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နယူးေယာခ့်ြပည်နယ်တင်ွ COVID-19 ကာကွယ်ေဆး ထုိး�ှဖိံ�  ဘယ်
ေသာအခါမ� မလယ်ွကူဖူးပါ။ အသက် 5 �ှစ်�ှင့်အထက်
မည်သူမဆုိ ကာကွယ်ေဆးထုိး�ှဖိံ�  အရည်အချင်း ြပည့်မီပါသည်။ 
 5 �ှစ်�ှင့်အထက် လတိူင်ုးအတက်ွ ဘူစတာ ထပ်ေလာင်း
ကာကွယ်ေဆးများ ရ�ိှေန�ပီ ြဖစ်ပါသည်။
လဝူင်မ��ကီး�ကပ်ေရး အဆင့်အတနး် သိ� မဟတ်ု အာမခံထား�ိှမ�တိ�
�ှင့် မသက်ဆုိင်ဘဲ COVID-19 ကာကွယ်ေဆးများကုိ အခမ့ဲ ရယူ
�ိင်ုပါသည်။
နယူးေယာက်ြပည်နယ်အတင်ွး ေဆးဆုိင်များ၊ ကျနး်မာေရးဌာနများ၊
ေဆးခနး်များ၊ ခွင့်ြပ�ချက်ရ ကျနး်မာေရးေစာင့်ေ�ှာက်မ� စင်တာများ
�ှင့် အြခားေနရာအများစုတင်ွ ကာကွယ်ေဆးများကုိ ကျယ်
ကျယ်ြပန ့�်ြပန ့ ်ရ�ိှ�ိင်ုပါသည်။
သင့်အနးီအနားက ချနိး်ဆုိမ�များကုိ �ှာေဖွ�ိင်ုရန ်အတက်ွ
Vaccines.gov တင်ွ ဝင်ေရာက်ေလလ့ာပါ၊ သင့် ZIP ကုဒ်ကုိ
438829 သိ�  စာတိပို� ပါ သိ� မဟတ်ု 1-800-232-0233 (TTY
888-720-7489) ကုိ ေခ�ဆုိပါ။
နယူးေယာခ့်ြပည်နယ်�ိှ များစွာေသာ ကာကွယ်ေဆး ထုိး�ှရံာ
ေနရာများ�ိှ ချနိး်ဆုိမ�များကုိ ny.gov/vaccine တင်ွ �ှာေဖွ
လိက်ုပါ။
 ေ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။

ယေနပဲ့ ကာကွယ်ေဆးထုိး�ံှလုိက်ပါ

အေမရိကနြ်ပည်ေထာင်စု�ိှ အိမ်ေထာင်စုတိင်ုးသည် USPS က
ေဆာင်ရွက်ေပးသည့် အိမ်တိင်ုရာေရာက် COVID-19 စစ်ေဆးမ� 12
ခုထိ ရ�ိှ�ိင်ုပါသည်။ စစ်ေဆးမ�များကုိ အခမ့ဲလပ်ုေဆာင်ေပးြခင်း
ြဖစ်�ပီး အာမခံ သိ� မဟတ်ု လဝူင်မ��ကီး�ကပ်ေရး အေြခအေနများ�ှင့်
သက်ဆုိင်ြခင်း မ�ိှပါ။
သင်၏ အခမ့ဲ စစ်ေဆးမ�ကုိ COVIDtests.gov တင်ွ အခုပဲ
ေအာ်ဒါတင်လိက်ုပါ

ဇနန်ဝါရီလ 15 ရက်မှစ�ပီး ကျနး်မာေရးအစီအစ�် တစ်ခု�ိှသည့်
လမူျားစုအေနြဖင့် အိမ်တိင်ုရာေရာက် COVID-19 စစ်ေဆးမ�များ
(တစ်လလ�င် 8 ခုထိ) ကုိ ေပးေချ�ိင်ုရနအ်တက်ွ အနွလိ်င်ုး
သိ� မဟတ်ု ေဆးဆုိင် သိ� မဟတ်ု စတိးုဆုိင်သိ�  ကုနက်ျစရာ ေပးစရာ
မလိဘဲု သွား�ိင်ုပါသည် သိ� မဟတ်ု ေငြွပနလ်ည်ထုတ်ယူြခင်း
သိ� မဟတ်ု ၎င်းတိ�၏ အာမခံမှတစ်ဆင့် အခမ့ဲ ရယူြခင်းတိ� ကုိ
လပ်ုေဆာင်�ိင်ုပါသည်။
ပုိမုိသိ�ိှ�ိင်ုရနအ်တက်ွ cms.gov/how-to-get-your-at-
home-OTC-COVID-19-test-for-free တင်ွ ဝင်ေရာက်
ေလလ့ာပါ

အိမ်တုိင်ရာေရာက် အခမ့ဲ COVID-19 စစ်ေဆးမ�များကုိ ရယူပါ

2022 ခု�ှစ်၊ ေမလ 17 ရက်ေနမှ့စ�ပီး ကနဦး ကာကွယ်ေဆးစီးရီး 
ထုိး�ှအံ�ပီး အနည်းဆုံး ငါးလ �ိှ�ပီြဖစ်ေသာ အသက် 5 �ှစ်မှ 11 �ှစ် 
ထိ ကေလးများ အေနြဖင့် Pfizer-BioNTech ထပ်ေဆာင်း 
ကာကွယ်ေဆး ထုိး�ှ�ံိင်ုပါသည်။
နယူးေယာခ့်ြပည်နယ် ကျနး်မာေရးဌာန�ှင့် CDC အေနြဖင့် 
အရည်အချင်းြပည့်မီသည့် အရွယ်ေရာက်�ပီးသူများ၊ 
ဆယ်ေကျာ်သက်များ�ှင့် အသက် 5 �ှင့်အထက် ကေလးများ 
အားလံးုအေနြဖင့် ကာကွယ်ေဆး အြပည့်ထုိး�ှသွံားရန�ှ်င့် 
အရည်အချင်း ြပည့်မီပါက ထပ်ေဆာင်းကာကွယ်ေဆး သိ� မဟတ်ု 
ထပ်တိးုကာကွယ်ေဆး ထုိး�ှသွံားရန ်အ�ကံြပ�ထားပါသည်- 
ny.gov/booster.
အသက် 50 �ှင့်အထက် လ�ူကီးများ�ှင့် အတနအ်သင့် 
ေသာ်လည်းေကာင်း သိ� မဟတ်ု ြပင်းြပင်းထနထ်န ်
ေသာ်လည်းေကာင်း ကုိယ်ခံအား ထိခုိက်ထားခံရသည့် အပ်ုစုများ 
အေနြဖင့် ပထမအ�ကိမ် ထပ်ေဆာင်းကာကွယ်ေဆး ထုိး�ှမံ�အ�ပီး 
အနည်းဆုံး 4 လအ�ကာတင်ွ ဒတိုယအ�ကိမ် ထပ်ေဆာင်း 
ကာကွယ်ေဆး ထုိး�ှသံင့်ပါသည်။
ြပည်တင်ွး၊ ြပည်ပ ခရီးသွားအားလံးုသည် CDC ခရီးသွားလာမ� 
ဆုိင်ရာ လိအုပ်ချက်များ�ှင့်အညီ ဆက်လက် လိက်ုနာကျင့်သုံးရပါ 
မည်-cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers

COVID-19 အပ်ဒိတ်များ
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ေမလ 5 ရက်၊ 2021 ရက်တင်ွ နယူးေယာက် ကျနး်မာေရး�ှင့် အဓိက 
လိအုပ်ချက်များဆုိင်ရာ အခွင့်အေရး အက်ဉပေဒသည် လက်မှတ် 
ေရးထုိး အသက်ဝင်ခ့ဲ�ပီ ြဖစ်ပါသည်။ ထုိအက်ဉပေဒသည် နယူး 
ေယာက်အလပ်ုသမားဌာနကုိ ေလမှတစ်ဆင့် ကူးဆက်�ိင်ုေသာ 
ေရာဂါထိေတ��မ� အစီအစ�်ကုိ ေဆာင်ရွက်�ပီး အလပ်ုသမားများအား 
COVID-19 က့ဲသိ� ေသာ ေရာဂါများထိေတ��မ�မှ ကာကွယ်ေရး 
ေဆာင်ရွက်ရန ်လိအုပ်ပါသည်။ 
ပုဂ�လိကပုိင်းမှ အလပ်ု�ှင်များ�ှင့် အလပ်ုသမားများ အားလံးု 
အကျ�ံးဝင်ပါသည်။
2022 ခု�ှစ်၊ မတ်လ 17 ရက်ေန ့�တွင် COVID-19 အား အများြပည် 
သူ၏ ကျနး်မာေရးအား ြပင်းထနစွ်ာ အ��ရာယ်�ိှေစသည့် ေလမှ 
တစ်ဆင့် ကူးစက်သည့်ေရာဂါဟ ုသတ်မှတ်ခ့ဲြခင်းအား HERO Act 
ေအာက်တင်ွ အဆုံးသတ်ခ့ဲသည်။ ပုဂ�လိကက� အလပ်ု�ှင်များ 
အေနြဖင့် ၎င်းတိ�၏ အလပ်ုခွင် ေဘးအ��ရာယ်ကင်း�ှင်းေရး 
အစီအမံများကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန ်မလိေုတာေ့ပ။
ကျနး်မာေရး ေကာ်မ�ှင်နာ၏ သတ်မှတ်ချက် မ�ိှသည့်တိင်ု 
အလပ်ု�ှင်များအေနြဖင့် ေအာက်ပါတိ� ကုိ လပ်ုေဆာင်ရမည်-
ေလမှတစ်ဆင့် ကူးစက်သည့် ေရာဂါ ထိေတ��မ� ကာကွယ်တားဆီး 
ေရး အစီအမံတစ်ခုကုိ ချမှတ်သွားရန။်
တစ်ခုချမှတ်�ပီးေနာက် ရက်ေပါင်း 30 ရက်အတင်ွး 
အလပ်ုသမားများအား မိတ� �တစ်စုံေပးရန။် 
အလပ်ုသမားအသစ်များ ငှားရမ်းသည့် အခါတင်ွလည်း မိတ� � 
တစ်စုံေပးရန။်
အစီအမံအား အလပ်ုခွင်တိင်ုး၏ အလပ်ုသမားများ ြမင်သာေသာ 
ေနရာတင်ွ အသိေပးစာ စီစ�်ထား�ိှသွားရန။်
လိအုပ်ပါက အစီအမံအား အပ်ဒိတ်ပ် ြပ�လပ်ုသွားရန။်

10 ဦး သိ� မဟတ်ု ၎င်းထက်ပုိသည့် အလပ်ုသမားများ�ိှေသာ 
အလပ်ု�ှင်များအေနြဖင့် အလပ်ုသမား-စီမံခန ့�်ခွဲေရး အလပ်ုခွင် 
ေဘးအ��ရာယ်ကင်း�ှင်းေရး ပူးေပါင်းေကာ်မတီတစ်ခုကုိ ဖ�ဲစည်းြခင်း 
�ှင့် စီမံေဆာင်ရွက်ြခင်းအား အလပ်ုသမားများကုိ ခွင့်ြပ�ေပးရမည်။
အလပ်ုသမားေကာ်မတီများအေနြဖင့် COVID-19 �ှင့် သက်ဆုိင် 
သည့် အေရးကိစ�များကုိသာမက မည်သည့် အလပ်ုခွင် 
ကျနး်မာေရး�ှင့် ေဘးအ��ရာယ် ကင်း�ှင်းေရးဆုိင်ရာ မူဝါဒများ 
ကုိမဆုိ ေြဖ�ှင်းေဆာင်ရွက်�ိင်ုသည်။
အလပ်ုသမားေကာ်မတီများအေနြဖင့် ရာထူးခန ့ထ်ားြခင်း 
သက်ေရာက်မ��ိှသည်ြဖစ်ေစ မ�ိှသည်ြဖစ်ေစ ေကာ်မတီဖ�ဲစည်း 
ြခင်း�ှင့် ေတ�ဆုံြခင်းကုိ အစ�်အ�မဲ လပ်ုေဆာင်�ိင်ုသည်။
အလပ်ုသမားများအေနြဖင့် အလပ်ုထုတ်ခံရြခင်း၊ ရာထူးေလ�ာခ့ျ 
ခံရြခင်း သိ� မဟတ်ု လက်တံ� �ြပနခံ်ရြခင်း တိ�မ�ိှဘဲ အဆုိပါ 
ေကာ်မတီများကုိ ဖ�ဲစည်းခွင့်�ိှသည်။

HERO အက်ဥပ ေဒ အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်း�ှင့် ပတ်သက်သည့် န 
မူနာအစီအစ�်များ�ှင့် အပ်ဒိတ်ပ်များကုိ dol.ny.gov/ny-hero- 
act တင်ွ ေတ��ိင်ုပါသည်။

NY HERO အက်
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ကာကွယ်ေဆးထုိး�ပီး အားြဖည့်ကာကွယ်ေဆးများ ထုိး�ှထံားပါ။ 
မည်သည့် COVID-19 ေက့စ်မဆုိသည် ခက်ခဲသည့် ေရာဂါ 
လက�ဏာများ၊ ေဆး�ုံတက်ေရာက်ရြခင်းများ�ှင့် ကာလ�ှည် 
ကျနး်မာေရးထိခုိက်မ�များ ြဖစ်သွားေစ�ိင်ုပါသည်။ 
ကာကွယ်ေဆး မထုိး�ှရံေသးသူများအေနြဖင့် ြပင်းထနသ်ည့် 
ဖျားနာမ�များ သိသိသာသာ ြဖစ်ေပ��ိင်ုေချ�ိှပါသည်။

�ှာေခါင်း�ှင့် ပါးစပ်စည်း တပ်ပါ
အေဆာက်အဦးများအတင်ွး အများသူငှါများ�ှင့် အတ�ိှူေန�ပီး 
ေဆးဝါးထုိးထားမ� အေြခအေန မသိ�ိှရသည့် အေနအထားများ 
တင်ွ �ှာေခါင်း�ှင့် ပါးစပ်စည်း တပ်ဆင်ပါ။
KN95, KF94, N95 အပါအဝင် အရည်အေသွးြမင့်ေသာ 
�ှာေခါင်း�ှင့် ပါးစပ်စည်း သိ� မဟတ်ု ခဲွစိတ်ခနး်တင်ွ အေပ�တစ် 
ထပ်အြဖစ် အသုံးြပ�သည့် အဝတ် �ှာေခါင်း�ှင့် ပါးစပ်စည်းကုိ 
အသုံးြပ�ပါ။
အသက် 65 ေကျာ် သိ� မဟတ်ု ကာကွယ်ေဆးထုိးထားြခင်း မ�ိှ 
သူများ၊ အဖျားြပင်းထနေ်နသူများသည် ယခုက့ဲသိ�  အေပ�တစ် 
ထပ်တပ်၍ ကာကွယ်ြခင်းက ပုိမုိအကျ�ိး�ိှ�ိင်ုပါသည်။

စစ်ေဆးြခင်း
သင့်တင်ွ ေရာဂါလက�ဏာ သိ� မဟတ်ု မ�ကာေသးခင်ကမှ 
ေရာဂါ�ိှသူ�ှင့် ထိေတ�ခံထားရပါက စစ်ေဆးြခင်းခံရမည် 
ြဖစ်သည်။ ကာကွယ်ေဆး ထုိးမထားသူများသည် မ�ကာခဏ 
စစ်ေဆးသင့်ပါသည်။

ဖျားနာြခင်း သိ� မဟတ်ု မ�ကာေသးခင်ကမှ ထိေတ�ခံထားရပါက 
အိမ်တင်ွ ေနပါ
�ှာေခါင်း�ှင့် ပါးစပ်စည်း တပ်ဆင်ြခင်း အပါအဝင် သီးြခား 
ထား�ိှမ��ှင့် အသွားအလာ ကန ့သ်တ်ြခင်းဆုိင်ရာ လမ်း��နခ်ျက် 
များကုိ လိက်ုနာရမည်ြဖစ်ပါသည်။ COVID-19 သည် အလနွ ်
ကူးစက်တတ်ပါသည်။ ေရာဂါလက�ဏာ မြပရင်ေတာင် 
COVID-19 ကူးစက်�ိင်ုပါသည်။

သင့်လက်များကုိ ေဆးေ�ကာပါ
ေရ�ှင့် ဆပ်ြပာသုံး�ပီး အနည်းဆုံး စက� န ့ ်20 �ကာသည်အထိ 
လက်ကုိမ�ကာခဏ ေဆးေ�ကာပါ သိ� မဟတ်ု လက်သန ့ ်
ေဆးရည် အသုံးြပ�ပါ။

