
မသနစွ်မ််းသူမ ျော်းအတကွ် အသက်မမွ်းဝမ််းမက ျောင််းမှုဆ ိုငရ်ျော အခွင အ်လမ််းမ ျော်း 1 
 

မသန်စွမ််းသမူ  ်းအတကွ ်
အသကမ်မွ်းဝမ််းမက  င််းမှုဆ ိုငရ်  အခွင အ်လမ််းမ  ်း 

အသက်မမွ်းဝမ််းမက ျောင််းမှုဆ ိုငရ်ျော ပြနလ်ည်ထူမထျောငမ်ရ်းဝနမ်ဆျောငမ်ှုမ ျော်း (VRS)သည် ပြည်နယ်အစ ို်းရနငှ  ်ြူ်းမြေါင််းမဆျောငရွ်က်မနပခင််းပြစ်သည်။ VRS 

၏ရည်ရွယ်ခ က်မှျော အရည်အခ င််းပြည ်မီမသျော မသနစွ်မ််းသူမ ျော်းက ို အက   ်းပြစ်ထွန််းမစမသျော အလိုြ်အက ိုင ်ရရှ မစမရ်း ကူညီမြ်းရနပ်ြစ်သည။် 

ဤြရ ိုဂရမ်က ို အငဒ်ယီျော်းနျော်းပြည်နယ် မ သျော်းစိုနငှ လူ်မှုမရ်းဝနမ်ဆျောငမ်ှုမ ျော်းဆ ိုငရ်ျောဦ်းစီ်းဌျောန၏ တစ တ်တြ ိုင််းအပြစ် 

ပြနလ်ည်ထူမထျောငမ်ရ်းဝနမ်ဆျောငမ်ှုမ ျော်းဆ ိုငရ်ျောဗ ျူရ ိုမှ စီမံကွြ်ကဲလ က်ရှ သည်။ 

 

အသက်မမွ်းဝမ််းမက  င််းမှုဆ ိုငရ် ပြန်လည်ထမူထ ငမ်ရ်းလိုြ်ငန််းစဉ် 

အသက်မမွ်းဝမ််းမက ျောင််းမှုဆ ိုငရ်ျော ပြနလ်ည်ထူမထျောငမ်ရ်းဝနမ်ဆျောငမ်ှုမ ျော်း (VRS) အကကံမြ်းသူက အသက်မမွ်းမှုဆ ိုငရ်ျောြန််းတ ိုငတ်စ်ခိုနဲ   ထ ိုြန််းတ ိုငက် ို 

မရျောက်ရှ န ိုငြ် ို  လ ိုအြ်တဲ ဝနမ်ဆျောငမ်ှုမတွက ို ခ မှတ်ရျောမှျော ကူညီမြ်းြေါလ မ ်မယ်။ VRS အကကံမြ်းသူနဲ   ြေါတနျောအပြစ် အလိုြ်လိုြ်ပခင််းအျော်းပြင  ်သငဟ်ျော - 

 ဝနမ်ဆျောငမ်ှုမတွအတွက် မလ ျောကထ်ျော်းြ ို   ပြီ်းစီ်းန ိုငမ်ယ် 

 သင ရ်ဲ  မသနစွ်မ််းမှုနဲ   သင ရ်ဲ  အလိုြ်ရရှ န ိုငမ်ှုအမြေါ် ၎င််းရဲ  သက်မရျောက်မှုတ ို  က ို ဆန််းစစ်ရျောမှျော ြေါဝငန် ိုငမ်ယ် 

 အရည်အခ င််းပြည ်မီခဲ ရင ်အလိုြ်ခန  အ်ြ်မှုဆ ိုငရ်ျောတစ်ဦ်းခ င််းအစီအစဉ် တစ်ခိုက ို မရ်းဆွဲန ိုငမ်ယ ်

 သင အ်စီအစဉ်မှျော ခ မှတ်ထျော်းတဲ  ဝနမ်ဆျောငမ်ှုမတွက ို ရရှ န ိုငမ်ယ ်

 အလိုြ်အက ိုငရ်ရှ မအျောငပ်မငမ်ှုအတကွ် သင ရ်ဲ  အသက်မမွ်းမှုြန််းတ ိုငက် ို မရျောက်ရှ န ိုငမ်ယ်   

