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తరచుగా అడిగే ప్రశ్న లు (FAQలు) 

స్కూ ల్ పాండమిక్ EBT (P-EBT) గురాంచి 

2022-2023 విద్యా  సంవత్స రానికి (ఏప్రిల్ 4, 2023 నాడు అప్డేట్ చేయబడంది)   

ప్ర1: P-EBT అాంటే ఏమిటి?    

A:  కోవిడ్-19 సంబంధిత్ స్కూ ల్ మూసివేత్లు మరియు స్కూ ల్ హాజరు లేని కారణంగా 

ప్రరభావిత్మైన కుటంబాలకు సహాయం చేయడానికి ఇది ఫెడరల్ ప్రరభుత్వ ంచే 

ఆమోదించబడన తాతాూ లిక ఆహార ప్రరయోజనం.    

 
ప్ర2: P-EBT ప్రయోజనాలకు ఎవరు అరుులు?     

జ:  జాతీయ స్కూ ల్ మధా్య హ్న  భోజన కారా ప్రకమం కింద స్కూ ల్్లో సాధ్యరణంగా ఉచిత్ లేద్య 

త్కుూ వ ధరతో భోజనం పందే విద్యా రుులతో వెర్మ ంట్ గృహాలు (దయచేసి ఈ విద్యా  

సంవత్స రంలో యూనివరస ల్ స్కూ ల్ భోజనం గురించి Q3ని కూడా చూడండ). ఒక నెలపాట 

ప్రరయోజనాలు లభిసాాయి, ఎప్పు డంటే:   

• ఆ నెలలో విద్యా రి ుకి కోవిడ్-సంబంధిత్ హాజరు కాకపోవడం త్రు లేదు, మరయు   

• విద్యా రి ు యొకూ  స్కూ ల్ P-EBTకి "అర హత్" పందింది. P-EBTకి స్కూ ల్ ఎలా అరహత్ పందుతందో 

తెలుసుకోవడానికి రాష్ట్ర ప్రరణాళికను చూడండ: https://dcf.vermont.gov/esd/P-EBT.   

 

ప్ర3: వెర్మ ాంట్లోని యూనివరస ల్ స్కూ ల్ భోజనాల గురాంచి ఏమిటి?  ఇది P-EBT 

అరుతపై ప్రభావాం చూపుతాందా?   

జ:  వెర్మ ంట్ శాసనసభ చట్రం 151 (2022)ని ఆమోదించింది, ఇది వెర్మ ంట్్లోని అనిన  ప్రరభుత్వ  

స్కూ ల్స  మరియు కొనిన  ఇండపండంట్ స్కూ ల్స ్లో యూనివరస ల్ స్కూ ల్ భోజనం కోసం రాష్ట్ర 

నిధులను అందిసాుంది.  వెర్మ ంట్్లోని ప్రరతి ప్రరభుత్వ  స్కూ ల్ మరియు కొనిన  ఇండపండంట్ 

స్కూ ల్స  నే్నల్ స్కూ ల్ లంచ్ ప్రపోప్రగామ్లో పాల్గంటనాన యి మరియు 2022-2023 విద్యా  

సంవత్స రంలో CEP లేద్య ప్రపవిజన్ 2ని నిరవ హిసాునాన యని దీని అర ుం.  ఒకోూ  స్కూ ల్ అర హత్ 

సాధించిన త్రావ త్ (పైన ప్రర2ని చూడండ), ఈ స్కూ ల్స ్లో కోవిడ్-సంబంధిత్ కారణంతో 

స్కూ ల్్కు హాజరు కాని విద్యా రుులందరూ వారు హాజరు కాని ర్జులకు P-EBT ప్రరయోజనానిన  

పందుతారు.  స్కూ ల్ భోజనాల కోసం నే్నల్ స్కూ ల్ లంచ్ కారా ప్రకమంలో పాల్గనే 

ఇండపండంట్ స్కూ ల్స ్లో మరియు గృహాల నుండ వస్కలు చేసాునన ప్పు డు, విద్యా రుులు 

ఉచిత్ంగా లేద్య త్కుూ వ ధరతో కూడన భోజనానికి అర హత్ సాధిస్త ామాప్రత్మే ప్రరయోజనం 

పందుతారు.    

