
 

Iowa ကလ ေးလ ောင ့်လ  ောက့်မှု အရင့်ေးအမမ ့်န င ့်   ွှဲလမ ောင့်ေးလ ေးမှု 

ကျွန့််ု ့်တ ်ု    ်ု ့်လ ောင့်လေသည ့်အရောန င ့် 

 တ့်သက့်သည ့် အချက့်အ က့်အချ  ျို့... 

မ ဘဝေ့်လ ောင့်မှုမျောေး- 

မ ဘဝေ့်လ ောင့်မှု ကျွမ့်ေးကျင့် ညော  င့်မျောေးသည့် သတူ ်ု  မ သောေး ်ု၏   ်ုအ ့်ချက့်မျောေးန င ့် 

က ်ုက့်ညသီည ့် ကလ ေးလ ောင ့်လ  ောက့်မှုက ်ု လတွျို့    န ်ုင့်ရေ့်အတွက့် မ သောေး ်ုမျောေးန င ့်အတူ 

 ူေးလ ေါင့်ေးလ ောင့်ရွက့် ေါသည့်။   ွှဲလမ ောင့်ေးလ ေးမှုမျောေးက ်ု မ သောေး ်ုမျောေးအတွက့် အခမွှဲ  

ရ   န ်ုင့် ေါသည့်။  တင့် ်ု ့်လ ောင့်ရေ့်အတွက့် 1-855-244-5301 က ်ု ဖ်ုေ့်ေးလခေါ်  ်ု ေါ 

သ ်ု  မဟ်ုတ့် www.iowaccrr.org/families က ်ု သေွာေးလရောက့်ကကည ့်ရှု ေါ။ 

ကလ ေးလ ောင ့်လ  ောက့်မှုအတွက့် လ ေွးလနေွးည  နှု င့်ေးမှု- 

လ ွေးလနေွးအတ ်ုင့် င့်ခံသမူျောေးသည့် လေအ မ့်မျောေး၊  င့်တောမျောေးန င ့် 

ကလ ေးထ ေ့်ေးလကျောင့်ေးမျောေးအတွက့်   ်ုင့် င့်ထ်ုတ့်လ ေးမခင့်ေးန င ့် မ တ့် ံ်ုတင့်မခင့်ေးတွင့် 

ကလ ေးလ ောင ့်လ  ောက့်မှု  ံ   ်ုေးသမူျောေးအတွက့် အကူအညကီ ်ု လ ေးအ ့် ေါသည့်။ 

လ ွေးလနေွးအတ ်ုင့် င့်ခံသမူျောေးသည့် မူဝေါဒမျောေးန င ့်  ်ု ့်ငေ့်ေး ဉ်မျောေး၊ 

 လရော့်ဖက့်  င့်ေယ့်အ င ့် ဖံွျို့ ဖဖ  ေးမှုက ်ု လရွေးချယ့်မခင့်ေးန င ့် Iowa မ ည့်ေယ့်၏ 

အရည့်အလသေွးသတ့်မ တ့် ေ ့်အတွက့် သူတ ်ု  ၏ လ  ောက့်ထောေးမှုက ်ု မ င့် င့်မခင့်ေးတ ်ု  ၌ 

ကလ ေးလ ောင ့်လ  ောက့်မှု  ံ   ်ုေးသမူျောေးန င ့် ည့်ေး  ူေးလ ေါင့်ေးလ ောင့်ရွက့်သည့်။ 

သင့်တေ့်ေးလ ေးမခင့်ေး- 

CCR&R သည့် ကလ ေးသငူယ့်မျောေး၏ အလ ော  ်ုင့်ေးကော  ဖံွျို့ ဖဖ  ေးလရေး 

ကျွမ့်ေးကျင့်သမူျောေးက ်ု   ်ုင့် င့်ထ်ုတ့်လ ေးမခင့်ေးန င ့် မ တ့် ံ်ုတင့်မခင့်ေး  ်ုင့်ရော 

သတ့်မ တ့်  ်ုအ ့်ချက့်မျောေးန င ့် က ်ုက့်ညလီ ရေ့်  ်ု ့်လ ောင့်ရောတွင့် 

အကူအညမီဖ ့်လ ရေ့် သင့်တေ့်ေးက ်ု  ံ   ်ုေး ေါသည့်။ ဤသင့်တေ့်ေးသည့် 

ကလ ေးသူငယ့်မျောေးန င ့် မ သောေး ်ုမျောေးန င ့်အတူ  ူေးလ ေါင့်ေးလ ောင့်ရွက့်သည ့်အခေါ 

