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ي د وبا وون تنې EBT (P-EBT  )( د   ) FAQsپه اړه په مکرر ډول مطرح شوې پو
 - او -

ي د ماشومانو لپاره د دوبي  وون  (**نوی!)   P-EBTد 

سټ  وونيز کال (  2021-2022    )2022مه،   5د ا

تنه:  ۍ پو    ه ته وايي؟ P-EBTلوم

A: اړوند  19-دا د فدرالي حکومت له خوا تصويب شوی مؤقت غذايي امتياز دی چې له هغو کورنيو سره مرسته کوي چې د کووٻ
ي کې د غيرحاضرۍ له امله اغېزمنې شوې دي.  وون يو د بندٻدو او په   وون

  
تنه: د  وک په شرايطو برابر دي؟   P-EBTدويمه پو  د امتيازاتو لپاره 

A  :  رام مطابق په معمول ي د غرمن د ملي پرو وون ي کې د  وون د وٻرمون هغه کورن چې داسې زده کوونکي ولري چې په 
 ډول وړيا يا ارزانه خواړه ترالسه کوي. امتيازات د يوې مياشتې لپاره موجود دي که چېرې: 

 ه يوه ورځ د کووي اړوند معذوره   اوغيرحاضري ولري،  زده کوونکي په ياده مياشت کې ل تر ل

  ی د وون والي په اړه  P-EBTد لپاره ”په شرايطو برابر“ وي.  P-EBTد زده کوونکي  رن لپاره په شرايطو د برابرٻدو د 
ورئ:     .EBT-https://dcf.vermont.gov/esd/covid19/Pد ايالت پالن و

 
ي؟   ل کې تنه: کومه غيرحاضري د کووي اړوند معذوره غيرحاضري   درٻيمه پو

A ::خه معذوره غيرحاضري ي  وون    د کووي اړوند غيرحاضري يعنې د الندې داليلو له امله د مياشتې په جريان کې له 

 ،کل شوې ناروغي   د کووي مثبته پايله يا د کووي ا

  خه د تماس تشخيص، په کووي باندې له اخته کس سره دې    له ن

 ې چې قرنطين او/يا د کووي آزموينې ته اړتيا ولري، يا   د کووي داسې ن

  ون د ارنې د ترسره کولو د اړتيا او داسې نورو په  ت، د اړيکو د  و، د کووي په پايله کې د کارمندانو د کم د مثبتو پې
ي بندٻدل.کووي د اړونده داليلو له امله د پالن خالف د  وون ي، صنف يا    ول

 
ل شوی و. آيا په هماغه مياشت کې دا  ې يا د اوبو د پايپ د چاودٻدو له امله ت ی د واورينې ور وون تنه: زموږ  لورمه پو

ه د دې سبب کېدی شي چې زده کوونکي د   لپاره په شرايطو برابر شي؟   P-EBTپې
A :  .ي ه شمېرل کې ي بندٻدل د معذورې غيرحاضرۍ په تو وون  نه، يوازې د کووي اړوند داليلو له امله د 

 
 
 
 

ه پوهېدی شم چې آيا زما کورن په شرايطو برابره ده کنه؟  ن تنه. زه  مه پو  پن
A  : ی به د هغه معيار په اساس چې د وٻرمون ايالت له خوا چمتو وون ي چې آيا    ستاسو د زده کوونکي  نده ک ر شوی، دا 

ي چې هغوی په فايل  و دا يقيني ک ايي له تاسو سره اړيکه ونيسي تر ی  وون ستاسو زده کوونکی په شرايطو برابر دی کنه. 
ئ.  واب ورک تنې ته  ان سره لري. په مهربان سره د هغوی غو که چېرې تاسو په شرايطو برابر   کې سم معلومات له 

