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ချစ်ခငရ်ပါေသာ မိဘများ/အပ်ုထနိး်သူများ៖ 

ေကျာငး်များသည် က��်ပ်ုတုိ ့ လူမ�ပတ်ဝနး်ကျင၏် စီးပွားေရးအေပါ် မူတည်�ပီး သတ်မှတ်ထားေသာ ဖက်ဒရယ်�ငှ့ ်

ြပည်နယ် ရနပုံ်ေင ွ(သင�်ကားမ� အေထာက်အပ့ံ အစီအစဉ်၊ ဆရာ/ဆရာမ အကျိုးခံစားခွင့ ်အစ�ှိသည်တုိ ့) ရ�ှိသည်။ 

ဤမိသားစုဝငေ်ငစွစ်တမ်းသည် သင့က်ေလး၏ ေကျာငး်အတွက် အမ်ိေထာငစု်ဝငေ်ငအွချက်အလက် ေကာက်ခံ�ိငုရ်န ်

နည်းလမ်းတစ်ခုအြဖစ် ပ့ံပုိးေပးပါသည်။  သင့က်ေလး၏ ေကျာငး်သည် ၎ငး်တုိ ့ ခံစားခွင့�်ှိေသာ ဖက်ဒရယ်�ငှ့ ်ြပည်နယ် 

ရနပုံ်ေငမွျား�ငှ့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များ ြပည့်ဝစွာ ရ�ှိေ�ကာငး် ဤသတငး်အချက်အလက်က ေသချာေစသည်။ 

ဤစစ်တမ်းကုိ �ပီးေြမာက်ေအာင ်ေြဖဆိေုပးရန ်အေရး�ကီးပါသည်။  ေြဖဆို�ပီးပါက ဤေဖာငကုိ် 

သင်က့ေလး(များ)ေကျာငး်သို ့ စက်တငဘ်ာ ၉ ရက်၊ ၂၀၂၂ မတုိငမီ် ြပနပုိ်ေ့ပးရပါမည်။ 

အပုိငး် ၁။ ရ�ိှ�ိငုမ်�៖သင့အ်မ်ိေထာငစု်ဝငေ်င ွစုစုေပါငး်ကုိ တွက်ပါ။  ထိုေ့နာက် ေအာက်တွငြ်ပထားေသာ ဝငေ်ငဇွယားကုိ 

�ကည့်ပါ။  သင့အ်မ်ိေထာငစု် အရွယ်အစားကုိ �ှာပါ။  သင့အ်မ်ိေထာငစု်ဝငေ်င ွစုစုေပါငး်သည် သင့အ်မ်ိေထာငစု် 

အရွယအ်စားအတကွ ်ေဖာြ်ပထားေသာ ပမာဏနဲ ့ ညီမ�ပါက သိုမ့ဟတု ်ထိုထ့ကန်ည်းပါက အကကွထ်တဲငွ ်အမှန်ြခစ်ပါ။  

ဝငေ်ငဇွယား 

ဇူလိငု ်၁၊ ၂၀၂၂ မှ ဇွန် ၃၀၊ ၂၀၂၃ အထ ိသကေ်ရာကမ်��ိှသည် 

အမ်ိေထာငစု်ဆိုသည်မှာ သင့အ်မ်ိတွငေ်နထိငု�်ပီး ေနထိငုစ်ရိတ်မ�ေဝသည့ ်မိဘများ၊ သားသမီးများ၊ အဖုိးအဖွားများ၊ 

သင�်ငှ့ ်အမျိုးေတာ်စပ်ေသာ သိုမ့ဟုတ် မေတာ်စပ်ေသာသမူျားအားလုံး ြဖစ်ပါသည်။  ေမွးစားကေလး�ငှ့ ်

အမ်ိေထာငစု်အတွက် ေလ�ာက်ပါက ေမွးစားကေလးကုိ အမ်ိေထာငစု်အရွယ်အစားတွင ်ထည့်တွက်�ိငုသ်ည်။ 

