
 

បច្ច ុបបន្ននៅក្ន ុងរដ្ឋ Rhode Island មាន្ហាងលក្់ន្រឿងនេសបី ដដ្លេេួលយក្ SNAP EBT 

នលើបណ្តា ញអ ីន្ធឺណិត: Walmart, Amazon and ALDI 

រន្្លឹះសន្ស ំ្ ាក្់៖ 
 

ការស្វែ ងរកលំនំដដើមប្រដេទទំនិញដូច “ការផ្គ រូផ្គងលអរំផ្ុត” ដប្រើវដរ ើវប្រដេទ “តម្ល្:ទាបនៅខ្ពស់”       

“Price: low to high” ដដើមបី ដមើលតម្មៃដ៏លអរំផ្ុត។ 

តម្ល្ឯក្តា (Unit price) ដលចដ ើងដៅជារ់នឹងតម្មៃ៖ ដប្រើវាដដើមបីដមើលដតើអ្ែ ើស្ដលជាការទិញកាន់ស្តលអ ប្រដវើរ។ 

          ចប្ាញ់ការស្វែ ងរកររវ់អ្នកតាមរួរតម្មៃស្ដលចង់បាន។ ដប្កាម "Price"ដៅខាងដវែងម្ដរញ្ច លូអ្ែ ើស្ដលអ្នកចង់               

           បានអ្របររាដល់ចំណុចតម្មៃអ្តិររា។ 

          ដដើមបីដមើលដ ើញទំនិញស្ដលដាក់លក់រញ្ច ច ុះតម្មៃដៅកន ចងប្រដេទស្វែ ងរកររវ់អ្នក ដប្រើវដរ ើវ “Rollback” ទំនិញដៅ 

        ដប្កាម ”Special Offers”។  

         ដប្រើវដរ ើវ "Subscribe & Save" ប្រវិនដរើអ្នកានគដប្ាងទិញររវ់ទងំដនុះញឹកញារ់។   

        អ្នកអាចដប្រើវដរ ើវថាដតើអ្នកចង់បានទំនិញទងំដនុះ ដផ្ញើមកញឹកញារ់រ ុណ្ណា ។  

        ហាងលក់្ន្រឿងនេស Amazon: ដប្រើវដរ ើវ "Free shipping from Amazon" ស្ដលានទីតាំងដៅខាងដវែង               

        ម្ដដដើមបីដមើលទំនិញទងំដនុះវប្ារ់ការដឹករញ្ជ នូដដាយឥតគិតម្លៃដៅដេលអ្នកចំណ្ណយ ៣៥ ដុល្លៃ រឬដប្ចើន 

        ជាងដនុះ។                                                                                            

                                                                                          Via Instacart 

ដប្រើវដរ ើវ "Savings" ដដើមបីទិញទំនិញស្ដលកំេុងដាក់លក់រញ្ច ច ុះតម្មៃ។  

ន្ោងការបញ្ជ នូ្របស់អនក្ក្ន ុងកំ្ឡុងនមា៉ោ ងន្ិងម្ងៃដដ្លនៅន្ៅនមា៉ោ ងត្លូវការខ្ពស់នដ្ើលបីន ៀសវាង“ ម្ង្នសវាកំ្ណត់ក្ន ុងកំ្ឡុងនេលរវល់” 

ប្រវិនដរើអ្នកមិនប្រញារ់ដដើមបីទទួលបានដប្គឿងដទវររវ់ អ្នកវូមដប្រើវដរ ើវរដប្មើវដឹករញ្ជ នូ”fast 

&flexible”ដដើមបីដរៀវវាងការគិតម្លៃដឹករញ្ជ នូរស្នែម។ 

ទទួលបានរីវជាតិដប្ចើនរំផុ្តវប្ារ់ប្បាក់ររវ់អ្នក! 
 

         ដតើអ្នកដឹងដទថា អាហារកំ្ប៉ោ ង, អាហារក្ក្,បដន្្ន្ិងដល្ន ើ្សស់ស េធដត 

          ជា ំនរ ើសដដ្លមាន្ស ខ្ភាេលអ ?  

