
 
၂၀၁၆-၂၀၁၇ စာသင်�ှစ် အစားအေသာက်အစီအစဥ် အကျ ိုးခံစားခွင့် များ ေလ�ာက်လ�ာြဖည့်ြခင်း ��န်�ကားချက်များ 

အိမ်ေထာင်စုတစ်ခုလ�င် ေလ�ာက်လ�ာတစ်စံုသာ ြဖည့်ပါ 

တုိက်�ုိက်အသိအမှတ်�ပလ�ာ– If မိမိကေလးသည် Denver ြပည်သူပုိင်ေကျာင်းများတွင် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ စာသင်�ှစ်တွင် ၀င်ခွင့် ရေ�ကာင်း လူ�ကီးမင်းက တုိက်�ုိက်အသိအမှတ်�ပေ�ကာင်း စာလ�ာ 

ရ�ိှခ့ဲလ�င်၊ လူ�ကီးမင်းသည် ယခုစာသင်�ှစ်အတွင်း မည်သည့်အချနိ် ြဖစ်ေစ ေလ�ာက်လ�ာတစ်ေစာင်မ� ြဖည့်ရန် မလုိပါ။ မိမိအိမ်ေထာင်စုတွင် တုိက်�ုိက်အသိအမှတ်�ပစာလ�ာတွင် စာရင်းမပါ�ိှသူ 
ေကျာင်းသားတစ်ဦး�ိှခ့ဲလ�င် ေကျးဇူး�ပ၍ က��်ု ပ်တ့ုိ�ံုးသုိ ့ဖုန်း ၇၂၀-၄၂၃-၅၆၂၃ သ့ုိမဟုတ် ၇၂၀-၄၂၃-၅၆၂၄ သ့ုိ ဆက်သွယ်ပါ။ 
__________________________________________________________________________________________________________________  
အပုိင်း ၁- အကယ်၍ ေမွးစားကေလးတစ်ဦး ြဖစ်လ�င် ေမွးစားကေလး အကွက်ကုိ စစ်ေဆးပါ။ ကေလးတစ်ဦးစီ၏ အမည်၊ ေကျာင်းသားအမှတ်တ့ုိ စီစဥ်ထားသည်။ #၊ ေကျာင်း၊ ေမွးေန၊့ အတန်း။ 

