
1 
 

 (FAQS)اکثر پوچھے جانے واےل سواالت 

 مرض  
ی

 ےک متعلق  EBT (P-EBT)اسکول ےک وبائ

   (کو اپڈیٹ شدہ  2023اپریل  4) 2023-2022برائے تعلییم سال 

؟  P-EBT: 1سوال      کیا ہے

:  یہ ایک عارضی فوڈ بینیفٹ ہے جےس وفاقی حکومت نی منظور کیا ہے تاکہ ان گھرانوں یک مدد یک جا سےک جو جواب

COVID-19   ؟ ی ےس متاثر ہوئے ہیر   ےس متعلقہ اسکولوں یک بندش اور اسکول یک غیر حاضی

 
؟ P-EBT: 2سوال       بینیفٹس کا اہل کون ہے

ورمونٹ ےک گھرانوں میر ایےس طلباء ہیر جو عام طور پر نیشنل اسکول لنچ پروگرام ےک تحت اسکول میر مفت    جواب: 

۔ )اس تعلییم سال میر یونیورسل اسکول ےک کھانوں ےک بارے میر براہ کرم سوال    3یا کم قیمت کا کھانا حاصل کرئی ہیر

   اگر:  بیھ مالحظہ کریں(۔ بینیفٹس ایک ماہ ےک لیر دستیاب ہیر 

ی تیھ،   COVIDکم از کم ایک عذر یک حامل  طالب علم یک اس مہینی ےک دوران •    اورےس متعلق غیر حاضی

۔  P-EBTطالب علم کا اسکول  • " کر چکا ہے   P-EBTیہ جانیی ےک لیر اسٹیٹ پالن دیکھیر کہ اسکول ےک لیر "کوالیفائے
 :   ۔ EBT-https://dcf.vermont.gov/esd/Pےک لیر کس طرح اہل ہے

 

؟  کیا یہ  3سوال  یک اہلیت کو    P-EBT: ورمونٹ میں یونیورسل اسکول ےک کھانوں ےک بارے میں کیا رائی ہے

؟    متاثر کرتا ہے

، جس ےک تحت ورمونٹ میر موجود 2022)  151ورمونٹ یک مقننہ نی ایک قانون، ایکٹ  جواب:  ( یک منظوری دی ہے

تمام رسکاری اسکولوں اور کچھ آزاد اسکولوں میر یونیورسل اسکول ےک کھانی ےک لیر ریاستی مایل اعانت فراہم یک جائی  

۔  اس کا مطلب ہے کہ ورمونٹ ےک تمام رسکاری اسکول اور کچھ آزاد اسکول نیشنل اسکول لنچ پروگرام میر حصہ  ہے

۔  جب ہر اسکول اہل قرار پاتا ہے   2یا پروویژن  CEPمیر   2023-2022 رہے ہیر اور تعلییم سال  ےل کو چال رہے ہیر

(، تو ان اسکولوں ےک تمام طلباء جو  2)درج باال سوال  ےس متعلقہ وجوہات ےک سبب اسکول آنی ےس   COVIDدیکھیر

، انہیر ان رہ جانی واےل ایام ےک لیر  ان آزاد اسکولوں میر جو نیشنل اسکول  بینیفٹ حاصل ہو گا۔    P-EBTقاض رہنی ہیر

، طلبہ کو بینیفٹ  لنچ پروگرام میر حصہ لینی ہیر اور گھرانوں ےس اسکول ےک کھانوں ےک لیر معاوضہ وصول کرئی ہیر

۔     ضف تب مےل گا کہ اگر وہ مفت یا قیمت کم کردہ کھانی ےک لیر اہل ہوئی ہیر

 
؟ COVID: عذر یک حامل 4سوال  ی ےک طور پر کیا اہل ہے      ےس متعلقہ غثں حاضے

ی کا مطلب ہے مندرجہ ذیل وجوہات میر ےس کیس یک وجہ ےس مہینی ےک دوران   COVID  جواب:  ےس متعلقہ غیر حاضی

ی:    اسکول ےس غیر حاضی

• COVID- مثبت یا قیاس شدہCOVID ،بیماری  

• COVID-،مثبت فرد ےک ساتھ قریتی رابےط یک نشاندیہ یک  

• COVID   یک عالمات جو قرنطینہ کرئی اور/یاCOVID یا ، ورت کا اشارہ کرئی ہیر   ےک لیر ٹیسٹ کرئی یک ضی

