သင္၏သားသမီ းအတြက္ အစို းရ ေထာက္ပံ့မွုရယူ ရန ေလွ
ာ် က္ထားလိပ
ု ါက ဘယ္အရာေတြကို
္
သိထားဖို ႕လိမ
ု လဲ?
၂၀၂၁ မတ္လ ေနာက္ဆံုး ျပ႒ာနးခ်
္ က္

၀င္ေငြနည္း
က်နးမာေရးေထာက္ပ
့ံမွု
Medicaid၊
ကေလးသူငယ္က်နးမာေရး
္
္
ACA Marketplace
အာမခံ ေထာက္ပံ့မွု CHIP၊ ေစ် းနွုနးခ်
္ ိဳသာ က်နးမာေရးအာမခံ
္
Coverage၊ ေက်ာင္းမနက္စာႏွင့္ ေန႕လည္စာ ေထာက္ပံ့မွု School Breakfast & Lunch၊
အမ်ိဳးသမီ း လသားကေလးႏွင့္ ကေလးသူငယ္ေထာက္ပံ့မွု WIC ႏွင့္ SNAP (အစိုးရ
စားစရိ တ္ေထာက္ပ့ံမွု) [မိ မိေနထိုင္ေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အစိီ အစဥ္အမည္မ်ား
ထည့္ပါ] အစရွိ ေသာ ေထာက္ပံ့မွု အစီ အစဥ္မ်ားသည္ သင္၏သားသမီ းမ် ား က်နးမာေသာ
္
ဘ၀ကို ျဖတ္သနးႏို
ငန
္
္ရ ္ ကူညီေပးႏိုငါ္ပ သည္။ အထက္ပါရွိ သားသမီ းအတြက္ အစိုးရထံမွ
က်နးမာေရးနွ
င့္ အဟာရေထာက္ပံ့မွု အစီ အစဥ္မ်ား ေလ်ာက္ထားခဲ့ ျခင္းျဖင့္ မိ မိ၏
္
လူ၀င္မုွ ၾကီးၾကပ္ေရး မွတ္တမ္း သို႕မဟုတ္ အျမဲ ေနထိုင္ခြင့္ကဒ္ ေလွ်ာက္ထားမွုအေပၚ
မည္သ ို႕ သက္ေရာက္မွုရွိ ႏိုငည
ား ျဖစ္နိုင္ပါသည္။ မိ မိ၏ မိ သားစုအတြက္
္မ ္က ို ေမးျမနးစရာမ်
္
အေကာင္းဆံ ုး
ဆံ ုးျဖတ္ခ်က်္ခနင
ုိ န
ေဖာ္ျပထားေသာ
လူအမ် ား
္ရ ္ ေအာက္ပါ
ေမးေလ့ရွိသည့္ အေမးအေျဖမ် ားကို ဖတ္ရုွ ႏိုငါ္ပ သည္။
မိ မိသားသမီ းသည္ အစို းရ က် နးမာေရးႏွင့္
အဟာရေထာက္ပံ့မွုမ် ား လက္ရိွရယူ ထားသည္၊
္
ထို႕ေၾကာင့္
မိ မိအတြက္အျမဲ ေနထိုင္ခြင့္ကဒ္
ေလွာ် က္ထားနိုငန
္ရ ္ အခက္အခဲ ရွိႏိုငါ္ပ သလား?
