
ماما برنامجبرنامج التحويلالتحويل اإللكرتويناإللكرتوين للمخصصاتللمخصصات )EBT( أثناءأثناء الجائحةالجائحة لألطفاللألطفال دوندون سنسن السادسة؟السادسة؟   .1
يوفر برنامج التحويل اإللكرتوين للمخصصات أثناء الجائحة، املعروف اختصاًرا باسم P-EBT، مخصصات غذائية لألطفال دون سن 6 سنوات لتحل محل تكلفة   
الوجبات بسبب انخفاض الحضور أو إغالق مرافق رعاية األطفال خالل العام الدرايس 2021-2020. يرجى االطالع عىل األسئلة 5-11 للحصول عىل معلومات 

 .P-EBT األهلية لربنامج

ماما أوجهأوجه االختالفاالختالف بنيبني هذاهذا الربنامجالربنامج وبرنامجوبرنامج P-EBT لألطفاللألطفال يفيف املدرسة؟املدرسة؟  .2
 P-EBT للعام الدرايس 2020-2021 لألطفال املسجلني يف املدرسة عىل الحضور يف املدرسة املحدود الذي تبلغ به املدرسة. أما برنامج P-EBT يعتمد برنامج  

لألطفال دون سن 6 سنوات، فيفرتض أن جميع األطفال املسجلني يف برنامج املساعدة الغذائية األساسية قد تأثروا بسبب قلة الحضور أو إغالق مرافق لرعاية 

األطفال.

إذاإذا حصلتحصلت عىلعىل مخصصاتمخصصات برنامجبرنامج P-EBT،، فهلفهل ستؤثرستؤثر يفيف حالةحالة الهجرةالهجرة الخاصةالخاصة يبيب أوأو تجعلنيتجعلني منمن   .3
األجانباألجانب املعالنياملعالني منمن الحكومة؟الحكومة؟

ال، ال ترسي قاعدة األجانب املعالني من الحكومة عىل مخصصات P-EBT، ولن تؤثر مخصصات P-EBT يف حالة الهجرة. ويشمل هذا األطفال الذين يتلقون   
مخصصات P-EBT من خالل برنامج املساعدات الغذائية الذي متوله الوالية يف واشنطن. 

يحصليحصل طفيلطفيل عىلعىل وجباتوجبات الغداءالغداء يفيف املدرسةاملدرسة أوأو يفيف برنامجبرنامج البدايةالبداية املبكرةاملبكرة )Headstart( أوأو برنامجبرنامج   .4
املساعداتاملساعدات والتعليموالتعليم ملرحلةملرحلة الطفولةالطفولة املبكرةاملبكرة )ECEAP(. أالأال يزاليزال بإمكاينبإمكاين التأهلالتأهل للحصولللحصول عىلعىل برنامجبرنامج 

P-EBT؟؟ 
نعم. إن مخصصات P-EBT هي مخصصات غذائية إضافية. قد يستمر األطفال يف تلقي وجبات رسيعة يف املدرسة    

 )COVID-19( أو املواقع املجتمعية، أو طعام الطوارئ يف مواقع التغذية الطارئة لجائحة فريوس كورونا املستجد 

.P-EBT املقدمة يف املواقع املجتمعية، حتى وإن كانوا يتلقون مخصصات

معلوماتمعلومات  عامةعامة

تعد هذه املؤسسة موفر خدمة يلتزم باتباع مبدأ تكافؤ الفرص.
)6/21(

 برنامج التحويل اإللكرتوين  برنامج التحويل اإللكرتوين 

 )EBT( للمخصصات للمخصصات 

أثناءأثناء  الجائحةالجائحة
األطفالاألطفال  دوندون  سنسن  السادسةالسادسة  

)2021-2020(

األسئلةاألسئلة  الشائعةالشائعة

تم التحديث يف: يونيو 2021



َمنَمن املؤهلاملؤهل للحصولللحصول عىلعىل برنامجبرنامج P-EBT لألطفاللألطفال دوندون سنسن 6 سنوات؟سنوات؟   .5
يتأهل األطفال الذين يتلقون برنامج املساعدة الغذائية األساسية للحصول عىل برنامج P-EBT إذا كانوا:  

