
1 
 

ழந்ைதப் பராமரிப் த் ெதாற் ேநாய் EBT (P-EBT) 

த் ம் ேகாைடக்கால ழந்ைதப் பராமரிப்   

P-EBT (** ய ) த் ம் அ க்க  

ேகட்கப்ப ம் ேகள் கள் 

2021-2022 கல் யாண்  (ஆகஸ்ட் 5, 2022)  

 

  
ேகள் 1: ழந்ைதப் பராமரிப்  P-EBT என்றால் என்ன?  

ப ல்: இந்த தற்கா க உண  வழங் ம் ட்டம் ேகா ட்-19 

ெதாற் ேநா ன்ேபா  6 வய க்  உட்பட்ட ழந்ைதக ள்ள 

ம்பங்க க்  உதவ, ஒன் ய அரசால் அங் கரிக்கப்பட் ள்ள .  

  
ேகள் 2: ழந்ைத பராமரிப்  P-EBT பலன்க க்  யாெரல்லாம் த  

ெப றாரக்ள்?  

ப ல்: ஆ  வய க் ட்பட்ட ழந்ைதக டன் 3SquaresVT பலன்கைளப் ெப ம் 

ெவரம்ான்ட் ம்பங்கள். த  ெபற் க் ம் ம்பங்க க்  ழந்ைதப் 

பராமரிப்  P-EBT பலன்கள் ெசப்டம்பர ்2021 தல் ஜ ன் 2022 வைர 

மாதந்ேதா ம் வழங்கப்ப ம்.  

  
 ேகள் 3: ழந்ைதப் பராமரிப்  P-EBT பலனாக எவ்வள  ெதாைக 

வழங்கப்ப ம்?  

ப ல்: ழந்ைதப் பராமரிப்  P-EBT பலனாக ெசப்டம்பர ்2021 தல் ஜனவரி 

2022 வைர ஒ  ழந்ைதக்  மாதத் ற்  $32.31 ைடக் ம். ப்ரவரி 2022 தல் 

ஜ ன் 2022க்கான பலன் ெதாைக ஒ  ழந்ைதக்  மாதத் ற்  $33.55 ஆ ம்.  

  
ேகள் 4: ேகாைடக்கால ழந்ைதப் பராமரிப்  P-EBT பலனாக எவ்வள  

ெதாைக வழங்கப்ப ம்?  

ப ல்: ழந்ைதப் பராமரிப்  ேகாைடக்கால P-EBTக்கான ெமாதத்ப் பலன் ஒ  

ழந்ைதக்  $391 ஆ ம். வழக்கமான மாதாந் ர ழந்ைதப் பராமரிப் ப் 

பலன்கைளப் ேபாலன் , ேகாைடக்கால ழந்ைதப் பராமரிப்  P-EBT பலன் 
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ஜ ைல மற் ம் ஆகஸ்ட் ஆ ய இரண்  ேகாைட மாதங்க க்காக ஒ  தடைவ 
வழங்கப்ப ம் ெமாத்த ெதாைகயாக இ க் ம். 

  
ேகள் 5: ழந்ைதப் பராமரிப்  P-EBT பலன்கள் எப்ேபா  வழங்கப்ப ம்?  

ப ல்: தல் ற் ப் பலன்கள் (ெசப்டம்பர ்2021 - ஜனவரி 2022 காலவைரக் ) 

ஜ ன் 2022 ஆரம்பத் ல் வழங்கப்ப ம். P-EBT ழந்ைதப் பராமரிப்  
நன்ைமக் த் த ள்ள ழந்ைதக க்  ெசப்டம்பர ் தல் ஜனவரி வைர ல் 
நன்ைம ெப ம் ஒவ்ெவா  மாதத் ற்  3SquaresVT நன்ைம ெபற் க் ெகாண்ட 

ம்பங்க க்  ஒ  ெதாைகயாக வழங்கப்ப ம். 

 

ப்ரவரி - ஜ ன் 2022க்கான பலன்கள் ெசப்டம்பரில் வழங்கப்ப ம்.  

 

ஜ ைல மாதத் ல் 3SquaresVTக் த் த  ெபற் க் ம் ம்பங்க க்  

ேகாைடக்கால P-EBT ழந்ைதப் பராமரிப் த் ெதாைக ெசப்டம்பரில் 

வழங்கப்ப ம். ஆகஸ்ட் மாதத் ந்  3SquaresVTக் த் த ெபற் க் ம் 

ம்பங்க க் , ேகாைடக்கால P-EBT ழந்ைதப் பராமரிப் ப் பலன் 

அக்ேடாபரில் வழங்கப்ப ம். இந்த ேத கள் மாற்றமைடயக் ம் என்பதால். 

ச பத் ய FAQக க் , இந்த இைணயதளத்ைதப் பாரக்்க ம். 

  
ேகள் 6: என் ம்பம் த  ெபற் க் றதா என்  ெதரிந் ெகாள்ள 

என்ன ெசய்ய ேவண் ம்?  

