ናይ ምልባዕ EBT
ዕድምኦም ትሕቲ 6 ዝኾኑ ህፃናት
(2020-2021)
ብተደጋጋሚ ዝሕተቱ ሕቶታት
ምምሕያሻት: ሰነ 2021

ጠቅላላ ሐበሬታ
1. ዕድምኦም ትሕቲ 6 ዝኾኑ ህፃናት መደብ ለበዳ EBT እንታይ እዩ?
	
መደብ ለበዳ EBT ወይ P-EBT፤ ዕድምኦም ትሕቲ 6 ዓመት ንዝኾኑ ህፃናት ብምኽንያት ምንካይ ተሳትፎ ወይ ዘመነ ትምህርቲ
2020-21 ናይ ህፃናት ክንክን ትካል ብምዕፃው ንህፃናት ናይ መግቢ ወፃኢ ንምትካእ ናይ መግቢ ጥቕሚ የቕርብ፡፡ ብኽብረትካ
ንናይ ብቑዕነት ሓበሬታ ካብ 5 – 11 ዘለው ሕቶታት ርአ፡፡

2.	
እዚ ካብ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝርከቡ ህፃናት P-EBT ብኸመይ ይፍለይ?
	
ናይ 2020-21 ዘመነ ትምህርቲ P-EBT መደብ ንኣብ ቤት ትምህርቲ ዝተመዝገቡ ህፃናት ብናይ ቤት ትምህርቲ ሪፖርት ብኣካል ዝህልው
ኣቴንዳንስ እዩ፡፡ P-EBT ዕድምኦም ትሕቲ 6 ዝኾኑ ህፃናት ናይ ህፃናት ክንክን ኣቴንዳንስ ብምንካዩ ወይ ብምዕፃዩ ኩሎም መሰረታዊ
መግቢ መደብ ውሽጢ ዘለው ህፃናት ፅልዋ ከም ዘሕደረሎም ይሓስብ፡፡

3.	
ናይ P-EBT ጥቕምታት እንተድኣረኺበ ናይ ኢምግሬሽን ኩነታተይ ይጽሎ ዶ ወይ ናይ ህዝባዊ ክፍሊት
ይህልወኒ ዶ?
	
ኣይፋል፡፡ እቲ ናይ ህዝባዊ ክፍሊት ሕጊ ኣብ ናይ P-EBT ጥቕምታት ኣይሰርሕን ከምኡ እውን ናይ P-EBT ጥቕምታት ናይ ኢምግሬሽን
ኩነታት ኣይጸልውን፡፡ እዚ ድማ ብዋሽንግተን ስቴት ናይ መግቢ ደገፍ መደብ ፈንድ ኣቢሎም P-EBT ዝረኽቡ ህፃናት የካትት፡፡

4.	
ውላደይ ኣብ ቤት ትምህርቲ ወይ Headstart ወይ ECEAP መደብ ምሳሕ ይረክብ፡፡ ሕጂ እውን
ን P-EBT ብቑዕ ክኸውን እኽእል ዶ?
	
እወ ናይ P-EBT ጥቕምታት ተወሰኽቲ ናይ መግቢ ረብሓታት እዮም፡፡ ህጻናት ዋላ እኳ ናይ P-EBT
ጥቕምታት ይርከቡ ናብ ቤት ትምህርቲ ወይ ኮማዊ ሳይታት ወይ ናይ ኢመርጄንሲ መግቢ ኣብ
COVID-19 ህጹጽ እዋን መግቢ ሳያታት ኣብ ናይ ኮማዊ ቦታታት መገብታት ምርካብ ክቕጽሉ
ይኽእሉ፡፡
እዚ ትካል እዚ ማዓረ ዕድል ዘማአከለ ቀረብ የቅርብ።
(6/21)

ናይ P-EBT ብቑዕነት
5.	
ዕድምኦም ትሕቲ 6 ንዝኾኑ ህፃና P-EBT ብቑዕ መን እዩ?
	
