
 گنرگ یەواچرەس ۆب وارخکیڕ ینتشیەگسەد ۆب COVID-19 Virginia Resources یلیابۆم ینشیەکیلپەئ یندنازەباد ۆب ەکب COVID.Virginia.gov/app ینادرەس
.ناکەیڵاردیف اگزەد و تەیالیو یەکید یناکاگزەد و پڵێهنمۆک ،اینیجریڤ 211 ەل 

EBT نای P-EBT یتراک رەس ەنێرخەد ەناراکدوخ ناکەدووس
 ،تیرگەدرەو ناکەدووس ەتراج مەکەی ەمەئ رەگەئ .تاتسێئ ی

 یرامۆت ەل تاتسێئ یناشینوان ۆب P-EBT یوارکراب یکێتراک

 رەس ەتێرخەد ەکەراپ نای تێردرێنەد ەکەیباتوق یەناخباتوق

 یرامۆت ەل تەکەناشینوان ەک ەباینڵد .تۆخ یSNAP EBT یتراک

 یرتایز یرایناز .ەتسورد تییۆخوان یەناخباتوق یەگنامرەف

 ەل ندرکشەباد یناکەتوەکێڕ و ەکەدووس یناکەڕب کەو ەکەمارگۆرپ
PEBTva.com یناکەدووس رەگەئ.نتسەدرەب P-EBT ماڵەب تیرگانرەو 

 ەیاکت ،نەه ادتەکەداوەناخ ەل ەتسیاش یباتوق ەک تیەکەد تسەه

 نای 8665131414 ەرامژ ەب ەکب یرازوگتەمزخ یدنەوان ەب یدنەویەپ

.2021 یرادائ ی15 یاودەل 8042941633

؟ەیچ رتاود یواگنەه

 یسەک یەوێش ەب نای نیالنۆئ ەب ندرکڕازاب
 ەنانێوش وەل ەتسیاش یندراوخ ینیڕک ۆب تێرکەد P-EBT یناکەتراک
 تیناوتەد اهەورەه .ەوارکدنەسەپ ادیایت SNAP یناکەتراک ەک نێبراکەب
  ـAmazon، Walmart کەو ،تیڕکب ناکەنیالنۆئ ەمرۆفتالپ ەل ناکەلەپولەک
Food Lion و Aldi.

 .تەکەناخباتوق ەل "ۆڕب و ەرگرەو یناکەکارۆخ ەمەژ" ینترگرەو ۆب تنووبەتسیاش رەس ەتاکان راک و ەیەناشخەبۆخ P-EBT یمارگۆرپ ەل ندرک یرادشەب
 .تێبان ێجەبێج P-EBT یناکەدووس رەس ەب یتشگ یکرەئ یناکاسێڕ ،اهەورەه

ندنایەگ

P-EBT یەزات یڵاوەه

P-EBT یکارۆخ یتەمرای ەک ەیڵاردیف یکێمارگۆرپ 
 ەناخباتوق ینتسخاد یۆهەب تاکەد ناکەنازێخ یشەکشێپ
 یکارۆخ ەمەژ یەتسیاش یەنایباتوق وەئ .19-دیڤۆک یۆهەب
 یمەژ یمارگۆرپ ىەگێڕ ەل نوارنێکشاد نای ییاڕۆخەب
 P-EBT ۆب نەتسیاش ینامیتشین یەناخباتوق یۆڕەوین
.ننێوخەد نیالنۆئ ەب ەکاتەپ یەوام ەل رەگەئ

▶	  یموکح یەناخباتوق ەنیچەد %100 یەژێڕ ەب یەنایباتوق وەئ
 ەناخباتوق ەنچەد ەتێوائ زاوێش ەب یەنایباتوق وەئ و
 و ەناخباتوق وان یەوەنتو ەناو یکەیەتێوائ) ناکەیموکح
.نیــP-EBT ینترگرەو یەتسیاش (ڵەوچریڤ یزاوێش

▶	  یندنێوخ یڵاس یاتۆک ات P-EBT یناکەدووس ینادێپ
 رادائ ی17 ەل ووتاهاد ینادێپ.نبەد ماوەدرەب 2020-2021

