SALT LAKE ျမိဳ႕ေတာ္ေက ာင္းခရင
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ဤအသေပးအေၾကာင္းၾကားခ က္အား နားလည္သရွရန္အတြက္ သင္ အကအညီ လိုအပ္လွ င္ ေက းဇးျပိဳျပီး BOB MUENCH ထံ (801) 578-8378 သို႔ ဆက္သြယ္ပူါ။
ဤလမ္းညႊန္ခ က္သည္ စာသင္ေက ာင္း အခေၾကး ေလွ ာ့ေပူါ့သက္သာခြင့္မ ား ႏွင့္ ၎ေလွ ာ့ေပူါ့သက္သာခြင့္အတြက္ အရည္အခ င္းျပည့္မီမႈတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး Salt Lake
ျမိဳ႕ေတာ္ေက ာင္းခရိုင္၏ မ၀ူါဒမ ား ႏွင့္ လိုပ္ငန္းစဥ္မ ားတို႔ကို သင္ လမ္းညႊန္ခ က္ရယႏိုင္ေစရန္ အကအညီျဖစ္ေစဖို႔ ေရးသားထားျခင္း ျဖစ္သည္။
ျခံိဳငံိုေလ့လာခ က္
1.

Utah ဥပေဒသည္ ဂရတ္ ခိုႏွစ္တန္း မွ တစ္ဆယ့္ႏွစ္တန္းအထအတြက္ အခေၾကးမ ား ေကာက္ခံမႈကို ခြင့္ျပိဳထားသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ေက ာင္း
ကရယာပစၥည္းမ ား၊ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ ား၊ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ ား ႏွင့္ အစီအစဥ္မ ားတို႔အတြက္ သင္၏ေက ာင္းသားအား အခေၾကးမ ား ေကာက္ခံမႈ
ျပိဳလိုပ္ေကာင္း ျပိဳလိုပ္မည္ဟို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။

2.

အားလံိုးေသာ အခေၾကးမ ားသည္ ေလွ ာ့ေပူါ့သက္သာခြင့္သတ္မွတ္ခ က္မ ားအရ ျဖစ္သည္။

3.

အခေၾကး ေလွ ာ့ေပူါ့သက္သာခြင့္ ေတာင္းဆိုရာတြင္ ျငင္းဆန္းခံရေသာ ေက ာင္းသားမ ား အားလံိုးသည္ အယခံ၀င္ႏိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရး ရွေပသည္။

ခရိုင္၏ အခေၾကး ေလွ ာ့ေပူါ့သက္သာခြင့္ဆိုင္ရာ မ၀ူါဒ
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ထို႔ျပင္ ေက းဇးျပိဳျပီး သရွထားေစလိုသည္မွာ အခေၾကး ေလွ ာ့ေပူါ့သက္သာခြင့္တစ္ခိုအား လက္ခံရရွေသာ ေက ာင္းသားတစ္ဦးအား အျခားေသာ ေက ာင္းသားမ ားျဖင့္
ကြျြဲ ပားစြာ ခြျြဲ ခားဆက္ဆံမည္ မဟိုတ္ေပ၊ ထို႔ျပင္ ၎ေက ာင္းသားအား အခေၾကး ေလွ ာ့ေပူါ့သက္သာခြင့္ ရရွသည့္ ေက ာင္းသားတစ္ဦးအျဖစ္ အျခားေသာ ေက ာင္းသားမ ား၊
၀န္ထမ္းအဖြ႕ြဲ ၀င္မ ား သို႔မဟိုတ္ အဆိုပူါအခ က္အလက္မ ားအား သရွဖို႔မလိုအပ္သည့္ အျခားသမ ား အစရွသည္တို႔ထံသို႔ ဖြင့္ဟထိုတ္ေဖာ္ျခင္း ျပိဳလိုပ္မည္မဟိုတ္ေပ။
အခေၾကး ေလွ ာ့ေပူါ့သက္သာခြင့္အတြက္ အရည္အခ င္းျပည္မီမႈ
အကယ္၍ ေအာက္ေဖာ္ျပပူါ အေျခအေနမ ားရွလွ င္ ေက ာင္းသားတစ္ဦးသည္ အခေၾကး ေလွ ာ့ေပူါ့သက္သာခြင့္တစ္ခိုအတြက္ အရည္အခ င္းျပည့္မီေပသည္ 1.