ப ல்: ேமேல ள்ள வைர களின் அ ப்பைட ல், உங்கள் ழந்ைத 

த ெபற் க் மா என்பைதப் ெபா ளாதார ேசைவகள் ரி  (ESD) 

ரம்ானிக் ம். நீங்கள் த ைடயவராக இ ந்தால், எப்ப , எப்ேபா  இந்தப் 

பலைனப் ெப ரக்ள் என்பைத ளக் ம் ஒ  க ததை்த ESD அ ப்  

ைவக் ம்.  

ேகள் 7: நாங்கள் த ைடயவரக்ளாக இ ந்தால், இந்த நன்ைமகைளப் 

ெபற என்ன ெசய்ய ேவண் ம்?  

ப ல்: 3SquaresVT பல க்காக உங்கள் ம்பத் ற்  வழங்கப்பட்ட EBT 

கார் ல் ழந்ைதப் பராமரிப்  P-EBT பலன்க ம் வழங்கப்ப ம். 

  
ேகள் 8: என் ழந்ைத ன் பராமரிப்ைப இரண்  ம்பங்கள் 

கவனித்  வ ன்றன. பலன்கள் யா க் க் ைடக் ம்?  
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ப ல்: 3SquaresVT ம்பத் தைலவராக யார ்ெபயர ்எ தப்பட் க் றேதா 

அவ க்  பலன்கள் அ ப்  ைவக்கப்ப ம்.  

  
 
 
ேகள் 9: இந்தப் பலைன ைவத்  நான் எைதெயல்லாம் வாங்கலாம்?  

ப ல்: USDA இைணயதளத் ல் நீங்கள் வாங் வதற் த் த ெப ம் உண ப் 

ெபா டக்ளின் பட் யைலப் பாரத்்  உங்க க் த ்ேதைவயானவற்ைற 
வாங் க்ெகாள்ளலாம்.  

  
ேகள் 10: என  EBT கார்ைட நான் எங்ேக பயன்ப த்தலாம்?  

ப ல்: 3SquaresVTஐ ஏற் ம் எந்தக் கைட ம் உணைவ வாங் வதற்  இைதப் 

பயன்ப த்தலாம். இந்தக் காரை்ட ஏற் ம் கைடகளில் மளிைகக் கைடகள், 

பல்ெபா ள் அங்கா கள், பலசரக் க் கைடகள் மற் ம் ெவரம்ான்ட் ல் உள்ள 

பல உழவர ்சந்ைதகள் ஆ யைவ அடங் ம். DCFன் EBT இைணயப் பக்கத் ல் 

தல் வரங்கைளத் ெதரிந்  ெகாள் ங்கள்.  

  
ேகள் 11: ழந்ைத பராமரிப் க்  எனக்  ழந்ைதகள் இல்ைல. எனக்  

இந்தப் பலன் ைடக் மா?  

ப ல்: ஆம். ஆ  வய க் ட்பட்ட ழந்ைதக ம் 3SquaresVTஐப் ெப ம் 

அைனத் க் ழந்ைதக ம் இந்தப் பல க் த் த  ெபற் ப்பாரக்ள்.  

  
ேகள் 12: எனக்  ஆ  வய க்  ேமற்பட்ட ழந்ைதகள் உள்ளனர். 

ழந்ைதப் பராமரிப்  P-EBT பலன் எங்க க் ம் ைடக் மா?  

ப ல்: ைடக்கா . 3SquaresVT ெப ம் ஆ  வய க் டப்ட்ட ழந்ைதக க்  

மட் ேம பலன் ைடக் ம். பள்ளிக் ச ்ெசல் ம் வய ைடய 

ழந்ைதக க் க் ைடக் ம் பலன்கள் த்த தல் தகவல்க க் , 

பள்ளி ன் P-EBT FAQகைளப் பாரக்்க ம்.  

  
ேகள் 13: இந்தப் பலைனப் ெபற நான் ம்ப ல்ைல என்றால் என்ன 

ெசய்ய ேவண் ம்?  
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ப ல்: இந்தப் பலைனப் ெப வ  உங்கள் ப்பத்ைதப் ெபா த்த . P-EBT 

பலைனப் ெபற ேவண்டாம் என நீங்கள் ரம்ானித்தால், உங்கள் 3SquaresVT EBT 

கார் ல் வழங்கப்பட் ள்ள தல் பலன்கைளப் பயன்ப த்த ேவண்டாம்.  

  
ேகள் 14: P-EBT பலன்கைளப் பயன்ப த்தாம ந்தால் அைவ 

காலாவ யா மா? 

ப ல்: ஆம். காரை்ட 274 நாடக் க் ள்பயன்ப த்தா ட்டால் P-EBT பலன்கள் 

காலாவ யா ம். 

 

ேகள் 15: என்னிடம் இன் ம் ேகள் கள் உள்ளன. தல் வரங்கைளத் 

ெதரிந் ெகாள்ள நான் என்ன ெசய்ய ேவண் ம்?  

ப ல்: தல் தகவல்கைளப் ெபற, https://dcf.vermont.gov/esd/covid19/P-EBT 

என்ற இைணயதளத் ற் ச ்ெசல்ல ம் அல்ல  1-800-479-6151 ஆப்ஷன் 7 என்ற 

எண்ணில் அைழக்க ம்.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


