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အႏိုငးက္ငံး်ခငး့သညး ထိခိုကးနစးနာမႈ်ဖစးေစၿပီ့ အမ္ာ့အာ့်ဖငံး ထပးခါထပးခါ ်ဖစးပျာ့ေလံရြိသညံး လူေပၐလူေဇားအ်ပဳအမူပုဵစဵတစးခု ်ဖစးသညး။ 
ကေလ့တစးဦ့ (သို႔) ေနာကးထပးကေလ့မ္ာ့က ကေလ့တစးဦ့ကို ေ႐ျ့ခ္ယးၿပီ့ မေကာငး့ေသာ လုပးေဆာငးမႈမ္ာ့်ဖငံး ထပးခါထပးခါ 
အခ္ိနးကာလတစးခုအထိ ်ပဳလုပးၾကသညး။ ဒါေတျဟာ ကိုယးစိတးမသကးမသာ (သို႔) ထိခိုကးအနာတရ ်ဖစးေစတဲံ ရညး႐ျယးခ္ကးရြိရြိ 
လုပးရပးမ္ာ့်ဖစးၿပီ့၊ အမညး-ေခၐ်ခငး့၊ မ္ကးႏြာအမူအရာ်ပ်ခငး့၊ မႏြစးၿမိဳ႕ဖျယးလကးဟနး်ပ်ခငး့၊ ကိုယးထိလကးေရာကး ထို့ႏြကး်ခငး့၊ ကနး်ခငး့၊ 
တျနး့်ခငး့ႏြငံး ပိတးတာ့်ခငး့တို႔ ပါဝငးသညး။ ဆိုကးဘာ-အႏိုငးက္ငံး်ခငး့လညး့ ႀကီ့ထျာ့လာေနေသာ ယေန႔ ်ပႆနာအစစးအမြနး်ဖစးသညး။ 

အနုိငးက္ငံး်ခငး့ မြတးမိရနး 
• ထိခိုကးနစးနာေစရနး ရညး႐ျယးေသာ လူေပၐလူေဇားလုပး
အ်ပဳအမူ်ဖစး်ခငး့

         သငး သိ
ခဲံသလာ့

အႏိုငးက္ငံး်ခငး့
• အမ္ာ့အာ့်ဖငံး ထပးခါထပးခါ အႀကိမးႀကိမး်ဖစးပျာ့်ခငး့
• တုိကး႐ုိကး (သို႔) သျယးဝိုကး ႏြစးမ္ိဳ့လုဵ့ ်ဖစးႏိုငး်ခငး့

• အႏိုငးက္ငံးသူႏြငံး အႏိုငးက္ငံးခဵရသူတို႔တျငး စျမး့ရညး မတူညီ်ခငး့

အနိုငးက္ငံး်ခငး့ ပုဵစဵမ္ာ့ 
• ကိုယးထိလကးေရာကး  (ထို့ႏြကး်ခငး့၊ ကနး်ခငး့၊ တျနး့ဖယး်ခငး့)
• ႏႈတးေ်ပာစကာ့ (ေစားကာ့မြတးခ္ကးမ္ာ့၊ အမညးေခၐ်ခငး့၊ ၿခိမး့ေ်ခာကး်ခငး့မ္ာ့)
• ဆကးႏႊယးမႈ (အုပးစုဖျ႔ဲ်ခငး့၊ ေကာလဟသ်ဖနး႔်ခငး့၊ အတငး့ေ်ပာ်ခငး့)
• ဆိုကးဘာ (ဆိုရြယးမီဒီယာ၊ ဖုနး့၊ အီ့ေမ့လးတို႔မြတဆငံး ထိခိုကးနစးနာေစ်ခငး့)