 

ప్ర4: సరయైన కారణాం చూపాంచి కోవిడ్-సాంబాంధిత హాజరు కాకపోవడనికి అరుత 

ఏమిటి?     

జ:  కోవిడ్-సంబంధిత్ హాజరు కాకుండా ఉండడం అంటే ఈ ప్రకింది కారణాల వలల నెలలో 

స్కూ ల్్కు హాజరు కాకపోవడం:  

https://dcf.vermont.gov/esd/P-EBT
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• కోవిడ్-పాజిటివ్ లేద్య ఊహించిన కోవిడ్ అనార్గా ం,  

• కోవిడ్-పాజిటివ్ వా కితాో సనిన హిత్ సంబంధ్యనిన  గురింాచడం,  

• కోవిడ్్ని నిరబ ంధించడం మరియు/లేద్య కోవిడ్ కోసం రరీక్షంచాలిస న అవసరానిన  ప్రేరేించే 

కోవిడ్ లక్షణాలు, లేద్య  

• పాజిటివ్ కేసులు, కోవిడ్ కారణంగా సిబబ ంది కొరత్, కాంటాక్ట ర ప్రటేసింగ్ నిరవ హించాలిస న 

అవసరం మొదలైన వాటితో సహా,  కోవిడ్ సంబంధిత్ కారణాల వలల ప్రరణాళిక లేని త్రగతి గది, 

ప్రేడ్ లేద్య స్కూ ల్ మూసివేయడం లేద్య రిమోట్ లెరిన ంగ్్కు మారడం జరిగంది.  

• కోవిడ్-సంబంధిత్ హాజరు కాకుండా ఉనన  వారి గురించి మరింత్ వివరణాత్మ క సమాచారం 

కోసం, దయచేసి https://education.vermont.gov/documents/definition-of-covid19-related-

absences-for-purposes-of-issuing-pebt-benefitsని చూడండ  

 

ప్ర5: మా స్కూ ల్ మాంచు రడుతనన  ర్జు లేదా రగిలిన నీటి పైపు లేదా విరగిన 

హీటిాంగ్ వయ వసథ కారణాంగా మూసివేయబడిాంది.  ఆ హాజరు కాని విదాయ రుథలాందరూ 

వారు హాజరు కాని  ర్జులకు విదాయ రుథలు P-EBTకి అరుత పాందుతారా?    

జ:  లేదు, కోవిడ్ సంబంధిత్ కారణాలతో స్కూ ల్స  మాప్రత్మే మూసివేయబడతాయి.    

 

ప్ర6. నా కుటాంబానికి అరుత ఉాందో లేదో నేను ఎలా కనుగొనగలను?    

జ:  వెర్మ ంట్ రాష్ట్రం అందించిన ప్రరమాణాల ఆధ్యరంగా మీ విద్యా రి ుకి అర హత్ ఉందో లేదో మీ 

విద్యా రి ు స్కూ ల్ నిర ణయిసాుంది. ఫైల్్లో త్మ వదద సరైన సమాచారం ఉందని నిరాారించుకోవడానికి 

స్కూ ల్ మిమమ లిన  సంప్రరదించవచుు . దయచేసి వారి అభా ర ునకు సు ందించండ. మీరు అర హత్ 

కలిగ ఉంటే, మీరు ఎలా మరియు ఎప్పు డు ప్రరయోజనం పందుతార్ వివరించే డపార్ ర్మంట్ ఫర్ 

చిష్టలరన్ అండ్ ఫా్య మిలీస్ (DCF) నుండ మీకు ఒక లేఖ వసాుంది..      

 

ఫెడరల్ రబ్లలక్ట హెల్ ాఎమర్జనె్సస  గడువు ముగస్త కారణంగా మే 11 త్రావ త్ సంభవించే కోవిడ్-

సంబంధిత్ హాజరు కాలేనప్పు డు విద్యా రుులు ప్రరయోజనాలను పందరని దయచేసి గమనించండ.   

