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SNAP
ျဖည္႕စြက္ အာဟာရ ေထာက္ပံ႕အစီအစဥ္(SNAP သုိ႕မဟုတ္ အစားအစာ ေထာက္ပံ႕ျခင္း) 

ေကာင္းမြန္စြာအသုံးခ်နိုင္ေရးအက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

Utah မွ ႀကိဳဆုိပါသည္။ 

ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားသည္ အေရးႀကီးျပီး သင္၏ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္း အသစ္မွာ ေအာင္ျမင္ ေသာ ေျပာ
င္းလဲလုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ေပၚေစရန္ ကူညီေထာက္ပံ႕ေပးမည္ျဖစ္သည္။ 

ေကာင္းမြန္ေသာ အာဟာရ ကုိ စားသုံးျခင္းသည္ သင္၏ အိမ္သစ္မွာ သင္နဲ႕သင္႕မိသားစု ေအာင္ျမင္ေစဖို႕ အ
တြက္ အေရးႀကီးဆုံးအခ်က္မ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ သင္႕ကုိ SNAP လွ်ပ္စစ္အက်ိဳးအျမတ္ကူးေျပာင္း 
ကဒ္(EBT) ကုိေပးအပ္မည္ျဖစ္ျပီး ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဘယ္လုိသုံးရ မယ္ဆုိတာကုိ သိနားလည္ဖို႕ အေရးႀကီးပါ 
သည္။ SNAP အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကုိ အခြန္အခေပးေဆာင္သူ မ်ားက အကူအညီလုိအပ္ေနေသာ မိသားစုမ်ား 
အစားအစာမျပတ္လပ္ေစရန္ ကူညီေထာက္ပံ႕ရန္အတြက္ ေပးေဆာင္ပါသည္။ 

သင္၏ SNAP ကဒ္ကုိ သင္ႏွင္႕သင္႕မိသားစုအတြက္ အစားအစာဝယ္ရန္အတြက္သာ အသုံးျပဳနိုင္ပါသည္။ 

သင္၏ SNAP ကဒ္ ေပ်ာက္ဆုံးလွ်င္၊ အခိုးခံရလွ်င္၊ သင္႕ထံမွယူေဆာင္သြားျပီး ျပန္မေပးလွ်င္ မျဖစ္မေန သတ
င္းပို႕ပါ။ 

သင္၏ SNAP ကဒ္ သုိ႕မဟုတ္ သင္၏ ကဒ္မွ ကုိယ္ပိုင္နံပါတ္(PIN)ကုိ ဘယ္သူ႕ကုိမွ မေပးပါႏွင္႕။ ဤအျပဳအမူ
သည္ ဥပေဒအရ အေရးယူနုိင္ပါသည္။ 

SNAP အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကုိ သင္႕မိသားစုအတြက္ အစားအစားဝယ္ယူျခင္းမွလြဲျပီး အျခားဘယ္အတြက္မွ အ
သုံးမျပဳပါႏွင္႕။ သင္သည္ ဤသုိ႕ျပဳမူျပီး အဖမ္းခံရလွ်င္ ဒုကၡသည္စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ခံရျခင္း၊ သင္႕မိသားစုကုိ ေ
ကြ်းေမြးရန္ SNAP အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကုိ ဖယ္ရွားခံရျခင္းႏွင္႕ ေထာင္က်ျခင္းမ်ားပင္ ျဖစ္  ေပၚနိုင္ပါသည္။ 

သင္၏ SNAP ကဒ္ကုိ ေငြေႀကး၊ အစားအစာမဟုတ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား သုိ႕မဟုတ္ အစားအစားမဟုတ္ေသာ အျ
ခားအရာမ်ားႏွင္႕ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္လွ်င္ 

