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 األسئلة الشائعة 

ي حالة الجائحة ) 
 
ي للمزايا ف

 
ون ي المP-EBTحول التحويل اإللكتر

 
 ارسد( ف

   (2023أبريل  4تاري    خ التحديث ) 2023-2022للعام الدراسي 

ي حالة الجائحة )1س 
 
ي للمزايا ف

ون      (؟P-EBT: ما التحويل اإللكتر

ي تأثرت بإغالق المدارس بسبب جائحة ج
: هو مساعدة غذائية مؤقتة أقرتها الحكومة الفيدرالية لمساعدة األرس التر

    والتغيب عن المدارس.  19-كوفيد

 
     ؟P-EBT: من يحق له الحصول عىل مزايا  2س 

ي المدارس  ج: 
 عىل وجبات مجانية أو مخفضة األسعار ف 

ً
ي تعول طالًبا يحصلون عادة

مونت الت  ي فير
األرس المقيمة ف 

ا عىل السؤال رقم 
ً
ي للتغذية المدرسية )يرجر االطالع أيض

نامج الوطت  ي  3بموجب الير
حول الوجبات المدرسية الشاملة ف 

(. وتتوفر المزايا لمدة شهر إذا     : هذا العام الدراسي

   وبعذر يتعلق بجائحة كوفيد خالل هذا الشهر، كان غياب الطالب  •

راجع خطة الوالية لمعرفة كيفية تأهل   .P-EBTكانت المدرسة الملتحق بها الطالب "مؤهلة" للحصول عىل مزايا  •
  .EBT-https://dcf.vermont.gov/esd/PEBT: -Pالمدرسة للحصول عىل مزايا 

 

مونت؟  هل تؤثر عىل أهلية الحصول عىل مزايا 3س  ي فتر
 
   ؟P-EBT: ماذا عن الوجبات المدرسية الشاملة ف

مونت القانون  ج:  ي فير
يعية ف   حكومًيا للوجبات المدرسية الشاملة   2022لسنة   151أقرت السلطة التشر

ً
الذي يوفر تمويًل

مونت   ي والية فير
ي أن جميع المدارس العامة ف 

مونت.  وهذا يعت  ي فير
ي جميع المدارس العامة وبعض المدارس الخاصة ف 

ف 

ي 
نامج الوطت  ي الير

ط األهلية المجتمعية أو البند  وبعض المدارس الخاصة تشارك ف   للتغذية المدرسية وينطبق عليها رسر

أعاله(، سيحصل جميع   2.  وبمجرد تأهل كل مدرسة )طالع السؤال رقم  2023-2022خالل العام الدراسي  2رقم 

ي هذه المدارس ألسباب متعلقة بجائحة كوفيد عىل مزايا 
ي تغيبوا فيه P-EBTالطالب المتغيبير  ف 

وبالنسبة ا.  لأليام الت 

ي المدرسية وتتقاض  رسوًما مقابل الوجبات المدرسية، فلن يحصل الطالب  
نامج الوطت  ي الير

للمدارس الخاصة المشاركة ف 

   عىل هذه المزايا إال إذا كانوا مؤهلير  للحصول عىل وجبات مجانية أو مخفضة األسعار. 

 
ا بعذر يتعلق بجائحة كوفيد؟4س 

ً
     : ما الذي يمكن اعتباره غياب

  الغياب بعذر متعلق بجائحة كوفيد هو التغيب عن المدرسة خالل الشهر ألي من األسباب التالية:  ج: 

ي ذلك •
وس كوفيد أو االشتباه ف    إيجابية اختبار فير

وس كوفيد •   مخالطة شخص مصاب بفير

ي تستدعي الوضع بالحجر الصحي أو إجراء اختبار كوفيد أو كليهما، أو •
  ظهور أعراض كوفيد الت 

 ،إغالق الفصل أو المدرسة أو إلغاء الصف بشكل غير متوقع، أو االنتقال إىل التعلم عن ُبعد ألسباب تتعلق بكوفيد •

ي هيئ وذلك يشمل ظهور حاالت إيجابية للمرض ونقص العاملير  
ة التدريس نتيجة مرض كوفيد والحاجة إىل متابعة ف 

، وما إىل ذلك.    مخالطي المرض 

https://dcf.vermont.gov/esd/P-EBT
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علومات التفصيلية حول حاالت الغياب المتعلقة بكوفيد، يرجر االطالع عىل للحصول عىل مزيد من الم •

-for-absences-related-ovid19c-of-https://education.vermont.gov/documents/definition

 benefits-pebt-issuing-of-purposes 

 