.تێبەد

؟مەکەد کالاچ مەکەتراک نۆچ

 وان ەتێرخەد PIN یناناد یتەینۆچ یناکەیرایناز ینتساراپ

 ەب یدنەویەپ تیناوتەد اهەورەه.ەیادتەکەتراک ڵەگەل ەک ەکەفرەز
 تیەکب www.connectEBT.com ینادرەس ،تیەکب ەکب 18662812448

.تینێزەباد تەکەلیابۆم رەس ەل ConnectEBT ینشیەکیلپەئ نای

 یدنەویەپ ،ەوادتێڕف نای ەوودرک نوو تۆخ یP-EBT یرتووشێپ یتراک رەگەئ
.18662812448 یەگێڕ ەل ەکب ConnectEBT ەب

 یەوەنتساوگ
 یدووس
 ینۆرتکیلەئ
(P-EBT) ییاتەپ

PEBTVA.com

!ێون

ەکب ەناتیاسبێو مەئ ینادرەس رتایز یرایناز ۆب

؟ەیەتسیاش ێك



 

 

 
 
 

ی ی بەش 
 
 سوود پرۆگرامەکان

 P-EBT دەربارەی گشتیەکان پرسیارە
 نوێکراوەتەوە 2021 ئاداری ی8 لە

 (.دەکرێت بەردەست و دەکرێتەوە نوێ زیاتر زانیاری وەک زانیاریە ئەم)
 

 https://www.dss.virginia.gov/benefit/pebt.cgi :الپەڕە لینیك

 شایستەبوون

 چیە؟ P-EBT لە مەبەست ئایا .1

ی سوودی گواستنەوەی پرۆگرایم لە مەبەست ۆن  ی بۆ (P-EBT) پەتا ئەلیکتر ی پێشکەشکردن   شایستەکان قوتابیە بە خواردەمەنیە یارمەنر

ی بەهۆی دەخوێن  ی ئاوێتە یان ئۆنالین تەواو شێوازی بە کە   .19-کۆڤید بە پەیوەست قوتابخانەی داخستن 

ی شایستەی ک ی .2 ی وەرگرتن 
 
 ؟P-EBT سوودەکان

ی خۆرایک ژەمە شایستەی قوتابیەکان پێویستە او یان بەخۆڕان 
 ژەیم پرۆگرایم لە بێت بەشدار کە قوتابخانەیەک بچنە ،بن داشکێت 

ی ژەیم پرۆگرایم ،قوتابخانە نیوەڕۆی ی قوتابخانەیەیک لە بن بەشدار یان قوتابخانە بەیان  ی دابینکردن   قوتابیە.کۆمەڵگە شایستەبوون 

ی شایستەکان ی ماوەی لە P-EBT سوودەکان 
 

ی ساڵ  وەرگرتووە ــیانP-EBT پێشووتر خانەوادانەی ئەو.وەردەگرن 2021-2020 خوێندن 

ی پرۆگرایم بۆ نوێ سوودی خودکارانە ی یان EBT (SNAP) خۆراکییان یارمەنر ی ،بوویت شایستە تازە ئەم.دەکرێت زیاد P-EBT کارنر  کارنر

P-EBT درێت بۆت پۆستە بە ر
ی بۆ پارەکان یان دەنت   .دەکرێت زیاد یتSNAP EBT کارنر

 شایستەم؟ کەوا دەزانم چۆن .3

انە بە پەیوەندی ڕاستەوخۆ بەشدارەکان قوتابخانە ر 
ی خۆرایک ژەمە منداڵەکەت کە نیت دڵنیا ئەگەر .دەکەن شایستەکان خت   بەخۆڕان 

او یان ی بۆ بکە منداڵەکەت قوتابخانەی بە پەیوەندی تکایە ،وەدەگرێت داشکێت  انە .ڕێپێدان سەلماندن  ر 
 ناکات پێویست شایستەکان خت 

ی بۆ داواکاری  .بکەن پێشکەش P-EBT سوودەکان 

ی کە دەکەیت هەست ئەگەر ی و هەن خانەوادەکەتدا لە شایستە قوتان   بە پەیوەندی تکایە ،وەرنەگرتووە یتP-EBT سوودەکان 

