
 �ा�े�मक इले�ो�नक बे�न�फट �ा�फर (P-EBT) 
 कृपया �ान �दनुहोस्:  P-EBT का ला�ग यो� �न तपा�ले  �न:शु� वा सुपथ-मू�को �ुल भोजनका ला�ग साइन अप गर �को 
 �नैपछ� । मे 6, 2022 स�मा शै��क वष� 2021-2022 का ला�ग �नःशु� वा सुपथ-मू� भोजनका ला�ग आवेदनह� पेस 
 ग�रस�ुपन� छ । आ�ो �ुललाई स�क�  गन� यो ट�ल �योग गनु�होस्:  भोक �व�� युटाबासी (Utahns Against  Hunger) 
 (  https://www.uah.org/get-help/school-meals  )। 

 P-EBT के हो ? 
 तपा�का ब�ाह�ले शै��क वष� 2021-2022 को अव�धमा कुनै प�न बेला COVID सँग स���त आप�ालीन अव�ाले गदा� �ुल 
 ब� भएर वा �ुल जान नसकेको कारणले �ुलमा �दइने �नःशु� वा सुपथ मू�को भोजनमा अ�ायी �पमा प�ँच गुमाए भने 
 �ा�े�मक इले�ो�नक बे�न�फट �ा�फर (P-EBT) ले तपा�लाई खाना ख�रद गन� सहयोग गन� स� । 

 यस वष� COVID का कारण �ुल ब� �न ेर �व�ाथ� अनुप��त �ने घटना कम भएकाले P-EBT फरक ढङ्गले स�ा�लत �ने छ । 

 म P-EBT �ा� गन� यो� छ�  या छ�इनँ भनेर मैले कसरी थाहा पाउने ? 
 �न� कुराका आधारमा P-EBT का ला�ग यो�ता* �नधा�रण ग�र�: 

 ●  रा��य �ुल भोजन काय��ममा तपा�को �ुलको सहभा�गता 
 ●  तपा�को �व�ाथ�को �न:शु� वा सुपथ-मू� �ुल भोजनको ���त 
 ●  COVID-19 का कारण �ुल ब� भएको वा तपा�को �व�ाथ� COVID-19 का कारण अनुम�त �लएर अनुप��त रह �काले 

 �ुलमा �व�ुतीय मा�मबाट अ�यनमा सहभागी भएको �दनको सं�ा 

 P-EBT लाभ ��त �व�ाथ� ��त �दन $7.10 �� । 

 *य�द तपा� �न:शु� वा सुपथ मू�को भोजनको ला�ग आवेदन �दन चाहनु�� भने हामी तपा�लाई आ�ो �ानीय �ुललाई   स�क�  
 गन� �ो�ा�हत गद�छ� । तपा�ले मे 6, 2022 �भ� अनलाइनमाफ� त आ�ो �ुलमा शै��क वष� 2021-2022 का ला�ग आवेदनह� पेस 
 गनु�पछ� वा सो �म�त�भ� पो�माक�  गनु�पछ� ।  भोक �व�� युटाबासी (Utahns Against Hunger) 
 (  https://www.uah.org/get-help/school-meals  ) मा तपा�को  �ुललाई स�क�  गन� ट�ल �दइएको छ । 

 मैले P-EBT का ला�ग आवेदन �दनुपछ� ? 
 य�द कुनै यो� �व�ाथ�को �ुल शै��क वष� 2021-2022 को अव�धमा COVID-19 को कारणले ब� भयो भने आवेदन पेस गनु� 
 पद�न । �ुल ब� भएका �दनका ला�ग �व�ाथ�ले �तः P-EBT लाभ �ा� गन� छन् । 

 य�द कुनै �व�ाथ�ले �ुल ब� नभएको �दन COVID-19 को कारण �बदा मागेर �ुल गएनन् भने ती �दनका ला�ग P-EBT लाभ �ा� 
 गन� �ुलमा आवेदन पेस गनु�पछ� । थप जानकारीका ला�ग कृपया आ�ो �ुललाई   स�क�  गनु�होस् । 

