BURMESE

က

ျောင််းပတ်က ခ ်တွင် အစျော်းအကသျော
အ

ူအညီ ရယူ

ို

်ပါ

ကမ္ ဲ့ကပ်လရ ဂါဆင
ို ်ရာ အီ က်ထရွ ် စ် အက ိ ားခံစ ားခွငဲ့်

ဤပရဂ
ို ရမ် (P-EBT) သည် 2019-2020 က
က

ျောင််းက ို့

ယ်စျောမ ျော်းအတွ

်ဝယ်ရ ်

လဖပ င်ားမှု (P-EBT)

ျောင််းနှစအ
် တွင််း အခမဲ့ သိုို့မဟိုတ် က

် ခံစျော်းခွငဲ့်ရခ
ှ သ
ဲ့ ညဲ့်

က

ျောဲ့ကစ ်း

်းမ ျော်းရှကသျော မသျော်းစိုမ ျော်းအတွ

်

ဖြစ်သည်။
P-EBT သည် မိသ ားစုမ ားအ ား အခမဲ့ သိမ
ုို့ ဟုတ် လ
ကငွသျော်း အ

်းခံစျော်းခွငဲ့် $285

ို တစ်က

P-EBT သည် SNAP မဟုတ်လသ ်
Texas P-EBT

ဲ့လစ ား လက င်ားလ ို့

ယ်စ မ ားအတွက် ခံစ ားခွငဲ့်ရိသညဲ့်

က

်းတစ်ဦ်း

င်

မ် ခံစျော်းခွငဲ့် လပားပါမည်။

ည်ား စည်ားကမ်ားခ က်မ ားမ တူညီပါသည်။ Lone Star

တ်တွင် အက ိ ားခံစ ားခွငဲ့်မ ား ဝင်

တ် သိုို့မဟိုတ်

မည်ဖြစ်ပပီား ၎င်ားကို SNAP အက ိ ားခံစ ားခွငဲ့်မ ား ကဲ့သပ
ိုို့ င်

အစ ားအလသ က်အတွက်သ အသံုားဖပ နိုင်ပါသည်။
မတ်

တွင် SNAP ကို

EBT တွင် အ

က်ခံရရိပပီားဖြစ်သညဲ့် အသက် 5-18 အရွယ်

ိုအလ

က် စ ရင်ားသွင်ားသွ ားပါမည်။

က

်းမ ျော်းရှသညဲ့် မသျော်းစိုမ ျော်းကို P-

က်ရိ Lone Star ကတ်မ ားတွင် လမ

22 ၌

လငွဝင်လ မည် ဖြစ်ပါသည်။
မတ်

တွင် SNAP ကို

လ

က်ခံမရရိခဲ့လသ ်

ည်ား လက င်ားတွင် လ ို့

ဲ့လစ ားဖြငဲ့် ခံစ ားခွငဲ့်ရိသညဲ့် မိသ ားစုမ ားက ဇွ ်

က

ျော

်ထျော်းရမည်။ ခရိုင်လက င်ားမ ားသည် လမ

ပတ်သက်၍ လ ောက်ထပ် အခ က်အ

1ရ

က

က်

ို အွ ်

ွ အတွက်

ိုင််းတွင်
ငဲ့်ခ်နငဲ့် ပရိဂ
ု ရမ်နငဲ့်

က်ကို သတ်မတ်ခ က်မီလသ မိသ ားစုမ ားထံ လပားပိုို့သွ ားပါမည်။

ယ်စ မ ားကို အခမဲ့ သိမ
ုို့ ဟုတ် လ

်းအ ား

်က ို့မှစ၍ ပရိုဂရမ်

31 ရက်တွင် လ

အက ိ ားခံစ ားခွငဲ့်မ ားက Texas P-EBT ကတ်တွင် ဝင်
လက င်ားလ ို့

ယ်စ မ ားကို အခမဲ့ သိမ
ုို့ ဟုတ်

ပါမည်။

ဲ့လစ ားဖြငဲ့် ခံစ ားခွငဲ့်ရိသညဲ့် အသ

် 21 နှစ်အရွယ်ထ

ံုားသည် လရွှေ့လဖပ င်ားလ ထိုင်မှု အလဖခလ နငဲ့် မသက်ဆိုင်ဘ P-EBT

အက ိ ားခံစ ားခွငဲ့်မ ားအတွက် သတ်မတ်ခ က်မီပါမည်။ ဤအက ိ ားခံစ ားခွငဲ့်မ ားကို

က်ခံရရိဖခင်ားက

မိသ ားစု၏ လရွှေ့လဖပ င်ားလ ထိုင်မှု အလဖခအလ အလပေါ် သက်လရ က်မှု
ရိမည် မဟုတ်ပါ။
ဤပရိုဂရမ်နငဲ့် ပတ်သက်၍ လ ောက်ထပ်
အခ က်အ

က်ကို အွ ်

ိုင်ားတွင် Texas က ်ားမ လရားနငဲ့်

ူသ ားဝ ်လဆ င်မှုမ ား (HHSC) hhs.texas.gov/pebt၌
ဝင်ကကညဲ့်နိုင်ပါသည်

ြို ်း် ကခေါ်ဆိုရ ် 3-1-1
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