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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။

အချက်အလက် ေနာက်ဆုံးအပ်ဒိတ်ပ်ြပ�လပ်ုခ့ဲသည့် ေနရ့က် - 02.16.2023
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Medicaid, Child Health Plus �ှင့် the Essential Plan တိ�  
တင်ွ စာရင်းေပးသွင်းထားေသာ နယူးေယာက်ခ် �မိ�သူ/သားများ 
အတက်ွ အေရး�ကီး အေြပာင်းအလဲများ မ�ကာခင် ေရာက်လာေတာ ့
မှာ ြဖစ်ပါသည်။

2020 ြပည့်�ှစ် အေစာပုိင်းကတည်းက အဆုိပါအစီအစ�်များ
တင်ွ စာရင်းသွင်းထားသူများမှာ COVID-19 �ှင့် ဆက်စပ်သည့် 
ဖက်ဒရယ်အစုိးရ၏ မူဝါဒများေ�ကာင့် ၎င်းတိ�၏ အာမခံများကုိ 
အလိအုေလျာက် တိးုချေဲပးခံရမည်ြဖစ်သည်။
သိ� ေသာ်လည်း ဖက်ဒရယ်အစုိးရ၏ စည်းမျ�်းများအရ နယူး 
ေယာခ့်ြပည်နယ်အေနြဖင့် အဆုိပါ အစီအစ�်များအတင်ွး စာရင်း 
ေပးထားသူများအတက်ွ အကျ�ံးဝင်မ� သုံးသပ်ချက်များ�ှင့် 
သက်တမ်းတိးုြခင်းများကုိ ြပနလ်ည် လပ်ုေဆာင်ရမည်ြဖစ်သည်။ 
ဆုိလိသုည်မှာ သင့်အေနြဖင့် သင့်ကျနး်မာေရးအာမခံ သိ� မဟတ်ု 
သင့်မိသားစုဝင်၏ ကျနး်မာေရးအာမခံကုိ သက်တမ်းတိးုြခင်းတိ�  
လပ်ုေဆာင်ဖိ� လိမုည်ဟ ုအဓိပ�ါယ်ရသည်။
2023 ခု�ှစ် ေ�ဦွးမှစ�ပီး အဆုိပါ အစီအစ�်များတင်ွ စာရင်းေပး 
သွင်းထားသူများထံသိ�  ၎င်းတိ�၏ စာရင်းသွင်းရက်စဲွ ကုနဆုံ်းချနိ ်
အေပ�မူတည်�ပီး သက်တမ်းတိးု အသိေပးချက်များကုိ ေပးပိ�  
သွားမည် ြဖစ်သည်။ သက်တမ်းတိးု အသိေပးချက်များတင်ွ 
အာမခံအား သက်တမ်းတိးုြခင်း သိ� မဟတ်ု အာမခံ ကွာဟမ��ိှေန 
သည့် ြပဿနာ စသည်တိ�အတက်ွ လပ်ုေဆာင်ရမည့် ေနာက်ဆုံး 
သတ်မှတ်ရက်များ ပါဝင်သည်။ ေနာက်ဆုံးသတ်မှတ်ရက်မှာ ၎င်း 
တိ�၏ စာရင်းသွင်းရက်စဲွ ေနာက်ဆုံးရက်အေပ� အေြခခံသွားမည် 
ြဖစ်�ပီး 2023 ခု�ှစ်၊ ဇွနလ် 30 ရက်ေနမှ့ 2024 ခု�ှစ်၊ ေမလ 31 
ရက်ေနထိ့ အဆင့်ဆင့် သတ်မှတ်သွားမည် ြဖစ်သည်။
သက်တမ်းတိးုရမည့်အချနိ ်အပါအဝင် ကျနး်မာေရး အာမခံ 
ဆုိင်ရာ အေရး�ကီးအပ်ဒိတ် အချက်အလက်များကုိ မသိလိက်ု 
ြခင်း မ�ိှေစရနအ်လိ�ငှာ နယူးေယာခ့် ြပည်နယ်ကျနး်မာေရးဌာနမှ 
သတိေပးစာတိမုျား လက်ခံဖိ�  စာရင်းသွင်း ဝင်ေရာက်ပါ-

1-866-988-0327 သိ�  START ဟ ုစာပိ� ပါ (စပိနဘ်ာသာ 
ြဖင့်ဆုိပါက INCIAR ဟ ုေပးပိ� ပါ)

ေနာက်ထပ် အချက်အလက်များအတက်ွ ဝင်ေရာက်ရန ်လင့်ခ်- 
info.nystateofhealth.ny.gov/COVID-19-Changes

ကျနး်မာေရး အာမခံ

နယူးေယာက်�မိ�သူ/သားများအေနြဖင့် အစုိးရ�ှင့် ကုနသွ်ယ်ေရး 
ဆုိင်ရာ ကျနး်မာေရးအာမခံကုိ နယူးေယာက်ြပည်နယ် ကျနး်မာေရး 
ဌာနမှတစ်ဆင့် ရယူ�ိင်ုပါသည်။ 2023 ခု�ှစ် ကျနး်မာေရးအာမခံ 
အတက်ွ 2022 ခု�ှစ်၊ �ိဝုင်ဘာလ 16 ရက်ေနမှ့စ�ပီး စာရင်းေပးသွင်း 
�ိင်ုပါသည်။
လတစ်လ၏ အစြဖစ်သည့် 1 ရက်ေနက့စ�ပီး အာမခံရယူလိပုါက 
အဆုိပါလမေရာက်မီ 15 ရက်ေြမာက်ေန ့�တွင် �ကိ��ပီးစာရင်းေပး 
သွင်းရမည်။ ဥပမာ- သင်က 2023 ခု�ှစ်၊ ဇနန်ဝါရီလ 1 ရက်ေန ့ 
တင်ွ စတင်ရယူလိပုါက 2022 ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ 15 ရက်ေန ့ 
တင်ွ စာရင်းသွင်းရမည်။

စာရင်းေပးသွင်းပုံ
လမ်း��နသူ်ထံမှ လကုိူယ်တိင်ုြဖစ်ေစ၊ ဖုနး်ြဖင့်ြဖစ်ေစ စာရင်း 
သွင်းအကူအညီ ရယူပါ။ လမ်း��နသူ်ကုိ 
info.nystateofhealth.ny.gov/ 
ipanavigatorsitelocations တင်ွ �ှာေဖွပါ။
NY ြပည်နယ်ကျနး်မာေရးဌာန သုံးစဲွသူဝနေ်ဆာင်မ�နပံါတ် 1- 
855-355-5777 သိ�  ဖုနး်ေခ�ဆုိပါ။
အနွလိ်င်ုးမှ ေဆာင်ရွက်လိပုါက nystateofhealth.ny.gov သိ�  
ဝင်ေရာက်ပါ။ သင့်ေလ�ာက်လ�ာကုိ ြပည့်စုံစွာ ြဖည့်သွင်း�ိင်ုဖိ�  �ုံး 
ချနိအ်တင်ွး ကူညီေပးမည့် သုံးစဲွသူဝနေ်ဆာင်မ� ဝက်ဘ်ဆုိက်ြဖစ်
�ပီး ေဆးေ�းွရန ်စကားေြပာခနး်တစ်ခု �ိှပါသည်။
နယူးေယာက်�မိ�တင်ွ ေနထုိင်သူများ- အကူအညီ�ှင့် ေနာက်ထပ် 
အရင်းြမစ်များအတက်ွ 311 ကုိေခ�ပါ၊ 877-877 သိ�  
“CoveredNYC” ဟ ုစာတိေုပးပိ� ပါ သိ� မဟတ်ု 
on.nyc.gov/healthinsurance သိ�  ဝင်�ကည့်ပါ။

ကျနး်မာေရးအာမခံအေ�ကာင်းကုိ ဘာသာစကားမျ�ိးစုံြဖင့် �ှာေဖွ�ိင်ု 
ရန ်info.nystateofhealth.ny.gov/InformationalMaterials

လဝူင်မ��ကီး�ကပ်ေရး အဆင့်အတနး် သိ� မဟတ်ု အာမခံထား�ိှမ�တိ� �ှင့် မ 
သက်ဆုိင်ဘဲ COVID-19 ကာကွယ်ေဆးများကုိ အခမ့ဲ ရယူ�ိင်ုပါသည်။
နယူးေယာက်ြပည်နယ်အတင်ွး ေဆးဆုိင်များ၊ ကျနး်မာေရးဌာနများ၊ 
ေဆးခနး်များ၊ ခွင့်ြပ�ချက်ရ ကျနး်မာေရးေစာင့်ေ�ှာက်မ� စင်တာများ�ှင့် 
အြခားေနရာအများစုတင်ွ ကာကွယ်ေဆးများကုိ ကျယ်ကျယ်ြပန ့�်ြ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။