ی - دووشەممە ڕۆژی بکە خزمەتگوزاری ناوەندی ی هەین  ر
ی ی7 کاتژمت   8042941633 یان 8665131414 ژمارە بە ئێوارە ی6 تا بەیان 

 .بەکاربێنە یP-EBT پریس فۆریم یان 2021 ئاداری ی15 لەدوای

؟P-EBT شایستەی دەخوێن  ی ماڵەوە لە قوتابیانەی ئەو ئایا .4  یتن  

ی ر
ی خۆرایک ژەمە کە قوتابیانەیە ئەو بۆ P-EBT پرۆگرایم .نەخت  او یان بەخۆڕان 

 لە بەشدارن کە وەردەگرن قوتابخانانە لەو داشکێت 

ی نیوەڕۆی ژەیم پرۆگرایم  .(NSLP) قوتابخانە نیشتیمان 

ی ئایا .5
 
؟P-EBT شایستەی (Head Start) ستارت هێد قوتابیان  یتن  

ی  نیوەڕۆی ژەیم پرۆگرایم لە کە قوتابخانەیەک لە  ستارت هێد پرۆگرایم بچینە ئەگەر تەنها P-EBT بۆ شایستەن هێدستارت قوتابیان 

ی قوتابخانەی ی هەندێک .بەشدارن نیشتیمان   پارەدارکردنەوە دیکەی سەرچاوەی ڕێگەى لە خۆراکەکان ژەمە هێدستارت پرۆگرامەکان 

یقوتا .ننر ی شایستە ئەوە پرۆگرامە جۆرە ئەم دەچینە قوتابیانەی ئەو و وەردەگرن بیان   ژەیم پرۆگرایم یان NSLP ژێر لە کە ستارت هێد 

ی  .ننر ی P-EBT شایستەی ئەوە ننر ی قوتابخانەدا بەیان 

ی ک ی .6
 
ی بۆ P-EBT سوودەکان

 
 وەردەگرێت؟ شایستە قوتابیان

ی ەکانشایست قوتابیە بۆ دەسنیشانکراوە قوتابخانەوە فەرمانگەی الیەن لە کە دەدرێت بەخێوکار یان دایباب بە P-EBT سوودەکان   کە 

ی خۆرایک ژەمە او یان بەخۆڕان 
 .وەدەگرن داشکێت 

 

 

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


 

 

ی قوتابیانەی ئەو ئایا .7
 
ن

ا
؟P-EBT شایستەی نن  ی هاوڵ  یتن  

ی ی-نا قوتابیان  نر
 
ی بۆ بن شایستە ئەگەر P-EBT بۆ شایستەن هاوڵ ی خۆرایک ژەمە وەرگرتن  او یان بەخۆڕان 

 کە قوتابخانەیەک لە داشکێت 

انەیقوتابخ نیوەڕۆی ژەیم پرۆگرایم لە ی   .بەشدارن نیشتیمان 

ی
 
 P-EBT سوودەکان

ی کەی .8
 
 دەدرێن؟ P-EBT سوودەکان

ی  :دەدرێت شایستەکان خانەوادە بە خوارەوە خشتەی گوێرەی بە P-EBT سوودەکان 

 

ی سوودەکە ماوەی
 
 بەخشن  ی ڕێکەون

ی ین  ی - 2020 یەكەیم تش  ین   2021 ئادارى ى17 2020 دووەیم تش 

ی
 
ی - 2020 یەکەیم کانون

 
 2021 ئادارى ى20 2021 یەکەیم کانون

ی
 
 2021 ئادارى ى25 2021 شوبان

ی ی25 2021 ئاداری  2021 نیسان 

ی
 
 2021 ئایاری ی25 2021 نیسان

ی ی25 2021 ئایاری  2021 حوزەیران 

ی
 
 2021 تەموزی ی25 2021 حوزەیران

 

ی دەتوانم کوێ لە .9
 
 بەکاربێنم؟ خۆم ــیP-EBT سوودەکان

ی دەشێت  هەیە هێمایان فرۆشەکان تاک زۆرینەی.دەکات SNAP پەسەندی کە بەکاربێت فرۆشگایەک هەموو لە P-EBT سوودەکان 

