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 الخاصة بكWisconsin QUEST بطاقة 
YOUR WISCONSIN QUEST CARD 

 
 ؟ Wisconsin QUEST  ما ھي بطاقة 

ھي وسیلة سھلة وآمنة الستخدام   Wisconsin QUESTطاقة ب
. یمكنك استخدامھا لشراء المواد FoodShareبرنامج  مخصصات

والتي یوجد  FoodShareالغذائیة من المحالت المشاركة في برنامج 
فیھا األجھزة المخّصصة للدفع بالبطاقة. كما ھي الحال في بطاقة  

الستیكیة، تحمل البطاقة ھذه اسمك ورقم البطاقة  حساب البنك الب
 . Wisconsin QUEST وشعار 

 

معك لتتمكن من شراء المواد الغذائیة  QUESTیجب أن تكون بطاقة 
 المتاحة لك.  FoodShareبرنامج  مخصصاتمن خالل 

 ؟ QUEST كیف أستخدم بطاقة
 FoodShareسیتم تحویل الرصید المخّصص لك إلى حسابك في 

). عند إتمام عملیة التحویل EBTلكتروني (التحویل اإلبواسطة نظام 
الخاصة بك لشراء المواد الغذائیة من  QUESTیمكنك استخدام بطاقة 

محالت البقالة ومن أسواق المزارعین المحلیین الذین یقبلون الدفع 
. لدفع ثمن مشترواتك، علیك EBTاإللكتروني  بواسطة نظام التحویل

 أن تمّرر البطاقة في جھاز الدفع اآللي وتدخل رقمك السري. 

ترغب كل شھر. عند   بقدر ما QUESTیمكنك استخدام بطاقة 
 لیس ھناك: QUESTاستخدامك بطاقة 

 حد أدنى للدفع یجب أن تلتزم بھ.  •
 . بھا لدفعإضافیة ل أي رسوم  •

 المتاحة لك لشراء أغذیة مثل: المخصصات یمكنك استخدام 
 الخبز والحبوب. •
 الخضار والفواكة.  •
 اللحوم واألسماك والدجاج.  •
 منتجات األلبان. •
 بذور ونباتات لتزرعھا وتطعم عائلتك منھا. •

 المتاحة لك لشراء: المخصصات استخدام  ال یمكنك
مواد غیر غذائیة (غذاء للحیوانات األلیفة، منتجات ورقیة،   •

، معجون  مواد متعلقة بالعنایة الشخصیةصابون، مواد منزلیة، 
 أسنان، مستحضرات تجمیل، إلخ).

 البیرة أو النبیذ أو الكحول أو السجائر أو التبغ.  •
 أطعمة سیتم تناولھا في المحل.   •
 نة في المحل). أطعمة ساخنة (محضرة ومقّدمة كأطباق ساخ •
 األدویة والفیتامینات.  •

ال یمكنك أیضا استخدام مخصصاتك لسداد رسوم اإلیداع على  
العبوات، مثل قواریر الحلیب الزجاجیة وعلب أو زجاجات  

.  Wisconsinوالیة  المشروبات الغازیة األخرى القابلة لإلرجاع في 
قد تكون لدى الوالیات األخرى قوانین تستوجب منك سداد رسوم 
 إیداع. في تلك الوالیات، یمكنك استخدام مخصصاتك لسداد ھذه  

 
 ما ھو الرقم السري؟ الرسوم

د، سیكون معھا  الخاصة بك في البری  QUESTند وصول بطاقة ع
تعلیمات عن كیفیة اختیار رقمك السري. یجب أن تختار رقًما سریًا 

. عند  QUESTلتتمكن من الوصول إلى رصیدك عند استخدامك بطاقة 
اختیارك الرقم السري، اختر أربعة أرقام یسھل علیك تذكّرھا 

ال وویصعب على اآلخرین معرفتھا. حافظ على سریة رقمك السري  
وال على حافظة نقودك، وال تحتفظ بھ في   QUESTاقة على بط ھتكتب

حافظة النقود أو شنطة الید. إذا أطلعت أحدھم على رقمك السري 
الخاصة بك، سیكون بإمكانھ استخدام   QUESTوأعطیتھ بطاقة 

 الرصید المتاح لك جزئیًا أو كلیًا، ولن یتم تعویضك عن ھذا الرصید.
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 ماذا لو نسیت رقمي السري؟
لخدمة   QUESTتطع تذكر رقمك السري، اتصل برقم بطاقة ذا لم تسإ

واختر رقًما سریًا جدیًدا. علیك اختیار  1-877-415-5164العمالء 
رقم سري جدید كذلك إن كنت تعتقد أن أحًدا ما یعرف رقمك السري.  

