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Community Compass™ ကို သင့်ကို သင့်
ကွန်ပျူတာ မှတဆင့် ရယူနိုင်ပါသည်။ကွန်ပျူတာ မှတဆင့် ရယူနိုင်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို၏့ ဘာသာစကား အမျ ိုးမျ ိုးသုံးသသာ ဝက်ဘ်ဆိုက် မှတဆင့် အချက်အလက်များကို ပိုမိုရယူနိုင်ခခင်းခြင့် သမရီယံသကာင်တီအတွင်းရှိ 

အစားအစာ မလုံ သလာက်သသာ မိသားစုများအတွက် အမှန်တကယ်လိုအပ်သနသည့် အစားအစာများနှင့် ပံ့ပိုးကူညီမှုများကို ရှာသြွရန်အတွက် ပိုမို

လွယ်ကူသစသည်။ သအာက်ပါအသြကာင်းအရာများ ရယူရန်အတွက် communitycompass.app တွင်ြကည့်ရှုပါ။သအာက်ပါအသြကာင်းအရာများ ရယူရန်အတွက် communitycompass.app တွင်ြကည့်ရှုပါ။

အစားအသသာက် ကူညီသောက်ပံ့မှု လိုအပ်ပါက ဤလက်ကမ်းစာသစာင်၏ သကျာြက်စာမျက်နှာတွင် အစားအသသာက် ကူညီသောက်ပံ့မှု လိုအပ်ပါက ဤလက်ကမ်းစာသစာင်၏ သကျာြက်စာမျက်နှာတွင် 
Community Compass ကို အသုံးခပုနိုင်သသာ နည်းလမ်းအားလုံး အသြကာင်းကို ြတ်ရှုပါ။Community Compass ကို အသုံးခပုနိုင်သသာ နည်းလမ်းအားလုံး အသြကာင်းကို ြတ်ရှုပါ။

ကျွန်ုပ်တို၏့ဝက်ဘ်ဆိုက် အသစ်ကို အသုံးခပုရန်အတွက် communitycompass.appcommunitycompass.app တွင်ြကည့်ရှုပါ 
သိုမ့ဟုတ် သင်၏ စမတ်ြုန်းခြင့် ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို အသုံးခပုနိုင်ရန်အတွက် QR ကုဒ်ကို scan ရိုက်ကူးပါQR ကုဒ်ကို scan ရိုက်ကူးပါ။

• အခမဲ့အစားအစာများ

• အခမဲ့စားသသာက်ကုန်များ

• WIC ဆိုင်များ

• WIC သဆးခန်းများ

• SNAP ဆိုင်များ

• အခမဲ့ပွဲစဉ်များနှင့် အခခားအသြကာင်းအရာများ

• SNAP ၊ WIC ၊ နှင့် အခခားသသာ အစီအစဉ်

များနှင့်ဆိုင်သသာ အသြကာင်းအရာ

Community Compass နှင့် ပတ်သက်ပပီး 
အချက်အလက်များ ပိုမိုသိရှိလိုပါက 
indyhunger.org/compassindyhunger.org/compass တွင် ြတ်ရှုပါ။

လိုအပ်သည့်သူများ အားလုံးအတွက် အစားအသသာက် ကူညီသောက်ပံ့မှု သသချာစွာရရှိ

သစရန် Community Compass ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် သအာက်ပါ ဘာသာစကားများခြင့် 

ြတ်ရှုနိုင်ပါသည်။

• အင်္ဂလိပ်

• အာရပ်

• ခမန်မာ

• တရုတ်

• ခပင်သစ်

• သဟတီခရီအိုလ်

• ဟါးခါးချင်း

• ကရင်

• စပိန်ဘာသာစကား

• ဆွာဟီလီ

• ယူရိုဘာ
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အစားအစာငတ်ခပတ်ခခင်းသည် ခက်ခဲပါသည်။အစားအစာငတ်ခပတ်ခခင်းသည် ခက်ခဲပါသည်။

ယခုအချိန်တွင် အစားအစာကို ရှာသြွရန် လွယ်ကူပါသည်။ယခုအချိန်တွင် အစားအစာကို ရှာသြွရန် လွယ်ကူပါသည်။
ပိုပပီးလွယ်ကူပါသည်။ပိုပပီးလွယ်ကူပါသည်။

