
1.  از طریق بازدید از www.ebtedge.com یا تماس با خدمات 
مشتریان، پیش از خرید از موجودی خود مطلع شوید.

 )POS( واشنگتن خود را در دستگاه کارت خوان Quest EBT 2.  کارت 
بکشید یا آن را به فروشنده/صندوقدار بدهید.

3.  حتماً به فروشنده بگویید از کدام حساب برداشت کند )غذا یا نقد(.

 4.  رمز )PIN( چهار رقمی خود را با صفحه کلید وارد کنید. دستگاه **** 
را نمایش خواهد داد.

5. کلید OK یا ENTER را فشار دهید.

 YES 6.  فروشنده مبلغ خرید را وارد می کند و اگر مبلغ صحیح بود، کلید 
را فشار دهید.

7.  فروشنده رسید را به شما تحویل خواهد داد. مطمئن شوید اطالعات شما 
در رسید به درستی درج شده باشد.

8.  رسید را نزد خود نگه دارید تا موقع خرید بعدی از موجودی خود اطالع 
داشته باشید.

 EBT در صورت پرداخت وجه بیش از حد یا کمتر از حد از حساب
شما به یک خرده فروش به دلیل مشکل سیستم رایانه ای، ممکن است 

اصالحی در حساب شما صورت بگیرد. این اصالح ممکن است روی 
 EBT موجودی ماه فعلی یا ماه بعدی تأثیر بگذارد. یک اعالن اصالح 

در صورت کسر از موجودی تان، از طریق پست برای شما ارسال 
خواهد شد.

در صورت وجود یک تراکنش اشتباه در حسابم چه کار کنم؟

 مزایا هر ماه در روزی یکسان به حساب EBT شما واریز می شود، حتی 
 اگر آن روز آخر هفته یا تعطیالت باشد. تمام مزایا تا ساعت 9 صبح 

 به وقت منطقه زمانی اقیانوس آرام در دسترس قرار می گیرد. هر 
مزایایی که پایان ماه باقی مانده باشد به ماه بعد منتقل می شود.

چه زمانی مزایای خود را دریافت می کنم؟

می توانید از کارت Quest EBT واشنگتن خود در فروشگاه های همکار و 
عابربانک ها )صرفاً برای مزایای نقدی( در سرتاسر کشور استفاده کنید. 
 Quest همچنین می توانید از کارت خود در تمام مکان های دارای لوگوی
 استفاده کنید. اگر لوگوی Quest را ندیدید، از مدیر فروشگاه بپرسید که 

آیا می توانید از کارت خود برای خرید مواد غذایی یا دریافت مزایای 
نقدی از فروشگاه استفاده کنید یا خیر.

کجا می توانم از کارت Quest EBT واشنگتن خود استفاده کنم؟

 Quest EBT در صورت گم شدن، دزدیده شدن یا صدمه دیدن کارت
واشنگتن، در اسرع وقت با مرکز خدمات مشتریان به شماره 

رایگان 9271-328-888 تماس بگیرید و آن را غیرفعال کنید تا یک 
کارت جایگزین از طریق پست برای شما ارسال شود.

اگر کارتم را گم کردم چه کار کنم؟

پرسش و پاسخ درباره QUEST EBT واشنگتن

1. کارت خود را در دستگاه قرار دهید یا بکشید.
2. رمز )PIN( خود را وارد کنید و کلید OK یا ENTER را فشار دهید.

3. گزینه های WITHDRAW CASH و سپس CHECKING را انتخاب کنید.
4.  مبلغ موردنظر خود را به صورت رُند به دالر وارد نمایید )برای مثال 20 

دالر، 40 دالر، 60 دالر و غیره(.

5. اگر اضافه هزینه ای وجود دارد:
   •  برای قبول آن، YES را انتخاب کنید و تراکنش را ادامه دهید.
    •   در صورت عدم تمایل به پرداخت اضافه هزینه، گزینه NO را 

انتخاب کنید و تراکنش را لغو نمایید.

