
 
 
 
 

WISCONSIN PANDEMIC EBT 
 

COVID-19 ကပ်ရ ောဂါရ ကောင  ်ပံုံစမံမနှစ် ော ရက ောင််းပိတ ်သည အ်တ က ်ဆောရ ောငမ်ှုမ ှကောက ယ ်န ်အခမ  နငှ  ်တနဖိ်ုံ်းနည််း 

အစော်းအစောမ ော်းကိုံ မှှီခိုံရန ရသော ဝငရ်င နည််းသည  ်အမိရ် ောငစ်ုံမ ော်းမ ှကရ ်းငယမ် ော်းသည ် ခိိုံက ်ပါသည။် ယင််းအတ က ်

မ ကောရသ်းမှီက USDA မ ှWisconsin ကိုံ ကပ်ရ ောဂါ EBT (P-EBP) အတ က ်ခ င ပ်ပြုရပ်း ိုံကပ်ါသည။် P-EBT မ ှအောဟော  ရှိ န ်

အကန  အ်သတ ်ရှိရနသည  ်ကရ ်းငယမ် ော်းအတ က ်အခကအ်ခ မ ော်းကိုံ ရက ော်ပဖတရ်ပ်းနိုံငမ်ည  ်အခ ိနတ်ိုံ၍အက ိြု်းမ ော်းသည  ်

ရပဖရှင််းခ ကတ်စခ်ုံကိုံ ကမ််း မှ််း ော်းပါသည။် H.R. 6201 ကိုံ မတိဆ်က ်ော်းပပှီ်း မိသော်းစုံမ ော်းပ မဆံုံ်းရကော်ရိုံနောဗိုံင််း ပ်စ် တံုံ  ပပနခ် က ်

အကဥ်ပရေအ  P-EBT မ ှမသိော်းစုံမ ော်း အရနပဖင  ်အစော်းရသောကမ် ော်း ဝယယ်နူိုံငမ်ည  ်EBT ကေမ် ော်းရှိ အောဟော  အရ ောကအ်ကပူပြု 

အက ိြု်းခစံော်းခ င မ် ော်းကိုံ ရပ်းအပ် ော်းပါသည။်  

 

မညသ်သူည ်P-EBT တငွ ်အက   ျုံးဝငသ်နညျ်ုံး။ 

ရက ောင််းတကရ် ောကရ်နရသော် ည််း ကပ်ရ ောဂါရ ကောင  ်ရက ောင််းမ ော်း ပိတသ် ော်းသည အ်တ က ်ကရ ်းငယမ် ော်းနငှ  ်မသိော်းစုံမ ော်းသည ်

ရက ောင််းပိတသ် ော်း ျှင ်အခမ   သိုံ  မဟုံတ ်တနဖိ်ုံ်းနည််းအစော်းအစောမ ော်းကိုံ  ရှိ န ်အက ံြု်းဝငပ်ပှီ်း ရက ောင််းရန   ညစ်ောနငှ  ်နနံကစ်ော 

တနဖိ်ုံ်း က ်မနည််းသည  ်ပမောဏရှိရသော ရင ကကြိုတငပ်ဖည  ်ော်းသည  ်EBT ကေမ် ော်းကိုံ အက ံြု်းဝငသ်ည  ်ကရ ်းတိုံင််းအတ က ်

 ရှိနိုံငပ်ါသည။် ၎င််းတ င ်အခမ   မနကစ်ောနငှ  ်ရန   ညစ်ော  ရှိသည  ်  ူုံအရပခပပြုအက ံြု်းဝငရ်သောပံ ပိုံ်းမှု (CEP) 

 ုံပ်ရဆောငရ်နရသောရက ောင််းမ ော်းတ င ်စော င််းသ င််း ော်းသည  ်ကရ ်းငယအ်ော်း ံုံ်း ပါဝငပ်ါသည။် ယင််း EBT ကေမ် ော်းကိုံ Wisconsin ရှိ 