ን P-EBT መሰረታዊ መግቢ ፅርየት ዝቐበሉ ቆልዑ እንድሕር ድኣ:
•	ዕድምኦም ትሕቲ 6 ኮይኑ
•	ካብ ኦክቶበር 1 2020 ክሳዕ ጁን 30 2021 ኣብ ዘሎ ግዘ ውሽጢ ኣባል እቲ ስድራ ዝኾነ ሰብ ኣብ ዋሽንግተን ስቴት መሰረታዊ ደገፍ
መግቢ ኣባል ዝኾነ፡፡
•	ኣብ ሀገራዊ ናይ ቤት ትምህርቲ መግቢ መደብን ኣብቲ ከባቢ ንክትርከብ ዝሓትት ኣብ ናይ ቤት ትምህርቲ ቁርሲ መደብ ኣብ ዝሳተፉ
ካውንቲ ቤት ትምህርቲ ውሽጢ እንተድኣ ሃሊኹም፡፡

6.	
ኣብ ደገፍ መግቢ ውሽጢ ኣለና እንተኾነ ግና ጉዳየይ ተዓፅዩ፡ ሕጂ እውን ን P-EBT ብቑዓት ዲና?
	
ን P-EBT ብቑዓት ዝኾኑ ህፃናት ዕድምኦም ትሕቲ 6 ዝኾኑ ህፃናት ንP-EBT ብቑዓት ዝኾኑ ስድርኦም ካበ ኦክተበር 2020 ክሳዕ ጁን
2021 ኣብ ትሕቲ መሰረታዊ መግቢ ኣባላት እንተነይሮም ን ኣብ ካውንቲኦም ዝርከብ ኣብ ቦትኡ ብምርካብ መግቢ ኣገልግሎት እንተድኣ
ኣለዎም እዩ፡፡ ንምምልካት ድልየት ዘለዎም ስድራ ንDSHS ዓማውል ኣገልግት ማኸል ብ 877-501-2233 ክረኽብዎምን ብቴሌፎን ብ
www.washingtonconnection.orgመመልከቲ ከእትው ይኽእሉ እዮም፡፡

7.	
ናይ መግቢ ሓገዝ ዝረክብ እተድኣኮይነ፡፡ ን P-EBT ኣውቶማቲካሊ ብቑዕ እኸውን ዶ?
	
ኣብ ቁፅሪ 5 ከም ዝተገለፀ እንተነኣሰ ሓደ ኣብ ከባቢ ቤት ትምህርቲ ኣገልግሎት ዝህብ እንተድኣ ኣሎ ኣውቶማቲካሊ ን P-EBT ጥቕምታት
ብቑዕ ትኾኑ፡፡ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝተደረኸ ምገባ ኣብ ዘይብሎም ካውንቲታት ዝነብሩ P-EBT ጥቕምታት ብቑዓት ኣይኮኑን፡፡

8.	
ወደይ ኣብ መሐብሓቢ ህፃናት ውሽጢ ኣትዩ እዩ እንተኾነ ግና ኣብ መሰረታዊ መግቢ ውሽጢ የለናን፡፡
ዕድምኦም ትሕቲ 6 ንዝኾኑ P-EBT ብቑዓት ዲና?
	
ኣይፋል፡፡ P-EBT ዕድምኦም ትሕቲ 6 ንዝኾኑ ጥቕምታ ዝወሃብ እቲ ስድራ ካብ ኦክቶበር 2020 ክሳዕ ጁን 2021 መሰረታዊ መግቢ
ይረክብ አንተነይተነይሩ እዩ፡፡f ንመሰረታዊ መግቢ ብቑዓት ኢና ኢልኩም እንተድኣ ኣሚንኩም ንDSHS ዓማውል ኣገልግት ማኸል ብ
877-501-2233 ክረኽብዎምን ብቴሌፎን ብ www.washingtonconnection.orgመመልከቲ ከእትው ይኽእሉ እዮም፡፡

9.	
ንናይ P-EBT ጥቕምታት ውላደይ ብኸመይ ብቑዕ ይኸውን?
	
