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မမေးမ ေ့ရ ှိမ ောမမေးခွန ေးမ ောေး (FAQs) 

School Pandemic EBT (P-EBT) အမ  ောင ေး 

2022-2023 ပညာသငန်စှ်အတွက် (2023 ခုနစှ်၊ ဧပပြီ 4 ရက်တွင ်အပ်ဒတ်ိလုပ်ခ ဲ့သည)်   

အမမေး 1- P-EBT ဆှိို ည မ ော အဘယ နည ေး။    

အမ ြေ - ၎င််းသည ်COVID-19 နငှဲ့သ်က်ဆိငုသ်သာသကျာင််းပိတ်မှုမျာ်းနငှဲ့သ်ကျာင််းပျက် ကွက်မှုမျာ်းသ ကာငဲ့ ်ထခိိုက်ခံခ ဲ့ရသသာ အမိ်သထာငစ်ုမျာ်းအာ်း 

ဖက်ဒရယ်အစို်းရမှ အတညပ်ပြုထာ်းသသာ ယာယြီစာ်းနပ်ရိကခာအကျိြု်းခံစာ်း ခွငဲ့တ်စ်ခုပဖစ်ပါသည။်    

 
မမေးခနွ ေး 2 - P-EBT အ  ှိ ေးခံစောေးခွငေ့ မ ောေးရရ ှိရန အတ ွ  မည   ူအရည အခ င ေး ြညေ့ မီြါ နည ေး။     

အမ ြေ - National School Lunch Programတွင ်ပံုမှနအ်ာ်းပဖငဲ့ ်အခမ ဲ့စာ်းသံ်ုးနိငုသ်သာအစာ်းအစာမျာ်း သို ဲ့မဟုတ် 

သလ ာဲ့သ ်းသပ်းထာ်းသသာအစာ်းအစာမျာ်းကုိ ရရှိမညဲ့ ်သကျာင််းသာ်းမျာ်းသနထိငုသ်သာ Vermont ပပညန်ယ်အမိ်သထာငစ်ုမျာ်း (သကျ်းဇ ်းပပြု၍ 

ယခုပညာသငန်စှအ်တွက် စာသငသ်ကျာင််းလံု်းဆိငုရ်ာအစာ်းအစာမျာ်းအသ ကာင််းနငှဲ့ပ်တ်သက်၍ သမ်းခနွ််း 3 ကိုလည််း ကညဲ့ရ်ှုသပ်းပါ)။ 

သအာက်ပါအတိုင််းဆိလု ငယ်င််းလအတွက် အကျိြု်းခံစာ်းခွငဲ့မ်ျာ်းကုိရရှိနိငုပ်ါသည ်-   

• အကယ်၍ သကျာင််းသာ်းတွင ်တစ်လအတွင််း COVID-သရာဂါသ ကာငဲ့ခ်ွငဲ့သ်ပ်းထာ်းသသာသကျာင််းပျက်ကွက်ခွငဲ့ကုိ်ရရှိထာ်းပပြီ်း ြေစ ပြီေး    

• သကျာင််းသာ်း၏ စာသငသ်ကျာင််းသည ်P-EBT အတွက ်“အရညအ်ချင််းပပညဲ့မ်ြီခ ဲ့” ပပြီ်းပဖစ်ပါကရရှိနိငုပ်ါသည။် 

စာသငသ်ကျာင််းတစ်သကျာင််းသည ်P-EBT အတွက် အရညအ်ချင််းပပညဲ့မ်ြီသသာသကျာင််းတစ်သကျာင််းပဖစ်ပံုကို သလဲ့လာနိငုရ်နအ်တွက် 

ပပညန်ယ်အစြီ အစဉ်ကို  ကညဲ့ရ်ှုသပ်းပါ - https://dcf.vermont.gov/esd/P-EBT။  

 

မမေးခနွ ေး 3 - Vermont  ြည နယ ရ ှိ ယနီူဗောဆယ မ  ောင ေး ဆှိို ည မ ောမည  ညေ့ အရော ြေစ  နည ေး။  အဆှိိုြါအရော ည  P-EBT 

ဆှိိုင ရောအရည အခ င ေး ြညေ့ မီမှု ှိို အ  ှိ ေး   မရော  မှုရ ှိြါ  ောေး။   

အမ ြေ -  Vermont ပပညန်ယ်ရှိဥပသဒပပြုလွှတ်သတာ်သည ်အစို်းရစာ သငသ်ကျာင််းအာ်း လုံ်းနငှဲ့ ်သြီ်းပခာ်းရပ်တညသ်သာ စာသငသ်ကျာင််းအချိြု ျို့တွင ်

Vermont ပပညန်ယ်ရှိ ယ နြီဗာဆယ်သကျာင််းအစာ်းအစာမျာ်းအတွက် ပပည ်နယ်ရနပံ်ုသငသွထာက်ပံဲ့သပ်းသညဲ့ ်Act 151 (2022)၊ ဥပသဒတစ်ရပ်ကိုအ 

တညပ်ပြုခ ဲ့ပါသည။်  ဆိလုိုသညမ်ှာ Vermont ပပညန်ယ်ရှိ အစို်းရစာသငသ်ကျာင််းတုိင််းနငှဲ့ ်သြီ်းပခာ်းရပ်တညသ်သာ စာသငသ်ကျာင််းအချိြု ျို့သည ်National 

School Lunch Program တွင ်ပါဝငသ်ဆာငရွ်က်သန ကပပြီ်း 2022-2023 ခုနစှ်စာ သငန်စှ်တငွ ်CEP သို ဲ့မဟုတ် Provision 2 ကုိ 

လညပ်တ်လုပ်သဆာငသ်နပါသည။်  စာသငသ်ကျာင််းတစ်သကျာင််းစြီသည ်အရညအ်ချင််းပပညဲ့မ်ြီမှုရှိပပြီ်းသညန်ငှဲ့တ်စ်ပပိြုငန်က် (အထက်ပါ သမ်းခွန််း 2 

ကို ကညဲ့ရ်ှုသပ်းပါ)၊ COVID-နငှဲ့သ်က်ဆိငုသ်ညဲ့အ်သ ကာင််းရင််းသ ကာငဲ့ ်သကျာင််းပျက်ကွက်ထာ်းသသာ အဆိပုါစာသင ်

သကျာင််းမျာ်းရှိသကျာင််းသာ်းအာ်းလံု်းသည် ၎င််းတုိ ဲ့ပျက်ကွက်ထာ်းသညဲ့သ်န ဲ့ရက်မျာ်းအတွက် P-EBT အကျိြု်းခံစာ်းခွငဲ့တ်စ်ခုကုိရရှိမညပ်ဖစ်ပါသည။်  

National School Lunch Programနငှဲ့ ်စာသငသ်ကျာင််းရှိအစာ်း အစာမျာ်းအတွက် အမိ်သထာငစ်ုမျာ်းကိုအခသ က်းသငသွကာက်ခံသညဲ့သ်ြီ်းပခာ်း 

ရပ်တညသ်သာစာသငသ်ကျာင််းမျာ်းတွင ်သကျာင််းသာ်းမျာ်းသည ် အခမ ဲ့စာ်းသံ်ုးနိငုသ်သာ သို ဲ့မဟုတ် သလ ာဲ့သ ်းသပ်းထာ်းသသာအစာ်းအစာမျာ်း 