COVID-19 ကာကွယ်ေရး နညး်လမ်းများ

2022 ခု�ှစ်၊ ေမလ/ဇွနလ်

https://dol.ny.gov/ny-hero-act
https://dol.ny.gov/ny-hero-act
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Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) ကုိ
ယခင်လက်ခံရ�ိှထား�ပီး ြဖစ်သူတိင်ုးသည် ပုံစံစာရွက် I-821D
(DACA သက်တမ်းတိးု ေလ�ာက်လ�ာ) �ှင့် I-765 (အလပ်ု ပါမစ်
သက်တမ်းတိးု ေလ�ာက်လ�ာ) တိ� ကုိ အနွလိ်င်ုးမှတစ်ဆင့် ယခုပဲ
တင်သွင်း�ိင်ုပါသည်။
ယခု အကျ�ံးဝင်မ�မှာ လက်�ိှ DACA �ိှသူ သိ� မဟတ်ု �ပီးခ့ဲသည့်
တစ်�ှစ်ထက်မပုိေသာ DACA သက်တမ်း ကုနခ့ဲ်သူများအတက်ွ
သာ ြဖစ်သည်။
DACA ကုိ အနွလိ်င်ုးတင်ွ သက်တမ်းတိးုြခင်း�ှင့် ပတ်သက်
သည့် ေနာက်ထပ်အချက်အလက်များ အတက်ွ-
uscis.gov/humanitarian/renew-your-daca

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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2022 ခု�ှစ်၊ ေမလ 4 ရက်ေနမှ့စ�ပီး USCIS အေနြဖင့် အလပ်ု
ပါမစ် သက်တမ်းတိးုဖိ�  ေစာင့်ေနသည့် ေရ��ေြပာင်းေနထုိင်
သူများအတက်ွ ရက်ေပါင်း 540 �ပီးပါက အလိအုေလျာက်
သက်တမ်းတိးုေပးမည် ြဖစ်သည်။
အဆုိပါအေြပာင်းအလဲက �ိင်ုငံေရးခုိလ�ံခွင့် ေတာင်းခံေနသူများ
အပါအဝင် ေရ��ေြပာင်းေနထုိင်သူ ေထာင်ေပါင်းများစွာအား
USCIS တင်ွ သက်တမ်းတိးု ေလ�ာက်လ�ာများ ပုံေနသည့်အချနိ်
အလပ်ုခွင့်ြပ�ချက် ဆုံး���ံးြခင်းမှ တားဆီးေပး�ိင်ုမည်
ြဖစ်သည်။
Asylum Seeker Advocacy Project (ASAP) မှ ရ�ိှ
သည့် အရင်းအြမစ်က မူဝါဒသစ်အေ�ကာင်းကုိ �ှင်းြပထား
ပါသည်-
အဂ�လိပ်- help.asylumadvocacy.org/work-
permits-extended-540-days
စပိန-် apoyodeasilo.org/permisos-de-trabajo-
extendidos-540-dias

ေနာက်ထပ်အချက်အလက်များ�ှင့် အလိအုေလျာက်
သက်တမ်းတိးုမ� ရ�ိှသွားမည့် အလပ်ုပါမစ် အမျ�ိးအစား
စာရင်းအြပည့်အစုံကုိ �ကည့်ရန်
uscis.gov/eadautoextend သိ�  ဝင်ေရာက်ေလလ့ာပါ။

ေရ� �ေြပာင်းေနထုိင်သူများစွာအတွက် အလုပ်လုပ်ကုိင်ခွင့် ပါမစ်များ
မှာ ရက်ေပါင်း 540 ရက် �ပီးပါက အလုိအေလျာက် သက်တမ်းတုိး
မညြ်ဖစ်သည်

2022 ခု�ှစ်၊ ဧ�ပီလ 21 ရက်ေန ့�တွင် သမ�တ Biden အေနြဖင့် 
�ု�ှား၏ ကျ�းေကျာ်ဝင်ေရာက်မ�ေ�ကာင့် ထွက်ေြပးလာေသာ 
ယူကရိနး်�ိင်ုငံသားများအား �ကိ�ဆုိေရး အစီအစ�်တစ်ခုကုိ 
ေ�ကညာခ့ဲသည်။ ယူကရိနး်အတက်ွ ေပါင်းစည်းြခင်း အစီအစ�် 
အေနြဖင့် ယူကရိနး် �ိင်ုငံသားများ�ှင့် အေမရိကနြ်ပည်ေထာင်စု 
ြပင်ပ�ိှ ၎င်းတိ�၏ အနးီကပ်မိသားစုဝင်များအား အေမရိကနသိ်�  
လာေရာက်�ိင်ုေရး�ှင့် ခံဝနခ်ျက်ြဖင့် �ှစ်�ှစ်တာ ကာလထိ 
ယာယီေနထုိင်ေရး လမ်းေ�ကာင်းကုိ ေဆာင်ရွက်ေပးပါသည်။
ယူကရိနး်အတက်ွ ေပါင်းစည်းြခင်းတင်ွ ပါဝင်သည့် ယူကရိနး် 
�ိင်ုငံသားများအေနြဖင့် ၎င်းတိ�ေနထုိင်သည့် ကာလ 
အတိင်ုးအတာအတက်ွ ေငေွ�ကးေထာက်ပ့ံေပးဖိ�  သေဘာတူ
ထားသည့် အေမရိကန�်ိင်ုငံက ေထာက်ပ့ံသူတစ်ဦး �ိှထားဖိ� လိ ု
ပါသည်။
အစီအစ�်�ှင့် ေလ�ာက်ထားေရး လပ်ုငနး်စ�်များအတက်ွ ပုိမုိ 
သိ�ိှ�ိင်ုရန ်DHS webpage ြဖစ်သည့် dhs.gov/ukraine 
ကုိ �ကည့်ပါ။

ယူကရိနး်အတွက် ေပါင်းစညး်ြခင်း

2022 ခု�ှစ်၊ ေမလ/ဇွနလ်

https://www.uscis.gov/humanitarian/renew-your-daca
https://help.asylumadvocacy.org/work-permits-extended-540-days/
https://www.apoyodeasilo.org/permisos-de-trabajo-extendidos-540-dias/
https://www.uscis.gov/eadautoextend
https://www.dhs.gov/ukraine
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2022 ခု�ှစ်၊ ဧ�ပီလ 15 ရက်ေန ့�တွင် အမိေြမလံြုခံ�ေရး ဌာန (DHS) 
အေနြဖင့် 18 လ�ကာ Cameroon for TPS သတ်မှတ်ချက်ကုိ 
ေ�ကညာခ့ဲပါသည်။
စာရင်းသွင်းလပ်ုငနး်စ�်မှာ 2022 ခု�ှစ်၊ ဇွနလ် 7 ရက်ေန ့�တွင် 
စတင်�ပီး 2023 ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ 7 ရက်ေနထိ့ြဖစ်သည်။ 
အစီအစ�်တင်ွ အကျ�ံးဝင်�ိင်ုရနအ်တက်ွ စာရင်းသွင်းလိသူုများ 
အေနြဖင့် 2022 ခု�ှစ်၊ ဧ�ပီလ 14 ရက်မှစ�ပီး အေမရိကန ်
ြပည်ေထာင်စုအတင်ွး ဆက်လက် ေနထုိင်သူြဖစ်ေ�ကာင်း�ှင့် 
2022 ခု�ှစ်၊ ဇွနလ် 7 ရက်ေနမှ့စ�ပီး အေမရိကနြ်ပည်ေထာင်စု 
တင်ွ လကုိူယ်တိင်ု ဆက်လက်�ိှေနဆဲ ြဖစ်ေ�ကာင်း 
အေထာက်အထား ြပ�ိင်ုရမည်ြဖစ်သည်။