ي نظام التدفئة، 5س 
 
غلقت مدرستنا بسبب الثلوج أو بسبب انفجار ماسورة مياه أو حدوث عطل ف

ُ
هل    : أ

    عن أيام الغياب؟ P-EBTيؤهل ذلك الطالب للحصول عىل مزايا  

ي حاالت إغالق المدارس ألسباب تتعلق بجائحة كوفيد.  ج: 
    ال، لن يتم النظر إال ف 

 

ي مؤهلة للحصول عىل هذه المزايا أم ال؟6س 
ي معرفة ما إذا كانت أرسنر

    : كيف يمكنت 

مونت. وقد تتواصل   ج:  ي وضعتها والية فير
ا إىل المعايير الت 

ً
 أم ال، استناد

ً
ستحدد المدرسة ما إذا كان الطالب مؤهال

ي الملف. يرجر الرد عىل طلبهم. 
، فستتلق  خطاًبا  المدرسة معك للتأكد من صحة المعلومات الواردة ف 

ً
وإذا كنت مؤهال

      حصول عىل المزايا ووقت الحصول عليها. من إدارة شؤون األطفال واألرس يوضح كيفية ال

 

مايو بسبب انتهاء حالة  11يرجر مالحظة أن الطالب لن يحصلوا عىل مزايا الغياب المتعلق بكوفيد الذي يحدث بعد 

 الطوارئ الصحية الفيدرالية العامة.  

 
ي ) P-EBT: استلمت بطاقة 7س 

ي العام الدراسي الماض 
 
،22- 2021ف ي

فهل هناك  (، ولكنها لم تعد بحوزنر

    مشكلة؟

ي خطابات إشعار المزايا الذي    يمكن أن ترسل لك إدارة شؤون األطفال واألرس بطاقة بديلة.  ج: 
د التعليمات ف  وسي 

ي نيسان/أبريل 
ويمكن إضافة مزايا أخرى   حدة. ويرجر االحتفاظ ببطاقتك الجديدة إذا حصلت عىل وا  . 2023سيصدر ف 

 .   إليها ألنه سيكون هناك أكير من دفعة خالل هذا العام الدراسي

 
 الصيفية هذا العام؟    P-EBT: هل تتوفر مزايا 8س 

يسمح القانون الذي يجير  دفع  المخصصة ألطفال المدارس خالل فصل الصيف.   P-EBTالصيفية هي امتداد لمزايا  P-EBTج: مزايا 

الصيفية هذا الصيف عىل الرغم من   P-EBTلألطفال الملتحقير  بالمدرسة بصورة شخصية بدفع مزايا  P-EBTمزايا 

ي 
  مايو.   11انتهاء حالة الطوارئ الصحية الفيدرالية العامة ف 

  
 الصيفية؟   P-EBT: َمن المؤهل للحصول على مزايا  9س 

والذين التحقوا بمدارس فيرمونت اعتباًرا من مايو.   2023-2022ج: األسر في فيرمونت التي تضم طالبًا كانوا مؤهلين خالل العام الدراسي 

قون بالمدارس التي تقدم وجبتي اإلفطار والغداء الطالب المؤهلون هم أولئك المؤهلون للحصول على وجبات مجانية أو مخفضة السعر أو الملتح

  (.  طالب الدراسة المنزلية والطالب الملتحقون بالمدارس CEPأو تموين األهلية المجتمعية ) 2مجانًا من خالل التموين 
   ال تشارك ف 

 الت 

 الصيفية.   P-EBT برامج الوجبات  المدرسية الفيدرالية غير  مؤهلير   للحصول  عىل مزايا

  

    : متر يحير  موعد الحصول عىل المزايا؟10س 

ة من سبتمير ستصدر الدفعة األوىل من المزايا  ج:  ي أبريل  2023إىل يناير   2022للفي 
ومن المقرر صدور مزايا   . 2023ف 

اير  ة من فير ي أغسطس   2023مايو  11 إىل 2023الفي 
اير .  2023ف  ة من فير

ستصدر المزايا الصيفية مع إصدار مزايا الفي 

ي أغسطس  11حت  
 . 2023مايو ف 

 
 

https://education.vermont.gov/documents/definition-of-covid19-related-absences-for-purposes-of-issuing-pebt-benefits
https://education.vermont.gov/documents/definition-of-covid19-related-absences-for-purposes-of-issuing-pebt-benefits
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  ؟P-EBT: ما مبلغ مزايا 11س 

