
ကြန္ျမဴနတီီ ေက ်ာငး္ အရင္းအျမစ္ စင္တ်ာ

ေရးဗ်ားဗ ဴးေက ်ာင္း အသ ိုင္းအ၀ို ိုင္းက ို တန္းတူညီမ  ေသ်ာ ပိုုံစုံျဖင့္
၀ိုန္ေဆ်ာင္မႈေပးးႏ ိုင္ရန္ ႀက  းပမ္းမႈတစ္ရပ္အေနျဖင့္ မ သ်ားစိုမ ်ား
မည္သည့္အခ  န္တြင္မဆ ို အသိုုံးျပ းႏ ိုင္သည့္ အရင္းအျမစ္စင္တ်ာ

တစ္ခိုက ို ကၽြးႏ္ိုပ္တ ို႔ ဖန္တီးခ ့ပါသည္။

ေက ်ာင္းက ရရ  ေအ်ာင္လိုပ္္်ားေသ်ာ အရင္းအျမစ္မ ်ားအေၾက်ာင္း
အခ က္အလကမ္ ်ား စ်ာမ က္းႏ ်ာတစ္ခိုခ င္းစီတြင္ ပါပါသည္။
ယင္းစ်ာမ က္းႏ ်ာမ ်ားက ို အနည္းဆိုုံး တစ္လလ  င္တစ္ႀက မ္
မြမ္းမုံသြ်ားပါမည္။ ၄င္းအရင္းအျမစ္မ ်ားက ို အခ  န္မေရြး

စစ္ေဆးးႏ ိုင္ရန္ပါသည္။



အေရးႀကီး ေၾကည်ာခ က္မ ်ား
ေတ်္ာဆန္ တကသၠ ိုလ္ အခမ ့ သငၾ္က်ားေပးျခငး္ အစအီစဥ္
https://www.towson.edu/coe/centers/tutors/
ေအ်ာက္တြင္ ေတ်ာင္းဆ ိုသည့္ ပိုုံစုံ/သေဘ်ာတူညီခ က္ ျဖစ္ပါသည္။
https://towson.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_6o2EfcSSqIyJOip?Q_Language=EN

ဘယလ္တ္မီ ိုးေက်ာငတ္ီ အရငး္အျမစ္ ပါတန်ာမ ်ား
ေဖေဖ်ာ္၀ိုါရီ
PDF ပိုုံစုံျဖင့္ သးီျခ်ား ေဖ်္ာျပေပး္်ားပါသည္
***ဤစ်ာရြက္စ်ာတမ္းတြင္ ေက်ာင္တီမ စီစဥ္ေပး္်ားသည့္ ျပည့္စိုုံေသ်ာ အရင္းအျမစ္စ်ာရင္းတစ္ခို ပါ၀ိုင္ၿပီး လစဥ္ မြမ္းမုံေပးသြ်ားမည္
ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းက ို လစဥ္စစ္ေဆးပါ။

က ိုဗစ-္၁၉ ေဟ်ာလ့ ိုငး္
၄၁၀ို.၈၈၇.၃၈၁၆
ဤေဟ်ာ့လ ိုင္းက ို တစ္ပတ္လ  င္ ၇ ရက္လိုုံး ဆက္းႏ ိုင္ပါသည္။
စပ န္စက်ားေျပ်ာ က ိုယ္စ်ားလ ယ္ရ  ၿပီး ဖိုန္းဆက္သူက ို ကူညီးႏ ိုင္ရန္ သူန်ာျပ တစ္ေယ်ာက္ရ  ပါသည္။

ဘယလ္တ္မီ ိုးေက်ာငတ္ီ စ်ာၾကည့္တ ိုက္
https://mailchi.mp/bcpl/2020-20-november?e=6b2e1f2f39
***လက္ပ္ေတ်ာ့ပ္ ကြန္ျပဴတ်ာ းႏ င့္ ေဟ်ာ့စေပါ့မ ်ားက ို င ်ားရမ္းႏ ိုင္ပါသည္

https://www.towson.edu/coe/centers/tutors/
https://towson.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_6o2EfcSSqIyJOip?Q_Language=EN
https://mailchi.mp/bcpl/2020-20-november?e=6b2e1f2f39


အေရးႀကီး ေၾကည်ာခ က္မ ်ား
ကေလးေစ်ာင့္ေရ ်ာက္ေရး အရင္းအျမစ္

ကေလးေစ်ာင့္ေရ ်ာကေ္ပးေနသည့္ ေနရ်ာမ ်ားရ ်ာေဖြမႈ
https://www.marylandfamilynetwork.org/for-parents/locate-child-care
***ဤအရင္းအျမစ္က သင္အနီးတစ္၀ိုႈ က္ရ  ကေလး္ န္းေနရ်ာမ ်ားက ို ရ ်ာေတြ႔းႏ ိုင္ေစပါသည္

