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કૂલના બાળકો માટે શાળા મહામારી EBT (P-EBT)  
-અને- 

ઉનાળુ P-EBT (** નવું!) અંગે `વારંવાર પૂછાતા ો (FAQs) 

2021-2022 કૂલ વષ (5 ઑગ ટ, 2022)  

1: P-EBT શુ ંછે?  

જ: કોિવડ-19 ના કારણે શાળા બંધ થવાથી અન ેશાળામાં ગેરહાજરીથી અસર ત થયેલા પિરવારોને મદદ કરવા માટે 

તે ફેડરલ સરકાર ારા મંજૂર કરાયેલ કામચલાઉ ભોજનના લાભ છે.  

 
2: P-EBT લાભો માટે કોણ પા  છે?  

જ: નશેનલ કૂલ લંચ ો ામ હેઠળ કૂલમાં સામા ય રીતે િન:શુ ક અથવા ઓછાં ભાવે ભોજન મેળવતા િવ ાથ ઓવાળા 
વમ ટ પિરવારો. લાભો એક મિહના માટે ઉપલ ધ છે, જો:  

 િવ ાથ ની તે મિહના દરિમયાન ઓછામા ંઓછી એક માફ કરાયેલ કોિવડ-સબંંિધત ગરેહાજરી હતી, અને  

 િવ ાથ ની શાળા P-EBT માટે "લાયકાત" ધરાવતી હોય. P-EBT માટે શાળા કેવી રીતે લાયક છે તે ણવા માટે 

રા ની યોજના જુઓ: https://dcf.vermont.gov/esd/covid19/P-EBT.  

 
3: માફ કરાયલે કોિવડ-સબંંિધત ગરેહાજરી તરીકે શુ ંલાયક ઠરાવે છે?  

જ: કોિવડ-સંબંિધત ગરેહાજરીનો અથ છે નીચેનામાંથી કોઇપણ કારણસર મિહના દરિમયાન શાળામાથંી માફ કરાયલે 

ગેરહાજરી:  

 કોિવડ-પોિઝટીવ અથવા ધારી લીધેલ કોિવડની માદંગી,  

 કોિવડ-પોિઝટીવ યિ  સાથે ન કનો સંપક ઓળખાયો હોય,  

 કોિવડના લ ણો કે જ ેકોિવડ માટે ોર ે ટાઇન થવાનો અને/અથવા પરી ણ કરવાની જ િરયાતનો ઇશારો કર,ે 

અથવા  

 િબનઆયોિજત વગખંડ, ેડ અથવા શાળા બંધ થવી અથવા કોિવડ-સંબંિધત કારણોસર દૂર થ િશ ણમા ંબદલાવુ,ં 
જમેાં પોિઝટીવ કેસ, કોિવડના પિરણામે ટાફની કમી, સપંક ની તપાસ કરવાની જ િરયાત, વગેરનેો સમાવશે થાય 

છે.  
 

4: અમારી શાળા િહમવષાના િદવસ માટે અથવા પાણીની પાઇપ ફાટવાન ેકારણે બધં હતી. તો શુ ંત ેમિહને 
િવ ાથ ઓ P-EBT માટે પા  બને છે?  

જ: ના, મા  કોિવડ-સંબિંધત કારણસર શાળા બંધ થવાનુ ંજ યાન ેલેવાય છે.  

 
5: મારો પિરવાર પા  છે કે કેમ ત ેહંુ કેવી રીત ેશોધી શકંુ છંુ?  

જ: ટેટ ઑફ વમ ટ ારા પૂરા પાડવામાં આવેલ માપદંડોના આધાર ેતમારા િવ ાથ ની શાળા ન ી કરશે કે તમારો 
િવ ાથ  પા  છે કે નહી.ં શાળા પાસે ફાઇલ પરની માિહતી સાચી છે તે સુિનિ ત કરવા માટે શાળા તમારો સંપક કરી 
શકે છે. કૃપા કરીને તેમની િવનંતીનો જવાબ આપો. જો તમે પા  છો તો તમને િડપાટમે ટ ફોર િચ ડન એ ડ ફેિમલીઝ 

(DCF) તરફથી એક પ  મળશે જ ેતમને લાભ કેવી રીત ેઅને ાર ેમળશે તે સમ વે છે.  
 

