
နၤၤ မ့့တမ့့� နၤပှၤၤ ၤဟ်ံၣ်��ဖိိဃီီဖိိတဂၤၤ လၢၢကတီ�အ်ံၤၤ မ့ၤနၤ့�ဘၣ်��ဆ်ူၣ်��ချ့့ ့တ�အ်ံၤ��ကီၤ ခီျ့ဖိ့ိ New 
York State Medicaid, Child Health Plus မ့့တမ့့� Essential Plan 

တယ်ံာ်��ဘၣ် �် New York ကစးးထ်ီၣ် �်ကၤ �၀ဲဲဒၣ် �် တ်သမ်ံထ်ီၣ်က််တ်ခဲ်ွဲးးယံာ်��ကြၢးကးး၀ဲဲဘၣ် �်၀ဲဲ ဒၣ်�သးးက
မံ�လ်ီၤ�တ််ဘၣ် �်ပှၤၤ �ဆဲဲးးလ်ီၤ�မ်ံ�တဖၣ် �် အခဲ်ွဲးးယံာ်��အး �်ဒ်ၣ်းလီၤးတ်တး��ကၤ�ဲတဖၣ် �်အ်�အဂ်ီၢ််န့ၣ်ၤ �်လ်ီၤ�� 
တ်အ်�အခ်ွဲးပှၤည်ီမံၤ ်၀ဲဲ န့ၣ်ကဘၣ် �်ဟ်ံးးဂီၢ်ၤ ်၀်ဲလီၤးကက််သမ်ံသမံးးဘၣ် �်ကၤ � န့ၣ်ဆ်ဲး �်ခွဲးၤ ၤတ်အ် �်က်� မံၤ
တမံၤ ် န့ၣ်ပှၤၤ �ဟ်ံး �်ဖၣ်းဃ်ီဖၣ်းအတ်အ် �်က်� န့ၣ်ၤ �်လ်ီၤ�� အဒၣ်း န့ၣ်ကၤး �်စးၤတ်ဟဲံးန်ုာ်�� မံၤ ်ဆ်ဲးတလဲီၤသးအါက
လဲီၤ�� စးးထ်ီၣ် �်လီၤးတခွဲးၤ�း COVID-19 တ်ဆဲးါသတြိာ်တး��ရၤ�လ်ီၤ�သးန့ၣ်ၤ �် ဖၣ်ၤါလီၤးန့ၣ်ကဘၣ် �်တ် �်ဖၣ်ၤါထ်ီၣ် �်
တ်ဂီၢ်ၤ ်တ်ကၤး�ဆ်ဲး NY State of Health ဒၣ်�သးးကအး �်ဘၣ် �်ဒ်ၣ်းလီၤးဆ်ဲး �်ခွဲးၤ ၤတ်အ် �်က်�အပ်ှၤ�
န့ၣ်ၤ �်လ်ီၤ�� 

အံၤအ်ံၤၤမ့့�တ�သ့့ၣ်��တဖိ��တနီၤၤလၢၢနၤမ့ၤအီံၤၤသ့့ၣ်လၢၢကအိံၤ��ကတီၤသ့ၣ်းအံၤဂီၤ�-

1    ဆူၣ်းးလီၢၤမ့်ၤလၢၢဒိိးးနၤ့�တ�ဆူၣ်ၤ ၢတ�ကစီီၣ်��အံၤဂီၤ�တက့��
ဆဲဲးးလ်ီၤ�မ်ံ�လီၤးကဒၣ်းးန့ၣ်ၤ်ဘၣ် �် SMS/MMS တ်ဆဲးၤ းတ်ကစ်း �် လီၤး NY State of Health ဒၣ်�သးးန့ၣ်သ်တလဲီၤ�ပ်ှၤ�
ဘၣ် �် ဆ်ဲး �်ခွဲးၤ ၤတ်အ် �်က်�အဂီၢ်ၤ ်အသ်လီၤးအကါဒၣ်း �် ပှၤ �်ဃ်ီ��ဒ်ၣ်း တ်ဆဲးးကတ််လီၤးကဘၣ် �်က််သမ်ံသမံးးဘၣ် �်ကၤ �တ်
အ် �်က်�အဂ်ီၢ်် တကၤ ်� လီၤးကဆဲဲးးလ်ီၤ�မ်ံ�အဂ်ီၢ်် ဒိိးလ်ၢ�� START ဆူၣ်ၤ ၢဆ်ူၣ် 1-866-988-0327 တက့��

2     မ့ၤလီၢၤတ်�လၢၢနၤလီၢ�အိံၤ��ဆိူၣ်းထ်ံးးမ့့�တ�အံၤခ့ျ့ချ့ါကတၢ�
တက့��
မံ�လ်ီၤ�တ််လီၤး NY State of Health မံၤတမံၤ ် န့ၣ်လ်ီၤ်က၀်ဲ� Medicaid ၀ဲဲ�လ်ီၤ် မံ�န့ၣ်ၤ် ဘၣ် �် န့ၣ်ခွဲးၤ ခွဲးါအ်� လ်ီၤ်အး �်ဆဲးးးထ်ီၣ်း 
လ်ီၤတဲစးးန့်ၣ် �်ဂ်ီၢ်် ဒ်ၣ်းလ်ီၤပှၤရၤးအမ်ံ� ဒၣ်�သးးအ၀ဲဲသၤ �်ကဆဲဲးးကၤးဘၣ် �် ဘၣ် �်ဃီးဒ်ၣ်းန့ၣ်ဆ်ဲး �်ခွဲးၤ ၤတ်အ် �်က်�အဂီၢ်ၤ ် န့ၣ်ၤ် �တကၤ ်�

န့ၣ်မံၤ ်အး �်ဒ်ၣ်းတ်အ် �်က်�တမ်ံ�လီၤ်လီၤ် လီၤးခ်ွဲးဖၣ်ၤး State of Health န့ၣ်မံ�တ်သၤ ဒၣ်�အ်�-

• ကးးလ်ီၤတဲစးး  1-855-355-5777 (TTY: 1-800-662-1220)

• န်ုာ်��လ်ီၤ�ဆ်ဲးန့ၣ်ပှၤၤ ��ယဲံာ်�စးရ်ၤပ်ှၤ�ဖဲၣ် nystateofhealth.ny.gov 

• ဃ်ီက််ပှၤၤ �မံ�စးး�တ်တဂီၢ်�ဖဲၣ် https://info.nystateofhealth.ny.gov/findassistor

န့ၣ်မံၤ ်မံ�န့ၣ်ၤ်ဘၣ် �် Medicaid ခ်ွဲးဖၣ်ၤး န့ၣ်က််ရၤ ၤ �် Medicaid ၀ဲဲ�လ်ီၤ် မံၤတမံၤ ် ခ်ွဲးဖၣ်ၤးလီၤး New York City’s Human 

Resources Administration (နူုာ်�ယ်ံာ် �်က််စဲး �်၀ဲၤ ်အတ်ပှၤးဆဲးၤ းရဲၤ �်ကၤ�ဲပှၤၤ �ဂီၢ်ၤ ်၀်ဲတ်အး �်ယံာ်း�) (HRA) န့ၣ်ၤ �် 
ဆဲဲးးကၤးဘၣ် �်န့ၣ်လ်ီၤ်၀်ဲ�၀ဲဲ�လ်ီၤ် ဃ်ီ��ဒ်ၣ်းန့ၣ်လ်ီၤ်အး �်ဆဲးးးထ်ီၣ်းဒ်ၣ်းတ်ဂီၢ်ၤ ်တ်ကၤး�လီၤးတ်ဆဲဲးးကၤးအဂ်ီၢ််တကၤ ်�

3    ချ့့းးနၤ့�တ�ကစီီၣ်��တက့��
က််အါထ်ီၣ် �်တ်ဂီၢ်ၤ ်တ်ကၤး�ဖဲၣ် https://info.nystateofhealth.ny.gov/COVID-19-Changes

 တကၤ ်� NY State of Health ကမံ�သ်ထ်ီၣ် �်တ်ဂီၢ်ၤ ်တ်ကၤး�လီၤးအပှၤၤ ��ယဲံာ်�သန့ၣ်ၤမဲံ��ကဘၣ်ၤ်း ဘၣ် �်ဆဲးးဘၣ် �်ကတ််
န့ၣ်ၤ �်လ်ီၤ�� 

NY State of Health မံၤ ်၀ဲဲဒၣ် �် 
New York အတ်ဆဲးါတ်ပှၤၤ ၤ�ဆ်ဲး �်ခွဲးၤ ၤ
ဂီၢ်ၤ ်၀်ဲတ်ရဲၤ �်တ်ကၤ�ဲအလ်ီၤ်န့ၣ်ၤ �်လ်ီၤ��

န့ၣ်သးန့်ၣ် �်မံၤ ်အး �် 19 န့်ၣ် �်ဒ်ၣ်းဆ်ဲးဖ်ၣ်ခွဲးး �် ဒ်ၣ်း
အး �်ဆဲးးးလီၤး New York က််စဲး �်ပ်ှၤ�
န့ၣ်ၤ �် ပှၤဃ်ီစးး�န့ၣ်�ဆ်ဲး �်ခွဲးၤ ၤတ်အ် �်က်�လီၤး
န့ၣ်ဟံးၤ �်အပှၤၤ ၤ�န့ၣ်ၤ် သၤ န့ၣ်ၤ �်လ်ီၤ��

ယံာ်ကဘၣ် �်ဆဲဲးးလ်ီၤ�မ်ံ�ဒၣ်�လဲီၤ �်�

ဂ့ၤ�ဂီၤ�အ်ံၤတ�ဂ့ၤ�တ�က့ိၤဘၣ်��ဃီးဒီိးး

တ�ဆီူၣ်တလၢးကအိံၤ��ထီံး��လၢၢ ပှၤၤ ၤဆူၣ်းးလီၢၤမ့်ၤတဖိ��လၢၢ 
Medicaid, Child Health Plus, ဒီိိးး Essential 
Plan အံၤဂီၤ�
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nystateofhealth.ny.gov

မံၤတမံၤ ်

 1-85  5-355-5777 မံၤတမံၤ ် 
TTY  1-800-662-1220

မံၤတမံၤ ်

ခ်ွဲးဖၣ်ၤးတ်မံ�စးး�ပှၤၤ �တဂီၢ်�စ်း��စ်း��တလီၤး��
ဒ်ၣ်းဘ်ၣ်းလဲီၤလီၤးပှၤၤ �မံ�စးး�တ်အဖၣ်းးသဲစးး
တဂီၢ်� လီၤးအး �်ဘ်ၣ်းဒ်ၣ်းန့ၣ်ဟ်ံး �် မံၤတမံၤ ် 
တ်မံ�လ်ီၤ်န့ၣ်ၤ �်လ်ီၤ��

NY State of Health  လ်ီၤ� ပှၤး�� မံ� ထဲ်ီၣ် ဝဲဲ ဒၣ် �်  က်် စးး 

ဖၣ်ၤ း �် က မံၤး် တ် ခဲ်ွဲးး တ် ယံာ်�� တ် သး �် တ် သ် သၤ �် တ ဖၣ် �် ဒ်ၣ်း  

က်် စဲး �် တ် သး �် တ် သ် သၤ �် တ ဖၣ် �်,  ဒ်ၣ်း တ အး �် ဒ်ၣ်း တ် 

က်် တ လ်ီၤ� လီၤး  က လ်ီၤ��,  ဖ်ၣ်း ဘၣ်ၤ �် အ လဲ်ီၤ်,  ,မ်ံ �်ခ်ွဲးါ, သး

န့်ၣ် �်, ထ်ီၣ် က်် ဂ်ီၢ်် ထ်ီၣ်း,  တ် စ်း် တ် န့ၣ်��/ တ် ဘ်ၣ် �် တ် ဘၣ်ါ,   

တ် ဆ်ဲးဟ်ံး �် ဆ်ဲး ဃ်ီ/ ဟ်ံး �် ဃ်ီ တ် အး �် သး ပှၤ တ််,  တ် ဒ်ၣ်း 

ဃီ�� အ တ် မံ� န့်ၣ် �်,  တ် မံ� က မံ �် ထ်ီၣ် က်် တ် သး �် တ် 

သ် ( တ ဖၣ် �်),  မ်ံ �် ခ်ွဲးါ ကၤ ် ဂ်ီၢ်� တ် အး �် ဖၣ်ၤါ,  မ်ံ �် ခ်ွဲးါ သ်် �် ထ်ီၣ်း 

တ် သး စးး် ဆဲးး,  တ်ဟဲံး လ်ီၤ� စးး� လ်ီၤ� သဲ် �် အ ဂီၢ်ၤ ်,  ကဲ သ်း 

အ ဂီၢ်ၤ ်, ဟ်ံး �် ဃ်ီ တ် မံ� ဆ်ဲး �် မံ� စးးး တ် တ်် ဘၣ် �် အ ပှၤ တ််  

ဒ်ၣ်း/မံၤ  တ မံၤ ်  တ်ဟံးၤ �် က �် တ် န့ၣ်ၤ �် လ်ီၤ�.

https://info.nystateofhealth.ny.gov/findassistor
https://info.nystateofhealth.ny.gov/COVID-19-Changes 

