P-EBT के हो ?
प्यान्डे मिक इलेक्ट्रोमिक बेमिमिट टर ान्सिर (P-EBT) भिेको 2020-2021 शैमिक वर्षको अवमििा कुिै पमि बेला
िहािारीको कारणले स्कुल बन्द भएपमि मििः शुल्क वा सुपथ िूल्यको स्कुल खािािा अस्थायी रूपिा पहुँ च गुिाएका
बच्चाहरू भएका पररवारहरूका लामग खािा मकन्न सहयोग गिे एक लाभकारी कायषक्रि हो ।
P-EBT योग्यता* रामररय स्कुल भोजि कायषक्रििा सहभामगता, मि:शुल्क वा सुपथ िूल्यको स्कुल भोजि स्स्थमत र
मवद्याथी दू र वा भचुषअल मशिािा सहभागी हिे मदि (कम्तीिा लगातार 5 मदि) को आिारिा मििाष रण गररन्ि ।
*यमद तपाईं मि:शुल्क वा सुपथ िूल्य भोजिको लामग आवेदि मदि चाहिुहन्ि भिे हािी तपाईंलाई आफ्िो
स्थािीय स्कुललाई सम्पकष गिष प्रोत्सामहत गदष ि ुँ । युटान्स अगेन्स्ट हङ्गर (भोकका मवरुद्ध युटाबसी)

सुँग

तपाईंको स्कुलिा सम्पकष गिे सािग्री ि ।
म योग्य छु या छु इनँ भनेर मैले कसरी थाहा पाउने ?
P-EBT प्राप्त गिष, मवद्याथीहरूले आफ्िो स्कुलिािषत मििः शुल्क वा सुपथ िूल्यको स्कुल खािा प्राप्त गिष िाि दताष
गिै पिे हन्ि ।
सेप्टेम्बर 2020 दे स्ख हालैको िमहिासम्म SNAP प्राप्त गिे र P-EBT का लामग योग्य हिे जोकोहीले आफ्िो EBT
कार्ष िा रहे को ि ज्दात जाुँ च गिष चाहिे िि् । P-EBT लाभ उिीहरूको SNAP EBT कार्ष िा थप गररिे ि ।
गैर- SNAP घरपररवारको हकिा, यमद तपाईं योग्य हिुहन्ि भिे तपाईंले 2020 िा जारी गरे को बेलािा प्राप्त
गिुषभएको भए पमि तपाईंलाई ियाुँ P-EBT कार्ष (र्े मबट कार्ष जस्तै) पठाइिेि । अमतररक्त P-EBT लाभ उपलब्ध
हि सक्ि मक सक्दै ि र उपलब्ध हिे बारे िा जािकारीको लामग यस पृष्ठिा िेरर हे िुषहोस् ।
पमहलो मिकासािा सिावेश स्कुलहरू | Español

मैले कार्ड कसरी प्रयोग गने ?
तपाईंको आवेदि स्वीकृत भएपमि तपाईंले पत्राचारिािषत P-EBT कार्ष प्राप्त गिुषहिे ि । तपाईंले आफ्िो कार्ष
प्रयोग गिुषअमघ त्यसलाई समक्रय गिुषपिे हन्ि । तपाईं यसलाई खािा खररद गिष प्रयोग गिष सक्नुहिे ि ।
आफ्िो कार्ष प्रयोग गदाष तलका चरणहरूको पालिा गिुषहोस्:
●

आफ्िो मपि चयि गरे र मकििेल गिुषअमघ तपाईंको कार्ष समक्रय गिुषहोस् । आफ्िो कार्ष का लामग कसरी
मपि सेट गिे भन्ने बारे िा तपाईंले मिदे शिहरू प्राप्त गिुषहिे ि ।

●

connectebt िोबाइल एप र्ाउिलोर् गिुषहोस् वा connectebt.com वेबसाइटसुँग पररमचत हिुहोस् ।