دون سن 6 سنوات.  •

أحد أفراد أرسة تتمتع بحالة نشطة يف برنامج املساعدة الغذائية األساسية لوالية واشنطن يف أي وقت بني 1 أكتوبر 2020 إىل 30 يونيو 2021.  •

مقيمني يف مقاطعة فيها مدرسة تشارك يف الربنامج الوطني للغداء املدريس وبرنامج اإلفطار املدريس اللذين يوفران خدمة الوجبات املحدودة يف املوقع.  •

كناكنا نتلقىنتلقى مساعداتمساعدات غذائية،غذائية، غريغري أنأن ملفملف حالتيحالتي قدقد أغلقأغلق. أالأال نزالنزال مؤهلنيمؤهلني للحصولللحصول عىلعىل برنامجبرنامج   .6
P-EBT؟؟ 

األطفال املؤهلون للحصول عىل P-EBT كطفل دون 6 سنوات مؤهلون فقط للحصول عىل مخصصات P-EBT لألشهر التي متتعت أرستهم فيها بحالة نشطة   
يف برنامج املساعدة الغذائية األساسية من أكتوبر 2020 إىل يونيو 2021 إذا كانت إحدى املدارس يف مقاطعتهم تقدم خدمة الوجبات املحدودة يف املوقع. 

ميكن لألرس املهتمة بإعادة التقديم االتصال مبركز اتصال خدمة عمالء إدارة الخدمات الصحية واالجتامعية عىل الرقم 2233-501-877 والتقدم بطلب عرب 

 .www.washingtonconnection.org الهاتف أو إرسال طلب عىل

ألقىألقى بالفعلبالفعل مساعداتمساعدات غذائيةغذائية. هلهل أصبحُتأصبحُت مؤهالًمؤهالً تلقائًياتلقائًيا للحصولللحصول عىلعىل برنامجبرنامج P-EBT؟؟  .7
قد تتلقى تلقائيًا مخصصات P-EBT إذا كنت تقيم يف مقاطعة فيها مدرسة واحدة عىل األقل تقدم خدمة الوجبات املحدودة يف املوقع كام هو موضح يف   

 .P-EBT السؤال رقم 5. أما األرس التي تقيم يف مقاطعة مل تتعرض لتقديم وجبات مدرسية محدودة، فلن تكون مؤهلة للحصول عىل مخصصات

طفيلطفيل مسجلمسجل يفيف مكانمكان لرعايةلرعاية األطفال،األطفال، غريغري أنناأننا الال نحصلنحصل عىلعىل برنامجبرنامج املساعدةاملساعدة الغذائيةالغذائية األساسيةاألساسية. هلهل نحننحن   .8
مؤهلونمؤهلون للحصولللحصول عىلعىل برنامجبرنامج P-EBT لألطفاللألطفال دوندون سنسن 6 سنوات؟سنوات؟

كال، فيتاح برنامج P-EBT لألطفال دون سن 6 فقط لألطفال الذين كانوا يف أرسة تحصل عىل برنامج املساعدة الغذائية األساسية بني أكتوبر 2020 ويونيو   
2021. إذا كنت تعتقد أنك مؤهل لربنامج املساعدة الغذائية األساسية، فاتصل مبركز اتصال خدمة عمالء إدارة الخدمات الصحية واالجتامعية عىل الرقم 

 .www.washingtonconnection.org 2233-501-877 وتقدم بطلب عرب الهاتف أو أرسل طلبًا عىل

كيفكيف ميكننيميكنني معرفةمعرفة ماما إذاإذا كانكان طفيلطفيل مؤهالًمؤهالً للحصولللحصول عىلعىل مخصصاتمخصصات P-EBT أمأم ال؟ال؟     .9
سيتلقى األطفال املؤهلون إشعاًرا وبطاقة P-EBT تحمل أسامَءهم عليها. نتوقع إرسال اإلشعار إىل األطفال املؤهلني اعتباًرا من يوليو 2021. سرُتسل بطاقة   