အသက်မမွ်းဝမ််းမက  င််းမှုဆ ိုငရ်  ပြန်လည်ထမူထ ငမ်ရ်းအတက်ွ မလ  က်ထ ်းပခင််း 

သင မှ်ျော VR ဝနမ်ဆျောငမ်ှုမတွအတကွ် သင ရ်ဲ  အရည်အခ င််းပြည ်မီမှုဆန််းစစ်ပခင််း ပြ လိုြ်ြ ိုငခ်ွင ရ်ှ ြေါတယ်။ သင က် ို ကူညီြ ို   VRS အကကံမြ်းသူတစ်ဦ်းက ို 

တျောဝနမ်ြ်းအြ်ြေါလ မ ်မယ်။ သငန်ဲ  အန်ီးဆံို်း တည်မနရျောက ို သ ရှ ြ ို   ဝဘဆ် ိုက် www.VRS.IN.gov သ ို  မဟိုတ် 1-800-545-7763 က ို မခေါ်ဆ ိုြေါ။ 

သင ရ်ဲ  မလ ျောက်ထျော်းမှုပြီ်းစီ်းတျောနဲ   သင ရ်ဲ  အရည်အခ င််းပြည ်မီမှုက ို တည်မဆျောက်န ိုငြ် ို  နဲ   သင ရ်ဲ  ပြနလ်ည်ထူမထျောငမ်ရ်းက ို အစီအစဉ်မရ်းဆွဲရျောမှျော 

အမထျောက်အကူပြစ်မစြ ို   မဆ်းမှတ်တမ််းမတွ၊ မက ျောင််းမထျောက်ခံစျောမတွ၊ အလိုြ်အမတွွေ့အကကံ မတွ၊ စစ်မှုထမ််းမှတ်တမ််းမတွ သ ို  မဟိုတ် 

လူမှုြူလံိုမရ်းဆ ိုငရ်ျောအခ က်အလကမ်တွ လ ိုမ   ်း ရှ ပြီ်းသျော်းသတင််းအခ က်အလက်မတွက ို အသံို်းပြ ရန ိုငြ်ေါတယ်။ 

ရရှ ထျော်းတဲ အခ က်အလက်မတွမပြည ်စံိုရငမ်တျော  သင အ်တွက ်ကိုနက် မှုမရှ မစဘ ဲထြ်မဆျောင််းအကဲပြတ်စစ်မဆ်းမှုက ို ခံယူြ ို  မတျောင််းဆ ိုခံရန ိုငြ်ေါတယ်။ 

ဘယသ်ကူ အရည်အခ င််းပြည ်မီသလဲ။ 

အရည်အခ င််းပြည ်မီသူမတွမှျော အလိုြ်ရရှ န ိုငမ်ှုအမြေါ် သ သ သျောသျော အဟန  အ်တျော်းပြစ်မစန ိုငတ်ဲ  ရိုြ်ြ ိုင််းဆ ိုငရ်ျော သ ို  မဟိုတ် 

စ တ်ြ ိုင််းဆ ိုငရ်ျောခ   ွေ့တဲ မှုတစ်ခိုခို ရှ ရမှျော ပြစ်ပြီ်း အလိုြ်အက ိုငအ်တွက် ပြငဆ်ငြ် ို  ၊ ခ ိုငမ်ျောမစြ ို  ၊ လံိုပခံ စ တ်ခ ရြ ို  ၊ ထ န််းသ မ််းန ိုငြ် ို   သ ို  မဟိုတ် ပြနရ်န ိုငြ် ို   VR 

ဝနမ်ဆျောငမ်ှုမတွက ို လ ိုအြ်သူပြစ်ရြေါမယ်။ သင အ်မနနဲ   အလိုြ်ခန  အ်ြ်မှုရလဒအ်ျော်းပြင  ်VR ဝနမ်ဆျောငမ်ှုမတွဆီကမန အက   ်းခံစျော်းခွင ရ်န ိုငမ်စြ ို   

ထ ိုက်သင တ်ဲ မမ ျော်မှန််းခ က်တစ်ခိုလည််း ရှ ရြေါမယ်။ 

 

