နိုင်ငံခြားမှ လာရောက် အခြေစို က်နေထိုင်သူများ၏ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှေ ာက် မှုဆိုင်ရာ ဆေးဝါးကုသပို င်ခွင့်နှင့်
ပါဝင်သောခံ စားခွ င့်များနှင့် အကျ ုံး၀င် မှု များ
၂၀၂၁ ခု နှစ်/ မတ် လတွင် ပြုပြင်မွမ်းမံ ထားသည်။
ဆေးရုံဝန်ထမ် းများသည် သင်၏ကျန်းမာရေးကိုသာ အလေးအနက် ထားပြီ း တရားမဝင်နေထိုင်သည်၊
မနေထိုင်သည်ကို စစ် ဆေးမေးမြန်းမည်မဟုတ်ပါ။ လူနာများ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို လုံးဝ
လျှ ို့ဝှက်ထားသည်ဖြစ် ၍ စိ တ်ချလက်ချ ဆေးဝါး ကူသမှု ခံ ယူနင
ုိ ်ပါသည်။ ယေဘုယအားဖြင့်၊ ဆေးရုံများ၊ ကျန်းမာရေးဆေးခန်းများ၊
Urgent Care ခေါ် အရေးပေါ်ဆေးခန်းများနှင့် ဆရာဝန်များ၏ ရုံးခန်း အစရှိ သော နေရာအဆောက်အအုံတစ်ခုခု၏ အတွင်း၌ဖြစ်စေ၊
အနီးတစ် ဝိုက်တင
ွ ်ဖြစ် စေ လူဝင်မှုကြီးကြပ် ရေးဌာန တစ် ခုခုမှ ဥပဒေနှင်သ
့ က်ဆိုင်သောအရေးယူမှုနှင့် ဖမ် းဆီ းမှုများ မပြုလုပ်ဖို့ရန်အတွက်
ပေါ်လစီ များ ရေးဆွဲချမှတ်ထားပါသည်။
အရေးပေါ်အခြေအနေ စို က်ရောက် ပါက အထောက် အထားမဲ့ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ/တရားမဝင်နေထိုင်သောနိုင်ငံခြားသားများအပါအဝင်၊
လူတိုင်းလူတိုင်းသည် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှေ ာက် မှုနှင့် သက် ဆိုင်သောဝန်ဆောင်မှုအားလးုံ ကို ရယူ ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
အရေးပေါ်ဆေးရုံဝန်ထမ် းများနှင့် Community Health Centers ခေါ် ရပ် ကွက်ကျန်းမာရေးစင်တာတစ် ခုခုတင
ွ ် တာဝန်ကျသော
ဝန်ထမ် းများသည် အရေးပေါ်ကုသရန်လိအ
ု ပ် သောလူနာမှနသ
် မျှအားလုံးကို ကူညီရပါမည်။ ကျန်းမာရေးအာမခံ ဝယ်ယူထားသည်ဖြစ် စေ၊
မဝယ်ယူထားသည်ဖြစ် စေ၊ ငွေကြေးအခက်အခဲ ရှ ိ သည်ဖြစ် စေ၊ မရှ ိ သည်ဖြစ် စေ၊
တရားဝင်နေထိုင်ခွင်စ
့ ာရွ က်စာတမ် းကိုင်ဆောင်ထားသည် ဖြစ် စေ၊ မကိုင်ဆောင်ထားသည်ဖြစ် စေ သူတို့အနေဖြင့် လုံးဝ
ကုသပေးသွားပါမည်။
ဆေးခန်းနှင့်ဆေးရုံတစ် ခုခုတွင် သွားရောက် သောအခါ ဆေးဝါးကုသမှု ခံယူဖု့ ိ ရန်အတွက် သင်သည် တရားဝင်နေထိုင်သည်ဖြစ် စေ၊
တရားမဝင်နေထိုင်သည်ဖြစ် စေ သင်၏အခြေအနေကို ထုတ်ဖော်ပြောဆို စရာမလိပ
ု ါ။
ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းများအနေဖြင့်လည်း မေးမြန်းပိုင်ခွင်မ
့ ရှ ိ ပါ။ သို့ သော် သူတို့အနေဖြင့် Medicaid သို့ မဟုတ် Health Insurance ခေါ်
ကျန်းမာရေးအာမခံ လျှောက်ဖို့ရန် ကူညီနေသည် ဆိုပါက မေးမြန်းသွားပါလိမ့်မည်။ အကယ်၍ တစ် စုံတစ် ယောက်က သင့်ကို Medicaid
