
 

ဤလုပ်ငန််းစီမံချကက်ို အမမရိကနစုိ်ကပ်ျိ ်းမမ ်းမမြူမရ်းဦ်းစီ်းဌာန ထမှံ အနည််းဆံ်ုးအဆငံ့ ်ဖက်ဒရယ်အစုိ်းရမထာကပံ်ံ့မ က်း အစိတ်အပုိင််းအချိ ျို့ မဖငံ့ ်မထာကပံ်ံ့ထာ်းသည်။ ဤ ပုံနှပ်ိထတု်မေမသာစာမျာ်း၏ အမ ကာင််းအရာမျာ်းသည် အမမရိကနစုိ်ကပ်ျိ ်းမမ ်းမမြူမရ်းဦ်းစီ်းဌာန၏ မူေါဒမျာ်း 

သို ံ့မဟတု် အမမငသ်မ ာထာ်းမျာ်းနငှံ့ ်ထပ်တူမဖစ်ချငမှ်မဖစ်မည်။ ထို ံ့အတူ မဖာ်မပပါ ကုနသ် ယ်မရ်းအမညမ်ျာ်း၊ ကုနသ် ယ်မှုပစစည််းမျာ်း၊ သို ံ့မဟတု် အဖ  ျို့အစည််းမျာ်းကိ ုအမမရိကနအ်စုိ်းရမှ မထာက်ခံအာ်းမပ်းမ ကာင််း သ ယ်ေုိက၍်မဖာ်မပမခင််းမဟတုပ်ါ။ USDA သည် တန််းတညူမီျှမသာ 

အခ ငံ့အ်မရ်းမဖငံ့ ်ေနမ်ဆာငမ်ှုမပ်းသ ူနငှံ့ ်အလပ်ုရှငမ်ဖစ်ပါသည်။    မအာကတ်ို ာလ 2022 မပငဆ်ငမ် မ််းမံသည။်  

စောားသသောကက်န်ု ဝယယ်ခူြငာ်းသည ်လယွက်ခူြန်ဆန်န ငုသ်ည။်  

အမိမ်ထာငစ် ု

လဦူ်းမရ  

အြန်ွနှုတြ်ထောားြီ လစဉ်အမျာ်းဆံ်ုးအ

ကျိ ်းခစံာ်းခ င်ံ့* 

1 $1,473 $281 

2 $1,984 $516 

3 $2,495 $740 

4 $3,007 $939 

5 $3,518 $1,116 

သင အ်သနနငှ  ်ရရှ န ငုြွ်င ရှ် သလောား။ 

သငံ့ေ်ငမ်င သည ်လစဉ်သတ်မှတ်နှုန််းမအာက်တ င ်ရှိမနပပီ်း ( ဏစ်ာရင််း၊ စသညံ့)် 

ပိငုဆ်ိုငမ်ှုတ င ်$5,000 သို ံ့မဟုတ် ၎င််းမအာက်ရှိမနပါက၊ အကူအညရီရှိနိငုမ်မခရှိသည။် 

2-1-1 သို ံ့ဖုန််းဆက်မခင််း သို ံ့မဟုတ် https://fssabenefits.in.gov/ အ နလ်ိုင််းမတှဆငံ့ ်

အကူအညရီရှိနိငုမ်ှု ရှိမရှိ စစ် ကညံ့ပ်ါ။ 

SNAP အစအီစဉ်သည ်သင  ်သငအွဝငအ်ထကွလ်ျောထောားြျကအ်တကွ ်အသထောကအ်ကခူြစသ်စသည။်  

အကအူညရီရှိသငံ့မ်သာသတူဦ်းအတ က ်အနည််းဆံ်ုးအကျိ ်းခံစာ်းခ ငံ့သ်ည ်တလလျှင ်$20 ရှိသည။်   

SNAP အကျိ ်းခံစာ်းခ င်ံ့မျာ်းသည ်သငံ့မိ်သာ်းစု၏ အစာ်းအမသာက်အတ က် ကုနက်ျစရိတတ် င ်အမထာကအ်ကူမဖစ်နိငုပ်ပီ်း  

သငံ့မ်ဒသခံ စီ်းပ ာ်း မရ်းအတ က် အမထာက်အကူမဖစ်နိငုသ်ည။် အ ယမ် ကာငံ့မ်စာငံ့မ်နသနည််း။ ယမန ံ့တ ငမ်လျှာကလ် ာတငပ်ါ။ 

ြညသ် ု  သလ ောကလ် ောတငရ်သနညာ်း။ 

အ နလ်ိုင််း၊ စာတိကု်၊ ဖက်စ်၊ သို ံ့မဟတု် သငံ့မ်ကာငတ်ီ DFR ရုံ်းသို ံ့ လကူိုယတ်ိုင ်

