آن أوان برنامج  P-EBTالصيفي.
كيف ميكن للعائالت االلتحاق بربنامج  P-EBTالصيفي؟

ما هو برنامج  P-EBTالصيفي؟

برنامج  EBTلألوبئة أو ما يعرف باسم  P-EBTهو برنامج يقدم استحقاقات غذائية
لألطفال لتحل محل تكلفة الوجبات بسبب قصور خدمة تقديم الوجبات فعليًا يف مواقع
املدارس ومرافق رعاية األطفال بسبب وباء كوفيد .19-لقد تلقينا املوافقة الفيدرالية
لتمديد برنامج  P-EBTليشمل أشهر الصيف.

•	العائالت التي لديها أطفال يستوفون معايري األهلية املذكورة ال تحتاج إىل فعل أي
يشء .وسيتم إصدار استحقاقات برنامج  P-EBTالصيفي لهم تلقائ ًيا.
•	ال يزال بإمكان العائالت التي ال تستويف معايري األهلية التأهل لالنضامم إىل برنامج
 P-EBTالصيفي ،عند استيفائهم ملا ييل قبل  31أغسطس :2021
• األطفال يف سن املدرسة -
إذا كان طفلك مسجالً يف مدرسة تقدم برنامج "( "NSLPبرنامج الغداء

من املؤهلني؟

قد يتأهل األطفال تلقائ ًيا لالنضامم إىل برنامج  P-EBTالصيفي عند استيفائهم ألحد
الرشوط التالية:
•	إذا كانوا مؤهلني لتلقي وجبات مدرسية مجانية أو مخفضة األسعار يف العام الدرايس
 2020-21وتم تسجيلهم وتقييدهم يف نهاية العام الدرايس يف مدرسة تشارك عاد ًة
يف "( "National School Lunch Programبرنامج الغداء املدريس
الوطني) أو "( "School Breakfast Programبرنامج اإلفطار املدريس) يف
واشنطن.

املدريس الوطني) اعتبا ًرا من يونيو  ،2021ميكنك تقديم طلب لتلقي وجبة
مجانية أو مخفضة السعر إىل مدرستك لتتلقى املوافقة عليه .إذا متت املوافقة
عىل حصول طفلك عىل وجبات مجانية أو منخفضة السعر ،فستتلقى استحقاقات
برنامج  P-EBTالصيفي.

• األطفال الذين تقل أعامرهم عن  6سنوات -
		أرسل طلبًا للحصول عىل ( Basic Foodالغذاء األسايس) إىل:
		  www.WashingtonConnection.orgأو اتصل مبركز

•	األطفال الذين تقل أعامرهم عن  6سنوات إذا كانوا أعضاء يف أرسة نشطة يف برنامج
"( "Washington Basic Foodواشنطن للمساعدة الغذائية األساسية) يف
أي وقت بني يونيو أو يوليو أو أغسطس .2021

اتصال خدمة عمالء  DSHSعىل رقم  877-501-2233إلجراء
مقابلة شخصية.

كم ستتلقى العائالت؟

سيتلقى األطفال املؤهلون لربنامج  P-EBTالصيفي مبل ًغ ا إجامل يً ا قدره  375دوال ًرا أمريك يً ا ملرة واحدة لتغطية أشهر الصيف خالل شهري يوليو وأغسطس .2021

هل ستحصل العائالت عىل بطاقة جديدة لربنامج  P-EBTكل شهر؟

ال ،يجب عىل العائالت االحتفاظ ببطاقة  P-EBTلكل طفل .بعد املوافقة الفيدرالية  ،قد نقوم بإعادة تحميل البطاقة إذا استمرت حالة الطوارئ الصحية العامة
لوباء كوفيد.19-

ميكنك زيارة موقعنا عىل اإلنرتنت  dshs.wa.gov/PEBTلتعرف املزيد.

إذا كنت بحاجة إىل هذه املعلومات بلغة أخرى ،ميكنك زيارة هذا املوقع أو اتصل مبركز اتصال برنامج P-EBT
عىل رقم .833-518-0282
يتم تشجيع العائالت عىل املشاركة يف وجبات " "Grab-n-Goاملدرسية حتى إن كانوا يتلقون استحقاقات
برنامج .P-EBT
تعد هذه املؤسسة أحد مقدمي خدمات تكافؤ الفرص.

