
1.  برنامهبرنامه همههمه گیریگیری EBT کودکانکودکان زیرزیر سنسن 6 سالسال چیست؟چیست؟
  برنامه EBT همه گیری، یا به اختصار P-EBT، مزایای غذایی را به دانش آموزان زیر سن 6 سال ارائه می دهد تا جایگزین هزینۀ وعده های 

غذایی باشد که کودک به دلیل حضور کمرت در مراکز مراقبت از کودکان یا تعطیلی این مراکز در سال تحصیلی 21-2020 دریافت نکرده است. 

برای اطالع از واجد رشایط بودن برای P-EBT، لطفاً سؤاالت 5 تا 11 زیر را مشاهده کنید.

ایناین برنامهبرنامه چهچه تفاوتیتفاوتی بابا برنامهبرنامه P-EBT برایبرای دانشدانش آموزانآموزان مدرسهمدرسه دارد؟دارد؟    .2
  برنامه P-EBT سال تحصیلی 21-2020 برای کودکان ثبت نام شده در مدرسه بر اساس حضور محدود گزارش شده کودک در مدرسه است. 

مبنای برنامه P-EBT برای کودکان زیر سن 6 سال بر این است که تعطیلی یا فعالیت محدود مراکز مراقبت از کودک بر متام کودکان 

رشکت کننده در برنامه Basic Food )مواد غذایی اولیه( تأثیر داشته است.

3.  اگراگر مزایایمزایای P-EBT دریافتدریافت کنم،کنم، آیاآیا ایناین عملعمل بربر وضعیتوضعیت مهاجرتمهاجرت منمن تأثیرتأثیر خواهدخواهد گذاشتگذاشت یایا 
باعثباعث میمی شودشود هزینههزینه عمومیعمومی برایبرای منمن لحاظلحاظ شود؟شود؟

  خیر. قانون تحمیل هزینه عمومی در مزایای P-EBT اعامل منی شود و مزایای P-EBT بر وضعیت مهاجرت شام تأثیر نخواهد داشت. این 
قانون شامل کودکانی می شود که P-EBT را از طریق برنامه همیاری غذای تحت بودجه ایالت واشنگنت دریافت می کنند.

4.  فرزندمفرزندم ناهارناهار رارا دردر مدرسهمدرسه یایا دردر برنامهبرنامه ECEAP یایا Headstart دریافتدریافت میمی کندکند. میمی توانمتوانم 
همچنانهمچنان واجدواجد رشایطرشایط P-EBT باشم؟باشم؟

 بله. مزایای P-EBT به مزایای غذایی تکمیلی گفته می شود. کودکان حتی اگر در حال دریافت مزایای 
P-EBT باشند، می توانند به دریافت وعده های غذایی بیرون بر در مدرسه یا مکان های اجتامعی، یا غذای 

اضطراری در مکان های تغذیه اضطراری کووید-19 که در مکان های اجتامعی ارائه می شود، ادامه دهند.
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این مؤسسه یک ارائه دهنده فرصت های برابر است.
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چهچه کسیکسی واجدواجد رشایطرشایط برنامهبرنامه P-EBT برایبرای کودکانکودکان زیرزیر سنسن 6 سالسال است؟است؟   .5
کودکانی که Basic Food دریافت می کنند، در صورت برخورداری از این رشایط واجد رشایط P-EBT هستند:  

کمرت از 6 سال داشته باشند.  •

عضوی از خانوار فعال در برنامه همیاری غذای پایه ایالت واشنگنت در هر زمانی بین 1 اکترب 2020 تا 30 ژوئن 2021 باشند.   •

•  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. 

 6.  دردر برنامهبرنامه همیاریهمیاری غذاغذا رشکترشکت داشتیم،داشتیم، امااما پروندهپرونده امام بستهبسته شدشد. آیاآیا همچنانهمچنان واجدواجد 
رشایطرشایط P-EBT هستم؟هستم؟   

  کودکان واجد رشایط P-EBT به عنوان کودک زیر 6 سال فقط برای ماه هایی واجد رشایط P-EBT هستند که خانوار آن ها، در صورت حضور 
مدرسه ای در شهرستان آن ها در رسویس محدود وعده غذایی در محل، از اکترب 2020 تا ژوئن 2021 در برنامه غذای اصلی فعال بوده باشد. 

