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அடிக்கடி ககட்கப்படும் ககள்விகள் (FAQ க்கள்) 

பள்ளிப் பபருந்ப ொற்று EBT (P-EBT) குறி ்து 

கல்வி ஆண்டு 2022-2023 க்கு (ஏப்ரல் 4, 2023 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது)   

ககள்வி 1: P-EBT என்றொல் என்ன?    

பதில்: இது பள்ளி மூடப்படட்ு இருப்பதாலும், பள்ளிக்கு வருகக தராமல் இருப்பதாலும் COVID-

19 மூலம் பாதிக்கப்படட்ுள்ள குடும்பத்தினருக்கு உதவுவதற்காக மத்திய அரசால் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட தற்காலிக உணவுப் பலனாகும் .    

 
ககள்வி 2: இந்  P-EBT பலன்களுக்கு ்  குதியுடடயவரக்ள் யொர்?     

பதில்: ததசியப் பள்ளி மதிய உணவுத ்திடட்த்தின் கீழ் பள்ளியில் இலவச அல்லது விகல 

குகறக்கப்பட்ட உணகவ வழக்கமாகப் பபறுகின்ற மாணவரக்களக் பகாண்ட, 

பவரத்மான்டக்டச ்தசரந்்த குடும்பத்தினர ்(இந்தக் கல்வி ஆண்டிற்கு உலகளாவிய பள்ளி 

உணவு குறித்த தகள்வி 3 ஐயும் காணவும்). பின்வரும் சூழ்நிகலகளில் ஒரு மாதத்திற்கான 

பலன்கள் கிகடக்கும்:   

• அந்த மாணவருக்கு அந்த மாதத்தின் தபாது COVID காரணமாக வராமலிருந்தது பதாடரப்ாக 

விடுப்பு அளிக்கப்படட்ுள்ளது, மற்றும்   

• P-EBT க்கு அந்த மாணவரின் பள்ளி தகுதி பபற்றுள்ளது. P-EBT க்கு ஒரு பள்ளி எவ்வாறு தகுதி 

பபறுகிறது என்பகதத ்பதரிந்துபகாள்ள, மாகாணத ்திட்டத்கதப் பாரக்்கவும்: 

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

 

ககள்வி 3: பவர்கமொன்ட்டில் உலகளொவிய பள்ளி உணவு பற்றிய விவரங்கள் 

என்ன?  இது P-EBT  குதிடயப் பொதிக்குமொ?   

பதில்:  பவரத்மான்ட்டில் உள்ள அகனத்து அரசுப் பள்ளிகள் மற்றும் சில தனியார ்

பள்ளிகளுக்கு உலகளாவிய பள்ளி உணவுக்கு மாகாண நிதியளிப்பதற்கு, பவரத்மான்ட் 

சட்டசகப சட்டம் 151 (2022) என்ற சட்டத்கத இயற்றியுள்ளது.  அதாவது, பவரத்மான்ட்டில் உள்ள 

அகனத்து அரசுப் பள்ளிகளும், சில தனியார ்பள்ளிகளும் கல்வி ஆண்டு 2022-2023 இல் பள்ளி 

மதிய உணவுத் திட்டதத்ில் கலந்து பகாண்டு, CEP அல்லது விதி 2 ஐ பசயல்படுத்துகின்றன.  

ஒவ்பவாரு பள்ளியும் தகுதியகடந்தவுடன் (தமதலயுள்ள தகள்வி 2 ஐப் பாரக்்கவும்), அந்தப் 

பள்ளிகளில் COVID காரணமாகப் பள்ளிகயத் தவற விட்ட மாணவரக்ள் அகனவரும் அவரக்ள் 

தவற விட்ட நாட்களுக்கு P-EBT பலகனப் பபறுவாரக்ள்.  ததசியப் பள்ளி மதிய உணவுத ்

திட்டத்தில் பங்தகற்கும் மற்றும் பள்ளி உணவுக்கு குடும்பத்தினரிடம் கட்டணம் வசூலிக்கும் 

தனியார ்பள்ளிகளில், மாணவரக்ள் இலவச அல்லது விகல குகறக்கப்பட்ட உணகவப் 

பபறுவதற்குத் தகுதி பபற்றால் மடட்ுதம அவரக்ள் இந்தப் பலகனப் பபறுவாரக்ள்.    

