Burmese Version

ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ား

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ လူထုဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ သင္ေရာက္ရွိေသာအခါ လူထုဝန္ေဆာင္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို သင္ရရွိႏိုင္ပါသည္။ လူထုဝန္ေဆာင္မႈ အမ်ိဳးအစားႏွင့္
အေရအတြက္မွာ တစ္ေနရာႏွင့္တစ္ေနရာ မတူညီပါ။ သင္၏ ျပန္လည္ အေျခခ်ေနထိုင္ေရး ေအဂ်င္စီက သင္ခံစားခြင့္ရွိႏိုင္ေသာ လူထု ဝန္ေဆာင္မႈကို
သိရွိၿပီး ရယူႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အမွီအခိုကင္းစြာရယူႏိုင္ေအာင္ သင့္အသိုင္းအဝိုင္း အသစ္အေၾကာင္း
ေလ့လာၿပီး ရင္းႏွီးမႈ ရွိေအာင္လည္း ျပဳလုပ္လိုပါလိမ့္မည္။

လူထုဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
သင့္အသိုင္းအဝိုင္းအေၾကာင္းႏွင့္ သင္ရရွိေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အေၾကာင္းနားလည္ျခင္းျဖင့္ ကိုယ္တိုင္လုံေလာက္မႈႏွင့္ တစ္သားတည္း ျဖစ္မႈကို
ရလာပါမည္။ ဥပမာအားျဖင့္ သင္ေငြေရး ေၾကးေရးအရ ႐ုန္းကန္ေနရလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ အထူး လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ အခ်ိဳ႕ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားက
သင့္အား အေထာက္အပံ့ ေပးႏိုင္ ပါသည္။ လူထုဝန္ေဆာင္မႈ အခ်ိဳ႕က သင့္အား အလုပ္ရွာေပး ႏိုင္ကာ အဂၤလိပ္စာ သင္ယူရန္ ကူညီေပးႏိုင္ပါသည္။
အျခားေသာ လူထု ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားက သင့္မိသားစုႏွင့္အတူ အားလပ္ခ်ိန္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ ရရွိေစပါသည္။ သင့္အသိုင္းအဝိုင္းတြင္
တက္ႂကြစြာ ပါဝင္ျခင္းျဖင့္ လူအမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသစ္၊ ယဥ္ေက်းမႈ သစ္တြင္ ေျပာင္းလဲေနထိုင္ရသည့္ ဖိစီးမႈကို သက္သာရာ ရရန္
နည္းလမ္းေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ အေရးေပၚဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကဲ့သို႔ လူထုဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျခင္းအားျဖင့္ ေနာက္ဆုံးတြင္
သင့္အတြက္လည္း လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရမႈ ရွိေစပါသည္။

လူထုဝန္ေဆာင္မႈ အမ်ိဳးအစားမ်ား
လူထုဝန္ေဆာင္မႈ အမ်ိဳးအစားမ်ားစြာရွိပါသည္။ အခ်ိဳ႕ကို အခမဲ့ျဖစ္ေစ၊ အဖိုးအခ ခ်ိဳသာစြာျဖစ္ေစ ရရွိႏိုင္သည္။ လူထုဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အစိုးရ၊
လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ယုံၾကည္ခ်က္အေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားက ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
လူ႔အသိုင္းအဝိုင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ သူတို႔ေနရပ္ရွိ ေနထိုင္သူမ်ားအား ေပးထားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အလြန္ကြဲျပားပါသည္။ အေမရိကန္
ျပည္ေထာင္စုတြင္ သင္ေတြ႕ရွိႏိုင္ေသာ လူထုဝန္ေဆာင္မႈအခ်ိဳ႕ကို အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပေပးလိုပါသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ
လူထုဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

အေရးေပၚ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕

အစိုးရ အေထာက္အပံ့ အမ်ိဳးအစားမ်ား

လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းအားလုံးတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားကို
ဝန္ေဆာင္မႈေပးၿပီး ကာကြယ္ေပးေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ မီးသတ္ဌာနႏွင့္
အေရးေပၚ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရွိပါသည္။
ရဲႏွင့္ေတြ႕လွ်င္ သူတို႔စကားကို နားထာင္ၿပီး ေၾကာက္စရာ မလိုပါ။
ရဲႏွင့္ သင္ဆက္သြယ္ေျပာဆို၍ မရပါက စကားျပန္ ေတာင္းပါ။
အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ အကူအညီလိုပါက ဖုန္းျဖင့္ ၉၁၁
ကိုေခၚပါ။ သင္အဂၤလိပ္စကား မတတ္ပါက “No English.
Help” (ႏိုးအဂၤလိပ္။ ဟက္ပ္) “အဂၤလိပ္စကား မတတ္ပါဘူး။
ကူညီပါ။” သို႔မဟုတ္ “No English. Emergency.”
(ႏိုးအဂၤလိပ္။ အမ္မာဂ်န္စီ) “အဂၤလိပ္စကား မတတ္ပါဘူး။
အေရးေပၚအေျခအေနပါ။” ဟု ေျပာပါ။

