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 (FAQs)سواالت مکرر پرسیده شده 

ی مکتب     EBTدرباره کارت   (P-EBT)همه گیر

   (2023اپریل  4آپدیت شده بتاری    خ ) 2023-2022برای سال تعلییم 

    چیست؟ P-EBT: 1سوال 

: این یک مزایای غذایی موقت است که توسط دولت فدرال برای کمک به خانواده های که تحت تأثیر بسته شدن جواب

ی های مکتب به دلیل کووید حاضر     قرار گرفته تایید شده است.  19-مکاتب و غیر

 
ایط مزایای 2سوال       یم باشد؟ P-EBT: چکیس واجد شر

 تحت برنامه میل غذا چاشت مکتب، وعده خانواده جواب: 
ً
ر که معموال های غذایی رایگان  های ساکن ورمونت با متعلمیر

 به سوال شماره یا ارزان را در مکتب دریافت یم
ً
های غذایی عمویم مکتب در این سال تعلییم  درباره وعده 3کنند )لطفا

ر مراجعه کنید(. مزایا برای یک ماه موجود است اگر:     نیر

ی  • حاضر    ومؤجه مرتبط با کووید در جریان آن ماه باشد،   متعلم دارای غیر

ایط" باشد.  P-EBTمتعلم برای  •   P-EBTبه پالن ایالت مراجعه کنید تا بیاموزید که چگونه یک مکتب برای "واجد شر
ایط یم شود:      .EBT-https://dcf.vermont.gov/esd/Pواجد شر

 

ایط بودن 3سوال  را تحت  P-EBT: درباره غذاهای عمویم مکتب در ورمونت چه؟  آیا این موضوع واجد شر

   تاثیر قرار میدهد؟

 را برای وعده های غذایی  2022) 151قوۀ مقننه ورمونت قانویر را تصویب کرد، قانون    جواب: 
(، که بودجه ایالتی

عمویم مکتب در ورمونت در تمام مکاتب دولتی و بعضر از مکاتب مستقل فراهم یم کند.  به این معتر است که هر 

کت یم کنند و مطابق  یا بند   CEPمکتب دولتی در ورمونت و بعضر مکاتب مستقل در برنامه میل غذاچاشت مکتب شر

ایط باشد )به سوال شماره   2023-2022سال تعلییم  را در   2شماره   2فعالیت یم کنند.  هنگایم که هر مکتب واجد شر

ر این مکاتب که به دالیل مرتبط با کووید مکتب را از دست میدهند، مزایای   P-EBTدر فوق مراجعه کنید(، همه متعلمیر

کت  در مکاتب مستقبرای روزهای که از دست داده اند دریافت یم کنند.    یل که در برنامه میل غذاچاشت مکتب شر

ر تنها در صوریی از این مزایا برخوردار های غذایی مکتب هزینه یمها برای وعدهکنند و از خانوادهیم ند، متعلمیر گیر

ایط دریافت وعده     های غذایی رایگان یا ارزان باشند. خواهند شد که واجد شر

 
ز یم کند؟4سوال  ی مؤجه مرتبط با کووید را تعییر حاضز ایط غیر ی شمولیت واجد شر ز      : چه چیر

ی مؤجه از مکتب در جریان ماه به ییک از دالیل ذیل یم باشد: جواب:  حاضر ی مرتبط با کووید به معنای غیر حاضر   غیر

  مثبت یا مریضر احتمایل کووید-کووید  •

  شناسایی تماس نزدیک با یک فرد مبتال به کووید مثبت، •

ر و/یا تست کووید را متلزم یم سازد، یا •   عالیم کووید که نیاز به قرنطیر

ی از راه دور به دالیل مرتبط با کووید، از •  بسته شدن پالن نشده صنف دریس، صنف یا مکتب، یا انتقال به یادگیر

ه است.  جمله موارد مثبت، کمبود کارکنان   در نتیجه کووید، نیاز به انجام ردیایی تماس و غیر

https://dcf.vermont.gov/esd/P-EBT
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 مراجعه   •
ً
ی های مرتبط با کووید، لطفا حاضر  درباره غیر

کنید به   برای معلومات بیشیی

-for-absences-related-covid19-of-https://education.vermont.gov/documents/definition

 tsbenefi-pebt-issuing-of-purposes 

 

