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နယူးေယာက် လဝူင်မ��ကီး�ကပ်ေရးအဖ�ဲအေနြဖင့် အသင်းအဖ�ဲဝင်များ၊ 
က��်ပ်ုတိ�၏ ပါတနာများ�ှင့် ၎င်းတိ� �ှင့်အတ ူလပ်ုကုိင်ေဆာင်ရွက်ေနသည့် 
မိတ်ဖက်များအတက်ွ အရင်းအြမစ်ေပးအပ်�ိင်ုရန ်အလိ�ငာှ ယခု 
အချက်အလက်ကုိ စီစ�်ေဆာင်ရွက်ေပးြခင်း ြဖစ်သည်။ 
ယခုအချက်အလက်ကုိ ဥပေဒ�ှင့်မူဝါဒ အေြပာင်းအလဲများအေပ�မူတည်�ပီး 
ပုံမှန ်အပ်ဒိတ်ပ် ြပ�လပ်ုထားပါသည်။
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ကျနး်မာေရး

3NYIC နယူးေယာက်ြပညန်ယ် အသင်းအဖ�ဲဆုိင်ရာ အချက်အလက်များ

COVID-19 ကာကွယ်ေဆးများကုိ နယူးေယာခ့် ြပည်နယ်အ�ှ�ံ ရ�ိှ 
�ိင်ုပါသည်။ အသက် 6 လ�ှင့်အထက် မည်သူမဆုိ ကာကွယ်ေဆး 
ထုိး�ှ�ံိင်ု�ပီး သတ်မှတ်ချက်ြပည့်စုံပါက ထပ်ေဆာင်းကာကွယ်ေဆး 
ထုိး�ှ�ံိင်ုပါသည်။ ny.gov/vaccine
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။
 ေ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

သင့်တင်ွ ကျနး်မာေရးအစီအစ�် (အလပ်ု�ှင် သိ� မဟတ်ု လပ်ုငနး်ခွင် 
သိ� မဟတ်ု Medicaid ၊ Medicare သိ� မဟတ်ု CHIP က့ဲသိ� ေသာ 
အများြပည်သူသုံး ကျနး်မာေရးအစီအစ�် စသည်တိ� မှ ရ�ိှသည့် 
ကျနး်မာေရးအာမခံ) တစ်ခု�ိှပါက တစ်လလ�င် အခမ့ဲ စမ်းသပ်ခွင့် 8 
�ကိမ်ထိ ရ�ိှ�ိင်ုသည်။
သင့်အေနြဖင့် သင်၏ ကျနး်မာေရးအစီအစ�် ထား�ိှရာ “ကွနရ်က် 
တင်ွး” ေဆးဆုိင် သိ� မဟတ်ု စတိးုကုိ အသုံးြပ��ိင်ု�ပီး ထုိသိ�  
အသုံးြပ�ရာတင်ွ ကုနက်ျစရိတ်အခမ့ဲ သိ� မဟတ်ု ေတာင်းဆုိချက် 
ြဖင့် သင့်ကုနက်ျစရိတ်အား ြပနလ်ည်ထုတ်ယူြခင်း လပ်ု�ိင်ုသည်။
ပုိမုိသိ�ိှ�ိင်ုရနအ်တက်ွ cms.gov/how-to-get-your-at-
home-OTC-COVID-19-test-for-free တင်ွ ဝင်ေရာက် 
ေလလ့ာပါ

COVIDtests.gov မှ ေအာ်ဒါမှာယူြခင်းကုိ စက်တင်ဘာလ 2 ရက်ေန ့ 
မှစ�ပီး ရပ်ဆုိင်းထားပါသည်၊ အေ�ကာင်းမှာ အဆုိပါအစီအစ�် 
အတက်ွ ေနာက်ဆက်တွဲရနပုံ်ေငကုိွ လ�တ်ေတာ်က မေပးထားြခင်း 
ေ�ကာင့်ြဖစ်သည်။

အိမ်တုိင်ရာေရာက် အခမ့ဲ COVID-19 စစ်ေဆးမ�များကုိ ရယူပါ

အေမရိကနြ်ပည်ေထာင်စု၊ နယူးေယာက်�ှင့် ကမ�ာတစ်ဝှမ်း�ိှ 
ကျနး်မာေရးတာဝန�ိှ်သူများအေနြဖင့် နယူးေယာခ့်ြပည်နယ် 
အပါအဝင် monkeypox ကူးစက်မ�အေ�ကာင်း သတင်းေပးပိ� ေလ ့
မ�ိှသည့်ဧရိယာများ�ိှ monkeypox ြဖစ်စ�်များကုိ ေစာင့်�ကည့် 
လျက်�ိှပါသည်။
Monkeypox သည် ြဖစ်ေတာင့်ြဖစ်ခဲ၊ ဗုိင်းရပ်ကူးစက်မ�တစ်ခုြဖစ် 
�ပီး ြပင်းထနသ်ည့်ဖျားနာမ� ြဖစ်ေလမ့�ိှပါ။ သိ� ေသာ်လည်း ၎င်းက 
နာကျင်သည့် ေရာဂါလက�ဏာများ၊ ေဆး�ုံတက်ရြခင်း သိ� မဟတ်ု 
ေသဆုံးြခင်းလည်း ြဖစ်သွား�ိင်ုပါသည်။
နယူးေယာခ့်တင်ွ ေနထုိင်သူများကုိ သတိေပးချက်များ ထုတ်ြပန ်
ေပးြခင်း မ�ိှေသာ်လည်း လတိူင်ုး monkeypox အေ�ကာင်းကုိ 
နားစွင့်ေနသင့်ပါသည်။ ဆုိလိသုည်မှာ ေရာဂါလက�ဏာများ၊ ကူး 
စက်ပျ�ံ�ှ�ံပုံ�ှင့် ထိေတ��မ��ိှလာပါက မည်သည့်တိ�  လပ်ုေဆာင်ရမည် 
ကုိ နားလည်သိ�ိှထားဖိ� �ြဖစ်ပါသည်။
ေနာက်ထပ်အချက်အလက်များ�ှင့် အပ်ဒိတ်ပ်များ အတက်ွ 
health.ny.gov/monkeypox တင်ွ ဝင်ေရာက်ေလလ့ာပါ။
NYC Health အေနြဖင့် nyc.gov/monkeypox တင်ွ �ကိ�တင် 
ကာကွယ်ေဆး အရင်းအြမစ်များကုိ ဘာသာစကားမျ�ိးစုံြဖင့် ထား�ိှ 
ေပးထားသည်။
Monkeypox (ေမျာက်ေကျာက်) ေရာဂါ�ှင့် ထိေတ�ထားေသာ 
သိ� မဟတ်ု ထိေတ��ိင်ုေြခ ပုိများေသာ နယူးေယာက်�မိ�သူ/သားများ 
အေနြဖင့် JYNNEOS ကာကွယ်ေဆးထုိး�ှခွံင့် �ိှသည်။
ကာကွယ်ေဆးထုိး�ှထံားြခင်းက သင့်အား monkeypox 
(ေမျာက်ေကျာက်) ေရာဂါ ကူးစက်ခံရ�ိင်ုေြခကုိေလ�ာခ့ျေပး�ပီး 
ကူးစက်ခံရသည့် အခါတင်ွလည်း ြပင်းထနသ်ည့်ေရာဂါ 
လက�ဏာ ခံစားရြခင်းကုိ ေလ�ာခ့ျေပးသည်။
ကာကွယ်ေဆးကုိ လဝူင်မ��ကီး�ကပ်ေရးအဆင့်အတနး် 
သိ� မဟတ်ု အေြခချေနထုိင်မ�အေြခအေနတိ� ကုိ ပဓာနမထားဘဲ 
အခမ့ဲထုိး�ှ�ံိင်ုသည်။

Monkeypox (ေမျာက်ေကျာက်)