ې (   ياست، تاسو به د ان ه  DCFماشومانو او کورنيو له  ن نده شوې چې تاسو به  ر ئ چې دا پکې  خه ليک ترالسه ک  (
 او کله امتيازات ترالسه کوئ. 
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تنه: ما په تېر ( مه پو وونيز کال کې د 21-2020شپ  (P-EBT .ر نور دا کارت نه لرم ، م آيا دا يوه   کارت ترالسه ک
   ستونزه ده؟

A :DCF    س کې وونې به د امتيازاتو د خبرتيا په ليک کې چې په اپرٻل او ا کوالی شي تاسو ته بل کارت واستوي. الر
ايي په دغه  . ي، موجودې وي. په مهربان سره خپل نوی کارت وساتئ که چېرې مو ترالسه ک کارت کې اضافي مرستې  خپرٻ

وونيز کال کې به تر يوه ډٻره تادياتي دوره شتون ولري. که چې په دغه    جمعه شي 

 
ي؟  تنه: امتيازات به کله ورکول کې  اوومه پو

A : مبر د ۍ دوره تادياتمودې  2022تر جنوري   2021سپ ي.  2022د  لپاره لوم د کال د اپرٻل په وروستيو کې ورکول کې
ي.   مودې 2022تر جون  2022فبروري  س کې ورکول کې  لپاره امتيازات په ا

 
تنه: د  ومره دي؟   P-EBTاتمه پو  امتيازات 

A :  :د مياشتنيو امتيازاتو مقدار د کووي اړوند غيرحاضريو د اوږدوالي د اوسط په اساس دی 
  مبر  39.90مودې لپاره هره مياشت $ 2022تر جنوري   2021د سپ
  48.78کال له فبروري تر جون پورې هره مياشت $ 2022د   

 
تنه: آيا د   امتيازات پرته له دې چې د کورن د ماشومانو شمېر په پام کې ونيول شي، يو شان دي؟   P-EBTنهمه پو

A :  د مياشتني امتيازتو اندازه په شرايطو برابر د هر ماشوم لپاره يو شان ده. کورن به د هغو مياشت د شمېر په اساس چې
ي.  لپاره په شرايطو برابر و، متفاوت امت  P-EBTپکې د کورن هر ماشوم د   يازات ترالسه ک

 
وک به امتيازات ترالسه کوي؟  تنه: زما د ماشوم پالنه د دوو کورنيو تر من وٻشل شوې ده.   لسمه پو

A :  ه“ ثبت شوی ي په واسطه ”د کورن د مشر په تو وون ي چې د زده کوونکي د  امتيازات به هغه بالغ کس ته استول کې
ايي هغه   تنليک سپارلی وي، يا  وي. دا کېدی شي هغه بالغ کس وي چې د زده کوونکي لپاره يې د وړيا او ارزانه خوړو غو

ي په سيستم کې د اساسي  وون ي له کورنيو سره په فبرورۍ مياشت  بالغ کس وي چې د  وون ه ثبت شوی وي.  اړيکې په تو
ه ثبت شي. که اړتيا وي چې ”د کورن مشر“ بدل  وک بايد ”د کورن د مشر“ په تو ي چې  و دا تاييد ک کې اړيکه نيسي تر 

ي سره اړيکه ونيسئ.   وون ئ له   شي، مهرباني وک

 
تنه: زه په دغو امتيازاتو  ه پېرلی شميوولسمه پو  ؟ سره 

A :چې تاسو کوالی شئ په خپلو   د هغو خوراکي توکو لېستP-EBT  امتيازاتو سره يې وپيرئ، دUSDA  :ورئ ه و پر وٻب پا
items-food-https://www.fns.usda.gov/snap/eligible . 

