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ကျွန်ုပ်တို့ ၏ ပါတနာများနှင့် ၎င်းတို့ နှင့်အတူ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသည့်
မိတ်ဖက်များအတွက် အရင်းအမြစ်ပေးအပ်နိုင်ရန် အလို့ ငှာ ယခု
အချက်အလက်ကို စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း ဖြစ်သည်။

ယခုအချက်အလက်ကို ဥပဒေနှင့်မူဝါဒ အပြောင်းအလဲများအပေါ်မူတည်ပြီး
ပုံမှန် အပ်ဒိတ်ပ် ပြုလုပ်ထားပါသည်။

အချက်အလက် နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်ပ်ပြုလုပ်ခဲ့သည့် နေ့ရက် - 10.12.2022
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ကျန်းမာရေး

ယနေ့ပဲ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံလိုက်ပါ

COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများကို နယူးယော့ခ် ပြည်နယ်အနှံ့ ရရှိ

နိုင်ပါသည်။ အသက် 6 လနှင့်အထက် မည်သူမဆို ကာကွယ်ဆေး

ထိုးနှံနိုင်ပြီး သတ်မှတ်ချက်ပြည့်စုံပါက ထပ်ဆောင်းကာကွယ်ဆေး
ထိုးနှံနိုင်ပါသည်။ ny.gov/vaccine

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး အဆင့်အတန်း သို့ မဟုတ် အာမခံထားရှိမှုတို့
နှင့် မသက်ဆိုင်ဘဲ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများကို အခမဲ့ ရယူ

COVID-19 အပ်ဒိတ်များ

နိုင်ပါသည်။

ယခုအခါ နောက်ဆုံးရ (ယခင်ကာကွယ်ဆေးနှင့် ပေါင်းစပ်ထုတ်ထား

နယူးယောက်ပြည်နယ်အတွင်း ဆေးဆိုင်များ၊ ကျန်းမာရေးဌာနများ၊

သော) COVID-19 ထပ်ဆောင်းကာကွယ်ဆေးများကို ထိုးနှံနိုင်ပြီ

ဆေးခန်းများ၊ ခွင့်ပြုချက်ရ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု စင်တာများ

ဖြစ်သည်။ ထပ်ဆောင်းကာကွယ်ဆေး အသစ်ကို “bivalent (ယခင်

နှင့် အခြားနေရာအများစုတွင် ကာကွယ်ဆေးများကို ကျယ်

ကာကွယ်ဆေးနှင့် ပေါင်းစပ်ထုတ်ထားသော” ဟု အမည်ပေးထား

ကျယ်ပြန့်ပြန့် ရရှိနိုင်ပါသည်။

ပါသည်၊ အကြောင်းမှာ ၎င်းသည် လတ်တလော ပျံ့နှံ့နေသည့်

သင့်အနီးအနားက ချိန်းဆိုမှုများကို ရှာဖွေနိုင်ရန် အတွက်

Omicron (အိုမီခရွန်) ဗိုင်းရပ်စ်အပြင် မူရင်းဗိုင်းရပ်စ် မျိုးကွဲများကို

Vaccines.gov တွင် ဝင်ရောက်လေ့လာပါ၊ သင့် ZIP ကုဒ်ကို

အကာအကွယ်ပေးခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။

438829 သို့ စာတိုပို့ ပါ သို့ မဟုတ် 1-800-232-0233 (TTY

အသက် 5 နှစ်နှင့်အထက် နယူးယောက် မြို့သူ/သားများအနေဖြင့်

888-720-7489) ကို ခေါ်ဆိုပါ။

၎င်းတို့ ၏ ယခင် ထပ်ဆောင်းကာကွယ်ဆေး သို့ မဟုတ် ကနဦး

ဒေသတွင်း ကျန်းမာရေးဌာနများသည် ကြိုတင်ချိတ်ဆက်ထား

ကာကွယ်ဆေးစီးရီးများ ထိုးနှံပြီးနောက် အနည်းဆုံး နှစ်လအကြာ

ရန် မလိုအပ်သော ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်း ဆေးခန်းများ

အတွင် bivalent ထပ်ဆောင်းကာကွယ်ဆေးများကို ထိုးနှံနိုင်သည်။

သို့ မဟုတ် အိမ်တိုင်ရာရောက် ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းများ

နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် ny.gov/booster တွင်

ပြုလုပ်ပေးနေပါသည်။ သင့်ဒေသတွင်း ကျန်းမာရေးဌာန၏

ဝင်ရောက်လေ့လာပါ

အချက်အလက်များ ပိုမို သိရှိလိုပါက

2022 ခုနှစ်၊ ဇွန်လ 18 ရက်နေ့မှစပြီး 6 လနှင့်အထက် မည်သူမဆို

nysacho.org/directory တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။

Moderna နှင့် Pfizer COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများ ထိုးနှံနိုင်ပြီ
ဖြစ်သည်။

ကလေးများအတွက် ကာကွယ်ဆေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး နောက်ထပ်

Monkeypox (မျောက်ကျောက်)

အချက်အလက်များနှင့် မေးမြန်းလေ့ရှိသော မေးခွန်းများအတွက်
ny.gov/VaxforKids တွင် ဝင်ရောက်လေ့လာပါ။

သင့်အနေဖြင့် COVID-19 ရှိကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိရပါက ပြင်းထန်

သည့်ရောဂါများကို ကြိုတင်ကူညီ ကာကွယ်ပေးသည့် ကုသမှုများ ရရှိ
နိုင်ပါသည်။

ဖျားနာလာပြီဆိုသည်နှင့် ဖြစ်နိုင်သမျှမြန်မြန် ကုသမှုခံယူပါက ပိုပြီး
ထိရောက်မှုရှိပါသည်၊ ထို့ ကြောင့် စစ်ဆေးမှုခံယူရန်နှင့် သင့်

ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ပေးအပ်သူနှင့်ဆွေးနွေးရန် အရေးကြီး
ပါသည်။

နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက်

ny.gov/covidtreatment တွင် ဝင်ရောက်လေ့လာပါ

အိမ်တိုင်ရာရောက် အခမဲ့ COVID-19 စစ်ဆေးမှုများကို ရယူပါ

သင့်တွင် ကျန်းမာရေးအစီအစဉ် (အလုပ်ရှင် သို့ မဟုတ် လုပ်ငန်းခွင်
သို့ မဟုတ် Medicaid ၊ Medicare သို့ မဟုတ် CHIP ကဲ့သို့ သော
အများပြည်သူသုံး ကျန်းမာရေးအစီအစဉ် စသည်တို့ မှ ရရှိသည့်

ကျန်းမာရေးအာမခံ) တစ်ခုရှိပါက တစ်လလျှင် အခမဲ့ စမ်းသပ်ခွင့် 8
ကြိမ်ထိ ရရှိနိုင်သည်။

သင့်အနေဖြင့် သင်၏ ကျန်းမာရေးအစီအစဉ် ထားရှိရာ “ကွန်ရက်
တွင်း” ဆေးဆိုင် သို့ မဟုတ် စတိုးကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး ထိုသို့

အသုံးပြုရာတွင် ကုန်ကျစရိတ်အခမဲ့ သို့ မဟုတ် တောင်းဆိုချက်

ဖြင့် သင့်ကုန်ကျစရိတ်အား ပြန်လည်ထုတ်ယူခြင်း လုပ်နိုင်သည်။
ပိုမိုသိရှိနိုင်ရန်အတွက် cms.gov/how-to-get-your-athome-OTC-COVID-19-test-for-free တွင် ဝင်ရောက်
လေ့လာပါ

COVIDtests.gov မှ အော်ဒါမှာယူခြင်းကို စက်တင်ဘာလ 2 ရက်နေ့
မှစပြီး ရပ်ဆိုင်းထားပါသည်၊ အကြောင်းမှာ အဆိုပါအစီအစဉ်

အတွက် နောက်ဆက်တွဲရန်ပုံငွေကို လွှတ်တော်က မပေးထားခြင်း
ကြောင့်ဖြစ်သည်။

NYIC

နယူးယောက်ပြည်နယ် အသင်းအဖွဲ့ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ နယူးယောက်နှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ
ကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူများအနေဖြင့် နယူးယော့ခ်ပြည်နယ်

အပါအဝင် monkeypox ကူးစက်မှုအကြောင်း သတင်းပေးပို့ လေ့
မရှိသည့်ဧရိယာများရှိ monkeypox ဖြစ်စဉ်များကို စောင့်ကြည့်
လျက်ရှိပါသည်။

Monkeypox သည် ဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲ၊ ဗိုင်းရပ်ကူးစက်မှုတစ်ခုဖြစ်
ပြီး ပြင်းထန်သည့်ဖျားနာမှု ဖြစ်လေ့မရှိပါ။ သို့ သော်လည်း ၎င်းက
နာကျင်သည့် ရောဂါလက္ခဏာများ၊ ဆေးရုံတက်ရခြင်း သို့ မဟုတ်
သေဆုံးခြင်းလည်း ဖြစ်သွားနိုင်ပါသည်။

နယူးယော့ခ်တွင် နေထိုင်သူများကို သတိပေးချက်များ ထုတ်ပြန်
ပေးခြင်း မရှိသော်လည်း လူတိုင်း monkeypox အကြောင်းကို

နားစွင့်နေသင့်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ရောဂါလက္ခဏာများ၊ ကူး

စက်ပျံ့နှံ့ပုံနှင့် ထိတွေ့မှုရှိလာပါက မည်သည့်တို့ လုပ်ဆောင်ရမည်
ကို နားလည်သိရှိထားဖို့ ဖြစ်ပါသည်။

နောက်ထပ်အချက်အလက်များနှင့် အပ်ဒိတ်ပ်များ အတွက်

health.ny.gov/monkeypox တွင် ဝင်ရောက်လေ့လာပါ။

NYC Health အနေဖြင့် nyc.gov/monkeypox တွင် ကြိုတင်

ကာကွယ်ဆေး အရင်းအမြစ်များကို ဘာသာစကားမျိုးစုံဖြင့် ထားရှိ
ပေးထားသည်။

Monkeypox (မျောက်ကျောက်) ရောဂါနှင့် ထိတွေ့ထားသော

သို့ မဟုတ် ထိတွေ့နိုင်ခြေ ပိုများသော နယူးယောက်မြို့သူ/သားများ
အနေဖြင့် JYNNEOS ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခွင့် ရှိသည်။

ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံထားခြင်းက သင့်အား monkeypox

(မျောက်ကျောက်) ရောဂါ ကူးစက်ခံရနိုင်ခြေကိုလျှော့ချပေးပြီး
ကူးစက်ခံရသည့် အခါတွင်လည်း ပြင်းထန်သည့်ရောဂါ
လက္ခဏာ ခံစားရခြင်းကို လျှော့ချပေးသည်။

ကာကွယ်ဆေးကို လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအဆင့်အတန်း

သို့ မဟုတ် အခြေချနေထိုင်မှုအခြေအနေတို့ ကို ပဓာနမထားဘဲ
အခမဲ့ထိုးနှံနိုင်သည်။
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မကြာသေးမီက ရောက်လာသူများအတွက် အချက်အလက်ICE နှင့် ISAP check-ins နှင့် change-of-address
ပုံစံစာရွ က်များ

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစိုးရအတွင်း လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး
အေဂျင်စီ များစွာရှိပါသည်။ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်

အခွန်စည်းကြပ်ရေး (ICE) အေဂျင်စီသည် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဉ

USCIS အနေဖြင့် Green Card သက်တမ်း မကုန်သေးသူများ၏
သက်တမ်းတိုးခြင်းကို 24 လ တိုးပေးခဲ့သည်

2022 ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ 26 ရက်နေ့မှစပြီး USCIS သည်

သက်တမ်းကုန်ဆုံးနေသော သို့ မဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးဖြစ်

သော Green Card အား သက်တမ်းတိုးရန် ပုံစံ I-90 တင်သွင်း
လာသည့် ဉပဒေနှင့်အညီနေထိုင်သူများအတွက် တရားဝင်

အမြဲတမ်း နေထိုင်ခွင့်ကတ် (Green Cards) ကို 24 လအထိ
အလိုအလျောက် တိုးချဲ့ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။

USCIS အနေဖြင့် ပုံစံ I-90 လက်ခံရရှိကြောင်း အသိပေးချက်များ
(ယခင်က 12 လ တိုးချဲ့ကာလအဖြစ် ပေးထားသော) အတွက်

ဘာသာစကားကို အပ်ဒိတ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ပုံစံ I-90 ဆိုင်းငံ့ထားသူ
တိုင်းအတွက် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသည့် လက်ခံရရှိကြောင်း

ပဒေများကို စည်းကြပ်သည့်အေဂျင်စီဖြစ်ပြီး Intensive

Supervision Appearance Program (ISAP) သည် အချို့

သော ရွေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများအား စောင့်ကြည့်သွားမည့် ICE ၏
အစီအစဉ် အမည်ဖြစ်သည်။

အချို့ရွေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများအနေဖြင့် ၎င်းတို့ ကိစ္စ၏ တစိတ်တ
ပိုင်းအဖြစ် ICE သို့ မဟုတ် ISAP တို့ နှင့် ပုံမှန်စစ်ဆေးဖို့ လိုအပ်

သည်။ သင်သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်
ဝင်ရောက်လာသူဖြစ်ပြီး နိုင်ငံထဲသို့ ဝင်ရောက်ပြီး အချိန်ခဏကြာ
ထိန်းသိမ်းထားခံရသူဖြစ်ပါက သင်က ICE သို့ မဟုတ် ISAP
check-ins ရှိရမည်။

Check-in လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် နောက်ထပ်အချက်အလက်များကို
သိရဖို့ အောက်ပါတို့ ကို ကြည့်ပါ-

help.asylumadvocacy.org/faqs-ice-isap (အင်္ဂလိပ်

အသိပေးချက်များကို စတင်ပရင့်ထုတ်ပေးခဲ့သည်။

ဘာသာ)

နှင့် နိုင်ငံတကာခရီးသွားခြင်းအတွက် ကဲ့သို့ သော ဆက်လက်

(စပိန်ဘာသာ)

အဆိုပါ လက်ခံရရှိကြောင်းအသိပေးချက်များအား အလုပ်ရှင်များ
လုပ်ဆောင်မည့် အခြေအနေများ၏ သက်သေအဖြစ် သက်တမ်း
ကုန်ဆုံးသော Green Card တစ်ခုနှင့် အတူရနိုင်သည်။

apoyodeasilo.org/preguntas-frecuentes-ice-isap
သင်က လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးတရားရုံးတွင် အမှုရင်ဆိုင်နေရသူဖြစ်
ပါက သင်၏ လတ်တလော နေရပ်လိပ်စာကို ICE နှင့် တရားရုံး
တွင် ထားရှိရမည်။

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးတရားရုံးတွင် သင့်နေရပ်လိပ်စာကို

ပြောင်းလဲလိုပါက Form EOIR-33/IC ကို တင်သွင်းရမည်

ဖြစ်ပြီး ၎င်းကို ဒေသတွင်း လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးတရားရုံးတွင်

ဖြစ်စေ သို့ မဟုတ် justice.gov/eoir/formslist.htm မှဖြစ်
စေ ရယူနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါပုံစံတင်သွင်းခြင်းကို နေရပ်

လိပ်စာအသစ်သို့ မပြောင်းရွေ့မီ 5 ရက်အတွင်း တင်သွင်းရ
မည်။

နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် ကြည့်ရန်ice.gov/doclib/detention/checkin/

changeAddress-en.pdf (အင်္ဂလိပ်ဘာသာ)
ice.gov/doclib/detention/checkin/
changeAddress-es.pdf (စပိန်ဘာသာ)

ဒုက္ခသည် လက်ခံရေး ကန့်သတ်ချက်ကို ထိန်းသိမ်းထားခြင်း

Biden စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအနေဖြင့် 2022 ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ 27
ရက်နေ့တွင် 2023 ဘဏ္ဍာနှစ် အတွက် ဒုက္ခသည်လက်ခံရေး

ကန့်သတ်ချက်ကို 125,000 သတ်မှတ်သွားမည်ဟု ကြေညာခဲ့
သည်။

နိုင်ငံရပ်ခြား ဒုက္ခသည်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု ဖြတ်တောက်ရေးများ
နှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ပြန်လည်နေရာချထားရေး

အရင်းအမြစ်များကြောင့် အဆိုပါ ကန့်သတ်ဦးရေထိ ရှိနိုင်မည်
မဟုတ်ပါ။ 2022 ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု
အနေဖြင့် ဒုက္ခသည် 25,465 ဦးကိုသာ လက်ခံခဲ့သည်။

NYIC

နယူးယောက်ပြည်နယ် အသင်းအဖွဲ့ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

သင်က အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်နှင့်

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုများ (USCIS) တို့ နှင့်ပတ်သက်
ပြီး ကိစ္စတစ်စုံတစ်ရာရှိနေပါက အပြန်အလှန် အကြောင်းကြား

စာနှင့် အကျိုးခံစားခွင့်များကို အချိန်မှန်လက်ခံရရှိသည်မှာ သေချာ
စေရန်နှင့် သင့်အရေးကိစ္စအတွက်ကြန့်ကြာမှုများကို ရှောင်ရှား

နိုင်သည်မှာ သေချာစေရန်အလို့ ငှာ သင်၏လတ်တလော နေရပ်

လိပ်စာကို USCIS တွင် ထားရှိရမည်။ နောက်ထပ်အချက်အလက်

အတွက် uscis.gov/addresschange တွင် ဝင်ရောက်လေ့လာ
ပါ။
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ယာယီ ကာကွယ်ထားသော အခြေအနေ (TPS) နှင့်

နိုင်ငံမှထွက်ခွာရေး တွန်းအားပေးမှုအား ရွေ့ဆိုင်ခြင်း (DED)

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစိုးရအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ၏

နိုင်ငံသားများ ၎င်းတို့ နိုင်ငံသို့ ဘေးကင်းစွာပြန်သွားရေးကို တားဆီး
စေသည့် လက်နက်ပဋိပက္ခ သို့ မဟုတ် သဘာဝဘေးအန္တရာယ် စ
သည့် အချို့သောအခြေအနေများရှိပါက TPS အတွက် နိုင်ငံရပ်
ခြား နိုင်ငံတစ်ခုကို သတ်မှတ်နိုင်သည်။

ကလေးငယ်ဘဝတွင် ရောက်ရှိလာခြင်းအတွက် ရွှေ့
ဆိုင်းထားသော ဆောင်ရွ က်ချက် (DACA)

2022 ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ 5 ရက်နေ့တွင် Louisiana ရှိ ဖက်
ဒရယ်အယူခံတရားရုံးတစ်ခုက DACA သည် လက်ရှိ

အကောင်အထည်ဖော်နေသည့် တရားဝင်အစီအစဉ်တစ်ခုမဟုတ်

ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ အယူခံတရားရုံးသည် အဆိုပါ ကိစ္စရပ်
အား 2022 ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ 31 ရက်နေ့တွင် စတင်
အသက်ဝင်မည့် Biden စီမံအုပ်ချုပ်ရေး၏ 2022 DACA

စည်းမျဉ်းအသစ် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရေးအတွက် Texas ခရိုင်
တရားရုံးသို့ ပြန်လည်ပေးပို့ ခဲ့သည်။

ကြားနာမှုဆောင်ရွက်ခြင်းက ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေမည်ဖြစ်ပြီး

အစီအစဉ်အတွက် အခြားသော ထပ်ဆောင်းကုန်ကျမှုမျိုး ဖြစ်လာ
ကောင်း ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။

လတ်တလောတွင် DHS အနေဖြင့် DACA သက်တမ်းတိုး

တောင်းဆိုချက်များ (အလုပ်လုပ်ခွင့်နှင့် ခံဝန်ဖြင့် ကြိုတင်လွှတ်ပေး
ခြင်းအတွက် တောင်းဆိုချက်များ အပါအဝင်) ကို လက်ခံကာ

ဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။ DHS အနေဖြင့် လက်ခံသွားမည်ဖြစ်
သော်လည်း ပထမဆုံးအကြိမ် DACA တောင်းဆိုချက်များကိုမူ
လုပ်ဆောင်ပေးမည် မဟုတ်ပါ။

သင့်တွင် လက်ရှိ DACA ရှိနေပါက သင်သည် အကျုံးဝင်နေပါ
သေးသည်။

သင်၏ DACA သက်တမ်းကုန်တော့မည် ဆိုပါက ယခုပင်
သက်တမ်းတိုးလိုက်ပါ။

အာမခံချက် မရသေးသော USCIS တွင် လျှောက်ထားသည့်

သင့်ပထမဆုံးသော DACA လျှောက်ထားမှုသည် ရပ်တံ့နေမည်
ဖြစ်ပြီး ထပ်မံညွှန်ကြားချက် မရရှိမချင်း ဆောင်ရွက်မည်
မဟုတ်ပါ။

Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) ကို

ယခင်လက်ခံရရှိထားပြီး ဖြစ်သူတိုင်းသည် ပုံစံစာရွက် I-821D

(DACA သက်တမ်းတိုး လျှောက်လွှာ) နှင့် I-765 (အလုပ် ပါမစ်
သက်တမ်းတိုး လျှောက်လွှာ) တို့ ကို အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် ယခုပဲ
တင်သွင်းနိုင်ပါသည်။

ယခု အကျုံးဝင်မှုမှာ လက်ရှိ DACA ရှိသူ သို့ မဟုတ် ပြီးခဲ့သည့်
တစ်နှစ်ထက်မပိုသော DACA သက်တမ်း ကုန်ခဲ့သူများအတွက်
သာ ဖြစ်သည်။

DACA ကို အွန်လိုင်းတွင် သက်တမ်းတိုးခြင်းနှင့် ပတ်သက်
သည့် နောက်ထပ်အချက်အလက်များ အတွက်-

uscis.gov/humanitarian/renew-your-daca

အဆိုပါသတ်မှတ်ထားသည့်ကာလအတွင်း TPS အတွက်

လျှောက်ထားသူတိုင်းနှင့် TPS ရရှိသူများအနေဖြင့် အောက်ပါ
အခွင့်အရေးတို့ ရရှိနိုင်မည်-

နိုင်ငံမှ နှင်ထုတ်ခံရခြင်းမှ ကာကွယ်ထားခံရခြင်း

အလုပ်ပါမစ်တစ်ခုနှင့် လူမှုဖူလုံရေးနံပါတ် ရရှိမည်
ခရီးသွားခွင့်ပြုချက် ရရှိမည်

၎င်းတို့ ၏ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအဆင့်အတန်း ကြောင့် DHS
၏ ထိန်းသိမ်မှု မခံရနိုင်ခြင်း

