 EBTمخصوص
گ�ی برای سال
همه ی
تحصییل 2020-21
بهزودی ارائه میشود!
ن
کسا� واجد ش�ایط هستند؟
چه

کودکان در موارد زیر واجد ش�ایط  P-EBTهستند:
• مدرسه آنها تعطیل باشد یا ساعات حضور در مدرسه
کاهش یافته باشد.
غذا� رایگان یا
• آنها واجد ش�ایط دریافت وعدههای ی
هم راه با تخفیف مدرسه باشند.

نحوۀ درخواست توسط خانوادهها چگونه است؟

خ� خوب :نیاز نیست خانوادهها ب رای برنامه P-EBT
ب

درخواست دهند! اگر فرزند شما واجد ش�ایط دریافت
غذا� رایگان یا هم راه با تخفیف مدرسه باشد،
وعدههای ی
ممکن است بهصورت خودکار واجد ش�ایط این برنامه باشد.
خانوادهها باید اطمینان حاصل کنند که آدرس ت
پس� فعیل
همچن�ن
آنها در پروندۀ مدرسۀ دانشآموز ق رار داشته باشد،
ی
به آنها توصیه میشود که اگر فرزندشان از قبل وعدههای
غذا� رایگان یا هم راه با تخفیف مدرسه دریافت نمیکند،
ی
غذا� مدرسه را تکمیل کنند.
درخواست وعده ی

چه مبلغی به خانوادهها پرداخت میشود؟

یادگ�ی مدرسه کودک ،ب رای
مبلغ مزایا بسته به مدل ی
ن
هر ماه متفاوت است .مزایای ماهیانه یب�  25$دالر
تا  123$دالر خواهد بود.

کارت  P-EBTچه شکیل است؟

منتظر بمانید ت
کار�
شبیه این کارت را از
طریق پست
دریافت کنید.
کارت P-EBT
جدا از کارت
 EBTغذا یا پول نقد
( )Questاست و جایگزین آن نیست.

مزایای  P-EBTیا EBT

گ�ی چیست؟
مخصوص همه ی

به دلیل کووید،)COVID-19( 19-
ن
کودکا� که واجد ش�ایط دریافت
غذا� رایگان یا همراه با
وعدههای ی
تخفیف مدرسه هستند ،مزایای
غذا� مازاد دریافت خواهند کرد .این
ی
غذا� P-EBT ،نام دارد.
مزایای ی
مزایای  P-EBTبه خانوادههای
تن
واشنگ� کمک میکند در زمان
تعطیل بودن یا کاهش ساعت کار
مدارس ،غذا بخرند.

کارتهای  P-EBTرا چه ن
زما�
دریافت میکنیم؟

کودکان واجد ش�ایط باید اطالعیهای را تا اواخر مارس دریافت
کنند که حاوی اطالعات ت
بیش�ی است .کارت P-EBT
ظرف چند هفته آینده بهطور جداگانه از طریق پست ارسال
خواهد شد.

چگونه از کارتهای  P-EBTاستفاده میشود؟

میتوانید از کارتهای  P-EBTمانند کارت نقدی ب رای خرید
غذا از ت
غذا� و بازارهای کشاورزان ،یا
بیش� فروشگاههای مواد ی
جهت خرید آنالین غذا در آمازون یا والمارت استفاده کنید.

آیا خانوادهها کارت  P-EBTجدیدی را هر
ماه دریافت میکنند؟

خ� ،خانوادهها باید کارت  P-EBTهر کودک را نزد
ی
خود نگه دارند .ی ن
مزایا� ب رای اوایل سال
اول� صدور شامل ی
تحصییل  2020-21تا ژانویه  2021است .مزایای ت
بیش�
ممکن است هر دو ماه یکبار تا پایان سال تحصییل و تا ن
زما�
که وضعیت اضط راری سالمت عمومی ش
نا� از کووید19-
( )COVID-19ادامه داشته باشد به کارت افزوده شود.

ت
بیش� ،به
برای دریافت اطالعات
 dshs.wa.gov/PEBTمراجعه کنید!

اگر به این اطالعات به زبان دیگری نیاز دارید ،از طریق شماره
بگ�ید
 833-518-0282با مرکز تماس  P-EBTتماس ی
به خانوادهها توصیه میشود ت
ح� در صورت برخورداری
غذا� Grab-n-Go
از مزایای  ،P-EBTدر وعدههای ی
(ب�ونبر) مدرسه ش�کت کنند.
ی

این مؤسسه یک ارائهدهنده فرصتهای ب رابر است.

