အမမေးမ ေးမမေးခွနေးမ ေး

Better Futures ပရို ဂရမဆတ
ို
ဘ ပါလဲ။
JBS USA နှင ့် Pilgrim’s တသည့် အမေရက မက ျေးလက့်မေသတွင ့် အကကျေးေောျေးဆျေးမသော အခေ
မကောလပ့်မက ောင့်ျေးက ျူရှင ့် ပရဂရေ့်ဖြစ့်လောရန့်နင
ှ ့် ကျွနပ့်
့် တ၏ အြွွဲ့ဝင့်ေ ောျေးနှင ့် ၎င့်ျေးတ၏ ေှခသူေ ောျေးက
ကန့်က စရတ့်အခေဖြင ့် ၎င့်ျေးတ၏ ပေဖေငေ
့် ောျေးမသော ပညောမရျေးအပ့်ေက့်ေ ောျေး (တွြက့်ေဂရေ ောျေး၊ ကန့်သယ
ွ ့်မရျေး
အသအေှတ့်ဖပြုလက့်ေှတ့်ေ ောျေး) ထ အမရောက့်လှေ့်ျေးနင့်သညအ
့် ခွငအ
့် မရျေးက ဖြည့်ဆည့်ျေးမပျေးရန့်အတွက့် Better
Futures က တည့်မထောင့်ထောျေးဖခင့်ျေးဖြစ့်ပါသည့်။

ကိုမပဏီက ဘ ဖြစလို Better
Futures ပရို ဂရမကို ကမေးလှမေးရဖခငေးဖြစပါသလဲ။
ို့
Better Futures ပရဂရေ့်သည့် ကျွနပ့်
့် တ၏အြွွဲ့ဝင့်ေ ောျေးအတွက့် ပေမကောင့်ျေးေွနမ
့် သောအနောဂတ့် အခွငအ
့် လေ့်ျေးက
ြန့်တျေးမပျေးရန့်ဖြစ့်သည့် ကျွနပ့်
့် တ၏တောဝန့်နင
ှ ့် ကက့်ညပါသည့်။ အသက့်အဝန့်ျေးမကောလပ့်နင
ှ ့်
နည့်ျေးပညောမက ောင့်ျေးေ ောျေးသည့် အြွွဲ့ဝင့်ေ ောျေးနှင ့် ေှခသူေ ောျေးအောျေး ၎င့်ျေးတ၏ အနောဂတ့်ရည့်ေှနျေး့် ခ က့်ေ ောျေးထ ဦျေးတည့်ကော
မဆောင့်ရွက့်ရန့်အတွက့် မလလောသင့်ယူကော တျေးတက့်မအောင့်ဖေင့်ရန့် အခွငအ
့် လေ့်ျေးတစ့်ရပ့်က
ဖြည့်ဆည့်ျေးမပျေးသည့်ဟ ကျွနပ့်
့် တ ယကကည့်ပါသည့်။

၎ငေးက ပည သငနှစတစခိုတင
ွ ခရကဒစမညမျှကို ပို့ပိုေးမပေးပါသလဲ။
၎င့်ျေးသည့် အရည့်အခ င့်ျေးဖပညေ
့် မသော အြွွဲ့ဝင့် သေဟတ့် ေှခသူက စောရင့်ျေးသင
ွ ျေး့် ထောျေးသည့် က ျူရှငေ
့် ောျေးအောျေးလျေး၊
တစ့်နစ
ှ ့်လျှင ့် ခရက့်ေစ့် 30 အထက ပပျေးမပျေးပါလေ့်ေည့်။