ယခုအခါ ေနာက်ဆုံးရ (ယခင်ကာကွယ်ေဆး�ှင့် ေပါင်းစပ်ထုတ်ထား 
ေသာ) COVID-19 ထပ်ေဆာင်းကာကွယ်ေဆးများကုိ ထုိး�ှ�ံိင်ု�ပီ 
ြဖစ်သည်။ ထပ်ေဆာင်းကာကွယ်ေဆး အသစ်ကုိ “bivalent (ယခင် 
ကာကွယ်ေဆး�ှင့် ေပါင်းစပ်ထုတ်ထားေသာ” ဟ ုအမည်ေပးထား 
ပါသည်၊ အေ�ကာင်းမှာ ၎င်းသည် လတ်တေလာ ပျ�ံ�ှ�ံေနသည့် 
Omicron (အိမီုခရွန)် ဗုိင်းရပ်စ်အြပင် မူရင်းဗုိင်းရပ်စ် မျ�ိးကဲွများကုိ 
အကာအကွယ်ေပးြခင်းေ�ကာင့် ြဖစ်သည်။
အသက် 5 �ှစ်�ှင့်အထက် နယူးေယာက် �မိ�သူ/သားများအေနြဖင့် 
၎င်းတိ�၏ ယခင် ထပ်ေဆာင်းကာကွယ်ေဆး သိ� မဟတ်ု ကနဦး 
ကာကွယ်ေဆးစီးရီးများ ထုိး�ှ�ံပီးေနာက် အနည်းဆုံး �ှစ်လအ�ကာ 
အတင်ွ bivalent ထပ်ေဆာင်းကာကွယ်ေဆးများကုိ ထုိး�ှ�ံိင်ုသည်။
ေနာက်ထပ်အချက်အလက်များအတက်ွ ny.gov/booster တင်ွ 
ဝင်ေရာက်ေလလ့ာပါ

2022 ခု�ှစ်၊ ဇွနလ် 18 ရက်ေနမှ့စ�ပီး 6 လ�ှင့်အထက် မည်သူမဆုိ 
Moderna �ှင့် Pfizer COVID-19 ကာကွယ်ေဆးများ ထုိး�ှ�ံိင်ု�ပီ 
ြဖစ်သည်။
ကေလးများအတက်ွ ကာကွယ်ေဆး�ှင့်ပတ်သက်�ပီး ေနာက်ထပ် 
အချက်အလက်များ�ှင့် ေမးြမနး်ေလ�ိှ့ေသာ ေမးခွနး်များအတက်ွ 
ny.gov/VaxforKids တင်ွ ဝင်ေရာက်ေလလ့ာပါ။

သင့်အေနြဖင့် COVID-19 �ိှေ�ကာင်း စစ်ေဆးေတ��ိှရပါက ြပင်းထန ်
သည့်ေရာဂါများကုိ �ကိ�တင်ကူညီ ကာကွယ်ေပးသည့် ကုသမ�များ ရ�ိှ 
�ိင်ုပါသည်။
ဖျားနာလာ�ပီဆုိသည်�ှင့် ြဖစ်�ိင်ုသမ�ြမနြ်မန ်ကုသမ�ခံယူပါက ပုိ�ပီး 
ထိေရာက်မ��ိှပါသည်၊ ထိ� ေ�ကာင့် စစ်ေဆးမ�ခံယူရန�ှ်င့် သင့် 
ကျနး်မာေရးေစာင့်ေ�ှာက်မ� ေပးအပ်သူ�ှင့်ေဆွးေ�းွရန ်အေရး�ကီး 
ပါသည်။ 
ေနာက်ထပ်အချက်အလက်များအတက်ွ 
ny.gov/covidtreatment တင်ွ ဝင်ေရာက်ေလလ့ာပါ

COVID-19 အပ်ဒိတ်များ

2022 ခု�ှစ်၊ စက်တင်ဘာ/ေအာက်တုိဘာ

http://ny.gov/vaccine
http://vaccines.gov/
https://www.nysacho.org/directory/
https://www.cms.gov/how-to-get-your-at-home-OTC-COVID-19-test-for-free
https://www.cms.gov/how-to-get-your-at-home-OTC-COVID-19-test-for-free
https://www.covidtests.gov/
https://health.ny.gov/monkeypox/
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/monkeypox.page
https://covid19vaccine.health.ny.gov/booster-doses
https://ny.gov/vaxforkids
https://ny.gov/covidtreatment
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အေမရိကနြ်ပည်ေထာင်စုအစုိးရအတင်ွး လဝူင်မ��ကီး�ကပ်ေရး 
ေအဂျင်စီ များစွာ�ိှပါသည်။ လဝူင်မ��ကီး�ကပ်ေရး�ှင့် 
အခွနစ်ည်း�ကပ်ေရး (ICE) ေအဂျင်စီသည် လဝူင်မ��ကီး�ကပ်ေရးဉ 
ပေဒများကုိ စည်း�ကပ်သည့်ေအဂျင်စီြဖစ်�ပီး Intensive 
Supervision Appearance Program (ISAP) သည် အချ�ိ 
ေသာ ေရွ�ေြပာင်းေနထုိင်သူများအား ေစာင့်�ကည့်သွားမည့် ICE ၏ 
အစီအစ�် အမည်ြဖစ်သည်။
အချ�ိေရွ�ေြပာင်းေနထုိင်သူများအေနြဖင့် ၎င်းတိ� ကိစ�၏ တစိတ်တ 
ပုိင်းအြဖစ် ICE သိ� မဟတ်ု ISAP တိ� �ှင့် ပုံမှနစ်စ်ေဆးဖိ�  လိအုပ် 
သည်။ သင်သည် အေမရိကနြ်ပည်ေထာင်စုသိ�  နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ် 
ဝင်ေရာက်လာသူြဖစ်�ပီး �ိင်ုငံထဲသိ� ဝင်ေရာက်�ပီး အချနိခ်ဏ�ကာ 
ထိနး်သိမ်းထားခံရသူြဖစ်ပါက သင်က ICE သိ� မဟတ်ု ISAP 
check-ins �ိှရမည်။
Check-in လပ်ုငနး်စ�်အတက်ွ ေနာက်ထပ်အချက်အလက်များကုိ 
သိရဖိ�  ေအာက်ပါတိ� ကုိ �ကည့်ပါ-

help.asylumadvocacy.org/faqs-ice-isap (အဂ�လိပ် 
ဘာသာ)
apoyodeasilo.org/preguntas-frecuentes-ice-isap 
(စပိနဘ်ာသာ)

သင်က လဝူင်မ��ကီး�ကပ်ေရးတရား�ုံးတင်ွ အမ�ရင်ဆုိင်ေနရသူြဖစ် 
ပါက သင်၏ လတ်တေလာ ေနရပ်လိပ်စာကုိ ICE �ှင့် တရား�ုံး 
တင်ွ ထား�ိှရမည်။
လဝူင်မ��ကီး�ကပ်ေရးတရား�ုံးတင်ွ သင့်ေနရပ်လိပ်စာကုိ 
ေြပာင်းလဲလိပုါက Form EOIR-33/IC ကုိ တင်သွင်းရမည် 
ြဖစ်�ပီး ၎င်းကုိ ေဒသတင်ွး လဝူင်မ� �ကီး�ကပ်ေရးတရား�ုံးတင်ွ 
ြဖစ်ေစ သိ� မဟတ်ု justice.gov/eoir/formslist.htm မှြဖစ် 
ေစ ရယူ�ိင်ုပါသည်။ အဆုိပါပုံစံတင်သွင်းြခင်းကုိ ေနရပ် 
လိပ်စာအသစ်သိ�  မေြပာင်းေရွ�မီ 5 ရက်အတင်ွး တင်သွင်းရ 
မည်။
ေနာက်ထပ်အချက်အလက်များအတက်ွ �ကည့်ရန-်

ice.gov/doclib/detention/checkin/ 
changeAddress-en.pdf (အဂ�လိပ်ဘာသာ)
ice.gov/doclib/detention/checkin/ 
changeAddress-es.pdf (စပိနဘ်ာသာ)

သင်က အေမရိကနြ်ပည်ေထာင်စု �ိင်ုငံသားစိစစ်ေရးကဒ်�ှင့် 
လဝူင်မ��ကီး�ကပ်ေရး ဝနေ်ဆာင်မ�များ (USCIS) တိ� �ှင့်ပတ်သက် 
�ပီး ကိစ�တစ်စုံတစ်ရာ�ိှေနပါက အြပနအ်လှန ်အေ�ကာင်း�ကား 
စာ�ှင့် အကျ�ိးခံစားခွင့်များကုိ အချနိမှ်နလ်က်ခံရ�ိှသည်မှာ ေသချာ 
ေစရန�ှ်င့် သင့်အေရးကိစ�အတက်ွ�ကန ့�်�ကာမ�များကုိ ေ�ှာင်�ှား 
�ိင်ုသည်မှာ ေသချာေစရနအ်လိ�ငှာ သင်၏လတ်တေလာ ေနရပ် 
လိပ်စာကုိ USCIS တင်ွ ထား�ိှရမည်။ ေနာက်ထပ်အချက်အလက် 
အတက်ွ uscis.gov/addresschange တင်ွ ဝင်ေရာက်ေလလ့ာ 
ပါ။

