
သင်် သ့� �မဟု� တ်် မ့သး�စု� ဝင််တ်စ်ုဦး�သည်် လက််ရ့ိှိတွ်င်် နယူးး �ယောယူးးက််ပြ�ည််နယ်ူး Medicaid၊ Child Health 
Plus သ့� �မဟု� တ်် Essential Plan မိတ်စ်ုဆင်� ် က်ျန်�မးယော��အားမခံံယူးးထားး�ပြခံင််�ရ့ိှိ�ါသလး�။ 

စာာရင်းး�သွွင်းး�ထားာ�သူွများ�ာ�သွည်း အဆုို� ပါါအစီာအစာဉ်းများ�ာ�အတွွက်း သွတွးမှျားတွးချ�က်းပြပါည််းမီျားဆဲိုပြ�စားကြော�က်ာင်းး� ကြောသွချ�ာကြောစာ
ရန်းအတွွက်း စာစားကြောဆို�ပြချင်းး�များ�ာ�ကု်�  န်ယူူး�ကြောယူးာက်းပြပါည်းန်ယူးး က် ပြပါန်းလည်းပြုပါလ� ပါးပါါကြောတွာ်များည်း။ ဆုို� လု� သွည်းမှျားာ သွင်းး 
သုွ� ်များဟု� တွး သွင််းးမုျားသွာ�စာ� ဝင်းးများ�ာ�၏ က်�န်း�များာကြောရ�အာများခံျကု်�  သွက်းတွများး�တုွ� �ရန်း လု� အပါးလာနုို� င်းးသွည်း။ ဉ်ပါများာ
အာ�ပြ�င််းး သွင််းးဝင်းးကြောငွ်းသွည်း COVID-19 က်ပါးကြောရာဂါါများစာတွင်းးမီျားက်တွည်း�က် ရကြောသွာဝင်းးကြောငွ်းနှိုင််းးများတူွဘဲဲ သုွသုွ
သွာသွာကြောပြပါာင်းး�လဲသွွာ�ပါါက် က်�န်း�များာကြောရ�အာများခံျတွွင်းး ဆိုက်းလက်းစာာရင်းး�သွွင်းး�ပြီးပီါ�ပြ�စားကြောစာရန်းအတွွက်း ဝင်းးကြောငွ်း
ကြောပြပါာင်းး�လဲမုျားဆုို� င်းးရာ အချ�က်းအလက်းများ�ာ�ကု်�  NY State of Health သုွ� ် ကြောပါ�ပုါ� ်ရန်း လု� အပါးနုို� င်းးသွည်း။ 

အာ�န်သင်� ်ပြ�င််ထားး��န်အာတွ်က်် သင်် ယူးခံ�လ� �်ယောဆးင််ထားး�န့ို� င််သည်� ် က့်စုစ��်အာခံျ့� �က့်�  ယော�း်ပြ�ယော��လ့� က််�ါသည််-

1     စုးတ့်� ပြ�င်� ် သတ့်ယော��အာယော�က်းင််��က်း�ခံျက််မျး�က့်�  �ယူးး�န် အာ

ယောက်းင်� ်�ွင်� ်�ါ။
သွင်းး၏က်�န်း�များာကြောရ�အာများခံျအက်�ံ��ဝင်းးမုျားကု်�  သွက်းတွများး�တုွ� �ရများည််း အချ�ုန်းအပါါအဝင်းး အကြောရ�ကြီးကီ်�ကြောသွာ က်�န်း�များာကြောရ�
အာများခံျဆုို� င်းးရာ ကြောန်ာက်းဆို�ံ �ရအချ�က်းအလက်းများ�ာ�ကု်�  လက်းများလွတွးကြောစာရန်းအတွွက်း NY State of Health မှျား 

SMS/MMS စာာတုွ� ပုါ� ်သွတုွကြောပါ�ချ�က်းများ�ာ�ကု်�  လက်းခံျရယူူးရန်း အကြောက်ာင််းး�ွင််းးပါါ။ စာာရင်းး�သွွင်းး�ရန်းအတွွက်း 
1-866-988-0327 သ့� � START ဟု�  စုး�့� ��ါ။

