
ENGLISH BURMESE 
Attention Families receiving free and reduced-Price 
school meals: 

ေကျာင်းအစားအစာများကိ ုအခမဲ ့သို�မဟုတ်ေလ�ာ့ေဈးြဖင့် 
ရရှိေသာမိသားစုများ သရိှိရန်။ 

Families with children who receive free or reduced-cost 
lunches at school qualify for a new Pandemic EBT 
program 

ေကျာင်းတွင် အစားအစာများကိ ုအခမဲ ့သို�မဟုတ်ေလ�ာေ့ဈးြဖင့် 
ရရှိေသာမိသားစုများ ေရာဂါြပန�်ပွားချိန်အတွင်း 
ေထာက်ပံံ့ေ�ကးအသစ်တစ်မျ�ိး (P-EBT) ရရှိ�ိုင်ပါသည်။ 

The Pandemic Electronic Benefit Transfer Program (P-
EBT) provides temporary funding to address 
emergency food needs for families affected by the 
pandemic. 

ေရာဂါြပန�်ပွားသည့်ကာလအတွင်း အီလက်ထရွန်နစ်ြဖင့် 
အကျ�ိးခံစားခွင့် ေပးပို� ြခင်းစနစ် (P-EBT) သည် 
ေရာဂါြပန�ပ်ွားမ�ေ�ကာင့် ထိခုိက်နစ်နာမ� ခံရေသာမိသားစုများအတွက်  
အေရးေပ�အစားအစာ လိုအပ်ချက်များကို ြဖည့်ဆည်းေပးရန် 
ယာယီေထာက်ပံ့ေ�ကးြဖစ်ပါသည်။ 

- P-EBT food assistance benefits will go to 
Indiana families with students ages 5-18 that 
are eligible for free or reduced-price school 
meals. 

- P-EBT အစားအစာေထာက်ပံ့မ� အကျ�ိးခံစားခွင့်များကို 
အသက ်5 �စှ်မ ှ18 �စှ်အရွယ် 
ေကျာင်းသူေကျာင်းသားများရှေိသာ 
အင်ဒီယားနားမိသားစမုျားထံသို� ေပးအပ်ရန်ြဖစ်ပါသည်။ 

- This includes families currently receiving Food 
Assistance Program benefits, as well as those 
not currently enrolled in the program. 

- အစားအေသာက ်ကူညီေထာက်ပံ့မ�အစီအစဉ် 
အကျ�ိးခံစားခွင့်များကိ ုရရှေိသာမိသားစုများ�င့်ှအတူ 
အစားအစာပံ့ပိုးမ� အစီအစဉ်တွင် စာရင်းမဝင်ခ့ဲေသာ 
မိသားစုများ ပါဝင်သည်။ 

- No application is necessary for eligible families 
to receive P-EBT benefits. A card will be 
automatically mailed to you. 

- ေထာက်ပံ့ေ�ကး ရရှိ�ိုင်ေသာမသိားစုများ အေန�င့်ှ P-EBT 
အကျ�ိးခံစားခွင့်များ ရရှရိန်အတွက် ေလ�ာက်လ�ာတင်စရာ 
မလိုပါ။ စာတုိက်မတှစဆ်င့် သင့်ထံသို� အလိုအေလျာက် 
ကတ်ြပားတစ်ခု ပို�ေပးပါလိမ့်မည်။ 

- Because your child is not in school right now, 
you will receive food assistance benefits. 

- သင့်ကေလးသည် ယခုအချိန်တွင် 
ေကျာင်းမတက်သည့်အတွက် အစားအေသာက ်
ကူညီေထာက်ပံ့မ� အကျ�ိးခံစားခွင့်များရရှိမည်။ 

How it works အစီအစဉ် အကျ�ံးဝင်ပု ံ
Eligible families will receive a Pandemic EBT card in 
the mail that can be used to purchase eligible food 
items anywhere SNAP/EBT cards are accepted. These 
additional food assistance benefits can be used the 
same way as families would typically use SNAP to 
purchase food items. 

