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IOWA DEPARTMENT OF HUMAN RIGHTS (အ ိုငအ် ိုဝါပြညန်ယ ်လ ူ့အခွင်ူ့အရ ေး ဌာန) 

DIVISION OF COMMUNITY ACTION AGENCIES ( ြ် ွာရေသရ ေး ာ ရအဂျငစ်မီျာေး ဌာန) 

ဝငရ်ငနွညေ်း မ သာေးစိုမျာေးအတကွ ်စမ်ွေးအင ်ရ ာကြ် ူ့ရ ေး အစအီစဉ် 

အသနာေးခ ပခငေ်းနငှ်ူ့ ကကာေးနာပခငေ်းဆ ိုင ်ာ လိုြ်  ိုေးလိုြ်နညေ်း 

 

လ  ျှောက်ထျှောျုံးသူသည် လ  ျှောက်ထျှောျုံးမှု ပယ်ခ ခ ရ  ငဖ်ြစ်လစ၊ သတ်မှတ်ခ က်ဖပည် မီမှု၊ လထျှောက်ပ  မှု ပမျှောဏမ ျှောျုံး သ ု  မဟုတ် 

ဝနလ် ျှောငမ်ှုမ ျှောျုံးက ု   ျုုံးဖြတ်လပျုံးရန ်မှျှောျုံးယ ငျ်ုံးလသျှော အခ က်အ က်မ ျှောျုံး သ ု  မဟုတ် မသင် လ  ျ်ှောလသျှော  ုပ်ထ ျုုံး ုပ်နည်ျုံးမ ျှောျုံးက ု 

အသ ျုုံးဖပ ခွဲ   ငဖ်ြစ်လစ အသနျှောျုံးခ စျှော တငသ် ငျ်ုံးန ငုသ်ည်။ လ  ျှောက်ထျှောျုံးသူသည် အတည်ဖပ စျှော သ ု  မဟုတ် ပယ်ခ စျှော 

 က်ခ ရရှ သည်  ရက်စ ွဲမှ ဖပကခဒ နရ်က် 30 အတ ငျ်ုံး အသနျှောျုံးခ ရန ် လတျှောငျ်ုံး  ခု က်က ု စျှောဖြင် ဖြစ်လစ၊  ူက ုယ်တ ုငဖ်ြစ်လစ 

မူ လ  ျှောက်  ျှောတငသ် ငျ်ုံးခွဲ ရျှော လဒသတ ငျ်ုံး အုပ်ခ  ပ်လရျုံး လအဂ ငစီ် (LAA) သ ု   လပျုံးပ ု  ဖခငျ်ုံးဖြင်  ထ  ု ျုုံးဖြတ်ခ က်က ု 

အသနျှောျုံးခ န ငုသ်ည်။  

ပပီျုံးဖပည် စ ုလသျှော လ  ျှောက်  ျှောက ု  က်ခ ရရှ ပပီျုံးလနျှောက် ဖပကခဒ နရ်က် 30 အတ ငျ်ုံး LAA က လ  ျှောက်ထျှောျုံးမှုက ု 

အတည်ဖပ ဖခငျ်ုံးမရှ သ  ု ပယ်ခ ဖခငျ်ုံး ည်ျုံး မရှ ပါက လ  ျှောက်ထျှောျုံးသူသည် ထ သု ု   ုပ်လ ျှောငရ်န ် ပ က်က က်ဖခငျ်ုံးက ု 

ပယ်ခ ဖခငျ်ုံးအဖြစ် မှတ်ယူန ငုသ်ည်။ ထ ု  လနျှောက် လ  ျှောက်ထျှောျုံးသူက လနျှောက်ထပ်ဖပကခဒ နရ်က် 30 အတ ငျ်ုံး အသနျှောျုံးခ န ငုပ်ါသည်။  

အသနျှောျုံးခ ရန ် လ  ျှောက်ထျှောျုံးသူ (လတျှောငျ်ုံး  ုသူ) သည် ၎ငျ်ုံးတ ု   လ  ျှောက်ထျှောျုံးခွဲ သည်  LAA ထ  အသနျှောျုံးခ စျှောတစ်လစျှောင ်

