
កម្ម វធីិ P-EBT & SUMMER P-EBT នៅរដ្ឋ 

MAINE សម្រាប់ម្ររួសារ 
 
 

កម្ម វធិីននេះរមួ្មានទាំងធនធានដូចខាងនរោម្៖ 

 
ព័តម៌ានសនងេបអាំពកីម្ម វធិ ីP-EBT នៅរដឋ Maine 

ឯកសារនោងរហ័សអាំពសីិទ្ធិទ្ទួ្លបានកម្ម វធិ ីP-EBT & Summer P-EBT នៅរដឋ Maine 

របាាំចាំណុចដដលរតូវដឹងអាំពកីម្ម វធិ ីP-EBT & Summer P-EBT នៅរដឋ Maine   

សាំណួរដដលសួរញឹកញាប ់

 
 
 
 
 

ព័ត៌ានសនខេបអំពីកម្ម វធិី P-EBT នៅរដ្ឋ Maine 
 

កម្ម វធិ ីP-EBT & Summer P-EBT 101 

 កម្ម វធិ ីP-EBT និង Summer P-EBT ជួយរកមុ្ររួសារឱ្យទិ្ញម្ហ បូអាហារដដលររួសារនោក

អនកចងប់ានខណៈនពលសាោនរៀនរតូវបានបិទ្ទា រ។ 

កម្ម វធិីទ ាំងពីរននេះរឺជាកម្ម វធិីរសនដៀងគ្នន ដដលផ្តល់ជូនកមុារដដលដលអ់ាយុចូលនរៀន 

និងកមុារដដលមានសិទ្ធិទ្ទួ្លបានអាយុនរោម្របាាំមួ្យឆ្ន ាំ ប ុដនតមានសិទ្ធ ិនិងលកេខណឌ ចុេះន ម្ េះខសុៗគ្នន  

(សូម្នម្ើលខាងនរោម្)។  

 ររួសារដដលមានសិទ្ធិទ្ទួ្លបានភារនរចើននងឹទ្ទួ្លបានកម្ម វធិ ីP-EBT នោយសា ័យរបវតត  ិ

ររ ឯឯររួសារខះេះនទ្ៀតនងឹរតូវបាំនពញក្កយសុាំអាហារសាោ និង/ឬចុេះន ម្ េះចូលរមួ្កម្ម វធិ ីSNAP 

 កម្ម វធិ ីP-EBT ម្ិនប េះក្លដ់ល់សាា នភាពអនតត របនវសនរ៍បសន់ោកអនកនទ្។ 

 ររួសារដដលទ្ទួ្លបានកម្ម វធិ ីP-EBT និង Summer P-EBT នៅដតអាចទ្ទួ្លបាន

អាហារនៅរដូវនតត ឥតរិតថ្លះពីសាោនរៀន និងទ្តីាំងសហរម្នត៍ត។ កម្ម វធិអីាហារនៅរដូវនតត  

និងកម្ម វធិ ីP-EBT រឺជាកម្ម វធិីោច់នោយដែកពីគ្នន ។ 

នដើម្បីរកកដនះងញាុាំអាហារនោយឥតរតិថ្លះនៅជិតនោកអនក នោកអនកអាច៖ 

o ចូលនម្ើលនរហទ្ាំព័រ www.fns.usda.gov/meals4kids 

o នផ្ញើសារនសន ើសុាំអាហាររដូវនតត នៅោន់នលខ 97779 

o ទូ្រសពទនៅនលខ 1-866-348-6479 

 របសនិនបើនោកអនកទ្ទួ្លបានកម្ម វធិ ីP-EBT និង/ឬ Summer P-EBT នោកអនកអាច

មានសិទ្ធិទ្ទួ្លបានកម្ម វធិ ីSNAP។   

o នដើម្បីដសា ងយល់ថានតើនោកអនកមានសិទ្ធិទ្ទួ្លបានដដរឬអត ់សូម្នរបើមា សុនីរតិនលខននេះ៖ 

https://www.ptla.org/maine-food-supplement-estimators។  

o ោក់ក្កយសុាំកម្ម វធិ ីSNAP តម្នរហទ្ាំព័រ៖ 

https://apps1.web.maine.gov/benefits/account/login.html  

http://www.fns.usda.gov/meals4kids
https://www.ptla.org/maine-food-supplement-estimators
https://apps1.web.maine.gov/benefits/account/login.html


ឯកសារនោងរហ័សអាំពសីិទ្ធិទ្ទួ្លបានកម្ម វធិ ីP-EBT & Summer P-EBT នៅរដឋ Maine  

 កម្ម វធិី P-EBT (ឆ្ន ំសិកា 2020-2021) កម្ម វធិ ីSUMMER P-EBT 

លកេខណ្ឌ ននសិទ្ធ ិទ្ទួ្លបាន រនបៀបច ុះន ម្ ុះ លកេខណ្ឌ ននសិទ្ធ ិទ្ទួ្លបាន រនបៀបច ុះន ម្ ុះ 
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កូនរបស់នោកអនក៖ 

 រតវូដតចុេះន ម្ េះកន ុងកម្ម វធីិ 

SNAP 

និង/ឬអាហារសាោឥតរិតថ្លះ 

ឬកន ុង

តថ្ម្ះទបនៅសាោដដលដាំនណើរ

ោរកម្ម វធីិអាហារថ្លៃរតង់ថាន ក់

ជាតិ ឬ 

 រតវូដតចុេះន ម្ េះនៅកន ុងកម្ម វធីិ

សាោ Community Eligibility 

Provision (CEP) ឬ Provision-

2 ដដលផ្តល់ជូនអាហារនពលរពឹក 

និងអាហារនពលថ្លៃរតង់នោ

យឥតរិតថ្លះជូនដល់សិសសទាំង

អស់ និខ  

 រតវូដតមិ្នមានសិទ្ធិទ្ទួ្លទន

អាហារថ្លៃរតង់នៅកន ុងសាោនរៀ

នោ ងនហាចណាស់ថ្លៃខះ េះថ្នដខ

ននេះ  

 

សាោរបស់នោកអនក៖ 

 រតវូដតដាំនណើរោរកម្ម វធីិអាហារ

ថ្លៃរតង់ថាន ក់ជាតិ និខ 

 រតវូដតបិទ្ 

ឬកាំពុងដាំនណើរោរនោយទ្ទួ្ល

សិសសមានចាំនួនកាំណត់ោ ង

នហាចណាស ់5 

ថ្លៃជាប់ៗគ្នន នៅកដនះងខះ េះកន ុង

ឆ្ន ាំសិកា 2020-2021។  

 

