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2022 دسامبر 6  

 

:محترم سرپرست/والدین  
 

 همه با در ارتباط آموزان دانش پرداخت باز پول مورد در) DESE( متوسطه و ابتدایی تعلیمات اداره  از خوبی خبرهای ما
.کردیم دریافت جهانی گیری  

 
دانشآموزانی که به دلیل کووید-19 قرنطینه شده بودند و از غذای چاشت استفاده نکرده اند، واجد شرایط اخذ پول آن از طریق 

. 2022 تابستان برای هم و  2021-22 تحصیلی سال برای هم هستند،(  EBT-Pandemic ) الکترونیکی امتیاز انتقال
.بودن شرایط واجد معیارهای تغییر با ،معلومات .  کنید مرور دقت به را این لطفا    

 

ما لست شاگردان .حاضری را نگهداری نموده اند که این روند را کمک میکند سوابق) SLPS( لوئیس سنت دولتی مکاتب مدیران
 قرار اجتماعی خدمات اداره) FSD( خانواده حمایت بخش اختیار در غیر حاضر بوده اند ترتیب و 19را که بخاطر مریضی کوید 

.کند می عالوه EBT-P کارت روی را مناسب مقدار FSD. داد یمخواه  
 

:باید شما فرزند ،2021-2022 تحصیلی سال EBT-P مزایای برای بودن شرایط واجد برای  

 

 مکتب غذای چاشت ملی برنامه برای )NSLP (باشد شده تأیید مکتب طریق از. 

 های صنف در K-12 شده باشد نام ثبت) 22-2021 تحصیلی سال طول در فقط. 

 زیر جزئیات. (است شده تایید 2022-2021 هایسال طی در قیمتارزان یا رایگان غذایی هایوعده برای(. 

 دارد دوسیه در مجازی یادگیری روز یا کووید بخاطر مریضی غیر حاضری مکتب در که است شده تأیید 

 

:اگر نیست EBT-P شرایط واجد شما فرزند  

 

 تکمیلی تغذیه کمک پروگرام حاضر حال در )SNAP (کنند نمی دریافت 

 قیمتارزان یا رایگان غذایی هایوعده برای آموزدانش SY 2021-2022 هاآن برای یا نیست شرایط واجد 

 درخواست نکرده است.

 

:2021-2022 سال تعلیمی برای مالی وجوه به دسترسی نحوه  

امتیازات به اساس غیر حاضری های ناشی از مرض کرونا خواهد بود. ( جدول امتیازات را ذیل نگاه کنید.) امتیازات مناسب 

 در کارت P-EBT موجود عالوه می شود . برای دسترسی به وجوه مالی به سادگی کارت را فعال می کنید.

 

دریافت نکرده  را کارت اگرو . شود می پست شما موجود آدرس به کارت یک باشد، نداشته کارت حاال شما آموز دانش اگر(

.)بگیرید تماس INFO 855-FSD-373-4636-855 شماره به FDS با ،اید  

  

:امتیازات  محاسبه نحوه  

 روز یا کوویدمریضی  دلیل به فرزند تان که پیاپی غیر حاضری تعین میشود روزهای تعداد اساس بر EBT-P مزایای مبالغ

.است نداشته دسترسی مکتب در قیمت ارزان یا رایگان غذایی وعده یک به مجازی، یادگیری  

 

 
بعد  ،بخاطر مریضی کرونا فرزند تان به مکتب گزارش داده نشده باشد از آن بیشتر یا روز پنج مجازی آموزش/یغیر حاضر اگر( 

.)از بررسی مکتب ُ والدین ممکن است که تصدیق مریضی کرونای فرزند خود را به مکتب ارایه نمایند  

دوم صفحه –( EBT-P) پاندمیک الکترونیکی انتقال مزایای  

 

https://mydss.mo.gov/food-assistance/food-stamp-program
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:2022 تابستان برای EBT-P برای بودن شرایط واجد منظور به  

 واجد هستند، 2021-22 تحصیلی سال طول در قیمت ارزان یا رایگان غذایی های وعده دریافت شرایط واجد که آموزانی دانش

شرایط دریافت مزایای تابستانی هستند . اگر فرزند شما واجد شرایط باشد، مبالغ مزایا بر اساس مبلغ مزایای تابستانی 391 دالر 

 خواهد بود. (جدول امتیازات را ذیل نگاه کنید.)

 

 های صنف در باید آموز دانش K-12 وعده برای تازگی به یا باشد کرده نام ثبت 22-2021 تحصیلی سال طول در 

 دریافت شرایط واجد تابستان پایان تا و باشد شده تائید 2022 جوالی 1 بین قیمت ارزان یا رایگان غذایی های

 .باشد تابستانی مزایای

 های صنف در باید آموز دانش K-12 تابستان شرایط واجد تا باشد کرده نام ثبت 22-2021 تحصیلی سال طول در 

 .باشد

 

 :باشد زیر موارد دارای آموز دانش که شود می تعیین زمانی یافته کاهش قیمت با یا رایگان بودن شرایط واجد

 اساس بر و شد درخواست 22-2021 تحصیلی سال طول در قیمتارزان یا رایگان غذایی هایوعده برای 

 تابستان پایان تا 2022 جوالی 1 از یا. شد شناخته شرایط واجد 22-2021 تحصیلی سال درآمدی هایدستورالعمل

