
NY State of Health သည် ်[1]သင့်််

အားး� [1]ငွေင့်�ငွေ���အား�အူားည်အီားစီအီားစီဥ်အ်ားသစီ်

အားငွေ��းင့်�်�ု� သရုိုှိနားး�လည်င်ွေစီရန်ား၊ [1]သင့်် ်

အားခွ�န်ားငွေလ့း ်ခွ�င့််ပ်ြု�ုငွေင့်��မားဏ၏ ငွေနားး�ဆ်ုံးး��

အားငွေပြုခွအားငွေနားနှငိ့််အ်ားည်ပီြု�စီင်ွေစီရန်ားနှငိ့်် ်�ျန်ား�မားငွေရ�

အားစီအီားစီဥ်�်ု� ငွေရ� �ခွျယ်ဝ်ယ်ယ််နူှု�င့်င်ွေစီရန်ား 

ငွေ�း��်ငူွေ��နှု�င့်�်ါသည်။်

™

NY State of Health သည် ်တည်ဆ်ဲ ဲပြ�ည်ထ်ော�ာင်စ်ုအုဆဲင််� နိုုငု်င််သံာ�ဥ�ထောေနိုငှ််� ပြ�ည်န်ယ််
ဥ�ထောေများ�ာ�ကိုု ုထော��စုာ��ုကုိုန်ာပြီး�း� �မူျား�ု��၊ အသာ�အထော�ာင်၊် ဇာာတနုိုုငု်င််၊ံ ကိုု�ုကိုယွ််
များ/ုယ်ံကုြကိုည်မ်ျား၊ု �ငု်၊် အသကို၊် အမ်ုျားထော�ာင်ထ်ော��/မုျားသာ�စု ုအထောပြေအထောန၊ များသနစ်ုမ်ွျား�များ၊ု 
ကိုုယု်ဝ်နထ်ောဆဲာင်မ်ျားနုိုငှ််� �တသ်ကိုသ်ည််� အထောပြေအထောန၊ ဖမ်ျား�ဆဲး�ေ�ံများ ုများတှတ်မ်ျား�၊ ပြ�စ်ုများ ုကို����နွ်
�ာ�များ(ုများ�ာ�)၊ �ငု် ်ေွပဲြော�သတမ်ျားတှမ်ျား၊ု �ငု်စု်ုတတ်မ်ုျား�ညွွတမ်ျား၊ု �င်က်ိုုမုျား�ု��ရုုိုး�ဗီးဇာဆဲုငု်�်ာ စုရုုိုးကို်
�ကိုခဏာာများ�ာ�၊ စုစ်ုများ�ုမ်ျား� အထောပြေအထောန၊ အမ်ုျားတငွ်�် အကြကိုမ်ျား�ဖကိုမ်ျားေု�ံများ ုအထောပြေအထောန နိုငှ်�/်
သုု �များဟုတု ်�ကိုတ်ံု �ပြ�နမ်ျား ုအစုရှိှုသည်တ်ုု �အထော�် အထောပြေေပံြီး�း� ေွပဲြော�ဆဲကိုဆ်ဲပံြေင်�်များရှိှု�ါ။

အွန�်ုငု်�်များ ှဆဲကိုသ်ယွ်�်န-် 
Nystateofhealth.ny.gov

ထောင်ထွောကြကို�အကိုအူည်းအစုးအစုဥ်သစ်ုကိုု ု
နာ��ည်ထ်ောစုပြေင်�်

 • အထောများ�ုကိုန ်ကိုယ်ဆ်ဲယ်ထ်ော��အစုးအစုဥ်သည် ်2021 ေနုိုစ်ှု၊ များတ�် 11 
�ကိုတ်ငွ် ်�ကိုမ်ျားတှထ်ော���ု�ုပြီး�း� အတည်ပ်ြ��ေဲ�သည်� ်ဥ�ထောေပြဖစ်ုသည်။် 

