
 Uhamishaji wa Kielektroniki wa Msaada wa 
 Janga (P-EBT) 
 Tafadhali kumbuka:  Ili kustahiki msaada wa P-EBT ni  lazima uwe umesajiliwa katika mpango wa 
 milo ya bila malipo au iliyopunguzwa bei shuleni. Maombi ya kupata milo ya bila malipo au 
 iliyopunguzwa bei kwa mwaka wa shule wa 2021-2022 lazima yawasilishwe kabla ya tarehe 6 Mei 
 2022. Tumia zana hii kuwasiliana na shule yako:  Wakazi  wa Utah Dhidi ya Njaa 
 (  https://www.uah.org/get-help/school-meals  ). 

 P-EBT ni nini 
 Uhamishaji wa Kielektroniki wa Msaada wa Janga (P-EBT) unaweza kukusaidia kununua 
 chakula ikiwa kwa muda mfupi watoto wako hawapati milo ya bila malipo au iliyopunguzwa bei 
 shuleni kwa sababu shule zimefungwa kutokana na dharura au kutokuwepo shuleni kwa 
 sababu ya COVID katika mwaka wa shule wa 2021-2022. 

 P-EBT itafanya kazi kwa njia tofauti mwaka huu kwa sababu ya idadi ya chini ya mara ambazo 
 shule zimefungwa na wanafunzi hawajakuwepo kutokana na COVID. 

 Nitajuaje kama ninastahiki kupokea P-EBT? 
 Ustahiki wa P-EBT* unabainishwa na: 

 ●  ushiriki wa shule yako katika Mpango wa Kitaifa wa Chakula cha Mchana cha Shule 
 ●  hali ya mwanafunzi wako ya mpango wa milo ya bila malipo au iliyopunguzwa bei 
 ●  idadi ya siku ambazo shule ilifungwa kwa sababu ya COVID-19 au mwanafunzi wako 

 alikuwa akihudhuria shule kwa mbali au mtandaoni kwa sababu ya kutokuwepo kwa 
 udhuru kutokana na COVID-19 

 Msaada wa P-EBT ni $7.10 kwa kila mwanafunzi kwa siku. 

 *Tungependa kukuhimiza uwasiliane na shule yako ya karibu ikiwa ungependa kuomba milo ya 
 bila malipo au iliyopunguzwa bei. Maombi ya mwaka wa shule wa 2021-2022 lazima 
 yawasilishwe mtandaoni na shule yako au yawekwe alama ya posta kabla ya tarehe 6 Mei 
 2022.  Wakazi wa Utah Dhidi ya Njaa  (  https://www.uah.org/get-help/school-meals  )  ina zana ya 
 kuwasiliana na shule yako. 

 Je, ni lazima nitume ombi la P-EBT? 

 Ukurasa wa  1  kati ya 7 
 Ilisasishwa 4/1/22 
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 Ikiwa shule ya mwanafunzi anayestahiki ilifungwa katika mwaka wa shule wa 2021-2022 
 kutokana na COVID-19, hakuna ombi linalohitajika. Mwanafunzi atapokea kiotomatiki msaada 
 wa P-EBT kwa siku ambazo shule ilifungwa. 

 Ikiwa mwanafunzi alikosa shule kwa sababu ya COVID-19 siku ambayo shule haikuwa 
 imefungwa, ni lazima ombi la kupokea msaada wa P-EBT kwa siku hizo liwasilishwe shuleni. 
 Tafadhali wasiliana na shule yako kwa maelezo zaidi. 

 Je, msaada wa P-EBT utalipwa vipi? 
 Mtu yeyote aliyepokea msaada wa SNAP kuanzia Septemba 2021 hadi mwezi wa sasa zaidi wa 
 mwaka wa shule na anastahiki P-EBT anapaswa kuangalia salio la kadi yake ya EBT. Msaada 
 wa P-EBT utawekwa kwenye kadi ya SNAP EBT. 

