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December 6, 2022 

 

:پالر او مور ګرانه  
 

 خبرونه ښه څه یو څخه( DESE) ریاست کړو زده ثانوي او لومړني د اړه په تادیاتو کونکو زده د تړلي سره وبا نړیوال د موږ
.کړل ترالسه  

 
P-) لیږد ګټو وباءپراخه  د نلري توان کولو ترالسه ډوډۍ غرمې د او شوي قرنطین سره 19 - کوویډ د چې کونکي زده هغه

EBT( ګټو له الرې د تادیې وړ دي ، دواړه د 22-2021 ښوونځي کال )SY( او د 2022 دوبي لپاره. مهرباني وکړئ دا په 
.شوي بدل معیارونه وړتیا د چې څنګه لکه معلومات،. وکړئ بیاکتنه سره احتیاط  

 

 کولو اسانه په پروسې دې د به دا چې ساتلي ریکارډونه ښه کې حاضرۍ غیر په مشرانو( SLPS) ښوونځیو عامه لوئس سینټ د
 السه له امله له 19 - کوویډ د یو هر چې شمیر ورځو د ښوونځیو پسې پرله د او لیست کونکو زده وړ د به موږ. وکړي مرسته کې

 به FSD. کړي چمتو ته( FSD) څانګې مالتړ د کورنۍ د خدماتو ټولنیزو د لیست دا به DESE. کړو رامینځته وي شوی ورکړل
.کړي بار کې کارت EBT-P په مقدار مناسب  

 

:وي دا باید ماشوم ستاسو کړئ، ترالسه وړتیا لپاره ګټو EBT-P کال ښوونیز 2021-2022 د چې لپاره دې د  

 

 پروګرام ډوډۍ غرمې د ښوونځي ملي د الرې له ولسوالۍ ښوونځي د (NSLP )شوی تصدیق لپاره. 

 کال ښوونیز 22-2021 د یوازې (SY )په کې جریان په K-12 شوي شامل کې ټولګي 

 د SY 2021-22 (الندې تفصیالت. )شوی تصویب لپاره خواړو قیمت کم یا وړیا د کې جریان په. 

 د کې ښوونځي په COVID شوی تایید توګه په ورځې کړې زده مجازی د یا نشتوالي اړوند پورې 

 

:که دی نه وړ لپاره EBT-P د ماشوم ستاسو  

 

 پروګرام مرستې تغذیې اضافي (SNAP )کوي ترالسه نه 

 خواړو قیمت کم یا وړیا د کونکي زده SY 2021-2022 وي نه وړ چې وه شوې ټاکل یا کړې وه نه غوښتنه لپاره 

 

:څرنګوالی السرسي د ته فنډونو لپاره SY 2021-2022 د  

 چارټ ګټو د الندې. ) شي وصل سره کچې ګټې د به شمیر غیرحاضریو پسې پرله د ښوونځي د اړوند پورې COVID د

 وګورئ .( مناسبه ګټه به په موجوده P-EBT کارت کې بار شي . تاسو به بسپنې ته د السرسي لپاره کارت فعال کړئ.

 

 په ته FDS نلرئ، کارت دا نور تاسو که. کیږي لیږل کې پته په فایل د به یو لري، نه کارت موجوده کونکی زده ستاسو که)

855-4636-373-INFO 855-FSD ووهئ زنګ).  

  

:څرنګوالی کولو محاسبه ګټې د  

 پورې COVID د ماشوم چې کې کوم په کیږي ټاکل مخې له شمیر د ورځو پسې پرله د ښوونځي د اندازه ګټې EBT-P د

.درلود نه السرسی ته خواړه نرخ ټیټ یا وړیا کې ښوونځي په امله له ورځې کړې زده مجازی یا نشتوالي اړوند  

 

 
 نه ته ښوونځي اړوند پورې COVID د لپاره ورځو ډیرو یا پنځو د کړې زده مجازی/حاضري غیر کونکي زده د ستاسو چیرې که) 

 اړوند پورې COVID د ته ولسوالۍ باید والدین وکړي بیاکتنه حاضرۍ غیر د ممکن ولسوالۍ ښوونځي د ستاسو شوي، راپور وي
.(کړي وړاندې ثبوت ناروغۍ  

پاڼه دویمه – ګټې( EBT-P) لیږد ګټو پراخه وباء د  
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:لپاره وړتیا لپاره EBT-P د لپاره اوړي 2022 د  

هغه زده کونکي چې د ښوونځي کال 22-2021 په جریان کې وړیا یا کم قیمت خواړه لپاره وړ دي د دوبي ګټې لپاره وړ دي . که 

 ستاسو ماشوم وړ وي، د ګټې اندازه به د اوړي د 391 ډالرو د ګټې پر بنسټ وي. )الندې د ګټو چارټ وګورئ.(

 

 د کې 22-2021 کال ښوونځي د باید کوونکی زده K-12 مینځ تر 2022 جوالی 1 د یا وي شوي شامل کې ټولګیو 

 .وي وړ لپاره ګټې دوبي د پای دوبي د او وي، شوي تصویب نوي لپاره خواړو قیمت کم یا وړیا د

 په کې جریان په 22-2021 کال ښوونځي د باید کوونکی زده K-12 لپاره دوبي د ترڅو وي شوي شامل کې ټولګي 

 .وي وړ

 

:ولري کونکی زده یو چې کله کیږي ټاکل مخې له دې د وړتیا قیمت کم یا وړیا د  

 2021 کال ښوونځي د او شوې غوښتنه لپاره خواړو قیمت کم یا وړیا د کې جریان په کال ښوونیز 22-2021 د-