အစိုးရ အေထာက္အပံ့ အခ်ိဳ႕ကို ဖက္ဒရယ္ အစိုးရက စီစဥ္ေပးၿပီး
က်န္အေထာက္အပံ့ကို ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရမ်ားက
စီစဥ္ေပးပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အစီအစဥ္ အားလုံးကို
အသိုင္းအဝိုင္းတိုင္းတြင္ ရရွိမည္မဟုတ္ပါ။ အေထာက္အပံ့ အစီအစဥ္မ်ား
ခံစားခြင့္သည္ တည္ေနရာေပၚမူတည္၍ ကြဲျပားၿပီး၊ အခ်ိဳ႕ေသာ
ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား လိုအပ္ႏိုင္သလို အလုပ္အကိုင္ျဖစ္ေစ၊ ဝင္ေငြျဖစ္ေစ
အေျပာင္းအလဲကဲ့သို႔ အခ်က္အလက္မ်ားကို အသစ္ ျပင္ဆင္ရန္လည္း
လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။ သင္၏ ျပန္လည္အေျခခ် ေနထိုင္ေရး ေအဂ်င္စီက
အစီအစဥ္အခ်ိဳ႕ သင္ရရွိေအာင္ ကူညီမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုအစီအစဥ္မ်ားကို
သင္ကိုယ္တိုင္ မည္ကဲ့သို႔ရယူႏိုင္ေၾကာင္းကိုလည္း ေလ့လာထားႏိုင္ပါသည္။

ေငြေၾကး အေထာက္အပံ့ အစီအစဥ္မ်ား

အစိုးရ အေထာက္အပံ့
အစိုးရက လူထုဝန္ေဆာင္မႈမ်ားစြာ ေပးအပ္ၿပီး အခ်ိဳ႕ကို
သက္ဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္ သို႔မဟုတ္ မိသားစုမ်ားကသာ
ရရွိႏိုင္ပါသည္။ ထိုအစီအစဥ္ မ်ားမွာ မတူညီသလို
အစားအေသာက္၊ ဘ႑ာေရး အေထာက္အပံ့ သို႔မဟုတ္
က်န္းမာေရး အေထာက္အပံ့တို႔ ေပးႏိုင္ပါသည္။ အစိုးရ
အစီအစဥ္မ်ားကို အစိုးရ လူမႈေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ေအဂ်င္စီမ်ားက
ႀကီးၾကပ္ေလ့ရွိၿပီး ပါဝင္မႈအတြက္ တင္းက်ပ္ေသာ
ကန႔္သတ္ခ်က္ႏွင့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ရွိပါသည္။

စာၾကည့္တိုက္မ်ား
ျပည္သူ႔စာၾကည့္တိုက္မ်ားတြင္ စာအုပ္ႏွင့္ စီဒီ၊ ဒီဗီဒီကဲ့သို႔
အျခားအရာမ်ားကို ျပည္သူမ်ားအတြက္ အခမဲ့ငွားရမ္းႏိုင္ပါသည္။
စာၾကည့္တိုက္မ်ားတြင္ ကေလးမ်ားအတြက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊
လူႀကီးမ်ား အတြက္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းမ်ားကဲ့သို႔ ေနာက္ထပ္
အစီအစဥ္မ်ားလည္း ရွိတတ္သည္။ အမ်ားျပည္သူသုံးစြဲရန္
ကြန္ပ်ဴတာမ်ားလည္း ရွိႏိုင္ပါသည္။

အလုပ္ရွာေဖြရန္ အခက္အခဲရွိသူမ်ားအတြက္ ယာယီ ေငြေၾကး
အေထာက္အပံ့ေပးေသာ အစီအစဥ္ႏွစ္ခုမွာ- သားသမီးရွိေသာ
မိဘမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာမိသားစုမ်ားကို ေခတၱေထာက္ပံ့ေပးျခင္း (TANF)
အစီအစဥ္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္မရွိသူမ်ား၊ အိမ္ေထာင္ရွိၿပီး သားသမီး မရွိေသာ
ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ဒုကၡသည္မ်ားကို ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ေပးျခင္း
အစီအစဥ္ (RCA) တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

အလုပ္မရမီ ေထာက္ပံ့မႈ အစီအစဥ္
အလုပ္လုပ္ခ်င္ေသာ္လည္း ေရွးဦးစြာ ေငြေၾကးအကူအညီ အနည္းငယ္လိုေသာ
ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ျပန္လည္အေျခခ် ေနထိုင္ေရး ေအဂ်င္စီ
အမ်ားအျပားက ေငြေၾကး အေထာက္အပံ့အစား ဤအစီအစဥ္ကို
ကမ္းလွမ္းထားပါသည္။ ဤအစီအစဥ္ကို ေလွ်ာက္ထားေသာ ဒုကၡသည္မ်ားက
အျမန္ဆုံး အလုပ္ရွာပါမည္ဟု ကတိေပးၾကပါသည္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္
သူတို႔သည္ အေမရိကန္သို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ပထမ ၄ လမွ ၆ လအတြက္
ေငြေၾကး အေထာက္အပံ့၊ အလုပ္အကိုင္အေၾကာင္း တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္
အလုပ္ခန႔္ထားေရး ဝန္ေဆာင္မႈတို႔ကို ရရွိၾကပါသည္။

