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မဇ္ဇူရီ မူလတန်း နင
ှ ဒုတိယအဆင ပညာရရ်းဌာန
အထူ်း ပညာသငက

Missouri

ာ်းရရ်းဆိုငရာ ရု ်း - ပထမဆငမ ာ်း ပရု ဂ
ိ ရမ

Jirs steps
EARLY INTERVENTION

မိသ ားစု ကုန်ကျစရိတ် ပါဝင်ထည်သငားရရားအတက
ွ ်
ွ ် ရငွရ ကားဆငရ
ို ် အချက်အလက်မျ ား
ရလ်း၏ အမည

ရမ်းရန

အိမရထာငဦ်းစီ

ဖြည စ သည ရနစွဲ

ညွှန် က ားချက်မျ ား
ပထမဆငမ ာ်းအတင်းပါဝငရန မိသာ်းစု
အိမရထာငစုတင်းရှိ လူအရရအတ
အရဖခခထာ်းပါသည။ အခရက

လစဉ်ရက

်း ရပ်းမညမရပ်းမည

နှင မိသ ာ်းစုအတ

်းတစခု အ

ိုဆု်းဖြတရန ရငရက

်းဆိုငရာ အခ အလ

မ ာ်းလိုအပပါသည။ လစဉ်ရက

ခ ိနညိထာ်းသည အသာ်းတငဝငရင တိုအာ်း ထညသင်းစဉ််းစာ်းသည တဆင ပပီ်းတဆငထ

ွဲဖြတသည မိသာ်းစုမ ာ်းအတ

အနည်းဆု်း အခရက

်း

ရသာ စရ

်းရငမှာ တစလလျှင ၅ ရဒေါ်လာ ဖြစပပီ်း အမ ာ်းဆု်း အခရက

်းတစခုအရပေါ်

်းရငမှ ာ

တစလလျှင ရဒေါ်လာ ၁၀၀ ဖြစသည။
ရငရက

်းဆိုငရာ အခ အလ

ို

နဦ်း နှင နှစစဉ် မိသာ်းစုတစခုခ င်းစီ ဝနရဆာငမှု အစီအစဉ် (IFSP) အစည်းအရဝ်းမ ာ်း နှင အိမရထာငစု အရယအစာ်း သိုမဟုတ ဝငရင

အရဖပာင်းအလွဲရှိသည မညသညအခ ိနမဆိုတင စုရဆာင်းပါသည။ ပထမဆင်မျ ား စနစ်အတွက် ရငွရပားရချမှုမျ ား ရပေါ်လစီ ဆိင
ု ရ
် မိတတူတစ်ရစ င်ကို
ရငွရ ကားအချက်အလက်မစုရဆ င်ားမီ မိဘအတွက် ရပားအပ်ပါသည်။
မိဘအရနဖြင ရအာ
ညိနင
ှုိ ်းရဆာငရ

ပါရရ်းခ ယစရာ သု်းခုအ န မှ

သူထသို လစဉ်ရက

်း

တစခု

ို ရရ်းခ ယရမည။ မိဘအရနဖြင ယခုရြာငပုစ

ို မဆု်းဖြတနိင
ု မီ ဖပနပိုရပ်းရမည။ ဝနရဆာငမှုအ တ

လ
ို

ညိနင
ှုိ ်းရဆာငရ

မှတထို်း၍ ရနစွဲတပပပီ်း ဝနရဆာငမှု

သူအ ာ်း ဆ

သယရန အခ အလ

ုိ

ရအာ

ပါအတင်း

ထညသင်းထာ်းပါသည။
အတည်ပပြုချက်
ပထမဆင်မျ ား စနစ်အတွက် ရငွရပားရချမှုမျ ား ရပေါ်လစီ ကို ပပန်လည်သားု သပ် ကည်ရှုပပီားရန က် ရအ က်ပါရရွ ားချယ်စရ ကို ကျွန်ပ
ု ် ရရွ ားချယ်ပါသည် -

☐ ရရွ ားချယ်မှု (၁) -

ျွနုပ၏
လ

ရလ်းထတင MO HealthNet/Medicaid ရှိရက

ခရရှိရက

ာင်း သိုမဟုတ

ျွနုပ၏

☐ ရရွ ားချယ်မှု (2) - အိမရထာငစု နှင ဝငရငဆိုငရာ အခ

ာင်း၊

ျွနုပ၏မိသာ်းစု

ရလ်းသည ထိန်းသိမ်းရစာငရရှာ

အလ

မ ာ်း

လ

ဖြည စ လုဖခြုံရ ရ်းဝငရင (SSI)၊ အစာ်းအစာ တဆိပရခါင်းမ ာ်း

မှုတင်း ရှိပါသညဟု

မှတရရ်းထို်းထာ်းသည ရနစွဲမှစပပီ်း တိ

ျွနုပ အတညဖပြုံပါသည။
မှန

နရက

ာင်း

ျွနုပ အတညဖပြုံပါသည။

•

အိမ်ရထ င်စု အရွ ယ်အစ ား (ဆိလ
ု ိုသည်မ - အိမ်ရထ င်စုတွငား် ရိ လူအရရအတွက်) - ________________________

•

ဝင်ရငွဆင
ို ရ
် အချက်အလက် (A သိမ
ု ဟုတ် B တစ်ခုသ လိုအပ်သည်)
A.

