
NYS ကလေး�းဘဝအလေး�ာပုို� င်းးးဝန်းလေး�ာင်းးမုှုမှု�ား�ု� င်းးရာာ မုှုသားား���မှုးးညှွှန်း - ကု�ယ်းဝန်းလေး�ာင်းးချိ�ုန်းမှှု အသားကး 5 နှှ�းအထုိ   
နယူးး �ယောယူးာက််ပြ�ည််နယ်ူးအတွွင်း်�ရိှိ� က်ယော��များ�ာ�နိှင််း် များ�သားာ�စုုများ�ာ�အာ� က်ယော��ဘဝအယောစုာ��ု င်း်�ဝန်ယော�ာင်း်မုျားများ�ာ�ရယူးးနှ�ု င်း်ယောစုရန် ချိ��တ်ွ�က််ယော��နှ�ု င်း်များည််် ရင်း်�ပြများစ်ု�မ်ျား�ညှွှန် 

အုမှုးသုား� ��ာလေးရာာကးလေးပိုးခြချိင်းးး (ကု�ယ်းဝန်းလေး�ာင်းး�ဥ်းကာ�တွွင်းး – 5)    

အုမှုးတုွ� င်းးရာာလေးရာာကး ပ့ို� ပုို� းသူားမှု�ားသားည်း ကု�ယ်းဝန်းလေး�ာင်းးအမှု�ု�းသားမှုးးမှု�ား၊ လေးမွှုးကင်းးးကလေး�းင်းယ်းမှု�ားနှှင်း� း အသားကး 5 နှှ�းအထုိ ကလေး�း

င်းယ်းရုှှိလေးသားာ မုှုသားား�� မှု�ားအတွွကး အုမှုးအထုိ�ာလေးရာာကး ပ့ို� ပုို� းလေးပိုးပြီးပိုးး က�န်းးမှုာလေးသားာ ကလေး�းသူားင်းယ်းဖ့ွွံ့ �ဖြိုးဖုွံ့းမုှုကု�  ခြမှှုင်း� းတွင်းးလေးဖွံ့ားလေး�ာင်းး

လေးပိုးလေးန်ပိုါသားည်း။ သားင်း� းမုှုသားား�� အတွွကး အုမှုးတုွ� င်းးရာာလေးရာာကးပ့ို� ပုို� းမုှုကု�  အချိမ့ှု� ပ့ို� ပုို� းလေးပိုးအပိုးလေးန်ပိုါသားည်း။ သားင်း� းအန်းးရုှှိ အုမှုးတုွ� င်းးရာာလေးရာာကး

ပ့ို� ပုို� းမုှုအ�းအ�ဥ်းကု� ရှှိာရာန်း- www.bit.ly/homevisitingnys   

အုမှုးတုွ� င်းးရာာလေးရာာကးပ့ို� ပုို� းမုှုအ�းအ�ဥ်းမှု�ားသားည်း မုှုသားား�� မှု�ားကု�  လေးဖွံ့ားခြပိုပိုါ
က့� သုား� �လေးသားာ အသုား� င်းးးအဝု� င်းးးရာင်းးးခြမှု�းမှု�ားနှှင်း� း ချိ�ုတွး�ကးလေးပိုးပိုါသားည်း-    

• ယော��ကု်သားမုျား၊ သွားာ�ဘက််��ု င်း်ရာနိှင််း် စု�တ်ွက်�န်�များာယောရ�ဝန်ယော�ာင်း်မုျားများ�ာ� 

• က်ယော��သားးင်းယ်ူးပြု�စုုယောစုာင််း်ယောရိှိာက််မုျား
• က်ယော��သားးင်းယ်ူးဘဝအယောစုာ��ု င်း်� �ည်ာယောရ������ယော�ာင်း်မုျား  

(Early Head Start) နိှင််း် သားင်း်ယူးးယော�်�ာမုျား��ု င်း်ရာ  
�����ယော�ာင်း်မုျား (Head Start)

• အယောစုာ��ု င်း်��့်��ု �မုျား��ု င်း်ရာ ဝန်ယော�ာင်း်မုျားများ�ာ� 
• အစုာ�အယောသားာက််၊ အ�မ်ျားရာနိှင််း် အ�ု�်အက်�ု င်း် 

 (အသားကး 6 ပိုတွးမှှု အသားကး 12 နှှ�းအထုိ)    

ယော�ာ်ပြ��ါနိှင််း် သားက််��ု င်း်သားည််် သားတွင်း်�အချိ�က််အ�က််များ�ာ� 
က်�ု  NYS က်ယော��သားးင်းယ်ူး��ု င်း်ရာရ့ုုံး�(NYS Office of Children)  

နိှင််း် များ�သားာ�စုုဝန်ယော�ာင်း်မုျားများ�ာ�(Office of Children and Family 

Services, OCFS) တွ�ု ်က် �့်��ု �ယော��ယောန�ါသားည််-  
• ပြု�စုုယောစုာင််း်ယောရိှိာက််မုျားက်�ု  ရိှိာယော�ွပြချိင်း်� 

• ပြု�စုုယောစုာင််း်ယောရိှိာက််မုျားအတွွက်် ယောငွ်းယော��ယောချိ�ပြချိင်း်� 

ဤဝဘ်��ု က််တွွင်း် အယော�ာက််အက်းရသားည််် ဗီီဒီီယူး�ု များ�ာ�၊ �က််က်မ်ျား�
စုာယောစုာင်း်များ�ာ�၊ က်ယော��သားးင်းယ်ူးပြု�စုုယောစုာင််း်ယောရိှိာက််မုျား��ု င်း်ရာ ယောဒီသားတွွင်း်�
ရင်း်�ပြများစ်ုနိှင််း် �ရာဝန်�့�ှ�ယောပြ�ာင်း်�ယော��သားည််် ယောအဂျ�င်း်စီု 
အ�က််အသွားယ်ူးများ�ာ��ါဝင်း်သားည််။ www.ocfs.ny.gov

ကလေး�းသူားင်းယ်းပြုပို�� လေး�ာင်း� းလေးရှှိာကးမုှုအတွွကး အ�င်း� းမှု�ား 

 1 

 2 

 3 

 4 

လေး�ာလေး�ာ�တွင်းးပိုါ   

သားင််း် များ�သားာ�စုုအတွွက်် သားင််း်ယောတွာ်သားည််် က်ယော��သားးင်းယ်ူး
ယောစုာင််း်ယောရိှိာက််မုျားက်�ု  ရိှိာယော�ွပြချိင်း်�သားည်် အချိ��န်ယူးးရနှ�ု င်း်သားည််။ သားင်း်
က်�ု ယ်ူးဝန်ယော�ာင်း်ချိ��န်က်တွည််�က် စုရိှိာ�ာ��ှင်း် ��ု ယောက်ာင်း်�သားည််။ 
က်ယော��သားးင်းယ်ူးယောစုာင််း်ယောရိှိာက််မုျား��ု င်း်ရာ အချိ�က််အ�က််များ�ာ�က်�ု  
NYS များ�ဘယော�်တွယ်ူး (NYS Parent Portal) တွွင်း် ရိှိာယောတွွန်ှ�ု င်း်
�ါသားည််-  www.nysparenting.org   

