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ေမးေလ့ ိေသာ ေမးခွနး်များ ကမာက့ပ်ေရာဂါကာလ 

ကေလးေစာင့ေ် ာက်ေရး EBT (P-EBT)  

င့ ်ေ ရွာသ ီကေလးေစာင့ေ် ာကေ်ရး P-EBT (** အသစ)် 

2021-2022 ပညာသင် စ် (ဩဂတ်လ 5 ရက်၊ 2022 ခ စ်)  

 

  
ေမးခွန်း 1- ကေလးေစာင့ေ် ာက်ေရး P-EBT က ဘာလ။ဲ  

အေြဖ- ၎ငး်သည ်COVID-19 ကမာ့ကပ်ေရာဂါကာလအတွငး် အသက် 6 စ်ေအာက် 

ကေလးများ ိသည့ ်အိမ်ေထာငစ်များကိ ကညေီပးရန ်ဗဟိအစိးရက ခွင့ြ်ပ ေပးထားသည့ ်ယာယီ 

အစားအစာ အကျိ းခံစားခွင့တ်စ်ခ ြဖစ်ပါသည်။  

  
ေမးခွန်း 2- မည်သက ကေလးေစာင့ေ် ာက်ေရး P-EBT အကျိ းခံစားခွင့မ်ျားအတကွ ်

သတမ်တခ်ျက်မီပါသလဲ။  

အေြဖ- 3SquaresVT အကျိ းခံစားခွင့မ်ျား လက်ခံရ ိေနသည့ ်အသက်ေြခာက် စ်ေအာက် 

ကေလးများ ိေသာ ဗားေမာင့ ်အိမ်ေထာငစ်များ။ ကေလးေစာင့ေ် ာက်ေရး P-EBT 

အကျိ းခံစားခွင့မ်ျားကိ သတ်မတ်ချက်မေီသာ အမိ်ေထာငစ်များထံသိ ့ စက်တငဘ်ာလ 2021 မစ ပီး 

ဇွနလ် 2022 အထ ိလစ လတိငး် ထတ်ေပးသွားပါမည။်  

  
ေမးခွန်း 3- ကေလးေစာင့ေ် ာက်ေရး P-EBT အကျိ းခံစားခွင့က် ဘယ်ေလာက်လ။ဲ  

အေြဖ- ကေလးေစာင့ေ် ာက်ေရး P-EBT အကျိ းခံစားခွင့သ်ည် စက်တငဘ်ာလ 2021 မ ဇနန်ဝါရီလ 

2022 အထ ိတစ်လလင ်$32.31 ြဖစ်ပါသည်။ 2022 ခ စ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလမ ဇွနလ်အတွက် 

နး်ထားသည ်တစ်လလင ်ကေလးတစ်ဦးအတွက် $33.55 ြဖစ်ပါသည။်  

  
ေမးခွန်း 4- ေ ရွာသ ီကေလးေစာင့ေ် ာကေ်ရး P-EBT အကျိ းခံစားခွင့က် ဘယ်ေလာက်လ။ဲ  

အေြဖ- ေ ရွာသ ီကေလးေစာင့ေ် ာက်ေရး P-EBT အတွက် စစေပါငး် အကျိ းခံစားခွင့သ်ည ်

ကေလးတစ်ဦးလ င ်$391 ြဖစ်ပါသည။် ပံမနလ်စ  ကေလးေစာင့ေ် ာက်ေရး 
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အကျိ းခံစားခွင့် င့မ်တဘ ဲေ ရွာသ ီကေလးေစာင့ေ် ာက်ေရး P-EBT အကျိ းခံစားခွင့သ်ည ်ဇလိငလ် င့ ်

သဂတ်လ ေ ရွာသီလ စ်လလံး ပါဝငသ်ည့ ်တစ်ကိမ်စာ နး်ထားအြပတ် အကျိ းခံစားခွင့ ်ြဖစ်ပါသည်။ 

  
ေမးခွန်း 5- ကေလးေစာင့ေ် ာက်ေရး P-EBT အကျိ းခံစားခွင့က် ိဘယ်အချိန်မာ ထတေ်ပးမာလ။ဲ  

အေြဖ- အကျိ းခံစားခွင့မ်ျား၏ ပထမအေကျာ ့(စက်တငဘ်ာလ 2021 – ဇနန်ဝါရီလ 2022 အတွက်) 