 

ககள்வி 4: COVID கொரணமொக வரொமலிருந் து ப ொடர்பொக விடுப்பு 

அளிக்கப்பட்ட ொக ்  குதியடடவது எது?     

பதில்: COVID காரணமாக வராமலிருந்தது என்றால், பின்வரும் எந்தபவாரு  

காரணத்திற்காகவும் விடுப்பு அளிக்கப்படட்ு வராமல் இருந்தகதக் குறிக்கும்:  

• COVID பாசிட்டிவ் அல்லது அனுமானிக்கப்பட்ட COVID தநாய்,  

• COVID பாசிட்டிவ் நபருடன் பநருக்கமாக இருந்ததாக அகடயாளம் காணப்படுவது  

https://dcf.vermont.gov/esd/P-EBT
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• தனிகமப்படுத்தல் மற்றும்/அல்லது COVID பரிதசாதகன தமற்பகாள்ள தவண்டிய 

ததகவகயக் குறிக்கும் COVID அறிகுறிகள், அல்லது  

• திட்டமிடப்படாத வகுப்பகற, வகுப்பு அல்லது பள்ளி மூடப்படுதல், அல்லது COVID 

காரணமாக பதாகலநிகலக் கற்றலுக்கு மாறுதல், பாசிட்டிவ் நபரக்ள் உட்பட COVID 

காரணமாக ஆசிரியரக்ள் பற்றாக்குகற, பதாடரப்ு-கண்டறிதகல நடத்த தவண்டிய 

அவசியம் தபான்றகவ.  

• COVID காரணமாக வராமலிருந்தது பற்றிய தமலும் விரிவான விவரங்களுக்கு, பாரக்்கவும் 

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

benefits  

 

ககள்வி 5: பனி அதிகமொக இருப்ப ொல் அல்லது  ண்ணீர ்குழொய் உடடந்  ொல் 

அல்லது பவப்பப்படு ்தும் அடமப்பு உடடந்  ொல் எங்கள் பள்ளி 

மூடப்பட்டிருந் து.   வறிய அந்  நொட்களுக்கொக P-EBT க்கு மொணவரக்ள்  குதி 

பபறுவொரக்ளொ?    

பதில்: இல்கல, COVID பதாடரப்ுகடய காரணத்திற்காக பள்ளிகள் மூடப்படுவது மடட்ுதம 

கணக்கில் எடுத்துக் பகாள்ளப்படும்.    

 

ககள்வி6: எனது குடும்ப ் ொர்  குதியுடடயவரக்ளொ என எப்படி நொன் 

கண்டறிவது?    

பதில்:  பவரத்மான்ட் மாகாண அரசு வழங்கியுள்ள அளவுருக்களின் அடிப்பகடயில், உங்கள் 

மாணவர ்தகுதியுகடயவரா என்பகத உங்கள் மாணவரின் பள்ளி தீரம்ானிக்கும். தகாப்பில் 

சரியான விவரங்ககளப் பபற்றுள்ளனரா என உறுதிப்படுத்துவதற்கு, பள்ளி உங்ககளத் 

பதாடரப்ு பகாள்ளலாம். அவரக்ளின் தகாரிக்ககக்குப் பதிலளிக்கவும். நீங்கள் 

தகுதியுகடயவராக இருந்தால், குழந்கதகள் மற்றும் குடும்பத்தினருக்கான துகறயிடம் (DCF) 

இருந்து இந்தப் பலகன எப்படி மற்றும் எப்தபாது நீங்கள் பபறுவீரக்ள் என்பகத விவரிக்கின்ற 

ஒரு கடிததக்தப் பபறுவீரக்ள்.      

