
1.	 	የወረርሽኝ	 	የወረርሽኝ EBT ፕሮግራም ምንድን ነውፕሮግራም ምንድን ነው?

	የወረርሽኝ EBT ፕሮግራም፥ ወይም P-EBT፥ በአካል ተገኝተው ባለመማራቸው ወይም በ2020-21 ትምህርት ዘመን ት/ቤት በመዘጋቱ ምክንያት ተማሪዎች 
ማግኘት የነበረባቸውን የምግብ ወጪ ለመተካት መስፈርቱን ለሚያሟሉ ተማሪዎች የምግብ ጥቅማጥቅሞች ያቀርባል። እባክዎትን ለP-EBT የብቁነት መረጃ 
ከ6-11 ያሉትን ጥያቄዎችን ይመልከቱ።

2. ይህ ከባለፈው የትምህርት ዘመን እንዴት ይለያልይህ ከባለፈው የትምህርት ዘመን እንዴት ይለያል?
 የ2019-20 ትምህርት ዘመን P-EBT ፕሮግራም፥ መጀማሪያ መስፈርቱን ለሚያሟሉ በትምህርት ዕድሜ ላሉት ልጆች ለመጋቢት፥ ሚያዝያ እና ሰኔ 2020 
ወራት የምግብ ጥቅማጥቅሞች አቅርቦ ነበር። ለእነዚህ ጥቅማጥቅሞች አመልክተው የነበሩ አባወራዎችና መስፈርቱን ማሟላታቸው ከተወሰነ፥ በአንድ ጊዜ 
በEBT ኩወስት ካርድ ላይ ደረጃውን በጠበቀ ጥቅማጥቅም ተቀብለዋል።

	ለልጆች የP-EBT ጥቅማጥቅሞችን ለመስጠት የዋሽንግተን ስቴት የፈደራሉን ማረጋገጫ አግኝተዋል ይ ደግሞ በ2020-21 የትምህርት ዘመን ከመስከረም 
2020 እስከ ሰኔ 2021 ትምህርት በመዘጋቱ ነው። በኮቪድ -19 አስቸኳይ የ ሕዝብ ጤና ወቅት ብዙ አባወራዎች የሚፈልጉትን ድጋፍ ለማግኘት ብቁ የመሆን 
ሂዴትን አውቶሜትድ እንዲሆን አድርገናል። ይህ ደግሞ አባወራዎች ለ2020-21 P-EBT ፕሮገራም ማመልከት አይጠበቅባቸውም ማለት ነው።

3.	 	የኔ ልጅ በልጅ እንክብካቤ ውስጥ ናት	 	የኔ ልጅ በልጅ እንክብካቤ ውስጥ ናት/ነው። የነው። የP-EBT ጥቅማጥቅሞችን እናገኛለንጥቅማጥቅሞችን እናገኛለን?
	ከጥቅምት 2020 እስከ መስከረም 2021 በልጅ እንክብካቤ ውስጥ ላሉ ልጆች የP-EBT ጥቅማጥቅሞችን ለማቋረጥ፥ ለፈደራሉ ማረጋገጫ ስቴቶች 
የተለየ P-EBT ዕቅድ አዘጋጅተው ማስገባት ይኖርባቸዋል። በአሁኑ ጊዜ የማህበራዊና ጤና አግልግሎች መምሪያ በልጅ እንክብካቤ ውስጥ ላሉት ልጆች 
ጥቅማጥቅሞችን ለማቅረብ ዕቅድ እያዘጋጀ ነው።

 ቤተሰቦች አዳድስ መረጃዎች ካሉ በየጊዜው በዚህ www.dshs.wa.gov/PEBT ማየትና ማረጋገት ይችላሉ።

4.  የየP-EBT ጥቅማጥቅሞችን ካገኘሁ፥ የስደተኝነት ሁኔታይን ይጎዳል ወይም ፐብልክ ቻርጅ ያድረገኝ ይሆንጥቅማጥቅሞችን ካገኘሁ፥ የስደተኝነት ሁኔታይን ይጎዳል ወይም ፐብልክ ቻርጅ ያድረገኝ ይሆን?
	አይደለም። የፐብልክ ቻርጅ ለP-EBTጥቅማጥቅሞች የማይሰራ ስለሆነና P-EBTጥቅማጥቅሞች ደግሞ ስደተኝነት ሁኔታ ያለበትን ደረጃ ስለማይጉዳ ነው።

5.	 	የኔ ልጅ በትምህርት ቤት ምሳ ያገኛል። አሁንም ቢሆነ ለ	 	የኔ ልጅ በትምህርት ቤት ምሳ ያገኛል። አሁንም ቢሆነ ለP-EBT ብቁ እሆናለሁብቁ እሆናለሁ?
	አዎ የP-EBTጥቅማጥቅሞች ተጨማሪ የምግብ ጥቅማጥቅሞች ናቸው። ልጆች በትምህርት ቤት ወይም በህብረተሰብ ቦታዎች በተቀብሎ መሄድ ሊቀጥሉ 
ይችላሉ ወይም የP-EBTጥቅማጥቅሞች እየወሰዱ ቢሆንም በህዝብ ቦታዎች የሚሰጡ የኮቪድ-19 አስቸኳይ መመገቢያ ቦታዎች አስቸኳይ ምግብ መውሰድ 
መቀጥል ይችላሉ።