 
تنه: زه چېرې کوالی شم له خپل  م؟  P-EBTدوولسمه پو خه استفاده وک  کارت 

A : ای کې چې خه په استفادې سره په شرايطو برابر   3SquaresVTتاسو په هر هغه  ي کوالی شئ له دې کارت  منل کې
ي، او په وٻرمون کې  شمېر د  ونه، د هوساينې پلورن ي، سوپرمارکې خوراکي توکي وپېرئ. په دې کې د خوراکي توکو پلورن

ونه شامل دي. نور معلومات د  رانو مارکې ه د  DCFبز لېنک له  https://dcf.vermont.gov/benefits/ebtپر وٻب پا
ئ.    الرې ترالسه ک

 
م؟   ي کې ماشومان نه لرم. آيا زه به دغه امتيازات ترالسه ک وون تنه: زه په   ديارلسمه پو

A : رام له الرې وړيا يا ارزانه ي د غرمن د ملي پرو وون نه. دا امتيازات يوازې د هغو کورنيو لپاره دي چې ماشومان يې د 
ي د بندٻدو له امله دغه خواړه په کور کې خواړه ترالسه کوي او اوس اړ دي چې د کووي اړوند غيرحاضرۍ  ول ي يا  وون يا د 

 وخوري. 
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يو کې يوازې د ماشومانو لپاره دي؟ وون تنه: آيا دا په عامه     وارلسمه پو
A  : يو ماشومان کېدی شي د وون رام کې برخه اخلي، او د يادو  يو د غرمن په ملي پرو وون ي د  وون ينې خپلواکه  نه. 

رام کې  يو د غرمن په ملي پرو وون ي د  وون ن شمېر خپلواکه  دغه امتياز لپاره په شرايطو برابر وي. په هر صورت، 
 برخه نه اخلي، او د هغوی زده کوونکي په شرايطو برابر نه دي.

 
تنه لسمه پو ولنې لپاره په شرايطو د برابرٻدو له مقرراتوپن ي چې د  ه کې ن ي به  وون  Provision 2) يا CEP( : هغه 

ولو    زده کوونکو ته وړيا سهارن او غرمن چمتو کوي؟ خه په استفادې سره 
A : ول هغه زده کوونکي به چې د يو کې  وون امتيازات  P-EBTلپاره په شرايطو برابر وي، د هغو مياشتو لپاره  P-EBTپه 

ي د کووي له امله بند شوي وي.  ول ي يا  وون ي چې پکې يې د کووي اړوند غيرحاضري لرلې وي يا د   ترالسه ک

 
وک په معمول ډول د  ي کې هر  وون تنه: زما د ماشوم په  له الرې وړيا سهارن ترالسه کوي.   Provision 2شپاړسمه پو

وک به د  ي؟ امتيازات ترال P-EBTآيا هر   سه ک
A:  يو د زده کوونکو لپاره دي چې په معمول ډول د وون له الرې دواړې  CEPيا  Provision 2نه. امتيازات يوازې د هغو 

ی د  وون له الرې معموالً يوازې وړيا سهارن وړاندې  Provision 2سهارن او غرمن په وړيا ډول وړاندې کوي. که ستاسو 
 لپاره په شرايطو پوره والی به د وړيا او ارزانه غرمن لپاره د هر زده کوونکي د مستحق توب په اساس وي.  P-EBTکوي، د 

 
ول  ولو زده کوونکو ته وړيا خواړه ورکوي. آيا دا په دې مانا ده چې  ی س کال  وون تنه: زموږ  زده کوونکي به اوولسمه پو

 امتيازات ترالسه کوي؟  
A : ی د وون يوال خواړه يا “ Provision 2يا  CEPنه. که ستاسو د ماشوم  ” نه  Universal Mealsله الرې معموالً ن

وړاندې کوي، په دې صورت کې په شرايطو پوره والی به د وړيا او ارزانه خوړو لپاره د هر زده کوونکي د مسحتقتوب په اساس 
ايي د   وي. ي  وون ي، اما په دې سره په  USDAس کال  ولو ماشومانو ته وړيا خواړه ورک خه په استفادې سره  له معافيت 

