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Delta မျ�ိးကဲွသည် ယူ�ိက်ုတက် စတိတ်တင်ွ လက်�ိှ ကုိ�ုိနာဗုိင်း
ရပ်များ၏ အဓိကမျ�ိးစိတ်ြဖစ်�ပီး ကူးစက်မ��ှ�နး် ြမင့်တက်ေနသည့်
အြပင် နယူးေယာက်ြပည်နယ်အတင်ွး�ှင့် �ိင်ုငံတစ်ခုလံးုတင်ွ ေဆး�ုံ
တက်မ��ှ�နး် ြမင့်တက်ေနပါသည်။ ယခုအထိ က��်ပ်ုတိ�  သိ�ိှချက်
များမှာ−

Delta မျ�ိးကဲွသည် ယခင်မျ�ိးကဲွများထက် ပုိမုိ ကူးစက်မ�ြမင့်
ပါသည်။
ကေလးငယ်များ�ှင့် ငယ်ရွယ်သူများအပါအဝင် ကာကွယ်ေဆး
ထုိးမထားသူများသည် အ��ရယ်�ိှပါသည်။
ကာကွယ်ေဆး အြပည့်အဝထုိး�ပီးသူများမှလည်း Delta

မျ�ိးကဲွကူးစက်ခံရပါက အြခားသူများထံ ကူးစက်�ိင်ုပါသည်။
ကာကွယ်ေဆးထုိးြခင်းသည် ေရာဂါြပင်းထနမ်�၊ ေဆး�ုံတက်
ေရာက် ကုသရမ��ှင့် ေသဆုံးမ�ကုိ ကာကွယ်ေပးပါသည်။
Delta မျ�ိးကဲွအေ�ကာင်း ပုိမုိသိ�ိှလိပုါက
cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/variants/delta-

variant.html

နယူးေယာက်သားများ ကာကွယ်ေဆးထုိး�ပီးေလေလ COVID-19

ပျ�ံ�ှ�ံမ�ကုိ ရပ်ဆုိင်း�ုိင်သည့ ်အခွင့်အေရး ပုိများေလေလြဖစ်မည။်
သင့်တာဝနအ်ြဖစ် ယေန ့ကာကွယ်ေဆးထုိး�ပီး သင်သိသည့ ်12 

�ှစ်�ှင့် အထက်�ိှသူတုိင်းကုိ ကာကွယ်ေဆးထုိးရန ်ေြပာ�ကားပါ။

လူဝင်မ��ကီး�ကပ်ေရး အဆင့်အတနး် သိ�မဟုတ် 

အာမခံထား�ိှမ�တိ� �ှင့် မသက်ဆုိင်ဘဲ COVID-19 

ကာကွယ်ေဆးများကုိ အခမ့ဲ ရယူ�ုိင်ပါသည။်

COVID-19 ေနာက်ဆုံးရသတင်းများ

ကျနး်မာေရး
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ဇူလိင်ု 27 ရက်၊ 2021 တင်ွ CDC က ြပည်သ� ကျနး်မာေရးဆုိင်ရာ
အ�ကံြပ�ချက်များတင်ွ Delta မျ�ိးကဲွအေ�ကာင်း အချက်အလက်
အသစ်များ ေပးအပ်ထားပါသည်။ 
ကာကွယ်ေဆး အြပည့်အဝထုိးထားသူများသည် ကူးစက်မ��ှ�နး်
ြမင့်မား�ိင်ုသည့်ေနရာများ သိ� မဟတ်ု အများြပည်သူသွားလာ
ရာ ေနရာများတင်ွ �ှာေခါင်းစည်း တပ်ဆင် အသုံးြပ�သင့်
ပါသည်။
ကာကွယ်ေဆး အြပည့်အဝထုိးထားသူများသည် ကူးစက်မ��ှ�နး်
အနည်း၊အများ မည်မ�ပင်ြဖစ်ေစ ၎င်းတိ�က သိ� မဟတ်ု မိသားစု
ဝင်တစ်ဦးဦးက ကုိယ်ခံအားေလျာက့ျလာြခင်း သိ� မဟတ်ု
ေရာဂါြပင်းထနလ်ာ�ပီး စိတ်မချရသည့် အေနအထားသိ�  ေရာက်
�ိှလာြခင်း သိ� မဟတ်ု မိသားစုအတင်ွး တစ်ဦးဦးက
ကာကွယ်ေဆးထုိးထားြခင်း မ�ိှပါက ပါးစပ်�ှင့် �ှာေခါင်းစည်း
တပ်ဆင်ရမည် ြဖစ်ပါသည်။
 CDC က ဆရာ/ဆရာမများ၊ ဝနထ်မ်းများ၊ ေကျာင်းသားများ
�ှင့် ေကျာင်းများသိ�  လာေရာက်သူများကုိ ကာကွယ်ေဆး ထုိး
ထားသည်ြဖစ်ေစ မထုိးထားသည်ြဖစ်ေစ ေကျာင်းတင်ွးတင်ွ
ပါးစပ်�ှင့်�ှာေခါင်းစည်း တပ်ဆင်ရန ်တိက်ုတနွး်ထားပါသည်။
ကာကွယ်ေဆးထုိးအေြခအေနကုိ ထည့်သွင်းစ�်းစားြခင်းမြပ�
ဘဲ COVID-19 ေရာဂါလက�ဏာ ြပလာ�ပီဆုိပါက သိ� မဟတ်ု
သံသယ သိ� မဟတ်ု COVID-19 ေရာဂါြဖစ်ေနသူ�ှင့် ထိေတ�မိ
ပါက ေရာဂါ�ိှ၊မ�ိှ စမ်းသပ်ခံသင့်ပါသည်။ 

