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األسئلة المتداولة بشأن التحويل اإللكتروني للمخصصات المرتبطة بالجائحة  
)P-EBTللمدارس ( 

 - و-

 الصيفية ألطفال المدارس (**جديد!) P-EBTمخصصات 

   )2022أغسطس  5( 2022- 2021العام الدراسي 

   ؟P-EBT: ما هي مخصصات 1س

: هي مخصصات غذائية مؤقتة اعتمدتها الحكومة الفيدرالية لمساعدة األسر التي تضررت من إغالقات المدارس المرتبطة ج
 ) والتغيب عن المدرسة.  19-بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد

  
 ؟  P-EBT: من المؤهل لمخصصات 2س
ادةً على وجبات مجانية أو مخفضة التكلفة في المدرسة األسر المقيمة في والية فيرمونت التي لديها طالب يحصلون ع ج: 

 بموجب برنامج الغداء المدرسي الوطني. المخصصات متاحة لشهر في الحاالت التالية: 

  ،ولدى الطالب تغيب واحد على األقل بعذر مرتبط بفيروس كورونا المستجد خالل ذلك الشهر   

  كانت مدرسة الطالب "مؤهلة" لمخصصاتP-EBT .  راجع خطة الوالية لمعرفة كيف تتأهل مدرسة ما لمخصصات
EBT-P :EBT-https://dcf.vermont.gov/esd/covid19/P.   

 
 مستجد؟ : ما الذي يُعتبر غيابًا بعذر مرتبط بفيروس كورونا ال3س
   يعني الغياب لسبب مرتبط بفيروس كورونا المستجد الغياب بعذر من المدرسة خالل الشهر ألي من األسباب التالية:ج: 

 ،مرض فيروس كورونا مستجد إيجابي أو مفترض   

  ،اكتشاف مخالط لديه نتيجة فيروس كورونا مستجد إيجابية   

  للحجر الصحي و/أو إجراء اختبار لفيروس كورونا المستجد، أوأعراض فيروس كورونا مستجد تستدعي الحاجة   

   اإلغالق غير المخطط له سلفًا لفصل دراسي أو صف أو مدرسة، أو التحول إلى التعلم عن بُعد نتيجة لسبب مرتبط
كورونا المستجد،  بفيروس كورونا المستجد، بما في ذلك الحاالت اإليجابية، أو وجود عجز في الموظفين بسبب فيروس 

   أو الحاجة إلى إجراء تتبع للمخالطين، إلخ.

 
 P-EBT: أغلقت مدرستنا أبوابها ليوم ثلجي أو بسبب انفجار أنبوب ماء. هل يؤهل هذا الطالب لمخصصات 4س

 ذلك الشهر؟ 
 ال، ال تُحتسب إال إغالقات المدارس ألسباب مرتبطة بفيروس كورونا المستجد.  ج: 

 
 

 . كيف أعرف إذا ما كانت أسرتي مؤهلة أم ال؟ 5س
سوف تحدد مدرسة طفلك إذا ما كان مؤهالً أم ال، بناًء على معايير وضعتها والية فيرمونت. وقد تتصل بك المدرسة ج:  

من إذا كنت مؤهالً، فستتلقى خطابًا    للتأكد من حصولها على المعلومات الصحيحة في الملف. فالرجاء الرد على طلبهم. 
 ) يوضح كيف ومتى ستتلقى المخصصات.  DCFإدارة الطفل واألسرة ( 
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   هل هذه مشكلة؟ )، لكنها لم تعد بحوزتي.21- 2020في العام الدراسي الماضي ( P-EBT: استلمت بطاقة  6س
المخصصات الصادرة  يمكن إلدارة الطفل واألسرة أن ترسل لك بطاقة بديلة. وستُدرج التعليمات في خطابات إشعارات ج: 

في أبريل وأغسطس. يرجى االحتفاظ ببطاقتك الجديدة إذا حصلت على واحدة. قد تتم إضافة مخصصات إضافية إليها نظًرا 
  ألنه سيتم إصدار أكثر من دفعة من المبالغ في هذا العام الدراسي.