အကူအညီရရှ�ိိုင်မ� ရှိေသာမိသားစုများသည် စာတုိက်မတှစ်ဆင့် 
Pandemic EBT ကတ်ြပားကိ ုရရှိပါလိမ့်မည်။ ထုိကတ်ြပားကိ ု
SNAP/EBT ကတ်ြပားများ လက်ခံေသာေနရာ မန်ှသမ�တွင် 
ခွင့်ြပ�ထားေသာ အစားအစာများကို ဝယ်ယူရန်အတွက် 
အသုံးြပ��ိုင်သည်။ မိသားစုများအေန�င့်ှ အစားအေသာက်များ 
ဝယ်ယူရန် SNAP ကို ပုံမန်ှအသုံးြပ�သည့်နည်းအတုိင်း 
အစားအေသာက ်ကူညီေထာက်ပံ့မ�၏ ထပ်ေဆာင်း 
အကျ�ိးခံစားခွင့်များကိ ုအသုံးြပ��ိုင်သည်။ 

- The EBT card and food benefit cannot be 
transferred to anyone else. 

- EBT ကတ်ြပား�င့်ှ အစားအစာ အကျ�ိးခံစားခွင့်သည် 
အြခားသူများထံသို� လ�ေဲြပာင်း၍မရပါ။ 

- Families who do not currently receive SNAP 
will receive an electronic benefits transfer card 
in the mail, along with instructions on how to 
activate and use their card. 

- SNAP ကို လတ်တေလာ မရရှေိသာမသိားစုများ အေန�င့်ှ 
ကတ်ြပားကို မည်သို�စားရင်းဖွင့်ရန်�င့်ှ 
မည်သို�အသုံးြပ�ရန်အတွက် ��န်�ကားချက်များ�င့်ှအတူ 
စာတုိက်မတှစ်ဆင့် အီလက်ထရွန်နစ်ြဖင့် အကျ�ိးခံစားခွင့် 
ေပးပို� ြခင်းစနစ ်ကတ်ြပားတစ်ခု လကခံ်ရရှိပါလိမ့်မည်။  

- Families who already receive SNAP benefits 
will have the additional benefits applied to their 
SNAP accounts on their Hoosier Works EBT 
card. 

- SNAP အကျ�ိးခံစားခွင့်များ ရရှိေန�ပီးသား 
မိသားစုများအေန�င့်ှ သူတုိ�၏ Hoosier Works EBT 
ကတ်ြပား�င့်ှသကဆ်ိုင်သည့် SNAP စာရင်းထဲတွင် 
အကျ�ိးခံစားခွင့်များ ထပ်ြဖည့်ေပးမည်။ 

more info: https://www.in.gov/fssa/5772.htm အေ�ကာင်းအရာပိုမိသုိရှရိန်၊ https://www.in.gov/fssa/5772.htm 
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ကမ�ာအ�ှံ� ေရာဂါြပန�ပ်ာွးသည့ ်ကာလအတငွး် EBT ဆိငုရ်ာအေမးအေြဖများ 

 

ေမး။ P-EBT ဆိသုညမ်ာှ အဘယန်ညး်။ 

ေြဖ။ ေကျာင်းတက်သည့်ကေလးများ ရှိေသာမိသားစုများအတွက် အစားအစာဝယ်ရန် EBT ကတ်ြပား ေပးအပ်သည့်အစီအစဉ် 
အသစ်တစ်မျ�ိးြဖစ်ပါသည်။ 

 
ေမး။ က��်ုပအ်ေန�ငှ့ ်P-EBT ေထာက်ပံမ့�ကိ ုရယူ�ိငုပ်ါသလား။ 

ေြဖ။ သင့က်ေလးေကျာင်းတက်လ�င် ေကျာင်းအစားအစာများကုိ အခမ့ဲ သို�မဟုတ်ေလ�ာ့ေဈးြဖင့် ရရှိမည်ဆိုပါက 
ဤေထာက်ပ့ံမ�ကုိ ရယူ�ိုင်ပါသည်။ ေကျာင်းသူေကျာင်းသား အားလံုးအတွက် ေကျာင်းအစားအစာများကုိ အခမ့ဲေက�းေသာ 
ေကျာင်းများ (Community Eligibility Provision လူမ�အသိုင်းအဝုိင်းအတွက် အခမ့ဲအစားအစာ ရရှိ�ိုင်ေသာ 
ေကျာင်းများ�ငှ့ ်ေကျာင်းအုပ်ချ�ပ်ေရးခ�ုိင်များ) ပါဝင်သည်။  