၎င်�်တငွ် ်ကို�န�်များာထော��အာများေအံစုးအစုဥ်ကိုု ုNY State of Health 

များတှစ်ုဆဲင်� ်စုာ�င်�်ထော��သငွ်�်�ာ�သည်� ်နယ်�ူထောယ်ာကိုပ်ြ�ည်န်ယ်သ်ူ
ပြ�ည်န်ယ်သ်ာ�များ�ာ�အတကွို ်�ုမုုျားမုျား�ာ�ပြ�ာ�သည်� ်ထောင်ထွောကြကို�အကိုအူည်း
အစုးအစုဥ်အသစ်ုတစ်ု��်�ါဝင်သ်ည်။် 

 • ဤထောင်ထွောကြကို�အကိုအူည်းကိုု ု�ရှိှုနိုုငု်သ်မူျား�ာ�များာှ လ�ရုိ်ှိစီးရင့်�်ငွေ��
�း�သမူာျး�နှငိ့်် ်စီးရင့်�်အားသစီသ်�င့်�်သမူာျး�ပြု�စီပ်ြီး�ီ� ၎င်�်တငွ် ်ဝင့်င်ွေင့်�
�ု�ငွေ�းင့်�်သမူာျး�လည်�် ��မာဆုံးး��အားကြိ�မ်ုာအားပြု�စီ�်ါဝင့်သ်ည်။် 

• NY State of Health �မံျား ှသင် ်��်ုထောဆဲာင်�်များည်�အ်�ာများ�ာ�ကိုု ု
သတထုော��များည်� ်အသထုော��ေ�ကိုမ်ျား�ာ�နိုငှ်� ်အး�ထောများ��မ်ျား�ာ�ကိုု ုထောစုာင်�ထ်ောများ်ာ်
ထော���ါ။ 

 • အထောများ�ုကိုနက်ိုယ်ဆ်ဲယ်ထ်ော��အစုးအစုဥ်”အထောကြကိုာင်�်ကိုု ု�ုမုုျားု
သရုှိှ�ုု�ုါကို-https://info.nystateofhealth.ny.gov/

AmericanRescuePlan သုု �သာွ�ထော�ာကိုက်ြကိုည််�ရုိုး�ါ။

နားယ်�ူငွေယ်း�ပ်ြု�ည်န်ားယ်သ်း�အားမာျး�
စီ�အားတွ�� ်�ျန်ား�မားငွေရ�အားးမာခွး 
စီရုတွစ်ီ��ု� ငွေလ့းခ်ွျငွေ��ငွေနား
သည်် ်အားငွေမာရု�န်ား �ယ်ဆ်ုံးယ်င်ွေရ� 
အားစီအီားစီဥ််

စုာ�သံ�ုသဝူနထ်ောဆဲာင်မ်ျား ုဌာာနသုု �ဆဲကိုသ်ယွ််
�န-် 1-855-355-5777 
(TTY:1-800-662-1220)

စုာ�င်�်သငွ်�်�န ်ထောဆဲာင်�ွ်ကိုထ်ော��သ�ူမံျား ှ
အကိုအူည်းကိုု ုအေမဲျား��ယ်�ူုကုို�်ါ။ ကို ူ
ည်းများည််�သကူိုု ုရှိာှထောဖွ�န်
info.nystateofhealth.ny.gov/
findassistor

NY State of Health သု� ် ဆုံး�သ်�ယ်ရ်န်ား-
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သင် ်သ�ုာ��န ်�ုအု�်သည်မ်ျား�ာ�-

အားငွေမာရု�န်ား �ယ်ဆ်ုံးယ်င်ွေရ� အားစီအီားစီဥ််
စီရုတွင်ွေလ့းင်ွေ�� သည်် ်�ျန်ား�မားငွေရ�အားးမာခွးအား�းအား��ယ် ်သည် ်နားယ်�ူငွေယ်း�ပ်ြု�ည်န်ားယ်သ်ူ
ပြု�ည်န်ားယ်သ်း�မာျး�အားတွ��ပ်ြု�စီသ်ည််