ي کې د  ي.  P-EBTوون ول زده کوونکي په شرايطو نه برابرٻ  لپاره 

 
ې کوي. آيا موږ د امتيازاتو لپاره په شرايطو پوره يو؟  تنه: زما ماشوم س کال په کور کې زده ک  اتلسمه پو

A : نه. دP-EBT   ې وي چې معموالً د يو کې يې نومليکنه ک وون امتيازات يوازې د هغو زده کوونکو لپاره دي چې په داسې 
ايي ال  ې  ه کې يې نومليکنه ک خه په زده ک رام کې برخه اخلي. هغه زده کوونکي چې له کور  يو د غرمن په ملي پرو وون

خه خواړه ترالسه ک دې سيمه کې د خوړو د پرانېستي محل د موندلو لپاره هم د خوړو له پرانېستو محلونو  ډايل  1-1-2ي. په ن
ئ يا د  ئ:  د خوړو موندونکې USDAک ې ته مراجعه وک  .  da.gov/meals4kidshttps://www.fns.usوٻب پا

 
ی کور ته   وون ی بند يا زما ماشوم غيرحاضر وي، موږ له رستورانت نه خواړه راوړو يا  وون تنه: کله چې  نولسمه پو

م؟ آيا دا ډول کار کول به موږ په  P-EBTخواړه را استوي. که چېرې زه د  امتيازات ترالسه کوم، آيا زه بايد دا کار کول بند ک
ي؟   خه محروم ک  شرايطو له پوره کېدو 

A:  و په ورځ خواړه ترالسه کوي ال هم د خه د زده ک امتيازاتو لپاره په شرايطو   P-EBTنه. هغه زده کوونکي چې له لرې 
ئ او د دې امتياز لپاره په شرايطو برابر وئ. برابر دي. تاسو ال هم کوالی   شئ هغه خواړه ترالسه ک

 
ې. آيا هغوی د امتيازاتو لپاره په شرايطو  ي کې يې نومليکنه نه ده ک وون تنه: زه نور داسې ماشومان لرم چې په  شلمه پو

 برابر دي؟  
A :يو وون يو د   نه. امتيازات يوازې د هغو ماشومانو لپاره دي چې په داسې  وون ې وي چې معموالً د  کې يې نومليکنه ک

رام کې برخه اخلي.    غرمن په ملي پرو

 
تنه: زما ماشومان پخوا نه دي توانېدلي چې د وړيا يا ارزانه خوړو لپاره په شرايطو برابر شي، اما زموږ وضعيت  يوويشتمه پو

م؟  P-EBTاوس بدلون موندلی دی. آيا زه کوالی شم   ترالسه ک
A :وو چې الندې امتيازاتو ته درخواست و ئ:  که ستاسو مالي وضعيت بدلون موندلی وي، موږ تاسو ه  ک
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 3SquaresVT -   ي د وړيا خوړو لپاره په شرايطو برابر دی او وون که تاسو مياشتني امتيازات ترالسه کوئ، ستاسو ماشوم د 
والي په اړه د  P-EBTايي  رن ي. د درخواست د  ه له  DCFامتيازات ترالسه ک پر وٻب پا

https://dcf.vermont.gov/benefits/3SquaresVT .ئ  خه معلومات ترالسه ک

 ئ:  درخواست – وړيا يا ارزانه خواړه خه ترالسه ک ې  وونې د اٻجنس له وٻب پا ي يا د  وون د خپل ماشوم له 
https://education.vermont.gov/ ي ته سپارل شوي دي کېدی شي وون تنليکونه چې ستاسو  . هغه تصويب شوي غو

ي.   2021ستاسو کورن د  مبر پورې د امتيازاتو لپاره په شرايطو برابره ک  کال تر سپ
 

ي؟  ه به کې تنه: که زه دا امتيازات ونه غواړم   دوه ويشتمه پو
A :و ه کوئ چې  ئ: ون داوطلبانه دی. که تاسو پرٻک خه وک  ن به نه کوئ، يو له الندې کارونو 

