
ရ�ိှ�ိငုသ်ည့် ရကစ်ွဲ

SNAP

လ၏ 1 ရက် �ငှ့် 9 ရက်
အ�ကား

ဤေပးေချမ��ငှ့ဆ် ိငုသ်ည့်
အေြပာငး်အလမဲျားမ�ိှပါ။ SNAP 

အမ်ိေထာငစု်သည် ြပုလပ်ုဆဲဤေပးေချမ�ကို
ဆကလ်ကေ်တွ� ြမငရ်ပါမည။်

အစားအစာ ခံစားခွင့မ်ျား�ငှ့ဆ်ိငုသ်ည့်
အေရး�ကးီေသာ အေြပာငး်အလဲ

စတငခ်ျိန်-
မတလ်

အေရးေပါ် ခွဲတမ်း

ရ�ိှ�ိငုသ်ည့်
ရကစ်ွဲ

လ၏ ၁၁ရကေ်ြမာကေ်န ့သိုမ့ဟတု်
12 ရကေ်ြမာကေ်နတ့ငွ်
ပံမုနှေ်ပးေချေလ�့ှိသည်

ဤခွဲတမ်းသည် မတလ်တငွ် �ပီးဆံးုပါမည။်
မတလ်တငွ်ဤခံစားခွင့က်ို ဖယ�ှ်ားမညြ်ဖစ�်ပီး
အစားအစာ စုစုေပါငး် ခံစားခွင့မ်ျားအတငွး်
ေလျာက့ျမ�ကို ြဖစေ်ပါ်ေစမညြ်ဖစသ်ည။်

ေနာကခံ်
COVID-19 ကပ်ေရာဂါစတငခ်ျိနမှ်စ၍ SNAP အမ်ိေထာငစု်များသည် အစားအစာ အကျိုးခံစားခွင့် ေပးေချမ��စ်ှခုကို
လစဉ်လတိုငး် ရ�ိှခဲ့�ပီးြဖစ်သည်။ ပထမေပးေချမ�မှာ ပုံမှန် SNAP ခံစားခွင့ြ်ဖစ်�ပီး ဒတုိယေပးေချမ�မှာ COVID-19 
အေရးေပါ်အေြခအေန�ငှ့ဆ်ိငုသ်ည့် အေရးေပါ် အစားအစာ အကျိုးခံစားခွင့် (တရားဝငအ်ရအေရးေပါ် ခွဲတမ်းများဟု
ေခါ်ေသာ) ြဖစ်သည်။

ဘာေတွ ေြပာငး်လေဲနသလ။ဲ
ေဖေဖာ်ဝါရီလ 2023 သည် ေနာက်ဆံးုလ ဖက်ဒရယ်အစုိးရ ြဖစ်မည်ြဖစ်�ပီး အေရးေပါ် ခွဲတမ်းများကို
ေအာ်ရီဂွနြ်ပည်နယ်သားများကို ထတု်ေပးမည်ြဖစ်ပါသည်။ ေအာ်ရီဂွနြ်ပည်နယ်သားများသည် ၎ငး်တို၏့ ပုံမှန် SNAP 
အကျိုးခံစားခွင့က်ို ဆက်လက်ရ�ိှမည်ြဖစ်သည်။ ၎ငး်ခွဲတမ်းကို ဤအေြပာငး်အလဲက သက်ေရာက်ေစြခငး်မ�ိှပါ။

ထပ်ေဆာငး် အချကအ်လက်
အေရးေပါ် ခွဲတမ်းပမာဏများသည် အမ်ိေထာငစု်အတွငး်�ိှ လူဦးေရအေပါ် မူတည်�ပီး ကွဲြပားေသာ်လည်း
အမ်ိေထာငစု်အများစုသည် အေရးေပါ် ခွဲတမ်းများကို ဆက်လက်မရ�ိှေတာသ့ည့်အခါ အစားအစာ အကျိုးခံစားမ�များတွင်
သသိာသည့် ေလျာက့ျမ�ကို ေတွ� �ိှရမည်ြဖစ်သည်။ Applicant Portal (ေလ�ာက်ထားသေူပါ်တယ်) အေကာင့�ိှ်သည့်
ေအာ်ရီဂွနြ်ပည်နယ်သားများသည် SNAP ခံစားခွင့မ်ျား၏ သးီသန ့ပ်မာဏကို ေတွ� �ိှ�ပီး ၎ငး်တို၏့ My Dashboard (က��်ပ်ု၏
ဒက်�်ှဘတု)် တွင် ဆက်လက်ရ�ိှပါမည်။ Applicant Portal (ေလ�ာက်ထားသေူပါ်တယ်) အတွငး် ဤပမာဏကို
�ကည့်��ရမည့်အဆင့ဆ်င့က်ို ဤစာမျက်�ာှ၏ေနာက်ေကျာဘက်တငွ် ေဖာ်ြပပါ�ိှသည်။

