
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။



COVID-19 စစဆ် ေးရန် ဆနရာမ ာေး

ဆ ာ်လတ်ေီးမ  ေးဆ ာငတ်တီငွေ်း စစဆ် ေးရန်

https://www.baltimorecountymd.gov/covid-19/testing

CVS စစဆ် ေးရန် ဆနရာမ ာေး (အခမ ဲ့)

https://www.cvs.com/minuteclinic/covid-19-testing

သငဲ့ထ်တံငွ် ထပ်ဆ ာငေ်း ဆမေးခွန်ေးမ ာေးရ  ပါ COVID-19 ဆ ာဲ့တလ်  ငေ်း ဖ န်ေးနံပါတ် 410-887-3816 
   ဆခေါ်   ပါ။ ဆ ာဲ့တလ်  ငေ်း   ဆခေါ် န  ငဆ်သာအခ  န်မ ာေးမ ာ တနလလာဆန ဲ့မ စဆနဆန ဲ့တဆလ ာ ်

နံန ် ၈:၃၀ နာရီမ မွန်ေးလွ ၄:၃၀ နာရီ ထ ဖဖစပ်ါသည။်

အရ ေးက  ေးရ ော ရ  င ောချ မ်ျော

https://www.baltimorecountymd.gov/covid-19/testing
https://www.cvs.com/minuteclinic/covid-19-testing


အရ ေးက  ေးရ ော ရ  င ောချ မ်ျော
လန်ေးစဆ် ါငေ်း (Lansdowne) ဧရ ယာတငွေ်း  ာ ယွဆ် ေးထ  ေးဆပေးသညဲ့် ဆနရာမ ာေး

တောနော ဘတူော (Dundalk) န ှ ် လနေ်းစ်ရ ေါ ေ်းရှှိ Sisters Academy တွ ေ်း ဆှိိုလောပွှိွို  ် ဘ ်ရပေါ ေ်းစ ို စ တ်ော (Sollers Point Multi-Purpose Center)

တွ ်  ွနင်မြူနတ ရဆေးခနေ်းမျောေး ှိို ဖွ  လ်ှစ်ထောေးပေါ ည်။ အဆှိိုပေါ ရန ောနစ်ှခိုလ ိုေး ည် အပတ်စဉ် အရငခခ ငဖ  ် ဖွ  လ်ှစ် န် ရမ ော်မှနေ်းပေါ ည်။ အဆှိိုပေါ

 ွနင်မြူနတ ရဆေးခနေ်းတည်ရန ောမျောေး ှိို ဝနရ်ဆော မ်ှုနည်ေးပေါေး ည ် ဧ ှိယောမျောေး ှိိုရှောရဖွ န် ရ တောမျောေး ှိို အ  ိုေးငပွို၍ ရ ွေးချယ်ထောေးပေါ ည။်

ယ ေ်းတှိို   ည် ပှိို၍ရ ေး ယ်ရ ော ရဆေးခနေ်းမျောေးငဖစ်ပပ ေး ၄ ေ်းတှိို  တည်ရှှိ ောရန ောရှှိ လူထို ှိို ဦေးတည်၍ ရဆေးခနေ်းတစ်ခနေ်းလ  ် လူဦေးရ ၃၀၀ မှ ၅၀၀

အထှိ ဝနရ်ဆော ရ်ပေးပေါမည်။

ဆအာ ပ်ါ လငဲ့ခ်် တငွမ် တပံ် တင် စာရငေ်းသငွေ်းပါ

http://baltimorecountymd.gov/vaccine

ရဖော ပ် ိုစ  ှိို ငဖည ်ပပ ေးရနော ်တွ ်   ် အ ျ ွိုေးဝ ပ်ပ ေး  ော ွယ်ရဆေးမျောေး  ရှှိနှိို  ်ည်န ှ တ်ပပှိွို န် ်   ် အတွ ် ချှိနေ်းဆှိိုမှု စ စဉ်ပ ို န ှ ပ်တ်  ်၍

