
1.  ਮਹਾਮਾਰੀਮਹਾਮਾਰੀ  ਲਈਲਈ EBT ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (The Pandemic EBT program) ਕੀ ਹੈਕੀ ਹ?ੈ
 ਜ ੇਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਕ ੇਪੜ੍ਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹ ੈਜਾਂ ਸਕੂਲ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਕਰਕ ੇਹ,ੈ ਤਾਂ ਵਜਹੜ ੇ
ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਭਰੋਜਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਮਲੀ ਹਰੋਏਗੀ, ਦੀ ਥਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਲਈ EBT ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ P-EBT ਯਰੋਗ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਭਰੋਜਨ 
ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। P-EBT ਯਰੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਆਲ 6 – 11 ਿੇਖਰੋ।

2.  ਇਹ ਵਪਛਲੇ ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵਕਿੇਂ ਿੱਖਰੀ ਹੈ ਇਹ ਵਪਛਲੇ ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵਕਿੇਂ ਿੱਖਰੀ ਹ?ੈ
 ਸਕੂਲ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ P-EBT ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਮੂਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਰਚ, ਅਪੈ੍ਲ, ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ 2020 ਦੇ ਮਹੀਵਨਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੀ 
ਉਮਰ ਦੇ ਯਰੋਗ ਬੱਵਚਆਂ ਨੰੂ ਭਰੋਜਨ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਪਵਰਿਾਰ ਅਤੇ ਜੇ ਪੁਸ਼ਟੀਸ਼ੁਦਾ 
ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕੁਐਸਟ EBT ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਇੱਕ-ਮੁਸ਼ਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਮਆਰੀ ਲਾਭ ਦੀ ਰਕਮ ਵਮਲਦੀ ਹੈ।

 ਿਾੱਵਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਨੰੂ ਬੱਵਚਆਂ ਦੇ P-EBT ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਪਿ੍ਾਣਗੀ ਵਮਲੀ ਸੀ, ਵਕਉਂਵਕ ਸਕੂਲ ਸਾਲ 2020-21, ਵਸਤੰਬਰ 
2020 ਤੋਂ ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਲਈ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹਨ। ਕਰੋਵਿਡ-19 ਪਬਵਲਕ ਵਸਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਯਰੋਗਤਾ ਅਮਲ ਨੰੂ ਆੱਟਰੋਮੇਵਟਡ 
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂਜਰੋ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਹਰੋਰ ਲਰੋੜੀਂਦੇ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਨੰੂ ਵਮਲੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਨੰੂ 2020-21 P-EBT ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ 
ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ।

3.  ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਾਲ-ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਨੰੂਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਾਲ-ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਨੰੂ P-EBT ਲਾਭ ਵਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨਲਾਭ ਵਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ?
 ਬਾਲ-ਸੰਭਾਲ ਵਿਚਲੇ ਬੱਵਚਆਂ ਨੰੂ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਵਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ P-EBT ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਸਟੇਟਾਂ ਨੰੂ ਫੈਡਰਲ ਦੀ ਮੰਜਰੂੀ ਲਈ 
ਇੱਕ ਿੱਖਰਾ P-EBT ਪਲਾਨ ਵਤਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਮ੍ਾ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ 
(The Department of Social and Health Services) ਬਾਲ-ਸੰਭਾਲ ਵਿਚਲੇ ਬੱਵਚਆਂ ਨੰੂ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲਾਨ ਵਤਆਰ ਕਰ 
ਵਰਹਾ ਹੈ।

 ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪਵਰਿਾਰ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਵਸਰ www.dshs.wa.gov/PEBT 'ਤੇ ਇਹ ਿੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

4.  ਜੇ ਮੈਨੰੂਜੇ ਮੈਨੰੂ P-EBT ਲਾਭ ਵਮਲਦੇ ਹਨ ਲਾਭ ਵਮਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੇਰੇ ਇਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਦਰਜੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਪਬਵਲਕ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾਤਾਂ ਕੀ ਮੇਰੇ ਇਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਦਰਜੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਪਬਵਲਕ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ?
 ਨਹੀਂ। ਪਬਵਲਕ ਚਾਰਜ ਦਾ ਨੇਮ P-EBT ਲਾਭਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਅਤੇ P-EBT ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ।

