
၂၀၂၁-၂၀၂၁စာသငန်စ်ှအတကွအ်ခမ ဲ့နငှဲ့လ်  ာဲ့လစ ျေးသငအ်တကွမ်ညသ် ို ဲ့လ  ာကထ်ာျေးန ိုငသ်နညျ်ေး။ 

 
အခမ ဲ့သ ို ဲ့မဟိုတ်လ  ာဲ့လစ ျေးလက ာငျ်ေးအစာျေးအစာမ ာျေးအတွက်သငလ်  ာက် ွှာဖြညဲ့်ရနဤ် မ်ျေးညွှနခ် က်မ ာျေးက ိုသ ိုျေးပါ။မငျ်ေးရ ဲ့သာျေးသမ ျေးလတွMPS

မှာလက ာငျ်ေးတစ်လက ာငျ်ေးထက်ပ ိုတက်ရငလ်တာငတ်စ်အ မ်ထာငမှ်ာလ  ာက် ွှာတစ်ခိုတငြ် ို ဲ့ပ   ိုတယ်။သင၏်ကလ ျေးမ ာျေးအာျေးအခမ ဲ့သ ို ဲ့မဟိုတ်

လစ ျေးလ  ာဲ့ထာျေးသာလက ာငျ်ေးအစာျေးအစာမ ာျေးက ိုအသ အမှတ်ဖပြုရနလ်  ာက် ွှာက ိုဖြညဲ့်စွက်ရမည်။လက ျေးဇ ျေးဖပြု၍ဤညွှနက်ကာျေးခ က်မ ာျေးက ို  ိုက်

နာပါ။သငဘ်ာဆက် ိုပ်ရမည်က ိုမလသခ ာ  ငအ်ခ  နမ်လရွျေး လက ျေးဇ ျေးဖပြု၍ St. John's Lutheran လက ာငျ်ေး၊ Becky Besler၊ 414-541-5881 

သ ို ဲ့မဟိုတ်becky.besler@stjohnsmilw.orgသ ို ဲ့ဆက်သယွ်ပါ။မငျ်ေးရ ဲ့ကလ ျေးက Seamless Summer Option 

မှာပါ၀ငတ် ဲ့အခမ ဲ့လန ဲ့ ညစ်ာအစာျေးအစာမ ာျေးက ို က်ခ ရရှ တ ဲ့ဒ လက ာငျ်ေးက ိုတက်မယ်ဆ ိုရငဒ် အပ  လကျေးရှငျ်ေးက ိုဖပနလ်ပျေးြ ို ဲ့မမ တညပ်ါဘ ျေး။သ ို ဲ့

လသာ်ဤအခ က်အ က်မ ာျေးသည်အဖခာျေးအစ အစဉ်မ ာျေးအတွက်  ိုအပ်သည်။ 

 

အဆင ့် ၁။ အတန့််းဖ ျော့်၊ အတန့််းသျော်းမ ျော်းနငှ ့်ဖ  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအျော်းလ  ်းအဆင ့် ၁၂ အထပိါဝင့်ပပ ်းစျောရင့််းပပြုစ ပါ။ 

 

မငျ်ေးရ ဲ့အ မ်လထာငစ်ိုမှာလမျွေးကငျ်ေးစကလ ျေးလတွ၊ ကလ ျေးလတွ၊ လက ာငျ်ေးသာျေး ဦျေး လရဘယ်လ ာက်ရှ တယ်ဆ ိုတာလဖပာဖပပါ။ 

သ တ ို ဲ့သညသ်င၏်အ မ်သ အ မ်သာျေးဖြစ်ရနသ်ငန်ငှဲ့မ်သက်ဆ ိုငပ်ါ။ 

 

ငါဘယ့်သ ူိ ဒ မှျောစျောရင့််းဖပ်းရမလ။ဲ ဤအပိ င့််း ိ ပ ည ့်ပါ သင့်၏အမိ့်သအူမိ့်သျော်းမ ျော်းအျော်းလ  ်း ိ  ဖ  ်းဇူ်းပပြု၍ ထည ့်ပါ။ 