 

ោរចុេះន ម្ េះសរមាប់កម្ម វ ិ

ធី P-EBT នៅឆ្ន ាំសិកា 

20-21 ដដលបិទ្ថ្លៃទ្ី 1 

ដខកកកោ ឆ្ន ាំ 2021។  

 

សាា ល់៖ 

របសិននបើកូនរបស់នោក

អនកបាំនពញបានតម្លកេ

ខណឌ ថ្នោរទ្ទួ្លបានសិទ្ធិ 

និខ 

រតវូបានចុេះន ម្ េះកន ុងដខចុ

ងនរោយរបស់សាោ 

ពួកនរ

អាចមានសិទ្ធិទ្ទួ្លបានក

ម្ម វធីិ Summer P-EBT។   

 

កូនរបស់នោកអនក៖ 

 រតវូដតចុេះន ម្ េះកន ុងកម្ម វធីិ 

SNAP 

និង/ឬអាហារសាោឥតរិត

ថ្លះ ឬកន ុង

តថ្ម្ះទបនៅសាោដដលដាំ

នណើរោរកម្ម វធីិអាហារថ្លៃរត

ង់ថាន ក់ជាតិ ឬ 

 រតវូដតចុេះន ម្ េះនៅកន ុងកម្មរវ ិ

ធីសាោ Community 

Eligibility Provision (CEP) 
ឬ Provision-2 

ដដលផ្តល់ជូនអាហារនពលរពឹ

ក និងអាហារនពលថ្លៃរតង់

នោ

យឥតរិតថ្លះជូនដល់សិសស

ទាំងអស់ និខ  

 រតវូដតចុេះន ម្ េះកន ុងដខចុង

នរោយរបស់សាោ 

 

សាោរបស់នោកអនក៖ 

 រតវូដតដាំនណើរោរកម្ម វធីិអា

ហារថ្លៃរតង់ថាន ក់ជាតិ 

 

បាំនពញ 

និងោក់នសន ើទ្រម្ង់ដប

បបទ្នសន ើសុាំអាហារនោ

យឥតរិតថ្លះ ឬកន ុង

តថ្ម្ះទបរតឹម្ថ្លៃទ្ី  31 

ដខសីហានៅោន់សា

ោរបស់នោកអនក។ 
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កូនរបស់នោកអនក៖ 

 រតវូមានអាយុនរោម្ 6 ឆ្ន ាំ 

 រតវូដតនទ្ើបដតចុេះន ម្ េះ 

ឬចុេះន ម្ េះបចច ុបបនន នៅកន ុងកម្ម

រវធីិ SNAP  

សាោនៅកន ុងនខានធីរបស់នោកអនក៖ 

 រតវូដតដាំនណើរោរកម្ម វធីិអាហារ

ថ្លៃរតង់ថាន ក់ជាតិ និខ 

 រតវូដតបិទ្ 

ឬកាំពុងដាំនណើរោរនោយទ្ទួ្ល

សិសសមានចាំនួនកាំណត់ោ ង

នហាចណាស ់5 

ថ្លៃជាប់ៗគ្នន នៅទ្ីកដនះងខះ េះកន ុង

ឆ្ន ាំសិកា 2020-2021។  

 

ចុេះន ម្ េះកន ុងកម្ម វធីិ 

SNAP តម្រយៈបណាា ញ 

My Maine Connection ឬ 

ឬោក់ក្កយសុាំតម្ទូ្រសពទ

នោយនៅនៅោនន់លខ៖ 

1-855-797-4357 

 

 

កូនរបសន់ោកអនក៖ 

 រតវូមានអាយុនរោម្ 6 ឆ្ន ាំ 

 រតវូដតចុេះន ម្ េះបចច ុបបនន នៅ

កន ុងកម្ម វធីិ SNAP  

 

 

ចុេះន ម្ េះកន ុងកម្ម វធីិ 

SNAP 

តម្រយៈបណាា ញ My 

Maine Connection ឬ 

ឬោក់ក្កយសុាំតម្ទូ្រ

សពទនោយនៅនៅោន់

នលខ៖ 1-855-797-

4357 

 

https://apps1.web.maine.gov/benefits/account/login.html
https://apps1.web.maine.gov/benefits/account/login.html
https://apps1.web.maine.gov/benefits/account/login.html


នតើ P-EBT និខ Summer P-EBT រឺជាកម្ម វធីិអវ ី? 

P-EBT រឺជាកម្ម វធិអីាហារបូតថម្ភសហព័នធថ្មី ដដលផ្តល់អតា

របនោជន៍នររឿងឧបនភារបរនិភារបនត ិចបនត ចួសរមាប់ររួសារនដើម្បី ទ្ិញអាហារ។ កម្ម វធីិ P-EBT 

រតវូបានផ្តល់ជូនជានលើកដាំបូងនៅកន ុងឆ្ន ាំ 2020 សរមាប់រកមុ្ររួសារដដលមានកុមារដល់អាយុចូលនរៀន 

នហើយអតថ របនោជន៍រតវូបានបនត នៅឆ្ន ាំ 2021 នដើម្បីរាប់បញ្ច លូរកមុ្ររួសារខះ េះដដលមានកូនតូចៗ (អាយុចាប់ព ី 0-6 ឆ្ន ាំ) 

ផ្ងដដរ។ អតថ របនោជន៍រសនដៀងគ្នន ននេះដដលមានន ម្ េះថា Summer P-EBT នឹងរតវូ

នចញនៅដខកញ្ញា ជូនកុមារដដលមានសិទ្ធិទ្ទួ្លបានទាំងអស់នៅកន ុងរដឋ  Maine។   

នតើកម្ម វធីិ P-EBT និខ Summer P-EBT ទ្ទួ្លបានអតថម្របនោជន៍ប  ន្មម ន? 

កុមារដដលមានសិទ្ធិទ្ទួ្លបានមាន ក់ៗទ្ទួ្លបាន $6.82 កន ុងមួ្យថ្លៃៗថ្នថ្លៃនរៀនដដលកន ុង

នតេះោរសិកាផ្ទទ ល់រតវូបានរងផ្លប េះក្ល់នោយសារជាំងឺរាតតាតជាសាកលកន ុងឆ្ន ាំសិកា 2020-2021។ 

អតថ របនោជន៍សរុបនឹងខុសគ្នន ជាមួ្យនឹងអតថ របនោជន៍អតិបរមា ម្របដហល $34 កន ុខក ារាន ក់កន ុខមួ្យសបាា ហ៍។ 

អតថ របនោជន៍កម្ម វធីិ Summer P-EBT នឹងមានជាម្ធយម្ $375 កន ុខក ារាន ក់ សរមាប់ោរឈប់សរមាកនពញនលញ 

នហើយនឹងរតវូនចញនៅដខកញ្ញា ឆ្ន ាំ 2021 ោ ងរបតិកម្ម។  

 

នតើអនកណាខលុះានលកេណ្សម្បតាិម្ររប់ម្រាន់សម្រាប់កម្ម វធីិ P-EBT & Summer P-EBT? 

