
1.  6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ EBT ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹ?ੈ 
 �ਮਹਾਮਾਰੀ�ਸਬੰਧੀ EBT ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ�ਜਾਂ P-EBT ਸਕੂਲ�ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ�ਹਾਜ਼ਰੀ�ਘਟਣ�ਜਾਂ�ਬਾਲ-ਸੰਭਾਲ�ਸਹੂਲਤ�ਬੰਦ�ਹਰੋਣ�ਕਰਕੇ�

ਭਰੋਜਨਾਂ�ਦੀ�ਲਾਗਤ�ਬਦਲਣ�ਲਈ�6 ਸਾਲ�ਤੋਂ�ਘੱਟ�ਉਮਰ�ਦੇ�ਬੱਚਿਆਂ�ਨੰੂ�ਭਰੋਜਨ�ਦੇ�ਲਾਭ�ਮੁਹੱਈਆ�ਕਰਦਾ�ਹੈ।�ਚਕਰਪਾ�ਕਰਕ ੇP-EBT ਦੀ�
ਹੱਕਦਾਰੀ�ਸਬੰਧੀ�ਜਾਣਕਾਰੀ�ਲਈ�ਸੁਆਲ 5 – 11 ਵੇਖਰੋ।�

2.  ਇਹ, ਸਕੂਲ ਚਿੱਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ  ਇਹ, ਸਕੂਲ ਚਿੱਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ P-EBT ਤੋਂ ਚਕਿੇਂੇਂ ਿੱਖ ਹੈ ਤੋਂ ਚਕਿੇਂੇਂ ਿੱਖ ਹ?ੈ 
  ਸਕੂਲ�ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ P-EBT ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ,�ਸਕੂਲ�ਚਵੱਿ�ਆਕੇ�ਸੀਮਤ�ਹਾਜ਼ਰੀ�ਬਾਰੇ�ਸਕੂਲ�ਵਲੋਂ�ਦੱਸੀ�ਗਈ�ਚਰਪਰੋਰਟ�ਦੇ�ਅਧਾਰ�'ਤੇ�

ਉਹਨਾਂ�ਬੱਚਿਆਂ�ਲਈ�ਹ,ੈ ਚਜਹਨਾਂ�ਦਾ�ਨਾਂ�ਸਕੂਲ�ਚਵੱਿ�ਦਰਜ�ਹੈ। 6�ਸਾਲ�ਤੋਂ�ਘੱਟ�ਉਮਰ�ਦੇ�ਬੱਚਿਆਂ�ਲਈ P-EBT ਇਹ�ਮੰਨਦਾ�ਹੈ�ਚਕ�
ਬੁਚਨਆਦੀ�ਭਰੋਜਨ�ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ�ਵਾਲੇ�ਸਾਰੇ�ਬੱਚਿਆਂ�'ਤੇ�ਬਾਲ-ਸੰਭਾਲ�ਚਵੱਿ�ਸੀਮਤ�ਹਾਜ਼ਰੀ�ਜਾਂ�ਬੰਦ�ਹਰੋਣ�ਕਰਕੇ�ਅਸਰ�ਚਪਆ�ਹੈ। 

3.  ਜੇ ਮੈਨੰੂਜੇ ਮੈਨੰੂ P-EBT ਲਾਭ ਚਮਲਦੇੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੇਰੇ ਇਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੰੂ ਲਾਭ ਚਮਲਦੇੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੇਰੇ ਇਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੰੂ 
ਪਬਚਲਕ ਿਾਰਜ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾਪਬਚਲਕ ਿਾਰਜ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ? 

  ਨਹੀਂ।�ਪਬਚਲਕ�ਿਾਰਜ�ਦਾ�ਨੇਮ P-EBT ਲਾਭਾਂ�'ਤੇ�ਲਾਗੂ�ਨਹੀਂ�ਹੁੰ ਦਾ�ਅਤੇ P-EBT ਲਾਭਾਂ�ਦਾ�ਇਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ�ਦਰਜੇ�'ਤੇ�ਅਸਰ�ਨਹੀਂ�ਪਏਗਾ।�
ਇਸ�ਚਵੱਿ�ਉਹ�ਬੱਿੇ�ਸ਼ਾਚਮਲ�ਹਨ,�ਚਜਹਨਾਂ�ਨੰੂ�ਵਾੱਚਸ਼ੰਗਟਨ�ਸਟੇਟ�ਤੋਂ�ਪ੍ਾਪਤ�ਰਕਮਾਂ�ਵਾਲੇ�ਭਰੋਜਨ�ਸਹਾਇਤਾ�ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ�ਰਾਹੀਂ P-EBT 
ਚਮਲਦੀ�ਹੈ।�

4.  ਮੇਰੇ ਬੱਿੇ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਚਿੱਿ ਜਾਂ ਹੈਡਸਟਾਰਟ ਮੇਰੇ ਬੱਿੇ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਚਿੱਿ ਜਾਂ ਹੈਡਸਟਾਰਟ (Headstart) ਜਾਂ ECEAP ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਿੱਿ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਿੱਿ ਬੱਚਿਆਂ 
ਨੰੂ ਦੁਪਚਹਰ ਦਾ ਭਰੋਜਨ ਚਮਲਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਂ ਅਜੇ ਿੀਨੰੂ ਦੁਪਚਹਰ ਦਾ ਭਰੋਜਨ ਚਮਲਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਂ ਅਜੇ ਿੀ P-EBT ਲਈ ਲਈ 
ਹੱਕਦਾਰ ਹਰੋ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂਹੱਕਦਾਰ ਹਰੋ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 

