
P-EBT تابستانه همینجاست!

P-EBT تابستانه چیست؟
برنامه همه گیری EBT، یا P-EBT، مزایای تغذیه ای را به کودکان ارائه می دهد تا 

جایگزین هزینه وعده های غذایی به دلیل محدودیت خدمات غذایی حضوری در مدارس و 

 P-EBT مراکز نگهداری کودکان مبوجب کووید-19 باشد. ما تأییدیه دولت را برای متدید

به ماه های تابستان دریافت کرده ایم. 

چه کسانی واجد رشایط هستند؟
چنانچه کودکان هر یک از رشایط زیر را دارا باشند، ممکن است به طور خودکار برای 

P-EBT تابستانه واجد رشایط شوند:

•  آنها واجد رشایط دریافت غذاهای رایگان یا کم هزینه مدرسه در سال تحصیلی 
21-2020 هستند و در پایان سال تحصیلی در یکی از مدارس واشنگنت 

 National School Lunch Programثبت نام کرده اند که معموالً در

 School Breakfast Program برنامه ناهار ملی مدرسه( یا(
)برنامه صبحانه مدرسه( رشکت می کنند.

 Basic Food کودکان زیر 6 سالی که عضو خانواده  فعال در برنامه کمک  •
)غذای پایه ای( واشنگنت در هر زمانی بین ژوئن، جوالی، یا آگوست 2021 هستند.

این مؤسسه یک ارائه دهنده فرصت برابر است.

خانواده ها چگونه می توانند P-EBT تابستانه را 
دریافت کنند؟

•  خانواده های دارای کودکان که از معیارهای واجد رشایط بودن موجود در لیست 
برخوردارند الزم نیست کاری انجام دهند! مزایای P-EBT تابستانه به طور 

خودکار صادر می شود.

•  خانواده هایی که از معیارهای واجد رشایط بودن برخوردار نبوده اند هم اگر 
کارهای زیر را تا 31 آگوست 2021 انجام دهند، می توانند واجد رشایط 

P-EBT تابستانه شوند:

کودکان در مدرسه -  •  
   اگر فرزند شام در مدرسه ای ثبت نام کرده باشد که از ژوئن 2021 

NSLP ارائه می دهد، یک درخواست وعده غذایی کم هزینه یا رایگان 
را برای تأیید به مدرسه ارسال کنید. اگر فرزند شام برای دریافت وعده 

 P-EBT غذایی رایگان یا کم هزینه مورد تأیید قرار گرفت، مزایای

تابستانه را دریافت خواهید کرد. 

کودکان زیر 6 سال -   •  
   درخواست دریافت Basic Food )غذای پایه( را به آدرس زیر ارسال 

کنید: www.WashingtonConnection.org یا با مرکز 

ارتباطات خدمات DSHS به شامره 2233-501-877 متاس 

بگیرید تا با شام مصاحبه شود.

خانواده ها چه مبلغی دریافت خواهند کرد؟
کودکانی که واجد رشایط P-EBT تابستانه هستند مبلغ 375 دالر را به صورت یکجا دریافت خواهند کرد که ماه های تابستانی جوالی و آگوست 2021 را پوشش می دهد.

آیا خانواده ها هر ماه یک کارت P-EBT جدید را دریافت خواهند کرد؟
خیر، خانواده ها باید کارت P-EBT هر کودک را نگه دارند. با تأیید دولت، و در صورت ادامه رشایط اورژانسی بیامری کووید-19 ممکن است کارت را شارژ کنیم.

برای کسب اطالعات بیشرت به dshs.wa.gov/PEBT مراجعه کنید!
اگر نیاز دارید این اطالعات به زبان دیگری به شام ارائه شود، به این وبسایت مراجعه کنید یا با مرکز 

ارتباطات P-EBT به شامره 0282-518-833 متاس بگیرید.

از خانواده ها خواسته می شود که حتی اگر از مزایای P-EBT برخوردارند در وعده های غذایی مدرسه بگیر-و-

برب رشکت کنید.

http://www.WashingtonConnection.org
http://dshs.wa.gov/PEBT



