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ေကျာငး်ကပ်ေရာဂါ EBT (P-EBT) 

- င့-် 

ေကျာငး်ေနကေလးများအတကွ် ေ ရွာသ ီP-EBT (**အသစ။်) 

င့ပ်တသ်က၍် ေမးေလ့ ိေသာ ေမးခွန်းများ (FAQs) 

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

ေမးခွန်း 1- P-EBT ဆသိညမ်ာ အဘယန်ညး်။  

အေြဖ- COVID-19 ေကာင့ ်ေကျာငး်ပိတ်မများ၊ ေကျာငး်ပျက်ကွက်မများေကာင့ ်ထခိိက်နစ်နာသည့ ်

အမိ်ေထာငစ်များကိ ကညေီပးရန ်ဗဟအိစိးရက အတညြ်ပ ေပးထားသည့ ်ယာယီအစားအစာ 

အကျိ းခံစားခွင့တ်စ်ခ ြဖစ်ပါသည။်  

 
ေမးခွန်း 2- ဘယသ်ေတကွ P-EBT အကျိ းခံစားခွင့မ်ျားအတကွ ်သတမ်တခ်ျကမီ်ပါသလ။ဲ  

အေြဖ- ငိင်ေံတာ်ေကျာငး်ေနလ့ယ်စာ ပ ိဂရမ်အရ ေကျာငး်တွင ်အခမ့ဲ သိမ့ဟတ် ေဈးသက်သာေသာ 

အစားအေသာက်များ ပံမနအ်ားြဖင့ ်ရ ိေနသည့ ်ေကျာငး်သားများ ိေသာ Vermont (ဗားေမာင့)် ြပညန်ယ် ိ 

အမ်ိေထာငစ်များ။ ေအာက်ပါအေြခအေနများတွင ်တစ်လတာအတွက် အကျိ းခံစားခငွ့မ်ျား ရ ငိပ်ါသည-်  

 ေကျာငး်သားတွင ်အဆိပါလအတွငး် COVID ေကာင့ ်ခွင့ရ် ပျက်ကွက်မ အနညး်ဆးံ တစ်ကိမ် ိခဲ့ပါက၊ 

၎ငး်အြပင ် 

 ေကျာငး်သား၏ ေကျာငး်က P-EBT အတွက ်“သတ်မတ်ချက်မီ” ပါက။ ေကျာငး်တစ်ေကျာငး်အေနြဖင့ ်P-

EBT အတွက ်မညသ်ိသ့တ်မတ်ချက်မီ ငိပံ်ကိ ေလလ့ာရန ်ြပညန်ယ်အစီအစ ကိ ကည့် ပါ- 

https://dcf.vermont.gov/esd/covid19/P-EBT။   

 
ေမးခွန်း 3- ဘယလ်ပိျကက်ကွမ်က ိCOVID ေကာင့ ်ခွင့ရ် ပျကက်ကွမ်ဟ မတယ် ငိပ်ါသလ။ဲ  

အေြဖ- COVID ေကာင့ ်ပျက်ကွက်မသည ်ေအာက်ပါအေကာငး်ရငး်တစ်ခခအတွက ်တစ်လတာအတငွး် 

ေကျာငး်မ ခွင့ေ်ပးသည့ ်ပျက်ကွက်မကိ ဆလိိသည-်  

 COVID ပိးေတွ ိြခငး် သိမ့ဟတ် COVID ေကာင့ ်ဖျားနာသညဟ် မတ်ယြခငး်၊  
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 COVID ပိးေတွ ိသ င့ ်အနးီကပ်ထေိတွသအြဖစ ်ေဖာ်ထတ်သိ ိရြခငး်၊  

 ကွာရနတ်ငး်ဝငရ်န ် င့/်သိမ့ဟတ် COVID ိ၊ မ ိ စစ်ေဆးရန ်လိအပ်သညဟ် အချက်ြပေနသည့ ်COVID 

ေရာဂါလကဏာများ၊ သိမ့ဟတ်  

 အစီအစ မ ိဘ ဲစာသငခ်နး်၊ အတနး် သိမ့ဟတ် ေကျာငး်ပိတ်မ သိမ့ဟတ် ပိးေတွ ိမများ၊ COVID 

ေကာင့ ်ဝနထ်မ်းြပတ်လပ်မများ၊ ထေိတွ မေြခရာခံရန ်လိအပ်ချက် စသညြ်ဖင့ ်အပါအဝင ်COVID 

ဆငိရ်ာ အေကာငး်ရငး်တစ်ခေကာင့ ်အေဝးမစာသင်ကားေရးသိ ့ ကးေြပာငး်သင်ကားြခငး်။  

 
ေမးခွန်း 4- က ပ််တိ၏့ ေကျာငး်သည ် ငး်သညး်ထန်စွာ ကျဆငး်ေနေသာေကာင့ ်သိမ့ဟတ ်

ေရပိကေ်ပါကမ်ေကာင့ ်ေကျာငး်ပိတခ်ဲ့သည။် ယငး်ေကာင့ ်အဆပိါလ P-EBT က ိေကျာငး်သားများ 

ရ ိ ငိပ်ါသလား။  

အေြဖ- မရ ိ ငိပ်ါ၊ COVID ဆငိရ်ာ အေကာငး်ရငး်ေကာင့ ်ေကျာငး်ပိတ်မများကသာ အကျံ းဝငပ်ါသည။်  

