
 
 
 
 
 
 
 
 

Emergency Broadband Benefit 
 

EBB ဆိုသ���ာ အဘယ�ည္◌း။  

 
● FCC မွ စီစဥ���တ� ည္◌ ့EBB အစီအစဥ�ည္ ေဘရာ့ဘန◌္း အင�ာနက္ စာရင္◌း�သင္◌း◌ျခင္◌း၏ ကု��စ်ရိတ� ို လစဥ္ 

ေ◌လ်ွာ့ေ◌ဈး◌ျဖင္◌ ့ေ◌ပးေ◌ဆာင္◌ျခင္◌း၊ ဆ�က� ယ�်တိ� က�ႈအ�တက္ အခက� ခဲရွိေ◌နသူမ်ား လုိင္◌းတပ�င္ေ◌ပး◌ျခင္◌း◌ႏ◌ွင္◌ ့

လုိင္◌းရရွိေ◌ေနစရန္ အကူအညီမ်ားေ◌ပးေ◌နပါသည္။  

 
EBB မွ မ����ို႔ကို လႊမ္◌းၿခံ◌ေဳ◌ပးပါသနည္◌း။ 

 
● ေအရးေ◌ပၚ ေဘရာ့ဘန္◌း အက် ိ ဳးခံစားြခင္◌သ့ည္ အိမ္ေ◌ထာင�ု မ်ားအ�တက္ ေဘရာ့ဘန◌္း ဝန္ေ◌ဆာင�ႈမ်ားကို လစဥ္ $50 အထိ 

ေ◌ဈးေ◌လ်ွာ့ေ◌ပးၿပီး၊ tribal lands လုိင္◌းမ်ားကို အိမ္ေ◌ထာင�ု မ်ားအ�တက္ တစ�လွ်င္ $75 တိုး◌ျမ◌ႇင္◌ေ့◌ပးပါသည္။ အကယ္၍ 

သံ◌ု◌း�စဲသူသည္ ပံ◌ုမွန္ တစ�လွ်င္ $50 ကု��သ်ည္◌ ့သုိ႔မဟုတ္ ထိုထက�ည္◌းေ◌သာ အရ��ခ်င္◌း◌ျပည္◌မီ့သည္◌အ့စီအစဥ္ 

(eligible plan) ကုိ ေ◌��းခ်ယ�ဲပ့ါက သံ◌ု◌း�စဲသူသည္ ထိုဝန္ေ◌ဆာင�ႈကို အခမ့ဲ◌ျဖင္◌ ့လက�ံရရွိမည◌္ျဖစ�ါသည္။  

● ဤအစီအစဥ�ည္ သီး◌ျခား အင�ာနက္ဝန္ေ◌ဆာင�ႈမ်ားအ�တက္ ကန္႔သတ� ား◌ျခင္◌း မရွိပါ။ ေ◌လ်ွာ့ေ◌ဈးမ်ားသည္ အသံ၊ text 

ပါဝင�ည္◌ ့packages ဝန္ေ◌ဆာင�ႈမ်ား ◌ႏ◌ွင္◌ ့ေ◌ရာင္◌တ့ာမ်ား (routers)၊ ေ◌မာ◌္ဒမ�်ား (modems) သုိ႔မဟုတ္ 

ေ◌ဟာ့စ္ေ◌ပါမ့်ား ကဲ့သုိေ႔သာ စက� ိရိယာမ်ား ပါဝင�ည္◌ ့packages ဝန္ေ◌ဆာင�ႈကိုလည္◌း အသံ◌ု◌း◌ျပဳႏ◌ိ◌ုင�ည္။ 

သုိေ႔သာ◌္လည္◌း အရ��ခ်င္◌း◌ျပည္◌မီ့ေ◌သာ  စုေ◌ပါင္◌းဝနေ္◌ဆာင�ႈမ်ား�တင ္အသံ (voice) ဝန္ေ◌ဆာင�ႈႏ◌ွင္◌ ့ေ◌ကဘယ� ္ 

TV မ်ား ပါဝင�ိမ္◌မ့ည္ မဟုတ�ါ။  

● အရ��ခ်င္◌း◌ျပည္◌မီ့ေ◌သာ အိမ္ေ◌ထာင�ု သည္ laptop �ကန္◌ျပဴတာမ်ား ◌ႏ◌ွင္◌ ့တက� လက�်ား (tablets) ကဲ့သုိေ႔သာ 

