
 ؟P-EBTما هو 

ي للفوائد المتعلقة بالجائحة ) 
ون  . إدارة الخدمات اإلنسانية بوالية تينيسي  P-EBTإن التحويل اإللكتر ( هو برنامج فيدرالي

(DHS)( بالتعاون مع إدارة التعليم بوالية تينيسي ،TDOE)  نامج استجابة إلغالق ، تلقت الموافقة عىل تشغيل هذا التر

وس كوفيد ي لديها أطفال كانوا يتلقون   P-EBT. يوفر برنامج  19- المدارس بسبب فتر
ي لمساعدة العائالت التر

الدعم الغذان 

 وجبات مدرسية مجانية ومخفضة السعر. 

 ؟ P-EBTمن هو المؤهل لالستفادة من برنامج 

 يتان لألهلية. ( رئيس 2هناك نقطتان )

ي    .1
نامج الوطت   للحصول عىل وجبات مدرسية مجانية أو مخفضة السعر بموجب التر

ً
يجب أن يكون الطفل مؤهال

ي مدرسة قدمت وجبات مجانية لجميع الطالب )بموجب قاعدة خاصة  
. ويشمل هذا أي طالب ف  للغداء المدرسي

ط أهلية المجتمعات"(.    تسىم "شر

ي المدرسة ألن المدرسة مغلقة بالنسبة  كما يجب أال يكون الطفل قد  .2
تلقر وجبات مجانية أو مخفضة السعر ف 

ي العام الدراسي  5للتعلم الحضوري؛ أو كانت تعمل بنسبة حضور أو ساعات مخفضة لمدة  
أيام متتالية عىل األقل ف 

 .  الحالي

، تفضل بزيارة:   ي للغداء المدرسي
نامج الوطت   لمزيد من المعلومات حول لتر

meals.html-price-reduced-and-nutrition/free-safety/school-and-https://www.tn.gov/education/health 

 لالستفاد
ً
 ؟P-EBTة من برنامج من الذي يقرر ما إذا كان الطفل/الطالب مؤهال

ا  P-EBTبمعلومات عن الطالب المؤهلير  لالستفادة من برنامج  DHSتزود كل مدرسة/منطقة تعليمية 
ً
. إذا لم تكن متأكد

ط   ي المدرسة، أو إذا كان طفلك يحض  مدرسة ينطبق عليها شر
مما إذا كان طفلك قد تلقر وجبات مجانية أو مخفضة السعر ف 

 المجتمعات، فاتصل بالمدرسة للحصول عىل مزيد من التفاصيل. أهلية 

؟ P-EBTمتى سأحصل عىل فوائد   ي  الخاصة ب 

ي مارس
ي يتم تزويدها باألموال الالزمة أليام   P-EBT، سيتم إرسال بطاقات  ف 

يد إل الطالب المؤهلير  والتر الجديدة عتر التر

. يرجر االحتفاظ بالب ي شهري أكتوبر ونوفمتر
عىل   P-EBTطاقة الجديدة، حيث سيتلقر الطالب المؤهلون أموال الدراسة ف 

ين ) ي اليوم العشر
 . 2021-2020( من كل شهر فيما تبقر من السنة الدراسية 20بطاقتهم ف 

 عىل كم سأحصل؟ 

ي تؤكدها مدرسته، ويمكن أن يختلف من طالب إل آخر،   P-EBTيعتمد مبلغ 
عىل وضع التعلم المدرسي لكل طالب والتر

 داخل األشة نفسها. حتر 

ي المدرسة لكل طالب لألشهر السابقة. مثال: ستعتمد أموال  
عىل   مارس لشهر  P-EBTتعتمد المبالغ عىل وضع التعلم ف 

 . ي شهري أكتوبر ونوفمتر
 الوضع التعليىمي لطالبك ف 

أو عن طريق االتصال بالرقم   www.connectebt.comالخاصة بك عىل   EBT-Pيمكنك التحقق من رصيد بطاقة 

 الخاصة بك.    P-EBTالموجود عىل ظهر بطاقة 

؟ P-EBTكيف سأحصل عىل فوائد  ي  الخاصة ب 

يد إل عنوانك الذي   P-EBTسوف تتلقر بطاقة  ي أشتك وسيتم إرسالها بالتر
للتأكد من   سة. المدر  توفره لكل طفل مؤهل ف 

ي أقرب وقت ممكن   now.com/relief-https://tdhs.serviceأننا لدينا عنوانك الصحيح، يرج  زيارة 
 
ل   -ف

ِّ
سج

https://www.tn.gov/education/health-and-safety/school-nutrition/free-and-reduced-price-meals.html
http://www.connectebt.com/
https://tdhs.service-now.com/relief


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

 لزم األمر. 