 ၁၂ တနျ်ေးနငှဲ့လ်အာက်ကလ ျေးမ ာျေးနငှဲ့ ်မ သာျေးစို၏ ၀ငလ်ငနွငှဲ့လ်ထာက်ပ ဲ့သည။်  

 လမျွေးစာျေးအစ အစဉ်တစ်ခိုအရ၊ သင၏်အ မ်ယာမ ဲ့၊ လ ွှွှေ့လဖပာငျ်ေးလနထ ိုငသ် ၊ သ ို ဲ့မဟိုတ်ထကွ်လဖပျေးသွာျေးလသာ  ငယ်မ ာျေးအဖြစ်သတ်မတှ်ရန၊် သ ို ဲ့မဟိုတ် Head Start 

အစ အစဉ်တွငစ်ာရငျ်ေးသွငျ်ေးပါ။ 

 
 



က)ကလ ျေးတစ်ဦျေးစ ၏အမညမ် ာျေးက ို

စာရငျ်ေးဖပြုစိုပါ။ကလ ျေးတစ်ဦျေးစ ၏နာမ

ညက် ို  ိုက်ပါ။ကလ ျေးတစ်ဦျေးစ အတွက်

လ  ာက် ွှာတစ်လကကာငျ်ေးက ိုသ ိုျေးပါ။နာ

မည်မ ာျေးက ိုပ ိုနှ ပ်သညဲ့်အခါအကွက်တစ်

ခိုစ တွငစ်ာတစ်လစာငလ်ရျေးပါ။လနရာ ွ

တ်ကိုန ် ငရ်ပ်  ိုက်ပါ။လ  ာက် ွှာ

တွင ် ိုငျ်ေးမ ာျေးထက်အ မ်လထာငစ်ို၌က

လ ျေးပ ိုမ ာျေးပါကလနာက်ထပ်ကလ ျေး

မ ာျေးအတွက်  ိုအပ်လသာအခ က်အ 

က်အာျေး  ိုျေးက ိုစကက ူတစ်ရွက်နငှဲ့ပ် ျေးတွ ပါ

။ 

 

(ခ)လက ာငျ်ေးမတက်  ငက်လ ျေး

တက်သညဲ့အ်တနျ်ေးနငှဲ့အ်မတှ်အ

သာျေးက ိုထညဲ့ပ်ါ။ 

ဂ)သငဲ့မ်ာှလမျွေးစာျေးသာျေးသမ ျေးရှ ပါသ ာျေး။

စာရငျ်ေးဖပြုစိုထာျေးလသာမညသ်ညဲ့်ကလ ျေး

မ ာျေးမဆ ိုလမျွေးစာျေးကလ ျေးမ ာျေးဖြစ်  ငက်

လ ျေးမ ာျေးအမည်မ ာျေးလဘျေးရှ “လမွျေးစာျေးက

လ ျေး”အကွက်က ိုအမတှ်အသာျေးဖပြုပါ။သ

ငသ်ညလ်မျွေးစာျေးကလ ျေးမ ာျေးက ိုသာလ  ာ

က်ထာျေးပါကအဆငဲ့၁်ပပ ျေးပါကအဆငဲ့သ် ို

သွာျေးပါ။သငန်ငှဲ့အ်တ လနထ ိုငလ်သာလမျွေးစာျေး

ကလ ျေးမ ာျေးက ိုသင၏်အ မ်လထာငစ်ိုဝင်

မ ာျေးအဖြစ်သတ်မတှ်န ိုငပ်ပ ျေးသင၏်လ  ာ

က် ွှာတွငစ်ာရငျ်ေးဖပြုစိုသငဲ့သ်ည်။သငက်

လမျွေးစာျေးနငှဲ့လ်မျွေးစာျေးမဟိုတ်လသာကလ ျေး

မ ာျေးအတွက်လ  ာက်ထာျေး  ငအ်ဆငဲ့ ်၃ 

သ ို ဲ့သွာျေးပါ။ 

 

