
Application: ______________________ CENTENNIAL SCHOOL DISTRCIT 28J 

 

2020-2021 အခမ ဲ့ ႏ ႏ ငဲ့ႏ  ေႏလ   ဲ့ေႏစ ်း ေႏက  င ႏ်းတြင ႏ်း စ ်းစရ မ  ်းအတြက  အမိ ေႏထ ငစု နမူန ေႏလ   ကလ ႊႏ  တြင္   တြန္လိုငး္ မြွဆငး့ ္ေးလွ ွ်ာက္ွ်ာ ပါ။ www.abcdefgh.edu  
ြလမ္ေးထွ်ာငစိုြစ္ခိုြတြက္    ေးလွ ွ်ာက္ႊးွ်ာြစ္ခိုး ဖညး့္ပါ။    ေးဘွ်ာပင္လို    ြသံး း း ပဳၿပ  း ဖညး့္ပါ။    (ခဲြံမသံး း ပါါႏးငွး့္။)  

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

အကယ ၍ ပါဝင ေႏဆ င္ငြက ႏ ခင ႏ်းမရ ိလ  င  > ြဆငး့္ ၃ သလ ႔သြးးွ်ား ပါ။ အကယ ၍ ပါဝင ေႏဆႏ င္ငြက ႏ ခင ႏ်းရ ိလ  င  > ေေနရွ်ာြြးင္   ေးကစ့္နံပါြ္လို   ေးရ ၍ ြဆင့း္ ၄ သလ ႔သြးးွ်ား ပါ။ (ြဆင့း္ ၃ ကလ  မ ဖည့း္ပါါႏးွင့း္။) 

 
 

ေေနရွ်ာတြင္   ေးကးစ့္နံပါြ္းလး သးွ်ာ ေးရ ပါ။ 

 

 
 

A. ေကလ်း၏ ဝင ေႏငြး 
ြစ္ခါြစ္ရံတြင္   ြလမ္ေးထွ်ာငစိုြတြင္း ရွလ   ေကလ ငယ  ွ်ာ သည္   ဝင္ေးြငရွွ်ာါႏးလး င္   သလ ႔မဟ ြ္   ရရွလါႏးလး ငၾကသည္။   ြဆငး့္   ၁ တြင္     စ္ွ်ာရင္း း ပဳစ္ ထွ်ာ ေးသွ်ာ   ြလမ္ေးထွ်ာငစိုစ္ွ်ာရင္း ဝငသူြလ င္း ရရွလေးသွ်ာ     ဝင္ေးြငစ္ စ္ ေးပါင္း ကလ      ေေနရွ်ာတြင္     း ဖညး့္ပါ။ 

B. (သငအပႏါအဝင ) အမိ ေႏထ ငႏ စုစ ရင ႏ်းဝင  အရြႏယႏ ေႏရ ကသ ူအ ်းလႏ ႏုႏ်း 

ြၾကလမ္ေးရ မည မ  

(သငအပါြဝင္)     ြဆငး့္     ၁     စ္ွ်ာရင္း တြင ပါေးသွ်ာ     ြလမ္ေးထွ်ာငစိုစ္ွ်ာရင္း ဝငသူြွ်ာ လးံ း ကလ      ဝင္ေးြငမရွလလွ င္ေးသွ်ား္မွ     စ္ွ်ာရင္း း ပဳစ္ ပါ။     စ္ွ်ာရင္း တြငပါေးသွ်ာ     ြလမ္ေးထွ်ာငစိုစ္ွ်ာရင္း ဝငသူြစ္္ေးယွ်ာကစ ြတြက္ ြြခေန ဆွ်ာင   စ္ စ္ ေးပါင္း ဝင္ေးြငကလ  ေးဒၚလွ်ား ဖင့း္ ြင္း ပပါ။ (း ပွ်ာ မထည့း္ရ။) 

ြကယ္၍ သူြလ ႔သည္ မညသည့း္လ ပငန္း ကမွ  ဝင္ေးြငမရလွးွး င္ ‘0’ ဟ ေးရ ပါ။ ြကယ္၍ သငသည္ ‘0’ သလ ႔မဟ ြ္ ဘွ်ာမွ ေမရ ဘဲခ နခဲလ့ွ င္      မညသညး့္ဝင္ေးြငမွ       ြင္း ပရန ရွလဟ       ြဓလပၸါယသ က္ေးရွ်ာကသ ည္။ 

ြလမ္ေးထးွ်ာငစိုစ္ွ်ာရင္း ဝင္     ြရြယ္ေးရွ်ာကး္ၿပ  သူမ ွ်ာ ၏     ြမည္ 
ြၾကလမ္ေးရ မည မ  အစို်းရအကူအညီ ၊ ြၾကလမ္ေးရ မည မ  

