ဆ ောင်းဦ်းရောသီအတွင်း ကမ္ောာ့ကပဆရောဂါကောလအတွက EBT အက ်းခံစော်းခွငမ
ာ့ ော်း
မိသာားစုအတွက်ကူညီပံ့ပားို မှုဌာနခွွဲ Division of Family Resources အနနဖြငံ့် ကိုရု န
ိ ာဗိင
ု ား် ရပ်စ် ကမ္ာက
ံ့ ပ်နရာဂါ ကာလအတွငား် Hoosiers
မ ာားအာား မိမိ၏မိသာားစုမ ာားကို နက ားနမွားရန်အတွက် အစာားအနသာက် ကူညီပံ့ပိုားနပားပါသည်။ 2020-2021 စာသင်နစ
ှ ်အတွက် ထုတ်နပားသညံ့်
ဒုတယ
ိ အကကိမ် P-EBT တွင် ပါဝင်မညံ့် နက ာင်ားသူနက ာင်ားသာားမ ာားအတွက် အက ိ ားခစာားခွင်ံ့ ရရှိနင
ို မ
် ှုရှိ၊ မရှိ သတ်မတ
ှ ်ခ က်မ ာားရှိပါသည်။ DFR
အြွွဲွဲ့အနနဖြငံ့် ကူညီပပ
် သာ နက ာင်ားသူနက ာင်ားသာား အာားလုား၏စာရင်ားကို အင်ဒယ
ီ ာားနာားဖပည်နယ် နက ာင်ားမ ာားအာားလုားထမှ
ံ့ ိုားမှုရရှိသငံ့န
ဆက်သယ
ွ ်၍နတာင်ားဆိုခွဲံ့ပါသည်။ ဒုတယ
ိ အကကိမ် P-EBT ထုတ်နပားရန်အတွက် နက ာင်ားမ ာား၏ ပူားနပါင်ားနဆာင်ရွက်မှုသည်
ဆနဒအနလ ာက်သာဖြစ်ပါသည်။
P-EBT

ိုသညမော အဘယနည်း/ မညသူက P-EBT ရရနင
ို သနည်း။

P-EBT ကို မိသာားစုမ ာားဦားစာားနပားနရား ကိုရု န
ိ ာဗိုငား် ရပ်စတ
် ဖပန်
ု ံ့ မှု အက်ဥပနဒ Families First Corona Virus Response Act မှ
အတည်ဖပ ခွဲံ့ပါသည်။ P-EBT ၏ရည်ရွယခ
် က်မှာ COVID-19 ကနသ
် ံ့ တ်ခ က်မ ာားန ကာငံ့် နက ာင်ားခန်ားသို ကိ
ု တ
် ိုငမ
် တက်နရာက်နသာ်လည်ား
ံ့ ယ
နက ာင်ားတက်နနလျှင် အခမွဲံ့ သိမဟု
ု ံ့ တ် န ားနလျှာထ
စာ ရရှိမညံ့က
် နလားမ ာားရှိနသာ မိသာားစုမ ာားကို အစာားအနသာက်
ံ့ ာားနသာ နနလယ်
ံ့
ကူညီနထာက်ပရ
်ံ့ ည် အင်ဒယ
ီ ာားနာားနက ာင်ားတွင် စာရင်ားသွငား် ထာားပပီား အခမွဲံ့ သိမဟု
ု ံ့ တ် န ားနလျှာထ
ံ့ န် ဖြစ်ပါသည်။ ဤအက ိ ားခစာားခွငသ
ံ့ ာားနသာ
နနလယ်
စာရရှိခင
ွ ရ
ု ံ့ တ် Community Eligibility Provision အစာားအနသာက်ပံ့ပိုားမှု အစီအစဉ်တွငပ
် ါဝင်နသာ
ံ့
ံ့် ှိနသာကနလားမ ာား သိမဟု
ကနလားမ ာားရှိသညံ့် မိသာားစုမ ာားအတွက်သာ ဖြစ်ပါသည်။ နက ာင်ားသူနက ာင်ားသာားအနနနှငံ့် အနဝားသင်နက ာင်ားတက်ရဖခင်ား၊ သိမဟု
ု ံ့ တ်
နရာဂါရှိမရှိ အနဖခအနနနစာငံ့် ကညံ့်ရန်ခွွဲနနရဖခင်ား၊ သိမဟု
ု ံ့ တ် ြ ာားနာ၍ နက ာင်ား 5 ရက်ဆက်တိုက်ပ က်ဖခင်ား၊ သိမဟု
ု ံ့ တ် COVID-19
နရာဂါန ကာငံ့် နက ာင်ားတက်နနာက်က ဖခင်ား သိမဟု
ု ံ့ တ် 5 ရက်နင
ှ အ
ံ့် ထက် နက ာင်ားပိတဖ် ခင်ား၊ စသညံ့်အနဖခအနနတစ်ခုခု က ရသညံ့်
နက ာင်ားသူနက ာင်ားသာားဖြစ်ရမည်။

