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2021 ခု�ှစ်၊ ဩဂုတ်လ 23 ရက်တင်ွ အသက် ၁၆ �ှစ် �ှင့်အထက်
လတိူင်ုးကုိ COVID-19 ေရာဂါ ကာကွယ်တားဆီးေရးအတက်ွ
Pfizer ကာကွယ်ေဆးများ ထုိး�ှေံရးဆုိင်ရာ ခွင့်ြပ�ချက် အြပည့်အ
ဝကုိ FDA က ေ�ကညာခ့ဲပါသည်။
�မိ�ေတာ်ဝန ်Hochul က နယူးေယာက် �မိ�သူ/�မိ�သားများအား
ကူးစက်�ှ�နး်ြမင့် Delta ဗုိင်းရပ်စ်မျ�ိးကဲွကုိ ကာကွယ်�ိင်ုရန�ှ်င့် မ
�ကာေသးမီက တရိပ်ရိပ်တက်လာေသာ ြပည်နယ်အဝှမ်း COVID-

19 ကူးစက်မ�များကုိ ကာကွယ်�ိင်ုရနအ်လိ�ငှာ လတိူင်ုး �ှာေခါင်း
စည်း တပ်ဆင်ေရး လိအုပ်ချက် အစီအစ�်များကုိ ေ�ကညာခ့ဲ
ပါသည်။
စာသင်ချနိန်ာရီများ�ှင့် သင်�ုိးြပင်ပ လ�ပ်�ှားမ�များအတင်ွး
ေကျာင်းအေဆာက်အဦးများအားလံးု
အသက် 2 �ှစ်�ှင့်အထက် ကေလးများ၊ ဝနထ်မ်းများ�ှင့်
ဧည့်သည်များ အားလံးုအတက်ွ ြပည်နယ်က လည်ပတ်သည့်
ကေလးေစာင့်ေ�ှာက်မ�ဌာနများ
စိတ်ကျနး်မာေရးဌာန၊ စိတ်စဲွလမ်းမ�ဆုိင်ရာ ဝနေ်ဆာင်မ�များ�ှင့်
ကူညီေရးဌာန၊ ဖ�ံ��ဖိ�းမ� မသနစွ်မ်းသူများဆုိင်ရာဌာန၊
ကေလးသူငယ်�ှင့် မိသားစု ဝနေ်ဆာင်မ�များ�ှင့် ယာယီ�ှင့် မ
သနစွ်မ်း အကူအညီေပးေရးဌာနတိ�က လိင်ုစင်ေပးထားေသာ၊
မှတ်ပုံတင်ေပးထားေသာ၊ လည်ပတ်ေသာ၊ ေထာက်ခံထားေသာ
သိ� မဟတ်ု အတည်ြပ�ထားေသာ စုေပါင်း အစီအစ�်များ�ှင့်
အေထာက်အပ့ံများ။

ကျနး်မာေရး ေစာင့်ေ�ှာက်မ� လပ်ုသားများအေနြဖင့် 24/7 စိတ်ပုိင်း
ဆုိင်ရာ ေထာက်ပ့ံေရး ဝနေ်ဆာင်မ�များကုိ ရယူ�ိင်ုရနအ်တက်ွ 741-

741 သိ�  “NYFRONTLINE” စာသား �ုိက်ပိ� �ိင်ုပါသည်။
နယူးေယာက် �မိ�သူ/�မိ�သားများအေနြဖင့် စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာ
အ�ကံြပ�ေဆွးေ�းွမ�အတက်ွ COVID-19 ေထာက်ပ့ံေရးေဟာလိ့င်ုး
ြဖစ်သည့် 1-844-863-9314 သိ�  ေခ�ဆုိ�ိင်ုပါသည်။

နယူးေယာက်သားများ ကာကွယ်ေဆးထုိး�ပီးေလေလ COVID-19

ပျ�ံ�ှ�ံမ�ကုိ ရပ်ဆုိင်း�ုိင်သည့ ်အခွင့်အေရး ပုိများေလေလြဖစ်မည။်
သင့်တာဝနအ်ြဖစ် ယေန ့ကာကွယ်ေဆးထုိး�ပီး သင်သိသည့ ်12 

�ှစ်�ှင့် အထက်�ိှသူတုိင်းကုိ ကာကွယ်ေဆးထုိးရန ်ေြပာ�ကားပါ။

လူဝင်မ��ကီး�ကပ်ေရး အဆင့်အတနး် သိ�မဟုတ် 

အာမခံထား�ိှမ�တိ� �ှင့် မသက်ဆုိင်ဘဲ COVID-19 

ကာကွယ်ေဆးများကုိ အခမ့ဲ ရယူ�ုိင်ပါသည။်

COVID-19 ေနာက်ဆုံးရသတင်းများ
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ဩဂုတ်လ 17 ရက်မှစ�ပီး အသက် 12 �ှစ်အထက် လတိူင်ုး
အေနြဖင့် နယူးေယာက်�မိ�ေတာ်အတင်ွး အိမ်တင်ွးစားေသာက်မ�၊
အိမ်တင်ွး�က့ံခုိင်မ��ှင့် အိမ်တင်ွးေဖျာ်ေြဖမ� စသည်တိ�အတက်ွ
အနည်းဆုံး COVID-19 ကာကွယ်ေဆးတစ်လံးု ထုိး�ှထံားသည့်
အေထာက်အထား ြပသရန ်လိသုည်။ ပုိမုိသိ�ိှ�ိင်ုရန်
nyc.gov/keytonyc သိ�  ဝင်ေရာက်�ကည့်���ပါ။

အသက် 12 �ှစ်�ှင့် အထက် ယူ�ိက်ုတက် စတိတ်တင်ွ အေြခချ
ေနထုိင်သူ တစ်ဦးချင်းစီသည် COVID-19 ကာကွယ်ေဆးထုိးရန်
အကျ�ံးဝင်ပါသည်။
�မိ�ေတာ်ဝန ်Hochul က ေကျာင်းေနအရွယ် နယူးေယာက်
�မိ�သူ/�မိ�သားများ COVID-19 ကာကွယ်ေဆး ထုိး�ှမံ��ှ�နး်
ြမ�င့်တင်ရနအ်တက်ွ #VaxtoSchool ကမ်းပိနး်တစ်ခုကုိ
ေ�ကညာခ့ဲပါသည်-ny.gov/VaxtoSchool

FDA အေနြဖင့် အရည်အချင်းြပည့်မီသည့် �ိင်ုငံသားများအတက်ွ
COVID-19 ကာကွယ်ေဆး booster တိးုချ�ဲအသုံးြပ�ခွင့်အား ခွင့်
ြပ��ပီးြဖစ်ပါသည်။ သင့်အေနြဖင့် ေအာက်ပါအချက်များ�ှင့် ြပည့်မီ
ပါက booster ကုိ ထုိး�ှ�ံိင်ုပါသည်-

သင့်အေနြဖင့် ဒတိုယေြမာက် ထုိးေဆးကုိ အနည်းဆုံး�ပီးခ့ဲသည့် 6

လ အ�ကာက Moderna သိ� မဟတ်ု Pfizer ကာကွယ်ေဆး တစ်
မျ�ိးမျ�ိးကုိ ထုိး�ှထံားသူြဖစ်�ပီး ေအာက်ပါအေြခအေနများ �ိှသူြဖစ်
ပါက
အသက် 65 �ှစ်�ှင့်အထက် သိ� မဟတ်ု
အသက် 18 �ှစ်အထက်ြဖစ်�ပီး သင့်အား ြပင်းထနသ်ည့်
COVID-19 ြဖစ်�ိင်ုေချ ြမင့်မားေစမည့် ကျနး်မာေရး
အေြခအေန�ိှပါက သိ� မဟတ်ု 

အသက် 18 �ှစ်အထက်ြဖစ်�ပီး သင့်အလပ်ု အကုိင် (ဉပမာ-

ကျနး်မာေရး ေစာင့်ေ�ှာက်မ�လပ်ုသား) သိ� မဟတ်ု သင်ေနထုိင်
ရာ သိ� မဟတ်ု သင်မ�ကာခဏ သွားလာသည့် ေနရာက
COVID-19 ြဖစ်�ိင်ုေချ ြမင့်မားေစပါက (ဉပမာ- အိမ်ရာမ့ဲခုိ
နားရာ)၊ သိ� မဟတ်ု
အသက် 18 �ှစ်�ှင့်အထက်ြဖစ်�ပီး ေရ�ှည် ေစာင့်ေ�ှာက်ေရး
ေဂဟာတင်ွ ေနထုိင်သူြဖစ် ပါက

သင့်အေနြဖင့် Johnson & Johnson ကာကွယ်ေဆးကုိ
အနည်းဆုံး�ပီးခ့ဲသည့် 2 လအ�ကာက ထုိး�ှထံား�ပီး အသက် 18 �ှစ်
သိ� မဟတ်ု ၎င်းထက် �ကီးသူြဖစ်ပါက
CDC အေနြဖင့် “mix-and-match” မဟာဗျ�ဟာကုိ ေထာက်ခံ
ေပးထားပါသည်၊ ဆုိလိသုည်မှာ အရည်အချင်းြပည့်မီသူ
မည်သူမဆုိ မည်သည့်ကာကွယ်ေဆးကုိ booster အြဖစ် ထုိး�ှံ
သွားမည်ကုိ ေရွးချယ်�ိင်ုြခင်းဟ ုဆုိလိသုည်။
ကာကွယ်ေဆးထုိး�ှမံ� ေဆာင်ရွက်ေနစ�်အတင်ွး နယူးေယာက်
�မိ�သူ/�မိ�သားများအေနြဖင့် သင့်ေလျာ်ရာေနရာတင်ွ �ှာေခါင်း
စည်း တပ်ဆင်ြခင်းကုိ ဆက်လက် လပ်ုေဆာင်သွား�ပီး အြခားေသာ
ကျနး်မာေရး လမ်း��နခ်ျက်များ အားလံးုကုိလည်း လိက်ုနာရမည်
ြဖစ်သည်။

COVID-19 ကာကွယ်ေဆးများ
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https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccines-school-aged-new-yorkers
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NYC စစ်ေဆးမ��ှင့် ကူးစက်မ�ကွင်းဆက် �ှာေဖွေရးအဖ�ဲသည်
COVID-19 �ခိမ်းေြခာက်မ�ကုိ တိက်ုထုတ်မည့် အများြပည်သူ
ကျနး်မာေရးဆုိင်ရာ ကနဦးေြခလှမ်း ြဖစ်ပါသည်။ 
စစ်ေဆးမ�- သင့်အေနြဖင့် ဗုိင်းရပ်စ်�ှင့် ထိေတ��မ� �ိှထားပါက
COVID-19 စစ်ေဆးမ��ှင့် ပဋိပစ�ည်း စစ်ေဆးမ�တစ်ခု လပ်ုေဆာင်
ပါ။ စစ်ေဆးမ�မှာ အခမ့ဲြဖစ်သည့်အြပင် လ��ိဝှက်ထား�ပီး လံြုခံ�
ပါသည်။ စစ်ေဆးမ�ဆုိက် 200 ေကျာ်ကုိ ဖွင့်လှစ်�ပီးြဖစ်ပါသည်။
ကွင်းဆက်�ှာေဖွြခင်း- ကွင်းဆက်�ှာေဖွေရးအတက်ွ ဆက်သွယ်
လာသူများ၏ ဖုနး်ေခ�ဆုိမ�ကုိ ေြဖဆုိပါ။ ၎င်းတိ�အေနြဖင့် COVID-

19 အတည်ြပ�လနူာများ�ှင့် ၎င်းတိ� �ှင့် ထိေတ��မ��ိှထားသည့် နယူး
ေယာက် ြပည်နယ်သူ/သား များအတက်ွ ေထာက်ပ့ံေပးပါသည်။
ဂ�ုစုိက်ရန-် သင့်ကုိယ်သင်�ှင့် သင်ချစ်ခင်ရသူများကုိ ကာကွယ်ပါ။
သက်ေသာင့်သက်သာ�ိှ�ပီး အဆင်ေြပသည့် အခမ့ဲ ဟိတုယ်အခနး်
တင်ွ သိ� မဟတ်ု ေနအိမ်တင်ွ သီးြခား ခဲွ�ပီးေနထုိင်ပါ။
ပုိမုိသိ�ိှ�ိင်ုရနအ်တက်ွ nychealthandhospitals.org/test-

and-trace တင်ွ ဝင်ေရာက်�ကည့်���ပါ။

NYC စစ်ေဆးမ��ှင့် ကူးစက်မ�ကွင်းဆက် �ှာေဖွေရးအဖ�ဲ 

စာရင်းေပးသွင်းသည့်ကာလကုိ 2021 ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ 31 ရက်
ေနထိ့ တိးုြမ�င့်ေပးထား�ပီး ြဖစ်ပါသည်။
နယူးေယာက် ြပည်နယ်သူ/သားများအေနြဖင့် NY State of

Health တိ� မှတစ်ဆင့်လည်းေကာင်း သိ� မဟတ်ု အာမခံေပးသူများ
ထံသိ�လည်းေကာင်း တိက်ု�ုိက် ေလ�ာက်ထား�ိင်ုပါသည်။
nystateofhealth.ny.gov သိ�  ဖုနး်နပံါတ် 1-855-355-5777

မှတစ်ဆင့်လည်းေကာင်း သိ� မဟတ်ု အခမ့ဲ စာရင်းသွင်းေပးသူထံ
ဆက်သွယ်၍လည်းေကာင်း ေလ�ာက်ထား�ိင်ုပါသည်။