6: મને ગયા શાળા વષ (2020-21) P-EBT કાડ મ યુ ંહતુ ંપરંતુ હવે ત ેનથી. તો શુ ંત ેએક સમ યા છે?  
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જ: DCF તમન ેિર લેસમે ટ કાડ મોકલી શકે છે. સૂચનાઓનો એિ લ અને ઑગ ટમાં આવનારા લાભના સૂચના પ ોમાં 
સમાવેશ કરવામાં આવશ.ે જો તમન ેએક નવુ ંકાડ મળે તો કૃપા કરીને તમે તેન ેરાખો. તેમા ંવધારાના લાભો ઉમેરવામા ં
આવ ેતેમ બની શકે છે કારણ કે ચૂકવણીના આ કૂલ વષમા ંએક કરતાં વધુ રાઉ ડ હશ.ે  

 
7: લાભો ાર ેઆપવામા ંઆવશ?ે  
જ: સ ટે બર 2021 થી યઆુરી 2022 માટે લાભોનો થમ રાઉ ડ એિ લ 2022 ના અંતમાં આપવામાં આવશ.ે 

ફે ુઆરી 2022 થી જૂન 2022 માટેના લાભો ઑગ ટમાં આપવામાં આવશે.  
 

8: P-EBT લાભની રકમ કેટલી છે?  

જ: માિસક લાભની રકમ કોિવડ-સંબિંધત ગેરહાજરીની સરરેાશ ગરેહાજરી અવિધ પર આધાિરત છે:  
 સ ટે બર 2021 થી યુઆરી 2022 માટે દર મિહન ે$39.90 

 ફે ુઆરીથી જૂન 2022 માટે દર મિહન ે$48.78  

 
9: પિરવારમા ંકેટલાં બાળકો છે તને ે યાનમા ંલીધા વગર શુ ંP-EBT લાભ સમાન છે?  
જ: માિસક લાભની રકમ દરકે પા  િવ ાથ  માટે સમાન છે. P-EBT માટે પિરવારના દરકે બાળક કેટલા મિહનાઓ 

માટે પા  હતા તેના આધાર ેપિરવારોને અલગ-અલગ લાભો મળશ.ે  

 
10: મારા િવ ાથ ની ક ટડી બે પિરવારો વ ચે વહચાયેલી છે. તો લાભ કોન ેમળે છે?  

જ: િવ ાથ ની શાળા ારા " પિરવારના વડા" તરીકે સિૂચબ  હોય એવા પુ ત યિ ન ેલાભ મોકલવામા ંઆવશે. 
આ તે પુ ત યિ  હોઈ શકે છે જણે ેિવ ાથ  માટે િન:શુ ક અન ેઓછા ભાવ ેભોજનની અર  સબિમટ કરી હોય 

અથવા શાળાની િસ ટમમાં ાથિમક સપંક તરીકે સિૂચબ  હોય એવી પુ ત યિ  હોઈ શકે છે. "પિરવારના વડા" 

તરીકે કોને સિૂચબ  કરવા જોઈએ તેની પુિ  કરવા માટે ફે ુઆરીમાં શાળાઓ પિરવારોનો સપંક કરી રહી છે. જો 
"પિરવારના વડા" ન ેઅપડેટ કરવાની જ ર હોય તો કૃપા કરીન ેશાળાનો સંપક કરો.  

 
11: આ લાભ સાથે હંુ શાની ખરીદી કરી શકંુ છંુ?  

જ: તમે તમારા P-EBT લાભ સાથ ેભોજનની જ ેસામ ીઓ ખરીદી શકો છો તે USDA વબેસાઇટ પર જુઓ: 
https://www.fns.usda.gov/snap/eligible-food-items. 