မ�ကာေသးမီက ေရာက်လာသူများအတွက် အချက်အလက်- 
ICE �ှင့် ISAP check-ins �ှင့် change-of-address 
ပုံစံစာရွက်များ
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2022 ခု�ှစ်၊ စက်တင်ဘာလ 26 ရက်ေနမှ့စ�ပီး USCIS သည် 
သက်တမ်းကုနဆုံ်းေနေသာ သိ� မဟတ်ု သက်တမ်းကုနဆုံ်း�ပီးြဖစ် 
ေသာ Green Card အား သက်တမ်းတိးုရန ်ပုံစံ I-90 တင်သွင်း 
လာသည့် ဉပေဒ�ှင့်အညီေနထုိင်သူများအတက်ွ တရားဝင် 
အ�မဲတမ်း ေနထုိင်ခွင့်ကတ် (Green Cards) ကုိ 24 လအထိ 
အလိအုေလျာက် တိးုချ�ဲေပးသွားမည်ြဖစ်သည်။ 
USCIS အေနြဖင့် ပုံစံ I-90 လက်ခံရ�ိှေ�ကာင်း အသိေပးချက်များ 
(ယခင်က 12 လ တိးုချ�ဲကာလအြဖစ် ေပးထားေသာ) အတက်ွ 
ဘာသာစကားကုိ အပ်ဒိတ်ြပ�လပ်ုခ့ဲ�ပီး ပုံစံ I-90 ဆုိင်းငံထ့ားသူ 
တိင်ုးအတက်ွ ြပနလ်ည်ြပင်ဆင်ထားသည့် လက်ခံရ�ိှေ�ကာင်း 
အသိေပးချက်များကုိ စတင်ပရင့်ထုတ်ေပးခ့ဲသည်။
အဆုိပါ လက်ခံရ�ိှေ�ကာင်းအသိေပးချက်များအား အလပ်ု�ှင်များ 
�ှင့် �ိင်ုငံတကာခရီးသွားြခင်းအတက်ွ က့ဲသိ� ေသာ ဆက်လက် 
လပ်ုေဆာင်မည့် အေြခအေနများ၏ သက်ေသအြဖစ် သက်တမ်း 
ကုနဆုံ်းေသာ Green Card တစ်ခု�ှင့် အတရူ�ိင်ုသည်။

USCIS အေနြဖင့် Green Card သက်တမ်း မကုနေ်သးသူများ၏ 
သက်တမ်းတုိးြခင်းကုိ 24 လ တုိးေပးခ့ဲသည်

Biden စီမံအပ်ုချ�ပ်ေရးအေနြဖင့် 2022 ခု�ှစ်၊ စက်တင်ဘာလ 27 
ရက်ေန ့�တွင် 2023 ဘ�ာ�ှစ် အတက်ွ ဒကု�သည်လက်ခံေရး 
ကန ့သ်တ်ချက်ကုိ 125,000 သတ်မှတ်သွားမည်ဟ ုေ�ကညာခ့ဲ 
သည်။
�ိင်ုငံရပ်ြခား ဒကု�သည်လပ်ုငနး်ေဆာင်ရွက်မ� ြဖတ်ေတာက်ေရးများ 
�ှင့် အေမရိကနြ်ပည်ေထာင်စု ြပနလ်ည်ေနရာချထားေရး 
အရင်းအြမစ်များေ�ကာင့် အဆုိပါ ကန ့သ်တ်ဦးေရထိ �ိှ�ိင်ုမည် 
မဟတ်ုပါ။ 2022 ဘ�ာ�ှစ်တင်ွ အေမရိကနြ်ပည်ေထာင်စု 
အေနြဖင့် ဒကု�သည် 25,465 ဦးကုိသာ လက်ခံခ့ဲသည်။

ဒုက�သည ်လက်ခံေရး ကန ့သ်တ်ချက်ကုိ ထိနး်သိမ်းထားြခင်း 
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https://help.asylumadvocacy.org/faqs-ice-isap/
https://www.apoyodeasilo.org/preguntas-frecuentes-ice-isap/
https://www.justice.gov/eoir/list-downloadable-eoir-forms
https://www.ice.gov/doclib/detention/checkin/changeAddress-en.pdf
https://www.ice.gov/doclib/detention/checkin/changeAddress-en.pdf
https://www.ice.gov/doclib/detention/checkin/changeAddress-en.pdf
https://www.ice.gov/doclib/detention/checkin/changeAddress-en.pdf
https://www.uscis.gov/addresschange


လူဝင်မ��ကီး�ကပ်ေရး 2/3

NYIC နယူးေယာက်ြပညန်ယ် အသင်းအဖ�ဲဆုိင်ရာ အချက်အလက်များ 5

2022 ခု�ှစ်၊ ေအာက်တိဘုာလ 5 ရက်ေန ့�တွင် Louisiana �ိှ ဖက် 
ဒရယ်အယူခံတရား�ုံးတစ်ခုက DACA သည် လက်�ိှ 
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေနသည့် တရားဝင်အစီအစ�်တစ်ခုမဟတ်ု 
ေ�ကာင်း ဆုံးြဖတ်ခ့ဲသည်။ အယူခံတရား�ုံးသည် အဆုိပါ ကိစ�ရပ် 
အား 2022 ခု�ှစ်၊ ေအာက်တိဘုာလ 31 ရက်ေန ့�တွင် စတင် 
အသက်ဝင်မည့် Biden စီမံအပ်ုချ�ပ်ေရး၏ 2022 DACA 
စည်းမျ�်းအသစ် ထည့်သွင်းစ�်းစားေရးအတက်ွ Texas ခ�ုိင် 
တရား�ုံးသိ�  ြပနလ်ည်ေပးပိ� ခ့ဲသည်။ 
�ကားနာမ�ေဆာင်ရွက်ြခင်းက ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ေနမည်ြဖစ်�ပီး 
အစီအစ�်အတက်ွ အြခားေသာ ထပ်ေဆာင်းကုနက်ျမ�မျ�ိး ြဖစ်လာ 
ေကာင်း ြဖစ်လာ�ိင်ုပါသည်။
လတ်တေလာတင်ွ DHS အေနြဖင့် DACA သက်တမ်းတိးု 
ေတာင်းဆုိချက်များ (အလပ်ုလပ်ုခွင့်�ှင့် ခံဝနြ်ဖင့် �ကိ�တင်လ�တ်ေပး 
ြခင်းအတက်ွ ေတာင်းဆုိချက်များ အပါအဝင်) ကုိ လက်ခံကာ 
ေဆာင်ရွက်ေပးေနပါသည်။ DHS အေနြဖင့် လက်ခံသွားမည်ြဖစ် 
ေသာ်လည်း ပထမဆုံးအ�ကိမ် DACA ေတာင်းဆုိချက်များကုိမူ 
လပ်ုေဆာင်ေပးမည် မဟတ်ုပါ။
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။

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

ကေလးငယ်ဘဝတွင် ေရာက်�ိှလာြခင်းအတွက် ေရ� �
ဆုိင်းထားေသာ ေဆာင်ရွက်ချက် (DACA)

အေမရိကနြ်ပည်ေထာင်စုအစုိးရအေနြဖင့် သက်ဆုိင်ရာ�ိင်ုငံ၏ 
�ိင်ုငံသားများ ၎င်းတိ��ိင်ုငံသိ�  ေဘးကင်းစွာြပနသွ်ားေရးကုိ တားဆီး 
ေစသည့် လက်နက်ပဋိပက� သိ� မဟတ်ု သဘာဝေဘးအ��ရာယ် စ
သည့် အချ�ိေသာအေြခအေနများ�ိှပါက TPS အတက်ွ �ိင်ုငံရပ် 
ြခား �ိင်ုငံတစ်ခုကုိ သတ်မှတ်�ိင်ုသည်။
အဆုိပါသတ်မှတ်ထားသည့်ကာလအတင်ွး TPS အတက်ွ 
ေလ�ာက်ထားသူတိင်ုး�ှင့် TPS ရ�ိှသူများအေနြဖင့် ေအာက်ပါ 
အခွင့်အေရးတိ�  ရ�ိှ�ိင်ုမည်-
�ိင်ုငံမှ �ှင်ထုတ်ခံရြခင်းမှ ကာကွယ်ထားခံရြခင်း
အလပ်ုပါမစ်တစ်ခု�ှင့် လမူ�ဖူလံေုရးနပံါတ် ရ�ိှမည်
ခရီးသွားခွင့်ြပ�ချက် ရ�ိှမည်
၎င်းတိ�၏ လဝူင်မ��ကီး�ကပ်ေရးအဆင့်အတနး် ေ�ကာင့် DHS 
၏ ထိနး်သိမ်မ� မခံရ�ိင်ုြခင်း