አጠቃላይ መረጃአጠቃላይ መረጃ

የ ወረርሽኝ ጥቅማጥቅም በኤለክትሮኒክስ ማስተላለፊያየ ወረርሽኝ ጥቅማጥቅም በኤለክትሮኒክስ ማስተላለፊያ (EBT)
  የትምህርት ዘመንየትምህርት ዘመን 2020-21

በተደጋጋሚ የሚነሱ ጥያቄዎችበተደጋጋሚ የሚነሱ ጥያቄዎች

ይህ ተቋም ለሁሉም እኩል ዕድል የሚሰጥ አገልግሎት አቅራቢ ነው።



6.	 	ለ	 	ለP-EBT ማን ብቁ ይሆናልማን ብቁ ይሆናል?
	በብሔራዊ የትምህርት ቤት ምሳ፥ፕሮግራም (NSLP) ወይም NSLP፥ እና የትምህርት ቤት ቁርስ ፕሮግራም (SBP) ወይም SBP ማግኘት የሚችሉት 
ልጆች እና በዋሽንግተን ስቴት ትምህርት ቤት የተመዘገቡ/የሚማሩ ልጆች ናቸው።

•  በ2020-2021 የትምህርት ዘመን በኮቪድ -19 አስቸኳይ የህዝብ ጤና ምክንያት ተዘግተው የነበረ ወይም መገኘታቸው ወዴ አምስት ቀን ወይም ከዚያ 
በላይ ወዴ ሆኑት ቀናት የተቀነሱ የነበረ፥ እና

• 	ልጁ/ልጅቷ ነፃ ወይም ቅናሽ በተደረገ ዋጋ ትምህርት ቤት ምግብ እንዲያገኝ/እንዲታገኝ ተወስኗል።

7.	 	ልጆቼ ያለ ወጪ ቁርስና ምሳ በሚያገኙት የህዝብ ምግብ ድጋፍ ያለው ወይም አቅራቢ	 	ልጆቼ ያለ ወጪ ቁርስና ምሳ በሚያገኙት የህዝብ ምግብ ድጋፍ ያለው ወይም አቅራቢ 2 ትምህርት ቤት ከሆነትምህርት ቤት ከሆነ P-EBT ለማግኘት ብቁ ይሆናሉለማግኘት ብቁ ይሆናሉ?
	በኮቪድ-19 ምክንያት ልጁ/ልጅቷ የሚማርበት/የሚትማርበት ትምህርት ቤት በአካል ተገኝቶ መማርን ከቀነሰ ምግብ ድጋፍ ያለው ወይም አቅራቢ 2 ትምህርት 
ቤት የሚከታተሉት ልጆች ሀሉ ምናልባት ለP-EBT ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ።

8.	 	እኔ አሁንም ቢሆን የምግብ ድጋፍ አግኝቻለሁ። ለ	 	እኔ አሁንም ቢሆን የምግብ ድጋፍ አግኝቻለሁ። ለP-EBT ወዲያውኑ ብቁ እሆናለሁ ወዲያውኑ ብቁ እሆናለሁ?
	አብዛኛዎች በምግብ ድጋፍ ላይ ያሉት ልጆች፥ ለዚህ የትምህርት ቤት ምግብ ወዲያዉኑ ማረጋገጫ ይሰጣቸዋል ነገር ግን ለ P-EBT ጥቅማጥቅም ወዲያውኑ 
ብቁ አይሆኑም። ለP-EBT ብቁ መሆን ልጁ/ልጅቷ የሚማርበት/የሚትማርበት ትምህርተ ቤትና የመማር ሞዴላቸው ላይ የተመሰረተ ይሆናል። ለተጨማሪ 
መረጃ ጥያቄ 22 ላይ ይመልከቱ።

9.	 	የኔ ቤተሰብ ለምግብ ድጋፍ 	 	የኔ ቤተሰብ ለምግብ ድጋፍ $0ን ያገኛሉ። ለን ያገኛሉ። ለP-EBT ወዲያውኑ ብቁ እሆናለሁወዲያውኑ ብቁ እሆናለሁ?
	አንዳነድ ቤተሰቦች ለምግብ ጠቅማጥቅም $0 መጠን ስለሚያገኙ ጉዳያቸው ለሌላ ምንጭ ዕድል ይከፍታሉ። ለምግብ ድጋፍ $0 መጠን የሚያገኙ ቤተሰቦች 
ለነፃ የትምህርት ቤት ምግብ ወዲያውኑ ማረጋገጫ ስለማይሰጣቸው የልጃቸውን ትምህርት ቤት በማግኘት ለነፃ ወይም ዋጋው ቅናሽ ለሆነ ምግብ ማመልከት 
ይኖርባቸዋል።