(ေးရးွ ႔နွ်ာမည္ းါႏးွင့း္ ေးနွ်ာကး္နွ်ာမည္)  လႏပုငန ႏ်းမ  ဝင ေႏငြး         
အပြစဥ       ြစပြ  ႏ ႏ စၾကိမ     ြစလ ႏ ႏ စၾကိမ        လစဥး္ 

ေကလႏ်းစ ႏ်းရိြ  ၊ မယႏ ႏ်းစ ႏ်းရိြ                           
အပြစဥ          ြစပြ  ႏ ႏ စၾကိမ     ြစလ ႏ ႏ စၾကိမ         လစဥး္ 

$  $ $ 
 

$ $ $ 
 

$ $ $ 
 

$ $ $ 
 

အမိ ေႏထ ငစု စ ရင ႏ်းဝငသူအ ်းလ ႏုႏ်း ဝင ေႏြငအဓိကရ  ေႏြြသ  ူ သိ႔ုမဟုြ  အ ခ ်းအင္ြယ ေႏရ ကၿပီ်း အိမ ေႏထ ငစုစ ရင ႏ်းဝငသ ူ၏  ကေႏလ်းမ  ်း ႏ ငဲ့ႏ အင္ြယ ေႏရ ကၿပီ်းမ  ်း

 လူမႈလ ႏုႏ ခ ႏ ေႏရ်းန ပါြ  (SSN) ေႏန ကဆ  ႏုႏ်းဂဏန ႏ်းေႏလ်းလ ႏုႏ်း 

 

SSN မရ ိလ  င  အမ န ႏ ခစပါ။ 

 

 
ေေလွ ွ်ာက္ႊးွ်ာြြးငပါဝင္ေးသွ်ာ     ြခ ကအလက  ွ်ာ ါႏးငွး့္     ဝင္ေးြငမ ွ်ာ      ြွ်ာ လးးံ း မးနွန္္ေးၾကးွ်ာငး္း      ကတ ါႏး း္ပသက္ေးသခံ     (ကြလး ပးဳ)     ပါသည္။     ေြခ ကအလကး္မ ွ်ာ သည္     း ပည္ေးထးွ်ာငစိုရနပးံ ေးြငရရွလမ ါႏးငွး့္     ဆကစပ  ရွလၿပး း      ေးက းွ်ာငး္း ြွ်ာဏးွ်ာပလ င  ွ်ာ မး ွ ြခ ကအ လက  ွ်ာ ကလ  စ္စ္္ေးဆ ြြည္း ပးဳေးကွ်ာင္း း ပဳမည္း ဖစ္္ေးၾကွ်ာငး္း  နွ်ာ လညပါသည္။ ြကယ္၍ ြခး ကး္ြလကအ မးွးွ်ား မ ွ်ာ ကးလး  ရည္ညရယး္ခ ကရမလရွလေးပ ခ့ဲေးသွ်ား္ ကတ ါႏး း္ပ္၏ေကလ မး းွ်ား သည္ 

ြစ္းွ်ား ြစ္ွ်ာါႏးွင့း္ပြသ က္ေးသွ်ာ ြကး းလးဳး ခံစ္ွ်ာ ြခငး့္မ ွ်ာ  ဆးးံ း ရ းးံ းါႏးလး င္ေးၾကးွ်ာင္း နးွ်ား လညပါသည္။     ထလ ႔ြး ပင္     ကတ ါႏး း္ပသည္ည္း      း ပည္ေးထးွ်ာငး္စ္ ါႏးလး ငငေံးြးွ်ား္ဥေပဒြရ     ြရွ်ာ စစ္ဲဆလ ခံရါႏးလး င္ေးၾကွ်ာငး္း      နွ်ာ လညပါသည္။ 
 

     
လမ္း လလပစွ်ာ   (ရွလလွ င္) ြလမ္ း မလ ဳ ႔ း ပညနယ ဇစ္္ိုြး္နပံါြး္ ေးန႔ြခး းလန္ေးခၚါႏးလး ငသည့း္ဖ န္း းါႏးွင့း္ြ  ေးမ လး္ (း ဖည့း္လလ လးွး င္) 

 

   
ေေလွ ွ်ာက္ႊးွ်ာကလ     လက မြ္လို သညး့္    ြရြယ္ေးရွ်ာကၿပ  သူ၏နပံါြ္    ပံး းါႏးးွလပစွ်ာလံး း  ြရြယ္ေးရွ်ာကၿပ  သ၏ူ လက မြ ္ ေယန႔ ေးန႔စစ္ဲ 

               

               

               

               

               

 

 
   

 

 