နယူးေယာက်တင်ွ �သဂုတ် 16 ရက်၊ 2021 မှစတင်�ပီး
ကာကွယ်ေဆး ထုိးထား�ပီးသူများကုိသာ အများြပည်သူ သွားလာ
ေဆာင်ရွက်သည့် ေနရာများတင်ွ သွားလာေဆာင်ရွက်ခွင့် ြပ�ေတာ့
မည်ြဖစ်ပါသည်။ www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-

19-main.page တင်ွ ကန ့သ်တ်ချက် အသစ်များအေ�ကာင်း ပုိမုိ
သိ�ိှ�ိင်ုပါသည်။

အသက် 12 �ှစ်�ှင့် အထက် ယူ�ိက်ုတက် စတိတ်တင်ွ အေြခချ
ေနထုိင်သူ တစ်ဦးချင်းစီသည် COVID-19 ကာကွယ်ေဆးထုိးရန်
အကျ�ံးဝင်ပါသည်။
နယူးေယာက်ြပည်နယ်အတင်ွး ေဆးဆုိင်များ၊ ကျနး်မာေရးဌာနများ၊
ေဆးခနး်များ၊ ခွင့်ြပ�ချက်ရ ကျနး်မာေရးေစာင့်ေ�ှာက်မ� စင်တာများ
�ှင့် အြခားေနရာအများစုတင်ွ ကာကွယ်ေဆးများကုိ ကျယ်
ကျယ်ြပန ့�်ြပန ့ ်ရ�ိှ�ိင်ုပါသည်။
သင့်အနးီအနားတင်ွ �ကိ�တင်ချတ်ိဆက် ေဆာင်ရွက်ရန်
Vaccines.gov သိ�  ဝင်ေရာက်ေလလ့ာပါ သိ� မဟတ်ု 1-800-

232-0233 (TTY 888-720-7489) သိ�  ဖုနး်ေခ�ဆုိပါ။
 ေဒသတွင်း ကျနး်မာေရးဌာနများသည် �ကိ�တင်ချတ်ိဆက်ထားရန်
မလိအုပ်ေသာ ကာကွယ်ေဆးထုိးြခင်း ေဆးခနး်များ သိ� မဟတ်ု
အိမ်တိင်ုရာေရာက် ကာကွယ်ေဆးထုိးြခင်းများ ြပ�လပ်ုေပးေန
ပါသည်။ သင့်ေဒသတင်ွး ကျနး်မာေရးဌာန၏ အချက်အလက်များ
ပုိမုိ သိ�ိှလိပုါက nysacho.org/directory တင်ွ ဝင်ေရာက်
�ကည့်���ပါ။

COVID-19 ကာကွယ်ေဆးများ
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NYC စစ်ေဆးမ��ှင့် ကူးစက်မ�ကွင်းဆက် �ှာေဖွေရးအဖ�ဲသည်
COVID-19 �ခိမ်းေြခာက်မ�ကုိ တိက်ုထုတ်မည့် အများြပည်သူ
ကျနး်မာေရးဆုိင်ရာ ကနဦးေြခလှမ်း ြဖစ်ပါသည်။ 
စစ်ေဆးမ�- သင့်အေနြဖင့် ဗုိင်းရပ်စ်�ှင့် ထိေတ��မ� �ိှထားပါက
COVID-19 စစ်ေဆးမ��ှင့် ပဋိပစ�ည်း စစ်ေဆးမ�တစ်ခု လပ်ုေဆာင်
ပါ။ စစ်ေဆးမ�မှာ အခမ့ဲြဖစ်သည့်အြပင် လ��ိဝှက်ထား�ပီး လံြုခံ�
ပါသည်။ စစ်ေဆးမ�ဆုိက် 200 ေကျာ်ကုိ ဖွင့်လှစ်�ပီးြဖစ်ပါသည်။
ကွင်းဆက်�ှာေဖွြခင်း- ကွင်းဆက်�ှာေဖွေရးအတက်ွ ဆက်သွယ်
လာသူများ၏ ဖုနး်ေခ�ဆုိမ�ကုိ ေြဖဆုိပါ။ ၎င်းတိ�အေနြဖင့် COVID-

