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اطالعات کلی
همهگیری  EBTکودکان زیر سن  6سال چیست؟
 .1برنامه همه

	برنامه  EBTهمهگیری ،یا بهاختصار  ،P-EBTمزایای غذایی را به دانشآموزان زیر سن  6سال ارائه میدهد تا جایگزین هزینۀ وعدههای
غذایی باشد که کودک بهدلیل حضور کمرت در مراکز مراقبت از کودکان یا تعطیلی این مراکز در سال تحصیلی  2020-21دریافت نکرده است.
برای اطالع از واجد رشایط بودن برای  ،P-EBTلطفا ً سؤاالت  5تا  11زیر را مشاهده کنید.

دانشآموزان مدرسه دارد؟
 .2این برنامه چه تفاوتی با برنامه  P-EBTبرای دانش

	برنامه  P-EBTسال تحصیلی  2020-21برای کودکان ثبتنامشده در مدرسه بر اساس حضور محدود گزارششده کودک در مدرسه است.
مبنای برنامه  P-EBTبرای کودکان زیر سن  6سال بر این است که تعطیلی یا فعالیت محدود مراکز مراقبت از کودک بر متام کودکان
تکننده در برنامه ( Basic Foodمواد غذایی اولیه) تأثیر داشته است.
رشک 

	.3اگر مزایای  P-EBTدریافت کنم ،آیا این عمل بر وضعیت مهاجرت من تأثیر خواهد گذاشت یا
میشود هزینه عمومی برای من لحاظ شود؟
باعث می

	خیر .قانون تحمیل هزینه عمومی در مزایای  P-EBTاعامل منیشود و مزایای  P-EBTبر وضعیت مهاجرت شام تأثیر نخواهد داشت .این
قانون شامل کودکانی میشود که  P-EBTرا از طریق برنامه همیاری غذای تحت بودجه ایالت واشنگنت دریافت میکنند.

میتوانم
میکند .می
	.4فرزندم ناهار را در مدرسه یا در برنامه  ECEAPیا  Headstartدریافت می
همچنان واجد رشایط  P-EBTباشم؟
بله .مزایای  P-EBTبه مزایای غذایی تکمیلی گفته میشود .کودکان حتی اگر در حال دریافت مزایای
 P-EBTباشند ،میتوانند به دریافت وعدههای غذایی بیرونبر در مدرسه یا مکانهای اجتامعی ،یا غذای
اضطراری در مکانهای تغذیه اضطراری کووید 19-که در مکانهای اجتامعی ارائه میشود ،ادامه دهند.

این مؤسسه یک ارائهدهنده فرصتهای برابر است.
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واجد رشایط بودن برای

P-EBT

چهکسی واجد رشایط برنامه  P-EBTبرای کودکان زیر سن  6سال است؟
 .5چه

کودکانی که  Basic Foodدریافت میکنند ،در صورت برخورداری از این رشایط واجد رشایط  P-EBTهستند:
• کمرت از  6سال داشته باشند.
• عضوی از خانوار فعال در برنامه همیاری غذای پایه ایالت واشنگنت در هر زمانی بین  1اکترب  2020تا  30ژوئن  2021باشند.

•	در شهرستانی ساکن باشند که مدرسه آن در برنامه ملی ناهار مدرسه و برنامه صبحانه مدرسه رشکت داشته باشد که دارای رسویس
محدود وعده غذایی در محل باشد.

پروندهام بسته شد .آیا همچنان واجد
	.6در برنامه همیاری غذا رشکت داشتیم ،اما پرونده
رشایط  P-EBTهستم؟
کودکان واجد رشایط  P-EBTبهعنوان کودک زیر  6سال فقط برای ماههایی واجد رشایط  P-EBTهستند که خانوار آنها ،در صورت حضور
مدرسهای در شهرستان آنها در رسویس محدود وعده غذایی در محل ،از اکترب  2020تا ژوئن  2021در برنامه غذای اصلی فعال بوده باشد.
خانوادههای که مایل به درخواست مجدد هستند میتوانند از طریق شامرۀ  877-501-2233با مرکز متاس خدمات مشرتیان  DSHSمتاس
بگیرند و از طریق تلفن درخواست دهند یا درخواستی را از طریق نشانی اینرتنتی  www.washingtonconnection.orgارسال کنند.

