អាហារបន្ថែ មអត្ថប្បយោជថ៍អាហារក្នុងភាពអាសថន
សំណួរន្ែលសួរញឹក្ញាប់

DSHS កំពុងបញ្ជន
ូ អាហារបន្នែ មកនុងពពលមានអាសនន ពៅមនុសសន្ែលត្រូវទទួ លជំនួយន្នន កមហបអាហារ
ូ
(បាននដ លជ
់ ូ នតាមរយៈប័ណ្ណ EBT)។ ពបើអ្នកទទួ លបានអ្រថត្បពោជន៍ពៅន្ែមីនា ឬពមសា
អ្ន កទទួ លបានត្បាក់បន្នែ មជំនួយបនាាន់សត្មាប់ន្ែនីមួយៗ ពែើមបីបពងក ើនចំនួនទឹកត្បាក់ជាអ្រិបរមាតាមទំហំ
ត្រួ សាររបស់អ្នក។ ឥឡូវពនេះត្បាក់បន្នែ មជំនួយបនាាន់ត្រូវបានបពងក ើនសត្មាប់អ្រែ ត្បពោជន៍សត្មាប់ន្ែឧសភា
ពហើយនឹងត្រូវពិនិរយពឡើង វ ិញពីមួយន្ែពៅមួ យន្ែ។

យេត្ុអវីយរឿងយថេះយក្ើត្យ

ង
ើ ?

សភាជាន់ទាបបានអ្នុម័រអ្រថត្បពោជន៍បន្នែ មពែើមបីមានលទធ ភាពទិញអាហារបានកាន់ន្រពត្ចើន។
វានឹងការ់បនែ យចំនួនែងន្ែលមនុសសត្រូវពចញពៅទិញពត្រឿងពទស។ វាក៏នឹងការ់បនែ យចំនួនមនុសសពៅតាម
ហាង និងបនែ យឱកាសសត្មាប់ការឆ្ល ង COVID-19 ។

យត្ើខ្ុំថឹងទទួ លបាថអត្ថប្បយោជថ៍បន្ថែ មយៅយពលណា?
អ្ន កនឹងទទួ លបានត្បាក់បន្នែ មជំនួយបនាាន់សត្មាប់ន្ែឧសភាពៅថ្ងៃ ន្ែលអ្រថត្បពោជន៍របស់អ្នកជាទូ ពៅត្រូវ
បានពនា រពៅការ EBT របស់អ្នក។

ខ្ុំយទើបន្ត្ដាក្់ពាក្យសុំជំថួយយសបៀងអាហារក្នុងន្ខយថេះ។ យត្ើខ្ុំថង
ឹ ទទួ លបាថអត្ថប្បយោជថ៍បន្ថែ មឬយទ?
ពបើអ្នកមានសិទធិទទួ លបានជំនួយពសបៀងអាហារ
អ្ន កនឹងទទួ លបានចំនួនអ្រថត្បពោជន៍អ្រិបរមាតាមទំហំត្រួ សាររបស់អ្នក។

ខ្ុំទទួ លបាថចំថួថអត្ថប្បយោជថ៍អត្ិបរមារ ួចយេើយ។ យត្ើខ្ុំថឹងទទួ លបាថអត្ថប្បយោជថ៍បន្ថែ មឬយទ?
ត្បសិនពបើអ្នកទទួ លបានចំនួនអ្រថត្បពោជន៍អ្រិប រ ិមារ ួចពហើយ
អ្ន កនឹងមិនទទួ លបានអ្រថត្បពោជន៍អាហារបន្នែ មពទ។

យត្ើទឹក្ប្បាក្់អត្ថប្បយោជថ៍អត្ិបរមាមាថចំថួថបុន្មាថ?

មាថសិទធទ
ិ ទួ ល
ប្រួ សារ
សមាជិក្

អត្ិបរមា
អត្ថប្បយោជថ៍

1

$194

2

355

3

509

4

646

5

768

6

921

7

1,018

8

1,164

9

1,310

10

1,456

បន្នែ មនីមួយៗ

+ 146

ខ្ុំមាថសិទធទ
ិ ទួ លបាថអាហារមូ លដាាថ បុន្ថែ ខ្ុំមិថបាថទទួ លអត្ថប្បយោជថ៍ណាមួ យយទ។
យត្ើខ្ុំថឹងទទួ លបាថអត្ថប្បយោជថ៍បន្ថែ មឬយទ?
បាន។ អ្ន កនឹងទទួ លបានអ្រថត្បពោជន៍បន្នែ មកនុងចំនួនទឹកត្បាក់អ្រិបរមាសត្មាប់ទំហំត្រួ សាររបស់អ្នក
ត្បសិនពបើអ្នកន្រងទទួ លបាន $0។

ខ្ុំទទួ លបាថ
WASHCAP/ជំថួយអាហារបយណា
ដ េះអាសថន /ជំថួយអាហារសប្មាប់អត្ថប្បយោជថ៍ជថអយន្មែប្បយេសថ៍ប្សបចាប់។
យត្ើខ្ុំថឹងទទួ លបាថអត្ថប្បយោជថ៍បន្ថែ មឬយទ?
បាន។ អ្រថត្បពោជន៍បន្នែ មអ្នុវរត ពលើកមម វ ិធីជំនួយអាហារទា ំងអ្ស់។
យត្ើខ្ុំថឹងទទួ លបាថអត្ថប្បយោជថ៍បន្ថែ មបុន្មាថ?
អ្ន កនឹងទទួ លបានត្បាក់កនុងចំនួននលែកថ្នត្បាក់អ្រថត្បពោជន៍ធមម តារបស់អ្នក
ពីទឹកត្បាក់អ្រិបរមាសត្មាប់ទំហំត្រួ សាររបស់អ្នក។ ឧទាហរណ្៍៖

