
ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະຊື້ຂອງ, ກວດເບິ່ງເງິນສ່ວນເຫຼືອຂອງທ່ານເສຍກ່ອນດ້ວຍ
ການເບິ່ງຢູ່ໃນໃບຮັບສຸດທ້າຍ ຫຼືໂທລະສັບຫາພະແນກບໍລິການລູກຄ້າໂດຍບໍ່
ເສຍຄ່າທີ່ 1-877-328-9677, ຫຼື ທີ່ www.ebt.ca.gov ເງິ່ນສ່ວນເຫຼືອນີ້ຈະ
ເປັນຈຳນວນເງິນສ່ວນຫຼາຍທີ່ທ່ານສາມາດຈ່າຍດ້ວຍບັດຂອງທ່ານ.
ຂຂ້້ັັນນຕຕອອນນ 1 ເອົາຂອງທີ່ທ່ານຊ້ືໄປຫາບ່ອນກວດຂອງອອກ. ທ່ານອາດຈະຕ້ອງໄດ້

ແຍກອາຫານທ່ີທ່ານມີສິດ ແລະ ບໍ່ມີສິດອອກຈາກກັນ, ນ້ີກໍ່ຂື້ນກັບ
ບາງຫ້າງ. ບອກພະນັກງານຂາຍຂອງວ່າທ່ານຢາກໃຊ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ
ອນັໃດ, “ຟູດສແຕັມ” ຫຼ ື“ເງິນສົດ”. ທາ່ນອາດຈະໃຊ້ໄດ້ໝົດທັງສອງຢາ່ງ
ແຕ່ວ່າທ່ານຕ້ອງຮູດບັດຂອງທ່ານໃນເວລາເອົາເງິນເຂົ້າ.

ຂຂ້້ັັນນຕຕອອນນ 2 ຮູດບັດຂອງທ່ານຜ່ານເຄື່ອງຮັບບັດຂອງລາຍການຂາຍ (POS) ຫຼືຍື່ນ
ບັດ EBT ຂອງທ່ານໃຫ້ພະນັກງານຂາຍເຄື່ອງ. 

ຂຂ້້ັັນນຕຕອອນນ  3 ຕີສ່ີຕົວເລກສ່ວນຕົວ (PIN) ສີ່ໂຕຂອງທ່ານເຂົ້າໄປ. ເຄື່ອງຮັບບັດ
ຈະສະແດງ****ໃຫ້ເຫັນແທນທີ່ຈະເປັນໂຕເລກທີ່ທ່ານຕີເຂົ້າໄປ.

ຂຂ້້ັັນນຕຕອອນນ 4 ກົດເຄື່ອງໝາຍ “ENTER” ຖ້າທ່ານພວມໃຊ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອແບບ
ເງິນສົດ ແລະ ທ່ານຢາກໄດ້ເງິນສົດກັບມາ,ຈົ່ງບອກພະນັກງານ
ຂາຍຂອງຈຳນວນເງິນສົດທີ່ທ່ານຢາກໄດ້.

ຂຂ້້ັັນນຕຕອອນນ  5 ພະນກັງານຂາຍຂອງຕີຈຳນວນເງິນຂອງຟູດສແຕັມຫຼື ເງິນສົດທີ່ທ່ານ
ຊື.້ ຖ້າຈຳນວນນັນ້ຖືກຕ້ອງ ທາ່ນກໍກ່ົດເຄືອ່ງໝາຍ “OK” ຫຼື “YES”

ຂຂ້້ັັນນຕຕອອນນ  6 ທ່ານຈະໄດ້ຮັບສຳເນົາໃບຮັບຊຶ່ງຈະບົ່ງບອກ:
• ຊື້ແລະທີ່ຢູ່ຂອງຫ້າງຄ້າ • ຈຳນວນເງິນທີ່ທ່ານຊື້
• ເງິນສ່ວນເຫຼືອອັນໃໝ່ຂອງທ່ານ

ຂຂ້້ັັນນຕຕອອນນ  7 ເກັບມ້ຽນໃບຮັບຂອງທ່ານໄວ້ ເພື່ອທ່ານຈະໄດ້ຮູ້ຈຳນວນເງິນ
ສ່ວນເຫຼືອຂອງທ່ານເວລາຈະໄປຊື້ຂອງຄັ້ງຕໍ່ໄປ.