သားင်း� းလေးေသားတွွင်းးး CCR&R ကု�  လေးချိ်�ု� �ု�ကးပိုါ

သားင််း်ယောဒီသားအတွွင်း်�ရိှိ� အစီုအစုဥ််များ�ာ�နိှင််း် သားက််��ု င်း်သားည််် 

သားတွင်း်�အချိ�က််အ�က််များ�ာ�အတွွက်် သားင််း်ယောဒီသားတွွင်း်� Child 

Care Resource and Referral Agency (က်ယော��သားးင်းယ်ူးပြု�စုု
ယောစုာင််း်ယောရိှိာက််မုျားရင်း်�ပြများစ်ုနိှင််း် �ရာဝန်�ှ�ယောပြ�ာင်း်�မုျားယောအဂျ�င်း်စီု) နိှင််း် 
�က််သွားယ်ူး�ါ။ အ��ု �ါစုာရင်း်�က်�ု  OCFS ဝဘ်��ု က််တွွင်း် ရိှိာယောတွွ ်
နှ�ု င်း်�ါသားည််- www.bit.ly/ChildCareReferral   

ကလေး�းသူားင်းယ်းပြုပို�� လေး�ာင်း� းလေးရှှိာကးမုှုအတွွကး က� န်းက�လေးငွ်းကု�  
လေးပိုးလေးချိ�နုှ� င်းးလေး�ရာန်း လေးထိာကးကူလေးပိုးမှုည်� း လေးငွ်းလေး�ကးအကူအည်း 
(Help Paying for Care) 

သားင်း်သားည်် က်ယော��သားးင်းယ်ူးပြု�စုုယောစုာင််း်ယောရိှိာက််မုျားအတွွက်် ကု်န်က်�ယောငွ်း
က်�ု  ယော��ယောချိ�နှ�ု င်း်ယောစုရန် ယော�ာက််က်းယော��များည််် ယောငွ်းယော�က်�အက်းအညီ်
က်�ု  ရယူးးရန် သားတ်ွမိျားတ်ွချိ�က််ပြ�ည်််မီျားနှ�ု င်း်သားည််က်�ု  သား��ါသား�ာ�။ 
ယောနာက််��်အချိ�က််အ�က််များ�ာ�အတွွက်် သားင််း်ယောဒီသားတွွင်း်� CCR&R 

က်�ု  ယောချိ်��ု �ါ သား�ု ်များဟုုတ်ွ ယော�ာ်ပြ��ါဝဘ်��ု က််သား�ု ် သွားာ�ယောရာက််�ါ-  

www.bit.ly/ChildCareFunds   

�ာလေးရာာကး�ကည်� းရုှုခြချိင်းးးနှှင်း� း လေးမှုးခွျိန်းးမှု�ားလေးမှုးခြမှုန်းးခြချိင်းးး
�ာယောရာက််�က်ည်််ရုုံးပြချိင်း်�သားည်် သားင််း်က်ယော��နိှင််း် များ�သားာ�စုုအတွွက်် 

အယောက်ာင်း်��့ု�ပြ�စ်ုများပြ�စ်ုက်�ု  �့ု�ပြ�တ်ွနှ�ု င်း်ယောစုများည််် အယောက်ာင်း်��့ု�
နည််��မ်ျား�ပြ�စ်ုသားည််။ သားင််း်အတွွက်် အယောရ�ကြီးကီ်�သားည််် အချိ�က််များ�ာ�
က်�ု  စုာရင်း်�ပြု�စုု�ာ��ါ။  

အလေး�ာပုို� င်းးးပ့ို� ပုို� းမုှု   

 (အသားကး 0 – 3 နှှ�းအထုိ)    

များစွုမ်ျား�များသားန်ပြ�စ်ုပြချိင်း်�နိှင််း် �့ွဖ်ြိုး���မုျားယောနာက််က်�ပြချိင်း်���ု င်း်ရာ ချိ��� ်ယွူးင်း်�
ချိ�က််က်�ု ယ်ူးစီုရိှိ�ယောနသားည််် ယောမွျား�က်င်း်�စုက်ယော��များ�ာ�နိှင််း် အသားက်် 3 နိှစ်ု
အ��ရိှိ�ယောသားာ က်ယော��င်းယ်ူးများ�ာ�က်�ု  �့်��ု �ယော��သားည််် အယောစုာ��ု င်း်��့်��ု �
မုျား အစီုအစုဥ်် (Early Intervention Program, EIP) သားည်် ယောက်ာင်း်
တီွတွ�ု င်း်�တွွင်း်ရိှိ�သားည််။ ၎င်း်�ဝန်ယော�ာင်း်မုျားများ�ာ�က်�ု  သားတ်ွမိျားတ်ွချိ�က််
ပြ�ည်််မီျားသားည််် များ�သားာ�စုုများ�ာ�အတွွက်် အချိများ�် �့်��ု �ယော��ယောန�ါသားည််။ သားင််း်
ယောက်ာင်း်တီွရိှိ� �့်��ု �သားးက်�ု ရိှိာရန်-  

www.bit.ly/earlyinterventionnys  

�့ှလေးခြပိုာင်းးးမုှု 

အယောစုာ��ု င်း်��့်��ု �မုျား 

များ�သားာ�စုုဝင်း် သား�ု ်များဟုုတ်ွ 

�့်��ု �မုျားယော��သားးက် �က််
သွားယ်ူးယော��သားည််် အစီုအ
စုဥ််ပြ�စ်ုသားည််။  

EIP ဝန်ယော�ာင်း်မုျား
များ�ာ�က်�ု  က်ယော��ရိှိ�ရာ 
ယောနအ�မ်ျား သား�ု ်များဟုုတ်ွ 
က်ယော��သားးင်းယ်ူးက်�ု  
ပြု�စုုယောစုာင််း်ယောရိှိာက််
မုျားယော��ယောနသားည််် 
အဝန်�အဝ�ု င်း်�တွွင်း် 
�့်��ု �ယော��အ�်နှ�ု င်း်
�ါသားည််။  

ကန်ဦးးဝန်းလေး�ာင်းးမုှု
ညုှွှနုုှင်းးးလေး�ာင်းးရွှုကးသူား 

အက့ခြဖွံ့တွးသား�့ းသားပိုးမုှု 

IFSP လေးတွွ ���့ မုှု 

အလေး�ာပုို� င်းးးပ့ို� ပုို� းမုှု�ု� င်းးရာာ 
ဝန်းလေး�ာင်းးမုှုမှု�ား 

IFSP လေး���ာ
သား�့ းသားပိုးမုှု 

ကူးလေးခြပိုာင်းးးရာန်း   

EIP အချိ�က််အ�က််
များ�ာ�က်�ု  များှယောဝရန်
အတွွက်် အစီုအစုဥ််
ညိွှ�နုှ�င်း်�ယော�ာင်း်ရွုံးက််သားးက် 

များ�သားာ�စုု�့�က််သွားယ်ူး
�ါသားည််။ 

သားတ်ွမိျားတ်ွချိ�က််ပြ�ည်််မီျား
သားည််် များ�သားာ�စုုပြ�စ်ု�ါက် 

��ု အ�်ချိ�က််နိှင််း်က်�ု က််
ညီ်ယောအာင်း် သီား�သားန််
ယော�ာ်ယော�ာင်း်�ာ�သားည််် 