  ਹਾਂ। P-EBT ਲਾਭ�ਵਾਧੂ�ਭਰੋਜਨ�ਲਾਭ�ਹਨ।�ਹਾਲਾਂਚਕ�ਬੱਚਿਆਂ�ਨੰੂ P-EBT ਲਾਭ�ਚਮਲ�ਰਹੇ�ਹਨ, ਪਰ�
ਉਹ�ਸਕੂਲ�ਜਾਂ�ਭਾਈਿਾਰਕ�ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ�ਜਾਂ�ਭਾਈਿਾਰਕ�ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ�ਕਰੋਚਵਡ-19 ਐਮਰਜੈਂਸੀ�ਚਵੱਿ�ਭਰੋਜਨ�
ਮੁਹੱਈਆ�ਕਰਾਉਣ�ਵਾਲੀਆਂ�ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ�ਭਰੋਜਨ�ਲਓ-ਤੇ-ਜਾਓ�ਲੈਣਾ�ਜਾਰੀ�ਰੱਖ�ਸਕਦੇ�ਹਨ। 

ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਇਹ�ਸੰਸਥਾ�ਬਰਾਬਰੀ�ਦੇ�ਮੌਕੇ�ਦੇਣ�ਵਾਲਾ�ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ�ਹੈ। 6/21)
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5.  6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ P-EBT ਿਾਸਤੇ ਕੌਣ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈਿਾਸਤੇ ਕੌਣ ਹੱਕਦਾਰ ਹ?ੈ  

  P-EBT ਲਈ ਬੁਚਨਆਦੀ ਭਰੋਜਨ ਲਈ ਉਹ ਬੱਿ ੇਯਰੋਗ ਹਨ, ਜ:ੇ

•  ਉਹ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦ ੇਹਨ।

•  ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2021 ਚਵਿਕਾਰ ਚਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵਾੱਚਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦ ੇਭਰੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ 
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤ ੇਸਰਗਰਮ ਚਰਹਾ ਹੈ। 

•  ਇੱਕ ਅਚਜਹ ੇਸਕੂਲ ਵਾਲੀ ਕਾਉਂਟੀ ਚਵੱਿ ਰਚਹੰਦਾ ਹ,ੈ ਚਜਹੜਾ ਸਕੂਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੂਲ ਲੰਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (National School  
Lunch Program) ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬ੍ੇਕਫਾਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (School Breakfast Program) ਚਵੱਿ ਚਹੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹ,ੈ ਚਜਸਦੀ  
ਥਾਂ 'ਤ ੇਸੀਮਤ ਭਰੋਜਨ ਸੇਵਾ ਹੈ। 

6.  ਅਸੀਂ ਭਰੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਬੰਦ ਹਰੋ ਚਗਆ ਸੀ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਿੀਅਸੀਂ ਭਰੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਬੰਦ ਹਰੋ ਚਗਆ ਸੀ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਿੀ P-EBT 
ਲਈ ਯਰੋਗ ਹਾਂਲਈ ਯਰੋਗ ਹਾਂ? 

  ਜ ੇਬੱਚਿਆ ਂਦੀ ਕਾਉਂਟੀ ਚਵਿਲੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤ ੇਸੀਮਤ ਭਰੋਜਨ ਸੇਵਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹੀਚਨਆ ਂਲਈ P-EBT ਵਾਸਤੇ ਚਸਰਫ 6 
ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦ ੇਯਰੋਗ ਬੱਿ ੇਵਜੋਂ, ਉਹੀ ਬੱਿ ੇP-EBT ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਚਜਹਨਾਂ ਦਾ ਪਚਰਵਾਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਜੂਨ, 
2021 ਤੱਕ ਬੁਚਨਆਦੀ ਭਰੋਜਨ 'ਤ ੇਸਰਗਰਮ ਸੀ। ਮੁੜ-ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਚਵੱਿ ਚਦਲਿਸਪੀ ਚਵਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਚਰਵਾਰ 877-501-2233 
'ਤ ੇDSHS ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਸੰਪਰਕ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ www.washingtonconnection.org 'ਤ ੇਅਰਜ਼ੀ 
ਸਬਚਮਟ ਕਰਕ ੇਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

7.  ਮੈਨੰੂ ਪਚਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਰੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ ਚਮਲਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਂ ਮੈਨੰੂ ਪਚਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਰੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ ਚਮਲਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਂ P-EBT ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਕਦਾਰ  ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਕਦਾਰ  
ਹਰੋ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂਹਰੋ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 

  #5 ਚਵੱਿ ਦੱਸੇ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਅਚਜਹੀ ਕਾਉਂਟੀ ਚਵਿ ਰਚਹੰਦ ੇਹਰੋ, ਚਜਸਦ ੇਘੱਟਰੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤ ੇਸੀਮਤ ਭਰੋਜਨ ਸੇਵਾ 
ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇਆਪ P-EBT ਲਾਭ ਚਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਉਂਟੀ ਚਵੱਿ ਰਚਹਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪਚਰਵਾਰ, ਚਜਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸੀਮਤ ਸਕੂਲ 
ਭਰੋਜਨ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਉਹ P-EBT ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਰੋਣਗੇ। 

8.  ਮੇਰਾ ਬੱਿਾ ਬਾਲ-ਸੰਭਾਲ ਚਿੱਿ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੁਚਨਆਦੀ ਭਰੋਜਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕੀ ਅਸੀਂਮੇਰਾ ਬੱਿਾ ਬਾਲ-ਸੰਭਾਲ ਚਿੱਿ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੁਚਨਆਦੀ ਭਰੋਜਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕੀ ਅਸੀਂ 6 ਸਾਲ  ਸਾਲ  
ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ P-EBT ਿਾਸਤੇ ਯਰੋਗ ਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂਿਾਸਤੇ ਯਰੋਗ ਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ? 

