P-EBT န ့ၣ်မ ့ၣ်တ ့ၣ်မနုၤလ ့ၣ်.
တ ၢ်ဆါသတတ ၢ် အ ၢ်လဲးတ

န
ြီ ဲးတ ၢ်မၤစ ၤအတ ၢ်ဆ ခြီ (P-EBT) အၤမ ၢ်ဝ တ ၢ်မၤစ ၤလ ကမၤစ ၤ

ပၤန ၢ်တ ၢ်အြီ ၢ်တ ၢ်အြီလ ဟ ၢ်ဖဃြီဖလ အ ၢ်ဒဲးြီ ဖသ ၢ်တဖ ၢ် လ အတဒဲးန ၢ်ဘ ၢ် ကတ ၢ်အြီ တ
ၢ် ၢ်အြီလ အကလြီ မတမ ၢ်
တ ၢ်မၤစၤလြီၤအဘဲးအလ တစ ၢ်တလြီ ၢ် ခြီဖ ကပဲးသဲးလ တ ၢ်ဆါသတတ ၢ်အဃ ဖတ ၢ်ဆ ကတြီ ၢ်လ 2020-2021
ကတ ၢ်သ ၢ်လန ၢ်န ၢ်လြီၤ.
P-EBT တ ၢ်ကက ဲးတ ၢ်ဘ *ၢ် အၤဘ ၢ်တ ၢ်ဆ တ ၢ်အၤြီ ခြီဖ တ ၢ်ပ ၢ်ဖ ၢ်မၤသကဲးတ ၢ်ဖ

လြီ ၢ်ကြီ ၢ်ပၤက မ ၢ်ဆါခြီတ ၢ်အြီ ၢ်

အတ ၢ်ရ ၢ်တ ၢ်က ၤ, ကတ ၢ်အြီ ၢ်လ အကလြီ မတမ ၢ် တ ၢ်မၤစၤလြီၤ အဘဲးအလပတြီ ၢ်တဖ ၢ်, ဒီး
နၤလ ကဖမၤလတ ၢ်လ အယၤ မတမ ၢ် လ အ
*ပအ ၢ်ဒဲးဟ ၢ်သဆ ၢ်

ၢ်နဲးလၤ (အစၤကတ ၢ် လ 5 သြီအတြီ ၢ်ပၤ) န ၢ်လၤြီ .

ြီ ၢ်နၤလ နကဆဲးက ဲး နလြီ ၢ်ကဝြီၤက ဖနမ ၢ်အ ၢ်ဒဲးပတ

ြီ ၢ်လ

တ ၢ်အြီ ၢ်တ ၢ်အြီလ အကလြီ မတမ ၢ်တ ၢ်မၤစၤလြီၤ အဘဲးအလအဂြီ ၢ်လြီၤ. တ ၢ်ဒြီသဒ တ ၢ်သ ၢ်ဝၤသဲးစၤဖ
Utahns အၤ အ ၢ်ဒဲးြီ အက ၤအက လ တ ၢ်ဆဲးက ဲးနကအဂြီ ၢ်လြီၤ.

ယမ ့ၣ်က

ီးဝဘ ့ၣ်ဝန ,့ၣ် ယသ ့ၣ်ညါအုၤ

သဒ့ၣ်လ ့ၣ်.

လ တ ၢ်ကဒဲးန ၢ် P-EBT အဂြီ ၢ်, ကဖသ ၢ်တဖ ၢ် ကဘ ၢ်ဆဲးလြီၤမၤ လ ကဒဲးန ၢ်ဘ ၢ် ကတ ၢ်အြီ ၢ် လ အကလြီ မတမ ၢ်
တ ၢ်မၤစၤလြီၤအဘဲးအလအဂြီ ၢ် လ အကန ၢ်လြီၤ.
ပၤတဂၤဂၤလ အဒဲးန ၢ်ဘ ၢ် SNAP စဲး

ြီ ၢ်လ လါစဲးပ

ဘ ၢ် 2020 တၤလ လါတဘ ၢ်အၤ အတြီ ၢ်ပၤသ ၢ်တဖ ၢ်,

ဒြီဲး မ ၢ်ကက ဲးဝဘ ဝ
ၢ် လ P-EBT န ၢ်, ဂၤလ ကသမသမဲးက ၢ် အ EBT ခဲး စအ ၢ်
တ ၢ်မၤစ ၤသ ၢ်တဖ ၢ်အၤ တ ၢ်က

လ ၢ်န လ
ၢ် ြီၤ. P-EBT

န ၢ်လြီၤအြီၤဆ SNAP EBT ခဲးပၤန ၢ်လြီၤ.

