
MESEBUR  

မူႀက ိဳအတြက ္လ ိုအပေ္သစာစာြကာ္စတမ္္းမ စ္း 

Covid-19 ောစာဂအေေကစာ္္းေေကစာ္ာင့္ ာစာာ္္းသြာ္္း  ာ္္း င္္းလမ္္းက ို ေက စာ္္းမ စ္း  ပ ္လင ္ြာ္ာင့္လာည္ ိုာသ္င္ာင့္အ့  အြ လ္ ိုာ္္း   ာ္ာင့္ ေက စာ္္းအပ္ မတွ္ပံိုတာ္  ာ္္း  
လိုပာ္ ္္းာစ္အ  ာသ္ ိုု  ပိဳ ပာ္မြမ္္းမံ ့စ္းသင္။ ယ ို ာစာြက္ာစတမ္္းမ စ္းအစ္းလံို္းက ို အီလက့္ ောစ ာာ္ ာ္  ာ္ာင့္  လက ္ပံဂၿပ။ီ ာစာြကာ္စတမ္္းမ စ္းအစ္းလံို္းက ို  
သာ္ာင့္ေက စာ္္း  ေက စာ္္းအပ္မတွပ္ံိုတာ္  ာ္္း   ္ုအပ္မႈ တစဝ ္ ံ ့သံ ိုု သာ္ အီ္းေမ္းလ္ ေပ္းပ ိုုည ိုာသ္င္။ သာ္ာင့္ေက စာ္္း  ေက စာ္္းအပ္မတွပ္ံိုတာ္  ာ္္း  
  ္ုအပ္မႈတစဝ  ္ကံ ို သာ္ ေသ  စ မသ   ာင့္ပဂက သာ္  ေ သ ံေက စာ္္းသ ိုု ေက ္းေူ္း ပိဳူးျပဳ၍ ဆကသ္ြယ္ပဂ။ 

• ေမြ္း ြစ္းမႈ သကေ္သအေ့စကအ့္စ္း (သာ္ာင့္ကေလ္းသင ္ာကတ္ာဘ္စလ 1 ာက၊္ 2020  ိုညွာ ္ေ ု သ ိုုမဟိုတ ္မတ ိုာမ္ ီတြာ ္အသက ္ေလ္းညွာ္  
ာွ ာပဂမင)္ 
အသ အမတွ္ ပိဳ့စ္းသင္ာင့္ ေမြ္းာစာာ္္း၊ အသက္ာာွ္လ က္ေမြ္း ြစ္းသင္ာင့္ ေဆ္းာံို မွတတ္မ္္း၊ အာ မ္္းောစာက္ ၊္ အပ ္္းောစာ္က ္ သ ိုုမဟိုတ ္ ယ္ ာယ္ I-94  
က ္၊ သ ိုုမဟိုတ္ ကေလ္း  ည ိုာ္ာကံူ္းလက္မတွ္ မူာာ္္းမ စ္း (အဆ ိုပဂ ာစာြက္ ာစတမ္္းမ စ္း  မ တ ၲဴမ စ္းက ို လကမ္ ပံဂ)။ 

• တာစ္းဝာ ္အိုပ့္   ္္းမႈ သကေ္သအေ့စကအ့္စ္း (ာာွ ည ိုာ ္ ာင့္ပဂက) 
ကေလ္း  ေမြ္းာစာာ္္းေပးတြာ ္သာ္ာင့္ စမင္ မာွ   ာင့္မွသစလွ ာ ္၎အစ္း လ ိုအပပ္ဂမင္။ 

• မ ဘ ၊ အိုပ့္   ္္းသ ူ ာေ္ေကစာ္္း မတွပ္ံိုတာအ္ေ့စကအ့္စ္း 
 ပင္ ယ္ သ ိုုမဟိုတ္ အာ ို္းာ ့ိုတ္ေပ္းသင္ာင့္ သကတ္မ္္းမကို ေ္သ္းေသစ ဓဂတပ္ံိုပဂ ID ၊ စပမစအစ္း  ာ္ာင့္ Georgia ေမစာ္္းလ ိုာာ္ာ္၊ သ ိုုမဟိုတ္  
သက္တမ္္းမကို ္ေသ္းေသစ U.S. ည ိုာ္ာကံူ္းလက္မတွ္ ID ။ 

