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વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો (FAQs) 

શાળામા ંરોગચાળા માટે EBT વવશ ે(P-EBT) 

શાળાકીય વર્ષ 2022-2023 માટે  (એપ્રિલ 4, 2023ના રોજ અપડેટ કરલે ું))   

પ્રશ્ન1: P-EBT શ  ંછે?    

A: કોપ્રવડ-19-સુંબુંપ્રિત શાળા બુંિ થવાથી અને શાળામાું ગેરહાજરીને કારણ ેિભાપ્રવત થયેલા ક ટ ુંબોને મદદ 

કરવા માટે તે ફેડરલ સરકાર દ્વારા મુંજૂર કરાયેલ અસ્થાયી િોરણે મળતા ભોજનના લાભ છે.    

 
પ્રશ્ન2: P-EBT લાભો માટે કોણ પાત્ર છે?     

A: રાષ્ટ્ર ીય શાળા મધ્યાહન ભોજન કાયષક્રમ હેઠળ સામાન્ય રીતે શાળામાું મફત અથવા ઓછા ભાવ ેભોજન 

મેળવતા પ્રવદ્યાથીઓ સાથ ેવમોન્ટના ક ટ ુંબો(કૃપા કરીન ેઆ શાળા વર્ષમાું સાવષપ્રિક શાળા ભોજન પ્રવશે િશ્ન3 

પણ જ ઓ). લાભો એક મપ્રહના માટે ઉપલબ્િ છે જો:   

• તે મપ્રહના દરપ્રમયાન પ્રવદ્યાથીની માફી અપાયેલી કોપ્રવડ-સુંબુંપ્રિત ગેરહાજરી હતી, અને   

• પ્રવદ્યાથીની શાળા P-EBT માટે “યોગ્યતા” િરાવે છે. P-EBT માટે શાળા કેવી રીત ેપાિ બન ેછે તે જાણવા માટે 

રાજ્યની યોજના જ ઓ: https://dcf.vermont.gov/esd/P-EBT.  

 

પ્રશ્ન3: વમોન્ટમાં સાવવવત્રક શાળા ભોજન વવશ ેશ ?ં  શ  ંઆ P-EBT યોગ્યતાને અસર કર ેછે?   

A:  વમોન્ટની પ્રવિાનસભાએ કાયદો 151 (2022) પસાર કયો છે, જ ેવમોન્ટમાું તમામ જાહેર શાળાઓ અને 

કેટલીક આત્મપ્રનભષર શાળાઓમાું સાવષપ્રિક શાળા ભોજન માટે રાજ્ય ભુંડોળ પૂરું  પાડે છે.  આનો અથષ એ થયો 

કે વમોન્ટની દરકે જાહેર શાળા અને કેટલીક આત્મપ્રનભષર શાળાઓ રાષ્ટ્ર ીય શાળા મધ્યાહન ભોજન કાયષક્રમમાું 

ભાગ લઈ રહી છે અને શાળા વર્ષ 2022-2023માું CEP અથવા જોગવાઈ 2ન ું સુંચાલન કરી રહી છે.  એકવાર દરકે 

શાળા પાિ થાય પછી (ઉપર િશ્ન2 જ ઓ), આ શાળાઓમાુંના તમામ પ્રવદ્યાથીઓ કે જઓે કોપ્રવડ-સુંબુંપ્રિત 

કારણોસર શાળામાું હાજરી ચૂકી જાય છે તે ચૂકી ગયેલા પ્રદવસો માટે P-EBT લાભ મેળવશ.ે  રાષ્ટ્ર ીય શાળા 

મધ્યાહન ભોજન કાયષક્રમમાું ભાગ લેતી આત્મપ્રનભષર શાળાઓમાું અને શાળાના ભોજન માટે ક ટ ુંબો પાસેથી 

શ લ્ક લેતી હોય, પ્રવદ્યાથીઓન ેમાિ ત્યાર ેજ લાભ મળશ ેજો તેઓ મફત અથવા ઓછા ભાવ ેભોજન મેળવવા 

માટે પાિ હોય.    

 

પ્રશ્ન4: કોવવડ-સંબંવિત માફી અપાયેલી ગેરહાજરી માટે શ  ંપાત્ર છે?     

