အစို းရမွီခုိ ျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္၍ အဓိ ကသိေကာင္းစရာအခ် က္ ၅ ခ် က္
အစိုးရမွီခိုျခင္း သည္ လူ၀င္မုွ ၾကီးၾကပ္ေရး ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္းအရ
လူတစ္ဦးသည္ ႏိုငံ၏
္င အစိုးရထံမွ ေထာက္ပံ့မွုကိုသာ အဓိ ကယူျပီ း ရပ္တ ည္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ႏိုငံ၀
္င င္ခြင့္ ဗီ ဇာေလွ်ာက္ျခင္း နွင့္ အျမဲ ေနထိုင္ခြင့္ ဂရင္းကဒ္ေလွ်ာက္ရာတြင္ လ၀က
အရာရွိ မ်ားသည္ ေလ်ာက္ထားသူ၏ အေျခအေနမ် ားအားလံုးကို ၾကည့္ပါသည္။ ၀င္ေငြ၊
အသက္အရြယ္၊ မိ သားစု၀င္ အေရအတြက္၊ က်နးမာေရး၊
ပညာေရး၊ အလုပ္ႏွင့့္ ကုနစ
္က် ရိ တ္
္
အာမခံ သူ စပြ န္ဆာ၏ က်မ္းက်ိမ္လႊာ (စပြ န္ဆာစာခ်ဳပ္) တိ႕
ု ၾကည့္ျပီ း ထိုေလွ်ာက္ထားသူသည္
အနာဂါတ္တြ င္ အစိုးရေထာက္ပံ့မွုမ် ားကိုသာ အဓိ က မွီခိုမည့္သူ ဟုတဟ
ု ္
္မ တ
ၾကည့္ရွုစစ္ေဆးျခင္းျဖစ္သ ည္။
အခ် က္အလက္ေတြကို သိပါ၊ ၾကိဳတင္ အစီ အစဥ္ဆြဲပါ၊ ျပီ းလွင
် ္ မိ မိသူငယ္ခ်ငး
္ ကို ေျပာျပပါ။
မ် ားေသာအားျဖင့္ မိ မိ၏ လူ၀င္မုွ ၾကီးၾကပ္ေရးဆိုငာ္ရ အခ် က္အလက္မ်ားေၾကာင့္
အက်ိဳးခံ စားခြင့္ရွႏိ ိုငည
္မ ့္ မိ သားစု၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ မိ မိသားသမီ းမ် ား၏ အစိုးရေထာက္ပံ့မွုအေပၚ
ထိခိုက္မည္ကို စိုးရိ မ္ၾကသည္။ ေမြးရပ္ႏိုငံမ
္င ဟုတေ
္ သာ္လည္း ယခု ႏိုငံတြ
္င င္
လူ႕အခြင့္အေရးမ် ားရပိုင္ခြင့္ရွပ
ိ ါသည္။ မိ မိလက္ရိွအေျခအေနကို ပိုမိုေသခ် ာစြာေလ့လာသိရွိရန ္
တိက္တြ
ု နးလိ
ပ
ု ါသည္။
္
၁။ အစို းရမွီခုိ ျခင္းသည္ လူတိုငး
္သ ္ဟ ု မဆို လပ
ုိ ါ။
္ အေပၚသတ္မွတ္ႏိုငည
ေရႊ႕ေျပာင္း ဒုကၡသည္မ်ား၊ ႏိုငံေ
ရးခိ
ု
လ
ံ
ု
ွ
ခြင့္ေတာင္
း
ခံ
သ
ူမ်ား၊ လူကုနူ္က းမွုမွ
္င
လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား၊ အိ မ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မဳွႏွင့္ အျခားျပင္းထနေသာမွ
ုခင္းမ် ား၊
္
လူသားခ် ငး
္ စာနာေထာက္ထားသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္း အေျခစိုက္ေနထိုငူ္သ မ် ားအေပၚ
အက်ံဳးမ၀င္ပါ။ တရား၀င္ အျမဲ ေနထိုင္ခြင့္ရရွိ ထားသူမ်ား (ဂရင္းကဒ္ပိုင္ဆိုင္ထားသူမ်ား) သည္
အစိုးရမွီခိုျခင္း စစ္ေဆးမွုအတြက္ အက်ံဳးမ၀င္ပါ သို႕ေသာ္ ခၽြင္းခ် က္မွာ အေမရိ ကနျပည္ပ
သို႕
္
ရက္ ၁၈၀ ထက္မနည္း ခရီ းသြားျခင္းႏွင့္ ႏိုငံတြ
္င င္း
ျပန္လ ည္၀င္ေရာက္ရနက
္ၾ ိဳးပမ္းျခင္းျဖစ္သ ည္။
၂။ အစို းရေထာက္ပံ့မွု အစီ အစဥ္အမ်ားစု မွာ ေလ်ာွ က္ထားသူ ၏ လူ၀င္မုွ ၾကီ းၾကပ္ ေရးဆို ငာ္ရ
အခ် က္အလက္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မွုမရွ ိ ႏိုငါ္ပ ။ ေဖာ္ျပပါ ေထာက္ပံ့မွုအစီ အစဥ္မ်ားသည္
အစိုးရမွီခိုျခင္းအတြက္ ဆံ ုးျဖတ္ရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း မရွိ ပါ။ [သတ္မတ
ွ ္ထ ားေသာ
သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရ အစီ အစဥ္အမည္မ်ားကို အသံုးျပဳပါ၊ ျပည္နယ္အတြင္းေထာက္ပံ့မွု
အစီ အစဥ္မ်ားလည္းပါသည္]
- အစားအစာ အဟာရႏွင့္ အိ မ္ယာေထာက္ပံ့မွုအစီ အစဥ္မ်ား အပါအ၀င္ SNAP,
အမ်ိဳးသမီ းလသားကေလးႏွင့္ ကေလးသူငယ္ေထာက္ပံ့မွု WIC,
ေက်ာင္းေန႕လည္စာ School meals, ၀င္ေငြနည္းမိ သားစုမ်ားအတြက္
ေစ် းနွုနးသက
္သ ာ အိ မ္ငွားလခေထာက္ပံ့ျခင္း Section 8 and Public Housing;
္
- အိ မ္ေရခ၊ မီ းခ ေထာက္ပံ့ေၾကး ပိုက္ဆံေငြ သို႕မဟုတ္
ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွ ာက္ျခင္း
- သဘာ၀ေဘးအႏၱရယ္ ေထာက္ပံ့ကူညီျခင္းအစရွိ သည့္ ကိုဗစ္-၁၉ ႏွင့္
ကမၻာ့ကပ္ေရာဂါဆိုငာ္ရ ေထာက္ပံ့မွုမ် ား၊ ကိုဗစ္-၁၉ စစ္ေဆးျခင္း၊ ကုသျခင္း၊
ကာကြယ္ေဆးမ် ား၊ စီ းပြားေရး အေထာက္အကူုျပဳ ကူေငြ (ျပည္သ ူမ် ားအတြက္
ေထာက္ပံ့ေငြ)၊ ကပ္ေရာဂါဆိုငာ္ရ တစ္ၾကိမ္တ ည္းေသာ