စာရင်း၀င်ေကျာင်းသားများတွင် ၀င်ေငွမ�ိှပါက “၀င်ေငွမ�ိှ” အကွက်တွင် အမှတ်ြခစ်ပါ။ ေကျာင်းသားသည် အိမ်ေြခရာမ့ဲ၊ ေ��ေ့ြပာင်း၊ ထွက်ေြပးလာသူြဖစ်လ�င် ေဖာ်ြပပါ။  
ေမွးစားကေလးများသာ-ေမွးစားကေလး အကွက်ကုိ အမှတ်ြခစ်ပါ။ ေကျာင်းသားအားလံုး အမည်၊ ေကျာင်းသားအမှတ်တ့ုိ စီစဥ်ထားသည်။ #၊ ေကျာင်း၊ ေမွးေန၊့ အတန်း။ လူမ� ဖူလံုေရးအမှတ် 
ေနာက်ဆံုးဂဏန်း ၄ လံုးမှာ မလုိအပ်လ�င်၊  �ှင့် ၀င်ေငွ (သ့ုိမဟုတ် ဘာမ�မေဖာ်ြပြခင်း)တ့ုိလည်း မလုိအပ်ပါ။ 
အိမ်ေထာင်စုတစ်ခုတည်းတွင် ေနထုိင်သည့်မ ေမွးစားကေလး�ှင့် ေမွးစားမဟုတ်ေသာ ကေလးတ့ုိသည် တစ်အိမ်ေထာင်စုတွင် ေနထုိင်သည်- ကေလးတစ်ဦးစီ၏ အမည်�ှင့်  ေကျာင်းသား 
အမှတ်စဥ်ကုိ စာရင်း�ပစုပါ။ #၊ ေကျာင်း၊ ေမွးေန၊့ အတန်း။ ကေလးသည် ေမွးစားြဖစ်လ�င်၊ ေမွးစားကေလး အကွက်တွင် အမှတ်ြခစ်ပါ။ စာရင်း�ိှ ေကျာင်းအားအားလံုးအတွက်၊ ဝင်ေငွမ�ိှလ�င်၊ 
ဝင်ေငွမ�ိှ အကွက်တွင် သင်အမှတ်ြခစ်ရမည်။ အပုိင်း ၃ �ိှ ၀င်ေငွ�ိှသူ ေကျာင်းသားများအပါအ၀င် အိမ်ေထာင်စု၀င်ေငွi အားလံုး အစီရင်ခံရန်  ေအာက်ပါ ��န�်ကားချက်များ လုိက်နာပါ။ 
လူ�ကီးမင်းတွင်- ေမွးစားကေလးသာ�ိှလ�င်၊ သုိ့မဟုတ် SNAP/TANF/FDPIR အကျ ိုးခံစားခွင့် များ �ိှလ�င် လူ�ကီးမင်းသည် ၀င်ေငွေဖာ်ြပရန် မလုိပါ။  
ေ��ေ့ြပာင်း၊ အိမ်ေြခရာမ့ဲ သုိ့မဟုတ် ထွက်ေြပးလာသူ ကေလးြဖစ်လ�င်- ေကျာင်းသားအားလံုး၊ ေကျာင်းသား အမှတ်စဥ်အား စာရင်း�ပစုပါ။ ေကျာင်းသားတစ်ဦးစီအတွက် #၊ ေကျာင်း၊ ေမွးေန၊့ 
အတန်း။ ေကျာင်းသားသည် အိမ်ေြခရာမ့ဲ၊ ေ��ေ့ြပာင်း သ့ုိမဟုတ် ထွက်ေြပးလာသူ ြဖစ်လ�င် ေဖာ်ြပပါ။ Denver ြပည်သူပုိင်ေကျာင်းများ အိမ်ေြခရာမ့ဲ/ေ��ေ့ြပာင်း/ ထွက်ေြပးလာသူများဆုိင်ရာ 
ဆက်သွယ်ေရး�ံုးသ့ုိ ၇၂၀-၄၂၃-၁၉၈၀ သုိ့ ေကျးဇူး�ပ၍ ဆက်သွယ်ပါ။ လူမ� ဖူလံုေရးအမှတ် ေနာက်ဆံုးဂဏန်း ၄ လံုးမှာ မလုိအပ်ပါ။ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
အပုိင်း ၂- လူ�ကီးမင်းအိမ်ေထာင်စုသည် SNAP၊ TANF သုိ့မဟုတ် FDPIR ရလ�င် ဤ��န်�ကားချက်များ လုိက်နာပါ- 
အကျ ိုးခံစားခွင့် ရ�ိှေနသည့် အိမ်ေထာင်စု၀င်များ အမည်ကုိ စာရင်း�ပစု�ပီး အကျ ိုးခံစားခွင့် ရသည့် ကိစ�များနံပါတ်ကုိ �ပစုပါ (SNAP/TANF တ့ုိသည် ဂဏန်း ၇ လံုးြဖစ်သည်။ FDPIR သည် ဂဏန်း 
၉ လံုးြဖစ်သည်)။ အခမ့ဲအစားအေသာက်အစီအစဥ်များအတွက် အိမ်ေထာင်စုပါ ကေလးအားလံုး ရ�ိှေစမည် ြဖစ်သည်။ လူမ� ဖူလံုေရးအမှတ် ေနာက်ဆံုး ဂဏန်း ၄ လံုးမှာ မလုိအပ်ပါ။ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
အပုိင်း ၃- အိမ်ေထာင်စု၀င်ေငွအားလံုး အစီရင်ခံရန် ဤ��န်�ကားချက်အားလံုး လုိက်နာပါ။ ၀င်ေငွဆုိသည်မှာ ယခင်လ၊ ယခုလ သ့ုိမဟုတ် လာမည့်လအတွက် မိမိ ရရန်�ိှ ၀င်ေငွြဖစ်�ုိင်သည်။ 
အ�ကမ်းဖျဥ်း၀င်ေငွဆုိသည်မှာ မည်သည်ေငွမ� မ�ုတ်ယူမီ �ှာေဖွရေငွ စုစုေပါင်းပမာဏြဖစ်သည်။ အေစာင့် ေ�ှာက်ခံကေလးများအတွက်သာ သ့ုိမဟုတ် SNAP/TANF/FDPIR 
အကျ ိုးခံစားခွင့်အတွက် ေလ�ာက်လ�ာများသည် ဤအပုိင်းကုိ ြဖည့်ရန် မလုိပါ။ မိမိအိမ်ေထာင်စုတွင် ေနထုိင်သူတစ်ဦးစီ၏ ပထမ�ှင့်  ေနာက်ဆံုးအမည်ကုိ စာရင်း�ပ�ပီး ၀င်ေငွ�ိှေကျာင်းသားများ၊ 
မိမိကုိယ်တုိင်�ှင့်  အပုိင်း ၁ တွင် စာရင်းမ၀င်သည့် ကေလးများကုိ ထည့်သွင်းေဖာ်ြပပါ။ လူတစ်ဦးသည် ၀င်ေငွမ�ိှသူြဖစ်ပါက လူအမည်ေဘး “၀င်ေငွမ�ိှ” ေနရာတွင် အမှတ်ြခစ်ပါ။ 
စာရင်းတွင်အမည်ပါလူသည် ၀င်ေငွ�ိှပါက၊ သင့် ေလျာ်သည့် ေဒါင်လုိက် အကွက်တွင် ၀င်ေငွအမျ ိုးအစား�ှင့်  ၀င်ေငွရသည့် အ�ကိမ်အလုိက် ၀င်ေငွပမာဏ �ုိက်ထည့်ပါ။ ဗလာထားရစ်သည့် 
၀င်ေငွေနရာသည် ၀င်ေငွမ�ိှဟု ��န်ြပြခင်းြဖစ်�ပီး အစီရင်ခံရန် ၀င်ေငွမ�ိှဟု သတ်မှတ်သည်။ 

