Pandemic EBT (P-EBT) in Pennsylvania:

स्कूलका तर्फबाट प्रदान गरिने खानाबाट बन्चित नानीहरु ि ततनका
परिवािलाई सहयोग गने यो नयााँ सौललयत बािे प्रश्न ि उत्ति
अध्यावधिक : May 7, 2020

प्र. १. पेन्डेमिक इ.बि.टि. भनेको के हो ?

कोिोना भाइिसको प्रततकूल असि प्रतत परिवािलाई सहयोग गने तनयम अर्ाफत ् नयााँ
सहुललयतलाई पेचडेलमक इ.बब.टट. भतनचछ । यस सहुललयत मार्फत ् त्यस्ता परिवािहरू,
जसका नानीहरू स्कुलका तर्फबाट प्रदान गरिने तनिःशुल्क खानाका लाधग योग्य छन ् भने

त्यस्ता परिवािका लाधग प्रदान गरिचछ । यस सहुललयतको िकम इलेक्ट्रोतनक बेतनफर्ट
राचसर्ि इ.बब.टट. मार्फत प्राप्त हुने छ । सम्झनु होस ् फक यो काडफ डेबबट काडफ जस्तै
हो ।

यो सहुललयतको िकम केबल खाद्याचन सामग्री फकचनका लाधग मात्र िलाउन
सफकचछ । तपाईले सन्जलैसाँग जन
ु ै पतन ( SNAP ) ‘र्ोड स्टयाम्प’ स्वीकाने पसलमा
प्रयोग गनफ सक्ट्नु हुने छ ।

प्र. २. यसका लागि कस्ता वा कुन परिवािहरू योग्य हुने छन ् ?
कुनै पतन परिवाि जसमा स्कुलबाट प्राप्त हुने तनिःशुल्क खानामा योग्य छन ् । स्वतिः
ती प्रतत परिवाि यसका लाधग योग्य हुने छन ् ।
• ती ववद्यार्ीहरू जो एकै स्कुलमा पढ्छन ् । जहााँ नानीहरूलाई तनिःशल्
ु क खाना

प्रदान गरिचछ । जसमा परिवािको आम्दानीको स्रोत िाटहाँदैन । यी स्कुलहरु
त्यस्ता स्कुलहरू हुन ् जुन सामुदातयक स्तिबाट सञ्िाललत हुने गदफ छन ् ।

• कुनै पतन ववद्यार्ीको आप्रवासी अवस्र्ा लागू हुाँदैन । यो सहुललयत प्राप्त गने
ववद्यार्ी वा परिवािका सदस्यहरू हाल वा भववष्यमा

कुनै पतन अवस्र्ामा

उनीहरूको आप्रवास सम्बचिी प्रफिया वा कागजातमा असि गने छै न ।
• परिवािहरू जसले हाल सालै कोलभडका कािणले िोजगाि गम
ु ाएका छन ् वा
िोजगािको अवधि घटे ि आम्दानी समेत घटे को छ । त्यस्ता परिवािका
सदस्यहरूले ववद्यालयको तनिःशुल्क खाना कायफिममा दताफ हुन सक्ट्ने छन ् ि
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त्यस पश्िात यस सहुललयत कायफिममा तनवेदन

टदन वा हाल्न सक्ट्ने छन ् ।

( र्प जानकािीका लाधग अको प्रश्न हे नुफ होस ् )

प्र.३. ननयमित स्कुल वर्षिा िेिा नानीहरू ननिःशुल्क खानका लागि योग्य गिएनन ् ति

िेिो आम्दानी घिे को छ यस्तो अवस्िा िैले ननवेदन टदए भने के हुन्छ ?
तपाईंहरूका नानीहरू पढ्ने स्कुलले तपाईहरूलाई कसिी तनबेदन गने भनेि लसकाउने छ
।

प्राय जसो स्कुलहरूमा एक पचनाको र्ािम हुचछ भने कततपयमा कम्प्युटि मार्फत ्
पतन र्ािम भनफ सफकने व्यवस्र्ा गरिएको हुचछ वा तपाईले िान्ष्रय स्कुल टदवा खाजा
कायफिम ि सहायक पौन्ष्टक सहुललयत कायफिम (SNAP) का लाधग कम्प्यट
ु िका
माध्यमबाट COMPASS पेन्चसलभेतनयाको अन लाइन तनवेदन प्रणाली मार्फत दताफ
गनफ समेत सक्ट्नु हुने छ ।
स्कूल वर्फ २०१९ -२०२० का लाधग दि कम गरिएको खाना ि पेचडेलमक इ.बब.टट.का लाधग
योग्य हुन आवश्यक आम्दानीको ताललका यस प्रकाि छिः

परिवाि आकाि

बावर्फक आम्दामी

मालसक आम्दामी

१

$23,107

$1,926

२

$31,284

$2,607

३

$39,461

$3,289

४

$47,638

$3,970

५

$55,815

$4,652

६

$63,992

$5,333

७

$72,169

$6,015

८

$80,346

$6,696

$8,177

$682

८ भचदा माधर् परिवाि
संख्या भए प्रत्येक र्प
बिाबि यो िकम र्प्नु होस ्

प्र.४. िैले कनत िकि प्राप्त िनष सक्छु ?

