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   مکاتب  پاندمی  EBT (P-EBT) درباره (FAQ) متداول سواالت
 -  و -

P-EBT جديد**( روند می  مکتب  به که اطفالی  برای تابستانی (! 
   ) 2022 آگست  5(  2022-2021 تحصيلی  سال

  چيست؟ P-EBT: 1 سوال

 هایغيرحاضری  و   مکاتب   تعطيلی   تأثير  تحت   که  هایخانواده  به  کمک  برای  فدرال  دولت  توسط  که  است   موقت   غذايی  مزيت  يک  اين  :جواب
 . است  شده گرفته نظر در اند،گرفته قرار 19-کوويد از ناشی  مکاتب 

  
  هستند؟ P-EBT  مزايای  از استفاده  شرايط واجد کسانی چه: 2 سوال
 مکتب   در   قيمت ارزان   يا   رايگان   غذايی   های وعده   معموالً   مکتب   چاشت   نان   ملی   پروگرام   طبق   که   متعلمينی   با   ورمونت   های خانواده :  جواب 

 : اگر   هستند   دسترس   در   ماه   يک   برای   مزايا .  کنند می   دريافت 

 و است، داشته ماه آن  در  کوويد با مرتبط موجه غيرحاضری يک حداقل متعلم  

  دريافت  برای متعلم  مکتب  P-EBT  ”برای  مکتب   يک  بودن   شرايط  واجد  از  اطالع  برای.  باشد“  شرايط  واجد  P-EBT،  ايالتی  پالن   به 
   .EBT-https://dcf.vermont.gov/esd/covid19/P:کنيد مراجعه

 
  شود؟ می شناخته کوويد  با مرتبط موجه غيرحاضری  عنوان به وضعيت کدام: 3 سوال
  :است  ذيل داليل از يکی  به ماه طول در مکتب  از موجه غيبت  معنای به  کوويد با مرتبط غيرحاضری: جواب

 کوويد، به بودن  مصاب  احتمال يا  مثبت  کوويد   

 مثبت، کوويد فرد يک با نزديک تماس داشتن  از اطالع   

 يا کند، می  ايجاب  را کوويد آزمايش يا/و  قرنطينه به  ضرورت  که کوويد عالئم   

  کمبود   مثبت،  موارد  جمله  از  کوويد،  با  مرتبط  داليل  به  دور  راه  از  آموزش  به  پالن   تبديل  يا  مکتب،  يا   پايه   صنف،  نشده  پالن   رخصتی  
   .غيره و   مثبت  کوويد افراد با تماس رديابی  انجام به  نياز کوويد، نتيجه در کارمندان 

 
 واجد  ماه  آن  در  P-EBT  برای  را   متعلمين  شرايط،   اين   آيا .  بود  تعطيل  آب  نل  ترکيدگی  دليل  به   يا  باری  برف   خاطر   به   ما  مکتب:  4  سوال

   کند؟ می شرايط
 .  شوند می  گرفته نظر در  کوويد با مرتبط داليل به مکاتب تعطيلی  فقط نخير،: جواب

 
  خير؟ يا است شرايط واجد من  خانواده آيا که  بفهمم توانم می چگونه :5 سوال
. خير   يا  است  شرايط   واجد   شما   متعلم   آيا  که   کند   می  تعيين  ورمونت  ايالت  توسط   شده   ارائه   معيارهای   اساس   بر   شما  متعلم   مکتب:  جواب 
ً .  دارند   دوسيه   در   صحيح  معلومات  شود   مطمئن  تا   بگيرد   تماس   شما   با   مکتب  است  ممکن  واجد  اگر   . دهيد   پاسخ  آنها   درخواست  به   لطفا
 . دهد   می  توضيح  را   مزايا   دريافت  زمان  و  نحوه   که   کرد   خواهيد  دريافت)  DCF(   خانواده  و  اطفال   اداره   از   ای   نامه  هستيد،   شرايط 

 
  است؟ مشکلی  کدام آيا .ندارم ديگر را  آن اما بودم، کرده  دريافت) 21-2020( گذشته  تحصيلی سال در P-EBT  کارت يک من: 6 سوال
 منتشر   آگست  و   اپريل  در  که  مزايا  اعالن   هاینامه  در  هاطرزالعمل .  کند  ارسال  شما  برای  جايگزين   کارت   يک  تواند  می   DCF:  جواب