ယေနပဲ့ ကာကွယ်ေဆးထုိး�ံှလုိက်ပါ

သင့်တင်ွ ကျနး်မာေရးအစီအစ�် (အလပ်ု�ှင် သိ� မဟတ်ု လပ်ုငနး်ခွင် 
သိ� မဟတ်ု Medicaid ၊ Medicare သိ� မဟတ်ု CHIP က့ဲသိ� ေသာ အများ 
ြပည်သူသုံး ကျနး်မာေရးအစီအစ�် စသည်တိ� မှ ရ�ိှသည့် ကျနး်မာေရး 
အာမခံ) 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 ေတာင်းဆုိချက်ြဖင့် သင့် 
ကုနက်ျစရိတ်အား ြပနလ်ည်ထုတ်ယူြခင်း လပ်ု�ိင်ုသည်။

အိမ်တုိင်ရာေရာက် အခမ့ဲ COVID-19 စစ်ေဆးမ�များကုိ ရယူပါ
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အေမရိကနြ်ပည်ေထာင်စုအစုိးရအတင်ွး လဝူင်မ��ကီး�ကပ်ေရး 
ေအဂျင်စီ များစွာ�ိှပါသည်။ လဝူင်မ��ကီး�ကပ်ေရး�ှင့် 
အခွနစ်ည်း�ကပ်ေရး (ICE) ေအဂျင်စီသည် လဝူင်မ��ကီး�ကပ်ေရးဉပ 
ေဒများကုိ 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�ရင်ဆုိင်ေနရသူြဖစ်ပါ 
က သင်၏ လတ်တေလာ ေနရပ်လိပ်စာကုိ ICE �ှင့် တရား�ုံးတင်ွ 
ထား�ိှရမည်။
လဝူင်မ��ကီး�ကပ်ေရးတရား�ုံးတင်ွ သင့်ေနရပ်လိပ်စာကုိ 
ေြပာင်းလဲလိပုါက Form EOIR-33/IC ကုိ တင်သွင်းရမည်ြဖစ် 
�ပီး ၎င်းကုိ ေဒသတင်ွး လဝူင်မ� �ကီး�ကပ်ေရးတရား�ုံးတင်ွြဖစ် 
ေစ သိ� မဟတ်ု justice.gov/eoir/formslist.htm မှြဖစ်ေစ 
ရယူ�ိင်ုပါသည်။ အဆုိပါပုံစံတင်သွင်းြခင်းကုိ ေနရပ်လိပ်စာ
အသစ်သိ�  မေြပာင်းေရွ�မီ 5 ရက်အတင်ွး တင်သွင်းရမည်။
ေ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�ကားစာ�ှင့် 
အကျ�ိးခံစားခွင့်များကုိ အချနိမှ်နလ်က်ခံရ�ိှသည်မှာ ေသချာေစရန ်
�ှင့် သင့်အေရးကိစ�အတက်ွ�ကန ့�်�ကာမ�များကုိ ေ�ှာင်�ှား�ိင်ုသည်မှာ 
ေသချာေစရနအ်လိ�ငှာ သင်၏လတ်တေလာ ေနရပ်လိပ်စာကုိ 
USCIS တင်ွ ထား�ိှရမည်။ ေနာက်ထပ်အချက်အလက်အတက်ွ 
uscis.gov/addresschange တင်ွ ဝင်ေရာက်ေလလ့ာပါ။

မ�ကာေသးမီက ေရာက်လာသူများအတွက် အချက်အလက်- 
ICE �ှင့် ISAP check-ins �ှင့် change-of-address 
ပုံစံစာရွက်များ
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ကျ�းဘား၊ ေဟတီ၊ နကီာရာဂွာ�ှင့် ဗင်နဇဲွီလား �ိင်ုငံသားများ�ှင့် ၎င်း 
တိ�၏ မိသားစုဝင်များအား ခွင့်ြပ�ေပးထားသည့် အေမရိကန ်
ြပည်ေထာင်စုသိ�  လာေရာက်ရန ်ေတာင်းဆုိ�ိင်ုေသာ လပ်ုငနး်စ�် 
အသစ် တစ်ခုကုိ DHS က ေ�ကညာခ့ဲပါသည်။
ြပည်ဝင်ခွင့် သတ်မှတ်ချက်�ှင့် ကုိက်ညီေသာ်လည်း ဝင်ေရာက်ခွင့် 
အေထာက်အထားများ မ�ိှေနသည့် အေမရိကနြ်ပည်ေထာင်စုြပင်ပ�ိှ 
အြခား�ိင်ုငံသားများအတက်ွ လသူားချင်း စာနာေထာက်ထားေရး 
အေြခအေနများေ�ကာင့် ခရီးသွား �ကိ�တင်ခွင့်ြပ�ချက် �ှင့် ယာယီ 
ကတိဝနခံ်ချက် ကာလတိ�အေပ� ယခုအခါ ေက့စ်တစ်ခုစီအလိက်ု 
ထည့်သွင်း စ�်းစားေပးေနပါသည်။
ယခုလပ်ုငနး်စ�်တင်ွ ပါဝင်�ိင်ုရနအ်တက်ွ သက်ဆုိင်သူ တစ်ဦးချင်းစီ 
အေနြဖင့် ၎င်းတိ�အား ေငေွ�ကးေထာက်ပ့ံမ�ေပးရန ်သေဘာတထူား 
သည့် အေမရိကနြ်ပည်ေထာင်စုအတင်ွး ေနထုိင်သူတစ်ဦး �ိှရမည် 
ြဖစ်သည်။ ၎င်းတိ�အေနြဖင့် လံြုခံ�ေရး စစ်ေဆးမ��ှင့် ေနာက်ေ�ကာင်း 
စစ်ေဆးမ�တိ� ကုိ ေအာင်ြမင်ထား�ပီး အြခားအရည်အချင်း သတ်မှတ် 
ချက်များကုိလည်း ြပည့်မီ�ပီးသူ ြဖစ်ရမည်။
ယခုအစီအစ�်အေ�ကာင်း ပုိသိ�ိင်ုရန ်uscis.gov/CHNV သိ�  ဝင် 
ေရာက်ေလလ့ာပါ။

ကျ�းဘား၊ ေဟတီ၊ နကီာရာဂွာ�ှင့် ဗင်နဇဲွီလား 
�ုိင်ငံသားများအတွက် လုပ်ငနး်စ�်အသစ်များ

အချ�ိေသာ ေထာက်ခံချက်ရ ခုိလ�ံခွင့် ေလ�ာက်ထားသူများ 
အေနြဖင့် ခုိလ�ံခွင့်�ှင့် ဖယ်�ှားမ� ဆက်�ိှထားေရး ေလ�ာက်လ�ာြဖစ် 
သည့် I-589 ကုိ အနွလိ်င်ုးတင်ွ တင်သွင်း�ိင်ုေ�ကာင်း
အချ�ိေသာ ခုိလ�ံခွင့်ေတာင်းခံသူများအေနြဖင့် အလပ်ုအကုိင် 
ခွင့်ြပ�ချက် ေလ�ာက်လ�ာအတက်ွ ယခုအခါ Form I-765 ကုိ အနွ ်
လိင်ုးမှ တင်သွင်း�ိင်ုေ�ကာင်းကုိ 2023 ခု�ှစ်၊ ဇနန်ဝါရီလ 23 ရက် 
တင်ွ USCIS က ေ�ကညာခ့ဲသည်။ 
2022 ခု�ှစ်၊ �ိဝုင်ဘာလ 9 ရက်ေန ့�တွင် USCIS က ေ�ကညာခ့ဲ 
သည်။ 
အနွလိ်င်ုးမှ ြဖည့်သွင်းြခင်းသည် ေလ�ာက်ထားသူများအား ၎င်း 
တိ�၏ေလ�ာက်လ�ာများကုိ အီလက်ထေရာနစ် စနစ်ြဖင့် တင်သွင်း�ိင်ု 
ြခင်း၊ ၎င်းတိ�ေလ�ာက်လ�ာ အေြခအေနကုိ အနွလိ်င်ုးတင်ွ စစ်ေဆး 
�ိင်ုြခင်း�ှင့် USCIS မှ အနွလိ်င်ုးအသိေပးချက်ကုိ လက်ခံရ�ိှ�ိင်ု 
ြခင်း စသည်တိ� ကုိ လပ်ုေဆာင်�ိင်ုမည် ြဖစ်သည်။ သင်ကအေမရိ 
ကနြ်ပည်ေထာင်စုတင်ွ လကုိူယ်တိင်ု ေနထုိင်သူြဖစ်ပါက အတည်ြပ� 
ချက်ရ ခုိလ�ံသူအြဖစ် တင်သွင်း�ိင်ုသည်။
(c)(8) အရည်အချင်းြပည့်မီမ� အမျ�ိးအစားေအာက်တင်ွ 
အကျ�ံးဝင်သည့် သင်၏ ဆုိင်းငံထ့ားေသာ ခုိလ�ံခွင့် ေလ�ာက်လ�ာ 
အေပ� အေြခခံ�ပီး အလပ်ုအကုိင် ခွင့်ြပ�ချက် အေထာက်အထား 
(EAD) ေလ�ာက်ထားရနအ်လိ�ငှာ သင့်ခုိလ�ံခွင့်ေလ�ာက်လ�ာ ြဖည့် 
သွင်း�ပီးေနာက် ရက်ေပါင်း 150 အ�ကာတင်ွ ပုံစံ I-765 ကုိ တင် 
သွင်း�ိင်ုသည်။

