ናይ ምልባዕ EBT
ዘመነ ትምህርቲ 2020-21

ብተደጋጋሚ ዝሕተቱ ሕቶታት
ጠቅላላ ሐበሬታ
1.	
እቲ ናይ ምልባዕ EBT መደብ እንታይ እዩ
እቲ
እዩ?
ና ይ ምልባዕ EBT መደብ ወይ P-EBT ክረኽብዎ ዝነበሩ ናይ መግቢ ወጻኢታት ብምትካእ ናይ መግቢ ጥቕምታተ ዝህብ ኮይኑ ብኣካል
ንዘይምርካብ ወይ ብምኽንያት ምዕወጻው ዘመነ ትምህርቲ 2020-21 ዝውሃብ እዩ፡፡ ብኽብረትካ ንናይ ብቑዕነት ሓበሬታ ካብ 6 – 11
ዘለው ሕቶታት ርአ፡፡

2.	
እዚ ካብ ዝሓለፈ ዘመነ ትምህርቲ ብምንታይ ይፍለ?
እዚ
ይፍለ
ኣ ብ 2019-20 ዘመን ትምህርቲ መደብ P-EBT ናይ ዕድመ ብቑዕነት ንዘማልኡ ተምሃሮ ኣብ ማርች፣ ኤፕሪል፣ ሜይን ጁንን 2020 ናይ መግቢ
ጥቕምታት ሂቡ እዩ፡፡ ነዚ መደብ ዘመልከቱ ብቑዓት ከምዝኾኑ ዝተፈለጡ ስድራ ቤታት ኣብቲ Quest EBT ካርዲ ብ lump sum ዝተጠቐሰ
ስታንዳርድ መጠን ጥቕሚ ይረኽቡ፡፡
 he ዋሺንግተን ስቴት ናይ ጉዳይ P-EBT ጥቕምታት ንህጻናት ካብ ፌዴራል ጸዲቕሉ፤ ምኽንያቱ ዘመነ ትምህርቲ 2020-21 ካብ ሰፕተምበር
T
2020 ክሳብ ጁን 2021 ትምህርቲ ዕጽው ስለዝኾነ እዩ፡፡ ኣብ COVID-19 ናይ ህዝባዊ ጥዕና ህጹጽ እዋን ተወሰኽቲ ስድራ ቤታት ብቑዕነት
ከይዲ ንክእትው ጌርና ኣለና፡፡ እዚ ማለት ስድራ ቤታት ን2020-21 P-EBT መደብ ከመልክቱ የብሎም ን፡፡

3.	
ናተይ ህጻን ኣብ ናይ ህጻን ክንክን፡፡ ናይ P-EBT ጥቕምታት ረኺብና ዶ?
ናተይ
ና ይ P-EBT ጥቕምታት ንህጻናት ብናይ ህጻን ክንክን ካብ ኦከተበር 2020 ክሳብ ሴፕተምበር 2021 ነምርካብ ስቴታት ብፌዴራል ንክጸድቀለን
ፍሉይ ናይ P-EBT ትልሚ ኣድልየን ከርክባ ኣለወን፡፡ እቲ ክፍሊ ኣገልግሎታት ማሕበራውን ጥዕናን ህጻናት ናይ ህጻን ክንክን ትቕምታት ንሃብ
ትልሚ ኣብ መድላው ይርከብ፡፡
ስ ድቤታት ንዝተመሓየሸ ሓበሬታ ኣብ www.dshs.wa.gov/PEBT ምርኣይ ይኽእሉ፡፡

4.	
ናይ P-EBT ጥቕምታት እንተድኣረኺበ ናይ ኢምግሬሽን ኩነታተይ ይጽሎ ዶ ወይ ናይ ህዝባዊ ክፍሊት ይህልወኒ ዶ?
ናይ
ኣ ይፋል፡፡ እቲ ናይ ህዝባዊ ክፍሊት ሕጊ ኣብ ናይ P-EBT ጥቕምታት ኣይሰርሕን ከምኡ እውን ናይ P-EBT ጥቕምታት ናይ ኢምግሬሽን ኩነታት
ኣይጸልውን፡፡