ً .  شودمی   گنجانده  شوندمی   زيرا  شود؛  اضافه  آن   به  بيشتری  مزايای  ممکن .  کنيد  مراقبت   آن   از  خود،  جديد  کارت   دريافت   صورت   در  لطفا
   .دارد وجود  پرداخت  دور يک از بيش تحصيلی  سال اين  در

 
   شود؟ می صادر زمانی  چه مزايا: 7 سوال
  جون  تا  2022  فبروری  مزايای.  شد  خواهد  صادر  2022  اپريل  اواخر  در  2022  جنوری  -  2021  سپتمبر  برای  مزايا  اول  دور:  جواب
 . شود می  صادر آگست  در 2022
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  است؟ چقدر  P-EBT  مزايای مبلغ: 8 سوال
 :  است  کوويد با مرتبط های غيرحاضری مدت  اوسط حد اساس بر ماهوار مزايای مبلغ: جواب
 $39.90 2022 جنوری تا 2021 سپتمبر برای ماه هر 
 $48.78 2022 جون  تا فبروری برای ماه هر  

 
  است؟ يکسان خانواده اطفال تعداد از  نظر صرف P-EBT  مزايای آيا: 9 سوال
  واجد  خانواده در  طفل  هر  که  های  ماه  تعداد  براساس  خانوارها.  است   يکسان   شرايط  واجد  متعلم  هر  برای  ماهوار  مزايای  مبلغ:  جواب
 .  کرد خواهند دريافت  متفاوتی  مزايای است، بوده P-EBT شرايط

 
   کند؟ می دريافت را مزايا کسی چه. است شده تقسيم خانواده دو بين من متعلم سرپرستی: 10 سوال
  اين   است  ممکن . شود می  ارسال است  شده ليست “ خانواده سرپرست ”  عنوان  به متعلم مکتب  توسط که بزرگسالی  برای مزايا اين : جواب

 عنوان  به  که   باشد  بزرگسالی   يا  است   کرده  ارسال  درخواست   متعلم  برای  ارزان   و   رايگان   مزايای  دريافت   برای  که  باشد  بزرگسالی   فرد
 عنوانبه  بايد  کسی   چه  کنند  تأييد  تا  گيرندمی   تماس  هاخانواده  با  فبروری  ماه  در  مکاتب .  است   شده  ليست   مکتب   سيستم  در  اصلی   تماس

ً  شود، تبديل“ خانواده سرپرست ” است  قرار اگر. شود گرفته ليست “ خانواده سرپرست ”  .  بگيريد تماس مکتب  با لطفا

 
   بخرم؟ توانم می چيزی چه  مزايا اين طريق از: 11 سوال
: کنيد  مشاهده   USDA  سايت   ويب   در  کنيد  خريداری  خود  P-EBT  مزايای  با  توانيد  می   که   را    غذايی   اقالم:  جواب

items-food-https://www.fns.usda.gov/snap/eligible . 
 

   کنم؟  استفاده خود P-EBT کارت از توانم می کجا: 12 سوال
 فروشگاه   شامل  اين .  کنيد  استفاده  پذيرد  می   را   3SquaresVT  که  مکانی   هر  در  شرايط  واجد  غذايی   مواد  خريد  برای  آن   از  توانيد  می :  جواب

 بيشتر  معلومات   کسب   برای.  شود  می   ورمونت  در  ها  دهقان   بازارهای  از  بسياری  و   کالن   های  فروشگاه  ها،  سوپرمارکيت   غذايی،  مواد  های
  .کنيد  مراجعه https://dcf.vermont.gov/benefits/ebt آدرس به  DCF سايت  ويب  به

 
   شوم؟ می برخوردار مزايا اين از  من آيا. ندارم مکتب در طفلی هيچ من: 13 سوال
 رايگان   غذايی   هایوعده  مکتب   چاشت   نان   ملی   پروگرام  طريق  از  معموالً   شان   اطفال   که  است   خانوارهای  برای  فقط  مزايا  اين .  نخير:  جواب

 را   هاوعده  اين   بايد  صنف،  يا  مکتب   رخصتی   يا  کوويد   از  ناشی   غيرحضوری  دليل  به  اکنون   و   کنندمی   دريافت   مکتب  در  را  قيمت ارزان   يا
 .  بخورند خانه در