ကိုရှိနိငုရ်နအ်တကွ် အရညအ်ချင််းပပညဲ့မ်ြီမသှာလ င ်အကျိြု်းခံစာ်းခွငဲ့ကုိ် ရရှိမညပ်ဖစ်ပါ သည။်    

 

မမေးခနွ ေး 4- COVID-န ငေ့    ဆှိိုင မ ော ခွငေ့ မတောင ေးပြီေး မ  ောင ေးြ     ွ  ခင ေးဆှိို ည မ ော မည  ည တှိို ေ့  ြေစ ြါ နည ေး။     

အမ ြေ - COVID-နငှဲ့သ်က်ဆိငုသ်သာခွငဲ့သ်တာင််းထာ်းသညဲ့သ်ကျာင််းပျက်ကွက်ပခင််းဆိုသညမ်ှာ သအာကပ်ါမညသ်ညအ်သ ကာင််းပပချက်မျာ်းအတွက်မဆိ ု

တစ်လအတွင််း ခွငဲ့သ်တာင််းထာ်းသသာသကျာင််းပျက်ကွက်ပခင််းကို ဆိုလိုပါသည ်-  

https://dcf.vermont.gov/esd/P-EBT
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• COVID-သရာဂါရှိပခင််း သို ဲ့မဟုတ် COVID သရာဂါရှိသညဟ်ုယ ဆရပခင််း၊  

• COVID-သရာဂါရှိသ နငှဲ့ ်အနြီ်းကပ်ထသိတွျို့ မှုရှိသညဲ့သ် တစ်ဦ်းကိုသဖာ်ထတု်နိငုပ်ခင််း၊  

• COVID သရာဂါအတွက် ကွာရနတ်င််းဝငရ်န ်နငှဲ့/်သို ဲ့မဟုတ် စမ််းသပ်စစ် သဆ်းရနလ်ိုအပ်သ ကာင််းသထာက်ပပသပ်းသညဲ့ ်COVID 

သရာဂါလကခဏာမျာ်း သို ဲ့မဟုတ်  

• သရာဂါက ်းစက်မှုကွင််းဆက်သပခရာခံရနလ်ိုအပ်မှု စသညတုိ် ဲ့အပါအဝင ်COVID သရာဂါရလဒတ်စ်ခုသ ကာငဲ့သ်ရာဂါလကခဏာရှိသသာပဖစ်ရပ်မျာ်း၊ 

ဝနထ်မ််းရှာ်းပါ်းမှုမျာ်းက ဲ့သို ဲ့သသာ COVID နငှဲ့သ်က်ဆိုငသ်ညဲ့အ်သ ကာင််းရင််းတစ်ခုသ ကာငဲ့ ်အစြီအစဉ်မသရ်းဆွ ထာ်းသသာစာသငခ်န််း၊ အတန််း 

သို ဲ့မဟုတ် သကျာင််းပိတ်ပခင််း သို ဲ့မဟုတ် အွနလုိ်င််းမှသန၍သင ်ကာ်းပို ဲ့ချပခင််းအက ်းအသပပာင််းကာလကုိလုပ်သဆာငပ်ခင််း။  

• COVID-နငှဲ့သ်က်ဆိငုသ်ညဲ့သ်ကျာင််းပျက်ကွက်ပခင််းမျာ်းအသ ကာင််းနငှဲ့ပ်တ်သက်၍ သနာက်ထပ်အသသ်းစတိ်အချက်အလက်မျာ်းကို 

သရိှိနိငုရ်နအ်တကွ် သကျ်းဇ ်းပပြု၍ https://education.vermont. gov/documents/definition-of-covid19-related-absences-for-purposes-

of-issuing-pebt-benefits တွင ်ကညဲ့ရ်ှုသပ်းပါ။  

 

မမေးခနွ ေး 5 - ဆေီးန င ေးမ ောေး   ညေ့ မန ေ့တစ မန ေ့မ  ောငေ့   ှိို ေ့မဟိုတ  မြါ  ထ ွ  ေွာေးမ ောမရြှိို  တစ ခိုမ  ောငေ့   ှိို ေ့မဟိုတ  

ြ    ေွာေးမ ောအြူမြေးစနစ တစ ခိုမ  ောငေ့   ျွန နိုြ တှိို ေ့၏စော င မ  ောင ေး ှိိုြှိတ ထောေးခ ေ့ြါ ည ။  မ  ောင ေးြ     ွ ထောေးမ ောယင ေး 

မန ေ့ရ  မ ောေးတငွ  P-EBT  ှိိုရရ ှိနှိိုင ရန အတ ွ  ယင ေးမ  ောင ေး ောေးမ ောေး ည အရည အခ င ေး ြညေ့ မီမှုရ ှိြါ  ောေး။    

အမ ြေ -  အရညအ်ချင််းပပညဲ့မ်ြီမှုမရှိပါ၊  COVID နငှဲ့သ်က်ဆိငုသ်ညဲ့အ်သ ကာင််းရင််းသ ကာငဲ့ ်သရတွက်ထာ်းသသာသကျာင််းပိတ်ပခင််းအတွက်သာလ င။်    

 

မမေးခနွ ေး 6။  ျွန ိုြ ၏အှိမ မထောင စို ည  အရည အခ င ေး ြညေ့ မီ ခင ေး ရ ှိ၊ မရ ှိ ှိို  ျွန ိုြ မည   ေ့ ှိို ေ့  ှိရ ှိနှိိုင မည နည ေး။    

အမ ြေ- Vermont ပပညန်ယ်မှသပ်းထာ်းသညဲ့ ်စံနှုန််းမျာ်းအသပေါ်အသပခခံ၍ သငဲ့သ်ကျာင််းသာ်း၏စာသငသ်ကျာင််းသည ်သငဲ့သ်ကျာင််းသာ်းအရညအ်ချင််း 

ပပညဲ့မ်ြီမှုရှိမရှိကိဆုံ်ုးပဖတ်သပ်းမညပ်ဖစ်ပါသည။် ၎င််းတုိ ဲ့တွင ်ဖုိငတ်ွ ပါမှနက်နသ်သာအချက်အလက်မျာ်းရှိသ ကာင််းသသချာသစရနအ်တွက် 

စာသငသ်ကျာင််းမှ သငဲ့ထ်သံို ဲ့ဆက်သယွ်နိငုပ်ါသည။် ၎င််းတုိ ဲ့၏သတာင််းဆိမုှုကုိ သကျ်းဇ ်းပပြု၍တုံ ဲ့ပပနသ်ပ်းပါ။ အကယ်၍ 

သငသ်ညအ်ရညအ်ချင််းပပညဲ့မ်ြီပါက သငသ်ည ်အကျိြု်းခံစာ်းခွငဲ့ကုိ်မညသ်ို ဲ့မညပံ်ုရရှိမညဲ့အ်သ ကာင််းနငှဲ့ ်မညသ်ညဲ့အ်ချိနတ်ွငရ်ရှိမည်ဲ့အ 

