ما هو ( P-EBTالتحويل اإللكتروني لمخصصات الجائحة)
التحويل اإللكتروني لمخصصات الجائحة ( )P-EBTهي مخصصات للمساعدة على شراء الطعام للعائالت الحاضنة ألطفال ،التي فقدت
مؤقتًا إمكانية الوصول إلى الوجبات المدرسية المجانية أو المخفضة األسعار نتيجة إغالق المدارس بسبب الجائحة في أي وقت خالل
العام الدراسي .2021-2020
يتحدد مدى األهلية لبرنامج التحويل اإللكتروني لمخصصات الجائحة ( *)P-EBTبنا ًء على المشاركة في برنامج الغداء المدرسي
الوطني ،وحالة استحقاق الوجبات المدرسية المجانية أو المخفضة األسعار ،وعدد أيام حضور الطالب للدراسة عن بُعد أو افتراضيًا (على
األقل  5أيام على التوالي).
*نحثك على التواصل مع مدرستك المحلية لو أنك تود تقديم طلب للحصول على الوجبات المدرسية المجانية أو المخفضة
األسعار( Utahns Against Hunger .سكان يوتا ضد الجوع) به أداة للتواصل مع مدرستك.
كيف أعرف ما إذا كنت مؤهالً أم ل؟
للحصول على مخصصات  ،P-EBTيجب أن يكون الطالب مشتركين للحصول على الوجبات المدرسية المجانية أو المخفضة األسعار
من خالل مدرستهم.
أي شخص حصل على مخصصات برنامج المساعدات الغذائية التكميلية ( )SNAPمن سبتمبر  2020إلى الشهر الحالي ومؤهل
لبرنامج  ،P-EBTعليه التحقق من رصيده في بطاقة  .EBTسوف تتم إضافة مخصصات  P-EBTإلى بطاقة .SNAP EBT
بالنسبة لألسر غير المشتركة في برنامج  ،SNAPإذا تأهلتم ،فسوف يتم إرسال بطاقة  P-EBTجديدة (مماثلة لبطاقة الرصيد الدائن)
إليكم ،حتى لو كنتم قد حصلتم على واحدة خالل عملية اإلصدار لعام  .2020تحقق مرة أخرى في هذه الصفحة للحصول على
المعلومات بشأن مدى وموعد إتاحة مخصصات إضافية ببرنامج .P-EBT
( Schools included in the first issuanceالمدارس المشمولة يف اإلصدار األول) | ( Españolاللغة اإلسبانية)

كيف أستخدم البطاقة؟
بمجرد الموافقة على طلبك ،ستتلقى بطاقة  P-EBTعبر البريد .سوف يتعين عليك تنشيط البطاقة قبل استخدامها .يمكنك استخدامها
لشراء الطعام.
اتبع الخطوات الواردة أدناه عند استخدام بطاقتك:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

ن ّ
شط بطاقتك قبل التسوق من خالل تحديد رقم تعريفك الشخصي .سوف تتلقى اإلرشادات حول كيفية تعيين رقم تعريفك
الشخصي لبطاقتك.
عليك تنزيل تطبيق  connectebtللهاتف المحمول للتعرف على الموقع اإللكتروني .connectebt.com
قبل التسوق ،تحقق دائ ًما من رصيدك.
في المتجر ،اختر  EBTفي ماكينة نقطة البيع (أو قارئ البطاقات) ومرر بطاقتك.
أدخِ ل رقم تعريفك الشخصي في لوحة المفاتيح .سوف تعرض الماكينة ****.
اضغط على المفتاح ( OKموافق) أو ( ENTERإدخال).
سوف يُدخل أمين الصندوق مبلغ الشراء ،الذي سيتم عرضه حينها في ماكينة نقطة البيع (أو قارئ البطاقات).
إذا كان المبلغ صحي ًحا ،فاضغط على المفتاح ( YESنعم).
سوف يسلمك أمين الصندوق اإليصال .الرجاء التأكد من أن المعلومات الواردة باإليصال صحيحة.
احتفظ بهذا اإليصال بحيث تكون على دراية برصيدك الجديد عند التسوق في المرة القادمة.

