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ការបែ�ងបែ�កអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍អាហារកុ�ងភាពអាសន៍ន
សំណួួរបែ�លសួរញឹឹកញា�់

ក្រ�សួួងសេសួវា�ម្មមសួងគម្ម និិងសួុខាភិិបាលនៃនិរដ្ឋឋ Washington

DSHS កំំពុុងផ្តតល់់អតថប្រប្តូយោ�ជីន៍៍អាហារប្តូន្ថែន៍ថម
តាមរយៈៈកាត EBT ដល់់ប្រ�ួសារភា�យោប្រ�ើន៍ន្ថែដល់
ទទួល់បាន៍អាហារមូល់ដ្ឋាា ន៍។ យោន៍ះចាប្តូ់យោផ្តតើមពុីអ
តថប្រប្តូយោ�ជីន៍៍ប្រប្តូចាំន្ថែ�មីនា ន៍ិងយោមសា ឆំ្នាំំ 2020 
យោ�ើយៈន៍ឹងប្តូន៍តពុីមួយៈន្ថែ�យោ�មួយៈន្ថែ�

យោ�ត្ថុអី�យោរឿងយោន៍ះយោកើត្ថយោ�ើង?
ស់ភាជាន៍់ទាប្តូបាន៍អន៍ុម័តអតថប្រប្តូយោ�ជីន៍៍ប្តូន្ថែន៍ថម
យោដើមីីមាន៍ល់ទធភាពុទិញអាហារបាន៍កាន់៍ន្ថែតយោប្រ�ើន៍
។ វាន៍ឹងកាត់ប្តូន៍ថយៈ�ំនួ៍ន៍ដងន្ថែដល់មន៍ុស់សប្រតវូិ
យោ�ញយោ�ទិញយោប្រ�ឿងយោទស់។ វាកំ៏ន៍ឹងកាត់ប្តូន៍ថយៈ�ំនួ៍ន៍
មន៍ុស់សយោ�តាមហាង ន៍ិងប្តូន៍ថយៈឱកាស់ស់ប្រមាប្តូ់ការ
ឆ្លាង COVID-19 ។ 

យោត្ថើខំ្ញុំ� ំន៍ឹងទទួលបាន៍អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍�បែន៍ថម
យោ�យោពលណា?
កាល់ប្តូរយិោ�េទផ្តតល់់អតថប្រប្តូយោ�ជីន៍៍ស់ប្រមាប្តូ់កំមម វិធិីីយោន៍ះ
អា�ន្ថែប្រប្តូប្របួ្តូល់អាប្រស់័យៈយោល់ើការអន៍ុម័តពុីស់�ពុ័ន៍ធ
 យោ�ើយៈប្រប្តូស់ិន៍យោប្តូើថ្ងៃ�ៃទីមួយៈរាល់់ន្ថែ��ឺយោ�ថ្ងៃ�ៃអាទិតយ។
 យោន៍ះមាន៍ន៍័យៈថាអំកំអា�ទទួល់បាន៍អតថប្រប្តូយោ�ជីន៍៍
យោល់ឿន៍ប្តូំផ្តុត�ឺយោ�ថ្ងៃ�ៃទី 2 រាល់់ន្ថែ�។ 

ខំ្ញុំ� ំយោទើ�បែត្ថដាក់ពាកយសុំជំនួ៍យយោសៀ�ងអាហារកុ�ង
បែខ្ញុំយោន៍ះ។ យោត្ថើខំ្ញុំ� ំន៍ឹងទទួលបាន៍អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍
�បែន៍ថមឬយោទ? 
យោប្តូើអំកំមាន៍ស់ិទធិទទួល់បាន៍អតថប្រប្តូយោ�ជីន៍៍ជីំនួ៍យៈ
យោស់ី�ងអាហារយោល់ើស់ពុី $0 អំកំន៍ឹងទទួល់បាន៍អតថ
ប្រប្តូយោ�ជីន៍៍�ំនួ៍ន៍អតិប្តូរមាស់ប្រមាប្តូ់ទំ�ំប្រ�ួសាររប្តូស់់
អំកំ ឬប្រប្តូស់ិន៍យោប្តូើអតថប្រប្តូយោ�ជីន៍៍រប្តូស់់អំកំតិ�ជាង
 $95 ពុី�ំនួ៍ន៍អតិប្តូរមា អំកំន៍ឹងទទួល់បាន៍អតថ
ប្រប្តូយោ�ជីន៍៍រប្តូស់់អំកំបូ្តូកំន៍ឹង $95។

(ប្តូន៍តយោ�ទំពុ័រប្តូនាា ប្តូ់)

បែខ្ញុំឧសភា ឆ្នាំន  ំ2021

យោត្ថើទឹកប្របាក់អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍អត្ថិ�រមាមាន៍
�ំនួ៍ន៍�ុុន្មាា ន៍?