ຈຈຳຳໄໄວວ້້ວວ່່າາ,,  ທທ່່າານນຈຈະະບບ່່ໍໍຖຖືືກກໃໃຫຫ້້ຈຈ່່າາຍຍຄຄ່່າາທທັັມມນນຽຽມມທທີີ່່ທທ່່າານນໃໃຊຊ້້ເເງງິິນນຊຊ່່ວວຍຍເເຫຫຼຼືືອອແແບບບບ
ຟຟູູດດສສແແຕຕັັມມຂຂອອງງທທ່່າານນ  ແແລລະະ  ທທ່່າານນກກໍໍຈຈະະບບໍໍ່່ໄໄດດ້້ເເງງິິນນສສົົດດ  ຫຫືືຼຼ  ເເງງິິນນສສົົດດກກັັບບມມາາຄຄືືນນ
ຈຈາາກກແແອອັັກກຄຄ້້າາວວຟຟູູດດສສແແຕຕັັມມຂຂອອງງທທ່່າານນ..

ຈຈະະໃໃຊຊ້້ບບັັດດ  EBT ຂຂອອງງທທ່່າານນຢຢູູ່່ໃໃນນຕຕູູ້້  ATM ໄໄດດ້້ຢຢ່່າາງງໃໃດດ??
ຂຂ້້ັັນນຕຕອອນນ 1 ສອດ ຫຼືຮູດບັດຂອງທ່ານຢູ່ຕູ້ ATM.
ຂຂ້້ັັນນຕຕອອນນ  2 ຂັ້ນຕອນ 2 ຕີເລກສີ່ໂຕຂອງເລກບັດປະຈຳຕົວ (PIN) ຫຼື ເລກພິນຂອງ

ທ່ານຢູ່ເທິງແປ້ນພິມ ແລະກົດເຄື່ອງໝາຍ “OK” ຫຼື “ENTER”
ຂຂ້້ັັນນຕຕອອນນ  3 ເລືອກ “WITHDRAW CASH” (ຖອນເງິນສົດ) ແລ້ວເລືອກ

“CHECKING” (ກວດເບິ່ງ) (ຕູ້ ATM ບາງບ່ອນອາດຈະໃຊ້
ຄຳຕ່າງກັນ).

ຂຂ້້ັັນນຕຕອອນນ 4 ຕີຈຳນວນເງິນທີ່ທ່ານຢາກຖອນໃນຈຳນວນດອນລາທັງໝົດ 
(ຕົວຢ່າງ $20, $200 ຫຼື ຈຳນວນອື່ນໆ) ເງິນໃບສິບແລະ ໃບຊາວ
ແມ່ນໃບຈຳນວນນ້ອຍທີ່ສຸດ. 

ຂຂ້້ັັນນຕຕອອນນ  5 ຕູ້ ATM ຈະສະແດງຈໍໜຶ່ງທີ່ບວກທ່ານວ່າຄ່າທຳນຽມເທົ່າໃດ.
ຖ້າທ່ານຢາກຮບັກໍກ່ດົ “CONTINUE” (ຕໍ່ໄປ). ຖ້າທ່ານບໍ່ຕ້ອງການ
ຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ, ກົດ “CANCEL” (ຍົກເລີກ).

ຂຂ້້ັັນນຕຕອອນນ  6 ຕູ້ ATM ຈະໃຫ້ເງິນສົດ ແລະ ໃບຮັບແກ່ທ່ານ ບໍ່ແມ່ນທຸກໆຕູ້ ATM
ຈະສະແດງເງິນສ່ວນເຫຼືອຂອງທ່ານຢູ່ເທິງໃບຮັບນັ້ນ.

ຂຂ້້ັັນນຕຕອອນນ  7 ເກັບມຽ້ນໃບຮບັຂອງທາ່ນເພື່ອທ່ານຈະໄດ້ຮູ້ເງິນສ່ວນເຫຼືອຂອງທ່ານ.

