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பள்ளி ெதாற் ேநாய் EBT (P-EBT) பற்  

அ க்க  ேகட்கப்ப ம் ேகள் கள் (FAQகள்) 

-மற் ம்- 

பள்ளிக் ழந்ைதக க்  ேகாைடக்கால P-EBT 

(** ய !) 

2021-2022 கல் யாண்  (ஆகஸ்ட் 5, 2022)  

ேகள் 1: P-EBT என்றால் என்ன?  

ப ல்: ேகா ட்-19 ெதாற் ேநாய் காரணமாக பள்ளிகைள யதா ம் 

ழந்ைதகள் பள்ளிக்  வராத காரணத்தா ம் பா க்கப்பட்ட 
ம்பங்க க்  உத ம் ெபா ட் , தற்கா கமாக ஒன் ய அரசால் 

அங் கரிக்கப்படட் உண  வழங் ம் ட்டேம P-EBT எனப்ப ற .  

 
ேகள் 2: P-EBT லம் யாெரல்லாம் பலன்கைளப் ெபறலாம்?  

ப ல்: ேத ய பள்ளி ம ய உண த் ட்டத் ன் ழ், பள்ளி ல் வழக்கமாக 

இலவச அல்ல  ைறந்த ைல ல் உணைவப் ெப ம் மாணவரக்ள் உள்ள 
ெவரம்ான்ட் ம்பங்கள் P-EBT லம் பலன்கைளப் ெபறலாம். ன்வ ம் 

நிபந்தைனகள் ரத்் யானால், அந்தக் ம்பத் ற்  ஒ  மாதத் ற்கான 

பலன்கள் ைடக் ம்:  

 ப் ட்ட மாதத் ல் ேகா ட் காரணமாக ஒ  ைறயாவ  பள்ளி ன் 
அ ம ேயா  அந்த மாணவர ்பள்ளிக்  வராமல் இ ந் க்க ேவண் ம், 

மற் ம்  

 மாணவரின் பள்ளி P-EBT பலன்கைளப் ெபற "த " ெபற் க்க 

ேவண் ம். P-EBT பலன்கைளப் ெபற, பள்ளி எவ்வா  த ெப ற  

என்பைத அ ய மாநிலத் ட்டத்ைதப் பாரக்்க ம்: 

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

 
ேகள் 3: எந்த நிைலகளில் ேகா ட் காரணமாக பள்ளி ன் 

அ ம ேயா  பள்ளிக்  வராமல் இ க்கலாம்?  
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ப ல்: ேகா ட் காரணமாக பள்ளிக்  வராமல் இ ப்ப  என்ப  ன்வ ம் 

காரணங்க க்காக ஒ  மாதத் ல் ஒ  ைறயாவ  பள்ளி ன் 
அ ம டன் பள்ளிக்  வராமல் இ ப்பைதக் க் ம்:  

 ேகா ட்-பா ட் வ் அல்ல  ேகா ட் ெதாற் ேநாய் இ ப்பதாக 

அ மானித்தல்  

 ேகா ட்-பா ட் வ் ஆனவ டன் ெந ங் ய ெதாடர் ல் இ ந்ததாக 

கண்ட யப்படட் நிைல,  

 ேகா ட் ெதாற் ேநாய் அ க க்காக தனிைம ல் ஒ ங் க் ம் 
நிைலைம மற் ம் / அல்ல  ேகா ட் ெதாற் ேநாய்க்கான பரிேசாதைன 

ெசய் ெகாள் தல், அல்ல   

 எ ரப்ாராமல் வ ப்பைற, வ ப்  அல்ல  பள்ளி டப்ப தல் அல்ல  

ேகா ட் காரணமாக ெதாைலநிைலக் கற்ற க்  மா தல். இ ல் 

ேகா ட்-பா ட் வ் ஆவனரக்ள், ேகா ட் காரணமான பணியாளர ்

பற்றாக் ைற, ேகா ட் பா ப் க்  உள்ளானவரக் டன் ெதாடர் ல் 

இ ந்தவரக்ைளக் கண்ட தல் ஆ யைவ ம் அடங் ம்.  

 
ேகள் 4: எங்கள் பள்ளி பனிப்ெபா  அல்ல  தண்ணீரக்் ழாய் 

ெவ த்ததால் டப்பட்ட . அந்த மாதம் P-EBT பலைனப் ெபற 

மாணவரக்ள்கள் த  ெப வாரக்ளா?  

