ተላባዲ EBT (P-EBT)፡ ብዛዕባ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝወሃቡ ፕሮግራም ህፁፅ ሓገዝ ምግቢ ብተደጋጋሚ
ዝለዓሉ ሕቶታት
1. P-EBT እንታይ እዩ ወይ ብዛዕባ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝወሃብ ህፁፅ ሓገዝ ምግቢ EBT እንታይ እዩ?
ብምኽንያት ኮቪድ-19 ኣብ ቤት ትምህርቲ ነፃ ወይ ቅናሽ ዋጋ ምግቢ ንምርካብ ዝተፈቐደሎም ህፃናት
ተወሳኺ ናይ ምግቢ ኣቕርቦት ንኽረኽቡ ዘኽእል ፕሮግራም እዩ። P-EBT ሓዱሽን ግዜያዊ ኾይኑ
ቤተሰባት ብምኽንያት ምዕፃው ቤተ ትምህርቲ ንዘጋጠሞም ሽግራት ንምፍታሕ ሓገዝ ምግቢ ዘቕርብ
እዩ።
2. ሓገዝ P-EBT ክረክብ ዝኽእል መን እዩ ?
ካብ መዋእል ህፃናት ክሳብ 12 ክፍሊ ተምሃራይ ዘለዎም ቤተሰብን ነዚ ሓገዝ ንምርካብ ዝተፈቐደሎም
ቤተሰባት-ንኹሎም ተምሃሮ ነፃ ግልጋሎት ምግቢ ኣብ ዝህቡ ቤት ትምህርቲታት ዝመሃሩ ተምሃሮ
ሓዊሱ።
ግልጋሎት P-EBT ዜግነት ኾነ ኹነታት ዜግነት ብዘየገድሽ ንኹሎም ተምሃሮ ዝወሃብ ሓገዝ እዩ።ብሕታዊ
መመዘኒ እቶም ተምሃሮ ነዚ ዝወሃብ ነፃ ወይ ቅናሽ ሓገዝ ምግቢ ንምርካብ ዝተፈቐደሎም ክኾኑ
ኣለዎም።
3. ወደይ/ጓለይ ነዚ ሓጋዝ ንምርካብ ዝተፈቐደላ እንተኾይኑ ክንደይ ዝኣክል ሓገዝ ይርከብ/ትረክብ?
ዝወሃቦም መጠን ሓገዝ ኣብ ገዝኦም ዝርከቡን ነዚ ሓገዝ ዝተፈቐደሎም በዚሒ ቆልዑት ዝተመሰረተ
እዩ።ሓደ ህፃን ክረኽቦ ዝኽእል ዝለዓለ መጠን ሓገዝ 399 ዶላር እዩ።ንኹሎም ደቆም ሓደ P-EBT ካርድ
ዝወሃቦም እንትኾን (ንኣብነት ሰለስተ ቆልዑት እንተሃልዩዎም 1,197 ዶላር ዝሓዘ ካርድ ዝወሃቦም
ይኸውን)።
ድሕሪ ምዕፃው ቤት ትምህርቲ ደቆም ንግልጋሎት ነፃ ወይ ቅናሽ ግልጋሎት/ኣቕርቦት ምግቢ ንምርካብ
ዝተፈቐደሎም ቤተሰባት ንሕድ ሕድ ህፃን ትሕቲ 399 ዶላር ዝወሃቦ ይኸውን።ዝረኽብዎ መጠን ሓገዝ
መዓዝ ቤተሰቦም ንግልጋሎት ነፃ፣ቅናሽ ኣቕርቦት ምግቢ ወይ መሰረታዊ ኣቕርቦት/basic food/ (5.70
ዶላር) ኣመዝጊበምዎ ከምእውን እቲ ቤት ትምህርቲ ብኽብደይ ናይ ትምህርቲ መዓልቲታት ዝኣክል
ተዓፅዩ ነይሩ ኣብ ዝብል ዝምስረት እዩ።
መጋቢት-$68.40
ሚያዝያ-$125.40
ግንቦት-$119.70
ሰነ-$85.50
4. P-EBT ኣባይ ኾነ ኣብ ኹነታት ስደት ቤተሰበይ ፅዕንቶ ይህልዎ ዶ? P-EBT ንዩኤስ ዜገነት ዘለዎም ሰባት
ጥራሕ ድዩ ዝወሃብ?
