
دا لیک د هغه کورنیو لپاره دی چې: 

 د خوړو مرستې ترالسه کړې دي. SNAPمارچ لپاره د  2020داسې ماشومان لري چا چې د  •

ټیګساز ښوونیز کال په جریان کې د ښوونځي وړیا یا کم قیمت خوړو لپاره تصدیق  20-2019داسې ماشومان لري چې د  •

 لري.

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

 (. 2برابري چوپړتیا یا چوپړتیا 

 ړئ، نو تاسې د الندې شرح شوي مرستو لپاره په شرایطو برابر نه یې. که تاسې د دې معیارونو نه لږترلږه یو هم پوره نک

 ښاغلی والدین یا سرپرست، 

موږ پدې پوهیږو چې تاسې ننګونکي شرایطو سره مخ یې او غوښتل مو چې تاسې خبر کړو چې ستاسې کورنۍ ممکن د دې لپاره په  

( مرستې ترالسه کړي او ورباندې د کوم داسې پرچون P-EBTشرایطو برابر یا مستحق وي چې د وبا بریښنایی مرستې لیږد )

 پلورنکي نه خواړه وپیرئ کوم چې د ټیګساز د لون ستوري کارت قبلوي.

 

P-EBT  ډالرو پورې یوځلي مرسته ده او د ښوونځي دې غیروړاندیزوینه شوي بندیدو پرمهال د کورنیو سره مرستې   285$تر

 کارت له الرې ورکول کیږي. EBTلپاره د 

 

ښوونیز کال په جریان کې په ټیګساز کې په ښوونځي کې د وړیا یا کم قیمت خوړو  20-2019کلنۍ پورې ماشومان چې د  21تر 

لپاره تصدیق لري او ټول هغه ماشومان چې داسې یوه ښوونځي ته ځي کوم چې ټولو زده کونکو )د ټولنې په شرایطو برابري چوپړتیا  

 مرستو ترالسه کولو مستحق دي. P-EBTکوي د ( ته وړیا خواړه ور2یا چوپړتیا 

 

کلن  18-5پورې   17میی  2020مرستې ترالسه کړي دي او د  SNAPمارچ میاشتې لپاره یې د  2020هغه کورنۍ چې د 

میی پورې خپل اوسني د لون ستوري کارت   22ماشومان لري، اړ ندي چې د دغه ماشومانو لپاره غوښتنه وکړي. دا کورنۍ به تر  

 مرستې ترالسه کړي. ستاسې له اړخه نور کوم اقدام ته اړتیا نشته.   P-EBTکې د 

ښوونیز کال په جریان کې د وړیا یا کم قیمت خوړو ترالسه   20-2019کلن پورې ماشومان لري کوم چې د  21هغه کورنۍ چې تر 

مارچ میاشت لپاره   2020چې د  لپاره غوښتنه وکړي. )پدې کې هغه کورنۍ هم شامل دي P-EBTکولو تصدیق لري اړ دي چې د 

کلونو ترمینځ عمر لرونکي ماشومان لري.( دا کورنۍ اړ دي  21او  19کلونو نه کم او د  5مرستې ترالسه کړي او د  SNAPیې 

  P-EBTمرستو لپاره غوښتنه وکړي. په شرایطو برابر کورنۍ به د جون میاشت په لومړۍ اونۍ کې د  P-EBTچې آنالین د 

پورې وخت ولرئ چې غوښتنلیک ډک  30جون  2020غوښتنلیک ته د لنک سره د ښوونځي یو بریښنالیک ترالسه کړي. تاسې به د 

 .یو کارت به ستاسې کور ته ولیږل شي P-EBTکړئ. کله چې تایید شو د 

مهرباني وکړئ د غوښتنلیک پروسې په اړه او دا چې تاسې اړ یې کوم معلومات وړاندې کړئ پدې اړه د نورو معلوماتو لپاره د  

 معلومات پاڼې ته رجوع وکړئ.  "لپاره غوښتنه وکړئ P-EBTڅنګه د "

-Pخوړو مرستې وکاروئ. د  د  P-EBTتاسې به د مرستې د صادرولو نیټې نه وروسته تر یو کال پورې وخت ولرئ چې خپل د 

EBT .مرستې غیرمنقول یا د لیږد وړ ندي 

نه لیدنه   hhs.texas.gov/PEBTموږ پدې باور یو چې دا مرسته به ګټوره ثابته شي. د نورو معلوماتو لپاره، مهرباني وکړئ د 

د تلیفون یو مرکز به په جون میاشت کې کله چې غوښتنلیک موجود وي په چوپړ کې به وي. د تلیفون شمیره به  P-EBTوکړئ. د 

 هغه معلوماتو کې شامل وي کوم چې موږ تاسې ته د غوښتنلیک لنک سره لیږو.

 

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

