ဆယ္စုႏွစ္ တစ္စုစီတြင္ တစ္ၾကိမ္သာေဆာင္ရြက္သည့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပါ၀င္ေသာ Aေမရီကန္ျပည္ေထာင္စု သန္းေခါင္စာရင္း ေရတြက္မႈAေၾကာင္း သင္ ၾကားသိျပီးျဖစ္မည္မွာ မလြဲEကန္
ပင္ ျဖစ္သည္။ သင့္Aေနႏွင့္ “သန္းေခါင္စာရင္းသည္ ကြ်ႏ္ုပ္Aတြက္ မည္မွ် Aေရးပါမွာမို႔နည့္” ဟု စU္းစားေကာင္း စU္းစားမိလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။
ဤAတြက္ ရိုးရွင္းေသာ AေျခခံAေၾကာင္းAရင္း သံုးခ်က္ ရွိပါသည္။ ပထမဆံုးေသာAခ်က္မွာ Aေမရီကန္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႕စည္းပံုAေျခခံUပေဒAရ Aရပ္သား တစ္Uီးတစ္ေယာက္
စီတိုင္းသည္ ဆယ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ၾကိမ္ ေရတြက္ခံရမည္ ျဖစ္သည္။ ဒုတိယAခ်က္မွာမူ လြတ္ေတာ္Aတြင္း၌ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ မွ်တေသာ ကိုယ္စားျပဳမႈ ရရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေAာင္
ေဆာင္ရြက္ရန္Aတြက္ငွာ ဤသန္းေခါင္စာရင္း၌ ပါ၀င္ဖို႔ Aလြန္ပင္ Aေရးၾကီးေပသည္။ ထို႔ေနာက္ ေနာက္ဆံုးတတိယAခ်က္မွာမူ Pennsylvania ၏ သန္းေခါင္စာရင္း ေရတြက္မႈ
သည္ ေနာက္လာမည့္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္စုၾကာတိုင္ ဖယ္ဒရယ္ Aသံုးစရိတ္ မ်ား၊ မူ၀ါဒ ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈတို႔Aေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိေနမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

မည္သူမ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သင့္သနည္း။
ရိုးရိုးေလးပင္ျဖစ္သည္၊ လူတိုင္း တစ္Uီးတစ္ေယာက္စီတိုင္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး၊ ဤႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္သည့္ တစ္Uီးတစ္ေယာက္စီတိုင္း
Aက်ံဳး၀င္၊ ပါ၀င္ပါသည္။ Eျပီလ 1 ရက္ေန႔၊ 2020 ၌ သင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ ေနရာေပၚတြင္ Aေျခခံကာ သင္သည္ ထည့္သြင္း ေရတြက္ခံရမည္ျဖစ္သည္။ သင္သည္ (Aေဆာင္
သို႔မဟုတ္ သူနာျပဳေစာင့္ေရွာက္မႈ ေဂဟာ ကဲ့သို႔ေသာ) Aုပ္စုလိုက္ Aိမ္ရာဖြဲ႕ ေနထိုင္ေသာ AေျခAေန၊ တိုက္ခန္း သို႔မဟုတ္ ေနAိမ္ျဖင့္လည္း ေနထိုင္ေကာင္း ေနထိုင္မည္ျဖစ္သည္။
သင္သည္ Aိမ္ေျခရာမဲ့တစ္Uီး ျဖစ္ခ်င္လည္း ျဖစ္ေပမည္။ သင္၏ ေနထိုင္မႈ AေျခAေန မည္သို႔ပင္ရွိပါေစ သင့္Aား Pennsylvania ၌ ေနထိုင္သူတစ္Uီး Aျဖစ္ ထည့္သြင္းေရတြက္ေပမည္။
သင္၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ AေျခAေန၊ Aသက္Aရြယ္ သို႔မဟုတ္ သင္၏ လိင္Aမ်ိဳးAစား Aစရွိသည္တို႔ မည္သို႔ပင္ရွိပါေစ Aေရးမၾကီးေပ။ သင္သည္ ဤေနရာတြင္ ေနထိုင္လွ်င္ သင္သည္
Pennsylvania ႏွင့္ သန္းေခါင္စာရင္းတို႔Aတြက္ Aေရးပါသူတစ္Uီး ျဖစ္ေပသည္။

