កម្ម វ ិធី Pandemic EBT (P-EBT): កម្ម វ ិធី អាហារសាលា ពេលមានគ្រាអាសនន
សំណួរដែលសាកសួរញឹកញាប់
1. ព ើអ្វីពៅជាកម្ម វ ិធី P-EBT, ឬកម្ម វ ិធី Pandemic
EBT កម្ម វ ិធី អាហារ សាលា ពេលមានគ្រាអាសនន ?
ដោយសារវ ីរុស COVID-19,
កុមារៗដែលមានសិទ្ធិទ្ទ្ួ លបានអាហារឥតគិតថ្លៃ ឬ អាហារបញ្ចុះតថ្លៃ ដៅសាលានឹងទ្ទ្ួ លបាន
ការធានារ៉ាប់រងអាហារបដនែ ល។ កលម វ ិធី P-EBT គឺជាការធារ៉ាប់រងអាហារលម ីនិងបដ្
ត ុះអាសនន
ដែើលបីជួយក្ក ុលក្គួ សារទ្ិញដក្គឿងដទ្ស ដោយសារដតសាលាបានបិទ្ែំដ ើរការ។
2. ព ើអ្នកណា អាចទទួ លបានកម្ម វ ិធី P-EBT?
ក្គួ សារ្លួ យដែលមានកូ នដរៀនថ្ននក់ k-12
ដែលមានសិទ្ធិទ្ទ្ួ លបានអាហារសាលាឥតគិតថ្លៃ ឬអាហារបញ្ចុះតថ្លៃ រប់បញ្ល
ូ ទ ំងកុមារៗដែល ដៅដរៀន ដែលមានអាហារ ឥតគិតថ្លៃ សក្មាប់ សិសស ទ ំងអស់។
កលម វ ិធី P-EBT
អាចមានសក្មាប់សិសសទ ំងអស់ដោយលិនគិតពីសញ្ជាតិឬសាែនភាពអដនាតក្បដវសន៍។
មានតក្លូវការទលទរដតលួ យគត់
គឺកូនមានក់ក្តូវដតមានសិទ្ធិទ្ទ្ួ លបានអាហារសាលាឥតគិតថ្លៃ ឬអាហារបញ្ចុះតថ្លៃ ។
3. គ្របសិនពបើកូនរបស់ខ្ញំមានសិទធិទទួ លបាន ព ើព ើងនឹងទទួ លបានគ្របាក់ប៉ុន្មមន?
ចំនួនទ្ឹកក្បាក់អាក្ស័យដលើចំនួនកូ នបុនាមននាក់ដៅកនចងផ្ទ ុះរបស់អនក
ដែលទ្ទ្ួ លបានអាហារសាលាឥតគិតថ្លៃ ឬអាហារបញ្ចុះតថ្លៃ ។ ការធានារ៉ាប់រងអតិបរមាគឺ
$399 សក្មាប់កូនលួ យនាក់។ ដលាកអន កនឹងទ្ទ្ួ លបានកាត P-EBT លួ យ
សក្មាប់កូនៗរបស់អនកទ ំងអស់ (ឧទហរ ៍៖ ក្បសិនដបើដលាកអន កមានកូ ន 3 នាក់
ដលាកអន កនឹងទ្ទ្ួ លបានកាតលួ យដែលមានទ្ឹកក្បាក់ $1,197 ែុលាៃរ)។
ក្ក ុលក្គួ សារដែលមានកូ ន
ដែល មានសិទ្ធិទ្ទ្ួ លបានអាហារសាលាឥតគិតថ្លៃ និងអាហារបញ្ចុះតថ្លៃ បន្មាប់េី ការបិទ្សាលា
ដរៀនរបស់ពួកដគដនាុះ នឹងទ្ទ្ួ លបាន ិចជាង $399 ែុលាៃរសក្មាប់កូនមានក់ៗ។
វាអាក្ស័យដលើដពលដវលាដែលក្គួ សាររបស់អនកបានោក់ពាកយសុំអាហារសាលាឥតគិតថ្លៃ ឬអាហារប
ញ្ចុះតថ្លៃ ឬសក្មាប់អាហារចំបាច់។ ការធានារ៉ាប់រងកលម វ ិធី P-EBT ($5.70 ែុលាៃរកនចងលួ យថ្លៃ )
ដោយដផ្ែ កដលើចំនួនថ្លៃ ដៅសាលាដរៀន ដែលសាលាបានបិទ្ែំដ ើរការ៖
លីនា - $68.40
ដលសា - $125.40
ឧសភា - $119.70
លិលុនា - $85.50
4. ព ើកម្ម វ ិធី P-EBT អាចមានផលប៉ះពាល់ែល់សាានភាេអ្ពន្មោគ្របពវសន៍របស់គ្ររួ សារខ្ញំឬពទ?
ដទ្។ ការោក់ពាកយដសន ើសុំឬការដក្បើកលម វ ិធី P-EBT នឹង ម្ិន
ផ្លៃស់បតរសា
ូ ែ នភាពអដនាតក្បដវសន៍របស់ឪពុកឬមាតយឬកូ នដ ើយ។ កលម វ ិធី P-EBT ម្ិនដម្នជា
បនទចករែឋ ដទ្។ គ្មមននរ្មានក់នឹងសាកសួ រអំពីដលាកអន ក
ឬសាែនភាពអដនាតក្បដវសន៍កូនឬសញ្ជាតិរបស់អនកដទ្ដៅដពលដែលដលាកអន កោក់ពាកយសុំកលម វ ិធី
P-EBT។
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5. ព ើកូនៗរបស់ខ្ញំទទួ លបានកម្ម វ ិធី P-EBT យងែូ ចពម្ោ ច?
មានវ ិធីពីរយង ដែើលបីទ្ទ្ួ លបានកលម វ ិធី P-EBT៖
គ្រក ុម្គ្ររួ សារដែលមានអាហារចំបាច់ (ប័ ណ ជនក្កីក្កទ្ិញអារហារតថ្លៃ ដថ្នក)៖ ចដនាៃុះថ្លៃ ទ្ី
28 លិលុនានិង ថ្លៃ ទ្ី 7កកក ោ, ការធានារ៉ាប់រងកលម វ ិធី P-EBT នឹងបដនែ លដៅកនចងកាត EBT
ដែលដលាកអន កបានដក្បើរ ួចដហើយ។
គ្រក ុម្គ្ររួ សារដែលមានកូ ន ដែលទទួ លបានអាហារសាលាឥ រិ ថ្លៃឬអាហារបញ្ញ៉ះ ថ្ម្ៃ :
ដលាកអន កក្តូវបំដពញពាកយសុំសាលញញ លួ យលុន ថ្លៃ ទ្ី 31 ដែសីហា ឬ ការចប់ដផ្ត ើលឆ្នំសិកាលម ី
(ដែលលួ យ្ដកើតមានដ ើងដក្កាយកដទ្ៀត)។
6. ព ើខ្ញំគ្រ វូ ដាក់ពាកយស៉ុំកម្ម វ ិធី P-EBT យងែូ ចពម្ោ ច?
ការោក់ពាកយសុំ មានវ ិធីពីរយង៖
1. អ្នឡាញ៖ www.WashingtonConnection.org (ដៅកនចងពាកយសុំ សូ លដក្ជើសដរ ីសកលម វ ិធី
‘Pandemic EBT - Emergency School Meals Program’ ដៅកនចងដផ្ន កជំនួយលហ ូបអាហារ)

