သင္၏ ေ္းဝပးြ၊ SNAP ီႏင့္္ ေငြအအ ကလ းးခံစးးြင့္မ
္ စးအလို
အြန္
္ ္င
လို ္းေ ပတြင္ ံီမး
ခ န္႔းြြဲမႈို ျ က္ို ္ ပ
သင္၏ အြန္္လိုင္းအအ လကးးခံစးးြင့္္မ စး ံီမခးန္႔းြဲြမႈအလို အး လန္မေရြး အူညီီႏလိုင္ရန္အ္ြအ္ Illinois ျ ည္နနယ္ အအ လကးးခံစးးြင့္္ ေ္ စအ္္္စတင္သြင္းမႈ သ္္မ္္း အ္မ စး
(Application for Benefits Eligibility (ABE)) ဝအ္္္္လိုဒ္ ေ ပတြင္ ‘Manage My Case’ အံီအံဥ္အလို ေထစအ္ ခ႔ထစး ပသည္္။

Manage My Case (MMC) အလို ေအစအ္ ပ္လ႔အ
ို ္ြအ ္ အသခိုးျ က ပသည္-

• ေ္ စအ္္္စ္င္သငြ ္းမႈ အေျးအေနအလို ံံ္ေ္းျးင္း
• အအ လကးးခံစးးြင့္္မ စးအလို သအ္္မ္း္လိုးျးင္း
• အေျ စင္းအ္ြဲမ စးအေ ပအံီရင္းံခ စတင္သငြ ္းမႈ – ဝင္ေငြြ၊ အလမ္ေထစင္ံိုဝင္မ စးြ၊ အိုန္အ ံရလ္္ သလို႔မဟို္္ ေနရ ္္လ ္ံစအသံ္
• ံစရြအ္ံစ္မ္းမ စး္င္သငြ ္းျးင္း
• အသလေ းး အ္မ စးအလို ၾအည့္္ရိုျးင္း
• ေနစအ္္စမည့္္ ေ္ြ႔္ရခို န္ ရက္္ခ်ိန္းမ စးအလို ၾအည့္္ရိုျးင္းီႏင့္္ အး လန္ဇနယစးျ န္္ည္သ္္မ္္ျးင္း
• ေ္စင္း္လိုမိုမ စးအလို ္င္သငြ ္းျးင္းီႏင့္္ံီမခးန္႔းျြြဲ းင္း
•
Manage My Case: ျ က္ို ္ရန္ သင္္လိုအ ္သည့္္အရစမ စး

• ္ူမႈ္ခိုျးခကေရး (Social Security) နခ ပ္္
• ျ က္ို ္းြဲ႔ေသစ းရအ္ဒံ္ ေန က္္သ
ခ မ်ိိင္း
သင္၏ Manage My Case အလို ေအစအ္ ပအ္လင
ို း္ ေ္စင္ရအ
ြ ရ
္ မည္အ္င့္္1: http://ABE.Illinois.gov သလို႔ ဝင္ေရစအ္ ပ
အ္င့္္ 2: အံလမ္းေရစင္ျ ထစးသည့္္ “Manage My Case” း္ို္္အလို ီႏလ ္ ပ

• သင္၏ ABE သခးို စြသ
ြဲ ူ ID ီႏင့္္ ္ လက႕ဝအ္နခ ပ္္အလို ထည့္္သင
ြ ္း ပ
• ABE အေအစင့္္မရလ ပအ ံစရင္းသြင္းရန္ ‘Create an ABE account’ အလို ီႏလ ္ ပ
အ္င့္္ 3: ေလ (ာ့ ဂ္)အင္ (Log in) ျ က္ို ္္ ီး ပအ ‘Link your account’ အလို ေရြးး နယ္ ပ

• သင့္္ေမြးသအသရစဇ္ီႏင့္္ ္ူမို္ခိုျးခကေရးနခ ပ္္ သလို႔မဟို္္ ID နခ ပ္္္ံ္းိုး င္းအလို ထည့္္ ပ္။
အ္လို ပ ္ံ္ႀအလမ္္ည္းေသစ ္ို ္ငန္းံဥ္အေနျျင့္္ သင္၏ ABE အေအစင့္္အလို သင့္္ အအ လကးးခံစးးြင့္္္လိုင္ရစ အး အ္အ္အ္ထခသလို႔
း လ္္္အ္ေ းသြစးမည္ျျံ္ ပသည္
အ္င့္္ 4: ABE အေအစင့္္ထခ း လ္္္အ္မျ က္ို ္ေနံဥ္္င
ြ ္ ေမးးြန္းအနည္းငနယ္ ေမးျမန္းျးင္းးခရမည္ျျံ္ ပသည္ြ၊ ေအစင္ျမင္ ပအ MMC သလို႔
္အ္သစြ းီႏလိုင္မည္ျျံ္ ပသည္္။