သ ာ်းမရာက်မခင််းမဖငံ့ ်မလျှာကလ် ာတငန်ိငုသ်ည။် အ နလ်ိငု််းမှဆငံ့ ်မလျှာကလ် ာတငရ်န၊် 

မလျှာကလ် ာစာရ က်ထတုရ်န၊် သို ံ့မဟတု ်သငံ့မ်ကာငတ်ရုံီ်းကို ရှာမဖ ရနအ်တ က် 

https://www.in.gov/fssa/dfr/2999.htm တ ငဖ်တ်ရှုနိငုသ်ည၊် သို ံ့မဟတု ်

မလျှာကလ် ာကို စာတိကု်မှတဆငံ့ ်သငံ့ထ်သံို ံ့ ပုိ ံ့မပ်းမစရနအ်တ က် (800) 403-0864 

သို ံ့ဖုန််းဆက်ပါ။ မလျှာက်လ ာတငပ်ပီ်းမသာအခါ မတ ျို့ဆံမုမ်းမမန််းရနအ်တ က် သငံ့က်ို 

ဆက်သ ယလ်ာပါလိမံ့်မည။် FSSA ထမှံ စာမျာ်းကို မသချာစ ာ ဖ ငံ့ ်ကညံ့ပ်ပီ်း 

သတောငာ်းဆ လုောြည  ်အြျကအ်လကြ်ျောားရှ ြ  လ င ်မလျှာက်လ ာတငမ်ခင််းအစီအစဉ် 

မပညံ့စုံ်မစရနအ်တ က် ခြန်ြ ု  သြားြါ။  

ြညသ်ည စ်ောရွကစ်ောတြ်ားြျောား လ အုြ်သနညာ်း။ 

တယလ်ီဖုန််းမှတဆငံ့ ်အငတ်ာဗျြူ်းမမ်းမမန််းသညံ့အ်ချိနတ် င ်သငအ်ကူအညရီရှိသငံ့မ်သာ အမ ကာင််းအရာနငှံ့ ်ပတ်သက်ပပီ်း မမ်းမမန််းပါလိမံ့်မည။် အကူအညရီရှိသငံ့မ်ှုကို 

စစ်မဆ်းအတညမ်ပ ရနအ်တ က် အငတ်ာဗျြူ်းပပီ်း မနာက် 13 ရကအ်တ င််း စာရ က်စာတမ််းမျာ်းကို တငမ်ပရမည။် သငံ့အ်ိုငဒ်၊ီ မလျှာကလ် ာတ င ်ပါေငသ်တူိုင််း၏ 

ဆိရုှယန်ပံါတ်မျာ်း၊ အမ်ိလခ နငှံ့ ်မရခ မီ်းခ က ံ့သို ံ့မသာ ကုနက်ျစရိတ် အမထာကအ်ထာ်းမျာ်း၊ နငှံ့ ်ေငမ်င အမထာကအ်ထာ်းမျာ်းမဖစ်မသာ လခ စာရင််းရငှ််းတမ််း 

စာရ က်မျာ်း၊ အလုပ်လက်မ ံ့အတ က် အကျိ ်းခံစာ်းခ င်ံ့မျာ်း၊ နငှံ့ ်ကမလ်းမထာက်ပံံ့မ က်း၊ စသည်ံ့ အမထာက်အထာ်းမျာ်းကိ ုမပ်းအပ်ရန ်လိုအပ်ပါလိမံ့်မည။် 

စာရ က်စာတမ််းမိတတ ြူမျာ်းကို FSSA ထသံို ံ့ စာတိကု်မှတဆငံ့ပုိ် ံ့မပ်းနိငုသ်ည ်သို ံ့မဟတု် ဖက်စ်ပုိ ံ့နိငုသ်ည။် သငံ့မ်လျှာကလ် ာကို အပပီ်းတငပ်ပီ်းမနာက် 30 ရကအ်တ င််း 

အကအူညရီမရ၊ မညသ်ညံ့ ်အကျိ ်းခံစာ်းခ င်ံ့မျာ်းကိုရရှိနိငုသ်ညက်ို သရိှိရပါလိမံ့်မည၊် သို ံ့မဟုတ် အကအူညမီရနိငုပ်ါက အမ ကာင််းမပချက် 

မပ်းပါလိမံ့်မည။်  

အာဟာရမဖညံ့်စ က်မူ 

ကူညီမထာက်ပံံ့မရ်းအစီအစဉ် 
ကျန်ားြောသရားနငှ ည်ီညွတသ်သော 

အစောားအသသောကြ်ျောားက  ု

လယွ်လင တ်ကရူယနူ ငုသ်စသည ်

*ေငမ်င အဆငံ့က်ိ ု9/30/23 အထသိကတ်မ််းအကျံ ်းေငသ်ည ်

 

အငဒ်ယီာ်းနာ်းရှိအစာ်းအစာမပတ်

သူမျာ်းကို မက ်းမမ ်းသည်  


