
သင၏္သားသမီးအ�တက္ အစုိးရ ေ◌ထာက�ံ�မွ�ရယူရန ္ ေ◌လွာ်က� ားလိပုါက ဘယ� ရာေ◌�တကုိ
သိထားဖုိ႕လိမုလ?ဲ

၂၀၂၁ မတ�  ေ◌နာက� ံ◌းု ◌ျပ႒ာန◌္းခ်က္

၀င္ေ◌ြငနည္◌း က်န◌္းမာေ◌ရးေ◌ထာက��◌မွံ� Medicaid၊ ေကလးသူငယ� ်န◌္းမာေ◌ရး
အာမခံေ◌ထာက�ံ�မွ� CHIP၊ ေ◌စ်း��ွန◌္းခဳိ်သာ က်န◌္းမာေ◌ရးအာမခံ ACA Marketplace
Coverage၊ ေ◌က်ာင္◌းမနက�ာႏ◌ငွ◌့္ ေ◌န႕လ��ာ ေ◌ထာက�ံ�မွ� School Breakfast & Lunch၊
အမဳိ်းသမီး လသားေကလးႏ◌ငွ◌့္ ေကလးသူငယ္ေ◌ထာက�ံ�မွ� WIC ◌ႏ◌ငွ◌့္ SNAP (အစုိးရ
စားစရိတ္ေ◌ထာက��◌မွံ�) [မိမိေ◌နထုိင္ေ◌သာ ◌ျပ��ယ္◌ႏ◌ငွ◌့္ သက� ိ�င္ေ◌သာ အစီိအစဥ�မ��်ား
ထည့◌�ါ] အစရိွေ◌သာ ေ◌ထာက�ံ�မွ� အစီအစဥ�်ားသည္ သင္၏သားသမီးမ်ား က်န◌္းမာေ◌သာ
ဘ၀ကုိ ◌ျဖတ� န◌္းႏ◌ိငု�န ္ ကူညီေ◌ပးႏ◌ိငု�ါသည္။ အထက�ါရိွ သားသမီးအ�တက္ အစုိးရထံမွ
က်န◌္းမာေ◌ရး�ငွ◌့္ အဟာေရထာက�ံ�မွ� အစီအစဥ�်ား ေ◌လ်ာက� ားခ့ဲ◌ျခင္◌း◌ျဖင◌့္ မိမိ၏
လ၀ူင��ွၾကီးၾကပ္ေ◌ရး မွတ� မ္◌း သုိ႕မဟတ္ု အျမဲေ◌နထုိ�င�င◌့�ဒ္ ေ◌လွ်ာက� ားမွ�ေအပၚ
မ��ိ�႕ သက္ေ◌ရာက�ွ�ရိွႏ◌ိငု��� ိ� ေ◌မး◌ျမန◌္းစရာမ်ား ◌ျဖစ�ိ�င�ါသည္။ မိမိ၏ မိသားစုအ�တက္
ေအကာင္◌းဆံ◌းု ဆံ◌းု◌ျဖတ�်က�်�ိငု�န ္ ေ◌အာက�ါ ေ◌ဖာ◌◌္ျပထားေ◌သာ လအူမ်ား
ေ◌မးေ◌လရိွ့သည့◌ ္ေအမးေအ◌ျဖမ်ားကုိ ဖတ��ွႏ◌ိငု�ါသည္။

မိမိသားသမီးသည္ အစုိးရ က်န◌္းမာေ◌ရးႏ◌င့ွ◌္ အဟာေရထာက�ံ�မွ�မ်ား လက�ွိရယူထားသည္၊
ထုိေ႕ၾကာင့◌္ မိမိအ�တက� �မဲေ◌နထုိ�င�င့◌�ဒ္ ေ◌လွာ်က� ား�ုိင�န ္ အခက� ခဲရိွႏ◌ိငု�ါသလား?
မရိွႏ◌ိငု�ါ။ အစုိးရ က်န◌္းမာေ◌ရးႏ◌ငွ◌့္ အဟာေရထာက�ံ�မွ�မ်ား ရယူထား◌ျခင္◌းကုိ
အျမဲေ◌နထုိ�င�င◌့ေ္◌လွ်ာက� ား◌ျခင္◌းအ�တက္ ထည့ြ◌�င္◌းစဥ္◌းစား◌ျခင္◌း မရိွပါ၊ သုိေ႕သာ◌္
ြခ◌င်္◌းခ်ေက� ��ဖင◌့္ အစုိးရမွ� ကု��စ်ရိတ�ိ�က� �တ္ေ◌ပးေရသာ �စွ�ာလတာရွည္
က်န◌္းမာေ◌ရးေ◌စာင◌့ေ္◌ရွာက�ွ� (သက� ကီး�ရယ� ိ� ေ◌စာင◌့ေ္◌ရွာက္ေ◌ရး) စသ��ိ�႕
မပါ၀င္ေ◌ပ။ မိမိသားသမီး သုိ႕မဟတ္ု မိသားစုအ�တင္◌းရိွအျခားလမ်ူား ရယူမည့◌္
က်န◌္းမာေ◌ရးႏ◌ငွ◌့္ အဟာေရထာက�ံ�မွ�မ်ားသည္ မိမိကုိယ� ိ�င္ ရယူသည့◌္ ေ◌ထာက�ံ�မွ�မ်ားႏ◌ငွ◌့္
�ကာ◌ျခားမွ�ရိွသည္။ မိမိသားသမီး အစုိးေရထာက�ံ�မွ� ေ◌လ်ာွက� ားရာ�တင္
မိမိနာမ��ံ◌းု◌ျပဳထားေ◌သာ◌�ည္◌း မိမိကုိယ� ိ�င္ ေ◌ထာက�ံံ�မွ�ရယူထားသ��� မဆုိလိပုါ။