19 အတည်ြပ�လနူာများ�ှင့် ၎င်းတိ� �ှင့် ထိေတ��မ��ိှထားသည့် နယူး
ေယာက် ြပည်နယ်သူ/သား များအတက်ွ ေထာက်ပ့ံေပးပါသည်။
ဂ�ုစုိက်ရန-် သင့်ကုိယ်သင်�ှင့် သင်ချစ်ခင်ရသူများကုိ ကာကွယ်ပါ။
သက်ေသာင့်သက်သာ�ိှ�ပီး အဆင်ေြပသည့် အခမ့ဲ ဟိတုယ်အခနး်
တင်ွ သိ� မဟတ်ု ေနအိမ်တင်ွ သီးြခား ခဲွ�ပီးေနထုိင်ပါ။
ပုိမုိသိ�ိှ�ိင်ုရနအ်တက်ွ nychealthandhospitals.org/test-

and-trace တင်ွ ဝင်ေရာက်�ကည့်���ပါ။

စာရင်းေပးသွင်းသည့်ကာလကုိ 2021 ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ 31 ရက်
ေနထိ့ တိးုြမ�င့်ေပးထား�ပီး ြဖစ်ပါသည်။
နယူးေယာက် ြပည်နယ်သူ/သားများအေနြဖင့် NY State of

Health တိ� မှတစ်ဆင့်လည်းေကာင်း သိ� မဟတ်ု အာမခံေပးသူများ
ထံသိ�လည်းေကာင်း တိက်ု�ုိက် ေလ�ာက်ထား�ိင်ုပါသည်။
nystateofhealth.ny.gov သိ�  ဖုနး်နပံါတ် 1-855-355-5777

မှတစ်ဆင့်လည်းေကာင်း သိ� မဟတ်ု အခမ့ဲ စာရင်းသွင်းေပးသူထံ
ဆက်သွယ်၍လည်းေကာင်း ေလ�ာက်ထား�ိင်ုပါသည်။

NYC စစ်ေဆးမ��ှင့် ကူးစက်မ�ကွင်းဆက် �ှာေဖွေရးအဖ�ဲ 

ကျနး်မာေရး အာမခံ

ေမလ 5 ရက်၊ 2021 ရက်တင်ွ နယူးေယာက် ကျနး်မာေရး�ှင့်
အဓိကလိအုပ်ချက်များဆုိင်ရာ အခွင့်အေရး အက်ဉပေဒသည်
လက်မှတ်ေရးထုိး အသက်ဝင်ခ့ဲ�ပီ ြဖစ်ပါသည်။ ထုိအက်ဉပေဒ
သည် နယူးေယာက်အလပ်ုသမားဌာနကုိ ေလမှတစ်ဆင့် ကူးဆက်
�ိင်ုေသာ ေရာဂါထိေတ��မ� အစီအစ�်ကုိ ေဆာင်ရွက်�ပီး
အလပ်ုသမားများအား COVID-19 က့ဲသိ� ေသာ ေရာဂါများထိေတ��မ�
မှ ကာကွယ်ေရး ေဆာင်ရွက်ရန ်လိအုပ်ပါသည်။ 
အလပ်ု�ှင်များသည် �သဂုတ်လ 3 ရက်၊ 2021 ေနာက်ဆုံးထား၍
DOL စံအစီအစဉ်များ ချမှတ်ရန ်လိအုပ်�ပီး သိ� မဟတ်ု ၎င်းတိ�
လပ်ုငနး်ခွင်အတင်ွး ပုိမုိတင်း�ကပ်သည့် လပ်ုငနး်ခွင် အစီအမံများ
ေဆာင်ရွက်ရန ်လိအုပ်ပါသည်။ အလပ်ုသမားများကုိ စက်တင်ဘာ
2 ရက်၊ 2021 ေနာက်ဆုံးထား အသိေပးရန ်လိအုပ်ပါသည်။
NYS ကျနး်မာေရးဆုိင်ရာ ေကာ်မ�ှင်အဖ�ဲဝင်များက ရည်��နး်သည့်
ြပည်သူလထုူ၏ ကျနး်မာေရးကုိ ထိပါးေစ�ိင်ုသည့် ေရာဂါအြဖစ်
ေဖာ်��နး်သည့် အချနိတ်င်ွ ယခုအစီအစ�်သည် အကျ�ိး
သက်ေရာက်မည် ြဖစ်သည်။ 
�သဂုတ်လ 1 ရက်၊ 2021 အရ မည်သည့်ရည်��နး်ချက်မ� မ
ြပ�လပ်ုရေသးသည့်အြပင် မည်သည့်အစီအစ�်ကမ� အကျ�ံးဝင်
ဦးမည် မဟတ်ုပါ။