إن كنت في محل البقالة وأخطأت في إدخال رقمك السري، سیكون  
رقم الصحیح في نفس الیوم. وإذا لم  لدیك فرصتین إضافیتین إلدخال ال

تدخل الرقم الصحیح عند ثالث محاولة، سیتم تعلیق صالحیة بطاقتك 
 ولن تتمكن من استخدامھا حتى الیوم التالي. 

 متى سیتم إیداع المبلغ المخّصص لي في حسابي؟ 
یتم إیداع المبلغ المخّصص لك آلیًا في كل شھر تكون مسّجًال خاللھ  س

. یتم تحدید تاریخ إیداع المبلغ بناًء على FoodShareفي برنامج 
 ) الخاص بك.SSNالرقم الثامن من رقم الضمان االجتماعي (

الرقم الثامن من  
رقم الضمان  
االجتماعي  

)SSN ( 

الیوم الذي سیتم فیھ إیداع المبلغ في بطاقة  
QUEST  الخاصة بك 

 الیوم الثاني من الشھر  0
 الیوم الثالث من الشھر 1
 الیوم الخامس من الشھر 2
 الیوم السادس من الشھر  3
 الیوم الثامن من الشھر 4
 الیوم التاسع من الشھر 5
 الیوم الحادي عشر من الشھر  6
 الیوم الثاني عشر من الشھر  7
 الیوم الرابع عشر من الشھر 8
 الیوم الخامس عشر من الشھر  9

وإن صادف یوم حتى سیتم إیداع الرصید في الیوم المذكور أعاله 
 عطلة رسمیة أو عطلة نھایة األسبوع. 

 كیف أتأكد من رصیدي؟ 
قبل الشراء من    FoodShareمكنك التأكد من رصیدك في برنامج ی

 خالل:  
لخدمة العمالء    QUESTاالتصال برقم بطاقة  •

 والبكم). (للصم   711أو  5164-415-877-1
 اإلطالع على آخر فاتورة شراء. •
(إضغط على زر   www.ebtedge.comالدخول على موقع   •

وأدخل رقم بطاقة   ”Cardhold Login“ دخول حامل البطاقة
QUEST .(التابعة لك 

ورقیة عند شرائك للمواد الغذائیة   یجب أن تحصل على فاتورة
. سیظھر الرصید المتبقي في حسابك على QUESTباستخدام بطاقة 

 الفاتورة. وإن لم یتم إعطاؤك فاتورة ورقیة، اطلبھا من عامل المحل. 

 ھل یمكنني ادخار رصیدي واستخدامھ خالل شھر آخر؟ 
ھا  كل شھر بقدر ما ترغب واإلنفاق من QUESTمكنك استخدام بطاقة ی

كما تشاء، كما یمكنك ترك أي مبلغ تشاء في حسابك في آخر الشھر 
، علًما أنك إن لم تستخدم بطاقة  مستقبًال الستخدامھ في أي شھر 

QUEST  365لمدة عام كامل ستخسر أي مبلغ مّر علیھ أكثر من 
 وسیتم إلغاؤه من حسابك.  ایومً 

 من ھم المشترون المعتمدون والقابضون البدیلون؟ 
ك اختیار مشتٍر معتمد لیساعدك في شراء المواد الغذائیة  إمكانب

سیحصل المشتري المعتمد على بطاقة   وفي ھذه الحالة ألسرتك.
QUEST   خاصة بھ تحمل اسمھ وتمكنھ من الوصول إلى حسابك

باإلضافة لبطاقة   FoodShareوالرصید المتاح لك في برنامج 
QUEST الخاصة بك. 

برنامج  مخصصاتبإمكانك كذلك اختیار قابض بدیل الستخدام 
FoodShare   بالنیابة عنك. یحصل القابض البدیل على بطاقة

QUEST  تحمل اسمھ. وفي حال اختیارك لقابض بدیل، لن تحصل
 خاصة بك. QUESTعلى بطاقة 

اتصل بوكالتك لتحدید قابض بدیل أو مشتٍر معتمد. یمكنك إلغاء  
المتاحة لك عبر  مخصصاتبالوصول إلى ال سماحك لشخص آخر
 . 1-877-415-5164لخدمة العمالء   QUESTاالتصال برقم بطاقة 

 ماذا لو كانت بطاقتي ال تعمل؟
لخدمة    QUESTي حال كانت بطاقتك ال تعمل، اتصل برقم بطاقة ف

. وإن كنت ما زلت بحاجة للمساعدة 1-877-415-5164العمالء 
 بعد ذلك، اتصل بوكالتك.

