
  2021 – 2020للعام الدراسي ) التحويل اإللكتروني للمزايا في مواجهة الوباء( P‐EBTَمنًح   

 

 

 ، Brooklineا عائالت مرحبً  

  

خالل العام الدراسي  Pandemic EBT (P‐EBT)َمنًح وجبات مجانية أو بأسعار مخفضة على ل المستحقونطالب مدرستنا سيحصل 

، خاصة أثناء من المهم أن تظل بصحة جيدة. ئلتكبك وعالالمساعدتك في شراء طعام صحي لط P‐EBTَمنًح يمكن استخدام . 2021‐2020

 .COVID‐19 فيروس جائحة  

   

 كم سأحصل؟على 

  دوالًرا شهريًا 117.20عد بالكامل على م عن بُ في وضع التعلَّ  المستحقونسيحصل الطالب. 

  دوالًرا شهريًا 58.60على ) و شخصيعد بُ  عن( م المختلطفي حالة التعلَّ  المستحقونسيحصل الطالب.   

  َمنًح للحصول على مستحقينغير  كامل يومأو بالمدرسة شخصيًا إما لمدة نصف  الذين يحضرونالطالب P‐EBT. 

 

 لشهر أكتوبر ونوفمبر؟ P‐EBT  َمنًح كيف سأحصل على

 .لشهري أكتوبر ونوفمبر في إصدار واحد َمنًحالستصدر ● 

 .في أواخر ديسمبر P‐EBTأو  EBTإلى بطاقة  َمنًحالستتم إضافة : من قبل P‐EBT َمنًح لقد تلقيت● 

مساعدة انتقالية لألسر ( TAFDCأو  و  )برنامج المساعدة الغذائية التكميلية( SNAPإذا تلقيت : من قبل P‐EBT  َمنًحلم أتلقى أنا ● 

و  SNAP تتلقىإذا لم . التي لديك بالفعل) المساعدة االنتقالية إدارة( DTA EBTإلى بطاقة  َمنًحال ةافإض فتوقع، )التي لديها أطفال معالين

 .في البريد في منتصف شهر يناير DTAخطاب وبطاقة  استالم فتوقع، TAFDCأو  

   

 ؟2021في عام  P‐EBT َمنًحكيف سأحصل على 
 َمنًح لقد تلقيت P‐EBT  في الماضي على بطاقةP‐EBT :تحقق من بطاقة بدًءا من يناير ،P‐EBT  الخاصة بك للحصول على

 .في الخامس والعشرين من كل شهر لبقية العام الدراسي َمنًحال

 َمنًح لقد تلقيت P‐EBT في الماضي على بطاقة  DTA EBT تحقق من بطاقة بدًءا من يناير: الخاصة بي ،EBT  الخاصة بك

 .في الخامس والعشرين من كل شهر لبقية العام الدراسي الَمنَح للحصول على

 َمنًح إذا كنت جديًدا على P‐EBT: 

 .الَمنَحالخاصة بك بحثًا عن  DTA EBT، فتحقق من بطاقة  TAFDCأو  و  SNAPإذا تلقيت ○ 

في  P‐EBTستحصل أيًضا على بطاقة . DTA، فستتلقى رسالة بالبريد من TAFDCأو  و  SNAPإذا لم تحصل على ○ 

بك اللخطاب على رقم حالة طيحتوي ا. وتفعيلهاعلى البطاقة  كحتى حصول خطاباحتفظ بال. ريد في مظروف مختلفالب

 .على البطاقة )PIN( الذي ستحتاجه إلدخال رقم التعريف الشخصي

على ستعتمد لشهر فبراير  P‐EBT َمنَح: مثال. إلى بطاقتك في الخامس والعشرين من كل شهر لشهر السابقا َمنَحكل شهر ، ستتم إضافة 

 .بك في ينايرالالوضع التعليمي لط

 الخاصة بك؟ P‐EBTلم يعد لديك بطاقة 

بإدارة خدمات ، فاتصل ساعدة في الحصول على بطاقة جديدةإذا كنت بحاجة إلى م. DTAconnect.com/pebtاطلب بطاقة بديلة على 

 .2363‐382‐877‐1على الرقم  DTAجديدة ، فاتصل بـ  EBTإذا كنت بحاجة إلى بطاقة . Brookline الطعام في

   



قاعدة المسئولية ( public chargeال تنطبق قاعدة . الطالبالخاصة بك أو الخاصة بهجرة العلى حالة  P‐EBTال يؤثر استخدام : هام

 .على هذا البرنامج)العامة  

 بحاجة الى مزيد من المساعدة الغذائية؟

  َمنَح للحصول على مستحقًاإذا كنت P‐EBT  َمنَحللحصول على  مستحقًا، فمن المحتمل أن تكون SNAP  الشهرية المستمرة

 .DTAConnect.comعلى  طلبك وقدم استحقاقكتحقق من . للطعام

  اعثر على موقع قريب . مواقع االستالم خارج المدرسة منيمكنك أيًضا الحصول على وجبات مدرسية مجانية في المدرسة أو

 .www.meals4kids.org/find‐meal‐siteمنك على 

 

 )إدارة خدمات الطعام(  Department of Food Services أو EBT.org‐MApقم بزيارة : لحصول على المساعدةل  

  

 بإخالص،

 )PSB( العامةBrookline الطعام بمدراس خدمات  إدارة

  


