
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ستلم بعد مخصصات من برنامج  ولم ت 2020- 2019سیة رداء مجاني أو بسعر مخفض خالل السنة المدإذا حصل طفلك على غ
P-EBT فیمكنك اآلن الحصول على بطاقة ،P-EBT  اضیة.سنة المرتادھا طفلك المن المدرسة التي إ 

بطاقة   200,000أكثر من   Tennessee Department of Human Services [(DHS)ائرة تینیسي للخدمات اإلنسانیة" [لقد أرسلت "د
EBT ر  كلفة وجبات الطعام التي فوتھا الطالب عندما أقفلت المدارس أبوابھا في مارس/آذاللتعویض لألسر عن  یةمباشرةً إلى المدارس المحل

. إلیك بعض P-EBTأو  Pandemic-EBTبرنامج ببرنامج ھذا الإلى ر اویش وأبریل/نیسان ومایو/أیار. ویمكن إستخدام البطاقات لشراء الطعام.
 : P-EBTالمعلومات الھامة عن برنامج 

 . 2020لقد تم إرسال بطاقة تحمل مخصصات إلى المدرسة الذي إرتادھا طفلك في ربیع  •

إذا كنت مؤھالً للحصول على مخصصات برنامج  .  P-EBTیوماً من تاریخ تسلیم البطاقة للمدرسة للحصول على بطاقة    30أمامك   •
P-EBT  على مزید من المعلومات المتعلقة بالمھلة األخیرة  لإلطالع    2020، فعلیك اإلتصال بالمدرسة التي إرتادھا طفلك في ربیع

 ة.  خذ البطاقواإلجراءات أل

یجب أن تحتوي في مارس/آذار وأبریل/نیسان ومایو/أیار.   P-EBTلبرنامج  كطفللكل طفل عن كل یوم تأھل فیھ  5.70$ستحصل على  •
 لكل طفل. 250.00$البطاقة على 

بطاقة ھویة ھذه الوثیقة لیس من الضروري أن تكون إلثبات الھویة. قة صالحة ى وثیقد تكون بحاجة إل  ،الخاصة بك P-EBTة ألخذ بطاق  •
 . شغیلھاأو ت P-EBTطاقة ن تكون بحاجة إلى رقم ضمان اجتماعي للحصول على بول مة.الحكو منصادرة 

 
امج  ك من برنیجب أن تكون قد إستلمت مخصصاتفي یونیو/حزیران؟  Families Firstأو  SNAPھل أستلمت مخصصات من برنامج  •

P-EBT  ة بطاق علىEBT 91$ودفعة ثانیة بمبلغ   159$بمبلغ واحدة دفعة  --على دفعتین الخاصة بك . 

  ؟ P-EBTبق لك أن إستلمت بطاقتك لبرنامج  دیم الطلب وس آب لتق أغسطس/   14خیرة لـ قبل المھلة األ   P-EBTھل قدمت طلباً لبرنامج   •
 آذار وأبریل/نیسان ومایو/أیار.عن مارس/   P-EBTم بأي شيء آخر إذا كنت قد إستلمت مخصصات برنامج اال داعي للقی

، ألنھ قد یتم تحمیل مخصصات مستقبلیة على  250.00$ك باالحتفاظ ببطاقتك بعدما تكون قد أنفقت مبلغ الـنوصی في الوقت الحالي، إننا •
 .اقة نفسھاالبط

:  أو التوجھ إلى  0661-496-833-1على الرقم   DHSئرة مكن اإلتصال بداسئلة، یرح أت إضافیة أو طللحصول على معلوما •
faqs.html-19-covid-and-ebt-19/p-https://www.tn.gov/humanservices/covid 

 
  1443-238-800-1  على Legal Aid Society مؤسسةب  إتصل  ، P-EBT لة عن كیفیة إستالم مخصصات برنامج كانت لدیك أسئ  إذا

 دة. لتتبین إذا كان بوسعنا المساع 

ات ھل حصل طفلك على وجب
م مجانیة أو بسعر عاط

مخفض في السنة المدرسیة 
 ؟2019-2020
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