 Kwa kaya zisizopokea msaada wa SNAP, ikiwa unastahiki na ulikuwa ukipokea P-EBT hapo 
 awali, msaada wako utaongezwa kwenye kadi yako iliyopo ya P-EBT. Ikiwa huna kadi hii, 
 tafadhali angalia sehemu ya Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara hapo chini kwa maagizo ya 
 jinsi ya kuomba kadi nyingine. Ikiwa kadi mpya inahitajika, mara tu umeidhinishwa, utapokea 
 kadi ya P-EBT kupitia barua. 

 Je, ninatumiaje kadi ya P-EBT? 
 Ikiwa kadi mpya inahitajika, utahitaji kuiamilisha kadi yako kabla ya kuitumia. Unaweza kutumia 
 kununua vyakula. 

 Fuata hatua zifuatazo hapo chini unapotumia kadi yako: 

 ●  Amilisha kadi yako kabla ya manunuzi kwa kuchagua PIN yako. Utapokea maagizo 
 kuhusu jinsi ya kuweka PIN yako kwa kadi yako. 

 ●  Pakua programu ya simu ya connectebt au tembelea tovuti ya  connectebt.com  kwa 
 maelezo. 

 ●  Kabla ya kufanya manunuzi, angalia salio lako kila wakati. 
 ●  Katika duka, chagua EBT kwenye mashine ya kusoma kadi na utelezeshe kadi yako. 
 ●  Weka PIN yako kwenye kibonyezo cha vitufe. Mashine itaonyesha ****. 
 ●  Bonyeza kitufe cha OK au ENTER. 
 ●  Keshia ataingiza kiasi cha ununuzi, ambacho kitaonyeshwa kwenye mashine ya kusoma 

 kadi. 
 ●  Ikiwa kiasi ni sahihi, bonyeza kitufe cha YES. 
 ●  Keshia atakupa risiti yako. Tafadhali hakikisha maelezo kwenye risiti ni sahihi. 
 ●  Weka risiti hii ili ujue salio lako jipya wakati utakapofanya manunuzi tena. 

 Kadi za P-EBT zinaweza kutumika kama kadi za malipo katika maduka mengi ambayo huuza 
 vyakula. Unaweza kuona orodha ya maduka yaliyoidhinishwa katika eneo lako kwa kuweka 
 msimbo wa eneo lako kwenye  kitafutaji cha duka za  rejareja  . 

 Ukurasa wa  2  kati ya 7 
 Ilisasishwa 4/1/22 

https://connectebt.com/
https://usda-fns.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=e1f3028b217344d78b324193b10375e4


 Hapo chini kuna orodha ya bidhaa unazoweza na usizoweza kununua. 

 UNAWEZA kununua vyakula ambavyo havijatayarishwa kama vile: 

 ●  Mkate na nafaka 
 ●  Matunda na mbogamboga 
 ●  Nyama, samaki, na kuku 
 ●  Bidhaa za maziwa 
 ●  Mimea na mbegu za kukuza vyakula 

 HUWEZI kununua bidhaa kama vile: 

 ●  Vyakula vilivyotayarishwa, yaani, vyakula vinavyopaswa kuliwa mara baada ya kupikwa 
 na ambavyo vinaweza kuliwa dukani 

 ●  Bia, divai, pombe, sigara, au tumbaku 
 ●  Bidhaa zisizo vyakula, yaani, vyakula vya wanyama kipenzi, sabuni, bidhaa za karatasi, 

 bidhaa za usafishaji 
 ●  Vitamini na dawa 
 ●  Bidhaa za usafi binafsi, yaani, shampuu, marashi ya kuondoa harufu, dawa ya meno, 

 vipodozi 

 Weka kadi yako ya P-EBT vizuri endapo utapokea pesa za ziada za P-EBT. 

 P-EBT ya Majira ya Kiangazi 
 Mpango wa P-EBT wa Msimu wa Kiangazi wa 2022 bado haujaidhinishwa. Tafadhali tembelea 
 tovuti hii kwa taarifa zaidi katika siku zijazo. 

 Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara 
 Je, nitajuaje ikiwa mtoto wangu anastahiki msaada wa P-EBT? 

