
မိမိသည္ အစုိးရ မီွခုိသူဟု သတ�ွတ�ာ�တင ္အက�◌းဳ၀င�ါသလား?

အခဳိ်ေ႕သာ မိသားစုမ်ား အစုိးရေအထာက� ပ့ံရယူထားပါက အျမဲေ◌နထုိ�င�င◌့္ ေ◌လ်ာွက�ာ�တင္
အခက� ခဲရိွလာမ��ိ� စုိး�ိမ�ကပါသည္။ ေ◌အာက္ေ◌ဖာ◌◌္ျပပါ အခ်က� လက�်ားမွတဆင◌့ ္မိမိ၏ လက�ွိ
ေအ◌ျခေအနႏ◌ငွ◌့ ္လ၀ူင��ွၾကီးၾကပ္ေ◌ရးဆုိင�ာ အခ်က� လက�်ားေအပၚ ထိခု◌ကိ�ွ� မရိွႏ◌ိငု�ည့◌္
လမွူ�ေ◌ထာက�ံ�မွ� အစီအစဥ�်ားကုိ ေ◌လလ့ာႏ◌ိငု�ါသည္။

ေ◌အာက�ါ အစုိးရဆုိင�ာ အစီအစဥ�်ားကုိ ခံစားြခင◌့�ရိွ◌ျပီးသူ◌ျဖစ�ါက တရား၀ငေ္◌နထုိ�င�င◌့္
ေ◌လွ်ာက� ားမွ�မ်ားႏ◌ငွ◌့ ္လ၀ူင��ွၾကီးၾကပ္ေ◌ရးဆုိင�ာအခ်က� လက�်ားေအပၚ ထိခုိက�ွ� မရိွႏ◌ိငု�ါ။
[◌ျပ��ယ�ွ သတ�တွ� ားေ◌သာ သက� ိ�င�ာ အစုိးရ အစီအစဥ�မ��်ားကုိ အသံ◌းု◌ျပဳပါ၊ ◌ျမဳိ႕နယ္၀န◌္းက်င္
ေ◌ထာက�ံ�မွ� အစီအစဥ�်ား သုိ႕မဟတ္ု ◌ျပ��ယ� �တင◌္း ထပ�ိ�းထားသည့◌္ အစီအစဥ�်ားကုိပါ
ထည့◌ေ္◌ရးပါ]

- ၀ငေ္◌ြငနည္◌း က်န◌္းမာေ◌ရး
ေ◌ထာက�ံ�မွ� Medicaid ◌ႏ◌ငွ◌့ ္အျခား
က်န◌္းမာေ◌ရး ေ◌စာင◌့ေ္◌ရွာက�ွ�မ်ား
(◌ႏ◌စွ�ာလရွည္ က်န◌္းမာေ◌ရး
ေ◌စာင◌့ေ္◌ရွာက�ွ� အ�ဖဲ႕အစည္◌းမ်ား
မပါ၀င�ါ)

- SNAP အစုိးရ စားစရိတ္ေ◌ထာက�ံ�မွ�
- Public Housing လထုူ အိမ�ာ စီမံကိန◌္း
- ကုိဗစ္ေ◌ရာဂါ ေ◌ဆးစစ္◌ျခင◌္း,

ကုသျခင◌္းႏ◌ငွ◌့ ္ကာ�ကယ္ေ◌ဆးမ်ား
- ကပ္ေ◌ရာဂါဆုိင�ာ

စီးြပားေ◌ရးေအထာက� ကူ◌ျပဳ ကူေ◌ြင
(◌ျပ���မ်ားအ�တက္ ေ◌ထာက��◌ေံ◌ြင)

- ကပ္ေ◌ရာဂါဆုိင�ာ တစ�ကိမ�ည္◌းေ◌သာ
ေ◌ြငသားေ◌ထာက�ံ�မွ�ရယူ◌ျခင◌္း

- EITC မိမိလပု�ားခအ�တက္
အြခနေ္◌လ်ာေ့◌ြငပမာဏ ◌ႏ◌ငွ◌့္
သားသမီးအ�တက္
အြခနေ္◌လ်ာေ့◌ြငပမာဏ

