
  ) P-EBT   (  الجائحة  لمخصصات  اإللكتروني  التحویل
  اإللكتروني لمخصصات الجائحة، ال بد أن تكون مسجالً للحصول على الوجبات  لتكون مؤھالً للحصول على التحویل  ُیرجى مالحظة اآلتي:

  المدرسیة المجانیة أو المخفضة األسعار. یجب تقدیم طلبات للحصول على الوجبات المجانیة أو المخفضة األسعار للعام الدراسي
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  الجائحة)  لمخصصات  اإللكتروني  (التحویل P-EBT   ھو  ما
  إمكانیة  مؤقًتا  فقدوا  قد  أطفالك  كان  إذا  الطعام  شراء  على  ) P-EBT   (  الجائحة  لمخصصات  اإللكتروني  التحویل  یساعدك  أن  یمكن

  الحصول على الوجبات المدرسیة المجانیة أو المخفضة األسعار نتیجة إغالق المدارس بسبب حاالت الطوارئ المتعلقة بفیروس كورونا
  . 2022   - 2021   الدراسي  العام  خالل  المدرسة  عن  التغیب  أو  (كوفید)  المستجد

  المستجد  كورونا  بفیروس  المتعلقة  عنھا  والتغیب  المدارس  إغالق  عملیات  قلة  بسبب  العام  ھذا  مختلف  بشكل P-EBT   برنامج  سیعمل
  (كوفید).

  ؟ P-EBT   على  للحصول  ال  أم  مؤھالً  كنت  إذا  ما  أعرف  كیف
د   یلي:  ما  حسب  * P-EBT   على  الحصول  أھلیة  تحدَّ

  مشاركة المدرسة في برنامج الغداء المدرسي الوطني  ●
  موقف الطالب من الوجبة المدرسیة المجانیة أو المخفضة السعر  ●
  بسبب  افتراضًیا  أو  ُبعد  عن  الطالب  دراسة  أو  ) 19   (كوفید-  المستجد  كورونا  فیروس  بسبب  المدرسة  فیھا  أُغلقت  التي  األیام  ●

  ) 19   (كوفید-  المستجد  كورونا  فیروس  بعذر  الغیاب

  الیوم.  في  طالب  لكل  أمریكیة  دوالرات 7.10   ھي P-EBT   مخصصات

  *���� ��� ا���ا�� �� ��ر��� ا����� �� أ�� ��د ����� ��� �����ل ��� ا�����ت ا��ر��� ا������ أو ا����� ا����ر.
  ��ى  . 2022   ���� 6   ����ل  ا�����  ����  �����  أو  ����ر��  ا������  ��� 2022   - 2021   ا��را��  ا���م  ����ت  �����  ���

 Utahns  Against  Hunger  (  https://www.uah.org/get-help/school-meals (  ا��ر��.  ��  ����ا��  أداة  

  ؟ P-EBT   على  للحصول  طلب  تقدیم  علّي  یتعین  ھل
  یلزم  فال  )، 19   (كوفید-  المستجد  كورونا  فیروس  بسبب 2022   - 2021   الدراسي  العام  خالل  مؤھل  طالب  فیھا  مسجل  مدرسة  أُغلقت  إذا

  المدرسة.  فیھا  أُغلقت  التي  األیام  عن P-EBT   مخصصات  على  تلقائًیا  الطالب  سیحصل  طلب.  تقدیم

  تقدیم  فیجب  مغلقة،  المدرسة  فیھ  تكن  لم  یوم  في  ) 19   (كوفید-  المستجد  كورونا  فیروس  بعذر  الغیاب  بسبب  المدرسة  عن  الطالب  غاب  إذا
  المعلومات.  من  لمزید  بالمدرسة  االتصال  ُیرجى  الیوم.  لذلك P-EBT   مخصصات  على  للحصول  المدرسة  إلى  طلب
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  ؟ P-EBT   مخصصات  دفع  سیتم  كیف
  شھر  آخر  حتى 2021   سبتمبر  من  بدًءا  ) SNAP   (  التكمیلیة  الغذائیة  المساعدات  برنامج  مخصصات  على  حصل  شخص  أي  على  یجب

  بطاقة  إلى P-EBT   مخصصات  ستضاف  . EBT   بطاقة  في  رصیده  من  التحقق P-EBT   على  للحصول  ومؤھل  الدراسي  العام  من
 SNAP  EBT .  