 
12: હંુ મારા P-EBT કાડનો ઉપયોગ ા ંકરી શકંુ છંુ?  

જ: તેનો ઉપયોગ તમે ભોજન માટે પા  સામ ીઓ ખરીદવા માટે 3SquaresVT વીકારતી હોય તેવી કોઇપણ જ યાએ 

કરી શકો છો. આમા ંવમ ટમાં કિરયાણાની દુકાનો, સુપરમાક સ, સિુવધા ટોસમાં અન ેઘણા ખેડૂત બ રોનો સમાવશે 

થાય છે. DCF ની વેબસાઇટ પર અહી ંવધુ ણો https://dcf.vermont.gov/benefits/ebt.  
 

13: માર ે કૂલમા ંબાળકો નથી. તો શુ ંમને આ લાભ મળે છે?  

જ: ના. આ લાભ મા  એવા પિરવારો માટે જ છે કે જમેના બાળકોને શાળામા ંસામા ય રીતે નેશનલ કૂલ લંચ ો ામ 

ારા િન:શુ ક અથવા ઓછા ભાવ ેભોજન મળે છે અને હવ ેકોિવડ-સંબંિધત ગરેહાજરી અથવા શાળા અથવા વગખંડ 

બંધ હોવાને કારણે તેમન ેતે ભોજન ઘર પર ખાવાની જ ર છે.  

 
14: શુ ંઆ મા  પ લીક કૂલના બાળકો માટે છે?   

જ: ના. કેટલીક વતં  શાળાઓ નેશનલ કૂલ લંચ ો ામમાં ભાગ લે છે અને તે શાળાઓના બાળકો આ લાભ માટે 

પા  હોઈ શકે છે. જોકે ઘણી વતં  શાળાઓ નેશનલ કૂલ લંચ ો ામમાં ભાગ લેતી નથી અને તેમના િવ ાથ ઓ 

પા  નથી. 
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15: એ શાળાઓ અંગ ેશુ ંકે જ ેક યુિનટી એિલ િબલીટી ોિવઝન (CEP) અથવા જોગવાઈ 2 નો ઉપયોગ 

કરીને તમામ િવ ાથ ઓને સવારનો ના તો અને બપોરનું ભોજન િન:શુ ક આપે છે?  

જ: કોિવડ-સંબંિધત ગરેહાજરી અથવા કોિવડ-સબંંિધત શાળા અથવા વગખંડ બંધ હોવાના મિહનાઓ માટે P-EBT 

માટે લાયકાત ધરાવતી શાળાઓના તમામ િવ ાથ ઓન ેP-EBT લાભ મળશે.  
 

16: મારા બાળકની શાળામાં બધાને સામા ય રીત ેજોગવાઈ 2 ારા િન:શુ ક સવારનો ના તો મળે છે.  તો શુ ં
બધાને P-EBT લાભ મળશે?  

જ: ના. લાભ મા  જ ેશાળાઓ સામા ય રીતે જોગવાઈ 2 અથવા CEP નો ઉપયોગ કરીન ેસવારનો ના તો અને બપોરનુ ં
ભોજન બનેં િન:શુ ક આપ ેછે તેના િવ ાથ ઓ માટે જ ઉપલ ધ છે. જો તમારી શાળા સામા ય રીતે જોગવાઈ 2 નો 
ઉપયોગ કરીને મા  સવારનો ના તો જ િન:શુ ક આપ ેછે તો P-EBT માટેની પા તા દરકે િવ ાથ ની િન:શુ ક અને 
ઓછા ભાવ ેબપોરના ભોજન માટેની પા તા પર આધાિરત હશ.ે  

 
17: અમારી શાળા આ વષ તમામ બાળકોને િન:શુ ક ભોજન આપી રહી છે. તો શુ ંતેનો અથ એ છે કે તમામ 

િવ ાથ ઓન ેલાભ મળશે?  

