
    အများြပညသ်၏ူတာဝန်- ၂၀၂၁ ခု�စှ ်မတလ် ေနာကဆ်ံးုြပငဆ်ငခ်ျက ်

 

“ပါဝငသ်ည့အ်စအီစဉ်များ”ဟသူညမ်ာှ အများြပညသ်၏ူတာဝန ်စစေ်ဆးစဥ်အတငွး် လဝူငမ်��ကးီ�ကပ်ေရး 

လပ်ုငနး်စဉ်များ အချို�အတကွ ်ဝငေ်ငကွဲသ့ို ့ အချကမ်ျား�ငှ့အ်တ ူထည့သ်ငွး်စဉ်းစားသည့ ်အစိးုရ အစအီစဉ် 

များကိ ုရည�်�နး်ြခငး်ြဖစ်သည။်  “ဖယထ်ားသည့အ်စီအစဉ်များ”ကိ ုထည့သ်ငွး်စဉ်းစားြခငး် မြပုပါ။ 

အများြပညသ်ူတ့ာဝန်စညး်ကမ်းတငွ ်အေရး�ကးီသည့ ်အေြပာငး်အလအဲချို � �ိှပါသည။် သင၏် 

မိသားစုကိ ုတည�်ငမ်ိ�ပီးကျန်းမာေနေအာင ်သငဆ်ကလ်ကထ်ား�ိငုေ်စရန် က��်ပ်ုတိုသ့ည ်သင၌် 

အချကအ်လကမှ်န်များ �ိှေနေစချငပ်ါသည။် က��်ပ်ုတို၏့ ြပညန်ယသ်ားအားလံးုက ကျန်းမာေရး�ငှ့ ်

ည�ီွတေ်သာ လမူ�အသိငုး်အဝိငုး်ကိ ုပ့ံပုိးေသာ အေရး�ကးီသည့ ်အစအီစဉ်များတငွ ်ပါဝင�်ိငုသ်ည့အ်ခါ 

က��်ပ်ုတို၏့ကိလုိရုာဒိသုည ်ပုိမုိသန်စွမ်းပါသည။်  

အများြပညသ်၏ူတာဝန်ဟသူည ်အဘယန်ညး်။ 

(တရားဝငရ်ာသကပိ်ငုေ်နထိငုခ်ငွ့)် ဂရငး်ကတ ်သိုမ့ဟုတ ်အေမရိကနြ်ပညေ်ထာငစ်အုတွငး် ဝင ်

ေရာက်ရန ်ဗီဇာေလ�ာက်သည့အ်ခါ အချို�လူများက အများြပညသ်၏ူတာဝနြ်ဖစ်မြဖစ် စစ်ေဆးချက် ကိ ု

ေအာငြ်မငရ်ပါမည။် လူတစ်ဦးက အနာဂတ်တငွ ်အစိးုရ၏ဝနေ်ဆာငမ်�အချို�ကိ ုအသံးုြပုရန ်

အလားအလာ �ှိမ�ှိ ထိစုစ်ေဆးချက်က �ကည့ပ်ါသည။် ဤဆံးုြဖတခ်ျကခ်ျမတှရ်ာတငွ၊် လူဝငမ်� 

�ကးီ�ကပ်ေရး အရာ�ှိများက အသက၊် ဝငေ်င၊ွ ကျနး်မာေရး၊ ပညာေရး/က�မ်းကျငမ်�များ အပါအဝင၊် 

လူတစ်ဦး၏အေြခအေနအားလံုး�ငှ့ ်၎ငး်၏စပနွစ်ာမ ှေငေွ�ကးေထာကပံ်ေ့ပးေ�ကာငး် ကျမ်းကျိနလ်�ာ 

သိုမ့ဟုတ ်စာချုပ်ကိ ုစစ်ေဆးသံးုသပ်ပါသည။် လူပဂု�ိုလ်တစ်ဦးက အများြပညသ်အူစီအစဉ်အချို�ကိ ု