  إلى  المخصصات  فستضاف  سابًقا، P-EBT   على  وحصلت  مؤھلة  أسرتك  كانت  إذا  ، SNAP   برنامج  في  المسجلة  غیر  األسر  إلى  بالنسبة
  عن  تعلیمات  على  للحصول  أدناه  المتداولة  األسئلة  قسم  مراجعة  فُیرجى  البطاقة،  ھذه  لدیك  تكن  لم  إذا  ألسرتك.  الحالیة P-EBT   بطاقة
  البرید.  عبر P-EBT   بطاقة  ستتلقى  طلبك،  على  الموافقة  فبمجرد  جدیدة،  بطاقة  وجود  لزم  إذا  بدیلة.  بطاقة  طلب  كیفیة

  ؟ P-EBT   بطاقة  أستخدم  كیف
  إذا لزم وجود بطاقة جدیدة، فسیتعین علیك تنشیط بطاقتك قبل استخدامھا. یمكنك استخدامھا لشراء الطعام.

  اتبع الخطوات الواردة أدناه عند استخدام بطاقتك:

  نّشط بطاقتك قبل التسوق من خالل تحدید رقم التعریف الشخصي الخاص بك. سوف تتلقى اإلرشادات حول كیفیة تعیین رقم  ●
  تعریفك الشخصي لبطاقتك.

  . connectebt.com   اإللكتروني  الموقع  على  التعرف  أو  المحمول  للھاتف connectebt   تطبیق  تنزیل  علیك  ●
  قبل التسوق، تحقق دائًما من رصیدك.  ●
  بطاقتك.  ومرر  البطاقات  قارئ  ماكینة  في EBT   اختر  المتجر،  في  ●
  أدِخل رقم تعریفك الشخصي في لوحة المفاتیح. سوف تعرض الماكینة ****.  ●
  (إدخال). ENTER   أو  (موافق) OK   المفتاح  على  اضغط  ●
  سوف ُیدخل أمین الصندوق مبلغ الشراء الذي سیتم عرضھ حینھا في ماكینة قارئ البطاقات.  ●
  (نعم). YES   المفتاح  على  فاضغط  صحیًحا،  المبلغ  كان  إذا  ●
  سوف یسلمك أمین الصندوق اإلیصال. الرجاء التأكد من أن المعلومات الواردة باإلیصال صحیحة.  ●
  احتفظ بھذا اإلیصال بحیث تكون على درایة برصیدك الجدید عند التسوق في المرة القادمة.  ●

  بالمتاجر  قائمة  على  االطالع  یمكنك  الطعام.  تبیع  التي  المتاجر  معظم  في  الدائن  الرصید  بطاقات  مثل P-EBT   بطاقات  استخدام  یمكن
  التجزئة).  تجار  (محدد retailer  locator   في  البریدي  الرمز  إدخال  خالل  من  منطقتك  في  المعتمدة

  فیما یلي قائمة بالسلع المتاحة وغیر المتاحة للشراء.

  یمكنك شراء األطعمة غیر الجاھزة مثل:

  الخبز والحبوب  ●
  الفواكھ والخضروات  ●
  اللحوم واألسماك والدواجن  ●
  منتجات األلبان  ●
  النباتات والبذور الالزمة لزراعة األغذیة  ●

  ال یمكنك شراء سلع مثل:
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  األطعمة الجاھزة؛ أي األطعمة الساخنة والتي یمكن تناولھا في المتجر  ●
  الجعة أو الخمر أو المشروبات الكحولیة أو السجائر أو التبغ  ●
  السلع غیر الغذائیة؛ أي طعام الحیوانات األلیفة، الصابون، المنتجات الورقیة، مستلزمات التنظیف  ●
  الفیتامینات واألدویة  ●
  سلع النظافة الشخصیة؛ أي الشامبو، مزیل رائحة العرق، معجون األسنان، مستحضرات التجمیل  ●

  . P-EBT   من  إضافیة  أمواالً  تلقیت  حال  في P-EBT   ببطاقة  احتفظ

  الصیفي P-EBT   برنامج
  في  المعلومات  من  لمزید  اإللكتروني  الموقع  ھذا  على  االطالع  ُیرجى  بعد. 2022   لعام  الصیفي P-EBT   برنامج  على  الموافقة  تتم  لم

  المستقبل.

