
အစုိးရမီွခုိ◌ျခင◌္းႏ◌င့ွ◌ ္ပတ� တ္၍ အဓိကသိေ◌ကာင◌္းစရာအခ်က္ ၅ ခ်က္
အစုိးရမီွခုိ◌ျခင◌္း သည္ လ၀ူင��ွၾကီးၾကပ္ေ◌ရး ဥေပဒ�တင္ ေ◌ဖာ◌◌္ျပထား◌ျခင◌္းအရ
လတူစ္ဦးသည္ ◌ႏ◌ိငု�ံ၏အစုိးရထံမွ ေ◌ထာက�ံ�မွ�ကုိသာ အဓိကယူ◌ျပီး �ပ�ည္ေ◌��ခင◌္း◌ျဖစ�ါသည္။
◌ႏ◌ိငု�ံ၀�င�င◌့ ္ဗီဇာေ◌လွ်ာက္◌ျခင◌္း �ငွ◌့ ္အျမဲေ◌နထုိ�င�င◌့္ ဂရင◌္းကဒ္ေ◌လွ်ာက�ာ�တင ္လ၀က
အရာရိွမ်ားသည္ ေ◌လ်ာက� ားသူ၏ ေအ◌ျခေအနမ်ားအားလံ◌းုကုိ ၾကည့◌�ါသည္။ ၀ငေ္◌ြင၊
အသက� �ရယ္၊ မိသားစု၀င ္ေအရအ�တက္၊ က်န◌္းမာေ◌ရး၊ ပညာေ◌ရး၊ အလပ္ု◌ႏ◌ငွ◌့◌့ ္ကု��စ်ရိတ္
အာမခံသူ စြပ ��ာ၏ က်မ္◌းကိ်မ�ႊ◌ာ (စြပ ��ာစာခဳ်ပ္) တိ႕ုၾကည့◌◌္ျပီး ထုိေ◌လွ်ာက� ားသူသည္
အနာဂါ�တ� င ္အစုိးေရထာက�ံ�မွ�မ်ားကုိသာ အဓိက မီွခုိမည့◌�� ဟတု�ဟတ္ု
ၾကည့◌��ွစစ္ေ◌ဆး◌ျခင◌္း◌ျဖစ�ည္။

အခ်က� လက္ေ◌�တကုိ သိပါ၊ ၾကဳိတင ္အစီအစ�ဥ�ဲပါ၊ ◌ျပီးလွင်္ မိမိသူငယ�်င◌္းကုိ ေ◌◌ျပာ◌ျပပါ။
မ်ားေ◌သာအား◌ျဖင◌့ ္မိမိ၏ လ၀ူင��ွၾကီးၾကပ္ေ◌ရးဆုိင�ာ အခ်က� လက�်ားေ◌ၾကာင◌့္
အကဳိ်းခံစားြခင◌့�ွႏိ◌ိငု�ည့◌ ္မိသားစု၀င�်ား◌ျဖစ္ေ◌သာ မိမိသားသမီးမ်ား၏ အစုိးေရထာက�ံ�မွ�ေအပၚ
ထိခုိက���ိ� စုိး�ိမ�ကသည္။ ေ◌ြမးရပ္◌ႏ◌ိငု�ံမဟတ္ုေ◌သာ◌�ည္◌း ယခုႏ◌ိငု�ံ�တင္
လ႕ူအြခငေ့◌�ရးမ်ားရပုိ�င�င◌့�ွပိါသည္။ မိမိလက�ွိေအ◌ျခေအနကုိ ပုိမုိေ◌သခ်ာြစာေ◌လလ့ာသိရိွရန ္
တိ�ုက� န◌္းလိပုါသည္။

၁။ အစုိးရမီွခုိ◌ျခင◌္းသည္ လတုိူင◌္း ေအပၚသတ�ွတ္◌ႏ◌ိငု���� မဆုိလိပုါ။
ေ◌ရႊေ႕◌ျပာင◌္း ဒကုၡသ��်ား၊ ◌ႏ◌ိငု�ံေ◌ရးခုိလွံ◌ြုခင◌့ေ္◌တာင◌္းခံသူမ်ား၊ လကုူ���းမွ�မွ
�လတ္ေ◌◌ျမာက� ာသူမ်ား၊ အိ�မ�င◌္း အၾကမ္◌းဖက�ွဳႏ◌ငွ◌့ ္အျခား◌ျပင◌္းထနေ္◌သာမွ�ခင◌္းမ်ား၊
လသူားခ်င◌္းစာနာေ◌ထာက� ားသည့◌ ္ေ◌ရႊေ႕◌ျပာင◌္း ေအ◌ျခစုိက္ေ◌နထုိင��မ်ားေအပၚ
အက�◌းဳမ၀င�ါ။ တရား၀င ္အျမဲေ◌နထုိ�င�င◌့�ရိွထားသူမ်ား (ဂရင◌္းကဒ�ိ�င�ိ�င�ားသူမ်ား) သည္
အစုိးရမီွခုိ◌ျခင◌္း စစ္ေ◌ဆးမွ�အ�တက္ အက�◌းဳမ၀င�ါ သုိေ႕သာ◌္ ခ�ၽင◌္းခ်က�ွာ ေအမရိကန◌္ျပ��သုိ႕
ရက္ ၁၈၀ ထက�နည္◌း ခရီး�သား◌ျခင◌္းႏ◌ငွ◌့ ္◌ႏ◌ိငု�ံ�တင◌္း
◌ျပ��ည္၀ငေ္◌ရာက���ကဳိးပမ္◌း◌ျခင◌္း◌ျဖစ�ည္။