A: કોપ્રવડ-સુંબુંપ્રિત ગેરહાજરીનો અથષ એ છે કે નીચેનામાુંથી કોઈપણ કારણોસર મપ્રહના દરપ્રમયાન શાળામાું 

માફી અપાયેલી ગેરહાજરી:  

• કોપ્રવડ-પોપ્રિપ્રટવ અથવા અન માપ્રનત COVID બીમારી,  

• કોપ્રવડ-પોપ્રિપ્રટવ વ્યપ્રિ સાથ ેસુંપકષમાું આવ્યાની ઓળખ,  

• કોપ્રવડના લક્ષણો કે જ ેકોપ્રવડ માટે ક્વોરને્ટાઇન અને/અથવા પરીક્ષણ કરવાની જરૂપ્રરયાતનો સુંકેત આપે 

છે, અથવા  

https://dcf.vermont.gov/esd/P-EBT


2 
 

• આયોજન વગરના વગષખુંડ, ગ્રેડ અથવા શાળા બુંિ હોવી, અથવા કોપ્રવડ-સુંબુંપ્રિત કારણોસર દૂરસ્થ 

પ્રશક્ષણમાું રૂપાુંતરણ, જમેાું પોપ્રિપ્રટવ કેસ,  કોપ્રવડના પપ્રરણામ ેસ્ટાફની અછત, સુંપકષ  ટરે પ્રસુંગ હાથ િરવાની 

જરૂપ્રરયાત વગેરનેો સમાવેશ થાય છે.   

• કોપ્રવડ-સુંબુંપ્રિત ગેરહાજરી પ્રવશે વિ  પ્રવગતવાર માપ્રહતી માટે, કૃપા કરીન ેજ ઓ  

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

of-issuing-pebt-benefits  

 

પ્રશ્ન5: અમારી શાળા બરફ પડવાના વિવસ ેઅથવા ફાટેલી પાણીની પાઇપ અથવા હીવટંગ 

વસસ્ટમના તૂટવાના કારણે બંિ હતી.  શ  ંતે ચૂકી ગયેલા વિવસો માટે વવદ્યાથીઓને P-EBT માટે 

પાત્ર બનાવ ેછે?    

A: ના, માિ કોપ્રવડ-સુંબુંપ્રિત કારણસર શાળા બુંિ થવાન ું જ પાિ ગણાય છે.    

 

પ્રશ્ન6. મારો ગૃહસ્થ પાત્ર છે કે કેમ તે હ ં  કેવી રીત ેજાણી શક ં?    

જવાબ:  વમોન્ટ રાજ્ય દ્વારા પૂરા પાડવામાું આવેલ માપદું ડોના આિાર ેતમારા પ્રવદ્યાથીની શાળા પ્રનિાષપ્રરત 

કરશ ેકે તમારો પ્રવદ્યાથી પાિ છે કે નહીું. તેમની પાસ ેફાઇલમાું આપેલી સાચી માપ્રહતી છે તેની ખાતરી કરવા 

માટે શાળા તમારો સુંપકષ  કરી શકે છે. કૃપા કરીન ેતેમની પ્રવનુંતીનો િપ્રતસાદ આપો. જો તમે પાિ છો, તો તમને 

પ્રડપાટષમેન્ટ ફોર પ્રચલ્ડરન એન્ડ ફેપ્રમલીિ (DCF) તરફથી એક પિ મળશ ેજ ેતમન ેકેવી રીત ેઅને ક્યાર ેલાભ િાપ્ત 

થશે તે સમજાવે છે.      

 

કૃપા કરીને નોુંિ લેશો કે ફેડરલ પપ્રબ્લક હેલ્થ ઇમજષન્સીની સમાપ્રપ્તને કારણ ેપ્રવદ્યાથીઓન ે11 મે પછીની કોપ્રવડ-

સુંબુંપ્રિત ગેરહાજરી માટેના લાભ મળશે નહીું.   

 
પ્રશ્ન7: મને ગત શાળાકીય વર્વ િરવમયાન (2021-22)માં P-EBT કાડવ મળય ં હત ,ં પરંત  હવ ેતે મારી 

પાસ ેનથી. શ  ંતે એક સમસ્યા છે?    