ப ல்: ெபறமாட்டாரக்ள், ேகா ட் ெதாடரப்ான காரணங்க க்காக 

பள்ளிகள் டப்படட்ால் மட் ேம இந்தப் பலன் ைடக் ம்.  

 
 

ேகள் 5: என் ம்பம் த  ெபற் க் றதா என்  ெதரிந் ெகாள்ள 

என்ன ெசய்ய ேவண் ம்?  

ப ல்: ெவரம்ான்ட் மாநில வைர கள் அ ப்பைட ல், ஒ  மாணவரின் 

த ைய அந்த மாணவரின் பள்ளிேய ரம்ானிக் ம். ேகாப் ள்ள 

தகவைலச ்சரிபாரக்்க பள்ளி உங்கைளத் ெதாடர் ெகாள்ளலாம். பள்ளி 

அவ்வா  ெதாடர் ெகாண்டால், அவரக்ளின் ேகாரிக்ைகக்  

ப லளி ங்கள். நீங்கள் த ைடயவராக இ ந்தால், ழந்ைதகள் 
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மற் ம் ம்பங்க க்கான ைற ல் (DCF) லம் க தம் ஒன்ைறப் 

ெப ரக்ள். அ ல் எப்ப , எப்ேபா  பலன்கைளப் ெப ரக்ள் என்ப  

த்  ளக்கப்பட் க் ம்.  

 
ேகள் 6: கடந்த கல் யாண் ல் (2020-21) P-EBT கார்  ஒன்  ைடத்த . 

அ  இப்ெபா  என்னிட ல்ைல. இந்தப் பலன்கைளப் ெப வ ல் அ  

ஒ  ரசச்ைனயாக ஆ மா?  

ப ல்: DCF உங்க க்  மாற்  அடை்டைய அ ப் ைவக்கலாம். எனேவ 

அ  ஒ  ரசச்ைனயாக இ க்கா . ஏப்ரல் மற் ம் ஆகஸ்ட ்மாதங்களில் 

அ ப்பப்ப ம் பலன்கள் த்த அ ப் க் க தங்களில் இ  
சம்பந்தப்பட்ட ப் க ம் இ க் ம். உங்க க்  ஒ  ய கார்  

அ ப்பப்பட்டால், அைத பத் ரமாக ைவத் க்ெகாள் ங்கள். இந்தக் 

கல் யாண் ல் ஒன் க்  ேமற்பட்ட தடைவ பலன்க க்கான பணம் 
ெச த்தப்ப ம் என்பதால், தல் பலன்கள் இத் டன் ேசரக்்கப்படலாம்.  

 
ேகள் 7: இந்தப் பலன்கள் எப்ேபா  வழங்கப்ப ம்?  

ப ல்: ெசப்டம்பர ்2021 தல் ஜனவரி 2022 வைர லான தல் ற் ப் 

பலன்கள் ஏப்ரல் 2022 இ ல் வழங்கப்ப ம். ப்ரவரி 2022 தல் ஜ ன் 

2022 வைர லான பலன்கள் ஆகஸ்  மாதம் வழங்கப்ப ம்.  

 
ேகள் 8: P-EBT பலன் ெதாைக எவ்வள ?  

ப ல்: ேகா ட் காரணமாக பள்ளிக்  வராத சராசரிக் கால அள  

அ ப்பைட ல் மாதாந் ர பலன் ெதாைக கணக் டப்ப ம்:  

 ெசப்டம்பர ்2021 தல் ஜனவரி 2022 வைர ஒவ்ெவா  மாத ம் $39.90 

வழங்கப்ப ம் 

 ப்ரவரி தல் ஜ ன் 2022 வைர ஒவ்ெவா  மாத ம் $48.78 

வழங்கப்ப ம்  

 
ேகள் 9: ட் ல் எத்தைன ழந்ைதகள் இ ந்தா ம் P-EBT பலன்கள் 

ஒேர அள ல்தான் இ க் மா?  

ப ல்: த ள்ள ஒவ்ெவா  மாணவ க் ம் மாதாந் ர பலன் ெதாைக 

ஒேர அள ல்தான் இ க் ம். ம்பத் ல் உள்ள ஒவ்ெவா  ழந்ைத ம் 
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P-EBTக்  த  ெபற்ற மாதங்களின் எண்ணிக்ைக ன் அ ப்பைட ல் 

ம்பங்கள் ெவவ்ேவ  பலன்கைளப் ெப வாரக்ள்.  

