
برنامج التحويل اإللكتروني للمزايا الممنوحة أثناء 
( والتحويل اإللكتروني للمزايا P-EBTالجائحة )

الممنوحة أثناء الجائحة في فصل الصيف 
(SUMMER P-EBTللعائالت بوالية مين ) 

 
 

 يشمل البرنامج الموارد التالية:

 
 ( لوالية مينP-EBTالحقائق السريعة الُمتعلقة ببرنامج )

 

 ( بوالية مينSummer P-EBT( وبرنامج )P-EBTالدليل السريع للتأهيل لبرنامج )

 
 في والية مين( Summer P-EBT( وبرنامج )P-EBTثمة خمسة أمور يجب معرفتها عن برنامج )

 

 األسئلة األكثر شيوًعا

 
 

 
 
 

 ( لوالية مينP-EBTالحقائق السريعة الُمتعلقة ببرنامج )
 

P-EBT & Summer P-EBT 101 
 ( يساعد برنامجP-EBT( وبرنامج )Summer P-EBT العائالت في شراء ما يحتاجون إليه من طعام أثناء فترات إغالق )

المدارس. وهي برامج مشابهة تُقدَّم لألطفال المؤهلين في سن المدرسة واألطفال دون السادسة، إال أن لكل واحٍد منهما شروًطا 

 ُمختلفة فيما يخص األهلية والتسجيل )انظر ما يلي(.

 تتلقى معظم العائالت المؤهلة م( زايا برنامجP-EBT تلقائيًّا؛ ويحتاج بعضها إلى ملء استمارة وجبات المدرسة و/ أو )

 (SNAPالتسجيل في برنامج المساعدة الغذائية التكميلية )

 ( ال يؤثر برنامجP-EBT.على وضع الهجرة ) 

 ( يمكن للعائالت التي تحصل على مزايا برنامجP-EBT( ومزايا برنامج )Summer P-EBTالحصول )  على وجبات صيفية من

( برامج منفصلة. للعثور على أحد مواقع الوجبات P-EBTوتُعد الوجبات الصيفية ومزايا ) المدارس والمواقع المجتمعية بصفة مستمرة.

 القريبة منك، يمكنك:
o زيارة www.fns.usda.gov/meals4kids 
o ( كما يمكنك إرسال رسالة نصية بعنوان الوجبات الصيفيةSummer Meals إلى رقم )97779 
o  6479-348-866-1أو االتصال بهاتف رقم 

 ( إذا كنت تتلقى مزاياP-EBTو/ أو مزايا ) (Summer P-EBT)  فقد تكون مؤهاًل لبرنامج المساعدة الغذائية التكميلية ،

(SNAP.) 

o  :يمكنك استخدام هذه الحاسبة لمعرفة ما إذا كنت مؤهاًل أم ال 
.estimators-supplement-food-https://www.ptla.org/maine 

o ( يمكنك تقديم طلب لالستفادة من مزايا برنامج المساعدة الغذائية التكميليةAPSN :من خالل )
https://apps1.web.maine.gov/benefits/account/login.html 

http://www.fns.usda.gov/meals4kids
https://www.ptla.org/maine-food-supplement-estimators
https://apps1.web.maine.gov/benefits/account/login.html


  ( بوالية مينSummer P-EBT( وبرنامج )P-EBTالدليل السريع للتأهيل لبرنامج )

 (EBT-SUMMER Pبرنامج ) (2021-2020( )العام الدراسي EBT-Pبرنامج )  

 كيفية التسجيل متطلبات التأهيل كيفية التسجيل متطلبات التأهيل
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 فيما يتعلق بطفلك:

  يجب أن يكون الطفل ُمسجاًل في برنامج
( و/ SNAPالمساعدة الغذائية التكميلية )

أو الوجبات المدرسية المجانية أو 
الُمَخفَّضة السعر في مدرسة ُمطبَّق فيها 

 ،أوبرنامج الغداء المدرسي الوطني؛ 

  ينبغي أن يكون الطفل ُمسجاًل في برنامج
( أو CEPشرط أهلية المجتمعات )

( التي توفر Provision-2مدرسة )
طعام اإلفطار والغداء بالمجان لجميع 

 والطالب؛ 

   ال بد أن تكون هناك بعض األيام خالل
الشهر التي لم يتمكن فيها الطفل من 
الحصول على وجبات الغداء داخل 

 المدرسة.
 

