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Your DSHS Cash or Food Benefits
DSHS ေငြေၾကး အာမခံခ်က္မ်ား

DSHS အစားအစာဆိုငရ
္ ာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား

TANF၊ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ေငြေၾကး၊ ABD ေငြေၾကး၊ Diversion
ရည္ရြယခ
္ ်က္
DSHS က လူမႈဖူလံုေရး အစီအစဥ္အတြက္ ကိုက္ညီမႈရွိေသာ ဝင္ေငြ
နည္းပါးသည့္ ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးအာမခံမႈမ်ားေပးပါသည္။
အဆိုပါအက်ိဳးအျမတ္မ်ားသည္ အေျခခံ ေနထိုင္မႈေပးေခ်ျခင္းအတြက္
ကူညီေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။ (RCW 74.04.770).
TANF ေငြေၾကးအာမခံမႈမ်ားသည္ သင္ေစာင့္ေရွာက္မႈေအာက္တြင္ရွိေနေသာ
ကေလးမ်ားအတြက္သာ အက်ိဳးအျမတ္အတြက္သာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
သင္မွ ကေလးမ်ားအတြက္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို TANF အာမခံမႈ ေငြေၾကး
အားအသံုးျပဳေနေၾကာငး္ျပသရန္ လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။ (RCW 74.12.260).
သင့္ေလ်ာ္ေသာအသံုးျပဳမႈ
ေအာက္ပါကဲ့သို႔ေသာ လူမႈေနထိုင္ေရးအတြက္
ေငြေၾကးအာမခံမႈမ်ားအားအသံုးျပဳႏိုင္သည္ ခိုးနာစရာေနရာ

 ဝတ္စားဆင္ယင္ေရး

 ဓါတ္ဆီ

 အိမ္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး

 အစားအစာ

 တကိုယ္ေရးသန္႕ရွင္းေရးဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ား

 သြားလာဆက္သြ

 အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈအတြက္ ကုန္က်စရိတ္

ယ္ေရး
တရားမဝင္အသံုးျပဳျခင္း
RCW 74.08.580 အရ EBT ကဒ္မွ ေငြေၾကး သို႔မဟုတ္ Electronic Benefit
Transfer (EBT) ကဒ္ကို ေအာက္ပါတို႔ျပဳလုပ္ပါက တရားမဝင္ပါ။







ေလာင္းကစားျခင္း RCW 9.46, 67.16, ႏွင့္ 67.70.တြင္ ေတြ႕ရေသာ
ထီ၊ ပူးတပ္ ၊ ပက္ခ်္ ေဘာ္ခ
့ ္၊ ဘင္ကို၊ ျမင္းပြဲ၊ ကာဆီႏို ဂိမ္းမ်ားႏွင့္
အျခားေသာ
တက္တူး၊ ခႏၶာကိုယ္အလွဆင္ျခငး္ တို႔ျပဳလုပ္ျခင္း။

ရည္ရြယခ
္ ်က္
DSHS အစားအစာဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့ေပးမႈ
အစီအစဥ္တြင္ပါဝင္သည္မ်ားမွာ:

အေျခခံအစားအစာ.

တရားဝင္ေသာ ေရႊ႕ေျပာငး္လုပ္သားမ်ားအတြက္
အစားအစာေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္ (FAP).

ဝါရွင္တန္ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္ (WASHCAP).

ၾကားကာလ အစားအစာေထာက္ပံ့မႈ (TFA).
Electronic benefits transfer (EBT) ကဒ္မ်ားရိွေသာ ဝင္ေငြ
နည္းသူမ်ားအား အစားအစာမ်ားဝယ္ရန္
ယခုအစီအစဥ္က ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ပါသည္။.
သင့္ေလ်ာ္ေသာအသံုးျပဳမႈ
သင္ႏွင့္ သင့္မိသားစုအတြက္ USDA ၊ အစားအစာႏွင့္ အာဟာရ
ဝန္ေဆာင္မႈ(FNS)တို႔က ခြင့္ျပဳေပးထားေသာ အစားအစာမ်ားကို
ဝယ္ရန္ အစားအစာဆိုင္ရာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါ
သည္။
သင္မွ သင့္အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ေအာက္ပါတို႔ဝယ္ယူႏိုင္သည္:
 ေပါင္မုန္႕ႏွင့္ ခရီရယ္မ်ား
 သစ္သီးမ်ားႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား.
 ခ်ိစ္၊ ႏို႔၊ ႏွင့္ ႏို႔ထြက္ပစၥည္းမ်ား

အသား၊ ၾကက္၊ ငါးႏွင့္ ဥမ်ား
 အသင့္ ျပင္ဆင္ၿပီး အစားအစာမ်ား ထက္
အျခားေသာအစားအစာမ်ား
 အစားအစာျဖစ္ေစေသာ အေစ့အစံႏွင့္ အပင္မ်ား
တရားမဝင္အသံုးျပဳျခင္း
ေအာက္ပါတို႔ျပဳလုပ္ပါက တရားမဝင္ပါ:


အက်ံဳးဝင္ေသာ အိမ္ေထာင္စုဝင္မ်ားအတြက္
အစားအစာဝယ္ရန္ထက္ အစားအစာဆိုင္ရာ အက်ိဳးအျမတ္ကို
ၾကည့္ရႈပါ။



EBT ကဒ္ကို ေရာင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ေရာင္းရန္ႀကိဳးပမ္းျခငး္



အျခားေသာ တန္ဖိုးတစ္ခုအတြက္ သင္၏ အက်ိဳးအျမတ္အား း
သို႔မဟုတ္ ဝယ္ယူထားေသာအစားအစားကို လဲလွယ္ျခင္း
(ေရာင္းဝယ္ျခင္း).

စီးကရက္သို႔မဟုတ္ ေဆးရြက္ျခင္းဝယ္ျခင္း၊
အရက္ပါဝင္ေသာအရာမ်ားဝယ္ျခင္း
ေအာက္ပါ ပစၥည္းမ်ားပါဝင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ သို႔မဟုတ္
ပစၥည္းမ်ားဝယ္ျခင္း
o စလြန္းမ်ား
o SNAP သို႔မဟုတ္ WIC မွလက္လီ
အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္မွလြဲ၍ ဘီယာ
သို႔မဟုတ္ ဝိုင္ေရာင္းေသာဆိုင္မ်ား
o ႏိုက္ကလပ္မ်ား
o စာခ်ဳပ္ပါေငြေၾကးပါေသာ လံုျခံဳေရးျပဳဳလုပ္ျခငး္သကဲ့သို႔ ေအဂ်င္စီ
o ေလာင္းကစားမႈဆိုင္ရာ တည္ေထာင္ျခင္း
o အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားအတြက္
အညစ္အညမ္းေဖ်ာ္ေျဖေရးပါဝင္ေသာ ေဖ်ာ္ေျဖေရး

တရားမဝင္ေသာ ေရာင္းဝယ္မႈ ဥပမာမ်ားတြင္ ေငြေၾကးအတြက္
သို႔မဟုတ္ ေဆးဝါး မ်ားသို႔မဟုတ္ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားအတြက္
လဲလွယ္ျခင္းမ်ားပါဝင္ပါသည္။


သင့္အိမ္ေထာင္စုအတြင္းမပါဝင္သူအား
သင့္အက်ိဳးအျမတ္အား ေပးျခငး္။



အစားအစာမဟုတ္ေသာ ပစၥည္းအတြက္ အစားအစာဆိုင္ရာ
အက်ဳိးအျမတ္ကို အသံုးျပဳျခငး္။ ဥပမာတြင္
စီးကရက္၊ ေဆးရြက္ႀကီး၊ ဘီယာ၊ ဝိုင္၊ အရက္ေသစာ၊ အိမ္တြင္း
ျဖည့္ဆည္းမႈမ်ား၊ ဆပ္ျပာ၊ စာရြက္စာတမ္းဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ား၊
ဗိုက္တာမင္မ်ား၊ ေဆးဝါးသို႔မဟုတ္ တိရစၧာန္အစာ တို႔ျဖစ္သည္။



ခရက္ဒစ္အေကာင့္ျဖင့္ ေပးေခ်ရန္ သင္၏အစားအစာဆိုင္ရာ
အက်ဳိးအျမတ္ကို အသံုးျပဳပါ။

o အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္မ်ား မဝင္ရေသာ မည္သည့္ေနရာမဆို


ဥပမာ- မာရီဂ်ဴနာ သို႔မဟုတ္ မာရီဂ်ဴနာ အေျခခံေသာ
ကုန္ပစၥည္းမ်ားေရာင္းခ်သည့္ ေနရာမ်ား

YOUR DSHS CASH OR FOOD BENEFITS
DSHS 14-520 BS (REV. 06/2020) Burmese

DSHS ေငြေၾကး အာမခံခ်က္မ်ား

DSHS အစားအစာဆိုငရ
္ ာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား

TANF၊ ဒုက
ု ၡသည္မ်ားအတြကေ
္ ငြေၾကး၊ PWA၊ ABD ေငြသား၊ Diversion
တရားမဝင္အသံုးျပဳျခင္းအတြက္ ျပစ္ဒဏ္

တရားမဝင္အသံုးျပဳျခင္းအတြက္ ျပစ္ဒဏ္

သင္သည္ EBT ကဒ္ သို႔မဟုတ္ EBT ကဒ္မွ ေငြေၾကးကို

ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ သင္၏ အစားအစာဆိုင္ရာ အက်ိဳးအျမတ္ကို

တရားမဝင္သို႔မဟုတ္ မသင့္ေလ်ာ္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ အသံုးျပဳပါက