កម្ម វធីិ P-EBT រឺសរមាប ់ សិសសដដ្លានលកេណ្សម្បតា ិម្ររប់ម្រាន់សម្រាប់អាហារសាលាឥតរិតនថ្ល ឬកន ុខតនម្លទាប 

រមួ្ទ ាំងសិសសទាំងអស់ដដលចូលនរៀននៅសាោនោយនរបើជនរម្ើសដូចជាកម្ម វធីិ Community Eligibility Provision (CEP) 

នដើម្បីផ្តល់ជូនអាហារសាោឥតរិតថ្លះជាសាកល។ 

សិសសក៏រតវូដតនៅកន ុងសាោដដលមានរនបៀបសិកាភារនរចើននធា ឯនែើងតម្ដបបរបព័នធអនឡាញ 

ឬកម្ម វធីិសិកាតម្ដបបកូនោត់ នោយសារដតោរបិទ្សាោនរៀនដដលទក់ទ្ងនឹងជាំងឺរាតតាតជាសាកល 

ឬោរផ្ទះ ស់បត រូោលវភិារ។ នៅកន ុងឆ្ន ាំសិកា 2020-2021 ក ារភារនម្រចើនដដ្លានអាយ នម្រោម្ម្របាមួំ្យឆ្ន  ំ

នៅកន ុងរកមុ្ររួសារដដលចូលរមួ្កន ុងកម្ម វធីិ SNAP/អាហារបាំប ន ក៏មានសិទ្ធិទ្ទួ្លបានអតថ របនោជន៍កម្ម វធីិ P-EBT ផ្ងដដរ 

របសិននបើសាោនរៀននៅដកបរនតេះសិកាតម្ដបបរបព័នធអនឡាញ ឬតម្ដបបកូនោត់។ 

កុមារទាំងអស់ដដលមានអាយុនរោម្របាាំមួ្យឆ្ន ាំចុេះន ម្ េះនៅកន ុងកម្ម វធីិ SNAP 

និងសិសសដដលដល់អាយុចូលនរៀនដដលបានចុេះន ម្ េះកន ុងកម្មរវធីិអាហារសាោនោយឥតរិតថ្លះ 

ឬកន ុងតថ្ម្ះទបក៏អាចមានសិទ្ធិទ្ទួ្លបានកម្មរវធីិ Summer P-EBT ផ្ងដដរ។  

 

នតើម្ររួសារទ្ទួ្លបានអតថ ម្របនោជន៍ននកម្ម វធីិ P-EBT និខរ Summer P-EBT ោ ខដូ្ចនម្ាច? 

កុមារមានសិទ្ធិទ្ទួ្លបានភារនម្រចើន ទ្ទួ្លបានអតថ របនោជន៍ថ្នកម្មរវធីិ P-EBTនោយសវ យ័ម្របវតា ិ។ 

សិសសរតវូដតចុេះន ម្ េះកន ុងកម្ម វធីិអាហារសាោឥតរិតថ្លះ និងកន ុងតថ្ម្ះទប និង/ឬបានចុេះន ម្ េះកន ុងកម្ម វធីិ SNAP។ 

កុមារតូចៗមានសិទ្ធិទ្ទួ្លបាន របសិននបើពួកនរនៅកន ុងររួសារដដលមានកម្ម វធីិ SNAP។ នផ្ញើសារនោយសរនសរអកសរ “អាហារ” 

នៅោន់នលខ 74544 នដើម្បីដឹងថានតើនោកអនកអាចមានសិទ្ធិទ្ទួ្លបានកម្ម វធីិ SNAP ដដរឬអត់។ 
 

នតើម្ររួសារម្រតវូោក់ពាកយស ំអតថ ម្របនោជន៍ននកម្ម វធីិ P-EBT និខ Summer P-EBT ដដ្រឬនទ្? 

ខណៈនពលដដលអតថ របនោជន៍ P-EBT រតវូបានផ្តល់នោយសា ័យរបវតត ិជូនកុមារភារនរចើនដដលមានសិទ្ធិទ្ទួ្លបាន 

វាជាោរសាំខាន់សរមាប់រកមុ្ររួសារដដលមានកូនដល់អាយុចូលនរៀន បំនពញពាកយស ំអតថ ម្របនោជន៍អាហាររបស់សាលា 

សរមាប់ឆ្ន ាំសិកានីមួ្យៗ និងនដើម្បី ឲ្យម្របាកដ្ថាសាលាានអាសយោឋ នន្ញើសំប ម្រតម្រតឹម្ម្រតវូ។  

 
 

នដ្ើម្បីដសវ ខយល់បដនថម្ សូម្ចូលនម្ើលនរហទំ្ព័រ៖ FeedKids.me  
 

 

 
 
 
 

 

 

  

ម្របាចំណំ្ ចដដ្លម្រតវូដ្ខឹអំពីកម្ម វធិ ីP-EBT & Summer P-

EBT នៅរដ្ឋ Maine 

https://www.fullplates.org/resources/


សាំណួរដដលសួរញឹកញាប ់ 
 

នតើកម្ម វធិ ីP-EBT និងរដូវនតត  Summer P-EBT មានអតថ របនោជន៍អាហារអា ឯខះ េះ? 