5.	
ውላደይ ኣብ ቤት ትምህርቲ ምሳሕ ይምገብ፡፡ ሕጂ እውን ን P-EBT ብቑዕ ክኸውን እኽእል ዶ?
ውላደይ
 ወ ናይ P-EBT ጥቕምታት ተወሰኽቲ ናይ መግቢ ረብሓታት እዮም፡፡ ህጻናት ዋላ እኳ ናይ P-EBT ጥቕምታት ይርከቡ ናብ ቤት ትምህርቲ ወይ
እ
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።

ናይ P-EBT ብቑዕነት
6.	P-EBT ብቑዕ መን እዩ
እዩ?
ኣብ ዋሺንገተን ስቴት ንናይ ብሄራዊ ምሳሕ መደብ ወይ NSLPን ናይ ቤት ቁርሲ መደብ ወይ SBPን ዝተመዝገቡን/ዝኣተው ህጻናት፡
•	ኣብ እዋን 2020-2021 ዘመን ትምህርቲ ብምኽንያት COVID-19 ህዝባዊ ናይ ጥዕና ኢመርጄንሲ ንሓሙሽተ ወይ ልዕሊኡ ተኸታተልቲ
መዓልታት ኣቴንዳንስ ዝዓጸው ወይ ዝቐነሱ
•	ናይቲ ህጻን ብቑነት ንናጻ ወይ ዝነከየ ናይ ቤት ትምህርቲ መግቢ ዋጋ፡፡

7.	
ውላደይ ኣብ ናይኮማዊ ብቑዕነት ወይ ቀረብ 2 ቤት ትምህርታት ምስ ናይ ቁርስን ምሳሕን ኣገልግሎት ካብ ክፍሊት ናጻ
ውላደይ
ምስዝረክብ ን P-EBT ብቑዕ ዶ ይኸውን
ይኸውን?
 ሎም ኣብ ናይ ኮማዊ ብቑዕነት ወይ ቀረብ 2 ቤት ትምህርቲ ብቑኣት ዝኾኑ ህጻናት እቲ ህጻን ብምኽንያት COVID-19 ብኣካል ምምሃር
ኩ
እንተነክዩ ብቕዕ ይኸውን፡፡

8.	
ናይ መግቢ ሓገዝ ዝረክብ እተድኣኮይነ፡፡ ን P-EBT ኣውቶማቲካሊ ብቑዕ እኸውን ዶ?
ናይ
 ብዛሕተኦም ናይ መግቢ ሓገዝ ዝረኽቡ ህጻናት ብቀጥታ ኣብ ቤት ትምህርቲ ናጻ መግቢ ዝረኽቡ ህጻናት ን P-EBT ጥቕምታት ብቀጥታ
መ
ብቑዓት ኣይኾኑን፡፡ ናይ P-EBT ብቑዕነት እቲ ተምሃራይ ኣብ ትምህረቲ ናይ ምርካብ ኩነታትን ናይ ምምሃር መዴሌልን ዝተደረኸ እዩ፡፡ ዝበለጸ
ሓበሬታ ንምርካ ሕቶ 22 ርአ፡፡

9.	
ስድራይ $0 ናይ መግቢ ሓገዝ ይረኽቡ፡፡ ን P-EBT ኣውቶማቲካሊ ብቑዕ እኸውን ዶ?
ስድራይ
ገለ ስድራ ቤታት $0 ናይ መግቢ ጥቕሚ ምስዝረኽቡን ካልእ ሓገዝ ንምርካብ ጉዳዮም ክፍቲ ክፉት እዩ፡፡ ስድራ ቤታት $0 ናይ መግቢ ሓዘግ
ምስዝረኽቡ ናይ ቤት ትምህርቲ መግብታት ብቀጥታ ብቑዓት ኣይኾኑን፤ ንናይ ውላዶም ቤት ትምህርቲ ብዝራብ ናጻ ወይ ዝቕንስ መግቢ
ከመልክቲ ኣለዎም፡፡

10. ውላደይ ኣብ ገዛ ዝምሃር እዩ ን P-EBT ብቑዓት ድዮም?
ድዮም
ኣ ይፋል፡፡ P-EBT ኣብ ቤት ትምህርቲ ንዝተመዝገቡን ናይ ትምህርቲ ኣገልግሎታት ንዝረኽቡን ዝተዳለወ ኮይኑ እቲ ቤት ትምህርቲ
እንተድኣዘይተዓጽዩ ወይ ኣቴንዳንስ እንተቐኒሱ ብNSLP ወይ SBP ናጻን ዝቐነሰ ዋጋ ዘለዎ ናይ ቤተ ትምህርቲ መግብታት ይረኽቡ፡፡