ကေလးေစ်ာင့္ေရ ်ာကေ္ရး ေဘ်ာကခ္ ်ာ
အကစ္အ္န္ေအပီ က ိုရရ  ေနေသ်ာ မ သ်ားစိုမ ်ားအ်ားလိုုံးသည္ ကေလးေစ်ာင့္ေရ ်ာကေ္ရး ေဘ်ာကခ္ ်ာတစခ္ိုက ို ရရ  းႏ ိုင္
ပါသည။္ အကအူညရီယရူနအ္တြက္ သင့္အမႈတြ မန္ေနဂ ်ာက ို ဆကသ္ြယပ္ါ။ ရရ  ရန္ အခကအ္ခ မ ်ား ရ  ေနပါက
သင့္အမႈတြ မန္ေနဂ ်ာ၊ စီစဘီစီီ အက   းခုံစ်ားခြင့္ အက ုံ း၀ိုငမ္ႈ ကၽြမး္က ငသ္ူ ္ုံသ ို႔ ၄၄၃ ၈၄၀ို ၄၁၂၂ ္ုံ သ ို႔မဟိုတ္
SNAPbenefits@ccbcmd.edu သ ို႔ ဆကသ္ြယပ္ါ။ သ ို႔တ ိုငေ္အ်ာင္ မည္သကူ ိုမ  ဆကသ္ြယလ္ ို႔မရပါက ေက ်ာငး္္ုံ
သ ို႔ ဖိုန္းဆကၿ္ပးီ အက   းခုံစ်ားခြင့္ ည  းႏႈ ငး္ေရးမ း က ို ကြန္ျမဴနတီီ ေက ်ာငး္ ဆကသ္ြယေ္ရးမ တစဆ္င့္ ဆကသ္ြယေ္ပး
ရန္ ေတ်ာငး္ဆ ိုပါ။

ပီအယလ္ေ္အလငူယ္ ေလလ့်ာေရး စငတ္်ာမ ်ား
www.baltimorecountymd.gov/departments/recreation/programdivision/pal/palcenters.html
ဤ၀ိုန္ေဆ်ာငမ္ႈမ ်ာ အခမ ျ့ဖစၿ္ပးီ လကက္မး္စ်ာေစ်ာငမ္ ်ားက ို ေအ်ာကပ္ါစ်ာမ ကး္ႏ ်ာမ ်ားတြင္ ေဖ်ာ္ျပ္်ားပါသည။္

https://www.marylandfamilynetwork.org/for-parents/locate-child-care
mailto:SNAPbenefits@ccbcmd.edu
http://www.baltimorecountymd.gov/departments/recreation/programdivision/pal/palcenters.html


အေရးႀကီး ေၾကည်ာခ က္မ ်ား



အေရးႀကီး ေၾကည်ာခ က္မ ်ား
အခမ ့ အခြန္ ျပင္ဆငျ္ခငး္ အရငး္အျမစ္

၀ိုက္ဘ္ဆ ိုက္ဒ္: https://cashmd.org/free-tax-preparationresources/

ဗီဒီယ ို လင့္ခ္: https://www.youtube.com/watch?v=eJ3Bm-sgDeg&feature=youtu.be

https://cashmd.org/free-tax-preparationresources/
https://www.youtube.com/watch?v=eJ3Bm-sgDeg&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=eJ3Bm-sgDeg


အေရးႀကီး ေၾကည်ာခ က္မ ်ား
က နး္မ်ာေရး အ်ာမခုံ အရင္းအျမစ္

https://www.marylandhealthconnection.gov/guidetoeasyenrollment/?utm_content=&utm_medium=email&u
tm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=

https://www.marylandhealthconnection.gov/guidetoeasyenrollment/?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=


ေဒသးႏၱရ ေက ်ာင္း အစ်ားအေသ်ာက္ ျဖန္႔ျဖဴးေရး
ေဖေဖ်ာ္၀ိုါရီ အခ  န္ဇယ်ား

၂/၁၁/၂၀ို၂၁ (ၾက်ာသပေတးေန႔)
ဘယ္လ္တီမ ိုး ဟ ိုင္းလန္း မူလတန္းေက ်ာငး္

ပစၥည္းမ ်ားက ို ိ္ုတ္ေပးပါလ မ့္မည္
၅-၇ အတြင္း လိုပ္ေဆ်ာင္ေပးပါလ မ့္မည္ (ရ်ာသီဥတို ေက်ာင္းမြနပ္ါက)

