
 

 

1910 S. Highland Ave., Suite 135, Lombard, IL 60148 

 

 
 

 برنامج التحويل اإللكتروني للمنافع خالل الجائحة: مخصصات غذائية ألطفال المدارس
 

استجابة لجائحة كورونا )كوغيد إنشاؤه  تم  الجائحة هو برنامج غذائي  للمنافع خالل  اإللكتروني  إلى  19-التحويل  البرنامج  (. يهدف هذا 
مساعدة الطالب الذين يحصلون عادةً على وجبات مدرسية مجانية أو مخفضة السعر في مدرستهم ولكنهم ال يستطيعون الحصول عليها 

 المدرسة فعليًا.  ألنهم ال يذهبون إلى
 

راسي  لقد تم تقديم برنامج التحويل اإللكتروني للمنافع خالل الجائحة في نهاية العام الدراسي الماضي ولكن عملية التقديم مختلفة للعام الد
م طلب للحصول على  . في هذا العام سيتم إصدار بطاقات برنامج التحويل اإللكتروني للمنافع خالل الجائحة تلقائيًا بدون تقدي2020-2021

 مخصصات من برنامج التحويل اإللكتروني للمنافع خالل الجائحة. 
 
لتلقي مخصصات من برنامج التحويل اإللكتروني للمنافع خالل الجائحة، يجب أن يكون طفلك مسجالً في وجبات مجانية أو مخفضة أو  

مج األهلية للمؤن المجتمعية. المدارس المشاركة في برنامج  يلتحق بمدرسة تقدم وجبات مجانية لجميع الطالب وهذا يعرف باسم برنا
   األهلية للمؤن المجتمعية. 

 
يعتبر الطالب الذين يلتحقون في مدارس خاصة أو مدارس أخرى ال تشارك في برنامج الوجبات المجانية / المخفضة غير مؤهلين لتلقي 

 مخصصات غذائية من برنامج التحويل اإللكتروني للمنافع خالل الجائحة. 
 

لى وجبة غداء داخل المدرسة، يوفر برنامج في كل يوم يفوت طالب المدارس من رياض األطفال إلى الصف الثاني عشر الحصول ع
دوالًرا أمريكيًا من المخصصات لكل طالب في اليوم. يتم توفير هذه   6.82التحويل اإللكتروني للمنافع خالل الجائحة للعائالت المؤهلة  

. سيتم توزيع المخصصات  LINKالمخصصات على بطاقة يمكن استخدامها مثل بطاقة الخصم لشراء الطعام من أي متجر بقالة يقبل بطاقات  
؛ ستستمر المخصصات حتى نهاية 2021-2020، ولكنها ستكون بأثر رجعي حتى بداية العام الدراسي  2021اعتباًرا من شهر مارس  

 العام الدراسي.  
 

ومة. ومن المتوقع أن تبدأ سيتم إرسال بطاقات برنامج التحويل اإللكتروني للمنافع خالل الجائحة إليكم بالبريد العادي في مغلفات غير مخت
العائالت في استالم البطاقات في شهر مارس. سيحصل كل طفل مؤهل على بطاقة خاصة مسجلة باسمه. هذا يعني أنه إذا كان هناك أربعة  

 طالب مؤهلين في المنزل، فستتلقى األسرة أربع بطاقات ألربعة أفراد. 
 

لجائحة متوفرة لألطفال بغض النظر عن حالة الهجرة. مخصصات برنامج التحويل  مخصصات برنامج التحويل اإللكتروني للمنافع خالل ا
 اإللكتروني للمنافع خالل الجائحة ليست خاضعة الختبار االعتماد على الفوائد العامة.  

 
ال بمدارسها لتقديم يجب على العائالت التي قد تكون مؤهلة ولكنها غير مسجلة في برنامج الوجبات المجانية أو المخفضة األسعار االتص

الرابط  على  إلينوي  بوالية  التعليم  لمجلس  اإللكتروني  الموقع  على  للدخل  األهلية  إرشادات  على  العثور  يمكن  طلب. 
Resources.aspx-Eligibility-https://www.isbe.net/Pages/Household   

 
امج الوجبات أو الذين يعيشون في منطقة المدارس المشاركة في برنامج األهلية للمؤن المجتمعية يجب على العائالت التي تم تسجيلها في برن

التأكد من تحديث عنوانهم البريدي لدى مدرستهم. يمكن للعائالت طلب إرسال البطاقات بالبريد إلى مدارسهم. وعليهم إخطار مدارسهم 
 لترتيب استالم البطاقات منها. 