ےس متعلقہ وجہ ےس فاصالئی تدریس    COVID کالس روم، گریڈ یا اسکول کا غیر منصوبہ بند طریقے ےس بند ہونا، یا •

 ، ہ۔ COVIDمیر منتقیل، بشمول مثبت کیسی ورت وغیر   ےک نتیجی میر عمےل یک کیم، رابےط کا پتہ لگانی یک ضی

https://dcf.vermont.gov/esd/P-EBT
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• COVID  یوں ےک بارے میر مزید تفصییل معلومات ، براہ کرم مالحظہ کریں   ےس متعلق غیر حاضی ےک لیر

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

 benefits-pebt-issuing-fo-purposes 

 

: ہمارا اسکول برفباری ےک دن یا پائے واال پائپ پھٹنے یک وجہ ےس یا خراب ہیٹنگ سسٹم یک وجہ ےس 5سوال 

؟ P-EBTکیا اس ےس طلباء اس مہینے میں رہ جانے واےل    بند تھا۔     ےک لنں اہل قرار پائے ہیں

، ضف   جواب:  ۔ COVIDنہیر     ےس متعلقہ وجہ ےس اسکول بند ہونا شمار ہوتا ہے

 

؟6سوال  ا گھرانہ اس کا اہل ہے     : میں کیےس جان سکتا ہوں کہ کیا مثں

ی کرے گا کہ    جواب:  ریاست ورمونٹ ےک فراہم کردہ اہلیتی معیار یک بنیاد پر آپ ےک طالب علم کا اسکول اس بات کا تعیر

۔ اسکول یہ یقیتی بنانی ےک لیر آپ ےس رابطہ کر سکتا  ہے کہ ان ےک پاس فائل میر  آیا آپ کا طالب علم اہل ہے یا نہیر

۔ براہ کرم ان یک درخواست پر جواب دیں۔ ، تو آپ کو ڈیپارٹمنٹ فار چلڈرن   موجود درست معلومات ہیر اگر آپ اہل ہیر

ی )    ( یک طرف ےس ایک خط وصول ہو گا جس میر بتایا گیا ہے کہ آپ کو بینیفٹ کیےس اور کب مےل گا۔ DCFاینڈ فیملیر

 

ےس متعلقہ    COVIDبراہ کرم نوٹ فرمائیر کہ وفاقی صحت عامہ یک ایمرجنیس یک میعاد ختم ہوئی یک وجہ ےس طلباء کو 

 جو 
ے

یوں ےک لیر بینیفٹس حاصل نہیر ہوں ےک حاضی  د ہوں۔   متے ےک بع 11اییس غیر

 
۔  P-EBT( 22-2021: مجھے گزشتہ تعلییم سال )7سوال  ے پاس یہ نہیں ہے کیا   کارڈ مال تھا، لیکن اب مثں

؟
ی

    یہ بات مسئلہ بنے یک

۔  DCF   جواب:  میر جاری ہوئی واےل بینیفٹ نوٹس لییر میر ہدایات   2023اپریل   آپ کو متبادل کارڈ بھیج سکتا ہے

۔
ے

۔  شامل یک جائیر یک اس میر اضاقی بینیفٹس شامل کیر جا سکیی   اگر آپ کو نیا کارڈ ملتا ہے تو براہ کرم اپنی پاس رکھیر

۔
ے

  ہیر کیونکہ رواں تعلییم سال میر ادائیگیوں ےک ایک ےس زیادہ دور ہوں ےک

 
 بینیفٹس اس سال دستیاب ہیں؟   P-EBT: کیا موسِم گرما کے 8سوال 

بذات  بینیفٹس میں ایک توسیع ہے۔   P-EBTبینیفٹس موسِم گرما میں اسکول جانے والے بچوں کے لیے  P-EBTجواب: موسِم گرما کے 

کت کرئی واےل بچوں ےک لیر   مجاز قرار دینی و  P-EBTخود اسکول میر رسر
ے

اال قانون موسِم گرما ےک بینیفٹس ےک لیر ادائیگ

P-EBT   خواہ وفاقی صحت عامہ یک ایمرجنیس یک ،  رواں موسِم گرما میر کرئی یک اجازت دیتا ہے
ے

