
 2022ـی هاو�ین   P-EBTپرس�ارە دوو�ارەکاین 

 شا�ستەبوون: 

 د�اری دەکات؟ P-EBTپرس�ار: �ێ پێوەری شا�ستەبوون بۆ پرۆگرامەکاین 

م: وەزارەیت کشتوکا�ڵ و�ال�ەتە �ەکگرتووەکاین ئەم��کا   . )FNSخزمەتگوزاری خۆرا� و ئاژا�� کەرەستە خۆرا�ەک�ان (، )(USDAوە�ڵ

 

 سوودەکان: 

 پرس�ار: کەی دەرماڵەکە دەدر�ت؟ 

ین تەمەین قوتابخانە بە گ��رەی ئەم خشتە�ەی خوارەوە دەدر�ت:  م: دەرماڵەکە بۆ مندا�ڵ  وە�ڵ

 دەرکردن 
گ

 بەردەست بۆ بەکار�ەران  مان�
 05/25/2022 2021ئە�لو� 

�ین �ەكە�   05/25/2022 2021��ش
�ین دووە�    06/14/2022 2021��ش

 06/14/2022 2021کانوین �ەکە� سا�ڵ 
 06/14/2022 2022کانوین دووە� سا�ڵ 

 06/25/2022 2022ش��ایت 
 06/25/2022 2022ئاداری 
 06/25/2022 2022ن�ساین 
 06/25/2022 2022ئا�اری 

 07/25/2022 2022حوزەیراین 
P-EBT   ـی هاو�نە (تەمەین

 قوتابخانە)
08/25/2022 

 

P-EBT  :ـی هاو�نە 

 دابەش دەک��ت؟  2022بۆ هاو�ین  EBT-Pپرس�ار: ئا�ا سوودەکاین 

ین تەمەین قوتابخانە، سوودەکاین  م: بۆ مندا�ڵ  دەدر�ت.  2022ی ئایب 25بە�ەک جار لە  2022ی هاو�ین P-EBTوە�ڵ

 

 ؟2022ی هاو�نە�ە P-EBTشا�ستەی  پرس�ار: چۆن دەزانم ئا�ا قوتاب�ەکەم

ین تەمەین قوتابخانە  م: مندا�ڵ او لە ڕ�گەى پرۆگرامە ن�شت�مان�ەکاین ژەمە خۆرا�ەکاین   وە�ڵ شا�ستەن بۆ ژەمە خۆرا� بەخۆڕایی و داشکێ�ن
 سا�ڵ خ��ن و)، CEPقوتابخانە، �ان چوونە قوتابخانەی دابینکردین شا�ستەی کۆمەڵگە (

گ
ن مان� بەشدار بوو   2022-2021دین لە دواینی

 . 2022ی هاو�نەی P-EBTبن، ئەوە شا�ستەن بۆ 

 
�ووین لە دوورەوە �ان داوا�اری ئامادەبووین کەمکراوە ن�ە بۆ شا�ستەبووین  ـی  P-EBTهیچ ئامادە نەبوون�� پەیوەست بە کۆڤ�د، ف�ێی

 . 2022هاو�ین 

 

 

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


 2022ـی هاو�ین   P-EBTپرس�ارە دوو�ارەکاین 

 دەدر�ت؟  2022ـی هاو�ین P-EBTپرس�ار: کەی سوودەکاین 

ین تەمەین قوتابخانە، سوودەکان بە �ەک پارەدان بە  دەرماڵەکە دەخ��تە سەر   دەدر�ت.  2022ی ئایب  25لە  391بڕی $بۆ مندا�ڵ
در�ت لەە ال�ەن P-EBTئەگەر کارت��  ی ئ�ستات. EBT�ان  P-EBTکاریت  ـت ن�ە، کارت�کت بۆ ناون�شاین دابینکراوی پ�شووتر دەن�ێی

.  10بۆ   7ماوەی قوتابخانە لە   ڕۆژ لە دەرکردین
 

 وەردەگرن؟  2022ی هاو�ین P-EBTپرس�ار: قوتاب�این شا�ستە بڕی چەند بۆ دەرماڵەی 

م: قوتاب�این شا�ستە سوود�� �ەک جارەی بڕی $  وەردەگرن.  391وە�ڵ

 

اوەکان  لە قوتابخانەکە تەواو کرد ب�ت؟  پرس�ار: �پ دەب�ت ئەگەر تازە داوا�اری قوتاب�ەکەم بۆ ژەمە خۆرا�ە بەخۆڕایی و داشکێ�ن

م: هەر قوتاب�ەک بە شا�ستە بزان��ت لە نێوان  ـێ هاو�نە�ان لە   P-EBTدەرماڵەی  2022ی تەموزی 31و  2022حوزەیراین   30وە�ڵ
 وەردەگرن.  2022ی ئە�لو� 24�ان   2022ی ئە�لو� 12

 

 

 


