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مخصصات المساعدات الغذائية الطارئة
األسئلة المتكررة

Department of Social and Health Services والية واشنطن

 EBT بإصدار إعانات غذائية إضافية عبر بطاقة DSHS تقوم
لمعظم األسر التي تتلقى طعاًما أساسيًا. بدأ هذا بإعانات مارس 

وأبريل 2020 وسيستمر على أساس شهري

لماذا يحدث هذا؟
وافق الكونجرس على إعانات إضافية لمنح الناس القدرة على شراء 

المزيد من الطعام. سيؤدي ذلك إلى تقليل عدد المرات التي يحتاج 
فيها األشخاص للذهاب للتسوق من محالت البقالة. سيحد أيًضا من 
عدد األشخاص في المتاجر ويقلل من فرصة االتصال بكوفيد-19. 

متى سأحصل على اإلعانات اإلضافية؟
قد تختلف تواريخ إصدار هذا البرنامج اعتماًدا على الموافقة 
 الفيدرالية وإذا كان األول من الشهر هو يوم األحد. هذا يعني 

أن أقرب موعد تتلقى فيه اإلعانات هو اليوم الثاني من الشهر. 

 لقد تقدمت للتو للحصول على مساعدة غذائية هذا الشهر. 
هل سأحصل على إعانات إضافية؟ 

إذا كنت مؤهالً للحصول على إعانة مساعدة غذائية أكبر من 
0 دوالر، فستحصل على الحد األقصى لمبلغ اإلعانة لحجم أسرتك، 

أو إذا كانت مخصصتك أقل من 95 دوالًرا من الحد األقصى 
للمبلغ، فستحصل على مخصصك باإلضافة إلى 95 دوالًرا.

)تابع في الصفحه التاليه(

مايو 2021

ما الحد األقصى لمبالغ اإلعانة؟

أفراد األسرة المؤهلين الحد األقصى لإلعانة

$234  1  
$430  2  
$616  3  
$782  4  
$929  5  
$1,114  6  
$1,232  7  
$1,408  8  
$1,584  9  
$1,760  10  
176$+ إضافية لكل   

إنني مؤهل للحصول على الغذاء األساسي، لكني ال أحصل 
على أي إعانات. هل سأحصل على إعانات إضافية؟

ال. األسر المؤهلة للحصول على 0 دوالر ليست مؤهلة 
للحصول على مبلغ إضافي. 

أحصل على WASHCAP/المساعدة الغذائية االنتقالية/
 المساعدة الغذائية للمهاجرين القانونيين. هل سأحصل 

على إعانات إضافية؟ 
نعم. تنطبق اإلعانات اإلضافية على جميع برامج المساعدة الغذائية.



نّغير
الحياة

ما مقدار اإلعانات اإلضافية التي سأحصل عليها؟
ستحصل على الفرق بين مخصصاتك العادية والحد األقصى 

لمبلغ اإلعانة لحجم أسرتك، أو 95 دوالًرا إذا كانت 
مخصصاتك العادية في حدود 95 دوالًرا من الحد األقصى 

لمبلغ اإلعانة لحجم أسرتك. على سبيل المثال:

مثال 1: 
 تعمل أنت وشريكك معًا وتحصالن على ما مجموعة 

200 دوالر من اإلعانات الغذائية في 10 مايو. الحد األقصى 
 للتخصيص ألسرة مكونة من شخصين هو 430 دوالًرا. 
430 دوالًرا - 200 دوالر هي 230 دوالًرا. ستحصل 

على 230 دوالًرا إضافيًا في صورة إعانات إضافية. ستحصل 
على 200 دوالر أمريكي )أو ما يعادله بالعملة المحلية( باإلضافة 

إلى 230 دوالًرا أمريكيًا )أو ما يعادله بالعملة المحلية( ليصبح 
المجموع 430 دوالًرا أمريكيًا في الموعد المعتاد، 10 مايو.

مثال 2: 
 تتلقى الضمان االجتماعي وتحصل على إجمالي 210 دوالر 
في 17 مايو. الحد األقصى للتخصيص لألسرة المكونة من 

شخص واحد هو 234 دوالًرا. 234 دوالًرا - 210 دوالًرا 
هي 24 دوالًرا. نظًرا ألن 24 دوالًرا أقل من 95 دوالًرا، 

فستحصل على 95 دوالًرا إضافيًا في صورة إعانات إضافية. 
ستحصل على 210 دوالر عادية مع 95 دوالًرا إضافيًا ليصبح 

المجموع 305 دوالر في الموعد المعتاد، 17 مايو. 

مثال 3: 
ال تكتلك أنت وطفليك أي دخل وستحصالن على إجمالي 

616 دوالًرا من اإلعانات الغذائية في 13 مايو. الحد األقصى 
للتخصيص ألسرة مكونة من ثالثة أفراد هو 616 دوالًرا. نظًرا 

ألنك تتلقى بالفعل الحد األقصى من اإلعانات لحجم أسرتك، 
فستحصل على 95 دوالًرا إضافيًا في صورة إعانات إضافية. 

ستحصل على 616 دوالًرا عاديًا مع 95 دوالًرا إضافيًا ليصبح 
المجموع 711 دوالًرا في الموعد المعتاد، 13 مايو.

هل يجب عليَّ سداد هذه اإلعانات؟ 
هذه إعانات إضافية مخصصة الستخدامك. ال يوجد سبب يدفعك 

إلى سدادها مرة أخرى. 

هل سأفقد هذه اإلعانات اإلضافية إذا لم أستخدمها على الفور؟
ال، يُسمح لك لمدة 365 يوًما من تاريخ آخر نشاط خصم لك 

الستخدام اإلعانات اإلضافية والمنتظمة. 

هل ستؤثر هذه اإلعانات اإلضافية على موقفي من حيث الهجرة؟ 
ال. 

هل ستصدر DSHS إعانات إضافية كل شهر؟ 
 سنراجع ما إذا كان بإمكاننا منحك إعانات إضافية لحجم أسرتك 

على أساس شهري، اعتماًدا على الموافقة الفيدرالية. 

هل سيرسل لي DSHS خطابًا عندما أحصل على اإلعانات 
اإلضافية؟ هل سيرسل لي DSHS خطابًا إذا لم أعد مؤهالً 

للحصول على اإلعانات اإلضافية؟ 
 ال. ال نرسل خطابات عندما نصدر اإلعانات اإلضافية أو نوقفها. 

إذا كنت تريد أن تعرف متى تكون اإلعانات الخاصة بك داخل 
حسابك، فيمكنك االتصال بالرقم الموجود على بطاقة EBT لديك 
 للتحقق من رصيدك أو استخدام حساب إعانات العميل لديك على 

 .www.washingtonconnection.org

هل يجب علّي االتصال بمركز اتصال خدمة العمالء؟ 
نظًرا الرتفاع حجم مكالماتنا عن المعتاد، نطلب منك عدم 

االتصال بمركز االتصال بشأن اإلعانات اإلضافية. 
تحقق من أحدث المعلومات حول حسابات وسائل التواصل 

 Twitter و Facebook االجتماعي الخاصة بنا على 
.www.dshs.wa.gov أو على الموقع التالي

http://www.washingtonconnection.org
https://twitter.com/wadshs
https://www.facebook.com/WaStateDSHS
http://www.dshs.wa.gov