بینیفٹس یک ادائیگ

  متے کو ختم بیھ ہو ریہ ہو۔   11میعاد 

  
 بینیفٹس کے لیے کون اہل ہے؟   P-EBT: موسِم گرما کے 9سوال 

کے تعلیمی سال کے دوران اہل تھے اور جن کا  2023-2022جواب: ورمونٹ میں مقیم خاندان جن میں ایسے طلباء موجود ہوں جو 

مئی سے ورمونٹ اسکول میں اندراج ہو چکا تھا۔  اہل طلباء وہ طلباء ہیں جو مفت یا ارزاں نرخوں پر کھانوں کے لیے اہلیت رکھتے ہیں 

کے تحت مفت ناشتہ اور دوپہر کا کھانا فراہم کرتا ہو۔  ہوم اسٹڈی کے طلباء  CEPیا  2تے ہیں جو پروویژن  یا جو کسی ایسے اسکول جا

، وہ موسم   گرما ےکاور وہ طلباء جو ایسے اسکولوں میں جاتے ہیں   جو اسکول ےک کھانوں ےک وفاقے  پروگرامز میر  شامل نہیر

P-EBT کے لیے اہل نہیں ہیں۔ 

  

 

 

 

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


3 
 

؟10سوال 
ی

    : بینیفٹس کب جاری کنں جائیں ےک

  2023فروری  میر جاری کیا جانے گا۔   2023بینیفٹس کا پہال دور اپریل  ےک لیر  2023ےس جنوری   2022ستمیی   جواب: 
۔   2023ےک بینیفٹس کو اگست   2023متے  11ےس  موسِم گرما ےک بینیفٹس میر جاری کیر جانی کا منصوبہ بنایا گیا ہے

۔ 2023متے ےک بینیفٹس ےک اجراء ےک تحت اگست   11فروری ےس 
ے

 میر تک جاری کیر جائیر ےک

 
؟  P-EBT: 11سوال    کا بینیفٹ کتنا ہے

ےس متعلقہ معاف شدہ غیر    COVIDہے جس میر ایک طالب علم یک  8.18بینیفٹ $  P-EBTہر دن ےک لیر    جواب: 

ی ریہ تیھ۔   ۔   120موسِم گرما کا بینیفٹ قی اہل بچہ $حاضی ۔  ہے یہ ایک بار مقرر نرخ ےک بینیفٹ یک رقم ہے

    کا بینیفٹ یکساں ہے چاہے گھرائے میں جتنے بیھ بچے ہوں؟  P-EBT: کیا 12سوال 
  COVIDبینیفٹ یک ماہانہ رقم ہر طالب علم ےک لیر انفرادی طور پر ےط یک جائی ہے جو ان یک ہر مہینی میر   جواب: 

۔ ی ےک دنوں یک تعداد پر مبتی ہوئی ہے تعداد یک  گھرانوں کو ہر مہینی ان دنوں یک    ےس متعلقہ معاف شدہ غیر حاضی

 جن ےک لیر گھرائی کا ہر بچہ  
ے

موسِم گرما کا بینیفٹ    ےک لیر اہل تھا۔ P-EBTبنیاد پر مختلف بینیفٹس حاصل ہوں ےک

۔ 120ہر بجے ےک لیر یکساں ہے جو کہ $     ایک بار مقرر نرخ کا بینیفٹ ہے

 
۔13سوال  ے طالب علم یک تحویل دو گھرانوں میں منقسم ہے      بینیفٹ کس کو مےل گا؟  : مثں

بینیفٹ اس بالغ فرد کو بھیجا جانے گا جو طالب علم ےک اسکول یک جانب ےس "گھر ےک رسبراہ" ےک طور پر   جواب: 

۔ یہ وہ بالغ فرد ہو سکتا ہے جس نی طالب علم ےک لیر مفت اور کم کردہ درخواست جمع کروائے ہو،    اندراج شدہ ہے

اسکول جنوری میر گھرانوں ےس رابطہ کر رہے    درج ہو۔  یا وہ بالغ ہو جو اسکول ےک نظام میر بنیادی رابےط ےک طور پر 

۔ اگر "گھر ےک   ہیر تاکہ اس بات یک تصدیق یک جا سےک کہ "گھر ےک رسبراہ" ےک طور پر کس کا اندراج کیا جانا چاہنر

