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सू्कल प्याने्डमिक EBT (P-EBT) का बारेिा 

प्राय: सोमिने प्रश्नहरू (FAQs) 

2022-2023 विद्यालय िर्षका लावि (अविल 4, 2023 मा अद्यािविक िरिएको)   

प्रश्न 1: P-EBT भनेको के हो ?    

उत्तर: यो कोविड-19 का कािणले विद्यालय बन्द िएको ि विद्यालयमा अनुपस्थित हुन पिेकाले ििावित िएका 

घिपरििािहरूलाई मद्दत िनषका लावि संघीय सिकािद्वािा स्वीकृत िरिएको अथिायी खाद्यान्न लाि हो ।    

 
प्रश्न 2: P-EBT लाभहरूका लामि को योग्य छ ?     

उत्तर:  National School Lunch Program (नेशनल सू्कल लन्च िोग्राम) अन्तिषत विद्यालयमा सामान्यतया वनिः शुल्क िा मूल्य 

घटाइएको िोजन िाप्त िने विद्यािीहरू िएका Vermont का घिपरििािहरू (कृपया यस विद्यालय िर्षमा युवनिसषल सू्कल 

िोजनहरूका बािेमा िश्न 3 पवन हेनुषहोस्) । वनम्न अिथिामा एक मवहनाका लावि लािहरू उपलब्ध हुन्छन्िः    

• विद्यािी उक्त मवहनामा  कोविडको कािणले िर्ाष मान्य कािणसवहत अनुपस्थित िएमा  र   

• विद्यािीको विद्यालय P-EBT का लावि “योग्य” िएमा । विद्यालय P-EBT का लावि कसिी योग्य हुन्छ िने्नबािे जान्न िाज्यको 

योजना हेनुषहोस्: https://dcf.vermont.gov/esd/P-EBT ।  

 

प्रश्न 3: Vermont िा युमनभससल सू्कल भोजनको के-कस्तो व्यवस्था छ ?  के यसले P-EBT को योग्यतािा 

प्रभाव पाछस  ?   

उत्तर:  Vermont वििावयकाले Vermont का सबै सािषजवनक विद्यालय ि केही स्वतन्त्र विद्यालयहरूमा युवनिसषल सू्कल 

िोजनका लावि िाज्यबाट आविषक सहयोि िर्ान िने कानुन ऐन 151 (2022) पारित ििेको वियो ।  यसको अिष, Vermont 

का सबै सािषजवनक विद्यालय ि केही स्वतन्त्र विद्यालयहरू 2022-2023 विद्यालय िर्षमा नेशनल सू्कल लन्च िोग्राममा 

सहिािी हुुँरै्छन् ि CEP िा िाििान 2 सञ्चालन िरै्छन् िने्न बुविन्छ ।  िते्यक विद्यालय योग्य ठहि िएपवछ (माविको िश्न 2 

हेनुषहोस्), यी विद्यालयहरूमा कोविडसम्बन्धी कािणले िर्ाष विद्यालय छुटाएका सबै विद्यािीहरूले छुटाएको वर्नका लावि P-

EBT लाि िाप्त िने छन् ।  नेशनल सू्कल लन्च िोग्राममा सहिािी हुने ि विद्यालयको िोजनबापत परििािहरूसुँि शुल्क वलने 

स्वतन्त्र विद्यालयहरूमा, विद्यािीहरूले वनिः शुल्क िा मूल्य घटाइएको िोजनका लावि योग्य ठहि िएको अिथिामा मात्र लाि 

िाप्त िने छन् ।    

 

प्रश्न 4: कोमभडसम्बन्धी कारणले िर्ास िान्य कारणसमहत अनुपस्स्थमतका लामि को योग्य हुन्छन् ?     

