
 

  وطلب  معلومات
 

مجاناً أو   مدرسية  وجبات  يتلقون  الذين  لطالبأي بي تي للجائحة متوفر  

 29 سبتمبر النهائي يكون الموعد األسعار؛  مخفضة

  فرصة  لويزيانا   تمنح .  ويونيو   مايو   شهر  في   الطلب   تتقدم   لم  التي   لألسر   P-EBT 2019-2020  تطبيق   فتح  تعيد   لويزيانا 

-2019عام    في   المدارس  لم يتم الحصول عليها بسبب إغالق   التي   المدرسية   الوجبات   من   مالية   مزايا   لتلقي للعائالت    أخرى

  مجانية   وجبات   عادة   يتلقون  الذين   األطفال   ألسر  البقالة   لشراء  إضافية   مساعدة  البرنامج   هذا   سيوفر  . الوباء  بسبب   2020

  على  للحصول   يتقدموا   لم   طالبًا   264111  بين   من   فقط   للعائالت مختصة    الثانية   التقديم   فترة   . المدرسة  في   السعر   ومخفضةأ

  للعائالت   لويزيانا   قبل   من   P-EBT  خصم   بطاقة   إصدار  سيتم   . ويونيو  مايو شهر    في   األولية   النافذة  خالل   P-EBT  مزايا 

  P-EBT  بطاقة  ستعمل   .المزايا   إلى  للوصول   واألسرة   األطفال  خدمات   إدارةمن قبل    اإلنترنت   عبر  طلبًا  تكمل  التي  المؤهلة

  إجمالي  في  أمريكيًا  دوالًرا  285  على  العائالت   ستحصل  .اإلرشادات   نفس  تطبيق  وسيتم  القياسية،  EBT  بطاقة  ملف  مثل

   . يوًما 365 غضون   في  استخدامها يجب   و  آلخر  شهر  من  المستخدمة غير المزايا  ترحيل   سيتم. طفل  لكل  P-EBT مزايا

 األهلية  متطلبات 

 

   :اطفالهم اجل  منالطعام  شراء على لمساعدتها P-EBT مزايا لتلقي مؤهلة التالية المعايير تستوفي التي األسر تكون قد

 منزلها في أكثر أو  واحد طفل لديها التي العائالت

 . المدرسة في  ومخفضة مجانية وجبات عادة األطفال يتلقى

 ويونيو  مايو في  المؤهل  للطفل P-EBT مخصصات على   تحصل لم التي العائالت

 P-EBT لبط

 

  على   يجب  .المزايا  وتقديم  P-EBT  بطاقة   إصدار   يمكن  ال   DCFS  ،   المطلوبة  المعلومات  بدون .  المزايا   لتلقي  اإلنترنت  عبر  الطلب   إكمال   العائالت   على   يجب

  تتطابق   أن  يجب.  التعليمية  والمنطقة  والمدرسة  العنوان  والمنزل  االجتماعي  الضمان  ورقم  الميالد  وتاريخ  والوالد  للطالب  الكامل  االسم  تقديم  المتقدمين

 المحلية  مدرستك سجالت في  الموجودة  المعلومات مع تماًما المعلومات

 P-EBTادخل على طلب 

 

 اضافية  معلومة
 : للعائالت يمكن ، المعلومات من لمزيد

 المتداولة   األسئلة قائمة راجع •
 1-888-524-3578 على LAHelpU اتصال بمركز اتصل •

 1  2020 سبتمبر P-EBT لويزيانا وطلب  معلومات
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 SNAP من التمييز عدم بيان

  ووكاالتها  األمريكية  الزراعة   ووزارة  السياسات  و(  USDA)  األمريكية  الزراعة  لوزارة  التابعة  المدنية  الحقوق   ولوائح  الفيدرالي  المدنية  الحقوق   لقانون  وفقًا

  األصل   أو   اللون  أو  العرق  أساس   على  التمييز  البرامج  على  يحظر   تديرها  التي  أو  األمريكية  الزراعة   وزارة  في   المشاركة   والمؤسسات  وموظفيها  ومكاتبها

  تم   نشاط   أو  برنامج  أي   في المدنية  للحقوق   سابق  نشاط  من  االنتقام  أو  االنتقام  أو   السياسية  المعتقدات  أو  العمر  أو  اإلعاقة  أو  الدينية  العقيدة  أو  الجنس   أو  القومي

  على )  البرنامج  معلومات   على   للحصول   بديلة   اتصال   وسائل   إلى   يحتاجون   الذين   اإلعاقة   ذوو   األشخاص   . األمريكية  الزراعة  وزارة   من   بتمويل  أو   إجراؤه 

  تقدمت   كانت   حيثما(  المحلية  أو   الوالية )  بالوكالة (  ذلك  إلى   وما   األمريكية  اإلشارة   ولغة   صوتي   وشريط  كبيرة  بأحرف   االتصال   يجب   برايل،   المثال،   سبيل

  خالل  من  األمريكية  الزراعة   بوزارة   االتصال   النطق   في  إعاقات  من  يعانون  الذين  أو  السمع  ضعاف  أو   الصم  لألفراد  يمكن .  الفوائد  على   للحصول  بطلب

Federal Relay Service  اإلنجليزية  غير أخرى  بلغات البرنامج معلومات توفير يتم قد ذلك،  إلى باإلضافة . 8339-877( 800)  على . 

  كيفية :  على   اإلنترنت  على   موجود (  AD-3027)  األمريكية   الزراعة   وزارة   لبرنامج   التمييز   شكوى   نموذج  أكمل  التمييز،  بخصوص   برنامج  شكوى   لتقديم

  المعلومات   بجميع  الخطاب   وتزويد   األمريكية   الزراعة  وزارة   إلى  موجه   خطاب   إرسال   أو   األمريكية،  الزراعة   لوزارة  تابع  مكتب   أي  وفي  شكوى،   تقديم 

  عن  األمريكية   الزراعة  وزارة  إلى  المكتمل   الخطاب  أو  النموذج   أرسل .  9992-632(  866)   اتصل   الشكوى،  نموذج  من  نسخة   لطلب .  النموذج   في   المطلوبة 

 : طريق 

 ؛ Ave. SW، Washington ، D.C. 20250-9410 االستقالل  1400 المدنية، للحقوق  الوزير  مساعد  مكتب األمريكية، الزراعة  وزارة: البريد  .1 

 أو ؛ 7442-690( 202: ) فاكس. 2

 . program.intake@usda.gov: اإللكتروني البريد. 3

 . الفرص تكافؤ  مزود  هي المؤسسة  هذه
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