  ਨਹੀਂ। 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦ ੇਬੱਚਿਆ ਂਲਈ P-EBT ਲਾਭ, ਚਸਰਫ ਉਹਨਾਂ ਪਚਰਵਾਰਾਂ ਚਵਿਲੇ ਬੱਚਿਆ ਂਲਈ ਸੀ, ਜਰੋ ਅਕਤੂਬਰ  
2020 ਅਤੇ ਜੂਨ 2021 ਚਵਿਕਾਰ ਬੁਚਨਆਦੀ ਭਰੋਜਨ ਲੈ ਰਹ ੇਸਨ। ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹ ੈਚਕ ਤੁਸੀਂ ਬੁਚਨਆਦੀ ਭਰੋਜਨ ਲਈ ਯਰੋਗ  
ਹਰੋ ਸਕਦੇ ਹਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 877-501-2233 'ਤ ੇDSHS ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਸੰਪਰਕ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰੋ ਅਤੇ ਫਰੋਨ 'ਤ ੇਜਾਂ  
www.washingtonconnection.org 'ਤ ੇਅਰਜ਼ੀ ਸਬਚਮਟ ਕਰਕ ੇਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰੋ। 

9.  ਮੈਂ ਚਕਿੇਂ ਪਤਾ ਲਾਿਾਂ ਚਕ ਮੇਰਾ ਬੱਿਾਮੈਂ ਚਕਿੇਂ ਪਤਾ ਲਾਿਾਂ ਚਕ ਮੇਰਾ ਬੱਿਾ P-EBT ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈਲਾਭਾਂ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹ?ੈ 

  ਹੱਕਦਾਰ ਬੱਚਿਆ ਂਨੰੂ ਨੋਚਟਸ ਅਤੇ P-EBT ਕਾਰਡ ਚਮਲੇਗਾ, ਚਜਸ 'ਤ ੇਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਚਲਚਖਆ ਹਰੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਚਕ 
ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਹੱਕਦਾਰ ਬੱਚਿਆ ਂਨੰੂ ਨੋਚਟਸ ਭੇਜਣ ੇਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ। ਜ ੇਪਚਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡ ੇਕਰੋਲ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ 
P-EBT ਕਾਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਚਜਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਚਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇP-EBT ਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ੇਿਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਚਕਉਂਚਕ ਜ ੇCOVID-19 ਸਬੰਧੀ 
ਪਬਚਲਕ ਚਸਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਰੀ ਰਚਹੰਦੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚਵੱਿ ਇਸ ਚਵੱਿ ਹਰੋਰ P-EBT ਲਾਭ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। P-EBT ਲਾਭਾਂ ਨੰੂ 
ਮੌਜੂਦਾ ਕੁਐਸਟ EBT ਕਾਰਡਾਂ ਚਵੱਿ ਜਮ੍ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 

10.  P-EBT ਲਾਭ ਚਮਲਣ ਚਿੱਿ ਇੰਨਾ ਿੱਧ ਸਮਾਂ ਚਕਉਂਂ ਲੱਗੇਗਾਲਾਭ ਚਮਲਣ ਚਿੱਿ ਇੰਨਾ ਿੱਧ ਸਮਾਂ ਚਕਉਂਂ ਲੱਗੇਗਾ? 

  ਫੈਡਰਲ ਕਾਨੰੂਨ, ਸਟੇਟਸ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆ ਂਨੰੂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਲਾਭ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਚਦੰਦਾ ਹ,ੈ ਚਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪਚਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ P-EBT  
ਲਾਭ ਚਮਲ ਿੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਕ ਚਵਚਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਲਾਭ ਦੀ ਸਟੀਕ ਰਕਮ ਚਮਲਦੀ ਹ,ੈ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੈਡਸਟਾਰਟ  
ਜਾਂ ECEAP ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਵੱਿ ਰਚਜਸਟਰਡ ਚਵਚਦਆਰਥੀਆ ਂਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵਾਂਗੇ। 

P-EBT ਸਬੰਧੀ ਹੱਕਦਾਰੀ 
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11.  6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੈਂ P-EBT ਲਾਭ ਚਕਿੇਂ ਪਾ੍ਪਤ ਕਰਾਂਲਾਭ ਚਕਿੇਂ ਪਾ੍ਪਤ ਕਰਾਂ? 

  ਹੱਕਦਾਰ ਪਚਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ P-EBT ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲਰੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਹੱਕਦਾਰ ਬੱਿ ੇਨੰੂ DSHS ਨਾਲ ਉਸਦੇ 
ਬੁਚਨਆਦੀ ਭਰੋਜਨ ਦ ੇਮਾਮਲੇ ਚਵੱਿ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਗਏ ਪਤ ੇ'ਤ ੇਚਸੱਚਧਆ ਂਡਾਕ ਰਾਹੀਂ P-EBT ਕਾਰਡ ਚਮਲੇਗਾ। 

12.  ਸਾਨੰੂ ਪਚਹਲਾਂ ਹੀਸਾਨੰੂ ਪਚਹਲਾਂ ਹੀ P-EBT ਲਾਭ ਚਮਲ ਿੁੱ ਕੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਾਨੰੂ ਹਰੋਰ ਲਾਭ ਚਮਲਣਗੇੇਲਾਭ ਚਮਲ ਿੁੱ ਕੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਾਨੰੂ ਹਰੋਰ ਲਾਭ ਚਮਲਣਗੇ?ੇ 

  ਬੱਚਿਆ ਂਕਰੋਲ ਪਚਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ P-EBT ਕਾਰਡ ਹਰੋ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਚਕਉਂਚਕ ਉਹ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਘਟਾਈ ਗਈ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਭਰੋਜਨਾਂ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ। 
ਅਸੀਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ P-EBT ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦ ੇਸਕਦੇ, ਪਰ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦ ੇਬੱਿ ੇਵਜੋਂ, ਜ ੇਬੱਿ ੇਨੰੂ ਹਰੋਰ ਲਾਭ ਚਮਲਣਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ 
ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਜ ੇਉਹ ਹਰੋਰ ਵਾਧੂ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਉਸੀ P-EBT ਕਾਰਡ 'ਤ ੇਰਚਖਆ ਜਾਏਗਾ। 