يمكن استخدام بطاقات  P-EBTمثل بطاقات الرصيد الدائن في معظم المتاجر التي تبيع الطعام .يمكنك االطالع على قائمة بالمتاجر
المعتمدة في منطقتك من خالل إدخال رمزك البريدي في ( locator retailerمحدد تجار التجزئة).
فيما يلي قائمة بالسلع المتاحة للشراء وغير المتاحة.
يمكنك شراء األطعمة غير الجاهزة ،مثل:
●
●
●
●
●

الخبز والحبوب
الفواكه والخضروات
اللحوم واألسماك والدواجن
منتجات األلبان
النباتات والبذور الالزمة لزراعة األغذية

ل يمكنك شراء سلع مثل:
●
●
●
●
●

األطعمة الجاهزة؛ أي األطعمة الساخنة والتي يمكن تناولها في المتجر
الجعة أو الخمر أو المشروبات الكحولية أو السجائر أو التبغ
السلع غير الغذائية؛ أي طعام الحيوانات األليفة ،الصابون ،المنتجات الورقية ،مستلزمات التنظيف
الفيتامينات واألدوية
سلع النظافة الشخصية؛ أي الشامبو ،مزيل رائحة العرق ،معجون األسنان ،مستحضرات التجميل

األسئلة المتكررة
كيف أعرف ما إذا كان طفلي مؤهالً لمخصصات  P-EBTأم ل؟
أي طفل كان مؤهالً للحصول على الوجبات المدرسية المجانية أو المخفضة األسعار (اإلفطار و/أو الغداء) أو يداوم في مدرسة معينة
معظم طالبها مؤهلون للحصول على هذه الوجبات يمكنه الحصول على مدفوعات  P-EBTفي حالة إغالق مدرسته على األقل لمدة
خمسة أيام متوالية خالل العام الدراسي .2021-2020
هل هناك تطبيق مطلوب لهذا البرنامج؟
تطبيق برنامج  P-EBTغير مطلوب لهذه الدفعة من مخصصات  .P-EBTعلى الرغم من ذلك ،يجب أن تكون مشتر ًكا مسجالً في
برنامج الغداء المدرسي المجاني أو المخفض السعر .تواصل مع مدرستك المحلية لو أنك تود تقديم طلب للحصول على الوجبات
المدرسية المجانية أو المخفضة األسعار( Utahns Against Hunger .سكان يوتا ضد الجوع) به أداة للتواصل مع مدرستك.
كيف سيحصل طفلي على هذه المخصصات؟
سوف يتم إصدار مخصصات  P-EBTفي بطاقة  ،EBTمماثلة لبطاقة رصيد دائن .وسوف يتم إرسال هذه البطاقة عبر البريد مع
إرشادات لكيفية تنشيطها واستخدامها .لو أن لديك بالفعل بطاقة  SNAP EBTوتأهلت للحصول على مخصصات  ،P-EBTفسوف تتم
إضافة المال تلقائيًا إلى بطاقتك.
متى ستتاح هذه المخصصات؟
سيبدأ إصدار مخصصات  P-EBTخالل األسبوع األخير من مارس  .2021ومن المتوقع أن نُصدر مدفوعات إضافية في مايو ويونيو
ويوليو .2021
هل يتم تطبيقها بأثر رجعي؟
يتحدد مدى األهلية لبرنامج التحويل اإللكتروني لمخصصات الجائحة ( *)P-EBTبنا ًء على المشاركة في برنامج الغداء المدرسي
الوطني ،وحالة استحقاق الوجبات المدرسية المجانية أو المخفضة األسعار ،وعدد أيام حضور الطالب للدراسة عن بُعد أو افتراضيًا.