ေအာ်ရီဂွနြ်ပည်နယ်သားများသည် ၎ငး်တို၏့ EBT Edge အေကာင့က်ိုwww.EBTedge.com တွငလ်ည်း စစ်ေဆး�ိငု�်ပီး
၎ငး်တို၏့ SNAP ခံစားခွင့ပ်မာဏကို ေလလ့ာသံးုသပ်�ိငုသ်ည်။ ၎ငး်သည် ေငေွပးေငေွချမှတ်တမ်းအပုိငး်တွင်
ေဖာ်ြပထားေသာလ၏ 1 ရက် �ငှ့် 9 ရက်အ�ကားရ�ိှသည့် ပမာဏြဖစ်သည်။

ဤဆံးုြဖတ်ချက်သည် ြပည်ေထာငစု်အစုိးရ၏ ဆံးုြဖတ်ချက်ြဖစ်ေသာေ�ကာင့် Oregon Department of Human Services 
(ေအာ်ရီဂွနြ်ပည်နယ် လူမ�ဝနေ်ဆာငမ်�များဌာန) (ODHS) သည် ခံစားခွင့မ်ျားအတွငး် ေလျာက့ျမ�ကို
ြဖည့်စွက်ေပး�ိငုမ်ည်မဟုတ်ပါ။ အမ်ိေထာငစု်များအေနြဖင့် သင့ေ်တာ်သလို ဘတ်ဂျက်ေရးဆွ�ဲပီး ၎ငး်တို၏့
ေဒသအရငး်အြမစ်များအား လက်လှမ်းမီေအာင် �ကိုးစားရန် က��်ပ်ုတို တ့ိုက်တွနး်ပါသည်။

သင့ခ်ံစားခွင့မ်ျား�ငှ့ပ်တသ်က်၍ ေမးြမနး်လိသုည့အ်ချကမ်ျား�ှိလ�င် ONE သံးုစွဲသဝူနေ်ဆာငမ်�ဌာနကို
1-800-699-9075 (711 TTY) မတှဆင့် ေခါ်ဆိပုါ သိုမ့ဟတု် သင့ေ်ဒသ�ုံးတငွ် သာွးေရာကစံ်စုမ်းပါ။
အနးီဆံးု�ှိ�ုံးကို �ှာရန် one.oregon.gov/General/LocateAnOffice တငွ် သာွးေရာက�်ကည့�်�ပါ။



Applicant Portal (ေလ�ာကထ်ားသေူပါ်တယ)် �ိှ သင့ပုံ်မှန် SNAP ခံစားခွင့မ်ျားကို �ကည့်ရန် (သင့တ်ွင်
အေကာင့�ိှ်�ပီးသားြဖစ်လ�င)်

1. one.oregon.gov သို သ့ာွးေရာက်ပါ။
2. မျက်�ာှြပင၏် ညာဘက်အေပါ်ေထာင့�ိှ် Sign In (လကမှ်တထ်ိးုဝငေ်ရာကမ်ည်)ကို �ှပ်ိပါ။
3. သင့အ်သံးုြပုသအူမည်/ အးီေမးလပ်ိစာ�ငှ့် စကားဝှကက်ို �ုိကထ်ည့်ပါ
4. Log In (အေကာင့ဝ်ငေ်ရာကမ်ည)်ကို �ှပ်ိပါ။
5. SNAP အတွက် သင့် လစဉ်ခံစားခွင့ပ်မာဏကို �ှာပါ။

ဤပမာဏသည် သင့ေ်နာက်ထပ် သက်တမ်းတိုးရက်စဲွမတိုငမီ်အထိ လစဉ် ဆက်လက်ရ�ိှမည့် ပမာဏြဖစ်ပါလိမ့်မည်။

သင့န်ယေ်ြမ�ိှ အကအူညမီျား�ငှ့် ပတသ်ကသ်ည့် အချကအ်လကမ်ျားအတကွ်
ဆကသ်ယွရ်န်-
• 2-1-1 www.211info.org
• Aging and Disability Resource Connection (သက�်ကးီရွယအ်ို�ငှ့် အိုမငး်မစွမ်းသမူျားအတကွ်

အရငး်အြမစ် ဆကသ်ယွမ်�) www.adrcoforegon.org/consumersite/index.php
• Oregon Food Bank’s Food Finder (ေအာ်ရီဂွနြ်ပညန်ယ် အစားအစာဘဏ၏်

အစားအစာ�ှာေဖွေရးကရိိယာ) https://oregonfoodfinder.org/
• Community Action Agency (ရပ်ရွာေဒသကညူပံီ့ပိုးေရး ေအဂျငစ်ီ) https://caporegon.org/

http://www.211info.org/
http://www.adrcoforegon.org/consumersite/index.php
https://oregonfoodfinder.oregonfoodbank.org/
https://caporegon.org/
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