က ိဇွနလ် 2022 အေစာပိငး်တွင ်ထတ်ေပးပါမည။် P-EBT ကေလးေစာင့ေ် ာက်ေရး 

အကျိ းခံစားခွင့အ်တွက် သတ်မတ်ချက်မေီသာ ကေလးများသည် အိမ်ေထာငစ်က 3SquaresVT 

အကျိ းခံစားခွင့မ်ျား လက်ခံရ ိသည့ ်လတိငး်အတွက ်စက်တငဘ်ာလမ ဇနန်ဝါရီလအထ ိ

အကျိ းခံစားခွင့လ်များတွင ်တစ်ကိမ်စာ ေပးေငကွိ လက်ခံရ ိပါမည။် 

 
2022 ခ စ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလမ ဇွနလ်အထ ိအကျိ းခံစားခွင့မ်ျားကိ စက်တငဘ်ာလတွင ်ထတ်ေပးပါမည။်  

 
ေ ရွာသ ီP-EBT ကေလးေစာင့ေ် ာက်ေရး ေပးေငကွိ ဇလိငလ်တွင ်3SquaresVT အတွက် 

သတ်မတ်ချက်မေီသာ အမိ်ေထာငစ်များအား စက်တငဘ်ာလတွင ်ထတ်ေပးပါမည်။ 

သဂတ်လမစတင် ပီး 3SquaresVT သတ်မတ်ချက်မီသည့ ်အမိ်ေထာငစ်များအတွက် ေ ရွာသ ီP-EBT 

ကေလးေစာင့ေ် ာက်ေရး အကျိ းခံစားခွင့က်ိ ေအာက်တိဘာလတွင ်ထတ်ေပးသွားပါမည။် 

အဆပိါရက်စွဲများက ေြပာငး်လဲ ငိပ်ါသည၊် အပ်ဒတ်ိလပ်ထားေသာ ေမးေလ့ ိေသာ ေမးခွနး်များအတွက် 

ဤဝက်ဘဆ်ိက်ကိ ကည့်ေပးပါ။ 

  
ေမးခွန်း 6- က ပ််၏ အမ်ိေထာငစ် သတမ်တခ်ျက်မီြခငး် ိ၊ မ ိ ဘယ်လသိိ ငိမ်လ။ဲ  

အေြဖ- အထက်ပါ စံ နး်ေပ  အေြခခံ၍ သင့က်ေလးက သတ်မတ်ချက်ြပည့မ်ီြခငး် ိ၊ မ ိက ိEconomic 

Services Division (ESD၊ စီးပာွးေရးဝနေ်ဆာငမ်များဌာနခွ)ဲ က ဆးံြဖတ်ေပးပါမည။် 

သငသ်တ်မတ်ချက်မပီါက အကျိ းခံစားခွင့က်ိ သငရ် ိမည့န်ညး်လမး် င့ ်အချိနက် ိ ငး်ြပေပးသည် ့ESD 

ထမံ စာလာတစ်ေစာငက်ိ သငရ် ိပါမည်။  

ေမးခွန်း 7- က ပ််တိသ့တမ်တခ်ျကမီ်ပါက အဆပိါ အကျိ းခံစားခွင့မ်ျားက ိက ပ််တိ ့ မည်ကဲသ့ိ ့ 

ရ ိမည်နညး်။  

အေြဖ- သင့ ်3SquaresVT အကျိ းခံစားခွင့ကိ် သင့အ်မိ်ေထာငစ်ထံသိ ့ ထတ်ေပးခဲ့သည့ ်EBT ကတ်တွင ်

ကေလးေစာင့ေ် ာက်ေရး P-EBT အကျိ းခံစားခွင့မ်ျားကိ ထတ်ေပးပါသည။် 
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ေမးခွန်း 8- က ပ််၏ ကေလးက ိအမ်ိေထာငစ် စစ်ခဲွ၍ ထန်ိးသမ်ိးေစာင့ေ် ာကသ်ည။် ဘယသ်က 

