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ကေလးေစာင့ေ်�ှာက်မ�ဆိုငရ်ာ အရငး်အြမစ်�ငှ့ ်��န်းဆိုလ�ေဲြပာငး်မ� (CCR&R) မိဘဆိုငရ်ာ 
ဝန်ေဆာငမ်�များအဖဲွ�သည် သင၏် ကေလးေစာင့ေ်�ှာက်မ�ဆိုငရ်ာ �ှာေဖွမ�များ�ငှ့ ်
ပတသ်က်�ပီး အကူအညီေပးဖုိရ့န် စိတလ်�ပ်�ှားစွာြဖင့ ်ေစာင့ေ်မ�ာ်လျက်�ိှပါသည်။ 

 

က��်ပ်ုတုိသ့ည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါတုိ ့ အပါအဝင ်မိဘဆုိငရ်ာ 
အရငး်အြမစ်များအား ကမ်းလှမ်းေထာက်ပ့ံေပးပါသည် - 

 သင့လ်ိုအပ်ချက်များကို ြဖည့်ဆည်းေပး�ိငုမ်ည့ ်
ကေလးေစာင့ေ်�ှာက်မ� ေရွးချယ်မ�များ 

 ပံ့ပိုးသူများအေနြဖင့ ်ကိုက်ညီြပည့စံ်ုရမည့် 
သတ်မှတ်လိုအပ်ချက်များ 

 လိုငစ်ငထ်တု်ေပးြခငး်�ငှ့ ်မှတ်ပံတုငြ်ခငး်ဆိုငရ်ာ ဥပေဒများ 

 သင့အ်တွက ်အေကာငး်ဆံုးြဖစ်သည့် ပံ့ပိုးသူအား ေရွးချယ်ြခငး် 

 ဘာသာစကား�ငှ့ ်ယဉ်ေကျးမ� အေထာက်အပံ ့

 သင့လ်ိုအပ်ချက်များကို ြဖည့်ဆည်းေပး�ိငုမ်ည့် အြခား လူမ�အသိကု်အဝနး် 
အစီအစဉ်များထသံို ့ လ�ဲေြပာငး်ေပးမ�များ 

 
CCR&R မ ှကမ်းလှမ်းေထာက်ပံ့ေပးေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�များသည် အခဲ့ြဖစ်�ပီး၊ 
အချက်အလက်များ အားလံုးအား လ�ို� ဝှက်ေစာင့ထ်နိး်မ�ြပုမည် ြဖစ်ပါသည်။ 
ေဖာ်ြပထားေသာ ကေလးေစာင့ေ်�ှာကမ်� အစီအစဉ်များ၏ အမည်များသည် 

��နး်ဆိုလ�ဲေြပာငး်မ�များေဆာငရွ်က်ရာ၌ အသံုးြပုရနအ်တွက်သာလ�င ်ြဖစ်သည်။ 

က��်ပ်ုတိုအ့ေန�ငှ့ ်မည်သည့် ေထာကပ့ံ်သကူိမု� ေထာကခံ် သိုမ့ဟတု ်
အ�ကြံပု�ိငုြ်ခငး် မ�ိှေပ။ 

 
 

သငသ်ည ်သင ်စိတ်ေစရာအတိုငး် 
ြဖစ်သည.်.. 
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ကေလးေစာင့ေ်�ှာက်မ�အား အွနလ်ိုငး်ေပါ်၌ သင ်�ှာေဖွလိုလ�င ်
ေကျးဇူးြပု�ပီး CCR&R မိသားစုများ ဝက်ဘ်စာမျက်�ာှသို ့ 

ဝငေ်ရာက်�ကည့်��ေပးပါ - 
www.iowaccrr.org/families 

 
 
 

သင့အ်ေန�ငှ့ ်ေထာက်ပံ့သူတစ်ဦး၏ 
မှတ်ပံုတငြ်ခငး်/လိုငစ်ငထ်တု်ြခငး် မှတ်တမ်း�ငှ့ပ်တ်သက်သည့် 

ေနာက်ထပ် အချက်အလက်များအား ရယူလိုလ�င ်Iowa 
ကျနး်မာေရး�ငှ့ ်လူသားဝနေ်ဆာငမ်�များဆိုငရ်ာ ဌာန (HHS) 

ဝက်ဘ်ဆိုဒသ်ို ့ သွားေရာကပ်ါ - 
http://ccmis.dhs.state.ia.us/ClientPortal/ 

ProviderSearch.aspx 

က��်ပ်ုအား 

စကန်ဖတပ်ါ 

က��်ပ်ုအား 

စကန်ဖတပ်ါ 

https://iowaccrr.org/families/
http://ccmis.dhs.state.ia.us/ClientPortal/ProviderSearch.aspx
http://ccmis.dhs.state.ia.us/ClientPortal/ProviderSearch.aspx
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Iowa ကျနး်မာေရး�ငှ့ ်လူသားဝနေ်ဆာငမ်�များဆိုငရ်ာဌာန (HHS) သည် က��်ပ်ုတို ့ 

မိသားစုများအား ရည်��နး်လ�ဲေြပာငး်ေပးသည့် မတှ်ပံုတငထ်ားေသာ အစီအစဉ်များအား 

ေစာင့�်ကပ်�ကည့်��ေပး�ပီး၊ အစီအစဉ်များသည် က��်ပ်ုတို ့ စုေဆာငး်ရယူေသာ 

အချက်အလက ်အများစုကို ကိုယ်တိုင ်အစီရငခ်တံငြ်ပ�ကသည်။ 
 

က��်ပ်ုတို ့ အတညြ်ပု�ိငုေ်သာ ေထာကပ့ံ်သ၏ူ အချကအ်လက ်ဥပမာများတငွ ်
ေအာကေ်ဖာ်ြပပါတို ့ ပါဝငသ်ည ်- 

 မှတ်ပံုတင ်�ငှ့ ်လိုငစ်ငေ်ဆာငရွ်က်မ� အေြခအေန 

 ကေလးများအတွက် Iowa အရည်အေသွးစံ��နး် (IQ4K®) အတွငး် အဆင့အ်ေနအထား 

 ကေလးသူငယ်�ငှ့ ်လူ�ကီး ေစာင့ေ်�ှာက်မ� စားနပ်ရိက�ာ အစီအစဥ် (CACFP) တွင ်
ပါဝငေ်ဆာငရွ်က်ြခငး် 

 ChildNet အသိအမှတြ်ပုလက်မတှ ်
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

မသက်ဆိုငေ်�ကာငး် ေ�ကြငာချက် 
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သင့မိ်သားစုအတကွ ်အေကာငး်ဆံုးေသာ ကေလးေစာင့ေ်�ှာကမ်� အစီအစဉ်အား 

ေရွးချယရ်ာ၌ သငက်ိယုတ်ိငုသ်ည် က�မ်းကျငပ်ညာ�ှငတ်စ်ဦး ြဖစ်သည်။ 

သို ့ြဖစ်ေသာေ�ကာင့င်ာှ အရည်အေသွးြပည့်မီေသာ အစီအစဉ်တစ်ခုအား 

ေရွးချယ်ရန ်သက်ဆိုငရ်ာ အချက်အလက ်အမျိုးမျိုးအား ဂ�ုတစိကု ်သင ်

သုေတသနြပုရန ်အလွနပ်င ်အေရး�ကီးပါသည်။ ကေလးေစာင့ေ်�ှာက်မ� 

အစီအစဉ်တစ်ခုအား သင ်စတင ်�ှာေဖြွခငး်မြပုမီ သင့က်ေလးအတွက ်

အေသးစိတ်ကျေသာ ေစာင့ေ်�ှာက်မ� လိုအပ်ချက်များကို သင ်

ထည့်သွငး်စဉ်းစားဖို ့ အေရး�ကီးသည်။ 
 

 ေထာက်ပ့ံသူများသည် သင၏် လုိအပ်ချက်များ စာရငး်ြဖင့ ်ကုိက်ညီမ��ိှေ�ကာငး်  

အတည်ြပုရနင်ာှ ေထာက်ပ့ံသူများအား အငတ်ာဗျူ းေမးြမနး်ပါ 

 ၀နေ်ဆာငမ်�နာရီချိနမ်ျားအား အတည်ြပုပါ 

 ေထာက်ပံ့သူ၊ �ငှ့ ်ကေလးများြဖင့ ်ေထာက်ပံသ့၏ူ တံု ့ြပနဆ်က်ဆံမ�များအား 

သွားေရာက်�ကည့်�� ၊ ေလလ့ာရန ်အချိနစီ်စဉ်ပါ 

 အစီအစဉ်၏ မူဝါဒများ�ငှ့ ်လုပ်ငနး်စဉ်များအား �ကည့်��စစ်ေဆးပါ  

 အေရးေပါ် စီမံချက်�ငှ့ပ်တသ်က်�ပီး ေလလ့ာပါ 

 အစီအစဉ်၏ စဉ်ဆကမ်ြပတ ်အရည်အေသွးဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်မ�ဆိုငရ်ာ 

စီမံကိနး်များအား စစ်ေဆးပါ 

 အြခားမိသားစုများထမံှ ေထာက်ခံကိုးကားချက်များ �ှာေဖွေမးြမနး်ပါ 

 သင ်�စ်ှသက်သည့ ်ေထာက်ပံ့သ၏ူ အစီအစဉ်တငွ ်လူြပည့်ေနလ�င ်

သင့အ်မည်အား ေစာင့ဆ်ိုငး်စာရငး်အတွငး် ထည့သ်ွငး်ေပး�ိငုြ်ခငး် 

�ိှ၊မ�ိှ ေမးြမနး်ပါ 

 

လုပ်ငနး်စဉ်အား စတငေ်ဆာငရွ်က်ြခငး် 
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ဤလမ်း��နခ်ျက်အတွငး် ပါဝငေ်သာ အချက်အလက်များအား 

�ကည့်��စစ်ေဆးပါ။ အကယ်လို ့ 

   

ေနာက်ထပ်ေရွးချယ်စရာများ သင ်

လိုအပ်လ�င ်သိုမ့ဟုတ ်ေမးခွန်းများ 

�ိှလ�င ်က��်ပ်ုတို၏့ CCR&R 

မိဘဆိုငရ်ာ ၀န်ေဆာငမ်�အဖဲွ�သို ့ ေခါ်ဆိုပါ။ 

ကေလးေစာင့ေ်�ှာက်မ�  

သင်၏ အခမ့ဲ ကေလးေစာင့်ေ�ှာက်မ�ဆိုင်ရာ ��န်းဆိုကုိးကားချက်အတွက် CCR&R ၏ မိဘဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မ�အဖဲွ� ြဖင့် ချိတ်ဆက်လုိက်ပါ။ 