ြဆငး့္ ၄ ဆကသ ြးယ း္ြလက ္ ြရြယ္ေးရွ်ာကၿပ  သး၏ူ လကး္မွြ္ 

အဆငဲ့ႏ  ၁ ြလမ္ေးထးွ်ာငစိုြြြးင္း  လသးွ်ား ြရြယး္ကေးလး ငယ  ွ်ာ ၊ ကေးလ မ ွ်ား  ၁၂)     ြနး္ ြထလြက်ံးဳး ဝငေ္းသ    ေးကး းွ်ာင္း သွ်ား မ ွ်ား ကးလး     စ္ွ်ာရငး္ း ပဳစ္ ပါ။  ကယ    ြ ခွ်ား နွ်ာမည  ွ်ား ြြြးကး္ ေးနရွ်ာြတလြ္ပ ံလးလး ြပ္မ င ္ေးနွ်ာက္ပစွ်ာရြကတ စ္ခိုကလ  

X   X 

ေး
လ

းွး
 းွ်ာ
က
း
္ထ

းွ်ာ
း 
သ
ည
း့
္ြ
ရ
းွ်ာ
ြ
းွ်ာ
း 
လ
းးံ
 း 
က
း
လး
  

စ္စ္
ေး
ဆ
 ပ

းါ။ 

X X X 

 

 

ေႏကဲ့စန ပါြး္ 

ေကလ ၏ ဝင္ေးြင 

ပငစင္   ၊ ြး ငလမ္း စ္ွ်ာ    ၊ 
ြး ခွ်ာ ဝင္ေးြငြွ်ာ လးံး း  

ြၾကလမ္ေးရ မည မ  

အပြစဥ    ြစပြ  ႏ ႏ စၾကိမ  ြစလ ႏ ႏ စၾကမိ         လစဥ    + 
 

 

 

  + 
 

 

 

  +  

 

 

အပြစဥ    ြစပြ  ႏ ႏ စၾကိမ    ြစလ ႏ ႏ စၾကမိ     လစဥ  

$ 

အမိ ေႏထႏ ငစု စ ရင ႏ်းဝင သူ၏ အဓႏပိၸါယ္မ  

“ေးဆြးမ လ ဳ မေးြးွ်ား္စ္ပး္ွး ငး္ေးသးွ်ား္မး ွ

သင္းါႏးွငး့္ြြူေးနထးလး င္၍ 

ဝင္ေးြငါႏးွင့း္သံး း ေးြငမ ွ်ာ 

း ကးလး းလး  ေမွ ဝသူူ  မညသူမဆလ ”  း ဖစ္သည္။ 

ေႏြမ်းစႏ ႏ်းေႏစ ငႏ ဲ့ႏ ေႏရ  ကႏ မႈေႏအ ကႏ မး ွ

ကေးလး ငယး္မ ွ်ာ  းါႏးွငး့္ ြလမး္ေးး ခမဲ၊့ 

ဒကုၡသညႏ  သႏႏို႔မဟႏုြး္ 

ြလမး္မွထြးက္ေးး ပ လးွ်ာသးဟူး း  

သြႏ မ ြႏ ႏ ႏိႏုင ေႏသႏ  

ကေးလး ငယး္မ ွ်ာ သည္ 

ြခမဲ့ြစ္းွ်ား ြစ္းွ်ာြြြးကး္း္ 

ေးလးွး းွ်ာကး္ထးွ်ား းါႏးလး ငသည္။ 

ေြသး စ္းလြး္ြခး ကး္ြလကး္မ ွ်ာ ြြြး

ကး္း္ 

ေးကး းွ်ာငး္း မးြွစ္းွ်ား ြစ္းွ်ာမး းွ်ား ကးလး  

ြခမဲ့ သးလး ႔မဟး ြး္ 

ေႏလႏ ႏ ႏ ႏ ဲ့ေႏစ ်းႏ ြငဲ့ႏ  ရရ ိရန  

ဘယလ ႏႏိုေႏလႏ ႏ ႏ ကႏ မလႏ  ႏ   

ကႏႏိုြြႏ ပါ။ 

ေကလ်း၏ ေႏရ  ႔အမည  အလယအ မည   ေကလ်း၏ ေႏန ကအ မည  အြန ႏ်း 
ေးကး းွ်ာငး္း သးွ်ား း ဖစ္သလးွ်ား ။ 

း ဖစ္သည္။    မ ဖစ္ပါ။ 

ြလမ္ေးး ခမဲ ့၊ ဒး ကၡသည္ ၊ 

ေးြမ စ္ွ်ာ ကေးလး     ြလမ မထြးက္ေးး ပ လးွ်ာသူ 

အဆငဲ့ႏ  ၂     (သငအပါအဝင ) အမိ ေႏထ ငစု စ ရင ႏ်းထ မ  ြစ ဦ်းြစ ေႏယ ကသ ည  SNAP, TANF, သိ႔ုမဟြု  FDPIR အစရ ိသညဲ့ႏ ကညူီမႈအစီအစဥ္  ်းတြင  ြစခု သိ႔ုမဟြု  ြစခုထကပို ၿပီ်း ပါဝင ေႏဆ လ ်း။ 