သ ကာင််းကိုရှင််းပပထာ်းသညဲ့ ်ကသလ်းမျာ်းနငှဲ့ ်မိသာ်းစုမျာ်းသရ်းရာဌာန (DCF) ထမံှစာတစ်သစာငက်ိုသငရ်ရှိမညပ်ဖစ်ပါသည။်      

 

ဖက်ဒရယ် ပပညသ် ဲ့ကျန််းမာသရ်း အသရ်းသပေါ်ကာလ သက်တမ််းကုနသ်ာွ်းသသာသ ကာငဲ့ ်သကျာင််းသာ်းမျာ်းသည ်သမလ 11 ရက်သနာက်ပိုင််း COVID 

နငှဲ့ပ်တ်သက်သသာ သကျာင််းပျက်ကွက်မှုမျာ်း ရှိပါက ယင််းတုိ ဲ့အတွက် အကျိြု်းခံစာ်းခွငဲ့မ်ျာ်းကုိ ရရှိမညမ်ဟတု်သ ကာင််း သတိပပြုပါ။   

 
မမေးခနွ ေး 7- ပြီေးခ ေ့ ညေ့ စော င န စ  (2021-22) ခိုန စ တငွ  P-EBT  တ တစ  တ  ှိို  ျွန ိုြ    ခံရရ ှိခ ေ့မ ော  ည ေး 

ယခိုအခါတငွ ၎င ေး ှိိုမရရ ှိမတောေ့မြ။ ယင ေး ှိို ေ့မရရ ှိ ခင ေး ည   ြဿနောတစ ခို ြေစ ြါ  ောေး။    

အမ ြေ  DCF က သငဲ့ထ်သံို ဲ့အစာ်းထိ်ုးကတ်တစ်ခုကုိ သပ်းပို ဲ့နိငုပ်ါသည။်  ညွှန ်ကာ်းချက်မျာ်းကို ဧပပြီလ၊ 2023 

ခုနစှ်တွငထ်တ်ုပပနမ်ညဲ့အ်ကျိြု်းခံစာ်းခွငဲ့ဆ်ိငုရ်ာအသသိပ်းစာမျာ်းတွင ်ထညဲ့သ်ငွ််းမညပ်ဖစ်ပါသည။်  အကယ်၍ သငက်တ်အသစ်တစ်ခုကိုရရှိပါက 

သကျ်းဇ ်းပပြုပပြီ်းသင၏်ကတ်ကိုသမိ််းထာ်းပါ။  ဤပညာသငန်စှ်တွင ်သငသွပ်းသချမှုမျာ်းသည ်တစ်ကကိမ်ထက်မကရှိလိမဲ့်မညပ်ဖစ်သသာသ ကာငဲ့ ်၎င််းတွင ်

အပိုထပ်သဆာင််းအကျိြု်းခံစာ်းခွငဲ့မ်ျာ်းကုိထညဲ့ ်သငွ််းထာ်းနိငုပ်ါသည။်  

 

အမမေး 8- ယခိုန စ တငွ  မနရွော  ီP-EBT အ  ှိ ေးခံစောေးခွငေ့ မ ောေး ရရ ှိနှိိုင   ောေး။   

အသပဖ- သနရွာသြီ P-EBT အကျိြု်းခံစာ်းခွငဲ့သ်ည ်သနရွာသြီအတွင််း သကျာင််းတက်သရာက်သညဲ့က်သလ်းမျာ်းအတွက် ထပ်သဆာင််းသပ်းအပ်သညဲ့ ်P-EBT 

အကျိြု်းခံစာ်းခွငဲ့မ်ျာ်း ပဖစ်သည။်  လ ကိုယ်တိုင ်သကျာင််းတက်သရာက်သညဲ့ ်ကသလ်းမျာ်းအတွက် P-EBT အကျိြု်းခံစာ်းခွငဲ့မ်ျာ်းသပ်းသချမှုကုိ 

https://education.vermont.gov/documents/definition-of-covid19-related-absences-for-purposes-of-issuing-pebt-benefits
https://education.vermont.gov/documents/definition-of-covid19-related-absences-for-purposes-of-issuing-pebt-benefits
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အတညပ်ပြုသညဲ့ဥ်ပသဒက သမလ 11 ရက်၌ ဖက်ဒရယ် ပပညသ် ဲ့ကျန််းမာသရ်း အသရ်းသပေါ်ကာလ ပပြီ်းဆံ်ုးသသာ်ပငာ်းလည််း ယခုနစှ်သနရွာသြီတွင ်

သနရွာသြီ P-EBT အကျိြု်းခံစာ်းခွငဲ့မ်ျာ်းကုိ သပ်းသချခွငဲ့ပ်ပြုသည။်    

  

အမမေး 9- မည   ူ မနရွော  ီP-EBT အ  ှိ ေးခံစောေးခွငေ့ မ ောေးအတ ွ   တ မ တ ခ   မီ နည ေး။   

သပဖ- 2022-2023 စာသငန်စှ်အတွင််း သတ်မှတ်ချက်မြီခ ဲ့ပပြီ်း သမလမှစတင၍် Vermont သကျာင််းတစ်သကျာင််းတွင ်အပ်နှထံာ်းသညဲ့ ်

သကျာင််းသာ်းမျာ်းရှိသသာ Vermont အမိ်သထာငစ်ုမျာ်း။  သတ်မှတ်ချက်မြီသသာ သကျာင််းသာ်းမျာ်း ဆိသုညမ်ှာ ပပဋ္ဌာန််းချက် 2 သို ဲ့မဟုတ် CEP 

မှတစ်ဆငဲ့ ်အခမ ဲ့ သို ဲ့မဟုတ် သ ်းသလ ာဲ့ထာ်းသသာ အစာ်းအစာမျာ်းကို ရရှိနိငုသ် မျာ်းပဖစသ်ည် သို ဲ့မဟုတ် အခမ ဲ့နနံက်စာနငှဲ့ ်သန ဲ့လယ်စာ ပံဲ့ပို်းသပ်းသညဲ့ ်

သကျာင််းတစ်သကျာင််းတွင ်တက်သရာက်သ မျာ်းပဖစ်သည။်  အမိ်သကျာင််းတက်သသာ သကျာင််းသာ်းမျာ်းနငှဲ့ ်ဖက်ဒရယ်သကျာင််းအစာ်းအစာ 

အစြီအစဉ်မျာ်းတွင ်မပါဝငသ်သာသကျာင််းမျာ်း၌ တက်သရာက်သသာ သကျာင််းသာ်းမျာ်းသည ်သနရွာသြီ P-EBT အတွက် သတ်မှတ်ချက်မပပညဲ့မ်ြီပါ။  

  

မမေးခနွ ေး 10 - အ  ှိ ေးခံစောေးခွငေ့ မ ောေး ှိို မည  ညေ့ အခ ှိန တငွ ထိုတ  ြန မြေးြါမည နည ေး။    

အမ ြေ-စက်တငဘ်ာလ 2022 ခုနစှ်မှ ဇနန်ဝါရြီလ 2023 ခုနစှ်အထ ိအကျိြု်းခံစာ်းခွငဲ့သ်ပ်းမညဲ့ ်ပထမဆံ်ုးတစ်သတု်ကို ဧပြီ  2023 