သကဆ်ိငုသ်ည့် 

အကကွက်ိ ု

ြခစ်ပါ 

အမ်ိေထာငစု် အရွယအ်စား 

ဝငေ်င ွဘယ�်�ှကမ်ိမ� လကခ်ရံ�ိှေလ့�ိှပါသလ ဲ

�စ်ှစဥ် လစဥ် 
တစ်လလ�င ်

�စ်ှ�ကမ်ိ 

�စ်ှပတလ်�င ်

တစ်�ကမ်ိ 
အပတစ်ဥ် 

 1 $25,142 $2,096 $1,048 $967 $484 
 2 $33,874 $2,823 $1,412 $1,303 $652 
 3 $42,606 $3,551 $1,776 $1,639 $820 

 4 $51,338 $4,279 $2,140 $1,975 $988 

 5 $60,070 $5,006 $2,503 $2,311 $1,156 
 6 $68,802 $5,734 $2,867 $2,647 $1,324 
 7 $77,534 $6,462 $3,231 $2,983 $1,492 
 8 $86,266 $7,189 $3,595 $3,318 $1,659 

 ထပ်တုိးမိသားစုဝငတုိ်ငး်အတွက် $8,732 $728 $364 $336 $168 

 အမ်ိေထာငစု်သည် သတ်မှတ်ချက်�ငှ့ ်မညီပါ 
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အမ်ိေထာငစု်ဝငေ်ငဆွိုသည်မှာ မိသားစုတဦးချငး်စီ အခွနမ်ေဆာငခ်င ်အခွနေ်ဆာင�်ိငုေ်သာ ရ�ှိသည့်ဝငေ်ငပွမာဏ 

စုစုေပါငး်ကုိ ဆိုလုိသည်။  ထိထုတွဲင ်လစာများ၊ လူမ�သက်သာလုံြခံုေရး၊ ပငစ်င၊် အလုပ်လက်မဲ့ ခံစားခွင့၊် လူမ�ဖူလုံေရး၊ 

ကေလးေထာက်ပ့ံေ�ကး၊ ခဲွေန သိုမ့ဟုတ် ကွာ�ှငး်အမ်ိေထာငဖ်က်ထမှံ ေထာက်ပ့ံေ�ကး�ငှ့ ်အြခားမည်သည့ ်

ေငေွ�ကးဝငေ်ငမွဆိ ုပါဝငသ်ည်။  အမ်ိေထာငစု်တွင ်ေမွးစားကေလး ထည့်သွငး်ထားပါက ေမွးစားကေလး၏ 

တကုိယ်ရည်ဝငေ်ငကုိွလည်း ထည့်တွက်ရမည်။  ေမွးစားကေလး ေထာက်ပ့ံေ�ကးကုိ ဝငေ်ငအွြဖစ် ထည့်မတွက်ပါ။ 

အပုိငး် ၂။ ေကျာငး်သားများ៖သင�်ငှ့ ်အတူေနေသာ ေကျာငး်တက်ေနသည့် ကေလးများအတွက် 

ေအာက်ပါအချက်အလက်များကုိ ေကျးဇူးြပု�ပီး ြဖည့်ပါ။ 

အပုိငး် ၃။ လကမှ်တ៖်ေအာက်ပါ ေလ�ာက်လ�ာတွင ်ြဖည့သ်ွငး်ထားေသာ အချက်အလက်အားလုံး မှနက်န�်ပီး 

ဝငေ်ငမှွနသ်မ�ကုိလည်း ထည့်သွငး်အစီရငခံ်ထားေ�ကာငး် က��်ပ်ု ေထာက်ခံ (ကတိြပု) ပါသည်။  က��်ပ်ုြဖည့်သွငး်သည့် 