P-EBT بالربيد بعد فرتة وجيزة إذا مل تكن لديهم بطاقة بالفعل. ينبغي لألرس االحتفاظ ببطاقات P-EBT الخاصة بهم حيث ميكن تحميل املزيد من 

 Quest إىل بطاقات P-EBT لن تُضاف مخصصات .COVID-19 الحًقا إذا استمرت حالة الطوارئ الصحية العامة الفيدرالية لجائحة P-EBT مخصصات

EBT الحالية. 

ملَملَ سيستغرقسيستغرق الحصولالحصول عىلعىل مخصصاتمخصصات P-EBT وقًتاوقًتا طويالً؟طويالً؟     .10
يفرض القانون الفيدرايل عىل الواليات عدم تكرار مخصصات األطفال الذين تلقوا بالفعل مخصصات P-EBT. سرناجع الطالب املسجلني يف برنامَجي   

Headstart أو ECEAP لضامن حصولهم عىل مبالغ مخصصات دقيقة.

P-EBT األهليةاألهلية لالنضامملالنضامم إىلإىل برنامجبرنامج
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كيفكيف أحصلأحصل عىلعىل مخصصاتمخصصات P-EBT لألطفاللألطفال دوندون سنسن 6 سنوات؟سنوات؟   .11
ال تحتاج العائالت املؤهلة للتقدم إىل الحصول عىل مخصصات P-EBT. سيحصل كل طفل مؤهل عىل بطاقة P-EBT تُرسل بالربيد مبارشة إىل العنوان   

 .DSHS املسجل يف ملف حالته يف برنامج املساعدة الغذائية األساسية لدى

نحصلنحصل بالفعلبالفعل عىلعىل مخصصاتمخصصات P-EBT. هلهل سنحصلسنحصل عىلعىل املزيد؟املزيد؟   .12
 P-EBT نظرًا ألنهم مؤهلون للحصول عىل وجبات مجانية أو مخفضة السعر. ال ميكننا تقديم مخصصات P-EBT قد تكون لدى األطفال بالفعل بطاقة  

متكررة، غري أننا سرناجع الحالة ملعرفة ما إذا كان الطفل سيحصل عىل املزيد من املخصصات يف حالة ما إذا كان طفالً أقل من 6 سنوات. إذا كنت مؤهالً 

.P-EBT للحصول عىل املزيد، فستوضع مخصصات إضافية عىل نفس بطاقة

هلهل سيعودسيعود تاريختاريخ مخصصايتمخصصايت إىلإىل بدايةبداية العامالعام الدرايسالدرايس )سبتمربسبتمرب 2020(؟؟  .13
ال، ال ميكننا توفري مخصصات P-EBT لألطفال يف األرس املنضمة إىل برنامج املساعدة الغذائية األساسية لألشهر التي كانت فيها أرسة الطفل تتمتع بحالة نشطة   

يف وحدة املساعدات الغذائية األساسية من 1 أكتوبر 2020 إىل 30 يونيو 2021، وفًقا ملوافقة الكونجرس الفيدرايل. 

ماما الذيالذي يتعنّييتعنّي عيلَّعيلَّ فعلهفعله عندماعندما تصلتصل بطاقةبطاقة P-EBT الجديدةالجديدة عربعرب الربيدالربيد )إذاإذا ململ تكنتكن لديلدي واحدةواحدة   .14
بالفعلبالفعل(؟؟ 

اتبع التعليامت املرفقة ببطاقة P-EBT الخاصة بك وأنشئ رقم تعريف شخيص أو PIN آمًنا. احتفظ ببطاقتك! إذا استمر برنامج P-EBT، فقد نضيف املزيد   
من املخصصات إىل حسابك وبطاقتك.

