
သ  ို့- ရပ်ရ ွာနေ မ ဘပပညမ် ွာျား 

အပူပပေး ပေလအ်တကွ ်အကအူည ီလ ိုပေပါသလ ေး။ 
 

အ  ငအ်  ဝါပပညေ်ယ်၏ ဝငန်င ေညျ်ား အ မ်ပ  ငရှ်ငမ် ွာျားနငှို့ ်အ မ်ငွှာျားသမူ ွာျားအတ က် န ွာငျ်ားတ ငျ်ားတ င ်အဓ ကက ေက် နသွာ အပူနပျားခမ ွာျားက   တစ်စ တ်တစ်ပ  ငျ်ား 

ကူညနီပျားန ွာငန်ပျားရေ ်2020-2021 အ  ငအ်  ဝါပပညေ်ယ် အ မ်သ  ျားစ မ်ျားအင ်အန ွာက်အကူပပြု အစီအစဉ် (LIHEAP) က   ပပြုလ ပ် ွာျားပါသည။် 
 

အ မ်န ွာငစ် ၏ ဝငန်င ၊ အရ ယ်အစွာျား၊ နလွာငစ်ွာအမ  ြုျားအစွာျားနငှို့ ်အ မ်အမ  ြုျားအစွာျားအလ  က် န ွာက်ပ ို့ ကူညနီပျားပါသည။် 
 

မညသ်ညို့န်ေရွာတ င ်နလ ွာက် ွာျားရမညက်   မသ ပါက 2-1-1 က   ဖိုေ်ေးပ ေါ်ဆ ိုပါ သ  ို့မဟ တ် https://humanrights.iowa.gov/dcaa/where-apply သ  ို့ သ ွာျားပပီျား 

သငို့န်ေသ၏ နအဂ ငစီ်နငှို့ ်ခ  တ် က်ပါ သ  ို့မဟ တ် နအွာက်ပါလ ပ်စွာသ  ို့ စွာနရျားသွာျား နပျားပ  ို့ပါ- 
 

LIHEAP 

Iowa Department of Human Rights 

Capitol Complex 

Des Moines, IA  50319 
 

ပလ  ကထ် ေးရမည အ်   ေ်- 

• (အသက ်60 နငှ အ်ထက)် သကက်ကေီးရွယအ် ိုမ  ေး နငှ /်သ ို  မဟိုတ ်မသေ်စမ်ွေးသမူ  ေး- 

2020 ခ နစှ်၊ နအွာက်တ  ဘွာလ 1 ရက်မ ှ2021 ခ နစှ ်ဧပပီလ 30 ရက်အ   

• အခ  ေး အ မ်ပထ ငစ်ို အမ   ေးအစ ေးအ ေးလ ိုေး- 

2020 ခ နစှ်၊ န  ဝငဘ်ွာလ 1 ရက်မ ှ2021 ခ နစှ်၊ ဧပပီလ 1 ရက်အ   

 

ယပူဆ ငလ် ရမည  ်စ ရွကစ် တမ်ေးမ  ေး- 

• ဝငပ်င ွအပထ ကအ်ထ ေးစ ရွက ်(အသက ်19 နစ်ှနငှို့အ် က် အ မ်န ွာငစ် ဝင ်အွာျားလ  ျားအတ က)် သငို့အ် မ်န ွာငစ် ၏ ဝငန်င  

အမ  ြုျားအစွာျားက  လ  က်၍ လ ေခ် ို့နသွာ ရက်နပါငျ်ား 30၊ လ ေခ် ို့နသွာ 12 လ သ  ို့မဟ တ် လ ေခ် ို့နသွာ ပပကခေ ေန်စှ်က ဝငန်င  အန ွာက်အ ွာျား စွာရ က ်

(သငို့အ်တ က် ပ  ၍ အလ ယ်တက ူရရှ န  ငမ်ညို့စ်ွာရ က် သ  ို့မဟ တ် သငို့အ်တ က် ပ  ၍ အက  ြုျားရှ နစမညို့ ်စွာရ က)်    

• အ မ်ပထ ငစ်ိုဝင ်အ ေးလ ိုေးအတကွ ်လမူှုဖူလ ိုပရေး ေ ပါတ ်အပထ ကအ်ထ ေး စ ရွက ်(လ  က  လ  အပ်ပါသည)် 

