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મહામારીમાં બાળસંભાળ EBT (P-EBT) અને ઉનાળામાં બાળસંભાળ P-EBT  
(** નવું)  

અંગે વારંવાર પૂછાતા ો 

2021-2022 કૂલ વષ (5 ઑગ ટ, 2022)  

 

  
1: બાળસંભાળ P-EBT શુ ંછે?  

જ: તે કોિવડ-19 મહામારી દરિમયાન 6 વષથી ઓછી ઉંમરના બાળકોવાળા પિરવારોને સહાય કરવા માટે ફેડરલ 
સરકાર ારા મંજૂર કરાયેલ કામચલાઉ ભોજનના લાભ છે.  

  
2: બાળસંભાળ P-EBT લાભો માટે કોણ પા  છે?  

જ: વમ ટના છ વષથી ઓછી ઉંમરના બાળકોવાળા પિરવારો 3SquaresVT લાભો મેળવી શકે છે. બાળસંભાળ P-
EBT લાભો સ ટે બર 2021 થી શ  કરીને જૂન 2022 સધુી પા  પિરવારોને દર મિહના માટે આપવામા ંઆવશ.ે  

  
3: બાળસંભાળ P-EBT લાભની રકમ કેટલી છે?  

જ: બાળસંભાળ P-EBT લાભ સ ટે બર 2021 – યઆુરી 2022 માટે દર મિહન ેબાળક દીઠ $32.31 છે. ફે ુઆરી 
- જૂન 2022 માટે દર મિહન ેબાળક દીઠ $33.55 છે.  

  
4: ઉનાળાની બાળસંભાળ P-EBT લાભની રકમ કેટલી છે?  

જ: ઉનાળાની બાળસંભાળ P-EBT લાભની કુલ રકમ બાળક દીઠ $391 છે. િનયિમત માિસક બાળસંભાળ લાભથી 
અલગ એવો ઉનાળાનો બાળસંભાળ P-EBT લાભ એ લેટ-રટે એક-વખતનો લાભ છે જ ેઉનાળાના બંને મિહનાઓ 
જુલાઈ અને ઑગ ટને આવરી લે છે. 

  
5: બાળસંભાળ P-EBT લાભો ાર ેઆપવામાં આવશે?  

જ: લાભોનો થમ રાઉ ડ (સ ટે બર 2021 - યુઆરી 2022 માટે) જૂન 2022 ની શ આતમા ંઆપવામા ંઆવશ.ે 
P-EBT બાળસંભાળ લાભ માટે પા  હોય એવા બાળકો લાભના મિહનાઓ સ ટે બરથી યુઆરી માટે દર મિહન ે
3SquaresVT લાભો મેળવતા પિરવારને એક ચુકવણી ા  કરશે. 
 
ફે ુઆરી - જૂન 2022 માટેના લાભો સ ટે બરમાં આપવામા ંઆવશ.ે  
 
જુલાઈમા ં3SquaresVT માટે પા  હોય એવા પિરવારોને ઉનાળુ P-EBT બાળસંભાળ ચુકવણી સ ટે બરમાં કરવામા ં
આવશ.ે ઑગ ટની શ આતમા ં3SquaresVT પા  હોય એવા પિરવારોને ઉનાળુ P-EBT બાળસંભાળ લાભ 
ઓ ટોબરમાં ચૂકવવામાં આવશ.ે આ તારીખો ફેરફારન ેઆિધન છે, કૃપા કરીને અપડેટેડ FAQ માટે આ સાઇટ 
તપાસતા રહો. 

  
6: મારો પિરવાર પા  છે કે કેમ તે હંુ કેવી રીતે શોધી શકંુ છંુ?  

જ: ઉપરો  માપદંડોના આધાર ેતમા ં  બાળક પા  છે કે કેમ તે ઈકોનોિમક સિવસ િડવીઝન (ESD) િનધારીત 
કરશે. જો તમે પા  છો તો તમને ESD તરફથી એક પ  મળશે જ ેતમને લાભ કેવી રીતે અને ાર ેમળશે તે સમ વે 
છે.  

7: જો અમે પા  હોઈશું તો આ લાભો અમને કેવી રીતે મળશે?  
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જ: બાળસંભાળ P-EBT લાભો એ EBT કાડ પર આપવામા ંઆવ ેછે જ ેતમારા 3SquaresVT લાભ માટે તમારા 
પિરવારને રી કરવામાં આ યું હતું. 

  
8: મારા બાળકની ક ટડી બે પિરવારો વ ચે વહચાયેલી છે. તો લાભ કોને મળે છે?  

જ: લાભ ESD ારા 3SquaresVT ઘરના વડા તરીકે સૂિચબ  હોય એવા પુ ત યિ ને મોકલવામા ંઆવશ.ે  
  

9: આ લાભ સાથે હંુ શાની ખરીદી કરી શકંુ છંુ?  
જ: USDA વેબસાઇટ પર ભોજન માટે પા  સામ ીઓની સૂિચ જુઓ.  

  
10: હંુ મારા EBT કાડનો ઉપયોગ ા ંકરી શકંુ છંુ?  

જ: તેનો ઉપયોગ તમે ભોજન ખરીદવા માટે 3SquaresVT વીકારતી હોય કોઇપણ જ યાએ કરી શકો છો. આમાં 
વમ ટમાં કિરયાણાની દુકાનો, સુપરમાક સ, સુિવધા ટોસમાં અને ઘણા ખેડૂત બ રોનો સમાવેશ થાય છે. DCF 
ના EBT વેબ પેજ પર વધ ુ ણો.  

  
11: માર ેબાળસંભાળ માટે બાળકો નથી. તો શુ ંમને આ લાભ મળે છે?  

જ: હા. છ વષથી ઓછી ઉંમરના અને 3SquaresVT મેળવતા તમામ બાળકો પા  છે.  

  
12: માર ેછ વષથી વધ ુઉંમરના અ ય બાળકો છે. શુ ંતેઓ બાળસંભાળ P-EBT લાભ માટે પા  છે?  

જ: ના. લાભ મા  3SquaresVT મેળવતા અને છ વષથી ઓછી ઉંમરના છે એવા બાળકો માટે જ ઉપલ ધ છે. 
શાળાએ જવાની ઉંમરના બાળકો માટે ઉપલ ધ લાભો અંગે વધ ુમાિહતી માટે કૃપા કરીને શાળા P-EBT FAQ જુઓ.  

  
13: જો હંુ આ લાભ લેવા ન ઇ છતો હોઉં તો શુ ંથશ?ે  

જ: ભાગ લેવાનંુ વૈિ છક છે. જો તમે ભાગ ન લેવાનંુ પસંદ કરો છો તો તમારા 3SquaresVT EBT કાડ પર રી 
કરવામાં આવેલા વધારાના લાભોનો ઉપયોગ ન કરશો.  

  
14: શુ ંP-EBT લાભોનો ખચ ન કરવામાં આવે તો તેની મુ ત પૂરી થઈ જશ?ે 

જ: હા. જો કાડનો 274 િદવસની અંદર ઉપયોગ કરવામા ંન આવ ેતો P-EBT લાભોની મુ ત પૂરી થઈ જશે. 
 

15: મન ેવધુ ો છે. હંુ વધુ ાંથી ણી શકંુ છંુ?  
જ: વધ ુમાિહતી માટે અહી ં ઓ https://dcf.vermont.gov/esd/covid19/P-EBT અથવા 1-800-479-6151 
િવક પ 7 પર કૉલ કરો.  
 
 
 
  

 