•

P-EBT အက

ြောင်း မ ကာခဏ နမားနလံ့ရှိနသာ နမားခွနား် မ ာား

ဆလ ောကလောတငရပါသလော်း။
မလိုပါ။ DFR ထသို ပ
် သာ နက ာင်ားသူနက ာင်ားသာားမ ာား အာားလားု ၏စာရင်ား ပိနပားရန်
ု ံ့
နက ာင်ားမ ာားကို နတာင်ားဆိုထာားပါသည်
ံ့ ံ့ပိုားကူညီမှုရရှိသငံ့န
(ပပ
် ညံ့် သတ်မှတခ
် က်မ ာားကို အထက်တင
ွ ြ
် တ်ရှုပါ)။ P-EBT အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ရန်အတွက် နက ာင်ားမ ာား၏
ံ့ ိုားမှုရရှိသငံ့သ
ဆနဒအနလ ာက်သာဖြစ်ပါသည်။ နက ာင်ားမှနပားထာားနသာ လိပ်စာဖြငံ့် P-EBT ကဒ်မ ာားကိုပနပားပါလိ
ို ံ့
မံ့်မည်။ P-EBT ကဒ်မ ာားကို နအာက်တိုဘာလ
အလယ်ပိုငား် တွင် စတင်ပနပားမည်
ို ံ့
။ ကဒ်ကိုမည်သအသ
ို ံ့
ုားဖပ ရမည် ဆိသ
ု ညံ့် ညွှန် ကာားခ က်မ ာားနှငအ
ု ်မတ
ှ စ်ဆငံ့်
ံ့် တူ စာတိက
ကဒ်မ ာားနရာက်လာပါလိမံ့်မည်။
ဒိုတယအကကမ ထိုတဆပ်းမညာ့ P-EBT ကို ဆအောကပါ သတမတခ ကမ ော်းနငာ့ ကက
ို ညီမညာ့ပိုဂ္ လမ ော်းအတွက ထိုတဆပ်းပါလမာ့မည။

•

2020 သဂုတလ
် /စက်တင်ဘာလတွင် အခမွဲံ့/န ားနလျှာံ့ထာားနသာ နနလယ်
စာရရှိရန် သတ်မတ
ှ ်ခ က်နင
ှ က
်ံ့ က
ို ်ညီရမည်၊ ထိအတူ
ု ံ့
ံ့

•

5 ရက်နင
ှ အ
ို ် အနဝားသင်နက ာင်ားတက်ဖခင်ား၊ သိမဟု
ု ံ့ တ်
ံ့် ထက် ဆက်တက

•

နရာဂါရှိမရှိ အနဖခအနနနစာငံ့် ကညံ့်ရန်အတွက် 5 ရက်နင
ှ အ
် ွွဲနနဖခင်ား၊ သိမဟု
ု ံ့ တ်
ံ့် ထက် ဆက်တိုကခ

•

နာမက န်ားဖြစ်ဖခင်ားန ကာငံ့် 5 ရက်နင
ှ အ
ို ်နက ာင်ားပ က်ဖခင်ား၊ သိမဟု
ု ံ့ တ်
ံ့် ထက် ဆက်တက

•

COVID-19 နရာဂါန ကာငံ့် နက ာင်ားတက်နနာက်က ဖခင်ား သိမဟု
ု ံ့ တ် 5 ရက်နင
ှ အ
ံ့် ထက် နက ာင်ားပိတ်ဖခင်ား၊ စသညံ့်အနဖခအနနတစ်ခုခု
က ရသူဖြစ်ရမည်၊ ထိအတူ
ု ံ့

•

နက ာင်ားမှ FSSA Division of Family Resources မိသာားစုအတွကက
် ူညီပံ့ပိုားမှုဌာနခွွဲထသို ပ
် ညံ့် ရက်မ ာားအတွက်
ံ့ ံ့ပိုားကူညီမှုရရှိသငံ့သ
အတည်ဖပ ခ က်ပထာားနပားရမည်
ို ံ့
။

မမ၏ကဆလ်းတကဆနသညာ့ဆက ောင်း အဆနဖြငာ့ ဆ ောင်းဦ်းရောသီအတွက P-EBT ထိုတဆပ်းရနအစီအစဉ်တွင ပါဝငခပ
ာ့ ါသလော်း။
နအာက်ပါလငံ့ခ
် ်သည် စာရင်ားပါသညံ့်နက ာင်ားမ ာားဖြစ်ပါသည်

