
လူတိုင္းတတ္ႏိုင္သည့္  လူတိုင္းတတ္ႏိုင္သည့္  
က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈကို သင္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈကို သင္ 
ခံစားထိုက္ပါသည္။ ခံစားထိုက္ပါသည္။ 
NY State of Health NY State of Health သည္  သည္  
န န New York New York  ္ျပည္နယ္၏  ္ျပည္နယ္၏   
တရားဝင္ က်န္းမာေရး အစီအစဥ္တရားဝင္ က်န္းမာေရး အစီအစဥ္
အတြက္ ေစ်းကြက္တစ္ခုျဖစ္သည္။အတြက္ ေစ်းကြက္တစ္ခုျဖစ္သည္။
ယေန႔ပင္ စာရင္းသြင္းလိုက္ပါ။ယေန႔ပင္ စာရင္းသြင္းလိုက္ပါ။

™

NY State of Health က သင့္အတြက္ ရိွေနပါသည္။က သင့္အတြက္ ရိွေနပါသည္။ 
သင္လုိအပ္သည့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိရရိွရန္အတြက္သင္လုိအပ္သည့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိရရိွရန္အတြက္  
သင္လုိအပ္ေနသည့္ အာမခံကုိသင္လုိအပ္ေနသည့္ အာမခံကုိ ရနုိင္ရန္ရနုိင္ရန္ ကူညီေပးမကူညီေပးမ
ည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကတိျပဳပါသည္။ ည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကတိျပဳပါသည္။   

NY State of Health သည္ သက္ဆိုင္ရာ ဖက္ဒရယ္အရပ္သားလုပ္ပိုင္ခြင့္
ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဥပေဒမ်ားကို ေလးစား 
လိုက္နာၿပီး လူမ်ိဳး၊ အသားအေရာင္၊ ဇာတိႏိုင္ငံ၊ ကုိးကြယ္မႈ/ယုံၾကည္မႈ၊ 
လိင္၊ အသက္၊ အိမ္ေထာင္ေရးအေျခအေန/မိသားစု အေျခအေန၊ ဖမ္းဆီး
ခံရမႈ မွတ္တမ္း၊ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ထားမႈ(မ်ား)၊ လိင္ ခြျဲခားသတ္မွတ္မႈ၊ လိင္စိ
တ္တိမ္းၫြတ္မႈ၊ ပင္ကုိယ်မ်ိဳး႐ုိးဗီဇဆုိင္ရာ စ႐ုိက္လကၡဏာမ်ား၊ စစ္မႈထမ္း
 အေျခအေန၊ အိမ္တြင္း  
အၾကမ္းဖက္မႈခံရမႈ အေျခအေန ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ လက္တုံ႔ျပန္မႈအေပၚ အေျခ
ခံၿပီး 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 ဆ
က္သြယ္ပါ

သင့္တြင္ အာမခံရွိမထားပါက -သင့္တြင္ အာမခံရွိမထားပါက -
 • က်န္းမာေရးအာမခံမရွိသည့္ မည္သူမဆို ယခု NY State of Health မွ

တစ္ဆင့္ ေလွ်ာက္ထားနုိင္သည္။ 
 • Qualified Health Plan အာမခံ ေလွ်ာက္ထားရန္ အာမခံမရွိသူတိုင္းအ

တြက္ "ျခြင္းခ်က္အေျခအေနမ်ား"ဆိုင္ရာ အထူးစာရင္းသြင္း 
ေလွ်ာက္ထားမႈကာလ ကို New York က ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါသည္။ 

 • စာရင္းသြင္းေလွ်ာက္ထားမႈကို NY State of Health Programs အား
လံုးအတြက္ ဖြင့္လွစ္ထားသည္ - Medicaid ၊ Essential Plan ၊ Child 