သင္၏ တံု႔ျပန္ေျဖၾကားခ်က္သည္ မည္သည့္Aတြက္ေၾကာင့္ Aေရးၾကီးသနည္း။
Aခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္Aမွ် Aိမ္နီးခ်င္းမ်ားသည္ ေျပာင္းလဲသြားေပမည္၊ ထိုနည္းတူပင္ သန္းေခါင္စာရင္းသည္လည္း ရပ္ရြာAဖြဲ႕Aစည္း၏ လူUီးေရ ႏွင့္ ပထ၀ီAေနAထားတို႔Aေပၚ
မူတည္ျပီး တိုးပြားမႈမ်ား၊ ေလ်ာ့က်သြားမႈမ်ား ႏွင့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတို႔ကို ကာမိေစရန္ေဆာင္ရြက္ရသည္။ ဤAခ်က္Aလက္မ်ားAား Aသံုးျပဳ၍ Aေမရီကန္ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ႏွင့္
ျပည္နယ္ Uပေဒျပဳ ခရိုင္မ်ားAား ေရးဆြဲမည္ျဖစ္ျပီး၊ ျပည္နယ္တစ္ခုစီသည္ Aေမရီကန္ျပည္ေထာင္စု ေAာက္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ထိုင္ခံုေနရာ မည္မွ် Aား ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ဆံုးျဖတ္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ဖယ္ဒရယ္ ရန္ပံုေငြ ေဒၚလာ သန္းခ်ီAား ျဖန္႔ေ၀ရန္Aတြက္လည္း ၎Aခ်က္Aလက္မ်ားAား Aသံုးျပဳမည္ ျဖစ္သည္။
စင္စစ္ Pennsylvania သည္ ဖယ္ဒရယ္ ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ေသာ AစီAစU္မ်ားAတြက္ ႏွစ္စU္ $26.8 ဘီလီယံAား လက္ခံရရွိသည္။ ဤသည္မွာ တြက္ခ်က္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္
Pennsylvania ၌ ေနထိုင္သူတစ္Uီးစီလွ်င္ ႏွစ္စU္ $2,000 ခန္႔ ျဖစ္သည္။ ဖယ္ဒရယ္ ရန္ပံုေငြသည္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ AစားAေသာက္ ေထာက္ပံ့မႈAစီAစU္၊ ပညာေရး၊ ပို႔ေဆာင္
ဆက္သြယ္ေရး၊ Aိမ္ရာ၊ ရပ္ရြာAဖြဲ႕Aစည္း ဖြံ႕ ျဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ မိသားစုမ်ား ႏွင့္ ေနာက္ထပ္ေသာAရာမ်ားစြာမ်ားတို႔ AပါA၀င္ Pennsylvania ၌ ေနထိုင္သူမ်ားAတြက္ Aမ်ားAျပားေသာ
AစီAစU္မ်ား ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့ေပးသည္။

ေဒတာAခ်က္Aလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ပုဂၢိဳလ္ေရးေစာင့္ထိန္းမႈ ႏွင့္ လံုျခံဳေရးတို႔မွာ မည္သို႔ရွိသနည္း။
သင္၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ပုဂၢိဳလ္ေရးAား AကာAကြယ္ေပးျပီး၊ ေဒတာAခ်က္Aလက္မ်ားAား လံုျခံဳေAာင္ သိမ္းဆည္းေဆာင္ရြက္ရန္သည္ ဖယ္ဒရယ္ Aစိုးရ ႏွင့္ Pennsylvania
တို႔Aတြက္ Aလြန္ပင္ Aေရးၾကီးေပသည္။ Aရပ္သား Aေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ားAေနႏွင့္ Aႏၱရာယ္ကင္းေရး ႏွင့္ လံုျခံဳေရးတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး စိုးရိမ္ပူပန္ရန္ မလိုAပ္ေပ၊ သန္းေခါင္စာရင္း
ေျဖၾကားခ်က္မ်ားAား Aသံုးျပဳျပီး သင့္Aေပၚ တစ္စံုတစ္ရာေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္၊ ထို႔ျပင္ ေဒတာAခ်က္Aလက္မ်ား၏ လံုျခံဳေရးAား Aျမင့္ဆံုးAဆင့္
တြင္ ကာကြယ္ထားရွိကာ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားမွ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ Aေမရီကန္ျပည္ေထာင္စု ကုဒ္၊ ေခါင္းစU္ 13 Aရ Aေမရီကန္ျပည္ေထာင္စု
သန္းေခါင္စာရင္း ဗ်ဴရိုသည္ တစ္Uီးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သည့္ Aခ်က္Aလက္မ်ား မွန္သမွ်ကို ထုတ္ျပန္ႏိုင္ျခင္း မရွိေပ၊ ထို႔ျပင္ ဤUပေဒAား
ခ်ိဳးေဖာက္သည့္ မည္သူမဆိုသည္ ဒဏ္ေၾကး $250,000 Aထိျဖစ္ေစ၊ ထို႔ျပင္/သို႔မဟုတ္ ေထာက္ဒဏ္ ငါးႏွစ္Aထိျဖစ္ေစ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရႏိုင္ေပသည္။

