
 تفضل بزيارة COVID.Virginia.gov/app لتنزيل تطبيق Virginia Resources 19-COVID للهواتف المحمولة من أجل الوصول بسهولة
 إلى األمور المهمة والموارد القابلة للتنفيذ من Virginia 1-1- 2 و CommonHelp وغيرها من الوكاالت الحكومية والفيدرالية.

سيتم شحن اإلعانات تلقائيًا على بطاقة P-EBT أو EBT الحالية. إذا كانت هذه هي المرة 
األولى التي تتلقى فيها اإلعانات، فسيتم إرسال بطاقة P-EBT مشحونة مسبقًا بالبريد إلى 

العنوان الحالي في سجل الطالب أو ستُضاف األموال إلى بطاقة SNAP EBT لديك. تأكد 
من صحة عنوانك في سجالت أقسام المدرسة المحلية. تتوفر تفاصيل إضافية للبرنامج مثل 

مبالغ اإلعانات وتواريخ اإلصدار على موقع PEBTva.com. إذا كنت ترى أن لديك طالب 
مستحقين في منزلك ولم يحصلوا على إعانات من برنامج P-EBT، فيُرجى االتصال بمركز 

االتصال على الرقم 866 -513-1414 أو804 -294- 1633 بعد 15 مارس 2021.

ماذا يحدث بعد ذلك؟

تسوق عبر اإلنترنت أو شخصيًا 
يمكن استخدام بطاقات P-EBT لشراء السلع الغذائية المستحقة في أي مكان يقبل التعامل بتلك 

 البطاقات. يمكنك أيضاً شراء البقالة من خالل منصات على اإلنترنت، من بينها أمازون، 
 ووول مارت 

وأغذية اليون وآلدي،

التسجيل في برنامج P-EBT اختياري وال يؤثر عىل استحقاقك للحصول الوجبات السريعة من مدرستك. باإلضافة 

 .P-EBT إىل ذلك، ال تنطبق قواعد اعتبار الشخص األجنبي عبًئا عىل الدولة )العبء العام( عىل إعانات

P-EBT تحديثات برنامج

P-EBT هو برنامج فيدرالي يقدم المساعدة الغذائية لألسر بسبب إغالق 
المدارس نظًرا لجائحة COVID-19. إن الطالب المستحقين للحصول على 

وجبات مجانية أو بأسعار مخفضة في إطار برنامج التغذية المدرسية الوطني 
)NSLP( مؤهلون للحصول على إعانات برنامج P-EBT إذا كانوا يتعلمون 

عن بعد خالل الجائحة.

الطالب الذين يحضرون للمدارس العامة افتراضيًا بنسبة %100   	
والطالب الذين يلتحقون بالمدارس العامة وفًقا للطريقة المختلطة 

)مزيج من التعليم في المدارس والتعليم االفتراضي( مستحقون للحصول 
.P-EBT على إعانات

وسيستمر إصدار إعانات P-EBT حتى نهاية العام الدراسي 2020- 	
2021. سيبدأ اإلصدار التالي في 17 مارس.

كيف يمكنني تفعيل بطاقتي؟
 )PIN( تتضمن المعلومات السرية التي توضح بالتفصيل كيفية إدخال رقم التعريف الشخصي

لبطاقتك في الظرف الذي يحتوي على بطاقتك. يمكنك أيًضا االتصال على الرقم 1 -281-866-
2448، أو زيارة www.connectEBT.com أو تنزيل تطبيق ConnectEBT على هاتفك 

المحمول. إذا فقدت بطاقة P-EBT التي أُصدرت مسبقًا أو تخلصت منها، فيُرجى االتصال 
بتطبيق ConnectEBT على الرقم 1 -2448-281-866.

برنامج 
تحويل 

اإلعانات 
إلكترونيًا 

خالل الجائحة 
)P-EBT(

PEBTVA.com

جديد!