  خه استفاده مه کوئ چې ستاسو په  يا کې جمعه شوې دي.  3SquaresVT EBTيا له هغو اضافي امتيازاتو 

  تاسو ته دP-EBT  ه ه يې له من ئ او په خوندي تو ل شوی کارت د مقناطيسي پ په پرې کولو سره باطل ک ی درک ان
ئ.    يوسئ. تاسو بايد خپل کارت بل چا ته ورنک

 
تنه: که چېرې له  خه استفاده ونشي، آيا د هغوی د اعتبار موده به ختمه شي  P-EBTدرويشتمه پو    ؟امتيازاتو 

A : خه په و کې استفاده ونشي، د  274هو. که چېرې له کارت  ي.   P-EBTور ه ختمې  امتيازاتو د اعتبار نې

 
م؟   ه زده ک تنې لرم. چېرې کوالی شم نور  تنه: زه نورې پو  لرويشتمه پو

A :EBT-t.gov/esd/covid19/Phttps://dcf.vermon  ئ يا د ډٻرو معلوماتو لپاره   1-800-479-6151ته مراجعه وک
نه لرئ يا غواړئ  ې اندٻ ان ته زنګ ووهئ. که چېرې د وړيا او ارزانه خوړو لپاره د خپل زده کوونکي د مستحقتوب په هکله 

ئ، په مهربان سره د خپل زده خپل د کورن مشر يا   ي بدلون ورک پستي پتې ته چې د کارت د صدور لپاره به کارول کې
ي سره اړيکه ونيسئ.   وون  کوونکي له 

 

 *************  P-EBT************** د اوړي 
 

 
تنه: د اوړي  ه ويشتمه پو  ه ته وايي؟   P-EBTپن

A ي د ماشومانو لپاره د وون ول دي.   P-EBT: دا د اوړي په اوږدو کې د   امتيازاتو غ

   
تنه: د اوړي د  وک په شرايطو برابر دي؟   P-EBTشپږويشتمه پو  امتيازاتو لپاره 

A و او له جون  وونيز کال په جريان کې په شرايطو پوره و   2022-2021: د وٻرمونټ هغه کورن چې داسې زده کوونکي ولري چې د
يو کې نومليکنه کړې ده. په شرايطو برابر زده کوونکي هغه زده کوونکي دي چې د وړيا يا ارزانه   وون خه راپدٻخوا يې د وٻرمونټ په 

ي چې د  ي ته  وون  له الرې وړيا سهارن او غرمن چمتو کوي.  CEPيا  Provision 2خوړو لپاره په شرايطو برابر وي يا داسې 

   
ه پوهٻدی شم چې آيا زما کورن په شرايطو برابره ده کنه؟  اووه  ن تنه. زه   ويشتمه پو

A  نده کړي چې آيا ستاسو زده کوونکی په ر ی به د هغه معيار په اساس چې د ايالت له خوا چمتو شوی، دا  وون : ستاسو د زده کوونکي 
ايي له تاسو سره اړيکه ونيسي  ی  وون ان سره   شرايطو برابر دی او کنه.  و دا يقيني کړي چې هغوی په فايل کې سم معلومات له  تر

واب ورکړئ. که تاسو په شرايطو برابر ياست، تاسو به له   تنې ته  خه داسې ليک ترالسه کړئ   DCFلري. په مهربان سره د هغوی غو
والی او وخت پکې تشرٻح شوی دی.   رن  چې د امتيازاتو د ترالسه کولو 
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ه دغه امتيازات ترالسه کوو؟  اته ويشت ن تنه: که موږ په شرايطو برابر يو، موږ به   مه پو
A  که تاسو دا مهال په :EBT  3کارت سرهSquaresVT  ترالسه کوئ، تاسو ته به دP-EBT   امتيازات په ياد کارت کې جمعه شي. که