જવાબ: DCF તમન ેતેના બદલામાું બીજ ું  કાડષ  મોકલી શકે છે.  એપ્રિલ 2023 માું બહાર પાડવામાું આવનાર લાભ 

સૂચના પિોમાું સૂચનાઓનો સમાવેશ કરવામાું આવશે.  જો તમને નવ ું કાડષ  મળે તો કૃપા કરીન ેતેન ેસાથે 

રાખો.  તેમાું વિારાના લાભો ઉમેરવામાું આવી શકે છે કારણ કે આ શાળા વર્ષમાું ચૂકવણીના એક કરતાું વિ  

તબક્કા હશે.  

 
પ્રશ્ન8: શ ં આ વર્ ેસમર P-EBT લાભ ઉપલબ્િ છે?   

જવાબ: સમર P-EBT લાભ એ ઉનાળામાું શાળાના બાળકો માટે P-EBT લાભન ું પ્રવસ્તરણ છે.  શાળાએ જતાું 

બાળકોન ેP-EBT લાભોની ચૂકવણીને અપ્રિકૃત કરતો કાયદો 11 મેના રોજ ફેડરલ પપ્રબ્લક ઇમજષન્સી સમાપ્ત થતી 

હોવા છતાું આ ઉનાળામાું P-EBT લાભો ચૂકવવાની મુંજૂરી આપે છે.    

  

પ્રશ્ન9: સમર P-EBT લાભ માટે કોણ પાત્ર છે?   

જવાબ: એવા વમોન્ટ પપ્રરવારો જનેા પ્રવદ્યાથીઓ શાળાકીય વર્ષ 2022-2023 દરપ્રમયાન પાિ હતા અને જમેને 

મે સ િીમાું વમોન્ટની શાળામાું નોુંિણી કરાવી હતી.  એવા પ્રવદ્યાથીઓ પાિ છે જઓે મફત અથવા ઓછી 

પ્રકુંમતે ભોજન મેળવવા પાિ છે અથવા જોગવાઈ 2 કે CEP મારફતે મફત નાસ્તો અને બપોરન ું ભોજન પૂરું  

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
https://education.vermont.gov/documents/definition-of-covid19-related-absences-for-purposes-of-issuing-pebt-benefits
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પાડતી શાળામાું હાજરી આપે છે.  ઘર ેભણતા પ્રવદ્યાથીઓ અને એવી શાળામાું જતા પ્રવદ્યાથીઓ કે જ ેફેડરલ 

શાળા ભોજન કાયષક્રમોમાું ભાગ લેતી નથી તેઓ સમર P-EBT માટે પાિ નથી. 

  

પ્રશ્ન10: લાભ ક્યાર ેઆપવામાં આવશ?ે    

જવાબ:  સપ્ટેમ્બર 2022 થી જાન્ય આરી 2023 ના લાભનો િથમ તબક્કો એપ્રિલ 2023માું આપવામાું આવશે.  

ફેબ્ર આરી 2023 થી મે 11, 2023ના લાભ ઓગસ્ટ 2023માું આપવાન ું આયોજન છે.  ઉનાળાના લાભ ઓગસ્ટ 

2023માું ફેબ્ર આરીથી મે 11 સ િીના લાભની ફાળવણી સાથે આપવામાું આવશ.ે 

 

પ્રશ્ન11: P-EBT લાભ કેટલો છે?  

જવાબ:  P-EBT લાભ પ્રવદ્યાથીની કોપ્રવડ-સુંબુંપ્રિત ગેરહાજરીના દરકે પ્રદવસ માટે $8.18 છે.  ઉનાળાના લાભ 

પાિ બાળક દીઠ $120 છે.  આ એક વખતના સ્પષ્ટ્ દર લાભની રકમ છે. 

પ્રશ્ન12: શ ં P-EBT લાભ ઘરમાં કેટલાં બાળકો હોય તેને ધ્યાનમાં લીિા વવના બિા માટે સરખો છે?    