ز شدن پیپ آب یا خرابی سیستم مرکز گریم بسته 5سوال   یا به دلیل شکسی 
ز
: مکتب ما به دلیل یک روز برف

ز را برای   بود.  ایط یم سازد؟ P-EBTآیا این حالت متعلمیر     برای آن روزهای از دست رفته واجد شر

، تنها بسته شدن مکتب به دلیل کووید حساب یم شود.   جواب:      نخیر

 

؟6سوال  ایط یم باشد یا خیر     : چگونه پیدا کنم که آیا خانواده من واجد شر

ر یم کند که آیا متعلم شما واجد   جواب:  مکتب متعلم شما بر اساس معیارهای ارایه شده توسط ایالت ورمونت تعییر

ر شود که معلومات صحیح را در فایل د تا مطمیر . ممکن است مکتب با شما تماس بگیر ایط است یا خیر یا دوسیه شما  شر

 به درخواست آنها جواب بدهید. 
ً
ایط هستید، یک مکتوب از دیپارتمنت اطفال و خانواده ها  دارند. لطفا اگر واجد شر

(DCF .ی    ح یم کند  و زمان دریافت مزایا را تشر
ی

      ( دریافت خواهید کرد که چگونیک

 

ی های مرتبط با کووید که بعد از   حاضر ر برای غیر  توجه داشته باشید که متعلمیر
ً
دهد، به دلیل  یم رخ یم  11لطفا

 انقضای وضعیت اضطراری صحت عامه فدرال، مزایا دریافت نخواهند کرد.   

 
آیا  ( دریافت کردم، اما دیگر آن را ندارم. 22-2021در سال تعلییم گذشته ) P-EBT: من یک کارت 7سوال 

    این یک مشکل است؟

راهنمای ها در مکتوب های اطالعیۀ مزایا که   دیپارتمنت اطفال و خانواده یک کارت بدیل برایتان ارسال یم کند.  جواب: 

ممکن است    ارید. اگر یک کارت جدید دریافت گردید آن را نگهد  شوند. شوند گنجانیده یمصادر یم  2023در اپریل 

ی به آن اضافه شود زیرا در این سال تعلییم بیش از یک بار پرداخت وجود دارد.    مزایای بیشیی

 
 وجود دارد؟    P-EBT: آیا امسال مزایای تابستانی 8سوال 

-Pقانون مجاز به پرداخت مزایای  برای اطفال مکتب در تابستان است.   P-EBTتابستانی، گسترش مزایای   P-EBTجواب: مزایای 

EBT  به اطفایل که بشکل حضوری به مکتب یم روند، اجازه یم دهد تا مزایای تابستایرP-EBT   در تابستان امسال

  یم به پایان برسد.    11پرداخت شود، حتی اگر وضعیت اضطراری صحت عامه فدرال در 

  
 تابستانی می باشد؟   P-EBT: چه کسی واجد شرایط مزایای  9سوال 

واجد شرایط بودند و از ماه می در یک مکتب در ورمونت  2023-2022جواب: خانواده های ورمونت با متعلمین که در جریان سال تعلیمی 

غذایی رایگان یا ارزان قیمت هستند یا در  مکتبی  ثبت نام کرده بوده اند.  متعلمین واجد شرایط کسانی هستند که واجد شرایط دریافت وعده های

ارایه می کند.  متعلمین مکتب خانگی  و متعلمین که  CEPیا   Provision 2شرکت می کنند که نان صبح و نان چاشت رایگان را از طریق 

ایطدر مکتب های    کت نیم کنند، واجد شر  یستند.  تابستانی ن  P-EBT که در برنامه های غذای   مکتب فدرال شر

  

    : مزایا چه وقت صادر یم شود؟10سوال 

وری صادر خواهد شد.  مزایای   2023در اپریل  2023ایل جنوری   2022سپتمیی دوره اول مزایا برای  جواب:  برای فیی
وری تا صادر شود.   2023پالن شده اند تا در آگست  2023یم   11ایل   2023  با صدور مزایای فیی

 11مزایای تابستایر

 صادر یم شود.  2023یم در آگست  

 

https://education.vermont.gov/documents/definition-of-covid19-related-absences-for-purposes-of-issuing-pebt-benefits
https://education.vermont.gov/documents/definition-of-covid19-related-absences-for-purposes-of-issuing-pebt-benefits


