
ယခ စာသည ေ္အာက္ေ္ဖာ္္္ ပပါ အခကာ်ားရသည္ မွိသာ်ားစုမ်ာ်ားအတြက္ ရည္ရြယပါသည- ု ္ ်  ်  ွိ ္  ္

• 2020 ္ ပည္္  ္   ္စ္၊ မြလ  အတြက္ SNAP အစာ်ားေအသာက္ အက် ွိ  ်ားခံစာခခင္္   လကခံရရ ွိထာ်ားသည္္   

ေကလ်ားမ်ာ်ား။  

• 2019-20 Texas ပညာသင္္  ္စအ တြင္္်ား အခမဲ႔ သွို႔မဟုြ္ ေ္လ ်ာေ႔စ််ား 

ေ္က်ာင္္်ားေ္န႔လယစာအတြက္ အက်ံ  ္္်ားဝငသည္္   ေကလ်ားမ်ာ်ား။ 

• ေ္က်ာင္္်ားသာ်ား/သူအာ်ားလံ္ု္်ားအတြက္ အခမဲေ႔န႔လယစာေ္ကတ ်ားသည္္   

ေ္က်ာင္္်ားြစ္ေ္က်ာင္္်ားတြင္ ြက္ေ္ရာက္ေ္ေနသာ ေကလ်ားမ်ာ်ား (အသင္္်ားအဖဖဲ႔ အက်ံ္ ္်ားဝင ႈ 

ေ္ထာကပံေ႔ရ်ား သွို႔မဟုြ္ ေ္ထာကပံေ႔ရ်ား 2)။ 

သင္႔ေအန ဖင္္   အဆွိုပါ သြ ွြခ်က ်ာ်ားထဲမ  ြစခုကွိုပင္ မ ပည္္  မီပါက သင္႔ေအန ဖင္္   

ေ္အာက္ေ္ဖာ္္္ ပပါ အက် ွိ  ်ားခံစာ်ားခခင္္  မ်ာ်ားအတြက္ အက်ံ္ ္်ားဝင ရ ဟုြပါ။ 

ေ္လ်ားစာ်ားရပါေ္သာ မွိဘ သွို႔မဟုြ္ အုပထွိန္္်ားသူမ်ာ်ားခင္ာ်၊ 

သင္႔ေအန ဖင္္   စွိန္ေ္ခၚမႈရ ွိသည္္   ေအ္ ခေအနမ်ာ်ား  ္င  ္္   ေ္တြ႔ၾကံ္ ေ္နရသရ္ွို ကတ  ္္္ုပ္ွိ ု႔ 

နာ်ားလရလ်ကြ ွွိၿပီ်ား သင္႔အွိမ္ေ္ထာငစု ေအန ဖင္္   Texas Lone Star ကြ္ လကခံသည္္   ္ ဖန္႔ခ်သူီ 

မရသူ႔ထံကမဆွို အစာ်ား ေအသာက ်ာ်ား ဝယ္ူ ္ု ွ္ိငသည္္   ကမၻာ ကူ်ားစက္ပ္ေ္ရာဂါ အီလေကထ ရာနစ ္

အက် ွိ  ်ားခံစာ်ားခခင္္   လႊ္ဲေ္္ ပာင္္်ားမႈ (P-EBT) ကွို လကခံရရ ွိရန္ အရရအခ်င္္်ား္ ပည္္  မီသရ္ွို 

ေအၾကာင္္်ားၾကာ်ားလွိုပါသည္။ 

 

P-EBT သည္ $285 အထွိ ရ ွိသည္္   ြစႀကွိမသံ္ု္်ား အက် ွိ  ်ားခံစာ်ားခခင္္  ္  ဖစၿပီ်ား ယခုလွိ ု ေ္က်ာင္္်ားပွိြထ ာ်ားသည္္   

ကာလမ်ာ်ားအတြင္္်ား မွိသာ်ားစုမ်ာ်ားကွို ေ္ထာကပံ႔ ္ု ွ္ိငြ နအတြက္ EBT ကြ္ ြစခုကွို ထုြ္ေ္ပ်ားမည္ ္ ဖစပါသည္။  

