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"တၢ ၢ်တ  ၢ်က ဲျဲၤတဖ ၢ်လၢပ ၢ်ဃ  ၢ်" မ့ၢ ၢ်၀ဲ ပဒ  ၢ်တၢ ၢ်တ  ၢ်က ဲျဲၤတဖ ၢ် တၢ ၢ်ပဲ ၢ်ထံန ျဲၤဖးအဂ့ၢ ၢ်ဖဲ တၢ ၢ်မျဲၤက ၢ ၢ်ကမ ၢၢ ၢ်တၢ ၢ်ဘ းလဲခါ ဃ  ၢ်ဒ းက   ၢ်စ့တၢ ၢ်ဟဲန  ၢ်က  ျဲၤက ဲအဂျဲၤတဖ ၢ် လၢပ ျဲၤတဂျဲၤစ  ၢ်စ  ၢ်ဂ ၢ ၢ် 

ဖဲတၢ ၢ်န  ၢ်လ ျဲၤအ  ၢ်က ၢ ၢ်က  ျဲၤက  ၢ်ကတ ၢ ၢ်အဂ ၢ ၢ်န ့ၢ်လ ျဲၤီၤႋ "တၢ ၢ်တ  ၢ်က ဲျဲၤတဖ ၢ်လၢတပ ၢ်ဃ  ၢ်" မ့ၢ ၢ်တၢ ၢ်တက ၢ ၢ်ပဲ ၢ်ထံန ျဲၤဖးအဂ့ၢ ၢ်ဘ ၢ်လ ျဲၤီၤႋ 

တ ျၢၢ်ဆတီလကဲါဒ  ျၢၢ်အ  ျၢၢ်တနီၤလ ကမ   ျၢၢ်တ ျၢၢ်ဘ ူးတ ျၢၢ်လအဲတ ျၢၢ်ဘ  န   ျၢၢ်လၤီီၤႋ ပအ ဲျၢၢ်ဒ ူးလ နကဒ ူးန   ျၢၢ်ဘ ျၢၢ်တ ျၢၢ်ဂ  ျၢၢ်တ ျၢၢ်က  ၤ 

အလၤီတ  ျၢၢ်လၤီဆူဲး ဒျၢၢ်သ ူးနကဒ ူးအ  ျၢၢ်ဂ  ျၢၢ်ဆ ူးက  ၤဘ ျၢၢ်နဟ  ျၢၢ်ဖ ဃဖီ ဒူီးတ ျၢၢ်အ  ျၢၢ်ဆ  ျၢၢ်အ  ျၢၢ်ခ ျ့ဆ ညါကသ အဂီ ျၢၢ်လၤီီၤႋ ပမ့ၢ ၢ် 

ပ ျဲၤမျဲၤဆ  ၢ်ထ  ၢ် Colorado ဖဲပပ ျဲၤကမ ၢၢ ၢ်တဖ ၢ် ဒ းနၢ့ ၢ်စ းကါကဲဘ  းဘ ၢ် တၢ ၢ်တ  ၢ်က ဲျဲၤအကါဒ  ၢ်တဖ ၢ် လၢကဆ  ၢ်ထ  ဲ

မျဲၤစၢျဲၤဘ ၢ်ပ ျဲၤတ၀ၢလၢပ ဲျဲၤဒ းဂၢံ ၢ်ဒ းဘါအဂ ၢ ၢ်န ့ၢ်လ ျဲၤီၤႋ 

 

ကမ   ျၢၢ်တ ျၢၢ်ဘ ူးလ ဲမ  ျၢၢ်မန ၤလ ဲျၢၢ်ီၤႋ  

ပ ျဲၤတန ျဲၤဘ ၢ်ဖ   တၢ ၢ်မျဲၤက ၢ ၢ်ကမ ၢၢ ၢ်တၢ ၢ်ဘ းလဲ ဖဲအ၀ဲသ ့ၢ်ပတံထ  ၢ်ခ  ၢ်ဂ ျဲၤဟ ့(ထဖံ က ၢ ၢ်ဖ အ  ၢ်စံ ၢ်အ  ၢ်က ၢျဲၤဖ း 