• စံုစမ္းစစ္ေဆးခံရျခင္း 

• SNAP အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ဆုံးရႈံးျခင္း 

• ဒုကၡသည္စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ခံရျခင္း 

• ေထာင္က်ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚနုိင္ပါသည္ 

ဤအခ်က္ကုိ မျဖစ္မေန အေလးအနက္ထားလုိက္နာပါ။ 

SNAP အက်ိဳးအျမတ္မ်ား လက္ခံရရွိေသာအခါတြင္ ရရွိေသာ မည္သည္႕ဝင္ေငြကုိမဆုိ Workforce Services 
ကုိ သတင္းပို႕ရပါမည္။ ဤသုိ႕မျပဳလုပ္လွ်င္ စံုစမ္းစစ္ေဆးခံရျခင္း၊ SNAP အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ဆုံးရံႈးျခင္း၊ ဒုကၡ
သည္စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ခံရျခင္းႏွင္႕ ေထာင္က်ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚနိုင္ပါသည္။ 

ျဖည္႕စြက္ အာဟာရ ေထာက္ပံ႕အစီအစဥ္(SNAP သုိ႕မဟုတ္ အစားအစာ ေထာက္ပံ႕ျခင္း) 
ေကာင္းမြန္စြာအသုံးခ်နိုင္ေရးအက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

Utah မွ ႀကိဳဆုိပါသည္။ 

ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားသည္ အေရးႀကီးျပီး သင္၏ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္း အသစ္မွာ ေအာင္ျမင္ ေသာ ေျပာ
င္းလဲလုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ေပၚေစရန္ ကူညီေထာက္ပံ႕ေပးမည္ျဖစ္သည္။ 

ေကာင္းမြန္ေသာ အာဟာရ ကုိ စားသုံးျခင္းသည္ သင္၏ အိမ္သစ္မွာ သင္နဲ႕သင္႕မိသားစု ေအာင္ျမင္ေစဖို႕ အ
တြက္ အေရးႀကီးဆုံးအခ်က္မ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ သင္႕ကုိ SNAP လွ်ပ္စစ္အက်ိဳးအျမတ္ကူးေျပာင္း 
ကဒ္(EBT) ကုိေပးအပ္မည္ျဖစ္ျပီး ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဘယ္လုိသုံးရ မယ္ဆုိတာကုိ သိနားလည္ဖို႕ အေရးႀကီးပါ 
သည္။ SNAP အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကုိ အခြန္အခေပးေဆာင္သူ မ်ားက အကူအညီလုိအပ္ေနေသာ မိသားစုမ်ား 
အစားအစာမျပတ္လပ္ေစရန္ ကူညီေထာက္ပံ႕ရန္အတြက္ ေပးေဆာင္ပါသည္။ 

သင္၏ SNAP ကဒ္ကုိ သင္ႏွင္႕သင္႕မိသားစုအတြက္ အစားအစာဝယ္ရန္အတြက္သာ အသုံးျပဳနိုင္ပါသည္။ 

သင္၏ SNAP ကဒ္ ေပ်ာက္ဆုံးလွ်င္၊ အခိုးခံရလွ်င္၊ သင္႕ထံမွယူေဆာင္သြားျပီး ျပန္မေပးလွ်င္ မျဖစ္မေန သတ
င္းပို႕ပါ။ 

သင္၏ SNAP ကဒ္ သုိ႕မဟုတ္ သင္၏ ကဒ္မွ ကုိယ္ပိုင္နံပါတ္(PIN)ကုိ ဘယ္သူ႕ကုိမွ မေပးပါႏွင္႕။ ဤအျပဳအမူ
သည္ ဥပေဒအရ အေရးယူနုိင္ပါသည္။ 

SNAP အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကုိ သင္႕မိသားစုအတြက္ အစားအစားဝယ္ယူျခင္းမွလြဲျပီး အျခားဘယ္အတြက္မွ အ
သုံးမျပဳပါႏွင္႕။ သင္သည္ ဤသုိ႕ျပဳမူျပီး အဖမ္းခံရလွ်င္ ဒုကၡသည္စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ခံရျခင္း၊ သင္႕မိသားစုကုိ ေ
ကြ်းေမြးရန္ SNAP အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကုိ ဖယ္ရွားခံရျခင္းႏွင္႕ ေထာင္က်ျခင္းမ်ားပင္ ျဖစ္  ေပၚနိုင္ပါသည္။ 

