
မည္သည့္ အကူအညီေပးမွာလဲ။
• ၾသစတင္ ပန္းၿခံႏွင့္အပန္းေျဖေရးရာဌာန 

(Parks and Recreation Department (PARD)) 
လူငယ္အစီအစဥ္အတြက္ မွတ္ပုံတင္ေၾကး 
50 ရာခိုင္ႏႈန္းကင္းလြတ္ခြင့္။

• အခမဲ့ နေ့လယ်စာများ*အတွက် 
အရည်အချင်းမီသည့် သို့မဟုတ် AISD 
ခေါင်းစဉ် I ကျောင်းတက်ရောက်သည့် 
အိမ်ထောင်စုများအတွက် ကန့်သတ် 
ပညာသင်ဆု ရနိုင်မှု။ အသေးစိတ် 
အချက်အလက်များအတွက် Scott Johnson 
လူငယ်ပညာသင်ဆု စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်
များကို ကြည့်ပါ။
ကၽြႏု္ပ္ မည္သို႔ေလွ်ာက္ရမည္နည္း။

• ဤေလွ်ာက္လႊာကို ျဖည့္စြက္ပါ။
• သတ်မှတ်ချက်မီမှု စာရွက်စာတမ်းကို 

ထည့်သွင်းပါ သို့မဟုတ် အထောက်အထားပြု
မှု အပိုင်းကို ဖြည့်စွက်ပါ။ အောက်ပါ ငွေကြေး 
အထောက်အပံ့ စည်းကမ်းသတ်ချက်များကို 
ကြည့်ပါ။ 

• ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္ ေက်ာင္းေန႔လယ္စာစာရြက္
ကို လူငယ္အစီအစဥ္မ်ားရွိရာ PARD ဌာနတစ္
ခုသို႔ ယူသြားပါ။
 – သင္သည္ ေနာက္စာမ်က္ႏွာထိပ္ရွိ အ
ခ်က္အလက္မ်ားကို အသုံးျပဳ၍ ေလွ်ာ
က္လႊာကုိ စာျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဖက္

စ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အီးေမးလ္ျဖင့္လ
ည္းေကာင္း ေပးပို႔ႏုိင္သည္။

မည္သူမ်ား အရည္အခ်င္းျပည့္မီပါသလဲ။
• အခမဲ့/ဈေးလျှော့ထားသော 

ကျောင်းနေ့လယ်စာရရှိသော 
သို့မဟုတ် ရရှိရန် သတ်မှတ်
ချက်ကိုက်ညီသော Austin 
မြို့တော်နယ်နိမိတ်အတွင်း
နေထိုင်သူ လူငယ်များ။

 – ေက်ာင္းတြင္ အထူးပညာေရးဝ
န္ေဆာင္မႈမ်ားရရွိသည့္ အသက္ 
18 ႏွစ္မွ 22 ႏွစ္ၾကားရွိသူမ်ား။

၎မွာအခ်ိန္မည္မွ်ၾကာမည္နည္း။
• ယခုႏွစ္၏ ေအာက္တိုဘာလ 1 ရက္ေန႔ေ

နာက္ပိုင္း အတည္ျပဳထားေသာ ေငြေၾကး
အကူအညီသည္ ႏွစ္ႏွစ္အၾကာ ဒီဇင္ဘာလ 
31 ရက္ေန႔အထိ သက္တမ္းရွိပါသည္။

လူငယ္အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ေငြေၾကးအကူအညီ

လူငယ္အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ေငြေၾကးအကူအညီ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

• ေလွ်ာက္လႊာကုိ အလြယ္တကူဖတ္ႏုိင္ၿပီး ျပ
ည့္စုံေအာင္ျဖည့္စြက္ထားေၾကာင္း ေသခ်ာ
ပါေစ (ေသခ်ာ ရွင္းလင္းပီသစြာေရးပါ)။

• လမ်းလိပ်စာတစ်ခုကို အသုံးပြုပါ။ ကြိုတင် 
ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ စာတိုက်ပုံးများကို လက်ခံ
မည်မဟုတ်ပါ။သင္၏ ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္အတူ 
ေက်ာင္းစာ သို႔မဟုတ္ မွန္ကန္ေၾကာင္းသ
က္ေသခံက႑ကိုပါ ထည့္သြင္းပါ။အီးေမးလ္
လိပ္စာမ်ားကုိ အစီအစဥ္အခ်က္အလက္