13.  ਕੀ ਮੇਰੇ ਲਾਭ ਸਕੂਲ ਸਾਲਕੀ ਮੇਰੇ ਲਾਭ ਸਕੂਲ ਸਾਲ (ਚਸਤੰਬਰਚਸਤੰਬਰ 2020) ਚਪਛਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹਰੋਣਗੇਚਪਛਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹਰੋਣਗ?ੇ 

  ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਚਸਰਫ ਉਹਨਾਂ ਮਹੀਚਨਆ ਂਲਈ ਬੁਚਨਆਦੀ ਭਰੋਜਨ ਵਾਲੇ ਪਚਰਵਾਰ ਚਵਿਲੇ ਬੱਚਿਆ ਂਨੰੂ P-EBT ਲਾਭ ਦ ੇਸਕਦੇ ਹਾਂ, 
ਚਜਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਿਾ, ਚਜਵੇਂ ਚਕ ਕਾਂਗ੍ੇਸ ਵਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਤੌਰ 'ਤ ੇਮੰਜ਼ਰੂਸ਼ੁਦਾ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਅਤੇ 30 ਜੂਨ, 2021 ਤੱਕ ਬੁਚਨਆਦੀ ਭਰੋਜਨ 
ਸਹਾਇਤਾ ਯੂਚਨਟ ਚਵੱਿ ਸਰਗਰਮ ਸੀ। 

14.  ਜਦੋਂ ਡਾਕ ਚਿੱਿ ਨਿਾਂ  ਜਦੋਂ ਡਾਕ ਚਿੱਿ ਨਿਾਂ P-EBT ਕਾਰਡ ਪਹੁੰ ਿਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਾਰਡ ਪਹੁੰ ਿਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਰੋਲ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਰੋਲ 
ਇਹ ਪਚਹਲਾਂ ਨਹੀ ਹੈਇਹ ਪਚਹਲਾਂ ਨਹੀ ਹ)ੈ? 

  ਤੁਹਾਡ ੇP-EBT ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਚਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਰੱਚਖਅਤ ਚਨਜੀ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਚਪਨ ਬਣਾਓ। 
ਆਪਣਾ P-EBT ਕਾਰਡ ਰੱਖੀ ਰੱਖਰੋ! ਜ ੇP-EBT ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰਚਹੰਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡ ੇਖਾਤ ੇਅਤੇ ਕਾਰਡ ਚਵੱਿ ਹਰੋਰ ਲਾਭ ਜਮ੍ਾ 
ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 

15.  ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣਾਕੀ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣਾ P-EBT ਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ 

  ਹਾਂ। ਸਾਲ ਚਵੱਿ ਚਿਰਕ ੇਚਜਹ ੇਵਾਧੂ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਡ ਸੁਰੱਚਖਅਤ ਥਾਂ ਚਵੱਿ ਰੱਖਣ ੇਿਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

16.  ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਸਚਹ ਮਾਤਾ-ਚਪਤਾ ਚਿਿਕਾਰ ਮੇਰੀ ਕਸਟਡੀ ਿੰਡੀ ਹਰੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇਰੇ ਅਤੇ ਸਚਹ ਮਾਤਾ-ਚਪਤਾ ਚਿਿਕਾਰ ਮੇਰੀ ਕਸਟਡੀ ਿੰਡੀ ਹਰੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦ ੇP-EBT 
ਕਾਰਡ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹੈਕਾਰਡ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ?ੈ 

  ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਚਰਵਾਰ ਦਾ ਚਜੰ਼ਮੇਵਾਰ ਮੈਂਬਰ, ਚਜਵੇਂ ਸਚਹ ਮਾਤਾ-ਚਪਤਾ ਜਾਂ ਕੇਅਰਚਗਵਰ ਹੱਕਦਾਰ ਬੱਿ ੇਵਲੋਂ ਲਾਭਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਿ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਸਚਹ 
ਮਾਤਾ-ਚਪਤਾ ਅਤੇ ਕੇਅਰਚਗਵਰਾਂ ਨੰੂ ਬੱਿ ੇਦ ੇP-EBT ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖ਼ਚਤਆਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

17.  ਜੇ ਗੁੰ ਮ ਹਰੋਣ ਜਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹਰੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣਾਜੇ ਗੁੰ ਮ ਹਰੋਣ ਜਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹਰੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣਾ P-EBT ਕਾਰਡ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲਰੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੈਨੰੂ ਕਾਰਡ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲਰੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੈਨੰੂ 
ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹ?ੈ 

  888-328-9271 'ਤ ੇEBT ਵੈਂਡਰ, FIS ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰਕ ੇP-EBT ਕਾਰਡ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ ੇਕਾਰਡ ਬਦਲਣ 
ਦੀ ਲਰੋੜ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਪਚਰਵਾਰ www.ebtEdge.com 'ਤ ੇਜਾਂ ebtEdge app 'ਤ ੇਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। P-EBT ਕਾਰਡ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 
ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਚਦੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲਰੋੜ ਪਏਗੀ: ਬੱਿ ੇਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ, ਜਨਮ-ਤਾਰੀਖ਼, ਚਜ਼ਪ ਕਰੋਡ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਪਤਾ। EBT 
ਵੈਂਡਰ ਵਲੋਂ ਬਦਚਲਆ ਹਰੋਇਆ ਕਾਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਚਸਸਟਮ ਚਵੱਿ ਚਕਹੜਾ ਪਤਾ ਹ,ੈ ਨਾਲ ਡਾਕ ਦਾ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਮਲਣਾ 
ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਚਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਸੱਤ ਤੋਂ 10 ਦਫਤਰੀ ਚਦਨਾਂ ਤੱਕ ਕਾਰਡ ਚਮਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਰੋ।  
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ EBT ਵੈਂਡਰ, FIS ਦੀ ਫਾਈਲ 'ਤ ੇਚਦੱਤ ੇਗਏ ਪਤ ੇਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰ ੇਹਰੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੁਆਲ 27 ਵੇਖਰੋ।