خانواده های که مایل به درخواست مجدد هستند می توانند از طریق شامرۀ 2233-501-877 با مرکز متاس خدمات مشرتیان DSHS متاس 

بگیرند و از طریق تلفن درخواست دهند یا درخواستی را از طریق نشانی اینرتنتی www.washingtonconnection.org ارسال کنند. 

ازاز قبلقبل کمککمک غذاییغذایی دریافتدریافت میمی کنمکنم. آیاآیا بهبه صورتصورت خودکارخودکار واجدواجد رشایطرشایط P-EBT هستم؟هستم؟      .7

  اگر ساکن شهرستانی هستید که طبق توصیف شامرۀ 5، دارای حداقل یک مدرسه با رسویس محدود وعده غذایی در محل باشد، ممکن است 
به طور خودکار مزیت P-EBT دریافت کنید. خانوارهای ساکن در شهرستان هایی که وعده های غذایی محدود در مدرسه را تجربه منی کنند 

 واجد رشایط مزایای P-EBT نخواهند بود.

8.  فرزندمفرزندم تحتتحت مراقبتمراقبت ازاز کودکانکودکان است،است، امااما دردر Basic Food قرارقرار نداردندارد. آیاآیا واجدواجد رشایطرشایط 
P-EBT برایبرای کودکانکودکان زیرزیر سنسن 6 سالسال هستیم؟هستیم؟   

  خیر. مزایای P-EBT برای کودکان زیر سن 6 سال فقط برای کودکان خانوارهایی است که Basic Food را بین اکترب 2020 و ژوئن 
 2021 دریافت می کنند. اگر اعتقاد دارید که ممکن است واجد رشایط Basic Food باشید، می توانید از طریق شامرۀ

 2233-501-877 با مرکز متاس خدمات مشرتیان DSHS متاس بگیرید و از طریق تلفن درخواست دهید یا درخواستی
 را از طریق نشانی اینرتنتی www.washingtonconnection.org ارسال کنید. 

چگونهچگونه میمی توانمتوانم ازاز واجدواجد رشایطرشایط بودنبودن فرزندمفرزندم برایبرای مزایایمزایای P-EBT مطلعمطلع شوم؟شوم؟      .9

  کودکان واجد رشایط، یک اطالعیه و یک کارت P-EBT با نام خود را دریافت خواهند کرد. پیش بینی می کنیم ارسال این اطالعیه به کودکان 
واجد رشایط از ژوئیه 2021 رشوع شود. اگر کودکان از قبل کارت P-EBT نداشته باشند، این کارت ظرف مدت کوتاهی از طریق پست 

ارسال خواهد شد. خانواده ها باید کارت های P-EBT را نزد خود نگه دارند، زیرا ممکن است در صورت تداوم وضعیت اضطراری بهداشتی 

 Quest را منی توان به کارت های P-EBT بیشرتی بعداً به این کارت ها اضافه شود. مزایای P-EBT عمومی ناشی از کووید-19، مزایای

EBT فعلی اضافه کرد. 

چراچرا دریافتدریافت مزایایمزایای P-EBT اینقدراینقدر طولطول میمی کشد؟کشد؟      .10

  قانون فدرال ایالت ها را ملزم می سازد برای کودکانی که قبالً مزایای P-EBT دریافت کرده اند، مزایا صادر نکنند. ما وضعیت دانش آموزان 
ثبت نام شده در برنامه های Headstart یا ECEAP را بررسی خواهیم کرد تا از دریافت مبالغ دقیق توسط آن ها مطمنئ شویم.

P-EBT واجدواجد  رشایطرشایط  بودنبودن  برایبرای
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چگونهچگونه مزایایمزایای P-EBT برایبرای کودکانکودکان زیرزیر 6 سالسال دریافتدریافت کنم؟کنم؟    .11

  نیاز نیست خانواده های واجد رشایط، جهت دریافت مزایای P-EBT درخواست دهند. هر کودک واجد رشایط یک کارت P-EBT دریافت 
 خواهد کرد که مستقیامً به آدرس ثبت شده در پرونده Basic Food وی نزد DSHS ارسال می شود.

