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പതിവായി ച ാദിക്കുന്ന ച ാദയങ്ങൾ (FAQ) 

സ്കൂ ൾ പാൻഡെമിക് EBT (P-EBT)-ഡെ കുറിച്ച് 

2022-2023 അധ്യയന വർഷത്തേക്ക് ((ഏപ്രിൽ 4, 2023-ന് രരിഷ്കരിച്ചത്)   

Q1: എന്താണ് P-EBT?    

A: ഇത് ത്ത ോവിഡ്-19-മോയി ബന്ധപ്പെട്ട സ്് ൂൾ അടച്ചുരൂട്ടലു ളുും സ്് ൂൾ ഹോജരില്ലോയ്മയുും 

മൂലും ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന  ുടുുംബങ്ങപ്പള സഹോയിക്കുന്നതിന ്പ്പെഡറൽ ഗവൺപ്പമന്റ ്

അുംഗീ രിച്ച തോൽക്കോലി  ഭക്ഷ്യ ആനു ൂലയമോണിതആ്നു ൂലയമോണ്.  

 
ച ാദയം2: P-EBT ആെുകൂല്യങ്ങൾക്ക് ആരാണ് അർഹർ?     

A:  ത്തദശീയ സ്കൂ ൾ ഉച്ചഭക്ഷ്ണ രരിരോടിക്ക്  ീഴിൽ സ്കൂ ളിൽ സോധ്ോരണഗതിയിൽ 

സൗജനയമോത്തയോ  ുറഞ്ഞ നിരക്കിത്തലോ ഭക്ഷ്ണും ലഭിക്കുന്ന വിദയോർത്ഥി ളുള്ള പ്പവർത്തമോണ്ട് 

 ുടുുംബങ്ങൾ (ഈ അധ്യയന വർഷ സോർവപ്തി  സ്കൂ ൾ ഭക്ഷ്ണപ്പേ  ുറിച്ച് അറിയോൻ Q3 

 ൂപ്പട  ോണു ). ഒരു മോസത്തേക്ക് ആനു ൂലയങ്ങൾ ലഭയമോണ ്  

• വിദയോർത്ഥിക്ക ്  ആ മോസേിൽ ത്ത ോവിഡുമോയി ബന്ധപ്പെട്ട ഹോജരില്ലോയ്്മയുണ്ടോയോൽ 

കൂടാഡത   

• വിദയോർത്ഥിയുപ്പട സ്കൂ ൾ P-EBT ന ്"ത്തയോഗയത" ത്തനടിയിരിക്കു യുും പ്പെയ്തിട്ടുണ്ട ്ഒരു സ്കൂ ൾ P-EBT 

ക്ക് എങ്ങപ്പന ത്തയോഗയത ത്തനടുന്നു എന്നറിയോൻ സർക്കോർ രദ്ധതി  ോണു : 

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

 

ച ാദയം3: ഡവർചമാണ്ടിഡല് സാർവത്തിക സ്കൂ ൾ ഭക്ഷണ പദ്ധതി എന്താണ്?  ഇത് 

P-EBT ചയാഗ്യതഡയ ബാധിക്കുചമാ?   

A:  പ്പവർത്തമോണ്ടിപ്പല എല്ലോ പ്പരോതുവിദയോലയങ്ങളിലുും െില സവതപ്ര വിദയോലയങ്ങളിലുും 

സോർവപ്തി  സ്കൂ ൾ ഭക്ഷ്ണേിനുള്ള സുംസ്ഥോന ധ്നസഹോയും നൽ ുന്ന നിയമും, ആ ്റ ്151 

(2022), പ്പവർത്തമോണ്ട് നിയമസഭ രോസോക്കി.  ഇത് അർത്ഥമോക്കുന്നത് പ്പവർത്തമോണ്ടിപ്പല എല്ലോ 

പ്പരോതു വിദയോലയങ്ങളുും െില സവതപ്ര വിദയോലയങ്ങളുും ത്തദശീയ സ്കൂ ൾ ഉച്ചഭക്ഷ്ണ 

രരിരോടിയിൽ രപ്പെടുക്കു യുും 2022-2023 സ്കൂ ൾ വർഷേിൽ CEP അപ്പല്ലെിൽ പ്പപ്രോവിഷൻ 2 

പ്രവർേി മോക്കു യുും പ്പെയ്യുന്നു എന്നോണ്.  ഓത്തരോ സ്് ൂളുും ത്തയോഗയത ത്തനടുത്തപോൾ 

(മു ളിലുള്ള Q2  ോണു ), ഈ സ്് ൂളു ളിപ്പല പ്പ ോവിഡ് സുംബന്ധമോയ  ോരണേോൽ 

സ്് ൂൾ നഷ്്ടമോ ുന്ന എല്ലോ വിദയോർത്ഥി ൾക്കുും അവർക്ക് നഷ്്ടമോയ ദിവസങ്ങളിൽ P-EBT 

ആനു ൂലയും ലഭിക്കുും.  ത്തദശീയ സ്് ൂൾ ഉച്ചഭക്ഷ്ണ രരിരോടിയിൽ രപ്പെടുക്കു യുും സ്് ൂൾ 

ഭക്ഷ്ണേിന് വീടു ളിൽ നിന്ന ്രണും ഈടോക്കു യുും പ്പെയ്യുന്ന സവതപ്ര സ്് ൂളു ളിൽ, 

സൗജനയ ഭ ഷണേിത്തനോ  ുറഞ്ഞ വിലയുള്ള ഭ ഷണേിത്തനോ അർഹത ത്തനടിയോൽ 

മോപ്തത്തമ വിദയോർത്ഥി ൾക്ക് ആനു ൂലയും ലഭിക്കൂ.    

