
كیجب أن تؤكد على وجود عنوانك الصحیح في مدرست.

 تروني برنامج التحویل اإللك) بطاقات(سوف تصلك بطاقة
للمنافع خالل الجائحة في مغلف عادي، لذا علیك أن 

. تفحص بریدك

 الكأطف(تعتمد قیمة مخصصاتك على عدد أیام دوام طفلك  (
.في المدرسة بالحضور الشخصي

ھل أنت مؤھل للحصول على مخصصات من برنامج التحویل اإللكتروني للمنافع خالل الجائحة؟

ات ھل یتلقى طفلك وجب
مجانیة أو بسعر مخفض
عندما یكون الدوام في 
المدرسة بالحضور 

الشخصي؟

نعم

ھل دخلك یلبي إرشادات 
الدخل؟  

.للتحققھناانقر 

ل یجب علیك تقدیم طلب للحصو
مخفضة / على وجبات مجانیة 

.السعر من مدرستك
ي یُرجى زیارة الموقع اإللكترون

لمدرستك أو االتصال بمدرستك
.  لتقدیم طلب

مؤھل للحصول على مخصصات من برنامج التحویل غیرطفلك 
.   اإللكتروني للمنافع خالل الجائحة

للعثور على مساعدة solvehungertoday.orgتفضل بزیارة 
).SNAP)7627-600-844أو اتصل بالرقم . غذائیة

ال

ال

نعم
ھل تقدم مدرستك وجبات 

بأسعار مخفضة / مجانیة 
من خالل البرنامج الوطني(

؟ )للغداء المدرسي

نعم

ال

طفلك مؤھل للحصول 
على مخصصات من 

برنامج التحویل 
اإللكتروني للمنافع

!خالل الجائحة

.رنامجر الزمني للبتلقي مخصصات من برنامج التحویل اإللكتروني للمنافع خالل الجائحة إذا لم یكن الدوام في المدرسة بالحضور الشخصي خالل اإلطا) أطفالك(یمكن لطفلك 



ھل أنت مؤھل للحصول على مخصصات من برنامج التحویل اإللكتروني للمنافع خالل الجائحة؟

2021للسنة المالیةإرشادات األھلیة للدخل

:2021یونیو 30وحتى 2020یولیو1أصدرت وزارة الزراعة األمریكیة إرشادات الدخل التالیة للفترة من 

إرشادات األھلیة للدخل
2021یونیو 30إلى 2020یولیو 1ساریة المفعول من 

الوجبات المجانیة
%130اإلرشاد الفدرالي للفقر 

الوجبات مخفضة السعر
185اإلرشاد الفدرالي للفقر 

األسرةحجم مرة في السنة مرة في الشھر رفي الشھمرتین أسبوعینمرة كل مرة في األسبوع األسرةحجم مرة في السنة مرة في الشھر رفي الشھمرتین أسبوعینمرة كل مرة في األسبوع

1 16,588 1,383 692 638 319 1 23,606 1,968 984 906 454

2 22,412 1,868 934 862 431 2 31,894 2,658 1,329 1,227 614

3 28,236 2,353 1,177 1,086 543 3 40,182 3,349 1,675 1,546 773

4 34,060 2,839 1,420 1,310 655 4 48,470 4,040 2,020 1,865 933

5 39,864 3,324 1,662 1,534 767 5 56,758 4,730 2,365 2,163 1,092

6 45,706 3,809 1,905 1,758 879 6 65,046 5,421 2,711 2,502 1,251

7 51,532 4,295 2,148 1,982 991 7 73,334 6,112 3,056 2,821 1,411

8 57,356 4,780 2,390 2,206 1,103 8 81,622 6,802 3,401 3,140 1,570

ة،فرد إضافي في األسرلكل
أضف

5,824 486 243 224 112 فرد إضافي في لكل
أضفاألسرة،

6,288 691 346 319 160
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