5.  ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੁਪਵਹਰ ਦਾ ਭਰੋਜਨ ਵਮਲਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਂ ਵਿਰ ਿੀਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੁਪਵਹਰ ਦਾ ਭਰੋਜਨ ਵਮਲਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਂ ਵਿਰ ਿੀ P-EBT ਲਈ ਯਰੋਗ ਹਰੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਲਈ ਯਰੋਗ ਹਰੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
 ਹਾਂ। P-EBT ਲਾਭ ਿਾਧੂ ਭਰੋਜਨ ਲਾਭ ਹਨ। ਭਾਿੇਂ ਬੱਵਚਆਂ ਨੰੂ P-EBT ਲਾਭ ਵਮਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਥਾਿਾਂ ਜਾਂ 
ਭਾਈਚਾਰਕ ਥਾਿਾਂ 'ਤੇ ਕਰੋਵਿਡ-19 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਭਰੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਥਾਿਾਂ 'ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਭਰੋਜਨ ਲਓ-ਤੇ-ਜਾਓ ਲੈਂਦੇ 
ਰਵਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਮਆਮ  ਜਾਣਕਾਰੀਜਾਣਕਾਰੀ

ਮਹਾਮਾਰੀਮਹਾਮਾਰੀ  ਲਈਲਈ EBT
  ਸਕੂਲਸਕੂਲ  ਸਾਲਸਾਲ  2020-21

ਅਕਸਰਅਕਸਰ  ਪੁੱ ਛੇਪੁੱ ਛ ੇ ਜਾਣਜਾਣ  ਿਾਲੇਿਾਲੇ  ਸੁਆਲਸੁਆਲ

ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦ ੇਮੌਕੇ ਦੇਣ ਿਾਲਾ ਪ੍ਰੋਿਾਈਡਰ ਹੈ।



6.  P-EBT ਲਈ ਕੌਣ ਯਰੋਗ ਹੈ ਲਈ ਕੌਣ ਯਰੋਗ ਹ?ੈ
 ਬੱਚੇ, ਵਜਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਕਰਕ ੇਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਲੰਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ NSLP ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬ੍ੇਕਫਾਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ SBP ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਹੈ ਅਤੇ 
ਿਾੱਵਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਰਵਜਸਟਰਡ/ਨਾਂ ਦਰਜ ਹੈ ਵਕ:

•  ਸਕੂਲ ਸਾਲ 2020-2021 ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਵਿਡ-19 ਪਬਵਲਕ ਵਸਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ 
ਜਾਂ ਿੱਧ ਵਦਨਾਂ ਲਈ ਹਾਜਰੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ

•  ਪੁਸ਼ਟੀਸ਼ੁਦਾ ਬੱਚਾ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੀਮਤ ਿਾਲੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਭਰੋਜਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

7.  ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਯਰੋਗਤਾ ਜਾਂ ਵਬਨਾ ਲਾਗਤ ਿਾਲੇ ਸਿੇਰ ਦੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਦੁਪਵਹਰ ਦੇ ਭਰੋਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਲਈ  ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਯਰੋਗਤਾ ਜਾਂ ਵਬਨਾ ਲਾਗਤ ਿਾਲੇ ਸਿੇਰ ਦੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਦੁਪਵਹਰ ਦੇ ਭਰੋਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਲਈ 
ਪ੍ਰੋਿੀਜਨ ਪ੍ਰੋਿੀਜਨ 2 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ P-EBT ਲਈ ਯਰੋਗ ਹਨਲਈ ਯਰੋਗ ਹਨ?
 ਜੇ ਬੱਚਾ, ਵਜਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਨੰੂ ਕਰੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਪੜ੍ਾਈ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਬੱਵਚਆਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਹੱਕਦਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਿੀਜਨ 2 ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ P-EBT ਲਈ ਯਰੋਗ ਹਰੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

