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Iowa Department of Human Services 

အေရးေပ� အစားအစာအက
အညေီပးေရး ပိ�ဂရမ် အရညအ်ချငး်ြပည့မီ်မ�  
(The Emergency Food Assistance Program (TEFAP) Eligibility) 

အမည် သင့အ်မိ်ေထာငစ်���ိ လ�အေရအတကွ ်

ေနထိ�ငေ်သာလပ်ိစာ အြပည့အ်စံ� 

ေအာက်ပါဇယားသည် မိသားစ�အရွယ်အစားတစ်ခ�အတွက် အရည်အချငး်ြပည့မ်ီသည့် စ�စ�ေပါငး်ဝငေ်င ွလမ်း#$နခ်ျက်များ 

(အခွနမ်ေဆာငမ်)ီ ကိ� ြပသပါသည်။ သင့အ်မိ်ေထာငစ်�ဝငေ်ငသွည် သင့အ်မိ်ေထာငစ်���လိ�အေရအတွက်အတွက် 

ေဖာ်ြပေပးထားေသာ ဝငေ်ငတွွင ်သိ�မ့ဟ�တ် ထိ�ဝငေ်ငေွအာက်တွင ်ြဖစ်ပါက၊ သင ်အရည်အချငး်ြပည့်မီပါသည်။ 

TEFAP ဝငေ်င ွလမ်း#$နခ်ျက်များ သက်ေရာက်မ*ကာလ ဇ�လိ�ငလ် 1 ရက်၊ 2022 – ဇွနလ် 30 ရက်၊ 2023 

အမိေ်ထာငစ်�
အရွယ်အစား 1 2 3 4 5 6 7 8 

ထပ်ေဆာငး် 
အမိေ်ထာငစ်�ဝငတ်စ်ဦး
စီ ထပ်ထည့မ်*အတကွ်- 

,�စစ်-ဝငေ်င ွ 25,142 33,874 42,606 51,338 60,070 68,802 77,534 86,266 +8,732 

လစ-ဝငေ်င ွ 2,096  2,823 3,551 4,279 5,006 5,734 6,462 7,189 +728 

အပတစ်- 484 652 820 988 1,156 1,324 1,492 1,659 +168 

သင၏်အမိ်ေထာငစ်�သည် ေဖာ်ြပပါပ/ိ�ဂရမ်များထမဲ� အနည်းဆံ�း တစ်ခ�တွင ်ပါဝငေ်နပါက သငသ်ည် TEFAP ထမံ� 

အစားအစာလက်ခံရ��ရိန ်အရည်အချငး်ြပည့်မပီါသည်။ သင ်အကျိ2းခံစားခွင့မ်ျား လက်ခံရ��ိေသာ ပ/ိ�ဂရမ(်များ)၏ 

ေဘး��ိ ေဘာက်စ်တွင ်အမ�တ်ြခစ်ေပးပါ- 

 SNAP  အခမဲ ့သိ�မ့ဟ�တ် ေလ4ာေ့ပးထားေသာ ေနလ့ည်စာများ 

ေဖာြ်ပပါထ�တြ်ပန်ချကက်ိ� ဂ�စိ�က၍်ဖတ်�ေပးပါ။ သင ်သေဘာတ
ပါက၊ ေဖာငက်ိ� လကမ်$တထ်ိ�းကာ ရကစဲွ်တပ်ေပးပါ- 

က5,်�ပ်၏ ,�စစ်-ဝငေ်ငသွည် က5,်�ပ်၏အမိ်ေထာငစ်�ကဲသ့ိ� ့ တ�ညီေသာလ�အေရအတွက်��ိသည့် အမိ်ေထာငစ်�များအတွက် 

ဤေဖာငတွ်ငေ်ဖာ်ြပထားေသာ ဝငေ်ငအွတိ�ငး် သိ�မ့ဟ�တ် ထိ�ဝငေ်ငေွအာက်တွင ်��ိေနသည်၊ သိ�မ့ဟ�တ် 

က5,်�ပ်၏အမိ်ေထာငစ်�သည် ဤေဖာငတွ်င ်က5,်�ပ်အမ�တ်ြခစ်ထားေသာ ပ/ိ�ဂရမ၌် ပါဝငေ်နသည်မ�ာ မ�နက်နေ်8ကာငး် 