SNAP သိုံ  မဟုံတ ်FoodShare အသံုံ်းပပြုရသော မညသ်ည ရ်န ောတ ငမ်ဆိုံ အသံုံ်းပပြုနိုံငပ်ါသည။် 

 

P-EBT က ို မ သ ျုံးစိုမ  ျုံးမှ မညက် ဲ့သ ို ဲ့ ရရှ မညန်ညျ်ုံး။ 

အက ိြု်းခစံော်းခ င မ် ော်းကိုံ ကော တစခ်ုံခ င််းအ ိုံက ် ုံတရ်ပ်းမညပ်ဖစပ်ပှီ်း  ကရ်ှိ အခ ကအ် ကမ်တှစဆ်င  ်သတင််းအခ ကအ် ကမ် ော်း 

မ ရှိနိုံငပ်ါက မဘိမ ော်း သိုံ  မဟုံတ ်အုံပ် နိ််းသမူ ော်းသည ်အက ိြု်းခစံော်းခ င မ် ော်းကိုံ ပိုံမိုံ ရိ ောကပ်မနဆ်နရ်သော ရ ျှောက ်ော်းမှု ုံပ်ငန််းစဉ် 

မတှစဆ်င  ်ရ ျှောက ်ော်းနိုံငပ်ါသည။် 

 

FoodShare (SNAP) အမိရ် ောငစ်ုံမ ော်း- 

 Wisconsin က န််းမောရ ်းဝနရ်ဆောငမ်ှုမ ော်းဌောန (DHS) မ ှSNAP အမိရ် ောငစ်ုံမ ော်းမ ှမညသ်ည  ်ကရ ်းငယမ် ော်းသည ်P-EBT 

အက ိြု်းခစံော်းခ င မ် ော်းကိုံ  ရှိနိုံငရ် ကောင််း အတညပ်ပြုရပ်းမည ်ပဖစပ်ပှီ်း အမိ်ရ ောငစ်ုံ၏  ကရ်ှိ EBT ကေတ် င ်

အက ိြု်းခစံော်းခ င မ် ော်းကိုံ  ည သ် င််းရပ်းမည ်ပဖစပ်ါသည။်  

 

FoodShare (Non-SNAP) မဟုံတသ်ည  ်အမိရ် ောငစ်ုံမ ော်း- 

 ပ မဆံုံ်းအရနပဖင  ်က န််းမောရ ်းဝနရ်ဆောငမ်ှုမ ော်းဌောန (DHS) သည ်Wisconsin ၏ CARES စနစအ်တ က ်SNAP 

အခ ကအ် ကမ် ော်း သမိ််းဆည််း ော်းသည  ်အမ ိြု်းမ ိြု်းရသော အမ ော်းပပညသ် ူအက ိြု်းခစံော်းခ င  ်အစှီအစဉ်မ ော်းပဖစသ်ည  ်Medicaid၊ 

W-2 ရင သော်း အက ိြု်းခစံော်းခ င  ်(TANF)နငှ  ်အနေ်ှီယော်းနော်း ကကြိုတငမ်ေှာယမူှုမ ော်းရှိ အစော်းအစော ပဖန  ပ်ဖ ်းရ ်း အစှီအစဉ်မ ော်းမ ှ

အခ ကအ် ကမ် ော်းကိုံ အသံုံ်းပပြုသ ော်းမညပ်ဖစပ်ါသည။် အက ိြု်းခစံော်းခ င မ် ော်းကိုံ စနစတ်က   ုံတရ်ပ်းသ ော်းမညပ်ဖစပ်ပှီ်း SNAP 

အက ိြု်းခစံော်းခ င  ် ုံပ်ငန််းစဉ်မ ော်းနငှ  ်အ ော်းတပူဖစပ်ါသည။်  ုံတရ်ပ်းခ ိနတ် င ်SNAP မဟုံတသ်ည  ်အမိရ် ောငစ်ုံမ ော်း သံိုံ   P-