၂။ အစုိးေရထာက�ံ�မွ� အစီအစဥ�မ်ားစုမွာ ေ◌လ်ာွက� ားသူ၏ လ၀ူင��ွၾကီးၾကပ္ေ◌ရးဆုိင�ာ
အခ်က� လက�်ားေအပၚ သက္ေ◌ရာက�ွ�မရိွႏ◌ိငု�ါ။ ေ◌ဖာ◌◌္ျပပါ ေ◌ထာက�ံ�မွ�အစီအစဥ�်ားသည္
အစုိးရမီွခုိ◌ျခင◌္းအ�တက္ ဆံ◌းု◌ျဖတ�ာ�တင ္ထည့ြ◌�င◌္းစဥ္◌းစား◌ျခင◌္း မရိွပါ။ [သတ�တွ� ားေ◌သာ
သက� ိ�င�ာ အစုိးရ အစီအစဥ�မ��်ားကုိ အသံ◌းု◌ျပဳပါ၊ ◌ျပ��ယ� �တင◌္းေ◌ထာက�ံ�မွ�
အစီအစဥ�်ားလည္◌းပါသည္]

- အစားအစာ အဟာရႏ◌ငွ◌့ ္အိမ�ာေ◌ထာက�ံ�မွ�အစီအစဥ�်ား အပါအ၀င္ SNAP,
အမဳိ်းသမီးလသားေကလးႏ◌ငွ◌့ ္ေကလးသူငယ္ေ◌ထာက�ံ�မွ� WIC,
ေ◌က်ာင◌္းေ◌န႕လ��ာ School meals,  ၀ငေ္◌ြငနည္◌းမိသားစုမ်ားအ�တက္
ေ◌စ်း��ွန◌္းသက� ာ အိမ�ွားလေခထာက�ံ�◌ျခင◌္း Section 8 and Public Housing;

- အိမ္ေ◌ရခ၊ မီးခ ေ◌ထာက�ံ�ေ◌ၾကး ပုိက� ံေ◌ြင သုိ႕မဟတ္ု
ေကလးသူငယ္ေ◌စာင◌့ေ္◌ရွာက္◌ျခင◌္း

- သဘာေ၀ဘးအႏ◌ရၱယ္ ေ◌ထာက�ံ�ကူညီ◌ျခင◌္းအစရိွသည့◌ ္ကုိဗစ္-၁၉ ◌ႏ◌ငွ◌့္
ကမၻာက့ပ္ေ◌ရာဂါဆုိင�ာ ေ◌ထာက�ံ�မွ�မ်ား၊ ကုိဗစ္-၁၉ စစ္ေ◌ဆး◌ျခင◌္း၊ ကုသျခင◌္း၊
ကာ�ကယ္ေ◌ဆးမ်ား၊ စီးြပားေ◌ရး ေအထာက� ကူ�◌ျပဳ ကူေ◌ြင (◌ျပ���မ်ားအ�တက္
ေ◌ထာက�ံံ�ေ◌ြင)၊  ကပ္ေ◌ရာဂါဆုိင�ာ တစ�ကိမ�ည္◌းေ◌သာ



ေ◌ြငသားေ◌ထာက�ံ�မွ�ရယူ◌ျခင◌္း ◌ႏ◌ငွ◌့ ္P-EBT က့ဲသုိေ႕သာ အစားအစာ
ေ◌ထာက�ံ�မွ�အစီအစဥ�်ား◌ျဖစ�ါသည္။

- ◌ျမဳိ႕နယ��ပ�က� �တင◌္းရိွ အစားအစာေ◌ထာက�ံ�အလွဴမ်ား �ငွ◌့္ ယာယီ ခုိလွံ◌မွု�
ေ◌ဂဟာမ်ား

