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2021-2020) للعام الدراسي P-EBTبرنامج إعانة الجائحة (
(COVID-19)أموال إضافیة لشراء الطعام للتالمیذ أثناء جائحة 

) في P-EBTلقد حصلت على أموال إعانة الجائحة (
) الخاصة بي:P-EBTالماضي على بطاقة (

) الخاصة بك للتأكد من إضافة الرصید في P-EBTتحقق من بطاقة إعانة الجائحة (
 من كل شھر. إذا لم تكن لدیك بطاقة، فاطلب بطاقة جدیدة على الرابط 25یوم 

.

) في P-EBTلقد حصلت على أموال إعانة الجائحة (
) الخاصة بي: DTA EBTالماضي على بطاقة (

) الخاصة بك للتأكد من EBTتحقق من رصید بطاقة التحویل اإللكتروني لإلعانات (
)، اتصل EBT من كل شھر. إذا لم تكن لدیك بطاقة (25إضافة الرصید في یوم 

) على رقم الھاتفDTA بإدارة المساعدات االنتقالیة (
1-877-382-2363 .

أنا جدید على برنامج 
:(P-EBT)

 من تحقق)؟ TANF (المحتاجة للعائالت المؤقتة المساعدات أو/ و) SNAP (الغذائیة المساعدات برنامج إعانات على تحصل ھل●

،)المحتاجة (TAFDCأو المساعدات المؤقتة للعائالت) و/ SNAPإذا لم تكن تتلقى إعانات برنامج المساعدات الغذائیة التكمیلیة (●
) سیصلك بشكل منفصلDTAاالنتقالیة (

یحتوي ألنھ بھ احتفظ ! البطاقة لتفعیل) PIN (الشخصي الكود على 
المساعدات 

بك الخاصة) DTA EBT (بطاقةإعانة الجائحة 

) في البرید. ابحث عن خطاب من إدارة P-EBTالجائحة ( ةناعإ ةقاطب بّقرت 
في البرید - 

DTAConnect.com/PEBT

ھل أنت بحاجة إلى مزید من المساعدات الغذائیة؟ 
P-EBT) فمن إذا كنت حصلت على بطاقة إعانة الجائحة (

،)SNAPالمرجح أنك مؤھل للحصول على إعانة برنامج (
بالتقدیم عبر الرابط  مُق .ةیرھش ةیئاذغ ةناعإ يھو 

.DTAconnect.com

.ةزھاجلا ةیسردملا تابجولا ىلع لوصحلا ًاضیأ كنكمی
 طبارلا ىلع تابجولا عیزوتل عقوم نع ثحبا 

.meals4kids.org

MAp-EBT.org • (P-EBT)الحصول على مساعدة بشأن بطاقة إعانة الجائحة

”6“ • اضغط على الرقم 1-877-382-2363(DTA)(الھاتف) خط المساعدة إلدارة المساعدات االنتقالیة :   

)P-EBTستحصل على إعانة الجائحة (

.لماكلاب دعب نع مّلعت وأ طلتخم مّلعت 

تابجو ىلع لوصحلل ًالھؤم تنك اذإ 
جمانربلا راطإ يف رعسلا ةضفخم وأ ةیناجم 
عضو يف تنكو يسردملا ءادغلل ينطولا 

تتوفر أموال إعانة الجائحة

 أخذھا في االعتبار في اختبار العبء العام.

(P-EBT)
 للعائالت بغض النظر عن حالة الھجرة وال یتم

تالمیذ التعلّم المختلط: كم المبلغ الذي سأحصل علیھ؟
68.20 دوالراً في الشھر

تالمیذ التعلّم عن ُبعد بالكامل: 
136.40 دوالراً في الشھر 

كیف ومتى سأحصل على األموال؟

ماذا یمكنني أن أشتري بھذه األموال؟ 
الفواكھ ومنتجات األلبان و   یمكنك شراء الطعام مثل

الخبز واللحوم/ الدواجن/ األسماك. استخدم بطاقة 
P-EBT في المتاجر التي تقبل (
SNAPمثل متاجر البقالة أو ،(

على المواقع 
ALDI أو Amazon

. Walmart أو 

إعانة الجائحة (
بطاقات برنامج (

 المتاجر الصغیرة، وعبر اإلنترنت 
 اإللكترونیة لمحالت
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