កម្ម វធិីនផ្ទរអតថ របនោជនត៍ម្របពន័ធ នអែចិរតូនកិនោយសារជាំងឺរាតតាតជាសាកល (P-EBT) នងិកម្ម វធិ ី

Summer P-EBT ា្ល់អតថ ម្របនោជនដ៍្ល់សិសសដដ្លានសិទ្ធ ិទ្ទួ្លបានអាហារសាលានោយឥតរតិនថ្ល ឬកន ុខតនម្ល

ទាប។ កម្ម វធិី P-EBT និង Summer P-EBT រឺជាកម្ម វធិផី្តល់អតថ របនោជនអ៍ា

ហារជាបនណាត េះអាសននដដលដាំនណើរោរកន ុងអាំែុងនពលផ្្េុះជាំងឺ COVID-19 

រាតតាតជាសាកលសរមាប់រយៈនពលនរចើនថ្លៃដដលអគ្នរសកិារតូវបានបទិ្ទា រ។ 

 

កម្ម វធិ ីP-EBT ក៏មានផ្ងដដរ ចាំនក្េះកមុារតូចៗមួ្យចាំនួន ដដលបានចុេះន ម្ េះកន ុងកម្ម វធិី SNAP 

និងរស់នៅកន ុងនខានធីដដលមានសាោនរៀនោ ងតចិមួ្យខនងដដលដាំនណើរោរកម្ម វធិសីិកាតម្ដបបកូនោត់ 

ឬកម្មរវធិីសកិាតម្ដបបរបពន័ធអនឡាញទាំងរសងុ។ កម្ម វធិី Summer P-EBT 

នឹងរតូវផ្តល់ជូនដល់កមុារទាំងអស់ដដលមានអាយនុរោម្ 6 ឆ្ន ាំដដលបានចុេះន ម្ េះកន ុងកម្ម វធិ ីSNAP។   

 កម្ម វធិី P-EBT (ឆ្ន ំសិកា 2020-2021) កម្ម វធិ ីSUMMER P-EBT 

លកេខណ្ឌ ននសិទ្ធ ិទ្ទួ្លបាន រនបៀបច ុះន ម្ ុះ លកេខណ្ឌ ននសិទ្ធ ិទ្ទួ្លបាន រនបៀបច ុះន ម្ ុះ 
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កូនរបស់នោកអនក៖ 

 រតវូដតចុេះន ម្ េះកន ុងកម្ម វធិី SNAP 

និង/ឬអាហារសាោឥតរិតថ្លះ ឬកន ុង

តថ្ម្ះទបនៅសាោដដលដាំនណើរោរកម្ម វធិីអា

ហារថ្លៃរតង់ថាន ក់ជាតិ ឬ 

 រតវូដតចុេះន ម្ េះនៅកន ុងកម្ម វធិីសាោ 

Community Eligibility Provision (CEP) ឬ 

Provision-2 ដដលផ្តល់ជូនអាហារនពលរពឹក 

និងអាហារនពលថ្លៃរតង់នោ

យឥតរិតថ្លះជូនដល់សិសសទាំងអស់ និខ  

 រតវូដតម្ិនមានសិទ្ធិទ្ទួ្លទនអាហារថ្លៃរតង់

នៅកន ុងសាោនរៀនោ ងនហាចណាស់ថ្លៃខះ េះថ្ន

ដខននេះ  

 

សាោរបស់នោកអនក៖ 

 រតវូដតដាំនណើរោរកម្ម វធិីអាហារថ្លៃរតង់ថាន ក់

ជាតិ និខ 

 រតវូដតបិទ្ 

ឬកាំពុងដាំនណើរោរនោយទ្ទួ្លសិសសមានចាំនួ

នកាំណត់ោ ងនហាចណាស់ 5 

ថ្លៃជាប់ៗគ្នន នៅកដនះងខះ េះកន ុងឆ្ន ាំសិកា 

2020-2021។  
 

 

ោរចុេះន ម្ េះសរមាប់ក

ម្ម វធិី P-EBT 

នៅឆ្ន ាំសិកា 20-21 

ដដលបិទ្ថ្លៃទ្ី 1 

ដខកកកោ ឆ្ន ាំ 2021។  

 

សាា ល់៖ 

របសិននបើកូនរបស់នោ

កអនកបាំនពញបានតម្

លកេខណឌ ថ្នោរទ្ទួ្ល

បានសិទ្ធិ និខ 

រតវូបានចុេះន ម្ េះកន ុង

ដខចុងនរោយរបស់ទា រ 

ពួកនរ

អាចមានសិទ្ធិទ្ទួ្លបា

នកម្ម វធិី Summer P-

EBT។   

 

កូនរបស់នោកអនក៖ 

 រតវូដតចុេះន ម្ េះកន ុងកម្ម វធិី 

SNAP 

និង/ឬអាហារសាោឥតរិតថ្លះ 

ឬកន ុង

តថ្ម្ះទបនៅសាោដដលដាំនណើរ

ោរកម្ម វធិីអាហារថ្លៃរតង់ថាន ក់ជា

តិ ឬ 

 រតវូដតចុេះន ម្ េះនៅកន ុងកម្ម វធិីសា

ោ Community Eligibility 

Provision (CEP) ឬ Provision-2 

ដដលផ្តល់ជូនអាហារនពលរពឹក 

និងអាហារនពលថ្លៃរតង់នោ

យឥតរិតថ្លះជូនដល់សិសសទាំងអ

ស់ និខ  

 រតវូដតចុេះន ម្ េះកន ុងដខចុងនរោយ

របស់សាោ 

 

សាោរបស់នោកអនក៖ 

 រតវូដតដាំនណើរោរកម្ម វធិីអាហារថ្លៃ

រតង់ថាន ក់ជាតិ និខ 

 

 

បាំនពញ 

និងោក់នសន ើទ្រម្ង់ដប

បបទ្នសន ើសុាំអាហារនោ

យឥតរិតថ្លះ ឬកន ុង

តថ្ម្ះទបរតឹម្ថ្លៃទ្ី  31 

ដខសីហានៅោន់សា

ោរបស់នោកអនក 

នក
មខ
អា
យ
 នម្រ
ោ
ម្

 6
 ឆ្
នំ 

 

កូនរបស់នោកអនក៖ 

 រតវូមានអាយុនរោម្ 6 ឆ្ន ាំ 

 រតវូដតនទ្ើបដតចុេះន ម្ េះ 

ឬចុេះន ម្ េះបចច ុបបនន នៅកន ុងកម្ម វធិី SNAP  

សាោនៅកន ុងនខានធីរបស់នោកអនក៖ 

 រតវូដតដាំនណើរោរកម្ម វធិីអាហារថ្លៃរតង់ថាន ក់

ជាតិ និខ 

 រតវូដតបិទ្ 

ឬកាំពុងដាំនណើរោរនោយទ្ទួ្លសិសសមានចាំនួ

នកាំណត់ោ ងនហាចណាស់ 5 

ថ្លៃជាប់ៗគ្នន នៅកដនះងខះ េះកន ុងឆ្ន ាំសិកា 

2020-2021។  

 

