
1 
 

 )FAQs( کے بارے ميں اکثر پوچهے جانے والے سواالت  P-EBT) EBT ( اسکول کی وبا
 -اور-

 (**نيا!)  P-EBTسکول کے بچوں کے ليے سمر ا

   )2022اگست   5تعليمی سال ( 2021-2022

   کيا ہے؟ P-EBT: 1سوال 

  19- يہ ايک عارضی غذائی بينيفٹس ہے جسے وفاقی حکومت نے منظور کيا ہے تاکہ ان گهرانوں کی مدد کی جا سکے جو کووڈ  جواب:
 سے متعلقہ اسکولوں کی بندی اور اسکول کی غير حاضری سے متاثر ہوئے ہيں۔ 

  
 بينيفٹس کے اہل کون ہيں؟   P-EBT: 2سوال 

ہيں جو عام طور پر نيشنل اسکول لنچ پروگرام کے تحت اسکول ميں مفت يا کم قيمت کا کهانا ورمونٹ کے گهرانوں ميں ايسے طلباء  جواب:  
 حاصل کرتے ہيں۔ بينيفٹس ايک ماه کے ليے دستياب ہيں اگر: 

  ،اورطالب علم کی اس مہينے کے دوران کووڈ سے متعلق کم از کم ايک معذرت شده غير حاضری تهی  

   طالب علم کا اسکولP-EBT   يہ جاننے کے ليے اسٹيٹ پالن ديکهيں کہ اسکول کے ليے "اہليت" حاصل کر چکا ہے۔P-EBT   کے
  .EBT-https://dcf.vermont.gov/esd/covid19/Pليے کس طرح اہل ہے: 

 
 پر کيا اہل ہے؟  : کووڈ سے متعلق معذرت شده غير حاضری کے طور 3سوال 

کووڈ سے متعلق غير حاضری کا مطلب ہے مندرجہ ذيل وجوہات ميں سے کسی کی وجہ سے مہينے کے دوران اسکول سے ايک جواب: 
   معذرت شده غير حاضری:

 مثبت يا قياس شده کووڈ بيماری،- کووڈ  

 مثبت فرد کے ساته قريبی رابطہ کار کے طور پر شناخت شده، - کووڈ  

  عالمات جو قرنطينہ کرنے اور/يا کووڈ کے ليے ٹيسٹ کرنے کی ضرورت کا اشاره کرتی ہيں، ياکووڈ کی   

  ،غير منصوبہ بند کالس روم، گريڈ يا اسکول کی بندی، يا کووڈ سے متعلقہ وجہ سے ريموٹ لرننگ ميں منتقلی، بشمول مثبت کيسز
   ضرورت وغيره۔کووڈ کے نتيجے ميں عملے کی کمی، رابطہ کا پتہ لگانے کی 

 
کا اہل ہو جاتا   P-EBT: ہمارا اسکول برفباری کے دن يا پانی واال پائپ پهٹنے کی وجہ سے بند تها۔ کيا اس سے طلباء اس مہينے 4سوال 
 ہے؟  

 نہيں، صرف کووڈ سے متعلقہ وجہ سے اسکول بند ہونا شمار ہوتا ہے۔ جواب: 

 
 ميرا گهرانہ اس کا اہل ہے؟  ۔ ميں کيسے جان سکتا/سکتی ہوں کہ کيا 5سوال 

رياست ورمونٹ کے فراہم کرده معيار کی بنياد پر آپ کے طالب علم کا اسکول اس بات کا تعين کرے گا کہ آيا آپ کا طالب علم  جواب:  
معلومات ہيں۔ براه کرم اہل ہے يا نہيں۔ اسکول يقينی بنانے کے ليے آپ سے رابطہ کر سکتا ہے کہ ان کے پاس فائل ميں موجود درست  

