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သဘိဲ႔- 
းိးး ာ / ္ဘပတထိနတ သ း ာ  

ေလမ ာကတလႊာကိဘ  ပထးဆံဘ ္းကးိတ ္အညျတ ဖကတ္ ြတ - 

ေလမ ာကတလႊာ ေပ ပဘိဲ႔းု္ုဖကတ ေက   ေ  ုြတပူးသညတပ  ေလမ ာကတလႊာကိဘ ္ုညတး္ပဳရေသ း  ြတ  ေက ာြတ သာ /ေက ာြတ သ း ာ သညတ သ /သ း၏ ္ ာ ္ေသာကတး ာ  (နနံကတ ာ/ 
ေနဲ႔လညတ ာ) ္ုဖကတ က သြတျေြဖ ေပ ေ  ရနတ  လိဘ္ ပတပူးးညတပ  ေက ာြတ  ္ ာ္ာအာရ ရနတေဆာြတးုး ာ သညတ လဘပတြနတ  ဥတကိဘ ္းနတဆနတ ဖာ လဘပတေဆာြတေပ းညတ္အ တးပည   
္း ာ ဆံဘ  ရံဘ အဖြတျရကတ ဆယတ (10) ရကတ္ထိ ၾကာပူးးညတပ  ဤကာလ္ုဖြတ   ္ ာ ္ေသာကတး ာ ္ုဖကတ က သြတျေြဖကဘိ သြတ  ုာရနတယ ၍ ေပ ေ  ရပူးးညတပ  (းမုတ  ကတ - 
္ ာ ္ေသာကတ ေ    ုနတ း ာ  နံနကတ ာ - း လုနတ ္ုဖကတ $1.55၊ ္လယတုနတ  မြျတ ္ထကတုနတ ္ုဖကတ $1.65 ေနဲ႔လညတ ာ – း လုနတ ္ုဖကတ $2.70၊ 
္လယတုနတ ္ုဖကတ  $2.85  မြျတ ္ထကတုနတ ္ုဖကတ $2.85) 

 

DeKalb ေကာြတု ည   ႐ိုိဘြတေက ာြတ ၏ ္ ေၾက ေြဖ း ရူးဒ-  နံနကတ ာ 3 နပတ မြျတ  ေနဲ႔လညတ ာ  3 နပတ္ုဖကတ း လုနတ ေက ာြတ း ာ ရမိ ေက ာြတ သာ / ေက ာြတ သ း ာ ထံးမ  
္ ေၾက ေြဖ  ေုာြတ  ံ ဖြျတ္ပဳထာ ပူးသညတပ ္ ာ ္ေသာကတး ာ   မြျတ/ သိဘဲ႔းအဘုတ ေရဖ   ယတးမာယ ရေသာ  ္ ာ ္ ာ္း ိဳ ္ ာ ္ုဖကတ ္လယတုနတ  မြျတ ္ထကတုနတ  
 ေက ာြတ သာ / ေက ာြတ သ း ာ ထံးမ ္ ေၾက ေြဖကဘိ ေုာြတ  ံ ဖြတျ း္ပဳထာ ပူးပ 
 

သြတသညတ (2018-19) က ေလမ ာကတလႊာကိဘ ္အညတျ ဖကတးပည ္အ တပူးက- 

သြတ၏ 2018-19 ေလမ ာကတလႊာသညတ  ကတုြတးာလ 13 ရကတ၊ 2019 ုဖြတ သကတုးတ ကဘနတဆံဘ ပူးးညတပ  ္ ာ ္ေသာကတး ာ ္ုဖကတ ေြဖေပ ေ   ရားလဘိရနတ ယ ဘ မ တ္ုဖကတ 
 ေလမ ာကတလႊာကိဘ  သကတုးတ ကဘနတဆံဘ ရကတ းုိဘြတးည ေပ ပိဘဲ႔ရနတ ္ေရ းကည ပူးသညတပ    ညးံေဆာြတရဖကတရနတ္ုဖကတ  ္  ိနတလံဘလံဘေလာကတေလာကတ (႐ိုဘံ အဖြတျရကတ 10 ရကတ)  ဖြျတ္ပဳပူးပ 
 

SY 2019-2020 ္ုဖကတ ္ းြျ သဘိဲ႔းအဘုတ ေလမ ာျေ  ္အြတျ  ရရမိးညတျ  ္ ာ ္ ာ္ုဖကတ ရးတ္ေ္ ္ပဳ ေလမ ာကတလႊား ာ ကိဘ  ေ လိဘြတလ 1 ရကတ၊ 2019 းမ  ုြတ၍ ရရမိ ိဘြတပူးးညတပ 
 ေလမ ာကတလႊာ  ္အညျတ ဖကတရနတ http://schoolcafe.com ရးတဆိဘကတသိဘဲ႔ သဖာ ေရာကတေလျလာပူးပ 
 

္ ာ ္ ာ္ုဖကတ ေလမ ာကတထာ းု မြတျ ပုတသကတးပည  သုတးမုတ  ကတ္ပညတျးညေၾကာြတ  ္သိေပ  ား ာ ကိဘ ္အနတဲ႔ေရေပ ရနတ္ုဖကတ ေက ာြတ သိဘဲ႔ ေပ ပိဘဲ႔ပူးးညတပ  
 ေက ာြတ သာ း ာ သညတ  ္သိေပ  ာကိဘ  လကတ ံ  ရရမိပူးက ္ိးတရမိ းိး(း ာ ) ထံသိဘဲ႔ ယ ေဆာြတသဖာ ရပူးးညတပ 
 

သြတ၏ ပ  ေပူးြတ ပူးရြတေဆာြတရဖကတးု္ုဖကတ ေက   ေ  ုြတပူးသညတပ 
 

ကိဘယတပိဘြတ္   ကတ္ လကတ ္ကတဥပေဒ ေၾကညာ  ကတ- ကဖၽ တဘပတု ိဘဲ႔ထံ သြတ ေပ ္ပတထာ ေသာ ္  ကတ္ လကတကိဘ ကဖၽ တဘပတု ိဘဲ႔က  းညတသိဘဲ႔္သံဘ ္ပဳေၾကာြတ  ဤထဘု တ္ပနတ  ကတု ဖြတ  
ရမြတ ္ပထာ ပူးသညတပ 
Richard B. Russell ္း ိဳ သာ  ေက ာြတ ေနဲ႔လညတ ာ ္ကတဥပေဒ္ရ ဤေလမ ာကတထာ းု မြတျ ပုတသကတသညတျ ္  ကတ္လကတး ာ ကိဘ လိဘ္ပတပူးသညတပ သြတသညတ  ္ဆိဘပူး 
္  ကတ္လကတကိဘ း္အ တးေနေပ ရနတ းလိဘေသာတလညတ  သြတက ထိဘ္  ကတ္လကတကိဘ းေပ လမ ြတ သြတျကေလ ကိဘ ္ းြျ သိဘဲ႔းအဘုတ ေ  ေလမ ာျေပ ထာ ေသာ  
္ ာ ္ေသာကတး ာ  ရရမိရနတ္ုဖကတ ေထာကတ ံးေပ  ိဘြတပူးပ  သြတသညတ ေလမ ာကတလႊာုဖြတ လကတးမုတထိဘ ထာ ေသာ ္ရဖယတေရာကတသ  းိသာ  ဘရြတ၏ လ းုအ လံဘေရ   နံပူးုတးမ 
 ေနာကတဆံဘ  ုနတ  ေလ လံဘ ကိဘ ထညတျသဖြတ ရးညတပ  သြတသညတ ေးဖ  ာ ထာ သညတျ ကေလ ြယတ၏ကိဘယတ ာ  ေလမ ာကတထာ ေသာ္ ူး သိဘဲ႔းအဘုတ  သြတျကေလ ္ုဖကတ  
္အညတျ ဖကတ္ာအာရ ္က ္ညည ္ ည္ ဥတ (SNAP)၊   ိဳ႕ုြျေသာ းိသာ  ဘး ာ ္ုဖကတ ယာယည္က ္ညည (TANF) ္ ည္ ဥတ သိဘဲ႔းအဘုတ ္ိ ၵိယလ း ိဳ း ာ ္ုဖကတ 
သည သနတဲ႔သုတးမုတေပ ထာ ေသာ နယတေ္းး ာ ုဖြတ ္ ာ ္ ာ ေရြမးု  ္ ည္ ဥတ (FDPIR) ္းုုဖြနံပူးုတ သိဘဲ႔းအဘုတ ္္ ာ  FDPIR ္ေထာကတ္ထာ ုဖြတ 
 ာရြတ သဖြတ ေသာ္ ူး သိဘဲ႔းအဘုတ ေလမ ာကတလႊာုဖြတ လကတးမုတထိဘ ထာ ေသာ ္ရဖယတေရာကတသ  းိသာ  ဘရြတုဖြတ လ းုအ လံဘေရ  နံပူးုတု တ ဘ းရမိအဘ သြတ  ေအာတ္ပေသာ္ ူး  
လ းုအ လံဘေရ နံပူးုတ၏  ေနာကတဆံဘ  ုနတ ေလ လံဘ ကိဘ ထညတျသဖြတ ရနတ းလိဘ္ပတပူးပ   သြတျကေလ သညတ  ္ းြျ သိဘဲ႔းအဘုတ ေ  ေလမ ာျေပ ထာ ေသာ  ္ ာ ္ေသာကတး ာ ကိဘ 
ရယ  ိဘြတ္ ြတ  ရမိ၊ းရမိ ဆံဘ ္အုတရနတ မြတျ ေနဲ႔လညတ ာ မြတျ  နံနကတ ာ ္ ည္ ဥတး ာ   ညးံ နတဲ႔ ဖြးု မြတျ ္ပ ာနတ းု္ုဖကတ သြတျ္  ကတ္လကတး ာ ကိဘ ္သံဘ ္ပဳပူးးညတပ  ကဖၽ တဘပတုိဘဲ႔္ေန္အြတျ  
ပညာေရ ၊  က နတ းာေရ  မြတျ ္ာအာရ  ္ ည္ ဥတး ာ ကဘိ  သြတ  ံ ာ  ဖြတျရမိ၊  းရမိ  ္ကြ္အုတ္ ြတ ၊ ေြဖေၾက ပံျပိဘ ္ ြတ  သိဘဲ႔းအဘုတ  ဆံဘ ္အုတ္ ြတ ုဘိဲ႔ုဖြတသားက ္ ည္ ဥတကဘိ  
္ပနတသံဘ သပတရာုဖြတ ္က ္ညည္အ တေ ရနတ၊  ္ ည္ ဥတ  ညတ း ဥတ း ာ ကိဘ   ိဳ ေအာကတးု ရမိ၊ းရမိ   တေဆ ရာုဖြတ က ညညေပ ရနတ သြတ၏ သုတးမုတ  ကတ္ပညတျးညးုဆဘိြတရာ  
္  ကတ္လကတး ာ ကဘိ ေအာတ္ပပူး  ္ ည္ ဥတး ာ ၊   တေဆ သ း ာ  မြတျ ဥပေဒထိနတ သိးတ ေရ  ရြ္ရာရမိး ာ  မြတျ္ု  းမ ေရ ိဘြတပူးသညတပ 
 

 ဖြ္  ာ ဆကတဆးံု း္ပဳေရ ဆိဘြတရာ ထဘု တ္ ပနတ  ကတ- အကတဒရယတ ္ပညတသ ဲ႔္ ဖြတျ္ေရ  ဥပေဒ မြျတ ္ေးရိကနတ္ပညတေထာြတ ဘ  ိဘကတပ ိဳ ေးဖ ္း ေရ  ဥည  ည ဌာန (USDA) 
္ပညတသ ဲ႔္ ဖြတျ္ေရ   ညတ း ဥတ  မြျတ း ရူးဒး ာ  မြတျ္ညည USDA၊ ၎၏ ္ ိဘ ရဌာနး ာ ၊ ႐ိုဘံ း ာ  မြတျ USDA ္ ည္ ဥတး ာ ုဖြတ ပူးရြတေသာ သိဘဲ႔းအဘုတ USDA ္ ည္ ဥတး ာ ကိဘ 
 ညးံ နတဲ႔ ဖြေသာ  ရနတထးတ း ာ  မြတျ ္အဖြဲ႔္ ညတ း ာ ္ာ  လ း ိဳ ၊ ္သာ ္ေရာြတ၊ ေးဖ အဖာ ရာ  ောုိ၊ လိြတ၊ းသနတ ဖးတ းု၊ ္သကတ သိဘဲ႔းအဘုတ USDA က ေဆာြတရဖကတေသာ သိဘဲ႔းအဘုတ 
 ေြဖေၾက ပံျပိဘ ေသာ  ္ ည္ ဥတ သိဘဲ႔းအဘုတ လဘပတေဆာြတ  ကတု တ ဘ ဘုဖြတ  ယ ြတက ္ပညတသ ဲ႔္ ဖြတျ္ေရ ဆိဘြတရာ လဘပတေဆာြတ  ကတ္ုဖကတ ရနတုံဘဲ႔ မြတ ္ ြတ  သိဘဲ႔းအဘုတ  
လကတုံဘဲ႔္ပနတ္ ြတ   း္ပဳရနတ ုာ ္း တထာ ပူးသညတပ   
 