 
   است؟ دولتی مکاتب اطفال  برای فقط اين آيا: 14 سوال
  است   ممکن   مکاتب   آن   در  اطفال   و  کنند   می   شرکت   مکتب  چاشت   نان  ملی   پروگرام  در   نيز   غيردولتی  مکاتب  از  برخی.  نخير:  جواب 
  و   کنند   نمی  شرکت   مکتب  چاشت   نان  ملی  پروگرام   در   غيردولتی  مکاتب  از   بسياری   حال،   اين  با .  باشند   مزايا  اين  دريافت   شرايط  واجد 

 . نيستند   شرايط  واجد   آنها   متعلمين

 
  صبحانه   کنند   می  استفاده  Provision 2  يا)  CEP(  جامعه  بودن   شرايط  واجد  مقررات  از  که  متعلمينی  همه  به   که  مکاتبی  مورد   در :  15  سوال

   است؟ صورت چه به شرايط دهند، می رايگان چاشت نان و
 صنف  يا  مکتب   رخصتی   يا  کوويد  با  مرتبط  غيرحاضری  که  هایماه  برای  هستند،  P-EBT  شرايط  واجد  که  مکاتبی   متعلمين   همه:  جواب
 . شد خواهند برخوردار P-EBT مزايای از اند،داشته کوويد با مرتبط

 
 P-EBT  مزايای  از  همه  آيا.   کنند  می  دريافت  رايگان  صبحانه  Provision 2  طريق  از  معموالً   من  طفل  مکتب  در  افراد  همه:  16  سوال

  شد؟ خواهند برخوردار
 CEP  يا  Provision 2  از  استفاده  با  را  چاشت   نان   و   صبحانه  معموالً   که  است   دسترس  در  مکاتبی   متعلمين   برای  فقط  مزايا  اين .  نخير  :جواب

 شرايط   واجد   دهد،  می   ارائه  Provision 2  از  استفاده  با  را  رايگان  صبحانه  فقط  معموالً   شما  مکتب   اگر.  دهند   می  ارائه  رايگان   صورت  به
 .  بود خواهد ارزان  قيمت  با و   رايگان  چاشت  نان  برای  متعلم هر بودن  شرايط واجد اساس بر P-EBT برای بودن 
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  مزايا   اين  از  متعلمين  همه  که  معناست  بدان  اين  آيا.  دهد  می  ارائه  رايگان  غذايی  های  وعده  اطفال  همه  برای   امسال  ما  مکتب:  17  سوال

  شد؟ خواهند برخوردار
  بودن  شرايط  واجد  کند،نمی   ارائه  Provision 2  يا  CEP  طريق  از  را »  عمومی   غذاهای«  معموالً   شما  متعلم   مکتب   اگر .نخير:  جواب

 از   استفاده   با   امسال  است   ممکن  مکاتب .  بود  خواهد   مکتب  قيمت ارزان   و  رايگان  غذايی   های وعده  برای  متعلم   بودن   شرايط  واجد  براساس
 واجد   P-EBT  برای  را  مکتب   متعلمين   همه  اقدام  اين  اما  دهند،  ارائه  اطفال  همه  به   را  رايگان   غذايی   های  وعده  ،USDA  های  معافيت 
 .  کند نمی  شرايط

 
   هستيم؟ مزايا دريافت شرايط واجد ما آيا. خواند می درس خانه در امسال من طفل: 18 سوال
 چاشت   نان   ملی   پروگرام  در  معموالً   که  اندکرده  نامثبت   مکتبی   در  که  است   دسترس  در  متعلمينی   برای  فقط  P-EBT  مزايای.  نخير:  جواب
-2.  کنند  دريافت   غذا  آزاد،  غذای  های  مکان   از  هنوز  است   ممکن   اند  کرده  نام  ثبت   خانگی   آموزش  برای  که  متعلمينی .  کندمی   شرکت   مکتب 

:  کنيد پيدا خود نزديکی  در را آزاد غذای مکان  يک تا نماييد مراجعه Meal Finder USDA ويب  صفحه به يا کنيد گيری شماره را 1-1
https://www.fns.usda.gov/meals4kids  . 