  األسئلة المتداولة
  ال؟  أم P-EBT   لمخصصات  مؤھالً  طفلي  كان  إذا  ما  أعرف  كیف

  یجوز ألي طالب كان مؤھالً للحصول على الوجبات المجانیة أو المخفضة األسعار وتلقى خطاب إخطار من منطقتھ التعلیمیة للعام
  إذا: P-EBT   مدفوعات  على  الحصول  الغداء)  و/أو  (اإلفطار 22   - 2021   الدراسي

  أُغلقت مدرستھ، مما تسبب في فقدان الطالب إلمكانیة الحصول على الوجبات المدرسیة

  أو

ض   الدراسي  العام  خالل  بعذر  غیاب  أو  ) 19   (كوفید-  المستجد  كورونا  بفیروس  متعلقة  طارئة  لحالة  (الطالب)  الطالب  تعرَّ
 2021 -   2022 .  

  تشارك مدارس یوتا حالًیا في برنامج الغداء المدرسي الوطني في إطار الخیار الصیفي السلس، وال تفرض رسوًما على أي طالب مقابل
  الوجبة. وھذا ال یعني أن أسرتك مؤھلة للحصول على وجبة مجانیة أو مخفضة السعر.

  ھل یجب تقدیم طلب لالستفادة من ھذا البرنامج؟

  علیك  یجب  ذلك  ومع  )، 19   (كوفید-  المستجد  كورونا  فیروس  بسبب  المدرسة  أُغلقت  إذا P-EBT   على  للحصول  طلب  تقدیم  یلزم  ال
  التسجیل واستالم خطاب یخطرك بأھلیتك للحصول على الوجبات المدرسیة المجانیة أو المخفضة األسعار من أجل المشاركة في

 P-EBT .  مخفضة  أو  مجانیة  مدرسیة  وجبات  على  للحصول  طلب  تقدیم  تود  كنت  إذا  لدیك  المحلیة  المدرسة  مع  التواصل  على  نحثك  
  السعر.

  المدرسة  تستلم  أن  یجب  . 2022   مایو 6   ھو  السعر  مخفض  أو  مجاني  مدرسي  غداء  على  للحصول  طلب  لتقدیم  النھائي  الموعد  ●
  طلبات الحصول على الغداء المدرسي المجاني أو مخفض السعر عبر اإلنترنت أو مختوًما بختم البرید بحلول ھذا التاریخ

  للتواصل  أداة  ) Utahns  Against  Hunger  (  https://www.uah.org/get-help/school-meals   لدى  لمعالجتھا.
  مع المدرسة.
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  طلب  تقدیم  فسیلزم  )، 19   (كوفید-  المستجد  كورونا  فیروس  بسبب  آخر  وقت  في  الطالب  تغّیب  أو  الطالب،  فیھا  المسجل  المدرسة  تغَلق  لم  إذا
  إلى المدرسة المسجل فیھا الطالب.

  ما مقدار األموال التي سأحصل علیھا؟

  مؤھل.  طالب  لكل  دوالرات 7.10   ھي P-EBT   لبرنامج  الیومیة  المخصصات

  األیام  تلك  لتغطیة  طالب  لكل  دوالًرا 35.50   فستتلقى  أیام، 5   لمدة  المدرسة  وأُغلقت  مؤھالً  الطالب  كان  إذا  المثال،  سبیل  على
  الخمسة. وسیتم دفع ھذا المبلغ تلقائًیا.

  إغالق  وقت  عن  مختلف  وقت  في  ) 19   (كوفید-  المستجد  كورونا  فیروس  بسبب  أیام 3   لمدة  وتغّیب  مؤھالً  الطالب  كان  إذا
  المدرسة  تكن  لم  وقت  في  حدث  ألنھ  األمر  ولي  من  طلًبا  المبلغ  ھذا  سیستلزم  طالب.  لكل  دوالًرا 21.30   فستتلقى  المدرسة،
  مغلقة فیھ.