ခုိလ�ံခွင့် �ှာေဖွေနသူများအတွက် အွနလုိ်င်းမှ ြဖည့သွ်င်းြခင်း
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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
https://www.uscis.gov/CHNV
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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၏ �ိင်ုငံသား 
များ ၎င်းတိ��ိင်ုငံသိ�  ေဘးကင်းစွာြပနသွ်ားေရးကုိ တားဆီးေစသည့် 
လက်နက်ပဋိပက� သိ� မဟတ်ု သဘာဝေဘးအ��ရာယ် စသည့် အချ�ိေသာ 
အေြခအေနများ�ိှပါက TPS အတက်ွ �ိင်ုငံရပ်ြခား �ိင်ုငံတစ်ခုကုိ 
သတ်မှတ်�ိင်ုသည်။
အဆုိပါသတ်မှတ်ထားသည့်ကာလအတင်ွး TPS အတက်ွ ေလ�ာက်ထားသူ 
တိင်ုး�ှင့် TPS ရ�ိှသူများအေနြဖင့် ေအာက်ပါအခွင့်အေရးတိ�  ရ�ိှ�ိင်ုမည်-
�ိင်ုငံမှ �ှင်ထုတ်ခံရြခင်းမှ ကာကွယ်ထားခံရြခင်း
အလပ်ုပါမစ်တစ်ခု�ှင့် လမူ�ဖူလံေုရးနပံါတ် ရ�ိှမည်
ခရီးသွားခွင့်ြပ�ချက် ရ�ိှမည်
၎င်းတိ�၏ လဝူင်မ��ကီး�ကပ်ေရးအဆင့်အတနး် ေ�ကာင့် DHS ၏ ထိနး် 
သိမ်မ� မခံရ�ိင်ုြခင်း

TPS သည် အ�မဲတမ်းေနထုိင်ခွင့်အဆင့်အတနး် အတက်ွမဟတ်ုသည့် 
ယာယီအကျ�ိးခံစားခွင့်တစ်ခု ြဖစ်သည်။ သိ� ေသာ် TPS ကုိင်ေဆာင်ထား 
သူများ အေနြဖင့် အြခားမည်သည့် လဝူင်မ��ကီး�ကပ်ေရး အကျ�ိးခံစားခွင့် 
ကုိမဆုိ သိ� မဟတ်ု ၎င်းတိ�အရည်အချင်းြပည့်မီသည့် လဝူင်မ��ကီး�ကပ်ေရး 
မဟတ်ုသည့် မည်သည့်အဆင့်အတနး်ကုိမဆုိ ေလ�ာက်ထား�ိင်ုသည်။
TPS အတက်ွ လတ်တေလာ သတ်မှတ်ထားသည့် �ိင်ုငံများမှာ-
အာဖဂနန်စ�တန၊် ဘားမား (ြမနမ်ာ)၊ ကင်မရွနး်၊ အယ်လ်ဆာေဗးေဒါ၊ 
အီသီယုိးပီးယား၊ ေဟတီ၊ ဟနွဒ်ူးရပ်စ်၊ နေီပါ၊ နကီာရာဂွာ၊ ဆုိမာလီ 
ယာ၊ ဆူဒန၊် ေတာင် ဆူဒန၊် ဆီးရီးယား၊ ယူကရိနး်၊ ဗင်နဇဲွီလား၊ ယီမင်

အေသးစိတ် �ိင်ုငံအချက်အလက်များအတက်ွ အရည်အချင်းြပည့်မီမ� 
လိအုပ်ချက်များ၊ မှတ်ပုံတင် ကာလများ�ှင့် ေနာက်ဆုံးရအချက်အလက် 
များ သိ�ိင်ုရန ်uscis.gov/TPS တင်ွ ဝင်ေရာက် ေလလ့ာပါ။
အားလံးုေသာ TPS ေလ�ာက်ထားသူများအေနြဖင့် ယခုအခါ ပုံစံစာရွက် I- 
821 ကုိ ဖွင့်�ိင်ုပါ�ပီ၊ ယာယီ ကာကွယ်ထားေသာ အဆင့်အတနး်အတက်ွ 
ေလ�ာက်လ�ာများကုိ အနွလိ်င်ုးတင်ွ uscis.gov/i-821 မှ �ကည့်����ိင်ုသည်။
ရီမင်�ိင်ုငံသားများအတက်ွ TPS ကုိ 2023 ခု�ှစ်၊ မတ်လ 4 ရက်ေနမှ့ 
2024 ခု�ှစ်၊ စက်တင်ဘာလ 3 ရက်ေနထိ့ 18 လအထိြဖင့် သက်တမ်းတိးု 
ြခင်း�ှင့် ြပနလ်ည်သတ်မှတ်ြခင်းကုိ 2022 ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ 30 ရက်ေန ့ 
တင်ွ DHS က ေ�ကညာခ့ဲသည်။
ဆုိမာလီယာ �ိင်ုငံသားများအတက်ွ TPS ကုိ 2023 ခု�ှစ်၊ မတ်လ 18 ရက် 
ေနမှ့ 2024 ခု�ှစ်၊ စက်တင်ဘာလ 17 ရက်ေနထိ့ 18 လအထိြဖင့် 
သက်တမ်းတိးုြခင်း�ှင့် ြပနလ်ည်သတ်မှတ်ြခင်းကုိ 2022 ခု�ှစ်၊ ဇနန်ဝါရီလ 
12 ရက်ေန ့�တွင် DHS က ေ�ကညာခ့ဲသည်။

ယာယီ ကာကွယ်ထားေသာ အေြခအေန (TPS) �ှင့် 
�ုိင်ငံမှထွက်ခွာေရး တွနး်အားေပးမ�အား ေရွ�ဆုိင်ြခင်း (DED)
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https://www.uscis.gov/humanitarian/renew-your-daca
https://www.uscis.gov/humanitarian/temporary-protected-status
https://www.uscis.gov/i-821
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NYIC နယူးေယာက်ြပညန်ယ် အသင်းအဖ�ဲဆုိင်ရာ အချက်အလက်များ 6

2022 ခု�ှစ်၊ �ိဝုင်ဘာလ 1 ရက်ေနမှ့ စတင်�ပီး ခံဝနရ်�ိှထား 
သည့် အချ�ိေသာ ယူကရိနး်�ိင်ုငံသားများ�ှင့် အာဖဂန�်ိင်ုငံသား
များ၊ အရည်အချင်းြပည့်မီသည့် ၎င်းတိ�၏ မိသားစုဝင်များ 
အေနြဖင့် ေရာက်�ိှချနိတ်င်ွ အလပ်ုလပ်ုဖိ�  ခွင့်ြပ�ေပးမည် 
ြဖစ်သည်။ ဆုိလိသုည်မှာ ၎င်းတိ�အေနြဖင့် အေမရိကန ်
ြပည်ေထာင်စုအတင်ွး အလပ်ုမလပ်ုခင် အလပ်ုအကုိင်ခွင့်ြပ�ချက် 
ြဖစ်သည့် ပုံစံ I-765 ကုိအတည်ြပ�ေရး USCIS ကုိ ေစာင့်ဆုိင်း 
ရနမ်လိဟု ုအဓိပ�ါယ်ရပါသည်။
အရည်အချင်းြပည့်မီသည့် ခံဝနရ်�ိှထားသူများအေနြဖင့် ၎င်း 
တိ�၏ အလပ်ုအကုိင် တရားဝင်မ�အား အတည်ြပ�ဖိ�  အလပ်ု�ှင်ထံ 
I-94 ကုိ ြပသရနသ်ာ လိအုပ်မည်ြဖစ်သည်။ ရက်ေပါင်း 90 �ပီး 
ပါက ၎င်းတိ�အလပ်ု�ှင်ထံ EAD (အလပ်ုပါမစ်) ကုိ ြပသဖိ�  လိ ု
မည်ြဖစ်သည်၊ သိ� ေသာ် ပုံစံ I-765 တင်သွင်းခ ကင်းလတ်ွမည် 
ြဖစ်သည်။
ေနာက်ထပ် အေသးစိတ်အချက်များအတက်ွ 
uscis.gov/newsroom/alerts/certain-afghan-and- 
ukrainian-parolees-are-employment-authorized- 
incident-to-parole သိ�  ဝင်ေရာက်ေလလ့ာပါ။