) کی طرف سے ايک خط موصول ہو گا  DCFاگر آپ اہل ہيں، تو آپ کو ڈيپارٹمنٹ فار چلڈرن اينڈ فيمليز (   ان کی گزارش کا جواب ديں۔ 
 جس ميں بتايا گيا ہے کہ آپ کو بينيفٹس کيسے اور کب ملے گا۔ 

 
   کيا يہ بات کوئی مسئلہ ہے؟ کارڈ مال تها، ليکن اب يہ نہيں ہے۔ P-EBT) 21-2020: : مجهے گزشتہ تعليمی سال (6سوال 

آپ کو متبادل کارڈ بهيج سکتا ہے۔ اپريل اور اگست ميں جاری ہونے والے بينيفٹس نوٹس ليٹر ميں ہدايات شامل کی جائيں گی۔  DCFجواب: 
ہے تو براه کرم اپنے پاس رکهيں۔ اس ميں اضافی بينيفٹس شامل کيے جا سکتے ہيں کيونکہ اس تعليمی سال ميں اگر آپ کو نيا کارڈ ملتا 

  ادائيگيوں کے ايک سے زياده دور ہوں گے۔

 
 : بينيفٹس کب جاری کيے جائيں گے؟  7سوال 

سے   2022فروری کے آخر ميں جاری کيا جائے گا۔  2022بينيفٹس کا پہال دور اپريل  کے ليے  2022سے جنوری    2021ستمبر جواب: 
 بينيفٹس اگست ميں جاری کيے جائيں گے۔  کے 2022جون 
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 کا بينيفٹ کتنا ہے؟   P-EBT: 8سوال 

  ماہانہ بينيفٹ کی رقم کووڈ سے متعلقہ غير حاضريوں کی اوسط غير حاضری کی طوالت کی بنياد پر ہے:جواب: 
  39.90کے ليے ہر ماه $  2022سے جنوری  2021ستمبر 
  48.78کے ليے ہر ماه $ 2022فروری تا جون   

 
 کا بينيفٹ يکساں ہے چاہے گهر ميں کتنے بچے ہوں؟   P-EBT: کيا 9سوال 

ماہانہ بينيفٹ کی رقم ہر اہل طالب علم کے ليے يکساں ہے۔ گهرانوں کو ان مہينوں کی تعداد کی بنياد پر مختلف بينيفٹس حاصل  جواب: 
 کا اہل تها۔  P-EBTہوں گے جن ميں گهر کا ہر بچہ 

 
 : ميرے طالب علم کی تحويل دو گهرانوں ميں منقسم شده ہے۔ بينيفٹ کس کو ملے گا؟  10سوال 

بينيفٹ اس بالغ کو بهيجا جائے گا جو طالب علم کے اسکول کی جانب سے "گهر کے سربراه" کے طور پر درج شده ہے۔ يہ وه  جواب: 
جو اسکول   سکتا ہے کرده درخواست جمع کروائی ہو، يا وه بالغ ہوبالغ فرد ہو سکتا/سکتی ہے جس نے طالب علم کے ليے مفت اور کم 

کے نظام ميں بنيادی رابطہ کے طور پر درج ہو۔ اسکول فروری ميں گهرانوں سے رابطہ کر رہے ہيں تاکہ اس بات کی تصديق کی جا  
و اپ ڈيٹ کرنے کی ضرورت ہے تو  سکے کہ "گهر کے سربراه" کے طور پر کس کا اندراج کيا جانا چاہيے۔ اگر "گهر کے سربراه" ک

 براه کرم اسکول سے رابطہ کريں۔ 

  
 : ميں اس بينيفٹ سے کيا خريد سکتا/سکتی ہوں؟  11سوال 

ويب سائٹ پر ديکهيں:   USDAبينيفٹ سے خريد سکتے ہيں  P-EBTجو آپ اپنے   خوراک کی وه اشياءجواب: 
items-food-https://www.fns.usda.gov/snap/eligible. 