- WIC အမဳိ်းသမီးလသားေကလးႏ◌ငွ◌့္
ေကလးသူငယ္ေ◌ထာက�ံ�မွ�

- CHIP ေကလးသူငယ� ်န◌္းမာေ◌ရး
အာမခံေ◌ထာက�ံ�မွ�

- Free or reduced school lunches
ေ◌က်ာင◌္းမနက�ာ�ငွ◌့ ္ေ◌န႕လ��ာ
ေ◌ထာက�ံ�မွ�

- အစားအစာေ◌ထာက�ံ�မွ�
အ�ဖဲ႕အစည္◌း သုိ႕မဟတ္ု ယာယီ
ခုိလွံ◌မွု� ေ◌ဂဟာမ်ား

အစုိးရမီွခုိ�မွ�ဆုိတာဘာလဲ?
ဂရင◌္းကတ္ (တရား၀င ္အျမဲတမ္◌းေ◌နထုိ�င�င◌့)္ ေ◌လ်ာွက� ားသူမ်ား သုိ႕မဟတ္ု
ေအမရိကန◌္ႏ◌ိငု�ံလာရန ္ ဗီဇာေ◌လ်ာက� ားလိသူုမ်ားသည္ “အစုိးရမီွခုိ◌ျခင◌္း” စစ္ေ◌ဆးမွ�ကုိ
ေ◌အာင◌္ျမင�ပါမည္ - ဆုိလိသု��ာွ ထုိေ◌လွ်ာက� ားသူသည္ အနာဂါ�တ� င ္အစုိးေရထာက�ံ�မွ�မ်ားကုိသာ
အဓိက မီွခုိမည့◌�� ဟတု�ဟတ္ု ၾကည့◌��ွစစ္ေ◌ဆး◌ျခင◌္း◌ျဖစ�ည္။ လ၀က အရာရိွမ်ားသည္
ေ◌လ်ာက� ားသူ၏ ေအ◌ျခေအနမ်ားအားလံ◌းုကုိ ၾကည့◌�ါသည္၊ အသက� �ရယ္၊ ၀ငေ္◌ြင၊
က်န◌္းမာေ◌ရး၊ ပညာေ◌ရး သုိ႕မဟတ္ု က�ၽမ္◌းက်င��ွမ်ား၊ မိသားစု ေအ◌ျခေအန ◌ႏ◌ငွ◌့ ္ကု��စ်ရိတ္
အာမခံသူ၏ က်မ္◌းကိ်မ�ႊ◌ာ သုိ႕မဟတ္ု စာခဳ်ပ�ိ�႕ျဖစ�ည္။ အစုိးရမီွခုိသူ ဟ ုသတ�တ္ွ◌ႏ◌ိငု�ည့◌္
ေ◌ထာက�ံ�မွ� အစီအစဥ�်ားမွာ ေ◌အာက�ါအတိငု◌္း◌ျဖစ�ည္



● အျမဲမျပတ္ ၀ငေ္◌ြငအျဖစ�ရိွေ◌ေနသာ ေ◌ေြငၾကးေ◌ထာက�ံ�မွ� အစီအစဥ္၊ ဥပမာမ်ားမွာ SSI
လမွူ�ဖူလံ◌ေု◌ရး အကဳိ်းခံစားြခင◌့၊္ TANF အကူညီလိေု◌သာ မိသားစုမ်ားအ�တက္
ယာယီေ◌ထာက�ံ�မွ�� အစီအစဥ္၊ ေ◌ယဘုယ်လိအုပ�်က္ ေအထာက� ပ့ံအစီအစဥ္

● အစုိးရမွ ကု��စ်ရိတ�ံေ◌ပးေ◌သာ �စွ�ာလရွည္ က်န◌္းမာေ◌ရးေ◌စာင◌့ေ္◌ရွာက�ွ�

အစုိးရမီွခုိသူဟု သတ�ွတ�ာ�တင ္မိမိအက�◌းဳ၀င�ါသလား?

