
ေ ဒသဆိုင္ရာေ ေဆိုငဒ္ငညာေ ရ ေငဒ္ငည္ရ်ား 
ေသရုင်ား္ရဒာသီု ငာေ ်ီားေေ်ီားႏြးရီာေ ေဆို င ဆို င ဆာိည သ ီေင ညာ်ားခ  ေ ူ္ာလဆ ိပငပါဒလရ်ား? 

ဤ 2018-2019 ခိ ွႏြးင သီ ေင ဝုငေုညီလလိေလရ ေငေဒရ ညဆဒရ်ားႏြးညိ္ရ်ား ရ်ား (LIHEAP)   ီြဲာည ညွ ဒူသဆာိည္ြဲာညဒသငညသွငေရ်ားသြဲည ႏြးလ ိွ င်ား ြဲာည ေဆ ိေင္ာသြဲည  ဆညငပဆို ငဒူည္ရ်ား ွုငည 
 ဆညင္ရ်ား္ င်ားေ ေဆို ငဒူည္ရ်ား ေဆိာေသရုင်ား္ရဒာ ညာ်ားခ ေူ္ ာညွိေပ်ားလွ္ ေင္႐ွွဆပါဒ္င္။  ေူ္ ာ္ရသီု င ညဆဒရ်ားႏြးလိဥူာ်ားေ္ရ၊ ဝုငေုီရ၊  ဆညင်ားသီု င  ဒလိ်ား ပ ဒ္ငညေလရုငႏြးရည္ရ်ား ွုငည ည္င ေြဲညဒဆိာညေဒရ 
 ဆညငသီု ငေ ေဆို ငဒ ္င်ား ႏြးဒ္ငည ခ္ ေငည္ရ်ား ေဆို ေ္ငည၍   ေ ူ္ာေပ်ားဒီရ်ားည္င  ႏြးငဒ္င္။ 

  ေူ ္ာ္္႐ွွဆ ဆိာည ဘယငလဆိေလွ္ရ ေငေရ်ား္ည္ငညဒဆေဒရဒူည္ရ်ားာေ ေ္်ားကူ်ား ပ ၍ ဤ website (humanrights.iowa.gov/dcaa/where-apply) သီုင 
သ ေငဒယီငေည်ား ည င်ား ဆိုငပါဒ္င္။ာေ ရ ေငေ ရင ပပါလဆပငႏြးရသီု ငလ္င်ား ႏြးရေ္်ားသ ေငဒီယင ဆိုငပါဒ္င္။ 

LIHEAP 
Iowa Department of Human Right 
Capital complex 
Des Moines, IA 50319 

ႏြးသုငေလွ္ရ ေငေရ်ားဒုငညဒ္ငည ခ္ဆ ငည္ရ်ား္။ 
•  ဒ ေင ၆၀  ႏွြးင ေ ေင ွု ငည ညဒ ငညႏြးညီင်ားဒူည္ရ်ား သီ ေင  

(Oct 1, 201999 to April 30, 2020) သီုင ႏြးသုငေလွ္ရ ေငေရ်ား ဆိုငပါဒ္င္။ 
•   ခရ်ားေဒရ ဒရည ငညဆဒရ်ားႏြးညိ္ရ်ား သီ ေငာေလွ္ရ ေငေရ်ား္ည င္ည  ခ္ဆ င ေေသရည

 November 1, 2019  ေေ  April 30, 2020 

 ေဆေလွ္ရ ေငေရ်ား ဆိုငပါဒ္င္။ ယူေသရ ငုလရ္ည င္ညႏြးရ္ီ႐ွ ေငႏြးရသညင်ားည္ရ်ား္။ 
•

လီ ငခြဲညဒ္ငည္ ေငေပါုင်ား ၃၀ ည ွ(paystub)  ေဆိယငည လိပင္႐ွလိညွ္္႐ွွ ဆဒ္ညင check ညဒ ငညႏြးီညင်ားဒူည္ရ်ား ွုငည ဒ ေငႀ ော်ား္႐ွီယင ဆိည္ရ်ား သီ ေင social 
္႐ွလိ်ားညွ္္႐ွွ ဆလရဒ္ငညေေရ ေငခလႏြးရည္ရ်ား (ဒဆိာည) 2018 ခိ ွႏြးငညွ္္႐ွွ ဆလရဒ္ညင  ႏြးဆိ်ား္ ခီ ငသီ ေငဒ္ငညႏြးရ္႐ွီ ေငည္ရ်ား (tax return form)္။