Health Plus ႏွင့္ Qualified Health Plans ။

သင့္အလုပ္ႏွင့္ က်န္းမာေရးအာမခံကို  သင့္အလုပ္ႏွင့္ က်န္းမာေရးအာမခံကို  
ဆံုးရႈံးရပါက -ဆံုးရႈံးရပါက -

 • သင္သည္ အလုပ္ရွင္အေျချပဳသည့္ က်န္းမာေရးအာမခံကို ဆံုးရႈံုးရပါက 
ယခု NY State of Health မွတစ္ဆင့္ ေလွ်ာက္ထားလိုက္ပါ။ 

 • သင့္အေနျဖင့္ Medicaid၊ Essential Plan ၊ Child Health Plus တုိ႔မွ 
တစ္ဆင့္ အခမ့ဲ သုိ႔မဟုတ္ စရိတ္နည္းအာမခံ ရရိွရန္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီနုိင္
သည္ သုိ႔မဟုတ္ Qualified Health Plan ကုိ အခြန္ခုႏိွမ္ခြင့္ႏွင့္ ျပည့္မီနုိင္သည္။ 

 • ပိုမိုသိရွိရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံ ဖုန္းေခၚဆိုပါ၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဝဘ္ဆိုက္ကို  
ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ သို႔မဟုတ္ စာရင္းသြင္းေလွ်ာက္ထားမႈအကူအညီေ
ပးသူ တစ္ဦးႏွင့္ဆက္သြယ္ပါ။

 • အလုပ္ရွင္အေျချပဳသည့္ က်န္းမာေရးအာမခံကို ဆံုးရႈံးျပီး ရက္ 60 အတြ
င္း ေစ်းကြက္ မွတစ္ဆင့္ ေလွ်ာက္ထားပါ။

အႏွစ္ခ်ဳပ္ အခ်က္အလက္မ်ားအႏွစ္ခ်ဳပ္ အခ်က္အလက္မ်ား

ကုိရုိနာဗုိင္းရပ္စ္အေရးေပၚအေျခအေကုိရုိနာဗုိင္းရပ္စ္အေရးေပၚအေျခအေ
နအတြင္းနအတြင္း  NY State of HealthNY State of Health  
အာမခံ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားအာမခံ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား

အခ်က္အလက္ အႏွစ္ခ်ဳပ္အခ်က္အလက္ အႏွစ္ခ်ဳပ္
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အႏွစ္ခ်ဳပ္ အခ်က္အ အႏွစ္ခ်ဳပ္ အခ်က္အ 
လက္မ်ားလက္မ်ား ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္အေရးေပၚအေျခအေနအတြင္းကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္အေရးေပၚအေျခအေနအတြင္း  

NY State of Health အာမခံ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား အာမခံ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား

ႏိုဗယ္ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ထပ္ေလာင္းအခ်က္အလက္အသစ္မ်ားကို  ႏိုဗယ္ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ထပ္ေလာင္းအခ်က္အလက္အသစ္မ်ားကို  
ဤတြင္ ရရွိနုိင္သည္။ ဤတြင္ ရရွိနုိင္သည္။ အသစ္မ်ားကို သိရွိနိုင္ရန္ ေနာက္သို႔ ျပန္လည္ၾကည့္ရႈပါ။ အသစ္မ်ားကို သိရွိနိုင္ရန္ ေနာက္သို႔ ျပန္လည္ၾကည့္ရႈပါ။ 

3 - သံုးစြဲသူဝန္ေဆာင္မႈသုိ႔ ဖုန္းျဖင့္ စာရင္းသြင္းေလွ်ာက္ထားပါ -သံုးစြဲသူဝန္ေဆာင္မႈသုိ႔ ဖုန္းျဖင့္ စာရင္းသြင္းေလွ်ာက္ထားပါ - 1-855-355-5777

