
6/9/2020 1 

កម្ម វធិី Pandemic EBT (P-EBT): កម្ម វធិី អាហារសាលា ពេលមានគ្រាអាសនន   

សំណួរដែលសាកសួរញឹកញាប់  

  

1. ព ើអ្វ ីពៅជាកម្ម វធិី P-EBT, ឬកម្ម វធិី Pandemic 

EBT កម្ម វធិី អាហារ សាលា ពេលមានគ្រាអាសនន?   

ដោយសារវរុីស COVID-19, 

កុមារៗដែលមានសិទ្ធិទ្ទួ្លបានអាហារឥតគិតថ្លៃ ឬ អាហារបញ្ច ុះតថ្លៃដៅសាលានឹងទ្ទួ្លបាន

ការធានារ៉ា ប់រងអាហារបដនែល។ កលម វធីិ P-EBT គឺជាការធារ៉ា ប់រងអាហារលមីនិងបដ ត្ ុះអាសនន  

ដែើលបីជួយក្កលុក្គួសារទ្ិញដក្គឿងដទ្ស ដោយសារដតសាលាបានបិទ្ែំដ ើរការ។  

  

2. ព ើអ្នកណា អាចទទួលបានកម្ម វធិី P-EBT?  

ក្គួសារ្លួយដែលមានកូនដរៀនថ្នន ក់ k-12 

ដែលមានសិទ្ធិទ្ទួ្លបានអាហារសាលាឥតគិតថ្លៃឬអាហារបញ្ច ុះតថ្លៃ  - 

រប់បញ្លូទងំកុមារៗដែល ដៅដរៀន ដែលមានអាហារ ឥតគិតថ្លៃសក្មាប់ សិសស ទងំអស់។  

 

កលម វធីិ P-EBT 

អាចមានសក្មាប់សិសសទងំអស់ដោយលិនគិតពីសញ្ជា តិឬសាែ នភាពអដនាត ក្បដវសន៍។ 
មានតក្លូវការទលទរដតលួយគត់ 
គឺកូនមាន ក់ក្តវូដតមានសិទ្ធិទ្ទួ្លបានអាហារសាលាឥតគិតថ្លៃឬអាហារបញ្ច ុះតថ្លៃ។ 

 

3. គ្របសិនពបើកូនរបស់ខ្ញ ំមានសិទធ ិទទួលបាន ព ើព ើងនឹងទទួលបានគ្របាក់ប ៉ុន្មម ន?  

ចំនួនទ្ឹកក្បាក់អាក្ស័យដលើចំនួនកូនប ុនាម ននាក់ដៅកន ចងផ្ទុះរបស់អនក 
ដែលទ្ទួ្លបានអាហារសាលាឥតគិតថ្លៃឬអាហារបញ្ច ុះតថ្លៃ។ ការធានារ៉ា ប់រងអតិបរមាគឺ 

$399 សក្មាប់កូនលួយនាក់។ ដលាកអនកនឹងទ្ទួ្លបានកាត P-EBT លួយ 

សក្មាប់កូនៗរបស់អនកទងំអស់ (ឧទហរ ៍៖ ក្បសិនដបើដលាកអនកមានកូន 3 នាក់ 

ដលាកអនកនឹងទ្ទួ្លបានកាតលួយដែលមានទ្ឹកក្បាក់ $1,197 ែុលាៃ រ)។   

  

ក្កលុក្គួសារដែលមានកូន 

ដែល មានសិទ្ធិទ្ទួ្លបានអាហារសាលាឥតគិតថ្លៃនិងអាហារបញ្ច ុះតថ្លៃ  បន្មា ប់េី ការបិទ្សាលា

ដរៀនរបស់ពួកដគដនាុះ នឹងទ្ទួ្លបាន  ិចជាង $399 ែុលាៃ រសក្មាប់កូនមាន ក់ៗ។ 

វាអាក្ស័យដលើដពលដវលាដែលក្គួសាររបស់អនកបានោក់ពាកយសុំអាហារសាលាឥតគិតថ្លៃឬអាហារប

ញ្ច ុះតថ្លៃ ឬសក្មាប់អាហារចំបាច់។ ការធានារ៉ា ប់រងកលម វធីិ P-EBT ($5.70 ែុលាៃ រកន ចងលួយថ្លៃ) 

ដោយដផ្ែកដលើចំនួនថ្លៃដៅសាលាដរៀន ដែលសាលាបានបិទ្ែំដ ើរការ៖  

លីនា - $68.40  

ដលសា -  $125.40  

ឧសភា -  $119.70  

លិលុនា -   $85.50  

 

4. ព ើកម្ម វធិី P-EBT អាចមានផលប ៉ះពាល់ែល់សាា នភាេអ្ពន្មោ គ្របពវសន៍របស់គ្ររួសារខ្ញ ំឬពទ?  