18.  ਕੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਭਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭਰੋਜਨ ਸਬੰਧੀਕੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਭਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭਰੋਜਨ ਸਬੰਧੀ EBT ਕਾਰਡ ਚਿੱਿ ਪਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂਕਾਰਡ ਚਿੱਿ ਪਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 

  ਨਹੀਂ। P-EBT ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਵਲੱਖਣ ਹ ੈਅਤੇ ਇਹ ਲਾਭ ਤੁਹਾਡ ੇਕੁਐਸਟ EBT ਕਾਰਡ 'ਤ ੇਉਪਲਬਧ ਭਰੋਜਨ ਜਾਂ ਹਰੋਰ ਨਗਦ ਲਾਭਾਂ  
ਤੋਂ ਵੱਖਰ ੇਹੁੰ ਦ ੇਹਨ।

P-EBT ਲਾਭ ਪਾ੍ਪਤ ਕਰਨੇ 
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19.  ਮੈਨੰੂ ਨੋਚਟਸ ਨਹੀਂ ਚਮਚਲਆ। ਕੀ ਮੈਂਨੰੂ ਨੋਚਟਸ ਨਹੀਂ ਚਮਚਲਆ। ਕੀ ਮੈਂ P-EBT ਲਈ ਯਰੋਗ ਹਾਂਲਈ ਯਰੋਗ ਹਾਂ? 

 ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਨੋਚਟਸ ਨਹੀਂ ਚਮਲਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਿਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਰੋ ਸਕਦਾ। ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹ ੈਚਕ ਇਹ ਇੱਕ ਗ਼ਲਤੀ ਹ,ੈ  
ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੱਕਦਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਚਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ833-518-0282 'ਤ ੇP-EBT ਸੰਪਰਕ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਰੋ। 

20.  ਸਾਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਲਰੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂਸਾਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਲਰੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 

  ਅਸੀਂ, ਆਪਣ ੇਪਚਰਵਾਰ ਲਈ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਰਥਕਤਾ ਨੰੂ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਚਵੱਿ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ P-EBT ਲਈ 
ਪੱਕ ੇਹੱਕਦਾਰ ਪਚਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਇੰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ੇਰਦ ੇਹਾਂ। ਲਾਭ ਟ੍ਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤ ੇਜਾਂਦ ੇਅਤੇ ਇਹ ਤਰੋਹਫ ੇਜਾਂ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਚਦੱਤ ੇਜਾ 
ਸਕਦੇ। ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਚਫਰ ਵੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਾ ਕਰਨਾ ਿਾਹੁੰ ਦ ੇਹਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰੋ ਜਾਂ ਕਾਰਡ ਦ ੇਚਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਚਦੱਤ ੇਗਏ 
ਪਤ ੇ'ਤ ੇਕਾਰਡ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਰੋ। ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦ ੇ274 ਚਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਾਭ ਆਪਣ ੇਆਪ ਖ਼ਤਮ ਹਰੋ ਜਾਣਗੇ। 

21.  6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ  ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ P-EBT ਚਿੱਿ ਮੇਰੇ ਬੱਿੇ ਨੰੂ ਚਕੰਨੀ ਰਕਮ ਚਮਲੇਗੀਚਿੱਿ ਮੇਰੇ ਬੱਿੇ ਨੰੂ ਚਕੰਨੀ ਰਕਮ ਚਮਲੇਗੀ? 

  ਭਰੋਜਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਰਰੋਜ਼ $6.82 P-EBT ਦਰ ਦ ੇਚਹਸਾਬ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਲੱਗਣ ਦ ੇਸਚਮਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਵੱਿ ਹਰ 
ਮਹੀਨੇ ਸਕੂਲ ਲੱਗਣ ਦ ੇ18 ਚਦਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕ ੇਦੁਪਚਹਰ ਦਾ ਭਰੋਜਨ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਨੈਕ ਚਮਲਣਾ ਸ਼ਾਚਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਥਾਂ 
'ਤ ੇਸੀਮਤ ਭਰੋਜਨ ਸੇਵਾ ਬਾਰ ੇਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀਆ ਂਗਈਆ ਂਚਰਪਰੋਰਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਚਦਆ,ਂ P-EBT ਲਾਭ ਦੀ ਰਕਮ ਬੁਚਨਆਦੀ ਭਰੋਜਨ ਦ ੇ
ਮਾਮਲੇ ਚਵੱਿ ਦੱਸੇ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਿ ੇਦੀ ਚਰਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੀ ਕਾਉਂਟੀ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਕਾਉਂਟੀ 
ਚਵੱਿ ਚਰਪਰੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਭਰੋਜਨ ਸੇਵਾ 'ਤ ੇਅਧਾਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਕਾਉਂਟੀ ਤੋਂ ਕਾਉਂਟੀ ਲਾਭ ਵੱਖ ਹਰੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

P-EBT ਲਾਭ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ 

ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਮੁੱ ਖ ਭਰੋਜਨ ਸੇਿਾ  ਚਹਸਾਬ ਲਾਉਣਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਡਾੱਲਰ ਚਿੱਿ ਰਕਮਾਂ

ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਚਡਓਂ ਪੜ੍ਾਈ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹਰੋਣਾ $6.82 x 18 x 100% $123

ਚਨਜੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਇੱਕ ਚਦਨ ਜਾਂ ਚਨਜੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਦਰੋ ਚਦਨ $6.82 x 18 x 70% $76

ਚਨਜੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਚਤੰਨ ਚਦਨ ਜਾਂ ਚਨਜੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਿਾਰ ਚਦਨ $6.82 x 18 x 30% $37

22.  ਇਹ ਰਕਮ ਬਾਲ-ਸੰਭਾਲ ਸੈਂਟਰ ਚਿੱਿ ਮੇਰੇ ਬੱਿੇ ਦੀ ਅਸਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚਕਉਂਂ ਨਹੀਂ ਹੈਇਹ ਰਕਮ ਬਾਲ-ਸੰਭਾਲ ਸੈਂਟਰ ਚਿੱਿ ਮੇਰੇ ਬੱਿੇ ਦੀ ਅਸਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚਕਉਂਂ ਨਹੀਂ ਹ?ੈ 

  ਚਜ਼ਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆ ਂਨੰੂ ਚਦੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਚਮਆਰੀ ਰਕਮ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਅਸੀਂ ਚਨਜੀ ਬਾਲ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਚਨਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਲ-ਸੰਭਾਲ ਚਵਿਲੇ ਬੱਚਿਆ ਂਲਈ ਸੀਮਤ ਸਚਮਆਂ ਅਤੇ 
ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਭਰੋਜਨ ਸੇਵਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹ ੇਹਾਂ। 

23.  ਕੀਕੀ P-EBT ਲਾਭ ਦੀ ਰਕਮ ਬਦਲੀ ਜਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਲਾਭ ਦੀ ਰਕਮ ਬਦਲੀ ਜਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ?ੈ 

  ਤੁਹਾਡ ੇP-EBT ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਰਕਮ, ਬੁਚਨਆਦੀ ਭਰੋਜਨ ਦ ੇਮਾਮਲੇ ਚਵੱਿ ਚਦੱਤੀ ਗਈ ਚਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਲੀਆ ਕਾਉਂਟੀ ਅਤੇ ਉਸ 
ਕਾਉਂਟੀ ਚਵਿਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਚਦੱਤੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਭਰੋਜਨ ਸੇਵਾ ਦੀ ਚਰਪਰੋਰਟ ਦ ੇਅਧਾਰ 'ਤ ੇਹਰੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇਬੱਿ ੇਦੀ 
ਹੱਕਦਾਰੀ ਬਾਰ ੇਨੋਚਟਸ ਚਮਲਦਾ ਹ,ੈ ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹ ੈਚਕ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਿ ੇਦੀ P-EBT ਦੀ ਰਕਮ ਚਵੱਿ ਗ਼ਲਤੀ ਹਰੋਈ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ 
ਹੱਕਦਾਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 833-518-0282 'ਤ ੇP-EBT ਸੰਪਰਕ ਸੈਂਟਰ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਰੋ। 

24.  ਕੀ ਹਰੋਰ  ਕੀ ਹਰੋਰ P-EBT ਲਾਭ ਚਮਲਣਗੇੇਲਾਭ ਚਮਲਣਗੇ?ੇ 

  ਚਜੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਫੈਡਰਲ ਕਰੋਚਵਡ-19 ਪਬਚਲਕ ਚਸਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਣੀ ਰਚਹੰਦੀ ਹ,ੈ P-EBT ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰਚਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ 
ਚਵੱਿ ਗਰਮੀ ਦ ੇਮਹੀਨੇ ਸ਼ਾਚਮਲ ਹਰੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਚਵੱਖ ਚਵਿਲੇ ਸੰਭਵ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਆਪਣ ੇਬੱਿ ੇਦਾ ਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਵਾਧੂ 
ਵੇਰਚਵਆਂ ਲਈ ਚਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇwww.dshs.wa.gov/pebt 'ਤ ੇਜਾਓ।
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25.  P-EBT ਸੁਆਲਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਚਕਸ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰਾਂਸੁਆਲਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਚਕਸ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰਾਂ? 

  P-EBT ਦੀ ਹੱਕਦਾਰੀ ਬਾਰ ੇਸਾਰੇ ਸੁਆਲ 833-518-0282 'ਤ ੇP-EBT ਸੰਪਰਕ ਸੈਂਟਰ ਨੰੂ ਭੇਜ ੇਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

26.  ਚਪਨਚਪਨ (PIN) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਚਕਸ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰਾਂਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਚਕਸ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰਾਂ? 

  ਚਜਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇਬੱਿ ੇਦਾ ਕਾਰਡ ਚਮਲਦਾ ਹ,ੈ ਚਪਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪਚਰਵਾਰ 888-328-9271 'ਤ ੇEBT ਵੈਂਡਰ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। 

27.  ਪਤੇ ਚਿੱਿ ਤਬਦੀਲੀ ਹਰੋਣ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣਾ  ਪਤੇ ਚਿੱਿ ਤਬਦੀਲੀ ਹਰੋਣ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣਾ P-EBT ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਚਮਲਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਕਸ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਚਮਲਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਕਸ 
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂ? 

