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P-EBT  اکثر پوچھے گئے سواالت 

 
P-EBT خوراک کے وظائف کیا ہیں؟ 

جو مفت    مخصوص بچوں کو نیشنل اسکول لنچ ایکٹ کے تحت وظائف مہیا کرتے ہیں (  P-EBTوبائی الیکٹرانک بینیفٹ ٹرانسفر )
وباء کے دوران چل    COVID-19ایک غذائی وظیفہ پروگرام ہے جو   P-EBTیا کم قیمت پر اسکول کے کھانے حاصل کرتے ہیں۔  

-Pصرف ان ایام کے لئے وظائف فراہم کرتا ہے جن میں طلباء کو اسکول میں لنچ تک رسائی نہیں ہوتی ہے۔    P-EBTرہا ہے۔  

EBT فراہم کرتا ہے۔  $6.82اسکول کے دن کے لئے ی میں مشغول ہیں ہر اسکول کے بچوں کو فاصالتی پڑھائ 
 
 

P-EBT فوائد کے لئے کون اہل ہے؟ 

 کا اہل ہونے کے گئے کچھ مخصوص معیارات پر پورا اترنا ہوگا:  P-EBTآپ کے بچے اور آپ کے اسکول کو 
 

 آپ کے بچے/بچی: 
کم قیمت پر اسکول کے کھانے میں اندراج شدہ ہونا کو نیشنل اسکول لنچ پروگرام چالنے والے اسکول میں مفت یا  •

 ،یاضروری ہے،
اسکول میں اندراج شدہ ہونا چاہیئے، جو تمام طلبا کو ناشتہ اور  2-کسی کمیونٹی اہلیت پروویژن )سی ای پی( یا پروویژن •

 ، اوردوپہر کا کھانا مفت فراہم کرتا ہے؛
 نچ تک رسائی نہیں ہونی چاہئے کو مہینے کے کم از کم کچھ دن اسکول میں اسکول کے ل •

 

 آپ کا سکول:
 ،اورکو نیشنل اسکول لنچ پروگرام چالنا چاہیئے۔  •
 مسلسل دن کم صالحیت چل رہا ہون چاہیئے۔  5اسکول سال کے دوران کسی وقت کم سے کم   2021-2020کو بند ہونا یا  •

 
 

P-EBT وظائف کیسے جاری کیے جاتے ہیں؟ کیا مجھے درخواست دینے کی ضرورت ہے؟ 

 اگر آپ کا بچہ پہلے ہی مفت یا کم قیمت والے اسکول کے کھانے میں اندراج شدہ ہے اور آپ کا پتہ تازہ ترین ہے: 
 مل جائے گا۔ ہر بچے کو اپنا کارڈ ملے گا۔  P-EBTآپ کے خاندان کو خود بخود  •
 چ میں میل کیے جائیں گے۔ کارڈز آپ کو مار •
 کارڈز غیر نشان زدہ لفافے میں آئیں گے لہذا براہ کرم دھیان رکھیں۔  •
کارڈ )کارڈز( سنبھال کر رکھنا چاہئے کیونکہ مستقبل کے وظائف اسی کارڈ پر لوڈ کیے جائیں  P-EBTخاندانوں کو اپنے  •

 گے۔
 

اگر آپ اسکول ڈسٹرکٹ میں نئے ہیں، اگر آپ کے بچے نے گزشتہ سال مفت یا کم قیمت پر کھانے وصول نہیں کیے، یا اگر آپ  
 حال ہی میں منتقل ہوئے ہیں: 

 مفت یا کم قیمت اسکول کے کھانے کے لئے درخواست پُر کرنا ہوگی۔  آپ کو اپنے اسکول سے رابطہ کرکے •
 آپ کو یقینی بنانا ہوگا کہ آپ کے اسکول کے پاس صحیح پتہ ہے۔ •

 

  
 
 
 
 