 

மத்திய அரசின் பபாது சுகாதார அவசரநிகல காலாவதியாகிவிட்டதால், தம 11க்குப் பிறகு 

ஏற்படும் COVID-பதாடரப்ுகடய இல்லாகமக்கான பலன்ககள மாணவரக்ள் பபறமாட்டாரக்ள் 

என்பகத நிகனவில் பகாள்ளவும்.   

 
ககள்வி 7: கடந்  கல்வி ஆண்டில் (2021-22) நொன் ஒரு P-EBT அட்டடடயப் பபற்கறன், 

ஆனொல் இப்கபொது அது இல்டல. அ னொல் ஏ ொவது சிக்கலொ?    

பதில்: .DCF உங்களுக்கு மாற்று அடக்டகய அனுப்பலாம்.  ஏப்ரல், 2023 இல் அனுப்பப்படும் 

பலன் அறிவிப்புக் கடிதங்களில் வழிகாடட்ுதல்கள் தசரக்்கப்பட்டிருக்கும்.  உங்களுக்குப் புதிய 

அடக்ட கிகடத்தால், அகத கவத்திருக்கவும்.  இந்தக் கல்வி ஆண்டு பணம் வழங்கல்களில் 

ஒன்றுக்கு தமற்பட்ட சுற்றுக்கள் இருக்கும் என்பதால் அதில் கூடுதல் பலன்கள் 

தசரக்்கப்படலாம்.  

 

ககள்வி 8: ககொடடக்கொல P-EBT பலன்கள் இந்  ஆண்டு கிடடக்குமொ?   

தகாகடக்கால P-EBT நன்கமகள் என்பது தகாகடயில் பள்ளிக் குழந்கதகளுக்கு P-EBT பலன்களின் 

விரிவாக்கமாகும்.  மத்திய அரசின் பபாது சுகாதார அவசரநிகல தம 11ம் தததியுடன் 

முடிவகடந்தாலும், பள்ளிக்குச ்பசல்லும் குழந்கதகளுக்கு P-EBT பலன்ககள தநரில் பசலுதத் 

அனுமதிக்கும் சடட்ம் தகாகடக்கால P-EBT பலன்ககள இந்த தகாகடயில் பசலுத்த அனுமதிக்கிறது.  

  

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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ககள்வி 9: இந்  ககொடடக்கொல P-EBT பலன்களுக்கு ்  குதியுடடயவரக்ள் யொர்?   

பதில்: 2022-2023 கல்வியாண்டில் தகுதி பபற்ற மாணவரக்களக் பகாண்ட பவரம்ான்ட் 

குடும்பங்கள் மற்றும் தம மாதம் பவரம்ான்ட் பள்ளியில் தசரக்்கப்பட்டவரக்ள்.  இலவச அல்லது 

குகறந்த விகல உணவுக்குத ்தகுதியுகடயவரக்ள் அல்லது 2 அல்லது CEP மூலம் இலவச 

காகல உணவு மற்றும் மதிய உணகவ வழங்கும் பள்ளிக்குச ்பசல்பவரக்ள் தகுதியுகடய 

மாணவரக்ள் ஆவாரக்ள்.  மத்திய அரசு பள்ளி உணவு திட்டங்களில் பங்தகற்காத பள்ளிகளில் 

படிக்கும் வீடட்ுப் படிப்பு மாணவரக்ள் மற்றும் மாணவரக்ள் தகாகடக்கால P-EBTக்கு 

தகுதியற்றவரக்ள்.  

  

ககள்வி 10: பலன்கள் எப்கபொது வழங்கப்படும்?    