မထ က်ြ  မြ်းန ိုငမ်ယ  ်ဝန်မဆ ငမ်ှုမ  ်း 

 အရည်အခ င််းပြည ်မီမှုနဲ   အသက်မမွ်းမှုြန််းတ ိုငက် ို မရျောက်ရှ န ိုငြ် ို   လ ိုအြ်တဲ ဝနမ်ဆျောငမ်ှုမတွက ို ဆံို်းပြတ်န ိုငမ်ယ ် အကဲပြတ်စစ်မဆ်းမှုမ ျော်း 

 မက ျောင််းမှအလိုြ် အကူ်းအမပြျောင််း အစီအစဉ်မရ်းဆွဲပခင််း 

 အသက်မမွ်းဝမ််းမက ျောင််းမှုဆ ိုငရ်ျော လမ််းညွှနပ်ခင််းနငှ  ်အကကံမြ်းပခင််း 

 အလိုြ်အက ိုငရ်ရှ လျောမစြ ို   လ ိုအြ်တဲ  ရိုြ်ြ ိုင််းဆ ိုငရ်ျောနဲ   စ တ်ြ ိုင််းဆ ိုငရ်ျောဝနမ်ဆျောငမ်ှုမ ျော်း 

 ပြနလ်ည်ထူမထျောငမ်ရ်းဆ ိုငရ်ျောနည််းြညျောဝနမ်ဆျောငမ်ှုမ ျော်းနဲ   စက်ြစစည််းမ ျော်း 
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မသန်စွမ််းသမူ  ်းအတကွ ်
အသကမ်မွ်းဝမ််းမက  င််းမှုဆ ိုငရ်  အခွင အ်လမ််းမ  ်း 

အသက်မမွ်းဝမ််းမက ျောင််းမှုဆ ိုငရ်ျော ပြနလ်ည်ထူမထျောငမ်ရ်းဝနမ်ဆျောငမ်ှုမ ျော်း (VRS)သည် ပြည်နယ်အစ ို်းရနငှ  ်ြူ်းမြေါင််းမဆျောငရွ်က်မနပခင််းပြစ်သည်။ VRS 

၏ရည်ရွယ်ခ က်မှျော အရည်အခ င််းပြည ်မီမသျော မသနစွ်မ််းသူမ ျော်းက ို အက   ်းပြစ်ထွန််းမစမသျော အလိုြ်အက ိုင ်ရရှ မစမရ်း ကူညီမြ်းရနပ်ြစ်သည။် 

ဤြရ ိုဂရမ်က ို အငဒ်ယီျော်းနျော်းပြည်နယ် မ သျော်းစိုနငှ လူ်မှုမရ်းဝနမ်ဆျောငမ်ှုမ ျော်းဆ ိုငရ်ျောဦ်းစီ်းဌျောန၏ တစ တ်တြ ိုင််းအပြစ် 

ပြနလ်ည်ထူမထျောငမ်ရ်းဝနမ်ဆျောငမ်ှုမ ျော်းဆ ိုငရ်ျောဗ ျူရ ိုမှ စီမံကွြ်ကဲလ က်ရှ သည်။ 

 

အသက်မမွ်းဝမ််းမက  င််းမှုဆ ိုငရ် ပြန်လည်ထမူထ ငမ်ရ်းလိုြ်ငန််းစဉ် 

အသက်မမွ်းဝမ််းမက ျောင််းမှုဆ ိုငရ်ျော ပြနလ်ည်ထူမထျောငမ်ရ်းဝနမ်ဆျောငမ်ှုမ ျော်း (VRS) အကကံမြ်းသူက အသက်မမွ်းမှုဆ ိုငရ်ျောြန််းတ ိုငတ်စ်ခိုနဲ   ထ ိုြန််းတ ိုငက် ို 

မရျောက်ရှ န ိုငြ် ို  လ ိုအြ်တဲ ဝနမ်ဆျောငမ်ှုမတွက ို ခ မှတ်ရျောမှျော ကူညီမြ်းြေါလ မ ်မယ်။ VRS အကကံမြ်းသူနဲ   ြေါတနျောအပြစ် အလိုြ်လိုြ်ပခင််းအျော်းပြင  ်သငဟ်ျော - 