ေက ာင္းသားျဖစ္သသည္ USDA စည္းမ ဥ္းသတ္မွတ္ခ က္မ ား လက္ေအာက္ရွ အခမြဲ့ ေန႔လည္စာအတြက္ အရည္အခ င္းျပည့္မီလွ င္

2.

ေက ာင္းသားျဖစ္သသည္ SSI အား လက္ခံရရွလွ င္

3.

ေက ာင္းသားျဖစ္သ၏ မသားစိုသည္ TANF အား လက္ခံရရွလွ င္

4.

ေက ာင္းသားျဖစ္သသည္ ေမြးစားေစာင့္ေရွာက္မႈေအာက္တြင္ ရွေနလွ င္၊ သို႔မဟိုတ္

5.

ေက ာင္းသားျဖစ္သသည္ ျပည္နယ္ အိုပ္ထန္းမႈအတြင္း ရွေနလွ င္

ထို႔ျပင္ အကယ္၍ အလိုပ္ ဆံိုးရံႈးမႈ၊ အၾကီးစား ဖ ားနာမက န္းျဖစ္မႈ၊ သို႔မဟိုတ္ သင္၏ ထန္းခ ိဳပ္ႏိုင္စြမ္းထက္ေက ာ္လြန္သည့္ အျခားေသာ ၾကီးမားစြာေသာ ၀င္ေငြဆံိုးရံႈးမႈ
အစရွသည့္ တစ္ခိုခိုေၾကာင့္ သင့္တြင္ အေရးေပၚ ေငြေၾကး ျပသနာတစ္ခို ရွခြဲ့လွ င္ သင္၏ ကေလးသည္ အျခားေသာ အရည္အခ င္းျပည့္မီမႈဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ က္မ ားျဖင့္
ျပည့္မီကိုက္ညီျခင္း မရွသည့္တိုင္ အခေၾကး ေလွ ာ့ေပူါ့သက္သာခြင့္တစ္ခိုအတြက္ အရည္အခ င္း ျပည့္မီေကာင္း ျပည့္မီႏိုင္ပူါသည္။ ေက ာင္းသားတစ္ဦးသည္
ဤစံခ န္စံညႊန္းမ ားေအာက္တြင္ အရည္အခ င္းျပည့္မီမႈ မရွသည့္တိုင္ အကယ္၍ အခေၾကး ေကာက္ခံမႈျပိဳျခင္းသည္ ေက ာင္းသားမွ အခေၾကး ေပးေခ ရန္
မတတ္စြမ္းႏိုင္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေက ာင္းသား၏ အျပည့္အ၀ ပူါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခြင့္ သို႔မဟိုတ္ လိုအပ္ခ က္အား ျပီးေျမာက္ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ခြင့္ကို ျငင္းဆန္မည္ဆိုလွ င္
ေက ာင္းသားထံသို႔ အခေၾကး ေလွ ာ့ေပူါ့သက္သာခြင့္တစ္ခိုအား ေက ာင္းမွ ဆက္လက္ ေထာက္ပံ့ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္လည္ အခေၾကး ေလွ ာ့ေပူါ့သက္သာခြင့္တစ္ခိုအတြက္ အရည္အခ င္းျပည့္မီရန္ အတြက္ငွာ ေက ာင္းသား၏ အရည္အခ င္းျပည့္မီမႈအား အတည္ျပိဳရန္အတြက္
စာသင္ေက ာင္းအေနႏွင့္ စာရြက္စာတမ္းမ ားအား လက္ခံရရွရမည္ ျဖစ္သည္။