ដទ្។ ការោក់ពាកយដសន ើសុំឬការដក្បើកលម វធីិ P-EBT នឹង ម្ិន 

ផ្លៃ ស់បត រូសាែ នភាពអដនាត ក្បដវសន៍របស់ឪពុកឬមាត យឬកូនដ ើយ។  កលម វធីិ P-EBT ម្ិនដម្នជា 

បនទ ចករែឋដទ្។ គ្មម ននរ្មាន ក់នឹងសាកសួរអំពីដលាកអនក 
ឬសាែ នភាពអដនាត ក្បដវសន៍កូនឬសញ្ជា តិរបស់អនកដទ្ដៅដពលដែលដលាកអនកោក់ពាកយសុំកលម វធីិ 

P-EBT។  
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5. ព ើកូនៗរបស់ខ្ញ ំទទួលបានកម្ម វធិី P-EBT យ ងែូចពម្ោច?  

មានវធីិពីរយ ង ដែើលបីទ្ទួ្លបានកលម វធីិ P-EBT៖  

គ្រកមុ្គ្ររួសារដែលមានអាហារចបំាច់ (ប័ ណ ជនក្កីក្កទ្ិញអារហារតថ្លៃដថ្នក)៖ ចដនាៃ ុះថ្លៃទ្ី 

28 លិលុនានិង ថ្លៃទ្ី 7កកកោ, ការធានារ៉ា ប់រងកលម វធីិ P-EBT នឹងបដនែលដៅកន ចងកាត EBT 

ដែលដលាកអនកបានដក្បើរចួដហើយ។   

 

គ្រកមុ្គ្ររួសារដែលមានកូន ដែលទទួលបានអាហារសាលាឥ រិ ថ្លៃឬអាហារបញ្ញ ៉ះ ថ្ម្ៃ  : 

ដលាកអនកក្តវូបំដពញពាកយសុំសាលញញ លួយលុន ថ្លៃទ្ី 31 ដែសីហា ឬ ការចប់ដផ្តើលឆ្ន ំសិកាលមី 

(ដែលលួយ្ដកើតមានដ ើងដក្កាយកដទ្ៀត)។  

  

6. ព ើខ្ញ ំគ្រ វូដាក់ពាកយស៉ុំកម្ម វធិី P-EBT យ ងែូចពម្ោច?  

ការោក់ពាកយសុំ មានវធីិពីរយ ង៖  

1. អ្នឡាញ៖ www.WashingtonConnection.org  (ដៅកន ចងពាកយសុំ សូលដក្ជើសដរសីកលម វធីិ 

‘Pandemic EBT -  Emergency School Meals Program’ ដៅកន ចងដផ្នកជំនួយលហ បូអាហារ) 

 

 

2. សូម្ពៅទូរស័េា ៖ 877-501-2233 (ក្កសួងដសវាកលមសងគលកិចចនិងសុខាភិបាល DSHS 

លជឈល ឌ លទ្ំនាក់ទ្ំនងដសវាកលមអតិលិជន – អាចមានការបកដក្បជាភាសា)  

  

ដែើលបីោក់ពាកយសុំសក្មាប់កុមារៗ ដែលដលាកអនកក្តវូយល់ែឹង៖  

• ដ ម្ ុះសាលាឬល ឌ លសិកាធិការកូនរបស់អនក  

• នាលែល នួ 

និង នាល ក្តកូល កូនរបស់អនក ែូចដែលបង្ហា ញដៅកន ចងកំ ត់ក្ាចុុះដ ម្ ុះចូលដរៀន  

• ថ្លៃដែឆ្ន ំកំដ ើត កូនរបស់អនក  

 

http://www.washingtonconnection.org/
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ការធាន្មរ៉ា ប់រងកម្ម វធិី P-EBT គ្រ វូបានអ្ន៉ុម្័  

គ្របសិនពបើេ័ ៌មាន ពៅកន ញងពាកយស៉ុំអាហារសាលាកូនរបស់អ្នក គ្រ វូនឹងេ័ ៌មានរបស់ក៉ុមារពៅកន ញ

ងពាកយស៉ុំកម្ម វធិី P-EBT ជាមួ្  DSHS.  