သစဲး) မ့တမ့ၢ ၢ် လံ ၢ်ပ ဲအ  ၢ်က ၢ ၢ် လၢကန  ၢ်လ ျဲၤဘ ၢ် က ၢ ၢ်အမဲရကျဲၤ အဂ ၢ ၢ်န ့ၢ်လ ျဲၤီၤႋ တၢ ၢ်မျဲၤက ၢ ၢ် ပဲ ၢ်ထနံ ျဲၤဖး၀ဲဒ ၢ် 

လၢပ ျဲၤတဂျဲၤကစ းကါဘ ၢ်ပဒ  ၢ်တၢ ၢ်မျဲၤစၢျဲၤသနၢ ၢ်တဖ ၢ် ခါဆ ညါအါဖဲလဲ ၢ်တမံျဲၤလ ျဲၤီၤႋ လၢတၢ ၢ်ဆၢတဲ ၢ်တၢ ၢ်ဂ့ၢ ၢ် 

အျံဲၤအဂ ၢ ၢ် တၢ ၢ်န  ၢ်လ ျဲၤအ  ၢ်က ၢ ၢ်အပ ျဲၤဘ ၢ်မ ဘ ၢ်ဒါ က ၢ ၢ်ကဒါကျ့ဲၤ၀ဲ ပ ျဲၤတဂျဲၤအတၢ ၢ်အ  ၢ်သးတဖ ၢ် ခဲလၢ ၢ် 

ပ ၢ်ဃ  ၢ်ဒ း သးန ံၢ် က   ၢ်စ့တၢ ၢ်ဟဲန  ၢ် တၢ ၢ်အ  ၢ်ဆ  ၢ်အ  ၢ်ခ ျ့ တၢ ၢ်က  ၢ်ဘ ၢ်က  ၢ်သ/့တၢ ၢ်သတ့ၢ ၢ်ဘ ၢ် ဒ းအပ ျဲၤဆ  ၢ် 

ထ မဲျဲၤစၢျဲၤတၢ ၢ် အတၢ ၢ်ဆ  ၢ်ထ မဲျဲၤစၢျဲၤတၢ ၢ်လံ ၢ်ဃးံဃ ၢ်အလ ံၢ်ဆ  ၢ်လ ျဲၤသးန ့ၢ်လ ျဲၤီၤႋ အ၀ဲသ ့ၢ်က ၢ ၢ်ထဆံးစ့ၢ ၢ်က းလၢ 

ပ ျဲၤတဂျဲၤစ းကါဘ ၢ်ပဒ  ၢ်တၢ ၢ်တ  ၢ်က ဲျဲၤတဖ ၢ်အဂ့ၢ ၢ်န ့ၢ်လ ျဲၤီၤႋ 

 

လ ခါခဲအ ၤ တ ျၢၢ်ဆတီလမဲန ၤတဖ ျၢၢ်လ ဲျၢၢ်ီၤႋ 

 

ကမ ၢၢ ၢ်တၢ ၢ်ဘ းလဲတၢ ၢ်ဘ ၢ ဘ ၢ်တၢ ၢ်ပ ၢ်လ ျဲၤအ ျဲၤယံ ၢ်လအံါန ံၢ် ဘ ၢ်ဆ ၢ် က ၢ ၢ်ကဒါကျ့ဲၤဖဲ 2019 န ံၢ် တၢ ၢ်ဘ ၢမျဲၤ 

အါထ  ၢ်သး ဒၢ်သ းကဒ းပ ၢ်ဃ  ၢ်အါထ  ၢ်တၢ ၢ်နၢ့ ၢ်ဘ  းအတၢ ၢ်တ  ၢ်က ဲျဲၤတဖ ၢ်အဂ ၢ ၢ်လ ျဲၤီၤႋ ဒၢ်လဲ ၢ်ဂ့ျဲၤ ခ ဖ  လၢခါခဲအျံဲၤ 