 میرا گھر کا پتہ نہیں ہے۔ کیا میں پھر بھی درخواست دے سکتا ہوں؟
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اگر آپ بے گھر ہیں یا آپ کا باقاعدہ پتہ نہیں ہے جہاں آپ میل وصول کرسکتے ہوں تو، آپ اپنے اسکول کا پتہ استعمال کرسکتے  
کارڈ    P-EBTہیں۔ خاندانوں کو ان کے تعاون کے لئے اپنے اسکول کے بے گھر رابطہ کوآرڈینیٹر سے بات کرنی چاہئے۔ بچے کا  

 خاندان اسے اٹھا سکے۔ اس اسکول کو بھیجا جائے گا جہاں
 
 

P-EBT  وظائف کب جاری کیے جائیں گے؟ 

تعلیمی سال کے   2021-2020جن میں  3تک ان ایام کے لئے جاری کیے جائیں گے  ]  2021سے جون    2020وظائف اگست  
   دوران طلباء کو ذاتی طور پر دوپہر کے کھانے تک رسائی حاصل نہیں تھی۔

 تک کے لئے یہ وظائف ملیں گے۔   2020ے دسمبر س 2020مارچ میں، خاندانوں کو اگست   •
 تک کے لئے یہ وظائف ملیں گے۔ 2021سے فروری  2021اپریل میں، خاندانوں کو جنوری  •
 مئی کے آغاز سے، خاندانوں کو تعلیمی سال کے باقی ماہانہ وظیفہ ملے گا۔  •

 

کے درمیان جاری کیے جائیں گے۔    ویں22اور    ویں11وظیفہ طالب علم کے آخری نام کے پہلے حرف کے لحاظ سے ہر مہینے کی  
 اگلے مہینوں میں طلباء کے وظائف اسی دن جاری کیے جائیں گے تاکہ آپ کا خاندان آپ کے کھانے کے بجٹ کا منصوبہ بناسکے۔
 
 

 کارڈ ملتا ہے، تو کیا مجھے اسے فعال کرنے کی ضرورت ہے؟ P-EBTجب مجھے اپنے بچے کا 

کارڈ کو فعال کرنے کی ضرورت ہوگی۔ جب آپ کارڈ کو فعال    P-EBTے گئے فون نمبر پر کال کرکے  ہاں، آپ کو کارڈ پر دی
 کرتے ہیں تو، آپ سے سماجی تحفظ نمبر، تاریخ پیدائش، اور پن طلب کی جائے گی۔

 

نمبر استعمال کرنا   9جب سوشل سیکیورٹی نمبر کے لئے کہا جائے تو، آپ کو پورے سماجی تحفظ نمبر کے لئے  •
 9999-99-999سوشل سیکیورٹی نمبر کے لئے اسے درج کریں: چاہئے۔ 

 تاریخ پیدائش کے لئے، آپ کو اپنے بچے کی سالگرہ درج کرنا ہوگی۔   •
جب آپ خریداری کرنے جاتے ہیں تو، آپ کارڈ سے خریداری کرنے کے  ۔آپ کارڈ کے لئے ایک پن کا انتخاب کریں گے •

 لئے یہ پن درج کریں گے۔ 
 
 
 

حاصل کرنے کے بارے میں تشویش ہے۔ کیا یہ وظیفہ حاصل کرنا عوامی   P-EBTمجھے اپنی امیگریشن کی حیثیت کی وجہ سے  
 چارج ٹیسٹ میں شمار ہو گا؟

ی چارج ٹیسٹ میں شمار نہیں ہو گا۔ امیگریشن کی حیثیت سے قطع نظر تمام طلباء اس عوام  P-EBTنہیں۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ 
تارکین وطن    کے اہل ہیں۔ اس بارے میں معلومات کے لئے کہ کون سے عوامی وظائف سے عوامی چارج ٹیسٹ پر اثر پڑتا ہے

 مالحظہ کریں۔  خاندانوں کی حفاظت کرنا
 
 

 مل سکتا ہے؟  P-EBTمجھے اپنے اسکول میں 'اٹھاؤ اور لے جاؤ' کھانے مل رہے ہیں۔ کیا مجھے پھر بھی 

ہیں اور   افراد تب بھی اسکول اور کمیونٹی سائٹوں سے مفت کھانا وصول کرسکتے  بھی حاصل    P-EBTہاں، بچے اور نوعمر 
 یہ الگ الگ پروگرام ہیں۔  -کرسکتے ہیں 