္ ည္ ဥတ ္  ကတ္လကတး ာ ကိဘ ဆကတသဖယတေ္ပာဆိဘ္ ြတ ္ုဖကတ ္္ ာ နညတ လးတ း ာ  (ဥပးာ- း ကတး္းြတ ာ၊  ာလံဘ းကည ၊ ္သံုိပတေ ဖ ္ေးရိကနတ လကတအနတးာသာ ကာ   
 သညတ) ကိဘ လိဘ္ပတေသာ  းသနတ ဖးတ ပဘ ဂိဳလတး ာ သညတ  ္က ိဳ  ံ ာ  ဖြတျး ာ   ရရမိရနတ  ၎ုိဘဲ႔ ေလမ ာကတထာ  ြျေသာ ္ ိဘ ရဌာန (္ပညတနယတ သိဘဲ႔းအဘုတ ေဒသဆိဘြတရာ) ကိဘ 
ဆကတသဖယတ ိဘြတပူးသညတပ  နာ ထိဘြတ သ း ာ ၊ ္ၾကာ ္ာရံဘ   ိဳ႕ုြျသ   သိဘဲ႔းအဘုတ  ကာ ေ္ပာဆိဘ ိဘြတ္ ြတ  းရမိသ း ာ ္ေန္အြတျ အကတဒရယတ အဘနတ လိဘြတ လႊြေပ သညတျ ရနတေဆာြတးု  (800) 

877-8339 းမု တဆြတျ USDA သိဘဲ႔ ဆကတသဖယတ ိဘြတပူးသညတပ  ထိဘဲ႔္ပြတ ္ ည္ ဥတ ္  ကတ္လကတး ာ ကိဘ ္  လိပတးာသာ ကာ ္္ပြတ ္္ ာ းာသာ ကာ း ာ ္အြတျ ရရမိ ိဘြတပူးသညတပ 
 

 ဖြ္  ာ ဆကတဆံ္ ြတ ္ုဖကတ ္ ည္ ဥတထံ ုိဘြတၾကာ   ကတု တေ ာြတ ုြတသဖြတ ရနတ USDA ္ ည္ ဥတ  ဖြ္  ာ ဆကတဆံးုဆိဘြတရာ ုိဘြတၾကာ   ကတေအာြတ (AD-3027) ုဖြတ ္အညတျ ဖကတပူးပ  
္ဆိဘပူးေအာြတကိဘ ္ဖနတလိဘြတ - http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html မြျတ USDA ရံဘ ု တ ဘ ဘုဖြတ ေုဖ႕ရမိ ိဘြတသညတ သိဘဲ႔းအဘုတ USDA သိဘဲ႔ လိပတး ထာ ေသာ  
 ာု တေ ာြတကဘိ  ေရ သာ းပည  ေအာြတထြုဖြတ ေုာြတ ဆိဘထာ ေသာ ္  ကတ္လကတ္ာ လံဘ ကိဘ  ာထြုဖြတ ပံျပိဘ ေပ ပူးပ ုိဘြတၾကာ   ကတ ေအာြတ၏ းိုဖ ကိဘ ေုာြတ ဆိဘရနတ (866) 

632-9992 ထံ အဘနတ ေ ေဆိဘပူးပ သြတ္အညတျ ဖကတထာ းပည ေသာ ေအာြတ သိဘဲ႔းအဘုတ  ာကိဘ USDA သိဘဲ႔ ေ္ာကတပူး္ုိဘြတ  ေပ ပိဘဲ႔ပူး- (1) ာပိဘဲ႔ရနတ- U.S. Department of Agriculture Office 
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BURMESE 
ေလားစားရပေ စသာမိဘ/အုရ္ထာန္ာ  သမစာ- 
 

ကေလာငယ္သမစာ ေလရလစ င္ယ ာူုင္းန္ ကမန္ာသစေးာ ာူေင္ရ းႏွ  င ္ေ စ အးစာအးစသမစာကာု လာုအရ္ရပ း္ႏွု DeKalb ေကစင ္  ခ႐ိုာငုေ္ကမစငာ္ းႏွ ္ေကမစင္ာ ငင္ရးက္ ာုင္ာ ငင္ ကမန္ာသစေးာ ာူေင္ရ  းႏွ  င ္ေ စ  အးစာအေ စက္သမစာကာု 
 ေကငြာေသငာရပ း္ႏွု ေကမစင္ာ စာသမစာအေနး င္ရ သ လ န္ာလုာလာေမင္ $2.70၊ အလယ္ န္ာလာလာေမင္ $2.85၊ အထက္ န္ာလုာလာေမင္ $2.85  န္ ေနနလး္ႏွးစ ာူေင္ရ  သ လ န္ာလုာလာေမင္ $1.55 ာူေင္ရ အလယ္ န္ာ/အထက္ န္ာလုာလာေမင္ $1.65  န္ 
နံနက္းစ ာုနကာု ဝယ္ယ ာူုင္ရပ း္ႏွု  င္ရကေလာအေနး င္ရ အခသအရးးာောသး္ႏွရ အးစာအေ စက္သမစာ   ာုနသဟု ္ ေးမာေလာေမစရထစာေ စ အးစာအေ စက္သမစာကာု းးာောူုာင္သး္ႏွး း္ း္ႏွု ေးမာေလာေမစရထစာေ စ နံနက္းစသာေစ $.30 း း္းရ ာ ေနနလး္ႏွးစသာေစ $.40 
း း္ း္ႏွု  ဤအထုရ္ ငင္ အခသအရ  ာုနသဟု ္ ေဈာေလာေမစရထစာေ စ အးစာအေ စက္ အကမာကာခံးစာခငင္ရသမစာအ ငက္ ေလာေမစက္လွ်စ း္ေးစင္ ာူေင္ရ အေ ားာ ္  ွ်န္ေကစာခမက္ း္းုံ ရပဝင္ရပ း္ႏွု  ေအစက္ရပ ုာန း္ႏွ  ေလာေမစက္ထစာ း္ႏွရ  
လုရ္ငန္ားစ္ ငင္   င္ရကာုက းႏွ ေရာသး္ႏွရ အေသာသမစာေ စ ေသာခငန္ာသမစာ ာူေင္ရ အေး သမစား း္ရပ း္ႏွု 

1. အခသအရ  ာုနသဟ ု ္ေဈာေလာေမစရထစာေ စ အးစာအေ စကသ္မစာကာ ုသးႏွ ္ က းးာောူ ာုငရ္ပ လအု  
• SNAP၊ FDPIR  ာုနသဟု ္ TANF သာေ အကမာကာခံးစာခငင္ရသမစာ းးာောေနေ စ သာ စားုးာော ကေလာအစာလံုာ း္ႏွ အးစာအေ စက္သမစာကာု အခသအရ းးာော ာူုင္ရပ း္ႏွု 
• ေသငားစာအုရ္ထာန္ာေးစင္ရေးာေစက္သွေရာ း္ႏွရ ေအးမင္း  း္ခု  ာုနသဟု ္  းစာ႐ံုိုာ း္ခုု  းစာဝင္  စဝန္ယ သွကုာ ခံထစားေ စ ေသငားစာကေလာငယ္သမစာ း္ႏွလး္ႏွာ အးစာအေ စက္သမစာကာု အခသအရ းးာော ာူုင္ရပ း္ႏွု 
• ေကမစင္ာု Head Start အး အးစ္ ငင္ ရပဝင္ေကေ စ ကေလာငယ္သမစာ း္ႏွ အးစာအေ စက္သမစာကာု အခသအရ းးာော ာူုင္ရပ း္ႏွု 
• အာသ္ေးခသအရ၊ အာသ္ေးရာ  ာုနသဟု ္ ေးွ်္ေးရစင္ာဟ ေ စ အးာရေပယ္ ငင္ရလာုခမက္ ာူေင္ရ ကာုက္းႏွ  း္ႏွရ ကေလာငယ္သမစာ း္ႏွ အးစာအေ စက္သမစာကာု အခသအရ းးာော ာူုင္ရပ း္ႏွု 
•  င္ု အာသ္ေထစင္းု  ဝင္ေငင း္ႏွ   က္ဒးယ္ အးာုားသာေ   ္သာေ ္ထစာ း္ႏွရ  ဝင္ေငင    ္သာေ ္ခမက္းရး္ႏွရသ သွလာုင္းစ လသ္ာ ွ်န္ခမက္သမစာု  ကန္န  ္ခမက္သမစာအ ငင္ာ းာောေနရပက ကေလာငယ္သမစာအေနး င္ရ အခသအရ   ာုနသဟု ္ 

 ေဈာေလာေမစရထစာေ စ အးစာအေ စက္သမစာကာု းးာော ာူုင္ရပ း္ႏွု  င္ု အာသ္ေထစင္းု  ဝင္ေငင း္ႏွ  ဤဇယစားာော ကန္န  ္ခမက္သမစာ ငင္  ာုနသဟု ္ ယင္ာေအစက္ ကမေးစက္ေနရပက  င္ရကေလာငယ္သမစာ း္ႏွ အခသအရ   ာုနသဟု ္ 
 ေဈာေလာေမစရထစာေ စ အးစာအေ စက္သမစာကာု းးာော ာူုင္ရပ း္ႏွု 

ေဈာေလာေမစရထစာေ စ အးစာအးစ းးာောူာုင္ေ စ ဝင္ေငငလာုင္းစ လသ္ာ ွ်န္ခမက္သမစ ာ—ဇ လာုင္လ 1 းက္၊ 2017–ဇငန္ 30 းက္၊ 2018 

သာ စား ုအးငယအ္းစာ ူာေးး္စ ္ လးစ ္  းလ္ ူာေးေ္ကာသ ္ ူာေးရ္  ္ းေ္ကာသ ္ အရ း္စ ္
1 $23,107 1,926 963 889 445 

2 31,284 2,607 1,304 1,204 602 

3 39,461 3,289 1,645 1,518 759 

4 47,638 3,970 1,985 1,833 917 

5 55,815 4,652 2,326 2,147 1,074 

6 63,992 5,333 2,667 2,462 1,231 

7 72,169 6,015 3,008 2,776 1,388 

8 80,346 6,696 3,348 3,091 1,546 
ထရ္ေလစင္ာ သာ စားုဝင္ း္စ ား အ ငက္ ေ စ္းရရပကာု ထးႏွ္ရရပ- 

 +8,177 +682 +341 +315 +158 

2. ကငြူု္ရ္ု  ကေလာငယသ္မစာ းႏွ ္အာသေ္းခသအရ၊ ေးွ္် ေးရစငာ္ကေလာငယ ္ ာုနသဟ ု ္အာသေ္းရာအး း ္  သ္ာေ ခ္မက ္းရးႏွ္ရသ ၊ သသ  ကငြူု္ရ ္မိဘယလ္ာ ုာူ ုာငရ္ပ လအု   င္ရအာသ္ေထစင္းုု သာ စားုဝင္သမစာ ငင္ ယစယ လာရ္းစ း္ခု သးာောမိဘ ာလစာု  
 င္ း္ႏွ ေးဟစ၊  ဟာု ယ္  ာုနသဟု ္ အးခစာယစယ  အာသ္းစအး အးစ္ း္ခု ငင္ အ   ကင ေနထာုင္ေန လစာု  င္ရသာ စားု း္ႏွ းစ  အလာုက္ ေနးစေးရစင္ာေးွ်္  ေနထုာင္ရပ လစာု  ယခင္ သာ စားု  ာုနသဟု ္ အာသ္ေထစင္းုသာေ  
ထငက္ခငစးန္ ေးငာခမယ္ထစာေ စ ကေလာငယ္ း္စ ာစ ာ း္ႏွ  င္ ာူေင္ရအ   ေနထာုင္ေန လစာု  င္ရအာသ္ေထစင္းု ငင္ရပဝင္ေ စ ကေလာငယ္သမစာ း္ႏွ ဤေ စ္းရခမက္သမစာ ာူေင္ရ ကာုက္းႏွ းရ ာ ့ ုာန း္ႏွ အခသအရ အးစာအေ စက္သမစာ  
းးာောလာသ္ရသး္ႏွဟု  ေးရစလာုလစးခင္ာသးာောရပက 678-676-2017  ငင္ Sonja Tobler ကာု လက္ ငယ္ရပ  ာုနသဟု ္ sonja_d_tobler@dekalbschoolsga.org  ငင္ အ ာေသာလ္ရာုနရပု 