بهصورت خودکار واجد رشایط  P-EBTهستم؟
میکنم .آیا به
 .7از قبل کمک غذایی دریافت می
اگر ساکن شهرستانی هستید که طبق توصیف شامرۀ  ،5دارای حداقل یک مدرسه با رسویس محدود وعده غذایی در محل باشد ،ممکن است
بهطور خودکار مزیت  P-EBTدریافت کنید .خانوارهای ساکن در شهرستانهایی که وعدههای غذایی محدود در مدرسه را تجربه منیکنند
واجد رشایط مزایای  P-EBTنخواهند بود.

	.8فرزندم تحت مراقبت از کودکان است ،اما در  Basic Foodقرار ندارد .آیا واجد رشایط
 P-EBTبرای کودکان زیر سن  6سال هستیم؟
	خیر .مزایای  P-EBTبرای کودکان زیر سن  6سال فقط برای کودکان خانوارهایی است که  Basic Foodرا بین اکترب  2020و ژوئن
 2021دریافت میکنند .اگر اعتقاد دارید که ممکن است واجد رشایط  Basic Foodباشید ،میتوانید از طریق شامرۀ
 877-501-2233با مرکز متاس خدمات مشرتیان  DSHSمتاس بگیرید و از طریق تلفن درخواست دهید یا درخواستی
را از طریق نشانی اینرتنتی  www.washingtonconnection.orgارسال کنید.

میتوانم از واجد رشایط بودن فرزندم برای مزایای  P-EBTمطلع شوم؟
 .9چگونه می
	کودکان واجد رشایط ،یک اطالعیه و یک کارت  P-EBTبا نام خود را دریافت خواهند کرد .پیشبینی میکنیم ارسال این اطالعیه به کودکان
واجد رشایط از ژوئیه  2021رشوع شود .اگر کودکان از قبل کارت  P-EBTنداشته باشند ،این کارت ظرف مدت کوتاهی از طریق پست
ارسال خواهد شد .خانوادهها باید کارتهای  P-EBTرا نزد خود نگه دارند ،زیرا ممکن است در صورت تداوم وضعیت اضطراری بهداشتی
عمومی ناشی از کووید ،19-مزایای  P-EBTبیشرتی بعدا ً به این کارتها اضافه شود .مزایای  P-EBTرا منیتوان به کارتهای Quest
 EBTفعلی اضافه کرد.

میکشد؟
 .10چرا دریافت مزایای  P-EBTاینقدر طول می
	قانون فدرال ایالتها را ملزم میسازد برای کودکانی که قبالً مزایای  P-EBTدریافت کردهاند ،مزایا صادر نکنند .ما وضعیت دانشآموزان
ثبتنام شده در برنامههای  Headstartیا  ECEAPرا بررسی خواهیم کرد تا از دریافت مبالغ دقیق توسط آنها مطمنئ شویم.
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دریافت

مزایایP-EBT

 .11چگونه مزایای  P-EBTبرای کودکان زیر  6سال دریافت کنم؟
	نیاز نیست خانوادههای واجد رشایط ،جهت دریافت مزایای  P-EBTدرخواست دهند .هر کودک واجد رشایط یک کارت  P-EBTدریافت
خواهد کرد که مستقیامً به آدرس ثبتشده در پرونده  Basic Foodوی نزد  DSHSارسال میشود.