ብቑዓት ህጻናት ሽሞም ዝተጸሓፎ ምልክታን ናይ P-EBT ካርድን ክውሃቦም እዩ፡፡ እቶም ብቑዓት ህጻናት ካብ ሓምለ 2021 ጀሚሩ
ምልክታ ንክበጽሖም ንሓስብ ኣሎና፡፡ ክሳዕ ሕጂ ተዘይሃልይኩም ናይ P-EBT ካርድ ኣብ ሓፂር ግዘ ክለኣኸልኩም እዩ፡፡ ስድራ P-EBT
ካርድ ከቐምጡ ኣለዎም ምኽንያቱ ድማ COVID-19 ህዝባዊ ናይ ጥዕና ኢመርጀንሲ እንተድኣ ቀፂሉ P-EBT ጥቐምታት ክኣትው
ይኽእል እዩ፡፡ P-EBT ጥቕምታት ናብቲ ሕጂ ዘሎ EBT ኬስት ካርድ ኣይውሰኽን፡፡

10.	እቲ ናይ P-EBT ካርዲ ንምውሳድ ነዊሕ እዋን ዝኾነሉ ምክንያት እንታይ እዩ?
	
ናይ ፌደራል ሕጊ P-EBT ጥቕሚ ንዝረኽቡ ህፃናት ጥቕሚ ንከይባዛሕ ንስቴት ይሓትት፡፡ ኣብ Headstart ወይ ECEAP ዝተመዝገቡ
ተምሃሮ እቲ ትኽክለኛ መጠን ጥቕሚ ምርካቦም ክንግምግም ኢና፡፡
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ናይ P-EBT ጥቕምታት ምርካብ
11.	ዕድምኦም ትሕቲ 6 ንዝኾኑ ህፃናት ናይ P-EBT ጥቕሚ ብኸመይ ይረክብ?
	
ብቑዓት ስድራ P-EBT ንናይ ጥቕምታት ከመልክቱ የብሎምን፡፡ ሕድሕድ ህፃን ናይ P-EBT ካርድ ብቲ ኣብ ብ DSHS መሰረታዊ
መግቢ ብዝተትሓዘ ኣድራሻ ኣቢሉ ይለኣኽ፡፡

12.	P-EBT ጥቕምታት ኣለና እዩ፡፡ ተወሳኺ ክንረክን ዲና?
	
ህፃናት P-EBT ካርድ ኣለዎም እዩ ምኽንያቱ ድማ ንናፃ ወይ ዝነከይ ዋጋ መግቢ ብቑዓት ስለዝኾኑ እዩ፡፡ ክልተ ናይ P-EBT ጥቕምታት
ክነቐርብ ኣይንኽእልን እንተኾነ ግና እቲ ህፃን ዕድምኡ ትሕቲ 6 ብምኳኑ ተወሳኺ ጥቕሚ ምርካብ ዝኽእለሉ ኩነት ክንግምግም ኢና፡፡
ብቑዓት እንተድኣ ኮይንኩም ኣብቲ ተመሳሳሊ P-EBT ካርዲ ተወሳኺ ጥቕሚ ክኣትወልኩም እዩ፡፡

13.	ኣነ ዝረኽቦም ጥቕምታት ካብ ናይ ትምህርቲ ዘመን ንድሕሪት ይምለሱ ዶ (መስከረም 2020)?
	
ኣይፋል፡፡ ብመሰረት ብኮንግረንስ ፌደራሊ ዝፀደቐ፡ P-EBT ዕድምኦም ትሕቲ 1 ንዝኾኑ ጥቕምታ ዝወሃብ እቲ ስድራ ካብ ኦክቶበር
2020 ክሳዕ ጁን 30 2021 መሰረታዊ መግቢ ይረክብ ዝነበሩ ጥራሕ እዩ፡፡

14.	እቲ ሓድሽP-EBT ካርዲ ብኣድራሻ ክበጽሕ እንከሎ እንታይ የድልየኒ (ክሳዕ ሕጂ እንተዘይሃልይኩም)?
	