 

ച ാദയം4: ചകാവിെുമായി ബന്ധഡെട്ട ക്ഷമിക്കാവുന്ന ഹാജരില്ലായ്്മക്കുള്ള 

ചയാഗ്യത എന്താണ്?     

A:  ഇനിെറയുന്ന ഏപ്പതെിലുും  ോരണങ്ങളോൽ ഈ മോസേിനിടയിൽ സ്് ൂളിൽ 

ഹോജരില്ലോതിരിക്കു  എന്നോണ ്ത്ത ോവിഡുമോയി ബന്ധപ്പെട്ട ഹോജരില്ലോയ്്മ എന്നത് പ്പ ോണ്ട് 

അർത്ഥമോക്കുന്നത:്  

• ത്ത ോവിഡ ്ത്തരോസിറീവ ്അപ്പല്ലെിൽ അനുമോനിക്കപ്പെടുന്ന ത്ത ോവിഡ് ത്തരോഗും,  

• ഒരു ത്ത ോവിഡ് ത്തരോസിറീവ ്ആയ വയക്തിയുമോയി അടുേ ബന്ധും തിരിച്ചറിഞ്ഞു,  

https://dcf.vermont.gov/esd/P-EBT
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•  വോറനറ്റൻ പ്പെയ്യോനുും  ൂടോപ്പത/അപ്പല്ലെിൽ ത്ത ോവിഡ് രരിത്തശോധ്ന നടേോനുും 

ആവശയപ്പെടുന്ന ത്ത ോവിഡ് ലക്ഷ്ണങ്ങൾ, അപ്പല്ലെിൽ  

• ത്തരോസിറീവ ്ത്ത സു ൾ, ത്ത ോവിഡിന്പ്പറ െലമോയുണ്ടോയ ജീവനക്കോരുപ്പട  ുറവ,് 

ത്ത ോൺടോ ്റ് പ്പപ്ടയ്്സിുംഗ് നടത്തേണ്ടതിനപ്്പറ ആവശയ ത മുതലോയവ ഉൾപ്പെപ്പട, 

ആസൂപ്തിതമല്ലോേ ക്ലോസ് റൂും, ത്തപ്ഗഡ ്അപ്പല്ലെിൽ സ്് ൂൾ അടച്ചുരൂട്ടൽ, അപ്പല്ലെിൽ 

ത്ത ോവിഡ ്സുംബന്ധമോയ  ോരണേോൽ വിദൂര രഠനേിത്തലക്കുള്ള മോറും തുടങ്ങിയവ.  

• പ്പ ോവിഡുമോയി ബന്ധപ്പെട്ട ഹോജരില്ലോയ്്മപ്പയ  ുറിച്ചുള്ള  ൂടുതൽ വിശദമോയ 

വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവോയി  ോണു :https://education.vermont.gov/documents/definition-of-covid19-

related-absences-for-purposes-of-issuing-pebt-benefits  

 

ച ാദയം5: ഞങ്ങളുഡട സ്കൂ ൾ ഒരു മഞ്ഞു ദിവസം കാരണത്താചല്ാ അഡല്ലങ്കിൽ 

ഡവള്ളത്തിെ്ഡറ പപെ് ഡപാട്ടിയ കാരണത്താചല്ാ അഡല്ലങ്കിൽ ഹീറ്ിംഗ്് 

സിസ്റ്റം തകർന്ന കാരണത്താചല്ാ അടച്ചു.  അങ്ങഡെ െഷ്്ടഡെട്ട 

ദിവസങ്ങളിൽ അത ്വിദയാർത്ഥികഡള P-EBT െ് ചയാഗ്യമാക്കുചമാ?    

A:  ഇല്ല, പ്പ ോവിഡുമോയി ബന്ധപ്പെട്ട  ോരണേോൽ സ്് ൂൾ അടച്ചുരൂട്ടിയത് മോപ്തും 

രരിഗണിക്കു യുള്ളൂ.    

 

ച ാദയം6. എെ്ഡറ വീട്ടുകാർക്ക് ചയാഗ്യതയുചണ്ടാ എന്ന് എെിക്ക ്എങ്ങഡെ 

കഡണ്ടത്താം?    

A:  പ്പവർത്തമോണ്ട് സുംസ്ഥോനും നൽ ുന്ന മോനദണ്ഡങ്ങപ്പള അടിസ്ഥോനമോക്കി നിങ്ങളുപ്പട 

വിദയോർത്ഥിക്ക ്ത്തയോഗയതയുത്തണ്ടോ എന്്ന നിങ്ങളുപ്പട വിദയോർത്ഥിയുപ്പട സ്കൂ ൾ നിർണ്ണയിക്കുും. 

