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P-EBT አዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች እና መልሶች 
 

1. የP-EBT ጥቅማጥቅሞች ምንድን ናቸው?  
P-EBT በአገር አቀፍ የትምህርት ቤት የምሳ ፕሮግራም (NSLP) መሰረት ነጻ ወይም ዋጋቸው ቅናሽ የሆኑ ምግቦች የሚያገኙ 
ልጆች ላሏቸው ቤተሰቦች ተጨማሪ የምግብ እርዳታ የሚሰጥ አዲስ እና ጊዜያዊ የፌደራል የምግብ ጥቅማጥቅም ነው። 
2. ለP-EBT ጥቅማጥቅሞች ማነው ብቁ? 
ለነጻ እና ዋጋው ቅናሽ ለሆነ የትምህርት ቤት ምግብ ለማግኘት ብቁ የሆነ ቢያንስ አንድ ልጅ ያላቸው ሁሉም የግዛቱ 
ቤተሰቦች። ይህ ለሁሉም ልጆች ነጻ ምግብ የሚያቀርብ ትምህርት ቤት ውስጥ ያለን ማንኛውንም ልጅ ያካትታል። ገንዘቡ 
አይተላለፍም። 
 
3. ብቁ ከሆንኩ፣ ምን ያክል ገንዘብ አገኛለሁ? 
እያንዳንዱ ቤተሰብ የሚያገኘው መጠን በቤተሰቡ ውስጥ ነጻ ወይም ዋጋው ቅናሽ የሆነ ምግብ በሚያገኙት ልጆች ቁጥር እና 
ትምህርት ቤቶች በሳምንት ዝግ በሚሆኑበት አማካይ ቁጥር ይወሰናል። ቤተሰቦች ብቁ በሆነው እያንዳንዱ ልጅ በቀን $5.70፣ 
ወይም በሳምንት $28.50 ያገኛሉ። P-EBT በሳምንት የአምስት ቀን ቁርስ እና ምሳ ለመሸፈን የታቀደ ነው።  
 
4. የኔ ልጅ ከዚህ በፊት ነጻ እና ዋጋው ቅናሽ የሆነ ምግብ ተቀባይ አይደለም፣ ነገር ግን በገቢ መጠናችን ላይ ለውጥ 
አለ።  እኔ ብቁ ነኝ? እና እኔት አመለክታለሁ? 
ነጻ እና ዋጋው ቅናሽ የሆነ የምግብ ማመልከቻ (FARM) ለመሙላት በተቻለ ፍጥነት የልጅዎን ትምህርት ቤት ያግኙ። እርስዎ 
ነጻ ወይም ዋጋው ቅናሽ የሆነ ምግብ ለማግኘት ብቁ ሆነው ከተገኙ፣ መረጃዎ ለግዛቱ የሰብዓዊ አገልግሎቶች ዲፓርትመት 
(DHS) ወዲያውኑ ይተላለፋል፣ እና የ P-EBT ጥቅማጥቅም ያገኛሉ። ከጁን 19 በፊት ለFARM ብቁ መሆንዎ ከተወሰነ፣ 
ለFARM ማረጋገጫ ከተሰጠበት ወር ጀምሮ እስከ 19 ድረስ ላለው ጊዜ የ P-EBT ጥቅማጥቅሞች ወዲያውኑ ይሰጣል።  
 
5. ቤተሰቤ ምግብ አሁን ያስፈልገዋል። ይህን መቼ ማግኘት እችላለሁ? 
DHS ጁን ላይ P-EBT ይሰጣል። አሁኑኑ ምግብ የሚያስፈልግዎ ከሆነ መረጃዎች ከታች አለሎት። 
 