TPS သည် အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်အဆင့်အတန်း အတွက်မဟုတ်

သည့် ယာယီအကျိုးခံစားခွင့်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ သို့ သော် TPS ကိုင်
ဆောင်ထားသူများ အနေဖြင့် အခြားမည်သည့်

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး အကျိုးခံစားခွင့်ကိုမဆို သို့ မဟုတ် ၎င်းတို့

အရည်အချင်းပြည့်မီသည့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး မဟုတ်သည့် မည်
သည့်အဆင့်အတန်းကိုမဆို လျှောက်ထားနိုင်သည်။

TPS အတွက် လတ်တလော သတ်မှတ်ထားသည့် နိုင်ငံများမှာ-

အာဖဂန်နစ္စတန်၊ ဘားမား (မြန်မာ)၊ ကင်မရွန်း၊ အယ်လ်ဆာ

ဗေးဒေါ၊ ဟေတီ၊ ဟွန်ဒူးရပ်စ်၊ နီပေါ၊ နီကာရာဂွာ၊ ဆိုမာလီယာ၊
ဆူဒန်၊ တောင် ဆူဒန်၊ ဆီးရီးယား၊ ယူကရိန်း၊ ဗင်နီဇွဲလား၊ ယီ
မင်

အသေးစိတ် နိုင်ငံအချက်အလက်များအတွက် အရည်အချင်း

ပြည့်မီမှု လိုအပ်ချက်များ၊ မှတ်ပုံတင် ကာလများနှင့် နောက်ဆုံးရ
အချက်အလက်များ သိနိုင်ရန် uscis.gov/TPS တွင် ဝင်ရောက်
လေ့လာပါ။

အားလုံးသော TPS လျှောက်ထားသူများအနေဖြင့် ယခုအခါ ပုံစံ
စာရွက် I-821 ကို ဖွင့်နိုင်ပါပြီ၊ ယာယီ ကာကွယ်ထားသော
အဆင့်အတန်းအတွက် လျှောက်လွှာများကို အွန်လိုင်းတွင်
uscis.gov/i-821 မှ ကြည့်ရှုနိုင်သည်။

2022 ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ 1 ရက်နေ့အထိ USCIS အနေဖြင့် ယခင်

ဖယ်ထုတ်ခံထားရသည့် TPS ကိုင်ဆောင်သူအချို့အား အမြဲတမ်း

နေထိုင်ခွင့် အခြေအနေအား ချိန်ညှိနိုင်ရန်နှင့် အစိမ်းကဒ် ရရှိနိုင်ရန်
အရည်အချင်းပြည့်မီမှုပေးထားသည်။ USCIS အနေဖြင့် ယခုအခါ
တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ ခရီးသွားခြင်းမှ ပြန်လည်
ရောက်ရှိလာသည့် TPS ကိုင်ဆောင်သူများအား ချိန်ညှိရေး

အဆင့်အတန်းအတွက် စိတ်ကျေနပ်ဖွယ်ရာ အဓိက အရည်အချင်း
ပြည့်မီရေးလိုအပ်ချက်ဖြစ်သည့် တရားဝင် “စစ်ဆေးပြီး ဝန်ခွင့်

ပြုသည်” ဟု အဓိပ္ပါယ် သတ်မှတ်ထားသည်။ USCIS အနေဖြင့်
TPS ကိုင်ဆောင်သူများ၏ ခရီးသွားခွင့်ပြုချက်အတွက်

လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပုံစံအသစ်တစ်ခုကိုလည်း ဖန်တီးခဲ့သည်။

2022 ခုနှစ်၊ ဇွန်လ 27 ရက်နေ့တွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု
အတွင်း နေထိုင်သည့် Liberians များအတွက် Biden စီမံ

အုပ်ချုပ်ရေးကို 2024 ခုနှစ်၊ ဇွန်လ 30 ရက်နေ့ထိ တိုးချဲ့ခဲ့သည်။
DED ရှိ နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက်

uscis.gov/humanitarian/deferred-enforceddeparture တွင် ဝင်ရောက်လေ့လာပါ။
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နယူးယောက်ပြည်နယ် အသင်းအဖွဲ့ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

2022 ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ/အောက်တိုဘာ
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အာဖဂန် ဒုက္ခသည်များနှင့် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ရရှိလာသူများ
အတွက် အရင်းအမြစ်များ

အာဖဂန်ခိုလှုံခွင့်လျှောက်ထားသူများအနေဖြင့် ၎င်းတို့ ၏ ခံဝန်ဖြင့်

လွတ်ငြိမ်းခွင့်သက်တမ်း ရှိနေသေးချိန်တွင် ခိုလှုံခွင့်လျှောက်ထားပါ
က ခိုလှုံခွင့်လျှောက်လွာများအတွက် 1 နှစ်ကြာ ဖြည့်သွင်းရေး

နောက်ဆုံးရက်တွင် ခြွင်းချက်အနေဖြင့် ထူးခြားသော အခြေအနေ
များအတွက် အရည်အချင်း ပြည့်မီနိုင်သည်။ နောက်ထပ်အချက်

များအတွက် uscis.gov/humanitarian/information-forafghan-nationals ကို ကြည့်ပါ။

ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများစွာအတွက် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်

ပါမစ်များမှာ ရက်ပေါင်း 540 ရက် ပြီးပါက အလိုအလျောက်
သက်တမ်းတိုးမည်ဖြစ်သည်

2022 ခုနှစ်၊ မေလ 4 ရက်နေ့မှစပြီး USCIS အနေဖြင့် အလုပ်

ပါမစ် သက်တမ်းတိုးဖို့ စောင့်နေသည့် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများ
အတွက် ရက်ပေါင်း 540 ပြီးပါက အလိုအလျောက် သက်တမ်း
တိုးပေးမည် ဖြစ်သည်။

အဆိုပါအပြောင်းအလဲက နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့် တောင်းခံနေသူများ
အပါအဝင် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ ထောင်ပေါင်းများစွာအား

USCIS တွင် သက်တမ်းတိုး လျှောက်လွှာများ ပုံနေသည့်အချိန်

အလုပ်ခွင့်ပြုချက် ဆုံးရှုံးခြင်းမှ တားဆီးပေးနိုင်မည် ဖြစ်သည်။

Asylum Seeker Advocacy Project (ASAP) မှ ရရှိသည့်
အရင်းအမြစ်က မူဝါဒသစ်အကြောင်းကို ရှင်းပြထားပါသည်အင်္ဂလိပ်- help.asylumadvocacy.org/workpermits-extended-540-days

စပိန်- apoyodeasilo.org/permisos-de-trabajoextendidos-540-dias

နောက်ထပ်အချက်အလက်များနှင့် အလိုအလျောက် သက်တမ်း

တိုးမှု ရရှိသွားမည့် အလုပ်ပါမစ် အမျိုးအစား စာရင်းအပြည့်အစုံ
ကို ကြည့်ရန် uscis.gov/eadautoextend သို့ ဝင်ရောက်
လေ့လာပါ။

ယူကရိန်းအတွက် ပေါင်းစည်းခြင်း

2022 ခုနှစ်၊ ဧပြီလ 21 ရက်နေ့တွင် သမ္မတ Biden အနေဖြင့်

ရုရှား၏ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှုကြောင့် ထွက်ပြေးလာသော ယူ
ကရိန်းနိုင်ငံသားများအား ကြိုဆိုရေး အစီအစဉ်တစ်ခုကို

ကြေညာခဲ့သည်။ ယူကရိန်းအတွက် ပေါင်းစည်းခြင်း အစီအစဉ်

အနေဖြင့် ယူကရိန်း နိုင်ငံသားများနှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု
ပြင်ပရှိ ၎င်းတို့ ၏ အနီးကပ်မိသားစုဝင်များအား အမေရိကန်သို့

လာရောက်နိုင်ရေးနှင့် ခံဝန်ချက်ဖြင့် နှစ်နှစ်တာ ကာလထိ ယာယီ
နေထိုင်ရေး လမ်းကြောင်းကို ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

2022 ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ 20 ရက်နေ့မှစပြီး Department of

State နှင့် USCIS အနေဖြင့် Afghan SIV လျှောက်လွှာတင်သွင်း
ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အဆင့်နှစ်ခုကို ပေါင်းစပ်ခဲ့သည်- Chief of

Mission (COM) ခွင့်ပြုချက် နှင့် SIV အသနားခံခြင်း ဖြစ်သည်။
နောက်ထပ်အချက်များအတွက်

travel.state.gov/content/travel/en/usvisas/immigrate/special-immg-visa-afghansemployed-us-gov.html တွင် ဝင်ရောက်လေ့လာပါ။
ဖယ်ဒရယ်အစိုးရ၏ အချက်အလက်များ-

USCIS အာဖကန်နစ္စတန်အတွက် လမ်းညွှန်ချက်-

uscis.gov/humanitarian/information-for-afghans
အင်္ဂလိပ်၊ ဒါရီနှင့် ပါရှတို တို့ ဖြင့် “အာဖဂန် အထူး ရွှေ့ပြောင်း
နေထိုင်သူ ဗီဇာ ကိုင်ဆောင်ထားသူများနှင့် လွတ်ငြိမ်းခွင့်
ဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင် အချက်အလက်”-

justice.gov/crt/worker-information
ဒုက္ခသည်များ ပြန်လည်နေရာချထားရေးဆိုင်ရာ ရုံးမှ ဦးစီး
ဆောင်ရွက်သော ဖယ်ဒရယ်အစိုးရ၏ အာဖကန် ကူညီ
ထောက်ပံ့ရေး အရင်းအမြစ်များ-

acf.hhs.gov/orr/programs/refugees/afghanassistance-resources
ပြန်လည်နေရာချထားရေး အရင်းအမြစ်များ-

New York State – I-ARC’s Afghan Resettlement
Project: immigrantarc.org/afghanistan
New York City –Dari နှင့် Pashto: ရှိ မြို့တော်ဝန်ဆောင်မှု
လမ်းစဉ်များ အပါအဝင်-

nyc.gov/afghanistanresources
Western New York – Buffalo United for Afghan
Evacuees: wnyrac.org
Albany/Capital region – အရင်းအမြစ် စာရင်းbit.ly/3kvWRZd

Ithaca/Finger Lakes region - Cornell အာဖဂန် နစ္စတန်
အရင်းအမြစ်စာရင်း-bit.ly/3CwfFxy

ယူကရိန်းအတွက် ပေါင်းစည်းခြင်းတွင် ပါဝင်သည့် ယူကရိန်း

အာဖကန်နစ္စတန်မှ ဘေးလွတ်ရာသို့ ပြောင်းရွှေ့သူများအတွက် လူ့

အတိုင်းအတာအတွက် ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးဖို့ သဘောတူထား

humanrightsfirst.org/afghan-evacuation

နိုင်ငံသားများအနေဖြင့် ၎င်းတို့ နေထိုင်သည့် ကာလ

အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကနဦး အချက်အလက် ကောက်ခံမှုဖောင်ပုံစံ-

သည့် အမေရိကန်နိုင်ငံက ထောက်ပံ့သူတစ်ဦး ရှိထားဖို့ လို
ပါသည်။

အစီအစဉ်နှင့် လျှောက်ထားရေး လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် ပိုမိုသိရှိ
နိုင်ရန် DHS webpage ဖြစ်သည့် dhs.gov/ukraine ကို
ကြည့်ပါ။
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ကျောင်းသား/သူ တစ်ကြိမ် ချေးငွေကြွေးမြီ သက်သာချောင်ချိရေး
2022 ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ 24 ရက်နေ့တွင် Biden-Harris စီမံ
အုပ်ချုပ်ရေးအနေဖြင့် Student Debt Relief Plan