ကျနး်မာေရး အာမခံ

ေမလ 5 ရက်၊ 2021 ရက်တင်ွ နယူးေယာက် ကျနး်မာေရး�ှင့်
အဓိကလိအုပ်ချက်များဆုိင်ရာ အခွင့်အေရး အက်ဉပေဒသည်
လက်မှတ်ေရးထုိး အသက်ဝင်ခ့ဲ�ပီ ြဖစ်ပါသည်။ ထုိအက်ဉပေဒ
သည် နယူးေယာက်အလပ်ုသမားဌာနကုိ ေလမှတစ်ဆင့် ကူးဆက်
�ိင်ုေသာ ေရာဂါထိေတ��မ� အစီအစ�်ကုိ ေဆာင်ရွက်�ပီး
အလပ်ုသမားများအား COVID-19 က့ဲသိ� ေသာ ေရာဂါများထိေတ��မ�
မှ ကာကွယ်ေရး ေဆာင်ရွက်ရန ်လိအုပ်ပါသည်။ 
2021 ခု�ှစ်၊ စက်တင်ဘာလ 6 ရက်ေန ့�တွင် �မိ�ေတာ်ဝန ်Hochul

က COVID-19 ေရာဂါကုိ ေလထဲတင်ွ ကူးစက်သည့် ေရာဂါဟု
သတ်မှတ်ေ�ကာင်း HERO အက်ဥပေဒေအာက်တင်ွ အတည်ြပ�ခ့ဲ
သည်။ အဆုိပါ သတ်မှတ်ချက်အရ အလပ်ုခွင် ေဘးအ��ရာယ်
ကင်း�ှင်းေရး အစီအစဉ်များကုိ အလပ်ု�ှင်များ အားလံးုက
အေကာင်အထည် ေဖာ်သွားရန ်လိအုပ်သည်။
အလပ်ု�ှင်များက ချမှတ်ထားသည့် အစီအစ�်များအေနြဖင့်
အလပ်ုသမားများ၏ ကျနး်မာေရး စစ်ေဆးမ�များ၊ �ှာေခါင်း
စည်း တပ်ြခင်း�ှင့် တစ်ဦး�ှင့်တစ်ဦး ခပ်ခွာခွာေနြခင်း၊
လပ်ုငနး်ခွင် တစ်ကုိယ်ရည် သန ့�ှ်င်းမ�ေနရာများ၊ အလပ်ုခွင်
သန ့�ှ်င်းေရး ပ�ုိတိေုကာ၊ ကွာရနတ်င်း ပ�ုိတိေုကာ�ှင့်
အေဆာက်အဦ ေလဝင်ေလထွက် ေကာင်းေစေရး နည်းပညာ
စသည်တိ�  အပါအဝင် ေဘးအ��ရာယ် ကင်း�ှင်းေရး စံ�ှ�နး်များ
ကုိ ေြဖ�ှင်းေဆာင်ရွက်ရမည် ြဖစ်သည်။
အလပ်ုသမားများအေနြဖင့် ၎င်းတိ�၏ အလပ်ု ေဘးအ��ရာယ်
ကင်း�ှင်းေရး အစီအစ�်ကုိ အလပ်ုသမားများ အားလံးုထံ ြဖန ့်
ေဝေပးရန�ှ်င့် အလပ်ုခွင်တစ်ခုစီ၏ ထင်သာြမင်သာ�ိှသည့်
ေနရာများတင်ွ အသိေပးထားရန ်လိအုပ်သည်။
ထိ� �ြပင် အလပ်ု�ှင်များအေနြဖင့် ၎င်းတိ�အလပ်ုသမားများ၏
ဥပေဒ ေဖာ်ေဆာင်မ�ဆုိင်ရာ စုိးရိမ်စရာများကုိ အစီရင်ခံခ�င်း
သိ� မဟတ်ု အလပ်ုလပ်ုရန ်ြငင်းဆုိြခင်း စသည်တိ� �ှင့် ပတ်သက်
�ပီး ယခုအစီအစ�်များ၏ လိအုပ်ချက်များအတိင်ုး လိက်ုနာ
ြခင်းအား ယခု ဥပေဒက ကာကွယ်ေပးထားပါသည်။

ပုဂ�လိ ကပုိင်းမှ အလပ်ု�ှင်များ�ှင့် အလပ်ုသမားများ အားလံးု
အကျ�ံးဝင်ပါသည်။
HERO အက်ဥပ ေဒ အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်း�ှင့် ပတ်သက်သည့်
နမူနာအစီအစ�်များ�ှင့် အပ်ဒိတ်ပ်များကုိ dol.ny.gov/ny-hero-

act တင်ွ ေတ��ိင်ုပါသည်။

NY HERO အက်
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ေအာက်တုိဘာလ 2021

နယူးေယာက်ြပည်နယ်အတင်ွး ေဆးဆုိင်များ၊ ကျနး်မာေရးဌာနများ၊
ေဆးခနး်များ၊ ခွင့်ြပ�ချက်ရ ကျနး်မာေရးေစာင့်ေ�ှာက်မ� စင်တာများ
�ှင့် အြခားေနရာအများစုတင်ွ ကာကွယ်ေဆးများကုိ ကျယ်
ကျယ်ြပန ့�်ြပန ့ ်ရ�ိှ�ိင်ုပါသည်။
သင့်အနးီအနားတင်ွ �ကိ�တင်ချတ်ိဆက် ေဆာင်ရွက်ရန်
Vaccines.gov သိ�  ဝင်ေရာက်ေလလ့ာပါ သိ� မဟတ်ု 1-800-

232-0233 (TTY 888-720-7489) သိ�  ဖုနး်ေခ�ဆုိပါ။
 ေဒသတွင်း ကျနး်မာေရးဌာနများသည် �ကိ�တင်ချတ်ိဆက်ထား
ရန ်မလိအုပ်ေသာ ကာကွယ်ေဆးထုိးြခင်း ေဆးခနး်များ
သိ� မဟတ်ု အိမ်တိင်ုရာေရာက် ကာကွယ်ေဆးထုိးြခင်းများ
ြပ�လပ်ုေပးေနပါသည်။ သင့်ေဒသတင်ွး ကျနး်မာေရးဌာန၏
အချက်အလက်များ ပုိမုိ သိ�ိှလိပုါက
nysacho.org/directory တင်ွ ဝင်ေရာက်�ကည့်���ပါ။

COVID-19 ကာကွယ်ေဆးများ

https://www.nychealthandhospitals.org/test-and-trace/
https://nystateofhealth.ny.gov/
https://dol.ny.gov/ny-hero-act
http://vaccines.gov/
https://www.nysacho.org/directory/
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NYIC နယူးေယာက်ြပညန်ယ် အသင်းအဖ�ဲဆုိင်ရာ အချက်အလက်များ

နယူးေယာခ့်ြပည်နယ်အေနြဖင့် ယခု�ှစ် ေ�ရွာသီအတင်ွး အေမရိ
ကန၏် ထွက်ခွာမ��ှင့်အတ ူ�ိင်ုငံအစုိးရ �ပိ�လဲမ�များေ�ကာင့် ေနရပ်မှ
စွန ့�်ခွာလာသည့် အာဖဂနန်စ�တန ်ဒကု�သည် 1,143 ဦးကုိ လက်ခံ
သွား�ိင်ုဖွယ်�ိှေ�ကာင်း �မိ�ေတာ်ဝန ်Hochul က 2021 ခု�ှစ်၊
စက်တင်ဘာလတင်ွ ေ�ကညာခ့ဲသည်။ 
အာဖဂန ်ဒကု�သည်များ�ှင့် လတ်ွ�ငိမ်းချမ်းသားခွင့်ရ အကျ�်းသား
များကုိ ဆက်လက်ပ့ံပုိးေပးမည့် ြပဌာနး်ချက်များ ပါဝင်သည့်
ဆုံးြဖတ်ချက်ကုိ ဉပေဒအြဖစ် သမ�တဂျ�ိးဘုိင်ဒနက်
စက်တင်ဘာလ 30 ရက်ေနက့ လက်မှတ်ေရးထုိးခ့ဲသည်။ 
�ကိ�ဆုိလက်ခံေရး၊ ေနရာချထားေရး�ှင့် အစားအစာ ေထာက်ပ့ံ
ေရးစသည့် ဒကု�သည် ြပနလ်ည်ေနရာချထားေရး ဝနေ်ဆာင်မ�
များ�ှင့် အကျ�ိးခံစားခွင့်များကုိ လက်ခံရယူရနအ်တက်ွ အာဖ
ဂန ်“လသူားချင်း စာနာေထာက်ထားမ�ဆုိင်ရာ
လတ်ွ�ငိမ်းချမ်းသာခွင့်ရ အကျ�်းသားများ” ကုိ ကူညီေပးြခင်း
ဖက်ဒရယ် အစုိးရအေနြဖင့် အာဖဂန ်လတ်ွ�ငိမ်းချမ်းသာခွင့်ရ
အကျ�်းသားများ၏ ခုိလ�ံခွင့်ေလ�ာက်လ�ာများကုိ ြမနြ်မနဆ်န်
ဆန ်ထည့်သွင်းစ�်းစားဖိ�  လိအုပ်ေနပါသည်
အာဖဂန ်လတ်ွ�ငိမ်းချမ်းသာခွင့်ရ အကျ�်းသားများကုိ REAL

ID ယာ�်ေမာင်းလိင်ုစင်�ှင့် မှတ်ပုံတင်ကတ်များ ရ�ိှ�ိင်ုေစရန်
ေဆာင်ရွက်ေပးြခင်း

သင့်အေနြဖင့် အထူး လေူရွ�ပေြာင်းဗီဇာ (SIV)၊ အာဖဂန�်ိင်ုငံသား
များ သိ� မဟတ်ု လသူားချင်း စာနာေထာက်ထားမ�ဆုိင်ရာ
လတ်ွ�ငိမ်းချမ်းသာခွင့် ရ�ိှလာသူများအတက်ွ U.S. ဒကု�သည် ဝင်
ေရာက်ခွင့် ဦးစားေပး အစီအစ�် 2 သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်
ပတ်သက်�ပီး ေလ�ာက်ထားပုံကုိ ေမးြမနး်လိပုါက
လဝူင်မ��ကီး�ကပ်ေရး ေ�ှ�ေန သိ� မဟတ်ု DOJ အသိအမှတ်ြပ�
ကုိယ်စားလှယ်�ှင့် တိင်ုပင်ပါ။
ဒကု�သည် ဝင်ေရာက်ခွင့်၊ လသူားချင်း စာနာေထာက်ထားမ�ဆုိင်ရာ
လတ်ွ�ငိမ်းချမ်းသာခွင့် ရ�ိှလာသူများ�ှင့် ေနရပ်စွန ့�်ခွာလာသူများ
အတက်ွ အရင်းအြမစ်များ
အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ ဒကု�သည် အေထာက်အပ့ံေပးေရး ပေရာ
ဂျက် (IRAP) တင်ွ support.iraplegalinfo.org/hc/en-

us/articles/4406192539924 �ိှ လဝူင်မ��ကီး�ကပ်ေရး
ေရွးချယ်စရာများ�ှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကုိ
�ှာေဖွေနေသာ အာဖဂနမ်ျား၊ ၎င်းတိ�၏ မိတ်ေဆွများ�ှင့်
လပ်ုေဖာ်ကုိင်ဖက်များအတက်ွ ကုိက်ညီသည့် အရင်းအြမစ်များ
�ိှပါသည်။ 
ေနရပ်စွန ့�်ခွာ ထွက်ေြပးရန ်လိအုပ်သည့် အာဖဂနမ်ျားအတက်ွ
အရင်းအြမစ်များ-bit.ly/2W0FiqM

ြပနလ်ည်ေနရာချထားေရး အရင်းအြမစ်များ-
New York State – I-ARC’s Afghan Resettlement

Project: immigrantarc.org/afghanistan

အာဖဂန ်ဒုက�သညမ်ျား�ှင့် လွတ်�ငိမ်းချမ်းသာခွင့် ရ�ိှလာသူများ
အတွက် အရင်းအြမစ်များ

New York City –Dari �ှင့် Pashto: �ိှ �မိ�ေတာ်ဝနေ်ဆာင်မ�
လမ်းစ�်များ အပါအဝင်-

nyc.gov/afghanistanresources

Western New York – Buffalo United for Afghan

Evacuees: wnyrac.org

Albany/Capital region – အရင်းအြမစ် စာရင်း-
bit.ly/3kvWRZd

Ithaca/Finger Lakes region - Cornell အာဖဂန ်နစ�
တန ်အရင်းအြမစ်စာရင်း-bit.ly/3CwfFxy