များ�သားာ�စုုဝန်ယော�ာင်း်မုျားအ
စီုအစုဥ်် (IFSP) ယောချိ် အ
စီုအစုဥ််က်�ု  များ�သားာ�စုုနိှင််း်
အတွးယောရ��ွ��ါသားည််။  

အလေး�ာပုို� င်းးးပ့ို� ပုို� းမုှု�ု� င်းးရာာ ဝန်းလေး�ာင်းးမုှုန်မူှုန်ာတွွင်းး 
ပိုါဝင်းးသားည်းမှု�ား- 

• စုက်ာ�ယောပြ�ာကု်�့ု� 

• က်ာယူးကု်�့ု� 
• အ�ု�်ယော��ကု်�့ု� 

• များ�သားာ�စုုအ�က့်ယော��ယော�ွ�ယောနွှ�ပြချိင်း်� 

သားင်းးယူ်လေး���ာမုှု�ု� င်းးရာာ ပို�ု�းလေးထိာင်းးမုှု (Head Start) (အသားကး 0 – 5 နှှ�းအထုိ)    

သားတ်ွမိျားတ်ွချိ�က််ပြ�ည်််မီျားယောသားာ များ�သားာ�စုုများ�ာ�အာ� ၎င်း်�တွ�ု ်၏ရည််မိျားန်�ချိ�က််�န်�တွ�ု င်း်သား�ု ် တွက််�ိမ်ျား�နှ�ု င်း်ယောအာင်း် ယော�ာက််က်းယော��များည််် 

ဝန်ယော�ာင်း်မုျားများ�ာ�နိှင််း် �့်��ု �မုျားများ�ာ�က်�ု  သားင်း်ယူးးယော�်�ာမုျား��ု င်း်ရာ �����ယော�ာင်း်မုျား (Head Start) နိှင််း် က်ယော��သားးင်းယ်ူးဘဝ 

အယောစုာ��ု င်း်� �ည်ာယောရ������ယော�ာင်း်မုျား (Early Head Start) အစီုအစုဥ််များ�ာ�က် က်မ်ျား��ိမ်ျား� 

ယော��အ�်�ါသားည််။ အစီုအစုဥ််များ�ာ�သားည်် များ�သားာ�စုုများ�ာ�အတွွက်် တွစ်ုယောန�့ု�၊ ယောန်ဝက််နိှင််း်  

အ�မ်ျားတွ�ု င်း်ရာယောရာက်် ယော�ာက််က်းယော��သားည််် ယောရွုံး�ချိ�ယ်ူး��ု င်း်ခွျိင််း်များ�ာ�က်�ု  အချိများ�် ယော��အ�် 
�ါသားည််။ သားင််း်အနီ�အနာ�ရိှိ� အစီုအစုဥ််က်�ု  ရိှိာများည််��ု �ါက် ယော�ာ်ပြ��ါသား�ု ်သွားာ�ယောရာက််�ါ- 
www.bit.ly/headstartprograms

က�ား

ခြပိုည်းန်ယ်းက လေးငွ်းလေး�ကး
လေးထိာကးပ့ို� လေးပိုးသားည်� း မူှုကြိုကု  
 (အသားကး 3 – 4 နှှ�းအထုိ)    

များး ကြိုက်�သားည်် က်ယော��များ�ာ�အာ� ယောက်�ာင်း်�တွက််၍ရယောစုရန် ပြ�င်း်�င်း်

ယော���ါသားည််။ အစီုအစုဥ််များ�ာ�က်�ု  သားင််း်ယောဒီသားယောက်�ာင်း်� သား�ု ်များဟုုတ်ွ 

အသား�ု င်း်�အဝ�ု င်း်�အယောပြချိပြု� အ�ွ�အ်စုည််�များ�ာ�မိျားတွစ်ု�င််း် သားင််း်များ�သားာ�စုု�့သား�ု ် 

အချိများ�်က်မ်ျား��ိမ်ျား�ယော��အ�်�ါသားည််။ ယောနာက််��်အချိ�က််အ�က််များ�ာ�

အတွွက်် သားင််း်ယောဒီသားတွွင်း်�ယောက်�ာင်း်�ချိရုံး�ု င်း်တွွင်း် ယောများ�ပြများန်�စ့ုုစုမ်ျား��ါ။ 

www.bit.ly/earlylearningnys   

မူှုကြိုကုသားးးသားန်�း  
ပိုည်ာလေးရား   
 (အသားကး 3 – 5 နှှ�း)    

များး�တွန်�သီား�သားန််�ည်ာယောရ� (Preschool Special 

Education) အစီုအစုဥ််သားည်် များသားန်များစွုမ်ျား�မုျားရိှိ�သားည််ဟုု 

�ုတ်ွယော�ာ်သား�ရိှိ�ရသားည််် ယောက်�ာင်း်�သားာ�များ�ာ�၏��ု အ�်ချိ�က််
နိှင််း် ပြ�ည်််မီျားယောစုများည််် ဝန်ယော�ာင်း်မုျားများ�ာ�က်�ု  �့်��ု �ယော���ါသားည််။ 
ဝန်ယော�ာင်း်မုျားများ�ာ�က်�ု  သားင််း်ယောဒီသားတွွင်း်�ယောက်�ာင်း်�ချိရုံး�ု င်း်မိျား
တွစ်ု�င််း် သားင််း်များ�သားာ�စုု�့သား�ု ် အချိများ�် �့်��ု �ယော���ါသားည််။   

www.bit.ly/specialednys 

မူှုကြိုကုသားးးသားန်�းပိုည်ာလေးရားတွွင်းး

 �ု�အပိုးချိ�ကးနှှင်း� းကု� ကးည်းလေးအာင်းး 

သားးးသားန်�းလေးဖွံ့ားလေး�ာင်းးထိားသားည်� း 

ပိုည်ာသားင်းး�ကားလေးရားအ�းအ�ဥ်းနှှင်း� း ၎င်းးးအ�းအ�
ဥ်းအား နှှ�း�ဥ်းသား�့ းသားပိုးမုှုတုွ� � ပိုါဝင်းးပိုါသားည်း-  

 1 

 2 

IEP   
��ု အ�်ချိ�က််နိှင််း်က်�ု က််ညီ်ယောအာင်း် သီား�သားန််ယော�ာ်ယော�ာင်း်�ာ�သားည််် 

�ည်ာသားင်း်�က်ာ�ယောရ�အစီုအစုဥ်် (Individualized Education Program, 

IEP) က်�ု  သားင််း်က်ယော��၏��ု အ�်ချိ�က််များ�ာ�နိှင််း် ရည််မိျားန်�ချိ�က််များ�ာ�ပြ�ည်််မီျား

ယောစုရန်အတွွက်် တွ�ု �ပြမှျားင််း်�ု�်ယော�ာင်း်�ာ��ါသားည််။  

နှှ�း�ဥ်းအက့ခြဖွံ့တွးသား�့ းသားပိုးမုှု   
သားင််း်က်ယော��၏တွ�ု �တွက််မုျားက်�ု  အက်�ပြ�တ်ွသ့ုား�သား�်ရန်နိှင််း် ယောနာက််နိှစ်ု