• မ်ားႏွင့္ သတိေပးခ်က္အသစ္မ်ား ေပးပို႔ရန္ 
အသုံးျပဳပါမည္။
 – သင္သည္ အီးေမးလ္လိပ္စာတစ္ခုမေ
ပးထားပါ သတိေပးစာမ်ားကို သင့္အိ
မ္လိပ္စာသုိ႔ စာတုိက္မွတစ္ဆင့္ေပး
ပုိ႔ပါမည္။

• အိမ်ထောင်စုရှိ လူငယ်တစ်ဦးက အခမဲ့ 
သို့မဟုတ် စရိတ်နည်း နေ့လယ်စာကို ရရှိ
ကြောင်း သို့မဟုတ် ASID ကျောင်းသို့ တက်

ရောက်ကြောင်း ပြသသည့် အိမ်ထောင်စုဝင်
ထံသို့ လိပ်မူထားသော သတ်မှတ်ချက်မီမှု 
စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုကို ပူးတွဲပါ။

• သင့်ကလေးသည် အခမဲ့ သို့မဟုတ် စရိတ်
နည်း နေ့လယ်စာများကို ၎င်းတို့၏ ကျောင်း
တွင် မရရှိသော်လည်း ပရိုဂရမ်အတွက် 
အရည်အချင်းမီနေဆဲ ဖြစ်ပါက၊ ကျေးဇူးပြု
ပြီး ဖောင်၏ ကျောဘက်ရှိ ထောက်ခံချက်
အပိုင်းကို ဖြည့်စွက်ပါ။

Scott Johnson လူငယ္ပညာသင္ဆု စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 

ၾသစတင္အသုိက္အဝန္းမွ ၎တို႔၏ အေျခခံဝန္ေဆာင္မႈသုံးစြဲမႈ ေဘလ္မွတစ္ဆင့္ လွဴဒါန္းေသာ ရန္ပုံေငြမ်ားအျပင္ 
ၾသစတင္ ပန္းၿခံမ်ားေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ Scott Johnson ပညာသင္ဆုမ်ားအတြက္ ထပ္တိုးရန္ပုံေငြမ်ား ေပးသည္။

• တက်ရောက်သူ၏ မှတ်ပုံတင်ကြေး
ကုန်ကျစရိတ်အတွက် အသုံးပြုရန် ပညာသင်
ဆုများသည် $300 ကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။

• AISD ကျောင်းသားအားလုံးကတော့ 
ပညာသင်ဆုများအတွက် အရည်အချင်းမမီ
ပါ။ ထည့်သွင်းစဉ်းစားခံရရန်၊ အိမ်ထောင်စု
များသည် အိမ်ထောင်စုတစ်ခုမှ လူငယ်တစ်ဦး
အား စာရွက်စာတမ်းများ ပံ့ပိုးပေးရမည်-
 – အိမ်ထောင်စုရှိလူငယ်သည် AISD 
ခေါင်းစဉ် I ကျောင်းကို တက်ရောက်
ကြောင်း ထောက်ခံစာ (စာရင်းကို 
www. austinisd.org/sites/default/
files/dept/state-fed/docs/Title_I_
schools_2020-2021_8-25-2020_.pdf 
တွင် ကြည့်ပါ)၊

 – အိမ်ထောင်စုရှိလူငယ်သည် AISD 
မဟုတ်သော ကျောင်းတွင် အခမဲ့ 
နေ့လယ်စာများ လက်ခံရရှိကြောင်း 
သို့မဟုတ် ဝင်ငွေ သို့မဟုတ်

 – အခြား စံသတ်မှတ်ချက်ကို အသုံးပြု၍

 –  အခမဲ့ နေ့လယ်စာ ပရိုဂရမ်အတွက် 
အရည်အချင်းမီမည်ဖြစ်ကြောင်း 
ထောက်ခံစာ (လျှောက်လွှာ၏ 
ကျောဘက်ရှိ ထောက်ခံစာအပိုင်းကို 
ဖြည့်စွက်ပါ)။