 
 غذا  خانه  برای مکتب يا بگيريم و بريم بايد را آماده غذايی های وعده ما  دارد، غيرحاضری طفلم يا است رخصت مکتب وقتی : 19 سوال

   کند؟  می محروم مزايا دريافت از  را ما اين  آيا کنم؟ متوقف را  کار  اين بايد آيا ، P-EBT مزايای دريافت صورت در. فرستد می
  P-EBT  مزايای  دريافت   شرايط  واجد  همچنان   کنند،  می   دريافت   غذا  دور  راه  از  آموزش  روزهای  برای  که  متعلمينی .  نخير  :جواب
 .  باشيد نيز مزايا اين  دريافت  شرايط واجد و  کرده  دريافت  را غذايی   های وعده  آن  توانيد  می  همچنان  شما. هستند

 
  هستند؟ مزايا  دريافت شرايط واجد آنها آيا.  اند نکرده نام ثبت مکتب  در که دارم   ديگری اطفال من: 20 سوال
  مکتب  چاشت   نان   ملی   پروگرام  در  معموالً   که  اند  کرده  نام  ثبت   مکتبی   در  که  است   دسترس  در  اطفالی   برای  فقط  مزايا  اين .  نخير:  جواب

 . کند می  شرکت 

 
  آيا . است کرده تغيير  اکنون ما  وضعيت اما   نبودند، قيمت ارزان  يا  رايگان  غذايی  های وعده دريافت شرايط واجد قبالً  من اطفال: 21 سوال

   کنم؟ دريافت  P-EBT توانم می
 :  دهيد درخواست  ذيل موارد برای کنيم می  توصيه است، کرده تغيير شما مالی  وضعيت  اگر: جواب

 3SquaresV  -  ممکن   و   شود  می   مکتب   در  رايگان   غذايی   های  وعده  دريافت   شرايط  واجد  شما  طفل  کنيد،  دريافت   ماهوار  مزايای  اگر 
 در را DCF سايت ويب  در  درخواست  نحوه. کند دريافت  P-EBT مزايای است 

https://dcf.vermont.gov/benefits/3SquaresVT  بياموزيد. 

 کنيد  دريافت   معارف   اداره  سايت   ويب   از  يا  تان   طفل  مکتب   از  را  درخواست   فورمه    –  قيمت  ارزان  يا  رايگان  غذايی  های   وعده 
https://education.vermont.gov/.   واجد  را  شما   خانواده  است   ممکن   شوند می   ارسال   شما  مکتب   به  که  شده  تأييد  هایدرخواست 

 .  کنند 2021 سپتمبر تا مزايا دريافت  شرايط
 

   بکنم؟ بايد چه نخواهم را مزايا  اين اگر: 22 سوال
 : دهيد انجام را ذيل اقدامات  از يکی  نيستيد، آن  دريافت  به مايل اگر. است  داوطلبانه  مزايا اين  دريافت : جواب

 کارت  در شده صادر اضافی  مزايای از EBT 3SquaresVT يا. نکنيد استفاده خود    

  کارت P-EBT بيندازيد دور را آن  مطمئن، روشی   به کارت  کردن  معدوم با و  بِبُريد  مغناطيسی نوار قسمت  از را خود  ويژه شده صادر .
 .  بدهيد ديگری شخص  به را خود کارت  توانيد نمی  شما

 
  شود؟ می  منقضی نشدن خرج صورت در P-EBT  مزايای آيا: 23 سوال
 . شود  می  منقضی  P-EBT مزايای روز، 274 مدت  در کارت  از استفاده عدم صورت  در. بلی : جواب

 
  کنم؟ کسب  معلومات توانم می کجا  از.  دارم بيشتری سواالت من: 24 سوال
 تماس  1-800-479-6151  شماره  با  يا  برويد  EBT-https://dcf.vermont.gov/esd/covid19/P به   بيشتر  معلومات   برای:  جواب
 می   يا  داريد  قيمت   ارزان   و  رايگان   غذايی  های  وعده  دريافت  برای  خود  متعلم  بودن   شرايط  واجد  مورد  در  خاصی   نگرانی   اگر.  بگيريد
ً  دهيد، تغيير شود می  استفاده کارت  صدور برای که را پستی  آدرس يا خانواده سرپرست  خواهيد  .  بگيريد تماس خود متعلم مکتب  با لطفا
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**************  P-EBT تابستانی************** 
 

  چيست؟ تابستانی P-EBT: 25 سوال
 . است  تابستان  طول در مکتب   اطفال  برای P-EBT مزايای  توسعه /اضافه اين : جواب 

  
   هستند؟ تابستانی P-EBT مزايای  از استفاده شرايط واجد  کسانی چه : 26 سوال
 ورمونت  در مکتبی  در  جون  از  و  بودند شرايط واجد 2022-2021 تحصيلی  سال  طول  در  که متعلمينی   با ورمونت  های خانواده: جواب 