2022 ခု�ှစ်၊ မတ်လ 16 ရက်ေန ့�တွင် DHS အေနြဖင့် 18 လ�ကာ 
TPS ကုိ အာဖဂနန်စ�တနအ်တက်ွ ေ�ကညာခ့ဲပါသည်။
စာရင်းသွင်းလပ်ုငနး်စ�်မှာ 2022 ခု�ှစ်၊ ေမလ 20 ရက်ေန ့�တွင် 
စတင်�ပီး 2023 ခု�ှစ်၊ �ိဝုင်ဘာလ 20 ရက်ေနထိ့ ြဖစ်သည်။ 
အစီအစ�်တင်ွ အကျ�ံးဝင်�ိင်ုရနအ်တက်ွ စာရင်းသွင်းလိသူုများ 
အေနြဖင့် 2022 ခု�ှစ်၊ မတ်လ 15 ရက်မှစ�ပီး အေမရိကန ်
ြပည်ေထာင်စုအတင်ွး ဆက်လက် ေနထုိင်သူြဖစ်ေ�ကာင်း�ှင့် 
2022 ခု�ှစ်၊ ေမလ 20 ရက်ေနမှ့စ�ပီး အေမရိကန ်
ြပည်ေထာင်စုတင်ွ လကုိူယ်တိင်ု ဆက်လက်�ိှေနဆဲ 
ြဖစ်ေ�ကာင်း အေထာက်အထား ြပ�ိင်ုရမည်ြဖစ်သည်။

2022 ခု�ှစ်၊ မတ်လ 3 ရက်ေန ့�တွင် DHS အေနြဖင့် 2022 ခု�ှစ်၊ 
ဧ�ပီလ 19 ရက်ေနမှ့ 2023 ခု�ှစ်၊ ေအာက်တိဘုာလ 19 ရက်ေနထိ့ 
18 လကာ TPS သတ်မှတ်ချက်ကုိ ယူကရိနး်အတက်ွ ေ�ကညာခ့ဲ 
ပါသည်။
2022 ခု�ှစ်၊ မတ်လ 2 ရက်ေန ့�တွင် DHS အေနြဖင့် 18 လ�ကာ 
TPS သတ်မှတ်ချက်ကုိ ဆူဒနအ်တက်ွ ေ�ကညာခ့ဲပါသည်။
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။
ေတာင်ဆူဒနအ်တက်ွ TPS ကုိ �ိဝုင်ဘာ 3 ရက် 2023 အထိ 
သက်တမ်းတိးုထားပါသည်။

ယာယီကာကွယ်မ�ဆုိင်ရာ ေနာက်ဆုံးအေြခအေန

မတ်လ 7 ရက် 2022 တင်ွ ဘုိင်ဒနအ်ပ်ုချ�ပ်ေရးက SIJS �ှင့် 
စပ်လျ�်းသည့် အသနားခံစာ တင်ထားသူများမှ အသက် 21 �ှစ် 
ြပည့်သူများ�ှင့် စပ်လျ�်း�ပီး အသက်အရွယ်လနွေ်သာ်လည်း 
ေထာက်ပ့ံမ�ဆုိင်ရာ မူဝါဒအသစ်ကုိ ေ�ကြငာခ့ဲပါသည်။ စည်းမျ�်း 
မှာ ေရ��ေြပာင်းလငူယ်များအတက်ွ မတရားြပ�ကျင့်မ�၊ စွန ့ပ်စ်ြခင်း 
�ှင့် လျစ်လျ����ထားြခင်းများအတက်ွ လံြုခံ�ေရး�ှင့် တည်�ငိမ်ေရး 
တိ�  ပ့ံပုိး�ိင်ုေရးအတက်ွ အေရးပါေသာ အဆင့်တစ်ခုြဖစ်�ပီး ထုိ 
အထဲမှ အများစုသည် SIJS ကုိ ရ�ိှထား�ပီးြဖစ်ကာ green card 
ေလ�ာက်ထားရန�ှ်င့် အ�မဲတမ်းေနထုိင်ခွင့်ရ�ိှရန ်ေစာင့်ဆုိင်းေန 
သူများ ြဖစ်ပါသည်။ ေနာက်ဆုံးထုတ် စည်းမျ�်းများကုိ 
federalregister.gov/d/2022-04698 တင်ွ ရ�ိှ�ိင်ုပါသည်။ 
USCIS သည် မူဝါဒများကုိ ေနာက်ဆုံးအေြခအေန ြဖစ်ေအာင် 
ေဆာင်ရွက်ထား�ပီး SIJS ဗီဇာရ�ိှထားသည့် လငူယ်ေရးရာ ကိစ� 
ရပ်များ တစ်ခုချင်းစီအတက်ွ �ှင်ထုတ်ြခင်းများ�ှင့် အလပ်ုလပ်ုကုိင် 
ခွင့် ပိတ်ပင်ြခင်းများကုိ ကာကွယ်ေပးရာတင်ွ ထည့်သွင်းစ�်းစား 
ေပး�ိင်ုရန ်ြဖစ်ပါသည်။ အချက်အလက်များ ပုိမုိသိ�ိှ�ိင်ုရန-် 
uscis.gov/newsroom/alerts/uscis-to-offer-deferred- 
action-for-special-immigrant-juveniles

လူငယ်အထူး ေရ� �ေြပာင်းြခင်းဆုိင်ရာ Juvenile Status ရ�ိှ 
သူများ (SIJS) အတွက် ကာကွယ်ေပးမ�များ

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။
အားလံးုေသာ TPS ေလ�ာက်ထားသူများအေနြဖင့် ယခုအခါ ပုံစံ 
စာရွက် I-821 ကုိ ဖွင့်�ိင်ုပါ�ပီ၊ ယာယီ ကာကွယ်ထားေသာ 
အဆင့်အတနး်အတက်ွ ေလ�ာက်လ�ာများကုိ အနွလိ်င်ုးတင်ွ 
uscis.gov/i-821 မှ �ကည့်����ိင်ုသည်။
ေနာက်ဆုံးအေြခအေနကုိ uscis.gov/TPS တင်ွ ရ�ိှ�ိင်ုပါသည်။

2022 ခု�ှစ်၊ ေမလ/ဇွနလ်

http://federalregister.gov/d/2022-04698
https://www.uscis.gov/newsroom/alerts/uscis-to-offer-deferred-action-for-special-immigrant-juveniles
https://www.uscis.gov/newsroom/alerts/uscis-to-offer-deferred-action-for-special-immigrant-juveniles
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2021 ခု�ှစ်၊ �ိဝုင်ဘာလ 29 ရက်ေန ့�တွင် အမိေြမ လံြုခံ�ေရးဌာန 
(DHS) အေနြဖင့် ဖမ်းဆီးြခင်း�ှင့် ထိနး်သိမ်းြခင်း အပါအဝင် 
ေရ��ေြပာင်းေနထုိင်သူ အမိန ့အ်ာဏာအတက်ွ လမ်း��နခ်ျက်အသစ် 
များကုိ စတင်အေကာင်အထည်ေဖာ်ခ့ဲပါသည်- 
dhs.gov/news/2021/11/29/dhs-begins- 
implementation-immigration-enforcement-priorities
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 ေဟာ ့
လိင်ုးြဖစ်သည့် 1-800-566-7636 ကုိ ဆက်သွယ်ပါ 
NYC ေနထုိင်သူများ- 311 သိ�  ေခ�ဆုိ�ပီး �မိ�ေတာ် ရနပုံ်ေင ွ
ေထာက်ပ့ံေသာ၊ အခမ့ဲ�ှင့် ေဘးကင်းသည့် ဉပေဒေရးရာ 
အကူအညီေပးသည့် “ActionNYC” ဟ ုေြပာပါ

ICE က ေစာင့်�ကည့သွ်ားမည့သူ်များကုိ ဉပေဒစုိးမုိးေရး 
ဦးစားေပးအသစ်များက ကန ့သ်တ်သွားမညြ်ဖစ်သည်

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 ြမနြ်မနဆ်န ်
ဆန ်ထည့်သွင်းစ�်းစားဖိ�  လိအုပ်ေနပါသည်
အာဖဂန ်လတ်ွ�ငိမ်းချမ်းသာခွင့်ရ အကျ�်းသားများကုိ REAL 
ID ယာ�်ေမာင်းလိင်ုစင်�ှင့် မှတ်ပုံတင်ကတ်များ ရ�ိှ�ိင်ုေစရန ်
ေဆာင်ရွက်ေပးြခင်း

