
 EBT (P-EBT)متوفر اآلن: برنامج 

الجدید، یمكن ألسر األطفال الذین یتلقون وجبات طعام مجانیة أو بسعر مخفض في المدرسة   P-EBTبرنامج  بموجب
أن یحصلوا على مساعدات مالیة إلستبدال وجبات طعام   Community Eligibility Provisionمدرسة أو یرتادون 

. وسیزّود  19-مارس/آذار وأبریل/نیسان ومایو/أیار نظراً إلقفال المدارس بسبب فیروس كوفید المدرسة خالل أشھر
 .P-EBTلكل طفل عن كل یوم یتأھل فیھ الطفل لبرنامج  5.70$البرنامج أولیاء األمور بمبلغ 

  ] Supplemental Nutrition Assistance Program[ مخصصات "برنامج المساعدة الغذائیة اإلضافیة"  أولیاء األمور الذین یتلقون   •
(SNAP)  المحتاجة" [  المؤقتة لألسر أو برنامج "المساعدةTemporary Assistance for Needy Families  [
(TANF) ،ًولقد بدأت األموال بالوصول على بطاقة  لیسوا بحاجة إلى تقدیم طلب.  حالیاEBT   للمستلمین الحالیین، إذا

 یونیو/حزیران.  12كانوا مؤھلین، إبتداًء من 
لوجبات الطعام المجانیة أو بسعر  لكن أطفالھم مؤھلین ، TANFأو  SNAPأولیاء األمور الذین ال یتلقون مخصصات  •

لقد تم تمدید  یونیو/حزیران.   15على اإلنترنت إبتداًء من  P- EBTمخفض، سیكونون بحاجة إلى تقدیم طلب لبرنامج 
بعد الظھر بتوقیت وسط الوالیات   4:30في الساعة   2020أغسطس/آب   14فترة تقدیم الطلبات حتى الجمعة، 

 ى الزر أدناه. المتحدة. ولتقدیم طلب، أنقر عل

أو الذین لدیھم أسئلة عامة عن   P-EBTاألفراد الذین یحتاجون إلى مساعدة في إستكمال إستمارة طلبھم لبرنامج نشجع  
 . 3وإختیار الخیار  0661-496-833-1على الرقم  TDHSعلى اإلتصال بالخط الساخن لدائرة  البرنامج

أولیاً، ثم  على شكل قسطین أحدھما لوجبات الطعام في مارس/آذار وأبریل/نیسان    P-EBTستتلقى األسر المؤھلة إعالة برنامج  
 قسط إضافي الحقاً في الشھر التالي عن وجبات طعام مایو/أیار. 
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أو الذین لدیھم أسئلة عامة عن   P-EBTاألفراد الذین یحتاجون إلى مساعدة في إستكمال إستمارة طلبھم لبرنامج نشجع  
 . 3وإختیار الخیار  0661-496-833-1على الرقم  TDHSعلى اإلتصال بالخط الساخن لدائرة  البرنامج

على شكل قسطین أحدھما لوجبات الطعام في مارس/آذار وأبریل/نیسان أولیاً، ثم    P-EBTستتلقى األسر المؤھلة إعالة برنامج  
 قسط إضافي الحقاً في الشھر التالي عن وجبات طعام مایو/أیار. 
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