ምስ P-EBT ዝመጹ መምርሕታት ብምስዓብ ውሑስ ዝኾነ ናይ ውልቀ መለለይ ቁጽሪ PIN ፍጠር፡፡ ካርድኻ ሓዝ! P-EBT መደብ
እንተድኣ ቀፂሉ ንሒሳብኩምን ካርድኹም ተወሳኺ ጥቕሚ ክንውስኽ ንኽአል ኢና፡፡

15. እቲ P-EBT ካርደይ ክሕዞ ኣሎኒ?
	
እወ ኣብ መወዳእታ እቲ ዓመት ተወሰኽጺ ጥቕምታት ክህልው ይኽእሉ፡፡ ካርድታት ኣብ ውሑስ ቦታ ክቕመጡ ኣለዎም፡፡

16.	ኣብ ሞንጎይን መፃምደይ ናይ ምዕባይ ሓላፍነት ተኸፋፊልና ኢና፡፡ ናይ ውላድኩም P-EBT ካርድ ክጥቀም
ዝኽእል መን እዩ?
	
ከም ወላዲ ወይ ተኸናኻኒ ዝኣመሰሉ ኣባላት ስድራ ኣብ ክንዲ እቲ ብቑዕ ቆልዓ እንተድኣ ተበፃሒ ኮይኑ ወላዲ ወይ ተኸናኻኒ P-EBT
card ምጥቃም ይኽእል እዩ፡፡

17.	ናይ P-EBT ካርደይ እንተጠፊኡ ወይ እንተተባልሽዩ ንክልወጥ እንታይ ክገብር ኣሎኒ?
	
እቲ ናይ ካርዲ ምልዋጥ ናብ ናይ P-EBT ሰራሕተኛ ብ, FIS ብ 888-328-9271 ብምድዋል ይውገን፡፡ ስድራ ቤታት ካርዲ ክልውጡ
እንተድኣድልዮም www.ebtEdge.com ወይ ኣብቲ ebtEdge መተገብሪ ክሪኡ እውን ይኽእሉ፡፡ ናይ P-EBT ካርዲ ምትካእ
ንምሕታት እዚ ዝስዕብ ሓበሬታ የድሊየካ፡ ናይ ህጻን ሙሉእ ሽም፣ ዕለት ልደት፣ ዚፕ ኮድን ሙሉእ ኣድራሻን፡፡ እቲ EBT ንክለኣኽ እቲ
ናይ ቡስጣ ኣድራሻ እቲ ካርዲ ንምልዋጥ ተባሂሉ ኣብ ሲስተም ምስዘሎ ሓደ ዓይነት ክኸውን ኣለዎ፡፡ እቲ ካርድኻ ንምቕባል ካብ ሸውኣተ
ክሳብ 10 መዓልታት ተጸበ፡፡ ኣድራሻኻ ምስ ናይ EBT ቨንደር FIS ኣብ ፋይል ማዕረ ምስዘይኸውን ተወሰኺ ሓበሬታ ንምርካብ ሕቶ
27 ርአ፡፡

18.	እዞም ጥቕምታት ኣብቲ ሕጂ ዘሎ EBT ካርደይ ከንብሮም እኽእል ዶ?
	
ኣይፋል፡፡ እቲ ናይ P-EBT መደብ ፍሉይን እቶም ጥቕምታት ድማ ኣብ Quest EBTከ ካርድኻ ካብ ዘለው ናይ መግቢ ገንዘብ
ጥቕምታት ዝተፈለዩ እዮም፡፡
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19.	ምልክታ ኣይተውሃበንን፡፡ ን P-EBT ብቑዕ ድየ?
ምልክታ እንተዘይተዋሂብኩም ውላድኩም ብቑዕ ከይኸውን ይኽእል እዩ፡፡ እዚ ጌጋ እዩ ኢልኩም እንተድኣ ሓሲብኩም ብኽብረትኩም
ንP-EBT መራኸቢ ማእኸል ብ 833-518-0282 ብምድዋል ብቑዕነቶም ኣረጋግፁ፡፡

20.	እዞም ጥቕምታት ኣይንደልን ክነጽጎም እኽእ ዶ?
	