ဤတွင ်က��်ပ်ုတုိသ့ည ်သင့အ်တွက် �ိှေနပါသည်။  
855-244-5301 www. iowaccrr.org 

ကေလးေစာင့်ေ�ှာက်မ� ဖံွ� �ဖိ းုတိးုတက်မ�ဆိငု်ရာ ရန်ပုံေငွမှတစ်ဆင့ ်Iowa ကျန်းမာေရး�ငှ့် လူသားဝန်ေဆာင်မ�များဆိငု်ရာဌာနမှ ေထာက်ပ့ံေပးေသာ ရန်ပုံေင ွ

�ှာေဖွေနပါသလား။ 
အား သင ်
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Iowa ကျန်းမာေရး�ငှ့ ်လသူားဝန်ေဆာငမ်�များဆိုငရ်ာဌာန (HHS) ၏ 

သတမှ်တခ်ျကအ်ရ ပထမရက ်မစတငမီ် သင့က်ေလး၏ ဖုိငတ်ွအဲတငွး်တငွ ်

ဤအိငုတ်မ်များအား လိအုပ်ေပသည် - 

 ေဆးမှတ်တမ်း�ငှ့ ်ေဆးထိးုမ�များအပါအဝင ်

လတ်တေလာ (12 လအတွငး်) �ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ 

စစ်ေဆးမ�၊ 

 ကေလး၏ ဆရာဝန�်ငှ့ ်သွားဆရာဝနမ်ျားတို၏့ 

တယ်လီဖုနး်နပံါတ်များ၊ လတ်တေလာ 

ေဆး��နး်ေပးထားသည့ ်ေဆးဝါးများ 

သိုမ့ဟုတ ်ကုသမ�များ၏ စာရငး် 

 ေထာက်ပံ့သူမ ှသင့ထ် ံဆက်သွယ်�ိငုရ်နအ်တွကင်ာှ 

အေရးေပါ် ဖုနး်နပံါတ်များ၊ ထိုအ့ြပင ်အေရးေပါ် 

ဆက်သွယ်�ိငုသ်ည့ ်အြခားလပ်ိစာများ မှနသ်မ� 

 သင့က်ေလးအား ေကျာငး်မ ှလာေခါ် �ိငုသ်ည့် လမူျား၏ စာရငး် 

သင့က်ေလးအား စာရငး်သငွး်�ပီးသည့်ေနာက ်ေအာကပ်ါတိုက့ိ ုြပုလပ်ုြခငး်ြဖင့ ်

သငသ်ည် သင့က်ေလး၏ ေထာကပ့ံ်သ�ူငှ့အ်တ ူလကတ်ွေဲဆာငရွ်က�်ိငုပ်ါသည် -  

 သငသ်ည် သင့က်ေလးအား ကေလးေစာင့ေ်�ှာက်မ�ဌာနသို ့ သို ့ ပို ့ြခငး် သိုမ့ဟုတ ်

�ကိုြခငး် ြပုလုပ်ရန ်သငေ်နာကက်ျေနသည်ဆိုပါက ဖုနး်ေခါ်ဆိုအေ�ကာငး်�ကားြခငး် 

 သင့က်ေလးက တက်ေရာက်�ိငုမ်ည်မဟုတ်ေ�ကာငး် သတိေပးချက ်ေပးပို ့ြခငး် 

သင့က်ေလး၏ လုံြခံုေရးအတွက်ငာှ 

တာဝနဝ်တ� ရားများတွင ်ေအာက်ပါတုိ ့ 

ပါဝငသ်ည် - 
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 သင့ ်ပံပိ့ုးသူ၏ သေဘာတစူာချုပ်များ�ငှ့ ်မူဝါဒများကို လိုက်နာြခငး် 

 သင့က်ေလးအတွက ်လိုအပ်သည့်ပစ�ည်းများကို ပံ့ပိုးေပးြခငး် (ဒိကု်ပါများ၊ 

အပိုလဲလှယ်ရန ်အဝတ်အစားများ စသည်ြဖင့)် 

 အချိနမီ် ေပးေချြခငး် 

သငသ်ည် ေအာကပ်ါတိုက့ိ ုေဆာငရွ်ကြ်ခငး်ြဖင့ ်သင့က်ေလးအား အသစ်ေသာ 

ကေလးေစာင့ေ်�ှာကမ်� စကတ်ငတ်ငွ ်ကျင့သ်ားရေစရန် အေထာကအ်က ူ

ြပုေပး�ိငုပ်ါသည် - 

 တက်ေရာကမ်ည့် ပထမရက်မတိုငမီ် သင့က်ေလးအား ပံ့ပိုးသူထသံို ့ 

ေခါ်ေဆာငသ်ွားြခငး် 

 သင့က်ေလး၏ �စ်ှသက်ေသာ ကစားစရာ သိုမ့ဟတု် ေစာငတ်ိုက့ိ ု

ယူေဆာငလ်ာ�ိငုြ်ခငး် �ိှ/မ�ိှ ပံ့ပိုးသူအား ေမးြမနး်ြခငး် 

 ပထမဆံုးေနရ့က် မစတငမီ် အစီအစဉ်အသစ်အေ�ကာငး် အားတက်သေရာ 

တိုက်တွနး်ေြပာြပြခငး် 
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စငတ်ာ/ကေလးထန်ိးေကျာငး် 
 

 Iowa ကျနး်မာေရး�ငှ့ ်လူသားဝနေ်ဆာငမ်�များ 

ဆိုငရ်ာဌာန (HHS) ြဖင့ ်၂�စ်ှတစ်�ကိမ် 

လုိငစ်ငြ်ပုလုပ်ထားသည် 

 HHS လုိငစ်ငေ်ဆာငရွ်က်ေပးသည့် 

ဝနထ်မ်းများထံမှ �စ်ှစဉ် စုံစမ်းစစ်ေဆးမ� 

တစ်�ကိမ် ေဆာငရွ်က်ရသည် 

 ကေလးများ�ငှ့ ်ထိေတွ�ဆက်ဆံရသည့် ဝနထ်မ်း 

များအားလုံးအတွက် Iowa ြပည်နယ် အ�ကမ်း 

ဖက်မ�မှတ်ပုံတင ်မှတ်တမ်းစစ်ေဆးချက်�ငှ့ ်ရာဇ 

ဝတ်မ�မှတ်တမ်းစစ်ေဆးချက်�ိှသည်။ 

ေအာက်ပါတိုအ့ာ  လုိက်နာေဆာင်ရွက်ရမည် ြဖစ်သည် - 

• HHS လုိင်စင်ေပးမ�ဆုိင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက်များ�ငှ့် လုပ်ငနး်စဉ်များ၊ 

ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်မ� 204 

• အေရးေပါ်အေြခအေန �ကိုတင်ြပင်ဆင်မ�အတွက် Iowa 

စီမံအုပ်ချုပ်မ�ဆုိင်ရာ စည်းမျဉ်းများ 441.109.10 

 အသက် 18 �စ်ှအထက် ဝနထ်မ်းများအား 

လက်ေဗွရာယူထားသည ်

 စငတ်ာ၊ ကေလးထိနး်ေကျာငး်၊ စာသငေ်ကျာငး် 

အစီအစဥ်မတိုငမီ်�ငှ့ ်ေနာက်ပုိငး် သိုမ့ဟုတ် 

ေပါငး်စပ်အစီအစဉ်ြဖစ်�ိငုသ်ည်  

 HHS �ငှ့အ်တူ လက်မှတ်ေရးထိုးထားေသာ 

ကေလးေစာင့ေ်�ှာက်မ�ဆိုငရ်ာ ပ့ံပုိးေထာက်ပ့ံမ� 

(CCA) ေထာက်ပ့ံသဆူိုငရ်ာ သေဘာတူညီချက် 

�ိှချင ်�ိှမည ်သိုမ့ဟုတ် မ�ိှချင ်မ�ိှေပ 

 

 

ကေလး ဖံွ� �ဖိုးတိးုတကမ်�ဆိငုရ်ာ 
ေဂဟာ A ၊ B ၊ C1 �ငှ့ ်C 

 
 HHS ြဖင့ ်၂�စ်ှြပည့်တိုငး်တစ်�ကိမ် မှတ်ပုံတ 

ငသ်ည် (မှတ်ပုံတငရ် ေထာက်ပ့ံသအူြဖစ် 

ေခါ်ဆိုေကာငး် ေခါ်ဆို�ိငုေ်ပမည်) 

 ေနအိမ်အတွငး်�ိှ အသက် 14 �စ်ှ သိုမ့ဟုတ် 

အထက် လူတုိငး်အတွက် Iowa ြပည်နယ် 

အ�ကမ်းဖက်မ�မှတ်ပုံတင ်မှတ်တမ်းစစ်ေဆး 

ချက်�ငှ့ ်ရာဇဝတ်မ�မှတ်တမ်းစစ်ေဆး 

ချက်�ိှသည်။ 

 ေထာက်ပ့ံသ၊ူ ထို ့ြပင ်အိမ်တွငအ်တူေနထိုငေ်သာ 

အသက် 18 �စ်ှ သိုမ့ဟုတ် အထက်�ိှသည့် 

မည်သမူဆိုအား လက်ေဗွရာရယူထားမည် 

ြဖစ်သည်။ 

 
ေအာက်ပါတိုအ့ား လုိက်နာေဆာင်ရွက်ရမည် ြဖစ်သည် - 

• HHS ကေလး ဖံွ� �ဖိုးတိုးတက်မ�ဆုိင်ရာ ေဂဟာ မှတ်ပံုတင်စာရင်း 

သွင်းမ�လမ်း��နခ်ျက်များ၊ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်မ�များ 143 

• အေရးေပါ်အေြခအေန �ကိုတင်ြပင်ဆင်မ�အတွက် Iowa 

စီမံအုပ်ချုပ်မ�ဆုိင်ရာ စည်းမျဉ်းများ 441.110.8 

 
 �စ်ှစဉ် ေစာင့�်ကည့်ေလလ့ာေရးအတွက် 

လာေရာက်ေတွ�ဆံုမ� 

 HHS �ငှ့အ်တူ လက်မှတ်ေရးထိုးထားေသာ 

ကေလးေစာင့ေ်�ှာက်မ�ဆိုငရ်ာ 

ပ့ံပုိးေထာက်ပ့ံမ� (CCA) ေထာက်ပ့ံသဆူိုငရ်ာ 

သေဘာတူညီချက် �ိှချင ်�ိှမည ်သိုမ့ဟုတ် 

မ�ိှချင ်မ�ိှေပ 

ေစာင့ေ်�ှာက်မ� အမျိုးအစားများ 
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ကေလး ေစာင့ေ်�ှာကမ်�ဆိငုရ်ာ 
ပ့ံပုိးေထာကပ့ံ်မ� (CCA) အတကွ ်
ေထာကခံ်ခွင့ြ်ပုထားေသာ 
ကေလးေစာင့ေ်�ှာကမ်� ေဂဟာ 