• ရန္ပုံေငြကို အျခားလူငယ္တစ္ဦးထံ လႊဲေျပာ
င္းေပး၍မရပါ။

• ပညာသင်ဆုများကို အရေအတွက်တစ်ခုအထိ 
ကန့်သတ်ထားပြီး ဇန်နဝါရီလတွင် ထီစနစ်
ဖြင့် ပေးအပ်ပါသည်။

• အောက်တိုဘာလ 1 ရက်မှ ဒီဇင်ဘာလ 
31 ရက်အတွင်း အတည်ပြုထားသည့် 
အရည်အချင်းမီသော လျှောက်လွှာများသည် 
ဇန်နဝါရီလနှင့် လာမည့်နှစ်၏ ဇန်နဝါရီလတွင်
လည်း ရောက်လာမည်ဟု ယူဆပါမည်။

• ဇန်နဝါရီလ 1 ရက်နှင့် စက်တင်ဘာလ 
30 ရက်ကြား အတည်ပြုထားသည့် 
အရည်အချင်းမီသော လျှောက်လွှာများကို 
လာမည့် ဇန်နဝါရီလတွင်သာ ထည့်သွင်း
စဉ်းစားပါမည်။

• ၾသစတင္ၿမိဳ႕ေတာ္၏ လက္ရွိအလုပ္လုပ္ေ
နေသာ ပုံမွန္ (အၿမဲတမ္း) ဝန္ထမ္းမ်ားရွိသ
ည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစား
မည္မဟုတ္ပါ။
 – ၿမိဳ႕ေတာ္ ဝန္ထမ္းေဟာင္း/အၿငိ
မ္းစားဝန္ထမ္း သုိ႔မဟုတ္ လက္ရွိ
ယာယီ/ေခတၱဝန္ထမ္းရွိသည့္ အိမ္ေ
ထာင္စုမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီး ထည့္
သြင္းစဥ္းစားေပးပါမည္။

• ပညာသင်ဆုတစ်ခုကို သက်တမ်းမကုန်မီ 
အသုံးမပြုသော လူငယ်များသည် နောင်တွင် 
ပညာသင်ဆုများကို လက်ခံရရှိတော့မည် 
မဟုတ်ပါ။ သင်လက်ခံရရှိသည့် ပညာသင်
ဆုကို သင်အသုံးမချတတ်ပါက ကျွန်ုပ်တို့ထံ 
ဆက်သွယ်ပါ။

• ဇန်နဝါရီလ 1 ရက်နှင့် စက်တင်ဘာလ 
30 ရက်ကြား အတည်ပြုထားသည့် 
အရည်အချင်းမီသော လျှောက်လွှာများကို 
လာမည့် ဇန်နဝါရီလတွင်သာ ထည့်သွင်း
စဉ်းစားပါမည်။

ကျွန်ုပ်တ့ုိ၏အစီအစဉ်များတွင်ပါ ၀ င်ရန်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏အဆောက်အအုံများကိုအသုံးပြုရန်သင်အကူအညီလိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့၏ပါဝင်မှု ၀ န်ဆောင်မှုရုံးကို (512) 974-3914 သို့ဆက်သွယ်ပါ။
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FINANCIAL ASSISTANCE FOR YOUTH PROGRAMS - Myanmar Language version

Financial Assistance for Youth Programs (AISD edit) 
Myanmar Language version

2021-2022 ပညာသင်နှစ်အတွက်၊ AISD ကျောင်း
များ တက်ရောက်နေသည့် ကလေးများရှိသည့် 

အိမ်ထောင်စုများသည် ရီပို့ကတ်များ အပါအဝင် 
ငွေကြေး အထောက်အပံ့အတွက် အရည်အချင်းမီ
ရန် ကျောင်းမှ အိမ်ထောင်စုထံသို့ လိပ်မူထားသည့် 

စာရွက်စာတမ်းကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။



FINANCIAL ASSISTANCE 
FOR YOUTH PROGRAMS

For the 2021-2022 school year, 
households with children attending 
AISD schools can use any document 
from the school addressed to the 
household to qualify for financial 
assistance, including report cards!

What assistance is provided?
• 50 percent off registration costs for Austin Parks and 

Recreation Department (PARD) youth programs.
• Limited scholarship availably for households that 

qualify for free lunches* or attend an AISD Title I 
School. See Scott Johnson Youth Scholarship Terms and 
Conditions below for more information.