பதில்: பசப்டம்பர ்2022 முதல் ஜனவரி 2023 க்கான முதல் சுற்றுப் பலன்கள் ஏப்ரல் 2023இல் 

வழங்கப்படும்.  பிப்ரவரி முதல் தம 11, 2023 க்கான பலன்ககள 2023 ஆகஸ்ட ்2023 இல் வழங்கத் 

திட்டமிடப்படட்ுள்ளது.  ஆகஸ்ட ்2023 இல் பிப்ரவரி முதல் தம 11 வகரயிலான பலன் 

வழங்கலுடன் தகாகடக்காலப் பலன்கள் வழங்கப்படும். 

 

ககள்வி 11: P-EBT பலன்கள் எவ்வளவு?  

பதில்: COVID காரணமாக வராமலிருந்தது பதாடரப்ாக விடுப்பு அளிக்கப்படட் ஒவ்பவாரு 

நாளுக்கும் P-EBT பலன் $8.18 ஆகும்.   தகுதியான குழந்கதக்கு தகாகடகால பலன் $120 ஆகும்.  

இது ஒரு முகற பிளாட ்தரட ்நன்கமத ்பதாகக. 

ககள்வி 12: குடும்ப ்தில் எ ் டன குழந்ட கள் இருந் ொலும் P-EBT பலன் 

ஒன்றொக ்  ொன் இருக்குமொ?    

பதில்: ஒவ்பவாரு மாணவருக்கும், ஒவ்பவாரு மாதமும் COVID காரணமாக வராமலிருந்தது 

பதாடரப்ாக விடுப்பு அளிக்கப்பட்ட நாட்களின் எண்ணிக்கக அடிப்பகடயில் 

தனித்தனியாக மாதாந்திரப் பலன்கள் வழங்கப்படும்.  குடும்பதத்ில் உள்ள ஒவ்பவாரு 

குழந்கதயும் P-EBT க்கு தகுதியகடந்துள்ள ஒவ்பவாரு மாதத்தின் நாட்களின் 

எண்ணிக்ககயின் அடிப்பகடயில் பவவ்தவறு பலன்ககளக் குடும்பத்தினர ்

பபறுவாரக்ள்.  தகாகடகால பலன் ஒவ்பவாரு குழந்கதக்கும் ஒதர மாதிரியாக இருக்கும், 

அதாவது $120 ஒரு முகற அளிக்கப்படும் பலன்.    

 

ககள்வி 13: எனது மொணவரக்ளின் பொதுகொப்பு இரண்டு குடும்ப ்தினர் ம ்தியில் 

பிரிக்கப்படட்ுள்ளது.  பலன் யொருக்குக் கிடடக்கும்?     

பதில்: மாணவரின் பள்ளியில் "குடும்பத் தகலவர"் எனப் பட்டியலிடப்படட்ுள்ள வயது வந்த 

நபருக்கு பலன்கள் அனுப்பப்படும்.  இது அந்த மாணவருக்காக இலவச அல்லது விகல 

குகறக்கப்பட்ட உணவிற்கு விண்ணப்பித்துள்ள வயது வந்த நபராக அல்லது பள்ளியின் 

கணினியில் முதன்கமத ்பதாடரப்ாகப் பட்டியலிடப்படட்ுள்ள வயது வந்த நபராக 

இருக்கலாம்.  "குடும்பத் தகலவராக" யாகரப் பட்டியலிட தவண்டும் என்பகத 

உறுதிப்படுத்துவதற்கு, பள்ளிகள் குடும்பத்தினகரத் பதாடரப்ு பகாள்ளும்.  "குடும்பத் 

தகலவகர" புதுப்பிக்க தவண்டும் என்றால் பள்ளிகயத் பதாடரப்ு பகாள்ளவும்.        

 

ககள்வி 14: இந் ப் பலடனக் பகொண்டு நொன் என்ன வொங்கலொம்?    

பதில்: உங்கள் P-EBT பலகனக் பகாண்டு நீங்கள் வாங்கக் கூடிய உணவுப் பபாருட்ககள USDA 

இகணயதளத்தில் பாரக்்கவும்: https://www.fns.usda.gov/snap/eligible-food-items. 
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ககள்வி 15: எனது P-EBT அட்டடடய நொன் எங்கு பயன்படு ் லொம்?    

