برنامج  P-EBTللعام الدراسي  2022-2021لألطفال
تحت سن السادسة خارج المدرسة المدرجين في SNAP

 .1ما المقصود ببرنامج التحويل اإللكتروني لإلعانة الوبائية ( )P-EBTوكيف يكون الطفل المدرج في برنامج المساعدة الغذائية
التكميلية ( )SNAPوتحت سن السادسة مؤه ً
ال له؟
يسمح القانون الفيدرالي للواليات بتنفيذ برنامج مؤقت يسمى التحويل اإللكتروني لإلعانة الوبائية ( ،)P-EBTوالذي يوفر
لألطفال المؤهلين مزايا برنامج المساعدة الغذائية التكميلية ( ،SNAPالمعروف سابقًا باسم قسائم الطعام) .قد يكون طالب
الحضانة (ما قبل الروضة) حتى الصف الثاني عشر الموجودين في المباني المدرسية المؤهلة والمؤهلين للحصول على
وجبات مجانية أو مخفضة السعر من خالل البرنامج الوطني للغداء المدرسي ( )NSLPأو برنامج اإلفطار المدرسي
( )SBPمستحقين إلعانات  .P-EBTيعتبر األطفال المدرجين في  ،SNAPتحت سن السادس غير المقيدين في المدارس،
مؤهلين لمزايا  P-EBTحسب التخفيض الشهري في الوجبات المقدمة لألطفال في مراكز رعاية األطفال شهريا ً في أنحاء
الوالية .يعتبر  P-EBTإعانة منفصلة باإلضافة إلى إعانة  SNAPالشهرية العادية الخاصة باألسرة.
تتم إدارة البرنامج من قبل إدارة خدمات العمل واألسرة بوالية أوهايو ( ،)ODJFSوتتعاون اإلدارة مع وزارة التعليم
في أوهايو ( )ODEلضمان حصول األطفال المستحقين على هذه اإلعانة المهمة.

 .2كم المبلغ الذي سيحصل عليه الطفل المؤهل؟
سيتلقى كل طفل  7.10دوالرا ً يوميا ً (معدل السداد الفيدرالي اليومي المدمج لإلفطار ،والغداء ووجبة خفيفة للعام الدراسي
 )2022-2021لعدد أيام  P-EBTالمستحقة في الشهر .يعتمد عدد أيام  P-EBTالمستحقة على متوسط عدد األيام التي
تمثل التخفيض في الوجبات في مراكز رعاية األطفال على مستوى الوالية .وقد يختلف هذا العدد كل شهر للمدة من
أغسطس  2021إلى مايو .2022
بالنسبة لشهر أغسطس  2021يكون المبلغ  28.40دوالرا ً ( 4أيام).
بالنسبة لشهر سبتمبر  2021يكون المبلغ  35.50دوالرا ً ( 5أيام).
بالنسبة لشهر أكتوبر  2021يكون المبلغ  42.60دوالرا ً ( 6أيام).
بالنسبة لشهر نوفمبر  2021يكون المبلغ  28.40دوالرا ً ( 4أيام).
بالنسبة لشهر ديسمبر  2021يكون المبلغ  35.50دوالرا ً ( 5أيام).
بالنسبة لشهر يناير  2022يكون المبلغ  49.70دوالرا ً ( 7أيام).
بالنسبة لشهر فبراير  2022يكون المبلغ  35.50دوالرا ً ( 5أيام).
سيتم تحديد المبالغ للفترة من مارس حتى مايو  2022بنا ًء على البيانات التي سيتم تلقيها.

 .3كيف يتم إصدار إعانات برنامج P-EBT؟
ستقوم  ODJFSفي كل شهر بإصدار إعانات  P-EBTلكل طفل مؤهل لبرنامج  P-EBTعلى حساب  SNAPالذي
يتلقى عليه الطفل حاليا ً إعانات  .SNAPيتم االستفادة من اإلعانات مثل إعانات  SNAPتما ًما.

 .4كم مرة سيتم إصدار هذه اإلعانة؟
 P-EBTإذا كان طفلك يستوفي معايير األهلية لبرنامج في أي شهر ،فسيتم توفير اإلعانات على النحو التالي:
•
•
•
•

سيتم إصدار إعانات أغسطس ،وسبتمبر ،وأكتوبر ،ونوفمبر ،وديسمبر ،ويناير ،وفبراير في نهاية شهر يونيو .2022
سيتم إصدار إعانات مارس في نهاية يوليو .2022
سيتم إصدار إعانات أبريل في نهاية أغسطس .2022
سيتم إصدار إعانات مايو في نهاية شهر سبتمبر .2022
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 .5هل يمكن للعائلة التقدم للحصول على إعانات P-EBT؟
ال ،ال توجد استمارة تقديم لبرنامج .P-EBT

 .6ما هي المدة التي يمكن لألسرة خاللها صرف إعانات برنامج P-EBT؟
شهرا ،فسيتم حذفها (محوها)
شهرا .إذا لم يتم صرف إعانات  P-EBTبعد 12
ستكون إعانات  P-EBTمتاحة لمدة 12
ً
ً
من الحساب .سيظل بإمكان األسر التي تحصل على إعانات برنامج  SNAPحاليًا االستفادة من باقي إعانات برنامج
.SNAP

 .7بمن تتصل األسرة عند وجود أسئلة بشأن P-EBT؟
ألسئلة البرنامج العامة ،واألسئلة حول إعانات طفلك ،يُرجى االتصال بخط خدمة عمالء  P-EBTعلى الرقم
 1-866-244-0071الخيار .1
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