 HHS မှ လည်ပတ်ြခငး်မြပုေပ (မှတ်ပုံတင ်
ထားြခငး်မ�ိှသည့ ်ေထာက်ပ့ံသအူြဖစ် 

ေခါ်ဆိုေကာငး် ေခါ်ဆို�ိငုေ်ပမည်) 

 ေနအိမ်အတွငး်�ိှ အသက် 14 �စ်ှ သိုမ့ဟုတ် 

အထက် လူတုိငး်အတွက် Iowa ြပည်နယ် 

အ�ကမ်းဖက်မ�မှတ်ပုံတင ်မှတ်တမ်း 
စစ်ေဆးချက်�ငှ့ ်ရာဇဝတ်မ�မှတ်တမ်း 
စစ်ေဆးချက်�ိှသည်။ 

ေအာက်ပါတိုအ့ား လုိက်နာေဆာင်ရွက်ရမည် ြဖစ်သည် - 

• ကေလးေစာင့်ေ�ှာက်မ�ဆုိင်ရာ ပံ့ပိုးေထာက်ပံ့မ��ငှ့်ပတ်သက်�ပီး 

ေထာက်ပံ့သူ သေဘာတူညီချက်၊ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်မ� 95 �ိှေသာ 

ကေလးေစာင့်ေ�ှာက်မ� ေဂဟာများအတွက် HHS လမ်း��နခ်ျက်များ 

• အေရးေပါ်အေြခအေန �ကိုတင်ြပင်ဆင်မ�အတွက် Iowa 

စီမံအုပ်ချုပ်မ�ဆုိင်ရာ စည်းမျဉ်းများ 441.120.8 

 
 ေထာက်ပ့ံသ၊ူ ထို ့ြပင ်အိမ်တွငအ်တူေနထိုငေ်သာ 

အသက် 18 �စ်ှ သိုမ့ဟုတ် အထက်�ိှသည့် 

မည်သမူဆိုအား လက်ေဗွရာရယူထားမည် 

ြဖစ်သည်။ 

 HHS �ငှ့အ်တူ လက်မှတ်ေရးထိုးထားေသာ 

ကေလးေစာင့ေ်�ှာက်မ�ဆိုငရ်ာ ပ့ံပုိးေထာက်ပ့ံမ� 

(CCA) ေထာက်ပ့ံသဆူိုငရ်ာ သေဘာတူညီချက် 

�ိှထားသည် 
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ကေလးေစာင့ေ်�ှာက်
မ�ေဂဟာ 

Iowa ကုဒစ်ည်းမျဉ်း ပုဒမ် 237A.3 5 အား လုိက်နာေဆာင်ရွက်ရမည် 

 HHS မှ လည်ပတ်ြခငး်မြပုေပ (မှတ်ပုံတငထ်ားြခငး်မ�ိှသည့် ေထာက်ပ့ံသအူြဖစ် 

ေခါ်ဆိုေကာငး် ေခါ်ဆို�ိငုေ်ပမည်) 

 HHS �ငှ့အ်တူ လက်မှတ်ေရးထိုးထားသည့် ကေလးေစာင့ေ်�ှာက်မ�ဆိုငရ်ာ 

ပ့ံပုိးေထာက်ပ့ံမ� (Child Care Assistance )(CCA) ေထာက်ပ့ံသူဆိုငရ်ာ 

သေဘာတူညီချက် မ�ိှေပ 

 တစ်�ကိမ်လ�င ်ကေလး ေြခာက်ဦးထက်ပုိ�ပီး ေစာင့ေ်�ှာက်မ� မြပု�ိငုေ်ပ 

 

 
အမ်ိတငွး် 
ေစာင့ေ်�ှာကမ်� 

Iowa ကုဒစ်ည်းမျဉ်း ပုဒမ် 237A.3 5 အား လုိက်နာေဆာင်ရွက်ရမည် 

 ဤသည်မှာ ကေလးေစာင့ေ်�ှာက်မ� ေထာက်ပ့ံသူ၏ ေနအိမ်တွင ်

ေထာက်ပ့ံေပးသည့် ေစာင့ေ်�ှာက်မ� မဟုတ်ဘ ဲကေလး၏ ကိုယ်ပုိငေ်နအိမ်အတွငး် 

ေထာက်ပ့ံေပးေသာ ေစာင့ေ်�ှာက်မ� ြဖစ်သည် 

 ကေလးေစာင့ေ်�ှာက်မ�ဆိုငရ်ာ ပ့ံပုိးေထာက်ပ့ံမ� (CCA) အား လက်ခံရယူမည်ဆိုလ�င ်

အနည်းဆံုးအေန�ငှ့ ်အရည်အချငး်ြပည့်မီေသာ ကေလး သံးုဦး �ိှရမည် ြဖစ်သည် 

 တူညီေသာမိသားစုတစ်ခုအတွငး်မှ ကေလးများသာလ�င ်ြဖစ်ရေပမည် 
 

ေစာင့ေ်�ှာက်မ� အမျိုးအစားများ 
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ေစာင့ေ်�ှာက်မ� 

အမျိုးအစား 

လုိအပ်ေသာ 

ထရိန်နငသ်ငတ်န်း 

ပညာေပး 

ဆက်လက်ရယူမ� 

ကေလးေစာင့ေ်�ှာက်မ� 

စငတ်ာ�ငှ့ ်

ကေလးထန်ိးေကျာငး် 

CPR �ငှ့ ်

ေ�ှးဦးသူနာြပုေစာင့ေ်�ှာက်မ�၊ 

ကေလးအေပါ်အ�ိငုက်ျင့မ်�

အား မြဖစ်အေန 

တုိင�်ကားသတငး်ပုိေ့ရး၊ 

မ�ိှမြဖစ်လုိအပ်ေသာ 

ကေလးေစာင့ေ်�ှာက်မ� 

�ကိုတငဝ်နေ်ဆာငမ်�၊ 

ကမ�ာလုံးဆိုငရ်ာ 

�ကိုတငက်ာကွယ်မ�များ 

�စ်ှစဉ် အနညး်ဆံုး 

ေြခာက်နာရီ�ကာ 

ကေလး ဖံွ� 

�ဖိုးတိးုတက်မ�ေဂဟာ 

A ၊ B ၊ C1 ၊ C 

CPR �ငှ့ ်

ေ�ှးဦးသူနာြပုေစာင့ေ်�ှာက်မ�၊ 

ကေလးအေပါ်အ�ိငုက်ျင့မ်�

အား မြဖစ်အေန 

တုိင�်ကားသတငး်ပုိေ့ရး၊ 

မ�ိှမြဖစ်လုိအပ်ေသာ 

ကေလးေစာင့ေ်�ှာက်မ� 

�ကိုတငဝ်နေ်ဆာငမ်� 

၂�စ်ှတာ 

မှတ်ပုံတငက်ာလအတွ

ငး် 24 နာရီ�ကာ 

CCA အား လက်ခံသည့ ်

ကေလးေစာင့ေ်�ှာက်မ� 

ေဂဟာ 

CPR �ငှ့ ်

ေ�ှးဦးသူနာြပုေစာင့ေ်�ှာက်မ�၊ 

ကေလးအေပါ်အ�ိငုက်ျင့မ်�

အား မြဖစ်အေန 

တုိင�်ကားသတငး်ပုိေ့ရး၊ 

မ�ိှမြဖစ်လုိအပ်ေသာ 

ကေလးေစာင့ေ်�ှာက်မ� 

�ကိုတငဝ်နေ်ဆာငမ်� 

၂�စ်ှတာ 

ေထာက်ပ့ံသူဆိုငရ်ာ 

သေဘာတူညခီျက် 

ကာလတစ်ခုစီအတွင်း 

ေြခာက်နာရီ�ကာ 

ကေလးေစာင့ေ်�ှာက်မ�

ေဂဟာ 

Iowa ဥပေဒအရ HHS အား စီမံလညပ်တ်မ� အခွင့အ်ာဏာ 

မေပးအပ်ေပ - သတ်မှတ်ြပဌာနး်ချက်များ မ�ိှေပ 
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ကေလး ဖံွ� �ဖိုးတုိးတက်မ�ဆိုငရ်ာ ေဂဟာများအား အချိုးအစား 

(လူ�ကီး/ကေလး အေရအတွက်) �ငှ့ပ်တ်သက်ေသာ HHS 

စညး်မျဉ်းစညး်ကမ်းများအတုိငး် ြပည့မီ်လုိက်နာရန ်ေမ�ာ်လင့ထ်ားသည။် 

ကေလး ဖံွ� �ဖိုးတိုးတက်မ� ေဂဟာများ �ငှ့ ်ကေလးေစာင့ေ်�ှာက်မ� 
ေဂဟာများ 

 

ေစာင့ေ်�ှာက်မ� အမျိုးအစား ေမွးကငး်စ-မူ�ကို ဝငဆ်ံ�့ိငုစွ်မ်း 
ေကျာငး်ေနအရွယ ်

ဝငဆ်ံ�့ိငုစွ်မ်း 

ကေလး ဖံွ� �ဖိုးတိးုတက်မ�  

ေဂဟာ A 

 အသက် 18 �စ်ှ သိုမ့ဟုတ် အထက် 

 ေထာက်ခံစာ သံုးေစာင ်

ကေလး ေြခာက်ဦး - ေလးဦးသာလ�င ်

အသက် 24 လေအာက် ြဖစ်ရေပမည၊် 

ထုိ ့ြပင ်အဆိုပါ ေလးဦး၌ 

သံုးဦးသာလ�င ်အသက် 12 လ 

သိုမ့ဟုတ် အဆိုပါထက်ငယ်ရွယ်သူ 

ြဖစ်ေကာငး် ြဖစ်�ိငုေ်ပမည ်

အေပါငး် - 

ေကျာငး်ေနအရွယ် 

ကေလး �စ်ှဦး 

ကေလး ဖံွ� �ဖိုးတိးုတက်မ�  

ေဂဟာ B* 

 အသက် 20 �စ်ှ သိုမ့ဟုတ် အထက် 

 HS ဒပီလုိမာ/GED 

 အေတွ�အ�ကံု ၂�စ်ှ 

ကေလး �ှစ်ဦး - ေလးဦးသာလ�င ်

အသက် 24 လေအာက် ြဖစ်ရေပမည၊် 

ထုိ ့ြပင ်အဆိုပါ ေလးဦး၌ 

သံုးဦးသာလ�င ်အသက် 12 လ 

သိုမ့ဟုတ် အဆိုပါထက်ငယ်ရွယ်သူ 

ြဖစ်ေကာငး် ြဖစ်�ိငုေ်ပမည ်

အေပါငး် - 

ေကျာငး်ေနအရွယ် 

ကေလး ေလးဦး 

*၂နာရီထက်ေကျာ်လနွ�်ပီး သင့တ်ွင ်ကေလး �ှစ်ဦးေကျာ် �ှိေနပါလ�င ်HHS ေထာက်ခံခွင့ြ်ပုထားေသာ လက်ေထာက်အား သင�်ငှ့အ်တူ �ှိေနေစရမည်ြဖစသ်ည ်