பதில்: 3SquaresVT ஐ ஏற்றுக் பகாள்ளும் எந்த இடத்திலும் தகுதியுகடய உணவுப் பபாருட்ககள 

வாங்குவதற்கு அகத நீங்கள் பயன்படுத்தலாம். அதில் பவரத்மான்ட்டில் உள்ள மளிககக் 

ககடகள், பல்பபாருள் அங்காடிகள், கன்வீனியன்ஸ் ககடகள் மற்றும் பல விவசாயிகளின் 

சந்கதகள் ஆகியகவ அடங்கும்.  DCF இன் இகணயதளமான https://dcf.vermont.gov/benefits/ebtஇல் 

தமலும் அறிந்து பகாள்ளுங்கள்.     

 

ககள்வி 16: எனக்குப் பள்ளியில் கல்வி கற்கும் குழந்ட கள் இல்டல.  எனக்கு 

இந் ப் பலன் கிடடக்குமொ?    

பதில்: இந்தப் பலன் ததசிய பள்ளி உணவுத ்திட்டத்தின் மூலம் பள்ளியில் வழக்கமாக இலவச 

அல்லது விகல குகறக்கப்பட்ட உணகவப் பபற்று வந்து, COVID காரணமாக 

வராமலிருப்பதனால் அந்த உணகவ வீட்டில் உண்ண தவண்டிய ததகவயுள்ள குழந்கதகள் 

மற்றும் தகள்வி 16 இல் பட்டியலிடப்படட்ுள்ள ததகவககளப் பூரத்்தி பசய்கின்ற வீட்டில் 

இருந்து கல்வி கற்கும் மாணவரக்ளுக்கு மடட்ுதம.       

 

ககள்வி 17: இது அரசுப் பள்ளியில் கல்வி கற்கும் குழந்ட களுக்கு மடட்ும் 

 ொனொ?      

பதில்: இல்கல. சில தனியார ்பள்ளிகள் ததசியப் பள்ளி மதிய உணவுத ்திடட்த்தில் 

பங்தகற்கின்றன, அந்தப் பள்ளிகளில் கல்வி கற்கும் குழந்கதகள் இந்தப் பலகனப் 

பபறுவதற்குத் தகுதியுகடயவரக்ளாக இருக்கலாம்.  ஆனாலும், பல தனியார ்பள்ளிகள் 

ததசியப் பள்ளி மதிய உணவுத ்திட்டத்தில் பங்தகற்கவில்கல, அவற்றின் மாணவரக்ள் 

தகுதியுகடயவரக்ள் அல்ல. 

 

ககள்வி 18: எனது குழந்ட  இந்  ஆண்டு வீட்டில் இருந்க  கல்வி 

கற்கிறது.  நொங்கள் இந் ப் பலனுக்கு ்  குதியுடடவரக்ளொ?    

பதில்: மதத்ிய அரசின் புதிய வழிகாட்டுதலுக்தகற்ப நீங்கள் இந்தக் கல்வி ஆண்டில் P-EBT 

பலனுக்குத ்தகுதியகடயலாம்.  இந்த ஆண்டு P-EBT பலனுக்குப் பின்வரும் வீட்டில் இருந்து 

கல்வி கற்கும் மாணவரக்ள் தகுதியுகடயவரக்ளாக இருக்கலாம்: 

• கல்வி ஆண்டு 2022-2023 இல் கல்வி முககம மூலம் வீடட்ில் இருந்து கல்வி கற்றலில் 

தசரந்்துள்ள மாணவர ் 

• ஜனவரி 27, 2020 க்குப் பிறகு வீட்டில் இருந்து கல்வி கற்றலில் தசரந்்துள்ள மாணவர ்

(ஜனவரி 27, 2020 க்கு முன்னர ்வீடட்ில் இருந்து கல்வி கற்றலில் தசரந்்துள்ள மாணவரக்ள் 