●

मकििेल गिुषअमघ जमहले पमि आफ्िो ि ज्दात रकि जाुँ च गिुषहोस् ।

●

स्टोरिा, पोइन्ट-अि-सेल (वा कार्ष ररर्र) िेमसििा EBT ििोट गिुषहोस् र आफ्िो कार्ष स्वाइप गिुषहोस् ।

●

कीप्यार्िा आफ्िो मपि हाल्िुहोस् । िेमसिले **** दे खाउिे ि ।

●

OK वा ENTER की मथच्नुहोस् ।

●

क्यामसयरले खररद रकि प्रमवर गिे िि्, जुि पोइन्ट-अि-सेल (वा कार्ष रीर्र) िेमसििा दे स्खिे ि ।

●

यमद रकि सही ि भिे, YES की मथच्नुहोस् ।

●

क्यामसयरले तपाईंलाई तपाईंको रमसद प्रदाि गिे िि् । कृपया रमसदिा उल्लेख गररएको जािकारी सही ि
भन्ने कुराको सुमिमित गिुषहोस् ।

●

अको पटक खररद गदाष आफ्िो ियाुँ ि ज्दात थाहा पाउि समजलो होस् भिेर यो रमसद आिूसुँगै राख्िुहोस्
।

खािा बेच्ने अमिकां श स्टोरहरूिा P-EBT कार्ष लाई र्े मबट कार्ष को रूपिा प्रयोग गिष समकन्ि । तपाईं ररटे लर
लोकेटर िा आफ्िो मजप कोर् हालेर तपाईंको िेत्रिा रहे का स्वीकृत स्टोरहरूको सूची हे िष सक्नुहन्ि ।
तपाईंले खररद गिष सक्ने र िसक्ने सािािहरूको सूची तल मदइएको ि ।
तपाईंले काुँ चो (तयार िगररएका) खािाहरू मकन्न सक्नुहुन्छ:
●

रोटी र अिाज

●

िलिूल र तरकारीहरू

●

िासु, िािा र पोल्ट्र ी

●

दु िजन्य उत्पादिहरू

●

खाद्य पदाथष उब्जाउि बोटमबरुवा र बीउमबजि

तपाईंले तलका जस्ता सािाि मकन्न ममल्दै न:
●

तयार खािा, अथाष त्, हट िुर् र पसलिै खाि समकिे खाद्य पदाथष

●

मबयर, वाइि, िमदरा, चुरोट वा सुती

●

गैर-खाद्य वस्तुहरू, उदाहरणका लामग, घरपालुवा जिावरको खािा, साबुि, कागजका उत्पादिहरू,
सरसिाइ सािग्री

●

मभटामिि र और्मिहरू

●

व्यस्क्तगत सरसिाइका लामग प्रयोग गररिे सािग्रीहरू, अथाषत् स्याम्पु, अत्तर, िञ्जि, स न्दयष सािग्री

बारम्बार सोमिने प्रश्नहरू
मेरो बच्चा P-EBT लाभको लामग योग्य छन् या छै नन् भनेर मैले कसरी थाहा पाउने ?
मििः शुल्क वा सुलभ-िूल्य भोजिको लामग योग्य रहे का (मबहािको खाजा र/वा खािा) वा अमिकां श बालबामलकाहरू
ती खािाको लामग योग्य भिेर तोमकएका स्कुलहरूिा अध्ययि गिे कुिै पमि बच्चाले यमद उिीहरूको स्कुल 20202021 शैमिक वर्षिा कम्तीिा लगातार 5 मदि बन्द रहे को ि भिे P-EBT भुक्तािी प्राप्त गिष सक्ने िि् ।
के यस कायडक्रमको लामग आवेदन मदनुपछड ?
P-EBT लाभहरूको यस चरणको लामग P-EBT का लामग आवेदि मदिुपदै ि । जे होस्, तपाईंले मि:शुल्क वा सुपथिूल्य स्कुल भोजिको लामग साइि अप गरे को हिैपिष । यमद तपाईं मि:शुल्क वा सुपथ-िूल्य भोजिको लामग आवेदि
मदि चाहिुहन्ि भिे आफ्िो स्थािीय स्कुलिा सम्पकष गिुषहोस् । युटान्स अगेन्स्ट हङ्गर (भोकका मवरुद्ध युटाबसी)
सुँग तपाईंको स्कुलिा सम्पकष गिे सािग्री ि ।