ဖယ်ဒရယ်အစုိးရ၏ အချက်အလက်များ-
USCIS အာဖကနန်စ�တနအ်တက်ွ လမ်း��နခ်ျက်- 
uscis.gov/humanitarian/information-for-afghans 
အဂ�လိပ်၊ ဒါရီ�ှင့် ပါ�ှတိ ုတိ� �ြဖင့် “အာဖဂန ်အထူး ေရ��ေြပာင်း 
ေနထုိင်သူ ဗီဇာ ကုိင်ေဆာင်ထားသူများ�ှင့် လတ်ွ�ငိမ်းခွင့် 
ဆုိင်ရာ အလပ်ုအကုိင် အချက်အလက်”- 
justice.gov/crt/worker-information 
ဒကု�သည်များ ြပနလ်ည်ေနရာချထားေရးဆုိင်ရာ �ုံးမှ ဦးစီး 
ေဆာင်ရွက်ေသာ ဖယ်ဒရယ်အစုိးရ၏ အာဖကန ်ကူညီ 
ေထာက်ပ့ံေရး အရင်းအြမစ်များ- 
acf.hhs.gov/orr/programs/refugees/afghan- 
assistance-resources

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

ြပနလ်ည်ေနရာချထားေရး အရင်းအြမစ်များ-
New York State – I-ARC’s Afghan Resettlement 
Project: immigrantarc.org/afghanistan
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

အာဖကနန်စ�တနမှ် ေဘးလတ်ွရာသိ�  ေြပာင်းေရ� �သူများအတက်ွ လ� 
အခွင့်အေရးဆုိင်ရာ ကနဦး အချက်အလက် ေကာက်ခံမ�ေဖာင်ပုံစံ- 
humanrightsfirst.org/afghan-evacuation
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https://www.dhs.gov/news/2021/11/29/dhs-begins-implementation-immigration-enforcement-priorities
https://www.dhs.gov/news/2021/11/29/dhs-begins-implementation-immigration-enforcement-priorities
https://www.uscis.gov/humanitarian/information-for-afghans
https://www.justice.gov/crt/worker-information
https://www.acf.hhs.gov/orr/programs/refugees/afghan-assistance-resources
https://www.acf.hhs.gov/orr/programs/refugees/afghan-assistance-resources
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
https://www.humanrightsfirst.org/afghan-evacuation


ပညာေရး

NYIC နယူးေယာက်ြပညန်ယ် အသင်းအဖ�ဲဆုိင်ရာ အချက်အလက်များ

နယူးေယာက် ပညာေရးဆုိင်ရာဌာန (NYSED) က အစားထုိး
စာေမးပဲွများကုိ 2022 ခု�ှစ် ဇွနလ်�ှင့် 2022 ခု�ှစ် �သဂုတ်လများ
တင်ွ ကျင်းပမည်ြဖစ်ေ�ကာင်း ေ�ကညာခ့ဲသည်။

2022 ခု�ှစ်၊ ေမလ 4 ရက်ေန ့�တွင် NYSED အေနြဖင့် 2022 ခု
�ှစ်၊ ဇွနလ် U.S. History and Government Regents
စာေမးပဲွကုိ ဖျက်သိမ်းေ�ကာင်း ေ�ကညာခ့ဲပါသည်၊ အေ�ကာင်း
မှာ စာေမးပဲွပါ အေ�ကာင်းအရာများသည် Buffalo တင်ွြဖစ်ခ့ဲ
သည့် အစုလိက်ုအြပံ�လိက်ု ေသနတ်ပစ်ခံရမ�အား ြပနလ်ည်
သတိရကာ စိတ်ဒဏ်ရာြဖစ်ေစ�ိင်ုသည့်အတက်ွ ဖျက်သိမ်းခ့ဲ
ြခင်းြဖစ်သည်။

NYSED �ှင့် အစားထုိး စာေမးပဲွကျင်းပေရး ဘုတ်အဖ�ဲက စာေမးပဲွ
များကုိ 2020 ခု�ှစ် ဇွနလ်�ှင့် 2020 ခု�ှစ် �သဂုတ်လ၊ 2021 ခု�ှစ်
ဇနန်ဝါရီလ၊ 2021 ခု�ှစ် ဇွနလ်�ှင့် 2021 ခု�ှစ် �သဂုတ်လ၊ 2022
ခု�ှစ် ဇနန်ဝါရီလတင်ွ ြပလပ်ုရန ်COVID-19 ကင်းလတ်ွခွင့်ဆုိင်ရာ
အစားထုိး စာေမးပဲွများကျင်းပရန ်အတည်ြပ��ပီး ြဖစ်ပါသည်။
အကယ်၍ ေကျာင်းသားတစ်ဦးက COVID-19 စာေမးပဲွ
ကင်းလတ်ွခွင့် ရ�ိှထား�ပီးြဖစ်ပါက ေအာင်ြမင်ရနအ်တက်ွ စာေမးပဲွ
ေြဖဆုိြခင်း၊ ြပနလ်ည်ေြဖဆုိြခင်းများ ြပ�လပ်ုရန ်မလိအုပ်ပါ။ ယခု
အချက်အေနြဖင့် 2022 ခု�ှစ် ဇွနလ် သိ� မဟတ်ု 2022 ခု�ှစ် �သ
ဂုတ်လများတင်ွ ြပ�လပ်ုမည့် စာေမးပဲွများအတက်ွ COVID-19
စာေမးပဲွ ကင်းလတ်ွခွင့် မေပးထားပါ။ 

COVID-19 စာေမးပဲွ ကင်းလတ်ွခွင့်�ှင့် စပ်လျ�်း�ပီး
အချက်အလက်များ ပုိမုိသိ�ိှလိပုါက ကေလးများအတက်ွ
“COVID-19 ေ�ကာင့် စာေမးပဲွေအာင်ြမင်ြခင်းဆုိင်ရာ
လိအုပ်ချက်များအေပ� ေြပာင်းလဲမ�များ အကျ�်းချ�ပ်” တင်ွ
အ�ကံေပးများကုိ �ှာေဖွပါ။
ေကျာင်းသားများအတက်ွ အစားထုိးစာေမးပဲွဆုိင်ရာ
အခွင့်အေရး အချက်အလက်များအတက်ွ “အစားထုိး စာေမးပဲွ
ဆုိင်ရာ အခွင့်အေရး” �ှင့်စပ်လျ�်း�ပီး ကေလးများအတက်ွ
အ�ကံေပးများ�ှင့် ေတ�ဆုံပါ။ 
အချက်အလက်များကုိ ဘာသာစကားအမျ�ိးမျ�ိးြဖင့်
advocatesforchildren.org/get_help/guides_and_r
esources/transition တင်ွ ရ�ိှ�ိင်ုပါသည်။

နယူးေယာက်သည် ေကျာင်းတင်ွး �ှာေခါင်း�ှင့် ပါးစပ်စည်းဆုိင်ရာ
လပ်ုပုိင်ခွင့် �ုပ်သိမ်းထား�ပီး ေဒသတင်ွးတင်ွ �ှာေခါင်း�ှင့် ပါးစပ်
စည်းတပ်ရနကုိ် �ှစ်သက်သလိ ုဆုံးြဖတ်�ိင်ုခွင့် ေပးထားပါသည်။
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နယူးေယာခ့်ြပည်နယ် ေ�ရွာသီ အ�ပုညာေကျာင်း (NYSSSA) 
အေနြဖင့် 2022 ခု�ှစ်၊ ေ�ရွာသီအတက်ွ အြခားေသာ ေဒသတင်ွး 
ေ�ရွာသီ အ�ပုညာ အစီအစ�်များသိ�  တက်ေရာက်�ိင်ုရနအ်လိ�ငါ 
အထက်တနး်ေကျာင်းသား/သူများအတက်ွ $150,000 ပညာသင် 
ဆု အခွင့်အလမ်းများ ေပးအပ်သွားမည် ြဖစ်သည်။
ပညာသင်ဆု အစီအစ�်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ေ�ရွာသီ သင်�ကား 
ေရး အခွင့်အလမ်းများကုိ �ှာေဖွေနသည့် ဝင်ေငနွမ့်ိ ေကျာင်းသား/ 
သူများအတက်ွ အေြခခံေထာက်ပ့ံေငမွျား ပ့ံပုိးြခင်းအားြဖင့် 
အ�ပုညာ ပညာေရးကုိ သာတညီူမ� ရယူ�ိင်ုေရး ြမင့်တင်ေပးရန ်
ြဖစ်သည်။
ပညာသင်ဆုေလ�ာက်လ�ာများကုိ ေငေွ�ကးလိအုပ်ချက်အေပ� 
အကဲြဖတ်သွားမည်ြဖစ်�ပီး စစ်ေဆးမ� သိ� မဟတ်ု �ုံးပုိင်းဆုိင်ရာ 
အစိတ်အပုိင်းများ ပါဝင်မည် မဟတ်ုပါ။
ေကျာင်းသား/သူများအေနြဖင့် 2022 ခု�ှစ်၊ ေမလ 1 ရက်ေနထိ့ အ ွ
နလိ်င်ုးမှတစ်ဆင့် ေလ�ာက်ထား�ိင်ုသည်။ ေနာက်ထပ် 
အချက်အလက်များကုိ NYSSSA ဝက်ဘ်ဆုိဒ်ြဖစ်သည့် 
oce.nysed.gov/nysssa တင်ွ ရ�ိှ�ိင်ုပါသည်-