အာဖဂန�ှ်င့် ယူကရိနး် ခံဝနရ်�ိှထားသူများအတွက် 
အလုပ်အကုိင်ခွင့်ြပ�ချက် 

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

2022 ခု�ှစ်၊ ေအာက်တိဘုာလ 1 ရက်ေနမှ့စ�ပီး Biden စီမံ 
အပ်ုချ�ပ်ေရးအေနြဖင့် လသူားချင်း စာနာေထာက်ထားမ�ဆုိင်ရာ 
ခံဝနခွ်င့်ြပ�ချက် အသုံးြပ�ြခင်းကုိ ရပ်ဆုိင်းခ့ဲ�ပီး ၎င်းအစား 
အ�မဲတမ်း တရားဝင်အေြခအေနတစ်ခု ေပးထားသည့် ေရွ�ေြပာင်း 
ေနထုိင်ေရး အစီအစ�်များအတက်ွ အရည်အချင်းြပည့်မီသည့် အာ 
ဖဂန ်ေနရပ်စွန ့�်ခွာသူများကုိ ြပနလ်ည်ေနရာချထားေရးအတက်ွ 
အဓိက ေဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစ်သည်။
2022 ခု�ှစ်၊ �ိဝုင်ဘာလ 22 ရက်ေန ့�တွင် USCIS အေနြဖင့် အချ�ိ 
ေသာ အာဖဂန�်ိင်ုငံသားများအတက်ွ ဖုိင်တွဲခ ကင်းလတ်ွခွင့်�ှင့် 
ြမနဆ်နသ်ည့် ေလ�ာက်လ�ာလပ်ုငနး်စ�်ကုိ 2023 ခု�ှစ်၊ 
စက်တင်ဘာလ 30 ရက်ေနထိ့ သက်တမ်းတိးုြမ�င့်ေပးေ�ကာင်း 
ေ�ကညာခ့ဲသည်။
ဖယ်ဒရယ်အစုိးရ၏ အချက်အလက်များ-

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

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

ြပနလ်ည်ေနရာချထားေရး အရင်းအြမစ်များ-
New York State – I-ARC’s Afghan Resettlement 
Project: immigrantarc.org/afghanistan
New York City –Dari �ှင့် Pashto: �ိှ �မိ�ေတာ်ဝနေ်ဆာင်မ� 
လမ်းစ�်များ အပါအဝင်- 
nyc.gov/afghanistanresources
Western New York – Buffalo United for Afghan 
Evacuees: wnyrac.org
Albany/Capital region – အရင်းအြမစ် စာရင်း- 
bit.ly/3kvWRZd
Ithaca/Finger Lakes region - Cornell အာဖဂန ်နစ�တန ်
အရင်းအြမစ်စာရင်း-bit.ly/3CwfFxy

အာဖကနန်စ�တနမှ် ေဘးလတ်ွရာသိ�  ေြပာင်းေရ� �သူများအတက်ွ လ� 
အခွင့်အေရးဆုိင်ရာ ကနဦး အချက်အလက် ေကာက်ခံမ�ေဖာင်ပုံစံ- 
humanrightsfirst.org/afghan-evacuation
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https://www.uscis.gov/newsroom/alerts/certain-afghan-and-ukrainian-parolees-are-employment-authorized-incident-to-parole
https://www.uscis.gov/newsroom/alerts/certain-afghan-and-ukrainian-parolees-are-employment-authorized-incident-to-parole
https://www.uscis.gov/newsroom/alerts/certain-afghan-and-ukrainian-parolees-are-employment-authorized-incident-to-parole
https://www.dhs.gov/ukraine
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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2023 ခု�ှစ်၊ ဇနန်ဝါရီလတင်ွ နယူးေယာခ့်�မိ�အေနြဖင့် ၎င်းတိ�၏ 
လဝူင်မ��ကီး�ကပ်ေရး အေြခအေနများေ�ကာင့် ယခင်က သတ်မှတ် 
ချက် မြပည့်မီခ့ဲေသာ၊ စာရွက်စာတမ်း အေထာက်အထား မ�ိှေသာ 
သိ� မဟတ်ု �ိင်ုငံသားမဟတ်ုေသာ ဝင်ေငနွည်း မိသားစုများအတက်ွ 
ကေလးသူငယ် ေစာင့်ေ�ှာက်ေရး ေထာက်ပ့ံေငေွပးသွားမည့် 
Promise NYC အစီအစ�်ကုိ မိတ်ဆက်ခ့ဲသည်။
အဆုိပါ အစီအစ�်အေနြဖင့် အနည်းဆုံး ကေလး 600 ခန ့ကုိ် 
2023 ခု�ှစ်၊ ဇနန်ဝါရီလမှ ဇွနလ်ထိ ေထာက်ပ့ံေပးသွားမည်။
ေအာက်ပါ သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့် ကုိက်ညီသည့် မိသားစုများ 
အကျ�ံးဝင်မည်-
အြခားေသာ ကေလးသူငယ် ေထာက်ပ့ံမ�များအတက်ွ 
အကျ�ံးဝင်ြခင်း မ�ိှပါက
အသက် 0 မှ 13 �ှစ်အရွယ် ကေလးတစ်ဦး �ိှပါက
ဖက်ဒရယ် ဆင်းရဲ�မ်ွးပါးမ�အဆင့် သတ်မှတ်ချက် 300% 
ေအာက်နည်းသည့် ဝင်ေင�ိှွေသာ အိမ်ေထာင်စုြဖစ်ပါက

သက်ဆုိင်ရာ မိသားစုများအေနြဖင့် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ သတ်မှတ် 
လမူ�အသုိင်းအဝုိင်း အဖ�ဲအစည်းများထံ အြမနဆုံ်း ေလ�ာက်ထားဖိ�  
တိက်ုတနွး်အပ်ပါသည်-

Bronx and Manhattan: Northern Manhattan 
Improvement Corporation (212-822-8300, 
nmic.org/promisenyc)
Brooklyn: Center for Family Life (718-438-9500, 
centerforfamilylife.org)
Staten Island: La Colmena (718-442-7700, 
lacolmenanyc.org)
Queens: Chinese-American Planning Council 
(718-358-8899, cpc-nyc.org)

Promise NYC ကေလးသူငယ် ေစာင့်ေ�ှာက်ေရး အေထာက်အပ့ံ 

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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ေကာလိပ်အတက်ွ ေငေွ�ကး လိအုပ်ေနပါသလား။ သင်လပ်ုေဆာင်ရ 
မည့် ပထမဆုံးအဆင့်မှာ ဖက်ဒရယ် ေကျာင်းသား/သူ အေထာက်အပ့ံ 
(Federal Student Aid (FAFSA)) အတက်ွ ဖက်ဒရယ်အစုိးရ၏ 
အခမ့ဲ ေလ�ာက်လ�ာတစ်ေစာင်ကုိ ြဖည့်သွင်းရနြ်ဖစ်သည်။ အခုအချနိ ်
က စတင်ဖိ�အချနိြ်ဖစ်ပါသည်- အချ�ိေသာ ဖက်ဒရယ်�ှင့်ြပည်နယ် 
ေငေွ�ကးများမှာ အရင်လာသူ အရင်ဦးစားေပး ပုံစံြဖစ်သည်။ 
studentaid.gov/FAFSA တင်ွ ေလ�ာက်ထားပါ။
UnderstandingFAFSA.org ဆုိသည်မှာ ေကာလိပ်အတက်ွ 
ေထာက်ပ့ံေင�ှွာေဖွေနသည့် ေကျာင်းသား/သူများ�ှင့် မိသားစုများ 
အတက်ွ လမ်း��နခ်ျက်�ှင့် အရင်းြမစ်များေပးသည့် ဝက်ဘ်ဆုိဒ်တစ် 
ခုြဖစ်�ပီး ၎င်းမှ အကူအညီ ရယူ�ိင်ုပါသည်။
၎င်းတိ�၏ အထက်တနး်ေကျာင်းသား/သူများအတက်ွ FAFSA 
How-To Guide ကုိ ဘာသာစကား ဆယ်မျ�ိးြဖင့် ရယူ�ိင်ုသည်။
အဆုိပါဝက်ဘ်ဆုိဒ်အေနြဖင့် စာရွက်စာတမ်းမ�ိှေသာ 
ေကျာင်းသား/သူများ�ှင့် ေရွ�ေြပာင်းမိသားစုများ အတက်ွ 
စာမျက်�ှာများကုိ အပ်ဒိတ် ြပ�လပ်ုထားပါသည်။