11.	
ንናይ P-EBT ጥቕምታት ውላደይ ብኸመይ ብቑዕ ይኸውን?
ንናይ
ይኸውን
 ቑዓት ህጻናት ሽሞም ዝተጸሓፎ ምልክታን ናይ P-EBT ካርድን ክውሃቦም እዩ፡፡ እቶም ብቑዓት ህጻናት ካብ መወዳእታ ማርች ጀሚሩ ምልክታ
ብ
ንክበጽሖም ንሓስብ ኣሎና፡፡ እቲ P-EBT ካርዲ ቀጺሉ ኣብ ሓጺር እዋን ክልኣኽ እዩ፡፡ ቤት ትምህርቶም ዕጽው ኮይኑ እንተድኣቀጺሉ ወይ
ሰዓታት እንተነኪዩ ስድራቤታት ጸኒሑ ክውሰኽ ንዝኽእል ጥቕምታት ካርዶም ክሕዙ ኣለዎም፡፡

12.	እቲ
እቲ ናይ P-EBT ካርዲ ንምውሳድ ነዊሕ እዋን ዝኾነሉ ምክንያት እንታይ እዩ?
እዩ
እቲ U.S. ክፍሊ ሕርሻ ስቴታት ናይ ከባቢያዊ ግሮሶሪ መደብር ምቕራብን ናይ ድልየት ጉዳያትን ንከወግዱ ይመክር፡፡

ናይ P-EBT ጥቕምታት ምርካብ
13. ኣብ 2020-21 ዘመን ትምህርቲ እቲ ናይ P-EBTትቕሚ
ትቕሚ ከመይ እረክብ?
እረክብ
 ቑዓት ስድራ ቤታት ነዚ ዘመን ትምህርቲ ንናይ ጥቕምታት ከመልክቱ የብሎም ን፡፡ ሕድሕድ ብቑዕ ህጻን ብዘይ ናብ ኦንላይን ምምልካት P-EBT
ብ
ብቀጥታ ናብ ስድራ ቤታት ክልኣኸሎም እዩ፡፡ ብዛዕባ ብቑዓት ስድራ ቤታት ዝበለጸ ንምፍላጥ ኣብ ቁጽሪ 6 ተወከስ፡፡

14. እቲ ሓዱሽ ናይ P-EBT ካርዲ ዝልኣኸሉ ኣድራሸ ኣየናይ እዩ
 ቶም ሓደሽቲ ናይ P-EBT ካርድታት ኣብቲ ናይ ቤት ትምህርቲ ኣድራሻ ይልኣኹ፡፡ ሕጂ ዘሎ ናይ ቡስጣ ኣድራሻ ንርካብ ንቤት ትምህርትኻ
እ
ኣዛርብ፡፡
 ቲ ሕጂ ዘሎ ኣድራሻ ናይ መግቢ መመልከቲ ዝሰዱ ስድራ ቤታት ቤት ቤት ትምህርቲ ኣድራሻ ክሰድዎ ኣለዎም፡፡ ናይ ቤት ትምህርቲ መግቢ
በ
ስርዓትን ናይ ተምሃራይ ሓበሬታ ስርዓትን ሓደ ዓይነት ክኾኑ ኣይኽእሉን፡፡

P-EBT ጥቕምታት ምርካብ

(ዝቐጸለ)

15.	ኣነ
ኣነ ዝረኽቦም ጥቕምታት ካብ ናይ ትምህርቲ ዘመን ንድሕሪት ይምለሱ ዶ?
ዶ
 ወ እዚ ህጻን ብቑዕ እዩ ተባሂሉ እንተድኣተወሲኑሉ እቲ ናይ P-EBT ጥቕምታት ካብ መፈለምታ 2020-21 ዘመን ትምህርቲ ወይ ብቑዕ እቲ
እ
ቤት ትምህረቲ ብቑዕ ካብ ዝኾነሉ ክሳብ ጃንዋሪ 2021 ክንህብ ኢና፡፡ ናይዞም ኣዋርሕ ጥቕምታተ ኣብ ማርች 2021 ክወሃብ እዩ፤ ስድራ ቤታት
ክሳብ መወዳእታ ኤፕሪል ካርዶም ዘይክቕበሉ ይኽእሉ፡፡ እቶም መጠናት ብመሰረት ናይ ቤት ትምህርቲ ምምሃር ሞዴላት ክፈላለ ይኽእል፡፡ ናይ
ፌበሩዋሪ ወርሕን ክሳብ ትምህርቲ ዘመን መወዳእታን ዝህልው ጥቕምታት በብወርሑ ይወሃቡ፡፡

