
၂၀၂၀  လူဦးေရစာရင္းဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ 

01၂၀၂၀ လူဦးေရစာရင္းဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ 

02၎သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ဤမွ်အေရးၾကီးသနည္း။ 

ဤႏိုင္ငံတြင္ေနထုိင္သူအားလံုးကို ၁၀ ႏွစ္ၾကာတုိင္း ဗဟိုအစိုးရမွ ေရတြက္ရန္ အေမ

ရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွ သတ္မွတ္ထားပါသည္။

လူဦးေရစာရင္းတြင္ အသက္အ႐ြယ္၊ လူမ်ိဳးႏွင့္ လူမ်ိဳးစုအားလံုး၊ ၎တုိ႔၏ ေျပာင္းေ႐ႊ႔ေန

ထုိင္မႈ အေနအထားႏွင့္မသက္ဆိုင္ဘဲ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္သားမဟုတ္သူ အားလုံး ပါ၀င္ရပါ

မည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ပါ၀င္မႈသည္ ရပိုင္ခြင့္တစ္ရပ္ႏွင့္ တာ၀န္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏မိသားစု႐ွိ လူအေရအတြက္ႏွင့္ ၎တုိ႔၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို 

အေျခခံ၍ ရသံုးေငြကို ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ စီစဥ္သည့္နည္းတူ အစိုးရသည္ ေအာက္ပါ

တုိ႔ကဲ့သုိ႔ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြခ်ထားေပးပံုကို ဆုံးျဖတ္ရန္ လူဦးေ

ရစာရင္းမွ အခ်က္အလက္မ်ားကို လုိအပ္ပါသည္- 

က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ အစီအစဥ္မ်ား 
Medicaid၊ WIC၊ ကေလးထိန္း စသည္ျဖင့္။  

အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အဦ 
အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ လမ္း
မ်ား ေဖာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း 

အမ်ားျပည္သူ ပညာေရး 
ျပည္သူပိုင္ေက်ာင္းမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခ

င္း၊ အထူးပညာေရးႏွင့္ အ႐ြယ္ေရာက္သူ ပညာေရး 

တတ္ႏိုင္ေသာ အိုးအိမ္
၀င္ေငြနည္းသူမ်ားအတြက္ 

အုိးအိမ္အစီအစဥ္မ်ား ပံ့ပိုးျခင္း 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏လူမႈအသုိင္းအ၀ိုင္းမ်ားတြင္ လူဦးေရစာရင္း အေရအတြက္ တိက်ေလေလ၊ 

ေနာင္ ၁၀ ႏွစ္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ လူမႈအသုိင္းအ၀ိုင္း ရ႐ွိမည့္ရန္ပံုေငြမွာ မ်ားေလေလျဖ

စ္သည္။ 

03မည္သူတို႔ကို ေရတြက္သနည္း။

04

05

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားလုံျခံဳမႈ 

အိမ္ေထာင္စု႐ွိလူတုိင္းကို ေရတြက္ရန္လိုပါသည္။

သင္မည္သို႔ျဖည့္ႏိုင္သနည္း။

06ကၽြႏု္ပ္၏ ၂၀၂၀ လူဦးေရစာရင္းကို မည္သည့္အခါ ျဖ
ည့္ရမည္နည္း။

07

ဥပေဒအရ လူဦးေရစာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ကိန္းဂဏန္းဆုိင္ရာ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား

အတြက္သာ အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။ လူဦးေရစာရင္းဌာနမွ ေကာက္ခံသည့္ ကိုယ္ေရးကို

ယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အျခား မည္သည့္ အစိုးရဌာနကိုမွ် ထုတ္မေျပာပါ။  

(အမည္မ်ား၊ လိပ္စာမ်ားႏွင့္ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္မ်ား အပါအ၀င္) ကိုယ္ေရးကုိယ္တာ 

လူဦးေရစာရင္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ၇၂ ႏွစ္ၾကာ ထုတ္ေျပာ၍မရပါ။

လူဦးေရစာရင္းပံုစံကို ကြဲျပားသည့္ ဘာသာစကား ၁၃ မ်ိဳးျဖင့္ အြန္လုိင္းမွ ရႏိုင္ပါမည္။ 