 
ప్ర7: నేను గత విదాయ  సాంవతస రాం (2021-22) P-EBT కార్డ్ని అాందుకునాన ను, కానీ 

ఇపుు డు అది అాందుకోవడాం లేదు. అది సమస్యయ ?    

జ:  DCF మీకు రీేలస్్మంట్ కార్ ర్ని రంరగలదు.  ఏప్రిల్ 2023లో వెలువడే ప్రరయోజన నోటీసు 

లేఖలలో స్కచనలు చేరు బడతాయి.  మీరు మీ కొత్ ాకారురను పందినట్లయితే దయచేసి మీ వదద 

ఉంచుకోండ.  ఈ విద్యా  సంవత్స రంలో ఒకటి కంటే ఎకుూ వ రండ్ చెలిలంప్పలు ఉంటాయి కాబటిర 

దీనికి అదనప్ప ప్రరయోజనాలు జోడంచవచుు .  

 
Q8: ఈ సాంవతస రాం వేసవి P-EBT ప్రయోజనాలు అాందుబాటలో ఉనాన యా?   

జ: వేసవి P-EBT ప్రరయోజనాలు వేసవిలో స్కూ ల్ ిలలలకు P-EBT ప్రరయోజనాల పడగంప్ప.  

ఫెడరల్ రబ్లలక్ట హెల్ ాఎమర్జనె్సస  మే 11తో ముగసినరు టికీ, వా కిగాత్ంగా స్కూ ల్్కు హాజరయ్యా  

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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ిలలలకు P-EBT ప్రరయోజనాలను చెలిలంచడానికి అధికారం ఇచేు  చట్రం, ఈ వేసవిలో వేసవి P-EBT 

ప్రరయోజనాలను చెలిలంచడానికి అనుమతిసాుంది.    

  

ప్ర9: వేసవి P-EBT ప్రయోజనాలకు ఎవరు అరుులు?   

జ: 2022-2023 విద్యా  సంవత్స రంలో అర హత్ పందిన మరియు మే నాటికి వెర్మ ంట్ స్కూ ల్్లో 

నమోదు చేసుకునన  విద్యా రుులు ఉనన  వెర్మ ంట్ కుటంబాలు.  అర హత్ కలిగన విద్యా రుులు అంటే 

ఉచిత్ లేద్య త్కుూ వ ధరతో కూడన భోజనానికి అరుహలు లేద్య ప్రపవిజన్ 2 లేద్య CEP ద్యవ రా ఉచిత్ 

అలాు హారం మరియు మధా్య హ్న  భోజనం అందించే స్కూ ల్్కు హాజరయ్యా వారు.  హోమ ్సరీ  

విద్యా రుులు మరియు ఫెడరల్ స్కూ ల్ మీల్స  ప్రపోప్రగామ్్లోల  పాల్గనని స్కూ ల్స ్కు హాజరయ్యా  

విద్యా రుులు వేసవి P-EBTకి అరుహలు కారు.  

  

ప్ర10: ప్రయోజనాలను ఎపుు డు జారీ చేసా్యరు?    

జ:  సెపరంబర్ 2022 నుండ జనవరి 2023 వరకు మొదటి రండ్ ప్రరయోజనాలను  ఏప్రిల్ 2023లో 

జారీ చేసాారు.  ఫిప్రబవరి 2023 నుండ మే 11, 2023 వరకు ప్రరయోజనాలను ఆగసుర 2023లో జారీ 

చేయడానికి ్పాలన్ చేయబడంది.  ఆగసుర 2023లో జారీ చేస్త ఫిప్రబవరి నుండ మే 11 వరకు 

ప్రరయోజనంతోపాటగా వేసవి ప్రరయోజనాలు జారీ చేయబడతాయి. 

 

ప్ర11: P-EBT ప్రయోజనాం ఎాంత?  

జ:  విద్యా రి ు కోవిడ్్కు సంబంధించి గైరాహ జరు అయిన ప్రరతిర్జుకు P-EBT ప్రరయోజనం $8.18.  అర హత్ 

కలిగన ిలలలకు వేసవి ప్రరయోజనం $120.  ఇది వన్-టైమ ్ఫ్యల ట్ రేట్ ప్రరయోజన మొత్ంా. 