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

2023 ခု�ှစ်၊ ဇနန်ဝါရီ/ေဖေဖာဝ်ါရီ

https://www.nmic.org/promisenyc/
https://centerforfamilylife.org/
https://www.lacolmenanyc.org/
https://www.cpc-nyc.org/
https://www.advocatesforchildren.org/get_help/guides_and_resources/transition
https://www.advocatesforchildren.org/get_help/guides_and_resources/transition
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
http://understandingfafsa.org/
https://www.hesc.ny.gov/dream/
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အဂ�လိပ်- youtu.be/-F-xuJO4NpI
စပိန-် youtu.be/kkaEnGIk-pY

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

ဒီမုိကေရစီ

ကနဦး ေရွးေကာက်ပဲွအတက်ွ မဲစာရင်း တင်သွင်းရမည့် သိ� မဟတ်ု 
သင့်ေနရပ်လိပ်စာကုိ ေြပာင်းလဲရမည့် ေနာက်ဆုံးေနရ့က်မှာ 2023 ခု 
�ှစ်၊ ဇွနလ် 17 ရက် ြဖစ်သည်။
နယူးေယာခ့်ြပည်နယ်တင်ွ ကျင်းပသည့် ကနဦး ေရွးေကာက်ပဲွတင်ွ 
ပါဝင်ရနအ်တက်ွ သင်သည် ေရွးေကာက်ပဲွကျင်းပမည့် ပါတီတစ်ခု 
တင်ွ စာရင်းသွင်းရမည်။
သင်က လတ်တေလာတင်ွ ပါတီအဖ�ဲဝင်မဟတ်ုဘဲ ပါတီတစ်ခု 
တင်ွ စာရင်းသွင်းလိပုါက သိ� မဟတ်ု သင့်ပါတီအဖ�ဲဝင်ြဖစ်မ�အား 
အေြပာင်းအလဲ လပ်ုေဆာင်လိပုါက သင့်အေြပာင်းအလဲကုိ သိ�ိှ 
�ိင်ုရန ်အလိ�ငှာ မဲေပးသူ မှတ်ပုံတင်အသစ် တစ်ေစာင်ကုိ ြဖည့် 
သွင်းရမည်။
2023 ခု�ှစ်၊ ဇွနလ် ကနဦး ေရွးေကာက်ပဲွအတက်ွ သင့်ပါတီ 
အမည်စာရင်းသွင်းမ�ကုိ အေြပာင်းအလဲ လပ်ုေဆာင်�ိင်ုမည့် 
ေနာက်ဆုံးေနရ့က်မှာ 2023 ခု�ှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ 14 ရက်ေန ့ 
ြဖစ်သည်။

သင့်မဲေပးသူ မှတ်ပုံတင်ြခင်း�ှင့် ပါတီစာရင်းသွင်းြခင်းအား ြပနလ်ည် 
စစ်ေဆးရနအ်တက်ွ voterlookup.elections.ny.gov ကုိ ဝင် 
ေရာက်�ကည့်���ပါ။
သင့်မှတ်ပုံတင် အေြခအေနအေ�ကာင်း ေမးခွနး်ေမးလိပုါက သင့် 
ေကာင်တီ ေရွးေကာက်ပဲွဘုတ်အဖ�ဲသိ�  ဆက်သွယ်ပါ- 
www.elections.ny.gov/CountyBoards.html
NYC ေနထုိင်သူများ- vote.nyc ဝင်ေရာက်ေလလ့ာပါ

ကနဦး ေရွးေကာက်ပဲွ- 2023 ခု�ှစ်၊ ဇွနလ် 27 ရက်

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

NYS ေရွးေကာက်ပဲွဘုတ်အဖ�ဲ- 
www.elections.ny.gov/VotingRegister.html
NYC ေရွးေကာက်ပဲွဘုတ်အဖ�ဲ- vote.nyc/page/register-vote
အနွလိ်င်ုးမှာ စာရင်းေပးသွင်းြခင်း (သင့်တင်ွ NYS ယာ�်ေမာင်း 
လိင်ုစင်၊ ပါမစ် သိ� မဟတ်ု ယာ�်ေမာင်းမဟတ်ုသည့် ID �ိှပါက)- 
voterreg.dmv.ny.gov/MotorVoter
မှတ်ပုံတင် စာရွက်စာတမ်းတစ်ေစာင်ကုိ ဖုနး်ြဖင့် ေတာင်းခံ�ိင်ုသည် 
(အဂ�လိပ်ဘာသာ သိ� မဟတ်ု စပိနဘ်ာသာြဖင့် ရ�ိှ�ိင်ုသည်)- 1- 
800-FOR-VOTE (1-800-367-8683)
သင့်အေနြဖင့် မဲေပးဖိ�  စာရင်းသွင်းရန ်မေသမချာ ြဖစ်ေနပါ 
သလား။ သင့်မဲေပးသူ စာရင်းသွင်း အဆင့်အတနး်ကုိ 
voterlookup.elections.ny.gov တင်ွ စစ်ေဆးပါ

မဲေပးဖိ�  စာရင်းသွင်းရန်

2022 ခု�ှစ်၊ ဇွနလ်တင်ွ Richmond ေကာင်တီ ြပည်နယ် 
တရား�ုံးချ�ပ် တရားသူ�ကီးတစ်ဦးသည် 2023 ခု�ှစ် ြမ�နစီီပယ်မဲ 
ေပးခွင့်�ိှသည့် နယူးေယာခ့်�မိ�သူ/သား 1 သနး်နးီပါးကုိ နယူးေယာ ့
ခ်�မိ�တင်ွ မဲေပးခွင့်�ိှမည့် Our City Our Vote Law ဟေုခ�သည့် 
ေဒသဆုိင်ရာဥပေဒ 11-2022 ကုိ ပယ်ချခ့ဲသည်။
�မိ�ေတာ်အေနြဖင့် အဆုိပါဆုံးြဖတ်ချက်အား အယူခံ တင်သွင်း 
ထား�ပီးြဖစ်သည်၊ ဆုိလိသုည်မှာ ဥပေဒအေနြဖင့် တရားစဲွဆုိြခင်း 
တင်ွ အကျ�ံးဝင်သွားမည်ြဖစ်�ပီး ဥပေဒအြဖစ် 
အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းကုိ ရပ်တန ့�်သွားမည်ြဖစ်သည်။

က��ု်ပ်တိ� �မိ�ေတာ ်က��ု်ပ်တိ� မဲ (နယူးေယာခ့် �မိ�ေတာ)်

2023 ခု�ှစ်၊ ဇနန်ဝါရီ/ေဖေဖာဝ်ါရီ

http://youtu.be/-F-xuJO4NpI
http://youtu.be/kkaEnGIk-pY
https://voterlookup.elections.ny.gov/
http://www.elections.ny.gov/CountyBoards.html
https://vote.nyc/
https://www.elections.ny.gov/VotingRegister.html
https://vote.nyc/page/register-vote
https://voterreg.dmv.ny.gov/MotorVoter/
https://voterlookup.elections.ny.gov/
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2023 အခွနက်ာလမှာ စတင်�ပီးြဖစ်ပါသည်။ IRS အေနြဖင့် 2022 
ခု�ှစ် အခွနြ်ပနတ်မ်းများကုိ လက်ခံ�ပီး ဆက်လက် ေဆာင်ရွက်လ� 
က်�ိှပါသည်၊ တင်သွင်းရန ်ေနာက်ဆုံးေနရ့က်မှာ 2023 ခု�ှစ်၊ 
ဧ�ပီလ 18 ရက်၊ အဂ�ါေန ့ ြဖစ်သည်။
2022 အခွန�ှ်စ်အတက်ွ အေရး�ကီး အေြပာင်းအလဲများ-

