
အာမခံ မရွိဘဲ ေရွ႕မဆက္ပါႏွင့္။  အာမခံ မရွိဘဲ ေရွ႕မဆက္ပါႏွင့္။  

NY State of HealthNY State of Health သည္  သည္ New New 

YorkYork ျပည္နယ္၏ တရားဝင္   ျပည္နယ္၏ တရားဝင္  
က်န္းမာေရး အစီအစဥ္ အတြက္ ေက်န္းမာေရး အစီအစဥ္ အတြက္ ေ
စ်းကြက္တစ္ခုျဖစ္သည္စ်းကြက္တစ္ခုျဖစ္သည္

ကြၽႏ္ုပ္တို႔က ကူညီရန္ အသင့္ရွိပါကြၽႏ္ုပ္တို႔က ကူညီရန္ အသင့္ရွိပါ
သည္။ သည္။ 
ယခုပဲ ေလွ်ာက္ထားလိုက္ပါ။ယခုပဲ ေလွ်ာက္ထားလိုက္ပါ။

™

ကက်န္းမာေရးအာမခံရိွျခင္းသည္ အေရးၾကီးပါသည္။်န္းမာေရးအာမခံရိွျခင္းသည္ အေရးၾကီးပါသည္။
ယခုဆုိ ပုံမွန္ထက္ပင္ ပုိပါသည္။ယခုဆုိ ပုံမွန္ထက္ပင္ ပုိပါသည္။  
အာမခံမရွိသည့္ သို႔မဟုတ္ အလုပ္ရွင္အေျချပဳသည့္အာမခံမရွိသည့္ သို႔မဟုတ္ အလုပ္ရွင္အေျချပဳသည့္
 အာမခံကို ဆံုးရႈံးထားသည့္  အာမခံကို ဆံုးရႈံးထားသည့္ New YorkNew York ေနထုိင္သူ ေနထုိင္သူ
မ်ားကို ကူညီရန္မ်ားကို ကူညီရန ္ NY State of HealthNY State of Health က   က  
အဆင့္ဆင့္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။အဆင့္ဆင့္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။
အေမးမ်ားေသာ ေမးခြန္းမ်ား -အေမးမ်ားေသာ ေမးခြန္းမ်ား -

NY State of Health သည္ သက္ဆိုင္ရာ ဖက္ဒရယ္အရပ္သား 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဥပေဒမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာၿပီး 
လူမ်ိဳး၊ အသားအေရာင္၊ ဇာတိႏိုင္ငံ၊ ကုိးကြယ္မႈ/ယုံၾကည္မႈ၊ လိင္၊  
အသက္၊ အိမ္ေထာင္ေရးအေျခအေန/မိသားစု အေျခအေန၊ ဖမ္းဆီးခံရမႈ 
မွတ္တမ္း၊ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ထားမႈ(မ်ား)၊ လိင္ ခြျဲခားသတ္မွတ္မႈ၊ လိင္စိတ္
တိမ္းၫြတ္မႈ၊ ပင္ကုိမ်ိဳး႐ုိးဗီဇဆုိင္ရာ စ႐ုိက္လကၡဏာမ်ား၊ စစ္မႈထမ္းအေ 
ျခအေန၊ အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈခံရမႈ အေျခအေန ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ လက္
တုံ႔ျပန္မႈအေၚ အေျခခံၿပီး ခြျဲခားဆက္ဆံျခင္းမရိွပါ။

အြန္လိုင္းတြင္  
nystateofhealth.ny.gov သို႔ 
ဆက္သြယ္ႏိုင္သည္

ဖုန္းျဖင့္ 1-855-355-5777 သို႔ 
ဆက္သြယ္ႏိုင္သည္
TTY - 1-800-662-1220

စာရင္းသြင္းေလွ်ာက္ထားမႈအကူ
အညီေပးသူတစ္ဦးႏွင့္  
info.nystateofhealth.ny.gov/
findassistor တြင္ ဆက္သြယ္ပါ

