မိ မိသည္ အစို းရ မွီခုိ သူဟု သတ္မွတ္ရာတြင္ အက်ံ ဳး၀င္ပါသလား?
အခ်ိဳ႕ေသာ မိ သားစုမ်ား အစိုးရအေထာက္အပံ့ရယူထားပါက အျမဲ ေနထိုင္ခြင့္ ေလ်ာွ က္ရာတြင္
အခက္အခဲ ရွိလာမည္က ို စိုးရိ မ္ၾကပါသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ် က္အလက္မ်ားမွတဆင့္ မိ မိ၏ လက္ရိွ
အေျခအေနႏွင့္ လူ၀င္မုွ ၾကီးၾကပ္ေရးဆိုငာ္ရ အခ် က္အလက္မ်ားအေပၚ ထိခုိက္မွု မရွိ ႏိုငည
္မ ့္
လူမွုေထာက္ပံ့မွု အစီ အစဥ္မ်ားကို ေလ့လာႏိုငါ္ပ သည္။
ေအာက္ပါ အစိုးရဆိုငာ္ရ အစီ အစဥ္မ်ားကို ခံ စားခြင့္ရရွိ ျပီ းသူျဖစ္ပါက တရား၀င္ေနထိုင္ခြင့္
ေလွ်ာက္ထားမွုမ် ားႏွင့္ လူ၀င္မုွ ၾကီးၾကပ္ေရးဆိုငာ္ရ အခ် က္အလက္မ်ားအေပၚ ထိခိုက္မွု မရွိ ႏိုငါ္ပ ။
[ျပည္နယ္မွ သတ္မတ
ွ ္ထ ားေသာ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရ အစီ အစဥ္အမည္မ်ားကို အသံုးျပဳပါ၊ ျမိဳ႕နယ္၀နးက်
င္
္
ေထာက္ပံ့မွု အစီ အစဥ္မ်ား သို႕မဟုတ္ ျပည္နယ္အတြင္း ထပ္တိုးထားသည့္ အစီ အစဥ္မ်ားကိုပါ
ထည့္ေရးပါ]
ု ္အားခအတြက္
- ၀င္ေငြနည္း က်နးမာေရး
- EITC မိ မိလပ
္
ေထာက္ပံ့မွု Medicaid ႏွင့္ အျခား
အခြနေလ်
ာ
ေ
့ ငြပမာဏ ႏွင့္
္
က်နးမာေရး
ေစာင့္ေရွ ာက္မွုမ် ား
သားသမီ းအတြက္
္
(ႏွစ္ကာလရွ ည္ က်နးမာေရး
အခြနေလ်
ာေ
့ ငြပမာဏ
္
္
ေစာင့္ေရွ ာက္မွု အဖြဲ ႕အစည္းမ် ား
- WIC အမ်ိဳးသမီ းလသားကေလးႏွင့္
မပါ၀င္ပါ)
ကေလးသူငယ္ေထာက္ပံ့မွု
ထာက္ပ
ံ
့
မွ
ု
CHIP ကေလးသူငယ္က်နးမာေရး
- SNAP အစိုးရ စားစရိ တေ
္
္
အာမခံ ေထာက္ပံ့မွု
- Public Housing လူထု အိ မ္ယာ စီ မံကိနး
္
- ကိုဗစ္ေရာဂါ ေဆးစစ္ျခင္း,
- Free or reduced school lunches
ကုသျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ေဆးမ် ား
ေက်ာင္းမနက္စာနွင့္ ေန႕လည္စာ
ေထာက္ပံ့မွု
- ကပ္ေရာဂါဆိုငာ္ရ
စီ းပြားေရးအေထာက္အကူျပဳ ကူေငြ
- အစားအစာေထာက္ပံ့မွု
(ျပည္သ ူမ် ားအတြက္ ေထာက္ပ့ံေငြ)
အဖြဲ ႕အစည္း သို႕မဟုတ္ ယာယီ
ခို လံု
ွ မွု ေဂဟာမ် ား
- ကပ္ေရာဂါဆိုငာ္ရ တစ္ၾကိမ္တ ည္းေသာ
ေငြသားေထာက္ပံ့မွုရယူျခင္း

