
ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ P-EBT 
ਆ ਚੁਕੀ ਹੈ!

ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ P-EBT ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਮਹਾਂਮਾਰੀ EBT ਪਰਰੋਗਰਾਮ, ਜਾਂ P-EBT, ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ 
ਅਤੇ ਬਵੱਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਿਾ ਂਵਿਿ ਸੀਮਤ 
ਆਨ-ਸਾਈਟ ਭੋਜਨ ਸੇਿਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੱਵਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ 
ਬਦਲੇ ਭੋਜਨ ਪਰਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂ ੰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਵਨਆ ਂਤੱਕ 
P-EBT ਨੂੰ ਿਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘੀ ਪਰਰਿਾਨਗੀ ਪਰਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਇੰਟਰਵਿਊ?
ਜੇ ਬਿੱੇ ਹੇਠ ਵਲਵਖਆਂ ਵਿੱਿਂੋ ਵਕਸ ੇਿੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 
ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ P-EBT ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
• ਉਹ ਸਕੂਲ ਦ ੇਸਾਲ 2020-21 ਵਿਿੱ ਮਫੁਤ ਜਾਂ ਘਟੱ ਕੀਮਤ ਿਾਲ ੇ

ਸਕੂਲੀ ਭਜੋਨ ਦ ੇਯਗੋ ਹਨ ਅਤ ੇਸਕੂਲ ਦ ੇਸਾਲ ਦ ੇਅਤੰ ਵਿਿੱ 
ਿਾਵਸਿਗੰਟਨ ਦ ੇਵਕਸ ੇਅਵਜਹ ੇਸਕੂਲ ਵਿਿੱ ਰਵਜਸਟਰ ਕੀਤ ੇਗਏ ਸਨ 
ਅਤ ੇਦਾਖਲ ਹਏੋ ਸਨ ਜ ੋਆਮ ਤਰੌ 'ਤ ੇNational School Lunch 
Program (ਨੈਸਿਨਲ ਸਕੂਲ ਲਿੰ ਪਰਰਗੋਰਾਮ) ਜਾਂ School Breakfast 
Program (ਸਕੂਲ ਦ ੇਨਾਸਿਤ ੇਦਾ ਪਰਰਗੋਰਾਮ) ਵਿਿੱ ਵਹਸੱਾ ਲੈਦਂਾ ਹ।ੈ

• ਉਹ ਬੱਿੇ ਵਜਹੜੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ 
ਜਾਂ ਅਗਸਤ 2021 ਦੇ ਵਿਿਕਾਰ ਵਕਸ ੇਿੀ ਸਮੇਂ ਿਾਵਸਿੰਗਟਨ Basic 
Food (ਮੁੱਢਲੇ ਭੋਜਨ) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪਰਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਿ ਸਰਗਰਮ 
ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਸਦੱਸ ਹਨ।

ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਅਿਸਰ ਪਰਰਦਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹ।ੈ

ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ P-EBT ਵਕਿੇ ਂ
ਪਰਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
• ਵਜਨਹਰਾਂ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਦ ੇਕੋਲ ਸਿੂੀਬਧੱ ਯਗੋਤਾ ਦ ੇਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂ ੰਪਰੂਾ 

ਕਰਨ ਿਾਲ ੇਬਿੱ ੇਹਨ ਉਨਹਰਾਂ ਨੂ ੰਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਰਰੂਤ ਨਹੀ ਂਹ!ੈ 
ਗਰਮੀਆ ਂਦੀ P-EBT ਦ ੇਲਾਭ ਆਪਣ-ੇਆਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ।

• ਵਜਹੜੇ ਪਵਰਿਾਰ ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਅਜੇ ਿੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ P-EBT ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ 
ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਹ 31 ਅਗਸਤ, 2021 ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਹੇਠ ਵਲਖੇ 
ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ:

• ਬੱਿੇ ਸਕੂਲ ਵਿਿੱ -
 ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਿਾ ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ NSLP ਪਰਰਦਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲੇ 

ਸਕੂਲ ਵਿੱਿ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ 
ਮਨਜਿੂਰੀ ਪਰਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਿਾਲੇ ਭੋਜਨ 
ਲਈ ਅਰਜਿੀ ਜਮਹਰਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 
ਿਾਲੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਪਰਰਿਾਨਗੀ ਪਰਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ P-EBT ਲਾਭ ਪਰਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। 

• 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿੱੇ - 
 Basic Food (ਮੁੱਢਲੇ ਭੋਜਨ) ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਅਰਜਿੀ ਜਮਹਰਾਂ ਕਰੋ: 
 www.WashingtonConnection.org ਜਾਂ ਇਟੰਰਵਿ ਲਈ DSHS 

ਗਾਹਕ ਸੇਿਾ ਸੰਪਰਕ ਕਂੇਦਰ ਨੰੂ 877-501-2233 'ਤ ੇਫ਼ਨੋ ਕਰ।ੋ

ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਕੰਨਾ ਪੈਸਾ ਵਮਲੇਗਾ?
ਵਜਹੜੇ ਬੱਿੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ P-EBT ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨਹਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2021 ਦੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਵਨਆਂ ਵਿੱਿ 
ਖ਼ਰਿ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਿਾਰ, $375 ਦੀ ਇੱਕਮੁਸਿਤ ਰਕਮ ਵਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਕੀ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਨਿਾ ਂP-EBT ਵਦੱਤਾ ਜਾਏਗਾ?
ਨਹੀਂ, ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਬੱਿੇ ਦਾ P-EBT ਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਜੇਕਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਐਮਰਜਂੈਸੀ ਿਲਦੀ ਰਵਹੰਦੀ ਹੈ 
ਤਾ,ਂ ਸੰਘੀ ਮਨਜਿੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾ।ਂ

ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ dshs.wa.gov/PEBT ਤੇ ਜਾਉ!

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸਿਾ ਵਿੱਿ ਿਾਹੁੰਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਇਸ ਿੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਉ 
ਜਾਂ P-EBT ਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 833-518-0282 ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰ।ੋ
ਭਾਿੇਂ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਕੋਲ P-EBT ਲਾਭ ਹਨ ਤਾਂ ਿੀ ਉਨਹਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗਰਰੈਬ-ਐਨ-ਗੋ 
ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਿ ਵਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸਿਾਵਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ

http://www.WashingtonConnection.org
http://dshs.wa.gov/PEBT