ေ�ွရာသီ အ�ုပညာ အခွင့်အလမ်း

NYC မှ ေ�ရွာသီ အစီအစ�်များ ေဆာင်ရွက်လိသုည့် K-8
ေကျာင်းသားများကုိ ေ�ရွာသီေဆာင်ရွက်ချက် ထပ်မံ ြပ�လပ်ုခွင့်ြပ�
မည် ြဖစ်ပါသည်။ အစီအစ�်တင်ွ ပညာေရးေထာက်ပ့ံမ�အတက်ွ
မနက်ပုိင်း၊ တိးုတက်ေရးအတက်ွ ခရီးများထွက်ြခင်း၊ အ�ပုညာ
လပ်ုငနး်များ ေဆာင်ရွက်ြခင်း�ှင့် အြခားေသာ ြပင်ပအပနး်ေြဖမ�
များ ပါဝင်သည့် ေနခ့င်းပုိင်းဆုိင်ရာ ေဆာင်ရွက်ချက်များ ပါဝင်
ပါသည်။ အစီစ�်သည် မနက် 8 နာရီမှ ညေန 3 နာရီထိြဖစ်�ပီး
ညေန 6 နာရီအထိ လိအုပ်ပါက တိးုြမ�င့်သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။
အထက်တနး်ေကျာင်းသားများတက်ွ NYC က ေ�ရွာသီလငူယ်
အလပ်ုအကုိင် ေဆာင်ရွက်ေရး အစီအစ�်ကုိ တိးုချ�ဲ�ပီး အသက်
14-24 အရွယ် နယူးေယာက်လပ်ုသား 100,000 ခန ့ကုိ်
အလပ်ုအကုိင်�ှင့် အလပ်ုသင်များအြဖစ် ရ�ိှ�ိင်ုေရး ရည်ရွယ်ထား
ပါသည်။
အချက်အလက်များ ပုိမုိသိ�ိှလိပုါက
schools.nyc.gov/enrollment/summer သိ�  ဝင်ေရာက်
ေလလ့ာပါ။ ဧ�ပီတင်ွ စာရင်းသွင်း�ိင်ုမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

နယူးေယာက်�မိ� ေ�ွရာသီ 2022 အစီစ�်များ

1/2

2022 ခု�ှစ်၊ ေမလ/ဇွနလ်

https://www.advocatesforchildren.org/get_help/guides_and_resources/transition
http://www.oce.nysed.gov/nysssa
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/summer


ေကာလိပ်အတက်ွ ေငေွ�ကး လိအုပ်ေနပါသလား။ သင်လပ်ုေဆာင်ရ 
မည့် ပထမဆုံးအဆင့်မှာ ဖက်ဒရယ် ေကျာင်းသား/သူ အေထာက် 
အပ့ံ (Federal Student Aid (FAFSA)) အတက်ွ ဖက်ဒရယ် 
အစုိးရ၏ အခမ့ဲ ေလ�ာက်လ�ာတစ်ေစာင်ကုိ ြဖည့်သွင်းရနြ်ဖစ်သည်။ 
အခုအချနိက် စတင်ဖိ�အချနိြ်ဖစ်ပါသည်- အချ�ိေသာ ဖက်ဒရယ်�ှင့် 
ြပည်နယ် ေငေွ�ကးများမှာ အရင်လာသူ အရင်ဦးစားေပး ပုံစံ 
ြဖစ်သည်။ studentaid.gov/FAFSA တင်ွ ေလ�ာက်ထားပါ။
နယူးေယာခ့် �မိ�ေတာ် အထက်တနး်ေကျာင်း ေကျာင်းသား/သူများ 
�ှင့် မိသားစုများ�ှင့် သက်ဆုိင်သည့် မ�ကာခဏ ေမးြမနး်ေလ�ိှ့ 
ေသာ ေမးခွနး်များအတက်ွ ေြဖ�ကားေပးသည့် ဝက်ဘ်ဆုိဒ်အသစ် 
UnderstandingFAFSA.org ထံမှ အကူအညီရယူပါ။ 
အထက်တနး်ေကျာင်းသား/သူ များအတက်ွ FAFSA လမ်း��နခ်ျက် 
ကုိ ဘာသာစကား ဆယ်မျ�ိးြဖင့် ရယူ�ိင်ုပါသည်။
လ�တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ် 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

ေကာလိပ် ေငေွ�ကးအေထာက်အပ့ံ �ှင့် NYS 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�ိင်ုရန ်
�ှ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

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၊ န ီ
ေ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
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https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
http://understandingfafsa.org/
https://www.hesc.ny.gov/dream/
https://www.informedimmigrant.com/guides/students/
https://www.bestcolleges.com/resources/undocumented-students/college-guide/
https://www.bestcolleges.com/resources/undocumented-students/college-guide/
https://bit.ly/3EJd0Td


နယူးေယာခ့်ြပညန်ယ်ဝနး်ကျင် နယ်ေြမသတ်မှတ်ေရး လုပ်ငနး်စ�်
ဆုိင်ရာ ဉပေဒေရးရာ အခက်အခဲများေ�ကာင့် ကနဦး
ေရွးေကာက်ပဲွ(များ) အတွက် လက်�ိှတွင် ရက်စဲွ �ှစ်ခု သတ်မှတ်
ထားပါသည-် ဇွနလ် 28 ရက်�ှင့် ဩဂုတ်လ 23 ရက်တိ� ြဖစ်သည။်

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

သင့်အေနြဖင့် အသက် 16 �ှစ်အထက် အေမရိကန�်ိင်ုငံသားြဖစ်�ပီး 
ေရွးေကာက်ပဲွမတိင်ုမီ NY တင်ွ အနည်းဆုံး ရက် 30 ေနထုိင်သူြဖစ် 
ပါက မဲေပးရန ်စာရင်းသွင်း�ိင်ုသည်။
သင့်အေနြဖင့် အသက် 16 �ှစ် သိ� မဟတ်ု 17 �ှစ်ြဖစ်ပါက မဲ 
ေပးရန ်�ကိ�တင်စာရင်းသွင်း�ိင်ုသည်၊ သိ� ေသာ် အသက် 18 မ 
ြပည့်မီ မဲေပးခွင့်မ�ိှပါ။
သင့်အေနြဖင့် ရာဇဝတ်မ�ြဖင့် ေထာင်ဒဏ်ကျခံေနပါက 
သိ� မဟတ်ု ဉာဏ်ရည်မြပည့်မီေ�ကာင်း တရား�ုံးက ဆုံးြဖတ် 
ထားခံရပါက မဲေပးခွင့်မ�ိှပါ။

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
မှတ်ပုံတင် စာရွက်စာတမ်းတစ်ေစာင်ကုိ ဖုနး်ြဖင့် ေတာင်းခံ�ိင်ုသည် 
(အဂ�လိပ်ဘာသာ သိ� မဟတ်ု စပိနဘ်ာသာြဖင့် ရ�ိှ�ိင်ုသည်)- 1- 
800-FOR-VOTE (1-800-367-8683)
သင့်အေနြဖင့် မဲေပးဖိ�  စာရင်းသွင်းရန ်မေသမချာ ြဖစ်ေနပါ 
သလား။ သင့်မဲေပးသူ စာရင်းသွင်း အဆင့်အတနး်ကုိ 
voterlookup.elections.ny.gov တင်ွ စစ်ေဆးပါ