 
ေမးခွန်း 5- က ပ််၏ အမ်ိေထာငစ် သတမ်တခ်ျကမီ်ြခငး် ိ၊ မ ိ ဘယလ်သိိ ငိမ်လ။ဲ  

အေြဖ- သင့ေ်ကျာငး်သား၏ ေကျာငး်သည် Vermont (ဗားေမာင့)် ြပည်နယ်က ထတ်ြပနထ်ားေသာ 

စံသတ်မတ်ချက်ေပ မတည်၍ သင့ေ်ကျာငး်သား သတ်မတ်ချက် မီ၊ မမီကိ ဆံးြဖတ်ေပးပါမည်။ 

ေကျာငး်သည် မနက်နေ်သာ အချက်အလက် ဖိငတ်ွဲထားေကာငး် ေသချာေစရန ်သင့ထ်သံိ ့ 

ဆက်သွယ်လာ ငိပ်ါသည။် ၎ငး်တိေ့တာငး်ဆိချက်ကိ တံ ့ြပနေ်ပးပါ။ သငသ်တ်မတ်ချက်မီပါက 

Department for Children and Families (ကေလးသငယ်များ င့ ်မိသားစများအတွက် ဌာန (DCF)) မ 

အကျိ းခံစားခွင့ ်လက်ခံရ ိမည့် နည်းလမ်း င့ ်အချိနက်ိ ငး်ြပေပးသည့ ်စာတစ်ေစာငက်ိ သငရ် ိပါမည်။  

 
ေမးခွန်း 6- ပီးခဲ့ေသာ ပညာသင် စ ်(2020-21) က P-EBT ကတတ်စခ် ရ ိခဲ့ေသာ်လညး် 

အခမ ိေတာပ့ါ။ ယငး်က ြပဿနာြဖစ် ငိပ်ါသလား။  

အေြဖ- DCF သည ်သင့ထ်သံိ ့ အစားထးိကတ်တစ်ခ ေပးပိ ့ ငိပ်ါသည။် ဧ ပီလ င့ ်ဩဂတ်လတွင ်

ထတ်ြပနသ်ာွးမည့ ်အကျိ းခံစားခွင့ ်အသေိပးစာများတွင ် န်ကားချက်များ ထည့သ်ငွး်သာွးပါမည။် 

သငက်တ်အသစ်တစ်ခရပါက သမိ်းထားေပးပါ။ ယခပညာသင် စ်တငွ ်ေငထွတေ်ပးမ 

တစ်ကိမ်ထက်ပိ၍ ိမညြ်ဖစ်ေသာေကာင့ ်၎ငး်တငွ ်အပိေဆာငး် အကျိ းခံစားခငွ့မ်ျား 

ေပါငး်ထည့ေ်ပးသာွး ငိပ်ါသည။်  
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ေမးခွန်း 7- ဘယအ်ချိန်မာ အကျိ းခံစားခွင့မ်ျား ထတေ်ပးမလ။ဲ  

အေြဖ- 2021 စက်တငဘ်ာလမ 2022 ဇနန်ဝါရီလအတွက ်ပထမအကိမ် အကျိ းခံစားခွင့မ်ျားကိ 2022 

ဧ ပီလ ေ ာငး်ပိငး်တွင ်ထတ်ေပးသာွးပါမည။် 2022 ေဖေဖာ်ဝါရီလမ 2022 ဇွနလ်အတွက ်

အကျိ းခံစားခွင့မ်ျားကိ ဩဂတ်လတွင ်ထတ်ေပးသာွးပါမည။်  

 
ေမးခွန်း 8- P-EBT အကျိ းခံစားခွင့က် ဘယေ်လာကမ်ျားပါသလ။ဲ  

အေြဖ- လစ အကျိ းခံစားခွင့ပ်မာဏသည ်COVID ေကာင့ ်ပျက်ကွက်မများ၏ ပျမ်းမ  

ပျက်ကွက်မကာချနိေ်ပ  အေြခခံပါသည။်  

 2021 စက်တငဘ်ာလမ 2022 ဇနန်ဝါရီလအတကွ် တစ်လလင ်$39.90 

 2022 ေဖေဖာ်ဝါရီလမ ဇွနလ်အတွက် တစ်လလင ်$48.78  

 
ေမးခွန်း 9- အမ်ိေထာငစ်တငွး် ကေလးမညမ် ိေစကာမ P-EBT အကျိ းခံစားခွင့က် 

အတတြဖစ်သလား။  

အေြဖ- လစ အကျိ းခံစားခွင့ပ်မာဏသည ်သတ်မတ်ချက်မီေသာ 

ေကျာငး်သားတစ်ဦးချငး်စတီိငး်အတွက် တညပီါသည။် အမိ်ေထာငစ်များသည ်အမိ်ေထာငစ် ိ 

ကေလးတစ်ဦးချငး်က P-EBT အတွက ်သတ်မတ်ချက်မီခဲ့သည့ ်လအေရအတကွ်ေပ  အေြခခံ၍ 

မတညေီသာ အကျိ းခံစားခွင့မ်ျား ရ ိပါမည။်  

 
ေမးခွန်း 10- က ပ််ကေလး၏ ထန်ိးသမ်ိးေစာင့ေ် ာကခ်ွင့က် ိအမ်ိေထာငစ် စ်ခကား ခွဲြခားထားသည။် 