ప్ర12: ఇాంటో్ల ఎాంత మాంది పలలోు ఉనన రు టికీ P-EBT ప్రయోజనాం ఒకేలా 

ఉాంటాందా?    

A:  ప్రరతి విద్యా రి ుకి ప్రరతి నెలా కోవిడ్ సంబంధించి గైరాహ జరైన ర్జుల సంఖా  ఆధ్యరంగా 

నెలవారీ ప్రరయోజన మొత్ంా వా కిగాతీకరించబడుతంది.  కుటంబాలోలని ప్రరతి చినాన రి P-EBTకి 

అర హత్ పందిన ప్రరతి నెల ర్జుల సంఖా  ఆధ్యరంగా కుటంబాలు విభినన  ప్రరయోజనాలను 

పందుతాయి.  వేసవి ప్రరయోజనం ప్రరతి బ్లడరకు ఒకే విధంగా ఉంటంది, వన్-టైమ ్ఫ్యల ట్ రేట్ 

ప్రరయోజనం $120.    

 

Q13: నా విదాయ ర థ కసటడీ రాండు కుటాంబాల మధ్య  విభజాంచబడిాంది.  ఎవరు 

ప్రయోజనానిన  పాందుతారు?     

జ:  విద్యా రి ు స్కూ ల్ ద్యవ రా "ఇంటి యజమాని"గా జాబ్లతా చేసిన పదదవారికి ప్రరయోజనం 

రంరబడుతంది.  ఇది విద్యా రి ు కోసం ఉచిత్ మరియు త్గ గంచబడన దరఖాసాును సమరిు ంచిన 

పదదలు కావచుు  లేద్య స్కూ ల్ వా వసులో ప్రపాథమిక రరిచయంగా జాబ్లతా చేయబడన పదదలు 

కావచుు .  "గృహ్ అధిరతి"గా ఎవరు జాబ్లతా చేయబడాలో నిరాారించడానికి స్కూ ల్స  జనవరిలో 

గృహాలను సంప్రరదిసాునాన యి.  "కుటంబ ప్రరధ్యన" అప్డేట్ కావాలంటే దయచేసి స్కూ ల్్ను 

సంప్రరదించండ.        
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Q14: ఈ ప్రయోజనాంతో నేను ఏమి కొనుగోలు చేయగలను?    

జ:  USDA వెబ్సైట్్లో మీ P-EBT ప్రరయోజనంతో మీరు కొనుగోలు చేయగల ఆహార రద్యరాులను 

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

 

ప్ర15: నేను నా P-EBT కార్డ్ని ఎకూ డ ఉరయోగిాంచగలను?    

జ:  3SquaresVTని ఆమోదించే ఏ ప్రరదేశంలోనైనా అర హత్ కలిగన ఆహార రద్యరాులను కొనుగోలు 

చేయడానికి మీరు దీనిన  ఉరయోగంచవచుు . ఇందులో కిరాణా దుకాణాలు, స్కరర్ మార్జూ ట్్లు, 

కన్సవ నియన్స  ్ ర ర్్లు మరియు వెర్మ ంట్్లోని అనేక రైత మార్జూ టల ఉనాన యి.  DCF వెబ్సైట్్ 

https://dcf.vermont.gov/benefits/ebtలో మరాంత తెలుసుకోాండి.     

 

ప్ర16: నాకు స్కూ ల్్లో పలలోు లేరు.  నేను ఈ ప్రయోజనాం పాందగలనా?    

జ:  ఈ ప్రరయోజనం సాధ్యరణంగా నే్నల్ స్కూ ల్ లంచ్ కారా ప్రకమం ద్యవ రా పాఠశాలలో 

ఉచిత్ంగా లేద్య త్కుూ వ ధరకే భోజనం పందే కుటంబాలకు మాప్రత్మే మరియు ఇప్పు డు కోవిడ్ 

కారణంగా గైరాహ జరు అవవ డం మరియు ప్రరశన  16లో జాబ్లతా చేయబడర ఆవశా కత్లు కలిగన ఉనన  

హోమ ్సరీ  విద్యా రుులు ఆ భోజనానిన  ఇంట్లల నే తినాలిస  ఉంటంది.       