 

 
 

ေေနရွ်ာြြးင္ မညသညး့္ဝင္ေးြငကးလး  

း ဖည့း္ရမလး ဲေမသခ ွ်ား ဖစ္္ေးနပါသလးွ်ား ။ 

 
ေစ္ွ်ာမး ကး္းါႏးွးွ်ာကးလး  လးနွ္၍ 

ေြသး စ္းလြး္ြခး ကး္ြလကး္ြ

ြြးကး္ “ဝင္ေးြငြရင္း ြ မစ္  ွ်ာ ” ဟးူေးသးွ်ာ 

ဇယးွ်ား ကးလး  ၾကည့း္ရ ပါ။ 

 

“ေကလး မ ွ်ာ ြတြကး္ 

ဝင္ေးြငြရင္း ြ မစ္္” ဇယးွ်ား သည္ 

ဝင္ေးြငြပးလး င္း းါႏးွငး့္ပြး္သကး္၍ 

ကးူည ပါလးလမ့း္မည္။ 

 

“ြရြယ္ေးရွ်ာကး္ၿပ  သးမူ ွ်ာ ြြြးကး္ 

ဝင္ေးြငြရင္း ြ မစ္္” ဇယးွ်ား သည္ 

ြလမး္ေးထးွ်ာငစိုစ္ွ်ာရင္း ဝငသးူ 

ြရြးယ္ေးရွ်ာကး္ၿပ  သးူြးလး င္း ြြြးက

း္ 

 

ကးညူ ပါလလမ့း္မည္။ 

ြဆငး့္ ၃ အိမ ေႏထ ငစု စ ရင ႏ်းဝငသ ူ  အ ်းလ ႏုႏ်း၏ ဝင ေႏြငကို ြင ႏ ပပါ။  (အကယ ၍  သငသ ည  အဆ  ၂  တြင  “ပါဝင ေႏဆ င္ငြက ႏ ခင ႏ်းရ ိ သည ။ ” ဟု  ေႏႏ ြခ ဲ့လ  င  ငဲ့ႏ ကို 
ေႏက  ႏ တသ ်းပါ ။ )  
 

 

http://www.abcdefgh.edu/


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

သငး့္ေကလ ၏ လးမူ လ ဳ ၊မ လ ဳ ါႏြးယ္းါႏးငွး့ ္ ပြသ က္ေးသွ်ာ ြခ ကး္ြလက  ွ်ာ ကးလး  ေးမ ရနး္လး ြပပါသည္။ ေြခ ကး္ြလကး္မ ွ်ာ သည္ ြေးရ ၾက  ၿပး း  ကတ ါႏး္း ပတးလး ႔၏ လူမ ြသလ င္း ြဝလ င္း ကလ ေးကးွ်ာင္း ြမရနစွ်ာေးဆွ်ာငး္ရြကး္ေးပ လး ကရမလေးၾကွ်ာင္း ေးသခ ွ်ာေးစ္ရန္ ေြထွ်ာကအ ကးးူ ဖစ္္ေးစ္ပါသည္။   ေြပလ င္း ကလ    

ြး န္႔ ပန္း ခင္း သည္   သငး့္ေကလ ၏ ြစ္ွ်ာ ြစ္ွ်ာေးစ္  မး းွ်ား    ြခမဲ ့  သလ ႔မဟ ြ္   ေးလွ ွ်ာေ့းစ္  း ဖငး့္ရရွလါႏးလး င  ကလ    မညသးလး ႔မွ    မသက္ေးရွ်ာကး္ပါ။ 

 

မ ိ  ်း ြႏယႏ     (ြစခု ကိ ု အမ န ႏ ခစပါ။) Hispanic သလ ႔မဟ ြ္ Latino း ဖစ္သည္။ Hispanic သလ ႔မဟ ြ္ Latino မဟး ြပါ။ 

လးမူ လ ဳး  (ြစ္ခို သးလး ႔မဟး ြး ္ြစ္ခိုထကပလို၍ ြမနွ္း ခစ္ပါ။) ေြမရလကနအးလးါႏးလၵယ  သလ ႔မဟ ြ္ ြလကစကွ်ား ေးဒသခ  ြးွ်ာရွြလ ကးသ္ွ်ား  လူမညး္  သးလး ႔မဟး ြး္ ြးွ်ာဖရလကေနအမရလကန ဟးွ်ာဝလ ငအ ေးဒသခံ သလ ႔မဟး ြ္ ြး ခွ်ား  ပစ္လဖလြး္ကတ န္း သးွ်ား  လူး ဖဴ 
 

 

 

Richard B. Russell National School Lunch Act သည္ ေေလွ ွ်ာက္ႊးွ်ာမွြခ ကအ လက  ွ်ာ ကလ  လလ ြပပါသည္။ ြခ ကအ လက  ွ်ာ ကလ  