10.  ልጄ እቤት ውስጥ ይማራልልጄ እቤት ውስጥ ይማራል/ትባራለች። ለትባራለች። ለP-EBT ብቁ ይሆናሉብቁ ይሆናሉ?
	አደለም። P-EBT በትምህርት ለተመዘገቡና የትምህርት አገልግሎቶችን እያገኙ ላሉ እና ትምህርት ቤቱ ካልተዘጋ ወይም መገኘትን ካልቀነሰ በNSLP ወይም 
SBP በኩል ነፃ ወይም ዋጋው ቅናሽ የሆነ የትምህርት ቤት ምግቦችን የሚያገኙ ከሆነ ብቻ ይኖራል።

11. 	ልጄ ለ	ልጄ ለP-EBT ጥቅማጥቅሞች ብቁ መሆኑንጥቅማጥቅሞች ብቁ መሆኑን/መሆንቃን እንዴት ማግኘት እችላለሁመሆንቃን እንዴት ማግኘት እችላለሁ?
	ብቁ የሆኑ ልጆች ማስታወቅያ የሚደርሳቸው ሲሆነ ስማቸው የተፃፈበት የP-EBT ካርድ ይሰጣቸዋል። ብቁ ለሆኑት ልጆች ማስታወቂያው ከመጋቢት 
መጨረሻ ጀምሮ ይላካል ብለን እንገምታለን። የP-EBT ካርድ ከዚያ በኋላ በአጭር ጊዜ በመልክት ይላካል። ትምህርት ቤታቸው እንተዘጋ ከቀጠለ ወይም 
ሰዓትን ከቀነሱ በኋላ ተማሪ ጥቅማጥቅሞች ሊጨመሩ ስለሚችሉ ቤተሰቦች ካረዳቸውን ማስቀመጥ አለባቸው።

12.  የየP-EBT ካረድርን ለመውሰድ ለምን እንደዚህ ረጅም ጊዜን ወሰዴካረድርን ለመውሰድ ለምን እንደዚህ ረጅም ጊዜን ወሰዴ?
	የአከባቢውን የግሮሰሪ አቅርቦት እና ፍላጎት ጉዳይን ለማስወገድ የዩ ኤስ ግብርና መምሪያ ለስቴቶች ቀርፋፋ አቅርቦት ሐሳብ አቅርቧል።

ለለP-EBT ብቁ የመሆንብቁ የመሆን

የየP-EBT ጥቅማጥቅሞችን ማግኘት ጥቅማጥቅሞችን ማግኘት

13. 	ለ	ለ2020-21 የትምህረት ዘመን እንዴት የየትምህረት ዘመን እንዴት የP-EBT ጥቅማጥቅሞችን አገኛለሁጥቅማጥቅሞችን አገኛለሁ?
	ብቁ የሆኑ ቤተሰቦች የP-EBT ጥቅማጥቅሞችን ለማግኘት ማመልከት አይጠበቅባቸውም። እያንዳንዱ ብቁ የሆነ ልጆች በኦንላይን ማመልከት ሳያስፈልጋቸው 
የP-EBTን በቀጥታ ያገኛሉ። ብቁ ለሆኑት ቤተሰቦች ለተጨማሪ ማረጃ ጥያቄ 6ን ይመልከቱ።

14. 	አድሱ የ	አድሱ የP-EBT ካርድ በየትኛው አድራሻ ይላካልካርድ በየትኛው አድራሻ ይላካል?
 P-EBT ካርዶች በትምህርት ቤት ላይ ባለው አድራሻ ይላካሉ። አውን ያለዎትን የመልክት አድራሻ እንደለው ለማረጋገጥ ትምህርት ቤትዎ ን ያናግሩ።

	በአሁኔ አድራሻ የትምህርት ቤት ምግቦችን ማመልከቻ የሚያስገቡ ቤተሰቦች የትምህርት ቤቱን አድራሻንም ማሳደስ ይኖርባቸዋል። የትምህርት ቤት ምገባ 
ስርዓትና የተማሪ መረጃ ስርዓት አንድ ዓይነት ላይሆን ይችላል።