8.  ਮੈਨੰੂ ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਰੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ ਵਮਲਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਂ ਮੈਨੰੂ ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਰੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ ਵਮਲਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਂ P-EBT ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਕਦਾਰ ਹਰੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਕਦਾਰ ਹਰੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
 ਭਰੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਬੱਵਚਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁਫਤ ਭਰੋਜਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹਰੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ P-EBT ਲਾਭਾਂ 
ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ। P-EBT ਹੱਕਦਾਰੀ, ਵਜਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਾਈ ਦੇ ਮਾੱਡਲ 'ਤੇ 
ਵਨਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਹਰੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੁਆਲ 22 ਿੇਖਰੋ।

9.  ਮੇਰੇ ਪਵਰਿਾਰ ਨੰੂ ਭਰੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚਮੇਰੇ ਪਵਰਿਾਰ ਨੰੂ ਭਰੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ $0 ਵਮਲਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਮੈਂਵਮਲਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਮੈਂ P-EBT ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਕਦਾਰ ਹਰੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਕਦਾਰ ਹਰੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
 ਕੁਝ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਨੰੂ $0 ਭਰੋਜਨ ਲਾਭ ਰਕਮ ਵਮਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੋਰ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਲਈ ਪਹੰੁਚ ਿਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਖੁੱ ਲ੍ਾ ਰੱਖਰੋ। ਭਰੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ 
ਵਿੱਚ $0 ਵਮਲਣ ਿਾਲੇ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁਫਤ ਭਰੋਜਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 
ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੀਮਤ ਿਾਲੇ ਭਰੋਜਨਾਂ ਲਈ ਜਰੂਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

10.  ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਹਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ P-EBT ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹ?ੈ
 ਨਹੀਂ। P-EBT ਵਸਰਫ ਉਹਨਾਂ ਬੱਵਚਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਰੋ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਰਵਜਸਟਰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸੇਿਾਿਾਂ 
ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਹਾਜਰੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇNSLP ਜਾਂ SBP ਰਾਹੀਂ ਮੁਫਤ 
ਜਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੀਮਤ ਿਾਲਾ ਭਰੋਜਨ ਵਮਲੇਗਾ।

11.  ਮੈਂ ਵਕਿੇਂ ਪਤਾ ਲਾਿਾਂ ਵਕ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾਮੈਂ ਵਕਿੇਂ ਪਤਾ ਲਾਿਾਂ ਵਕ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ P-EBT ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹ?ੈ
 ਹੱਕਦਾਰ ਬੱਵਚਆਂ ਨੰੂ ਨੋਵਟਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਿਾਲਾ P-EBT ਕਾਰਡ ਵਮਲੇਗਾ। ਸਾਨੰੂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵਕ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹੱਕਦਾਰ 
ਬੱਵਚਆਂ ਨੰੂ ਨੋਵਟਸ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹਰੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬਾਅਦ P-EBT ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਰੱਖਣੇ 
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਵਕਉਂਵਕ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਘਟਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਰੋਰ ਲਾਭ ਜਮ੍ਾ ਕੀਤੇ ਜਾ 
ਸਕਦੇ ਹਨ।

12.  P-EBT ਕਾਰਡ ਵਮਲਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਵਕਉਂ ਲੱਗੇਗੀਕਾਰਡ ਵਮਲਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਵਕਉਂ ਲੱਗੇਗੀ?
 ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਨੰੂ ਸਥਾਨਕ ਕਵਰਆਨੇ ਸਟਰੋਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱ ਵਦਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਟੇਟਾਂ ਨੰੂ 
ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

P-EBT ਯਰੋਗਤਾਯਰੋਗਤਾ

P-EBT ਲਾਭ ਲੈਣਲਾਭ ਲੈਣੇੇ

13.  ਸਕੂਲ ਸਾਲਸਕੂਲ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਮੈਂ  ਲਈ ਮੈਂ P-EBT ਲਾਭ ਵਕਿੇਂ ਲਿਾਂ ਲਾਭ ਵਕਿੇਂ ਲਿਾਂ?
 ਇਸ ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਨੰੂ P-EBT ਲਾਭ ਲੈਣ ਿਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲਰੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆੱਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ 
ਕੀਤੇ ਵਬਨਾ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਲਈ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਵਸੱਵਧਆਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ P-EBT ਕਾਰਡ ਵਮਲੇਗਾ। ਹੱਕਦਾਰ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਲਈ ਹਰੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਿਾਸਤੇ ਸੁਆਲ 6 ਿੇਖਰੋ।

