
ናይ ክረምቲ P-EBT 
በጺሑ ኣሎ!

ናይ ክረምቲ P-EBT እንታይ እዩ?
እዚ Pandemic EBT ፕሮግራም፣ ወይ P-EBT፣ ብምኽንያት 
COVID-19 ኣብ ቤት ትምህርቲታትን ናይ ህጻናት ክንክን መሳለጢያታትን 
ዘጋጠመ ናይ ናይ ኦን ሳይት መመገቢ ኣገልግሎታት ሕጽረት ናይ ምግቢ 
ወጻኢታት ንምትካእ ንህጻናት ናይ ምግቢ ረብሓታት የቅርብ። ነዚ P-EBT 
ናብ ናይ ክረምቲ ኣዋርሕ ንክነሰጋግሮ ፌደራላዊ ፈቃድ ረኺብና ኢና። 

ብቁዕ ዝበሃል መን እዩ?
ህጻናት ካብዞም ዝስዕቡ ሓዲኦም ዘማልኡ እንተ ኾይኖም ን P-EBT 
ብቀጥታ ይሓልፉ:

• ኣብ 2020-21 ናይ ትምህርቲ ዓመት ናይ ናጻ ወይ ቅናስ ዋጋ ናይ ቤት 
ትምህርቲ ምግቢታት ንምርካብ ብቁዓት እዮም ኣብቲ ናይቲ ትምህርቲ 
ናይ መወዳእታ ዓመት ድማ አብ Washington ቤት ትምህርቲ 
ተመዝጊቦም እዮም እዚ ድማ ኣብ ናይ National School Lunch 
Program (ብሄራዊ ናይ ቤት ትምህርቲ ናይ ምሳሕ ፕሮግራም) ወይ 
ኣብ School Breakfast Program (ናይ ቤት ትምህርቲ ናይ ቁርሲ 
ፕሮግራም) ዝወዳደር እዩ።

• ትሕቲ 6 ዓመት ቆልዑ ኮይኖም ናይ ኣብ ናይ Washington Basic 
Food (መሰረታዊ ምግቢ) ሓገዝ ፕሮግራም ንጡፍ ተሳታፊ ቤተ ሰብ 
ኣባል እንተ ኾይኖም ኣብ ደስ ዝበሎም ግዜ ኣብ መንጎ ጁን፣ ጁላይ 
ወይ ኦገስት 2021 ምስታፍ ይኽእሉ።

እዚ ትካል እዚ ማዕለ ዕድል ዘቅርብ እዩ።

ስድራ ቤታት ብኸመይ ናብ ናይ ክረምቲ 
P-EBT ክኣትዉ ይኽእሉ?
• ነዞም ዝስዕቡ ናይ ብቁዕነት ረቋሒታት ዘማልኡ ቆልዑ ዘለዎ ቤተ 

ሰባት ምንም ነገር ክግብሩ ትጽቢት ኣይግበሮምን! ናይ ክረምቲ 
P-EBT ረብሓታት ብቀጥታ ይወሃቦም።

• ናይቲ ናይ ብቅዑነት ረቋሒታት ዘየማልኡ ቤተ ሰባት እውን ነዞም 
ዝስዕቡ ቅድሚ ኦገስት፣ 31, 2021 ክገብሩ እንተኽኢሎም ናብ 
ናይ ክረምቲ P-EBT ብቁዓት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም:

• ኣብ ቤት ትምህርቲ ዘለዉ ቆልዑ -
 ውላኩም ኣብ NSLP ዘቅርብ ቤት ትምህርቲ ካብ ጁን 2021 

ጀሚሩ ተመዝጊቡ እንተ ኾይኑ፣ ናይ ቤት ትምህርትኹም ፈቃድ 
ንምርካብ ናይ ናጻ ወይ ቅናስ ናይ ምግቢ ዋጋ መመልከቲ ኣቅርብ። 
ውላድኩም ናይ ናጻ ወይ ቅናስ ናይ ምግቢ ዋጋ ፈቃድ እንተ ተዋሂቡ፣ 
ናይ ክረምቲ P-EBT ረብሓታት ክትቅበሉ ኢኹም። 

• ትሕቲ 6 ዓመት ህጻናት- 
 ቃለ መሕተት ንምርካብ ናይ Basic Food (መሰረታዊ ምግቢ) 

መመልከቲ ናብ ዝስዕብ ኣቅርብ: 
 www.WashingtonConnection.org ወይ ናብ DSHS ናይ 

ዓማዊል ኣገልግሎት ርክብ ማእኸል ብ 877-501-2233 ደውል።

ስድራ ቤታት ክንደይ ዝኸውን ይረኽቡ?
ንናይ ክረምቲ P-EBT ብቁዓት ዝኾኑ ቆልዑ ሓደ ግዜ፣ ብድምሩ $375 ናይ ክረምቲ ኣዋርሕ ጁላይን ኦገስትን 2021 ንክሽፍን ይወሃቦም።

ስድራ ቤታት ሓድሽ ናይ P-EBT ካርድ በቢ ወርሑ ክወሃቡ ድዮም?
ኣይፋል፣ ስድራ ቤታት ናይ ነፍሲ ወከፍ ቆልዓ ናይ P-EBT ካርድ ክዕቅቡ ኣለዎም። ብናይ ፌደራላዊ ፈቃድ፣ ናይ COVID-19 ህዝባዊ ጥዕና 
ኢመርጀንሲ እንተቀጺሉ ነቲ ካርድ ደጊምና ክንህብ ንኽእል ኢና።

ዝያዳ ንምምሃር ናብ dshs.wa.gov/PEBT ብጽሑ!
ብኻሊእ ቋንቋ ሓበሬታ ክትረኽቡ እንተ ደሊኹም፣ ነዚ ዌብ ሳይት እዚ ብጽሑ ወይ ናብ ናይ 
P-EBT ርክብ ማእኸል ብ 833-518-0282 ደውሉ።

ስድራ ቤታት ዋላ እኳ ናይ P-EBT ረብሓ እንተ ሃለዎም ኣብ ናይ ቤት ትምህርቲታት ምግቢ 
መጽኻ ሒዝካ ምኻድ ንክሳተፉ ንበረታትዑ እዮም።

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

