
�ုိင်ငံြခားမှလာေရာက်အေြခစုိက်ေနထုိင်သူများ၏ ကျနး်မာေရးေစာင့်ေ�ှာက်မ�ဆုိင်ရာ  ေဆးဝါးကုသပုိင်ခွင့်�ှင့်
ပါဝင်ေသာခံစားခွင့်များ�ှင့် အကျ�ံး၀င် မ�များ
၂၀၂၁ ခု�ှစ်/ မတ်လတွင် ြပ�ြပင်မွမ်းမံထားသည။်

ေဆး�ုံဝနထ်မ်းများသည ်သင်၏ကျနး်မာေရးကုိသာ အေလးအနက်ထား�ပီး တရားမဝင်ေနထုိင်သည၊်
မေနထုိင်သညကုိ် စစ်ေဆးေမးြမနး်မညမ်ဟုတ်ပါ။လနူာများ၏ ကုိယ်ေရးကုိယ်တာအချက်အလက်များကုိ လံးုဝ
လ��ိဝှက်ထားသည်ြဖစ်၍ စိတ်ချလက်ချ ေဆးဝါး ကူသမ� ခံယူ�ိင်ုပါသည်။ ေယဘုယအားြဖင့်၊ ေဆး�ုံများ၊ ကျနး်မာေရးေဆးခနး်များ၊
Urgent Care ေခ� အေရး ေပ� ေဆးခနး်များ�ှင့် ဆရာဝနမ်ျား၏ �ုံးခနး် အစ�ိှေသာ ေနရာအေဆာက်အအံတုစ်ခုခု၏ အတင်ွး၌ြဖစ်ေစ၊
အနးီတစ်ဝုိက်တင်ွြဖစ်ေစ လဝူင်မ��ကီး�ကပ်ေရးဌာန တစ်ခုခုမှ ဥပေဒ�ှင့်သက်ဆုိင်ေသာအေရးယူမ��ှင့် ဖမ်းဆီးမ�များ မြပ�လပ်ုဖိ� ရနအ်တက်ွ
ေပ�လစီများ ေရးဆဲွချမှတ်ထားပါသည်။

အေရးေပ�အေြခအေန စုိက်ေရာက်ပါကအေထာက်အထားမ့ဲေရ� �ေြပာင်းေနထုိင်သူ/တရားမဝင်ေနထုိင်ေသာ�ုိင်ငံြခားသားများအပါအဝင်၊
လတုိူင်းလတုိူင်းသည်ကျနး်မာေရးေစာင့်ေ�ှာက်မ��ှင့် သက်ဆုိင်ေသာဝနေ်ဆာင်မ�အားလံးုကုိ ရယူပုိင်ခွင့်�ိှသည။်
အေရးေပ�ေဆး�ုံဝနထ်မ်းများ�ှင့် Community Health Centers ေခ� ရပ်ကွက်ကျနး်မာေရးစင်တာတစ်ခုခုတင်ွ တာဝနက်ျေသာ
ဝနထ်မ်းများသည် အေရးေပ�ကုသရနလိ်အုပ်ေသာလနူာမှနသ်မ�အားလံးုကုိ ကူညီရပါမည်။ ကျနး်မာေရးအာမခံဝယ်ယူထားသည်ြဖစ်ေစ၊
မဝယ်ယူထားသည်ြဖစ်ေစ၊ ေငေွ�ကးအခက်အခဲ �ိှသည်ြဖစ်ေစ၊ မ�ိှသည်ြဖစ်ေစ၊
တရားဝင်ေနထုိင်ခွင့်စာရွက်စာတမ်းကုိင်ေဆာင်ထားသည် ြဖစ်ေစ၊ မကုိင်ေဆာင်ထားသည်ြဖစ်ေစ သူတိ�အေနြဖင့် လံးုဝ
ကုသေပးသွားပါမည်။

