
· ការទូទាត់្រ�ក់ P-EBT នឹងមានេ�ៃថ�ទី 25 ែខឧសភា (អវត�មានក�ងុែខក��  2021 - ែខេមសា 
ឆា�  ំ2022) ៃថ�ទី 25 ែខមិថុនា (អវត�មានក�ងុែខឧសភា) និងៃថ�ទី 25 ែខកក�ដា 
(អវត�មានក�ងុែខមិថុនា)។

· ្របសិនេបីអ�កធា� ប់�នទទួល P-EBT ពីមុន សូមពិនិត្យេមីលកាត DTA EBT ឬ P-EBT ែដល
អ�កមានរចួេហីយ!

· ្រត�វការកាត DTA EBT ថ�ីែមនេទ? េស�ីសំុេ�េលី DTA Connect ទូរស័ព�េ� 
877-382-2363 ឬេ�ការ�យាល័យ DTA

· ្រត�វការកាត P-EBT ថ�ីែមនេទ? ចូលេ� DTAConnect.com/pebt ឬទូរស័ព�េ� 
877-382-2363 េហីយចុចេលខ 7

· ្របសិនេបីអ�កថ�ីេលី P-EBT៖ សូមពិនិត្យ្របអប់សំបុ្រតរបស់អ�ក ស្រមាប់កាត P-EBT 
ឬ្របសិនេបីអ�កទទួល�នអត�្របេយាជន៍ DTA សូមពិនិត្យេមីលកាត DTA EBT របស់អ�ក។

P-EBT

1234  5601  2345 6789
MA Cardholder

MASSACHUSETTS

MAp-EBT.org • លេខជំនួយ DTA 877-382-2363 (ចុច “7”)

ទទួលបានប្រាក់អាហារប្រចាំខែកាន់តែច្រើនជាមួយ SNAP - រហូតដល់ $835 
សម្រាប់គ្រួសារមានគ្នា 4 នាក់! អ្នកអាចទទួលបាន P-EBT & SNAP ក្នុងពេល

តែមួយ MAp-EBT.org/SNAP

KEYLINE IS F.P.O.

Misuse of this EBT card is unlawful. To report fr
aud visit w

ww.usda.gov/oig/hotline.htm 

or call 1-800-424-9121. If f
ound return to Iowa Departm

ent of Human Services. For 

inquiries concerning your account please call th
e 24 hour customer service number 

or visit w
ww.connectebt.com. 

The USDA is an equal opportunity provider and employer.

NO SIGNATURE PAD

DO NOT WRITE YOUR PIN ON THIS CARD

Customer Service

1-888-979-9939P-EBT

1234 5601  2345  6789
MA Cardholder

MASSACHUSETTS

មូ លនិធិ����រស���ប់ជំងឺ��ត��ត EBT (P-EBT) ស���ប់ឆ� ំសិក� 2021-2022

េតីខ�ុំអាចទទួល P-EBT ឬេទ? អ�កនឹងទទួល�ន P-EBT ្របសិនេបីសិស្សរបស់អ�ក៖
· �នទទួល P-EBT កាលពីមុន
· មានលក�ណៈ្រគប់្រគាន់ស្រមាប់អាហារឥតគិតៃថ�ឬប��ុះតៃម� េ្រកាមកម�វ �ធីអាហារ
ៃថ�្រតង់របស់សាលាជាតិ (NSLP) ឬ

· េ�សាលាេរ�នែដលមានអាហារសាលាេដាយឥតគិតៃថ� ស្រមាប់សិស្សទាងំអស់ 
(សិទ�ិទទួល�នសហគមន៍-CEP)*, និង

· ខកខានសាលាេដាយសារេហតុផលទាក់ទងនឹង COVID។ ឧទាហរណ៍រមួមាន៖
· សិស្ស មាន ជំងឺ COVID ្រត�វ ដាក់ ឱ្យ េ� ដាច់ េដាយ ែឡក ឬ មិន

 �ន ចូល េរ�ន េដាយ សារ មាន េរាគ ស��  ដូច ជា COVID និង
/ឬ កំពុង រង់ចា ំការ េធ�ី េតស� អវ�ជ�មាន

· សាលារបស់សិស្ស្រត�វ�នបិទជាបេណា� ះអាសន� ស្រមាប់េរ�នពីចមា� យ

មិនមានព័ត៌មានសុខភាពសមា� ត់អំពីអវត�មានែដលទាក់ទងនឹង COVID ្រត�វ�នែចករ�ែលកជាមួយរដ� ស្រមាប់សិទ�ិទទួល P-EBT េទ

*ឥឡូវេនះ សិស្សទាងំអស់ទទួល�នអាហារេ�សាលាេដាយឥតគិតៃថ� េដាយសារវ�ន័យ COVID ពិេសស។ សូមចូលេ� MAp-EBT.org ស្រមាប់ប��ី
សាលា CEP ។ ទំនាក់ទំនងសាលារបស់អ�ក េដីម្បដីាក់ពាក្យសំុ NSLP ្របសិនេបីអ�កមិន�នទទួល P-EBT ពីមុន និងសាលារបស់អ�កមិនែមនជា CEP េទ។

េតីខ�ុំអាចទទួល�នបុ៉នា� ន? អា្រស័យថាេតីសិស្ស�នេ�េ្រ�សាលាបុ៉នា� នៃថ� េដាយសារេហតុផលទាក់ទងនឹង COVID៖

អវត�មាន 1-5 = $21/ែខ អវត�មាន 6-15 = $71/ែខ អវត�មាន16+ = $128/ែខ

េតីខ�ុំនឹងទទួល�ន្រ�ក់េដាយ
រេប�បណា

និងេ�េពលណា?

ការេ្របី្រ�ស់ P-EBT & SNAP មិនប៉ះពាល់ដល់អ�ក ឬសា� នភាពអេនា� ្របេវសន៍របស់កូនអ�កេទ។
វាមានសុវត�ិភាពក�ងុការទទួល�នអត�្របេយាជន៍ទាងំេនះ។ P-EBT រដូវេ��  នឹងមកដល់។ សូមរក�កាតរបស់អ�ក។