1 - ကၽြႏု္ပ္တို႔ဝဘ္ဆိုက္မွတစ္ဆင့္ စာရင္းသြင္းေလွ်ာက္ထားပါ - ကၽြႏု္ပ္တို႔ဝဘ္ဆိုက္မွတစ္ဆင့္ စာရင္းသြင္းေလွ်ာက္ထားပါ - nystateofhealth.ny.gov
 • ကၽြန္ုပ္တို႔ထံ အြန္လိုင္းမွ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈ၍ သင့္အတြက္အဆင္ေျပသည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအစီအစဥ္ကို  

ကၽြႏု္ပ္တို႔ကူညီရွာေဖြခြင့္ျပဳပါ။

2 - စာရင္းသြင္းေလွ်ာက္ထားမႈအကူအညီေပးသူ တစ္ဦးႏွင့္ ဖုန္းဆက္ စာရင္းေပးပါ။ စာရင္းသြင္းေလွ်ာက္ထားမႈအကူအညီေပးသူ တစ္ဦးႏွင့္ ဖုန္းဆက္ စာရင္းေပးပါ။
 • စာရင္းသြင္းေလွ်ာက္ထားမႈအကူအညီေပးသူ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာက ကူညီေပးရန္ နိုင္္ငံအႏွံ႔တြင္ အသင့္ရွိေနပါသည္။  ရွာေဖြရန္ 

ေအာက္ပါလင့္မ်ားအနက္ တစ္ခုကို ကလစ္ႏွိပ္ပါ -
 • လမ္းညႊန္တစ္ဦးကို ဤေနရာတြင္ ရွာပါ
 • အျခားစာရင္းသြင္းေလွ်ာက္ထားမႈအကူအညီေပးသူကို ဤတြင္ ရွာပါ

ေလွ်ာက္ထားရန္ နည္းလမ္းသံုးခုရွိသည္ -ေလွ်ာက္ထားရန္ နည္းလမ္းသံုးခုရွိသည္ -

™

သင့္တြင္ သင့္တြင္ NY State of HealthNY State of Health မွတစ္ဆင့္ အာမခံရွိထားျပီး သင့္အေျခအေနမ်ား   မွတစ္ဆင့္ အာမခံရွိထားျပီး သင့္အေျခအေနမ်ား  
ေျပာင္းလဲသြားလွ်င္ - ေျပာင္းလဲသြားလွ်င္ - 
 • ဝင္ေငြ၊ အလုပ္၊ သို႔မဟုတ္ အျခားအေရးပါေသာဘဝျဖစ္ရပ္တြင္ ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခု ၾကံဳေတြ႔လာသည့္ မည္သူမဆို ကုန္က်စရိတ ္

သက္သာေစမည့္ ေငြေၾကးအကူအညီပိုမုိရရွိရန္အတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္္မီနုိင္သည္။  အြန္လိုင္းမွ သို႔မဟုတ္ စာရင္းသြင္းေလွ်ာက္
ထားမႈအကူအညီေပးသူ တစ္ဦးကို ေခၚဆို၍ သင့္အေကာင့္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကို ယေန႔ အသစ္ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ပါ။

 • 2020 ခုႏွစ္ ဧျပီလ သို႔မဟုတ္ ေမလတြင္ အာမခံအသစ္ျပန္လုပ္ရမည့္ Medicaid ၊ Child Health Plus သို႔မဟုတ ္Essential Plan  
စာရင္းသြင္းေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအားလံုးသည္ ၎တို႔၏အသစ္ျပဳလုပ္ရမည့္ရက္စြဲကို ေလးလအထိ ရက္တိုးျမွင့္ရမည္။

 • New York State တြင္ အစိုးရေထာက္ပံ့မႈပါသည့္ ႏွင့္ ေထာက္ပံ့မႈမပါသည့္ အာမခံ စာရင္းသြင္းေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္  
အမ်ားျပည္သူက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အေရးေပၚကာလအတြင္း ေပးရန္ရွိသည့္ မည္သည့္ ပရီမီယံေၾကးကိုမဆို ေပးေဆာင္ရန္ အခ်ိန္တိုးျမွင့္
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