သင့္အေနႏွင့္ သင့္ေတာ္ေသာ အခေၾကး ေလွ ာ့ေပူါ့သက္သာခြင့္ဆိုင္ရာ ေလွ ာက္လႊာ

တစ္ေစာင္အား ျဖည့္စြက္ျပီး၊ ၎အား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးမႈ ႏွင့္ ေထာက္ခံခြင့္ျပိဳခ က္ ရရွရန္အတြက္ ေက ာင္းအိုပ္ထံသို႔ ၎ေလွ ာက္လႊာအား တင္သြင္းရမည္ ျဖစ္သည္။

ေလွ ာက္လႊာမ ားအား ေက ာင္းတစ္ေက ာင္းစီ၏ ပင္မ ရံိုးခန္း ႏွင့္ Utah ျပည္နယ္ ပညာေရး ဘိုတ္အဖြ႕ြဲ ၏ ေဖာ္ျပပူါ စာသင္ေက ာင္း အခေၾကးမ ား ၀က္ဘက္ေပ့ဂ ္တြင္
ရရွႏိုင္ပူါသည္ - https://www.schools.utah.gov/schoolfees?mid=4340&tid=3 ။ သင္မွ ျပီးျပည့္စံိုေသာ ေလွ ာက္လႊာေဖာင္မ ားအား ေပးပို႔လာျပီးသည္ႏွင့္တစ္ျပိဳင္နက္
အခေၾကး ေလွ ာ့ေပူါ့သက္သာခြင့္မ ားအတြက္ သင့္ေက ာင္းသားျဖစ္သ၏ အရည္အခ င္းျပည့္မီမႈႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အဆံိုးသတ္ ဆံိုးျဖတ္ခ က္တစ္ခိုအား မျပိဳလိုပ္ရေသးမွီအထ
အခေၾကးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ က္မ ားအား ဆိုင္းငံ့ထားမည္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ေလွ ာက္လႊာသည္ ျငင္းဆန္ခံရလွ င္ စာသင္ေက ာင္းအေနႏွင့္ ဆံိုးျဖတ္ခ က္ခ မွတ္မႈ ႏွင့္
အယခံ၀င္မႈ ေလွ ာက္လႊာေဖာင္အား သင့္ထံသို႔ ေပးပို႔မည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပူါေလွ ာက္လႊာေဖာင္အတြင္းတြင္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေလွ ာက္လႊာ ျငင္းဆန္ခံရေၾကာင္း
ႏွင့္ အဆိုပူါ ဆံိုးျဖတ္ခ က္အား မည္သို႔ အယခံ၀င္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းတို႔ကို ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားမည္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ အခေၾကး ေလွ ာ့ေပူါ့သက္သာခြင့္မ ားအတြက္ သင္၏
အယခံ၀င္မႈသည္ ျငင္းဆန္ခံရလွ င္ သင့္အေနႏွင့္ ၎အယခံ၀င္မႈအား မဆံိုးျဖတ္ျပီးမွီအခ န္အထ အခေၾကးမ ားအား ေပးေခ ရန္ လိုအပ္မည္ မဟိုတ္ေပ။
အကယ္၍ သင္၏ေက ာင္းသားသည္ အခေၾကး ေလွ ာ့ေပူါ့သက္သာခြင့္မ ားအတြက္ အရည္အခ င္းျပည့္မီလွ င္ အားလံိုးေသာ အခေၾကးမ ားအား ေလွ ာ့ေပူါ့သက္သာခြင့္
ေပးရမည္ ျဖစ္ျပီး၊ ဤတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပူါတို႔ – အကန္႔အသတ္မရွ – ပူါ၀င္ေပသည္ -