જ: ના. જો તમારા િવ ાથ ની શાળા સામા ય રીતે CEP અથવા જોગવાઈ 2 હેઠળ "સાવિ ક ભોજન" આપતી નથી તો 
પા તા િન:શુ ક અને ઓછા ભાવ ેશાળા ભોજન માટે િવ ાથ ની યિ ગત પા તા પર આધાિરત હશ.ે શાળાઓ આ 

વષ USDA માફીનો ઉપયોગ કરીન ેતમામ બાળકોન ેિન:શુ ક ભોજન આપ ેતેમ બની શકે છે પરંતુ તેનાથી શાળાના 
તમામ િવ ાથ ઓ P-EBT માટે લાયક બનતા નથી.  

 
18: મારા બાળકન ેઆ વષ હોમ કૂલ (ઘર પર િશ ણ) આપવામા ંઆવી ર ું છે. તો શુ ંઅમે લાભ માટે પા  

છીએ?  

જ: ના. P-EBT લાભ મા  એવા િવ ાથ ઓ માટે જ ઉપલ ધ છે કે જઓે સામા ય રીતે નેશનલ કૂલ લંચ ો ામમા ં
ભાગ લેતી શાળામા ંનોધંાયેલા હોય. હોમ ટડી (ઘર પર િશ ણ) માં નોધંાયેલા િવ ાથ ઓ હજુ પણ ઓપન મીલ 

સાઇ સ પરથી ભોજન મળેવી શકે છે. 2-1-1 ડાયલ કરો અથવા તમારી ન કની ઓપન મીલનુ ં થળ શોધવા માટે 

USDA િમલ ફાઇ ડર વેબપજેની મુલાકાત લો: https://www.fns.usda.gov/meals4kids.  
 

19: ાર ેશાળા બંધ હોય અથવા મા ં  બાળક ગરેહાજર હોય યાર ેઅમે ભોજન લઈ આવીએ છીએ અથવા 
શાળા ઘરનુ ંભોજન મોકલે છે. તો જો મને P-EBT લાભ મળે તો શુ ંમાર ેઆમ કરવાનું બંધ કરવું પડશ?ે શુ ંતેનાથી 
અમે લાભમાથંી ગેરલાયક બનીએ છીએ?  

જ: ના. દૂર થ િશ ણના િદવસો માટે ભોજન મેળવતા િવ ાથ ઓ P-EBT લાભ માટે હજુ પણ પા  છે. તમે હજુ પણ 

તે ભોજન મળેવી શકો છો અને આ લાભ માટે પા  બની શકો છો.  
 

20: મારા બી  બાળકો છે જ ેશાળામા ંનોધંાયેલા નથી. શુ ંતઓે લાભ માટે પા  છે?  

જ: ના. લાભ ફ  એવા બાળકો માટે જ ઉપલ ધ છે જઓે સામા ય રીતે નેશનલ કૂલ લંચ ો ામમાં ભાગ લેતી 
શાળામાં નોધંાયેલા હોય.  

 
21: મારા બાળકો અગાઉ િન:શુ ક અથવા ઓછા ભાવે ભોજન માટે પા  નહોતા પરંતુ અમારી પિરિ થિત હવ ે

બદલાઈ ગઈ છે. શુ ંહંુ P-EBT મેળવી શકંુ છંુ?  

જ: જો તમારી નાણાકીય પિરિ થિત બદલાઈ ગઈ હોય તો અમે તમન ેઆના માટે અર  કરવા ો સાિહત કરીએ છીએ:  

 3SquaresVT - જો તમન ેમાિસક લાભ મળે છે તો તમા ં  બાળક શાળામા ંમફત ભોજન માટે પા  બની ય છે અને 
P-EBT લાભ મળેવી શકે છે. અર  કેવી રીતે કરવી તે અંગ ેDCF વેબસાઇટ પર ણો 
https://dcf.vermont.gov/benefits/3SquaresVT. 
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 િન:શુ ક અથવા ઓછા ભાવનું ભોજન – અર  પ ક તમારા બાળકની કૂલ અથવા એજ સી ઓફ એ ુકેશનની 
વેબસાઇટ પરથી મળેવો: https://education.vermont.gov/. તમારી શાળામા ંસબિમટ કરલેી મંજૂર થયેલી અર ઓ 

તમારા પિરવારને સ ટે બર 2021 સુધીના લાભો માટે પા  બનાવી શકે છે.  
 