 
 کارڈ کہاں استعمال کر سکتا/سکتی ہوں؟   P-EBT: ميں اپنا 12سوال 

کو قبول کرنے والے کسی بهی مقام پر کهانے کی اہل اشياء خريدنے کے ليے استعمال کر سکتے ہيں۔  3SquaresVTآپ اسے جواب: 

کی ويب  DCFاس ميں گروسری اسٹورز، سپر مارکيٹس، سہولت اسٹورز، اور ورمونٹ ميں کسانوں کی بہت سی مارکيٹيں شامل ہيں۔ 
  ۔پر مزيد جانيں https://dcf.vermont.gov/benefits/ebtسائٹ 

 
 : ميرے بچے اسکول ميں نہيں ہيں؟ کيا مجهے يہ بينيفٹ ملے گا؟  13سوال 

نہيں، يہ بينيفٹ صرف ان گهرانوں کے ليے ہے جن کے بچوں کو عام طور پر نيشنل اسکول لنچ پروگرام کے ذريعے اسکول ميں جواب: 
کالس روم بند ہونے کی وجہ سے انہيں گهر پر کهانا مفت يا کم قيمت کا کهانا ملتا ہے اور اب کووڈ سے متعلقہ غيرحاضری يا اسکول يا 

 کهانے کی ضرورت ہے۔  

 
   : کيا يہ صرف سرکاری اسکول کے بچوں کے ليے ہے؟14سوال 

نہيں۔ کچه خودمختار اسکول نيشنل اسکول لنچ پروگرام ميں حصہ ليتے ہيں، اور ان اسکولوں کے بچے اس بينيفٹ کے اہل ہو جواب:  
 تاہم، بہت سے خودمختار اسکول نيشنل اسکول لنچ پروگرام ميں حصہ نہيں ليتے ہيں، اور ان کے طلباء اہل نہيں ہيں۔ سکتے ہيں۔  

 
استعمال کرنے والے تمام طلباء   2) يا پروويژن CEP: ان اسکولوں کے بارے ميں کيا خيال ہے جو کميونٹی اہليت کی فراہمی (15سوال 

 ا پيش کرتے ہيں؟  کو مفت ناشتہ اور دوپہر کا کهان 
کا بينيفٹ حاصل کريں گے جن  P-EBTکی اہليت حاصل کر چکے ہيں ان مہينوں کے ليے  P-EBTاسکولوں کے تمام طلباء جو جواب: 

 کی کووڈ سے متعلق غير حاضری تهی يا کووڈ سے متعلقہ اسکول يا کالس روم بند تها۔ 

 
کا   P-EBTکے ذريعے عام طور پر مفت ناشتہ ملتا ہے۔  کيا سب کو  2: ميرے بچے کے اسکول ميں ہر کسی کو پروويژن 16سوال 

 بينيفٹ ملے گا؟  
کا استعمال کرتے ہوئے ناشتہ اور   CEPيا  2بينيفٹ صرف ان اسکولوں کے طلباء کے ليے دستياب ہے جو عام طور پر پروويژن  جواب:

کا استعمال کرتے ہوئے صرف مفت ناشتہ پيش کرتا  2دونوں مفت فراہم کرتے ہيں۔ اگر آپ کا اسکول عام طور پر پروويژن  دوپہر کا کهانا
 کی اہليت ہر طالب علم کی مفت اور کم قيمت کے لنچ کی اہليت کی بنياد پر ہوگی۔   P-EBTہے، تو 

 
 ر رہا ہے۔ کيا اس کا مطلب ہے کہ تمام طلباء کو بينيفٹ ملے گا؟  : ہمارا اسکول اس سال تمام بچوں کو مفت کهانا فراہم ک17سوال 
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کے ذريعے "يونيورسل ميل" پيش نہيں کرتا ہے تو اہليت  2يا پروويژن  CEPنہيں، اگر آپ کے طالب علم کا اسکول عام طور پر  جواب: 
کی چهوٹ کا استعمال   USDAپر ہوگی۔ اسکول  مفت اور اسکول کے کم قيمت والے کهانے کے ليے انفرادی طالب علم کی اہليت کی بنياد

