
P-EBT က ို မည္ ို႔ ေးလ  ွ်ာက္ွ်ာားရမညနည္းား 

ကမၻွ်ာာ့ကပ္ေးရွ်ာဂါ အီလေက္ရွ်ာနစ္ အက   ားခံစွ်ာားခခင္း ာ့ လႊး ေးး ပွ်ာင္းားမႈ (P-EBT) ဆ ိုသည္မွ်ာ မ သွ်ာားစိုမ ွ်ာား 

အစွ်ာား ေအသွ်ာက္ ဝယ္ယူႏး းိုင္ငြင္း ာ့ရ  သည္း ာ့ တစႀက မ္ံးိုးား အက   ားခံစွ်ာားခခင္း ာ့း ဖစပါသည္။ 

P-EBT အတတက္ ေးအွ်ာက္ေးဖွ်ား္း ပပါ သတ္မတြ က္ ွ်ာားထ က တစြိုခိုက ို း ပည္း ာ့မီသည္း ာ့ မည္ည္း ာ့မ သွ်ာားစို မဆ ို 

အက်ံး းားဝငပါသည္-  

• 2019-2020 ပညွ်ာသင္းူႏး စအ တတင္းား Texas ရ   ေးက ွ်ာင္းားတတင္ အခမ ႔ သ ို႔မဟိုတ္ ေးလ  ွ်ာာ့ေးစ ား 

ေးန႔လယစွ်ာ အတတက္ အက်ံး းားဝင္ည္း ာ့ အသက္ 21 းူႏး စ္ေက္က ွ်ား္ေးသွ်ာ 

ေးက ွ်ာင္းားသွ်ာားေးက ွ်ာင္းားသူမ ွ်ာား။ 

• 2020 း ပည္း ာ့းူႏး စ္၊ မတလအတတက္ SNAP အစွ်ာားေအသွ်ာက္ အက   ားခံစွ်ာားခခင္း ာ့ လကြံရရ  ထွ်ာားသည္း ာ့ 

အသက္ 5 းူႏး စ္မ 18 းူႏး စ္ အတတင္းားရ  သည္း ာ့ ေကလားမ ွ်ာား၊ 

• ေးက ွ်ာင္းားသွ်ာား/သူ အွ်ာားလံးိုးားအတတက္ အခမ ႔ ေးန႔လယစွ်ာေးပားသည္း ာ့ 

ေးက ွ်ာင္းားသ ို႔တက္ေးရွ်ာက္ေးေနသွ်ာ ေကလားမ ွ်ာား (အသင္းားအဖဖ ႔ အက်ံး းားဝငႈ္ ေးထွ်ာကပံေ႔ရား 

သ ို႔မဟိုတ္ ေးထွ်ာကပံေ႔ရား 2)။ 

အြန္လ ိုင္း ေးလ  ွ်ာက္္ႊးွ်ာတစ္ေးစွ်ာင္လ ို မည္သူက္ း ဖည္း  အြင္း ရမည္နည္း ။  

• 2020 း ပည္း ာ့းူႏး စ္၊ မတလ  အတတက္ SNAP အက   ားခံစွ်ာားခခင္း ာ့မ ွ်ာား လကြံရရ  း ခင္းား မရ  သည္း ာ့ မ သွ်ာားစိုမ ွ်ာား 

းူႏး င္း ာ့ အခမ ႔ သ ို႔မဟိုတ္ ေးလ  ွ်ာေ႔စ ား ေးန႔လယစွ်ာအတတက္ အက်ံး းားဝင္ည္း ာ့ ေကလားမ ွ်ာား 

သ ို႔မဟိုတ္ ေးက ွ်ာင္းားသွ်ာား/သူ အွ်ာားလံးိုးားအတတက္ အခမ ႔ ေးန႔လယစွ်ာေးပားသည္း ာ့ 

ေးက ွ်ာင္းားသ ို႔တက္ေးရွ်ာက္ေးေနသွ်ာ ေကလားမ ွ်ာား။ 

• 2020 း ပည္း ာ့းူႏး စ္၊ မတလ  အတတက္ SNAP အက   ားခံစွ်ာားခခင္း ာ့မ ွ်ာားက ို လကြံရရ  သည္း ာ့ အသက္ 5 

းူႏး စ္ေးအွ်ာက္ ေကလား းူႏး င္း ာ့/သ ို႔မဟိုတ္ 2020 း ပည္း ာ့းူႏး စ္၊ မတလ  17 ရက္ေးန႔တတင္ အသက္ 19 

းူႏး စ္ းူႏး င္း ာ့ 21 းူႏး စၾကွ်ာား ေကလားရ  သည္း ာ့ မ သွ်ာားစိုမ ွ်ာား။ 

ေးလ  ွ်ာက္္ႊးွ်ာတင္ငသင္း ရန္ မလလိုြမူ ွ်ာ ။  

• 2020 း ပည္း ာ့းူႏး စ္၊ မတလ  အတတက္ SNAP အက   ားခံစွ်ာားခခင္း ာ့မ ွ်ာား လကြံရရ  ထွ်ာားၿပီား 2020 း ပည္း ာ့းူႏး စ္၊ 

