
ብቕልጡፍ ንምፍታሕ  

 

ናይሓጋይ ጥቕምታት ኣብ ኦገስት ክወሃብ እዩ

ኦገስት ክፍሊማሕበራዊ ኣገልግሎት ቨርጂንያ ካብ ንዝኾኑ ተማሃሮ ናይ ሓጋይ

ንኽህብ ፍቓድ ተዋሂብዎ ኣሎ። ኣብ ናይ ሓጋይ ኣዋርሕ ውሕስነት ምግቢ ንብዙሓት ስድራቤታት ቨርጂንያ ፈታኒ ኮይኑ ኣብ

ዝቕጽለሉ እዋን፣ ክፍሊማሕበራዊ ኣገልግሎት ቨርጂንያ ደገፍ ኣመጋግባ ዘድልዮም ንውልቀሰባትን ስድራቤታትን ግዝያዊ

ተወሳኺሓገዝክህብብምኽኣሉሕጉስ እዩ።

ኣብ ድንጋገ ብቕዓት ማሕበረሰብ ክሳተፍ ኣብ ዝጸደቐሉ ቤት ትምህርቲ ዕድምኦም ንትምህርቲ ዝበጽሑ ህጻናት ወይ ኣብ ድንጋገ

ብቕዓት ማሕበረሰብ ክሳተፍ ኣብ ዝጸደቐሉ ቤት ትምህርቲ ኣብ ናይ ትምህርቲ ዓመት ዝተማህሩ ኩሎም ዕድምኦም

ንትምህርቲ ዝበጽሑ ህጻናት ወይ ከዓ ነጻ ወይ ብዝተቐነሰ ዋጋ ምግቢ ንምርካብ ብቑዓት ዝነበሩ ነዚ ንሓደ ግዜ ዝወሃብ ናይ

ሓጋይጥቕሚብቑዓት እዮም።ጥቕምታትኣብ ኦገስት ናብቲ ነባር ናይ ወይ ካርድክለኣኸልኩምእዩ።

ብተወሳኺብቑዓት ዝኾኑ ስድራቤታት ኣብ ዘይንጡፋት ናይ ወይ ካርድታት ብሰንኪምውዳእ ኣገልግሎት አብ

ጥቕሚ ዘይወዓሉ ጥቕምታት ብዝምልከት ፌደራላዊ ደንብታት ከምዝተቐየሩ ከስተብህሉ ይግባእ። ቅድሚ ሕጂ ኣብ ጥቕሚ

ዘይወዓሉ ናይ ን ን ጥቕምታትድሕሪ ናይ ሓደ ዓመት ኣገልግሎት ተኣልዮም እዮም። ኣብዚ ሕጂ እዋን ብመሰረት ሕጊ

ፌደራል፣ ኣብ ካርድታት ዘለው ጥቕምታት ንትሽዓተ ኣዋርሕ ዝኾነ ኣገልግሎት ምስ ዘይህልዎም ናይ ኣገልግሎት ግዜኦም ክውዳእ

እዩ። ቐጻልነት ዘለዎ ጥቕምታት ንምርካብን ንጡፍ ኩነታት ካርዲ ንምዕቃብን፣ ኣብ ውሽጢ ትሽዓተ ኣዋርሕ ግቡእ ዕድጊ ምግቢ

ክግበር ኣለዎ። ተወሳኺ ርክባትን መምርሕታትን ንዝተጎድኡ ተቐበልቲ ን ን ብፖስታ ተላኢኹ ንዝያዳ ንቕሓትን

ስድራቤታት ነዞምጥቕምታትብዝለዓለ ደረጃ ክጥቀሙሉከምዝኽእሉን ንምርግጋጽ እዩ።

ንጥቕምታት ብቑዓትዘይኮኑንተወሳኺቀረብምግቢዘድልዮምንስድራቤታትበዞምዝስዕቡማሕበረሰብመሰረት

ዝገበሩመደባት ኣቢሎምሓገዝ ክረኽቡብቑዓትክኾኑይኽእሉ እዮም፦

 እዚብሃንገር ፍሪ ኣሜሪ ዝካየድ ሃገራዊመስመርስልኪጉዳያትጥሜት ንስድራቤታት ንደቆም ዝኸውን ናይ ምግቢ 

ሓገዝ እውን ይሕግዞም። እቲመስመርቴሌፎን ንደወልቲምስ ኣብከባቢኦምዝርከቡህጹጽወሃብቲሓገዝምግቢ

ከምኡውንብመንግስታዊመደባትሓገዝንዝተፈላለዩማሕበራዊ ኣገልግሎታትን የራኽቦም። ንተወሳኺሓበሬታብ

ወይብ ደውሉ።

 ስድራቤታት SNAP ክጥቀምሎም ዝኽእሉ ከምመደባትቨርጂንያፍሬሽማችእውንኣለው እዚ ድማ ኣብ ተሳተፍቲ 

ዕዳጋታት ሓረስቶትን ናይ ከባቢ ድኳናት ምግቢን ፍረታትን ኣሕምልትን ክገዝኡ ከለዉ SNAP ብዶላር ዝረኽቦ ረብሓታት 

mailto:media@dss.virginia.gov
https://www.hungerfreeamerica.org/en-us/
https://www.hungerfreeamerica.org/en-us/usda-national-hunger-hotline
https://vfm.leapforlocalfood.org/