အတွွက်် ရည််မိျားန်�ချိ�က််များ�ာ�က်�ု  �့ု�ပြ�တ်ွယော��ရန်အတွွက်် ယောတွွ�့ု်�ွ�
တွစ်ုရ�်က်�ု  နိှစ်ုစုဥ််နိှစ်ုတွ�ု င်း်�က်�င်း်��ယော��သွားာ��ါများည််။ 

ကလေး�းသူားင်းယ်းပြုပို��
လေး�ာင်း� းလေးရှှိာကးမုှု 

QUALITYstarsNY (QSNY) 
QSNY သားည်် NYS အရည််အယောသွား�အ�င််း်သားတ်ွမိျားတ်ွမုျား
နိှင််း် တွ�ု �တွက််ယော�ာ်ယော�ာင်း်မုျားစုနစ်ုပြ�စ်ုပြီး�ီ� အယောစုာ��ု င်း်�ပြု�စုု
ယောစုာင််း်ယောရိှိာက််မုျားခ့ျိယူးးယောနရသားည််် အ�င််း်နိှင််း် �ည်ာယောရ�အ
စီုအစုဥ််များ�ာ�တွွင်း် ရိှိ�ယောနသားည််် က်ယော��င်းယ်ူးများ�ာ�အယောနပြ�င််း် 
�း �ချိွန်မုျားက်�ု  �က််�ိမ်ျား�မီျားရရိှိ�နှ�ု င်း်ယောစုရန်နိှင််း် အ��ု �ါ
က်ယော��င်းယ်ူးများ�ာ�၏များ�သားာ�စုုက်�ည််� ၎င်း်�တွ�ု ်ယောရွုံး�ချိ�ယ်ူး
��ု က််သားည််် အစီုအစုဥ််များ�ာ�၏အရည််အယောသွား�က်�ု  
ယ့ုူး�က်ည််နှ�ု င်း်ယောစုရန်ပြ�စ်ုသားည််။  
www.qualitystarsny.org 

သားတ်ွမိျားတ်ွချိ�က််ပြ�ည်််မီျား
ပြချိင်း်�ရိှိ�များရိှိ�က်�ု  �့်��ု �သားး
တွစ်ုဦး�နိှင််း် များ�သားာ�စုုတွ�ု ်
�့ုယောတွွပ်ြီး�ီ� �့ု�ပြ�တ်ွ�က်
သားည််။ 

ကလေး�းသူားင်းယ်းအလေး�ာပုို� င်းးးပိုည်ာလေးရား သုား� �မှုဟု�တွး မူှု
ကြိုကုသားးးသားန်�းပိုည်ာလေးရား 

သားင်းးယူ်လေး���ာမုှု�ု� င်းးရာာ ပို�ု�းလေးထိာင်းးမုှု (Head Start) အတွွကး ပ့ို� ပုို� းမုှုမှု�ား 
အယောစုာ��ု င်း်�ယော�်�ာသားင်း်ယူးး မုျား •က်�န်�များာယောရ� • စု�တ်ွက်�န်�များာယောရ� 
သီား�သားန််�ည်ာယောရ� • များ�သားာ�စုုက်�န်�များာသုားချိရိှိ�ယောရ�

IFSP အစီုအစုဥ််က်�ု  6 �
တွစ်ုချိါသ့ုား�သား�်�ါသားည််။ 

သားင််း်က်ယော��က်�ု  တွစ်ုနိှစ်ု
တွစ်ုချိါပြ�န်�ည််သ့ုား�သား�်
�ါသားည််။  

ကြီးကီ်��ွာ�

သားင်းးယူ် 

www.bit.ly/homevisitingnys
www.ocfs.ny.gov
www.nysparenting.org
www.bit.ly/ChildCareReferral
www.bit.ly/ChildCareFunds
www.bit.ly/earlyinterventionnys
www.bit.ly/headstartprograms
www.bit.ly/earlylearningnys
www.bit.ly/specialednys
www.qualitystarsny.org


NYS ကလေး�းဘဝအလေး�ာပုို� င်းးးဝန်းလေး�ာင်းးမုှုမှု�ား�ု� င်းးရာာ မုှုသားား���မှုးးညှွှန်း - ကု�ယ်းဝန်းလေး�ာင်းးချိ�ုန်းမှှု အသားကး 5 နှှ�းအထုိ   
နယူးး �ယောယူးာက််ပြ�ည််နယ်ူးအတွွင်း်�ရိှိ� က်ယော��များ�ာ�နိှင််း် များ�သားာ�စုုများ�ာ�အာ� က်ယော��ဘဝအယောစုာ��ု င်း်�ဝန်ယော�ာင်း်မုျားများ�ာ�ရယူးးနှ�ု င်း်ယောစုရန် ချိ��တ်ွ�က််ယော��နှ�ု င်း်များည််် ရင်း်�ပြများစ်ု�မ်ျား�ညှွှန် 

မုှုသားား�� အလေးထိာကးအပ့ို�    

��ာခြဖွံ့င်း� း မုှုသားား�� အလေးရားကု�စခွျိင်း� း   
NYS သားည်် ယောမွျား��ွာ��ာသားည််် က်ယော��က်�ု  ပြု�စုုယုူးယူးနှ�ု င်း်ရန၊် က်�န်�များာယောရ�
အယောပြချိအယောန ��ု ���ု �ရွုံးာ�ရွုံးာ�ပြ�စ်ုယောနယောသားာ ချိ�စ်ုချိင်း်ရသားးတွစ်ုဦး�က်�ု  ပြု�စုု
ယောစုာင််း်ယောရိှိာက််ရန် သား�ု ်များဟုုတ်ွ တွစ်ုစ့ုုတွစ်ုဦး�အာ� နှ�ု င်း်င့်းပြချိာ�တွွင်း် စုစ်ုမုျား�မ်ျား�ရန် 
��တ်ွယောချိ်ခ့ျိရသားည်််အချိါ များ�သားာ�စုုအယော�်သားက််ယောရာက််ယောနသားည််် ��အာ�များ�ာ�က်�ု  
ယော��ာ်�ါ�သားက််သားာရာရယောစုရန်အတွွက်် အ�ု�်အက်�ု င်း်က်�ု  အက်ာအကွ်ယ်ူး
ယော���ာ�ယောသားာ၊ �စုာပြ�င််း် ခွျိင််း်ခ့ျိစုာ�ခွျိင််း်က်�ု  က်မ်ျား��ိမ်ျား�ယော��အ�်�ါသားည််။ 
အက်းအညီ်ရယူးးရန် �ုန်�န့�ါတ်ွ1.844.337.6303 သား�ု ် ယောချိ်��ု �ါ 
သား�ု ်များဟုုတ်ွ www.bit.ly/paidleavenys သား�ု ်ဝင်း်ယောရာက််�ါ။

န်ယူ်းလေးယ်ာကးခြပိုည်းန်ယ်း၊ အလေးမှုရုာကန်းနုှ� င်းးင့်းသားားသား�းမှု�ား�ု� င်းးရာာ ရှု�့ းချိန်းး 
(The NYS Department of State, Office for New Americans) 