میکنیم .آیا مزایای بیشرتی دریافت خواهیم کرد؟
 .12از قبل مزایای  P-EBTدریافت می
	ممکن است کودکان از قبل کارت  P-EBTداشته باشند ،چرا که واجد رشایط وعدههای غذایی همراه با تخفیف یا رایگان بودهاند .منیتوانیم
مزایای  P-EBTتکراری ارائه دهیم ،اما پرونده را بررسی خواهیم کرد تا مشخص شود که آیا کودک میتواند مزایای بیشرتی بهعنوان کودک زیر
 6سال دریافت کند یا خیر .اگر کودک واجد رشایط دریافت مزایای بیشرت باشد ،مزایای بیشرت به هامن کارت  P-EBTافزوده خواهد شد.

برمیگردد؟
 .13تاریخ مزایای من به رشوع سال تحصیلی (سپتامرب  )2020برمی
	خیر .فقط میتوانیم مزایای  P-EBTرا به کودکان خانوار  Basic Foodبرای ماههایی ارائه دهیم که کودک ،طبق تأیید فدرالی از
طرف کنگره ،از  1اکترب  2020تا  30ژوئن  2021در ( Basic Food Assistance Unitواحد همیاری مواد غذایی اولیه)
فعال قرار داشت.

(	.14اگر از قبل کارت  P-EBTنداشته باشم) هنگامی که کارت  P-EBTجدید را از طریق پست
دریافت کردم باید چکار کنم؟
	دستورالعملهای همراه کارت  P-EBTخود را دنبال کنید و یک شامره شناسایی شخصی ایمن یا  PINرا برای خود ایجاد کنید .در حفظ
کارت خود کوشا باشید! در صورت تداوم برنامه  ،P-EBTممکن است مزایای بیشرتی به حساب و کارت شام اضافه کنیم.

 .15آیا باید کارت  P-EBTرا نگه دارم؟

بله .ممکن است مزایای بیشرتی در این اواخر سال ارائه شود .کارتها باید در مکان ایمنی نگهداری شوند.

میتواند از کارت  P-EBTکودکان ما
چهکسی می
کردهام .چه
	.16حضانت را بین خود و والد دیگر تقسیم کرده
استفاده کند؟

ِ
فرزند واجد رشایط به مزایا دسرتسی دارد ،والدین مشرتک یا مراقبان اجازه
	مادامی که عضو مسئول خانوار نظیر والد مشرتک یا مراقب از طرف
دارند از کارت  P-EBTکودک استفاده کنند.

بهدلیل گم شدن یا آسیب دیدن کارت  P-EBTبه کارت  P-EBTاملثنی نیاز داشته باشم
	.17اگر به
باید چکار کنم؟
	تعویض کارت  P-EBTرا میتوانید از طریق متاس با  ،FISعامل  ،EBTبه شامره  888-328-9271انجام دهید .در صورت نیاز به
کارت املثنی ،خانوادهها میتوانند به نشانی اینرتنتی  www.ebtEdge.comیا برنامه  ebtEdgeمراجعه کنند .برای درخواست کارت
 P-EBTاملثنی ،به این اطالعات نیاز خواهید داشت :نام کامل کودک ،تاریخ تولد ،کد پستی و آدرس کامل .برای اینکه کارت توسط عامل
 EBTپست شود ،آدرس پستی باید با آدرسی که در سیستم است مطابقت داشته باشد .کارت شام ظرف هفت تا  10روز کاری به دست شام
خواهد رسید .برای کسب اطالعات بیشرت در مورد زمانی که آدرس شام با آدرسی که در پروندهتان نزد  ،FISعامل  ،EBTمطابقت ندارد ،به
سؤال  27رجوع کنید.

میتوانم این مزایا را در کارت  EBTغذایی فعلی خود قرار دهم؟
 .18آیا می

خیر ،برنامه  P-EBTمنحرص به فرد است و مزایای آن از سایر مزایای غذایی یا مزایای نقدی موجود در کارت  Quest EBTمجزاست.
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اطالعیهای دریافت نکردم .آیا واجد رشایط  P-EBTاست؟
 .19اطالعیه
	چنانچه اطالعیهای دریافت نکردید ،ممکن است کودک شام واجد رشایط نباشد .اگر فکر میکنید خطایی رخ داده است ،لطفاً از طریق
شامره  833-518-0282با مرکز متاس  P-EBTمتاس بگیرید تا واجد رشایط بودن او بررسی شود.

