የ ክረምት P-EBT እዚህ ይገኛል!
የ ክረምት P-EBT ምንድ ነው?
የወረርሽኙ EBT ፕሮግራም, ወይም P-EBT, በ COVID-19
ምክንያት በት/ቤቶች እና በልጆች እንክብካቤ ተቋማት ላይ በጣቢያ
ላይ ባለው የምግብ አገልግሎት ውስንነት ምክንያት የምግብ ዋጋን
ለመተካት ለልጆች የምግብ ጥቅማጥቅሞችን ይሰጣል። የ P-EBT
ውን ወደ ክረምት ወራት ለማራዘም የፌዴራልን ማረጋገጫ
ወስደናል።

ብቁ የሚሆነው ማነው?

ቤተሰቦች የክረምት P-EBT ን እንዴት
ሊያገኙ ይችላሉ?
• የተጠቀሱትን መስፈርቶች የሚያሟሉ ልጆች ያላቸው
ቤተሰቦች ምንም አይነት ነገር አያደርጉም! የክረምት P-EBT
ጥቅማጥቅሞች ወድያዉኑ ይሰጣቸዋል።
• ከነሐሴ 31 ቀን 2021 በፊት የሚከተሉትን ካደረጉ የብቁነት
መስፈርቶችን ያላሟሉ ቤተሰቦች አሁንም ለ ክረምት P-EBT
ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ፦

ህጻናት ከሚከተሉት ውስጥ አንዱን ካሟሉ ለ ክረምት P-EBT
ውድያዉኑ ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ፦
• በ 2020-21 የትምህርት ዓመት ውስጥ በነጻ ወይም በቅናሽ
ዋጋ ለት / ቤት ምግቦች ብቁ ከሆኑ እና በተለምዶ በሚሳተፍ
በዋሽንግተን ትምህርት ቤት ውስጥ በትምህርት ዓመቱ መጨረሻ
በNational School Lunch Program(የብሔራዊ የት/ቤት ምሳ
ፕሮግራም) ውስጥ ወይም የSchool Breakfast Program (የት/
ቤት ቁርስ ፕሮግራም) ላይ ከተመዘገቡ።
• ዕድሜያቸው ከ 6 ዓመት በታች የሆኑ ልጆች በዋሽንግተን
የ Basic Food(መሰረታዊ ምግብ) ድጋፍ መርሃ ግብር ላይ
በማንኛውም ጊዜ በሰኔ ፣ በሐምሌ ፣ ወይም በነሐሴ 2021
መካከል ይንቀሳቀሳሉ።

• በትምህርት ቤት ውስጥ የሚገኙ ሕጻናት -

ልጅዎ በትምህርት ቤት ውስጥ ከ ሰኔ 2021 ጀምሮ ለ NSLP
ከተመዘገበ ፣ የነጻ ወይም የቅናሽ ዋጋ ምግብ ማመልከቻን
ለማረጋገጫ ለትምህርት ቤቱ ያስገቡ። ልጅዎ በነጻ ወይም በቅናሽ
ዋጋ የሚሰጡ ምግቦችን ለማግኘት ፍቃድ ካገኘ ፣ የ ክረምት P-EBT
ጥቅማ ጥቅሞችን ያገኛሉ።

• እድሜያቸው ከ 6 በታች የሆኑ ህጻናት -

Basic Food(መሰረታዊ ምግብ) ለማግኘት ማመልከቻዎን
ለሚከተለው ያስገቡ፦ www.WashingtonConnection.org
ወይም የቃለምልልስ ለማድረግ ለ DSHS የደምበኛ አገልግሎት
ማዕከል በ 877‑501-2233 ይደውሉ።

ቤተሰቦች ምን ያህል ያገኛሉ?
ለ ክረምት P-EBT ብቁ የሚሆኑ ህጻናት የበጋ ወራትን ሐምሌ እና ነሐሴ 2021 ን ለመሸፈን የአንድ ግዜ የጠቅላላ ድምር $375 ን ያገኛሉ።

ቤተሰቦች በየወሩ የP-EBT ካርድ ያገኛሉ?
አይ, ቤተሰቦች የእያንዳንዱን ልጆች P-EBT ካርድ ማቆየት አለባቸው። በፌዴራል ማረጋገጫ ፣ የ COVID-19 የህዝብ ጤና አደጋዎች
ከቀጠሉ ፣ ካርዱን እንደ አዲስ ማስጀመር እንችላለን።

ተጨማሪ ለማወቅ የdshs.wa.gov/PEBTይጎብኙ!
በሌላ ቋንቋ ተጨማሪ መረጃዎችን ከፈለጉ፣ ዌብሳይቱን የጎብኙ ወይም በ
833‑518‑0282 ላይ ለ P-EBT የግንኙነት ማዕከል ይደውሉ።
ቤተሰቦች የትምህርት ቤት የምግቦች ወስዶ መሄድ (Grab-n-Go) ላይ እንዲሳተፉ
ይበረታታል፣ ምንም ያህል የ P-EBT ጥቅማጥቅሞች ቢኖራቸውም።
ይህ ተቋም ለሁል እኩል የሆነ እድል የሚያቀርብ ነው።

