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(COVID 19) أموال إضافیة لشراء الطعام للعائالت خالل جائحة
(P-EBT) نقدم لكم برنامج بطاقة التحویل اإللكتروني لإلعانات خالل الجائحة

��؟��ما ھي بطاقة التحویل اإللكتروني لإلعانات خالل الجائحة����
 ھي دعم غذائي إضافي للعائالت خالل جائحة (COVID-19) ستحصل
(P-EBT) فیھ المدرسة مغلقة. بطاقة التحویل اإللكتروني لإلعانات خالل الجائحة 
 العائالت على 5.70 دوالر لكل طفل(ة) یومیا عن كل یوم تكون

كیف سأحصل على األموال؟
طاقات (P-EBT) بالبرید أو، فیما یتعلق بالعائالت التي لدیھا حالیا بطاقة
 حسابكم. لیس ھناك طلب تقدیم مطلوب لتلقي األموال. ستتلقي العائالت ب
(EBT)، ستتم إضافة األموال إلى

متى سأحصل على األموال؟
یو/ أیار. وسیتم تقدیم إرشادات الحقا.
سیتم صرف األموال في شھر ما

��؟���ما الذي یمكنني شراؤه ببطاقة���
ن واألسماك ومنتجات األلبان والخبز. یمكن استخدام البطاقات فقط في المتاجر التي
ت، یرجى زیارة الرابط التالي: المواد الغذائیة المنزلیة مثل الفواكھ واللحوم والدواج

 إعانات إدارة المساعدات االنتقالیة (P-EBT).للحصول على مزید من المعلوما
��تقبل صرف�����������������������������������

0000RIEBT01

KEYLINE IS F.P.O.

Misuse of this EBT card is unlawful. To report fr
aud visit w

ww.usda.gov/oig/hotline.htm 

or call 1-800-424-9121. If f
ound return to Iowa Departm

ent of Human Services. For 

inquiries concerning your account please call th
e 24 hour customer service number 

or visit w
ww.connectebt.com. 

The USDA is an equal opportunity provider and employer.

NO SIGNATURE PAD

DO NOT WRITE YOUR PIN ON THIS CARD

Customer Service

1-888-979-9939P-EBT

1234 5601  2345  6789
MA Cardholder

MASSACHUSETTS

MILKCEREAL
MILKCEREAL

��؟ ���من الذي سیحصل على بطاقة���
 في سن المدرسة مؤھلون للحصول على وجبات مجانیة أو بأ سعار مخفضة. تتوفر
رھا ضمن اختبار العبأ العام. جمیع عائالت والیة ماساتشوستس التي لدیھا أطفال

 إعانات (P-EBT) للعائالت بصف النظر عن حالة الھجرة وال یتم اعتبا

MAY•MAYO

Contact Us:
FoodSource Hotline
Help offered in 160 languages
800-645-8333

ھل تحتاج إلى مزید من المساعدة لشراء أطعمة صحیة؟
mass.gov/SNAP نعرف عن أھلیتك على الرابط .(SNAP) 

  قد تكون مؤھال لبرنامج المساعدة الغذائیة التكمیلیة