هلهل ينبغيينبغي يليل االحتفاظاالحتفاظ ببطاقةببطاقة P-EBT الخاصةالخاصة يب؟يب؟   .15
نعم. قد تقدم مخصصات إضافية يف وقت الحق من هذا العام؛ لذا ينبغي حفظ البطاقات يف مكان آمن.   

لقدلقد قسمتقسمت الوصايةالوصاية بينيبيني وبنيوبني الوالدالوالد اآلخراآلخر. منمن مّنامّنا ميكنهميكنه استخداماستخدام بطاقةبطاقة P-EBT الخاصةالخاصة بأطفالنا؟بأطفالنا؟  .16
ما دام فرد األرسة املسؤول، مثل أحد الوالدين أو مقدم الرعاية، يحصل عىل املخصصات نيابة عن الطفل املؤهل، فإنه يُسمح للوالدين املتشاركني يف الوصاية   

ومقدمي الرعاية باستخدام بطاقة P-EBT الخاصة بالطفل.

ماذاماذا لولو احتجتاحتجت إىلإىل بطاقةبطاقة P-EBT بديلةبديلة نظًرانظًرا لفقدهالفقدها أوأو تلفها؟تلفها؟  .17
تنفذ عمليات استبدال بطاقة P-EBT عن طريق االتصال مبوردي EBT، أو خدمة FIS، عىل الرقم 9271-328-888. ميكن لألرس أيًضا زيارة   

www.ebtEdge.com أو تطبيق ebtEdge إذا دعت الحاجة إىل بطاقة بديلة. لطلب بطاقة P-EBT بديلة، ستحتاج إىل املعلومات التالية: اسم الطفل 

بالكامل، وتاريخ امليالد، والرمز الربيدي، والعنوان بالكامل. ويجب أن يطابق العنوان الربيدي مع املوجود يف النظام حتى يرسل مورد EBT بطاقة بديلة بالربيد. 

يرجى إمهالنا سبعة إىل 10 أيام عمل الستالم بطاقتك. راجع السؤال 27 للحصول عىل معلومات إضافية عندما ال يتطابق عنوانك مع العنوان املسجل لدى 

 .FIS وهو EBT مورد

هلهل ميكننيميكنني وضعوضع هذههذه املخصصاتاملخصصات عىلعىل بطاقةبطاقة EBT للطعامللطعام الخاصةالخاصة يب؟يب؟   .18
ال، إن برنامج P-EBT فريد من نوعه ومخصصاته منفصلة عن املخصصات الغذائية أو النقدية األخرى املتوفرة عىل بطاقة Quest EBT الخاصة بك.  

P-EBT الحصولالحصول عىلعىل مخصصاتمخصصات
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ململ أتلَقأتلَق إشعاًراإشعاًرا. هلهل أصبحأصبح مؤهالًمؤهالً للحصولللحصول عىلعىل برنامجبرنامج P-EBT؟؟  .19
إذا مل تحصل عىل إشعار، فقد ال يكون طفلك مؤهالً للربنامج. إذا كنت تعتقد أن هناك خطأ يف األمر، فريجى االتصال مبركز اتصال P-EBT عىل   

 0282-518-833 للتحقق من أهليته.  

لسنالسنا بحاجةبحاجة إىلإىل هذههذه املخصصاتاملخصصات. هلهل ميكننيميكنني رفضها؟رفضها؟   .20
نشجع األرس التي تم تحديد أهليتها للحصول عىل P-EBT عىل استخدام املخصصات ألرستك وعىل املساعدة يف تعزيز االقتصاد املحيل. هذه املخصصات غري   

قابلة للتحويل، وال ميكن إهداؤها أو التربع بها. إذا كنت ال تزال ترغب يف رفض املخصصات، فيمكنك إتالف البطاقة أو إعادة البطاقة إىل العنوان املوجود عىل 

ظهر البطاقة. ستزال املخصصات تلقائيًا بعد 274 يوًما من عدم االستخدام.