 Mwanafunzi yeyote aliyestahiki milo ya bila malipo au iliyopunguzwa bei na alipokea barua ya 
 arifa kutoka kwa wilaya ya shule yake kwa mwaka wa shule wa 2021-22 (kifunguakinywa na/au 
 chakula cha mchana) anaweza kupokea msaada wa P-EBT ikiwa: 

 shule yake ilifungwa, jambo lililosababisha mwanafunzi huyo kukosa milo shuleni 

 au 

 mwanafunzi(wanafunzi) alipata dharura au hakuwepo kwa udhuru kutokana na 
 COVID-19 katika mwaka wa shule wa 2021-2022. 

 Ukurasa wa  3  kati ya 7 
 Ilisasishwa 4/1/22 



 Kwa sasa, shule za Utah zinashiriki katika Mpango wa Kitaifa wa Chakula cha Mchana 
 Shuleni chini ya Seamless Summer Option na hazilipishi wanafunzi wowote kwa chakula. 
 Hii haimaanishi kuwa kaya yako inastahiki milo ya bila malipo au ya bei iliyopunguzwa. 

 Je, unahitaji kutuma ombi kwa mpango huu? 

 Ombi la P-EBT halihitajiki ikiwa shule yako ilifungwa kwa sababu ya COVID-19, hata hivyo ni 
 lazima ujiandikishe na upokee barua ya kukuarifu kuhusu hali yako ya kustahiki milo ya bila 
 malipo au iliyopunguzwa bei shuleni ili kushiriki katika P- EBT. Tunakuhimiza uwasiliane na 
 shule ya karibu ikiwa ungependa kutuma ombi la milo ya bila malipo au iliyopunguzwa bei. 

 ●  Tarehe ya mwisho ya kutuma ombi la chakula cha mchana cha bila malipo au 
 kilichopunguzwa bei shuleni ni tarehe 6 Mei 2022. Maombi ya chakula cha mchana cha 
 bila malipo au kilichopunguzwa bei shuleni lazima yapokewe na shule yako mtandaoni 
 au yawekwe alama ya posta kufikia tarehe hii ili yachakatwe.  Wakazi wa Utah Dhidi ya 
 Njaa  (  https://www.uah.org/get-help/school-meals  ) ina  zana ya kuwasiliana na shule 
 yako. 

 Ikiwa shule ya mwanafunzi wako haikufungwa, au mwanafunzi wako hakuwepo kwa wakati 
 tofauti kwa sababu ya COVID-19 basi ombi litahitajika kuwasilishwa kwenye shule ya 
 mwanafunzi wako. 

 Nitapokea pesa ngapi? 

 Kiwango cha kila siku cha P-EBT ni $7.10 kwa kila mwanafunzi anayestahiki. 

 Kwa mfano, ikiwa mwanafunzi wako anastahiki na shule yako ilifungwa kwa siku 5, 
 utapokea $35.50 kwa kila mwanafunzi ili kugharimia siku hizo 5. Kiasi hiki kitalipwa 
 kiotomatiki. 

 Ikiwa mwanafunzi wako anastahiki na hakuwepo kwa siku 3 kwa sababu ya COVID-19 
 wakati ambapo shule ilikiwa imefunguliwa, utapokea $21.30 kwa kila mwanafunzi. Kiasi 
 hiki kinahitaji mzazi atume ombi kwa sababu mwanafunzi alikosa shule wakati ambapo 
 shule haikuwa imefungwa. 

 Ukurasa wa  4  kati ya 7 
 Ilisasishwa 4/1/22 
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 Je, mtoto wangu ataupataje msaada huu? 

 Msaada wa P-EBT utatolewa kwenye kadi ya EBT, inayofanana na kadi ya malipo. Ikiwa tayari 
 una kadi ya SNAP EBT na unastahiki msaada wa P-EBT, pesa zitawekwa moja kwa moja 
 kwenye kadi yako. 

 Tafadhali angalia sehemu iliyo hapo juu ya “Ninawezaje kutumia kadi ya P-EBT” kwa maagizo 
 ya jinsi ya kutumia kadi yako. 

 Je, msaada huu utapatikana lini? 

 Msaada wa P-EBT utaanza kusambazwa mwezi Juni 2022. Shule na wilaya zitaomba malipo 
 yao ya P-EBT kwa nyakati tofauti. Tafadhali wasiliana na shule yako kwa maelezo zaidi kuhusu 
 lini unaweza kupokea msaada wako. Unaweza pia kuangalia kadi yako kwa msaada wa P-EBT. 