المخصصات هي للعام الدراسي  .2021-2020نحثك على التواصل مع مدرستك المحلية لو أنك تود تقديم طلب للحصول على الوجبات
المدرسية المجانية أو المخفضة األسعار ومناقشة الفترة الزمنية ألهليتك( Utahns Against Hunger .سكان يوتا ضد الجوع) به أداة
للتواصل مع مدرستك.
أين يمكنني استخدام بطاقة P-EBT؟
يمكنك استخدام بطاقة  P-EBTفي أي متجر تجزئة لألغذية يقبل بطاقات  .SNAP EBTوالية يوتا بها أكثر من  1400تاجر تجزئة
معتمد يمكنه قبول ومعالجة عمليات شراء  SNAPببطاقة  .EBTويتراوح تجار التجزئة هؤالء بين السوبر ماركت ومتاجر البقالة
وأسواق المزارعين .يمكنك االطالع على قائمة بالمتاجر المعتمدة في منطقتك من خالل إدخال رمزك البريدي في retailer locator
(محدد تجار التجزئة).
هل بإمكان طفلي الحتفاظ بمخصصات برنامج الوجبات المدرسية الصيفية مع الحصول على مخصصات P-EBT؟
أجل ،ال تؤثر المشاركة في برنامج  P-EBTعلى أهلية طفلك (أطفالك) لبرنامج الوجبات الصيفية وال أي برنامج مستقبلي للوجبات
المجانية أو المخفضة األسعار.
هل سيتم اعتبار برنامج  P-EBTعبئ ًا على الدولة؟
ال يؤثر استخدام هذه المخصصات على وضعك القانوني كمهاجر وال على وضع طفلك (أطفالك) .لن يضع اختبار األعباء على الدولة
مخصصات  P-EBTفي االعتبار.
ما فترة صالحية هذه المخصصات؟
يجب عليك استخدام هذه المخصصات خالل  365يو ًما.
إذا لم أتمكن من العثور على إجابة عن سؤالي في هذه األسئلة المتكررة ،فبمن يمكنني التصال؟
(2990-940 )833

األهلية لبرنامج التحويل اإللكتروني لمزايا الجائحة ( )P-EBTفي والية يوتا

لألطفال في سن المدرسة

هذا المخطط االنسيابي مصمم لمساعدة عائالت يوتا عىل تحديد مدى أهلية أطفالهم من
الطالب لبرنامج  P-EBTفي العام الدراسي  .2021-2020ال يضمن هذا المستند الحصول
عىل المزايا ولكن يتم استخدامه حص ًرا كأداة تعليمية ومعلوماتية.

يتم تحديد مستويات المزايا
بنا ًء عىل عدم إمكانية حصول
الطالب عىل الوجبات بسبب
التعليم عن بُعد .ال يكون
الطالب مؤهلين لبرنامج
 P-EBTفي أيام التعليم وجهً ا
لوجه عند توفر الوجبات.

هل يحضر الطالب
مدرسة مشاركة في
برنامج الغداء المدرسي
الوطني؟

نعم
هل طفلك مؤهل للحصول
عىل الوجبات المدرسية
المجانية أو المخفضة األسعار
أو يحضر مدرسة مشاركة
في برنامج إمداد األهلية
المجتمعية ()CEP؟

ال

مع األسف ،لن يكون
طفلك مؤهال ً لبرنامج
 P-EBTفي العام الدراسي
 .2021-2020الرجاء زيارة
الموقع jobs.utah.gov
لالطالع عىل قائمة بالموارد
المحتملة أو االتصال بالرقم
 211إذا كانت عائلتك
بحاجة إىل مساعدة غذائية
فورية.

ال

مدارس يوتا
توفر جميعمعن
وجبات مجانية للعائالت في
هذا العام الدراسي .ولكن ال
يعني هذا تأهل جميع الطالب
تلقائ ًيا لبرنامج  .P-EBTهذان
برنامجان منفصالن.

نعم

نعم

هل طفلك من
الطالب المسجلين في
التعليم عبر اإلنترنت أو
االفتراضي؟

ال
يتم تحديد مستويات المزايا بنا ًء
عىل عدم إمكانية حصول الطالب
عىل الوجبات عند الحضور في
أيام التعليم وجهً ا لوجه .ال يكون
الطالب مؤهلين لبرنامج  P-EBTفي
أيام التعليم وجهً ا لوجه عند توفر
الوجبات.

نعم

هل طفلك من
الطالب الذين يذهبون
إىل المدرسة؟