្ោប់ធញ្ញ ជាតិ (whole grains) ដូ្ច្ជា ន្ំប ុ័ង្សូវសាលី (whole wheat 

bread) បបរ oatmeal ន្ិង អងករសំរបូដដ្លមាន្ជាប់សំបក្ធញ្ញ ជាតិន ើយ 

អាច្ ួយនអាយអនក្ដអអតាន្យូរ។ 

ដៅដេលរកដមើលទឹកដដាុះដោឬទឹកស្ផ្ៃដ ើ,ដប្រើវដរ ើវទឹកដដាុះដោធមមតាស្ដលាន 

ជាតិខាៃ ញ់ទរ (low-fat plain milk) រំនួវទឹកដដាុះដោស្ដលានរវ 

ជាតិ ង ចយឆ្ងា ញ់និង100%ទឹកស្ផ្ៃដ ើរំនួវ10% ទឹកស្ផ្ៃដ ើ ដប្រុះវាផ្តល់ឱ្យ 

អ្នកនូវវ ើតាមីននិងជាតិស្រ៉ែដ ើយមិនានរស្នែមជាតិវក រដ ើយ។ 

វូមអានផ្លៃ កមហ រូអាហារ (Nutrition Facts label) ដ ើយដប្រើវដរ ើវទំនិញស្ដលាន 

% ្បចមំ្ងៃ (%daily value) ស្ដលរិតដល់ 5% ឬតិច្ជាង ដៅកន ចង សូដ្យូ ល (sodium), ជាតិខ្្លញ់ច្្មាញ់េីខ្្លញ់សតវ (saturated fat) ខ្្លញ់ដក្ម្ច្ន 

(trans fat) ន្ិងជាតិសក របដន្ែល (added sugars)។ 

 

 

វូមដមើលេ័ត៌ានលំអ្ិតវប្ារ់អ្នកលក់រាយដប្គឿងដទវដៅខាងដប្កាយ។

េិញេំន្ិញតាលបណ្តា ញអ ីន្ធឺណិតជាលួយ 

SNAP EBT 

ទិញឥវា៉ែ ន់មិនចំបាច់ចកដចញេីផ្ទុះ? 

ដនុះគឺជាគនៃ ឹុះខ្ៃ ុះៗដដើមបីទទួលបានអ្តថ ប្រដោរន៍ដប្ចើនរំផ្ុត 

វប្ារ់ប្បាក់ររវ់អ្នក 

 

 

ចំ្ណំ្តស្មាប់ដល្ន ើន្ិងបដន្្ក្ំប៉ោ ង៖ 

ដៅដេលស្ដលអ្នកអាចដធែ ើបានដប្រើវដរ ើវ 

100%ទឹកស្ផ្ៃដ ើនិងរស្នៃស្ដលាន 

"វូដយូ មទរ" "low sodium". 



េិញេនំ្ិញតាលបណ្តា ញអ ីន្ធណឺិតជាលួយ SNAP 

EBT 
   (បានរនត ) 

 

 

 
 
 

 
េីតាងំដដ្លចូ្លរលួ: 

 

ចូ្លនលើលនរ េំេុ័រ: 

https://walmart.com/grocery 

 

 

 

នៅយក្នោយឥតរិតម្ង្ 

North Kingstown - 1031 Ten Rod Rd. 

Westerly - 258 Post Rd. 

North Smithfield - 7 Dowling Village Blvd. 

Coventry - 650 Centre of New England Blvd. 

Cranston - 1776 Plainfield Pike 

Warwick - 840 Post Rd. 

Providence - 51 Silver Spring St. 

