
SPOA အမိ်ရာရှင််းပြချက် လမ််းညွှန ်

ထ ောကပ် ံ့ (လ ိုငစ်ငမ်ပါ) အ မ်ရော- 

ထထာက်ြ ံ့ထာ်းထ ာ/ထထာက်ြ ံ့ထြ်းထ ာ အမိ်ရာအစီအစဉ်မျာ်း (SHP) – ဤအစီအစဉ်မျာ်း ည ်

အ  ို်းပြြု မူျာ်းကိိုယ်တိိုင ်ထရ ်းချယ်ထ ာ၊ ငာှ်းရမ််းထ ာ ထနရာအနှ ံ့အပြာ်းတ ငရ်ှိ ညံ့ ်

အမိ်ခန််းမျာ်းအတ က် လိုြ်ထ ာင ်ည။် SHP အစီအစဉ်မျာ်း ည ်ငာှ်းခအကူအညနီငှံ့ ်

ထထာက်ြ ံ့ထြ်းထ ာ ဝနထ် ာငမ်ှုမျာ်း ထြ်းအြ် ည။် အ  ို်းပြြု မူျာ်းအထနနငှံ့ ်ြိိုမိိုအမှီအခိိုကင််းစ ာ 

ထနထိိုငရ်နန်ငှံ့ ်ကိိုယ်တိိုငထ် ာငရ် က်နိိုငစ် မ််း တိို်းပမငံ့ထ်စရနအ်တ က် လိိုအြ်ထ ာ အရညအ်ချင််းမျာ်း 

ရယူရာတ င ်( ိို ံ့) မ မ််းမ ရာတ င ်ကူညရီနထ်ရ်း  ွဲထာ်း ညံ့ ်ဝနထ် ာငမ်ှုမျာ်းကိို ဝနထ်မ််းမျာ်းက 

ြ ံ့ြိို်း ည။် ဝနထ်မ််းမျာ်း ည ်ထယဘိုယျအာ်းပြငံ့ ်အ  ို်းပြြု တူစ်ဦ်းချင််းစီ၏ လိိုအြ်ချက်မျာ်းထြေါ် 

မူတညပ်ြီ်း တစ်လလျှင ်နစ်ှကကိမ်နငှံ့အ်ထက် ၎င််းတိို ံ့အာ်း ထတ ွေ့  ို ည။် အ  ို်းပြြု မူျာ်းအထနနငှံ့ ်

ြိိုမိိုအမှီခိိုကင််းစ ာ ထနထိိုငန်ိိုငရ်န ်ဦ်းတည ်ညံ့ ်တစ်ဦ်းချင််းရညမ်ှန််းချက်မျာ်း ချမတှ်ရန ်

ထမျှာ်မှန််းထာ်းြါ ည။် ြ ိုမှနထ်နထိိုငက်ာလမှာ 3-4 နစှ ်ပြစ် ည။် ညွှန််း ိိုမှုမျာ်းကိို ဗဟိိုအမိ်ရာချထာ်းမှု 

စနစ်နငှံ့ ်Erie County  အမ်ိရာြူ်းတ ွဲစီစဉ် တူိို ံ့မှတစ် ငံ့ ်ြူ်းထြါင််းထ ာငရ် က ်ည။် OMH 

ထထာက်ြ ံ့ထာ်း ညံ့ ်SHP မျာ်း ည ်စိတ်မကျန််းမာမှုထ ကာငံ့ ်ထနထိိုငထ် ာငရ် က်မှုတ င ်

  ိာ ညံ့ခ်ျွတ်ယ င််းမှုရှထိ ကာင််း အတညပ်ြြုရန ် တ်မှတ်ထာ်း ည။် 

လိိုအြ်ထ ာစာရ က်စာတမ််း 

•  ထဘာတူခ ငံ့ပ်ြြုချက ်

•  မာ်းထတာ်ခ ငံ့ပ်ြြုချက်/ ထရာဂါစစ်တမ််း 

Medicaid ပြနထ်ရ်း  ွဲ ညံ့ ်အြ်ိစရာထြ်း (MRT) အမိ်ရာ- SHP က အြ်ိစရာထြ်းထ ာ်လည််း ထ ်းရ ို 

( ိို ံ့) Medicaid  အပမငံ့ြိ်ိုင််းအ  ို်းပြြု မှူ ထပြာင််းလာ ပူြစ်ရမည ် 



အထရ်းကကီ်းအချိနတ် င ် ကာ်းဝငထ်ြ်း ညံ့ ်(CTI) အမိ်ရာ- လိိုငစ်ငထ်ြ်းမထာ်း ညံ့အ်ပြင ်

