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أغسطسفيالصيفيةمزاياإصدارسيتم

الصيفية لطالب الصفوف  ( لتقديم مزايا تم تفويض إدارة الخدمات االجتماعية بفيرجينيا ) - (أغسطس  ريتشموند، فرجينيا )

نظًرا ألن األمن الغذائي ال يزال يمثل تحديًا للعديد من األسر في فرجينيا خالل أشهر الصيف، يسر إدارة من رياض األطفال إلى الصف الثاني عشر.

ي.أن تكون قادرة على تقديم هذه المساعدة المؤقتة الموسعة لألفراد والعائالت التي تحتاج إلى دعم غذائ 

أو كانوا مؤهلين  جميع األطفال في سن المدرسة الذين التحقوا بمدرسة تمت الموافقة عليها للمشاركة في خدمة 

سيتم دوالًرا. مؤهلون لتلقي هذه المزايا الصيفية لمرة واحدة والتي تبلغ   - لتلقي وجبات مجانية أو مخفضة السعر خالل العام الدراسي 

.أغسطس  الصادرة مسبقًا، في  أو  تحميل المزايا على بطاقات 

أو  ة أيًضا أن اللوائح الفيدرالية قد تغيرت فيما يتعلق بانتهاء صالحية المزايا غير المستخدمة على بطاقات يجب أن تعلم األسر المؤهل

ستنتهي المزايا اآلن على غير المستخدمة بعد عام واحد من عدم وجود نشاط إنفاق. و غير النشطة. في السابق، كان يتم إزالة مزايا  

لالحتفاظ بالمزايا والحفاظ على حالة البطاقة نشطة، يجب لتي لم يجري عليها نشاط إنفاق لمدة تسعة أشهر، وفقًا لما يقتضيه القانون الفيدرالي.البطاقات ا

دة الوعي المتأثرين لزيا و تم إرسال اتصاالت وتعليمات إضافية إلى متلقي مزايا إجراء عملية شراء طعام مؤهلة في غضون تسعة أشهر.

وضمان قدرة األسر على تحقيق أقصى استفادة من هذه المزايا.

 

وتحتاج إلى موارد غذائية إضافية مؤهلة للحصول على المساعدة من خالل البرامج  قد تكون األسر غير المؤهلة للحصول على مزايا 

المجتمعية التالية:

  العائالت بالمساعدات  ،المدار بواسطة  يساعد الخط الساخن للجوع ،

 الحكومية ببرامج المساعدة وكذلك مجتمعهم في الطوارئ حاالت في الطعام خدمات بمقدمي المتصلين الساخنالغذائية ألطفالهم، يربط الخط 

-HAMBRE-8( أو 6479-348-866-1) HUNGRY-3-866-1ب  اتصل االستفسارات، من للمزيد. المختلفة االجتماعية والخدمات

877-1 (6273-842-877-1( ).) 

  يمكن ألسرSNAP  الذي يتطابق مع مزايا أيًضا االستفادة من برنامج ،SNAP  من حيث القيمة وكمية األموال

على قائمة المنافذ المشاركة يمكن العثور المتاحة عند شراء الفواكه والخضروات من أسواق المزارعين المشاركة ومحالت البقالة المجاورة.

.صفحة الويبباستخدام الخريطة التفاعلية الموجودة على 

  كبار السن المؤهلين في الحصول على الفاكهة والخضروات  يساعد برنامج

.هنا المحلياتصل بمركز العمليات واألعشاب المزروعة محليًا، مع دعم أسواق المزارعين والمزارعين المحليين في فرجينيا.

  محدد مواقع بنوك الطعام في فرجينيااستخدم الشراكات عبر الوالية لتوفير غذاء آمن وصحي لفيرجينيا. اتحاد بنوك الطعام في فرجينيايستغل 

للعثور على بنك طعام بالقرب منك.
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 1-1-2 اتصل بـ أيًضا لألفراد أو العائالت التي تحتاج إلى طعام إضافي أو موارد أخرى.  --ة تتوافر منظم 

 Virginia للحصول على معلومات حول البرامج المتاحة. موقع ويبأو تفصل بزيارة

علىاتصال  بمركز اتصل أو أو بزيارة  تفضلالصيفية،مزايا  بخصوص المساعدة أو المعلومات من لمزيد

 الجمعة(. إلى االثنين من مساًء، حتى صباًحا )منأومجانيرقمالرقم

###

إدارة الخدمات االجتماعية بفيرجينياحول 

من موظفي الوالية  2000، وهي واحدة من أكبر الوكاالت الحكومية في الكومنولث، من ما يقرب من (VDSSتتكون إدارة الخدمات االجتماعية بفيرجينيا )

سًما محليًا للخدمات االجتماعية ووكاالت العمل المجتمعي لتقديم خدمات ق 120موظف في  10000الذين يخدمون فيرجينيا بفخر إلى جانب أكثر من 

بضمان وصول سكان فيرجينيا إلى الخدمات والموارد البشرية عالية الجودة الالزمة  VDSSتلتزم إدارة  اجتماعية مهمة إلى أكثر مواطني فرجينيا تهميًشا.

تقدم الوكالة مجموعة واسعة من الخدمات والموارد في مجاالت  نفسهم وأسرهم ومجتمعاتهم.لتعزيز رفاههم الفردي والجماعي، وتشكيل مستقبل قوي أل

للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة  المساعدة الغذائية والطاقة، والرعاية البديلة والتبني، وإعالة الطفل، ومنع اإلساءة واإلهمال، من بين أمور أخرى كثيرة.
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