 کے ليے اہل نہيں بناتا ہے۔  P-EBTکرتے ہوئے اس سال تمام بچوں کو مفت کهانا پيش کر سکتے ہيں، ليکن يہ اسکول کے تمام طلباء کو 

 
 ہے۔ کيا ہم بينيفٹ کے ليے اہل ہيں؟    رہی/: ميرا بچہ اس سال ہوم اسکول جا رہا 18سوال 

بينيفٹ صرف ان طلباء کے ليے دستياب ہے جو کسی ايسے اسکول ميں داخل ہيں جو عام طور پر نيشنل اسکول لنچ   P-EBTنہيں۔ جواب: 
ڈائل  1-1- 2ں۔ پروگرام ميں حصہ ليتا ہے۔ گهريلو مطالعہ ميں درج طلباء اب بهی کهلے کهانے کی جگہوں سے کهانا حاصل کر سکتے ہي 

ويب صفحہ ديکهيں:   Meal Finderکا  USDAسائٹ تالش کرنے کے ليے  کريں يا اپنے قريب کهانے کی کهلی
https://www.fns.usda.gov/meals4kids . 

 
ہے، ہم لے جانے کے ليے کهانا پک کر رہے ہوتے ہيں يا اسکول نے   ہوتی/: جب اسکول بند ہوتا ہے يا ميرا بچہ غير حاضر ہوتا 19سوال 

کا بينيفٹ ملتا ہے تو کيا مجهے ايسا کرنا بند کرنا ہوگا؟ کيا اس سے ہم بينيفٹ کے ليے   P-EBTگهر کا کهانا بهيجا ہوتا ہے۔ اگر مجهے 
 نااہل ہو جاتے ہيں؟  

بينيفٹ کے اہل ہيں۔ آپ اب بهی وه کهانے   P-EBTنہيں۔ ريموٹ مطالعہ کے دنوں ميں کهانا حاصل کرنے والے طلباء ابهی بهی  جواب:
 ے اہل ہو سکتے ہيں۔ حاصل کر سکتے ہيں اور اس بينيفٹ کے لي 

 
 : ميرے دوسرے بچے ہيں جو سکول ميں داخل نہيں ہوئے ہيں۔ کيا وه بينيفٹ کے اہل ہيں؟  20سوال 

نہيں۔ بينيفٹ صرف ان بچوں کے ليے دستياب ہے جو کسی ايسے اسکول ميں داخل ہيں جو عام طور پر نيشنل اسکول لنچ پروگرام جواب: 
 ميں حصہ ليتا ہے۔ 

 
  P-EBTيرے بچے پہلے مفت يا کم قيمت والے کهانے کے اہل نہيں تهے، ليکن اب ہماری صورتحال بدل گئی ہے۔ کيا ميں : م21سوال 

 حاصل کر سکتا/سکتی ہوں؟  
 اگر آپ کی مالی حالت بدل گئی ہے، تو ہم آپ کو درج ذيل کے لئے درخواست دينے کی ترغيب ديتے ہيں: جواب: 

 3SquaresVT -   اگر آپ کو ماہانہ بينيفٹ ملتا ہے، تو آپ کا بچہ اسکول ميں مفت کهانے کا اہل ہے اور اسےP-EBT  بينيفٹ مل سکتا
 پر درخواست دينے کا طريقہ معلوم کريں۔   https://dcf.vermont.gov/benefits/3SquaresVT کی ويب سائٹ DCFہے۔ 

 يا ايجوکيشن ايجنسی کی ويب سائٹ سے حاصل   درخواست اپنے بچے کے اسکول سے – مفت يا کم قيمت پر دستياب کهانے کے ليے
تک آپ کے   2021. آپ کے اسکول ميں جمع کرائی گئی منظور شده درخواستيں ستمبر /https://education.vermont.govکريں: 