 P-EBT लाभह� कसरी भु�ानी ग�रने छ ? 
 से�े�र 2021 द��ख शै��क वष�को चालु म�हनास� SNAP �ा� गन� र P-EBT का ला�ग यो� �ने सबैले आ�ो EBT काड�मा 
 रह �को मौ�ात ह �नु�पछ� । P-EBT लाभ SNAP EBT काड�मा थप ग�रने छ । 

 SNAP �ा� नगन� प�रवारह�को हकमा, य�द तपा� यो� �नु�� र प�हले P-EBT �ा� गनु�भएको �थयो भने, तपा�का लाभह� 
 तपा�को �व�मान P-EBT काड�मा थ�पने छ । य�द तपा�सँग यो काड� छ�न भने नयाँ काड� कसरी मगाउने भ�े स��मा �नद�शनह� 
 �ा� गन�का ला�ग तल �दइएको बार�ार सो�धन े��ह� (FAQ) ख� ह �नु�होस् । तपा�को आवेदन �ीकृत भएप�छ तपा� 
 प�ाचारमाफ� त P-EBT काड� �ा� गनु��ने छ । 

 म P-EBT काड� कसरी �योग गन� स�ु ? 
 नयाँ काड� चा�हएमा, तपा�ले आ�ो काड� �योग गनु�अ�घ �सलाई स��य गनु�पन� �� । तपा� यसलाई खाना ख�रद गन� �योग गन� 
 स�ु�ने छ । 
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 आ�ो काड� �योग गदा� तल �दइएका चरणह�को पालना गनु�होस्: 

 ●  �कनमेल गनु�अ�घ आ�ो �पन चयन गर �र आ�ो काड� स��य गनु�होस् । तपा� आ�ो काड�का ला�ग �पन सेट गन� त�रकाका 
 बार �मा �नद�शनह� �ा� गनु��ने छ । 

 ●  connectebt मोबाइल एप डाउनलोड गनु�होस् वा  connectebt.com  वेबसाइटसँग प�र�चत �नुहोस् । 
 ●  �कनमेल गनु�अ�घ ज�हले प�न आ�ो मौ�ात रकम जाँच गनु�होस् । 
 ●  �ोरमा, काड� �रडर मे�सनमा EBT छनोट गनु�होस् र आ�ो काड� �ाइप गनु�होस् । 
 ●  �क�ाडमा आ�ो �पन हा�ुहोस ्। मे�सनल े**** द�खाउने छ । 
 ●  OK वा ENTER क� �थ�ुहोस् । 
 ●  �ा�सयरले ख�रद रकम हा�े छन् र उ� रकम काड� �रडर मे�सनमा द��खने छ । 
 ●  य�द रकम सही छ भने, YES क� �थ�ुहोस् । 
 ●  �ा�सयरले तपा�लाई तपा�को र�सद �दान गन� छन् । कृपया र�सदमा उ�ेख ग�रएको जानकारी सही छ भ�े कुरा 

 सु�न��त गनु�होस् । 
 ●  अक� पटक ख�रद गदा� आ�ो नया ँमौ�ात थाहा पाउन स�जलो होस् भनेर यो र�सद आफूसँगै रा�ुहोस् । 

 खाना बे�े अ�धकांश �ोरह�मा P-EBT काड�लाई ड��बट काड�को �पमा �योग गन� स�क� । तपा�  �रट�लर लोकेटर  मा आ�ो �जप 
 कोड हालेर तपा�को �े�मा रह �का �ीकृत �ोरह�को सूची ह �न� स�ु�� । 
 तपा�ले ख�रद गन� स�े र नस�े सामानह�को सूची तल �दइएको छ । 

 तपा� �न�लगायतका काँचो (तयार नग�रएका) खानाह� �क� स�ु��: 

 ●  �ेड र �स�रयल 
 ●  फलफूल र तरकारीह� 
 ●  मासु, माछा र पो��ी 
 ●  �ुधज� उ�ादनह� 
 ●  खा� पदाथ� उ�ाउन बोट�ब�वा र बीउ�बजन 

 तपा� �न�लगायतका सामान �क� पाउनु��: 

