
آپ کا یقینی بنائیں کہ آپ کے اسکول کے پاس
درست پتہ ہے۔

 آپ کےP-EBT کارڈ ایک بغیر پتے والے
لفافے میں آئیں، لہذا اپنی ڈاک پر دھیان 

رکھیں۔ 

ی آپ کے وظیفے کی رقم کا انحصار ان ایام ک
ں تعداد پر ہے جن کو آپ کے بچے اسکول می

ذاتی طور پر حاضر نہیں ہوئے۔

کے اہل ہیں؟P-EBTکیا آپ 

جب اسکول سیشن میں
ہو تو کیا آپ کا بچہ 
مفت یا کم قیمت واال 
کھانا وصول کرتا ہے؟

ہاں

کیا آپ کی آمدن آمدنی کے
رہنماء اصولوں کو پورا 

کرتی ہے؟  
ہاںیمعلوم کرنے کے لئے 

کلک کریں۔

کم /آپ کو اپنے اسکول میں مفت
ت قیمت پر کھانوں کے لئے درخواس

دینی چاہیئے۔
ایک درخواست جمع کرانے کے 
لئے اپنے اسکول کی ویب سائٹ
ال مالحظہ کریں یا اپنے اسکول کو ک

کریں۔ 

ہے۔  نہیںکے لئے اہل P-EBTآپ کا بچہ 
خوراک کی معاونت تالش کرنے کے لئے 

solvehungertoday.org 600-844مالحظہ کریں۔ یا-SNAP
پر کال کریں۔) 7627(

نہیں

نہیں

ہاں
ل نیشن(کیا آپ کا اسکول 

اسکول لنچ پروگرام کے
ر کم قیمت پ/مفت) ذریعے

کھانے فراہم کرتا ہے؟ 

ہاں

نہیں

P-EBTآپ کا بچہ 
وصول کرنے کا اہل 

*!ہے

وصول کر سکتے ہیں اگر آپ اسکول میں پروگرام کے ڻائم فریم کے دوران ذاتی حاضری نہیں ہو۔P-EBTآپ کے بچے *



کے اہل ہیں؟P-EBTکیا آپ 

اہلیت کے رہنما اصول2021سالمالی

:کے عرصے کے لئے درج ذیل آمدنی کے رہنماء اصول جاری کیے ہیں:2021جون 30سے ,2020، جوالئی  1ریاستہائے متحده کے محکمہ زراعت نے 

3[آمدنی اہلیت کے رہنماء اصول
تک نافذ العمل2021جون 30سے 2020، 3[یکم جوالئی 

3[مفت کھانے
٪ غربت کے وفاقی رہنماء اصول130

3[کم قیمت پر کھانا
٪ غربت کے وفاقی رہنماء اصول185

سائز3[گھرانہ ساالنہ ماہانہ 3[مہینے میں
دو بار

ہفتے 3[ہر دو
بعد ہفتہ وار سائز5[3[گھرانہ ساالنہ ماہانہ 3[مہینے میں

دو بار
ہفتے 3[ہر دو

بعد ہفتہ وار

1 16,588 1,383 692 638 319 1 23,606 1,968 984 906 454

2 22,412 1,868 934 862 431 2 31,894 2,658 1,329 1,227 614

3 28,236 2,353 1,177 1,086 543 3 40,182 3,349 1,675 1,546 773

4 34,060 2,839 1,420 1,310 655 4 48,470 4,040 2,020 1,865 933

5 39,864 3,324 1,662 1,534 767 5 56,758 4,730 2,365 2,163 1,092

6 45,706 3,809 1,905 1,758 879 6 65,046 5,421 2,711 2,502 1,251

7 51,532 4,295 2,148 1,982 991 7 73,334 6,112 3,056 2,821 1,411

8 57,356 4,780 2,390 2,206 1,103 8 81,622 6,802 3,401 3,140 1,570

اضافی خاندان3[ہر 
کے رکن کے لئے، شامل1[

کریں
5,824 486 243 224 112

اضافی خاندان3[ہر 
کے رکن کے لئے،3[

شامل کریں
6,288 691 346 319 160
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