
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

សិសសមានសិទ្ធ ិទ្ទួ្លបាន P-EBT សម្រមាបឆ់្ន ាំសិក្សា 2021-22  ម្របសិនបបើពួក្សបេ៖ 
ត្រវូបានច ុះឈ ម្ ុះសត្ាប់កម្ម វធីិអាហារសាលាបញ្ច ុះរម្ម្ៃ និងឥរគិរម្លៃ (Free and Reduced-Price 
School Meals program) 

និង 

ធ្លៃ ប់ានការអាក់ខានទាក់ទងនឹងជំងឺកូវដីចំឈ ុះការសិកាឈោយផ្ទា ល់ (ដូចជា 

អវរតានកន ចងការសិកា 5 ម្លៃជាប់គ្នា  ឬកន ចងការបិទថ្នា ក់ឈរៀន។) 

ពិនិត្យប ើលថាបត្ើកូ្សនរបស់អ្នក្សក្សាំពុងទ្ទួ្លបានការទូ្ទាត់្ P-EBT 

បោយចូលបៅកាន់ផត្ថលឪពុក្សមាា យ*  តា រយៈ cutt.ly/pebtportal 
អាកអាចឈម្ើលថ្នឈរើកូនរបស់អាកានសិទធិទទួលបានអរថត្បឈោជន៍ ឈ ើយត្បសិនឈបើានសិទធិឈ ុះ 

ឈរើឈត្ចើនប  ណ្ណា ។ 

ផរលលបង្ហា ញតរព័រ៌ានលម្អ ិរសត្ាប់ការទូទារ់តដលបានចាប់ឈផតើម្បញជ នូឈចញប ុប ណ្ ោះ។ 

ានចឈ ៃ ុះឈពលម្នការទូទារ់ចំនួន 3 សត្ាប់ឆ្ា ំសិកា 2021-22 ៖ 

- ការទូទារ់ទី 1 ៖ រ៉ា ប់រងអាហារតដលបានខកខានចាប់ពីតខកញ្ញា  ដល់តខវចិឆ ិកា ឆ្ា ំ 

2021 ៖ អរថត្បឈោជន៍ត្រវូបានបឈង្ហា ុះឈលើការឈៅច ងតខម្ិល  ។ 

- ការទូទារ់ទី 2 ៖ រ៉ា ប់រងអាហារតដលបានខកខានចាប់ពីតខធន  ូដល់តខក ម្ភៈ ឆ្ា ំ 2022 ៖ 

អរថត្បឈោជន៍ត្រវូបានបឈង្ហា ុះឈលើការឈៅ ក់កណ្ណត លតខកកកោ។ 

- ការទូទារ់ទី 3 ៖ រ៉ា ប់រងអាហារតដលបានខកខានចាប់ពីតខម្ី  ដល់តខឧសភា ឆ្ា ំ 2022 ៖ 

អរថត្បឈោជន៍នឹងចាប់ឈផតើម្បឈង្ហា ុះឈៅឈពលណ្ណមួ្យច ងតខសីហា។ 

                              *កំណរ់ចំណ្ណ ំផរលលគឺមិ្នានភាពង្ហយត្សួលសត្ាប់ទូរសពាម្ដឈ ុះឈទ។ 
 
 
 
 
 
 
 

សូម្ឈម្ើលតផាកាា ងឈទៀរសត្ាប់គនៃ ឹុះម្ន
ការឈោុះត្សាយបញ្ញា ។ 

Pandemic Electronic Benefit Transfer (P-EBT) 

ផាល់ជូនលុយដល់ម្រេួសារបដើ បីទ្ិញអាហារបោយសារការបាំបពញប ើងវញិសម្រមាប់អាហារសាលា

ដដលបានខក្សខានបោយសារជាំងឺកូ្សវដី។ 

អរថត្បឈោជន៍ P-EBT នឹងត្រវូបានោក់ឈលើការ SNAP EBT របស់អាក ឬការ P-EBT កាលពីឆ្ា ំម្ នរបស់អាក។ 
ត្បសិនឈបើកូនរបស់អាកឈទើបតរានសិទធិលមីៗ ឈ ើយមិ្នសថ ិរកន ចង SNAP ឈ ុះ ឈយើងនឹងបញជ នូការ P-EBT 

ឈៅអាក។ 

ត្បសិនឈបើអាកមិ្នានការ P-EBT កាលពីឆ្ា ំម្ នឈទឈ ុះ អាកអាចឈសា ើស ំការតាម្រយៈផរលលបាន។ 

https://cutt.ly/pebtportal


សូ ចាំថា! 

