
 

  
 

 دوالراً تخصص لمشتريات البقالة 365على مبلغ قد يصل إلى لكل طفل أحصل 

 أثناء فترة غلق المدارس
 

، يمكن للعائالت التي لديها طالب كانوا يتلقون وجبة إفطار وغداء مجاناً أو بسعر 19 –إغالق المدارس بسبب كوفيد أثناء 

 دوالراً تخصص لمشتريات البقالة هذا الصيف. 365على ما يصل إلى لكل طفل الحصول  مخفض في المدرسة

 
 –أي بي تي الغذائية الفيدرالية  الخدمةتسمى هذه 

وهي متاحة  Pandemic-EBT (P-EBT)بانديميك 

باإلضافة إلى خدمات الوجبات السريعة في  ،للعائالت
 وجواقع المدارس في مقاطعة سان دييالعديد من م

 

 
 

 

 ؟بانديميك –أي بي تي  خدمةكيف أحصل على 
ة أي بي بطاق (Foster Care( أو خدمات رعاية التبني )Medi-Cal( أو ميديكال )CalFreshسيتلقى الطالب المسجلون في خدمات كالفريش )

مايو،  25مايو. إذا لم يتلق الطالب الذي ينتفع من مثل هذه الخدمات بطاقته في البريد بحلول  25بانديميك تلقائياً عن طريق البريد بحلول  –تي 

 (.877)-328-9677الرجاء االتصال برقم الهاتف 

 
 25ي البريد بحلول بانديميك ف –أي بي تي طاقة يتلقوا ب الالطالب الذين حصلوا على وجبات مدرسية مجانية أو مخفضة السعر و

 .للحصول على بطاقتهم 2020يونيو  30قبل التقدم بطلب عبر اإلنترنت يجب عليهم  ،مايو

 
 بانديميك أمر سهل! –التقدم بطلب للحصول على خدمة أي بي تي 

 ebt.org-ca.p زر الموقع اإللكتروني
 أسئلة: 5ب على وأج

( اسم المدرسة التي كان 5و ،( اسم الوالد أو ولي األمر4و ،( عنوان منزل الطالب3و ،خ ميالد الطالب( تاري2( اسم الطالب، و1

 يحضر فيها الطالب.
 
 

لكل  دوالراً  365بك مثل بطاقة الخصم! ستتلقى العائالت  ةالخاصبانديميك  –بطاقة أي بي تي استخدم 

في متاجر البقالة وأسواق المزارعين وطلبات الستخدامها  بانديميك –أي بي تي طالب مؤهل على بطاقة 

)قد يتم فرض رسوم التسليم(. سيتم  Amazon.comأو  Walmart.comالبقالة عبر اإلنترنت على 

 إصدار بطاقة واحدة لكل أسرة مع طباعة اسم الطفل األكبر على البطاقة.

بانديميك  –أي بي تي  خدمة ال تعتبر
عامة  خدماتوالوجبات المدرسية 

 تؤثر على وضع الهجرة. وال
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