 

ప్ర17: ఇది కేవలాం ప్రభుతవ  స్కూ ల్్లోని పలలో కోసమేనా?      

జ:  లేదు. కొనిన  ఇండపండంట్ స్కూ ల్స  నే్నల్ స్కూ ల్ లంచ్ ప్రపోప్రగామ్లో పాల్గంటాయి 

మరియు ఆ స్కూ ల్స ్లోని ిలలలు ఈ ప్రరయోజనం కోసం అరుహలు కావచుు .  అయినరు టికీ, అనేక 

ఇండపండంట్ స్కూ ల్స  నే్నల్ స్కూ ల్ లంచ్ ప్రపోప్రగామ్లో పాల్గనవు మరియు వారి విద్యా రుులు 

అరుహలు కారు. 

 

ప్ర18: నా చినాన ర ఈ సాంవతస రాం హోమ్స్కూ ల్ చేసాునాన రు.  మేము ప్రయోజనాం 

కోసాం అరుత కలిగి ఉనాన మా?    

జ:  ఫెడరల్ ప్రరభుత్వ ం నుండ కొత్ ామారగదరశ కత్వ ం ఆధ్యరంగా మీరు ఈ విద్యా  సంవత్స రంలో 

P-EBT ప్రరయోజనం కోసం అర హత్ పందవచుు .  కింది హోమ ్సరీ  విద్యా రుులు ఈ సంవత్స రం P-

EBT ప్రరయోజనం కోసం అరుహలు కావచుు : 

• విద్యా రి ా2022-2023 విద్యా  సంవత్స రంలో గృహ్ అధా యనంలో ఏజెన్సస  ఆఫ్ ఎడాు కే్న్ 

ద్యవ రా నమోదు చేయబడార రు   

• జనవరి 27, 2020 త్రావ త్ హోమ ్సరీ లో చేరిన విద్యా రి ు (జనవరి 27, 2020కి ముందు 

హోమ ్సరీ లో చేరిన విద్యా రుులు అరుహలు కాదు) 

• విద్యా రి ు ఇంత్కుముందు వా కిగాత్ంగా వెర్మ ంట్ పాఠశాలకు హాజరు కాకపోతే, వారు జనవరి 

2020 నుండ వెర్మ ంట్్కు కొత్వాారు లేద్య చినాన రి ఈ విద్యా  సంవత్స రంలో కిండర్ గార్జ రన్, 

మొదటి లేద్య ర్జండవ త్రగతి చదువుతనన ట్లయితే కోవిడ్ గురించిన ఆందోళనల 

కారణంగా ఈ విద్యా  సంవత్స రంలో త్మ ిలలలకు హోమ్స్కూ ల్ చేయిసాునన టలగా 

ధృవీకరణను పూరి ాచేసిన త్లిలదంప్రడులు/సంరక్షకులు.   

 

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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ప్ర19: ఏజెనీస  ఆఫ్ ఎడుయ కేషన్ దావ రా హోమ ్సటడీలో నమోదు చేసుకునన  

కుటాంబాలు ఈ విదాయ  సాంవతస రాంలో P-EBT ప్రయోజనాలను పాందాందుకు 

దరఖాసాు చేసుకోవాలా?   

జ: లేదు. AOE మరియు DCF హోమ ్సరీ  P-EBT ప్రరయోజనాలను జారీ చేయడానికి ఫైల్్లో 

హోమ ్సరీ  నమోదు సమాచారానిన  ఉరయోగసాాయి.  వెర్మ ంట్్లోని అనిన  ప్రరభుత్వ  స్కూ ల్స  

ప్రపవిజన్ 2 మరియు CEP ద్యవ రా ఉచిత్ భోజనానిన  అందిసాునన ందున, ప్రరశన  18లో జాబ్లతా 