အတစိုကထိုတမပေးြိုအတွ
က ဘ ကမ
ို မျှ လငထ
။
ို့
ို့ ေးသငပါသလဲ
ို့
Better Futures ပရဂရေ့် မက ောင့်ျေးသောျေးေ ောျေးသည့် အမထွမထွ စရတ့်စကေ ောျေးနှင ့် စောအပ့်ေ ောျေးအတွက့် တစ့်နစ
ှ ့်လျှင ့်
$500 အထ မပျေးမခ ရန့် မေျှော့်လငထ
့် ောျေးသငပ
့် ါသည့်။ ကေပဏသည့် မက ောင့်ျေးသောျေးတစ့်ဦျေးလျှင့်
အမထွမထွကန့်က စရတ့်ေ ောျေးက မလျှောခ ထောျေးမပျေးရန့်အတွက့် က ျူရှငစ
့် ရတ့်ေ ောျေးအောျေးလျေးနှင ့်
အမထွမထွစရတ့်စကအခ ြုွဲ့က ပပျေးမပျေးပါလေ့်ေည့်။ က ျူရှင၊့် အမထွမထွစရတ့်စကေ ောျေး၊ နှင ့် စောအပ့်ေ ောျေးအဖပင့်၊
Better Futures ပရဂရေ့် မက ောင့်ျေးသောျေးေ ောျေးသည့် (တစ့်ဦျေးခ င့်ျေး သင့်ခန့်ျေးစောစရတ့်ေ ောျေး၊ ဓောတ့်ခွခန့်ျေးစရတ့်ေ ောျေး၊

ပါကင့်ပါေစ့်ေ ောျေး၊ စသည့်တအပါအဝင့်) တည့်မနရောနှင ့် မက ောင့်ျေးအရ ကွဖပောျေးနင့်မသော ထပ့်မဆောင့်ျေး
ကန့်က စရတ့်အခ ြုွဲ့ ရှနင့်ပါသည့်။ သင့်၏ပါတနောမက ောင့်ျေးသည့် သင့်၏ ေဂရပရဂရေ့်၊ သင့်ခန့်ျေးစောပေောဏ၊ နှင ့်
မငွမကကျေးဆင့်ရောအကူအည ပရြင့်မပေါ်တွင ့် အမဖခခ၍ သင့်၏ ကန့်က စရတ့်ေ ောျေးက ခနေ
့် ှနျေး့် ရန့်
ကူညမပျေးနင့်ပါသည့်။

FAFSA ဆတ
ို
ဘ ပါလဲ။
U.S. ပညောမရျေးဌောနသည့် ၎င့်ျေးတ၏ မငွမကကျေးဆင့်ရောအမဖခအမနမပေါ်တွင ့် အမဖခခ၍ မကောလပ့်အတွက့်
လအပ့်ခ က့်ကအမဖခခမသော ြက့်ေရယ့် မငွမကကျေးဆင့်ရောအကူအညအတွက့် မက ောင့်ျေးသောျေး၏
အရည့်အခ င့်ျေးဖပညေ
့် ေှုက ဆျေးဖြတ့်ရန့် FAFSA (ြက့်ေရယ့် မက ောင့်ျေးသောျေးအကူအညအတွက့် အခေမလျှောက့်ထောျေးေှု)
မြောင့်က အသျေးဖပြုပါသည့်။ ဤအကူအညတွင ့် ြက့်ေရယ့်၊ ဖပည့်နယ့်၊ နှင ့် မေသတွငျေး့် မထောက့်ပမကကျေးေ ောျေးနှင ့်
ပညောမတော့်သင့်ဆေ ောျေး ပါဝင့်နင့်ပါသည့်။

