
الرسالة هذه مخصصة للعائالت التي لديها:  ُ

 .  2020( خالل شهر مارس SNAPاألطفال الذين تلقوا مساعدات طعام من برنامج المعونة الغذائية التكميلية ) •

  2020  - 2019األطفال الذين جري اعتمادهم للحصول على وجبات مدرسية مجانية أو بسعر ُمخفض خالل العام الدراسي  •

 تكساس.في والية 

 (. 2األطفال الذين يلتحقون بمدرسة تُقدم وجبات مجانية لجميع الطالب )اعتماد األهلية المجتمعية أو االعتماد  •

 إذا لم تستوِف معياًرا واحًدا على األقل من هذه المعايير، فأنت غير ُمؤهل للحصول على المساعدات الموضحة أدناه. 

 عزيزي الوالد أو الوصي،  

ف الصعبة التي تواجهها وأردنا أن تعرف أن أسرتك قد تكون مؤهلة لتلقي مساعدات تحويل المساعدات اإللكتروني نحن نتفهم الظرو

 (.   Texas Lone Star Card( لشراء الطعام من أي بائع تجزئة يقبل بطاقة تكساس لون ستار )P-EBTللجائحة )

 

ي للجائحة )
ون  ةP-EBTمزايا تحويل المساعدات اإللكتر دوالًرا أمريكًيا وسيتم إصدارها عىل بطاقة   285لمرة واحدة تصل إىل  ( هي مت  

EBT   .لمساعدة العائالت أثناء إغالق المدرسة غت  المتوقع 

 

عاًما الذين تم اعتمادهم للحصول على وجبات مجانية أو بأسعار مخفضة في مدرسة في والية تكساس خالل العام   21األطفال حتى سن 

(  2واألطفال الذين يلتحقون بمدرسة تُقدم وجبات مجانية لجميع الطالب )اعتماد األهلية المجتمعية أو االعتماد  2020 - 2019الدراسي 

 (. P-EBTمشمولون لتلقي مساعدات تحويل المساعدات اإللكتروني للجائحة )

 

ي حصلت عىل مساعدات طعام برنامج المعونة الغذائية التكميلية )
ولديها أطفال  2020خالل شهر مارس ( SNAPال تحتاج األرس التر

اوح أعمارهم بي    ، إىل التقدم بطلب للحصول لهؤالء األطفال. ستحصل هذه العائالت عىل 2020مايو  17عاًما اعتباًرا من  18و  5تتر

ي للجائحة )
ون  ال يلزمك  مايو.  22( الحالية بحلول Lone Star( عىل بطاقة لون ستار )P-EBTمساعدات تحويل المساعدات اإللكتر

 اتخاذ أي إجراء آخر. 

 

 - 2019عاًما والذين تم اعتمادهم لتلقي وجبات مجانية أو بسعر ُمخفض خالل العام الدراسي  21تحتاج األسر التي لديها أطفال حتى سن 

التي حصلت على  (. )يشمل هذا العائالت P-EBTإلى التقدم بطلب للحصول على تحويل المساعدات اإللكتروني للجائحة )  2020

  21و  19ولديها أطفال دون سن الخامسة وما بين  2020( لشهر مارس SNAPمساعدات طعام برنامج المعونة الغذائية التكميلية )

( إلكترونيًا عبر  P-EBTعاًما(. ستحتاج هذه العائالت إلى التقدم بطلب للحصول على مساعدات تحويل المساعدات اإللكتروني للجائحة )

في األسبوع األول من شهر   P-EBTنترنت. ستتلقى العائالت المشمولة رسالة بريد إلكتروني للمدرسة تحتوي على رابط لتطبيق شبكة اإل

 إلى منزلك عبر البريد.  P-EBTوبمجرد اعتماده، سيتم إرسال بطاقة الستكمال الطلب.  2020يونيو  30يونيو. سيكون لديك حتى 

 

( "لمزيد من P-EBT"كيفية التقدم بطلب للحصول على مساعدات تحويل المساعدات اإللكتروني للجائحة )يرجى الرجوع إلى نشرة 

 المعلومات حول عملية التقديم والمعلومات التي ستحتاج إلى تقديمها.   

 

(  P-EBTجائحة )سيكون لديك عام واحد، من تاريخ إصدار المساعدات، الستخدام مساعدات طعام تحويل المساعدات اإللكتروني لل

 ( هي مساعدات غير قابلة للتحويل. P-EBTالخاصة بك. مساعدات تحويل المساعدات اإللكتروني للجائحة )

 

سيتوفر    hhs.texas.gov/PEBTللمزيد من المعلومات، يُرجي زيارة الرابط التالي: نحن على ثقة من أن هذه المساعدة ستكون ذا نفع. 

 في يونيو حينما يكون التطبيق متاًحا. سيتم إدراج رقم الهاتف في المعلومات التي سنرسلها إليك مع رابط التطبيق.  P-EBTمركز اتصال 

 

https://hhs.texas.gov/services/health/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19-information-texans/pandemic-ebt-p-ebt-due-covid-19
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