  ਪਤ ੇਚਵੱਿ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰ ੇਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ, ਪਚਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ 833-518-0282 'ਤ ੇP-EBT ਸੰਪਰਕ ਸੈਂਟਰ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰਨੀ  
ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

P-EBT ਸੰਪਰਕ ਸੈਂਟਰ 

28.  ਮੈਂ ਆਪਣੇਮੈਂ ਆਪਣੇ P-EBT ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਚਕੱਥੇੇ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਚਕੱਥੇੇ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਖ਼ਰੀਦ 
ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 

  ਆਪਣ ੇP-EBT ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡੈਚਬਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਠੀਕ ਉਂਜ ਹੀ ਕੁਐਸਟ EBT ਕਾਰਡ ਵਾਂਗ ਕਰਰੋ। ਆਪਣ ੇP-EBT ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 
ਬਹੁਤਾ ਕਰਕ ੇਕਚਰਆਨੇ ਦ ੇਸਟਰੋਰਾਂ ਅਤੇ ਚਕਸਾਨ ਮੰਡੀਆ ਂਤੋਂ ਭਰੋਜਨ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਰੋ। ਤੁਸੀਂ EBT ਪ੍ਵਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਕਸੇ ਵੀ ਸਟਰੋਰ, ਇਸ 
ਚਵੱਿ ਚਹੱਸਾ ਲੈ ਰਹ ੇਕਾਰਰੋਬਾਰੀਆ ਂਤੋਂ ਆੱਨਲਾਈਨ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਚਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹ,ੈ ਚਵਖ ੇਆਪਣ ੇP-EBT ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰੋ। 
ਬਹੁਤ ੇਚਰਟੇਲਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਸਾਈਨ ਬਰੋਰਡ ਲਾਏ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ ਚਕ ਉਹ EBT ਪ੍ਵਾਣ ਕਰਦ ੇਹਨ। P-EBT ਲਾਭਾਂ ਨੰੂ ਕਰੋਈ ਵੀ ਭਰੋਜਨ 
ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਵਰਚਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ SNAP EBT ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਚਦਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ੇਭਰੋਜਨ EBT ਲਈ ਯਰੋਗ ਭਰੋਜਨ ਹਨ, 
ਪਰ ਇਸ ਚਵੱਿ ਚਤਆਰਸ਼ੁਦਾ ਭਰੋਜਨ ਅਤੇ ਵੇਿੇ ਜਾਂਦ ੇਗਰਮ ਭਰੋਜਨ ਸ਼ਾਚਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। SNAP ਨਾਲ ਕੀ ਖ਼ਰੀਚਦਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ?ੈ (What 
can SNAP Buy?) 'ਤ ੇਜਾਕ ੇਤੁਸੀਂ ਯਰੋਗ EBT ਭਰੋਜਨਾਂ ਬਾਰ ੇਹਰੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਰੋ। 

29.  ਕੀਕੀ P-EBT ਨੰੂ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਪ੍ੇਰਣ ਲਈ ਿਰਚਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਨੰੂ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਪ੍ੇਰਣ ਲਈ ਿਰਚਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ?ੈ 

  ਹਾਂ। ਪਚਰਵਾਰ, ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਨੰੂ ਪ੍ੇਰਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਚਵੱਿ ਚਹੱਸਾ ਲੈਕੇ ਆਪਣ ੇP-EBT ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ,  
ਇਹਨਾਂ ਚਵੱਿ SNAP ਮਾਰਕੀਟ ਮੈਿ ਅਤੇ SNAP ਪ੍ਰੋਚਡਊਸ ਮੈਿ ਸ਼ਾਚਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਢੁਕਵੇਂ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆ ਂਦੀ  
ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਣ ਚਵੱਿ ਚਹੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਚਰਵਾਰ ਕਚਰਆਨੇ ਦ ੇਸਟਰੋਰਾਂ ਅਤੇ ਚਕਸਾਨ ਮੰਡੀਆ ਂਚਵੱਿ ਚਹੱਸਾ ਲੈਕੇ ਇਹ ਸਮਾਨ  
ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। SNAP ਮੈਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤ ੇਹਰੋਰ ਜਾਣਰੋ। 

30.  ਜਦੋਂ ਮੈਨੰੂ ਲਾਭ ਚਮਲਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੰੂ ਲਾਭ ਚਮਲਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ P-EBT ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈਲਾਭਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹ?ੈ 

  ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲਾਭ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚਵੱਿ ਿਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਹਰੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਕ ੇਤੁਹਾਡੀ ਆਖ਼ਰੀ 
ਸਰਗਰਮੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 274 ਚਦਨਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡ ੇP-EBT ਲਾਭ ਤੁਹਾਡ ੇਕਾਰਡ ਚਵੱਿ ਹੀ ਰਚਹਣਗੇ। ਆਪਣਾ P-EBT ਕਾਰਡ ਨਾ ਸੁੱਟਰੋ। 
ਚਜੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਰੋਚਵਡ-19 ਪਬਚਲਕ ਚਸਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਰਚਹੰਦੀ ਹ,ੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਾਤ ੇਅਤੇ ਕਾਰਡ ਚਵੱਿ ਵਾਧੂ P-EBT ਲਾਭ ਜਾਰੀ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 

31.  ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਆਪਣੇਕੀ ਮੈਨੰੂ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਆਪਣੇ P-EBT ਕਾਰਡ ਲਈ ਆਪਣਾ ਚਪਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਕਾਰਡ ਲਈ ਆਪਣਾ ਚਪਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹ?ੈ 

  ਜ ੇਕਾਰਡ ਦਾ ਚਪਨ ਨਹੀਂ ਹ ੈਅਤੇ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਹਰੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 274 ਚਦਨਾਂ ਦ ੇਅੰਦਰ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਰਕਮ ਖਾਤ ੇ
ਚਵੱਿੋਂ ਕਢ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਚਫਰ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਚਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ੇਚਰਆ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਚਕ ਚਜਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕਾਰਡ 
ਚਮਲਦਾ ਹ,ੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚਪਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇP-EBT ਲਾਭ ਿਾਲੂ ਕਰਨ, ਪਰ ਚਪਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ P-EBT ਕਾਰਡ ਿਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ 
ਕਰੋਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

P-EBT ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨਾ 
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32.  ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਚਕਿੇਂੇਂ ਿੇਖਾਂਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਚਕਿੇਂੇਂ ਿੇਖਾਂ? 

  ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵੇਖਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ 888-328-9271 (ਨੰਬਰ P-EBT ਕਾਰਡ ਦ ੇਚਪਛਲੇੇ ਪਾਸੇ ਹ)ੈ 'ਤ ੇEBT ਵੈਂਡਰ, FIS ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਰੋ ਜਾਂ www.ebtEdge.com 'ਤ ੇਜਾਓ ਜਾਂ ਆਪਣ ੇਸੈਲਫਰੋਨ 'ਤ ੇebtEdge ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਉਨਲਰੋਡ ਕਰਰੋ। 

33.  ਚਕਸੇੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਮੁੜ ਹਾਚਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂਚਕਸੇੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਮੁੜ ਹਾਚਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 

  ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਖ਼ਰਿ ਕੀਤ ੇਗਏ ਚਕਸੇ ਵੀ ਲਾਭ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ ੈਚਕ ਤੁਸੀਂ ਅਚਜਹਾ ਸੁਰੱਚਖਅਤ ਚਪਨ 
ਿੁਣਰੋ, ਜਰੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਚਵੱਿ ਅਸਾਨ ਹਰੋਵ,ੇ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇਨਹੀਂ ਵਰਚਤਆ ਜਾਂਦਾ। ਜ ੇਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਗੰੁਮ ਚਗਆ ਸੀ ਜਾਂ ਿਰੋਰੀ ਹਰੋ ਚਗਆ 
ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪ੍ੇਰਦ ੇਹਾਂ ਚਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ 888-328-9271 'ਤ ੇ
ਫੌਰਨ EBT ਵੈਂਡਰ, FIS ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਰੋ। ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਧਰੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹ,ੈ ਤਾਂ 800-562-6906 'ਤ ੇਵਾੱਚਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਵੈਲਫੇਅਰ 
ਫ੍ਾੱਡ ਹਾੱਟਲਾਈਨ (Washington State Welfare Fraud Hotline) ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰਰੋ।

34.  ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਰੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਚਰਹਾ/ਰਹੀ, ਪਰ ਪਚਰਿਾਰ ਚਿੱਿ ਮੇਰਾਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਰੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਚਰਹਾ/ਰਹੀ, ਪਰ ਪਚਰਿਾਰ ਚਿੱਿ ਮੇਰਾ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ 
ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਿਾ ਹੈ, ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਚਫਰ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈਉਮਰ ਦਾ ਬੱਿਾ ਹੈ, ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਚਫਰ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ 

  ਤੁਸੀਂ 877-501-2233 'ਤ ੇਬੁਚਨਆਦੀ ਭਰੋਜਨ ਸਬੰਧੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਚਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰ ੇਮਚਹਕਮੇ 
(Department of Social and Health Services) ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰੋ ਜਾਂ www.washingtonconnection.org 'ਤ ੇਜਾਓ। 
ਜ ੇਤੁਹਾਡਾ ਪਚਰਵਾਰ ਬੁਚਨਆਦੀ ਭਰੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੱਕਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹ,ੈ ਤਾਂ P-EBT ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰ ੇਤੌਰ 'ਤ ੇਜਾਇਜ਼ਾ ਚਲਆ ਜਾਏਗਾ। 

35.  ਕੀਕੀ  ਇਸਇਸ  ਸਮੇਂਸਮੇਂ  ਕਰੋਈਕਰੋਈ  ਹਰੋਰਹਰੋਰ  ਭਰੋਜਨਭਰੋਜਨ  ਲਾਭਲਾਭ  ਉਪਲਬਧਉਪਲਬਧ  ਹਨਹਨ? 
•  USDA ਦਾ ਗਰਮੀਆ ਂਚਵੱਿ ਭਰੋਜਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਟੂਲ (USDA Summer Meals Locator Tool) ਬੱਚਿਆ ਂਲਈ ਭਰੋਜਨ 
ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਚਵੱਿ ਪਚਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਭਰੋਜਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਵੱਿ ਚਹੱਸਾ ਲੈ 
ਰਹ ੇਹੱਕਦਾਰ ਬੱਚਿਆ ਂਨੰੂ P-EBT ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਚਧਆਨ ਚਵੱਿ ਰੱਖ ੇਚਬਨਾ ਚਕ ਬੱਿ ੇਚਕਹੜ ੇ
ਸਕੂਲ ਚਵੱਿ ਜਾਂਦ ੇਹਨ, ਭਰੋਜਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦ ੇਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆ ਂਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਗਰਮੀ ਦ ੇ
ਮਹੀਚਨਆ ਂਦੌਰਾਨ ਆਪਣ ੇਨੇੜੇ ਦੀਆ ਂਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਪਚਰਵਾਰ 1-866-3-HUNGRY (1-866-348-6479) ਜਾਂ 
1-877-8-HAMBRE (1-877-842-6273) ਨੰੂ ਵੀ ਕਾੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

•  ਬੁਚਨਆਦੀ ਭਰੋਜਨ ਸਬੰਧੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ www.washingtonconnection.org 'ਤ ੇਜਾ ਸਕਦੇ ਹਰੋ।

•  ਜ ੇਤੁਹਾਡ ੇਬੱਿ ੇਛਰੋਟ ੇਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ, ਛਰੋਟ ੇਬੱਚਿਆਂ ਂਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਂਜਾਂ WIC ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਵੀ ਯਰੋਗ ਹਰੋ ਸਕਦੇ ਹਰੋ,  
ਜਰੋ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦ ੇਬੱਚਿਆਂ ਂਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਿੁੰ ਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਭਰੋਜਨ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ  
ਹੈ। https://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/WIC 'ਤ ੇਹਰੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਓ।

P-EBT ਬਾਰੇ ਹਰੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ  
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