
ي عام 3)الدورة رقم  P-EBTتختلف المرحلة التالية من برنامج 
ي تم تنفيذه بها ف 

وتتضمن العديد من   2020( عن الطريقة الت 

 التحسينات. فيما يلي تفاصيل حول ما يمكن أن يتوقعه أولياء األمور ومقدمو الرعاية، باإلضافة إىل األسئلة الشائعة. 

نامج     P-EBTلومات حول دورات برنامج  ؟ يمكن العثور عل معP-EBTهل تبحث عن تفاصيل حول الدورات السابقة لبر

ي ذلك 
)من   P-EBTمن برنامج   2والدورة رقم (  2020)من مارس إىل مايو  P-EBTمن برنامج   1الدورة رقم السابقة، بما ف 

ي أسفل هذه الصفحة. 2020يوليو إىل سبتمبر 
 ( ف 

(  2020)من أكتوبر  P-EBTمن برنامج  3الدورة رقم   حتى نهاية العام الدراسي الحالي

( مساعدات مالية لتعويض الوجبات المدرسية المفقودة  P-EBTالمتعلق بالجائحة ) EBTمن برنامج   3تقدم الدورة رقم 

ي هذه الجولة، سيتم   2020بداية من أكتوبر 
. ف  ي أو جداول مدارس التعليم الهجي  

اض  بسبب إغالق المدارس أو التعلم االفب 

اء الطعام ألطفالك من تجار التجزئة الذين  إىل األطفال المؤهلي   عبر  P-EBTإرسال بطاقة   ي يمكن استخدامها لشر
يد والت   البر

نت من خالل EBTيقبلون بطاقات  )من   Food Lionو (Instacart)من خالل  Aldiو  Walmartو  Amazon، أو عبر اإلنب 

كل    EBT-Pاقات بمعونات ، سيتم إعادة تعبئة هذه البط EBT-Pل عكس الدورات السابقة من برنامج . ع(Instacartخالل 

نامج   شهر ما دامت إدارة الزراعة األمريكية تواصل البر

 ، ال بد للطالب أن: P-EBTمن برنامج  3حت  يكون الطالب مؤهلي   للحصول عل معونات الدورة رقم  

ي للغداء المدرسي  •
نامج الوطت  ون   )أو(يكونوا يحصلون عل وجبات مجانية أو مخفضة السعر من خالل البر يحض 

ط أهلية المجتمعات  مدرسة ينطبق عليها شر

ي   5فقدوا وجبات مدرسية بسبب إغالق المدرسة أو تشغيلها بحضور قليل العدد لمدة  •
أيام متتالية عل األقل ف 

 2021- 2020العام الدراسي 

 سيختلف المبلغ الذي يتلقاه كل طالب بناًء عل الجدول التعليمي الخاص به. 

تعمل إدارة الخدمات اإلنسانية بوالية تينيسي مع إدارة التعليم بوالية تينيسي واإلدارة التعليمية لمدرستك المحلية لتحديد  
 للحصول عل وجبات مجانية 

ً
ومخفضة السعر، أو إذا كانت مدرسة طفلك  األهلية. يمكنك معرفة ما إذا كان طفلك مؤهال

ط أهلية المجتمعات، عن طريق االتصال بمدرسة طفلك.   هي مدرسة ينطبق عليها شر

 P-EBTليست هناك حاجة إل تقديم طلب للحصول عىل معونات برنامج 

 إىل الطالب المؤهل P-EBT، سيتم إرسال بطاقات 2021بدًءا من مارس  
ً
ة يد مباشر سل مدرستك  الجديدة عبر البر .  سب  ي  

 . DHSمعلومات عن الطالب المؤهلي   إىل 

ونية سهلة لتتمكن من الدخول عليها  يرجى التحقق للتأكد من أن لدينا العنوان الصحيح.   اآلن تم إنشاء بوابة إلكب 

ا إجراء    الخاصة بك.  P-EBTمن/تحديث عنوانك للتأكد من استالمك لبطاقة )أو بطاقات(  
ً
يمكن ألولياء األمور أيض

ات، ومعرفة مقدار ما سيحصل عليه طفلك، أو رفض المشاركة إذا كنت ال تشعر أن عائلتك بحاجة إىل المساعدة.     تغيب 

ل   now.com/relief-cehttps://tdhs.serviمن خالل هذا الرابط:   EBT-Pيمكن الدخول عل بوابة 
ِّ
سج

ا، واضغط عىل زر "
ً
ئ حساب ونية(، وقم بتحديث عنوانك إذا Parent Portalالدخول/أنش  " )بوابة أولياء األمور اإللكتى

 لزم األمر. 

هل لديك أسئلة؟ راجع قسم األسئلة الشائعة أدناه للحصول عل إجابات. هل ما زلت بحاجة إىل مساعدة؟ اتصل بخط  

 . 833-496-0661عل  P-EBTمساعدة 

 

https://www.amazon.com/snap-ebt/b?ie=UTF8&node=19097785011
https://www.walmart.com/ideas/discover-grocery-pickup-delivery/walmart-grocery-pickup-accepts-snap-ebt-payments/355540
https://www.instacart.com/help/section/360009947632/360047747651
https://www.instacart.com/help/section/360009947632/360047747651
https://www.instacart.com/help/section/360009947632/360047289812
https://www.instacart.com/help/section/360009947632/360047289812
https://tdhs.service-now.com/relief