14.  ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਨਿਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਨਿਾਂ P-EBT ਕਾਰਡ ਵਕਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਭੇਵਜਆ ਜਾਏਗਾਕਾਰਡ ਵਕਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਭੇਵਜਆ ਜਾਏਗਾ?
 P-EBT ਕਾਰਡ ਸਕੂਲ ਿਾਲੀ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਵਦੱਤੇ ਗਏ ਪਤੇ 'ਤੇ ਹੀ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਡਾਕ ਮੌਜੂਦਾ ਪਤੇ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 
ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਰੋ।

 ਮੌਜੂਦਾ ਪਤੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਭਰੋਜਨ ਦੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਜਮ੍ਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਿੀ ਅਪਡੇਟ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਭਰੋਜਨ ਦੇ ਪ੍ਬੰਧ ਅਤੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਬੰਧ ਇੱਕਰੋ ਵਜਹੇ ਨਹੀਂ ਹਰੋ ਸਕਦੇ।



15.  ਕੀ ਮੇਰੇ ਲਾਭ ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹਰੋਣ ਦੀ ਵਪਛਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਵਮਲਣਗੇਕੀ ਮੇਰੇ ਲਾਭ ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹਰੋਣ ਦੀ ਵਪਛਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਵਮਲਣਗ?ੇ
 ਹਾਂ। ਜ ੇਬੱਚਾ ਪੁਸ਼ਟੀਸ਼ੁਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਯਰੋਗ ਹਰੋਣ ਿਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 
ਜਨਿਰੀ 2021 ਤੋਂ P-EBT ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਵਨਆਂ ਲਈ ਲਾਭ 2021 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ; ਹਾਲਾਂਵਕ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਨੰੂ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਅਪ੍ੈਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਮਲ ਸਕਦੇ। ਬੱਵਚਆਂ ਦੇ ਸਬੰਵਧਤ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਾਈ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹਰ ਬੱਚੇ 
ਲਈ ਰਕਮਾਂ ਿੱਖ ਹਰੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਰਿਰੀ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਾਭ ਹਰ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

16.  ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਨਿਾਂ  ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਨਿਾਂ P-EBT ਕਾਰਡ ਵਮਲਣ 'ਤੇ ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈਕਾਰਡ ਵਮਲਣ 'ਤੇ ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹ?ੈ
 ਤੁਹਾਡੇ P-EBT ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਵਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਵਨਜੀ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਵਪਨ ਬਣਾਓ। 
ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਰੱਖਰੋ! ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪੜ੍ਾਈ ਿਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਰੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਹਾਜਰੀ ਦੇ ਵਦਨ 
ਘਟਾ ਵਦੱਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹਰੋਰ ਲਾਭ ਜਮ੍ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

17.  ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣਾ  ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣਾ P-EBT ਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ
 ਹਾਂ। ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਚਰਕੇ ਵਜਹੇ ਿਾਧੂ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਡ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

18.  ਮੇਰਾ ਕਾਰਡ ਖੁੰ ਝਣ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਖਰਾਬ ਹਰੋਣ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਕਾਰਡ ਖੁੰ ਝਣ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਖਰਾਬ ਹਰੋਣ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ P-EBT ਕਾਰਡ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਕਾਰਡ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ?
 888-328-9271 'ਤੇ EBT ਿੈਂਡਰ, FIS ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰਕੇ P-EBT ਕਾਰਡ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਾਰਿਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਰਡ ਬਦਲਣ 
ਦੀ ਲਰੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਵਰਿਾਰ www.ebtEdge.com 'ਤੇ ਜਾਂ ebtEdge app 'ਤੇ ਿੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। P-EBT ਕਾਰਡ ਬਦਲਣ ਦੀ 
ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲਰੋੜ ਪਏਗੀ: ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ, ਜਨਮ-ਤਾਰੀਖ, ਵਜਪ ਕਰੋਡ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿਲੋਂ 
ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ।

 ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲਣ ਿਾਲੇ ਕਾਰਡ ਲਈ ਵਸਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਡਾਕ ਪਤਾ ਜਰੂਰ ਵਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ 
ਕਾਰਡ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤ ਤੋਂ 10 ਕਾਰਰੋਬਾਰੀ ਵਦਨਾਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਰੋ।

 ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ EBT ਿੈਂਡਰ, FIS ਦੀ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਵਦੱਤੇ ਗਏ ਪਤੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਮਲਦਾ, ਬਾਰੇ ਹਰੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੁਆਲ 20 ਿੇਖਰੋ।

19.  ਕੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਭਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭਰੋਜਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਭਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭਰੋਜਨ ਸਬੰਧੀ EBT ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਨਹੀਂ। P-EBT ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਭ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਟ EBT ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਭਰੋਜਨ ਜਾਂ ਨਗਦ ਹਰੋਰ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ 
ਿੱਖਰੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

20.  ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਨੋਵਟਸ ਜਾਂਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਨੋਵਟਸ ਜਾਂ P-EBT ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਵਮਵਲਆ। ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਵਮਵਲਆ। ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ
 ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਈ 2021 ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਵਮਲਦਾ, ਤਾਂ 833-518-0282 'ਤੇ P-EBT ਸੰਪਰਕ ਸੈਂਟਰ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰਰੋ।

21.  ਸਾਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਲਰੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਸਾਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਲਰੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
 ਅਸੀਂ, ਆਪਣੇ ਪਵਰਿਾਰ ਲਈ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਰਥਕਤਾ ਨੰੂ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ P-EBT 
ਲਈ ਪੁਸ਼ਟੀਸ਼ੁਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਇੰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ੇਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਭ ਟ੍ਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਤਰੋਹਫੇ ਜਾਂ ਦਾਨ ਿਜੋਂ 
ਨਹੀਂ ਵਦੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰ ਿੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰੋ ਜਾਂ ਕਾਰਡ ਦੇ 
ਵਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵਦੱਤੇ ਗਏ ਪਤੇ 'ਤੇ ਿਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਰੋ। ਿਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ 274 ਵਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਾਭ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। 

P-EBT ਲਾਭ ਲੈਣੇਲਾਭ ਲੈਣੇ (ਜਾਰੀ)



22.  ਮੈਨੰੂ ਵਕੰਨੇਮੈਨੰੂ ਵਕੰਨੇ P-EBT ਲਾਭ ਵਮਲਣਗੇ ਲਾਭ ਵਮਲਣਗੇ?
 ਭਰੋਜਨ ਦਾ ਰਰੋਜ ਦਾ ਬਜਟ $6.82 ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਦੁਪਵਹਰ ਦਾ ਭਰੋਜਨ, ਸਿੇਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਨੈਕ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੰੂ 
ਸਕੂਲ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਕੂਲ ਲੱਗਣ ਦੇ ਔਸਤਨ 18 ਵਦਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 P-EBT ਲਾਭ ਦੀ ਰਕਮ ਹਰ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੀ ਪੜ੍ਾਈ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਕ ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿੀ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਤੋਂ ਵਿਵਦਆਰਥੀ 
ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਿੱਖ ਹਰੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 ਸਕੂਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਹਸਾਬ ਨਾਲ ਵਜਆਦਾਤਰ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਾਈ ਦੇ ਮਾੱਡਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਹਰ 
ਸਕੂਲ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ ਅਤੇ ਵਸਤੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਕਈ ਿਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਾਈ ਦੇ ਮਾੱਡਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੰੂ 
ਲਾਭ ਦੀ ਿੱਖਰੀ ਰਕਮ ਵਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤਾ ਟੇਬਲ, ਪੜ੍ਾਈ ਦੇ ਮਾੱਡਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਦੇ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਪੱਧਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

P-EBT ਸੰਪਰਕ ਸੈਂਟਰਸੰਪਰਕ ਸੈਂਟਰ

ਪੜ੍ਾਈਪੜ੍ਾਈ  ਦਾਦਾ  ਮਾੱਡਲਮਾੱਡਲ ਵਹਸਾਬ-ਵਕਤਾਬਵਹਸਾਬ-ਵਕਤਾਬ ਡਾੱਲਰ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਹਰ ਡਾੱਲਰ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਹਰ 
ਮਹੀਨੇ।ਮਹੀਨੇ।

ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡ ੇਪੂਰੀ ਪੜ੍ਾਈ $6.82 x 18 x 100% $123

ਖੁਦ ਇੱਕ ਵਦਨ $6.82 x 18 x 80% $99

ਖੁਦ ਦਰੋ ਵਦਨ $6.82 x 18 x 60% $74

ਖੁਦ ਵਤੰਨ ਵਦਨ $6.82 x 18 x 40% $50

ਖੁਦ ਚਾਰ ਵਦਨ $6.82 x 18 x 20% $25

23.  ਰਕਮ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਸਲ ਹਾਜਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਕਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਰਕਮ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਸਲ ਹਾਜਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਕਉਂ ਨਹੀਂ ਹ?ੈ
 ਵਜਆਦਾਤਰ ਬੱਵਚਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੱਵਚਆਂ ਨੰੂ ਵਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਮਆਰੀ ਰਕਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਿਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 
ਪੜ੍ਾਈ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਮਾੱਡਲ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

24.  ਕੀਕੀ P-EBT ਲਾਭ ਦੀ ਰਕਮ ਬਦਲੀ ਜਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਲਾਭ ਦੀ ਰਕਮ ਬਦਲੀ ਜਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ?ੈ
 P-EBT ਦੀ ਰਕਮ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸਮੁੱ ਚੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ਪੜ੍ਾਈ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਮਾੱਡਲ ਿਜੋਂ ਸਕੂਲ ਨੇ ਕੀ ਦੱਵਸਆ ਹੈ, ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹਰੋਏਗੀ। ਜੇ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ P-EBT ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤੀ ਹਰੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੱਕਦਾਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਣ ਿਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ 
ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ 833-518-0282 'ਤੇ P-EBT ਸੰਪਰਕ ਸੈਂਟਰ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰੋ।

25.  ਕੀ ਹਰੋਰ   ਕੀ ਹਰੋਰ P-EBT ਲਾਭ ਹਰੋਣਗੇਲਾਭ ਹਰੋਣਗ?ੇ
 ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਪੜ੍ਾਈ ਕਰਨ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਹਰੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਰਿਰੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹਰੋਣ ਲਈ 
ਹਰ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਲਈ EBT ਲਾਭ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ 
ਸੰਭਿ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਿਾਧੂ ਿੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ www.dshs.wa.gov/pebt 'ਤੇ ਜਾਓ।

26.  P-EBT ਸੁਆਲਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਵਕਸ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰਾਂਸੁਆਲਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਵਕਸ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰਾਂ?
 P-EBT ਹੱਕਦਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਸੁਆਲ 833-518-0282 'ਤੇ P-EBT ਸੰਪਰਕ ਸੈਂਟਰ ਨੰੂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

27.  ਆਪਣਾ ਵਪਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਵਕਸ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰਾਂਆਪਣਾ ਵਪਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਵਕਸ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰਾਂ?
 ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਵਮਲਵਦਆਂ ਸਾਰ ਹੀ, ਪਵਰਿਾਰ ਆਪਣਾ ਵਪਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 888-328-9271 ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

28.  ਪਤੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹਰੋਣ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣਾਪਤੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹਰੋਣ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣਾ P-EBT ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਵਮਵਲਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਕਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਵਮਵਲਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਕਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂ?
 ਪਤੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਨੰੂ 833-518-0282 'ਤੇ P-EBT ਸੰਪਰਕ ਸੈਂਟਰ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

P-EBT ਲਾਭ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂਲਾਭ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ



29.  ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ P-EBT ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਵਕੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹਾਂਲਾਭਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਵਕੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
 ਆਪਣ ੇP-EBT ਕਾਰਡ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਡੈਵਬਟ ਕਾਰਡ ਿਾਂਗ ਕਰਰੋ। ਆਪਣ ੇP-EBT ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਕਵਰਆਨੇ ਦੇ ਸਟਰੋਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕਸਾਨ 
ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਭਰੋਜਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਰੋ। ਤੁਸੀਂ EBT ਪ੍ਿਾਣ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਟਰੋਰ 'ਤੇ ਆਪਣ ੇP-EBT ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰੋ, ਇਸ 
ਵਿੱਚ ਆੱਨਲਾਈਨ ਐਮੇਜਾੱਨ ਅਤੇ ਿਾੱਲਮਾਰਟ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਵਰਟੇਲਰਾਂ ਨੇ EBT ਪ੍ਿਾਣ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਿਾਲੇ ਸੰਕੇਤ ਲਾਏ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
 P-EBT ਲਾਭਾਂ ਨੰੂ ਕਰੋਈ ਿੀ ਭਰੋਜਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਿਰਵਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ SNAP EBT ਨਾਲ ਖਰੀਵਦਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਭਰੋਜਨ 
EBT ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਤਆਰਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਿੇਚੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਗਰਮ ਭਰੋਜਨ ਛੱਡਕੇ। SNAP ਕੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹ?ੈ  
'ਤੇ ਜਾਕੇ ਤੁਸੀਂ ਯਰੋਗ EBT ਭਰੋਜਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹਰੋਰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਰੋ।

30.  ਕੀ  ਕੀ P-EBT ਨੰੂ ਨੰੂ SNAP ਮਾਰਕੀਟ ਮੈਚ ਮਾਰਕੀਟ ਮੈਚ (SNAP Market Match) ਲਈ ਿਰਵਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਈ ਿਰਵਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ?ੈ
 ਹਾਂ। SNAP ਮਾਰਕੀਟ ਮੈਚ ਲੈਣ ਲਈ ਪਵਰਿਾਰ ਆਪਣ ੇP-EBT ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਪਵਰਿਾਰ ਵਕਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ 
ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਰਕਮ ਨਾਲੋਂ ਦੁਗੁਣਾ ਭਰੋਜਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ!  DOH SNAP Market Match 'ਤੇ ਹਰੋਰ ਜਾਣਰੋ।

31.  ਮੈਨੰੂ ਲਾਭ ਵਮਲਣ ਿੇਲੇ ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੰੂ ਲਾਭ ਵਮਲਣ ਿੇਲੇ ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ P-EBT ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹ?ੈ
 ਨਹੀਂ। ਲਾਭ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਾਂਸਫਰ ਹਰੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਹਰੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਤੋਂ 
ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ 274 ਵਦਨਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡ ੇP-EBT ਲਾਭ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਵਹਣਗੇ।
 ਆਪਣਾ P-EBT ਕਾਰਡ ਨਾ ਸੁੱ ਟਰੋ। ਕਰੋਵਿਡ-19 ਪਬਵਲਕ ਵਸਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਰਵਹਣ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਿਾਧ ੂP-EBT ਲਾਭ ਜਾਰੀ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

32.  ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੇ   ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੇ P-EBT ਕਾਰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਵਪਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਾਰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਵਪਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ?
 ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਵਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਨੰੂ ਕਾਰਡ ਵਮਲਵਦਆਂ ਸਾਰ ਆਪਣਾ ਵਪਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇP-EBT ਲਾਭ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ੇਰਦੇ 
ਹਾਂ, ਪਰ ਵਪਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ P-EBT ਕਾਰਡ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋਈ ਤੈਅ ਅੰਤਮ-ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਹੈ।

33.  ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਆ ਵਕਿੇਂ ਿੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਆ ਵਕਿੇਂ ਿੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂਂ?
 ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਇਆ ਿੇਖਣ ਲਈ 888-328-9271 (ਨੰਬਰ P-EBT ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ) 'ਤੇ EBT ਿੈਂਡਰ, FIS ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਰੋ ਜਾਂ www.ebtEdge.com 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੈਲਿਰੋਨ 'ਤੇ ebtEdge ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਉਨਲਰੋਡ ਕਰਰੋ।