ေးပ ကလ ေးပ ရမည ဟ ြပါ။ သလ ေ႔သွ်ား္ သင ္ေြခ ကအ လက  ွ်ာ ကလ  ေမပ လွ င္ သင့း္ေကလ ၏ြစ္ွ်ာ ြစ္ွ်ာေးစ္  ါႏ န္း  ြခမ့ဲ သလ ႔မဟ ြ္ 

ေးလွ ွ့်ာေးစ္  ကလ     ြခငး့္မ ပဳါႏးလး ငပါ။    ေေလွ ွ်ာက္ႊးွ်ာကလ     လက မြ္လို ေးသွ်ာ    ြလမ္ေးထွ်ာငစိုစ္ွ်ာရင္း ဝင္ ြရြယ္ေးရွ်ာကသ ူ၏         လမူ လံး း ခးံဳေးရ နံပါြ္ 

ေးနွ်ာကဆ ံး း ဂဏန္း ေးလ လံး း း ဖည့း္ရမည္။    ြကယ္၍    သင ္   ေးြမ စ္ွ်ာ ေကလ ြတြက္    ေးလွ ွ်ာက္ွ်ာ လွ င္ သလ ႔မဟ ြ္   း ဖည့း္ြစ္ကအ ွ်ာဟွ်ာရြစ္ ြစ္ဥ္ (SNAP)၊   ခ လ ဳ႔ြ့ဲေးသွ်ာ   မလသွ်ာ စ္ မ ွ်ာ ြတြက္ 

ယွ်ာယ ြကူြည ြစ္ ြစ္ဥ္  (TANF)  သလ ႔မဟ ြ္  ြလါႏၵလယမ ွ်ာ ြတြကသ   သန္႔ ြစ္ွ်ာ ြစ္ွ်ာေးဝမွ း ခင္း ြစ္ ြစ္ဥ္ (FDPIR) ေးက့စ္နံပါြအ တြက္ ေးလွ ွ်ာက္ွ်ာ လွ င္ (သလ ႔မဟ ြ္) 

ေေလွ ွ်ာက္ႊးွ်ာကလ     လက မြ္လို ေးသွ်ာ   ြလမ္ေးထွ်ာငစိုစ္ွ်ာရင္း ဝငအ ရြယ္ေးရွ်ာကသ ူတြင္ လူမ လံး း ခးံဳေးရ နံပါြ ရွလေးၾကွ်ာင္း    ေးဖွ်ား္း ေပသွ်ာြခါ   ေးနွ်ာကဆ ံး း နံပါြ္ေးလ လးံ း ကလ  

း ဖည့း္ရန လလ ပါ။ သင့း္ေကလ သည္ ြစ္ွ်ာ ြစ္ွ်ာေးစ္  ါႏ န္း  ြခမဲ ့သလ ႔မဟ ြ္ ေးလွ ွ်ာေ့းစ္  ကလ  ရရွလါႏးလး င္ ြရညအခ င္း း ပညး့္မ       မမ ကလ ဆံး း း ဖြရန္      းါႏးွငး့္   ၾက  ၾကပ္ေးရ ၊ေးန႔လယစွ်ာါႏးွငး့္မနကစွ်ာ  

ြစ္ ြစ္ဥ  ွ်ာ ြတြက္    ဆံး း း ဖတ္ြခငး့္မ ွ်ာ ြတြက္    သင္၏ြခ ကအ လက  ွ်ာ ကလ     ြသံး း း ပဳပါမည္။    သင္၏   ပညွ်ာေးရ ၊ က န္း မွ်ာေးရ     းါႏးွငး့္ပြသ က္ေးသွ်ာ 

ြခ ကအ လက  ွ်ာ ၊ြွ်ာဟွ်ာရြစ္ ြစ္ဥ  ွ်ာ ကလ ၄င္း ြလ ႔တြကခ ကရတလယ္ူေးစ္ရန္၊      ရနပံး ေးြင   သလ ႔မဟ ြ္ ၄င္း ြလ ႔ြစ္ ြစ္ဥ  ွ်ာ ၊     ြစ္ ြစ္ဥသံး း သပ  မ ွ်ာ ြတြက္     ဆံး း း ဖြ  မ ွ်ာ ၊     ြက လ ဳ ေးက  ဇူ မ ွ်ာ ကလ      ဆံး း း ဖြရန္  

ြစ္ ြစ္ဥစည္း မ ဥ္း မ ွ်ာ ကလ  ခ လ ဳ ေးဖွ်ာက္း ခင္း မ ွ်ာ ကလ  ဥေပဒြွ်ာဏွ်ာပလ င  ွ်ာ မွ ၾကညး့္ရ သံး း သပရန္ ြတြက္ ေးဝေမွ ကွ်ာင္း ေးဝမွ ပါမည္။ 

