
برنامج التحويل اإللكتروني للمخصصات أثناء اجلائحة في 
)P-EBT( والية فرجينيا

حتديث األهلية للعام الدراسي 2022-2021 
تلقت إدارة اخلدمات االجتماعية بفيرجينيا )VDSS( بالشراكة مع إدارة التعليم بفيرجينيا موافقة من 

وزارة الزراعة األمريكية لتقدمي مخصصات املساعدات الغذائية من خالل برنامج P-EBT حلاالت 
غياب الطالب املتعلقة بفيروس كورونا )COVID( خالل العام الدارسي 2022-2021.

تغيرت أهلية احلصول على املخصصات بسبب املتطلبات الفيدرالية وال يضمن احلصول 
على املخصصات في السنوات الدراسية السابقة احلصول على األهلية لهذا العام 
الدراسي. للتأهل للحصول على املخصصات، يجب على املدرسة والطالب تلبية 

املتطلبات التالية املنقحة:

يجب أن يكون الطالب:

 يذهب الطالب إلى مدرسة مت حتديد أهليتها على النحو احملدد .1	
      في إرشادات وزارة الزراعة األمريكية 

 و يتأهل للحصول على وجبات مدرسية مجانية ومخفضة .1	
     السعر،

 و لديه غياب موثق عن املدرسة بسبب مشكلة متعلقة بفيروس .1	
.)COVID( كورونا     

يجب أن تكون مدرسة الطالب:

 قد تعرضت املدرسة لإلغالق أو تخفيض ساعات .1	
      عملها ملدة خمسة أيام متتالية بسبب مشكلة متعلقة 

)19-COVID( بفيروس كورونا     

 وتشارك املدرسة في الغداء املدرسي الوطني أو برنامج .1	
     اإلفطار املدرسي. 

سيتم حتديد األهلية للحصول على املخصصات من خالل املعلومات التي تقدمها مدرسة طفلك/املنطقة التعليمية لطفلك إلى إدارة VDSS. سيتم إصدار 
املخصصات بأثر رجعي للطالب املؤهلني اعتباًرا من 25 مايو. للحصول على معلومات إضافية، مبا في ذلك إجابات لألسئلة املتداولة وجدول إصدار املخصصات، 

.PebtVA.com تفضل بزيارة

إذا كانت أسرتك ال تفي مبتطلبات األهلية لبرنامج P-EBT، فنحن نشجعك على زيارة Commonhelp.virginia.govللتحقق من األهلية 
الفيدرالية للبرنامج التكميلي للمساعدات الغذائية أو اتصل بـ Virginia 1-1-2 ملعرفة املزيد عن املوارد الغذائية في منطقتك احمللية.

 األسئلة؟ اتصل مبركز اتصال P-EBT من 7:00 صباًحا حتى 6:00 مساًء من اإلثنني إلى اجلمعة
على الرقم 1414-513 )866( )الهاتف املجاني( أو على الرقم 804-294-1633.

VIRGINIA DEPARTMENT OF
SOCIAL SERVICES

للمزيد من املعلومات، تفضل بزيارة

PEBTVA.com

http://PEBTVA.com
https://commonhelp.virginia.gov/
https://211virginia.org/
https://www.dss.virginia.gov/benefit/food.cgi
http://www.pebtva.com
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