P-EBT Sample Facebook/Twitter Post English:
Did your child receive free or reduced-price school meals in the spring 2020 semester? Pandemic EBT provides
families financial support to cover the cost of groceries due to your children missing meals during school
closures this spring. Learn more – www.hungerfreeok.org/pebt
P-EBT Sample Facebook/Twitter Post Burmese:
၂၀၂၀ န ွေ ဦး
ရာသီစာသင်ခ ျိနတ
် င
ွေ သ
် င်၏ကနလးသည်အခမဲ့သမဟု
ျို ဲ့ တန
် စ း နှု း် ခ ျိျိုသာနသာနက ာင်းအစားအစာမ ားကျိရ
ု ရျိခပ
ဲ့ ါသလား။
Pandemic EBT
သည်ယခု စ်န ရ
ွေ ာသီနက ာင်းပျိတခ
် ျိနအ
် တွေငး် ကနလးမ ား၏အစားအနသာက်မ ားအတွေကက
် န
ု က
် စရျိတမ
် ားကျိမ
ု သ
ျိ ားစုမ ားအား
နငွေန ကးန

ာက်ပဲ့မှုနပးနနပါသည်။ ဤနနရာတွေငန
် လဲ့လာပါ - www.hungerfreeok.org/pebt

P-EBT Sample Text Message English:
Did your child receive free or reduced-price school meals during the spring 2020 semester? Pandemic EBT
provides families financial support to cover the cost of groceries due to your children missing meals during
school closures this spring. Learn more here – www.hungerfreeok.org/pebt
P-EBT Sample Text Message Burmese:
၂၀၂၀ န ွေ ဦး
ရာသီစာသင်ခ ျိနတ
် င
ွေ သ
် င်၏ကနလးသည်အခမဲ့သမဟု
ျို ဲ့ တန
် စ း နှု း် ခ ျိျိုသာနသာနက ာင်းအစားအစာမ ားကျိရ
ု ရျိခပ
ဲ့ ါသလား။
Pandemic EBT
သည်ယခု စ်န ရ
ွေ ာသီနက ာင်းပျိတခ
် ျိနအ
် တွေငး် ကနလးမ ား၏အစားအနသာက်မ ားအတွေကက
် န
ု က
် စရျိတမ
် ားကျိမ
ု သ
ျိ ားစုမ ားအား
နငွေန ကးန

ာက်ပဲ့မှုနပးနနပါသည်။ ဤနနရာတွေငန
် လဲ့လာပါ - www.hungerfreeok.org/pebt

P-EBT Robo Call Script 1 English:
Hello! This is [share Name/Title/Organization] If your child received free or reduced-price school meals during
the spring 2020 semester you may be eligible for a Pandemic Electronic Benefits Transfer card, or P-EBT card. PEBT provides up to $250 per eligible child to help your household replace meals lost due to school closures. To
learn more, visit www-dot-hungerfree-o-k-dot-o-r-g-forward slash-p-e-b-t . Thank you!
P-EBT Robo Call Script 1 Burmese:
ဟယ်လ!ျို ၎င်းသည် (ရယ်ယာအမည် / နခါင်းစဉ် / အဖွေွဲ့အစည်း) ဖဖစ်သည်။ အကယ်၍ သင်၏ကနလးသည် ၂၀၂၀ န ွေ ဦး
ရာသီစာသင်ခ ျိနအ
် တွေငး် အခမဲ့သမဟု
ျို ဲ့ တန
် စ း နှု း် ခ ျိျိုသာနသာနက ာင်းအစားအစာမ ားကျိရ
ု ရျိပါကသင်သည် Pandemic Electronic
Benefits Transfer ကဒ်သမဟု
ျို ဲ့ တ် P-EBT ကဒ်ရ င
ျို သ
် ည်။ P- EBT

သည်နက ာင်းပျိတခ
် ျိနန
် ကာငဆ
်ဲ့ းု ရှု းခရ
ု စား
ဲ့ နသာအစားအစာမ ားကျိအ
နသာကနလးတစ် ဦး လျှငန
် ဒေါ်လာ ၂၅၀ အ

