
� للمخصصات المرت�طة 	الجائحة ( 
و�� �ل اإلل����مونت 	طاقات التح � ت8ال7ف تغذ'ة الطالب  P-EBTسُتصدر وال'ة ف�%

) للمساعدة �9
� للمخصصات المرت�طة 	الجائحة ( 

و�� �ل اإلل����عد مخصصات التح
ُ
قدم عD 	طاقة  P-EBTخالل شهور الص7ف. وت

ُ
) �H أموال ت

  Dقالة ومتاجر التجزئة ع�وات ومحال ال �Kمتاجر الخ �
اء السلع الغذائ7ة �9 NOة استخدامها لPللمخصصات 'مكن لأل �

و�� �ل إل����تح
� ح7ث يتم قبول مخصصات  %Zنت وأسواق المزارع � تتل�i برنامج  3SquaresVT (SNAP)اإلن��

�jال Pة لأل�سkالl3. وSquaresVT    ،
� تلقت 	الفعل 	طاقة  .  EBTل�طاقات  P-EBTسoتم إضافة مخصصات  

�jال Pأما األP-EBT   �
�rأو العام الما �sهذا العام الدرا �

�9
و}ذا لم تعد 	طاقتك 	حوزتك، ف7مكن أن ترسل لك إدارة خدمات     الص7ف7ة إu 	طاقتها الحال7ة.  P-EBTفسoتم إضافة مخصصات  

� أغسطس. 	الkس�ة لألP  الطفل واألPة 	طاقة 	د'لة. وس|ت 
� خطا	ات إشعار المخصصات المزمع صدورها �9

� التعل7مات �9 %Zم تضم
. DCFخاصة من إدارة خدمات الطفل واألPة ( P-EBTاألخرى، ستحصل عD 	طاقة   � %Zمونت للطالب المؤهل � وال'ة ف�%

�9 (    �iتلoوس
ا لمرة واحدة 	ق7مة   ا ل�ل طالب مؤهل. وس|ت 391األP تخص7ص� � 	دا'ة أغسطس  P-EBTم إصدار مخصصات دوالر�

  2022الص7ف7ة �9
 �sالعام الدرا �

    . 2022-2021	جانب مخصصات 	ا�9
   

تعتمد األهل7ة للمخصصات عD أهل7ة الطفل للحصول عD الوج�ات المجان7ة ومخفضة الت8لفة وlمقدور جميع األطفال الحصول  
وس كورونا المستجد (كوف7د  عD وج�ات مجان7ة هذا العام �س�ب االسoثناءات الخاصة � حصلت عليها الوال'ة. ومع هذا،  19-	ف�%

�jال (
�  P-EBTللحصول عD مخصصات  

، 'جب أن 'كون لدى الطالب إما طلب وج�ات مجان7ة ومخفضة الت8لفة تمت الموافقة عل7ه �9
ب �ش8ل م�اNP من أجل الحصول عD  الملف أو تم اعتمادە �ش8ل م�اNP من أجل الوج�ات المدرس7ة المجان7ة. و�مكن اعتماد الطال 

أو ألن الطالب متب�j من الدولة أو مهاجر   Reach Upأو  3SquaresVTالوج�ات المجان7ة إذا �انت األPة قد حصلت عD مخصصات 
� برنامج 

د أو هارب أو �شارك �9 NOأو مHead Start  .  ات مجان7ة ومخفضة الت8لفة�وج Dالفعل للحصول ع	 
ً
، فال  إذا لم تكن مؤه¤

 للحصول عD مخصصات  
ً
-Pيزال ب¦م8انك اآلن تقد'م طلب للحصول عD وج�ات مجان7ة ومخفضة الت8لفة لمعرفة ما إذا كنت مؤه¤

EBT  .الص7ف7ة أم ال     

  

� هنا:   . ° http://www.myschoolapps.comير̈© ملء الطلب هنا: 
إذا كنت تفضل ذلك ، 'مكنك إ±مال طلب ور�9

http://www.csdvt.org/FRMeals.  

  

ا طال�ك للحصول عD مخصصات  1قد تؤهل الطل�ات المقدمة ق�ل   عن أي أ'ام فاتته فيها المدرسة لس�ب متعلق    P-EBTيوليو أ'ض�
� العام الدرا 

. 	كوف7د �9 �
�rالما �s   �jاآلن، ل�ن تغ�% وضعك خالل الص7ف، فال يزال ب¦م8انك تقد'م طلب ح 

ً
  19إذا لم تكن مؤه¤

 للحصول عD مخصصات  
ً
ا    الص7ف7ة أم ال.  P-EBTأغسطس لمعرفة ما إذا كنت مؤه¤ � المدرسة اعت�ار�

�9 � %Zس7كون الطالب المسجل
� للحصول عD مخصصات 2022من يونيو   %Zهم فقط المؤهل  P-EBT   .الص7ف7ة 

 
� إجراء تصح7حات عD أي من  

إلصدار االستحقاق ، نحتاج إu الحصول عD عنوانك ال̈��دي الصحيح ورب أPتك.  إذا كنت ترغب �9
 uإ �

و�� �د إل���ºهذە ، ير̈© إرسال بcathy.ward@colchestersd.org الرقم  أو االتصال	د  5985- 264- 802�Àمكنك معرفة الم' .
  . EBT-https://dcf.vermont.gov/esd/covid19/Pمن خالل ز�ارة  EBT-Pعن مزا'ا  
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