 
ேகள் 10: என  மாணவர் இரண்  ம்பங்களில் வளர் றார். 

பலன்கள் யா க் க் ைடக் ம்?  

ப ல்: மாணவரின் பள்ளியால் " ம்பத் தைலவர"் என்  ப  

ெசய் ப்பவ க்  இந்தப் பலன் அ ப்பப்ப ம். இவர ்மாணவ க்கான 

இலவச, ைறக்கப்பட்ட ண்ணப்பத்ைத சமரப்் த்தவராக அல்ல  

பள்ளி ன் ப ேவட் ல் தல் ெதாடரப்ாளராக எ தப்பட் க்கலாம். 

" ம்பத் தைலவர"் என்  யார ்எ தப்பட ேவண் ம் என்பைத 

உ ப்ப த்த, பள்ளிகள் ப்ரவரி மாதத் ல் ம்பங்கைளத் 

ெதாடர் ெகாள் ம். " ம்பத் தைலவர"் ெபயர ்மாற்றப்பட 

ேவண் மானால், பள்ளிையத் ெதாடர் ெகாள்ள ம்.  

 
ேகள் 11: இந்தப் பலைன ைவத்  நான் எைதெயல்லாம் வாங்கலாம்?  

ப ல்: USDA இைணயதளத் ல் உங்கள் P-EBT பலைனக் ெகாண்  நீங்கள் 

வாங்கக் ய உண ப் ெபா டக்ைளப் பாரக்்க ம் : 

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

 
 
 
 
 
ேகள் 12: என  P-EBT கார்ைட நான் எங்  பயன்ப த்தலாம்?  

ப ல்: 3SquaresVT-ஐ ஏற்கக் ய எந்தக் கைட ம் நீங்கள் வாங் வதற் த் 

த ெப ம் உண ப்ெபா டக்ைள இந்தக் காரை்டப் பயன்ப த்  
வாங்கலாம். இந்தக் காரை்ட ஏற் ம் கைடகளில் மளிைகக் கைடகள், 

பல்ெபா ள் அங்கா கள், பலசரக் க் கைடகள் மற் ம் ெவரம்ான்ட் ல் 

உள்ள பல உழவர ்சந்ைதகள் ஆ யைவ அடங் ம். DCFன் 

https://dcf.vermont.gov/benefits/ebt இைணயதளத் ல் தல் வரங்கைளப் 

பாரக்்கலாம்.  
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ேகள் 13: எனக்  பள்ளி ல் ப க் ம் ழந்ைதகள் யா ம் இல்ைல. 

எனக்  இந்தப் பலன் ைடக் மா?  

ப ல்: இல்ைல, ேத ய பள்ளி ம ய உண த் ட்டத் ன் ழ் வழக்கமாக 

இலவச அல்ல  ைறந்த ைல ல் உண கைளப் ெபற்  சாப் ம் 
பள்ளி ல் ப க் ம் மாணவரக்ள் ேகா ட்- காரணமாக பள்ளிக்  வர 

இயலாத ேபா  அல்ல  பள்ளி அல்ல  வ ப்  டப்பட் ள்ள நிைலைம ல் 
உணைவச ்சாப் ட ேவண் க் ம் ம்பங்க க்  மட் ேம இந்தப் 
பலன் வழங்கப்ப ம்.  

 
ேகள் 14: இந்தப் பலன் அர ப் பள்ளி ல் ப க் ம் ழந்ைதக க்  

மட் ம்தான் ைடக் மா?   

ப ல்: இல்ைல. ேத ய பள்ளி ம ய உண த் ட்டத் ல் பங்ேகற் ள்ள ல 

தனியார ்பள்ளிகளில் ப க் ம் ழந்ைதகள் இந்தப் பலன்கைளப் 
ெப வதற் த் த  ெபறக் ம். எனி ம், ேத ய பள்ளி ம ய உண த் 

ட்டத் ல் பங்ேகற் க்காத பல பள்ளிகளில் ப க் ம் மாணவரக்ள் 
இந்தப் பலைனப் ெபற த  ெபற் க்க மாட்டாரக்ள். 