အစိုးရမွီခိုုမွုဆိုတာဘာလဲ?
ဂရင္းကတ္ (တရား၀င္ အျမဲ တမ္းေနထိုင္ခြင့္) ေလ်ာွ က္ထားသူမ်ား သို႕မဟုတ္
အေမရိ ကနႏို
ု ူမ်ားသည္ “အစိုးရမွီခိုျခင္း” စစ္ေဆးမွုကို
္ ငံလ
္င ာရန ဗီ
္ ဇာေလ်ာက္ထားလိသ
ေအာင္ျမင္ရပါမည္ - ဆိုလိသ
ု ည္မာွ ထိုေလွ်ာက္ထားသူသည္ အနာဂါတ္တြ င္ အစိုးရေထာက္ပံ့မွုမ် ားကိုသာ
အဓိ က မွီခိုမည့္သူ ဟုတဟ
ု ္ ၾကည့္ရွုစစ္ေဆးျခင္းျဖစ္သ ည္။ လ၀က အရာရွိ မ်ားသည္
္မ တ
ေလ်ာက္ထားသူ၏ အေျခအေနမ် ားအားလံုးကို ၾကည့္ပါသည္၊ အသက္အရြယ္၊ ၀င္ေငြ၊
က်နးမာေရး၊
ပညာေရး သို႕မဟုတ္ ကၽြမ္းက်ငု္မွ မ် ား၊ မိ သားစု အေျခအေန ႏွင့္ ကုနစ
္က် ရိ တ္
္
အာမခံ သူ၏ က်မ္းက်ိမ္လႊာ သို႕မဟုတ္ စာခ်ဳပိ္တု႕ျဖစ္သ ည္။ အစိုးရမွီခိုသူ ဟု သတ္မတ
ွ ႏ
္ ိုင္သ ည့္
ေထာက္ပံ့မွု အစီ အစဥ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိင
ု း
္ ျဖစ္သ ည္

●

●

အျမဲ မျပတ္ ၀င္ေငြအျဖစ္ရရွိေနေသာ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မွု အစီ အစဥ္၊ ဥပမာမ် ားမွာ SSI
လူမွုဖူလံုေရး အက်ိဳးခံ စားခြင့္၊ TANF အကူညီလိေ
ု သာ မိ သားစုမ်ားအတြက္
ယာယီေထာက္ပံ့မွုု အစီ အစဥ္၊ ေယဘုယ်လိအ
ု ပ္ခ်က္ အေထာက္အပံ့အစီ အစဥ္
အစိုးရမွ ကုနစ
္က် ရိ တံေ
ာက္မွု
္ခ ပးေသာ နွစ္ကာလရွ ည္ က်နးမာေရးေစာင့္ေရွ
္