  در   يا  هستند  قيمت   ارزان   يا  رايگان   غذايی  های  وعده  دريافت   شرايط  واجد  که   هستند  کسانی   شرايط  واجد  متعلمين .  بودند  کرده  نام  ثبت 
 .دهد می  ارائه CEP يا Provision 2 طريق  از را رايگان  چاشت  نان  و  صبحانه که کنند می  شرکت  مکتبی 

  
   خير؟ يا است شرايط  واجد من  خانواده آيا که بفهمم توانم می چگونه . 27 سوال
 است   ممکن .  خير  يا  است   شرايط  واجد  شما   متعلم  آيا  که  کند  می   تعيين   ايالت   توسط  شده  ارائه  معيارهای  اساس   بر  شما  متعلم  مکتب :  جواب 
ً .  دارند  دوسيه  در  صحيح   معلومات   شود   مطمئن   تا  بگيرد  تماس  شما  با  مکتب   باشيد،   شرايط  واجد  اگر.  دهيد  پاسخ   آنها  درخواست   به  لطفا

 . دهد می  توضيح  را مزايا اين  دريافت  وقت  و  نحوه که کرد خواهيد دريافت  DCF از ای نامه

  
   کرد؟ خواهيم دريافت را  مزايا اين چگونه  باشيم، شرايط  واجد اگر : 28 سوال
 صادر   شما  برای   کارت   همان   در  P-EBT  مزايای  کنيد،  می   دريافت   EBT  کارت   يک   روی  بر  را   3SquaresV  حاضر  حال   در  اگر:  جواب 

  يک   صورت   اين   غير  در.  شود  می   صادر  شما  برای  کارت   آن   در  P-EBT  مزايای  ايد،  کرده  دريافت   P-EBT  کارت   قبالً   اگر.  شود  می 
ً . کرد خواهيد دريافت  P-EBT ويژه کارت   . کنيد مراقبت  خود P-EBT  کارت  از  لطفا

  
  شود؟ می  صادر زمانی   چه  تابستانی مزايای: 29 سوال
 :شود می  صادر تابستانی  P-EBT مزايای از دور دو   :جواب 

 ای  اول  دور  رود  انتظار ستا   P-EBT  مزا ل  از  که   متعلمی   برای  تا ط  واجد  ق ان  غذا   هایوعده  درافت  ا  ارزان /را
مت ند  ق ست  در کنند،  کت  جون از Provision 2 ا CEP مکتب  در ا هس  . شود صادر 2022 آ

 ت   ورمونت  در  مکت   در  2022  جون   از  که   متعلمی   برای ط   واجد  اما  اند،کرده  نامث ان  غذا   هایوعده  درافت  ا   ارزان /را
ستان دوره طول در ند، تا ا هس تم  در مزا  . شد خواهد صادر 2022 س

  
  شود؟  می  گرفته نظر در تابستانی P-EBT دريافت و  ارزان/ رايگان غذای درخواست برای  تابستانی دوره منحيث  چيزی چه : 30 سوال
 زمانی   هر  در  2022  آگست   19  تا  توانندمی   نيستند،  ارزان /رايگان   غذايی   هایوعده  دريافت   شرايط  واجد  قبل  از  که  هایخانواده:  جواب 

 غذايی  هایوعده برای که هایخانواده.  کرد خواهند دريافت  را تابستانی  P-EBT  کامل مزايای باشند، شرايط  واجد اگر و  دهند درخواست 
  را   خود  تابستانی   P-EBT  مزايای   کنند،می   درخواست   آگست   19  از  قبل  يا  و   شده  تعيين   زمان   از  خارج  در  مکتب   از  بعد  ارزان،/رايگان 

  P-EBT  دريافت   برای  ارزان /رايگان   غذايی   های  وعده  برای  درخواست   مهلت   آخرين .  کرد  خواهند  دريافت   سپتمبر  در  دوره  دومين   در
. است   2022  آگست   19  تابستانی

  
   است؟ چقدر  تابستانی  P-EBT مزايای  مبلغ: 31 سوال
 . است  ثابت  نرخ با يکباره مزيت  يک  مبلغ اين . است  دالر  391 شرايط  واجد طفل  هر برای P-EBT تابستانی  مزايای: جواب 