အပမနအ်မ်ိရာပြနခ်ျထာ်းပခင််းနငှံ့ ် ငတ်ူ ည။် လ ိုပခ ြုထရ်းအြ်နှ ထင နငှံ့ ်ြထမလ၏ငာှ်းရမ််းခကွဲံ့ ိို ံ့ 

ကနဦ်းရနြ် ိုထင  ာ။ အမှနတ်ကယ် ထထာက်ြ ံ့ထ က်းမဟိုတ်ြါ 

HUD ထထာက်ြ ံ့ထာ်းမှု- SHP မျာ်း ညလ်ည််း ထလျှာက်ထာ်းချနိတ် င ်အမိ်ရာမရှထိ ကာင််း 

အတညပ်ြြုချက် လိိုအြ် ည။် ထအဂျငစ်ီ တ်မှတ်မှုအတ က် Erie County အမိ်ရာြူ်းတ ွဲစီစဉ် တူ င ်

တာဝနရ်ှိ ည။် SHP ဝနထ် ာငမ်ှုထြ်း မူျာ်းတ င ်Transitional Services, Inc.၊ Living 

Opportunities of DePaul၊ Lake Shore Behavioral Health၊ Spectrum Human Services၊ 

Restoration Society နငှံ့ ်WNY Veteran's Housing Coalition တိို ံ့ ြါဝင ်ည။် 

လိိုအြ်ထ ာစာရ က်စာတမ််း 

•  ထဘာတူခ ငံ့ပ်ြြုချက ်

• HMIS အတ င််း ပြညံ့ထ်ာ်း ညံ့ ်VI-SPDAT ထြာင ်

လ ိုငစ်ငရ်ပ ံ့ပ ိုိုး ောိုးထ ော အ မ်ရော  

လိိုအြ်ထ ာစာရ က်စာတမ််း 

•  ထဘာတူခ ငံ့ပ်ြြုချက ်

•  မာ်းထတာ်ခ ငံ့ပ်ြြုချက်/ ထရာဂါစစ်တမ််း 

• ကလိိုင််းယငံ့တ် င ်Medicaid/ SSI ရှိ လာ်း။ 

ကကီ်း ကြ်ခ  က နပ်မြူနတီထနထိိုငစ်ရာမျာ်း - SCR မျာ်း ည ်စိုစည််းထာ်းထ ာ ပြြုစိုထစာငံ့ထ်ရှာက်ထရ်း 

ဌာနမျာ်း (အ င််းအြ ွဲွေ့အမိမ်ျာ်း) ပြစ် ကပြီ်း အ က် 18 နငှံ့အ်ထက် ထနထိိုင ် ူ8 မှ 24 ထယာက်ကိို 

ထာ်းရှိ ည။် ထနထိိုင ်မူျာ်း၏ ရညမ်ှန််းချက်မှာ ကန ံ့ ်တ်မှုြိိုနည််းထ ာ ထနထိိုငမ်ှုြတ်ဝန််းကျင ်ိို ံ့ 24  

လအတ င််း ထရွှွေ့ရနပ်ြစ် ညံ့အ်တ က် ဤြရိိုဂရမ်မျာ်းကိို  ထဘာ ဘာဝအရ ကူ်းထပြာင််းထရ်းနငှံ့ ်

ပြနလ်ညထ်ထူထာငထ်ရ်းဟို မှတ်ယူ ည။် အြ်ိခန််းမျာ်းကိို မျှ  ို်းထလံ့ရှိထ ာ်လည််း 



အချိြုွေ့ြရိိုဂရမ်မျာ်းတ င ်တစ်ဦ်းတည််းအြ်ိခန််းမျာ်း ရှ ိည။် ထနထိိုင ်မူျာ်း ည ်

အမိ်ထနိ််း မိ််းစရိတ်တ င ်ဝငထ်ရာက်ထ ာငရ် က် ကပြီ်း အစာ်းအထ ာက်စီစဉ်ပခင််းနငှံ့ ်ပြင ်ငပ်ခင််းတိို ံ့ 

ြါဝင ်ည။် အြန််းထပြရန ်လိုြ်ထ ာငစ်ရာမျာ်း ြ ံ့ြိို်းထြ်းထာ်း ည။် အချိြုွေ့အ င််းအြ ွဲွေ့အမိ်မျာ်းတ င ်

ထနထိိုင ်မူျာ်း ရငှ ်နထ်နထိိုငထ်ရ်း စ မ််းရညမ်ျာ်း စမ််း ြ်ရနအ်တ က် ြူ်းတ ွဲ ထလံ့ကျငံ့ထ်ရ်းအြ်ိခန််း (TSI) 