ဘယသ်က အကျိ းခံစားခွင့ရ်မလ။ဲ  

အေြဖ- ေကျာငး်သား၏ ေကျာငး်က “အမ်ိေထာငဦ်းစးီ” အြဖစ ်စာရငး်သငွး်ထားသည့ ်လကီးထသံိ ့ 

အကျိ းခံစားခွင့ ်ေပးပိပ့ါမည။် ယငး်က ေကျာငး်သားအတွက် အခမဲ့ င့ ်ေဈးသက်သာေသာ 

ေကျာငး်ေနလ့ယ်စာ ေလ ာက်လာတငသ်ငွး်ခဲ့သည့ ်လကီး သိမ့ဟတ် ေကျာငး်စနစ်တွင ်

အဓိကဆက်သယွ်ရမည့ပ်ဂိ လ်အြဖစ် စာရငး်သငွး်ထားသ ြဖစ် ငိပ်ါသည။် ေကျာငး်များသည ်

“အမ်ိေထာငဦ်းစီး” အြဖစ ်စာရငး်သငွး်ရမည့လ်ကိ အတညြ်ပ ရန ်ေဖေဖာ်ဝါရလီတွင ်

အမိ်ေထာငစ်များထသံိ ့ ဆက်သယွ်ထားပါသည။် “အမိ်ေထာငဦ်းစီး” ကိ ြပငဆ်ငရ်န ်လိအပ်ပါက ေကျာငး်သိ ့ 

ဆက်သယွ်ေပးပါ။  
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ေမးခွန်း 11- ဤအကျိ းခစံားခွင့ြ်ဖင့ ်ဘာေတကွ ိဝယယ် ငိပ်ါသလ။ဲ  

အေြဖ- သင၏် P-EBT အကျိ းခံစားခွင့ြ်ဖင့ ် ဝယ်ယ ငိသ်ည့ ်အစားအစာ အမျိ းမျိ းကိ USDA ဝဘဆ်ကိ်-

https://www.fns.usda.gov/snap/eligible-food-items တွင ်ကည့ပ်ါ။  

 
ေမးခွန်း 12- က ပ််၏ P-EBT ကတက် ိဘယေ်နရာမာ သးံလိရ့ပါသလ။ဲ  

အေြဖ- ၎ငး်ကိ 3SquaresVT အား လက်ခံသည့ ်မည်သည့ေ်နရာမဆိ ိ သတ်မတ်ချက်မီေသာ အစားအစာ 

အမျိ းမျိ း ဝယ်ယရန ်အသးံြပ ငိသ်ည။် ၎ငး်တွင ်Vermont (ဗားေမာင့)် ိ ကနစ်ံဆငိမ်ျား၊ စပါမားကတ်များ၊ 

အချိနြ်ပည့ဖ်ွင့သ်ည့ ်စတိးဆငိမ်ျား င့ ်လယ်သမားေစျးများ ပါဝငပ်ါသည။် DCF ၏ ဝဘဆ်ကိ် 

https://dcf.vermont.gov/benefits/ebt တွင ်ပိမိေလလ့ာပါ။  

 
ေမးခွန်း 13- က ပ််တငွ ်ေကျာငး်ေနေသာ ေကျာငး်သား မ ိပါ။ ယခအကျိ းခစံားခွင့က် ိရပါဦးမလား။  

အေြဖ- မရပါ။ ဤအကျိ းခံစားခွင့သ်ည ် ငိင်ေံတာ်ေကျာငး်ေနလ့ယ်စာ ပ ိဂရမ်မတစ်ဆင့ ်ေကျာငး်တငွ ်

အခမဲ့ သိမ့ဟတ် ေဈးသက်သာေသာ ေနလ့ယ်စာများ အများအားြဖင့ ်ရ ိေန ပီး ယခအခါ COVID ေကာင့ ်

ပျက်ကွက်မ သိမ့ဟတ် ေကျာငး် သိမ့ဟတ် စာသငခ်နး်ပိတ်မေကာင့ ်အမိ်တငွ ်အဆိပါ အစားအေသာက်များ 

စားေသာက်ရန ်လိအပ်သည့ ်ကေလးများ ိေသာ အမိ်ေထာငစ်များအတွက်သာ ြဖစ်ပါသည။်  

 
ေမးခွန်း 14- ၎ငး်က အစးိရေကျာငး်များ ိ ကေလးများအတကွပဲ်လား။   

အေြဖ- မဟတ်ပါ။ အချိ ေသာ ပဂလိကေကျာငး်များသည် ငိင်ေံတာ်ေကျာငး်ေနလ့ယ်စာ ပ ိဂရမ်တွင ်

ပါဝင် က ပီး အဆိပါ ေကျာငး်များ ိ ေကျာငး်သားများက ဤအကျိ းခံစားခွင့အ်တွက် 

သတ်မတ်ချက်မီ ငိပ်ါသည်။ သိေ့သာ် ပဂလိကေကျာငး်အများစက ငိင်ေံတာ်ေကျာငး်ေနလ့ယ်စာ 

ပ ိဂရမ်တွင ်မပါဝင် က၍ ၎ငး်တိ၏့ ေကျာငး်သားများက သတ်မတ်ချက်မမီပါ။ 

 
ေမးခွန်း 15- Community Eligibility Provision (ေဒသအသငိး်အဝိငး်တငွး် သတမ်တခ်ျကမီ်မဆငိရ်ာ 

ေထာကပ့ံ်မ (CEP)) သိမ့ဟတ ်ေထာကပ့ံ်မ 2 က ိအသးံြပ ၍ ေကျာငး်သားအားလံးအတကွ ်အခမ့ဲ 

နံနကစ်ာ င့ ်ေနလ့ယစ်ာ ေက းသည့ ်ေကျာငး်များကေရာ အကျိ းခံစားခွင့ ်ရ ငိပ်ါသလား။  

အေြဖ- P-EBT အတွက ်သတ်မတ်ချက်မီေသာ ေကျာငး်များ ိ ေကျာငး်သားအားလံးသည ်COVID ေကာင့ ်