သင္၏ SNAP ကဒ္ကုိ ေငြေႀကး၊ အစားအစာမဟုတ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား သုိ႕မဟုတ္ အစားအစားမဟုတ္ေသာ အျ
ခားအရာမ်ားႏွင္႕ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္လွ်င္ 

• စံုစမ္းစစ္ေဆးခံရျခင္း 

• SNAP အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ဆုံးရႈံးျခင္း 

• ဒုကၡသည္စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ခံရျခင္း 

• ေထာင္က်ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚနုိင္ပါသည္ 

ဤအခ်က္ကုိ မျဖစ္မေန အေလးအနက္ထားလုိက္နာပါ။ 

SNAP အက်ိဳးအျမတ္မ်ား လက္ခံရရွိေသာအခါတြင္ ရရွိေသာ မည္သည္႕ဝင္ေငြကုိမဆုိ Workforce Services 
ကုိ သတင္းပို႕ရပါမည္။ ဤသုိ႕မျပဳလုပ္လွ်င္ စံုစမ္းစစ္ေဆးခံရျခင္း၊ SNAP အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ဆုံးရံႈးျခင္း၊ ဒုကၡ
သည္စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ခံရျခင္းႏွင္႕ ေထာင္က်ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚနိုင္ပါသည္။ 

ေကာင္းမြန္ေသာ အာဟာရ ကို စားသံုးျခင္းသည ္သင္၏ 
အိမ္သစ္မွာ သင္နဲ႕သင္႕မိသားစ ုေအာင္ျမင္ေစဖို႕ အ တြက္ 
အေရးႀကီးဆံုးအခ်က္မ်ားထဲမ ွတစ္ခုျဖစ္သည္။ သင္႕ကိ ုSNAP 
လွ်ပ္စစ္အက် ိဳးအျမတ္ကူးေျပာင္း ကဒ(္EBT) 
ကိုေပးအပ္မည္ျဖစ္ျပီး ဘယ္အခ်နိ္မွာ ဘယ္လိုသံုးရ 
မယ္ဆိုတာကိ ုသိနားလည္ဖို႕ အေရးႀကီးပါ သည္။ SNAP 
အက် ိဳးအျမတ္မ်ားကိ ုအခြန္အခေပးေဆာင္သ ူမ်ားက 
အကူအညီလိုအပ္ေနေသာ မိသားစုမ်ား 
အစားအစာမျပတ္လပ္ေစရန ္ကူညီေထာက္ပံ႕ရန္အတြက ္ေ
ပးေဆာင္ပါသည္။ 

သင္၏ SNAP ကဒ္ကိ ုသင္ႏွင္႕သင္႕မိသားစုအတြက ္
အစားအစာဝယ္ရန္အတြက္သာ အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။ 

သင္၏ SNAP ကဒ္ ေပ်ာက္ဆံုးလွ်င္၊ အခိုးခံရလွ်င္၊ 
သင္႕ထံမွယူေဆာင္သြားျပီး ျပန္မေပးလွ်င ္မျဖစ္မေန သတ 
င္းပို႕ပါ။ 

သင္၏ SNAP ကဒ္ သို႕မဟုတ ္သင္၏ ကဒ္မွ 
ကိုယ္ပိုင္နံပါတ(္PIN)ကို ဘယ္သူ႕ကိုမ ွမေပးပါႏွင္႕။ ဤအျပဳအမ ူ
သည ္ဥပေဒအရ အေရးယူနုိင္ပါသည္။ 

