၂၀၁၆-၂၀၁၇ စာသင်�ှစ် အစားအေသာက်အစီ အစဥ် အကျိုးခံ စားခွ င့ ်များ ေလ�ာက်လ�ာြဖည့်ြခင်း �� န်�ကားချက်များ
အိ မ်ေထာင်စုတစ်ခုလ�င် ေလ�ာက်လ�ာတစ်စုံသာ ြဖည့်ပါ

တို က်�ိုက်အသိ အမှတ်�ပလ� ာ– If မိ မိကေလးသည် Denver ြပည်သူပို င်ေကျာင်းများတွ င် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ စာသင်�ှစ်တွင် ၀င်ခွင့ ်ရေ�ကာင်း လူ �ကီ းမင်းက တို က်�ု ိ က်အသိ အမှတ်�ပေ�ကာင်း စာလ� ာ
ရ�ှိခဲ့လ�င်၊ လူ �ကီ းမင်းသည် ယခုစာသင်�ှစ်အတွ င်း မည်သည့် အချိန် ြဖစ်ေစ ေလ�ာက်လ�ာတစ်ေစာင်မ� ြဖည့် ရန် မလို ပါ။ မိ မိအိမ်ေထာင်စုတွ င် တို က်�ု ိ က်အသိ အမှတ်�ပစာလ� ာတွ င် စာရင်းမပါ�ှိသူ
ေကျာင်းသားတစ်ဦး�ှိခဲ့လ�င် ေကျးဇူ း�ပ၍ က��်ုပ်တို့�ံု းသို ့ ဖုန်း ၇၂၀-၄၂၃-၅၆၂၃ သို ့မဟုတ် ၇၂၀-၄၂၃-၅၆၂၄ သို ့ ဆက်သွယ်ပါ။
__________________________________________________________________________________________________________________

