အိုငအ
် ိုဝါ

(Iowa) ၀င်ငငွေနည််းအမ်သူ၊အမ်သ

်းစွေမ််းအင်အင

က်အပံ့အစီအစဉ်

ငလ က်လ တင်သညံ့်က လအ ်း ၂၀၂၀ ခိုနစ
ှ ်၊ ဇွေနလ
် ၃၀ ရက်အ

၀င်ငငွေနည််းအမ်သူ၊အမ်သ ်းစွေမ််းအင်အင

က်အပအ
ံ့ စီအစဉ် (LIHEAP) အတွေက်ရန်ပိုငငွေအ ်း

ကွေနဂ
် ရက်လတ်ငတ ်မှ မကက ငသ်းမီကမပဌ န််း
ငအ က်တွေငင
်

က်ပံ့

တ်းို မမြှငင
ံ့် ပ်းမခင််း

်းငသ (Care Act) ငစ ငင
်ံ့ ှ က်မှုအက်ဥပငေ

်းပပီ်းငန က်ဆို်းရက်ကို ၂၀၂၀ ခိုနစ
ှ ်၊ ဇွေနလ
် ၃၀ ရက် အ

တို်းမမြှင ်ံ့

လိုကပ
် ါသည်။
အိုငအ
် ိုဝါမပည်နယ် ှအမ်င

င်စိုမ ်းသည် COVID-19 ဗိုင်း် ရပ်စ်ကိုရင်ဆိုငင
် မြေ ှင်း် ရ တွေင ်

စန်ငခေါ်မှုမ ်းစွေ နှင ံ့် ရင်ဆိုငင
် နရပါသည်။ တခ ျို့မှ အလိုပ်လက်မံ့မြေစ်မခင််း (သ)ို ံ့ အလိုပ်ခ န်မ ်းအ ်း
ငလ ံ့ခ မခင််းမ ်းနှင ံ့် ရင်ဆိုငင
် နရပါသည်။ ဤအငမခအငနမ ်းငကက င ံ့် အသို်းစရတ်/၀န်ငဆ င်ခငပ်းငငွေ
(utility bill) အ ်း ငပ်းငဆ င်ရန်အတွေက် အခက်အခမ ်းမြေစ်ငပေါ်လ ငစနင
ို ပ
် ါသည်။
ိုအငမခအငနမ ်း၌သင်ငရ က် ှငနပါက ခရို င ် ၉၉ ခိုလို်း၌ ှငသ ရပ်ရွေ အငရ်းကူညီလှုပ် ှ ်းမှု
ငအဂ င်စီရို ်းမ ်း (CCA) ၏ဆက်သွေယ်ငရ်းကွေနယ
် က်မှ တစ်ဆငအ
ို ပ
် ါသည်။
ံ့် ကူအညီမ ်း ရယူနင
မသ ်းစိုမ ်းအငနမြေင ံ့် ၎င််းတ၏ရပ်
ို ံ့
ရွေ အငရ်းကူညီလှုပ် ှ ်းမှုငအဂ င်စီ၌ စွေမ််းအင်အင
အစီအစဉ်အတွေက်ငလ က်

်းနင
ို ပ
် ါသည်။ ဤအစီအစဉ်သည် အမ်င

က်အပံ့

င်စ၏
ို ၀န်ငဆ င်ခငပ်းငငွေ

(utility bill)အ ်း ငပ်းငဆ င်နင
ို ရ
် န်ကူညီငပ်းနင
ို ပ
် ါသည်။ ရ ှနင
ို င
် သ ပမ ဏကို မသ ်းစို၀င်အနည််း
အမ ်းနှငဝ
ံ့် င်ငငွေအငပေါ်အငမခခ၍ သတ်မှတ်ငပ်း

်းပါသည်။ ၎င််းအစီအစဥ်အ ်း ငလ က်

်းမခင််း

မ ှငသ်းသူမ ်း၊ (သ)ို ံ့ ဆက်သွေယ်မှု မပတ်ငတ က်မခင််းနှငရ
် နရသူမ ်းအ ်း ဤအခ န်၌
ံ့် င်ဆိုငင
ငလ က်လ တင်ရန် နှု်းငဆ ်အပ်ပါသည်။
ရပ်ရွေ အငရ်းကူညီလှုပ် ှ ်းမှုငအဂ င်စီမ ်းတွေင ် အမခ ်း၀န်ငဆ င်မှုမ ်းမြေစ်ငသ အစ ်းအစ ၊
အ၀တ်အ

ည်မ ်းကသ
ံ့ ငသ
ို ံ့
၀န်ငဆ င်မှုမ ်းနှင ံ့် အမခ ်းအကူအညီမ ်းလည််းရ ှနင
ို ပ
် ါသည်။

သင်၏ငေသခရပ်ရွေ အငရ်းကူညီလှုပ် ှ ်းမှုငအဂ င်စီ (CCA)နှင ံ့် ပတ်သက်ငသ သတင််း
အခ က်အလက်မ ်းကို အိုငအ
် ိုဝါ (Iowa) ဌ န၏လူအခွေ
ံ့ ငအ
ံ့် ငရ်းဝက်ဘ်ဆိုက်
https://humanrights.iowa.gov/dcaa/where-apply (သို)ံ့ ၂-၁-၁ သို ဆက်
သွေယ်၍ ှ ငြေွေနင
ို ပ
် ါသည်။
ံ့