EBT ကေအ်သစတ်စက်ေက်ိုံ စောပဖင  ်ပိုံ  ရပ်းပါမည။် 

 

 CARES သိုံ  မဟုံတ ်အပခော်းအမ ော်းပပညသ်အူက ိြု်းခစံော်းခ င  ်အစှီအစဉ်မ ော်းကိုံ မသသိည  ်အမိရ် ောငစ်ုံမ ော်းအတ က ်ပပညန်ယမ် ှ

ရ ျှောက ် ော ုံပ်ငန််းစဉ်တစခ်ုံကိုံ အသံုံ်းခ သ ော်းပါမည။် ရ ျှောက ် ော၏  ုံပ်ငန််းစဉ်  ုံပ်ရဆောငပံ်ုံရပေါ်မတူည၍် P-EBT 

ကေသ်စမ် ော်းနငှ  ်အက ိြု်းခစံော်းခ င မ် ော်းကိုံ  ုံတရ်ပ်းသ ော်းပါမည။် 



ဤအဖ  ွဲ့အစည််းသည် တန််းတူအခ င အ်ရ ်းရပ်းရသော အဖ  ွဲ့အစည််း ပဖစ်သည်။ 

 

 

  ကရ်ှိ အခ ကအ် ကအ်ရပေါ် အရပခခ၍ံ အက ိြု်းခစံော်းခ င မ် ော်းကိုံ  ရှိသမူ ော်းအရနပဖင  ်အက ိြု်းခစံော်းခ င မ် ော်းအရ ကောင််းကိုံ စောတစရ်စောင ်

 ရှိပါ မိ မ်ည။် (FoodShare အဖ  ွဲ့ဝငမ် ော်းအတ က ်စောကိုံ  ကည ပ်ါ။) P-EBT ကေမ် ော်းကိုံ  ကခ် ံရှိသမူ ော်းသည ်ကေန်ငှ  ်

ကေအ်သံုံ်းပပြုပံုံတိုံ  ပါဝငသ်ည  ်သှီ်းပခော်းစောတစရ်စောငက်ိုံ ည််း  ကခ် ံရှပိါ မိ မ်ည။် 

 

 ကရ်ှိအခ ကအ် ကမ်တှစဆ်င  ်သတင််းအခ ကအ် ကမ် ော်း မ ရှိသမူ ော်းအရနပဖင  ်အက ိြု်းခစံော်းခ င မ် ော်း ရ ျှောက ်ော်းနိုံငသ်ည  ်

နည််း မ််းအရ ကောင််း အခ ကအ် ကမ် ော်းကိုံ  ရှိပါ မိ မ်ည။် 

 

မ သ ျုံးစိုမ  ျုံးအနနဖြငဲ့ ်မညသ်ညဲ့ပ်မ ဏက ို မညသ်ညဲ့အ်ခ  န်တငွ ်ရရှ မညန်ညျ်ုံး။ 

Wisconsin သည ်အမ ော်းဆံုံ်း ခ င ပ်ပြုနိုံငသ်ည  ်ပမောဏပဖစရ်သော အခမ  နနံကစ်ောအတ က ်($2.20) နငှ  ်အခမ   ရန   ညစ်ောအတ က ်($3.50) ကိုံ 

အသံုံ်းပပြုသ ော်းပါမည။်  ိုံ  ရ ကောင  ်ကရ ်းငယတ်စဦ််းအတ က ်တစရ်န  တော အက ိြု်းခစံော်းခ င မ်ေှာ $5.70 ပဖစပ်ါသည။် 

 

မတ ်နငှ  ်ဧပပှီ မ ော်းအတ က ်အက ိြု်းခစံော်းခ င မ် ော်းကိုံ တန လောရန  ၊ ဧပပှီ  27  က ်ရန  မ ှစတင၍် ပပညန်ယမ် ှ ုံတရ်ပ်းသ ော်းမည ်