•

နက ာင်ားမ ာားကို အတည်ဖပ ရန်အတွက် ဖပင်ဆင်မွမ်ားမခ က်တင
ွ ် ပမိ ွဲ့နယ်နင
ှ ဇ
ု မ
် ာား ထညံ့န
် ရားနပားပါမည်။
ံ့် စ်ကဒ

•

အမည်စာရင်ားထပ်နနသညံ့် နက ာင်ားမ ာားသည် နထာက်ပံ့န ကား ထပ်မရရှိန ကာင်ား နြာ်ဖပထာားဖခင်ားမဟုတပ
် ါ။

www.in.gov/fssa/dfr/dfr-policy-changes-and-actions/pandemic-ebt
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ဆ ောင်းဦ်းရောသီအတွင်း ကမ္ောာ့ကပဆရောဂါကောလအတွက EBT အက ်းခံစော်းခွငမ
ာ့ ော်း
•

P-EBT သည် နက ာင်ားမ ာား၏ ဆနဒအနလ ာက် ပါဝင်ရန် အစီအစဉ်ဖြစ်ပါသည်။ နက ာင်ားမ ာားကို နက ာင်ားသူနက ာင်ားသာား စာရင်ားမ ာား
မဖြစ်မနနပိနပားခိ
ု ံ့
ုငား် ဖခင်ားမရှိပါ။

•

၎င်ားစာရင်ားတွင် အမ ာားအာားဖြင်ံ့ နက ာင်ားအမည်မ ာားသာ ပါဝင်နသာ်လည်ား နဒတာအခ က်အလက်ကို
အဆငံ့ဆ
် ငံ့လ
် က်ခရရှိသညံ့်အတွက် နက ာင်ားအြွွဲွဲ့အစည်ားမ ာား၏ အမည်လည်ားပါဝင်နင
ို သ
် ည်။

•

အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်သညံ့်နက ာင်ားမ ာား၏စာရင်ားကို ဤနနရာတွင် ကညံ့်ရှုနင
ို ပ
် ါသည်။