उत्तर: कोविडसम्बन्धी कािणले िर्ाष अनुपस्थित हुनु िनेको वनम्नमधे्य कुनै पवन कािणले मवहनाको अिविमा विद्यालयबाट 

मान्य कािणसवहत अनुपस्थित हुन पाउनु हो:  

• कोविड पोवजवटि िएमा िा कोविडसुँि सम्बस्न्धत िोि लािेको मावनएमा,  

• कोविड पोवजवटि िएको व्यस्क्तको वनकट सम्पकष को रूपमा पवहचान िरिएमा,  

• कोविडका लक्षणहरू रे्स्खएि क्वािेन्टाइनमा बस्न ि/िा कोविड पिीक्षण िनष आिश्यक िएमा िा  

• पोवजवटि केस, कोविडको कािणले िर्ाष कमषचािीको अिाि, कन्याक्ट टर ेवसङ िनष आिश्यक पने इत्यावर्लिायत 

कोविडसम्बन्धी कािणले िर्ाष अवनयोवजत कक्षाकोठा, गे्रड िा विद्यालय बन्द िा रिमोट अिाषत् रू्ि वसकाइ अपनाउने ।  

https://dcf.vermont.gov/esd/P-EBT
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• कोविडसम्बन्धी कािणले अनुपस्थित हुनेसम्बन्धी िप विसृ्तत जानकािीका लावि, कृपया 

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

issuing-pebt-benefits हेनुषहोस्  

 

प्रश्न 5: हाम्रो मवद्यालय महउँ पने मर्न वा पानीको पाइप फुटेको वा महमटङ मसस्टि भाँमिएको कारण बन्द 

भएको मथयो ।  यसले ती छुटेका मर्नहरूका लामि मवद्याथीहरूलाई P-EBT का लामि योग्य बनाउँछ ?    

उत्तर: बनाउुँरै्न, कोविडसम्बन्धी कािणले िर्ाष विद्यालय बन्द हुुँर्ा मात्र विन्ती हुन्छ ।    

 

प्रश्न 6. िेरो पररवार योग्य भएको/नभएको ि कसरी पत्ता लिाउन सक्छु ?    

उत्तर: तपाईंको विद्यािीको विद्यालयले Vermont िाज्यद्वािा उपलब्ध ििाइएको मापर्ण्डका आिािमा तपाईंको विद्यािी 

योग्य छन् वक छैनन् िनेि कुिा वनिाषिण िने छ । विद्यालयले फाइलमा सही जानकािी छ वक छैन िनी सुवनवित िनषका लावि 

तपाईंलाई सम्पकष  पवन िनष सक्छ । कृपया उहाुँहरूको अनुिोिमा िवतविया जनाउनुहोस्। तपाईं योग्य हुनुहुन्छ िने, तपाईंले 

बाल तिा परििाि वििाि (Department for Children and Families, DCF) बाट तपाईंले कसिी ि कवहले लाि िाप्त िनुष हुने 

छ िने्न कुिा उले्लख िरिएको पत्र िाप्त िनुष हुने छ ।      

 

कृपया संघीय जनस्वास्थ्य आपत्कालीन स्थिवतको समास्प्तपवछ मे 11 पवछ कोविडसम्बन्धी अनुपस्थिवतहरूका लावि 

सुवििाहरू िाप्त िने छैनन् िने्न कुिामा ध्यान वर्नुहोस् ।   

 
प्रश्न 7: िैले पमछल्लो मवद्यालय वर्स (2021-22) िा P-EBT काडस  पाएको मथएँ तर अमहले िसँि त्यो काडस  छैन 

। यसले सिस्या मनम्त्त्याउँछ ?    

उत्तर: DCF ले तपाईंलाई िवतथिापन काडष पठाउन सक्छ ।  अविल 2023 मा पठाइने लािसम्बन्धी सूचना पत्रहरूमा 

वनरे्शनहरू समािेश िरिने छ ।  कृपया तपाईंले नयाुँ काडष पाउनुियो िने त्यसलाई िाख्नुहोस् ।  यस विद्यालय िर्षमा 

एकिन्दा बढी पटक िुक्तानीहरू हुने िएकाले यसमा अवतरिक्त लािहरू िप्न सवकन्छ ।  

 
प्रश्न 8: के यो वर्स सिर P-EBT लाभहरू उपलब्ध छन् ?   

उत्ति: समि P-EBT लािहरू विद्यालयका बालबावलकाहरूका लावि समि अिविििका लावि P-EBT लािहरूमा सुवििा 

अिवि बढाइएका छन् ।  संघीय जनस्वास्थ्य आपत्कालीन स्थिवत मे 11 मा समाप्त हुुँरै् िइिहेको िएतापवन ित्यक्ष रूपमा 

विद्यालय आएि अध्ययन िने बालबावलकालाई P-EBT लािहरूको िुक्तानीको स्वीकृवत वर्ने कानुनले समि P-EBT 

लािहरूलाई यो समि अिविमा िुक्तानी िनष अनुमवत िर्ान िछष  ।    

  

प्रश्न 9: P-EBT लाभहरूका लामि को योग्य छ ?   

