
Get help buying food 
while schools are closed
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اسکول بند ہو�� � دوران کھانا 
خ��د�� م�� مدد حاصل ک��ں

URDU

(P-EBT) پینڈمنک الیکٹرانک بینیفٹ ٹرانسفر

یہ پروگرام (P-EBT) اسکو� �چوں وا� ان خاندانوں � ل�� �� جو 
کہ 2020-2019 تعل�� سال � دوران مفت �ا �م ق�مت وا� اسکو� 

کھا�� � اہل تھ�

اس پروگرام � �ار� م�� م��د معلومات 
 (HHSC) ��ڻ�کساس ہ�لتھ اینڈ ہیومن �و

� جانب � آن الئن hhs.texas.gov/پر 
pebt دس��اب ��

P-EBT � ذر�عہ خاندانوں کو ا�ک �ار م�� �� �چہ 285$ �ا نقد فائدە حاصل ہو�ا جو کہ مفت �ا �م 
ق�مت وا� اسکول � کھا�� �ا اہل ہو۔

۔ فوائد لون اسڻار �ارڈ �ا ڻ�کساس  ، ل�کن یہ ان� اصولوں پر عمل کرتا �� P-EBT SNAP نہ�� ��
، �ال�ل SNAP فوائد  ڻ�کس P-EBT �ارڈ پر آ�� ہ�� اور انہ�� �ف کھا�� پر خ�چ ک�ا جا سکتا ��

� ط�ح۔

5-18 سال � عمر � �چوں وا� خاندان جن کو پہ� � مارچ م�� SNAP مل ر�ا تھا، وە خود �خود 
۔

�
۔ موجودە لون اسڻار �ارڈوں پر 22 م�� تک فنڈز دس��اب ہو جائ�� �

�
P-EBT م�� درج ہو جائ�� �

وە خاندان جنہ�� مارچ م�� SNAP نہ�� مال ل�کن ان � گھر م�� ا�� ب�� موجود ہ�� جو کہ 
، انہ�� 1 جون � اس پروگرام � ل�� آن  اسکول م�� مفت �ا �م ق�مت واال کھانا �ا�� � اہل ہ��
کٹ 31 م�� تک اہل خاندانوں کو درخواست �ا ا�ک  ۔ اسکول ڈس��

�
الئن درخواست دی�� ہو�

۔ فوائد ا�ک ڻ�کساس � P-EBT �ارڈ 
�

لنک اور پروگرام � �ار� م�� م��د معلومات بھ�ج�� �
۔

�
پر حاصل ہوں �

  ، تمام 21 سال تک � عمر وا� ب�� جو مفت �ا �م ق�مت وا� اسکول � کھا�� � اہل ہ��
۔  وە اپ�� ام�گ��شن � حی��ت � قطع نظر، P-EBT فوائد حاصل کر�� � ب� اہل ہ��

ان فوائد کو حاصل کر�� � ک� خاندان � ام�گ��شن 
۔

�
� حی��ت متاثر نہ�� ہو�
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