16.	እቲ
እቲ ናይ P-EBT ካርዲ ብኣድራሻ ክበጽሕ እንከሎ እንታይ የድልየኒ?
የድልየኒ
ምስ P-EBT ዝመጹ መምርሕታት ብምስዓብ ውሑስ ዝኾነ ናይ ውልቀ መለለይ ቁጽሪ PIN ፍጠር፡፡ ካርድኻ ሓዝ! እቲ ቤት ትምህርትኻ ኣብ
ርሑቕ ናይ ምምሃር ከባቢ ዝርከብ፤ ናይ ኣቴንዳስ መዓልታት እንተድኣነክዩ ወይ ብምኽንያት COVID-19 እንተድኣተዓጽዩ ኣብ ካርድኻ ተወሰኽቲ
ጥቕምታት ክንውስኽ ንኸውን፡

17.	
እቲ P-EBT ካርደይ ክሕዞ ኣሎኒ;
እቲ
እወ ኣብ መወዳእታ እቲ ዓመት ተወሰኽጺ ጥቕምታት ክህልው ይኽእሉ፡፡ ካርድታት ኣብ ውሑስ ቦታ ክቕመጡ ኣለዎም፡፡

18. ናይ P-EBT ካርደይ እንተጠፊኡ ወይ እንተተባልሽዩ ንክልወጥ እንታይ ክገብር ኣሎኒ?
ኣሎኒ
 ቲ ናይ ካርዲ ምልዋጥ ናብ ናይ P-EBT ሰራሕተኛ ብ, FIS ብ 888-328-9271 ብምድዋል ይውገን፡፡ ስድራ ቤታት ካርዲ ክልውጡ
እ
እንተድኣድልዮም www.ebtEdge.com ወይ ኣብቲ ebtEdge መተገብሪ ክሪኡ ክሪኡ እውን ይኽእሉ፡፡ ናይ P-EBT ካርዲ ምልዋጥ ንምሕ
ታት እዚ ዝስዕብ ሓበሬታ የድሊየካ፡ ናይ ህጻን ሙሉእ ሽም፣ ዕለት ልደት፣ ዚፕ ኮድን ቤት ቤት ትምህርቲ ከምዝተውሃበ ሙሉእ ኣድራሻን፡፡
 ቲ ናይ ናይ ቡስጣ ኣድራሻ እቲ ካርዲ ንምልዋጥ ተባሂሉ ኣብ ሲስተም ምስዘሎ ሓደ ዓይነት ክኸውን ኣለዎ፡፡ እቲ ካርድኻ ንምቕባል ካብ ሸውኣተ
እ
ክሳብ 10 መዓልታት ተጸበ፡፡
ኣ ድራሻኻ ምስ ናይ EBT ቨንደር FIS ኣብ ፋይል ማዕረ ምስዘይኸውን ተወሰኺ ሓበሬታ ንምርካብ ሕቶ 20 ርአ፡፡

19. እዞም ጥቕምታት ኣብቲ ሕጂ ዘሎ EBT ካርደይ ከንብሮም እኽእል ዶ?
ዶ
ኣይፋል፡፡ እቲ ናይ P-EBT መደብ ፍሉይን እቶም ጥቕምታት ድማ ኣብ Quest EBTከ ካርድኻ ካብ ዘለው ናይ መግቢ ገንዘብ ጥቕምታት
ዝተፈለዩ እዮም፡፡

20.	ውላደይ
ውላደይ እቲ ምልክታ ወይ ናይ P-EBT ካርዲ ኣይተቐበለን፡፡ እንታይ ክገብ ኣሎኒ?
ኣሎኒ
ክሳብ ሜ 2021 ካርድኻ እንተድኣዘይተቐቢልካ ናብ P-EBT ብ833-518-0282 ብምድዋል ነቲ ማእኸል ኣዛርብ፡፡