း လ္္္ အ္သြစး ပ္ ီ္။ ဝင္ေရစအ္ေနံဥ္အ္ြင္း MMC အလို အသခိုးျ က္လို ပအ သင္၏ ABE သခိုးံြြဲသူ ID ီႏင့္္ ္ လက႕ဝအ္နခ ပ္္အလို အသခိုးျ က ပ
ေမးျမန္း္လိုသ ည္မ စးရလ ပသ္စး္။ http://www.dhs.state.il.us/ABE သလို႔ ဝင္ေရစအ္ ပ သလို႔မဟို္္ ABE.Questions@Illinois.gov သလို႔
္အ္သြနယ္ ပ္။

သင္၏ My Case အလို ္နယ္္ လို ံီမး
ခ န္႔းမ
ြြဲ ို ျ က္ို မ
္ ္ြဲအၽြီႏ္ို ၏
္ သခိုးံြသ
ြဲ ူ ID (User ID) အလို ေမ႔သြစး ပအ မည္သ႔ျလို က္ို ္ရမည္နည္း္။
သခိုးံြသ
ြဲ ူ ID အသံ္္ံ္းိုီႏင့္္ ္ လက႕ဝအ္နခ ပ္္္လို႔ျျင့္္ အေအစင့္္အသံ္္ံ္းိုအလို ျ က္ို ္ရမည္္။ Manage My Case အ္ြအ္ သင္၏ သခိုးံြသ
ြဲ ူ ID ီႏင့္္
္ လက႕ဝအ္နခ ပ္္အလို သင့္္ အံီအံဥ္ီႏင့္္ း လ္္္အ္ ပ္။ ျ ည္နနယ္အေနျျင့္္ သခိုးံြသ
ြဲ ူ ID ္ံ္းိုအလို ျ န္လလ္ ေျ

င္းလြဲ ျ္င္း

(reset) ျ က္ို ္ီႏလိုင္မည္မဟို္္ ပ္။
အၽြီႏ္ို ္၏ ္ ကလ ႕ဝအ္နခ ပ္္ ေမ့္သြစး ပအ မည္သလို႔ျ က္ို ္ရမည္နည္း္။
သင့္္အေနျျင့္္ ္ လက႕ဝအ္ေမးးြန္းမ စး၏အေျျမ စးအလို မ္္မလေနသသ ္ လက႕ဝအ္နခ ပ္္အလို ျ န္္ည္ရနယူီႏလိုင္ ပသည္္။
မူ္ ံစမ အ္ီႏစမ login အလို ီႏလ ္္ ီး သခိုးံြသ
ြဲ ူ ID ီႏင့္္ ္ လို႕ဝအ္နခ ပ္္အလို ထည့္္သင
ြ ္း ပ္။ ထလို႔ေနစအ္ “Forgot Password” အလို ီႏလ ္ ပ္။
ထလိုသလို႔ျ က္ို ္ျးင္းျျင့္္ ္ လက႕ဝအ္ေမးးြန္းမ စးအလို ေျျၾအစး္ ီး ္ လက႕ဝအ္နခ ပ္္ ျ န္္ည္ရနယူီႏလိုင္သည့္္ ံစမ အ္ီႏစ္ံ္းိုေ ခ္စမည္ျျံ္ ပ သည္္။
္ လက႕ဝအ္ေမးးြန္းမ စးအေနျျင့္္ ္ြြဲမစးေျျၾအစးသ မရီႏလိုင္သည္အလို သ္လျ က ပြ၊ ထမ္ံ္ႀအလမ္ ေျျၾအစးံဥ္အ အေျျမ စးအ္လိုင္း ံစး္ခိုး
အႀအီး/အေသးအအံ အ္လအအ ေရးသစးရမည္ျျံ္သည္္။ ျ ည္နနယ္အေနျျင့္္ ္ လက႕ဝအ္နခ ပ္္ ္ံ္းိုအလို ျ န္လလ္ေျ