2. សូម្ពៅទូ រស័េា៖ 877-501-2233 (ក្កសួ ងដសវាកលម សងគ លកិចចនិងសុខាភិបាល DSHS
លជឈល ឌ លទ្ំនាក់ទ្ំនងដសវាកលម អតិលិជន – អាចមានការបកដក្បជាភាសា)
ដែើលបីោក់ពាកយសុំសក្មាប់កុមារៗ ដែលដលាកអន កក្តូវយល់ែឹង៖
• ដ្មុះសាលាឬល ឌ លសិកាធិការកូ នរបស់អនក
• នាលែល ួន
និង នាល ក្តកូ ល កូ នរបស់អនក ែូ ចដែលបង្ហាញដៅកនចងកំ
• ថ្លៃ ដែឆ្នំកំដ ើត កូ នរបស់អនក
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ការធាន្មរ៉ាប់រងកម្ម វ ិធី P-EBT គ្រ វូ បានអ្ន៉ុម្័
គ្របសិនពបើេ័ ៌មាន ពៅកនញងពាកយស៉ុំអាហារសាលាកូ នរបស់អ្នក គ្រ វូ នឹងេ័ ៌មានរបស់ក៉ុមារពៅកនញ
ងពាកយស៉ុំកម្ម វ ិធី P-EBT ជាម្ួ DSHS.
ដលាកអន កអាចដក្ជើសដរ ីសកដនៃ ងដផ្ញើាលបុសតថ្ក្បស ីយ៍នូវកាត P-EBT របស់អនក
ដៅកនចងពាកយសុំកលម វ ិធី P-EBT របស់អនក។ ក្បសិនដបើកូន (កូ នៗរបស់អនក) ក្តូវបានអនុល័តដនាុះ
កាត P-EBT របស់អនក នឹងលកែល់កនចងរយៈដពល 3-5 ថ្លៃ ាលបុសតថ្ក្បស ីយ៍
បនាទប់ពីការអនុល័ត។ ដោយសារដតបនទចកការង្ហរថ្នពាកយសុំ វាអាចចំ្យដពលែល់ដៅ 30
ថ្លៃ ថ្នថ្លៃ ដធវ ើការ ដែើលបីឱ្យពាកយសុំរបស់អនកក្តូវបានែំដ ើរការ។