ဇူလိင်ုလ 16 ရက်၊ 2021 တင်ွ တက�ဆက် ဖယ်ဒရယ် တရားသူ�ကီး
Hanen က DACA သည် တရားဝင်သည့် အစီအစ�်တစ်ခု မဟတ်ု
ေ�ကာင်း ဆုံးြဖတ်သည်ကုိ ထုတ်ြပနခ့ဲ်ပါသည်။ ထုိဆုံးြဖတ်ချက်က
DACA ကုိ မည်သည့် ပထမဆုံး ေလ�ာက်ထားချက်များကုိ
ခွင့်ြပ�ချက်အား DHS ကုိ ြပ�လပ်ုရန ်အဟန ့အ်တား ြဖစ်ေစခ့ဲ
ပါသည်။
သင့်တင်ွ လက်�ိှ DACA �ိှေနပါက သင်သည် အကျ�ံးဝင်ေနပါ
ေသးသည်။
သင်၏ DACA သက်တမ်းကုနေ်တာမ့ည် ဆုိပါက ယခုပင်
သက်တမ်းတိးုလိက်ုပါ။
အာမခံချက် မရေသးေသာ USCIS တင်ွ ေလ�ာက်ထားသည့်
သင့်ပထမဆုံးေသာ DACA ေလ�ာက်ထားမ�သည် ရပ်တံေ့နမည်
ြဖစ်�ပီး ထပ်မံ��န�်ကားချက် မရ�ိှမချင်း ေဆာင်ရွက်မည်
မဟတ်ုပါ။

�ကားနာမ�ေဆာင်ရွက်ြခင်းက ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ေနမည်ြဖစ်�ပီး
အစီအစ�်အတက်ွ အြခားေသာ ထပ်ေဆာင်းကုနက်ျမ�မျ�ိး ြဖစ်လာ
ေကာင်း ြဖစ်လာ�ိင်ုပါသည်။

DACA ကနဦးေလ�ာက်ထားမ�များ ရပ်နားထားမ�
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Biden-Harris စီမံအပ်ုချ�ပ်ေရးအေနြဖင့် 2021 ခု�ှစ်၊
ေအာက်တိဘုာလ 1 ရက်ေနမှ့စတင်မည့် ဘ�ာ�ှစ် အတင်ွး အေမရိ
ကနြ်ပည်ေထာင်စုအတင်ွးသိ�  ဝင်လာ�ိင်ုမည့် ဒကု�သည်
အေရအတက်ွကုိ 125,000 ထိ တိးုြမ�င့်လာ�ိင်ုေ�ကာင်းကုိ
စက်တင်ဘာလ 20 ရက်ေနက့ ေ�ကညာခ့ဲပါသည်။
သိ� ေသာ်လည်း �ိင်ုငံရပ်ြခားဒကု�သည် ဝင်ေရာက်မ��ှင့် အေမရိကန်
ြပည်ေထာင်စု ြပနလ်ည်ေနရာချထားေရး အရင်းအြမစ်များ ြဖတ်
ေတာက်လိက်ုြခင်းေ�ကာင့် စက်တင်ဘာလ 30 ရက်ေန ့�တွင်
သက်တမ်းကုနမ်ည့် 2021 ဘ�ာ�ှစ်အတင်ွး အေမရိကန်
ြပည်ေထာင်စု အေနြဖင့် သမုိင်းတေလ�ာက် ဒကု�သည်လက်ခံမ�
အနည်းဆုံးအေရအတက်ွြဖစ်သည့် 11,445 ဦးခန ့ကုိ်သာ လက်ခံခ့ဲ
သည်။

တုိးပွားလာေသာ ဒုက�သညစ်ခနး်

https://support.iraplegalinfo.org/hc/en-us/articles/4406192539924
https://docs.google.com/document/d/1Y3a-ptFwWYXtzQGwasW0wgpB-8BPJz5Hr59R6codf3M/edit
https://www.immigrantarc.org/afghanistan
https://www1.nyc.gov/site/immigrants/help/legal-services/afghanistan-resources.page
https://www.wnyrac.org/
https://docs.google.com/document/d/1mxFxY2s2HONjmCNl6z6qA7lg5cZdcdwWX88uikKTHIw/edit
https://docs.google.com/document/d/14aHqVbqO2ivtqA8Wl05Lvb0IfaCR1TkN8CDPqLDjuEc/edit
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NYIC နယူးေယာက်ြပညန်ယ် အသင်းအဖ�ဲဆုိင်ရာ အချက်အလက်များ

2021 ခု�ှစ်၊ စက်တင်ဘာလ 30 ရက်ေန ့�တွင် အမိေြမလံြုခံ�ေရး
ဌာန (DHS) အေနြဖင့် ဖမ်းဆီးြခင်း�ှင့် ထိနး်သိမ်းြခင်းအပါအဝင်
လဝူင်မ��ကီး�ကပ်ေရး တရားဉပေဒစုိးမုိးမ�အတက်ွ လမ်း��နခ်ျက်
အသစ်ကုိ ထုတ်ေပးခ့ဲသည် ice.gov/doclib/news/

guidelines-civilimmigrationlaw.pdf

အဆုိပါ နားလည်မ�စာခ�နလ်�ာအေနြဖင့် 2021 ခု�ှစ်၊
�ိဝုင်ဘာလ 29 ရက်ေန ့�တွင် တရားဝင် အသက်ဝင်မည်
ြဖစ်သည်။

ICE ြပဌာနး်ချက်အတက်ွ မည်သူကုိ ဦးစားေပး ပါသနည်း။
အ�ကမ်းဖက်ြခင်း သိ� မဟတ်ု သူလ��ိလပ်ုြခင်းကုိ အမျ�ိးသား
လံြုခံ�ေရးကုိ အ��ရာယ်ြဖစ်ေစမည့် သိ� မဟတ်ု သံသယြဖစ်ေစ
သည့် အေြခအေနများဟ ုအစုိးရက သတ်မှတ်သည်
အများြပည်သူလံြုခံ�ေရးကုိ �ခိမ်းေြခာက်သူများကုိ ပုံမှန်
အားြဖင့် “ြပင်းထနသ်ည့် ြပစ်မ�ကျ�းလနွသူ်များ” အြဖစ်
အစုိးရက သတ်မှတ်သည်
အေမရိကနြ်ပည်ေထာင်စုအတင်ွးသိ�  တရားမဝင် ဝင်ေရာက်ဖိ�
�ကိ�းပမ်းသူများ အပါအဝင် သိ� မဟတ်ု 2020 ြပည့်�ှစ်၊
�ိဝုင်ဘာလ 1 ရက်ေန ့ ေနာက်ပုိင်း အေမရိကန ်ြပည်ေထာင်စု
အတင်ွးသိ�  တရားမဝင် ဝင်ေရာက်ဖိ�  �ကိ�းစားသူများကုိ �ိင်ုငံ
နယ်စပ် လံြုခံ�ေရးကုိ �ခိမ်းေြခာက်သည့် အြပ�အမူလပ်ုေဆာင်
သူများဟ ုအစုိးရက သတ်မှတ်သည်

သင့်အေနြဖင့် အထက်ေဖာ်ြပပါ အေြခအေန သုံးခုအနက် တစ်ခုကုိ
မ� မရ�ိှသည့်အြပင် လတ်တေလာတင်ွလည်း �ကားနာမ� ဖယ်�ှား
ေရးထဲတင်ွလည်း ပါဝင်ေနပါက တရားစဲွဆုိမ� ဆုံးြဖတ်ခွင့် ဟေုခ�
သည့် အေရးေပ� ေလ�ာက်လ�ာ တစ်ေစာင် တင်သွင်း�ိင်ုပါသည်။
သင့်အေနြဖင့် တရားစဲွဆုိမ� ဆုံးြဖတ်ခွင့် �ှာေဖွ�ိင်ုရန ်အလိ�ငှာ သင့်
အမ�အတက်ွ တာဝနေ်ပးအပ်ြခင်း ခံထားရသည့် အစုိးရေ�ှ�ေန�ှင့်
တိင်ုပင်ကာ ေ�ှ�ေနထံ အ�ကံဉာဏ် ရယူ�ိင်ုပါသည်။ သင့်အမ�တင်ွ
ဉပေဒေရးရာ ကုိယ်စားြပ�ြခင်း မ�ိှပါက တရားစဲွဆုိမ� ဆုံးြဖတ်ခွင့်
အတက်ွ အရည်အချင်းြပည့်မီလ�င် သင့်�ကားနာမ�အတင်ွး အစုိးရ
ေ�ှ�ေနထံ ေမးြမနး်�ိင်ုပါသည်။ သင့်အေနြဖင့် ေ�ှ�ေနရ�ိှ�ိင်ုပါက ဉ
ပေဒေရးရာ အ�ကံဉာဏ် ရယူ�ိင်ုရနအ်တက်ွ-

NYS ေနထုိင်သူများ- Office of New Americans ေဟာ့
လိင်ုးြဖစ်သည့် 1-800-566-7636 ကုိ ဆက်သွယ်ပါ 
NYC ေနထုိင်သူများ- 311 သိ�  ေခ�ဆုိ�ပီး �မိ�ေတာ် ရနပုံ်ေငွ
ေထာက်ပ့ံေသာ၊ အခမ့ဲ�ှင့် ေဘးကင်းသည့် ဉပေဒေရးရာ
အကူအညီေပးသည့် “ActionNYC” ဟ ုေြပာပါ

ICE က ေစာင့်�ကည့သွ်ားမည့သူ်များကုိ ဉပေဒစုိးမုိးေရး 
ဦးစားေပးအသစ်များက ကန ့သ်တ်သွားမညြ်ဖစ်သည်
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ဘုိင်ဒန ်အပ်ုချ�ပ်မ�အဖ�ဲက ဗင်နဇဲွီလား၊ ြမနမ်ာ/ဗမာ �ှင့် ေဟတီ�ိင်ုငံ
များကုိ TPS ေ�ကာ်ြငာမ� မ�ကာေသးမီှက ြပ�လပ်ုခ့ဲပါသည်။
စက်တင်ဘာ 9 ရက်၊ 2022 ထိ ဗင်နဇဲွီလား�ိင်ုငံသားများ
အတက်ွ TPS ကုိ တစ်ဦးချင်းေလ�ာက်ထားရပါမည်။
�ိဝုင်ဘာ 25 ရက်၊ 2022 ထိ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံသားများ အတက်ွ
TPS ကုိ တစ်ဦးချင်းေလ�ာက်ထားရပါမည်။
ဖေေဖာ်ဝါရီ 3 ရက်၊ 2023 ထိ ေဟတီ�ိင်ုငံသားများအတက်ွ
TPS ကုိ တစ်ဦးချင်းေလ�ာက်ထားရပါမည်။

DHS က ဆုိမာလီ�ိင်ုငံသားများအတက်ွ TPS ကုိ မတ်လ 17 ရက်၊
2023 အထိ ရက်တိးုထားပါသည်။
DHS က ယီမင်�ိင်ုငံသားများအတက်ွ TPS ကုိ မတ်လ 3 ရက်၊
2023 အထိ ရက်တိးုထားပါသည်။
ေမလ 2 ရက်၊ 2022 အထိ ေတာင်ဆူဒနအ်တက်ွ TPS ကုိ ရက်တိးု
ထားပါသည်။
DHS အေနြဖင့် El Salvador ၊ Haiti ၊ Nicaragua ၊ Sudan ၊
Honduras �ှင့် Nepal စသည့်�ိင်ုငံများအတက်ွ TPS သတ်မှတ်
ချက်များေအာက်�ိှ အကျ�ိးခံစားခွင့်များအတက်ွ TPS ဆက်စပ်
စာရွက်စာတမ်းများ၏ အကျ�ံးဝင်မ�ကုိ အလိအုေလျာက်
တိးုချ�ဲသည်။
DHS က ဆီးရီးယား �ိင်ုငံသားများအတက်ွ TPS ကုိ စက်တင်ဘာ
30 ရက်၊ 2022 အထိ ရက်တိးုထားပါသည်။
TPS ကုိ ပထမဆုံးအ�ကိမ် ေလ�ာက်ထားသည့် ဗမာ/ြမနမ်ာ၊ ဆုိမာ
လီယာ၊ ဆီးရီးယား၊ ဗင်နဇဲွီလား၊ ေဟတီ သိ� မဟတ်ု ယီမင်တိ� ကုိ I-

821, Application for Temporary Protected Status

(ယာယီကာကွယ်မ� အေြခအေန) ကုိ အနွလိ်င်ုး uscis.gov/i-821

တင်ွ ေလ�ာက်ထား�ိင်ုပါသည်။
ေနာက်ဆုံးအေြခအေနကုိ uscis.gov/TPS တင်ွ ရ�ိှ�ိင်ုပါသည်။

ယာယီကာကွယ်ရေးဆုိင်ရာ ေဆာင်ရွက်ထားမ� အေြခအေနကုိ
ေဆာင်ရွက်ထား�ပီး အြခား�ုိင်ငံသစ်များသိ�လညး် တိ�းချ�ဲ
ေဆာင်ရွက်မည ်ြဖစ်ပါသည်

https://www.ice.gov/doclib/news/guidelines-civilimmigrationlaw.pdf
https://www.uscis.gov/i-821
https://www.uscis.gov/humanitarian/temporary-protected-status


2021-22 ပညာသင်�ှစ်အတွက် ေကျာင်းသိ�  ြပနလ်ာ�ုိင်ေရး
အရင်းအြမစ်များ၊ အဂ�လိပ်စာ သင်ယူေနေသာ ေကျာင်းသား/

သူများ၏ မိသားစုများ�ှင့် အေထာက်အထားမ�ိှသည့်
ေကျာင်းသား/သူများအတွက် ေကာလိပ်လက်ခံမ�များ ယခု ရ�ိှ
ပါသည။်

လွှတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ် José Peralta အေနြဖင့် နယူးေယာက်
ြပည်နယ် DREAM Act အရ ေကျာင်းသား/သူများအေနြဖင့် ၎င်း
တိ�၏ အဆင့်ြမင့် ပညာေရးကျသင့်ေငမွျားကုိ ေထာက်ပ့ံေပးမည့်
NYS စီမံခန ့�်ခွဲေသာ ေထာက်ပ့ံေ�ကးများ�ှင့် ပညာသင်ဆုများကုိ
ရယူ�ိင်ုပါသည်။
ပုိမုိသိ�ိှရန ်သိ� မဟတ်ု ေလ�ာက်ထားရနအ်တက်ွ
hesc.ny.gov/dream တင်ွ ဝင်ေရာက်ေလလ့ာပါ

NYS DREAM Act (နယူးေယာက်ြပညန်ယ် DREAM Act)ပညာေရး

NYIC နယူးေယာက်ြပညန်ယ် အသင်းအဖ�ဲဆုိင်ရာ အချက်အလက်များ

အေ�ကာင်း�ကားလာေသာ လဝူင်မ��ကီး�ကပ်ေရး၏ လမ်း��နခ်ျက်
အသစ်အေနြဖင့် ေကျာင်းသား/သူများ၏ အနာဂါတ်အတက်ွ
ဆုံးြဖတ်ချက်များကုိ အေ�ကာင်း�ကားရာတင်ွ အကူအညီေပး�ိင်ုရန်
�ှင့် ၎င်းတိ� ကုိယ်တိင်ု ေထာက်ပ့ံ�ိင်ုမည့် လိအုပ်ေသာ
အသုံးအေဆာင်များကုိ ရ�ိှ�ိင်ုေစရန ်အလိ�ငှာ DACA �ိှသည်ြဖစ်
ေစ၊ မ�ိှသည်ြဖစ်ေစ အေထာက်အထား မ�ိှသည့် ေကျာင်းသား/
သူများ�ှင့် ေကာလိပ် ေကျာင်းသား/သူများအတက်ွ အရင်းအြမစ်
များ�ှင့် အချက်အလက်များ ေပးပါသည်-

informedimmigrant.com/guides/students

အေကာင်းဆုံး ေကာလိပ်များအေနြဖင့် ေနာက်ဆုံးရ DACA အေပ�
အေြခခံ�ပီး DACA �ှင့် အေထာက်အထား မ�ိှသည့် ေကျာင်းသား/
သူများအတက်ွ ေကာလိပ် လမ်း��နခ်ျက်တစ်ခုကုိ ထုတ်ေဝခ့ဲ
ပါသည်-bestcolleges.com/resources/undocumented-

students/college-guide

အေထာက်အထားမ�ိှသည့ ်ေကျာင်းသား/သူများအတွက် ေကာလိပ်
အရင်းအြမစ်များ ရယူြခင်း

နယူးေယာက်ြပည်နယ် ပညာေရးဌာနအေနြဖင့် ပညာသင်�ှစ်
အသစ်တစ်ခုအတက်ွ ြပင်ဆင်ေနသည့် ေကျာင်းများ�ှင့် ခ�ုိင်များ
ကုိ အကူအညီေပး�ိင်ုရန ်အလိ�ငှာ CDC �ှင့် အေမရိကန ်ေဆးဝါး
ဆုိင်ရာ အကယ်ဒမီ၏ လမ်း��နခ်ျက်အတိင်ုး အကျ�်းချ�ပ်
လမ်း��နခ်ျက်တစ်ခု ထုတ်ြပနခ့ဲ်ပါသည်။ လမ်း��နခ်ျက်ကုိ ဒီေနရာ
တင်ွ �ကည့်ပါ- bit.ly/3CCSp13

NYSED ၏ မိသားစုများထံ ြဖန ့ေ်ဝသည့် �ကိ�ဆုိလက်ကမ်း
စာေစာင်ကုိ ဒီေနရာတင်ွ �ကည့်ပါ-conta.cc/3tnktCc

�မိ�ေတာ်ဝန ်Hochul အေနြဖင့် ကာကွယ်ေဆးထုိး�ှြံခင်း �ိှသည်
ြဖစ်ေစ/မ�ိှသည် ြဖစ်ေစ ေကျာင်း၊ ေကျာင်းကားထဲ�ိှ မည်သူမဆုိ
�ှာေခါင်းစည်း တပ်ဆင်ရမည်ဟ ုေ�ကညာချက် ထုတ်ြပနခ့ဲ်ပါသည်။
ဆရာ/ဆရာမများ၊ စီမံအပ်ုချ�ပ်သူများ�ှင့် အြခားေကျာင်း ဝနထ်မ်း
များအေနြဖင့် ကာကွယ်ေဆးထုိး�ှထံားသည့် သက်ေသမြပ�ိင်ုမ
ချင်း အပတ်စ�် COVID-19 စစ်ေဆးမ�ကုိ လပ်ုေဆာင်ရမည်။

2021–22 ပညာသင်�ှစ်သိ�

အဂ�လိပ်စာ သင်ယူေနသူများ (ELLs) ကုိ ေကာင်းစွာ ဝနေ်ဆာင်မ�
ေပး�ိင်ုရနအ်တက်ွ အသိေပးြခင်းက အေရး�ကီးပါသည်။ နယူး
ေယာက်ြပည်နယ် ပညာေရးဌာန အေနြဖင့် ELLs �ှင့် ၎င်းတိ�၏
မိဘများ လက်လှမ်းမီ ေဆာင်ရွက်�ိင်ုသည့် ပညာေရးအတက်ွ
အေရး�ကီးသည့် အခွင့်အေရးများကုိ အကျ�်းချ�ပ် ေဖာ်ြပထား
သည့် အဂ�လိပ်စာ သင်ယူသူများ၏ မိဘများအတက်ွ အခွင့်အေရး
ဥပေဒ�ကမ်းတစ်ခုကုိ ေဖာ်ေဆာင်ခ့ဲပါသည်- bit.ly/3EJd0Td

အချက်အလက်များကုိ အာရဘစ်၊ ဘဂ�ါလီ၊ တ�ုတ် (ြပည်မ)၊
တ�ုတ် (�ုိးရာ)၊ အဂ�လိပ်၊ ြပင်သစ်၊ ေဟတီ၊ ခရီးယုိး၊ ကရင်၊ နီ
ေပါ၊ �ု�ှား၊ စပိန၊် ယူကရိနး်�ှင့် အူရဒူ ဘာသာစကားများြဖင့်
ရ�ိှ�ိင်ုသည်။
သင့်အေနြဖင့် ေမးခွနး်များ သိ� မဟတ်ု သိလိသုည်များ �ိှပါက
ELL Parent Hotline သိ�  800-469-8224 မှတစ်ဆင့် ေခ�
ဆုိ�ိင်ုသည်။

အဂ�လိပ်စာ သင်ယူေနသည့ ်ေကျာင်းသား/သူများ၏ 

မိသားစုများအတွက် အရင်းအြမစ်များ

ဇူလိင်ုလ 15 ရက်၊ 2021 ေနမှ့စ�ပီး အသက် 18 �ှစ်ေအာက်�ိှသည့်
ကေလးများ၏ မိဘအများစု အေနြဖင့် ကေလးသူငယ် အခွန ်ခရက်
ဒစ် အစီအစ�်ြဖင့် အစုိးရထံမှ လစ�်ေပးေငကုိွ လက်ခံရ�ိှမည်
ြဖစ်သည်၊ အဆုိပါေပးေင ွေပးအပ်ရသည့် ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကေလး
တစ်ဦးအား ြပ�စုပျ�ိးေထာင်ြခင်းေ�ကာင့် ေနစ့�်ကုနက်ျသည့် စရိတ်
များအတက်ွ မိသားစုများကုိ ကူညီေပး�ိင်ုရန ်ြဖစ်သည်။
သင့်ကေလး သိ� မဟတ်ု မီှခုိသူတစ်ေယာက်အေနြဖင့် လမူ�ဖူလံေုရး
နပံါတ်တစ်ခု�ိှရမည်ြဖစ်�ပီး အေမရိကန ်ြပည်သူ/သား၊ အေမရိကန်
�ိင်ုငံသား သိ� မဟတ်ု အေမရိကန�်ိင်ုငံတင်ွ တရားဝင်ေနထုိင်သူ ြဖစ်ရ
မည်။
မိမိတိ�၏ကေလးများမှာ မီှခုိြဖစ်ေ�ကာင်း အခွနြ်ပနတ်မ်းများတင်ွ
ေဖာ်ြပထားသည့် မိဘများ အေနြဖင့် ဝင်ေငမွ�ိှသည့်တိင်ု သိ� မဟတ်ု
အခွနေ်�ကးကျန�ိှ်သည့်တိင်ု အကျ�ိးခံစားခွင့်များ ရ�ိှသွားမည်
ြဖစ်သည်။
သင်၏ အကျ�ံးဝင်မ�ကုိ စစ်ေဆး�ိင်ုရနအ်တက်ွ
irs.gov/childtaxcredit တင်ွ ဝင်ေရာက်�ကည့်���ပါ။
NYC အေြခချေနထုိင်သူများ အေနြဖင့်-
အကျ�ံးဝင်မ�ကုိ စစ်ေဆးရနအ်တက်ွ ACCESS NYC tool ကုိ
သုံးပါ- access.nyc.gov/programs/child-tax-credit-

ctc

2019 သိ� မဟတ်ု 2020 အတက်ွ အခွန ်တင်သွင်းမထားသည့်
မိသားစုများအေနြဖင့် $68,000 သိ� မဟတ်ု ၎င်းထက်နည်းသည့်
ဝင်ေင�ိှွပါက ၎င်းတိ�၏ 2020 အခွနြ်ပနတ်မ်း တင်သွင်းရန်
NYC Free Tax Prep ကုိ အသုံးြပ��ိင်ုပါသည်-

nyc.gov/taxprep

ကေလးသူငယ် အခွန ်ခရက်ဒစ်

7ေအာက်တုိဘာလ 2021

https://www.hesc.ny.gov/dream/
https://www.informedimmigrant.com/guides/students/
https://www.bestcolleges.com/resources/undocumented-students/college-guide/
https://bit.ly/3CCSp13
https://conta.cc/3tnktCc
https://bit.ly/3EJd0Td
https://www.irs.gov/credits-deductions/advance-child-tax-credit-payments-in-2021
https://access.nyc.gov/programs/child-tax-credit-ctc/
https://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/file-your-taxes.page


သင်၏ မှတ်ပုံတင်အေြခအေနကုိ စစ်ေဆးရန်
voterlookup.elections.ny.gov ကုိ ဝင်ေရာက်ေလလ့ာပါ၊
သင့်မဲ�ုံတည်ေနရာကုိ �ှာေဖွ�ပီး သင့်မဲ�ုံ၏ ေရွးေကာက်ခံ
ကုိယ်စားလှယ် မည်သူဆုိသည်ကုိ �ကည်ပါ။
နယူးေယာခ့်ြပည်နယ် အေြခခံဉပေဒအရ အဆုိြပ�လာသည့်
အေြပာင်းအလဲများအရ ယခု�ှစ်တင်ွ မဲ�ုံအဆုိြပ�လာမ� ငါးခု�ိှ
ပါသည်။
အဆုိြပ�ချက် 1 မှာ ြပည်နယ်တစ်ေလ�ာက် ကုိယ်စားြပ�ြခင်းကုိ
ဆုံးြဖတ်သည့် လပ်ုငနး်စ�်အား ကန ့သ်တ်ြခင်းကုိ ြပ�ြပင်
ေြပာင်းလဲေရးြဖစ်သည်။
အဆုိြပ�ချက် 2 မှာ နယူးေယာခ့် �မိ�သူ/�မိ�သားများအားလံးု
အတက်ွ သန ့�ှ်င်းေသာေလ၊ သန ့�ှ်င်းေသာေရ�ှင့် ကျနး်မာသည့်
ပတ်ဝနး်ကျင်တစ်ခုကုိ ေပးအပ်�ိင်ုရနြ်ဖစ်သည်။
အဆုိြပ�ချက် 3 မှာ နယူးေယာခ့်�မိ�သူ/�မိ�သားများ မဲေပးရန်
အမည်စာရင်းသွင်း�ိင်ုဖိ�  အချနိပုိ်ေပး�ိင်ုေစမည့် ဉပေဒအသစ်
ကုိ ြပဌာနး်�ိင်ုေရး ြပည်နယ် လ�တ်ေတာ်က ခွင့်ြပ��ိင်ုေရး
ြဖစ်သည်။
အဆုိြပ�ချက် 4 မှာ နယူးေယာခ့်�မိ�သူ/�မိ�သားများအေနြဖင့်
အေ�ကာင်းြပချက် ေပးစရာမလိဘဲု စာတိက်ုမှ မဲေပး�ိင်ုသည့်
ေရွးချယ်မ� ရ�ိှ�ိင်ုေစေရးအတက်ွ ဉပေဒအသစ်ကုိ ြပည်နယ်
လ�တ်ေတာ်က ခွင့်ြပ��ိင်ုေရးြဖစ်သည်။
အဆုိြပ�ချက် 5 မှာ ေတာင်းခံေင ွ$50,000 အစား $25,000

ထိ �ကားနာဆုံးြဖတ်ခွင့်ေပးရန ်NYC အရပ်ဖက် တရား�ုံးများ
က ခွင့်ြပ��ိင်ုေရးြဖစ်သည်။

မဲေပးသူများအေနြဖင့် အဆုိြပ�ချက် တစ်ခုစီတိင်ုးအတက်ွ
“ေထာက်ခံ” သိ� မဟတ်ု “မေထာက်ခံ” ကုိ မဲေပး�ိင်ုသည်။ နယူး
ေယာက်ြပည်နယ် မဲဆ���ှင် အများစုက “ေထာက်ခံ” ကုိ ေရွးချယ်
ပါက အဆုိပါအေြပာင်းအလဲမှာ 2022 ခု�ှစ်၊ ဇနန်ဝါရီလ 1 ရက်ေန ့
မှစ�ပီး အသက်ဝင်မည်ြဖစ်သည်။
မဲ�ုံအဆုိြပ�ချက်များကုိ voting.nyc/proposals တင်ွ ဝင်ေရာက်
ေလလ့ာ�ိင်ုပါသည်