သို့ မဟုတ် Health Insurance ခေါ် ကျန်းမာရေးအာမခံ လျှောက်ဖို့ရန် တောင်းဆိုပါက အောက်ပါအတိင
ု ်း ဖြေကြားနိင
ု ်ပါသည်။
“ကျွန်တော် /ကျွန်မက ကျန်းမာရေးအာမခံ လျှောက်ခွင်မ
့ ရှ ိ တဲအ
့ တွက် မလျှောက်တော့ပါဘူး။”
ဆေးဝါးကုသမှု ခံယူသောအခါ သို့မဟုတ် ကျန်းမာရေးအာမခံ လျှောက် သောအခါ ဘာသာပြန်ကူညပေ
ီ းမည့ ် စကားပြန်ကို အခမဲ့
ရယူ ပိုင်ခွင့် သင့်မှာ ရှ ိ ပါသည်။
အကယ်၍ သင်သွားရောက်သော ဆေးခန်း သို့ မဟုတ် ဆေးရုံအနေဖြင့် သင်ပြောဆိုသောဘာသာစကားကို နားမလည်ပါက စကားပြန်
တစ် ယောက်ယောက်က ကူညီပေးရမည်မှာ သင်၏ရပိုင်ခွင့် အခွ င်အ
့ ရေးတစ် ခု ဖြစ် ပြီး အခမဲ့ ဖြစ် ပါသည်။ သင်သွားရောက်သော
၎င်းဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းတွင် ဘာသာစကားနှစ်မျ ိုးနှစ်စားသိကျွမ် းပြောဆိုတတ်သောဝန်ထမ် းလည်း ရှ ိ ကောင်းရှ ိ နင
ုိ ်ပါသည်။ သို့ မဟုတ်
ဖုနး် ခေါ် ဆိုခြင်းမှ တဆင့်လည်း ဘာသာပြန်ပေးနိင
ု ်ပြီး၊ ရုံးထိုင်စကားပြန်ဝန်ထမ် းလည်း ရှ ိ ကောင်းရှ ိ နင
ုိ ်ပါသည်။ Medicaid၊ CHIP သို့ မဟုတ်
Healthcare.gov မှတဆင့် ရယူနင
ုိ ်သော ကျန်းမာရေးအစီ အစဥ် အစရှ ိ သည့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှေ ာက်မှုဆိုင်ရာ ခံ စားခွ င့် တစ် ခုခုကို
လျှောက်တင်သော အခါတွင်လည်း စကားပြန်တစ် ဦးနှင့် ဘာသာပြန်ထားပြီ းသော စာရွ က်စာတမ် းများဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးရမည်မှာ
သင်၏ရပိုင်ခွင့် အခွ င်အ
့ ရေး ဖြစ် ပြီး အဖိုးအခ ပေးဆောင်စရာ မလိပ
ု ါ။
ဆေးခန်း၊ ဆေးရုံဝန်ထမ် းများ သို့မဟုတ် ဆရာဝန်များ အနေဖြင့် “Photo ID” ခေါ် သင်၏ဓတ် ပုံပါသောသက် သေခံ ကဒ် ပြားတစ် ခုခုကို
တောင်းဆို ကောင်းတောင်းဆို ပါလိမ့်မည်။ ထိုကဲ့သု့ ိ တောင်းဆို ရခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက် သည် ဆေးဝါးကုသမှု ခံယူမည့ လ
် န
ူ ာနှင့်
ဆေးရုံကမှ တ်တမ် းတင်ထားသောလူနာသည် ကိုက်ညမ
ီ ှု ရှိကြောင်း သို့မဟုတ် ဆေးစာမှ တ်တမ် းစာရွ က် ပေါ်တွင်
မှ တ်တမ် းတင်ထားသောလူနာသည် အခြားလူမဟုတ်ဘဲ လူမှနဖြ
် စ် ကြောင်း အတည်ပြုဖို့ ရန်သာ တောင်းဆို ခြင်းဖြစ် ပါသည်။
အကယ်၍ သင့်ဓတ်ပုံပါသောသက်သေခံ ကဒ်ပြားတစ် ခုခု လက်ဝယ်ကိုင်ဆောင်ထားခြင်းမရှ ိ ပါက အောက်ပါအတိင
ု ်း ဖြေကြားနိင
ု ်ပါသည်။
“ကျွန်တော် /ကျွန်မက ဆေးဝါးကုသမှုခံယူလိပ
ု ါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဓတ်ပုံပါသက်သေခံ ကဒ်ပြား ပြဖို့ မရှ ိ ပါဘူး။”
သင့်အနေဖြင့် ကျန်းမာရေးအာမခံ ဝယ်ယူထားခြင်းမရှ ိ သော်လည်း၊ ဆေးဝါးကုသပို င်ခွင့် သင့်မှာရှ ိ ပါသည်။