ထပ်ရဆော ေ်းအချ ်အလ ်မျောေးငဖ  ် ရ ော တ် ဝနထ်မ်ေးမှ    အ်ောေး ဆ ် ယွ်မည်ငဖစ် ည်။

***ဤအချှိနတ်ွ ် ရလ ော ်လ ော ှိို အင်္ဂလှိပ်ဘော ော န ှ် စပှိနဘ်ော ောငဖ   ်ော  ရှှိနှိို ပ်ေါ ည်။ ***

https://baltimorecountymd.us1.list-manage.com/track/click?u=f369a86ae30458b468445b231&id=796a84a9b4&e=2c299a584f
https://baltimorecountymd.us1.list-manage.com/track/click?u=f369a86ae30458b468445b231&id=8e707d35aa&e=2c299a584f
http://baltimorecountymd.gov/vaccine


အရ ေးက  ေးရ ော ရ  င ောချ မ်ျောေး

   ဗစ်  ာ ယွဆ် ေးထ  ေးသညဲ့ဆ်နရာမ ာေး   ရ ာဆဖွရာတငွ် သင် အ အူညလီ  အပ်ပါသလာေး။

ဆမရီလန်ေးဖပညန်ယ် Vax

MarylandVax.org  လူအမျောေးအငပောေး ှိို  ော ွယ်ရဆေးထှိိုေးရပေး ည ် ရန ောမျောေး၊ ရဆေးဆှိို မ်ျောေး၊ ရ  နတ  ျနေ်းမောရ ေးဌောနမျောေး န ှ ်

ရဆေးရ ိုမျောေးအတွ ်  ှိိုဗစ် -၁၉  ော ွယ်ရဆေးထှိိုေးရပေး ည ် ရဆေးခနေ်းအချ ်အလ ်မျောေး ရပေးအပ်ပေါ ည်။ ဤဝ ်ဘဆ်ှိို ် 

တိုပ်ရ ွေးရ ောင်္ေါ ော ွယ်ရဆေးအပေါအဝ ် အငခောေးရဆေးခနေ်းမျောေးအတွ ် စ စဉ်ရပေးငခ ေ်း ှိိုလည်ေး  မ်ေးလှမ်ေးပေါ ည်

https://www.marylandvax.org/

 ာ ယွဆ် ေးန ငဲ့ပ်တသ် ဆ်သာ ထပ်ဆ ာငေ်းအခ  အ်လ မ် ာေးန ငဲ့် ယခ လ ရ်  တငွ်  ျွန် ပ်တ  ဲ့မည်သညဲ့်အ ငဲ့တ်ငွရ်  ဆနဆ  ာငေ်းန ငဲ့ပ်တသ် ၍်
သင် သ လ  ပါသလာေး။

   ဗစ် လငဲ့ခ််

ဤဝ ်ဘ ်ဆှိို ်  ော ွယ်ရဆေးမျောေး န ှ ် ငပည်နယ်ရ ော ်ရှှိရနရ ော လ ်ရှှိအဆ  ် န ှ ်  ော ွယ်ရဆေး ရှှိ န် လူတစ်ဦေးချ ေ်းစ ၏

အ ျ ွိုေးဝ မ်ှုအတွ ် အရထော ်အ ူငပွို ည ် အချ ်အလ ်မျောေး ပ  ပှိိုေးရပေးပေါ ည်။

https://covidlink.maryland.gov/content/vaccine/

***ညောဖ ်အရပေါ်ထှိပ်ရှှိ ဘော ောငပနပ်ေါအှိို  ်ွန ်ှိိုရှောပေါ၊ ဝ ်ဘဆ်ှိို ် ှိို ဘော ောစ ောေးအမျှိွိုေးမျှိွိုေးငဖ  ် ဘော ောငပနဆ်ှိိုချ ် ှိို    ်ရှှိနှိို ပ်ေါ ည် ***