 
 : متى ستصدر المخصصات؟ 7س
. وسيتم  2022في أواخر أبريل   2022إلى يناير  2021سبتمبر سوف يتم إصدار أول دفعة من المخصصات للفترة من ج: 

 في أغسطس.   2022فبراير إلى يونيو إصدار المخصصات للفترة من 
 

 ؟  P-EBT: ما مقدار مخصصات  8س
 روس كورونا المستجد:  يعتمد مبلغ المخصصات الشهرية على متوسط مدة الغياب ألسباب مرتبطة بفيج: 

 39.90   2022إلى يناير    2021دوالًرا كل شهر للفترة من سبتمبر 
 48.78  2022دوالًرا كل شهر للفترة من فبراير إلى يونيو   

 
 هي نفسها بغض النظر عن عدد األطفال في األسرة؟  P-EBT: هل مخصصات 9س
مبلغ المخصصات الشهرية هو نفسه لكل طالب مؤهل. وستحصل األسر على مخصصات مختلفة بناًء على عدد  ج: 

 .  P-EBTاألشهر التي كان فيها كل طفل في األسرة مؤهالً للحصول على 

 
 : حق حضانة طفلي مقسم بين أسرتين. من الذي سيحصل على المخصصات؟ 10س
سيتم إرسال المخصصات إلى الشخص البالغ المذكور أنه "رب األسرة" في مدرسة الطالب. وقد يكون هذا هو  ج: 

الشخص البالغ الذي قدم طلب الغداء المجاني ومخفض التكلفة للطالب، أو الشخص البالغ المذكور أنه جهة االتصال  
ر لتأكيد من الذي ينبغي إدراجه على أنه "رب األسرة". الرئيسية في نظام المدرسة. وتتواصل المدارس مع األسر في فبراي
 الرجاء االتصال بالمدرسة في حال الحاجة لتحديث "رب األسرة".  

 
 ؟ : ما الذي يمكنني شراؤه بهذه المخصصات11س
على موقع وزارة الزراعة األمريكية:  P-EBTالتي يمكنك شراؤها بمخصصات   راجع قائمة األغذيةج: 
msite-food-https://www.fns.usda.gov/snap/eligible . 

 
 ؟  P-EBT: أين يمكنني استخدام بطاقة 12س
يشمل هذا متاجر البقالة،  . 3SquaresVTيمكنك استخدامها لشراء المواد الغذائية المؤهلة في أي موقع يقبل برنامج ج: 

ف على المزيد على موقع إدارة   ومحالت السوبر ماركت، ومتاجر البقالة، والعديد من أسواق المزارعين في فيرمونت. تعرَّ
   .https://dcf.vermont.gov/benefits/ebtالطفل واألسرة على 

 
 : ليس لدي أطفال في المدارس. هل سأحصل على هذه المخصصات؟ 13س
ال. هذه المخصصات فقط لألسر التي لديها أطفال يحصلون عادةً على وجبات مجانية أو مخفضة التكلفة في المدرسة من ج: 

خالل برنامج الغداء المدرسي الوطني وعليهم اآلن تناول هذه الوجبات في المنزل بسبب غياب أو إغالق للمدرسة أو الفصل  
 مرتبط بفيروس كورونا المستجد.  

 
    ذا لألطفال في المدارس العامة فقط؟: هل ه14س
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ال. تشارك بعض المدارس المستقلة في برنامج الغداء المدرسي الوطني، وقد يكون األطفال في تلك المدارس مؤهلين  ج:  
لهذه المخصصات. ومع هذا، ال تشارك الكثير من المدارس المستقلة في برنامج الغداء المدرسي الوطني، وطالبها غير  

 مؤهلين.

 
) أو  CEP: ماذا عن المدارس التي توفر اإلفطار والغداء مجانًا للطالب بموجب بند األهلية المجتمعية ( 15س

Provision 2  ؟ 
للشهور التي لديهم    P-EBTسيحصلون على مخصصات  P-EBTجميع الطالب في المدارس التي تأهلت لمخصصات ج: 

 بفيروس كورونا المستجد.    فيها غياب أو تم إغالق المدرسة أو الفصل لسبب مرتبط

 
.  هل  Provision 2: يحصل كل شخص في مدرسة طفلي على إفطار مجاني بشكل اعتيادي بموجب 16س

 ؟  P-EBTسيحصل كل شخص على مخصصات 
 Provision 2ال. المخصصات متاحة فقط للطالب في المدارس التي تقدم عادة كالً من اإلفطار والغداء مجانًا بموجب  ج:
-P، فإن األهلية لمخصصات Provision 2. إذا كانت مدرستك توفر إفطاًرا مجانيًا فقط بشكل اعتيادي بموجب  CEPأو 