ကေလး ဖံွ� �ဖိုးတိးုတက်မ�  

ေဂဟာ C1 (ေထာက်ပ့ံသ ူတစဦ်း) 

 အသက် 21 �စ်ှ သိုမ့ဟုတ် အထက် 

 HS ဒပီလုိမာ/GED 

 ကေလးေစာင့ေ်�ှာက်မ� အေတွ�အ�ကံု ငါး�စ်ှ သိုမ့ဟုတ် 

 ကေလး�ငှ့ဆ်က်�ယ်ွေသာ နယ်ပယ်တစ်ခုအတွငး် CDA 

သိုမ့ဟုတ် ဒဂီရီ၊ ထုိ ့ြပင ်ကေလးေစာင့ေ်�ှာက်မ� 

အေတွ�အ�ကံု ေလး�စ်ှ 

ကေလး �ှစ်ဦး - ေလးဦးသာလ�င ်အသက် 24 လ သိုမ့ဟုတ် 

အဆိုပါထက်ငယ်ရွယ်သူ ြဖစ်�ိငုေ်ပမည၊် ထုိ ့ြပင ်အဆိုပါ 

ေလးဦး၌ သံုးဦးသာလ�င ်အသက် 12 လ သိုမ့ဟုတ် 

အဆိုပါထက်ငယ်ရွယ်သူ ြဖစ်ေကာငး် ြဖစ်�ိငုေ်ပမည ်

ကေလး�ငှ့ ်ေထာက်ပံ့သူ အချိုးများ 
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ကေလး ဖံွ� �ဖိုးတိးုတက်မ�  

ေဂဟာ C (ေထာက်ပ့ံသ ူ�စှဦ်း)* 

 အသက် 21 �စ်ှ သိုမ့ဟုတ် အထက် 

 HS ဒပီလုိမာ/GED 

 ကေလးေစာင့ေ်�ှာက်မ� အေတွ�အ�ကံု ငါး�စ်ှ သိုမ့ဟုတ် 

 ကေလး�ငှ့ဆ်က်�ယ်ွေသာ နယ်ပယ်တစ်ခုအတွငး် CDA 

သိုမ့ဟုတ် ဒဂီရီ၊ ထုိ ့ြပင ်ကေလးေစာင့ေ်�ှာက်မ� 

အေတွ�အ�ကံု ေလး�စ်ှ 

 ပူးတဲွေထာက်ပ့ံသူသည ်အမျိုးအစား B 

ေထာက်ပ့ံသူေအာက်�ိှ အနညး်ဆံုး သတ်မှတ်ချက်များြဖင့ ်

ြပည့မီ်ကုိက်ညရီမည ်ြဖစ်သည ်

ကေလး 14 ဦး - အသက် 24 လ 

သိုမ့ဟုတ် အဆိုပါထက်ငယ်ရွယ်သူ 

ကေလးများ ေြခာက်ဦးထက် မပုိရေပ၊ 

အသက် 12 လေအာက် ကေလး 

ေလးဦးအား 

ေစာင့ေ်�ှာက်ရသည့အ်ခါတုိငး်တွင ်

ေထာက်ပ့ံသူ �စ်ှဦးစလုံး �ိှေနရမည ်

ြဖစ်သည ်

အေပါငး် - 

တစ်�ကိမ်လ�င ်

ေကျာငး်ေနအရွယ် 

ကေလး �စ်ှဦးအား 

�စ်ှနာရီ�ကာ 

*ကေလး �ှစ်ဦးထက်ေကျာ်လွန�်ပီး �ှိေနချိနတ်ငွ ်�ငှ့/်သိုမ့ဟတု် အသက ်12 လေအာက် ေမွးကငး်စ ေလးဦးအား �ကည့်��ရချိနတ်ွင ်ပူးတွဲေထာက်ပံ့သသူည ်အတူ�ှိေနရမည ်ြဖစသ်ည်။ 

အကယ်လို ့ အဓိက ေထာက်ပံ့သ ူ�ှိမေနသည့်အချိန၌် ပူးတွဲေထာက်ပံ့သူအား ကေလးများ�ငှ့အ်တ ူချနထ်ားဖိုလ့ိုအပ်ပါလ�င ်ပူးတွဲေထာက်ပံ့သူသည ်အမျိုးအစား C 

ေထာက်ပံ့သူတစ်ဦးအတွက ်ကန ့သ်တ်ချက်စည်းမျဉ်းများြဖင့ ်ြပည့်မီကိကု်ညီမ��ှိရမည ်ြဖစ်သည်။ 

ကေလးေစာင့ေ်�ှာက်မ�ဆိုငရ်ာ ပ့ံပုိးေထာက်ပ့ံမ� (CCA) အား 

လက်ခံသည့ ်ကေလးေစာင့ေ်�ှာက်မ� ေဂဟာ 

ကေလး ေြခာက်ဦး - အကယ်လုိ ့ ကေလးများထဲမှ အနည်းဆံုး 

တစ်ဦးသည ်ေကျာငး်ေနအရွယ်ြဖစ်လ�င ်(ေဂဟာ 

ေထာက်ပ့ံသူ၏ မူ�ကိုအရွယ်ကေလးများ�ငှ့ ်

အဆိုပါထက်ငယ်ရွယ်ေသာ ကေလးများသည ်တရားဝင ်

ဝငဆ်ံ�့ိငုစွ်မ်းအတွငး် ပါဝငသ်ည)် 

ကေလးေစာင့ေ်�ှာက်မ�ေဂဟာ 
အနညး်ဆံုး တစ်ဦးသည ်ေကျာငး်ေနအရွယ်ြဖစ်လ�င ်

တစ်�ကိမ်တွင ်ကေလး ေြခာက်ဦး 
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လိုငစ်ငရ် စငတ်ာများ�ငှ့ ်ကေလးထနိး်ေကျာငး်များသည် လိုငစ်ငရ်�ိှထား�ပီး၊ 

အေသးစိတ ်သတမ်ှတ်ထားေသာ အချိုးများအား လိုက်နာေဆာငရွ်က်သည်။ 

ဤအချိုးများသည် ငယ်ရွယ်ေသာ ကေလးများအတွက ်သင့တ်င့ေ်သာ 

ေစာင့ေ်�ှာက်မ��ငှ့ ်ပညာေရးဆိုငရ်ာ အေတွ�အ�ကံု များအား ေထာကပံ့်ေပးရနင်ာှ 

လိုအပ်ေသာ �ကီး�ကပ်ကွပ်ကမဲ� အမျိုးအစားကို ြပသသည်။ 
 
 

လိငုစ်ငရ်�ှိထားသည့ ်စငတ်ာများ�ငှ့ ်ကေလးထနိး်ေကျာငး်များ 
 

ကေလး�ငှ့ ်ေထာက်ပံ့သူ အချိုးများ 

ကေလး၏ 

အသက ်
လူ�ကီး # ကေလးများ # 

0-24 1 4 

အသက ်2 �စှ ် 1 7 

အသက ်3 �စှ ် 1 10 
 

ကေလး၏ 

အသက ်
လူ�ကီး # ကေလးများ # 

အသက ်4 �စှ ် 1 12 

အသက ်5-10 �စှ ် 1 15 

အသက ်>10 �စှ ် 1 20 
 

��ငိး်ယဉှ်မ�ြပုလပ်ုရန်အတကွ ်
အစအီစဥမ်ျားကိ ုအငတ်ာဗျူးလပ်ုြခငး်က 
အကအူညီြဖစေ်စပါသည။် မမိတိို၏့ CCR&R 

ကေလးေစာင့ေ်�ှာကမ်� 
အ�ကေံပးအတိငုပ်ငခံ်ြဖင့ ်

အတလူကတ်ွလဲပ်ုေဆာငြ်ခငး် �ိှ၊မ�ိှ 
ေမးြမန်းပါ။ 

 
ေစာင့ေ်�ှာကမ်�အရညအ်ေသးွကိ ု

တိးုတကေ်ကာငး်မွန်ေစရန်အတကွ ်CCR&R 
၏ အခမဲ့ဝန်ေဆာငမ်�များကိ ုရ�ိှ�ိငုပ်ါသည။် 
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လိုငစ်ငရ် စငတ်ာများ/ကေလးထနိး်ေကျာငး်များ၊ မှတ်ပံုတငထ်ားေသာ ကေလး 

ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်မ� ေဂဟာများ A ၊ B ၊ C1 ၊ C �ငှ့ ်ကေလးေစာင့ေ်�ှာကမ်�ဆိုငရ်ာ 