ေဆးခနး်�ှင့်ေဆး�ုံတစ်ခုခုတွင် သွားေရာက်ေသာအခါ ေဆးဝါးကုသမ�ခံယူဖိ�ရနအ်တွက်သင်သည ်တရားဝင်ေနထုိင်သညြ်ဖစ်ေစ၊
တရားမဝင်ေနထုိင်သညြ်ဖစ်ေစ သင်၏အေြခအေနကုိ ထုတ်ေဖာေ်ြပာဆုိစရာမလိပုါ။
ေဆး�ုံ၊ ေဆးခနး်များအေနြဖင့်လည်း ေမးြမနး်ပုိင်ခွင့်မ�ိှပါ။ သိ� ေသာ် သူတိ�အေနြဖင့် Medicaid သိ� မဟတ်ု Health Insurance ေခ�
ကျနး်မာေရးအာမခံေလ�ာက်ဖိ� ရန ်ကူညီေနသည် ဆုိပါက ေမးြမနး်သွားပါလိမ့်မည်။ အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ေယာက်က သင့်ကုိ Medicaid

သိ� မဟတ်ု Health Insurance ေခ� ကျနး်မာေရးအာမခံ ေလ�ာက်ဖိ� ရန် ေတာင်းဆုိပါက ေအာက်ပါအတိင်ုး ေြဖ�ကား�ိင်ုပါသည်။
“က�နေ်တာ်/က�နမ်က ကျနး်မာေရးအာမခံ ေလ�ာက်ခွင့်မ�ိှတဲအ့တက်ွ မေလ�ာက်ေတာပ့ါဘူး။”

ေဆးဝါးကုသမ�ခံယူေသာအခါ သိ�မဟုတ် ကျနး်မာေရးအာမခံေလ�ာက်ေသာအခါဘာသာြပနကူ်ညေီပးမည့ ်စကားြပနကုိ် အခမ့ဲ
ရယူပုိင်ခွင့် သင့်မှာ �ိှပါသည။်
အကယ်၍ သင်သွားေရာက်ေသာ ေဆးခနး် သိ� မဟတ်ု ေဆး�ုံအေနြဖင့် သင်ေြပာဆုိေသာဘာသာစကားကုိ နားမလည်ပါက စကားြပန်
တစ်ေယာက်ေယာက်က ကူညီေပးရမည်မှာ သင်၏ရပုိင်ခွင့် အခွင့်အေရးတစ်ခု ြဖစ်�ပီး အခမ့ဲ ြဖစ်ပါသည်။ သင်သွားေရာက်ေသာ
၎င်းေဆး�ုံ၊ ေဆးခနး်တင်ွ ဘာသာစကား�ှစ်မျ�ိး�ှစ်စားသိက�မ်းေြပာဆုိတတ်ေသာဝနထ်မ်းလည်း �ိှေကာင်း�ိှ�ိင်ုပါသည်။ သိ� မဟတ်ု
ဖုနး်ေခ� ဆုိြခင်းမှ တဆင့်လည်း ဘာသာြပနေ်ပး�ိင်ု�ပီး၊ �ုံးထုိင်စကားြပနဝ်နထ်မ်းလည်း �ိှေကာင်း�ိှ�ိင်ုပါသည်။ Medicaid၊ CHIP သိ� မဟတ်ု
Healthcare.gov မှတဆင့် ရယူ�ိင်ုေသာ ကျနး်မာေရးအစီအစဥ် အစ�ိှသည့် ကျနး်မာေရးေစာင့်ေ�ှာက်မ�ဆုိင်ရာ ခံစားခွင့် တစ်ခုခုကုိ
ေလ�ာက်တင်ေသာ အခါတင်ွလည်း စကားြပနတ်စ်ဦး�ှင့် ဘာသာြပနထ်ား�ပီးေသာ စာရွက်စာတမ်းများြဖင့် ဝနေ်ဆာင်မ�ေပးရမည်မှာ
သင်၏ရပုိင်ခွင့် အခွင့်အေရး ြဖစ်�ပီး အဖုိးအခ ေပးေဆာင်စရာ မလိပုါ။