په ياد کارت کې جمعه شي. که مو نه وي ترالسه کړی، امتيازات  P-EBTکارت ترالسه کړی وي، تاسو ته به د  P-EBTتاسو له مخکې 

ړی  ان  کارت وساتئ.   P-EBTکارت ترالسه کړئ. په مهربان سره خپل  P-EBTتاسو به 

   
تنه: د اوړي امتيازات به کله ورکول کٻږي؟    نهه ويشتمه پو

A :   د اوړيP-EBT  :امتيازات په دوه دورو کې ورکول کٻږي 

   ه خوا  ه د ا  له جون را  طو برابر دي  ا ه  اره  ارزانه خوړو ل ا اره  له مخ د وړ  Provisionا   CEPد هغو زده کوونکو ل
ۍ دوره  2 ي  لوم ې وي، تمه ک کنه ک یو  نومل ه د   P-EBTوون ازات  .    2022امت ل  اشت  ورک س م ه ا  ال 

   اره  د دو  د    2022د هغو زده کوونکو ل ه او ې وي، اما د اوړي  کنه ک وون  نومل ه  رمون  خوا  د و د ال د جون را
ه   اره  ارزانه خوړو ل ا ه د وړ ازات  ل شوي دي، امت طو برابر  ي.   2022ا اشت  ورکول ک م م ه س  ال 

   
 

تنه: د وړيا/ارزانه خوړو د درخواست او د اوړي د   ه   P-EBTدٻرشمه پو امتيازاتو د ترالسه کولو لپاره کومه موده د اوړي د مودې په تو
 ل کٻږي؟  

A  سټ   2022: هغه کورن چې له مخکې د وړيا/ارزانه خوړو لپاره په شرايطو پوره نه دي، کوالی شي هر وخت چې وغواړې د کال د ا

امتيازات ترالسه کړي. هغه   P-EBTپړ اوړي لپاره به پورې درخواست وکړي، او که چٻرې په شرايطو برابر وي، د بش 19مياشتې تر 

سټ مياشتې په  ي وروسته او د ا وون -Pيا مخکې درخواست کوي، هغوی به خپل د اوړي   19کورن چې د وړيا/ارزانه خوړو لپاره له 
EBT  ٻمبر مياشت کې په دويمه دوره کې ترالسه کړي. د اوړي د خه د وړيا/ارزانه خوړو لپاره د  امتيازاتو په مو P-EBTامتيازات په سپ

سټ مياشتې   2022درخواست وروست موده د  ه ده.  19کال د ا  نٻ
   

تنه: د اوړي  ومره دي؟   P-EBTيو دٻرشمه پو  امتيازات 

A د اوړي :P-EBT  $ ل ثابت مقدار امتيازات دي.   391امتيازات په شرايطو برابر د هر ماشوم لپاره  دي. دا يو 

   
تنه: آيا د اوړي  دوه دٻرشمه   امتيازات پرته له دې چې د کورن د ماشومانو شمٻر په پام کې ونيول شي، يو شان دي؟    P-EBTپو

A د اوړي :P-EBT  $ دي.  391امتياز په شرايطو برابر د هر ماشوم لپاره 

   
ي د خوړو د وٻش ( وون تنه: که چٻرې زه د خپل ماشوم لپاره د  خه خواړه را واخلم يا  Grab and Goدري دٻرشمه پو ) له محلونو 

خه استفاده وکړم، آيا زه بايد د دې لپاره چې د اوړي  رامونو  امتيازت ترالسه کړم، له دې کار   P-EBTله نورو خوړو يا د خوړو له پرو
خه محروم کړي؟    خه ډډه وکړم؟ آيا دا ډول کار کول به موږ په شرايطو له پوره کٻدو 

A والی شئ هغه خواړه ترالسه کړئ او د دې امتياز لپاره په شرايطو برابر وئ.  : نه. تاسو ال هم ک 