ဝင္ငြေျပာင္းလဲျခင္း ႏွင့္ အလုပ္ရွင္အေျချပဳဝင္ငြေျပာင္းလဲျခင္း ႏွင့္ အလုပ္ရွင္အေျချပဳ
အာမခံ ဆံုးရႈံးမႈ -အာမခံ ဆံုးရႈံးမႈ -
အလုပ္ရွင္အေျချပဳက်န္းမာေရးအာမခံကုိ ဆုံးရႈးံထားလွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္ရွင္မွ အလုပ္ရွင္အေျချပဳက်န္းမာေရးအာမခံကုိ ဆုံးရႈးံထားလွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္ရွင္မွ 
ကမ္းလွမ္းသည့္ ကမ္းလွမ္းသည့္ COBRACOBRA ကုိ မတတ္နုိင္လွ်င္ ဘာလုပ္သင့္ပါသလဲ။  ကုိ မတတ္နုိင္လွ်င္ ဘာလုပ္သင့္ပါသလဲ။ 
• သင္သည္ NY State of Health မွတစ္ဆင့္ က်န္းမာေရးအာမခံအတြက္ 

ကူညီေပးေဆာင္ရန္ ကိုက္ညီမႈရွိနုိင္သည္ သို႔မဟုတ္ အခမဲ ့
အာမခံအတြက္ ကိုက္ညီမႈရွိနုိင္သည္။  

• ေလွ်ာက္ထားရန္ ေစာင့္ဆိုင္းမေနပါႏွင့္။ သင့္အေနျဖင့္ ယခုႏွစ္ အာမခံ
ကို စာရင္းသြင္းေလွ်ာက္ထားနိုင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ သင့္အာမခံဆံုး
ရႈံးျပီး ရက္ 60 အတြင္း ေလွ်ာက္ထားသင့္သည္။  

အႏွစ္ခ်ဳပ္ အခ်က္အလက္မ်ားအႏွစ္ခ်ဳပ္ အခ်က္အလက္မ်ား

ကုိရုိနာဗုိင္းရပ္စ္အေရးေပၚအေျခအေကုိရုိနာဗုိင္းရပ္စ္အေရးေပၚအေျခအေ
နအတြင္း နအတြင္း NY State of HealthNY State of Health    
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေျပာင္းလဲမႈမ်ား

အခ်က္အလက္ အႏွစ္ခ်ဳပ္အခ်က္အလက္ အႏွစ္ခ်ဳပ္

ကၽြႏ္ုပ္၏ ဝင္ငြေျပာင္းလဲျပီး ကၽြႏ္ုပ္၏ ဝင္ငြေျပာင္းလဲျပီး NY State of HealthNY State of Health မွတစ္ဆင့္ အာမခံေလွ်ာက္ မွတစ္ဆင့္ အာမခံေလွ်ာက္
ထားျပီး ျဖစ္ေနလွ်င္ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။ ကၽြႏု္ပ္၏အာမခံအတြက္  ထားျပီး ျဖစ္ေနလွ်င္ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။ ကၽြႏု္ပ္၏အာမခံအတြက္  
ေပးေဆာင္ရန္ အကူအညီထပ္မံရရွိနုိင္သလား။ ေပးေဆာင္ရန္ အကူအညီထပ္မံရရွိနုိင္သလား။ 
• သင့္အာမခံအတြက္ ေပးေဆာင္ရန္ အကူအညီအတြက္ သင္အခ်က ္

အလက္ျပည့္မီနုိင္သည္။  ေျပာင္းလဲျပီး ရက္ 60 အတြင္း သင့္ဝင္ေငြအသ
စ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင့္အေကာင့္ကို အသစ္ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ပါ။ 
သင့္အာမခံကုန္က်စရိတ္ကို ေလ်ာ့နည္းေစနုိင္မည့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ 
အကူအညီထပ္မံရရွိရန္အတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီနုိင္သည္။  



The Coronavirus The Coronavirus 
Aid, Relief, Aid, Relief, 
and Economic and Economic 
Security (CARES)Security (CARES)  
ActAct ဆုိသည္မွာ  ဆုိသည္မွာ 
ဘာလဲဘာလဲ

