
   

 )P-EBTطلب مراجعة مبلغ التحویل اإللكتروني للمنافع الخاصة بالجائحة (
 

 أعد النموذج المكتمل إلى مدرسة طفلك.  اتصل بمدرستك إذا كنت ال تعرف لمن ستعیدھا.
مما ھو أیاما أكثر امأل ھذا النموذج إذا كنت ولي أمر / وصي وتعتقد أن طفلك تغیب عن المدرسة ألسباب مرتبطة بـكوفید  •

 مذكور في اإلشعار المرفق.  
 في مایو -أیار  لشھرتحتاج فقط  لطلب مراجعة األشھر التي تم إصدارھا من قبل.  على سبیل المثال، ستدرج حاالت الغیاب  •

 -حزیران  25.  وبالتالي، ال تحتاج إلى طلب مراجعة حاالت الغیاب  قبل  مایو -أیار  25ولیس في   -یونیو  -حزیران  دفعة 25
 یونیو .

على عدد حاالت الغیاب المرتبطة  ) في مجموعات بناءP-EBTیتم إعداد مبالغ التحویل اإللكتروني للمنافع الخاصة بالجائحة ( •
 مما منبـكوفید المبلغ عنھا (انظر أدناه).  وبالتالي، امأل ھذا النموذج فقط إذا كنت تعتقد أن طفلك قد تغیب  عددا من األیام أكثر 

ي للمنافع دوالرا في التحویل اإللكترون 71مرات في الشھر (حصل على  10.  على سبیل المثال، إذا كان طفلك قد غاب المحدد
یوما أو أكثر في ذلك الشھر  16، فإنك تحتاج فقط إلى طلب مراجعة إذا غاب طفلك مجموع  ((P-EBT)الخاصة بالجائحة 

 ألسباب مرتبطة بـكوفید.

لن تشارك مدرستك المعلومات الصحیة السریة مع الوالیة حول حاالت الغیاب المرتبطة بـكوفید والمتعلقة بالتحویل  ملحوظة:
لالطالع على قائمة كاملة  EBT.org-MApأنظر االشعار المرفق أو تفضل بزیارة .  )EBT-Pروني للمنافع الخاصة بالجائحة (اإللكت

 .بالغیابات المرتبطة بكوفید
 

 ؟(P-EBTالتحویل اإللكتروني للمنافع الخاصة بالجائحة ( مقداركم ھو 
 

 الطالب خارج المدرسة ألسباب مرتبطة بكوفید (انظر أدناه).   قضاھاى عدد األیام في الشھر التي یتوقف ذلك عل
 

  دوالرا / شھر 21حاالت غیاب =  1-5 •
  دوالرا / شھر 21حاالت غیاب =  6-15 •
  دوالرا / شھر 21+ حاالت غیاب = 16 •

 
 EBT.org-MAp.، تفضل بزیارة )EBT)-Pلمعرفة المزید حول التحویل اإللكتروني للمنافع الخاصة بالجائحة 

 
 

 بعد ملء ھذا النموذج والتوقیع علیھ، أعطھ لمدرستك. →
 
 
______________________________ __________             _____________________________________ 

 االسم العائلي للطالب        االسم الشخصي للطالب
 

_____________________________________    ________________________________________ 
 سنة) یوم/ (شھر/ تاریخ میالد الطالب     )(SASID)ن الوالیة معرف الطالب (معرف الطالب المعین م

 
_____________________________________    ________________________________________ 

 اسم منطقة مدرسة الطالب                                اسم مدرسة الطالب
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فیھا عددا أكبر من األیام مما بلغت بھ المدرسة  قد تطلب منك مدرستك تقدیم دلیل إثبات.  على سبیل بالنسبة لألشھر التي تكتب  ملحوظة:
 المثال،أُرسل برید إلكتروني إلى مدرسة طفلك لإلبالغ عن الغیاب أو وثیقة طبیة حول كوفید.

  
عدد األیام التي بلّغت فیھا المدرسة عن غیاب  الشھر

(انظر الرسالة  الطفل ألسباب مرتبطة بـكوفید
 المرفقة لالطالع على األسباب)

عدد األیام التي قضاھا طفلك خارج المدرسة 
 ألسباب مرتبطة بـكوفید

   2021سبتمبر  -أیلول 
   2021أكتوبر  -تشرین األول 
   2021نوفمبر  -تشرین الثاني
   2021دیسمبر  -كانون األول 
   2022ینایر  -كانون الثاني 