အပို င်း ၁- အကယ်၍ ေမွ းစားကေလးတစ်ဦး ြဖစ်လ�င် ေမွ းစားကေလး အကွ က်ကို စစ်ေဆးပါ။ ကေလးတစ်ဦးစီ ၏ အမည်၊ ေကျာင်းသားအမှတ်တို့ စီ စဥ်ထားသည်။ #၊ ေကျာင်း၊ ေမွ းေန့၊ အတန်း။
စာရင်း၀င်ေကျာင်းသားများတွ င် ၀င်ေငွ မ�ှိပါက “၀င်ေငွ မ�ှိ” အကွ က်တွင် အမှတ်ြခစ်ပါ။ ေကျာင်းသားသည် အိ မ်ေြခရာမဲ့ ၊ ေ�� ့ေြပာင်း၊ ထွ က်ေြပးလာသူ ြဖစ်လ�င် ေဖာ်ြပပါ။
ေမွ းစားကေလးများသာ-ေမွ းစားကေလး အကွ က်ကို အမှတ်ြခစ်ပါ။ ေကျာင်းသားအားလု ံ း အမည်၊ ေကျာင်းသားအမှတ်တို့ စီ စဥ်ထားသည်။ #၊ ေကျာင်း၊ ေမွ းေန့၊ အတန်း။ လူ မ� ဖူလု ံ ေရးအမှတ်
ေနာက်ဆုံးဂဏန်း ၄ လုံးမှာ မလို အပ်လ�င်၊ �ှ င့်၀င်ေငွ (သို ့မဟု တ် ဘာမ�မေဖာ်ြပြခင်း)တို ့လည်း မလို အပ်ပါ။
အိ မ်ေထာင်စုတစ်ခုတည်းတွ င် ေနထို င်သည့်မ ေမွ းစားကေလး�ှ င့် ေမွ းစားမဟု တ်ေသာ ကေလးတို ့သည် တစ်အိမ်ေထာင်စုတွ င် ေနထို င်သည်- ကေလးတစ်ဦးစီ ၏ အမည်�ှင့် ေကျာင်းသား
အမှတ်စဥ်ကို စာရင်း�ပစုပါ။ #၊ ေကျာင်း၊ ေမွ းေန့၊ အတန်း။ ကေလးသည် ေမွ းစားြဖစ်လ�င်၊ ေမွ းစားကေလး အကွ က်တွင် အမှတ်ြခစ်ပါ။ စာရင်း�ှိ ေကျာင်းအားအားလု ံ းအတွ က်၊ ဝင်ေငွ မ�ှိလ�င်၊
ဝင်ေငွ မ�ှိ အကွ က်တွင် သင်အမှတ်ြခစ်ရမည်။ အပို င်း ၃ �ှိ ၀င်ေငွ �ှိသူ ေကျာင်းသားများအပါအ၀င် အိ မ်ေထာင်စု၀င်ေငွ i အားလု ံ း အစီ ရင်ခံရန် ေအာက်ပါ �� န်�ကားချက်များ လို က်နာပါ။
လူ �ကီ းမင်းတွ င်- ေမွ းစားကေလးသာ�ှိလ�င်၊ သို ့မဟု တ် SNAP/TANF/FDPIR အကျ ိုးခံ စားခွ င့ ်များ �ှိလ�င် လူ �ကီ းမင်းသည် ၀င်ေငွ ေဖာ်ြပရန် မလို ပါ။
ေ�� ေြပာင်
့
း၊ အိ မ်ေြခရာမဲ့ သို ့မဟု တ် ထွ က်ေြပးလာသူ ကေလးြဖစ်လ�င်- ေကျာင်းသားအားလုံး၊ ေကျာင်းသား အမှတ်စဥ်အား စာရင်း�ပစုပါ။ ေကျာင်းသားတစ်ဦးစီ အတွ က် #၊ ေကျာင်း၊ ေမွ းေန့၊
အတန်း။ ေကျာင်းသားသည် အိ မ်ေြခရာမဲ့ ၊ ေ�� ့ေြပာင်း သို ့မဟု တ် ထွ က်ေြပးလာသူ ြဖစ်လ�င် ေဖာ်ြပပါ။ Denver ြပည်သူပိုင်ေကျာင်းများ အိ မ်ေြခရာမဲ့ /ေ�� ေြပာင်
့
း/ ထွ က်ေြပးလာသူ များဆို င်ရာ
ဆက်သွယ်ေရး�ုံးသို ့ ၇၂၀-၄၂၃-၁၉၈၀ သို ့ ေကျးဇူ း�ပ၍ ဆက်သွယ်ပါ။ လူ မ� ဖူလုံေရးအမှတ် ေနာက်ဆုံးဂဏန်း ၄ လုံးမှာ မလို အပ်ပါ။
_________________________________________________________________________________________________________________

အပို င်း ၂- လူ �ကီ းမင်းအိ မ်ေထာင်စုသည် SNAP၊ TANF သို ့မဟု တ် FDPIR ရလ�င် ဤ�� န်�ကားချက်များ လို က်နာပါအကျ ိုးခံ စားခွ င့ ်ရ�ှိေနသည့် အိ မ်ေထာင်စု၀င်များ အမည်ကို စာရင်း�ပစု�ပီ း အကျ ိုးခံ စားခွ င့ ်ရသည့် ကိ စ�များနံ ပါတ်ကို �ပစုပါ (SNAP/TANF တို ့သည် ဂဏန်း ၇ လုံးြဖစ်သည်။ FDPIR သည် ဂဏန်း
၉ လုံးြဖစ်သည်)။ အခမဲ့ အစားအေသာက်အစီ အစဥ်များအတွ က် အိ မ်ေထာင်စုပါ ကေလးအားလုံး ရ�ှိေစမည် ြဖစ်သည်။ လူ မ� ဖူလု ံ ေရးအမှတ် ေနာက်ဆုံး ဂဏန်း ၄ လုံးမှာ မလို အပ်ပါ။
__________________________________________________________________________________________________________________