 
အပုိင်း ၄- မိမိက မိမိအချက်အလက်များကုိ Medicaid သ့ုိမဟုတ် SCHIP �ှင့်  မေမ�၀လုိလ�င် ဤအကွက်ကုိ အမှတ်ြခစ်ပါ။ 

  
အပုိင်း ၅- အပုိင်း ၁ ပါ ေကျာင်းသားများအပါအ၀င အိမ်ေထာင်စု၀င်များ  စုစုေပါင်း iအေရအတွက်ကုိ ေရးပါ။ 
  
အပုိင်း ၆ - အပုိင်း ၃ �ပီးစီးလ�င် ပံုစံလက်မှတ်ထုိးသည့် အ�ွယ်ေရာက်သူသည် မိမိ၏ လူမ�ဖူလံုေရးအမှတ် ေနာက်ဆံုးဂဏန်း ၄ လံုးကုိ စာရင်းသွင်းပါ သ့ုိမဟုတ် “မိမိတွင် လူမ�ဖူလံုေရးအမှတ် မ�ိှပါ” 

အကွက်တွင် အမှတ်အသား�ပပါ။ လက်မှတ်ထုိးသူကုိ အိမ်ေထာင်စုအခန်းတွင် စာရင်းသွင်းရမည်။ ေနရပ်လိပ်စာ�ှင့်  အဓိကဖုန်းနံပါတ်ြဖည့်ပါ။ လူ�ကီးမင်းသည် ေလ�ာက်လ�ာတွင် လက်မှတ်ထုိးရမည်။ 
ေလ�ာက်လ�ာေလ�ာက်သည့် ရက်စဲွ�ုိက်ထည့်ပါ။  
  
