ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ P-EBT
ਆ ਚੁ ਕ ੀ ਹੈ!
ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ P-EBT ਕੀ ਹੁੰ ਦ ੀ ਹੈ?

ਮਹਾਂਮਾਰੀ EBT ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਾਂ P-EBT, ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ
ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੀਮਤ
ਆਨ-ਸਾਈਟ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ
ਬਦਲੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ
P-EBT ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇੰ ਟ ਰਵਿਊ?

ਜੇ ਬੱਚੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ
ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ P-EBT ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
• ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ
ਸਕੂਲੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ
ਵਾਸ਼ਿਗ
ੰ ਟਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ
ਅਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ National School Lunch
਼ ਲ ਸਕੂਲ ਲੰਚ ਪ੍ਰਗ
ੋ ਰਾਮ) ਜਾਂ School Breakfast
Program (ਨੈਸਨ
਼ ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗ
ੋ ਰਾਮ) ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਦ
ਂ ਾ ਹੈ।
Program (ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਸਤ
• ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ
ਜਾਂ ਅਗਸਤ 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ Basic
Food (ਮੁੱਢਲੇ ਭੋਜਨ) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ
ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱਸ ਹਨ।

ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ P-EBT ਕਿਵੇਂ
ਪ੍ਰ ਾ ਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

• ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ
਼ ਰ
ੂ ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ!
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰ
ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ P-EBT ਦੇ ਲਾਭ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
• ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ P-EBT ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਹ 31 ਅਗਸਤ, 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ
ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ:
• ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ NSLP ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ
ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ
ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ
ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ P-EBT ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।

• 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ -

Basic Food (ਮੁੱਢਲੇ ਭੋਜਨ) ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ:
www.WashingtonConnection.org ਜਾਂ ਇੰਟਰਵਿ ਲਈ DSHS
ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਸੰਪਰਕ ਕੇਦ
ਂ ਰ ਨੂੰ 877-501-2233 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।

ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰ ਨ ਾ ਪੈ ਸ ਾ ਮਿਲੇ ਗ ਾ?

ਜਿਹੜੇ ਬੱ ਚੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ P-EBT ਦੀ ਯੋ ਗ ਤਾ ਪੂ ਰ ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁ ਲ ਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2021 ਦੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱ ਚ
ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਵਾਰ, $375 ਦੀ ਇੱ ਕ ਮੁ ਸ਼ ਤ ਰਕਮ ਦਿੱ ਤ ੀ ਜਾਏਗੀ।

ਕੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱ ਕ ਨਵਾਂ P-EBT ਦਿੱ ਤ ਾ ਜਾਏਗਾ?

ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਕ ਬੱ ਚੇ ਦਾ P-EBT ਕਾਰਡ ਰੱ ਖ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕ ਰ ਕੋ ਵ ਿਡ-19 ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂ ਸ ੀ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰ ਦ ੀ ਹੈ
ਤਾਂ, ਸੰ ਘ ੀ ਮਨਜ਼ੂ ਰ ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੁ ਬ ਾਰਾ ਲੋ ਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਹੋ ਰ ਜਾਣਨ ਲਈ dshs.wa.gov/PEBT ਤੇ ਜਾਉ!
ਜੇ ਤੁ ਸ ੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋ ਰ ਭਾਸ਼ ਾ ਵਿੱ ਚ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਵੈ ਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਉ
ਜਾਂ P-EBT ਸੰ ਪ ਰਕ ਕੇਂ ਦ ਰ ਨੂੰ 833-518-0282 ਤੇ ਫ਼ੋ ਨ ਕਰੋ।
ਭਾਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋ ਲ P-EBT ਲਾਭ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂ ਲ ਦੇ ਗ੍ਰੈ ਬ-ਐਨ-ਗੋ
ਭੋ ਜ ਨਾਂ ਵਿੱ ਚ ਹਿੱ ਸ ਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ ਾ ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਦ ਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇੱ ਕ ਸਮਾਨ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰ ਦ ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰ ਸ ਥਾ ਹੈ।