ယောရှုံး ်ယောပြ�ာင်း်�အယောပြချိချိ�သားးအာ��့ု�က်�ု  အချိများ�် �့်��ု �ယော��အ�်ယောနသားည််် 
ဝန်ယော�ာင်း်မုျားများ�ာ�တွွင်း် ရ�်ရွုံးာအသား�ု င်း်�အဝ�ု င်း်� ယောရိှိ ်ယော�ာင်း်�မ်ျား�ပြ�များ�ာ�၊ 
�ု�်သားာ�အင်း်အာ��့ွဖ်ြိုး���တွ�ု �တွက််ယောရ�၊ များ�ု ဘ�ု င်း်�အဂျဂ���်ဘာသားာစုက်ာ� 
သားင်း်�က်ာ�ယော��ပြချိင်း်�နိှင််း် ဥ်�ယောဒီယောရ�ရာ ဝန်ယော�ာင်း်မုျားများ�ာ��ါဝင်း်သားည််။ �ုန်�
န့�ါတ်ွ 1.800.566.7636 သား�ု ်�ုန်�ယောချိ်�ါ သား�ု ်များဟုုတ်ွ 

www.bit.ly/onanys သုား� �ဝင်းးလေးရာာကးပိုါ။

NYS ယ်ာယ်းနှှင်း� း မှုသားန်း�ွမှုးးသူားမှု�ား ကူည်းလေး�ာင်း� းလေးရှှိာကးလေးရားရှု�့ း၊ ေ�ကခသားည်း
မှု�ားအတွွကး ပုို� မုှု� လေးကာင်းးးမွှုန်းလေးသားာ ဝန်းလေး�ာင်းးမုှုမှု�ား အ�းအ�ဥ်း   
အသားစ်ုယောရာက််ရိှိ��ာယောသားာ ဒုီက်ခသားည််များ�သားာ�စုုများ�ာ�အတွွက်် 
ဘာသားာစုက်ာ�သားင်း်တွန်�များ�ာ�၊ က်�န်�များာယောရ�ဝန်ယော�ာင်း်မုျားများ�ာ�နိှင််း် 
အ�ု�်အက်�ု င်း်အခွျိင််း်အ�မ်ျား�များ�ာ�က်�်သား�ု ်ယောသားာ ဝန်ယော�ာင်း်မုျားများ�ာ�ရရိှိ�ရန် 
�့်��ု �ယော���ါသားည််။  518.402.3096    သား�ု ်�ုန်�ယောချိ်�ါ သား�ု ်များဟုုတ်ွ 

www.bit.ly/rsnys သုား� �ဝင်းးလေးရာာကးပိုါ။

Kinship Care   
၎င်း်�တွ�ု ်၏ဝဘ်��ု က်် www.nysnavigator.org နိှင််း် ယောချိ်��ု ချိ
အချိများ�် �ုန်�န့�ါတ်ွ1.877.454.6463 မှှုတွ�း�င်း� း အချိ�ကးအ�ကးမှု�ား၊ 
�့ှလေးခြပိုာင်းးးလေးပိုးခြချိင်းးးမှု�ားနှှင်း� း အကူအည်းမှု�ားကု�  ပ့ို� ပုို� းလေးပိုးပိုါသားည်း။  

NY ကလေး�းသူားင်းယ်းအ�့ွသား�့ း�ားမုှုကာကွယ်းတုွ� ကးဖွံ့�ကးလေးရားအဖ့ွွံ့ � 
(Prevent Child Abuse NY)  
များ�ဘအက်းအညီ်ယော��ယောရ� �ုန်���ု င်း်�အ�ါအဝင်း် များ�ဘအု�်��န်�မုျား
��ု င်း်ရာ အယော�ာက််အ�့်များ�ာ�နိှင််း် ရင်း်�ပြများစ်ုများ�ာ�က်�ု  ယော�ာက််�့်ယော��သားည််။ 
 1.800.244.5373    သား�ု ်�ုန်�ယောချိ်�ါ သား�ု ်များဟုုတ်ွ 

www.preventchildabuseny.org သုား� �ဝင်းးလေးရာာကးပိုါ။

ဖ့ွွံ့ �ဖြိုးဖုွံ့းမုှုအပုို� င်းးးတွွင်းး မှုသားန်း�ွမှုးးခြဖွံ့�းမုှုမှု�ား   

NYS ၏ မုှုဘမှု�ားမှှု မုှုဘမှု�ားသုား� �အ�းအ�ဥ်း   
�့ွဖ်ြိုး���မုျားအ��ု င်း်�တွွင်း် များသားန်စွုမ်ျား�မုျားပြ�စ်ုယောနယောသားာ က်ယော��များ�ာ�က်�ု  ပြု�စုု
ယောစုာင််း်ယောရိှိာက််ယော��ယောနရယောသားာ များ�သားာ�စုုများ�ာ�အာ� �ု�်��ု င်း်ခွျိင််း်ယော��ရန်ပြ�စ်ု
သားည််။ 1.800.305.8817 သား�ု ်ယောချိ်��ု �ါ သား�ု ်များဟုုတ်ွ  
www.parenttoparentnys.org သား�ု ်ဝင်း်ယောရာက််�ါ။ 

�ုတွးက�န်းးမှုာလေးရား 

န်ယူ်းလေးယ်ာကးခြပိုည်းန်ယ်း၊ �ုတွးက�န်းးမှုာလေးရားရှု�့ း  
(The NYS Office of Mental Health)

သားင်း်ကြုံက့်ယောနရသားည််် ယောမွျား�က်င်း်�စု စု�တ်ွဓာာတ်ွက်�မုျား၊ က်ယော��စု�တ်ွက်�န်�များာယောရ�
နိှင််း် သားင််း်များ�သားာ�စုု��ု င်း်ရာ အပြချိာ�ယောသားာ �းမုျား-စု�တွတ  ��ု အ�်ချိ�က််များ�ာ�အတွွက်် 
ယောဒီသား��ု င်း်ရာ ရင်း်�ပြများစ်ုများ�ာ�၊ ဝန်ယော�ာင်း်မုျားများ�ာ�နိှင််း် ချိ��တ်ွ�က််ယော���ါသားည််။ 
အကျပ်အတွည််�နိှင််း် ကြုံက့်ယောနရ�ါက် သားင််း်အများည််က်�ု ယော�ာ်ပြ�ပြချိင်း်�များပြု�ဘ� 
GOT5 to 741741သား�ု ် စုာ��ု ်နှ�ု င်း်�ါသားည််။   
1.800.273.TALK (8255) သား�ု ်�ည််� ယောချိ်��ု နှ�ု င်း်သား��ု   
www.bit.ly/mentalhealthnys သား�ု ်�ည််� သွားာ�ယောရာက််နှ�ု င်း်�ါသားည််။