 يتعلق بمدرستك: فيما 

  يجب أن تكون المدرسة ُمطبقًا فيها برنامج
 ،والغداء الوطني المدرسي 

  يجب أن تكون المدرسة قد خضعت
لإلغالق وعملت بسعٍة أقل من سعتها لمدة 

أيام متتالية على األقل في وقت ما من  5
 .2021-2020العام الدراسي 

 

 
-Pيُغلق باب التسجيل في برنامج )

EBT2020دراسية ( للسنة ال-
في األول من يوليو لعام  2021
2021. 

 
إذا استوفى طفلك  مالحظة:

 جرى تسجيله فيومتطلبات التأهيل 
الشهر األخير للمدرسة، فإنه قد 

يكون مؤهاًل للحصول على مزايا 
 (.Summer P-EBTبرنامج )

 
 فيما يتعلق بطفلك: 

  يجب أن يكون الطفل ُمسجاًل في
برنامج المساعدة الغذائية التكميلية 

(SNAP و/ أو الوجبات المدرسية )
المجانية أو الُمَخفَّضة السعر في 

مدرسة ُمطبَّق فيها برنامج الغداء 
 ،أوالمدرسي الوطني؛ 

  ينبغي أن يكون الطفل ُمسجاًل في
برنامج شرط أهلية المجتمعات 

(CEP( أو مدرسة )Provision-
( التي توفر طعام اإلفطار والغداء 2

 وبالمجان لجميع الطالب؛ 

   يجب أن يكون الطفل قد جرى
تسجيله في الشهر األخير من العام 

 الدراسي
 

 فيما يتعلق بمدرستك:

  يجب أن تكون المدرسة ُمطبقًا فيها
 برنامج الغداء الوطني المدرسي

 
يجب على المدرسة ملء 

استمارة الوجبات المجانية أو 
الُمخفَّضة السعر وتقديمها في 

 أغسطس للمدرسة. 31
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 فيما يتعلق بطفلك:

  6يجب أن يكون عمر الطفل أقل من 

 سنوات

  يجب أن يكون قد جرى تسجيله مؤخًرا أو

هو ُمسجل حاليًا في برنامج المساعدة 

 (SNAPالغذائية التكميلية )

 المدرسة الموجودة في مقاطعتك: 

  يجب أن تكون المدرسة ُمطبقًا فيها برنامج

 ،والغداء الوطني المدرسي 

  يجب أن تكون المدرسة قد خضعت

لإلغالق وعملت بسعٍة أقل من سعتها لمدة 

أيام متتالية على األقل في وقت ما من  5

 .2021-2020العام الدراسي 

 
يمكنك التسجيل في برنامج 
المساعدة الغذائية التكميلية 

(SNAP من خالل )My 
Maine Connection  أو

يمكنك تقديم الطلب من خالل 
1-855-797- االتصال بهاتف:

4357 

 

 
 فيما يتعلق بطفلك:

  6يجب أن يكون عمر الطفل أقل من 

 سنوات

  يجب أن يكون مسجاًل حاليًا في

 (SNAPبرنامج )

 

 
يمكنك التسجيل في برنامج  

المساعدة الغذائية التكميلية 
(SNAP من خالل )My 

Maine Connection  أو
يمكنك تقديم الطلب من خالل 

1-855- االتصال بهاتف:
4357-797 

 

https://apps1.web.maine.gov/benefits/account/login.html
https://apps1.web.maine.gov/benefits/account/login.html
https://apps1.web.maine.gov/benefits/account/login.html
https://apps1.web.maine.gov/benefits/account/login.html


 ؟(Summer P-EBT)( وبرنامج P-EBTما هو برنامج )
. املشراء الطعيقدم مجموعة صغيرة من منتجات البقالة من أجل العائالت  هو برنامج تغذية فيدرالي جديد (P-EBTإن برنامج )

