
ကေလးျဖစ္စဥ္အတြက္ သီးျခားလုပ္ေဆာင္မႈ (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA) သည္ ဥပေဒအရ 
ပယ္ဖ်က္ရုပ္သိမ္းျခင္းခံရသည္၊ မခံရသည္ကုိ NY State of Health မွတစ္ဆင့္ သင့္ Medicaid လႊမ္းၿခံဳမႈ ေလွ်ာက္ထားမႈအတြက္ 
သုိ ့မဟုတ္ သက္တမ္း ျပန္လည္တုိးျမင့္မႈနွင့္ ပတ္သက္၍ သင္သိရိွထား သင့္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား 

1. DACA  ကုိ ဥပေဒအရ ပယ္ဖ်က္ရုပ္သိမ္းခံရျခင္းသည္ Medicaid အတြက္ သင့္ PRUCOL ရပ္တည္ခ်က္ကုိ မေျပာင္းလဲေစပါ
နယူးေယာက္ျပည္နယ္ဥပေဒေအာက္တြင္၊ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ DACA ရပ္တည္ခ်က္နွင့္ DACA ရပ္တည္ ခ်က္ကုိ ဥပေဒအရ 

ပယ္ဖ်က္ရုပ္သိမ္းျခင္းခံရသူမ်ားအတြက္၊ ျပည္နယ္မွ ရန္ပံုေငြ ပ့ံပိုးထား ေသာ Medicaid အတြက္၊ PRUCOL ဟုေခၚသည့္ 
လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရး အမ်ဳိးအစားတစ္ခုေအာက္ရိွ ေပၚလြင္ထင္ရွားေသာ ဥပေဒေအာက္ရိွ အၿမဲတမ္းေနထိုင္မႈျဖင့္ သတ္မွတ္ခ်က္နွင့္ 
ကိုက္ညီနိုင္သည္။ 
2. သင့္ DACA ရပ္တည္ခ်က္သည္ ဥပေဒအရ ပယ္ဖ်က္ရုပ္သိမ္းခံရၿပီးျဖစ္ပါက၊ Medicaid အတြက္ သက္တမ္း ျပန္လည္တုိးျမင့္ရန္
သုိ ့မဟုတ္ Medicaid ေလွ်ာက္ထားရန္ သင္လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ခ်က္

ေဖာက္သည္ ၀န္ေဆာင္မႈ ဖုန္းနံပါတ္ 1-855-355-5777, TTY: 1-800-662-1220 orတြင္ ေခၚဆိုပါ သိ ့ုမဟုတ္ 
သင္ေနထုိင္ရာ ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ လူကုိယ္တုိင္ျဖင့္ အကူအညီေပးသူနွင့္ ေတြ ့ဆံုပါ။ သင့္တြင္ရွိ ထားေသာအရာ သိ ့ုမဟုတ္ DACA 
ရပ္တည္ခ်က္နွင့္ ပတ္သက္၍ ကိုယ္စားလွယ္ သိ ့ုမဟုတ္ သင့္ကိ ုအက ူအညီေပးသူထံတြင္ အသိေပးပါ။ သင့္အလုပ္အကိုင္ခြင့္ 
ကတ္ျပားသည္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးၿပီးသည့္တိုင္၊ သင့္ ရပ္တည္ခ်က္ သက္ေသခံအျဖစ္ သင့္ကတ္ျပားကုိ လက္ခံပါမည္။ 
3. ဘာသာစကားမ်ဳိးစံုျဖင့္ အကူအညီ ရယူနုိင္သည္

 ကၽြန္ုပ္တိ ့ုဖုန္းမ်ားကုိ ေျဖၾကားထားသူ ကို္ယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဘာသာစကားမ်ဳိးစံု ေျပာဆိုတတ္သူ မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
သင္ေျပာဆုိတတ္ေသာ ဘာသာစကားကို သူတုိ ့မေျပာဆုိတတ္ပါက၊ သင့္အတြက္ ဘာသာျပန္ဆိုသူတစ္ဦး
ေခၚဆုိေပးပါမည္။