ورت ہے تو براہ کرم اسکول ےس رابطہ کریں۔      رسبراہ" کو اپ ڈیٹ کرئی یک ضی

 
  ؟ : میں اس بینیفٹ ےس کیا خرید سکتا ہوں14سوال 

، انہیر  P-EBTجو آپ اپنی   اشیاء  وہ غذائے  جواب:  یک ویب سائٹ پر مالحظہ   USDAبینیفٹ ےک ساتھ خرید سکیی ہیر

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

 
    کارڈ کہاں استعمال کر سکتا/سکتے ہوں؟  P-EBT: میں اپنا 15سوال 

کو قبول کرئی واےل کیس بیھ مقام پر کھانی یک اہل اشیاء خریدنی ےک لیر استعمال کر   3SquaresVTآپ اےس   جواب: 

۔ اس میر گرورسی اسٹورز، سیر مارکیٹس، سہولت اسٹورز، اور ورمونٹ میر کسانوں یک بہت یس  /سکتی ہیر سکیی

۔   ۔ https://dcf.vermont.gov/benefits/ebtیک ویب سائٹ   DCFمارکیٹیر شامل ہیر      پر مزید جانیں

 

 
؟16سوال  ے بچے اسکول میں نہیں ہیں     کیا مجھے یہ بینیفٹ مےل گا؟   : مثں

 نیشنل اسکول لنچ پروگرام ےک ذریےع اسکول میر   جواب: 
ً
یہ بینیفٹ ضف ان گھرانوں ےک لیر ہے جن ےک بچوں کو عموما

ی یک وجہ ےس وہ کھانی گھر پر کھانی ہیر اور یہ   COVIDمفت یا ارزاں نرخ پر کھانی ملیی ہیر اور اب  ےس متعلقہ غیر حاضی

۔   16ہوم اسٹڈی ےک ان طلباء ےک لیر بیھ ہے جو سوال      -میر مندرج تقاضوں کو پورا کرئی ہیر

 
 

https://www.fns.usda.gov/snap/eligible-food-items
https://www.fns.usda.gov/snap/eligible-food-items
https://dcf.vermont.gov/benefits/ebt
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؟17سوال     : کیا یہ ضف رسکاری اسکول ےک بچوں ےک لنں ہے

، اور ان اسکولوں ےک بجے اس بینیفٹ    جواب:  ۔ کچھ آزاد اسکول نیشنل اسکول لنچ پروگرام میر حصہ لینی ہیر نہیر

۔ ، اور ان ےک   ےک اہل ہو سکیی ہیر تاہم، بہت ےس آزاد اسکول نیشنل اسکول لنچ پروگرام میر حصہ نہیر لینی ہیر

۔  طلباء اہل نہیر ہیر

 
۔18سوال  ے بچے کو اس سال گھر پر تعلیم دی جا ریہ ہے ؟   : مثں     کیا ہم بینیفٹ ےک اہل ہیں

۔   P-EBTآپ وفاقی حکومت ےس نتے رہنمائے یک بنیاد پر اس تعلییم سال میر  جواب:  بینیفٹ ےک لیر اہل ہو سکیی ہیر

:  P-EBTہوم اسٹڈی ےک مندرجہ ذیل طلباء اس سال   بینیفٹ ےک اہل ہو سکیی ہیر

 میر ایجنیس آف ایجوکیشن ےک ذریےع ہوم اسٹڈی میر کیا گیا ہو   2023-2022علم کا داخلہ تعلییم سال   طالب •

  2020جنوری  27ےک بعد کیس وقت ہوم اسٹڈی میر داخلہ لیا ہو )  2020جنوری  27طالب علم جس نی  •

)  ےس قبل ہوم اسٹڈی میر داخل ہوئے طلباء اہل نہیر ہیر

، کیوںکہ یا تو وہ جنوری   • کت نہیر یک ہے ےس   2020اگر طالب علم نی پہےل بذاِت خود ورمونٹ اسکول میر رسر

، تو  ورمونٹ میر نیے ہیر یا بچہ اس تعلییم سال ےک دوران کنڈرگارٹن، پہےل یا دورسے گریڈ میر ہے

ےس متعلق خدشات یک وجہ    COVIDوالد/والدہ/رسپرست ایک تصدیق نامہ مکمل کرئی ہیر جو بیان کرتا ہو کہ 