Coronavirus Aid, Relief 

and Economic Security 

(Cares) အက္ဥပေဒကုိ  

2020 ခုႏွစ္ မတ္လ 27 ရက္
တြင္ လႊတ္ေတာ္က ခြင့္ျပဳခ့ဲျပီး  
သမၼတ Trump က လက္မွ
တ္ေရးထုိးခ့ဲသည္။  
ဤ $2.2 trillion စီးပြားေရး 
ေျဖေလ်ာ့မႈအစီအစဥ္ကုိ  
အေမရိကန္နုိင္ငံသားမ်ားအား  
COVID-19 ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ  
အမ်ားျပည္သူက်န္းမာေရးႏွင့္ 
စီးပြားေရးသက္ေရာက္မႈမ်ား 
ရန္မွ ကာကြယ္နိုင္ရန္  
ခြင့္ျပဳလုိက္သည္။
CARES Act အက္ဥပေဒ
သည္ အေမရိကန္လုပ္သား
မ်ား၊ မိသားစုမ်ား၊ ႏွင့္ အေသး
စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအ
တြက္ စီးပြားေရးအေထာက္အ
ကူမ်ား ေပးသည့္အျပင္ အေမ
ရိကန္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အ
လုပ္ေနရာမ်ားထိန္းသိမ္းေပး
ရန္ ရည္ရြယ္သည္။

အႏွစ္ခ်ဳပ္  အႏွစ္ခ်ဳပ္  
အခ်က္အ အခ်က္အ 
လက္မ်ားလက္မ်ား

ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္အေရးေပၚအေျခအေနအတြင္း  ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္အေရးေပၚအေျခအေနအတြင္း  
NY State of HealthNY State of Health ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေျပာင္းလဲမႈမ်ား

™

COVIDCOVID အတြင္း ဝင္ေငြဆိုုင္ရာ အစိုးရေပးေခ်မႈမ်ား/အလုပ္ အတြင္း ဝင္ေငြဆိုုင္ရာ အစိုးရေပးေခ်မႈမ်ား/အလုပ္
လက္မဲ့ျဖစ္ျခင္းဆိုင္ရာ နစ္နာေၾကးအသစ္ - လက္မဲ့ျဖစ္ျခင္းဆိုင္ရာ နစ္နာေၾကးအသစ္ - 
ကၽြႏ္ုပ္သည္ အစုိးရ ကၽြႏ္ုပ္သည္ အစုိးရ CARES ActCARES Act အက္ဥပေဒမွ ေပးေခ်မႈတစ္ခု (အမ်ားအားျဖင့္ အခြန္ေငြျပန္ခံစား အက္ဥပေဒမွ ေပးေခ်မႈတစ္ခု (အမ်ားအားျဖင့္ အခြန္ေငြျပန္ခံစား
ခြင့္ အျဖစ္ ရည္ညႊန္းေလ့ရိွေသာ)ကုိ ရရိွထားသည္။  ဤပမာဏကုိ ကၽြႏ္ုပ္၏ခြင့္ အျဖစ္ ရည္ညႊန္းေလ့ရိွေသာ)ကုိ ရရိွထားသည္။  ဤပမာဏကုိ ကၽြႏ္ုပ္၏  NY State of HealthNY State of Health  
ေလွ်ာက္ထားမႈတြင္ ဝင္ေငြအျဖစ္ ထည့္တြက္နုိင္ပါသလား။ ေလွ်ာက္ထားမႈတြင္ ဝင္ေငြအျဖစ္ ထည့္တြက္နုိင္ပါသလား။ 
 • မရပါ။ ဤအခြန္ေငြျပန္ခံစားခြင့္ကုိ မည္သည့္ NY State of Health သုံးစြသူဲအတြက္မွ ဝ

င္ေငြအျဖစ္ ထည့္တြက္မရပါ။  အခ်က္အလက္ကုိက္ညီမႈရိွသည့္သုံးစြသူဲမ်ားသည္ U.S. 
Department of the Treasury ထံမွ တစ္ၾကိမ္တည္းေပးေခ်မႈတစ္ခုကုိ လက္ခံရရိွမည္ျဖစ္
သည္။ ဤေပးေခ်မႈမ်ားကုိ COVID-19 ျဖစ္ပြားမႈကုိ တုံ႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ျပဌာန္းလုိက္ေသာ
 CARES Act အက္ဥပေဒဟုေခၚသည့္ အစုိးရဥပေဒသစ္တစ္ခု အရ ျဖန္႔ေဝသည္။ အခ်က္
အလက္ကုိက္ညီမႈရိွသည့္သုံးစြသူဲမ်ားသည္ လူၾကီးတစ္ဦးလွ်င္ $1,200 ႏွင့္ ကေလးတစ္ဦးကုိ 
$500 တစ္ၾကိမ္တည္းေပးေခ်မႈ ရရိွမည္ျဖစ္သည္။