အသံးုြပုခဲြ့ခငး် �ှိမ�ှိကိုလညး် ၎ငး်တို ့ ထည့သ်ငွး်စဉ်းစား�ိငုပ်ါသည။် 

မ�ကာေသးမီက မညသ်ည့အ်ရာ ေြပာငး်လသဲာွးသနညး်။ 

အများြပညသ်၏ူတာဝနဆ်ိငုရ်ာ စညး်မျဉ်းတည�်ှိခဲသ့ညမ်ာှ �စ်ှေပါငး်များစွာ �ကာ�ပီြဖစ်ေသာ်လညး်၊ 

၂၀၁၉ ခ�ုစ်ှက၊ ဤစညး်မျဉ်းတငွ ်အြခားအကျိုးခံစားခငွ့အ်စီအစဉ်များ ပါဝငရ်န ်တိးုချဲ� ခဲပ့ါသည။် 

သိုရ့ာတငွ ်ဗဟိုအစိးုရတရား�ုံးများ၌ မ�ကာေသးမီက ေပါ်ေပါကခ်ဲသ့ညအ်ရာများ�ငှ့ ်ဗဟိုအစိးုရ 

အသစ်၏ ေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျားေ�ကာင့၊် ေ�ှ�ဆက်လုပ်ေဆာငရ်ာတငွ ်အစိးုရအေနြဖင့ ်၂၀၁၉ ခ�ုစ်ှ 

အများြပညသ်ဆူိငုရ်ာ စညး်မျဉ်းကိ ုကျင့သ်ံးုမည ်မဟုတပ်ါ။ မ�ကာေသးမီက �ိငုင်ေံတာ်အဆင့၌် 

ဤအေြပာငး်အလဲများေ�ကာင့၊် ဤစညး်မျဉ်းသည ်၁၉၉၉ ခု�စ်ှမသူို ့ ြပနလ်ညေ်ြပာငး်လဲသာွး�ပီး၊ 

ယငး်မာှ နယ်ပယအ်လွန ်ကျဉ်းေြမာငး်ပါသည။်    
 



                             အများြပညသ်၏ူတာဝန်- ၂၀၂၁ ခု�စှ ်မတလ် ေနာကဆ်ံးုြပငဆ်ငခ်ျက ်

၂၀၂၁  ခ�ုစှ ်မတလ် 

အများြပညသ်၏ူတာဝန်စစေ်ဆးချကတ်ငွ ်အများြပညသ်ဆူိငုရ်ာ မညသ်ည့အ်ကျိုးခံစားခွင့မ်ျား 

ပါဝငသ်နညး်။ 

ပါဝငသ်ည့်အစအီစဥမ်ျား* ဖယထ်ားသည့်အစအီစဥမ်ျား  

၁။ ေထာကပံ့်ေ�ကး အစီအစဉ်များ 

(SSI၊ Colorado Works/TANF၊ 

OAP (သက�်ကးီပငစ်င)် �ငှ့ ်

(ဆငး်ရဲေသာ မသနစ်မ်ွးသမူျား 

အတကွ ်အကအူည)ီ  

၂။ အဖဲွ�အစညး်ဆိငုရ်ာ ေရ�ညှ ်

ေစာင့ေ်�ှာက်မ�ကိ ုပံပိ့းုသည့ ်

အစိးုရ ေထာကပံ်ေ့သာ 

အစီအစဉ်များ  

၁။ အာဟာရြဖည့ဆ်ညး်ေပးမ�အေထာကအ်ပံ ့အစီအစဉ် 

(SNAP၊ အစားအစာပံပိ့းုမ� သိုမ့ဟုတ ်ဖုစတင့)် 

၂။ ဗဟိုအစိးုရ၏ အများပိုငအ်ိုးအမ်ိ�ငှ့ ်အိုးအမ်ိ 

ေဗာငခ်ျာများ (ပဒုမ် ၈/အိုးအမ်ိေရွးချယ်မ� 

ေဗာငခ်ျာများ�ငှ့ ်ဆကလ်ကေ်စာင့ေ်�ာှကမ်�)   