ኣይኾነን፣ P-EBT ኣብ ዋሽንግተን ንዝርከቡ ዝኾነ ይኹን ዜጋ ግን ድማ ነዚ ሓገዝ ዝተፈቐደሎም
ተምሃሮ ዝወሃብ ሓገዝ እዩ-ዜግነት ወይ ኹነታት ስደት ኣየገድስን።ነዚ ሓገዝ ኣብ ዘመልክትሉ እዋን ብዛዕባ
ኹነታት ስደት ወይ ዜግነት ደቆም ኣይሕተቱን። P-EBT ኣብ ደሓር ግዜ ኣብ ዝኽፈሉ ክፍሊት
ኣይምዝገቡን።(ንዝበለፀ ሓበሬታ ሕቶ ቁፅሪ #17 ይመልከቱ)።
5. ደቀይ ሓገዝ P-EBT ብኸመይ ክረኽቡ ይኽእሉ?
ሓገዝ P-EBT ንምርካብ ዘኽእሉ ክልተ መንገዲታታ ኣሎዉ።
ቤተሰባት መሰረታዊ ምግቢ ኣቕርቦት ዘድልዎም( ፎድ ስታምፕ) ካብ 21 ሰነ ክሳብ ሰነ 30 2012 ዓ/ም
ሓገዛት P-EBT ናብ ዝጥቀምሉ EBT ካርድ ዝድመር ይኸውን።
ነፃ ወይ ቅናሽ ክፍሊት ምግቢ ቤት ትምህርቲ ንምኽፋል ዝተፈቐደሎም ቤተሰባት

ቅድሚ 25 ነሓሰ 2012 ዓ/ም ወይ ቅድሚ ትምህርቲ ምጅማሩ እዚ ቀሊል ማመልካቻ ክመልእዎ ኣለዎም
(ኣብ ዝኾነ እዋን)።
6. ኣብ P-EBT ብኸመይ ማመልከቻ ከእትዉ ይኽእል?
ማመልከቻ ንምእታው ዘኽእሉ ክልተ መንገዲታት ኣለዉ፡
1. ኣብ ኦንላይን www.washingtonConnection.org (ኣብዚ ማመልከቻ ፓንዲሚክ/pandemic
EBT ዝብል ይምረፁ-ኣብ Food Assistance ክፍሊ Emergency School meals Program
ዝብል ሳጥን ይጠውቁ)።

2. ወይ ናብ 877-501-2233 (ዲኤስኤች ኤስ ግልጋሎት ዓማዊል ማእኸል፡ግልጋሎት ትርጉም ቋንቋ
ስለዝርከብ የዛርቡ)።
ንሕድ ሕድ ውላዶም ንምምልካት እዞም ዝስዕቡ ነገራት ክፈልጥ ይግባእ፡
● ውላዶም/ደቆም ዝመሃረሉ ስም ቤት ትምህርቲ ወይ ግዝኣት/ምምሕዳር
● ናይ ውላዶም/ወዶም ስምን ስም ኣባሓጎን-ብመሰረት ኣብ ትምህርቲ ቤት
ዝተመዝገበሉ
● ዕለት ልደት ወዶም
ወዶም ወይ ጓሎም ሓገዝ P-EBT ዝርኽብ ኣብ ኣቕርቦት ምግቢ ቤት ትምህርቲን ኣብ P-EBT ማመልካቻን
ዝርከብ ሓበሬታ ውላዶም ተመሳሳሊ እንተኾይኑ ጥራሕ እዩ።
ኣብ P-EBT ማመልከቻኦም EBT ካርዶም ናበይ ክልእኹ ከምዘለዎም ክመርፁ ይኽእሉ
እዮም።ወዶም/ደቆም እዚ ሓገዝ ንምርካብ ተቐባልነት እንተረኺቡ/እንተረኺቦም EBT ካርደኦም ኣብ
ኢማይል ድሕሪ 3-5 መዓልቲታት ተቐባልነት ምርካቦም ዝላእኽ ይኸውን፣ማመልከቸኦም ውፅኢት
ንኽወሃቦ ክሳብ 30 ናይ ስራሕ መዓልቲታት ክወስድ ይኽእል እዩ።

7. ኣብ P-EBT ናይ ማመልከቻ መዓልቲ ዝውዳእ መዓዝ እዩ?