ចុេះន ម្ េះកន ុងកម្ម វធិី 

SNAP 

តម្រយៈបណាា ញ My 

Maine Connection ឬ 

ឬោក់ក្កយសុាំតម្ទូ្រ

សពទនោយនៅនៅោន់

នលខ៖ 1-855-797-

4357 

 

 

កូនរបស់នោកអនក៖ 

 រតវូមានអាយុនរោម្ 6 ឆ្ន ាំ 

 រតវូដតចុេះន ម្ េះបចច ុបបនន នៅកន ុង

កម្ម វធិី SNAP  

 

 

ចុេះន ម្ េះកន ុងកម្ម វធិី 

SNAP 

តម្រយៈបណាា ញ My 

Maine Connection ឬ 

ឬោក់ក្កយសុាំតម្ទូ្រ

សពទនោយនៅនៅោន់

នលខ៖ 1-855-797-

4357 

 

https://apps1.web.maine.gov/benefits/account/login.html
https://apps1.web.maine.gov/benefits/account/login.html
https://apps1.web.maine.gov/benefits/account/login.html
https://apps1.web.maine.gov/benefits/account/login.html


នតើអនកណាខះេះមានសិទ្ធិទ្ទួ្លបានអតថ របនោជន៍ថ្នកម្ម វធិី P-EBT នងិ Summer P-EBT? 

ទាំងកមុារ/សសិស នងិសាោមូ្លោឋ នរតវូដតបាំនពញតម្លកេខណឌ ដូចខាងនរោម្ នដើម្បមីានសិទ្ធិទ្ទួ្លបានកម្ម វធិ ី

P-EBT៖  កមុារដដលបានសកិានៅតម្ផ្ទេះម្ិនមានសិទ្ធិទ្ទួ្លបានកម្ម វធិ ីP-EBT នទ្។ 

 
នតើកម្ម វធិ ីP-EBT និង Summer P-EBT មានអតារបនោជនអ៍ាហារចាំនួនប ុតម ន? 

អតថ របនោជនថ៍្នកម្ម វធិ ីP-EBT នឹងរតូវបាននចញនោយដផ្ែកនលើទិ្នននយ័ចុេះន ម្ េះចូលនរៀននៅសាោ 

និងកម្ម វធិីសកិាដដលនលចនធាះ ។ 

ចាំនួនអតថ របនោជនអ៍ាចនងឹផ្ទះ សប់ត រូពីមួ្យដខនៅមួ្យដខអារស័យនលើកម្ម វធិីសកិារបសស់ាោកន ុងមួ្យដខ។  

 សិកាពចីមាៃ យទាំងរសងុ -- សិសសដដលមានសិទ្ធិទ្ទួ្លបាន

ដដលសា ិតនៅកន ុងសាោដដលសិសសភារនរចើនសិកាពីចមាៃ យទាំងរសងុសរមាប់ដខននេះនឹងទ្ទួ្លបានរបាក ់

$119.35 កន ុងមួ្យដខសរមាប់ដខកញ្ញា ឆ្ន ាំ 2020 ដល់ដខម្ិលុតឆ្ន ាំ 2021។   

 សិកាតម្ដបបកូនោត ់-- សិសសដដលមានសិទ្ធិទ្ទួ្លបានដដល

សា ិតនៅកន ុងសាោនរៀនដដលសិសសភារនរចើនកាំពុងដាំនណើរោរកម្មរវធិី

សិកាតម្ដបបកូនោតន់ងឹទ្ទួ្លបានរបាក់ $59.68 កន ុងមួ្យដខសរមាប់ដខកញ្ញា ឆ្ន ាំ 2020 

រហូតដល់ដខម្លិុតឆ្ន ាំ 2021។   

កុមារដដលមានសិទ្ធិទ្ទួ្លបានកន៏ឹងទ្ទួ្លបានអតថ របនោជនប៍ដនាម្នពញមួ្យដខរដូវនតត ដដលនងឹរតូវបានផ្តល់

នៅដខកញ្ញា ផ្ងដដរ។ កុមារដដលមានសិទ្ធិទ្ទួ្លបាននងឹទ្ទួ្លបានរបាករ់ហូតដល់ $375 សរមាប់ដខរដូវនតត   

 

នតើអតថ របនោជន៍ថ្នកម្ម វធិ ីP-EBT និង Summer P-EBT នឹងនចញនៅនពលណា? 

អតថ របនោជនន៍ឹងរតូវបាននចញសរមាបឆ់្ន ាំសិកា 2020 – 2021 ជាោរទូ្ទតច់ាំនួនបីដាំណាក់ោល 

ដដលចាប់នផ្តើម្នៅដខម្ិលតុ ឆ្ន ាំ 2021។  ោរទូ្ទត់នលើកទី្ពីរនងឹនធា ឯនែើងមួ្យដខបតទ បព់ីោរទូ្ទតន់លើកទី្មួ្យ 

នហើយោរទូ្ទត់នលើកទី្បនីងឹនធា ឯនែើងមួ្យដខបតទ បព់ីនពលនតេះ។ 

 

អតថ របនោជនថ៍្នកម្ម វធិី Summer P-EBT នឹងនចញនៅចុងដខកញ្ញា ឆ្ន ាំ 2021 

នហើយនងឹមានអានភុាពរបតសិកម្មនៅដខកកកោ នងិសហីា។ 

 

នតើអតថ របនោជន៍ P-EBT រតូវបាននចញោ ងដូចនម្តច? នតើខុ្ាំរតូវោរោក់ក្កយសុាំនទ្? 

 

ម្របសិននបើកូនដដ្លានសិទ្ធទិ្ទួ្លបានរបស់នលាកអនកបានច ុះន ម្ ុះរចួនហើយនៅកន ុខកម្ម វធិ ីSNAP៖  

 ររួសាររបស់នោកអនកនងឹទ្ទួ្លបានកម្ម វធិី P-EBT នោយសា ័យរបវតត ិនៅនលើោត Pine Tree 

របស់នោកអនក របសិននបើបានចុេះន ម្ េះកន ុងកម្ម វធិ ីSNAP នៅដខកមុ្ភៈ ឆ្ន ាំ 2021 ឬនៅនពលនរោយ។  

 រកមុ្ររួសាររួរដតបនតោនោ់ប់ោត P-EBT របសពួ់កនរ ពីនរក្េះអតារបនោជន៍

តនពលអតរតអាចបញ្ច លូនៅកន ុងោតដតមួ្យ។ 

 