မဲေပးဖိ�  စာရင်းသွင်းရန်ဒီမုိကေရစီ

NYIC နယူးေယာက်ြပညန်ယ် အသင်းအဖ�ဲဆုိင်ရာ အချက်အလက်များ 10

ကနဦးေရွးေကာက်ပဲွအတက်ွ မဲေပးရန ်အမည်စာရင်း ေပးသွင်းရ
မည့် ေနာက်ဆုံးရက်မှာ 2022 ခု�ှစ်၊ ဇွနလ် 3 ရက်ေန ့�ြဖစ်သည်။
မဲေပးရန-် ြပည်နယ်အပ်ုချ�ပ်ေရးမ�း၊ ဒတိုယ ြပည်နယ်အပ်ုချ�ပ်ေရး
မ�း၊ ေ�ှ�ေနချ�ပ်၊ ြပည်နယ် စာရင်းစစ်ချ�ပ်၊ ြပည်နယ်လ�တ်ေတာ်၊
U.S. ေအာက်လ�တ်ေတာ်။
သင့်အေနြဖင့် အီးေမးလ်ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ စာတိက်ုမှ ြဖစ်ေစ၊ ဖုနး်ြဖင့်
ြဖစ်ေစ၊ ဖက်စ်ြဖင့်ြဖစ်ေစ လကုိူယ်တိင်ုြဖစ်ေစ ေတာင်းဆုိ�ိင်ု
ပါသည်။ သင်၏ ြဖည့်စွက်�ပီးေသာ ဆ��မဲကုိ ဇွနလ် 28 ရက်
ေနာက်ဆုံးထား�ပီး စာတိက်ုနပံါတ် သိ� မဟတ်ု ေပးပိ� ပါ။
အီးေမးလ်ြဖင့်- သင့်ေတာင်းဆုိချက်သည် ဇွနလ် 13 ရက်ေန ့
ေနာက်ဆုံး ေရာက်�ိှရမည်။
ဆ��မဲကုိ အနွလိ်င်ုးမှ ေတာင်းဆုိရန်
absenteeballot.elections.ny.gov

စာတိက်ု၊ ဖုနး် သိ� မဟတ်ု ဖက်စ်ြဖင့်- သင့်ေတာင်းဆုိချက်သည်
ဇွနလ် 13 ရက်ေန ့ ေနာက်ဆုံး ေရာက်�ိှရမည်။
သင့်ေကာင်တီ၏ ေရွးေကာက်ပဲွဘုတ်အဖ�ဲကုိ �ှာရန်
www.elections.ny.gov/CountyBoards.html

လကုိူယ်တိင်ု- သင့်အေနြဖင့် ဆ��မဲ ေတာင်းခံရန ်သင့်ေကာင်တီ
ေရွးေကာက်ပဲွဘုတ်အဖ�ဲ�ုံးသိ�  ဇွနလ် 27 ရက် ေနာက်ဆုံးထား
�ပီး သွားေရာက်�ိင်ုပါသည်။
သင့်ေကာင်တီ၏ ေရွးေကာက်ပဲွဘုတ်အဖ�ဲကုိ �ှာရန်
www.elections.ny.gov/CountyBoards.html

ပျက်ကွက်မဲေပးြခင်းအေ�ကာင်း ပုိမုိသိ�ိှ�ိင်ုရန်
www.elections.ny.gov/VotingAbsentee.html

သင့်အေနြဖင့် ဇွနလ် 18 ရက်မှ ဇွနလ် 26 ရက်ထိ လကုိူယ်တိင်ု
�ကိ�တင်မဲ ေပး�ိင်ုပါသည် သိ� မဟတ်ု ေရွးေကာက်ပဲွေန ့�ြဖစ်သည့်
ဇွနလ် 28 ရက်တင်ွ မဲေပး�ိင်ုပါသည်။
သင့် မဲ�ုံကုိ�ှာရန ်voterlookup.elections.ny.gov
NYC ေနထုိင်သူများ- findmypollsite.vote.nyc

ကနဦး ေရွးေကာက်ပဲွ- 2022 ခု�ှစ်၊ ဇွနလ် 28 ရက်

မဲေပးရန-် ြပည်နယ်လ�တ်ေတာ်၊ US ကုိယ်စားလှယ်။
သင့်အေနြဖင့် ေမးလ်ြဖင့်ြဖစ်ေစ လကုိူယ်တိင်ုြဖစ်ေစ မဲေပး
�ိင်ုသည် (�ကိ�တင် သိ� မဟတ်ု ေရွးေကာက်ပဲွေန)့။

အေြခခံအဆင့် ေရွးေကာက်ပဲွ- 2022 ခု�ှစ်၊ ဩဂုတ်လ 23 ရက်

2022 ခု�ှစ်၊ ေမလ/ဇွနလ်

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/
https://voterlookup.elections.ny.gov/
https://absenteeballot.elections.ny.gov/
https://www.elections.ny.gov/CountyBoards.html
https://www.elections.ny.gov/CountyBoards.html
https://www.elections.ny.gov/VotingAbsentee.html
https://voterlookup.elections.ny.gov/
https://findmypollsite.vote.nyc/


သင့်အိမ်�ှင့် အြခား “သီးသန ့ ်ေနရာများ” (အလပ်ုခွင်၏ ဝနထ်မ်း
သီးသန ့သ်ာ�ိှသည့် ေနရာများက့ဲသိ� ေသာ) အေနြဖင့် အများသုံးေနရာ
များတင်ွ မ�ိှသည့် အထူး အကာအကွယ်များ �ိှပါသည်။ အရာ�ိှများ
အေနြဖင့် ၎င်းတိ� �တွင် သင်၏သေဘာတညီူချက် သိ� မဟတ်ု သင့်အား
တရားစီရင်ေရး ဝရမ်း (တရားသူ�ကီးက လက်မှတ်ထုိးထားေသာ) �ိှမှ
သာလျင် သီးသန ့ေ်နရာများထဲသိ�  ဝင်ေရာက်�ိင်ုပါသည်။

သီးသန ့်ေနရာများ

လဝူင်မ��ကီး�ကပ်ေရး ဥပေဒက ���ပ်ေထွးပါသည်။ သင့်အေြခအေနအား
လတူစ်ဦး သိ� မဟတ်ု စီးပွားေရးလပ်ုငနး်တစ်ခု�ှင့် ေဆွးေ�းွသည့်အခါ
ေကျးဇူးြပ��ပီး ဂ�ုစုိက်ပါ။
သင့်အေြခအေန�ှင့် သက်ဆုိင်သည့် ဥပေဒေရးရာ အ�ကံြပ�ချက်
အတက်ွ ေ�ှ�ေနတစ်ဦး သိ� မဟတ်ု တရားေရးဌာန (DOJ)
အသိအမှတ်ြပ� ကုိယ်စားလှယ် တစ်ဦး�ှင့်သာ ေဆွးေ�းွသင့်ပါသည်။ 
“notario” ခရီးသွားေအးဂျင့်၊ အခွနြ်ပင်ဆင်သူ၊ ပုံစံစာရွက်ြပင်ဆင်
သူ သိ� မဟတ်ု စာချ�ပ်စာတမ်း သက်ေသခံေ�ှ�ေန (�ိ�ုထီေ�ှ�ေန) တစ်ဦး
ထံမှ ဘယ်ေသာအခါမ� လဝူင်မ��ကီး�ကပ်ေရး အကူအညီ မယူပါ�ှင့်။
အေမရိကနြ်ပည်ေထာင်စုတင်ွ “notario” သည် ေ�ှ�ေနတစ်ဦးမဟတ်ု
ပါ။