ပံ့ပိုးေထာက်ပံ့မ�အား လက်ခံသည့ ်ကေလးေစာင့ေ်�ှာက်မ� ေဂဟာများ 

အစ�ိှသည်တို�့ငှ့ပ်တ်သက်�ပီး ေအာကပ်ါ အေထေွထ ွအချက်အလက်များအား 

ကိုးကား�ကည့်��ေပးပါ။ 

ကျန်းမာေရး�ငှ့ ်ေဘးကငး်လုံြခံုမ� 
အြပန်အလှန် တနု ့်ြပန်ေဆာငရွ်က်မ�များ�ငှ့ ်

သငယ်ူမ� လုပ်ငန်းများ 
ပ့ံပုိးသဆူိုငရ်ာ ပညာေပးမ��ငှ့ ်အဝငအ်ထက်ွ 

အားလုံးေသာ 

စီမံလညပ်တ်လျက်�ိှသည့ ်

ကေလးေစာင့ေ်�ှာက်မ� 

အစီအစဉ်များသည ်

အ��ရာယ်ကငး်လုံြခံု၊ သန ့်�ှငး်မ��ိှ�ပီး 

ေဆးလိပ်ေငွ�ကင်းေဝးသင့ေ်ပသည။် 

တက်�ကစွာ ေဆာ့ကစားရန�်ငှ့ ်တိတ်ဆတ်ိစွာ 

ကစားရန ်�စ်ှမျိုးစလုံးအတွက် ေနရာ 

အလုံအေလာက် �ိှသင့ေ်ပသည်။ 

ကေလးများသည ်တူညေီသာ 

ေထာက်ပ့ံသူများထံမှ 

တစ်သမတ်တညး်ေသာ ေစာင့ေ်�ှာက်မ�အား 

ရ�ိှသင့ေ်ပသည။် 

အသက် တစ်�စ်ှေအာက် 

ေမွးကငး်စများအတွက် 

အ��ရာယ်ကငး်စွာ အိပ်စက်မ� 

အေလအ့ကျင့မ်ျား ကဲသ့ိုေ့သာ 

မ�ိှမြဖစ်လုိအပ်သည့ ်ကျန်းမာေရး�ငှ့ ်

လုံြခံုေရးဆိုငရ်ာ 

စညး်မျဉ်းသတ်မှတ်ချက်များအား 

လုိက်နာမ�ြပုသည။် 

ေနစ့ဉ် အချိနဇ်ယားတွင ်အလွတ်ကစားချိန၊် 

လ�ပ်�ှားမ�များ�ငှ့ ်အနားယူြခငး်တုိအ့တွက် 

မ�တသည့အ်ချိနကုိ် ေပးထားသင့ပ်ါသည။် 

Iowa စညး်မျဉ်းသတ်မှတ်ချက်အရ 

စီမံလညပ်တ်လျက်�ိှေသာ 

ကေလးေစာင့ေ်�ှာက်မ� ေထာက်ပ့ံသူများ 

အားလုံးသည ်လုိအပ်ေသာ 

ထရိနန်ငသ်ငတ်နး်များအား 

တက်ေရာက်ရမည ်ြဖစ်သည။် 

ေဆးဝါးများ �ငှ့ ်

သန ့စ်ငေ်ရးသံုးဓာတုပစ�ည်းများအား 

ကေလးများ 

အလှမ်းမမီှသည့ေ်နရာတွင ်

သမ်ိးဆည်းထား�ိှသည။် 

ကေလးများသည ်တစ်ေနတ့ာကာလအတွငး် 

စာအုပ်များ၊ ဘေလာ့ခ်တုံးများ �ငှ့ ်အ�ပုညာသံုး 

ေထာက်ကူပစ�ညး်များ 

အစ�ိှသညတုိ်ကဲ့့သိုေ့သာ 

ကိရိယာပစ�ည်းအမျိုးမျိုးအား ရ�ိှသင့ေ်ပသည်။ 

ကေလးအ�ိငုက်ျင့မ်�များအား မြဖစ်မေန 

တုိင�်ကားေရး�ငှ့ ်မ�ိှမြဖစ်လုိအပ်သညမ်ျား 

(အေြခခ ံကျနး်မာေရး�ငှ့ ်လုံြခံုေရး 

အေ�ကာငး်အရာများ�ငှ့ပ်တ်သက်ေသာ 12 

နာရီ�ကာစီးရီး) တုိသ့ည ်လုိအပ်ေသာ 

ထရိနန်ငသ်ငတ်နး်များ ြဖစ်သည်။ 

အစီအစဉ်တစ်ခုစီသည ်မိမိအစီအစဉ် 

စီမံလညပ်တ်မ� 

အေသးစိတ်အေြခအေနအလုိက် 

အေရးေပါ်အေြခအေန 

စီမံချက်များအားလညး် ေနရာတကျ 

စီစဉ်ထား�ိှရမည ်ြဖစ်သည။် 

အစီအစဉ်များသည ်ကေလးများအား ြပငပ်သို ့ 

ပုံမှန ်ေခါ်ေဆာငေ်ပးသင့သ်ည။် 

စီမံလညပ်တ်မ�ြပုေသာ 

ေထာက်ပ့ံသူများသည ်ေ�ှးဦးသူနာြပု�ငှ့ ်

CPR (ေမွးကငး်စ၊ ကေလး�ငှ့ ်လူ�ကီး) တွင ်

အသအိမှတ်ြပုလက်မှတ်ရ�ိှထားရမည ်

ြဖစ်သည။် 

HHS မှ စီမံလညပ်တ်ြခငး်မြပုသည့ ်မှတ်ပုံမတငထ်ားေသာ ကေလးေစာင့ေ်�ှာက်မ� ေဂဟာများမှာမူ ေနာက်ဆက်တဲွ 

စညး်မျဉ်းကန ့်သတ်ချက်များ မ�ိှေပ။ သင့အ်ေန�ငှ့ ်ေဖာ်ြပပါသို ့ ဝငေ်ရာက်�ကည့�်�ြခငး်အားြဖင့ ်ေစာင့ေ်�ှာက်မ�အမျိုးအစားတစ်ခုစီ၏ 

အေသးစိတ် စည်းမျဉ်းလုိအပ်ချက်များအေ�ကာငး် ပုိမုိ �ှာေဖွ�ိငုမ်ည ်ြဖစ်သည ်- www.iowaccrr.org/providers. 
 

ေမ�ာ်လင့ထ်ားသင့သ်ည့ ်အရာများ 

https://iowaccrr.org/providers/
https://iowaccrr.org/providers/
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စာြဖင့ေ်ရးသားထားသည့် သေဘာတညီူချက ်

ေရးသားထားေသာ သေဘာတူညီချက်တစ်ေစာငသ်ည် 

ေမ�ာ်မှနး်ထားသင့သ်ည့်အရာများအေ�ကာငး်၊ ထို ့ြပင ်ေထာကပံ့်သူ�ငှ့ ်

မိဘများတို၏့ �စ်ှဦး�စ်ှဖက ်တာဝနဝ်တ� ရားများအား အြပနအ်လှန ်

�ှငး်လငး်ေဖာ်ြပထားြခငး်အားြဖင့ ်ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာမ��ိှေသာ 

ဆက်သွယ်ေဆာငရွ်က်မ�များ ြဖစ်ေစဖို ့ အေထာက်အကူြပုေပးသည်။ စိုးရိမ်မ� 

နယ်ပယ်များ အားလံုးအား အကျံုးဝငက်ာမိေစရန၊် �ငှ့ ်��ပ်ေထးွဖွယ်တစ်စံတုစ်ရာ 

�ိှပါက ေမးခွနး်များ ေမးြမနး်�ိငုရ်နအ်လိုင့ာှ စာချုပ်�ငှ့ ်မဝူါဒများအား 

�ကည့်��စစ်ေဆးပါ။ 
 

မိသားစု၏ ပါဝငမ်� 

အစီအစဉ်သို ့ သင့က်ေလး စတင ်တက်ေရာက်သည်�ငှ့တ်စ်�ပိုငန်က ်

ဖွင့လ်ှစ်ထားသည့်အခါများတွင ်သင့အ်ေန�ငှ့ ်သာွးေရာက်လည်ပတ�်ကည့ ်

���ိငုေ်ပမည်။ ပံ့ပိုးသူသည် သင့က်ေလး တစ်ေနတ့ာြဖတ်သနး်မ�အေ�ကာငး်ကိ ု

သင့အ်ား အသိေပးသင့�်ပီး သငက်လည်း ပံပိ့ုးသူများ သင့က်ေလးကို 

သက်ေရာက်�ိငုေ်စမည့် အမ်ိ�ိှ မည်သည့ ်အေြပာငး်အလဲများကိုမဆို 

ေြပာဆိုထားသင့သ်ည်။ 
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ကေလးများအတက်ွ Iowa 

အရည်အေသးွစံ��န်း (IQ4K®) 
IQ4K သည ်Iowa ကျနး်မာေရး�ငှ့ ်

လသူားဝနေ်ဆာငမ်�များဆိုငရ်ာဌာန (HHS) 

လိငုစ်ငရ် ကေလးေစာင့ေ်�ှာကမ်�စငတ်ာများ�ငှ့ ်

ကေလးထနိး်ေကျာငး်များ၊ ထို ့ြပင ်

မှတပံ်ုတငထ်ားသည့ ်ကေလး ဖွံ� �ဖိုးတိးုတကမ်� 

ေဂဟာများတိုအ့တွက ်Iowa ၏ အသစ်ေသာ 

အရညအ်ေသွး တိငုး်တာသတမ်ှတခ်ျက�်ငှ့ ်

ဖွံ� �ဖိုးတိးုတကမ်�စနစ ်(QRIS) ြဖစသ်ည။် 
 

IQ4K သည ်အစီအစဉ်တစ်ခုမှ ရယ�ူိငုေ်သာ၊ 

ထို ့ြပင ်ဆကလ်က ်တိးုတကေ်ဆာငရွ် 

က�်ိငုေ်သာ အရညအ်ေသွး အဆင့ ်ငါးဆင့အ်ား 

ေထာကပံ့်ေပးသည။် စဉ်ဆကမ်ြပတ ်

အရညအ်ေသွး ဖွံ� �ဖိုးတိးုတကမ်� (CQI) အား 

အေကာငအ်ထညေ်ဖာ် ေဆာငရွ်ကြ်ခငး် 

အားြဖင့ ်IQ4K သည ်အစီအစဉ်များအား 

အစီအစဉ်ေဆာငရွ်ကမ်� ဧရိယာများ 

အားလံးုတစ်ဝှမ်း မိမိတို၏့ လက�်ှိ 

ဂရိတအ်ဆင့က်ိ ုအကြဲဖတစ်စ်ေဆး�ိငုခ် ွ

င့ေ်ပး�ပီး၊ အစီအစဉ်၏ အရညအ်ေသးွအား 

တိးုတကဖ်ွံ� �ဖိုးေစဖိုင့ာှ ခိုငမ်ာေသာ 

စီမံချကအ်ား ဖနတ်းီစီမံေပးသည။် 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အရညအ်ေသးွ တိုငး်တာမ�ကိရိယာများ 

အရညအ်ေသွးထိနး်သမိ်းေပးသည့ ်
သားပိုကေ်ကာငေ်လး  

(Quality Kangaroo) Kaya 
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 CCR&R ကေလးေစာင့ေ်�ှာကမ်�ဆိုငရ်ာ 

အ�ကေံပးအတိငုပ်ငခ်ံတစ်ဦးအား အမိ်တငွး် 

စစ်ေဆးမ�စာရငး်တစ်ခုကိ ု

�ပီးေြမာကေ်ဆာငရွ်ကေ်စရမည ်

 အမိ်တငွး် စစ်ေဆးချကစ်ာရငး်ကိ ု

�စှ်�စှ်တစ်�ကမိ် လပ်ုေဆာင၍် 

အသအိမှတြ်ပုခံရမ�ကိ ု

ဆကလ်ကထ်နိး်သမိ်းထားရမည ်

 �စှ်စဉ် လိအုပ်ေသာ နာရီချိနမ်ျားအြပင ်

တစ်�စှ်စီအတကွ ်ေလးနာရီ�ကာ 

ထရိနန်ငသ်ငတ်နး်အား တကေ်ရာကရ်မည ်

 
 

တရားဝင ်အသအိမှတြ်ပုမ� 
တရားဝင ်အသအိမှတြ်ပုသည့ ်

အစီအစဥ်သည ်�ိငုင်အံဆင့ ်အရညအ်ေသွး 

စံချိနစ်ံ��နး်�ငှ့ ်ြပည့စ်ံုရမည။် 

အစအီစဉ်များအား တရားဝင ်အသအိမှတြ်ပုေပးသည့ ်

ေခါငး်ေဆာင ်အဖဲွ�အစညး်များမှာ - 

 ေဂဟာများ - မိသားစု ကေလးေစာင့ေ်�ှာက်မ�ဆိုငရ်ာ 

�ိငုင်ေံတာ် အစညး်အ�ုံး (National Association of Family 
Child Care) www.nafcc.org 