7. ព ើថ្លៃផ៉ុ កំណ ់ដាក់ពាកយស៉ុំកម្ម វ ិធី P-EBT ពៅពេលណា?
ដលាកអន កក្តូវបំដពញពាកយសុំដៅក្តឹលថ្លៃ ទ្ី 31ដែសីហា ឆ្នំ 2020, ឬលុន ការចប់ដផ្ត ើលឆ្នំសិកា
2020-21 (ដែលលួ យ្ដកើតមានដ ើងដក្កាយកដទ្ៀត)។
8. ព ើខ្ញំនឹងែឹងថាខ្ញំទទួ លបានការអ្ន៉ុម្័ យងែូ ចពម្ោ ច?
ដលាកអន កនឹង ទ្ទ្ួ លបាន កាត P-EBT
ាលបុសតថ្ក្បស ីយ៍ដែលមានព័ត៌មានអំពីរដបៀបដក្បើកាត P-EBT របស់អនក។ (សូ លដលើលដលែ #6
សក្មាប់ព័ត៌មានបដនែ លអំពីរដបៀបោក់ពាកយសុំ). ែំដ ើរការអនុល័តអាចចំ្យដពលយូរ
ក្បសិនដបើដលាកអន កមានសិទ្ធិទ្ទ្ួ លបានអាហារឥតគិតថ្លៃ និង បញ្ចុះតថ្លៃ បនាទប់ពី សាលាដរៀន
បិទ្ែំដ ើរការ។
ក្បសិនដបើពាកយសុំ P-EBT របស់អនកក្តូវបានបែិដសធដនាុះ
ដលាកអន កនឹងទ្ទ្ួ លបានលិែិតលួ យចាប់ាលបុសតថ្ក្បស ីយ៍ដែលពនយល់អំពីអវីដែលបានដកើត
ដ ើង និង វ ិធីបតឹងឧទ្ធ រ ៍ ក្បសិនដបើដលាកអន កគិតថ្នការបែិដសធដនុះ លិនក្តឹលក្តូវ។
9. ព ើខ្ញំគ្រ វូ ពធវ ើអ្វីខៃ៉ះ ពៅពេលខ្ញំទទួ លបានកា P-EBT តាម្ប៉ុសោថ្គ្របសណី ៍?
ក្តូវដធវ ើាលការដ នាំដែលមានភាាប់លកជាលួ យកាត P-EBT របស់អនក។
ដលាកអន កនឹងដៅទ្ូ រស័ពទ ដហើយផ្ត ល់ជូនដលែកូ នទ្ីក្ក ុងដៅកនចងពាកសសុំកលម វ ិធី P-EBT
ដែើលបីដធវ ើឱ្យែំដ ើរការកាត P-EBT របស់អនក ដហើយបដងក ើតដលែកូ ែសមាៃត់ PIN
ផ្លទល់ែល ួនរបស់អនក។ ដៅដពលកាត P-EBT របស់អនកក្តូវបានដធវ ើឱ្យែំដ ើរការដហើយ
អាចដក្បើកាតទ្ិញអាហារដៅហាងលក់ទ្ំនិញភាគដក្ចើន ទ្ីផ្ាររបស់កសិករ
និងាលអនឡាញាលរយៈ Amazon និង Walmart ដែលមានរយៈដពលរហូ តែល់លួយឆ្នំ
ដោយគិតចប់ពីដពលដលាកអន កបានទ្ទ្ួ លកាត P-EBT របស់អនក។
10. ច៉ុ៉ះគ្របសិនពបើកា P-EBT របស់ព ើងម្កែល់ ពដា មានចំនួនទឹកគ្របាក់ម្ិនគ្រ ឹម្គ្រ វូ ?
ក្បសិនដបើដលាកអន កគិតថ្នចំនួនទ្ឹកក្បាក់លិនក្តឹលក្តូវ
សូ លដៅទ្ូ រស័ពទលកលជឈល ឌ លទ្ំនាក់ទ្ំនងដសវាកលម អតិលិជនាលដលែ 877-501-2233។