တငသ် ငျ်ုံးရမည်။ အသနျှောျုံးခ စျှောတ င ်လ  ျှောက်ထျှောျုံးသူက  ုပ်လ ျှောငလ်စ  ုသည်  အရျှောနငှ်    ုျုံးဖြတ်ခ က်အလပေါ် သက်လရျှောက်မှု 

ရှ န ငုသ်ည်  အဖချှောျုံးအခ က်အ က်မ ျှောျုံးက ု ထည် သ ငျ်ုံးရမည်။ စျှောမြတ်န ငုလ်သျှော သ ု  မဟုတ် စျှောမလရျုံးန ငုလ်သျှော 

လတျှောငျ်ုံး  သူုမ ျှောျုံးအတ က် အသနျှောျုံးခ မှုမ ျှောျုံး၊ ကကျှောျုံးနျှောမှုမ ျှောျုံးနငှ်  ၎ငျ်ုံးတ ု  ၏  က်စပ်လသျှော  ုပ်ထ ျုုံး ုပ်နည်ျုံးမ ျှောျုံးက ု ၎ငျ်ုံးတ ု   

ြတ်န ငုလ်အျှောင၊် လရျုံးန ငုလ်အျှောင ်သ ု  မဟုတ် နျှောျုံး ည်န ငုလ်အျှောင ်LAA က ကူညီလပျုံးရမည်။ 

LAA သည် လတျှောငျ်ုံး  သူု၏ လတျှောငျ်ုံး  ခု က်က ု လဖြရှငျ်ုံးလ ျှောငရ် က်လပျုံးမည်ဖြစ်ပပီျုံး အသနျှောျုံးခ စျှော တငသ် ငျ်ုံးခွဲ သည်  ရက် 

(စျှောဖြင် လပျုံးပ ု  ခွဲ ပါက စျှောတ ုက်တ   ပ်ပါ ရက်စ ွဲ) မှ ဖပကခဒ နရ်က် ခုနစ်ှရက်အတ ငျ်ုံး ရ ဒက် ု လတျှောငျ်ုံး  သူုထ  စျှောဖြင် လရျုံးသျှောျုံး 

အလကကျှောငျ်ုံးကကျှောျုံးပါမည်။ 

ခ မှတ်  ုက်သည်    ျုုံးဖြတ်ခ က်က  ု လတျှောငျ်ုံး  သူုက သလ ျှောမတူ  င ်   ျုုံးဖြတ်ခ က်က ု အသ လပျုံးသည် လန   

(စျှောဖြင် လပျုံးပ ု  ခွဲ ပါက စျှောတ ုက်တ   ပ်ပါ ရက်စ ွဲ) မှ ဖပကခဒ နရ်က် 14 ရက်အတ ငျ်ုံး LAA ထ  စျှောလရျုံးသျှောျုံး၍ Division of 

Community Action Agencies (DCAA) (ရပ်ရ ျှောလဒသလရျုံးရျှော လအဂ ငစီ်မ ျှောျုံး ဌျှောန) မှ ဖပည်နယ်အ င်  ကကျှောျုံးနျှောမှု 

ဖပ  ုပ်လပျုံးရန ်လတျှောငျ်ုံး  နု ငုသ်ည်။ လတျှောငျ်ုံး  ုသူသည် လအဂ ငစီ်၏   ျုုံးဖြတ်ခ က်က  ုအသနျှောျုံးခ ရသည်  အလကကျှောငျ်ုံးရငျ်ုံးအျှောျုံး 

စျှောဖြင် လရျုံးသျှောျုံး၍ ရှငျ်ုံးဖပရမည်ဖြစ်ပပီျုံး   ျုုံးဖြတ်ခ က်အလပေါ် သက်လရျှောက်မှုရှ န ငုသ်ည်  အခ က်အ က်မှနသ်မ က ု 