ေက္်ာင္းအပ္ စ်ာရင္းသြင္းမႈ၊ ဖတ္စ်ာအုပ္မ္်ား၊ ဖတ္စ်ာအုပ္မ္်ား ႏွင့္ ကိရိယ်ာပစၥည္း စရန္ေၾကးမ္်ား၊ ေက္်ာင္းမွ ေထ်ာက္ပပ့ပစၥည္းမ္်ား ၊
လႈပ္ရွ်ားေဆ်ာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္ ကတ္မ္်ား၊ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းျပင္ပ လႈပ္ရွ်ားေဆ်ာင္ရက
ြ ္မႈမ္်ား ႏွင့္ ေက္်ာင္း ေလ်ာ္က်ာမ္်ား အစရွိသည္တ႔အ
ို တြက္
အခေၾကးမ္်ား၊ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ခန္း ႏွင့္ ေစ္းဆိုင္ အခေၾကးမ္်ား၊ အ်ားကစ်ားရပု ႏွင့္ မ္က္ႏွ်ာသုတ္ပု၀ါ အခေၾကးမ္်ား၊ တူညီ၀တ္စပု
ယူနီေဖ်ာင္းမ္်ား ႏွင့္ တြဖ
ြဲ က္ အသပုးအေဆ်ာင္ပစၥည္းမ္်ား တိ႔အ
ု တြက္ ကုနက
္ ္စရိတ္၊ လက္ေတြ႕ ေလ့လ်ာေရး ခရီးစဥ္မ္်ား ႏွင့္ စုေ၀းခန္းမတို႔၏
အခေၾကးမ္်ား၊ အတန္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ အဖြ႕ြဲ ခရီးစဥ္မ္်ားအတြက္ ကုနက
္ ္စရိတ္မ္်ား၊ ႏွင့္ ေက္်ာင္းစ်ာသင္တန္းမ္်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ လႈပ္ရ်ာွ းေဆ်ာင္ရြက္မႈ
မ္်ားတိ႔တ
ု ြင္ အသပုးျပဳသည့္ တူရိယ်ာပစၥည္းမ္်ားတိ႔၏
ု
ကုန္က္စရိတ္မ္်ား။
"သ