آنها را رد کنم؟
میتوانم آن
 .20ما به این مزایا نیاز نداریم .می
	توصیه میکنیم خانوارهایی که واجد رشایط  P-EBTتشخیص داده شدهاند از این مزایا برای خانواده خود استفاده منایند و به تقویت اقتصاد محلی
کمک کنند .مزایا قابلانتقال نیست و منیتوانید آنها را اهدا کنید یا به دیگران ببخشید .اگر همچنان مایل به رد مزایا هستید ،میتوانید کارت را از بین
بربید یا آن را به آدرسی پست کنید که پشت آن قید شده است .پس از  274روز استفاده نکردن از کارت ،مزایا بهصورت خودکار لغو میشوند.

مبالغ مزیت P-EBT
 .21فرزندم تحت برنامه  P-EBTکودکان زیر سن  6سال چه مبلغی دریافت خواهد کرد؟
	وعد ههای غذایی مطابق با ساعات کار مدرسه با نرخ  P-EBTروزانه  $6.82است .این مبلغ برای ناهار ،صبحانه و میا نوعده است که در میانگین
ششده توسط مدارس در مورد رسویس محدود وعده غذایی در محل ،مبلغ مزیت
یشود .با استفاده از اطالعات گزار 
 18روز کاری در ماه رضب م 
 P-EBTبر اساس این موارد است :شهرستان محل سکونت کودک که در اطالعات پرونده  Basic Foodثبت شده است ،پایی نترین رسویس وعده
ششده در شهرستان برای هر ماه ،از اکترب  2020تا ژوئن  .2021ممکن است مزایا از شهرستانی به شهرستان دیگر متفاوت باشد.
غذایی گزار 
رسویس وعده غذایی غالب شهرستان

محاسبه

مبالغ دالری به ازای هر ماه

یادگیری از راه دور یا تعطیلی مدرسه

$6.82 x 18 x 100%

$123

یک روز حضوری یا دو روز حضوری

$6.82 x 18 x 70%

$76

سه روز حضوری یا چهار روز حضوری

$6.82 x 18 x 30%

$37

 .22چرا این مبلغ بر اساس حضور واقعی فرزندم در مرکز مراقبت از کودکان نیست؟
	برای کمک به اکرث کودکان ،ما مبلغ استانداردی را برای شهرستان مشخص کردیم که به هر کودک اعطا شود .ما قادر به نظارت بر حضور تکتک
افراد در مرکز مراقبت از کودکان نیستیم .ما از در دسرتس بودن رسویس وعده غذایی مدرسه برای برآورد کردن ساعات محدود و حضور کودکان
در مرکز مراقبت از کودکان استفاده میکنیم.

میتوان مبالغ مزیت  P-EBTرا تغییر داد یا اصالح کرد؟
 .23می
	مبلغ مزایای  P-EBTبر اساس این موارد تعیین خواهد شد :تازهترین شهرستان محل سکونت که در پرونده  Basic Foodشام قرار دارد،
پایینترین رسویس وعده غذایی گزارششده توسط مدارس در آن شهرستان .پس از دریافت اطالعیه واجد رشایط بودن فرزندتان ،اگر باور دارید
که خطایی در مبلغ  P-EBTفرزندتان وجود دارد ،میتوانید جهت درخواست بازبینی صالحیت شام ،با مرکز متاس  P-EBTبه شامره
 833-518-0282متاس بگیرید.