(ကျောင်းသား/သူ ကြွေးမြီသက်သာချောင်ချိရေး အစီအစဉ်) တစ်ခု
ကို ကြေညာခဲ့သည်။ ၎င်းတွင် ဝင်ငွေနိမ့်နှင့် ဝင်ငွေအလယ်အလတ်
မိသားစုများအတွက် ရည်ရွယ်သည့် ကျောင်းသား/သူ တစ်ကြိမ်
ချေးငွေကြွေးမြီသက်သာချောင်ချိရေး အစီအစဉ် ပါဝင်သည်။

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ပညာရေးဌာန (ED) အနေဖြင့် ED ချေးငွေ

2022–23 ပညာသင်နှစ်

ရယူသည့် Pell Grant ယူသူများအား ကြွေးမြီသက်သာချောင်ချိဖို့

NYSED နှင့် အစားထိုး စာမေးပွဲကျင်းပရေး ဘုတ်အဖွဲ့က စာမေးပွဲ

$20,000 ထိနှင့် Pell Grant မယူသူများအတွက် ကြွေးမြီ

များကို 2020 ခုနှစ် ဇွန်လနှင့် 2020 ခုနှစ် သြဂုတ်လ၊ 2021 ခုနှစ်

သက်သာချောင်ချိဖို့ $10,000ထိ ထောက်ပံ့သွားမည်ဖြစ်သည်။

ဇန်နဝါရီလ၊ 2021 ခုနှစ် ဇွန်လနှင့် 2021 ခုနှစ် သြဂုတ်လ၊ 2022

ချေးငွေရယူသူများအနေဖြင့် ၎င်းတို့ ၏ တစ်ဦးချင်း ဝင်ငွေက

ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် ပြလုပ်ရန် COVID-19 ကင်းလွတ်ခွင့်ဆိုင်ရာ

$125,000 အောက်သော်လည်းကောင်း သို့ မဟုတ် အိမ်ထောင်စု

အစားထိုး စာမေးပွဲများကျင်းပရန် အတည်ပြုပြီး ဖြစ်ပါသည်။

အတွက် $250,000 အောက်သော်လည်းကောင်း လျော့နည်းလာပါ

အကယ်၍ ကျောင်းသားတစ်ဦးက COVID-19 စာမေးပွဲ

က ယခုသက်သာချောင်ချိရေးအတွက် အကျုံးဝင်ပါသည်။

ကင်းလွတ်ခွင့် ရရှိထားပြီးဖြစ်ပါက အောင်မြင်ရန်အတွက် စာမေးပွဲ

အစီအစဉ်နှင့် နောက်လာမည့်အရာများ၏ အသေးစိတ်ကိုသိနိုင်ဖို့

ဖြေဆိုခြင်း၊ ပြန်လည်ဖြေဆိုခြင်းများ ပြုလုပ်ရန် မလိုအပ်ပါ။ ယခု

studentaid.gov/debtrelief တွင် လေ့လာပါ

အချက်အနေဖြင့် 2022 ခုနှစ် ဇွန်လ သို့ မဟုတ် 2022 ခုနှစ် သြ

လျှောက်လွှာများမှာ မဖွင့်သေးပါ။ သင့်အား အသိပေး စေလိုပါက

ဂုတ်လများတွင် ပြုလုပ်မည့် စာမေးပွဲများအတွက် COVID-19

အီးမေးလ်အပ်ဒိတ်ပ်ရရှိနိုင်ရန်အတွက် ed.gov/subscriptions
တွင် စာရင်းသွင်းပါ

စာမေးပွဲ ကင်းလွတ်ခွင့် မပေးထားပါ။

COVID-19 စာမေးပွဲ ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့် စပ်လျဉ်းပြီး

အချက်အလက်များ ပိုမိုသိရှိလိုပါက ကလေးများအတွက်
“COVID-19 ကြောင့် စာမေးပွဲအောင်မြင်ခြင်းဆိုင်ရာ

လိုအပ်ချက်များအပေါ် ပြောင်းလဲမှုများ အကျဉ်းချုပ်” တွင်
အကြံပေးများကို ရှာဖွေပါ။

ကျောင်းသားများအတွက် အစားထိုးစာမေးပွဲဆိုင်ရာ

အခွင့်အရေး အချက်အလက်များအတွက် “အစားထိုး စာမေးပွဲ
ဆိုင်ရာ အခွင့်အရေး” နှင့်စပ်လျဉ်းပြီး ကလေးများအတွက်

ဖက်ဒရယ်ကျောင်းသား/သူ ချေးငွေ လျှော်ပစ်ခြင်း

အကြံပေးများနှင့် တွေ့ဆုံပါ။

အချက်အလက်များကို ဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြင့်

advocatesforchildren.org/get_help/guides_and_
resources/transition တွင် ရရှိနိုင်ပါသည်။

အင်္ဂလိပ်စာ သင်ယူနေသည့် ကျောင်းသား/သူများ၏
မိသားစုများအတွက် အရင်းအမြစ်များ

အင်္ဂလိပ်စာ သင်ယူနေသူများ (ELLs) ကို ကောင်းစွာ ဝန်ဆောင်မှု
ပေးနိုင်ရန်အတွက် အသိပေးခြင်းက အရေးကြီးပါသည်။ နယူး

ယောက်ပြည်နယ် ပညာရေးဌာန အနေဖြင့် ELLs နှင့် ၎င်းတို့ ၏
မိဘများ လက်လှမ်းမီ ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် ပညာရေးအတွက်

အရေးကြီးသည့် အခွင့်အရေးများကို အကျဉ်းချုပ် ဖော်ပြထား

သည့် အင်္ဂလိပ်စာ သင်ယူသူများ၏ မိဘများအတွက် အခွင့်အရေး
ဥပဒေကြမ်းတစ်ခုကို ဖော်ဆောင်ခဲ့ပါသည်- bit.ly/3EJd0Td

အချက်အလက်များကို အာရဘစ်၊ ဘင်္ဂါလီ၊ တရုတ် (ပြည်မ)၊

တရုတ် (ရိုးရာ)၊ အင်္ဂလိပ်၊ ပြင်သစ်၊ ဟေတီ၊ ခရီးယိုး၊ ကရင်၊ နီ
ပေါ၊ ရုရှား၊ စပိန်၊ ယူကရိန်းနှင့် အူရဒူ ဘာသာစကားများဖြင့်
ရရှိနိုင်သည်။

သင့်အနေဖြင့် မေးခွန်းများ သို့ မဟုတ် သိလိုသည်များ ရှိပါက

ELL Parent Hotline သို့ 800-469-8224 မှတစ်ဆင့် ခေါ်
ဆိုနိုင်သည်။
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နယူးယောက်ပြည်နယ် အသင်းအဖွဲ့ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

သင်က အစိုးရ သို့ မဟုတ် အကျိုးအမြတ်မယူသော နေရာတွင်

အလုပ်လုပ်နေသူဖြစ်ပါက သင့်အနေဖြင့် ဖက်ဒရယ် ကျောင်းသား/
သူ ချေးငွေ လျှော်ပစ်ခြင်းအတွက် အကျုံးဝင်နိုင်ပါသည်။

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ပညာရေးဌာနမှ COVID-အရေးပေါ်

အစီအစဉ်တစ်ခုကြောင့် ဖက်ဒရယ် ကျောင်းသား/သူများ ချေးငွေ

အား အစိုးရ သို့ မဟုတ် အကျိုးအမြတ်မယူသော အဖွဲ့အစည်းများ

တွင် လုပ်ကိုင်နေသည့် ဝန်ထမ်းများအတွက် ချေးငွေလျှော်ပစ်ခြင်း
ကို ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ အစီအစဉ်မှာ 2022 ခုနှစ်၊
အောက်တိုဘာလ 31 ရက်နေ့တွင် သက်တမ်းကုန်မည်ဖြစ်

သည့်အတွက် ၎င်းမှာ အရေးကြီးပြီး အဆောတလျင် လုပ်ဆောင်ရ
မည့် အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်သည်။

အစိုးရ သို့ မဟုတ် အကျိုးအမြတ်မယူသည့် အဖွဲ့အစည်းများတွင်
အလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည့် နယူးယော့ခ်မြို့သူ/သားပေါင်း

250,000 မှာ အစီအစဉ်တွင် ယခုအကျုံးဝင်သွားပြီဖြစ်ပြီး နယူး

ယော့ခ်မြို့သူ/သား 5,000 အတွက် ပျမ်းမျှ $63,935 ကို လျှော်ပစ်
ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။

သင့်အနေဖြင့် အရည်အချင်းပြည့်မီမှု ရှိ၊မရှိကိုကြည့်ရန် အမေရိကန်
ပညာရေးဌာန ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ဖြစ်သည့် StudentAid.gov/PSLF ရှိ
Help Tool ကို အသုံးပြုပါ။

PSLF.nyc ကမ်းပိန်းတွင် နယူးယော့ခ် မြို့သူ/သားများအား အဆိုပါ
အစီအစဉ်ကို အသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် ရည်ရွယ်ကာ ချေးငွေရယူ

သူများနှင့် အလုပ်ရှင်များအတွက် စီစဉ်ပေးသည့် တစ်ပတ်လျှင်နှစ်

ကြိမ်ပြုလုပ်သော webinars တွေ့ဆုံမှုများအပါအဝင် အရင်းအမြစ်
များစွာ ရှိပါသည်။
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အထောက်အထားမရှိသည့် ကျောင်းသား/သူများအတွက် ကောလိပ်
အရင်းအမြစ်များ ရယူခြင်း

ကောလိပ် ငွေကြေးအထောက်အပံ့ နှင့် NYS DREAM Act

အကြောင်းကြားလာသော လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး၏ လမ်းညွှန်ချက်
အသစ်အနေဖြင့် ကျောင်းသား/သူများ၏ အနာဂါတ်အတွက်

ဆုံးဖြတ်ချက်များကို အကြောင်းကြားရာတွင် အကူအညီပေးနိုင်ရန်
နှင့် ၎င်းတို့ ကိုယ်တိုင် ထောက်ပံ့နိုင်မည့် လိုအပ်သော

အသုံးအဆောင်များကို ရရှိနိုင်စေရန် အလို့ ငှာ DACA ရှိသည်ဖြစ်
စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ အထောက်အထား မရှိသည့် ကျောင်းသား/

သူများနှင့် ကောလိပ် ကျောင်းသား/သူများအတွက် အရင်းအမြစ်
များနှင့် အချက်အလက်များ ပေးပါသည်-

informedimmigrant.com/guides/students
အကောင်းဆုံး ကောလိပ်များအနေဖြင့် နောက်ဆုံးရ DACA အပေါ်
အခြေခံပြီး DACA နှင့် အထောက်အထား မရှိသည့် ကျောင်းသား/
သူများအတွက် ကောလိပ် လမ်းညွှန်ချက်တစ်ခုကို ထုတ်ဝေခဲ့

ပါသည်-bestcolleges.com/resources/undocumentedstudents/college-guide

အချိန်ပိုင်းကျောင်းသား/သူများအတွက် ငွေကြေးအထောက်အပံ့

SUNY၊ CUNY သို့ မဟုတ် အကျိုးအမြတ်မယူသည့် ကောလိပ်များ
တွင် အချိန်ပိုင်းပုံစံဖြင့် တက်ရောက်လျက်ရှိသည့် ကျောင်းသား/