ازاز قبلقبل مزایایمزایای P-EBT دریافتدریافت میمی کنیمکنیم. آیاآیا مزایایمزایای بیشرتیبیشرتی دریافتدریافت خواهیمخواهیم کرد؟کرد؟      .12

  ممکن است کودکان از قبل کارت P-EBT داشته باشند، چرا که واجد رشایط وعده های غذایی همراه با تخفیف یا رایگان بوده اند. منی توانیم 
مزایای P-EBT تکراری ارائه دهیم، اما پرونده را بررسی خواهیم کرد تا مشخص شود که آیا کودک می تواند مزایای بیشرتی به عنوان کودک زیر 

 6 سال دریافت کند یا خیر. اگر کودک واجد رشایط دریافت مزایای بیشرت باشد، مزایای بیشرت به هامن کارت P-EBT افزوده خواهد شد.

تاریختاریخ مزایایمزایای منمن بهبه رشوعرشوع سالسال تحصیلیتحصیلی )سپتامربسپتامرب 2020( برمیبرمی گردد؟گردد؟       .13

   خیر. فقط می توانیم مزایای P-EBT را به کودکان خانوار Basic Food برای ماه هایی ارائه دهیم که کودک، طبق تأیید فدرالی از 
 طرف کنگره، از 1 اکترب 2020 تا 30 ژوئن 2021 در Basic Food Assistance Unit )واحد همیاری مواد غذایی اولیه( 

فعال قرار داشت.  

14.  )اگراگر ازاز قبلقبل کارتکارت P-EBT نداشتهنداشته باشمباشم( هنگامیهنگامی کهکه کارتکارت P-EBT جدیدجدید رارا ازاز طریقطریق پستپست 
دریافتدریافت کردمکردم بایدباید چکارچکار کنم؟کنم؟      

  دستورالعمل های همراه کارت P-EBT خود را دنبال کنید و یک شامره شناسایی شخصی ایمن یا PIN را برای خود ایجاد کنید. در حفظ 
کارت خود کوشا باشید! در صورت تداوم برنامه P-EBT، ممکن است مزایای بیشرتی به حساب و کارت شام اضافه کنیم.   

آیاآیا بایدباید کارتکارت P-EBT رارا نگهنگه دارم؟دارم؟         .15
بله. ممکن است مزایای بیشرتی در این اواخر سال ارائه شود. کارت ها باید در مکان ایمنی نگهداری شوند.    

16.  حضانتحضانت رارا بینبین خودخود وو والدوالد دیگردیگر تقسیمتقسیم کردهکرده امام. چهچه کسیکسی میمی تواندتواند ازاز کارتکارت P-EBT کودکانکودکان ماما 
استفادهاستفاده کند؟کند؟       

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

 17.  اگراگر بهبه دلیلدلیل گمگم شدنشدن یایا آسیبآسیب دیدندیدن کارتکارت P-EBT بهبه کارتکارت P-EBT املثنیاملثنی نیازنیاز داشتهداشته باشمباشم 
بایدباید چکارچکار کنم؟کنم؟       

  تعویض کارت P-EBT را می توانید از طریق متاس با FIS، عامل EBT، به شامره 9271-328-888 انجام دهید. در صورت نیاز به 
کارت املثنی، خانواده ها می توانند به نشانی اینرتنتی www.ebtEdge.com یا برنامه ebtEdge مراجعه کنند. برای درخواست کارت 

P-EBT املثنی، به این اطالعات نیاز خواهید داشت: نام کامل کودک، تاریخ تولد، کد پستی و آدرس کامل. برای اینکه کارت توسط عامل 
EBT پست شود، آدرس پستی باید با آدرسی که در سیستم است مطابقت داشته باشد. کارت شام ظرف هفت تا 10 روز کاری به دست شام 

خواهد رسید. برای کسب اطالعات بیشرت در مورد زمانی که آدرس شام با آدرسی که در پرونده تان نزد FIS، عامل EBT، مطابقت ندارد، به 

سؤال 27 رجوع کنید.

آیاآیا میمی توانمتوانم ایناین مزایامزایا رارا دردر کارتکارت EBT غذاییغذایی فعلیفعلی خودخود قرارقرار دهم؟دهم؟         .18
خیر، برنامه P-EBT منحرص به فرد است و مزایای آن از سایر مزایای غذایی یا مزایای نقدی موجود در کارت Quest EBT مجزاست.  

 P-EBTدریافتدریافت  مزایایمزایای
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اطالعیهاطالعیه ایای دریافتدریافت نکردمنکردم. آیاآیا واجدواجد رشایطرشایط P-EBT است؟است؟     .19

   چنانچه اطالعیه ای دریافت نکردید، ممکن است کودک شام واجد رشایط نباشد. اگر فکر می کنید خطایی رخ داده است، لطفاً از طریق 
شامره 0282-518-833 با مرکز متاس P-EBT متاس بگیرید تا واجد رشایط بودن او بررسی شود.  

