
भम��ट रा�यले गम म�हनाह�मा �व�याथह�को खाना खच�मा म�दत गन� �या�ड�ेमक-

इले!"ो#नक बेने%फट "ा�'फर (P-EBT) काड�ह� जार) गन* छ । P-EBT लाभ भनेको

�व�युतीय लाभ "ा�सफर काड�मा उपल2ध गराइएको आ6थ�क सहयोग रकम हो जनु

प7रवारले 3SquaresVT (SNAP) लाभह� 'वीकार गन* 8ोसर) 'टोर, क�भे#नय�स 'टोर,

अनलाइन 7रटेलर तथा कृषक बजारह�मा खा�या�न साम8ीह� ख7रद गन�का ला6ग <योग

गन� स!नेछन ्। 3SquaresVT <ा�त ग7ररहेका प7रवारको हकमा P-EBT लाभह� �व�यमान

EBT काड�मा थप ग7रने छ ।  यो शै@Aक वष� वा गत वष� P-EBT काड� <ा�त ग7रसकेका

प7रवारह�को समर P-EBT लाभ उनीह�को �व�यमान काड�मा नै थप ग7रने छ ।  तपाBसँग

अ�हले उ!त काड� छैन भने DCF ले तपाBलाई Eयसको ठाउँमा अक� काड� पठाउन स!छ ।

#नद*शनह� अग'टमा पठाइने लाभको सूचना पHमा समावेश ग7रने छ । अ�य

घरप7रवारह�ले भने योJय �व�याथका ला6ग भम��ट Kडपाट�मे�ट फर 6चLMने एNड

Oया�म�लज (DCF, भम��ट बाल तथा प7रवार �वभाग) बाट �वशेष P-EBT काड� <ा�त गन*

छन ्।  प7रवारह�ले हरेक योJय �व�याथका ला6ग एकमु'ट �पमा $391 <ा�त गन* छन ्।

समर P-EBT लाभ शै@Aक वष� 21-22 का ला6ग <दान ग7रने अ�य लाभह�सँगै अग'ट 2022

को सुPमा #नकासा ग7रने छ ।  

लाभका ला6ग योJयता #न:शुLक वा सुलभ 'कुल भोजनका ला6ग बRचाको योJयतामा

#नभ�र रह�छ । रा�यले �वशेष COVID-19 छुटह� <ा�त गरेकाले यो वष� सबै बRचाह�

#न:शुLक भोजन <ा�त गन* छन ्। य�य�प, P-EBT लाभ <ा�त गन�का ला6ग यात

�व�याथहरको फाइलमा #न:शुLक तथा सुलभ दरको भोजनको ला6ग �दइएको आवेदन

हुनुपन*छ वा #न:शुLक 'कुल भोजनका ला6ग �व�याथलाई सोझै <माTणत ग7रएको

हुनुपन*छ । य�द प7रवारले 3SquaresVT वा 7रच अप (Reach Up) लाभह� <ा�त ग7ररहेको

हो वा �व�याथ रा�य�वारा तो%कएको पालन-पोषणमा राTखएको, आ<वासी, घरवार�वह)न,

घरबाट भागेको बRचा हुन ्वा �व�याथ हेड 'टाट� काय�Vममा सहभागी छन ्भने

�व�याथह�लाई #न:शुLक भोजनका ला6ग सोझै <माTणत गन� स%कनेछ ।  य�द तपाB

#न:शुLक र सुलभ मूLयको खानाका ला6ग प�हले नै योJय हुनुभइसकेको छैन भने तपाB



समर P-EBT लाभका ला6ग योJय हुनुहु�छ या हुनुहु�न भनेर हेन� तपाB अझै प#न #न:शुLक 

र सुलभ मूLयको खानाका ला6ग आवेदन पेस गन� स!नुहुने छ ।  
 

य�द तपाB प�हले नै #नःशुLक र घटाइएको मूLय भोजनको ला6ग योJय हुनुहु�न भने, तपाB 

अझै प#न समर पी-ईबीट) लाभको ला6ग योJय हुनुहु�छ %क हुनुहु�न भनी हेन� अ�हले 

#नःशुLक र घटाइएको भोजन आवेदन पेश गन� स!नुहु�छ।  कृपया हाXो अनलाइन खाना 

आवेदन पूरा गनु�होस:् 

 

www.myschoolapps.com. 

 

तपाBले जुलाई 1 ता7रखअ#घ नै आवेदन पेस गनु�भएको छ भने तपाBको �व�याथ गत 

शै@Aक वष�मा COVID सँग सZबि�धत कारणले 'कुल छुटाएका �दनका ला6ग प#न P-EBT 

लाभह�का <ा�त गन� योJय हुन स!छन ्।  य�द तपाB अ�हले योJय हुनुभएन तर 

गमयामभर तपाBको ि'थ#तमा प7रवत�न भएमा तपाB अझै प#न तपाB समर P-EBT 

लाभका ला6ग योJय हुनुहु�छ %क भनेर हेन� अग'ट 19 सZम आवेदन पेस गन� स!नुहु�छ 

।  जनु 2022 सZम 'कुलमा भना� भएका �व�याथह� माH समर P-EBT लाभका ला6ग 

योJय हुने छन ्।  

 

हामीसँग भएको तपाBको पHाचार ठेगाना र घरमूल)को नामसZब�धी जानकार) सह) भएमा 

माH हामी लाभह� उपल2ध गराउन स!छ\ ।  य�द तपाB यीम]ये कुनै प#न जानकार) 

सRयाउन चाहनुहु�छ भने cathy.ward@colchestersd.org (802-264-5985) मा सZपक�  

गनु�होस ्। तपाBले https://dcf.vermont.gov/esd/covid19/P-EBT मा गएर P-EBT 

लाभह�को बारेमा थप जानकार) <ा�त गन� स!नुहु�छ । 
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