ေက်ာင္းစာသင္ႏွစ္
2020-21 အတြက္
Pandemic EBT
သည္ မၾကာမွ လာေတာ့
ီ
မည္။

Pandemic EBT
သို႔မဟုတ္ P-EBT
အက်ဳးခံ
ိ စားခြင့္မ်ားဆိုသည္မွာ
အဘယ္နည္း။

မည္သူတို႔က အရည္အခ်င္းျပည့္မပါသနည္
ွီ
း။
ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားရွပါက
ိ
ကေလးမ်ားသည္ P-EBT
အက်ဳးခံ
ိ စား ခြင့္မ်ားအတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မပါသည္
ွီ
• မိမိတို႔၏ ေက်ာင္းပိတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လူကိုယ္တိုင္ျဖင့္ ေက်ာင္းတက္ေရာက္မႈ
အခ်န္ိ ေလွ်ာ့ခ် ျခင္း။

COVID-19 ေၾကာင့္
ေက်ာင္းအစားအစာအတြက္ အခမဲ့
သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာ့ေဈး ရရွသည္
ိ
့
ကေလးမ်ားအတြက္ အပိုေဆာင္း
အစားအစာ အက်ဳးခံ
ိ စားခြင့္မ်ား
ကို ရရွမည္
ိ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ
အစားအစာ အက်ဳးခံ
ိ စားခြင့္မ်ားကို
P-EBT ဟု ေခၚသည္။ P-EBT
အက်ဳးခံ
ိ စားခြင့္မ်ားသည္ Washington
မိသားစုမ်ားအား ေက်ာင္းပိတ္
သို႔မဟုတ္ လူကိုယ္တိုင္ျဖင့္
ေက်ာင္းတက္ေရာက္မႈ ေလွ်ာ့ခ် ျခင္း
ျဖစ္သည့္အခါ အစားအစာဝယ္ယူရာ၌
အေထာက္အကူျပဳေစပါသည္။

• မိမိတို႔သည္ ေက်ာင္းအစားအစာ အတြက္ အခမဲ့ သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာ့ေဈး ရရွရန္
ိ
အရည္အခ်င္းျပည့္မျခင္
ွ ီ း။

မိသားစုမ်ား မည္ကဲ့သို႔ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သနည္း။
သတင္းေကာင္း - မိသားစုမ်ားသည္ P-EBT အစီအစဥ္အတြက္
ေလွ်ာက္ထားရန္ မလိုအပ္ပါ။ အကယ္၍ သင့္ကေလးသည္
ေက်ာင္းအစားအစာ အခမဲ့ သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာ့ေဈး အတြက္
အရည္အခ်င္းျပည့္မပါက
ွီ
မိမိတို႔သည္ အလိုအေလ်ာက္
အရည္အခ်င္းျပည့္မသည္
ွီ
။ မိသားစုမ်ားအေနျဖင့္
မိမိတို႔၏ လက္ရွ ေနရပ္
ိ
လိပ္စာ ေက်ာင္း၌ရွ ထားေၾကာင္
ိ
း
မိမိတို႔ကေလး၏ ေက်ာင္းႏွင့္ ေသခ်ာျပဳလုပ္ထားသင့္ၿပီး
မိမိတို႔ ကေလးက ေက်ာင္းအစားအစာ အတြက္ အခမဲ့
သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာ့ေဈး မရရွေသးပါက
ိ
ေက်ာင္းအစားအစာ
ေလွ်ာက္လႊာကို ျဖည့္စြက္ရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

မိသ ားစုမ ်ား မည္မ ွ်ေလာက္ ရရ ပါမည္
ွိ
နည္း။
အက်ဳးခံ
ိ စားခြင့္ပမာဏမ်ားသည္ မိမိတို႔ကေလး၏ ေက်ာင္း
ေလ့လာသင္ယူမႈ နည္းလမ္းအေပၚ အေျခခံၿပီး ေပးထားသည့္
တစ္လစီအတြက္ ကြျပားပါသည္
ဲ
။ လစဥ္ အက်ဳးခံ
ိ စားခြင့္
ပမာဏသည္ $25 မွ $123 အပိုင္းအျခားတြင္ ျဖစ္သည္။

