
ពិនិត្យ មើល ប័ណ្ណ SNAP EBT នៅ ថ្ងៃទ ី25 ខែមិនា សម្រាប ់មូលនិធ ិP-EBT ។ ក្នុង ដើម ខែមេសា

សូម ស្វែង រក  ការទូទាត ់ពិសេស ម្តង សម្រាប ់ខែ តុលា-មករា ។ 

877-382-2363MAp-EBT.org

អ�ក នឹង ទទួល ��ន P-EBT �បសិន េបើ អ�ក ��ន ��រក ឬ េក�ង ��យុ 0-5 

��� ំេហើយ �គួ��រ របស់ អ�ក ទទួល អត��បេ��ជន ៍SNAP ។ 

េតើ ខ��ំនឹង ទទួល ��ន  P-EBT ឬេទ ?

��ក់��ក�សុំ/ េរៀន បែន�មេទៀត ៖ 

មូលនិធិ ����រស���ប់ កុ��រ��យុ 0-5 ���ំ េ�� ក��ង  SNAP

រេបៀប�� ឬ េពល �� ខ��ំ នឹង ទទួល ��ន 
P-EBT ស���ប់ េក�ង ��យុ 0-5 េ��ក��ង SNAP?

�បសិន េបើ អ�ក ទទួល ��ន   SNAP ឬ ថ�ីេ���ង ចំេ��ះ   SNAP សូម ពិនិត� េមើលប័ណ�  
SNAP-EBT ស���ប់ មូលនិធិ េ�� ៃថ�ទី 25 េរៀង��ល់ ែខ សុំក��ប ែខ មុន ។  

��ក ់��ក� សុំ ស���ប ់ SNAP ស���ប ់���ក ់����រ �ប�� ំែខ - េហើយ ទទួល��ន  P-EBT �បសិន េបើ ��ន សិទ� ។  

� ក��ង កំឡ�ង កូវ�ដ មូលនិធ ិ SNAP �ប��ំ ែខ ��ន ចំនួន េ�ចើន ��ង!  �� ឧ��ហរណ៍ �បសិន
 េបើ អ�ក ទទួល ��ន  SNAP �� �គួ��រ ��ន មនុស� 3 ��ក ់អ�ក ទទួល ទទួល ��ន $616 ស���ប ់មួយ ែខ 

- $782 ស���ប ់�គួ��រ ��ន មនុស�  4  ��ក!់ 

� SNAP ��ន ទទួល ជំនួស អ�កដៃទ (ដូច�� ំកូន ��ន ចូល ស���តិ របស់ អ�ក) គឺ
 មិន �តូវ ��ន ��ប ់ក��ង េតស� តៃម� ����រណៈ មួយ េឡើយ ។

� SNAP  េ�� ទី េនះ ស���ប ់�កុម�គួ��រេ�� េពល ���� - ក��ង កំឡ�ងជម� ឺ��តត�ត និង េ���ម
� វ�ន័យ �� េ�ចើន ��ន ���ស់ប��រ េ���ះែតកូវ�ដ-19 េហើយ �� ��ន់ែត ��យ �សួល េដើម� ី��ក ់��ក� សុំ ឥឡវេនះ

ពុំ��ន SNAP ឬ? ��ក់��ក�សុ!ំ

EBT េ��គ��តត�ត (Pandemic EBT, P-EBT)

•េក�ង េដល ��ន សិទ�ិ នឹង ទទួល ��ន  $68.20 (��ត់) ឬ $136.40 (ពីច���យ េពញ េលញ) ស���ប់ មួយ ែខ 
។ ចំនួន គឺ �តូវ ��ន ែផ�ក េ�� េលើ �បសិនេបើ សិស� ��ន ��យុ ចូល េរៀន ��គ េ�ចើន ទទួល ��ន P-EBT គឺ េ�� ក��
ង ���ន��ព េរៀន ��ក់ កណ�ាល ឬ ពីច���យ េពញ េលញ េរៀង��ល់ ែខ ។

•អ�ក ��ច េ�បើ មូលនិធិ P-EBT េហើយ ក៏ ��ច ទទួល ��ន ����រ ពី េគហទំព័រ  grab and go school meal

ពណ៌��នបែន�ម ៖ 
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