ដលាកអនកអាចដក្ជើសដរសីកដនៃងដផ្ញើាលប ុសត ថ្ក្បស ីយ៍នូវកាត P-EBT របស់អនក 

ដៅកន ចងពាកយសុំកលម វធីិ P-EBT របស់អនក។ ក្បសិនដបើកូន (កូនៗរបស់អនក) ក្តូវបានអនុល័តដនាុះ 

កាត P-EBT របស់អនក នឹងលកែល់កន ចងរយៈដពល 3-5 ថ្លៃាលប ុសត ថ្ក្បស ីយ៍ 

បនាទ ប់ពីការអនុល័ត។ ដោយសារដតបនទ ចកការង្ហរថ្នពាកយសុំ វាអាចចំ្យដពលែល់ដៅ 30 

ថ្លៃថ្នថ្លៃដធវ ើការ ដែើលបីឱ្យពាកយសុំរបស់អនកក្តូវបានែំដ ើរការ។   

  

 
 

7. ព ើថ្លៃផ៉ុ កំណ ់ដាក់ពាកយស៉ុំកម្ម វធិី P-EBT ពៅពេលណា?  

ដលាកអនកក្តវូបំដពញពាកយសុំដៅក្តឹលថ្លៃទ្ី  31ដែសីហា ឆ្ន ំ 2020, ឬលុន ការចប់ដផ្តើលឆ្ន ំសិកា 

2020-21 (ដែលលួយ្ដកើតមានដ ើងដក្កាយកដទ្ៀត)។  

 

8. ព ើខ្ញ ំនឹងែឹងថាខ្ញ ំទទួលបានការអ្ន៉ុម្័ យ ងែូចពម្ោច?  

ដលាកអនកនឹង ទ្ទួ្លបាន កាត P-EBT 

ាលប ុសត ថ្ក្បស ីយ៍ដែលមានព័ត៌មានអំពីរដបៀបដក្បើកាត P-EBT របស់អនក។ (សូលដលើលដលែ #6 

សក្មាប់ព័ត៌មានបដនែលអំពីរដបៀបោក់ពាកយសុំ). ែំដ ើរការអនុល័តអាចចំ្យដពលយូរ 

ក្បសិនដបើដលាកអនកមានសិទ្ធិទ្ទួ្លបានអាហារឥតគិតថ្លៃនិង បញ្ច ុះតថ្លៃ  បនាទ ប់ព ីសាលាដរៀន

បិទ្ែំដ ើរការ។  

 

ក្បសិនដបើពាកយសុំ P-EBT របស់អនកក្តូវបានបែិដសធដនាុះ 

ដលាកអនកនឹងទ្ទួ្លបានលិែិតលួយចាប់ាលប ុសត ថ្ក្បស ីយ៍ដែលពនយល់អំពីអវ ីដែលបានដកើត
ដ ើង និងវធីិបត ឹងឧទ្ធរ ៍ ក្បសិនដបើដលាកអនកគិតថ្នការបែិដសធដនុះ លិនក្តឹលក្តវូ។   

9. ព ើខ្ញ ំគ្រ វូពធវ ើអ្វ ីខៃ៉ះ ពៅពេលខ្ញ ំទទួលបានកា  P-EBT តាម្ប ៉ុសោ ថ្គ្របសណី ៍?  

ក្តវូដធវ ើាលការដ នាំដែលមានភាា ប់លកជាលួយកាត P-EBT របស់អនក។ 

ដលាកអនកនឹងដៅទូ្រស័ពទ ដហើយផ្តល់ជូនដលែកូនទ្ីក្កងុដៅកន ចងពាកសសុំកលម វធីិ P-EBT 

ដែើលបីដធវ ើឱ្យែំដ ើរការកាត P-EBT របស់អនក ដហើយបដងក ើតដលែកូែសមាៃ ត់ PIN 

ផ្លទ ល់ែល នួរបស់អនក។ ដៅដពលកាត P-EBT របស់អនកក្តវូបានដធវ ើឱ្យែំដ ើរការដហើយ 

អាចដក្បើកាតទ្ិញអាហារដៅហាងលក់ទ្ំនិញភាគដក្ចើន ទ្ីផ្ាររបស់កសិករ 

និងាលអនឡាញាលរយៈ Amazon និង Walmart ដែលមានរយៈដពលរហូតែល់លួយឆ្ន ំ 

ដោយគិតចប់ពីដពលដលាកអនកបានទ្ទួ្លកាត P-EBT របស់អនក។  

 

10. ច៉ុ៉ះគ្របសិនពបើកា  P-EBT របស់ព ើងម្កែល់ ពដា មានចំនួនទឹកគ្របាក់ម្ិនគ្រ ឹម្គ្រ វូ?  