• ညဆဒရ်ားႏြးိ ရ်ားလလိ်ား သ ီေင social  ေ ငည္ရ်ား္။
• ညာ်ားခႏြးရ္႐ွ ီေငည္ရ်ား္။
•   ေယင၍ ညာ်ား ပူ သ ီေင ပဆ ိေငသလဒာ်ားဒ ငာညခီြဲေပ်ား္လွ္ုငာေပ်ား္ဒ္ငညႏြးရ္႐ွ ီေင ေေရ ေင ေရ်ားည္ရ်ား ယေူသရုငလရ္ င္။ 

 လိပငလိပငဒူည္ရ်ား သီ ေင္။ 
ညဆညဆ္ြဲာည လိပငည ွဝုငေုီ ေဆိေ ရင ပဒ္ညင check (paystub) ဒဆိာညညမိသင 2018 ခိ ွႏြးငည ွ ခီ င သီ ေငဒ္ငညႏြးရ္႐ွီ ေငည္ရ်ား 
ယူေသရုငလရ္ င္။ လပိငညညွမသိငေဒရ   ခရ်ားဝုငေုီ္ ္႐ွွဆဒညူ္ရ်ား 
ဤဝုငေု ီေေသရည ပုငႏြးုငႏြးရ်ားဒ ေငႀ ော်ား္႐ွယီင ဆိည္ရ်ားရ၊ ညဒ င်ားညႏြးညီင်ားေေရ ေငပညလေု ေ်ားညွ ္္႐ွွဆေဒရေုီည္ရ်ားရ၊  ဆညငလခ  ေူေုီည္ရ်ားရ၊ ႏြးႏြးငဒရ်ားေမရုင်ားည္ရ်ား္္႐ွွဆေဒရာေေရ ေငပလညေု ေ်ားည္ရ်ား ွုငည 
 လိပငလ ေငညြဲညေေရ ေငပလညေု ေရ်ားည္ရ်ား္္႐ွွဆေဒရ ဒ ေငေဒႏြးရ္႐ွ ီေငႏြးရသညင်ားည္ရ်ား ယူေသရုငလရ္ င္။ 

 ေဆယိငပဆို ငလပိငု  င်ား္႐ွွဆဒညူ္ရ်ား (ဒဆာိည) လယငဒညရ်ားည္ရ်ား္။ 
လ ီငခြဲညေဒရ ွႏြးငညွ  ခီ ငေုသီ ီေငဒ္ငည (tax return form) ႏြးရ္႐ွီ ေငႏြးရသညင်ားည္ရ်ားယူေသရုငလရ္ င္။

 ဆညငလခ  ေေူု ီ(FIP) ္္႐ွွဆဒညူ္ရ်ား္။ 
 ေဆယိငေေရ ေငပလညေု ေ်ား္္႐ွွဆေဒရ D.H.S ႐ံုး   မွ   ေထာံ္   စ  ်ာွ ယ ူေထ  င္ထ 
  ေယင၍  ေေလ်ားေေရ ေငပလညေု ေ်ား္္႐ွွဆလွ္ုင ဒ ေငသိဆုငေဒရႏြးရ္႐ွ ီေငႏြးရသညင်ားည္ရ်ား ယူေသရုငလရ္ င္။

ဝုငေုီ  ေ ငာည ဒသငည္ရ်ား 
ညဆဒရ်ားႏြးိဝုငလူဥာ်ားေ္  

1 
ွႏြးငႏြးဥငဝုငေုီ 
$21,858

2 $29,593 

3 $37,328 

4 $45,063 

5 $52,798 

6 $60,533 

7 $68,268 

ဆိ
8   $76,003

ညဆဒရ်ားႏြး ိ၈ာေယရ ေငေ ေငေ ေ္ရင၍္႐ွွ ဆဒူည္ရ်ား သဆိ်ားလရဒ္ငညသႏြးငဥာ်ားႏြးာ ခုင်ား ေ 

$7,735  ွုငညေ္ငညေပါုင်ားပါ္။ 

ctaylor
Stamp