उत्ति: 2022-2023 विद्यालय िर्षको बेला योग्य िहेका ि मे मवहनासम्म Vermont को विद्यालयमा िनाष िहेका विद्यािीहरू 

िएका Vermont का घिपरििािहरू ।  योग्य विद्यािीहरूमा त्यस्ता विद्यािीहरू पर्षछन् जो वनिः शुल्क िा मूल्य घटाइएको 

िोजनहरूका लावि योग्य छन् िा िाििान 2 िा CEP माफष त वन:शुल्क बे्रकफास्ट तिा लन्च उपलब्ध ििाउने विद्यालयमा 

अध्ययन िछष न् ।  होम स्टडी विद्यािीहरू ि संघीय विद्यालय िोजन कायषिमहरूमा सहिािी निहेका विद्यालयहरूमा 

अध्ययन िने विद्यािीहरू समि P-EBT का लावि योग्य हुुँरै्नन् ।  

  

प्रश्न 10: लाभहरू कमहले जारी िररने छ ?    

उत्तर: सेपे्टम्बि 2022 रे्स्ख जनििी 2023 सम्मको पवहलो चिका लािहरू अविल 2023 मा जािी िरिने छ ।  फेबु्रअिी 2023 

रे्स्ख  मे 11, 2023  सम्मका लािहरू अिस्ट 2023 मा जािी िरिने योजना छ ।  समि लािहरू फेबु्रअिी रे्स्ख मे 11 सम्मका 

लािहरूसुँिै अिस्ट 2023 मा जािी िरिने छ । 

 

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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प्रश्न 11: P-EBT लाभ कमत हुन्छ ?  

जवाफ:  कोविडसम्बन्धी कािणले िर्ाष मान्य कािणसवहत विद्यािी अनुपस्थित िहने िते्यक वर्नका लावि P-EBT लाि $8.18 

हुन्छ ।  िवत योग्य बच्चाका लावि समि लाि $120 हुन्छ ।  यो एकै पटक िुक्तानी िरिने लािको पूणष िकम हो । 

प्रश्न12: घरपररवारिा जमतवटा बच्चा भएपमन के P-EBT लाभ एउटै हुन्छ ?    

उत्तर:  िते्यक मवहना कोविडसम्बन्धी कािणले िर्ाष पाएको मान्य कािणसवहत अनुपस्थित िहेको वर्नका आिािमा 

िते्यक विद्यािीका लावि मावसक लाि िकम छुट्टाछुटै्ट वर्इन्छ ।  घिपरििािहरूले िते्यक मवहना घिपरििािका िते्यक 

बच्चा P-EBT का लावि योग्य िएको वर्नका आिािमा विन्न-विन्न लािहरू िाप्त िने छन् ।  िते्यक बच्चाका लावि समि 

लाि समान िहन्छ अिाषत् एकै पटक िुक्तानी िरिने $120 को लाि ।    

 

प्रश्न 13: िेरो मवद्याथीको संरक्षकत्व मजम्मा रु्ई पररवारमबि बाँमडएको छ ।  लाभ कसले प्राप्त िछस न् ?     

उत्तर: विद्यािीको विद्यालयले “घिमूली” िनेि सूचीबद्ध िरिएको ियस्कलाई लाि पठाउने छ ।  यस विद्यािीको तफष बाट 

वनिः शुल्क ि मूल्य घटाइएको िोजनको आिेर्न पेश िने ियस्क िा विद्यालयको िणालीमा िािवमक सम्पकष को रूपमा 

सूचीबद्ध िरिएको ियस्क हुन सकु्नहुन्छ ।  “घिमूली” को रूपमा कसलाई सूचीबद्ध िनुषपछष  िनेि पुवि िनषका लावि 

विद्यालयहरूले जनििीमा घिपरििािहरूलाई सम्पकष  िरै्छन् ।  कृपया “घिमूली” अद्यािविक िनुषपने िएमा विद्यालयलाई 

सम्पकष  िनुषहोस् ।        

 

प्रश्न 14: िैले यो लाभबाट के-के मकन्न सक्छु ?    