င္းလြဲ ျ္င္း

(reset) ျ က္ို ္ီႏလိုင္မည္မဟို္္ ပ္။
္ လို႕ဝအ္ေမးးြန္းမ စး၏ အေျျမ စးအလို ေမ႔သြစး ပအ မည္သ႔ျလို က္ို ္ရမည္နည္း္။
အအနယ္သ သင္၏္ လက႕ဝအ္ေမးးြန္းမ စး၏ အေျျမ စးအလို ေမ႔သစြ း ပအ သခိုးံြသ
ြဲ ူ ID အသံ္္ံ္းိုီႏင့္္ ္ လက႕ဝအ္နခ ပ္္္လို႔ျျင့္္ အေအစင့္္
အသံ္္ံ္းိုအလို ျ က္ို ္ရမည္္။ My Case အလို ံီမခးန္႔းရ
ြြဲ န္အ္ြအ္ သင္၏ သခိုးံြသ
ြဲ ူ ID ီႏင့္္ ္ လက႕ဝအ္နခ ပ္္အလို သင့္္အံီအံဥ္ီႏင့္္ း လ္္္အ္ ပ္။
ျ ည္နနယ္အေနျျင့္္ သခိုးံြသ
ြဲ ူ ID သိုလ႔မဟို္္ ္ လို႕ဝအ္နခ ပ္္အလို ျ န္္ည္ရနယူမို ျ က္ို ္ီႏလိုင္မည္မဟို္္ ပ္။ အေအစင့္္ သံ္ျ က္ို ္ ပအ သင္၏ သခိုးံြသ
ြဲ ူ
IDြ၊ ္ လိုက႕ဝအ္နခ ပ္္ ီႏင့္္ ္ လက႕ဝအ္ေမးးြန္းမ စး၏ အေျျမ စးအလို း ေရးထစးရန္ သ္လျ က ပ္။ ၄င္း္လို႔အလို ္ခိုျးခကသည့္္ေနရစ္ြင္ ထစး ပ္။
အၽြီႏ္ို ၏
္ အေအစင့္္ တ
်ိ ္ (locked out) ျျံ္သစြ း ပအ မည္သ႔ျလို ျံ္မည္နည္း္။
သင့္္အေနျျင့္္ အေအစင့္္အစး သခိုးႀအလမ္ ္လိုင္ေအစင္ ဝင္ေရစအ္ေသစ္္ည္း ေအစင္ျမင္မႈမရလ ပအ 1 နစရီၾအစသည္အထလ “locked out”
ျျံ္သစြ း ပမည္္။ ္ံ္နစရီ္ ီးေနစအ္ ျ န္္ည္ႀအလကးံစးီႏလိုင္ ပသည္္။
အၽြီႏ္ို ၏
္ ္အ္ရင္ သည္ အး န
လ ေ
္ ံ႔သြစးေၾအစင္း သလ႔မ
ို ဟို္္ ္ းီ ္ခိုးသြစးေၾအစင္း ေ ခ္စ ပအ မည္သလ႔ို ျ က္ို ္ရမည္နည္း္။
ျ န္္ည္ဝင္ေရစအ္မမ
ို ျ က္ို ္းင္ သင္အသခိုးျ ကေနသည့္္ ္ေရစအ္ဇစသည္ ABE အ္ြအ္ အသခိုးျ ကီႏလိုင္ျးင္း ရလမ/မရလအလို ေသး စေအစင္ ံံ္ေ္း ပ္။
အၽြီႏ္ို ္္လို႔အေနျျင့္္ Google Chrome သလို႔မဟို္္ Internet Explorer ၏ ေနစအ္္ခိုး စးရင္းအလို သခိုးံြရ
ြဲ န္ အၾအချ က္ိုလ ပသည္္။
္ေရစအ္ဇစအေဟစင္းမ စးအလို အသခိုးျ ကျးင္းသည္ ျ

နစမ စးအလို ျျံ္ေ ခေံ ပသည္္။

သင့္္အေနျျင့္္ Google Chrome သလို႔မဟို္္ အ္င့္္ျမင့္္သည့္္ ္ေရစအ္ဇစ္ံ္းိုအလို အသခိုးျ ကေန ပအ ၄င္းအလို လ္္္ ီး ျ န္္ည္ျင
ြ ့္အ
္ စ
ႀအလကးံစးၾအည့္္ ပ္။
္ းီ းြဲ႔သည့္္ အေထစအ္အထစး္လိုငရ
္ စ သအ္ေသျ သျးင္းအလို မရရလ ပအ မည္သ႔လို ျ က္ို ရ
္ မည္နည္း္။
သင့္္အေနျျင့္္ ္ ီးးြဲ႔သည့္္ အေထစအ္အထစး္လိုင္ရစ သအ္ေသျ သျးင္းအလို မရရလ ပအ ၄င္းအး လန္အ္ြင္း Manage My Case အလို သခိုးံြသ
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