
   

សំេណ សំុពិនតិ្យេមលចនំួនទកឹ្របាកក់�ុង្របពន័� P-EBT 
 

សូម្របគល់ទ្រមងែ់បបបទេនះឲ្យសលរបស់កូនអ�កវញិ។ ទូរសព�េទសលរបស់អ�ក េបអ�កមនិដឹងថា្រត�វ្របគល់ទ្រមងែ់បបបទេនះេទឱ្យអ�កណា។ 
• បំេពញទ្រមងែ់បបបទេនះេបអ�កជាមាតបិត/អណាព្យោបាល េហយអ�កគតិថាកូនរបស់អ�កខនចូលេរៀនេ្រចនៃថ� េដយសរេហតុផលទកទ់ងនឹងជងំឺ 

COVID េ្រកពីមូលេហតុែដលផ�ល់ក�ុងេសចក�ជូីនដណឹំងែដលភា� បម់កជាមយួ។   
• អ�ក្រត�វែតេស�សំុករពិនិត្យេឡងវញិស្រមាបែ់ខណាែដលបានេចញករទូទតរ់ចួេហយ។ ឧទហរណ៍ អវត�មាន្របចែំខឧសភានឹង្រត�វដកប់��ូលេទក�ុងករទូ

ទតេ់នៃថ�ទី 25 ែខមថុិនា – មនិែមនេនៃថ�ទី 25 ែខឧសភាេទ។ ដូេច�ះ អ�កមនិចបំាចសំុ់ករពិនតិ្យេមលអវត�មាន្របចែំខឧសភាមុនៃថ�ទី 25 ែខមថុិនាេឡយ។ 

• ចំនួនទឹក្របាកក់�ុង្របពន័� P-EBT ្រត�វបានេរៀបចំេឡងជា្រក�ម អ្រស័យេលចំននួអវត�មានទកទ់ងនឹងជំង ឺCOVID-19 ដូចែដលបានរយករណ៍ (សូមេមល

ខងេ្រកម)។ ដូេច�ះ សូមបំេពញទ្រមងែ់បបបទេនះែតក�ុងករណីអ�កគិតថាកូនរបស់អ�កខនចូលេរៀនេ្រចនៃថ�។ ឧទហរណ៍ េបកូនរបស់អ�កអវត�មាន 10 ដងក�ុង

មយួែខ (ទទួលបាន $71 ក�ុង្របពន័� P-EBT) អ�ក្រត�វែតេស�សំុករពិនតិ្យេឡងវញិែតក�ុងករណីេបកូនរបស់អ�កខនចូលេរៀន 16 ៃថ� ឬេ្រចនជាងេនះក�ុងមយួែខ

េនាះ េដយសរេហតុផលទកទ់ងនងឹជងំឺ COVID។ 

ចំណំា៖ សលរបស់អ�កនឹងមនិែចករែំលកពត័ម៌ានសមា� តអ់ពំសុីខភាពជាមយួរដ�អពំីអវត�មានទកទ់ងនងឹជំង ឺCOVID ស្រមាប្់របពន័� P-EBT េឡយ។  សូមេមល

េសចក�ីជូនដណឹំងែដលភា� បម់កជាមយួ ឬចូលេទកនេ់គហទំពរ័ MAp-EBT.org ស្រមាបប់�� ីអវត�មានេពញេលញែដលទកទ់ងនងឹជងំឺ COVID។ 

 
េត្របពន័� P-EBT ទទលួបានទឹក្របាកប់៉ុនា� ន? 
 
វអ្រស័យេលរយៈេពលប៉ុនា� នៃថ�ក�ុងមយួែខែដលសិស្សមា� កអ់វត�មាន េដយសរេហតុផលទកទ់ងនឹងជងំឺ COVID (សូមេមលខងេ្រកម)។   
 

• អវត�មាន 1-5 ដង= $21/ែខ  

• អវត�មាន 6-15 ដង= $71/ែខ  

• អវត�មាន16 ដងេឡង = $128/ែខ  
 

េដម្បែីស�ងយល់បែន�មអំពី្របពន័� P-EBT សូមចូលេទកនេ់គហទំពរ័ MAp-EBT.org។ 
 
 

→ េពលែដលអ�កបំេពញទ្រមងែ់បបបទេនះរចួេហយចុះហត�េលខេនាះ សូម្របគល់ទ្រមងែ់បបបទេនះឲ្យសលរបស់អ�កវញិ។ 
 
 
_____________________________________             __________ ______________________________ 
នាមខ�ួនសិស្ស            នាម្រតកូលសិស្ស 

