သ- ို့ ရပ်ရွာနေ မဘပပည်မ ွာျား
အပူပပေး ပေလ်အတွက် အကူအညီ လပ
ို ေပါသလ ေး။
အင်အဝါပပည်ေယ်၏ ဝင်နငေည်ျား အမ်ပင်ရှငမ
် ွာျားနှင ်ို့ အမ်ငွာှ ျားသူမ ွာျားအတက် န
ကူညန
ီ ပျားန
အမ်န

ွာင်နပျားရေ် 2020-2021 အင်အဝါပပည်ေယ် အမ်သျားစမ်ျားအင် အန

ွာင်ျားတင်ျားတင် အဓကကေ်က နသွာ အပူနပျားခမ ွာျားက တစ်စတ်တစ်ပင်ျား
ွာက်အကူပပြု အစီအစဉ် (LIHEAP) က ပပြုလပ်

ွာင်စ၏ ဝင်နင၊ အရယ်အစွာျား၊ နလွာင်စွာအမ ြုျားအစွာျားနှင ်ို့ အမ်အမ ြုျားအစွာျားအလက် န

ွာျားပါသည်။

ွာက်ပို့ ကူညန
ီ ပျားပါသည်။

ွာျားရမည်က မသပါက 2-1-1 က ဖိုေ်ေးပ ေါ်ဆပ
ို ါ သမဟ
ို့ တ် https://humanrights.iowa.gov/dcaa/where-apply သ သ
ို့ ွာျားပပီျား

မည်သညို့န
် ေရွာတင် နလ ွာက်
သငန
်ို့ ေသ၏ နအဂ င်စီနင
ှ ်ို့ ခ တ်

က်ပါ သမဟ
နပျားပပါို့ တ် နအွာက်ပါလပ်စွာသ စွာနရျားသွာျား
ို့
ို့

LIHEAP
Iowa Department of Human Rights
Capitol Complex
Des Moines, IA 50319
ပလ က်ထ ေးရမည်အ ေ်•

(အသက် 60 နှငအ
် ထက်) သက်ကကီေးရွ ယ်အမ
ို ေး နှင/် သမဟို
ို
တ ် မသေ်စွမ်ေးသူမ ေး-

•

အခ

2021 ခနှစ်၊ နအွာက်တဘွာလ 1 ရက်မှ 2022 ခနှစ် ဧပပီလ 30 ရက်အ
ေး အမ် ပထ င်စို အမ ေးအစ ေးအ ေးလေးို -

2021 ခနှစ်၊ နဝင်ဘွာလ 1 ရက်မှ 2022 ခနှစ်၊ ဧပပီလ 30 ရက်အ
ယူပဆ င်လ ရမည် စ ရွ က်စ တမ်ေးမ ေး•

ဝင်ပငွ အပထ က်အထ ေးစ ရွ က် (အသက် 19 နှစ်နင
ှ အ
်ို့

က် အမ်န

ွာင်စဝင် အွာျားလျားအတက်) သငအ
်ို့ မ်န

ွာင်စ၏ ဝင်နင

အမ ြုျားအစွာျားကလက်၍ လေ်ခို့နသွာ ရက်နပါင်ျား 30၊ လေ်ခို့နသွာ 12 လ သမဟ
ှ ်က ဝင်နင အန
ို့ တ် လေ်ခို့နသွာ ပပကခေေ်နစ

ွာက်အ

ွာျား စွာရက်

(သငအ
်ို့ တက် ပ၍ အလယ်တကူ ရရှနင်မညို့်စွာရက် သမဟ
်ို့ တက် ပ၍ အက ြုျားရနစမညို့
ှ
် စွာရက်)
ို့ တ် သငအ
•

အမ်ပထ င်စိုဝင် အ ေးလေးို အတွက် လူမှုဖူလိုပရေး ေပါတ် အပထ က်အထ ေး စ ရွ က် (လကလအပ်ပါသည်)

•

လတ်တပလ ပဆ င်ထ ေးသည် အပူပပေး ပေလ်

•

လတ်တပလ ပဆ င်ထ ေးသည် မီတ ပေလ်

လိုပ်အ ေး ဝင်ပငွ ရရှသူမ ေးမနလ ွာက်

ွာျားမီ သင် ရရှ

ွာျားနသွာ ရက် 30 စွာ လစွာပြတ်ပင်ျား မတတူမ ွာျား သမဟ
ို့ တ် လတ်တနလွာ နပျားန

ပြတ်ပင်ျားစွာရက် မတတူက ယူန

ွာင်

ွာျားသညို့် ြက်ေရယ် ဝင်နငခေ်

ွာင်လွာပါ။

ပိုပသ ဝင်ပငွ ရရှ သူမ ေးဤတင်- လူမှု ြူလနရျား အက ြုျားခစွာျားခငမ
်ို့ ွာျား၊ ပြညို့်စက် ြူလနရျား ဝင်နင၊ မသွာျားစ ရင်ျားနှျားီ ပမြုပ်နမှု
ှ အစအစဉ်၊ စစ်မှု

အမ ေးဆေးို ဝင်ပငွပမ ဏ
အမ်ပထ င်စို

နှစစ
် ဉ်

အရွ ယ်အစ ေး

စိုစိုပပါင်ေး ဝင်ပငွ

1
2
3
4
5
6
7
8

$25,760
$34,840
$43,920
$53,000
$62,080
$71,160
$80,240
$89,320

မသွာျားစဝင် ရှစ်ဦျား

က်မကရှနသွာ အမ်န

ွာင်စမ ွာျားအနေပြငို့်

မသွာျားစဝင်တင်ျားအတက် $9,080 ပြညို့်နပျားပါ။

မ်ျား အန

ွာက်အပ၊ို့ အလပ်လက်မို့

အွာမခနှင ်ို့ ပင်စင်လစွာမ ွာျား ပါဝင်ပါသည်။ လေ်ခို့နသွာ ရက်နပါင်ျား 30 ရှ သင်၏ လစွာပြတ်ပင်ျား
မတတူမ ွာျားက ယူန

ွာင်လွာပါ။

ကယ
ို ပ
် ိုင ် အလိုပ်လပ
ို ် သမ
ူ ေး/လယ်သမ ေးမ ေးလတ်တနလွာ နပျားန
ယူန

ွာင်

ွာျားသညို့် ြက်ေရယ် ဝင်နငခေ် ပြတ်ပင်ျားစွာရက် မတတူက

ွာင်လွာပါ။

FIP လက် ရရှ ထ ေးသူမ ေးသင်၏ လက်ရှ DHS

ျားပြတ်ခ က် အသနပျားစွာက ယူန

လက်ခနင်နလွာက်သညို့် စွာရက်စွာတမ်ျားအန
က်သယ်နတွာင်ျား

ွာက်အ

ွာင်လွာနပျားပါ သမဟ
ို့ တ်
ွာျားက သင်၏ နေသ ရျား

ပါ။

ဇေီေး သမဟို
ို
တ ် ကပလေးအတွက် ပထ က်ပစရတ် ရရှသူခဖစ်လ င် ၎င်ေးကလ
ို ည်ေး စစ်ပဆေး
အတည်ခပ ရေ် လပ
ို ါမည်။ ဤတွင် ပဖ ်ခပမထ ေးပသ အခ ေးဝင်ပငွမ ေးကလ
ို ည်ေး ထညရ
် ပါမည်။