សមាជកិប្រ�ួសារបែ�ល
មាន៍សទិិិ

អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍អ៍ត្ថិ
�រមាន៍

 1 $234
 2 $430
 3 $616
 4 $782
 5 $929
 6 $1,114
 7 $1,232
 8 $1,408
 9 $1,584
 10 $1,760
 ការបន្ថែនិែម្មនិមួី្មយៗ +$176

ខំ្ញុំ� ំមាន៍សិទិិទទួលបាន៍អាហារមូលដាា ន៍ �ុុបែន៍ែខំ្ញុំ� ំ
មិន៍បាន៍ទទួលអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ណាមួយយោទ។ យោត្ថើ
ខំ្ញុំ� ំន៍ឹងទទួលបាន៍អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍�បែន៍ថមឬយោទ?
យោទ។ ប្រ�ួសារន្ថែដល់មាន៍ស់ិទធិទទួល់ប្របាកំ់ $0 មិន៍
មាន៍ស់ិទធិទទួល់ប្របាកំ់ប្តូន្ថែន៍ថមយោទ។ 

ខំ្ញុំ� ំទទួលបាន៍ WASHCAP/ជំនួ៍យអាហារ
�យោណាះ ះអាសន៍ន/ជំនួ៍យអាហារសប្រមា�់អត្ថថ
ប្រ�យោ�ជន៍៍ជន៍អយោន្មាែ ប្រ�យោេសន៍៍ប្រស��ា�់។ យោត្ថើខំ្ញុំ� ំ
ន៍ឹងទទួលបាន៍អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍�បែន៍ថមឬយោទ? 
បាទ/ចាស់។ អតថប្រប្តូយោ�ជីន៍៍ប្តូន្ថែន៍ថមអន៍ុវិតតយោល់ើ
កំមម វិធិីីជីំនួ៍យៈអាហារទាងំអស់់។



ការផ្លាា ស់់បូ្តូ �រ
ជីវីិតិ

យោត្ថើខំ្ញុំ� ំន៍ឹងទទួលបាន៍អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍�បែន៍ថម
�ុុន្មាា ន៍?
អំកំន៍ឹងទទួល់បាន៍ផ្តល់ស់ងរវាងអតថប្រប្តូយោ�ជីន៍៍
យោទៀងទាត់រប្តូស់់អំកំ ន៍ិង�ំនួ៍ន៍អតិប្តូរមា
ស់ប្រមាប្តូ់ទំ�ំប្រ�ួសាររប្តូស់់អំកំ ឬ $95 ប្រប្តូស់ិន៍យោប្តូើ
អតថប្រប្តូយោ�ជីន៍៍យោទៀងទាត់រប្តូស់់អំកំ�ឺ $95 ថ្ងៃន៍
�ំនួ៍ន៍អតិប្តូរមាស់ប្រមាប្តូ់ទំ�ំប្រ�ួសាររប្តូស់់អំកំ
 ឧទា�រណ៍៍៖

ឧទា�រណួ៍ទី 1៖ 
អំកំ ន៍ិងថ្ងៃដ�ូររប្តូស់់អំកំយោធីើ �ការ យោ�ើយៈទទួល់
ប្របាកំ់ស់រុប្តូ $200 ស់ប្រមាប្តូ់អតថប្រប្តូយោ�ជីន៍៍អាហារ
កាល់ពុីថ្ងៃ�ៃទី 10 ន្ថែ�ឧស់ភា។ ការន្ថែប្តូងន្ថែ�កំប្របាកំ់
អតិប្តូរមាស់ប្រមាប្តូ់ប្រ�ួសារន្ថែដល់មាន៍មន៍ុស់សពុីរនាកំ់
�ឺ $430។ $430 - $200 �ឺ $230។ អំកំន៍ឹងទទួល់
បាន៍ប្របាកំ់ប្តូន្ថែន៍ថម $230 យោ�កុំ�ងអតថប្រប្តូយោ�ជីន៍៍
ប្តូន្ថែន៍ថម។ អំកំន៍ឹងទទួល់បាន៍ប្របាកំ់ $200 ធីមមតា
 ជាមួយៈន៍ឹងប្របាកំ់ប្តូន្ថែន៍ថម $230 ស់ប្រមាប្តូ់ទឹកំប្របាកំ់
ស់រុប្តូ $430 យោ�កាល់ប្តូរយិោ�េទធីមមតារប្តូស់់អំកំយោ�
ថ្ងៃ�ៃទី 10 ន្ថែ�ឧស់ភា។