 
ေမး။ က��်ုပအ်ေန�ငှ့ ်ေထာကပ်ံေ့�ကး ဘယေ်လာက ်ရရှ�ိိငုမ်ညန်ညး်။ 

ေြဖ။ ေထာက်ပ့ံေ�ကး ရရှိ�ိုင်ေသာ ကေလးတစ်ဦးစီအတွက် $319 ရရှိ�ိုင်မည်။ ၎င်းတွင် ေရာဂါြပန�်ပွားြခင်းေ�ကာင့် 
ေကျာင်းပိတ်ထားရသည့် အချိန်အတွင်း တစ်ရက် $5.70 ��န်းခန�်ရှိပါသည်။ ေကျာင်းပိတ်�ပီးမှ အစားအစာအတွက် အခမ့ဲ 
�ငှ့်ေလ�ာ့ေဈးအစီအစဉ် သို�မဟုတ် SNAP အစားအစာေထာက်ပ့ံေ�ကး ရရှိ�ိုင်သူစာရင်းဝင် ြဖစ်ပါက မ��ပီးခဲွေပးေသာ 
ေငွပမာဏကုိ ရရိှမည်။  

 
ေမး။ က��်ုပအ်ေန�ငှ့ ်ဤအကျ�ိးခံစားခငွ်မ့ျားကိ ုမညသ်ို�ရရှမိညန်ညး်။ 

ေြဖ။ သင့်မှာ SNAP အကျ�ိးခံစားခွင့်များအတွက် လက်ရှိအသုံးြပ�ေသာ EBT ကတ်ြပားရှိပါက သင့် P-EBT 
အကျ�ိးခံစားခွင့်များကုိ ထိုကတ်ြပားထဲတွင် အလုိအေလျာက် ေပါင်းထည့်ေပးပါလိမ့်မည်။ EBT ကတ်ြပားမရှိေသးပါက 
ကတ်ြပားကုိ မည်သို�စားရင်းဖွင့်ရန်�ငှ့် အကျ�ိးခံစားခွင့်များကုိ မည်သို�အသုံးြပ�ရန်အတွက် အချက်အလက်များ�ငှ့အ်တ ူ
စာတိုက်မှတစ်ဆင့် ကတ်ြပားတစ်ခု လက်ခံရရှိပါလိမ့်မည်။  

 
ေမး။ ေလ�ာကလ်�ာတငရ်သည့ ်လုပင်နး်စဉ်ရှပိါသလား။ 

ေြဖ။ မရှိပါ။ ေကျာင်းအစားအစာများကုိ အခမ့ဲ သို�မဟုတ် ေလ�ာ့ေဈးြဖင့် ရရှိေသာ ကေလးများ�ှင့် SNAP တွင ်
စာရင်းဝင်�ပီးသား ေကျာင်းတက်အရွယ ်ကေလးများရှိေသာ အိမ်ေထာင်စုများ အေန�ငှ့် အကျ�ိးခံစားခွင့်များကုိ 
အလုိအေလျာက်ရရှိမည်ြဖစ်�ပီး ေလ�ာက်လ�ာတင်စရာ မလုိပါ။  

 
ေမး။ က��်ုပအ်ေန�ငှ့ ်ဤအကျ�ိးခံစားခငွ်မ့ျားကိ ုမညသ်ည်အ့ချနိတ်ငွ ်ရရှမိညန်ညး်။ 
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ေြဖ။ အကျ�ိးခံစားခွင့်များသည် ေမလအကုန်ပုိင်းတွင် စေပး�ပီး ဇွန်လအထိ ဆက်သွား�ိုင်သည်။ အကျ�ိးခံစားခွင့်များကုိ 
အမည်စာလံုးအစဉ်လုိက် ေပးြခင်းမဟုတ်ဘဲ အစုလုိက်ထုတ်ေပးမည်ြဖစ်ပါသည်။ ေထာက်ပ့ံေ�ကးရရှိ�ိုင်ေသာ 
ကေလးများအားလံုးအတွက် အကျ�ိးခံစားခွင့်များကုိ တစ်�ကိမ်တည်းအတူ ရရှိချင်မှရရှိမည်။ 