တၢ ၢ်ဒ းအ  ၢ်ထ  ၢ် က ၢ ၢ်စၢဖ   ၢ်က ၢ ၢ်ဘ   ၢ်ဒ းသစဲးတၢ ၢ်ဘ ၢခ ဖ   က ၢ ၢ်စၢဖ   ၢ်တၢ ၢ်ပၢဆ ၢရဲ ၢ်က ျဲဲၤအသ တဃ  ပဒ  ၢ်တပ ၢ် 

လ ျဲၤစ းကါ 2019 ကမ ၢၢ ၢ်တၢ ၢ်ဘ းလဲတၢ ၢ်ဘ ၢ ဆ ညါအဂ ၢ ၢ်လၢျဲၤဘ ၢ်လ ျဲၤီၤႋ ခ ဖ  လၢခါခအဲျံဲၤတၢ ၢ်ဆ တလဲ လၢထ ံ

က ၢ ၢ်ဒ ဘ ့ၢ်ပတ ၢ ၢ်အဃ  တၢ ၢ်စ းကါဘ ၢ်ကျ့ဲၤလ 1999 တၢ ၢ်ဘ ၢကတတ  ၢ် လၢအဂ့ၢ ၢ်တက   ၢ်အ ံၢ်ဒ  ၢ်မးန ့ၢ်လ ျဲၤီၤႋ 
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ပဒ  ျၢၢ်တ ျၢၢ်န   ျၢၢ်ဘ  ူးတ ျၢၢ်တ  ျၢၢ်က ဲၤမန ၤတဖ ျၢၢ် ပ ျၢၢ်ဃ  ျၢၢ်လ တ ျၢၢ်မၤက  ျၢၢ်ကမ   ျၢၢ်တ ျၢၢ်ဘ ူးလလဲဲ ျၢၢ်ီၤႋ 

တ ျၢၢ်တ  ျၢၢ်က ဲၤတဖ ျၢၢ်လ ပ ျၢၢ်ဃ  ျၢၢ်* တ ျၢၢ်တ  ျၢၢ်က ဲၤတဖ ျၢၢ်လ တပ ျၢၢ်ဃ  ျၢၢ်  

1. က   ၢ်စ့တၢ ၢ်ဆ  ၢ်ထ မဲျဲၤစၢျဲၤတၢ ၢ်တ  ၢ်

က ဲျဲၤတဖ ၢ် (SSI, Colorado 

Works/TANF, OAP 

(မ ံျဲၤတ  ၢ်ပ ၢ ၢ်တ ျဲၤဘ းလဲ), ဒ း (Aid 

လၢပ ျဲၤန ၢ ၢ်ခ ကၢ့ ၢ်ဂ ျဲၤတလၢပ ဲျဲၤအဂ ၢ ၢ်) 

2. ပဒ  ၢ်-စ့တ  ၢ်ပ ၢ်တၢ ၢ်တ  ၢ်က ဲျဲၤတဖ ၢ် 

လၢဆ  ၢ်ထ မဲျဲၤစၢျဲၤတၢ ၢ်ယံ ၢ်ထၢ 

တၢ ၢ်က ၢ ၢ်ထ အဲကရၢ 

 

1. တၢ ၢ်တ စၢျဲၤမျဲၤစၢျဲၤတၢ ၢ်အ  ၢ်ဂံၢ ၢ်ဘါပ ၢ်ဃ  ၢ်အလၢပ ဲျဲၤတၢ ၢ်

တ  ၢ်က ဲျဲၤ (SNAP တၢ ၢ်မျဲၤစၢျဲၤတၢ ၢ်အ  ၢ်တၢ ၢ်အ  မ့တမ့ၢ ၢ် 

စးခ ပ ျ့ဲၤလဲတၢ ၢ်အ  ၢ်တဖ ၢ်) 