 
ேகள் 15: ச கத் த  வழங்கல் (CEP) அல்ல  வழங்கல்  2ஐப் 

பயன்ப த்  அைனத்  மாணவரக் க் ம் இலவசக் காைல உண  
மற் ம் ம ய உணைவ வழங் ம் பள்ளிகள் இந்தப் பலைனப் ெபற 

மா?  

ப ல்: P-EBTக்  த  ெபற்ற பள்ளிகளில் உள்ள அைனத்  மாணவரக் ம் 

ேகா ட் காரணமாக பள்ளி அல்ல  வ ப்பைற டப்பட் ந்த அந்த ல 
மாதங்க க்  P-EBT பலன்கைளப் ெப வாரக்ள்.  

 
ேகள் 16: என் ள்ைள ப க் ம் பள்ளி ல் உள்ள அைனத்  

மாணவரக் க் ம் வழங்கல்  2ன் லம் இலவச காைல உண  

ைடக் ற .  அவரக்ள் அைனவ க் ம் P-EBT பலன் ைடக் மா?  

ப ல்: இல்ைல. வழங்கல்  2 அல்ல  CEPஐப் பயன்ப த்  காைல உண  

மற் ம் ம ய உண  இரண்ைட ம் இலவசமாக வழங் ம் பள்ளிகளில் 
ப க் ம் மாணவரக் க்  மட் ேம இந்தப் பலன் ைடக் ம். உங்கள் பள்ளி 

வழங்கல்  2ஐப் பயன்ப த்  இலவச காைல உணைவ மட் ேம வழங் க் 

ெகாண் ந்தால், இலவச மற் ம் ைறந்த ைல ம ய உண  பலன்கள் 

ஒவ்ெவா  மாணவரின் த ன் அ ப்பைட ல் மட் ேம ைடக் ம்.  
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ேகள் 17: எங்கள் பள்ளி ல் இந்த ஆண்  அைனத் க் 

ழந்ைதக க் ம் இலவச உண  வழங்கப்ப ற . அதனால் 

அைனத்  மாணவரக் ம் இந்தப் பலைனப் ெபற மா?  

ப ல்: இல்ைல. உங்கள் மாணவரின் பள்ளி ெபா வாக CEP அல்ல  

வழங்கல்  2ன் லம் " னிவரச்ல் ல்ஸ்" வழங்க ல்ைல என்றால், 

இலவச மற் ம் ைறந்த ைல பள்ளி உண  பலன் ஒெவா  மாணவரின் 
தனிப்பட்ட த  அ ப்பைட ல் அவ க் க் ைடக் ம். USDA 

தளர் கைளப் பயன்ப த்  இந்த ஆண்  அைனத் ப் பள்ளிக் 
ழந்ைதக க் ம் பள்ளிகள் இலவச உணைவ வழங்கலாம். எனி ம் P-EBT 

பலன் பள்ளி ல் உள்ள அைனத்  மாணவரக் க் ம் ைடக்கா .  

 
ேகள் 18: என் ழந்ைத இந்த ஆண்  ட் ந்ேத ப க் ற . 

எங்க க் ம் இந்தப் பலன் ைடக் மா?  

ப ல்: இல்ைல. இந்தப் பலைன நீங்கள் ெபற யா . ெபா வாக, ேத ய 

பள்ளி ம ய உண த் ட்டத் ல் பங்ேகற் ம் பள்ளிகளில் ப க் ம் 
மாணவரக் க்  மட் ேம P-EBT பலன் ைடக் ம். ட் ப் ப ப் ல் ேசரந்்  

ப க் ம் மாணவரக்ள் றந்த உண த் தளங்களில் இ ந்  உணைவப் 
ெபறலாம். 2-1-1 என்ற எண்ைண டயல் ெசய்ேதா USDA ன் ல் ஃைபண்டர ்

வைலப்பக்கத்ைதப் பாரத்்ேதா உங்க க்  அ ள்ள றந்த உண த் 
தளத்ைதக் கண்ட ங்கள்: https://www.fns.usda.gov/meals4kids.  

 
ேகள் 19: பள்ளி டப்பட் க் ம் ேபா  அல்ல  என் ழந்ைத 

பள்ளிக் ச ்ெசல்லாத ேபா  நாங்கள் ேபக் ெசய்த உணைவப் 
ெபற் க்ெகாள் ேறாம் அல்ல  பள்ளிேய அந்த உணைவ எங்கள் 
ட் ற்  அ ப் ைவக் ற . நான் P-EBT பலைனப் ெப ம் ேபா  ேபக் 

ெசய்த உண  ெபற் க்ெகாள்வைத நி த் ட ேவண் மா? அந்த 

உணைவப் ெப வதால் நாங்கள் இந்தப் பலைன இழக்க ேந மா?  