SNAP အက် ိဳးအျမတ္မ်ားကိ ုသင္႕မိသားစုအတြက ္
အစားအစားဝယ္ယူျခင္းမွလြ ဲျပီး အျခားဘယ္အတြက္မ ွအ 
သံုးမျပဳပါႏွင္႕။ သင္သည ္ဤသို႕ျပဳမူျပီး အဖမ္းခံရလွ်င ္
ဒုကၡသည္စာရင္းမ ွပယ္ဖ်က္ခံရျခင္း၊ သင္႕မိသားစုကိ ုေ 
ကြ်းေမြးရန ္SNAP အက် ိဳးအျမတ္မ်ားကုိ ဖယ္ရွားခံရျခင္းႏွင္႕ ေ
ထာင္က်ျခင္းမ်ားပင ္ျဖစ ္ ေပၚနိုင္ပါသည္။ 

သင္၏ SNAP ကဒ္ကိ ုေငြေႀကး၊ အစားအစာမဟုတ္ေသာ 
ပစၥည္းမ်ား သို႕မဟုတ ္အစားအစားမဟုတ္ေသာ အျ 
ခားအရာမ်ားႏွင္႕ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္လွ်င ္

• စံုစမ္းစစ္ေဆးခံရျခင္း

• SNAP အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ဆုံးရႈံးျခင္း

• ဒုကၡသည္စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ခံရျခင္း

• ေထာင္က်ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚနုိင္ပါသည္

ေကာင္းမြန္ေသာ အာဟာရ ကို စားသံုးျခင္းသည ္သင္၏ 
အိမ္သစ္မွာ သင္နဲ႕သင္႕မိသားစ ုေအာင္ျမင္ေစဖို႕ အ တြက္ 
အေရးႀကီးဆံုးအခ်က္မ်ားထဲမ ွတစ္ခုျဖစ္သည္။ သင္႕ကိ ုSNAP 
လွ်ပ္စစ္အက် ိဳးအျမတ္ကူးေျပာင္း ကဒ(္EBT) 
ကိုေပးအပ္မည္ျဖစ္ျပီး ဘယ္အခ်နိ္မွာ ဘယ္လိုသံုးရ 
မယ္ဆိုတာကိ ုသိနားလည္ဖို႕ အေရးႀကီးပါ သည္။ SNAP 
အက် ိဳးအျမတ္မ်ားကိ ုအခြန္အခေပးေဆာင္သ ူမ်ားက 
အကူအညီလိုအပ္ေနေသာ မိသားစုမ်ား 
အစားအစာမျပတ္လပ္ေစရန ္ကူညီေထာက္ပံ႕ရန္အတြက ္ေ
ပးေဆာင္ပါသည္။ 

သင္၏ SNAP ကဒ္ကိ ုသင္ႏွင္႕သင္႕မိသားစုအတြက ္
အစားအစာဝယ္ရန္အတြက္သာ အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။ 

သင္၏ SNAP ကဒ္ ေပ်ာက္ဆံုးလွ်င္၊ အခိုးခံရလွ်င္၊ 
သင္႕ထံမွယူေဆာင္သြားျပီး ျပန္မေပးလွ်င ္မျဖစ္မေန သတ 
င္းပို႕ပါ။ 

သင္၏ SNAP ကဒ္ သို႕မဟုတ ္သင္၏ ကဒ္မွ 
ကိုယ္ပိုင္နံပါတ(္PIN)ကို ဘယ္သူ႕ကိုမ ွမေပးပါႏွင္႕။ ဤအျပဳအမ ူ
သည ္ဥပေဒအရ အေရးယူနုိင္ပါသည္။ 

SNAP အက် ိဳးအျမတ္မ်ားကိ ုသင္႕မိသားစုအတြက ္
အစားအစားဝယ္ယူျခင္းမွလြ ဲျပီး အျခားဘယ္အတြက္မ ွအ 
သံုးမျပဳပါႏွင္႕။ သင္သည ္ဤသို႕ျပဳမူျပီး အဖမ္းခံရလွ်င ္
ဒုကၡသည္စာရင္းမ ွပယ္ဖ်က္ခံရျခင္း၊ သင္႕မိသားစုကိ ုေ 
ကြ်းေမြးရန ္SNAP အက် ိဳးအျမတ္မ်ားကိ ုဖယ္ရွားခံရျခင္းႏွင္႕ ေ
ထာင္က်ျခင္းမ်ားပင ္ျဖစ ္ ေပၚနိုင္ပါသည္။ 

