
မည််သ့ို့� �သောသို့ာသူို့မ�ာ� ကု�သို့ခံံယူူခွံင့်� ် ရရ့ိှိန့ို� င့််သို့နည််�။

သော�ာက်ုပါါကုသော��မ�ာ� ရရ့ိှိန့ို� င့််ပါါသို့ည််- 
• အသက်် 19 နှှစ််အောအာက််

• New York ပြ�ည််နယ််တွွင်် အောနထုို� င််သူများ�ာ� 
• Medicaid အတွွက်် အက်����များဝင််သူ

• အပြ�ာ�က်�န်�များာအော�� အာများ��  များရုှှိထိုာ�သူ

•  ပြ�ည််နယ်် က်�န်�များာအော�� အက်�ု���� စ်ာ��ွင့်် အစီ်အစ်ဉ်် (NYSHIP) 
မှျားတွစ််ဆင့်် က်�န်�များာအော�� အောစ်ာင့််အောရှှိာက််မုျားအတွွက်် စ်ာ�င််�အော��သွင််�
များထိုာ�သူ သု� ့များဟု� တ်ွ က်�သ�ွင့်် များရုှှိသူ

•  လူူဝင််မုျားကြီးကီ်�ကြက်�်အော��ဆု� င််�ာ အအောပြ�အအောန များည််သု� ့�င်် ရုှှိအောစ်က်ာမူျား 
က်အောလူ�များ�ာ�သည်် က်�သ�ွင့််�ရုှှိ�နုှ� င််�ါသည်် 

�ကု�ံ��ဝင့််သို့ည််မ�ာ�

• က်အောလူ�သူင်ယ်် �� � မှျားန်ပြ�သပြ�င််�များ�ာ�

• ရု� �်�ု� င််�ဆု� င််�ာ စ်စ််အောဆ�ပြ�င််�များ�ာ�

• က်ာကွ်ယ််အောဆ�ထုို� �နှှ� ပြ�င််�များ�ာ�

• အတွွင််�လူူနာ/�ွ�စု်တ်ွလူူနာ ပြု�စ်� အောစ်ာင့််အောရှှိာက််အော��

• ဓါါတ်ွ�ွ��န်�နှှင့်် �� � �ု�်အော�်အော�ာဂါါရှှိာအော�ွစ်စ််အောဆ�
ပြ�င််�များ�ာ�

• သွာ�နှှင့်် များ�က််စု် က်�သအော�� ဝန်အောဆာင််မုျားများ�ာ�

• အအော��အော�် ပြု�စ်� အောစ်ာင့််အောရှှိာက််အော�� ဝန်အောဆာင််မုျား
များ�ာ�

• က်ာလူတုွ�  ရု� �်�ု� င််�ဆု� င််�ာနှှင့်် လူ� �်င်န်��ွင််ဆု� င််�ာ က်�ထို�� �

• သများာ�အောတွာ်တွစ််ဦး�မှျား ညှွှန်ကြက်ာ��ါက် အောဆ�စ်ာ�ါအောသာ 
အောဆ�ဝါ�များ�ာ�နှှင့်် အောဆ�စ်ာများ�ါအောသာ အောဆ�ဝါ�များ�ာ�

• ပြ�င််�လူူနာဆု� င််�ာ အော�ာဂါါက်� ထို�� � (ဓါါတွ� က်� ထို�� �၊  
အောသွ�သန့်စ်င််ပြ�င််�)

• စု်တ်ွ�ု� င််�ဆု� င််�ာ က်�န်�များာအော��နှှင့်် မူျား�ယ်စ််အောဆ�ဝါ�အလွူ� 
သ�� �စွ်�သူများ�ာ�အတွွက်် အတွွင််�လူူနာနှှင့်် ပြ�င််�လူူနာ  
က်�သအော��ဆု� င််�ာ ဝန်အောဆာင််များ�ာ�

• စ်က်ာ�အောပြ�ာနှှင့်် အကြက်ာ�အာရု�� ဆု� င််�ာ က်�သအော��ဝန်အောဆာ 
င််မုျားများ�ာ�

ကုသော��သူို့င့်ယ်ူကု�န်�မာသောရ��စီီ�စီဥ်် (Child Health 
Plus) �သော�ကုာင့််� သ့ို့သောကုာင့််�စီရာ

ဆက်ုသွို့ယ်ူရန်-
nystateofhealth.ny.gov | 1-855-355-5777 သု� ့များဟု� တ်ွ TTY 1-800-662-1220

NY State of Health သည်် တွည််ဆ� �က််ဒ�ယ််အ��်သာ�လူ� �်�ု� င််�ွင့််ဉ်�အောဒများ�ာ�နှှင့်် နုှ� င််င်� အောတွာ် ဉ်�အောဒ
များ�ာ�ကု်�  အောလူ�စ်ာ�လုူ� က််နာပြီး�ီ� လူူများ�ု��၊ အသာ�အအော�ာင််၊ ဇာာတုွနုှ� င််င်� ၊ ကု်� �ကွ်ယ််မုျား/ယ်�� ကြက်ည််မုျား၊ လုူင််၊ အသက််၊ 
အုမ်ျားအောထိုာင််အော��အအောပြ�အအောန/မုျားသာ�စ်�  အအောပြ�အအောန ၊ �မ်ျား�ဆီ��� �မုျား မှျားတ်ွတွမ်ျား�၊ ပြ�စ််မုျား က်���လွူန်ထိုာ�မုျား(များ�ာ�)၊ 
လုူင်် �ွ�ပြ�ာ�သတ်ွမှျားတ်ွမုျား၊ လုူင််စု်တ်ွတုွမ်ျား�ညွွှတ်ွမုျား၊ �င််ကု်� များ�ု��ရုု� �ဗီီဇာဆု� င််�ာ စ်ရုု� က််လူက်ခဏာာများ�ာ�၊ စ်စ််မုျားထိုမ်ျား� 
အအောပြ�အအောန၊ အုမ်ျားတွွင််� အကြက်မ်ျား��က််မုျား�� �မုျား အအောပြ�အအောန နှှင့််/သု� ့များဟု� တ်ွ လူက််တွ�� ့ပြ�န်မုျားအအော�် အအောပြ���

ပြီး�ီ� �ွ�ပြ�ာ�ဆက််ဆ� ပြ�င််�များရုှှိ�ါ။ 

ဤစ်ာ�င််�သည်် အက်����ဝင််သည့်် အက်�ု���� စ်ာ��ွင့််များ�ာ� အာ�လူ�� ��ါဝင််အောသာ စ်ာ�င််�များဟု� တ်ွ�ါ။ သင့််က်�န်�များာအော��အစီ်အစ်ဉ််နှှင့်် ��့ �ု� �အော��သူများ�ာ� မှျားတွဆင့်် �နုှ� င််သည့်် သင််

အက်����ဝင််သည့်် ဝန်အောဆာင််မုျားများ�ာ�နှှင့်် အက်�ု���� စ်ာ��ွင့််များ�ာ�ဆု� င််�ာ အောများ��ွန်�များ�ာ�အတွွက်် သင့််က်�န်�များာအော��အစီ်အစ်ဉ််ကု်�  တုွ� က််ရုု� က်် ဆက််သွယ််သင့််သည််။



ကု� န်ကု�စီရ့တ််�ာ�ဖြ�င့်� ် ကုသော��သူို့င့်ယ်ူကု�န်�မာသောရ��စီီ�စီဥ်် (CHILD HEALTH PLUS) �စီီ�စီဥ််တ်စ်ီခံ�သို့ည်် မည််မှ ကု�သို့င့်� ်န့ို� င့််သို့နည််�။ 

