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P-EBT اسکول کی عمر والے بچوں کے لئے کھانے کے وظائف : 

 
P-EBT (Pandemic-EBT  ایک غذائی وظیفہ پروگرام ہے جو )COVID-19    اس پروگرام کا وباء کی وجہ سے بنایا گیا ہے۔

مقصد ان طلباء کی مدد کرنا ہے جو عام طور پر اپنے اسکول میں مفت یا کم قیمت پر اسکول کا کھانا لیتے ہیں لیکن وہ اس وجہ 
 سے ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ وہ جسمانی طور پر اسکول نہیں جا رہے ہیں۔ 

 
تعلیمی سال سے مختلف ہے۔ اس   2021-2020یکن یہ عمل  کی پیشکش کی گئی تھی ل  P-EBTگذشتہ تعلیمی سال کے اختتام پر  

 کے لئے کوئی درخواست نہیں ہو گی۔   P-EBTکارڈ خود بخود جاری کردیئے جائیں گے۔  P-EBTسال، 
 

P-EBT    وظائف حاصل کرنے لئے، طلباء کو مفت یا کم قیمت والے کھانے میں اندراج کرنا پڑتا ہے یا ایسے اسکول میں جانا پڑتا
  ہے جو تمام طلباء کو مفت کھانا مہیا کرتا ہے، جو سی ای پی کے طور پر جانے جاتے ہیں: کمیونٹی اہلیت فراہمی اسکول۔

 
وہ طلباء جو نجی اسکولوں یا دوسرے اسکولوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں جو مفت / کم قیمت کے کھانے کے پروگرام میں حصہ  

 حاصل کرنے کے اہل نہیں ہیں۔ P-EBTنہیں لیتے ہیں وہ 
 

کو فی طالب   اہل خاندانوں  P-EBTاسکول کے بچوں کو اسکول میں کھانے تک رسائی نہیں ہوتی،  K-12ہر اس دن کے لئے جب  
$ کا وظیفہ فراہم کرتا ہے۔ یہ وظائف ایک ایسے کارڈ پر مہیا کیے جاتے ہیں جن کو کسی بھی ایسے کریانہ  6.82علم، روزانہ  

  2021وظائف مارچ  کارڈز قبول کرتا ہے۔    LINKاسٹور پر کھانا خریدنے کے لئے ڈیبٹ کارڈ کی طرح استعمال کیا جاسکتا ہے جو  
تعلیمی سال کے آغاز سے تصور کیا جائے گا؛ وظائف تعلیمی سال کے  2021-2020سے جاری کیے جائیں گے لیکن اس کا نفاذ 

 آخر تک دیے جائیں گے۔ 
 

P-EBT وع کارڈ غیر نشان زدہ لفافوں میں بھیجے جائیں گے۔ یہ توقع کی جارہی ہے کہ خاندان مارچ میں یہ کارڈ وصول کرنا شر
کریں گے۔ گھر کے ہر اہل بچے کو ایک کارڈ ملے گا جس پر اس کا نام ہو گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر گھر میں چار اہل طلباء  

 موجود ہیں تو خاندان کے چار افراد انفرادی کارڈ وصول کریں گے۔
 

P-EBT    امیگریشن کی حیثیت سے قطع نظر بچوں کے لئے دستیاب ہے۔P-EBT  ارج کے ساتھ مشروط نہیں ہیں۔  وظائف عوامی چ 
 
وہ خاندان جو اہل ہوسکتے ہیں لیکن مفت یا کم قیمت والے کھانے کے پروگرام میں اندراج شدہ نہیں ہیں درخواست دینے کے لئے 

اصول   رہنما  کے  اہلیت  کے  آمدنی  کریں۔  رابطہ  سے  اسکولوں  ہیں   ISBEاپنے  سکتے  مل  پر  سائٹ  ویب   کی 
Resources.aspx-Eligibility-https://www.isbe.net/Pages/Household    

 
وہ خاندان جو کھانوں کے پروگرام میں اندراج شدہ ہیں یا جو سی ای پی ڈسٹرکٹ میں رہتے ہیں انہیں یہ یقینی بنانا چاہئے کہ ان کا  