كمكم سيحصلسيحصل طفيلطفيل يفيف برنامجبرنامج P-EBT لألطفاللألطفال دوندون سنسن 6 سنوات؟سنوات؟    .21
تُدرج وجبات الطعام يف امليزانية وتعكس ساعات عمل املدرسة مبعدل P-EBT اليومي وهو 68$. ويشمل هذا الغداء واإلفطار ووجبة خفيفة، وترضب   

هذه القيمة يف متوسط 18 يوم عمل يف الشهر. باستخدام املعلومات التي أبلغت عنها املدارس فيام يتعلق بخدمة الوجبات املحدودة يف املوقع، يعتمد مبلغ 

مخصصات P-EBT عىل مقاطعة إقامة الطفل كام هو موضح يف حالة برنامج املساعدات الغذائية األساسية وأقل خدمة وجبة تم اإلبالغ عنها يف املقاطعة لكل 

شهر، من أكتوبر 2020 حتى يونيو 2021. قد تختلف املخصصات من مقاطعة إىل أخرى.

P-EBT مبلغمبلغ مخصصاتمخصصات

املبالغاملبالغ  بالدوالربالدوالر  يفيف  الشهرالشهر الحسابالحساب   خدمةخدمة  الوجباتالوجبات  السائدةالسائدة  يفيف  املقاطعةاملقاطعة  

$123  %100 × 18 × $68 التعلم الكامل عن بعد أو إغالق املدرسة 

$76  %70 × 18 × $68 يوم واحد أو يومان من التعلم يف املدرسة 

$37  %30 × 18 × $68 ثالثة أو أربعة أيام من التعلم يف املدرسة 

ملَملَ الال يعتمديعتمد املبلغاملبلغ عىلعىل حضورحضور طفيلطفيل الفعيلالفعيل يفيف مركزمركز رعايةرعاية األطفال؟األطفال؟  .22
ملساعدة معظم األطفال، طبقنا مبلًغا قياسيًا للمقاطعة مننحه لألطفال. ال نستطيع مراقبة الحضور الفردي يف أماكن رعاية األطفال. ونستخدم توافر خدمة   

الوجبات املدرسية لتقديم افرتاض حول الساعات املحدودة وحضور األطفال يف أماكن رعاية األطفال. 

هلهل ميكنميكن تغيريتغيري مبالغمبالغ مخصصاتمخصصات P-EBT أوأو تصحيحها؟تصحيحها؟   .23
سيعتمد مبلغ مخصصات P-EBT عىل آخر مقاطعة ملحل اإلقامة مدرجة يف ملف حالتك يف برنامج املساعدات الغذائية األساسية وأقل خدمة للوجبات تم   
اإلبالغ عنها من ٍقبَل املدارس يف تلك املقاطعة. عندما تتلقى إشعاًرا بأهلية طفلك، إذا كنت تعتقد أن هناك خطأ يف مبلغ P-EBT الخاص بطفلك، فيمكنك 

االتصال مبركز االتصال بربنامج P-EBT عىل 0282-518-833 لطلب مراجعة أهليتك. 

هلهل سيكونسيكون هناكهناك املزيداملزيد منمن مخصصاتمخصصات P-EBT؟؟  .24
قد يستمر برنامج P-EBT ما دامت حالة الطوارئ الصحية العامة الفيدرالية لجائحة COVID-19 مستمرة. وقد يشمل ذلك أشهر الصيف. لذا، تأكد من   

االحتفاظ ببطاقة طفلك لالستفادة من املخصصات املستقبلية املحتملة. يرجى زيارة www.dshs.wa.gov/pebt لالطالع عىل مزيد من التفاصيل. 
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مبنمبن ميكننيميكنني االتصالاالتصال لطرحلطرح األسئلةاألسئلة بشأنبشأن برنامجبرنامج P-EBT؟؟  .25
ميكن توجيه جميع أسئلة أهلية P-EBT إىل مركز االتصال بربنامج P-EBT عىل الرقم 833-518-0282.  