EBT   التكلفة.  ستعتمد على أهلية كل طالب لغداء مجاني ومخفض 

 
: توفر مدرستنا وجبات مجانية لجميع الطالب هذا العام. هل يعني هذا أن جميع الطالب سيحصلون على  17س

 المخصصات؟ 
، فإن األهلية ستعتمد على Provision 2أو  CEPال. إذا كانت مدرسة طفلك ال توفر عادة "وجبات موحدة" بموجب ج: 

أهلية كل طالب للوجبات المجانية والمخفضة. وقد توفر المدارس وجبات مجانية لجميع األطفال هذا العام من خالل  
 .  P-EBTاإلعفاءات التابعة لوزارة الزراعة األمريكية، لكن هذا ال يؤهل جميع الطالب في المدرسة لمخصصات 

 
 : يتلقى طفلي التعليم في المنزل هذا العام. هل نحن مؤهلون للحصول على المخصصات؟  18س
متاحة فقط للطالب المسجلين في المدرسة المشاركة بشكل اعتيادي في برنامج الغداء المدرسي  P-EBTال. مخصصات  ج: 

الوطني. وال يزال بمقدور الطالب المسجلين في الدراسة المنزلية استالم وجبات من مواقع الوجبات المفتوحة. اتصل بالرقم  
لمعرفة موقع وجبات مفتوحة بالقرب منك:   ريكيةأو تفضل بزيارة صفحة البحث عن وجبات وزارة الزراعة األم 2-1-1

https://www.fns.usda.gov/meals4kids  . 
 

أو ترسل المدرسة وجبات الطعام إلى   : في حال إغالق المدرسة أو غياب طفلي، نستلم وجبات جاهزة19س
؟ هل يجعلنا هذا غير مؤهلين P-EBTالمنزل. هل يتوجب علّي التوقف عن ذلك إذا حصلت على مخصصات 

 للحصول على المخصصات؟ 
.  P-EBTال. ال يزال الطالب الذين يستلمون وجبات أليام التعلم عن بُعد مؤهلين للحصول على مخصصات  ج:

 وبمقدورك مواصلة الحصول على تلك الوجبات والتأهل للحصول على هذه المخصصات.  

 
 : لدّي أطفال آخرون غير مسجلين في المدرسة. هل هم مؤهلون للحصول على المخصصات؟ 20س
 ي الوطني. ال. المخصصات متاحة فقط لألطفال المسجلين في المدرسة المشاركة بشكل اعتيادي في برنامج الغداء المدرسج: 

 
: لم يتأهل أطفالي لوجبات مجانية أو مخفضة التكلفة من قبل، لكن تغيرت حالتنا اآلن. هل يمكنني الحصول  21س

 ؟  P-EBTعلى مخصصات 
 إذا تغير وضعك المالي، فإننا نحثك على تقديم طلب من أجل: ج: 
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 3SquaresVT -   إذا كنت تحصل على مخصصات شهرية، فإن طفلك مؤهل للحصول على وجبات مجانية في المدرسة
. تعرف على كيفية التقديم على الموقع اإللكتروني إلدارة الطفل واألسرة على P-EBTويمكنك الحصول على مخصصات 

3SquaresVT.vermont.gov/benefits/https://dcf . 

 مدرسة طفلك أو من الموقع اإللكتروني لوكالة  قديم مناحصل على طلب الت   – الوجبات المجانية أو مخفضة التكلفة
. وقد تؤهل الطلبات المعتمدة المقدمة إلى مدرستك أسرتك للمخصصات  /https://education.vermont.govالتعليم: 

 .  2021التي تعود إلى سبتمبر 
 

 : ماذا لو لم أكن أريد هذه المخصصات؟ 22س
 المشاركة طوعية. إذا اخترت عدم المشاركة، إما:  ج: 

  3ال تستخدم المخصصات اإلضافية التي تم إصدارها لبطاقةSquaresVT EBT  .أو  الخاصة بك 

  تخلص من بطاقةP-EBT   المخصصة لك بأن تقص الشريط المغناطيسي وتتخلص من البطاقة بطريقة آمنة. وال يجوز لك
 إعطاء بطاقتك لشخٍص آخر.  