အပို င်း ၃- အိ မ်ေထာင်စု၀င်ေငွ အားလုံ း အစီ ရင်ခံရန် ဤ�� န်�ကားချက်အားလုံ း လို က်နာပါ။ ၀င်ေငွ ဆိုသည်မှာ ယခင်လ၊ ယခု လ သို ့မဟု တ် လာမည့် လအတွ က် မိ မိ ရရန်�ှိ ၀င်ေငွ ြဖစ်�ိုင်သည်။
အ�ကမ်းဖျဥ်း၀င်ေငွ ဆိုသည်မှာ မည်သည်ေငွ မ� မ�ု တ်ယူမီ �ှာေဖွ ရေငွ စု စု ေပါင်းပမာဏြဖစ်သည်။ အေစာင့်ေ�ှာက်ခံကေလးများအတွ က်သာ သို ့မဟု တ် SNAP/TANF/FDPIR
အကျ ိုးခံ စားခွ င့ ်အတွ က် ေလ�ာက်လ�ာများသည် ဤအပို င်းကို ြဖည့်ရန် မလို ပါ။ မိ မိအိမ်ေထာင်စုတွ င် ေနထို င်သူတစ်ဦးစီ ၏ ပထမ�ှ င့် ေနာက်ဆုံးအမည်ကို စာရင်း�ပ�ပီ း ၀င်ေငွ �ှိေကျာင်းသားများ၊
မိ မိကိုယ်တိုင်�ှင့် အပို င်း ၁ တွ င် စာရင်းမ၀င်သည့် ကေလးများကို ထည့် သွ င်းေဖာ်ြပပါ။ လူ တစ်ဦးသည် ၀င်ေငွ မ�ှိသူြဖစ်ပါက လူ အမည်ေဘး “၀င်ေငွ မ�ှိ” ေနရာတွ င် အမှတ်ြခစ်ပါ။
စာရင်းတွ င်အမည်ပါလူ သည် ၀င်ေငွ �ှိပါက၊ သင့်ေလျာ်သည့် ေဒါင်လိုက် အကွ က်တွင် ၀င်ေငွ အမျ ိုးအစား�ှ င့် ၀င်ေငွ ရသည့် အ�ကိ မ်အလို က် ၀င်ေငွ ပမာဏ �ို က်ထည့် ပါ။ ဗလာထားရစ်သည့်
၀င်ေငွ ေနရာသည် ၀င်ေငွ မ�ှိဟု �� န်ြပြခင်းြဖစ်�ပီ း အစီ ရင်ခံရန် ၀င်ေငွ မ�ှိဟု သတ်မှတ်သည်။
အလု ပ်မှ�ှာေဖွ ရေငွ
လုပ်အားခ/လစာ/မုန်ဖ
့ ို း၊
သပိ တ်အကျ ိုးခံ စားခွ င့ ်
အလုပ်လက်မဲ့ေလျာ်ေ�ကး
အလုပ်သမားေလျာ်ေ�ကး
ကို ယ်ပိုင်လုပ်ငန်း
သို ့မဟု တ်
အသားတင်၀င်ေငွ

အကူ အညီ /ကေလးအေထာက်အပံ့ /
တရား�ုံးမှချမှ တ်ေငွ
ြပည်သူ့ေရးရာ ကူ ညီ ပ့ံ ပို းေငွ
လူ မ� ဖူလု ံ ေရး ေပးေငွ များ
တရား�ုံ းမှချမှတ်ေငွ
ကေလးေထာက်ပ့ံ ေ�ကးေငွ များ

လယ်ယာမှ

ပင်စင်/အ�ငိ မ်းစား/လူ မ�ေရး
။ ဖူ လုံေရး/SSI/VA
အကျိုးခံ စားခွ င့ ်များ
ပင်စင်များ၊ လူ မ� ဖူလု ံ ေရး
ထပ်ေဆာင်းဖူ လု ံ ေရး
၀င်ေငွ ။
အ�ငိ မ်းစား၀င်ေငွ
စစ်ြပန်အကျ ိုးခံ စားခွ င့ ်များ

အြခား၀င်ေငွ
မသန်စွမ်းမ� အကျ ိုးခံ စားခွ င့ ်
စု ေဆာင်းေငွ စာရင်းမှ ထုတ်ယူေငွ
အတို း/အစု ေပ�အြမတ်ေငွ
အိ မ်ြခံ ေြမ/ေငွ ေ�ကးအပ်�ှံသည့် လုပ်ငန်း/ရင်း�ှ ီးြမ�ုပ်�ှံမ�
များမှ ရေငွ
အိ မ်ေထာင်စုတွ င် မေနထို င်သူများထံ မှ ပုံမှန်ထည့် ၀င်ေငွ
အသားတင်�ဏလုပ်အားခ/�ှ စ်စဥ်ပုံေသရေငွ /အသားတ