ကျွနပ
ို သည မညသညို့ အတွကမ က င ို့ FAFSA ကို ဖပညို့ စိုမအ ငဖြညို့ စွကရန လအ
ို ပတ ပါလဲ။
ကျွနပ့်
့် တသည့် မက ောင့်ျေးသောျေးတစ့်ဦျေးခ င့်ျေးစအတွက့် ပညောမရျေးကန့်က စရတ့်က မလျှောခ နင့်မအောင့် ကူညမပျေးရန့်
Better Futures ပရဂရေ့် မက ောင့်ျေးသောျေး တစ့်ဦျေးခ င့်ျေးစထေှ FAFSA ဖပညစ
့် မအောင့်ဖြညစ
့် ွက့်ေှုက လအပ့်ပါသည့်။
FAFSA က ဖပညစ
့် မအောင့် ဖြညစ
့် ွက့်ဖခင့်ျေးဖြင၊့် သင့်သည့် စရတ့်စကကန့်က စရတ့်ေ ောျေးနှင ့် စောအပ့်ေ ောျေးက
ကောေမစေည့် အကူအညအတွက့် အရည့်အခ င့်ျေးဖပည့်ေနင့်ရသောေက (နည့်ျေးပညော၊ တစ့်ဦျေးခ င့်ျေးသင့်ခန့်ျေးစော
စရတ့်ေ ောျေး၊ သွောျေးလောမရျေး၊ ပပျေးဖြည့်ဆည့်ျေးေှုေ ောျေး၊ စသည့်တအပါအဝင့်) အဖခောျေးမသော ပညောမရျေးဆင့်ရော
စရတ့်စကေ ောျေးအတွက့် မပျေးမခ ရန့်လည့်ျေး အကူအညဖြစ့်နင့်ပါသည့်။ ကေပဏနှင ့် သင့်လက့်ခရရှမသော
မငွမကကျေးအကူအညတစ့်စတစ့်ရောကကောျေးတွင၊့် သင့်၏ အသက့်အဝန့်ျေး သေဟတ့် နည့်ျေးပညော မကောလပ့်
ပညောမရျေးသည့် လျေးဝ အခေ ဖြစ့်သောွ ျေးနင့်ပါသည့်။

အြွဲွဲ့ဝင သမဟို
ို ို့ တ မှီခိုသမ
ူ ညမျှသည မပေးထ ေးမသ အခ နတွင ဤအခွငအမရေးက
ို အသေးို ဖပြုနင
ို ပါသနညေး။
ို့
ပါဝင့်ေှုက တစ့်ကကေ့်လျှင့် အြွွဲ့ဝင့်တစ့်ဦျေးလျှင့် ေှခသူတစ့်ဦျေး သေဟတ့် အြွွဲ့ဝင့်တစ့်ဦျေးသ ကနသ
့် တ့်ထောျေးပါသည့်။
ေှခသူအေ ောျေးအဖပောျေးရမသော
ှ
အရည့်အခ င့်ျေးဖပညေ
့် သည့် အြွွဲ့ဝင့်ေ ောျေးသည့် အက ြုျေးခစောျေးခွငက
့် တစ့်ကကေ့်ထက့်ပ၍
အသျေးခ နင့်မသော့်လည့်ျေး၊ တစ့်ခ န့်လျှင့် ေှခသူတစ့်ဦျေးနှုနျေး့် ဖြငသ
့် ော ပရဂရေ့်က အသျေးဖပြုနင့်ပါသည့်။

ကျွနပ
ို ၏ အမမထ ငြက/ပါတန သညလညေး ကိုမပဏီတင
ွ အလိုပလိုပကင
ို မနပါက ဘယလဖို ြစမှ ပါလဲ။
ကျွနပ
ို တနှ
ို ို့ စဦေးစလေးို သည အက ြုေးခစ ေးခွငက
ို ပါသလ ေး။
ို့ ို အသေးို ဖပြုနင
အြွွဲ့ဝင့်တစ့်ဦျေးခ င့်ျေးစသည့် ကောလတစ့်ခလျှင ့် ၎င့်ျေးတကယ့်တင့် သေဟတ့် ေှခသူတစ့်ဦျေးအတွက့်
အက ြုျေးခစောျေးခွငက
့် အသျေးဖပြုနင့်ပါသည့်။

ကျွနပ
ို သမဟို
ို ို့ တ ကျွနပ
ို ၏မှီခိုသအ
ူ မနဖြင ို့ ရယူသငမသ
သီေးဖခ ေးသငခနေးစ မ ေး ရှပါသလ ေး။
ို့
ေရှပါ။ အြွွဲ့ဝင့်ေ ောျေးနှင ့် ေှခသူေ ောျေးသည့် ၎င့်ျေးတဆနဒရှမသော သင့်ခန့်ျေးစောေ ောျေး သေဟတ့် ေဂရပရဂရေ့်ေ ောျေးက
မရွ ျေးခ ယ့်နင့်ပါသည့်။