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

જ: ભાગ લેવાનુ ં વિૈ છક છે. જો તમે ભાગ ન લેવાનુ ંપસંદ કરો છો, તો ા ંતો:  

 તમારા 3SquaresVT EBT કાડ પર રી કરવામા ંઆવેલા વધારાના લાભોનો ઉપયોગ ન કરશો. અથવા  
 મે િેટક ટીપન ેકાપીને અન ેકાડન ેસુરિ ત રીતે ફકી દઈન ેતમારા ખાસ રી કરાયેલ P-EBT કાડનો િનકાલ કરો. 

તમા ં  કાડ તમે અ ય કોઈને આપી શકતા નથી.  
 

23: શુ ંP-EBT લાભોનો ખચ ન કરવામા ંઆવ ેતો તનેી મુ ત પૂરી થઈ જશ?ે  

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

 
24: મને વધુ ો છે. હંુ વધુ ાથંી ણી શકંુ છંુ?  

જ: વધુ માિહતી માટે અહી ં ઓ https://dcf.vermont.gov/esd/covid19/P-EBT અથવા 1-800-479-6151 પર કૉલ 

કરો. કૃપા કરીન ેતમારા િવ ાથ ની શાળાનો સપંક કરો જો તમને તમારા િવ ાથ ની િન:શુ ક અન ેઓછા ભોજન માટેની 
પા તા અંગ ેચો સ િચંતાઓ હોય અથવા તમે પિરવારના વડા અથવા ટપાલનુ ંસરનામું બદલવા માંગતા હો કે જનેો 
ઉપયોગ કાડ રી કરવા માટે કરવામા ંઆવશે.  
 

************** ઉનાળુ P-EBT************** 
 

 
25: ઉનાળ ુP-EBT શુ ંછે?  

જ: તે ઉનાળામા ં કૂલના બાળકો માટે P-EBT ના વધારલેા લાભો છે.  

  
26: ઉનાળ ુP-EBT લાભો માટે કોણ પા  છે?  

જ: વમ ટ પિરવારોના િવ ાથ ઓ કે જઓે શાળા વષ 2021-2022 દરિમયાન પા  હતા અન ેજઓે જૂન સુધીમા ં
વમ ટની શાળામા ંનોધંાયેલા હતા. પા  િવ ાથ ઓ એ છે જઓે િન:શુ ક અથવા ઓછા ભાવ ેભોજન માટે પા  છે 
અથવા જોગવાઈ 2 અથવા CEP હેઠળ િન:શુ ક સવારનો ના તો અન ેબપોરનુ ંભોજન પૂ ં  પાડતી શાળામા ંભણ ેછે. 

  
27: મારો પિરવાર પા  છે કે કેમ ત ેહંુ કેવી રીત ેશોધી શકંુ છંુ?  

જ: તમારો િવ ાથ  પા  છે કે નહી ંતે તમારા િવ ાથ ની શાળા રા  ારા પૂરા પાડવામા ંઆવેલા માપદંડોના આધાર ે
ન ી કરશ.ે શાળા પાસ ેફાઇલ પરની માિહતી સાચી છે તે સુિનિ ત કરવા માટે શાળા તમારો સપંક કરી શકે છે. કૃપા 
કરીન ેતેમની િવનંતીનો જવાબ આપો. જો તમે પા  છો, તો તમન ેDCF તરફથી એક પ  મળશ ેજ ેતમન ેલાભ કેવી રીતે 
અન ે ાર ેમળશ ેતે સમ વ ેછે.  