െയലിൽ ശരിയോയ വിവരങ്ങൾ ഉപ്പണ്ടന്ന ്ഉറെുവരുേോൻ സ്കൂ ൾ നിങ്ങപ്പള ബന്ധപ്പെത്തട്ടക്കോും. 

ദയവോയി അവരുപ്പട അഭയർത്ഥനത്തയോട ്പ്രതി രിക്കു . നിങ്ങൾക്ക് ത്തയോഗയതയുപ്പണ്ടെിൽ, 

നിങ്ങൾക്ക ്എങ്ങപ്പന, എത്തെോൾ ആനു ൂലയും ലഭിക്കുപ്പമന്്ന വിശദീ രിക്കുന്ന ഒരു  േ ്

 ുട്ടി ൾക്കുും  ുടുുംബങ്ങൾക്കുും ത്തവണ്ടിയുള്ള വ ുെിൽ (DCF) നിന്ന ്നിങ്ങൾക്ക ്ലഭിക്കുും.      

 

പ്പെഡറൽ പ്പരോതുജനോത്തരോഗയ അടിയരരോവസ്ഥ  ോലഹരണപ്പെടുന്നതിനോൽ പ്പമയ ്11-ന് 

ത്തശഷും സുംഭവിക്കുന്ന, ത്ത ോവിഡുമോയി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹോജരോവോതിരിക്കുന്നതിന് 

വിദയോർത്ഥി ൾക്ക് ആനു ൂലയങ്ങൾ ലഭിക്കിപ്പല്ലന്ന  ോരയും പ്ശദ്ധിക്കു .   

 
Q7: എെിക്ക ്കഴിഞ്ഞ അധയയെ വർഷം (2021-22) ഒരു P-EBT കാർെ് ല്ഭിച്ചിരുന്നു, 

എന്നാൽ ഇചൊൾ അത ്ഇല്ല. അഡതാരു ത്പശ്നമാചണാ?    

A:  DCF-ന ്നിങ്ങൾക്ക ്ര രും ഒരു  ോർഡ ്അയയക്്കോനോ ുും.  2023 ഏപ്രിലിൽ അയയക്്കുന്ന 

ആനു ൂലയ അറിയിെ്  േു ളിൽ നിർത്തേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുേുും.  നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രുതിയ 

 ോർഡ ്ലഭിച്ചോൽ ദയവോയി അത് സൂക്ഷ്ിച്ച് പ്പവക്കു .  ഈ അധ്യയന വർഷും ഒന്നിലധ്ി ും 

തവണ രണും നൽ ുന്നതിനോൽ അധ്ി  ആനു ൂലയങ്ങൾ ഇതിത്തലക്ക് ത്തെർത്തേക്കോും.  

 

Q8: ഈ വർഷം ചവെൽക്കാല് P-EBT ആെുകൂല്യങ്ങൾ ല്ഭയമാചണാ?   

A: ത്തവനൽക്കോലേ് സ്കൂ ൾ  ുട്ടി ൾക്കുള്ള P-EBT ആനു ൂലയങ്ങളുപ്പട വിരുലീ രണമോണ് 

സമ്മർ P-EBT ആനു ൂലയങ്ങൾ.   

പ്പെഡറൽ പ്പരോതുജനോത്തരോഗയ അടിയരരോവസ്ഥ പ്പമയ ്11-ന ്അവസോനിക്കുന്നുപ്പണ്ടെിലുും, 

സ്കൂ ളിൽ രഠിക്കുന്ന  ുട്ടി ൾക്ക് വയക്തിരരമോയി P-EBT ആനു ൂലയങ്ങൾ നൽ ുന്നതിന് 

അനുമതി നൽ ുന്ന നിയമും ഈ ത്തവനൽക്കോലേ് സമ്മർ P-EBT ആനു ൂലയങ്ങൾ 

നൽ ുന്നതിന് അനുവദിക്കുന്നു.   

  

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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Q9: P-EBT ആെുകൂല്യങ്ങൾക്ക് ആരാണ ്അർഹരായിട്ടുള്ളത്?   

A:2022-2023 അധ്യയന വർഷേിൽ ത്തയോഗയരോയ വിദയോർത്ഥി ളുള്ളതുും,  ൂടോപ്പത പ്പമയ് 

മോസേിൽ പ്പവർത്തമോണ്ട് സ്കൂ ളിൽ ത്തെർന്നവരുള്ളതുമോയ  ുടുുംബങ്ങൾ.  ത്തയോഗയതയുള്ള 

വിദയോർത്ഥി ൾ സൗജനയമോയത്തതോ  ുറഞ്ഞ വിലയിലുള്ളത്തതോ ആയ ഭക്ഷ്ണേിന ്

അർഹരോയവത്തരോ, പ്പപ്രോവിഷൻ 2 അപ്പല്ലെിൽ CEP വഴി സൗജനയ പ്രഭോതഭക്ഷ്ണവുും 

ഉച്ചഭക്ഷ്ണവുും നൽ ുന്ന ഒരു സ്കൂ ളിൽ ത്തെരുന്നവത്തരോ ആണ്.  വീട്ടിലിരുന്ന ്രഠിക്കുന്ന 

വിദയോർത്ഥി ൾക്കുുംപ്പെഡറൽ സ്കൂ ൾ മീൽസ ്ത്തപ്രോപ്ഗോമു ളിൽ രപ്പെടുക്കോേ സ്കൂ ളു ളിൽ 

രഠിക്കുന്ന  വിദയോർത്ഥി ൾക്കുും ത്തവനൽക്കോല P-EBT-യക്്ക് അർഹതയില്ല 

  

Q10: ആെുകൂല്യങ്ങൾ എചൊഴാണ് െൽകുക?    