ስድራ ቤታትካ ጥቕምታት ንክረኽቡን ናይቲ ከባቢ ኢኮኖሚ ንምዕባይን ስድራ ቤታት ኣብ P-EBT ብቑዓት ንክኾኑ ነበረታትዕ፡፡
ጥቕምታት ኣይዛወሩን ከምኡ እውን ኣይወሃቡን ወይ ኣይድጎሙን እቶም ጥቕምታት ክትነጽጎም እንተድኣደሊኻ እቲ ካርድኻ ክትቀዶ
ወይ ኣብ ድሕሪት ከርዲ ናብ ዝተጠቐሰ ኣድራሻ ክትምልሶ ትኽእል ኢኻ፡፡ ጥቕምታት ን274 መዓልታት ብዘይ ጥቕሚ እንተተቐሚጦም
ብቀጥታ ይውገዱ፡፡

ናይ P-EBT ጥቕምታት መጠን
21.	እቲ ቆልዓ ኣብ P-EBT ዕድምኦም ትሕቲ 6 ንዝኾኑ ክንደይ ይረክብ?
	
ም ግብታት በጀት ዝብጀት እቲ ቤት ትምህርቲ ብመዓልቲ ዝሰርሓሉ ሰዓት P-EBT መጠን $6.82 እዩ፡፡ እዚ ድማ ምሳሕ፡ ኩርስን
ጣዕሞት ብማእኸላይ ብወርሒ 18 መዓልቲ እዩ፡፡ እቶም ቤት ትምህርትታት ደረት ዘለዎ ኦንሳይት መግቢ ኣገልግሎት ብዝምልከት ሪፖርት
ብዝገብርዎ መሰረት፡ ኣብቲ መሰረታዊ መግቢ ብዝተጠቐሰ መሰረት P-EBT ጥቕሚ መጠን ብመሰረት ዝነብረሉ ካውንቲ፡ ካብ ኦክቶበር
2020 ክሳዕ ጁን 2021 ንሕድሕድ ወርሒ እቲ ካውንቲ ሪፖርት ዝገበሮ ዝተሓተ ናይ መግቢ ኣገልግሎት፡፡ እቶም ጥቕምታት ካብ ካውንቲ
ናብ ካውንቲ ክፈላለ ይኽእል፡፡
ካውንቲ ፕሪዶሚናንት ናይ ምገባ ኣገልግሎት

ስልሒት

ብወርሒ ዶላር

ሙሉእ ሪሞት ትምህርቲወይ ምዕፃው ቤት ትምህርቲ

$6.82 x 18 x 100%

$123

ሓደ መዓልቲ ብኣካል ክልተ መዓልቲ ብኣካል

$6.82 x 18 x 70%

$76

ሰለስተ መዓልቲ ብኣካል ወይ ኣርባዕተ መዓልቲ ብኣካል

$6.82 x 18 x 30%

$37

22.	እቲ መጠን ስለምንታይ ኣብ ናጻን ኣቴንዳንስ ዝተደረኸ ኣይኮነን?
	
መብዛሕተኦም ህጻናት ንምሕጋዝ ንህጻናት ዝተውሃቡ ናይ ስቴት ስታንዳርድ መጠን ሓቲትና ኣሎና፡፡ ናይ ሕድሕድ ህፃን ክንክን ኣቴንዳንስ
ክንቆፃፀር ኣይከኣልናን፡፡ ናይ ቤት ትምህርቲ መግቢ ኣገልግሎት ንዝተወሰነ ሰዓት እንተድኣ ተኸፊቱ እቶም ኣብ ክንክን ዘለው ህፃናት
ኣቴንዳንስ ንምሓዝ እውን እዩ፡፡

23.	ናይ ጥቕሚ መጠናት ክቕየሩ ወይ ክስተኻኸሉ ይኽእሉ ዶ?
	