 
_____________________________________    ________________________________________ 
អត�េលខសិស្ស (SASID)                       ៃថ�ែខឆា� កំំេណ តសិស្ស (MM/DD/YYYY) 
 
_____________________________________    ________________________________________ 
េឈ� ះសលរបស់សិស្ស                  េឈ� ះមណ� លសលរបស់សិស្ស 

 
 
 
 
 
  

https://www.map-ebt.org/
https://www.map-ebt.org/
https://www.map-ebt.org/
https://www.map-ebt.org/


   

ចំណំា៖ ស្រមាបែ់ខណាែដលអ�កកតច់នំនួៃថ�េ្រចនជាងអ�ីែដលសលបានរយករណ៍ ខងសលរបស់អ�កអចសំុឱ្យអ�កផ�ល់ភស�ុតង។  ជាឧទហរណ៍ អុីែមលែដល

បានេផ�េទសលរបស់កូនអ�ករយករណ៍ពអីវត�មាន ឬលិខតិេពទ្យអពំីជំង ឺCOVID។ 

  
ែខ ចំនួនៃថ�ែដលសលបានរយករណ៍ថា កូនអ�កបាន

អវត�មានមនិចូលសលេដយសរេហតុផលទក់
ទងនងឹជងំឺ COVID (សូមេមលេហតុផលក�ុង
លិខិតភា� បម់កជាមយួ) 

ចំនួនៃថ�ែដលកូនរបស់អ�កបានវត�មានេដយសរេហតុផលទកទ់ងនឹងជំង ឺ
COVID 

ែខក��  ឆា�  ំ2021   
ែខតុល ឆា�  ំ2021   
ែខវចិ�កិ ឆា�  ំ2021   
ែខធ�ូ ឆា�  ំ2021   
ែខមករ ឆា�  ំ2022   
ែខកុម�ៈ ឆា�  ំ2022   
ែខមនីា ឆា�  ំ2022   
ែខេមស ឆា�  ំ2022   
ែខឧសភា ឆា�  ំ2022   
ែខមថុិនា ឆា�  ំ2022   
 
ឧទហរណ៍៖  កលពីែខមករ Maria បានអវត�មាន 10 ៃថ�។ នាងខនចូលេរៀន 5 ៃថ�េដយសររងច់លំទ�ផលេតស�រកជំង ឺCOVID និងខនចូលេរៀន 5 ៃថ�េនេពលែដល

នាងបានេធ�េតស�វជិ�មានជំង ឺCOVID។  Maria ទទលួបានទកឹ្របាក ់$21 ដុល� រក�ុង្របពន័� P-EBT ស្រមាបែ់ខមករ (មានរយៈេពល 5 ៃថ�)។ សលរបស់នាងបានដឹង

ថា នាងបានអវត�មានរយៈេពល 5 ៃថ�េដយសរជំង ឺCOVID ប៉ុែន�េគមនិបានកត្់រតថានាងកអ៏វត�មានេដយសររងច់លំទ�ផលេតស�រកជំង ឺCOVID ែដរ។ ម៉ាករ់បស់ 

Maria បំេពញទ្រមងែ់បបបទេនះ េហយសរេសរថា Maria បានអវត�មានរយៈេពល 10 ៃថ�ក�ុងែខមករ។ នាងក្៏របាបេ់ទសលថា នាងបានេផ�សរេនក�ុងែខ្សបណា� ញ

ទូរសព�ជូនដណឹំងអំពីអវត�មានេដយ្របាបច់ំននួៃថ�រងច់លំទ�ផលេតស�។   

 
សូមអន និងចុះហត�េលខេនទីេនះ៖ 

 
ខ�ុ ំសូមប�� ក ់(សន្យោ) ថា រល់ពត័ម៌ានទងំអស់េនេលទ្រមងែ់បបបទេនះគពឺិត្របាកដ េហយថាៃថ�ែដលបានប�� កខ់ងេលគជឺាៃថ�ែដលកូនរបស់ខ�ុ ំមនិបានចូលសល

េរៀនេដយផា� ល់េដយសរ េហតុផលទកទ់ងនឹងជំងឺ COVID។ ខ�ុ ំយល់ថា ពត័ម៌ានេនះ្រត�វបានផ�ល់ឱ្យទកទ់ងនឹងករទទលួមូលនិធសិហពន័� េហយយល់ថា ម�ន�ីស