A: 2022 പ്പസര്റുംബർ മുതൽ 2023 ജനുവരി വപ്പരയുള്ള ആദയഘട്ട ആനു ൂലയങ്ങൾ 2023 

ഏപ്രിലിൽ നൽ ുന്നതോണ്.  2023 പ്പെപ്ബുവരി മുതൽ പ്പമയ് 11, 2023വപ്പരയുള്ള 

ആനു ൂലയങ്ങൾ 2023-ന് രരിഷ്കരിച്ചത ്ഓഗസ്റ്റിൽ നൽ ോനോണ ്രദ്ധതിയിട്ടിരിക്കുന്നത്.   

2023 ഓഗസ്റ്റിൽ പ്പെപ്ബുവരി മുതൽ പ്പമയ ്11 വപ്പരയുള്ള ആനു ൂലയങ്ങൾ വിതരണും 

പ്പെയ്യുന്നതിപ്പനോെും ത്തവനൽക്കോല ആനു ൂലയങ്ങൾ നൽ ുും. 

 

Q11: P-EBT ആെുകൂല്യം എത്തയാണ്?  

A: ത്ത ോവിഡുമോയി ബന്ധപ്പെട്ട ഒഴി ഴിവുള്ള ഹോജരില്ലോയ്മക്ക ്ഒരു വിദയോർത്ഥിക്ക ്ഓത്തരോ 

ദിവസേിനുമുള്ള P-EBT ആനു ൂലയും 8.18 ത്തഡോളർ ആണ്.   ത്തയോഗയതയുള്ള  ുട്ടിക്ക ്120 

ത്തഡോളർ ആണ ്ത്തവനൽക്കോല ആനു ൂലയും.  ഇത ്ഒറേവണ ഫ്ലോറ് നിരക്ക് ആനു ൂലയ 

തു യോണ്.

Q12: കുടുംബത്തിൽ എത്ത കുട്ടികൾ ഉഡണ്ടങ്കില്ും P-EBT ആെുകൂല്യം 

ഒന്നുതഡന്നയാചണാ?    

A:  ഓത്തരോ മോസവുും ത്ത ോവിഡുമോയി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ഷ്മിക്കോവുന്ന ഹോജരില്ലോേ 

ദിവസങ്ങളുപ്പട എണ്ണപ്പേ അടിസ്ഥോനമോക്കി ഓത്തരോ വിദയോർത്ഥിക്കുും പ്രതിമോസ 

ആനു ൂലയ തു  ത്തവർതിരിച്ചു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു.   ുടുുംബേിപ്പല ഓത്തരോ  ുട്ടിക്കുും P-

EBT-യക്്ക് അർഹതയുള്ള ഓത്തരോ മോസവുും എപ്ത ദിവസങ്ങളുണ്ട ്എന്നതിനപ്്പറ 

അടിസ്ഥോനേിൽ  ുടുുംബങ്ങൾക്ക് വയതയസ്ത ആനു ൂലയങ്ങൾ ലഭിക്കുും.  ത്തവനൽക്കോല 

ആനു ൂലയും എല്ലോ  ുട്ടി ൾക്കുും തുലയമോണ്, 120 ത്തഡോളറിന്പ്പറ ഒറേവണ ഫ്ലോറ് നിരക്ക് 

ആനു ൂലയമോണിത്.    

 

Q13: എെ്ഡറ കുട്ടിയുഡട സംരക്ഷണം രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾക്കിടയിൽ 

വിഭജിച്ചിരിക്കുകയാണ്.  ആർക്കാണ് ആെുകൂല്യം ല്ഭിക്കുക?     

A:  വിദയോർത്ഥിയുപ്പട സ്കൂ ൾ "ഗൃഹനോഥൻ" എന്്ന രട്ടി പ്പെടുേിയ മുതിർന്നയോൾക്കോണ ്

ആനു ൂലയും അയയക്്കു .  ഇത ്വിദയോർത്ഥിക്ക ്സൗജനയേിത്തനോ  ുറവിത്തനോ അത്തരക്ഷ് 

സമർെിച്ച പ്രോയരൂർേിയോയ ആത്തളോ അപ്പല്ലെിൽ സ്് ൂൾ സിസ്റ്റേിൽ പ്രോഥമി  

ബന്ധുവോയി രട്ടി പ്പെടുേിയ മുതിർന്നവത്തരോ ആവോും.  “ ുടുുംബനോഥനോയി” ആപ്പരയോണ് 

രട്ടി പ്പെടുത്തേണ്ടപ്പതന്ന് സ്ഥിരീ രിക്കോൻ സ്് ൂളു ൾ ജനുവരിയിൽ  ുടുുംബങ്ങപ്പള 

ബന്ധപ്പെടുന്നു.  "ഗൃഹനോഥപ്പന" അര്ത്തഡറ് പ്പെത്തയ്യണ്ടതുപ്പണ്ടെിൽ ദയവോയി സ്കൂ ളുമോയി 

ബന്ധപ്പെടു ..        