کی درخواست کرسکتے ہیں کہ کارڈ ان کے اسکولوں کو ای میل پتہ ان کے اسکول ریکارڈ میں تازہ ترین ہے۔ خاندان اس بات  
 بھیجے جائیں۔ اس کا اہتمام کرنے کے لئے انہیں اسکول کو مطلع کرنا چاہئے۔ 

 
- 800-1کارڈ حاصل نہیں کرتے ہیں وہ    P-EBTوہ خاندان جو کھانوں کے پروگرام میں اندراج شدہ ہیں لیکن مارچ کے آخر تک  

    DHS.FCS.PEBT@illinois.gov    یا  3]  پر کال کرکے الینوائے محکمہ ہیومن سروسز سے رابطہ کرسکتے ہیں۔    6154-843

 . پر ای میل کر سکتے ہیں۔3]
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 خاندانوں کے لئے پیغامات: 
 

اگر آپ کا بچہ پہلے ہی مفت یا کم قیمت والے اسکول کے کھانے میں اندراج شدہ ہے یا کسی ایسے اسکول میں جاتا  •
 ہے جو تمام طلباء کو مفت کھانا مہیا کرتا ہے اور آپ کا پتہ تازہ ترین ہے: 

 

o  آپ کے بچے کو اہلیت کے دنوں کے لئے خود بخودP-EBT  ول میں مل جائے گا )ایسے دن جب بچے کو اسک
 کھانے تک رسائی حاصل نہ ہو(۔ 

o   ہر بچہ اپنے نام کے ساتھ اپنا کارڈ وصول کرے گا۔ 

o  کارڈز آپ کو مارچ میں میل کیے جائیں گے۔ 

o  کارڈز غیر نشان زدہ لفافے میں آئیں گے لہذا براہ کرم دھیان رکھیں۔ 

o  خاندانوں کو اپنےP-EBT تقبل کے وظائف اسی کارڈ پر لوڈ  کارڈ )کارڈز( سنبھال کر رکھنا چاہئے کیونکہ مس
 کیے جائیں گے۔

 

اگر آپ اپنے اسکول کے ضلع میں نئے ہیں، یا آپ کا طالب علم مفت یا کم قیمت والے کھانے میں اندراج شدہ نہیں ہے،  •
 یا آپ حال ہی میں منتقل ہوئے ہیں: 

 

o اہیئے۔ آپ کا بچہ پچھلے  آپ کو اپنے اسکول میں مفت یا کم قیمت پر اسکول کے کھانے کی درخواست دینی چ
 اگست سے وظیفے کا اہل ہوسکتا ہے، لیکن آپ کو جلد سے جلد ایک درخواست مکمل کرنی چاہئے۔ 

o  براہ کرم اپنے اسکول کی ویب سائٹ مالحظہ کریں یا اسکول کے کھانے سے متعلق وظیفے کی درخواست جمع
 کروانے کے لئے اپنے اسکول کو کال کریں۔ 

 

کارڈ اسکول میل کیے جانے کا انتخاب کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو اسکول کو اطالع   P-EBTا اس کے بجائے آپ اپن •
 دینا ہوگی کہ آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں۔

 

 امیگریشن کی حیثیت سے قطع نظر تمام طلباء اس کے اہل ہیں •
 

o EBT-P  کیا جائے۔  نہیںکو عوامی چارج کے ضابطے کے تحت تصور 
 

 حاصل کرسکتے ہیں:  P-EBTطلباء اسکول اور کمیونٹی سائٹوں سے مفت کھانا لینے کے باوجود بھی •
 

o  کھانا گھر لے جائیں اورP-EBT الگ الگ پروگرام ہیں۔ 

o  " اپنے قریب مفت کھانے کے مقامات تالش کرنے لئے، "فوڈ" یاcomida " :877-877" لفظ ٹیکسٹ کریں  " 

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

 
 وظائف حاصل کرنے لئے، یہ  ضروری ہے کہ آپ کا پتہ آپ کے اسکول ریکارڈ میں تازہ ترین ہو۔  P-EBTمت بھولیں: 

 
EBT-P  ا کرم  براہ  لئے،  کے  معلومات  مزید  میں  بارے  یا کے  لیں  جائزہ  کا  دستاویز  سواالت  گئے  پوچھے   کثر 

www.chicagosfoodbank.org/pebt  مالحظہ کریں۔ 
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