အပို င်း ၄- မိ မိက မိ မိအချက်အလက်များကို

Medicaid သို ့မဟုတ် SCHIP �ှ င့် မေမ�၀လို လ�င် ဤအကွ က်ကို အမှတ်ြခစ်ပါ။

အပို င်း ၅- အပို င်း ၁ ပါ ေကျာင်းသားများအပါအ၀င အိ မ်ေထာင်စု၀င်များ
အပို င်း ၆ - အပို င်း ၃ �ပီ းစီ းလ�င် ပုံစံ လက်မှတ်ထိုးသည့်

င်ငှားရမ်းခ၊ အြခား၀င်ေငွ အမျ ိုးအစား

စု စု ေပါင်း iအေရအတွ က်ကို ေရးပါ။

အ�ွယ်ေရာက်သူသည် မိ မိ၏ လူ မ� ဖူလုံေရးအမှတ် ေနာက်ဆုံးဂဏန်း ၄ လုံးကို စာရင်းသွ င်းပါ သို ့မဟုတ် “မိ မိတွင် လူ မ� ဖူလုံေရးအမှတ် မ�ှိပါ”

အကွ က်တွင် အမှတ်အသား�ပပါ။ လက်မှတ်ထိုးသူ ကို အိ မ်ေထာင်စုအခန်းတွ င် စာရင်းသွ င်းရမည်။ ေနရပ်လိပ်စာ�ှ င့် အဓိ ကဖုန်းနံ ပါတ်ြဖည့် ပါ။ လူ �ကီ းမင်းသည် ေလ�ာက်လ�ာတွ င် လက်မှတ်ထိုးရမည်။
ေလ�ာက်လ�ာေလ�ာက်သည့် ရက်စွဲ�ု ိ က်ထည့် ပါ။

အပို င်း ၇ - က��်ု ပ်တို့အေနြဖင့် လူ �ကီ းမင်းကေလးများ၏ လူ မျ ိုးဇာစ်ြမစ် ဆို င်ရာ ဇာစ်ြမစ်ကို ေမးရန် လို အပ်ပါသည်။ ဤအခန်းကို ေြဖဆို ချင်မှ ေြဖဆို �ို င်�ပီ း လူ �ကီ းမင်းကေလးများ၏ အခမဲ့ သို ့မဟု တ်
ေလ�ာ့ေဈးအစားအေသာက်များ ရခွ င့ ်ကို မထိ ခိုက်ပါ။ စာရင်းပါ ေ�ွးချယ်စရာများကို ေကျးဇူ း�ပ၍ ေ�ွးချယ်ပါ။
ကျသင့်ေငွ သတ်မှတ်ြ ခင်း မူ ၀◌ါဒ - ECE (Pre-K) �ှိ ၅ တန်းေကျာင်းသားသည် $၅.၅၅ ကျသင့်�ို င်သည်။ ထို ့ေနာက် သူ တို ့ကို အစားအေသာက်အစီ အစဥ်ေြပာင်းလဲ ေပးအပ်ပါမည်။ ကျသင့်ေငွ အားလုံး
ြပန်လည်ေပးေချရန် ြဖစ်သည်။ ၆ တန်း�ှ င့်အထက် ေကျာင်းသားများသည် ကျသင့်ေငွ မေပးရပါ။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ စာသင်�ှစ်အတွ က် အစားအေသာက်ေဈး��န်းများမှာ ေအာက်ပါအတို င်းြဖစ်သည်နံ နက်စာ – အစီ အစဥ်တွင်ပါ၀င်သည့် ေကျာင်း များတွ င် လတ်တေလာ ကျသင့်ေငွ များ ေပးရန်မ�ှိပါ ေန ့လည်စာ - မူ လတန်း $၁.၈၅

အလယ်တန်း $၂.၁၀

အထက်တန်း $ ၂.၆၀အား

ေန ့လည်စာအတွ က် .၄၀ ေလ�ာ့ ချကာ
(၆ မှ - ၁၂
တန်း

အထိ ေကျာင်းသားများအတွ က်)

တန်း