 
ေမး။ ဤေထာကပ်ံ့မ�သည ်အြခားေသာ အကျ�ိးခံစားခငွ်မ့ျား ရရှ�ိိငုမ်�အေပ� ထခိိုက်မ�ရှိမှာလား။ 

ေြဖ။ မရှိပါ။ 

 
ေမး။ ဤေထာကပ်ံ့မ�သည ်ြပညသ်ူလထူအုတကွ ်ဝနထ်ုပဝ်နပ်ိးုြဖစြ်ခငး် ဆိသုည့ ်public charge စညး်ကမး်ချကြ်ဖင့ ်
က��်ပု်ကိထုိခိုက�်ိငုပ်ါသလား။ 

ေြဖ။ မထိခုိက်ပါ။ P-EBT အကျ�ိးခံစားခွင့်များကုိ အသုံးြပ�ြခင်းသည် သင်�ငှ့်သင့်ကေလး၏ လူဝင်မ��ကီး�ကပ်ေရးဆိုင်ရာ 
�ိုင်ငံတွင်းေနထိုင်ခွင့်ကုိ ထိခုိက်မည်မဟုတ်ပါ။ ြပည်သူလူထုအတွက် ဝန်ထုပ်ဝန်ပုိးြဖစ်ြခင်း public charge 
စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်သည် P-EBT အကျ�ိးခံစားခွင့်�ငှ့် သက်ဆိုင်မ�မရှိပါ။ P-EBT သည် SNAP �ငှ့် ကတ်အမျ�ိးအစားတ ူ
သုံးေသာ်လည်း ေရာဂါြပန�်ပွားမ�အတွင်း အသုံးြပ�ေသာ Pandemic EBT သည် SNAP အကျ�ိးခံစားခွင့်များ မဟုတ်ပါ၊ 
ထို�အြပင် ြပည်သူလူထုအတွက် ဝန်ထုပ်ဝန်ပုိးြဖစ်ြခင်း ရှိမရှိစမ်းသပ်ချက်အြဖစ် မသတ်မှတ်ပါ။ 

ေမး။ ဤအကျ ိ�းခစံားခငွ့မ်ျားကိ ုဘယ�်ှစ�်ကမိရ်ရှိမညန်ညး်။ 

ေြဖ။ P-EBT အကျ�ိးခံစားခွင့်များသည် ေကျာင်းအစားအစာ မစားရေသာ ရက်များအတွက် တစ်�ကိမ်တည်း ေပါင်းေပးသည့် 
ေထာက်ပ့ံေ�ကး ြဖစ်ပါသည်။ တစ်�ကိမ်တည်းသာ ေပးမည်ြဖစ်ပါသည်။  

 
ေမး။ P-EBT သည ်အစားအစာ လ�ှဒါနး်ေသာ ေနရာများကိ ုအစားထိးုမာှလား။ 

ေြဖ။ မဟုတ်ပါ။ P-EBT အကျ�ိးခံစားခွင့်များသည် ေကျာင်းသူေကျာင်းသားများ အတွက် အစားအစာ လှ�ဒါန်းေသာ 
ေနရာများကုိ ြဖည့်စွက်ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ အစားထိုးြခင်းမဟုတ်ပါ။ သင့်လူစုအသိုင်းအဝုိင်းတွင် အစားအစာ 
လှ�ဒါန်းေသာေနရာကုိ USDA ၏ Meals 4 Kids Site Finder မှတစ်ဆင့်၊ သို�မဟုတ် Marion ေကာင်တီ�မိ��နယ်စုတွင် 
Community Compass App ကုိအသုံးြပ�ြခင်းြဖင့် ရာှေဖွေတွ�ရှိ�ိုင်ပါသည်။  

 
ေမး။ က��်ုပ်ကေလး ေကျာငး်မတက်ခဲရ့သည့ ်ရကမ်ျားအတွက ်အကျ�ိးခံစားခငွ့်များ ရရှမှိာလား။ 

ေြဖ။ ရရိှမည်၊ အကျ�ိးခံစားခွင့်များကုိ မတ်လ 13 ရက်ေန�မှစ�ပီး အင်ဒီယားနားတွင် ေကျာင်းပိတ်သည့်ပျမ်းမ�ရက်စဲွြဖစ်သည့် 
ေမလ 29 ရက်ေန�အထ ိရရိှပါမည်။  