ឧទា�រណួ៍ទី 2៖ 
អំកំទទួល់បាន៍អតថប្រប្តូយោ�ជីន៍៍ស់ន៍ត ិស់ុ�ស់ងគម
ន៍ិងទទួល់បាន៍ប្របាកំ់ស់រុប្តូ $210 យោ�ថ្ងៃ�ៃទី 17 
ន្ថែ�ឧស់ភា។ ការន្ថែប្តូងន្ថែ�កំប្របាកំ់អតិប្តូរមាស់ប្រមាប្តូ់
ប្រ�ួសារន្ថែដល់មាន៍មន៍ុស់សមួយៈនាកំ់�ឺ $234។ $234 
- $210 �ឺ $24។ យោដ្ឋាយៈសារទឹកំប្របាកំ់ $24 តិ�ជាង
 $95 អំកំន៍ឹងទទួល់បាន៍អតថប្រប្តូយោ�ជីន៍៍ប្តូន្ថែន៍ថម
 $95។ អំកំន៍ឹងទទួល់បាន៍ប្របាកំ់ $210 ធីមមតា
 ជាមួយៈន៍ឹងប្របាកំ់ប្តូន្ថែន៍ថម $95 ស់ប្រមាប្តូ់ទឹកំប្របាកំ់
ស់រុប្តូ $305 យោ�កាល់ប្តូរយិោ�េទធីមមតារប្តូស់់អំកំយោ�
ថ្ងៃ�ៃទី 17 ន្ថែ�ឧស់ភា។ 

ឧទា�រណួ៍ទី 3៖ 
អំកំ ន៍ិងកូំន៍ 2 នាកំ់រប្តូស់់អំកំគ្មាម ន៍ប្របាកំ់�ំណូ៍ល់
 ន៍ិងទទួល់បាន៍អតថប្រប្តូយោ�ជីន៍៍យោស់ី�ងអាហារស់រុប្តូ
�ំនួ៍ន៍ទឹកំប្របាកំ់ $616 យោ�ថ្ងៃ�ៃទី 13 ន្ថែ�ឧស់ភា។
 ការន្ថែប្តូងន្ថែ�កំប្របាកំ់អតិប្តូរមាស់ប្រមាប្តូ់ប្រ�ួសារ
ន្ថែដល់មាន៍មន៍ុស់សប្តូីនាកំ់�ឺ $616។ យោដ្ឋាយៈសារ
អំកំទទួល់បាន៍អតថប្រប្តូយោ�ជីន៍៍អតិប្តូរមាស់ប្រមាប្តូ់
ទំ�ំប្រ�ួសាររប្តូស់់អំកំរ�ួយោ�ើយៈ អំកំន៍ឹងទទួល់បាន៍
អតថប្រប្តូយោ�ជីន៍៍ប្តូន្ថែន៍ថម $95 យោទៀត។ អំកំន៍ឹងទទួល់
បាន៍ប្របាកំ់ $616 ធីមមតា ជាមួយៈន៍ឹងប្របាកំ់ប្តូន្ថែន៍ថម 
$95 ស់ប្រមាប្តូ់ទឹកំប្របាកំ់ស់រុប្តូ $711 យោ�កាល់ប្តូរយិោ�េទ
ធីមមតារប្តូស់់អំកំយោ�ថ្ងៃ�ៃទី 13 ន្ថែ�ឧស់ភា។

យោត្ថើខំ្ញុំ� ំន៍ឹងប្រត្ថេូសងប្របាក់អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ទាងំយោន៍ះ
េញិឹយោទ? 
ទាងំយោន៍ះ�ឺជាអតថប្រប្តូយោ�ជីន៍៍ប្តូន្ថែន៍ថមស់ប្រមាប្តូ់អំកំ
យៈកំយោ�យោប្រប្តូើប្របាស់់។ មិន៍មាន៍យោ�តុផ្តល់ន្ថែដល់អំកំ
ប្រតវូិស់ងវាមកំវិញិយោទ។ 