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة

من هو المستحق؟



 

 

 

 
 

 قسم برامج اإلعانات

 (P-EBTاألسئلة المتداولة حول برنامج تحويل اإلعانات إلكترونيًا خالل الجائحة )

 2021مارس  8تم التحديث في 

 )سيتم تحديث هذه المعلومات عند توفر معلومات إضافية.(

 
 https://www.dss.virginia.gov/benefit/pebt.cgiرابط الصفحة: 

 االستحقاق

 ؟(P-EBTما هو الغرض من برنامج تحويل اإلعانات إلكترونيًا خالل الجائحة ) .1

( هو توفير المساعدات الغذائية التكميلية للطالب المستحقين الذين P-EBTالغرض من برنامج تحويل اإلعانات إلكترونيًا خالل الجائحة )

 .COVID-19يتعلمون في مناطق نائية أو مختلطة بالكامل بسبب إغالق المدارس إزاء جائحة 

 ؟P-EBTمن هو الشخص المستحق للحصول على إعانات برنامج   .2

     ضة السعر، أو االلتحاق بإحدى المدارس المسجلة في يجب أن يتأهل الطالب المؤهلون للحصول على وجبات مجانية أو مخف

 بمدرسة تطبق برنامج االستحقاق المجتمعي.، أو برنامج اإلفطار المدرسي الوطني، أو االلتحاق برنامج التغذية المدرسية الوطني

. أما األسر التي كانت تتلقى سابقاً 2021-2020خالل العام الدراسي  P-EBTيحصل الطالب المستحقون على إعانات برنامج 

فستحصل على إعانات جديدة تضاف تلقائياً إلى بطاقة برنامج المساعدات الغذائية التكميلية  P-EBTمن برنامج مساعدات تغذية تلقائية 

(SNAP) EBT  أو بطاقةP-EBT إذا كنت مستحقًا حديثًا، فسيتم إرسال بطاقة .P-EBT  إليك بالبريد أو ستُضاف األموال إلى بطاقة

SNAP EBT .لديك 

 نت مستحقًا؟كيف يمكنني معرفة ما إذا ك .3

وجبات مجانية أو بأسعار ستتصل المدارس المسجلة مباشرةً باألسر المستحقة. إذا لم تكن متأكًدا مما إذا كان طفلك يحصل على 

االتصال بمدرسة طفلك للتحقق من الموافقة. وال يتعين على األسر المستحقة أن تتقدم بطلب للحصول على إعانات مخفضة، فيُرجى

 .P-EBTبرنامج 

، فيُرجى االتصال بمركز االتصال من P-EBTذا كنت ترى أن لديك طالب مستحقين في منزلك ولم يحصلوا على إعانات من برنامج إ

أو  2021مارس  15 بعد 1633-294-804أو  1414-513-866مساًء على الرقم  6صباًحا حتى  7االثنين إلى الجمعة من الساعة 

 EBT-P.نموذج االستعالم عن استخدام 

 ؟P-EBTهل طالب التعليم المنزلي مستحقون للحصول على إعانات برنامج  .4

غير موجه للطالب الذين يتلقون وجبات مجانية أو بأسعار مخفضة في مدرسة مسجلة في برنامج التغذية  P-EBTال. فإن برنامج 

 (.NSLPالمدرسية الوطني )

 ؟P-EBTهل يحق للطالب في مرحلة ما قبل المدرسة الحصول على إعانات برنامج  .5

التحقوا ببرنامج مرحلة ما قبل  إال إذا P-EBT ال يحق لطالب مرحلة ما قبل المدرسة )هيد ستارت( الحصول على إعانات برنامج

(. وتتلقى بعض برامج هيد ستارت وجبات من خالل مصادر تمويل NSLPالمدرسة )هيد ستارت( في مدرسة مسجلة في برنامج )

لبة بموجب أخرى، وال يحق للطالب الذين يحضرون هذه البرامج الحصول عليها. ال يحق لطالب )هيد ستارت( الذين لم يتقدموا بمطا

 .P-EBTأو برنامج اإلفطار المدرسي الوطني الحصول على إعانات برنامج  NSLPبرنامج 

 للطالب المستحقين؟ P-EBTمن يحصل على إعانات برنامج  .6

للوالدين أو الوصي الذي حدده قسم المدرسة للطالب المستحق للحصول على وجبات مجانية أو  P-EBTسيتم إصدار إعانات برنامج 