စက� ိရိယာမ်ား အ�တက္ တစ�ကိမ္ ေ◌လ်ွာ့ေ◌ဈး $100 ကိုလည္◌း လက�ံရရွိပါမည္။  

 
မ��ူက အရ��ခ်င္◌း◌ျပည္◌မီ့ပါသနည္◌း။  

● ေဘရာ့ဘန္◌း ဝန္ေ◌ဆာင�ႈ ပ့ံပုိးသူထ ံေ◌ပးေ◌ခ်ရန္ က်���ေိ◌ေနသာအၾ�ကးသည ္အိမ္ေ◌ထာင�ု အား ဤအစီအစဥ္ေ◌အာက္၌ 

အရ��ခ်င္◌း◌ျပည္◌မီ့မႈမွ ပိတ�င္◌ျခင္◌း မျပဳပါ။  

● ေ◌အာက္ေ◌ဖာ◌္◌ျပပါ အရ��ခ်င္◌းမ်ားမွ တစ�ုခုႏ◌ွင္◌ ့ကိုက� ီမွ ◌ုရွိသည္◌အ့ိမ္ေ◌ထာင�ု ◌ျဖစ��်င္ အရ��ခ်င္◌း◌ျပည္◌မီ့ပါသည္ -  

o ၂၀၂၀ ခုႏ◌ွစ္၊ ေ◌ေဖဖာ◌္ဝါရီလ ၂၉ ရက�� စ၍ မ်ား◌ျပားေ◌သာ နစ�ာဆံ◌ု◌းရွံ◌ဳ◌းမႈ ရွိ◌ျခင္◌း 

o အိမ္ေ◌ထာင�ု ၏ဝင္ေ◌ြငသည္ တစ�ိ ုယ� ည◌္းသမား အြခ��မ္◌းမ်ားအ�တက္ $99,000 ထက�ည္◌း◌ျခင္◌း သုိ႔မဟုတ္ 

◌ႏ◌ွစ္ဦး�တဲအြခ��မ္◌းမ်ားအ�တက္ $198,000 ထက�ည္◌း◌ျခင္◌း 

o အလုပ�က�ဲ ့ အက် ိ ဳးခံစားြခင္◌မ့်ားအ�တက္ ေ◌လ်ွာက� ား◌ျခင္◌း သုိ႔မဟုတ္ လက�ံရရွိ◌ျခင္◌း  

o လက��ိ ေ◌ထာက�ံေ့◌ၾကးဆု ကာလအ�တင္◌း�တင ္အိမ္ေ◌ထာင�ု ဝင�စ္ဦးသည္ Federal Pell Grant ကုိ လက�ံရရွိ◌ျခင္◌း 

o အိမ္ေ◌ထာင�ု ဝင�စ္ဦးသည္ ယခုႏ◌ွ�စ�င္ ေ◌န႔လယ�ာ အခမ့ဲ/ေ◌လ်ွာ့ေ◌ဈး ရရွိ◌ျခင္◌း သုိ႔မဟုတ္ ၂၀၁၉/၂၀၂၀ - 

၂၀၂၀/၂၀၂၁ ပညာသင္◌ႏ◌ွစ�ဲ �တင္ လက�ံရရွိခဲ့◌ျခင္◌း။  

▪ အကယ္၍ ေကလးသည္ CEP ေ◌က်ာင္◌းသုိ႔ မတက္ေ◌ရာက�ဲပ့ါက အိမ္ေ◌ထာင�ု ဝင�စ္ဦးသည္ ၂၀၁၉ -၂၀၂၀, 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ◌ႏ◌ွင္◌/့သုိ႔မဟုတ္ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာ သင္◌ႏ◌ွစ� �တက္  ေ◌က်ာင္◌း၏ 



ေ◌န႔လယ�ာ/နနံက�ာမ်ားကို အခမ့ဲ ◌ႏ◌ွင္◌ ့ေ◌လ်ွာ့ေ◌ဈး◌ျဖင္◌ ့ရရွိေ◌ၾကာင္◌း သံ◌ု◌း�စဲသူသည္ 