ی بۆ P-EBT دەکرێت هەروەها.دەکەن EBT یان SNAP پەسەندی ئەوەی بۆ ئاماژەیە کە  پالتفۆرمە ڕێگەى لە بەکاربێت خۆراک کڕین 

ی ی پرۆگرایم تاقیکاری  لە بەشێک وەک Walmart و Amazon، Aldi, Food Lion وەک ئۆنالینەکان  ی کڕین  جینیا خۆرایک ئۆنالین   .ڤتر

ی بە .10
 
ی دەتوانم P-EBT سوودەکان  بکڕم؟ چ 

ی خۆراکە زۆرینەی.بکڕیت P-EBT بە SNAP شایستەی خۆراکێیک هەموو دەتوانیت  و ئامادەکراو خۆرایک لە جگە ،SNAP شایستەکان 

ێن گەریم بە خۆراکانەی ئەو ی خۆراکە لیستێیک.دەفرۆشر ی ماڵپەڕی سەر لە بەردەستە SNAP شایستەکان  ی وەزارەنر
 

 ویالیەتە کشتوکاڵ

ی  .ئەمریکا یەکگرتووەکان 

ی دەکات پێویست ئایا .11
 
 بەکاربێنم؟ بەیەکەوە P-EBT سوودەکان

ی ر
ی ،ساڵ یەک دوای لە .دەگوازرێتەوە مانگ بۆ مانگ پارەکە .نەخت   .الدەبرێت کارتەکە سەر لە بەکارنەهاتوو یP-EBT سوودەکان 

ی دەتوانم .12 ی ئەگەر بکەم چ 
 
 نەوێت؟ مP-EBT سوودەکان

ی نایانەوێت خانەوادانەی ئەو ی پێویستە بەکاربێن  ی خۆیان یP-EBT سوودەکان  ی کارنر  وەری کاتەی لەو بدڕێن  ی یP-EBT سوودەکان 

ی ڕێگەى لە بدڕێنە کارتەکە .دەگرن یتە بڕین   ،گۆڕی خۆت بڕیاری ئەگەر .ببە ناوی لە سەالمەت شێوەیەیک بە و موگناتیسیەکەی شر

ی تبەردەس تۆ بۆ ڕۆژ 365 ماوەی بۆ P-EBT سوودەکان   ژمارە ڕێگەی لە بکەیت EBT بە پەیوەندی دەتوانیت .دەبێت 

ی بە دەسگەیشنر ی بۆ 18662812448 ی .ساڵەکە ماوەی بۆ خۆت یP-EBT سوودەکان   بە نابێت و ننر ی گوێزراوە P-EBT سوودەکان 

 .بدرێت تر کەسێیک هیچ

ی لە کە دەکەم شایستەکان سوودە داوای چۆن .13
 
اون؟ P-EBT پێشووتری پێدان  وەرنەگی 

ۆب ی دەربارەی پرسیارکردن  ی ــیP-EBT سوودەکان   ناوەندی بە پەیوەندی تکایە ،(2020 پایزی و بەهار وەرزی) پێشووتر کاتەکان 
ی - دووشەممە ڕۆژی بکە خزمەتگوزاری ی هەین  ر

ی ی7 کاتژمت   لەدوای 8042941633 یان 8665131414 ژمارە بە ئێوارە ی6 تا بەیان 
 .بەکاربێنە یP-EBT پریس فۆریم یان 2021 ئاداری ی15
 
 
 
 

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


 

 

ی .14
 
ی بڕەکان

 
 دراون؟ چۆن P-EBT سوودەکان

ی
 
 پارامیتەرەکان P-EBT پێدان

P-EBT2020 بەهاری - 1 ی 
ی خۆرایک ژەمە قوتابیەک کە ڕۆژانە دیاریکراوی بڕێیک او یان بەخۆڕان 

 داشکێت 
ی لەناکاوی باری بۆ ئەگەر ،وەردەگرێت ی تەندروسنر  .نەبێت گشنر

P-EBT2020 پایزی - 2 ی 
ی خۆرایک ژەمە قوتابیەک کە ڕۆژانە دیاریکراوی بڕێیک او یان بەخۆڕان 

 وەردەگرێت داشکێت 
ی ماوەی لە ی لەناکاوی باری بۆ ئەگەر ،ئەیلول و ئاب وەرزەکان  ی تەندروسنر  .نەبێت گشنر