 مخفضة. بأسعار

 

 

https://www.dss.virginia.gov/benefit/pebt.cgi
https://www.doe.virginia.gov/support/nutrition/resources/faqs.shtml
https://www.doe.virginia.gov/support/nutrition/statistics/index.shtml
https://www.doe.virginia.gov/support/nutrition/statistics/index.shtml
https://vdss-prod-ct.dynamics365portals.us/ebt-land/
https://vdss-prod-ct.dynamics365portals.us/ebt-land/


 

 

 ؟P-EBTهل الطالب من غير المواطنين مستحقون للحصول على إعانات برنامج  .7

إذا كانوا مستحقين للحصول على وجبات مدرسية مجانية بأسعار  P-EBTيستحق الطالب من غير المواطنين للحصول على إعانات 

 (.NSLPمخفضة في مدرسة مسجلة في برنامج )

 P-EBTإعانات برنامج 

 ؟P-EBTمتى سيتم إصدار إعانات  .8

 إلى األسر المستحقة وفقًا للجدول التالي: P-EBTستُصرف إعانات برنامج 

 
 تاريخ اإلصدار فترة اإلعانة

 2021مارس  17 2020نوفمبر  – 2020أكتوبر 

 2021مارس  20 2021يناير  – 2020ديسمبر 

 2021مارس  25 2021فبراير 

 2021أبريل  25 2021مارس 

 2021مايو  25 2021أبريل 

 2021يونيو  25 2021مايو 

 2021يوليو  25 2021يونيو 

 

 ؟P-EBTأين يمكنني استخدام بطاقة إعانات  .9

. معظم تجار التجزئة لديهم الفتات تشير إلى أنهم يقبلون بطاقات SNAPفي أي متجر يقبل بطاقة  P-EBTيمكن استخدام بطاقة إعانات 

SNAP  أو بطاقاتEBT ومن الممكن أيًضا استخدام بطاقات .P-EBT  لشراء السلع الغذائية من خالل منصات على شبكة اإلنترنت مثل

 Virginia.شراء الغذاء التجريبي على شبكة اإلنترنت في أمازون، وآلدي، وأغذية اليون، ووول مارت بصفتها جزء من برنامج

 ؟P-EBTما الذي يمكنني شراؤه ببطاقة إعانات  .10

، باستثناء SNAP. معظم األطعمة مستحقة في برنامج P-EBTباستخدام بطاقة  SNAPيمكنك شراء أي طعام مستحق من برنامج 

وزارة الزراعة في على موقع  SNAPاألطعمة الجاهزة واألطعمة التي تُباع ساخنة. كما تُتاح قائمة بالطعام الذي المستحق من برنامج 

 على شبكة اإلنترنت. (USDAالواليات المتحدة )

 في وقت واحد ؟ P-EBTستخدام جميع إعانات هل يجب علي ا .11

 غير المستخدمة من البطاقة. P-EBTكال. سيتم ترحيل النقود من شهر إلى آخر. بعد عام واحد، ستُحذف إعانات 

 ؟P-EBTماذا ينبغي لي أن أفعل إذا لم أرغب في الحصول على إعانات  .12

عند استالمها. فعليك إتالف البطاقة عن طريق  P-EBTص من بطاقة التخل P-EBTيجب على األسر التي ال ترغب في استخدام إعانات 

يوًما. يمكنك االتصال  365متاحة لك لمدة  P-EBTقطع الشريط المغناطيسي والتخلص منها بأمان. وإذا غيّرت رأيك، فستكون إعانات 

لمدة تصل إلى سنة واحدة. كما ال يمكن نقل  P-EBTللوصول إلى إعانات  2448-281-866-1على الرقم  ConnectEBTبـتطبيق 

 وال ينبغي منحها ألي شخص آخر. P-EBTإعانات 

 ؟EBT-Pفي إصدارات سابقة من برنامج  لم يتم الحصول عليهاكيف أطلب الحصول على إعانات مستحقة  .13