ការដឹករញ្ជ នូានដៅ N. Smithfield, Coventry, N. Kingstown 

and Westerly. ប្តូវរង់ម្លៃដវវាដឹករញ្ជ នូ. មូលនិធិ SNAP EBT 

មិនអាចរង់ម្លៃដវវាដឹករញ្ជ នូដទ។ កន ចងអ្ំ ុងដេលស្ដលអ្នករង់ប្បាក់, 

ដប្រើវដរ ើវ "EBT Card" ជាវធិីទូទត់ប្បាក់។  

$35 រឺជាតម្ល្ក្់ណត់ស្មាប់ការនៅយក្ផ្ទា ល់ 

និ្ងនសវាដ្លក្ ញ្ជ នូ្; 

រឺមាន្រាល់អាហារណ្តដដ្លមាន្សិេធ ិេេួលម្ន្ SNAP។ 

 
 

 

នដ្ើលបចី្ ឹះន ម្ ឹះចូ្លនលើលនរ េេំុ័រ: 

https://www.amazon.com/snap/register 

ច្ណំំ្ត៖ លូលន្ិធ ិSNAP EBT លិន្អាច្បង់ម្ង្នសវាដ្លក្ ញ្ជ ូន្នេ។ 
 

មូលនិធិ SNAP EBT អាចដប្រើបានដដើមបីទិញេី 

(Amazon Groceries) និង Amazon Pantry. 

រកដមើល “SNAP EBT eligible” 

ផ្លៃ កវញ្ញា គឺដៅរិតដ ម្ ុះផ្លិតផ្ល។

Amazon Groceries: 

អ្តិលិរនទងំអ្វ់នឹងបានទទួលការដឹករញ្ជ នូដដាយឥតគិត

ម្លៃដៅដលើការច់ណ្ណយដប្ចើនជាង $35 ស្ដលប្តូវ 

បានដឹករញ្ជ នូដដាយប្កមុ  ុន Amazon ផ្លទ ល់។         

Amazon Pantry: ដៅដេលស្ដលអ្នកចំណ្ណយ $35 ឬ 

ដប្ចើនជាងដនុះនឹងបានទទួលការដឹករញ្ជ នូដដាយឥតគិតម្លៃ។

 
 
 
 

 
ALDI via Instacart 

ចូ្លនលើលនរ េំេុ័រ: 

https://www.instacart.com ឬ ទាញយក្ក្លម វធីិេូរសុ័េា ម្ដ្ Instacart 

េីតាងំដដ្លចូ្លរលួ: 

     Providence - 539 Smith St. 

Warwick - 444 Quaker Lane 

Cranston - 1015 Cranston St. & 1138 Pontiac 

Ave. Johnston - 1386 Atwood Ave. 

North Smithfield - 11 Dowling Village Blvd 

Westerly - 100 Franklin St. 

Middletown - 872 West Main 

Road Rumford - 70 Newport Ave. 

ម្ង្ដ្លក្ ញ្ជ នូ្ន្លង្តវូាន្នលើក្ដលងនោយ Instacart 

នៅនេលដដ្លន្បើ EBT SNAP ច្ំនួ្ន្ ៣ដ្ង 

នលើក្ដំ្បូងក្ន ុងរយៈនេល ៩០ ម្ងៃចប់េីម្ងៃេី ១៦ ដខ្ធន  ូ

ឆ្ន ំ ២០២០! 

មូលនិធិ SNAP EBT មិនអាចរង់ម្លៃដវវាដឹករញ្ជ នូដទ។ 

ប្តូវចងចំថានិងរញ្ច លូេ័ត៌ានកាត SNAP EBT 

ជាទប្មង់ម្នការទូទត់តម្មៃស្ដលភ្ជា រ់ដៅនឹងគណនី Instacart 

ររវ់អ្នក. 

សា ង់ោរម្ន្ម្ង្នសវាដ្លក្ ញ្ជ ូន្ ចប់នលាើលេី $3.99; 

      រាល់ការក្លមង់ក្៏មាន្ម្ង្នសវាក្លម  5% លងដដ្រ។ 

                                                                              នៅយក្ផ្ទា ល់ នោយឥតរិតម្ង្។ 

ឯកសារដនុះប្តូវបានផ្តល់លវកិាដដាយកមម វធិីរំនួយអាហាររូតែមភរស្នែមររវ់ USDA - SNAP ។ សាែ រ័នដនុះគឺផ្តល់ឱ្កាវដវម ើោន ។ 

http://www.amazon.com/snap/register
http://www.instacart.com/