للعائالت التي لديها أطفال في سن المدرسة  2020( وُعِمَل به للمرة األولى في عام P-EBTوقد أُزيح الستار عن برنامج )

سنوات(. وسيُطلق  6 -0ار من لتشمل أيًضا بعض العائالت التي لديها أطفال صغار )األعم 2021واستمرت المزايا حتى 

 ( في سبتمبر لكل األطفال المؤهلين في والية مين.Summer P-EBTبرنامج مشابه أيًضا هو )

 ؟(Summer P-EBT)( وبرنامج P-EBTما مقدار المزايا الُمستفادة من برنامج ) 
اء الجائحة  6,82يتلقى كل طفل مؤهل  دوالرات أمريكية عن كل يوم دراسي تأثرت فيه عملية التعلُّم بالحضور الشخصي جرَّ

سيبلغ  دوالًرا لكل طفل في األسبوع. 34حوالي . سيختلف إجمالي المزايا بحد ٍّ أقصى قدره 2021-2020خالل العام الدراسي 

بأثر  2021في فترة الراحة الكاملة وسيطرح في سبتمبر ل طفل دوالًرا لك 375مبلغ وقدره ( P-EBTمزايا برنامج ) متوسط

 رجعي.

 

 ؟(Summer P-EBT)( وبرنامج P-EBTَمن المستفيدون ِمن برنامج ) 
، بما في ذلك جميع الطالب هم الطالب المؤهلون للحصول على الوجبات المجانية أو الُمخفَّضة السعر( P-EBTالمستفيدون من برنامج )

( لتقديم وجبات مدرسية مجانية شاملة. يجب أن يكون الطالب CEPالمدرسة مستخدمين خيارات شرط أهلية المجتمعات )الذين يرتادون 

اء الجائحة  في مدرسة من المدارس التي كان نظام التعليم المهيمن فيها هو نظام التعليم االفتراضي أو الهجين بسبب إغالق المدارس جرَّ

في العائالت المشاركة في برنامج المساعدة  األطفال دون سن السادسة، فإن معظم 2021-2020الدراسية أو تغييرات الجدول. في السنة 

( إذا كانت المدارس القريبة تُطبق النظام P-EBTالغذائية التكميلية/ الُمكمالت الغذائية يكونون مؤهلين للحصول على مزايا برنامج )

( واألطفال SNAPدون سن السادسة المسجلين في برنامج المساعدة الغذائية التكميلية ) االفتراضي أو الهجين. قد يكون جميع األطفال

 (.Summer P-EBTفي سن المدرسة المسجلين في برنامج الوجبات المدرسية المجانية أو الُمخفَّضة السعر مؤهلين لبرنامج )

 

 ؟ (Summer P-EBT) ( وبرنامجP-EBTما مقدار المزايا التي تتلقاها العائالت من برنامج ) 
. يجب أن يكون الطالب ُمسجلين في برنامج الوجبات بصورة تلقائية( P-EBTاألطفال المؤهلين مزايا برنامج ) معظميتلقى 

يُعد األطفال الصغار (. SNAPالمدرسية المجانية والُمخفَّضة السعر و/ أو مسجلين في برنامج المساعدة الغذائية التكميلية )

 74544" إلى رقم food(. أرسل رسالة نصية تحتوي على كلمة "طعام" أو"SNAPمؤهلين إذا كانوا مسجلين في برنامج )

 (.SNAPلتعرف ما إذا كنت مؤهاًل لبرنامج المساعدة الغذائية التكميلية )
 

 ؟ (Summer P-EBT) ( وبرنامجP-EBTهل تحتاج العائالت إلى تقديم طلب للحصول على مزايا برنامج )
( من المزايا التي تُقدم إلى معظم األطفال المؤهلين، غير أنه من المهم للعائالت التي لديها أطفال P-EBTفي حين تُعد مزايا )

التأكد من وجود عنوان بريد صحيح للمراسلة في كل سنة دراسية و إكمال طلبات مزايا الوجبات المدرسيةفي سن المدرسة 

 لمدرسة.لدى ا
 
 

 FeedKids.me للمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة:  
 

 

 
 
 
 

 

 

  

( P-EBTثمة خمسة أمور يجب معرفتها عن برنامج )