TPS သည် အ�မဲတမ်းေနထုိင်ခွင့်အဆင့်အတနး် အတက်ွမဟတ်ု 
သည့် ယာယီအကျ�ိးခံစားခွင့်တစ်ခု ြဖစ်သည်။ သိ� ေသာ် TPS ကုိင် 
ေဆာင်ထားသူများ အေနြဖင့် အြခားမည်သည့် 
လဝူင်မ��ကီး�ကပ်ေရး အကျ�ိးခံစားခွင့်ကုိမဆုိ သိ� မဟတ်ု ၎င်းတိ�  
အရည်အချင်းြပည့်မီသည့် လဝူင်မ��ကီး�ကပ်ေရး မဟတ်ုသည့် မည် 
သည့်အဆင့်အတနး်ကုိမဆုိ ေလ�ာက်ထား�ိင်ုသည်။
TPS အတက်ွ လတ်တေလာ သတ်မှတ်ထားသည့် �ိင်ုငံများမှာ-
အာဖဂနန်စ�တန၊် ဘားမား (ြမနမ်ာ)၊ ကင်မရွနး်၊ အယ်လ်ဆာ 
ေဗးေဒါ၊ ေဟတီ၊ ဟနွဒ်ူးရပ်စ်၊ နေီပါ၊ နကီာရာဂွာ၊ ဆုိမာလီယာ၊ 
ဆူဒန၊် ေတာင် ဆူဒန၊် ဆီးရီးယား၊ ယူကရိနး်၊ ဗင်နဇဲွီလား၊ ယီ 
မင်

အေသးစိတ် �ိင်ုငံအချက်အလက်များအတက်ွ အရည်အချင်း 
ြပည့်မီမ� လိအုပ်ချက်များ၊ မှတ်ပုံတင် ကာလများ�ှင့် ေနာက်ဆုံးရ 
အချက်အလက်များ သိ�ိင်ုရန ်uscis.gov/TPS တင်ွ ဝင်ေရာက် 
ေလလ့ာပါ။
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။
2022 ခု�ှစ်၊ ဇူလိင်ုလ 1 ရက်ေနအ့ထိ USCIS အေနြဖင့် ယခင် 
ဖယ်ထုတ်ခံထားရသည့် TPS ကုိင်ေဆာင်သူအချ�ိအား အ�မဲတမ်း 
ေနထုိင်ခွင့် အေြခအေနအား ချနိည်�ိ�ိင်ုရန�ှ်င့် အစိမ်းကဒ် ရ�ိှ�ိင်ုရန ်
အရည်အချင်းြပည့်မီမ�ေပးထားသည်။ USCIS အေနြဖင့် ယခုအခါ 
တရားဝင်ခွင့်ြပ�ချက်ြဖင့် �ိင်ုငံရပ်ြခားသိ�  ခရီးသွားြခင်းမှ ြပနလ်ည် 
ေရာက်�ိှလာသည့် TPS ကုိင်ေဆာင်သူများအား ချနိည်�ိေရး 
အဆင့်အတနး်အတက်ွ စိတ်ေကျနပ်ဖွယ်ရာ အဓိက အရည်အချင်း 
ြပည့်မီေရးလိအုပ်ချက်ြဖစ်သည့် တရားဝင် “စစ်ေဆး�ပီး ဝနခွ်င့် 
ြပ�သည်” ဟ ုအဓိပ�ါယ် သတ်မှတ်ထားသည်။ USCIS အေနြဖင့် 
TPS ကုိင်ေဆာင်သူများ၏ ခရီးသွားခွင့်ြပ�ချက်အတက်ွ 
လပ်ုငနး်စ�်�ှင့် ပုံစံအသစ်တစ်ခုကုိလည်း ဖနတီ်းခ့ဲသည်။
2022 ခု�ှစ်၊ ဇွနလ် 27 ရက်ေန ့�တွင် အေမရိကနြ်ပည်ေထာင်စု 
အတင်ွး ေနထုိင်သည့် Liberians များအတက်ွ Biden စီမံ 
အပ်ုချ�ပ်ေရးကုိ 2024 ခု�ှစ်၊ ဇွနလ် 30 ရက်ေနထိ့ တိးုချ�ဲခ့ဲသည်။ 

DED �ိှ ေနာက်ထပ်အချက်အလက်များအတက်ွ 
uscis.gov/humanitarian/deferred-enforced- 
departure တင်ွ ဝင်ေရာက်ေလလ့ာပါ။

ယာယီ ကာကွယ်ထားေသာ အေြခအေန (TPS) �ှင့် 
�ုိင်ငံမှထွက်ခွာေရး တွနး်အားေပးမ�အား ေရွ�ဆုိင်ြခင်း (DED)

2022 ခု�ှစ်၊ စက်တင်ဘာ/ေအာက်တုိဘာ

https://www.uscis.gov/humanitarian/renew-your-daca
https://www.uscis.gov/humanitarian/temporary-protected-status
https://www.uscis.gov/i-821
https://www.uscis.gov/humanitarian/deferred-enforced-departure
https://www.uscis.gov/humanitarian/deferred-enforced-departure
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2022 ခု�ှစ်၊ ေမလ 4 ရက်ေနမှ့စ�ပီး USCIS အေနြဖင့် အလပ်ု 
ပါမစ် သက်တမ်းတိးုဖိ�  ေစာင့်ေနသည့် ေရ��ေြပာင်းေနထုိင်သူများ 
အတက်ွ ရက်ေပါင်း 540 �ပီးပါက အလိအုေလျာက် သက်တမ်း 
တိးုေပးမည် ြဖစ်သည်။
အဆုိပါအေြပာင်းအလဲက �ိင်ုငံေရးခုိလ�ံခွင့် ေတာင်းခံေနသူများ 
အပါအဝင် ေရ��ေြပာင်းေနထုိင်သူ ေထာင်ေပါင်းများစွာအား 
USCIS တင်ွ သက်တမ်းတိးု ေလ�ာက်လ�ာများ ပုံေနသည့်အချနိ ်
အလပ်ုခွင့်ြပ�ချက် ဆုံး���ံးြခင်းမှ တားဆီးေပး�ိင်ုမည် ြဖစ်သည်။
Asylum Seeker Advocacy Project (ASAP) မှ ရ�ိှသည့် 
အရင်းအြမစ်က မူဝါဒသစ်အေ�ကာင်းကုိ �ှင်းြပထားပါသည်-
အဂ�လိပ်- help.asylumadvocacy.org/work- 
permits-extended-540-days
စပိန-် apoyodeasilo.org/permisos-de-trabajo- 
extendidos-540-dias

ေနာက်ထပ်အချက်အလက်များ�ှင့် အလိအုေလျာက် သက်တမ်း 
တိးုမ� ရ�ိှသွားမည့် အလပ်ုပါမစ် အမျ�ိးအစား စာရင်းအြပည့်အစုံ 
ကုိ �ကည့်ရန ်uscis.gov/eadautoextend သိ�  ဝင်ေရာက် 
ေလလ့ာပါ။

ေရ� �ေြပာင်းေနထုိင်သူများစွာအတွက် အလုပ်လုပ်ကုိင်ခွင့် 
ပါမစ်များမှာ ရက်ေပါင်း 540 ရက် �ပီးပါက အလုိအေလျာက် 
သက်တမ်းတုိးမညြ်ဖစ်သည်

2022 ခု�ှစ်၊ ဧ�ပီလ 21 ရက်ေန ့�တွင် သမ�တ Biden အေနြဖင့် 
�ု�ှား၏ ကျ�းေကျာ်ဝင်ေရာက်မ�ေ�ကာင့် ထွက်ေြပးလာေသာ ယူ 
ကရိနး်�ိ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 ယာယီ 
ေနထုိင်ေရး လမ်းေ�ကာင်းကုိ ေဆာင်ရွက်ေပးပါသည်။
ယူကရိနး်အတက်ွ ေပါင်းစည်းြခင်းတင်ွ ပါဝင်သည့် ယူကရိနး် 
�ိင်ုငံသားများအေနြဖင့် ၎င်းတိ�ေနထုိင်သည့် ကာလ 
အတိင်ုးအတာအတက်ွ ေငေွ�ကးေထာက်ပ့ံေပးဖိ�  သေဘာတထူား 
သည့် အေမရိကန�်ိင်ုငံက ေထာက်ပ့ံသူတစ်ဦး �ိှထားဖိ� လိ ု
ပါသည်။
အစီအစ�်�ှင့် ေလ�ာက်ထားေရး လပ်ုငနး်စ�်များအတက်ွ ပုိမုိသိ�ိှ 
�ိင်ုရန ်DHS webpage ြဖစ်သည့် dhs.gov/ukraine ကုိ 
�ကည့်ပါ။