မရွိ ႏိုငါ္ပ ။
အစိုးရ
က်နးမာေရးႏွင့္
အဟာရေထာက္ပံ့မွုမ် ား
ရယူထားျခင္းကို
္
အျမဲ ေနထိုင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားျခင္းအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း မရွိ ပါ၊ သို႕ေသာ္
ခြ်င္းခ် က္အေ နျဖင့္
အစိုးရမွု
ကုနစ
္က် ရိ တို္စ က္ထုတ္ေပးရေသာ
နွစ္ကာလတာရွ ည္
က်နးမာေရးေစာင့္ေရွ
ာက္မွူ
(သက္ၾကီးရြယ္အို
ေစာင့္ေရွ ာက္ေရး)
စသည္တ ို႕
္
မပါ၀င္ေပ။ မိ မိသားသမီ း သို႕မဟုတ္ မိ သားစုအတြင္းရွိ အျခားလူမ်ား ရယူမည့္
က်နးမာေရးႏွင့္
အဟာရေထာက္ပံ့မွုမ် ားသည္ မိ မိကိုယ္တိုင္ ရယူသည့္ ေထာက္ပံ့မွုမ် ားႏွင့္
္
ကြာျခားမွုရွိ သည္။
မိ မိသားသမီ း
အစိုးရေထာက္ပံ့မွု
ေလ်ာွ က္ထားရာတြင္
မိ မိနာမည္သ ံုးျပဳထားေသာ္လည္း မိ မိကိုယ္တိုင္ ေထာက္ပံ့မွုရယူထားသည္ဟ ု မဆိုလိပ
ု ါ။
မိ မိသားသမီ း
အစို းရေထာက္ပံ့မွု
ေလွာ် က္ထားရာတြင္
မိ မိ၏
ကိုယ္ပိုင္အခ်က္အလက္မ်ားကို
ေပးရန္လိုအပ္ပါသလား?
မိ မိကိုယ္ပိုင္အခ်က္အလက္တစ္ခ်ိဳ႕ေပးအပ္ရနု္လိ အပ္ႏိုငါ္ပ သည္။
အစီ အစဥ္
ေလ်ာက္လႊာမ် ားတြင္
မိ သားစု၀င္အေယာက္တိုင္း၏
၀င္ေငြအခ် က္အလက္မ်ား
ျဖည့္သြင္းရပါသည္။
ထို႕ေၾကာင့္
အစိုးရေထာက္ပံ့မွု ရယူသူမဟုတ္ေသာ္လည္း
၀င္ေငြဆိုငာ္ရ အခ် က္အလက္မ်ားျဖည့္ရန ္ လိအ
ု ပ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ မိ မိသားသမီ းမ် ားအတြက္သာ
အစိုးရေထာက္ပံ့မွုေလ်ာက္သည့္အတြက္
မိ မိ၏
လူမွုဖူလံု
ွ ေရး
ဆိုရွယ္နံပါတ္၊
လူ၀င္မုွ ၾကီးၾကပ္ေရးဆိုငာ္ရ အခ် က္အလက္မ်ားကို ေပးရန္မလိပ
ု ါ။ ေလ်ာက္လႊာျဖည့္ရာတြင္
ထိုအခ် က္အလက္နွင့္ သက္ဆိုင္ေသာေနရာမ် ားကို မျဖည့္ဘဲ ခ် နာ္ထ းႏိုင္သ ည္။
မိ မိ၏
အေမရိ ကန္နိုင္ငံသား
သားသမီ းျဖစ္သူက
ေထာက္ပံ့မွုယူ ထားသည္မာ် းကို
အေမရိ ကန္အစိုးရထံ
ျပနေပးရန္လ
ိုအပ္ပါသလား?
မလိအ
ု ပ္ပါ။
မိ မိသားသမီ းသည္
္
ရေထာက္ပံ့မွုမ် ား
ခံ စားခြင့္ရရွိ ျပီ းျဖစ္ပါက
ထိုေထာက္ပံ့စရိ တ္ကုန္ကမ
် ွုမ် ားကို
အနာဂတ္တြ င္
ျပန္လ ည္ေပးေဆာင္ရန မလိ
အ
ု ပ္ပါ။
္

မိ မိသားသမီ းအတြက္
အစို းရေထာက္ပံ့မွု
ေလ်ာက္တင္ရာတြင္
ျဖည့္သြင္းထားေသာ
အခ် က္အလက္မ်ားကို
အေမရိ ကန္လူ၀င္မုွ ၾကီ းၾကပ္ ေရးဆို ငာ္ရ
ဥပေဒအတည္ျပဳလပ
ု ္ ေဆာင္မုွ မ် ားတြင္
အသံုးျပဳႏိုငါ္ပ သလား?