၃။ Medicaid/Health First Colorado 

၄။ အေရးေပါ် Medicaid 

၅။ WIC 

၆။ CHIP �ငှ့ ်CHP+ 

၇။ ေကျာငး်မနကစ်ာ�ငှ့ ်ေနလ့ယစ်ာများ  

၈။ စမ်ွးအငအ်ေထာက်အပံ ့(LEAP) 

၉။ (EITC ကဲသ့ို ့) အခနွေ်င ွြပနေ်ပးေင ွ 

၁၀။ CCCAP 

၁၁။ အြခားအကျိုးခံစားခွင့ ်အစအီစဉ်အားလံးု 
 

အများြပညသ်၏ူတာဝန်စညး်ကမ်းသည ်မညသ်�ူငှ့ ်သကဆ်ိငုသ်နညး်။ 
 

အများြပညသ်၏ူတာဝန်စညး်မျဥး်က ေ���ေြပာငး်ေနထိငုသ်အူားလံးုအေပါ် မသကေ်ရာကပ်ါ။  

 
အေမရိကန်ြပညေ်ထာငစ်ု �ိငုင်သံားများ  

အများြပညသ်၏ူတာဝန်ဆိငုရ်ာ စညး်ကမ်းချကသ်ည ်

သင�်ငှ့ ်မသကဆ်ိငုပ်ါ။ 

 
တရားဝငရ်ာသကပ်န်ေနထိငုသ်မူျား/ 

ဂရငး်ကတ ်ကိငုေ်ဆာငသ်မူျား  

အများြပညသ်၏ူတာဝန်ဆိငုရ်ာ စညး်ကမ်းချကသ်ည ်

သင�်ငှ့ ်မသကဆ်ိငုပ်ါ။ ၎ငး်သည ်�ိငုင်သံားခံယရူန် 

သိုမ့ဟတု ်ဂရငး်ကတသ်ကတ်မ်းတိးုရန် ေလ�ာကလ်�ာ 



                             အများြပညသ်၏ူတာဝန်- ၂၀၂၁ ခု�စှ ်မတလ် ေနာကဆ်ံးုြပငဆ်ငခ်ျက ်

၂၀၂၁  ခ�ုစှ ်မတလ် 

များအေပါ် သကေ်ရာကမ်� မ�ိှပါ။ (*သိုရ့ာတငွ ်သင ်

အေမရိကန် ြပညေ်ထာငစ်ုမှ ရကေ်ပါငး် ၁၈၀ ေကျာ် 

ထကွခ်ွာသာွးရန် အစအီစဉ် �ိှပါက ဥပေဒပညာ�ှင ်

တစဦ်း�ငှ့ ်တိငုပ်ငပ်ါ။) 

 

ယာယအီကာအကယွေ်ပးထားသည့ ်

ပုဂ�ိုလမ်ျား (TPS)၊ U သိုမ့ဟတု ်T ဗီဇာ၊ 

ခိုလ�ခံွင့၊် ဒကု�သည၊် ဒကု�သည ်ြဖစ�်ိငုသ်ည့ ်

အြခားသမူျား၊ သိုမ့ဟတု ်လဝူငမ်��ကးီ 

�ကပ်ေရး အထးူအေနအထားြဖင့ ်

လငူယ�်ငှ့ ်ဤအေနအထားများအတကွ ်

ေလ�ာကထ်ားသမူျား အပါအဝင ်

အများြပညသ်၏ူတာဝန်ဆိငုရ်ာ စညး်ကမ်းချကသ်ည ်

သင�်ငှ့ ်မသကဆ်ိငုပ်ါ။ 

 