 ဝနမ်ဆျောငမ်ှုမတွအတွက် မလ ျောကထ်ျော်းြ ို   ပြီ်းစီ်းန ိုငမ်ယ် 

 သင ရ်ဲ  မသနစွ်မ််းမှုနဲ   သင ရ်ဲ  အလိုြ်ရရှ န ိုငမ်ှုအမြေါ် ၎င််းရဲ  သက်မရျောက်မှုတ ို  က ို ဆန််းစစ်ရျောမှျော ြေါဝငန် ိုငမ်ယ် 

 အရည်အခ င််းပြည ်မီခဲ ရင ်အလိုြ်ခန  အ်ြ်မှုဆ ိုငရ်ျောတစ်ဦ်းခ င််းအစီအစဉ် တစ်ခိုက ို မရ်းဆွဲန ိုငမ်ယ ်

 သင အ်စီအစဉ်မှျော ခ မှတ်ထျော်းတဲ  ဝနမ်ဆျောငမ်ှုမတွက ို ရရှ န ိုငမ်ယ ်

 အလိုြ်အက ိုငရ်ရှ မအျောငပ်မငမ်ှုအတကွ် သင ရ်ဲ  အသက်မမွ်းမှုြန််းတ ိုငက် ို မရျောက်ရှ န ိုငမ်ယ်   

အသက်မမွ်းဝမ််းမက  င််းမှုဆ ိုငရ်  ပြန်လည်ထမူထ ငမ်ရ်းအတက်ွ မလ  က်ထ ်းပခင််း 

သင မှ်ျော VR ဝနမ်ဆျောငမ်ှုမတွအတကွ် သင ရ်ဲ  အရည်အခ င််းပြည ်မီမှုဆန််းစစ်ပခင််း ပြ လိုြ်ြ ိုငခ်ွင ရ်ှ ြေါတယ်။ သင က် ို ကူညီြ ို   VRS အကကံမြ်းသူတစ်ဦ်းက ို 

တျောဝနမ်ြ်းအြ်ြေါလ မ ်မယ်။ သငန်ဲ  အန်ီးဆံို်း တည်မနရျောက ို သ ရှ ြ ို   ဝဘဆ် ိုက် www.VRS.IN.gov သ ို  မဟိုတ် 1-800-545-7763 က ို မခေါ်ဆ ိုြေါ။ 

သင ရ်ဲ  မလ ျောက်ထျော်းမှုပြီ်းစီ်းတျောနဲ   သင ရ်ဲ  အရည်အခ င််းပြည ်မီမှုက ို တည်မဆျောက်န ိုငြ် ို  နဲ   သင ရ်ဲ  ပြနလ်ည်ထူမထျောငမ်ရ်းက ို အစီအစဉ်မရ်းဆွဲရျောမှျော 

အမထျောက်အကူပြစ်မစြ ို   မဆ်းမှတ်တမ််းမတွ၊ မက ျောင််းမထျောက်ခံစျောမတွ၊ အလိုြ်အမတွွေ့အကကံ မတွ၊ စစ်မှုထမ််းမှတ်တမ််းမတွ သ ို  မဟိုတ် 

လူမှုြူလံိုမရ်းဆ ိုငရ်ျောအခ က်အလကမ်တွ လ ိုမ   ်း ရှ ပြီ်းသျော်းသတင််းအခ က်အလက်မတွက ို အသံို်းပြ ရန ိုငြ်ေါတယ်။ 

ရရှ ထျော်းတဲ အခ က်အလက်မတွမပြည ်စံိုရငမ်တျော  သင အ်တွက ်ကိုနက် မှုမရှ မစဘ ဲထြ်မဆျောင််းအကဲပြတ်စစ်မဆ်းမှုက ို ခံယူြ ို  မတျောင််းဆ ိုခံရန ိုငြ်ေါတယ်။ 

ဘယသ်ကူ အရည်အခ င််းပြည ်မီသလဲ။ 

အရည်အခ င််းပြည ်မီသူမတွမှျော အလိုြ်ရရှ န ိုငမ်ှုအမြေါ် သ သ သျောသျော အဟန  အ်တျော်းပြစ်မစန ိုငတ်ဲ  ရိုြ်ြ ိုင််းဆ ိုငရ်ျော သ ို  မဟိုတ် 