း ပည္ေးထွ်ာငစိုါႏးလး ငငံသွ်ာ ဥေပဒါႏးွင့း္ U.S စ္လ ကပ လ ဳ ေးရ ဌွ်ာန (USDA) းါႏးလး ငငသံွ်ာ ြြခငး့္ေြရ စ္ည္း မ ဥ္း မ ွ်ာ  းါႏးွငး့္ မူဝါဒမ ွ်ာ ြရ (USDA) းါႏးွငး့္ ၄င္း ၏ ေးြဂ ငစ မ ွ်ာ ၊ ရံး း မ ွ်ာ ါႏးွငး့္ ဝနမ္္း မ ွ်ာ ၊ 

(USDA) ြစ္ ြစ္ဥ  ွ်ာ ၾက  ၾကပ္ေးရ တြင္ ပါဝငပြသ က္ေးေနသွ်ာ ြစဖဲ႔ြစ္ည္း မ ွ်ာ ကလ  လူမ လ ဳ ၊ြသွ်ာ ေးရွ်ာင္၊ မူလါႏးလး ငငသံွ်ာ း ဖစ္ရွ်ာေးဒသ၊ လလင္၊ မသရနစမ္း မ ၊ ြသကအ ရြယ္ ေြပၚမူြည္၍ 

စခးဲ ခွ်ာ ဆကဆ းံ ခင္း  သလ ႔မဟ ြ္ USDA မ ွၾက  မ  ေးသွ်ာ ရနပးံ ေးြငထ ြ္ေးပ ေးသွ်ာ       မညသည့း္ြစ္ ြစ္ဥ္၊ေးဆွ်ာရငရက  တြင ဆလ  းါႏးလး ငငသံွ်ာ ြြခငး့္ေြရ ေးဆွ်ာရငရကခ က  ွ်ာ ကလ       

လကတ ံို႔ ပန္း ခင္း ၊း ပစ္ဒဏ္ေးပ း ခင္း မ ွ်ာ မွ ြွ်ာ း မစ္္ွ်ာ ပါသည္။ 

ြစ္ ြစ္ဥအခ ကအ လက  ွ်ာ ကလ  ြ ခွ်ာ ဆည္ကသ ယ္ေးရ နည္း လမ္း မ ွ်ာ း ဖငး့္ လလ ြပ္ေးသွ်ာ မသရနစမ္း သူမ ွ်ာ  ( ဥပမွ်ာ - မ ကမျ မငစွ်ာ၊ ပံး းါႏးးွလပစွ်ာလံး း ၾက  ၾက  ၊ ြသတံသင္း ြလြ္ေးြခ ၊ ေြမရလကန္ကဟ န္း ပဘွ်ာသွ်ာစ္ကွ်ာ  

စ္သ ဖငး့္) သည္ ြက လ ဳ ခံစ္ွ်ာ ြခငး့္မ ွ်ာ ကလ  ေးလွ ွ်ာက္ွ်ာ ါႏးလး င္ေးသွ်ာ (း ပညနယ္ သလ ႔မဟ ြ္ ေးဒသခံ) ေးြဂ ငစ ကလ  ဆည္ကသ ယသ ငး့္ပါသည္။ နွ်ာ မၾကွ်ာ သူ ၊ ြၾကွ်ာ ြွ်ာရံး ခတ ည္ြြ င္း သူ းါႏးွငး့္ 

စ္ကွ်ာ ေးး ပွ်ာရနအခကအ ခဲရွလသူ ြစ္္ဦ ခ င္း စ္ သည္ (800) 877-8339 ကလ  ေးခၚဆလ ၍ း ပည္ေးထွ်ာငစိုလက္မ္း ဝန္ေးဆွ်ာင  မွြဆငး့္ USDA ကလ  ဆည္ကသ ယ္းါႏးလး ငပါသည္။ ထလ ႔ြ ပင္ 

ြစ္ ြစ္ဥအခ ကအ လက  ွ်ာ ကလ    ြဂၤလလပဘွ်ာသွ်ာ   သွ်ာမက   ြ ခွ်ာ ဘွ်ာသွ်ာမ ွ်ာ ါႏးွငး့္လည္း    ရရွလါႏးလး ငပါသည္။ 

စခဲး ခွ်ာ မ ြတြက္ ြလ ငၾကွ်ာ စ္ွ်ာြင္လ ိုလွ င္ USDA စခးဲ ခွ်ာ မ ြလ ငၾကွ်ာ စ္ွ်ာေးလွ ွ်ာက္ႊးွ်ာ (AD-3027) ကလ  း ဖညး့္ပါ။ http://www.ascr.usda.gov/com plaint_filing_cust.html တြင္ 

