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ا�ط ( ې د وړتوب ��

 ) څه دي؟CEPد ټولین
ې  ا�ط دي �� ا�ط د خوړو فدرا�ي �� ې وړتوب �� د ټولين

) HHFKAروغ، او ل�ږې څخه ازاد ماشومانو قانون (
ې ګانګ��س له لوري  �ې تص��ب   ۲۰۱۰پ��نسټ ��

� م�ي پروګرام (د ښوونځیو غ شوی و  ) او د NSLPرمين
� پروګرام ( ) ته الس ر� ز�اتولو SBPښوون�� سهارین
وړ ښوونځیو ته  CEPپه موخه رامنځ ته شوی. 

راتلونکو زدە کوونکو ته د افرادو عا�د پام �ې نیولو پرته 
د  CEPوړ�ا خواړە وړاندې کولو اجازە ورکوي. 

ځیو خوړو لپارە وړوا� ځانګړین کولو په موخه د ښوون
کورنیو غوښتنل�کونو ټولولو ب�ج له منځه وړې، او پر 

ې نورو ازم��ل شوو  ي په هغو معلوماتو �� ځای یي
ې پروګرام  ي مرسي� � تغذیي پروګرامونو ل�ه د �ش��

)SNAPف��ش او لنډمهاله )، اړمنو کورنیو لپارە کال
له  او دا�ې نورو  CalWORKs)، او TANFمرسته (

 الرې راټول شوي تک�ه کوي. 
 

ي څنګه 
 �ې ګډون کوي؟  CEPښوون��

ي د 
غو زدە کوونکو د هخوړو حالت  CEPښوون��

ې په ن�غه توګه  ، او CalFresh ،CalWorksشم�ې ��
ې لپارە د خوړو و�ش پروګرام  بو�ي خل�و ساتين

)FDPIR ا نوي پ�ل شوي پروګرامونه، �ا هغه کسان� ،(
، کډوال ې کورە، رضا�ي ې ی� ې داخ�ې �� � ، �ا د س��ې �ش��

پر بنسټ   د ف�صدي په توګه له کورە ت�ښت�دلو 
 ترالسه کوي. 

 
ندل شوې ف�صدي«د  � ) با�د د ISP» (زدە کوونکو پ�ې

ې د ښوونځیو ډله �ا یو ښوون�� ګډون  دې لپارە ��
ې �ە مساوي �ا کمه کوي ۴۰وکړي له   ≤۶۲٫۵. سلين

) لرون�ي ښوون�� په ګډون کولو مجبور ISPسلنه (
 دي. 

 
 
 
 
 
 

ې وړتوب څخه څوک ګټه پورته کوي؟ هر 
د ټولین

 څوک! 
ا�ت لرونکو خوړو ته زدە کوون�ي هرە ورځ وړ�ا غذ

 � ز�اته الس ر� لري، کومه ستونزە �شته، د غرمين
ي او غذا�ت لرونکو  �� قطارونو �ې لږ وخت ضایع ک�ې
خواړە خوړلو لپارە به ز�ات وخت ولري. والدین به 
ولو اند�ښنه ونه لري  � د کورنیو غوښتنل�کونو �ش��
ې رس�ي کارونه به لږ وي او  ې په دې معين دی �� ��

� حسابو  نو او د خوړو له ورکړل شوو د غرمين
ل�ښتونو اړوندە کومه اند�ښنه نه وي. د 

خوړنځای کارکوون�ي به د خوړو خدمتونو ټا�� 
ې به زدە کوونکو ته د خپلو  مهال��ش ولري کوم ��

ي وخت ورکړي. 
 خواړە خوړلو لپارە اضا�ن

 
وړ ښوونځيو څخه څه ډول رس�ي پروسه 

ي؟ ��  غوښتل ک�ې
ې د   CEPکه څه هم  کورنیو څخه نه غواړي ��

ې خوړو غوښتنل�ک فور�ې ډ�ې کړي، د س�مه ن ی�ی
ولولو فارمو�ې ( ې کن�� او په  ۱، عنوان LCFFبود��

ن ا�الت خطر �ې پروګرامونو له الرې د س�مه ی�ی
ې ټا�لو لپارە د ښوون�� د پروګرام خدمتونو  بود��
فور�ې ته اړت�ا وي. له همدې امله، ښوون�� ب�ا 

ې  ې په هم اړ دي �� د هر هغه زدە کوون� لپارە ��
ن�غه توګه تای�د شوي نه دي او هر نوی داخله 

کوون� زدە کوون� لپارە د ښوون�� پروګرام 
� معلومات ټول  خدمتونو فور�ې له الرې د کورین

 کړي. 
 