စ တ်ြ ိုင််းဆ ိုငရ်ျောခ   ွေ့တဲ မှုတစ်ခိုခို ရှ ရမှျော ပြစ်ပြီ်း အလိုြ်အက ိုငအ်တွက် ပြငဆ်ငြ် ို  ၊ ခ ိုငမ်ျောမစြ ို  ၊ လံိုပခံ စ တ်ခ ရြ ို  ၊ ထ န််းသ မ််းန ိုငြ် ို   သ ို  မဟိုတ် ပြနရ်န ိုငြ် ို   VR 

ဝနမ်ဆျောငမ်ှုမတွက ို လ ိုအြ်သူပြစ်ရြေါမယ်။ သင အ်မနနဲ   အလိုြ်ခန  အ်ြ်မှုရလဒအ်ျော်းပြင  ်VR ဝနမ်ဆျောငမ်ှုမတွဆီကမန အက   ်းခံစျော်းခွင ရ်န ိုငမ်စြ ို   

ထ ိုက်သင တ်ဲ မမ ျော်မှန််းခ က်တစ်ခိုလည််း ရှ ရြေါမယ်။ 

 

မထ က်ြ  မြ်းန ိုငမ်ယ  ်ဝန်မဆ ငမ်ှုမ  ်း 

 အရည်အခ င််းပြည ်မီမှုနဲ   အသက်မမွ်းမှုြန််းတ ိုငက် ို မရျောက်ရှ န ိုငြ် ို   လ ိုအြ်တဲ ဝနမ်ဆျောငမ်ှုမတွက ို ဆံို်းပြတ်န ိုငမ်ယ ် အကဲပြတ်စစ်မဆ်းမှုမ ျော်း 

 မက ျောင််းမှအလိုြ် အကူ်းအမပြျောင််း အစီအစဉ်မရ်းဆွဲပခင််း 

 အသက်မမွ်းဝမ််းမက ျောင််းမှုဆ ိုငရ်ျော လမ််းညွှနပ်ခင််းနငှ  ်အကကံမြ်းပခင််း 

 အလိုြ်အက ိုငရ်ရှ လျောမစြ ို   လ ိုအြ်တဲ  ရိုြ်ြ ိုင််းဆ ိုငရ်ျောနဲ   စ တ်ြ ိုင််းဆ ိုငရ်ျောဝနမ်ဆျောငမ်ှုမ ျော်း 

 ပြနလ်ည်ထူမထျောငမ်ရ်းဆ ိုငရ်ျောနည််းြညျောဝနမ်ဆျောငမ်ှုမ ျော်းနဲ   စက်ြစစည််းမ ျော်း 



မသနစွ်မ််းသူမ ျော်းအတကွ် အသက်မမွ်းဝမ််းမက ျောင််းမှုဆ ိုငရ်ျော အခွင အ်လမ််းမ ျော်း 2 
 

 အလိုြ်သငမ်လ က င မ်ရ်း သ ို  မဟိုတ် အထက်တန််းလွနသ်ငတ်န််းမ ျော်း ကူညီမြ်းပခင််း အြေါအဝင ်အလိုြ်စွမ််းမဆျောငရ်ည်က ို တ ို်းတက်မစမယ ် 

အပချော်းသငတ်န််းမ ျော်း 

 ြရ ိုဂရမ်မှျောြေါဝငပ်ခင််းကမန အမပခခံမနထ ိုငမ်ှု နငှ /်သ ို  မဟိုတ် သွျော်းလျောမှုစရ တ် ထြ်မဆျောင််းကိုနက် မှုအတွက် ပြနစ် ိုက်ထိုတ်မြ်းပခင််း 

 မထျောက်ြံ ကူညီမြ်းမသျော အလိုြ်ရရှ မရ်းဝနမ်ဆျောငမ်ှုမ ျော်း 

 အလိုြ်တစ်ခိုအတွက် လ ိုအြ်တဲ အခ က်အလက်မတွ နငှ /်သ ို  မဟိုတ် လ ိုငစ်ငမ်တွ ရရှ ြ ို   အကူအည ီ