میشود؟
 .24آیا مزایای  P-EBTبیشرتی در آینده ارائه می
	ممکن است برنامه  P-EBTتا زمانی ادامه یابد که وضعیت اضطراری بهداشتی عمومی ناشی از کووید 19-وجود داشته باشد .ممکن است
برنامه در ماههای تابستان نیز ادامه پیدا کند .حتامً مدرسه کودک کارت فرزند خود را جهت بهرهمند شدن از مزایای احتاملی در آینده نزد خود
نگه دارید .جهت اطالع از جزئیات بیشرت ،لطفا ً به نشانی اینرتنتی  www.dshs.wa.gov/pebtمراجعه کنید.
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مرکز متاس P-EBT
چهکسی متاس بگیرم؟
 .25برای مطرح کردن سؤاالت مربوط به  P-EBTبا چه

متام سؤاالت مربوط به احراز صالحیت  P-EBTرا میتوانید از مرکز متاس  P-EBTبه شامره  833-518-0282بپرسید.

چهکسی متاس بگیرم؟
 .26برای تنظیم  PINباید با چه

خانوادهها پس از دریافت کارت فرزندشان میتوانند جهت تنظیم  ،PINاز طریق شامره  888-328-9271با عامل  EBTمتاس بگیرند.

چهکسی متاس بگیرم؟
بهدلیل تغییر آدرس دریافت نکردم ،باید با چه
 .27اگر کارت  P-EBTخود را به
خانوادهها باید جهت دریافت کمک در زمینه تغییر آدرس با مرکز متاس  P-EBTبه شامره  833-518-0282متاس بگیرند.

استفاده از مزایای P-EBT
میتوانم با آن بخرم؟
چهچیزی می
میتوانم از مزایای  P-EBTخود استفاده کنم و چه
 .28کجا می
	از کارت  P-EBTخود مانند کارت نقدی یا کارت  Quest EBTاستفاده کنید .با مزایای  P-EBTخود میتوانید از اکرث فروشگاههای مواد
غذایی و بازارهای کشاورزان ،مواد غذایی خریداری کنید .م یتوانید از مزایای  P-EBTخود در هر فروشگاهی که  EBTمیپذیرد استفاده
کنید ،از جمله بهصورت آنالین در فروشگاههای عضو .بیشرت فروشندگان دارای تابلوهایی هستند که روی آن نوشته شده است که  EBTپذیرفته
میشود .از مزایای  P-EBTمیتوانید برای خرید مواد غذایی استفاده کنید که با  SNAP EBTقابلخرید است .اکرث مواد غذایی ،بهجز
غذاهای ازپیشآمادهشده و غذاهای گرم ،با  EBTقابلخرید است .میتوانید از طریق بازدید از چهچیزی میتوان با  SNAPخرید؟ ،اطالعات
بیشرتی در مورد مواد غذایی قابلخرید با  EBTبه دست آورید.

مشوقهای خرید میوه و سبزیجات استفاده کرد؟
میتوان از  P-EBTدر رابطه با مشوق
 .29می
	بله .خانوادهها میتوانند از مزایای  P-EBTخود در برنامههای مشوق خرید میوه و سبزیجات عضو استفاده کنند ،از جمله SNAP
 Market Matchو  .SNAP Produce Matchاین برنام هها خانواد هها را قادر م یسازند مقدار بیشرتی میوه و سبزیجات مجاز در
فروشگا ههای مواد غذایی و بازارهای کشاورزان عضو تهیه کنند .اطالعات بیشرت را از طریق  SNAP Match Programsبه دست آورید.

آنها استفاده کنم؟
 .30آیا پس از دریافت مزایای  ،P-EBTباید از متام آن
	خیر .در صورت استفاده نکردن از این مزایا ،آنها به ماه بعد منتقل خواهند شد .مزایای  P-EBTشام به مدت حداکرث  274روز از زمان
آخرین فعالیت شام معترب خواهند بود ،این مدت از تاریخ صدور کارت رشوع میشود .کارت  P-EBTخود را دور نیندازید .تا زمانی که
وضعیت اضطراری سالمت عمومی ناشی از کووید 19-وجود داشته باشد ،ممکن است مزایای  P-EBTبیشرتی را در این کارت و حساب
صادر کنیم.