သူများအတွက် ကျူရှင်ထောက်ပံ့ရေးအစီအစဉ် (TAP) ကို ရရှိနိုင်

ကောလိပ်အတွက် ငွေကြေး လိုအပ်နေပါသလား။ သင်လုပ်ဆောင်ရ
မည့် ပထမဆုံးအဆင့်မှာ ဖက်ဒရယ် ကျောင်းသား/သူ အထောက်
အပံ့ (Federal Student Aid (FAFSA)) အတွက် ဖက်ဒရယ်

အစိုးရ၏ အခမဲ့ လျှောက်လွှာတစ်စောင်ကို ဖြည့်သွင်းရန်ဖြစ်သည်။

အခုအချိန်က စတင်ဖို့ အချိန်ဖြစ်ပါသည်- အချို့သော ဖက်ဒရယ်နှင့်
ပြည်နယ် ငွေကြေးများမှာ အရင်လာသူ အရင်ဦးစားပေး ပုံစံ

ဖြစ်သည်။ studentaid.gov/FAFSA တွင် လျှောက်ထားပါ။

နယူးယော့ခ် မြို့တော် အထက်တန်းကျောင်း ကျောင်းသား/သူများ
နှင့် မိသားစုများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် မကြာခဏ မေးမြန်းလေ့ရှိ

သော မေးခွန်းများအတွက် ဖြေကြားပေးသည့် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်အသစ်
UnderstandingFAFSA.org ထံမှ အကူအညီရယူပါ။

အထက်တန်းကျောင်းသား/သူ များအတွက် FAFSA လမ်းညွှန်ချက်
ကို ဘာသာစကား ဆယ်မျိုးဖြင့် ရယူနိုင်ပါသည်။

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် José Peralta အနေဖြင့် နယူးယောက်
ပြည်နယ် DREAM Act အရ ကျောင်းသား/သူများအနေဖြင့် ၎င်း
တို့ ၏ အဆင့်မြင့် ပညာရေးကျသင့်ငွေများကို ထောက်ပံ့ပေးမည့်
NYS စီမံခန့်ခွဲသော ထောက်ပံ့ကြေးများနှင့် ပညာသင်ဆုများကို
ရယူနိုင်ပါသည်။

ပိုမိုသိရှိရန် သို့ မဟုတ် လျှောက်ထားရန်အတွက်

hesc.ny.gov/dream တွင် ဝင်ရောက်လေ့လာပါ

ပါသည်။

၎င်းအစီအစဉ်တွင် အကျုံးဝင်နိုင်ရန်အတွက် သင့်အနေဖြင့်

2006-07 ပညာသင်နှစ် သို့ မဟုတ် နောက်ပိုင်းတွင် ပထမနှစ်
ကျောင်းသား ဖြစ်ရမည်၊ ဆက်တိုက်ဖြစ်သည့် နှစ်ဝက်စာသင်

ကာလနှစ်ခုတွင် တစ်ခုလျှင် 12 သို့ မဟုတ် ၎င်းအထက် ခရက်ဒ
စ်အမှတ် ရရှိရမည်၊ အဆင့်မှာ ပျမ်းမျှ “C” ရှိနေရမည်။

နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် hesc.ny.gov/payfor-college/apply-for-financial-aid/nys-tap/parttime-tap တွင် ဝင်ရောက်လေ့လာပါ

အချိန်ပိုင်း TAP သည် Aid for Part-time Study (အချိန်ပိုင်း
လေ့လာမှုအတွက် အထောက်အပံ့) နှင့် မတူပါ။

Aid for Part-time Study (APTS) အစီအစဉ်သည်

အတည်ပြုထားသည့် ဘွဲ့ကြိုအတန်းတွင် စာရင်းသွင်းထား
သည့် အရည်အချင်းပြည့်မီသော အချိန်ပိုင်းကျောင်းသား/

သူများအတွက် အထောက်အပံ့ပေးသည့် အစီအစဉ်ဖြစ်သည်။

နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် hesc.ny.gov/payfor-college/financial-aid/types-of-financial-

aid/nys-grants-scholarships-awards/aid-forpart-time-study တွင် ဝင်ရောက်လေ့လာပါ
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ဒီမိုကရေစီ

ဆန္ဒမဲလက်မှတ် အဆိုပြုချက်များ

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ပရောဂျက်များအတွက် ရန်ပုံငွေ
ရရှိရေး ပြည်နယ်ငွေချေးစာချုပ်များ ရောင်းချခွင့်ပြုမည့်

အဆိုပြုချက်တစ်ခုကို ပြည်နယ်အဝှမ်းက မဲဆန္ဒရှင်များက
ဆုံးဖြတ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
စာသားအပြည့်အစုံကို

www.elections.ny.gov/2022BallotProposal.html
တွင် တွေ့နိုင်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ရွေးကောက်ပွဲစနစ်များအကြောင်း ပိုမိုသိရှိနိုင်ရန်နှင့်

နယူးယောက်မြို့ရှိ မဲဆန္ဒရှင်များအနေဖြင့် NYC လူမျိုးရေး တရား

၎င်းတို့၏ လုပ်ဆောင်ပုံကိုသိဖို့ ဗီဒီယိုများကို ကြည့်ပါ-

မျှတမှုကော်မရှင်မှ အဆိုသုံးခုကို မဲပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်- ၎င်းမှာ

အင်္ဂလိပ်- youtu.be/-F-xuJO4NpI

NYC Charter တွင် စံတန်းဖိုးထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုထည့်သွင်းခြင်း၊

စပိန်- youtu.be/kkaEnGIk-pY

လူမျိုးရေး တန်းတူညီမျှရှိမှုရုံးတစ်ရုံး ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် နေထိုင်မှုအမှန်
တကယ်ကုန်ကျစရိတ်ကို တိုင်းတာခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။ ယခုဆန္ဒမဲ

အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ- 2022 ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ 8 ရက်

မေးခွန်းများကို မဲပေးနိုင်ရေး သင်၏ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များကို လှန်

ယခုအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲပေးနိုင်ရေး စာရင်းသွင်းရန်

ကြည့်ဖို့ မမေ့ပါနှင့်။

နောက်ဆုံးရက်မှာ 2022 ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ 14 ရက်ဖြစ်သည်။

အဆိုပြုချက်များကို racialjustice.cityofnewyork.us/

သင့်အနေဖြင့် မဲပေးဖို့ စာရင်းသွင်းရန် မသေမချာ ဖြစ်နေပါ

ballot တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပြီး နောက်ထပ်အချက်များအတွက်

သလား။ သင့်မဲပေးသူ စာရင်းသွင်း အဆင့်အတန်းကို

nycvotes.org/proposals ကို ကြည့်ပါ။

voterlookup.elections.ny.gov တွင် စစ်ဆေးပါ

သင့်အနေဖြင့် လူကိုင်တိုင် မဲမပေးနိုင်ခြင်း သို့ မဟုတ် ကျန်းမာရေး

သို့ မဟုတ် လုံခြုံရေးစိုးရိမ်စရာများ ရှိပါက လူကိုယ်တိုင်မဟုတ်သည့်
ဆန္ဒမဲ (စာတိုက်မှ မဲပေးခြင်း) တစ်ခုကို တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။
အွန်လိုင်း၊ စာတိုက်မေးလ်၊ ဖုန်း သို့ မဟုတ် ဖက်စ်-

သင်၏တောင်းဆိုချက်ကို အောက်တိုဘာလ 24 ရက်နေ့တွင်
လက်ခံရရှိရမည်။

ဆန္ဒမဲကို အွန်လိုင်းမှ တောင်းဆိုရန်

absenteeballot.elections.ny.gov
လူကိုယ်တိုင်- သင့်အနေဖြင့် ဆန္ဒမဲ တောင်းခံရန် သင့်ကောင်တီ

မဲပေးခြင်းဆိုင်ရာ သင့်အခွင့်အရေးများ

ရွေးကောက်ပွဲဘုတ်အဖွဲ့ရုံးသို့ နိုဝင်ဘာ 7 ရက် နောက်ဆုံးထားပြီး
သွားရောက်နိုင်ပါသည်။

သင့်ကောင်တီ၏ ရွေးကောက်ပွဲဘုတ်အဖွဲ့ကို ရှာရန်

www.elections.ny.gov/CountyBoards.html
ပျက်ကွက်မဲပေးခြင်းအကြောင်း ပိုမိုသိရှိနိုင်ရန်

www.elections.ny.gov/VotingAbsentee.html
သင်၏ ပြည့်စုံစွာဖြည့်ထားသော ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ကို နိုဝင်ဘာလ

8 ရက်ထက်နောက်မကျဘဲ စာတိုက်သို့ ပေးပို့ သည်မှာ သို့ မဟုတ်
ပေးလိုက်သည်မှာ သေချာပါစေ။

သင့်အနေဖြင့် အောက်တိုဘာ 29 ရက်မှ နိုဝင်ဘာလ 6 ရက်ထိ လူ

ကိုယ်တိုင် ကြိုတင်မဲ ပေးနိုင်ပါသည် သို့ မဟုတ် ရွေးကောက်ပွဲနေ့ဖြစ်
သည့် နိုဝင်ဘာလ 8 ရက်တွင် မဲပေးနိုင်ပါသည်။

သင့် မဲရုံကိုရှာရန် voterlookup.elections.ny.gov
NYC နေထိုင်သူများ- findmypollsite.vote.nyc

မဲပေးသည့်ရုံးများတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်ပါသည်-

လွှတ်တော်- U.S အထက်လွှတ်တော်၊ U.S အောက်လွှတ်တော်
နယူးယောက်ပြည်နယ်- ဘုရင်ခံနှင့် ဒုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊

ရှေ့နေချုပ်၊ စာရင်းစစ်ချုပ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်၊ ပြည်နယ်
လွှတ်တော်၊ ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်ချုပ်၊

ဒေသတွင်း- အချို့ကောင်တီနှင့် တရားစီရင်ရေးရုံးများ
Buffalo မြို့ရှိ မဲဆန္ဒရှင်များအနေဖြင့် ယခု

အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ကျောင်းဘုတ်အဖွဲ့ဝင် များကို
ရွေးချယ်ရမည်
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နယူးယောက်ပြည်နယ် အသင်းအဖွဲ့ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

မဲပေးမည့်သူများအနေဖြင့် ၎င်းတို့ ၏နေရပ်လိပ်စာဖြင့် အစောပိုင်းမဲ
ပေးရာ နေရာတစ်ခုတွင် စာရင်းပေးသွင်းထားသည့် နယူးယောက်

မြို့တော်မှလွဲပြီး ၎င်းတို့ နေထိုင်ရာ ကောင်တီအတွင်းရှိ မည်သည့်
အစောပိုင်း မဲပေးစင်တာများတွင်မဆို ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုနိုင်
ပါသည်။

သင်က မဲပေးခွင့်ရှိသူဖြစ်ပြီး မဲပေးရန် အချိန်မီ စာရင်းပေးသွင်း
ထားသော်လည်း မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းတွင် သင့်နာမည်မတွေ့ရပါက

