
 

  

က  ျောင််းမ ျော်းပိတထ်ျော်းခ ိန်အတငွ််း  

 န်ုက ချော ပ်စ္စည််းမ ျော်းအတ ွ ် က ်းတစ္ဦ််း ျှင ်$ 365 အထ ိရယပူါ 

COVID-19 ကရျောဂါက  ျောင  ်က  ျောင််းမ ျော်းပိတထ်ျော်းခ ိန်တငွ ်က  ျောင််းတငွ ်အခမ   သို  မဟတု ်က ်းက ျှျော ထျော်းကသျော မန စ်္ျောနငှ  ်

ကန   ယစ်္ျော ရရိှသည  ်က  ျောင််းသျော်းရိှကသျော မိသျော်းစ္မု ျော်းအကန ြင်  ယခုကနရွျောသတီငွ ် န်ုက ချော ပ်စ္စည််းအတ ွ ်

 က ်းတစ္ဦ််း ျှင ်$ 365 ြုိ်းအထ ိရရိှနိငုပ်ါသည။် 

 

ဤြ ဒ်ရယအ်ျောဟျောရ အ  ိ ်းခံစ္ျော်းခွင  ်ိ ု ပ်ကရျောဂါက ်း- EBT (P- EBT) 

ဟကုခေါ် ပပီ်း ၎င််း ိ ုဆန်ဒကီယဂုိ စ္ရီငစ်္ုအတငွ််း က  ျောင််းကနရျောမ ျော်းစ္ွျောတငွ ်ယ-ူ

 ပန်စ္နစ္ ်ြင  ်စ္ျော်းစ္ရျောဝန်ကဆျောငမ်ှုမ ျော်း ဆ  ် ရ်ရိှမည အ် ပင ်မိသျော်းစ္မု ျော်း 

ရရိှမည ်ြစ္သ်ည။် 

 ျွန်ပ်ု P- EBT ခံစ္ျော်းခွင  ်ိ ုမညသ်ို  ရရိှမညန်ည််း။ 

CalFresh, Medi-Cal သို  မဟတု ်ကမွ်းစ္ျော်းကစ္ျောင က်ရှျော မ်ှု ခံစ္ျော်းခွင မ် ျော်းတငွ ်စ္ျောရင််းသငွ််းထျော်းကသျော က  ျောင််းသျော်းမ ျော်းသည ်P- EBT ကတ ်

တစ်ခုက  ုမေလ 25  ရကမ် ေ့တငွ ်စာတ ကုေ်ှတစ်ဆငေ့ ်အလ အုမလ ာကရ်ရှ ေညဖ်ြစ်သည။် ဤဝ မ်ဆာငေ်ှုေ ာျား ရရှ မ မသာ မက ာငျ်ားသာျား 

တစ်ဦျားသည ်၎ငျ်ားတ ု ေ့၏ကတက်  ုမေ 25  ရကမ် ေ့တငွ ်စာတ ကုေ်ှတစ်ဆငေ့ ်ေရရှ ပါက မက ျားဇ ျားဖပြု၍ (877) 328-9677 သ ု ေ့ြု ျ်ားမခေါ်ဆ ပုါ။ 

အခမ   သို  မဟတု ်က ်းက ျှျော ထျော်းကသျော က  ျောင််းအစ္ျော်းအစ္ျောမ ျော်း ရရိှကနကသျော က  ျောင််းသျော်းမ ျော်းသည ်ကမ  25 ရ က်န  တငွ ်စ္ျောတိ ုမှ်တစ္ဆ်င  ်

P- EBT  တတ်စ္ ်တ ်မရရိှပါ  ေ ေ တ ု ေ့ကတေ် ာျား ရရှ ရ  ်2020 ခနုစ်ှ၊ ဇွ လ် 30 ရကေ်တ ငုေီ် အွ လ် ငုျ်ားေှ မလ ာကထ်ာျားရေညဖ်ြစ်သည။် 

P- EBT  တက် ျှျော ထ်ျော်းရန်  ယွ ်ပူါသည။် 

ca.p-ebt.org သ ု ေ့ ဝငမ်ရာကပ်ါ 

သင ်မေျားခွ ျ်ား 5 ခုက  ုမဖြဆ ရုပါေည။် 

1) မက ာငျ်ားသာျားအေည ်2) မက ာငျ်ားသာျားမေွျားသကက ရာဇ် 3) မက ာငျ်ားသာျား၏ အ ေ်လ ပ်စာ 4) ေ ဘ သ ု ေ့ေဟတု ်အုပ်ထ  ျ်ားသ အေည၊် နငှေ့ ်                  

5) တကမ်ရာကမ် သညေ့မ်က ာငျ်ားအေည။် 

အသံ်ုး ပ ရ ယွပ်ါသည။် 

သင၏် P-EBT ကတက်  ုDebit Card က ေ့သ ု ေ့ သ ျုားပါ။ ေ သာျားစုေ ာျားသည ်

သတေ်ှတခ် ကက် ကုည်မီသာ မက ာငျ်ားသာျားတစ်ဦျားအတကွ ်က ုစ် ုဆ ငုေ် ာျား၊ 

လယသ်ောျားမ ျားေ ာျားနငှေ့ ်Walmart.com သ ု ေ့ေဟတု ်Amazon.com ေ ှအွ လ် ငုျ်ားေှ 

က ုပ်စစညျ်ားေှာဖခငျ်ား (ပ ု ေ့ခက ုက် န ငုသ်ည)် အတကွ ်အသ ျုားဖပြုရ  ်P-EBT ကတေ်ှာ $ 365 

ရရှ ေညဖ်ြစ်သည။် အ ေ်မထာငစ်ုတစ်စုလ င ်ကတတ်စ်ကတ ်ထတုမ်ပျား ေညဖ်ြစ်ပပီျား 

ကတမ်ပေါ်တငွ ်အကကျီားဆ ျုားကမလျားအေည ်ရ ုကန်ှ ပ်ထာျားေညဖ်ြစ်သည။် 

အခ ကအ်လကေ် ာျား ပ ေု ုရရှ ရ -် sdhunger.org/p-ebt | အွ လ် ငုျ်ားေမှလ ာကရ်  ်- ca.p-ebt.org| USDA သည ်တ ျ်ားတ ညေီ  အခငွေ့အ်မရျား ပ ေ့ပ ုျားမပျားသ  ဖြစသ်ည။် 

 

 

P-EBT နငှေ့ ်မက ာငျ်ားအစာျားအစာေ ာျားသည ်

အစ္ို်းရမှ န်ု  ခံသည  ်အက  ြုျားခ စာျားခွငေ့ေ် ာျား 

မဟတုသ် ြင  ်မရ ွှေ့မဖပာငျ်ားမ ထ ငုမ်ရျား 

အမဖခအမ အမပေါ် သကမ်ရာကေ်ညေ်ဟတုပ်ါ။ 

 


