
� در ماە های انتقال مزا�ای  های فصل تا$ستان، �ارتا�الت ورمونت برای �مک �ه مصارف غذای متعلم	�
ون12 ( -.اند,  مCلغ پو@ هس?ند که بر روی �ارت انتقال مزا�ای  P-EBTکند. مزا�ای ) صادر ,P-EBTال345

ون12 ارائه , شوند. خانوارها , توانند در  ، فروشHاە های رفاە، پرچون ال345 IJاە های مواد غذاHفروش
.ذیرفته , شود، از  3SquaresVT (SNAP)فروشان آنالین و مارک2ت های دهقانان که در آنها مزا�ای 

د اقالم غذاIJ استفادە کند. برای خانوارهای که  à3این پول برای خSquaresVT   ای�افت , کنند، مزا د̀ر
P-EBT  ه �ارت های�EBT ا سال گذشته   وجود عالوە , شود. م�جاری  e2خانوار های که در سال تحص
افت کردە اند، مزا�ای تا$ستا�P-EBT  �Jارت  اgر �ه هر    �ه �ارت فعe اشان عالوە , شود.  P-EBTد̀ر

ن برای شما ارسال کند. طرزالعمل DCFدلe2 �ارت خود را از دست دادە ا�د،  l̀گ�ک �ارت جا�ها  , تواند 
شوند، ق2د خواهند شد. سایر خانوار ها از ادارە  های اعالن مزا�اIJ که در ماە آgست من?pq ,ر مکتوب د

افت خواهند   P-EBT) �ک �ارت و`ژە DCFاطفال و خانوادە ورمونت (  ا�ط د̀ر pt واجد � برای متعلم	�
ا�ط �کCار مCلغ   کرد.  pt افت خواهن 391خانوارها �ه ازای هر متعلم واجد د کرد. در اوا�ل آgست دالر د̀ر
2022 �Jای تا$ستا�مزا ،P-EBT  e2ای �ق2ه سال تحص�صادر خواهد شد.  22-21همراە �ا مزا   
  
افت وعدە های غذاIJ را�Hان و تخف2ف    ا�ط بودن طفل برای د̀ر pt ا �ه واجد�ط بودن این مزا�ا pt واجد

 دارد. همه اطفال امسال �ه دل2ل معاف2ت 
|
اجرا شدە توسط ا�الت،  19-ە کوو`دهای و`ژ شدە مکتب $ست1

افت مزا�ای , افت کنند. �ا این حال، برای د̀ر � �ا�د �ا �ک P-EBTتوانند غذای را�Hان د̀ر ، متعلم	�
 برای وعدە 

�
های  درخواست غذای را�Hان و تخف2ف تأی2د شدە در دوس2ه داشته �اشند �ا اینکه مستق2ما

افت کردە  Reach Up�ا  3SquaresVTنوادە مزا�ای غذاIJ را�Hان مکتب تأی2د شدە �اشند. اgر خا را د̀ر
  �Head Startاشد �ا اgر متعلم تحت �tرس�3 دولت، مهاجر، �J خانمان �ا فراری است �ا در پروگرام 
افت کند.   برای وعدە های غذاIJ را�Hان تصد��3 د̀ر

�
ا� , کند، ممکن وی مستق2ما اgر از قCل واجد  اش34

افت  ا�ط د̀ر pt ک درخواست غذای�ان و ارزان ق2مت ن�س?2د، همچنان , توان2د H�را IJوعدە های غذا
افت مزا�ای  ا�ط د̀ر pt ا واجد�ان و تخف2ف شدە ارسال کن2د تا ب�ی�2د آH�راP-EBT   ا�هس?2د  �Jتا$ستا

 .     خ�4
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افت مزا�ای جوالی ارسال , 1که قCل از    هایدرخواست  ا�ط د̀ر pt شوند، ممکن متعلم شما را واجدP-
EBT  ط �ا کوو`د، �ه مکتب ن2امدەCل مرت�گذشته �ه دال e2برای روزهای �کنند که در سال تحص
ا�ط ن�س?2د، اما وضع2ت شما در تا$ستان تغی�4 ,   است.  pt ر ا�نون واجدgتوان2د  کند، همچنان ,ا
ا�ط مزا�ای آgست 19رخواس�3 را ا@ د pt ا واجد�ارسال کن2د تا ب�ی�2د آEBT-P  ا�هس?2د  �Jتا$ستا

 . ا�ط مزا�ای تا$ستا�J نام کردە در مکتب ث�ت  2022فقط متعلمی�� که از جون  خ�4 pt اند، واجدP-EBT 
 خواهند بود. 

 
اgر ,   خانوار شما را داشته �اش2م. برای صدور مزا�ا، �ا�د آدرس  س�3 و اطالعات صحیح �tرست 

`د  cathy.ward@colchestersd.org,�ا خواه2د هر �ک از این موارد را اصالح کن2د،  ,   . تماس �گ�4
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