 في والية مين( Summer P-EBTوبرنامج )

https://www.fullplates.org/resources/


 األسئلة األكثر شيوًعا 
 

 ؟(Summer P-EBT)( وبرنامج P-EBTما مزايا الطعام الُمقدمة بموجب برنامج ) 

مزايا للطالب المؤهلين للحصول على الوجبات المدرسية المجانية أو ( Summer P-EBT( و)P-EBTتوفر برامج )
 COVID-19( برامج مؤقتة يجري العمل بها خالل جائحة Summer P-EBT( و)P-EBT. تُعد برامج )المخفضة السعر

 لتعويض األيام التي أُغلقت فيها المدارس.
 

( SNAPالمسجلين في برنامج المساعدة الغذائية التكميلية )لعدد محدود من األطفال الصغار  ( متوفر أيًضاP-EBTبرنامج )
ممن يعيشون في مقاطعة تُطبق فيها مدرسة واحدة على األقل نظام التعليم الهجين أو االفتراضي بالكامل. سيخضع جميع 

 (.Summer P-EBT( لبرنامج )SNAPاألطفال دون سن السادسة والمسجلين في برنامج )
 

 ؟(Summer P-EBT)( وبرنامج P-EBTلى مزايا برنامج )َمن المؤهل للحصول ع 
 (:P-EBTيجب أن يستوفي كلٌّ من الطفل/ الطالب والمدرسة المحلية المعايير التالية من أجل التأهل للحصول على مزايا برنامج )

 (.P-EBTال يُعد األطفال ممن يدرسون في المنزل مؤهلين للحصول على مزايا برنامج )

 (EBT-SUMMER Pبرنامج ) (2021-2020( )العام الدراسي EBT-Pبرنامج ) 

 كيفية التسجيل متطلبات التأهيل كيفية التسجيل متطلبات التأهيل
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 فيما يتعلق بطفلك:

  يجب أن يكون الطفل ُمسجاًل في برنامج المساعدة
( و/ أو الوجبات SNAPالغذائية التكميلية )

المدرسية المجانية أو الُمَخفَّضة السعر في مدرسة 
 ،أوُمطبَّق فيها برنامج الغداء المدرسي الوطني؛ 

  ينبغي أن يكون الطفل ُمسجاًل في برنامج شرط أهلية
( Provision-2( أو مدرسة )CEPالمجتمعات )

التي توفر طعام اإلفطار والغداء بالمجان لجميع 
 والطالب؛ 

  بد أن تكون هناك بعض األيام خالل الشهر التي  ال
لم يتمكن فيها الطفل من الحصول على وجبات 

 الغداء داخل المدرسة.
 

 فيما يتعلق بمدرستك: 

  يجب أن تكون المدرسة ُمطبقًا فيها برنامج الغداء
 ،والوطني المدرسي 

  يجب أن تكون المدرسة قد خضعت لإلغالق وعملت
أيام متتالية على األقل  5ة بسعٍة أقل من سعتها لمد

 .2021-2020في وقت ما من العام الدراسي 
 

 
يُغلق باب التسجيل في 

( P-EBTبرنامج )
-2020للسنة الدراسية 

في األول من  2021
 .2021يوليو لعام 

 
إذا استوفى  مالحظة:

طفلك متطلبات التأهيل 
جرى تسجيله في و

الشهر األخير للمدرسة، 
فإنه قد يكون مؤهاًل 

لحصول على مزايا ل
 Summerبرنامج )
P-EBT.) 

 
 فيما يتعلق بطفلك: 

  يجب أن يكون الطفل ُمسجاًل في
برنامج المساعدة الغذائية التكميلية 

(SNAP و/ أو الوجبات )
المدرسية المجانية أو الُمَخفَّضة 

السعر في مدرسة ُمطبَّق فيها 
برنامج الغداء المدرسي الوطني؛ 

 ،أو

  ينبغي أن يكون الطفل ُمسجاًل في
برنامج شرط أهلية المجتمعات 

(CEP أو مدرسة )
(Provision-2 التي توفر طعام )