Postpartum Resource Center ရာင်းးးခြမှု�း�င်းးတွာ
York သားည်် က်ယော��ယောမွျား��ွာ�ပြီး�ီ�ယောနာက်် များ�သားာ�စုုများ�ာ�တွွင်း် ��ု အ�်ယောန
သားည််် စု�တ်ွက်�န်�များာယောရ�အက်းအညီ်က်�ု  ရရိှိ�ယော�က်ာင်း်� ယောသားချိ�ာယောစု�ါသားည််။ 
အက်းအညီ်��ု င်း်� 1.855.631.0001 သား�ု ် ယောချိ်��ု �ါ သား�ု ်များဟုုတ်ွ
www.postpartumny.org သုား� � သွားား လေးရာာကးပိုါ

အရာကး/လေး�း�့ွမုှု�ု� င်းးရာာ ပ့ို� ပုို� းမုှုမှု�ား   

  န်ယူ်းလေးယ်ာကးခြပိုည်းန်ယ်း၊ အရာကး/လေး�း�့ွသူားမှု�ား�ု� င်းးရာာ ဝန်းလေး�ာင်းးမုှု
မှု�ားနှှင်း� း ပ့ို� ပုို� းမုှုမှု�ားရှု�့ း (NYS Office of Addiction Services and 
Supports)  
သားင်း် သား�ု ်များဟုုတ်ွ သားင်း်ချိ�စ်ုချိင်း်ရယောသားာ သားးတွစ်ုယောယူးာက််သားည်် အနှ�ု င်း်နှ�ု င်း်
ရုုံးန်�က်န်ယောနရ�ါက် 1.877-8-HOPENY (1.877.846.7369) 
သား�ု ်ယောချိ်��ု �ါ သား�ု ်များဟုုတ်ွ HOPENY (စုာတွ�ု ��ု ်ရန် ကု်ဒီ် 467369)
သား�ု ် စုာ��ု ်�ါ။ ယော��/အရက််စွု�မုျား��ု င်း်ရာ ကု်သားမုျား၊ အချိက််အချိ�ကြုံက့်
မုျား/က်�ု ယ်ူးတွွင်း်�အ���်ယောပြ�မုျား၊ အတွွင်း်��းနာ၊ အ�မ်ျားတွွင်း်��းနာ 
သား�ု ်များဟုုတ်ွ ပြ�င်း်��းနာ��ု င်း်ရာ ပြု�စုုယောစုာင််း်ယောရိှိာက််မုျားများ�ာ�အတွွက်် 
FindAddictionTreatment.ny.gov သား�ု ်များဟုုတ်ွ  
www.bit.ly/oasasnysသား�ု ် သွားာ� ယောရာက််�ါ 

က�န်းးမှုာလေးရားနှှင်း� း လေးဘးကင်းးး��့ ပြုခ့ျိလေးရား   

အုမှုးတွွင်းးးအ�ကမှုးးဖွံ့ကးမုှု
န်ယူ်းလေးယ်ာကးခြပိုည်းန်ယ်း၊ အုမှုးတွွင်းးးအ�ကမှုးးဖွံ့ကး
မုှုကာကွယ်းလေးရားရှု�့ း (NYS Office for the 
Prevention of Domestic Violence)    
သားင်း် သား�ု ်များဟုုတ်ွ သားင်း်သား�ယောသားာသားးတွစ်ုယောယူးာက််သားည်် အ�မ်ျားတွွင်း်�
အ�က်မ်ျား��က််မုျား၏ သားာ�ယောက်ာင်း်ပြ�စ်ုပြီး�ီ� အက်းအညီ်၊ အယောရ�ယော�်အများ�ု �အက်ာ 
သား�ု ်များဟုုတ်ွ အချိ�က််အ�က််များ�ာ�ရယူးး��ု �ါက် သားင််း်အသား�ု င်း်�အဝ�ု င်း်�ရိှိ� အ�မ်ျား
တွွင်း်�အ�က်မ်ျား��က််မုျားအစီုအစုဥ််သား�ု ်ယောချိ်��ု �ါ။ 
www.bit.ly/dvhelpnys သား�ု ် သွားာ� ယောရာက််�ါ သား�ု ်များဟုုတ်ွ NYS 
Domestic and Sexual Violence အယောရ�ယော�်�ုန်���ု င်း်� 
 1.800.942.6906 သား�ု ်ယောချိ်��ု �ါ။ အဂျဂ���်နိှင််း် စု��န်/ဘာသားာစုက်ာ�များ����
စ့ုုပြ�င််း် ယောပြ�ာ��ု နှ�ု င်း်�ါသားည််။ နာ�များ�က်ာ�ပြချိင်း်� သား�ု ်များဟုုတ်ွ နာ�ယော��ပြချိင်း်�  711 .  

က�န်းးမှုာ�ွာကြီးကးးခြပိုင်းးး�ာခြချိင်းးး (Growing Up Healthy) အလေးရား
လေးပို်ဖွံ့� န်းး�ု� င်းးး 
က်�န်�များာယောရ�ယောစုာင််း်ယောရိှိာက််မုျား၊ အာဟုာရနိှင််း် များ�သားာ�စုု��ု အ�်ချိ�က််များ�ာ�
��ု င်း်ရာ အပြချိာ�အချိ�က််အ�က််များ�ာ�က်�ု  �့်��ု �ယော��အ�်�ါသားည််။ အဂျဂ���်၊ 
စု��န်နိှင််း် အပြချိာ�ဘာသားာစုက်ာ�များ�ာ�ပြ�င််း် တွစ်ု�တ်ွ�ှင်း် 7 ရက််၊ 24 
နာရီ�တ်ွ�့ု� ရယူးးနှ�ု င်း်�ါသားည််။ ယောချိ်��ု မုျားအချိ�က််အ�က််အာ��့ု�က်�ု  
� �ှ� ်ဝိက််�ာ�ယော���ါများည််။   1.800.522.5006 

Medicaid + Child Health Plus 

သားင်း်သားည်် အချိ��� ်ယောသားာယောငွ်းယော�က်���ု အ�်ချိ�က််များ�ာ�နိှင််း်က်�ု က််ညီ်�ါက် 
သားင််း်များ�သားာ�စုုသားည်် Medicaid သား�ု ်များဟုုတ်ွ CHP အတွွက်် သားတ်ွမိျားတ်ွ
ချိ�က််ပြ�ည်််မီျားနှ�ု င်း်�ါသားည််။ နယူးး �ယောယူးာက််ပြ�ည််နယ်ူးက်�န်�များာယောရ�အာများခ့ျိ
ယော��ကွ်က်် (NY State of Health Marketplace) မိျားတွစ်ု�င််း် 
ယော�ှာက််�ါ သား�ု ်များဟုုတ်ွ Medicaid သား�ု ်များဟုုတ်ွ CHP Helpline က်�ု  သား�ု ်
ယောချိ်��ု ပြချိင်း်�ပြ�င််း် ယော�ှာက််�ာ��ါ။ 1.800.698.4KIDS 

န်ယူ်းလေးယ်ာကးခြပိုည်းန်ယ်းက�န်းးမှုာလေးရားအာမှုခ့ျိလေး�းကွကး  
(NY State of Health Marketplace)