उत्तर:  USDA को िेबसाइटमा  तपाईंले आफ्नो P-EBT लािबाट वकन्न सके्न खाद्यान्नहरू वनम्न वलङ्कमा हेनुषहोस्: 

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

 

प्रश्न 15: िैले िेरो P-EBT काडस  कहाँ प्रयोि िनस सक्छु ?    

उत्तर: तपाईं यसलाई 3SquaresVT स्वीकाि िने कुनै पवन थिानमा योग्य खाद्यान्नहरू वकन्नका लावि ियोि िनष सकु्नहुन्छ । 

यसमा Vermont का वकिाना पसल, सुपिमाकेट, कन्िीवनयन्स स्टोि ि िेिै वकसान बजािहरू समािेश हुन्छन्।  DCF को 

िेबसाइट https://dcf.vermont.gov/benefits/ebt मा िप जानु्नहोस्।     

 

प्रश्न16: िेरा बालबामलका मवद्यालय जाँरै्नन् ।  के िैले यो लाभ प्राप्त िछुस  ?    

उत्तर: यो लाि सामान्यतया नेशनल सू्कल लन्च िोग्राममाफष त विद्यालयमा वनिः शुल्क िा मूल्य घटाइएको िोजन िाप्त िने ि 

अवहले कोविडसम्बन्धी कािणले िर्ाष अनुपस्थित िएकाले ती िोजन घिमा खानु पिेका बालबावलकाका घिपरििािहरूलाई 

मात्र ि िश्न 16 मा सूचीबद्ध िरिएका आिश्यकताहरू पूिा िने होम स्टडीका विद्यािीहरूलाई पवन उपलब्ध छ ।       

 

प्रश्न 17: के यो लाभ सावसजमनक मवद्यालयिा पढ्ने बच्चाहरूलाई िात्र उपलब्ध हुन्छ ?      

उत्तर:  होइन । नेशनल सू्कल लन्च िोग्राममा सहिािी हुने केही स्वतन्त्र विद्यालयहरू ि ती विद्यालयहरूमा पढ्ने 

बालबावलका पवन यो लाि िाप्त िनषका लावि योग्य ठहि हुन सक्छन् ।  यद्यवप, िेिैजसो स्वतन्त्र विद्यालयहरू नेशनल सू्कल 

लन्च िोग्राममा सहिािी हुुँरै्नन् ि त्यहाुँ पढ्ने विद्यािीहरू योग्य हुुँरै्नन् । 

 

प्रश्न 18: िेरो बच्चालाई यो वर्स घरिै राखे्नर पढाइँरै् अथासत् होिसू्कल िराइँरै्छ ।  के हािी लाभ प्राप्त िनस 

योग्य छ  ँ?    

उत्तर:  तपाईं यस विद्यालय िर्षमा संघीय सिकािको नयाुँ वनरे्वशकाका आिािमा P-EBT लाि िाप्त िनष योग्य ठहरिन 

सकु्नहुन्छ ।  होम स्टडीका वनम्न विद्यािीहरू यो िर्ष P-EBT लाि िाप्त िनष योग्य ठहरिन सक्छन्: 

• 2022-2023 को विद्यालय िर्षमा वशक्षा एजेन्सीमाफष त होम स्टडीमा नामावङ्कत ििेका विद्यािी  

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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• जनििी 27, 2020 पवछ केही समयका लावि होम स्टडीमा नामावङ्कत ििेका विद्यािी (जनििी 27, 2020 अवघ होम 

स्टडीमा नामावङ्कत ििेका विद्यािीहरू योग्य छैनन्) 

• विद्यािी जनििी 2020 रे्स्ख Vermont मा नयाुँ छन् िा बच्चा यस विद्यालय िर्षमा वकन्डििाटेन, पवहलो िा र्ोस्रो 

गे्रडमा िएको कािण यसअवघ Vermont सू्कलमा ित्यक्ष रूपमा उपस्थित िएि अध्ययन ििेका छैनन् िने 

आमाबुिा/अवििािकले कोविडसम्बन्धी वचन्ताहरूले िर्ाष यस विद्यालय िर्षमा आफ्नो बच्चालाई घिमै िाखेि 

पढाइरै् िरिएको छ िनेि उले्लख िरै् िमाणीकिण पूिा िनुषहुन्छ ।   

 
प्रश्न 19: मिक्षा एजेन्सीिाफस त होि स्टडीिा भनास भएका पररवारहरूले यस मवद्यालय वर्सिा P-EBT लाभहरू 

प्राप्त िनसका लामि आवेर्न मर्न आवश्यक छ ?   