ماما بهبه ایناین مزایامزایا نیازنیاز نداریمنداریم. میمی توانمتوانم آنآن هاها رارا ردرد کنم؟کنم؟   .20

  توصیه می کنیم خانوارهایی که واجد رشایط P-EBT تشخیص داده شده اند از این مزایا برای خانواده  خود استفاده منایند و به تقویت اقتصاد محلی 
کمک کنند. مزایا قابل انتقال نیست و منی توانید آن ها را اهدا کنید یا به دیگران ببخشید. اگر همچنان مایل به رد مزایا هستید، می توانید کارت را از بین 

بربید یا آن را به آدرسی پست کنید که پشت آن قید شده است. پس از 274 روز استفاده نکردن از کارت، مزایا به صورت خودکار لغو می شوند.

فرزندمفرزندم تحتتحت برنامهبرنامه P-EBT کودکانکودکان زیرزیر سنسن 6 سالسال چهچه مبلغیمبلغی دریافتدریافت خواهدخواهد کرد؟کرد؟  .21

  وعده های غذایی مطابق با ساعات کار مدرسه با نرخ P-EBT روزانه 6.82$ است. این مبلغ برای ناهار، صبحانه و میان وعده است که در میانگین 
18 روز کاری در ماه رضب می شود. با استفاده از اطالعات گزارش شده توسط مدارس در مورد رسویس محدود وعده غذایی در محل، مبلغ مزیت 

P-EBT بر اساس این موارد است: شهرستان محل سکونت کودک که در اطالعات پرونده Basic Food ثبت شده است، پایین ترین رسویس وعده 
غذایی گزارش شده در شهرستان برای هر ماه، از اکترب 2020 تا ژوئن 2021. ممکن است مزایا از شهرستانی به شهرستان دیگر متفاوت باشد.

P-EBT مبالغمبالغ  مزیتمزیت

$6.82 x 18 x 100% 

$6.82 x 18 x 70% 

$6.82 x 18 x 30% 

$123

$76

$37

رسویس وعده غذایی غالب شهرستانرسویس وعده غذایی غالب شهرستان

یادگیری از راه دور یا تعطیلی مدرسه

یک روز حضوری یا دو روز حضوری

سه روز حضوری یا چهار روز حضوری

مبالغ دالری به ازای هر ماهمبالغ دالری به ازای هر ماهمحاسبهمحاسبه

چراچرا ایناین مبلغمبلغ بربر اساساساس حضورحضور واقعیواقعی فرزندمفرزندم دردر مرکزمرکز مراقبتمراقبت ازاز کودکانکودکان نیست؟نیست؟     .22

  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 تک تک 
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 می کنیم.     

میمی توانتوان مبالغمبالغ مزیتمزیت P-EBT رارا تغییرتغییر دادداد یایا اصالحاصالح کرد؟کرد؟         .23

  مبلغ مزایای P-EBT بر اساس این موارد تعیین خواهد شد: تازه ترین شهرستان محل سکونت که در پرونده Basic Food شام قرار دارد، 
پایین ترین رسویس وعده غذایی گزارش شده توسط مدارس در آن شهرستان. پس از دریافت اطالعیه واجد رشایط بودن فرزندتان، اگر باور دارید 

 که خطایی در مبلغ P-EBT فرزندتان وجود دارد، می توانید جهت درخواست بازبینی صالحیت شام، با مرکز متاس P-EBT به شامره

0282-518-833 متاس بگیرید.     

آیاآیا مزایایمزایای P-EBT بیشرتیبیشرتی دردر آیندهآینده ارائهارائه میمی شود؟شود؟          .24

  ممکن است برنامه P-EBT تا زمانی ادامه یابد که وضعیت اضطراری بهداشتی عمومی ناشی از کووید-19 وجود داشته باشد. ممکن است 
برنامه در ماه های تابستان نیز ادامه پیدا کند. حتامً مدرسه کودک کارت فرزند خود را جهت بهره مند شدن از مزایای احتاملی در آینده نزد خود 

نگه دارید. جهت اطالع از جزئیات بیشرت، لطفاً به نشانی اینرتنتی www.dshs.wa.gov/pebt مراجعه کنید.
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برایبرای مطرحمطرح کردنکردن سؤاالتسؤاالت مربوطمربوط بهبه P-EBT بابا چهچه کسیکسی متاسمتاس بگیرم؟بگیرم؟     .25
متام سؤاالت مربوط به احراز صالحیت P-EBT را می توانید از مرکز متاس P-EBT به شامره 0282-518-833 بپرسید.     

