िकनमेलस��ी सु झावह�



साहसी ब�ुहोस् । तपाईंले पिहले किह�ै नखाएका
उ�ादनह� ख�रद गनु�होस् । ती तरकारी, खानेकुरा
कसरी तयारी पान� भनेर िकसानलाई सोध्नुहोस् !



राम्रो र ताजा दे �खने तरकारी र फलफूल
छा�ुहोस् । ती धेरै नरम पिन छै नन् र अित कडा
पिन छै नन् भ�े कुरा सुिनि�त गनु�होस् ।



मोलमोलाइ गरे र ख�रद गनु�होस् । केही
उ�ादकह�ले श्रम िदवसपिछ बाँ की रहे को
उ�ादन मोलमोलाइ (सुपथ मू�मा) िबक्री गछ� न् ।
यस िहउँ दको लािग �ान, िफ्रज र भ�ारण गन�का
लािग थप टमाटर, मकै वा अ� तरकारीह� िकनी
राख्नुहोस् ।



अगािड नै योजना बनाउनुहोस् । फल (िशिशर
याम) आउँ दै गदा� छा� िमल्ने उ�ादन र स्थानह�
घट् दै जान्छन् । पिहले नै ठ�ा भयो भने अपे�ा
गरे भ�ा पिहले नै माक�ट ब� �न स�छ ।



�हाँ चाँडै पु�ुहोस् । तपाईंले िबहानको समयमा
राम्रो-राम्रो छानी-छानी पाउनु�नेछ ।



सानाितना झरी पऱ्यो भ�ै मा आफूलाई
नरो�ुहोस् ! ती स्थानह� पानी पदा� होस् या घाम
ला�ा होस्, खुला �ने छन् ।



आफूसँग भएका कुपनह� �ाद सिकनुअिघ नै
वा कुपन प्रयोग गन� सिकने स्थानह� ब�
�नुअिघ नै प्रयोग ग�रस�ुहोस् । कुपनह�को
�ाद अ�ोबर 31 मा सिकन्छ तर कुनै-कुनै
स्थानह� �ोभ�ा पिहले नै ब� �न्छन् ।



आफ्ना सबै कुपनह� प्रयोग गनु�होस् । तपाईंले
यसो गनु�भयो भने स्थानीय फाम�का प�रवारह�लाई
सहयोग िमल्छ ।



ताजा फलफूल र तरकारी
िकन खाने ?
हरे क िदन पाँ चदे �ख नौ पटक तरकारी र फलफूल
खानाले:

यो तपाईंको आहारमा िभटािमन, खिनज र फाइबर
समावेश गन� �ून �ालोरीयु� उपाय हो



तपाईमा मुटु रोग र �दय घातको जो�खम कम गन�
सक्छ



तपाईंले स्थानीय तहमा उ�ादन ग�रएका उ�ादनको
ताजापन ज�ो कहीँको उ�ादनमा पाउन स�ु�� !
अनलाइनमा �स्थ आहार स��ी सुझावह� यहाँ
पाउनुहोस्ः http://www.healthyinasnapvt.org/.

कुपन प्रयोग गरे र िन� कुराह�
ख�रद गन� िम�ै नः
जाम/जेली

साइडर

मह

बेक ग�रएका खा�व�ु

तयारी खा� व�ुह�

फूल/बोटिब�वा

मेपल उ�ादनह�

अ�ा

अचार

सुकाएको जिडबुटी

मासु

ड� े िसङ

गैर-खा� व�ुह� ज�ै सजावटमा प्रयोग �ने मकै वा
सजाइएको हलोिवन फस�

बाली
�ाउ
िसमी
बीट
(चुक�र)
�ाकबेरी
�ुबेरी
ब्रोकली

बाली उठाउने पात्रो

जुन जुलाई अग� से�े�र अ�ोबर



  





 
 


ब�ाकोभी
गाजर
काउली
मकै
काँक्रो
बैगन
लेटस
खरबुजा
�ाज
केराउ
खुसा�नी


 

 
 
  

 
 


आलु
फस�
मुला



ऐंसेलु
�बाब�
पालु�ो
�� बेरी
बख� �ुस






��स चाड�

तपाईक
ं ो स्थानीय फाम�स� माक�ट वा
फाम� स्�ा� जानुहोस् !
ताजा हावा र िमलनसार ���ह�को म�ा
िलनुहोस् । �हाँ बेिचने �ािद� उ�ादनह�
उ�ाउने िकसानह�लाई भेट्नुहोस् ।

गोलभेड
ँ ा




















िहउँ दे
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यो तपाईंले आफ्नो कुपन प्रयोग ख�रद गन� स�े
केही फलफूल र तरकारीको सूची पिन हो ।
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बाल तथा प�रवार िवभाग आिथ�क सेवा महाशाखा

VERMONT (भम��)