How do I apply?
• Fill out this application.
• Include an eligibility document or complete the 

Attestation Section. See Financial Assistance Terms 
and Conditions below.

• Take the application and eligibility document to any 
PARD facility that has youth programs.

 – You can also mail, fax, or email the application 
using the info at the top of the next page.

Who qualifies?
• Youth who live within Austin city limits who get or are 

income eligible to get free/reduced school lunches.
 – Individuals 18 to 22 years of age who receive 

special education services in school also qualify.
 How long does it last?

• Financial Assistance approved after October 1 of the 
year lasts until December 31 two years later.

Financial Assistance for Youth Programs Terms and Conditions
• Make sure the application is easily readable and 

complete (please PRINT).
• Use a street address. P.0. boxes will not be accepted 

without prior authorization.
• Email addresses will be used to send program 

information and renewal reminders.
 – If you do not provide an email address, notices 

will be mailed to the home address.
• Complete a separate application for youth(s) at 

different addresses.
• Attach an eligibility document addressed to a member 

of the household that shows a youth in the household 
recieves free or reduced lunch or attends an AISD 
school

• If your child does not recieve free or reduced lunches 
at their school but still qualifies for the program, 
please complete the Attestation Section on the back of 
the form.

Scott Johnson Youth Scholarship Terms and Conditions
In addition to funds donated by the Austin community through their utility bill, the 
Austin Parks Foundation provides additional funding for the Scott Johnson Scholarships.

• Scholarships provide $300 to be used toward 
participant’s registration cost.

*  Not all AISD students qualify for scholarships. To be 
considered, households must provide documentation 
that a youth in the household:

 – attends an AISD Title I school (see list at: www.
austinisd.org/sites/default/files/dept/state-fed/
docs/Title_I_Schools_2020-2021_8-25-2020_.pdf);

 – recieves free lunches at a non-AISD school 
(provide free lunch letter from the school); or

 – would qualify for the free lunch program 
using income or other criteria (complete 
the Attestation Section on the back of the 
application.);

• Funds are awarded to individuals and cannot be 
transferred to another youth.

• Scholarships are limited in number and awarded by 
lottery in January.

• Qualified applications approved October 1 through 
December 31 will be considered coming January and 
the following year’s January as well.

• Qualified applications approved between January 1 
and September 30 will be considered the following 
January only.

• Households with current REGULAR (permanent) City of 
Austin employees will not be considered.

 – Households with former/retired City employees 
or active temporary/seasonal staff may apply 
and be considered.

• Youth that do not use any scholarship before it expires 
will not recieve scholarships in the future. Contact us if 
you are unable to utilize a scholarship you recieve.

• Scholarships expire December 31 of the awarded year 
and are part of a shared pool of funds. If the pool is 
used up before December 31, any remaining balance 
becomes inactive.

The City of Austin is proud to comply with the Americans with Disabilities Act. If you require assistance for participation in our programs or 
use of our facilities, please contact our Inclusion Services Office at (512) 974-3914.
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ေဖာ္ျပခ်က္တစ္ခု
စီအတြက္ ‘ဟုတ္’  
သုိ႔မဟုတ္ ‘မဟု

တ္’ ကို အမွန္ျခစ္ပါ

အိမ္လိပ္စာ အခန္း နံပါတ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ျပည္နယ္ စာပို႔ကုတ္

အဓိကလူႀကီးအမည္ အိမ္ဖုန္း လက္ကိုင္ဖုန္း အလုပ္ဖုန္း

 ဒုတိယလူႀကီးအမည္ အိမ္ဖုန္း လက္ကိုင္ဖုန္း အလုပ္ဖုန္း

အဓိကအီးေမးလ္လိပ္စာ ဒုတိယအီးေမးလ္လိပ္စာ

လူငယ်များတက်ရောက်ကျောင်းများ 

 ဟုတ္  မဟုတ္ 1) ဤအိမ္ေထာင္စုရွိ တစ္စုံတစ္ေယာက္သည္ လက္ရွိအလုပ္လုပ္ေနေသာ ပုံမွန္ (အၿမဲတမ္း) ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ထ
မ္းတစ္ဦးျဖစ္သည္။