ຈຈະະໃໃຊຊ້້ບບັັດດ  EBT ຂຂອອງງທທ່່າານນເເອອົົາາເເງງິິນນສສົົດດຢຢູູ່່ຕຕູູ້້ລລາາຍຍກກາານນຂຂາາຍຍໄໄດດ້້ຢຢ່່າາງງໃໃດດ??

1-877-328-9677
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ຈຈະະໃໃຊຊ້້ບບັັດດ  EBT ຂຂອອງງທທ່່າານນເເອອົົາາເເງງິິນນສສົົດດຢຢູູ່່ຕຕູູ້້ລລາາຍຍກກາານນຂຂາາຍຍ  
POS ໄໄດດ້້ຢຢ່່າາງງໃໃດດ??

ຂຂ້້ັັນນຕຕອອນນທທີີ  1 ຖາມພະນັກງານຂາຍເຄື່ອງເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດຖອນເງິນສົດ
ຢູ່ຮ້ານຄ້າໄດ້ບໍ່ ແລະ ຕ້ອງເສຍຄ່າທຳນຽມຫຼືບໍ່.

ຂຂ້້ັັນນຕຕອອນນທທີີ  2 ຮູດບັດຂອງທ່ານຜ່ານເຄື່ອງຮັບບັດຂອງລາຍການຂາຍ (POS) ຫຼື
ຍື່ນບັດ EBT ຂອງທ່ານໃຫ້ພະນັກງານຂາຍເຄື່ອງ.

ຂຂ້້ັັນນຕຕອອນນທທີີ  3 ຕີຕົວເລກເລກບັດປະຈຳຕົວ (PIN) ສ່ີຕົວຂອງທ່ານເຂ້ົາໄປ. ເຄື່ອງຮັບ
ບັດຈະສະແດງ****ໃຫ້ເຫັນແທນທີ່ຈະເປັນຕົວເລກທີ່ທ່ານຕີເຂົ້າໄປ.

ຂຂ້້ັັນນຕຕອອນນທທີີ  4 ກົດເຄື່ອງໝາຍ “ENTER”.
ຂຂ້້ັັນນຕຕອອນນທທີີ  5 ບອກພະນັກງານຂາຍຂອງຈຳນວນເງິນສົດທີ່ທ່ານຮັບ.
ຂຂ້້ັັນນຕຕອອນນທທີີ  6 ພະນັກງານຂາຍຂອງຕີຈຳນວນເງີນທີ່ທ່ານຕ້ອງການຖອນຈາກ

ບັນຊີຂອງທ່ານເຂົ້າໄປ. ຖ້າຈຳນວນນັ້ນຖືກຕ້ອງ, ທ່ານກໍ່ກົດ
ເຄື່ອງໝາຍ “OK” ຫຼື “YES”

ຂຂ້້ັັນນຕຕອອນນທທີີ  7 ທ່ານຈະໄດ້ຮັບໃບຮັບພິມອອກມາທ່ີຈະບອກ:
• ຊື້ແລະທີ່ຢູ່ຂອງຮ້ານຄ້າ
• ຈຳນວນເງິນສົດທ່ີທ່ານຖອນ
• ເງິນສ່ວນເຫຼືອອັນໃໝ່ຂອງທ່ານ

ຂຂ້້ັັນນຕຕອອນນທທີີ  8 ເກັບມ້ຽນໃບຮບັຂອງທາ່ນເພື່ອທ່ານຈະໄດຮູ້ເ້ງິນສວ່ນເຫຼອືອນັໃໝຂ່ອງທາ່ນ