 6.  کارت، رسید و وجه نقد خود را بردارید. اگر عابربانک کارت 
 شما را نگه داشت، با مرکز خدمات مشتریان به شماره

9271-328-888 تماس بگیرید.
7. وجه نقد خود را بشمارید و آن را با رسید خود مقایسه کنید.
8. رسید عابربانک، موجودی نقدی فعلی شما را نشان می دهد.

اگر دستگاه عابربانک محدودیت برداشت وجه در هر تراکنش داشته 

باشد، ممکن است الزم باشد برای برداشتن تمام مزایای نقدی خود از 

عابربانک، چند تراکنش انجام دهید. ممکن است اضافه هزینه ای برای 

هر تراکنش توسط عابربانک اعمال شود.

هر ماه مزایای شما به صورت خودکار به حسابتان افزوده می شود. شما 

هر ماه از همان کارت Quest EBT واشنگتن برای دریافت مزایای خود 

 استفاده می کنید. زمانی که از مزایای خود برای دریافت وجه یا خرید 

کاال استفاده می کنید، موجودی شما کاهش می یابد. تنها در صورت 

 گم شدن، دزدیده شدن یا صدمه دیدن کارتتان الزم است آن را 

تعویض کنید.

چگونه می توانم مزایای خود را از طریق کارت 
Quest EBT واشنگتن دریافت کنم؟

 نحوۀ استفاده از کارت QUEST EBT واشنگتن خود در 

)ATM( عابربانک

)تنها برای برداشت از مزایای نقدی؛ مزایای غذایی از طریق عابربانک 

قابل دسترسی نیست(

شماره کارت شما، شماره 16 رقمی درج شده روی کارت است.
شماره کارت من چیست؟

 با مرکز خدمات مشتریان تماس بگیرید تا شما را راهنمایی کنند. 
شماره تماس رایگان مرکز در پشت کارتتان درج شده است. مرکز 
 خدمات مشتریان به صورت شبانه روزی در تمام ایام هفته آمادۀ 

ارائه خدمات است.

اگر کارتم کار نکرد، باید چکار کنم؟

رمز، یک عدد چهار رقمی محرمانه است که باعث می شود تنها شما 
از کارت  Quest EBT واشنگتن خود استفاده کنید. کارت EBT بدون رمز 
عمل نمی کند. هرگز رمز خود را به کسی نگویید! اگر کسی رمز شما 

را بداند، می تواند از کارتتان برای گرفتن تمام مزایای شما استفاده کند 
و امکان جایگزینی آن ها وجود نخواهد داشت.

رمز )PIN( چیست؟

بالفاصله با مرکز خدمات مشتریان تماس بگیرید و رمزی جدید انتخاب 
 www.ebtedge.com کنید یا آن را به صورت آنالین با مراجعه به نشانی

یا استفاده از اپلیکیشن تلفن همراه ebtEDGE تغییر دهید.

اگر کسی از رمز من مطلع شد، چه کار کنم؟

ساده ترین راه برای اطالع از موجودی حساب، نگه داشتن رسیدهایتان 
است. اگر رسیدهایتان را نگه نداشته اید، می توانید با مراجعه به 

www.ebtedge.com، استفاده از اپلیکیشن تلفن همراه ebtEDGE یا 
تماس با مرکز خدمات مشتریان از موجودی خود اطالع پیدا کنید. 
همواره پیش از خرید از میزان موجودی خود اطالع داشته باشید.

چگونه از موجودی حساب خود اطالع پیدا کنم؟

اگر رمزتان را اشتباه وارد کنید، سه بار دیگر فرصت دارید رمز درست 
را وارد کنید. اگر در چهارمین تالش رمز را اشتباه وارد کنید، کارت 

جهت حفاظت از حساب شما قفل می شود. تا نیمه شب امکان استفاده 
از کارت وجود نخواهد داشت، مگر اینکه به نزدیک ترین دفتر خدمات 
اجتماعی DSHS بروید و قفل را باز کنید. در برخی موارد، ممکن است 

کارت توسط عابربانک ضبط شود. اگر عابربانک کارت شما را نگه 
داشت، با مرکز خدمات مشتریان تماس بگیرید.