န
ျိ

းျို ရန်သငအ
်ဲ့ မ
ျိ န
်

ာင်စုကက
ျို ည
ူ ရ
ီ န်အရည်အခ င်းဖပညဲ့မ
် ီ

ာက်ပသ
ု ျှင ် www-dot-hungerfree-o-k-dot-o-r-g-forward
ဲ့ ည်။ ပျိုမျိုနလဲ့လာလျိလ

slash-p-e-b-t သျိသွေ
ု ဲ့ ားပါ။ နက းဇူးတင်ပါသည်။

P-EBT Robo Call Script 2 English:
Hello [school/organization name] families! This is [title, name] calling to let you know about an important
resource to help families who are struggling because of the pandemic. If your child was eating free or reducedprice school lunch in March 2020, you are eligible for food purchasing assistance of $250 per eligible child.
The Oklahoma Department of Human Services will be sending Pandemic Electronic Benefits Transfer benefits, or
P-EBT, to eligible families – you do not need to apply. If you already have an EBT card the benefits will be loaded
on your existing card. If you do not currently have an EBT card, please look out for a P-EBT card in the mail.
Watch closely as the outside envelope may not clearly say P-EBT.
P-EBT is available to any child who was receiving free or reduced-price school lunch in March 2020. It will not
impact your citizenship or immigration status.
To learn more, visit www-dot-hungerfree-o-k-dot-o-r-g-forward slash-p-e-b-t . Thank you!
P-EBT Robo Call Script 2 Burmese:
မင်္ဂလာပါ [နက ာင်း / အဖွေအ
ွဲ့ စည်းအမည်] မျိသားစုမ ား! ဤ [နခါင်းစဉ်၊ နာမည်]
သည်ကးူ စက်နရာင်္ါန ကာငရ
် သ
ျိ ားစုမ ားကျိက
ု ည
ူ ရ
ီ န်အနရးကကီးနသာအရင်းအဖမစ်အန ကာင်းသငအ
ဲ့် ုနး် ကန်နနရသညဲ့မ
ဲ့် ားအသျိနပး
ရန်နတာင်းဆျိဖု ခင်းဖဖစ်သည်။ အကယ်၍ သငက
ဲ့် နလးသည်မတ်လ ၂၀၂၀
တွေငအ
် ခမဲ့သမဟု
ျို ဲ့ တန
် စ း နှု း် ခ ျိျိုသာနသာနက ာင်းနနလည်
စာကျိစ
ု ားနနပါကသင်ရ
ဲ့

က
ျို န
် သာကနလးတစ် ဦး လျှငန
် ဒေါ်လာ ၂၅၀

အစားအစာဝယ်ယန
ူ ရးအကူအညီအတွေကသ
် ငန
ဲ့် တာ်သည်။
ဥကကလာဟျိးု မားလူမှုဝန်နဆာင်မှုမ ားဌာနသည်အရည်အခ င်းဖပညဲ့မ
် ီနသာမျိသားစုမ ားကျို Pandemic Electronic Benefits
Transfer သက်သာခွေငမ
ု ပးပျိလျိ
ု ဲ့ မဲ့်မည် - သင်နလျှာက်ရန်မလျိအ
ု ပ်ပါ။ သငတ
ွေ ် EBT
ဲ့် ား (P-EBT) ကျိန
ဲ့် င
ကဒ်ဖပားရျိပပီးဖဖစ်ပါကသက်သာခွေငမ
ု င်၏လက်ရျိကဒ်နပေါ်တင
ွေ တ
် င်လမ
ျိ ဲ့်မည်။ သငတ
ွေ ် EBT ကဒ်ဖပားမရျိနသးပါက P-EBT
ဲ့် ားကျိသ
ဲ့် င
ကဒ်ဖပားကျိန
ု မးလ်ဖဖငရ
် င
ွေ ် P-EBT ကျိရ
ု င်းရင်းလင်းလင်းမနရး
ဲ့် ာနဖွေပါ။ ဖပင်ပစာအျိတတ

ားနသာန ကာင ဲ့် နသခ ာစွောဖတ်ရူပါ။

P-EBT ကျို ၂၀၂၀
ဖပညဲ့် စ်မတ်လတွေငအ
် ခမဲ့သမဟု
ျို ဲ့ တန
် စ း နှု း် ခ ျိျိုသာနသာနက ာင်းနနလယ်
စာကျိလ
ု က်ခရရျိခန
် နလးမဆျိရ
ု ရျိ င
ျို သ
်
ဲ့
ဲ့ သာမည်သညဲ့က
ည်။
ပျိုမျိုနလဲ့လာလျိလ
ု ျှင ် www-dot-hungerfree-o-k-dot-o-r-g-forward slash-p-e-b-t သျိသွေ
ု ဲ့ ားပါ။ နက းဇူးတင်ပါတယ်!

P-EBT Sample App Message or Website Banner English:

Did your child receive free or reduced-price school meals during the spring 2020 semester? Pandemic EBT
provides families financial support to cover the cost of groceries due to your children missing meals during
school closures this spring. Learn more here – www.hungerfreeok.org/pebt
P-EBT Sample App Message or Website Banner Burmese:
၂၀၂၀ န ွေ ဦး
ရာသီစာသင်ခ ျိနတ
် င
ွေ သ
် င်၏ကနလးသည်အခမသ
ျို ဲ့ တန
် စ း နှု း် ခ ျိျိုသာနသာနက ာင်းအစားအစာမ ားကျိရ
ု ရျိခပ
ဲ့ မဟု
ဲ့ ါသလား။
Pandemic EBT
သည်ယခု စ်န ရ
ွေ ာသီနက ာင်းပျိတခ
် ျိနအ
် တွေငး် သင်၏ကနလးမ ားအစားအနသာက်မ ားအတွေကက
် န
ု က
် စရျိတမ
် ားကျိမ
ု ျိသားစုမ ား
အားနငွေန ကးန