 

2019-20 Texas ပညာသင္္  ္စအ တြင္္်ား အခမဲ႔ သွို႔မဟုြ္ ေ္လ ်ာေ႔စ််ား ေ္က်ာင္္်ားေ္န႔လယစာအတြက္ 

အက်ံ္ ္်ား ဝငသည္္   အသက္ 21 ေ္အာက္ ေကလ်ားမ်ာ်ား ္  ္င္္   ေ္က်ာင္္်ားသာ်ား/သူ အာ်ားလံ္ု္်ားအတြက္ အခမဲ႔ 

ေ္န႔လယစာ ေ္ကတ ်ားသည္္   ေ္က်ာင္္်ားြစ္ေ္က်ာင္္်ားတြင္ ြက္ေ္ရာက္ေ္ေနသာ ေကလ်ားမ်ာ်ား 

(အသင္္်ားအဖဖဲ႔ အက်ံ္ ္်ားဝင ႈ ေ္ထာကပံေ႔ရ်ား သွို႔မဟုြ္ ေ္ထာကပံေ႔ရ်ား 2) ေအန ဖင္္   P-EBT ကြြရ ွိရန္ 

အက်ံ္ ္်ားဝငပါသည္။ 

 



2020 ္ ပည္္  ္   ္စ္၊ မြလ  အတြက္ SNAP အက် ွိ  ်ားခံစာ်ားခခင္္  မ်ာ်ားကွို လကခံရရ ွိထာ်ားၿပီ်ား 2020 ္ ပည္္  ္   ္စ္၊ မြလ  

17 ရက္ေ္န႔တြင္ အသက္ 5 ္  ္စ္ ္  ္င္္   ၁၈ ္  ္စၾကာ်ား ေကလ်ားရ ွိသည္္   မွိသာ်ားစုမ်ာ်ားေအန ဖင္္   အဆွိုပါ 

ေကလ်ားမ်ာ်ား အတြက္ ေ္လ ်ာကထ ာ်ားရန္ မလွိပုါ။ အဆွိပုါ မွိသာ်ားစုမ်ာ်ားအတြက္ P-EBT အက် ွိ  ်ားခံစာ်ားခခင္္  မ်ာ်ားကွို 

၎ြွို႔၏ လကြ ွွိ Lone Star ကြ္ ထဲတြင္ ေ္မလ 22 ရက္ေ္န႔တြင္ ထည္္  ေ္ပ်ားထာ်ားမည္္ ဖစသည္။ 

အ ခာ်ားလုပ္ေ္ဆာငြန္ မလွိုပါ။   

 

2019-20 ပညာသင္္  ္စအ တြင္္်ား အခမဲ႔ သွို႔မဟုြ္ ေ္လ ်ာေ႔စ််ား ေ္န႔လယစာ လကခံရယူရန္ 

အက်ံ  ္္်ားဝငသည္္   အသက္ 21 ္  ္စထက္ ေမက်ာ္္ေ္သာ ေကလ်ားမ်ာ်ား ရ ွိသည္္   မွိသာ်ားစုမာ််ားေအန ဖင္္   P-EBT 

ေ္လ ်ာကထ ာ်ားရန္ လွိုအပပါသည္။ (၎ြွို႔ထဲတြင္ 2020 ္ ပည္္  ္   ္စ္၊ မြလအတြက္ SNAP အက် ွိ  ်ားခံစာ်ားခခင္္  မ်ာ်ား 

လကခံရရ ွိထာ်ားၿပီ်ား အသက္ 5 ္  ္စ္ေ္အာက္ ္  ္င္္   အသက္ 19 ္  ္စ္ ္  ္င္္   21 ္  ္စၾကာ်ား ေကလ်ားမ်ာ်ား 