ဃ)အ မ်လဖခမ ဲ့မ ာျေး၊လ ွှွှေ့လဖပာငျ်ေးလနထ ိုငဖ်ခငျ်ေး၊ထွ

က်လဖပျေးဖခငျ်ေးသ ို ဲ့မဟိုတ်Head 

Startအစ အစဉ်တွငစ်ာရငျ်ေး၀ငထ်ာျေးလသာက

လ ျေးမ ာျေးရှ ပါသ ာျေး။ဤအပ ိုငျ်ေး၌လြာ်ဖပထာျေး

သညဲ့မ်ညသ်ညဲ့က်လ ျေးမဆ ိုဤလြာ်ဖပခ က်နငှဲ့်

က ိုက်ည ပါကကလ ျေး၏နာမည်လဘျေးရှ “အ ိုျေးမ ဲ့

အ မ်မ ဲ့၊လ ွှွှေ့လဖပာငျ်ေးလနထ ိုငသ် ၊ထွက်လဖပျေးသ သ ို ဲ့မ

ဟိုတ်ဦျေးလခါငျ်ေးစတင”်အကွက်က ိုအမတှ်အ

သာျေးဖပြုပပ ျေးလ  ာက် ွှာအဆငဲ့အ်ာျေး  ိုျေးက ိုဖြ

ညဲ့ပ်ါ။ 

အကပ်  လကျေးရှငျ်ေးက ိုဖြညဲ့စ်ွကပ်ပ ျေးရှငျ်ေးရှငျ်ေး ငျ်ေး ငျ်ေးလရျေးရနသ်င၏်အလကာငျ်ေးဆ ိုျေး ိုပ်လဆာငပ်ါ။ 

 

အဆင ့် ၂-လ ့်ရိှတငွ့်အ ဲွွဲ့ဝင့်မ ျော်းသည့် Food Share, W-2 ဖငအွ  ိြု်းခ စျော်းခွင ့်မ ျော်းသိ  မဟ တ့် FDPIR 

တငွ့်မည့်သည ့်အ ဲွွဲ့ဝင့်မဆိ ပါဝင့်ပါသလျော်း။ 

သင့်၏အမိ့်သအူမိ့်သျော်း(သင့်အပါအ၀င့်)မည့်သမူဆိ ဖအျော ့်ဖ ျော့်ပပပါအ ူအည အစ အစဉ်တစ့်ခ သိ  မဟ တ့်တစ့်ခ ထ ့်ပိ ပါ၀င့်ပါ သင့်၏ ဖလ်းမ ျော်းသည့်အခမဲ ဖ  ျော

င့််းအစျော်းအစျောမ ျော်း ိ ရထိ  ့်သည့်။ 

 The Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) သ ို ဲ့မဟိုတ် Food Share 

   ိုအပ်လနလသာမ သာျေးစိုမ ာျေးအတွက်ယာယ အက အည  (TANF) သ ို ဲ့မဟိုတ် W-2 လငအွက  ြုျေးခ စာျေးခွငဲ့မ် ာျေး 



             အ နဒ ယကက ြုတငမ်ာှယ မှုမ ာျေးအတွက်အစာျေးအစာဖြန ဲ့လ်ဝလရျေးအစ အစဉ် (FDPIR) 

 )သင့်၏အမိ့်ဖထျောင့်စ တငွ့်မည့်သမူျှအထ ့်ပါစျောရင့််းအစ အစဉ်မ ျော်းတငွ့်မ

ပါ ၀ င့်ပါ  

 အဆင ့် ၂  ိ   ွ့်လပ့်ခ န့်ပါသိ  မဟ တ့်“ 

No” ိ အမှန့်ပခစ့်ဖပ်းပပ ်းအဆင ့် ၃ သိ  သျွော်းပါ။ 

 

ခ)သင၏်အ မ်လထာငစ်ို၌မညသ် မဆ ိုအထက်ပါအက အည အစ အစဉ်မ ာျေးတွငပ်ါဝင ် င၊် 

 FoodShare,W2Cashခ စာျေးခွငဲ့မ် ာျေး(သ ို ဲ့)FDPIRအတွက်သငပ်ါ၀ငလ်သာအ မ်

လထာငစ်ို၀ငအ်ာျေး  ိုျေးပါဝငလ်သာအက အည အစ အစဉ်၏က စစန ပါတ်နငှဲ့န်ာမည်

က ိုလရျေးပါ။သငသ်ညအ်မှုတွ န ပါတ်တစ်ခိုသာလပျေးရန ် ိုသည။်သငသ်ညဤ်အစ 

အစဉ်မ ာျေးထ မတှစ်ခိုတွငပ်ါ၀င၍်သင၏်အမှုတွ န ပါတ်က ိုမသ   ငသ်င၏်အမှု

ထမ်ျေးက ိုဆက်သွယ်ပါ။Medicaidနငှဲ့ ်Badger 

Careက စစန ပါတ်မ ာျေးသညအ်ခမ ဲ့သ ို ဲ့မဟိုတ်လ  ာဲ့လစ ျေးအစာျေးအစာမ ာျေးအတွက်

အရညအ်ခ ငျ်ေးမဖပညဲ့မ် ပါ။ 

 အဆငဲ့ ်၄ သ ို ဲ့သွာျေးပါ။ 

 