ப ல்: இல்ைல. ெதாைல ரக் கல்  நாடக்ளில் உணைவப் ெபற்ற 

மாணவரக் ம் P-EBT பலைனப் ெபறத் த  ெபற் ப்பாரக்ள். நீங்கள் 

ெதாடரந்்  உணைவப் ெபற் க்ெகாள் ம் ேபா ம் இந்த த ைய 
இழக்கமாட் ரக்ள்.  
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ேகள் 20: பள்ளி ல் ேசர்ந்  ப க்காத ழந்ைதக ம் எனக்  

உள்ளனர். அவரக் ம் இந்தப் பலன் ெபற த ள்ளவரக்ளா?  

ப ல்: இல்ைல. ெபா வாக ேத ய பள்ளி ம ய உண த் ட்டத் ல் 

பங்ேகற் ம் பள்ளி ல் ேசரந்்  ப க் ம் ழந்ைதக க்  மட் ேம இந்தப் 
பலன் ைடக் ம்.  

 
ேகள் 21: ன்  இலவச அல்ல  ைறந்த ைல உணைவப் ெபற என் 

ழந்ைதகள் த  ெபற் க்க ல்ைல, ஆனால் எங்கள் நிைலைம 

இப்ேபா  மா ள்ள . நான் P-EBT பலைனப் ெபற மா?  

ப ல்: உங்கள் நி  நிைலைம மா ந்தால், இந்தப் பலைனப் ெபற 

நீங்கள் ண்ணப் த் க்ெகாள்ளலாம்:  

 3SquaresVT - உங்க க்  மாதாந் ர நன்ைமகள் ைடத் க் 

ெகாண் ந்தால், பள்ளி ல் உங்கள் ழந்ைத இலவச உண க் த் த  

ெப ம், P-EBT பலைன நீங்கள் ெபறலாம். எப்ப  ண்ணப் ப்ப  என்பைத 

https://dcf.vermont.gov/benefits/3SquaresVT. -ன் DCF இைணயதளத் ந்  

ெதரிந்  ெகாள் ங்கள். 

 இலவச அல்ல  ைறந்த ைல உண  – உங்கள் ழந்ைத ப க் ம் 

பள்ளி அல்ல  கல்  கைம ன் இைணயதளத் ல் இதற்கான 
ண்ணப்பத்ைதப் ெபற ம்: https://education.vermont.gov/. உங்கள் பள்ளி ல் 

சமரப்் க்கப்பட்ட அங் கரிக்கப்படட் ண்ணப்பங்கள், ெசப்டம்பர ்2021 

வைர லான பலன்கைள உங்கள் ம்பத் ற் ப் ெபற் க்ெகா க் ம்.  

 
ேகள் 22: இந்தப் பலைனப் ெபற நான் ம்ப ல்ைல என்றால் என்ன 

ெசய்ய ேவண் ம்?  

ப ல்: இந்தப் பலைனப் ெப வ  உங்கள் ப்பத்ைதப் ெபா த்த . 

இந்தப் பலைனப் ெபற ேவண்டாம் எனத ்ேதர் ெசய்தால்:  

 உங்கள் 3SquaresVT EBT கார் ல் வழங்கப்பட் ள்ள தல் பலன்கைளப் 

பயன்ப த்தா ரக்ள். அல்ல   

 உங்க க்  வழங்கப்பட்ட P-EBT கார் ன் காந்தப் படை்டைய இரண்டாக 

ெவட்  ேசதப்ப த்  பா காப்பான ைற ல் அ த்  ங்கள். உங்கள் 

காரை்ட ேவெறா வ க்  ெகா க்கக் டா .  
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ேகள் 23: P-EBT பலன்கைளப் பயன்ப த்தாம ந்தால் அைவ 

காலாவ யா மா?  

ப ல்: ஆம். காரை்ட 274 நாடக் க் ள் பயன்ப த்தா ட்டால் P-EBT 

பலன்கள் காலாவ யா ம்.  