ပပည်ရထ င်စု အခွန်ပပန်အမ်ားမှု
ဖြည စ သည အဆင -

☐ လူလတ ☐ အိမရထာငရှိပပီ်း အတူတူဖြည

☐ အိမရထာငရှိပပီ်း သပသပစီဖြည

စ သည

☐ အိမရထာငဦ်းစီ်း

စ သည (ပုစ နှစရစာင ဖြည စ သည)

ဖပညရထာငစု အခနဖပနအမ်းမှုမှ ခ ိနညိထ ာ်းသည စုစုရပါင်းဝငရင - ရဒေါ်လာ _____________________
B.

လစ ချက်လက်မတ် ပြတ်ပိုငား် မျ ား၊ စသပြင် မ အပခ ားဝင်ရငွ။
အဖခာ်းဝငရငမ ာ်းမှ ခနမှန်းရခ နှစစဉ်ဝငရင -

☐ ရရွ ားချယ်မှု (3) - ရငရက

်းဆိုငရာ အခ အလ

မ ာ်းရပ်းအပရန

ရဒေါ်လာ _____________________

ျွနုပ ဖငင်းဆနပါသည။ ယင်း

လစဉ်ရက

်း အမ ာ်းဆု်း ရဒေါ်လာ ၁၀၀ ရလဒ ဖြစရစမည

ို

ျွနုပ

နာ်းလညပါသည။

လက်မတ်
မိဘ လ

မှတ

မိဘ၏ နမည စာလု်းအက

မိဘ လ

မှတထို်းသည ရနစွဲ

ီ်းဖြင

ဝန်ရဆ ငမ
် ှု ညိနငားရဆ
ှုိ ်
ငရက်
် ွ ရရားမား
ဝနရဆာငမှု ညိနိင
ှု ်းရဆာငရ

ရအဂ ငစီ

ိုယစာ်းလှယ၏ လ

ရရ်းမ်း၏ အမည နှင လိပစာ

ဝနရဆာငမှု ညိနိင
ှု ်းရဆာငရ

မှတ

 ပထမဆငမ ာ်း စနစအတ

ရအဂ ငစီမှ လ

ရငရပ်းရခ မှုမ ာ်း ရပေါ်လစီ

ယခု ရြာငပုစနှင အတူတူ ပိ တလ

ရရ်းမ်း၏ ြုန်းနပါတ

ခရရှိ ခွဲသည ရနစွဲ

ပါရှိပါသည။

မူလတန်း နှင ဒုတိယအဆင ပညာရရ်းဌာနသည လူမိြုံ်း၊ အသာ်းအရရာင၊ ရယာာ်း
် မိန်းမ၊ မညသညလိငအရပေါ် ယိမ်းယိုငသည၊ ဇ္ာတိနင
ိ ု င၊ အသအရယ၊ စစမှုထမ်းရဟာင်း အဆငအတန်း၊ စိတပိုင်းဆိုငရာ သမဟု
ို
တ ရုပပိုင်းဆိုငရာ
မသနစမ်းမှုအရပေါ် အရဖခခ၍ သမဟု
ို တ ၄င်း၏ အစီအစဉ်မာ်း နင
ှ လှုပရာ်းမှု
ှ မာ်း အတင်းရှိ ဖပဌာန်းခမာ်းမှ တာ်းဖမစထာ်းသည အဖခာ်း အရဖခခတစခုခုရပေါ်မူတညပပီ်း ခွဲဖခာ်းဆဆမှု မဖပြုံပါ။ ဌာန၏ အစီအစဉ်မာ်း နှင မသနစမ်းမှုရှိသမ
ူ ာ်း
အလှမ်းမှီရရှိနင
ိ ု သည ဝနရဆာငမှုမာ်း၊ လှုပရှာ်းမှုမာ်း နင
ှ အရဆာအအုမာ်း၏ တညရနရာ နင
ှ ဆစပသည စုစမ်းရမ်းဖမန်းမှုမာ်းို ရအာပါလိပစာရှိ ဂြာဆန ဖပညနယရု ်း အရဆာအဦ်း၊ အရပသာ်းအခငအရရ်းမာ်း
ငသု်းရရ်းဆိုငရာ ဒါရို တာ နှင ညိနှင
ိ ု ်းရဆာငရရရ်းမ်းထသို လမ်းညှနရပ်းနင
ု ိ ပါသည - Jefferson State Office Building, Director of Civil Rights Compliance and MOA Coordinator (Title VI/Title
IX/504/ADA/ADAAA/Age Act/GINA/USDA Title VI), 5th Floor, 205 Jefferson Street, P.O Box 480, Jefferson City, MO 65102-0480; telephone number 573-526-4757 or TTY 800-735-2966၊
အီ်းရမ်းလ civilrights@dese.mo.gov။
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