P-EBT ကဒ္သည္ မည္ကဲ့သို႔ျဖစ္ပါသနည္း။
ယခုေဖာ္ျပပါကဲ့သို႔ေသာ ကဒ္ကို ေပးပို႔လာသည့္ စာတြင္
ေစာင့္ၾကည့္ပါ။ P-EBT
ကဒ္သည္ သီးျခား
ျဖစ္ၿပီး အစားအစာ
သို႔မဟုတ္ ေငြသား
(Quest) EBT ကဒ္ကို
အစားထိုးျခင္း
မဟုတ္ပါ။

P-EBT ကဒ္ မည္သည့္အခါတြင္
ေရာက္လာရွပါမည္
ိ
နည္း။
အရည္အခ်င္းျပည့္မေသာ
ွီ
ကေလးမ်ားသည္ မတ္လအဆံုးပိုင္း
တြင္ အသိေပးခ်က္ကို လက္ခံရရွမည္
ိ ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ထပ္ေသာ
အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ပါမည္။ P-EBT ကဒ္ကို ေဖာ္ျပပါ ရက္
သတၲပတ္မ်ား၌ သီးျခားစြာ အသီးသီး ေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္သည္။

P-EBT ကဒ္ကို မည္ကဲ့သို႔ အသံုးျပဳမည္နည္း။
P-EBT ကဒ္ကို ဒက္ဘစ္ကဒ္ကဲ့သို႔ပင္ ကုန္စတိုးဆိုင္မ်ား ႏွင့္
လယ္သမားေဈးမ်ား အမ်ားစုတို႔၌ သို႔မဟုတ္လွ်င္လည္း အြန္လိုင္း
ျဖင့္ Amazon သို႔မဟုတ္ Walmart တို႔၌ အစားအစာဝယ္ယူသည့္
အခါ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

မိသားစုမ်ားသည္ P-EBT ကဒ္အသစ္ကို လစဥ္
ရရွမည္
ိ လား။
မဟုတ္ပါ၊ မိသားစုမ်ားသည္ ကေလးတစ္ဦးစီ၏ P-EBT ကဒ္ကို
သိမ္းထားသင့္သည္။ ပထမဆံုး ထုတ္ေပးမႈသည္ ေက်ာင္း
စာသင္ႏွစ္ 2020-21 ခုႏွစ္ စတင္ခ်န္ိ မွ ဇန္နဝါရီလ 2021 ခုႏွစ္
အထိ အက်ဳးခံ
ိ စားခြင့္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ အပိုေဆာင္း အက်ဳးိ
ခံစားခြင့္မ်ားကို ကဒ္ထဲသို႔ ႏွစ္လပတ္စဥ္တိုင္း၌ ေက်ာင္းစာသင္
ႏွစ္ဆံုးအထိ ျဖည့္ထည့္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး COVID-19 အတြက္
ျပည္သူ႕ က်န္းမာေရး အေရးေပၚအေျခအေန ဆက္လက္ရေနေ
ွိ
သးသေရြ႕အထိ ျဖစ္ပါသည္။
ထပ္မံေလ့လာရန္ dshs.wa.gov/PEBT တြင္ လည္ပတ္ ၾကည့္ရွဳပါ။
ဤအခ်က္အလက္မ်ားကို အျခားေသာ ဘာသာစကားျဖင့္ သင္
ရရွရန္
ိ လိုအပ္ပါက P-EBT ဆက္သြယ္မႈစင္တာ (Contact Center)
သို႔ 833-518-0282ျဖင့္ ဖုန္းေခၚဆိုပါ။
မိသားစုမ်ားသည္ P-EBT အက်ဳးခံ
ိ စားခြင့္မ်ားကို
ရရွထားပါေသာ္
ိ
လည္း Grab-n-Go ေက်ာင္းအစားအစာထဲတြင္
ပါဝင္ရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

ဤအဖြ႔အ
ဲ စည္းသည္ တန္းတူအခြင့္အေရး ေပးသည့္
ပံ့ပိုးသူျဖစ္ပါသည္။