ေရွးေကာက်ပဲွမှာ �ုိဝင်ဘာလ 2 ရက်၊ အဂ�ါေန ့�ြဖစ်သည၊် မဲ�ုံများကုိ
နနံက် 6 နာရီမှ ည 9 နာရီထိ ဖွင့်လှစ်သွားမည။်

အေစာပုိင်းမဲေပးြခင်းကုိ ေအာက်တုိဘာလ 23 ရက်ေနမှ့
ေအာက်တုိဘာလ 31 ရက်ေနထိ့ ကျင်းပသွားမည ်ြဖစ်သည။် 
မဲေပးရမည့အ်ချနိ�ှ်င့် ေနရာကုိ သိ�ိှ�ုိင်ရနအ်တွက် သင်၏ 

ေဒသတွင်း ေရွးေကာက်ပဲွဘုတ်ကုိ စစ်ေဆးပါ။

အေထွေထွေရွးေကာက်ပဲွ- 2021 ခု�ှစ်၊ �ုိဝင်ဘာလ 2 ရက်

ေအာက်တိဘုာ 23–31- �ကိ�တင်မဲ
�ိဝုင်ဘာ 1- �ကိ�တင်ဆ��မဲအတက်ွ လကုိူယ်တိင်ု ေလ�ာက်ထားရ
မည့် ေနာက်ဆုံးရက်
�ိဝုင်ဘာလ 2 ရက်- မဲဆ��လ�ာ စာတိက်ုတံဆိပ် ေနာက်ဆုံးရက်။
�ိဝုင်ဘာလ 9 ရက်ထက် ေနာက်မကျဘဲ ေဒသတင်ွး ေရွးေကာက်ပဲွ
ဘုတ်အဖ�ဲက လက်ခံရ�ိှရမည်။ စစ်တပ် မဲဆ���ှင် �ကိ�တင်မဲများ
အေနြဖင့် �ိဝုင်ဘာလ 15 ရက်ထက် ေနာက်မကျဘဲ လက်ခံရ�ိှရ
မည်။
�ိဝုင်ဘာလ 2 ရက်- မဲဆ��လ�ာကုိ ေဒသတင်ွး ေရွးေကာက်ပဲွ
ဘုတ်အဖ�ဲ သိ� မဟတ်ု သင့်�ိင်ုငံအတင်ွး�ိှ မဲ�ုံ�ိှရာေနရာသိ�  လူ
ကုိယ်တိင်ု ေနာက်ဆုံးေပးရမည့်ရက်။
�ိဝုင်ဘာလ 2 ရက်- မဲ�ုံများကုိ နနံက် 6 နာရီမှ ည 9 နာရီထိ ဖွင့်
လှစ်မည်ြဖစ်သည်။

မဲေပးမည့်သူများအေနြဖင့် ၎င်းတိ�၏ေနရပ်လိပ်စာြဖင့် အေစာပုိင်းမဲ
ေပးရာ ေနရာတစ်ခုတင်ွ စာရင်းေပးသွင်းထားသည့် နယူးေယာက်
�မိ�ေတာ်မှလွဲ�ပီး ၎င်းတိ�  ေနထုိင်ရာ ေကာင်တီအတင်ွး�ိှ မည်သည့်
အေစာပုိင်း မဲေပးစင်တာများတင်ွမဆုိ ဝင်ေရာက် �ကည့်����ိင်ု
ပါသည်။
သင်က မဲေပးခွင့်�ိှသူြဖစ်�ပီး မဲေပးရန ်အချနိမီ် စာရင်းေပးသွင်း
ထားေသာ်လည်း မဲဆ���ှင်စာရင်းတင်ွ သင့်နာမည်မေတ�ရပါက
ယာယီ သိ� မဟတ်ု ကျမ်းကျနိလ်�ာ မဲလက်မှတ်တစ်ခုကုိ ေတာင်းဆုိ
�ိင်ုပါသည်။
သင်က ပထမဆုံးအ�ကိမ်အြဖစ် မဲေပးြခင်းြဖစ်ပါက မဲေပးသည့်
အခါ ID ြပစရာမလိပုါ။
သင့်အေနြဖင့် အိမ်ရာမ့ဲြဖစ်ေနေစကာမူ မဲေပးခွင့် �ိှပါသည်။
အချ�ိေသာအေြခအေနမျ�ိးတင်ွ သင်က ြပင်းထန ်�ကီးေလးသည့်
ြပစ်မ�တစ်ခု ကျ�းလနွထ်ားသည့်တိင်ု မဲေပးခွင့်�ိှဆဲြဖစ်ပါသည်။
အချ�ိေသာအေြခအေနမျ�ိးတင်ွ သင်က ြပင်းထန ်�ကီးေလးသည့်
ြပစ်မ�တစ်ခု ကျ�းလနွထ်ားသည့်တိင်ု မဲေပးခွင့်�ိှဆဲြဖစ်ပါသည်။
မဲေပးခွင့်အတက်ွ လိအုပ်သည်များကုိ သိ�ိှ�ိင်ုရန ်အတက်ွ-

nyccfb.info/nyc-votes/how-to-vote/know-your-

rights

နယူးေယာခ့်ြပည်နယ်အတင်ွး�ိှ အချ�ိေသာ အလပ်ုသမားများ
အေနြဖင့် မဲေပး�ိင်ုရနအ်လိ�ငှာ လစာေပးသည့် အလပ်ုချနိ ်�ှစ်နာရီ
ကင်းလတ်ွခွင့် ရ�ိှမည်ြဖစ်သည်။ အကျ�ံးဝင်မ� �ိှ/မ�ိှ စစ်ေဆးရန်
ဝင်�ကည့်ပါ- www.elections.ny.gov/NYSBOE/elections/

TimeOffToVoteFAQ.pdf

မဲေပးြခင်းဆုိင်ရာ သင့်အခွင့်အေရးများ

NYS ေရွးေကာက်ပဲွဘုတ်အဖ�ဲ-
www.elections.ny.gov/VotingRegister.html

NYC ေရွးေကာက်ပဲွဘုတ်အဖ�ဲ- vote.nyc/page/register-vote

အနွလိ်င်ုးမှာ စာရင်းေပးသွင်းြခင်း (သင့်တင်ွ NYS ယာ�်ေမာင်း
လိင်ုစင်၊ ပါမစ် သိ� မဟတ်ု ယာ�်ေမာင်းမဟတ်ုသည့် ID �ိှပါက)-

voterreg.dmv.ny.gov/MotorVoter

မဲေပးဖိ�  စာရင်းသွင်းရန်

ဒီမုိကေရစီ

NYIC နယူးေယာက်ြပညန်ယ် အသင်းအဖ�ဲဆုိင်ရာ အချက်အလက်များ 8ေအာက်တုိဘာလ 2021

https://voterlookup.elections.ny.gov/
https://www.voting.nyc/meet-the-candidates/2021-ballot-proposals/
https://www.nyccfb.info/nyc-votes/how-to-vote/know-your-rights/
http://www.elections.ny.gov/NYSBOE/elections/TimeOffToVoteFAQ.pdf
https://www.elections.ny.gov/VotingRegister.html
https://vote.nyc/page/register-vote
https://voterreg.dmv.ny.gov/MotorVoter/


1/2စီးပွားေရး

NYIC နယူးေယာက်ြပညန်ယ် အသင်းအဖ�ဲဆုိင်ရာ အချက်အလက်များ

အေသးစား စီးပွားေရး စီမံခန ့�်ခွဲေရးအေနြဖင့် ဟာရီကိနး် Ida

ေ�ကာင့် ထိခုိက်ခံစားရသည့် နယူးေယာက် ြပည်နယ်သူ/သားများ
အတက်ွ အြမတ်ေငနွည်းသည့် သဘာဝေဘး အေထာက်အကူြပ�
ေချးေင ွေပးအပ်လျက် �ိှပါသည်။
စီးပွားေရးလပ်ုငနး်များ�ှင့် ပုဂ�လိက အကျ�ိးအြမတ် မယူသည့် မည်
သည့်အဖ�ဲအစည်းမဆုိ သဘာဝေဘးေ�ကာင့် ပျက်စီးခ့ဲရေသာ
သိ� မဟတ်ု ဖျက်ဆီးခံရေသာ အိမ်ြခံေြမ၊ စက်ယ��ရား�ှင့် အြခား
စီးပွားေရး ပုိင်ဆုိင်မ�များကုိ ြပနလ်ည်ြပင်ဆင်ရန ်သိ� မဟတ်ု
အစားထုိးရနအ်တက်ွ $2 မီလီယံ ေချး�ိင်ုမည် ြဖစ်သည်။
ေလ�ာက်ထားသူများအေနြဖင့် Electronic Loan Application

(ELA) ကုိ SBA ၏ လံြုခံ�သည့် ဝက်ဘ်ဆုိဒ်
disasterloanassistance.sba.gov မှတစ်ဆင့် အနွလိ်င်ုးမှ
ေလ�ာက်ထား�ိင်ု�ပီး SBA ေ�ကညာချက် #17147 ေအာက်တင်ွ
ေလ�ာက်ထားသင့်ပါသည်။
စီးပွားေရး လပ်ုငနး်�ှင်များ�ှင့် တစ်ဦးချင်းအေနြဖင့်
အချက်အလက်များ�ှင့် ေချးေင ွေလ�ာက်လ�ာများကုိ SBA ၏
ေဖာက်သည် ဝနေ်ဆာင်မ�စင်တာသိ�  1-800-659-2955 မှ
တစ်ဆင့် ေခ�ဆုိ�ိင်ုပါသည်။

ဟာရီကိနး် Ida �ကောင့် ထိခုိက်ခံစားရေသာ နယူးေယာက်
ြပညန်ယ်သူ/သားများအတွက် SBA သဘာဝေဘး အေထာက်အပ့ံ

COVID-19 စီးပွားေရးထိခုိက်ခံစားရမ� ေချးေင ွ(EIDL) ြဖစ်သည့်
အတိးုနည်းေချးေင ွထုတ်ေပးသည့် အေသးစား စီးပွားေရးလပ်ုငနး်
စီမံခန ့�်ခွဲေရးအေနြဖင့် အများဆုံး ေချးေငပွမာဏကုိ $500,000 မှ
$2 မီလီယံအထိ ြမ�င့်တင်ထားပါသည်။
2020 ြပည့်�ှစ်၊ ဇနန်ဝါရီလ 31 ရက်ေန ့ မတိင်ုခင်က လည်ပတ်
ေဆာင်ရွက်ခ့ဲသည့် အလပ်ုသမားအေရအတက်ွ 500 ဦးထက်
နည်းေသာ စီးပွားေရးလပ်ုငနး်များအေနြဖင့် အဆုိပါေချးေငအွတက်ွ
အကျ�ံးဝင်ပါသည်။
ေချးေငသွက်တမ်းမှာ�ှစ် 30 ြဖစ်�ပီး ကျသင့်ေငကုိွ ပထမ 24 လ
အတက်ွ ေရွ�ဆုိင်းေပးမည် ြဖစ်သည်။ 
ေချးေငကုိွ လစာေပးြခင်း၊ ငှားရမ်းြခင်း/အေပါင်ခံြခင်း၊ ေရ/မီး
သုံးစဲွစရိတ်�ှင့် အြခားေသာသာမန ်လပ်ုငနး်သုံးစရိတ်များ
အပါအဝင် စီးပွားေရးလပ်ုငနး် လည်ပတ်မ�များအတက်ွ ပုံမှန်
ကျသင့်ေငမွျား ေပးေဆာင်ရန�ှ်င့် စီးပွားေရးေ�ကး�မီများ (ယခင်၊
ယခု၊ အနာဂတ်) ကုိ အချနိမ်ေရွး ဆပ်�ိင်ုရနအ်တက်ွ အသုံးြပ��ိင်ု
မည်ြဖစ်သည်။
EIDL နှင့်ပတ်သက်�ပီး ပုိမုိသိ�ိှ�ိင်ုရနအ်တက်ွ sba.gov/eidl တင်ွ
ဝင်ေရာက်ေလလ့ာြခင်းြဖစ်ေစ၊ 800-659-2955 (TTY: 800-

877-8339) သိ�  ဖုနး်ေခ�ဆုိြခင်းြဖစ်ေစ သိ� မဟတ်ု
DisasterCustomerService@sba.gov သိ�  အီးေမးလ် ေပးပိ�
ြခင်းြဖစ်ေစ လပ်ုေဆာင်�ိင်ုပါသည်။
EIDL ကုိ covid19relief.sba.gov တင်ွ ေလ�ာက်ထားပါ။

COVID-19 စီးပွားေရးထိခုိက်ခံစားရမ� ေချးေင ွအပ်ဒိတ်ပ်များ

အေသးစား စီးပွားေရးစီမံခန ့�်ခွဲမ�အေနြဖင့် SBA ကုိ အသုံးြပ�ကာ
တိက်ု�ုိက်ကင်းလတ်ွမ� ေလ�ာက်ထား�ိင်ုရနအ်တက်ွ ပါဝင်
ေဆာင်ရွက်မ� ေချးငှားသူများမှတစ်ဆင့် $150,000 သိ� မဟတ်ု
၎င်းထက်နည်းေသာ Paycheck Protection Program