Community Compass™
သမရီယံသကာင်တီတွင် အစားအသသာက် ကူညီသောက်ပံ့မှု ရှာသြွရန်အကူအညီ။သမရီယံသကာင်တီတွင် အစားအသသာက် ကူညီသောက်ပံ့မှု ရှာသြွရန်အကူအညီ။
Community Compass သည် အစားအသသာက် ကူညီသောက်ပံ့မှု လိုအပ်သသာသူများကို ကူညီရန်အတွက် အခမဲ့ ခြစ်သသာ ပံ့ပိုးမှုCommunity Compass သည် အစားအသသာက် ကူညီသောက်ပံ့မှု လိုအပ်သသာသူများကို ကူညီရန်အတွက် အခမဲ့ ခြစ်သသာ ပံ့ပိုးမှု
အချက်အလက် စနစ်တခုခြစ်သည်။ Community Compass ခြင့် သင်ရှာသြွနိုင်သသာအရာများ။အချက်အလက် စနစ်တခုခြစ်သည်။ Community Compass ခြင့် သင်ရှာသြွနိုင်သသာအရာများ။

ယခုအချိန်တွင် အကူအညီရယူနိုင်သသာ နည်းလမ်းသုံးမျ ိုးရှိပါသည်။ယခုအချိန်တွင် အကူအညီရယူနိုင်သသာ နည်းလမ်းသုံးမျ ိုးရှိပါသည်။

1. သင့်ကွန်ပျူတာမှတဆင့်။1. သင့်ကွန်ပျူတာမှတဆင့်။
•  Community Compass ဝက်ဘ်ဆိုက်ခြစ်သသာ communitycompass.appcommunitycompass.app တွင်ြကည့်ရှုပါ။

• ယင်းဝက်ဘ်ဆိုက်ကို အင်္ဂလိပ်၊ အာရပ်၊ ခမန်မာ၊ တရုတ်၊ ခပင်သစ်၊ သဟတီခရီအိုလ်၊ ဟါးခါးချင်း၊ ကရင်၊ စပိန်၊ 

ဆွာဟီလီ နှင့် ယူရိုဘာ၊ စသည့်ဘာသာစကားများခြင့် ြတ်ရှုနိုင်ပါသည်။

2. သင်၏ စမတ်ြုန်းမှတဆင့်။2. သင်၏ စမတ်ြုန်းမှတဆင့်။
• App Store သိုမ့ဟုတ် Google Play တွင် ြကည့်ရှုပါ။
• “Community Compass” စာလုံးရိုက်ေည့်ပပီး ရှာသြွပါ။
• သဒါင်းလုဒ်ယူပပီး ေည့်သွင်းပါ (အခမဲ့ ခြစ်ပါသည်)။
• သင်လိုအပ်သည့် အစားအသသာက် ကူညီသောက်ပံ့မှုကို ရှာသြွရန် 

စတင်အသုံးခပုပါ။
• သမးခွန်းများရှိပါသလား။ Shelly နှင့် စကားသခပာပါ။

3.  စမတ်ြုန်းမရှိဘူးလား။3.  စမတ်ြုန်းမရှိဘူးလား။
အကူအညီရှာသြွရန်အတွက် 317-434-3758 ြုန်းနံပါတ်သို ့“hi” စာလုံးရိုက်
ေည့်ပပီး တက်စ်ပိုပ့ါ။

သမးခွန်းများရှိပါသလား။သမးခွန်းများရှိပါသလား။
Indyhunger.org/compass တွင်ြတ်ရှုပပီး ကျွန်ုပ်
တို၏့ ညွှန်ြကားချက်ဗီဒီယိုများကို ြကည့်ရှုပါ။

• အခမဲ့အစားအစာများ

• အခမဲ့စားသသာက်ကုန်များ

• WIC ဆိုင်များ

• WIC သဆးခန်းများ

• SNAP ဆိုင်များ

• အခမဲ့ပွဲစဉ်များနှင့် အခခားအသြကာင်းအရာများ

• SNAP ၊ WIC ၊ နှင့် အခခားသသာ အစီအစဉ်များ

နှင့်ဆိုင်သသာ အသြကာင်းအရာ