်သျောခင်ော့ မရှိ" သိမဟို
ို ော့ တ် "ဆ ီးခ ယ်ခင်"ော့

တပချောီးနည်ီးလမ်ီးမ ျောီး
ဆ

ျောင်ီးအဆနပဖင်ော့ သင်ော့

ိိုသည်ော့

ိစစမ ိြုီးလည်ီး ရှိမည်မဟိုတ်ဆသျော်လည်ီး တခ ိြုွဲ့ဆသျော

ိို စစဥ်ဆပီးနိင
ို မ
် ှျောပဖစ်သည်၊ သိဆသျော်
ို ော့
၎င်ီးတင် ဆ
ိို အ စ်

ျောင်ီးဖတ်စျောအိုပ်ဆက

လခဆပီးသင်ီးပခင်ီး၊ IOUs သိမဟို
ို ော့ တ် အပချောီး

ိစစမ ျောီးတင်မူ ဆ

ီးမပါဝင်ပါ။ အ

ျောင်ီးလခသ

ယ်၍ သင်သည် ဆ

ိိုငီး် ငလ
ော့ ခဆပီးသင်ီးမှုအစအစဥ်မ ျောီး

်သျောခင်မ
ော့ ျောီးအတ

ျောင်ီးလခသ

ိို ပပြုလိုပ် န်ဆတျောင်ီး

်

်သျောခင်ော့ ရှိထျောီးသူပဖစ်လျှင်

ိိုခင်ော့ ရှိမည်မဟိုတ်ပါ။

အတန္း လက္စြပ္မ ား၊ ႏွစ္အလိုက္စာအိုပ္မ ား၊ ေက ာင္းရိုပ္ပံိုမ ား၊ စာ ဂ က္ကတ္မ ား၊ ႏွင့္ အလားတ ပစၥည္းမ ားတို႔အတြက္ ေကာက္ခံမႈမ ားသည္ အခေၾကးမ ား မဟိုတ္ေပ၊
ထို႔ျပင္ ေလွ ာ့ေပူါ့သက္သာခြင့္ေပးဖို႔ မလိုအပ္ေပ။ ထို႔ျပင္ အကယ္၍ သင္၏ေက ာင္းသားသည္ ေက ာင္းပိုင္ဆိုင္မႈပစၥည္းအား ေပ ာက္ဆံိုးေစခြဲ့လွ င္ သို႔မဟိုတ္
ပ က္စီးထခိုက္ေစလွ င္ အစားထိုးမႈ သို႔မဟိုတ္ ျပိဳျပင္မႈ ကိုန္က စရတ္မ ားတို႔သည္ အခေၾကးမ ား မဟိုတ္ေပ၊ ထို႔ျပင္ ေလွ ာ့ေပူါ့သက္သာခြင့္ေပးဖို႔ မလိုအပ္ေပ။
ေက ာင္းသားမ ားသည္ တစ္ျပိဳင္တည္း စာရင္းသြင္းမႈ သို႔မဟိုတ္ အဆင့္ျမင့္ ေနရာခ စီစဥ္မႈ အစီအစဥ္မ ားတို႔အတြက္ အခေၾကးမ ားအား ေပးေခ ရန္ လိုအပ္ေကာင္း
လိုအပ္ေပမည္။ အထးသျဖင့္ ေကာလပ္ သို႔မဟိုတ္ မလတန္းေနာက္ပိုင္း ဂရတ္အတန္းမ ားတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အခေၾကးမ ား၏ တစ္စတ္တစ္ပိုင္းသည္ အခေၾကး
ေလွ ာ့ေပူါ့သက္သာခြင့္မ ားအရ မဟိုတ္ေပ။ ထို႔ျပင္ ဖတ္စာအိုပ္ သို႔မဟိုတ္ ကရယာပစၥည္း စရန္ေၾကးတစ္ခိုအား ေပးေခ ျပီးျဖစ္သည့္ ေက ာင္းသားမ ားသာလွ င္
ေက ာင္းပညာသင္ႏွစ္အဆံိုး၌ စရန္ေၾကး ျပန္လည္ေပးအမ္းမႈတစ္ခိုကို လက္ခံရရွရန္ အရည္အခ င္းျပည့္မီမည္ ျဖစ္သည္။
ေက ာင္း ႏွင့္ ေက ာင္း၀န္ထမ္းမ ားတို႔သည္ ဂရတ္အတန္းမ ား သို႔မဟိုတ္ ခရစ္ဒစ္ အမွတ္မ ားတို႔ကို ဆိုင္းငံ့ဆထ
ြြဲ ားျခင္း၊ ေလ ာ့ခ ပစ္ျခင္း သို႔မဟိုတ္ တိုးျမင့္ျခင္း၊ သို႔မွမဟိုတ္
ဂရတ္အတန္းမ ား၊ ခရစ္ဒစ္အမွတ္မ ား၊ အမွတ္အစီရင္ခံ ရီပို႔တ္ကဒ္မ ား၊ ရမွတ္ မွတ္တမ္းမ ား သို႔မဟိုတ္ ဒီပလိုမာမ ားတို႔ကို ဆိုင္းငံ့ဆြြဲထားျခင္း အစရွသည္တို႔ကို
မျပိဳလိုပ္ႏိုင္ေပ။ ေက ာင္းတစ္ေက ာင္းသည္ ေက ာင္းပိုင္ဆိုင္မႈပစၥည္း ဆံိုးရံႈးျခင္း သို႔မဟိုတ္ ထခိုက္ပ က္စီးျခင္းအတြက္ တာ၀န္ရွေသာ ေက ာင္းသားတစ္ဦး၏ တရား၀င္
ေက ာင္းသား မွတ္တမ္းမ ားအား ဆိုင္းငံ့ကိုင္ဆထ
ြြဲ ားျခင္း ျပိဳလိုပ္ေကာင္း ျပိဳလိုပ္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေက ာင္းသားျဖစ္သအား ေက ာင္းတက္ေရာက္မႈ သို႔မဟိုတ္
ေက ာင္းအတြင္း သင့္တင့္စြာ ေနရာခ ထားမႈအား အတားအဆီးျဖစ္ေစသည့္ ေက ာင္းသားမွတ္တမ္းမ ားကိုမ ဆိုင္းငံ့ကိုင္ဆထ
ြြဲ ားျခင္း မျပိဳလိုပ္ႏိုင္ေပ။
ဆ

