
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

विद्यार्थीहरू २०२१-२२ स्कूल िर्षको लावि P-EBT पाउन योग्य छन ्यवि विनीहरू: 

नि:शलु्क र कम मूल्यको स्कूल भोजि काययक्रममा साइि अप गरेका छि ्

र 

स्कूलमा आएर पढ्ि ेकाययमा कोनभड-सम्बनधित समस्याका कारण अवरोि भएको छ भिे (जस्तै लगातार रूपमा ५ स्कूलमा अिपुनस्िनत हुि ु

वा कक्षा बधद हुि।ु)  

अवििािक पोर्षल* मा िएर िपाईको बच्चाले P-EBT को पैसा पाइरहेको छ वक छैन 

जााँच िननषहोस ्cutt.ly/pebtportal 

तपाईलें आफ्िो बच्चा बेिेनिट पाउि योग्य छ नक छैि र यनद छ भिे कनत पाउँछ सो हिेय सक्िहुुधछ। 

यस पोटयलले केिल भकु्तािी गिय शरुु गररएका नववरण दखेाउँदछ। २०२१-२२ स्कूल वर्यको लानग ३ भकु्तािी अवनिहरू छि:् 

- भकु्तािी १: सेप्टेम्बर-िोभेम्बर २०२१ बाट छुटेका खािाहरू समावेश गदयछ: बेिेनिटहरूलाई जिू मनहिाको अध्यमा 

काडयहरूमा पोस्ट गररएको छ। 

- भकु्तािी २: नडसेम्बर-िेब्रअुरी २०२२ बाट छुटेका खािाहरू समावेश गदयछ: बेिेनिटहरूलाई जलुाई मनहिाको मध्यमा काडयहरूमा 

पोस्ट गिय शरुू गररयो। 

- भकु्तािी ३: माचय-मे २०२२ बाट छुटेका खािाहरू समावेश गदयछ: बेिेनिटहरूलाई अगस्ट नतर पोस्ट गिय सरुु हुिेछ। 

*नोट, यो पोटटल मोबाइलमा चल्दनै। 

 

 

 

 

 

 

 

अको साइडमा समस्या समािािका सझुावहरू हिेुयहोस।् 

महामारी इलेक्ट्रोवनक बेवनविर् रान्सिर (P-EBT) ले कोविडका कारण विद्यालयमा छन रे्को खानाको पूविष िनष 

पररिारलाई खाना वकन्ने पैसा विन्छ। 

 

P-EBT बेिेनिटहरूलाई तपाईकंो SNAP EBT काडय वा गत वर्यको P-EBT काडयमा रानखिेछ। यनद तपाईकंो बच्चा भखयरै पाउि 

योग्य भएको छ र SNAP मा समावेश छैि भिे, तपाईलंाई P-EBT काडय मेल द्वारा पठाइिेछ। 

यनद तपाईसँंग गत वर्यको P-EBT काडय छैि भिे, तपाईलें पोटयल मािय त एउटा ियाँ माग गिय सक्िहुुधछ। 

PA सू्कलका बच्चाहरूका  

लागि 

P-EBT 

https://cutt.ly/pebtportal


याि िननषहोस!् 

स्कूलको खानाको लावि िपाईकंो बच्चाले साइन अप िरेको छैन िने के हुन्छ? 

र्थप जानकारीको लावि: 

justharvest.org/pebt-faq मा जाननहोस ्

यवि केवह समस्या ियो िने के िने: 

यनद तपाईकंो बच्चाको P-EBT बेिेनिटमा कुिै समस्या छ भिे तपाईलें निम्ि कुरा गिय सक्िहुुधछ: 

P-EBT को हटलाइि 484-363-2137 मा कल गिुयहोस।् तपाईलें कल गदाय निम्ि जािकारीलाई िनजकै राख्िहुोस:् 

तपाईकंो बच्चा(हरू) को िाम  

बच्चा(हरू) को जधम नमनत(हरू) 

नतिीहरू पढ्ि ेस्कूल वा स्कूल नजल्ला  

सम्पकय  िोि िम्बर 

सम्पकय  इमेल ठेगािा  

हालको मेनलङ ठेगािा 

समस्याको संनक्षप्त नववरण 

कोनभड-१९ को कारणल ेगदाय तपाईकंो बच्चा स्कूल िआएका निनित नदिहरू। 

DHS P-EBT सोिपछु िारम मािय त https://tinyurl.com/PEBTproblemPAमा आफ्िो नजज्ञासा राख्िहुोस।् कृपया िारममा सकेसम्म 

िेरै जािकारी भिुयहोस।् 
 

तपाई ंअझ ैपनि गमी मनहिामा खािा पाउि सक्िहुुधछ र  P-EBT प्राप्त गिय सक्िहुुधछ।  

P-EBT प्राप्त गिायल ेइवमगे्रशनको  नस्िनतमा कुिै असर गदिै। 

स्वास््य उपचार र खाद्य सहायता प्राप्त गिायले इवमगे्रशन  नस्िनतमा कुिै असर गदिै। 
 

 

PA ले आफ्िो गमीयामको P-EBT योजिा USDA द्वारा स्वीकृत गराउि काम गरररहकेो छ र ती बेिेनिटहरूलाई जाडोयाममा जारी 

गराउि चाहधछ। 

यनद तपाईलें नि:शलु्क वा घटाइएको-मलू्य भोजि (FRP) को लागी साइि अप गिुयभएको निएि भिे, तपाईलें बेिेनिटहरू निताय पाउि 

सक्िहुुधि। तर पनि आवेदि भिुयमा िाइदा छ! 

तपाईलें यो आवेदि आफ्िो स्कूलमा गएर वा: compass.state.pa.us मा सकेसम्म चाँडो भिुयहोस।् यनद तपाईलें अिस्र् ३१ मा आवेदि 

नदिभुयो भिे, तपाईलें गमी मनहिाको P-EBT को भकु्तािी यनह जाडो मनहिामा पाउि सक्िहुुधछ। 

http://www.justharvest.org/pebt-faq
https://tinyurl.com/PEBTproblemPA
https://www.compass.state.pa.us/compass.web/Public/CMPHome
Nathan Milholin
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