• လတတ်ပလ  ပဆ ငထ် ေးသည  ်အပူပပေး ပေလ ်

• လတတ်ပလ  ပဆ ငထ် ေးသည  ်မီတ ပေလ ် 
 

လိုပ်အ ေး ဝငပ်င ွရရှ သမူ  ေး- 

မနလ ွာက် ွာျားမ ီသင ်ရရှ  ွာျားနသွာ ရက် 30 စွာ လစွာပြတ်ပ  ငျ်ား မ တတ ူမ ွာျား သ  ို့မဟ တ် လတ်တနလွာ နပျားန ွာင ်ွာျားသညို့ ်ြက်ေရယ် ဝငန်င ခ ေ ်

ပြတ်ပ  ငျ်ားစွာရ က် မ တတ ူက   ယနူ ွာငလ်ွာပါ။ 
 

ပ ိုပသ ဝငပ်င ွရရှ သမူ  ေး- 

ဤတ င-် လူမှု ြူလ  နရျား အက  ြုျားခ စွာျားခ ငို့မ် ွာျား၊ ပြညို့စ် က် ြူလ  နရျား ဝငန်င ၊ မ သွာျားစ  ရငျ်ားနှျီားပမ ြုပ်နှ မှု အစ အစဉ်၊ စစ်မှု မ်ျား အန ွာက်အပ ို့၊ အလ ပ်လက်မ ို့ 

အွာမခ နငှို့ ်ပငစ်ငလ်စွာမ ွာျား ပါဝငပ်ါသည။်  လ ေခ် ို့နသွာ ရက်နပါငျ်ား 30 ရှ  သင၏် လစွာပြတ်ပ  ငျ်ား 

မ တတ ူမ ွာျားက   ယနူ ွာငလ်ွာပါ။ 
 

က ိုယပ် ိုင ်အလိုပ်လိုပ်သမူ  ေး/လယသ်မ ေးမ  ေး- 

လတ်တနလွာ နပျားန ွာင ်ွာျားသညို့ ်ြက်ေရယ် ဝငန်င ခ ေ ်ပြတ်ပ  ငျ်ားစွာရ က် မ တတ ူက   

ယူန ွာငလ်ွာပါ။ 
 

FIP လက ် ရရှ ထ ေးသမူ  ေး- 

သင၏် လက်ရှ  DHS    ျားပြတ်ခ က် အသ နပျားစွာက   ယူန ွာငလ်ွာနပျားပါ သ  ို့မဟ တ် 

လက်ခ န  ငန်လွာက်သညို့ ်စွာရ က်စွာတမ်ျားအန ွာကအ် ွာျားက   သင၏် နေသ ရ  ျား   

 က်သ ယ်နတွာငျ်ား   ပါ။  
 

ဇေီေး သ ို  မဟိုတ ်ကပလေးအတကွ ်ပထ ကပ်  စရ တ ်ရရှ သခူဖစလ် င ်၎ငေ်းက ိုလညေ်း စစပ်ဆေး 

အတညခ်ပ ရေ် လ ိုပါမည။် ဤတငွ ်ပဖ ်ခပမထ ေးပသ  အခ  ေးဝငပ်ငမွ  ေးက ိုလညေ်း ထည ရ်ပါမည။်   

အမ  ေးဆ ိုေး ဝငပ်ငပွမ ဏ 

အ မ်ပထ ငစ်ို နစှစ်ဉ် 

အရွယအ်စ ေး စိုစိုပပါငေ်း ဝငပ်င ွ

1 $22,330  

2 $30,170  

3 $38,010  

4 $45,850  

5 $53,690  

6 $61,530  

7 $69,370 

8 $77,210  

မ သွာျားစ ဝင ်ရှစ်ဦျား က်မကရှ နသွာ အ မ်န ွာငစ် မ ွာျားအနေပြငို့ ်

မ သွာျားစ ဝငတ်  ငျ်ားအတ က် $7,840 ပြညို့န်ပျားပါ။ 
 

  

  

https://humanrights.iowa.gov/dcaa/where-apply