 Je, msaada unaweza kurudishwa nyuma? 

 Msaada unatolewa tu kwa mwaka wa sasa wa shule wa 2021-2022. Tunakuhimiza uwasiliane 
 na shule yako ya karibu ikiwa ungependa kuomba milo ya bila malipo au iliyopunguzwa bei na 
 kujadili muda wa kipindi unachostahiki.  Wakazi wa  Utah Dhidi ya Njaa 
 (  https://www.uah.org/get-help/school-meals  ) ina zana  ya kuwasiliana na shule yako. 

 Ninaweza kutumia kadi ya P-EBT wapi? 

 Ukurasa wa  5  kati ya 7 
 Ilisasishwa 4/1/22 
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 Kadi ya P-EBT inaweza kutumika katika duka lolote la rejareja la chakula ambalo linakubali kadi 
 za SNAP EBT. Utah ina zaidi ya wauzaji 1,400 wa rejareja walioidhinishwa ambao wanaweza 
 kukubali na kuchakata manunuzi kupitia SNAP kwa kadi ya EBT. Wauzaji hawa wa rejareja ni 
 pamoja na maduka makuuu, maduka ya karibu na masoko ya bidhaa za kilimo. Unaweza kuona 
 orodha ya maduka yaliyoidhinishwa katika eneo lako kwa kuweka msimbo wa eneo lako 
 kwenye  kitafutaji cha duka za rejareja  . 

 Je, mtoto wangu anaweza bado kutumia mpango wa shule yake wa milo ya 
 msimu wa kiangazi wakati anapokea P-EBT? 

 Ndiyo, kushiriki katika mpango wa P-EBT hakuathiri mpango wa mtoto(watoto) wako wa milo ya 
 msimu wa kiangazi au ustahiki wowote wa milo ya bila malipo au iliyopunguzwa bei. 

 Je, P-EBT itahesabiwa kama msaada wa umma? 

 Hapana, matumizi ya msaada huu hayaathiri hali yako ya mtoto wako ya uhamiaji. Uchunguzi 
 wa msaada wa umma hautazingatia msaada wa P-EBT. 

 Je, msaada huu ni halali kwa muda gani? 

 Ni lazima utumie msaada huu ndani ya siku 274 baada ya kutolewa. 

 Je, nifanyeje kama nimehama? 

 Tafadhali hakikisha kwamba umeandikisha anwani yako sahihi ya barua na shule yako kwa kila 
 mwanafunzi wako. Ikiwa unahitaji kubadilisha anwani inayohusishwa na kadi yako ya P-EBT 
 tafadhali rejelea sehemu iliyo hapo chini na ujumuishe maelezo yanayoombwa katika barua 
 pepe yako ya mawasiliano. 

 JE, niapaswa kuwasiliana na nani ikiwa siwezi kupata jibu langu katika 
 Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara? 

 Unaweza kuwasiliana na shule yako kwa maswali ya ustahiki ikiwa ni pamoja na: 

 Je, shule yangu imewasilisha ombi lake la malipo ya P-EBT? 
 Je, mtoto wangu alijumuishwa kwenye ombi? 
 Je, mtoto wangu alistahiki P-EBT? 

 Ikiwa unahitaji kubadilisha kadi yako ya P-EBT, unatatizika kusanidi PIN yako, au unahitaji 
 kusasisha anwani yako ya barua: 

 Ukurasa wa  6  kati ya 7 
 Ilisasishwa 4/1/22 
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 ●  Tuma barua pepe kwa  PEBT@utah.gov  na maelezo yafuatayo: 
 ○  Mstari wa Mada: Masuala ya Kadi ya PEBT 
 ○  Mwili wa barua pepe: 

 ■  Maelezo ya suala lako 
 ■  Majina kamili ya watoto wote 
 ■  Tarehe za kuzaliwa za watoto wote 
 ■  Nambari za kitambulisho cha mwanafunzi kwa kila mtoto (hii haihitajiki 

 lakini ni sahihi zaidi ili kusaidia kubaini akaunti) 
 ■  Anwani yako kamili ya barua ikijumuisha nyumba, chumba, nambari za 

 kitengo na msimbo wa eneo 
 ■  Jina lako kama lilivyoandikishwa shuleni 
 ■  Maelezo yako ya mawasiliano 

 Ukurasa wa  7  kati ya 7 
 Ilisasishwa 4/1/22 
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JE, 
MWANAFUNZI 

WAKO 
anahudhuria shule 
inayoshiriki katika 

Mpango wa Kitaifa wa 
Chakula cha Mchana 

Shuleni (NSLP)?