အကျိ းခံစားခွင့ရ်မလ။ဲ  

အေြဖ- ESD က 3SquaresVT အမိ်ေထာငဦ်းစီးအြဖစ် စာရငး်သွငး်ထားသည့ ်

အရွယ်ေရာက် ပီးသထံသိ ့ အကျိ းခံစားခွင့ကိ် ေပးပိသ့ာွးပါမည်။  

  
ေမးခွန်း 9- ဤအကျိ းခံစားခွင့ြ်ဖင့ ်ဘာေတကွ ိဝယယ် ငိပ်ါသလဲ။  

အေြဖ- သတ်မတ်ချက်မီေသာ အစားအေသာက် စာရငး်ကိ USDA ဝက်ဘဆ်ိက်တွင ်ကည့်ပါ။  

  
ေမးခွန်း 10- က ပ််၏ EBT ကတက် ိဘယ်ေနရာမာ သးံလိရ့ပါသလဲ။  

အေြဖ- ၎ငး်ကိ 3SquaresVT လက်ခံေသာ မည်သည့ေ်နရာတွငမ်ဆ ိအစားအစာများ ဝယ်ယရန ်

အသးံြပ ငိသ်ည။် ၎ငး်တွင ်Vermont (ဗားေမာင့)် ိ ကနစ်ဆံငိမ်ျား၊ စပါမားကတ်များ၊ 

အချိနြ်ပည့ဖ်ွင့သ်ည့ ်စတးိဆငိမ်ျား င့ ်လယ်သမားေစျးများ ပါဝငပ်ါသည။် DCF ၏ EBT 

ဝက်ဘစ်ာမျက် ာ  တွင ်ပိမေိလလ့ာပါ။  

  
ေမးခွန်း 11- က ပ််တငွ ်ကေလးေစာင့ေ် ာက်မ ရယထားေသာ ကေလးများမ ိပါ။ 

ယခအကျိ းခံစားခွင့က် ိရပါဦးမလား။  

အေြဖ- ဟတ်ပါသည။် အသက်ေြခာက် စ်ေအာက်ြဖစ် ပီး 3SquaresVT က ိလက်ခံရ ိေနေသာ 

ကေလးအားလံးက သတ်မတ်ချက်မီပါသည။်  

  
ေမးခွန်း 12- က ပ််တငွ ်အသကေ်ြခာက် စထ်က်ကးီသည့ ်အြခားကေလးများ ိပါသည်။ ၎ငး်တိက့ 

ကေလးေစာင့ေ် ာက်ေရး P-EBT အကျိ းခံစားခွင့အ်တကွ ်သတမ်တခ်ျကမီ်ပါသလား။  

အေြဖ- သတ်မတ်ချက်မမပီါ။ 3SquaresVT က ိလက်ခံရ ိေနေသာ အသက်ေြခာက် စ်ေအာက် 

ကေလးများအတွက်သာ အကျိ းခံစားခွင့ကိ် ရ ငိပ်ါသည။် ေကျာငး်ေနအရွယ်ကေလးများအတွက် 

ရ ငိေ်သာ အကျိ းခံစားခွင့မ်ျား င့ ်ပတ်သက်သည့် ေနာက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် ေကျာငး် P-

EBT ဆငိရ်ာ ေမးေလ့ ိေသာ ေမးခွနး်များကိ ကည့်ပါ။  
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ေမးခွန်း 13- ဤအကျိ းခံစားခွင့ြ်ဖင့ ်ဘာေတကွ ိဝယယ် ငိပ်ါသလဲ။  

အေြဖ- ပါဝငမ်သည ်မိမိဆ အေလျာက်သာ ြဖစ်ပါသည်။ သငမ်ပါဝငရ်န ်ေရွးချယ်ပါက သင၏် 

3SquaresVT EBT ကတ်တွင ်ထတ်ေပးထားသည့ ်အပိေဆာငး် အကျိ းခံစားခွင့မ်ျားကိ မသးံပါ င့။်  

  
ေမးခွန်း 14- P-EBT အကျိ းခံစားခွင့မ်ျားက မသးံဘထဲားလ င ်သက်တမ်းကန်သာွးမာလား။ 

အေြဖ- ဟတ်ပါသည။် ကတ်ကိ 274 ရက်အတွငး် မသးံလင ်P-EBT အကျိ းခံစားခွင့မ်ျား 

သက်တမ်းကနပ်ါမည်။ 

 
ေမးခွန်း 15- က ပ််တငွ ်ေနာက်ထပ်ေမးစရာများ ိသည်။ ဘယ်ေနရာမာ ပိမိေလ့လာ ငိပ်ါသလဲ။  

အေြဖ- ေနာက်ထပ်အချက်အလက်များကိ သိ ိရန ်https://dcf.vermont.gov/esd/covid19/P-EBT 

သိ ့ သွားပါ သိမ့ဟတ ်1-800-479-6151 လိငး်ခွဲ 7 က ိေခဆပိါ။  
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