
ي للمخصصات أثناء الوباء ) األسئلة الش
ون  امج الصيفية للتحويل اإللكبر  2022( لعام P-EBTائعة بشأن البر

 األهلية: 

امج   ؟ P-EBTس: من الذي يحدد معايبر األهلية لبر

 (. USDAالتابعة لوزارة الزراعة األمريكية )  (FNSخدمات الغذاء والتغذية )وكالة   -ج 

 

 المزايا: 

 س: متر ستصدر المزايا؟ 

ي سن 
 
: أ. سيتم إصدار المزايا للطالب ف ا للجدول التالي

ً
 المدرسة وفق

 اإلتاحة للعمالء  شهر اإلصدار 

 2022/ 05/25 2021سبتمبر 

 2022/ 05/25 2021أكتوبر 

 2022/ 06/14 2021نوفمبر 

 2022/ 06/14 2021ديسمبر  

 2022/ 06/14 2022يناير  

اير   2022/ 06/25 2022فبر

 2022/ 06/25 2022مارس 

 2022/ 06/25 2022أبريل  

 2022/ 06/25 2022مايو  

 2022/ 07/25 2022يونيو 

الصيفية   PEBTبرامج  
ي سن المدرسة( 

 )للطالب ف 
08/25 /2022 

 

 الصيفية:  PEBTبرامج 

 ؟ 2022الصيفية لعام  EBT-Pس: هل سيتم توزي    ع مزايا 

ي سن المدرسة، سيتم إصدار مزايا  
ي  2022الصيفية لعام  P-EBTج: بالنسبة لألطفال ف 

ي تخصيص واحد ف 
 . 2022أغسطس   25ف 

 

 لمزايا 
ً
 ؟ 2022الصيفية لعام  P-EBTس: كيف أعرف ما إذا كان طفلي الطالب مؤهال

ي سن المدرسة 
ة مجانية ومخفضة السعر من خالل برامج الغداء  الذين ثبت أنهم مؤهلير  للحصول عل وجبات مدرسيأ. األطفال ف 

 Community Eligible Provision، أو الذين التحقوا بمدارس (National School Lunch Programsالمدرسية الوطنية )

(CEP) ي الشهر األخبر من العام الدراسي
 . 2022الصيفية لعام  P-EBT، مؤهلون للحصول عل مزايا  2022-2021، وتم تسجيلهم ف 

 

وس كورونا أو متطلبات للتعلم عن ُبعد أو الحضور المنخفض، وذلك للتأهل للحصول عل مزايا   ليس هناك غياب مرتبط بجائحة فبر

P-EBT  2022الصيفية لعام . 

 

 ؟ 2022الصيفية لعام   P-EBTس: متر سيتم إصدار مزايا  

https://www.fns.usda.gov/


ي للمخصصات أثناء الوباء ) األسئلة الش
ون  امج الصيفية للتحويل اإللكبر  2022( لعام P-EBTائعة بشأن البر

ي سن المدرسة، سيتم إصدار المزايا دفعة لمرة واحد
 
ي   391ة بقيمة بالنسبة للطالب ف

 
سيتم تحميل المزايا   . 2022أغسطس   25دوالًرا ف

يد إل العنوان   P-EBTإذا لم يكن لديك بطاقة  الحالية الخاصة بك.  EBTأو  P-EBTعل بطاقة  حالية، فسيتم إرسال بطاقة لك بالبر

ي غضون  
 
 أيام من اإلصدار.  10إل   7الذي قدمته المدرسة ف

 

 ؟ 2022الصيفية لعام  P-EBTس: ما هو المبلغ الذي سيحصل عليه الطالب المؤهلون لمزايا  

 دوالًرا.   391ج. سيحصل الطالب المؤهلون عل مزايا دفعة واحدة قدرها  

 

ي المدرسة؟ س: 
 
 ماذا لو أكملت للتو طلب طفلي الطالب للحصول عل وجبات مجانية ومخفضة السعر ف

ة ما بير    ي الفبر
 
ي   P-EBTسيحصل عل مزايا   2022يوليو    31و 2022يونيو    30ج: أي طالب يثبت أنه مؤهل ف

 
سبتمبر    12الصيفية إما ف

 . 2022سبتمبر   24أو   2022

 

 