  
28: જો અમે પા  હોઈશંુ તો આ લાભો અમન ેકેવી રીતે મળશે?  

જ: જો હાલમા ંતમન ેEBT કાડ પર 3SquaresVT મળે છે તો તમને તે કાડ પર P-EBT લાભ રી કરવામાં આવશે. જો તમે 
પહેલેથી જ P-EBT કાડ મળેલંુ હોય તો તમને તે કાડ પર P-EBT લાભ રી કરવામા ંઆવશ.ે જો ના, તો તમન ેએક ખાસ P-
EBT કાડ મળશે. કૃપા કરીન ેતમા ં  P-EBT કાડ ળવો.  

  
29: ઉનાળાના લાભો ાર ે રી કરવામા ંઆવશ?ે  

જ: ઉનાળ ુP-EBT લાભોના બ ેરાઉ ડ રી કરવામાં આવી ર ા છે: 
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 એવા િવ ાથ ઓ કે જઓે પહેલેથી જ િન:શુ ક/ઓછા ભાવના ભોજન માટે પા  છે અથવા જૂન સુધી CEP અથવા 
જોગવાઈ 2 હેઠળની શાળામા ંભણે છે તેમના માટે ઉનાળ ુP-EBT લાભોનો થમ રાઉ ડ ઑગ ટ 2022મા ં રી 
થશ ેએવી અપે ા છે.  

 જૂન 2022 સુધીમા ંવમ ટની શાળામાં નોધંાયેલા િવ ાથ ઓ માટે પરંતુ જઓે ઉનાળાના સમયગાળા દરિમયાન 
િન:શુ ક/ઓછા ભાવના ભોજન માટે પા  છે તેઓને સ ટે બર 2022માં લાભો રી કરવામાં આવશે. 

  
 

30: િન:શુ ક/ઓછા ભાવના ભોજન માટે અર  કરવા અન ેઉનાળ ુP-EBT મેળવવાના હેતઓુ માટે ઉનાળાના 
સમયગાળા માટે શુ ં યાનમા ંલેવામાં આવ ેછે?  
જ: જ ેપિરવારો પહેલથેી જ િન:શુ ક/ઓછા ભાવના ભોજન માટે પા  નથી તેઓ 19 ઑગ ટ, 2022 સુધીમા ંકોઇપણ 
સમયે અર  કરી શકે છે અને જો પા  હોય તો તેઓને સમ  ઉનાળામા ંP-EBT લાભ મળશે. જ ેપિરવારો શાળાનુ ંસ  
સમા  થયા પછી અન ેઑગ ટ 19 ના રોજ અથવા તે પહેલા ંિન:શુ ક/ઓછા ભાવના ભોજન માટે અર  કર ેછે તેઓ 
સ ટે બરમા ં રી કરવાના બી  રાઉ ડમાં તેમના ઉનાળુ P-EBT લાભો ા  કરશ.ે ઉનાળુ P-EBT મેળવવાના હેતુસર 
િન:શુ ક/ઓછા ભાવના ભોજન માટે અર  કરવાની છે લી તારીખ 19 ઑગ ટ, 2022 છે. 

  
31: ઉનાળ ુP-EBT લાભની રકમ કેટલી છે?  

જ: ઉનાળુ P-EBT લાભ દરકે પા  બાળક માટે $391 છે. આ એક વખતના સમાન દરના લાભની રકમ છે.  

  
32: પિરવારમાં કેટલા ંબાળકો છે તેન ે યાનમા ંલીધા વગર શુ ંઉનાળુ P-EBT લાભ સરખા ંજ છે?  

જ: ઉનાળુ P-EBT લાભ પા  બાળક દીઠ $391 છે. 