 ဟုတ္  မဟုတ္ 2) ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသူတစ္ဦးသည္ အသက္ 18 ႏွစ္ႏွင့္ 22 ႏွစ္ၾကားရွိၿပီး ေက်ာင္းတြင္အထူးပညာေရး 
ရရွိသူျဖစ္သည္။ သက္ဆုိင္သူအတြက္ ေက်ာင္းမွ အထူးပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈ စာကုိ  ထည့္သြင္းေပးရမည္။

လူငယ္အမည္ လိင္ ေမြးေန႔ Scott Johnson လူငယ္ပညာသင္ဆုအတြက္ စဥ္းစားမည္

1
 က်ား 
 မ  ဟုတ္  မဟုတ္ သင်ပညာသင်ဆုအတွက်

ထည့်သွင်းစဉ်းစားချင်သော
လူငယ် (များ) * ဘေးတွင် 

'YES' ကိုစစ်ဆေးပါ။

အသေးစိတ်ကို SCOTT 

JOHNSON လူငယ်ပညာသင်
ဆုအသုံးအနှုန်းများတွင်

ကြည့်ပါ။

2
 က်ား 
 မ  ဟုတ္  မဟုတ္

3
 က်ား 
 မ  ဟုတ္  မဟုတ္

4
 က်ား 
 မ  ဟုတ္  မဟုတ္

5
 က်ား 
 မ  ဟုတ္  မဟုတ္

6
 က်ား 
 မ  ဟုတ္  မဟုတ္

သင္သည္ သူ သုိ႔မဟုတ္ သူမ၏ေက်ာင္းခ႐ုိင္တြင္ အထူးပညာေရးရရွိသူ အသက္ 18 ႏွစ္မွ 22 ႏွစ္ၾကား ေလွ်ာက္ထားသူကုိ ေဖာ္ျပႏုိင္သည္။ ဤေလွ်ာက္ထားသူအတြက္ ေက်ာင္းစာကိုထည့္သြင္းပါ။

ေလွ်ာက္လႊာအေထာက္အထား ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ လက္မွတ္ - ေအာက္ပါေဖာ္ျပခ်က္ကို ဖတ္႐ႈၿပီး ေအာက္တြင္လက္မွတ္ထုိးပါ။

ကၽြႏု္ပ္သည္ ဤေလွ်ာက္လႊာကို ျပည့္စုံစြာဖတ္ရႈနားလည္ျဖစ္၍ ကၽြႏု္ပ္ေပးထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မီေၾကာင္း စာရြက္
စာတမ္းမ်ားသည္ အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳပါသည္ (ကတိျပဳပါသည္)။ ကၽြႏု္ပ္ကေလး (မ်ား) သည္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေရး အစီအစဥ္တြင္ ပါ
ဝင္ေနခ်ိန္၌ ကၽြႏု္ပ္ေပးထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အတည္ျပဳရန္ PARD က အျခားအခ်က္အလက္မ်ားကို အခ်ိန္မေရြးေတာင္းဆုိႏုိင္ေၾကာင္း 
ကၽြႏု္ပ္နားလည္ထားပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္သည္ အခ်က္အလက္အမွားမ်ား ေပးခဲ့ပါက သုိ႔မဟုတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေတာင္းဆုိခ်က္ႏွင့္အညီ လုိက္နာႏုိ
င္ျခင္းမရွိပါက ကၽြႏု္ပ္ရရွိေသာ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ကုိ ႐ုတ္သိမ္းၿပီး ဆက္လက္တက္ေရာက္ရန္အတြက္ မွတ္ပုံတင္ေၾကးအျပည့္အဝ ေပးေ
ဆာင္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္နားလည္ပါသည္။ ထပ္မံ၍ ကၽြႏု္ပ္သည္ သိလွ်က္ႏွင့္ အခ်က္အလက္အမွားမ်ားကုိ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိေပးခဲ့
ပါက ကၽြႏု္ပ္သည္ အျပစ္ေပးခံရျခင္း၊ ရရွိထားေသာ ပညာသင္ဆုရန္ပုံေငြမ်ားကုိ ျပန္အပ္ရျခင္းႏွင့္ ရာဇဝတ္ေၾကာင္းအရ တရားစြဲခံရျခင္းမ်ား ႀကဳံေ
တြ႔ရႏုိင္ေၾကာင္းကိုလည္း ကၽြႏ္ုပ္နားလည္ထားပါသည္။