15.  ጥቅማጥቅሞቼ ወዴ ኋላ ትምህርት ቤት ወዴ ጀመረበት ሊመለስ ይችላልጥቅማጥቅሞቼ ወዴ ኋላ ትምህርት ቤት ወዴ ጀመረበት ሊመለስ ይችላል?
	አዎ ልጁ ብቁ መሆኑ ከተወሰነ፥ የ	አዎ ልጁ ብቁ መሆኑ ከተወሰነ፥ የP-EBT ጥቅማጥቅሞችን ወዴ ኋላ ተመልሰን በጥቅማጥቅሞችን ወዴ ኋላ ተመልሰን በ2020-21 የትምህርት ዘመን መጀማሪያ ወይም ትምህርት ቤቱ ብቁ የትምህርት ዘመን መጀማሪያ ወይም ትምህርት ቤቱ ብቁ 
የሆነበት ወር ወይም ከጥርየሆነበት ወር ወይም ከጥር 2021 ጀምሮ እናቀርባለንጀምሮ እናቀርባለን 2021። ለእነዚያ ወራት ጥቅማጥእሞች በመጋቢት። ለእነዚያ ወራት ጥቅማጥእሞች በመጋቢት 2021 ውስጥ ይሰጣል፥ ይሁንም እንጂ፥ ቤተሰቦች ውስጥ ይሰጣል፥ ይሁንም እንጂ፥ ቤተሰቦች 
ካረዳቸውን እስከ ሚያዝያ መጨረሻ ላይወስዱት ይችላሉ። እንደየምማሩበት ትምህርት ቤት መማሪያ ሞዴሎች መጠኑ ለእያንዳንዱ ተማሪ ሊለያይ ይችላል። ካረዳቸውን እስከ ሚያዝያ መጨረሻ ላይወስዱት ይችላሉ። እንደየምማሩበት ትምህርት ቤት መማሪያ ሞዴሎች መጠኑ ለእያንዳንዱ ተማሪ ሊለያይ ይችላል። 
ከየካቲት እስከ ትምህርት ዘመኑ መጨረሻ ያሉ ጥቅማጥቅሞች አንድ ወር ባለፈ በየሁለተኛ ወሩ ይሰጣል።ከየካቲት እስከ ትምህርት ዘመኑ መጨረሻ ያሉ ጥቅማጥቅሞች አንድ ወር ባለፈ በየሁለተኛ ወሩ ይሰጣል።

16.  	አድሱ የ	አድሱ የP-EBT ካርድ በመልክት ከደረሰ ምን ማድረግ አለብኝካርድ በመልክት ከደረሰ ምን ማድረግ አለብኝ?
	ከ	ከP-EBT ካርድዎ ጋር የመጣውን መመሪያዎች ይከተሉና አስተማማኝ የግል መለያ ቁጥር ወይም ፒን ይፍጠሩለት። ካርድዎን ያስቀምጡ! ትምህርት ቤትዎ ካርድዎ ጋር የመጣውን መመሪያዎች ይከተሉና አስተማማኝ የግል መለያ ቁጥር ወይም ፒን ይፍጠሩለት። ካርድዎን ያስቀምጡ! ትምህርት ቤትዎ 
በርቀት ትምህርት ውስጥ ቀጥሎ የመገኘት ቀናትን ከቀነሰ ወይም በኮቪድ በርቀት ትምህርት ውስጥ ቀጥሎ የመገኘት ቀናትን ከቀነሰ ወይም በኮቪድ -19 ምክንያት ከተዘጋ፥ በካርድዎ ተጨማሪ ጥቅማጥቅሞችን እንጨምራለን።ምክንያት ከተዘጋ፥ በካርድዎ ተጨማሪ ጥቅማጥቅሞችን እንጨምራለን።

17.	 	የ	 	የP-EBT ማስቀመጥ አለብኝማስቀመጥ አለብኝ?
	አዎ ተጨማሪ ጥቅማጥቅሞች በዚህን ዓመት መጨረሻ ይታዘዙ ይሆናል። ካርዶች ደህንነቱ በተጠበቀ ቦታ መቀጥ አለባቸው።	አዎ ተጨማሪ ጥቅማጥቅሞች በዚህን ዓመት መጨረሻ ይታዘዙ ይሆናል። ካርዶች ደህንነቱ በተጠበቀ ቦታ መቀጥ አለባቸው።

18.	 	ጥዬው ወይም አበላሽቸው ለ	 	ጥዬው ወይም አበላሽቸው ለP-EBT ካርድ ምትክ የሚፈልግ ከሆነስ ምን ይሆናልካርድ ምትክ የሚፈልግ ከሆነስ ምን ይሆናል?
 P-EBTካርዶችን መተካት የካርዶችን መተካት የEBT ሻጭ ጋር በመደወል ሻጭ ጋር በመደወል FIS, 888-328-9271 ይደረጋል። ካርድ መተካቱ ካስፈለገ ቤተሰቦች ይህንንምይደረጋል። ካርድ መተካቱ ካስፈለገ ቤተሰቦች ይህንንም  
www.ebtEdge.com ወይም የወይም የebtEdge appንመጎብኘትም ይችላሉ። የንመጎብኘትም ይችላሉ። የP-EBT ካርድን ለመተካት ለመጠየቅ፥ የሚከተሉት መረጃዎች ካርድን ለመተካት ለመጠየቅ፥ የሚከተሉት መረጃዎች 
ያስፈልጎታል፡ የልጁ ሙሉ ስም፥ ይልደት ቀን፥ ዚፕ ኮድ እና ሙሉ አድራሻ በትምህርት ቤቱ እንደ ቀረበው።ያስፈልጎታል፡ የልጁ ሙሉ ስም፥ ይልደት ቀን፥ ዚፕ ኮድ እና ሙሉ አድራሻ በትምህርት ቤቱ እንደ ቀረበው።