ယူကရိနး်အတွက် ေပါင်းစညး်ြခင်း

အာဖဂနခုိ်လ�ံခွင့်ေလ�ာက်ထားသူများအေနြဖင့် ၎င်းတိ�၏ ခံဝနြ်ဖင့် 
လတ်ွ�ငိမ်းခွင့်သက်တမ်း �ိှေနေသးချနိတ်င်ွ ခုိလ�ံခွင့်ေလ�ာက်ထားပါ 
က ခုိလ�ံခွင့်ေလ�ာက်လာွများအတက်ွ 1 �ှစ်�ကာ ြဖည့်သွင်းေရး 
ေနာက်ဆုံးရက်တင်ွ �ခင်းချက်အေနြဖင့် ထူးြခားေသာ အေြခအေန 
များအတက်ွ အရည်အချင်း ြပည့်မီ�ိင်ုသည်။ ေနာက်ထပ်အချက် 
များအတက်ွ uscis.gov/humanitarian/information-for- 
afghan-nationals ကုိ �ကည့်ပါ။
2022 ခု�ှစ်၊ ဇူလိင်ုလ 20 ရက်ေနမှ့စ�ပီး Department of 
State �ှင့် USCIS အေနြဖင့် Afghan SIV ေလ�ာက်လ�ာတင်သွင်း 
ေရးလပ်ုငနး်စ�်တင်ွ အဆင့်�ှစ်ခုကုိ ေပါင်းစပ်ခ့ဲသည်- Chief of 
Mission (COM) ခွင့်ြပ�ချက် �ှင့် SIV အသနားခံြခင်း ြဖစ်သည်။ 
ေနာက်ထပ်အချက်များအတက်ွ 
travel.state.gov/content/travel/en/us- 
visas/immigrate/special-immg-visa-afghans- 
employed-us-gov.html တင်ွ ဝင်ေရာက်ေလလ့ာပါ။
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://help.asylumadvocacy.org/work-permits-extended-540-days/
https://help.asylumadvocacy.org/work-permits-extended-540-days/
https://www.apoyodeasilo.org/permisos-de-trabajo-extendidos-540-dias/
https://www.apoyodeasilo.org/permisos-de-trabajo-extendidos-540-dias/
https://www.uscis.gov/eadautoextend
https://www.dhs.gov/ukraine
https://www.uscis.gov/humanitarian/information-for-afghan-nationals
https://www.uscis.gov/humanitarian/information-for-afghan-nationals
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/special-immg-visa-afghans-employed-us-gov.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/special-immg-visa-afghans-employed-us-gov.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/special-immg-visa-afghans-employed-us-gov.html
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
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NYIC နယူးေယာက်ြပညန်ယ် အသင်းအဖ�ဲဆုိင်ရာ အချက်အလက်များ

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_ 
resources/transition တင်ွ ရ�ိှ�ိင်ုပါသည်။
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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

2022 ခု�ှစ်၊ ဩဂုတ်လ 24 ရက်ေန ့�တွင် Biden-Harris စီမံ 
အပ်ုချ�ပ်ေရးအေနြဖင့် Student Debt Relief Plan 
(ေကျာင်းသား/သူ ေ�ကး�မီသက်သာေချာင်ချေိရး အစီအစ�်) တစ်ခု 
ကုိ ေ�ကညာခ့ဲသည်။ ၎င်းတင်ွ ဝင်ေငနွမ့်ိ�ှင့် ဝင်ေငအွလယ်အလတ် 
မိသားစုများအတက်ွ ရည်ရွယ်သည့် ေကျာင်းသား/သူ တစ်�ကိမ် 
ေချးေငေွ�ကး�မီသက်သာေချာင်ချေိရး အစီအစ�် ပါဝင်သည်။
အေမရိကနြ်ပည်ေထာင်စု ပညာေရးဌာန (ED) အေနြဖင့် ED ေချးေင ွ
ရယူသည့် Pell Grant ယူသူများအား ေ�ကး�မီသက်သာေချာင်ချဖိိ�  
$20,000 ထိ�ှင့် Pell Grant မယူသူများအတက်ွ ေ�ကး�မီ 
သက်သာေချာင်ချဖိိ�  $10,000ထိ ေထာက်ပ့ံသွားမည်ြဖစ်သည်။
ေချးေငရွယူသူများအေနြဖင့် ၎င်းတိ�၏ တစ်ဦးချင်း ဝင်ေငကွ 
$125,000 ေအာက်ေသာ်လည်းေကာင်း သိ� မဟတ်ု အိမ်ေထာင်စု 
အတက်ွ $250,000 ေအာက်ေသာ်လည်းေကာင်း ေလျာန့ည်းလာပါ 
က ယခုသက်သာေချာင်ချေိရးအတက်ွ အကျ�ံးဝင်ပါသည်။
အစီအစ�်�ှင့် ေနာက်လာမည့်အရာများ၏ အေသးစိတ်ကုိသိ�ိင်ုဖိ�  
studentaid.gov/debtrelief တင်ွ ေလလ့ာပါ
ေလ�ာက်လ�ာများမှာ မဖွင့်ေသးပါ။ သင့်အား အသိေပး ေစလိပုါက 
အီးေမးလ်အပ်ဒိတ်ပ်ရ�ိှ�ိင်ုရနအ်တက်ွ ed.gov/subscriptions 
တင်ွ စာရင်းသွင်းပါ

ေကျာင်းသား/သူ တစ်�ကိမ် ေချးေငေွ�ကး�မီ သက်သာေချာင်ချေိရး 

2022 ခု�ှစ်၊ စက်တင်ဘာ/ေအာက်တုိဘာ

သင်က အစုိးရ သိ� မဟတ်ု အကျ�ိးအြမတ်မယူေသာ ေနရာတင်ွ 
အလပ်ုလပ်ုေနသူြဖစ်ပါက သင့်အေနြဖင့် ဖက်ဒရယ် ေကျာင်းသား/ 
သူ ေချးေင ွေလ�ာ်ပစ်ြခင်းအတက်ွ အကျ�ံးဝင်�ိင်ုပါသည်။
အေမရိကနြ်ပည်ေထာင်စု ပညာေရးဌာနမှ COVID-အေရးေပ� 
အစီအစ�်တစ်ခုေ�ကာင့် ဖက်ဒရယ် ေကျာင်းသား/သူများ ေချးေင ွ
အား အစုိးရ သိ� မဟတ်ု အကျ�ိးအြမတ်မယူေသာ အဖ�ဲအစည်းများ 
တင်ွ လပ်ုကုိင်ေနသည့် ဝနထ်မ်းများအတက်ွ ေချးေငေွလ�ာ်ပစ်ြခင်း 
ကုိ ေဆာင်ရွက်ေပးလျက်�ိှပါသည်။ အစီအစ�်မှာ 2022 ခု�ှစ်၊ 
ေအာက်တိဘုာလ 31 ရက်ေန ့�တွင် သက်တမ်းကုနမ်ည်ြဖစ် 
သည့်အတက်ွ ၎င်းမှာ အေရး�ကီး�ပီး အေဆာတလျင် လပ်ုေဆာင်ရ
မည့် အခွင့်အေရးတစ်ခုြဖစ်သည်။
အစုိးရ သိ� မဟတ်ု အကျ�ိးအြမတ်မယူသည့် အဖ�ဲအစည်းများတင်ွ 
အလပ်ုလပ်ုကုိင်လျက်�ိှသည့် နယူးေယာခ့်�မိ�သူ/သားေပါင်း 
250,000 မှာ အစီအစ�်တင်ွ ယခုအကျ�ံးဝင်သွား�ပီြဖစ်�ပီး နယူး 
ေယာခ့်�မိ�သူ/သား 5,000 အတက်ွ ပျမ်းမ� $63,935 ကုိ ေလ�ာ်ပစ် 
ခ့ဲ�ပီြဖစ်သည်။
သင့်အေနြဖင့် အရည်အချင်းြပည့်မီမ� �ိှ၊မ�ိှကုိ�ကည့်ရန ်အေမရိကန ်
ပညာေရးဌာန ဝက်ဘ်ဆုိဒ်ြဖစ်သည့် StudentAid.gov/PSLF �ိှ 
Help Tool ကုိ အသုံးြပ�ပါ။
PSLF.nyc ကမ်းပိနး်တင်ွ နယူးေယာခ့် �မိ�သူ/သားများအား အဆုိပါ 
အစီအစ�်ကုိ အသုံးြပ��ိင်ုေရးအတက်ွ ရည်ရွယ်ကာ ေချးေငရွယူ 
သူများ�ှင့် အလပ်ု�ှင်များအတက်ွ စီစ�်ေပးသည့် တစ်ပတ်လ�င်�ှစ် 
�ကိမ်ြပ�လပ်ုေသာ webinars ေတ�ဆုံမ�များအပါအဝင် အရင်းအြမစ် 
များစွာ �ိှပါသည်။