လ ဟ ၢ်ဖဃြီဖလ တမ ၢ် SNAP တဖ ၢ်အဂြီ ၢ်, နမ ၢ်ကက ဲးဝဘ ၢ်ဝန ၢ်, တ ၢ်ကဆ န ၢ်နၤ P-EBT ခဲး (လြီၤဂ ၢ်ဒသ
ၢ် ဲး
ဒဲးဘဲးခဲး) အသြီတဖ ၢ် ဖနမ ၢ်ဒဲးန ၢ်အြီၤလ တ ၢ်ဟ ၢ်လြီၤအြီၤ ဖ 2020 ဒ ၢ်လ ၢ်န ၢ်လြီၤ. တ ၢ်ဂ ၢ်တ ၢ်က ၤဘ ၢ်ဃဲး တ ၢ်ဒဲးန ၢ်
P-EBT တ ၢ်မၤစ ၤကသဧါ ဒြီဲး ကသအခါဖလ ၢ်အဂြီ ၢ်, သမသမဲးက ၢ်ဖ ပ ယ
ၢ် ၤကဘ ဲးပၤအၤတက ၢ်.
ကသ ၢ်တဖ အ
ၢ် ၤ ပ ဃ
ၢ် ၢ်ဖတ ၢ်ဟ လ
ၢ် ြီၤအဆကတ ၢ်တဘ ြီ | Español

ယ

ဘ ့ၣ်စီး

ါခီးဒ့ၣ်လ ့ၣ်.

ဖတ ၢ်ဟ ၢ်နၤတ ၢ်အ ၢ်လြီၤအြီလြီၤ ဝၤအခါန ၢ်, နကဒဲးန ၢ်ဘ ၢ် P-EBT ခဲးလ လ ၢ်ပရ န ၢ်လြီၤ. တခ ဲးလ
နစဲးကါနခဲးန ၢ် နကဘ ၢ်မၤမဆအြီၤန ၢ်လြီၤ. နစဲးကါအြီၤလ နကပၤအြီ ၢ် တ ၢ်အြီ ၢ်တ ၢ်အြီအဂြီ ၢ် သဝန ၢ်လြီၤ.
ဖနစဲးကါ ခဲးအခါန ,ၢ် လၤပ မ
ၢ် ၤ
●

မၤမ

အပတြီ ၢ်လ လ ၢ်တဖ ၢ်တက ၢ် -

ြီ ၢ်နခဲး တခ ဲးလ နလၤပၤတ ၢ်အခါ ခြီဖ တ ၢ်ဃ

လ နကဘ ၢ် ဒဲးအ ၢ်

တ ၢ်ခသ ၢ်နြီ ၢ်ဂ ၢ်တက ၢ်. နကဒဲးန ၢ်ဘ ၢ်တ ၢ်န ၢ်က

ြီ ၢ် တ ၢ်ခသ ၢ်န ြီ ၢ်ဂ ၢ်ဒၢ်လ ၢ်န ၢ်လြီၤ.

●

ဟဲးန ၢ် connectebt လြီတစအဲး(ပ) မတမ ၢ် မၤညြီန ၢ်နသဲးဒြီဲးပ ၢ်ယၤသန connectebt.com တက ၢ်.

●

နခ ဲးလ နလၤပၤတ ၢ်န ၢ်,

●

ဖက ဲးန ,ၢ် ဃ

●

ဘ
ြီ သမသမဲးက ၢ် နစအ ၢ်တ ၢ်တက ၢ်.

EBT ဖ Point-of-Sale (မတမ ၢ် စဲးဖဲးခဲး) စဲး ဒြီဲး

ဲးကတ ၢ်နခဲးတက ၢ်.

န ၢ်လြီၤ နနြီ ၢ်ဂ ၢ်ခသ ၢ် ဖနြီ ဂ
ၢ် ၢ်ဆြီ ၢ်လြီၤအလၤတက ၢ်. စဲးအၤ ကဒဲးန ၢ်ဖ ါ

●

ဆြီ ၢ်လြီၤ OK မတမ ၢ် ENTER တက ၢ်.

●

ပၤဖြီ ၢ်စဖအၤ က

ြီ ၢ်ဝ****.

န ၢ်လြီၤ တ ၢ်အဘဲးအလလ နပၤအြီၤ လ အကအ ၢ်ဖ ါဖ Point-of-Sale (မတမ ၢ်

စဲးဖဲးခဲး) စဲးအလၤန ၢ်လြီၤ.
●

တ ၢ်အဘဲးအလအၤ မ ၢ်ဘ ၢ်န ၢ် ဆြီ ၢ်လြီၤ YES တက ၢ်.