ကျွမ့်ေးကျင့်မှု ွမ့်ေးရည့်မျောေး ဖံွျို့ ဖဖ  ေးတ ်ုေးတက့် ောလ ရေ့် မ   ်ု ့်ရော၌ 

  ်ုမ ်ုလအောင့်မမင့်လအောင့်  ်ု ့်လ ောင့်န ်ုင့်ရေ့် ည့်ေး ကျွမ့်ေးကျင့် ညော  င့်မျောေးအောေး 

အကူအညရီ   လ သည့်။ 

 ူမှုအသ ်ုက့်အဝေ့်ေး ဖွံျို့ ဖဖ  ေးမှု- 

CCR&R သည့် Iowa  ူမှုအသ ်ုက့်အဝေ့်ေးမျောေးအတွက့် တေ့်ဖ ်ုေး   လသော 

  ်ုင့်  ်ုင့်မှုမဖ ့် ေါသည့်။ ကျွန့််ု ့်တ ်ု  သည့် ကလ ေးလ ောင ့်လ  ောက့်မှုအတွက့်   ်ုအ ့်ချက့်က ်ု 

မမ င ့်တင့်ရေ့်  ူမှုအသ ်ုက့်အဝေ့်ေးအ်ု ့် ်ုမျောေး၊ အ ်ု ့်  င့်မျောေး၊  ီေး ွောေးလရေး ်ု ့်ငေ့်ေးမျောေးန င ့် 

 ံ   ်ုေးသမူျောေးန င ့်  ူေးလ ေါင့်ေးလ ောင့်ရွက့်လသော့် ည့်ေး အရည့်အလသေွးမ ည ့် 

ကလ ေးလ ောင ့်လ  ောက့်မှု၏ အလရေး ေါ ံ်ုက ်ု  ညောလ ေးမှုမ   ်ု ့် ေါသည့်။ 

ကလ ေးလ ောင ့်လ  ောက့်မှု အရင့်ေးအမမ ့်န င ့်   ွှဲလမ ောင့်ေးလ ေးမှု (CCR&R) သည့် Iowa 

မ ည့်ေယ့်တ ့်ခ်ု ံ်ုေးတွင့် အရည့်အလသွေးမ ည ့် ကလ ေးလ ောင ့်လ  ောက့်မှုက ်ု  ံ   ်ုေးလ ေးသည ့် 

အ ီအ ဥ့်မဖ ့်သည့်။ CCR&R က ်ု ကလ ေးန င ့် သူ  မ သောေး ်ု၏   ်ုအ ့်ချက့်မျောေးက ်ု 

အလကောင့်ေး ံ်ုေး မဖည ့် ည့်ေးလ ေးမည ့် ကလ ေးလ ောင ့်လ  ောက့်မှု ံ   ်ုေးသူမျောေးအောေး 

လရွေးချယ့်ရောတွင့် အကူအညီလ ေးအ ့်ရေ့်အတွက့် ရ   န ်ုင့် ေါသည့်။ 

ကလ ေးလ ောင ့်လ  ောက့်မှု လ ွေးလနေွးအတ ်ုင့် င့်ခံသူမျောေးက   ်ုင့် င့်ရ   ထောေးလသော 

မူကက  လကျောင့်ေးမျောေး၊  င့်တောမျောေး၊ မ တ့် ံ်ုတင့်မထောေးလသော အ မ့်တွင့်ေး ံ   ်ုေးသူမျောေးန င ့် 

ကလ ေးဖံွျို့ ဖဖ  ေးမှု အ မ့်တွင့်ေး ံ   ်ုေးသူမျောေးအတွက့် က ်ုယ့်တ ်ုင့် ောလရောက့် 

လ ွေးလနေွးည  နှု င့်ေးမှုက ်ု မ   ်ု ့်လ ေး ေါသည့်။ 

 