 • ယ်ေအုေါတငွ် ်�ုမုုျားမုျား�ာ�ပြ�ာ�သည်� ်ထောင်ထွောကြကို�အကိုအူည်းကိုု ု�ယ်�ူန ်သတမ်ျားတှေ်�ကိုပ်ြ�ည်�မ်ျားး�ါသည်။်
 • သင်�အ်တကွို ်အေနွထ်ော�်ာ�ေငွ်�ပ်ြ��ထောင် ွ�များာဏာအသစ်ုတစ်ုေ�ုါဝင်ထ်ောသာ အး�ထောများ��တ်စ်ုထောစုာင်က်ိုု ုဧပြီး�း� အထောစုာ�ုငု်�်တငွ် ်NY State of 

Health ကို ထော���ုု ��ါများည်။်
• NY State of Health ကို သင်�အ်တကွို ်အေနွထ်ော�်ာ�ေငွ်�ပ်ြ��ထောင် ွ�များာဏာကိုု ုအ�ုအုထော��ာကို ်တု�ုထော���ါသည်။် သင်� ်NY State of 

Health အထောကိုာင်��်ဝဲင်ထ်ော�ာကို၍်ပြဖစ်ုထောစု၊ စုာ�င်�်သငွ်�်�ာတငွ် ်ကိုညူ်းထော��သကူိုု ုဆဲကိုသ်ယွ်၍် ပြဖစ်ုထောစု၊ 1-855-355-5777 ကိုု ုဖုန�်
ထောေ်၍ ပြဖစ်ုထောစု ထောပြ�ာင်�်�မဲျားမုျား�ာ� ပြ����်ုနိုုငု်�်ါသည်။်

သင့််သည်် NY State of Health မာှတွစီ်ဆုံးင့််် အားစီီအားစီဥ််တွ�င့်် စီးရင့််��ငွေ��း��ပြု�ီ င့်�ငွေ�ပြုငွေ�အား�ူအားည်ီ�ု ုရယ်ူ�း��ါ�-

 • သင်သ်ည် ်ထောင်ထွောကြကို�အကိုအူည်းကိုု ု�ယ်�ူန ်သတမ်ျားတှေ်�ကိုပ်ြ�ည်�မ်ျားးသည် ်ဟုထူောသာ ထောပြ�ာကြကိုာ�ေ�ကိုက်ိုု ု�ကိုေ်�ံရှိှုေဲ�ဖူ��ါကို ထောနာကို�်�်
အကိုအူည်းကိုု�ုည်�် �ယ်�ူန ်သတမ်ျားတှေ်�ကိုပ်ြ�ည်�မ်ျားးထော�ာကို�်ါသည်။် NY State of Health အထောကိုာင်��်သဲုု � ပြ�န�်ည်ဝ်င်ထ်ော�ာကို်
ကိုာ သင်သ်ည် ်�ုမုျား�ာ�သည်� ်အေနွထ်ော�်ာ� ေငွ်�ပ်ြ��ထောင်ကွိုု ု�ရှိှု�န ်သတမ်ျားတှေ်�ကိုပ်ြ�ည်�မ်ျားးပြေင်�်ရှိှုများရှိှုကိုု ုစုစ်ုကြကိုည်�ပ်ြီး�း� အစုးအစုဥ်တစ်ုေေုကုိုု ု
ထော�ွ�ေ�ယ်ဝ်ယ်ယ််�ူါ။