  كیف سیحصل طفلي على ھذه المخصصات؟

  وتأھلت SNAP  EBT   بطاقة  بالفعل  لدیك  أن  لو  دائن.  رصید  لبطاقة  مماثلة  ، EBT   بطاقة  في P-EBT   مخصصات  إصدار  یتم  سوف
  بطاقتك.  إلى  تلقائًیا  المال  إضافة  تتم  فسوف  ، P-EBT   مخصصات  على  للحصول

  بطاقتك.  استخدام  كیفیة  عن  تعلیمات  على  للحصول  أعاله  " P-EBT   بطاقة  أستخدم  "كیف  قسم  على  االطالع  ُیرجى

  متى ستتاح ھذه المخصصات؟

  مختلفة.  أوقات  في P-EBT   مدفوعات  التعلیمیة  والمناطق  المدارس  وستطلب  . 2022   یونیو  في P-EBT   مخصصات  توزیع  سیبدأ
  ُیرجى مراجعة مدرستك لمزید من المعلومات عن الوقت الذي یمكنك فیھ الحصول على مخصصاتك. یمكنك أیًضا التحقق من بطاقتك

  . P-EBT   مخصصات  على  للتعّرف
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  ھل یتم صرفھا بأثر رجعي؟

م   طلب  تقدیم  تود  أنك  لو  المحلیة  مدرستك  مع  التواصل  على  نحثك  فقط. 2022   - 2021   الحالي  الدراسي  العام  عن  المخصصات  تقدَّ
 Utahns  Against  Hunger   لدى  أھلیتك.  مدة  ومناقشة  األسعار  مخفضة  أو  المجانیة  المدرسیة  الوجبات  على  للحصول

 (  https://www.uah.org/get-help/school-meals (  المدرسة.  مع  للتواصل  أداة  

  ؟ P-EBT   بطاقة  استخدام  یمكنني  أین

  تجزئة  تاجر 1400   من  أكثر  بھا  یوتا  والیة  . SNAP  EBT   بطاقات  یقبل  لألغذیة  تجزئة  متجر  أي  في P-EBT   بطاقة  استخدام  یمكن
  البقالة  ومتاجر  ماركت  السوبر  بین  ھؤالء  التجزئة  تجار  ویتراوح  . EBT   ببطاقة SNAP   شراء  عملیات  ومعالجة  قبول  یمكنھ  معتمد

 retailer  locator   في  البریدي  الرمز  إدخال  خالل  من  منطقتك  في  المعتمدة  بالمتاجر  قائمة  على  االطالع  یمكنك  المزارعین.  وأسواق
(محدد تجار التجزئة).

  ؟ P-EBT   مخصصات  على  الحصول  مع  الصیفیة  المدرسیة  الوجبات  برنامج  بمخصصات  االحتفاظ  طفلي  بإمكان  ھل

  للوجبات  مستقبلي  برنامج  أي  وال  الصیفیة  الوجبات  لبرنامج  (أطفالك)  طفلك  أھلیة  على P-EBT   برنامج  في  المشاركة  تؤثر  ال  أجل،
  المجانیة أو المخفضة األسعار.

  الدولة؟  على  عبًئا P-EBT   برنامج  اعتبار  سیتم  ھل

  ال، ال یؤثر استخدام ھذه المخصصات على وضعك القانوني كمھاجر وال على وضع طفلك (أطفالك). لن یضع اختبار األعباء على الدولة
  االعتبار.  في P-EBT   مخصصات

  ما فترة صالحیة ھذه المخصصات؟

  إصدارھا.  تاریخ  من  یوًما 274   خالل  المخصصات  ھذه  استخدام  علیك  یجب

  ماذا لو انتقلت من محل إقامتي؟

  ُیرجى التأكد من إدراج عنوانك البریدي الصحیح في المدرسة لكل طالب تعولھ. إذا كنت بحاجة إلى تغییر العنوان المرتبط ببطاقة
 P-EBT اإللكتروني.  بریدك  رسالة  في  المطلوبة  المعلومات  وتضمین  أدناه  القسم  إلى  الرجوع  ُیرجى  بك،  الخاصة  

  إذا لم أتمكن من العثور على إجابة عن سؤالي في ھذه األسئلة المتداولة، فبمن یمكنني االتصال؟

  یمكنك االتصال بالمدرسة للحصول على أسئلة األھلیة بما في ذلك:

  ؟ P-EBT   مدفوعات  على  للحصول  طلبھم  المدرسة  مسؤولو  قدم  ھل
  ھل تم تضمین طفلي في الطلب؟

  ؟ P-EBT   على  للحصول  مؤھالً  طفلي  كان  ھل
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  البریدي:  عنوانك  تحدیث  إلى  احتجت  أو  الشخصي،  التعریف  رقم  إنشاء  في  مشكلة  تواجھ  كنت  أو  ، P-EBT   بطاقة  استبدال  علیك  تعین  إذا