အသံုးမျပဳႏိုငါ္ပ ။
အစိုးရေထာက္ပ့ံမွုေလ်ာက္ရာတြ င္ထ ည့္သြင္းေသာ
အခ် က္အလက္မ်ားကို
မိ မိကေလး၏
အေထာက္အပံ့ရယူခံစားခြင့္
ရွိ မရွိ
ဆံ ုးျဖတ္နိုင္ေရးအတြက္သာ
ထည့္သြင္းအသံုးျပဳမည္ျဖစ္သ ည္။
အေမရိ ကန ္
လူ၀င္မုွ ၾကီးၾကပ္ေရး
ဥပေဒျပဳလပ
ု ္ေဆာင္မုွ မ် ားသို႔
ထိုအခ် က္အလက္မ်ားကို
ေ၀ငွေပးျခင္းမရွိ ပါ။
မိ မိသည္
တရား၀င္ေနထိုင္ခြင့္
မရွ ိ သူျဖစ္ပါသလား?
မိ မိသည္
တရား၀င္ေနထိုင္ခြင့္မရွိ သူျဖစ္ပါက မိ မိသားသမီ း သို႕မဟုတ္ မိ သားစု၀င္ တစ္ဦးဦးအတြက္
အစိုးရေထာက္ပံ့မွုေလ်ာက္ရာတြင္
မိ မိ၏လူ၀င္မုွ ၾကီးၾကပ္ေရးဆိုငာ္ရ
အခ် က္အလက္ကိုမျဖည့္ပါႏွင့္။
ျဖည့္ရမည့္ေနရာတြင္
“အစိုးရေထာက္ပံ့မွုေလ်ာက္သူမွာ
မိ မိမဟုတါ္ပ ” ဟုေရးပါ။

အစို းရထံ မွ
က္ိဗ
ု စ္သို႕မဟုတ္ကမၻာ့ကပ္ ေရာဂါဆို ငာ္ရ
ကူ ညေ
ီ ထာက္ပံ့မွုရယူ ထားလွင
် ္
အျမဲ ေနထိုင္ခြင့္ကဒ္
ေလ်ာက္သည့္အခါ
အခက္အခဲ ျဖစ္ ႏိုငါ္ပ သလား?
မျဖစ္ႏိုငါ္ပ ။
အျမဲ ေနထိုင္ခြင့္ကဒ္
ေလ်ာက္ရာတြင္
ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္
ေထာက္ပံ့မွုမ် ားမွာ
ေအာက္ပါအတိင
ု ္းျဖစ္သ ည္၊
အစိုးရေငြေၾကးေထာက္ပံ့မွုႏွင့္
ႏိုငံေ
္က် ရိ တံထ
ာက္မွုမ် ားကိုသာ
္င တာ္မွကုနစ
္ခ ားသည့္ ႏွစ္ကာလရွ ည္ က်နးမာေရးေစာင့္ေရွ
္
ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါသည္။
ကိုဗစ္-၁၉၊
ကမၻာ့ကပ္ေရာဂါ
ေရတိေ
ု ထာက္ပံ့မွုမ် ားရယူထားျခင္းက
လူ၀င္မုွ ၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ
လက္ရိွအေျခအေနအရ
ေလ်ာက္လႊာတင္မုွ မ် ားအေပၚ
သက္ေရာက္မွုမရွိ ပါ။
ကိုဗစ္-၁၉
ေဆးစစ္ျခင္း၊
ကုသျခင္း၊
ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း၊
ႏိုငံေ
္င တာ္ေထာက္ပံ့ေငြသား၊ တစ္ၾကိမ္တ ည္းေသာ ေငြသားေထာက္ပံ့မွုရယူျခင္း၊
ကပ္ေရာဂါဆိုငာ္ရ
အဟာရေထာက္ပံ့ေငြေၾကးနွင့္
သားသမီ းအတြက္
အခြနေလ်
ာေ
့ ငြပမာဏ
စသည့္အရာမ် ားအားလံုးသည္
သင္၏
အျမဲ ေနထိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ
္
အခြင့္အေရးမ် ားကို မထိခိုကိ္နုင္ပါ။

Protecting Immigrant Families Michigan:
https://michiganimmigrant.org/protecting-immigrant-families-michigan