ေချးေင�ိှွသည့် ေချးယူသူများကုိ ခွင့်ြပ�ေပး�ိင်ုရနအ်လိ�ငှာ
ေလ�ာက်လ�ာေပ�တယ်ကုိ မိတ်ဆက်�ပီး ြဖစ်ပါသည်။ 
စီးပွားေရးလပ်ုငနး် ပုိင်�ှင်များအေနြဖင့် အဆုိပါ ေပ�တယ်ကုိ
directforgiveness.sba.gov မှ ဝင်ေရာက်�ိင်ုသလိ ုSBA ၏
ေဖာက်သည် ဝနေ်ဆာင်မ�လိင်ုး 877-552-2692 မှလည်း ေခ�ဆုိ
�ိင်ုပါသည်။

PPP ေချးေငကွင်းလ�တ်ြခင်း

NY �ကိ�တင်ေချးေငရံွပုံေငမှွာ အလပ်ုသမား 50 ဦးထက်နည်းေသာ
အေသးစား စီးပွားေရးလပ်ုငနး်ပုိင်ရင်များ၊ အကျ�ိးအြမတ်မယူ
ေသာ အဖ�ဲအစည်းများ၊ အေသးစား ေြမပုိင်�ှင်များစသည်တိ� ကုိ
ေထာက်ပ့ံရန ်ရည်ရွယ်သည့် စီးပွားေရးြပနလ်ည် ထူေထာင်ေရး
ေချးေငအွစီအစ�် တစ်ခုြဖစ်သည်။ 

NY �ကိ�တင်ေချးေင ွရံပုံေငွ

အဆုိပါ ေချးေငအွစီအစ�်သည် Paycheck Protection

Program သိ� မဟတ်ု စီးပွားေရးထိခုိက်နစ်နာမ� ေချးေငအွစီအစ�်
သိ�  ဝင်မထားသည့် စုစုေပါင်းေချးေင ွ$5 ထက်နည်းေသာ
ေလ�ာက်လ�ာစတင်သည့်ရက်မှ အနည်းဆုံးတစ်�ှစ် �ကာေအာင်
လည်ပတ်�ပီးြဖစ်သည့် စီးပွားေရးလပ်ုငနး်များအတက်ွ ြဖစ်သည်။
ေချးေငပွမာဏမှာ $100,000 သိ� မဟတ်ု COVID-19 ကပ်ေရာဂါမ
ြဖစ်ပွားမီ သုံးလတာလစ�် ပျမ်းမ� ဝင်ေင၏ွ 100% ခန ့�်ြဖစ်သည်။
ေချးေငသွက်တမ်းမှာ 5 �ှစ်ြဖစ်သည်။
ေငမွျားကုိ လပ်ုငနး်အရင်းအ�ှးီ၊ ပစ�ည်းစာရင်း၊ ေဈးကွက်�ှာြခင်း၊
လအူချင်းချင်း ခပ်ခွာခွာေနြခင်း လမ်း��နခ်ျက် ြပင်ဆင်ြခင်း၊
လပ်ုငနး်လည်ပတ်ြခင်း�ှင့် အေရးေပ�ထိနး်သိမ်းမ�၊ ပုိင်ဆုိင်မ�အခွန်
များ၊ ေရ/မီးအသုံးစရိတ်များ၊ ငှားရမ်းခများ၊ ေထာက်ပ့ံခများ
စသည်တိ�အတက်ွ အသုံးြပ�ရမည်ြဖစ်သည်။
ပုိမုိသိ�ိှ�ိင်ုရန�ှ်င့် ေလ�ာက်ထား�ိင်ုရန်
esd.ny.gov/nyforwardloans-info တင်ွ ဝင်ေရာက်ေလလ့ာပါ

9ေအာက်တုိဘာလ 2021

https://disasterloanassistance.sba.gov/ela/s/
https://www.sba.gov/funding-programs/loans/covid-19-relief-options/eidl/covid-19-eidl
mailto:DisasterCustomerService@sba.gov
https://covid19relief.sba.gov/#/
http://directforgiveness.sba.gov/
https://esd.ny.gov/nyforwardloans-info


နယူးေယာခ့်ြပည်နယ်၏ ပထမဆုံး�ိင်ုငံမှ ဖယ်ထုတ်ခံရေသာ
အလပ်ုသမားများ ရံပုံေငမှွာ ကုနဆုံ်းဖိ�  နးီကပ်ေန�ပီြဖစ်သည်။
အလပ်ုသမားဝန�်ကီးဌာန (DOL) အေနြဖင့် 2021 ခု�ှစ်၊
ေအာက်တိဘုာလ 8 ရက် ညေန 7:30 တင်ွ အသက်ဝင်သည့်
ဖယ်ထုတ်ခံရေသာ အလပ်ုသမားရံပုံေငအွတက်ွ ေလ�ာက်လ�ာအသစ်
များ ထပ်�ပီးလက်ခံေတာမ့ည် မဟတ်ုပါ။  
အဆုိပါ ကုနဆုံ်းရက်မတိင်ုမီ တင်သွင်းလာသည့် ေလ�ာက်လ�ာ
များကုိ ၎င်းတိ�လက်ခံရ�ိှသည့် အစီအစ�်အတိင်ုး ဆက်လက်
လပ်ုေဆာင်သွားမည် ြဖစ်သည်။
ြပည့်စုံသည့် ေလ�ာက်လ�ာတစ်စုံကုိ တင်သွင်း�ပီးေသာ
ေလ�ာက်ထားသူများအေနြဖင့် ေတာင်းဆုိမ�အဆင့် အတနး်
သိ� မဟတ်ု တံ� �ြပနမ်�များကုိ �ကည့်���ရန ်၎င်းတိ�၏ အေကာင့်များ
ကုိ အသုံးြပ��ိင်ုဆဲြဖစ်သည်။
DOL အေနြဖင့် စက်တင်ဘာလ 24 ရက်ေနာက်ပုိင်းမှ
ေလ�ာက်ထားသူများအတက်ွ ရံပုံေငရွ�ိှဖိ�  အာမခံ�ိင်ုမည် မဟတ်ု
ပါ။

ေအာက်တိဘုာလ 21 ရက်ေနမှ့စ�ပီး ေတာင်းဆုိမ� 120,000 ေကျာ်ကုိ
အတည်ြပ��ပီးြဖစ်ကာ စုစုေပါင်း $1.7 ဘီလီယံခန ့ကုိ်
အကျ�ိးခံစားခွင့်အြဖစ် ေပးအပ်�ပီးြဖစ်သည်။
ဖယ်ထုတ်ခံရသည့် အလပ်ုသမားများအား ေထာက်ပ့ံေပး�ိင်ုရန်
အတက်ွ ရံပုံေငြွဖည့်ဆည်းေပးဖိ�  ေ�ှ�ေနများကုိ �မိ�ေတာ်ဝန ်Hochul

ကုိ ေတာင်းဆုိေန�ကပါသည်။ ေနာက်ထပ်အချက်အလက်များ�ှင့်
အပ်ဒိတ်ပ်များအတက်ွ fundexcludedworkers.org တင်ွ ဝင်
ေရာက်ေလလ့ာပါ

ဖယ်ထုတ်ထားေသာ အလုပ်သမား ရနပုံ်ေငွ

စီးပွားေရး 2/2

NYIC နယူးေယာက်ြပညန်ယ် အသင်းအဖ�ဲဆုိင်ရာ အချက်အလက်များ 10ေအာက်တုိဘာလ 2021

အနည်းဆုံးရက်ေပါင်း 30 ဆက်တိက်ု လိေမ�ာ်ေရာင် သိ� မဟတ်ု အနီ
ေရာင်ဇုနအ်ြဖစ် NYS ကျနး်မာေရးဌာနက သတ်မှတ်ေပးထားေသာ
နယူးေယာက်�မိ�ေတာ် သိ� မဟတ်ု နယူးေယာက်ြပည်နယ် အတင်ွးက
အေသးစားြဖစ်ေသာ၊ ပုဂ�လိက ပုိင်ဆုိင်ေသာ စားေသာက်ဆုိင်များ
အတက်ွ။
ယခု $35 မီလီယံ အစီအစ�်အေနြဖင့် COVID-19 ေ�ကာင့် ထိခုိက်
ခ့ဲရေသာ စားေသာက်ဆုိင်များအား ဝနထ်မ်းများ အလပ်ုခွင်သိ�
ြပနလ်ည်ေခ�ယူ�ိင်ုရန�ှ်င့် NYS စားေသာက်ဆုိင်များတင်ွ
အလပ်ုသမား ငှားရမ်းမ�များ တိးုြမ�င့်�ိင်ုရနအ်တက်ွ အားေပးြခင်း
ြဖစ်သည်။
အရည်အချင်းြပည့်မီေသာ စီးပွားေရးလပ်ုငနး်များအေနြဖင့်
အလပ်ုသမားအသစ် ငှားရမ်းမ� တစ်ခုစီအတက်ွ အခွနေ်င ွ$5,000

�ှင့် စီးပွားေရးလပ်ုငနး် တစ်ခုစီအတက်ွ $50,000 အကျ�ံးဝင်
ပါသည်။
ေနာက်ထပ် အေသးစိတ် အချက်အလက်များအတက်ွ-

esd.ny.gov/restaurant-return-work-tax-credit တင်ွ
ဝင်ေရာက်ေလလ့ာပါ

မစားေသာက်ဆုိင် ြပနလ်ညဖွ်င့်လှစ်ေရး အခွနေ်ငွ

နယူးေယာက်ြပည်နယ်အေနြဖင့် COVID-19 ကပ်ေရာဂါေ�ကာင့်
ထိခုိက်ခ့ဲရေသာ 2019 ခု�ှစ်၊ မတ်လ 1 ရက်ေနမ့တိင်ုခင် လည်ပတ်
ခ့ဲသည့် အေသးစား စီးပွားေရးလပ်ုငနး်များအတက်ွ ေထာက်ပ့ံေရး
အစီအစ�်တစ်ခုကုိ ေ�ကညာခ့ဲပါသည်။ ေထာက်ပ့ံေ�ကးမှာ 2019 ခု
�ှစ် စုစုေပါင်းရေငမွျားအေပ� မူတည်�ပီး $5,000 မှ $50,000 ထိ
သတ်မှတ်ထားသည်။
ေလ�ာက်လ�ာများကုိ ယခုပဲ ဖွင့်လှစ်လိက်ုပါ�ပီ။
nysmallbusinessrecovery.com တင်ွ ဝင်ေရာက်
ေလ�ာက်ထားပါ။
ရ�ိှထားသည့် ေချးေငမွျားကုိ COVID-19 ဆက်စပ် ဆုံး���ံးမ�များ
သိ� မဟတ်ု 2020 ြပည့်�ှစ်၊ မတ်လ 1 ရက် �ှင့် 2021 ခု�ှစ်၊ ဧ�ပီလ
1 ရက်ေနအ့�ကား ြဖစ်ပွားခ့ဲသည့် ကုနက်ျမ�များအတက်ွ အသုံးြပ�ရ
မည် ြဖစ်သည်။
အခမ့ဲေလ�ာက်ထား�ိင်ုေရး အကူအညီေပးသည့် သင့်ဧရိယာ
အတင်ွးက အဖ�ဲအစည်းတစ်ခုကုိ �ှာေဖွရန-်

nysmallbusinessrecovery.com/partners/county

NYS ကပ်ေရာဂါဆုိင်ရာ အေသးစားစီးပွားေရး ြပနလ်ညကု်စားမ�
အေထာက်အပ့ံ

ဩဂုတ်လ 17 ရက်ေနမှ့စ�ပီး အသက် 12 �ှင့်အထက် လတိူင်ုး နယူး
ေယာက်�မိ�အတင်ွး အိမ်တင်ွး စားေသာက်မ�၊ အိမ်တင်ွး �က့ံခုိင်မ��ှင့်
အိမ်တင်ွးေဖျာ်ေြဖမ� စသည်တိ�အတက်ွ အနည်းဆုံး COVID-19

ကာကွယ်ေဆးတစ်လံးု ထုိး�ှထံားသည့် အေထာက်အထား ြပသ
ရနလိ်သုည်။ အဆုိပါေနရာများ�ိှ ဝနထ်မ်းများလည်း ကာကွယ်ေဆး
ထုိးထားရမည်ဟ ုဆုိလိြုခင်းလည်း ြဖစ်သည်။
အေသးစား စီးပွားေရးလပ်ုငနး်များ�ှင့် ပတ်သက်�ပီး ပုိမုိသိ�ိှ�ိင်ုရန်
�ှင့် ဘာသာြပနထ်ားေသာ ပုိစတာများ�ှင့် လမ်း��နခ်ျက်များ ရ�ိှ�ိင်ု
ရနအ်တက်ွ nyc.gov/keytonyc တင်ွ ဝင်ေရာက်ေလလ့ာပါ။

NYC သိ�ိှရန ်အချက်များ

https://fundexcludedworkers.org/
https://esd.ny.gov/restaurant-return-work-tax-credit
https://nysmallbusinessrecovery.com/
https://nysmallbusinessrecovery.com/partners/county/
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines-keytonyc.page