တရားဝငေ်ဖာ်ြပပါသည်။ ယေနတွ့ငေ်ဖာ်ြပထားသည့အ်တိ�ငး် က5,်�ပ်၏အမိ်ေထာငစ်�သည် အိ�ငအ်ိ�ဝါတွင ်

ေနထိ�ငေ်8ကာငး်ကိ�လည်း မ�နက်နေ်8ကာငး် တရားဝငေ်ဖာ်ြပပါသည်။ ဤအသအိမ�တ်ြပ2ေဖာငကိ်� ဖက်ဒရယ်အက�အညီ 

လက်ခံရ��မိ*,�င့ဆ်က်စပ်၍ ြပည့်စံ�ေအာင ်ြဖည့်စွက်ထားပါသည်။ ဤေဖာငတွ်င ်လက်မ�တ်ထိ�းလိ�က်သည်,�င့၊် 

ေနာငတွ်ငြ်ဖန ့ေ်ဝမ*များအတွက် အရည်အချငး်ြပည့မ်ီရန ်က5,်�ပ်ကိ� လက်ခံမည်ြဖစ်သည်ကိ� နားလည်ပါသည်။ 
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က5,်�ပ်၏ဝငေ်ငသွည် က5,်�ပ်၏အမိ်ေထာငစ်�အတွက် ေဖာ်ြပထားေသာ ဝငေ်ငပွမာဏကိ� ေကျာ်လွနသ်ွားပါက မီးဖိ�ခနး်ထ ံ

သတငး်ေပးပိ�ရ့န ်လိ�အပ်သည်ကိ� နားလည်သေဘာေပါက်ပါသည်။ 

ပ/ိ�ဂရမ ်တာဝန�်�သိ�များသည် က5,်�ပ်က မ�နက်နေ်8ကာငး် တရားဝငေ်ဖာ်ြပထားသည့အ်ရာကိ� 

စစ်ေဆးအတည်ြပ2,ိ�ငပ်ါသည်။ မ�ားယွငး်ေသာေဖာ်ြပချက်ကိ� ြပ2လ�ပ်ြခငး်သည် က5,်�ပ်အတွက် သင့ေ်လျာ်မ*မ��ိစွာ 

ထ�တ်ေပးထားေသာအစားအစာ၏ တနဖိ်�းအတွက် ြပည်နယ်ထ ံြပနလ်ည်ေပးေချရြခငး်ကိ� ြဖစ်ေစ,ိ�င<်ပီး ြပည်နယ်,�င့ ်

ဖက်ဒရယ်ဥပေဒေအာက်�� ိြပစ်မ*ဆိ�ငရ်ာတရားစွဲဆိ�ခံရြခငး်မျိ2း ြဖစ်,ိ�ငသ်ည်ကိ� နားလည်ပါသည်။ 

USDA ခဲွြခားဆက်ဆမံ*မ��ိေရး ေဖာ်ြပချက်ကိ� ဤေဖာင၏်ေကျာဘက်တွင ်ေဖာ်ြပေပးထား<ပီး 

က5,်�ပ်၏ေတာငး်ဆိ�ချက်အရ မိတ> ?တစ်ေစာငကိ်� ရ��ိ,ိ�ငသ်ည်ကိ� နားလည်ပါသည်။ 

လကမ်�တ ်

 

ရကစ်ွ ဲ

 

 Federal Civil Rights Law ,�င့ ်U.S. Department of Agriculture (USDA) civil rights regulations and policies အရ 

,ိ�ငင်သံားအခွင့အ်ေရးများအတွက် ယခငက်ေဆာငရွ်ကမ်*များအေပ@ ကလဲစ့ားေချြခငး် သိ�မ့ဟ�တ် လက်တ�န ့ြ်ပနြ်ခငး် သိ�မ့ဟ�တ် 

လ�မျိ2း၊ အသားအေရာင၊် ေမွးဖာွးရာေဒသ၊ လိင ်(ကျား/မ ခွဲြခားမ* ,�င့ ်လိငစ်တိ်ကွြဲပားမ*အပါအဝင)်၊ မသနစ်မွ်းမ*၊ အသကအ်ရွယ် 