3. ကေလာ း္ေယစက္ခမင္ား အ ငက္ ေလာေမစက္လွ်စ း္ခုခမင္ား  း း္ႏွရးန္လာု လစာု သလာုရပု  င္ရအာသ္ေထစင္းုအ ငင္ားာော ေကမစင္ာ စာအစာလံုာအ ငက္ အခသအရ ာူေင္ရ ေဈာေလာေမစရထစာေ စ ေကမစင္ာအးစာအေ စက္သမစာအ ငက္ 
 ေလာေမစက္လွ်စ း္ေးစင္ကာု အ ံုားရကရပု းရး္ႏွရးုံသွသးာောေ စ ေလာေမစက္လွ်စ း္ေးစင္ကာု ကငြူု္ရ္ ာုန ေထစက္ခံအ း္ႏွးရကသေရာ ာူုင္ေ စေေကစင္ရ လာုအရ္ေ စ အခမက္အလက္အစာလံုာကာု ေ ခမစး း္ႏွရးငက္ရပု း း္ႏွရးငက္းရ ာေ စ 
 ေလာေမစက္လွ်စကာု-  င္ု  အငယလ္ံုာ ကေလာ(သမစာ) ကေ္းစကေ္နေ စ ေကမစငာ္းာော ေကမစငာ္ ငငာ္ အစဟစး သနေ္နးမစထ ံးရနေ္ရာရပု 

4. ကငြူု္ရ္ု  ကေလာ(သမစာ) းႏွ ္အခသအရ အးစာအေ စကသ္မစာ းးာေားန ္အ းႏွး္ရကးရ ား း ္းႏွဟ္ ုေ စ္းရထစာေ စ းစ းေ္းစငက္ာ ုယခုူ ာေး္ းစ င္ူ ာေး ္ငင ္းးာောထစားရ ား းရ္ပက ေလာေမစကလ္ွ်စ းေ္းစငက္ာ ုကငြူု္ရ္ း း္ႏွရးငက္ င္ရ လစာု 
သး းႏွ္ရးငက ္င္ရရပု ယင္ာ း္ႏွ းစ င္ ာူေး္အ း္အ ငက္  င္ရကာု းရး္ႏွနယ္က အ ာအသာေ ္းရကးရ ား း္ေေကစင္ာ   ွ်န္းရရပ း္ႏွု   င္ းးာောထစာေ စ းစကာ ုေ ေ ခမစခမစ    ္းွးရ ာ  ွ်န္ေကစာခမက္သမစာကာု လာုက္နစရပု  
 င္ရအာသ္ေထစင္းု ငင္ရပဝင္ေ စ  ကေလာ း္စ ာစ ာ း္ႏွ   ္သာေ ္ခမက္းရး္ႏွရသ ေေကစင္ာ အ ာေရာ း္ႏွရးစထအ ငင္ ရပဝင္သလစခအရရပက  ့ ာုနု အသး္ႏွသမစာကာု းစ ငင္ ထး္ႏွရ ငင္ားရ ာ အငယ္လုံာကေလာ  က္ေးစက္ေနေ စ 
 ေကမစင္ာ ာုန းရန္ေရာရပု  င္ရ ငင္ ေသားသန္ာလာု း္ႏွသမစာ  းာောရပက  င္ရကေလာု ေကမစင္ားာော ေကမစင္ာ ငင္ာ အစဟစး သန္ေနးမစထံ လက္ ငယ္ရပု 

5. ကငြူု္ရ ္အငနလ္ာငုာ္သာေ ေလာေမစကထ္စာ ာူုင ္လစာု လကခ္ရံပ းႏွ္ု  ေလာေမစက္လွ်စးစးငက္အးစာ အငန္လာုင္ာေလာေမစက္လွ်စ း္ေးစင္ ငင္ း း္ႏွရးငက္းန္  င္ရကာု  ာုက္ ငန္ာရပ း္ႏွု  င္ း္ႏွ ေလာေမစက္လွ်စးစးငက္ း္ေးစင္ကာု  င္ရကေလာ 
(သမစာ)ု ေကမစငာ္းာော ေကမစငာ္ ငငာ္ အစဟစး သနေ္နးမစထသံာေ းယ ာူုင္ရပ း္ႏွု အငန္လာုင္ာေလာေမစက္လွ်စ ငင္   းႏွ ေ စ   ္သာေ ္ခမက္သမစားာေားရ ာ ေလာေမစက္လွ်စးစးငက္ထအ ငင္ ေ စင္ာလုာထစာ း္ႏွရ  အခမက္အလက္သမစာကုာရင္   င္ရထံသာေ 
 ေ စင္ာလာုရပသး္ႏွု အငန္လာုင္ာ ေလာေမစက္လွ်စ လုရ္ေလစင္ခမက္ကာု း င္းန္  ာုနသဟု ္ ေနစက္ထရ္ ေလရလစးန္ https://schoolcafe.com  ငင္ ဝင္ေးစက္ေကး္ႏွရးွရပု အငန္လာုင္ာေလာေမစက္လွ်စ   ာုနသဟု ္ ေလာေမစက္လွ်စးစးငက္ ာူေင္ရ  
ရ ္ က္၍ ေသားသန္ာလာု း္ႏွသမစာ းာောရပက  Tansheila Harris  ုန္ာနံရပ ္ 678-676-2333  ာုနသဟု ္ အ ာေသာလ္  tansheila_harris@dekalbschoolsga.org  ငင္ လက္ ငယ္ရပု  

6. ကငြူ္ုရက္ေလာု ေလာေမစကလ္ွ်စ းႏွ ္သ ာူေးက္ အ းႏွး္ရကခးံရပ းႏွ္ု  ကငြူု္ရအ္ေနး င္ရ ေလာေမစကလ္ွ်စအ း ္ းေ္းစင ္ငင ္း းႏွ္ရးငကး္န ္လာရုပ လစာု လကခ္ရံပ းႏွ္ု  ေလာေမစက္လွ်စအ း္ း္ေးစင္ကာု ာူေး္းစ္ 
 ေရာရာုန င္ ငင္ားရပသး္ႏွု သ ာူေး္က  ေလာေမစက္လွ်စ ငင္   ္သာေ ္ထစာ း္ႏွရ းက္ထက္ းက္ 30 ေနစက္ကမခငင္ရးာောရပ း္ႏွု ေလာေမစက္လွ်စအ း္  း္ေးစင္  င္ ငင္ားန္ ေနစက္လုံာ  ္သာေ ္းက္သာေစ  းက္ င္မိဘစလ 13 းက္ 2019 
း း္ရပ း္ႏွု  ေကမစင္ာ စဝန္းာော   အ း္ႏွးရကေရာထစာေ စ ေလာေမစက္လွ်စအ း္ း္ေးစင္ကာု  င္ ငင္ားခင္ာသးာောရပက  ာုနသဟု ္   င္ရကေလာ း္ႏွ  အခသအရ အးစာအေ စက္သမစာကာု းယ ာူုင္ေေကစင္ာ အေေကစင္ာေကစာလစးခင္ာသးာောရပက  
အးစာအေ စက္သမစာအ ငက္   င္ရကေလာထံသာေ ရုံသာေန္ေဈာူွန္ာအ ာုင္ာ ေကစက္ခံရပသး္ႏွု 

7. ကြငူ ္ုရ ္ငင ္WIC းာောရပ းႏွ္ု  ကငြူု္ရ္ု  ကေလာသမစာ းႏွ ္အးစာအေ စကသ္မစာကာ ုအခသအရ းးာောူ ာုင ္လစာု WIC  ငင္ ရပဝင္ေ စ အာသ္ေထစင္းုဝင္ ကေလာငယ္သမစာ း္ႏွ  အခသအရ  ာုနသဟု ္ ေဈာေလာေမစရထစာေ စ  အးစာအေ စက္သမစာကာု  
းးာော ာူုင္ရပ း္ႏွု  း း္ႏွရးငက္းရ ာေ စ ေလာေမစက္လွ်စ း္ေးစင္ကာု ေရာရာုနရပု 

8. ကငြူု္ရ ္ရံရရာာုေရာေ စ အခမကအ္လကသ္မစာကာ ုးးေ္လာသးႏွလ္စာု လကခ္ရံပ းႏွ္ု  ကငြူု္ရ္ ာုန း္ႏွ  င္  င္းရထစာေ စ းစး င္ရေးာ စာထစာ း္ႏွရ အာသ္ေထစင္းု ဝင္ေငငအေထစက္အထစာကာုလး္ႏွာ  င္ရထံသာေ ေ စင္ာလုာူုာင္ရပ း္ႏွု 
9. ယခ ုကငြူု္ရ္   သ္ာေ ခ္မက ္သးရးႏွ္ရသ ရပက ေနစင ္ငင ္ေလာေမစကထ္စာ ာူုင ္လစာု ေလာေမစကထ္စာ ာူုငရ္ပ းႏွ္ု   င္ း္ႏွ းစ င္ ာူေး္အ ငင္ာ သး္ႏွ း္ႏွရအခမာန္ ငင္သလာု ေလာေမစက္ထစာ ာူုင္ရပ း္ႏွု  စရသစ၊ အလုရ္လက္သအရး း္ ငစာေ စ  သာမိဘ 

 ာုနသဟု ္ အုရ္ထာန္ာ   း္စ ာ ာူေင္ရအ   ေနထာုင္ း္ႏွရ  ကေလာငယ္သမစာအေနး င္ရ အာသ္ေထစင္းု ဝင္ေငင း္ႏွ ဝင္ေငငကန္န  ္ခမက္ေအစက္ ကမလင္ာ ငစာရပက အခသအရ ာူေင္ရ ေဈာေလာေမစရထစာေ စ အးစာအေ စက္သမစာကာု းးာော ာူုင္ရပ း္ႏွု 
10. ကငြူု္ရ္ု  ေလာေမစကလ္ွ်စူာေင္ရ ရ  ္က၍္ ေကမစငာ္ု လံုား  ခ္မကက္ာ ု ေမိဘစသ  ရပက မိဘယလ္ာလုရုး္သလအု    င္ရအေနး င္ရ (678-676-1786)  ာုန  ုန္ာေခေ၍  ာုနသဟု ္- Dr. Connie R. Walker၊ အသေွလစင ္ဒပ႐ိုာကု ္စ၊ DeKalb 

 ေကမစငာ္ ငငာ္ အစဟစး ဝနေ္လစငသ္သွမစာ၊ 1701 Mountain Industrial Boulevard၊ Stone Mountain၊ Ga  ာုန းစေးာ စာ၍ ေကစာနစသ ွးခ္ ုးရကလရုး္နလ္းႏွာ္ ေ စငာ္လာုူ ာုငရ္ပ းႏွ္ု  30083 

11. ကငြူု္ရ္ု  အာသေ္ထစငး္ဝုင ္ းစ္ ာစ ာ းႏွ ္အေသးာကန ္ူာငုင္ ံစာသဟ ုရ္ပက ေလာေမစကထ္စာ ာူုင ္လစာု လကခ္ရံပ းႏွ္ု  အခသအရ  ာုနသဟု ္ ေဈာေလာေမစရထစာေ စ အးစာအေ စက္သမစာအ ငက္ ေလာေမစက္ထစားန္   င္၊  င္ရကေလာသမစာ  
 ာုနသဟု ္  အးခစာသာ စားုဝင္သမစာ း္ႏွ  အေသးာကန္ ာူုင္ငံ စာသမစာ း း္းန္သလာုရပု 