 گهر والوں کو بينيفٹ کا اہل بنا سکتی ہيں۔  
 

 : اگر ميں يہ بينيفٹ نہيں لينا چاہتا/چاہتی تو کيا ہوگا؟  22سوال 
 شرکت رضاکارانہ ہے۔ اگر آپ حصہ نہ لينے کا انتخاب کرتے ہيں تو، يا تو: جواب: 

  3نے اپSquaresVT T EBT  يا کارڈ پر جاری کرده اضافی بينيفٹس کا استعمال نہ کريں۔ 

  اپنے خصوصی طور پر جاری کردهP-EBT  کارڈ کو مقناطيسی پٹی کے ذريعہ کاٹ ليں اور کارڈ کو محفوظ طريقے سے ضائع کر ديں۔
 آپ اپنا کارڈ کسی اور کو نہيں دے سکتے۔  

 
   بينيفٹس خرچ نہ ہونے کی صورت ميں ختم ہو جائيں گے؟ P-EBT: کيا 23سوال 

 بينيفٹس کی معياد ختم ہو جاتی ہے۔   P-EBTدنوں کے اندر استعمال نہيں کيا جاتا ہے تو  274ہاں۔ اگر کارڈ جواب: 
  : ميرے مزيد سواالت ہيں؟ کہاں سے مجهے مزيد جانکاری مل سکتی ہے؟  24سوال 

 
پر کال کريں۔  1-800-479-6151پر جائيں يا  EBT-https://dcf.vermont.gov/esd/covid19/Pمزيد معلومات کے ليے  جواب: 

براه کرم اپنے طالب علم کے اسکول سے رابطہ کريں اگر آپ کو اپنے طالب علم کی مفت اور کم کهانے کی اہليت کے بارے ميں 
ڈاک کے اس پتے کو تبديل کرنا چاہتے ہيں جو کارڈ جاری کرنے کے ليے استعمال کيا  مخصوص خدشات ہيں يا آپ گهر کے اس سربراه يا

 جائے گا۔  
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 ************** P-EBT سمر************** 
 

 
 کيا ہے؟   P-EBT: سمر 25سوال 

 بينيفٹس کی توسيع ہے۔   P-EBTجواب: يہ موسم گرما ميں اسکول کے بچوں کے ليے 

  
 بينيفٹس کا کون اہل ہے؟  P-EBT: سمر 26سوال 

تعليمی سال کے دوران اہل تهے اور جنہوں نے جون تک ورمونٹ کے اسکول   2022-2021جواب: ورمونٹ کے گهرانے ايسے طلباء کے ساته جو  

کے ذريعے مفت   CEPيا   2ميں داخلہ ليا تها۔ اہل طلباء وه ہيں جو مفت يا کم قيمت کے کهانے کے اہل ہيں يا ايسے اسکول ميں جاتے ہيں جو پروويژن 
 تہ اور دوپہر کا کهانا فراہم کرتا ہے۔ ناش

  
 : ميں کيسے جان سکتا/سکتی ہوں کہ کيا ميرا گهرانہ اس کا اہل ہے؟ 27سوال 

ں۔ اسکول جواب: آپ کے طالب علم کا اسکول رياست کے فراہم کرده معيار کی بنياد پر اس بات کا تعين کرے گا کہ آيا آپ کا طالب علم اہل ہے يا نہي
کے ليے آپ سے رابطہ کر سکتا ہے کہ ان کے پاس فائل ميں موجود درست معلومات ہيں۔ براه کرم ان کی گزارش کا جواب ديں۔ اگر آپ  يقينی بنانے 

 سے ايک خط ملے گا جس ميں بتايا گيا ہے کہ آپ کو بينيفٹ کيسے اور کب موصول ہو گا۔   DCFاہل ہيں تو آپ کو 