သင္၏ SNAP ကဒ္ကိ ုေငြေႀကး၊ အစားအစာမဟုတ္ေသာ 
ပစၥည္းမ်ား သို႕မဟုတ ္အစားအစားမဟုတ္ေသာ အျ 
ခားအရာမ်ားႏွင္႕ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္လွ်င ္

• စံုစမ္းစစ္ေဆးခံရျခင္း

• SNAP အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ဆုံးရႈံးျခင္း

• ဒုကၡသည္စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ခံရျခင္း

• ေထာင္က်ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚနုိင္ပါသည္

ေကာင္းမြန္ေသာ အာဟာရ ကို စားသံုးျခင္းသည ္
သင္၏ အိမ္သစ္မွာ သင္နဲ႕သင္႕မိသားစ ုေ
အာင္ျမင္ေစဖို႕ အ တြက ္
အေရးႀကီးဆံုးအခ်က္မ်ားထဲမ ွတစ္ခုျဖစ္သည္။ 
သင္႕ကိ ုSNAP လွ်ပ္စစ္အက် ိဳးအျမတ္ကူးေျပာင္း 
ကဒ(္EBT) ကိုေပးအပ္မည္ျဖစ္ျပီး ဘယ္အခ်နိ္မွာ 
ဘယ္လိုသံုးရ မယ္ဆိုတာကိ ုသိနားလည္ဖို႕ 
အေရးႀကီးပါ သည္။ SNAP အက် ိဳးအျမတ္မ်ားကိ ု
အခြန္အခေပးေဆာင္သ ူမ်ားက 
အကူအညီလိုအပ္ေနေသာ မိသားစုမ်ား 
အစားအစာမျပတ္လပ္ေစရန ္
ကူညီေထာက္ပံ႕ရန္အတြက ္ေပးေဆာင္ပါသည္။ 

သင္၏ SNAP ကဒ္ကိ ုသင္ႏွင္႕သင္႕မိသားစုအတြက ္
အစားအစာဝယ္ရန္အတြက္သာ အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။ 

သင္၏ SNAP ကဒ္ ေပ်ာက္ဆံုးလွ်င္၊ အခိုးခံရလွ်င္၊ 
သင္႕ထံမွယူေဆာင္သြားျပီး ျပန္မေပးလွ်င ္မျဖစ္မေန 
သတ င္းပို႕ပါ။ 

သင္၏ SNAP ကဒ္ သို႕မဟုတ ္သင္၏ ကဒ္မွ 
ကိုယ္ပိုင္နံပါတ(္PIN)ကို ဘယ္သူ႕ကိုမ ွမေပးပါႏွင္႕။ 
ဤအျပဳအမ ူသည ္ဥပေဒအရ အေရးယူနုိင္ပါသည္။ 

SNAP အက် ိဳးအျမတ္မ်ားကိ ုသင္႕မိသားစုအတြက ္
အစားအစားဝယ္ယူျခင္းမွလြ ဲျပီး အျခားဘယ္အတြက္မ ွ
အ သံုးမျပဳပါႏွင္႕။ သင္သည ္ဤသို႕ျပဳမူျပီး 
အဖမ္းခံရလွ်င ္ဒုကၡသည္စာရင္းမ ွပယ္ဖ်က္ခံရျခင္း၊ 
သင္႕မိသားစုကိ ုေ ကြ်းေမြးရန ္SNAP 
အက် ိဳးအျမတ္မ်ားကိ ုဖယ္ရွားခံရျခင္းႏွင္႕ ေ
ထာင္က်ျခင္းမ်ားပင ္ျဖစ ္ ေပၚနိုင္ပါသည္။ 

သင္၏ SNAP ကဒ္ကိ ုေငြေႀကး၊ 
အစားအစာမဟုတ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား သို႕မဟုတ ္
အစားအစားမဟုတ္ေသာ အျ ခားအရာမ်ားႏွင္႕ 
အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္လွ်င ္