ម្របសិននបើកូនរបស់នលាកអនកដដ្លដ្ល់អាយ ចូលនរៀន នខិានសិទ្ធ ិទ្ទួ្លបានម្រតវូ

បានច ុះន ម្ ុះកន ុខកម្ម វធិីអាហារសាលាឥតរិតនថ្ល ឬកន ុខតនម្លទាបរចួនហើយ នហើយ

អាសយោឋ នរបស់អនកម្រតវូបាននធវបីចច ុបបននភាព៖ 

 ររួសាររបស់នោកអនកនងឹទ្ទួ្លបានកម្ម វធិី P-EBT នោយសា ័យរបវតត ិ។  

 កុមារមាន ក់ៗនងឹទ្ទួ្លបានោតផ្ទទ ល់ខល នួរបសពួ់កនរ។  

 ោតនងឹនផ្ញើម្កកន ុងនរសាម្សាំបុរតដដលម្និបានោកស់ញ្ញា សមាា ល់ ដូនចនេះសូម្រកនម្ើល។   

 រកមុ្ររួសាររួរដតបនតោនោ់ប់ោត P-EBT របសពួ់កនរ ពីនរក្េះអតារបនោជន៍

តនពលអតរតអាចបញ្ច លូនៅកន ុងោតដតមួ្យ។ 

 



ម្របសិននបើនលាកអនកបត រូទ្ីលំនៅថ្មីៗននុះ និខ/ឬអាសយោឋ នរបស់នលាកអនកម្ិនទាន់ម្រតវូ

បាននធវបីចច ុបបននភាពជាមួ្យដ ន្ករដ្ឋបាលសាលានទ្ ោតរបស់នលាកអនកអាចម្រតវូបាន

ន្ញើនៅសាលានរៀនរបស់កូននលាកអនក។  

 

នៅនពលខុ្ាំទ្ទួ្លបានោត P-EBT របសកូ់នខុ្ាំ នតើខុ្ាំរតូវោរនបើកដាំនណើរោរវាឬនទ្? 

រតូវដតនបើក នោកអនកនងឹរតូវនបើកដាំនណើរោរោត P-EBT នោយនៅនៅនលខទូ្រសពទដដលមាននៅនលើោត។ 

នោកអនកនងឹនរជើសនរ ឯសនលខកូដ PIN ដូចជាោតឥណពនធ  ឬោតធតគ្នរ។ នៅនពលនោកអនកនៅទិ្ញឥវា៉ា ន់ 

នោកអនកនងឹនរបើនលខកូដ PIN ននេះនដើម្បីនរបើោត។  

 

នៅនពលដដលនោកអនកទូ្រសពទនដើម្បីនបើកដាំនណើរោរោតនតេះ វានឹងនសន ើសុាំថ្លៃដខឆ្ន ាំកាំនណើតកូនរបស់នោកអនក 

និងនលខបួនខទងច់ងុនរោយថ្ននលខសនតសិុខសងាម្របស់ពួកនរ។ 

របសនិនបើកូនរបស់នោកអនកម្ិនមាននលខសនត ិសខុសងាម្ ឬរបសនិនបើសាោ

នរៀនរបស់នោកអនកម្និបានផ្តល់នលខសនត ិសខុសងាម្របសស់ិសស សូម្បញ្ច លូ 9999 ជាំនួសវញិ។  

 

នតើោរទ្ទួ្លបានអតថ របនោជន៍ននេះនងឹរាបប់ញ្ច លូកន ុងោរនធា ឯនតសតបនុ្កសាធារណៈដដរឬនទ្? 

នតើសាា នភាពអនតត របនវសនម៍ានសារសាំខាន់ដដរឬនទ្? 

អត់នទ្។ កម្ម វធិី P-EBT នឹងម្ិនរាបប់ញ្ច លូកន ុងោរនធា ឯនតសតបនុ្កសាធារណៈនទ្។ រាល់សិសសដដលមានសិទ្ធិទ្ទួ្លបាន 

រឺមានសិទ្ធិទ្ទួ្លបានកម្ម វធិ ីP-EBT នោយម្ិនរិតពសីាា នភាពអនតត របនវសន៍។ សូម្ចូលនម្ើលនរហទ្ាំព័រ 

ProtectingImmigrantFamilies.Org សរមាបព់័តម៌ានអាំពីអតា 

របនោជនស៏ាធារណៈអា ឯខះ េះដដលជេះឥទ្ធិពលដល់ោរនធា ឯនតសតបនុ្កសាធារណៈ។  

 

ខុ្ាំបាននៅយកអាហារនៅសាោកន ុងតាំបន់របសខុ្់ាំ។ នតើខុ្ាំនៅដតអាចទ្ទួ្លបានកម្ម វធិ ីP-EBT ដដរឬនទ្? 

នៅដតទ្ទួ្លបាន កុមារ នងិនកមងជាំទ្ង់ដដលទ្ទួ្លបានកម្ម វធិី P-EBT ក៏

អាចទ្ទួ្លបានអាហារឥតរតិថ្លះពសីាោនរៀន នងិទ្ីតាំងសហរម្នត៍តផ្ងដដរ – 

វាជាកម្មរវធិីោច់នោយដែកពីគ្នន ។ នដើម្បីរកកដនះងញាុាំអាហាររដូវនតត នៅដកបរនោកអនក សូម្ចូលនម្ើលនរហទ្ាំព័រ 

https://www.fns.usda.gov/meals4kids ឬនផ្ញើសារនោយសរនសរអកសរអាហាររដូវនតត នៅោន់ 97779 ឬទូ្រសពទនៅ

នលខ 1-866-348-6479។  

 

កន ុងឆ្ន ាំសកិា 2019-2020 ខុ្ាំបានទ្ទួ្លអតថ របនោជន៍ថ្នកម្ម វធិ ីP-EBT។  នតើអតថ របនោជន៍សរមាបឆ់្ន ាំសកិា 

2020-2021 នឹងរតូវបានបញ្ច លូនៅកន ុងោត P-EBT ដតមួ្យដដរឬនទ្? 

