
 كيفية التسجيل في تحويل المنافع اإللكترونية الوبائية  

 ( بمثابة استحقاق لمرة واحدة لألسر المؤهلة لشراء الطعام.  P-EBTيعتبر تحويل المنافع اإللكترونية الوبائية ) 

 ويختص "تحويل المنافع اإللكترونية الوبائية" باألسر التي تستوفي على األقل أحد المعايير التالية: 

عاًما المؤهلين للحصول على وجبات مجانية أو بأسعار مخفضة في مدرسة في تكساس خالل العام   21األطفال حتى سن  •

 .  2020-2019الدراسي 

عاًما والذين حصلوا على إعانات طعام من برنامج المساعدة الغذائية التكميلية   18 - 5األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  •

 .  2020لشهر مارس 

 (.  2األطفال الذين يلتحقون بمدرسة تقدم وجبات مجانية لجميع الطالب )شرط األهلية المجتمعية أو الشرط  •

 ؟  ن يحتاج لتعبئة الطلب عبر اإلنترنتم

ولديها أطفال مؤهلين للوجبات   2020ت برنامج المساعدة الغذائية التكميلية لشهر مارس األسر التي لم تحصل على استحقاقا •

 المجانية أو بأسعار مخفضة أو الذين ينتظمون في مدرسة تقدم وجبات مجانية لجميع الطالب.  

و/أو   5ل أقل من عمر ، ولديها أطفا2020األسر التي حصلت على استحقاقات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية لشهر مارس  •

 .  2020مارس  17اعتباًرا من  21 - 19بين عمر 

 من ال يحتاج لتقديم طلب؟ 

ولديها أطفال تتراوح أعمارهم بين  2020األسر التي حصلت على استحقاقات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية لشهر مارس  •

ا على بطاقة برنامج المساعدة الغذائية التكميلية الموجودة لديك  . سيتم تحميل المزاي2020مارس   17عاًما اعتباًرا من   18 - 5

 مايو. ال يطلب أي إجراء.   22بحلول 

 كيف أتقدم بالطلب؟ 

 .  2020يونيو  30سترسل لك مدرستك عبر البريد اإللكتروني رابط التطبيق في بداية شهر يونيو. سيكون التطبيق متاًحا حتى  •

المساعدة الغذائية التكميلية وتمت الموافقة على حصول طفلك على تحويل المنافع  وإذا حصلت على استحقاقات برنامج •

( أموااًل إلى بطاقة "لون ستار" الحالية. وإذا لم  HHSاإللكترونية الوبائية، فستضيف تكساس هيلث آند هيومان سيرفيس )

تكساس هيلث آند هيومان سيرفيس إليك بطاقة   تحصل حاليًا على استحقاقات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، فسوف ترسل

 تحويل المنافع اإللكترونية الوبائية محملة بالفوائد.  

 ما هي البيانات التي تحتاجها األسر لتعبئة الطلب؟  

 سيطلب التطبيق معلومات حول كل طفل وولي أمر يقدم الطلب. من األهمية بمكان أن تقدم أكبر قدر ممكن من المعلومات.  

 مات التالية مطلوبة في التطبيق:  المعلو

 االسم األول لرب األسرة   •

 اسم العائلة لرب األسرة   •

 تاريخ ميالد رب األسرة   •

 جنس رب األسرة   •

 العنوان البريدي لرب األسرة   •

 االسم األول للطفل   •

 االسم األخير للطفل  •

 جنس الطفل  •

 تاريخ ميالد الطفل  •

 اسم منطقة المدرسة   •

 نوع المدرسة )عامة أو خاصة أو مستأجرة أو غير ذلك(   •



 المعلومات التالية اختيارية في التطبيق لكل طفل: 

 االسم األوسط للطفل   •

 الضمان االجتماعي للطفل   •

 معرف المدرسة  •
o   حيث يختلف المصطلح بناًء على مدرستك أو منطقتك، فقد يشار إليها باسم معرف الطالب أو المعرف المحلي. يجب

أن تكون قادًرا على العثور على الرقم الموجود في بطاقة تقرير طفلك، عن طريق تسجيل الدخول إلى بوابة الطالب  

 أو ولي األمر، أو عن طريق سؤال طفلك. 

   هل أنت جاهز لتعبئة الطلب؟

المؤهلة الرابط لتطبيق تحويل  . ستتلقى األسر2020يونيو  30سيكون رابط التطبيق متاًحا في األسبوع األول من يونيو وينتهي في 

 المنافع اإللكترونية الوبائية من مدرستهم.  

   هل لديك أي استفسار حول تحويل المنافع اإللكترونية الوبائية؟

. سيتوفر مركز اتصال تحويل المنافع اإللكترونية الوبائية في شهر يونيو  hhs.texas.gov/PEBTلمزيد من المعلومات، يرجى زيارة 

 عندما يكون التطبيق متاًحا. سيتم تضمين رقم الهاتف في المعلومات التي تقدمها مدرستك لدى إرسال رابط التطبيق. 
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