  التالیة:  المعلومات  على  یحتوي PEBT@utah.gov   إلى  إلكترونًیا  بریًدا  فأرسل  ●
 PEBT   بطاقة  مشكالت  الموضوع:  سطر  ○
  نص البرید اإللكتروني:  ○

  وصف مشكلتك■
  االسم بالكامل لجمیع األطفال■
  تواریخ المیالد لجمیع األطفال■
  رقم تعریف الطالب لكل طفل (ھذا لیس مطلوًبا ولكنھ األكثر دقة لتحدید الحسابات)■
  عنوانك البریدي كامالً متضمًنا أي أرقام للشقة والقطعة والوحدة والرمز البریدي■
  اسمك كما ھو مدرج في المدرسة■
  معلومات االتصال بك■

 6   من 6   صفحة
 4/1/22   ��  ا������  ��
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هذا املخطط االنسيايب مصمم ملساعدة أرس يوتا عىل تحديد مدى أهلية أطفالهم من الطالب للحصول عىل P-EBT يف العام الدرايس 

2021-2022. ال يضمن هذا املستند الحصول عىل املخصصات ولكن يُستخدم حرًصا كأداة تعليمية ومعلوماتية.

األهلية لربنامج التحويل اإللكرتوين ملخصصات الجائحة )P-EBT( يف والية يوتا
لألطفال يف سن املدرسة

 هل يحرض الطالب
 مدرسة مشاركة يف برنامج الغداء 

املدريس الوطني )NSLP(؟

د مستويات املخصصات حسب عدد  تحدَّ

األيام التي ال يتلقى فيها الطالب املؤهل 

التعليامت وجًها لوجه بسبب إغالق 

املدرسة بسبب فريوس كورونا املستجد 

)كوفيد-19( 
أو

األيام التي ال يتمكن فيها الطالب من 

الحضور إىل املدرسة بسبب الغياب بعذر 

متعلق بفريوس كورونا املستجد )كوفيد( ال

نعم

نعم

نعم

نعم

مع األسف، لن يكون طفلك 

P-EBT مؤهالً للحصول عىل

يف العام الدرايس 2021-
2022. يُرجى زيارة املوقع 

jobs.utah.gov لالطالع 
عىل قامئة باملوارد املحتملة أو 

االتصال بالرقم 211 إذا كانت 

أرستك بحاجة إىل مساعدة 

غذائية فورية.

هل يحرض طفلك يف مدرسة مشاركة يف 

برنامج إمداد األهلية املجتمعية )CEP( أو 

Provision 2؟
أو

هل أكملت أرستك طلبًا مع مدرستك 

للحصول عىل وجبة مجانية أو مخفضة 

السعر وتم تحديد أهليتها؟ املوعد النهايئ 

لتقديم هذه الطلبات إىل املنطقة التعليمية 

لديك هو 

6 مايو 2022.
و

هل تلقيت خطابًا يخطرك بوضعك يف 

الحصول عىل وجبة مجانية أو مخفضة 

السعر للعام الدرايس 2021-2022؟
ال تشارك املدارس العامة االفرتاضية 

يف والية يوتا يف برنامج الغداء املدريس 
الوطني )NSLP(. لن تكون مؤهالً 

.P-EBT للحصول عىل

إذا كنت مسجالً يف مدرسة مستقلة، 

فرُيجى االتصال مبدرستك للحصول 

عىل مزيد من املعلومات.

ال
ألي من هذه

هل طفلك من الطالب املسجلني يف بيئة 

تعلم عرب اإلنرتنت أو بيئة تعلم افرتاضية؟

خالل العام الدرايس 2022-2021، قد يحصل جميع الطالب، بغض النظر عن حالة الدخل، عىل وجبة إفطار مجانية واحدة ووجبة غداء مجانية واحدة يف كل يوم يذهبون فيه إىل املدرسة. وهذا ال يؤهل الطالب للحصول عىل P-EBT وال 

مينح الطالب حالة األهلية للحصول عىل وجبة مجانية أو مخفضة السعر.

صاحب العمل امللتزم بتكافؤ الفرص • األدوات املساعدة )وسائل التكيف( والخدمات املساعدة متاحة عند الطلب لذوي االحتياجات الخاصة من خالل
Relay Utah .711 عرب الرقم Relay Utah االتصال بالرقم 9240-526-801. ميكن للصم أو ضعاف السمع أو َمن يعانون من صعوبات يف الكالم االتصال بـ

باإلسبانية: 1-888-346-3162.