အပုိင်း ၇ - က��်ု ပ်တ့ုိအေနြဖင့်  လူ�ကီးမင်းကေလးများ၏ လူမျ ိုးဇာစ်ြမစ် ဆုိင်ရာ ဇာစ်ြမစ်ကုိ ေမးရန် လုိအပ်ပါသည်။ ဤအခန်းကုိ ေြဖဆုိချင်မှ ေြဖဆုိ�ုိင်�ပီး လူ�ကီးမင်းကေလးများ၏ အခမ့ဲ သ့ုိမဟုတ် 
ေလ�ာ့ေဈးအစားအေသာက်များ ရခွင့် ကုိ မထိခုိက်ပါ။ စာရင်းပါ ေ�ွးချယ်စရာများကုိ ေကျးဇူး�ပ၍ ေ�ွးချယ်ပါ။ 
  
ကျသင့်ေငွသတ်မှတ်ြခင်းမူ၀◌ါဒ - ECE (Pre-K) �ိှ ၅ တန်းေကျာင်းသားသည် $၅.၅၅ ကျသင့်�ုိင်သည်။ ထ့ုိေနာက် သူတ့ုိကုိ အစားအေသာက်အစီအစဥ်ေြပာင်းလဲ ေပးအပ်ပါမည်။ ကျသင့်ေငွအားလံုး 
ြပန်လည်ေပးေချရန် ြဖစ်သည်။ ၆ တန်း�ှင့် အထက် ေကျာင်းသားများသည် ကျသင့်ေငွမေပးရပါ။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ စာသင်�ှစ်အတွက် အစားအေသာက်ေဈး��န်းများမှာ ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်သည်- 
နံနက်စာ –  အစီအစဥ်တွင်ပါ၀င်သည့် ေကျာင်းများတွင် လတ်တေလာ ကျသင့်ေငွများ ေပးရန်မ�ိှပါ- 
ေနလ့ည်စာ - မူလတန်း $၁.၈၅  အလယ်တန်း $၂.၁၀  အထက်တန်း $ ၂.၆၀အား  ေနလ့ည်စာအတွက် .၄၀ ေလ�ာ့ချကာ  

 (၆ တန်းမှ- ၁၂ တန်းအထိေကျာင်းသားများအတွက်) 

အလုပ်မှ�ှာေဖွရေငွ 
လုပ်အားခ/လစာ/မုန်ဖုိ့း၊ 
သပိတ်အကျ ိုးခံစားခွင့်  
အလုပ်လက်မ့ဲေလျာ်ေ�ကး 
အလုပ်သမားေလျာ်ေ�ကး 
ကုိယ်ပုိင်လုပ်ငန်း သ့ုိမဟုတ် လယ်ယာမှ 
အသားတင်၀င်ေငွ 

အကူအညီ/ကေလးအေထာက်အပ့ံ/
တရား�ံုးမှချမှတ်ေငွ 
ြပည်သ့ူေရးရာ ကူညီပ့ံပုိးေငွ 
လူမ� ဖူလံုေရး ေပးေငွများ 
တရား�ံုးမှချမှတ်ေငွ 
ကေလးေထာက်ပ့ံေ�ကးေငွများ 

ပင်စင်/အ�ငိမ်းစား/လူမ�ေရး
။ ဖူလံုေရး/SSI/VA 
အကျို းခံစားခွင့် များ 
ပင်စင်များ၊ လူမ� ဖူလံုေရး 
ထပ်ေဆာင်းဖူလံုေရး  
၀င်ေငွ။ 
အ�ငိမ်းစား၀င်ေငွ 
စစ်ြပန်အကျ ိုးခံစားခွင့် များ 

အြခား၀င်ေငွ 

မသန်စွမ်းမ�အကျ ိုးခံစားခွင့်  
စုေဆာင်းေငွစာရင်းမှ ထုတ်ယူေငွ 

အတုိး/အစုေပ�အြမတ်ေငွ 

အိမ်ြခံေြမ/ေငွေ�ကးအပ်�ံှသည့်လုပ်ငန်း/ရင်း�ီှးြမ� ုပ်�ံှမ�
များမှ ရေငွ 

အိမ်ေထာင်စုတွင် မေနထုိင်သူများထံမှ ပံုမှန်ထည့်၀င်ေငွ 

အသားတင်�ဏလုပ်အားခ/�ှစ်စဥ်ပံုေသရေငွ/အသားတ
င်ငှားရမ်းခ၊ အြခား၀င်ေငွအမျ ိုးအစား 