ေဆးခနး်၊ ေဆး�ုံဝနထ်မ်းများ သိ�မဟုတ် ဆရာဝနမ်ျား အေနြဖင့် “Photo ID” ေခ� သင်၏ဓတ်ပုံပါေသာသက်ေသခံကဒ်ြပားတစ်ခုခုကုိ
ေတာင်းဆုိေကာင်းေတာင်းဆုိပါလမ့်ိမည။် ထုိက့ဲသိ�  ေတာင်းဆုိရြခင်း၏ရညရွ်ယ်ချက်သည် ေဆးဝါးကုသမ�ခံယူမည့လ်နူာ�ှင့်
ေဆး�ုံကမှတ်တမ်းတင်ထားေသာလနူာသည ်ကုိက်ညမီ��ိှေ�ကာင်း သိ�မဟုတ် ေဆးစာမှတ်တမ်းစာရွက်ေပ�တွင်
မှတ်တမ်းတင်ထားေသာလနူာသည ်အြခားလမူဟုတ်ဘဲ လမှူနြ်ဖစ်ေ�ကာင်း အတညြ်ပ�ဖိ�ရနသ်ာ ေတာင်းဆုိြခင်းြဖစ်ပါသည။်
အကယ်၍ သင့်ဓတ်ပုံပါေသာသက်ေသခံကဒ်ြပားတစ်ခုခု လက်ဝယ်ကုိင်ေဆာင်ထားြခင်းမ�ိှပါက ေအာက်ပါအတိင်ုး ေြဖ�ကား�ိင်ုပါသည်။
“က�နေ်တာ်/က�နမ်က ေဆးဝါးကုသမ�ခံယူလိပုါတယ်၊ ဒါေပမယ့် ဓတ်ပုံပါသက်ေသခံကဒ်ြပား ြပဖိ� မ�ိှပါဘူး။”

သင့်အေနြဖင့် ကျနး်မာေရးအာမခံ ဝယ်ယူထားြခင်းမ�ိှေသာလ်ညး်၊ ေဆးဝါးကုသပုိင်ခွင့် သင့်မှာ�ိှပါသည။်
ရပ်ကွက်ကျနး်မာေရးေစာက်ေ�ှာက်မ�စင်တာများ၊ ေရွ�ေြပာင်းအလပ်ုသမားများအတက်ွ သီးသန ့ဖွ်င့်လှစ်ထားသည့်
ကျနး်မာေရးေစာင့်ေ�ှာက်မ�စင်တာများ၊ အခမ့ဲဖွင့်လှစ်ေသာေဆးခနး်များ�ှင့် အများပုိင်ြပည်သ�ေဆး�ုံများ အစ�ိှသည့်ေနရာများတင်ွ
အခမ့ဲ ေဆးဝါးကုသမ�ခံယူဖိ� ရန ်ေရွးချယ်�ိင်ုပါသည်။

● ရပ်ကွက်ကျနး်မာေရးေစာက်ေ�ှာက်မ�စင်တာများ သိ� မဟတ်ု ေရွ�ေြပာင်းအလပ်ုသမားများအတက်ွ သီးသန ့ဖွ်င့်လှစ်ထားသည့်
ကျနး်မာေရးေစာင့်ေ�ှာက်မ�စင်တာများကုိ �ှာေဖွလိပုါက www.findahealthcenter.hrsa.gov ဝပ်ဆုိက်ကုိ �ကည့်ပါ။

● အခမ့ဲဖွင့်လှစ်ေသာေဆးခနး်များ သိ� မဟတ်ု ကုသုိလ်ြဖစ်ေဆးခနး်များကုိ �ှာေဖွလိပုါက www.nafcclinics.org/find-clinic
ဝပ်ဆုိက်ကုိ �ကည့်ပါ။