 မအျောငပ်မငမ်ှုက ို မသခ ျောမစြ ို   အလိုြ်မနရျောခ ထျော်းမှုနဲ   အလိုြ်မှျော မနျောကဆ်က်တွဲမစျောင က်ကည ်မြ်းပခင််း 

 အလိုြ်ရပြီ်းမနျောက်ြ ိုင််းဝနမ်ဆျောငမ်ှုမ ျော်း 

အသက်မမွ်းဝမ််းမက  င််းမှုဆ ိုငရ်  ပြန်လည်ထမူထ ငမ်ရ်းဝန်မဆ ငမ်ှုမတအွတက်ွ ဘယသ်ကူ မြ်းမခ မ  လ။ဲ 

VRS ြရ ိုဂရမ်ရနြံ်ိုမငမွတွက ို သင အ်တွက် အလိုြ်မအျောငပ်မငစွ်ျောရရှ န ိုငမ်စြ ို   လံို်းဝလ ိုအြ်မနတဲ  ဝနမ်ဆျောငမ်ှုမတွအတွက်သျော 

သံို်းစဲွန ိုငမှ်ျောပြစ်ြေါတယ်။ ဝနမ်ဆျောငမ်ှုမတွအတွက် မြ်းမခ ရျောမှျော VRS ရနြံ်ိုမငမွတွက ိုမသံို်းစဲွမီ အပချော်းမအဂ ငစီ်မတွဆီက 

ရရှ န ိုငမ်ယ ်ဝနမ်ဆျောငမ်ှုမတွက ို အသံို်းပြ ြေါလ မ ်မယ်။ ဝနမ်ဆျောငမ်ှုအတွက် မြ်းမခ န ိုငမ်ယ ် အပချော်းြရ ိုဂရမ်မတွအတွက် မလ ျောက်ထျော်းြ ို   

လ ိုအြ်ြေါလ မ ်မယ်။ 

မက  င််းမ အလိုြ် အကူ်းအမပြ င််း 

အထက်တန််းြညျောမရ်းပြီ်းဆံို်းပြီ်းမနျောက် အရည်အခ င််းပြည ်မီတဲ  အထက်တန််းမက ျောင််းသျော်းမတွက ို အလိုြ်အတွက် ပြငဆ်ငန် ိုငြ် ို   VRS က 

ကူညီမြ်းြေါတယ်။ မက ျောင််းအကကံမြ်းသူမတွက VRS ဝနမ်ဆျောငမ်ှုမတကွ ို အရည်အခ င််းပြည ်မီန ိုငမ်ယ ် မသနစွ်မ််းမက ျောင််းသျော်းမတွက ို 

ရှျောမြွအတည်ပြ ရျောမှျော ကူညီြေါလ မ ်မယ်။ မက ျောင််းသျော်း နဲ  /သ ို  မဟိုတ် မ ဘမတွအမနနဲ   VRS နဲ  ြတ်သက်ပြီ်း မရ်းသျော်းထျော်းတဲ  အခ က်အလက်မတွက ို 

လက်ခံရရှ ြေါလ မ ်မယ်။ မက ျောင််းမနျောက်ဆံို်းနစ်ှမတ ိုငမီ် VRS အကကံမြ်းသူက မက ျောင််းသျော်းနဲ   မ ဘမတွက ို VR ြရ ိုဂရမ်အမကကျောင််း မဆွ်းမန်ွးမြ်းြေါလ မ ်မယ်။ 

မထ က်ြ  ကူညီမြ်းမသ  အလိုြ်အက ိုင ်

လစျောမကျောင််းမသျောအလိုြ်အက ိုငမ် ျော်းမှျော သ ို  မဟိုတ် လစျောမကျောင််းမသျောအလိုြ်သ ို   မရျောက်ရှ န ိုငမ်သျောအလိုြ်အက ိုငမ် ျော်းမှျော သ သျောထငရ်ှျော်းဆံို်း 

မသနစွ်မ််းမှုရှ မနသူမ ျော်းက ို VRS က မနရျောခ ထျော်းမြ်းြေါတယ်။ ထ ိုသူမ ျော်းက ို အလိုြ်ထ န််းသ မ််းန ိုငမ်စမရ်းကူညီြ ို   အလိုြ်ခွငဆ် ီ