ဖက်ဒရယ်ေကျာင်းသား/သူ ေချးေင ွေလ�ာပ်စ်ြခင်း

https://www.advocatesforchildren.org/get_help/guides_and_resources/transition
https://www.advocatesforchildren.org/get_help/guides_and_resources/transition
https://bit.ly/3EJd0Td
https://studentaid.gov/debt-relief-announcement/
https://www.ed.gov/subscriptions
http://studentaid.gov/PSLF
https://www.pslf.nyc/
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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

SUNY၊ CUNY သိ� မဟတ်ု အကျ�ိးအြမတ်မယူသည့် ေကာလိပ်များ 
တင်ွ အချနိပုိ်င်းပုံစံြဖင့် တက်ေရာက်လျက်�ိှသည့် ေကျာင်းသား/ 
သူများအတက်ွ ကျ��ှင်ေထာက်ပ့ံေရးအစီအစ�် (TAP) ကုိ ရ�ိှ�ိင်ု 
ပါသည်။
၎င်းအစီအစ�်တင်ွ အကျ�ံးဝင်�ိင်ုရနအ်တက်ွ သင့်အေနြဖင့် 
2006-07 ပညာသင်�ှစ် သိ� မဟတ်ု ေနာက်ပုိင်းတင်ွ ပထမ�ှစ် 
ေကျာင်းသား ြဖစ်ရမည်၊ ဆက်တိက်ုြဖစ်သည့် �ှစ်ဝက်စာသင် 
ကာလ�ှစ်ခုတင်ွ တစ်ခုလ�င် 12 သိ� မဟတ်ု ၎င်းအထက် ခရက်ဒ 
စ်အမှတ် ရ�ိှရမည်၊ အဆင့်မှာ ပျမ်းမ� “C” �ိှေနရမည်။
ေနာက်ထပ်အချက်အလက်များအတက်ွ hesc.ny.gov/pay- 
for-college/apply-for-financial-aid/nys-tap/part- 
time-tap တင်ွ ဝင်ေရာက်ေလလ့ာပါ

အချနိပုိ်င်း TAP သည် Aid for Part-time Study (အချနိပုိ်င်း 
ေလလ့ာမ�အတက်ွ အေထာက်အပ့ံ) �ှင့် မတပူါ။

Aid for Part-time Study (APTS) အစီအစ�်သည် 
အတည်ြပ�ထားသည့် ဘ�ဲ��ကိ�အတနး်တင်ွ စာရင်းသွင်းထား 
သည့် အရည်အချင်းြပည့်မီေသာ အချနိပုိ်င်းေကျာင်းသား/ 
သူများအတက်ွ အေထာက်အပ့ံေပးသည့် အစီအစ�်ြဖစ်သည်။
ေနာက်ထပ်အချက်အလက်များအတက်ွ hesc.ny.gov/pay- 
for-college/financial-aid/types-of-financial- 
aid/nys-grants-scholarships-awards/aid-for- 
part-time-study တင်ွ ဝင်ေရာက်ေလလ့ာပါ

အချနိပုိ်င်းေကျာင်းသား/သူများအတွက် ေငေွ�ကးအေထာက်အပ့ံ
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ေ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

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://www.hesc.ny.gov/pay-for-college/apply-for-financial-aid/nys-tap/part-time-tap.html
https://www.hesc.ny.gov/pay-for-college/apply-for-financial-aid/nys-tap/part-time-tap.html
https://www.hesc.ny.gov/pay-for-college/apply-for-financial-aid/nys-tap/part-time-tap.html
https://www.hesc.ny.gov/pay-for-college/financial-aid/types-of-financial-aid/nys-grants-scholarships-awards/aid-for-part-time-study.html
https://www.hesc.ny.gov/pay-for-college/financial-aid/types-of-financial-aid/nys-grants-scholarships-awards/aid-for-part-time-study.html
https://www.hesc.ny.gov/pay-for-college/financial-aid/types-of-financial-aid/nys-grants-scholarships-awards/aid-for-part-time-study.html
https://www.hesc.ny.gov/pay-for-college/financial-aid/types-of-financial-aid/nys-grants-scholarships-awards/aid-for-part-time-study.html
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
http://understandingfafsa.org/
https://www.hesc.ny.gov/dream/


အဂ�လိပ်- youtu.be/-F-xuJO4NpI
စပိန-် youtu.be/kkaEnGIk-pY

က��ု်ပ်တိ�၏ ေရွးေကာက်ပဲွစနစ်များအေ�ကာင်း ပုိမုိသိ�ိှ�ုိင်ရန�ှ်င့် 
၎င်းတိ�၏ လုပ်ေဆာင်ပုံကုိသိဖိ�  ဗီဒီယုိများကုိ �ကည့ပ်ါ-

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- 
nycvotes.org/how-to-vote/voting-rights
နယူးေယာခ့်ြပည်နယ်အတင်ွး�ိှ အချ�ိေသာ အလပ်ုသမားများ 
အေနြဖင့် မဲေပး�ိင်ုရနအ်လိ�ငှာ လစာေပးသည့် အလပ်ုချနိ ်�ှစ်နာရီ 
ကင်းလတ်ွခွင့် ရ�ိှမည်ြဖစ်သည်။ အကျ�ံးဝင်မ� �ိှ/မ�ိှ စစ်ေဆးရန ်
ဝင်�ကည့်ပါ- www.elections.ny.gov/NYSBOE/elections/ 
TimeOffToVoteFAQ.pdf

မဲေပးြခင်းဆုိင်ရာ သင့်အခွင့်အေရးများ

ဆ��မဲလက်မှတ် အဆုိြပ�ချက်များ
သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင်ဆုိင်ရာ ပေရာဂျက်များအတက်ွ ရနပုံ်ေင ွ
ရ�ိှေရး ြပည်နယ်ေငေွချးစာချ�ပ်များ ေရာင်းချခွင့်ြပ�မည့် 
အဆုိြပ�ချက်တစ်ခုကုိ ြပည်နယ်အဝှမ်းက မဲဆ���ှင်များက 
ဆုံးြဖတ်သွားမည်ြဖစ်သည်။
စာသားအြပည့်အစုံကုိ 
www.elections.ny.gov/2022BallotProposal.html 
တင်ွ ေတ��ိင်ုပါသည်။

နယူးေယာက်�မိ��ိှ မဲဆ���ှင်များအေနြဖင့် NYC လမူျ�ိးေရး တရား 
မ�တမ�ေကာ်မ�ှင်မှ အဆုိသုံးခုကုိ မဲေပး�ိင်ုမည်ြဖစ်သည်- ၎င်းမှာ 
NYC Charter တင်ွ စံတနး်ဖုိးထုတ်ြပနခ်ျက်တစ်ခုထည့်သွင်းြခင်း၊ 
လမူျ�ိးေရး တနး်တညီူမ��ိှမ��ုံးတစ်�ုံး ဖွင့်လှစ်ြခင်း�ှင့် ေနထုိင်မ�အမှန ်
တကယ်ကုနက်ျစရိတ်ကုိ တိင်ုးတာြခင်းတိ�  ြဖစ်သည်။ ယခုဆ��မဲ 
ေမးခွနး်များကုိ မဲေပး�ိင်ု ေရး သင်၏ဆ��မဲလက်မှတ်များကုိ လှန ်
�ကည့်ဖိ�  မေမ့ပါ�ှင့်။
အဆုိြပ�ချက်များကုိ racialjustice.cityofnewyork.us/ 
ballot တင်ွ ဖတ်���ိင်ု�ပီး ေနာက်ထပ်အချက်များအတက်ွ 
nycvotes.org/proposals ကုိ �ကည့်ပါ။