-877" لفظ ٹیکسٹ کریں: " comidaقریب مفت کھانے کے مقامات تالش کرنے لئے، اس فون نمبر پر "فوڈ" یا " اپنے  •
877  " 

اپنے عالقے میں اسکول کھانے کے مقامات تالش کرنے کے لئے آپ اپنے اسکول کی ضلعی ویب سائٹ بھی دیکھ  •
 سکتے ہیں۔

 
 

ے درخواست دینا پڑی تھی۔ کیا مجھے کسی اور درخواست کو  وظائف کے لئ  P-EBTکے تعلیمی سال میں مجھے    2019-2020
 پُر کرنے کی ضرورت ہے؟
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کے لئے درخواست دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ آپ کا بچہ مفت یا کم قیمت  P-EBTآپ کو 
اسکول میں پڑھتا ہے جہاں تمام کھانے مفت فراہم کیے جاتے ہیں۔ یقینی بنائیں کہ  CEPوالے کھانے میں اندراج شدہ ہے یا کسی 

 آپ کا پتہ آپ کے اسکول کے ریکارڈ میں تازہ ترین ہے۔  
 
 
 
 
 
 
 

  P-EBTتعلیمی سال کے وظائف اس ہی    2021-2020وظائف حاصل کیے۔ کیا    P-EBTتعلیمی سال میں، میں نے    2019-2020
 گے؟  کارڈ پر لوڈ کیے جائیں

چلتا ہے اس کارڈ پر  P-EBTکارڈ ملے گا۔ ہر ماہ، جب تک  P-EBTنہیں، آپ کو کارڈ پر طالب علم کے نام کے ساتھ ایک نیا 
 وظائف خود بخود لوڈ ہوجائیں گے۔

 
 

 کارڈ پھینک دیا یا کھو دیا تھا۔ کیا مجھے   P-EBTوظائف ملے لیکن میں نے اپنا    P-EBTتعلیمی سال میں مجھے    2019-2020
 پھر بھی وظائف مل سکتے ہیں؟

چلتا ہے اس کارڈ  P-EBTکارڈ موصول ہو گا۔ ہر ماہ، جب تک  P-EBTنہیں، آپ کو کارڈ پر طالب علم کے نام کے ساتھ ایک نیا 
 پر وظائف خود بخود لوڈ ہوجائیں گے۔

 
 

 وظائف لوڈ کیے جاسکتے ہیں؟ P-EBTوصول کررہا ہوں تو، کیا اس کارڈ پر  LINKاگر میں فی الحال 

کارڈ ملے گا۔ ہر ماہ، جب   EBTکے لئے کارڈ پر طالب علم کے نام کے ساتھ ایک نیا  P-EBTنہیں، آپ کو مخصوص طور پر 
 چلتا ہے اس کارڈ پر وظائف خود بخود لوڈ ہوجائیں گے۔ P-EBTتک 

 
 

 کے اہل ہیں؟  P-EBTمیرا بچہ اسکول میں ہر روز کالس روم میں حاضر ہوتا ہے۔ کیا وہ 

P-EBT  وظائف کو ان کھانوں کے متبادل کے طور پر الیا گیا ہے جو اسکول میں طلباء کو ذاتی طور پر ملتے ہیں۔ ایک طالب
 یں کھانا ملے گا۔وظیفے کے بجائے اسکول م P-EBTعلم جو کالس روم میں کل وقتی ہوتا ہے اسے 

 
 

میرا بچہ ہائبرڈ ماڈل میں اسکول جا رہا ہے جہاں وہ کچھ دن کالس روم میں ہوتے ہیں اور کچھ دن فاصالتی پڑھائی کرتے ہیں۔ 
 کے اہل ہیں؟  P-EBTکیا وہ 

حساب ہاں، آپ کے بچے کی حاضری کا حساب اسکول کے ذریعہ ہوگا اور اسے ایک مراعات کی رقم ان دنوں کی تعداد کے 
 سے ملے گی جس میں اسے اسکول میں لنچ تک رسائی نہیں ہوئی۔ 