တလြဲအသံုးျပဳပါက- သင့္အား-

ကၽြႏ္ုပ္တို႔က-



 ကာကြယ္ေသာေပးေခ်သူတစ္ဦးကို တာဝန္သတ္မွတ္ၿပီး

မည္သည့္ ဝယ္ယူမႈအက်ဳိးအျမတ္ကို မဆိုျပန္ေပးရန္
လိ္ုအပ္ပါသည္။

သင္၏ ေငြေၾကးအာမခံေပးမႈအား စီစဥ္ေစမည္



 သင့္လက္ေအာက္တြင္ရွိေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ အာမခံခ်က္ကို
အသံုးျပဳမႈအား သက္ေသလိုအပ္ပါမည္။
 ေငြေၾကးအက်ိဳးအျမတ္ကို ရပ္နားျခင္း၊
 တရားေရးုျပဳလုပ္ျခငး္ တရားစြဲျခငး္မ်ားအပါအဝင္။

အက်ံဳးမဝင္ေတာ့ဘဲျဖစ္ျခင္း ႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္မရေတာ့ျခင္း။
o

အနည္းဆံုး တစ္ႏွစ္အတြက္။

o

တသက္လံုးအထိ

o

အကယ္၍
အျခားေသာ ျပည္နယ္သို႔ ေျပာင္းေရြ႕သည့္တိုင္
အက်ံဳးမဝင္ဘဲျဖစ္ေစျခငး္။

အလိအ
ု ေလ်ာက္ေငြထတ
ု ္စက္ (ATM) မွ EBT ေငြေၾကးႏုတ္မအ
ႈ တြက္
အခေၾကးေငြ
ATM: က EBT ကဒ္အတြက္ ေငြထုတ္ရန္ ျပဳလုပ္ပါက အခေၾကးေငြအျဖစ္ ATM စက္အား လုုပ္ေဆာင္ေပးေသာ ပိုင္ရွင္ သို႔မဟုတ္ ဘဏ္က



ဖိုင္းခ်ခံရျခင္း။



တရားစြဲသည္ပါဝင္ႏိုင္ေသာ တရားေရးရာေဆာင္ရြက္ခံရျခငး္၊
DSHS က ျပည္နယ္၊ ေဒသတြင္း ႏွင့္ ဖယ္ဒရယ္အာဏာပိုင္တို႔ႏွင့္
ပူးေပါင္းၿပီး အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ကို

အဖိုးအခေငြေၾကးေကာက္ခံပါမည္။

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီျဖစ္ေစရန္ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။

 ျပည္နယ္မွ ATM
အဖိုးအခေၾကးေငြအား ျပန္လည္ေပးျခင္း ေပးျခငး္မျပဳလုပ္ပါ။
 အခ်ိဳ႕ေသာ စတိုးမ်ားမွ ေငြေၾကးကို အခေၾကးေငြမေပးရဘဲ ရႏိုင္ပါသည္။
ေအာက္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းျဖင့္ DSHS ေငြေၾကးႏွင့္ အစားအစာအက်ဳိးအျမတ္မ်ားကို သင့္ေလ်ာ္ၿပီး တရားဥပေဒႏွင့္အညီ အသံုးျပဳပါမည္ဟု ဝန္ခံပါသည္။
အက်ိဳးအျမတ္ကို သင့္ေလ်ာ္သလိုအသံုးျပဳရန္ႏွင့္ တရားမဝင္အသံုးျပဳျခငး္အတြက္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို နားလည္ပါသည္။ ယခုေဖာင္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း
မျပဳလုပ္ပါက DSHS အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကို အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစမည္မဟုတ္ေၾကာင္းသိရွိပါသည္။ ယခုေဖာင္ကို လက္မွတ္ထိုးရန္ ပ်က္ကြက္သည့္မည္သူ
မဆိုသည္ အစီအစဥ္အတြက္ သို႔မဟုတ္ အက်ဳိးအျမတ္ကို တရားမဝင္အသံုးျပဳျခင္း အတြက္ တရားေရးျပစ္ဒဏ္မ်ားခံစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္၏ EBT ကဒ္က DSHS တြင္ ကၽြႏ္ုပ္အသံုးျပဳခဲ့မႈမွတ္တမ္း ႏွင့္ အသံုးျပဳသည့္ေနရာပါ ပါဝင္ေၾကာင္းသိရွိပါသည္။ DSHS က ယခုအခ်က္အလက္မ်ားကို
အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး ကဒ္လဲလွယ္မႈ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား၊ ေငြသားအာမခံခ်က္ႏွင့္ ေငြေၾကးအက်ဳိးအျမတ္အတြက္ တလြဲအသံုးျပဳမႈမ်ားကို စံုစမ္းရန္အတြက္ အသံုးျပဳ
မည္ဆိုသည္ကို နားလည္ပါသည္။
ေလွ်ာက္ထားသူလက္မွတ္

ရက္စြဲ

ဆိုင္းထိုးရန္ျငင္းပယ္သည္၊ DSHS ဝန္ထမ္းလက္မွတ္
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