ခိုန စ တငွ ထိုတ  ြန မြေးမည  ြေစ ြါ ည ။  2023 သဖသဖာ်ဝါရြီလမ  2023 သမလ 11ရ  မန ေ့ အထှိ အ  ှိ ေးခစံောေးခွငေ့ မ ောေး ှိိုဩဂုတ်လ 2023 

ခုနစှ်တွငထ်တု်ပပနသ်ပ်းနိငုရ်နအ်တကွ်စြီစဉ်ထာ်းပါ သည။်  2023 ခုနစှ်၊ ဩဂုတ်လတွင ်သဖသဖာ်ဝါရြီလမှ သမလ 11 ရက်သန ဲ့ထအိတွက် 

အကျိြု်းခံစာ်းခွငဲ့မ်ျာ်းကုိ ထတု်သပ်းလျက် သနရွာသြီအကျိြု်းခံစာ်းခွငဲ့မ်ျာ်းကုိလည််း ထတု်သပ်းပါမည။် 

 

မမေးခနွ ေး 11- P-EBT အ  ှိ ေးခံစောေးခွငေ့ မ ော မည မျှနည ေး။  

အမ ြေ- သကျာင််းသာ်းတစ်ဦ်းသည ်COVID နငှဲ့သ်က်ဆိငုသ်ညဲ့ ်ခွငဲ့ပ်ျက်ကွက်မှုကုိရရှိထာ်းပပြီ ၎င််းခွငဲ့သ်တာင််းထာ်းသသာသကျာင််း 

ပျက်ရက်တစရ်က်စြီအတွက် P-EBT အကျိြု်းခံစာ်းခငွဲ့မ်ှာ 8.18 သဒေါ်လာပဖစ်ပါသည။်  သနရွာသြီအကျိြု်းခံစာ်းခွငဲ့သ်ည ်သတ်မတှ်ချက်မြီသသာ 

ကသလ်းတစ်ဦ်းလ င ်$120 ပဖစ်သည။်  ၎င််းသည ်တစ်ကကိမ်ပံုသသနှုန််းထာ်း အကျိြု်းခံစာ်းခွငဲ့ပ်မာဏပဖစ်သည။် 

မမေးခနွ ေး 12 - အှိမ မထောင စိုတငွ  မ ေးမည မျှရ ှိ ည  ြေစ မစ P-EBT အ  ှိ ေးခံစောေးခွငေ့ မ ောေး ည  အတတူြူင  ြေစ ြါ  ောေး။    

အမ ြေ- သကျာင််းသာ်းမျာ်း လစဉ်ရရှိထာ်းသသာ COVID နငှဲ့သ်က်ဆိငုသ်ညဲ့ခ်ွငဲ့သ်တာင််းထာ်းသသာသကျာင််းပျက်ကွက်ရက် 

အသရအတွက်အသပေါ်အသပခခံ၍ လစဉ်အကျိြု်းခံစာ်းခွငဲ့ပ်မာဏကုိ ၎င််းသကျာင််းသာ်းတစ်ဦ်းချင််းစြီအတွက် 

သြီ်းသန ဲ့သ်တ်မှတ်ထာ်းပါသည။်  အမိ်သထာငစ်ုမျာ်းသည ်P-EBT ကိုရရှိရနအ်တွက် အရညအ်ချင််းပပညဲ့မ်ြီခ ဲ့သသာ အမိ်သထာငစ်ရုှိကသလ်းတစ်ဦ်းစြီ၏ 

လစဉ်လတိုင််းရှိရက်အသရအတွက်မျာ်းအသပေါ်အသပခခံ၍ မတ ညြီသသာအကျိြု်းခံစာ်းခွငဲ့မ်ျာ်းကုိ ရရှိမညပ်ဖစပ်ါသည။်  သနရွာသြီအကျိြု်းခံစာ်းခွငဲ့ကုိ် 

တစ်ကကိမ်ပံုသသနှုန််းထာ်း အကျိြု်းခံစာ်းခွငဲ့ ်$120 ပဖငဲ့ ်ကသလ်းတိုင််းအတွက် ညြီတ ညြီမ ရရှိပါမည။်    

 

မမေးခနွ ေး 13 -  ျွန ိုြ ၏မ  ောင ေး ောေးအတ ွ အိုြ ထှိန ေးခွငေ့  ှိို 

အှိမ မထောင န စ စို  ောေးတငွ အိုြ စိုခွ ထောေးြါ ည ။  မည   ူအ  ှိ ေးခံစောေးခွငေ့  ှိို ရရ ှိမည  ြေစ ြါ နည ေး။     

အမ ြေ-  အကျိြု်းခစံာ်းခွငဲ့ကုိ်သကျာင််းသာ်း၏စာသငသ်ကျာင််းက "အမိ်သထာငဦ််းစြီ်း" အပဖစ် စာရင််းသငွ််းထာ်းသသာ အရွယ်သရာက်ပပြီ်းသ ထ ံ

သို ဲ့သပ်းပို ဲ့မညပ်ဖစပ်ါသည။်  အဆိပုါအရွယ်သရာက်ပပြီ်းသ သည ်သကျာင််းသာ်းအတွက် အခမ ဲ့ပဖစ်ပပြီ်း 

သလ ာဲ့သစျ်းသပ်းထာ်းသသာသလ ာက်လွှာတစ်သစာငကုိ်တငသ်ငွ််းသညဲ့အ်ရွယ် သရာက်ပပြီ်းသ  သို ဲ့မဟုတ် သကျာင််း၏စနစ်တွင ်

အဓိကအဆက်အသယွ်အပဖစ် စာရင််းသငွ််းထာ်းသညဲ့အ်ရွယ်သရာက်ပပြီ်းသ ပဖစ်နိငုပ်ါသည။်  “အမိ်သထာငဦ််းစြီ်း” အပဖစ် 

စာရင််းသငွ််းသငဲ့သ်ညဲ့သ် ကုိအတညပ်ပြုရနအ်တွက်  စာသငသ်ကျာင််းမျာ်းသည ်အမိ်သထာငစ်ုမျာ်းကို 

ဇနန်ဝါရြီလတွငဆ်က်သယွ်မညပ်ဖစ်ပါသည။်  အကယ်၍ “အမိ်သထာငဦ််းစြီ်း” ကုိ အပ်ဒတိ်လုပ်ရနလ်ိုအပ်ပါက စာသင ်

သကျာင််းကိုဆက်သယွ်သပ်းပါ။        
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မမေးခနွ ေး 14- အဆှိိုြါအ  ှိ ေးခံစောေးခွငေ့ န ငေ့   ျွန ိုြ မည  ညေ့ အရော ှိိုဝယ နှိိုင မည နည ေး။    

အမ ြေ-USDA ဝဘဆ်ိကု်ဒသ်ပေါ်တွင ်သင၏် P-EBT အကျိြု်းခံစာ်းခွငဲ့ပ်ဖငဲ့ ်ဝယ်ယ နိငုသ်သာ အစာ်းအစာဆိငုရ်ာအမျိြု်းအစာ်းမျာ်း   ှိို   ကညဲ့ရ်ှုသပ်းပါ  -  

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

 