2    သင်� ်လ့�်စုးသည်် လက််ရ့ိှိလ့�်စုးပြ�စ်ုယော�က်းင််� ယောသခံျး�ါယောစု။  
NY State of Health သုွ� ်များဟု� တွး သွင််းးကြောေသွရုှှိ Medicaid ရုံး�ံ �က် သွင််းးက်�န်း�များာကြောရ�အာများခံျနှိုင််းးပါတွးသွက်းပြီးပီါ� 
သွင််းးထံား ဆိုက်းသွွယူးးကြောစာနုို� င်းးရန်း ၎င်းး�တုွ� ်ထံားတွွင်းး သွင််းးလက်းရုှှိ စာာပုါ� ်လုပါးစာာ၊ �� န်း�နံ်ပါါတွးနှိုင််းး အီ�ကြောများ�လးလုပါးစာာရုှှိကြောန်ကြောစာ
ရန်း ကြောသွချ�ာကြောအာင်းးလ� ပါးပါါ။

သွင်းးသွည်း NY State of Health က် က်�န်း�များာကြောရ�အာများခံျကု်�  ရယူူးထားာ�ပါါက် သွင်းးသွည်း-

•  1-855-355-5777 (TTY: 1-800-662-1220) သုွ� ် �� န်း�ကြောချ်နုို� င်းးပါါသွည်း။

• nystateofhealth.ny.gov တွွင်းး သွင််းးအကြောက်ာင််းးကု်�  ဝင်းးကြောရာက်းနုို� င်းးသွည်း။   

•  https://info.nystateofhealth.ny.gov/findassistor တွွင်းး အကူ်အညီ်ကြောပါ�များည််းသူွကု်�  
ရှှိာကြော�ွနုို� င်းးသွည်း။

သွင်းးသွည်း Medicaid က်�န်း�များာကြောရ�အာများခံျကု်�  သွင််းးချရုုံး� င်းး၏ Medicaid ရုံး�ံ �မှျား သုွ� ်များဟု� တွး န်ယူူး�ကြောယူးာက်းမြို့မုျား ် ၏ 

လူသွာ�ရင်းး�ပြများစားစီာမံျားချန််းခဲွျကြောရ�ရုံး�ံ � (Human Resources Administration, HRA) မှျားတွစားဆိုင််းး ရယူူးထားာ�
ပါါက် သွင််းးကြောေသွဆုို� င်းးရာရုံး�ံ �သုွ� ် သွင််းးလုပါးစာာ၊ ဆိုက်းသွွယူးးရန်းအချ�က်းအလက်းများ�ာ�ပြ�င််းး ဆိုက်းသွွယူးးပါါ။

3    သတ်င််�အာခံျက််အာလက််မျး�က့်�  ဆက််လက််�ယူးး�ါ။
ပုါ� မုျား� သုွရုှှိရန်းအတွွက်း https://info.nystateofhealth.ny.gov/COVID-19-Changes

သုွ� ် ဝင်းးကြောရာက်းကြောလ်လာပါါ။  NY State of Health သွည်း ဤစာာများ�က်းနှိုာကု်�  သွတွင်းး�အချ�က်းအလက်းအသွစား
များ�ာ�ပြ�င််းး ပါ� ံ မှျားန်းအပါးေုတွးလ� ပါးပါါများည်း။ 