●

ပၤဖြီ ၢ်စဖအၤ ကဟ ၢ်နၤ နလ ၢ်ဖြီတ ၢ်န ၢ်လြီၤ. မၤလြီၤတ ၢ်လ တ ၢ်ဂ ၢ်တ ၢ်က ၤဖ လ ၢ်ဖြီတ ၢ်အပၤအၤ
ကဘ ၢ်အဂြီ ၢ်တက ၢ်.

●

ပ ၢ်ဃ ၢ် လ ၢ်ဖြီတ ၢ်တဘ ၢ်အၤ ဒၢ်သဲးနကသ ၢ်ညါဘ ၢ် နစအ တ
ၢ် ၢ် လ ၢ် ဖနပၤတ ၢ်
ဆညါတဘ ြီအဂြီ ၢ်တက ၢ်.

P-EBT အၤ တ ၢ်စဲးကါအြီၤဒၢ်သဲး ဒဲးဘဲးခဲး ဖက ဲးအါဖ
က ဲးလ တ ၢ်ဟ ၢ်ပ အြီၤဖနလြီ ၢ်ကဝြီၤပၤ ခြီဖ တ ၢ်

လ
ၢ် အဆါတ ၢ်အြီ ၢ်တ ၢ်အြီန ၢ်လၤြီ . န

န ၢ်လြီၤ နလြီ ၢ်ကဝြီၤနြီ ၢ်ဂ ၢ် ဖ retailer locator (တ ၢ်ဃပၤဆါတ ၢ်ဖ)

အလၤန ၢ်လြီၤ.
လ လ ၢ်အၤန ၢ်မ ၢ်ဝ တ ၢ်ဖတ ၢ်လၤလ နပၤအြီၤသ ဒြီဲးတသတဖ ၢ်န ၢ်လြီၤ.
နပၤန ၢ်တ ၢ်အြီ ၢ်တ ၢ်အြီလ တ ၢ်တကတ ၢ်ကတြီၤဘ အ
ၢ် ၤြီ ဒၢ်ဘ ၢ် သဝ ဒၢ်အမ ၢ် ●

က ၢ်ဘက ၢ် ဒြီဲးဘက ၢ်ခ ဘ ၢ်

●

တၤသတၤသ ၢ် ဒြီဲးတ ၢ်ဒဲးတ ၢ်လ ၢ်

ၢ်ဘ ၢ်

●

တ ၢ်ဖဲးတ ၢ်ည ၢ်, ည ၢ်, ဒြီဲး

ဖ
ၢ် ဃြီဖ

●

တ ၢ်န ၢ် ပန ၢ်ကၤပြီဲးလြီသ ၢ်တဖ ၢ်

●

တ ၢ်မ ၢ်တ ၢ်ဒ ဒြီဲး တ ၢ်ခ တ ၢ်သ ၢ် လ နကသ ၢ်အြီ ၢ်တ ၢ်အဂြီ ၢ်

တ ၢ်ဖတ ၢ်လၤလ နပၤအြီၤတသဘ ၢ်တဖ ၢ်မ ၢ်ဝ ●

တ ၢ်အြီ ၢ်တ ၢ်အြီလ တ ၢ်ကတ က
ၢ် တြီၤပ ၢ်အၤြီ , အဒ - တ ၢ်အြီ တ
ၢ် ၢ်အြီလ အက ၢ် ဒြီဲး
တ ၢ်အြီ ၢ်တ ၢ်အြီလ တ ၢ်အြီ ၢ်အၤြီ ဖ က ဲးအပၤ

●

ဘယ ၢ်, စပဲး

, သဲး, မ ၢ်

, မတမ ၢ် ညါသဲး

●

တ ၢ်ဖတ ၢ်လၤလ တမ ၢ်တ ၢ်အြီ ၢ်တ ၢ်အြီတဖ ၢ်, အဒ - ဆ ၢ်ဖကြီ ၢ်ဖတ ၢ်အြီ ၢ်, ခါသ, စဲးခပန က
ၢ် ၤပြီဲးလြီတဖ ,ၢ်
တ ၢ်မၤကဆကဆတ
ြီ ဖ ၢ်

●

ဘ ၢ်တ ၢ်မ ၢ် ဒြီဲးကသ ၢ်ကသြီတဖ ၢ်

●

တ ၢ်မၤကဆကဆန
ြီ ြီ ၢ်ခ, အဒ - တ ၢ်ပၤခ ၢ်, တ ၢ်မၤန မက ၢ်လ ပ
ၢ် ၤ, တ ၢ် ဲးမအ ,ၢ် တ ၢ်မၤဃမၤလၤ

တ ့ၣ်သံ

့ၣ်လ ဘ ့ၣ်တ ့ၣ်သံ

ယဖိ အုၤံ မ ့ၣ်က

့ၣ်အုၤတလ ့ၣ်လ ့ၣ်တဖ ့ၣ်

ီးဝဘ ့ၣ်ဝဒီး - တ ့ၣ်မုၤစ ုၤအဂ ့ၣ်န ့ၣ် ယ

သ ည
့ၣ် ါအုၤဒ့ၣ်လ ့ၣ်.