ယောစု��နုှန်�သားက််သားာယောသားာ အရည််အယောသွား�ပြ�ည််် က်�န်�များာယောရ�အာများခ့ျိ
အစီုအစုဥ််ဝယ်ူးယူးးရာတွွင်း်၊ နုှ�င်း်�ယိူးဥ််ရာတွွင်း်နိှင််း် စုာရင်း်�သွားင်း်�ရာတွွင်း် 
သားင််း်အာ� ယော�ာက််က်းယော��များည််် အွန်��ု င်း်�ရင်း်�ပြများစ်ု။  
www.nystateofhealth.ny.gov  

သွားားဘကး�ု� င်းးရာာဝန်းလေး�ာင်းးမုှုမှု�ားနှှင်း� း ရာင်းးးခြမှု�းမှု�ား
က်�ု ယ်ူးဝန်ယော�ာင်း်နိှင််း် က်ယော��များ�ာ�၏ သွားာ�နိှင််း်ခ့ျိတွွင်း်�က်�န်�များာယောရ�
အတွွက်် အရင်း်�အပြများစ်ုများ�ာ�က်�ု  ရိှိာ�က်ည်််�ါ။  1.855.355.5777    
TTY 1.800.662.1220 သား�ု ်ယောချိ်��ု �ါ သား�ု ်များဟုုတ်ွ  
www.bit.ly/dentalnys သား�ု ် သွားာ�ယောရာက််�ါ

ထုိခုျိ� ကးေဏ်းရာာမှုရာရုှှိလေး�ရာန်း ကာကွယ်းမုှု   
SAFE KIDS NY သားည်် က်ယော��င်းယ်ူးများ�ာ���ချိ�ု က််ဒီဏ််ရာရပြချိင်း်�က်�ု  က်ာ
ကွ်ယ်ူးရန်နိှင််း် ယောဒီသားတွွင်း်�များဟုာများ�တ်ွများ�ာ��ာ�ရိှိ�ရန် ရည််ရွုံးယ်ူး�ွ�စ်ုည််��ာ�
ယောသားာ အ�ွ�အ်စုည််�တွစ်ုရ�်ပြ�စ်ု�ါသားည််။  516.881.7000   သား�ု ်ယောချိ်��ု
�ါ သား�ု ်များဟုုတ်ွ www.bit.ly/safekidsnys သား�ု ် သွားာ� ယောရာက််�ါ

အလေးခြချိခ့ျိ�ု� အပိုးချိ�ကးမှု�ား 
 (အ�ားအလေးသားာကး၊ အဝတွးအ�ား၊ အမုှု� းအကာ)    
WIC (အများ����သားမီျား�များ�ာ�၊ နှ�ု ်စု�ု ်က်ယော��င်းယ်ူးများ�ာ�နိှင််း် က်ယော��များ�ာ�အတွွက်် 
အ�း �ပြ�ည်််စွုက််အာဟုာရအစီုအစုဥ််) 
WIC သားည်် သားတ်ွမိျားတ်ွချိ�က််ပြ�ည်််မီျားသားည််် ယောမွျား�က်င်း်�စုက်ယော��များ�ာ�၊ 
က်ယော��များ�ာ�နိှင််း် က်�ု ယ်ူးဝန်ယော�ာင်း်၊ နှ�ု ်တွ�ု က််ယောနသားည််် သား�ု ်များဟုုတ်ွ မီျား��ွာ�ပြီး�ီ�
သားည််် အများ����သားမီျား�များ�ာ�၏ က်�န်�များာယောရ�ယောက်ာင်း်�မွျားန်ယောစုရန် �့်��ု �က်း ညီ်ပြီး�ီ� 
ပြမှျားင််း်တွင်း်ယော���ါသားည််။ www.bit.ly/wicnys  

SNAP 
 (အာဟုာရပြ�ည်််စွုက််စုာ�့်��ု �ယော��အ�်မုျားအစီုအစုဥ််)    
SNAP သားည်် သားင်း်နိှင််း် သားင််း်များ�သားာ�စုုအတွွက်် က်�န်�များာယောရ�နိှင််း်ညီ်ညွွှတ်ွယောသားာ 
အစုာ�အစုာများ�ာ� ဝယ်ူးယူးးရာတွွင်း် က်းညီ်ယော��သားည််။  
www.bit.ly/snapnys  

HEAP (အ�မ်ျားတွွင်း်�သ့ုား�စွုမ်ျား�အင်း် �့်��ု �မုျားအစီုအစုဥ််)  

သားင််း်အ�မ်ျားက်�ု  အယောနွှ�ဓာာတ်ွယော��ရန်အတွွက်် ကု်န်က်�စုရ�တ်ွယော��ရာတွွင်း်  
HEAP က် ယော�ာက််က်းယော���ါသားည််။  www.bit.ly/heapnys

လေးေသားအတွွင်းးးရုှှိ အ�ားအသားာကးဘဏ်း   
သားင််း်ယောဒီသားအတွွင်း်�ရိှိ� အစုာ�အသားာက််ပြ�န််ပြ�း�ယောရ�စုင်း်တွာနိှင််း်  
ချိ��တ်ွ�က််ရန် ��ု အ�်ယောသားာအက်းအညီ်များ�ာ�အတွွက်် NYS  
က်�န်�များာယောရ�ဌာာနဝဘ်��ု က််သား�ု ် ဝင်း်ယောရာက််�က်ည်််ရုုံး�ါ။ 

www.bit.ly/foodbanknys

န်ားခုျိ� ရာန်းအတွွကး လေးန်�ရာာပ့ို� ပုို� းမုှု   
�က််ရိှိ�က်ာ�တွွင်း် အ�မ်ျားရာများ�် ပြ�စ်ုယောန�ါက် သား�ု ်များဟုုတ်ွ အ�မ်ျားရာများ�် ပြ�စ်ုယောတွာ်များည််် 
အယောပြချိအယောနနိှင််း် ကြုံက့်ယောတွွယ်ောနရ�ါက် သားင််း်ယောဒီသား��ု င်း်ရာ �း မုျားဝန်�မ်ျား�ဌာာနသား�ု ် 
�က််သွားယ်ူး�ါ။ www.bit.ly/housingnys  

 211nys   
 211   သားည်် အယောပြချိခ့ျိ��ု အ�်ချိ�က််နိှင််း် အယော�ာက််အ�့်များ�ာ� ��ု အ�်ယောနယောသားာ 
NY ရိှိ� များ�သားာ�စုုများ�ာ�အတွွက်် က်းညီ်ယော��နှ�ု င်း်များည််် မိျားတ်ွရ�ွယ်ူးက်းယောသားာ �ုန်�
န့�ါတ်ွတွစ်ုခုျိပြ�စ်ု�ါသားည််။ 

 *�့်��ု �ယော��အ�်မုျားအစီုအစုဥ််များ�ာ�၊က်�န်�များာယောရ�အာများခ့ျိနိှင််း်အခွျိန်ယော�ှာ်ချိ�ခွျိင််း်
��ု င်း်ရာအချိ�က််အ�က််များ�ာ�အတွွက််သားတ်ွမိျားတ်ွချိ�က််ပြ�ည်််မီျားမုျားနိှင််း်စုာရင်း်�
သွားင်း်�ပြချိင်း်�က်�ု https://mybenefits.ny.gov/mybenefits/begin တွွင်း် ယောတွွ ်
နှ�ု င်း်�ါသားည််။   