• မ ဘ/အိုပ့္   ္္းသ ူော စ္ာ ီယစတြာ ္ေ ့ ိုာေ္ေကစာ္္း အေ့စကအ့္စ္း* 
သာ္ာင့္ စမင္  ာ္ာင့္  ပိဳလိုပ့္ စ္းသင္ာင့္ အေပဂာ္ာစ  ိဳပ္ သ ိုုမဟိုတ္ ေ မ၊အ မ္အာွစ္း ာစ  ိဳပ္/ ာွဂ္းာမ္္းာစ  ိဳပ္ သ ိုုမဟိုတ္လွ ာလ္င္္း သာ္ာင့္  စမင္  ာ္ာင့္ မီ္း၊ ာက္ာ ္ 
သ ိုုမဟိုတ္ ော က သာ္ာင့္ောြေတစာ္္း လံခစမ စ္း၊ ေကဘယလ္္ ညွာ္ာင့္  ို ္္း က သာ္ာင့္ောြေတစာ္္း လံခစမ စ္းက ို လက္မ ပံဂ။ 

* မ မ တ ိုု  မ ဘမ စ္း သ ိုုမဟိုတ ္တာစ္းဝာ္ အိုပ့္   ္္းသမူ စ္းညွာ္ာင့္ အတေူ ့ ိုာ္ ေသစ္လင္္း အ  စ္းေသစ အာြယ္ောစကလ္ူႀကီ္းတာ္စီ္း  ေ အ မ္မ ေ ့ ိုာက္စ  
DeKalb ေကစာတ္ီ ေက စာ္္းတြာ္ ာစာာ္္းသြာ္္းာ ္ ႀက ိဳ္းာစ္းာွစေ ြသင္ာင့္ ေက စာ္္းသစ္း မ စ္းသင္ ေ ့ ိုာ ္ြာ္ာင့္ အစမ  ံ က ္(Residency Affidavit)  ေ စာပ္ံိုာံက ို   
  င္ာင့္ာြက္ာပဂမင္။ 

ေက ္းေ္ူး ပိဳူးျပဳ၍ သ မတွပ္ဂ - COVID-19 အေ  အေ ေေကစာ္ာင့္ ပ တဆ္ ိုုသင္ာင့္ ဤအ    ္ကစလအတြာ္္းမ မ သစ္းာို မ စ္းသင ္ေအစက္ေ စ္ ပပဂ လမ္္းငခ ္  က္မ စ္းအတ ိုာ္္း 
 ေ ့ ိုာ ္ြာ္ာင့္ အစမ  ံ က္ ေ စာ္ပံိုာံက ို   င္ာင့္ာြက္ၿပီ္း အပလ္ိုတ ္တာ္ာ ္ လ ိုအပသ္င္ - 

1. မ ဘ/အိုပ့္   ္္းသသူင္ ေ စာပ္ံိုာံ့ က ာစမ ကည္ွစ 2 ညာွ္ာင့္ 3 က ို  င္ာင့္ာြက္ၿပီ္းေ စက္ ာစ  ိဳပ္  ာ္ာင့္ အတင္ ပိဳ့စ္းာပဂမင။္ 
2. အ မ္ပ ိုာာ္ွာ္ အေ   ာ္ာင့္ ေ စာ္ပံိုာံ့  က ာစမ က္ညစွ 4 က ို   င္ာင့္ာြက္ၿပီ္းေ စက္ လက္မတွ့္  ို္းာ ္ လ ိုအပသ္င္။ ာစမ က္ညစွ 4  က ို ေက စာ္္းအာစာွ  ောွေမ 

လက္မတွ့္  ို္းာ ္ မလ ိုအပပ္ဂ။ 
3.  ာစမ က္ညွစ 5  က ိုယ ိုအ    တ္ြာ္   င္ာင့္ာြကာ္ ္ မလ ိုအပ္ပဂ။ 
4.   င္ာင့္ာြက္ၿပီ္းသြစ္းသင္ာင့္ ေ စာပ္ံိုာံ (ညွာ္ာင့္ ေေတစာ္္းဆ ို့စ္းေသစ ေ ့ ိုာ္မႈ သကေ္သ အေ့စက္အ့စ္း ာစာြကာ္စတမ္္းမ စ္းအစ္းလံို္း) က ို ေက စာ္္း   