मेरो बच्चाले यी सुमविाहरू कसरी प्राप्त गने छन् ?
P-EBT लाभहरू र्े मबट कार्ष जस्तै EBT कार्ष िा मिकासा गररिे ि । यो कार्ष EBT कार्ष समक्रय गराउिे र प्रयोग
गिेसम्बन्धी मिदे शिसमहत हलाकिािषत पठाइिे ि । यमद तपाईंसुँग पमहले िै SNAP EBT कार्ष ि र P-EBT
लाभको लामग योग्य हिुहन्ि भिे पैसा स्वतिः तपाईंको कार्ष िा मिकासा गररिे ि ।
यी लाभहरू कमहले उपलब्ध हुने छन् ?
िाचष 2021 को अस्िि हप्तािा P-EBT लाभहरू मिकासा गिष सुरू हिे ि । थप भुक्तािी िे, जुि र जुलाई 2021
िा मिकासा गिे अपेिा गररएको ि ।
के ती पूवडगामी (रे ट्र ोएक्टिभ) छन् ?
P-EBT योग्यता* रामररय स्कुल भोजि कायषक्रििा सहभामगता, मि:शुल्क वा सुपथ-िूल्य स्कुल भोजि स्स्थमत र
मवद्याथी दू र वा भचुषअल मशिािा सहभागी हिे मदिको आिारिा मििाष रण गररन्ि । लाभहरू शैमिक वर्ष 20202021 को लामग हो । *यमद तपाईं मि:शुल्क वा सुपथ-िूल्य भोजिको लामग आवेदि मदि र तपाईं योग्य हिे
सियावमिको बारे िा िलिल गिष चाहिुहन्ि भिे हािी तपाईंलाई आफ्िो स्थािीय स्कुलिा सम्पकष गिष प्रोत्सामहत
गदष ि ं । युटान्स अगेन्स्ट हङ्गर (भोकका मवरुद्ध युटाबसी)

सुँग तपाईंको स्कुलिा सम्पकष गिे सािग्री ि ।

म P-EBT कार्ड कहाँ प्रयोग गनड सक्छु ?
तपाईं SNAP EBT कार्ष हरू स्वीकार गिे कुिै पमि खुद्रा खाद्य स्टोरिा P-EBT कार्ष प्रयोग गिष सक्नुहिेि ।
यूटािा 1,400 भन्दा बढी स्वीकृत खुद्रा मबक्रेताहरू िि् जसले EBT कार्ष प्रयोग गरे र SNAP खररद गिष र प्रमक्रया
गिष सक्दिि् । यी खुद्रा मबक्रेताहरूिा सुपरिाकेटदे स्ख कन्भेमियन्स स्टोर र मकसाि बजारहरूसम्म पदष िि् । तपाईं
ररटे लर लोकेटर िा आफ्िो मजप कोर् हालेर तपाईंको िेत्रिा रहे का स्वीकृत स्टोरहरूको सूची हे िष सक्नुहन्ि ।
के मेरो बच्चाले P-EBT प्राप्त गदाड उनीहरूको स्कुलको गृष्मकालीन भोजन कायडक्रम पमन प्रयोग गनड
सक्छन् ?
हो, P-EBT कायषक्रििा भाग मलिाले तपाईंका बच्चा (हरू) को गृष्मकालीि भोजि कायषक्रि वा आगािी मि:शुल्क
वा सुपथ-िूल्य भोजि योग्यतालाई कुिै असर गदै ि ।
के P-EBT लाई सावडजमनक भारको रूपमा गणना गररने छ ?
यी लाभहरूको प्रयोगले तपाईंको वा तपाईंको बच्चा (हरू) को आप्रवासको स्स्थमतिा असर गदै ि । सावषजमिक भार
परीिणिा P-EBT लाभ गणिा गररुँ दै ि ।
यी लाभहरू कमत समयसम्मको लामग मान्य हुन्छन् ?
तपाईंले यी लाभहरू 365 मदिमभत्र प्रयोग गररसक्नुपिे ि ।
यमद मैले यस FAQ मा मेरा उत्तर फेला पानड समकनँ भने म कसलाई कल गनड सक्छु ?
(833) 940-2990