ဖသ ၢ်တဂၤလ ၢ်လ ၢ်လ အကက ဲးဝဘ ၢ်ဝဒြီဲး တ ၢ်အြီ တ
ၢ် ၢ်အြီလ အကလြီၤ မတမ ၢ် တ ၢ်မၤစၤလြီၤ အဘဲးအလ
(ဂြီၤတ ၢ်အြီ ၢ် ဒြီဲး မတမ ၢ် မ ၢ်ဆါခြီတ ၢ်အြီ ၢ်) မတမ ၢ် လၤ

ြီ က
ၢ် လ တ ၢ်ပ ၢ်ပနြီ ၢ်အၤြီ ဒၢ်အမ ၢ်

အအ ၢ်ဒဲးြီ ဖသ ၢ်အါတက ၢ်လ အကက ဲးဝဘ ၢ်ဝဒြီဲး တ ၢ်အြီ ၢ်တ ၢ်အြီ သ ၢ်တဖ ၢ်အၤ ဒဲးန ၢ်ဘ ၢ်ဝ - တ ၢ်ဟ ၢ်ဘဲးဟ လ
ၢ် သ
ဖအဝသ ၢ်ကအၤ မ ၢ်ပဲးဃ ၢ်အသဲး လ ယ ၢ်သြီလ ၢ် ဖ 2020-2021 တ ၢ်သ ၢ်လန ၢ်အခါန လ
ၢ် ြီၤ.
လ တ ့ၣ်ရ ့ၣ်တ ့ၣ်
တ ၢ်ပတ

ုၤအံုၤအဂ ့ၣ် အလိ ့ၣ်ဘ ့ၣ်တ ့ၣ်ပတံထ ့ၣ်ဧါ.

ြီ ၢ်လ P-EBT အဂြီ ၢ်အၤ တ ၢ်တလ ၢ်ဘ အ
ၢ် ၤြီ လ P-EBT တ ၢ်မၤစ ၤ တဘ အ
ြီ ၤအဂြီ ၢ်ဘ ၢ်.

ဘ ၢ်ဆ ၢ်သန ၢ်က, နကဘ ဆ
ၢ် ဲးလြီၤမၤလ ကမ ၢ်ဆါခြီတ ၢ်အြီ ၢ် လ အကလြီ မတမ ၢ် တ ၢ်မၤစၤလြီၤ
အဘဲးအလန ၢ်လြီၤ. နမ ၢ်အ ဒ
ၢ် ဲးပတ

ြီ ၢ်လ တ ၢ်အြီ ၢ်တ ၢ်အြီလ အကလြီ မတမ ၢ် တ ၢ်မၤစၤလြီၤ အဘဲးအလန ,ၢ်

ဆဲးက ဲးနလြီ ၢ်ကဝြီၤကတက ၢ်. တ ၢ်ဒြီသဒ တ ၢ်သ ၢ်ဝၤသဲးစၤဖ Utahns အၤ အ ၢ်ဒဲးြီ အက ၤအက လ
တ ၢ်ဆဲးက ဲးနကအဂြီ ၢ်လြီၤ.

ယဖိ သ ့ၣ်တဖ ့ၣ်

ဒိီးန ့ၣ်ဘ ့ၣ် တ ့ၣ်မုၤစ ုၤသ ့ၣ်တဖ ့ၣ်အုၤံ ဒ့ၣ်လ ့ၣ်.