ICE က လဝူင်မ��ကီး�ကပ်ေရးဆုိင်ရာ စုိးမုိးမ�များ လပ်ုေဆာင်လိ�မရ
ေလ�ိှ့သည့် တချ�ိေသာေနရာများ�ှင့် အေြခအေနများ �ိှပါသည်။
၎င်းတိ� ကုိ “ထိလယ်ွ�ှလယ်ွေသာ ေနရာများ” ဟ ုေခ�ပါသည်။
ဉပမာ- ေကျာင်းများ၊ ေဆး�ုံများ၊ ဘာသာေရး အဖ�ဲအစည်းများ၊
မဂ�လာေဆာင်၊ လထုူဆ��ြပပဲွများ �ှင့် အသုဘများ စသည့် လအူ
များ �ိှသည့်ေနရာများ။
၎င်းက ICE မူဝါဒတစ်ခုြဖစ်�ပီး အချနိမ်ေရွး ေြပာင်းလဲ�ိင်ုသည်ကုိ
သိထားဖိ�  အေရး�ကီးပါသည်။
2020 ြပည့်�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာတင်ွ �မိ�ေတာ်ဝန ်Cuomo က ဖက်ဒရယ်
လဝူင်မ��ကီး�ကပ်ေရး စုိးမုိးေရးသည် �မိ�ေတာ်�ှင့် အြခား
ြမ�နစီီပယ်တရား�ုံးများ အပါအဝင် နယူးေယာက်ြပည်နယ်တရား�ုံး
များတင်ွ ေရွ�ေြပာင်းေနထုိင်သူများ၏ အမ�များ ထွက်ေပ�လာြခင်း
ကုိ အဟန ့အ်တားြဖစ်ေစသည့် ေ�ှ�ှည်ြပဿနာကုိ ေြဖ�ှင်းရနအ်လိ�
ငှာ Protect Our Courts Act ကုိ လက်မှတ်ေရးထုိးခ့ဲပါသည်။
ယခုဆုိလျင် ICE အေနြဖင့် တရား�ုံးက ထုတ်ေပးသည့် ဝရမ်းမပါ
ဘဲ ြပည်နယ်၊ �မိ�ေတာ်�ှင့် ြမ�နစီီပယ်�ုံးများတင်ွ လမူျားကုိ
ဖမ်းဆီးြခင်းများ ဆက်လက်ြပ�လပ်ု�ိင်ုြခင်းမ�ိှေတာဘဲ့ ြပည်နယ်၊
�မိ�ေတာ်�ှင့် ြမ�နစီီပယ်�ုံးများသိ�  သွားလာြခင်း သိ� မဟတ်ု
ထွက်ခွာြခင်း လပ်ုေဆာင်သူများကုိ ဖမ်းဆီးြခင်းလည်း လပ်ုေဆာင်
�ိင်ုြခင်း မ�ိှေတာေ့ချ။

ထိလွယ်�ှလွယ်ေသာ ေနရာများ

တုိက်ခုိက်ခံရြခင်းကုိ အစီရင်ခံရနအ်တွက် လူဝင်မ� �ကီး�ကပ်ေရး
ကာကွယ်ေရး ပေရာဂျက် (IDP) သိ�  212-725-6422 မှတစ်ဆင့်
ေခ�ဆုိပါ။

လူဝင်မ��ကီး�ကပ်ေရးဆုိင်ရာ အချက်အလက်များ�ှင့် 
လ�ဲေြပာင်းမ�များကုိ သိ�ိှ�ုိင်ရနအ်တွက် NYS Office for New

Americans သိ�  1-800-566-7636 မှတစ်ဆင့် ေခ�ဆုိပါ။

ICE အေနြဖင့် သင် သိ� မဟတ်ု သင်သိေသာ သူတစ်ဦးထံ ချ�်းကပ်
လာပါက ေအာက်ပါတိ� ကုိ လပ်ုေဆာင်ရန ်မှတ်သားပါ-

ICE ေအးဂျင့်များက ၎င်းတိ� ကုိယ်ကုိ မည်သိ�  မိတ်ဆက်သ
နည်း။
၎င်းတိ�က ရဲအြဖစ် ဟနေ်ဆာင်ြခင်း�ိှသလား သိ� မဟတ်ု မည်သူ
မည်ဝါြဖစ်ေ�ကာင်း ေြပာဖိ�  ြငင်းဆုိပါသလား။
ICE က မည်သည့်အရာများ ေြပာဆုိခ့ဲသနည်း။
၎င်းတိ�အေနြဖင့် ေနအိမ်အတင်ွးသိ�  ဝင်ေရာက်ရနအ်တက်ွ
လိမ်ညာမ� လပ်ုေဆာင်ခဲသလား၊ တစုံတဦး အြဖစ် အသွင်ယူခ့ဲ
သလား သိ� မဟတ်ု �ှ�တ် သိ� မဟတ်ု ကုိယ်/လက် အင်အားသုံး
ြခင်းများ �ိှခ့ဲပါသလား။
သေဘာတညီူချက် ေပးခ့ဲပါသလား။
ဝင်ေရာက်ရန ်သိ� မဟတ်ု �ှာေဖွရန ်သေဘာတညီူချက် မေပး
သည့်အခါ ICE ေအးဂျင့်များက မည်သိ�  တံ� �ြပနခ့ဲ်သနည်း။

ဉပေဒ သိ� မဟတ်ု လဝူင်မ��ကီး�ကပ်ေရးဆုိင်ရာ အခွင့်အာဏာ�ှင့်
ပတ်သက်�ပီး ေဆာင်ရွက်မ�တိင်ုးတင်ွ မေမ့ရမည့် အေရး�ကီးဆုံးြဖစ်
ေသာ လက်ေတ�လပ်ုေဆာင်မ�များမှာ-

စိတ်ေအးေအးထားပါ
တိတ်တဆိတ်ေနပါ (သင်ေမွးဖွားသည့်ေနရာ သိ� မဟတ်ု အေမရိ
ကနြ်ပည်ေထာင်စုအတင်ွးသိ�  ေရာက်�ိှလာပုံတိ� ကုိ မေြပာပါ�ှင့်)
အေသးစိတ် အချက်အလက်များ�ှင့် နာမည်များကုိ မှတ်ထားပါ
မေြပးပါ�ှင့်
မည်သည့်စာရွက်စာတမ်းကုိမဆုိ လက်မှတ်မထုိးမီ သိ� မဟတ်ု
မည်သည့်ေမးခွနး်ကုိမ� မေြဖဆုိမီ သင့် ေ�ှ�ေန�ှင့် စကားေြပာဖိ�
ေတာင်းဆုိပါ
ေြပာဆုိသည့်အခါ မလိမ်ပါ�ှင့်
သင့်အိမ်သည် အြခား အများြပည်သူဆုိင်ရာ ေနရာများတင်ွ မ
�ိှသည့် အထူးအကာအကွယ်များ �ိှေနပါသည်။ အများြပည်သူ
�ှင့် ကုိယ်ပုိင်ေနရာများအ�ကားက ြခားနားချက်ကုိ နားလည်
ြခင်းက သင့်အား လဝူင်မ� �ကီး�ကပ်ေရးဆုိင်ရာ စုိးမုိးေရး
လပ်ုေဆာင်မ�ေ�ကာင့် ရ�ိှလာမည့် စိတ်ဖိစီးမ�များကုိ ထိနး်သိမ်း
�ိင်ု�ပီး ထိခုိက်မ�ကုိ ေ�ှာင်�ှား�ိင်ုသည့် အလားအလာ�ိှပါသည်။

အသင်းအဖ�ဲဝင်များ�ှင့် မိတ်ဖက်များအေနြဖင့်
လူဝင်မ��ကီး�ကပ်ေရး�ှင့် အေကာက်ခွနဆုိ်င်ရာ အခွင့်အာဏာ
(ICE) �ှင့် အြခား ဉပေဒေရးရာ စုိးမုိးေရးတုိင်းအတွက်၎င်းတိ�၏
အခွင့်အေရးများကုိ သတိြပ�သင့်ပါသည။်

ICE �ှင့် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ြခင်း
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အမုနး်ပွားေသာ ြပစ်မ�တစ်ခုဆုိသည်မှာ ဘက်လိက်ုြခင်းေ�ကာင့်
ြဖစ်လာေသာ တိက်ုခုိက်မ� တစ်ခုြဖစ်သည်။
လမူျ�ိး၊ အသားအေရာင်၊ မူလ�ိင်ုငံသားြဖစ်မ�၊ မျ�ိး�ုိး၊ ကျား/မ၊
ဘာသာေရး၊ ဘာသာေရး အေလအ့ထများ၊ အသက်အရွယ်၊ မ
သနစွ်မ်းမ� သုိမဟတ်ု လိင်ပုိင်းဆုိင်ရာ တိမ်း��တ်မ�တိ� �ှင့် ပတ်သက်
သည့် အြမင် သိ� မဟတ်ု ယုံ�ကည်ချက်ေ�ကာင့် တစုံတဦးကုိ ပစ်မှတ်
ထားကျ�းလနွသ်ည့်အခါ သိ� မဟတ်ု ထုိသိ� ေသာ အြမင် သိ� မဟတ်ု
ယုံ�ကည်ချက်ေ�ကာင့် ကျ�းလနွေ်သာ ြပစ်မ�တစ်ခုခုကုိ အမုနး်ပွား
ေသာ ြပစ်မ�ဟ ုေခ�ပါသည်။
�မိ�ေတာ်ဝန ်Cuomo အေနြဖင့် နယူးေယာက် ြပည်နယ်အတင်ွး
ဘက်လိက်ုမ�ကုိ ြဖစ်ေစသည့် �ခိမ်းေြခာက်ြခင်း၊ ေ�ှာင့်ယှက်ြခင်း�ှင့်
အ�ကမ်းဖက်ြခင်းဆုိင်ရာ အစီရင်ခံစာများ တိးုြမင့်လာြခင်းကုိ
တနွး်လှန�်ိင်ုရနအ်တက်ွ အမုနး်ပွားေသာြပစ်မ� စစ်ေဆးေရးအဖ�ဲကုိ
ဖ�ဲစည်းခ့ဲပါသည်။
အမုနး်ပွားေသာ ြပစ်မ�များကုိ အစီရင်ခံသည့်အခါ သင့်
အေတ�အ�ကံ�၊ မည်သူြဖစ်ဝါြဖစ်ေ�ကာင်း�ှင့် အြခားေသာ အရာများ
�ှင့်ပတ်သက်သည့် အားလံးုေသာ အချက်အလက်များကုိ လ��ိဝှက်
အြဖစ် ထား�ိှေပးသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။

�ပီးခ့ဲသည့လ်များအတွင်းက လူဝင်မ��ကီး�ကပ်ေရး 
အသင်းအဖ�ဲ၏ အဖ�ဲဝင်များအေပ� အမုနး်ပွားေသာ ြပစ်မ�များ 
ြမင့်တက်လာသညကုိ် ေတ�ရပါသည။်

အမုနး်ပွားေသာ ြပစ်မ�များဆုိသညမှ်ာ အဘယ်နညး်။

သင့်အေနြဖင့် တစုံတဦးက အမုနး်ပွားေသာြပစ်မ�ကုိ 

လုပ်ေဆာင်ေနြခင်း သိ�မဟုတ် လုပ်ေဆာင်ခံရြခင်းကုိ 

ေတ��ြမင်ရပါက ၎င်းြဖစ်စ�်ကုိ ရဲဌာနသိ�  အစီရင်ခံ�ပီး နယူးေယာက်
လ�အခွင့်အေရးဌာနခဲွသိ�  ဆက်သွယ်ပါ။ 1-888-392-3644 ကုိ
ေခ�ဆုိပါ သိ�မဟုတ် 81336 သိ�  “HATE” ဟု စာတုိေပးပိ�ပါ။

သင် သိ�မဟုတ် သင်သိထားသူ တစ်ဦးဦးက ြပစ်မ�၏ 

သားေကာင်ြဖစ်ခ့ဲပါက NYS Office of Victim Services

အေနြဖင့် ေဆးဘက်ဆုိင်ရာ ကျသင့်ေငမွျား၊ ေဆွးေ�ွးည��ှိ�ိင်းမ�
ကုနက်ျစရိတ်များ၊ ေြမြမ��ပ်သ�ဂ��ဟ်ြခင်း�ှင့်အသုဘ
ကုနက်ျစရိတ်များ၊ ဆုံး���ံးသွားေသာ လုပ်ခလစာများ �ှင့် 

အြခားေသာ ေထာက်ပ့ံမ� အမျ�ိးအစားများကုိ 

ကူညေီဆာင်ရွက်သွားမညြ်ဖစ်သည။် 1-800-247-8035 ကုိ 

ေခ�ဆုိပါ သိ�မဟုတ် ovs.ny.gov တွင် ဝင်ေရာက်ေလ့လာပါ။

အများြပည်သူဆုိင်ရာ ဗဟိတုရား�ုံးေ�ှ�ေန
212-669-7250

Manhattan ခ�ုိင်အကျ�ိးေဆာင် ကုိယ်စားလှယ် ေ�ှ�ေန
212-335-3100

manhattanda.org/victim-resources/hate-crimes

Brooklyn ခ�ုိင်အကျ�ိးေဆာင် ကုိယ်စားလှယ် ေ�ှ�ေန
718-250-4949

brooklynda.org/hate-crimes-bureau

Queens ခ�ုိင်အကျ�ိးေဆာင် ကုိယ်စားလှယ် ေ�ှ�ေန
718-286-6000

NYC လ�အခွင့်အေရးေကာ်မ�ှင်
718-722-3131 

nyc.gov/cchr

Safe Horizon ဒကု�သည် ေထာက်ကူေရး
1-866-689-4357

Nassau ေကာင်တီ ခ�ုိင် အကျ�ိးေဆာင် ကုိယ်စားလှယ် ေ�ှ�ေန
526-571-3505

nassauda.org

Nassau ေကာင်တီ ခ�ုိင် အကျ�ိးေဆာင် ကုိယ်စားလှယ် ေ�ှ�ေန၊
လဝူင်မ��ကီး�ကပ်ေရးရာ ကိစ�ရပ်များ�ုံး

