
ብዛዕባ ናይ 2022 ሓጋይ P-EBT ብተደጋጋሚ ዝሕተቱ ሕቶታት 

ብቑዕነት፦ 

ሕቶ. ንመደባት P-EBT ዝምልከት ናይ ብቕዓት መዐቀኒታት መን ይውስን? 

መልሲ. ናይ ክፍሊ ሕርሻ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ (USDA) ትካል ኣገልግሎት ምግብን ኣመጋግባን (FNS)። 

 

ጥቕምታት፦ 

ሕቶ. ጥቕምታት መዓስ እዩ ክወሃብ? 

መልሲ. ኣብ ዕድመ ትምህርቲ ንዝበጽሑ ተምሃሮ ዝኸውን ጥቕምታት በዚ ዝስዕብ መደብ ክወሃብ እዩ፦ 

ዝወሃበሉ ወርሒ ንተቐጠምቲ 
ዝቐርበሉ ዕለት 

ሰፕቴምበር 2021 05/25/2022 
ኦክቶበር 2021 05/25/2022 
ኖቬምበር 2021 06/14/2022 
ዲሴምበር 2021 06/14/2022 
ጃኑዋሪ 2022 06/14/2022 
ፌብሩዋሪ 2022 06/25/2022 
ማርች 2022 06/25/2022 
ኣፕሪል 2022 06/25/2022 
መይ 2022 06/25/2022 
ጁን 2022 07/25/2022 
ናይ ሓጋይ PEBT 
(ዕድመ ትምህርቲ 
ንዝበጽሑ ተምሃሮ) 

08/25/2022 

 

ናይ ሓጋይ PEBT፦ 

ሕቶ. ናይ P-EBT ጥቕምታት ኣብ 2022 ሓጋይ ክዕደል ድዩ? 

መልሲ. ኣብ ዕድመ ትምህርቲ ንዝበጽሑ ህጻናት ናይ 2022 ሓጋይ P-EBT ጥቕምታት ብሓደ ምምቕራሕ ኣብ 25 
ኦገስት 2022 ክወሃብ እዩ። 

 

ሕቶ. ናተይ ተማሃራይ ንናይ 2022 ሓጋይ P-EBT ብቑዕ እንተኾይኑ ብኸመይ ክፈልጥ እኽእል? 

መልሲ. ኣብ ዕድመ ትምህርቲ ንዝበጽሑ ህጻናት ብመንገዲ ሃገራዊ መደባት ምሳሕ ቤት ትምህርቲ ንነጻን ብዝተቐነሰ 
ዋጋን ናይ ቤት ትምህርቲ ምግቢ ብቑዓት ኮይኖም ዝተረኽቡ፣ ወይ ድማ ኣብ ቤት ትምህርቲ ብቑዕ ማሕበረሰብ 
(CEP) ዝተማህሩ ከምኡ’ውን ኣብ መወዳእታ ወርሒ ናይ 2021-2022 ናይ ትምህርቲ ዓመት ዝተመዝገቡን ን2022 
ሓጋይ P-EBT ብቑዓት እዮም። 

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


ብዛዕባ ናይ 2022 ሓጋይ P-EBT ብተደጋጋሚ ዝሕተቱ ሕቶታት 

 
ንናይ ሓጋይ 2022 P-EBT ብቑዕነት ምስ ኮቪድ ዝተተሓሓዘ ናይ ምትራፍ፣ ናይ ርሕቀት ትምህርቲ ወይ ትሑት ኣብ 
ቤት ትምህርቲ ምርካብ አድላዪነት የለን። 

 

ሕቶ. ናይ 2022 ሓጋይ P-EBT ጥቕምታት መዓስ እዩ ክወሃብ? 

ኣብ ዕድመ ትምህርቲ ንዝበጽሑ ህጻናት ናይ 2022 ሓጋይ P-EBT ጥቕምታት ንሓደ ግዜ ዝወሃብ ናይ $391 ጥቕሚ 
ኣብ 25 ኦገስት 2022 ክወሃብ እዩ። ጥቕምታት ናብቲ ነባር ናይ P-EBT ወይ EBT ካርድ ክለኣኸልኩም እዩ። ነባር ናይ P-
EBT ካርድ እንተዘይብልኩም ካብ መወሃቢ ኣብ ውሽጢ 7 ክሳብ 10 መዓልታት ናብቲ ቤት ትምህርቲ ዝሃቦ ኣድራሻ 
ብፖስታ ካርድ ክለኣኽ እዩ። 
 

ሕቶ. ብቑዓት ዝኾኑ ተምሃሮ ካብ ናይ 2022 ሓጋይ P-EBT ጥቕሚ ክንደይ ገንዘብ እዮም ዝረኽቡ? 

መልሲ. ብቑዓት ዝኾኑ ተምሃሮ ንሓደ ግዜ ዝወሃብ ናይ $391 ጥቕሚ ክረኽቡ እዮም። 

 

ሕቶ. ኣብ ቤት ትምህርቲ ብነጻን ብዝተቐነሰ ዋጋን ዝቐርብ ምግቢ ንምርካብ መመልከቲ ተማሃራይይ ጥራይ መሊአ 
እንተኾይነ ኸ? 

መልሲ. ዝኾነ ኣብ መንጎ 30 ጁን 2022ን 31 ጁላይ 2022ን ብቑዕ ኮይኑ ዝተረኽበ ተማሃራይ ናይ ሓጋይ P-EBT 
ጥቕሙ 12 ሴፕቴምበር 2022 ወይ ከዓ 24 ሴፕቴምበር 2022 ክረክብ እዩ። 

 

 

 


