
  2021‐2020לשנת הלימודים  P‐EBT תשלומי

  

 

  

 , שלום רב Brooklineמשפחות של ה

  

למשך שנת ) Pandemic EBT (P‐EBTהתלמידים הזכאים לקבל ארוחות ללא תשלום או במחיר מופחת בבית ספרנו יקבלו מימון 

חשוב להישאר . שלכם ותתלמידים והמשפחבשביל הלקניית אוכל בריא  P‐EBTתוכלו להיעזר בכספי . 2021‐2020הלימודים 

 . במיוחד במהלך מגפת הקורונה, בריאים

 

 ?כמה אני אקבל

 .לחודש $117.20התלמידים הזכאים במתכונת הלמידה מרחוק המלאה יקבלו  ●

 .לחודש $58.60התלמידים הזכאים במתכונת הלמידה ההיברידית יקבלו  ●

 . P‐EBT‐ יום מלא אינם זכאים לתלמידים שלומדים בבית ספר במתכונת חצי יום או  ●

 

 ? עבור חודשי אוקטובר ונובמבר P‐EBTכיצד אקבל 

 .  נתנו בתשלום אחדיכספים עבור אוקטובר ונובמבר יה ●

 .שלכם בסוף דצמבר P ‐EBTאו  EBTו לכרטיס ופקדכספים יה :בעבר P‐EBTקיבלתי  ●

 DTA EBTלכרטיס  ופקדוצפו לכספים שי, TAFDCאו /ו SNAPאם אתם מקבלים  :בפעם הראשונה P‐EBTת /אני מקבל ●

 . בדואר באמצע ינואר DTAצפו לקבלת המכתב והכרטיס , TAFDCאו /ו SNAPאם אינכם מקבלים .  הקיים שלכם

 

 ? 2021בשנת  P‐EBTכיצד אקבל כספי 

הכספים שלכם כדי לוודא קבלת  P‐EBTבדקו את הכרטיס , החל מינואר :P‐EBTלכרטיס  P‐EBTבעבר קיבלתי סיוע  ●

 .של כל חודש למשך שאר שנת הלימודים 25‐ ב

שלכם כדי לוודא קבלת  EBTבדקו את הכרטיס , החל מינואר :שלי DTA EBTלכרטיס  P‐EBTבעבר קיבלתי סיוע  ●

 .של כל חודש למשך שאר שנת הלימודים 25‐הכספים ב

 : לראשונה P‐EBT אם אתם מקבלים ●

 . שלכם DTA EBT לכרטיס מופקדבדקו שהכסף , TAFDCאו /ו SNAPאם אתם מקבלים  ○

 P‐EBTבנוסף תקבלו גם כרטיס . DTAתקבלו מכתב בדואר מאת , TAFDCאו /ו SNAPאם אינכם מקבלים  ○

 .שלו PIN‐שמרו את המכתב עד שתקבלו את הכרטיס ותזינו את קוד ה. בדואר במעטפה נפרדת

 .של הכרטיס PIN‐ כדי להזין את קוד הבמכתב תמצאו את מספר התיק של התלמידים שלכם שתצטרכו 

שלכם בחודש פברואר יתבסס על  P‐EBTתשלום : לדוגמה.  עבור החודש שלפניושל כל חודש  25‐הכסף יופקד לכרטיס שלכם ב

 .הלמידה של התלמידים שלכם בינואר

 ? שלכם P‐EBTכבר אין לכם את הכרטיס 

צרו קשר עם מחלקת שירותי , אם אתם צריך עזרה בהשגת כרטיס חדש. DTAconnect.com/pebtבקשו כרטיס חלופי בכתובת 

 .2363‐382‐877‐1בטלפון  DTA‐לחייגו , חדש EBTאם אתם צריכים כרטיס . Brooklineהמזון של 

 

כלל הנטל על . "תלמידתכם/ההגירה שלכם או של תלמידכםלא משפיע על סטטוס  P ‐EBTסיוע השימוש ב: שימו לב

 .אינו חל על תכנית זו" הציבור



 

 ? צריכים עזרה נוספת

בדקו .  SNAPמזון חודשיים  דמיסביר להניח כי הינכם גם זכאיים לתשלום שוטף של , P‐EBTזכאיים לסיוע ם אם את  ●

 . DTAConnect.com‐את זכאותכם והגישו בקשה ב

בכתובת  םבקרבתכ איסוף אתר מצאו. תוכלו גם לאסוף ארוחות ללא תשלום בתוך בית הספר או באתרי איסוף מרחוק ●

www.meals4kids.org/find‐meal‐site. 

 

 .  או במחלקת שירותי מזון EBT.org‐MaP בקרו באתר: ו עזרהקבל

  

 ,בברכה

 PSBמחלקת שירותי המזון של 

  

  