P-EBT တ ၢ်မစ ၤသ ၢ်တဖ အ
ၢ် ၤ တ ၢ်က

န ၢ်အၤြီ ဖ EBT ခဲး လ အလြီၤပလ ၢ်သဲးဒြီဲး ဒဲးဘဲးခဲး န ၢ်လြီၤ. ခဲးအၤ

တ ၢ်ကဆ အြီၤလ လ ၢ်ပရ ဃ ၢ်ဒဲးြီ တ ၢ်န ၢ်က လ တ ၢ်ကဘ ၢ်မၤမ

ြီ ၢ်အၤြီ ဒြီဲးစဲးကါ EBT ဒၢ်လ ၢ်န ၢ်လြီၤ. နမ ၢ်အ ၢ်ဒဲးြီ

SNAP EBT ခဲး ဒြီဲးကက ဲးဝဘ ၢ်ဝလ P-EBT တ ၢ်မၤစ ၤအဂြီ ၢ်န ၢ်, တ ၢ်က

န ၢ်လြီၤစအၤ တဘ ြီဃြီ

ဆနခဲးပၤန ၢ်လြီၤ.
တ ့ၣ်မုၤစ ုၤသ ့ၣ်တဖ ့ၣ်အုၤံ တ ့ၣ် စီးထ ့ၣ်ဒီးိ န ့ၣ်ဘ အ
့ၣ် ုၤ အခါဖလ ့ၣ်.
P-EBT တ ၢ်မၤစ ၤသ ၢ်တဖ အ
ၢ် ၤ တ ၢ်ကစဲး
တ ၢ်ဆကမ ၢ်ပ ၢ်စ ၤဝလ ပက

န ၢ်အါ

တ ့ၣ်သ တ
့ၣ် ဖ ့ၣ်အုၤံ တ ့ၣ်ဟံီး

ုၤအရသဧါ.

ဒါ

ြီ ၢ်ဟ ၢ်လြီၤအြီၤ ဖလါမ ၢ်ရဲး အလြီ ၢ်ခကတ ၢ်တန 2021 န ၢ်လြီၤ.

ြီ ၢ် တ ၢ်ဟ ၢ်ဘဲးဟ ၢ်လ ဖလါမၤ, လါယၤ, ဒြီဲး လါယၤလ 2021 န ၢ်လြီၤ.

P-EBT အတ ၢ်ကက ဲးတ ၢ်ဘ ၢ်* အၤ ဘ ၢ်တ ၢ်ဆ တ ၢ်အၤြီ ခြီဖ တ ၢ်ပ ၢ်ဖ ၢ်မၤသကဲးဖ

လြီ ၢ်ကြီ ၢ်ပၤက

မ ၢ်ဆါခြီတ ၢ်အြီ ၢ်အတ ၢ်ရ ၢ်တ ၢ်က ၤ, တ ၢ်အြီ ၢ်လ အကလြီ မတမ ၢ် တ ၢ်မၤစၤလြီၤ အဘဲးအလ အပတြီ ၢ်တဖ ၢ်, ဒြီဲး
မ ၢ်နၤမ ၢ်သြီလ ကဖ

ြီ ၢ်ကလ လြီ ၢ်ယၤ မတမ ၢ် မၤလတ ၢ်လ အ

ၢ်နဲးလၤန ၢ်လြီၤ. တ ၢ်မၤစ ၤသ ၢ်တဖ ၢ်အၤ

မ ၢ်ဝလ 2020-2021 တ ၢ်သ ၢ်လန ၢ်အဂြီ ၢ်လြီၤ. ပအ ၢ်ဒဲးဟ ၢ်သဆ ၢ်
ဖနမ ၢ်အ ၢ်ဒဲးပတ

ြီ ၢ်နၤလ နကဆဲးက ဲးနလြီ ၢ်ကဝြီၤက

ြီ ၢ် တ ၢ်အြီ ၢ်တ ၢ်အြီလ အကလြီ မတမ ၢ် တ ၢ်မၤစၤလြီၤအဲးအလ ဒြီဲး တ ၢ်ပြီ ၢ်တ ၢ်ပြီဘ ၢ်ဃဲး

နတ ၢ်ကက ဲးတ ၢ်ဘ ၢ်အတ ၢ်ဆ ကတြီ ၢ်တက ၢ်. တ ၢ်ဒြီသဒ တ ၢ်သ ၢ်ဝၤသဲးစၤဖ Utahns အၤ အ ၢ်ဒဲးြီ အက ၤအက လ
တ ၢ်ဆဲးက ဲးနကအဂြီ ၢ်လြီၤ.
P-EBT ခီးအံုၤ ယစီး

ါအုၤ

သလ တ ့ၣ်လ ့ၣ်ဖလ .့ၣ်

P-EBT ခဲးအၤ နစဲးကါအြီၤသဖ တ ၢ်ဆါတ ၢ်အြီ ၢ်တ ၢ်အြီက ဲးတဖ

ၢ်ဖ

ၢ် လ အတ ၢ်လ ၢ် P-EBT ခဲးန ၢ်လြီၤ. Utah

အ ၢ်ဒဲးြီ တ ၢ်ဆါတ ၢ်ပၤအလြီ ၢ်အါန ၢ် 1400 လ အတ ၢ်လ ၢ် ဒြီဲးရ ၢ်က ၤ SNAP တ ၢ်ပၤအြီ တ
ၢ် ၢ်သ ၢ်တဖ ၢ်လ EBT
ခဲးန ၢ်လြီၤ. တ ၢ်ဆါတ ၢ်ပၤလြီ ၢ်သ ၢ်တဖ ၢ်အၤ စဲး
ပၤမၤစ ၢ်ဖက ဲးသ ၢ်တဖ ၢ်န ၢ်လြီၤ. န