स्कुल जाने उमेरका बालबालिकाका लागि
यटु ा महामारी EBT (P-EBT) योग्यता

यो फ्लोचार्ट युटाका परिवारहरूलाई उनीहरूका विद्यार्थीहरू 2020-2021 शैक्षिक वर्षमा P-EBT
का लागि योग्य भए-नभएको कुरा निर्धारण गर्नमा सघाउन डिजाइन गरिएको छ । यस कागजातले
लाभको ग्यारेन्टी गर्दै न तर यसलाई शैक्षिक र जानकारीमूलक सामग्रीको रूपमा प्रयोग गरिनुपर्द छ ।

के तपाईंका
विद्यार्थी नेसनल स्कु ल

लन्च प्रोग्राममा सहभागी हुने
स्कु लमा अध्ययन गर्छन् ?

हो
के तपाईंका बच्चा स्कु लमा
उपलब्ध गराइने नि:शुल्क वा
सुपथ मूल्यको भोजनको लागि
योग्य छन् वा सामुदायिक
योग्यता प्रावधान (CEP) मा भाग
लिने स्कु लमा अध्ययन गर्द छन् ?

होइन

दुर्भाग्यवश, तपाईंका
विद्यार्थी 2020-2021
शैक्षिक वर्षमा P-EBT
का लागि योग्य हुने छै नन्
। कृपया सम्भावित
स्रोतहरूको सूचीका लागि
jobs.utah.gov हेर्नुहोस्
वा तपाईंको परिवारलाई
तत्काल खाद्य सहयोग
चाहिएको छ भने 211 मा
फोन गर्नुहोस् ।

लाभका स्तरहरू विद्यार्थीहरू दूर
शिक्षाको कारणले खाना प्राप्त
गर्दछन् या गर्दै नन् भन्ने कुराका
आधारमा निर्धारण गरिन्छ
। विद्यार्थीहरू भोजन उपलब्ध
हुने इन-परन
्स शिक्षण गरिने
दिनहरूमा P-EBT का लागि
योग्य हुँदैनन् ।

होइन

यूटाका सबै स्कु
हो लहरूले यस
शैक्षिक वर्ष घरपरिवारका
लागि निःशुल्क भोजन प्रदान
गरिरहेका छन् । यसको अर्थ
सबै विद्यार्थीहरू स्वतः P-EBT
का लागि योग्य हुने छन् भन्ने
होइन । यी दुई अलग-अलग
कार्यक्रमहरू हुन् ।

हो

हो

के तपाईंका विद्यार्थी

अनलाइन वा भर्चुअल शैक्षिक
वातावरणमा भर्ना भएका
छन् ?

होइन
लाभका स्तरहरू विद्यार्थीहरू इन-पर्सन
शिक्षण हुने दिनहरूमा खाना प्राप्त
गर्द छन् या गर्दै नन् भन्ने कुराका आधारमा
निर्धारण गरिन्छ । विद्यार्थीहरू भोजन
उपलब्ध हुने इन-पर्सन शिक्षण गरिने
दिनहरूमा P-EBT का लागि योग्य
हुँदैनन् ।

हो

के तपाईंका विद्यार्थी
अध्ययन गर्न स्कु लमा
उपस्थित भइरहेका
छन् ?