ပျက်ကွက်မ ိခဲ့သည့ ်သိမ့ဟတ် COVID ေကာင့ ်ေကျာငး် သိမ့ဟတ် စာသငခ်နး်ပိတ်မ ြဖစ်ခဲ့သည့ ်

လများအတွက် P-EBT အကျိ းခံစားခွင့ ်ရ ိပါမည။်  
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ေမးခွန်း 16- က ပ််ကေလး၏ ေကျာငး် ိ ေကျာငး်သားတငိး်သည ်ေထာကပ့ံ်မ 2 ြဖင့ ်အခမဲ့ နံနကစ်ာက ိ

ပံမန်အားြဖင့ ်ရ ိ ကပါသည။်  ေကျာငး်သားတငိး်က P-EBT အကျိ းခံစားခွင့က် ိရ ိမာလား။  

အေြဖ- မရ ိပါ။ အကျိ းခစံားခငွ့က်ိ ေထာက်ပံ့မ 2 သိမ့ဟတ် CEP ကိ အသးံြပ ၍ နနံက်စာ င့ ်ေနလ့ယ်စာ 

စ်ခစလံးကိ အခမဲ့ ပံမနေ်က းသည့ ်ေကျာငး်များ ိ ေကျာငး်သားများသာ ရ ငိပ်ါသည။် သင့ေ်ကျာငး်သည ်

ေထာက်ပံ့မ 2 ကိ အသးံြပ ၍ အခမဲ့ နနံက်စာကိသာ ပံမနအ်ားြဖင့ ်ေက းပါက P-EBT အတွက ်

သတ်မတ်ချက်မီမသည ်အခမဲ့ င့ ်ေဈးသက်သာေသာ ေနလ့ယ်စာအတွက် ေကျာငး်သားတစ်ဦးစီ၏ 

သတ်မတ်ချက်မီမအေပ  အေြခခံပါမည။်  

 
ေမးခွန်း 17- က ပ််တိ၏့ ေကျာငး်သည ်ယခ စ်တငွ ်ေကျာငး်သားအားလးံအတကွ ်

အခမ့ဲအစားအေသာကမ်ျား ေက းေနပါသည။် ယငး်က ေကျာငး်သားအားလးံ အကျိ းခံစားခွင့က် ိရ ိမညဟ် 

ဆလိပိါသလား။  

အေြဖ- မဟတ်ပါ။ သင့ေ်ကျာငး်သား၏ ေကျာငး်သည ်CEP သိမ့ဟတ် ေထာက်ပံ့မ 2 ြဖင့ ်“အားလံးအတွက် 

အခမဲ့အစားအေသာက်များ” ပံမနအ်ားြဖင့ ်မေက းပါက သတ်မတ်ချက်မီမသည ်အခမဲ့ င့ ်

ေဈးသက်သာေသာ ေကျာငး်အစားအေသာက်များအတွက် ေကျာငး်သားတစ်ဦးချငး်၏ 

သတ်မတ်ချက်မီမအေပ  အေြခခံပါမည။် ေကျာငး်များသည် USDA ကငး်လွတခ်ွင့မ်ျားကိ အသးံြပ ၍ 

ယခ စ်တွင ်ေကျာငး်သားအားလးံကိ အခမဲ့ အစားအေသာက်များ ေက း ငိပ်ါသည၊် သိေ့သာ် ယငး်က P-EBT 

အတွက ်ေကျာငး် ိ ေကျာငး်သားအားလံး သတ်မတခ်ျက်မီသညဟ် မဆိ ငိပ်ါ။  

 
ေမးခွန်း 18- က ပ််၏ကေလးသည် ယခ စ ်အမ်ိကေနသာ ေကျာငး်တကရ်ပါသည။် က ပ််တိက့ 

အကျိ းခံစားခွင့အ်တကွ ်သတမ်တခ်ျကမီ်ပါသလား။  

အေြဖ- သတ်မတ်ချက်မမပီါ။ ငိင်ေံတာ်ေကျာငး်ေနလ့ယ်စာ ပ ိဂရမ်တွင ်ပံမနအ်ားြဖင့ ်ပါဝငေ်နသည့ ်

ေကျာငး်အပ် ထံားေသာ ေကျာငး်သားများအတွက်သာ P-EBT အကျိ းခံစားခွင့က်ိ ရ ငိပ်ါသည။် အမိ်တွင ်

သငယ်ရန ်စာရငး်သငွး်ထားေသာ ေကျာငး်သားများက အမိးလွတ် စားေသာကဆ်ငိမ်ျားမ 

အစားအေသာက်များကိ ဆက်လက်ရ ိ ငိပ်ါသည။် သင့အ်နးီနား ိ အမိးလွတ် စားေသာက်ဆငိက်ိ ာရန ်2-

1-1 ကိ ေခဆပိါ သိမ့ဟတ် USDA ၏ အစားအေသာက် ာေဖွေရး  ဝက်ဘဆ်ကိ် 

https://www.fns.usda.gov/meals4kids သိ ့ ဝင်ကည့ပ်ါ။  

 
ေမးခွန်း 19- ေကျာငး်ပိတခ်ျိန် သိမ့ဟတ ်က ပ််၏ ကေလး ေကျာငး်ပျကခ်ျိနတ်ငွ ်အမ်ိသိသ့ယသ်ာွး ငိေ်သာ 

အစားအေသာကမ်ျားကိ က ပ််တိ ့ လာယရသည ်သိမ့ဟတ ်ေကျာငး်က အမ်ိသိ ့ အစားအေသာက် 
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ပိေ့ပးပါသည။် P-EBT အကျိ းခံစားခွင့က် ိရ ိပါက ထသိိလ့ပ်ြခငး်က ိရပ်တန ့်ရမာလား။ ယငး်သိလ့ပ်လ င ်

