
 
 

 .صحيفة حقائق أعدها تحالف فيالدلفيا الكبرى ضد الجوع والحصاد فقطجواب سؤال و
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 :في بنسلفانيا   (P-EBT) في فترة الجائحة  EPT بطاقة المنافع االلكترونية                    

  اسر االطفالالجديدة لمساعدة  المنفعةسؤال وجواب حول هذه                            

 مدرسيةالوجبات اليفتقدون  الذين                                         

 2020مايو  7تم التحديث في                                           

 
 في فترة الجائحة ؟ EPT: ما هي المنافع االلكترونية 1س  

 EPT بطاقة المنافع االلكترونية  جاز قانون االستجابة األول للفيروس التاجي)فايروس كرونا( للعائلة ميزة جديدة تسمى   

العائالت التي لديها أطفال مؤهلون للحصول على وجبات مدرسية مجانية أو  لمساعدة  Pandemic-EBT في فترة الجائحة

تشبه بطاقة ائتمان. ال يمكن إنفاق  ( ، والتيEBTبأسعار مخفضة. ستأتي الفائدة على بطاقة تحويل المنافع اإللكترونية )

 "(. قسائم الطعام)" SNAP وبرنامج المساعدة الغذائية التكميلية ذائية في أي متجر يقبلــواد الغـد إال على المـالفوائ

 
 : ما هي العائالت المؤهلة ؟2س 

 .تلقائيًا P-EBT ستحصل أي أسرة لديها طالب مؤهل للحصول على وجبات مجانية أو مخفضة السعر على 

  هذه هي  .النظر عن الدخلالطالب الذين يحضرون المدرسة حيث يتم تقديم وجبات مجانية لجميع الطالب ، بغض(

 .CEP المدارس التي تشارك في شروط أهلية المجتمع ( ، أو

  الطالب مؤهلون بغض النظر عن حالة الهجرة. ال يؤثر تلقي هذه الميزة أو استخدامها على حالة هجرة الطالب أو

 .أي فرد من أفراد األسرة أو أي طلب حالي أو مستقبلي للحصول على إقامة دائمة

  لألسر التي فقدت مؤخًرا دخلها بسبب فقدان الوظيفة أو ساعات أقل التقدم بطلب للحصول على وجبات يمكن

 . )انظر السؤال التالي(.P-EBTمدرسية ثم تلقي 

 

: ماذا لو لم يكن األطفال مؤهلين للحصول على وجبات مدرسية مجانية أو مخفضة السعر خالل العام الدراسي ، لكن 3س 

 بحاجة للتقدم؟دخلي تغير وأنا 

مكن لمدرستك أن تخبرك بكيفية التقديم. يتوفر لدى العديد من المدارس تطبيقات بسيطة للوجبات المدرسية على صفحة واحدة 

أو عبر اإلنترنت. يمكنك أيًضا التقدم للحصول على كل من برنامج الغداء المدرسي الوطني وبرنامج المساعدة الغذائية 

 ، نظام تقديم الطلبات عبر اإلنترنت في بنسلفانيا. COMPASSنترنت من خالل ( عبر اإلSNAPالتكميلية )

 

 :P-EBTولـ  2020-2019وجبات األسعار المخفضة للسنة الدراسية  لمستحقي هذه هي حدود الدخل

  

 حجم األسرة الدخل السنوي الدخل الشهري

$1,926 $23,107 1 

$2,607 $31,284 2 

$3,289 $39,461 3 

$3,970 $47,638 4 

$4,652 $55,815 5 

$5,333 $63,992 6 

$6,015 $72,169 7 

$6,696 $80,346 8 

لكل فرد إضافي في األسرة ،  $8,177 $682

 أضف:
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 : كم سأستلم من المال؟4س 

 .دوالًرا في اليوم لكل طفل مقابل كل يوم دراسي مفقود 5.70ستحصل األسر على 

  دوالًرا لكل طفل 370.50مجانية أو مخفضة السعر عند إغالق المدارس ، فستتلقى إذا كان طفلك يتلقى وجبات. 