 ●  तयार खाना, अथा�त्, हट फुड र पसलमै खान स�कने खा� पदाथ� 
 ●  �बयर, वाइन, म�दरा, चुरोट वा सुत� 
 ●  गैर-खा� व�ुह�, ज�ै, घरपालुवा जनावरको खाना, साबुन, कागजका उ�ादनह�, सरसफाइ साम�ी 
 ●  �भटा�मन र औष�धह� 
 ●  ���गत सरसफाइका ला�ग �योग ग�रने साम�ीह�, अथा�त् �ा�ु, अ�र, म�न, सौ�य� साम�ी 

 तपा�ले P-EBT बाट थप अनुदान �ा� गर �को ख�मा उ� अनुदान �योग गन� स�कयोस् भनेर P-EBT काड� सुर��त �पमा रा�ुहोस् 
 । 

 �ी�कालीन P-EBT 
 2022 का ला�ग �ी�कालीन P-EBT काय��म अझै �ीकृत भइसकेको छ�न । कृपया भ�व�मा थप जानकारीका ला�ग यो वेबसाइट 
 ह �नु�होस् । 

 बार�ार सो�धने ��ह� 
 मेरो ब�ा P-EBT लाभका ला�ग यो� छन् �क छ�नन् भनेर म कसरी थाहा पाउन स�ु ? 
 �न:शु� वा सुपथ-मू�को भोजनका ला�ग यो� र शै��क वष� 2021-22 का ला�ग आ�ो �ुल �डि���बाट (ना�ा र/वा �दउँसोको 
 खानाको) सूचना �ा� गर �का कुनै प�न �व�ाथ�ले �न� अव�ामा P-EBT भु�ानी �ा� गन� स�े छन्: 
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 उनीह�को �ुल ब� �थयो, जसले गदा� �व�ाथ�ह�ले �ुलको खाना �ा� गन� सकेनन् 

 वा 

 �व�ाथ�(ह�)लाई शै��क वष� 2021-2022 मा COVID-19 सँग स���त आप�ालीन अव�ा आइपर �को �थयो वा 
 अनुम�त �लएर अनुप��त रहनुपर �को �थयो । 

 हाल, युटा �ुलह�ले �समलेस समर �वक�अ�ग�त रा��य �ुल भोजन काय��ममा भाग �लइरह�का छन् र कुनै प�न 
 �व�ाथ�बाट खानाको शु� �लइरह�का छ�नन ्। यसको अथ� तपा�को प�रवार �न:शु� वा सुपथ-मू�को भोजनका ला�ग यो� 
 �� भ�े होइन । 

 के यस काय��मका ला�ग आवेदन �दनुपछ� ? 

 य�द तपा�को �ुल COVID-19 का कारण ब� भएको �थयो भने P-EBT का ला�ग आवेदन �दनुपद�न, तर तपा�ले P-EBT मा 
 सहभागी �नका ला�ग �नःशु� वा सुपथ-मू�को �ुल भोजनका ला�ग नाम दता� गर �र तपा�लाई यो� भएको बार �मा सू�चत ग�रएको 
 प� �ा� गनु�पन� �� । य�द तपा� �न:शु� वा सुपथ मू� भोजनको ला�ग आवेदन �दन चाहनु�� भने हामी तपा�लाई आ�ो �ानीय 
 �ुललाई   स�क�  गन� �ो�ा�हत गद�छ� । 

 ●  �न:शु� वा सुपथ-मू�को �ुल भोजनका ला�ग आवेदन �दने अ��म �म�त मे 6, 2022 हो । �न:शु� वा सुपथ-मू�को 
 �ुल भोजनका ला�ग आवेदनह� यस �म�त�भ� तपा�को �ुलमा अनलाइन पेस ग�रनुपछ� वा सो �म�त�भ�को पो�माक�  
 ग�रएको �नुपछ� ।  भोक �व�� युटाबासी  (Utahns Against  Hunger) 
 (  https://www.uah.org/get-help/school-meals  )  मा तपा�को  �ुललाई स�क�  गन� ट�ल �दइएको छ । 

 य�द तपा�को �व�ाथ�को �ुल ब� भएको छ�न वा तपाइँको �व�ाथ�  COVID-19  को कारणले फरक समयमा अनुप��त  �थए भने 
 तपा�को �व�ाथ�को �ुलमा आवेदन पेस गनु�पन� �� । 

 मैले क�त रकम �ा� गन� छ�  ? 