12. ကငြူု္ရ္ု  ဝငေ္ငငက အးသအ သာ္ ရံုသာေနသ္ဟ ုရ္ပက မိဘယလ္ာလုရုး္သလအု   င္ရံုသာေန္ လက္ခံးးာောေနေ စ ေငငရသစမကာု းစးင္ာလုရ္ရပု စရသစ၊  င္ း္ႏွ လးစ္ $1000 ဝင္ေငငးာောေ စ္လး္ႏွာ ယခင္လက အလုရ္အခမာက္ကာု လင ္ ငစာခအရးရ ာ 
$900  စ ဝင္ေငငးးာောခအရရပက   း္လလာေမင္ $1000 းးာော း္ႏွဟု ခမေးာရပု   င္ း္ႏွ ရုံသာေန္အစား င္ရ အခမာန္ရာုလင္ားရပက ့ကာု ထး္ႏွရ ငင္ာရပု  ာုနေ စ္  င္က  း္ခပ း္းံသာေ အခမာန္ရာုလုရ္းရပက  သထး္ႏွရ ငင္ာရပ ာူေင္ရု  အကယ္၍  
 င္ း္ႏွ အလုရ္သးာောေ စရရပက  ာုနသဟု ္   င္ရ  အလုရ္ခမာန္သမစာ  ာုနသဟု ္ လးစသမစာကာု ေလာေမစရခမခံထစားရပက   င္ု လက္းာော ဝင္ေငငကာု စ ေးာရပု 

13.  ငး္ရးစာ၌ သာ စားဝုငအ္ခမာက္ ငင ္ဝငေ္ငငသးာောရပက မိဘစလရုး္သလအု  ေလာေမစက္လွ်စထအ ငင္  င္းရခုာင္ာထစာ း္ႏွရ  ဝင္ေငငအသမာကာအးစာအခမာက္ကုာ သာ စားုဝင္သမစာ  သးးာောူုာင္ရပ  ုာနသဟု ္ ဝင္ေငငလုံာဝ သးးာော ာူုင္ရပု  ယင္ာ ာုနး း္ရငစာ း္ႏွရ  
အခမာန္ ာုင္ာ  အကငက္ထအ ငင္ 0 ဟု ေးာ စာရပု  ာုနးစ ငင္  ဝင္ေငငထး္ႏွရးသး္ႏွရ အကငက္ း္ခုခုကာု မိဘစသာေမသေးာမိဘအ ခမန္ထစာရပက  ာုနသဟု ္ ကငက္လရ္ထစာခအရရပက ့ ာုနကာုလး္ႏွာ  ုးႏွသမစာအး း္ ေး ငက္ရပသး္ႏွု  ဝင္ေငငထး္ႏွရးသး္ႏွရ  
အကငက္သမစာကာု ကငက္လရ္ထစာခအရေ စအခပ   င္က ထာုကအရ ုာန  ုးႏွသမစာကုာ ထး္ႏွရ ငင္ားန္ းး္ႏွးငယ္ း္ႏွဟု ကငြူု္ရ္ ာုန ယ လသး္ႏွး း္ေ စေေကစင္ရ း႐ုိုးရကရပု 

14. ကြငူ ္ုရ ္ာုန းႏွ ္းး ္ရထ္အ ငင ္းာောေန းႏွ္ု  ကငြူု္ရ ္ာုနု ဝငေ္ငငကာ ု  ားခစာ အး းငခ္းံသလစာု  င္ု အေးခခံလးစ ာူေင္ရ အရာုလုေေကာသမစာကာု ဝင္ေငငအး း္   င္းရးရပသး္ႏွု  းး္ ရ္အာသ္းစ းရင္ရ ငင္ ေနထာုင္းခင္ာ၊ အးစာအးစ   ာုနသဟု ္ 
အဝ ္အးစာအ ငက္ ေငင စာ န္ ာုား င္ရ ေထစက္ရံရေေကာ  း္းုံ း္းစ းးာောရပက ့ ာုနကာုလး္ႏွာ ဝင္ေငငအး း္ ထး္ႏွရ ငင္ားသး္ႏွု  ာုနးစ ငင္   င္ရအာသ္းစ း္ႏွ  းး္ ရ္အာသ္းစအ ငက္ ရုးၢလာက က႑သာေ   စဝန္ယ ေလစင္းငက္းခင္ာ  
အး အးစ္ ငင္ ရပဝင္ရပက  င္ု အာသ္းစေထစက္ရံရေေကာ ခံးစာခငင္ရကာု ဝင္ေငငအး း္  သထး္ႏွရ ငင္ာရပ ာူေင္ရု းး္မိဘက္လာုင္းစ လုရ္ေလစင္ခမက္အ ငက္ ေးာေ္ န္ာထငက္းသွေေကစင္ရ းးာောေ စ  ထရ္ေလစင္ာ   ာုက္ရငအလးစသာေန္ သာေမကာုလး္ႏွာ  
ဝင္ေငင ငင္  သထး္ႏွရ ငင္ာရပ ာူေင္ရု 

15. ေလာေမစကလ္ွ်စ ငင ္ကငြူု္ရ္ု  သာ စားအု ငက ္ေနးစလင  ္အလံုအေလစက ္သးာောရပက မိဘစလရုး္သလအု  အလငရ္ 3 (  ာ န္န) ကာု း း္ႏွရးငက္းရ ာ  င္ု း း္ႏွရးငက္းရ ာေ စ ေလာေမစက္လွ်စ ငင္ ့ကာု  ရ ာ ငအထး္ႏွရ ငင္ာရပု ဒု ာယ 
 ေလာေမစက္လွ်စ း္ေးစင္  းးာေားန္  ငရ္ကေလာု ေကမစင္ာ ငင္ာ အစဟစး သန္ေနးမစကာု လက္ ငယ္ရပု 

16. ကြငူ ္ုရ္ု  သာ စား ုးႏွ ္အက အးႏွ  ရာလုာအုရရ္ပ းႏွ္ု  ကြငူ ္ုရ ္ာုနအေနး င္ရ ေလာေမစကထ္စာ ာူုငသ္းႏွ္ရ အးခစာေ စ အး အးစသ္မစာ းာောရပ လစာု SNAP  ာုနသဟု ္ အးခစာေထစက္ရံရသွ  အကမာကာခံးစာခငင္ရသမစာ ေလာေမစက္ထစာရုံကာု ေလရလစးန္  
 င္ု ေဒ လာုင္းစ  အက အးႏွ ႐ံုိုာကာု လက္ ငယ္ရပ  ာုနသဟု ္ 1-877-423-4746 ကာု  ုန္ာေခေလာုရပု 

17. ကြငူ ္ုရ္ု  ကေလာ းႏွ ္CEP ေကမစငာ္ကာ ု ကေ္းစကး္ရ ာေနစက ္CEP သဟ ု ္းႏွ္ရ ေကမစငာ္ ာုန ေးရစငာ္ေးွ္် ရပက မိဘစလရုး္သလအု  ေကမစငာ္ စာ းႏွ ္CEP သဟ ုေ္ စ ေကမစငာ္ းေ္ကမစငာ္ ာုန ေးရစငာ္ေးွ္် ရပက သာမိဘအေနး င္ရ 
 ေလာေမစကလ္ွ်စ းေ္းစင ္ င ္ငငာ္းရပသးႏွ္ု  ေလာေမစကလ္ွ်စသမစာကာ ုအ းႏွး္ရကေရားန ္အသမစာလံုာ 10 းကအ္ထာ ေကစ ာူုငရ္ပ းႏွ္ု  CEP ေကမစငာ္သာေ CEP သဟ ုေ္ စ ေကမစငာ္ းေ္ကမစငာ္ ာုန ေးရစငာ္ေးွ္်  ငစာေ စ  ေကမစငာ္ စာသမစာအစာ 
အးစာအေ စကသ္မစာကာ ုအခသအရ းစာ ံုာူာငု ္းႏွ္ရ ေနစကလ္ံုာ  သ္ာေ း္ကအ္းရင ္ထရေ္လစငာ္အခမာနရ္ာ ု10 းက ္ေရာရပသးႏွ္ု  10 းက ္ေနစကရ္ာငုာ္ ငင ္ေကမစငာ္ စာ းႏွ ္အခေရာ အေးခအေန ာုန  ေးရစငာ္လအ ငစာရပသးႏွ္ု  အရားုကေ္လစငာ္ 
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BURMESE 
အခမ ဲွ့္ႏင ္ာ့  ေ့ ဈးွေွ္်ာေေ့ ထော့ သးေင ောအ်ာေေအ့ ထေသ မးေေအကသ္ ာ့ ဈးွေသ ွ်ာေေွ်ာက္ထားပံု 

 
အခမ  ္ထ ာက္ထားပံု႔မဟာက္ထားပံုက ာ့  ေ့ ဈွးေ္ွ်ာေေ့ ထော့ သးေင ေ အ်ာေေအ့ ထေသ မးေေအက္သ ာ့ ဈွးေသ ဈလေသ ာက္ထားပံုာျ ဖ ္်ာ္သ ကေက္င  ထင ္သ ာက္ထားပံု သူဖီ့ ွေကရန  ဤဈမ ေနလရန ခးသ မးေေသ ာက္ထားပံု အထ်ာက္ထားပံုေျွ ွပဳပါ။ ထင ္သ့ ဈေမးေေထဖ  DeKalbာ့ သေင က ီခ႐ို ာက္ထားပံုင ့ သးေင ေ႐ိုာက္ထားပံုေ် က္င  ကွ ့ ထော့ သးေင ေက်ာ ခာက္ထားပံုွ်ာသ ွ  ာက္ထားပံုို၍ ကသ ့ ကေသ ့ ရန့ ်ာသေမူ 
ထင ္အ့ ရနျ င ္ အ မ ့ ွ်ာေင ်ာာက္ထားပံု က်ာ ခာက္ထားပံုဈွးင ာ့ ဈွးေသ ဈလေက်ာ ခာက္ထားပံုသ ာက္ထားပံုထော့ ွေွ ာက္ထားပံု႔ကင ထ္င ေကရန  ဈ ာက္ထားပံုွပထဖ ဳပါ။ အခမ  ္ထ ာက္ထားပံု႔မဟာက္ထားပံုက ာ့  ေ့ ဈွးေွ္်ာေေ့ ထော့ သးေင ေအ်ာေေအ့ ထေသ မးေေအက္သ  ထင ္သ့ ဈေငင မးေေသ ာက္ထားပံုာ့ ွ်ာေသ ခ့် ွေကရန ာ့ ဈွးေသ ဈလေသ ာက္ထားပံု အျွ ဖ ္အ်ာ်ာက္ထားပံုာျ ဖ္ ်ာသ္ ကွပမဖ ဳပါ။ ဤဈမ ေနလရန ခးသ မးေေအက ာက္ထားပံုင ေ 
အ်ာဥ ဈ ာက္ထားပံုသ  ဈာက္ထားပံုွ ့ ဆေင ွ ပဳပါ။ ဈမ ေနလရန ခးသ မးေေ်ား၏ အဆင ္က်ာ ဆင ္ခးင ေ်ာီထဖ  ထင ့္ ဈွးေသ ဈလေ့ ွႊကွ  အဆင ္မးေေဲွ့ႏင ္ အကူကူွင ျ ်ာ ထဖ ဳပါ။ မဖ ထဖ ္အခး ရန က္င မဆ ာက္ထားပံု ထင ထဖ ာ့ ရနေသ ွ်ာွ  ဆသ ဈာက္ထားပံုွ ကမဖ ္အကေသ ာက္ထားပံုာ့ ထခးေမထ ွ ပသ contact Tansheila Harris၊ အခမ ဲွ့္ႏင ္ာ့  ေ့ ဈးွေွ္်ာေေ့ ထော့ သးေင ေ 
အ်ာေေအ့ ထေသ  ႀသေီၾသွ ့ ကေမ ွေွ်ာ ် ာက္ထားပံုရန ေရန်ွ ပက  678-676-1777 ကင္  ဆသ ထင္ ွ ပ Tansheila_harris@dekalbschoolsga.org  ထ ာက္ထားပံု႔မဟာက္ထားပံုက  ထ ာက္ထားပံု႔ အေီ့ မေဈ ွ  ာက္ထားပံု႔ွပဳပါ။ 
 

့ ဈးွေသ ဈလောျ ဖ ္်ာသ္ ကေကင္ ာ့  ေင က ရန  (ခ ကမ်ဟာက္ထားပံုက ွ ပ)  သ ာက္ထားပံု အထ်ာက္ထားပံုေျွ ျွေီ ကက ဲ့ႏ ာက္ထားပံုင ထမးွ ကငွ ေဈင ေ်ာေ္ာ့ ကေထေေ့  ေ ျွ့ ွေွပဳပါ။ 
 