చేయబడన అవసరాలకు అనుగుణంగా ఉండే హోమ ్సరీ  విద్యా రుులందరూ తాము ఉచిత్ 

మరియు త్కుూ వ-ధర స్కూ ల్ భోజనం కోసం అరుహలు అని ప్రరదరిశ ంచకుండానే ప్రరయోజనానిన  

పందగలుగుతారు.  AOE ఫైల్్లో నమోదు చేసిన లేద్య సంప్రరదింప్ప సమాచారం గురించి 

ఏవైనా ప్రరశన లు ఉనన ట్లయితే AOE హోమ ్సరీ  కుటంబాలను సంప్రరదిసాుంది మరియు 

కోవిడ్. గురించి ఆందోళనల కారణంగా ఈ సంవత్స రం త్మ బ్లడర హోమ స్కూ లింగ్ 

చేయబడుతనాన డని ధృవీకరించడానికి వాటిని పూరి ాచేయాలిస న కుటంబాలకు 

ధృవీకరణలను పూరి ాచేసాుంది. 

 
ప్ర20: హోమ ్సటడీ P-EBT ప్రయోజనాం ఎాంత ఉాంటాంది?    

జ: AOE ద్యవ రా విద్యా రి ు హోమ ్సరీ లో నమోదు చేసుకునన  ప్రరతి నెల సెపరంబర్ నుండ ఏప్రిల్ 

వరకు హోమ ్సరీ  ప్రరయోజనం నెలకు $143.15.  ఫెడరల్ రబ్లలక్ట హెల్ ాఎమర్జనె్సస  ముగంప్ప 

కారణంగా మే నెలలో ప్రరయోజనం $58.56గా ఉంది.  జూన్ నెలలో ప్రరయోజనాలు లభించవు.  

వేసవిలో ప్రరయోజనాలు కూడా లభించవు.  హోమ ్సరీ లో నమోదు చేసుకునన  విద్యా రుులతో 

గృహాలకు P-EBT చెలిలంప్పకు అధికారం ఇచేు  ఫెడరల్ చట్రం, ఫెడరల్ రబ్లలక్ట హెల్ ాఎమర్జనె్సస  

ముగసిన త్రావ త్ చెలిలంచే ఎలాంటి P-EBT చెలిలంప్పలను అనుమతించదు.  

 
Q21: హోమ ్సటడీ P-EBT ప్రయోజనాం ఎపుు డు జారీ చేయబడుతాంది?    

జ: హోమ ్సరీ  ప్రరయోజనం మే 2023లో ఒకే మొత్ంాలో జారీ చేయబడుతంది మరియు 

సెపరంబర్ నుండ మే 11  వరకు ప్రరయోజనాలను కలిగ ఉంటంది. 

 
ప్ర22: స్కూ ల్ మూసివేసినపుు డు లేదా నా చినాన ర హాజరు కానపుు డు, మేము 

ఇాంటికి తీసుకెళ్గోల భోజనాలు తీసుకుాంటనాన ాం లేదా స్కూ ల్ ఇాంటికి భోజనాం 

రాంపసాుాంది.  నేను P-EBT ప్రయోజనాం పాందినటో్యితే నేను ఆ రనిని 

నిలిపవేయాలా? అది మమమ లిన  ప్రయోజనాం నుాండి అనరుులుగా చేసాుాందా?    

జ: లేదు. రిమోట్ లెరిన ంగ్ ర్జులలో భోజనం పందుతనన  విద్యా రుులు ఇరు టికీ P-EBT 

ప్రరయోజనానికి అరుహలు.  మీరు ఇరు టికీ ఈ ప్రరయోజనం కోసం అర హత్ పంది, ఆ భోజనాలను 

పందవచుు .       

 
ప్ర23: నాకు స్కూ ల్్లో లేదా హోమ ్సటడీలో నమోదు చేసుకోని ఇతర పలలోు 

ఉనాన రు.  వారు ప్రయోజనాం పాందాందుకు అరుులా?    