ကၽြႏ္ုပ္သည္ အလုပ္လက္မ့ဲျဖစ္ျခင္းဆုိင္ရာပုံံမွန္အက်ိဳးခံစားခြင့္ အျပင္ နို ကၽြႏ္ုပ္သည္ အလုပ္လက္မ့ဲျဖစ္ျခင္းဆုိင္ရာပုံံမွန္အက်ိဳးခံစားခြင့္ အျပင္ နို (Pandemic (Pandemic 
Unemployment Compensation)Unemployment Compensation) င္ငံထံမွ ကပ္ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ အလုပ္လက္မ့ဲျဖစ္ျခင္း င္ငံထံမွ ကပ္ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ အလုပ္လက္မ့ဲျဖစ္ျခင္း
ဆုိင္ရာနစ္နာေၾကးကုိ လက္ခံရရိွသည္။ ဆုိင္ရာနစ္နာေၾကးကုိ လက္ခံရရိွသည္။ NY State of HealthNY State of Health  မွတစ္ဆင့္ က်န္းမာေရးအာမခံေမွတစ္ဆင့္ က်န္းမာေရးအာမခံေ
လွ်ာက္ထားသည့္အခါ ၎ကုိ ဝင္ေငြအျဖစ္ တင္ျပရပါမည္လား။  လွ်ာက္ထားသည့္အခါ ၎ကုိ ဝင္ေငြအျဖစ္ တင္ျပရပါမည္လား။  
 • သင့္အေပၚ မူတည္ပါသည္။  ကပ္ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ အလုပ္လက္မ့ဲျဖစ္ျခင္းဆုိင္ရာ

 (Pandemic Unemployment Compensation) နစ္နာေၾကးေပးျခင္း အစီအစဥ္ (တစ္ပတ္လွ်
င္$600) ေပးေခ်မႈမ်ားသည္ NY State of Health ေလွ်ာက္ထားသူအခ်ိဳ႕အတြက္ ဝင္ေငြအျဖစ္ 
ထည့္တြက္နိုင္ေသာ္လည္း အျခားသူမ်ားအတြက္ မရနိုင္ပါ။

 • အကယ္၍ ေအာက္ပါတုိ႔ရိွခ့ဲလွ်င္ သင္၏ ကပ္ေဘးေၾကာင့္ အလုပ္လက္မ့ဲျဖစ္ျခင္းဆုိင္ရာ နစ္
နာေၾကး (Pandemic Unemployment Compensation) ကုိ တင္ျပပါ -

 • သင့္အိမ္တြင္ ကေလးမ်ား*မရွိသည့္ အျပင္ 
 • သင့္ႏွစ္စဥ္ဝင္ေငြသည္ လူလြတ္တစ္ဦးအတြက္ $25,520 သို႔မဟုတ္ စံုတြဲတစ္

တြဲအတြက ္$34,480 ထက္ ေက်ာ္လြန္ေနသည္။
 • အကယ္၍ ေအာက္ပါတို႔ရွိခဲ့လွ်င္ သင္၏ ကပ္ေဘးေၾကာင့္ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ျခင္းဆိုင္ရာ န

စ္နာေၾကး (Pandemic Unemployment Compensation) ကို တင္ျပပါ -
 • သင့္တြင္ ကေလးမ်ားရွိသည္။* 
 • သင့္ခန္႔မွန္းႏွစ္စဥ္ဝင္ေငြသည္ လူလြတ္တစ္ဦးအတြက ္$25,520 သို႔မဟုတ္ စံု

တြဲတစ္တြဲအတြက ္$34,480 ထက္ ေလ်ာ့နည္းေနသည္။

 • ကပ္ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ အလုပ္လက္မ့ဲျဖစ္ျခင္းဆုိင္ရာနစ္နာေၾကးေပးျခင္းကုိ (Pandemic 
Unemployment Compensation) ဝင္ေငြအျဖစ္ ေပါင္းထည့္ရန္ သင့္ေလွ်ာက္ထားမႈကုိ အ
သစ္ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ရန္ လုိအပ္ပါက သင့္ေလွ်ာက္ထားမႈကုိ ျပီးဆုံးေအာင္ကူညီေပးရန္ NY 
State of Health အကူအညီေပးသူမ်ားႏွင့္ သုံးစြသူဲဝန္ေဆာင္မႈတုိ႔က အသင့္ရိွေနပါသည္။