यो एक समान अवसर प्रदान गन� संस्था हो ।
�ानाकष�णः 3SquaresVT Farm To Family
280 State Drive, HC 1 South,
Waterbury, VT 05671-1020

काय�क्रम

प्रा� गनु�भएको एजे�ी वा िन� िनकायमा �रपोट� गनु�होस्ः
अ� प्रकारका उजुरीह� बजार प्रब�क, तपाईंले कुपन
http://dcf.vermont.gov/benefits/f2f मा रा�खएको USDA
दायर गन� त�रकाका बारे मा थाहा पाउन

कुपनको �ाद हरे क वष� अ�ोबर 31 मा समा�
�न्छ ।
कुपन िक�े वा बे�े जो कोही काय�क्रमको लािग
अयो� ठह�रन सक्छ र कानुनी कारबाही �न
स�े छ ।
िकसानह�ले कुपनबापत खुद्रा पैसा िफता� िदन
िम�ै न । यिद तपाईंले ख�रद गन� चाहे को व�ुको
मू� $6 भ�ा थोरै बढी छ भने कुपनको भाग खच�
गनु�भ�ा थप नगद ितनु� राम्रो �न्छ । आफूसँग
केही नगद िलएर आउनुहोस् !
कुपनह� ताजा फलफूल, ताजा तरकारी र भख�र
तयार पा�रएका ताजा जिडबुटीह� िक� मात्र
प्रयोग गन� सिकने छ । "ताजा" भनेको भख�रै
िटिपएको - काँ चो र प्रशोधन नगरी बेिचने हो ।
केवल सहभागी फाम�स� माक�ट र फाम� स्�ा�मा
मात्र कुपन प्रयोग गन� सिकन्छ ।

कुन खानेकुरा िक�े भ�े कुरा छनोट गन�मा
आफ्ना ब�ाह�लाई म�त गन� िदनुहोस् ।
उनीह�ले आफूले रोजेका फरक र �स्थ खाना
खाने स�ावना धेरै �न सक्छ ।

सबै उ�ादनह� घरमा बोकेर लान एउटा ठु लो, पुनः
प्रयोग गन� िमल्ने सिपङ �ाग िलएर आउनुहोस् !

कुपनह� यहाँ �रिडम गन� िमल्छ

Vermont (भम��)
Farm To Family
काय�क्रम

⇒ यस वष� कुपन �ीकार गन� �ीकृत स्थानह�को
सूची ।

DCF - आिथ�क सेवा महाशाखा

Farm To
Family

VERMONT

को िवभेद नगन� नीितस��ी कथनको पूण� पाठ हे नु�होस् ।

पहे ल
ँ ो र िनलो Farm To Family संकेतह� पो�
ग�रएका िवक्रेताह� खो��होस् ।

अिधकृत िवक्रेताह�







कुपनस��ी िनयमह�

अनुदानबाट स�ािलत छ । USDA मा िवभेदस��ी गुनासो
Farm To Family अमे�रकी कृिष िवभाग (USDA) को

⇒ िनि�त फलफूल र तरकारीह� सामा�तया
किहले उपल� �न्छ भ�े कुरा बताउने बाली
पात्रो ।
⇒ तपाईंका कुपनह� प्रयोग गन� िनयमह� (ज�ै,
कसरी, कहाँ , किहले र केका लािग)।
⇒ िकनमेलस��ी सुझावह� ।

USDA को िवभेद नगन� नीित

यस ब्रोसरमा िन� कुराह� समावेश ग�रएको छ:

मात्र खच� गन� सिकन्छ ।
ग�रन्छ । टोकन र कुपनह� तपाईंले प्रा� गरे को माक�टमा
ख�रदकता�ह�का लािग बोनस क्रप �ास कुपन पिन प्रदान
छ । सबै EBT माक�टह�मा 3SquaresVT
हो र माक�टमा िबक्री ग�रने कुनै पिन उ�ादन िक� सिकने
स�ु�न्छ । $5 टोकनह� EBT नगद खाताह�को लािग
बजारका कुनै पिन िवक्रेताले बे�े खा� पदाथ� िक�
$1 टोकनले 3SquaresVT काय�क्रमको लािग यो� र
बजारमा सामानह� िक�को लािग प्रयोग गन� स�ु�ने छ ।
�हाँ टोकन प्रा� गन� स�ु�नेछ जुन तपाईंले �हाँ को

Farm To Family कुपन प्रयोग गरे र तपाईंले
Vermont (भम��) का स्थानीय फाम�ह�मा
उ�ाइएका ताजा फलफूल र तरकारीह� िक�
स�ु�न्छ ।

2021 का कुपन ख�रदकता� ह�का
लािग जानकारी

क ा य � क्र म
FAMILY

िमल्छ । माक�टमा EBT/डे िबट काड� तािलका हे नु�होस् ।
अिधकां श माक�टह�मा Vermont EBT काड� प्रयोग गन�

FARM TO

Vermont (भम��) EBT काड�

VERMONT