ကျွနပ
ို သည စ သငနှစအလယတွင ကိုမပဏီ၏ဝနထမေးအဖြစမှ ရပဆင
ို ေးဖခငေးခလက
ို ရပါက
ဘယလဖို ြစမှ ပါလဲ။
အြွွဲ့ဝင့်တစ့်ဦျေးက စောသင့်နစ
ှ ့်အလယ့်တွင့် ကေပဏဝန့်ထေ့်ျေးအဖြစ့်ေှ ရပ့်ဆင့်ျေးလက့်မသောဖြစ့်စဉ်ေ ြုျေးတွင၊့်
အရည့်အခ င့်ျေးဖပညေ
့် မသော မက ောင့်ျေးသောျေး(ေ ောျေး) အောျေး ပရဂရေ့်ရှ စောသင့်နစ
ှ ့်က ပပျေးမဖေောက့်မအောင့် တက့်ခွင ့်
မပျေးလေ့်ေည့်ဖြစ့်မသော့်လည့်ျေး ၎င့်ျေးမနောက့်တွင ့် အက ြုျေးခစောျေးခွငအ
့် တွက့် အရည့်အခ င့်ျေးဖပည့်ေလေ့်ေည့်ေဟတ့်ပါ။

ကျွနပ
ို ၏အနီေးတွင အသက
ို အဝနေး သမဟို
ို ို့ တ နညေးပည မက လပမရှပါက ဘယလလ
ို ပ
ို ရပါမလဲ။
အမဆောက့်အဦအနျေးတွင ့် ပါတနောမက ောင့်ျေးေ ောျေးေရှပါက သေဟတ့် အြွွဲ့ဝင့်ေ ောျေးသည့် အက ြုျေးခစောျေးခွငက
့်
လူကယ့်တင့်အသျေးေဖပြုနင့်ပါက၊ အြွွဲ့ဝင့်ေ ောျေးက ကျွနပ့်
့် တ၏ အွနလ
့် င့်ျေး မကောလပ့်ပါတနောထ
လေ့်ျေးညွှနမ
့် ပျေးပါလေ့်ေည့်။

ကျွနပ
ို သည ကျွနပ
ို ၏အလိုပခ နအတွငေးတွင သငခနေးစ မ ေးကို တကမရ ကနင
ို ပါသလ ေး။
အြွွဲ့ဝင့်ေ ောျေးက သင့်ခန့်ျေးစောေ ောျေး သေဟတ့် သင့်ခန့်ျေးစောအလပ့် ပပျေးမဖေောက့်ရန့်အတွက့် ၎င့်ျေးတ၏
အလပ့်ခ န့်ေ ောျေးအတွငျေး့် တွင ့် အလပ့်နောျေးဖခင့်ျေးအတွက့် အတည့်ဖပြုမပျေးလေ့်ေည့်ေဟတ့်ပါ။ Better Futures
ပရဂရေ့်က အသျေးဖပြုရန့် ဆနဒရှမသော အြွွဲ့ဝင့်ေ ောျေးသည့် ၎င့်ျေးတ၏အလပ့်ခ န့်ေ ောျေး၏ဖပင့်ပတွင ့်
ထသလပ့်မဆောင့်နင့်ရန့် စစဉ်ရပါေည့်။

ကျွနပ
ို ၏ မှီခိုသ ူ သမဟို
ို ို့ တ ကျွနပ
ို သည အခ နပိုငေးအဖြစ စ ရငေးသွငေးထ ေးပါက ဘယလလ
ို ပ
ို ရမှ ပါလဲ။
ထပတေးို မှီခိုသသ
ူ ည တူညမ
ီ သ က လတွင အက ြုေးခစ ေးခွင၏
ို ပါသလ ေး။
ို့ ကကငေးက နသညို့ အရ ကို အသေးို ဖပြုနင
ေရပါ။ မက ောင့်ျေးသောျေး၏ စောရင့်ျေးသွငျေး့် ေှုမြော့်ဖပခ က့်က ထညတ
့် ွက့်ဖခင့်ျေးေဖပြုဘ အက ြုျေးခစောျေးခွငက
့်
ကောလတစ့်ခလျှင့် အြွွဲ့ဝင့်တစ့်ဦျေး သေဟတ့် ေှခသူတစ့်ဦျေးသော ရရှနင့်ပါသည့်။