اإلفطار والغداء بالمجان لجميع 
 والطالب؛ 

   يجب أن يكون الطفل قد جرى
تسجيله في الشهر األخير من العام 

 الدراسي
 

 فيما يتعلق بمدرستك:

  يجب أن تكون المدرسة ُمطبقًا فيها
 ،وبرنامج الغداء الوطني المدرسي 

 

 
يجب على المدرسة ملء 

استمارة الوجبات المجانية 
أو الُمخفَّضة السعر وتقديمها 

 أغسطس للمدرسة. 31في 
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 فيما يتعلق بطفلك:

  سنوات 6يجب أن يكون عمر الطفل أقل من 

  يجب أن يكون قد جرى تسجيله مؤخًرا أو هو

ُمسجل حاليًا في برنامج المساعدة الغذائية التكميلية 

(SNAP) 

 المدرسة الموجودة في مقاطعتك: 

  يجب أن تكون المدرسة ُمطبقًا فيها برنامج الغداء

 ،والوطني المدرسي 

  يجب أن تكون المدرسة قد خضعت لإلغالق وعملت

أيام متتالية على األقل  5ة بسعٍة أقل من سعتها لمد

 .2021-2020في وقت ما من العام الدراسي 

 
يمكنك التسجيل في 

برنامج المساعدة 
الغذائية التكميلية 

(SNAP من خالل )
My Maine 

Connection  أو
يمكنك تقديم الطلب من 
 خالل االتصال بهاتف:

4357-797-855-1 

 

 
 فيما يتعلق بطفلك:

  يجب أن يكون عمر الطفل أقل من

 سنوات 6

  يجب أن يكون مسجاًل حاليًا في

 (SNAPبرنامج )

 

 
يمكنك التسجيل في برنامج  

المساعدة الغذائية التكميلية 
(SNAP من خالل )My 

Maine Connection 
يمكنك تقديم الطلب من أو 

1- خالل االتصال بهاتف:
4357-797-855 

 

https://apps1.web.maine.gov/benefits/account/login.html
https://apps1.web.maine.gov/benefits/account/login.html
https://apps1.web.maine.gov/benefits/account/login.html
https://apps1.web.maine.gov/benefits/account/login.html


 ؟ (Summer P-EBT) ( وبرنامجP-EBTما مقدار مزايا الطعام الُمقدمة بموجب برنامج )
( وفقًا لتاريخ التسجيل بالمدرسة ونظام التعلُّم األساسي. قد يتغير مقدار المزايا من شهر آلخر وفقًا لنموذج التعلم في P-EBTتُطرح مزايا برنامج )

 المدرسة لكل شهر.

  دوالًرا  119,35سيحصل األطفال المؤهلون المسجلون في مدارس ُمطبق فيها نظام التعلُّم عن بُعد بالكامل على  -- لالتعلُّم عن بُعد بالكام
 .2021حتى يونيو  2020أمريكيًا في الشهر بدًءا من سبتمبر 

  دوالًرا في الشهر  59,68ين على سيحصل األطفال المؤهلون المسجلون في مدارس ُمطبق فيها نظام التعلُّم الهج -- نظام التعلُّم الهجين
 .2021حتى يونيو  2020بدًءا من سبتمبر 

كما سيتلقى األطفال المؤهلون مزايا إضافية خالل أشهر الصيف وسيجري طرحها بدًءا من سبتمبر. سيحصل الطالب  
 دوالًرا أمريكيًّا في أشهر الصيف. 375المؤهلون على ما يصل إلى 

 

 ؟(Summer P-EBT)( وبرنامج P-EBTمتى تصدر مزايا برنامج ) 

. وستكون الدفعة الثانية بعد 2021على ثالث دفعات بدًءا من يونيو  2021 - 2020ستصدر المساعدات في العام الدراسي 
 مرور شهر من الدفعة األولى، وستتبعها الدفعة الثالثة بعد شهر آخر كذلك.

