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 الرجعیة   P-EBTمخصصات 

] و"دائرة تینیسي للتعلیم"  Tennessee Department of Human Servicesتبذل "دائرة تینیسي للخدمات اإلنسانیة" [
]Tennessee Department of Educationاألطر  منلضمان تزوید المخصصات لجمیع األطفال المؤھلین  ] كل جھد

، سیتلقى األطفال المؤھلون  2022وفي مارس/آذار  .  P-EBT) من برنامج  2021- 2020الزمنیة/الجوالت السابقة (السنة المدرسیة  
  ] Pandemic Electronic Benefits Transferالذین لم یتلقوا مساعدة عبر برنامج "التحویل اإللكتروني لمخصصات الجائحة" [ 

(P-EBT)  وذلك یشمل أي أسر معیشیة مؤھلة حدیثاً من حیث  دفعة من المخصصات الرجعیة.  2021-2020للسنة المدرسیة
رجعیة بناًء على معاییر األھلیة لكل شھر مؤھل.  P-EBTفي ذلك الوقت. وسیتم تزوید تلك األسر المعیشیة بمخصصات والدخل 

  P-EBTطفل بطاقة لل ت. وإذا كان سبق أن كانEBTبالمبلغ المستحق على بطاقة  P-EBTصصات وسیتلقى كل طفل مؤھل مخ
یرجى زیارة فجدیدة مطلوبة،  P-EBTمشغلة، فستضاف المخصصات إلى تلك البطاقة. وإذا كانت بطاقة 

 www.connectebt.com  لم یكن الطفل قد تلقى بطاقة  . وإذا997 (888) 1-9444أو اإلتصال بالرقمEBT-P   من قبل، فیتم
 حسب كل طفل مؤھل.  P-EBTإلى منزلھ عبر البرید. وسیتفاوت مبلغ مخصصات  EBTإرسال بطاقة 

 الرجعیة مبنیة على:  P-EBTبشكل عام، تكون األھلیة لمخصصات 

 تأھل الطفل للحصول على وجبات طعام مدرسیة مجانیة أو بسعر مخفض، و  •

. (راجع تفاصیل التأھل  P-EBTالمشار إلیھ في كل جولة  عدم حضور الطفل شخصیاً للتعلم خالل اإلطار الزمني  •
 المحددة لكل جولة أدناه).

 . m/reliefnow.co-https://tdhs.serviceألولیاء األمور على    EBT-Pقد یتحقق أولیاء األمور من أھلیة طفلھم بإستخدام بوابة  

  ، P-EBTالتنقل بین إجراءات مخصصات  النصیة لمساعدة األفراد على    SMSعبر رسائل    حوار برنامج    TDHSكما أطلقت دائرة  
. ولمعرفة المزید عن التسجیل  P-EBTوالحصول على تحدیثات وتذكیرات في الوقت المناسب بمخصصاتھم من برنامج 

https://tdhs.service-ألولیاء األمور على  EBT-Pبوابة زیارة خدمة الرسائل النصیة، یرجى  لإلشتراك في
now.com/relief . 

. وإذا  0661-496-833على الرقم  مباشرال P-EBTألولیاء األمور، وإذا كانت لدیك أسئلة، فإتصل بخط  P-EBTوبعد زیارة بوابة 
 . 997 (888) 1-9444أو اإلتصال بالرقم    www.connectebt.comة جدیدة مطلوبة، فیرجى زیار EBT-Pكانت بطاقة 

 . 2022في مارس/آذار  P-EBTسیتم إیداع مخصصات 

 أنقر ھنا لإلطالع على األجوبة على األسئلة المتكررة. 

 

 2022-2021سیة رللسنة المد P-EBTقادم قریباً: برنامج 

إستمرار برنامج على [مصلحة األغذیة والتغذیة لوزارة الزراعة األمریكیة]  USDA Food and Nutrition Service وافقت
- 2021 ةیللسنة المدرس Pandemic Electronic Benefit Transfer [(P-EBT)"التحویل اإللكتروني لمخصصات الجائحة" [

 نھ تتم معاینة وإعتماد تشغیل البرنامج على أساس كل والیة على حدة.، إال أ2022

األغذیة والتغذیة  بموافقة مصلحة   2022-2021للسنة المدرسیة  P-EBTوفي اآلونة األخیرة، حظیت خطة تینیسي إلصدار 
ول على وجبات طعام واإلجراءات قائمة حالیاً لتحدید األطفال المؤھلین بناًء على أھلیتھم للحص .ةلوزارة الزراعة األمریكی

 قبل إصدار المخصصات في أواخر الربیع.  19-المعذورة المتعلقة بكوفید مجانیة أو بسعر مخفض وحاالت الغیاب 

   2021-2020للسنة المدرسیة  P-EBTالتأھل لبرنامج 
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  الوطني للغداء المدرسي"  برنامج ـ"ال ، على طفل أن یتأھل ل 2022-2021 مدرسیة للسنة ال   P-EBTللتأھل لبرنامج  

 ]National School Lunch Program [    أیام متتالیة. كما  5وأن تكون المدرسة قد شھدت إقفاالً أو تخفیضاً في الساعات لمدة
ھلیة الجماعیة"  من "برنامج األ 3أو  2بموجب البند مقدمة لوجبات طعام  األطفال الذین یرتادون مدرسة تأھلی قد 
]Community Eligibility Program[ . 

 متوفرة لـ:  2022-2021ة المدرسیة للسن P-EBTمخصصات 
 

 عر مخفض عبر واحد مما یلي: ساألطفال الذین یتلقون وجبات طعام مجانیة أو ب

طلب مبني على دخل أو إعتماد  بتقدیم، ]National School Lunch Programي" [لغداء المدرس الوطني ل برنامج"ال •
 ، و مباشر

 ، و ]Community Eligibility Provisionألھلیة الجماعیة" [مقدمة لوجبات طعام بموجب "بند ا لتحاق في مدرسةاإل •

 و، 3أو  2البند مقدمة لوجبات طعام بموجب لتحاق في مدرسة اإل •

 أیام متتالیة. 5شھدت مدرستھم إقفاالً أو تخفیضاً في الساعات خالل   •

)، إال أن على المستوى 2021الصیفي ( P-EBTوعلى الرغم من أن عوامل األھلیة األساسیة لم تتغیر كثیراً عن برنامج 
. وتعمل دائرة  19-ي وخاص باإلقفال بسبب كوفیدالمحلي، كانت بعض المدارس قد غیرت ما یخصھا من بروتوكول إدار

TDHS دائرة وTDOE  جاھدتین على تحدید أي أطفال یكونون مؤھلین للمخصصات وكیف یمكن بالضبط ضمان صحة توزیع
 .في المرحلة القادمة  المخصصات

، سیتم عرض  2022-2021للسنة المدرسیة    P-EBTومع وضع اللمسات األخیرة على مزید من التفاصیل المتعلقة ببرنامج 
 لوسائط التواصل اإلجتماعي. TDHSوعلى  حسابات  TDHS P-EBTعلى صفحة إنترنت   المستجدات

  P-EBTالمؤھلون ملتحقین تلقائیاً ببرنامج  یكون األطفال: 2022-2021للسنة المدرسیة  P-EBTكیف یتم تقدیم طلب لبرنامج 
 ال داعي لتقدیم طلب. وفقاً للسجالت التي تزودھا مدارس تینیسي. 2022-2021للسنة المدرسیة 

 سابقاً، فیرجى اإلحتفاظ بھذه البطاقة. EBTمالحظة ھامة: إذا كان طفلك قد إستلم بطاقة
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