እቲ እትረኽብዎ መጠን P-EBT ጥቕሚ መሰረት ዝገብር ኣብ መሰረታዊ መግቢ ብዝተመዝገበ እዋናዊ ነበርቲ ዝርዝርን ኣብቲ ካውንቲ
ዝተሓተ ናይ መግቢ ደገፍ ሪፖርት ኣብ ዝተገበረሉ እዩ፡፡ ኣብ ናይ P-EBT ጥቕሚ ስሕተት ኣሎ ኢልካ እንተድኣኣሚንካ ናብ P-EBT
ማእኸል ብ833-518-0282 ብምድዋል እቲ ብቑዕነት ዳግም ንክረ ምሕታት ትኽእል፡፡

24.	ተወሰኽቲ ናይ P-EBT ጥቕምታት ኣለው ዶ?
	
ክሳዕ ፌደራላዊ ናይ COVID-19 ህዝባዊ ጥዕና ህፁፅ ሓደጋ ክሳዕ ዘሎ መደብ P-EBT ክቕፅል እዩ፡፡ እዚ ድማ ወርሒ ክረምቲ ከካትት
ይኽእል እዩ፡፡ ንናይ ቀጻሊ ዝህልው ጥቕምታት ናይ ደቅኹም ካርዲ ምሓዝኬም ርግጸኛ ኩኑ፡፡ ንዝበለጸ ሓበሬታ ብኽብረትካ ኣብ
www.dshs.wa.gov/pebt
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P-EBT ናይ ኣድራሻ ማእኸል
25.	ብዛዕባ P-EBT ንዝህልወኒ ሕቶታት ናብ መን እድውል?
	
ኩሉም ንናይ P-EBT ብቑዕነት ዝምልከቱ ሕቶታት ብ833-518-0282 ብምድዋል ናብ P-EBT ማእኸል ክምርሑ ይኽእሉ፡፡

26. ናተይ PIN ንምስትኽኻል ንመን እድውል?
	
ናይ ውላድኩም ካርዲ ምስ ተቐበልኩም ስድራ ናብ EBT ሸዋጦ ብ 888-328-9271 ብምድዋል PIN ከስተኻኽሉ ይኸእሉ፡፡

27.	ብናይ ኣድራሻ ለውጢ ምኽንያት እቲ P-EBT እንተድኣዘይተቐቢልካ ንመን ኣዛርብ?
	
ስድራ ቤታት ብዛዕባ ና ኣድራሻ ለውጥታት ሓገዝ ንምርካብ ናብቲ P-EBT ብብ833-518-0282 ብክድውሉ ኣለዎም፡፡

እቶም ናይ P-EBT ጥቕምታት ምጥቃም
28.	እቲ ናይ P-EBT ጥቕምታት ኣበይ ይትቀሙ፤ በዚ ጥቕሚ እንታይ ክገዝእ እኽእል?
	
እቲ P-EBT ካርዲ ከም ደቢት ካርድ ወይ ኬስት EBT ካርድ ተጠቐመሉ፡፡ እቶም ናይ P-EBT ጥቕምታት ኣብ መብዛሕትኡ
ግሮሶሪታትን ናይ ሓረስቶት ዕዳጋን መግቢ ክገዝእ ይኽእል፡፡ ኣብ ኦንላይን ተሳተፍቲ ዝኾኑ ነጋዶታት ሓዊሱ ናይ P-EBT ጥቕምታት
ኣብዝኾኑመደብራት ክትጥቀመሉ ትኽእለ፡፡ መብዛሕተኦም ሹቋት EBT. ከምዝቕበሉ ምልክታት ኣለዎም፡፡ ናይ ጥቕምታት ምስ SNAP
EBT ክግዝኡ ምስዝኽእሉ ዝኾኑ መግቢታት ንምግዛእ ክጠቕሙ ይኽእሉ፡፡ ናይ EBT ብቑዕነት መግብታት መብዛሕተኡ መግቢ ኮይኑ፤
ካብ ዝተዳለወን ብትኩስ ዝሽየጥን ወጻኢ እዮም፡፡ ብዛዕባ ናይ EBT ብቕዕነት መግቢ አብ SNAP እንታይ ክገዝእ ይኽእ ዝብል? ተወሳኺ
ሃበሬታ ምርካብ ትኽእል?