	የሚተካውን ካርድ ለመላክ የመልክት አድራሻው በስስተም ውስጥ ካለው ጋር መስመማት አለበት። ከራድዎን ለመቀበል ከሰባት እስከ 	የሚተካውን ካርድ ለመላክ የመልክት አድራሻው በስስተም ውስጥ ካለው ጋር መስመማት አለበት። ከራድዎን ለመቀበል ከሰባት እስከ 10 የስራ ቀናት የስራ ቀናት 
ይጠብቁ እባክዎትን።ይጠብቁ እባክዎትን።

	አድራሻዎ EBT ሻጭ፥ FIS፥ በፋይሉ ላይ ካለው ጋር በማይስማማበት ጊዜ ለተጨማሪ መረጃ ጥያቄ 20ን ይመለከቱ።

19.	 	እነዚህን ጥቅማጥቅሞች ባሉኝ የምግብ 	 	እነዚህን ጥቅማጥቅሞች ባሉኝ የምግብ EBT ካርዴ ላይ ማስቀመጥ እችላለሁካርዴ ላይ ማስቀመጥ እችላለሁ?
አይደለም። የአይደለም። የP-EBT ፕሮግራም ለየት ያለ ነውና በኩወስት  ፕሮግራም ለየት ያለ ነውና በኩወስት EBT ካርድዎ ላይ ካሉ ጥቅማጥቅሞቹ ከሌላ ምግብ ወይም የካሽ ጥቅማጥቅሞች የተለዩ ናቸው።ካርድዎ ላይ ካሉ ጥቅማጥቅሞቹ ከሌላ ምግብ ወይም የካሽ ጥቅማጥቅሞች የተለዩ ናቸው።

20.		ልጄ ማስታወቂያ ወይም 		ልጄ ማስታወቂያ ወይም P-EBT ካረድ አልወሰደምካረድ አልወሰደም/አልወሰደችም። ምን ማድረግ አለብኝአልወሰደችም። ምን ማድረግ አለብኝ?
	ካረድዎን በግንቦት	ካረድዎን በግንቦት 2021 ካልወሰዱ፥ ማዕከሉን በዚህ ያግኙ ካልወሰዱ፥ ማዕከሉን በዚህ ያግኙ 833-518-0282።።

21.	 	እነዚህን ጥቅማጥቅሞች አንፈልጋቸውም። ሊተዋቸው እችላለሁ	 	እነዚህን ጥቅማጥቅሞች አንፈልጋቸውም። ሊተዋቸው እችላለሁ?
 P-EBTን ለማግኘት ብቁ መሆናቸው የተወሰኑ አባወራዎች ጥቅማጥቅሞቹን ለቤተሰባቸው ለመጠቀምና የአከባቢው ኢኮኖሚ እንዲያድ እንዲያደርጉ ን ለማግኘት ብቁ መሆናቸው የተወሰኑ አባወራዎች ጥቅማጥቅሞቹን ለቤተሰባቸው ለመጠቀምና የአከባቢው ኢኮኖሚ እንዲያድ እንዲያደርጉ 
እናበረታታለን። ጥቅማጥቅሞቹ የማይተላለፉ ስለሆኑ መስጠት ወይም መለገስ አይቻልም። አንደዚያም ሆኖ ጥቅማጥቅሞቹን ለመተው ከፈለጉ፥ ካረዱን እናበረታታለን። ጥቅማጥቅሞቹ የማይተላለፉ ስለሆኑ መስጠት ወይም መለገስ አይቻልም። አንደዚያም ሆኖ ጥቅማጥቅሞቹን ለመተው ከፈለጉ፥ ካረዱን 
ማበላሸት ወይም በካርዱ ጃርባ ላይ ባለው አድራሻ መመለስ ይችላሉ። ጥቅማጥቅሞች ጥቅም ላይ ሳይውል ከቆየ ከማበላሸት ወይም በካርዱ ጃርባ ላይ ባለው አድራሻ መመለስ ይችላሉ። ጥቅማጥቅሞች ጥቅም ላይ ሳይውል ከቆየ ከ274 ቀናት በኋላ ወዲያውኑ ይጠፋል።  ቀናት በኋላ ወዲያውኑ ይጠፋል። 

የየP-EBT ጥቅማጥቅሞችን ማግኘትጥቅማጥቅሞችን ማግኘት (ቀጥለዋል)



22.		በ		በP-EBTጥቅማጥቅሞች ምን ያህል አገኛለሁጥቅማጥቅሞች ምን ያህል አገኛለሁ?
	ለ2020-21 ትምህርት ዘመን የምግቦች በጀት ምሳ፥ ቁርስ እና መክሰስ ለሚሸፍነው በቀን $6.82 ተሰልቶ በአማካይ በአንድ ወር ወስጥ በ18 ቀናት 
ይባዛል።