 �စီဥ်် �ာမခံံသော�ကု�မ�ာ� - လူစ်ဉ်် အာများ�� အောကြက်�နုှန်�ထိုာ�သည်် အုမ်ျားအောထိုာင််စ်� ၏ ဝင််အောငွ်နှှင့်် မုျားသာ�စ်�  အရွုယ််အစ်ာ�အအော�် မူျားတွည််�ါသည််။* ဝင််အောငွ်နည််�အောသာ မုျားသာ�စ်� များ�ာ�အတွွက်် လူစ်ဉ်် အာများ�� အောကြက်� များ
ရုှှိ�ါ။ ဝင််အောငွ်များ�ာ�သည့်် မုျားသာ�စ်� များ�ာ�သည်် လူစ်ဉ််အာများ�� အောကြက်�ကု်�  အောအာက််�ါ ဇာယ်ာ�အတုွ� င််� အော����ါများည််။ အအော�အတွွက််များ�ာ�အောသာ မုျားသာ�စ်� များ�ာ�အတွွက်် လူစ်ဉ််အောကြက်�မှျားာ က်အောလူ�သ�� �အောယ်ာက််စ်ာသည်် 
အပြများင့််ဆ� � �ပြ�စ််�ါသည််။ အောထိုာက််��့ အောကြက်��ရုှှိနုှ� င််သည့်် အဆင့််ထိုက်် ဝင််အောငွ် �ု� များ�ာ�အောသာ မုျားသာ�စ်� များ�ာ�အအောနပြ�င့်် �ါဝင််သည့်် က်�န်�များာအော��အောစ်ာင့််အောရှှိာက််မုျား အစီ်အစ်ဉ််အော�် မူျားတွည််၍ ကွ်�ပြ�ာ�မုျားရုှှိအောသာ 

အာများ�� အောကြက်�အပြ�ည့််ကု်�  အော��သွင််���ါများည််။ 

စီရ့တ််မှသောပါ�ဖြခံင့််�- က်အောလူ�သူင်ယ််က်�န်�များာအော��အစီ်အစ်ဉ်် (Child Health Plus) တွွင်် နှှစ််စ်ဉ်် လူစ်ာထို� တ်ွမှျား နှ� တ်ွယူ်၍ အော��အော���အောသာ �များာဏာများရုှှိသည့််အပြ�င်် �ူ�တွွ�အော��အော��ပြ�င််�များ�ာ�လူည််� များရုှှိ�ါ။ 

11078 (Burmese)               8/22

ကုသော��တ်စ်ီဦး�စီီ�တွ်က်ု မ့သို့ာ�စီ� မိ �စီဥ််ထည်� ်ဝင့််သော�ကု� (သို့င့််သောပါ�သောဆာင့််ရမည်� ် �မ�ာ�ဆ�ံ � ကုသော���သောရ�တွ်က်ု

မိာ 3 ဦး�ဖြ�စ်ီပါါသို့ည််)

1  2 3  4

$30,170 $40,649 $51,127 $61,605 $0

$33,975 $45,775 $57,575 $69,375 $15 (�မ�ာ�ဆ�ံ � $45)

$40,770 $54,930 $69,090 $83,250 $30 (�မ�ာ�ဆ�ံ � $90)

$47,565 $64,085 $80,605 $97,125  $45 (�မ�ာ�ဆ�ံ � $90)

$54,360 $73,240 $92,120 $111,000  $60 (�မ�ာ�ဆ�ံ � $180)

$54,360 ကု�ာ် $73,240 သောကု�ာ် $92,120 သောကု�ာ် $111,000 သောကု�ာ် ���ံ �စီ� ံ�ာမခံံ၊ ကု�န်�မာသောရ��ာမခံံ�စီီ�စီဥ််��့� က်ု ကွု�ဖြပါာ�သို့ည််  
(မ့သို့ာ�စီ� ဝင့််�သောရ�တွ်က်ု�မ�ာ�ဆ�ံ �မည််မှရ့ိှိရမည််ဟု�  သို့တ််မိတ််မထာ�ပါါ)

မ့သို့ာ�စီ� ဝင့််�သောရ�တွ်က်ု��့� က်ု �မ�ာ�ဆ�ံ � နိိုစ်ီခံ��ပ်ါဝင့််သောငွ့်

*2022 နုှ� င််င်� အောတွာ် ဆင််���နွှမ်ျား��ါ�မုျားအဆင့်် (Federal Poverty Levels, FPL) ကု်�  အအောပြ���ထိုာ��ါသည််။ FPL အောပြ�ာင််�လူ�မုျားကု်� လုူ� က််၍ ဝင််အောငွ်အဆင့််သည်် နှှစ််စ်ဉ််အောပြ�ာင််�လူ�နုှ� င််�ါသည််။