លអចេផ��ងផា� ត ់(ពិនតិ្យ) ពត័ម៌ានេនះ។ ខ�ុដំឹងថា ្របសិនេបខ�ុ ំផ�ល់ពត័ម៌ានែក�ងក� យេដយេចតនា កូនរបស់ខ�ុអំចបាតប់ងអ់ត�្របេយាជនអ៍ហរ េហយខ�ុអំចនងឹ្រត�វ

បានកតេ់ទសេដយច្បោបរ់ដ� និងសហពន័�ែដលជាធរមាន។ 

 
___________________________________         ____________________________________ 
េឈ� ះជាអក្សរពុម�ធរំបស់មាតបតិ/អណាព្យោបាល   ហត�េលខមាតបតិ/អណាព្យោបាល    
 
___________________________________         ____________________________________ 
េលខទូរសព�មាតបតិ/អណាព្យោបាល    ហត�េលខផ�ូវកររបស់សល (ចុះហត�េលខរមួគា� ) 
 
 
េដយអនុេលមតមច្បោបស់�ីពីសិទ�ិពលរដ�សហពន័� និងបទប្ប��ត�ិ និងេគាលនេយាបាយស�ីពីសិទ�ិពលរដ�របស់្រកសួងកសិកម�សហរដ�អេមរកិ (USDA) , USDA ទីភា� កង់រ ករយិាល័យ និងនិេយាជិតរបស់ខ�ួន និងស� បន័

ែដលចូលរមួក�ុង ឬ្រគប្់រគងកម�វធីិរបស់ USDA ្រត�វបានហមឃាតម់ិនឱ្យេរ សេអងេដយែផ�កេលជាតិសសន៍ ពណ៌សម្បរុ េដមកំេណ តជាតិ េភទ ពិករភាព អយុ ឬករផា� ញ់តប ឬករសងសឹកចំេពះសកម�ភាពសិទ�ិសីុវលិពី

មនុេនក�ុងកម�វធីិ ឬសកម�ភាពណាមយួែដលបានេធ�េឡង ឬផ�ល់មលូនិធិេដយ USDA។ ជនមានពិករភាពែដល្រត�វករមេធ្យោបាយទំនាកទំ់នងេផ្សងៗស្រមាបទ់ទួលបានពត័៌មានកម�វធីិ (ឧ. អក្សរស� ប អក្សរពុម�ធំ ែខ្សអត់

សំេឡង ភាសស�� អេមរកិ) គួរែតទកទ់ងទីភា� កង់រ (រដ� ឬមលូដ� ន) ែដលពួកេគបានដកព់ក្យសំុអត�្របេយាជន។៍  បគុ�លែដលថ�ង ់្រតេចៀកធ�ន ់ឬមនិអចនិយាយបានអចទកទ់ង USDA តមរយៈេសវប��ូ នបន�របស់

សហពន័�តមរយៈេលខ (800) 877-8339។  េលសពីេនះ ពត័ម៌ានកម�វធីិអចនឹង្រត�វបានផ�ល់ជូនជាភាសេផ្សងេ្រកពីភាសអងេ់គ�ស។   

េដម្បដីកព់ក្យបណ�ឹ ងេទកម�វធីិពីបទេរ សេអង សូមបំេពញ ទ្រមងែ់បបបទបណ�ឹ ងពីបទេរ សេអងរបស់កម�វធីិ USDA, (AD-3027) ែដលរកេឃញតមអនឡាញេន៖ រេបៀបដកព់ក្យបណ�ឹ ងនិងេនករយិាល័យ USDA 

ណាមយួ ឬសរេសរលិខិតេផ�េទកន ់USDA េហយផ�ល់េនក�ុងលិខិតពត័ម៌ានទងំអស់ែដលបានេស�សំុក�ុងទ្រមងែ់បបបទេនះ។ េដម្បេីស�សំុច្បោបច់ម�ងៃនពក្យបណ�ឹ ងេនះ សូមទូរសព�េទេលខ (866) 632-9992។  

េផ�ទ្រមងែ់បបបទែដលបានសរេសរបំេពញរចួ ឬលិខិតរបស់អ�កេទកន ់USDA តមរយៈ៖ mail: U.S.  Department of Agriculture   
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights  

1400 Independence Avenue, SW  

Washington, D.C.  20250-9410.   

ទូរសរ៖ (202) 690-7442 ឬអុីែមល៖ program.intake@usda.gov។ 

 

https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf
https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf
https://www.usda.gov/oascr/how-to-file-a-program-discrimination-complaint
https://www.usda.gov/oascr/how-to-file-a-program-discrimination-complaint
mailto:program.intake@usda.gov
mailto:program.intake@usda.gov
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