	የP-EBT ጥቅማጥቅም መጠን በተማሪው መማር ሁኔታ ላይ የሚመሰረት ሲሆን በአንድ ቤተሰብ ውስጥም ቢሆን ከተማሪ ተማሪ ሊለያይ ይችላል።

	ትምህርት ቤቶች ለአብዛኛው ተማሪዎቻቸውና ለአብዛኛው በእያንዳንዱ ወራት የመማር ሞዴሎቻቸውን ሪፖርት ያደርጋሉ። እያንዳንዱ ትምህርት 
ቤት የተለየና የመማር ሞዴላቸውምን ከመስከረም 2020 ጀምሮ ብዙውን ጊዜ አሻሽለውት ይሆናል። በዚህም ምክንያት፥ እያንዳንዱ ልጅ የተላያዩ 
የጥቅማጥቀም መጠን ሊቀበል ይችላል። ከታች ያለው ሰንጠረዥ በመማር ሞዴላቸው ላይ በመመስረት የተለያዩ የጥቅማጥቅም ደረጃዎችን ያቀርባል። 

የየP-EBT ጥሪ ማዕከልጥሪ ማዕከል

የመማር ሞዴልየመማር ሞዴል ስሌትስሌት የዶላር መጠን በየወሩየዶላር መጠን በየወሩ

ሙሉ የርቀት ትመህርት $6.82 x 18 x 100% $123

አንድ ቀን በአካል $6,82 x 18 x 80% $99

ሁለት ቀናት በአካል $6,82 x 18 x 60% $74

ሶስት ቀናት በአካል $6,82 x 18 x 40% $50

አራት ቀናት በአካል $6,82 x 18 x 20% $25

23. 	መጠኑ ለምን በልጄ ትክክለኛ ተሳትፎ ላይ አይመሰረትም	መጠኑ ለምን በልጄ ትክክለኛ ተሳትፎ ላይ አይመሰረትም?
	አብዛኛውን ልጆች ለመርዳት፥ ለልጆች የሚሰጠውን ሀገር-አቀፍ ደረጃ መጥን ተግባራዊ አድርገናል። የእያንዳንዱነት ተማሪ ተሳትፎ መከታተል 
አልቻልንም። በትምህርት ቤቱ ሪፖርት የተደረገውን የልጁን ዋነኛ የመማር ሞደልንእየተጠቀምን ነው።

24.		የ		የP-EBT ጥቅማጥቅም መጠን ሊለወጥ ወይም ሊስተካከል ይችላልጥቅማጥቅም መጠን ሊለወጥ ወይም ሊስተካከል ይችላል?
	በመላው ትምህርት ቤት ለእያንዳንዱ ተማሪ የP-EBT መጠን ትምህርት ቤቱ እንደ ዋነኛው የመማሪያ ሞዴል አድርጎ ሪፖረት ባደረገው ላይ የተመሠረተ 
ይሆናል። በልጅዎ P-EBT መጠን ላይ ስህተት አለ ብነው ካመኑ፥ ብቁ መሆንዎን እንደገና እንዲያኡ ለመጤቅ ወዴ ጥሪ መዕከሉ በዚህ t 833-518-
0282መደወል ይችላሉ።

25.		ተጨማሪ የ		ተጨማሪ የP-EBT ጥቅማጥቅሞች ይኖራሉጥቅማጥቅሞች ይኖራሉ?
	ትምህርት ቤትዎ በአካል ማመርን መገደብን ከቀጠለበት ከየካቲት እስከ ትምህርት ዘመኑ መጨረሻ ጥቅማጥቅሞች ወር ባለፈ በሁለተኛው ሊሰጥ ይችላል። 
የወደፊት ትምህረት ዘመን ወረርሽኝ EBT ጥቅማጥቅሞች አይታወቁም። ለወደፊት ሊኖር ለሚችለው ጥቅኣጥቅሞች ካርድዎን ማስቀመጥዎን እርግጠኛ 
ይሁኑ። ለተጨማሪ ዝርዝር ይህንን www.dshs.wa.gov/pebt የጎብኙ።

26.		ለ		ለP-EBT ጥያቄዎች ለማን ሊደውልጥያቄዎች ለማን ሊደውል?
	ሁሉም የP-EBT ብቃት መስፈርት ጥያቄዎች ቀጥታ ለthe P-EBT ጥሪ ማዕከል 833-518-0282 ማምራት ይችላሉ።

27.	 	ፒኔን ለማስተካከል ለማን መደወል አለብኝ		ፒኔን ለማስተካከል ለማን መደወል አለብኝ?
	ከርድዎን አንዴ ካገኙ፥ ፒንዎን ማስተካከል ቤተሰቦች በዚህ 888-328-9271 መደወል ይችላሉ።

