
 لپاره څنګه غوښتنه وکړئ  P-EBTد 

 ( په شرایطو برابر کورنیو لپاره یوځلي مرسته ده چې خواړه ورباندې وپیري. P-EBTد وبا د بریښنایی مرستې لیږد )

P-EBT :د هغه کورنیو لپاره دی چې د الندې معیارونو نه لږترلږه یو یې پوره کړي 

ښوونیز کال په جریان کې په ټیګساز کې په ښوونځي کې د وړیا یا  20-2019کورنۍ پورې ماشومان څوک چې د  21تر  •

 کم قیمت خوړو لپاره تایید شوي دي. 

 مرستې ترالسه کړې وي.  SNAPړو مارچ میاشتې لپاره یې د خو  2020کلن ماشومان چې د   5-18 •

هغه ماشومان چې داسې ښوونځي ته ځي کوم چې ټولو زده کونکو ته وړیا خواړه ورکوي )د ټولنې په شرایطو برابري   •

 (. 2چوپړتیا یا چوپړتیا 

 څوک اړ دي چې آنالین غوښتنلیک ډک کړي؟ 

ړي او داسې ماشومان لري چې د وړیا  مرستې ندي ترالسه ک SNAPمارچ میاشتې لپاره یې د   2020هغه کورنۍ چې د  •

یا کم قیمت لرونکي خوړو لپاره تایید شوي یا داسې کوم ښوونځي ته ځي کوم چې ټولو زده کونکو ته وړیا خواړه وړاندې 

 کوي. 

کلونو    5پورې د  17مارچ  2020مرستې ترالسه کړي، او د  SNAPمارچ میاشتې لپاره یې د   2020هغه کورنۍ چې د  •

 کلونو ترمینځ عمر لرونکي ماشومان ولري.  21او   19یا د /نه کم عمر او

 څوک اړ ندي چې غوښتنلیک وسپاري؟ 

پورې د   17مارچ  2020مرستې ترالسه کړي څوک چې د  SNAPمارچ میاشتې لپاره یې د   2020هغه کورنۍ چې د  •

کارت ته وراضافه شي. اوسني  SNAPپورې ستاسې د  22کلونو عمر لرونکي ماشومان ولري. مرستې به د میی  5-18

 هیڅ اقدام ته اړتیا نشته. 

 زه څنګه غوښتنه وکړم؟

پورې  30جون   2020ستاسې ښوونځی به د جون په پیل کې د غوښتنلیک لنک تاسې ته ایمیل کړي. غوښتنلیک به د  •

 پرانیستی وي. 

از د روغتیا او بشري  لپاره تایید شي، نو د ټیګس P-EBTمرستې ترالسه کوئ او ستاسې ماشوم د    SNAPکه تاسې د  •

مرستې نه   SNAP( به مرستې ستاسې د اوسني لون ستوري کارت کې واچول شي. که تاسې اوسمهال د  HHSخدمات )

 کارت ولیږي. P-EBTبه تاسې ته مرستې لرونکی د  HHSترالسه کوئ، نو 

 د غوښتنلیک ډکولو لپاره کورنۍ کومو معلوماتو ته اړتیا لري؟ 

م په اړه د والدین په اړه چې غوښتنه کوي معلومات وغواړي. دا مهمه ده چې تاسې د امکان تر حد پورې  غوښتنلیک به د هر ماشو

 ډیر معلومات وړاندې کړئ. 

 په غوښتنلیک کې الندې معلوماتو ته اړتیا ده:

 د کورنۍ د مشر نوم •

 د کورنۍ د مشر تخلص  •

 د کورنۍ د مشر د زیږون نیټه  •

 د کورنۍ د مشر جنسیت  •

 مشر پوستي آدرسد کورنۍ د  •

 د ماشوم نوم  •

 د ماشوم تخلص  •

 د ماشوم جنسیت  •

  



 د ماشوم د زیږون نیټه  •

 د ښوونځي ولسوالۍ نوم  •

 د ښوونځي نوع )عامه، خصوصي، چارټر، یا بل کوم( •

 الندې معلومات د هر ماشوم لپاره په غوښتنلیک کې اختیاري دي:

 د ماشوم مینځنی نوم  •

 د ماشوم ټولنیز مصؤنیت  •

 لمبر د ښوونځي آي.ډي •

o  کیدی شي دا اصطالح ستاسې ښوونځي یا ولسوالۍ کې بدل وي چې د زده کونکي آي.ډي یا ځایی آي.ډي په نوم

وي. تاسې باید وکولی شئ د خپل ماشوم راپور کارت کې لمبر ومومئ، د زده کونکي یا والدین پورټل ته دننه  

 کیدو یا د خپل ماشوم نه پوښتنه کولو له الرې.

 و ته چمتو یې؟ د غوښتنلیک ډکول

به بند شي. په شرایطو برابر کورنۍ به د خپل   30جون په  2020د غوښتنلیک لنک به د جون لومړۍ اونۍ کې موجود وي او د 

 غوښتنلیک لنک ترالسه کړي. P-EBTښوونځي څخه د 

 په اړه پوښتنې لرئ؟ P-EBTآیا تاسې د 

نه لیدنه وکړئ. کله چې غوښتنلیک وړاندې شي نو په جون   hhs.texas.gov/PEBTد نورو معلوماتو لپاره، مهرباني وکړئ د 

تلیفون مرکز موجود وي. د تلیفون شمیره به هغه معلوماتو کې شامل وي کوم چې ستاسې ښوونځی تاسې ته د  P-EBTکې به د 

 غوښتنلیک لنک لیږلو پرمهال درکوي.
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