
 P-EBTنحوه تقاضای 

 های واجد شرایط جهت خرید مواد غذایی است.  باره برای خانواده یک فواید( P-EBT) وبا ساریالکترونیکی  فوایدانتقال  

 P-EBT کنند:ذیل را برآورده میاست که حداقل یکی از شرایط  های برای خانواده 

سال تحصیلی   جریاندر  تکساسدر  مکتبساله که برای دریافت غذای رایگان یا ارزان قیمت  21حداکثر  دارای کودکان  •

 اند. تأیید شده  2019-2020

 را دریافت کردند.  SNAP  یغذایکوپون  2020 چساله که در ماه مار 18تا  5دارای کودکان   •

دهند )مفاد واجد شرایط بودن  شاگردان قرار میر تمام روند که غذای رایگان را در اختیاکاتب میکه به م دارای کودکان  •

 (. 2اجتماعی یا مفاد 

 باید درخواست آنالین را تکمیل کند؟ کی 

دارند که برای دریافت غذای رایگان یا  اند و اطفال را دریافت نکرده SNAP فواید 2020 چماه مار درکه   های خانواده  •

 دهند . شاگردان قرار میروند که غذای رایگان را در اختیار تمام کاتب میاند یا به م ارزان قیمت تأیید شده

سال و/یا   5زیر  اطفال 2020 مارچ 17تاریخ  بهاند،  دریافت کرده 2020 مارچماه   در را SNAP فوایدی که ها خانواده  •

 سال دارند. 21تا  19بین سنین 

 به ارائه درخواست ندارد؟  کی نیاز 

سال   18تا  5 اطفال 2020 مارچ 17تاریخ  بهاند و  دریافت کرده 2020 مارچرا برای ماه  SNAP فوایدکه   های خانواده  •

 شود. نیاز به انجام هیچ اقدامی نیست. فعلی شما اضافه می SNAPمی به کارت  22تا  فوایددارند. 

 توانم درخواست بدهم؟ چطور می 

پذیر خواهد  امکان  2020 جون  30ارائه درخواست تا کند. ینک درخواست را برایتان ایمیل میل جون شما از اوایل  مکتب  •

 بود.

(  HHS) تکساس بشریو  صحیتأیید شده است، خدمات  P-EBTکنید و فرزندتان برای را دریافت می SNAP فوایداگر   •

یک  HHSکنید، را دریافت نمی SNAP فوایدکند. اگر در حال حاضر ضافه میفعلی شما ا Lone Starجه را به کارت یبود

 دارای مبلغ مزایا را برایتان پست خواهد نمود. P-EBTکارت 

 نیاز دارند؟ ها برای تکمیل درخواست به کدام معلومات وادهخان 

ممکن    معلوماتکند. بسیار مهم است که بیشترین معلومات را درباره هر کودک و والدین که متقاضی هستند تقاضا میاین درخواست   

 را تکمیل کنید.

 در درخواست الزامی است:  ومات ذیل معلدرج  

 فامیل سرپرست  اسم  •

 فامیل سرپرست  تخلص  •

 فامیلتاریخ تولد سرپرست   •

 فامیل جنسیت سرپرست   •

 فامیلآدرس پستی سرپرست   •

 کودک   اسم  •

 کودک  تخلص  •

 جنسیت کودک   •

 تاریخ تولد کودک  •

 مکتبنام ناحیه   •

 یا غیره( خاص)دولتی، خصوصی،  مکتبنوع   •



 در درخواست برای هر کودک اختیاری است:  ذیل  معلوماتدرج  

 کودک  اسم وسط  •

 شماره تأمین اجتماعی کودک  •

 مکتب شماره شناسایی   •

o  محلی   هویتیا  شاگرد هویتیا ناحیه شما متفاوت است و با عنوان  مکتببه  نظر ممکن است این اصطالح

دتان، این شماره را در طفل از  پرسیدیا والدین یا با  شاگردشناخته شود. شما باید بتوانید با ورود به پورتال 

 دتان پیدا کنید. طفل کارنامه 

 اید؟ آیا برای تکمیل درخواست آماده 

های واجد شرایط  خواهد شد. خانواده منقضی 2020 جون 30 بتاریخدر دسترس خواهد بود و  جونلینک درخواست در هفته اول  

 کنند. خود دریافت می مکتبرا از  P-EBTلینک درخواست 

 دارید؟  کدام سوال P-EBTآیا در مورد  

مراجعه کنید. در هنگام در دسترس قرار گرفتن درخواست، مرکز  hhs.texas.gov/PEBTبیشتر لطفاً به  معلوماتبرای کسب   

ال لینک  در هنگام ارس مکتبکه  معلوماتبا مربوطه همراه  تلیفونرائه خدمات خواهد بود. شماره آماده ا جوندر ماه  P-EBTتماس 

   کند، ذکر خواهد شد.درخواست به شما ارائه می
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