  
 يفٹس کيسے وصول کريں گے؟  : اگر ہم اہل ہيں تو ہم يہ بين28سوال 

بينيفٹ جاری کيا جائے گا۔ اگر آپ کو   P-EBTحاصل کرتے ہيں، تو آپ کو اس کارڈ پر  3SquaresVTکارڈ پر  EBTجواب: اگر آپ فی الحال 

کارڈ   P-EBTصی کا بينيفٹ جاری کيا جائے گا۔ اگر نہيں، تو آپ کو ايک خصو P-EBTکارڈ مل چکا ہے، تو آپ کو اس کارڈ پر  P-EBTپہلے ہی 

 کارڈ رکهيں۔  P-EBTملے گا۔ براه کرم اپنا 

  
 : سمر بينيفٹس کب جاری کيے جائيں گے؟  29سوال 
 بينيفٹس کے دو دور جاری کيے جا رہے ہيں:  P-EBTسمر   جواب: 

   سمر  پہ دورP-EBT  ا جون تک مت وا کھا  اہل ہ  م ق اء  ل جو پہ  مفت س ان طل ف ن ژن  CEPب اسکول   2ا پروو
ست  ۔  2022م جا ر ہ ا  م جاری ک جا  توقع 

  مت وا  2022جون م ق کن جو سمر  دوران مفت ، ل اء  ل ،  تک ورمونٹ  اسکول م داخلہ لی وا طل ا جا ہ  کھا  ل اہل 
۔  2022ستم  س جاری ک جائ  ف ن   م ب

  
حاصل کرنے کے مقاصد کے ليے سمر کا دورانيہ کيا سمجها   P-EBT: مفت/کم قيمت کے حامل کهانوں کے ليے درخواست دينے اور سمر 30سوال 

 جاتا ہے؟  
تک کسی بهی وقت درخواست دے سکتے ہيں اور    2022اگست   19هانوں کے اہل نہيں ہيں وه جواب: وه خاندان جو پہلے سے مفت/کم قيمت والے ک

اگست کو يا اس سے پہلے    19بينيفٹ ملے گا۔ وه خاندان جو اسکول کے سيشن ختم ہونے کے بعد اور  P-EBTاگر اہل پائے گئے تو انہيں سمر کا پورا 

بينيفٹ حاصل کريں گے۔   P-EBTتمبر ميں جاری ہونے والے دوسرے راؤنڈ ميں اپنے سمر مفت/کم قيمت والے کهانے کے ليے درخواست ديتے ہيں س

 ہے۔  2022اگست،  19حاصل کرنے کے مقاصد کے ليے مفت/کم قيمت والے کهانوں کے ليے درخواست دينے کی آخری تاريخ  P-EBTسمر 

  
 بينيفٹ کتنا ہے؟  P-EBT: سمر 31سوال 

 ہے۔ يہ يک وقتی فليٹ ريٹ بينيفٹ کی رقم ہے۔    391بينيفٹ $  P-EBTجواب: ہر اہل بچے کے ليے سمر 

  
 کا بينيفٹ يکساں ہے، اس سے قطع نظر کہ گهر ميں کتنے بچے ہوں؟   P-EBT: کيا سمر  32سوال 

 فی اہل بچہ ہے۔  391بينيفٹ $ P-EBTجواب: سمر 

  
ہوں يا کهانے يا کهانے کے  ليتی/مقام سے کهانا ليتا )Grab and Goگريب اينڈ گو (: اگر ميں اپنے بچے کے ليے ہمارے اسکول کے 33سوال 

بينيفٹ حاصل کرنے کے ليے ايسا کرنا بند کرنا ہو گا؟ کيا اس سے ہم بينيفٹ   P-EBTہوں، تو کيا مجهے سمر  کرتی/ديگر پروگراموں کا استعمال کرتا
 کے ليے نااہل ہو جاتے ہيں؟  
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 جواب: نہيں، آپ اب بهی وه کهانے حاصل کر سکتے ہيں اور اس بينيفٹ کے اہل ہو سکتے ہيں۔  