 ��ेक यो� �व�ाथ�का ला�ग  P-EBT  को द��नक दर  $7.10  हो । 

 उदाहरणका ला�ग, य�द तपा�को �व�ाथ� यो� छन् र तपा�को �ुल 5 �दनस� ब� �थयो भने तपा�ले ती  5  �दन कभर गन� 
 एक जना �व�ाथ� बराबर  $35.50  �ा� गनु��ने छ  । यो रकम �तः भु�ानी ग�रने छ । 

 य�द तपा�को �व�ाथ� यो� छन् र उनी  COVID-19  को  कारणले �व�ालयका कारण �ुल ब� �नुभ�ा फरक समयमा 3 
 �दनस� अनुप��त भएका �थए भने, तपा�ले ��त तपा� एक जना �व�ाथ� बराबार  $21.30  �ा� गनु��ने  छ । �व�ाथ� 
 �ुल ब� नभएको समयमा अनुप��त भएकाले गदा� यस रकमका ला�ग अ�भभावकले आवेदन �दनुपन� �� । 
 मेरो ब�ाले यी सु�वधाह� कसरी �ा� गन� छन् ? 
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 P-EBT लाभह� ड��बट काड� ज�ै EBT काड�मा �नकासा ग�रने छ । य�द तपा�सँग प�हले नै SNAP EBT काड� छ र तपा� P-EBT 
 लाभका ला�ग यो� �नु�� भने यो रकम �तः तपा�को काड�मा �नकासा ग�रने छ । 

 तपा�को काड� �योग गन� त�रकाका बार �मा �नद�शनह� �ा� गन�का ला�ग कृपया मा�थ �दइएको "P-EBT काड� �योग गन� त�रका" ख� 
 ह �नु�होस् । 

 यी लाभह� क�हले उपल� �न ेछन् ? 
 P-EBT लाभह�को �वतरण जुन 2022 मा सु� �ने छ । �ुल र �डि���ह�ले उनीह�को P-EBT भु�ानी �व�भ� समयमा अनुरोध 
 गन� छन् । तपा� आ�ा लाभह� क�हले �ा� गन� स�ु भ�े बार �मा थप जानकारी �ा� गन� चाहनु�� भने कृपया आ�ो �ुलमा 
 स�क�  गनु�होस् । तपा� P-EBT लाभह�का ला�ग आ�ो काड�मा प�न जाँ� स�ु�� । 

 के ती पूव�गामी (र ��ोए��भ) ��न् ? 
 लाभह� चालु शै��क वष� 2021-2022 का ला�ग मा� �न् । य�द तपा� �न:शु� वा सुपथ-मू�को भोजनका ला�ग आवेदन �दन र 
 तपा� यो� �ने समयाव�धको बार �मा छलफल गन� चाहनु�� भने हामी तपा�लाई आ�ो �ानीय �ुलमा  स�क�  गन� �ो�ा�हत गद�छ� 
 ।  भोक �व�� युटाबासी (Utahns Against Hunger)  (  https://www.uah.org/get-help/school-meals  )  मा तपा�को 
 �ुललाई स�क�  गन� ट�ल �दइएको छ । 
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 म P-EBT काड� कहाँ �योग गन� स�ु ? 

 तपा�  SNAP EBT  काड�ह� �ीकार गन� कुनै प�न खु�ा  खा� �ोरमा  P-EBT  काड� �योग गन� स�ु�ने छ  । यूटामा  EBT  काड� 
 �योग गर �र SNAP ख�रद गन� र ���या गन� स�े  1,400  भ�ा बढी �ीकृत खु�ा �ब�ेताह� छन् । यी  खु�ा �ब�ेताह�मा 
 सुपरमाक� टद��ख क�े�नय� �ोर र �कसान बजारह�स� पद�छन् । तपा�  �रट�लर लोकेटर  मा आ�ो �जप कोड हालेर  तपा�को �े�मा 
 रह �का �ीकृत �ोरह�को सूची ह �न� स�ु�� । 

 मेरो ब�ाले P-EBT �ा� ग�ररह�का बेला उनको �ुलको गृ�कालीन भोजन काय��म प�न �योग गन� 
 स�न् ? 
 हो, P-EBT काय��ममा भाग �लनाले तपा�का ब�ा (ह�) को गृ�कालीन भोजन काय��म वा आगामी �न:शु� वा सुपथ-मू� भोजन 
 यो�तालाई कुनै असर गद�न । 