مبنمبن ميكننيميكنني االتصالاالتصال إلعدادإلعداد رقمرقم PIN؟؟   .26
   .PIN عىل الرقم 9271-328-888 إلعداد رقم EBT مبجرد حصولك عىل بطاقة طفلك، ميكن لألرس االتصال مبورد  

مبنمبن ميكننيميكنني االتصالاالتصال إذاإذا ململ أستلمأستلم بطاقةبطاقة P-EBT الخاصةالخاصة يبيب بسبببسبب تغيريتغيري يفيف العنوان؟العنوان؟     .27
يجب عىل األرس االتصال مبركز االتصال بربنامج P-EBT عىل 0282-518-833 للمساعدة يف تغيري العنوان.  

P-EBT مركزمركز االتصالاالتصال بربنامجبربنامج

أينأين ميكننيميكنني استخداماستخدام مخصصاتمخصصات P-EBT الخاصةالخاصة يب،يب، وماوما الذيالذي ميكننيميكنني رشاؤهارشاؤها بها؟بها؟    .28
استخدم بطاقة P-EBT الخاصة بك مثل بطاقة الخصم املبارش أو متاًما مثل بطاقة Quest EBT. ميكن ملخصصات P-EBT الخاصة بك رشاء الطعام من   

معظم محالت البقالة وأسواق املزارعني. ميكنك استخدام مخصصات P-EBT الخاصة بك يف أي متجر يقبل EBT، مبا يف ذلك عرب اإلنرتنت من التجار املشاركني. 

يضع معظم تجار التجزئة الفتات تبني أنهم يقبلون EBT. ميكن استخدام مخصصات P-EBT لرشاء أي طعام ميكن رشاؤه باستخدام EBT للربنامج التكمييل 

للمساعدات الغذائية )SNAP(. تكون معظم األطعمة مؤهلة لربنامج EBT، باستثناء األطعمة الجاهزة واألطعمة املبيعة ساخنة. ميكنك معرفة املزيد حول 

األطعمة املؤهلة لربنامج EBT من خالل زيارة  ما الذي ميكن رشاؤه من خالل برنامج SNAP؟  

هلهل ميكنميكن استخداماستخدام P-EBT معمع حوافزحوافز الفاكهةالفاكهة والخرضاوات؟والخرضاوات؟   .29
  SNAP Market Match مع برامج حوافز الفاكهة والخرضاوات املشاركة، مبا يف ذلك و P-EBT نعم. ميكن لألرس استخدام مخصصات   

SNAP Produce Match. تسمح هذه الربامج لألرس بزيادة كمية الفواكه والخرضاوات املؤهلة التي ميكنهم الحصول عليها يف متاجر البقالة وأسواق املزارعني 

 .SNAP Match Programs  املشاركة. تعرف عىل املزيد عىل موقع

هلهل يتعنييتعني عيلعيل استخداماستخدام جميعجميع مخصصاتمخصصات P-EBT الخاصةالخاصة يبيب عندماعندما أحصلأحصل عليها؟عليها؟   .30
ال. سرُتّحل املخصصات من شهر إىل آخر. وستبقى مخصصات P-EBT الخاصة بك عىل بطاقتك ملدة أقصاها 274 يوًما من آخر نشاط لك بدًءا من تاريخ   
 P-EBT سارية، فقد نصدر مخصصات COVID-19 الخاصة بك، فام دامت حالة الطوارئ الصحية العامة لجائحة P-EBT اإلصدار. ال تتخلص من بطاقة

إضافية عىل هذا الحساب والبطاقة. 