उत्तर: ठहिाउुँ रै्न । AOE ि DCF ले होम स्टडीका P-EBT लािहरू जािी िनषका लावि फाइलमा िएको होम स्टडी 

िनाषसम्बन्धी जानकािी ियोि िने छन् ।  Vermont का सबै सािषजवनक विद्यालयहरूले िाििान 2 ि CEP माफष त वनिः शुल्क 

िोजन िर्ान िरििहेको हुनाले िश्न 18 मा सूचीबद्ध िरिएका आिश्यकताहरू पूिा िने सबै होम स्टडी विद्यािीहरूले 

वनिः शुल्क ि मूल्य घटाइएको िोजन िाप्त िनष योग्य िएको कुिा बताउन आिश्यक नपरिकन लाि िाप्त िनष सक्षम हुने 

छन् ।  AOE ले िनाष िा AOE सुँि फाइलमा िएको सम्पकष  जानकािीका बािेमा कुनै पवन िश्न िएमा होम स्टडी 

परििािहरूलाई ि कोविडसम्बन्धी वचन्ताहरूले िर्ाष यस शैवक्षक िर्षमा बच्चालाई घिमै िाखेि पढाइरै् िरिएको छ िनेि 

पुवि िनषका लावि िमाणीकिणहरू पूिा िनष आिश्यक िएका परििािहरूलाई पवन सम्पकष  िने छ । 

 
प्रश्न 20: होि स्टडी P-EBT लाभ कमत हुन्छ ?  

उत्तर: होम स्टडी लाि विद्यािीलाई AOE माफष त होम स्टडीमा िनाष िएको सेपे्टम्बिरे्स्ख अविलसम्मको िते्यक मवहनाका 

लावि $143.15 हुन्छ ।  मे मवहनाका लावि लाि $58.56 हुन्छ वकनिने संघीय जनस्वास्थ्य आपत्कालीन स्थिवतको समास्प्तले 

िर्ाष यसलाई अनुपातको वहसाबले वितिण िरिन्छ ।  जुन मवहनाका लावि लािहरू उपलब्ध हुुँरै्नन् ।  समिका लावि पवन 

लािहरू उपलब्ध हुुँरै्नन् ।  होम स्टडीमा िनाष िएका विद्यािीहरू िएका घिपरििािहरूलाई P-EBT को िुक्तानीको स्वीकृवत 

वर्ने संघीय कानुनले संघीय जनस्वास्थ्य आपात्कालीन स्थिवत अन्त िएपवछ कुनै पवन P-EBT िुक्तानीहरू िुक्तान िनषका लावि 

अनुमवत िर्ान िरै्न ।  

 
प्रश्न 21: होि स्टडीको P-EBT लाभ कमहले जारी िररने छ ?    

उत्तर: होम स्टडीको लाि मे 2023 मा एकमुि रूपमा जािी िरिने छ ि यसमा सेपे्टम्बिरे्स्ख मई 11सम्मका लािहरू 

समािेश हुने छन् । 

 
प्रश्न 22: मवद्यालय बन्द हँुर्ा वा िेरो बच्चा अनुपस्स्थत हँुर्ा, हािी पाससल भोजन मलएर जान्छ  ँवा मवद्यालयले 

घरिा भोजन पठाएको छ ।  िैले P-EBT लाभ प्राप्त िछुस  भने के िैले त्यसो िनस बन्द िनुसपछस  ? के त्यसले 

हािीलाई लाभ प्राप्त िनसबाट अयोग्य ठहर िराउँछ ?    

उत्तर: ठहिाउुँ रै्न । रिमोट अिाषत् रू्ि वसकाइ हुने वर्नहरूका लावि िोजन िाप्त िने विद्यािीहरू अिै पवन P-EBT लाि 

िाप्त िनष योग्य छन् ।  तपाईं अिै पवन ती िोजन िाप्त िनष सकु्नहुन्छ ि यो लाि िाप्त िनष योग्य हुन सकु्नहुन्छ ।       

 
प्रश्न 23: मवद्यालय वा होि स्टडीिा भनास नभएका िेरा अन्य बच्चाहरू छन् ।  के उनीहरू लाभ प्राप्त िनस 

योग्य छन् ?    

