
 

 
 

 
 
 
 
 

       

  

  

          
                

                   
        

          
      
 

 

 

 

 

   

    

    
        

     

   

         
           

              

     

                     
 
 

                     
              

     

 
      

          
       

 

Department of Health and Human Services 

Fact Sheet 
June 23, 2020 


(P-EBT)الدلیل المرجعي السریع لتحویل المنافع اإللكترونیة للوباء 

؟ P-EBTالو ھام


(P-EBT).ء ابوللة ینوتركإللاع فانملال یوحتج مانبریر وطتبة یكیمرألاة عالزراة اروزت ماق 
19,استجابة لحالة الطوارئ لكوفید  
البرنامج مخصص للعائالت التي لدیھا أطفال تلقوا وجبات مجانیة  .الستخدامھا في شراء الطعام 
EBTقة ابطى لعیة دقنا یازمر یفوتل
 P-EBTم میصتمت


19.د یفوكلئ اروطلاة لاحب بسبس رمداالق الغإم ایألاء ذغلاف یالكتة یطغتلة عداسملاج مانبرلاا ھذم قدی . 
2019-2020ومخفضة خالل العام الدراسي  
ل یصل إلى  P-EBTاألسر المؤھلة  ما تحصل الى لا  كل طفل مؤھل وسیتم تقسیم االستحقاق إلى إصدارین. یمكن استخدام بطاقات
281سوف 
 P-EBTدوالًر

بر عءاشرلاونیعارمز الق واسأویة راجلتاتحالملایشمل البائعون المعتمدون: متاجر البقالة و SNAP EBT .بل قتي تالع قاوملاع یمجي فم اعلطااء شرل
من متاجر ال  Amazon .و ال  Walmartاإلنترنت

؟ P-EBTال ى علول صحل للھؤمو الھنم


2019-2020.ي سالدرام اعالل الخة ضفخملاوة یناجمالة یسمدرالت ابجولاج مانبرن مة ادفتسالافي  P-EBTـ لة یساسألایر یاعمالل ثمتت 
ایامزا وقلتو أم ھعمتجمو أم ھتسرمدفي  "to-go "ت ابجوا ودفاتسقد اا وناكا إذا معظر نالغض بل افطألاع یمجلح وتفمج مانبرالا ھذ
.SNAP(ةیلیمكتلاة یئاغذلاة نوعملاج مانبرم اعطت اعداسم ( 

؟P-EBTالا یمزاى لعًایئاقتلصل حیسن م

أوةانیجمتاجبويقلتم لھادمتعامتنیلذواال فأطاھیلدو 
(SNAP)ةیلیمكتلة ایئاغذالة نوعمالج مانبرم اعطت اعداسما ھیلدي تلاسر ألاج اتحتال 
لىعسر ألاهھذل صحتس.ًاائیقلت
P-EBTایامزة جلابمعم وقست
DHHS)  (ةیناسنإلات امخدلاوةحصلة ااروزن ام.یقدتالىلإعر سلاةضفخم

2020.س طسغأ 19و 2020و یلوی 31ل ولحبة لفعلما SNAP EBTة قطابعلى  P-EBTا یامز

؟P-EBTال ا یمزام التسم اتیى تم

 .اًالرود 
141غلمبب 
2020یو لیو 
31ى تح 
2020یولوی 
28نماًبدءا ًحاتملوألاراصدإلانوكیس.نیصدارإىإل
P-EBTال ا ایزممسیقتمسیت
تابجوى لعل وصحللًالھؤمك فلطح بصأا إذ 
.اًدوالر 
140غلمبب 
2020سطغسأ 
19ى حت 
2020س سطغأ 15من اًحاتمي ناثلار اصدإلان وكیس

.ةیلھألاخ یارتى علا ًادمتعاة ملتسملاغ لابمالف لتختسف، و یامو أل یبرأي فة ضفخمار عسأبو أة یناجمة یسمدر 

؟P-EBTال ا یمزاى علول صحم للدقتج للاتحینم


SNAPا یامزم ھیلدس یول 
2019-2020ة یسالدرت ااونسلل االخة ضفخمار عسأبوة یناجمت ابجوا وقلتل افطا أھیلدي تلات الئاعلاى لعن یعتیس

2020و ونیی 22من اًبدءت نرتنإلابر عم یقدتلات الئاعللن كمی 
.جمانبرلال وحم ھسارمدل بقن مة لھؤملات الئاعلابل اصتالام تیس 
.مدیقلتاةالعفلا
 .ئد اوفلاار صدإل بقار عسأللفض خملاوي ناجملام اخدتسالان مق قحتلام تیس P-EBT Applicationدام ختسبا
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https://cip-dhhs.ne.gov/redcap/surveys/?s=DM3WNPMJN7


 

       

      

 

 
  

 

 
 

 

 

 

      
     

 

         
 

 

        
            

    
           

     

   

     

      

؟P-EBTال دیم قتةلیمعتتم ف یك

م تیس،  تاصصخمالار صدل إبق .بالطلاات یوھماقأرو، ةسمدرلاسم ا، لافطألااء مسا، ناونعال،  ةسرألابرنعتاموعلمتنترنإلابر عبطللابطلتی
 .تاموعلملاق یثوتبق لعتتل كاشمت ثحدا ت إذالئاعلابل اصتالام یتس.
2019-2020ي ساالدرم اعلال الخة ضفخمار عسأبوي ناجماء غدم خداتسان مق قحتلا


:ة یسیرئالخ یراوتلا

22•
-یولیو
19حتى
2020وونیی  2020

P-EBTایامزى لعل وصحلاب لطفر وتی
ة.علفم SNAP EBTت اقاطبا ھیلدي تلة الھؤمالت الئاعللغ بلمل وأار صدإم تی- 2020و یلوی
31حتى 
2020و یلوی 28ن  م•

28 • 
نوكتسة. لعفملا SNAP EBTة قاطبى علي وتحتال  يتلاة لھؤمالت الئاعلاى لإید برلاب P-EBTتقااطبلسارإتم ی-
2020یولیو
بطاقة  استالم متوفرة عند 
P-EBT.المزایا

15•

.ویلویي فل وألار اصدإلات قتلي تلات الئاعالع یمجلي ناثلا
P-EBTقاقحتسغ البمار صدإم تی-2020سطسغأ
19ىحت
2020سطسغأ 


4278-383-800-1مقلرى العACCESSNebraskaبل اصتالاى جریف
P-EBTب طلي فة عداسمى لإج اتحتو أة لئسأك یلدت ناكا إذ

،  ستحتاج إلى اختیار "أسئلة البرنامج األخرى 
"عند المطالبة

ة حصالة اروزن ا
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(ةیناسنإلات امخدلاو (DHHS
نیفظوملع امع قاوماء شنإى لع
NDE) (ا كسبرانة یالوي فم یلعتلاوة یبترالة وزارع مل تعم


www.dhhs.ne.govقع وملاىلععقاومالهھذث یحدتمتیسب.لطالاز جنايفةعداسمللین جداومتلا 

http://www.dhhs.ne.gov/



