
ረኣዩ COVID.Virginia.gov/app ንምውራድ <140>ናይ ቪርጂንያ መረዳእታታት COVID-19  
ንወሰንትን ተግባራውን መረዳእታታት መተግበሪ ሞባይል ካብ 2-1-1 ቪርጂንያ, CommonHelp, ከምኡ እውን ካልኦት ክልላውን ፌደራልን ኢጅነሲታት።

ክፍሊታት ናብ ኣቐዲሙ ዝተመዝገበ ፐ-ኢቢቲ ወይ ኢቢቲ ካርዲ ብቕፅበት ክፀዓን 
እዩ። ክፍሊት ክትቅበል ናይ መጀመርታ ጊዜኻ እንተኾይኑ፣ ኣቐዲሙ ዝተፅዓነ P-EBT 
ካርዲ ናብ ህልዊ ኣድራሻ ማህደር ተምሃራይ ክለኣኽ እዩ ወይ እቲ ሓገዝ ናብ SNAP 
EBT ካርዲ ክድመር እዩ። ኣድራሻኹም ትኽክል ምኻኑ ኣብ ማህደር ቤት ትምህር
ትኹም ኣረጋግፁ። ከም መጠን ክፍሊትን ዝልቀቐሉ ዕለትን ዝበሉ ዝርዝር ተወሳኺ 
መደብ ኣብ PEBTva.comይርከቡ። ክፍሊት P-EBT ዘይትቕበሉ እንተኮይንኩም፣ ግን 
ድማ ኣብ ገዛኹም ዝግበኦም ተምሃሮ ኣለው ኢልኩም ትኣምኑ እንተኮይንኩም በይዛ
ኹም ብ 866-513-1414 ወይ 804-294-1633 ደውሉ >ድሕሪ ጉንበት 15, 2021።

ቀፃሊ እንታይ ክኸውን እዩ?

ብቐጥታ ኣብ ኢንተርኔት ወይ ብኣካል ይሸምቱ 

P-EBT ካርዲ SNAP ካርድታት ተቐባልነት ኣብ ዘለዎም ኩሎም ቦታታት ተቐባልነት 
ዘለዎም ዓይነታት ምግቢ ንምግዛእ ክጠቕሙ ይኽእሉ። ኣማዞን፣ ዎልማርት፣ ፉድ 
ላየንን ኣልዲን ሓዊሱ ብቀጥታዊ መተዓዳደጊ መድረኽ ኢንተርኔት እውን ኣስቤዛ ክትዕ
ድግሉ ትኽእሉ።

ኣብ መደብ P-EBT ምስታፍ ብወለንታ ዝግበር ኮይኑ፣ ንብቑዕነት ምቕባል ምግብታት “grab and go” ካብ ቤት ትምህርትኹም 
ኣይፀልውን። ብተወሳኺ መምርሒ ህዝባዊ ቅፅዓት ንክፍሊታት P-EBT ኣይሓውስን። 

አቅርቦት

ለውጢ P-EBT

P-EBT ብCOVID-19 ትምህርቲ ብምዕፃው ምኽንያት ንስድራ ቤታት 
ሓገዝ መዓዛዊ ምግቢ ዝገብር መደብ ፌዴራል እዩ። ተምሃሮ ንነፃ ወይ 
ትሑት ዋጋ ምግቢ ብቑዓት ዝኾኑ ብ ብሄራዊ መደብ ምሳሕ ቤት ትም
ህርቲ ኣብ ጊዜ ተዛማቲ ሃገር-ለኸ ሕማም ብርሕቐት ዝመሃሩ እንተኾይ
ኖም ንP-EBT ይበቕዑ እዮም።

▶	 100% ብሓሳባዊ መርበብ መንገዲ ትምህርቶም ኣብ ህዝባዊ ኣብያተ 
ትምህርቲ ዝከታተሉ ተምሃሮ ከምኡ ውን ብሕውስዋስ መንገዲ ትምህ
ርቶም ኣብ ህዝባዊ ኣብያተ ትምህርቲ ዝከታተሉ ተምሃሮ (ኣብ ቤት ትም
ህርትን ብሓሳባዊ መርበብን ሓዊሱ) P-EBT ክቕበል ብቑዕ እዩ።

▶	 ክፍሊታት P-EBT ክሳብ መወዳእታ ዘበነ ትምህርቲ 2020-2021 ቀፃሊ 
ክልቀቕ እዩ። ቀፃሊ መጋቢት 17 ምውፃእ ክጅምር እዩ።

ካርደይ ከመይ ገይረ የጀምሮ?