ဒီမုိကေရစီ

NYIC နယူးေယာက်ြပညန်ယ် အသင်းအဖ�ဲဆုိင်ရာ အချက်အလက်များ 9

ယခုအေထွေထွေရွးေကာက်ပဲွတင်ွ မဲေပး�ိင်ုေရး စာရင်းသွင်းရန ်
ေနာက်ဆုံးရက်မှာ 2022 ခု�ှစ်၊ ေအာက်တိဘုာလ 14 ရက်ြဖစ်သည်။
သင့်အေနြဖင့် မဲေပးဖိ�  စာရင်းသွင်းရန ်မေသမချာ ြဖစ်ေနပါ 
သလား။ သင့်မဲေပးသူ စာရင်းသွင်း အဆင့်အတနး်ကုိ 
voterlookup.elections.ny.gov တင်ွ စစ်ေဆးပါ

သင့်အေနြဖင့် လကုိူင်တိင်ု မဲမေပး�ိင်ုြခင်း သိ� မဟတ်ု ကျနး်မာေရး 
သိ� မဟတ်ု လံြုခံ�ေရးစုိးရိမ်စရာများ �ိှပါက လကုိူယ်တိင်ုမဟတ်ုသည့် 
ဆ��မဲ (စာတိက်ုမှ မဲေပးြခင်း) တစ်ခုကုိ ေတာင်းဆုိ�ိင်ုပါသည်။
အနွလိ်င်ုး၊ စာတိက်ုေမးလ်၊ ဖုနး် သိ� မဟတ်ု ဖက်စ်- 
သင်၏ေတာင်းဆုိချက်ကုိ ေအာက်တိဘုာလ 24 ရက်ေန ့�တွင် 
လက်ခံရ�ိှရမည်။
ဆ��မဲကုိ အနွလိ်င်ုးမှ ေတာင်းဆုိရန ်
absenteeballot.elections.ny.gov

လကုိူယ်တိင်ု- သင့်အေနြဖင့် ဆ��မဲ ေတာင်းခံရန ်သင့်ေကာင်တီ 
ေရွးေကာက်ပဲွဘုတ်အဖ�ဲ�ုံးသိ�  �ိဝုင်ဘာ 7 ရက် ေနာက်ဆုံးထား�ပီး 
သွားေရာက်�ိင်ုပါသည်။
သင့်ေကာင်တီ၏ ေရွးေကာက်ပဲွဘုတ်အဖ�ဲကုိ �ှာရန ်
www.elections.ny.gov/CountyBoards.html

ပျက်ကွက်မဲေပးြခင်းအေ�ကာင်း ပုိမုိသိ�ိှ�ိင်ုရန ်
www.elections.ny.gov/VotingAbsentee.html
သင်၏ ြပည့်စုံစွာြဖည့်ထားေသာ ဆ��မဲလက်မှတ်ကုိ �ိဝုင်ဘာလ 
8 ရက်ထက်ေနာက်မကျဘဲ စာတိက်ုသိ�  ေပးပိ�သည်မှာ သိ� မဟတ်ု 
ေပးလိက်ုသည်မှာ ေသချာပါေစ။

သင့်အေနြဖင့် ေအာက်တိဘုာ 29 ရက်မှ �ိဝုင်ဘာလ 6 ရက်ထိ လ ူ
ကုိယ်တိင်ု �ကိ�တင်မဲ ေပး�ိင်ုပါသည် သိ� မဟတ်ု ေရွးေကာက်ပဲွေန ့�ြဖစ် 
သည့် �ိဝုင်ဘာလ 8 ရက်တင်ွ မဲေပး�ိင်ုပါသည်။
သင့် မဲ�ုံကုိ�ှာရန ်voterlookup.elections.ny.gov
NYC ေနထုိင်သူများ- findmypollsite.vote.nyc

မဲေပးသည့်�ုံးများတင်ွ ေအာက်ပါတိ�  ပါဝင်ပါသည်-
လ�တ်ေတာ်- U.S အထက်လ�တ်ေတာ်၊ U.S ေအာက်လ�တ်ေတာ်
နယူးေယာက်ြပည်နယ်- ဘုရင်ခံ�ှင့် ဒအုပ်ုချ�ပ်ေရးမ�း၊ 
ေ�ှ�ေနချ�ပ်၊ စာရင်းစစ်ချ�ပ်၊ ြပည်နယ်လ�တ်ေတာ်၊ ြပည်နယ် 
လ�တ်ေတာ်၊ ြပည်နယ်တရားလ�တ်ေတာ်ချ�ပ်၊
ေဒသတင်ွး- အချ�ိေကာင်တီ�ှင့် တရားစီရင်ေရး�ုံးများ

Buffalo �မိ��ိှ မဲဆ���ှင်များအေနြဖင့် ယခု 
အေထွေထွေရွးေကာက်ပဲွတင်ွ ေကျာင်းဘုတ်အဖ�ဲဝင် များကုိ 
ေရွးချယ်ရမည်

အေထွေထွေရွးေကာက်ပဲွ- 2022 ခု�ှစ်၊ �ုိဝင်ဘာလ 8 ရက်

2022 ခု�ှစ်၊ စက်တင်ဘာ/ေအာက်တုိဘာ

http://youtu.be/-F-xuJO4NpI
http://youtu.be/kkaEnGIk-pY
https://www.nycvotes.org/how-to-vote/voting-rights/
http://www.elections.ny.gov/NYSBOE/elections/TimeOffToVoteFAQ.pdf
http://www.elections.ny.gov/NYSBOE/elections/TimeOffToVoteFAQ.pdf
http://www.elections.ny.gov/2022BallotProposal.html
https://racialjustice.cityofnewyork.us/ballot/
https://racialjustice.cityofnewyork.us/ballot/
https://www.nycvotes.org/meet-the-candidates/2022-general-election/2022-ballot-proposals/
https://voterlookup.elections.ny.gov/
https://absenteeballot.elections.ny.gov/
https://www.elections.ny.gov/CountyBoards.html
https://www.elections.ny.gov/VotingAbsentee.html
https://voterlookup.elections.ny.gov/
https://findmypollsite.vote.nyc/


နယူးေယာခ့်ြပည်နယ် Seed Funding Grant Program 
အေနြဖင့် နယူးေယာခ့်ြပည်နယ် စီးပွားေရး ြပနလ်ည်ေကာင်းမွနလ်ာ 
ေရးတင်ွ ေအာင်ြမင်မ� ရ�ိှ�ိင်ုေရး အေစာပုိင်းအဆင့် စီးပွားေရး 
လပ်ုငနး်ငယ်များကုိ ေထာက်ပ့ံေပးသည်။
သတ်မှတ်တနဖုိ်းမှာ $5,000 မှ $25,000 ထိ ြဖစ်သည်။
အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်-
လတ်တေလာတင်ွ ေြပာင်းလယ်ွြပင်လယ်ွသည့် အေသးစား 
စီးပွားေရးလပ်ုငနး်၊ ပမာဏငယ်သည့် စီးပွားေရးလပ်ုငနး်
သိ� မဟတ်ု အမီှအခုိကင်းသည့် အ�ပုညာကနထ်�ုိက်တာများ 
အပါအဝင် အကျ�ိးအြမတ် အ�ပုညာအတက်ွ�ှင့် ယ�်ေကျးမ� 
ဆုိင်ရာ အဖ�ဲအစည်းတစ်ခုြဖစ်ြခင်း။
2018 ခု�ှစ်၊ စက်တင်ဘာလ 1 ရက်ေန ့ သိ� မဟတ်ု ၎င်း 
ေနာက်တင်ွစတင်�ပီး ေလ�ာက်လ�ာမတင်သွင်းမီ အနည်းဆုံး 
ေြခာက်လ�ကာ လပ်ုငနး်လည်ပတ်ေနြခင်း
EIN သိ� မဟတ်ု SSN က ခွင့်ြပ�ထားသည့် စီးပွားေရးလပ်ုငနး် 
တစ်ခုတင်ွ အာမခံတစ်ခုသာ�ိှြခင်း
နယူးေယာခ့်ြပည်နယ် COVID-19 ကပ်ေရာဂါေ�ကာင့် ခံစားရ 
သည့် အေသးစား စီးပွားေရး လပ်ုငနး်များ ြပနလ်ည်နလနထူ် 
ေရး အာမခံ အစီအစ�်၏ စီးပွားေရးအေထာက်အပ့ံတင်ွ အ 
ကျ�ံးမဝင်ြခင်း။

အရည်အချင်းြပည့်မီမ�၊ စာရွက်စာတမ်းလိအုပ်မ�၊ အရည်အချင်း 
ြပည့်မီမ�ဆုိင်ရာ ကုနက်ျစရိတ်�ှင့် ေလ�ာက်ထားြခင်းအတက်ွ 
nyseedgrant.com ကုိ ေလလ့ာပါ။ ေလ�ာက်လ�ာတင်သွင်းြခင်း 
လမ်း��နကုိ် ဘာသာစကားမျ�ိးစုံြဖင့် ရ�ိှ�ိင်ုသည်။