P-EBTی - 3 ی ین   یەكەیم تش 
ی تا 2020

 
 2021 حوزەیران

ی بڕی ی بۆ ویالیەت ڕێژەن   تەواو) قوتابخانە شێوازی جۆرێیک هەر بۆ قوتابخانە ڕۆژەكان 
ی بڕی بە لێکدراو (ئاوێتە یان ئۆنالین  .6.82$ ڕۆژانەی سوودەکان 

 
ی زانیاری

 
 P-EBT کارن

ی .15 ی ئەگەر بکەم چ 
 
 وونکرد؟ خۆمم یP-EBT کارن

ی داوای دەتوانیت   .خوارەوە ڕێگایەی یس ی لەم یەکێک بە بکە کارتەکە گۆڕین 

ی وون لە هەواڵدان بۆ 18662812448 ڕێگەی لە ConnectEBT بە پەیوەندیکردن (.1) ی و کارتەکەت بوون  ی داواکردن   .گۆڕین 

ی بە دەتوانیت ،تۆمارکردووە ConnectEBT ڕێگەى لە خۆت ئەگەر (.2) ی بەکارهێنان   کارتەکەت داوای ناوەوەت چوونە زانیاریەکان 

   .بکەیت

ی ئەگەر (.3)  کارتەکەت داوای ژوورەوە چوونە دوای لە دەتوانیت ،دابەزاندووە مۆبایلەکەت سەر لە تConnectEBT ئەپلیکەیشن 

ەنگەڕی .بکەیت ی  ی ڕۆژی 10-7 کارت گۆڕین   .دەگات دەستت بە تا بخایەنێت بازرگان 

 دادەنێم؟ کارتەکەم بۆ PIN بۆ چۆن .16

ی بۆ هەن ڕێگا یس ی ی بۆ PIN دانان  ی و خۆت یP-EBT کارنر ی بەڕێوەبردن  ر
ی .سوودەکانت ئەژمت  ی پاراستن  ی زانیاریەکان  ی چۆنیەنر  PIN دانان 

 .کارتەکەتدایە لەگەڵ کە زەرفەکەدایە ناو لە

 :بژاردە ش ی
 بکە 18662812448 بە پەیوەندی ●
ی ●   ناوەوە بچۆ و بکە/connectebt.com سەردان 
ی ●  مۆبایلەکەت سەر دابەزێنە ConnectEBT ئەپلیکەیشن 

 :دەکرێت داوا کاتێک
ی ژمارەی .1 ی 12 کارنر  بنووسە کارتەکە پێشەوەی ژمارەن 
ی .2 ی ڕێکەونر ی خۆرایک ژەمە کە بنووسە منداڵ گەورەترن لەدایكبوون  او یان بەخۆڕان 

ی پێویستە) .وەردەگرێت داشکێت   ڕێکەونر
ی ی خۆرایک ژەمە کە بنووسیت منداڵ گەورەترن لەدایكبوون  او یان بەخۆڕان 

 (.وەردەگرێت داشکێت 
ی چوار دوا ،0000 لێدەکرێت داوات کاتێک .3 ی ژمارەی دیجینر ی ئاسایشر یەنر

 
 SSN هەرکاتێک ئەگەر) .بنووسە (SSN) کۆمەڵ

 (دەبێت 0000-00-000 شێوازی بە ،بوو پێویست
ی چوار یPIN ژمارەیەیک .4 ت کە ژمارە چوار) بنووسە ژمارەن   (بکەوێەوە بتر

 
ی
 
 دیکە پرسیارەکان
 

انەکەم .17   
ی ئێستا خی  ی دەتوانم ،خۆراکە بە پێویسن   بکەم؟ چ 

ی و قوتابخانە زۆربەی مەژە ئێستا کۆمەڵگە شوێنەکان   ناوچەی لە شوێنەکان دۆزینەوەی بۆ.دەکەن دابەش قوتابیان بە تایبەت خۆرایک 

ە 877877 بۆ نامە کورتە بە COMIDA یان FOOD وشەی ،خۆت ر
ی یان بنت   ئەو.بکە قوتابخانەکەت فەرمانگەی ماڵپەڕی سەردان 