 

 وتُقدم بأثر رجعي لشهري يوليو وأغسطس. 2021عام  ( في نهاية سبتمبر منSummer P-EBTيجري طرح مزايا )
 

 ؟ هل يجب عليَّ التقديم بطلب؟ (P-EBT) كيف ستُطرح مزايا
 

 (:SNAPإذا كان طفلك المؤهل مسجالا بالفعل في برنامج )
 ( ستحصل عائلتك على مزاياP-EBT( تلقائيًّا من خالل بطاقة )Pine Tree Card إذا كانت مسجلة في برنامج المساعدة الغذائية )

 أو بعد ذلك. 2021( في فبراير SNAPالتكميلية )

  ( وعلى العائالت االحتفاظ ببطاقاتP-EBT.نظًرا ألن المزايا فيما بعد يجري تحميلها عليها ) 
 

 ثاا:إذا كان طفلك المؤهل الذي في سن المدرسة مسجالا بالفعل في برامج الوجبات المدرسية المجانية أو الُمخفَّضة السعر وكان عنوانك ُمحدَّ 

 ( ستحصل عائلتك على مزاياP-EBT.تلقائيًّا ) 

  .سيتسلم كل طفل بطاقته الخاصة 

  نتباه لذلك.ستصل البطاقات في ظرف ليس به عالمة مميزة؛ لذا عليك اال 

  ( وعلى العائالت االحتفاظ ببطاقاتP-EBT.نظًرا ألن المزايا فيما بعد يجري تحميلها عليها ) 
 

ثاا لدى إدارة المدرسة، فربما تكون بطاقتك قد أُرسلت بريديًّا لمدرسة طفلك. ا أو إذا لم يكن عنوانك ُمحدَّ  إذا كنت قد انتقلت مؤخرا
 

 ( عندما أحصل عليها؟P-EBTهل أحتاج إلى تفعيل بطاقة طفلي الخاصة ببرنامج ) 

( كما في PINنعم، ستحتاج إلى تفعيل البطاقة وذلك عبر االتصال بالرقم الموجود عليها. ستختار رقم التعريف الشخصي )
عند ذهابك للتسوق من أجل  ( هذاPINبطاقة الخصم المباشر أو البطاقة المصرفية. ستستخدم رقم التعريف الشخصي )

 استخدام البطاقة.
 

سيُطلب منك عند اتصالك لتفعيل البطاقة، تاريخ ميالد طفلك واألرقام األربعة األخيرة من رقم الضمان االجتماعي. إذا لم يكن  
خال رقم لدى طفلك رقم ضمان اجتماعي أو إذا كانت مدرسة الطفل لم توفر رقم الضمان االجتماعي للطالب، فيمكنك إد

 بداًل من ذلك. 9999
 

 هل سيجري احتساب هذه المزايا في اختبار االعتماد على المنافع العامة؟ هل سيُشكل وضع الهجرة مشكلة؟ 

( في اختبار االعتماد على المنافع العامة. يُعد جميع الطالب مؤهلين للحصول P-EBTال، لن يجري احتساب مزايا برنامج )
للمزيد   ProtectingImmigrantFamilies.Org( بغض النظر عن وضع الهجرة. يمكنك زيارة EBT-Pعلى مزايا برنامج )

 من المعلومات حول تأثير المنافع العامة على اختبار النفقات العامة.
 

 ؟ (P-EBT) ى وجبات سريعة في مدرستي المحلية. فهل ال يزال في مقدوري تلقي مزايا برنامجلقد كنت أحصل عل 

( الحصول على وجبات من المدرسة والمواقع االجتماعية، P-EBTنعم، يمكن لألطفال والمراهقين الذين يتلقون مزايا برنامج )
لمعرفة مواقع وجبات الصيف أو إرسال https://www.fns.usda.gov/meals4kidsوهي برامج منفصلة. يمكنك زيارة 
 .6479-348-866-1، أو االتصال بـ97779( على هاتف رقم Summer Mealsرسالة نصية إلى وجبات الصيف )

file:///C:/Users/annakorsen/Downloads/ProtectingImmigrantFamilies.Org
https://www.fns.usda.gov/meals4kids


 

 2021-2020(. فهل سيجري تحميل مزايا السنة الدراسية P-EBTج )مزايا برنام 2020-2019تلقيت في العام الدراسي 