ေငြသားေထာက္ပံ့မွုရယူျခင္း ႏွင့္ P-EBT ကဲ့သို႕ေသာ အစားအစာ
ေထာက္ပံ့မွုအစီ အစဥ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။
-

-

ျမိဳ႕နယ္ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ အစားအစာေထာက္ပံ့အလွဴမ်ား နွင့္ ယာယီ ခို လံု
ွ မွု
ေဂဟာမ် ား
၀င္ေငြနည္း က်နးမာေရး
ေထာက္ပံ့မွု Medicaid ႏွင့္ အျခား က်နးမာေရး
္
္
ေစာင့္ေရွ ာက္မွုမ် ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္ဆ ိုပါက ဘိုးဘြားရိ ပ္သာကဲ့သို႕ေသာ
ႏွစ္ကာလရွ ည္ က်နးမာေရးေစာင့္ေရွ
ာက္မွုမ် ားအတြက္သာ ျဖစ္သ ည္။
္
လူမွုဖူလံု
ွ ေရး၊ ပင္စငာ္စ း၊ စစ္မွုထမ္းေဟာင္း အစရွိ ေသာ “ခံ စားပိုင္ခြင့္”
ေထာက္ပံ့မွုမ် ား

၃။ ေထာက္ပံ့မွုအစီ အစဥ္ အနည္းငယ္ကိုသာ အစို းရမွီခုိ ဟုသတ္မွတ္ရာတြင္
ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါသည္။ ထို ေထာက္ပံ့မွုမ် ားမွာု သာ
● SSI လူမွုဖူလံုေရး အက်ိဳးခံ စားခြင့္ သို႕မဟုတ္ TANF အကူညီလိေ
မိ သားစုမ်ားအတြက္ ယာယီေထာက္ပံ့မွုု အစီ အစဥ္ ကဲ့သို႕ေသာ ေနထိုငု္မွ ကုနစ
္က် ရိ တ္
ေထာက္ပံ့မွုမ် ား ႏွင့္
္က် ရိ တံေ
● အစိုးရမွ ကုနစ
္ခ ပးေသာ သို႕မဟုတ္ ၀င္ေငြနည္း က်နးမာေရးအာမခံ
္
Medicaid မွကုနစ
္က် ရိ တံေ
ာက္မွု
္ခ ပးေသာ နွစ္ကာလရွ ည္ က်နးမာေရးေစာင့္ေရွ
္
အထက္ပါေထာက္ပံ့မွုမ် ား ယခင္ကရယူခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရမွီခိုသူ ျဖစ္မလာႏိုငေ
္ ၾကာင္း
ျပသႏိုငန
းရွိ ပါေသးသည္။ လ၀က အရာရွိ မ်ားသည္
္ရ အခြင့္အလမ္
္
ဂရင္းကဒ္ေလွ်ာက္ျခင္း သို႕မဟုတ္ ဗီ ဇာေလ်ာွ က္ျခင္းတိ႕
ု တြင္ ေလွ်ာက္ထားသူ၏
အေျခအေနမ် ား အားလံုးကိုၾကည့္ရပါသည္။ အသက္အရြယ္၊ က်နးမာေရး၊
၀င္ေငြ၊
္
ပိုငို္ဆ င္မုွ မ် ား၊ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ ပညာေရး/ကြ်မ္းက်ငု္မွ မ် ား၊ မိ မိ ေထာက္ပံ့ရမည့္ မိ သားစုႏွင့္
မိ မိအေပၚေထာက္ပ့ံမည့္ မိ သားစု စသည္တ ို႕ျဖစ္သ ည္။
၄။ မိ မိ မိ သားစု ၀င္မ်ား ရယူ ထားသည့္ ေငြသားေထာက္ပံ့မွု မဟုတ္ေသာ အျခား
အေထာက္အပံ့ မ်ား ေၾကာင့္ သင္၏ လူ၀င္မုွ ၾကီ းၾကပ္ ေရးဆို ငာ္ရ အခ် က္အလက္မ်ား အေပၚ
သက္ေရာက္မွုမရွ ိ ပါ။
မိ သားစု၀င္မ်ား သားသမီ းမ် ား အတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြနေစမည့္