 

ዘመሳስል እዩ። ዝርዝር ናይቶም ዝሳተፉ ሓገዝቲ ኣብ ድሕረ ገጾም ዝርከብ መስተጋብራዊ ካርታ ብምጥቃም ክትረኽብዎም 

ትኽእሉ ኢኹም።

 እቲ መደብኣመጋግባ ዕዳጋ ላዕለዎትሓረስቶት ብቑዓት ዝኾኑ ኣረጋውያን ኣብ ከባቢኦም ዝበቖሉ ፍረታት፣ ኣሕምልትን 

ኣትክልትን ንኽረኽቡ ብምሕጋዝ ኣብ ቨርጂንያ ንዝርከቡ ዕዳጋታት ናይቲ ከባቢ ሓረስቶትን ይድግፍ። ኣብዚንናይ ከባቢ 

ማእከል ስርሒታት ተወከሱ።

 እቲ ፌደረሽን ባንክታትምግቢቨርጂንያ ኣብ መላእ እታ ግዝኣት ዝርከብ ሽርክነት ብምጥቃም ጥዕናን ውሕስነት ዘለዎ 

ምግቢ ዘለዋ ቨርጂንያ ክትከውን ይገብር። ኣብጥቓኹምዝርከብ ናይምግቢባንክ ንምርካብቨርጂንያፉድባንክሎኬተር

ተጠቐሙ።

 ተወሳኺምግቢወይካልእ ጸጋታት ንዘድልዮምውልቀሰባትወይስድራቤታት እውን ቨርጂንያ ኣሎ።ብዛዕባ ዘለው 

መደባት ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ኣብ 2-1-1 ደውሉ ወይ ከዓ ናይ ድሕረ ገጽ ተወከሱ።

ንተወሳኺ ሓበሬታ ወይ ሓገዝ ብዛዕባ ናይ ሓጋይ P-EBT ጥቕሚ ኣብዚ ተወከሱ  ወይ ንማእከል ጻውዒት P-EBT ብ1-

866-513-1414 (ነጻ ስልኪ) ወይ 804-294-1633 (ካብ 7 ቅ.ቐ - 6 ድ.ቐ ካብ ሰኑይ - ዓርቢ) ተራኸቡ።

ብዛዕባክፍሊማሕበራዊኣገልግሎትቨርጂንያ

ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ቨርጂንያ (VDSS) ሓደ ካብቶም ዓበይቲ መንግስታዊ ትካላት ኮመንዌልዝ ኮይኑ ብኣስታት 2,000 

ሃገራዊ ሰራሕተኛታት ዝቖመ እዩ፤ ምስ ልዕሊ 10,000 ሰራሕተኛታት ናይ 120 ከባብያዊ ክፍልታት ማሕበራዊ ኣገልግሎታትን 

ማሕበረሰባዊ ስጉምቲ ትካላትን ብምኻን ብኹርዓት ብምግልጋል ንኣዝዮም ተቓላዕቲ ዝኾኑ ዜጋታት ቨርጂንያ ወሳኒ ማሕበራዊ 

ኣገልግሎታት ንምቕራብ የገልግሉ። ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ቨርጂንያ (VDSS) ቨርጂንያውያን ኣብ ውልቃውን ሓባራውን ሂወቶም 

ብጽቡቕ ንምዕባይ ዘድሊ ልዑል ጽሬት ዘለዎ ሰብኣዊ ኣገልግሎታትን ጸጋታትን ንምርካብ፣ ከምኡ’ውን ንገዛእ ርእሶም፣ ንስድራቤቶምን 

ማሕበረሰቦምን ድልዱል መጻኢ ንምቕራጽ ድልው እዩ። እቲ ትካል ኣብ መዳያት ሓገዝ ምግብን ጸዓትን፣ መዕበዪ ህጻናትን ወሲድካ 

ምዕባይን፣ ደገፍ ህጻናት፣ ከምኡ’ውን ምክልኻል ግህሰትን ሸለልትነትን ካልኦትን ሰፊሕ ኣገልግሎታትን ጸጋታትን ይህብ። ንተወሳኺ 

ሓበሬታ ዝስዕብ ድሕረ ገጽ ተወከሱ dss.virginia.gov.። 

https://vfm.leapforlocalfood.org/
https://www.vda.virginia.gov/sfmnp.htm
https://www.vda.virginia.gov/sfmnp.htm
https://vafoodbanks.org/
https://vafoodbanks.org/virginia-food-bank-locator/
https://211virginia.org/consite/index.php
http://pebtva.com/
https://www.dss.virginia.gov/