မမေးခနွ ေး 15 -  ျွန ိုြ ၏ P-EBT  တ  ှိို  ျွန ိုြ မည  ညေ့ မနရောတငွ   ံိုေးနှိိုင ြါ နည ေး။    

အမ ြေ- 3SquaresVT ကုိလက်ခံသညဲ့မ်ညသ်ညဲ့သ်နရာတွငမ်ဆိ ုအရညအ်သသ်ွးပပညဲ့မ်ြီသသာအစာ်းအသသာက်ပစစည််းမျာ်းကို ဝယ်ယ ရနအ်တကွ် 

၎င််းကို သငအ်သံ်ုးပပြုနိငုပ်ါသည။် အဆိပုါအရာတွင ်ကုနစ်ံုဆိငုမ်ျာ်း၊ စ ပါမာ်းကတ်မျာ်း၊ ကုနစ်ံုစတုိ်းဆိငုမ်ျာ်းနငှဲ့ ်Vermont ပပညန်ယ်ရှိ 

လယ်သမာ်းသစျ်းကွက်မျာ်း ပါဝငပ်ါသည။်  https://dcf.vermont.gov/benefits/ebtt.ရ ှိ DCF ၏ ဝဘ ဆှိိုဒ တငွ  ြှိို၍မ ေ့ ောမြေးြါ။     

 

မမေးခနွ ေး 16 - စော င မ  ောင ေးတငွ   ျွန ိုြ  မ ေးမ ောေး ှိို မထောေးထောေးြါ။  အဆှိိုြါအ  ှိ ေးခံစောေးခွငေ့  ှိို ျွန ိုြ ရရ ှိနှိိုင ြါ  ောေး။    

အမ ြေ- အဆိပုါအကျိြု်းခံစာ်းခွငဲ့သ်ည ်National School Lunch Program မှတစ်ဆငဲ့ ်စာသငသ်ကျာင််းတွင ်အခမ ဲ့စာ်းသံ်ုးနိငုသ်သာ သို ဲ့မဟုတ် 

သလ ာဲ့သ ်းသပ်းထာ်းသသာအစာ်းအစာမျာ်းကုိ မ ကာမ ကာရသလဲ့ရှိသသာ ကသလ်းမျာ်းရှိသသာအမိ်သထာငစ်ုမျာ်းအတွကသ်ာလ ငပ်ဖစ်ပပြီ်း ယခုအခါတွင ်

COVID-နငှဲ့သ်က်ဆိငုသ်ညဲ့သ်ကျာင််းပျက်ကွက်ပခင််းသ ကာငဲ့ ်ယင််းအစာ်းအစာမျာ်းကိုသနအမိ်တွငသ်ာစာ်းသသာက်ရန ်လိုအပ်ပပြီ်း 

လိုအပ်ချက်မျာ်းပပညဲ့မ်ြီသသာအမိတ်ွငသ်န၍ပညာသလဲ့လာသငယ် သသာသကျာင််းသာ်းမျာ်းအတွက်လည််း သမ်းခွန််း 16 တွငသ်ဖာ်ပပထာ်းပါသည။်       

 

မမေးခနွ ေး 17- အဆှိိုြါအ  ှိ ေးခံစောေးခွငေ့  ည  အစှိိုေးရစော င မ  ောင ေးရ ှိ မ ေးမ ောေးအတ ွ  ော ျှင  ြေစ ြါ  ောေး။      

အမ ြေ-  မဟုတ်ပါ။ သြီ်းပခာ်းရပ်တညသ်သာစာသငသ်ကျာင််းအချိြု ျို့သည ်National School Lunch Program တွငပ်ါဝငဆ်ငန် ွှ  ကပါက ယင််းစာသငသ်ကျာင််း 

မျာ်းမှကသလ်းမျာ်းသည ်အဆိပုါအကျိြု်းခံစာ်းခွငဲ့ကုိ်ရရှိရနအ်တွက် အရညအ်ချင််းပပညဲ့မ်ြီနိငုပ်ါသည။်  သို ဲ့သသာ်လည််း သြီ်းပခာ်းရပ်တညသ်သာ 

စာသငသ်ကျာင််းမျာ်းစွာသည ်National School Lunch Program တွင ်မပါဝငမ်ဆငန် ွှ  ကပါက ၎င််းတုိ ဲ့ ၏သကျာင််းသာ်းမျာ်းသည ်

အရညအ်ချင််းမပပညဲ့မ်ြီနိငုပ်ါ။ 

 

မမေးခနွ ေး 18 -  ျွန ိုြ ၏ မ ေး ည  ယခိုန စ တငွ  အှိမ တငွ ေးမ  ောင ေး ှိိုတ  မနြါ ည ။   ျွန ိုြ တှိို ေ့ ည  

အ  ှိ ေးခံစောေးခွငေ့  ှိိုရရ ှိရန အတ ွ  အရည အခ င ေး ြညေ့ မီြါ  ောေး။    

အမ ြေ-  ဖက်ဒရယ်အစို်းရ၏ လမ််းညွှနခ်ျက်အသစအ်သပေါ်အသပခခံ၍ သငသ်ည ်P-EBT အကျိြု်းခံစာ်းခွငဲ့ကုိ် ရရှိနိငုရ်နအ်တွက် 

အရညအ်ချင််းပပညဲ့မ်ြီနိငုပ်ါသည။်  အမိ်တွငသ်န၍ပညာသလဲ့လာသငယ် သသာသအာက်ပါသကျာင််းသာ်းမျာ်းသည် ယခုနစှတ်ွင ်P-EBT အကျိြု်း 

ခံစာ်းခွငဲ့ကုိ်ရရှိနိငုရ်နအ်တွက် အရညအ်ချင််းပပညဲ့မ်ြီနိငုပ်ါသည-် 

• သကျာင််းသာ်းသည ်2022-2023 စာသငန်စှ်တွင ်အမိ်တွငသ်န၍ပညာသလဲ့လာသငယ် မှုဆိငုရ်ာပညာသရ်းသအဂျငစ်ြီမှတဆငဲ့ ်

စာရင််းသငွ််းထာ်းပါသည။်  

• ဇနန်ဝါရြီ 27 ရက် 2020 ခုနစှ်သနာက်ပိုင််းတွင ်အမိ်တွငသ်န၍ပညာသလဲ့လာသငယ် မှုအတွက် စာရင််းသငွ််းထာ်းသသာသကျာင််းသာ်း (ဇနန်ဝါရြီ 

27၊ 2020 ခုနစှ်မတိုငမ်ြီ အမိ်တွင််းစာသလဲ့လာသငယ် မှုအတွက် စာရင််းသငွ််းထာ်းသသာ သကျာင််းသာ်းမျာ်းသည ်အရညအ်ချင််းမပပညဲ့မ်ြီပါ) 

• အကယ်၍ သကျာင််းသာ်းသည ်ဇနန်ဝါရြီလ 2020 ခုနစှက်တည််းက Vermont ပပညန်ယတ်ွင ်သကျာင််းသာ်းသစ်ပဖစ်သညဲ့အ်တွက်သ ကာငဲ့ ်