အရည်အခ င််းပြည ်ဝတဲ နည််းပြမ ျော်း မစလွှတ်ပခင််းနဲ   မနျောက်ဆက်တွဲဝနမ်ဆျောငမ်ှုမ ျော်း မထျောက်ြံ မြ်းြေါတယ်။ 

ထြ်မ သ ရ  လ ိုြါက 

အသက်မမွ်းဝမ််းမက ျောင််းမှုဆ ိုငရ်ျောပြနလ်ည်ထူမထျောငမ်ရ်းဝနမ်ဆျောငမ်ှုမ ျော်းအမကကျောင််းနဲ   သငန်ဲ  အန်ီးဆံို်း VRS ရံို်းခန််းက ို ရှျောမြွြ ို   ထြ်မံသ ရှ လ ိုြေါက 1-800-

545-7763 က ိုမခေါ်ဆ ိုြေါ သ ို  မဟိုတ် ဝဘဆ် ိုက်လ ြ်စျော www.VRS.IN.gov က ို ဝငမ်ရျောက်ကကည ်ရှုြေါ။ 

 

အငဒ်ယီ ်းန ်းပြည်နယ် 

မ သ ်းစိုနဲ  လမူှုမရ်းဝန်မဆ ငမ်ှုမ  ်းဆ ိုငရ်  ဦ်းစီ်းဌ န 

402 W. WASHINGTON STREET 

P.O. BOX 7083 

INDIANAPOLIS, INDIANA 46207-7083 

www.IN.gov/fssa 

FSSA 1002 (R6/7-11) Job 5209 



မသနစွ်မ််းသူမ ျော်းအတကွ် အသက်မမွ်းဝမ််းမက ျောင််းမှုဆ ိုငရ်ျော အခွင အ်လမ််းမ ျော်း 2 
 

 အလိုြ်သငမ်လ က င မ်ရ်း သ ို  မဟိုတ် အထက်တန််းလွနသ်ငတ်န််းမ ျော်း ကူညီမြ်းပခင််း အြေါအဝင ်အလိုြ်စွမ််းမဆျောငရ်ည်က ို တ ို်းတက်မစမယ ် 

အပချော်းသငတ်န််းမ ျော်း 

 ြရ ိုဂရမ်မှျောြေါဝငပ်ခင််းကမန အမပခခံမနထ ိုငမ်ှု နငှ /်သ ို  မဟိုတ် သွျော်းလျောမှုစရ တ် ထြ်မဆျောင််းကိုနက် မှုအတွက် ပြနစ် ိုက်ထိုတ်မြ်းပခင််း 

 မထျောက်ြံ ကူညီမြ်းမသျော အလိုြ်ရရှ မရ်းဝနမ်ဆျောငမ်ှုမ ျော်း 

 အလိုြ်တစ်ခိုအတွက် လ ိုအြ်တဲ အခ က်အလက်မတွ နငှ /်သ ို  မဟိုတ် လ ိုငစ်ငမ်တွ ရရှ ြ ို   အကူအည ီ

 မအျောငပ်မငမ်ှုက ို မသခ ျောမစြ ို   အလိုြ်မနရျောခ ထျော်းမှုနဲ   အလိုြ်မှျော မနျောကဆ်က်တွဲမစျောင က်ကည ်မြ်းပခင််း 

 အလိုြ်ရပြီ်းမနျောက်ြ ိုင််းဝနမ်ဆျောငမ်ှုမ ျော်း 

အသက်မမွ်းဝမ််းမက  င််းမှုဆ ိုငရ်  ပြန်လည်ထမူထ ငမ်ရ်းဝန်မဆ ငမ်ှုမတအွတက်ွ ဘယသ်ကူ မြ်းမခ မ  လ။ဲ 

VRS ြရ ိုဂရမ်ရနြံ်ိုမငမွတွက ို သင အ်တွက် အလိုြ်မအျောငပ်မငစွ်ျောရရှ န ိုငမ်စြ ို   လံို်းဝလ ိုအြ်မနတဲ  ဝနမ်ဆျောငမ်ှုမတွအတွက်သျော 

