Machi 31, 2021
Familia za RPS205,
Idara ya Illinois ya Huduma za Binadamu itaowa faida mpya kwa wanafunzi wote wanaostahiki iitwayo Programu ya
Kuhamisha Faida ya Eletroniki ( Pandemic Benefits Transfer Program) –au faida - P-EBT.
Ni nini P-EBT? Mpango huu hutoa msaada wa chakula wa muda kwa familia zilizo na wanafunzi ambao
wangepokea chakula cha mchana cha bure au kupunguzwa wakati wanashiriki shuleni lakini kwa sababu ya
COVID-19 hawapati chakula hiki. Familia hazihitaji kujaza barua ya maombi ili kupokea faida hizi. Wanafunzi wote
wa RPS205 wanastahiki faida hizi moja kwa moja kwa sababu:
•
•

RPS 205 inashiriki katika Programu ya Kitaifa ya Chakula cha mchana
Shule za RPS 205 inaandikwa katika Utoaji wa Ustahiki wa Jamii, kumanisha kwamba wanafunzi wote
wanaweza kupata kiamsha kinywa na chakula cha mchana kwa bure, bila kujali kiwango cha mapato yao
ya familia.

Maana yake ni: Wanafunzi watapokea au - wanaweza kuwa wamesha pokea - kadi nyeupe kwenye barua ambao
jina la mwanafunzi imeisha chapishwa kwenye kadi. Kadi zitafika kwenye bahasha isiyo na alama juu. Chunga kadi
hiyo, kwani faida yoyote ya baadaye ya P-EBT itapakizwa kwa kadi hizo kwa kila mwanafunzi. P-EBT hutoa faida
tu kwa siku ambazo wanafunzi wanasomea mutandaoni, lakini bila kupewa chakula shuleni, au nyumbani kwa
mpango iliyoidhinishwa na kutokuwepo ambayo inayohusiana na COVID.
Je! Nitapata faida lini? Idara ya Huduma ya Binadamu ilianza kutoa kadi mpya za P-EBT kwa wanafunzi wote
wanaojulikana kwamba wanaostahiki mnamo Machi 2021. Tafadhali hakikisha kwamba anwani yako ya barua
kwenye faili ya shule ni sahihi. Wanafunzi wote ambao wanastahiki, watapata faida kwa siku zote, kwanzia
mwanzoni wa mwaka huu wa shule.
Ikiwa una maswali yoyote, piga simu kwa Idara ya Huduma ya Binadamu ya Illinois, laini ya usaidizi kwa: 1-800843-6154, au tembelea tovuti yao: www.dhs.state.il.us
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