 စငတ်ာများ - ငယ်ရွယ်ေသာ ကေလးများ၏ 

ပညာေရးအတွက် �ိငုင်ေံတာ် အစညး်အ�ုံး (National 

Association for the Education of Young Children) 
www.naeyc.org 

ChildNet အသအိမှတြ်ပုလကမှ်တ ်
ChildNet သည ်ကေလးသူငယ ်

ဖွံ� �ဖိုးတိးုတကေ်ရး ေဂဟာပံ့ပိုးသူများ 

အတကွ ်25 နာရီ�ကာြမင့သ်ည့ ်

အစီအစဉ်တွြဲဖစ်သည။် ပံပိ့ုးသူများက 

၎ငး်တို၏့ ေနအမိ်အတငွး် 

ကေလးေစာင့ေ်�ှာကမ်� စီးပွားေရး 

လပ်ုငနး်ကိ ုေအာငြ်မငေ်အာင ်မညသ်ို ့ 

လပ်ုငနး်လပ်ုေဆာငရ်မညက်ိ ု

သငယ်�ူကသည။် 

 
ChildNet အသအိမှတြ်ပုလကမ်ှတ ်

ရ�ှိရနအ်တကွင်ာှ ေဂဟာေထာကပံ့်သူတ 

စ်ဦးသည ်ေအာကပ်ါတိုအ့ား ြပည့မ်ီေဆာင ်

ရွကေ်ပးရမည ်ြဖစ်သည ်- 

 သင�်ိုးလပ်ုငနး်တစ်ခုလံးုကိ ု
တကေ်ရာက�်ပီးစီးရမည ်

 Iowa ကျနး်မာေရး�ငှ့လ်သူားဝနေ်ဆာင ်
မ�များဆိုငရ်ာ ဌာန (HHS) ြဖင့ ်
မှတပံ်ုတငထ်ားရမည ် 

 ကေလးသူငယ�်ငှ့ ်လ�ူကးီ 
ေစာင့ေ်�ှာကမ်� စားနပ်ရိက�ာ အစီအစဥ် 
(CACFP) တငွ ်ပါဝငေ်ဆာငရွ်ကရ်မည ်

 

https://nafcc.org/
https://www.naeyc.org/
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ကေလးေစာင့ေ်�ှာကမ်� (CCA) 
ဤအစီအစဉ်သည် အရည်အချငး်ြပည့်မီေသာ မိဘများအား ကေလးေစာင့ေ်�ှာက်မ�အတွက် 
ေငေွပးေချ�ိငုေ်စရန ်အကူအညီေပးသည်၊ ဤသိုအ့ားြဖင့ ်မိဘများသည် အလုပ်လုပ်၊ ထို ့ြပင/်သိုမ့ဟုတ် 
ေကျာငး်တက်�ိငုေ်ပမည်။ HHS အရည်အချငး်ြပည့်မီမ�ဆိုငရ်ာယူနစ်ထံ 866-448-4605 သို ့ ဆက်သယွ်ပါ၊ 
သိုမ့ဟုတ  အွနလုိ်ငး်ေပါ်တွင ်ေဖာ်ြပပါ၌ ေလ�ာက်ထားပါ - https://hhs.iowa.gov/child-care။ ေနာက်ထပ်ေသာ 
အရငး်အြမစ်များ သိုမ့ဟုတ် စေကာလား�ှစ်ပ်များ�ငှ့ပ်တ်သက်�ပီး ေဒသဆိုငရ်ာ CCR&R သိုမ့ဟုတ် သင့ ်
ကေလးေစာင့ေ်�ှာက်မ� ေထာက်ပ့ံသထူံသိုလ့ည်း သင ်ေမးြမနး်�ိငုပ်ါသည်။ 

ကေလးသငူယ ်ဖံွ� �ဖိုးတိးုတကမ်�ဆိုငရ်ာ စစ်ေဆးမ�ြပုလပ်ုြခငး် 
ကေလး၏ ဦးေ�ာှက်သည ်အသက်တာ၏ ပထမဆံုးေသာ ငါး�စ်ှတာအတွငး် ဖံွ� �ဖိုးတုိးတက်မ� အ�ိှဆံုး 
ြဖစ်သည်။ သင့က်ေလးသည် မည်သည့်နည်းြဖင့ ်ဖံွ� �ဖိုး�ကီးထွားလာသည်ကုိ သ�ိှိထားြခငး်ြဖင့ ်
သင့က်ေလးသည် အေ�ကာငး်အရာသစ်များကုိ သငယ်ူရန ်မည်သည့်အချိန၌် အဆငသ်င့�ိှ်ေနမည်ကို 
သ�ိှိ�ိငုေ်စမည်ြဖစ်ပါသည်။ ေနာက်ထပ်ပုိမုိေလလ့ာရန ်ေဖာ်ြပပါသို ့ သွားေရာက်ပါ - 
https://www.iafamilysupportnetwork.org ၊ ထိုေ့နာက် Child Development (ကေလး ဖံွ� �ဖိုးတိုးတက်မ�)အေပါ် 
ကလစ်�ှပ်ိလုိက်ပါ၊ သိုမ့ဟုတ် 888-425-4371 သို ့ ေခါ်ဆိုပါ။ 

Early ACCESS 
သင့က်ေလး၏ ေဆာက့စားမ�များ၊ �ကားသမိ�များ၊ ြမငေ်တွ� မ�များ၊ ေြပာဆိုမ�များ၊ စားသံုးမ�များ သိုမ့ဟုတ် 
ေရွ�လျားမ�များ အစ�ိှသည်တို�့ငှ့ပ်တ်သက်�ပီး သင့တွ်င ်ေမးခွနး်များ သိုမ့ဟုတ် စုိးရိမ်ပူပနမ်�များ �ိှလ�င ်
ေဖာ်ြပပါသို ့ သာွးေရာက်ပါ - https://www.iafamilysupportnetwork.org/families/early-access ၊ သိုမ့ဟုတ် 888-
425- 4371 သို ့ ေခါ်ဆိုပါ။ 

စွမ်းအငဆ်ိုငရ်ာ ပ့ံပုိးေထာကပ့ံ်မ� 
၀ငေ်ငနွည်းအိမ်ေထာငစု် စွမ်းအင ်ပ့ံပုိးကူညီေပးသည့် အစီအစဉ် (Low Income Home Energy Assistance 
Program) (LIHEAP) သည ်ဝငေ်ငနွည်းသမူျားအတွက် လ�ပ်စစ်အပူေပး�ငှ့ပ်တ်သက်ေသာ 
ေငေွတာငး်ခံလ�ာများအား ကူည ီေပးေချေပးသည်။ သင့ ်ေကာငတ်ီေအဂျငစီ်�ငှ့ပ်တ်သက်�ပီး ပုိမုိ 
သ�ိှိ�ိငုရ်န ်515-242-5655 သို ့ ေခါ်ဆိုပါ၊ သိုမ့ဟုတ် https://humanrights.iowa.gov/dcaa/where-apply သို ့ 
ဝငေ်ရာက်�ကည့်��ပါ။ 

မိသားစု ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှမံ� အစီအစဉ် �ငှ့ ်ချို �တဲေ့သာ မိသားစုများအတကွ ်ယာယ ီ
ပ့ံပုိးေထာကပ့ံ်မ� 
မိသားစု ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှမံ� အစီအစဉ် (FIP) သည် ချို�တဲ့မိသားစုများအတွက် Iowa ၏ ယာယီ ပ့ံပုိးေထာက်ပ့ံမ� 
(TANF) အစီအစဉ် ြဖစ်သည်။ ဤအစီအစဥ်တွင ်ကေလး�ိှသည့် မိသားစုများအတွက် 
ေငသွားအကူအညီကို ေပးအပ်ပါသည်။ ေနာက်ထပ်ေသာ အချက်အလက်များအတွက် သိုမ့ဟုတ် 
ေလ�ာက်ထားမ�ြပုရန ်သင၏် ေဒသခံ HHS �ုံးခနး်သို ့ ေခါ်ဆိုပါ၊ သိုမ့ဟုတ် ေဖာ်ြပပါသို ့ 
သာွးေရာက်�ကည့်��ပါ - https://hhs.iowa.gov/cash-assistance။ 

မိသားစု အရငး်အြမစ်များ  

https://dhs.iowa.gov/child-care
http://www.iafamilysupportnetwork.org/
http://www.iafamilysupportnetwork.org/families/early-access
https://humanrights.iowa.gov/dcaa/where-apply
https://dhs.iowa.gov/cash-assistance
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အစားအေသာက ်ပ့ံပုိးေထာကပ့ံ်မ� 
ြဖည့်စွက်အဟာရ ပ့ံပုိးေထာက်ပ့ံမ� အစီအစဉ် (SNAP) အြဖစ်လည်း သ�ိှိထား�ကသည့ ်အစားအေသာက် 

ပ့ံပုိးေထာက်ပ့ံမ� အစီအစဉ်သည် မိသားစုများ ကျနး်မာေသာ အစားအေသာက်များ ဝယ်ယူ�ိငုေ်စရန ်

အေထာက်အကူြပုေပးသည်။ အချက်အလက်များ ရ�ိှရနအ်တွက် သင၏် ေဒသခံ�ုံးခနး်ထ ံ877-937-3663 

သို ့ ေခါ်ဆိုပါ၊ သိုမ့ဟုတ် ေဖာ်ြပပါသို ့ သွားေရာက်ပါ - https://hhs.iowa.gov/food-assistance။ 

Iowa �ိှ ကျန်းမာြပည့်စံုေကာငး်မွန်ေသာ ကေလးများ 
Iowa �ိှ ကျနး်မာြပည့်စုံေကာငး်မွနေ်သာ ကေလးများ (Hawk-i) အစီအစဉ်သည် အသက် 19 �စ်ှေအာက် 

အာမခံမ�ိှေသာ ကေလးများအတွက် အခမ့ဲ သိုမ့ဟုတ် စရိတ်နည်း ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�ဆိုငရ်ာ 

အာမခံအကျံုးဝငလ်�မ်းြခံုမ�အား ေထာက်ပ့ံေပးသည်။ 800-257-8563 သို ့ ေခါ်ဆိုပါ၊ သိုမ့ဟုတ် ေဖာ်ြပပါသို ့ 

သာွးေရာက်�ကည့်��ပါ - https://hhs.iowa.gov/hawki။ 

Head Start �ငှ့ ်Early Head Start 
ဤအစီအစဉ်သည် အလုံးစုံပါဝငေ်သာ အေစာပုိငး် ကေလးဘ၀ ပညာေရး၊ ကျနး်မာေရး၊ အဟာရ၊ �ငှ့ ်မိဘ 