Vermont ပပညန်ယ်ရှိစာသငသ်ကျာင််းကို ယခငက် လ ကိုယ်တိုငမ်တက်ဖ ်းပါက သို ဲ့မဟုတ် ကသလ်းသည ်ယခုပညာသငန်စှတ်ွင ်

သ ငယ်တန််း၊ ပထမတန််း သို ဲ့မဟုတ် ဒတုိယတန််းတွင ်တက်သနပါက၊ မဘိ/အုပ်ထနိ််းသ သည ်COVID သရာဂါနငှဲ့ပ်တ်သက်ပပြီ်း 

စို်းရိမပ် ပနမ်ှုမျာ်းသ ကာငဲ့ ်၎င််းတုိ ဲ့၏ကသလ်းအာ်း ယခုပညာသငန်စှ်တွင ်အမိ်တွငသ်န၍ပညာသငယ် ခိုင််းထာ်းသ ကာင််းကိုသဖာ်ပပသညဲ့ ်

သက်သသအသထာက်အထာ်းတစ်ခုကို ပပညဲ့ပ်ပညဲ့စ်ံုစံသုပ်းရပါမည။်   

 
မမေးခနွ ေး 19- ြညောမရေးမအဂ င စမီ တစ ဆငေ့  အှိမ တငွ မန၍ြညောမ ေ့ ော င ယမူှုတငွ  စောရင ေး ငွ ေးထောေးမ ော မှိ ောေးစိုမ ောေး ည  

ဤြညော င န စ တငွ  P-EBT အ  ှိ ေးခံစောေးခွငေ့ မ ောေး ှိိုရရ ှိနှိိုင ရန အတ ွ  မ ျှော  ထောေးရန   ှိိုအြ ြါ  ောေး။   

https://www.fns.usda.gov/snap/eligible-food-items
https://www.fns.usda.gov/snap/eligible-food-items
https://dcf.vermont.gov/benefits/ebt
https://dcf.vermont.gov/benefits/ebt
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အမ ြေ- မလိုအပ်ပါ။ AOE နငှဲ့ ်DCF သည ်အမိ်တွငသ်န၍ပညာသလဲ့လာသငယ် မှုဆိငုရ်ာ P-EBT အကျိြု်းခံစာ်းခွငဲ့မ်ျာ်းကုိ ထတု်ပပနသ်ပ်းရနအ်တကွ် 

ဖုိငတ်ွ သပေါ် ရှိအမိတ်ွင််းစာသလဲ့လာသငယ် မှုဆိငုရ်ာစာရင််းသပ်းသငွ််းထာ်းသညဲ့အ်ချက်အလက်မျာ်းကို အသံ်ုးပပြုသာွ်းမညပ်ဖစ်ပါသည။်  Vermont 

ပပညန်ယ်ရှိ အစို်းရသကျာင််းအာ်းလံု်းသည ်Provision 2 နငှဲ့ ်CEP မှတစ်ဆငဲ့ ်အခမ ဲ့စာ်းသံ်ုးနိငုသ်သာအစာ်းအသသာက်မျာ်းကုိ သပ်းကမ််းသာွ်း 

မညပ်ဖစ်သသာသ ကာငဲ့ ်သမ်းခွန််း 18 တွငသ်ဖာ်ပပထာ်းသသာ လိုအပ်ချကမ်ျာ်းပပညဲ့မ်ြီသသာ အမိ်တွငသ်န၍ပညာသလဲ့လာသငယ်  

မှုကိုပပြုလုပ်သနသညဲ့သ်ကျာင််းသာ်းမျာ်းသည ်အခမ ဲ့စာ်းသံ်ုးနိငုပ်ပြီ်း သလ ာဲ့သ ်းသပ်းထာ်းသသာစာသငသ်ကျာင််းရှိအစာ်းအစာမျာ်းအတွက် 

အရညအ်ချင််းပပညဲ့မ်ြီသ ကာင််း သဖာ်ပပစရာမလိုဘ  အကျိြု်းခံစာ်းခွငဲ့မ်ျာ်းကုိရရှိမညပ်ဖစ်ပါသည။်  စာရင််းသငွ််းပခင််း သို ဲ့မဟုတ် AOE ဖုိငတ်ွင ်ဆက်သယွ်ရန ်

အချက်အလက်မျာ်းနငှဲ့ ်ပတ်သက်သညဲ့ ်သမ်းခွန််းမျာ်းရှိပပြီ်း ၎င််းတုိ ဲ့၏ ကသလ်းအာ်း COVID သရာဂါနငှဲ့ပ်တ်သက်၍ စို်းရိမ်ပ ပနမ်ှုမျာ်းသ ကာငဲ့ ်ယခုနစှ်တွင ်

အမိ်တွငသ်န၍ပညာသငယ် ခိုင််းထာ်းသ ကာင််းအတညပ်ပြုသပ်းနိငုရ်နအ်တွက် အသထာက်အထာ်းမျာ်းကို ပဖညဲ့စ်ွက်ရနလ်ိအုပ်သသာ မိသာ်းစုမျာ်းအသနပဖငဲ့ ်

၎င််းအသထာက်အထာ်းမျာ်းကိုပဖညဲ့စ်ွက်သပ်းရမညပ်ဖစ်ပါက AOE သည ်အမိ်တွင််းစာသလဲ့လာသငယ် မှုကိုပပြုလုပ်သနသညဲ့မ်ိသာ်းစုမျာ်းနငှဲ့ ်

အဆက်အသယွ်လုပ်မညပ်ဖစ်ပါသည။် 

 
မမေးခနွ ေး 20- အှိမ တငွ မန၍ြညောမ ေ့ ော င ယမူှုဆှိိုင ရော P-EBT အ  ှိ ေးခံစောေးခွငေ့  ည  မည မျှ ိုန   မည နည ေး။    

အမ ြေ- AOE မှတစ်ဆငဲ့အ်မိ်တွငသ်န၍ပညာသလဲ့လာသငယ် မှုတွငသ်ကျာင််းသာ်းအာ်း စာရင််းသငွ််းထာ်းသညဲ့ ်စက်တငဘ်ာလမှ ဧပပြီလအထ ိ 

အမိ်တွငသ်န၍ပညာသလဲ့လာသငယ် မှုဆိငုရ်ာအကျိြု်းခံစာ်းခွငဲ့သ်ည ်တစ်လလ င ်143.15 သဒေါ်လာ ပဖစ်ပါသည။်  ဖက်ဒရယ ်ပပညသ် ဲ့ကျန််းမာသရ်း 

အသရ်းသပေါ်ကာလ ပပြီ်းဆံ်ုးသာွ်းသသာသ ကာငဲ့ ်သမလအတွက် အကျိြု်းခံစာ်းခွငဲ့ကုိ် အချိြု်းကျသတ်မှတ်လုိက်သပဖငဲ့ ်၎င််းမှာ $58.56 ပဖစ်သာွ်းပါသည။်  

ဇွနလ်အတွက် အကျိြု်းခံစာ်းခွငဲ့မ်ျာ်းကုိ မရရှိနိငုပ်ါ။  သနရွာသြီအတွက် အကျိြု်းခံစာ်းခွငဲ့မ်ျာ်းကုိလည််း မရရှိနိငုပ်ါ။  အမိ်သကျာင််းတက်သရာက်မှု၌ 