ယာယီ သို့ မဟုတ် ကျမ်းကျိန်လွှာ မဲလက်မှတ်တစ်ခုကို တောင်းဆို
နိုင်ပါသည်။

သင်က ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် မဲပေးခြင်းဖြစ်ပါက မဲပေးသည့်
အခါ ID ပြစရာမလိုပါ။

သင့်အနေဖြင့် အိမ်ရာမဲ့ဖြစ်နေစေကာမူ မဲပေးခွင့် ရှိပါသည်။

အချို့သောအခြေအနေမျိုးတွင် သင်က ပြင်းထန် ကြီးလေးသည့်
ပြစ်မှုတစ်ခု ကျူးလွန်ထားသည့်တိုင် မဲပေးခွင့်ရှိဆဲဖြစ်ပါသည်။

အချို့သောအခြေအနေမျိုးတွင် သင်က ပြင်းထန် ကြီးလေးသည့်
ပြစ်မှုတစ်ခု ကျူးလွန်ထားသည့်တိုင် မဲပေးခွင့်ရှိဆဲဖြစ်ပါသည်။
မဲပေးခွင့်အတွက် လိုအပ်သည်များကို သိရှိနိုင်ရန် အတွက်nycvotes.org/how-to-vote/voting-rights

နယူးယော့ခ်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ အချို့သော အလုပ်သမားများ

အနေဖြင့် မဲပေးနိုင်ရန်အလို့ ငှာ လစာပေးသည့် အလုပ်ချိန် နှစ်နာရီ
ကင်းလွတ်ခွင့် ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ အကျုံးဝင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးရန်

ဝင်ကြည့်ပါ- www.elections.ny.gov/NYSBOE/elections/
TimeOffToVoteFAQ.pdf
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စီးပွားရေး

NYC Taxi Medallion Debt Relief Program
နယူးယော့ခ်မြို့အနေဖြင့် Medallion ပိုင်ရှင်များအား ချေးငွေ

ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အဆိုပါချေးငွေများ အပေါ် ငွေရင်းလျှော့ချ
ခြင်းနှင့် လစဉ်ပေးဆော်ငွေ လျှော့နည်းစေခြင်းတို့ ကို ကူညီရန်

အတွက် $65 တန်ဖိုးရှိ Medallion Relief Program (MRP) ကို
ဖန်တီးခဲ့သည်။

အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်-

မည်သည့်ငွေချေးပေးသူထံကမဆို medallions 5 ခုထိ

New York State Seed Funding Grant Program
(နယူးယော့ခ်ပြည်နယ် မျိုးစေ့ရန်ပုံငွေ အစီအစဉ် )

Medallion ချေးငွေ ရယူသူများ

နယူးယော့ခ်ပြည်နယ် Seed Funding Grant Program

2021 ခုနှစ်၊ မတ်လ မတိုင်မီအထိ medallion တစ်ခု ပိုင်ဆိုင်

အနေဖြင့် နယူးယော့ခ်ပြည်နယ် စီးပွားရေး ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာ

ထားသူ

ရေးတွင် အောင်မြင်မှု ရရှိနိုင်ရေး အစောပိုင်းအဆင့် စီးပွားရေး

ကြွေးဆပ်ရန် ရုံးတော်သို့ လာဖို့ ပျက်ကွက်ခြင်း၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ

သတ်မှတ်တန်ဖိုးမှာ $5,000 မှ $25,000 ထိ ဖြစ်သည်။

အား ရှောင်ရှားစေရေး ယာဉ်မောင်းသူများအား အကာအကွယ်ပေး

လုပ်ငန်းငယ်များကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။

အာမခံကို နေရာချထားခြင်း၊ နေအိမ်များနှင့် စုငွေများဆုံးရှုံးခြင်း

အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်-

ခြင်း စသည့်အခြေအနေများကြောင့် ချေးငွေတစ်ခုစီကို မြို့တော်

လတ်တလောတွင် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သည့် အသေးစား

က အာမခံသွားမည်ဖြစ်သည်။

စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊ ပမာဏငယ်သည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း

နောက်ထပ်အချက်များနှင့် အစီအစဉ်ဆိုင်ရာ အရင်းအမြစ်များကို

သို့ မဟုတ် အမှီအခိုကင်းသည့် အနုပညာကန်ထရိုက်တာများ

ဘာသာစကားပေါင်းစုံနှင့် ဖတ်ရှုနိုင်ရန်

အပါအဝင် အကျိုးအမြတ် အနုပညာအတွက်နှင့် ယဉ်ကျေးမှု

www1.nyc.gov/site/tlc/about/taxi-medallion-owner-

ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ခြင်း။

relief-program.page တွင် ဝင်ရောက်လေ့လာပါ။

2018 ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ 1 ရက်နေ့သို့ မဟုတ် ၎င်း

အကြွေးသက်သာချောင်ချိရေးကို လျှောက်ထားရန် စိတ်ဝင်စား

နောက်တွင်စတင်ပြီး လျှောက်လွှာမတင်သွင်းမီ အနည်းဆုံး

သော ယာဉ်မောင်းများအနေဖြင့်

ခြောက်လကြာ လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေခြင်း

portal.driverresourcecenter.tlc.nyc.gov ရှိTLC ၏

EIN သို့ မဟုတ် SSN က ခွင့်ပြုထားသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း
တစ်ခုတွင် အာမခံတစ်ခုသာရှိခြင်း

ပိုင်ရှင်/ယာဉ်မောင်း အရင်းအမြစ်စင်တာ သို့ မဟုတ်

သည့် အသေးစား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ပြန်လည်နလန်ထူ

ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ ချိန်းဆိုမှုတစ်ခုကို ရက်ချိန်းရယူရမည်။

driversupport@tlc.nyc.gov သို့ အီးမေးလ်ပို့ ကာ အခမဲ့ ဉပဒေ

နယူးယော့ခ်ပြည်နယ် COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့် ခံစားရ

သင့်အနေဖြင့် ချိန်းဆိုမှုတစ်ခု ရယူရန် သင်၏ TLC လိုင်စင်

ရေး အာမခံ အစီအစဉ်၏ စီးပွားရေးအထောက်အပံ့တွင် အ

နံပါတ်၊ စာပို့ ကုဒ်နှင့် သင့်လူမှုဖူလုံရေး သို့ မဟုတ် EIN

ကျုံးမဝင်ခြင်း။

နံပါတ်၏ နောက်ဆုံးငါးလုံးကို လိုအပ်သည်။

အရည်အချင်းပြည့်မီမှု၊ စာရွက်စာတမ်းလိုအပ်မှု၊ အရည်အချင်း
ပြည့်မီမှုဆိုင်ရာ ကုန်ကျစရိတ်နှင့် လျှောက်ထားခြင်းအတွက်

ယာဉ်မောင်းများအနေဖြင့် New York Taxi Worker Alliance

လမ်းညွှန်ကို ဘာသာစကားမျိုးစုံဖြင့် ရရှိနိုင်သည်။

နိုင်သည်။ နောက်ထပ် အချက်များအတွက် 718-706-9892 ကို

nyseedgrant.com ကို လေ့လာပါ။ လျှောက်လွှာတင်သွင်းခြင်း

(နယူးယော့ခ်တက္က စီသမားများမိတ်ဖက်) မှလည်း အကူအညီရှာဖွေ
ခေါ်ဆိုပါ သို့ မဟုတ် nytwa.org တွင် ဝင်ရောက်လေ့လာပါ။

လယ်သမားများအတွက် အချိန်ပိုသတ်မှတ်ချက်အား လျှော့ချရေး
2022 ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ 30 ရက်နေ့တွင် နယူးယော့ခ်

ပြည်နယ် အလုပ်သမားဌာန (NYSDOL) ကော်မရှင်နာဖြစ်သူ

Roberta Reardon က ပြည်နယ်၏ လယ်သမားများအတွက်

ပြဌာန်းထားသည့် အချိန်ပိုသတ်မှတ်ချက်အား ရက်သတတ္တ ပတ်
တစ်ပတ်လျင် နာရီ 60 မှ 40 သို့ လျှော့ချကြောင်း ကြေညာခဲ့
သည်။

၎င်းသည် နာရီပေါင်း 40 တွင် အချိန်ပိုဆင်းခွင့် ငြင်းဆိုခံရသော

ပြည်နယ်အတွင်းရှိ နာရီပိုင်းအလုပ်သမားအချို့သာဖြစ်သည့် နယူး
ယော့ခ်ပြည်နယ် လယ်သမားများအတွက် သမိုင်းတွင်သည့်

NYC ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်း လိုအပ်ချက်
ပြီးဆုံးခြင်း

အောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။

မိမိတို့ ၏အလုပ်သမားများအား COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုး

2032 ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ 1 ရက်နေ့ထိ 10 နှစ်အတွင်း အဆင့်ဆင့်

2022 ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ 1 ရက်နေ့မှစပြီး နယူးယော့ခ်မြို့တော်က

အဆိုပါအပြောင်းအလဲကို 2024 ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ 1 ရက်နေ့မှ
လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။

နောက်ထပ်အသေးစိတ်အချက်များနှင့် အကောင်အထည်ဖော်

ဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ နောက်ဆုံးရအချက်အလက်များအတွက်

dol.ny.gov/farm-laborers-wage-board တွင် ကြည့်ပါ။

NYIC

နယူးယောက်ပြည်နယ် အသင်းအဖွဲ့ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

နှံထားစေရမည်ဆိုသည့် အလုပ်ရှင်များအပေါ် သတ်မှတ်ချက်အား
ပြဌာန်းသွားမည် မဟုတ်တော့ပါ။

NYC စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအား ကာကွယ်ဆေးများ၊ ထပ်ဆောင်း
ကာကွယ်ဆေးများနှင် ၎င်းတို့ ၏ ကိုယ်ပိုင် မူဝါဒများ ထားရှိ
ဆောင်ရွက်ရေးကို မြှင့်တင်ပေးဖို့ တိုက်တွန်းသွားမည်။
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သင့်အခွင့်အရေးများကို သိပါ
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် အကောက်ခွန် စိုးမိုးမှု (ICE)၊
နယ်ခြားစောင့်တပ် သို့ မဟုတ် အခြား တရားဥပဒေ

စိုးမိုးရေးကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွ က်သည့်အခါတိုင်း အသင်းအဖွဲ့ အဖွဲ့
ဝင်များနှင့် မိတ်ဆက်များအနေဖြင့်

၎င်းတို့၏အခွင့်အရေးများကို သတိပြုသင့်ပါသည်။
သင့်အား လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး သို့ မဟုတ် အခြား တရား ဥပဒေ

စိုးမိုးရေးက သင့်အား ရပ်တန့်လိုက်ပါက အောက်ပါတို့ကို လုပ်ဆောင်
ရန် သတိရပါ-

သီးသန့်နေရာများ

သင့်အိမ်နှင့် အခြား “သီးသန့် နေရာများ” (အလုပ်ခွင်၏ ဝန်ထမ်း

သီးသန့်သာရှိသည့် နေရာများကဲ့သို့ သော) အနေဖြင့် အများသုံးနေရာ

စိတ်အေးအေးထားပါ။ ထွက်ပြေးခြင်း မလုပ်ပါနှင့်။ ပြန်လည်ခုခံခြင်း

များတွင် မရှိသည့် အထူး အကာအကွယ်များ ရှိပါသည်။ အရာရှိများ

သို့ မဟုတ် အရာရှိအား ဟန့်တားခြင်းတို့ မလုပ်ပါနှင့်။

အနေဖြင့် ၎င်းတို့ တွင် သင်၏သဘောတူညီချက် သို့ မဟုတ် သင့်အား

လိမ်ညာခြင်း သို့ မဟုတ် မှားယွင်းသည့် စာရွက်စာတမ်းများပေးခြင်းတို့

တရားစီရင်ရေး ဝရမ်း (တရားသူကြီးက လက်မှတ်ထိုးထားသော) ရှိမှ

မလုပ်ပါနှင့်။

သာလျင် သီးသန့်နေရာများထဲသို့ ဝင်ရောက်နိုင်ပါသည်။

သင့်အနေဖြင့် ဆိတ်ဆိတ်နေရန် အခွင့်အရေး ရှိပါသည်။ သင်ပြော
သမျှအရာတိုင်းကို သင့်အား တိုက်ခိုက်ရန် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