 
   ؟ إذا لم يتم صرفها P-EBT: هل ستنتهي صالحية مخصصات 23س
 يوًما.  274إذا لم يتم استخدامها في غضون  P-EBTنعم. تنتهي صالحية مخصصات ج: 

 
 : لدّي المزيد من األسئلة. من أين يمكنني معرفة المزيد؟  24س
لمزيد من   1-800-479-6151أو اتصل بالرقم   EBT-https://dcf.vermont.gov/esd/covid19/Pانتقل إلى ج: 

المعلومات. يُرجى االتصال بمدرسة طفلك إذا كانت لديك مخاوف محددة بخصوص أهلية طفلك للوجبات المجانية ومخفضة 
 التكلفة، أو إذا أردت تغيير رب األسرة أو العنوان البريدي الذي سيُستخدم إلصدار البطاقة. 

 

 الصيفية**************  P-EBT************** مخصصات 
 

 
 الصيفية؟   P-EBT: ما هي مخصصات 25س

 ألطفال المدارس خالل فصل الصيف.   P-EBTج: هي امتداد لمخصصات 

  
 الصيفية؟   P-EBT: من المؤهل لمخصصات 26س

ومسجلين في إحدى مدارس  2022-2021ج: أسر فيرمونت التي تعول الطالب الذين كانوا مؤهلين خالل العام الدراسي 
فيرمونت اعتباًرا من يونيو. والطالب المؤهلون هم من يكونون مؤهلين للوجبات المجانية أو مخفضة التكلفة أو يحضرون 

 . CEPأو  Provision 2بموجب إحدى المدارس التي تقدم اإلفطار والغداء مجانًا  

  
 . كيف أعرف إذا ما كانت أسرتي مؤهلة أم ال؟  27س

ج: سوف تحدد مدرسة طفلك إذا ما كان مؤهالً أم ال، بناًء على معايير وضعتها الوالية. وقد تتصل بك المدرسة للتأكد من 
ت مؤهالً، فستستلم خطابًا من إدارة  حصولها على المعلومات الصحيحة في الملف. فالرجاء الرد على طلبهم. وإذا كن 

 ) يوضح كيف ومتى ستحصل على المخصصات.  DCFخدمات الطفل واألسرة (

  
 : إذا كنا مؤهلين، فكيف سنستلم هذه المخصصات؟  28س
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لك على تلك   P-EBT، فسيتم إصدار مخصصات EBTعلى بطاقة  3SquaresVTج: إذا كان لديك حاليًا برنامج  
لك في تلك البطاقة. وإال،   P-EBTبالفعل، فسوف يتم إصدار مخصصات  P-EBTقد استلمت بطاقة البطاقة. وإذا كنت 

 . P-EBTخاصة. الرجاء االحتفاظ ببطاقة  P-EBTفستحصل على بطاقة 

  
 : متى سيتم إصدار المخصصات الصيفية؟  29س

 الصيفية: P-EBTيتم إصدار دفعتين من مخصصات   ج:

  الدفعة األو من مخصصاتP-EBT   لفة أو مخفضة الت ة ات مجان الفعل لوج ة للطالب المؤهل  ف الص
ون إحدى مدارس  ارا من يونيو من المتوقع أن يتم إصدارها  أغسطس  CEPأو  Provision 2ح  .  2022اعت

  ارا من يونيو مونت اعت ة إ الطالب المسجل  إحدى مدارس ف س ت أنهم مؤهل  2022 ال ن ث ، ول
تم  ف، سوف يتم إصدار المخصصات  س ة الص لفة خالل ف مخفضة الت ة ات مجان  . 2022لوج

  
 

: ما هي الفترة المعتبرة كفترة الصيف ألغراض تقديم طلب للحصول على الوجبات المجانية/مخفضة التكلفة  30س
 الصيفية؟   P-EBTواستالم مخصصات 

  19ج: يمكن لألسر التي لم تتأهل بالفعل للحصول على الوجبات المجانية/مخفضة التكلفة تقديم طلب في أي وقت حتى 
الصيفية كاملة. أما األسر التي ستقدم طلبًا   P-EBTم مؤهلون، فسوف يستلمون مخصصات وإذا ثبت أنه  2022أغسطس 