စာရင််းသငွ််းထာ်းသသာ သကျာင််းသာ်းမျာ်းရှိသညဲ့ ်အမိ်သထာငစ်ုမျာ်းသို ဲ့ P-EBT သပ်းသချမှုကို အတညပ်ပြုသညဲ့ ်ဖက်ဒရယ်ဥပသဒသည ်ဖက်ဒရယ ်

ပပညသ် ဲ့ကျန််းမာသရ်း အသရ်းသပေါ်ကာလ ပပြီ်းဆံ်ုးသာွ်းသညဲ့သ်နာက်တွင ်မညသ်ညဲ့ ်P-EBT သပ်းသချမှုကိုမ  ခွငဲ့မ်ပပြုပါ။  

 
မမေးခနွ ေး 21- အှိမ တငွ မန၍ြညောမ ေ့ ော င ယမူှုဆှိိုင ရော P-EBT အ  ှိ ေးခံစောေးခွငေ့  ှိို မည  ညေ့ အခ ှိန တငွ  ထိုတ  ြန မြေးမည နည ေး။    

မ ြေ- အမိ်သကျာင််းတက်သရာက်သ  သကျာင််းသာ်းမျာ်းအတွက် အကျိြု်းခံစာ်းခွငဲ့ကုိ် 2023 ခုနစှ်၊ သမလတွင ်တစ်လံု်းတစ်ခ တည််းသပ်းသချမှု 

တစ်ကကိမ်ပဖငဲ့ ်ထတု်သပ်းမညပ်ဖစ်ကာ ယင််းတွင ်စက်တငဘ်ာလမှ  သမလ 11 ရက်သန ဲ့အထ ိအကျိြု်းခံစာ်းခွငဲ့မ်ျာ်း ပါဝငပ်ါမည။် 

 
မမေးခနွ ေး 22-  စော င မ  ောင ေးြှိတ  ညေ့ အခ ှိန တငွ   ှိို ေ့မဟိုတ   ျွန ိုြ ၏ မ ေးမ  ောင ေးြ    ညေ့ အခါတငွ   ျွန ိုြ တှိို ေ့ ည  

 ေွာေးယရူမညေ့ အစောေးအစောမ ောေး ှိို  ေွာေးယမူည  ြေစ ြါ ည   ှိို ေ့မဟိုတ  အစောေးအစောမ ောေး ှိို စော င မ  ောင ေးမ  

မနအှိမ  ှိို ေ့ြှိို ေ့မြေးမည  ြေစ ြါ ည ။  အ ယ ၍  ျွန ိုြ  ည  P-EBT အ  ှိ ေးခံစောေးခွငေ့  ှိိုရရ ှိြါ   ျွန ိုြ  ည  

ယင ေးအစောေးအစောမ ောေးရယ ူခင ေး ှိို ိုြ မဆောင  ခင ေးအောေး ရြ တန ေ့ ရမည  ြေစ ြါ  ောေး။ ယင ေးအစောေးအစောမ ောေးရယ ူခင ေး ည  

အ  ှိ ေးခံစောေးခွငေ့ ရရ ှိနှိိုင ရန အတ ွ   ျွန ိုြ တှိို ေ့အောေး အရည အခ င ေးမ ြညေ့ မီမှု ြေစ မစြါ  ောေး။    

အမ ြေ- မလိုအပ်ပါ။ အွနလ်ိုင််းမှသန၍သလဲ့လာသငယ် သညဲ့သ်န ဲ့ရက်မျာ်းအတွက် အစာ်းအစာမျာ်းကိုလက်ခံရရှိသနသသာ သကျာင််းသာ်းမျာ်းသည ်

P-EBT အကျိြု်းခံစာ်းခွငဲ့ကုိ်ရရှိနိငုရ်နအ်တွက် အရညအ်ချင််းပပညဲ့မ်ြီဆ ပငပ်ဖစ်ပါသည။်  ယင််းအစာ်းအစာမျာ်းကို သငရ်ရှိနိငုဆ် ပငပ်ဖစ်ပပြီ်း 

အဆိပုါအကျိြု်းခစံာ်းခွငဲ့ကုိ်ရရှိနိငုရ်နအ်တွက် သငအ်ရညအ်ချင််းပပညဲ့မ်ြီသနဆ ပငပ်ဖစ်ပါသည။်       

 
မမေးခနွ ေး 23 - စော င မ  ောင ေး  ှိို ေ့မဟိုတ  အှိမ တငွ မန၍ြညောမ ေ့ ော င ယမူှုတငွ  စောရင ေးမ ငွ ေးရမ ေး ညေ့  အ ခောေး မ ေးမ ောေး 

 ျွန ိုြ တငွ ရ ှိြါ ည ။  ၎င ေးတှိို ေ့ ည  အ  ှိ ေးခံစောေးခွငေ့ ရရ ှိနှိိုင ရန အတ ွ  အရည အခ င ေး ြညေ့ မီြါ  ောေး။    

အမ ြေ-  မဟုတ်ပါ။ အကျိြု်းခံစာ်းခွငဲ့ကုိ် National School Lunch Program တွင ်ပံုမှနအ်ာ်းပဖငဲ့ ်တက်သရာက်သနသညဲ့ ်

စာသငသ်ကျာင််းတစ်သကျာင််းတွင ်စာရင််းသငွ််းထာ်းသသာ ကသလ်းမျာ်း သို ဲ့မဟုတ် သမ်းခနွ််း 16 ပါ စံသတ်မတ်ှချက်မျာ်းနငှဲ့ ်ကိုက်ညြီမှုရှိသသာ AOE 

မှတစ်ဆငဲ့ ်အမိတ်ွငသ်န၍ပညာသလဲ့လာသငယ် မှုတွင ်စာရင််းသငွ််းထာ်းသသာ အရညအ်ချင််းပပညဲ့မ်ြီသသာသကျာင််းသာ်းမျာ်းအတွက်သာလ င ်

ရရှိနိငုပ်ါသည။်     
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မမေးခနွ ေး 24-  ျွန ိုြ ၏ မ ေးမ ောေး ည  National School Lunch Program တငွ  ြါဝင မဆောင ရွ  မန ညေ့  

 ေီး ခောေးရြ တည မ ောစော င မ  ောင ေးတစ မ  ောင ေး ှိို တ  မရော  မနြါ ည ။   ျွန ိုြ ၏ မ ေးမ ောေး ည  ယခင   

အခမ ေ့စောေး ံိုေးနှိိုင မ ော  ှိို ေ့မဟိုတ  မ ျှောေ့မစ ေးမြေးထောေးမ ောအစောေးအစောမ ောေး ှိို ရရ ှိနှိိုင ရန အတ ွ  အရည အခ င ေး 

မ ြညေ့ မီခ ေ့မ ော  ည ေး ယခိုအခါတငွ   ျွန ိုြ တှိို ေ့၏ အမ ခအမန ည  တစ မ ှိ ေးတစ ြံေိုမ ြောင ေး   ေွာေးြါ ည ။ P-EBT  ှိို 