3 
 

  چقدر است؟   P-EBT: مزایای 11سوال 

ی موجه مرتبط با کووید داشته باشد.    P-EBT ، $8.18مزایای   جواب:  حاضر برای  هر روزی است که یک متعلم غیر

ایط  این مقدار یک مزایای برای یک بار است.  $ است.  120مزایای تابستایر برای هر طفل واجد شر

    ضف نظر از تعداد اطفال خانواده یکسان است؟ P-EBT:آیا مزایای 12سوال 
ی موجه مرتبط با کووید در هر ماه    جواب:  حاضر مقدار مزایای ماهوار برای هر متعلم بر اساس تعداد روزهای غیر

ر یم شود.  ایط   جداگانه تعییر باشد،  P-EBTخانواده ها بر اساس تعداد روزهای که در هر ماه هرطفل خانواده واجد شر

    $ مزایای یکبارۀ ثابت. 120مزایای تابستایر برای هر کودک یکسان است،    ای متفاویی دریافت خواهند کرد. مزای

 
ز دو خانواده تقسیم شده است. 13سوال       مزایا را چکیس دریافت یم کند؟  : شپرست  متعلم من بیر

ر گردیده، ارسال یم   جواب:  مزایا به بزرگسال که منحیث " شپرست اصیل خانواده" توسط مکتب متعلم تعییر

ممکن است این شخص همان بزرگسایل باشد که یک درخواستی رایگان و ارزان برای متعلم ارسال کرده است، یا   شود. 

ها تماس در ماه جنوری با خانوادهمکاتب   بزرگسایل که به عنوان تماس اصیل در سیستم مکتب ذکر شده است. 

ند تا تأیید کنند چه کیس باید به یم اگر "رئیس خانواده" نیاز به تجدید     عنوان " رئیس خانواده" در لیست درج شود. گیر

ید.   با مکتب تماس بگیر
ً
        یا آپدیت داشته باشد، لطفا

 
    ؟: یا این مزایا چه یم توانم بخرم14سوال 

ببینید:    USDAدر ویب سایت خریداری کنید  P-EBTرا که یم توانید با مزایای   اقالم غذایی لیست    جواب: 

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

 
    خود را استفاده کنم؟  P-EBT: در کجا یم توانم کارت 15سوال 

ایط در هر موقعیتی که  جواب:  را یم پذیرد،  3SquaresVTشما یم توانید آن را بخاطر خرید اقالم غذایی واجد شر

، سوپرمارکیت ها، فروشگاه های رفایه و بسیاری از مارکیت های  استفاده کنید. این شامل فروشگاه های مواد غذایی

ر در ورمونت یم شود.   در ویب سایت دیپارتمنت اطفال و  خانواده ها بیشیی بیاموزید  دهاقیر

https://dcf.vermont.gov/benefits/ebt.     

 
    آیا این مزایا را بدست یم آورم؟  : من اطفال مکتتی ندارم. 16سوال 

 از طریق برنامه میل غذاچاشت مکتب وعده  جواب: 
ً
های این مزایا ضف برای خانواده های است که اطفال شان معموال

ر که  غذایی رایگان یا ارزان را در مکتب دریافت یم ر برای متعلمیر ی مرتبط با کووید و همچنیر حاضر کنند و اکنون به دلیل غیر

ایط الزم ذکر شده در سوال         را دارند باید این غذا ها را در خانه بخورند.  16در خانه درس یم خوانند و شر

 
      : آیا این مزایا ضف برای کودکان مکتب دولت  است؟17سوال 

کت یم کنند و اطفال در آن مکاتب ممکن   جواب:  . بعضر از مکاتب مستقل در برنامه میل غذاچاشت مکتب شر نخیر

ایط دریافت این مزایا باشند.  کت نیم    است واجد شر اما، بسیاری از مکاتب مستقل در برنامه میل غذاچاشت مکاتب شر

ایط نیم باشند.  ر آنها واجد شر  کنند و متعلمیر

 
ایط این مزایا یم شویم؟  : طفل من امسال در خانه درس یم خواند. 18سوال      آیا ما واجد شر

ایط دریافت مزایای   جواب:  در این سال تعلییم بر اساس راهنمای های جدید دولت   P-EBTشما ممکن است واجد شر