- ၀ငေ္◌ြငနည္◌း က်န◌္းမာေ◌ရး ေ◌ထာက�ံ�မွ� Medicaid ◌ႏ◌ငွ◌့ ္အျခား က်န◌္းမာေ◌ရး
ေ◌စာင◌့ေ္◌ရွာက�ွ�မ်ားကုိ ထည့ြ◌�င◌္းစဥ္◌းစားမ��ိ�ပါက ဘုိး�ဘား�ိပ�ာက့ဲသုိေ႕သာ
◌ႏ◌စွ�ာလရွည္ က်န◌္းမာေ◌ရးေ◌စာင◌့ေ္◌ရွာက�ွ�မ်ားအ�တက� ာ ◌ျဖစ�ည္။

- လမွူ�ဖူလွံ◌ေု◌ရး၊ ပင�င�ား၊ စစ�ွ�ထမ္◌းေ◌ဟာင◌္း အစရိွေ◌သာ “ခံစားပုိ�င�င◌့”္
ေ◌ထာက�ံ�မွ�မ်ား

၃။ ေ◌ထာက�ံ�မွ�အစီအစဥ္ အနည္◌းငယ� ိ�သာ အစုိးရမီွခုိဟုသတ�ွတ�ာ�တင္
ထည့ြ◌�င◌္းစဥ္◌းစားပါသည္။ ထုိ ေ◌ထာက�ံ�မွ�မ်ားမွာ-

● SSI လမွူ�ဖူလံ◌ေု◌ရး အကဳိ်းခံစားြခင◌့ ္သုိ႕မဟတ္ု TANF အကူညီလိေု◌သာ
မိသားစုမ်ားအ�တက္ ယာယီေ◌ထာက�ံ�မွ�� အစီအစဥ္ က့ဲသုိေ႕သာ ေ◌နထုိင��ွကု��စ်ရိတ္
ေ◌ထာက�ံ�မွ�မ်ား ◌ႏ◌ငွ◌့္

● အစုိးရမွ ကု��စ်ရိတ�ံေ◌ပးေ◌သာ သုိ႕မဟတ္ု ၀ငေ္◌ြငနည္◌း က်န◌္းမာေ◌ရးအာမခံ
Medicaid မွကု��စ်ရိတ�ံေ◌ပးေ◌သာ �စွ�ာလရွည္ က်န◌္းမာေ◌ရးေ◌စာင◌့ေ္◌ရွာက�ွ�

အထက�ါေ◌ထာက�ံ�မွ�မ်ား ယခင�ရယူခ့ဲေ◌သာ◌�ည္◌း အစုိးရမီွခုိသူ ◌ျဖစ�လာႏ◌ိငုေ္◌ၾကာင◌္း
◌ျပသႏ◌ိငု�န ္ အြခင◌့�လမ္◌းရိွပါေ◌သးသည္။ လ၀က အရာရိွမ်ားသည္
ဂရင◌္းကဒ္ေ◌လွ်ာက္◌ျခင◌္း သုိ႕မဟတ္ု ဗီဇာေ◌လ်ာွက္◌ျခင◌္းတိ႕ု�တင္ ေ◌လွ်ာက� ားသူ၏
ေအ◌ျခေအနမ်ား အားလံ◌းုကုိၾကည့◌�ပါသည္။ အသက� �ရယ္၊ က်န◌္းမာေ◌ရး၊ ၀ငေ္◌ြင၊
ပုိင�ိ�င��ွမ်ား၊ အရင◌္းအျမစ�်ား၊ ပညာေ◌ရး/�က◌မ္်◌းက်င��ွမ်ား၊ မိမိ ေ◌ထာက�ံ�ရမည့◌ ္မိသားစုႏ◌ငွ◌့္
မိမိေအပေၚထာက��◌မံည့◌ ္မိသားစု စသ��ိ�႕ျဖစ�ည္။

၄။ မိမိ မိသားစု၀င�်ား ရယူထားသည့◌ ္ေ◌ြငသားေ◌ထာက�ံ�မွ� မဟုတ္ေ◌သာ အျခား
ေအထာက� ပ့ံမ်ား ေ◌ၾကာင့◌ ္သင၏္ လ၀ူင��ွၾကီးၾကပ္ေ◌ရးဆုိင�ာ အခ်က� လက�်ား ေအပၚ
သက္ေ◌ရာက�ွ�မရိွပါ။
မိသားစု၀င�်ား သားသမီးမ်ား အ�တက္ ပုိမုိေ◌ကာင◌္းြမနေ္◌စမည့◌္ အစုိးေရထာက�ံ�မွ�မ်ား
ေ◌လွ်ာက� ား�ိငု�ါသည္။သုိေ႕သာ◌ ္◌ျြခင◌္းခ်ေက� ��ဖင◌့ ္မိမိ၏ မိသားစု၀င�်ားသည္ SSI ◌ႏ◌ငွ◌့္
TANF က့ဲသုိေ႕သာ ေ◌ြငသားေ◌ထာက�ံ�◌ျခင◌္းမ်ားေအပၚ မီွခုိ◌ျခင◌္းရိွပါက သင�ိ�ယ� ိ�င္
ရယူထားသည့◌�မာ သတ�တ္ွ◌ျခင◌္းခံရႏ◌ိငု�ည္။

