
این نامه برای خانواده های با شرایط ذیل در نظر گرفته شده است:  

 اند. دریافت کرده 2020 مارچ دررا  SNAP کوپون غذاکه  دارای کودکان •

تأیید  تکساس 2020-2019سال تحصیلی   جریاندر  مکتبکه برای دریافت غذای رایگان یا ارزان قیمت  دارای کودکان  •

 اند.  شده

دهند )مفاد واجد شرایط بودن  شاگردان قرار میروند که غذای رایگان را در اختیار تمام کاتب میکه به م دارای کودکان •

 (. 2اجتماعی یا مفاد 

 نیستید. ذیلشرح داده شده در  فوایدکنید، واجد شرایط یکی از این شرایط را برآورده نمیاگر حداقل 

 ، والد یا سرپرست گرامی

انتقال مزایای  فوایدکنیم و میخواستیم بدانید ممکن خانواده شما واجد شرایط دریافت یکنید را درک میکه تجربه م شرایط دشواری شما

 پذیرند.  را می Texas Lone Starباشد که کارت   فروشگاه های( برای خرید مواد غذایی از هریک از P-EBT) وباالکترونیکی 

 

P-EBT است و از طریق کارت  الرد 285باره به میزان حداکثر  یک فوایدEBT  طی این تعطیلی غیرقابل  ها  برای کمک به خانواده

 شود.مکتب ارائه میبینی  پیش

 

  2020-2019سال تحصیلی  جریاندر  تکساسدر  مکتبساله که برای دریافت غذای رایگان یا ارزان قیمت  21کودکان حداکثر  

دهند )مفاد واجد شرایط بودن  شاگردان قرار میروند که غذای رایگان را در اختیار تمام کاتب میکه به م کودکان د و تمام ان تأیید شده

 هستند.  P-EBT فواید( واجد شرایط دریافت 2اجتماعی یا مفاد 

 

ساله دارند، نیازی نیست   18تا  5 اطفال 2020می  17تاریخ  به اند و دریافت کرده 2020 مارچ دررا  SNAP فوایدکه   های خانواده 

کنند. به هیچ  فعلی خود دریافت می Lone Starرا در کارت  P-EBT فوایدمی   22ها تا   برای آن کودکان درخواست بدهند. این خانواده

 از طرف شما نیاز نیست. دیگر اقدامی

 

تأیید  2020-2019رزان قیمت در طول سال تحصیلی ساله که برای دریافت غذای رایگان یا ا 21حداکثر  های دارای کودکان خانواده

را دریافت  SNAP فواید 2020 مارچشود که در ماه های می ند. )این مسئله شامل خانوادهدرخواست بده P-EBTاند، باید برای  شده

را درخواست کنند.   P-EBT فوایدصورت آنالین  ها باید به سال دارند.( این خانواده 21تا  19سال و بین  5زیر  اطفالاند و  کرده

  جون 30کنند. تا مکتب دریافت میرا از  P-EBTحاوی لینک درخواست  جون یک ایمیلهای واجد شرایط در هفته اول  خانواده

 شود. شما ارسال میپس از تأیید، برای خانواده  P-EBTکارت  فرصت دارید این درخواست را تکمیل کنید. 2020

 

" مراجعه P-EBTکه باید ارائه دهید، به بخش "نحوه تقاضای   معلوماتبیشتر در مورد روند درخواست و  معلوماتلطفاً برای کسب 

 کنید.  

 

غیرقابل انتقال  P-EBT فوایدفرصت خواهید داشت.  فوایدمدت یک سال از تاریخ صدور  ، برایP-EBTغذای  فوایدبرای استفاده از 

 هستند.

 

مراجعه کنید.  در هنگام   hhs.texas.gov/PEBTبیشتر لطفاً به  معلوماتبرای کسب   فید خواهد بود.ما اطمینان داریم که این مزایا م 

با مربوطه همراه  لیفونآماده ارائه خدمات خواهد بود. شماره ت جوندر ماه  P-EBTدر دسترس قرار گرفتن درخواست، مرکز تماس 

 فرستیم، ذکر خواهد شد.درخواست برایتان میبا لینک  که همراه معلومات

 

 احترام،با 
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