ပါဝငေ်ဆာငရွ်က်မ� ဝနေ်ဆာငမ်�များတုိအ့ား ကေလးများ�ငှ့ ်သက်ဆိုငရ်ာ ဝငေ်ငနွည်း 

မိသားစုများတိုအ့တွက် ေထာက်ပ့ံေပးသည်။ 515-326-5389 သို ့ ေခါ်ဆိုပါ၊ သိုမ့ဟုတ် ေဖာ်ြပပါသို ့ 

သာွးေရာက်�ကည့်��ပါ - https://educateiowa.gov/pk-12/early-childhood/head-start-state-collaboration-office။ 

https://dhs.iowa.gov/food-assistance
https://dhs.iowa.gov/hawki
https://educateiowa.gov/pk-12/early-childhood/head-start-state-collaboration-office
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မသန်စွမ်းသမူျား အတဥ်ပေဒ �ငှ့ ်တစ်ဦးချငး်စအီလိကု ်ပညာေရးအစီအစဉ် 
ေနာက်ထပ်ေသာ အချက်အလက်များ ရ�ိှရနအ်တွက် ေဖာ်ြပပါသို ့ သာွးေရာက်�ကည့်��ပါ -  

https://sites.ed.gov/idea/about-idea။ 

 
Iowa ြပည်နယ် မိသားစုေထာက်ပ့ံေရးကွန်ရက် (Iowa Family Support Network) 
မိသားစု ပ့ံပုိးေထာက်ပ့ံေရး အစီအစဉ်များသည် မိဘအုပ်ထိနး်မ�၊ ကေလး ဖံွ� �ဖိုးတုိးတက်မ� �ငှ့ ်

ြပဿနာ ေြဖ�ှငး်မ� အစ�ိှသည်တို�့ငှ့ပ်တ်သက်ေသာ အချက်အလက်များအား 

ေထာက်ပ့ံေပးသည်။ သာွးေရာက်�ကည့်��ရန ်- https://www.iafamilysupportnetwork.org   

အီးေမးလ် - iafamilysupportnetwork@vnsia.org  သိုမ့ဟုတ် 1-888-425-4371 ကုိ ေခါ်ဆိုပါ။ 

 
Milestone Tracker မုိဘိငုး်လ ်အကပ်် 
အလွယ်တကူအသံးုြပု�ိငုေ်သာ စစ်ေဆးရနစ်ာရငး်များ�ငှ့်အတူ 

သင့က်ေလး၏ အသက် �စ်ှလသားမှစ�ပီး အသက် ငါး�စ်ှအထ ိ

မုိငစံ်��နး်သတ်မှတ်ချက်များအား ေြခရာခံ�ကည့်���ိငု�်ပီး၊ 

သင့က်ေလး၏ ဖံွ� �ဖိုးတိုးတက်မ�အား တိုက်တွနး်အားေပးရနင်ာှ 

အ�ကံြပုချက်များ ရယူ�ိငုသ်ည်။ Centers for Disease Control and 

Prevention (ေရာဂါ ထိနး်ချုပ်မ��ငှ့ ်ကာကွယ်ေရး စငတ်ာများ ၊ CDC) 

မုိဘိငုး် အက်ပ်အား သင၏် App Store မှတစ်ဆင့ ်သင့ ်မုိဘိငု်းကိ 

ရိယာထဲသို ့ ေဒါငး်လုဒဆ်ွဲ ရယူထားပါ သိုမ့ဟုတ် ေဖာ်ြပပါ၌ 

ပုိမုိေလလ့ာ�ကည့်ပါ - https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones-app.html။ 

အခွန် ခရစ်ဒစ်များ 
သင့က်ေလးအား စာရငး်သငွး်သည့်အခါတွင ်ဖက်စ်ေပးပုိရ့န ်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ငာှ သင့ ်

ေထာက်ပ့ံသ၏ူ ဖယ်ဒရယ် အလုပ်�ှင ်အေထာက်အထား နပံါတ် (IRS ေလ�ာက်လ�ာေဖာင ်W-10) 

သိုမ့ဟုတ် လူမ�ဖူလုံေရးနပံါတ်အား ေမးြမနး်ထားပါ - 

 ရ�ိှဝငေ်ငဆွိုငရ်ာ အခွနခ်ရစ်ဒစ် (EITC) သည် ေငြွပနအ်မ်းေပး�ိငုသ်ည့ ်အခွနခ်ရစ်ဒစ်ြဖစ်ပါသည်။ 

ေနာက်ထပ်ေသာ အချက်အလက်များအတွက် 800-829-1040 သို ့ ေခါ်ဆိုပါ၊ သိုမ့ဟုတ် 

https://www.irs.gov သို ့ သာွးေရာက်ပါ။ 

o �ှာေဖွသည့် ေသတ� ာကွက်အတွငး်တွင ်EITC အား �ှာေဖွပါ။ 

မိသားစု အရငး်အြမစ်များ  

https://sites.ed.gov/idea/about-idea/
https://www.iafamilysupportnetwork.org/
mailto:iafamilysupportnetwork@vnsia.org
https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones-app.html
https://www.irs.gov/
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 ကေလး�ငှ့ ်မီှခိုသ ူေစာင့ေ်�ှာက်မ� အခွနခ်ရစ်ဒစ်သည် ကေလးေစာင့ေ်�ှာက်မ�အတွက် မိသားစုများ 

ေပးေချရသည့် ကုနက်ျစရိတ်အချို�ကို ကာမိေစ�ိငုသ်ည်။ 

o သင့အ်ေနြဖင့ ်သင့က်ေလးအား ေစာင့ေ်�ှာက်မ�ေပးရန ်တစ်စုံတစ်ဦးကို 

ေငေွ�ကးေပးေချရလ�င ်သငသ်ည် ခရစ်ဒစ်ကို ေတာင်းဆိုရန ်ြပုလုပ်�ိငုသ်ည်။ 

 ကေလးသငူယ် ေစာင့ေ်�ှာက်မ� ခရစ်ဒစ် (Child Tax Credit ) သည် ကေလးများအား 

ြပုစုပျိုးေထာငြ်ခငး်အတွက် ကုနက်ျစရိတ်များအနက် အချို�အဝက်ကို စုိက်ထုတ်ကျခံ�ပီး 

အကူအညီေပးသည်။  

o ဝငေ်ငအွလွနန်ည်းပါး�ပီး ဝငေ်ငခွွနပ်ငမ်�ိှသည့ ်မိသားစုများပငလ်�င ်အနည်းဆံုးအေနြဖင့ ်

ဤခရစ်ဒစ်မှ အချို�အဝက်ကို ရ�ိှ�ိငုသ်ည်။ 

 အဆိုပါ အခွန ်ခရစ်ဒစ်များ�ငှ့ ်ပတ်သက်�ပီး အခွနေ်ဆာငရ်နအ်တွက် ြပငဆ်ငေ်ပးသ�ူငှ့ ်

ေဆွးေ�းွည�ိ� �ငိး်ပါ။ ေနာက်ထပ်ေသာ အချက်အလက်များ၊ �ငှ့ ်အခမ့ဲ အခွနြ်ပငဆ်ငမ်�ဆိုငရ်ာ 

ဆိုဒေ်နရာများ စာရငး်တစ်ခုအတွက် 800-TAX-1040 သို ့ ေခါ်ဆိုပါ၊ သိုမ့ဟုတ် ေဖာ်ြပပါသို ့ 

သာွးေရာက်�ကည့်��ပါ - https://www.irs.gov. 

 
အမျိုးသမီးများ၊ ေမွးကငး်စများ �ငှ့ ်ကေလးများ 
အမျိုးသမီးများ၊ ေမွးကငး်စများ �ငှ့ ်ကေလးများ (WIC) သည် ကိုယ်ဝနေ်ဆာင ်�ငှ့ ်ေမွးဖွား�ပီးကာစ 

အမျိုးသမီးများ သိုမ့ဟုတ် အသက် ငါး�စ်ှေအာက် ကေလးများ �ိှသည့ ်မိသားစုများအတွက် 

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသည်။ WIC သည် အဟာရြပည့်ဝသည့ ်အစားအေသာက်များ၊ ပညာေရး �ငှ့ ်အြခားေသာ 

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ� ေအဂျငစီ်များထံ ��နး်ဆိုလ�ဲေြပာငး်မ�များအား ေထာက်ပ့ံေပးသည်။  

800-532-1579 သို ့ ေခါ်ဆိုပါ၊ သိုမ့ဟုတ် ေဖာ်ြပပါသို ့ သွားေရာက်�ကည့်��ပါ - https://hhs.iowa.gov/wic။ 

 

https://www.irs.gov/
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ကေလးတစ်ဦးသည် အ��ရာယ်�ငှ့ ်ချကခ်ျငး် ရငဆ်ိုငေ်နရပါလ�င ် 

911 သို ့ ချကခ်ျငး် ေခါ်ဆိပုါ 
ကေလး သိုမ့ဟတု် မှီခိသုူ လ�ူကီး၊ သက်ဆိုငရ်ာ မိဘများ သိုမ့ဟုတ် အြခား 

ေစာင့ေ်�ှာက်မ�ေပးသူများ အစ�ိှသည်တို�့ငှ့ပ်တသ်က်သည့် မည်သူမည်ဝါြဖစ်ေ�ကာငး် 

အေထာက်အထား အချက်အလကမ်ျား၊ ထို ့ြပင ်ကေလး သိုမ့ဟတု် မှီခိသုူ လ�ူကီး �ငှ့ ်

မိသားစုတို ့ �ိှေနသည့် ေနရာများအား ေထာကပံ့်ေပးဖို ့ အသင့ြ်ပငထ်ားေပးပါ။ 
 

Iowa ဥပေဒေအာက�ိှ် ကေလးအေပါ် အ�ိငုက်ျင့မ်�ဆိုသည်မှာ မည်သိုန့ည်း။ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အေြခအေနများ�ိှေ�ကာငး် စွပ်စွဲခံရသည့်အခါတွင ်အဆိုပါ 