29.	P-EBT ኣብ ናይ ኣትክልትን ፍራምረታት ምጥቃም ይከኣልዶ?
	
እወ ስድራታት P-EBT ጥቕምታት ካብ ተሳተፍቲ ናይ ፍሩታትን ኣሕምልትን መተባብዑ መደብ ክጥቀሙ ዝኽእሉ እንኸውን
SNAP ማርኬት ማች ከምኡ እውን SNAP ፕሮስ ማችየካትት፡፡ እዞም መደባት ስድራ ኣብ ተሳተፍቲ ግሮሰሪ ዱኳናትን ናይ
ሕርሻ ዕዳጋታት ብምጥቃም ናይቶም ብቑዓት ፍራምረታትን ኣትክልትታት መጠን ክብ ንከብሉ ይሕግዞም፡፡ ተወሳኺ ንምፍላጥ
SNAP Match Programs፡፡

30.	ምስረኽብኩ ኩሎም ናይ P-EBT ጥቕምታት ክጥቀመሞ እኽእል ዶ?
	
ኣይፋሉን፡፡ እቶም ትቕምታት ካብ ወርሒ ክሳብ ወርጊ ዘገልግሎ እዮም፡፡ እቲ ናይ P-EBT ጥቕምታት ካብ ናይ መወዳእታ ጥቕምታት
ዝተጀመረሉ ዝተውሃበሉ ዕለት ጀሚሩ እንተበዝሕ ን274 መዓልታት ይጸንሕ፡፡ The እቲ ካረድኻ ኣይትሰነድዎ እቲ ናይ COVID-19
ህዝባዊ ጥዕና ህፁፅ ሓደጋ ክሳብ ዘሎ በዚ ሒሳብን ካርድን ተወሳኺ ናይ P-EBT ጥቕምታት ክንህብ ንኽእል፡፡

31.	ኣብቲ ናይ P-EBT ካርደይ PIN ብፍሉይ ዕለት ዶ ከስተኻኽል ኣሎኒ ዶ?
	
ካርዲ ፒን እንተዘይተገይሩን እቲ ካርድ ምስ መፀ ኣብ ውሽጢ 274 መዓልቲ እንተዘይተጠቒምኩምሉ ክስረዙን ክትክኡ ኣይክእሉን፡፡ ስድራ
ቤታት እቲ ካርዲ ምስተቐበሉ ናይ PIN ከስተኻኽሉን ናይ P-EBT ጥቕምታቶም ከንቅሑን ነበረታትዕ፤ ግና እቲ PIN ምስትኽኻል ወይ
ናይ P-EBT ካርዲ ምነቃሕ ናይ ጊዜ ገደብ የብሉን፡፡
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32.	ሒሳበይ ከመይ እርኢ?
	
ናብቲ EBT ቬንደር FIS ብ888-328-9271 ብምድዋል (እቲ ኣብ ድሕሪት እቲ ናይ P-EBT ካርዲ ዘሎ ቁጽሪ ተጠቒምካ ብምድዋል
ወይ ናብ www.ebtEdge.com ከይድካ ወይ እቲ ናይ ebtEdge መተግበሪ ኣብ ቴሌፎንካ ብምውራድ ሒሳብ ምርኣይ ትኽእል፡፡

33.	ዝኾነ ሰብ ጥቕምታተይ ተጠቒሙ፡፡ ለውጣ ክረከብ እኽእል ዶ?
	