۔    ےس ان ےک بجے کو رواں تعلییم سال ےک دوران گھر پر تعلیم دی جا ریہ ہے

 
: کیا ایجنیس آف ایجوکیشن ےک ذریےع ہوم اسٹڈی میں اندراج شدہ خاندانوں کو رواں تعلیم سال 19سوال 

؟  P-EBTمیں  ورت ہے    بینیفٹس حاصل کرئے ےک لنں بینیفٹس یک درخواست دینے یک ضے
۔   جواب:  بینیفٹس جاری کرئی ےک لیر فائل پر موجود ہوم اسٹڈی اندراج یک   P-EBTہوم اسٹڈی   DCFاور  AOEنہیر

۔  چونکہ ورمونٹ ےک تمام رسکاری اسکول پروویژن 
ے

ےک ذریےع مفت کھانوں  CEPاور  2معلومات کو استعمال کریں ےک

، اس لیر سوال  یہ بات  میر مندرج تقاضوں کو پورا کرئی واےل ہوم اسٹڈی ےک تمام طلباء، 18یک پیشکش کر رہے ہیر

 کہ وہ مفت اور اسکول میر ارزاں نرخوں پر دستیاب کھانوں ےک لیر اہل  
ے

ظاہر کیر بغیر بینیفٹ حاصل کر سکیر ےک

۔  اگر  ہوم   AOEےک پاس موجود فائل پر اندراج یا رابطہ یک معلومات ےک حواےل ےس کوئے سواالت ہوئے تو  AOEہیر

 بیھ، تاکہ وہ ان خاندانوں ےک تصدیق ناےم مکمل کر سےک جنہیر یہ اسٹڈی واےل خاندانوں ےس رابطہ کرے گا اور اس لیر 

ےس متعلق خدشات یک    COVIDتصدیقات مکمل کرئی ہوئی ہیر تاکہ یہ توثیق ہو سےک کہ  ان ےک بجے کو اس سال 

۔   وجہ ےس گھر پر تعلیم دی جا ریہ ہے

 
؟   P-EBT: ہوم اسٹڈی کا سوال20   بینیفٹ کتنا ہے

ےک ذریےع   AOEقی ماہ ہے جس میر طالب علم   143.15ےک لیر $  اپریل ہوم اسٹڈی کا بینیفٹ ہر ماہ ستمیی تا   جواب: 

۔   ہے کیونکہ یہ وفاقی صحت عامہ یک ایمرجنیس ےک اختتام   58.56متے ےک لیر بینیفٹ $ہوم اسٹڈی میر داخل ہوتا ہے

۔  موسِم گرما ےک لیر بیھ بینیفٹس دستیاب   ۔  جون ےک مہینی ےک لیر بینیفٹس دستیاب نہیر ہیر ےک باعث مختص کردہ ہے

۔  ان خاندانوں ےک لیر   مجاز قرار دینی واال وفاقی قانون، جن میر ہوم اسٹڈی میر   P-EBTنہیر ہیر
ے

 اندراج شدہ یک ادائیگ

 وفاقی صحت عامہ یک   P-EBTطلباء موجود ہوں، اییس کیس بیھ 
ے

ادائیگیوں یک اجازت نہیر دیتا جن یک ادائیگ

۔    ایمرجنیس ختم ہوئی ےک بعد یک جانے

 
    بینیفٹ کب جاری کیا جانی گا؟ P-EBT: ہوم اسٹڈی کا 21سوال 

ےک بینیفٹس    متے  11میر یکُمشت جاری کیا جانے گا اور اس میر ستمیی تا  2023ہوم اسٹڈی بینیفٹ متے   جواب: 

۔
ے

 شامل ہوں ےک
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، ہم جانے ےک لنں کھانا پک کر رہے ہوئے  22سوال  ا بچہ غثں حاضے ہوتا ہے : جب اسکول بند ہوتا ہے یا مثں

۔ کا بینیفٹ ملتا ہے تو کیا مجھے ایسا کرنا بند   P-EBTاگر مجھے   ہیں یا اسکول نے گھر کھانا بھیجا ہوتا ہے

؟     کرنا ہو گا؟ کیا اس ےس ہم بینیفٹ ےک لنں نااہل ہو جانے ہیں

۔ فاصالئی تدریس ےک دنوں میر کھانا حاصل کرئی واےل طلباء ابیھ بیھ  جواب:  ۔ P-EBTنہیر آپ    بینیفٹ ےک اہل ہیر