 ျွန ိုြ ရရ ှိနှိိုင ြါ  ောေး။    

အမ ြေ - သင၏်သငသွ က်းဆိငုရ်ာအသပခအသနသည် တစ်မျိြု်းတစ်ဖုံသပပာင််းလ သာွ်းပါက သအာက်ပါကို -   မ ျှော  ထောေးရန အတ ွ   ျွန ိုြ တှိို ေ့ 

 ငေ့  ှိိုတှိို  တနွ ေးအြ ြါ ည ။  

• 3SquaresVT - အကယ်၍  သငသ်ည ်လစဉ်အကျိြု်း ခံစာ်းခွငဲ့တ်စ်ခုကုိရရှိပါကသငဲ့က်သလ်းသည ်သကျာင််းတွင ်

အခမ ဲ့စာ်းသံ်ုးနိငုသ်သာအစာ်းအစာမျာ်းကုိ ရရှိနိငုရ်နအ်တွက် အရညအ်ချင််းပပညဲ့မ်ြီနိငုမ်ညပ်ဖစ်ပပြီ်း P-EBT အကျိြု်းခံစာ်းခွငဲ့တ်စ်ခုကုိ 

လက်ခံရရှိနိငုပ်ါသည။်  https://dcf.vermont.gov/benefits/3SquaresVTရ ှိ DCF ဝဘ ဆှိိုဒ တငွ  မ ျှော  ထောေးနည ေး ှိိုရ ောမြွေြါ။ 

• အခမ ေ့စောေး ံိုေးနှိိုင မ ော  ှိို ေ့မဟိုတ  မ ျှောေ့မစ ေးမြေးထောေးမ ောအစောေးအစောမ ောေး –သငဲ့က်သလ်း၏စာသငသ်ကျာင််းသို ဲ့မဟုတ် 

ပညာသရ်းသအဂျငစ်ြီ၏ဝက်ဆိကု်ဒ-် https://education.vermont.gov/ မှသလ ာက်လွှာကိုယ ပါ။ သငဲ့စ်ာသငသ်ကျာင််းသို ဲ့ တငသ်ငွ််းထာ်းသသာ 

အတညပ်ပြုထာ်းသညဲ့သ်လ ာက်လွှာမျာ်းသည ်စက်တငဘ်ာလ 2022 ခုနစှ်အထ ိအကျိြု်းခံစာ်းခွငဲ့မ်ျာ်းကုိပပနလ်ညရ်ရှိနိငုရ်နအ်တွက် 

သငဲ့အ်မိ်သထာငစ်ုအာ်း အရညအ်ချင််းပပညဲ့မ်ြီသစနိငုပ်ါသည။် 

 
မမေးခနွ ေး 25- အ ယ ၍ အဆှိိုြါအ  ှိ ေးခံစောေးခွငေ့  ှိို  ျွန ိုြ မ ှိိုခ င ြါ  မည  ှိို ေ့ ိုြ မဆောင ရမည နည ေး။    

အမ ြေ-   ပါဝငသ်ဆာငရွ်က်မှုသည် မိမိသသဘာဆနဒအသလျာက်ပဖစ်ပါသည။် အကယ်၍ သငသ်ည ်

မပါဝငမ်သဆာငရွ်က်ရနအ်တွက်သရွ်းချယ်ထာ်းပါက -    

• သင၏် 3SquaresVT EBT ကတ်တွင ်ထတု်သပ်းထာ်းသညဲ့ ်အပိုထပ်သဆာင််းအကျိြု်းခံစာ်းခွငဲ့မ်ျာ်းကုိ အသံ်ုးမပပြုပါနငှဲ့။်  သို ဲ့မဟုတ်    

• သလုိံက်ကကိြု်းကုိပဖတ်သတာက်ပစ်ပခင််းနငှဲ့ ်ကတ်ကုိလုံပခံြုသသာနည််းလမ််းတစ်ခုပဖငဲ့ ်လွှငဲ့ပ်စ်ပခင််းမှတစ်ဆငဲ့ ်သင်ဲ့အတွက် 

အထ ်းထတု်သပ်းထာ်းသသာ P-EBT ကတ်ကုိ လွှငဲ့ပ်စ်သပ်းပါ။ သငဲ့က်တ်ကုိ အပခာ်းသ တစ်ဦ်းအာ်း သငသ်ပ်း၍မရနိငုပ်ါ။      

 
မမေးခနွ ေး 26- P-EBT အ  ှိ ေးခံစောေးခွငေ့ မ ောေး ှိို မ ံိုေးစွ ထောေးြါ  ၎င ေးအ  ှိ ေးခံစောေးခွငေ့ မ ောေး ည     တမ ေး ိုန ဆံိုေး ေွာေးမည မ ော။  

အမ ြေ - ကုနဆ်ံ်ုးသာွ်းပါမည။် ကတ်ကိ ု274 ရက်အတွင််းအသံ်ုးမပပြုထာ်းပါက P-EBT အကျိြု်းခံစာ်းခွငဲ့မ်ျာ်း သည ်

သက်တမ််းကုနဆ်ံ်ုးသာွ်းမညပ်ဖစ်ပါသည။်   

 
မမေးခနွ ေး 27-  ျွန ိုြ တငွ  မနော  ထြ မမေးခွန ေးမ ောေး မမေးစရောရ ှိြါ ည ။  မည  ညေ့ မနရောတငွ  

 ျွန ိုြ မနော  ထြ မ ေ့ ောနှိိုင ြါ နည ေး။    

အမ ြေ-https://dcf.vermont.gov/esd/P-EBT  သို ဲ့သာွ်းပါသို ဲ့မဟုတ် သနာက်ထပ်အချကအ်လက်မျာ်းကို သရိှိနိငုရ်နအ်တကွ် 1-800-479-6151 ကုိ 

သခေါ်ဆိ၍ု 7 ကိုနှပ်ိပါ။ အခမ ဲ့စာ်းသံ်ုးနိငုသ်သာအစာ်းအစာမျာ်းနငှဲ့ ်သလ ာဲ့သ ်းသပ်းထာ်းသသာအစာ်းအ စာမျာ်းကိ ုရရှိနိငုရ်နအ်တွက် သငဲ့တွ်င ်

သငဲ့က်သလ်း၏အရညအ်ချင််းပပညဲ့ ်မြီမှုနငှဲ့ပ်တ်သက်၍ စို်းရိမ်ပ ပနမ်ှုမျာ်းရှိပါက သို ဲ့မဟုတ် အမိ်သထာငဦ််းစြီ်းကိုသပပာင််းလိုပါက သို ဲ့မဟုတ်  

ကတ်ထတု်သပ်းရနအ်တွက် အသံ်ုးပပြုရမညဲ့ ်အြီ်းသမ်းလ်လိပ်စာကိုသပပာင််းလိုပါက သကျ်းဇ ်းပပြု၍ သငဲ့သ်ကျာင််း သာ်း၏စာသင ်

သကျာင််းသို ဲ့ဆက်သယ်ွသပ်းပါ။     

https://dcf.vermont.gov/benefits/3SquaresVT
https://education.vermont.gov/student-support/nutrition/school-meals-information-for-families-and-caregivers/apply-for-free-and-reduced-lunch
https://education.vermont.gov/
https://dcf.vermont.gov/esd/P-EBT
https://dcf.vermont.gov/esd/covid19/P-EBT