જવાબ: માપ્રસક લાભની રકમ દરકે પ્રવદ્યાથી માટે તેમની પાસે દર મપ્રહને કોપ્રવડ-સુંબુંપ્રિત ગેરહાજરી માફી 

આપવામાું આવેલા પ્રદવસોની સુંખ્યાના આિાર ેવ્યપ્રિગત રાખવામાું આવે છે.  પપ્રરવારોન ેતે દરકે બાળક 

દીઠ દર મપ્રહને પ્રદવસોની સુંખ્યાના આિાર ેપ્રવપ્રવિ લાભ િાપ્ત થશે જ ેબાળક P-EBT માટે પાિ હત ું.  દરકે 

બાળક માટે ઉનાળાના લાભ સરખા છે, $120 વન-ટાઇમ ફ્લેટ રટે લાભ.    

 

પ્રશ્ન13: મારા વવદ્યાથીની કસ્ટડી બે ક ટ ંબો વચ્ચે વહેંચાયેલી છે.  લાભ કોને મળે છે?     

જવાબ: પ્રવદ્યાથીની શાળા દ્વારા "ક ટ ુંબનાું વડા" તરીકે સૂપ્રચબદ્ધ પ ખ્ત વયના વ્યપ્રિને લાભ મોકલવામાું 

આવશે.  આ તે પ ખ્ત વ્યપ્રિ હોઈ શકે છે જણેે પ્રવદ્યાથી માટે ફ્રી અને ઘટાડાની અરજી સબપ્રમટ કરી હોય 

અથવા શાળાની પ્રસસ્ટમમાું િાથપ્રમક સુંપકષ  તરીકે સૂપ્રચબદ્ધ પ ખ્ત વ્યપ્રિ હોઈ શકે છે.  "ક ટ ુંબના વડા" તરીકે 

કોન ેસૂપ્રચબદ્ધ કરવ ું જોઈએ તેની પ પ્રષ્ટ્ કરવા માટે શાળાઓ જાન્ય આરીમાું ક ટ ુંબોનો સુંપકષ  કરી રહી છે.  જો 

"ક ટ ુંબના વડા" ને અપડેટ કરવાની જરૂર હોય તો કૃપા કરીને શાળાનો સુંપકષ  કરો.        

 

પ્રશ્ન14: આ લાભ વડ ેહ ં  શ  ંખરીિી શક ં?    

જવાબ: તમે તમારા P-EBT લાભ દ્વારા ખરીદી કરી શકો છો એવી ખાદ્ય વસ્ત ઓ   USDA વેબસાઇટ પર જ ઓ: 

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

 

પ્રશ્ન15: હ ં  મારા P-EBT કાડવનો ક્યા ંઉપયોગ કરી શક ં?    

જવાબ: તમે 3SquaresVT ને સ્વીકારતા કોઈપણ સ્થાન પર યોગ્ય ખાદ્ય ચીજો ખરીદવા માટે તેનો ઉપયોગ કરી 

શકો છો. આમાું વમોન્ટમાું કપ્રરયાણાની દ કાનો, સ પરમાકેટ, સ પ્રવિા સ્ટોસષ અને ઘણા ખેડૂતોના બજારોનો 

સમાવેશ થાય છે.  DCFની વેબસાઇટ પર વિ  જાણો  

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

 

પ્રશ્ન16: મારા બાળકો શાળામા ંભણતા નથી.  શ  ંમને આ લાભ મળે છે?    

જવાબ: આ લાભ માિ એવા ક ટ ુંબો માટે છે કે જમેના બાળકોને સામાન્ય રીત ેરાષ્ટ્ર ીય શાળા મધ્યાહન ભોજન 

કાયષક્રમ હેઠળ શાળામાું મફત અથવા ઓછી પ્રકુંમતે ભોજન મળે છે અને હવે કોપ્રવડ-સુંબુંપ્રિત ગેરહાજરીની 

https://www.fns.usda.gov/snap/eligible-food-items
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
https://dcf.vermont.gov/benefits/ebt
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માફીને કારણે તે ભોજન ઘર ેજ લેવાની જરૂર છે અને િશ્ન 16માું સૂપ્રચબદ્ધ જરૂપ્રરયાતોન ેપૂરી કરતા ઘર ેજ 

અભ્યાસ કરતા પ્રવદ્યાથીઓ માટે પણ છે.       

 

પ્રશ્ન17: શ ં આ માત્ર સાવવજવનક શાળાના બાળકો માટે છે?      