  ္ုအပ္မႈတစဝ  ္ံ ့သံ ိုု အီ္းေမ္းလ္မတွဆာ္ာင့္ ေပ္းပ ိုုပဂ။ သာ္ာင့္ေက စာ္္း    ္ုအပ္မႈတစဝ ္ ကံ ို သာ ္ေသ  စမသ   ာင့္ပဂက ေက စာ္္းသ ိုု ေက ္းေူ္း ပိဳူးျပဳ၍  
ဆက္သြယပ္ဂ။ 

Covid-19 ောစာဂအေေကစာ္္းေေကစာ္ာင့္ ာစာာ္္းသြာ္္း  ာ္္း င္္းလမ္္းက ို ေက စာ္္းမ စ္း  ပ လ္င ္ြာ္ာင့္လာည္ ိုာသ္င္ာင့္အ့  ာစာြကာ္စတမ္္းမ စ္းအစ္းလံို္းက ို  
အလီက့္ ောစ ာ ္  ာ္ာင့္ လက ္ာံ  ္ ပိဳ ပာမ္ြမ္္းမံ့ စ္းသင။္ 

• ကေလ္း  လမူႈ လူံိုော္းကတ ္မာူာ္္း သို ုမဟိုတ ္“ေတစာ္္းဆ ိုပ ိုာ ္ြာ္ာင့္က ို ာြ ္ုလခတေ္ေကစာ္္း တာစ္းဝာာ္စ” 
အကယ္ူးျပဳ၍ သက္ငႇစေလွ စာင့္ေပဂာင့္ ြာ္ာင့္က ို လ ိုအပ္  ာင့္ပဂက ေက စာ္္းအပ္မတွပ္ံို  ာ္္း လိုပာ္ ္္းာစ္အတြာ္္းမ သာ္ာင့္အစ္း ာီာစေ္ပ္းပဂလ မ္ာင့္မင။္ 

• Child’s Peachcare က ၊္ ဆာ္္းာ သစ္းမ စ္းအတြက ္ေဆ္းဝဂ္းအကအူငေီပ္းမႈ ာမီကံ  ္္း (Medicaid) က ၊္ က  ္္းမစော္း အစမ  ံက ၊္ EBT က  ္
(ာစ္း ပာ္ ကၡစ တဆံ ပေ္ ဂာ္္း) ညာွ္ာင့္/သ ိုုမဟိုတ ္TANF (ာာွ ည ိုာ ္ ာင့္ပဂက) 

• ကစကြယေ္ဆ္း့ ို္း  ာ္္း မတွတ္မ္္း (3231) 

• အ မာအ္စာံို၊  စ္းေကစ္း  ာ္္း၊ အာစအဟစာဓဂတ ္ညာွ္ာင့္ သြစ္း ကဆ္ ိုာာ္စ ေဆ္းာာ ္မတွတ္မ္္း (3300) 

• Covid-19 ောစာဂအေေကစာ္္းေေကစာ္ာင့္ မ ဘမ စ္း/အိုပ့္   ္္းသမူ စ္း သင ္3231 ာစာြကာ္စတမ္္းမ စ္းက ို 30 ာက ္ညာွ္ာင့္ 3300 ာစာြကာ္စတမ္္းမ စ္းက ို 90 ာက ္ 
အ္ီးေမ္းလမ္တွဆာ္ာင့္ ေက စာ္္း  ္ုအပမ္ႈတစဝ  ္ံ့ သံ ိုု တာသ္ြာ္္းာ  ္အ    ာ္ွ ပဂသင။္ 

လ ိုအပေ္သစာစာြကာ္စတမ္္းမ စ္းက ို  အတင္ ပိဳ  ာ္္းအေပးမူတင္ူးျပဳ၍ မူႀက ိဳ  ့ ိုာ ္ံို ေ ာစ  ့စ္းမႈမ စ္းအစ္း ေဆစာ္ာြကသ္င္။ 