 
 

  P-EBTمیرے خیال میں میرا بچہ مفت یا کم قیمت والے کھانے کے اہل ہے لیکن ہم نے اندراج نہیں کرایا۔ کیا مجھے پھر بھی  
 مل سکتا ہے؟

حاصل کرسکتے ہیں لیکن پہلے آپ کو اپنے بچے کے اسکول میں مفت یا کم قیمت والے کھانے کے لئے  P-EBTآپ تب بھی 
درخواست دینا ہوگی۔ اگر آپ اب درخواست دیتے ہیں< آپ پچھلے اگست سے وظیفے کے اہل ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو جلد سے  

 جلد ایک درخواست دینی چاہئے۔ 
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 میں کس طرح جان سکتا ہوں کہ آیا میرا بچہ مفت یا کم قیمت پر دوپہر کے کھانے کا اہل ہے؟

 چارٹ کو دیکھیں۔مفت یا کم قیمت والے اسکول کے کھانے کے لئے آمدنی کے اہلیت کے رہنماء اصولوں کے لئے نیچے دیئے گئے  
 

 
 

کارڈ نہیں مال۔ میں کس سے رابطہ   P-EBTمیرا بچہ مفت یا کم قیمت پر اسکول کا کھانا وصول کرتا تھا، لیکن مجھے میل میں  
 کروں؟

 وظیفہ کارڈز مارچ تک نہیں میل نہیں کیے جائیں گے۔ 
 م کو شروعی کرتی ہے۔اگر یہ فروری یا مارچ ہے تو، براہ کرم صبر کریں جبکہ ریاست اس نئے پروگرا •
کارڈ    P-EBTاگر یہ مارچ کا اختتام ہے اور آپ کا بچہ مفت یا کم قیمت والے کھانے میں اندراج شدہ ہے، اور آپ کو اپنا   •

کو   سروسز  ہیومن  محکمہ  الینوائے  کرم  براہ  تو،  مال  یا   6154-843-800-1نہیں  کریں  فون    پر 
linois.govDHS.FCS.PEBT@il   پر ای میل کریں۔ 

اگر آپ نے اسکول میں کھانے کی درخواست مکمل نہیں کی ہے یا آپ کا پتہ آپ کے اسکول کے ریکارڈ میں پرانا ہےتو آپ کو 
 اپنے بچے کے اسکول سے رابطہ کرنا چاہئے۔  

 
 

  2020-2019نہیں مال۔ کیا میں اب درخواست دے سکتا ہوں اور پھر بھی    P-EBTتعلیمی سال میں    2020-2019میرے بچے کو  
 وظیفہ حاصل کرسکتا ہوں؟  P-EBTتعلیمی سال کے لئے 

وظائف حاصل نہیں کرسکتے۔ تاہم، اگر آپ کا بچہ فاصالتی تعلیم میں مشغول   P-EBTتعلیمی سال کے لئے    2020-2019نہیں، آپ  
 ( کے آغاز تک کے لئے وظائف حاصل کرنے کے اہل ہوسکتے ہیں۔2020تھا تو، آپ اس تعلیمی سال )اگست 

 
 

 ملتا ہے، تو کیا میں پھر بھی کھانے کی پینٹری حاصل کرسکتا ہوں؟  P-EBTاگر میرے بچے کو 

 ہاں، سرکاری پروگراموں میں آپ کی شرکت سے آپ کو کھانے کی پینٹری سے کھانا حاصل کرنے کی اہلیت متاثر نہیں ہوتی ہے۔
 

 

 وظائف کہاں استعمال کرسکتا ہوں؟  P-EBTمیں 

P-EBT  کارڈ پر مہیا کیے جاتے ہیں جو آپ کسی بھی ایسے گروسری اسٹور پر کھانا خریدنے کے لئے استعمال  وظائف ایک ڈیبٹ
جو   ہیں  سکتے  لئے   LINKکر  کے  کرنے  تالش  سٹور  کوئی  ایسا  قریب  اپنے  ہے۔  کرتا  قبول  کو   کارڈز 

locator-www.fns.usda.gov/snap/retailer     مالحظہ کریں۔ 
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