 
ேகள் 24: என்னிடம் இன் ம் ேகள் கள் உள்ளன. தல் 

வரங்கைளத் ெதரிந் ெகாள்ள நான் என்ன ெசய்ய ேவண் ம்?  

ப ல்: ேம ம் தகவல்கைளப் ெபற, https://dcf.vermont.gov/esd/covid19/P-EBT 

என்ற இைணயப் பக்கத் ற் ச ்ெசல்ல ம் அல்ல  1-800-479-6151 என்ற 

எண்ைண அைழக்க ம். இலவச மற் ம் ைறந்த ைல உண க்காக 

உங்கள் மாணவரின் த  த்  நீங்கள் தலாக ெதரிந் ெகாள்ள 
ம் னால், அல்ல  ம்பத் தைலவரின் ெபயைர மாற்ற ம் னால் 

அல்ல  இந்த அடை்ட தபா ல் வந்  ேசர ேவண் ய கவரிைய மாற்ற 
ம் னால், மாணவர ்ப க் ம் பள்ளிையத் ெதாடர்  ெகாள்ள ம்.  

 

*********** ேகாைடக்கால P-EBT*********** 
 

 

ேகள் 25: ேகாைடக்கால P-EBT என்றால் என்ன?  

ப ல்: பள்ளி மாணவரக் க்  ேகாைடக்காலத் ம் P-EBT பலன்கள் 

வழங் ம் ட்ட நீட்  ஆ ம்.  

  
ேகள் 26: ேகாைடக்கால P-EBT பலன்க க்  யாெரல்லால் 

த ெப றாரக்ள்?  

ப ல்: 2021-2022 கல் யாண் ல் இந்தப் பலன்கைளப் ெபறத் த ெபற்ற 

மாணவரக்ள் உள்ள ெவரம்ான்ட ் ம்பங்க ம் ஜ ன் மாதம் வைர 
ெவரம்ான்ட் பள்ளி ல் தங்கள் ள்ைளகைளச ்ேசரத்் ள்ள ம்பங்க ம் 
இதற் த் த ெபற் ப்பாரக்ள். இலவச அல்ல  ைறந்த ைல உண  

ெப ம் மாணவரக்ள் அல்ல  வழங்கல்  2 அல்ல  CEP லம் இலவச 

காைல உண  மற் ம் ம ய உணைவ வழங் ம் பள்ளி ல் ேசரந்்  ப த்  
வ ம் மாணவரக்ள் இதற் த் த  ெபற் ப்பாரக்ள். 
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ேகள் 27: என் ம்பம் த  ெபற் க் றதா என்  ெதரிந் ெகாள்ள 

என்ன ெசய்ய ேவண் ம்?  

ப ல்: மாநில வைர றள கள் அ ப்பைட ல், உங்கள் மாணவர ்

த யானவரா என்பைத உங்கள் மாணவரின் பள்ளி ரம்ானிக் ம். 

ேகாப் ள்ள தகவைலச ்சரிபாரக்்க பள்ளி உங்கைளத ்
ெதாடர் ெகாள்ளலாம். பள்ளி அவ்வா  ெதாடர் ெகாண்டால், அவரக்ளின் 

ேகாரிக்ைகக்  ப லளி ங்கள். நீங்கள் த ெபற் ந்தால், DCF லம் ஒ  

க தத்ைதப் ெப ரக்ள், அ  எப்ப , எப்ேபா  இந்தப் பலன்கைளப் 

ெப ரக்ள் என்பைத ளக் ம்.  

  
ேகள் 28: நாங்கள் த ைடயவரக்ளாக இ ந்தால், இந்த 

நன்ைமகைளப் ெபற என்ன ெசய்ய ேவண் ம்?  

ப ல்: தற்ேபா  உங்களிட க் ம் EBT கார் ல் 3SquaresVTஐப் 

ெபற் ந்தால், அந்த அடை்ட ேலேய P-EBT பல ம் உங்க க்  

வழங்கப்ப ம். நீங்கள் ஏற்கனேவ P-EBT காரை்டப் ெபற் ந்தால், அந்த 

அடை்ட ல் P-EBT பலன் உங்க க்  வழங்கப்ப ம். ேமற்கண்ட இரண் ம் 

இல்ைலெயனில், நீங்கள் ஒ  றப்  P-EBT அடை்டையப் ெப ரக்ள். 

உங்கள் P-EBT காரை்ட பத் ரமாக ைவத் க் ெகாள்ள ம்.  