ကိုမပဏီက ပါတန မက လပမတွကို ဘယလမ
ို ရွ ေးခ ယတ ပါလဲ။
JBS USA နှင ့် Pilgrim’s ထေှ လူသောျေးရင့်ျေးဖေစ့် အြွွဲ့ဝင့်ေ ောျေးသည့် အမဆောက့်အအေ ောျေးနှင ့် မကောလပ့်ေ ောျေးကကောျေးရှ
ယခင့် ဆက့်ဆမရျေးေ ောျေး၊ နှင ့် Hometown Strong ပဏောေမဖခလှေ့်ျေးအတွက့် ကျွနပ့်
့် တ၏ ဝန့်ခကတဖပြုခ က့်က
အောျေးဖြညရ
့် ောတွင့် ကူညမပျေးရန့် ကျွနပ့်
့် တ၏ အမဆောက့်အအေ ောျေးနှင ့် ထစပ့်မနေှုတမပေါ်တွင ့် အမဖခခကော
ပါတနောမကောလပ့်ေ ောျေးက မရွ ျေးခ ယ့်ပါသည့်။
ကျွနပ့်
့် တသည့် လောေည့်ေ ြုျေးဆက့်ေ ောျေးအတွက့် ကျွနပ့်
့် တ၏အသက့်အဝန့်ျေးေ ောျေးတွင ့်
တောရှညခ
့် မသောသက့်မရောက့်ေှုရသည
ှ
့် အဓပပါယ့်ဖပည့်ဝမသော ရင့်ျေးနှျေးဖေြုပ့်နေှု
ှ ေ ောျေးက ဖြညဆ
့် ည့်ျေးမပျေးဖခင့်ျေးအတွက့်
ဝန့်ခကတဖပြုထောျေးပါသည့်။ ဤကစစရပ့်တွင၊့် ကျွနပ့်
့် တ၏ ရင့်ျေးနှျေးဖေြုပ့်နေှု
ှ က ကျွနပ့်
့် တ၏ အြွွဲ့ဝင့်ေ ောျေးနှင ့် ၎င့်ျေးတ၏
ေသောျေးစေ ောျေး၏အနောဂတ့်ေ ောျေးအတွက့်သောေက ပါတနောမကောလပ့်ေ ောျေးအတွက့်ပါ ဖပြုလပ့်လျှက့်ရပါသည့်
ှ
။

ကိုမပဏီတင
ွ အလိုပဝငပပီေးမန က အခ နမညမျှ က လျှင ကျွနပ
ို သည Better Futures ပရို ဂရမ၌
ပါဝငနင
ို ပါသလဲ။
Better Futures ပရဂရေ့်သည့် မြော့်ဖပပါအတင့်ျေးဖြစ့်မသော အြွွဲ့ဝင့် သေဟတ့် အြွွဲ့ဝင့်တစ့်ဦျေး၏
ေှခသူကမလျေးတထ အခေ အသက့်အဝန့်ျေးမကောလပ့် သေဟတ့် နည့်ျေးပညောမက ောင့်ျေး က ျူရှငတ
့် က
ဖြည့်ဆည့်ျေးမပျေးပါသည့်။
•