របសនិនបើររួសាររបស់នោកអនករតូវបានចេុះន ម្ េះនៅកន ុងកម្ម វធិី SNAP នៅដខកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ 2021 ឬនៅនពលនរោយ 

នោកអនកនងឹទ្ទួ្លបានអតថ របនោជន៍ថ្នកម្មរវធិី P-EBT នៅនលើោត Pine Tree របស់នោកអនក។ 

របសនិនបើររួសាររបស់នោកអនករតូវបានចេុះន ម្ េះនៅកន ុងកម្ម វធិី SNAP ម្ុនដខកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ 2021 

នោកអនកនងឹទ្ទួ្លបានោត P-EBT លមីសរមាប់កូនមាន ក់ៗ ដដលមានសិទ្ធិទ្ទួ្លបាន 

និងមានន ម្ េះកូននៅនលើោតននេះ។ រាល់ដខ អតថ របនោជន៍នងឹរតូវបានបញ្ច លូនៅកន ុងោតនតេះនោយសា ័យរបវតត ិ 

ដរាបណាោត P-EBT នៅដតដាំនណើរោរ។  

 

កន ុងឆ្ន ាំសកិា 2020-2021 ខុ្ាំបានទ្ទួ្លអតថ របនោជន៍ថ្នកម្ម វធិ ីP-EBT។  នតើអតថ របនោជន៍សរមាបក់ម្ម វធិ ី

Summer P-EBT នឹងរតូវបានបញ្ច លូនៅកន ុងោត P-EBT ដតមួ្យដដរឬនទ្? 

ដម្ននហើយ អតថ របនោជន៍នងឹរតូវបានបញ្ច លូនៅកន ុងោតនតេះនោយសា យ័របវតត ិ ដរាបណាោត P-EBT និង 

Summer P-EBT នៅដតដាំនណើរោរ។  

 

កូនរបស់ខុ្ាំទ្ទួ្លបានកម្ម វធិ ីP-EBT កន ុងអាំែុងឆ្ន ាំ 2019-2020 និង/ឬឆ្ន ាំសិកា 2020-2021 

នហើយនយើងមិ្នទន់បាននរបើអតថ របនោជន៍ទាំងអសរ់បស់នយើងនៅនែើយនទ្។ 

នតើអតថ របនោជន៍ទាំងននេះនងឹផ្ុតកាំណត់ដដរនទ្? 

អតថ របនោជនថ៍្នកម្ម វធិី P-EBT ផ្ុតកាំណត ់274 ថ្លៃបតទ បព់ីអតថ របនោជន៍ទ ាំងននេះរតូវបានបញ្ច លូនៅកន ុងោត 

P-EBT ឬោត Pinetree របសន់ោកអនក។   

file:///C:/Users/annakorsen/Downloads/ProtectingImmigrantFamilies.Org
https://www.fns.usda.gov/meals4kids


 

នតើខុ្ាំអាចដឹងនោយរនបៀបណារបសិននបើររួសាររបស់ខុ្ាំមានសិទ្ធិទ្ទួ្លបានកម្ម វធិ ីSNAP? 

នោកអនកអាចនរបើមា សុីនរណតអតថ របនោជនត៍ម្របព័នធអនឡាញននេះ នដើម្បីកាំណត់សិទ្ធិទ្ទួ្លបាន៖ 

https://www.ptla.org/maine-food-supplement-estimators។  
 

នោកអនកកអ៏ាចនផ្ញើសារជាអកសរ FOOD នៅោន់នលខ 74544 នដើម្បីបញ្ចបោ់ររតួតពនិិតយរហ័សសរមាបក់ម្ម វធិ ី

SNAP។  

សូម្អនញ្ជ ើញនៅោន ់ោរោិល័យឯករាជយភាពររួសារ  នដើម្បីដសា ងយល់បដនាម្។ 

 

ខុ្ាំម្និបានទ្ទួ្លោត P-EBT តម្សាំបរុតនទ្។ នតើខុ្ាំរតូវទក់ទ្ងអនកណា? 

របសនិនបើនោកអនកម្និទនប់ានទ្ទួ្លោត P-EBT របស់នោកអនកនទ្ សូម្ចូលនៅោន់នរហទ្ាំព័រ 

https://www.pinetreecard.com/meebtclient/# នហើយរាយោរណអ៍ាំពោីរបាតោ់ត។ 

នោយសារដតោរពនារនពលនផ្ញើតម្ថ្របសណីយ៍ ោត EBT និង P-EBT រតូវចាំណាយនពល 10-14 

ថ្លៃនដើម្បីនផ្ញើម្កដលត់ម្សាំបុរត។ 

 

នោកអនកកអ៏ាចពចិារណាដែកជាមួ្យសាោនរៀនរបស់កូននោកអនក នដើម្បីនម្ើល

ថានតើោតរតូវបាននផ្ញើដល់ទី្នតេះនហើយឬនៅ។  

 

របសនិនបើកូនរបសខុ្់ាំទ្ទួ្លបានកម្ម វធិ ីP-EBT នតើខុ្ាំនៅដតអាចទ្ទួ្លបានអតា

របនោជនព៍ីទ្តីាំងដចកអាហារដដរឬនទ្? 

នៅដតអាចទ្ទួ្លបាន ោរចូលរមួ្របស់នោកអនកនៅកន ុងកម្ម វធិីរបស់រោឋ ភបិាល

ម្ិនប េះក្ល់ដល់សម្តាភាពរបស់នោកអនកកន ុងោរទ្ទួ្លបានអាហារពទី្ីតាំងដចកអាហារនទ្។ 

សូម្ចូលនម្ើលនរហទ្ាំព័រ https://www.gsfb.org/get-help/ ឬ ទ្ាំតក់ទ្ាំនងនៅនលខ 211 

សរមាបព់ត័៌មានអាំពីទ្តីាំងដចកអាហារនៅកន ុងតាំបន់របស់នោកអនក។ 

 

នតើខុ្ាំអាចបត រូអតថ របនោជន៍ថ្នកម្ម វធិ ីP-EBT នៅទ្ីណា? 

អតថ របនោជនថ៍្នកម្ម វធិី P-EBT រតូវបានផ្តល់ជូននៅនលើោតដដលអាចនរបើរបាសប់ានដូចជាោតឥណពនធជានដើម្ 

នដើម្បីទ្ិញអាហារនៅហាងលកន់ររឿងនភារបរនិភារដដលមានោរអនញុ្ញា តឲ្យនរបើរបាស់ោត SNAP/Pine Tree។ 

ហាងលក់នររឿងឧបនភារបរនិភារភារនរចើននៅកន ុងរដឋ Maine ទ្ទួ្លយកោតននេះ។ អតថ របនោជន៍ថ្នកម្ម វធិី 

SNAP និង P-EBT អាចរតូវបាននរបើរបាសស់រមាប់ទ្ញិតម្របពន័ធអនឡាញនៅហាងAmazon នងិ Amazon 

Fresh និង Walmart សរមាប់ដឹកជញ្ជ នូ ឬនៅយកទ្ាំនញិនៅតម្ចិនញ្ច ើម្លនល់។  

 

ខុ្ាំរតិថា កូនរបសខុ្់ាំមានសទិ្ធិទ្ទួ្លបានអាហារឥតរតិថ្លះ ឬកន ុងតថ្ម្ះទប ប ុដនត នយើងម្និបានចុេះន ម្ េះនទ្។ 

នតើខុ្ាំនៅដតអាចទ្ទួ្លបានកម្ម វធិ ីP-EBT ដដរឬនទ្? 