အဆင ္  1 အ မ ့ ွ်ာေင ်ာာက္ထားပံုွ်ာ ကင္  DEKALBာ့ သေင က ီခ႐ို ာက္ထားပံုင ့ သးေင ေ႐ိုာက္ထားပံုေ်ံး၌ ်ာေကင ေထင္ ေွ်ာေေ့ ထေ သ့ ဈေငင အေေဈ်ာက္ထားပံုေသ ာက္ထားပံု ်ာေကင ေျွ  ်ာာွက္ထားပံု ပဳပါ။ 
 

ထင ္အ မ ့ ွ်ာေင ်ာာက္ထားပံုွ်ာ က္င ာ့ သးေင ေကသ ့ ကေသ ့ ရန့ ထေ သ့ ဈေဘင ့ ဈေသ မးေေမးေော့ ရနွ်ာ ာက္ထားပံုင ့ ၾသေင ေ သ္ၽဲ့ႏ ာက္ထားပံုွ က ာက္ထားပံု႔သ ာက္ထားပံုာ့ ျွ ေွပဳပါ။ ထင ္အ မ ့ ွ်ာေင ်ာာက္ထားပံုွ်ာ က္င  ွပဝင ကရန  ၎က ာက္ထားပံု႔ထဖ  ထင ဲ့ႏငွ ္ မျ ်ာ မ့ ရနာ့ ဆ္မး  ေ့ ကေ ်ာွ ကရန  မဈ ာွက္ထားပံု ပဳပါ။ာ့ ဈွးေသ ဈလေ့ ွႊကွ   မးဥ ေ့ ၾသေင ေမးေေွ်ာသ  ွ ာက္ထားပံုမးေေ့ ထေ သ့ ဈေမးေေ ကွ ့ ရနွပသ  
့ ရနေသ ွ်ာွ  သ့ ဈေမးေေအက္သ  ဈ ာက္ထားပံုအွ ့ ထေ အခးသ အဈသ အေေဈ်ာက္ထားပံုေ ွပထဖ ္ ဒာက္ထားပံုက င ်ာေက္သ က်ာ ခာက္ထားပံုသ ာက္ထားပံု ွူေက္ ွ်ာဖ ္ထ္င ေွပဳပါ။ 
 

ဤ့ ရနကေကင္ ာသၽ္ဲ့ႏ ာက္ထားပံုွ ာမဖ ထူ႔သ ာက္ထားပံုာွ်ာဖ ္ထင္ ေ့  ေ ျွထင ္ထဈ ဳပါ။ ဤအွ ာက္ထားပံုင ေသ ာက္ထားပံုာျ ဖ ္်ာ္သ ကေက္င ာထင ္အ မ ့ ွ်ာေင ်ာာက္ထားပံုကွ ာမ ထေေ်ာာက္ထားပံုဝင ာအေေဈ်ာက္ထားပံုေသ ာက္ထားပံုာွ်ာဖ ္ထ္င ေွပဳပါ။ာ၎က ာက္ထားပံု႔မွေ- 
• အ မ ့ ွ်ာေင ်ာာက္ထားပံု  ဝင ့ ငျ္ င ္ ွ်္ွ ာက္ထားပံုေ့ ွေွ်ာေေထဖ ္ အထသ  18 ဲ့ႏ်ွာ ဲ့ႏွင ္ာ့ အေသ  သ့ ဈေငင မးေေ၊ 
• ့ မ္ေ်ာေေအာွက္ထားပံု  ွ်ာ ရန ေ့ ်ာေင ့္ ကွေသ မႈ အ်ာီအ်ာဥ အက ထင ာ့ ်ာေင ့္ ကွေသ မႈ့ အေသ ကွ  ထ ာက္ထားပံု႔မဟာက္ထားပံုက  အ မ ့ ျခမ ္၊ာ့ ကလႊ့ ျွ ေင ေ၊  အ မ ့ ျွေ အျ ်ာ  ထက မွက ခးသ ျွဖ ္မီ့ ထေ ထ ာက္ထားပံု႔မဟာက္ထားပံုက  Head Start အ်ာီအ်ာဥ ့ အေသ ကွ  သ့ ဈေငင မးေေဳပါ။ 

 

A) ့ သးေင ေထေေက်ာ ဥေီ်ာ်ီား၏ အမဖ သ ာက္ထားပံု ွ်ာဖ ္ထင္ ေ့  ေ ျွ ွပဳပါ။ သ့ ဈေက်ာ ဦေ်ာီ်ား၏ အမဖ အျွ ဖ ္အ်ာ်ာက္ထားပံုသ ာက္ထားပံုာ့  ေ ျွွပဳပါ။  သ့ ဈေက်ာ ဦေ်ာအီက္သ ာ့ ဈွးေသ ဈလေကွ  မးဥ ေက်ာ ့ ၾသေင ေ်ာီသ ာက္ထားပံု အထ်ာက္ထားပံုေျွ ွပဳပါ။ အမဖ မးေေသ ာက္ထားပံု အျွ ဖ ္အ်ာ်ာက္ထားပံုာ့  ေ ျွ့ ထေအခပ အသ္သ က်ာ ခာက္ထားပံု်ာီက္င  ်ာေဈ်ာက္ထားပံုေက်ာ ဈ်ာက္ထားပံုေသ ာက္ထားပံုာ့ ကေွပဳပါ။ာ
့ ရနကေဈ္က မကွ ့ ကေ္ွပသ ကွ ဈ ာက္ထားပံုသ ွ ပဳပါ။ာ့ ဈွးေသ ဈလေ့ ွႊကွ  မးဥ ေ့ ၾသေင ေမးေေွ်ာသ  ွ ာက္ထားပံုမးေေ့ ထေ သ့ ဈေမးေေ ကွ ့ ရနွပသာ့ ရနေသ ွ်ာွ  သ့ ဈေမးေေအက္သ  ဈ ာက္ထားပံုအွ ့ ထေ အခးသ အဈသ အေေဈ်ာက္ထားပံုေ ွပထဖ ္ ဒာက္ထားပံုက င ်ာေက္သ က်ာ ခာက္ထားပံုသ ာက္ထားပံု ွူေက္ ွ်ာဖ ္ထ္င ေွပဳပါ။ 

 

B) ထင ္ကင္ ာ့ မေ္်ာေေွ်ာေေ့ ထေ သ့ ဈေငင က်ာ ဥေီဥေီ ကွ ွ ပထဈေေဳပါ။ာ့  ေ ျွွ်ာေေ့ ထေ သ့ ဈေငင က်ာ ဦေဦေထဖ ာ့ မ္ေ်ာေေသ့ ဈေငင မးေောျ ်ာ ွ ပသ သ့ ဈေ်ား၏ အမဖ ့ ဘေကွ  “့ မ္ေ်ာေေ သ့ ဈေငင ”ာအသ္သ သ ာက္ထားပံု အမွက ျခ်ာ ွပဳပါ။   ထင ထဖ ာ့ မ္ေ်ာေေသ့ ဈေငင မးေေအက္သ ထေ  
့ ဈွးေသ ွ်ာေေျခင ောျ ်ာ ွ ပသ အဆင ္ 1 ျွီေ့ ရနေသ  အဆင ္ 4 ထ ာက္ထားပံု႔ ထ္ေေွပဳပါ။ ထင ဲ့ႏွင ္အကူာ့ ရနွ်ာ ာက္ထားပံုင ့ ထော့ မ္ေ်ာေေ သ့ ဈေငင မးေေသ ာက္ထားပံု ထင ္အ မ ့ ွ်ာေင ်ာာက္ထားပံု်ား၏ မ ထေေ်ာာက္ထားပံုဝင မးေေအျ ်ာ  ွ်ာဖ ္ထ္င ေ့ ကက္သ ဲ့ႏ ာက္ထားပံုင ျွ ီေ ထင ့္ ဈွးေသ ဈလေက္င ာ့  ေ ျွထင ္ွပထဖ ဳပါ။ 
ထင ထဖ ာ့ မ္ေ်ာေေသ့ ဈေငင ဲ့ႏွင ္ာ့ မ္ေ်ာေေသ့ ဈေငင  မဟာက္ထားပံုက ထူ ဲ့ႏွ်ာ ဦေဈ်ာက္ထားပံုေအက္သ ာ့ ဈွးေသ ွ်ာေေျခင ောျ ်ာ ွ ပသ အဆင ္ 3 ထ ာက္ထားပံု႔ ထ္ေေွပဳပါ။ 

 

C) သ့ ဈေငင က်ာ ဥေီဥေီထဖ  အ မ ့ ျခမ ၊္ာ့ ကလႊ့ ျွ ေင ေ၊ အ မ ့ ျွ ေ ထ ာက္ထားပံု႔မဟာက္ထားပံုက  Head Start အ်ာအီ်ာဥ ့ အေသ ကွ  သ့ ဈေငင ာျ ်ာ ထဈေေဳပါ။ ဤအွ ာက္ထားပံုင ေက္င ာ့  ေ ျွွ်ာေေထဖ ္ သ့ ဈေက်ာ ဦေဦေထဖ  ဤ့  ေ ျွခးသ ဲ့ႏငွ ္ သ ာက္ထားပံုသ ဖီထဖ ဟာက္ထားပံု ထင  င်ာက္ထားပံုၾသဖ ွပသ သ့ ဈေအမဖ ့ ဘေကွ  ထသ ဆ ာက္ထားပံုင ထဖ ္  
အသ္သ က္င  အမွက ျခ်ာ ျွ ီော့ ဈွးေသ ဈလေ်ား၏ အဆင ္အေေဈ်ာက္ထားပံုေသ ာက္ထားပံု ျွီေဆ်ာက္ထားပံုေ့ အေင ာျ ဖ ္်ာ္သ ွပဳပါ။ 

 

အဆင ္  2 အ မ ့ ွ်ာေင ်ာာက္ထားပံုဝင  က်ာ ဥေီဥေီ (ထင  အွပအဝင )ထဖ  ဈသ ကွ ကင္ ာ့ အေသ ွ ပ က်ာ ခာက္ထားပံုဲွ့ႏင ္ အွ်ာသ ကင္  ွပဝင ့ ရနထဈေေ- 
သဖူ့ီ ွ်ာေသ ွ ်မ္ႈ  အ်ာအီ်ာဥ မးေေ-ာျ ဖ ္်ာသ္ အေဟေက အ်ာအီ်ာဥ  (SNAP)၊ ခး  ႊက မ္ ထေေ်ာာက္ထားပံုမးေေအကသ္   
ငေင့ီ ွ်ာေသ ွ ်သ္ဖူမီႈာ(TANF)ာထ ာက္ထားပံု႔မဟာက္ထားပံုက ာအ ဲ့ႏၵ ငဈမူး  ေမးေေအကသ္ ာထေီထရန ႔ထက မကွ ့ ွေွ်ာေေ့ ထောရနင ့ ျမမးေေကွ ာအ်ာေေအ်ာော့ ဝငမွႈာအ်ာအီ်ာဥ ာ(FDPIR)ဳပါ။ 

 

A) ထင ္အ မ ့ ွ်ာေင ်ာာက္ထားပံုကွ  မဖ ထသူမးွ  အွ်ာသ ကင္ ာ့  ေ ျွွ်ာေေ့ ထေ အ်ာအီ်ာဥ  က်ာ ခာက္ထားပံုခာက္ထားပံုကင္  ွပဝင ျခင ေ မကွ ွ ပသ- ‘မွပဝင ွ ပ’ာသ ာက္ထားပံု ဝ ာက္ထားပံုင ေျွ ေီ ဤဈမ ေနလရန ခးသ မးေေကွ  အဆင ္ 3 ဲ့ႏငွ ္ ထင ့္ ဈးွေသ ဈလေ့ ွႊကွ  အဆင ္ 3 သ ာက္ထားပံု ဆသ ဈာွက္ထားပံု  ွ ပဳပါ။ 
B) ထင ္အ မ ့ ွ်ာေင ်ာာက္ထားပံုကွ ာက်ာ ်ာ်ာက္ထားပံုက်ာ ဥေီထဖ ာအွ်ာသ ကင္ ာ့  ေ ျွွ်ာေေ့ ထောအ်ာအီ်ာဥ ာက်ာ ခာက္ထားပံုခာက္ထားပံုကင္ ာွပဝင ့ ရနွပသ-ာ‘ွပဝင ထဖ ’ာသ ာက္ထားပံုာဝ ာက္ထားပံုင ေျွေီ ာအမႈက္ ာရန်ွ ပက သ ာက္ထားပံုာ့ ွေွပဳပါ။ာအမႈက္ ရန်ွပက ာက်ာ ခာက္ထားပံုသာက္ထားပံု ထော့ ကေကရန ာဈာက္ထားပံု အွ ွပထဖ ဳပါ။ာထင ထဖ ာဤအ်ာအီ်ာဥ က်ာ ခာက္ထားပံုခာက္ထားပံုက္င  ာွပဝင ့ ရနျွီေ ာထင ်ား၏ာ