ရ ွိသည္္   မွိသာ်ားစုမ်ာ်ား ပါဝငပါသည။္) အဆွိုပါမွိသာ်ားစုမ်ာ်ားေအန ဖင္္   P-EBT အက် ွိ  ်ားခံစာ်ားခခင္္  မ်ာ်ားကွို တအနလွိုင္္်ားမ  

ေ္လ ်ာကထ ာ်ားရမည္္ ဖစသည္။ အရည္ အခ်င္္်ား္ ပည္္  မီသည္္   မွိသာ်ားစုမ်ာ်ားေအန ဖင္္   ခြနလ ပထမပတ္ြ္င္ P-EBT 

ေ္လ ်ာကလ ႊ္ာလင္႔ခ္ ပါသည္္   အီ်ားေ္မ်ားလ္ ြစ္ေ္စာင္ွို လကခံရရ ွိမည္္ ဖစသည္။ သင္႔ေအန ဖင္္   2020 

္ ပည္္  ္   ္စ္၊ ခြနလ 30 ရက္ေ္န႔ထွိ ေ္လ ်ာကထ ာ်ား ္ ္ု ွ္ိင ည္္ ဖစသည္။ အြည္္ ပ ၿပီ်ားသည္္  ္င္္   ြစၿပွိ  ငနက္ P-

EBT ကြ္ ြစခုကွို သင္႔အွိမ္ေ္ထာငစုထံ စာြွိုက ွ ြစဆင္႔ ေ္ပ်ားပွို႔တသာ်ားမည္္ ဖစသည္။ 

 

ေ္လ ်ာကထ ာ်ားသည္္   လုပငန္္်ားစဥ္ ္  ္င္္   သင္္ ဖည္္  တသင္္်ားရမည္္   အခ်ကအလက ်ာ်ားကွို သွိလွိုပါက 

ေ္က််ားြူ်ား္ ပ ၿပီ်ား “P-EBT အတြက္ ဘယလ ွိုေ္လ ်ာကထ ာ်ားရမလဲ” ဆွိုသည္္   လက္မ္္်ားစာေ္စာင္ွို ၾကည္္  ၿပီ်ား 

လုပ္ေ္ဆာငပါ။ 

 

သင္႔ေအန ဖင္္   သင္၏ P-EBT အစာ်ားေအသာက္ အက် ွိ  ်ားခံစာ်ားခခင္္  မ်ာ်ားကွို အသံ္ု္်ား္ ပ ရာတြင္ 

ထုြ္ေ္ပ်ားသည္္  ေ္န႔မ  ြစ္္  ္စ္ သက္မ္္်ား ရ ွိမည္္ ဖစသည္။ P-EBT အက် ွိ  ်ားခံစာ်ားခခင္္  မ်ာ်ားကွို 

လႊ္ဲေ္္ ပာင္္်ားလွို႔ မရပါ။ 

 

ယခု အက် ွိ  ်ားခံစာ်ားခခင္္  သည္ အကူအညီ္ ဖစလွိမ္႔မရဟု ကတ  ္ု္္ပ္ွိ ု႔ ယံ္ုၾကရပါသည္။ ထပ ံသွိရ ွိလွိုသရ ်ာ်ား 

ရ ွိပါက ေ္က််ားြူ်ား္ ပ ၿပီ်ား hhs.texas.gov/PEBT တြင္ ဝင္ေ္ရာက္ေ္လ႔လာပါ။ ေ္လ ်ာကထ ာ်ားခ် ွိန္္ ဖစသည္္   ခြနလ 

အတြင္္်ား P-EBT ေ္ခၚဆွိုမႈ စငာ္ြစခုကွို ထာ်ားရ ွိေ္ပ်ားတသာ်ားမည္္ ဖစသည္။ သင္႔ထံသွို႔ ကတ  ္္္ုပ္ွိ ု႔ 

ေ္ပ်ားပွို႔လွိုကသ ည္္   ေ္လ ်ာကလ ႊ္ာလင္႔ခပါ အခ်ကအလက ်ာ်ားထဲတြင္ ဖုန္္်ားနပံါြ္ ထည္္  ေ္ပ်ားထာ်ားပါသည္။ 