https://www.marylandvax.org/
https://covidlink.maryland.gov/content/vaccine/


အရ ေးက  ေးရ ော ရ  င ောချ မ်ျော
အလ ပ်ရ ာဆနပါသလာေး။

ဆ ာ်လတ်ေီးမ  ေးဆ ာငတ်တီငွေ်းရ  အလ ပ်ဆနရာမ ာေး

https://www.governmentjobs.com/careers/baltimorecounty

ဆမရီလန်ေး အလ ပ်ခွင် အလ အလ ယ် စာမ   ်    ညဲ့်ရှုစစဆ် ေးပါ

https://mwejobs.maryland.gov/vosnet/Default.aspx

အဆမဇ န် (Amazon)

https://www.amazondelivers.jobs/?cmpid=PRPRLC0780H6

https://www.dllr.state.md.us/employment/recruitmentsamazonrme122020.pdf

လေီး  လ် (Lidl)

https://www.dllr.state.md.us/employment/recruitmentslidl82020.pdf

Goodwill အ ပ်ထ န်ေးဆစာငဲ့ဆ်ရ ာ မ်ှု သငတ်န်ေးအစအီစဉ်

အချ ်အလ ် ရှှိ န် Linda Hubble အောေး ဖိုနေ်း 410-597-9015 တွ ်  ှိို  မဟိုတ် Pamela Drumwright အောေး ဖိုနေ်း 410-265-1774 တ ွ် ဆ ် ယွ်ပေါ

https://www.governmentjobs.com/careers/baltimorecounty
https://mwejobs.maryland.gov/vosnet/Default.aspx
https://www.amazondelivers.jobs/?cmpid=PRPRLC0780H6
https://www.dllr.state.md.us/employment/recruitmentsamazonrme122020.pdf
https://www.dllr.state.md.us/employment/recruitmentslidl82020.pdf


အရ ေးက  ေးရ ော ရ  င ောချ မ်ျောေး
ဆမရီလန်ေးဖပညန်ယ၏် ပ    ်ံ (CASH) မ  ယွမ်ှု

ဤအဖွ ွဲ့အစည်ေး ရမ  လနေ်းငပည်နယ်တစ်ခွ တ်ွ ် အခမ  မှိမှိ ှိိုယ်ပှိို ရ် ရွ  ေး   တ်နေ်းမျောေး၊ ရ ရွ  ေးအရ  ော ေ်း တစ်ဦေးချ ေ်း

လမ်ေးည နင်ပ ငခ ေ်းတှိို   ှိို  ျယ် ျယ်ငပန  င်ပန  ရ်ခေါ ေ်းစဉ်အမျှိွိုေးမျှိွိုေးငဖ  ်  မ်ေးလှမ်ေးရပေးပေါ ည်။

အခမ  အခွနအ်တွ ် ငပ ဆ် ရ် ေး

https://cashmd.org/free-tax-preparationresources/

မှိမှိ ှိိုယ်ပှိို ရ် ရွ  ေး   တ်နေ်းအတွ ် စ စဉ် န် လ  ခ််

https://www.mdcashacademy.org/browse-by-location/baltimore-county?EventViewMode=1&EventListViewMode=2

ရ ရွ  ေး   ် ောရချော ခ်ျှိရ ေး လမ်ေးည န်

http://www.labor.maryland.gov/finance/consumers/frfinancialreliefguidecovid.pdf
(အင်္ဂလှိပ်ဘော ောငဖ   ်ော)

အရထရွထွ မှိမှိ ှိိုယ်ပှိို ရ် ရွ  ေးဆှိို  ်ော   ေ်းငမစ်မျောေး

https://www.mdcashacademy.org/General-Financial-Information
(အင်္ဂလှိပ်ဘော ောငဖ   ်ော)