प्रत्येक योग्य परिवािले प्रतत बालक टदनको $5.70 प्राप्त गने छन ् । टदनको सङ्खख्या

भनेको नानीले छुटाएका प्रत्येक स्कुलका टदनहरू भनेि बुझ्नु पने हुचछ ।
यटद तपाईको नानीले स्कुल बचद भएको टदनमा पतन तनिःशुल्क खाना प्राप्त गदै आएको
धर्यो भने प्रतत नानी $370.50

प्राप्त गने छन ् ।

यटद तपाईको नानी तनिःशुल्क खानाका लाधग स्कुल बचद भए पश्िात ् मात्र योग्य भएको
हो भने योग्य भएको लमतत दे खख यो तनयम लागू हुने गिी बबदाका टदन बाहेक अचय
टदनहरू गचती गिी सहुललयत िकम प्राप्त गनफ सक्ट्नु हुने छ ।
जस्तैिः

• यटद तपाईको नानी अवप्रल दे खख योग्य भएको भए अवप्रल १ दे खख जुन १२
सम्मको िकम $302.10 प्राप्त गनुफ हुने छ ।

• यटद तपाईको नानी मे मटहना दे खख योग्य भएको भए मे १ दे खख जुन १२ सम्मको
िकम $176.70 प्राप्त गनुफ हुने छ ।
प्र.५. िैले इ बिटि काडष कसिी प्राप्त िनष सक्छु ?

यटद हाल तपाईं (SNAP) अर्ाफत ् र्ोड स््याम्प गरिब वा ववपचन परिवािका लाधग

अस्र्ायी सहुललयत (TANF) आधर्फक सहुललयत पाइ िहनु भएको छ भने सोही काडफमा
प्रत्येक ववद्यार्ीको सहुललयत िकम पठाइने छ भने यटद तपाईंको त्यस्तो काडफ छै न
भने हुलाक मार्फत ् तपाईलाई एउटा काडफ प्राप्त हुने छ । सो काडफमा काडफलाई कसिी
प्रयोग गने भचने तनदे शन समेत टदइएको हुने छ ।
वतफमान ठे गाना हुन आवश्यक छ ।

यसका लाधग स्कुलसाँग तपाईंको

प्र.६. ि यो इ.बि.िी. काडष कसिी प्राप्त िनष सक्छु ?

मे ६ तारिख दे खख लागू हुने गिी १५ टदन लभत्रमा पेन्चसल भेतनया मानव सेवा ववभाग
ि लशक्षा ववभागले पेचडेलमक इ.बब.टट. पठाउने छन ् । सहुललयत ििण ििण गिी ववतिण

गरिने छ । परिवािका सदस्यहरू जोसाँग पटहले नै ववतिण गरिएका यस्ता काडफ छन ् ।
ती परिवािलाई पटहलो ििणमा ववतिण गरिने छ । दोस्रो ििणमा स्कुलमा दताफ भइ

सकेका योग्य नानीका परिवािलाई पठाइने छ भने तेस्रो ििणमा दताफ प्रफियामा िहे का
नानीहरूका परिवािलाई ववतिण गरिने छ ।

प्र.७. यटद स्कुल वर्ष सुरु भए यता िैले िासस्िान परिवतषन ििे को भए के िने ?
आफ्नो नानीको स्कुललाई तपाईंको परिवततफत ठे गाना उपलब्ि गिाउनु होस ् फकनफक
तपाईलाई सोही ठे गानामा इ.बब.टट. काडफ पठाइने छ । यटद तपाई

DHS मार्फत ्

सहुललयत पाउाँ दै हुनु हुचछ भने िाज्य स्तिीय सेवा सेवा ग्राही केचरको 1-877-3958930 वा फर्ला डेन्ल्र्याका लाधग 215 560 7226 मा सम्पकफ गिी आफ्नो ठे गाना

सच्याउनु होस ् । स्मिण िहोस ् यी नम्बिमा सम्पकफ गदाफ सिैँको भचदा िेिै समय पखखफनु
पने हुन सक्ट्दछ । हामी तपाईहरूलाई िैयफ गनुफ हुन आग्रह समेत गदफछौं ।
प्र.८. के यस सहुमलयतले िेिा अन्य सहुमलयतलाई असि िदष छ ?
गदै न, कुनै पतन असि गदै न ।
प्र.९. िेिो नानी त्यस्तै स्कुलिा पढ्छन ् जहााँ सिै नानीहरूले ननिःशुल्क खाना प्राप्त

िदष छन ् ति हािी आगिषक रूपिा यो सहुमलयत मलन चाहाँदैनौँ ?
त्यस्तो अवस्र्ा भए पतन तनयम अनस
ु ाि तपाईंको परिवािलाई सहुललयत भने प्राप्त
हुने छ ि प्राप्त सहुललयतलाई परिवािले प्रयोग गनफ सक्ट्नु हुने छ । दे शको अर्फतचत्र

नाजक
ु हुन सक्ट्छ । तपाईंले यो काडफ अटहले िाखेि भववष्यमा समेत प्रयोग गनफ सक्ट्नु
हुने छ । यो काडफ ववतिण भएको ६ मटहनापतछ प्रयोग नगरिएका काडफबाट स्वतिः िकम
फर्ताफ हुने छ ।
यो िकम अचय प्रयोजनका लाधग सा्न वा सानफ पाइने छै न । अकाफका लाधग समेत

खाना खरिद गिी टदन पाइने छै न । यो िकमबाट तपाईले आफ्ना नानीहरूका लाधग

खानेकुिा खरिद गनफ सक्ट्नु हुने छ ि बित भएको िकम कुनै पिोपकािी संस्र्ालाई
दानको रूपमा प्रदान गनफ सक्ट्नु हुने छ ।