 • သင်သ်ည် ်ထော�ာကို�ံ်�ထောင် ွေစံုာ�ေငွ်�မ်ျားရှိှုထောကြကိုာင်�် အသထုော���ာ�ပြီး�း�ပြဖစ်ု�်င် ်NY State of Health ကို သင် ်ေစံုာ�ေငွ်�ရ်ှိှုထောကြကိုာင်�် 
�တတ်ထော�ာ အသထုော���ာ�သည်�စ်ုာကိုု ုထော���ုု �နိုုငု်သ်ည်။် NY State of Health အထောကိုာင်��်သဲုု � ပြ�န�်ည်ဝ်င်ထ်ော�ာကိုက်ိုာ သင်သ်ည် ်
အေနွထ်ော�်ာ� ေငွ်�ပ်ြ��ထောင်ကွိုု ု�ရှိှု�န ်သတမ်ျားတှေ်�ကိုပ်ြ�ည်�မ်ျားးပြေင်�်ရှိှု၊ များရှိှုကိုု ုစုစ်ုကြကိုည်�ပ်ြီး�း� အစုးအစုဉ်တစ်ုေေုကုိုု ုထော�ွ�ေ�ယ်ဝ်ယ်ယ််�ူါ။

NY State of Health တွ�င့် ်မာတှွ�်ုးတွင့်�်း�သငွေးလ်ည်�် �ျန်ား�မားရငွေ�အားစီအီားစီဥ်�ု် ုရယ်ရူနား ်စီးရင့်�်�ငွေ��း�ခွပြုင့်�်မာရှ�ုါ�-

 • ယ်ေအုေါတငွ် ်သင်သ်ည် ်အာများေထံောကြကို�များ�ာ�အတကွို ်အေနွထ်ော�်ာ� ေငွ်�ပ်ြ��ထောင်ကွိုု ု�ယ်�ူန ်သတမ်ျားတှေ်�ကိုပ်ြ�ည်�မ်ျားးထော�ာကို�်ါသည်။်
 • သတမ်ျားတှေ်�ကို ်ပြ�ည်�မ်ျားး�်င် ်NY State of Health ကို သင်၏် အေနွထ်ော�်ာ�ေငွ်�ပ်ြ��ထောင် ွ�များာဏာအသစ်ုကိုု ုထောဖာ်ပြ�ထော���ာ�သည်� ်စုာ

ကိုု ုထော���ုု ��ါများည်။် အေနွထ်ော�်ာ� ေငွ်�ပ်ြ��ထောင် ွထော�်ာကို�်ာ�နည်�် ညွှနက်ြကိုာ�ေ�ကိုမ်ျား�ာ�ကိုု ုhttps://info.nystateofhealth.ny.gov/

AmericanRescuePlan တငွ် ်�ယ်နူိုုငု်�်ါပြီး�း။

NY State of Health အားစီအီားစီဥ်တ်ွ�င့် ်စီးရင့်�်ငွေ��သ�င့်�်�း�ပြီး�ီ� ငွေင့်�ငွေ���အား�အူားည်�ီု� လ�ခ်ွးရရုိှိပြုခွင့်�်မာရုိှိငွေသ��ါ�-

 • သင်သ်ည် ်များည်သ်ည်�အ်စုးအစုဥ်အတကွို ်သတမ်ျားတှေ်�ကိုပ်ြ�ည်�မ်ျားးသည်က်ိုု ုသ�ု�န ်nystateofhealth.ny.gov တငွ် ်ယ်ေ�ဲု 

ထော�်ာကို�်ာ��ုကုို�်ါ။ 

 • နယ်�ူထောယ်ာကိုပ်ြ�ည်န်ယ်�ူထောယ်ာကိုပ်ြ�ည်န်ယ်သ်ပူြ�ည်န်ယ်သ်ာ�အများ�ာ�စုသုည် ်ကိုနုက်ို�စု�ုတန်ည်�်သည််� သုု �များဟုတု ်အေမဲျား� အာများေံ
အကိုာအကိုယွ်က်ိုု ု�ယ်�ူန ်သတမ်ျားတှေ်�ကိုပ်ြ�ည်�မ်ျားး�ါသည်။် 

NY State of Health အားစီအီားစီဥ်တ်ွ�င့် ်စီးရင့်�်ငွေ��သ�င့်�်�း�ပြုခွင့်�်မာရုိှိသည််အ်ားပြု�င့် ်ငွေလ့း��်း�ပြုခွင့်�်မာပြု�ုရငွေသ��ါ�-
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