2021 ခု�ှစ်အတင်ွး တိးုထားသည့် အခွနခ်ရက်ဒစ် အချ�ိမှာ 
2019 ခု�ှစ်အဆင့်များသိ�  ြပနအ်မ်းမည်ြဖစ်သည်။ ဆုိလိသုည် 
မှာ နစ်နာထားသည့် အခွနထ်မ်းများအေနြဖင့် �ပီးခ့ဲသည့်အခွန ်
�ှစ်�ှင့် �ှ�ိင်းယှ�်ပါက ြပနအ်မ်းေငအွနည်းငယ်ကုိ ရ�ိှ�ိင်ုမည် 
ြဖစ်သည်။ အေြပာင်းအလဲများတင်ွ ကေလးသူငယ် အခွနခ် 
ရက်ဒစ် (CTC)၊ ရ�ိှထားေသာ ဝင်ေငအွခွန ်ခရက်ဒစ် (EITC) 
�ှင့် ကေလးသူငယ်�ှင့် မီှခုိေစာင့်ေ�ှာက်မ� ခရက်ဒစ်တိ�အတက်ွ 
ပမာဏများ ပါဝင်သည်။

2021 ခု�ှစ်အတင်ွး CTC အတက်ွ $3,600 ရ�ိှသည့် 
မီှခုိသူတစ်ဦးအေနြဖင့် အရည်အချင်းြပည့်မီပါက 2022 
အခွန�ှ်စ်အတက်ွ $2,000 ရ�ိှ�ိင်ုမည်။
EITC အတက်ွ 2021 ခု�ှစ်အတင်ွး အ�ကမ်းဖျင်း $1,500 
ပမာဏရ�ိှသည့် သတ်မှတ်ချက်ြပည့်မီသည့် ကေလးမ�ိှသူ 
အခွနထ်မ်းများအေနြဖင့် 2022 ခု�ှစ်တင်ွ အများဆုံး 
$560 ရ�ိှ�ိင်ုမည်။
ကေလးသူငယ်�ှင့် မီှခုိေစာင့်ေ�ှာက်မ� ခရက်ဒစ် ြပန ်
အမ်းေငမွျားကုိ 2021 ခု�ှစ်တင်ွ $8,000 အစား 2022 ခု 
�ှစ်တင်ွ အများဆုံး $2,100 သိ�  ေရာက်�ိှမည်။

2020၊ 2021 ခု�ှစ်များ�ှင့် မတသူည်မှာ 2022 တင်ွ လ�ံေဆာ်မ� 
ေပးေင ွအသစ်များမ�ိှသည့်အတက်ွေ�ကာင့် အခွနထ်မ်းများ 
အေနြဖင့် ေနာက်ထပ်ေပးေငမွျား ရ�ိှဖိ�  ေမ�ာ်လင့်လိ�  မရပါ။
သင့်အခွနြ်ပနအ်မ်းမ�အား သက်ေရာက်ေစမည့် အေြပာင်းအလဲ 
များအတက်ွ ေနာက်ထပ် အချက်အလက်များကုိ �ကည့်ဖိ�  
irs.gov/newsroom/important-tax-alerts-and- 
news တင်ွ ဝင်ေရာက်ေလလ့ာပါ

2023 ခု�ှစ်အတွက် သင့်အခွနမ်ျားကုိ ေပးေဆာင်ြခင်း

သင့်အခွနြ်ဖည့်သွင်းေရးအတက်ွ အကူအညီ လိအုပ်ေနပါသလား။
သင့်အေနြဖင့် ေစတနာဝ့နထ်မ်းဝင်ေငခွွန ်အေထာက်အကူ 
(VITA)၊ သက်�ကီးရွယ်အိမုျားအတက်ွ အခွန�ှ်စ်သိမ့်ေဆွးေ�းွ 
ြခင်း (TCE) �ှင့် Tax-Aide အစီအစ�်များ�ိှ IRS 
အသိအမှတ်ြပ� ေစတနာဝ့နထ်မ်းများထံမှ အခွနြ်ပင်ဆင်ေရး 
အကူအညီကုိ အခမ့ဲ ရယူ�ိင်ုပါသည်။
သင့်ဝင်ေငကွ $60,000 သိ� မဟတ်ု ၎င်းထက်နည်းပါက၊ 
သင့်အသက်က 60 �ှစ်�ှင့်အထက် ြဖစ်ပါက သိ� မဟတ်ု မ 
သနစွ်မ်း ြဖစ်ပါက သိ� မဟတ်ု အဂ�လိပ်ဘာစကား ေြပာဆုိ 
ရန ်အကန ့အ်သတ်�ိှပါက အဆုိပါ ဝနေ်ဆာင်မ�များ ရ�ိှ 
�ိင်ုသည်။
ေနာက်ထပ် အချက်အလက်များ�ှင့် သင့်အနးီက 
ဝနေ်ဆာင်မ�ေပးသည့်ေနရာကုိ �ှာေဖွရန ်irs.gov/VITA 
တင်ွ ဝင်ေရာက်ေလလ့ာပါ

သင့်အေနြဖင့် ြပင်ဆင်ထားသည့် သင့်ြပနအ်မ်းေငကုိွ ရ�ိှရန ်
အတက်ွ IRS အသိအမှတ်ြပ� ေစတနာဝ့နထ်မ်းများ�ှင့် 
GetYourRefund.org မှတစ်ဆင့် အနွလိ်င်ုးြဖင့် ချတ်ိဆက် 
�ိင်ုပါသည်
သင့်ဝင်ေငကွ $66,000 သိ� မဟတ်ု ၎င်းထက် နည်းပါက 
အဆုိပါဝနေ်ဆာင်မ�ကုိ အခမ့ဲ ရ�ိှ�ိင်ု�ပီး သင်က နည်းပညာ 
ေကာင်းေကာင်း သုံးတတ်သူြဖစ်လျင် ပုိေကာင်းပါသည်။

သင့်ကုိယ်ပုိင်ြပနအ်မ်းေငကုိွ irs.gov/freefile �ိှ IRS Free 
File မှတစ်ဆင့် ြပင်ဆင်တင်သွင်း�ိင်ုသည်
သင့်ဝင်ေငကွ $73,000 သိ� မဟတ်ု ၎င်းထက် နည်းပါက 
ြပနအ်မ်းေငြွပင်ဆင်ေရး အကူအညီ လမ်း��နခ်ျက်ကုိ ရ�ိှ 
�ိင်ုသည်။

တစ်ဦးချင်း အခွနထ်မ်း မှတ်ပုံတင်နပံါတ် (ITIN) �ှင့် အခွနမ်ျား 
တင်သွင်းြခင်း
အေမရိကနြ်ပည်ေထာင်စု အခွနထ်မ်း မှတ်ပုံတင်နပံါတ် ရ�ိှဖိ�  
လိအုပ်�ပီး ထုိနပံါတ် မ�ိှသူများ၊ လမူ�ဖူလံေုရး နပံါတ် (SSN) 
အတက်ွ သတ်မှတ်ချက် မြပည့်မီသူများ အေနြဖင့် ITINs ရ�ိှ 
�ိင်ုပါသည်။ ITINs �ိှထားြခင်းက သင့်အား အခွနမ်ျား တင် 
သွင်း�ိင်ုြခင်း�ှင့် သင်ရ�ိှဖိ�  အကျ�ံးဝင်သည့် အခွနခ်ရက်ဒစ်များ 
ကုိ ေတာင်းဆုိ�ိင်ုြခင်းတိ�  လပ်ုေဆာင်ေပး�ိင်ုပါသည်။
ေလ�ာ်ထားရန ်အချက်အလက်များ၊ သင့်အတက်ွ အကျ�ံးဝင်
သည့် အခွနခ်ရက်ဒစ်များ�ှင့် ITIN တစ်ခု ရ�ိှဖိ�  အြခား 
အကျ�ိးခံစားခွင့်များအတက်ွ taxoutreach.org/tax- 
filing/itin တင်ွ ဝင်ေရာက်ေလလ့ာပါ