  
33: જો હંુ અમારી શાળાના ેબ એ ડ ગો થળ પરથી મારા બાળક માટે ભોજન મળેવુ ંછંુ અથવા અ ય ભોજન 
અથવા ખોરાક ો ામનો ઉપયોગ ક ં  છંુ, તો શુ ંમન ેઉનાળ ુP-EBT લાભ મળે તો માર ેત ેલેવાનું બંધ કરવું પડશ?ે શુ ં
તેનાથી અમે લાભમાંથી ગેરલાયક બનીએ છીએ?  
જ: ના. તમે તે ભોજન હજુ પણ મળેવી શકો છો અને આ લાભ માટે પા  બની શકો છો.  

  
34: મારા બી  બાળકો છે જ ેશાળામાં નોધંાયેલા નથી. શુ ંતઓે લાભ માટે પા  છે?  

જ: ના. ઉનાળાના લાભ સિહત બાળસંભાળ P-EBT લાભ માટે કયા બાળકો પા  છે તેની માિહતી માટે કૃપા કરીન ેચાઇ ડ 
કેર P-EBT FAQs જુઓ. 

  
35: મા ં  બાળક જૂન 2022 માં હાઇ કૂલમાં નાતક થયું છે, શુ ંમા ં  બાળક પા  છે?  

જ: જો તમા ં  બાળક જૂન 2022 મા ંિન:શુ ક/ઓછા ભાવના ભોજન માટે પા  હતંુ, તો તમા ં  બાળક ઉનાળુ P-EBT લાભ 
માટે પા  હશ.ે 

 
36: મા ં  બાળક યઆુરી 2022 ની શ આતમા ંહાઇ કૂલમાં નાતક થયું છે, શુ ંમા ં  બાળક પા  છે? 

જ: ના. ઉનાળુ P-EBT માટે પા  બનવા માટે બાળકની શાળામાં જૂન 2022 સુધીમા ંનોધંણી કરાવવી જ રી છે. તમા ં  
બાળક યઆુરીમા ં નાતક થયુ ંહોવાથી તેન ેજૂનમા ંનોધંાયેલ તરીકે માનવામા ંઆવતંુ નથી. 

 
37: શુ ંમારા બાળકને ઉનાળુ P-EBT માટે પા  બનવા માટે ઉનાળામાં શાળામાં જવંુ પડશ?ે 

જ: ના. ઉનાળા દરિમયાન શાળામાં જવુ ંએ બાળક ઉનાળ ુP-EBT માટે પા  છે કે કેમ તે ન ી કરવા માટેનું પિરબળ નથી. 
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38: શુ ંઉનાળુ P-EBT લાભોનો ખચ ન કરવામાં આવ ે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. 
 

39: મા ં  બાળક િન:શુ ક અને ઓછા ભાવના ભોજન માટે પા  છે પરંતુ શાળા વષ 2021-2022 માટે કૂલમાં જઈન ે
ભણી ર ું હતુ,ં તો શુ ંમા ં  બાળક ઉનાળ ુP-EBT માટે પા  છે? 

જ: હા. પા તા એ િન:શુ ક/ઓછા ભાવના ભોજન માટેની પા તા પર આધાિરત છે.  
 

40: મન ેઉનાળ ુP-EBT અગં ેવધુ ો છે. હંુ વધુ ાથંી ણી શકંુ છંુ?  
જ: વધુ માિહતી માટે અહી ં ઓ https://dcf.vermont.gov/esd/covid19/P-EBT અથવા 1-800-479-6151 િવક પ 7 
પર કૉલ કરો. કૃપા કરીને તમારા િવ ાથ ની શાળાનો સપંક કરો જો તમન ેતમારા િવ ાથ ની િન:શુ ક અન ેઓછા ભોજન 
માટેની પા તા અંગે ચો સ િચંતાઓ હોય અથવા તમે પિરવારના વડા અથવા ટપાલનુ ંસરનામું બદલવા માંગતા હો કે 
જનેો ઉપયોગ કાડ રી કરવા માટે કરવામાં આવશ.ે  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