အေးဂျင့်တစ်ဦးက သင် သို့ မဟုတ် သင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ရှာဖွေရန်
တောင်းဆိုလာပါက သင့်ဘက်က မလုပ်ဖို့ ပြောပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။

အကာအကွယ် နေရာများ

2021 ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ 27 ရက်နေ့အမိမြေ လုံခြုံရေးဌာန

အနေဖြင့် “အကာအကွယ်နေရာများ” အတွင်း သို့ မဟုတ် အနီးရှိ ICE

သို့ သော်လည်း သင့်ဘက်က ကိုယ်ထိလက်ရောက် ဟန့်တားခြင်း

နှင့် CBP စိုးမိုးရေး လှုပ်ရှားမှုများကို ကန့်သတ်သည့် မူဝါဒအသစ် တစ်

မျိုး လုပ်လို့ မရပါ။

ခုကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။

လက်နက်ရှိကြောင်း သံသယရှိပါက သင့်အဝတ်အစားများကို

အကာအကွယ်နေရာများတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်နိုင်သည်၊ သို့ သော်

လက်ဖြင့်ထိတွေ့ရှာဖွေခြင်း လုပ်နိုင်ပါသည်။

အလုံးစုံတော့မဟုတ်ပါ- ကျောင်းနှင့် အခြား ပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့

သင့်အနေဖြင့် US နိုင်ငံသားမဟုတ်ပါက၊ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးအေးဂျ

အစည်းများ သို့ မဟုတ် အခမ်းအနားများ၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု

င့်တစ်ဦးက သင်၏ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေး စာရွက်စာတမ်းများကို

ဌာနများ၊ ဝတ်ပြုရာနေရာများ၊ ကလေးများ စုဝေးရာ နေရာများ၊

တောင်းဆိုလာပါက အဆိုပါအထောက်အထားများ သင်နှင့်အတူ ရှိ

လူမှုရေးဝန်ဆောင်မှု တည်နေရာများ၊ သဘာဝဘေး သို့ မဟုတ် အရေး

လျင် ၎င်းတို့ ကို ပြရမည်။

ပေါ်တုံ့ ပြန်ရေး စင်တာများ၊ မင်္ဂလာပွဲများနှင့် ဇာပနပွဲများကဲ့သို့ သော

သင့်အနေဖြင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကြောင့် ရပ်တန့်ခံရပါက၊ ငြင်းဆိုခံရ

အခမ်းအနားများနှင့် တန်းစီလှည့်လည်ခြင်းများနှင့် လူထုစည်းဝေးပွဲ

ပါက သို့ မဟုတ် တိုက်ခိုက်ခံရပါက အဆိုပါအေးဂျင့်(များ) အမည်၊

များ ကဲ့သို့ သော လူစုဆန္ဒပြပွဲများ။

နံပါတ်နှင့် အခြား မှတ်ပုံတင်အချက်အလက်များကို ရယူဖို့ ကြိုးစားပါ။

နယူးယော့ခ်ပြည်နယ်တွင် ဖက်ဒရယ် လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေး အေးဂျင့်

အသင်းအဖွဲ့အတွင်းရှိ သင် သို့ မဟုတ် တစ်စုံတစ်ဦးအနေဖြင့် တရား

များအနေဖြင့် တရားရေး ဝရမ်းတစ်ခုမပါဘဲ လူများကို ဖမ်းဆီးခြင်း

ဥပဒေ စိုးမိုးမှုဆိုင်ရာ တုံ့ ပြန်မှုများ၏ ဗီဒီယို သို့ မဟုတ် အသံမှတ်တမ်း

သို့ မဟုတ် ပြည်နယ်၊ မြို့နှင့် မြူနီစီပယ်တရားရုံးများသို့ သွားခိုင်းခြင်း/

များကို ဖမ်းယူထားနိုင်ပါသည်။ သင့်အနေဖြင့် ၎င်းတို့ ထွက်ခွာသွား

ထွက်ခွာခိုင်းခြင်းတို့ မလုပ်ဆောင်နိုင်ပါ။

သည့် အခါ ဖြစ်ခဲ့သည့် အကြောင်းအရာများကို ချရေးထားခြင်းလည်း
လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။

သင်၏လူမျိုး၊ မူလနိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု၊ လိင်

သို့ မဟုတ် လူမျိုးစု စသည်တို့ အပေါ် အခြေခံပြီး ရပ်တန့်စေခြင်းများ၊

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး လိမ်ညာမှုကို သတိထားပါ

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ဥပဒေက ရှုပ်ထွေးပါသည်။ သင့်အခြေအနေအား
လူတစ်ဦး သို့ မဟုတ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုနှင့် ဆွေးနွေးသည့်အခါ

ရှာဖွေခြင်းများ၊ ထိန်းသိမ်းခြင်းများ သို့ မဟုတ် ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးခြင်း

ကျေးဇူးပြုပြီး ဂရုစိုက်ပါ။

များ လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး အရာရှိများအတွက်

သင့်အခြေအနေနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဥပဒေရေးရာ အကြံပြုချက်

တရားမဝင်ပါ။

အတွက် ရှေ့နေတစ်ဦး သို့ မဟုတ် တရားရေးဌာန (DOJ)

အသိအမှတ်ပြု ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးနှင့်သာ ဆွေးနွေးသင့်ပါသည်။

သင့်အနေဖြင့် ဖက်ဒရယ်အေးဂျင့်များနှင့် တုံ့ပြန်မှုများကို

“notario” ခရီးသွားအေးဂျင့်၊ အခွန်ပြင်ဆင်သူ၊ ပုံစံစာရွက်ပြင်ဆင်

ရွေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများ အကာအကွယ်ပေးရေး ပရောဂျက် (IDP)

သူ သို့ မဟုတ် စာချုပ်စာတမ်း သက်သေခံရှေ့နေ (နိုထြီရှေ့နေ) တစ်ဦး

သို့ အစီရင် ခံနိုင်ပါသည်။

ထံမှ ဘယ်သောအခါမျှ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး အကူအညီ မယူပါနှင့်။

IDP အနေဖြင့် ရာဇဝတ်မှုတစ်ခုအတွက် ဖမ်းဆီးခံရသော၊

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် “notario” သည် ရှေ့နေတစ်ဦးမဟုတ်

လက်မှတ်ပေးခံရသော သို့ မဟုတ် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရသော

ရွေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများအား တရားဝင် အချက်အလက်များ

ပါ။

ပေးခြင်းနှင့် လွှဲပြောင်းခြင်းများ ပေးနိုင်ပါသည်။ 212-725-6422

သင့်ကေ့စ်အတွက် အကူအညီလိုအပ်ပါက သို့ မဟုတ် အထွေထွေ

အီးမေးလ်ပို့ပါ။

ဟော့လိုင်းနံပါတ် 1-800-566-7636 မှတစ်ဆင့် ခေါ်ဆိုပါ။

ကို ခေါ်ဆိုပါ သို့ မဟုတ် email info@immdefense.org ကို

NYIC

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးမေးခွန်းများ ရှိပါက New Americans ရုံးသို့

နယူးယောက်ပြည်နယ် အသင်းအဖွဲ့ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ
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အမုန်းပွားသော

NYC နှင့် အခြားသော ကောင်တီများတွင် နေထိုင်သူများအတွက်
NYC အတွင်း-

အများပြည်သူဆိုင်ရာ ဗဟိုတရားရုံးရှေ့နေ

ပြစ်မှုများ

212-669-7250

Manhattan ခရိုင်အကျိုးဆောင် ကိုယ်စားလှယ် ရှေ့နေ
212-335-3100

manhattanda.org/victim-resources/hate-crimes

ပြီးခဲ့သည့်လများအတွင်းက လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး

Brooklyn ခရိုင်အကျိုးဆောင် ကိုယ်စားလှယ် ရှေ့နေ

အသင်းအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင်များအပေါ် အမုန်းပွားသော ပြစ်မှုများ

718-250-4949

မြင့်တက်လာသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

brooklynda.org/hate-crimes-bureau
Queens ခရိုင်အကျိုးဆောင် ကိုယ်စားလှယ် ရှေ့နေ
718-286-6000

NYC လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်

အမုန်းပွားသော ပြစ်မှုများဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။

718-722-3131

အမုန်းပွားသော ပြစ်မှုတစ်ခုဆိုသည်မှာ ဘက်လိုက်ခြင်းကြောင့်

nyc.gov/cchr

ဖြစ်လာသော တိုက်ခိုက်မှု တစ်ခုဖြစ်သည်။

Safe Horizon ဒုက္ခသည် ထောက်ကူရေး

လူမျိုး၊ အသားအရောင်၊ မူလနိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ မျိုးရိုး၊ ကျား/မ၊
ဘာသာရေး၊ ဘာသာရေး အလေ့အထများ၊ အသက်အရွယ်၊ မ

သန်စွမ်းမှု သိုမဟုတ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ တိမ်းညွှတ်မှုတို့ နှင့် ပတ်သက်

1-866-689-4357

NYC ပြင်ပ-

သည့် အမြင် သို့ မဟုတ် ယုံကြည်ချက်ကြောင့် တစုံတဦးကို ပစ်မှတ်
ထားကျူးလွန်သည့်အခါ သို့ မဟုတ် ထိုသို့ သော အမြင် သို့ မဟုတ်
ယုံကြည်ချက်ကြောင့် ကျူးလွန်သော ပြစ်မှုတစ်ခုခုကို အမုန်းပွား
သော ပြစ်မှုဟု ခေါ်ပါသည်။

မြို့တော်ဝန် Cuomo အနေဖြင့် နယူးယောက် ပြည်နယ်အတွင်း

ဘက်လိုက်မှုကို ဖြစ်စေသည့် ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ နှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်
အကြမ်းဖက်ခြင်းဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာများ တိုးမြင့်လာခြင်းကို

တွန်းလှန်နိုင်ရန်အတွက် အမုန်းပွားသောပြစ်မှု စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကို
ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

အမုန်းပွားသော ပြစ်မှုများကို အစီရင်ခံသည့်အခါ သင့်

အတွေ့အကြုံ၊ မည်သူဖြစ်ဝါဖြစ်ကြောင်းနှင့် အခြားသော အရာများ
နှင့်ပတ်သက်သည့် အားလုံးသော အချက်အလက်များကို လျှို့ဝှက်
အဖြစ် ထားရှိပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

Nassau ကောင်တီ ခရိုင် အကျိုးဆောင် ကိုယ်စားလှယ် ရှေ့နေ
526-571-3505
nassauda.org
Nassau ကောင်တီ ခရိုင် အကျိုးဆောင် ကိုယ်စားလှယ် ရှေ့နေ၊
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရာ ကိစ္စရပ်များရုံး
516-571-7756