34.  ਵਕਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹਾ ਵਕਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂਂ?
 ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਕਸੇ ਿੀ ਲਾਭ ਦਾ ਮੁੱ ਲ ਿਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਅਵਜਹਾ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਵਪਨ ਚੁਣਰੋ, 
ਜਰੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਿਰਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹਰੋਿੇ।
 ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਾਂ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪ੍ੇਰਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਤੁਸੀਂ 888-328-9271 'ਤੇ EBT 
ਿੈਂਡਰ, FIS ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਧਰੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ 800-562-6906 'ਤੇ ਿਾੱਵਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਿੈਲਫੇਅਰ ਫ੍ਾੱਡ ਹਾੱਟਲਾਈਨ 
(Washington State Welfare Fraud Hotline) ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰਰੋ।

P-EBT ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨਾਲਾਭਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨਾ

35.  ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੇਘਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੇਘਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ P-EBT ਕਾਰਡ ਵਕਿੇਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਾਂ ਕਾਰਡ ਵਕਿੇਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਾਂ?
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਰਿਾਰ ਬੇਘਰ ਹਰੋਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ P-EBT ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਿੱਖਰੇ ਪਤੇ 
'ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰੋ, ਵਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ (ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਕੂਲ) ਪਹੁੰ ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰੋ। P-EBT ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰਨ 
ਿਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰਰੋ।

36.  P-EBT ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ; ਮੈਨੰੂ ਹਰੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲਰੋੜ ਹੈ।ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ; ਮੈਨੰੂ ਹਰੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲਰੋੜ ਹੈ।
  ਮੈਂ ਵਕਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂ  ਮੈਂ ਵਕਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂ?

 ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਰੋਰ ਭਰੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਨਗਦ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲਰੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 877-501-2233 'ਤੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਸਮਾਜਕ 
ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰੋ ਜਾਂ www.washingtonconnection.org 'ਤੇ ਜਾਓ। 
 ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਰੋਰ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 877-211-9274 'ਤੇ ਿਾੱਵਸ਼ੰਗਟਨ ਇੰਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨੈਟਿਰਕ (Washington 
Information Network) ਜਾਂ WIN211 ਨੰੂ ਿੀ ਕਾੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰੋ।

37.  ਕੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੋਈ ਹਰੋਰ ਭਰੋਜਨ ਲਾਭ ਉਪਲਬਧ ਹਨਕੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੋਈ ਹਰੋਰ ਭਰੋਜਨ ਲਾਭ ਉਪਲਬਧ ਹਨ?
•  ਬੱਵਚਆਂ ਲਈ ਭਰੋਜਨ ਦੇਣ ਿਾਲੀਆਂ ਥਾਿਾਂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇਹ ਮੀਲ ਫਾਈਡਂਰ ਟੂਲ (meal finder tool) ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਹਨਾਂ ਭਰੋਜਨ ਸੇਿਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹੱਸਾ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬੱਵਚਆਂ ਨੰੂ P-EBT ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚਲੀਆਂ 
ਮੁਫਤ ਭਰੋਜਨ ਦੀਆਂ ਥਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲ ਵਡਸਵਟ੍ਕਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਰੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਵਧਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਵਬਨਾ 
ਵਕ ਬੱਚੇ ਵਕਹੜੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਰੋਜਨ ਿਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਵਚਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

•  ਬੁਵਨਆਦੀ ਭਰੋਜਨ ਲਾਭ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ www.washingtonconnection.org 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਰੋ।
•  ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਛਰੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ, ਛਰੋਟੇ ਬੱਵਚਆਂ ਅਤੇ ਬੱਵਚਆਂ ਜਾਂ WIC ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਿੀ ਯਰੋਗ ਹਰੋ ਸਕਦੇ ਹਰੋ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 5 

ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਵਚਆਂ ਅਤੇ ਗਰਭਿਤੀ ਅਤੇ ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਘਾਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਮਾਿਾਂ ਲਈ ਭਰੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।  https://www.
doh.wa.gov/YouandYourFamily/WIC 'ਤੇ ਹਰੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਧਰੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ 800-562-6906 'ਤੇ 
ਿਾੱਵਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਿੈਲਫੇਅਰ ਫ੍ਾੱਡ ਹਾੱਟਲਾਈਨ (Washington State Welfare Fraud Hotline) ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰਰੋ।

P-EBT ਬਾਰੇਬਾਰ ੇ ਹਰੋਰਹਰੋਰ  ਜਾਣਕਾਰੀਜਾਣਕਾਰੀ