2. က ၢ ၢ်စၢဖ   ၢ်ကမ ၢၢ ၢ်တၢ ၢ်အ  ၢ်ဆ းလ ၢ ၢ်က ဲဒ းဟံ ၢ်ဃ လံ ၢ်ဖ  

တဲ ၢ် (တၢ ၢ်ဘ ၢအဆၢဖ  8/တၢ ၢ်ဃ ထၢတၢ ၢ်အ  ၢ်ဆ းလ ၢ ၢ် 

က ဲလံ ၢ်ဖ  တဲ ၢ်ဒ းတၢ ၢ်က ၢ ၢ်ထ ထဲ ဘ ) 

3. Medicaid/Health First Colorado 

4. ဂ့ၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်အ  Medicaid 

5. WIC 

6. CHIP ဒ း CHP+ 

7. က  ဂ ျဲၤတၢ ၢ်အ  ၢ်ဒ းမ ၢ ၢ်ထ  ၢ်တၢ ၢ်အ  ၢ် 

8. တၢ ၢ်မျဲၤစၢျဲၤဂံၢ ၢ်သဟ  ၢ်ဂ့ၢ ၢ်၀  (LEAP) 

9. တၢ ၢ်ဟ ့ၢ်ခ သ ခဲခဲဒ ့ၢ် (ဒၢ်အမ့ၢ ၢ် EITC) 

10. CCCAP 

11. တ ျၢၢ်န   ျၢၢ်ဘ  ူးတ ျၢၢ်တ  ျၢၢ်က ဲၤအဂၤတဖ ျၢၢ် 
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ကမ   ျၢၢ်တ ျၢၢ်ဘ ူးလတဲ ျၢၢ်ဘ   အ  ျၢၢ်လ မတၤအဂီ ျၢၢ်လ ဲျၢၢ်ီၤႋ 

 

တမ  ျၢၢ်ပ ၤန  ျၢၢ်လၤီအ  ျၢၢ်က ီ ျၢၢ်ခဲလ  ျၢၢ် လ ကဘ ျၢၢ်ဒ ခီဖ  ကမ   ျၢၢ်တ ျၢၢ်ဘ ူးလတဲ ျၢၢ်ဘ   အဃ ဘ ျၢၢ်လၤီီၤႋ  

 
အမဲရကၤထ ဖ က ီ ျၢၢ်ဖ  ကမ ၢၢ ၢ်တၢ ၢ်ဘ းလဲ တ ဘ ၢ်ထ ဒဲ းနျဲၤဘ ၢ်ီၤႋ 

 

ထ ဖ က ီ ျၢၢ်ဖ အ  ျၢၢ်စ  ျၢၢ်အ  ျၢၢ်က  ၤဖ ူးသစဲူး/ 

ပ ၤအ  ျၢၢ်ဒူီးခ  ျၢၢ်ဂီၤဟ တဖ ျၢၢ် 

ကမ ၢၢ ၢ်တၢ ၢ်ဘ းလဲ တ ဘ ၢ်ထ ဒဲ းနျဲၤဘ ၢ်ီၤႋ တ မျဲၤဘ ၢ်ဒ တၢ ၢ် 

ပတံထ  ၢ်တၢ ၢ်ကဲထ  ၢ်ဘ ၢ်ထဖံ က ၢ ၢ်ဖ  မ့တမ့ၢ ၢ် တၢ ၢ်မျဲၤသ ထ  ၢ် 

ကျ့ဲၤခ  ၢ်ဂ ျဲၤဟအ့ဂ ၢ ၢ်ဘ ၢ်လ ျဲၤီၤႋ (*ဒၢ်လဲ ၢ်ဂ့ျဲၤ နမ့ၢ ၢ်တ  ၢ်ပ ၢ်လၢက 

ဟးဆ က ၢ ၢ်အမဲရကျဲၤခ ၢ ယံ ၢ်နၢ့ ၢ် 180 သ န ့ၢ် တၢ ၢ်ပ  ၢ်ဒ း 

သစဲးပ ျဲၤခၢ ၢ်စးတကၢ့ ၢ်ီၤႋ) 

 