516-571-7756

Nassau ေကာင်တီအလပ်ုအမ�ေဆာင် Laura Curran

516-571-3131

Suffolk ေကာင်တီ ခ�ုိင်အကျ�ိးေဆာင် ကုိယ်စားလှယ်ေ�ှ�ေန
631-853-4161

suffolkcountyny.gov/da

Suffolk ေကာင်တီ ရဲဌာန၊ Hate Crimes Unit

631-852-6323

Suffolk ေကာင်တီ၊ လနူည်းစု ေရးရာ ဌာန
631-853-4738

Westchester ေကာင်တီ၊ လ�အခွင့်အေရး ေကာ်မ�ှင်
914-995-7710

humanrights.westchestergov.com

NYC �ှင့် အြခားေသာ ေကာင်တီများတွင် ေနထုိင်သူများအတွက်
NYC အတင်ွး-

NYC ြပင်ပ-
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https://ovs.ny.gov/
http://www.manhattanda.org/victim-resources/hate-crimes/
http://brooklynda.org/hate-crimes-bureau/
https://www1.nyc.gov/site/cchr/index.page
https://nassauda.org/
https://suffolkcountyny.gov/da
https://humanrights.westchestergov.com/


သင် သိ� မဟတ်ု သင်သိေသာ တစ်စုံတစ်ဦးအေနြဖင့် အခမ့ဲ ဉပေဒ
ေရးရာ အေထာက်အပ့ံ လိအုပ်ေနပါက ေဟာလိ့င်ုးနပံါတ် 1-800-

566-7636 ကုိ ေခ�ဆုိပါ။ ေခ�ဆုိမ�တိင်ုးကုိ လ��ိဝှက်အြဖစ် ထား�ိှ
ေပးပါသည်။ ဘာသာစကားေပါင်း 200 ေကျာ်ြဖင့် ကူညီေပးေန
ပါသည်။

COVID-19 ကပ်ေရာဂါ�ှင့် ပတ်သက်�ပီး ေနာက်ဆုံးရ
အချက်အလက်များအတက်ွ ေဟာလိ့င်ုးနပံါတ် 1-888-364-

3065 ကုိ ေခ�ဆုိပါ သိ� မဟတ်ု ny.gov/coronavirus တင်ွ ဝင်
ေရာက်ေလလ့ာပါ။
ny.gov/vaccine သိ�  ဝင်ေရာက်ေလလ့ာ�ပီး နယူးေယာက်အတင်ွး
�ိှ COVID-19 ကာကွယ်ေဆး အချက်အလက်များကုိ ရယူပါ။
ကျနး်မာေရးအာမခံ ေလ�ာက်ထားပါ- 1-855-355-5777 ကုိေခ�
ဆုိပါ သိ� မဟတ်ု  nystateofhealth.ny.gov တင်ွ ဝင်ေရာက်
ေလလ့ာပါ။

စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာ ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာင်မ�များ�ှင့် ပတ်သက်သည့်
ေမးခွနး်များအတက်ွ သိ� မဟတ်ု စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာ ကျနး်မာေရး
ဝနေ်ဆာင်မ� ေထာက်ပ့ံသူ�ှာေဖွရနအ်တက်ွ 1-800-597-8481 ကုိ
ေခ�ဆုိပါ သိ� မဟတ်ု omh.ny.gov ဝင်ေရာက် ေလလ့ာပါ။
သင့်အေနြဖင့် ကုိ�ုိနာဗုိင်းရပ်စ် အေရးေပ�အေြခအေနေ�ကာင့်
စုိးရိမ်ထိတ်လန ့�်မ� ခံစားရပါက 1-844-863-9314 ကုိ ေခ�ဆုိပါ။
National Suicide Prevention Lifeline: သင့် အသက်
သိ� မဟတ်ု တစ်စုံတစ်ဦး အသက် အ��ရာယ်�ိှပါက 911 ကုိ ေခ�ပါ။
သင့်အေနြဖင့် အကျပ်အတည်း�ှင့်ရင်ဆုိင်ေနရ�ပီး အကူအညီ
ချက်ချင်းလိအုပ်ပါက 1-800-273-8255 ကုိ ေခ�ပါ သိ� မဟတ်ု
741-741 သိ�  “GOT5” ဟ ုစာတိ ုပိ� ပါ။
အိမ်တင်ွးအ�ကမ်းဖက်မ�- သင် သိ� မဟတ်ု တစ်စုံတစ်ဦးအား အြခား
တစ်ဦးဦးက �ှ�တ်ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ ကုိယ်/လက်ြဖင့်ြဖစ်ေစ သိ� မဟတ်ု
လိင်ပုိင်းဆုိင်ရာ အလွဲသုံးစားလပ်ုြခင်း သိ� မဟတ်ု အြခားေသာ
နည်းပရိယာယ်သုံးြခင်းြဖစ်ေစ ထိနး်ချ�ပ်ခံရပါက NYS

Domestic Violence Hotline သိ�  1-800-942-6906 မှ
တစ်ဆင့် ေခ�ဆုိပါ။

အေမရိကန�ုိ်င်ငံသား အသစ်များအတွက် NYS �ုံး

NYS ကျနး်မာေရးဌာန

NYS စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာ ကျနး်မာေရး�ုံး

အလပ်ုသမားဌာနသည် အလပ်ုသမားများ၏ ေဘးကင်းမ��ှင့်
ကျနး်မာေရး၊ လပ်ုခလစာ�ှင့် အလပ်ုလပ်ုသည့် အေြခအေနများကုိ
ကာကွယ် ြမ�င့်တင်ရန ်တာဝန�ိှ်ပါသည်။
လပ်ုခလစာ�ှင့် အလပ်ုချနိန်ာရီ ဉပေဒများ၊ လပ်ုငနး်ခွင်
ကျနး်မာေရး�ှင့် ေဘးအ��ရာယ် ကင်း�ှင်းေရး သိ� မဟတ်ု တိင်ု�ကား
ချက်ဖွင့်ြခင်း စသည်တိ� �ှင့်ပတ်သက်�ပီး သိ�ိှ�ိင်ုရနအ်တက်ွ 1-

888-469-7365 ကုိ ေခ�ဆုိပါ သိ� မဟတ်ု dol.ny.gov/safety-

and-health တင်ွ ဝင်ေရာက် ေလလ့ာပါ။
အလပ်ုလက်မ့ဲ အာမခံအတက်ွ အကူအညီရယူ�ိင်ုရန ်1-888-209-

8124 ကုိ ေခ�ဆုိပါ သိ� မဟတ်ု dol.ny.gov/unemployment/

unemployment-insurance-assistance တင်ွ ဝင်ေရာက်
ေလလ့ာပါ။

နယူးေယာက်၏ လ�အခွင့်အေရးဉပေဒအရ အသက်အရွယ်၊ လမူျ�ိး၊
မူလ�ိင်ုငံသားြဖစ်မ�၊ လိင်၊ လိင်ပုိင်းဆုိင်ရာ တိမ်း��တ်မ�၊ ကျား/မ
အမှတ်အသား သိ� မဟတ်ု ေဖာ်ထုတ်မ�၊ အိမ်ေထာင်�ိှ/မ�ိှ၊ မ
သနစွ်မ်း၊ စစ်တပ်ဆုိင်ရာ အဆင့်အတနး်�ှင့် အြခားေသာ
အဆင့်အတနး်များေ�ကာင့် အလပ်ုအကုိင်၊ ေနအိမ်၊ ခရက်ဒစ်၊
ပညာေရး �ှင့် အများြပည်သူ ေနရာထုိင်ခင်းများ အတက်ွ ခဲွြခား
ဆက်ဆံြခင်းကုိ တားြမစ်ထားပါသည်။
သင့်အေနြဖင့် ခဲွြခားဆက်ဆံြခင်းခံရသည်ဟ ုခံစားရပါက 1-888-

392-3644 ကုိ ေခ�ဆုိ၍ြဖစ်ေစ သိ� မဟတ်ု dhr.ny.gov တင်ွ ဝင်
ေရာက်၍ြဖစ်ေစ တိင်ု�ကားစာ တင်သွင်း�ိင်ုပါသည်။

ဝနေ်ဆာင်မ� ေထာက်ပ့ံသူများကုိ �ှာေဖွေနေသာ သိ� မဟတ်ု အြခား
အရင်းအြမစ်များ �ှာေဖွေနေသာ NYC အတင်ွး ေနထုိင်သူများ
အေနြဖင့် ေအာက်ပါတိ� မှတစ်ဆင့် တိက်ု�ုိက် ရ�ိှ�ိင်ုပါသည်-

ပညာေရး- nyic.org/covid-education-resources

အလပ်ုအကုိင်- nyic.org/covid-employment-

resources

ဘ�ာေရး- nyic.org/covid-financial-resources

အစားအေသာက်- nyic.org/covid-food-resources

ကျနး်မာေရးေစာင့်ေ�ှာက်မ�- nyic.org/covid-healthcare-

resources

စီးပွာေရး လပ်ုငနး်ေသး- nyic.org/covid-small-

business-resources

NYS အလုပ်သမားဌာန

NYS လ�အခွင့်အေရး ဌာန

နယူးေယာက်�မိ�ေတာ ်COVID-19 အရင်းအြမစ်များ
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နယူးေယာက်ြပညန်ယ် အရင်းအြမစ်များ

NYIC နယူးေယာက်ြပညန်ယ် အသင်းအဖ�ဲဆုိင်ရာ အချက်အလက်များ ေအာက်တုိဘာလ 2021

https://coronavirus.health.ny.gov/
https://covid19vaccine.health.ny.gov/
https://nystateofhealth.ny.gov/
https://omh.ny.gov/
https://dol.ny.gov/safety-and-health
https://dol.ny.gov/unemployment/unemployment-insurance-assistance
https://dhr.ny.gov/
https://www.nyic.org/covid-education-resources/
https://www.nyic.org/covid-employment-resources/
https://www.nyic.org/covid-financial-resources/
https://www.nyic.org/covid-food-resources/
https://www.nyic.org/covid-healthcare-resources/
https://www.nyic.org/covid-small-business-resources/


နယူးေယာက်ြပည်နယ် လဝူင်မ��ကီး�ကပ်ေရးအဖ�ဲ (NYIC) သည်
နယူးေယာက်ြပည်နယ်အတင်ွး�ိှ ေရွ�ေြပာင်းေနထုိင်သူေပါင်း
200 ေကျာ်�ှင့် ဒကု�သည် အခွင့်အေရးဆုိင်ရာ အပ်ုစုများကုိ
ကုိယ်စားြပ�သည့် အဖ�ဲအစည်းတစ်ခု ြဖစ်ပါသည်။

က��်ပ်ုတိ�အေနြဖင့် နယူးေယာက်ြပည်နယ်သည် ပုိမုိ
အားေကာင်းလာမည်ဟ ုေမ�ာ်မှနး်ပါသည် အေ�ကာင်းမှာ 
လတိူင်ုးကုိ �ကိ�ဆုိလက်ခံ�ပီး မ�မ�တတ 

ဆက်ဆံေပးသည့်အြပင် ၎င်းတိ�၏ အိပ်မက်များကုိ 

�ှာေဖွ�ိင်ုမည့် အခွင့်အေရးကုိ ေပးအပ်ြခင်းေ�ကာင့် ြဖစ်သည်။
က��်ပ်ုတိ�၏ ဦးတည်ချက်မှာ ေရွ�ေြပာင်းေနထုိင်သူများ၊ 
အဖ�ဲဝင်များ�ှင့် မိတ်ဖက်များ အားလံးု �ှင်သန�်ိင်ုရန်
ေပါင်းစည်း�ိင်ုဖိ�  ြဖစ်ပါသည်။

New York Immigration Coalition

131 W 33rd St, Ste 610

New York, NY 10001

212 627 2227

nyic.org

ယခု တးူလ်ကစ် သိ� မဟတ်ု ၎င်းတင်ွပါဝင်သည့် 

အချက်အလက်များ�ှင့် ပတ်သက်�ပီး ေမးြမနး်လိသုည်များ
သိ� မဟတ်ု အ�ကံြပ�ချက်များ�ိှပါက ေကျးဇူးြပ��ပီး 
ေအာက်ပါေနရာများထံ ဆက်သွယ်ပါ-

Bryan Lee

blee@nyic.org

ယခုစာရွက်စာတမ်းအား အနွလိ်င်ုးြဖင့်လည်းေကာင်း သိ� မဟတ်ု
အြခားဘာသာစကားြဖင့်လည်းေကာင်း �ကည့်���လိပုါက
nyic.org/KYR တင်ွ ဝင်ေရာက် ေလလ့ာပါ သိ� မဟတ်ု 

ယခုကုဒ်ကုိ စကနဖ်တ်ပါ-

https://www.nyic.org/
https://www.nyic.org/KYR