اذا لو ظھر في المحل رسالة تقول أن ھناك خلل ما في  م
 الخاصة بي؟  QUESTبطاقة  

إذا   1-877-415-5164لخدمة العمالء  QUESTتصل برقم بطاقة ا
ھذه أمثلة  .QUEST ظھرت رسالة بوجود خلل ما عند استخدام بطاقة 

 والحلول الممكنة:المحتملة على رسائل الخلل 
اتصل برقم بطاقة    (card not on file).البطاقة غیر مسجلة •

QUEST  1-877-415-5164لخدمة العمالء. 
لقد أخطأت في    (invalid PIN).الرقم السري غیر صحیح •

إدخال الرقم السري. إذا أخطأت بإدخال الرقم السري ثالث 
الیوم حتى مرات في یوم واحد، سیتم تعلیق صالحیة بطاقتك 

 التالي.  
المبلغ الذي    (insufficient balance).الرصید غیر كافٍ  •

تحاول أن تدفعھ یتجاوز المبلغ الموجود في حسابك. أعد بعض  
 السلع إلى المحل أو ادفع بقیة الحساب من مالك الخاص. 

لم تضع رقًما سریًا   (inactive card).البطاقة غیر مفعّلة •
لخدمة العمالء  QUESTللبطاقة. اتصل برقم بطاقة 

 .الختیار رقم سري 5164-415-877-1
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 ماذا أفعل إن لم أستطع العثور على بطاقتي؟ 
الخاصة بك، علیك   QUESTور إدراكك لضیاع أو سرقة بطاقة ف

، 1-877-415-5164لخدمة العمالء   QUESTاالتصال برقم بطاقة 
ء بطاقتك عند اتصالك. في حال استخدم أحدھم البطاقة قبل وسیتم إلغا

اتصالك إللغائھا، لن یتم تعویضك عن المبلغ المنفق. لن یتمكن أحد 
من استخدام البطاقة فور إبالغك عن ضیاعھا أو سرقتھا، وسیتم 

 إرسال بطاقة بدیلة لك في یوم العمل التالي. 

السرقة، قد  الخاصة بك للضیاع أو  QUESTإذا تعرضت بطاقة 
دوالر أمریكي كرسم إلصدار بطاقة   2,70یترتب علیك دفع مبلغ 

بدیلة، وسیتم استقطاعھ من المبلغ المخّصص لك من برنامج 
FoodShare  إن لم یكن ھناك ما یكفي في حسابك مع .
FoodShare   لدفع المبلغ، سیتم استقطاعھ من حسابك عند توفر

كامل. یُسمح لحامل البطاقة  الرصید الكافي فیھ لتغطیة المبلغ بال
بدیلة لمرة واحدة بالمجان كل عام من تاریخ  QUESTبإصدار بطاقة 

 . 31/12وحتى تاریخ  1/1

 ما؟  لعطلماذا یجب أن أفعل إذا تعرضت بطاقتي 
ببطاقتك أو اضطرار عامل المحل إلدخال رقم   عطلي حال حدوث ف

، اتصل برقم  البطاقة بنفسھ على اآللة في كل مرة تحاول استخدامھا
واطلب إرسال   1-877-415-5164لخدمة العمالء   QUESTبطاقة 

 بطاقة بدیلة.  

 ما عدد البطاقات البدیلة التي یمكنني الحصول علیھا؟ 
البدیلة   QUESTالیة ویسكونسن ملزمة برصد عدد بطاقات و

. إذا تلقیت خمس FoodShareالممنوحة لكل مجموعة ضمن برنامج 
، قد ینظر مكتب  اشھرً  12و أكثر خالل مدة بدیلة أ QUESTبطاقات 

الخاص بك للتأكد من عدم إساءة  QUESTالمفتش العام في حساب 
 . FoodShareالمتاحة لك في برنامج  مخصصاتاستخدامك لل

 ؟ ة بيخاص ال QUESTكیف أعتني ببطاقة   
التي   QUESTلیك بعض النصائح المفیدة فیما یخص استعمال بطاقة إ