အမႈက္ ရန်ွပက သာက္ထားပံု ာ မထ ဈွးင ာDFACာထာက္ထားပံု ႔မဟာက္ထားပံုက ာ ထင ်ား၏ာ့ ဒထကင္ ောအမႈက္ ာမရန ့ ရန္ေးေွ်ာာ်ဆသ ထင္ ွ ပဳပါ။ာထင ္အ့ ရနျ င ္ာ "ဟာက္ထားပံုက ထဖ "ာသာက္ထားပံု ာဝာက္ထားပံု င ေွ်ာေေဈွးင ာထင ့္ ဈွးေသ ဈလေက္င ာအမႈက္ ရန်ွ ပက သာက္ထားပံု ာွ်္ွ ာက္ထားပံု ေ့ ွောကမဖ ဳပါ။ာအဆင ္ာ 4ာထာက္ထားပံု ႔ာ့ သးေ ထေ္ေွပဳပါ။ 
 

အဆင ္ာ 3-ာအ မ ့ ွ်ာေင ်ာာက္ထားပံုဝင ာအေေဈ်ာက္ထားပံုေအကသ္ ာဝင ့ ငသ္ာက္ထားပံု ာအ်ာကီင ခ်ွ ပဳပါ။ 
 

A) အဆင ္  1 က္င ာ့  ေ ျွွ်ာေေ့ ထော့ သးေင ေထေေအေေဈ်ာက္ထားပံုေ ကကွ ထဖ ္ာ့ သးေင ေထေေအကသ္  ဝင ့ င ္်ာာက္ထားပံု်ာာက္ထားပံု့ ွပင ေသာက္ထားပံု  ်ာေကင ေ့  ေ ျွွပဳပါ။ 
B) ထသ ဆာက္ထားပံု င မႈ  မကွ ထဖ ္ကာက္ထားပံု င ၊ ၎ကာက္ထားပံု ႔်ား၏ သာက္ထားပံု င ွာက္ထားပံု င  ဝင ့ င္သာက္ထားပံု  မကကွ ထဖ ္ကာက္ထားပံု င  ထင ဲ့ႏငွ ္အကူာ့ ရနွ်ာာက္ထားပံု င ဈးသ ကွ ျွီေ ဝင ့ ငဲွ့္ႏင ္ အထ်ာက္ထားပံုေ်ာက က သာက္ထားပံု  မွး့ ဝထ်ာက္ထားပံုေ်ာ္ ့ ရနထဖ ္  (ထင သာက္ထားပံု င ကာက္ထားပံု င ဲ့ႏငွ ္ အွာက္ထားပံု င ေ 1 ကင္ ာ့  ေ ျွ ွ်ာေေ့ ထော့ သးေင ေထေေမးေေ အွပအဝင ) အ မ ့ ွ်ာေင ်ာာက္ထားပံုဝင အေေဈ်ာက္ထားပံုေသာက္ထားပံု ာ့  ေ ျွ ွပဳပါ။ 

• ထင ဲ့ႏငွ ္အကူာ့ ရနွ်ာာက္ထားပံု င ဈးသ ကွ ့ ထေ ဈဖ ောထင ္အမ ့ ွ်ာေင ်ာာက္ထားပံု်ား၏ာဝင ့ င္ျ င ္ာွ်္ွ ာက္ထားပံု ေမ့ ွေထဖ ္၊ာထင ္အ မ ့ ွ်ာေင ်ာာက္ထားပံုအက္သ ာဝင ့ ငမ္ွ်ာဖ ္ဝင ထဖ ္ာွာက္ထားပံု္ေ   ဈ မးေေသာက္ထားပံု ာမွ်ာဖ ္ထင္ ေွပဲွ့ႏင ္ဳပါ။ 
C) ့ ွေွ်ာေေထဖ ္ာကင ေျမ်ာ က်ာ ခာက္ထားပံုခးင ေ်ာီအက္သ ာ့  ေ ျွွ်ာေေ့ ထောအ မ ့ ွ်ာေင ်ာာက္ထားပံုဝင ာက်ာ ့ ငေသ ခးင ေ်ာ အက္သ ာ်ာာက္ထားပံု်ာာက္ထားပံု့ ွပင ေဝင ့ ငသ္ာက္ထားပံု   အ်ာကီင ခ်ွ ပဳပါ။ာဝင ့ င္ာအေေဈ်ာက္ထားပံုေသာက္ထားပံု ာ့ ဒႊဈောသ ရန ေျွ ဖ ္္ေ္ရန ေျ င ္ာ အ်ာကီင ခ်ွ ပဳပါ။ာဆင ္ခ မးေေသာက္ထားပံု ာ မွ်ာဖ ္ထ္င ေွပဲွ့ႏင ္ဳပါ။ာဝင ့ င္သာက္ထားပံု ာမဖ ထဖ ္ာကင ေျမ်ာ မွးာမကကွ ွပသာ "0"ာ

သာက္ထားပံု ာ့ ကေွပဳပါ။ာ “0”ာဟာက္ထားပံုာ့ ကေဈွးင ာထာက္ထားပံု ႔မဟာက္ထားပံုက ာဝင ့ င္ွ်ာဖ ္ကမဖ ္ာအသ္သ က်ာ ခာက္ထားပံုခာက္ထားပံုသာက္ထားပံု ာသ္သ ဈွ ွ်ာေေခ ္ဈွးင ာထင ္က္င ာအ်ာကီင ခ်ကရန   ဝင ့ င္ာ မကွ ့ ၾသေင ောကကေေဝင ာ အကဖ ျွ ာ (သက ျွ )ာကော့ ကေသ ွ ပထဖ ဳပါ။ာဝင ့ င္ာက်ာ မး  ေခးင ေ်ာီသာက္ထားပံု ာမဖ မးွာ မၾသေခ္ာကကွ ထဖ ့ ၾသေင ော 
အသ္သ က်ာ ခာက္ထားပံုခးင ေ်ာ်ီား၏ာ ဖေဘသ ကွ ာအသ္သ မးေေသာက္ထားပံု ာ အထ်ာက္ထားပံုေျွ ို၍ာအမွက အထေေျွွပဳပါ။ 
• ွမေ္အေေဈ်ာက္ထားပံုေအကသ္  အထေေကင  ဝင ့ ငသ္ာက္ထားပံု ထေ အ်ာကီင ခ်ွ ပဳပါ။ အထေေကင  ဝင ့ င္ဆာက္ထားပံု ထဖ မွေ အခရ္န မးေေ မ့ ွေ့ ဆေင မီ ်ာာက္ထားပံု်ာာက္ထားပံု့ ွပင ေ ဝင ့ င္  ျ ်ာ ွ ပထဖ ဳပါ။ အမးေေ်ာာက္ထားပံုသ ငင ေထဖ  "အ မ ထာက္ထားပံု ႔ ငူဈေထဖ ္" ွမေ္ျ ်ာ ျွီေ ်ာာက္ထားပံု်ာာက္ထားပံု့ ွပင ေ "အထေေကင " ွမေ္ မဟာက္ထားပံုက ဟာက္ထားပံု ွ်ာင ၾသွပထဖ ဳပါ။ 

 ဤ့ ဈွးေသ ဈလေက္င  ထင  အ်ာီကင ခ်ွ်ာေေ့ ထေ ဝင ့ င္သာက္ထားပံု  အခ္ရန မးေော့ ွေ့ ဆေင ကရန ၊ အေမခ် ွကီမီင့် ၾသေမးေော့ ွေထ္င ေကရန  ထာက္ထားပံု ႔မဟာက္ထားပံုက  ထင ္ဈ်ာေွ်ာ မွ ဲ့ႏာက္ထားပံုက ငူထဖ ္ အျခေေ ွမေ္မးေေသာက္ထားပံု ာ့ ွေ့ ခးကရန ာ့ ဈွးေ္ခးမွ်ာေေ့ ၾသေင ော့ ထခးေွပ့ ်ာဳပါ။ 
• သး္ဲ့ႏ ာွက္ထားပံု  သ သာက္ထားပံု င ွ ာက္ထားပံု င  အဈာွက္ထားပံု  ဈာွက္ထားပံု  ွ ပသ ဘေဈာွက္ထားပံု  ကမဈ ဳပါ။ ွ်ာာက္ထားပံု အဈာက္ထားပံုွ မ ွ ကကွ ့ ထေ ဝင ့ င္သာက္ထားပံု  အထေေကင  ဝင ့ ငအ္ျ ်ာ  အ်ာီကင ခ်ွ ပဳပါ။ ထင ္ဈာက္ထားပံုွ ငရန ေမွ ကကွ ့ ထေ ဝင ့ င္ ်ာာက္ထားပံု်ာာက္ထားပံု့ ွပင ေွ်ာ မွ ဈာက္ထားပံုွ ငရန ေဈဖ ွက မႈအက္သ  ်ာာက္ထားပံု်ာာက္ထားပံု့ ွပင ေ သာက္ထားပံုရန သး်ာက က သာက္ထားပံု  ဲ့ႏာက္ထားပံုက ျခင ေျ င ္ ွ်ာာက္ထားပံု ွမေ္သာက္ထားပံု  

က္သ ခးသ ဲ့ႏာက္ထားပံု င ွပထဖ ဳပါ။ 
D) ်ာာက္ထားပံု်ာာက္ထားပံု့ ွပင ောအ မ ့ ွ်ာေင ်ာာက္ထားပံုာအကင္ အ်ာေေသာက္ထားပံု ာအ်ာကီင ခ်ွ ပဳပါ။ "်ာာက္ထားပံု်ာာက္ထားပံု့ ွပင ောအ မ ့ ွ်ာေင ်ာာက္ထားပံုာအက္င အ်ာေော(သ့ ဈေမးေေဲွ့ႏင ္ာဈူႀသီေမးေေ)"ာအသ္သ ွ်ာ က္င ာအ မ ့ ွ်ာေင ်ာာက္ထားပံုဝင ာ်ာာက္ထားပံု်ာာက္ထားပံု့ ွပင ေအ့ ကအက္သ သာက္ထားပံု ာွ်ာဖ ္ွပဳပါ။ာဤအ့ ကအက္သ ထဖ ာအဆင ္ာ 3ာက္င ာ့  ေ ျွွ်ာေေ့ ထော အ မ ့ ွ်ာေင ်ာာက္ထားပံုဝင ာ 

အ့ ကအက္သ ဲ့ႏွင ္ာကူဖီကွပမဖ ဳပါ။ာ့ ဈွးေသ ဈလေက္င ာ့  ေ ျွမွ်ာေေ့ ထောထင ္အ မ ့ ွ်ာေင ်ာာက္ထားပံုဝင ာက်ာ ဦေဦေကွ ဈွးင ာအ့ ွႊထာက္ထားပံု ႔ာျွရန ထ္ေေျွ ီောွ်ာဖ ္ွပဳပါ။ာ ထင ္အ မ ့ ွ်ာေင ်ာာက္ထားပံု်ား၏ာအက္င အ်ာေေထဖ ာ အခမ ္ဲွ့ႏင ္ာ ့  ေ့ ဈွးေ္ွ်ာေေ့ ထောအ်ာေေအ့ ထေသ မးေေသာက္ထားပံု ာကကွ ခ််ာေေဲ့ႏာက္ထားပံု င ခ္င ္အ့ ွႊာ ထသ ့ ကေသ မႈာ 
ကွ ့ ထေ့ ၾသေင ္ာအ မ ့ ွ်ာေင ်ာာက္ထားပံုဝင အေေဈ်ာက္ထားပံုေသာက္ထားပံု ာ့  ေ ျွကရန ာအ့ ကေႀသီေွပထဖ ဳပါ။ 