21.	እዞም
እዞም ጥቕምታት ኣይንደልን ክነጽጎም እኽእ ዶ?
ዶ
 ድራ ቤታትካ ጥቕምታት ንክረኽቡን ናይቲ ከባቢ ኢኮኖሚ ንምዕባይን ስድራ ቤታት ኣብ P-EBT ብቑዓት ንክኾኑ ነበረታትዕ፡፡ ጥቕምታት
ስ
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
22.	ዝረኽቦ
ዝረኽቦ ናይ ትቕምታት ክንደይ ዝኣክል እዩ?
እዩ
 ሳሕ፣ ቁርስን ጠዓሞትን ንም ሽፋን ተባሂሉ ዝተዳለወ ዕለታዊ በጀት $6.82 ኮይኑ ንዘመንተ ትምህረቲ 2020-21 ብማእኸላ ን18 መዓልታት
ም
ብወርሒ ዝባዛሕ እዩ፡፡
 ቲ ናይ P-EBT ጥቕሚ መጠን ኣብ ናይ ሕድሕድ ህጻን ምምሃር ኩነታትን ኣብ ሓደ ስድራ ውሽጢ እውን ካብ ተምሃራይ ናብ ተምሃራይ
እ
ክፈላለ ዝኽእል እዩ፡፡
 ት ትምህርታትት ናይ መብዛሕተኦም ተምሃሮ ኣብ ሕድሕድ ዝህልዎም ናይነምምሃር ሞዴል ሪፖርት ክገብሩ እዮም፡፡ ሕድሕድ ቤት
ቤ
ትምህርቲ ካብ ሴፕተምበር 2020 ዝተፈለየን ዝተመሓየሸን ናይ ምምሃር ሞዴል ኣለዎም፡፡ በዚ ምኽንያት ሕድሕድ ህጻን ዝተፈላለየ መጠን
ጥቕሚ ክረኽብ ይኽእል፡፡ እዞም ኣብ ታሕቲ ዘሎ ሰደቓ ኣብ ናይ ምምሃር ሞዴል ብምድራኽ ዝተፈላለዩ ጥቕምታት የርኢ፡፡

ናይ ምምሃር ስንክልና
ስንክልና?

ስልሒት

መጠን ዶላር ብወርሒ

ሙሉእ ናይ ርሕቐት ምምሃር

$6.82 x 18 x 100%

$123

ሓደ መዕልቲ ብኣካል

$6.82 x 18 x 80%

$99

ክልተ መዓልቲ ብኣካል

$6.82 x 18 x 60%

$74

ሰለስተ መዓልቲ ብኣካል

$6.82 x 18 x 40%

$50

ኣርባዕተ መዓልቲ ብኣካል

$6.82 x 18 x 20%

$25

23. እቲ መጠን ስለምንታይ ኣብ ናጻን ኣቴንዳንስ ዝተደረኸ ኣይኮነን?
ኣይኮነን
 ብዛሕተኦም ህጻናት ንምሕጋዝ ንህጻናት ዝተውሃቡ ናይ ስቴት ስታንዳርድ መጠን ሓቲትና ኣሎና፡፡ ናይ ውልቀ ተምሃራይ ኣቴንዳንስ
መ
ክንቆጻጸር ኣይክኣልናን፡፡ ብቤት ትምህርቲ ሪፖርት ከምዝተገበረ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ እቲ ወሳኒ ናይ ምምሃር ሜዴል ንምጥም ኣሎና

24.	ናይ
ናይ ጥቕሚ መጠናት ክቕየሩ ወይ ክስተኻኸሉ ይኽእሉ ዶ?
ዶ
 ቲ ናይ P-EBT መጠን እቲ ቤት ትምህርቲ ንሕድሕድ ወርሒ ቀንዲ ናይ ምምሃር ሞዴል ኢሉ ሪፖርት ብዝገብሮ ዝተደረኸ እዩ፡፡ ኣብ
እ
ናይ P-EBT ጥቕሚ ስሕተት ኣሎ ኢልካ እንተድኣኣሚንካ ናብ P-EBT ማእኸል ብ833-518-0282 ብምድዋል እቲ ብቑዕነት ዳግም ንክረ
ምሕታት ትኽእል፡፡