دوالرات أمريكية عن كل يوم يتغيب فيه الطالب بعذر يتعلق بجائحة كوفيد.     8.18حواىلي  P-EBTتبلغ قيمة مزايا   ج: 

د لمرة واحدة.  دوالًرا أمريكًيا لكل طفل مؤهل.   120تبلغ قيمة المزايا الصيفية  وهذا مبلغ مزايا موحَّ

ي األرسة؟  P-EBT: هل قيمة مزايا 12س 
 
    ثابتة بغض النظر عن عدد األطفال ف

وستختلف    يخصص مبلغ المزايا الشهري لكل طالب بناًء عىل عدد أيام الغياب بعذر متعلق بجائحة كوفيد كل شهر.  ج: 

 للحصول عىل مزايا 
ً
ي األرسة مؤهال

ي كان فيها كل طفل ف 
ي تحصل األرس عليها حسب عدد األيام الت 

كل    P-EBTالمزايا الت 

د يبلغ   شهر.      دوالًرا أمريكًيا ُيرصف مرة واحدة.  120المزايا الصيفية هي نفسها لكل طفل، وهي بمبلغ موحَّ

 
،13س       فمن الذي يحصل عىل المزايا؟  : إذا كانت حضانة الطالب مقسمة بير  أرستير 

سيتم إرسال مبلغ المزايا إىل الشخص البالغ المسجل عىل أنه "رب األرسة" من قبل المدرسة المقيد بها   ج: 

وقد ُيرسل إىل الشخص البالغ الذي قدم طلًبا للحصول عىل وجبات مجانية ومخفضة للطالب، أو للشخص    الطالب. 

ي نظام المدرسة. 
ي شهر يناير لتأكيد    البالغ المدرج باعتباره جهة االتصال األساسية ف 

وستتواصل المدارس مع األرس ف 

ي تحديث "رب األرسة".   الشخص الذي سُيدرج عىل أنه "رب األرسة". 
ي حالة الرغبة ف 

        يرجر التواصل مع المدرسة ف 

 
ي بمبلغ هذه المزايا 14س  ي أن أشتر

    ؟: ماذا يمكنت 

اؤها باستخدام مزايا  ج:  ي يمكنك رسر
 عىل موقع وزارة الزراعة األمريكية:  P-EBTطالع المواد الغذائية الت 

items-food-usda.gov/snap/eligiblehttps://www.fns. . 

 
ي استخدام بطاقة 15س 

    ؟P-EBT: أين يمكنت 

ي أي مكان يقبل برنامج  ج: 
اء المواد الغذائية المستحقة ف  . ويشمل ذلك محالت 3SquaresVTيمكنك استخدامها لشر

مونت.  تعرف عىل المزيد عىل موقع إدارة  ي فير
ة والعديد من أسواق المزارعير  ف  البقالة ومراكز التسوق والمتاجر الصغير

     .https://dcf.vermont.gov/benefits/ebtشؤون األطفال واألرس 

 
ي المدرسة،16س 

 
    فهل سأحصل عىل هذه المزايا؟  : ليس لدي أطفال ف

ي المدرسة  ج: 
 عىل وجبات مجانية أو مخفضة السعر ف 

ً
ي يحصل أطفالها عادة

هذه المساعدة غير مخصصة إال لألرس الت 

ل بسبب الغياب بعذر متعلق  ي المي  
ي للتغذية المدرسية ويحتاجون إىل تناول تلك الوجبات ف 

نامج الوطت  من خالل الير

لية المستوفير    
ي السؤال رقم بجائحة كوفيد وكذلك لطالب الدراسة المي 

وط الواردة ف         . 16 للشر

 
ي المدارس الحكومية فقط؟17س 

 
      : هل ينطبق هذا عىل األطفال ف

ي تلك المدارس  ج: 
ي للتغذية المدرسية، وقد يكون األطفال ف 

نامج الوطت  ي الير
ال، فبعض المدارس الخاصة تشارك ف 

نامج وطالبها غير مؤهلير    مؤهلير  للحصول عىل هذه المزايا.  ي الير
ومع ذلك، ال تشارك العديد من المدارس الخاصة ف 

 للحصول عىل المزايا. 