 သင္ေနထုိင္ရာ ရပ္ကြက္အတြင္း သင္ေျပာဆုိတတ္ေသာ ဘာသာစကားကို ေျပာဆိ ုတတ္သူ အကူ အညီေပးသူမ်ားအား
ကၽြန္ုပ္တိ ့ုက သင္တန္းပို ့ခ်ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ သင့္အေနျဖင့္ လိုအပ္ပါက၊ သင္ ေနထိုင္ရာ သိ ့ုမဟုတ္
အလုပ္လုပ္ကိုင္သည့္လုပ္ငန္းခြင္တြင္ သင္ေျပာဆုိတတ္ေသာ ဘာသာစကား ေျပာဆုိသူမ်ားကုိလည္း သင့္အေနျဖင့္
ေခၚဆုိနိုင္ပါသည္။

4. ကၽြနု္ပ္တုိ ့ထံသုိ ့သင္ေပးထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေ၀မွ်မည္ မဟုတ္ပါ
 NY State of Health နွင့္ အကူအညီေပးသူမ်ားထံသို ့ သင္ေပးထားေသာ သတင္းအခ်က္ အလက္ မ်ားသည္ သီးးသန္ ့၊

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ျဖစ္ပါသည္။
 က်န္းမာေရး စီမံခ်က္တစ္ခုတြင္ အမည္စာရင္းေပးသြင္းရန္ သင္ကေပးထားေသာ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကုိ

အျခားသူတစ္ဦးထံတြင္ ေ၀မွ်မည္ မဟုတ္ပါ၊ မည္သည့္ အျခားရည္ရြယ္ခ်က္ တစ္ခု အတြက္မဆို အသံုးျပဳမည္ မဟုတ္ပါ။
NY State of Health အေၾကာင္း 
နယူးေယာက္၏ က်န္းမာေရး စီမံခ်က္ျဖစ္သည့္ Marketplace, NY State of Health ကို နယူးေယာက္ၿမိဳ ့တြင္ 2013 ခုနွစ္၊ 
ေအာက္တုိဘာလတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ပါသည္။ Marketplace ၏ တစ္ေနရာတည္းတြင္ ရယူနိုင္သည့္ က်န္းမာေရး အာမခံ 
၀ယ္ယူရန္အေတြ ့အၾကံဳတြင္ အရည္အခ်င္း ျမင့္မားသည့္ ျပည့္စုံေသာ က်န္းမာေရး စီမံခ်က္မ်ားကုိ ေပးထားပါ သည္။ NY State of 
Health သည္ ပရီမီယံအာမခံ ေလွ်ာ့ေစ်းမ်ား သိ ့ုမဟတ္ု အခြန္ဘဏ္စာရင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ လႊမ္းၿခံဳ ထားမႈအတြက ္ေငြေၾကးေပးေခ်မႈ 
အကူအညီေပးရန္ ေဖာက္သည္မ်ားကုိ အရည္အခ်င္း၊ ျပည့္မီမႈ၊ သတ္မွတ္ခ်က္နွင့္ ကိုက္ညီနိုင္ရန္ တစ္ခုတည္းေသာ ေနရာတစ္ခု 
ျဖစ္ပါသည္။ သတ္မွတ္ခ်က္နွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေသာ နယူးေယာက္ၿမိဳ ့သူ၊ ၿမိဳ ့သားမ်ားသည္ Medicaid, Child Health Plus နွင့္ Essential 
Plan တြင္ တစ္နွစ္ပတ္လုံး Marketplace မွတစ္ဆင့္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းနိုင္သည္။ NY State of Health Marketplace 
အေၾကာင္းနွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ထပ္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္၊ https://nystateofhealth.ny.gov တြင္ ေက်းဇူးျပဳ၍ 
၀င္ေရာက္ လည္ပတ္ပါ သိ ့ုမဟုတ္ ေဖာက္သည္ ၀န္ေဆာင္မႈ ဖုန္းနံပါတ္ 1-855-355-5777, TTY: 1-800-662-1220 တြင္ 
ဖုန္းေခၚဆိုပါ၊ သိ ့ုမဟုတ္ အမည္ စာရင္းတင္သြင္းမႈ အကူအညီေပးသူတစ္ဦးကို ရွာေဖြပါ။ 
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