أغسطس أو قبله، فسوف يستلمون    19للحصول على الوجبات المجانية/مخفضة التكلفة بعد انتهاء العام الدراسي ويوم 
ب للحصول على الوجبات  الصيفية في الدفعة الثانية في سبتمبر. والموعد النهائي لتقديم طل  P-EBTمخصصات 

 .2022أغسطس  19الصيفية هو  P-EBTالمجانية/مخفضة التكلفة ألغراض استالم مخصصات 

  
 الصيفية؟   P-EBT: ما مقدار مخصصات  31س

 دوالًرا لكل طفل مؤهل. وهذا مبلغ مخصصات موحد يتم صرفه مرة واحدة.   391الصيفية هي  P-EBTج: مخصصات 

  
 الصيفية بالقيمة ذاتها بغض النظر عن عدد األطفال في األسرة؟   P-EBT: هل تظل مخصصات 32س

 دوالًرا لكل طفل مؤهل.  391الصيفية هي  P-EBTج: مخصصات 

  
في مدرستنا أو أستخدم برامج الوجبات أو الغذاء األخرى، فهل  االستالم: إذا كنت أستلم الوجبات لطفلي من موقع  33س

الصيفية؟ هل يجعلنا هذا غير مؤهلين للحصول على  P-EBTيتوجب علّي التوقف عن ذلك إذا حصلت على مخصصات 
 المخصصات؟  

 ات والتأهل للحصول على هذه المخصصات.  ج: ال. بمقدورك مواصلة الحصول على تلك الوجب

  
 : لدّي أطفال آخرون غير مسجلين في المدرسة. هل هم مؤهلون للحصول على المخصصات؟  34س

لرعاية األطفال للحصول على معلومات عن   P-EBTج: ال. الرجاء االطالع على األسئلة المتداولة بشأن مخصصات 
 لرعاية األطفال، بما في ذلك المخصصات الصيفية.  P-EBTاألطفال المؤهلين الستالم مخصصات 

  
 ، فهل هو مؤهل؟ 2022: تخّرج طفلي من المدرسة الثانوية في يونيو 35س

، فسوف يكون مؤهالً للحصول 2022ج: إذا كان طفلك مؤهالً للحصول على الوجبات المجانية/مخفضة التكلفة في يونيو 
 الصيفية.  P-EBTعلى مخصصات 
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 ، فهل هو مؤهل؟ 2022طفلي من المدرسة الثانوية مبكًرا في يناير  : تخّرج36س

الصيفية، يجب أن يكون الطفل مسجالً في إحدى المدارس اعتباًرا من يونيو  P-EBTج: ال. من أجل التأهل لمخصصات 
 . ونظًرا ألن طفلك تخّرج في يناير، فلن يُعتبر مسجالً في يونيو. 2022

 
 الصيفية؟ P-EBT: هل يتوجب على طفلي حضور المدرسة الصيفية ليكون مؤهالً لمخصصات 37س

 الصيفية.  P-EBTمل تحديد مدى أهلية الطفل لمخصصات ج: ال. حضور المدرسة في الصيف ليس من عوا

 
 

 الصيفية إذا لم يتم صرفها؟ P-EBT: هل ستنتهي صالحية مخصصات 38س

 يوًما. 274إذا لم يتم استخدامها في غضون  P-EBTج: نعم. ستنتهي صالحية مخصصات 

 
: طفلي مؤهل للحصول على الوجبات المجانية ومخفضة التكلفة ولكنه كان يتعلم وجًها لوجه خالل العام الدراسي  39س

 الصيفية؟ P-EBT، فهل هو مؤهل لمخصصات 2021-2022

 ج: نعم. تستند األهلية إلى األهلية للحصول على الوجبات المجانية/مخفضة التكلفة.  
 

 الصيفية. من أين يمكنني معرفة المزيد؟   P-EBTة بشأن مخصصات : لدّي المزيد من األسئل 40س

 7الخيار   1-800-479-6151أو اتصل بالرقم   EBT-https://dcf.vermont.gov/esd/covid19/Pج: انتقل إلى 
لمزيد من المعلومات. يُرجى االتصال بمدرسة طفلك إذا كانت لديك مخاوف محددة بخصوص أهلية طفلك للوجبات  

 المجانية ومخفضة التكلفة، أو إذا أردت تغيير رب األسرة أو العنوان البريدي الذي سيُستخدم إلصدار البطاقة.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