ኣይፋልን፡፡ ኣብ ጥቕሚ ዝውዓለ ዝኆነ ጥቕሚ ዋጋ ክንትክእ ኣይንኽእልን፡፡ ብቐሊሉ ክትዝክሮ እትኽእል ግን ድማ ብዙሕ እዋን ኣብ
ጥቕሚ ዘይውዕል ውሑስ PIN ምምራጽ ኣገዳሲ እዩ፡፡ ካርድኻ እንተድኣ ጠፊኡ ወይ ተሰሪቑ ብቕልጡፍ ንናይ EBT ቨንደር FIS,
ብ888-328-9271 ረኺብካ ካርድኻ ኣሰሪዝካ ሓድሽ ንክትሓት ነተባብዓካ፡፡ እንተድኣይ ምትላል ተፈጺሙ ኢልካ ጠርጢርካ ናብ
ዋሺንግተን ስቴት ድሕነት ምትላል ሆትላይ ብ800-562-6906 ደውል፡፡

ካልእ ናይ P-EBT ሓበሬታ
34. ኣብ ውሽጢ ዝኾነ ናይ መግቢ ደገፍ የለኹን እንተኾነ ግና ኣብ ገዛይ ዕድምኦም ትሕቲ 6 ዓመት ዝኾኑ ህጻናት
ኣለውኒ ዳግማይ ከመልክት ኣለኒ?
	
ንመሰረታዊ መግቢ ጥቕምታት ንምምልካት ናብ ክፍሊ ማህበራውን ኣገልግሎት ጥዕናን ብ877-501-2233 ብምድዋል ወይ ኣብ
www.washingtonconnection.org ምርኣይ ትኽእል ኢኻ፡፡ ስድራኹም ንመሰረታዊ መግቢ ደገፍ ብቑዓት እንተድኣ ኮይንኩም
P-EBT ጥቕምታት ተፈልዩ ይግምገም፡፡

35.	ኣብዚ ሕጂ እዋን ካልኦት ናይ መግቢ ጥቕምታት ኣለው ዶ?
•	እዚናይ መግቢ USDA ደላይ መሳርሒስድራ ቤታት ንደቆም መግቢ ንክደልዩ ክሕግዝ ይኽእል፡፡ ኣብዞም ናይ መግቢ ኣገልግሎታት
ምስታፍ ብቑዓት ህጻናት ናይ P-EBT ጥቕምታት ካብ ምረከብ ኣይኽልክልን፡፡ እዞም ናይ መግቢ መደባት ዝመሃርሉ ቤት ትምህርቲ
ብዘየገድስ ንኹሎም ዕድመኦም ትሕቲ 18 ኣመት ዝኾኑ ህጻናት ዝተዳለው እዮም፡፡ ብተወሳኺ ድማ ስድራ ኣብ እዋን ክረምቲ ኣበ
ከባቢኦም ዘሎ መኻን ንምፍላጥ ናብ 1-866-3-HUNGRY (1-866-348-6479) ወይ 1-877-8-HAMBRE
(1-877-842-6273) ክድውሉ ይኽእሉ እዮም፡፡
•	ንመሰረታዊ ናይ መግቢ ጥቕምታት ኣብ www.washingtonconnection.org ምርኣይ ይኽእሉ፡፡
•	ኣናእሽቱ ቆልዑ እንተለካ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ፣ ህጻውንትን ቆልዑን ወይ WIC መደብ ብቑዕ ክትከውን ትኽእል፤ እዚ
ዕድመኦም ክሳብ 5 ዓመት ንዝኾኖም ህጻናትን መጥበውቲ ኣዴታትን ናይ መግቢ ሓገዝ ዝህብ እዩ፡፡ ንዝለበጸ ሓበሬታ ብ
https://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/WICደውል፡፡
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