အဆင ့် ၃ - အမိ့်သအူမိ့်သျော်းအျော်းလ  ်းထ အစ ရင့်ခ တင့်ပပပါ 

ကျွန်ိုပ်၏ဝငလ်ငကွ ိုမည်သ ို ဲ့အစ ရငခ် ရမညန်ညျ်ေး။ 

 လ  ာက် ွှာပ ိုစ ၏လနာက်လက ာတွင“်ကလ ျေးမ ာျေးအတွက်၀ငလ်ငအွရငျ်ေးအဖမစ်မ ာျေး”နငှဲ့“်  ကက ျေးမ ာျေးအတွက်၀ငလ်ငအွရငျ်ေးအဖမစ်မ ာျေး”လခါငျ်ေးစဉ်တပ်ထာျေးလသာဇ

ယာျေးက ိုသ ိုျေးပါ။ 

 GROSSဝငလ်ငတွွငပ်မာဏအာျေး  ိုျေးက ိုသာအစ ရငခ် ပါ။၀ငလ်ငအွာျေး  ိုျေးက ိုလဒေါ် ာဖြငဲ့အ်စ ရငခ် ပါ။ဆငဲ့မ်ထညဲ့်ပါနငှဲ့။်စိုစိုလပါငျ်ေးဝငလ်ငသွညအ်ခွနမ်တ ိုငမ် ရရှ လသာစို

စိုလပါငျ်ေး၀ငလ်ငဖွြစ်သည။်  မ ာျေးစာွသည်၀ငလ်ငကွ ိုအ မ်မယှ လသာလငပွမာဏ( စာအလစာငတ်ွင်“အသာျေးတင ်စာ”အဖြစ်လြာ်ဖပသည)်နငှဲ့စ်ိုစိုလပါငျ်ေး“စိုစိုလပါငျ်ေး”

ပမာဏမဟိုတ်ပါ။ဤအပ  လကျေးရှငျ်ေးတွငသ်ငတ်ငဖ်ပလသာ ၀ ငလ်ငမွ ာျေးသညအ်ခွန၊် အာမခ ပရ မ ယ မ ာျေး (သ ို ဲ့) 

သင၏် စာမှအဖခာျေးမညသ်ညဲ့်ပမာဏအတွက်မဆ ိုလ  ာဲ့ခ ခ ရသညက် ိုလသခ ာပါလစ။ 

 အစ ရငခ် ရန၀်ငလ်ငမွရှ လသာမည်သညဲ့န်ယ်ပယ်၌မဆ ို“၀”ဟိုလရျေးပါ။အ ွတ်သ ို ဲ့မဟိုတ်ကွက် ပ်ခ နထ်ာျေးလသာမညသ်ညဲ့်၀ငလ်ငနွယ်ပယ်က ိုမဆ ိုသိုညအဖြစ်ထညဲ့်

သွငျ်ေးတွက်ခ က်  မဲ့်မည။်မငျ်ေး'၀'ဟိုလရျေး  ငသ် ို ဲ့မဟိုတ်မညသ်ညဲ့်အကွက်က ိုမဆ ိုခ နထ်ာျေးပါကအစ ရငခ် ရန၀်ငလ်ငမွရှ လကကာငျ်ေးသငက်တ ဖပြုသည။်လဒသခ အရာရှ 

မ ာျေးကသင၏်အ မ်လထာငစ်ိုဝငလ်ငကွ ိုမာှျေးယွငျ်ေးစွာအစ ရငခ် ခ ဲ့သည်ဟိုသ သယရှ   ငသ်င၏်လ  ာက် ွှာက ိုစ ိုစမ်ျေးစစ်လဆျေး  မဲ့်မည။် 