အေမရိကန် ြပညေ်ထာငစ် ုအတငွး်မှေန၍ 

ဂရငး်ကတ ်သိုမ့ဟတု ်ဗီဇာ ေလ�ာကရ်န် 

စစီဉ်ေနသည့ ်ပုဂ�ိုလမ်ျား   

အများြပညသ်၏ူတာဝန်ဆိငုရ်ာ စညး်ကမ်းချကသ်ည ်

သင�်ငှ့ ်သကဆ်ိငုေ်ကာငး် သကဆ်ိငု�်ိငုပ်ါသည။် ဝငေ်င ွ

ကဲသ့ို ့ အြခားအချကမ်ျား�ငှ့အ်တ ူ(အထကပ်ါ) အစိးုရ 

အစအီစဉ်အနညး်ငယက်ိ ုအသံးုြပုြခငး်ကိသုာ 

ဤေလ�ာကလ်�ာတငွ ်ထည့သ်ငွး်စဉ်းစားပါမည။် 

 

အေမရိကန် ြပညေ်ထာငစ် ုြပငပ်မှေန၍ 

ဂရငး်ကတ ်သိုမ့ဟတု ်ဗီဇာ ေလ�ာကရ်န် 

စစီဉ်ေနသည့ ်ပုဂ�ိုလမ်ျား   

အများြပညသ်၏ူတာဝနဆ်ိငုရ်ာ စညး်ကမး်ချကသ်ည ်

သင�်ငှ့ ်သကဆ်ိငုေ်ကာငး် သကဆ်ိငု�်ိငုပ်ါသည။် 

ဆံးုြဖတခ်ျကမ်ချမီ ပညာ�ှငတ်စဦ်း�ငှ့ ်ေဆးွေ�းွပါ။  

အြခားမညသ်ည့အ်ရာများ က��်ပ်ုသဖုိိ ့လိအုပ်သနညး်။  

  

● အများြပညသ်၏ူတာဝန်�ငှ့သ်ကဆ်ိငုသ်ည့ ်ေ���ေြပာငး်ေနထိငုသ်အူများစသုည ်ဤစစေ်ဆး 

ချကအ်ရ ထည့တ်ကွသ်ည့ ်အကျိုးခံစားခွင့မ်ျားကိ ုမရ�ိငုပ်ါ၊ �ပီးလ�င ်အကျိုးခံစားခွင့ ်

အများစကုိ ုအများြပညသ်၏ူတာဝန် အကြဲဖတခ်ျကတ်ငွ ်ထည့သ်ငွး်စဉ်းစားြခငး် မ�ိှပါ။  

● ေလာေလာဆယသ်ကေ်ရာကေ်နသည့ ်စညး်ကမ်းသည ်၁၉၉၉ ခ�ုစ်ှကတညး်က�ှိခဲသ့ည် ့

စညး်ကမ်း�ပီး ၂၀၁၉ ခ�ုစ်ှ စညး်ကမ်းထက ်ပိမိုကုန ့သ်တထ်ားပါသည။်  



                             အများြပညသ်၏ူတာဝန်- ၂၀၂၁ ခု�စှ ်မတလ် ေနာကဆ်ံးုြပငဆ်ငခ်ျက ်

၂၀၂၁  ခ�ုစှ ်မတလ် 

● COVID-19 အတကွ ်ကာကယွေ်ဆးများကိ ုအများြပညသ်၏ူတာဝနအ်ြဖစ် ထည့သ်ငွး်စဉ်းစား 

ခဲြ့ခငး် မ�ှိသည့အ်ြပင ်ထည့သ်ငွး်စဉ်းစားမညလ်ညး် မဟုတပ်ါ။  

● သငသ်ည ်အများြပညသ်၏ူတာဝန ်စညး်ကမ်းအေ�ကာငး် စိးုရိမ်ေနပါက၊ ဥပေဒပညာ�ှင ်

သိုမ့ဟုတ ်ယံ�ုကညစိ်တ်ချရသည့ ်လူမ�အသိငုး်အဝိငုး် အဖဲွ�အစညး်တစ်ခကုိ ုလှမ်း၍ 

ဆကသ်ယွပ်ါ။ က��်ပ်ုတို ့ သင့မိ်သားစုကိ ုေဘးကငး်ကျနး်မာေနေစချင�်ပီး၊ ထိသုို ့ြဖစ်ရန ်

က��်ပ်ုတို၏့ အစီအစဉ်များက ကညူ�ီိငုပ်ါသည။်  