ြငတွ်ာနက မြဆငး့္ ရွွ်ာေးြဖၿပ   မညသညး့္USDA ရံး း တြင ဆလ  USDA ကလ  လလပ ူၿပ   ေးလွ ွ်ာက္ႊးွ်ာတြင္ 

ေးြွ်ာင္း ဆလ ထွ်ာ ေးသွ်ာြခ ကအ လက  ွ်ာ ြွ်ာ လံး း ကလ        စ္ွ်ာထတဲြင္ညး့္ေးရ ၿပ  ပလ ႔ပါ။       ြလ ငၾကွ်ာ စ္ွ်ာမလြ ဴ       ြလလ ရွလလွ င္ 

(866) 632-9992 ကလ  ဖ န္း ေးခၚပါ။ း ဖညး့္ထွ်ာ ေးသွ်ာေးလွ ွ်ာက္ႊးွ်ာကလ  USDA သလ ႔ ေးြွ်ာကပါနည္း မ ွ်ာ ြြလ င္း    ပလ ႔ပါ။ စ္ွ်ား ဖင့း္ U.S. 

စ္လ ကပ လ ဳ ေးရ ဌွ်ာန 

းါႏးလး ငငံသွ်ာ ြြခငး့္ေြရ မ ွ်ာ ြတြက္      လက္ေးထွ်ာကအ တြင္း ေးရ မ  ၏ရံး း  

1400 Independence Avenue, SW 
Washington, D.C. 20250-9410 

fax: (202) 690-7442; သလ ႔မဟ ြ္ 

ြ  ေးမ လ္ program.intake@usda.gov. 

ေြစဖဲ႔ြစ္ည္း သည္ ြြခငး့္ေြရ  သွ်ာြူည ေမွ ပ ေးသွ်ာ ြစဖဲ႔ြစ္ည္း း ဖစ္သည္။ 
 

 
Annual Income Conversion: Weekly x 52, Every 2 Weeks x 26, Twice a Month x 24 Monthly x 12 

How often? 

Total Income Household size 

 
Eligibility: 

Categorical Eligibility 
 

Determining Official’s Signature Date Confirming Official’s Signature Date Verifying Official’s Signature Date 

      

မ ဖည့း္ပါါႏးွင့း္ ေးက ွ်ာင္း မွး ဖညး့္ရနအတြကး္သွ်ာ 

း ဖည့း္လလ မွသွ်ာ း ဖည့း္ပါ။ သးွ်ား သမ  မ ွ်ား ၏    လူမ လ ဳ     းါႏးွငး့္ မ လ ဳ းါႏြးယ 

လမ္း ညႊနခ က ္ ဝင္ေးြင ြရင္း ြ မစ္  ွ်ာ  

Weekly Bi-Weekly 2x Month Monthly 

 

 

Free Reduced Denied 

 

 

ေကလ မ ွ်ာ ၏   ဝင္ေးြငြရင္း ြ မစ္္ 

ကေႏလႏ်းမ  ႏ်း၏         ဝင ေႏြငအရင ႏ်းအ မစ္  ႏ်း ဥပမ  (မ  ်း) 

- ြလ ပ မ ရရွလေးြင 
- ကေးလ သည္ လစ္ွ်ာ သးလး ႔မဟး ြ္ လ ပအးွ်ား ခရွွ်ာါႏးလး င္ေးသးွ်ာ   ပံး မွန္ 

ြခး းလန္း ပညး့္   သလ ႔မဟ ြ္ ြခ လန ပလိုင္း ြလ ပအကလ င ရမလသည္။ 

-    လူမ လးးံ း ခံးဳေးရ  - ေကလး သည္ မ ကစလမ မင္ သလ ႔မဟ ြ္ မသရနစမ္း း ဖစ္္ေးနၿပး း  
- မသရနစမ္း ေးထွ်ာကး္ပ့ံး ခင္း  လူမ လးံး း ခံးဳေးရ ခံစ္ွ်ာ ြခငး့္မ ွ်ာ ရသည္။ 
- ကး နး္ရစ္သးူခံစ္ွ်ာ ြခငး့္ - မလဘက မသရနစမ္း  ၊ ြး ငလမ္း စ္ွ်ာ  သလ ႔မဟ ြ ္

ေးသဆးးံ း တသွ်ာ သညး့ြ္ြြးကး ္ေကလး သည ္

လူမ လးံး း ခံးဳေးရ ခံစ္ွ်ာ ြခငး့္မ ွ်ာ ရသည္။ 

-   ြလမ္ေးထးွ်ာငစိုး ပငပမွ   ပ ဂ လလံ္ဳမွ   ဝငေ္းြင - မလြ္ေးဆြး သလ ႔မဟ ြ္ ေးဆြးမ လ ဳ မး းွ်ား က ေကလ ြြြးကး ္    

