
12 maj 2020 
 
E perditesuar nga Verna D. Ruffin, Superintendente e Shkollave Publike te Waterbury 
 
Departamenti i Arsimit i Shtetit në Connecticut (CSDE) vazhdon të shikoje rruget me të cilat 

studentët po përballen me pasigurinë ushqimore, ne menyre per te siguruar ushqimin e duhur 

gjatë mbylljes së shkollës per COVID-19. CSDE po punon ne partneritet me Departamentin e 

Shërbimeve Sociale në Connecticut (DSS) për të zbatuar Programin e Transferimit të 

Përfitimeve Elektronike te Pandemise (P-EBT). Programi P-EBT plotëson përpjekjet e tjera për 

të siguruar ushqim për fëmijët gjatë kësaj kohe të vështirë dhe nuk ka për qëllim të zëvendësojë 

përfitimet ekzistuese ose shërbimet e ushqimore, të tilla si shpërndarja e ushqimit shkollor. 

Programi P-EBT u siguron familjeve një kartë debiti EBT që përmban vlerën e parave të një 
mëngjesi dhe dreke në shkollë për çdo ditë per aq kohe sa mesimi shkollore do te anulohet për 
shkak të COVID-19 (5,70 dollarë në ditë për fëmijë). Familjet e kualifikuara përfshijnë ato 
familje, fëmijët e të cilëve janë certifikuar për të marrë ushqime shkollore me çmim falas ose 
me cmim te reduktuar dhe fëmijët që ndjekin ato shkolla që ofrojnë ushqime shkollore falas për 
të gjithë nxënësit (të tilla si Furnizimi i Komunitetit te Kualifikuar ose shkollat CEP). Kartat P-EBT 
duhet të përdoren vetëm për blerje ushqimi tek dyqanet ushqimore te percaktuara.  
 
Kartat do të lëshohen në tre faza duke filluar nga fundi i majit dhe për pjesën tjetër te mbetur 
të mbylljes së shkollave dhe përfitimet do të vihen ne efekt qe nga data 17 Mars 2020. Familjet 
do të marrin Kartat P-EBT sipas planit të mëposhtëm: 
 
Faza 1 - Rreth fundit të majit: Studentët e familjeve që marrin përfitime përmes Programit 
Suplementar të Ndihmës së Ushqyerjes (SNAP) ose Ndihmës së Përkohshme për familjet e 
nevojshëm (TANF) 
  
Faza 2 - Rreth fundit të majit: Studentët e familjeve te çertifikuar direkt për ushqim falas në 
shkollë bazuar në regjistrimin e tyre në Medicaid (HUSKY A) 
  
Faza 3 - Rreth mesit të qershorit: Studentët që nuk përfshihen në Fazën 1 ose Fazën 2, por 
marrin ushqim shkollor me çmim falas ose me ulje ne kohen kur shkolla funksiononte 
normalisht (p.sh., studentë të cilët nuk marrin pjesë në SNAP / TANF / HUSKY, por janë të 
regjistruar në Shkollat CEP dhe kane marre ushqimet e shkolles falas; studentët kane rezultuar 
te kualifikuar për ushqim shkollor falas ose me çmim të reduktuar përmes aplikimeve te 
zakonshme bazuar ne të ardhurat e familjes, si dhe studentët që janë të pastrehë ose në 
kujdestari). 
 
Familjarët do të marrin një afishim te P-EBT sebashku me kartën P-EBT e cila jep udhëzime se si 
të aktivizohet dhe merren përfitimet. Për të aktivizuar kartën, familjeve do t'ju duhet numri i 
kartës 18-shifrore dhe data e lindjes së individit emri i te cilit eshte shenuar në kartë. 
 
  



DSS dhe CSDE nuk posedojnë adresa postare për studentët e fazës 3. Prandaj distrikti do të 
perdore adresën tuaj kryesore për të gjithë studentët e regjistruar aktualisht. Nëse mendoni se 
adresa juaj e postës nuk mund jete e sakte, ju lutemi kontaktoni shkollën e fëmijës tuaj ose 
dërgoni email ne administratori i shkollës. 
  
Familjet, qe studentët e të cilëve kane marre ushqime falas ose me çmim të ulët në çdo kohë 

gjatë vitit shkollor, duhet të marrin me poste kartën e P-EBT. Ju lutemi duam t'u sigurojme që 

CSDE është duke punuar me DSS për të siguruar që informacioni i adresës së dhene nga CSDE te 

mbrohet nga DSS dhe se të dhënat për ata studentët që nuk ishin regjistruar më parë në një 

program përfitimesh të administruar nga DSS do të fshihen pas përfundimit të perfitimeve te 

dhena te P-EBT dhe nuk do të mbahen nga DSS. 

 