ကျွန့််ု ့်တ ်ု  ၏ တောဝေ့်- 

Iowa မ ည့်ေယ့် ကလ ေးလ ောင ့်လ  ောက့်မှု  

အရင့်ေးအမမ ့်န င ့်   ွှဲလမ ောင့်ေးလ ေးမှု  

အ ီအ ဉ်သည့် အရည့်အလသွေးမ ည ့်  

ကလ ေးလ ောင ့်လ  ောက့်မှုက ်ု  ံ   ်ုေး 

လထောက့် ံ န ်ုင့်ရေ့်အတွက့် အရင့်ေး 

အမမ ့်မျောေး၊  ညောလ ေးမှုန င ့်  ံ   ်ုေး 

လထောက့်ကူမ  မှုက ်ု လ ေးအ ့် ေါသည့်။ CCR&R သည့် Iowa ၏ လမ ော့်မ ေ့်ေးချက့်က ်ု 

လသလသချောချော မဖည ့် ည့်ေး ံ   ်ုေးန ်ုင့်ရေ့်အတွက့် ကတ မ  ထောေး ေါသည့်။ 

 

Iowa လမ ော့်မ ေ့်ေးချက့်- 

ကလ ေးမျောေးအောေး ံ်ုေးသည့် လမွေးဖွောေးကော အချ ေ့်တွင့် ကျေ့်ေးမောကကံ ခ ်ုင့်ဖ ီေး 

လအောင့်မမင့်မှုရ   မည့်မဖ ့် ေါသည့်။ 

855-244-5301 | www.iowaccrr.org | 

http://www.iowaccrr.org/families


Iowa ကလ ေးလ ောင ့်လ  ောက့်မှု အရင့်ေးအမမ ့်န င ့်   ွှဲလမ ောင့်ေးလ ေးမှု 

လဒသ  ်ုင့်ရော တောဝေ့်ခဝံေ့်ထမ့်ေးန င ့် လတွျို့ ံ်ု  ်ုက့် ေါ။ 

Iowa အလေောက့်လမမောက့်  ်ုင့်ေး – လဒသ 1 
Melissa Juhl  

လဒသ  ်ုင့်ရော ဒေါရ ်ုက့်တော 

mjuhl@midsioux.org 
712-786-3480

ူ

Kim Schroeder

kschroeder@midsioux.org

712-541-2750

Iowa အလေောက့်လမမောက့်  ်ုင့်ေး – လဒသ 2 
Mary Janssen  

လဒသ  ်ုင့်ရော ဒေါရ ်ုက့်တော 

mary.janssen@episervice.org 
319-433-7783

Esther Meuer-Valtchev 

 ူမှုအသ ်ုက့်အဝေ့်ေး ဖွံျို့ ဖဖ  ေးမှု ကျွမ့်ေးကျင့်သူ

esther.meuervaltchev@episervice.org 
319-433-7778

Iowa အလေောက့်လမမောက့်  ်ုင့်ေး – လဒသ 3 
Deb Martens 

လဒသ  ်ုင့်ရော ဒေါရ ်ုက့်တော 

dmartens@westcca.org 
712-755-7381

Shirley Urich 

 ူမှုအသ ်ုက့်အဝေ့်ေး ဖွံျို့ ဖဖ  ေးမှု ကျွမ့်ေးကျင့်သူ

surich@westcca.org 
712-579-9057

Iowa အလေောက့်လမမောက့်  ်ုင့်ေး – လဒသ 4 
Lora Patton 

လဒသ  ်ုင့်ရော ဒေါရ ်ုက့်တော 

lpatton@orchardplace.org 
515-246-3566

Julie Davis 

 ူမှုအသ ်ုက့်အဝေ့်ေး ဖွံျို့ ဖဖ  ေးမှု ကျွမ့်ေးကျင့်သူ

jdavis@orchardplace.org 
515-371-0525

Iowa အလေောက့်လမမောက့်  ်ုင့်ေး – လဒသ 5 
Becky White 

လဒသ  ်ုင့်ရော ဒေါရ ်ုက့်တော 

bwhite@caeiowa.org 

563-324-3236   ်ုင့်ေးခွွှဲ။ 1402

ူ

မ ဘ   ွှဲလမ ောင့်ေးလ ေးမှုဌောေ ဖ်ုေ့်ေး  ်ုင့်ေး

855-244-5301

ဝဘ့်  ်ုက့်ဒ့် အရင့်ေးအမမ ့်မျောေး 

www.iowaccrr.org 

230 | 8/2021

Paula Vandevelde

pvandervelde@caeiowa.org

563-484-4603
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