သံသယ�ိှေသာ ကေလး အ�ိငုက်ျင့မ်� ြဖစ်ရပ်အား တရားဝင ်စစ်ေဆးေဆာငရွ်က်ခငွ့က်ို 

HHS မ ှရ�ိှထားသည် - နစ်နာသူသည် Iowa ကုဒစ်ည်းမျဉ်း ပုဒမ် 232.68 အတငွး် 

သတ်မှတ်ေဖာ်ြပထားေသာ ကေလးအေပါ် အ�ိငုက်ျင့မ်� အမျိုးအစား 

တစ်ဆယ့်တစ်မျိုးထမဲှ တစ်ခုခု သိုမ့ဟုတ ်တစ်ခမုကြဖင့ ်ကိုက်ညီေနေသာ 

ကေလးတစ်ဦး ြဖစ်သည်။ 
 

 �ုပ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ အ�ိငုက်ျင့မ်� 

 စိတပိ်ုငး်ဆိငုရ်ာ ထခိိုကဒ်ဏရ်ာရ�ှိမ� 

 လငိပိ်ငုး်ဆိုငရ်ာ အ�ိငုက်ျင့မ်� 

 အဓိကကျေသာ ေစာင့ေ်�ှာကမ်� 

ြငငး်ဆနခ်ံရမ�  

 ကေလး ြပည့တ်နဆ်ာေစခိုငး်မ� 

 တရားမဝင ်ေဆးဝါးများ လကဝ်ယ�်ှိေနမ� 

 အ��ရာယ�်ှသိည့ ်ဓာတေုဆးဝါးများ 

 
 အသကမ်ြပည့ေ်သးသ ူတစ်ဦး �ှိေနချိနတ်ငွ ်

သားရဲဆနေ်သာ မိုက�ူ်းရဲအြပုအမ ူ

 လငိမ်� ြပစမ်�ကျူးလနွသ်ူအြဖစ် 

မှတပံ်ုတငထ်ားြခငး်ခံရသူတစ်ဦးအား 

ဝငထ်ကွသ်ွားလာခွင့ေ်ပးြခငး် 

 ညစ်ညမ်းေသာ ပစ�ညး်များသို ့ 

ဝငေ်ရာကရ်ယ�ူိငုခ်ွင့ေ်ပးြခငး်  

 ကေလး လငိက်နုက်းူြခငး်  

 

ကေလးအေပါ် အ�ိငုက်ျင့မ်�အား 

တိုင�်ကားြခငး် 

https://dhs.iowa.gov/sites/default/files/Chronic%20Neglect.pdf?100520221653


24 

မြဖစ်မေန တိုင�်ကားရနတ်ာဝန�ိှ်သူသည် မိမိတို၏့ အမည် �ငှ့ ်လိပ်စာအား 

ေထာက်ပံ့ေပးရမည် ြဖစ်သည်၊ အားလံုးေသာ အြခား တိုင�်ကားသူများမှာမူ 

အမည်မေဖာ်ဘ ဲေဆာငရွ်က်�ိငုပ်ါသည်။ 

 Guide for Mandatory Reporters of Child Abuse (ကေလးအေပါ် 

အ�ိငုက်ျင့မ်�အား မြဖစ်မေန တိုင�်ကားရမည့်သမူျားအတွက် လမ်း��န)် 

အား ေဒါငး်လုဒဆ်ွဲရယူပါ။ 

o HHS ဝက်ဘ်ဆိုဒေ်ပါ် �ိှ ဆကသ်ွယ်ေဆာငရွ်က်မ� 164 

 Report of Suspected Child Abuse (သံသယြဖစ်ဖယွ်ေသာ ကေလး 

အ�ိငုက်ျင့မ်�တိုင�်ကားချက်) ေလ�ာက်လ�ာေဖာငအ်ား ေဒါငး်လုဒဆ်ွဲရယူပါ။ 

o HHS ဝက်ဘ်ဆိုဒေ်ပါ် �ိှ HHS ေလ�ာက်လ�ာေဖာင ်#470-0665 

 

 
အကယ်လို ့ ေထာက်ပံ့သတူစ်ဦး သိုမ့ဟုတ် ဝနထ်မ်းအဖွဲ�ဝငတ်စ်ဦးသည် 

ကေလးတစ်ဦးအေပါ် အ�ိငုက်ျင့ေ်နသည်ဟ ုသင ်ယူဆလ�င ်

ကေလးအ�ိငုက်ျင့မ်�တိငု�်ကားေရးဆိုငရ်ာ ေဟာတ့်လိုငး်သို ့ ေခါ်ဆိုပါ။ 

 
သံသယြဖစ်ဖယွ်�ိှေသာ အ�ကမ်းဖက်မ��ငှ့ ်လစ်လျူြပုမ�အေ�ကာငး် အစီရငခ်စံာ�ငှ့ ်

ပတ်သက်သည့ ်အချက်အလက်များကို လ�ို� ဝှကလ်ံုြခံုစာွ သမ်ိးဆည်းပါသည်။ 

800-362-2178 

ကေလးအေပါ် အ�ိငုက်ျင့မ်�အား တိုင�်ကားြခငး် 

http://dhs.iowa.gov/sites/default/files/Comm164.pdf?062720191931
https://dhs.iowa.gov/sites/default/files/470-0665.pdf?062720191937
https://dhs.iowa.gov/child-abuse
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သက်ဆိငုရ်ာ ကေလးေစာင့ေ်�ှာက်မ� ေထာက်ပံ့သတူစ်ဦး သိုမ့ဟုတ် 

ကေလးေစာင့ေ်�ှာက်မ� လုပ်ငနး်တစ်ခုသည ်Iowa 

စညး်မျဉ်းစညး်ကမ်းများြဖင့ ်ြပည့မ်ီကိုက်ညြီခငး်မ�ိှေ�ကာငး် သင ်

စိုးရိမ်ပူပနေ်နလ�င ်ေကျးဇူးြပု�ပီး ေဖာ်ြပပါ  

Iowa ကေလးေစာင့ေ်�ှာကမ်�ဆိုငရ်ာ မေကျနပ်မ�တိငု�်ကားချက ်ေဟာ့တလ်ိငုး် 

(Iowa Child Care Complaint Hotline) အား အသံးုြပုေပးပါ -  

844-786-1296 

ကေလးေစာင့ေ်�ှာကမ်�ဆိငုရ်ာ  

စညး်မျဉ်းစညး်ကမ်း မလိကုန်ာမ�  

တိငု�်ကားချကမ်ျား 

အကျင့စ်�ုိက ်ကိယုရ်ညက်ိယုေ်သးွ  

�ငှ့ဆ်က�်ယွေ်သာ စိုးရိမ်ပူပန်မ�များ 

အကယ်လုိ ့ ေထာက်ပ့ံသတူစ်ဦးသည် ေအာက်ပါ 

ဥပမာများကဲ့သို ့ Iowa 

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအား လုိက်နာြခငး် 

မ�ိှဟု သင ်ယူဆလ�င ်Iowa ကေလးေစာင့် 

ေ�ှာက်မ�ဆိုငရ်ာ မေကျနပ်ချက်တိုင�်ကားမ� 

ေဟာတ့်လုိငး်သို ့ ဆက်သယွ်ပါ - 

 တစ်�ကိမ်တည်းတွင ်ကေလး အလွန ်

အများအြပားအား ေစာင့ေ်�ှာက်မ�ြပုြခငး် 

 ကေလးများအတွက် အ��ရာယ်မကငး်ေသာ 

အေြခအေနများ 

ေအာက်ပါ ဥပမာများကဲသ့ို ့ သင၏် 

ေထာက်ပ့ံသ�ူငှ့အ်တူ အြငငး်ပွားဖွယ် 

စုိးရိမ်မ�များအား ေြဖ�ှငး်ဖုိ ့ လုပ်ေဆာငလ်�င ်

အေကာငး်ဆံုးပင ်ြဖစ်သည် - 

 ကေလးေစာင့ေ်�ှာက်မ��ငှ့ပ်တ်သက်�ပီး 

ေထာက်ပ့ံသ၏ူ ��ေထာင့အ်ြမငအ်ား 

ေမးြမနး်ြခငး် 

 ရနလုိ်အ�ိငုက်ျင့မ်� မ�ိှေသာ်လည်း 

သင့အ်ား ြပဿနာေပးတတ်သည့ ်

ကေလးများ�ငှ့အ်တူ တံု ့ြပနဆ်က်ဆံမ� 

 

 

မေကျနပ်ချက်တိုင�်ကားမ�ဆိငုရ်ာ 

မူဝါဒများ 
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လ�ို � ဝှကေ်စာင့ထ်န်ိးမ�ဆိုငရ်ာ မူဝါဒ 

CCR&R သည် မိဘ/ကေလး မှတ်တမ်းများ အားလံုးအား လ�ို� ဝှက်ေစာင့ထ်နိး်လျက် 

ထနိး်သိမ်းထား�ပီး၊  ြပည်နယ် �ငှ့ ်ဖယ်ဒရယ် ဥပေဒများ�ငှ့အ်ညီ 

အချက်အလက်များအား ကိုငတ်ွယသ်ည်။ 

သက်ဆိုငသ်ူများသည် မိမိတို၏့ အမည် သိုမ့ဟတု် အြခား မည်သူမည်ဝါြဖစ်ေ�ကာငး် 

သိ�ိှ�ိငုသ်ည့ ်အချကမ်ျားအား CCR&R ထ ံေဖာထ်တု်ခွင့ေ်ပးရန ်ေရးသား ခွင့ြ်ပုချက် 

ေပးအပ်ရမည် ြဖစ်သည်။ 

 
 
��နး်ဆိလု�ဲေြပာငး်မ� လုပ်ငနး်စဉ်�ငှ့ပ်တ်သက်�ပီး သင့တွ်င ်စုိးရိမ်ပူပနမ်�များ �ှိလ�င၊် သိုမ့ဟုတ်   

သင၏် ကေလးေစာင့ေ်�ှာက်မ�ဆိငုရ်ာ ေရွးချယ်စရာများအေ�ကာငး် ေဆွးေ�းွလုိလ�င ်CCR&R 

ထသံို ့ ဆက်သွယ်ပါ - 

855-244-5301 
သိုမ့ဟုတ် က��်ပ်ုတုိထ့ ံအွနလုိ်ငး်မှတစ်ဆင့ ်ဆက်သွယ်ပါ - 

iowaccrr.org 
 

https://iowaccrr.org/contact/


 

 
 
 
 

ကေလးေစာင့ေ်�ှာက်မ� �ှာေဖွြခငး်�ငှ့ပ်တ်သက်�ပီး သင့ ်မိသားစုအား 

အကူအညေီပး�ိငုရ်န ်CCR&R အား ထည့်သွငး်စဉ်းစားေပးသည့အ်တွက်  

သင့အ်ား ေကျးဇူးတငပ်ါသည။် ကေလးေစာင့ေ်�ှာက်မ��ငှ့ပ်တ်သက်�ပီး 

သင့တွ်င ်ေမးခွနး်များ �ိှလ�င ်ေကျးဇူးြပု�ပီး ေဖာ်ြပပါသို ့ ေခါ်ဆိုပါ - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

ကေလးေစာင့်ေ�ှာက်မ� ဖံွ� �ဖိုးတိုးတက်မ�ဆုိင်ရာ ရနပံ်ုေငမွှတစ်ဆင့် Iowa ကျနး်မာေရး�ငှ့် လူသားဝနေ်ဆာင်မ�များဆုိင်ရာဌာနမှ ေထာက်ပံ့ေပးေသာ ရနပံ်ုေင ွ

ေကျးဇူးတငပ်ါသည ်

855-244-5301 

https://dhs.iowa.gov/child-care-and-development-block-grant
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