 
ل هذا العام. 18س  ي المت  

 
    فهل نحن مؤهلون؟  : طفىلي يدرس ف

 للحصول عىل مزايا  ج: 
ً
هذا العام الدراسي بناًء عىل التعليمات الجديدة الصادرة من الحكومة  P-EBTقد تكون مؤهال

ي الحاالت ال
لية مؤهلير  للحصول عىل هذه المزايا هذا العام ف   

 تالية: الفيدرالية.  وقد يكون طالب الدراسة المي 

لية خالل العام الدراسي  • ي نظام الدراسة المي  
 من خالل هيئة التعليم ف 

ً
   2023-2022إذا كان الطالب مسجال

https://www.fns.usda.gov/snap/eligible-food-items
https://www.fns.usda.gov/snap/eligible-food-items
https://www.fns.usda.gov/snap/eligible-food-items
https://dcf.vermont.gov/benefits/ebt
https://dcf.vermont.gov/benefits/ebt
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ي وقت ما بعد  •
لية ف  )الطالب اللذين التحقوا بنظام    2020يناير  27إذا التحق الطالب بنظام الدراسة المي  

لية قبل   ىل المزايا( غير مؤهلير  للحصول ع 2020يناير  27الدراسة المي  

مونت منذ يناير  • ا بوالية فير
ً
مونت، إما ألنه أقام حديث   2020إذا لم يكن قد سبق له الحضور إىل إحدى مدارس فير

، ويقدم وىلي األمر أو الوضي إقراًرا  ي هذا العام الدراسي
ي ف 
ي مرحلة رياض األطفال أو الصف األول أو الثان 

أو ألنه ف 

ل خالل هذا العام الدراسي بسبب المخاوف المتعلقة بجائحة كوفيد.    يفيد بأن طفله يدرس من المي  

 
لية من خالل هيئة التعليم التقدم للحصول 19س  ي نظام الدراسة المت  

 
: هل يتعير  عىل األرس المسجلة ف

؟ P-EBTعىل مزايا     هذا العام الدراسي
لية   ج:  ي نظام الدراسة المي  

ال، ألن هيئة التعليم وإدارة شؤون األطفال واألرس ستستخدم معلومات التسجيل ف 

مونت  P-EBTالموجودة بالملف لمنح مزايا   ي والية فير
لية.  ونظًرا ألن جميع المدارس العامة ف  لطالب الدراسة المي  

ط األهلية المجتمعية والبند رقم   لية المستوفير  2تقدم وجبات مجانية بموجب رسر  
، فإن جميع طالب الدراسة المي 

ي السؤ
وط الواردة ف   للشر

 emp جة إىل إثبات أهليتهم للحصول عىل وجبات  سيتمكنون من الحصول عىل المزايا دون الحا 18ال رقم

لية  ي نظام الدراسة المي  
مدرسية مجانية ومخفضة السعر.  وستعمل هيئة التعليم عىل التواصل مع األرس المشاركة ف 

ا إلكمال اإلقرارات بالنسبة 
ً
ي الملف لديها وأيض

ي حالة وجود أية استفسارات حول التسجيل أو معلومات االتصال ف 
ف 

ي 
لية هذا العام بسبب مخاوف تتعلق بجائحة كولألرس الت    تحتاج إىل إكمالها لتأكيد خضوع الطفل لنظام الدراسة المي  

 
لية؟ P-EBT: كم تبلغ قيمة مزايا  س20     لطالب الدراسة المت  

لية  ج:  ة من سبتمير حت    143.15تبلغ قيمة المزايا لطالب الدراسة المي  
ط   أبريلدوالًرا أمريكًيا لكل شهر، خالل الفي  بشر

لية من خالل هيئة التعليم.    بنظام الدراسة المي  
ً
دوالًرا أمريكًيا ألنها  58.56تبلغ مزايا شهر مايو أن يكون الطالب مسجال

ا.   متناسبة نظًرا النتهاء حالة الطوارئ الصحية الفيدرالية العامة.  ال تتوفر مزاي
ً
ا عن شهر يونيو.  ال تتوفر مزايا صيفية أيض

لية بأي مدفوعات   P-EBTال يسمح القانون الفيدراىلي الذي يجير  دفع مزايا  ي الدراسة المي  
ي تضم طالًبا مسجلير  ف 

لألرس الت 

P-EBT    .يتم دفعها بعد انتهاء حالة الطوارئ الصحية الفيدرالية العامة

 
منح قيمة مزايا 21س 

ُ
لية؟ P-EBT: متر ست     لطالب الدراسة المت  

ي مايو  ج: 
لية دفعة واحدة ف  ة من سبتمير حت   2023سيتم إصدار مزايا الدراسة المي  

 . مايو  11وستشمل مزايا الفي 

 
، فإننا نستلم وجبات جاهزة أو ترسل المدرسة الوجبات إىل 22س  ب طفىلي : عند إغالق المدرسة أو تغيُّ

ل، ي حالة حصولنا عىل مزايا   المت  
 
؟ وهل يحرمنا هذا من  P-EBTفهل يجب علينا التوقف عن ذلك ف

    االستفادة من المزايا؟

لذلك، ال    . P-EBTال، فالطالب الذين يتلقون وجبات عن أيام التعلم عن بعد ما زالوا مؤهلير  للحصول عىل مزايا  ج: 

       يزال بإمكانك الحصول عىل هذه الوجبات والتأهل للحصول عىل هذه المزايا. 