ျဖည့္စြက္အာဟာရ ေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္ (SNAP)

ပန္းၿခံမ်ား
ပန္းၿခံမ်ားမွာ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း၊ ေျပးျခင္း၊ ဂိမ္းကစားျခင္း၊
ထိုင္ၿပီး အနားယူျခင္းကဲ့သို႔ ေနအိမ္ျပင္ပ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္
အမ်ားျပည္သူကို ဖြင့္လွစ္ေပးထားပါသည္။ အခ်ိဳ႕ပန္းၿခံမ်ားတြင္
ေပ်ာ္ပြဲစားထြက္ရန္ေနရာ၊ ကစားကြင္းႏွင့္ အားကစားကြင္းမ်ား
ရွိပါသည္။ ပန္းၿခံမ်ားတြင္ သင္ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္
စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ရွိထားသည္။ ဥပမာ၊ အမႈိက္ပစ္ျခင္းကို
ခြင့္မျပဳသလို ပန္းၿခံအမ်ားစုကိုလည္း ေနဝင္လွ်င္ ပိတ္ပါသည္။

စာတိုက္မ်ား
စာတိုက္တြင္ စာ သို႔မဟုတ္ ပါဆယ္ပို႔ျခင္း သို႔မဟုတ္
တံဆိပ္ေခါင္း ဝယ္ယူျခင္းတို႔ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္။ အေမရိကန္
ျပည္ေထာင္စု စာတိုက္လုပ္ငန္းကို ဖက္ဒရယ္ အစိုးရက
ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။

အပန္းေျဖအနားယူျခင္းႏွင့္ လူထုအက်ိဳးျပဳ
စင္တာမ်ား

ဤဖက္ဒရယ္အစိုးရ အစီအစဥ္က ဝင္ေငြနည္းေသာ မိသားစုမ်ား
အစားအေသာက္ဝယ္ယူရန္ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ ေပးပါသည္။
ဤအစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္သူကို လစဥ္ အစားအေသာက္အခ်ိဳ႕
ဝယ္ယူရာတြင္ အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ ကဒ္ျပားကို ေပးထားပါမည္။
ဒုကၡသည္မ်ားက ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရ႐ုံးတြင္ အစားအေသာက္
အေထာက္အပံ့အတြက္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ အေထာက္အပံ့
ပမာဏသည္ မိသားစုဝင္အေရအတြက္ႏွင့္ ဝင္ေငြေပၚ မူတည္ပါသည္။ SNAP
အေထာက္အပံ့ကို သင္စတင္ရရွိၿပီးေနာက္ သင့္မိသားစုဝင္အေရအတြက္ႏွင့္
ဝင္ေငြ အေျပာင္းအလဲရွိလွ်င္ သင့္ေဒသရွိ သင့္ေတာ္ေသာ အစိုးရအရာရွိကို
အသိေပးရန္လိုပါသည္။

သက္ႀကီး႐ြယ္အိုႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေငြ (SSI)
ဤသည္မွာ မ်က္မျမင္၊ မသန္စြမ္းသူ သို႔မဟုတ္ အသက္ ၆၅ ႏွစ္ႏွင့္အထက္
ဝင္ေငြနည္းသူ သို႔မဟုတ္ ဝင္ေငြမရွိသူမ်ားအတြက္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏
ေငြေၾကး အေထာက္အပံ့ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။

ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ ေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္မ်ား

အပန္းေျဖအနားယူျခင္း သို႔မဟုတ္ လူထုအက်ိဳးျပဳ စင္တာမ်ားမွာ
လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ လႈပ္ရွားမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို
လူအမ်ား စုစည္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားျဖစ္သည္။
နမူနာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ထဲတြင္ အားကစားလုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္
ဂိမ္းကစားျခင္း၊ သင္တန္း တက္ျခင္း၊ စိတ္ဝင္စားမႈ
တူညီသူမ်ား လူမႈေရးအရစုေဝးျခင္း စသည္တို႔ ပါဝင္သည္။
အပန္းေျဖအနားယူေသာ စင္တာမ်ားကို လူႀကီး၊ လူငယ္
မ်ားအတြက္ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး အခမဲ့ သို႔မဟုတ္ အခေၾကးေငြျဖင့္
ရယူသုံးစြဲႏိုင္ပါသည္။

အခ်ိဳ႕အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားက ဝင္ေငြနည္းေသာ မိသားစုမ်ားအတြက္
မိဘမ်ားက အလုပ္လုပ္ႏိုင္ရန္ သို႔မဟုတ္ အလုပ္ရွာေဖြႏိုင္ရန္ အခမဲ့
သို႔မဟုတ္ ကုန္က်စရိတ္နည္းေသာ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးကို
စီစဥ္ေပးပါသည္။
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