اگر رمزم را اشتباه وارد کردم چه کار کنم؟

 می توانید از طریق تماس با مرکز خدمات مشتریان یا با حضور 
 )Community Service Office, CSO( DSHS در اداره خدمات اجتماعی

خود، رمزتان را انتخاب کنید. از رمزهایی که آسان حدس زده می شوند، 
نظیر »1234«، »0000« یا الگوهای قابل حدس استفاده نکنید.

رمز خود را چگونه انتخاب کنم؟

 )Washington Electronic Benefits Transfer, EBT( به انتقال الکترونیک مزایا

واشنگتن و کارت Quest EBT واشنگتن، راهی امن، ساده و راحت برای 

استفاده از مزایای خود، خوش آمدید.

 Quest EBT اگر واجد شرایط مزایای غذایی پایه هستید، می توانید از کارت
واشنگتن خود برای خرید مواد غذایی مجاز در تمام فروشگاه های همکار 

استفاده کنید، از جمله فروشگاه هایی که سرویس خرید آنالین ارائه 
می دهند.

 Quest EBT اگر واجد شرایط مزایای نقدی هستید، می توانید از کارت
واشنگتن خود برای دریافت وجه نقد یا پرداخت هزینۀ خریدهای خود 

در فروشگاه های همکار استفاده کنید و مزایای خود را در هر عابربانکی 
برداشت نمایید.

نحوۀ استفاده از کارت Quest EBT واشنگتن خود در 

فروشگاه

همین قدر ساده!

این مراحل ممکن است بسته به نوع دستگاه کارت خوان یا دستگاه 
 خودپرداختی که استفاده می کنید، متفاوت باشند. در صورت لزوم، 

از فروشنده کمک بگیرید.

تنها همان مبلغ مواد غذایی از حساب مزایای غذایی شما کسر می شود. 
فروشگاه ها در ازای خرید با حساب مزایای غذایی به شما وجه نقد 

نمی دهند.

می توانید از حساب نقدی خود در فروشگاه ها وجه نقد برداشت کنید 
یا با آن، مواد غذایی یا اقالم غیرخوراکی )صابون، پوشک و غیره( بخرید. 
فروشگاه ها همچنین می توانند در ازای خرید با حساب نقدی تان به شما 

وجه نقد برگردانند. هرگونه سؤالی را با فروشنده در میان بگذارید.

اگر رمز خود را فراموش کرده اید یا می خواهید آن را تغییر دهید، 
می توانید با مرکز خدمات مشتریان تماس بگیرید.

اگر رمزم را فراموش کردم چه کار کنم؟

چگونه از کارت خود نگهداری کنم؟
1. پشت کارت خود را امضا کنید.

2. رمز خود را روی کارت ننویسید.
3. کارت خود را در جایی مطمئن و تمیز نگه دارید.

4. کارت خود را خم نکنید.

5.  کارت خود را از تجهیزات مغناطیسی و الکترونیکی نظیر تلویزیون، 
مایکروویو و غیره دور نگه دارید.

 6.  آن را در معرض نور مستقیم آفتاب، مثالً روی داشبورد خودرو، 
قرار ندهید.

7.  کارت خود را دور نیندازید؛ شما تا هر زمان که مزایا دریافت 
می کنید هر ماه از همین کارت استفاده خواهید کرد.

8.  تعویض بیش از حد کارت ممکن است منجر به تحقیق درباره 
استفاده از آن برای کاله برداری شود.

http://www.ebtedge.com
http://www.ebtedge.com
http://www.ebtedge.com
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USDA ارائه دهنده و کارفرمای فرصت های 
برابر است.