  إذا تم تحديد طفلك مؤهالً للحصول على وجبات مجانية أو بسعر مخفض بعد إغالق المدارس ، فستتلقى مبلغًا مقسًَّما

 :ة العام . على سبيل المثالعلى عدد أيام األسبوع بدًءا من أول الشهر الذي تم فيه تحديد الطفل مؤهالً لنهاي

o  يونيو 12أبريل حتى  1دوالًرا لتغطية الفترة من  302.10إذا تم تحديدك مؤهالً خالل أبريل ، فستتلقى. 

o  يونيو. 12مايو حتى  1دوالًرا لتغطية الفترة من  176.70إذا تم تحديده مؤهالً خالل شهر مايو ، فستتلقى 

 

  ؟ EBT: كيف أحصل على بطاقة 5س 

( ، فستحصل TANF)قسائم الطعام( أو المساعدة المؤقتة للعائالت المحتاجة )المساعدة النقدية  SNAPتلقيت بالفعل  ذاكنتا

الخاصة بك لكل طالب معتمد للحصول على وجبات مدرسية مجانية أو بأسعار مخفضة.  EBTعلى بطاقة  P-EBTعلى مبلغ 

من المهم أن يكون لمدرستك طاقة في البريد مع تعليمات حول كيفية استخدامها. ، فستتلقى ب EBTإذا لم يكن لديك بالفعل بطاقة 

 عنوانك الحالي!

 

 الخاص بي؟ P-EBT: متى سأحصل على 6س 

يوًما تقريبًا من الموافقة  15في غضون  P-EBTستبدأ وزارة الخدمات اإلنسانية في بنسلفانيا ووزارة التعليم في إصدار مزايا 

 SNAPمايو(. سيتم إصدار المزايا على مراحل ، وستتلقى األسر التي تحصل بالفعل على  6دثت في على الخطة )التي ح

-Pأوالً. سيتم بعد ذلك إرسال بطاقات  P-EBTمزايا  TANF( أو المساعدة الطبية أو المساعدة النقدية من قسائم الطعام)

EBT  بالبريد إلى أسر أخرى مع الطالب المسجلين بالفعل في الوجبات المدرسية في المرحلة الثانية ، وإلى األسر التي تضم

 طالبًا مسجلين حديثًا طوال الفترة المتبقية من العام الدراسي.

 

 : ماذا لو انتقلت منذ بداية العام الدراسي؟7س 

بالبريد. إذا كنت  EBTأبلغ مدرستك بتغيير العنوان الخاص بك ، ألن هذا هو العنوان الذي سيتم استخدامه إلرسال بطاقات 

، فيجب عليك اإلبالغ عن تغيير العنوان الخاص بك عن طريق االتصال بمركز خدمة العمالء على مستوى  DHSتتلقى مزايا 

. )مالحظة: أوقات المكالمة أطول 7226-560 (215)فيالدلفيا على الرقم  أو في 8930-395-877-1الوالية على الرقم 

 من المعتاد بسبب األزمة الحالية. يرجى التحلي بالصبر.(

 

 : هل سيؤثر ذلك على أهليتي للحصول على مزايا أخرى؟8س 

 ال ، لن يحدث ذلك. 

 

 .لكننا ال نحتاج إلى هذه الميزة ماليًا: يذهب طفلي إلى مدرسة يتلقى فيها جميع الطالب وجبات مجانية ، 9س 

في حالة  EBTستظل تتلقى هذه الميزة ويسمح لك باستخدامها لعائلتك. االقتصاد غير مؤكد للغاية ، لذا يمكنك االحتفاظ ببطاقة 

إلى اآلخرين  أشهر. ال يمكن تحويل هذه الميزة 6احتياجك إليها بعد أشهر من اآلن. سيتم استرداد أي مزايا غير مستخدمة بعد 

، لذا ال يمكنك استخدام هذه الميزة لشراء الطعام لآلخرين. ولكن يمكنك شراء الطعام ألطفالك باستخدام هذه البطاقة ثم التبرع 

 بالمال الذي ادخرته في محالت البقالة للجمعيات الخيرية أو لمساعدة اآلخرين المحتاجين إذا كنت ترغب في ذلك.

  