ြီ ၢ်လ ပန ၢ်ရက ဲးတၤလြီၤဆ က ဲးဆဲးအဲး

ြီ ၢ်24န ၢ်ရ ၢ် ဒြီဲး

ဘ
ၢ်
ၢ် က ဲးလ တ ၢ်ဟ ၢ်ပ အြီၤဖနလြီ ၢ်ကဝြီၤပၤ ခြီဖ တ ၢ်

နလြီ ၢ်ကဝြီၤနြီ ၢ်ဂ ၢ် ဖ retailer locator (တ ၢ်ဃပၤဆါတ ၢ်ဖ) အလၤန ၢ်လြီၤ.
ဖယဖိ သ ့ၣ်တဖ ့ၣ်ဒီးိ န ့ၣ်ဘ ့ၣ် P-EBT အခါန ့ၣ်, အဝသ ့ၣ်စ
တ ့ၣ်ရ တ
့ၣ်
့ၣ်

ုၤ

သဧါ.

ါ တ ့ၣ် ိ ့ၣ်ခါတ ့ၣ်မုၤလိ တ ့ၣ်အ ့ၣ်တ ့ၣ်အ

န ၢ်လြီၤ

သလြီၤ, တ ၢ်ပ ၢ်ဖ ၢ်မၤသကဲးတ ၢ်ဖ P-EBT တ ၢ်ရ ၢ်တ ၢ်က ၤအၤ အတဒဘ ၢ်မၤဟဲးနဖ(တဖ ၢ်)
တ ၢ်က ၢ်ခါကတြီ ၢ်တ ၢ်အြီ ၢ်တ ၢ်အြီအတ ၢ်ရ ၢ်တ ၢ်က ၤ မတမ ၢ် ခါဆညါ တ ၢ်အြီ ၢ်တ ၢ်အြီ အကလြီ မတမ ၢ်
တ ၢ်မၤစၤလြီၤအဘဲးအလ အတ ၢ်ကက ဲးတ ၢ်ဘ ၢ်ဘ .ၢ်
P-EBT အံုၤ တ ့ၣ်ပ ့ၣ်အုၤဒ့ၣ်အမ ့ၣ် တ ့ၣ်စီး

ါ

မ

့ၣ်အတ ့ၣ်ဘီးတ ့ၣ်လသဧါ.

တ ၢ်စဲးကါတ ၢ်မၤစ ၤသ တ
ၢ် ဖ ၢ်အၤ တဒဘ ၢ်မၤဟဲးနၤ မတမ ၢ် နဖ(တဖ )ၢ် တ ၢ်န ၢ်လြီၤအ က
ၢ် ြီ ၢ် အပတြီ ၢ်တဖ ၢ်ဘ ၢ်.
တ ၢ်စဲးကါကမ ၢ်အတ ၢ်ဘဲးတ ၢ်လတ ၢ်မၤက ၢ်အၤ တ ၢ်တပ အ
ၢ် ၤြီ ဒၢ်အမ ၢ် P-EBT အတ ၢ်မၤစ ၤတဖ ၢ်ဘ ၢ်.
တ ့ၣ်မုၤစ ုၤသ ့ၣ်တဖ ့ၣ်အုၤံ တ ့ၣ်စီး

ါအုၤ

သယံ ထ
့ၣ် လ ့ၣ်.

နကဘ ၢ်စဲးကါတ ၢ်မၤစ ၤသ တ
ၢ် ဖ ၢ်အၤ လ 365 သြီအတြီ ၢ်ပၤန ၢ်လြီၤ.
ယမ ့ၣ်တဒိီးန ့ၣ်ယတ ့ၣ်စံီးဆ ဖတ ့ၣ်သံ
833 - 940-2990

့ၣ်လ တ ့ၣ်သံ

့ၣ်အုၤတလ ့ၣ်လ ့ၣ်န ,့ၣ် ယ

ီးိ မတုၤတဂုၤ

သလ ့ၣ်.