ی انانەی و قوتان  ر 
یپرۆی لە کردن بەشداری لە بن بەردەوام دەتوانن وەردەگرن P-EBT خت  گرامەکان   ژەمانەی ئەو وەک ،خۆراک دیکەی 

ی قوتابخانەکان ی P-EBT.دەکەن پێشکەیسر ی شوێن  انەکەت ئەگەر.ناگرێتەوە دیکە یارمەتیەکان  ر 
ی خت   وەردەگرێت SNAP سوودەکان 

ی) ی ڕێگەی لە بکەیت پێشکەش داواکاری دەستبەج  ی پێویستە ،(خۆراک یارمەنر  بە پەیوەندیکردن یان CommonHelp سەردانیکردن 

ی دەربارەی زانیاری بۆ.18556354370  .بکە 211 بە پەیوەندی ،ناوچەکەت لە خۆراک تری یارمەتیەکان 

 

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


 

 

ی P-EBT ئایا .18 ی شوێن 
 
ی دیکەی پرۆگرامەکان

 
 دەگرێتەوە؟ بڕۆ و وەربگرە ژەمەکان

ی ر
ی P-EBT ،نەخت  ی شوێن  ی دیکەی پرۆگرامەکان  ی ئەو .ناگرێتەوە قوتابخانە خۆرایک یارمەنر انانەی و قوتان  ر 

 دەتوانن وەردەگرن P-EBT خت 

ی لە کردن بەشداری لە بن بەردەوام ی دیکەی پرۆگرامەکان  ی ژەمە وەک ،قوتابخانە بۆ خۆراک یارمەنر  .بڕۆ و وەربگرە خۆراکەکان 

؟ ئەرک ژێر لە منە دژی لە P-EBT ئایا .19  گشن 

ی ی ئەریک ڕێساکان  ی سەر بە گشنر ی .نابێت جێبەج  ی P-EBT سوودەکان  ر
ی ،نەخت  ی .ناگرێتەوە شوێن  ی بەکارهێنان   ناکاتە کار P-EBT سوودەکان 

ی سەر ی دۆج  یڕێساکا .منداڵەکەت یان خۆت كۆج  ن  ی ئەریک  ی سەر بە گشنر  ئەو بۆ سوودانە ئەم .نابێت جێبەج  ی P-EBT سوودەکان 

ان ر 
ی خۆرایک ژەمە بۆ شایستەن کە قوتابیانەن و خت  او یان بەخۆڕان 

 نیوەڕۆی ژەیم پرۆگرایم لە کە قوتابخانەیەک لە داشکێت 

ی قوتابخانەی  .بەشدارن (NSLP) نیشتیمان 

ی .20 ی سەر بە چ 
 
ا ئەگەر دێت تP-EBT کارن   

نەکەمخی   بگوازێتەوە؟ 

VDSS ی ی ناونیشان  ی ،نیە ڕاست ناونیشانە ئەو ئەگەر.بەکاردێنێت منداڵەکەت قوتابخانەی تۆماری ئێستای پۆستەن   لە P-EBT کارنر

 هەوڵدەدات و دەکات ناوخۆییەکان قوتابخانە فەرمانگەی گەڵ لە کار VDSS.دەکرێت تۆمار نەگەیەنراو وەک VDSS سیستەیم

اتبک پێوە پەیوەندیت ی زانیاری بۆ   بۆ بکە قوتابخانەکەت بە پەیوەندی ئێستا ،دەشێت ئەگەر.ڕاستکراوە پۆستە ناونیشان 

ی ئەگەر.منداڵەکەت تۆماری لە ناونیشانەکە نوێکردنەوەی  پەیوە تکایە ،نەکراوە پێوە پەیوەندیت و وەرنەگرتووە خۆت یP-EBT کارنر

ووشەممەد ڕۆژی بکە خزمەتگوزاری ناوەندی بە پەیوەندی تکایە ی -  ی هەین  ر
ی ی7 کاتژمت   8665131414 ژمارە بە ئێوارە ی6 تا بەیان 

  .بەکاربێنە یP-EBT پریس فۆریم یان 2021 ئاداری ی15 لەدوای 8042941633 یان

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