ي بطاقة   ؟P-EBTلماذا لم يستلم طالت 

 . 833-496- 0661عىل  P-EBTإذا كنت تعتقد أن طالبك مؤهل ولكنك لم تحصل عىل بطاقة، فاتصل بخط مساعدة 

؟  ي
 
ي تحديث عنواب

ي غتر صحيح، هل يمكنت 
 
 عنواب

ل الدخول/أنسر  حساًبا، واضغط عىل زر   now.com/relief-https://tdhs.serviceنعم، للتحديث يرجر زيارة  سجِّ

 "Parent Portal .ونية(، وقم بتحديث عنوانك إذا لزم األمر ا  " )بوابة أولياء األمور اإللكتر
ً
 االتصال بخط مساعدة   يمكنك أيض

P-EBT 833-496-0661  عىل . 

، فماذا أفعل؟ P-EBTأنا ال أوافق عىل مبلغ   الذي حصل عليه طفىلي

نت ي تقديم التماس أن تدخل عىل بوابة االلتماسات عتر اإلنتر
ي ترغب ف 

ش التر
ُ
:  عىل يمكن لأل

https://appealsonline.dhs.tn.gov/Home/Login  أيام من   10(. لدى األش مهلة 833) 496- 0661أو تتصل بالرقم

 تاري    خ استالم األطفال لبطاقات حتر تتقدم بالتماس. 

ي P-EBTقيل لي إن طفىلي غتر مؤهل الستالم بطاقة 
ي أن أفعل؟ ، لكنت 

  أعتقد أنه مؤهل. ماذا بإمكاب 

نت:   ي تقديم التماس أن تدخل عىل بوابة االلتماسات عتر اإلنتر
ي ترغب ف 

ش التر
ُ
يمكن لأل

https://appealsonline.dhs.tn.gov/Home/Login  أيام من   10لدى األش مهلة (. 833) 496- 0661أو تتصل بالرقم

 تاري    خ استالم األطفال لبطاقات حتر تتقدم بالتماس. 

. فماذا أفعل؟  P-EBTال أريد استخدام أموال  ي  الخاصة ب 

ي رفض تلك الفوائد، يرجر إتالف البطاقة بعد الحصول  P-EBTإذا كنت تشعر أن عائلتك ليست بحاجة إل فوائد 
، وترغب ف 

ا رفض المشاركة عن طريق زيارة P-EBTعليها. فوائد  
ً
   غتر قابلة للتحويل. يمكنك أيض

now.com/relief-https://tdhs.service  ل الدخول/أنسر  حساًبا، واضغط " )بوابة أولياء  Parent Portalعىل زر " سجِّ

ونية(، وقم بتحديث عنوانك إذا لزم األمر.   األمور اإللكتر

ي تفعيلها؟  P-EBTلقد استلمت بطاقة 
، فكيف يمكنت  ي  لطالت 

-P( أرقام عىل بطاقة  4لتفعيل البطاقة.  لتفعيل البطاقة، ستحتاج إل آخر أربعة )   1-888-997-9444يرجر االتصال بالرقم 

EBT( ب منك آخر أربعة
َ
وتاري    خ ميالد الطفل   0000( أرقام من رقم الضمان االجتماعي للطفل، استخدم األرقام 4. عندما ُيطل

ي البطاقة.  أثناء عملية التفعيل، سُيطلب منك تحديد رقم تعريف شخصي ) 
( مكون من أربعة أرقام ستستخدمه PINالمحدد ف 

 للحصول عىل الفوائد. لدى تجار التجزئة بجانب البطاقة 

َّ أن أقوم بتنشيط بطاقة   ي بحلول موعد محدد؟  P-EBTهل يجب عىلي  الخاصة بطالت 

 الخاصة بكل طالب بمجرد استالم البطاقة.  P-EBTنحن نحث جميع العائالت عىل تنشيط بطاقة 

َّ استخدام جميع فوائد  ي عندما أحصل عليها؟  P-EBTهل يجب عىلي  الخاصة ب 

بعد مرور   P-EBTغتر المستخدمة من شهر آلخر. وستتم إزالة األموال غتر المستخدمة من بطاقة  P-EBTال، سيتم ترحيل مزايا 

 عام واحد. 