ቅድሚ ነሓሰ 25/2012 ዓ/ም ወይ ትምህርቲ ዘመን 2012/2013 ቅድሚ ምጅማሩ ከመልክቱ ኣለዎም።
8. ተቐባልነት እንተረኺበ ብኸመይ ክፈልጥ ይኽእል?
ኣብቲ ዝልእኽዋ ኢማይል EBT ካርድ ምስ EBT ካርድ ብኸመይ ከምዝጥቀምሉ ዝገልፅ ሓበሬታ ዝሓዘ
ክለኣኸሎም እዩ (ብኸመይ ማመልከቻ ከእትዉ ከመዘለዎም ንምፍላጥ ቁፅሪ#6 ክርእዩ ይኽእሉ
እዮም)።ቤት ትምህርቲታት ድሕሪ ምዕፃዉ እንድሕር ኣመልኪቶም እሞ ድማ ንነፃ ወይ ቅናሽ ኣቕርቦት
ምግቢ ንኸመልከቱ እንተተፈቒድሎም ማመልከቻኦም ተቐባልነት ንምርካብ ቡዙሕ መዓልቲታት
ክወስደሎም ይኽእል እዩ።
P-EBT ማመልከቻኦም ተቐባልነት እንተዘይረኺቡ፣ንምንታይ ተቐባልነት ከምዘይረኸቡ ዝገልፅ ሓበሬታ
ስለዝፀሓፈሎም እሞ ድማ ውድቂ ዝተገበረሉ ኹነታት ትኽክል ኣይኾነን ኢሎም ዝሓስቡ እንተኾይኖም
ብኸመይ ከመልክቱ ከምዘለዎም ዝገልፅ ሓበሬታ ሓቢሩ ዝለኣኸሎም ይኸውን።
9. ኣብ ኢማይል/ማይል ለይ P-EBT ካርድ እንትረኽቦ እንታይ ክገብር ኣለኒ?
ኣብ EBT ዝተቐመጠ/ዝተፃሕፈ መምርሒ ይከተሉ።ምግቢታት ብዝተለኣኸሎም ካርዲ ቅድሚ
ምግዘኦም ከስርሕዎ/ኣክቲቬት/ ክገብርዎ ኣለዎም።ካርዶም ከምዝሰርሕ ንምግባር/ኣክቲቬት/ ብምድዋል
ኣብ P-EBT ማመልከቻኦም ዝርከብ ዚፕ ኮድ ማይሊንግ ኣድራሻ ክህብዎም ኣለዎም።ብድሕሪ እዚ
ንምዕዳግ ኣብ ዝኸድሉ ቦኣት ዝጥቀምሉ ናይ ባዕሎም ዝኾነ ቁፅሪ ፒን -ልክዕ ከም ደቢት ካርድ ክፈጥሩ
ይኽእሉ እዮም።
10. P-EBT ካርድ ምስ ስሕተት መጠን ገንዘብ እንተተላኢኹ እንታይ ክገብር ይግባእ?
ዝተለኣኸሎም መጠን ገንዘብ ትኽክል ኣይኮነን ኢሎም ዝሓስቡ እንተኾይኖም ናብ ዲኤስኤችኤስ
ማእኸል ግልጋሎት ዓማዊል ብ 877-501-2233 ይደውሉ።
11.
ካብ P-EBT ብተወሳኺ ህፃናት ካብ ቤት ትምህርቲ ወይ ካልኦት ማሕበራት ሓገዝ ምግቢ ክረኽቡ
ይኽእሉ ዶ?
እወ ህፃናት ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ካብ ቤት ትምህርቲ ኾነ ካብ P-EBT ሓገዝ ምግቢ ክረኽቡ ይኽእሉ
እዮም።ዝተፈላለዩ ፕሮግራማት እዮም። ካብ P-EBT ጥቕሚታት ን ካብ ቤት ትምህርቲታት ወይ
ማሕበራት ዝርከብ ጥቕሚ ኣይትከኦን- ካብ ክልቲኦም ተመሳሳሊ ግዜ ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም።
12.