قد تساعدك على المحافظة علیھا وتقلل من حاجتك الستخراج بطاقات 
 بدیلة مستقبًال: 

 في مكان آمن.   QUESTاحتفظ ببطاقة  •
 . QUESTحافظ على نظافة بطاقة  •
 كما تعتني بأي بطاقة ائتمان. QUESTاعتِن ببطاقة  •
 . QUESTتطوي أو تحني بطاقة ال تحاول أن  •
الثلج عن زجاج سیارتك أو فتح   إلزالة  QUESTال تستخدم بطاقة  •

 أقفال األبواب، إلخ.  
حافظ على نظافة الشریط الممغنط واحرص على عدم تعرضھ   •

 للخدوش.  
 في حافظة نقود أو في شنطة ید.   QUESTاحتفظ ببطاقة  •
الموجودة في  بعیًدا عن أي مغناطیسات كتلك QUESTأبِق بطاقة  •

 أقفال شنط الید والتلفزیونات. 
 .  QUESTاتبع إرشادات عامل المحل عند استخدام بطاقة  •
 ال تُعِط رقمك السري ألي كان بما في ذلك عامل المحل.   •

في القمامة. لیس ھناك تاریخ انتھاء   QUESTال ترِم بطاقة  •
یمكنك استخدام بطاقة و ،الخاصة بك  QUESTصالحیة لبطاقة 

QUEST  برنامج  مخصصاتكل شھر طوال مدة حصولك على
FoodShare . 

الخاصة بك ال  FoodShareبرنامج   مخصصاتإذا تم إیقاف  •
 مخصصاتفي القمامة، حیث سیتم إیداع أي  QUESTترِم بطاقة 

كانت  QUESTعلى آخر بطاقة   FoodShareتتلقاھا مجدًدا من 
 مفعلة لدیك.

 ؟  QUESTكیف یمكنني إرجاع سلعة اشتریتھا ببطاقة  
إلى  QUESTرجاع سلعة ما للمحل، خذ السلعة والفاتورة وبطاقة إل

ذي دفعتھ إلى  المحل الذي اشتریتھا منھ، وسیعید المحل المبلغ ال
حسابك. بإمكانك استخدام ھذا المبلغ فوًرا، لكنك لن تحصل علیھ  

 بشكل نقدي. 

 كیف أصلح خطأً ما في حسابي؟ 
 QUESTصالح أي خطأ في حسابك، علیك االتصال برقم بطاقة إل

لإلبالغ عن الخطأ. وسیصلك  1-877-415-5164لخدمة العمالء 
الخطأ. إن لم تتفق مع القرار   رسالة بریدیة فیھا القرار النھائي حول

یمكنك تقدیم طلب لجلسة استماع عادلة، وستكون المعلومات الالزمة 
 لعمل ذلك مرفقة بالرسالة. 

قد یضطر المحل لرفع أو خفض المبلغ المدفوع على بطاقة   مالحظة:
QUEST  لتصحیح خطأ ما (كخطأ في نظام الدفع للمحل مثًال). وفي

ھذه الحالة، سیصلك رسالة توضیحیة تبین سبب وجوب ھذا التعدیل.   
تقویمي من تاریخ  ایومً  15إن لم تتفق مع التعدیل، لدیك فرصة مدتھا 

الرسالة لتقدیم طلب الحصول على جلسة استماع عادلة. قد یبقى 
في حسابك حتى الوصول إلى قرار جلسة  المبلغ الذي تم تعدیلھ 

 االستماع العادلة.

 ل علي القیام بأي شيء إذا غیرت مكان إقامتي؟ ھ
ن كنت تنوي تغییر مكان إقامتك، علیك االتصال بوكالتك لإلبالغ عن  إ

عنوانك الجدید. في حال إرسال بطاقة إلى عنوانك القدیم، لن یتم  
 ید. تحویلھا تلقائیًا لتصل إلى عنوانك الجد

 ماذا لو انتقلت إلى والیة أخرى؟ 
ذا انتقلت للعیش في والیة أخرى، علیك إبالغ وكالتك. وسیكون  إ

 Wisconsinبإمكانك استخدام أي مبالغ متوفرة لك على بطاقة 
QUEST  في الوالیة الجدیدة. إن لم تتمكن من العثور على محل یسمح