28.		በአድራሻ ለውጥ ምክንያት የ		በአድራሻ ለውጥ ምክንያት የP-EBT ሳልወስድ ከቀረሁ ማንን ማግኘት እችላለሁሳልወስድ ከቀረሁ ማንን ማግኘት እችላለሁ?
 ለአድራሻ ለውጥ ድጋፍ ለማግኘት ቤተሰቦች በዚህ የ P-EBT ጥሪ ማዕከል ስልክ 833-518-0282 መደወል አለባቸው። 

የየP-EBT ጥቅማጥቅሞች መጠንጥቅማጥቅሞች መጠን



29.		የ		የP-EBT ጥቅማጥቅሞቼን የተ መጠቀም እችላለሁ፥ ምንስ ሊገዛበት እችላለሁ ጥቅማጥቅሞቼን የተ መጠቀም እችላለሁ፥ ምንስ ሊገዛበት እችላለሁ?
	የP-EBTካርድዎን እንዴ ዴቢት ካርድዎ ይጠቀሙ? የP-EBT ጥቅማጥቅሞችዎ ከአብዛኛው የግሮሰሪ ማከማቻዎችና ገብሬዎች ገበያ መግዛት ይችላል። የP-
EBT ጥቅማጥቅሞችዎን በማንኛውም ከአማዞንና ኦልማርት ኦንላይን ጨምሮ EBT ከሚቀበሉት መጠቀም ይችላሉ። አንዳንድ ሱቆች EBT መቀበላቸውን 
የሚያሳይ ምልክት አላቸው።

	የP-EBT ጥቅማጥቅሞችዎ SNAP EBT ሊገዛ የሚችለውን ምግብ መግዛት ይችላሉ። EBT ከተዘጋጁና በትኩስ ከሚሸጡት ምግቦች ውጪ ለአብዛኛው 
ምግቦች ይሆናል። በEBT ማግኘት የሚቻለውን ምግም በበለጠ ለማወቅ ይህንን መጎብኘት ይችላሉ What can SNAP Buy?

30.		የ		የP-EBT ለለSNAP ገበያ ተዛማች ሊያገለግል ይችላልገበያ ተዛማች ሊያገለግል ይችላል?
 አዎ ቤተሰቦች ከSNAP ገበያ ጋር የሚዛመድ ነገር ለማጝኘት P-EBT መጠቀም ይችላሉ። ይህ ፕሮግራም ቤተሰቦች ከተሳታፊ የገበሬዎች ገበያ የሚያገኙትን 
ምግብ እጥፍ እንዲያገኜ ይፈቅዳል። በተጨማሪ ከዚህ ይረዳሉ DOH SNAP Market Match.

31.	 	በማገኛቸው ጊዜ ሁሉንም የ	 	በማገኛቸው ጊዜ ሁሉንም የP-EBTጥቅማጥቅሞችን መጠቀም አለብኝጥቅማጥቅሞችን መጠቀም አለብኝ?
	አይደለም። ጥቅማጥቅሞች ከአንድ ውር ወዴ ሌላ ውር ይተላለፋሉ። የP-EBTጥቅማጥቅሞችዎ ከተሰጠበት ቀን ጀምሮ ለመጨረሻ እሰከሚጠቀሙበት ድረስ 
ለ274 ቀናት ከርድዎ ላይ የቆያል።

	የP-EBT ካርድዎን አይጣሉ። የኮቪድ -19 አስቸኳይ የህብረተሰብ ጤና እስካለ ድረስ፥ ተጨማሪ P-EBT ጥቅማጥቅሞችን በካርድዎ ላይ አንሰጣለን።

32.		የኔን ፒን በ		የኔን ፒን በP-EBT ካርዴ ላይ በተለየ ቀን ማስተካከል አለብኝካርዴ ላይ በተለየ ቀን ማስተካከል አለብኝ?
	አይደለም። ይሁን እንጂ፥ ሁሉም ቤተሰቦች ከርዱን እንደ ወሰዱ ፒናቸውን በP-EBT ጥቅማጥቅሞች ላይ እንዲያነቃቁ እናበረታታለን፥ ነገር ግን ፒንን ለማስተካከል 
ወይም P-EBT ከርድን ለማነቃቃት የተቀመጠ ቀነ-ገደብ የለም።

33.		ያለኝን ቀሪ ሒሳብ እንዴት ማየት እችላሉ		ያለኝን ቀሪ ሒሳብ እንዴት ማየት እችላሉ?
	ያለዎትን ቀሪ ሒሳብ ለማወቅ ለEBT ሻጮች፥ FIS በ at 888-328-9271 መደወል ይችላሉ(በP-EBT ከርድ ጀርባ ላይ ያለው ቁጥር) ወይም እዚህ ይመልከቱ 
www.ebtEdge.com በስልክዎ ላይ የebtEdge መተግበሪያን ያውርዱ።

34.		የሆነ ሰው ጥቅማጥቅሞችን ተጠቅሞታል። ሊተካቸው እችላለሁ		የሆነ ሰው ጥቅማጥቅሞችን ተጠቅሞታል። ሊተካቸው እችላለሁ?
	አይደለም። ማንኛውንም ጥቅም ላይ የዋለውን ጥቅማጥቀም መተካት አንችልም። አስተማማኝ የሆነና በቀላሉ ማስታወስ የሚቻለውን ነገር ግን በተለምዶ 
የሚጠቀሙትን ያልሆ ፒንን መምረጥ በጣም ጠቃሚ ነው።