Nassau ကောင်တီအလုပ်အမှုဆောင် Laura Curran
516-571-3131

Suffolk ကောင်တီ ခရိုင်အကျိုးဆောင် ကိုယ်စားလှယ်ရှေ့နေ
631-853-4161

suffolkcountyny.gov/da
Suffolk ကောင်တီ ရဲဌာန၊ Hate Crimes Unit
631-852-6323

Suffolk ကောင်တီ၊ လူနည်းစု ရေးရာ ဌာန
631-853-4738

သင့်အနေဖြင့် တစုံတဦးက အမုန်းပွားသောပြစ်မှုကို

လုပ်ဆောင်နေခြင်း သို့ မဟုတ် လုပ်ဆောင်ခံရခြင်းကို

တွေ့မြင်ရပါက ၎င်းဖြစ်စဉ် ကို ရဲဌာနသို့ အစီရင်ခံပြီး နယူးယောက်

Westchester ကောင်တီ၊ လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်
914-995-7710

humanrights.westchestergov.com

လူ့အခွင့်အရေးဌာနခွဲသို့ ဆက်သွယ်ပါ။ 1-888-392-3644 ကို
ခေါ်ဆိုပါ သို့ မဟုတ် 81336 သို့ “HATE” ဟု စာတိုပေးပို့ပါ။
သင် သို့ မဟုတ် သင်သိထားသူ တစ်ဦးဦးက ပြစ်မှု၏

သားကောင်ဖြစ်ခဲ့ပါက NYS Office of Victim Services

အနေဖြင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကျသင့်ငွေများ၊ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှု
ကုန်ကျစရိတ်များ၊ မြေမြှုပ်သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းနှင့်အသုဘ

ကုန်ကျစရိတ်များ၊ ဆုံးရှုံးသွားသော လုပ်ခလစာများ နှင့်
အခြားသော ထောက်ပံ့မှု အမျိုးအစားများကို

ကူညီဆောင်ရွ က်သွားမည်ဖြစ်သည်။ 1-800-247-8035 ကို

ခေါ်ဆိုပါ သို့ မဟုတ် ovs.ny.gov တွင် ဝင်ရောက်လေ့လာပါ။
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နယူးယောက်ပြည်နယ် အရင်းအမြစ်များ
NYS အလုပ်သမားဌာန

အလုပ်သမားဌာနသည် အလုပ်သမားများ၏ ဘေးကင်းမှုနှင့်

ကျန်းမာရေး၊ လုပ်ခလစာနှင့် အလုပ်လုပ်သည့် အခြေအနေများကို
ကာကွယ် မြှင့်တင်ရန် တာဝန်ရှိပါသည်။

လုပ်ခလစာနှင့် အလုပ်ချိန်နာရီ ဉပဒေများ၊ လုပ်ငန်းခွင်

ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး သို့ မဟုတ် တိုင်ကြား
ချက်ဖွင့်ခြင်း စသည်တို့ နှင့်ပတ်သက်ပြီး သိရှိနိုင်ရန်အတွက် 1-

888-469-7365 ကို ခေါ်ဆိုပါ သို့ မဟုတ် dol.ny.gov/safety-

အမေရိကန်နိုင်ငံသား အသစ်များအတွက် NYS ရုံး

and-health တွင် ဝင်ရောက် လေ့လာပါ။

သင် သို့ မဟုတ် သင်သိသော တစ်စုံတစ်ဦးအနေဖြင့် အခမဲ့ ဉပဒေ

အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံအတွက် အကူအညီရယူနိုင်ရန် 1-888-209-

ရေးရာ အထောက်အပံ့ လိုအပ်နေပါက ဟော့လိုင်းနံပါတ် 1-800-

8124 ကို ခေါ်ဆိုပါ သို့ မဟုတ် dol.ny.gov/unemployment/

566-7636 ကို ခေါ်ဆိုပါ။ ခေါ်ဆိုမှုတိုင်းကို လျှို့ဝှက်အဖြစ် ထားရှိ

unemployment-insurance-assistance တွင် ဝင်ရောက်

ပေးပါသည်။ ဘာသာစကားပေါင်း 200 ကျော်ဖြင့် ကူညီပေးနေ

လေ့လာပါ။

ပါသည်။

NYS ကျန်းမာရေးဌာန

NYS လူ့အခွင့်အရေး ဌာန

COVID-19 ကပ်ရောဂါနှင့် ပတ်သက်ပြီး နောက်ဆုံးရ

နယူးယောက်၏ လူ့အခွင့်အရေးဉပဒေအရ အသက်အရွယ်၊ လူမျိုး၊

3065 ကို ခေါ်ဆိုပါ သို့ မဟုတ် ny.gov/coronavirus တွင် ဝင်

အမှတ်အသား သို့ မဟုတ် ဖော်ထုတ်မှု၊ အိမ်ထောင်ရှိ/မရှိ၊ မ

မူလနိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ လိင်၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ တိမ်းညွှတ်မှု၊ ကျား/မ

အချက်အလက်များအတွက် ဟော့လိုင်းနံပါတ် 1-888-364-

သန်စွမ်း၊ စစ်တပ်ဆိုင်ရာ အဆင့်အတန်းနှင့် အခြားသော

ရောက်လေ့လာပါ။

အဆင့်အတန်းများကြောင့် အလုပ်အကိုင်၊ နေအိမ်၊ ခရက်ဒစ်၊

ny.gov/vaccine သို့ ဝင်ရောက်လေ့လာပြီး နယူးယောက်အတွင်း

ပညာရေး နှင့် အများပြည်သူ နေရာထိုင်ခင်းများ အတွက် ခွဲခြား

ရှိ COVID-19 ကာကွယ်ဆေး အချက်အလက်များကို ရယူပါ။

ကျန်းမာရေးအာမခံ လျှောက်ထားပါ- 1-855-355-5777 ကိုခေါ်

ဆက်ဆံခြင်းကို တားမြစ်ထားပါသည်။

ဆိုပါ သို့ မဟုတ် nystateofhealth.ny.gov တွင် ဝင်ရောက်

သင့်အနေဖြင့် ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းခံရသည်ဟု ခံစားရပါက 1-888-

လေ့လာပါ။

NYS စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးရုံး

စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်သည့်
မေးခွန်းများအတွက် သို့ မဟုတ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး

392-3644 ကို ခေါ်ဆို၍ဖြစ်စေ သို့ မဟုတ် dhr.ny.gov တွင် ဝင်
ရောက်၍ဖြစ်စေ တိုင်ကြားစာ တင်သွင်းနိုင်ပါသည်။

နယူးယောက်မြို့တော် COVID-19 အရင်းအမြစ်များ

ဝန်ဆောင်မှု ထောက်ပံ့သူရှာဖွေရန်အတွက် 1-800-597-8481 ကို
ခေါ်ဆိုပါ သို့ မဟုတ် omh.ny.gov ဝင်ရောက် လေ့လာပါ။

သင့်အနေဖြင့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် အရေးပေါ်အခြေအနေကြောင့်

စိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှု ခံစားရပါက 1-844-863-9314 ကို ခေါ်ဆိုပါ။
National Suicide Prevention Lifeline: သင့် အသက်

သို့ မဟုတ် တစ်စုံတစ်ဦး အသက် အန္တရာယ်ရှိပါက 911 ကို ခေါ်ပါ။
သင့်အနေဖြင့် အကျပ်အတည်းနှင့်ရင်ဆိုင်နေရပြီး အကူအညီ

ချက်ချင်းလိုအပ်ပါက 1-800-273-8255 ကို ခေါ်ပါ သို့ မဟုတ်
741-741 သို့ “GOT5” ဟု စာတို ပို့ ပါ။

အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှု- သင် သို့ မဟုတ် တစ်စုံတစ်ဦးအား အခြား
တစ်ဦးဦးက နှုတ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ကိုယ်/လက်ဖြင့်ဖြစ်စေ သို့ မဟုတ်
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်း သို့ မဟုတ် အခြားသော

ဝန်ဆောင်မှု ထောက်ပံ့သူများကို ရှာဖွေနေသော သို့ မဟုတ် အခြား
အရင်းအမြစ်များ ရှာဖွေနေသော NYC အတွင်း နေထိုင်သူများ
အနေဖြင့် အောက်ပါတို့ မှတစ်ဆင့် တိုက်ရိုက် ရရှိနိုင်ပါသည်-

ပညာရေး- nyic.org/covid-education-resources
အလုပ်အကိုင်- nyic.org/covid-employmentresources

ဘဏ္ဍာရေး- nyic.org/covid-financial-resources

အစားအသောက်- nyic.org/covid-food-resources

ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု- nyic.org/covid-healthcareresources

စီးပွာရေး လုပ်ငန်းသေး- nyic.org/covid-smallbusiness-resources

နည်းပရိယာယ်သုံးခြင်းဖြစ်စေ ထိန်းချုပ်ခံရပါက NYS

Domestic Violence Hotline သို့ 1-800-942-6906 မှ
တစ်ဆင့် ခေါ်ဆိုပါ။

NYIC

နယူးယောက်ပြည်နယ် အသင်းအဖွဲ့ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

2022 ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ/အောက်တိုဘာ

13

ယခုစာရွက်စာတမ်းအား အွန်လိုင်းဖြင့်လည်းကောင်း သို့ မဟုတ်
အခြားဘာသာစကားဖြင့်လည်းကောင်း ကြည့်ရှုလိုပါက
nyic.org/KYR တွင် ဝင်ရောက် လေ့လာပါ သို့ မဟုတ်
ယခုကုဒ်ကို စကန်ဖတ်ပါ-

ယခု တူးလ်ကစ် သို့ မဟုတ် ၎င်းတွင်ပါဝင်သည့်

အချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး မေးမြန်းလိုသည်များ
သို့ မဟုတ် အကြံပြုချက်များရှိပါက ကျေးဇူးပြုပြီး
အောက်ပါနေရာများထံ ဆက်သွယ်ပါ-

Jennifer Diaz – jdiaz@nyic.org (နယူးယောက်မြို့)
Bryan Lee – blee@nyic.org (နယူးယောက်ပြည်နယ်
အထက်ပိုင်း)

နယူးယောက်ပြည်နယ် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ (NYIC) သည်
နယူးယောက်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ရွေ့ပြောင်းနေထိုင်သူပေါင်း
200 ကျော်နှင့် ဒုက္ခသည် အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အုပ်စုများကို
ကိုယ်စားပြုသည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့ အနေဖြင့် နယူးယောက်ပြည်နယ်သည် ပိုမို

အားကောင်းလာမည်ဟု မျှော်မှန်းပါသည် အကြောင်းမှာ
လူတိုင်းကို ကြိုဆိုလက်ခံပြီး မျှမျှတတ

ဆက်ဆံပေးသည့်အပြင် ၎င်းတို့ ၏ အိပ်မက်များကို

ရှာဖွေနိုင်မည့် အခွင့်အရေးကို ပေးအပ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ ၏ ဦးတည်ချက်မှာ ရွေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများ၊
အဖွဲ့ဝင်များနှင့် မိတ်ဖက်များ အားလုံး ရှင်သန်နိုင်ရန်
ပေါင်းစည်းနိုင်ဖို့ ဖြစ်ပါသည်။

New York Immigration Coalition
131 W 33rd St, Ste 610
New York, NY 10001
212 627 2227
nyic.org