က ပ််တိက့ ိအကျိ းခံစားခွင့မ် ပိတပ်ငမ်ာလား။  

အေြဖ- မဟတ်ပါ။ အေဝးမ စာသငယ်ရေသာ ေနမ့ျားအတွက် အစားအေသာကမ်ျား လက်ခံရ ိေနသည့ ်

ေကျာငး်သားများသည ်P-EBT အကျိ းခံစားခွင့အ်တကွ် ဆက်လက်၍ သတ်မတ်ချက်မီပါသည။် အဆိပါ 

အစားအေသာက်များကိ သငဆ်က်လက်ရ ငိ် ပီး ဤအကျိ းခံစားခငွ့အ်တကွ် သတ်မတ်ချက်မီ ငိပ်ါသည။်  

 
ေမးခွန်း 20- က ပ််တငွ ်ေကျာငး်အပ် မံထားေသာ အြခားကေလးများ ိပါေသးသည။် ၎ငး်တိက့ 

အကျိ းခံစားခွင့အ်တကွ ်သတမ်တခ်ျကမီ်ပါသလား။  

အေြဖ- သတ်မတ်ချက်မမပီါ။ ငိင်ေံတာ်ေကျာငး်ေနလ့ယ်စာ ပ ိဂရမ်တွင ်ပံမနအ်ားြဖင့ ်ပါဝငေ်နသည့ ်

ေကျာငး်အပ် ထံားေသာ ကေလးများအတွက်သာ ဤအကျိ းခံစားခငွ့က်ိ ရ ငိပ်ါသည။်  

 
ေမးခွန်း 21- က ပ််၏ ကေလးသည ်အခမဲ့ သိမ့ဟတ ်စရိတေ်လ ာ့ချ အစားအေသာကမ်ျားကိ ရ ိရန် 

ယခငက် သတမ်တခ်ျကမ်မီခဲ့ပါ၊ သိေ့သာ ်က ပ််တိ၏့ အေြခအေနက ယခေြပာငး်လသဲာွးပါ ပီ။ က ပ််သည ်

P-EBT က ိရ ငိပ်ါသလား။  

အေြဖ- သင့ေ်ငေွကး အေြခအေန ေြပာငး်လဲသာွးပါက ေအာက်ပါတိက့ိ ေလာက်ထားရန ်သင့အ်ား 

တိက်တွနး်ပါသည-်  

 3SquaresVT - သငသ်ည ်လစ  အကျိ းခံစားခွင့က်ိ ရ ိပါက သင့က်ေလးသည ်ေကျာငး်တငွ ်အခမဲ့ 

အစားအေသာက်များအတကွ် သတ်မတ်ချက်မီ ပီး P-EBT အကျိ းခံစားခွင့က်ိ ရ ိ ငိပ်ါသည။် DCF 

ဝက်ဘဆ်ကိ် https://dcf.vermont.gov/benefits/3SquaresVT တွင ်ေလ ာက်ထားနညး်ကိ ာေဖွပါ။ 

 အခမ့ဲ သိမ့ဟတ ်စရိတေ်လ ာ့ချ အစားအေသာကမ်ျား – ေလ ာက်လာေဖာငက်ိ  သင့က်ေလး၏ ေကျာငး် 

သိမ့ဟတ် ပညာေရးေအဂျငစ်ီ၏ ဝက်ဘဆ်ကိ် https://education.vermont.gov/ တွင ်ရယပါ။ 

သင့ေ်ကျာငး်သိ ့ တငြ်ပခဲ့သည့ ်အတညြ်ပ ေလ ာက်ထားမများက သင့အ်မိ်ေထာငစ်အား စက်တငဘ်ာလ 

2021 အထ ိအကျိ းခံစားခငွ့မ်ျားအတကွ် ြပနလ်ညသ်တ်မတ်ချက်မီေစ ငိပ်ါသည်။  

 
ေမးခွန်း 22- ဤအကျိ းခစံားခွင့က် ိမလခိျငပ်ါက ဘာလပ်ရမလ။ဲ  

အေြဖ- ပါဝငမ်သည ်မိမိဆ အေလျာက်သာ ြဖစ်ပါသည။် မပါဝငရ်န ်သငေ်ရွးချယ်ပါက-  

 သင၏် 3SquaresVT EBT ကတ်တွင ်ထတ်ေပးထားသည့ ်အပိေဆာငး် အကျိ းခံစားခွင့မ်ျားကိ မသးံပါ င့။် 

သိမ့ဟတ်  
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 သလံိက်ေကာငး်ကိ ြဖတလ်ကိ်ြခငး် င့ ်ကတ်ကိ စိတ်ချရေသာ နညး်လမ်းြဖင့ ်စွန ့ပ်စ်ြခငး်ြဖင့ ်သင၏် 

အထးသးီသန ့ ်ထတ်ေပးထားေသာ P-EBT ကတ်ကိ စွန ့ပ်စ်ပါ။ သင့က်တ်က ိအြခားတစ်ေယာက်ထသံိ ့ 

မေပးရပါ။  

 
ေမးခွန်း 23- P-EBT အကျိ းခံစားခွင့မ်ျားက မသးံဘထဲားလ င ်သကတ်မ်းကန်သာွးမာလား။  

အေြဖ- ဟတ်ပါသည။် ကတ်က ိ274 ရက်အတွငး် မသးံပါက P-EBT အကျိ းခံစားခွင့မ်ျား 

သက်တမ်းကနပ်ါသည။်  

 
ေမးခွန်း 24- က ပ််တငွ ်ေနာကထ်ပ်ေမးစရာများ ိသည။် ဘယေ်နရာမာ ပိမိေလ့လာ ငိပ်ါသလ။ဲ  

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

သာွးပါ သိမ့ဟတ် 1-800-479-6151 ကိ ေခဆပိါ။ အခမဲ့ င့ ်စရိတ်ေလ ာခ့ျ အစားအေသာက်များအတကွ် 