ေ◌က်ာင္◌း (သုိ႔) ခ�ိုင္ေ◌က်ာင္◌း ထံမွ အတည္◌ျပဳသည္◌ ့စာ သုိ႔မဟုတ္ စာ��က�ာတမ္◌း ကုိ 

တ�င�င္◌း◌ႏ◌ိ◌ုင�ည္။ 

▪ စာ��က�ာတမ္◌းထဲ�တင္ ပါဝင�မည္◌ေ့အႀကာင္◌းအရာမ်ား - ေ◌က်ာင္◌းသား သုိ႔မဟုတ္ သံ◌ု◌း�စဲသူ ၏ 

အမည္၊ ခ�ိုင္ေ◌က်ာင္◌း သုိ႔မဟုတ္ ေ◌က်ာင္◌း အမည္၊ အရ��ခ်င္◌း◌ျပည္◌မီ့သည္◌အ့စီအစဥ�်ား (ဥပမာ၊ 

အခမ့ဲ သုိ႔မဟုတ္ ေ◌လ်ွာ့ေ◌ဈး◌ျဖင္◌ ့ေ◌က်ာင္◌း နနံက�ာ/ေ◌န႔လယ�ာ အစီအစဥ�ိ ု ရရွိ◌ျခင္◌း) ကုိ 

အတည္◌ျပဳ◌ျခင္◌း၊ ပညာသင္◌ႏ◌ွစ�ိ ု အတည္◌ျပဳ◌ျခင္◌း။  

o အိမ္ေ◌ထာင�ု ဝင�စ္ဦးသည္ lifeline အ�တက္ အရ��ခ်င္◌း◌ျပည္◌မီ့◌ျခင္◌း သုိ႔မဟုတ္ Medicaid ၊ SNAP ၊ SSI ၊ 

◌ျပည္ေ◌ထာင�ု  ◌ျပ��ူ႕ အိမ�ာ ကူညီေ◌ထာက�ံေ့◌ရး၊ စစ�� ◌ုထမ္◌းေ◌ဟာင္◌းမ်ား�ငွ္◌ ့အသက��င��် �စ� ူမ်ား ပင�င ္အက် ိ ဳး 

ခံစားြခင္◌မ့်ားထဲ�တင္ ပါဝင္◌ျခင္◌း။   

▪ Pandemic EBT ကဒ္ - အဆိုပါကဒ�ို မႀကည◌္ဘဲ့  ၎ကို ေအထာက� ထားတစ�ုအျဖစ္ အသံ◌ု◌း◌ျပဳႏ◌ိ◌ုင္၊ 

မျပဳႏ◌ိ◌ုင���ို သူတို ◌အ့တည�ျ ပဳႏ◌ိ◌ုင�ါ။ SNAP ကဒ္ အမ်ားစု�တင္ အမည္◌ႏ◌ွင္◌ ့စတင�က် ဳ ိး 

သက္ေ◌ရာက�ႈရွိသည္◌ ့ေ◌န႔�စဲမ်ား ကဲ့သုိေ႔သာ အခ်က� လက�်ား ထည္◌ထ့ားေ◌လ့မရွိပါ၊ အဆိုပါ 

အခ်က� လက�်ားအား မထည္◌ထ့ားသည္◌ ့ကဒ�ာ်းကုိ ၎တုိ ◌လ့က�ံေ◌ပးလိမ္◌မ့��ဟုတ�ါ။  

▪ ပံ◌ုမွ��ား◌ျဖင္◌ ့◌ျပ��ယ္ သုိ႔မဟုတ္ အစုိးရ ေ◌အဂ်င� ီထံမွ လာေ◌သာ အက် ိ ဳးခံစားြခင္◌စ့ာ�တင္ SNAP 

အ�တက္ အမည္ ◌ႏ◌ွင္◌ ့ေ◌န႔�စဲမ်ား ပါဝင�ါသည္၊ အလုိေအလ်ာက္ စစ္ေ◌ဆးမႈမ်ား (ဥပမာ၊ အရ��ခ်င္◌း 

◌ျပည္◌မီ့မႈ စစ္ေ◌ဆးမႈအ�တက္ ◌ျပ��ယ္ ေ◌ဒတာေ◌ဘ့စ္ အခ်က� လက္) မျပဳလုပ္◌ႏ◌ိ◌ုင�ည္◌အ့ခါ�တင ္