 အကွက်တစ်ခိုစ ၏ညာဘက်ရှ လသတတ ာမ ာျေးက ို အသ ိုျေးဖပြု၍ ၀ ငလ်ငအွမ  ြုျေးအစာျေးတစ်ခိုစ က ိုမကကာခဏ က်ခ ရရှ လကကာငျ်ေးမတှ်သာျေးပါ။ 

 

၃။A  ဖလ်းမ ျော်းရရိှဖသျောဝင့်ဖငအွစ ရင့်ခ စျော 



 )  ဖလ်းမ ျော်းရရိှဖသျောသိ  မဟ တ့်ရရိှဖသျော ၀ င့်ဖငအွျော်းလ  ်း ိ အစ ရင့်ခ ပါ။ အဆင ့် (၁) တငွ့်ပါဖသျောသင့်၏အမိ့်ဖထျောင့်စ ရိှ ဖလ်းမ ျော်းအျော်းလ  ်းအတ ွ့်စ စ ဖပါင့််း ၀ 

င့်ဖင ွိ အစ ရင့်ခ ပါ။ သင့်အပချော်းသတူိ  ၏အမိ့်ဖထျောင့်စ နငှ ့်အတသူင့်ဖလျှျော ့်ထျော်းလျှင့်ဖမွ်းစျော်း ဖလ်းမ ျော်း၏ ိ ယ့်ပိ င့်ဝင့်ဖင ွိ သျောတ ွ့်ပါ။ 

3.B. လကူ  ်းမ ျော်းမှရရိှဖသျောဝင့်ဖငအွစ ရင့်ခ စျော 

အမိ့်ဖထျောင့်စ လကူ  ်းမ ျော်း၏အမည့်မ ျော်း ိ စျောရင့််းပပြုစ ပါ။ 

 “အ မ်လထာငစ်ို၀င ် ကက ျေးမ ာျေး၏အမည(်ပထမနငှဲ့လ်နာက်ဆ ိုျေး)”အမတှ်အသာျေးမ ာျေးပါလသတတ ာမ ာျေးတွငအ် မ်လထာငစ်ိုတစ်ခိုစ ၏နာမညက် ို  ိုက်နှ ပ်ပါ။ဤအပ ိုငျ်ေးက ိုဖြ

ညဲ့စ်ကွ်ပါ၊သငန်ငှဲ့မ်သက်ဆ ိုငလ်သာ် ညျ်ေး၎ငျ်ေးတ ို ဲ့နငှဲ့မ်သက်ဆ ိုင ် ငပ်င၎်ငျ်ေးတ ို ဲ့နငှဲ့မ်သက်ဆ ိုငလ်သာသင၏်အ မ်လထာငစ်ိုရှ   ကက ျေးအြွ ွှေ့ဝငအ်ာျေး  ိုျေးက ိုထညဲ့်ပါ။ 

 မပါဝငပ်ါ။ 

 သငန်ငှဲ့အ်တ လနထ ိုငလ်သာသ မ ာျေးသညသ်ငဲ့အ် မ်၏ ၀ ငလ်ငကွ ိုမလထာက်ခ ဘ သင၏်အ မ်လထာငစ်ိုအတွက် ၀ ငလ်ငကွ ိုမပ ဲ့ပ ိုျေးပါ။ 

 လမျွေးကငျ်ေးစကလ ျေးမ ာျေး၊ ကလ ျေးမ ာျေးနငှဲ့လ်က ာငျ်ေးသာျေးမ ာျေးသည်အဆငဲ့ ်၁ တွငစ်ာရငျ်ေးလပျေးထာျေးပပ ျေးဖြစ်သည။် 

 

ဂ)အလ ပ့်မှ၀င့်ဖင ွိ အစ ရင့်ခ ပါ။ 

လ  ာက် ွှာတွင“်အ ိုပ်မ၀ှငလ်ငမွ ာျေး”

၌အ ိုပ်မှ၀ငလ်ငစွိုစိုလပါငျ်ေး(အခွနမ်ပါ)