• စံုစမ္းစစ္ေဆးခံရျခင္း

• SNAP အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ဆုံးရႈံးျခင္း

• ဒုကၡသည္စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ခံရျခင္း

• ေထာင္က်ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚနုိင္ပါသည္

ေကာင္းမြန္ေသာ အာဟာရ ကို စားသံုးျခင္းသည ္
သင္၏ အိမ္သစ္မွာ သင္နဲ႕သင္႕မိသားစ ုေ
အာင္ျမင္ေစဖို႕ အ တြက ္
အေရးႀကီးဆံုးအခ်က္မ်ားထဲမ ွတစ္ခုျဖစ္သည္။ 
သင္႕ကိ ုSNAP လွ်ပ္စစ္အက် ိဳးအျမတ္ကူးေျပာင္း 
ကဒ(္EBT) ကိုေပးအပ္မည္ျဖစ္ျပီး ဘယ္အခ်နိ္မွာ 
ဘယ္လိုသံုးရ မယ္ဆိုတာကိ ုသိနားလည္ဖို႕ 
အေရးႀကီးပါ သည္။ SNAP အက် ိဳးအျမတ္မ်ားကိ ု
အခြန္အခေပးေဆာင္သ ူမ်ားက 
အကူအညီလိုအပ္ေနေသာ မိသားစုမ်ား 
အစားအစာမျပတ္လပ္ေစရန ္
ကူညီေထာက္ပံ႕ရန္အတြက ္ေပးေဆာင္ပါသည္။ 

သင္၏ SNAP ကဒ္ကိ ုသင္ႏွင္႕သင္႕မိသားစုအတြက ္
အစားအစာဝယ္ရန္အတြက္သာ အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။ 

သင္၏ SNAP ကဒ္ ေပ်ာက္ဆံုးလွ်င္၊ အခိုးခံရလွ်င္၊ 
သင္႕ထံမွယူေဆာင္သြားျပီး ျပန္မေပးလွ်င ္မျဖစ္မေန 
သတ င္းပို႕ပါ။ 

သင္၏ SNAP ကဒ္ သို႕မဟုတ ္သင္၏ ကဒ္မွ 
ကိုယ္ပိုင္နံပါတ(္PIN)ကို ဘယ္သူ႕ကိုမ ွမေပးပါႏွင္႕။ 
ဤအျပဳအမ ူသည ္ဥပေဒအရ အေရးယူနုိင္ပါသည္။ 

SNAP အက် ိဳးအျမတ္မ်ားကိ ုသင္႕မိသားစုအတြက ္
အစားအစားဝယ္ယူျခင္းမွလြ ဲျပီး အျခားဘယ္အတြက္မ ွ
အ သံုးမျပဳပါႏွင္႕။ သင္သည ္ဤသို႕ျပဳမူျပီး 
အဖမ္းခံရလွ်င ္ဒုကၡသည္စာရင္းမ ွပယ္ဖ်က္ခံရျခင္း၊ 
သင္႕မိသားစုကိ ုေ ကြ်းေမြးရန ္SNAP 
အက် ိဳးအျမတ္မ်ားကိ ုဖယ္ရွားခံရျခင္းႏွင္႕ ေ
ထာင္က်ျခင္းမ်ားပင ္ျဖစ ္ ေပၚနိုင္ပါသည္။ 

သင္၏ SNAP ကဒ္ကိ ုေငြေႀကး၊ 
အစားအစာမဟုတ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား သို႕မဟုတ ္
အစားအစားမဟုတ္ေသာ အျ ခားအရာမ်ားႏွင္႕ 
အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္လွ်င ္

• စံုစမ္းစစ္ေဆးခံရျခင္း

• SNAP အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ဆုံးရႈံးျခင္း

• ဒုကၡသည္စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ခံရျခင္း

• ေထာင္က်ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚနုိင္ပါသည္