ြါဝင ်ည။် ဝနထ်မ််းမျာ်းက ထနရာတ င ်24/7 ရှိ ည။် Buffalo Federation of Neighborhood 

Centers၊ DePaul Community Services နငှံ့ ်Southern Tier Environments for Living၊ 

Transitional Services, Inc., တိို ံ့က SCR ဝနထ် ာငမ်ှုမျာ်းကိို ြ ံ့ြိို်း ည။်  

ကကီ်း ကြ်ခ   က်ကကီ်းြိိုင််း က နပ်မြူနတီထနထိိုငစ်ရာမျာ်း - SSCR  ည ်ကကီ်း ကြ်ခ  

က နပ်မြူနတီထနထိိုင ်မူျာ်း နည််းတူ လညြ်တ်ထ ာငရ် က်ထ ာ်လည််း အ က် 55 နစ်ှနငှံ့အ်ထက် 

အ  ို်းပြြု မူျာ်းအတ က် ပြစ် ည။် ထနထိိုင ်မူျာ်းအထနနငှံ့ ်မှီခိိုမှုကင််းထ ာ ထနထိိုငမ်ှုရညမ်နှ််းချက်မျာ်း 

ထြာ်ပြရန ်အာ်းထြ်းထ ာလ်ည််း အြ်ိခန််း ိို ံ့ ထပြာင််းထရွှွေ့ရန ် ြ်ိအ ာ်းမထြ်းြါ။ SSCR ကိို 

Greenwood Residences (တစ်ဦ်းတည််းအြ်ိခန််းအာ်းလ ို်း)၊ Southern Tier Living Environments 

နငှံ့ ်Transitional Services, Inc တိို ံ့က ြ ံ့ြိို်း ည။် 

ကို မှု/ကကီ်း ကြ်ခ  အမိ်ခန််းမျာ်း - TSA  ည ်က နပ်မြူနတီတ င ်မျှ  ို်းအြ်ိခန််း တစ်ခန််း၊ နစ်ှခန််းနငှံ့ ်

  ို်းခန််းြါ အမ်ိခန််းမျာ်းပြငံ့ ်ကူ်းထပြာင််းအမိ်ရာ ြ ံ့ြိို်း ည။် အမိ်ခန််းမျာ်း ည ်ဝနထ်မ််းမျာ်းက ထနရာတ င ်

24/7 ရှိ ညံ့ ်တစ်ထနရာတည််းတ င ်ပြစ်ထစ၊ ဝနထ်မ််းမျာ်းက တစ်ြတ်လျှင ်3 မှ 7 ရက် 

လာထရာက် ကညံ့ရ်ှုပြီ်း 24/7 အထရ်းထြေါ်ထခေါ် ိိုနိိုင ်ညံ့ ်ပြန ံ့က်ကွဲထနရာအမိ်ခန််းမျာ်းတ ငပ်ြစ်ထစ 

တညရ်ှိ ည။် ထနထိိုင ်မူျာ်း  အမှီအခိိုကင််းစ ာ ထနထိိုငရ်နအ်တ က် လိိုအြ်ထ ာ အရညအ်ချင််းမျာ်း 

ရယူရာတ င ်( ိို ံ့) မ မ််းမ ရာတ င ်ကူညရီနထ်ရ်း  ွဲထာ်း ညံ့ ်ဝနထ် ာငမ်ှုမျာ်းကိို ဝနထ်မ််းမျာ်းက 

ြ ံ့ြိို်း ည။် အချိြုွေ့ြရိိုဂရမ်မျာ်းတ င ်စာ်းထ ာက်ကိုနမ်ျာ်းနငှံ့ ်အဝတ်အစာ်းအတ က် 

ထင ထထာက်ြ ံ့ထြ်း ည။် ထနထိိုင ်မူျာ်းအထနနငှံ့ ်ြိိုမိိုအမှီခိိုကင််းစ ာ ထနထိိုငန်ိိုငရ်န ်ဦ်းတည ်ညံ့ ်

တစ်ဦ်းချင််းရညမ်ှန််းချက်မျာ်း ချမှတ်ရန ်ထမျှာ်မနှ််းထာ်းြါ ည။် ြ ိုမှနထ်နထိိုငက်ာလမှာ 18 မှ 24 လ 

ပြစ် ည။် TSA အမိ်ရာဝနထ် ာငမ်ှုမျာ်းကိို Buffalo Federation of Neighborhood Centers၊ 

DePaul Community Services နငှံ့ ်Transitional Services, Inc တိို ံ့က ြ ံ့ြိို်း ည။် 