သင့ေ်ကျာငး်သား၏ သတ်မတ်ချက်မီမ င့ ်ပတ်သက် ပီး သးီြခား စိးရိမ်မများ သင့တ်ွင် ိပါက သိမ့ဟတ် 

အမိ်ေထာငဦ်းစီး သိမ့ဟတ် ကတ်ထတ်ေပးရန ်အသးံြပ မည့ ်စာပိလ့ိပ်စာက ိသငေ်ြပာငး်လိပါက 

သင့က်ေလး၏ေကျာငး်သိ ့ ဆက်သယွ်ပါ။  

 

************** ေ ရွာသ ီP-EBT************** 
 

ေမးခွန်း 25- ေ ရွာသ ီP-EBT က ဘာလ။ဲ  

အေြဖ- ၎ငး်သည ်ေ ရွာသကီာလတွင ်ေကျာငး်တကေ်နေသာ ကေလးများအတကွ် ထပ်တိးခွင့ြ်ပ ေသာ P-

EBT အကျိ းခံစားခွင့မ်ျား ြဖစ်ပါသည။်  

  
ေမးခွန်း 26- မညသ်က ေ ရွာသ ီP-EBT အကျိ းခံစားခွင့မ်ျားအတကွ် သတမ်တခ်ျကမီ်ပါသလ။ဲ  

အေြဖ- 2021-2022 ပညာသင် စ်အတွငး် သတ်မတခ်ျက်မီ ပီး ဇွနလ်မစ၍ ဗားေမာင့ေ်ကျာငး်၌ 

အပ် ခံဲ့ေသာ ေကျာငး်သားများ ိသည့ ်ဗားေမာင့ ်အမိေ်ထာငစ်ဝငမ်ျား။ သတ်မတ်ချက်မီေသာ 

ေကျာငး်သားများသည ်အခမဲ့ သိမ့ဟတ် စရိတ်ေလ ာခ့ျ အစားအေသာက်များအတွက် 

သတ်မတ်ချက်မီသများ သိမ့ဟတ် စားနပ်ရိကာ ေထာက်ပံ့မ 2 သိမ့ဟတ် CEP မတစ်ဆင့ ်အခမဲ့ နနံက်စာ င့ ်

ေနလ့ယ်စာ စီစ ေပးေသာ ေကျာငး်တငွ ်တက်ေရာက်ေနသများ ြဖစ်ပါသည။် 

  
ေမးခွန်း 27- က ပ််၏ အမ်ိေထာငစ် သတမ်တခ်ျကမီ်ြခငး် ိ၊ မ ိ ဘယလ်သိိ ငိမ်လ။ဲ  
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အေြဖ- သင့ေ်ကျာငး်သား၏ ေကျာငး်သည ်ြပညန်ယ်မ ြပ ာနး်ထားေသာ စံ နး်ေပ မတည၍် 

သင့ေ်ကျာငး်သား သတ်မတ်ချက်ြပည့မ်ီြခငး် ိ၊ မ ကိိ ဆးံြဖတ်ပါမည။် ေကျာငး်သည ်မနက်နေ်သာ 

အချက်အလက် ဖိငတ်ွဲထားေကာငး် ေသချာေစရန ်သင့ထ်သံိ ့ ဆက်သယွ်လာ ငိပ်ါသည။် 

၎ငး်တိေ့တာငး်ဆခိျက်ကိ တံ ့ြပနေ်ပးပါ။ သငသ်တ်မတ်ချက်မီပါက အကျိ းခံစားခွင့က်ိ 

သငရ် ိမည့န်ညး်လမ်း င့ ်အချိနက်ိ ငး်ြပေပးသည် ့DCF ထမံ စာလာတစ်ေစာငက်ိ သငရ် ိပါမည။်  

  
ေမးခွန်း 28- က ပ််တိသ့တမ်တခ်ျကမီ်ပါက အဆပိါ အကျိ းခံစားခွင့မ်ျားက ိက ပ််တိ ့ မညက်ဲသ့ိ ့ 