જવાબ:  ના. કેટલીક આત્મપ્રનભષર શાળાઓ રાષ્ટ્ર ીય શાળા મધ્યાહન ભોજન કાયષક્રમમાું ભાગ લે છે અને તે 

શાળાઓના બાળકો આ લાભ માટે પાિ હોઈ શકે છે.  જો કે, ઘણી આત્મપ્રનભષર શાળાઓ રાષ્ટ્ર ીય શાળા 

મધ્યાહન ભોજન કાયષક્રમમાું ભાગ લેતી નથી, અને તેમના પ્રવદ્યાથીઓ આ લાભ માટે પાિ નથી. 

 

પ્રશ્ન18: મારં બાળક આ વર્ ેઘર ેજ અભ્યાસ કરી રહ્ ં છે.  શ  ંઅમે લાભ માટે પાત્ર છીએ?    

જવાબ:  ફેડરલ સરકારના નવા માગષદશષનના આિાર ેતમ ેઆ શાળા વર્ષમાું P-EBT લાભ માટે પાિ બની શકો 

છો.  નીચેના ઘર ેજ અભ્યાસ કરતા પ્રવદ્યાથીઓ આ વર્ે P-EBT લાભ માટે પાિ હોઈ શકે છે: 

• પ્રવદ્યાથી પ્રશક્ષણ એજન્સી દ્વારા શાળા વર્ષ 2022-2023 માું ઘર ેઅભ્યાસ કરવા માટે નોુંિણી કરાવી છે  

• પ્રવદ્યાથીએ 27 જાન્ય આરી, 2020 પછી ઘર ેઅભ્યાસ કરવામાું િવેશ મેળવ્યો હતો (જાન્ય આરી 27, 2020 

પહેલાું ઘર ેઅભ્યાસ કરવા માટે નોુંિણી કરાવેલા પ્રવદ્યાથીઓ પાિ નથી) 

• જો પ્રવદ્યાથીએ અગાઉ વમોન્ટની શાળામાું રૂબરૂ હાજરી આપી ન હોય, કારણ કે તેઓ જાન્ય આરી 

2020 થી વમોન્ટમાું નવા છે અથવા બાળક આ શાળા વર્ષમાું પ્રકન્ડરગાટષન, િથમ કે બીજા િોરણમાું છે, 

તો માતા-પ્રપતા/વાલી એક િમાણપિ પૂણષ કર ેછે જ ેજણાવ ેછે કે તેમની કોપ્રવડ પ્રવશેની પ્રચુંતાઓને 

કારણે બાળકન ેઆ શાળા વર્ષમાું ઘર ેજ અભ્યાસ કરવામાું આવી રહ્યો છે.   

 
પ્રશ્ન19: શ ં વશક્ષણની એન્જસી દ્વારા ઘર ેઅભ્યાસમાં નોિંાયેલા ક ટ ંબોએ આ શાળાકીય વર્વમાં 

તેન ેમેળવવા માટે P-EBT લાભો માટે અરજી કરવાની જરૂર છે?   

જવાબ: ના. AOE અને DCF ઘર ેઅભ્યાસ માટે P-EBT લાભ આપવા માટે ફાઇલ પર ઘર ેઅભ્યાસ માટે 

નોુંિણીની માપ્રહતીનો ઉપયોગ કરશ.ે  વમોન્ટની તમામ સાવષજપ્રનક શાળાઓ જોગવાઈ 2 અને CEP મારફતે 

મફત ભોજન આપતી હોવાન ેકારણ,ે િશ્ન 18માું સૂપ્રચબદ્ધ જરૂરીયાતોને પૂણષ કરતા તમામ ઘર ેઅભ્યાસ 

કરતા પ્રવદ્યાથીઓ મફત અને ઓછી પ્રકુંમતના શાળા ભોજન માટે પાિ છે તેવ ું દશાષવ્યા પ્રવના લાભ િાપ્ત કરી 

શકશે.  AOE સાથેની ફાઇલમાું નોુંિણી અથવા સુંપકષ  માપ્રહતી પ્રવશે કોઈ િશ્નો હોય તો AOE ઘર ેઅભ્યાસ 