ውልቃዊ መለለዪ ቁፅሪ (PIN) ካርዶም ከመይ ከምዝመልኡ ዝርዝር መብርሂ ውሑስ 
ሓበሬታ ምስ ካርዶም ብፖስታ ክለኣኸሎም እዩ። ብ 1-866-281-2448 ክትድውሉ 
ትኽእሉ, ኣብዚ ዝስዕብ ክትሪኡ www.connectEBT.com ወይ መተግሪ ሞባይል 
ConnectEBT ኣብ ሞባይልኩም ክተውርዱ ትኽእሉ። ኣቐዲሙ ዝተሓተመሎም P-EBT 
ካርዲ ConnectEBT ብ 1-866-281-2448 ይርከብዎ።

ናይ ተዛማቲ 
ሃገር-ለኸ 
ሕማም ክፍሊ
ታት ኤሌክትሮ
ኒክ ምትሕል

ላፍ (P-EBT)

PEBTVA.com

ሓዱሽ!

ንዝበለፀ ሓሬታ፣ ረኣዩ

ብቑዕ መን እዩ?



 

 

 
 
 

ክፋል መደብ ጥቕማጥቕሚ/ክፍሊት 

ብዛዕባ P-EBT ዝዝውተሩ ሕቶታት 

መጋቢት 8, 2021 ዝተስተኻኸለ 

(እዚ ሓበሬታ ተወሳኺ ሓበሬታ ምስተረኽበ ክመሓየሽ እዩ) 
 

ናብ ገፅ መላገቢ: https://www.dss.virginia.gov/benefit/pebt.cgi 

ብቑዕነት 

1. ዕላማ P-EBT እንታይ እዩ? 

ዕላማ ተዛማቲ ሃገር-ለኸ ሕማም ክፍሊታት ኤሌክትሮኒክ ምትሕልላፍ መደብ (P-EBT) ሓገዝ ክቕበሉ ብቑዓት ንዝኾኑ 

ብምኽንያት COVID-19 ምዕፀው ትምህርቲ ሙሉእ ብሙሉእ ብኢንተርኔት ብቐጥታ ወይ ብሕውስዋስ መንገዲ ንዝመሃሩ 

ተምሃሮ ተወሳኺ መዓዛ ዘለዎም ምግብታት ምሃብ እዩ።  

2. ጥቕማጥቕሚ P-EBT ንምቕባል ብቑዕ ዝኾነ መን እዩ? 

ተምሃሮ ንነፃ ወይ ትሑት ዋጋ ምግቢ ብቑዓት ክኾኑ ግድን ኮይኑ ኣብ      ብሄራዊ መደብ ምሳሕ ቤት ትምህርቲ፣ ብሄራዊ መደብ 

ቁርሲ ቤት ትምህርቲ ወይ ኣብ ብቕዓት ሓገዝ ማሕበረሰብ ቤት ትምህርቲ ዝሳተፉ። እዚ ዘማልኡ ተምሃሮ ኣብ ዘበነ ትምህርቲ 

2020-2021 ጥቕምታት P-EBT ክቕበሉ እዮም። ቅድም ክብል ጥቕምታት P-EBT ዝቕበሉ ስድራቤታት ናብ መደብ ሓገዝ 

ተወሳኺ መዓዛ (SNAP) ኢቢቲ ወይ P-EBT ካርዶም ሓዱሽ ጥቕሚ ብቕፅበት ክፀዓነሎም እዩ። ሓዱሽ ንሓገዝ ብቑዕ ዝኾንካ 

እንተኮይንካ P-EBT ካርዲ ናብ ክለኣኽ እዩ ወይ እቲ ሓገዝ ናብ SNAP EBT ካርዲ ክድመር እዩ። 

3. ብቑዕ ምኻነይ ከመይ ክፈልጥ ይኽእል? 