 .31آیا باید  PINخود را تا تاریخ مشخصی در کارت  P-EBTخود تنظیم کنم؟
	اگر ظرف  274روز از تاریخ صدور کارت ،پین برای کارت تنظیم نشود یا از مزایای آن استفاده نشود ،مزایا از کارت حذف میشوند و دیگر
جایگزین نخواهند شد .خانوادهها را تشویق میکنیم در اولین فرصت پس از دریافت کارت PIN ،خود را تنظیم و مزایای  P-EBTخود را
فعال کنند؛ با این وجود ،هیچ تاریخ مشخصی برای تنظیم  PINیا فعالسازی کارت  P-EBTوجود ندارد.
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 .32چگونه باقیامنده حساب خود را بررسی کنم؟
	برای بررسی باقیامنده حساب میتوانید با  ،FISعامل  ،EBTبه شامره ( 888-328-9271شامرهای که در پشت کارت  P-EBTقید شده
است) متاس بگیرید یا به نشانی اینرتنتی  www.ebtEdge.comمراجعه کنید یا برنامه  ebtEdgeرا در تلفن همراه خود دانلود کنید.

میتوانم مزایای دیگری دریافت کنم؟
 .33فردی از مزایای من استفاده کرده است .می
	خیر .ما منیتوانیم مبلغ مزایای استفادهشده را جایگزین کنیم .بسیار مهم است که  PINایمنی را انتخاب کنید که به ذهن سپردن آن آسان
باشد ،اما قابلحدس نباشد .در صورت گم یا دزدیده شدن کارت ،توصیه میکنیم برای غیرفعال کردن کارت خود و درخواست کارت جدید،
بالفاصله با  ،FISعامل  ،EBTبه شامره  888-328-9271بالفاصله متاس بگیرید .اگر شک داشتید کالهربداری انجام شده است ،با خط
راهنامی مقابله با کالهربداری اداره رفاه ایالت واشنگنت به شامره  800-562-6906متاس بگیرید.

سایر اطالعات P-EBT
	.34دیگر در برنامه همیاری غذا قرار ندارم ،اما کودک زیر  6سالی در خانوارم هست .باید دوباره
درخواست دهم؟
	برای درخواست مزایای  Basic Foodمیتوانید از طریق شامره تلفن  877-501-2233یا بازدید از نشانی اینرتنتی
 ،www.washingtonconnection.orgبا سازمان خدمات اجتامعی و درمانی متاس بگیرید .اگر صالحیت خانوار شام برای همیاری
مواد غذایی اولیه تأیید شده است ،مزایای  P-EBTجداگانه بررسی خواهند شد.

میشود؟
 .35آیا در حال حارض مزایای غذایی بیشرتی ارائه می
• ( USDA Summer Meals Locator Toolابزار پیداکننده وعدههای غذایی تابستانی  )USDAمیتواند به خانوادهها کمک
کند تا مکانهایی را پیدا کنند که در آنها وعدههای غذایی برای کودکان رسو میشود .رشکت در این خدمات غذایی باعث از دست رفنت
صالحیت کودکان واجد رشایط برای دریافت مزایای  P-EBTمنیشود .این برنامههای وعده غذایی برای متام کودکان زیر  18سال ،فارغ
از مدرسهای که در آن تحصیل میکنند ،در دسرتس است .خانوادهها همچنین میتوانند برای یافنت مکانهای نزدیک خود در طول ماههای
تابستان ،با شامرۀ ) 1-866-3-HUNGRY (1-866-348-6479یا )1-877-8-HAMBRE (1-877-842-6273
متاس بگیرند.
• میتوانید با مراجعه به نشانی اینرتنتی  ،www.washingtonconnection.orgمزایای مواد غذایی اولیه را درخواست کنید.

• اگر کودکان کوچکتری دارید ،همچنین ممکن است واجد رشایط برنامه زنان ،نوزادان و کودکان ( )WICشوید که کمک غذایی
به کودکان حداکرث  5ساله و مادران باردار و شیرده ارائه میکند .از طریق نشانی اینرتنتی
 https://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/WICاطالعات بیشرتی به دست آورید.
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