မကောင့်ျေးေွနမ
့် သောရပ့်တည့်ေှုရသူ
ှ

•

မရှ ွဲ့၌ မဖခောက့်လကကောမအောင့် ကေပဏက အလပ့်ခနအ
့် ပ့်ထောျေးသူ၊

•

အခ န့်ဖပည့် အြွွဲ့ဝင့်တစ့်ဦျေးဖြစ့်သ၊ူ

•

ေှခသူ၏ သေဟတ့် အြွွဲ့ဝင့်၏ အသက့်အဝန့်ျေးမကောလပ့်ကောလအတွငျေး့် ကေပဏက
အလပ့်ခနအ
့် ပ့်ထောျေးဆဖြစ့်သူ

JBS USA နှင ို့ Pilgrim’s တက
ို ို့ ပါတန မက လပကို ဘယလမ
ို ပေးမခ မှ ပါလဲ။
ပါတနောမကောလပ့်သည့် သင့်တန့်ျေးကောလတစ့်ခရှ က ျူရှငစ
့် ရတ့်ေ ောျေးအတွက့် ကေပဏထ တက့်ရက့်
မဖပစောမပျေးပလေ့်ေည့်ဖြစ့်ကော၊ ကေပဏသည့် ထ ပါတနောမကောလပ့်တွင ့် အက ြုျေးခစောျေးခွငက
့် အသျေးဖပြုမနမသော
အြွွဲ့ဝင့်ေ ောျေး သေဟတ့် ေှခသူေ ောျေးအတွက့် မပါင့်ျေးစည့်ျေးထောျေးမသော က ျူရှငစ
့် ရတ့်ေ ောျေးအတွက့် ပါတနောမကောလပ့်က
မပျေးမခ ပါလေ့်ေည့်။

မဖပစ ကမ
ို ပေးမခ ြိုအတွ
က ကိုမပဏီအမနနဲ ဘယ
မလ က က ဖမငမှ
ို့
ို့
ို့ ပါလဲ။
ကစစရပ့်အေ ောျေးစတွင၊့် ကေပဏသည့် မဖပစောက လက့်ခရရှပပျေးမနောက့် ရက့် 30 အတွငျေး့် မပျေးမခ ပါလေ့်ေည့်။

ကျွနပ
ို ၏ မဖမေးမ ေးအတွက ၎ငေးကို အသေးို ဖပြုနင
ို ပါသလ ေး။
အြွွဲ့ဝင့်တစ့်ဦျေးသည့် ၎င့်ျေးတ၏မဖေျေးေ ောျေးအတွက့် တစ့်ဦျေးတည့်ျေးအပ့်ထန့်ျေးခွင ့် ရှထောျေးသူဖြစ့်ပါက၊
အက ြုျေးခစောျေးခွငအ
့် တွက့် မဖေျေးေ ောျေးက အရည့်အခ င့်ျေးဖပညေ
့် မသော ေှခသူေ ောျေးအဖြစ့် သမဘောထောျေးပါသည့်။
ထကစစရပ့်ေ ောျေးတွင ့် အြွွဲ့ဝင့်ေ ောျေးက တစ့်ဦျေးတည့်ျေး အပ့်ထန့်ျေးခွငအ
့် မထောက့်အထောျေး ဖပသရန့် မတောင့်ျေးဆပါလေ့်ေည့်။

ကျွနပ
ို သည ကျွနပ
ို ၏စကရို အတွကဖြစမသ ပါတန မက လပနှငမတူ
သညို့ ဖပညနယတွင မနထင
ို ပါက
ို့
ဘယလလ
ို ပ
ို ရမှ ပါလဲ။
အြွွဲ့ဝင့်တစ့်ဦျေးသည့် ၎င့်ျေးတစက့်ရ၏ ပါတနောမကောလပ့်ရှမသောဖပည့်နယ့်ေဟတ့်သည့် အဖခောျေးဖပည့်နယ့်တွင့်
မနထင့်သဖူ ြစ့်မနမသော ဖြစ့်စဉ်ေ ြုျေးတွင၊့် အြွွဲ့ဝင့် သေဟတ့် ေှခသူကမလျေးသည့် အွနလ
့် င့်ျေး ပါတနောမကောလပ့်
မရွ ျေးခ ယ့်ခွငက
့် အသျေးဖပြုရပါေည့်။