သန္းေခါင္စာရင္းကာလ AေတာAတြင္း မည္သို႔ ပါ၀င္၍ သင္၏ ရပ္ရြာAဖြဲ႕Aစည္းAတြက္ Aေထာက္Aပံ့ျပဳေပးႏိုင္မည္နည္း။
Aရပ္သား Aေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ားသည္ စာတိုက္မွျဖစ္ေစ၊ ဖုန္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ထို႔ျပင္ ပထမဆံုးAၾကိမ္Aေနႏွင့္ Aြန္လိုင္းမွျဖစ္ေစ ေလွ်ာက္လႊာေဖာင္Aား ျဖည့္စြက္ေျဖၾကားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
Aိမ္ေထာင္စု Aမ်ားစုသည္ ၎တို႔၏ သန္းေခါင္စာရင္း ဖိတ္ၾကားလႊာAား Eျပီလ 1 ရက္၊ 2020 တြင္ စာတိုက္မွတဆင့္ လက္ခံရရွိမည္ျဖစ္သည္။ Aိမ္ေထာင္စု Aမ်ားစုသည္ ၎တို႔၏
သန္းေခါင္စာရင္း ဖိတ္ၾကားလႊာAား စာတိုက္မွတဆင့္ လက္ခံရရွိမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း က်န္ရွိသည့္ Aိမ္ေထာင္စု 5% ခန္႔မွာမူ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံသူမွ Aိမ္တိုင္ရာေရာက္
လာခ်ေပးသည့္Aခါတြင္ ၎တို႔၏ ဖိတ္ၾကားလႊာAား လက္ခံရရွိမည္ျဖစ္သည္။
Aကယ္၍ 2020 သန္းေခါင္စာရင္းAတြက္ တစ္စံုတစ္Uီးမွ သင့္ထံသို႔ လာေရာက္သည့္Aခါတြင္ ၎တို႔၏ ဓာတ္ပံု၊ Aေမရီကန္ျပည္ေထာင္စု ကုန္သြယ္ဌာန၏ ေရစာAမွတ္ ႏွင့္
သက္တမ္းကုန္ဆံုးမည့္ ေန႔စြဲ Aစရွိသည္တို႔ ပါ၀င္ေသာ တရား၀င္ ID တံဆိပ္တစ္ခု ၎တို႔ထံ၌ ရွိ၊မရွိ ေသခ်ာေAာင္ ေဆာင္ရြက္ပါ။ Aကယ္၍ လိမ္လည္မႈျဖစ္သည္ဟု သင္
သံသယရွိလွ်င္ ေဒသခံ သန္းေခါင္စာရင္းဗ်ဴရို၏ ကိုယ္စားလွယ္တစ္Uီးျဖင့္ စကားေျပာရန္Aတြက္ 800-923-8282 သို႔ ေခၚဆိုပါ။ Aကယ္၍ Aဆိုပါ Aလုပ္သမားသည္ ဗ်ဴရိုမွ
မဟုတ္လွ်င္ သင္၏ ေဒသခံ ရဲဌာနသို႔ ေခၚဆိုပါ။

2020 Aေမရီကန္ျပည္ေထာင္စု သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ေနာက္ထပ္ေသာ Aခ်က္Aလက္မ်ား ႏွင့္
Aရင္းAျမစ္မ်ား ရရွိရန္Aတြက္ ေက်းဇူးျပဳျပီး PA.gov/census သို႔ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ။

Pennsylvania ၏ Aနာဂါတ္Aား ပံုသြင္းရာတြင္ သင္၏Aသံသည္ Aေရးပါပါသည္။
Aိမ္နီးခ်င္းေကာင္းတစ္Uီး ပီသစြာျဖင့္ သတင္းစကား ျဖန္႔ေ၀လိုက္ပါ။
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