ာက်ပဲ့မှုနပးသည်။ ဤနနရာတွေငန
် လဲ့လာပါ - www.hungerfreeok.org/pebt

Email/Letter Template English:
Subject Line: Pandemic Benefits Can Help You Buy Food
Body:
Hello [school/organization name] families!
We are writing to let you know about an important resource to help families who are struggling because of the
pandemic. If your child was eating free or reduced-price lunch school lunch in March 2020, you are eligible for
food purchasing assistance of $250 per eligible child!
The Oklahoma Department of Human Services will be sending Pandemic Electronic Benefits Transfer benefits, or
P-EBT, to eligible families – you do not need to apply. If you already have an EBT card the benefits will be loaded
on your existing card. If you do not currently have an EBT card, please look out for a P-EBT card in the mail.
Watch closely as the outside envelope may not clearly say P-EBT.
P-EBT is provided to any child who was receiving free or reduced-price school lunch in March 2020. It will not
impact your citizenship or immigration status.
To learn more, visit www.hungerfreeok.org/pebt. Thank you!
Email/Letter Template Burmese:
အန ကာင်းအရာလျိင
ု း် - Pandemic Benefits မ ားသည်သငအ
ူ ီ င
ျို ပ
် ါသည်။ ကျိယ
ု ခ
် ာဓ မင်္ဂလာပါ
ဲ့် ားအစားအစာမ ား ၀ ယ်ရန်ကည
[နက ာင်း / အဖွေွဲ့အစည်းအမည်] မျိသားစုမ ား!
ကူးစက်နရာင်္ါန ကာငရ
် ျိသားစုမ ားကျိက
ု ည
ူ ရ
ီ န်အနရးကကီးသညဲ့အ
် ရင်းအဖမစ်အန ကာင်းသငအ
ဲ့် ုနး် ကန်နနရသညဲ့မ
ဲ့် ားအသျိနပးရန်
ကျွ ပ
်ု ်တစာနရးနနဖခင်
ျို ဲ့
းဖဖစ်သည်။ အကယ်၍ သင်၏ကနလးသည်မတ်လ ၂၀၂၀
တွေငအ
် ခမဲ့သမဟု
ျို ဲ့ တန
် းခ ျိျိုနသာနနလည်
စာနက ာင်းနနလည်
စာကျိစ
ု ားနနပါကသင်ရ
ဲ့
ဲ့

က
ျို န
် သာကနလးတစ် ဦး လျှငန
် ဒေါ်လာ ၂၅၀

အစားအစာဝယ်ယမ
ူ အ
ှု ကူအညီအတွေကသ
် ငန
ဲ့် လ ာ်သည်။

ဥကကလာဟျိးု မားလူမှုဝန်နဆာင်မှုမ ားဌာနသည်အရည်အခ င်းဖပညဲ့မ
် ီနသာမျိသားစုမ ားကျို Pandemic Electronic Benefits Transfer
သက်သာခွေငမ
ု ပးပျိလျိ
ု ဲ့ မဲ့်မည် - သင်နလျှာက်ရန်မလျိအ
ု ပ်ပါ။ သငတ
ွေ ် EBT
ဲ့် ား (P-EBT) ကျိန
ဲ့် င

ကဒ်ဖပားရျိပပီးဖဖစ်ပါကသက်သာခွေငမ
်ဲ့ ားကျိသ
ု င်၏လက်ရျိကဒ်နပေါ်တင
ွေ တ
် င်လမ
ျိ ်မ
်ဲ့ င
ွေ ် EBT ကဒ်ဖပားမရျိနသးပါက P-EBT
ဲ့ ည်။ သငတ
ကဒ်ဖပားကျိန
ု မးလ်ဖဖငရ
် P-EBT ကျိရ
ု င်းရင်းလင်းလင်းမနရး
ဲ့် ာနဖွေပါ။ ဖပင်ပစာအျိတက

ားနသာန ကာင ဲ့် နသခ ာစွောဖတ်ရူပါ။ P-EBT

ကျို ၂၀၂၀
ခု စ်မတ်လတွေငအ
် ခမဲ့သမဟု
ျို ဲ့ တန
် စ း နှု း် ခ ျိျိုသာနသာနက ာင်းနနလယ်
စာကျိလ
ု က်ခရရျိခသ
် ည်သညဲ့က
် နလးအားမဆျိန
ု
ဲ့
ဲ့ ညဲ့မ
ပန
ဲ့ ပးသည်။

ပျိုမျိုနလဲ့လာလျိပ
ု ါက www.hungerfreeok.org/pebt သျိဝင်
ု ဲ့ နရာက် ကညဲ့ရ
် ှု ပါ။ နက းဇူးတင်ပါသည်။

ာက်