သံို်းစဲွန ိုငမှ်ျောပြစ်ြေါတယ်။ ဝနမ်ဆျောငမ်ှုမတွအတွက် မြ်းမခ ရျောမှျော VRS ရနြံ်ိုမငမွတွက ိုမသံို်းစဲွမီ အပချော်းမအဂ ငစီ်မတွဆီက 

ရရှ န ိုငမ်ယ ်ဝနမ်ဆျောငမ်ှုမတွက ို အသံို်းပြ ြေါလ မ ်မယ်။ ဝနမ်ဆျောငမ်ှုအတွက် မြ်းမခ န ိုငမ်ယ ် အပချော်းြရ ိုဂရမ်မတွအတွက် မလ ျောက်ထျော်းြ ို   

လ ိုအြ်ြေါလ မ ်မယ်။ 

မက  င််းမ အလိုြ် အကူ်းအမပြ င််း 

အထက်တန််းြညျောမရ်းပြီ်းဆံို်းပြီ်းမနျောက် အရည်အခ င််းပြည ်မီတဲ  အထက်တန််းမက ျောင််းသျော်းမတွက ို အလိုြ်အတွက် ပြငဆ်ငန် ိုငြ် ို   VRS က 

ကူညီမြ်းြေါတယ်။ မက ျောင််းအကကံမြ်းသူမတွက VRS ဝနမ်ဆျောငမ်ှုမတကွ ို အရည်အခ င််းပြည ်မီန ိုငမ်ယ ် မသနစွ်မ််းမက ျောင််းသျော်းမတွက ို 

ရှျောမြွအတည်ပြ ရျောမှျော ကူညီြေါလ မ ်မယ်။ မက ျောင််းသျော်း နဲ  /သ ို  မဟိုတ် မ ဘမတွအမနနဲ   VRS နဲ  ြတ်သက်ပြီ်း မရ်းသျော်းထျော်းတဲ  အခ က်အလက်မတွက ို 

လက်ခံရရှ ြေါလ မ ်မယ်။ မက ျောင််းမနျောက်ဆံို်းနစ်ှမတ ိုငမီ် VRS အကကံမြ်းသူက မက ျောင််းသျော်းနဲ   မ ဘမတွက ို VR ြရ ိုဂရမ်အမကကျောင််း မဆွ်းမန်ွးမြ်းြေါလ မ ်မယ်။ 

မထ က်ြ  ကူညီမြ်းမသ  အလိုြ်အက ိုင ်

လစျောမကျောင််းမသျောအလိုြ်အက ိုငမ် ျော်းမှျော သ ို  မဟိုတ် လစျောမကျောင််းမသျောအလိုြ်သ ို   မရျောက်ရှ န ိုငမ်သျောအလိုြ်အက ိုငမ် ျော်းမှျော သ သျောထငရ်ှျော်းဆံို်း 

မသနစွ်မ််းမှုရှ မနသူမ ျော်းက ို VRS က မနရျောခ ထျော်းမြ်းြေါတယ်။ ထ ိုသူမ ျော်းက ို အလိုြ်ထ န််းသ မ််းန ိုငမ်စမရ်းကူညီြ ို   အလိုြ်ခွငဆ် ီ

အရည်အခ င််းပြည ်ဝတဲ နည််းပြမ ျော်း မစလွှတ်ပခင််းနဲ   မနျောက်ဆက်တွဲဝနမ်ဆျောငမ်ှုမ ျော်း မထျောက်ြံ မြ်းြေါတယ်။ 

ထြ်မ သ ရ  လ ိုြါက 

အသက်မမွ်းဝမ််းမက ျောင််းမှုဆ ိုငရ်ျောပြနလ်ည်ထူမထျောငမ်ရ်းဝနမ်ဆျောငမ်ှုမ ျော်းအမကကျောင််းနဲ   သငန်ဲ  အန်ီးဆံို်း VRS ရံို်းခန််းက ို ရှျောမြွြ ို   ထြ်မံသ ရှ လ ိုြေါက 1-800-

545-7763 က ိုမခေါ်ဆ ိုြေါ သ ို  မဟိုတ် ဝဘဆ် ိုက်လ ြ်စျော www.VRS.IN.gov က ို ဝငမ်ရျောက်ကကည ်ရှုြေါ။ 
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