، فيُرجى االتصال بمركز االتصال من االثنين إلى الجمعة من (2020لإلصدارات السابقة )ربيع وخريف  P-EBTلالستعالم عن إعانات 

نموذج االستعالم  أو استخدام 2021مارس  15 بعد 804-294-1633أو  866-513-1414مساًء على الرقم  6صباًحا حتى  7الساعة 

 EBT-P.عن 

 
 
 
 
 

https://www.governor.virginia.gov/newsroom/all-releases/2020/may/headline-856993-en.html
https://www.governor.virginia.gov/newsroom/all-releases/2020/may/headline-856993-en.html
https://www.fns.usda.gov/snap/eligible-food-items
https://www.fns.usda.gov/snap/eligible-food-items
https://www.fns.usda.gov/snap/eligible-food-items
https://vdss-prod-ct.dynamics365portals.us/ebt-land/
https://vdss-prod-ct.dynamics365portals.us/ebt-land/
https://vdss-prod-ct.dynamics365portals.us/ebt-land/
https://vdss-prod-ct.dynamics365portals.us/ebt-land/


 

 

 ؟P-EBTكيف تم تحديد مبالغ إعانات  .14

 المعايير P-EBTإصدار 

P-EBT 1 –  2020ربيع 
مبلغ محدد في اليوم كان سيحصل الطالب مقابله على وجبات مجانية أو بأسعار مخفضة، 

 العامة.لوال حالة الطوارئ الصحية 

P-EBT 2 –  2020خريف 
مبلغ محدد في اليوم كان سيحصل الطالب مقابله على وجبات مجانية أو بأسعار مخفضة 

 خالل شهري أغسطس وسبتمبر، لوال حالة الطوارئ الصحية العامة.

P-EBT 3 –  2020أكتوبر 

 2021حتى يونيو 

المدارس )نائية أو مختلطة  يبلغ متوسط عدد أيام الدراسة في الوالية لكل نوع من أنماط
 دوالر. 82. 6بالكامل( مضروباً في مبلغ اإلعانة اليومية البالغ 

 
 P-EBTمعلومات عن بطاقة 

 ؟P-EBTماذا أفعل إذا فقدت بطاقة  .15

 يمكنك طلب بطاقة بديلة بإحدى الطرق الثالث.

 لإلبالغ عن فقدان بطاقتك وطلب استبدالها. 2448-281-866-1على الرقم  ConnectEBT.( االتصال بتطبيق 1) 

لت عبر تطبيق 2)  ، فيمكنك طلب بطاقتك باستخدام بيانات اعتماد تسجيل الدخول.  ConnectEBT.( إذا سجَّ

على هاتفك المحمول، فيمكنك طلب بطاقة بعد تسجيل الدخول. قد تستغرق البطاقة البديلة  ConnectEBT.( إذا قمت بتنزيل تطبيق 3)

 أيام عمل حتى تصل إليك. 10إلى  7من 

 ( لبطاقتي؟PINكيف يمكنني إدخال رقم التعريف الشخصي ) .16

تي توضح بالتفصيل كيفية وإدارة حساب اإلعانات. كما تتضمن المعلومات السرية ال P-EBTلبطاقة  PINلديك ثالث طرق إلدخال 

 ( لبطاقتك في الظرف الذي يحتوي على بطاقتك.PINإدخال رقم التعريف الشخصي )

 ثالثة خيارات:

 2448-281-866-1على الرقم اتصل  ●

ل الدخول /connectebt.comتفضل بزيارة ●  وسّجِّ

ل   ●  هاتفك المحمولعلى ConnectEBTتطبيق نّزِّ

 عندما يُطلب منك:

 رقًما والموجود في مقدمة البطاقة 12المكون من  EBTإدخال رقم بطاقة  .1

إدخال تاريخ ميالد الطفل األكبر الذي يتلقى وجبات مجانية أو بأسعار مخفضة. )ستحتاج إلى إدخال تاريخ ميالد الطفل األكبر  .2
 سنًا الذي يتلقى وجبات مجانية أو بأسعار مخفضة(

(. )إذا كانت هناك حاجة في أي وقت SSNأرقام من رقم الضمان االجتماعي ) 4( عندما يُطلب منك إدخال آخر 0000أدخل ) .3