Utah တၢ်် �ဆါါသတြိာ်��် � EBT (P-EBT) တၢ်် �ကြၢး�း�တၢ်် �ဘၣ််�
လၢၢဖိိသၣ််�သးးနံၣ်��်အိၣ််��ကၠိ�သ့ၣ်
ိ ်��တဖၣ််�အဂီၢ််� �

လံာ််�� တိၤၤ�ပြံ�ံစရီီအံၤၤ � ဘၣ််�တၢ်် �ဒုးး�အိၣ််��ထီၣ််�� ဒ််သိးး�ကမၤၤစၢၤ�ၤ Utah ဟံၣ််��ဖိိဃီီဖိိသ့ၣ််��တဖၣ််� ဒ််သိးး�ကဆၢၢတဲာ််�� ဝဲဲလၢၢ
မ့ၢ််� �အပှၤၤ�ကၠိိ�ဖိိသ့ၣ််��တဖၣ််�အံၤၤ� ကြၢး�း�ဝဲဲဘၣ််�ဝဲဲဒီးး� P-EBT ဖဲဲ 2020-2021 တၢ်် �သိၣ််��လိိနံၣ်��်အဂီၢ််� �လီၤၤ�. လံာ််�� တၢ်် �ကွဲးး��နီၣ်��်
ကွးး�ဃါါအံၤၤ � တဟ့ၣ််��တၢ်် �အုၣ််��ကီၤၤ�လၢၢ တၢ်် �မၤၤစၢၤ�ၤအဂီၢ််� �ဘၣ််�ဆၣ််� တၢ်် �စူးး�ကအီၤၤ � နီၢ််� �နီၢ််� �လၢၢ တၢ်် �ဟ့ၣ််��တၢ်် �ကူၣ််��ဘၣ််�
ကူၣ််��သ့့ ဒီးး�တၢ်် �ဂ့ၢ််� �တၢ်် �ကျိၤၤ��အဂီၢ််� �န့ၣ်��်လီၤၤ�.

နပှၤၤ �ကၠိိ�ဖိိအံၤၤ�

လဲၤၤ�
ထီၣ််��ကၠိ�လၢၢအပၣ််
ိ
�ဃုာ််�� မၤၤသ
ကိးး�တၢ်် �ဖဲဲ ထံံလီၢ််� �ကီၢ််� �ပူၤၤ�ကၠိိ�
မုၢ််� �ဆါါခီီတၢ်် �အီၣ််�� တၢ်် �ရဲၣ််��တၢ်် �
ကျဲၤၤ��ဧါါ.

မ့ၢ်် � �.
မ့ၢ််� �နဖိိ အံၤၤ� ကြၢး�း�ဝဲဲဘၣ််�ဝဲဲဒီးး� ကၠိိ�တၢ်် �
အီၣ််��လၢၢ အကလီီ မ့့တမ့ၢ််� � တၢ်် �မၤၤ
စှၤၤ�လီၤၤ�အဘူးး�အလဲဲဧါါ မ့့တမ့ၢ််� � လဲၤၤ�
ထီၣ််��ကၠိ�လၢၢအပၣ််
ိ
�ဃုာ််�� မၤၤသကိးး�
တၢ်် �ဖဲဲ ပှၤၤ�တဝၢၢတၢ်် �ဟ့ၣ််��မၤၤစၢၤ�ၤအ
တၢ်် �ကြၢး�း�တၢ်် �ဘၣ််� (CEP) ဧါါ.

တမ့ၢ်် � �ဘၣ််�

လၢၢဘူၣ််��တဂ့ၤၤ�တီၢ််� �တ
ဘၣ််�အပူၤၤ�န့ၣ်��်, နဖိိ အံၤၤ�
တကြၢး�း�ဝဲဲဒီးး� P-EBT ဖဲဲ
2020-2021 ကၠိိ�တၢ်် �သိၣ််��
လိိနံၣ်��်ဘၣ််�. ဝံံသးးစူၤၤ�နုာ်�် �
လီၤၤ�ကွၢ််� �ဖဲဲ jobs.utah.gov
လၢၢဂံၢ််� �ခီၣ််��ထံးး�တၢ်် �မၤၤစၢၤ�ၤ
လၢၢတၢ်် �ဒိးး�န့ၢ််� �အီၤၤ �သ့့ မ့့တ
မ့ၢ််� � ကိးး� 211 ဖဲဲနဟံၣ််��ဖိိဃီီ
ဖိိ လိၣ််��ဘၣ််� တၢ်် �အီၣ််��တၢ်် �
အီီအတၢ်် �မၤၤစၢၤ�ၤ သတုၢ််� �
ကလာ််� တက့ၢ််� �.