జ:  లేదు. సాధ్యరణంగా నే్నల్ స్కూ ల్ లంచ్ ప్రపోప్రగామ్లో పాల్గనేవారు ఎవరంటే స్కూ ల్్లో 

చేరిన ిలలలు లేద్య 16వ ప్రరశన లోని ప్రరమాణాలకు అనుగుణంగా AOE ద్యవ రా హోమ ్సరీ లో చేరిన 

అర హత్గల విద్యా రుులకు మాప్రత్మే ప్రరయోజనం అందుబాటలో ఉంటంది.     
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ప్ర24: నా పలలోు నేషనల్ స్కూ ల్ లాంచ్ ప్పోప్గామ్లో పలొ్గనే సవ తాంప్త స్కూ ల్్కు 

హాజరవుతారు.  నా పలలోు ఇాంతకు ముాందు ఉచిత లేదా తగినొ-ధ్ర భోజనాం కోసాం 

అరుత పాందలేదు, కానీ మా రరసిథతి ఇపుు డు మారాంది. నేను P-EBT పాందవచ్చా ?    

జ:  మీ ఆరి ుక రరిసిుతి మారితే, దరఖాసాు చేసుకోమని మేము మిమమ లిన  ప్రపోత్స హిసాునాన ం:     

• 3SquaresVT - మీరు నెలవారీ ప్రరయోజనం పందినట్లయితే, మీ ిలలలు స్కూ ల్్లో ఉచిత్ 

భోజనానికి అర హత్ పందుతారు మరియు P-EBT ప్రరయోజనానిన  పందవచుు . DCF 

వెబ్సైట్్ https://dcf.vermont.gov/benefits/3SquaresVTలో ఎలా దరఖాసాు చేయాలో 

కనుగొనాండి. 

• మీ చినాన ర స్కూ ల్ నుాండి లేదా – ఎడాు కే్న్ ఏజెన్సస  వెబ్సైట్: 

https://education.vermont.gov/ నుండ ఉచిత్ లేద్య త్కుూ వ ధరతో కూడన భోజనం అిలకే్న్్ను 

పందండ. మీ స్కూ ల్్కు సమరిు ంచబడన ఆమోదించబడన దరఖాసాులు సెపరంబర్ 2022 

వరకు ప్రరయోజనాల కోసం మీ కుటంబ సభుా లకు అర హత్ పందవచుు . 

 
ప్ర25: నేను ఈ ప్రయోజనాం కావాలని అనుకోకపోతే ఏమి చేయాలి?    

జ:  పాల్గనడం సవ చఛ ందం. మీరు పాల్గనకూడదని ఎంచుకుంటే, ఏదైనా:    

• మీ 3SquaresVT EBT కార్ ర్పై జారీ చేయబడన అదనప్ప ప్రరయోజనాలను ఉరయోగంచవదుద. లేద్య    

• మీరు ప్రరతేా కంగా జారీ చేసిన P-EBT కార్ ర్ను మాగ్నన టిక్ట ష్టసిరప కతిరాించడం ద్యవ రా మరియు కార్ ర్ను 

సురక్షత్మైన రదతాిలో డస్్కార్ ర చేయడం ద్యవ రా పారవేయండ. మీరు మీ కారురను మరొకరికి 

ఇవవ కూడదు.      

 
ప్ర26: P-EBT ప్రయోజనాలు ఖరుా  చేయకపోతే గడువు ముగుసాుాందా?  

జ:  అవును. కార్ ర్ని 274 ర్జులలోప్ప ఉరయోగంచకుంటే P-EBT ప్రరయోజనాల గడువు ముగుసాుంది.   

 
ప్ర27: నాకు మరనిన  ప్రశ్న లు ఉనాన యి.  నేను ఎకూ డ మరాంత తెలుసుకోవచుా ?    

జ:  మరింత్ సమాచారం కోసం https://dcf.vermont.gov/esd/P-EBT కి వెళలండ లేద్య 1-800-479-

6151, ఆరషన్ 7కు కాల్ చేయండ. ఉచిత్ మరియు త్గ గన భోజనం కోసం మీ విద్యా రి ు అర హత్ గురించి 

మీకు నిరి ద్ ర ఆందోళనలు ఉంటే లేద్య కార్ ర జారీ చేయడానికి ఉరయోగంచే ఇంటి పదద లేద్య 

మయిలింగ్ చిరునామాను మారాు లనుకుంటే దయచేసి మీ విద్యా రి ు స్కూ ల్్ను 

సంప్రరదించండ.     

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