 (0000-00-000، فسيكون الرقم SSNإلى رقم الضمان االجتماعي الكامل 

 ( مكون من أربعة أرقام )أربعة أرقام ستتذكرها(PINأدخل رقم تعريف شخصي ) .4

 
 أسئلة أخرى

 

 عائلتي بحاجة إلى الطعام اآلن ، ماذا يمكننا أن نفعل ؟ .17

تعمل العديد من المدارس والمواقع المجتمعية على توزيع وجبات الطعام على الطالب في سن المدرسة اآلن. للعثور على مواقع في 

وني لقسم المدرسة المحلية. أو تفضل بزيارة الموقع اإللكتر 877-877إلى  COMIDAأو  FOODمنطقتك، أرسل رسالة نصية بكلمة 

االستمرار في المشاركة في برامج المساعدة الغذائية األخرى، مثل الوجبات التي  P-EBTيمكن للطالب واألسر التي تتلقى إعانات 

)مساعدة SNAPبرنامج محل المساعدات األخرى. إذا لم تحصل عائلتك مسبقًا على إعانات P-EBTتقدمها المدارس. ال يحل برنامج 

. 4370-635-855-1أو باالتصال على الرقم  CommonHelpغذائية(، فعليك تقديم طلب الحصول على المساعدة على الفور بزيارة 

  1-1-2مساعدات الغذائية األخرى في منطقتك، اتصل على الرقم للحصول على معلومات عن ال

 

 محل برامج الوجبات المدرسية؟ P-EBTهل يحل برنامج  .18

https://www.connectebt.com/
https://www.connectebt.com/
https://www.dss.virginia.gov/benefit/snap.cgi
http://www.commonhelp.virginia.gov/


 

 

االستمرار   P-EBTال يحل محل برامج المساعدة الغذائية األخرى في المدارس. يمكن للطالب واألسر التي تتلقى إعانات  P-EBTال، 

 لغذائية المدرسية األخرى مثل الوجبات السريعة.في المشاركة في برامج المساعدة ا

 عبئًا على الدولة )العبء العام(؟ P-EBTهل يجعلني برنامج  .19

. ال، هذا ال يحدث. ال يؤثر استخدام P-EBTال تنطبق معايير اعتبار الشخص األجنبي عبئًا على الدولة )العبء العام( على إعانات 

مجال الهجرة. ال تنطبق معايير اعتبار الشخص األجنبي عبئًا على الدولة على إعانات على وضعك أو وضع طفلك في  P-EBTإعانات 

P-EBT هذه اإلعانات مخصصة لألسر التي لديها طالب مستحقون للحصول على وجبات مدرسية مجانية بأسعار مخفضة في مدرسة .

 (.NSLPمسجلة في برنامج التغذية المدرسية الوطني )

 إذا انتقلت عائلتي لمكان آخر؟ P-EBTماذا سيحدث لبطاقة  .20

عنوان البريد الحالي المدون في سجل طفلك المدرسي. إذا لم يكن هذا  Virginia (VDSS)سيستخدم قسم الخدمات االجتماعية في 

لمحلية مع أقسام المدرسة ا VDSS. سيعمل VDSSعلى أنها يتعذّر تسليمها في نظام  P-EBTالعنوان صحيًحا، فسيتم تسجيل بطاقة 

ويحاول االتصال بك للحصول على بيانات العنوان البريدي المصوبة. اتصل بالمدرسة اآلن، إن أمكن، لتحديث العنوان في سجل طفلك 

صباًحا  7فيُرجى االتصال بمركز االتصال من االثنين إلى الجمعة من الساعة  ولم يتم االتصال بك، P-EBTإذا لم تستلم بطاقة  المدرسي.

 EBT-P.نموذج االستعالم عن أو استخدام  2021مارس  15 بعد 804-294-1633أو  866-513-1414اًء على الرقم مس 6حتى 

https://vdss-prod-ct.dynamics365portals.us/ebt-land/
https://vdss-prod-ct.dynamics365portals.us/ebt-land/
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