25.	ተወሰኽቲ
ተወሰኽቲ ናይ P-EBT ጥቕምታት ኣለው ዶ?
ዶ
እቲ ቤት ትምህርትኻ ብኣካል ዝውሃብ ትምህርቲ ዝተገደበ ኮይኑ እንተድኣቀጺሉ ካብ ፌብሩዋሪ ጀሚሩ ክሳብ መወዳእታ ዘመን ትምህርቲ
ዝውሃቡ ጥቕምታት በብወርሑ ክወሃበካ ይኽእል፡፡ ናይ ቀጻሊ ናይ ተላባዒ EBT ጥቕምታት ኣይተፈለጡን፡፡ ንናይ ቀጻሊ ዝህልው ጥቕምታት
ካርድኻ ምሓዝካ ርግጸኛ ኩን፡፡ ንዝበለጸ ሓበሬታ ብኽብረትካ ኣብ www.dshs.wa.gov/pebt

P-EBT ናይ ኣድራሻ ማእኸል
26.	ብዛዕባ
ብዛዕባ P-EBT ንዝህልወኒ ሕቶታት ናብ መን እድውል?
እድውል
ኩሉም ንናይ P-EBT ብቑዕነት ዝምልከቱ ሕቶታት ብ833-518-0282 ብምድዋል ናብ P-EBT ማእኸል ክምርሑ ይኽእሉ፡፡

27.	 ናተይ PIN ንምስትኽኻል ንመን እድውል?
እድውል
ሓንሳእ ካርድኻ ምስረኀብካ ስድራ ቤታት ናብ 888-328-9271 ብምድዋል እቲ PINካ ከስተኻኽሉ ይኽእሉ፡፡

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

እቶም ናይ P-EBT ጥቕምታት ምጥቃም
29. እቲ
እቲ ናይ P-EBT ጥቕምታት ኣበይ ይትቀሙ፤ በዚ ጥቕሚ እንታይ ክገዝእ እኽእል?
እኽእል
 ቲ P-EBT ካርዲ ከም ደቢት ካርድ ተጠቐመሉ እቶም ናይ P-EBT ጥቕምታት ኣብ መብዛሕትኡ ግሮሶሪታትን ናይ ሓረስቶት ዕዳጋን መግቢ ክገዝእ
እ
ይኽእል፡፡ ኣብ ኦንላይን Amazonን Walmart ሓዊ ናይ P-EBT ካርድታት ኣብ ዝጥቀሙ መደብራት ክትጥቀመሉ ትኽእለ፡፡ መብዛሕተኦም ሹቋት
EBT. ከምዝቕበሉ ምልክታት ኣለዎም፡፡
ና ይ 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?

30.	P-EBT ን for SNAP Market Match ይጠቅም ዶ?
ዶ
 ወ ስድራቤታት P-EBT ን SNAP Market Match ክጥቀምሉ ይኽእሉ፡፡ እቲ መደብ ስድራ ቤታት ኣብ ናይ ሓረስቶ ዕደጋ ዝርከብ መጠን መግቢ
እ
ብዕጽፊ ክረኽቡ የኽእሎም፡፡ ኣብ DOH SNAP Market Matchዝበለጸ ፍለጥ፡፡

31.	ምስረኽብኩ
ምስረኽብኩ ኩሎም ናይ P-EBT ጥቕምታት ክጥቀመሞ እኽእል ዶ?
ዶ
ኣ ይፋሉን፡፡ እቶም 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 ኢሜጄንሲ ክሳብ ዘሎ ተወሳኺ ናይ P-EBT ጥቕምታት ክንህብ ንኽእል፡፡

32.	ኣብቲ
ኣብቲ ናይ P-EBT ካርደይ PIN ብፍሉይ ዕለት ዶ ከስተኻኽል ኣሎኒ ዶ?
ዶ
The ኣይፋሉን፡፡ ይኹን እንበር ኩሎም ስድራ ቤታት እቲ ካርዲ ምስተቐበሉ ናይ PIN ከስተኻኽሉን ናይ EBT ጥቕምታቶም ከንቅሑን ነበረታትዕ፤
ግና እቲ PIN ምስትኽኻል ወይ ናይ EBT ካርዲ ምነቃሕ ናይ ጊዜ ገደብ የብሉን፡፡