ចុោះម្របសិនបបើកូ្សនរបស់អ្នក្ស ិនបានចុោះប ម្ ោះសម្រមាប់អាហារសាលាវញិប ោះ? 

សម្រមាប់ព័ត្៌មានបដនែ  
សូ ចូលបៅកាន់៖ 

justharvest.org/pebt-faq 

អ្វ ីដដលម្រត្វូប វ្ ើបៅបពលមានបញ្ហា ៖ 

ត្បសិនឈបើានបញ្ញា ទាក់ទងនឹងអរថត្បឈោជន៍ P-EBT របស់កូនអាក អាកអាច៖ 

ទូរសពាឈៅតខែទូរសពាពិឈសស P-EBT តាម្រយៈឈលខ 484-363-2137 ។ 

ត្រវូានព័រ៌ានដូចខាងឈត្កាម្ឈៅកន ចងម្ដឈៅឈពលអាកឈៅទូរសពា៖ 

ឈ ម្ ុះកូនរបស់អាក 

ម្លៃតខឆ្ា ំកំឈណើររបស់កូនអាក 

សាលា ឬសាលាកន ចងត្សកុតដលពួកឈគចូលឈរៀន 

ឈលខទូរសពាទំ ក់ទំនង 

អាសយោា នអ ីតម្ល 

អាសយោា នត្បអប់សំប ត្របច្ច

បបនា  

បរោិយសឈងាបអំពីបញ្ញា  

ម្លៃជាក់លាក់ឈៅឈពលតដលកូនអាកមិ្នឈៅសាលាឈោយសារតរកូវដី-19 ។ 

ោក់បញជ នូសំណួរតាម្រយៈទត្ម្ង់សាកសួរព័រ៌ាន P-EBT របស ់DHS ឈៅ 

https://tinyurl.com/PEBTproblemPA. សូម្បំឈពញព័រ៌ានឱ្យបានឈត្ចើន 

តាម្តដលអាចឈធវ ើឈៅបានឈលើទត្ម្ង់។ 

អាកឈៅតរអាចទទួលបានអាហាររដូវឈតត  និង ទទួលបាន P-EBT 

ដតដល។ ការទទួលបាន P-EBT  ិន 

ជុះឥទធិពលដល់សាថ នភាពអឈ ត ត្បឈវសន៍របស់អាកឈ ុះឈ ើយ។ 

ការទទួលបានជំនួយអាហារ និង 
ឱ្សល ិនជុះឥទធិពលដល់សាថ នភាពអឈ ត ត្បឈវសន៍របស់អាកឈ ុះឈ ើយ។ 

 

PA កំព ងឈធវ ើការឈដើម្បីឈធវ ើឱ្យគឈត្ាង P-EBT រដូវឈតត របស់ខល នួត្រវូបានអន ញ្ញា រឈោយ USDA 

ឈ ើយានគឈត្ាងផតល់អរថត្បឈោជន៍ទាងំឈ ុះឈៅរដូវសៃ ឹកឈ ើត្ជុុះ។ 

ត្បសិនឈបើអាកម្ិនទាន់បានច ុះឈ ម្ ុះសត្ាប់អាហារបញ្ច ុះរម្ម្ៃ  ឬឈោយឥរគិរម្លៃ (Free or 

Reduced-Price Meals, FRP) ឈទឈ ុះ អាកមិ្នអាចទទួលបានអរថត្បឈោជន៍វញិឈទ។ 

ប  តនតវាឈៅតរជាកិចចការត្បឈសើរកន ចងការោក់ កយស ំ! 

បំឈពញ កយឈសា ើស ំជាមួ្យសាលារបស់អាក ឬតាម្រយៈ compass.state.pa.us 

ឱ្យបានឆ្ប់តាម្តដលអាចឈធវ ើឈៅបាន។ ត្បសិនឈបើអាកោក់ កយដល់ត្រឹម្ម្លៃទ្ី 31 ដខសីហា 

អាកអាចានសិទធិទទួលបានការទូទារ់ P-EBT រដូវឈតត ឈៅរដូវសៃ កឹឈ ើត្ជុុះឈនុះ។ 

http://www.justharvest.org/pebt-faq
http://www.justharvest.org/pebt-faq
http://www.justharvest.org/pebt-faq
https://tinyurl.com/PEBTproblemPA
https://www.compass.state.pa.us/compass.web/Public/CMPHome
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