தகுதியுகடயவரக்ள் அல்ல) 

• அவரக்ள் பவரத்மான்ட்டிற்குப் புதியவரக்ள் என்பதாதலா அல்லது அந்தக் குழந்கத 

மழகலயர ்பள்ளியில், முதல் வகுப்பில் அல்லது இரண்டாம் வகுப்பில் இருந்ததாதலா, 

ஜனவரி 2020 இல் இருந்து இதற்கு முன்னர ்மாணவர ்பவரத்மான்ட் பள்ளியில் 

தநரடியாகக் கலந்து பகாள்ளவில்கல, COVID பற்றிய கவகலகளால் இந்தக் கல்வி 

ஆண்டில் அவரக்ளின் குழந்கத வீட்டில் இருந்து கல்வி கற்றது எனக் குறிப்பிடும் 

உறுதிபமாழிகய பபற்தறார ்அல்லது பாதுகாவலர ்பூரத்்தி பசய்கிறாரக்ள் என்றால்   

 
ககள்வி 19: கல்வி முகடமயின் மூலம் வீட்டில் இருந்து கல்வி கற்ப ற்குச ்

கசர்ந்துள்ள குடும்ப ்தினர் இந் க் கல்வி ஆண்டில் P-EBT பலன்கடளப் 

பபறுவ ற்கொக அவற்றுக்கு விண்ணப்பிக்க கவண்டுமொ?   

பதில்: இல்கல. வீட்டில் இருந்து கல்வி கற்பதற்கு P-EBT பலன்ககள வழங்குவதற்கு, AOE 

மற்றும் DCF ஆகியகவ தகாப்பில் உள்ள வீடட்ில் இருந்து கல்வி கற்பதற்கான தசரக்்கக 

விவரங்ககளப் பயன்படுத்திக் பகாள்ளும்.  ஏபனன்றால், பவரத்மான்ட்டில் உள்ள 

https://dcf.vermont.gov/benefits/ebt
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அகனத்து அரசுப் பள்ளிககளும் விதி 2 மற்றும் CEP மூலம் இலவச உணகவ வழங்கி 

வருகின்றன, தகள்வி 18 இல் படட்ியலிடப்படட்ுள்ள ததகவககளப் பூரத்்தி பசய்யும் 

அகனத்து வீட்டிலிருந்து கல்வி கற்கும் மாணவரக்ளும் இலவச மற்றும் விகல 

குகறக்கப்பட்ட பள்ளி உணகவப் பபறுவதற்கு அவரக்ள் தகுதியுகடவரக்ள் என்பகத 

நிரூபிக்க தவண்டிய ததகவயின்றி இந்தப் பலகனப் பபற முடியும்.  AOE தகாப்பில் உள்ள 

தசரக்்கக அல்லது பதாடரப்ு விவரங்கள் பற்றி ஏததனும் தகள்விகள் இருந்தால் மற்றும் COVID 

பற்றிய கவகலகளால் இந்த ஆண்டு தங்கள் குழந்கத வீட்டில் இருந்து கல்வி கற்கிறது 

எனபகத உறுதிப்படுத்துவதற்குப் பூரத்்தி பசய்ய தவண்டிய உறுதிபமாழிககள அந்தக் 

குடும்பத்தினர ்பூரத்்தி பசய்வதற்காக, வீட்டில் இருந்து கல்வி கற்கும் குடும்பத்தினகர AOE 

பதாடரப்ு பகாள்ளும். 

 
ககள்வி 20: வீட்டில் இருந்து கல்வி கற்ப ற்கொன P-EBT பலன் எவ்வளவு?  