အစို းရမွီခုိ သူဟု သတ္မွတ္ရာတြင္ မိ မိအက်ံ ဳး၀င္ပါသလား?
သင္နင
ွ ့္ သင့္မိသားစု ၀င္မ်ားသည္ အေမရိ ကနႏို
္ ငံသ
္င ားမ် ား ျဖစ္ပါသလား? အစိုးရမွီခိုသူဟု
သတ္မတ
ွ ာ္ရ တြင္ အက်ံဳးမ၀င္ပါ။ မိ မိ ခံ စားခြင့္ရရွိ ႏိုငည
္မ ့္ အစီ အစဥ္မ်ားကို ဆက္လက္ ေလ်ာွ က္ထားႏိုငါ္ပ သည္။
သင္နင
ွ ့္ သင့္မိသားစု ၀င္မ်ားသည္ အျမဲ ေနထိုင္ခြင့္ ဂရင္းကဒ္ ရရွ ိ ထားျပီ းျဖစ္ပါသလား? မိ မိ
ဂရင္းကဒ္ သက္တမ္းတိးု ျခင္းျဖစ္ေစ အေမရိ ကန ႏို
္ ငံသ
္င ားေလွ်ာက္ထားျခင္းျဖစ္ေစ
အစိုးရမွီခိုသူဟသ
ု တ္မတ
ွ ာ္ရ တြင္ အက်ံဳး မ၀င္ပါ။ သို႕ေသာ္ ၆ လထက္မနည္း ၾကာေသာ
ျပည္ပခရီ းသြားထားသည့္ မွတ္တမ္းရွိ ပါက အစိုးရမွီခိုဟု သတ္မတ
ွ ာ္ရ တြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္သ ည္။
ကာလၾကာရွ ည္ အေမရိ ကနျပည္ပ
ခရီ းသြားရန္ရပ
ွိ ါက လူ၀န္မုွ ၾကီးၾကပ္ေရးဆိုငာ္ရ ေရွ ႕ေန
္
တစ္ဦးဦးနွင့္ စကားေျပာေဆြးေႏြးထားသင့္ပါသည္။
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အစီ အစဥ္မ်ား ေလ်ာွ က္ထားရန အစီ
အစဥ္ရိျ
ွ ခင္း သို႕မဟုတ္
္
လက္ရိွခံစားခြင့္ရရွ ိ ထားျခင္းမ် ား ရွ ိ ပါသလား - TPS ယာယီေနထိုင္ခြင့္ အထူ းအခြင့္အေရး၊ U
သို႕မဟုတ္ T ဗီ ဇာ အမ်ိဳးအစား၊ ႏိုငံေ
ံွ ခြင့္ သို႕မဟုတ္ စစ္ ေဘးေရွ ာင္ ဒုကၡသည္၊
္င ရးခို လု
အသက္မျပည့္ေသးေသာ တရားမ၀င္ေနထိုငူ
္သ အခြင့္အေရး? အစိုးရမွီခိုသူဟု သတ္မတ
ွ ာ္ရ တြင္
အက်ံဳးမ၀င္ပါ။ ထို ေဖာ္ျပထားေသာ အစီ အစဥ္မ်ားကို လက္ရိွေလ်ာွ က္ထားေနပါက ဆက္လက္၍
အက်ိဳးခံ စားခြင့္ရႏိုငေ
္ သာ မည္သ ည့္ ေထာက္ပံ့မွုကို မဆို အသံုးျပဳႏိုငါ္ပ သည္။
မိ သားစု မွ တဆင့္ခံစားခြင့္ရမည့္ အျမဲ ေနထိုင္ခြင့္ ဂရင္းကဒ္ေလွာ် က္ထားရန စ
္ ီ စဥ္ေနပါသလား?
အစိုးရမွီခိုသူဟု သတ္မတ
ွ ာ္ရ တြင္ အက်ံဳး၀င္ႏိုငါ္ပ သည္။ မိ မိ ၀င္ေငြ၊ အသက္အရြယ္၊ က်နးမာေရး၊
္
ပညာေရး၊ ကၽြမ္းက်ငု္မွ မ် ား၊ မိ သားစု အေျခအေန ႏွင့္ ကုနစ
္က် ရိ တ္ အာမခံ သူ၏ က်မ္းက်ိနႊ္လ ာ
စသည့္အရာအားလံုးကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျပီ းမွ ေရွ ႕ေလ်ာက္တြ င္ အစိုးရမွီခိုသူျဖစ္လာႏိုငလ
္မ ား
ဆံ ုးျဖတ္ပါသည္။ အစိုးရမွီခိုသူဟု သတ္မတ
ွ ္သ ည့္ အစိုးရေထာက္ပံ့မွုမ် ားမွာ ေအာက္ပါအတိင
ု း
္ ျဖစ္သ ည္ အျမဲ မျပတ္ ၀င္ေငြအျဖစ္ရရွိေနေသာ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မွု အစီ အစဥ္ (ဥပမာမ် ားမွာ SSI
လူမွုဖူလံုေရး အက်ိဳးခံ စားခြင့္၊ TANF အကူညီလိေ
ု သာ မိ သားစုမ်ားအတြက္ ယာယီေထာက္ပံ့မွုု
အစီ အစဥ္၊ ေယဘုယ်လိအ
ု ပ္ခ်က္ အေထာက္အပံ့အစီ အစဥ္ နွင့္ အစိုးရထံမွ က်နစ
္က် ရိ တေ
္ ထာက္ပံ့ေသာ
(ဘိုးဘြားရိ ပ္သာ) ႏွစ္ကာလရွ ည္ က်နးမာေရးေစာင့္ေရွ
ာက္မွု) လူ၀င္မုွ ၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္
္
သက္ဆိုင္ေသာ မည္သ ည့္ေလ်ာွ က္လႊာမဆို ေကာင္းစြာတတ္သိနားလည္ေသာ
လူ၀င္မုွ ၾကီးၾကပ္ေရးကၽြမ္းက်င္သ ည့္ ေရွ ႕ေန တစ္ဦးကို ေဆြးေႏြးတိင
ု င
္သ ့္ေၾကာင္း
္ပ င
အထူးအၾကံျပဳ တိက္တြ
ု နးလိ
ပ
ု ါသည္။
္
ထပ္မံ၍ ပိုမိုသိရွိလိပ
ု ါက www.protectingimmigrantfamilies.org သို႕ ၀င္ေရာက္ဖတဳႏ္ရွ ိုငါ္ပ သည္။
မိ မိ အေျခအေနအရ ေထာက္ပံ့မွုခံ စားခြင့္ ရွိ မရွိ အခမဲ့ စစ္ေဆးလိလ
ု ်င
ွ ္
www.keepyourbenefits.org သို႕သြားပါ။