"ကေလး"ဆုိသည့္ *ေဝါဟာရသည္ အသက္ 19 ႏွစ္ေအာက္ သုိ႔မဟုတ္ အခ်ိန္ျပည့္ေက်ာင္းသားျဖစ္လွ်င္ 
၁၉ ႏွစ္ႏွင့္ 20 ႏွစ္ အရြယ္ ကေလးတစ္ဦးကုိ ဆုိလုိသည္။   
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အႏွစ္ခ်ဳပ္  အႏွစ္ခ်ဳပ္  
အခ်က္အ အခ်က္အ 
လက္မ်ားလက္မ်ား

ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္အေရးေပၚအေျခအေနအတြင္း  ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္အေရးေပၚအေျခအေနအတြင္း  
NY State of HealthNY State of Health ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေျပာင္းလဲမႈမ်ား

™

ေရႊ႕ဆိုင္းကာလမ်ား ႏွင့္ အာမခံအတြက္ ေပးေခ်ျခင္း -ေရႊ႕ဆိုင္းကာလမ်ား ႏွင့္ အာမခံအတြက္ ေပးေခ်ျခင္း - 
ကၽြႏု္ပ္သည္ ကၽြႏု္ပ္သည္ Essential Plan (EP)Essential Plan (EP) ကို စာရင္းသြင္းေလွ်ာက္ထားသူျဖစ္ျပီး တစ္လလွ်င္ ပရီမီယံေၾကး  ကို စာရင္းသြင္းေလွ်ာက္ထားသူျဖစ္ျပီး တစ္လလွ်င္ ပရီမီယံေၾကး $20$20 ရွိသည္။  ကၽြႏု္ပ္၏ ရွိသည္။  ကၽြႏု္ပ္၏
အာမခံ အတြက္ ကၽြႏု္ပ္၏ပထမဆံုးပရီမီယံေၾကးကို အာမခံ အတြက္ ကၽြႏု္ပ္၏ပထမဆံုးပရီမီယံေၾကးကို 1010 ရက္အတြင္း စတင္ေစရန္ လိုအပ္ပါသလား။ ရက္အတြင္း စတင္ေစရန္ လိုအပ္ပါသလား။
• ကုိရုိနာဗုိင္းရပ္စ္ဆုိင္ရာအေရးေပၚကာလအတြင္း က်န္းမာေရးအစီအစဥ္မ်ားသည္ သင့္၏ပထမ $20 ေပးေခ်မႈကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္ သ

င့္အား အခ်ိန္ပုိ၍ရေစလိမ့္မည္။  သင့္အေနျဖင့္ သင္ေလွ်ာက္ထားခ့ဲသည့္ က်န္းမာေရးအစီအစဥ္သုိ႔ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးသင့္သည္။
 
ကၽြႏု္ပ္သည္ ကၽြႏု္ပ္သည္ Qualified Health Plan (QHPQualified Health Plan (QHP)) ကို ေလွ်ာက္ထားသည္။ ကၽြနု္ပ္၏အာမခံစတင္သည့္ရက္မွ ဆယ္ရက္အတြင္း  ကို ေလွ်ာက္ထားသည္။ ကၽြနု္ပ္၏အာမခံစတင္သည့္ရက္မွ ဆယ္ရက္အတြင္း 
ကၽြႏု္ပ္၏ပထမဆံုးပရီမီယံေၾကးေပးေခ်မႈကို လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ပါသလား။ ကၽြႏု္ပ္၏ပထမဆံုးပရီမီယံေၾကးေပးေခ်မႈကို လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ပါသလား။ 
• လိုအပ္ပါသည္။  ပရီမီယံၾကိဳတင္အခြန္ခုႏွိမ္ေငြ (APTC) ရရွိထားသည့္ QHP ေလွ်ာက္ထားသူအားလံုးသည္ ၎တို႔၏အာမခံ