အထူ့လိုအပးခ္ကးရြသိူမ္ာ့ ရငးဆိုငးရေသာ ေနာကးထပး 
အႏိငုးက္ငံး်ခငး့ပုဵစဵမ္ာ့ 
• ႀကိဳ့ကိုငးခ္ယးလြယး၍ အႏိုငးက္ငံး်ခငး့ (အ်ခာ့လူက တစးခုခု်ဖငံး
ေဖ္ာငး့ဖ္စညး့႐ုဵ့ၿပီ့ ထိနး့ခ္ဳပး်ခငး့)

• အေ်ခအေန်ပ အႏိုငးက္ငံး်ခငး့  (သူငယးခ္ငး့အ်ဖစးအထငးမြာ့ေစ်ခငး့)
• ေခါငး့ပုဵ်ဖတး အႏိုငးက္ငံး်ခငး့ (အႏိုငးက္ငံး်ခငး့၏
အစိတးအပိုငး့အ်ဖစး ပစးမြတး၏ အခကးအခဲကို အသုဵ့ခ္်ခငး့)

ချဲ်ခာ့ဆကးဆဵမႈႏြငံး ထိပါ့ေႏြာငံးယြကးမႈ ကငး့ေသာ ပတးဝနး့က္ငးတစးခု 
ဖနးတီ့ရနးအလုိ႔ငြာ ေက္ာငး့မ္ာ့ကုိ ပံဵပုိ့ေပ့သညံး ေက္ာငး့သာ့၊သူအာ့လဵု့ဆုိငးရာ 
ဂုဏးသိကၡာ အကးဥပေဒ (2012) ဟု ေခၐေသာ ဥပေဒတစးခု ရြိပါသညး။ 

 ေက္ာငး့သာ့၊သူ 3.2 ဘီလီယဵေက္ားခနး႔ ႏြစးတိုငး့ 
 အႏိုငးက္ငံး်ခငး့၏ သာ့ေကာငး ်ဖစးေနသညး။ 

မသနးမစျမး့်ဖစး ေက္ာငး့သာ့၊သူ၏ 60% က 
ေက္ာငး့သာ့၊သူအာ့လုဵ့၏ 25% ႏြငံး 
ႏႈိငး့ယြဥးလြ္ငး ပဵုမြနး အႏုိငးက္ငံးခဵရသညးဟု  
ရီပုိ႔ေပ့ၾကသညး။ 

 ေက္ာငး့သာ့၊သူ 50% က အႏိုငးက္ငံး်ခငး့ကို 
 ်မငးသညး (သို႔) ၾကာ့သညး (သို႔)အႏိုငးက္ငံးခဵရသညး။ 

 အႏိုငးက္ငံး်ခငး့ေၾကာငးံ ဆယးေက္ားသကး 

 160,000 ခနး႔က ေန႔စဥး ေက္ာငး့ကို  
 လစးေ်ပ့ၾကသညး။ 

 ထပးခါထပးခါ အႏုိငးက္ငံး်ခငး့ေၾကာငးံ ေက္ာငး့သာ့၊သူ 
 10 ဦ့အနကး 1 ဦ့က ေက္ာငး့ထျကးလုိကးၾကသညး။ 

အႏုိငးက္ငံး်ခငး့က ေၾကာကး႐ျဵ႕မႈႏြငံး မေလ့စာ့မႈ  
 အေ်ခအေနကုိ ဖနးတီ့သ်ဖငံး ေဘ့ရပးၾကညံးေသာ 
  ေက္ာငး့သာ့၊သူမ္ာ့ကုိလညး ထိခုိကးေစသညး။

အႏိုငးက္ငံ း ်ခငး့ႏြငံ း လူငယး 
အထူ့လိုအပးခ္ကးရြိသူမ္ာ့ 
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အမြာ့ မလုပးပါႏြငံး၊ အႏုိငးက္ငံး်ခငး့ပုဵစဵမြနးသမြ္သညး ချငံးမ်ပဳသငံးေသာ အၾကမး့ဖကးမႈပုဵစဵ်ဖစးသညး။ မိဘမ္ာ့ႏြငံး ပညာသငးၾကာ့ေပ့သူမ္ာ့သညး 
အႏိုငးက္ငံး်ခငး့ႏြငံး လူမႈစျမး့ရညးဖျဵ႕ၿဖိဳ့မႈကို ေက္ာငး့သာ့၊သူ တစးဦ့ခ္ငး့ပညာေရ့ပ႐ိုဂရမး (IEP) ်ဖငံး အတူတကျ ကိုငးတျယးေ်ဖရြငး့သငံးသညး။ 