பதில்: AOE மூலம் வீடட்ில் இருந்து கல்வி கற்பதற்குச ்தசரக்்கப்படட்ுள்ள பசப்டம்பர ்முதல் 

ஜூன் வகர ஒவ்பவாரு மாதத்திற்கும் மாதம் ஒன்றுக்கு வீட்டில் இருந்து கல்வி கற்பதற்கான 

பலன் $143.15 ஆகும்.  மத்திய அரசின் பபாது சுகாதார அவசரநிகல முடிவகடந்ததால், தம 

மாதத்திற்கான பலன் $58.56 ஆகும்.  ஜூன் மாதத்திற்கான பலன்கள் கிகடக்காது. 

  தகாகடக்கான பலன்களும் கிகடக்காது. 

  வீடட்ுப் படிப்பில் தசரந்்துள்ள மாணவரக்களக் பகாண்ட குடும்பங்களுக்கு P-EBT 

பசலுத்துவதற்கு அங்கீகாரம் அளிக்கும் மத்திய அரசின் சட்டம், மத்திய அரசின் பபாது 

சுகாதார அவசரநிகல முடிந்த பிறகு பசலுதத்ப்படும் எந்த P-EBT கடட்ணதக்தயும் 

அனுமதிக்காது.  

 
ககள்வி 21: வீட்டில் இருந்து கல்வி கற்ப ற்கொன P-EBT பலன் எப்கபொது 

வழங்கப்படும்?    

பதில்: வீடட்ில் இருந்து கல்வி கற்பதற்கான பலன் தம 2023 இல் பமாத்தத் பதாககயாக 

வழங்கப்படும், அதில் பசப்டம்பர ்முதல் தம 11 வடரயிலொன பலன்கள் அடங்கும். 

 
ககள்வி 22: பள்ளி மூடப்படட்ு இருக்கும் கபொது அல்லது எனது குழந்ட  

பசல்லொமல் இருக்கும் கபொது, உணடவப் பபற எங்கடள அடழ ்துச ்பசன்றனர் 

அல்லது பள்ளி உணடவ வீட்டிற்கு அனுப்பியது.  P-EBT பலடனப் பபற்றொல் 

அவ்வொறு பசய்வட  நொன் நிறு ்  கவண்டுமொ? அ னொல் நொங்கள் இந் ப் 

பலனுக்கு ்  குதிநீக்கம் பசய்யப்படுகவொமொ?    

பதில்: இல்கல. பதாகல தூரக் கற்றலுக்காக உணகவப் பபறுகின்ற மாணவரக்ள் P-EBT 

பலகனப் பபறுவதற்கும் தகுதியுகடயவரக்ளாக நீடிப்பாரக்ள்.  நீங்கள் அந்த உணகவயும் 

பபற்றுக் பகாண்டு, இந்தப் பலனுக்கும் தகுதி பபறலாம்.       

 
ககள்வி 23: எனது மற்ற குழந்ட கடளப் பள்ளியில் அல்லது வீட்டில் இருந்து 

கல்வி கற்ப ற்கு கசரக்்கவில்டல.  அவரக்ள் இந் ப் பலடனப் பபற ் 

 குதியுடடயவரக்ளொ?    

பதில்: இல்கல. இந்தப் பலன், வழக்கமாகத ்ததசியப் பள்ளி மதிய உணவுத ்திட்டத்தில் 

பங்தகற்கின்ற பள்ளிகளில் தசரக்்கப்படட்ுள்ள குழந்கதகள் அல்லது தகள்வி 16 இல் 

பட்டியலிடப்படட்ுள்ள ததகவககளப் பூரத்்தி பசய்கின்ற, AOE மூலம் வீட்டில் இருந்து கல்வி 

கற்பதற்குச ்தசரந்்துள்ள தகுதியுள்ள மாணவரக்ளுக்கு மடட்ுதம     

 
ககள்வி 24: க சியப் பள்ளி மதிய உணவு ் திட்ட ்தில் பங்ககற்கும் ஒரு  னியொர் 

பள்ளியில் எனது குழந்ட  கல்வி கற்கிறது.  இ ற்கு முன்னர் எனது குழந்ட  
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இலவச அல்லது விடல குடறக்கப்பட்ட உணவுக்கு ்  குதி பபறவில்டல, ஆனொல் 

இப்கபொது எங்கள் சூழ்நிடல மொறியுள்ளது. எனக்கு P-EBT கிடடக்குமொ?    