အချက်အလက်အေပါ် မူတည်�ပီး ေကျာငး်သည် ဖက်ဒရယ်�ငှ့ ်ြပည်နယ် ရနပုံ်ေငမွျား ရ�ှိလိမ့်မည်ဆိုသည်ကုိ 

နားလည်ပါသည်။  ေကျာငး်တာဝန�်ှိသူများသည် ဤအချက်အလက်များကုိ အတည်ြပု (စစ်ေဆး)�ိငုေ်�ကာငး်ကုိ 

နားလည်ပါသည်။  မှားယွငး်ေသာ အချက်အလက်များကုိ က��်ပ်ု ရည်ရွယ်ချက်�ှိစွာြဖင့ ်ေပးခ့ဲပါက 

ေကျာငး်သား၏ 

မျိုး�ုိးနာမည် 

ေကျာငး်သား၏ 

အေ�ှ�နာမည် 
နာမည်အလယစ်ာလံးု ေမွးေန ့ ေကျာငး် အတန်း 
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တရားစဲွဆိုခံရ�ိငုသ်ည်ကုိ နားလည်ပါသည်။  က��်ပ်ုကေလး၏ ဆငး်ရဲမဲွေတမ� အေြခအေနကုိ ဥပေဒအရ 

ခွင့ြ်ပုထားသည့အ်တုိငး် အြခားအစီအစဉ်များ/ေအဂျငစီ်များ�ငှ့ ်မ�ေဝ�ိငုသ်ည်ကုိ နားလည်ပါသည်။ 

လက်မှတ်៖_____________________________ စာရွက်စာတမ်း�ှိ အမည်៖_____________________________ 

ရက်စဲွ៖ ________________ ဖုနး်៖ ________________ အးီေမးလ်៖___________________________ 

လိပ်စာ- _______________________________ �မို�- _____________ ြပည်နယ်- ____ဇစ်ကုဒ-် ______ 

 

Office of Superintendent of Public Instruction သည် လိင၊် လူမျိုး၊ ဘာသာေရးယုံ�ကည်မ�၊ ကုိးကွယ်သည့်ဘာသာ၊ 

အသားအေရာင၊် မူလေမွးဖွားသည့် �ိငုင်၊ံ အသက်အရွယ်၊ တရားဝငထ်က်ွခွာခွင့ြ်ပုသည့ ်စစ်မ�ထမ်းေဟာငး် သိုမ့ဟုတ် 

စစ်မ�ထမ်းအေြခအေန၊ လိငစိ်တ်တိမ်း��တ်မ�၊ ဂျနဒ်ါအမျိုးအစားသတ်မှတ် ေဖာ်ြပမ�၊ ဂျနဒ်ါအမှတ်လက�ဏာ၊ မသနစွ်မ်းမ� 

သိုမ့ဟုတ် မသနစွ်မ်းတဦးမှ ေလက့ျင့ထ်ားသည့ ်လမ်းြပေခွး သိုမ့ဟုတ် ဝနေ်ဆာငမ်� တိရစ�ာနအ်သံးုြပုမ�တုိအ့ေပါ် 

အေြခခံ�ပီး ခဲွြခားမ�မ�ှိဘ ဲဝနေ်ဆာငမ်�အားလုံး�ငှ့ ်အစီအစဉ်အားလုံးကုိ တူညီစွာ ရယူအသံုးြပုခွင့ ်ေပးထားသည်။ 

စွပ်စဲွသည့် ခဲွြခားဆက်ဆမံ�များအတွက် တုိင�်ကားချက်�ငှ့ ်ေမးခွနး်များအတွက် Office of Equity and Civil Rights 

ဒါ�ိုက်တာထ ံ360-725-6162/TTY: 360-664-3631 သိုမ့ဟုတ် P.O.  Box 47200, Olympia, WA 98504-7200; 

သိုမ့ဟုတ် equity@k12.wa.us ထ ံဆက်သွယ်စုံစမ်း�ိငုပ်ါသည်။. 
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