6/9/2020

3

11. ព ើពកម ងៗអាចពៅដ ទទួ លបាន អាហារេី សាលាពរៀនឬអ្ងគ ការពផេងពទៀ ពទ
គ្របសិនពបើព ើង ទទួ លបានកម្ម វ ិធី P-EBT?
បាទ្/ចស៎។ កុមារៗអាចទ្ទ្ួ លបានអាហារពីសាលាដរៀន និង ទ្ទ្ួ លបានកលម វ ិធី PEBT។ វាជាកលម វ ិធីោច់ដោយដ ក។ ការធានារ៉ាប់រងកលម វ ិធី PEBT លិនជំនួសឱ្យអាហារពីសាលាឬអងគ ការដផ្សងដទ្ៀតដទ្។
12. ព ើខ្ញំនឹងទទួ លបានកម្ម វ ិធី P-EBT ញឹកញាប់ប៉ុណា
ា ?
លួ យែង។ កលម វ ិធី P-EBT លិនដលនជាការធានារ៉ាប់រងក្បចំដែដទ្
ែូ ចគ្មនដៅនឹងប័ ណ ជនក្កីក្កទ្ិញអារហារតថ្លៃ ដថ្នក ឬ WIC ផ្ងដែរ។
13. ច៉ុ៉ះពបើខ្ញំបានដាក់ពាកយស៉ុំតាម្អ្នឡាញ ព ើ ម្ិនបានទទួ ល កា P-EBT
របស់ខ្ញំ ឬខ្ញំបានទទួ លលិខិ ដែលបែិពសធពាកយស៉ុំរបស់ខ្ញំ?
សូ លដៅទ្ូ រស័ពទលកលជឈល ឌ លទ្ំនាក់ទ្ំនងដសវាកលម អតិលិជនថ្នក្កសួ ងដសវាកលម សងគ លកិចចនិង
សុខាភិបាល (DSHS) ាលដលែ 877-501-2233។ ដលាកអន កអាចជួ បពួ កដគដៅចដនាៃុះដមាង 8
ក្ពឹក និង 5 លាៃច ពីថ្លៃ ច័នទ ែល់ថ្លៃ សុក្ក (ដលើកដលងថ្លៃ ឈប់សក្មាកដែលក្បតិបតត ិាល)។
14. ព ើខ្ញំអាចទិញអ្វ ីខៃ៉ះ ពដា ពគ្របើការធាន្មរ៉ាប់រងកម្ម វ ិធី P-EBT?
ការធានារ៉ាប់រងកលម វ ិធី P-EBT របស់អនក
អាចទ្ិញអាហារភាគដក្ចើន ដៅកនចងហាងលក់ទ្ំនិញនិងទ្ីផ្ារសិករ
ឬដែើលបីទ្ិញដក្គឿងដទ្សាលអនឡាញាល Amazon និង Walmart។
កាត P-EBT លិនអាចដក្បើសក្មាប់៖
•
•
•
•

ដភសជា ៈមានជាតិអាល់កុល
របស់របរលិនដលនលហ ូបអាហារ (ឧទហរ
របស់របរដក្បើក្បាស់ដៅបងគ ន់)
អាហារឆ្ែ ិនក្សាប់
វវ ីាលីននិងថ្នន ំ