ရပ် ကွက်ကျန်းမာရေးစောက်ရှေ ာက်မှုစင်တာများ၊ ရွေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအတွက် သီးသနဖ
် ့ ွင်လ
့ ှစ်ထားသည့်
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှေ ာက်မှုစင်တာများ၊ အခမဲ့ဖွင်လ
့ ှစ်သောဆေးခန်းများနှင့် အများပိုင်ပြည်သူ့ဆေးရုံများ အစရှ ိ သည့်နေရာများတွင်
အခမဲ့ ဆေးဝါးကုသမှုခံယူဖို့ရန် ရွေးချယ်နင
ုိ ်ပါသည်။
် ့ ွင်လ
့ ှစ်ထားသည့်
● ရပ် ကွက်ကျန်းမာရေးစောက်ရှေ ာက်မှုစင်တာများ သို့ မဟုတ် ရွေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအတွက် သီးသနဖ
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှေ ာက်မှုစင်တာများကို ရှ ာဖွေလိပ
ု ါက www.findahealthcenter.hrsa.gov ဝပ် ဆိုက်ကို ကြည့်ပါ။
့ ှစ်သောဆေးခန်းများ သို့ မဟုတ် ကုသိုလ်ဖြစ် ဆေးခန်းများကို ရှ ာဖွေလိပ
ု ါက www.nafcclinics.org/find-clinic
● အခမဲ့ဖွင်လ
ဝပ် ဆိုက်ကို ကြည့်ပါ။
နိုင်ငံခြားမှ လာရောက် အခြေစို က်နေထိုင်သူတော်တော်များများအနေဖြင့် ကျန်းမရေးအာမခံ ကို ဝယ်ယူပိုင်ခွင့်ရှိပြီး “Affordable Care
Act” .ဥပဒေအရ အာမခံ ကြေးပေးချေဖို့ ရန်အတွက် ငွေကြေးအကူ အညီ ရယူ နုိင်ပါသည်။
သင်သည် အမေရိ ကနိင
ု ်ငံတင
ွ ် တရားဝင်နေထိုင်ပါက ကျန်းမာရေးအာမခံ ဝယ်ယူပိုင်ခွင်ရ
့ ှ ိ ပါသည်။ ချွင်းချက်အနေနှင့် DACA
အဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားသောသူများသည် ကျန်းမာရေးအာမခံ ဝယ်ယူပိုင်ခွင်မ
့ ရှ ိ ပါ။ သင်၏ဝင်ငွေအနည်းအများပေါ်မူတည်ပြီး
ကျန်းမာရေးအာမခံ ကြေးပေးချေဖို့ အတွက် ငွေကြေးအကူအညီ ရယူနင
ုိ ်ပါသည်။ www.healthcare.gov မှတဆင့် သို့ မဟုတ်
အခမဲ့ကူညီပေးနိင
ု ်မည့် အာမခံ အရောင်းကိုယ်စားလှယ်တစ် ယောက်ယောက်ထံမှ သို့ မဟုတ်
သင်ပါဝင်သောရပ် ကွက်အဖွဲ့အစည်းများထံမှတဆင့် အကူအညီတောင်းခံ ကာ ကျန်းမာရေးအာမခံ များကို လျှောက်တင်နင
ုိ ်ပါသည်။

သင်နေထိုင်ရာဒေသတစ် ဝိုက်တင
ွ ် အခမဲ့ကူညီပေးနိင
ု ်မည့် စေတနာ့ဝန်ထမ် းများကို ရှ ာဖွေလိပ
ု ါက www.localhelp.healthcare.gov
ဝပ် ဆိုက်ကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။
ကျန်းမာရေးအာမခံ လျှောက် တင်သောအခါ သင်ပေးသောကိုယ်ပိုင်သတင်းအချက် အလက် များကို လျှ ို့ဝှ က်ထားပါသည်။
Medicaid နှင့် ကလေးသူငယ်များအတွက်ကျန်းမာရေးအာမခံ အစီ အစဥ် သို့ မဟုတ် ACA ကျန်းမာရေးအာမခံ အစရှ ိ သည့်
ကျန်းမာရေးအာမခံ တစ် ခုခု လျှောက်တင်သည့်အချ ိန်တင
ွ ် သင်ပေးလိက
ု ်သော အကြောင်းအရာများနှင့်
သင်၏ကိုယ်ပိုင်သတင်းအချက်အလက်များကို ကွနပ