မိမိသားသမီး အစုိးေရထာက�ံ�မွ� ေ◌လွာ်က� ားရာ�တင္ မိမိ၏ ကုိယ�ိ�င�ခ်က� လက�်ားကုိ
ေ◌ပး���ိ�အပ�ါသလား? မိမိကုိယ�ိ�င�ခ်က� လက� စ�်ိ ဳေ႕ပးအပ����ိအပ္◌ႏ◌ိငု�ါသည္။ အစီအစဥ္
ေ◌လ်ာက� ႊ◌ာမ်ား�တင္ မိသားစု၀ေင�ယာက� ိ�င္◌း၏ ၀င္ေ◌ြငအခ်က� လက�်ား
◌ျဖည့ြ◌�င္◌းရပါသည္။ ထုိေ႕ၾကာင◌့္ အစုိးေရထာက�ံ�မွ� ရယူသူမဟတ္ုေ◌သာ◌�ည္◌း
၀င္ေ◌ြငဆုိင�ာ အခ်က� လက�်ား◌ျဖည့◌�န ္ လိအုပ�ါသည္။ သုိေ႕သာ◌္ မိမိသားသမီးမ်ားအ�တက� ာ
အစုိးေရထာက�ံ�မွ�ေ◌လ်ာက� ည့◌��တက္ မိမိ၏ လမွူ�ဖူလွံ◌ေု◌ရး ဆုိရွယ�ံပါတ္၊
လ၀ူင��ွၾကီးၾကပ္ေ◌ရးဆုိင�ာအခ်က� လက�်ားကုိ ေ◌ပးရ��လိပုါ။ ေ◌လ်ာက� ႊ◌ာ◌ျဖည့◌�ာ�တင္
ထုိအခ်က� လက�ွင◌့ ္သက� ိ�င္ေ◌သာေ◌နရာမ်ားကုိ မျဖည့◌�ဲ ခ်��ားႏ◌ိငု�ည္။

မိမိ၏ ေအမရိက��ိ�င�ံသား သားသမီး◌ျဖစ��က ေ◌ထာက�ံ�မွ�ယူထားသ��ာ်းကုိ
ေအမရိက��စုိးရထံ ◌ျပနေ္◌ပး���ိ�အပ�ါသလား? မလိအုပ�ါ။ မိမိသားသမီးသည္
ေရထာက�ံ�မွ�မ်ား ခံစားြခင◌့�ရိွ◌ျပီး◌ျဖစ�ါက ထုိေ◌ထာက�ံ�စရိတ� ���မွ်�မ်ားကုိ အနာဂ�တ� င္
◌ျပ��ည္ေ◌ပးေ◌ဆာင�န ္ မလိအုပ�ါ။



မိမိသားသမီးအ�တက္ အစုိးေရထာက�ံ�မွ� ေ◌လာ်က� င�ာ�တင္
◌ျဖည့ြ◌�င◌္းထားေ◌သာ အခ်က� လက�်ားကုိ
ေအမရိက���၀င��ွၾကီးၾကပ္ေ◌ရးဆုိင�ာ
ဥေပဒအတည္◌ျပဳလပ္ုေ◌ဆာင��ွမ်ား�တင္ အသံ◌းု◌ျပဳႏ◌ိငု�ါသလား?
အသံ◌းုမျပဳႏ◌ိငု�ါ။ အစုိးေရထာက��◌မွံ�ေ◌လ်ာက�ာ�တ င�ည့ြ◌�င္◌းေ◌သာ