برایبرای تنظیمتنظیم PIN بایدباید بابا چهچه کسیکسی متاسمتاس بگیرم؟بگیرم؟       .26
خانواده ها پس از دریافت کارت فرزندشان می توانند جهت تنظیم  PIN، از طریق شامره 9271-328-888 با عامل EBT متاس بگیرند.      

اگراگر کارتکارت P-EBT خودخود رارا بهبه دلیلدلیل تغییرتغییر آدرسآدرس دریافتدریافت نکردم،نکردم، بایدباید بابا چهچه کسیکسی متاسمتاس بگیرم؟بگیرم؟       .27
خانواده ها باید جهت دریافت کمک در زمینه تغییر آدرس با مرکز متاس P-EBT به شامره 0282-518-833 متاس بگیرند.  

  P-EBT مرکزمرکز  متاسمتاس

کجاکجا میمی توانمتوانم ازاز مزایایمزایای P-EBT خودخود استفادهاستفاده کنمکنم وو چهچه چیزیچیزی میمی توانمتوانم بابا آنآن بخرم؟بخرم؟      .28

  از کارت P-EBT خود مانند کارت نقدی یا کارت Quest EBT استفاده کنید. با مزایای P-EBT خود می توانید از اکرث فروشگاه های مواد 
غذایی و بازارهای کشاورزان، مواد غذایی خریداری کنید. می توانید از مزایای P-EBT خود در هر فروشگاهی که EBT می پذیرد استفاده 

کنید، از جمله به صورت آنالین در فروشگاه های عضو. بیشرت فروشندگان دارای تابلوهایی هستند که روی آن نوشته شده است که EBT پذیرفته 

می شود. از مزایای P-EBT می توانید برای خرید مواد غذایی استفاده کنید که با SNAP EBT قابل خرید است. اکرث مواد غذایی، به جز 

غذاهای ازپیش آماده شده و غذاهای گرم، با EBT قابل خرید است. می توانید از طریق بازدید از چه چیزی می توان با SNAP خرید؟، اطالعات 

بیشرتی در مورد مواد غذایی قابل خرید با EBT به دست آورید.

میمی توانتوان ازاز P-EBT دردر رابطهرابطه بابا مشوقمشوق هایهای خریدخرید میوهمیوه وو سبزیجاتسبزیجات استفادهاستفاده کرد؟کرد؟      .29

 SNAP خود در برنامه های مشوق خرید میوه و سبزیجات عضو استفاده کنند، از جمله P-EBT بله. خانواده ها می توانند از مزایای  
Market Match و SNAP Produce Match. این برنامه ها خانواده ها را قادر می سازند مقدار بیشرتی میوه و سبزیجات مجاز در 

فروشگاه های مواد غذایی و بازارهای کشاورزان عضو تهیه کنند. اطالعات بیشرت را از طریق SNAP Match Programs به دست آورید.      

آیاآیا پسپس ازاز دریافتدریافت مزایایمزایای P-EBT،، بایدباید ازاز متاممتام آنآن هاها استفادهاستفاده کنم؟کنم؟         .30

  خیر. در صورت استفاده نکردن از این مزایا، آن ها به ماه بعد منتقل خواهند شد. مزایای P-EBT شام به مدت حداکرث 274 روز از زمان 
آخرین فعالیت شام معترب خواهند بود، این مدت از تاریخ صدور کارت رشوع می شود. کارت P-EBT خود را دور نیندازید. تا زمانی که 

 وضعیت اضطراری سالمت عمومی ناشی از کووید-19 وجود داشته باشد، ممکن است مزایای P-EBT بیشرتی را در این کارت و حساب 

صادر کنیم.