   
ي کې يې نومليکنه نه ده کړې. آيا هغوی د امتيازاتو لپاره په شرايطو   وون تنه: زه نور داسې ماشومان لرم چې په  لوردٻرشمه پو

 برابر دي؟  

Aډون د ماشوم پالنې د : نه. په دې باندې د پوهٻدو لپاره چې کوم ماشومان د ا امتيازاتو لپاره په شرايطو برابر  P-EBTوړي د امتيازاتو په 

ورئ.  P-EBTدي، په مهربان سره د ماشوم پالنې د  تنې و  په اړه په مکرر ډول مطرح شوې پو

   
تنه: زما ماشوم د   ه دٻرشمه پو  ی؟  کال په جون کې فارغ شوی، آيا زما ماشوم په شرايطو برابر د 2022پن

A کال په جون کې د وړيا/ارزانه خوړو لپاره په شرايطو برابر و، ستاسو ماشوم به د اوړي  2022: که چٻرې ستاسو ماشوم دP-EBT  
 امتيازاتو لپاره په شرايطو برابر وي. 
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تنه: زما ماشوم د    بر دی؟ کال د جنورۍ په لومړيو کې فارغ شوی، آيا زما ماشوم په شرايطو برا 2022شپږ دٻرشمه پو
A  نه. د اوړي د :P-EBT   ي کې بايد د وون کال له جون راپدٻخوا   2022امتيازاتو لپاره په شرايطو د پوره کٻدو لپاره، ماشوم بايد په 

ل کٻږي.   نومليکنه کړې وي. له دې امله چې ستاسو ماشوم په جنورۍ کې فارغ شوی، د هغوی نومليکنه په جون کې نه 
 

تنه: د دې لپاره چې زما ماشوم د اوړي  امتيازاتو لپاره په شرايطو برابر وي، آيا زما ماشوم بايد د اوړي   P-EBTاووه دٻرشمه پو
ي ته الړ شي؟   وون

A وته کړي آيا ماشوم د اوړي د ور نه دی چې دا په  ي ته ت داسې فک وون ر  لپاره په شرايطو براب  P-EBT: نه. د اوړي په جريان کې 
 دی کنه. 

 
 

تنه: که چٻرې د اوړي له   خه استفاده ونشي، آيا د هغوی د اعتبار موده به ختمه شي؟  P-EBTاته دٻرشمه پو  امتيازاتو 

A  خه په و کې استفاده ونشي،    274: هو. که چٻرې له کارت   امتيازات به بې اعتباره شي.  P-EBTور

 
تنه: زما ماشوم د وړيا او ارزانه خوړو لپاره په شرايطو برابر دی اما د   وونيز کال لپاره يې زده کړې په   2022-2021نهه دٻرشمه پو

 لپاره په شرايطو برابر دی؟  P-EBTحضوري ډول کولې، آيا زما ماشوم د اوړي د  

A  د پوره والي په اساس دی.  : هو. په شرايطو پوره والی د وړيا/ارزانه خوړو لپاره په شرايطو 

 
تنه: زه د اوړي د   تمه پو ه زده کړم؟    P-EBTلوٻ تنې لرم. چٻرې کوالی شم نور   په اړه نورې پو

A د ډٻرو معلوماتو لپاره :EBT-https://dcf.vermont.gov/esd/covid19/P  ته   1-800-479-6151ته مراجعه وکړئ يا
اکئ. که چٻرې د وړيا او ا7زن ووهئ او  زينه و نه لرئ يا مه  ړې اندٻ ان رزانه خوړو لپاره د خپل زده کوونکي د مستحقتوب په هکله 

غواړئ خپل د کورن مشر يا پستي پتې ته چې د کارت د صدور لپاره به کارول کٻږي بدلون ورکړئ، په مهربان سره د خپل زده کوونکي 
ي سره اړيکه ونيسئ.   وون  له 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