ထည် သ ငျ်ုံးရမည်။ 

LAA သည် ကကျှောျုံးနျှောမှု ဖပ  ုပ်လပျုံးရန ် လတျှောငျ်ုံး  ခု က်နငှ်  ပတ်သက်သည်  အခ က်အ က်အျှောျုံး  ုျုံးက ု DCAA ထ  

  ွဲလဖပျှောငျ်ုံးလပျုံးမည်ဖြစ်ပပီျုံး အသနျှောျုံးခ စျှောနငှ်  ကကျှောျုံးနျှောမှုဖပ  ုပ်လပျုံးရန ်လတျှောငျ်ုံး  ခု က်က ု  က်ခ ရရှ သည် လန  မှ ဖပကခဒ နရ်က် 14 



စတငအ်က   ျုံး ဝငသ်ည  ်ရက်စ ွဲ 10/01/18 

ရက်အတ ငျ်ုံး ကကျှောျုံးနျှောမှု ဖပ  ုပ်မည် ရက် သတ်မှတ်လပျုံးပါမည်။ လတျှောငျ်ုံး  သူုသည် ဌျှောနထ မှ ဖပည်နယ်က စီစဉ်လပျုံးသည်  

ကကျှောျုံးနျှောမှု  ငုရ်ျှော အလကကျှောငျ်ုံးကကျှောျုံးစျှောက ု  က်ခ ရရှ ပါမည်။ အလကကျှောငျ်ုံးကကျှောျုံးစျှောတ င ် ကကျှောျုံးနျှောမှု ဖပ  ုပ်မည် ရက်စ ွဲ၊ အခ  နန်ငှ်  

လနရျှောတ ု   ပါဝငပ်ါမည်။ ဖပည်နယ်အ င်  ကကျှောျုံးနျှောမှုမ ျှောျုံးက ု နစ်ှဦျုံးနစ်ှြက် အ ငလ်ဖပလသျှော အခ  နတ် င ် ြုနျ်ုံးဖြင် ဖြစ်လစ 

 ူက ုယ်တ ုငဖ်ြစ်လစ ဖပ  ုပ်လပျုံးန ငုပ်ါသည်။ ကကျှောျုံးနျှောမှုအတ ငျ်ုံး အခ က်အ က်အျှောျုံး  ုျုံးက ု ဖပန ်ည်သ ျုုံးသပ်၍ ဖပကခဒ နရ်က် 7 

ရက်အတ ငျ်ုံး ဌျှောနမှ   ျုုံးဖြတ်ခ က်က  ုထတ်ုဖပနပ်ါမည်။  

လတျှောငျ်ုံး  သူုသည် DCAA ၏   ျုုံးဖြတ်ခ က်က ု Iowa Department of Inspection and Appeals (DIA) (အ ုငအ် ုဝါဖပည်နယ် 

စ ုစမ်ျုံးစစ်လ ျုံးလရျုံးနငှ်  အသနျှောျုံးခ မှုမ ျှောျုံး  ငုရ်ျှော ဌျှောန) သ ု   အသနျှောျုံးခ န ငုပ်ါသည်။ လတျှောငျ်ုံး  သူုသည် ဌျှောန၏   ျုုံးဖြတ်ခ က်က ု 

 က်ခ ရရှ သည် လန   (စျှောဖြင် လပျုံးပ ု  ခွဲ ပါက စျှောတ ုက်တ   ပ်ပါ ရက်စ ွဲ) မှ ဖပကခဒ နရ်က် 7 ရက်အတ ငျ်ုံး DCAA ထ  အသနျှောျုံးခ စျှော 

တငသ် ငျ်ုံးရမည်။ ဌျှောနသည် 481 – အ ုငအ် ုဝါဖပည်နယ် အုပ်ခ  ပ်လရျုံး ဥပလဒ အခနျ်ုံး 10 တ င ်လြျ်ှောဖပထျှောျုံးသည်  အသနျှောျုံးခ မှု 

 ုပ်ထ ျုုံး ုပ်နည်ျုံးမ ျှောျုံးက ု   ုက်နျှောပါမည်။  

 