အခ်က� လက�်ားကုိ မိမိေကလး၏ ေအထာက� ပ့ံရယူခံစားြခင◌့္ ရိွမရိွ
ဆံ◌းု◌ျဖတ�ိ�င္ေ◌ရးအ�တက� ာ ထည့ြ◌�င္◌းအသံ◌းု◌ျပဳမည္◌ျဖစ�ည္။ ေအမရိကန ္
လ၀ူင��ွၾကီးၾကပ္ေ◌ရး ဥေပဒ�ပဳလပ္ုေ◌ဆာင��ွမ်ားသုိ႔ ထုိအခ်က� လက�်ားကုိ
ေ◌၀ေငပွး◌ျခင္◌းမရိွပါ။

မိမိသည္ တရား၀ငေ္◌နထုိ�င�င့◌္ မရိွသူ◌ျဖစ�ါသလား? မိမိသည္
တရား၀င္ေ◌နထုိ�င�င◌့�ရိွသူ◌ျဖစ�ါက မိမိသားသမီး သုိ႕မဟတ္ု မိသားစု၀င္ တစ္ဦးဦးအ�တက္
အစုိးေရထာက�ံ�မွ�ေ◌လ်ာက�ာ�တင္ မိမိ၏လ၀ူင��ွၾကီးၾကပ္ေ◌ရးဆုိင�ာ
အခ်က� လက� ိ�မျဖည့◌�ါႏ◌ငွ◌့။္ ◌ျဖည့◌�မည့◌ေ္◌နရာ�တင္ “အစုိးေရထာက�ံံ�မွ�ေ◌လ်ာက� �မွာ
မိမိမဟတု�ါ” ဟေု◌ရးပါ။

အစုိးရထံမွ က္◌ိဗုစ�ိ�႕မဟုတ� မၻာက့ပ္ေ◌ရာဂါဆုိင�ာ ကူညေီ◌ထာက�ံ�မွ�ရယူထားလွင်္
အျမဲေ◌နထုိ�င�င့◌�ဒ္ ေ◌လာ်က� ည့◌�ခါ အခက� ခဲ◌ျဖစ္◌ႏ◌ိငု�ါသလား? မျဖစ္◌ႏ◌ိငု�ါ။
အျမဲေ◌နထုိ�င�င◌့�ဒ္ ေ◌လ်ာက�ာ�တင္ ထည့ြ◌�င္◌းစဥ္◌းစားသည့◌္ ေ◌ထာက�ံ�မွ�မ်ားမွာ
ေ◌အာက�ါအတိငု္◌း◌ျဖစ�ည္၊ အစုိးေရေြငၾကးေ◌ထာက�ံ�မွ�ႏ◌ငွ◌့္
◌ႏ◌ိငု�ံေ◌တာ◌�ကုွ��စ်ရိတ�ံထားသည့◌္ ◌ႏ◌စွ�ာလရွည္ က်န◌္းမာေ◌ရးေ◌စာင◌့ေ္◌ရွာက�ွ�မ်ားကုိသာ
ထည့ြ◌�င္◌းစဥ္◌းစားပါသည္။ ကုိဗစ္-၁၉၊ ကမၻာက့ပ္ေ◌ရာဂါ
ေ◌ရတိေု◌ထာက�ံ�မွ�မ်ားရယူထား◌ျခင္◌းက လ၀ူင��ွၾကီးၾကပ္ေ◌ရးႏ◌ငွ◌့�က� ိ�င္ေ◌သာ
လက�ွိေအ◌ျခေအနအရ ေ◌လ်ာက� ႊ◌ာတင��ွမ်ားေအပၚ သက္ေ◌ရာက�ွ�မရိွပါ။ ကုိဗစ္-၁၉
ေ◌ဆးစစ္◌ျခင္◌း၊ ကုသျခင္◌း၊ ကာ�ကယ္ေ◌ဆးထုိး◌ျခင္◌း၊
◌ႏ◌ိငု�ံေ◌တာ◌ေ္◌ထာက�ံ�ေ◌ြငသား၊ တစ�ကိမ�ည္◌းေ◌သာ ေ◌ြငသားေ◌ထာက�ံ�မွ�ရယူ◌ျခင္◌း၊
ကပ္ေ◌ရာဂါဆုိင�ာ အဟာေရထာက�ံ�ေ◌ေြငၾကး�ငွ◌့္ သားသမီးအ�တက္
အြခနေ္◌လ်ာေ့◌ြငပမာဏ စသည့◌�ရာမ်ားအားလံ◌းုသည္ သင္၏ အျမဲေ◌နထုိ�င�င◌့��ိင�ာ
အြခငေ့◌�ရးမ်ားကုိ မထိခုိက�ိ�င�ါ။



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