ኣብዚ ሓገዝ ዝሳተፋ ኣብያተ ትምህርቲ ብቐጥታ ምስ ብቑዓት ዝኾኑ ስድራቤታት ክዘራረቡ እዮም። ህፃንኩም ሓገዝ ነፃ ወይ 

ትሑት ዋጋ ምግቢ ክቕበልን ዘይክቕበልን ርግፀኛ እንተዘይኮይንኩም በጀኦም ንከረጋግፀሎም ናይቲ ህፃን ቤት ትምህርቲ 

የዘራርቡ። ብቑዓት ስድራቤታት ንጥቕምታት P-EBT ከመልክቱ የብሎምን። 

ኣብ ስድራኹም ውሽጢ ብቑዓት ተምሃሮ ኣለው ኢልኩም እንድሕር ትኣምኑን ጥቕምታት P-EBT ዘይቕበሉ እንተኮይኖምን፣ በይዛኹም 

ካብ ሰኑይ - ዓርቢ ካብ 7 a.m. - 6 p.m. ብ 866-513-1414 ወይ 804-294-1633 ደውሉ ድሕሪ መጋቢት 15, 2021 ወይ ብ ቅጥዒ P-EBT 

ይፅሓፉ። 

4. ኣብ ገዛ ዝመሃሮ ተምሃሮ ን P-EBT ብቑዓት ድዮም? 

ብፍፁም። መደብ P-EBT ነፃ ወይ ትሑት ዋጋ ምግቢ ንዝቕበሉ ኣብ ብሄራዊ መደብ ምሳሕ ቤት ትምህርቲ ዝሳተፉ ተምሃሮ 

ዝተሃንደሰ እዩ። 

5. ጀመርቲ (Head Start) ተምሃሮ ንጥቕምታት P-EBT ብቑዓት ድዮም? 

ጀመርቲ ተምሃሮ ንጥቕምታት P-EBT ብቑዓት ዝኾኑ ጥራሕ ኣብ ብሄራዊ መደብ ምሳሕ ዝሳተፍ ቤት ትምህርቲ ዝመሃሩ 

እንተኾይኖም እዩ። ሓደ ሓደ መደባት ጀመርቲ ተምሃሮ ብኻልኦት ፍልፍላት ሓገዝ ምግቢ ይቕበሉ እዮም፣ ኣብዚኦም ትምህርቲ 

ዝከታተሉ ተምሃሮ ብቑዓት ኣይኮኑን። ኣብ ትሕቲ ብሄራዊ መደብ ምሳሕ ቤት ትምህርቲ ወይ ብሄራዊ መደብ ቁርሲ ቤት 

ትምህርቲ ዘይተመዝገቡ ተምሃሮ ንP-EBT ብቑዓት ኣይኮኑን። 

6. ብቑዓት ንዝኾኑ ተምሃሮ ጥቕምታት P-EBT መን ይቕበለሎም? 

ነፃ ወይ ትሑት ዋጋ ምግቢ ንክቕበሉ ብቑዓት ዝኾኑ ተምሃሮ ትቕምታት P-EBT ወለዶም ወይ በቲ ቤት ትምህርቲ ዝፍለጡ 

ሕጋዊ መዕበይቲ ይቕበሉሎም። 

 

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


 

 

7. ዜጋ ዘይኮኑ ተምሃሮ P-EBT ክቕበሉ ብቑዓት ድዮም? 

ዜጋ ዘይኮኑ ተምሃሮ ንP-EBT ብቑዓት ዝኾኑ ኣብ ብሄራዊ መደብ ምሳሕ ቤት ትምህርቲ ነፃ ወይ ትሑት ዋጋ ምግቢ ቤት 

ትምህርቲ ዝቕበሉ እንተኾይኖም ጥራሕ እዩ። 

ጥቕምታት P-EBT 

8. ጥቕምታት P-EBT መዓዝ ይወፁ? 

ጥቕምታት P-EBT ንብቑዓት ስድራቤታት በዚ ዝስዕብ ጊዜ ሰሌዳ ይወፅእ 

 
ጊዜ ጥቕሚ ዝወፀሉ ዕለት 

ጥቅምቲ 2020 – ሕዳር 2020 መጋቢት 17, 2021 

ታሕሳስ 2020 – ጥሪ 2021 መጋቢት 20, 2021 

ለካቲት 2021 መጋቢት 25, 2021 

መጋቢት 2021 ሚያዝያ 25, 2021 

ሚያዝያ 2021 ጉንበት 25, 2021 

ጉንበት 2021 ሰነ 25, 2021 

ሰነ 2021 ሓምለ 25, 2021 

 

9. ጥቕምታት P-EBT ኣበይ ክግልገለሎም ይኽእል? 