ក្បសិនដបើដលាកអនកគិតថ្នចំនួនទ្ឹកក្បាក់លិនក្តឹលក្តវូ 

សូលដៅទូ្រស័ពទលកលជឈល ឌ លទ្ំនាក់ទ្ំនងដសវាកលមអតិលិជនាលដលែ 877-501-2233។ 
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11. ព ើពកមងៗអាចពៅដ  ទទួលបាន អាហារេី សាលាពរៀនឬអ្ងគការពផេងពទៀ ពទ 

គ្របសិនពបើព ើង ទទួលបានកម្ម វធិ ីP-EBT?  

បាទ្/ចស៎។ កុមារៗអាចទ្ទួ្លបានអាហារពីសាលាដរៀន និង ទ្ទួ្លបានកលម វធីិ P-

EBT។ វាជាកលម វធីិោច់ដោយដ ក។ ការធានារ៉ា ប់រងកលម វធីិ P-

EBT លិនជំនួសឱ្យអាហារពីសាលាឬអងគការដផ្សងដទ្ៀតដទ្។  

 

12. ព ើខ្ញ ំនឹងទទួលបានកម្ម វធិ ីP-EBT ញឹកញាប់ប ៉ុណាា ? 

លួយែង។ កលម វធីិ P-EBT លិនដលនជាការធានារ៉ា ប់រងក្បចំដែដទ្ 

ែូចគ្មន ដៅនឹងប័ ណ ជនក្កីក្កទ្ិញអារហារតថ្លៃដថ្នក ឬ WIC ផ្ងដែរ។   

    

13. ច៉ុ៉ះពបើខ្ញ ំបានដាក់ពាកយស៉ុំតាម្អ្នឡាញ ព ើ  ម្ិនបានទទួល កា  P-EBT 

របស់ខ្ញ ំ ឬខ្ញ ំបានទទួលលិខិ ដែលបែិពសធពាកយស៉ុំរបស់ខ្ញ ំ?  

សូលដៅទូ្រស័ពទលកលជឈល ឌ លទ្ំនាក់ទ្ំនងដសវាកលមអតិលិជនថ្នក្កសួងដសវាកលមសងគលកិចចនិង

សុខាភិបាល (DSHS) ាលដលែ 877-501-2233។ ដលាកអនកអាចជួបពួកដគដៅចដនាៃ ុះដមា ង 8 

ក្ពឹក និង 5 លាៃ ច ពីថ្លៃច័នទ  ែល់ថ្លៃសុក្ក (ដលើកដលងថ្លៃឈប់សក្មាកដែលក្បតិបតត ិាល)។  

  

14. ព ើខ្ញ ំអាចទិញអ្វ ីខៃ៉ះ ពដា ពគ្របើការធាន្មរ៉ា ប់រងកម្ម វធិី P-EBT?  

ការធានារ៉ា ប់រងកលម វធីិ P-EBT របស់អនក 

អាចទ្ិញអាហារភាគដក្ចើន ដៅកន ចងហាងលក់ទ្ំនិញនិងទ្ីផ្ារសិករ 

ឬដែើលបីទ្ិញដក្គឿងដទ្សាលអនឡាញាល Amazon និង Walmart។  

 កាត P-EBT លិនអាចដក្បើសក្មាប់៖ 

• ដភសជាៈមានជាតិអាល់កុល 

• របស់របរលិនដលនលហ បូអាហារ (ឧទហរ ៍ដក្គឿងដក្បើក្បាស់កន ចងផ្ទុះ 

របស់របរដក្បើក្បាស់ដៅបងគន់) 

• អាហារឆ្ែ ិនក្សាប់  

• វវាីលីននិងថ្នន  ំ

ដក្បើកាត EBT របស់អនក ែូចគ្មន ដៅនឹងកាតឥ ពនធ៖  

• ដក្ជើសដរសីកាត “EBT”  

• ឆូ្តកាត P-EBT របស់អនក  

• បញ្លូដលែសមាៃ ត់ PIN ផ្លទ ល់ែល នួរបស់អនក  

15. ព ើខ្ញ ំគ្រ វូពគ្របើការធាន្មរ៉ា ប់រងកម្ម វធិី P-EBT របស់ខ្ញ ំទងំអ្ស់ ពៅពេលខ្ញ ំទទួលបានកា របស់ខ្ញ ំ?  

ដទ្។ ដលាកអនកនឹងមានការធានារ៉ា ប់រងកលម វធីិ P-EBT របស់អនករយៈដពលលួយឆ្ន ំ 

បនាទ ប់ពីអនកទ្ទួ្លបានកាតរបស់អនក។  

  

16. ព ើខ្ញ ំគ្រ វូពៅទូរស័េា ពៅអ្នកណា ពបើខ្ញ ំមានសំណួរ?  