ንክንደይ ዝኣክል ግዜ ካብ P-EBT ሓገዝ ክረክብ እኽእል?
ሓደ ግዜ፣ P-EBT ልክዕ ከም ፎድ ስታምፕ ወይ ዳውሊውኣይሲ ወርሓዊ ሓገዝ ኣይኮነን።
13.
ኣብ ኦንላይን ማመልከቻ ኣእቲየ P-EBT ካርድ ክወሃብ እንተዘይክኢለ ወይ ማመልከቻይ ተቐባልነት
ከምዘየረኸበ ዝገልፅ ደብዳቤ እንተተላኢኹለይ እንታይ ክገብር ኣለኒ ?
ናብ ክፍሊ ማሕበራዊን ጥዕናን ግልጋሎት ይደውሉ (DSHS)
ናብ ማእኸል ግልጋሎት ዓማዊል፡877-501-2233 ይደውሉ።
እዚ ካብ ሰዓት 2፡00 ናይ ንጉሆ ክሳብ 11፡00 ሰዓት ናይ ምሸት ካብ ሶኑይ ክሳብ ዓርቢ (ብዘይካ ህዝባዊ
በዓላት) ክፍቲ እዩ።
14.
ብP-EBT ካርድ ተጠቒመ እንታይ ክዕድግ ይኽእል?

P-EBT ካብ ሕጋዊ ፍቓድ ዝተወሃቦ መደብር-SNAP፣መብዥእህጠዕም መደብር ግሮሰሪ፣ዕዳጋ ሓረስቶትን
ገለ መደብራትን ምዕዳግ ዝኽእሉ እንትኾኒ ከምእውን ኣብ ኦንላይን ካብ ግሮሰሪታት ካብ ኣማዞን ወይ
ዋልማርት (ብመሰረት ዝነብርሉ ከባቢ) ክዕድጉ ይኽእሉ እዮም።ኾይኑ ግና P-EBT ነዞም ዝስዕቡ ነገራት
ክንጥቀመሉ ኣይኽእሉን፡
● ካብ ምግቢ ወፃኢ ዝርከብ ግልጋሎታት (ንኣብነት ፅሬት ወሃብቲ፣ዳይፐር፣ታምፖናት ወዘተ)
● ንኣልኮል
● ውዑያት ወይ ዘዳለው ምግቢታት (ንኣብነት ደሊ ፉድ፣ዝተሰርሐት ደርሆ፣ወዘተ)
● ቫይታሚናት ወይ መድሓኒታት
P-EBT ካርዶም ልክዕ ከም ደቢት ካርድ ይጠቐምዎ።
● “EBT” ዝብል ይምረፁ
● EBT ካርዶም ይንክኡ
● ቁፅሪ ፒኖም የእትዉ
15.
ካርድ ምስተወሃበኒ ኩሉም ካብ P-EBT ካርድ ዝረኽቦም ጥቕሚታት ሙሉእ ብሙሉእ ክጥቀሞ
ኣለኒ?
ኣይከኣልን፣ካርድ ድሕሪ ምቕባሎም ናይ ሓደ ዓመት ግልጋሎት ኣለዎም።
16.
ሕቶ እንታሃልዩኒ ንመን ክሓትት?
ናብ 877-501-2233 (DSHS ማእኸል ግልጋሎት ዓማዊል) ይደውሉ)።


ካብ 2:00 ናይ ንጉሆ ክሳብ ሰዓት 11፡00 ናይ ምሸት ካብ ሶኑይ ክሳብ ዓርቢ ክፍቲ እዩ። (ብዘይካ ህዝባዊ
በዓላት)
17.
ብዛዕባ P-EBTን ን ግሪን ካርድ/ሕጋዊ ብቀዋሚነት መንበሪ ፍቓድ/ማመልከቻ ንምእታው ሕቶ
እንተሃልዩኒ እንታይ ክገብር ይግባእ?