သင�င့ွ◌ ္သင့◌�သိားစု၀င�်ားသည္ ေအမရိကန◌္ႏ◌ိငု�ံသားမ်ား ◌ျဖစ�ါသလား? အစုိးရမီွခုိသူဟု
သတ�တွ�ာ�တင ္အက�◌းဳမ၀င�ါ။ မိမိ ခံစားြခင◌့�ရိွႏ◌ိငု�ည့◌္ အစီအစဥ�်ားကုိ ဆက� က္ ေ◌လ်ာွက� ားႏ◌ိငု�ါသည္။

သင�င့ွ◌ ္သင့◌�သိားစု၀င�်ားသည္ အျမဲေ◌နထုိ�င�င့◌ ္ဂရင◌္းကဒ္ ရရိွထား◌ျပီး◌ျဖစ�ါသလား? မိမိ
ဂရင◌္းကဒ္ သက� မ္◌းတိးု◌ျခင◌္း◌ျဖစ္ေ◌စ ေအမရိကန ္ ◌ႏ◌ိငု�ံသားေ◌လွ်ာက� ား◌ျခင◌္း◌ျဖစ္ေ◌စ
အစုိးရမီွခုိသူဟသုတ�တွ�ာ�တင ္အက�◌းဳ မ၀င�ါ။ သုိေ႕သာ◌္ ၆ လထက�နည္◌း ၾကာေ◌သာ
◌ျပ��ခရီး�သားထားသည့◌ ္မွတ� မ္◌းရိွပါက အစုိးရမီွခုိဟု သတ�တွ�ာ�တင ္ထည့ြ◌�င◌္းစဥ္◌းစားႏ◌ိငု�ည္။
ကာလၾကာရွည္ ေအမရိကန◌္ျပ��ခရီး�သားရ��ွပိါက လ၀ူ���ွၾကီးၾကပ္ေ◌ရးဆုိင�ာ ေ◌ရွေ႕န
တစ္ဦးဦး�ငွ◌့ ္စကားေ◌◌ျပာေ◌�ဆးေ◌ႏြ◌းထားသင◌့�ါသည္။

ေ◌အာက္ေ◌ဖာ◌◌္ျပပါ အစီအစဥ�်ား ေ◌လ်ာွက� ားရန ္ အစီအစဥ�ွိ◌ျခင◌္း သုိ႕မဟုတ္
လက�ွိခံစားြခင့◌�ရိွထား◌ျခင◌္းမ်ား ရိွပါသလား - TPS ယာယီေ◌နထုိ�င�င့◌္ အထူးအြခင့ေ◌�ရး၊ U
သုိ႕မဟုတ္ T ဗီဇာ အမဳိ်းအစား၊ ◌ႏ◌ိငု�ံေ◌ရးခုိလွ◌ံြုခင့◌္ သုိ႕မဟုတ္ စစ္ေ◌ဘးေ◌ရွာင ္ဒုကၡသည္၊
အသက��ပည့◌ေ္◌သးေ◌သာ တရားမ၀ငေ္◌နထုိင�� အြခင့ေ◌�ရး? အစုိးရမီွခုိသူဟု သတ�တွ�ာ�တင္
အက�◌းဳမ၀င�ါ။ ထုိ ေ◌ဖာ◌◌္ျပထားေ◌သာ အစီအစဥ�်ားကုိ လက�ွိေ◌လ်ာွက� ားေ◌နပါက ဆက� က္၍
အကဳိ်းခံစားြခင◌့�ႏ◌ိငုေ္◌သာ မ��ည့◌ ္ေ◌ထာက�ံ�မွ�ကုိ မဆုိ အသံ◌းု◌ျပဳႏ◌ိငု�ါသည္။