E) ထင ္ာဈမူႈ ဈူ်ာက္ထားပံု့ ကေရန်ွ ပက ်ား၏ာ့ ရနေသ ဆ်ာက္ထားပံုော္ေ္ရန ေ့ ဈေဈ်ာက္ထားပံုေသာက္ထားပံု ာ့  ေ ျွ့ ွေွပဳပါ။ာအ မ ့ ွ်ာေင ်ာာက္ထားပံုက္င ာ အဓ သာဝင ့ င္ာ ကကွ ့ ထူာထာက္ထားပံု ႔မဟာက္ထားပံုက ာအျခေောဈူႀသီေအ မ ့ ွ်ာေင ်ာာက္ထားပံုဝင ထဖ ာ့  ေ ျွွ်ာေေထဖ ္ာ့ ရနကေဈ္က ထူာထူြထူမ်ား၏ာဈူမႈ ူဈ်ာက္ထားပံု့ ကေရန်ွ ပက ာ့ ရနေသ ဆ်ာက္ထားပံုော္ေ္ရန ေ့ ဈေဈ်ာက္ထားပံုေသာက္ထားပံု ာ ့  ေ ျွ့ ွေကွပမဖ ဳပါ။ာ 
ထင ္က္င ာဈူမႈ ူဈ်ာက္ထားပံု့ ကေရန်ွပက ာမကွ ထဖ ္ကာက္ထားပံု င ာအသး  ေခ််ာေေခ္င ္မးေေသာက္ထားပံု ာ့ ဈွးေသ ွ်ာေေခ္င ္ာကွ ွ ပထဖ ဳပါ။ာအ မ ့ ွ်ာေင ်ာာက္ထားပံုဝင ာမဖ ထဖ ္ဈူႀသီေွ််ာက္င မွးာဈူမႈ ူဈ်ာက္ထားပံု့ ကေရန်ွပက ာမကွ ဈွးင ာဤ့ ရနကေသာက္ထားပံု ာသ္သ ဈွ ခးရန ခ ္ျွီော"SSNာမကွ ဈွးင ာအမရွန ျခ်ာ ွ ပ "ာဟာက္ထားပံုာ့  ေ ျွွ်ာေေထဖ ္ာ်ာေ်ား၏ာဖေဘသ ကွ ာ အသ္သ သာက္ထားပံု ာအ
အမွက အထေေျွ ဈာွက္ထားပံု  ွပဳပါ။ 

 

အဆင ္ာ4-ာဆသ ထင္ ကရန ာအခးသ အဈသ မးေေဲွ့ႏင ္ာဈႀူသေီ်ား၏ာဈသ မကွ  
 

့ ဈးွေသ ဈလေအေေဈ်ာက္ထားပံုေသာက္ထားပံု  အ မ ့ ွ်ာေင ်ာာက္ထားပံုဝင  ဈႀူသေီက်ာ ဥေီသ ဈသ မကွ ွ်ာာက္ထားပံု ေကွပမဖ ဳပါ။ အခးသ အဈသ အေေဈ်ာက္ထားပံုေသာက္ထားပံု  မွရန မရွန သရန သရန ဲ့ႏငွ ္ာျွဖ ္်ာ်ာက္ထားပံု်ာ္ေ အ်ာီကင ခ်ွ်ာေေ့ ၾသေင ေ ထင ်ား၏ ဈသ မွက သ ကကေေဝင  အထ အမွက ျွ ကော့ ကေသ ွ ပထဖ ဳပါ။ ဤအွာက္ထားပံု င ေသာက္ထားပံု   မျ ဖ ္်ာသ္ မ ီ ဤဖလရန ၾသေေခးသ မးေေ်ား၏  ့ အေသ ့ ျခကွ   
သာက္ထားပံု င ွ ာက္ထားပံု င  အခးသ အဈသ ဲ့ႏငွ ္ာျွ ဖ ထမူးေေ်ား၏ ကွာက္ထားပံု င ခင္ ္မးေေဆာက္ထားပံု င ကော့ ၾသဖေခးသ မးေေသ ာက္ထားပံု  က ကႈျွ ေီျ ်ာ ့ ၾသေင ေဈဖ ော့ ထခးေွပ့ ်ာဳပါ။ 
 

A) ထင ္ွ်ာ ် ဆသ ထင္ ကမဖ ္ အခးသ အဈသ မးေေသာက္ထားပံု  ွ်္ွ ာက္ထားပံု ေ့ ွေွပဳပါ။ ထင ဈသ ကွ ာ့ ရနွ်ာာက္ထားပံု င ဈးသ ကွ ထဖ ္ ဈ ွ ်ာေ ကွ ဈွးင ာ့ ွေွ်ာေေထဖ ္ အသ္သ မးေေွ်ာ က္င  ၎အခးသ အဈသ မးေေသာက္ထားပံု  ွ်ာဖ ္ွပဳပါ။ ထင ္က္င  အျမ ကမ ော့ ရနကွ ဈ ွ ်ာေ မကွ ွ ပသ ထင ္သ့ ဈေမးေေထဖ ာ့ သးေင ေက္င  ွ်္ွာက္ထားပံု ေ့ ွေ့ ထေ အခမ  ္
ထာက္ထားပံု ႔မဟာက္ထားပံုက ာ့  ေ့ ဈွးေ္ွ်ာေေ့ ထေ အ်ာေေအ့ ထေသ မးေေသာက္ထားပံု  ကကွ ခ််ာေေခ္င ္ မကွ ဟာက္ထားပံု မဆာက္ထားပံု ဈာက္ထားပံု ွပဳပါ။  ာက္ထားပံုရန  ေရန်ွပက ၊ အီေ့ မေဈ ဈ ွ ်ာေကာက္ထားပံု သာက္ထားပံု  ဆဲ့ႏၵကွ မွ မွွး့ ဝဲ့ႏာက္ထားပံု င ့ ထေ ဈဖ ေ ငင ေကာက္ထားပံု ႔သာက္ထားပံု  ွ်္ွ ာက္ထားပံု ေ့ ွေဈွးင  ထင ္ွ််ာ ဆသ ထ္င ကရန  ဈာက္ထားပံု အွ ထဖ ္အခပာျမရန ဆရန ်ာ္ေ ဆသ ထ္င ဲ့ႏာက္ထားပံု င ့ ်ာကရန  သ္ၽဲ့ႏ ာက္ထားပံုွ ကာက္ထားပံု ႔သာက္ထားပံု  အသူအဖီာ
ျ ်ာ ့ ်ာွပမဖ ဳပါ။ 

 

B) ထင ္အမဖ ာအျွ ဖ ္အ်ာ်ာက္ထားပံုသာက္ထားပံု ာ့ ကေထေေျွ ေီာဈသ မကွ ွ်ာာက္ထားပံု ေွပဳပါ။ာ့ ဈွးေသ ဈလေသာက္ထားပံု ာျ ဖ ္်ာ္သ ထဖ ္ာဈူႀသီေ်ား၏ာအမဖ အျွ ဖ ္အ်ာ်ာက္ထားပံုသာက္ထားပံု ာ့ ကေွပဳပါ။ာဈသ မွက ွ်ာာက္ထားပံု ေကရန ာအသ္သ ွ်ာ က္င ာထင ္အမဖ သာက္ထားပံု ာ့  ေ ျွို၍ာဈသ မွက ွ်ာာက္ထားပံု ေွပဳပါ။ 
 

C) င့ ရန႔ ကသ ်ာ္ သာက္ထားပံု ာ့ ကေထေေွပဳပါ။ာ့ ွေွ်ာေေထဖ ္ာ့ ရနကေဈ္က က္င ဳပါ။ အသ္သ ွ်ာ က္င   င့ ရန႔ ကသ ်ာ္ သာက္ထားပံု ာ့ ကေထေေွပဳပါ။ 
 

D) သ့ ဈေငင ်ား၏ ဈမူး  ေဲွ့ႏင ္ မး  ေဲ့္ႏင ်ာာက္ထားပံု အ့ ွ်ာေသ အွ်ာေေမးေေသာက္ထားပံု  မးွ့ ဝ့  ေ ျွ့ ွေွပ (ဆဲ့ႏၵကွ ဈးွင )ဳပါ။ာ့ ဈွးေသ ဈလေ့ အေသ ့ ျခက္င  ထင ္သ့ ဈေ်ား၏ ဈူမး  ေဲွ့ႏင ္ မး  ေဲ့္ႏင ်ာာက္ထားပံုအ့ ၾသေင ေ အခးသ အဈသ မးေေသာက္ထားပံု  မွး့ ဝ့ ွေကရန  သ္ၽဲ့ႏ ာက္ထားပံုွ ကာက္ထားပံု ႔ာ့ ကေင ေဆာက္ထားပံု ွ်ာေေွပထဖ ဳပါ။ ငင ေအသ္သ သာက္ထားပံု  ဆဲ့ႏၵကွ မွ  ွ်ာဖ ္ဲ့ႏာက္ထားပံု င ျွ ီေ  
ငင ေသ  ့ သးေင ေက္င  ွ်္ွ ာက္ထားပံု ေ့ ွေွ်ာေေ့ ထေ အခမ  ္ထာက္ထားပံု ႔မဟာက္ထားပံုက ာ့  ေ့ ဈွးေ္ွ်ာေေ့ ထေ အ်ာေေအ့ ထေသ မးေေသာက္ထားပံု  ထင ္သ့ ဈေ်ား၏ ကကွ ခ််ာေေဲ့ႏာက္ထားပံု င မႈအ့ ွႊ ထသ ့ ကေသ မႈ မကွ ွပဳပါ။ 

 