၂/၁၇/၂၀ို၂၁ (ဗိုဒၶဟူးေန႔)
ေရးဗ်ားဗ ဴး မူလတန္းေက ်ာင္း အစ်ားအေသ်ာက္ ျဖန္႔ျဖဴးေရး

စည္သြတ္္်ားေသ်ာ၊ အလြတ္တကူမပ က္စီးးႏ ိုငေ္သ်ာ ပစၥည္းမ ်ား းႏ င့္ ေပါင္မိုန္႔မ ်ားက ို ိ္ုတ္ေပးပါလ မ့္မည္
မနက္ ၁၁ - ညေန ၁ န်ာရီ အတြင္း လိုပ္ေဆ်ာငေ္ပးပါလ မ့္မည္ (ရ်ာသီဥတို ေက်ာင္းမြနပ္ါက)

၂/၂၅/၂၀ို၂၁ (ၾက်ာသပေတးေန႔)
လန္းေဒါင္းနီ အ္က္တန္းေက ်ာငး္

စည္သြတ္္်ားေသ်ာ၊ အလြယ္တကူမပ က္စီးးႏ ိုငေ္သ်ာ ပစၥည္းမ ်ားက ို ိ္ုတ္ေပးပါလ မ့္မည္
ညေန ၅-၇ န်ာရီ အတြင္း လိုပ္ေဆ်ာင္ေပးပါလ မ့္မည္ (ရ်ာသီဥတို ေက်ာင္းမြနပ္ါက)



အပတ္စဥ္ အစ်ားအေသ်ာက္ ျဖန္႔ျဖဴးေရး



အ မ္ရ်ာက စၥ အရင္းအျမစ္မ ်ား
းႏ င္ခ ခုံရျခင္းမ က်ာကြယ္ေပးေရး အစီအစဥ္
https://www.baltimorecountymd.gov/departments/socialservices/financialassistance/evictionpreventionprogram.html?ct=t(Baltimore_C
ounty_News_Media_Advisory_2013_29_2016_)

အ မ္င ်ားရန္ အေ္်ာကအ္ပုံ့ ေလ  ်ာက္္ ်ားျခငး္
https://dhcd.maryland.gov/Pages/AHRP-NOFA.aspx

ေမရီလန္း ဥပေဒေရးရ်ာ အကူအညီ
https://www.mdlab.org/

ဘယ္လ္တမီ ိုးေက်ာင္တီ ရိုုံး
၂၁၅ ၀ိုါရ င္တန္ အ မ္ရ်ာ၊ အက္စ္တီအီး၊ ၃၀ို၅
ေတ်ာ္ဆန္၊ အမ္ဒီ ၂၁၂၀ို၄

ေဒသးႏၱရဖိုန္းနုံပါတ္။ ။ (၄၁၀ို) ၄၂၇-၁၈၀ို၀ို
အခမ ့ ဖိုန္းနုံပါတ္။ ။ (၈၇၇) ၈၇၈-၅၉၂၀ို
ဖက္စ္။ ။ (၄၁၀ို) ၂၉၆-၄၈၃၇

ရိုုံးခ  န္။ ။ တနလၤ်ာ-ေသ်ာၾက်ာ မနက္ ၉:၀ို၀ို - ညေန ၅:၀ို၀ို န်ာရီ

ဖိုန္းက ိုင္ခ  န္။ ။ တနလၤ်ာ-ေသ်ာၾက်ာ မနက္ ၉:၀ို၀ို - ညေန ၄:၀ို၀ို န်ာရီ

https://www.baltimorecountymd.gov/departments/socialservices/financialassistance/evictionpreventionprogram.html?ct=t(Baltimore_County_News_Media_Advisory_2013_29_2016_)
https://dhcd.maryland.gov/Pages/AHRP-NOFA.aspx
https://www.mdlab.org/


မ ဘမ ်ား အတြက္ အရင္းအျမစ္မ ်ား
ဂ ီအးီအီ စ်ာေမးပြ သ ို႔မဟိုတ္ အဂၤလ ပစ္်ာ သင္ယူရန္ အတြက္ ျပငဆ္ငျ္ခငး္

၀ို ိုင္ မ တဆင့္ ေန႔လည္ခင္း စ်ာသင္ခန္းမ ်ား တက္းႏ ိုင္ပါသည။္ စ်ာသင္ခ  န္မ ်ားမ ်ာ အခမ ့ျဖစ္ၿပီး
စ်ာအိုပ္စ်ာတမ္းေၾကး $10 က သင့္ပါသည။္
စ်ာသင္ခန္းမ ်ားက ို ေအ်ာက္ပါတ ို႔းႏ င့္ ပူးတြ လိုပေ္ဆ်ာင္ပါသည။္
လူႀကီး ေလ့လ်ာေရး စင္တ်ာ
၂၁၀ို၁ အီး. ဘစ္ဒ္ဒယ္လ္ လမ္း. 
ဘယ္လတ္မီ ိုး၊ အမ္ဒီ ၂၁၂၁၃
https://www.strongcitybaltimore.org/initiatives/adult-learning-center/