က ိုအစ ရငခ် ပါ။၎ငျ်ေးသညအ်မ ာျေးအာျေးဖြငဲ့်

အ ိုပ်မ ာျေးတွငအ် ိုပ် ိုပ်ဖခငျ်ေးမရှရှ 

လသာလငမွ ာျေးဖြစ်သည။်သငသ်ညက် ိုယ်

ပ ိုင ်ိုပ်ငနျ်ေးတစ်ခိုသ ို ဲ့မဟိုတ် ယ်ယာပ ို

ငရ်ှငဖ်ြစ်  ငသ်င၏်အသာျေးတငဝ်ငလ်ငွ

က ိုအစ ရငခ်   မဲ့်မည။် 

ငါ ိ ယ့်ပိ င့်လ ပ့်ငန့််းလ ပ့်ရင့်ဘျောပ စ့်မလဲ

။ထ ိုအ ိုပ်မ၀ှငလ်ငကွ ိုအသာျေးတငပ်မာ

ဏအဖြစ်တငဖ်ပပါ။၎ငျ်ေးက ိုသင၏် ိုပ်င

နျ်ေးစိုစိုလပါငျ်ေး ည်ပတ်မှုကိုနက် စရ တ်

ဃ) ဖပညသ် ဲ့အက အည ၊ကလ ျေးလထာက်ပ ဲ့မှု၊ 

စာျေးစရ တ်/SSI/VA အက  ြုျေးခ စာျေးခွငဲ့မ် ာျေးမ ှ၀ 

ငလ်ငကွ ိုအစ ရငခ် ပါ။ လ  ာက် ွှာတွင“် 

  ထိုအက အည /ကလ ျေးလထာက်ပ ဲ့လရျေး/စာျေးစရ တ်”

၌၀ငလ်သာ၀ငလ်ငအွာျေး  ိုျေးက ိုအစ ရငခ် ပါ။စာရငျ်ေးဇ

ယာျေးတွငမ်ပါ၀ငလ်သာ  ထိုအက အည မ ာျေး၏မညသ်

ညဲ့အ်က အည အလထာက်အပ ဲ့၏လငလွကကျေးတနြ် ိုျေးက ိုမှ

မတငဖ်ပပါနငှဲ့။်ကလ ျေးလထာက်ပ ဲ့လကကျေး(သ ို ဲ့)စာျေးစရ တ်

မ၀ှငလ်ငရွရှ   ငတ်ရာျေး  ို ျေးမအှမ န ဲ့လ်ပျေးလငမွ ာျေးက ိုသာ

တငဖ်ပပါ။အ ွတ်သလဘာလသာ် ညျ်ေးပ ိုမနှလ်ငလွပျေး

လခ မှုက ိုလနာက်အပ ိုငျ်ေး၌“ အဖခာျေး” ၀ 

ငလ်ငအွဖြစ်အစ ရငခ် သငဲ့သ်ည။် 

 

င) ပငစ်င၊် အပင မ်ျေးစာျေး/အဖခာျေး ၀ ငလ်ငအွာျေး  ိုျေးမ ှ၀ 

ငလ်ငကွ ိုအစ ရငခ် ပါ။ လ  ာက် ွှာတွင“် ပငစ်ငစ်ာျေးမ ာျေး၊ 

အပင မ်ျေးစာျေး/  မှုြ   ိုလရျေး/အဖခာျေး ၀ ငလ်ငအွာျေး  ိုျေး” 

တွငလ်  ာက်ထာျေးလသာ ၀ ငလ်ငအွာျေး  ိုျေးက ိုအစ ရငခ် ပါ။ 

 