ပဖစပ်ါသည။် အက ိြု်းခစံော်းခ င  ်ပမောဏမ ော်းတ င ်မတ ် 19 မ ှမတ ် 31 အ  ိ(9  က)် နငှ  ်ဧပပှီ  တစ ် ံုံ်းအတ က ်(22  က)် 

ပါဝငပ်ါသည။် 

 

တစရ်န  တောသည ်$ 5.50 ပဖစရ်သောရ ကောင  ်အခမ   သိုံ  မဟုံတ ်တနဖိ်ုံ်းနည််း အစော်းအစော  ရှိရနရသော ကရ ်းငယတ်စဦ််း ျှင ်

ယင််းနစှ ်တောအတ က ်$ 176.70 ပဖစပ်ါသည။် ရမ နငှ  ်ဇ န ်ကိုံ ရပါင််းသည  ်အက ိြု်းခစံော်းခ င  ်ပမောဏမေှာ ကရ ်းတစဦ််း ျှင ်$ 

148.20 ပဖစပ်ါသည။်  
 

စ ရငျ်ုံးသငွျ်ုံးသညဲ့  ်အနဖခအနန အက   ျုံးခ စ ျုံးခငွဲ့ ်ရရှ န ိုငမ်ှု အက   ျုံးခ စ ျုံးခငွဲ့ ်ဖြန ဲ့်နဝဖခငျ်ုံး 

FoodShare တ င ်စော င််းသ င််း ော်းသည  ်

မသိော်းစုံမ ော်း 

- မတ ်နငှ  ်ဧပပှီ  - ဧပပှီ  27 

- ရမ နငှ  ်ဇ န ် - ရမ ကုံန ်
 ကရ်ှိ QUEST ကေ ်

FoodShare တ င ်

စော င််းသ င််းမ ော်းရသော် ည််း အပခော်း 

အမ ော်းပပညသ် ူအက ိြု်းခစံော်းခ င  ်

အစှီအစဉ်မ ော်းတ င ်စော င််းသ င််း ော်းသည  ်

အမိရ် ောငစ်ုံမ ော်း 

- မတ ်နငှ  ်ဧပပှီ  - ရမ  10 

- ရမ နငှ  ်ဇ န ် - ရမ ကုံန ်

 ကရ်ှိ QUEST ကေ ်သိုံ  မဟုံတ ် 

P-EBT ကေ ်

 ကရ်ှိ အခ ကအ် ကမ်တှစဆ်င  ်

သတင််းအခ ကအ် ကမ် ော်း မ ရှိနိုံငသ်ည  ်

အမိရ် ောငစ်ုံမ ော်း 

ရမ ဆန််းပိုံင််းတ င ်

အက ိြု်းခစံော်းခ င မ် ော်းအတ က ်

ရ ျှောက ်ော်းနိုံငသ်ည ်

P-EBT ကေ ်

 

ebtEDGE ဝဘဆ်ိုံက ်သိုံ  မဟုံတ ်ebtEDGE မိုံဘိုံင််း အ်ကပ်် ကိုံသံုံ်း၍ အမိရ် ောငစ်ုံမ ော်းအရနပဖင  ်၎င််းတိုံ  ၏ ကေ ်ကက် နက်ိုံ 

စစရ်ဆ်းနိုံငပ်ါသည။် 

 
 
 
 နန ကထ်ပ် အခ ကအ်လကမ်  ျုံးက ို မညသ်ညဲ့န်နရ မှ ရန ိုငသ်နညျ်ုံး။ 

ကပ်ရ ောဂါ EBT အရ ကောင််း ရနောက် ပ် အခ က်အ က်မ ော်းအတ က် Hunger Task Force ရှိ ည န ်ကော်းရ ်းမ ်းပဖစ်သူ 

maureen@hungertaskforce.org  သံိုံ   အှီ်းရမ်း ်ပဖင  ်ဆက်သ ယ်နိုံငပ်ါသည။် 
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