New York State Seed Funding Grant Program 
(နယူးေယာခ့်ြပညန်ယ် မျ�ိးေစ့ရနပုံ်ေင ွအစီအစ�်)

2022 ခု�ှစ်၊ စက်တင်ဘာလ 30 ရက်ေန ့�တွင် နယူးေယာခ့် 
ြပည်နယ် အလပ်ုသမားဌာန (NYSDOL) ေကာ်မ�ှင်နာြဖစ်သူ 
Roberta Reardon က ြပည်နယ်၏ လယ်သမားများအတက်ွ 
ြပဌာနး်ထားသည့် အချနိပုိ်သတ်မှတ်ချက်အား ရက်သတတ� ပတ် 
တစ်ပတ်လျင် နာရီ 60 မှ 40 သိ�  ေလ�ာခ့ျေ�ကာင်း ေ�ကညာခ့ဲ 
သည်။
၎င်းသည် နာရီေပါင်း 40 တင်ွ အချနိပုိ်ဆင်းခွင့် ြငင်းဆုိခံရေသာ 
ြပည်နယ်အတင်ွး�ိှ နာရီပုိင်းအလပ်ုသမားအချ�ိသာြဖစ်သည့် နယူး 
ေယာခ့်ြပည်နယ် လယ်သမားများအတက်ွ သမုိင်းတင်ွသည့် 
ေအာင်ြမင်မ�တစ်ခုြဖစ်သည်။
အဆုိပါအေြပာင်းအလဲကုိ 2024 ခု�ှစ်၊ ဇနန်ဝါရီလ 1 ရက်ေနမှ့ 
2032 ခု�ှစ်၊ ဇနန်ဝါရီလ 1 ရက်ေနထိ့ 10 �ှစ်အတင်ွး အဆင့်ဆင့် 
လပ်ုေဆာင်သွားမည်ြဖစ်သည်။
ေနာက်ထပ်အေသးစိတ်အချက်များ�ှင့် အေကာင်အထည်ေဖာ် 
ေဆာင်ရွက်ေရးဆုိင်ရာ ေနာက်ဆုံးရအချက်အလက်များအတက်ွ 
dol.ny.gov/farm-laborers-wage-board တင်ွ �ကည့်ပါ။

လယ်သမားများအတွက် အချနိပုိ်သတ်မှတ်ချက်အား ေလ�ာခ့ျေရး

နယူးေယာခ့်�မိ�အေနြဖင့် Medallion ပုိင်�ှင်များအား ေချးေင ွ
ြပနလ်ည်ဖ�ဲစည်းြခင်း၊ အဆုိပါေချးေငမွျား အေပ� ေငရွင်းေလ�ာခ့ျ 
ြခင်း�ှင့် လစ�်ေပးေဆာ်ေင ွေလ�ာန့ည်းေစြခင်းတိ� ကုိ ကူညီရန ်
အတက်ွ $65 တနဖုိ်း�ိှ Medallion Relief Program (MRP) ကုိ 
ဖနတီ်းခ့ဲသည်။
အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်-
မည်သည့်ေငေွချးေပးသူထံကမဆုိ medallions 5 ခုထိ 
Medallion ေချးေင ွရယူသူများ
2021 ခု�ှစ်၊ မတ်လ မတိင်ုမီအထိ medallion တစ်ခု ပုိင်ဆုိင် 
ထားသူ

ေ�ကးဆပ်ရန ်�ုံးေတာ်သိ�လာဖိ� ပျက်ကွက်ြခင်း၊ ကုိယ်ေရးကုိယ်တာ 
အာမခံကုိ ေနရာချထားြခင်း၊ ေနအိမ်များ�ှင့် စုေငမွျားဆုံး���ံးြခင်း 
အား ေ�ှာင်�ှားေစေရး ယာ�်ေမာင်းသူများအား အကာအကွယ်ေပး 
ြခင်း စသည့်အေြခအေနများေ�ကာင့် ေချးေငတွစ်ခုစီကုိ �မိ�ေတာ် 
က အာမခံသွားမည်ြဖစ်သည်။
ေနာက်ထပ်အချက်များ�ှင့် အစီအစ�်ဆုိင်ရာ အရင်းအြမစ်များကုိ 
ဘာသာစကားေပါင်းစုံ�ှင့် ဖတ်���ိင်ုရန ်
www1.nyc.gov/site/tlc/about/taxi-medallion-owner- 
relief-program.page တင်ွ ဝင်ေရာက်ေလလ့ာပါ။
အေ�ကးသက်သာေချာင်ချေိရးကုိ ေလ�ာက်ထားရန ်စိတ်ဝင်စား 
ေသာ ယာ�်ေမာင်းများအေနြဖင့် 
portal.driverresourcecenter.tlc.nyc.gov �ိှTLC ၏ 
ပုိင်�ှင်/ယာ�်ေမာင်း အရင်းအြမစ်စင်တာ သိ� မဟတ်ု 
driversupport@tlc.nyc.gov သိ�  အီးေမးလ်ပိ�ကာ အခမ့ဲ ဉပေဒ 
ဝနေ်ဆာင်မ�ဆုိင်ရာ ချနိး်ဆုိမ�တစ်ခုကုိ ရက်ချနိး်ရယူရမည်။
သင့်အေနြဖင့် ချနိး်ဆုိမ�တစ်ခု ရယူရန ်သင်၏ TLC လိင်ုစင် 
နပံါတ်၊ စာပိ� ကုဒ်�ှင့် သင့်လမူ�ဖူလံေုရး သိ� မဟတ်ု EIN 
နပံါတ်၏ ေနာက်ဆုံးငါးလံးုကုိ လိအုပ်သည်။

ယာ�်ေမာင်းများအေနြဖင့် New York Taxi Worker Alliance 
(နယူးေယာခ့်တက� စီသမားများမိတ်ဖက်) မှလည်း အကူအညီ�ှာေဖွ 
�ိင်ုသည်။ ေနာက်ထပ် အချက်များအတက်ွ 718-706-9892 ကုိ 
ေခ�ဆုိပါ သိ� မဟတ်ု nytwa.org တင်ွ ဝင်ေရာက်ေလလ့ာပါ။

NYC Taxi Medallion Debt Relief Program

မိမိတိ�၏အလပ်ုသမားများအား COVID-19 ကာကွယ်ေဆးထုိး 
�ှထံားေစရမည်ဆုိသည့် အလပ်ု�ှင်များအေပ� သတ်မှတ်ချက်အား 
2022 ခု�ှစ်၊ �ိဝုင်ဘာလ 1 ရက်ေနမှ့စ�ပီး နယူးေယာခ့်�မိ�ေတာ်က 
ြပဌာနး်သွားမည် မဟတ်ုေတာပ့ါ။
NYC စီးပွားေရးလပ်ုငနး်များအား ကာကွယ်ေဆးများ၊ ထပ်ေဆာင်း 
ကာကွယ်ေဆးများ�ှင် ၎င်းတိ�၏ ကုိယ်ပုိင် မူဝါဒများ ထား�ိှ 
ေဆာင်ရွက်ေရးကုိ ြမ�င့်တင်ေပးဖိ�  တိက်ုတနွး်သွားမည်။

NYC ပုဂ�လိကက� ကာကွယ်ေဆးထုိး�ံှြခင်း လုိအပ်ချက် 
�ပီးဆုံးြခင်း

စီးပွားေရး

NYIC နယူးေယာက်ြပညန်ယ် အသင်းအဖ�ဲဆုိင်ရာ အချက်အလက်များ 102022 ခု�ှစ်၊ စက်တင်ဘာ/ေအာက်တုိဘာ

https://nyseedgrant.com/
https://dol.ny.gov/farm-laborers-wage-board
https://www1.nyc.gov/site/tlc/about/taxi-medallion-owner-relief-program.page
https://www1.nyc.gov/site/tlc/about/taxi-medallion-owner-relief-program.page
https://portal.driverresourcecenter.tlc.nyc.gov/
mailto:driversupport@tlc.nyc.gov
mailto:driversupport@tlc.nyc.gov
https://www.nytwa.org/


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၊ စက်တင်ဘာ/ေအာက်တုိဘာ
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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
ြပစ်မ�များ
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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
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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-
Jennifer Diaz – jdiaz@nyic.org (နယူးေယာက်�မိ�)
Bryan Lee – blee@nyic.org (နယူးေယာက်ြပည်နယ် 
အထက်ပုိင်း)

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