MICA အမိ်ရာ - MICA –အ င််းအြ ွဲွေ့အမ်ိနငှံ့ ်ကို မှုအမိ်ခန််း ြရိိုဂရမ်မျာ်းတ င ်စ ွဲလမ််းမှုပြဿနာအပြင ်

စိတ်ြိိုင ်ိိုငရ်ာ မ နစ် မ််းမှုရှိထ ကာင််း ထရာဂါ တ်မတှ်ထာ်း ညံ့ ်အ  ို်းပြြု ူမျာ်းအတ က် 

အထ်ူးပြြုဝနထ်မ််းနငှံ့ ်ဝနထ် ာငမ်ှုမျာ်း ြ ံ့ြိို်းထြ်းနိိုင ်ည။် MICA အ င််းအြ ွဲွေ့အမိ်မျာ်းကိို Transitional 

Services, Inc က လိုြ်ငန််းထ ာငရ် က်ပြီ်း MICA အတ က် 10 ကိုတငြ်ါ ကကီ်း ကြ်ခ  အမိ်ခန််းအစီအစဉ် 

လိုြ်ကိိုင ်ည။် တစ်ဦ်းတည််းအြ်ိခန််းမျာ်း ရနိိုင ်ည။် 

လူငယ်အမိ်ရာ - YAH  ည ်အ င််းအြ ွဲွေ့အမိ်ပြစ်ပြီ်း ထနထိိုငက်ို မှုထ ်းရ ို ( ိို ံ့) 

 ယ်ထကျာ် က်မျာ်းအတ က် စိုထြါင််းထနထိိုငမ်ှုြတ်ဝန််းကျငမ်ှ ကူ်းထပြာင််းလာထ ာ အ က် 18 မှ 21 

နစှ်အရ ယ် ြိုဂ္ိြုလ်မျာ်းအတ က် အထ်ူးပြြုဝနထ် ာငမ်ှုမျာ်း ြ ံ့ြိို်း ည။် ဝနထ် ာငမ်ှုမျာ်း ည ်

အပခာ်းအ င််းအြ ွဲွေ့  က်တငမ်ျာ်းနငှံ့ ်အလာ်းတူပြစ ်ည။် ြရိိုဂရမ်၏ အ  ို်းပြြုနိိုင ်ညံ့ ်

အမိ်ရာအစိတ်အြိိုင််းတ င ်ြါဝငထ်န မူျာ်းအတ က် ြိိုမိိုဂရိုတစိိုက်ထစာငံ့ထ်ရာှက ်ညံ့ ်ဝနထ် ာငမ်ှုမျာ်း  

ြ ံ့ြိို်းရန ်ဝနထ်မ််းအငအ်ာ်းရှ ိည။် YAH ဝနထ် ာငမ်ှုမျာ်းကိို Transitional Services, Inc က 

ထြ်းအြ် ည။် 

တစ်ဦ်းခန််းထနထိိုငမ်ှု - SRO ထြ်းအြ်ထ ာ အမိ်ရာ ည ်ဝနထ် ာငမ်ှုအပြညံ့အ်စ ို  က်တငပ်ြငံ့ ်

အပမွဲထနထိိုငစ်ရာ ကမ််းလမှ််းရန ် ်ီး န ံ့ထ်ရ်း  ွဲထာ်း ည။် ဤြရိိုဂရမ်မျာ်း ည ်အမှီအခိိုကင််းစ ာ 

အပမွဲထနထိိုငန်ိိုင ်မူျာ်းအတ က် အမ်ိရာနငှံ့ ်ဝနထ် ာငမ်ှုမျာ်းထြ်းရန ်ရညရ် ယ် ည။် လူမှုထရ်းဝနထ် ာငမ်ှု 

အြ ွဲွေ့က ထနရာထြေါ်တ င ်ဝနထ် ာငမ်ှုမျာ်းထြ်းအြ်ပြီ်း ပြစ်စဉ်စီမ ခန ံ့ခ် ွဲမှု၊ ပြနလ်ှနတ် ို ံ့ပြနထ် ာ အြ ွဲွေ့မျာ်း၊ 

ထ ်းဝါ်းစီမ ခန ံ့ခ် ွဲမှု၊ ထင ထ က်းစီမ ခန ံ့ခ် ွဲမှုနငှံ့ ်အ က်ထမ ်းမှု ိိုငရ်ာ ချိတ် က်မှုမျာ်း ြါဝင ်ည။် SRO 

အမိ်ရာကိို DePaul Community Services က ထြ်းအြ် ည။် 