جهت کسب اطالعات درباره حساب، به

www.ebtedge.com
مراجعه نمایید یا از برنامه تلفن همراه

 ebtEDGE استفاده کنید

استفاده از کارت 

 Quest EBT
واشنگتن

هشدار جریمه:

فروش یا اقدام به فروش کارت EBT یا تبادل یا تالش 
به تبادل مزایای غذایی در ازای هر چیز ارزشمندی 

نظیر این موارد غیرقانونی است: وجه نقد، دارو، 
اسلحه یا هر چیزی غیر از مواد غذایی مجاز از 

خرده فروشان مجاز. سوءاستفاده عمدی ممکن است 
به احراز عدم صالحیت، جریمه و اقدامات حقوقی 

نظیر تعقیب کیفری منجر شود. 

یا با شمارۀ

888-328-9271
TTY( 711 امدادی کشوری(

6385-833-800 )تله بریل( تماس بگیرید

مشتریان خدمات  مرکز 

اگر می خواهید با مزایای غذایی خود مواد غذایی مجاز خریداری کنید و 
دستگاه کارت خوان عمل نمی کند یا فروشگاه دستگاه کارت خوان ندارد، 
صندوق دار فرمی به نام ووچر مزایای غذایی پر خواهد کرد. صندوق دار 

شماره کارت Quest EBT واشنگتن شما و مبلغی را که خرج کرده اید، 
یادداشت می کند. رمز خود را در اختیار صندوق دار قرار ندهید. صندوق دار 
تماس خواهد گرفت تا ببیند )صرفاً( در حساب مزایای غذایی تان برای خرید 

مواد غذایی به اندازه کافی مزایا دارید یا خیر؛ او حساب مزایای نقدی 
شما را بررسی نخواهد کرد. اگر موجودی حساب مزایای غذایی شما به قدر 

کافی باشد، از شما خواسته می شود که ووچر را امضا کنید و یک کپی از 
آن به شما داده می شود. حفظ این کپی برای کسر کردن میزان خرجتان از 
موجودی نشان داده شده در آخرین رسید EBT بسیار مهم است. با این کار، 

از موجودی فعلی حساب خود اطالع خواهید یافت. فروشگاه نمی تواند 
برای مزایای نقدی ووچر دستی ارائه دهد.

 )POS( در صورت عمل نکردن دستگاه کارت خوان 

چه اتفاقی می افتد؟

خیر. فقط می توانید از عابربانک یا از طریق کارت خوان دارای برداشت 
وجه با پشتوانه نقدی در فروشگاه های همکار از حسابتان پول 

برداشت کنید. اگر سؤالی در مورد حساب های مزایای نقدی یا مزایای 
غذایی خود دارید، با مرکز خدمات مشتریان تماس بگیرید.

 می توانم به باجه بانک مراجعه و پول برداشت 

کنم یا درباره حساب EBT خود سؤال بپرسم؟

 برای گرفتن این پول، می توانید با دستگاه کارت خوان خریدی انجام دهید 
یا یک تراکنش با پشتوانه نقدی در فروشگاه های همکار انجام دهید.

اگر کمتر از 10 دالر مزایای نقدی در کارت Quest EBT واشنگتن 

خود داشته باشم، چگونه می توانم این مبلغ را برداشت کنم؟

 برای استفاده از مزایای غذایی جهت خرید مواد غذایی با کارت
Quest EBT واشنگتن هیچ گاه کارمزد تراکنشی وجود ندارد. برای 

استفاده از مزایای نقدی جهت خرید مواد غذایی یا دریافت وجه نقد 
در دستگاه های کارت خوان نیز هیچ گاه کارمزد تراکنشی وجود ندارد.