៍ដក្គឿងដក្បើក្បាស់កនចងផ្ទ ុះ

ដក្បើកាត EBT របស់អនក ែូ ចគ្មនដៅនឹងកាតឥ ពនធ ៖
• ដក្ជើសដរ ីសកាត “EBT”
• ឆ្ូ តកាត P-EBT របស់អនក
• បញ្ល
ូ ដលែសមាៃត់ PIN ផ្លទល់ែល ួនរបស់អនក
15. ព ើខ្ញំគ្រ វូ ពគ្របើការធាន្មរ៉ាប់រងកម្ម វ ិធី P-EBT របស់ខ្ញំទង
ំ អ្ស់ ពៅពេលខ្ញំទទួ លបានកា របស់ខ្ញំ?
ិធី
ដទ្។ ដលាកអន កនឹងមានការធានារ៉ាប់រងកលម វ P-EBT របស់អនករយៈដពលលួ យឆ្នំ
បនាទប់ពីអនកទ្ទ្ួ លបានកាតរបស់អនក។
16. ព ើខ្ញំគ្រ វូ ពៅទូ រស័េាពៅអ្ន កណា ពបើខ្ញំមានសំណួរ?
ដៅទ្ូ រស័ពទដលែ 877-501-2233 (DSHS’ លជឈល ឌ ល ទ្ំនាក់ទ្ំនងដសវាកលម អតិលិជន)
8 ក្ពឹក - 5 លាៃច, ថ្លៃ ចនទ ែល់ថ្លៃ សុក្ក (ដលើកដលងដតថ្លៃ ឈប់សក្មាកដែលក្បតិបតត ិាល)
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ក្បសិនដបើដលាកអន កមានសំ ួ រអំពីសាែនភាពអដនាតក្បដវសន៍របស់អនកនិងការធានារ៉ាប់រងអាហារ
ដនុះ ដលាកអន កអាចពិភាកាជាលួ យដលធាវ ីអដនាតក្បដវសន៍។ អងគ ការទ ំងដនុះ យល់ែឹងអំពីកលម វ ិធី
P-EBT និងចាប់អដនាតក្បដវសន៍ ពួ កដគអាចដឆ្ៃ ើយសំ ួ ររបស់អនក។
•
•
•
•

ការ ិយល័យក្ក ុងសុីតលល (គដក្មាងសិទ្ធិជនអដនាតក្បដវសន៍ដៅភាគខាងដជើង) NWIRP
Seattle Office: 206-587-4009
ការ ិយល័យ NWIRP Yakima Valley (Granger) Office: 509-854-2100
ការ ិយល័យ WIRP Wenatchee Office: 509-570-0054
ការ ិយល័យ NWIRP Tacoma South office: 206-816-3893

17. គ្រក ុម្គ្ររួ សារដែលមានគ្របាក់ចំណូលទប ដែលម្ិនទទួ លបានអាហារចំបាច់
ឬអាហារឥ រិ ថ្លៃឬអាហារបញ្ញ៉ះ ថ្ម្ៃ ព ើគ្រ វូ ពធវ ើអ្វីខៃ៉ះ ពែើម្បីទទួ លបានការធាន្មរ៉ាប់រងកម្ម វ ិធី
P-EBT?
ក្ក ុលក្គួ សារមានកូ នដែលមានអាយុចូលដរៀន ដែលបច្ចបបនន បានបាត់បង់ការង្ហរឬក្បាក់ចំ ូ ល
អាចបំដពញពាកយសុំអាហារសាលាឥតគិតថ្លៃ ឬអាហារបញ្ចុះតថ្លៃ ាលរយៈល ឌ លសិកាធិការរបស់
អន ក ម្៉ុន ថ្លៃ ទ្ី 30 ដែលិលុនា និង ម្៉ុនពេល ដលាកអន កោក់ពាកយសុំកលម វ ិធី P-EBT។ ដលាកអន កក៏អាច
ុ
ោក់ពាកយសុំអាហារចំបាច់លុនថ្លៃ ទ្ី 30 ដែលិលនា
ាលអនឡាញផ្ងដែរ
(www.WashingtonConnection.org) ឬាលទ្ូ រស័ពទ (877-501-2233 – DSHS
លជឈល ឌ លទ្ំនាក់ទ្ំនងអតិលិជន)។
ក្បសិនដបើដលាកអន កទ្ទ្ួ លបានការអនុល័តចំដពាុះអាហារចំបាច់ដនាុះ
ដលាកអន កក៏នឹងទ្ទ្ួ លបានការធានារ៉ាប់រងកលម វ ិធី P-EBT
សក្មាប់កូនៗដែលមានអាយុចូលដរៀនផ្ងដែរ។
ក្បសិនដបើដលាកអន កទ្ទ្ួ លបានការអនុល័តចំដពាុះអាហារចំបាច់
ឬអាហារឥតគិតថ្លៃ និងអាហារបញ្ចុះតថ្លៃ បនាទប់ពីសាលាដរៀនបានបិទ្ែំដ
30 ដែលិលុនា ឆ្នំ 2020 ដនាុះ ការធានារ៉ាប់រងកលម វ ិធី P-EBT របស់អនក
នឹងក្តូវបានថ្លាលចំនួន។

ដសចកត ីដលៃ ងការ

ើរការ និងលុនថ្លៃ ទ្ី

៍សតីពីគ្មមនការដរ ីសដអើងរបស់(ក្កសួ ងកសិកលម អាដលរ ិក) USDA

សាែប័នដនុះគឺជាអន កផ្ត ល់ឱ្កាសដសម ើគ្មន។
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