က ို၎ငျ်ေး၏စိုစိုလပါငျ်ေး က်ခ လင ွ(သ ို ဲ့) ၀ 

ငလ်ငမွနှိုတ်ဖခငျ်ေးဖြငဲ့တ်ွက်ခ က်သည။် 

စ)၀င့်ဖငအွတ ့်အ  ။ရာသ အ  ိုက်

 ိုပ်သာျေးမ ာျေးနငှဲ့၀်ငလ်ငအွလဖပာငျ်ေးအ  

ရှ ၍အခ  ြုွှေ့ မ ာျေးတွငအ်ဖခာျေးသ မ ာျေးထက်

မ ာျေးလသာအာျေးဖြငဲ့လ်ငပွ ိုရတတ်သည။် 

ဤအလဖခအလနမ ာျေးတွငန်စ်ှစဉ် ၀ 

ငလ်ငနွှုနျ်ေးက ိုခန ဲ့မ်ှနျ်ေးပပ ျေးအစ ရငခ် စာတငပ်ါ

။၎ငျ်ေးတွငန်စ်ှစဉ်အ ိုပ်ခန ဲ့စ်ာခ ြုပ်မ ာျေးပါ

၀ငလ်သာအ ိုပ်သမာျေးမ ာျေးပါ၀ငလ်သာ်

 ညျ်ေးအခ  နတ် ိုတစ်ခိုအတွငျ်ေး စာလပျေး

ရနလ်ရွျေးခ ယ်န ိုငသ်ည။်ဥပမာလက ာငျ်ေး 

၀နထ်မ်ျေးလတွလပါ ဲ့။ 

 

ဆ)စ စ ဖပါင့််းအမိ့်ဖထျောင့်စ အရွယ့်အစျော်းတင့်ပပပါ။“

အ မ်လထာငစ်ိုစိုစိုလပါငျ်ေး(ကလ ျေးမ ာျေးနငှဲ့ ် ကက ျေးမ ာျေး)”

၌ဤအ မ်လထာငစ်ိုဝငစ်ိုစိုလပါငျ်ေးအလရအတွက်က ိုထ

ညဲ့ပ်ါ။ဤန ပါတ်သည်အဆငဲ့န်ငှဲ့အ်ဆငဲ့၃်တွငလ်ြာ်ဖပ

ထာျေးသညဲ့အ် မ်လထာငစ်ို ၀ 

ငအ်လရအတွက်နငှဲ့ည် ရမည။် 

လ  ာက် ွှာတွငသ်ငစ်ာရငျ်ေးမ၀ငလ်သာသင၏်အ မ်

လထာငစ်ို၀ငမ် ာျေးရှ   ငဖ်ပနသ်ွာျေးပပ ျေးသ တ ို ဲ့က ိုထညဲ့်ပါ။

သင၏်အ မ်လထာငစ်ိုအရွယ်အစာျေးသညအ်ခမ ဲ့နငှဲ့်

လ  ာဲ့လစ ျေးအစာျေးအစာမ ာျေးအတွက်သင၏်အရညအ်

ခ ငျ်ေးဖပညဲ့်မ မှုက ိုထ ခ ိုက်လစလသာလကကာငဲ့အ် မ်လထာငစ်ို

ဝငမ် ာျေးအာျေး  ိုျေးက ိုစာရငျ်ေးဖပြုစိုရနအ် ွနအ်လရျေးကက ျေး

သည။် 

ဇ)သင့်၏လမူှု ူလ  ဖရ်းန ပါတ့်(SSN)၏ဖနျော ့်ဆ  ်းဂဏန့််းဖလ်းလ  ်း

ဖပ်းပါ။ အရွယ်လရာက်အ မ်လထာငစ်ို ၀ ငတ်စ် ဦျေး 

သည၎်ငျ်ေးတ ို ဲ့၏SSN၏လနာက်ဆ ိုျေးဂဏနျ်ေးလ ျေး  ိုျေးက ိုလပျေးထာျေးလသာလန

ရာ၌ထညဲ့လ်ပျေးရမည။်သငဲ့တ်ွငS်SNမရှ   ငပ်ငအ်က  ြုျေးခ စာျေးခွငဲ့မ် ာျေး

လ  ာက်ထာျေးရနအ်ရညအ်ခ ငျ်ေးဖပညဲ့်မ သည။် 

အရွယ်လရာက်အ မ်လထာငစ်ို ၀ ငမ် ာျေးတွင ်SSN 

မရှ   ငဤ်လနရာက ိုကွက် ပ်ခ နပ်ပ ျေး“SSNမရှ   ငအ်မတှ်ဖခစ်ပါ” 