သံး း ေးေြငပ သည္။ 
- ြ ခွ်ာ ြရင္း ြ မစ္  ွ်ာ မးွ ဝင္ေးြင - ေကလး သည္ သး း သန္႔ပငစငစ္္ွ်ာေးြင ၊ းါႏးွစ္စဥ္ေးၾကး  

သလ ႔မဟ ြ္ ြပး္းါႏးွးေံးြငမွ ပံး မွန္ ေးေြငၾက ရရွလသည္။ 

 

ြရြယ္ေးရွ်ာကၿပ  သူမ ွ်ာ ၏    ဝင္ေးြငြရင္း ြ မစ္္ 

အလုပ္မ ရရ ိေႏြငမ  ်း အစို်းရေအထႏ ကအ ပ ဲ့၊ မယ ႏ်းစ ်းရိြ  ၊ 
ေကလႏ်းစ ႏ်းရိြ  

ပငစင္  ႏ်း    ၊ အ ငမိ ႏ်းစ ႏ်းလစ     ၊ 
အ ခ ်းဝင ေႏြငအ ်းလႏ ႏုႏ်း 

- လစ္ွ်ာ ၊ လ ပအးွ်ား ခ းါႏးွငး့ ္ြပလ ဆး ေးၾကး ေးြင - ြလ ပ္ကး္မဲ့း ဖစ္သညး့္ြြြးကး္ - လးူမ လးံး း ခံးဳေးရ  (railroad    retirement းါႏးငွး့ ္

-   ကလ ယးပ္လ ငအလ ပ မ ြသွ်ာ ြင္ဝင္ေးြင ြက လ ဳ ခံစ္ွ်ာ ြခင့း္မ ွ်ား  black lung ြကး းလးးဳ ခံစ္ွ်ား ြခငး့္မ ွ်ာ ) 

(ြစဖဲ႔ြစ္ည္း လး ပငန္း  သးလး ႔မဟး ြ ္ - ြလ ပသမွ်ား  စ္ွ်ာနွ်ာေးၾကး  -   သး း သန္႔ပငစင  ွ်ား    းါႏးွင့း္ မသရနစမ္း း ခင္း မ ွ်ာ  

စ္  ြပွ်ား ေးရ လး ပငန္း ) -   း ဖညး့္ြစ္ကး္လးံး း ခံးဳေးရ ဝင္ေးြင   (SSI) ြတြက္     ြက လ ဳ ခစံ္ွ်ာ ြခငး့္မ ွ်ား  

 - းါႏးလး ငငံေးြးွ်ား္ သလ ႔မဟ ြ္ 

နယး္ြစ္ းလး ရြြြးကး္ 

- ြပ္းါႏးွးံထးွ်ား ေးသးွ်ာေးြင သးလး ႔မဟ ြး္ 

ြကယး္၍  သငသည္  U.S စ္စ္တပ မး ဖစ္း္ွး င္ ေးေြငၾကး ကညူ မ  ပလ ငဆလ ိုင  မွ    ပံး မွန္    ဝင္ေးြငြး 

- ြေးး ခခံလစ္ွ်ာ းါႏးွင့း္ ြပလ ဆး ေးၾကး ေးြင 

(ြလ ကး္စပဲြြးငရရွလေးသးွ်ာလစ္ွ်ာ ၊ FSSA 

သလ ႔မဟး ြး္ 

သ  သန္႔ခံစ္ွ်ား ြခင့း္ေးြငမ းွ်ား ကးလး  မထည့း္ပါါႏးွင့း္။) 

- ြေးး ခစ္လ ကး္စ္ခန္း ေးနစ္ရွ်ာ ၊ စ္ွ်ာ ေးရ  းါႏးွငး့ ္

- မယးွ်ား စ္ွ်ား ရလြး္ေးပ ေးြင 

- ကေးလး စ္ွ်ား ရလြ္ေးထွ်ာကး္ပံ့ေးြငမ ွ်ာ  

- စ္စ္  ထမ္း ေးဟးွ်ာင္း ြကး းလ းဳ း ခံစ္ွ်ား ြခငး့္မ ွ်ာ  

- ထးလခလ ကး္မ ြြြးက္ ရရွလေးသးွ်ာ 

ြက လ ဳး ခံစ္ွ်ာ ြခင့း္မ ွ်ား  

-    းါႏးစွ္စဥ္ေးၾကး မ ွ်ား  

-ရင္း းါႏးွး း း မဳွပ္းါႏးွးံမ ဝင္ေးြင 

- ရရွလေးသးွ်ာ ြြလ  ေးြင 

- ငွွ်ား ရမ္း း ခင္း မ ွဝင္ေးြင 

- း ပငပ ြလမေ္းထွ်ာငစိုမွ ပံး မွန္ လစ္ွ်ာေးြင ြဝြအ ထညအတြက္   ြခငး့္း ပဳေးြင 

 

http://www.ascr.usda.gov/com
mailto:program.intake@usda.gov