NYS များ�ဘယော�်တွယ်ူး  
(NYS Parent Portal) 

www.nysparenting.org 

မုှုဘမှု�ားနှှင်း� းမုှုသားား�� မှု�ား သား�့ း�့ွရာ�ွယ်းကူလေးသားာ ဝဘး�ု�ကး
မှု�ားမှှုာ လေးအာကးပိုါတုွ� �ခြဖွံ့�းသားည်း- 

• NYSများ�ဘ�မ်ျား�ညှွှန် 

•  နယူးး �ယောယူးာက််ပြ�ည််နယ်ူး၊ က်ယော��သားးင်းယ်ူးပြု�စုုယောစုာင််း်ယောရိှိာက််မုျားနိှင််း် ယောက်�ာင်း်�

ချိ��န်ယောနာက််��ု င်း်� ယောစုာင််း်ယောရိှိာက််�����ယော�ာင်း်ယော��မုျားအစီုအစုဥ်် ရိှိာယော�ွ

ရန် အညှွှန်�ဝဘ်��ု က်် (The NYS Child Care and After School 

Program Locator) 

• စုနစ်ုယော�ါင်း်�စ့ုု ရိှိာယော�ွရန် ဝဘ်��ု က်် (Multiple Systems Navigator) 

• ယောက်�ာင်း်�သားာ�တွ�ု င်း်� ယောက်�ာင်း်�တွက််ယောစုရန် အယော�ာက််အက်း ပြု� ဝဘ်��ု က်် 

အယောများရ�က်န်ပြ�ည််ယော�ာင်း်စုု၊ က်�န်�များာယောရ�နိှင််း် များ�သားာ�စုုယောရ�ရာ ဝန်ယော�ာင်း်မုျားများ�ာ�ဌာာန၊ က်ယော��သားးင်းယ်ူးများ�ာ�နိှင််း် များ�သားာ�စုုများ�ာ�စီုမ့ျားချိန််ခွျိ�ယောရ�၊ က်ယော��သားးင်းယ်ူးပြု�စုုယောစုာင််း်ယောရိှိာက််ယောရ�ရ့ုုံး� (Office of Child Care, the Administration for Children and Families or the U.S) မိျား တွရာ�ဝင်း်ခွျိင််း်ပြု�ချိ�က််အမိျားတ်ွ- 90TP005902 ပြ�င််း် �့်��ု �ယော��အ�်�ါသားည််။ ၎င်း်�ခွျိင််း်ပြု�ချိ�က််�ါ အယော�က်ာင်း်�အရာများ�ာ�သားည်် 

စုာယောရ�သားးများ�ာ�၏တွာဝန်သားာပြ�စ်ုပြီး�ီ� က်ယော��သားးင်းယ်ူးယောစုာင််း်ယောရိှိာက််မုျားရ့ုုံး�၊ က်ယော��သားးင်းယ်ူးများ�ာ�နိှင််း် များ�သားာ�စုုများ�ာ�စီုမ့ျားချိန််ခွျိ�မုျား သား�ု ်များဟုုတ်ွ အယောများရ�က်န်ပြ�ည််ယော�ာင်း်စုု၊ က်�န်�များာယောရ�နိှင််း် �းသားာ�ယောရ�ရာဌာာန (Office of Child Care, the Administration for Children and Families or the U.S. Department of Health and Human Services) ၏ တွရာ�ဝင်း်အပြများင်း်များဟုုတ်ွ�ါ။ 

ကလေး�းအထိူးက��ရာာဝန်း- 

WIC Center: 

အ�ားအလေးသားာကးခြဖွံ့န်�း ခြဖွံ့းးလေးရား�င်းးတွာ- 

လေးေသားတွွင်းးး အ�ကးအသွားယ်းမှု�ား 

အုမှုးတုွ� င်းးရာာလေးရာာကး �ာလေးရာာကး�ကည်� း ရုှုလေးပိုးသားည်� း အ�းအ�ဥ်း- 

ကလေး�းသူားင်းယ်းလေး�ာင်း� းလေးရှှိာကးလေးရားအရာင်းးးအခြမှု�းနှှင်း� း �့ှလေးခြပိုာင်းးးလေးရားလေးအဂျ�င်းး�း  
(Child Care Resource & Referral Agency)- 

လေးကာင်းးတွး၏ အလေး�ာပုို� င်းးးကာ� ပ့ို� ပုို� းမုှု- 

ကလေး�းသူားင်းယ်းဘဝအလေး�ာပုို� င်းးး ပိုည်ာလေးရားပို�ု�းလေးထိာင်းးမုှုနှှင်း� း သားင်းးယူ်လေး���ာမုှု�ု� င်းးရာာ 
ပို�ု�းလေးထိာင်းးမုှု (Early Head Start / Head Start) ၏ ညုှွှနုုှင်းးးလေး�ာင်းးရွှုကးသူား- 

လေးက�ာင်းးးချိရုှု� င်းး- 

က�န်းးမှုာလေးရားအာမှုခ့ျိအတွွကး �ာရာင်းးးသွားင်းးးရာန်း- 

www.nystateofhealth.ny.gov 
1.800.541.2831   

အ�ုပိုးသားင်း� း�ူန်ာအလေးရားလေးပို်က�သားလေးရားဌာာန်- 

 1.800.222.1222   

အ�ကပိုးအတွည်းးကာ� �ာတုွ� ပုို� �ရာန်းဖွံ့� န်းး�ု� င်းးး- 

 741-741 သုား� � “Got5” ဟု�   
�ာတုွ� ရုှု� ကး၍ပုို� �ပိုါ  

 11/2021 တွွင်း် ပြ�န်�ည််တွည််�ပြ�တ်ွ�ာ�သားည််။ 

န်ယူ်းလေးယ်ာကးခြပိုည်းန်ယ်း၊ မုှုသားား�� �� ့ည်းလေးတွွ ���့ မုှု  

(Families Together of NYS)    

�းမုျားယောရ�၊ စု�တ်ွခ့ျိစုာ�မုျားနိှင််း် အပြု�အများး��ု င်း်� 
��ု င်း်ရာ ပြ�ဿနာများ�ာ�ရိှိ�ယောသားာ များ�သားာ�စုု 
များ�ာ�နိှင််း် က်ယော��များ�ာ�က်�ု  �့်��ု �ယော�� 
�ါသားည််။ Call 518.432.0333  

သား�ု ် ယောချိ်��ု �ါ သား�ု ်များဟုုတ်ွ  

www.ftnys.org 

သား�ု ် သွားာ� ယောရာက််�ါ

www.bit.ly/paidleavenys
www.bit.ly/onanys
www.bit.ly/rsnys
www.preventchildabuseny.org
www.parenttoparentnys.org
www.parenttoparentnys.org
www.bit.ly/mentalhealthnys
www.postpartumny.org
www.bit.ly/oasasnys
www.
www.
www.
www.
www.bit.ly/snapnys
www.bit.ly/heapnys
www.bit.ly/foodbanknys
www.bit.ly/housingnys
https://mybenefits.ny.gov/mybenefits/begin
https://mybenefits.ny.gov/mybenefits/begin
www.nysparenting.org
www.nystateofhealth.ny.gov
www.ftnys.org