 ှိိုဗစ် ၁၉   ေး န  ် ရ ရွ  ေးဆှိို  ်ော   ေ်းငမစ်မျောေး

https://www.mdcashacademy.org/COVID-19

https://cashmd.org/free-tax-preparationresources/
https://www.mdcashacademy.org/browse-by-location/baltimore-county?EventViewMode=1&EventListViewMode=2
http://www.labor.maryland.gov/finance/consumers/frfinancialreliefguidecovid.pdf
https://www.mdcashacademy.org/General-Financial-Information
https://www.mdcashacademy.org/COVID-19


အေရးႀကီး ေၾကည်ာခ က္မ ်ား



ရ  ဆှိို  ်ော ရ ျော ေ်းတွ ေ်း အစောေးအစောရဝငခမ်ေးရ ေး
မတ်လအစ အစဉ်

၂၅/၃/၂၀၂၁ (  ာသပဆတေးဆန ဲ့)

လနေ်းစ်ရ ေါ ေ်း အထ ်တနေ်းရ ျော ေ်း (Lansdowne High School) 

စည် တွ်ဗူေး န ှ ် မပိုပ်မ ှိိုေးနှိို ရ် ော ပစစည်ေးမျောေး ှိို လ ် မ်ေးငဖန  ရ်ဝပေါမည်

( ော  ဥတို ခွ  င်ပွိုပေါ ) ယ ေ်း ှိို ညရန ၅-၇ နော  တွ ် ငပွိုလိုပ်ပေါမည။်



အပတ္စဥ္ အစ်ားအေသ်ာက္ ျဖန္႔ျဖဴးေရး



ရ  နတ ရ ျော ေ်းမျောေးအတွ ် ဧပပ လ အစောေးအစော
ငဖန  င်ဖြူေးရ ေး အစ အစဉ်

လန်ေးစဆ် ါငေ်း မူလတန်ေးဆ  ာငေ်း (Lansdown Elementary School)

2301 Alma Road Baltimore, MD 21227

အပတ်စဉ် အစောေးအစော ငဖန  င်ဖြူေးရ ေး၊ ရ ော  ောရန  တှိို ေ်း မွနေ်းလွ ၃:၄၅

စောေးဖွယ်ရ ော ်ဖွယ် အထိုတ်အပှိိုေးမျောေးအတွ ေ်း စရနရန  န ှ ် တနင်္ဂရနရွန  မျောေးအတွ ် န န ်စော န ှ ် ရန  လည်စော

မျောေးပေါဝ ပ်ေါ ည်။ မှိ ောေးစိုမျောေးအရနငဖ  ် အှိမ်ရှှိ  ရလေးတစ်ဦေးစ အတွ ် တစ်ထိုတ်  ရှှိနှိို ပ်ေါ ည်။



အှိိုေးအှိမ်ငပဿနောဆှိို  ်ော   ေ်းငမစ်မျောေး

ရမ  လနေ်းငပညန်ယအ်တ ွ် အှိိုေးအှိမ်မ တရအော ် လိုပ်ရဆော ရ် ေးစ တ်ော

https://www.fairhousingmd.org/about/

အှိမ်မှန ှ ခ်ျခ  ငခ ေ်း ှိို  ော ယွတ်ောေးဆ ေးရ ေး အစ အစဉ်

https://www.baltimorecountymd.gov/departments/socialservices/financialassistance/evictionpreventionprog
ram.html?ct=t(Baltimore_County_News_Media_Advisory_2013_29_2016_)

အ မ်င ာေး အဆထာ အ် ူ ဆလ ာ ထ်ာေးဖခငေ်း

https://dhcd.maryland.gov/Pages/AHRP-NOFA.aspx

ရမ  လနေ်းငပညန်ယ် တ ောရ ေး ောအ အူည 

https://www.mdlab.org/

https://www.fairhousingmd.org/about/
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