NY State of Health သွည်း  

န်ယူူး�ကြောယူးာက်းပြပါည်းန်ယူးး၏ တွရာ�ဝင်းး 

က်�န်း�များာကြောရ�အစီာအစာဉ်း ကြော��ကွ်က်း

ပြ�စားသွည်း။

သွင်းးသွည်း အသွက်း 19 နှိုစားပြပါည််းပြီးပီါ�သူွပြ�စား

ပြီးပီါ� န်ယူူး�ကြောယူးာက်းပြပါည်းန်ယူးးတွွင်းး ကြောန်ထုား� င်းး

ပါါက် သွင််းးအတွွက်း က်�န်း�များာကြောရ�အာများခံျကု်�  

သွင်းးတွတွးနုို� င်းးများည််း နုိုန်း�ထားာ�ပြ�င််းး က်ွနိုး� ပါးတုွ� ်

က် ကူ်ညီ်ရှှိာကြော�ွကြောပါ�နုို� င်းးပါါသွည်း။

အများည်းစာာရင်းး� များည်းသုွ� ်ကြောပါ�သွွင်းး�ရများည်း
န်ည်း�။

အာနိိုစ်ုခံျ��် အာခံျက််အာလက််မျး�

 “Medicaid”၊ “Child Health Plus” နိိုင်� ် 
“Essential Plan” အားမခံံစုး�င််�သွင််�သးမျး�
အာတွ်က်် အာယောပြ�းင််�အာလဲမျး�ရ့ိှိလး�ါမည််။
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nystateofhealth.ny.gov

သုွ� ်များဟု� တွး

 1-85  5-355-5777 သုွ� ်များဟု� တွး 

TTY-  1-800-662-1220

သုွ� ်များဟု� တွး

သွင််းးအုများး သုွ� ်များဟု� တွး အလ� ပါးအနီ်�မှျား 

အသုွအမှျားတွးပြုပါလက်းမှျားတွးရထားာ�ကြောသွာ 

စာာရင်းး�သွွင်းး�ရန်း ကူ်ညီ်ကြောဆိုာင်းးရွုံးက်းကြောပါ�

သူွတွစားဦး�မှျားတွစားဆိုင််းး အချမ်ဲျားစာာရင်းး�

သွွင်းး�ပြချင်းး�။  

NY State of Health သွည်း တွည်းဆဲို �က်းေရယူးး 

နုို� င်းးငံ်းသွာ�အခွျင််းးအကြောရ�ဉ်ပါကြောေများ�ာ�နှိုင််းး နုို� င်းးငံ်းကြောတွားဉ်ပါကြောေ

များ�ာ�ကု်�  ကြောလ�စာာ�လု� က်းန်ာပြီးပီါ� လူများ�ု��၊ အသွာ�အကြောရာင်းး၊ ကြောန်

ရင်းး�ကြောေသွနုို� င်းးငံ်း၊ ကု်� �ကွ်ယူးးမုျား/ယူး�ံ �က်ည်းမုျား၊ လုင်းး၊ အသွက်း၊ 

အုများးကြောထားာင်းးကြောရ�အကြောပြချအကြောန်/မုျားသွာ�စာ�  အကြောပြချအကြောန်၊ �များး�ဆီို�

ခံျရမုျား မှျားတွးတွများး�၊ ပြပါစားမုျားထားင်းးရှှိာ�စီာရင်းးခံျထားာ�ရပြချင်းး� (များ�ာ�)၊ 

လုင်းး ခဲွျပြချာ�သွတွးမှျားတွးမုျား၊ လုင်းးစုာတွးတုွများး�ညွွတွးမုျား၊ ပါင်းးကု်� ယူးး

များ�ု��ရုုံး� �ဗီီဇဆုို� င်းးရာ စာရုုံး�က်းလက်ခဏာာများ�ာ�၊ စာစားမုျားထားများး�မုျားဆုို� င်းးရာ 

အကြောပြချအကြောန်၊ အုများးတွွင်းး� အ�က်များး��က်းမုျားခံျရမုျား အကြောပြချအကြောန် 

နှိုင််းး/သုွ� ်များဟု� တွး လက်းတွ�ံ ်ပြပါန်းမုျားအကြောပါ် အကြောပြချခံျပြီးပီါ� ခဲွျပြချာ�

ဆိုက်းဆံိုပြချင်းး�များရုှှိပါါ။
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