Viwango vya msaada 
huamuliwa na idadi ya 

siku ambazo mwanafunzi 
anayestahiki hapokei 

mafundisho ya ana kwa ana 
kwa sababu ya kufungwa kwa 
shule kutokana na COVID-19. 

AU

siku ambazo mwanafunzi 
hawezi kuhudhuria shule 

kwa sababu ya kutokuwepo 
kwa udhuru kutokana na 

COVID-19

Chati hii ya mtiririko imeundwa ili kusaidia familia za Utah kubaini ikiwa 
wanafunzi wao wanastahiki kupata P-EBT katika mwaka wa shule wa 2021-2022. 
Hati hii si hakikisho kwamba utapata msaada bali inatumika tu kama zana ya 
kielimu na ya kutoa maelezo.

Ustahiki wa Msaada Kutokana na Janga (P-EBT) wa Utah
KWA WATOTO WALIOFIKIA UMRI WA KWENDA SHULENI

HAPANA

NDIYO

NDIYO

NDIYO

NDIYO

Kwa bahati mbaya, 
mwanafunzi wako 

hatastahiki P-EBT katika 
mwaka wa shule wa 
2021-2022. Tafadhali 

tembelea jobs.utah.gov 
kwa orodha ya rasilimali 

zinazowezekana au 
piga simu 211 ikiwa 
kaya yako inahitaji 

usaidizi wa haraka wa 
chakula. 

Je, mtoto wako anahudhuria 
shule inayoshiriki katika mpango 

wa Community Eligibility 
Provision (CEP) au Provision 2?

AU

Je, kaya yako imekamilisha 
ombi la milo ya bila malipo 

au iliyopunguzwa bei shuleni 
mwako na imethibitishwa kuwa 
inastahiki? Tarehe ya mwisho ya 
kuwasilisha maombi haya kwa 

wilaya ya shule yako ni 
tarehe 6 Mei 2022.

NA

Je, ulipokea barua ya kukuarifu 
kuhusu hali yako ya kupokea 

milo ya bila malipo au 
iliyopunguzwa bei kwa mwaka 

wa shule wa 2021-2022?

Shule za mtandaoni 
za umma katika Utah 

hazishiriki katika Mpango 
wa Kitaifa wa Chakula cha 

Mchana Shuleni (NSLP). 
HUTASTAHIKI MSAADA WA 

P-EBT.

Ikiwa umejiandikisha katika 
shule ya mkataba, tafadhali 
wasiliana na shule yako kwa 

maelezo zaidi.

HAPANA
kwa lolote 

kati ya haya

Je, mwanafunzi wako 
ameandikishwa katika mazingira 
ya masomo mtandaoni au pepe?

Katika mwaka wa shule wa 2021-2022 WANAFUNZI WOTE, bila kujali hali ya kipato, wanaweza kupokea KIFUNGUA 
KINYUA cha BILA MALIPO na CHAKULA CHA MCHANA cha BILA MALIPO kila siku wanapohudhuria shule. Hii haiwastahiki 

wanafunzi kupata P-EBT au kumpa mwanafunzi hali ya kupata milo ya bila malipo-iliyopunguzwa bei.

  

 

Mwajiri/Mtoa Fursa Sawa • Usaidizi (marekebisho) na huduma za ziada zinapatikana kwa ombi kwa watu binafsi wenye ulemavu 
kwa kupiga simu 801-526-9240. Watu ambao ni viziwi, wasiosikia vizuri, au wana matatizo ya kuzungumza wanaweza kupiga 

simu kwa Relay Utah kwa kupiga 711. Relay Utah ya lugha ya Kihispania: 1-888-346-3162.