យោត្ថើខំ្ញុំ� ំន៍ឹងបាត្ថ់�ង់អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍�បែន៍ថមទាងំយោន៍ះ
យោទ ប្រ�សិន៍យោ�ើខំ្ញុំ� ំមិន៍យោប្រ�ើអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ទាងំយោន៍ះ
អស់ភាា ម?
យោទ។ អំកំប្រតវូិបាន៍ផ្តតល់់រយៈៈយោពុល់ 365 ថ្ងៃ�ៃ�ិតចាប្តូ់ពុីថ្ងៃ�ៃ
ន្ថែដល់អំកំដកំប្របាកំ់�ុងយោប្រកាយៈ យោដើមីីយោប្រប្តូើប្របាស់់អតថ
ប្រប្តូយោ�ជីន៍៍ប្តូន្ថែន៍ថម ន៍ិងយោទៀងទាត់។ 

យោត្ថើអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍�បែន៍ថមទាងំយោន៍ះ�ុះពាល់�ល់
សាថ ន៍ភាពអយោន្មាែ ប្រ�យោេសន៍៍រ�ស់ខំ្ញុំ� ំឬយោទ? 
យោទ។ 

យោត្ថើ DSHS ន៍ឹងផ្តែល់អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍�បែន៍ថមយោរៀងរាល់
បែខ្ញុំយោទ? 
យោយៈើងន៍ឹងពុិន៍ិតយយោមើល់ថាយោតើយោយៈើងអា�ផ្តតល់់ឱយអំកំ
នូ៍វិអតថប្រប្តូយោ�ជីន៍៍ប្តូន្ថែន៍ថមតាមទំ�ំប្រ�ួសាររប្តូស់់អំកំ
ពុីមួយៈន្ថែ�យោ�មួយៈន្ថែ�អាប្រស់័យៈយោល់ើការយៈល់់ប្រពុមពុី
ស់�ពុ័ន៍ធ ន្ថែដរឬអត់។ 



ការផ្លាា ស់់បូ្តូ �រ
ជីវីិតិ

យោត្ថើ DSHS ន៍ឹងយោផ្តើើសំ�ុប្រត្ថមកខំ្ញុំ� ំយោទ យោ�យោពលខំ្ញុំ� ំ
ទទួលអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍�បែន៍ថម? យោត្ថើ DSHS ន៍ឹងយោផ្តើើ
លិខ្ញុំិត្ថមកខំ្ញុំ� ំបែ�រឬយោទប្រ�សិន៍យោ�ើខំ្ញុំ� ំបែលងមាន៍សិទិិ
ទទួលបាន៍អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍�បែន៍ថមយោទៀត្ថ? 
យោទ។ យោយៈើងមិន៍យោផ្តើើស់ំប្តូុប្រតយោទ យោ�យោពុល់យោយៈើងយោប្តូើកំ ឬ
ប្តូញ្ឈឈប្តូ់អតថប្រប្តូយោ�ជីន៍៍ប្តូន្ថែន៍ថម។ ប្រប្តូស់ិន៍យោប្តូើអំកំ�ង់
ដឹងយោពុល់ណាអតថប្រប្តូយោ�ជីន៍៍�ូល់កុំ�ង�ណ៍ន៍ីរប្តូស់់
អំកំ អំកំអា�ទូរស់ពុាយោ�យោល់�យោ�យោល់ើប្តូ័ណ៍ណ  EBT រប្តូស់់
អំកំ យោដើមីីសួ់រស់មតុល់យរប្តូស់់អំកំ ឬយោប្រប្តូើប្របាស់់�ណ៍ន៍ី
អតថប្រប្តូយោ�ជីន៍៍អតិ�ិជីន៍រប្តូស់់អំកំយោ�យោល់ើ www.
washingtonconnection.org។ 

យោត្ថើខំ្ញុំ� ំ�ួរបែត្ថទូរសព្ទ យោ�មជ្ឈមណួ្ឌ លទំន្មាក់ទំន៍ង
យោសវាកមាអត្ថិថិជន៍ឬយោទ? 
យោដ្ឋាយៈសារយោយៈើងមាន៍ការយោ�យោប្រ�ើន៍ជាងធីមមតា
 យោយៈើងស់ុំឲយអំកំកំុំយោ�ទូរស់ពុាមកំមជីឈមណ៍្ឌ ល់អំពុី
អតថប្រប្តូយោ�ជីន៍៍ប្តូន្ថែន៍ថម។ 
ពុិន៍ិតយយោមើល់ពុ័ត៌មាន៍�ុងយោប្រកាយៈយោ�យោល់ើ
�ណ៍ន៍ីប្រប្តូពុ័ន៍ធផ្តសពុើផ្តាយៈស់ងគមរប្តូស់់យោយៈើងយោ�
យោល់ើFacebookន៍ិង Twitterឬតាម www.dshs.
wa.gov។

http://www.washingtonconnection.org
http://www.washingtonconnection.org
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