أ
ت
الضافية للرس أثناء ف�ة غلق
المخصصات الغذائية إ
المدارس والتعلم عن بعد
لف�ة الوباء ( )Pandemic EBTالدعم المال أ
تقدم بطاقة السحب إ ت ن
و� ت
للرس لتغطية تكاليف وجبات الطعام
اللك� ي
ي
المدرسية أثناء تف�ة غلق المدارس ،أو الساعات المخفضة والدوام ،أو التعلم عن بعد .تُقدم هذه المخصصات إىل
أ
ت
ال� يتلقى أطفالهم الوجبات المدرسية المجانية أو بأسعار مخفضة ف ي� والية أوريغون.
جميع الرس ي
ستصدر دفعة أخرى من  EBTت
الدراس .2021-2020
لف�ة الوباء للعام
ي

من يكون مؤهالً؟
أية أرسة لديها أطفال يتلقون وجبات الطعام المجانية أو بأسعار مخفضة ،إن لم يكن ذلك بسبب إغالق المدارس أو التعلم عن بعد
لتف� مرض كوفيد ،-19من خالل مدرستهم ت
نظرا ش
ال� تشمل أولئك الذين يداومون ف ي� المدرسة حيث يتلقى جميع الطالب وجبات
ً
ي
ي
أ
أ
ف
ين
المسجل� ي� مدرسة ضمن برنامج صف الروضة
طعام مجانية أثناء العمليات االعتيادية .ستصدر المخصصات إىل الرس ذات الطفال
ف
إىل الصف  ،)K-12( 12أو ف� برنامج هيد ستارت ( )Headstartالمرتكز عىل المدرسة ،والذي ت
ال�نامج القومي
يش�ك بصورة اعتيادية ي� ب
ي
المدرس (.)National School Lunch Program
لطعام الغداء
ي
الطفال ف� أ
ف� الدفعة الجديدة هذه لبطاقات  ،P-EBTسيتلقى كذلك أ
العمار  0إىل  5سنوات الذين يتلقون مخصصات سناب ()SNAP
ي
يمخصصات من بطاقات  .P-EBTكما يعت� أ
الطفال ف ي� عمر الـ 6سنوات الذين يتلقون مخصصات سناب والذين لم يُسجلوا بعد ف ي� مدارسهم
ُ ب
أ
مؤهل� ولكن ي ن
ين
ش
لك يحصلوا عىل المنافع.
يتع� عىل الرس التأكد من إدارة الخدمات الب�ية ( )Department of Human Servicesي
ت
ن
ت
تستطيع العائالت أن تحصل عىل بطاقات المنافع إ ت
وال�
اللك�ونية لف�ة الوباء والوجبات الجاهزة لتناولها خارج المب� ( )grab and goي
تقدمها المدارس أثناء الوباء.
بع� االعتبار عند إصدار الـ P-EBTت
لف�ة الوباء .كما لن يُحتسب إصدار الـ P-EBTت
ال يؤخذ وضع الهجرة ي ن
لف�ة الوباء ف ي� فحص
االعتماد عىل المنافع العامة.

ما هو مبلغ المخصصات؟
ين
الفعل
الصنف� ،أو التعليم بالحضور
كليا ،التعليم ف ي� الخليط من
ستصدر المخصصات عىل
أساس وضع المدارس (التعليم عن بعد ً
ي
ف
ف
يل:
ي� المدرسة ً
كليا) أثناء شهر ما ي� المنطقة التعليمية للطفل المؤهل .تبلغ المخصصات لكل شهر ما ي
•المخصصات الكاملة =  136دوالر ف ي� الشهر للطفل الواحد
ف
ت ض
ث
ئيس
ا� بشكل ر ي
•تُمنح المخصصات الكاملة عندما تداوم أك�ية الطالب ي� التدريس االف� ي
•المخصصات الجزئية =  75دوالر ف ي� الشهر للطفل الواحد
ت ض
ين
•تُقدم المخصصات الجزئية عندما يكون جو التعليم خليط ي ن
الفعل ف ي� المدرسة).
ا� والحضور
ب�
ي
الصنف� (االف� ي
ين
الفعل .
الشخص
مسجل� ف ي� مدرسة تعمل عىل أساس الحضور
•لن تُمنح أية مخصصات إذا كان الطالب
ي
ي

يُرجى المالحظة أن المخصصات تختلف حسب الشهر .عىل سبيل المثال إذا كان الطالب يداوم عىل أساس التعليم عن بعد بشكل كامل
ف
ف
ف ت
ف ت
الفعل ف ي� شهر
الشخص
و� التعليم
و� التعليم الخليط ي� الف�ة مارس  2021إىل أبريل  ،2021ي
ي� الف�ة أكتوبر  2020إىل أمارس  ،2021ي
ي
ي
مايو  ،2021تتلقى تلك الرسة مجموعة من المخصصات الكاملة والجزئية وعدم تلقي أية مخصصات ،وذلك لكل شهر مطابق.