 ስልክ ቁጥር ድረገጽ 

የDC (ዲሲ) የኮሮናቫይረስ የምግብ 
መረጃዎች ገጽ 

 coronavirus.dc.gov/food  

Capitol Area Food Bank (202) 644-9800 capitalareafoodbank.org 

So Other Might Eat (SOME) (202) 797-8806 some.org 

Bread for the City (202) 265-2400 breadforthecity.org 

 

https://coronavirus.dc.gov/food
https://www.capitalareafoodbank.org/
https://www.some.org/
https://breadforthecity.org/
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6. የP-EBT ጥቅማጥቅሞችን በየስንት ጊዜ አገኛለሁ? 
በዚህ ጊዜ፣ ብቁ የግዛቱ ቤተሰቦች ጥቅማጥቅሞቹን ለማግኘት ብቁ ለሆኑባቸው ወራቶች የአንድ ጊዜ ክፍያዎች ያገኛሉ። የ P-
EBT ጥቅማጥቅሞች ከማርች 16 እስከ ጁን 19፣ 2020 ድረስ ባሉት አማካይ የትምህርት ቀናቶች ይወሰናል። 
 
7. የ P-EBT ጥቅማጥቅሞቼን የት መጠቀም እችላለሁ? በነሱ ምን መግዛት እችላለሁ? 
የ P-EBT ጥቅማጥቅሞችዎን SNAP በሚቀበል ማንኛውም መደብር ምግብ ለመግዛት መጠቀም ይችላሉ። አብዛኛዎቹ 
የችርቻሮ ነጋዴዎች SNAP ወይም EBT የሚቀበሉ መሆኑን የሚገልጽ ምልክቶች አላቸው። በተጨማሪ ፍቃድ ያላቸውን የ 
SNAP የችርቻሮ ነጋዴዎችን ለማግኘት fns.usda.gov/snap/retailer-locator መጎብኘት ይችላሉ። በተጨማሪ የ EBT 
ካርዶችን የሚቀበሉ የችርቻሮ ነጋዴዎችን ለማግኘት ebtedge.com መጎብኘት ወይም የ EBT Edge የሞባይል አፕን ከአፕል 
ወይም የጉግል ፕሌይ ማስቀመጫ ላይ ማውረድ ይችላሉ። 
 
በተጨማሪ፣ የ P-EBT ጥቅማጥቅሞችዎን ምግብ ኦንላይን ከአማዞን ለመግዛት መጠቀም ይችላሉ።  ለበለጠ መረጃ 
amazon.com/snap-ebt መጎብኘት ይችላሉ።  
 
የ P-EBT ጥቅማጥቅሞች የሚተላለፉ አይደሉም። ካርድዎን ለሌላ ሰው ማስተላለፍ አይችሉም።  
 
8. የP-EBT ጥቅማጥቅሞቼን ሳገኛቸው ሁሉንም መጠቀም አለብኝ? 
አይደለም። ገንዘቡ ከአንድ ወር ወደሌላው ወር ይተላለፋል። በ365 ቀናት ውስጥ ጥቅም ላይ ያልዋሉ ጥቅማጥቅሞች ከካርዱ 
ይሰረዛሉ። 
 
9. P-EBT ማግኘት የቤተሰቤን “የህዝብ ድጋፍ” ሁኔታ ላይ ጉዳት ያስከትላል? 
አይደለም። የ P-EBT ጥቅማጥቅሞችን መጠቀም የእርስዎን ወይም የልጅዎን የስደተኝነት ሁኔታ ላይ ጉዳት 
አያስከትልም። የህዝብ ድጋፍ ህጉ ለ P-EBT ጥቅማጥቅሞች ተፈጻሚ አይደለም። 
 
10.  ተተተተ ተተተተተ ተተተ ተተተ ተተተተ ተተተተተ? 
ተP-EBT ተተተ ተተተተ ተተ ተ (202) 868-6663 ተ 7:30 ተተተ - 4:45 ተተተተተ ተተተ – ተተተ ተተተተተ 

https://www.fns.usda.gov/snap/retailer-locator
http://www.ebtedge.com/
https://www.amazon.com/snap-ebt/
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