هلهل يتعنييتعني عيلعيل إعدادإعداد رقمرقم PIN الخاصالخاص يبيب عىلعىل بطاقةبطاقة P-EBT الخاصةالخاصة يبيب يفيف موعدموعد محدد؟محدد؟   .31
إذا مل يحدد رقم PIN للبطاقة ومل يتم استخدام املخصصات يف غضون 274 يوًما من اإلصدار، فستزال وال ميكن استبدالها. لذا نشجع األرس عىل إعداد رقم    

.P-EBT أو تنشيط بطاقة PIN الخاصة بهم مبجرد استالمهم للبطاقة، ولكن ال يوجد موعد نهايئ محدد إلعداد رقم P-EBT وتفعيل مخصصات PIN

P-EBT استخداماستخدام مخصصاتمخصصات
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كيفكيف ميكننيميكنني معرفةمعرفة رصيدي؟رصيدي؟    .32
ميكنك االتصال مبورد EBT وهو FIS، عىل الرقم 9271-328-888 )الرقم املوجود عىل ظهر بطاقة P-EBT( ملعرفة الرصيد، أو االنتقال إىل   

www.ebtEdge.com أو تنزيل تطبيق ebtEdge عىل هاتفك الخلوي.

استخدماستخدم أحدأحد األشخاصاألشخاص مخصصايتمخصصايت. هلهل ميكننيميكنني استبدالها؟استبدالها؟    .33
ال، ال ميكننا استبدال قيمة أي مخصصات تم الحصول عليها. من األهمية البالغة أن تختار رقم PIN آمًنا يسهل تذكره ولكن ال يشيع استخدامه. إذا فقدت   

بطاقتك أو رُسقت، فنشجعك عىل االتصال فوًرا مبورد EBT وهو FIS، عىل 9271-328-888 إللغاء بطاقتك وطلب بطاقة جديدة. وإذا كنت تشك يف وقوع 

احتيال، فاتصل بالخط الساخن لالحتيال يف الربامج املجتمعية يف والية واشنطن عىل 800-562-6906.

ململ أعدأعد أتلقىأتلقى املساعدةاملساعدة الغذائية،الغذائية، ولكنولكن لديلدي طفلطفل دوندون 6 سنواتسنوات يفيف منزيل،منزيل، هلهل ينبغيينبغي يليل إعادةإعادة تقديمتقديم   .34
الطلب؟الطلب؟ 

ميكنك االتصال بإدارة الخدمات الصحية واالجتامعية لتقديم طلب للحصول عىل مخصصات برنامج املساعدة الغذائية األساسية عىل الرقم 877-501-2233   
أو بادر إىل زيارة www.washingtonconnection.org. إذا تم تحديد أهلية أرستك للحصول عىل املساعدة الغذائية األساسية، فسرُتاجع مخصصات 

P-EBT بشكل منفصل.

هلهل هناكهناك أيأي مخصصاتمخصصات غذائيةغذائية أخرىأخرى متاحةمتاحة اآلن؟اآلن؟   .35
ميكن أن تساعد أداة تحديد موقع الوجبات الصيفية التابعة لوزارة الزراعة األمريكية )USDA Summer Meals Locator Tool( األرس يف العثور عىل   •

مواقع تقدم وجبات لألطفال. ال متنع املشاركة يف خدمات الوجبات هذه األطفال املؤهلني من الحصول عىل مخصصات P-EBT. تتاح برامج الوجبات هذه 

 1 -866-3-HUNGRY لجميع األطفال الذين تقل أعامرهم عن 18 عاًما، بغض النظر عن املدرسة املسجلني فيها. ميكن للعائالت أيًضا االتصال بالرقم

)6479-348-866-1( أو )HAMBRE )1-877-842-6273-8-877- 1 لتحديد املواقع القريبة منهم خالل أشهر الصيف.

ميكنك االنتقال إىل www.washingtonconnection.org لتقديم طلب للحصول عىل مخصصات برنامج املساعدة الغذائية األساسية.   •

وإذا كان لديك أطفال أصغر سًنا، فقد تكون مؤهالً أيًضا لربنامج النساء والرضع واألطفال )WIC(، الذي يوفر املساعدة الغذائية لألطفال حتى سن 5 سنوات   •
.https://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/WIC ولألمهات الحوامل واملرضعات. ميكنك العثور عىل مزيد من املعلومات عىل

P-EBT معلوماتمعلومات أخرىأخرى عنعن
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