ایط مزایای  ر ذیل که در خانه درس یم خوانند ممکن است واجد شر  در این سال باشند:  P-EBTفدرال باشید.  متعلمیر

https://www.fns.usda.gov/snap/eligible-food-items
https://www.fns.usda.gov/snap/eligible-food-items
https://dcf.vermont.gov/benefits/ebt
https://dcf.vermont.gov/benefits/ebt
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 سال تعلییم  •
ی

 ثبت نام شده باشد   2023-2022متعلم که از طریق اداره تعلیمات در درس خانیک

ر که قبل از   2020جنوری  27متعلم که مدیی بعد از  •  ثبت نام کرده باشد )متعلمیر
ی

جنوری    27در درس خانیک

ایط نیم باشن 2020  ثبت نام کرده باشند واجد شر
ی

 د( در درس خانیک

کت نکرده باشد، یا به این دلیل که از جنوری  •  بشکل حضوری در یک مکتب ورمونت شر
ً
  2020اگر متعلم قبال

 در ورمونت آمده باشد یا طفل در این سال تعلییم در کودکستان، صنف اول یا دوم است،  
ی

به تازگ

والدین/شپرست تصدیق نامه را تکمیل کنند و اظهار نمایند که  طفل انها در این سال تعلییم به دلیل نگرایر در  

 مورد کووید در خانه درس یم خوانده است.  

 
 ثبت نام کرده اند، برای دریافت مزایای  19سوال 

ی
: آیا خانواده های که از طریق اداره تعلیمات در درس خانگ

P-EBT در این سال تعلییم باید درخواست  بدهند؟   
 موجود در فایل یا  جواب: 

ی
. اداره تعلیمات و دیپارتمنت اطفال و خانواده ها از معلومات ثبت نام در درس خانیک نخیر

 استفاده خواهند کرد.  از آنجایی که تمام مکاتب دولتی در ورمونت از  P-EBTدوسیه برای صدور مزایای  
ی

درس خانیک

ایط ذکر وعده های غذایی رایگان ارایه یم نما CEPو   2طریق بند  ر که در خانه درس یم خوانند شر یند، همه متعلمیر

ایط بودن برای وعده های غذایی رایگان و ارزان مکتب    18شده در سوال  
را برآورده کنند، بدون نیاز به اثبات واجد شر

لومات  یم توانند مزایا را دریافت کنند.  اداره تعلیمات در صورت موجودیت هرگونه سوال در مورد ثبت نام یا مع

ر برای تکمیل نمودن تصدیق برای آن عده خانواده های که  تماس موجود در فایل یا دوسیه اداره تعلیمات  و همچنیر

باید آنها را تکمیل کنند تا تایید نمایند که طفل شان در سال جاری به دلیل نگرایر کووید در خانه درس یم خوانند، با 

 تماس خواهد گرفت
ی

 . خانواده های مکتب خانیک

 
 چقدر است؟  P-EBT: مزایای سوال20

ی
    درس خانگ

   جواب: 
ی

 از طریق اپریال در ماه برای هر ماه از سپتمیی تا    $143.15مزایای درس خانیک
ی

ست که متعلم در درس خانیک

AOE   .است زیرا به دلیل پایان وضعیت اضطراریصحت عامه فدرال، به  $58.56مزایا برای ماه یم ثبت نام یم کند

ر موجود نیم باشد.  قانون فدرال   نیر
نسبت امتیاز داده شده است.  مزایا برای ماه جون موجود نیست.  مزایای تابستایر

 ثبت نام کرده اند را مجاز  P-EBTکه اجازه پرداخت 
ی

ر که در درس خانیک یم کند، هیچ گونه  را به خانواده های با متعلمیر

را پس از پایان وضعیت اضطراری صحت عامه  فدرال اجازه نیم دهد.   P-EBTپرداخت 

 
 چه وقت صادر یم شود؟  P-EBT: مزایای 21سوال 

ی
    درس خانگ

 به صورت یکجا در ماه یم  جواب: 
ی

 خواهد بود.   یم 11صادر یم شود و شامل مزایای سپتمیی تا  2023مزایای درس خانیک

 
حاضز باشد، ما غذاها را بسته بندی کرده و روان یم کنیم یا  22سوال  ز غیر :وقت  مکتب بسته باشد یا طفل نیر

را دریافت یم کنم آیا آن را متوقف کنم؟ آیا  P-EBTاگر من مزایای   مکتب غذاها را به خانه ارسال یم کند. 