آیاآیا بایدباید PIN خودخود رارا تاتا تاریختاریخ مشخصیمشخصی دردر کارتکارت P-EBT خودخود تنظیمتنظیم کنم؟کنم؟        .31

  اگر ظرف 274 روز از تاریخ صدور کارت، پین برای کارت تنظیم نشود یا از مزایای آن استفاده نشود، مزایا از کارت حذف می شوند و دیگر 
جایگزین نخواهند شد. خانواده ها را تشویق می کنیم در اولین فرصت پس از دریافت کارت، PIN خود را تنظیم و مزایای P-EBT خود را 

فعال کنند؛ با این وجود، هیچ تاریخ مشخصی برای تنظیم PIN یا فعال سازی کارت P-EBT وجود ندارد.

P-EBT استفادهاستفاده  ازاز  مزایایمزایای
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چگونهچگونه باقیامندهباقیامنده حسابحساب خودخود رارا بررسیبررسی کنم؟کنم؟      .32

  برای بررسی باقیامنده حساب می توانید با FIS، عامل EBT، به شامره 9271-328-888 )شامره ای که در پشت کارت P-EBT قید شده 

 است( متاس بگیرید یا به نشانی اینرتنتی www.ebtEdge.com مراجعه کنید یا برنامه ebtEdge را در تلفن همراه خود دانلود کنید.

فردیفردی ازاز مزایایمزایای منمن استفادهاستفاده کردهکرده استاست. میمی توانمتوانم مزایایمزایای دیگریدیگری دریافتدریافت کنم؟کنم؟       .33

  خیر. ما منی توانیم مبلغ مزایای استفاده شده را جایگزین کنیم. بسیار مهم است که PIN ایمنی را انتخاب کنید که به ذهن سپردن آن آسان 

باشد، اما قابل حدس نباشد. در صورت گم یا دزدیده شدن کارت، توصیه می کنیم برای غیرفعال کردن کارت خود و درخواست کارت جدید، 

بالفاصله با FIS، عامل EBT، به شامره 9271-328-888 بالفاصله متاس بگیرید. اگر شک داشتید کالهربداری انجام شده است، با خط 

راهنامی مقابله با کالهربداری اداره رفاه ایالت واشنگنت به شامره 6906-562-800 متاس بگیرید.

34.  دیگردیگر دردر برنامهبرنامه همیاریهمیاری غذاغذا قرارقرار ندارم،ندارم، امااما کودککودک زیرزیر 6 سالیسالی دردر خانوارمخانوارم هستهست. بایدباید دوبارهدوباره 
درخواستدرخواست دهم؟دهم؟     

   برای درخواست مزایای Basic Food می توانید از طریق شامره تلفن 2233-501-877 یا بازدید از نشانی اینرتنتی

www.washingtonconnection.org، با سازمان خدمات اجتامعی و درمانی متاس بگیرید. اگر صالحیت خانوار شام برای همیاری 

مواد غذایی اولیه تأیید شده است، مزایای P-EBT جداگانه بررسی خواهند شد.      

آیاآیا دردر حالحال حارضحارض مزایایمزایای غذاییغذایی بیشرتیبیشرتی ارائهارائه میمی شود؟شود؟   .35

USDA Summer Meals Locator Tool )ابزار پیداکننده وعده های غذایی تابستانی USDA( می تواند به خانواده ها کمک   •
کند تا مکان هایی را پیدا کنند که در آن ها وعده های غذایی برای کودکان رسو می شود. رشکت در این خدمات غذایی باعث از دست رفنت 

صالحیت کودکان واجد رشایط برای دریافت مزایای P-EBT منی شود. این برنامه های وعده غذایی برای متام کودکان زیر 18 سال، فارغ 

از مدرسه ای که در آن تحصیل می کنند، در دسرتس است. خانواده ها همچنین می توانند برای یافنت مکان های نزدیک خود در طول ماه های 

 1-877-8-HAMBRE )1-877-842-6273( 3-866-1 یا-HUNGRY )1-866-348-6479( تابستان، با شامرۀ

متاس بگیرند.

می توانید با مراجعه به نشانی اینرتنتی www.washingtonconnection.org، مزایای مواد غذایی اولیه را درخواست کنید.  •

اگر کودکان کوچک تری دارید، همچنین ممکن است واجد رشایط برنامه زنان، نوزادان و کودکان )WIC( شوید که کمک غذایی  • 
 به کودکان حداکرث 5 ساله و مادران باردار و شیرده ارائه می کند. از طریق نشانی اینرتنتی

https://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/WIC اطالعات بیشرتی به دست آورید.

P-EBT سایرسایر  اطالعاتاطالعات
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