တိ�အ့ေပ@ အေြခခံ<ပီး ခွဲြခားဆက်ဆမံ*များကိ� ဤအဖွဲAအစည်းမ� တားြမစ်ထားပါသည်။  

Program အချက်အလကမ်ျားအား အဂBလပ်ိဘာသာစကားအြပငအ်ြခားေသာ ဘာသာစကားများြဖင့ပ်ါ ရ��ိေအာင ်

ေဆာငရွ်က်မည်ြဖစသ်ည်။  Program အချကအ်လကမ်ျားအား ရ��ိရနအ်တွက် အြခားေသာ ဆက်သယွေ်ရးနည်းလမ်းများ 

လိ�အပ်သည့် မသနစ်မွ်းသ�များသည် Federal Relay Service at (800) 877-8339 မ�တစဆ်င့ ်USDA သိ� ့ ဆကသ်ွယြ်ခငး်၊ 

သိ�မ့ဟ�တ် USDA’s TARGET Center at (202) 720-2600 (voice and TTY) သိ�မ့ဟ�တ် Program အား 

တာဝနယ်�ထားသည့် Local Agency သိ�မ့ဟ�တ် ြပည်နယ်ဝာာဝနခ်ံ တိ�အ့ား ချိတဆ်ကေ်ဆာငရွ်က်ရမည်။  

ခွဲြခားဆက်ဆမံ*အားတိ�င8်ကားရာတွင ်တိ�င8်ကားသ�သည်   https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-

OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf, တွင ်အွနလ်ိ�ငး်မ�တစဆ်င့ရ်��ိ,ိ�ငေ်သာ Form 

AD-3027, USDA Program Discrimination Complaint Form  အား ြပည်စံ�စွာြဖည့်စကွ်၍ USDA သိ� ့ လပ်ိမ�<ပီး 

စာေရးသားေပးပိ� ့ြခငး် သိ�မ့ဟ�တ် (866) 632-9992 သိ� ့ ဖ�နး်ေခ@ဆိ�ြခငး်တိ� ့ြဖင့ ်တိ�င8်ကားရမည်။  တိ�င8်ကားစာတွင ်

တိ�င8်ကားသ�၏အမည်၊ လပ်ိစာ၊ ဖ�နး်နပံါတ်၊ ,�င့ ်,ိ�ငင်သံားအခငွ့အ်ေရးချိ2းေဖာကသ်ည်ဟ� စပ်ွစွဲထားသည့် ရကစ်ွဲ,�င့ ်

အေ8ကာငး်အရာတိ�က့ိ� Assistant Secretary for Civil Rights (ASCR) သိ� ့ သတငး်ေပး,ိ�ငရ်န ်လံ�ေလာကေ်သာ 

အေသးစတိအ်ချကအ်လကမ်ျားပါဝငသ်ည့် ခွဲြခားဆက်ဆမံ*လ�ပ်ေဆာငေ်8ကာငး်ေရးသားေဖာ်ြပချကတ်ိ�ပ့ါဝငရ်မည်။  ြပည့်စံ�စွာ 

ြဖည့စ်ွကထ်ားသည့် AD-3027 ပံ�စံ သိ�မ့ဟ�တ် အေ8ကာငး်8ကးစာအား USDA သိ� ့ ေပးပိ�ရ့မည်။ 
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1. ေမးလ:် 

U.S. Department of Agriculture 
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 
1400 Independence Avenue, SW 

Washington, D.C. 20250-9410; သိ�မ့ဟ�တ်  
2. fax: 

(833) 256-1665 or (202) 690-7442; or 
3. email: 

program.intake@usda.gov 

ဤအဖွဲAအစည်းသည် သာတ�ညီမ4အခွင့အ်လမ်း ြဖည့်ဆည်းေပးသ� ြဖစပ်ါသည်။ 

ေအာက်တွငလ်ကမ်�တ်ေရးထိ�းထားေသာ ရက်စွတဲွင ်TEFAP အစားအစာများကိ� လက်ခံရ��ခိဲ့ပါသည်။ 

တရားဝငအ်မည ် လကမ်$တ ် ရကစ်ွ ဲ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