သ ာက္ထားပံုင ွ  ာက္ထားပံုင အခးသ အဈသ ာအသ ဥွ့ ဒာ့ ၾသဖေခးသ -ာသၽ္ဲ့ႏ ာက္ထားပံုွ က ာက္ထားပံု႔ွ်ာာ်ထင ာ့ ွေအွ ွ်ာေေ့ ထောအခးသ အဈသ သ ာက္ထားပံုာသၽ္ဲ့ႏ ာက္ထားပံုွ က ာက္ထားပံု႔သာမဖ ထ ာက္ထားပံု႔အထ်ာက္ထားပံုေျွ ့ ၾသေင ောဤွ်ာာက္ထားပံုက ျွ ရန ခးသ ကင္ ာကငွ ေျွ ွ်ာေေွပထဖ ဳပါ။ 
Richard B. Russell အမး  ေထေော့ သးေင ေ့ ရန႔ဈဖ ်ာေ အသ ဥွ့ ဒအက ဤ့ ဈွးေသ ွ်ာေေမႈဲွ့ႏင ္ ွက ထသ ထဖ ္ အခးသ အဈသ မးေေသ ာက္ထားပံု ဈ ာက္ထားပံုအွ ွပထဖ ဳပါ။ ထင ထဖ  အဆ ာွက္ထားပံု ပ အခးသ အဈသ သ ာက္ထားပံု မျ ်ာ မ့ ရန့ ွေကရန  မဈ ာက္ထားပံု့ ထေ ဈဖ ေ ထင သ ွ်ာ ာက္ထားပံုအခးသ အဈသ သ ာက္ထားပံု မ့ ွေဈွးင  ထင ္သ့ ဈေသ ာက္ထားပံု အခမ  ္ထ ာက္ထားပံု႔မဟာက္ထားပံုက   
့  ေ့ ဈွးေ့္ ွေွ်ာေေ့ ထေ အ်ာေေအ့ ထေသ မးေေ ကကွ ကရန အက္သ ာ့ ွ်ာေသ ခမ့် ွေဲ့ႏ ာက္ထားပံုင ွ ပဳပါ။  ထင ထဖ ာ့ ဈွးေသ ဈလေက္င  ဈသ မွက ွ်ာ ာက္ထားပံုေွ်ာေေ့ ထေ အက္င ့ ကေသ ထူ မ ထေေ်ာာက္ထားပံုဝင ်ား၏ ဈူမႈ ူဈ်ာက္ထားပံု့ ကေ ရန်ွ ပက မွာ့ ရနေသ ဆ်ာက္ထားပံုေ္ေ္ရန ော့ ဈေဈ်ာက္ထားပံုေသ ာက္ထားပံု ွ်ာဖ ္ထ္င ေကမဖ ဳပါ။  ထင ထဖ ာ့ မ္ေ်ာေေွ်ာေေထဖ ္ 
သ့ ဈေငင ်ား၏သ ာက္ထားပံုင ်ာေော့ ဈွးေသ ွ်ာေေ့ ထေအခပ ထ ာက္ထားပံု႔မဟာက္ထားပံုက  ထင ္သ့ ဈေအက္သ ာျ ဖ ္်ာ္သ အေဟေက အသူအဖီ အ်ာီအ်ာဥ  (SNAP)၊ ခး  ႊက ့္ ထေ မ ထေေ်ာာက္ထားပံုမးေေအက္သ  ငေငီအသူအဖီ (TANF) အ်ာီအ်ာဥ  ထ ာက္ထားပံု႔မဟာက္ထားပံုက  အ ဲ့ႏၵ ငဈူမး  ေမးေေအက္သ  ထီေထရန ႔ထက မွက ့ ွေွ်ာေေ့ ထေ ရနင ့ ျမမးေေက္င  
အ်ာေေအ်ာော့ ဝငမွႈ အ်ာီအ်ာဥ  (FDPIR) အမႈက္ ရန်ွ ပက  ထ ာက္ထားပံု႔မဟာက္ထားပံုက  အျခေေ FDPIR အ့ ွ်ာေသ အွ်ာေေက္င  ်ာေကင ေထ္င ေ့ ထေအခပ ထ ာက္ထားပံု႔မဟာက္ထားပံုက ာ့ ဈွးေသ ဈလေက္င  ဈသ မွက ွ်ာ ာက္ထားပံုေွ်ာေေ့ ထေ အက္င ့ ကေသ ထူ မ ထေေ်ာာက္ထားပံုဝင က္င  ဈူမႈ ူဈ်ာက္ထားပံု့ ကေ ရန်ွ ပက က်ာ ခာက္ထားပံု မကွ ဟာက္ထားပံု ထင ာ့  ေ ျွ့ ထေအခပ 
ဈူမႈ ူဈ်ာက္ထားပံု့ ကေရန်ွပက ်ား၏ာ့ ရနေသ ဆ်ာက္ထားပံုေ္ေ္ရန ေ့ ဈေဈ်ာက္ထားပံုေသ ာက္ထားပံု ွ်ာဖ ္ထ္င ေကရန  မဈ ာက္ထားပံုအွ ွ ပဳပါ။  ထင ္သ့ ဈေထဖ  အခမ  ္ထ ာက္ထားပံု႔မဟာက္ထားပံုက ာ့  ေ့ ဈွးေ့္ ွေွ်ာေေ့ ထေ အ်ာေေအ့ ထေသ မးေေသ ာက္ထားပံု ကငူဲ့ႏ ာက္ထားပံုင ျခင ေ ကွ ၊ မကွ  ဆ်ာက္ထားပံုေျ က ကရန ဲ့ႏငွ ္ာ့ ရန႔ဈဖ ်ာေဲွ့ႏင ္ ရန်ရနသ ်ာေ အ်ာီအ်ာဥ မးေေ ်ာီမခ်ရန ႔ခ္ မႈဲွ့ႏင ္ာျွပေရန ေမႈအက္သ  ထင ္အခးသ အဈသ မးေေသ ာက္ထားပံု 
အထ်ာက္ထားပံုေျွ ွပမဖ ဳပါ။ သ္ၽဲ့ႏ ာက္ထားပံုွ က ာက္ထားပံု႔အ့ ရနျ င ္ ွဖေ့ ကေ၊ သးရန ေမေ့ ကေဲွ့ႏင ္ အေဟေက အ်ာအီ်ာဥ မးေေသာက္ထားပံု  ထင  ခ််ာေေခင္ ္ကွ ၊ မကွ  အသ ျ က ျခင ေ၊ာ့ င့္ ၾသေွ်္ွ  ာက္ထားပံုေျခင ေ ထ ာက္ထားပံု႔မဟာက္ထားပံုက  ဆ်ာက္ထားပံုေျ က ျခင ေကာက္ထားပံု ႔က္င ထေမသ အ်ာအီ်ာဥ သာက္ထားပံု ာျွရန ထ်ာက္ထားပံုေထွ ကေက္င  အသူအဖီျ ်ာ ့ ်ာကရန ၊ အ်ာီအ်ာဥ  ်ာဖ ေမးဥ ေမးေေသ ာက္ထားပံု ခး  ေ့  ေသ မႈ ကွ ၊ မကွ  
်ာ်ာ ့ ဆေကေက္င  သူဖ့ီ ွေကရန  ထင ်ား၏ ထက မွက ခးသ ျွ ဖ ္မမီႈဆာက္ထားပံု င ကေ အခးသ အဈသ မးေေသာက္ထားပံု ာ့  ေ ျွွပ အ်ာအီ်ာဥ မးေေ၊ ်ာ်ာ ့ ဆေထူမးေေဲွ့ႏင ္ ဥွ့ ဒွ်ာ ရန ေထ မ ေ့ ကေ က အကေကွ မးေေဲွ့ႏင ္အကူ မွး့ ဝဲ့ႏ ာက္ထားပံုင ွ ပထဖ ဳပါ။ 
 
ခ္ ျခေေဆသ ဆမ်ႈ မျွ  ့ ကေဆ ာက္ထားပံုင ကေ ွ်ာာက္ထားပံုက ျွ ရန ခးသ -  သ ဒကင ာျွ ဖ ထူ႔အခင္ ္အ့ ကေ ဥွ့ ဒဲွ့ႏင္  အ့ မက သရန ျွ ဖ ့ ွ်ာေင ်ာာက္ထားပံု ်ာ ာက္ထားပံုသ ွး  ေ့ မ္ေျမ ့ ကေ  ဦေ်ာီေဌေရန (USDA)ာျွ ဖ ထူ႔အခင္ ္အ့ ကေ ်ာဖ ေမးဥ ေဲ့ႏငွ္  မဝူပဒမးေေဲွ့ႏင ္အဖီ USDA၊ ၎်ား၏ အ်ာ ာက္ထားပံုေကဌေရနမးေေ၊ ႐ိုာက္ထားပံု်ေမးေေဲွ့ႏင ္ USDA အ်ာအီ်ာဥ မးေေက္င  ွပဝင ့ ထေ ထ ာက္ထားပံု႔မဟာက္ထားပံုက  
USDA အ်ာအီ်ာဥ မးေေသ ာက္ထားပံု ်ာမီခ်ရန ႔ခ္ ့ ထေ ဝရန ွ်ာမ ေမးေေဲွ့ႏင ္ အ ္ ႔အ်ာဖ ေမးေေအေေ ဈူမး  ေ၊ အထေေအ့ ကေင ၊ာ့ မ္ေ ္ေေကေ ဇေက ၊ ဈ င ၊ မထရန ်ာမ္ ေမႈ၊ အထသ  ထ ာက္ထားပံု႔မဟာက္ထားပံုက  USDA သာ့ ဆေင က္သ ့ ထေ ထ ာက္ထားပံု႔မဟာက္ထားပံုက ာ့ င့္ ၾသေွ်္ွ ာက္ထားပံုေ့ ထေ အ်ာီအ်ာဥ  ထ ာက္ထားပံု႔မဟာက္ထားပံုက  ဈာက္ထားပံုွ ့ ဆေင ခးသ က်ာ ခာက္ထားပံုခာက္ထားပံုက္င  ငခင သာ
ျွဖ ထူ႔အခင္ ္အ့ ကေဆ ာက္ထားပံုင ကေ ဈာက္ထားပံုွ ့ ဆေင ခးသ အက္သ  ကရန က်ာက္ထားပံု႔ဲ့ႏွင ေျခင ေ ထ ာက္ထားပံု႔မဟာက္ထားပံုက  ဈသ က်ာက္ထားပံု႔ျွရန ျခင ေ မျွ  ကရန  ကေေျမ်ာ ွ်ာေေွပထဖ ဳပါ။ 
 
အ်ာအီ်ာဥ  အခးသ အဈသ မးေေသ ာက္ထားပံု ဆသ ထ္င ့ ျွ ေဆ ာက္ထားပံုျခင ေအက္သ  အျခေေရနဖ ေဈမ ေမးေေ (ဥွမေ- မးသ မျမင ်ာေ၊ ်ာေဈ်ာက္ထားပံုေႀသီေ၊ အထ်က ွ ့ ခ္  အ့ မက သရန  ဈသ ဟရန ဘေထေ်ာသေေ ်ာထဖ ) သ ာက္ထားပံု ဈ ာက္ထားပံုအွ ့ ထေ မထရန ်ာမ္ ေွာက္ထားပံု္ေ   ဈ မးေေထဖ  အသး  ေခ််ာေေခင္ ္မးေေ ကကွ ကရန  ၎က ာက္ထားပံု႔ာ့ ဈွးေသ ွ်ာေေခ ့္ ထေ အ်ာ ာက္ထားပံုေကဌေရန 
(ျွဖ ရနင  ထ ာက္ထားပံု႔မဟာက္ထားပံုက ာ့ ဒထဆ ာက္ထားပံုင ကေ) သ ာက္ထားပံု ဆသ ထ္င ဲ့ႏ ာက္ထားပံုင ွ ပထဖ ဳပါ။  ရနေေွ်ာ ာက္ထားပံုင ေထူမးေေ၊ အၾသေေအေက်ာက္ထားပံု ခး  ႊက ္ထူ ထ ာက္ထားပံု႔မဟာက္ထားပံုက  ်ာသေေ့ ျွ ေဆ ာက္ထားပံုဲ့ႏ ာက္ထားပံုင ျခင ေ မကွ ထူမးေေအ့ ရနျ င ္  သ ဒကင   ာက္ထားပံုရန ေဈ ာက္ထားပံုင ေဈလ ့ ွေထဖ ္ ဝရန ့ ဆေင မႈ (800) 877-8339 မွက်ာ ဆင ္ USDA ထ ာက္ထားပံု႔ ဆသ ထ္င ဲ့ႏ ာက္ထားပံုင ွ ပထဖ ဳပါ။  ွ်ာ ာက္ထားပံု႔ျွင  အ်ာီအ်ာဥ  
အခးသ အဈသ မးေေသ ာက္ထားပံု အ္ေၤဈ ွ  ဘေထေ်ာသေေအျွင  အျခေေဘေထေ်ာသေေမးေေျ င ္ ကကွ ဲ့ႏ ာက္ထားပံုင ွ ပထဖ ဳပါ။ 
 
ခ္ ျခေေဆသ ဆ်ျခင ေအက္သ  အ်ာီအ်ာဥ ွ််ာ က ာက္ထားပံုင ၾသေေခးသ က်ာ ့ ်ာေင  ကင ထ္င ေကရန  USDA အ်ာအီ်ာဥ  ခ္ ျခေေဆသ ဆ်မႈဆ ာက္ထားပံုင ကေ က ာက္ထားပံုင ၾသေေခးသ ့  ေင  (AD-3027) က္င ာျ ဖ ္်ာ္သ ွပဳပါ။ အဆ ာက္ထားပံုွပ့  ေင သ ာက္ထားပံု အ္ရန ဈ ာက္ထားပံုင ေ- http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.htmlဲ့ႏွင္  USDA က်ာက္ထားပံုေက်ာ ခာက္ထားပံုခာက္ထားပံုက္င   
့ က္ႊကွ ဲ့ႏ ာက္ထားပံုင ထဖ  ထ ာက္ထားပံု႔မဟာက္ထားပံုက  USDA ထ ာက္ထားပံု႔ ဈ ွ မူွ်ာေေ့ ထေ ်ာေက်ာ ့ ်ာေင သာက္ထားပံု ာ့ ကေထေေျွီော့  ေင ွ်ာ က္င ာ့ ကေင ေဆ ာက္ထားပံုွ်ာေေ့ ထေ အခးသ အဈသ အေေဈ်ာက္ထားပံုေသ ာက္ထားပံု ်ာေွ်ာ က္င  ွ်္ွ ာက္ထားပံုေ့ ွေွပဳပါ။ က ာက္ထားပံုင ၾသေေခးသ ာ့  ေင ်ား၏ မ က  သ ာက္ထားပံုာ့ ကေင ေဆ ာက္ထားပံုကရန  (866) 632-9992 ွ််ာ  ာက္ထားပံုရန ေ့ ခႊဆ ာွက္ထားပံု ပဳပါ။ ထင ျ ဖ ္်ာ္သ ွ်ာေေျွီေ့ ထေ  ့  ေင  ထ ာက္ထားပံု႔မဟာက္ထားပံုက  
်ာေသ ာက္ထားပံု USDA ထ ာက္ထားပံု႔ာ့ အေသ ွပအက ာက္ထားပံုင ော့ ွေွ ာက္ထားပံု႔ွပ- (1)်ာေွ ာက္ထားပံု႔ကရန - U.S. Department of Agriculture Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 1400 Independence Avenue, SW Washington, D.C. 20250-9410; (2)  သ ်ာ - (202) 690-7442 ထ ာက္ထားပံု႔မဟာက္ထားပံုက  (3) အီေ့ မေဈ - 
program.intake@usda.gov. 

ဤအ ္ ႊအ်ာဖ ေထဖ  ာကရန ေကူအခင္္ အ့ ကေ့ ွေထူျ ်ာ ွပထဖ ဳပါ။ 3 

http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf
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