لك�ونية ت
ال ت
ت
لف�ة الوباء؟
م� اتلقى مخصصات بطاقة المنافع إ
س ُتوزع المخصصات بأثر رجعي لتغطية وجبات الطعام المدرسية من أكتوبر  2020إىل ما مايو  2021وس ُترصف ابتداء من آخر شهر يوليو
الشهر مرة واحدة مع تطبيق التوزيع المقرر ف� أ
 2021إىل آخر سبتم�  .2021وستصدر المخصصات بأثر رجعي للعديد من أ
الشهر يوليو،
ب
ُ
ي
وسبتم�  .2021وستكون هذه المخصصات متاحة لكم الستخدامها لسنة كاملة.
وأغسطس
ب

كيف ستعمل هذه؟
تُصدر المخصصات من خالل بطاقة منافع إىل الطفل الذي يتلقى مخصصات بطاقة  .P-EBTوهي تعمل بنفس الطريقة كبطاقة السحب
إ ت ن
و� ( )debit cardشل�اء البقالة.
اللك� ي
سيتلقى العديد من أ
ئ
ت
الطفال بطاقة المنافع إ ت
تلقا� .
اللك�ونية لف�ة الوباء بشكل ي
ت
ت
حاليا
ال� تستخدمها ً
•إذا تستلم أرستك مخصصات سناب ،س ُتضاف المخصصات التابعة للـ EBTلف�ة البوباء إىل بطاقة الـ EBTي
لمخصصات سناب.
لك�ونية ت
ال ت
لف�ة الوباء ( )Pandemic EBTسابقًا ،ستجري العملية بشكل يختلف ً
سيصدر
قليل.
•إذا استلمت أرستكم بطاقة المنافع إ
ُ
تلقا� عىل بطاقة منفصلة  -سيستلم الكث� من أ
إىل كل طفل ف� أ
الرس بطاقات جديدة للمخصصات �ف
ئ
الرسة المخصصات بشكل
ي
ي
ي
ي
ف
ض
ت
الما� ،ستصدر المخصصات عىل هذه
هذا العام .وللذين ما زالت
ال� تلقوا عليها مخصصات  PEBTي� أالعام أ ي
لديهم البطاقة ي
آ
أ
البطاقة ألك� أ
ف
الطفال س ًنا ي� الرسة وستصدر بطاقات جديدة مع المخصصات لي من الطفال الخرين.
ب
أ
ف
ف
ف
تغي� ي� عنوان الرسة ،يُرجى االتصال
س�سلبطاقة المخصصات إىل أحدث عنوان ي� ملف الطفل ي� المدرسة .إذا حصل ي
• تُ
بالمنطقة التعليمية للطفل ف ي� موعد ال يتعدى  20يوليو.
•إذا ليس لديك بطاقة تف�ة الوباء السابقة ،بإمكانك الحصول عىل بطاقة جديدة باالتصال بخط استبدال بطاقة "أوريغون
ت ن
و� إىل
تريل" ( )Oregon Trail Card replacement lineعىل الرقم  1-855-328-6715أو إرسال بريد إلك� ي
.OregonTrailCardDHS.Replacement@dhsoha.state.or.us
•إذا لم تتلق أرستكم مخصصات بطاقة  EBTت
ين
مؤهل� حديثًا لتلقي وجبات
لف�ة الوباء ف ي� العام المنرصم ،ولكنكم قد تكونوا
لتغي�ات ف ي� دخلكم ،يُرجى تعبئة نموذج الطلب لوجبات الطعام المجانية
نظرا ي
الطعام المدرسية المجانية وبأسعار مخفضة ً
أ
وبالسعار المخفضة بحلول  20يونيوhttps://www.ode.state.or.us/apps/frlapp :
س�سلبطاقة المخصصات إىل أحدث عنوان ف� ملف الطفل ف� المدرسة .إذا حصل تغي� ف� عنوان أ
الرسة ،يُرجى االتصال
• تُ
ي ي
ي
ي
بالمنطقة التعليمية للطفل ف ي� موعد ال يتعدى  20يوليو.

بمن اتصل إذا كانت لدي أسئلة عن بطاقة P-EBT؟
اتصل بالخط الساخن لـ PEBTعىل الرقم  503-945-6481أو أرسل ً ت
ونيا إىل .EBTschoolmeals@dhsoha.state.or.us
بريدا إلك� ً
يُشغل الخط الساخن من قبل  211وبإمكانهم تقديم المساعدة ف ي� العديد من اللغات.
وال�يد إ ت ن
اعتبارا من  1يوليو.
و�
سيشغل الخط الساخن ب
ً
ُ
اللك� ي