ျောင်ီးလခသ

်သျောခင်ော့ ရှိဆက

ဆ

ျောင်ီးမန်သည်အ
ော့ ဆက

ျောင်ီးပပခ

ိိုယ်ဆ ီးလိုပခြုမှုအဆက

ျောင်ီးပပခ

ဆပပျောင်ီးဆရ ွဲ့သျောီးသည်ော့ တပချောီးဆ

ျောင်ီးအဆထျော

်အထျောီးစျောတမ်ီးမ ျောီးသည် နှစ်စဥ်ပပြုလိုပ် န် မလိိုအပ်ဆသျော်လည်ီး ဆ

်တစ်ခိုအတ

် မိဘတစ်ဦး

်ဆက

ျောင်ီး

ျောင်ော့ ဆ

ျောင်ီးမ ျောီးသိို အ
ော့

ိိုပါဆ

သင်တ
ော့ င် ဆမီးပမန်ီးစ ျောမ ျောီးရှိလျှင် ပထမဦးစျော သင်ဆ
ော့
ဆ

ျောင်ီးခရိိုင်

ိိုယ်စျောီးလှယ်နင
ှ ်ော့ ဆတွဲ့

ိုဆ

ပပန်သိုီးသပ် န်ဆတျောင်ီး

ိိုဆ

ထိနီး် သိမ်ီးထျောီးမည်မဟိုတ်ပါ။ ဆ
ျောင်ီးလခသ
ျောင်ီး၏ ဆ

ျောင်ီးမ ျောီးသည် ဆ

်သျောခင်ော့ ရှိသည်ော့အခ

ျောင်ီးလခသ

်သျောခင်ော့

ျောင်ီးဆတျောင်ီး

်အလ

်မ ျောီး

ျောင်ီးမှ အခ ိနမ
် ဆ ီး လိအ
ို ပ်ဆ

ိိုနင
ိို သ
် ည်။ ထိအပပင်
ို ော့
အ
ျောင်ီးသျောီးမ ျောီး က

ိိုပါအဆထျော

ျောင်ီးလိိုအပ်မည် သိမဟို
ို ော့ တ်
်အထျောီးစျောတမ်ီးမ ျောီး

ိို

ိြုတင်ဆငဆပီးသင်ီးထျောီးသည်ော့ သိမဟို
ို ော့ တ်

ိို လဆပပျောင်ီးဆပီးနိင
ို ် မည်။

ိိုင် ျော စမဆ ီးမီး သိမဟို
ို ော့ တ် ဆအျော

်တင်ဆဖျော်ပပထျောီးသည်ော့

ီးဆနီးပါ-

ေက ာင္းသား ဦးေဆာင္မႈ ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ က္ ဌာန (801)578-8350
အကယ္၍ အခေၾကးမ ား ႏွင့္ အခေၾကး ေလွ ာ့ေပူါ့သက္သာခြင့္မ ားတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ခရိုင္၏ ျပီးျပည့္စံိုေသာ လိုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ ား၏ မတၳဴတစ္ေစာင္အား သင္
အလိုရွလွ င္ ေက းဇးျပိဳျပီး Bob Muench ထံ (801) 578-8378 သို႔ ဆက္သြယ္ပူါ။
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