કરતા પ્રવદ્યાથીઓના ક ટ ુંબના સુંપકષમાું રહેશ ેઅને કોપ્રવડ પ્રવશેની પ્રચુંતાઓને કારણે આ વર્ે તેમના બાળકને 

ઘર ેજ અભ્યાસ કરી રહ્યા છે તેની પ પ્રષ્ટ્ કરવા માટે જ ેક ટ ુંબોને તેમને પૂણષ કરવાની જરૂર છે તેમના માટે 

િમાણપિો પૂણષ કરવા માટે પણ AOE સુંપકષમાું રહેશ.ે 

 
પ્રશ્ન20: ઘર ેઅભ્યાસ માટે P-EBT લાભ કેટલો છે?  

જવાબ: જ્યાર ેપ્રવદ્યાથીએ AOE મારફત ઘર ેઅભ્યાસ માટે નોુંિણી કરાવેલી હોય ત્યાર ેસપ્ટેમ્બરથી એપ્રિલ 

મપ્રહના દરપ્રમયાન ઘર ેઅભ્યાસના લાભ $143.15 િપ્રત મપ્રહને મળે છે.  ફેડરલ પપ્રબ્લક હેલ્થ ઇમજષન્સીના અુંતને 

કારણ ેિો-રટેેડ છે અને આથી મે માટેનો લાભ $58.56 છે.  જૂન મપ્રહના માટે લાભ ઉપલબ્િ નથી.  ઉનાળા માટે 

પણ લાભ મળતો નથી.  ઘર અભ્યાસમાું નોુંિાયેલા પ્રવદ્યાથીઓના પપ્રરવારોન ેP-EBT ની ચૂકવણીને અપ્રિકૃત 

કરતો ફેડરલ કાયદો ફેડરલ પપ્રબ્લક હેલ્થ ઇમજષન્સીના અુંત પછી ચૂકવવામાું આવેલી કોઈપણ P-EBT ચૂકવણીન ે

મુંજૂરી આપતો નથી.  
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પ્રશ્ન21: ઘર ેઅભ્યાસ P-EBT લાભ ક્યાર ેઆપવામા ંઆવશે?    

જવાબ: ઘર ેઅભયાસ લાભ મે 2023માું એક સાથ ેઆપવામાું આવશે અને તેમાું સપ્ટેમ્બરથી મે 11 સ િીના 

લાભનો સમાવેશ થશે. 

 
પ્રશ્ન22: જ્યાર ેશાળા બિં હોય અથવા મારં બાળક ગેરહાજર હોય, ત્યાર ેઅમે ત્યાં અપાત  ંભોજન 

લઈએ જઈએ છીએ અથવા શાળાએ ઘર ેભોજન મોકલય ં છે.  જો મને P-EBT લાભ મળે તો શ  ંમાર ે

તેમ કરવાન  ંબંિ કરવ  ંપડશે? શ  ંતે અમને લાભમાંથી પાત્ર ના હોવાન ં ઠેરવ ેછે?    

જવાબ: ના. દૂરસ્થ પ્રશક્ષણના પ્રદવસો માટે ભોજન મેળવતા પ્રવદ્યાથીઓ હજ  પણ P-EBT લાભ માટે પાિ 

છે.  તમ ેહજ  પણ તે ભોજન મેળવી શકો છો અને આ લાભ માટે પાિ બની શકો છો.       

 
પ્રશ્ન23: મારાં અન્ય બાળકો છે જઓેની શાળા અથવા ઘર ેઅભ્યાસ માટે નોિંણી કરાવી નથી.  શ  ં

તેઓ લાભ માટે પાત્ર છે?    

જવાબ:  ના. આ લાભ માિ એવા બાળકો માટે જ ઉપલબ્િ છે કે જઓે સામાન્ય રીત ેરાષ્ટ્ર ીય શાળા મધ્યાહન 

ભોજન કાયષક્રમમાું ભાગ લેતી શાળામાું નોુંિાયેલા હોય અથવા AOE દ્વારા ઘર ેઅભ્યાસ કરવા માટે નોુંિણી કરલેી 

હોય તેવા પાિ પ્રવદ્યાથીઓ કે જઓે િશ્ન 16 માું માપદું ડોને પૂણષ કર ેછે.     