မိသားစုမွ တဆင့◌�စံားြခင့◌�မည့◌ ္အျမဲေ◌နထုိ�င�င့◌ ္ဂရင◌္းကဒ္ေ◌လွာ်က� ားရန စီ္စဥ္ေ◌နပါသလား?
အစုိးရမီွခုိသူဟ ုသတ�တွ�ာ�တင ္အက�◌းဳ၀င◌္ႏ◌ိငု�ါသည္။ မိမိ ၀ငေ္◌ြင၊ အသက� �ရယ္၊ က်န◌္းမာေ◌ရး၊
ပညာေ◌ရး၊ က�ၽမ္◌းက်င��ွမ်ား၊ မိသားစု ေအ◌ျခေအန ◌ႏ◌ငွ◌့ ္ကု��စ်ရိတ္ အာမခံသူ၏ က်မ္◌းကိ်��ႊ◌ာ
စသည့◌�ရာအားလံ◌းုကုိ ထည့ြ◌�င◌္းစဥ္◌းစား◌ျပီးမွ ေ◌ရွေ႕လ်ာ�က� င္ အစုိးရမီွခုိသူ◌ျဖစ�ာႏ◌ိငု�လား
ဆံ◌းု◌ျဖတ�ါသည္။ အစုိးရမီွခုိသူဟ ုသတ�တွ� ည့◌ ္အစုိးေရထာက�ံ�မွ�မ်ားမွာ ေ◌အာက�ါအတိငု◌္း◌ျဖစ�ည္ -
အျမဲမျပတ္ ၀ငေ္◌ြငအျဖစ�ရိွေ◌ေနသာ ေ◌ေြငၾကးေ◌ထာက�ံ�မွ� အစီအစဥ္ (ဥပမာမ်ားမွာ SSI
လမွူ�ဖူလံ◌ေု◌ရး အကဳိ်းခံစားြခင◌့၊္ TANF အကူညီလိေု◌သာ မိသားစုမ်ားအ�တက္ ယာယီေ◌ထာက�ံ�မွ��
အစီအစဥ္၊ ေ◌ယဘုယ်လိအုပ�်က္ ေအထာက� ပ့ံအစီအစဥ္ �ငွ◌့္ အစုိးရထံမွ က်��စ်ရိတ္ေ◌ထာက�ံ�ေ◌သာ
(ဘုိး�ဘား�ိပ�ာ) ◌ႏ◌စွ�ာလရွည္ က်န◌္းမာေ◌ရးေ◌စာင◌့ေ္◌ရွာက�ွ�) လ၀ူင��ွၾကီးၾကပ္ေ◌ရးႏ◌ငွ◌့္
သက� ိ�ငေ္◌သာ မ��ည့◌ေ္◌လ်ာွက� ႊ◌ာမဆုိ ေ◌ကာင◌္းြစာတတ� ိနားလည္ေ◌သာ
လ၀ူင��ွၾကီးၾကပ္ေ◌ရးက�ၽမ္◌းက်င�ည့◌ ္ေ◌ရွေ႕န တစ္ဦးကုိ ေ◌�ဆးေ◌ႏြ◌းတိငု�င�င◌့ေ္◌ၾကာင◌္း
အထူးအၾကံ◌ျပဳ တိ�ုက� န◌္းလိပုါသည္။

ထပ�ံ၍ ပုိမုိသိရိွလိပုါက www.protectingimmigrantfamilies.org သုိ႕ ၀ငေ္◌ရာက�တ�ွဳႏ◌ိငု�ါသည္။
မိမိ ေအ◌ျခေအနအရ ေ◌ထာက�ံ�မွ�ခံစားြခင◌့ ္ရိွမရိွ အခမ့ဲ စစ္ေ◌ဆးလိလုွ်င္
www.keepyourbenefits.org သုိ႕�သားပါ။

http://www.protectingimmigrantfamilies.org
http://www.keepyourbenefits.org