ရ ိမညန်ညး်။  

အေြဖ- သငသ်ည ်EBT ကတ်တွင ်3SquaresVT ကိ ေလာေလာဆယ်ရ ိေနလင ်သင့အ်ား အဆိပါကတ်ြဖင့ ်

P-EBT အကျိ းခံစားခွင့က်ိ ထတ်ေပးပါမည။် P-EBT ကတ်ကိ သငလ်က်ခံရ ိထား ပီးြဖစ်ပါက 

အဆိပါကတ်တွင ်သင့အ်တွက ်P-EBT အကျိ းခံစားခွင့က်ိ ထတ်ေပးပါမည။် သိမ့ဟတ်ပါက သငသ်ည ်

အထး P-EBT ကတ်ကိ ရ ိပါမည။် သင့ ်P-EBT ကတ်ကိ သမိ်းထားေပးပါ။  

  
ေမးခွန်း 29- ဘယအ်ချိန်မာ ေ ရွာသ ီအကျိ းခံစားခွင့မ်ျားက ိထတေ်ပးမလ။ဲ  

အေြဖ- ေ ရွာသ ီP-EBT အကျိ းခံစားခွင့မ်ျားကိ စ်ေကျာ ့ထတ်ေပးပါသည-် 

 အခမဲ့/စရိတ်ေလ ာခ့ျ အစားအေသာက်များအတွက် သတ်မတ်ချက်မီထား ပီးြဖစ်ေသာ သိမ့ဟတ် 

ဇွနလ်မစ၍ CEP သိမ့ဟတ် စားနပ်ရိကာ ေထာက်ပံမ့ 2 ေကျာငး်တွင ်တက်ေရာက်ေသာ 

ေကျာငး်သားများအတွက် ေ ရွာသ ီP-EBT အကျိ းခံစားခွင့မ်ျား၏ ပထမအေကျာက့ိ သဂတ်လ 

2022 တွင ်ထတ်ေပးသာွးရန ်ခန ့မ်နး်ထားသည။်  

 ဗားေမာင့ေ်ကျာငး်တွင ်ဇွနလ် 2022မစတင၍် အပ် ထံားေသာ်လညး် 

အခမဲ့/စရိတ်ေလ ာခ့ျေနလ့ယ်စာကိ ေ ရွာသကီာလအထ ိသတ်မတ်ချက်မေီကာငး် ေတွ ိရသည့ ်

ေကျာငး်သားများအတွက် အကျိ းခံစားခွင့မ်ျားကိ စက်တငဘ်ာလ 2022 တွင ်ထတ်ေပးသာွးပါမည။် 

  
ေမးခွန်း 30- အခမ့ဲ/စရိတေ်လ ာ့ချ အစားအေသာကမ်ျား ေလ ာကထ်ားြခငး် င့ ်ေ ရွာသ ီP-EBT 

လကခ်ံရ ိြခငး် ရညရွ်ယခ်ျကမ်ျားအတကွ ်မညသ်ညက် ိေ ရွာသကီာလဟ မတယ်ပါသလ။ဲ  

အေြဖ- အခမဲ့/စရိတ်ေလ ာခ့ျအစားအေသာက်များအတွက် သတ်မတ်ချက်မမီေသးေသာ မိသားစများသည ်

သဂတ်လ 19 ရက်၊ 2022 အထ ိအချိနမ်ေရွး ေလ ာက်ထား ငိ် ပီး သတ်မတ်ချက်မီလ င ်ေ ရွာသ ီP-EBT 

အကျိ းခံစားခွင့အ်ြပည့က်ိ ရ ိပါမည။် ေကျာငး်ပိတ် ပီးေနာက်ပိငး် င့ ်သဂတ်လ 19 တွင ်သိမ့ဟတ် 
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ထရိက်မတိငခ်င ်အခမဲ့/စရိတ်ေလ ာခ့ျ အစားအေသာက်များကိ ေလာက်ထားေသာ မိသားစများသည ်

၎ငး်တိ၏့ ေ ရွာသ ီP-EBT အကျိ းခံစားခွင့မ်ျားကိ စက်တငဘ်ာလတငွး် ဒတိယအကိမ် ထတ်ေပးသည့အ်ခါ 

လက်ခံရ ိပါမည။် ေ ရွာသ ီP-EBT လက်ခံရ ိေရး ရညရွ်ယ်ချက်များအတွက် အခမဲ့/စရိတ်ေလ ာခ့ျ 

အစားအေသာက်များကိ ေလ ာက်ထားရန ်ေနာက်ဆးံသတ်မတ်ရက်မာ သဂတ်လ 19 ရက်၊ 2022 

ြဖစ်ပါသည။် 

  
ေမးခွန်း 31- ေ ရွာသ ီP-EBT အကျိ းခံစားခွင့က် ဘယေ်လာကလ်ဲ။  

အေြဖ- ေ ရွာသ ီP-EBT အကျိ းခံစားခွင့သ်ည ်သတ်မတ်ချက်မီေသာ ကေလးတိငး်အတွက် $391 

ြဖစ်ပါသည။် ယငး်မာ တစ်ကိမ်စာ နး်ထားအြပတ် အကျိ းခံစားခွင့ ်ပမာဏ ြဖစ်ပါသည။်  

  
ေမးခွန်း 32- အမိ်ေထာငစ်တွငး် ကေလးဘယ် ဦးပင် ိေစကာမ ေ ရွာသ ီP-EBT အကျိ းခံစားခွင့က် 

အတတပဲလား။  

အေြဖ- ေ ရွာသ ီP-EBT အကျိ းခံစားခွင့သ်ည ်သတ်မတ်ချက်မီေသာ ကေလးတစ်ဦးလင ်$391 

ြဖစ်ပါသည။် 

  
ေမးခွန်း 33- က ပ််တိေ့ကျာငး်၏ Grab and Go ေနရာတငွ ်က ပ််ကေလးအတကွ ်အစားအေသာကမ်ျား 

လာယပါက သိမ့ဟတ ်အြခား အစားအေသာက် သိမ့ဟတ ်အစားအစာ အစအီစ များက ိသးံေနပါက 

ေ ရွာသ ီP-EBT အကျိ းခစံားခွင့ ်ရ ိလ င ်ထသိိလ့ပ်ြခငး်က ိရပ်တန ့်ရမာလား။ ယငး်သိလ့ပ်လ င ်