မတလ  17 ရက္ကြ င္ အသက္ 5 းူႏး စ္မ 18 အၾကွ်ာား ေကလားရ  သည္း ာ့ မ သွ်ာားစိုမ ွ်ာား။ အက   ားခံစွ်ာားခခင္း ာ့မ ွ်ာားက ို 

သင္၏ တညဆ  SNAP ကတ္ ထ သ ို႔ ေးမလ 22 ရက္ေးန႔က ထည္း ာ့တသင္းားၿပီား း ဖစပါသည္။ အ ခွ်ာား 

ေးဆွ်ာင္ငြကစရွ်ာ မလ ိုပါ။ 



မည္သလို႔ ေးလ  ွ်ာက္္ွ်ာ ရမည္နည္း ။ 

• ေးက ွ်ာင္းားေအန ဖင္း ာ့ သင္႔ထံသ ို႔ ခြနလ ေအစွ်ာပ ိုင္းားတတင္ ေးလ  ွ်ာက္ွ်ာားရမည္း ာ့ လင္႔ခ္ ို အီားေးမားလ္ 

ေးပားပ ို႔ တသွ်ာားမည္ း ဖစ္ည္။ အဆ ိုပါေးလ  ွ်ာကလ ႊးွ်ာသည္ 2020 း ပည္း ာ့းူႏး စ္၊ ခြနလ 30 ရက္ေးန႔ထ  

ခဖင္း ာ့လ စ္ည္ း ဖစ္ည္။ 

• သင္႔ေအန ဖင္း ာ့ SNAP အက   ားခံစွ်ာားခခင္း ာ့မ ွ်ာားက ို ရရ  ထွ်ာားၿပီား သင္႔ေကလားသညလည္းား P-EBT အတတက္ 

အတည္း ပ း ခင္းားခံရပါက Texas း ပညနယ္ က န္းားမွ်ာေးရား းူႏး င္ လူ႔ခစမ္းားအွ်ာား ဝန္ေးဆွ်ာငႈ္မ ွ်ာား 

ဌွ်ာန (HHS) ေအန ဖင္း ာ့ သင္၏ လကြ မ  Lone Star ကတ္ိုး ႔ ရံပံးိုေးခင ထည္း ာ့ေးပားတသွ်ာားမည္း ဖစ္ည္။ 

သင္႔ေအန ဖင္း ာ့ လကြ မ တတင္ SNAP အက   ားခံစွ်ာားခခင္း ာ့မ ွ်ာားက ို မရ  ေးေနသားပါက HHS ေအန ဖင  ္း ာ့ 

အက   ားခံစွ်ာားခခင္း ာ့မ ွ်ာား ထည္း ာ့ ေးပားထွ်ာားသည္း ာ့ P-EBT ကတ္ တစြိုက ို သင္႔ထံ 

ေးပားပ ို႔တသွ်ာားမည္း ဖစပါသည္။ 

ေးလ  ွ်ာက္္ႊးွ်ာက္လို း ဖည္း  အြင္း ရွ်ာအတင္ မလြွ်ာ စိုမ ွ်ာ ေြန ဖင္း   မည္သည္း   ြခ က္အလက္  ွ်ာ က္လို 

း ဖည္း  ရမည္နည္း ။  

ေးလ  ွ်ာကလ ႊးွ်ား ဖည္း ာ့တသင္းားရွ်ာတတင္ ေးလ  ွ်ာက္ွ်ာားသည္း ာ့ ေကလား းူႏး င္း ာ့ မ ဘ တစ္္ီားခ င္းားစီ၏ 

အခ ကအလက္ ွ်ာားက ို း ဖည္း ာ့ရမည္။ း ဖစ္းူႏးိုး ငမ္   အခ ကအလက္ မ ွ်ာားမ ွ်ာား း ဖည္း ာ့တသင္းားရန္ ေအရားႀကီားပါသည္။ 

ေးလ  ွ်ာကလ ႊးွ်ား ဖည္း ာ့တသင္းားရွ်ာတတင္ ေးအွ်ာက္ေးဖွ်ား္း ပပါ အခ ကအလက္ ွ်ာား လ ိုအပပါသည္-  