பதில்: உங்கள் பபாருளாதார நிகல மாறியுள்ளது என்றால், விண்ணப்பிப்பதற்கு உங்ககள 

நாங்கள் ஊக்குவிக்கிதறாம்:     

• 3SquaresVT - ஒருதவகள நீங்கள் மாதாந்திரப் பலகனப் பபறுகிறீரக்ள், உங்கள் குழந்கத 

பள்ளியில் இலவச உணவிற்குத ்தகுதி பபறுகிறது மற்றும் P-EBT பலகனப் பபறலாம் என்றால். 

எவ்வாறு விண்ணப்பிப்பது என்பகத https://dcf.vermont.gov/benefits/3SquaresVT என்ற DCF 

இகணயதளத்தில் காணுங்கள். 

• இலவச அல்லது விடல குடறக்கப்படட் உணவு  – உங்கள் குழந்கதயின் பள்ளி அல்லது 

கல்வி முககமயின் இகணயதளம்: https://education.vermont.gov/இல் விண்ணப்பத்கதப் பபறு 

ங்கள் உங்கள் பள்ளியில் சமரப்்பிக்கப்படட் அங்கீகரிக்கப்பட்ட விண்ணப்பங்கள், 

பசப்டம்பர ்2022 வகர பலன்ககளப் பபறுவதற்கு உங்கள் குடும்பத்தினகரத் தகுதியகடயச ்

பசய்யலாம். 

 
ககள்வி 25: இந் ப் பலடன நொன் விரும்பொவிட்டொல் என்னவொகும்?    

பதில்:  பங்தகற்பது தன்னாரவ்மானது. நீங்கள் பங்தகற்க தவண்டாம் என முடிவு பசய்தால்:    

• உங்கள் SquaresVT EBT அடக்டயில் வழங்கப்படும் கூடுதல் பலன்ககளப் பயன்படுத்த 

தவண்டாம். அல்லது    

• உங்களுக்குப் பிரத்திதயகமாக வழங்கப்பட்ட P-EBT அடக்டயின் காந்தப் படக்டயின் மீது 

பவட்டி, பாதுகாப்பான முகறயில் அடக்டகயக் ககவிடுவதன் மூலம் அகத அகற்றுங்கள். 

உங்கள் அடக்டகய தவறு யாரிடமும் தரக் கூடாது.      

 
ககள்வி 26: P-EBT பலன்கடளப் பயன்படு ் ொவிட்டொல் அடவ கொலொவதியொகி 

விடுமொ?  

பதில்: ஆம். 274 நாட்களுக்குள் அடக்டகயப் பயன்படுத்தவில்கல என்றால், P-EBT பலன்கள் 

காலாவதியாகி விடும்.   

 
ககள்வி 27: என்னிடம் கமலும் ககள்விகள் உள்ளன.  நொன் எங்கக கமலும் அறிந்து 

பகொள்ளலொம்?    

பதில்: கூடுதல் விவரங்களுக்கு, https://dcf.vermont.gov/esd/P-EBT  க்குச ்பசல்லவும் அல்லது 1-800-

479-6151, விருப்பம் 7 ஐ அகழக்கவும். இலவச அல்லது விகல குகறக்கப்பட்ட உணவிற்காக 

உங்கள் மாணவரின் தகுதிகயப் பற்றிக் குறிப்பிடட் தகள்விகள் இருந்தால் அல்லது குடும்பத் 

தகலவரின் பபயகர அல்லது அடக்டகய வழங்குவதற்குப் பயன்படும் அஞ்சல் முகவரிகய 

மாற்ற விரும்பினால், உங்கள் மாணவரின் பள்ளிகயத் பதாடரப்ு பகாள்ளவும்.     

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