၎သည္ အစဥ�လာအား◌ျဖင္◌ ့SNAP အ�တက္ လက�ံေ◌လ့ရွေိ◌သာ စာ��က�ာတမ္◌းမ်ား◌ျဖစ�ါသည္။  

 
မွတ�◌ံုတင္◌ျခင္◌း လုပ�န္◌းစဥ္ မ��ို႔ရိွပါသနည္◌း။  

 
● လူမႈဖူလံ◌ုေ◌ရး နပံါတ္ မလုိအပ�ါ။  

● အစီအစဥ�ည္ ေ◌မလ 12 ရက္ေ◌န႔�တင ္တရားဝင္ စတင�ါသည္။ 

● အကယ္၍ အိမ္ေ◌ထာင�ု တစ�ုသည္ Lifeline ပါဝင�ူတစ္ဦး ◌ျဖစ�ပီးသား ဆိုလ်ွင္ အရ��ခ်င္◌း◌ျပည္◌မီ့မႈအ�တက္ မ��ည္◌ ့

အပုိေ◌ဆာင္◌းအခ်က� လက� ိုမ်ွ မိမိတို႔ ထပ္ေ◌ပးရန္ မလုိပါ၊ သုိေ႔သာ◌္ EBB အစီအစဥ္ သုိ႔ ေ◌��းခ်ယ� ံ◌ု◌း◌ျဖတ�န္ 

မွတ�ံ◌ုတင္◌ျခင္◌း စာမ်က္◌ႏ◌ွ◌ာသုိ႔ မိမိတို႔ �သားေ◌ရာက�န္ လုိအပ�ည္။ ထိုေ႔နာက္ အဆိုပါ ေ◌လ်ွာက� ားသူမ်ားသည္ 

မိမိတို႔၏ လက��ိ ေဘရာ့ဘန္◌း ပ့ံပုိးသူမွ ပ့ံပုိးစီစဥ္ေ◌ပးထားသည္◌ ့အစီအစဥ�ိ ု႔ ေ◌��းခ်ယ� ံ◌ု◌း◌ျဖတ�န္ လုိအပ�ည္ သုိ႔မဟုတ္ 

အစီအစဥ�ဲသုိ႔ စာရင္◌း�သင္◌း◌ျခင္◌းအား ေ◌တာင္◌းဆိုရန္ လုိအပ�ည္။  

● Lifeline ထဲ�တင္ ေ◌လာေ◌လာဆယ္ မပါဝင္ေ◌သးေ◌သာသူမ်ားသည္ EBB အစီအစဥ��တက� ား National Lifeline Verifier 

မွတဆင္◌ ့မိမိတို႔ ေ◌လ်ွာက� ားသင္◌ပ့ါသည္။ ေ◌လ်ွာက� ႊ◌ာမ်ားကို �အ��ိုင္◌း သုိ႔မဟုတ္ စာတုိက္ (Lifeline Support Center P.O 

Box 7081 London, KY 40742) မွတဆင္◌ ့◌ျဖည္◌ြ့စက္ေ◌လ်ွာက� ားႏ◌ိ◌ုင�ါသည္။ ေ◌လ်ွာက� ားသူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ နာမည္ 

အျပည္◌အ့စံ◌ု၊ ေ◌ြမးသက◌ၠရာဇ္၊ လိပ�ာ ◌ႏ◌ွင္◌ ့ေ◌ဖာ◌္◌ျပထားသည္◌ ့စာ��က�ာတမ္◌းမ်ားမွ တစ�ု ကုိ 

ေ◌ပးပုိ႔ရမည္◌ျဖစ�ါသည္ - SSN ၊ Tribal မွတ�ံ◌ုတင္ နပံါတ္၊ အစုိးရမွထုတ္ေ◌ပးသည္◌ ့ID ၊ ◌ႏ◌ိ◌ုင�ကံူးလက��တ္၊ 

ယာဥ္ေ◌မာင္◌းလုိင�င္ သုိ႔မဟုတ္ အြခ��မ္◌းေ◌ဆာင�ူ မွတ�ံ◌ုတင္ နပံါတ္။  

 