 ؟ (P-EBT) على بطاقة

أو بعد ذلك، فيمكنك تلقي مزايا  2021( في فبراير SNAPإذا كانت عائلتك مسجلة في برنامج المساعدة الغذائية التكميلية )
( SNAPبرنامج المساعدة الغذائية التكميلية ) (. إذا كانت عائلتك مسجلة فيPine Tree Card( على بطاقة )P-EBTبرنامج )

( لكل طفل مؤهل مع اسمه عليها. سيجري في كل شهر تحميل المزايا تلقائيًّا على P-EBT، فستتلقى بطاقة )2021قبل فبراير 
 ( يعمل.P-EBTالبطاقة طالما أن برنامج )

 

( Summer P-EBTري تحميل مزايا برنامج )(. فهل سيجP-EBTمزايا برنامج ) 2021-2020تلقيت في العام الدراسي  

 ( ذاتها؟P-EBTتلقائيًّا على بطاقة )

( ال يزاالن Summer P-EBT( وبرنامج )P-EBTسيجري في كل شهر تحميل المزايا تلقائيًّا على البطاقة طالما أن برنامج )
 ُمطبقين.

 

ولم نستخدم كل المزايا  2021-2020و/ أو  2020-2019( أثناء العام الدراسي P-EBTحصل طفلي على مزايا برنامج ) 

 حتى اآلن. فهل ستنتهي إمكانية استخدام هذه المزايا؟

 (.Pinetree Cardيوًما من تحميلها على بطاقة ) 274( بعد مرور P-EBTتنتهي إمكانية استخدام مزايا برنامج )
 

 ؟ (SNAP)كيف أعرف ما إذا كانت عائلتي مؤهلة للحصول على مزايا برنامج  

supplement-food-https://www.ptla.org/maine-يمكنك استخدام حاسبة المساعدات عبر اإلنترنت لتحديد األهلية: 

.estimators 
 

إلجراء مسح سريع لبرنامج المساعدة  74544( على رقم FOODيمكنك أيًضا إرسال رسالة نصية بها كلمة "طعام" )
 (.SNAPالغذائية التكميلية )

 . (Office for Family Independenceمكتب استقالل األسرة ) للمزيٍد من المعلومات، يمكنك زيارة 
 

 ( عبر البريد، فما جهة االتصال التي يمكنني االتصال بها؟EBT-P)لم أحصل على بطاقة 
واإلبالغ عن فقد  #/https://www.pinetreecard.com/meebtclient ، يُرجى زيارة  (EBT-P) إذا لم تكن قد تلقيت بطاقة

 يوًما نظًرا للتأخيرات البريدية. 14إلى  10( مدة تتراوح بين P-EBT( وبطاقات )EBTالبطاقة. يستغرق وصول بطاقات )
 

 يمكنك أيًضا التحقق من ذلك في مدرسة طفلك لتعرف ما إذا كانت البطاقة قد أُرسلت إليها.
 

 ؟ (P-EBT) هل يمكن مواصلة الحصول على مساعدات المؤن الغذائية إذا كان طفلي يتلقى مزايا برنامج 

نعم، فاشتراكك في البرامج الحكومية ال يؤثر في إمكانية حصولك على الطعام من مستودعات المؤن الغذائية. يمكنك زيارة 
help/-https://www.gsfb.org/get  أو( االتصالContact برقم )للمزيد من المعلومات حول مستودعات المؤن  211

 الغذائية.
 

 ؟(P-EBT)كيف يمكنني استرداد قيمة مزايا برنامج 

( على بطاقة تشبه بطاقة الخصم المباشر في عملها، حيث يمكن من خاللها شراء الطعام من P-EBTتُقدم مزايا برنامج )
(. ويقبل كل تجار البقالة Pine Tree Card( أو بطاقة )SNAPمتاجر البقالة التي تعتمد برنامج المساعدة الغذائية التكميلية )

 ( للشراء منEBT-P( وبرنامج )SNAPة الغذائية التكميلية )يمكن استخدام مزايا برنامج المساعد في والية مين هذه البطاقة.
(Amazon وAmazon Fresh) و(Walmart) .لعمليات الشراء بالتوصيل أو التسليم السريع  

 