	ካርድዎን ሰርዘው ሌላ አድስ ለመጠየቅ የEBT ሻጭ፥ FIS በ888-328-9271 ላይ ደውሎ እንዲያገኜ እናበረታታለን። ማጭበርበር መኖሩነት ከተጠራጠሩ፥ 
በዋሽንግተን ስቴት ዌልፈር ማጭበርበር መስመርን 800-562-6906 ላይ ይደውሉ።

የየP-EBT ጥቅማጥቅሞችን መጠቀምጥቅማጥቅሞችን መጠቀም

35.		ቤት አልባነትን እየተጋፈትኩ ነኝ። የ		ቤት አልባነትን እየተጋፈትኩ ነኝ። የP-EBT ካርደን እንዴት አገኛለሁካርደን እንዴት አገኛለሁ?
ቤተሰብዎ ቤት አልባነትን እየተጋፈጡ ከሆነና ልጅዎ ለP-EBT ብቁ ከሆነ/ከሆነች፥ ማግኘት ወደሚችሉበት ሌላ አድራሻ መላክ እንድቻል ለP-EBT ካርድዎ ወዴ 
ሌላ አድራሻ እንዲላክ መጠየቅ ይችላሉ። (ይህም፥ የልጅዎ ትምህርት ቤት)። P-EBT ካርድን ለማንሳት አስፈላጊውን ማስተካከያ ለማድረግ ለትምህርት ቤትዎ 
ይደውሉ።

36.  P-EBT ጥቅማጥቅሞች ሁሉንም ወጪዎችን አይሸፍኑም፤ እኔ ተጨማሪ ድጋፍ እሻለሁ። ጥቅማጥቅሞች ሁሉንም ወጪዎችን አይሸፍኑም፤ እኔ ተጨማሪ ድጋፍ እሻለሁ።

 	ማንን ማ እችላለሁ	ማንን ማ እችላለሁ?
 If ተጨማሪ የምግብ እርዳታ ወየም የገንዘብ ድገፍ የሚፈልጉ ከሆነ፥ የማህበራዊና ጤና አገልግሎቶች መምሪያን በዚህ ደውለው 877-501-2233 ማግኘት 
ይችላሉ ወይም ይህነን የጎብኙ www.washingtonconnection.org. 

	በህብረተሰብዎ ውስጥ ስለሉት ሌሎች ሀብቶች የበለጠ ለማወቅ የዋሽንግተን የመረጃ ኔትዎርክን ወይም WIN211 በ877-211-9274 ላይ መደወል ይችላሉ።

37.	 	በአሁኑ ጊዜ ሌሎች ያሉ የምግብ ጥቅማጥቅሞች ይኖራሉ		በአሁኑ ጊዜ ሌሎች ያሉ የምግብ ጥቅማጥቅሞች ይኖራሉ?
• 	ይህ ምግብ መፈለጊያ መሳሪያቤተሰቦች ለልጆች ምግብ የሚያቀርቡትን ቦታዎች ለማግኘት ሊረዳ ይችላል። በዚህ የምግብ አገልግሎቶች መሳተፍ ብቁ የሆኑትን 

ልጆች የP-EBT ጥቅማጥቅሞች ከማጝኘት አያግዳቸውም። በአከባቢዎ ስላሉ ነፃ የምግብ ቦታዎች ለማወቅ የአከባቢዎን ትምህርት ቤት ማደራጃ ያግኙ። 
በምንም ትምህርት ቤት ይማሩ እነዚህ የምግብ ፕሮግራሞች ዕድሜያቸው 18 ዓመት ለሆኑት እና ከዚያም በታች ለሆኑት ሁሉም ልጆች ይኖራል።

• 	ለመሰረታዊ የምግብ ጥቅማጥቅሞች ይህንን www.washingtonconnection.orgማያት ይችላሉ።
• 	አድስ ልጆች ካለዎት ለሰቶች፥ አድስ ለተወለዱት ጨቅላ ህፃናት እና ልጆች ወይም ዕድሜያቸው እስከ 5 ዓመት የሆኑ ልጆችና ነብሰ-ጡር እናቶች እንደዚሁም 

ደግሞ ጡት ለሚያጠቡት እናቶች የምግብ ድጋፍ የሚያቀርበው ለWIC ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ። ተጨማሪ መረጃ በዚህ ያገኛሉ https://www.doh.
wa.gov/YouandYourFamily/WIC። ማጭበርበር መኖሩን ከተጠራጠሩ፥ በዋሽንግተን ስቴት ዌልፈር ማጭበርበር መስመርን ላይ 800-562-
6906ይደውሉ።

ሌላ የሌላ የP-EBT መረጃመረጃ


