اعزائي عائالت RPS
سيحصل جميع الطالب في نظام المدارس الحكومية لرفير على أموال  )Pandemic EBT (P-EBTللعام الدراسي 2021-2020
للمساعدة في شراء الطعام .يمكن استخدام أموال  P-EBTللمساعدة في شراء طعام صحي لطالبك وأفراد أسرتك .من المهم أن تظل
بصحة جيدة  ،خاصة أثناء جائحة  ، 19-COVIDونريد تقديم الدعم بأي طريقة ممكنة.
يرجى االطالع على المعلومات واألسئلة الشائعة (أدناه):
كم سأستلم؟
دوالرا شهريًا.
● سيحصل الطالب في حالة التعلم عن بعد بالكامل على 117.20
ً
كيف سأتلقى أموال  P-EBTلشهري أكتوبر ونوفمبر؟
● ستصدر األموال لشهري أكتوبر ونوفمبر في إصدار واحد.
● لقد حصلت على  P-EBTفي الماضي :ستحصل على أموال على بطاقة  EBTأو  P-EBTفي أواخر ديسمبر.
● أنا جديد على  :P-EBTإذا حصلت على  SNAPو  /أو  ، TAFDCفابحث عن األموال المراد إضافتها إلى بطاقة DTA EBT
التي لديك بالفعل .إذا لم تحصل على  SNAPو  /أو  ، TAFDCفابحث عن خطاب وبطاقة  DTAفي البريد في منتصف شهر يناير.
كيف سأحصل على أموال  P-EBTفي عام 2021؟
● حصلت على  P-EBTفي الماضي على بطاقة :P-EBT
○ بد ًءا من يناير  ،تحقق من بطاقة  P-EBTالخاصة بك للحصول على أموال في يوم  25من كل شهر لبقية العام الدراسي.
● حصلت على  P-EBTفي الماضي على بطاقة  DTA EBTالخاصة بي:
○ بد ًءا من يناير  ،تحقق من بطاقة  EBTالخاصة بك للحصول على أموال في  25من كل شهر لبقية العام الدراسي.
● إذا كنت جديدًا على :P-EBT
○ إذا حصلت على  SNAPو  /أو  ، TAFDCفتحقق من بطاقة  DTA EBTالخاصة بك بحثًا عن األموال.
○ إذا لم تحصل على  SNAPو  /أو  ، TAFDCفستتلقى رسالة بالبريد من  .DTAستحصل أيضًا على بطاقة  P-EBTفي البريد
في مظروف مختلف .يرجى االحتفاظ بالرسالة حتى تستلم البطاقة وتثبتها.
يحتوي الحرف على رقم حالة طالبك الذي تحتاجه إلدخال رقم التعريف الشخصي على البطاقة.

ستتم إضافة األموال إلى بطاقتك في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر للشهر السابق.
● مثال :ستعتمد أموال  P-EBTلشهر فبراير على الوضع التعليمي لطالبك في يناير.
لم يعد لديك بطاقة  P-EBTالخاصة بك؟
● اطلب بطاقة بديلة على  .DTAconnect.com/pebtإذا كنت بحاجة إلى بطاقة  EBTجديدة  ،فاتصل بـ  DTAعلى الرقم -1
 .2363-382-877إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في الحصول على بطاقة جديدة  ،فاتصل بمدرسة (مدارس) الطالب.
هام :ال يؤثر استخدام  P-EBTعليك أو على حالة هجرة الطالب .ال تنطبق قاعدة  public chargeعلى هذا البرنامج.
بحاجة الى مزيد من المساعدة الغذائية؟
● ستحصل على وجبات مدرسية مجانية وتناولها في أي من مدارسنا االبتدائية يومي الثالثاء والجمعة من الساعة  10:30إلى .1:30
● إذا كنت مؤهالً للحصول على  ، P-EBTفمن المحتمل أن تكون مؤهالً للحصول على أموال  SNAPالشهرية المستمرة للطعام.
تحقق من أهليتك وتقدم على .DTAConnect.com
● ابحث عن موقع بالقرب منك على .www..meals4kids.org/find-meal-site
الحصول على المساعدة :تفضل بزيارة  MAp-EBT.orgأو اتصل بمدرسة الطالب للحصول على مزيد من المعلومات.
بإخالص،
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مدارس رفير العامة
 101شارع المدرسة
ريفير  ،ماساتشوستس 02151