ናብ P-EBT ማመልከቻ ምእታው ወይ ምጥቃም ናብ ግሪን ካርድ/ሕጋዊ ብቀዋሚነት መንበሪ ፍቓድ/
ማመልከቻ ኣብ ምእታው ዝኾነ ዓይነት ተፅዕኖ የብሉን።ናብ P-EBT ማመልከቻ ምእታውናብ ዩኤስ
ዝነብሩ ኣባላት ቤተሰብ ወይ ካብ ዩኤስ ወፃኢ ንዝርከቡ ዝኾነ ዓይነት ተፅዕኖ/ፅልዋ የብሉን።ንግሪን ካርድ
ማመልከቻ ንምእታው P-EBT ዝኾነ ዓይነት ፅልዋ የብሉን።ብዛዕባ ኹነታት ኢመግሬሽኖምን P-EBT
ሕቶ እንተሃልዩዎም፣ንበዓል መዚ ኢመግሬሽን ወይ ዲኦጂ-ሕጋዊ ወካሊ ከዛርቡ ይኽእሉ እዮም። ሰሜን
ምዕራብ መሰል ኢመግሬሽን ፕሮጀክት(NWIRP) ብዛዕባ እዚ ሕጊ ኢመግሬሽንን P-EBTን ኣፍልጦ
ስለዘለዎም እንተሓቲተሞ-ሕቶታቶም ክምልሰሎም ይኽእል እዩ።
● ሰሜን ምዕራብ መሰል ኢመግሬሽን ፕሮጀክት(NWIRP) ቤት ፅሕፈት ሲያትል 206-587-4009
● ሰሜን ምዕራብ መሰል ኢመግሬሽን ፕሮጀክት(NWIRP) ቤት ፅሕፈት ያኪማ ቫሊ 509-854-2100
● ሰሜን ምዕራብ መሰል ኢመግሬሽን ፕሮጀክት(NWIRP) ቤት ፅሕፈት ዋናቲቺ 509-570-0054
● ሰሜን ምዕራብ መሰል ኢመግሬሽን ፕሮጀክት(NWIRP) ቤት ፅሕፈት ደቡብ ቶኮማ 206-816-3893
18. ዝተሓተ መጠን ኣታዊ ዘለዎም ቤተሰባት ኾይኑ ግና ቤዚክ ፉድ፣ ሓገዝ ነፃ ወይ ቅናሽ ኣቕርቦት ምግቢ
ዘይረኸቡ ቤተሰባት ብኸመይ ሓገዝ P-EBT ክረኽቡ ይኽእሉ?
ኣብ ቤት ትምህርቲ ተምሃሮ ዘለቅዉዎም ቤተሰባት ወይ ኣብ ቀረባ ግዜ ሕፀረት ኣታዊ ዘጋጠሞም
ቤተሰባት ማመልከቻ ነፃ ወይ ቅናሽ ኣቕርቦት ምግቢ ኣብ ዝርከብሉ ምምሕዳር/ወረዳ ቅድሚ ሰነ 23
/2012 ዓ/ምን ቅድሚ ኣብ P-EBT ማመልከቻ ምእታዎም ከመልክቱ ይኽእሉ እዮም።ብተወሳኺ እውን
ቅድሚ 23 ሰነ 2012 ዓ/ም ንቤዚክ ፉድ ማመልከቻ ኣብ ኦንላይን ከእትዉ ይኽእል እዮም።
www.washingtonConnection.org ወይ ብቁፅሪ
 ስልኪ 877-501-2233-DSHS ማእኸል
ግልጋሎት ዓማዊል ይደውል።ንቤዚክ ፉድ ዘመልከትዎ ማመልከቻ ተቐባልነት እንተረኺቡ ብተወሳኺ
እውን ተምሃሮ ደቆም ሓገዛት P-EBT ዝወሃቦም ይኸውን።

ድሕሪ ምዕፃው ቤት ትምህርቲ ሓገዝ ቤዚክ ፉድ፣ነፃ ወይ ቅናሽ ዋጋ ኣቕርቦት ምግቢ ቤት ትምህርቲ
ንምርካብ ቅድሚ 23 ሰነ 2012 ዓ/ም ተቐባልነት እንተረኺቦም ዝወሃቦም ሓገዝ P-EBT ዝያዳ ዝውስኽ
ይኸውን።
USDA/ዩኤስዲኤ ኣድላዊ ዘይኮነ መረዳእታ
እዚ ትካል ንኹሉ ማዕረ ዕድል ዝህብ ትካል እዩ