ጥቕምታት P-EBT መደብ ሓገዝ ተወሳኺ መዓዛ (SNAP) ኣብ ዝቕበሉ ኩሎም ክትግልገለሎም ትኽእል። መብዛሕትኦም 

ቸርቸርቲ መደብ ሓገዝ ተወሳኺ መዓዛ (SNAP) ወይ ኢቢቲ ከምዝቕበሉ ዝሕብር ምልክት ኣለዎም። P-EBT ኣማዞን፣ ዎልማርት፣ 

ፉድ ላየንን ኣልዲን ሓዊሱ ብቀጥታዊ መተዓዳደጊ መድረኽ ኢንተርኔት እውን ኣስቤዛ ክትዕድግሉ ትኽእሉ ኣካል እቲ ናይ ቪርጂንያ መደብ 

ፈተነ ቀጥታ ዕድጊት ምግቢ ዩ። 

10. ብጥቕምታት P-EBT እንታይ ክዕድግ ይኽእል? 

ብSNAP ክግዛእ ዝኽእል ምግቢ ኩሉ ብP-EBT ክትዕድጉ ትኽእሉ። መብዛሕትኦም ምግብታት ብSNAP ይዕደጉ እዮም፣ ብዘይ 

ዝተዳለውን ብውዑዮም ዝሽየጡ ምግብታትን ዝርዝር ብSNAP ክግዝኡ ዝኽእሉ ምግቢ ዝርከበሉ ኣብ ናይ ሕቡራት መንግስታት 

ክፍሊ ሕርሻ ዌብሳይት። 

11. ኩሉ ጥቕምታት P-EBT ብሓደ ጊዜ ዶ ክጥቀመሉ ኣለኒ? 

ብፍፁም። እቲ ገንዘብ ካብ ወርሒ ናብ ወርሒ ዝፀንሕ እዩ። ድሕሪ ሓደ ዓመት፣ ኣብ ጥቕሚ ዘይወዓለ ገንዘብ P-EBT ካብቲ 

ካርዲ ይለዓል። 

12. ጥቕምታት P-EBT እንድሕር ዘይደልየዮ እንታይ ክገብር ኣለኒ? 

ጥቕምታት P-EBT ክጥቀሙ ዘይደልዩ ስድራቤታት ልዕ ምስተቐበሉ እቲ ካርድ ከዕንውዎ ኣለዎም። እቲ ማግኔታዊ ኣካል እቲ 

ካርዲ ብምቑራፅ ተዕንውዎ እሞ ብጥቃቐ ተወግድዎ። ሓሳቦም እንተቐይሮም ጥቕምታት P-EBT ን365 መዓልታት ኣለው 

እዮም። ክሳብ ሓደ ዓመት ጥቕምታት P-EBT ንምርካብ ናብ ConnectEBT ብ 1-866-281-2448 ክትድውሉ ትኽእሉ። 

ጥቕምታት P-EBT ና ሰብ ኣይመሓላለፉን፣ ስለዝኾነ እውን ንማንም ክወሃ የብሎምን። 

13. ኣብ ምውፃእ ሕሉፍ P-EBT ዘይተቐበልኩዎ ብቑዓት ዝኾኑ ጥቕምታት ከመይ ክሓትት? 

 ሕሉፍ ዘይተቐበልኩምዎ ጥቕምታት P-EBT ንምሕታት (ፅድያን ቀውዕን 2020),  በይዘኦም ብመስመር ስልክና ካብ ሰኑይ - 

ዓርቢ ካብ 7 a.m. - 6 p.m. ብኩሎም 866-513-1414 ወይ 804-294-1633 ድሕሪ መጋቢት 15, 2021 ይደውሉ  ወይ ብ 

ብቅጥዒ ሕቶ P-EBT ይሕተቱ። 
 
 
 

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


 

 

14. መጠን ጥቕምታት P-EBT ከመይ ተወሲኑ? 