ဟ လသာညာဘက်အကွက်က ိုမှတ်သာျေးပါ။ 

အဆင ့် 4: ဆ ့်သယွ့်ရန့်သတင့််းအခ  ့်အလ ့်နငှ ့်အရွယ့်ဖရျော ့်လ ့်မှတ့်ထိ ်း 

အမိ့်ဖထျောင့်စ ဝင့်လကူ  ်းတစ့်ဦ်းသည့်ဖလျှျော ့်လ ျော ိ လ ့်မှတ့်ထိ ်းရမည့်။ဖလျှျော ့်လ ျော ိ လ ့်မှတ့်ထိ ်းပခင့််းအျော်းပ င ့်အမိ့်ဖထျောင့်စ ဝင့်သည့်အခ  ့်အလ ့်အျော်းလ  ်း ိ အမှ

န့်အတိ င့််းပပ ်းပပည ့်စ  စွျောအစ ရင့်ခ ခဲ သည့်ဟ  တဖိပ်းပါသည့်။ ဤအပိ င့််း ိ မပပ ်းမ ၊ 

သင့်ဖလျှျော ့်လ ျော၏ဖနျော ့် ွယ့်တငွ့် ိ ယ့်ဖရ်း ိ ယ့်တျောနငှ ့်နိ င့်င သျော်းအခွင ့်အဖရ်းဆိ င့်ရျောအခ  ့်မ ျော်း ိ ဖသခ ျော တ့်ပါ။ 

. )သင့်၏ဆ ့်သယွ့်ရန့်အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း

ဖပ်းပါ။ဤအခ က်အ က်မ ာျေးရရှ န ိုငပ်ါကသင်

၏ က်ရှ   ပ်စာက ိုလရျေးပါ။မငျ်ေးမာှလနစရာ  ပ်စာ

မရှ ရငဒ်ါကမငျ်ေးရ ဲ့ကလ ျေးလတွက ိုလက ာငျ်ေး ခအ

ခမ ဲ့ဒါမှမဟိုတ်လ  ာဲ့လစ ျေးမရလစပါဘ ျေး။ြိုနျ်ေးန ပါတ်

သင့်၏နျောမည့် ိ ပ  နှပိ့်ပါ 

(သိ  ) 

လ ့်မှတ့်ထိ ်းပါ။လ  ာ

က် ွှာဖြညဲ့လ်သာအရွယ်

လရာက်သ သည၎်ငျ်ေးတ ို ဲ့၏

ဂ)ပပ ်းစ ်းဖသျောပ  စ  ိ ပပန့်

ဖပ်းရန့်: St. John’s 

Lutheran School, 4001 
S. 68th Street, 
Milwaukee, WI 53220 

သိ  ပပန့်သျွော်းပါ။ 

ဃ) ဖလ်းမ ျော်း၏လမူ ိြု်းဖရ်းနငှ ့်လမူ ိြု်းဖရ်းလ ခဏျော

မ ျော်း ိ ဖရွ်းခ ယ့်ပါ။ 

လ  ာက် ွှာ၏လနာက်ဘက်တွငသ်င၏်ကလ ျေးမ ာျေး၏  

မ  ြုျေးနငှဲ့ ် မ  ြုျေးအလကကာငျ်ေးသတငျ်ေးအခ က်အ က်မ လဝရန်

ကျွန်ိုပ်တ ို ဲ့လတာငျ်ေးဆ ိုသည။်ဤအကွက်သညစ် တ်ကက ြုက်



တစ်ခို၊အ ျေးလမျေး ်  ပ်စာ(သ ို ဲ့)နစ်ှခို  ိုျေးက ိုလဝမ ဖခ

ငျ်ေးသညလ်ရွျေးခ ယ်န ိုငသ်ည၊်ဒါလပမယဲ့်ငါတ ို ဲ့ကမငျ်ေး

က ိုဆက်သွယ်ြ ို ဲ့  ိုရငင်ါတ ို ဲ့ဖမနဖ်မနဆ်က်သွယ်န ိုင်

ပါတယ်။ 

 

နာမညက် ို က်မတှ်လသ

တတ ာတွငပ် ိုနှ ပ်(သ ို ဲ့) က်မှ

တ်ထ ိုျေးရမည။် 

 

 လရွျေးခ ယ်န ိုငပ်ပ ျေးအခမ ဲ့သ ို ဲ့မဟိုတ်လစ ျေးလ  ာဲ့လက ာငျ်ေးက

လ ျေးမ ာျေးအတွက်အရညအ်ခ ငျ်ေးဖပညဲ့်မ မှုအလပေါ်မထ ခ ိုက်ပါ

။ 

 

 