ပ ၤတဖ ျၢၢ်လ ဒ ူးန   ျၢၢ်တ ျၢၢ်ကဟ ကယ ျၢၢ်ခ ူဲးတစ  ျၢၢ်

တလ ီ ျၢၢ် (TPS) လ  ျၢၢ်ပ ဲအ  ျၢၢ်က ီ ျၢၢ် U မ တမ  ျၢၢ် T 

ပ ၤအ  ျၢၢ်ကဒ  ပ ၤဘ ျၢၢ်ကဘီ ျၢၢ်ခဲ ပ ၤဘ ျၢၢ်ကဘီ ျၢၢ် 

ခဲကက ူးဘ ျၢၢ်အဂ ၤဂၤ မ တမ  ျၢၢ် ပ ၤသူးစ ျၢၢ်တ ျၢၢ်န  ျၢၢ် 

လၤီအ  ျၢၢ်က ီ ျၢၢ်ပတ ီ ျၢၢ်လၤီဆ ီပ ျၢၢ်ဃ  ျၢၢ်ဒူီးပ ၤတဖ ျၢၢ် 

လ ပတ ထ ီျၢၢ်ပတ ီ ျၢၢ်တဖ ျၢၢ်အ ၤ 

ကမ ၢၢ ၢ်တၢ ၢ်ဘ းလဲ တ ဘ ၢ်ထ ဒဲ းနျဲၤဘ ၢ်ီၤႋ 

 

ပ ၤတဖ ျၢၢ်လ တ  ျၢၢ်ပ ျၢၢ်လ ကပတ ထ ီျၢၢ်ခ  ျၢၢ်ဂီၤဟ  

မ တမ  ျၢၢ် လ  ျၢၢ်ပ ဲအ  ျၢၢ်က ီ ျၢၢ်လ က ီ ျၢၢ်အမဲရကၤပ ၤ 

ကမ ၢၢ ၢ်တၢ ၢ်ဘ းလဲ ဘ ျၢၢ်သ  ျၢၢ်သ  ျၢၢ် ကဘ ၢ်ထ ဒဲ းနျဲၤလ ျဲၤီၤႋ 

ထတဲၢ ၢ်စ းကါဘ ၢ်ပဒ  ၢ်တၢ ၢ်တ  ၢ်က ဲျဲၤတဖ ၢ် အဆးံအစျဲၤဒ  ၢ် 

မး (ဖ ါလၢထး) လၢတၢ ၢ်ကက ၢ ၢ်ထဆံ ကမ  ၢ်နၢ့ ၢ်အ ျဲၤလၢတၢ ၢ်ပ 

တံထ  ၢ်အဂ ၢ ၢ် ဃ  ၢ်ဒ းက   ၢ်စ့တၢ ၢ်ဟဲန  ၢ်က  ျဲၤက ဲအဂျဲၤန ့ၢ်လ ျဲၤီၤႋ 

 

ပ ၤတဖ ျၢၢ်လ တ  ျၢၢ်ပ ျၢၢ်လ ကပတ ထ ီျၢၢ်ခ  ျၢၢ်ဂီၤဟ  

မ တမ  ျၢၢ် လ  ျၢၢ်ပ ဲအ  ျၢၢ်က ီ ျၢၢ်လ က ီ ျၢၢ်အမဲရကၤပ ၤ 

ကမ ၢၢ ၢ်တၢ ၢ်ဘ းလဲ ဘ ျၢၢ်သ  ျၢၢ်သ  ျၢၢ် ကဘ ၢ်ထ ဒဲ းနျဲၤလ ျဲၤီၤႋ 

တၢ ၢ်ပ  ၢ်တၢ ၢ်ဒ းပ ျဲၤခၢ ၢ်စးတဂျဲၤ တခ  းဆၢတဲ ၢ်သးတကၢ့ ၢ်ီၤႋ  

 

 

  



 ကမ   ျၢၢ်တ ျၢၢ်ဘ ူးတ ျၢၢ်လ-ဲ တ ျၢၢ်မၤသထီ ီျၢၢ် လါမ ျၢၢ်ရ ူး 2021 
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တ ျၢၢ်အဂ ၤဂၤလ ယဘ ျၢၢ်သ  ျၢၢ်ညါအဂ  ျၢၢ် အ  ျၢၢ်တမ ၤမ ၤဧါီၤႋ  