ምውፃእ P-EBT ረቓሒታት 

P-EBT 1 – ቀውዒ 2020 
ብመዓልቲ ዝተወሰነ መጠን ተምሮ ክቕበሉዎ ዝነበረ ነፃ ወይ ትሑት ዋጋ ምግቢ 

ቤት ትምህርቲ፣ ንህዝባዊ ጥዕና ሓደጋ ጊዜ እንተዘይኮይኑ። 

P-EBT 2 – ፅድያ 2020 
ኣብ ኣዋርሕ ነሓሰን መስከረምን ብመዓልቲ ዝተወሰነ መጠን ተምሮ ክቕበሉዎ 

ዝነበረ ነፃ ወይ ትሑት ዋጋ ምግቢ፣ ንህዝባዊ ጥዕና ሓደጋ ጊዜ እንተዘይኮይኑ። 

P-EBT 3 – ጥቅምቲ 2020 

ክሳብ ሰነ 2021 

ናይታ ሃገር ማእኸላይ መዓልታት ትምህርቲ ንሕድሕድ ኣገባባዊ ትምህርቲ (ሙሉእ 

ብሙሉእ ብርሕቐት ወይ ሕውስዋስ) ብዕለታዊ መጠን ጥቕሚ $6.82 ይባዛሕ። 

 
ሓበሬታ ካርዲ P-EBT 

15. P-EBT ካርዲ እንተጠፊኡ እንታይ ክገብር ኣለኒ? 

ካብዞም ሰለስተ መንገድታት ብሓዲኡ መተካእታ ካርዲ ምሕታት ይኽእሉ።  

(1.) ካርዶም ምጥፍኡ ገሊፆም መተካእታ ንምሕታት ConnectEBT ብ 1-866-281-2448 ይደውሉ። 

(2.) ተመዝጊቦም እንተድኣ ኮይኖም ብ ConnectEBT መእተዊ መንገድታቶም ተጠቒሞም ካርዶም ክእዝዙ ይኽእሉ እዮም።   

(3.) መተግበሪ ConnectEBT ናብ ሞባይሎም ኣውሪዶም እንተኾይኖም፣ ምስ ኣተው ካርዶም ክሓቱ ይኽእሉ። መተካእታ 

ካርዲ ንኽበፅሖም ካብ 7 - 10 ናይ ስራሕ መዓልታት ክወስድ ይኽእል እዩ። 

16. ካርደይ ከመይ ገይረ ውልቃዊ መለለዪ ቁፅሪ (PIN) ይገብረሉ? 

P-EBT ካርዶም ውልቃዊ መለለዪ ቁፅሪ ንኽገብርሉን ጥቕምታቶም ንከመሓድሩን ሰለስተ መንገድታት ኣለው። ውልቃዊ 

መለለዪ ቁፅሪ (PIN) ካርዶም ከመይ ከምዝመልኡ እውን ዝርዝር መብርሂ ውሑስ ሓበሬታ ምስ ካርዶም ብፖስታ ክለኣኸሎም 

እዩ። 

ሰለስተ ኣማራፅታት: 

● ይደውሉ 1-866-281-2448 

● connectebt.com/ ኣትዮም ይርኣዩ፣ ድሓር ይግብኡ  

● መተግበሪ ሞባይል ConnectEBT ኣብ ሞባይል ስልኮም የውርዱ። 

ምስተሓተቱ: 

1. ኣብ ቅድሚት እቲ ካርዲ ዝርከብ ብዓል 12 ኣሃዝ ኢቢቲ የእትው 

2. ነፃ ወይ ትሑት ዋጋ ምግቢ ናይ ዝቕበል ዝዓበየ ህፃን ዕለተ ልደት የእትው። (ነፃ ወይ ትሑት ዋጋ ምግቢ ናይ ዝቕበል 

ዝዓበየ ህፃን ዕለተ ልደት ክተእትው ኣለኩም።) 

3. ናይ መወዳእታ 4 ኣሃዝ መለለይኹም (SSN) ክተእትው ምስተሓተተኩም 0000 ኣእትው። (ኣብዝኾነ ጊዜ ሙሉእ SSN 

መለለዪ እንተተደልዩ 000-00-0000 ይኸውን) 

4. በዓል ኣርባዕተ ኣሃዝ ውልቃዊ መለለዪ ቁፅሪ የእትው (ዝዝክርዎም ኣርባዕተ ቁፅርታት) 
 

ካልኦት ሕቶታት 
 

17. ስድራቤተይ ሕጂ ምግቢ ይደልዩ እዮም፣ እንታይ ክገብር ኣለኒ? 