ដៅទូ្រស័ពទដលែ 877-501-2233 (DSHS’ លជឈល ឌ ល ទ្ំនាក់ទ្ំនងដសវាកលមអតិលិជន)   

8 ក្ពឹក - 5 លាៃ ច, ថ្លៃចនទ  ែល់ថ្លៃសុក្ក (ដលើកដលងដតថ្លៃឈប់សក្មាកដែលក្បតិបតត ិាល)  
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ក្បសិនដបើដលាកអនកមានសំ ួរអំពីសាែ នភាពអដនាត ក្បដវសន៍របស់អនកនិងការធានារ៉ា ប់រងអាហារ
ដនុះ ដលាកអនកអាចពិភាកាជាលួយដលធាវអីដនាត ក្បដវសន៍។ អងគការទងំដនុះ យល់ែឹងអំពីកលម វធីិ 

P-EBT និងចាប់អដនាត ក្បដវសន៍ ពួកដគអាចដឆ្ៃ ើយសំ ួររបស់អនក។  

 

• ការយិល័យក្កងុសុីតលល (គដក្មាងសិទ្ធិជនអដនាត ក្បដវសន៍ដៅភាគខាងដជើង) NWIRP 

Seattle Office: 206-587-4009  

• ការយិល័យ NWIRP Yakima Valley (Granger) Office: 509-854-2100  

• ការយិល័យ WIRP Wenatchee Office: 509-570-0054 

• ការយិល័យ NWIRP Tacoma South office: 206-816-3893 

 

 

17. គ្រកមុ្គ្ររួសារដែលមានគ្របាក់ចំណូលទប ដែលម្ិនទទួលបានអាហារចបំាច់ 
ឬអាហារឥ រិ ថ្លៃឬអាហារបញ្ញ ៉ះ ថ្ម្ៃ ព ើគ្រ វូពធវ ើអ្វ ីខៃ៉ះ ពែើម្បីទទួលបានការធាន្មរ៉ា ប់រងកម្ម វធិី 

P-EBT? 

ក្កលុក្គួសារមានកូនដែលមានអាយុចូលដរៀន ដែលបច្ចបបននបានបាត់បង់ការង្ហរឬក្បាក់ចំ ូល 

អាចបំដពញពាកយសុំអាហារសាលាឥតគិតថ្លៃឬអាហារបញ្ច ុះតថ្លៃ  ាលរយៈល ឌ លសិកាធិការរបស់

អនក ម្៉ុន ថ្លៃទ្ី 30 ដែលិលុនា និង ម្៉ុនពេល ដលាកអនកោក់ពាកយសុំកលម វធីិ P-EBT។ ដលាកអនកក៏អាច 

ោក់ពាកយសុំអាហារចំបាច់លុនថ្លៃទ្ី 30 ដែលិលនុា ាលអនឡាញផ្ងដែរ 

(www.WashingtonConnection.org) ឬាលទូ្រស័ពទ (877-501-2233 – DSHS 

លជឈល ឌ លទ្ំនាក់ទ្ំនងអតិលិជន)។ 

ក្បសិនដបើដលាកអនកទ្ទួ្លបានការអនុល័តចំដពាុះអាហារចំបាច់ដនាុះ 

ដលាកអនកក៏នឹងទ្ទួ្លបានការធានារ៉ា ប់រងកលម វធីិ P-EBT 

សក្មាប់កូនៗដែលមានអាយុចូលដរៀនផ្ងដែរ។  

 

ក្បសិនដបើដលាកអនកទ្ទួ្លបានការអនុល័តចំដពាុះអាហារចំបាច់ 
ឬអាហារឥតគិតថ្លៃនិងអាហារបញ្ច ុះតថ្លៃ បនាទ ប់ពីសាលាដរៀនបានបិទ្ែំដ ើរការ និងលុនថ្លៃទ្ី 

30 ដែលិលុនា ឆ្ន ំ 2020 ដនាុះ ការធានារ៉ា ប់រងកលម វធីិ P-EBT របស់អនក 

នឹងក្តូវបានថ្លាលចំនួន។ 
 

  

ដសចកត ីដលៃងការ ៍សត ីពីគ្មម នការដរសីដអើងរបស់(ក្កសួងកសិកលមអាដលរកិ) USDA  

សាែ ប័នដនុះគឺជាអនកផ្តល់ឱ្កាសដសម ើគ្មន ។ 

http://www.washingtonconnection.org/
https://www.k12.wa.us/node/55932
https://www.k12.wa.us/node/55932
https://www.k12.wa.us/node/55932