ي التحقق من رصيد  
؟  P-EBTكيف يمكنت  ي  الخاص ب 

  P-EBTالخاصة بك( للتحقق من رصيد  P-EBTة  )الرقم الموجود عىل ظهر بطاق 1-888-997-9444يمكنك االتصال بالرقم 

 الخاص بك. 

https://tdhs.service-now.com/relief
https://appealsonline.dhs.tn.gov/Home/Login
https://appealsonline.dhs.tn.gov/Home/Login
https://tdhs.service-now.com/relief


ي الحصول عىل بطاقة جديدة؟  P-EBTلقد فقدت بطاقة 
. هل يمكنت  ي  الخاصة ب 

 . 1-888-997-9444جديدة أو اتصل بالرقم   EBT-Pلطلب بطاقة  www.connectebt.comنعم. تفضل بزيارة 

ي استخدام فوائد أين يمكن
ي بها؟ P-EBTت  ي أن أشتى

؟ ماذا يمكنت  ي  الخاصة ب 

ي أي متجر يقبل برنامج  P-EBTيمكنك استخدام فوائد  
نت لكم من SNAPالخاصة بك ف  ي ذلك مواقع اإلنتر

)من   Aldi، بما ف 

  . EBTأو  SNAP تقبل  ا الفتات تقول إنه ا . معظم تجار التجزئة لديهWalmartو   Amazon( و Instacartخالل 

 ؟ P-EBTماذا لو لم أستخدم جميع فوائد 

بعد    P-EBTغتر المستخدمة من شهر آلخر. وستتم إزالة األموال غتر المستخدمة من بطاقة  P-EBTسيتم ترحيل مزايا  

 مرور عام واحد. 

اؤه ببطاقة   ي ش 
 ؟P-EBTما الذي يمكنت 

اء معظم األطعمة الطاز  ي ذلك عىل سبيل المثال ال الحض: يمكنك شر
 جة والمعلبة والمجمدة بما ف 

وات الطازجة  •  الفواكه والخض 

 اللحوم واأللبان والبيض  •

 األرز والفاصوليا والسلع الجافة  •

 البذور الالزمة لزراعة النباتات الخاصة بك  •

ي  
اؤها ببطاقة  ال ما هي السلع التى ي ش 

 ؟ EBT-Pيمكنت 

ي 
:  ال تشمل السلع التر اؤها ما يىلي

 يمكنك شر

باع ساخنة وجاهزة لألكل •
ُ
ي ت
 الوجبات الجاهزة التر

 الحفاضات  •

 منتجات التنظيف  •

 مناديل الحمام والمناشف الورقية، إلخ.  •

 المكمالت/األدوية  •

 طعام الحيوانات االليفة •

وبات الكحولية  •  المشر

   ل بزيارة: لمزيد من المعلومات حول السلع الغذائية المؤهلة، تفض

items-food-https://www.fns.usda.gov/snap/eligible 

ي استخدام أموال 
نت؟  P-EBTهل يمكنت  اء الطعام عت  اإلنتى  لش 

)لخدمات   Walmart)لخدمة التوصيل فقط(، و  Amazonعىل موقع  EBT-Pنعم! يمكنك استخدام أموال  

ي بعض المواقع(، و ال
)من خالل   Food Lionو  (Instacart)من خالل  Aldi توصيل/استالم الطلبات بجانب الرصيف ف 

http://www.connectebt.com/
https://www.fns.usda.gov/snap/eligible-food-items
http://www.amazon.com/snap
http://www.walmart.com/ideas/discover-%20grocery-pickup-delivery/walmart-grocery-%20pickup-%20accepts-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


Instacart) . يمكنك استخدام أموال  EBT-P   نامج اء األطعمة المؤهلة لتر أو   EBT-Pال يمكن استخدام فوائد .   SNAPلشر

SNAP  .لدفع مصاريف التوصيل 

 

 ؟P-EBTة أسئلة أخرى حول برنامج بمن اتصل إذا كانت عندي أي

 (. 833) 496-0661عىل  PEBT، فاتصل بخط مساعدة P-EBTإذا كانت أية أسئلة أخرى حول برنامج 

 

ي نفس الشهر؟
 
( ف  لماذا أرى عدة معونات مدرجة لطفىلي )أطفالي

إذا قامت أكتر من   . P-EBTبمعلومات عن الطالب المؤهلير  لالستفادة من برنامج   DHSتزود كل مدرسة/منطقة تعليمية  

  DHSتقوم    مدرسة بتقديم طفل عىل أنه مؤهل، فقد ترى مبالغ معونات متعددة لنفس الشهر عىل بوابة أولياء األمور. 

، فقد ال تكون إذا كانت العملية ال تزال جار  – بالتأكد من البيانات لجميع طالب تينيسي المؤهلير   ية بالنسبة لشهر معير 

مبالغ المعونات المعروضة عىل البوابة نهائية. يرجر التحقق من البوابة مرة أخرى لرؤية التحديثات مع استمرار عملية  

 التأكد. 

 

https://www.instacart.com/help/section/360009947632/360047289812
https://www.instacart.com/help/section/360009947632/360047289812
https://www.instacart.com/help/section/360009947632/360047289812