• အ မ္ေးထွ်ာငစို္ီားစီား၏ အမည္ ပထမစွ်ာလံးိုးား  

• အ မ္ေးထွ်ာငစို္ီားစီား၏ အမည္ ေးနွ်ာကဆ ံးိုးား စွ်ာလံးိုးား  

• အ မ္ေးထွ်ာငစို္ီားစီား၏ ေးခမားသကၠရွ်ာြ္ 

• အ မ္ေးထွ်ာငစို္ီားစီား၏ က ွ်ာား/မ  

• အ မ္ေးထွ်ာငစို္ီားစီား၏ စွ်ာပ ို႔လ ပစွ်ာ 

• ေကလား၏ အမည္ ပထမစွ်ာလံးိုးား 

• ေကလား၏ အမည္ ေးနွ်ာကဆ ံးိုးားစွ်ာလံးိုးား 

• ေကလား၏ က ွ်ာား/မ 

• ေကလား၏ ေးခမားသကၠရွ်ာြ္ 

• ေးက ွ်ာင္းား ခရ ိုင္ အမည္ 

• ေးက ွ်ာင္းား အမ   ားအစွ်ာား (အစ ိုားရ၊ ပိုဂၢလ က၊ ခ ွ်ာတွ်ာ သ ို႔မဟိုတ္ အ ခွ်ာား)  



ေးအွ်ာက္ေးဖွ်ား္း ပပါ အခ ကအလက္ ွ်ာားသည္ ေကလားတစ္္ီားခ င္းားစီ၏ ေးလ  ွ်ာကလ ႊးွ်ား ဖည္း ာ့း္တသင္းားရွ်ာတတင္ 

ေးင္ရားခ ယ္ းူႏးိုး င္ည္-  

• ေကလား၏ အမည္ အလယစွ်ာလံးိုးား 

• ေကလား၏ လူမႈ ဖူလံးိုေးရား နပံါတ္ 

• ေးက ွ်ာင္းား ID #  

o ယခိုသကြ မ္းားသည္ သင္ေ႔က ွ်ာင္းား သ ို႔မဟိုတ္ ခရ ိုေငအပၚမူတညၿပီား ေးး ပွ်ာင္းားလ ူႏးိုး င္ည္း ာ့ 

အတတက္ ၎က ေးက ွ်ာင္းားသွ်ာား/သူ ID သ ို႔မဟိုတ္ နယ္ေးး မ ID က ို ရညညႊန္းားးူႏး းိုငပါသည္။ 

သင္႔ေအန ဖင္း ာ့ နပံါတ္ ို သင္႔ေကလား၏ ရီပ ို႔ကတ္ေးပၚတတငလည္းားေးကွ်ာင္းား၊ 

ေးက ွ်ာင္းားသွ်ာား/သူ သ ို႔မဟိုတ္ မ ဘ ဝကစွ်ာမ က္းူႏး းွ်ာတတငလည္းားေးကွ်ာင္းား သ ို႔မဟိုတ္ 

သင္႔ေကလားအွ်ာား ေးမားး မန္းားး ခင္းား း ဖင္း ာ့လည္းားေးကွ်ာင္းား သ ရ  ူႏးိုး ငပါသည္။ 

ေးလ  ွ်ာက္္ႊးွ်ား ဖည္း  ပလို႔ ြဆငသင္႔ ဖစၿပီလွ်ာ ။ 

ေးလ  ွ်ာကလ ႊးွ်ား ဖည္း ာ့တသင္းားရမည္း ာ့ လင္႔ခ္ က ို 2020 း ပည္း ာ့းူႏး စ္၊ ခြနလ ပထမပတ္ မ  ခြနလ 30 ရက္ေးန႔ထ  

ခဖင္း ာ့လ စ္ေးပား မည္း ဖစ္ည္။ အက်ံး းားဝင္ည္း ာ့ မ သွ်ာားစိုမ ွ်ာားေအန ဖင္း ာ့ ၎တ ို႔၏ ေးက ွ်ာင္းားထံမ  P-EBT 

ေးလ  ွ်ာက္ွ်ာားူႏးိုး င္ည္း ာ့ လင္႔ခ္ ို လကြံရရ  မည္း ဖစ္ည္။  

ြင္႔ေြန ဖင္း   P-EBT း း င္း  ပတသက္ၿပီ  ေးမ း မန္း စရွ်ာမ ွ်ာ  ရ လပါြလွ်ာ ။ 

ေးနွ်ာက္ပ္ လ ိုေးသွ်ာ အခ ကအလက္ ွ်ာားအတတက္ ေးက ားြူားး ပ ၿပီား hhs.texas.gov/PEBT သ ို႔ ဝင္ေးရွ်ာက္ 

ေးလ႔လွ်ာပါ။ P-EBT ေးခၚဆ ိုမႈစငြွ်ာတစြိုက ို ေးလ  ွ်ာကလ ႊးွ်ာတင္ငင္္းားးူႏးိုး င္ည္း ာ့ ကွ်ာလ ဖစ္ည္း ာ့ ခြနလတတင္ 

ထွ်ာားရ  ေးပားမည္း ဖစ္ည္။ သင္ေ႔က ွ်ာင္းားက သင္႔ထံသ ို႔ ေးပားပ ို႔လ ိုက္ည္း ာ့ ေးလ  ွ်ာကလ ႊးွ်ာလင္႔ခ္ 

တတငပါရ  သည္း ာ့ အခ ကအလက္ ွ်ာားထ တတင္ ဖိုန္းားနပံါတ္ ို ထည္း ာ့ေးပားတသွ်ာားမည္း ဖစ္ည္။ 
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