ሕጂ ብዙሓት ኣብያተ ትምህርትን ማሕበራሰባትን ንዓቕመ-ትምህርቲ ንዝበፅሑ ተምሃሮ ምግቢ ይዕድሉ ኣለዉ። ኣብ 

ከባቢኦም ከምዚ ዝበሉ ቦታታት ንምርካብ FOOD ወይ COMIDA ኢሎም ናብ 877-877 ናይ ፅሑፍ መልእኽቲ ይልኣኹ ወይ 

ዌብሳይት ናይ ከባቢኦም ቤት ትምህርቲ ይርኣዩ። P-EBT ዝቕበሉ ተምሃሮን ስድራቤታትን ከም ብኣብያ ትምህርቲ ዝወሃብ 

ሓገዝ ምግቢ ምስታፍ ክቕፅሉ ይኽእሉ እዮም። P-EBT ካልኦት ሓገዛት ኣይትክእን። ስድራቤቶም ጥቕምታት (ሓገዝ ምግቢ) SNAP 

ዘይቕበል እንተኾይኑ፣ ብምርኣይ CommonHelp ወይ ናብ 1-855-635-4370 ብምድዋል ብቅልጡፍ ንሓገዝ ክተመልክቱ 

ይግባእ። ንሓበሬታ ኣብ ከባቢኹም ዝርከቡ ካልኦት ሓገዝ ምግብታት ብ 2-1-1 ይደውሉ። 

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


 

 

18. P-EBT ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝተደረኹ መደብ ምግቢ ሒዝካ-ምኻድ ይትክእ ዶ? 

ብፍፁም፣ P-EBT ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝተደረኹ መደባት ሓገዝ ምግቢ ኣይትክእን። P-EBT ዝቕበሉ ተምሃሮን ስድራቤታትን 

ኣብ ከም መደብ ምግቢ ሒዝካ-ምኻድ ዝበሉ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝተደረኹ መደባት ሓገዝ ምግቢ ክሳተፉ ይኽእሉ። 

19. P-EBT ብህዝባዊ ገበን ክሓተኒ ይኽእል ዶ? 

ክሲ ህዝባዊ ገበን ኣብ ጥቕምታት P-EBT ኣይትግበርን። ብፍፁም፣ ኣይኸውንን። ሓገዝ ፐ-ኢቢቲ ምርካብ ናትኩም ወይ 

ህፃንኩም ጉዳይ ስደት ኣይፀሉን። ክሲ ህዝባዊ ገበን ኣብ ጥቕምታት P-EBT ኣይትግበርን። እዞም ጥቕምታት ኣብ ብሄራዊ 

መደብ ምሳሕ ቤት ትምህርቲ (NSLP) ዝሳተፍ ቤት ትምህርቲ ዝመሃሩ ነፃ ወይ ትሑት ዋጋ ምግቢ ክቕበሉ ብቑሓት ዝኾኑ 

ተምሃሮ ንዘለውዎም ስድራቤታት እዮም። 

20. ስድራቤተይ ቦታ እንተቐይሩ P-EBT ካርደይ እንታይ ይኸውን? 

VDSS ህልዊ ኣድራሽኦም ካብቲ ህፃን ዝመሃረሉ ቤት ትምህርቲ ይወስድ። እዚ ኣድራሻ ትኽክል እንተዘይኮይኑ፣ ካርዲ P-EBT ኣብ 

ስርዓት VDSS ዘይተልኣኸ ተባሂሉ ይምዝገብ። VDSS ምስ ከባብያዊ ክፍሊ ትምህርቲ ብምትሕብባር ትኽክለኛ ኣድራሻኹም 

ብእላሽ ክረኽበኩም ክፍትን እዩ። እንተኽኢልኩም ናይ ውላድኩም ማህደር ትምህርቲ ንምስትኽኻል ሕጂ ነቲ ቤት ትምህርቲ 

ይርከብዎ። P-EBT ካርድኹም እንተዘይተቐቢልኩምን ዘዘራረበኩም ኣካል እንተዘይሃልዩን፣ በይዘኦም ድሕሪ መጋቢት 15, 2021 ካብ ሰኑይ 

- ዓርቢ ካብ 7 a.m. - 6 p.m. ብመስመር ስልክና 866-513-1414 ወይ 804-294-1633 ይርከቡና ወይ ቅጥዒ ሕቶ P-EBT ተጠቐሙ።  

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