အစိုးရေထာက္ပံ့မွုမ် ား
္
ေလွ်ာက္ထားနိင
ု ါ္ပ သည္။သို႕ေသာ္ ျခြင္းခ် က္အေ နျဖင့္ မိ မိ၏ မိ သားစု၀င္မ်ားသည္ SSI ႏွင့္
TANF ကဲ့သို႕ေသာ ေငြသားေထာက္ပံ့ျခင္းမ် ားအေပၚ မွီခိုျခင္းရွိ ပါက သင္ကိုယ္တိုင္
ရယူထားသည့္ပမာ သတ္မတ
ွ ျ
္ ခင္းခံ ရႏိုင္သ ည္။
၅။ သင္၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ် က္အလက္မ်ားသည္ အကာအကြယ္ရွိပါသည္။
ႏိုငံေ
္င တာ္အဆင့္နွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ ဥပေဒမ် ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္
အစိုးရေထာက္ပံ့မွု ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္အခ်က္အလက္လ်ိဳွ႕၀ွက္မွုအေပၚ
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွ ာက္မွု ေပးပါသည္။ မိ မိအတြက္ေလွ်ာက္ထားျခင္းမဟုတေ
္ သာ
အစိုးရေထာက္ပံ့မွုေလွ်ာက္လႊာမ် ားတြင္ လူ၀င္မုွ ၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ
အေၾကာင္းအရာ ေမးခြနးမ်
္ ား မေမးသင့္ပါ။ ေထာက္ပံ့မွုေပးသည့္
အစိုးရဌာနအေနျဖင့္လည္း ေထာက္ပံ့မွု ခံ စားခြင့္ရွမ
ိ ရွိ ဆံ ုးျဖတ္ျခင္းအတြက္ အျခား
အစိုးရရံ ုးမ် ားသို႕ ကိုယ္ပိုင္အခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေ၀ခဲ့ သည္ရိေ
ွ သာ္

အကန႕အသတ္
ျခြင္းခ် က်္မားရွိ ပါသည္။ ေလွ်ာက္လႊာတြင္ မျဖစ္မေနျဖည့္ရမည့္
္
လိအ
ု ပ္သ ည့္အခ် က္အလက္ကိုသာ ျဖည့္ပါ။
တိ က်မွန္က န္သည့္ အခ် က္အလက္မ်ားကို ရယူ ပါ၊ ၾကိဳတင္အစီအစဥ္ဆြဲပါ၊ သတင္းအခ် က္အလက္သည္ တန္ခိုး
အာဏာပင္ျဖစ္သည္! ေထာက္ပ့ံမွု ခံ စားခြင့္ စစ္ေဆးျခင္း စည္းမ် ဥ္းအသစ္မ်ားကုိ
ေလ့လာသိရွိလိလ
ု ်င
ွ ္ www.keepyourbenefits.org သို႕သြားပါ။ မၾကာမီ အတြင္း အျမဲ ေနထိုင္ခြင့္
ဂရင္းကဒ္ ေလွ်ာက္ထားမည္ ဆိုပါက မိ မိေရွ ႕ေနနွင့္ တိင
ု င
္အ ပ
ု ္လုပ္ျပီ း ထိုအေျပာင္းအလဲမ်ားသည္
္ပ လ
သင္နင
ွ ့္ သင့္မိသားစုအေပၚ ဘယ္လိုသက္ေရာက္မွုရွိ ႏိုငည
္မ ္က ို ေလ့လာေဆြးေႏြးပါ။ စရိ တည
္န ္း
သို႕မဟုတ္ အခမဲ့ ဥပေဒအေရး အကူအညီလိပ
ု ါက မိ မိ ပတ္၀နးက်
င
ိ
ွ
ဥပေဒေရးရာ
္
္ရ
၀နေဆာင္မ
ုွ လုပ္ငနးမ်
္
္ ားကို https://www.immigrationadvocates.org/legaldirectory/.
တြင္ရာွ ေဖြႏိုငါ္ပ သည္။

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

