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 السابقة  P-EBTمعلومات  

 الصیفي  P-EBTبرنامج 

 الصیفي متوفراً لمجموعتین:  P-EBTكان برنامج 

"ال األطفال في سن المدرسة الذین تأھلوا ل  • " [ الوطني للغداء    برنامج ـ   ] National School Lunch Programالمدرسي
سن المدرسة   ي، سیتلقى األطفال المؤھلون ف2021إبتداًء من أغسطس/آب حتى الیوم األخیر من یولیو/تموز. 

. وسیتلقى األطفال الذین  P-EBTمن مخصصات األغذیة على بطاقتھم القائمة لبرنامج  375$مخصصاً فردیاً بمبلغ 
.  2021الصیفي في یونیو/حزیران أو یولیو/تموز المبلغ المودع لھم بحلول نھایة سبتمبر/أیلول  P-EBTتأھلوا لبرنامج 

الصیفي متوفر للطالب الذین كانوا ملتحقین    P-EBTنامج ، فإن برP-EBTوعلى خالف الجوالت السابقة من برنامج 
  بالتعلم اإلفتراضي أو الحضوري. 

"   6األطفال دون سن الـ • "برنامج المساعدة الغذائیة اإلضافیة وذوو األسر التي تلقت مخصصات عبر 
]Supplemental Nutrition Assistance Program [(SNAP)  .تلقى  سیفي یونیو/حزیران و/أو یولیو/تموز

  EBTعلى بطاقة  375$مخصصاً بمبلغ  SNAPوالمؤھلون عبر مشاركة أسترھم في برنامج  6األطفال دون سن الـ
  الحقاً في ھذا الشھر. SNAPالعادیة لبرنامج 

وفقاً للسجالت التي زودتھا  2022-2021لسنة   P-EBTتم إلحاق األطفال المؤھلین تلقائیاً في برنامج عملیة تقدیم الطلب: 
 مدارس تینیسي. ال داعي لتقدیم أي طلب.

 

 )2021یونیو/حزیران -2020(أكتوبر/تشرین األول  P-EBTمن برنامج  3الجولة 

المساعدة المالیة لتحل محل وجبات الطعام المدرسیة التي لم یتم  Pandemic EBT (P-EBT)من برنامج  3قدمت الجولة 
جداول التعلم المدرسي  بسبب حاالت إقفال المدارس، أو التعلم اإلفتراضي، أو  2020ستالمھا إبتداًء من أكتوبر/تشرین األول إ

عبر البرید لألطفال المؤھلین لشراء األغذیة في المتاجر المحلیة وعلى اإلنترنت التي تقبل   P-EBTوتم إرسال بطاقة المختلط. 
لكل  P-EBT، تمت إعادة تحمیل ھذه البطاقات بمخصصات P-EBTوالت السابقة من برنامج . وعلى خالف الجEBTببطاقات 

 ] البرنامج. USDAشھر تابعت خاللھ وزارة الزراعة األمریكیة [

 P-EBTمن برنامج  3األھلیة للجولة 

 مفتوحة أمام الطالب الذین:  P-EBTمن برنامج  3كانت الجولة 

إرتادوا  )أو(  National School Lunch Programبرنامج  رإستلموا وجبات طعام مجانیة أو بسعر مخفض عب •
 . ]Community Eligibility Provision[األھلیة الجماعیة"  بند"  عام مجانیة بموجببات طمقدمة لوجمدرسة 

 5لم یحصلوا على وجبات طعام مدرسیة ألن المدرسة كانت مقفلة أو مفتوحة لكن بحضور مخفض لمدة ال تقل عن  •
 . 2021-2020لسنة المدرسیة أیام متتالیة في ا

 جدول برنامج تعلمھ.وتفاوت المبلغ الذي یتلقاه كل طالب بناًء على 

وفقاً للسجالت التي زودتھا   2022-2021لسنة  P-EBTعملیة تقدیم الطلب: تم إلحاق األطفال المؤھلین تلقائیاً في برنامج 
 مدارس تینیسي. ال داعي لتقدیم أي طلب. 

جدیدة عبر البرید مباشرةً للطالب الذین تأھلوا وفقاً للمعلومات المزودة   P-EBT، تم إرسال بطاقات 2021 إبتداًء من مارس/آذار
 من مدارس تینیسي.
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 )2020(یولیو/تموز حتى سبتمبر/أیلول  P-EBTمن برنامج  2الجولة 

. وإذا كنت 2020إلى منازل األطفال الذین تأھلوا في أكتوبر/تشرین األول  P-EBTمن برنامج  2تم إرسال مخصصات الجولة 
، فقد تكون ال تزال قادراً على إتخاذ إجراء من P-EBT، لكنھ لم یستلم بطاقة P-EBTمن برنامج  2تعتقد أن طفلك تأھل للجولة  

 خالل رفع إستئناف.

 P-EBTمن برنامج  2األھلیة للجولة 

 إذا:  EBT-Pمن برنامج  2خصصات الجولة مؤھلین لمكان األطفال 

 أیام متتالیة. 5لم یكن الطفل قد حضر شخصیاً للتعلم لمدة ال تقل عن  •

عام مجانیة  بات طمقدمة لوجكان الطفل مؤھالً لوجبات طعام مدرسیة مجانیة أو بسعر مخفض، أو إرتاد مدرسة  •
 .]Community Eligibility Provision[األھلیة الجماعیة"  بند"  بموجب

 

 ) 2020(مارس/آذار حتى مایو/أیار  P-EBTمن برنامج  1الجولة 

 إذا:  P-EBTمن برنامج  1كان األطفال مؤھلین لمخصصات الجولة 

 )؛ و 19-بسبب فیروس كورونا (كوفیدكانت مدرستھم مقفلة  •

 لوجبات طعام مدرسیة مجانیة أو بسعر مخفض  كانوا مؤھلین •

. وإذا كنت EBTالقائمین على بطاقاتھم لـ SNAPإلى مستلمي برنامج  P-EBTمن برنامج  1لقد تم إرسال مخصصات الجولة  
قد تكون ال تزال قادراً على إتخاذ إجراء من ، فP-EBT، لكنھ لم یستلم بطاقة P-EBTمن برنامج  1تعتقد أن طفلك تأھل للجولة  

  إستئناف. عخالل رف
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