ຈຈະະກກວວດດເເບບິິ່່ງງເເງງິິນນສສ່່ວວນນເເຫຫືືຼຼອອໃໃນນບບັັດດ  EEBBTT  ຂຂອອງງທທ່່າານນໄໄດດ້້ຢຢ່່າາງງໃໃດດ??
ເງິນສ່ວນເຫຼືອອັນໃໝ່ຂອງທ່ານຈະຖືກພິມໄວ້ຢູ່ເທິງໃບຮັບສຸດທ້າຍຂອງທ່ານ.
ຈຈົົ່່ງງເເກກັັບບມມ້້ຽຽນນໃໃບບຮຮັັບບຂຂອອງງທທ່່າານນສສະະເເໝໝີີ  ຖ້າຫາກທ່ານເຮັດໃບຮັບໃບສຸດທ້າຍເສຍ,
ທ່ານສາມາດໂທລະສັບຫາພະແນກບໍລິການລູກຄ້າ ຫຼື ກວດເບິ່ງເງິນສ່ວນເຫຼືອ
ຂອງທ່ານຕາມຕູ້ ATM ຫຼືຕາມຕູ້ POS, ຫຼື ທີ່  www.ebt.ca.gov
ກວດເບິ່ງເງິນສ່ວນເຫຼືອຂອງທ່ານຕາມຕູ້ ATM ທ່ານຈະຕ້ອງເສຍຄ່າ 25 ເຊັນ. 
ຖ້າຫາກບັດຂອງທ່ານເສຍ ຫຼື ຖືກລັກ.ຈົ່ງໂທຣະສັບຫາພະແນກບໍຣິການລູກຄ້າ
ໃນທັນທີຕາມເບີທ່ີບໍ່ຕ້ອງເສຍຄ່າ ທີ່ 1-877-328-9677. ພວກເຂົາຈະບອກ
ທ່ານວ່າທ່ານຈະຂໍເອົາບັດໃໝ່ໄດ້ຢ່າງໃດ.ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ໄດ້ແຈ້ງວ່າບັດຂອງ
ທ່ານເສຍ ຫຼື ຖືກລັກ, ຄົນອື່ນສາມາດໃຊ້ບັດຂອງທ່ານຈ່າຍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ
ທ່ານໝົດ ແລະເງິນນີ້ຈະບໍ່ຖືກໃຊ້ຄືນ.

ໂໂທທຣຣະະສສັັບບຫຫາາພພະະແແນນກກບບໍຣໍຣິິກກາານນລລູູກກຄຄ້າ້າໄໄດດ້ໂ້ໂດດຍຍບບໍໍ່ເ່ເສສຍຍຄຄ່າ່າ  ຖຖ້້າາຫຫາາກກວວ່່າາ::
• ບັດຂອງທ່ານເສຍ ຫຼື ຖືກລັກ
• ບັດຂອງທ່ານໃຊ້ບໍ່ໄດ້
• ທ່ານຢາກປ່ຽນເລກສ່ວນຕົວ (PIN) ຂອງທ່ານຍ້ອນວ່າທ່ານລືມ ຫຼື

ຖ້າຫາກວ່າຄົນອື່ນຮູ້ເລກສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ. ຫ້ອງການຊ່ວຍເຫຼືອຊຸມຊົນ
ອາດຈະສາມາດຊ່ວຍທ່ານປ່ຽນເລກສວ່ນຕົວ (PIN) ຂອງທ່ານ.

• ທ່ານຢາກຮູ້ວ່າທ່ານຍັງມີເງິນເຫຼືອເທ່ົາໃດຢູ່ໃນບັນຊີຂອງທ່ານ.
• ທ່ານໄດ້ຈ່າຍຄ່າຊື້ຂອງແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຂອງນັ້ນ

ຫຼືຖ້າທ່ານໄດ້ຈ່າຍຫຼາຍເກີນກວ່າທີ່ທ່ານຊື້.
• ທ່ານມມີຄຳຖາມ ຫຼື ບັນຫາອື່ນໆ.

24 ຊຊົົ່່ວວໂໂມມງງຕຕ່່ໍໍມມືື້້  / 7 ມມ້້ືືຕຕ່່ໍໍອອາາທທິິດດ
1-877-328-9677

TTY:  1-800-735-2929
ອີງຕາມການເສັ້ນສະແດງຂອງການຝຶກອົບຮົມ EBT ຂອງທ່ານທີ່ຢູ່ໃນປື້ມ
ແລະ ໃສ່ວັນທີທີ່ເງິນຈະເຂົ້າໃນບັນຊີຂອງທ່ານ: 
_________________________________________________

ເງິນຂອງຟູດສແຕັມ (ວັນທີ 1 ຫາວັນທີ 10 ຂອງເດືອນ)
________________________________________

ຜົນປະໂຫຍດຂອງເງິນ (ວັນທີ 1 , 2 ຫຼື 3 ຂອງເດືອນ)
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