 

Q14: ഈ ആെുകൂല്യം ഉപചയാഗ്ിച്ച് എെിക്ക് എന്താണ് വാങ്ങാൊവുക??    

A:USDA പ്പവബ്്റസറിൽനിങ്ങളുപ്പട P-EBT ആനു ൂലയും ഉരത്തയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക ്വോങ്ങോൻ 

 ഴിയുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ  ോണു : https://www.fns.usda.gov/snap/eligible-food-items. 
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Q15: എെിക്ക് എെ്ഡറ P-EBT കാർെ് എവിഡട ഉപചയാഗ്ിക്കാൊവും?    

A:  3SquaresVT സവീ രിക്കുന്ന ഏത ്സ്ഥലേുും ത്തയോഗയതയുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ വോങ്ങോൻ 

നിങ്ങൾക്ക ്ഇത ്ഉരത്തയോഗിക്കോും. ഇതിൽ രലെരക്ക്  ട ൾ, സൂെർമോർക്കറു ൾ, 

 ൺവീനിയൻസ് ത്തസ്റ്റോറു ൾ, പ്പവർത്തമോണ്ടിപ്പല നിരവധ്ി  ർഷ  വിരണി ൾ എന്നിവ 

ഉൾപ്പെടുന്നു.  DCF-നപ്്പറ പ്പവബ്റസറിൽ  ൂടുതലറിയു  https://dcf.vermont.gov/benefits/ebt.     

 

Q16: എെിക്ക് സ്കൂ ളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളില്ല.  എെിക്ക ്ഈ ആെുകൂല്യം 

ല്ഭിക്കുചമാ?    

A:  ഇത്തെോൾ പ്പ ോവിഡുമോയി ബന്ധപ്പെട്ട ഹോജരില്ലോയ്്മ  ോരണമോയി വീട്ടിൽ പ്പവച്ച ്രഠിക്കുന്ന 

വിദയോർത്ഥി ൾക്ക് ഭക്ഷ്ണും വീട്ടിൽ തപ്പന്ന  ഴിത്തക്കണ്ടതുള്ളതിനോൽ ത്തദശീയ സ്് ൂൾ 

ഉച്ചഭക്ഷ്ണ രരിരോടിയിലൂപ്പട  ുട്ടി ൾക്ക് സോധ്ോരണയോയി സൗജനയമോത്തയോ  ുറഞ്ഞ 

നിരക്കിത്തലോ ഭക്ഷ്ണും ലഭിക്കുന്ന  ുടുുംബങ്ങൾക്കുും ത്തെോദയും 16 ൽ 

രട്ടി പ്പെടുേിയിരിക്കുന്ന അനിവോരയമോയ  ോരയങ്ങൾ നിറത്തവറുന്നവർക്കുും മോപ്തമോണ് ഈ 

ആനു ൂലയും..       

 

Q17: ഇത് ഡപാതുവിദയാല്യത്തിഡല് കുട്ടികൾക്ക് മാത്തമുള്ളതാചണാ?      

A:  അല്ല. െില സവതപ്ര സ്കൂ ളു ൾ ത്തദശീയ സ്കൂ ൾ ഉച്ചഭക്ഷ്ണ രരിരോടിയിൽ രപ്പെടുക്കുന്നുണ്ട്, 

ആ സ്കൂ ളു ളിപ്പല  ുട്ടി ൾ ഈ ആനു ൂലയേിന് അർഹരോത്തയക്കോും.  എെിലുും, രല സവതപ്ര 

സ്കൂ ളു ളുും ത്തദശീയ സ്കൂ ൾ ഉച്ചഭക്ഷ്ണ രരിരോടിയിൽ രപ്പെടുക്കുന്നില്ല, അതിനോൽ അവരുപ്പട 

വിദയോർത്ഥി ൾ ത്തയോഗയരുമല്ല. 

 

Q18: എെ്ഡറ കുട്ടി ഈ വർഷം വീട്ടില്ിരുന്നാണ് 

പഠിക്കുന്നത്.  ആെുകൂല്യത്തിെ് ഞങ്ങൾ ചയാഗ്യരാചണാ?    

A:  പ്പെഡറൽ ഗവൺപ്പമന്റിന്പ്പറ രുതിയ മോർഗ്ഗനിർത്തേശപ്പേ അടിസ്ഥോനമോക്കി ഈ 

അധ്യയന വർഷും P-EBT ആനു ൂലയേിന ്നിങ്ങൾക്ക ്ത്തയോഗയത ത്തനടോും.  ഇനിെറയുന്ന വീട്ടിൽ 

പ്പവച്ച ്രഠിക്കുന്ന വിദയോർത്ഥി ൾക്ക് ഈ വർഷും P-EBT ആനു ൂലയേിന് 

അർഹതയുണ്ടോത്തയക്കോും: 