အဓိက/ဒုတိယလူႀကီးလက္မွတ္မ်ား __________________________________________ ေန႔စြဲ   _____________________

ရုံးအတွက်သာ: Staff complete this section with the Date and Time the application and proof of eligibility are received.
Receiving Staff Site or Facility Reception Date Reception Time

 AM
 PM

Review No. Applications No. RecTrac HH No. Residency Income Eligible Review Date Review Time Initials

ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ ႏွစ္သက္ရာ PARD ဌာနတစ္ခုသုိ႔ ျပန္လည္ေပးပုိ႔ပါ သုိ႔မဟုတ္ စာျဖင့္/ဖက္စ္ျဖင့္/အီးေမးလ္ျဖင့္ ျပန္လည္ေပးပို႔ပါ။
စာျဖင့္ - Austin Parks & Recreation Department Financial Aid Program, 200 South Lamar, Austin, TX 78704

ဖက်စ် - (512) 469-2957   •   အီးေမးလ္ျဖင့္ - PARDFinAid@austintexas.gov   •   VOICEMAIL - (512) 974-3911

ေငြေၾကးအကူအညီ ေလွ်ာက္ထားျခင္း

၀ န်ထမ်းများကိုသာပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း

ဖြင့်ဤအပိုင်းကိပုြီးစီးရမည ်
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ေငြေၾကးအကူအညီ ေလွ်ာက္ထားျခင္း မွန္ကန္ေၾကာင္းသက္ေသခံက႑
ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုအတွက်- ပါဝင်သည့် အိမ်ထောင်စု သို့မဟုတ် လူငယ်သည် အခမဲ့ သို့မဟုတ် စရိတ်နည်း နေ့လယ်စာ ပရိုဂရမ်အတွက် သတ်မှတ်ချက်မီသော်လည်း ပါဝင်
ဆောင်ရွက်မှု မပြုပါက သို့မဟုတ် တစ်နည်းအားဖြင့် ကျောင်းနေ့လယ်စာ စာလွှာကို မထုတ်ပေးနိုင်ပါက ဤအပိုင်းကို သုံးပါ။
Scott Johnson ထည့်သွင်းစဉ်စားမှုအတွက်- ထည့်သွင်းစဉ်းစားခံရရန် လျှောက်ထားသူများသည် 1) မိမိတို့၏ အိမ်ထောင်စုရှိ ကျောင်းသားက a) AISD ခေါင်းစဉ် I ကျောင်း
ကို တက်ရောက်ကြောင်း သို့မဟုတ် b) AISD မဟုတ်သော ကျောင်းတွင် အခမဲ့ နေ့လယ်စာများ လက်ခံရရှိကြောင်း အထောက်အထားကို ပေးအပ်ရမည် သို့မဟုတ် 2) ၎င်း
တို့၏ အိမ်ထောင်စုမဝင်သည် ဝင်ငွေ သို့မဟုတ် အခြား စံသတ်မှတ်ချက်ကို အသုံးပြု၍ အခမဲ့ နေ့လယ်စာ ပရိုဂရမ်အတွက် အရည်အချင်းမီမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြသရန် ဤ
အပိုင်းကို အသုံးပြုရမည်။
ဝင်ငွေရထိုက်ခွင့် လမ်းညွှန်ချက်များကို အောက်တွင်နှင့် twww.fns.usda.gov/school-meals/income-eligibility-guidelines တွင် တွေ့နိုင်ပါသည်။

အပိုင်းတစ်- ဝင်ငွေထောက်ခံစာ

စုစုေပါင္း အိမ္ေထာင္စုဝင္မ်ား -  အသက္ကိုထည့္မတြက္ဘဲ ကေလးမ်ား
အားလုံးအပါအဝင္ သင္ကုိယ္တိုယ္ႏွင့္ အျခားအိမ္ေထာင္စုဝင္မ်ားအားလုံး

ကို စာရင္းေဖာ္ျပပါ။

အမည္ ေမြးေန႔

စုစုေပါင္း အိမ္ေထာင္စုလစဥ္ဝင္ေငြ (အခြန္မေကာက္မီ) -ဝင္ေငြမေဖာ္ျ
ပေသာ မွန္ကန္ေၾကာင္းသက္ေသခံက႑ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္မဟု