  
 
ேகள் 29: ேகாைடக்கால பலன்கள் எப்ேபா  வழங்கப்ப ம்?  

ப ல்: ேகாைடக்கால P-EBT பலன்கள் இரண்  ற் களாக 

வழங்கப்ப ம்: 

 ஏற்ெகனேவ இலவச/ ைறந்த ைல உண க் த் 

த ைடயவரக் க் ம் CEP அல்ல  வழங்கல்  2ஐப் ெபற் ள்ள 

பள்ளி ல் ப க் ம் மாணவரக் க் ம் ேகாைடகால P-EBT பலன்களின் 

தல் ற்  ஜ ன் 2022ல் வழங்கப்ப ம் என எ ரப்ாரக்்கப்ப ற .  

 ஜ ன் 2022 ேத ல் ெவரம்ான்ட் பள்ளி ல் ேசரந்்  ேகாைட காலத் ல் 

இலவச/ ைறந்த ைல உணைவப் ெபறத் த ைடய 

மாணவரக் க்  ெசப்டம்பர ்2022ல் பலன்கள் வழங்கப்ப ம். 
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ேகள் 30: இலவச/ ைறந்த ைல உண க க்  ண்ணப் ப்பதற் ம் 

ேகாைடக்கால P-EBTஐப் ெப வதற் ம் ேகாைடக்காலமாக எ  

க தப்ப ம்?  

ப ல்: இலவச/ ைறந்த ைல உண க்  ஏற்ெகனேவ த ெபற் க்காத 

ம்பங்கள் ஆகஸ்ட ்19, 2022 வைர எப்ெபா  ேவண் மானா ம் இந்தப் 

பலைனப் ெபற ண்ணப் க்கலாம். த  ெபற் ந்தால் அவரக்ள் 

ேகாைடகாலம் வதற் ம் P-EBT பலைனப் ெப வாரக்ள். பள்ளிக் காலம் 

ந்த ற , ஆகஸ்ட ்19 அல்ல  அதற்  ன்  இலவச/ ைறந்த ைல 

உண க்  ண்ணப் க் ம் ம்பங்கள், ெசப்டம்பரில் நைடெப ம் 

இரண்டாவ  வழங்கல் ற் ல் ேகாைடக்கால P-EBT பலன்கைளப் 

ெப வாரக்ள். ேகாைடக்கால P-EBTஐப் ெப ம் ேநாக்கத் டன் 

இலவச/ ைறந்த ைல உண க க்  ண்ணப் க்க கைட  ேத  

ஆகஸ்ட் 19, 2022 ஆ ம். 

  
ேகள் 31: ேகாைடக்கால P-EBT பலன் எவ்வள ?  

ப ல்: த  ெபற் க் ம் ஒவ்ெவா  ழந்ைதக்  ேகாைடக்கால P-EBT 

பலனாக $391 வழங்கப்ப ம். இ  ஒ  ைற மட் ேம ெமாத்தமாக 

வழங்கப்ப ம் ெதாைகயா ம்.  

  
ேகள் 32: ட் ல் எத்தைன ழந்ைதகள் இ ந்தா ம் ேகாைடக்கால 

P-EBT பலன் ஒேர ெதாைகயாகத்தான் இ க் மா?  

ப ல்: ேகாைடக்கால P-EBT நன்ைமயான  த ள்ள ஒவ்ெவா  

ழந்ைதக் ம் $391 ஆக வழங்கப்ப ம். 

  
ேகள் 33: எனக்  ேகாைடக்கால P-EBT பலன் ைடக் ம் பட்சத் ல், 

எங்கள் பள்ளி ல் வழங்கப்ப ம் Grab and Go அல்ல  இதர ற 

இடங்களில் வழங்கப்ப ம் உண  அல்ல  உண த் ட்ட நன்ைமகள் 
ெப வைத நி த் ட ேவண் மா? அந்த உணைவப் ெப வதால் 

நாங்கள் இந்தப் பலைன இழக்க ேந மா?  

ப ல்: நி த்த ேவண் ய ல்ைல. ெதாடரந்்  அந்த உணைவப் ெபற் , 

இந்தப் பல க் ம் நீங்கள் த ெபறலாம்.  
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ேகள் 34: பள்ளி ல் ேசர்ந்  ப க்காத ழந்ைதக ம் எனக்  

உள்ளனர். அவரக் ம் இந்தப் பலன் ெபற த ள்ளவரக்ளா?  