• 2022-2023 അധ്യയന വർഷേിൽ ത്തഹോും സ്റ്റഡിക്കുള്ള വിദയോഭയോസ ഏജൻസി 

മുത്തേനയോണ് വിദയോർത്ഥി എൻത്തറോൾ പ്പെയ്തത്  

• 2020 ജനുവരി 27-ന് ത്തശഷും ത്തഹോും സ്റ്റഡിയിൽ ത്തെർന്ന വിദയോർത്ഥി (ജനുവരി 27, 2020-ന് 

മുപ് ത്തഹോും സ്റ്റഡിയിൽ ത്തെർന്നിട്ടുള്ള വിദയോർത്ഥി ൾക്ക് ത്തയോഗയതയില്ല) 

• ഒന്നു ിൽ തങ്ങൾ 2020 ജനുവരി മുതൽ പ്പവർത്തമോണ്ടിൽ രുതിയവരോയതുപ്പ ോത്തണ്ടോ 

അപ്പല്ലെിൽ  ുട്ടി ഈ അധ്യയന വർഷും  ിനറ്ർഗോർഡനിത്തലോ ഒന്നോും ക്ലോസിത്തലോ 

രണ്ടോും ക്ലോസിത്തലോ രഠിക്കുന്നത് പ്പ ോത്തണ്ടോ വിദയോർത്ഥി മുപ ്പ്പവർത്തമോണ്ട് സ്് ൂളിൽ 

ത്തനരിട്ട് രപ്പെടുേിപ്പല്ലെിൽ, പ്പ ോവിഡിപ്പന  ുറിച്ചുള്ള ആശെ ൾ  ോരണും ഈ 

അധ്യയന വർഷും തങ്ങളുപ്പട  ുട്ടിപ്പയ വീട്ടിൽ രഠിെിക്കു യോപ്പണന്ന ്

അച്ഛനമ്മമോത്തരോ/രക്ഷ്ോ ർേോത്തവോ സോക്ഷ്യപ്പെടുേുന്നു.   

 
Q19: വിദയാഭയാസ ഏജൻസി മുചേെ വീട്ടില്ിരുന്ന് പഠിക്കാൻ എൻചറാൾ ഡ യ്ത  

കുടുംബങ്ങൾ ഈ അധയയെ വർഷം P-EBT ആെുകൂല്യങ്ങൾക്ക് 

അചപക്ഷിചക്കണ്ടതുചണ്ടാ?   

A: ഇല്ല. AOE, DCF എന്നിവ ത്തഹോും സ്റ്റഡി P-EBT ആനു ൂലയങ്ങൾ നൽ ുന്നതിന് െയലിപ്പല 

ത്തഹോും സ്റ്റഡി എൻത്തറോൾപ്പമന്റ് വിവരങ്ങൾ ഉരത്തയോഗിക്കുന്നതോണ്.  പ്പവർത്തമോണ്ടിപ്പല എല്ലോ 

പ്പരോതുവിദയോലയങ്ങളുും പ്പപ്രോവിഷൻ 2, CEP എന്നിവയിലൂപ്പട സൗജനയ ഭക്ഷ്ണും വോഗ്ദോനും 

പ്പെയ്യുന്നതിനോൽ, ത്തെോദയും 18-ൽ ലിസ്റ്റ് പ്പെയ്തിരിക്കുന്ന ആവശയ ത ൾ നിറത്തവറുന്ന 

വീട്ടിലിരുന്്ന രഠനും നടേുന്ന എല്ലോ വിദയോർത്ഥി ൾക്കുും സൗജനയവുും വില 

 ുറച്ചതുമോയ സ്കൂ ൾ ഭക്ഷ്ണേിന് അർഹതയുപ്പണ്ടന്ന ്പ്പതളിയിക്കോപ്പത തപ്പന്ന 

https://dcf.vermont.gov/benefits/ebt
https://dcf.vermont.gov/benefits/ebt
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ആനു ൂലയും സവീ രിക്കോനോ ുും.   ുടുുംബങ്ങൾ രൂർേിയോത്തക്കണ്ട 

സോക്ഷ്യപ്പെടുേലു ൾ രൂർേിയോക്കോനുും പ്പ ോവിഡ് ആശെ ൾ  ോരണും ഈ വർഷും 

തങ്ങളുപ്പട  ുട്ടി വീട്ടിൽ പ്പവച്ചോണ് രഠിക്കുന്നപ്പതന്ന് സ്ഥിരീ രിക്കുന്നതിനുും, 

ത്തരർവിവരെട്ടി പ്പയ  ുറിത്തച്ചോ AOE-യുപ്പട സമീരമുള്ള െയലിപ്പല ബന്ധപ്പെടോനുള്ള 

വിവരങ്ങപ്പളക്കുറിത്തച്ചോ എപ്പരെിലുും ത്തെോദയങ്ങളുപ്പണ്ടെിലുും ത്തഹോും സ്റ്റഡി 

 ുടുുംബങ്ങളുമോയി AOE ബന്ധപ്പെടുന്നതോണ്. 

 
Q20: ചഹാം സ്റ്റെി P-EBT ആെുകൂല്യം എത്തയാണ്?  