 
لية،23س  ي نظام الدراسة المت  

 
ي المدرسة أو ف

 
ل هم مؤهلون فه  : لدي أطفال آخرون غتر مسجلير  ف

    للحصول عىل المزايا؟

ي للتغذية المدرسية   ج: 
نامج الوطت  ي الير

ي المدارس المشاركة عادة ف 
ال، ألن المزايا ال تتوفر إال لألطفال المسجلير  ف 

ي  
لية من خالل هيئة التعليم والمستوفير  للمعايير المدرجة ف   

ي نظام الدراسة المي 
أو الطالب المؤهلير  المسجلير  ف 

     . 16السؤال رقم 
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ي للتغذية المدرسية،  ولم يكونوا مؤهلير   24س 
نامج الوطت  ي التر

 
: يذهب أطفاىلي إىل مدرسة خاصة تشارك ف

ي الحصول 
للحصول عىل وجبات مجانية أو مخفضة األسعار من قبل، ولكن وضعنا تغتر اآلن، فهل يمكنت 

    ؟P-EBTعىل مزايا 

ت حالتك المادية، فنحن نحثك عىل التقديم عىل:  ج:       إذا تغير

ي  -  3SquaresVTبرنامج  •
 للحصول عىل وجبات مجانية ف 

ً
ي حالة حصولك عىل مزايا شهرية، فسيكون طفلك مؤهال

ف 

ي إلدارة شؤون األطفال P-EBTالمدرسة وقد يحصل عىل مزايا 
ون  . تعرف عىل كيفية التقديم من خالل الموقع اإللكي 

 . dcf.vermont.gov/benefits/3SquaresVThttps//:واألرس عير 

مدرسة طفلك أو من الموقع الخاص بهيئة التعليم:  ب مناحصل عىل الطل  – وجبات مجانية أو مخفضة األسعار  •

https://education.vermont.gov/ قد تؤهلك الطلبات المعتمدة المقدمة إىل مدرستك للحصول عىل المزايا .

 . 2022بأثر رجعي من سبتمير 

 
    : ماذا لو كنت ال أريد هذه المزايا؟25س 

ت عدم المشاركة، فيمكنك:  ج:  نامج. وإذا اخي  ي هذا الير
    المشاركة اختيارية ف 

ي بطاقة  •
    أوالخاصة بك،  3SquaresVT EBTعدم استخدام المزايا اإلضافية المضمنة ف 

يط المغناطيسي والتخلص من البطاقة بطريقة  P-EBT التخلص من بطاقة • الصادرة لك خصيًصا عن طريق قطع الشر

      آمنة. وال يجوز لك إعطاء بطاقتك إىل شخص آخر. 

 
ي حالة عدم إنفاقها P-EBT: هل ستنتهي صالحية مزايا 26س 

 
  ؟ف

ي غضون  P-EBTنعم. تنتهي صالحية مزايا  ج: 
ي حالة عدم استخدام البطاقة ف 

   يوًما.  274ف 

 
ي الحصول عىل المزيد من المعلومات؟  : لدي المزيد من األسئلة،27س 

    فأين يمكنت 

ي  ج: 
ون   أو االتصال عىل الرقم  EBT-https://dcf.vermont.gov/esd/P يمكنك زيارة الموقع اإللكي 

ة المسجل بها  ، للحصول عىل مزيد من المعلومات. يرجر التواصل مع المدرس7، الخيار رقم 6151-479-800-1

ي تغيير  
الطالب إذا كانت لديك مخاوف معينة تتعلق بأهلية الطالب للحصول عىل وجبات مجانية ومخفضة أو ترغب ف 

ي إصدار البطاقة. 
يدي الذي سُيستخدم ف       رب األرسة أو العنوان الير

https://dcf.vermont.gov/benefits/3SquaresVT
https://education.vermont.gov/student-support/nutrition/school-meals-information-for-families-and-caregivers/apply-for-free-and-reduced-lunch
https://education.vermont.gov/
https://dcf.vermont.gov/esd/covid19/P-EBT
https://dcf.vermont.gov/esd/P-EBT