အႏုိငးက္ငံး်ခငး့ႏြငးံ ပတးသကး၍ သငး ဘာလုပးႏုိငးသလဲ? 
မိဘမ္ာ့ 
• အသိရြိထာ့ ၿပီ  ့အကူအညီေတာငး့ခဵ်ခငး့်ဖငံး သငံးကေလ့ကုိ အာ့ေပ့သူ ်ဖစးပါေစ။ 
• သငံးကေလ့ကို အဆကးမ်ပတး အာ႐ုဵစိုကးပါ၊ 
• သငံးကေလ့ကို ပဵံပို့ေပ့ပါ (ကေလ့ကို အ်ပစးမတငးပါႏြငံး (သို႔) 
်ပႆနာကို လ္စးလ္ဴမရႈပါႏြငံး)။ 

• ်ဖစးပ္ကးခဲံသညံးအရာေတျကို သငံးကေလ့ ေ်ပာ်ပလာရနး တိုကးတျနး့ပါ။ 
• သငံးကေလ့ ဘယးလို်ပဳမူေနသညးကိ ု ေသခ္ာစျာ ေစာငံ း ၾကညံးပါ 
(လဵုၿခဵဳမႈ၊ စိတးက္နး့မာေရ့ႏြငံး ေက္ာငး့ေအာငး်မငးမႈစျမး့ရညး) 

 
ပညာသငးၾကာ့ေပ့သူမ္ာ့ ်ပဳလုပးရမညံးအရာ 
• ေက္ာငး့သာ့၊သူအာ့လဵု့အတျကး ႀကိဳဆုိလကးခဵေသာ လဵုၿခဵဳစိတးခ္ရေသာ 
ပတးဝနး့က္ငးတစးခု ဖနးတီ့ေပ့ပါ။ 

• စာသငးခနး့ထဲ၌ အချငံးအလမး့မ္ာ့ အသဵု့ခ္ၿပီ့ ်ပဳလုပးရနးမြာ: 
• အႏုိငးက္ငံး်ခငး့ပဵုစဵမ္ာ့ကုိ သငးၾကာ့ေပ့ရနး 
• အကူအညီ ေတာငး့ခဵမညံးနညး့နာကို ေဆျ့ေႏျ့ရနး 
• ဆကးသျယးေရ့ တုိ့်မႇငံးရနး 
• ခကးခဲစျမး့ရညးမ္ာ့ႏြငံး ေကာငး့စျမး့ရညးမ္ာ့ကုိ သငးၾကာ့ေပ့ရနး 

• မသနးမစျမး့်ဖစးမႈမ္ာ့ အပါအဝငး မတူကျဲ် ပာ့မႈကုိ တနးဖုိ့ထာ့သညံး 
သငး႐ိ ု့ညႊနး့တမး့ႏြငံ း အရငး့အ်မစးတို ႔ကိ ု စီစဥးေပ့ပါ။ 

• လူငယးႏြငံး အထူ့လိုအပးမႈရြိသူမ္ာ့ ပါဝငးရနး အႏိုငးက္ငံး်ခငး့-
ဆနး႔က္ငးေရ့ ပ႐ိုဂရမးကို မျမး့မဵပါ။ 

• ေက္ာငး့ႏြငံး စာသငးခနး့တျငး က္ယး်ပနး႔ေသာ 
စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့မ္ာ့ ဖနးတီ့ရနးႏြငံး ေက္ာငး့ရြိ အႏိုငးက္ငံး်ခငး့-
ဆနး႔က္ငးေရ့ ေပၐလစီမ္ာ့ကို သိနာ့လညးထာ့ရနး ်ဖစးသညး၊ 