လူဦးေရစာရင္းကို ဘာသာစကား ၅၉ မ်ိဳးျဖင့္လည္း ဖုန္းမွ ရႏိုင္ပါမည္။ လူဦးေရစာရင္း

ကို ဘာသာစကား ၅၉ မ်ိဳးျဖင့္ျဖည့္ပံု အြန္လုိင္းလမ္းညႊန္ခ်က္လည္း ႐ွိပါမည္။ 

လူဦးေရစာရင္းျဖည့္သည့္အခါ အိမ္ေထာင္စုတြင္ ေနထုိင္သူအားလုံးကို ေရတြက္ေၾ

ကာင္း ေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါ။ 

၂၀၂၀ မတ္လလယ္ - အင္တာနက္အျပင္ ဖုန္းျဖင့္ေျဖဆုိမႈမ်ားကို စတင္လုပ္ႏိုင္ေနပါျ

ပီ၊ စာ႐ြက္ႏွင့္ပံုစံမ်ားကို အင္တာနက္ ရ႐ွိႏိုင္မႈနည္းသည့္ အရပ္မ်ား႐ွိ အိမ္ေထာင္စု

မ်ားအတြက္ သုိ႔မဟုတ္ ေတာင္းဆုိမႈအရ ေပးပါမည္။ 
 

လူဦးေရစာရင္းအတြက္ အလုပ္လုပ္သူမ်ားသည္ ဤအခ်က္အလက္မ်ားကို ကာကြယ္

ရန္ က်မ္းက်ိန္ထားပါသည္၊ ဗဟိုအစိုးရ၏ ဤဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ပါက ဤတုိ႔သည္ အ

က်ဥ္းက်ခံရႏိုင္ပါသည္၊ သို႔မဟုတ္ ဒဏ္ေငြအမ်ားအျပား ေပးရႏိုင္ပါသည္။  

၂၀၂၀ ဧျပီလကုန္အေရာက္တြင္ သင္သည္ လူဦးေရစာရင္းပံုစံ မျဖည့္ပါက ပံုစံျဖည့္ရာ

တြင္ကူညီရန္ လူဦးေရစာရင္း ၀န္ထမ္းတစ္ဦးမွ သင့္အိမ္သုိ႔ လာေရာက္ပါမည္။ 

၂၀၂၀ ေမလ မွ ၂၀၂၀ ၾသဂုတ္လ- မေျဖဆုိမႈအတြက္ ေနာက္ဆက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ခ်

က္- ၂၀၂၀ ဧျပီလကုန္ အေရာက္တြက္ လူဦးေရစာရင္းပံုစံ မေျဖဆုိသူ သုိ႔မဟုတ္ မျဖ

ည့္သူမ်ား၏အိမ္သုိ႔ လူဦးေရစာရင္းဌာန ၀န္ထမ္းတစ္ဦးမွ ေနာက္ဆက္တြဲ လုပ္ေဆာ

င္ခ်က္အျဖစ္ လာေရာက္ျပီး လူဦးေရပံုစံ ျဖည့္ရန္ ကူညီပါမည္။

ကေလးမ်ား၊ ေကာလိပ္ေက်ာင္းသားမ်ား၊ အ႐ြယ္ေရာက္သူမ်ား၊ ေဆြမ်ိဳးမ်ား

၊ မိတ္ေဆြမ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ား၏ ကေလးမ်ား၊ အဘိုးအဘြားမ်ား၊ အိမ္ေထာင္

ဖက္ႏွင့္ဆက္ႏႊယ္သည့္ ေဆြမ်ိဳးမ်ား စသည္ျဖင့္ အပါအ၀င္ ၎တုိ႔၏အသ

က္အ႐ြယ္ သုိ႔မဟုတ္ တရား၀င္အေနအထားႏွင့္ မသက္ဆုိင္ဘဲ အိမ္ေထာင္

စု၀င္အားလုံး။ 

လူဦးေရစာရင္းကို အြန္လုိင္း၊ ဖုန္းအျပင္ စာ႐ြက္တုိ႔ျဖင့္ ရႏိုင္ပါမည္။ 

သင္သိပါသလား......
ေဒသႏၱရ၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ဗဟိုအစိုးရတြင္ ေ႐ြးေကာက္ခံ ေခါင္းေဆာင္အေရအတြက္သည္ လူဦးေရစာရ

င္းေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ 

၂၀၂၀ လူဦးေရစာရင္းရလဒ္ေၾကာင့္ တယ္နစီျပည္နယ္သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ေအာက္လႊတ္ေ

တာ္တြင္ ေနာက္ထပ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၁ ေနရာ ရႏိုင္ပါသည္။ 

လူဦးေရစာရင္း ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို အသုံးျပဳ၍ ခ႐ိုင္မ်ားကုိလည္း ျပန္လည္ေရးဆြဲပါသည္။ ၎တုိ႔တြင္ ေ

က်ာင္းခ႐ိုင္မ်ား၊ ေဒသႏၱရ ျမိဳ႕ေကာင္စီ၊ ျပည္နယ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ကြန္ဂရ

က္တုိ႔ ပါ၀င္ပါသည္။ 

အခ်က္အလက္မ်ား ထပ္မံရယူရန္ 

615-414-1030 ကို ဖုန္းဆက္ပါ၊ သုိ႔မ

ဟုတ္ cesar@tnimmigrant.org ႐ွိ 

(စီဇာ ေဘာင္တစၥတာ) Cesar 

Bautista ကို အီးေမးပို႔ပါ

သင္ပံုစံမျဖည့္ပါက မည္သို႔ျဖစ္မည္နည္း။ 

ဟုတ္ကဲ့။ ကၽြႏ္ုပ္အေရး
ပါပါသည္။