  
 ٹ کے اہل ہيں؟ : ميرے دوسرے بچے ہيں جو سکول ميں داخل نہيں ہوئے ہيں۔ کيا وه بينيف34سوال 

 P-EBTکے اکثر پوچهے گئے سواالت ديکهيں جن کے بارے ميں بچے چائلڈ کيئر  P-EBTجواب: : نہيں، براه کرم ان معلومات کے ليے چائلڈ کيئر 
 بينيفٹ کے ليے اہل ہيں، بشمول سمر بينيفٹ۔ 

  
 بچہ اہل ہے؟  ميں ہائی اسکول سے گريجويشن کيا، کيا ميرا  2022: ميرے بچے نے جون 35سوال 

 ۔ ہوگی/ بينيفٹ کا اہل ہو گا P-EBT، تو آپ کا بچہ سمر تهی/ ميں مفت/کم قيمت والے کهانے کے ليے اہل تها 2022جواب: اگر آپ کا بچہ جون 

 
 کے اوائل ميں ہائی اسکول سے گريجويشن کيا، کيا ميرا بچہ اہل ہے؟ 2022: ميرے بچے نے جنوری 36سوال 

تک اسکول ميں داخلہ ہونا ضروری ہے۔ چونکہ آپ کا بچہ جنوری  2022کے ليے اہل ہونے کے ليے، ايک بچے کا جون  P-EBTجواب: نہيں، سمر 
 ہے، اس ليے اس کا جون ميں اندراج نہيں سمجها جاتا ہے۔  ہوئی/ميں فارغ التحصيل ہوا

 
 سمر اسکول جانا ہوگا؟ کا اہل ہونے کے ليے ميرے بچے کو   P-EBT: کيا سمر  37سوال 

 کے ليے اہل ہے يا نہيں۔  P-EBTجواب: نہيں، گرميوں کے دوران اسکول جانا اس بات کا تعين کرنے کا کوئی عنصر نہيں ہے کہ آيا کوئی بچہ سمر 

  
 بينيفٹس ختم ہو جائيں گے اگر وه خرچ نہيں کيے جاتے ہيں؟ P-EBT: کيا سمر  38سوال 

 بينيفٹس کی معياد ختم ہو جائے گی۔ P-EBTدنوں کے اندر استعمال نہيں کيا جاتا ہے تو  274جواب: ہاں۔ اگر کارڈ 

 
،  تهی/تعليمی سال کے ليے ذاتی طور پر پڑهائی کر رہا تها 2022-2021مفت اور کم قيمت والے کهانے کا اہل ہے ليکن   ميری بچی/: ميرا بچہ39سوال 

 کا اہل ہے؟  P-EBTسمر   بچی/کيا ميرا بچہ 
 جواب: ہاں۔ اہليت مفت/کم قيمت والے کهانوں کی اہليت کی بنياد پر ہے۔  

 
 الت پوچهنا چاہتا/چاہتی ہوں۔ کہاں سے مجهے مزيد جانکاری مل سکتی ہے؟  کے بارے ميں مزيد سوا P-EBT: ميں سمر  40سوال 

پر کال   7آپشن  1-800-479-6151پر جائيں يا   EBT-https://dcf.vermont.gov/esd/covid19/Pجواب: مزيد معلومات کے ليے 
کے اسکول سے رابطہ کريں اگر آپ کو اپنے طالب علم کی مفت اور کم کهانے کی اہليت کے بارے ميں مخصوص  کريں۔ براه کرم اپنے طالب علم 

 خدشات ہيں يا آپ گهر کے اس سربراه يا ڈاک کے اس پتے کو تبديل کرنا چاہتے ہيں جو کارڈ جاری کرنے کے ليے استعمال کيا جائے گا۔  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