် ျူတာပရို ဂရမ် ထဲတင
ွ ် ထည့်သွင်းဖို့ ရန်နှင့် ၎င်းကျန်းမာရေးအာမခံ များ
ဝယ်ယူခွင်ရ
့ ှ ိ မရှ ိ စိ စစ် ဖို့ရန်သာ အသုံးပြုပြီ း သင်၏ကိုယ်ပိုင်သတင်းအချက်အလက်များကို လူဝင်မှုကြီးကြပ် ရေးဌာနတစ် ခုခုဆီသို့
လွှဲပြောင်းပေးအပ် ခွင်မ
့ ရှ ိ ပါ။
သင်၏ကလေးငယ်အတွက် သို့မဟုတ် အခြားလူအတွက် ကျန်းမာရေးအာမခံ လျှောက် တင်သည့ ် အချ ိန်တွင် သင်သည်
တရားဝင်နေထိုင်သည်ဖြစ် စေ၊ တရားမဝင်နေထိုင်သည်ဖြစ် စေ သင်၏ အခြေအနေကို ထုတ်ဖော်ပြောဆို စရာမလိပ
ု ါ။

ု ်သာလျှင်
Medicaid၊ CHIP နှင့် ACA ACA အစရှိ သည့် ကျန်းမာရေးအာမခံ တစ်ခုခု လျှောက်တင်သောအခါ လျှောက်ထားသူကိုယ်တိင
နိင
ု ်ငံသားဟုတ်မဟုတ်၊ တရားဝင်နေထိုင်ခြင်းရှ ိ မရှ ိ သက်သေပြသရပါသည်။ မိ မိ၏သားသမီ းများအတွက်ဖြစ် စေ၊
အခြားတစ် ယောက်ယောက်အတွက် ကူညီလျှောက်တင်ပေးရာတွင် မိ မိ၏ကိုယ်ပိုင်သတင်းအချက်အလက်များကို ပေးစရာမလိပ
ု ါ။
အကယ်၍ သင်သည် တရားဝင်နေထိုင်ခွင်စ
့ ာရွ က်စာတမ် းတစ် ခုခု ကိုင်ဆောင်ထားခြင်းမရှ ိ ဘဲ
မိ မိ၏မိ သားစုဝင်တစ် ဦးတစ် ယောက်အတွက် ကူညီလျှောက်တင်ပေးပါက သင်သည်တရားမဝင်နေထိုင်သည့်အကြောင်းကို
အသိမပေးပါနှင်။့ “ကျွန်တော် /ကျွန်မအတွက် ကျန်းမာရေးအာမခံ လျှောက်နေတာမဟုတ်ပါ” ဟုသာ ဖြေကြားပါ။

အစို းရပေးသောကျန်းမာရေးအာမခံ ရယူ ခြင်းအားဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှေ ာက် မှုဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုတစ် ခုခုကို
ရယူ အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သော်လည်းကောင်း သင်၏အခြေစို က်နေထိုင်မှုကို မထိ ခုိ က်နုိင်ပါ။
ACA မှတဆင့် ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု ရရှ ိ ခြင်း၊ Medicaid ရရှ ိ ခြင်း၊ CHIP ကျန်းမာရေးအာမခံ ရရှ ိ ခြင်း၊ သင်နေထိုင်ရာပြည်နယ်မှ
ထောက်ပံ့သော ကျန်းမာရေးအာမခံ တစ် ခုခုရရှ ိ ခြင်း စသည်များအပါအဝင်၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှေ ာက်မှုဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုတစ် ခုခု
သို့ မဟုတ် ကျန်းမာရေးအာမခံ တစ် ခုခု ရယူအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် သင်၏အခြေစိုက်နေထိုင်မှုကို မထိခိုက်နင
ုိ ်ပါ။ ချွင်းချက်တစ် ခုတော့
ရှ ိ ပါသည်။ ဘိုးဘွားရိ ပ်သာစရိ တ် သို့ မဟုတ် အခြားသောဆေးရုံတစ် ခုခုတင
ွ ် ကာလရှ ည် နေနေရခြင်းကြောင့် အစိုးရမှ ထောက်ပံ့နေရပါက
Green Card လျှောက်သောအခါ အခက်အခဲ ဖြစ် စေနိင
ု ်ပါသည်။

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