उत्तर:  होइन । यो लाि सामान्यतया नेशनल सू्कल लन्च िोग्राममा सहिािी हुने विद्यालयमा िनाष िएका बालबावलकालाई िा 

AOE माफष त िश्न 16 को मापर्ण्ड पूिा िने होम स्टडीमा िनाष िएका योग्य विद्यािीहरूलाई मात्र उपलब्ध छ ।     

 
प्रश्न 24: िेरा बच्चाहरू नेिनल सू्कल लन्च प्रोग्राििा सहभािी रहेको स्वतन्त्र मवद्यालयिा अध्ययनरत छन् ।  

यसअमघ िेरा बच्चाहरू मनिः िुल्क वा िूल्य घटाइएको भोजन प्राप्त िनस योग्य मथएनन् तर अमहले हाम्रो 

अवस्था पररवतसन भएको छ । के िैले P-EBT प्राप्त िनस सक्छु ?    
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उत्तर:  तपाईंको आविषक अिथिा परिितषन िएको छ िने हामी तपाईंलाई वनम्नका लावि आिेर्न वर्न िोत्सावहत िछछुँ :     

• 3SquaresVT - तपाईंले मावसक लाि िाप्त िनुषहुन्छ िने तपाईंको बच्चा विद्यालयमा वनिः शुल्क िोजन िाप्त िनष योग्य हुन्छन् 

ि P-EBT लाि िाप्त िनष सक्छन् । DCF को िेबसाइट https://dcf.vermont.gov/benefits/3SquaresVT मा िएि कसिी 

आिेर्न वर्ने िने्न बािेमा बुझ्नुहोस् । 

• मनिः िुल्क वा िूल्य घटाइएको भोजन  – तपाईंको बच्चाको विद्यालयबाट िा वशक्षा एजेन्सीको िेबसाइट: 

https://education.vermont.gov/ मा आिेर्न िाप्त िनुषहोस् । तपाईंको विद्यालयमा पेश िरिएका स्वीकृत आिेर्नहरूले 

तपाईंको घिपरििािलाई सेपे्टम्बि 2022 रे्स्ख लािहरू िाप्त िनष योग्य बनाउन सक्छन् । 

 
प्रश्न 25: िैले यो लाभ प्राप्त िनस निाहेिा के हुन्छ ?    

उत्तर:  सहिाविता सै्वस्िक छ । तपाईंले सहिािी नहुने छनोट िनुषहुन्छ िने:    

• तपाईंको 3SquaresVT EBT काडषमा जािी िरिएका अवतरिक्त लािहरू ियोि निनुषहोस् । िा    

• तपाईंलाई विशेर् रूपमा जािी िरिएको P-EBT काडषमा िहेको म्यागे्नवटक स्स्टर पलाई काटेि ि त्यसलाई सुिवक्षत तरिकाले 

फालेि व्यिथिापन िनुषहोस् । तपाईं आफ्नो काडष अरू कसैलाई वर्न सकु्नहुन्न ।      

 
प्रश्न 26: P-EBT लाभहरू खिस िररएन भने के मतनीहरूको म्यार् सिाप्त हुन्छ ?  

उत्तर:  हुन्छ । 274 वर्नवित्र काडष ियोि िरिएन िने P-EBT लािहरूको म्यार् समाप्त हुन्छ ।   

 
प्रश्न 27: िसँि थप प्रश्नहरू छन् ।  िैले थप कुरा कहाँ जान्न सक्छु ?    

उत्तर:  िप जानकािीका लावि https://dcf.vermont.gov/esd/P-EBT  मा जानुहोस् िा 1-800-479-6151, विकल्प 7 मा 

फोन िनुषहोस् । कृपया तपाईंसुँि वनिः शुल्क ि मूल्य घटाइएको िोजन िाप्त िने तपाईंको विद्यािीको योग्यताबािे वनवित 

वचन्ताका कुिाहरू छन् िा तपाईं घिमूली िा काडष जािी िनष ियोि िरिने पत्राचाि ठेिाना परिितषन िनष चाहनुहुन्छ िने आफ्नो 

विद्यािीको विद्यालयमा सम्पकष  िनुषहोस् ।     

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

