
صات الُمجّمعة لشهري مارس وأبريل: سيتم تحميل مبلغ 193.80 دوالًرا لكل طالب مؤهل عىل بطاقة Bridge الخاصة المخصَّ

بهم بحلول نهاية شهر أبريل.

صات الُمجمعة لشهري مايو وأبريل: سيتم تحميل مبلغ 182.40 دوالًرا لكل طالب مؤهل عىل بطاقة Bridge الخاصة بهم الُمخصَّ

في تاريخ الحق. وسيتم الحًقا اإلعالن عن الجدول الزمني إلصدار هذه المخصصات.     

Bridge وستصدر المخصصات اإلضافية للعائالت المؤهلة التي تحصل حالًيا عىل مخصصات برنامج المساعدات الغذائية مباشرة عىل بطاقات

الخاصة بهم. يُمِكن استخدام مخصصات برنامج المساعدات الغذائية بنفس الطريقة التي عادة ما تستخدم بها العائالت بطاقات Bridge الخاصة
.Double Up Food Bucks للمشاركة في برنامج P-EBT بهم لشراء السلع الغذائية. يمكن أيًضا استخدام مخصصات

 

 

المخصصات المجمعة لشهري مارس وأبريل: وستحصل العائالت عىل بطاقة EBT في البريد العادي بحلول نهاية األسبوع األول من شهر

وستأتي البطاقة محملة مسبًقا بمبلغمايو 193.80 دوالًرا لكل طالب مؤهل.

الُمجمعة لشهري مايو وأبريل: سيتم تحميل مبلغ 182.40 دوالًرا لكل طالب مؤهل عىل بطاقة EBT الخاصة بهم في تاريخ الحق. سيتم الحًقا
اإلعالن عن الجدول الزمني إلصدار هذه المخصصات.

ستحصل العائالت، التي ال تتلقى حالًيا مخصصات المساعدات الغذائية، في البريد العادي عىل بطاقة التحويل اإللكتروني للمخصصات (EBT) المدفوعة

EBT مسبًقا والتي تصدر باسم أقدم طالب في األسرة. سيتم تحميل المخصصات المحددة لألطفال في عمر االلتحاق بالمدرسة داخل المنزل عىل بطاقة
الواحدة هذه. قبل استالم البطاقة، ستحصل العائالت عىل خطاب من MDHHS يوضح كيفية استخدام بطاقة EBT، وكيفية إعداد رقم PIN، ومعلومات
أخرى حول مخصصات المساعدات الغذائية. يُمكن استخدام بطاقة EBT هذه لشراء السلع الغذائية فقط، بصورة شخصية، في أي متجر تجزئة ضمن

.Bridge ولكن يُمكن استخدام البطاقة والمخصصات بنفس طريقة استخدام بطاقة ،Bridge مختلفة عن بطاقة P-EBT قد تبدو بطاقة .SNAP برنامج
 

 

 

يقدم برنامج التحويل اإللكتروني للمخصصات أثناء انتشار الوباء (P-EBT) تمويالً مؤقًتا لمعالجة احتياجات الطعام الطارئة للعائالت المتضررة

من الوباء.

 

وستذهب مخصصات المساعدة الغذائية التي يتم تحويلها إلكترونًيا خالل انتشار الوباء إىل عائالت ميشيغان التي تعول أطفاالً تتراوح

أعمارهم من 5 أعوام إىل 18 عاًما والتي تكون مؤهلة للحصول عىل وجبات مدرسية مجانية أو مخّفضة التكلفة. وهذا يتضمن العائالت التي

تحصل حالًيا عىل مخصصات ببرنامج المساعدات الغذائية، باإلضافة إىل العائالت غير المسجلة حالًيا في البرنامج. ال يُطلب تقديم طلب من

العائالت المؤهلة من أجل الحصول عىل المخصصات المحولة إلكترونًيا خالل انتشار الوباء.

 (EBT) برنامج التحويل اإللكتروني للمخصصات
أثناء انتشار الوباء

(FAP) وستحصل العائالت التي تتلقى حالًيا مخصصات برنامج المساعدات الغذائية

عىل مخصصات إضافية عىل بطاقة Bridge الخاصة بها:

تعتبر العائالت التي تعول أطفاالً وتحصل عىل وجبات غداء 

مجانية أو مخّفضة التكلفة في المدارس مؤهلة لبرنامج جديد

(FAP) ستحصل لعائالت التي ال تتلقى حالًيا مخصصات برنامج المساعدات الغذائية

عىل بطاقة EBT في البريد العادي:

تم إنتاج هذه المواد بواسطة مجلس بنك الطعام في ميشيغان، مع
معلومات من إدارة الصحة والخدمات اإلنسانية في والية ميشيغان 

.(Michigan Department of Health and Human Services)
 

تعد هذه المؤسسة موفر خدمة يلتزم باتباع مبدأ تكافؤ الفرص.