۔      اب بیھ وہ کھانی حاصل کر سکیی ہیر اور اس بینیفٹ ےک لیر اہل ہو سکیی ہیر

 
ے دورسے بچے بیھ ہیں جن کا اسکول یا ہوم اسٹڈی میں اندراج نہیں ہوا۔23سوال  کیا وہ بینیفٹ    : مثں

؟     ےک اہل ہیں

 نیشنل    جواب: 
ً
۔ بینیفٹ ضف ان بچوں ےک لیر دستیاب ہے جو کیس ایےس اسکول میر داخل ہوں جو عموما نہیر

میر داخل ہوئے اہل طلباء ےک لیر بیھ دستیاب ہے  ےک ذریےع ہوم اسٹڈی AOEاسکول لنچ پروگرام میر حصہ لیتا ہو یا 

۔   16جو سوال     ےک معیار پر پورا اترئی ہیر

 
ے بچے ایک ایےس آزاد اسکول میں پڑھنے ہیں جو نیشنل اسکول لنچ پروگرام میں حصہ لیتا 24سوال  : مثں

۔  ے بچے پہےل مفت یا کم قیمت واےل کھانے ےک اہل نہیں تھے، لیکن اب ہماری صورتحال بدل گتی ہے ۔  مثں ہے

    حاصل کر سکتا ہوں؟ P-EBTکیا میں 

:   جواب:  ، تو ہم آپ کو درخواست دینی یک ترغیب دینی ہیر   اگر آپ یک مایل حالت بدل گتے ہے

• 3SquaresVT -   تو آپ کا بچہ اسکول میر مفت کھانی کا اہل ہے اور اےس ، کا   P-EBTاگر آپ کو ماہانہ بینیفٹ ملتا ہے

۔  پر درخواست   https://dcf.vermont.gov/benefits/3SquaresVTویب سائٹ   DCFبینیفٹ مل سکتا ہے

 علوم کریں۔دینی کا طریقہ م

بجے ےک اسکول ےس یا ایجوکیشن ایجنیس یک ویب سائٹ ےس   خواست اپنی در  – مفت یا کم قیمت پر دستیاب کھانے  •

۔ آپ ےک اسکول میر جمع کرائے گتے منظور شدہ درخواستیر /https://education.vermont.govحاصل کریں: 

۔ 2022ستمیی   تک آپ ےک گھر والوں کو بینیفٹس کا اہل بنا سکتی ہیر

 
    : اگر میں یہ بینیفٹ نہیں لینا چاہتا تو کیا ہو گا؟25وال س

۔ اگر آپ حصہ نہ لینی کا انتخاب کرئی ہیر تو، یا تو:  جواب:  کت رضاکارانہ ہے   رسر

    یاکارڈ پر جاری کردہ اضاقی بینیفٹس کا استعمال نہ کریں۔   3SquaresVT EBTاپنی  •

کارڈ کو مقناطییس پتر کاٹ کر اور کارڈ کو محفوظ طریقی ےس ضائع کر ےک   P-EBT اپنے خصویص طور پر جاری کردہ •

۔       تلف کر دیں۔ آپ اپنا کارڈ کیس اور کو نہیر دے سکیی

 
  P-EBT: کیا 26سوال 

ی
  ؟بینیفٹس خرچ نہ ہوئے یک صورت میں ختم ہو جائیں ےک

۔ P-EBTدنوں ےک اندر استعمال نہیر کیا جاتا ہے تو  274ہاں۔ اگر کارڈ    جواب: 
ے

   بینیفٹس یک میعاد ختم ہو جانے یک

 
۔27سوال  ے مزید سواالت ہیں     میں مزید کہاں ےس جان سکتا ہوں؟   : مثں

،   جواب:    7اختیار  1-800-479-6151پر جائیر یا EBT-https://dcf.vermont.gov/esd/P مزید معلومات ےک لیر

پر کال کریں۔ براہ کرم اس صورت اپنی طالب علم ےک اسکول ےس رابطہ کریں کہ اگر آپ کو اپنی طالب علم یک مفت اور  

کم کھانی یک اہلیت ےک بارے میر مخصوص خدشات ہیر یا آپ گھر ےک رسبراہ یا ڈاک ےک پنی کو تبدیل کرنا چاہنی ہیر جو 

  کارڈ جاری کرئی ےک لیر استعمال کیا جانے گا۔

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

