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 م ٢٠٢١/ مارس /   ٣ التار�خ:
 

 أعزائي أولياء األمور،

) Pandemic Electronic Benefits Transfer Programبرنامج تحو�ل املنافع اإللك��و�ي أثناء الو�اء (  قامت والية إلينوي باملوافقة ع�� تقديم مزايا/خدمات

 ي ـــــــــــــــي الوطنـــــــــــــــــــملدرسداء اــــــــــــــــج الغـــــــــــــــارك �� ال��نامـــــألن املدرسة �ش (P-EBT) ) �جميع الطلبة املؤهل�ن. وقد تتأهل العائالت �� هذه املنطقة ع��P-EBT(ـواملعروف ب

 (National School Lunch Program - NSLP)   وال�ي تتوافق مع شروط األهلية للمجتمع(Community Eligibility Provision - CEP)  . كمال أي  إل   يلزمال  و

تقديم   أو  املوانموذج  املالحظة:  ير��  املزايا/ا�خدمات.  هذه  ع��  ل�حصول  هذه طلب  ع��  ا�حصول  إم�انية  أو  أهلية   �� ع��  يؤثر  ال  القانو�ي  والوضع  طنة 

 .املزايا/ا�خدمات
 

، من املهم جًدا التأكد من أن العنوان ال��يدي امل�جل �� املدرسة هو العنوان ا�حا�� وال�حيح. ألن ا�ح��  �� الوقت  ما �� اإلجراءات ال�ي يجب اتخاذها اآلن؟

 .املزايا/ا�خدمات يتطلب وجود عنوان بر�د �امل و�حيحا�حصول ع�� هذه  
 

هو تقديم املساعدة لألسر  (P-EBT) الغرض من برنامج تحو�ل املنافع اإللك��و�ي أثناء الو�اء  ؟(P-EBT) ما هو برنامج تحو�ل املنافع اإللك��و�ي أثناء الو�اء

ال يتلقون هذه الوجبات �� املدرسة �سبب    اولكن حاليً   ،أو �سعر مخفض خالل العام الدرا�ىي ع�� وجبات مدرسية مجانية    لوا حصو ال�ي لد��ا أبناء �� املدارس  

 .١٩-قيود �وفد
 

-P) ل�حصول ع�� مزايا/خدمات �نالتالية مؤهل  ةبلالط  ؟(P-EBT)  من هو املؤهل ل�حصول ع�� مزايا/خدمات برنامج تحو�ل املنافع اإللك��و�ي أثناء الو�اء

EBT)  م.٢٠٢١  –م ٢٠٢٠ الدرا�ىيللعام 
 

خفض  ا�جا�ي/ا�غداء  الالطالب مؤهل لتلقي    و��ون  (NSLP) أن ي�ون الطالب م�جل �� مدرسة (�� والية إلينوي) �شارك �� برنامج الغداء املدر�ىي الوط�ييجب  

يام ال�ي لم يحصل عل��ا الطالب ع�� وجبة مجانية �� و�� األ . (CEP) أو م�جل �� مدرسة تتوافق مع شروط األهلية للمجتمعم ٢٠٢١ –م ٢٠٢٠ للعام الدرا�ىي

املنافع تحو�ل  ببطاقة  واملعروف  الشهر�ة  الغذائية  املساعدات  بطاقة  ع��  و�ضا��ا  الفرق  دفع  خالل  من  �عو�ضها  يتم  سوف  الدراسية،   اإللك��ونية   األيام 

(Electronic Benefit Transfer - EBT). هذا ال يمنع الطلبة من املشاركة أو التأهل ل��نامج تحو�ل املنافع اإللك��و�ي أثناء  و�� حال تم تقديم "وجبات سريعة" ف

 .(P-EBT)  الو�اء
 

  �جميع الطالب املؤهل�ن �� مارس  جديدة  EBT)-(P  من املف��ض أن يقوم قسم ا�خدمات اإل�سانية بإصدار بطاقات ال  م�ى سأتلقى هذه املزايا/ا�خدمات؟

 .املالحظة: أن جميع الطلبة املؤهل�ن سوف يحصلون ع�� هذه املزايا/ا�خدمات �ش�ل تناس�ي من بداية العام الدرا�ىي. ير�� م)٢٠٢١(

والتحقق من �حة عنوانك. �� حال �ان العنوان غ�� �حيح أو يحتاج إ�� ت�حيح،  (Skyward) ير�� من العائالت املؤهلة لهذا ال��نامج بالدخول ع�� موقع

 .غي��ات الالزمةير�� إجراء الت
 

 .)هناأو ز�ارة املوقع ( ١- ٨٠٠-٨٤٣-٦١٥٤�� حال وجود أي سؤال أو استفسار، ير�� االتصال بإدارة ا�خدمات اإل�سانية �� والية إلينوي ع�� هاتف رقم 
 

 وشكًرا ع�� �عاونكم

https://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=131776