လူဝင်မ��ကီး�ကပ်ေရး လိမ်ညာမ�ကုိ သတိထားပါ

2021 ခု�ှစ်၊ ေအာက်တိဘုာလ 27 ရက်ေန ့ အမိေြမ လံြုခံ�ေရးဌာန
အေနြဖင့် “အကာအကွယ်ေနရာများ” အတင်ွး သိ� မဟတ်ု အနးီ�ိှ ICE
�ှင့် CBP စုိးမုိးေရး လ�ပ်�ှားမ�များကုိ ကန ့သ်တ်သည့် မူဝါဒအသစ် တစ်
ခုကုိ ထုတ်ြပနခ့ဲ်ပါသည်။
အကာအကွယ်ေနရာများတင်ွ ေအာက်ပါတိ�  ပါဝင်�ိင်ုသည်၊ သိ� ေသာ်
အလံးုစုံေတာမ့ဟတ်ုပါ- ေကျာင်း�ှင့် အြခား ပညာေရးဆုိင်ရာအဖ�ဲ
အစည်းများ သိ� မဟတ်ု အခမ်းအနားများ၊ ကျနး်မာေရးေစာင့်ေ�ှာက်မ�
ဌာနများ၊ ဝတ်ြပ�ရာေနရာများ၊ ကေလးများ စုေဝးရာ ေနရာများ၊
လမူ�ေရးဝနေ်ဆာင်မ� တည်ေနရာများ၊ သဘာဝေဘး သိ� မဟတ်ု အေရး
ေပ�တံ� �ြပနေ်ရး စင်တာများ၊ မဂ�လာပဲွများ�ှင့် ဇာပနပဲွများက့ဲသိ� ေသာ
အခမ်းအနားများ�ှင့် တနး်စီလှည့်လည်ြခင်းများ�ှင့် လထုူစည်းေဝးပဲွ
များ က့ဲသိ� ေသာ လစုူဆ��ြပပဲွများ။
နယူးေယာခ့်ြပည်နယ်တင်ွ ဖက်ဒရယ် လဝူင်မ� �ကီး�ကပ်ေရး ေအးဂျင့်
များအေနြဖင့် တရားေရး ဝရမ်းတစ်ခုမပါဘဲ လမူျားကုိ ဖမ်းဆီးြခင်း
သိ� မဟတ်ု ြပည်နယ်၊ �မိ��ှင့် ြမ�နစီီပယ်တရား�ုံးများသိ�  သွားခုိင်းြခင်း/
ထွက်ခွာခုိင်းြခင်းတိ�  မလပ်ုေဆာင်�ိင်ုပါ။

အကာအကွယ် ေနရာများ

သင့်ေက့စ်အတွက် အကူအညလုိီအပ်ပါက သိ�မဟုတ် အေထွေထွ
လူဝင်မ��ကီး�ကပ်ေရးေမးခွနး်များ �ိှပါက New Americans �ုံးသိ�
ေဟာလုိ့င်းနပံါတ် 1-800-566-7636 မှတစ်ဆင့် ေခ�ဆုိပါ။

စိတ်ေအးေအးထားပါ။ ထွက်ေြပးြခင်း မလပ်ုပါ�ှင့်။ ြပနလ်ည်ခုခံြခင်း
သိ� မဟတ်ု အရာ�ိှအား ဟန ့တ်ားြခင်းတိ�  မလပ်ုပါ�ှင့်။
လိမ်ညာြခင်း သိ� မဟတ်ု မှားယွင်းသည့် စာရွက်စာတမ်းများေပးြခင်းတိ�
မလပ်ုပါ�ှင့်။
သင့်အေနြဖင့် ဆိတ်ဆိတ်ေနရန ်အခွင့်အေရး �ိှပါသည်။ သင်ေြပာ
သမ�အရာတိင်ုးကုိ သင့်အား တိက်ုခုိက်ရန ်အသုံးြပ��ိင်ုပါသည်။
ေအးဂျင့်တစ်ဦးက သင် သိ� မဟတ်ု သင့်ပုိင်ဆုိင်မ�များကုိ �ှာေဖွရန်
ေတာင်းဆုိလာပါက သင့်ဘက်က မလပ်ုဖိ�  ေြပာပုိင်ခွင့်�ိှပါသည်။
သိ� ေသာ်လည်း သင့်ဘက်က ကုိယ်ထိလက်ေရာက် ဟန ့တ်ားြခင်း
မျ�ိး လပ်ုလိ�မရပါ။
လက်နက်�ိှေ�ကာင်း သံသယ�ိှပါက သင့်အဝတ်အစားများကုိ
လက်ြဖင့်ထိေတ��ှာေဖွြခင်း လပ်ု�ိင်ုပါသည်။

သင့်အေနြဖင့် US �ိင်ုငံသားမဟတ်ုပါက၊ လဝူင်မ� �ကီး�ကပ်ေရးေအးဂျ
င့်တစ်ဦးက သင်၏ လဝူင်မ� �ကီး�ကပ်ေရး စာရွက်စာတမ်းများကုိ
ေတာင်းဆုိလာပါက အဆုိပါအေထာက်အထားများ သင်�ှင့်အတ ူ�ိှ
လျင် ၎င်းတိ� ကုိ ြပရမည်။
သင့်အေနြဖင့် တရားဥပေဒစုိးမုိးမ��ကောင့် ရပ်တန ့ခံ်ရပါက၊ ြငင်းဆုိခံရ
ပါက သိ� မဟတ်ု တိက်ုခုိက်ခံရပါက အဆုိပါေအးဂျင့်(များ) အမည်၊
နပံါတ်�ှင့် အြခား မှတ်ပုံတင်အချက်အလက်များကုိ ရယူဖိ�  �ကိ�းစားပါ။
အသင်းအဖ�ဲအတင်ွး�ိှ သင် သိ� မဟတ်ု တစ်စုံတစ်ဦးအေနြဖင့် တရား
ဥပေဒ စုိးမုိးမ�ဆုိင်ရာ တံ� �ြပနမ်�များ၏ ဗီဒီယုိ သိ� မဟတ်ု အသံမှတ်တမ်း
များကုိ ဖမ်းယူထား�ိင်ုပါသည်။ သင့်အေနြဖင့် ၎င်းတိ� �ထွက်ခွာသွား
သည့် အခါ ြဖစ်ခ့ဲသည့် အေ�ကာင်းအရာများကုိ ချေရးထားြခင်းလည်း
လပ်ုေဆာင်�ိင်ုပါသည်။
သင်၏လမူျ�ိး၊ မူလ�ိင်ုငံသားြဖစ်မ�၊ ကုိးကွယ်ယုံ�ကည်မ�၊ လိင်
သိ� မဟတ်ု လမူျ�ိးစု စသည်တိ�အေပ� အေြခခံ�ပီး ရပ်တန ့ေ်စြခင်းများ၊
�ှာေဖွြခင်းများ၊ ထိနး်သိမ်းြခင်းများ သိ� မဟတ်ု ြပည်�ှင်ဒဏ်ေပးြခင်း
များ လပ်ုေဆာင်ြခင်းသည် တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး အရာ�ိှများအတက်ွ
တရားမဝင်ပါ။

လူဝင်မ��ကီး�ကပ်ေရး�ှင့် အေကာက်ခွန ်စုိးမုိးမ� (ICE)၊ 
နယ်ြခားေစာင့်တပ် သိ�မဟုတ် အြခား တရားဥပေဒ 
စုိးမုိးေရးကိစ�ရပ်များကုိ ေဆာင်ရွက်သည့အ်ခါတုိင်း အသင်းအဖ�ဲ အဖ�ဲ
ဝင်များ�ှင့် မိတ်ဆက်များအေနြဖင့် 
၎င်းတိ�၏အခွင့်အေရးများကုိ သတိြပ�သင့်ပါသည။်

သင့်အား လူဝင်မ��ကီး�ကပ်ေရး သိ�မဟုတ် အြခား တရား ဥပေဒ 
စုိးမုိးေရးက သင့်အား ရပ်တန ့လုိ်က်ပါက ေအာက်ပါတိ�ကုိ လုပ်ေဆာင်
ရန ်သတိရပါ-

သင့်အေနြဖင့် ဖက်ဒရယ်ေအးဂျင့်များ�ှင့် တံ� �ြပနမ်�များကုိ 
ေရွ�ေြပာင်းေနထုိင်သူများ အကာအကွယ်ေပးေရး ပေရာဂျက် (IDP)
သိ�  အစီရင် ခံ�ုိင်ပါသည။်
IDP အေနြဖင့် ရာဇဝတ်မ�တစ်ခုအတွက် ဖမ်းဆီးခံရေသာ၊ 
လက်မှတ်ေပးခံရေသာ သိ�မဟုတ် ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရေသာ 
ေရွ�ေြပာင်းေနထုိင်သူများအား တရားဝင် အချက်အလက်များ 
ေပးြခင်း�ှင့် လ�ဲေြပာင်းြခင်းများ ေပး�ုိင်ပါသည။် 212-725-6422
ကုိ ေခ�ဆုိပါ သိ�မဟုတ် email info@immdefense.org ကုိ 
အီးေမးလ်ပိ�ပါ။
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သင့်အခွင့်အေရးများကုိ သိပါ

NYIC နယူးေယာက်ြပညန်ယ် အသင်းအဖ�ဲဆုိင်ရာ အချက်အလက်များ 2022 ခု�ှစ်၊ ေမလ/ဇွနလ်
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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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အမုနး်ပွားေသာ
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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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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�်ိင်ုရန ်
ေ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-

ယခု အရင်းအြမစ်လမ်း��နကုိ်
ေထာက်ပ့ံသူမှာ -

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