   2022فبرایر  -شباط 
   2022مارس  -آذار 

   2022أبریل  -نیسان 
   2022مایو  -أیار 

   2022یونیو  -حزیران 
 

أیام في انتظار نتائج فحص  5تخلفت عن المدرسة لمدة  أیام.  لقد 10ینایر ، كانت مریة غائبة لمدة   -في كانون الثاني  على سبیل المثال:
في  التحویل اإللكتروني للمنافع الخاصة بالجائحة   دوالر لفائدة مریة 21 تم إصدار .أیام  لما جائت نتیجة فحص كوفید إیجابیة  5كوفید و

)P-EBT  أیام بسبب كوفید لكنھا لم تسجل  5أیام).  علمت مدرستھا أنھا كانت غائبة لمدة  5ینایر (تغطي  -) بموجب شھر كانون الثاني
أیام في   10أنھا كانت غائبة أیضا خالل مدة انتظار  نتائج فحص كوفید.  تمأل أم مریة ھذا النموذج وتكتب أن مریة كانت غائبة لمدة 

 ایر.  كما تخبر المدرسة أنھا تركت رسالة على خط ھاتف الغیاب بشأن أیام انتظار  نتائج الفحص.  ین -كانون الثاني 
 

 اقرأ ووقع ھنا:
 

أقر (أتعھد) بأن جمیع المعلومات الواردة في ھذا النموذج صحیحة وأن األیام المحددة أعاله ھي أیام لم یحضر فیھا طفلي إلى المدرسة 
.  أدرك أنني أدلي بھذه المعلومات فیما یتعلق باستالم أموال فیدرالیة وأنھ یجوز لمسؤولي المدرسة التأكد لسبب مرتبط بـكوفیدشخصیا 

من المعلومات.  أدرك أنني في حال ادلیت بمعلومات خاطئة عمدا، قد یفقد أطفالي مزایا الوجبات، وقد أعرض للمقاضاة (التحقق) 
 بموجب قوانین الوالیة والقوانین الفیدرالیة المعمول بھا.

 
        ___________________________________ ____________________________________ 

    توقیع ولي األمر / الوصي                        ن لولي األمر /الوصياالسم المرقو
 

        ___________________________________ ____________________________________ 
 توقیع مسؤول المدرسة (توقیع مشترك)                رقم ھاتف ولي األمر / الوصي

 
 

، یُحظر على وزارة الزراعة األمریكیة ووكاالتھا ومكاتبھا وموظفیھا والمؤسسات المشاركة  (USDAالفیدرالي وتشریعات وسیاسات الحقوق المدنیة لوزارة الزراعة األمریكیة ( وفقا لقانون الحقوق المدنیة
جنس أو اإلعاقة أو السن أو الثأر أو االنتقام بسبب نشاط  حقوقي مدني سابق في أي برنامج أو في برامج وزارة الزراعة األمریكیة أو التي تدیرھا التمییز على أساس العرق واللون و األصل القومي أو ال

عریض،  ومات عن البرنامج (على سبیل المثال، برایل، خطنشاط تدیره أو تمولھ وزارة الزراعة األمریكیة.  ینبغي لألشخاص في وضعیة إعاقة الذین یحتاجون إلى وسائل اتصال بدیلة للحصول على معل
صم أو ضعاف السمع أو الذین یعانون من إعاقات في النطق االتصال شریط صوتي، لغة اإلشارة األمریكیة) االتصال بالوكالة (الوالئیة أو المحلیة) حیث تقدموا بطلب للحصول على المنافع.  یمكن لألفراد ال

 .  إضافة إلى ذلك، یمكن إتاحة معلومات البرنامج بلغات أخرى غیر اإلنجلیزیة.  8339-877) 800قم (بوزارة الزراعة األمریكیة من خالل خدمة الترحیل الفیدرالیة على الر
,وفي أي مكتب تابع  How to File a Complaint) الموجودة على االنترنت على:ADUSDA Program Discrimination Complaint Form) ,-3027 لتقدیم شكایة برنامج بشأن التمییز إمأل
.  9992-632) 866ل (رسالة موجھة إلى وزارة الزراعة األمریكیة واذكر في الرسالة جمیع المعلومات المطلوبة في النموذج.  لطلب نسخة من نموذج الشكایة، اتصلوزارة الزراعة األمریكیة، أو اكتب 

  U.S.  Department of Agriculture أرسل النموذج المكتمل أو الرسالة  إلى وزارة الزراعة األمریكیة عن طریق البرید:
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights  

1400 Independence Avenue, SW  
Washington, D.C.  20250-9410.   

 program.intake@usda.gov. أو البرید االلكتروني:  7442-690) 202( :الفاكس
 

https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf
https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf
https://www.usda.gov/oascr/how-to-file-a-program-discrimination-complaint
https://www.usda.gov/oascr/how-to-file-a-program-discrimination-complaint
mailto:program.intake@usda.gov
mailto:program.intake@usda.gov
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