
ة الوباء ونية )EBT( للأطفال أثناء ف�ت لك�ت بطاقة المنافع الإ جديد

ي المدرسة أو 
ي ال يكون فيها الصغار �ف

نقود إضافية لتبضع البقالة للأرس للأيام ال�ت
ي 

و�ف لك�ت يحصلون عىل التعلم االإ

ة الوباء كم دولر ستتلقونمن سيتلقى بطاقة EBT أثناء ف�ت

النقود لتبضع البقالة
تعتمد مبالغ المخصصات عىل وضع إعادة فتح مدرستكم ويتغر ذلك شهريًا.

ية  مخصصات كاملة بمبلغ 136 دولر للطفل الواحد = الأك�ث

ي
ا�ف الطلب الذين يتلقون التعليم االف�ت

ية الطلب الذين  مخصصات جزئية بمبلغ 75 دولر = الأك�ث
يتلقون التعليم الخليط

ية  ل تُمنح مخصصات بمبلغ 0 دولر للطفل الواحد  = الأك�ث
ي المدرسة

الطلب الذين الذين يداومون فعلًيا �ف

EBT

بطاقة 
المعلومات 
)passport(

جميع الطلب الذين يحصلون عىل الوجبات 
المدرسية المجانية بصورة اعتيادية

 )12-K( 12 ي مدرسة لرياض االأطفال إىل الصف
ف �ف إذا كانوامسجل�ي

حيث تتوافر الوجبات المجانية لجميع الطلب أثناء العام الدراسي 
ي برنامج هيد ستارت 

االعتيادي، واالأطفال الذين يداومون �ف
)Headstart( لما قبل المدرسة المرتكز عىل المدرسة، والذي 

نامج القومي لطعام الغداء المدرسي  يقدم الوجبات من خلل ال�ب
ي سن 0 إىل 6 

)National School Lunch(، باالإضافة إىل االأطفال �ف
سنوات الذين يتلقون مخصصات سناب.

 "grab and go" باستطاعتكم الحصول عىل الوجبات الجاهزة

عندما تكون المدارس مغلقة، أو إذا كان التعليم عن بعد بأكمله أو 

اء البقالة. ف باالإضافة إىل تلقي بطاقة P-EBT ل�ث ثن�ي خليط من االإ

ة  ف االعتبار عند إصدار الـP-EBT لف�ت ال يؤخذ وضع الهجرة بع�ي

ي فحص 
ة الوباء �ف الوباء. كما لن يُحتسب إصدار الـP-EBT لف�ت

االعتماد عىل المنافع العامة.

سل إىل أرستكم  ُ سُتضاف االأموال إىل بطاقة للمخصصات وس�ت
ي استلمتها أرستكم 

يد أو سُتحمل عىل نفس البطاقة ال�ت بواسطة ال�ب
. وهي تعمل بنفس الطريقة كبطاقة  ي

ي العام الما�ف
للمخصصات �ف

ي متاجر البقالة 
اء البقالة �ف ي )debit card(  ل�ث

و�ف لك�ت السحب االإ
 . ف وأسواق المزارع�ي

ن بالفعل لتلقي الوجبات  إذا كنتم مؤهل�ي
المدرسية المجانية

إذا ل تتلقوا  
وجبات الطعام المدرسية المجانية

ستتلقون مااًل 
ي 

لكل طفل مسجل �ف
مدرسة تقدم وجبات الطعام 

المدرسية بصورة اعتيادية.

ف عليكم التأكد من أن  يتع�ي
لدى منطقتكم التعليمية 
! يدي الحاىلي عنوانكم ال�ب

قدموا طلًبا للحصول عىل وجبات 
الطعام المدرسية المجانية 
ف  لتحديد ما إذا كنتم مؤهل�ي
P-EBT للحصول عىل بطاقة

www.ode.state.or.us/apps/frlapp

هل لديكم أسئلة؟ 
اتصلوا بالخط الساخن للـP-EBT عىل الرقم 945-6481 (503)