 के P-EBT लाई साव�ज�नक भारको �पमा गणना ग�रने छ ? 
 होइन, यी लाभह�को �योगले तपा�को वा तपा�को ब�ा (ह�) को आ�वासको ���तमा असर गद�न । साव�ज�नक भार परी�णमा 
 P-EBT  लाभ गणना ग�रने छ�न । 

 यी लाभह� क�त समयस�को ला�ग मा� ��न् ? 
 तपा�ले यी लाभह� जारी भएको �म�तल े274 �दन�भ� �योग ग�रस�ुपन� छ । 

 म अक� ठाउँमा सर � भने के �� ? 
 कृपया तपा�का हर �क �व�ाथ�का ला�ग आ�ो �ुलसँग तपा�को सही प�ाचार ठ�गाना सूचीब� रह �को कुरा सु�न��त गनु�होस् । य�द 
 तपा�ले आ�ो P-EBT काड�सँग स���त ठ�गाना प�रवत�न गनु�पन� छ भने, कृपया तलको ख�मा ह �नु�होस् र आ�ो स�क�  इमेलमा 
 अनुरोध ग�रएको जानकारी समावेश गनु�होस् । 

 य�द मैले बार�ार सो�धने यी ��ह�मा मेरा उ�र फेला पान� स�कनँ भने म कसलाई स�क�  गन� स�ु ? 
 तपा� यो�तास��ी �न�लगायतका ��ह�का ला�ग आ�ो �ुलमा स�क�  गन� स�ु��: 

 मेरो �ुलले P-EBT भु�ानीका ला�ग आ�ो अनुरोध पेस गर �को छ ? 
 के उ� अनुरोधमा मेरो ब�ालाई समावेश ग�रएको �थयो ? 
 के मेरो ब�ा P-EBT का ला�ग यो� �थए ? 

 तपा�ले आ�ो  P-EBT  काड� बद�ुपन� छ, तपा�को PIN  सेटअप गन� सम�ा भइरह �को छ वा तपा�को प�ाचार ठ�गाना अ�ाव�धक 
 गनु�पन� छ भने: 

 ●  �न� जानकारी उ�ेख गर �र  PEBT@utah.gov  मा इमेल पठाउनुहोस्: 
 ○  �वषयः  PEBT  काड�स��ी सम�ाह� 
 ○  इमेलको मु� भाग: 

 ■  तपा�को सम�ाको �ववरण 
 ■  सबै ब�ाह�को नाम, थर 
 ■  सबै ब�ाह�का ज� �म�त 
 ■  ��ेक ब�ाका ला�ग �व�ाथ� ID न�रह� (यो आव�क छ�न तर खाताह� प�ा लगाउन सबैभ�ा 

 सटीक ��) 
 ■  अपाट�मे�, लट, एकाइ न�र र �जप कोडलगायतका तपा�को पूरा प�ाचार ठ�गाना 
 ■  �ुलमा सूचीब� भएबमो�जम तपा�को नाम 
 ■  तपा�को स�क�  �ववरण 

https://usda-fns.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=e1f3028b217344d78b324193b10375e4
mailto:PEBT@utah.gov




के तपाईंका विद्ार्थी
राष्ट्रिय स क्ु ल भोजन ्ाय्यक्रम 

(NSLP) मा सहभागी हुने 
स क्ु लमा अधययन गर्यन् ?

लाभ स्तरहरू COVID-19 ्ो 
्ारणले स क्ु ल बन्द भए्ाले क्ु नै 

योगय विद्ार्थीले भौव्त् उपस्थिव्तमा 
शिक्षण प्ाप्त नगरे्ो द्दन्ो 

सङ्खया्ा आधारमा वनधा्यरण गररनर 
िा

क्ु नै विद्ार्थी अनकुमव्त शलएर COVID 
्ो ्ारणले अनकुपस्थि्त हुनाले स क्ु ल 

जान नस्े्ा द्दन्ो सङ्खया

यो फलोचार्य यकुरा्ा पररिारहरूलाई उनीहरू्ा विद्ार्थी िैक्क्ष् िर्य 2021-2022 मा P-EBT ्ा लावग योगय भए-नभए्ो 
क्ु रा वनधा्यरण गन्य सघाउने प्योजन्ा लावग विजाइन गररए्ो हो । यस ्ागजा्तले लाभ्ो गयारेनरटी ग्ददैन ्तर यसलाई िैक्क्ष् 

