
( يمنح العائالت المال لشراء الطعام لتعويض الوجبات المدرسية  P-EBTالتحويل اإللكتروني لإلعانة الوبائية ) 

 الفائتة بسبب فيروس كورونا. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

(  P-EBTيصبح الطالب مؤهلون للحصول على اإلعانات عبر التحويل اإللكتروني لإلعانة الوبائية ) 

 إذا كانوا: 2022-2021الدراسي للعام 

 مسجلون في برنامج الوجبات المدرسية المجانية والُمخفضة السعر •

 و     

أيام دراسية متتالية أو إغالق الفصل  5تعرضوا لتعطيل للتعلم المباشر متعلق بفيروس كورونا )مثل الغياب لمدة  •

 الدراسي.(
 

-Pالمالية الخاصة بالتحويل اإللكتروني لإلعانة الوبائية )تحقق مما إذا كان طفلك يحصل على الدفعة 

EBT  عبر زيارة بوابة ولي األمر* على )cutt.ly/pebtportal 

 يمكنك معرفة ما إذا كان طفلك مؤهالً للحصول على اإلعانة، وإذا كان مؤهالً فبإمكانك معرفة مقدار تلك اإلعانة. •

 : 2022- 2021فترات دفع للعام الدراسي  3. هناك فقط إرسالهاتعرض البوابة تفاصيل المدفوعات التي بدأ  •

: تم إرسال اإلعانات على البطاقات في أواخر شهر يوني 2021: تغطي الوجبات الفائتة من سبتمبر إلى نوفمبر 1الدفعة   

البطاقات في منتصف شهر يو : تم البدء في إرسال اإلعانات على 2022: تغطي الوجبات الفائتة من ديسمبر إلى فبراير 2الدفعة   

: سوف يبدأ إرسال اإلعانات في وقت ما في شهر أغسطس 2022: تغطية الوجبات الفائتة من مارس إلى مايو 3الدفعة   

 

 * مالحظة، يُفضل عدم استخدام الهاتف المحمول للدخول على البوابة. 

 

 
 انظر إلى الجانب اآلخر للحصول على نصائح خاصة بالمشكالت التي ربما قد تواجهك وكيفية التعامل معها. 

الخاصة بك أو بطاقة العام  SNAP EBTعلى بطاقة    P-EBTالتحويل اإللكتروني لإلعانة الوبائية  سوف يتم إرسال إعانات 

 . P-EBTالماضي الخاصة بالتحويل اإللكتروني لإلعانة الوبائية  

-P التحويل اإللكتروني لإلعانة الوبائية ، سوف يتم إرسال بطاقةSNAPإذا كان طفلك من الُمستحقين الجدد ولم يكن مسجالً في 

EBT .إليك بالبريد 

 من العام الماضي، يمكنك طلب واحدة من خالل البوابة.  P-EBTالتحويل اإللكتروني لإلعانة الوبائية  إذا لم يكن لديك بطاقة



 تذكر

 

 الوجبات المدرسية؟يكن طفلك ُمسجالً ماذا لو لم 

 

 

 شكلة ما:  ماذا افعل إذا واجهتني م 

 القيام بالتالي:  فيمكنك بطفلك،الخاصة  P-EBT التحويل اإللكتروني لإلعانة الوبائية إعانة إذا كانت هناك مشكلة تتعلق ب

تأكد من . 484-363-2137على الرقم   P-EBTالتحويل اإللكتروني لإلعانة الوبائيةالخاص ب ل بالخط الساخناصاالت

 االتصال: لمعلومات التالية عند ل توفيرك

o (كأسماء طفلك )أطفال 

o  )تاريخ )تواريخ( ميالد طفلك )أطفالك 

o  فيها المدرسة أو المنطقة التعليمية التي يحضرون 

o االتصال بك   رقم هاتف 

o  لالتصال بك عنوان البريد اإللكتروني 

o  العنوان البريدي الحالي 

o  للمشكلة وصف موجز 

o 19-جائحة كوفيد  بب األيام المحددة التي كان طفلك فيها خارج المدرسة بس 

بالتحويل    الخاص  DHSوالصحية الدراسات االستقصائية الديمغرافية  نموذج استعالم عبراستفسار  قم بإرسال •

أكبر  رجاء تعبئة . https://tinyurl.com/PEBTproblemPA  الرابط على P-EBTاإللكتروني لإلعانة الوبائية ـ 

 قدر ممكن من المعلومات في النموذج.
 
 
 
 

 . EBT-Pالتحويل اإللكتروني لإلعانة الوبائية إعانة  استالمو  يةوجبات الصيفالال يزال بإمكانك الحصول على  •

 على حالة الهجرة.  تأثير يس لهل EBT-Pإعانة التحويل اإللكتروني لإلعانة الوبائية  كتلقي •

 حالة الهجرة. ىتأثير عل  ليس لهتلقيك المساعدة الطبية والغذائية  •

 
 
 

 

التحويل اإللكتروني  الصيفية الخاصة بخطة للوزارة الزراعة األمريكية اعتماد حصول على جاهدة لل افيالدلفي تعمل •

 في الخريف. اإلعانات تعتزم إصدار هذه ، كما P-EBTلإلعانة الوبائية 

.  اإلعانات ، فال يمكنك استرداد (FRP) إذا لم تكن مشترًكا في برنامج الوجبات المدرسية المجانية والُمخفضة السعر •

 لكنها ال تزال تستحق التقديم! 

  31في أقرب وقت ممكن. إذا تقدمت بطلب بحلول  mpass.state.pa.uscoمدرستك أو على الموقع: في امأل طلبًا  •

ذا في ه  P-EBTاإللكتروني لإلعانة الوبائية  اإلعانة الصيفية الخاصة بالتحويل فقد تكون مؤهالً لتلقي دفعة ،أغسطس

 . الخريف

 
 

 

 

 

 

لمزيد من المعلومات، قم بزيارة: 

faq-justharvest.org/pebt 

 