က ပ််တိက့ ိအကျိ းခံစားခွင့မ် ပိတပ်ငမ်ာလား။  

အေြဖ- မဟတ်ပါ။ အဆိပါ အစားအေသာက်များကိ သငဆ်က်လက်ရ ငိ် ပီး ဤအကျိ းခံစားခငွ့အ်တကွ် 

သတ်မတ်ချက်မီ ငိပ်ါသည်။  

  
ေမးခွန်း 34- က ပ််တငွ ်ေကျာငး်အပ် မံထားေသာ အြခားကေလးများ ိပါေသးသည။် ၎ငး်တိက့ 

အကျိ းခံစားခွင့အ်တကွ ်သတမ်တခ်ျကမီ်ပါသလား။  

အေြဖ- မဟတ်ပါ။ ေ ရွာသ ီအကျိ းခံစားခွင့ ်အပါအဝင ်P-EBT အကျိ းခံစားခွင့အ်တွက် 

သတ်မတ်ချက်မီေသာ ကေလးများ င့ ်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကိ သိ ိရန ်

ကေလးေစာင့ေ် ာက်ေရး P-EBT ေမးေလ့ ိေသာ ေမးခွနး်များကိ ကည့ပ်ါ။ 
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ေမးခွန်း 35- က ပ််ကေလးသည ်ဇွန်လ 2022 တငွ ်အထကတ်န်းေအာငြ်မငခ်ဲ့သည၊် က ပ််ကေလးက 

သတမ်တခ်ျကမီ်ပါသလား။  

အေြဖ- သင့က်ေလးသည ်အခမဲ့/စရိတ်ေလ ာခ့ျ အစားအေသာက်များအတွက် ဇွနလ် 2022 တွင ်

သတ်မတ်ချက်မီခဲ့ပါက သင့က်ေလးသည ်ေ ရွာသ ီP-EBT အကျိ းခံစားခွင့အ်တွက် သတ်မတ်ချက်မီပါမည။် 

 
ေမးခွန်း 36- က ပ််ကေလးသည ်ဇန်နဝါရီလ 2022 အေစာပိငး်တငွ ်အထကတ်န်းေအာငြ်မငခ်ဲ့သည၊် 

က ပ််ကေလးက သတမ်တခ်ျကမီ်ပါသလား။ 

အေြဖ- မဟတ်ပါ။ ေ ရွာသ ီP-EBT အတွက ်သတ်မတ်ချက်မီရန ်ကေလးကိ ဇွနလ် 2022 မစ၍ 

ေကျာငး်အပ် ေံပးရမည။် သင့က်ေလးက ဇနန်ဝါရတီွင ်ေကျာငး် ပီးခဲ့ေသာေကာင့ ်ဇွနလ်တွင ်

ေကျာငး်အပ် ခံဲ့သညဟ် မယဆပါ။ 

 
ေမးခွန်း 37- က ပ််၏ ကေလးက ေ ရွာသ ီP-EBT အတကွ ်သတမ်တခ်ျကမီ်ရန် ေ ရွာသေီကျာငး် 

တကေ်ရာကရ်မာလား။ 

အေြဖ- မဟတ်ပါ။ ေ ရွာသပီိတ်ရက်အတွငး် ေကျာငး်တက်ြခငး်က ကေလးတစ်ဦး ေ ရွာသ ီP-EBT အတွက ်

သတ်မတ်ချက်မီြခငး် ိ၊ မ ိကိ ဆးံြဖတ်ရာတွင ်အေကာငး်ရငး်တစ်ခ မဟတ်ပါ။ 

 
ေမးခွန်း 38- ေ ရွာသ ီP-EBT အကျိ းခံစားခွင့မ်ျားက မသးံဘထဲားလ င ်သက်တမ်းကနသ်ာွးမာလား။ 

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

သက်တမ်းကနပ်ါမည။် 

 
ေမးခွန်း 39- က ပ််၏ကေလးသည် အခမဲ့ င့ ်စရိတေ်လ ာ့ချ အစားအေသာကမ်ျားအတကွ ်

သတမ်တခ်ျကမီ်ေသာ်လညး် 2021-2022 ပညာသင် စ်အတကွ ်လကယိတ်ငိ ်ေလ့လာသငယ်ခဲ့သည၊် 

က ပ််၏ ကေလးက ေ ရွာသ ီP-EBT အတကွ ်သတမ်တခ်ျကမီ်ပါသလား။ 

အေြဖ- ဟတ်ပါသည။် သတ်မတ်ချက်မီမသည ်အခမဲ့/စရိတ်ေလ ာခ့ျ အစားအေသာက်များ ရ ိခငွ့ေ်ပ  

အေြခခံပါသည။်  

 
ေမးခွန်း 40- က ပ််တငွ ်ေ ရွာသ ီP-EBT င့ ်ပတသ်က် ပီး ေနာကထ်ပ် ေမးစရာများ ိပါသည။် 

ဘယေ်နရာမာ ပိမိေလ့လာ ငိပ်ါသလ။ဲ  

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

သာွးပါ သိမ့ဟတ် 1-800-479-6151 လိငး်ခွဲ 7 ကိ ေခဆပိါ။ အခမဲ့ င့ ်စရိတ်ေလ ာခ့ျ 
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အစားအေသာက်များအတကွ် သင့ေ်ကျာငး်သား၏ သတ်မတ်ချက်မီမ င့ ်ပတ်သက် ပီး သးီြခား စိးရိမ်မများ 

သင့တ်ွင် ိပါက သိမ့ဟတ် အမိ်ေထာငဦ်းစီး သိမ့ဟတ် ကတ်ထတ်ေပးရန ်အသးံြပ မည့ ်စာပိလ့ိပ်စာက ိ

သငေ်ြပာငး်လိပါက သင့က်ေလး၏ေကျာငး်သိ ့ ဆက်သယွ်ပါ။  

 
 
 
 
 

 
 