�ုိက်စားများကုိ သတိထားပါ။ IRS အေနြဖင့် သင့် 
ကုိယ်ေရးကုိယ်တာ သိ� မဟတ်ု ေငေွ�ကးအချက်အလက်များအတက်ွ 
သင့်ထံ စာတိေုပးပိ� �ြခင်း၊ အီးေမးလ်ပိ� �ြခင်း သိ� မဟတ်ု သင့်အား ဆုိ 
�ှယ်မီဒီယာတင်ွ ဆက်သွယ်ြခင်းတိ�  ဘယ်ေသာအခါမ� မ 
လပ်ုေဆာင်ပါ။
လတ်တေလာ�ကံ�ေတ�ရသည့် စာသားေပးပိ�  �ုိက်စားများ 
အေ�ကာင်း�ှင့်၊ irs.gov/alerts သိ�  သိ�ိှအစီရင်ခံေရးအတက်ွ 
ေနာက်ထပ်ေလလ့ာပါ

2023 ခု�ှစ်၊ ဇနန်ဝါရီ/ေဖေဖာဝ်ါရီ

https://www.irs.gov/newsroom/important-tax-alerts-and-news
https://www.irs.gov/newsroom/important-tax-alerts-and-news
https://www.irs.gov/individuals/free-tax-return-preparation-for-qualifying-taxpayers
https://www.getyourrefund.org/
https://www.irs.gov/filing/free-file-do-your-federal-taxes-for-free
https://www.taxoutreach.org/tax-filing/itin/
https://www.taxoutreach.org/tax-filing/itin/
https://www.irs.gov/newsroom/tax-scams-consumer-alerts
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2/2
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၊ ေအာက်တိဘုာလ 1 ရက်ေန ့�တွင် အသက်ဝင်သည် 
အနည်းဆုံး လပ်ုခလစာပမာဏမှာ နယူးေယာက်�မိ�၊ Long 
Island �ှင့် Westchester �မိ�များတင်ွ ေနအိမ်ေစာင့်ေ�ှာက်မ� 
အကူများအတက်ွ အနည်းဆုံး လပ်ုခလစာကုိ တစ်နာရီလျင် 
$17.00 တိးုြမ�င့်ေပးခ့ဲ�ပီး နယူးေယာက်ြပည်နယ်�ိှ ကျနေ်သာေနရာ 
များအတက်ွ တစ်နာရီလျင် $15.20 တိးုြမ�င့်ေပးခ့ဲသည်။
2022 ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ 31 ရက်ေနမှ့စ�ပီး နယူးေယာက်�မိ�၊ 
Long Island �ှင့် Westchester �မိ�ြပင်ပ�ိှ အလပ်ုသမားများ 
အတက်ွ အေထွေထွအနည်းဆုံး လပ်ုခလစာကုိ တစ်နာလ�င် 
$14.20 တိးုြမ�င့်ေပးသွားမည် ြဖစ်သည်။
NYS အနည်းဆုံး လပ်ုခလစာ သတ်မှတ်ချက် အကျ�်းချ�ပ်အတက်ွ 
dol.ny.gov/minimum-wage-0 တင်ွ ဝင်ေရာက်ေလလ့ာပါ

အနညး်ဆုံး လုပ်ခလစာတုိးြမ�င့်ေရး

NYC အေသးစား စီးပွားေရးလပ်ုငနး်များအတက်ွ အခွင့်အလမ်း 
ရနပုံ်ေငအွေနြဖင့် နယူးေယာခ့်�မိ�၏ ခ�ုိင်ငါးခု�ိှ အေသးစား 
စီးပွားေရးလပ်ုငနး် ပုိင်�ှင်များ�ှင့် စွန ့�်ဦးတီထွင် လပ်ုငနး်�ှင်များ 
အတက်ွ လိက်ုေလျာညီေထွြဖစ်ေသာ၊ အတိးု�ှ�နး်နည်းေသာ ရင်း�ှးီ 
ေင�ှွင့် အခမ့ဲစီးပွားေရး အေထာက်အပ့ံ ဝနေ်ဆာင်မ�များကုိ ေပးအပ် 
လျက်�ိှသည်။
အနည်းဆုံး ခရက်ဒစ်ရမှတ် မလိြုခင်း
ပုံေသအတိးု�ှ�နး် 4% ြဖင့် $250,000 ထိ ေချးေင ွရ�ိှ�ိင်ုြခင်း
ယုံ�ကည်ရသည့် ေဒသတင်ွး၊ မစ်�ှင်တနွး်အားေပး ေငေွချး 
သူများထံမှ စီးပွားေရးအေထာက်အပ့ံများကုိ အခမ့ဲ ရ�ိှြခင်း
ေလ�ာက်ထားရန ်လယ်ွကူြခင်း
ေလ�ာက်ထားခ မေပးရြခင်း
စီးပွားေရးလပ်ုငနး် အဆင့်တိင်ုးအတက်ွ ဖွင့်ေပးထားသည် – 
စတင်ချနိမှ်၊ တိးုတက်ချနိ၊် ြပနလ်ည်တည်ေဆာက်ချနိ်

ေနာက်ထပ်အချက်အလက်များ�ှင့် ေလ�ာက်ထားရန ်အတက်ွ 
sbsopportunityfund.nyc တင်ွ ဝင်ေရာက်ေလလ့ာပါ

NYC အေသးစား စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များအတွက် 
အခွင့်အလမ်း ရနပုံ်ေငွ

COVID-19 ရင်း�ှးီေင ွကုနက်ျစရိတ် အခွန ်ေချးေငအွစီအစ�် 
$250 မီလီယံကုိ ကပ်ေရာဂါ ဆက်စပ် ကုနက်ျစရိတ်များ၊ 
ကျနး်မာေရးဆက်စပ် ေထာက်ကူပစ�ည်းများ�ှင့် ပစ�ည်းကိရိယာများ 
အေြပာင်းအလဲ ြပ�လပ်ုြခင်း၊ အေဆာက်အဦ အဆင့်ြမ�င့်တင်ြခင်း 
စသည်တိ�ေ�ကာင့် အခက်အခဲြဖစ်ေနသည့် NYS အေသးစား
စီးပွားေရးလပ်ုငနး်များကုိ ေငေွ�ကးအကူအညီ ေပးသည်။
ယခုအစီအစ�်သည် နယူးေယာက်ြပည်နယ်အတင်ွး လည်ပတ် 
ေဆာင်ရွက်ေနသည့် ဝနထ်မ်းဦးေရ 100 သိ� မဟတ်ု ၎င်းေအာက်�ိှ 
�ပီး စုစုေပါင်းဝင်ေင ွ$2.5 မီလီယံေအာက်ြဖစ်ေသာ အေသးစား 
စီးပွားေရးလပ်ုငနး်များအတက်ွ ြဖစ်သည်။ စီးပွားေရးလပ်ုငနး် 
အေနြဖင့် 2021 ခု�ှစ်၊ ဇနန်ဝါရီလ 1 ရက်ေနမှ့ 2022 ခု�ှစ်၊ 
ဒီဇင်ဘာလ 31 ရက်ေနအ့တင်ွး သတ်မှတ် ကုနက်ျစရိတ် 
အနည်းဆုံး $2,000 ကျသင့်သည့် စီးပွားေရးလပ်ုငနး် ြဖစ်ရမည်။
အေသးစား စီးပွားေရးလပ်ုငနး်များအေနြဖင့် သတ်မှတ်
ကုနက်ျစရိတ်၏ 50% ြဖစ်သည့် အခွနေ်ချးေငကုိွ သတ်မှတ် 
ကုနက်ျေင ွ$50,000 အေပ�မူတည်�ပီး အနည်းဆုံးပမာဏ 
$25,000 ထိ ရ�ိှ�ိင်ုသည်။
ေနာက်ထပ်အချက်အလက်များ�ှင့် ေလ�ာက်ထားရန ်အတက်ွ 
esd.ny.gov/covid-19-capital-costs-tax-credit တင်ွ ဝင် 
ေရာက်ေလလ့ာပါ။

COVID-19 ရင်း�ီှးေင ွကုနက်ျစရိတ် အခွန ်ေချးေငအွစီအစ�်

2023 ခု�ှစ်၊ ဇနန်ဝါရီ/ေဖေဖာဝ်ါရီ

https://nyseedgrant.com/
https://dol.ny.gov/minimum-wage-0
https://sbsopportunityfund.nyc/
https://esd.ny.gov/covid-19-capital-costs-tax-credit


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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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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သင် သိ� မဟတ်ု သင်သိေသာ တစ်စုံတစ်ဦးအေနြဖင့် အခမ့ဲ ဉပေဒ
ေရးရာ အေထာက်အပ့ံ လိအုပ်ေနပါက ေဟာလိ့င်ုးနပံါတ် 1-800-
566-7636 ကုိ ေခ�ဆုိပါ။ ေခ�ဆုိမ�တိင်ုးကုိ လ��ိဝှက်အြဖစ် ထား�ိှ
ေပးပါသည်။ ဘာသာစကားေပါင်း 200 ေကျာ်ြဖင့် ကူညီေပးေန
ပါသည်။