ایط برای مزایا یم سازد؟     آن ما را غیر واجد شر

ی از راه دور غذا دریافت یم جواب:  ر که برای روزهای یادگیر . متعلمیر ایط دریافت مزایای نخیر -Pکنند، همچنان واجد شر

EBT  .ایط دریافت این مزایا باشید.   یم باشند        شما همچنان یم توانید آن وعده های غذایی را دریافت کنید و واجد شر

 
 ثبت نام نکرده اند. : من اطفایل دیگری دارم که در مکت23سوال 

ی
ایط   ب یا درس خانگ آیا آنها واجد شر

    مزایا یم باشند؟

. این مزایا ضف برای اطفایل یم باشد که در یک مکتب ثبت   جواب:   در برنامه میل نخیر
ً
نام کرده باشند که معموال

کت یم   از طریق اداره تعلیمات ثبت غذاچاشت مکتب شر
ی

اییط که در درس خانیک ر واجد شر نام کرده باشند  کنند یا متعلمیر

     را برآورده یم نمایند.  16که معیارهای سوال 
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کت 24سوال  : اطفال من در یک مکتب مستقل درس یم خوانند که در برنامه میل غذای چاشت مکتب شر

ایط دریافت وعده های غذابی رایگان یا ارزان نبودند، اما وضعیت ما اکنون   واجد شر
ً
یم کند.  اطفال من قبال

    دریافت کنم؟  P-EBTتغییر کرده است. آیا یم توانم 

     اگر وضعیت مایل شما تغییر کرده است، پیشنهاد یم کنیم برای موارد ذیل تقاضا دهید:  جواب: 

• 3SquaresVT -  ایط دریافت وعده های غذایی رایگان در مکتب  اگر مزایای ماهوار دریافت یم کنید، طفل شما واجد شر

 درخواستی دادن را از ویب سایت دیپارتمنت اطفال و  P-EBTیم باشد و ممکن است مزایای 
ی

دریافت کند. چگونیک

 . https://dcf.vermont.gov/benefits/3SquaresVT خانواده پیدا کنید 

مکتب طفل تان یا از ویب سایت اداره تعلیمات دریافت کنید:    رخواستی را از د – غذاهای رایگان و ارزان •

https://education.vermont.gov/   درخواستی های تایید شده که به مکتب شما ارسال شده باشد ممکن است

ایط دریافت مزایا تا سپتمیی   نماید.  2022خانواده شما را واجد شر

 
    : اگر این مزایا را نخواهم چطور خواهد شد؟25سوال 

کت نکنید، یا:   جواب:  اک داوطلبانه است. اگر تصمیم گرفتید که شر     اشیی

    یاخود استفاده نکنید.  3SquaresVT EBTاز مزایای اضافر صادر شده در کارت  •

ر آن دور بیندازید.   P-EBT کارت • صادر شده مخصوص خود را با بریدن نوار مقناطییس و روی کارت به روشر مطمی 

      د را به شخص دیگری بدهید. شما نیم توانید کارت خو 

 
  ؟در صورت مرصف نشدن انقضاء یم یابد P-EBT: آیا مزایای 26سوال 

   انقضاء یم یابد.  P-EBTروز، مزایای  274بیل. در صورت عدم استفاده از کارت در مدت    جواب: 

 
    در کجا یم توانیم بیشی  بدانم؟  : من سواالت بیشی  دارم. 27سوال 

 یا به شماره  EBT-https://dcf.vermont.gov/esd/P برای معلومات بیشیی مراجعه کنید به   جواب: 

ایط بودن متعلم خود برای دریافت وعده  7گزینه   1-800-479-6151 ید. اگر نگرایر خایص در مورد واجد شر تماس بگیر

را که برای صدور کارت استفاده یم شود تغییر  های غذایی رایگان و ارزان دارید یا یم خواهید رئیس خانواده یا آدرس ُپستی 

ید.   با مکتب متعلم خود تماس بگیر
ً
     دهید، لطفا

https://dcf.vermont.gov/benefits/3SquaresVT
https://education.vermont.gov/student-support/nutrition/school-meals-information-for-families-and-caregivers/apply-for-free-and-reduced-lunch
https://education.vermont.gov/
https://dcf.vermont.gov/esd/covid19/P-EBT
https://dcf.vermont.gov/esd/P-EBT