 تر اوړي د پراساس الرښودونو عاید 23-2022 د کال 2022 د یا شوی؛ موندل وړ پراساس الرښودونو عاید 22

 .شوې غوښتنه لپاره خواړو قیمت کم یا وړیا د څخه 2022 ،1 له جوالی د پورې پایه

 شرایطو په وړتیا د ټولنې د چې شوی شامل کې ښوونځي هغه په (CEP )تاسو که. اخیستې برخه یې کې شرط 2 یا 

 ونیسئ اړیکه سره ولسوالۍ ښوونځي د باید تاسو شوی، شامل کې ښوونځي وړ په ماشوم ستاسو چې یاست نه ډاډه

 .کړی ګډون پکې ماشوم چې

 پروګرام مرستې تغذیې اضافي د شمول په شوي موندل وړ پراساس وړتیا کټګوري د (SNAP )لکه سرچینه بله یا 

 .پالونکی یا کوره بې

 

 لپاره السرسي د ته فنډونو شئ کولی تاسو بیا. شي بار کې کارت EBT-P د نوم په ماشوم د به ګټه وي، وړ ماشوم ستاسو که

.کړئ فعال کارت  
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پاڼه دریمه – ګټې (EBT-P) لیږد ګټو پراخه وباء د ېتنښعمومي پو

 

؟ وکړم څه نو کړم ورک کارت EBT-P کونکي زده خپل د زه که  

 تاسو کولی شئ د آنالین چیٹ فیچر په mydss.mo.gov کې وکاروئ یا 4636-373-855 ته زنګ ووهئ.

وي؟ شوې بدله پته زما که وکړم څه زه  

 سره ولسوالۍ ښوونځي د لومړی باید تاسو شوې، بدله پته ستاسو او دی وړ ګټې دې د کونکی زده ستاسو چې کوئ فکر تاسو که

 او وکړي بیاکتنه قضیه ستاسو ترڅو و کړی ګډون کې جریان په ښوونځي 2021-2022 د ماشوم ستاسو چې ونیسئ اړیکه

.ورکړي خبر اړه په بدلون د پتې د ته ښوونځي  

؟ وکړم پوښتنه څخه چا له لرم پوښتنې اړه په کارت EBT-P د زه که  

 فیچر چیٹ آنالین د شئ کولی تاسو. کوئ مه اړیکه سره ولسوالۍ ښوونځي خپل د لپاره پوښتنو د اړه په کارت EBT-P خپل د

 په mydss.mo.gov کې وکاروئ یا 4636-373-855 ته زنګ ووهئ.

؟ وهم زنګ ته چا اړه په حاضرۍ غیر اړوند پورې COVID د کونکي زده خپل د زه  

  .و کړی ګډون کې 2021-2022 کال ښوونځي د ماشوم ستاسو چې ونیسئ اړیکه سره ولسوالۍ ښوونځي د

کړي؟ ځواب پوښتنې اړه په ګټې EBT-P د ماشوم د زما څخه SY 2020-2021 د شي کولی څوک  

.نلري شتون نور او شوي جاري ګټې EBT-P د څخه کال ښوونیز 2020-21 د  

کړي؟ نه راپور یې یا کړي نه تعقیب حاضري غیر اړوند پورې کوویډ د ښوونځي کونکي زده د زما که  

 غیر شوي ثبت ترڅو کړی ګډون کې 22-2021 کال ښوونځي د ماشوم ستاسو چې ونیسئ اړیکه سره ولسوالۍ ښوونځي د

  .وکړي بیاکتنه حاضرۍ

کړي؟ ترالسه ګټه کله به کونکی زده زما  

 موږ چې کې حال پداسې .دي سپارلي معلومات اړین لپاره صادرولو د EBT-P د دمخه ولسوالۍ ښوونځي کونکي زده د ستاسو

 ګټه پایه تر 2022 د ممکن تاسو کیږي، پروسس کارت کله چې لري اړه پورې پدې کړو، چمتو ویش مهال دقیق کولی نشو

  .کړئ ترالسه

 

 عامه د لویس سینټ د شئ کولی تاسو شوي، تشریح الندې چې څنګه لکه لرئ، پوښتنې اړه په ګټې ځانګړې خپلې د تاسو که
 خوړو او تغذیه خدماتو څانګې، التیا البرټ-سانتیاګو، 5302-935-314 _ یا ټینیسیا ویلیامز، 2308-345-314 ته ورشئ .

.کړئ ډایل 345.5656( 314) وکړئ مهرباني - شوی رامینځته بانک تلیفون د لپاره مرستې د کې پوښتنو ستاسو  

:دي مثالونه ځینې میزونو ګټو د دلته  

 

حاضر غیر ورځې/  درجه کارول ورځ ګټې د  اندازه ګټې د   

ورځې 1-5: 1 دوره ورځې 3   21.30$  

ورځې 6-15: 2 ټیر ورځې 10   71$  

ورځې ډیرې یا+ 16: 3 ورځې 17   120.70$  

دوبی کال 2022 د ورځې 55   391$  
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mydss.mo.gov/food- ،کارتونو په څیر کارول کیږي. د کارت په اړه د نورو معلوماتو لپاره EBT کارتونه د P-EBT د
 assistance/ebt وګورئ .

 

 اضافي کې خدماتو نورو یا/او ترانسپورت، پاملرنې، ماشوم خوړو، د یا لرئ، پوښتنې اړه په څرنګوالي کولو درخواست د تاسو که
 مرستې ته اړتیا لرئ، mo.servicesnavigator.org ته د Missouri Services Navigator څخه لیدنه وکړئ
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