ကို စတင္ရန္အတြက္ ပထမဆံုးပရီမီယံေၾကးေပးေခ်မႈကို လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္သည္။ အစီအစဥ္အခ်ိဳ႕တြင္ 10-ရက္ ကာလ
ကို ရက္ထပ္တိုးနုိင္သည္။  သင့္အေနျဖင့္ သင္ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည့္ က်န္းမာေရးအစီအစဥ္သို႔ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးသင့္သည္။ 

ကၽြႏု္ပ္သည္ ကၽြႏု္ပ္သည္ Qualified Health PlanQualified Health Plan ကိုေလွ်ာက္ထားျပီးျဖစ္၍  ကိုေလွ်ာက္ထားျပီးျဖစ္၍ APTCsAPTCs ျဖင့္ အာမခံအတြက္ ကူညီေပးေခ်မႈရရွိထားသည္။   ျဖင့္ အာမခံအတြက္ ကူညီေပးေခ်မႈရရွိထားသည္။  
ကၽြႏု္ပ္၏လစဥ္ပရီမီယံေၾကးကို ဘယ္ေလာက္ၾကၾကာေပးေခ်ရမလဲ  ကၽြႏု္ပ္၏လစဥ္ပရီမီယံေၾကးကို ဘယ္ေလာက္ၾကၾကာေပးေခ်ရမလဲ  
• ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ဆိုင္ရာအေရးေပၚကာလအတြင္း "ေရႊ႕ဆိုင္းကာလ"ဟုေခၚသည့္ သင္၏လစဥ္အာမခံအတြက္ ေပးေခ်ရမည့္ 

ကာလကို ရက္ 90 မွ 120 အထိ ရက္ထပ္တိုးေပးထားသည္။  ရက္တိုးျမွင့္ထားသည့္ေရႊ႕ဆိုင္းကာလအတြက္ အရည္အခ်င္း 
ျပည့္မီရန္ သင့္တြင္ေငြေၾကးအခက္အခဲရွိေၾကာင္း ျပသရန္မလိုပါ။ သင့္က်န္းမာေရးအစီအစဥ္ထံမွ ရရွိသည့္ ေငြေတာင္းခံ
လႊာသည္ သင္ေပးေခ်ရမည့္ ရက္စြဲကို ေဖာ္ျပပါလိမ့္မည္။ 

• သင့္အေနျဖင့္ ပရီမီယံေၾကးေပးေခ်မႈကို ဤေရႊ႔ဆိုင္းကာလ ရက္ 120 အတြင္း မလုပ္ေဆာင္ပါက သင့္က်န္းမာေရး 
အစီအစဥ္သည္ ေရႊ႕ဆိုင္းကာလ ရက္ 60 တြင္ အာမခံကုန္ဆုံးနိုင္သည့္အျပင္ ထိုရက္ေနာက္ပိုင္း သင္အသံုးျပဳေသာ  
မည္သည့္ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္မဆို သင့္တြင္ အာမခံရွိမည္မဟုတ္သလို သင့္တြင္ SEP ျဖစ္ေစသည့္ ဘဝျဖစ္ရပ္တစ္ခု  
ရွိသည္မွလြဲ၍ ႏွစ္၏က်န္ရွိသည့္အပိုင္းအတြက္ အာမခံရရွိနုိင္မည္မဟုတ္ပါ။  

• သင္သည္ အာမခံအတြက္ ေငြေပးေခ်ရန္ အခက္အခဲရိွေနပါက NY State of Health သုိ႔ ဆက္သြယ္ပါ သုိ႔မဟုတ္  
သင့္က်န္းမာေရးအစီအစဥ္သုိ႔ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးပါ။  သင့္အတြက္ ပုိ၍ တတ္နိုင္ေလာက္သည့္ ေရြးခ်ယ္စရာတစ္ခု ရိွနိုင္ပါသည္။ 

• • မွတ္ခ်ကမွတ္ခ်က္- အာမခံအတြက္ ပရီမီယံေၾကး အျပည့္အဝေပးေခ်သည့္သူမ်ားအတြက ္လမ္းညႊန္ခ်က္ကိ ုNYS Department of 

Financial Services က ထုတ္ျပန္ထားသည္။  ဤလူမ်ားအတြက္ COVID-19 ေၾကာင့္ အခက္အခဲျဖစ္ေနေၾကာင္း  
ေထာက္ခံခ်က္လိုအပ္သည္။  