  

● ပ ၤန  ျၢၢ်လၤီအ  ျၢၢ်က ီ ျၢၢ်တဖ ျၢၢ် လ ဒ ူးသန  ၤထ ီျၢၢ်သူးလ  ပဒ  ျၢၢ်တ ျၢၢ်ဘ ူးလ ဲအခ ဲူးတအ  ျၢၢ်လ တ ျၢၢ်န   ျၢၢ်ဘ  ူး လ  

တ ျၢၢ်ပ ျၢၢ်ဃ  ျၢၢ်အၤီလ တ ျၢၢ်မၤက  ျၢၢ်ပ ၤ ဒ းတၢ ၢ်နၢ့ ၢ်ဘ  းအကါဒ  ၢ်တဖ ၢ် တၢ ၢ်တက ၢ ၢ်ဆ ကမ  ၢ်နၢ့ ၢ်အဂ့ၢ ၢ်လၢ 

တၢ ၢ်မျဲၤက ၢ ၢ်ကမ ၢၢ ၢ်တၢ ၢ်ဘ းလပဲ ျဲၤဘ ၢ်လ ျဲၤီၤႋ 

● တၢ ၢ်ဘ ၢလၢ ခါခဲအျံဲၤတၢ ၢ်စ းကါအ ျဲၤ မ့ၢ ၢ်တၢ ၢ်ဘ ၢတမံျဲၤဃ ဒ းလၢဘ ၢ်တၢ ၢ်ပ ၢ်လ ျဲၤအ ျဲၤလၢန ံၢ် 1999 

ဒ းတၢ ၢ်ပ ၢ်ပန  ၢ်အဆၢအ  ၢ်ဃးံနၢ့ ၢ်တၢ ၢ်ဘ ၢလၢန ံၢ် 2019 တကၢ့ ၢ်န ့ၢ်လ ျဲၤီၤႋ 

● ကသ ံၢ်ဒ သဒၢလၢ COVID-19 အဂ ၢ ၢ် တၢ ၢ်ဘ ၢ်တၢ ၢ်ဒ းပ ၢ်ဃ  ၢ်ဒ းတဘ ၢ်တၢ ၢ်က ၢ ၢ်ပဲ ၢ်ထနံ ျဲၤဖးအဂ့ၢ ၢ်လၢ 

ပဒ  ၢ်တၢ ၢ်ဘ းလဲပ ျဲၤဒးံဘ ၢ်န ့ၢ်လ ျဲၤီၤႋ 

● နမ့ၢ ၢ်ဘ ၢ်ယ  ၢ်တၢ ၢ်ဘ ၢ်ဃးဒ း ကမ ၢၢ ၢ်တၢ ၢ်ဘ းတၢ ၢ်လဲတၢ ၢ်ဘ ၢအဂ့ၢ ၢ် ၀ံသးစ ျဲၤ ဆးဲက ၢသစဲးပ ျဲၤခၢ ၢ်စး 

တဂျဲၤ မ့တမ့ၢ ၢ် ပ ျဲၤတ၀ၢကရၢလၢန ၢ်နၢ့ ၢ်သတ့ဖ တကၢ့ ၢ်ီၤႋ ပအ ဲၢ်ဒ းလၢနဟံ ၢ်ဖ ဃ ဖ ကအ  ၢ်ဘ ၢ်ပ ျဲၤဖ ဲး 

ဒ းတၢ ၢ်လ ျဲၤဘ ၢ်ယ  ၢ်ဒ းပ ဲျဲၤဒ းတၢ ၢ်အ  ၢ်ဆ  ၢ်အ  ၢ်ခ ျ့ ဒ းပတၢ ၢ်တ  ၢ်က ဲျဲၤမျဲၤစၢျဲၤနျဲၤလၢတၢ ၢ်အျံဲၤအဂ ၢ ၢ်သ ့

န ့ၢ်လ ျဲၤီၤႋ 