នទ្ ោរចុេះន ម្ េះកន ុងកម្ម វធិី P-EBT សរមាបឆ់្ន ាំសកិា 2020-2021 បានបញ្ចបន់ហើយ។ នទេះោ ងណាកន៏ោយ 

នោកអនកអាចមានសិទ្ធិទ្ទួ្លបានកម្មរវធិ ីSummer P-EBT ប ុដនត  

កូនរបស់នលាកអនកម្រតវូដតច ុះន ម្ ុះចូលនរៀននៅដខច ខនម្រោយដដ្លសាលានបើកទាវ រ នហើយនលាកអនក 

ម្រតវូោកព់ាកយស ំអាហារឥតរិតនថ្ល ឬកន ុខតនម្លទាប ជាមួ្យសាោរបស់កូននោកអនក។ 

ទក់ទ្ងម្ណឌ លសាោរបស់នោកអនកនដើម្បោីក់ក្កយសុាំ។ ក្កយសុាំអាហារសាោក៏អាចទញយកបាននៅទ្ីននេះ៖ 

https://www.maine.gov/doe/schools/nutrition/studenteligibility 

 

នតើនធា ឯដូចនម្តចនទ្ើបខុ្ាំដឹងថាកូនខុ្ាំមានសទិ្ធិទ្ទួ្លអាហារថ្លៃរតង់នោយឥតរិតថ្លះ ឬកន ុងតថ្ម្ះទប? 

តរាងខាងនរោម្បង្ហា ញពីនគ្នលោរណ៍ដណតាំសត ពីីរបាក់ចាំណូលសរមាប់ទ្ទួ្លបានអាហារថ្លៃរតងន់ោយឥតរតិថ្លះ 

និងកន ុងតថ្ម្ះទប។ នោកអនកនងឹមានសទិ្ធិទ្ទួ្លបានកម្ម វធិ ីP-EBT នទេះបីជានោកអនកបានទ្ទួ្លអាហារ

ឥតរិតថ្លះ ឬកន ុងតថ្ម្ះទបក៏នោយ។ សូម្ចូលនម្ើលនរហទ្ាំព័រ https://www.isbe.net/Documents/IEG-21.pdf 

សរមាបព់ត័៌មានបដនាម្។  

 

https://www.ptla.org/maine-food-supplement-estimators
https://www.maine.gov/dhhs/ofi/programs-services/food-supplement
https://www.pinetreecard.com/meebtclient/
https://www.gsfb.org/get-help/
https://211maine.org/
https://www.amazon.com/
https://www.amazon.com/
https://www.walmart.com/
https://www.maine.gov/doe/schools/nutrition/studenteligibility
https://www.isbe.net/Documents/IEG-21.pdf


គគគគគគគគគគគគគគគគគគគគគគគគគគគគគគគគគគគគគគគគគគគគគគគគគគគគគគគគគគគគគគ 1 ដខកកកោ  ឆ្ន ាំ  2020 

 
អាហារឥតរិតថ្លះ  130% 

នគ្នល ោរណ៍ដណតាំពីភាពរកីរករបស់សហព័នធ  
 

អាហារបញ្ច ុ េះ តថ្ម្ះ  185% 

នគ្នល ោរណ៍ដណតាំពីភាពរកីរករបស់សហព័ន្

ទ្ាំហាំ 

ររួសារ  
របចាាំឆ្ន ាំ  រាល់ដខ 

ពីរដង 

កន ុ ងមួ្យ 

ដខ 

នរៀ ងរាល់ 

ពីរសបាា

ម្ាង  

រាល់  

សបាា ហ៍  

ទ្ាំហាំ 

ររួសារ 
របចាាំែន រាល់ដខ 

ពីរដង 

កន ុ ងមួ្

ដខ 

នរៀ ងរាល់ 

ពីរសបាា

ម្ាង  

រាល់  

សបាា

1 16,588 1,383 692 638 319 1 23,606 1,968 984 908 454 

2 22,412 1,868 934 862 431 2 31,894 2,658 1,329 1,227 614 

3 28,236 2,353 1,177 1,086 543 3 40,182 3,349 1,675 1,546 773 

4 34,060 2,839 1,420 1,310 655 4 48,470 4,040 2,020 1,865 933 

5 39,884 3,324 1,662 1,534 767 5 56,758 4,730 2,365 2,183 1,092 

6 45,708 3,809 1,905 1,758 879 6 65,046 5,421 2,711 2,502 1,251 

7 51,532 4,295 2,148 1,982 991 7 73,334 6,112 3,056 2,821 1,411 

8 57,356 4,780 2,390 2,206 1,103 8 81,622 6,802 3,401 3,140 1,570 

សរមាប់ស

មាជិកររួសារប

ដនាម្ មាន ក់ ៗ 

សូម្បដនាម្  
5,824 486 243 224 112 

សរមាប់ស

មាជិកររួសារបន្

ដនាម្ មាន ក់ ៗ 

សូម្បដនាម្  
8,288 691 346 319 160 

 

នតើោតរបសខុ្់ាំនងឹមានរបូរាងោ ងណាដដរ? 

ោតនងឹនផ្ញើម្កកន ុងនរសាម្សាំបុរតដដលម្និបានោកស់ញ្ញា សមាា ល់ ដូនចនេះសូម្រកនម្ើល។  

 

  
 

សរមាបព់ត័៌មានបដនាម្អាំពកីម្ម វធិី P-EBT សូម្អនញ្ជ ើញនៅោន ់ោរោិល័យឯករាជយភាពររួសារ 

ឬពនិតិយនម្ើលនែើងវញិនូវសាំណួរដដលសួរញកឹញាបអ់ាំពកីម្ម វធិី P-EBT នៅនលើនរហទ្ាំពរ័ feedkids.me 

 

ននេះរឺជារបូរាងរបសោ់តនោកអនកនៅ

នពលវានផ្ញើម្កតម្សាំបុរត! 

https://www.maine.gov/dhhs/ofi/programs-services/food-supplement
https://www.fullplates.org/resources/