د ښوون�� پروګرام خدمتونو فور�ې څنګه و�شل 
ي؟ �� ي او ټول�ې ��  ک�ې

نوو د ښوون�� پروګرام خدمتونو فور�ې ټولو 
ي. دا یوە  �� داخله کوونکو زدە کوونکو ته وړاندې ک�ې
نوې فورمه دە او زم�ږ د داخ�ې د پرو�ې یوە اړ�نه 
برخه دە. د ښوون�� پروګرام خدمتونو فور�ې ټ��ن 

ر�ورز متحد ښوون�� ولسوا�� �ې یوازې نوو زدە 
کوونکو لپارە اړ�ن دی. دغه فرو�ې به ولسوا�� ته 

ې ښوونځیو �ې   زدە کوونکو لپارە اجازە ورکړي ��
ن پروګرامونو تم��لولو ته ادامه  مختلف الرښوون�ی

ې م�ږ د زدە کوون� فا�ل په شم�ې  ورکړي. که چ�ې
فور�ې ونه لرو م�ږ بودجه له الرسه ورکوو او 

ن پرګرامونه له السه ورکوو.  ښونځیو �ې الرښوون�ی
ټولو فورمو �ې با�د نېټه ذکر شوی وي او د ا�ت��ر  

. څخه وړاند ۳۰ ي
ته وسپارل ��  ې ب�ې

 زدە کوون�ي به کوم خواړە ترالسه کوي؟
� له  � او یوە غرمين هر زدە کوون� یوە سهارین
. د خوړو  ي

کوم ل�ښت پرته ترالسه کو� ��
ي الرښوونو �ە سم  USDAنوملړ د  د تغذیي

�جات په �ې  ن پالن شوی، او تازە میوې او س��
، د  شامل دي. د خوړو خدمتونو په ج��ان �ې

د خدمتو کولو پر وړاندې پ�ي ک�دل به  وړاندیز 
ې 

ادامه ولري. زدە کوونکو ته با�د ټو�ې بر�ن
ې لږ  �� ، ې

، او با�د لږ تر لږە درې بر�ن ي
وړاندې ��

�جات په �ې شامل  ن تر لږە یو خورا� میوە �ا س��
 وي انتخاب کړي. 

 
ي؟ ��  هرە خواړە څنګه تعقیب�ې

ي خدمتونه به د خوړلو شوو خوړو  د تغذیي
به د خدمتونو نمرې وکاروي.  تعقیبولو لپارە

خواړە به د زدە کوون� فردي حساب له الرې 
. زدە  ي

(د خوړو له کوم ل�ښت پرته) تعق�ب ��
کوون�ي به د ټول�� په ترت�ب په قطار �ې راتګ 

 کاروي.   PINته ادامه ورکوي او خپل کارتونه �ا 
 

ان/ ښوون�ي د ښوون�� خوړو پروګرام  ا�ا م��
؟ ي

 �ې ګډون کو� ��
ون�� وړ�ا خوړو موخه اړت�ا لرونکو س�مو د ښو 

ې غواړي خواړە  ان �� زدە کوون�ي دي. هغه م��
انو لپارە په ټا�ل  ترالسه کړي، خواړە د م��

؛ ي
�د� ��  شوې ب�ه پ�ې

 � � ۲٫۲۵$ -سهار�ن  -، ش�دې ۴٫۰۰$ -، غرمین
$۰٫۳۵ 
 

 
 

ا�ط ( ې د وړتوب ��
 )CEPد ټولین

ې 
 ډېر پوښتل ک�دون�ي پوښتین