မမ၏ကဆလ်းအဆနဖြငာ့ P-EBT အက ်းခံစော်းခွငမ
ို သနည်း။
ာ့ ော်း ရမရ မညသူဆဖပောဖပနင
P-EBT ရရှိသငံ့န
် သာ နက ာင်ားသူနက ာင်ားသာားမ ာားသည် နိဝ
ု င်ဘာလ 30 ရက်နနနနာက်
ဆားု ထာားပပီား စာတိက
ု ်မတ
ှ စ်ဆငံ့် P-EBT ကဒ်တစ်ခရ
ု ရှိမည်။
ံ့
ကျွနပ
ို အဆနနငာ့ ဤအက ်းခံစော်းခွငမ
ာ့ ော်းကို မညသညာ့အခ နတွင ရရမညနည်း။
P-EBT ကဒ်မ ာားကို နအာက်တိုဘာလအလယ်တွင် စတင်ပနပားမည်
ို ံ့
ဖြစ်ပပီား နိဝ
ု င်ဘာလ 30 ရက်နနတွ
ံ့ င် အဆားု သတ်မည်။
ဆက ောင်းသူဆက ောင်းသော်း တစဦ်းအတွက P-EBT အက ်းခံစော်းခွငမ
ာ့ ော်း မညမ ရရမညနည်း။
အနဝားသင်နက ာင်ားတက်သညံ့်ရက်စုစုနပါင်ား၊ နရာဂါရှိမရှိ အနဖခအနနနစာငံ့် ကညံ့်ရန်ခန
ွွဲ နရဖခင်ား၊ သိမဟု
ု ံ့ တ် နာမက န်ားဖြစ်ဖခင်ားန ကာငံ့်
အနည်ားဆုား 5 ရက်ဆက်တက
ို ်နက ာင်ားပ က်ဖခင်ား၊ သိမဟု
ု ံ့ တ် နက ာင်ားတက်နနာက်က ဖခင်ား သိမဟု
ု ံ့ တ် 5 ရက်နင
ှ အ
ံ့် ထက်
ဆက်တိုကန
် က ာင်ားပိတ်ဖခင်ား၊ စသညံ့အ
် နဖခအနနတစ်ခုခအ
ု နပေါ် မူတည်ပပီား အက ိ ားခစာားခွငပ
်ံ့ မာဏကို နက ာင်ားမှဆုားဖြတ်ပါလိမံ့်မည်။
တစ်ဦားခ င်ားပပ
်ံ့ ို (အထက်ပါသတ်မတ
ှ ်ခ က်မ ာား အနပေါ်မတ
ူ ည်ပပီား) နက ာင်ားတက်သညံ့်ရက်မ ာားနှင်ံ့ x $5.86 (နနက်စာနှငန
်ံ့ နလည်
စာ
ံ့ ိုားမှုရရှိခွငက
ံ့
အခမွဲံ့ရရှိရန်အတွက် USDA ခွငဖံ့် ပ နသာ နနစဉ်ပမာဏ)။
ံ့
ဆက ောင်းသူဆက ောင်းသော်း တစဦ်းခ င်းအဆနဖြငာ့ P-EBT အက ်းခံစော်းခွငပ
ာ့ မောဏခ င်း တူညီပါသလော်း။
မတူညီပါ။ နက ာင်ားသူနက ာင်ားသာားအတွက် အကူအညီရရှိနင
ို မ
် က
ှု ို တစ်ဦားခ င်ား ပညာသင် ကာားမှု ပ က်ကက
ွ ်ရနသာရက်မ ာားအနပေါ် မူတည်ပပီား
နရတွက်ပါသည်။
အကူအညီရရှိသငံ့န
် သာ နက ာင်ားသူနက ာင်ားသာားတစ်ဦားစီ အတွက် စာတိက
ု ်မတ
ှ စ်ဆငံ့် အိမလ
် ိပ်စာသို ပိ
ု ံ့
P-EBT ကဒ်တစ်ခု
ံ့ နပားနသာ
လက်ခရရှိပါလိမံ့်မည်။
သငာ့အမလပစောအမနနငာ့ အမဆထောငစိုအတွင်း ကဆလ်းဦ်းဆရအမန ဆပ်းထော်းပါသလော်း။
P-EBT ကဒ်ပနပားမညံ့
ို ံ့
်လိပ်စာနှငံ့် အကူအညီရရှိနင
ို မ
် ညံ့် ကနလားအနရအတွကက
် ို နက ာင်ားမှ စာရင်ားပိနပားပါသည်
ု ံ့
။ ထိအ
ု ခ က်အလက်ကို သုားပပီား PEBT အက ိ ားခစာားခွငမ
်ံ့ ာားကို ထုတ်နပားပါသည်။
P-EBT အက ်းခံစော်းခွငမ
ဆပ်းမောလော်း။
ာ့
ာ့ ော်းကို SNAP/TANF EBT ကဒထသ ို ထညာ့
မနပားပါ။ နဆာင်ားဦားရာသီ P-EBT အက ိ ားခစာားခွငမ
်ံ့ ာားကို လက်ရှိ SNAP နှင/ံ့် သိမဟု
ု ံ့ တ် TANF နထာက်ပန
ံ့ ကား လက်ခရရှိသူမ ာား၏ EBT
ကဒ်ထသ
ွဲ ို ပိ
ု ံ့
မဟုတ်ပါ။ အိမ်နထာင်စုအတွငား် ပံ့ပိုားမှုရရှိသငံ့န
် သာ နက ာင်ားသူနက ာင်ားသာား တစ်ဦားစီအတွက် P. EBT ကဒ်တစ်ခခ
ု င်ားကို
ံ့ နပားမည်
စာတိက
ု ်မတ
ှ စ်ဆငံ့် ပိနပားမည်
ု ံ့
ဖြစ်ပါသည်။
မမ၏ကဒကို လကခံမရရဆသ်းပါ။
နဆာင်ားဦားရာသီ P-EBT ကဒ်မ ာားကို နအာက်တိုဘာလ အလယ်ပိုငား် မှစ၍ စာတိက
ု ်မှတစ်ဆငံ့် လက်ခရရှိမည်ဖြစ်ပပီား နိဝ
ု င်ဘာလ 30
ရက်နနနနာက်
ဆုားထာား၍ ကဒ်မ ာားအာားလုားပိနပားမည်
ု ံ့
။
ံ့
ကဒကို လပစောအမနသပ
ို ာ့ ဆပ်းရန
ို ာ့
ဆသခ ောဆအောင ြိုငတွရလပစောကို စစဆ ်း၍ရမလော်း။
P-EBT ကဒ်ပနပားရန်
ို ံ့
လိပ်စာကို DFR ထသို နက
ာင်ားမှပနပားနသာ
ို ံ့
လိပ်စာဖြစ်ပါသည်။
ံ့
ဤအစီအစဉ်သည Head start ကဆလ်းမ ော်း၊ မူလတန်းအကက ကဆလ်းမ ော်း သမဟို
ို ာ့ တ အမတွငစောသငဆပ်းဆသော ကဆလ်းမ ော်းအတွက
အက ံ ်းဝငပါသလော်း။
အက ားမဝင်ပါ၊ မူလတန်ားမှ 12 တန်ားအထိ နက ာင်ားတက်ရန် စာရင်ားဝင်နသာ နက ာင်ားသူနက ာင်ားသာားမ ာား အတွကသ
် ာပံ့ပိုားမှုရရှိနင
ို မ
် ည်။
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