
 متاح للطالب الذين يتلقون وجبات مدرسية مجانية أو مخفضة السعر  EBT ءابولل شاف
 

ي المدرسة  285 
 
 دوالًرا أمريكًيا لكل طفل يعوض تكلفة اإلفطار والغداء الذي كان سيحصلون عليه ف

 

ونية الوبائية )  نامج تحويل المنافع اإللكبر ي خضم أزمة الصحة العامة المستمرة ، تمت الموافقة عىل والية لويزيانا لبر
 
( الجديد. P-EBTف

اء مواد البقالة لعائالت أكبر من  ي شر
 
نامج مساعدة إضافية ف طفل يتلقون عادة وجبات مجانية وبأسعار  600000سيوفر هذا البر

ي المدر 
 
ي لويزيانا ) P-EBTسة. سيتم إصدار بطاقة خصم مخفضة ف

 
( للحصول عىل DCFSمن قبل إدارة خدمات األطفال واألشة ف

ي  285القياسية ، وستطبق نفس اإلرشادات. ستحصل العائالت عىل  EBTمثل بطاقة  P-EBTالمزايا. ستعمل بطاقة 
 
دوالًرا أمريكًيا ف

 يوًما.  365غبر المستخدمة من شهر آلخر ويجب استخدامها خالل لكل طفل. ستمتد المزايا  P-EBTإجمالي مكافآت 

 
 متطلبات األهلية  

ي المعايبر التالية مؤهلة اآلن للحصول عىل  
 
ي تستوف

لمساعدتها  EBT-Pنظًرا ألن المرافق المدرسية ال تزال مغلقة ، فقد تكون األش التر

اء الطعام ألطفالها:  ي شر
 
 ف

 

لها أش لديها طفل واحد أو أكبر   ● ي مب  
 
  ف

ي المدرسة   ●
 
 يتلقر األطفال عادة وجبات مجانية وبأسعار مخفضة ف

 

  P-EBTتطبيق  

ي مزايا  
نت لتلقر  P-EBTإصدار بطاقة  DCFS. بدون المعلومات المطلوبة ، ال يمكن لـ P-EBTيجب عىل العائالت إكمال الطلب عبر اإلنبر

 وتقديم مزايا. 

 

ل والمدرسة يجب عىل المتقدمير  تقديم األسما   ء الكاملة للطالب وأولياء األمور وتاريــــخ الميالد ورقم الضمان االجتماعي وعنوان المب  

 ومنطقة المدرسة. 

 

 الوصول إل التطبيق.  

 

 معلومة اضافية  

 لمزيد من المعلومات ، يمكن للعائالت:  

 

 أسئلة مكررة  استشر قائمة   ●

ي   LAHelpUمركز اتصال  اتصل بال   ●
 
  3578-524-888-1ف

 

 بيان عدم التميبر   

( الحقوق المدنية ، وزارة USDAالمدنية االتحادي والواليات المتحدة يحظر عىل لوائح وسياسات وزارة الزراعة )وفقا لقانون الحقوق  

ي أو إدارة برامج وزارة الزراعة األمريكية من التميبر  عىل أ
 
ساس الزراعة األمريكية ، وكاالتها ، مكاتبها وموظفيها والمؤسسات المشاركة ف

لقومي أو الجنس أو العقيدة الدينية أو اإلعاقة ، العمر أو المعتقدات السياسية أو االنتقام أو االنتقام من نشاط العرق أو اللون أو األصل ا

ي أي برنامج أو نشاط تقوم به أو تموله وزارة الزراعة األمريكية. 
 
 سابق للحقوق المدنية ف

 

نامج )عىل سبيل المثال ، يجب أن تتصل   األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يحتاجون إل وسائل اتصال بديلة للحصول عىل معلومات البر

ي ، ولغة اإلشارة األمريكية ، وما إل ذلك( بالوكالة )الوالية أو المحلية( حيث تقدموا لل
يط الصوتر ة ، والشر حصول برايل ، والطباعة الكببر

https://pebt.doe.louisiana.gov/PublicApps/SNP/
http://www.dcfs.louisiana.gov/page/pebt-program#faq
http://www.dcfs.louisiana.gov/lahelpu_hours


ي الكالم االتصال بوزارة الزراعة األمريكية من خالل خدمة عىل المزاي
 
ا. يمكن لألفراد الصم أو ضعاف السمع أو الذين يعانون من إعاقات ف

حيل الفيدرالية عىل  ية. 800) 8339-833البر نامج بلغات أخرى غبر اإلنجلبر   (. باإلضافة إل ذلك ، يمكن إتاحة معلومات البر

 

:  ( AD-3027استمارة شكوى تميبر  برنامج وزارة الزراعة األمريكية ) لتميبر  ، أكمل لتقديم شكوى برنامج من ا  ي
 
نت ف  وجدت عىل اإلنبر

ي أي مكتب من مكاتب وزارة الزراعة األمريكية ، أو كتابة رسالة موجهة إل وزارة الزراعة األمريكية وتقديم  كيفية تقديم شكوى 
 
، وف

ي الرسالة. لطلب نسخة من نموذج الشكوى ، اتصل عىل )
 
ي النموذج ف

 
. أرسل النموذج 9992-632( 866جميع المعلومات المطلوبة ف

 أو الرسالة الكاملة إل وزارة الزراعة األمريكية عن طريق: 

 

يد: الواليات المتحدة وزارة الزراعة ، مكتب األمير  المساعد للحقوق المدنية ، 1 ، واشنطن  Independence Ave. SW 1400. البر

 ؛  9410-20250العاصمة 

 ؛ أو  7442-690( 202. الفاكس: )2

3 .  : ي
وت  يد اإللكبر  . program.intake@usda.govالبر

 

 هذه المؤسسة هي مزود تكافؤ الفرص.  

 

 

https://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf
https://www.ascr.usda.gov/filing-program-discrimination-complaint-usda-customer
https://www.ascr.usda.gov/filing-program-discrimination-complaint-usda-customer
https://www.ascr.usda.gov/filing-program-discrimination-complaint-usda-customer