 قیمتارزان یا رایگان غذایی هایوعده برای 2023-2022 تحصیلی سال درآمدی هایدستورالعمل اساس بر

 .کنید درخواست

 جامعه صالحیت ارائه در که اید کرده نام ثبت مکتب در )CEP (که نیستید مطمئن اگر. است کرده شرکت 2 ماده یا 

 تماس است کرده تحصیل آن در کودک که مکتب حوزه با باید است، کرده تحصیل شرایط واجد مکتب در فرزندتان

 .بگیرید

 تکمیلی تغذیه کمک برنامه جمله از شده، بندی طبقه بودن شرایط واجد اساس )SNAP (بی مانند دیگری، منبع یا 

 . است شده داده تشخیص شرایط واجد خانواده، یا خانمان

 

 را کارت توانید می سپس. شود می عالوه فرزند شما نام به EBT-P کارت روی بر مزایا باشد، شرایط واجد شما فرزند اگر

.کنید فعال مالی وجوه به دسترسی برای  

 
  

https://mydss.mo.gov/food-assistance/food-stamp-program


3 
 
 

EBT) BENEFITS-PANDEMIC ELECTRONIC BENEFIT TRANSFER (P  Dari 
TRANSLATED BY ESOL BILINGUAL MIGRANT PROGRAM OF SAINT LOUIS PUBLIC SCHOOLS JANUARY 2023 
 

سوم صفحه - مزایا (EBT-P) گیرهمه الکترونیکی مزایای انتقال همیشگی هایپرسش

 

؟ کنم کار چهمفقود شود  آموزم دانش EBT-P کارت اگر  

 می توانید از ویژگی چت آنالین در mydss.mo.gov استفاده کنید یا با شماره 4636-373-855 تماس بگیرید.

کنم؟ کار چه کرد تغییر من آدرس اگر  

 که مکتبحوزه  با باید ابتدا است، کرده تغییر شما آدرس و است مزایا این دریافت شرایط واجد شما آموز دانش کنید می فکر اگر

 اطالع مکتب داده و به تغییر تانرا آدرس تا بگیرید تماس است داشته حضور آن در 2021-2022 تحصیلی سال در فرزندتان

.دهید  

؟ بپرسماز کی   

برای سؤال در مورد کارت P-EBT خود با حوزه مکتب خود تماس نگیرید. می توانید از ویژگی چت آنالین در 

 mydss.mo.gov استفاده کنید یا با شماره 4636-373-855 تماس بگیرید.

؟ بگیرم تماس کسی چه با کووید بخاطر مریضی آموزم دانشغیر حاضری های  مورد در  

  .بگیرید تماس است داشته حضور آن در 2021-2022 تحصیلی سال در فرزندتان که ای مکتب با

دهد؟ پاسخ 2020-2021 از من فرزند EBT-P مزایای به مربوط سؤاالت به تواند می کسی چه  

.نیست دسترس در دیگر و است شده صادر 2020-21 تحصیلی سال از EBT-P مزایای  

؟چی کنم نکرد گزارش را آنها یا نکرد پیگیری را دانش آموزم  کوویدغیر حاضری مریضی  مکتب اگر  

 تماس است داشته حضور آن در 2021-2021 تحصیلی سال در فرزندتان که مکتب با شده ثبت های غیر بررسی برای

  .بگیرید

کند؟ می دریافت را امتیازات زمانی چه من آموز دانش  

 زمانی جدول توانیمنمی که حالی در. است کرده ارسال EBT-P صدور رایب را نیاز مورد اطالعات قبال   شما آموز دانش مکتب

  .کنید دریافت مزایایی 2022 سال پایان تا است ممکن کارت، پردازش زمان به بسته کنیم، ارائه دقیقی

 

 تغذیه و غذا عمومی خدمات بخش به توانید می است، شده ذکرذیال  که همانطور دارید، سؤالی خود خاص مزایای مورد در اگر

 314-345-2308 ،Tenecia Williams 5302-935-314 _ یا ،Althea Albert-Santiago ،سنت لوئیس

 مراجعه کنید.

.بگیرید تماس( 314) 345.5656 شماره با لطفا   - است شدهتهیه  شما سواالت به پاسخگویی برای بانک تلفن یک  

:است تذکر گردیده امتیازات جداول از نمونه چند اینجا در  

 

غیر حاضری ها/  ردیف امتیاز مبلغ استفاده امتیازات روزانه   

روز 1-5: 1 مرحله روز 3  دالر 21.30   

روز 6-15: 2 مرحله روز 10  دالر 71   

بیشتر یا روز 16: 3 مرحله روز 17  دالر 120.70   

2022 تابستان روز 55  دالر 391   

 

 

کارت های P-EBT مانند کارت های EBT استفاده می شوند. برای اطالعات بیشتر در مورد کارت، به 
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 mydss.mo.gov/food-assistance/ebt مراجعه کنید .
 

 نیاز خدمات سایر یا/و نقل و حمل کودک، از مراقبت غذا، مورد در اضافی کمک به یا دارید درخواست نحوه مورد در سؤالی اگر
 دارید، به Navigator Services Missouri در mo.servicesnavigator.org مراجعه کنید.

https://mydss.mo.gov/food-assistance/ebt
https://mydss.mo.gov/food-assistance/ebt
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https://mo.servicesnavigator.org/s4s/WhereILive/Council?pageId=1&lockla=true