၀ို ိုင္ က ို ဤ တြင္ ဆက္သြယး္ႏ ိုင္ပါသည။္
အ လက္စ္ဆစ္ ပါကင္စ္
alexisperkins@ymaryland.org
၄၁၀ို ၈၈၉ ၉၆၂၂ လ ိုင္းခြ ၂၁၃၆

•အခမ ့ ပိုဂၢလ က သင္ၾက်ားေပးျခငး္
•ေနရ်ာတြင္ ကြန္ျပဴတ်ာခနး္

•လူမႈအလိုပ္သင္ အလိုပ္ ရ  ျခင္း
•အြန္လ ိုင္/အေ၀ိုးသင္ စ်ာသင္ခန္းမ ်ား ရ  ျခင္း

ပီ-အီးဘီတီ းႏ င့္ ပက္သကၿ္ပီး ေမးျမန္းလ ိုသညမ္ ်ား ရ  ပါသလ်ား။

ရ  လ  င္ ေအ်ာက္ပါ ၀ိုက္ဘ္ဆ ိုကဒက္ ို ၀ိုင္ၾကည့္ပါ။ ေမးခြန္းမ ်ား ရ  ေသးပါက
ေအ်ာက္ပါလင့္ခက္ ို ကလစ္လိုပၿ္ပီး ပိုုံစုံတြင္ ျဖည့္စြက္က်ာ
သင့္ေမးခြန္းမ ်ားက ို တင္ျပေမးျမန္းးႏ ိုငပ္ါသည။္

၀ိုက္ဘ္ဆ ိုကဒ္္
https://dhs.maryland.gov/p-ebt/

ပိုုံစုံ
ပီ-အီးဘီတီ ပိုုံစုံ

ဘီစီပီအက္စ္ အြန္လ ိုင္း အၿင မ္ခန္း
ဤတြင္ ကလစ္လိုပ္ပါ

https://www.strongcitybaltimore.org/initiatives/adult-learning-center/
https://dhs.maryland.gov/p-ebt/
https://docs.google.com/forms/d/1P4IxDcXfhILxAQsAbGOmSmtTtPQTma4OsIQP95TOO2Q/viewform?ts=5ef119a6&edit_requested=truehttps://docs.google.com/forms/d/1P4IxDcXfhILxAQsAbGOmSmtTtPQTma4OsIQP95TOO2Q/viewform?ts=5ef119a6&edit_requested=true


အေ္ြေ္ြ အခ က္အလက္
အစ်ားအေသ်ာက္၊ အ မ္ရ်ာ းႏ င့္ အကူအညီမ ်ားက ို ၂၄/၇ ရရန္ 211 သ ို႔ဖိုန္းဆက္ပါ သ ို႔မဟိုတ္ 211md.org သ ို႔သြ်ားပါ

ေမရီလန္း အစ်ားအေသ်ာက္ ဘဏ္
၄၁၀ို-၇၃၇-၈၂၈၂

အခက္အခ စ်ာပ ို႔လ ိုင္း
အခမ ့ ၂၄ န်ာရီ အေ္်ာက္အပုံ့အတြက္ ၇၄၁၇၄၁ သ ို႔ “HOME” စက်ားလိုုံးက ို စ်ာေပးပ ို႔ပါ

ဘယ္လ္တမီ ိုးေက်ာင္တီ အခက္အခ ေျဖရ င္းေပးေရး
၄၁၀ို-၉၃၁-၂၂၁၄

ေမရီလန္း မ မ က ိုယ္က ိုသတေ္သမႈ းႏ င့္ အက ပ္အတည္း ေဟ်ာ့လ ိုင္း
၁-၈၀ို၀ို-၄၂၂-၀ို၀ို၀ို၉

ဘယ္လ္တမီ ိုးေက်ာင္တီ လူမႈ၀ိုန္ေဆ်ာင္မႈ ဌ်ာန
၄၁၀ို-၈၈၇-တီအ ိုင္အမ္အီး

၂၄ န်ာရီ ကေလးျပ စိုေစ်ာင့္ေရ ်ာက္ေရး အကူအညီဖိုန္း
၁-၈၀ို၀ို-၂၄၃-၇၃၃၇



လက္ရ  ကြန္ျမဴနီတီ ေက ်ာင္း ဆက္ဆုံေရး ဒါလင္းနီ စ န္ေဗးလ္ ္ုံ
dsainvil@bcps.org

သင္တတ္စြမ္းသေလ်ာက္ လင့္ခ္မ ်ား းႏ င့္ အရင္းအျမစ္မ ်ားက ို အသိုုံးခ ပါ။

အန်ာဂါတ္တြင္ အကူအညီမ ်ား လ ိုအပ္လ်ာပါက

mailto:dsainvil@bcps.org