អ្ន ក និងថ្ែរូ ររបស់អ្នកពធវ ើការ ពហើយទទួ លត្បាក់សរុប $200 សត្មាប់អ្រថត្បពោជន៍អាហារកាលពីថ្ងៃ ទី 10
ន្ែឧសភា។ ការន្បងន្ចកត្បាក់អ្រិបរមាសត្មាប់ត្រួ សារន្ែលមានមនុសសពីរនាក់រឺ $355។ $355 - $200 រឺ
$155។ អ្ន កនឹងទទួ លបានត្បាក់បន្នែ ម $155 ពៅកនុងអ្រថត្បពោជន៍ពពលអាសនន ។
អ្ន កនឹងទទួ លបានត្បាក់ $200 ធមម តា ជាមួ យនឹងត្បាក់បន្នែ ម $155 សត្មាប់ទក
ឹ ត្បាក់សរុប $355
ពៅកាលបរ ិពចេ ទធមម តារបស់អ្នកពៅថ្ងៃ ទី 10 ន្ែឧសភា។

យត្ើខ្ុំថឹងប្ត្ូេសងប្បាក្់អត្ថប្បយោជថ៍ទង
ំ យថេះេ ិញយទ?
ទា ំងពនេះរឺជាអ្រថត្បពោជន៍បន្នែ មសត្មាប់អ្នកយកពៅពត្បើត្បាស់។
មិនមានពហរុនលន្ែលអ្ន កត្រូវសងវាមកវ ិញពទ។

យត្ើខ្ុំថឹងបាត្់បង់អត្ថប្បយោជថ៍បន្ថែ មទំងយថេះយទ ប្បសិថយបើខ្ុម
ំ ិថយប្បើអត្ថប្បយោជថ៍ទង
ំ យថេះអស់ភាាម?

ពទ។ អ្ន កត្រូវបាននត ល់រយៈពពល 365 ថ្ងៃ រិរចាប់ពីថ្ងៃ ន្ែលអ្ន កែកត្បាក់ចុងពត្កាយ
ពែើមបីពត្បើត្បាស់អ្រថត្បពោជន៍បន្នែ ម និងពទៀងទារ់។

យត្ើអត្ថប្បយោជថ៍បន្ថែ មទំងយថេះបេះពាល់ែល់សាែថភាពអយន្មែប្បយេសថ៍របស់ខ្ុឬ
ំ យទ?
ពទ។

យត្ើ DSHS យចញទឹក្ប្បាក្់អត្ិបរមាសប្មាប់ន្ខឧសភាឬយទ?
ពយើងនឹងពិនិរយពមើលថាពរើពយើងអាចនត លឱ
់ យអ្ន កនូ វចំនួនទឹកត្បាក់អ្រិប រ ិមាតាមទំហំត្រួ សាររបស់អ្នកពីមួយន្ែ
ពៅមួ យន្ែអាត្ស័យពលើការយល់ត្ពមពីសហព័នធន្ែរឬអ្រ់។

យត្ើមថុសសបុន្មាថន្មក្់ថង
ឹ ទទួ លបាថអត្ថប្បយោជថ៍ បន្ថែ ម?
ន្នែ កពលើត្បាក់បន្នែ មជំនួយបនាាន់ន្ែលបាននត ល់កនុងន្ែមីនា និងន្ែពមសា ឆ្នំ 2020 សាែប័ន DSHS
រំពឹងថានឹងនត ល់អ្រថត្បពោជន៍បន្នែ មែល់ត្បជាពលរែឋត្បមាណ្ 283,000 ត្រួ សារពៅន្ែឧសភា។

យត្ើអត្ថប្បយោជថ៍បន្ថែ មមាថទឹក្ប្បាក្់មធ្យមបុន្មាថ?
ទូ ទា ំងរែឋ ទឹកត្បាក់បន្នែ មមធយមកនុងមួ យត្រួ សាររឺ $170។ ត្រួ សារែល េះបានពត្ចើនជាង ពហើយែល េះរិចជាង។

យត្ើ DSHS ថឹងយ្ញស
ើ ំបុប្ត្មក្ខ្ុំយទ យៅយពលខ្ុំទទួ លអត្ថប្បយោជថ៍បន្ថែ ម?
ពទ។ ពយើងមិនពនញើសំបុត្រពទ ពៅពពលពយើងពបើកអ្រថត្បពោជន៍បន្នែ ម។
ត្បសិនពបើអ្នកចង់ែឹងពពលណាអ្រថត្បពោជន៍ចូលកនុងរណ្នីរបស់អ្នក អ្ន កអាចទូ រសពា ពៅពលែពៅពលើប័ណ្ណ EBT
របស់អ្នក ពែើមបីសួរសមរុលយរបស់អ្នក ឬពត្បើត្បាស់រណ្នីអ្រថត្បពោជន៍អ្រិងិជនរបស់អ្នកពៅពលើ
www.washingtonconnection.org។

យត្ើខ្ុំរួរន្ត្ទូ រសពទ យៅមជឈមណឌលទំន្មក្់ទថ
ំ ងយសវាក្មា អត្ិថិជថឬយទ?
ពោយសារពយើងមានការពៅពត្ចើនជាងធមម តា ពយើងសុំឲ្យអ្ន កកុំពៅទូ រសពា មកមជឈមណ្ឌលអ្ំពីអ្រថត្បពោជន៍ប
ន្នែ ម។ ពិនិរយពមើលព័រ៌មានចុងពត្កាយពៅពលើរណ្នីត្បព័នធនសពវ នាយសងគ មរបស់ពយើងពៅពលើFacebook និង
Twitter ឬតាម www.dshs.wa.gov។