A: AOE മുത്തേന ത്തഹോും സ്റ്റഡിയിൽ എൻത്തറോൾ പ്പെയ്യപ്പെടുന്ന വിദയോർത്ഥിക്ക ്പ്പസപ്തുംബർ മുതൽ 

ജൂൺ വപ്പരയുള്ള ഓത്തരോ മോസവുും ത്തഹോും സ്റ്റഡി ആനു ൂലയും പ്രതിമോസും 143.15 ത്തഡോളർ 

ആയിരിക്കുും.  പ്പെഡറൽ പ്പരോതു ആത്തരോഗയ അടിയരരോവസ്ഥ അവസോനിച്ചതിനോൽ ഇത് 

വിഭജിച്ചതിനോൽ പ്പമയ ്മോസപ്പേ ആനു ൂലയും 58.56 ത്തഡോളർ ആണ്.  ജൂൺ മോസപ്പേ 

ആനു ൂലയങ്ങൾ ലഭയമല്ല.  ത്തവനൽക്കോലത്തേക്കുള്ള ആനു ൂലയങ്ങളുും ലഭയമല്ല.  ത്തഹോും 

സ്റ്റഡിയിൽ എൻത്തറോൾ പ്പെയ്തിട്ടുള്ള വിദയോർത്ഥി ളുള്ള  ുടുുംബങ്ങൾക്ക ്P-EBT ത്തരയ്്പ്പമന്റ ്

അനുവദിക്കുന്ന പ്പെഡറൽ നിയമും, പ്പെഡറൽ പ്പരോതു ആത്തരോഗയ അടിയരരോവസ്ഥ 

അവസോനിച്ചതിന ്ത്തശഷും അടച്ച P-EBT ത്തരയ്്പ്പമന്റു പ്പളോന്നുും അനുവദിക്കുന്നില്ല.

 
Q21: ചഹാം സ്റ്റെി P-EBT ആെുകൂല്യം എചൊഴാണ് വിതരണം ഡ യ്യുക?    

A: ത്തഹോും സ്റ്റഡി ആനു ൂലയും 2023 പ്പമയ ്മോസേിൽ ഒറേവണയോയി വിതരണും പ്പെയ്യുും, 

അതിൽ പ്പസപ്തുംബർ മുതൽ പ്പമയ് 11 വപ്പരയുള്ള ആനു ൂലയങ്ങളുും ഉൾപ്പെടുന്നു. 

 
Q22: സ്കൂ ൾ അടച്ചിരിക്കുചപാചഴാ എെ്ഡറ കുട്ടി ഹാജരാകാതിരിക്കുചപാചഴാ, 

ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം ചപായി എടുക്കുകയാണ് അഡല്ലങ്കിൽ സ്കൂ ൾ വീട്ടിചല്ക്ക ്

ഭക്ഷണം അയക്കുന്നു.  എെിക്ക ്P-EBT ആെുകൂല്യം ല്ഭിക്കുകയാഡണങ്കിൽ 

ഞാൻ ഇത് െിർചത്തണ്ടതുചണ്ടാ? അത ്ആെുകൂല്യത്തിൽ െിന്ന് ഞങ്ങഡള 

അചയാഗ്യരാക്കുചമാ?    

A: ഇല്ല. വിദൂര രഠന ദിവസങ്ങളിൽ ഭക്ഷ്ണും ലഭിക്കുന്ന വിദയോർത്ഥി ൾക്ക് ഇത്തെോഴുും P-EBT 

ആനു ൂലയേിന് അർഹതയുണ്ട്.  നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തെോഴുും ആ ഭക്ഷ്ണും ലഭിക്കു യുും ഈ 

ആനു ൂലയേിന് ത്തയോഗയത ത്തനടു യുും പ്പെയ്യോും.       

 
Q23: എെിക്ക് സ്കൂ ളിചല്ാ ചഹാം സ്റ്റെിചക്കാ ച ർക്കാത്ത മറ്് 

കുട്ടികളുണ്ട്.  അവർ ആെുകൂല്യത്തിെ് അർഹരാചണാ?    

A:  അല്ല. ത്തദശീയ സ്കൂ ൾ ഉച്ചഭക്ഷ്ണ രരിരോടിയിൽ സോധ്ോരണയോയി രപ്പെടുക്കുന്ന ഒരു സ്കൂ ളിൽ 

ത്തെരുന്ന  ുട്ടി ൾത്തക്കോ അപ്പല്ലെിൽ ത്തെോദയും 16 പ്പല മോനദണ്ഡങ്ങൾ രോലിക്കുന്ന AOE മുത്തേന 

ത്തഹോും സ്റ്റഡിയിൽ ത്തെർന്നിട്ടുള്ള ത്തയോഗയരോയ വിദയോർത്ഥി ൾത്തക്കോ മോപ്തത്തമ ഈ ആനു ൂലയും 

ലഭയമോ ൂ.     

 
Q24: ചദശീയ സ്കൂ ൾ ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടിയിൽ പഡങ്കടുക്കുന്ന ഒരു സവതത്ന്ത 

സ്കൂ ളില്ാണ് എെ്ഡറ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നത്.  എെ്ഡറ മക്കൾ മുപ് 

സൗജെയമായചതാ കുറഞ്ഞ വില്ചയാ ഉള്ള ഭക്ഷണത്തിെ് 

ചയാഗ്യരായിരുന്നില്ല, എന്നാൽ ഇചൊൾ ഞങ്ങളുഡട സ്ഥിതി മാറിയിരിക്കുന്നു. 