البته ممکن است اضافه هزینه وجود داشته باشد. اضافه هزینه، 
هزینه ای مازاد است که توسط مالک دستگاه عابربانک یا کارت خوان 
برای استفاده از آن جهت برداشت وجه اخذ می شود. اضافه هزینه ها 

نیز، در صورت وجود، به صورت خودکار از حساب نقدی شما برداشت 
می شود. اگر نمی خواهید اضافه هزینه پرداخت کنید، کافی است 

تراکنش خود را لغو نمایید و سراغ عابربانک یا کارت خوان دیگری 
بروید که اضافه هزینه اخذ نمی کند.

کارمزد تراکنش یا اضافه هزینه ای برای استفاده از کارت 

Quest EBT واشنگتن اعمال می شود؟

استفاده از کارت EBT یا وجه نقد دریافتی از کارت EBT در میخانه ها، 
بارها، مشروب فروشی ها، آژانس های کفالت نامه، مکان های سرگرمی 

بزرگ ساالن و هر فضایی که ورود افراد زیر سن قانونی به آن ممنوع 
است، قمار، تتو کردن یا سوراخ کردن بدن، یا برای خرید تنباکو، 

ماری جوانا یا محصوالت با پایه ماری جوانا خالف قانون است.

 EBT محدودیتی در نحوۀ استفاده من از مزایای نقدی
وجود دارد؟

مزایایی که در طول ماه استفاده نشود به ماه بعد منتقل می شود. اگر 
ظرف 274 روز حداقل از برخی مزایای خود استفاده نکنید، این مزایا 

لغو خواهد شد. در برخی موارد، این مزایا قابل جایگزینی نیست.

اگر از مزایای خود استفاده نکنم چه اتفاقی می افتد؟

خیر. تنها می توانید از حساب نقدی خود پول بردارید.

می توانم به حساب EBT خود پول واریز کنم؟

می توانید انتخاب کنید که مزایای نقدی شما به جای استفاده از EBT، هر 
ماه مستقیماً به حساب بانکی شخصی تان واریز شوند. نمی توانید از واریز 
مستقیم برای مزایای غذایی استفاده کنید. جهت کسب اطالعات بیشتر، با 

DSHS یا با شماره رایگان 2954-235-888 تماس بگیرید.

»واریز مستقیم« چیست؟

می توانید انتخاب کنید که شخصی به عنوان »دارنده جایگزین کارت« از 
طرف شما به مزایای شما دسترسی داشته باشد. دارنده جایگزین کارت 
باید به یک دفتر محلی برود و کارت Quest EBT واشنگتن و رمز خود را 

دریافت کند. اگر به یک دارنده جایگزین کارت نیاز دارید، شخصی انتخاب 
کنید که به او اعتماد دارید. به یاد داشته باشید که مزایای از دست رفته یا 
دزدیده شده جایگزین نخواهد شد. از طریق تماس گرفتن با مرکز خدمات 

مشتریان می توانید کارت دارنده جایگزین کارت را باطل کنید.

»دارنده جایگزین کارت« کیست؟

 برای گزارش کردن هرگونه تغییر، از جمله به روزرسانی نشانی خود،
  از طریق تماس با شماره 2233-501-877 یا استفاده از

 www.washingtonconnection.org با DSHS تماس بگیرید و تغییرات را 

به صورت آنالین گزارش  کنید.

اگر تصمیم به نقل مکان یا تغییر نشانی خود داشته باشم چه؟

•  اگر کارت شما گم شده، دزدیده شده یا صدمه دیده است.
•  اگر رمز خود را فراموش یا گم کرده اید.

•  جهت انتخاب یا تغییر رمز خود.
•  جهت اطالع از موجودی خود.

•  جهت شنیدن 10 تراکنش اخیر خود.
•  جهت درخواست تاریخچه تراکنش ها در دو ماه اخیر.

•  اگر در مورد تراکنشی سؤال دارید.
•  اگر سؤالی دارید یا درباره کارت خود به کمک نیاز دارید.

چه زمانی باید با مرکز خدمات مشتریان تماس بگیرم؟
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