  
   است؟ يکسان خانواده اطفال  تعداد از  نظر  صرف  تابستانی P-EBT مزايای آيا: 32 سوال

 . است  دالر  391 شرايط  واجد طفل  هر برای تابستانی  P-EBT مزايای: جواب 

  
  ديگر   غذايی  های  پروگرام  از  يا  بردارم  غذا  مکتب)  شده  بندی  بسته  غذای (  Grab and Go  محل  از  طفلم  برای  من  اگر:  33  سوال

   کند؟  می محروم   مزايا دريافت از  را  ما   اين آيا  کنم؟  متوقف  را کار اين بايد تابستانی P-EBT مزايای دريافت برای آيا  کنم،  استفاده
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 . باشيد نيز مزايا اين  دريافت  شرايط واجد و  کرده دريافت  را غذايی  های وعده آن  توانيد می  همچنان  شما. نخير: جواب 

  
   هستند؟ مزايا دريافت شرايط  واجد آنها  آيا . اند  نکرده نام  ثبت مکتب در که دارم ديگری  اطفال  من : 34 سوال

  برای   جمله  از  هستند،  طفل  از  مراقبت   P-EBT  مزايای  دريافت   شرايط  واجد  اطفال  کدام  اينکه  مورد  در  معلومات   کسب   برای.  نخير:  جواب 
ً  تابستانی، مزايای مورد در بيشتر معلومات  کسب   . کنيد مراجعه طفل از مراقبت  P-EBT متداول سؤاالت  به لطفا

  
  است؟  شرايط واجد  او آيا  شد، التحصيل  فارغ ليسه  مکتب از  2022  جون در من  فرزند: 35 سوال
-P  مزايای   دريافت   شرايط  واجد  وی  بوده،  2022  جون   در  ارزان /رايگان   غذايی   های  وعده  دريافت   شرايط  واجد  شما   فرزند  اگر :  جواب 
EBT  بود خواهد تابستانی . 

 
 است؟ شرايط  واجد  او آيا  شد،  التحصيل فارغ  ليسه  مکتب از 2022 جنوری اوايل  در من  فرزند: 36 سوال
 فرزند   که  آنجايی   از.  کند  نام  ثبت   مکتب   در  2022  جون   از  بايد  شاگرد  يک  تابستانی،  P-EBT  برای  بودن   شرايط  واجد  برای.  نخير:  جواب 

 .شود نمی  نام ثبت  جون   ماه در است، شده التحصيل  فارغ جنوری در شما
 

 کند؟   شرکت تابستانی مکتب در   بايد تابستانی P-EBT برای بودن  شرايط واجد برای من  طفل آيا: 37 سوال
 .باشد نمی  خير، يا است  تابستانی  P-EBT  شرايط واجد طفل  آيا اينکه تعيين  برای عاملی  تابستان  در مکتب  در حضور. نخير: جواب 

 
 شود؟ می منقضی نشدن  خرج صورت در  تابستانی P-EBT مزايای آيا: 38 سوال
 .شود می  منقضی  P-EBT مزايای روز،  274 مدت   در کارت  از استفاده عدم صورت  در. بلی : جواب 

 
 صورت  به  2022-2021  تحصيلی  سال  در   اما   است،  قيمتارزان   و  رايگان  غذايی  هایوعده   دريافت  شرايط   واجد  من  طفل:  39  سوال

 است؟ تابستانی P-EBT شرايط واجد  وی آيا کرد،  شرکت مکتب در  حضوری
 .  است  ارزان /رايگان  غذايی  های وعده برای بودن  شرايط  واجد اساس بر بودن  شرايط واجد. بلی : جواب 

 
   کنم؟ کسب  معلومات  توانم می  کجا از. دارم  تابستانی P-EBT مورد در بيشتری  سواالت من : 40 سوال
 گزينه  1-800-479-6151  شماره   با  يا   برويد  EBT-https://dcf.vermont.gov/esd/covid19/P به  بيشتر  معلومات   برای:  جواب 

 داريد  قيمت   ارزان   و   رايگان   غذايی   های  وعده  دريافت   برای  خود  متعلم  بودن   شرايط   واجد  مورد  در  خاصی   نگرانی   اگر.  بگيريد  تماس   7
ً   دهيد،  تغيير  شود  می   استفاده  کارت   صدور  برای  که  را  پستی   آدرس  يا  خانواده  سرپرست   خواهيد  می   يا   تماس   خود  متعلم  مکتب   با  لطفا

  .بگيريد
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