တၢ်် �မၤၤစၢၤ�ၤသ့ၣ်�
် �တဖၣ််�အံၤၤ� တၢ်် �
ဆၢၢတဲာ််��ဝဲဲ ခီီဖျိိ � မ့ၢ််� �ကၠိိ�ဖိိအံၤၤ� တ
ဒိး�း န့ၢ််� �ဘၣ််�တၢ်် �အီၣ််��တၢ်် �အီီ မ့ၢ််� �လၢၢ
တၢ်် �သိၣ််��လိလၢၢလီၢ််�
ိ
�ယံၤၤ�အဃိိဧါါ
န့ၣ်��်လီၤ �ၤ . ဖဲဲကၠိ�ဖိ
ိ ိလဲၤၤ�ထီၣ််��ကၠိ�လၢၢနီၢ််�
ိ
�
ကစၢ်် � ဒီးး�ဒိး�း န့ၢ််� �ဘၣ််� တၢ်် �အီၣ််��တၢ်် �
အီီအခါါန့ၣ်��်, ကၠိိ�ဖိိသ့ၣ်�
် �တဖၣ််�အံၤၤ�
တကြၢး�း�ဝဲဲဘၣ််�ဝဲဲဒီးး� P-EBT ဘၣ််�.

တမ့ၢ်် � �ဘၣ််�

လၢၢကၠိိ�တၢ်် �သိၣ််��လိိနံၣ်��်အံၤၤ �န့ၣ်��်, Utah
ကၠိိ�ခဲဲလၢာ််�� အံၤၤ� ဟ့ၣ််��
မ့ၢ်.လီၤၤ�တၢ်် �အီၣ််��တၢ်် �
အီီဆူူ ဟံၣ််��ဖိိဃီီဖိိအအိၣ်် �� လၢၢတ
အိၣ််��ဒီးး�တၢ်် �လၢၣ််��ဘူၣ််��လၢာ််�� စ့ၤၤ�န့ၣ်��်
လီၤၤ�. တၢ်် �အံၤၤ �အခီီပညီီတမ့ၢ််� �ဝဲဲလၢၢ
ကၠိိ�ဖိိခဲဲလၢာ််�� အံၤၤ� ကြၢး�း�ဝဲဲဘၣ််�ဝဲဲ ဒီးး�
P-EBT တဘျီီ�ဃီီဘၣ််�. တၢ်် �အံၤၤ �န့ၣ်��်
မ့ၢ််� �တၢ်် �ရဲဲတၢ်် �ကျဲၤၤ�� လီၤၤ�လီၤၤ�ဆီီဆီီ တ
ဖၣၣန့ၣ်��်လီၤၤ�.

မ့ၢ်် � �.

မ့ၢ်် � �

နပှၤၤ �ကၠိိ�ဖိိအံၤၤ� ဆဲးး�လီၤၤ�မံၤၤ�
ဖဲဲ တၢ်် �မၤၤလိိလၢၢအ့့ထၢၣ််��နဲး�း မ့့
တမ့ၢ််� � လၢၢတၢ်် �လီၢ််� �ယံၤၤ�ဧါါ.

တမ့ၢ်် � �ဘၣ််�
တၢ်် �မၤၤစၢၤ�ၤသ့ၣ််��တဖၣ််�အံၤၤ� တၢ်် �ဆၢၢတဲာ််�� ဝဲဲ
ခီီဖျိိ � မ့ၢ််� �ကၠိိ�ဖိိအံၤၤ� တဒိးး�န့ၢ််� �ဘၣ််�တၢ်် �အီၣ််��
တၢ်် �အီီ ဖဲဲအလဲၤၤ�ထီၣ််��ကၠိ�လၢၢ
ိ
အနီၢ််� �ကစၢ်် �
အခါါ န့ၣ်��်လီၤၤ�. ဖဲဲကၠိ�ဖိ
ိ ိ လဲၤၤ�ထီၣ််��ကၠိ�လၢၢနီၢ််�
ိ
�
ကစၢ်် � ဒီးး�ဒိးး�န့ၢ််� �ဘၣ််� တၢ်် �အီၣ််��တၢ်် �အီီအခါါ
န့ၣ်��်, ကၠိိ�ဖိိသ့ၣ််��တဖၣ််�အံၤၤ� တကြၢး�း�ဝဲဲဘၣ််�ဝဲဲ
ဒီးး� P-EBT ဘၣ််�.

မ့ၢ်.
မ့ၢ််� �နဖိိ အံၤၤ�လဲၤၤ�ထီၣ််��ကၠိ� ိ
လၢၢအနီၢ််� �ကစၢ်် �ဧါါ.