 
પ્રશ્ન24: મારા બાળકો એવી આત્મવનભવર શાળામાં જાય છે જ ેરાષ્ટ્ર ીય શાળા મધ્યાહન ભોજન 

કાયવક્રમમાં ભાગ લે છે.  મારા બાળકો પહેલા મફત અથવા ઓછા વકંમત ેમળતા ભોજન માટે પાત્ર 

નહોતા, પરંત  અમારી પવરવસ્થવત હવ ેબિલાઈ ગઈ છે. શ  ંહ ં  P-EBT મેળવી શક ં?    

જવાબ: જો તમારી નાણાકીય પપ્રરપ્રસ્થપ્રત બદલાઈ ગઈ હોય, તો અમે તમન ેઅરજી કરવા િોત્સાપ્રહત કરીએ છીએ:     

• 3SquaresVT - જો તમન ેમાપ્રસક લાભ મળે છે, તમારું  બાળક શાળામાું મફત ભોજન માટે પાિ ગણાય છે અને 

P-EBT લાભ મેળવી શકે છે. https://dcf.vermont.gov/benefits/3SquaresVT                            પર DCF 

વેબસાઇટ પર કેવી રીત ેઅરજી કરવી તે જાણો. 

• મફત અથવા ઓછી વકંમતે ભોજન – અરજી ફોમષ મેળવો  તમારા બાળકની શાળા અથવા પ્રશક્ષણ 

એજન્સીની વેબસાઇટ પર: https://education.vermont.gov/. તમારી શાળામાું સબપ્રમટ કરલેી મુંજૂર 

અરજીઓ સપ્ટેમ્બર 2022 સ િીના લાભો માટે તમારા ક ટ ુંબને પાિ બનાવી શકે છે. 

 
પ્રશ્ન25: જો મને આ લાભ ન જોઈતો હોય તો શ ?ં    

A:  સહભાપ્રગતા સ્વૈપ્રછછક છે. જો તમે ભાગ ન લેવાન ું પસુંદ કરો છો, તો ક્યાું તો:    

• તમારા 3SquaresVT EBT કાડષ  પર જારી કરાયેલા વિારાના લાભોનો ઉપયોગ કરશો નહીું.OR    

• મેગ્નેપ્રટક સ્ટર ીપને કાપીન ેઅને કાડષને સ રપ્રક્ષત રીત ેકાઢીન ેતમારા ખાસ જારી કરાયેલ P-EBT કાડષનો પ્રનકાલ 

કરો. તમે તમારું  કાડષ  બીજા કોઈન ેઆપી શકતા નથી.      

 
પ્રશ્ન26: શ ં P-EBT લાભોનો ઉપયોગ કરવામાં ન આવે તો તે સમાપ્ત થઈ જશ?ે  

જવાબ:  હા. જો કાડષનો ઉપયોગ 274 પ્રદવસની અુંદર કરવામાું ન આવ ેતો P-EBT લાભો સમાપ્ત થાય છે.   

 
 

 

https://dcf.vermont.gov/benefits/3SquaresVT
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/
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પ્રશ્ન27: મારી પાસ ેવિ  પ્રશ્નો છે.  હ ં  વિ  જાણકારી ક્યાંથી મેળવી શક ં?    

જવાબ:  https://dcf.vermont.gov/esd/P-EBT  પર જાઓ અથવા વિ  માપ્રહતી માટે 1-800-479-6151, 

પ્રવકલ્પ 7 પર કૉલ કરો. જો તમન ેમફત અને ઓછી પ્રકુંમતે ભોજન માટે તમારા પ્રવદ્યાથીની યોગ્યતા પ્રવશ ેપ્રવશેર્ 

પ્રચુંતા હોય અથવા તમે ક ટ ુંબના વડા અથવા મેઇપ્રલુંગ સરનામ ું બદલવા માુંગતા હો જનેો ઉપયોગ કાડષ  જારી 

કરવા માટે કરવામાું આવશે તો કૃપા કરીને તમારા પ્રવદ્યાથીની શાળાનો સુંપકષ  કરો.     

https://dcf.vermont.gov/esd/P-EBT
https://dcf.vermont.gov/esd/covid19/P-EBT