တ္ပါ။

ဝင္ေငြအမ်ဳိးအစား လစဥ္ပမာဏ

အဓိကအိမ္ေထာင္စုဝင္လူႀကီး ဝင္ေငြ 

ဒုတိယအိမ္ေထာင္စုဝင္ လူႀကီးဝင္ေငြ 

ဖူလုံေရး၊ ကေလးအေထာက္အပံ့၊ မယားစရိတ္  

လူမႈဖူလုံေရး၊ ပင္စင္၊ အၿငိမ္းစား 

အျခားမိသားစုဝင္မ်ားအပါအဝင္ အျခားဝင္ေငြရင္းျမစ္အားလုံးကို စာရင္းလုပ္ပါ 

ဝင္ေငြစုစုေပါင္း
အပိုင်းနှစ်- အမျိုးအစားအလိုက် သတ်မှတ်ချက်မီမှု - ကျေးဇူးပြုပြီး သက်ဆိုင်သမျှအားလုံးကို ခြစ်ပေးပါ။

အိမ်ထောင်စုသည် အောက်ပါ ပရိုဂရမ်များမှ အထောက်အပံ့ အကျိုးခံစားခွင့်
များကို လက်ခံရရှိပါသည်-

 ဖြည့်စွက် အာဟာရ အထောက်အပံ့ ပရိုဂရမ ်(SNAP) 
 လိုအပ်နေသော မိသားစုများအတွက် ယာယီ အထောက်အပံ့ (TANF)

ဤအိမ်ထောင်စုတွင်းရှိ လူငယ် တစ်ဦး သို့မဟုတ် တစ်ဦးအထက်က 
အောက်ပါ စံသတ်မှတ်ချက် ပြည့်မီပါသည်-

အိမ်ခြေရာမဲ့ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ အိမ်ပြေး မွေးစားကလေး
 Head Start သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ချက်မီသော သူငယ်တန်းမတိုင်ခင် ပ

ရိုဂရမ်တွင် စာရင်းသွင်းထားသည်

ဝင္ေငြသတ္မွတ္ခ်က္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား [ဇူလုိင္လ 1 ရက္၊ 2021 မွ ဇြန္လ 30 ရက္၊ 2022 အထိ အက်ံဳးဝင္သည္] 

အိမ္ေထာင္စု
ဝင္အေရအ

တြက္ 

ႏွစ္စဥ္ဖက္ဒ
ရယ္ ဆင္းရဲႏြ
မ္းပါးမႈ စည္း

မ်ဥ္းမ်ား 

ေဈးေလွ်ာ့ထားေသာ အစားအစာ
မ်ား 185% အခမဲ့အစားအစာမ်ား 130% 

ႏွစ္စဥ္ လစဥ္ ႏွစ္စဥ္ လစဥ္

1 12,880 23,828 1,986 16,744 1,396
2 17,420 32,227 2,686 22,646 1,888
3 21,960 40,626 3,386 28,548 2,379
4 26,500 49,025 4,086 34,450 2,871
5 31,040 57,424 4,786 40,352 3,363
6 35,580 65,823 5,486 46,254 3,855
7 40,120 74,222 6,186 52,156 4,347

အပိုတစ္ဦးစီတုိင္းအတြက္ +4,540 +8,399 +700 5,902 +492

ၾသစတင္ ပန္းၿခံႏွင့္အပန္းေျဖေရးရာဌာန ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ အစီအစဥ္တြင္ ေလွ်ာက္ထားသ
ည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ သင့္ေလွ်ာက္လႊာကို ျပန္ပို႔ၿပီးေနာက္ အျခားအခ်က္အလက္မ်ား
အတြက္ သင့္အီးေမးလ္ သုိ႔မဟုတ္ စာတုိက္ပုံးကုိ စစ္ပါ။ ေမးစရာတစ္ခုခုရွိပါက PARDFinAid@
austintexas.gov သုိ႔ အီးေမးလ္ပို႔ပါ သုိ႔မဟုတ္ (512) 974-3911 တြင္ အသံေမးလ္ထားခဲ့ပါ။
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