ப ல்: இல்ைல. ேகாைடகாலப் பலன்கள் உட்பட, ழந்ைதப் பராமரிப்  P-EBT 

நன்ைமக்  எந்தக் ழந்ைதகள் த ைடயவரக்ள் என் ற தகவல்கைளப் 
ெபற, ழந்ைதப் பராமரிப்  P-EBT FAQகைளப் பாரக்்க ம். 

  
ேகள் 35: என் ழந்ைத ஜ ன் 2022ல் உயரந்ிைலப் பள்ளி ல் ப த்  

த் ட்ட ற ம் இதற் த் த யானவரா?  

ப ல்: ஜ ன் 2022ல் உங்கள் ழந்ைத இலவச/ ைறந்த ைல உண க்  

த  ெபற் ந்தால், உங்கள் ள்ைள ேகாைடக்கால P-EBT பல க் த் 

த ெப வார.் 

 
ேகள் 36: என் ழந்ைத ஜனவரி 2022ல் உயர்நிைலப் பள்ளி ல் ப த்  

த் ட்ட , இப்ெபா  அ  இதற் த் த யானவரா? 

ப ல்: இல்ைல. ேகாைடக்கால P-EBTக் த் த ெபற, ஜ ன் 2022 ேத ல் 

ழந்ைத பள்ளி ல் ேசரக்்கப்பட் க்க ேவண் ம். உங்கள் ழந்ைத 

ஜனவரி ல் ப த்  த் ட்டதால், அவர ்ஜ ன் மாதத் ல் பள்ளி ல் 

ேசரந்் ப்பவராகக் க தப்பட மாட்டார.் 

 
ேகள் 37: ேகாைடக்கால P-EBTக் த் த ெபற என் ழந்ைத 

ேகாைடக்காலப் பள்ளி ல் ேசர்ந் க்க ேவண் மா? 

ப ல்: இல்ைல. ேகாைடக்காலத் ல் ழந்ைத ஒன்  பள்ளிக் ச ்ெசல்வ  

ேகாைடக்கால P-EBTக் த் த ள்ளதாக ஆ ம் என்  க தப்படா . 

 
 

ேகள் 38: ேகாைடக்கால P-EBT பலன்கள் ெசல டப்படா ட்டால் 

காலாவ யா மா? 

ப ல்: ஆம். காரை்ட 274 நாடக் க் ள்பயன்ப த்தா ட்டால் P-EBT பலன்கள் 

காலாவ யா ம். 

 
ேகள் 39: என் ழந்ைத இலவச மற் ம் ைறந்த ைல உண க்  

த ெபற் ள்ள , ஆனால் 2021-2022ம் கல் யாண் ல் ேநரில் 
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பள்ளிக் ச ்ெசன்  கற் க்ெகாண் ந்தார், என் ழந்ைத 

ேகாைடக்கால P-EBTக்  த  ெபற் க் மா? 

ப ல்: ஆம். இலவச/ ைறந்த ைல உண  ெப ம் த ன் 

அ ப்பைட ல் த நிைல நிரண் க்கப்ப ம்.  

 
ேகள் 40: ேகாைடக்கால P-EBT த்  எனக்  இன் ம் ேகள் கள் 

உள்ளன. தல் வரங்கைளத் ெதரிந் ெகாள்ள நான் என்ன ெசய்ய 

ேவண் ம்?  

ப ல்: தல் தகவல்கைளப் ெபற, https://dcf.vermont.gov/esd/covid19/P-EBT 

என்ற இைணயதளத் ற் ச ்ெசல்ல ம் அல்ல  1-800-479-6151 ஆப்ஷன் 7 

என்ற எண்ணில் அைழக்க ம். இலவச மற் ம் ைறந்த ைல உண க்காக 

உங்கள் மாணவரின் த  த்  நீங்கள் தலாக ெதரிந் ெகாள்ள 
ம் னால், அல்ல  ம்பத் தைலவரின் ெபயைர மாற்ற ம் னால் 

அல்ல  இந்த அடை்ட தபா ல் வந்  ேசர ேவண் ய கவரிைய மாற்ற 
ம் னால், மாணவர ்ப க் ம் பள்ளிையத் ெதாடர்  ெகாள்ள ம்.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