എെിക്ക് P-EBT ല്ഭിക്കുചമാ?    

A:  നിങ്ങളുപ്പട സോപേി  സ്ഥിതി മോറിയിട്ടുപ്പണ്ടെിൽ, ഇതിനോയി അത്തരക്ഷ്ിക്കോൻ ഞങ്ങൾ 

നിങ്ങപ്പള ത്തപ്രോത്സോഹിെിക്കുന്നു:     

• 3SquaresVT നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിമോസ ആനു ൂലയും ലഭിക്കു യോണഎ്ങ്കിൽ നിങ്ങളുപ്പട  ുട്ടി 

സ്കൂ ളിൽ സൗജനയ ഭക്ഷ്ണേിന് ത്തയോഗയത ത്തനടു യുും P-EBT ആനു ൂലയും ലഭിക്കു യുും 
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പ്പെയ്യുും. എങ്ങപ്പന അത്തരക്ഷ്ിക്കണപ്പമന്ന ്DCF പ്പവബ്റസറിൽ 

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

• സൗജെയചമാ കുറഞ്ഞ വില്ചയാ ഉള്ള ഭക്ഷണം –നിങ്ങളുപ്പട  ുട്ടിയുപ്പട സ്കൂ ളിൽ നിത്തന്നോ 

വിദയോഭയോസ ഏജൻസിയുപ്പട പ്പവബ്റസറിൽ നിത്തന്നോഅത്തരക്ഷ് ത്തെോും 

ലഭയമോക്കു https://education.vermont.gov/. നിങ്ങളുപ്പട സ്് ൂളിൽ സമർെിച്ച അുംഗീ ൃത 

അത്തരക്ഷ് ൾ, 2022 പ്പസര്്റുംബർ വപ്പരയുള്ള ആനു ൂലയങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുപ്പട വീട്ടു ോപ്പര 

ത്തയോഗയരോക്കിത്തയക്കോും. 

 
Q25: എെിക്ക് ഈ ആെുകൂല്യം ആവശയമിഡല്ലങ്കിചല്ാ?    

A:  രെോളിേും സവരും ഇഷ്ടപ്ര ോരമോണ്. നിങ്ങൾ രപ്പെടുത്തക്കപ്പണ്ടന്ന ്

തീരുമോനിക്കു യോപ്പണെിൽ, ഒന്നു ിൽ:    

• നിങ്ങളുപ്പട 3SquaresVT EBT  ോർഡിൽ നൽ ിയിട്ടുള്ള അധ്ി  ആനു ൂലയങ്ങൾ 

ഉരത്തയോഗിക്കരുത്.അപ്പല്ലെിൽ    

• മോഗ്നറി ് സ്പ്ടിെ് മുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്തതയ ും നൽ ിയ P-EBT  ോർഡ് ഒഴിവോക്കു യുും 

സുരക്ഷ്ിതമോയ രീതിയിൽ ഉത്തരക്ഷ്ിക്കു യുും പ്പെയ്യു . നിങ്ങളുപ്പട  ോർഡ് മപ്പറോരോൾക്ക് 

നൽ രുത്.      

 
Q26: P-EBT ആെുകൂല്യങ്ങൾ ഡ ല്വഴിച്ചിഡല്ലങ്കിൽ അവ കാല്ഹരണഡെടുചമാ?  

A:  അപ്പത. 274 ദിവസേിനുള്ളിൽ  ോർഡ് ഉരത്തയോഗിച്ചിപ്പല്ലെിൽ P-EBT ആനു ൂലയങ്ങൾ 

 ോലഹരണപ്പെടുും.   

 
Q27: എെിക്ക് കൂടുതൽ ച ാദയങ്ങളുണ്ട്.  എവിഡട െിന്നാണ് എെിക്ക ്കൂടുതൽ 

മെസ്സില്ാക്കാൻ കഴിയുക?    

A: https://dcf.vermont.gov/esd/P-EBT ത്തലക്ക് ത്തരോവു    അപ്പല്ലെിൽ  ൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കോയി 1-

800-479-6151, ഓര്ഷൻ 7 ൽ വിളിക്കു . സൗജനയവുും  ുറഞ്ഞ വിലക്കുമുള്ള ഭക്ഷ്ണേിനുള്ള 

നിങ്ങളുപ്പട വിദയോർത്ഥിയുപ്പട ത്തയോഗയതപ്പയക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക ്പ്രത്തതയ മോയ വല്ല 

ആശെ ളുമുപ്പണ്ടെിൽ അപ്പല്ലെിൽ  ോർഡ ്ഇഷയൂ പ്പെയ്യോൻ ഉരത്തയോഗിക്കുന്ന 

ഗൃഹനോഥപ്പനത്തയോ പ്പമയിലിുംഗ് വിലോസപ്പേത്തയോ മോറോൻ ആപ്ഗഹിക്കുന്നുപ്പവെിൽ ദയവോയി 

നിങ്ങളുപ്പട വിദയോർത്ഥിയുപ്പട സ്കൂ ളുമോയി ബന്ധപ്പെടു .     

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