र जान्ारीमूल् सामग्ी्ो रूपमा प्योग गररनकुप्द्यर ।

सककु ल जान ेउमरेका बालबाललकाका लावि
यकुरा महामारी EBT (P-EBT) योगय्ता

होइन

हो

हो

हो

हो

दुभा्यगयिि, ्तपाईं्ा विद्ार्थी 
िैक्क्ष् िर्य 2021-2022 
मा P-EBT ्ा लावग योगय 

हुने रैनन् । ्ृपया सम्ावि्त 
स्ो्तहरू्ो सूची्ा लावग 

jobs.utah.gov हेनकु्यहोस् िा 
्तपाईं्ो पररिारलाई ्तत् ाल 
खाद् सहयोग चावहए्ो र 
भने 211 मा फोन गनकु्यहोस् ।

के तपाईंका बच्ा सामुदायिक िोगिता 
प्ावधान (CEP) वा प्ावधान 2 मा 

सहभागी सकुलमा अधििन गद्दछन् ?
वा

के तपाईंको परिवािले तपाईंको सकुलमा 
यनःशुलक वा सुपथ-मूलिको भोजनको 
आवेदन पूिा गिेको छ ि िोगि भनी 

यनधा्दिण गरिएको छ ? तपाईंको सकुल 
डिस्सरिक्टमा िी आवेदनहरू पेस गनने 

अस््तम डमयत: 
मे 6, 2022 ।

ि
के तपाईंले शैक्षिक वर्द 2021-2022 का 
लायग आफनो यन:शुलक वा सुपथ-मूलि 
ससथयत बािे सूड्त गरिएको पत्र प्ापत 

गनु्दभिो ?
यकुरा्ा भचकु्यअल पस््ल् स क्ु लहरू 

राष्ट्रिय स क्ु ल भोजन ्ाय्यक्रम 
(NSLP) मा सहभागी हुुँ्ैदनन् । 
्तपाईं P-EBT ्ा लावग योगय 

हुनकुहुने रैन ।
यद्द ्तपाईं चार्यर स्ूलमा भना्य 

हुनकुभए्ो र भने र्प जान्ारी्ा 
प्ाप्त गन्य्ा वनम््त ्ृपया आफनो 

स क्ु लमा सम्प ््य  गनकु्यहोस् ।

होइन

यीमधये क्ु नैमा

्े ्तपाईं्ा विद्ार्थी अनलाइन िा 
भचकु्यअल िैक्क्ष् िा्तािरणमा भना्य 

भए्ा रन् ?

शकै्षिक िर्ष 2021-2022 को अिलिमा आम् ानी स्थिवत जस्तोसक्ु ै  भए पवन सब ैविद्ार्थीहरूले उनीहरूले स क्ु लमा गए्ो हरे्  द्दन ए् पर् वन:िकुल्  खाजा र ए् पर् वन:िकुल्  खाना 
प्ाप्त गन्य सकरन ्। यसल ेविद्ार्थीहरूलाई P-EBT ्ा लावग योगय बनाउुँ्ैदन िा विद्ार्थीलाई वन:िकुल्  - सकुपर्-मलूय्ो भोजन प्ाप्त गनने हशैसय्त प््दान ग्ददैन ।

  

 

समान अिसर/रोजगार्दा्ता • 801-526-9240 मा फोन गरेर अनकुरोध गरे्ो खणिमा अपाङ्ग्ता भए्ा व्यशतिहरू्ा लावग 
सहाय् उप्रणहरू (समायोजन) र सेिाहरू उपलब्ध हुनरन् । श्रिणहीन, ्ान ्म सकुन्े िा बोलन नसकने व्यशतिहरूले 711 

िायल गरेर ररले यूरालाई फोन गन्य सकरन् । स्ेवनस ररले यकुरा: 1-888-346-3162.