၅။ သင၏္ ကုိယ္ေ◌ရးကုိယ� ာအခ်က� လက�်ားသည္ အကာအ�ကယ�ွိပါသည္။
◌ႏ◌ိငု�ံေ◌တာ◌�ဆင◌့�ငွ◌့ ္◌ျပ��ယ� ဆင◌့ ္ဥေပဒမ်ားသည္ ေ◌ယဘုယ်အား◌ျဖင◌့္
အစုိးေရထာက�ံ�မွ� ေ◌လွ်ာက� ားသူမ်ား၏ ကုိယ�ိ�င�ခ်က� လက� ွ်ိ ဳ႕၀ွက�ွ�ေအပၚ
ကာ�ကယ္ေ◌စာင◌့ေ္◌ရွာက�ွ� ေ◌ပးပါသည္။ မိမိအ�တက္ေ◌လွ်ာက� ား◌ျခင◌္းမဟတ္ုေ◌သာ
အစုိးေရထာက�ံံ�မွ�ေ◌လွ်ာက� ႊ◌ာမ်ား�တင ္လ၀ူင��ွၾကီးၾကပ္ေ◌ရးႏ◌ငွ◌့��ိငေ္◌သာ
ေအၾကာင◌္းအရာ ေ◌မးြခန◌္းမ်ား ေမမးသင◌့�ါ။ ေ◌ထာက�ံ�မွ�ေ◌ပးသည့◌္
အစုိးရဌာနေအ��ဖင◌့�ည္◌း ေ◌ထာက�ံ�မွ� ခံစားြခင◌့�ွမိရိွ ဆံ◌းု◌ျဖတ္◌ျခင◌္းအ�တက္ အျခား
အစုိးရရံ◌းုမ်ားသုိ႕ ကုိယ�ိ�င�ခ်က� လက�်ား ေမ်ွ၀ခ့ဲသ��ွိေ◌သာ◌္



အကန႕္အသတ္◌ျြခင◌္းခ်က�်ားရိွပါသည္။ ေ◌လွ်ာက� ႊ◌ာ�တင ္မျဖေစ���ဖည့◌�မည့◌္
လိအုပ�ည့◌�ခ်က� လက� ိ�သာ ◌ျဖည့◌�ါ။

တိက်မွ�� ��ည့◌ ္အခ်က� လက�်ားကုိ ရယူပါ၊ ၾကဳိတင�စီအစ�ဥ�ဲပါ၊ သတင◌္းအခ်က� လက� ည္ တ��ိ�း
အာဏာပင◌္ျဖစ�ည္! ေ◌ထာက��◌မွံ� ခံစားြခင◌့ ္စစ္ေ◌ဆး◌ျခင◌္း စည္◌းမ်ဥ္◌းအသစ�်ားကု◌ိ
ေ◌လလ့ာသိရိွလိလုွ်င္ www.keepyourbenefits.org သုိ႕�သားပါ။ မၾကာမီအ�တင◌္း အျမဲေ◌နထုိ�င�င◌့္
ဂရင◌္းကဒ္ ေ◌လွ်ာက� ားမည္ ဆုိပါက မိမိေ◌ရွေ႕န�ငွ◌့ ္တိငု�င�လပု��ပ္◌ျပီး ထုိေအ◌ျပာင◌္းအလဲမ်ားသည္
သင�ငွ◌့ ္သင◌့�သိားစုေအပၚ ဘယ� ိ�သက္ေ◌ရာက�ွ�ရိွႏ◌ိငု��� ိ� ေ◌လလ့ာေ◌�ဆးေ◌ႏြ◌းပါ။ စရိတ�ည္◌း
သုိ႕မဟတ္ု အခမ့ဲ ဥေပဒေအရး အကူအညီလိပုါက မိမိ ပတ္၀န◌္းက်င�ွိ ဥေပေဒရးရာ
၀နေ္◌ဆာင��ွလပု�န◌္းမ်ားကုိ https://www.immigrationadvocates.org/legaldirectory/.
�တင�ာွေ◌ြဖႏ◌ိငု�ါသည္။

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

http://www.keepyourbenefits.org
https://www.immigrationadvocates.org/legaldirectory/
https://michiganimmigrant.org/protecting-immigrant-families-michigan