COVID-19 ကပ်ေရာဂါ�ှင့် ပတ်သက်�ပီး ေနာက်ဆုံးရ
အချက်အလက်များအတက်ွ ေဟာလိ့င်ုးနပံါတ် 1-888-364-
3065 ကုိ ေခ�ဆုိပါ သိ� မဟတ်ု ny.gov/coronavirus တင်ွ ဝင်
ေရာက်ေလလ့ာပါ။
ny.gov/vaccine သိ�  ဝင်ေရာက်ေလလ့ာ�ပီး နယူးေယာက်အတင်ွး
�ိှ COVID-19 ကာကွယ်ေဆး အချက်အလက်များကုိ ရယူပါ။
ကျနး်မာေရးအာမခံ ေလ�ာက်ထားပါ- 1-855-355-5777 ကုိေခ�
ဆုိပါ သိ� မဟတ်ု  nystateofhealth.ny.gov တင်ွ ဝင်ေရာက်
ေလလ့ာပါ။

စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာ ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာင်မ�များ�ှင့် ပတ်သက်သည့်
ေမးခွနး်များအတက်ွ သိ� မဟတ်ု စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာ ကျနး်မာေရး
ဝနေ်ဆာင်မ� ေထာက်ပ့ံသူ�ှာေဖွရနအ်တက်ွ 1-800-597-8481 ကုိ
ေခ�ဆုိပါ သိ� မဟတ်ု omh.ny.gov ဝင်ေရာက် ေလလ့ာပါ။
သင့်အေနြဖင့် ကုိ�ုိနာဗုိင်းရပ်စ် အေရးေပ�အေြခအေနေ�ကာင့်
စုိးရိမ်ထိတ်လန ့�်မ� ခံစားရပါက 1-844-863-9314 ကုိ ေခ�ဆုိပါ။
National Suicide Prevention Lifeline: သင့် အသက်
သိ� မဟတ်ု တစ်စုံတစ်ဦး အသက် အ��ရာယ်�ိှပါက 911 ကုိ ေခ�ပါ။
သင့်အေနြဖင့် အကျပ်အတည်း�ှင့်ရင်ဆုိင်ေနရ�ပီး အကူအညီ
ချက်ချင်းလိအုပ်ပါက 1-800-273-8255 ကုိ ေခ�ပါ သိ� မဟတ်ု
741-741 သိ�  “GOT5” ဟ ုစာတိ ုပိ� ပါ။
အိမ်တင်ွးအ�ကမ်းဖက်မ�- သင် သိ� မဟတ်ု တစ်စုံတစ်ဦးအား အြခား
တစ်ဦးဦးက �ှ�တ်ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ ကုိယ်/လက်ြဖင့်ြဖစ်ေစ သိ� မဟတ်ု
လိင်ပုိင်းဆုိင်ရာ အလွဲသုံးစားလပ်ုြခင်း သိ� မဟတ်ု အြခားေသာ
နည်းပရိယာယ်သုံးြခင်းြဖစ်ေစ ထိနး်ချ�ပ်ခံရပါက NYS
Domestic Violence Hotline သိ�  1-800-942-6906 မှ
တစ်ဆင့် ေခ�ဆုိပါ။

အေမရိကန�ုိ်င်ငံသား အသစ်များအတွက် NYS �ုံး

NYS ကျနး်မာေရးဌာန

NYS စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာ ကျနး်မာေရး�ုံး

အလပ်ုသမားဌာနသည် အလပ်ုသမားများ၏ ေဘးကင်းမ��ှင့်
ကျနး်မာေရး၊ လပ်ုခလစာ�ှင့် အလပ်ုလပ်ုသည့် အေြခအေနများကုိ
ကာကွယ် ြမ�င့်တင်ရန ်တာဝန�ိှ်ပါသည်။
လပ်ုခလစာ�ှင့် အလပ်ုချနိန်ာရီ ဉပေဒများ၊ လပ်ုငနး်ခွင်
ကျနး်မာေရး�ှင့် ေဘးအ��ရာယ် ကင်း�ှင်းေရး သိ� မဟတ်ု တိင်ု�ကား
ချက်ဖွင့်ြခင်း စသည်တိ� �ှင့်ပတ်သက်�ပီး သိ�ိှ�ိင်ုရနအ်တက်ွ 1-
888-469-7365 ကုိ ေခ�ဆုိပါ သိ� မဟတ်ု dol.ny.gov/safety-
and-health တင်ွ ဝင်ေရာက် ေလလ့ာပါ။
အလပ်ုလက်မ့ဲ အာမခံအတက်ွ အကူအညီရယူ�ိင်ုရန ်1-888-209-
8124 ကုိ ေခ�ဆုိပါ သိ� မဟတ်ု dol.ny.gov/unemployment/
unemployment-insurance-assistance တင်ွ ဝင်ေရာက်
ေလလ့ာပါ။

နယူးေယာက်၏ လ�အခွင့်အေရးဉပေဒအရ အသက်အရွယ်၊ လမူျ�ိး၊
မူလ�ိင်ုငံသားြဖစ်မ�၊ လိင်၊ လိင်ပုိင်းဆုိင်ရာ တိမ်း��တ်မ�၊ ကျား/မ
အမှတ်အသား သိ� မဟတ်ု ေဖာ်ထုတ်မ�၊ အိမ်ေထာင်�ိှ/မ�ိှ၊ မ
သနစွ်မ်း၊ စစ်တပ်ဆုိင်ရာ အဆင့်အတနး်�ှင့် အြခားေသာ
အဆင့်အတနး်များေ�ကာင့် အလပ်ုအကုိင်၊ ေနအိမ်၊ ခရက်ဒစ်၊
ပညာေရး �ှင့် အများြပည်သူ ေနရာထုိင်ခင်းများ အတက်ွ ခဲွြခား
ဆက်ဆံြခင်းကုိ တားြမစ်ထားပါသည်။
သင့်အေနြဖင့် ခဲွြခားဆက်ဆံြခင်းခံရသည်ဟ ုခံစားရပါက 1-888-
392-3644 ကုိ ေခ�ဆုိ၍ြဖစ်ေစ သိ� မဟတ်ု dhr.ny.gov တင်ွ ဝင်
ေရာက်၍ြဖစ်ေစ တိင်ု�ကားစာ တင်သွင်း�ိင်ုပါသည်။

ဝနေ်ဆာင်မ� ေထာက်ပ့ံသူများကုိ �ှာေဖွေနေသာ သိ� မဟတ်ု အြခား
အရင်းအြမစ်များ �ှာေဖွေနေသာ NYC အတင်ွး ေနထုိင်သူများ
အေနြဖင့် ေအာက်ပါတိ� မှတစ်ဆင့် တိက်ု�ုိက် ရ�ိှ�ိင်ုပါသည်-
ပညာေရး- nyic.org/covid-education-resources
အလပ်ုအကုိင်- nyic.org/covid-employment-
resources
ဘ�ာေရး- nyic.org/covid-financial-resources
အစားအေသာက်- nyic.org/covid-food-resources
ကျနး်မာေရးေစာင့်ေ�ှာက်မ�- nyic.org/covid-healthcare-
resources
စီးပွာေရး လပ်ုငနး်ေသး- nyic.org/covid-small-
business-resources

NYS အလုပ်သမားဌာန

NYS လ�အခွင့်အေရး ဌာန

နယူးေယာက်�မိ�ေတာ ်COVID-19 အရင်းအြမစ်များ
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နယူးေယာက်ြပညန်ယ် အရင်းအြမစ်များ

NYIC နယူးေယာက်ြပညန်ယ် အသင်းအဖ�ဲဆုိင်ရာ အချက်အလက်များ 2023 ခု�ှစ်၊ ဇနန်ဝါရီ/ေဖေဖာဝ်ါရီ

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)

သင့်အေနြဖင့် အသင်းအဖ�ဲအပ်ုစု�ှင့် ြပ�လပ်ုသည့် Know Your Rights 
(သင့်အခွင့်အေရးများကုိ သိထားပါ) အခမ့ဲ ေဆွးေ�းွပဲွကုိ 
တက်ေရာက်လိပုါက ေကျးဇူးြပ��ပီး kyr@nyic.org ကုိ ဆက်သွယ်ပါ။

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