ပို၍ 

သငး 
ေလံလာသငးယူရနး 

                                    
                  ေက္ာငး့၌ အႏိုငးက္ငံး်ခငး့်ဖစးရပးမ္ာ့၏ 40%-75%  
                  သညး စာသငးခနး့နာ့ခ္ိနး၊ ေန႔လယးစာစာ့ခနး့၊ ေရခ္ိဳ့ခနး့  
                  (သုိ႔) လမးခုလတးတျငး ်ဖစးပျာ့ၾကသညး။ 
 
                  အသကး 14 ႏြစးထကး ေက္ားေသာ က္ာ့ 30% ႏြငံး မ 40% သညး  
                  အႏိုငးက္ငံး်ခငး့ႏြငံး ပတးသကး၍ ၎တုိ႔၏သကးတူ႐ျယးတူမ္ာ့်ဖငံး  
                  ေ်ပာဆုိၾကသညး။ 
 
                  ကုိယးထိလကးေရာကး အႏိုငးက္ငံး်ခငး့သညး မူလတနး့ေက္ာငး့တျငး  
                  တုိ့်မငံးလာၿပီ့ အလယးတနး့ေက္ာငး့တျငး အ်မငံးဆဵု့သုိ႔ေရာကးကာ 
                  အထကးတနး့ေက္ာငး့တျငး ေလ္ာံက္လာသညး။ တစးဖကးမြာလညး့  
                  စကာ့လဵု့်ဖငံးေစားကာ့်ခငး့သညး ပဵုေသ ဆကးရြိေနသညး။  
 
                  ဆရာ၊မမ္ာ့က အၿမဲ ၾကာ့ဝငးေ်ဖရြငး့ေပ့ရၿပီ့၊ ေက္ာငး့သာ့၊သူ 25%  
                  ခန႔းသာ သေဘာတူသညးဟု၊ ဆရာ၊မ 70% က ယဵုၾကညးထာ့သညး။ 
 
                  အႏိုငးက္ငံးခဵရသညံးလူငယးသညး အာ့ငယး်ခငး့၊ အထီ့က္နး်ခငး့၊ 
                  စို့ရိမးေၾကာငံးၾက်ခငး့၊ ေနထုိငးမေကာငး့်ခငး့၊ မိမိကုိယးမိမိ  
                  တနးဖုိ့ထာ့မႈနညး့လာၿပီ့ ေသေၾကာငး့ႀကဵစညး်ခငး့တုိ႔ ပို၍ 
                  ်ဖစးလာႏုိငးဖျယးရြိသညး။ 
 
 

 

ရညးညႊနး့ခ္ကးမ္ာ့ႏြငံး အခ္ကးအလကး စီစဥးအဖျဲံ: 
-gse.buffalo.edu/alberticenter 

-dosomething.org 
            -pacer.org 

               ေနာကးထပးအခ္ကးအလကးအတျကး parentnetworkwny.org  ၌ ၾကညံးပါ 
ဤစာ႐ျကးစာတမး့ရြိ အေၾကာငး့အရာမ္ာ့သညး US 
ပညာေရ့ဌာန #H325160003 ၏ ချငံး်ပဳခ္ကး်ဖငံး 
်ဖစးေပၐလာပါသညး။ သို႔ေသား ထိုအေၾကာငး့အရာ့မ္ာ့က 
US ပညာေရ့ဌာန၏ ေပၐလစီကို ကိုယးစာ့မ်ပဳသလို၊ 
ဖကးဒရယးအစုိ့ရ ပေရာဂ္ကးအရာရြိ Carmen Sanchez 
က ေထာကးခဵထာ့သညးဟုလညး့ မယူဆသငံးပါ။ 
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