ة أو مخفضة السعر ولكننا لم نسجل، فهل ال يزال في مقدوري تلقي مزايا أعتقد أن طفلي مؤهل للحصول على وجبات مجاني

 ؟ (P-EBT) برنامج

. ولكنك قد تكون مؤهاًل لبرنامج 2021-2020( للسنة الدراسية P-EBTال، فقد انتهت إمكانية التسجيل في برنامج )
(Summer P-EBT ولكن ) يجب أن يكون طفلك قد جرى تسجيله في المدرسة خالل الشهر الماضي ويجب عليك تقديم طلب

بمدرسة طفلك. اتصل بالمنطقة التعليمية لتقديم الطلب. يمكن تنزيل  للحصول على وجبات الطعام المجانية أو المخفضة السعر
 https://www.maine.gov/doe/schools/nutrition/studenteligibility تطبيقات الوجبات المدرسية من هنا:

https://www.ptla.org/maine-food-supplement-estimators
https://www.ptla.org/maine-food-supplement-estimators
https://www.maine.gov/dhhs/ofi/programs-services/food-supplement
https://www.pinetreecard.com/meebtclient/
https://www.gsfb.org/get-help/
https://211maine.org/
https://www.amazon.com/
https://www.walmart.com/
https://www.maine.gov/doe/schools/nutrition/studenteligibility


 كيف أعرف ما إذا كان طفلي مؤهاًل للحصول على وجبة الغداء المجانية أو المخفضة السعر؟

ات الغداء المجانية أو المخفضة السعر. ستكون مؤهاًل يوضح الجدول التالي حدود الدخل المتعلقة بإمكانية الحصول على وجب
( سواء تلقيت الوجبات المجانية أو المخفضة السعر. يمكنك زيارة EBT-Pللحصول على مزايا برنامج )

21.pdf-https://www.isbe.net/Documents/IEG مات.للمزيد من المعلو 
 

 إرشادات األهلية الُمتعلقة بالدخل

 2021يونيو  30وحتى  2020يسري العمل بها بداية من األول من يوليو  

 وجبات مجانية  

 وفقًا للمبادئ التوجيهية الفيدرالية لتحديد مستوى الفقر  130%
 وجبات ُمخفضة السعر  

 وفقًا للمبادئ التوجيهية الفيدرالية لتحديد مستوى الفقر 185%

 أسبوعي كل أسبوعين مرتين في الشهر شهري سنوي  حجم األسرة أسبوعي كل أسبوعين مرتين في الشهر شهري سنوي  حجم األسرة

1 16,588 1,383 692 638 319 1 23,606 1,968 984 908 454 

2 22,412 1,868 934 862 431 2 31,894 2,658 1,329 1,227 614 

3 28,236 2,353 1,177 1,086 543 3 40,182 3,349 1,675 1,546 773 

4 34,060 2,839 1,420 1,310 655 4 48,470 4,040 2,020 1,865 933 

5 39,884 3,324 1,662 1,534 767 5 56,758 4,730 2,365 2,183 1,092 

6 45,708 3,809 1,905 1,758 879 6 65,046 5,421 2,711 2,502 1,251 

7 51,532 4,295 2,148 1,982 991 7 73,334 6,112 3,056 2,821 1,411 

8 57,356 4,780 2,390 2,206 1,103 8 81,622 6,802 3,401 3,140 1,570 

لكل فرد 

إضافي في 

العائلة، 

 يُضاف

5,824 486 243 224 112 

لكل فرد 

إضافي في 

العائلة، 

 يُضاف

8,288 691 346 319 160 

 

 كيف ستبدو بطاقتي؟ 

 ستصل البطاقات في ظرف ليس به عالمة مميزة؛ لذا عليك االنتباه لذلك.

 

 
 

أو مراجعة األسئلة األكثر شيوًعا حول مكتب استقالل األسرة ، يُرجى زيارة (EBT-P)للمزيد من المعلومات حول برنامج  
 feedkids.me( وذلك عبر موقع EBT-Pبرنامج )

  هذا هو ما ستبدو عليه بطاقتك عندما

 تصلك بالبريد!

https://www.isbe.net/Documents/IEG-21.pdf
https://www.fullplates.org/resources/