 
تم تسجيلها في برنامج الوجبات ولكنها لم تحصل على بطاقة برنامج التحويل اإللكتروني للمنافع خالل الجائحة بحلول    يمكن للعائالت التي

الرقم   على  إلينوي  بوالية  اإلنسانية  الخدمات  بإدارة  االتصال  مارس  شهر  إلى    1-800-843-6154نهاية  إلكتروني  بريد  إرسال  أو 
DHS.FCS.PEBT@illinois.gov . 
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 رسائل لألهالي: 
 

إذا كان طفلك مسجالً بالفعل في وجبات مدرسية مجانية أو مخفضة السعر أو التحق بمدرسة تقدم وجبات مجانية لجميع  •
 الطالب وكان عنوانك محدثًا: 

 

o   سيحصل طفلك على مخصصات من برنامج التحويل اإللكتروني للمنافع خالل الجائحة تلقائيًا لأليام المؤهلة )األيام
 التي لم يحصل فيها الطفل على وجبة في المدرسة(.  

o   .سيحصل كل طفل على بطاقة خاصة مسجلة باسمه 

o   .سيتم إرسال البطاقات إليكم بالبريد العادي في شهر مارس 

o بطاقة في مظروف غير مختوم، لذا يُرجى االنتباه. ستصلك ال 

o  يجب على األهالي االحتفاظ ببطاقة )بطاقات( برنامج التحويل اإللكتروني للمنافع خالل الجائحة الخاصة بهم ألنه سيتم
 تحميل المخصصات المستقبلية على نفس البطاقة. 

 

سجيل طفلك في وجبات مجانية أو مخفضة األسعار، أو إذا انتقلت إذا كنت جديًدا في المنطقة التعليمية لمدرستك، أو لم يتم ت •
 مؤخًرا:

 

o  ًيجب عليك تعبئة طلب للحصول على وجبات مدرسية مجانية أو مخفضة األسعار من مدرستك. قد يكون طفلك مؤهال
 للحصول على المخصصات بأثر رجعي حتى شهر أغسطس، ولكن يجب عليك تعبئة الطلب في أقرب وقت ممكن. 

o  ُرجى زيارة موقع مدرستك أو االتصال بمدرستك لتقديم طلب مخصصات الوجبات المدرسية.  ي 
 

يمكنك إرسال بطاقة برنامج التحويل اإللكتروني للمنافع خالل الجائحة الخاصة بك بالبريد العادي إلى المدرسة بدالً من ذلك،  •
 ولكن يجب عليك إخطار المدرسة التي تريد القيام بذلك.

 

 ب مؤهلون بغض النظر عن حالة الهجرة جميع الطال •
 

o يتم النظر في برنامج التحويل اإللكتروني للمنافع خالل الجائحة في ظل قاعدة االستفادة من المنافع العامة.  لن 
 

ال يزال بإمكان الطالب الحصول على وجبات مجانية من المدارس والمواقع المجتمعية والحصول على مخصصات من برنامج  •
 التحويل اإللكتروني للمنافع خالل الجائحة أيًضا: 

 

o   برنامج الوجبات التي يتم أخذها إلى المنزل وبرنامج التحويل اإللكتروني للمنافع خالل الجائحة هما برنامجان
 منفصالن.

o  " للعثور على مواقع وجبات مجانية بالقرب منك، أرسل كلمةfood " أو "comida“ :877" برسالة نصية إلى-
877  ” 

o تعليمية للعثور على مواقع الوجبات المدرسية في منطقتك. يمكنك أيًضا زيارة موقع الويب الخاص بالمنطقة ال 
 

 ال تنسى: لتلقي مخصصات من برنامج التحويل اإللكتروني للمنافع خالل الجائحة، من المهم أن يكون عنوانك محدثًا في مدرستك.
 

االطالع   يُرجى  الجائحة،  للمنافع خالل  اإللكتروني  التحويل  برنامج  المعلومات حول  من  زيارة للمزيد  أو  الشائعة،  األسئلة  مستند  على 
www.chicagosfoodbank.org/pebt . 
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