33.	ሒሳበይ
ሒሳበይ ከመይ እርኢ?
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፡፡

34.	ዝኾነ
ዝኾነ ሰብ ጥቕምታተይ ተጠቒሙ፡፡ ለውጣ ክረከብ እኽእል ዶ?
ዶ
ኣ ይፋልን፡፡ ኣብ ጥቕሚ ዝውዓለ ዝኆነ ጥቕሚ ዋጋ ክንትክእ ኣይንኽእልን፡፡ ብቐሊሉ ክትዝክሮ እትኽእል ግን ድማ ብዙሕ እዋን ኣብ ጥቕሚ
ዘይውዕል ውሑስ PIN ምምራጽ ኣገዳሲ እዩ፡፡
 ርድኻ ንምስራዝን ሓዱሽ ንምሕታትን ንናይ EBT ቨንደር FIS, ብ888-328-9271 ንክትሓትት ነበረታተዐካ፡፡ እንተድኣይ ምትላል ተፈጺሙ
ካ
ኢልካ ጠርጢርካ ናብ ዋሺንግተን ስቴት ድሕነት ምትላል ሆትላይ ብ800-562-6906 ደውል፡፡

ካልእ ናይ P-EBT ሓበሬታ
35.	ናይ
ናይ መንበሪ ኣቦ ጸገም ኣሎኒ፡፡ ናይ P-EBT ካርዲ ከመይ እረክብ?
እረክብ
ስድራኻ ብመንበሪ ኣልቦነት ይሳቐዩ ምስዝህልውን ውላድካ ድማ ን P-EBT ብቑዕ ምስዝኸውን እቲ ናይ P-EBT ካርድኻ ናብ ዝተፈላለዩ ቦታት ክልኣኽ
ክትሓትት ትኽእል(ማለት ናብ ና ውላድካ ቤት ትምህርቲ) እቲ ናይ P-EBT ካርዲ ንምውሳድ ቤት ትምህርትኻ ኣድላይ ምትዕርራይ ንክገብር ደውል፡፡

36.	P-EBT ኩሎም ወጻኢታት ኣይሽፍንን; ተወሳኺ ሓገዝ እደሊ እየ፡፡
	
ንመን ኣዛርብ?
ንመን
ኣዛርብ
 ወሳኺ ናይ መግቢ ወይ ና ገንዘብ ሓገዝ እንተድኣደሊኻ ናብ ክፍሊ ማህበራውን ኣገልግሎት ጥዕናን ብ877-501-2233 ብምድዋል ወይ ኣብ
ተ
www.washingtonconnection.org ብምርኣይ ንጥቕምታት ኣልክት፡፡
ብዛዕባ ኣብ ኮምካ ዘለው ካልኦት ሃብታት ንምፍላጥ ናብ ዋሺንግተን ኔትዎርክ ወይ WIN211 ብ877-211-9274 ደውል፡፡

37.	ኣብዚ
ኣብዚ ሕጂ እዋን ካልኦት ናይ መግቢ ጥቕምታት ኣለው ዶ?
ዶ
•	
እዚናይ መግቢ ደላይ ቱልስድራ ቤታት ንደቆም መግቢ ንክደልዩ ክሕግዝ ይኽእል፡፡ ኣብዞም ናይ መግቢ ኣገልግሎታት ምስታፍ ብቑዓት ህጻናት
ናይ P-EBT ጥቕምታት ካብ ምረከብ ኣይኽልክልን፡፡ ኣብ ከባቢኻ ዘለው ካለኦት ናጻ ናይ መግቢ ሳይት ቦታታት ንምፍላጥ ንናይ ቤት ትምህርትኻ
ዲስትሪክ ኣዛርብ፡፡ እዞም ናይ መግቢ መደባት ዝመሃርሉ ቤት ትምህርቲ ብዘየገድስ ንኹሎም ዕድመኦም ትሕቲ 18 ኣመት ዝኾኑ ህጻናት ዝተዳለው
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፡፡ ንዝለጸ ሓበሬታ ብ https://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/
WICደውል፡፡ እንተድኣይ ምትላል ተፈጺሙ ኢልካ ጠርጢርካ ናብ ዋሺንግተን ስቴት ድሕነት ምትላል ሆትላይ ብ800-562-6906 ደውል፡፡