�ုိင်ငံြခားမှလာေရာက်အေြခစုိက်ေနထုိင်သူေတာေ်တာမ်ျားများအေနြဖင့် ကျနး်မေရးအာမခံကုိ ဝယ်ယူပုိင်ခွင့်�ိှ�ပီး “Affordable Care
Act” .ဥပေဒအရ အာမခံေ�ကးေပးေချဖိ�ရနအ်တွက် ေငေွ�ကးအကူအညီ ရယူ�ုိင်ပါသည။်
သင်သည် အေမရိက�ိင်ုငံတင်ွ တရားဝင်ေနထုိင်ပါက ကျနး်မာေရးအာမခံ ဝယ်ယူပုိင်ခွင့်�ိှပါသည်။ ခ�င်းချက်အေန�ှင့် DACA
အြဖစ်သတ်မှတ်ခံထားေသာသူများသည် ကျနး်မာေရးအာမခံ ဝယ်ယူပုိင်ခွင့်မ�ိှပါ။ သင်၏ဝင်ေငအွနည်းအများေပ�မူတည်�ပီး
ကျနး်မာေရးအာမခံေ�ကးေပးေချဖိ� အတက်ွ ေငေွ�ကးအကူအညီ ရယူ�ိင်ုပါသည်။ www.healthcare.gov မှတဆင့် သိ� မဟတ်ု
အခမ့ဲကူညီေပး�ိင်ုမည့် အာမခံအေရာင်းကုိယ်စားလှယ်တစ်ေယာက်ေယာက်ထံမှ သိ� မဟတ်ု
သင်ပါဝင်ေသာရပ်ကွက်အဖ�ဲအစည်းများထံမှတဆင့် အကူအညီေတာင်းခံကာ ကျနး်မာေရးအာမခံများကုိ ေလ�ာက်တင်�ိင်ုပါသည်။

http://www.findahealthcenter.hrsa.gov
http://www.nafcclinics.org/find-clinic
http://www.healthcare.gov


သင်ေနထုိင်ရာေဒသတစ်ဝုိက်တင်ွ အခမ့ဲကူညီေပး�ိင်ုမည့် ေစတနာဝ့နထ်မ်းများကုိ �ှာေဖွလိပုါက www.localhelp.healthcare.gov
ဝပ်ဆုိက်ကုိ ဝင်ေရာက်�ကည့်��ပါ။

ကျနး်မာေရးအာမခံေလ�ာက်တင်ေသာအခါ သင်ေပးေသာကုိယ်ပုိင်သတင်းအချက်အလက်များကုိ လ��ိဝှက်ထားပါသည။်
Medicaid �ှင့် ကေလးသူငယ်များအတက်ွကျနး်မာေရးအာမခံအစီအစဥ် သိ� မဟတ်ု ACA ကျနး်မာေရးအာမခံ အစ�ိှသည့်
ကျနး်မာေရးအာမခံတစ်ခုခု ေလ�ာက်တင်သည့်အချနိတ်င်ွ သင်ေပးလိက်ုေသာ အေ�ကာင်းအရာများ�ှင့်
သင်၏ကုိယ်ပုိင်သတင်းအချက်အလက်များကုိ ကွနပ်ျ�တာပ�ုိဂရမ်ထဲတင်ွ ထည့်သွင်းဖိ� ရန�ှ်င့် ၎င်းကျနး်မာ ေရးအာမခံများ
ဝယ်ယူခွင့်�ိှမ�ိှ စိစစ်ဖိ� ရနသ်ာ အသုံးြပ��ပီး သင်၏ကုိယ်ပုိင်သတင်းအချက်အလက်များကုိ လဝူင်မ��ကီး�ကပ်ေရးဌာနတစ်ခုခုဆီသိ�
လ�ဲေြပာင်းေပးအပ်ခွင့်မ�ိှပါ။