دة، اتصل  في الوالیة الجدی Wisconsin QUESTباستخدام بطاقة 
برنامج  مخصصاتبوكالة ویسكونسن التي أصدرت لك 

FoodShareفي الوالیة الجدیدة،  مخصصات. لالستمرار بتلقي ال
 . علیك بتقدیم طلب فیھا

 مزید من المعلومات؟ الین یمكنني الحصول على أ
لخدمة العمالء  QUESTتصل برقم بطاقة ا •

 للصم والبكم.  711أو  5164-415-877-1
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قع  ادخل على مو •
./index.htmfoodsharedhs.wisconsin.gov/ 

 

https://www.dhs.wisconsin.gov/foodshare/index.htm
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لمعلومات المتوفرة فیھ تغطي الموضوع بصورة عامة. للحصول  ا
اتصل   FoodShareعلى المزید من المعلومات عن برنامج 

 بوكالتك. 

التكمیلي الغذائیة المساعدة برنامج على یجب  ) SNAP ( 
في  المحلیة أو الحكومیة الوكاالت على األغذیة توزیع وبرنامج  

الھندیة المحمیات  (FDPIR) ، بیان نشر الفرعیین، والمستلمین 
التالي  التمییز عدم : 

 الحقوق وسیاسات ولوائح الفیدرالي المدنیة الحقوق لقانون وفقًا
األمریكیة الزراعة بوزارة صةالخا المدنیة  (USDA) ،  یحظر 

 أو اللون، أو العرق، أساس على التمییز ممارسة المؤسسة ھذه على
الجنسانیة الھویة ذلك في بما( الجنس أو القومي، األصل  

 أو العمر، أو اإلعاقة، أو الدینیة، العقیدة أو )الجنسي والمیل
متعلق  سابق لفعل الثأر أو االنتقام، أو السیاسیة، المعتقدات  

المدنیة بالحقوق . 
 .اإلنجلیزیة اللغة  غیر أخرى بلغات  البرنامج معلومات تُتاح قد

وسائل  إلى یحتاجون الذین اإلعاقة ذوي لألشخاص وینبغي  
 بریل، طریقة مثل( البرنامج معلومات على للحصول  بدیلة اتصال

اإلشارة  ولغة الصوتیة، والشرائط الكبیرة، والمطبوعات  
 تقدموا التي ،)المحلیة أو الوالیة( بالوكالة  االتصال  )إلخ مریكیة،األ

لألفراد  یمكن .االستحقاقات على للحصول بطلب إلیھا  
 االتصال النطق إعاقات أو السمع ضعف أو الصمم من یعانون الذین

التتابع  خدمة خالل من األمریكیة الزراعة بوزارة  
8339-877 (800) رقم على الفیدرالیة  . 

 الشكوى مقدم على یجب البرنامج، في التمییز بشأن شكوى لتقدیم
الزراعة  وزارة برنامج في التمییز شكوى نموذج إكمال  

 عبر علیھ الحصول یمكن الذي ، Form AD-3027 األمریكیة
على اإلنترنت : 

-Form-Complaint-OASCR%20P-
https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/
USDA17Fax2Mail.pdf-28-11-508-0002-0508 ،  من 

 طریق عن وذلك األمریكیة، الزراعة  لوزارة تابع مكتب أي
 االتصال

 إلى موجھ خطاب كتابة طریق عن أو ، 1071-620 (833) بالرقم
اسم  الخطاب یتضمن أن ویجب .األمریكیة الزراعة  وزارة  

 لإلجراء مكتوبًا صفًاوو ھاتفھ، ورقم  وعنوانھ، الشكوى، صاحب
المساعد األمین إلبالغ كافٍ  بتفصیل المزعوم التمییزي  

المدنیة للحقوق  ) ASCR ( للحقوق المزعوم االنتھاك بطبیعة 
المكتمل الخطاب أو النموذج تقدیم یجب .وتاریخھ المدنیة  AD -

 : على 3027
البریدي العنوان ) 1 ) : 
Food and Nutrition Service, USDA 
1320 Braddock Place, Room 334 
Alexandria, VA 22314; أو 
 :الفاكس ) 2 )
أو ; 7442 - 690 ( - 202 ( أو 1665 - 256 (- 833 )  
اإللكتروني البرید ) 3 ) : 
FNSCIVILRIGHTSCOMPLAINTS@usda.gov 

 .ھذه المؤسسة ھي مؤسسة توفر تكافؤ الفرص
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