 
ေမး။ က��်ုပ၏်အိမေ်ထာငစ်ုသည ်SNAP �ငှ့်/သို�မဟတု ်ေကျာငး်အစားအစာ ေထာကပ်ံေ့�ကးကိ ုရရှိခါစ ြဖစ်ပါသည်။ 
အကျ�ိးခံစားခငွ့်များ ရရှ�ိိငုမ်လား။ 

ေြဖ။ SNAP �ငှ့်/သို�မဟုတ် ေကျာင်းအစားအစာ ေထာက်ပ့ံေ�ကးကုိ ေမလတွင ်ေလ�ာက်ခ့ဲပါက ထိုလအတွက်သာ 
မ��ပီးခဲွေပးမည်။  
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ေမး။ က��်ုပ၏်အိမေ်ထာငစ်ုသည ်ေထာက်ပံမ့� ရရှ�ိိငုေ်သာ်လညး် P-EBT အကျ�ိးခံစားခငွ့မ်ျားကိ ုမရရှေိသးပါ။ 
သတငး်အချကအ်လကမ်ျားကိ ုမည်သည့ေ်နရာတငွ ်ရှာေဖ�ွိငုသ်နညး်။ 

ေြဖ။ မိသားစုအတွက်ကူညီပ့ံပုိးမ�ဌာနခဲွ Division of Family Resources ၏ အေရးေပ�ဖုန်းလုိင်း 800-403-0864 သို� 
ဖုန်းဆက်�ိုင်ပါသည်။  

 
ေမး။ P-EBT အကျ ိ�းခစံားခငွ့မ်ျားသည ်ဘယအ်ရာများကိ ုဝယယ်�ူိငုသ်နညး်။ 

ေြဖ။ P-EBT အကျ�ိးခံစားခွင့်များသည် SNAP က့ဲသို�ပင် အသုံးြပ� ြခင်းများ�ငှ့် ကန�်သတ်ချက်များ တူပါသည်။ 
အကျ�ိးခံစားခွင့်များသည် အစားအစာများကုိသာ ဝယ်ယူ�ိုင်သည်။ အေ�ကာင်းရာများကုိ ပုိမုိသိရှိလုိပါက 
https://www.fns.usda.gov/snap/eligible-food-items တွင် ဖတ်��ပါ။ 

 
ေမး။ P-EBT အကျ ိ�းခစံားခငွ်မ့ျားကိ ုလ�ေဲြပာငး်�ိငုပ်ါသလား။ က��်ုပ၏်ကတြ်ပားကိ ုအြခားတစဦ်းမှ အသုးံြပ�ရနအ်တကွ ်
ေပးအပ၍်ရမလား။ 

ေြဖ။ မရပါ။ ဤအကျ�ိးခံစားခွင့်များသည် သင့်မိသားစုအတွက်သာ ြဖစ်သည်။ 

 
ေမး။ က��်ုပ၏် P-EBT အကျ ိ�းခစံားခငွ့်များကိ ုမလိအုပ်ပါက ဘာလုပသ်င့်သနညး်။ 

ေြဖ။ အေရးေပ�အတွက် စုထားပါ။ အသုံးမြပ�ဘဲ 6 လအထ ိသိမ်းထား�ိုင်သည်။ သို�မဟုတ် သင်လက်ခံရရှိေသာ P-EBT 
ကတ်ြပားကုိ ြဖတ်ည�ပ်ပစ်�ိုင်သည်။ အသုံးြပ�မ�မရှိဘဲ အချိန်�ကာလာလ�င ်အကျ�ိးခံစားခွင့်များကုိ သင့်စာရင်းထဲမှ 
ဖျက်သိမ်းပါလိမ့်မည်။  

 
ေမး။ ယာယီအပုထ်နိး်မ�ေအာကတ်ငွ ်ရှေိသာ ကေလးများအတကွ ်P-EBT ရရှမှိာလား။ 

ေြဖ။ ရရှိ�ိုင်သည်။ 

https://www.fns.usda.gov/snap/eligible-food-items
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