 သင်၏ကေလးငယ်အတွက် သိ�မဟုတ် အြခားလအူတွက် ကျနး်မာေရးအာမခံ ေလ�ာက်တင်သည့ ်အချနိတွ်င် သင်သည်
တရားဝင်ေနထုိင်သညြ်ဖစ်ေစ၊ တရားမဝင်ေနထုိင်သညြ်ဖစ်ေစသင်၏ အေြခအေနကုိ ထုတ်ေဖာေ်ြပာဆုိစရာမလိပုါ။
Medicaid၊ CHIP �ှင့် ACA ACA အစ�ိှသည့် ကျနး်မာေရးအာမခံတစ်ခုခု ေလ�ာက်တင်ေသာအခါ ေလ�ာက်ထားသူကုိယ်တိင်ုသာလ�င်
�ိင်ုငံသားဟတ်ုမဟတ်ု၊ တရားဝင်ေနထုိင်ြခင်း�ိှမ�ိှ သက်ေသြပသရပါသည်။ မိမိ၏သားသမီးများအတက်ွြဖစ်ေစ၊
အြခားတစ်ေယာက်ေယာက်အတက်ွ ကူညီေလ�ာက်တင်ေပးရာတင်ွ မိမိ၏ကုိယ်ပုိင်သတင်းအချက်အလက်များကုိ ေပးစရာမလိပုါ။
အကယ်၍ သင်သည် တရားဝင် ေနထုိင်ခွင့်စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုခု ကုိင်ေဆာင်ထားြခင်းမ�ိှဘဲ
မိမိ၏မိသားစုဝင်တစ်ဦးတစ်ေယာက်အတက်ွ ကူညီေလ�ာက်တင်ေပးပါက သင်သည်တရားမဝင်ေနထုိင်သည့်အေ�ကာင်းကုိ
အသိမေပးပါ�ှင့်။ “က�နေ်တာ်/က�နမ်အတက်ွ ကျနး်မာေရးအာမခံေလ�ာက်ေနတာမဟတ်ုပါ” ဟသုာ ေြဖ�ကားပါ။

အစုိးရေပးေသာကျနး်မာေရးအာမခံရယူြခင်းအားြဖင့်ေသာလ်ညး်ေကာင်း၊ ကျနး်မာေရးေစာင့်ေ�ှာက်မ�ဆုိင်ရာဝနေ်ဆာင်မ�တစ်ခုခုကုိ
ရယူအသုံးြပ�ြခင်းအားြဖင့်ေသာလ်ညး်ေကာင်း သင်၏အေြခစုိက်ေနထုိင်မ�ကုိ မထိခုိက်�ုိင်ပါ။

ACA မှတဆင့် ေငေွ�ကး ေထာက်ပ့ံမ� ရ�ိှြခင်း၊ Medicaid ရ�ိှြခင်း၊ CHIP ကျနး်မာေရးအာမခံရ�ိှြခင်း၊ သင်ေနထုိင်ရာြပည်နယ်မှ
ေထာက်ပ့ံေသာ ကျနး်မာေရးအာမခံတစ်ခုခုရ�ိှြခင်း စသည်များအပါအဝင်၊ ကျနး်မာ ေရးေစာင့်ေ�ှာက်မ�ဆုိင်ရာဝနေ်ဆာင်မ�တစ်ခုခု
သိ� မဟတ်ု ကျနး်မာေရးအာမခံတစ်ခုခု ရယူအသုံးြပ�ြခင်းအားြဖင့် သင်၏အေြခစုိက်ေနထုိင်မ�ကုိ မထိခုိက်�ိင်ုပါ။ ခ�င်းချက်တစ်ခုေတာ့
�ိှပါသည်။ ဘုိးဘွားရိပ်သာစရိတ် သိ� မဟတ်ု အြခားေသာေဆး�ုံတစ်ခုခုတင်ွ ကာလ�ှည် ေနေနရြခင်းေ�ကာင့် အစုိးရမှ ေထာက်ပ့ံေနရပါက
Green Card ေလ�ာက်ေသာအခါ အခက်အခဲြဖစ်ေစ�ိင်ုပါသည်။

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

http://www.localhelp.healthcare.gov
https://michiganimmigrant.org/protecting-immigrant-families-michigan