ပုဂ�လိ ကပုိင်းမှ အလပ်ု�ှင်များ�ှင့် အလပ်ုသမားများ အားလံးု
အကျ�ံးဝင်ပါသည်။
NY HERO အက် အေကာင်ထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ေနမ�များ၏
ေနာက်ဆုံးအေြခအေနများ သိ�ိှလိပုါက dol.ny.gov/ny-hero-

act သိ�  ဝင်ေရာက်ေလလ့ာပါ။

NY HERO အက်
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ဘုိင်ဒန ်အပ်ုချ�ပ်မ�အဖ�ဲက ဗင်နဇဲွီလား၊ ြမနမ်ာ/ဗမာ �ှင့် ေဟတီ�ိင်ုငံ
များကုိ TPS ေ�ကာ်ြငာမ� မ�ကာေသးမီှက ြပ�လပ်ုခ့ဲပါသည်။
စက်တင်ဘာ 9 ရက်၊ 2022 ထိ ဗင်နဇဲွီလား�ိင်ုငံသားများ
အတက်ွ TPS ကုိ တစ်ဦးချင်းေလ�ာက်ထားရပါမည်။
�ိဝုင်ဘာ 25 ရက်၊ 2022 ထိ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံသားများ အတက်ွ
TPS ကုိ တစ်ဦးချင်းေလ�ာက်ထားရပါမည်။
ဖေေဖာ်ဝါရီ 3 ရက်၊ 2023 ထိ ေဟတီ�ိင်ုငံသားများအတက်ွ
TPS ကုိ တစ်ဦးချင်းေလ�ာက်ထားရပါမည်။

DHS က ဆုိမာလီ�ိင်ုငံသားများအတက်ွ TPS ကုိ မတ်လ 17 ရက်၊
2023 အထိ ရက်တိးုထားပါသည်။
DHS က ယီမင်�ိင်ုငံသားများအတက်ွ TPS ကုိ မတ်လ 3 ရက်၊
2023 အထိ ရက်တိးုထားပါသည်။
ေမလ 2 ရက်၊ 2022 အထိ ေတာင်ဆူဒနအ်တက်ွ TPS ကုိ ရက်တိးု
ထားပါသည်။
ေအာက်တိဘုာ 4 ရက်၊ 2021 အထိ အယ် ဆာေဗးေဒါ၊ ဟနွဒ်ူးရပ်၊
နေီပါ၊ နကီာရာဂွါ �ှင့် ဆူဒန ်တိ�အတက်ွ TPS ကုိ ရက်တိးုထား
ပါသည်။
DHS က ဆီးရီးယား �ိင်ုငံသားများအတက်ွ TPS ကုိ စက်တင်ဘာ
30 ရက်၊ 2022 အထိ ရက်တိးုထားပါသည်။
TPS ကုိ ပထမဆုံးအ�ကိမ် ေလ�ာက်ထားသည့် ဗမာ/ြမနမ်ာ၊ ဆုိမာ
လီယာ၊ ဆီးရီးယား၊ ဗင်နဇဲွီလား၊ ေဟတီ သိ� မဟတ်ု ယီမင်တိ� ကုိ I-

821, Application for Temporary Protected Status

(ယာယီကာကွယ်မ� အေြခအေန) ကုိ အနွလိ်င်ုး uscis.gov/i-821

တင်ွ ေလ�ာက်ထား�ိင်ုပါသည်။
ေနာက်ဆုံးအေြခအေနကုိ uscis.gov/TPS တင်ွ ရ�ိှ�ိင်ုပါသည်။

ယာယီကာကွယ်ရေးဆုိင်ရာ ေဆာင်ရွက်ထားမ� အေြခအေနကုိ
ေဆာင်ရွက်ထား�ပီး အြခား�ုိင်ငံသစ်များသိ�လညး် တိ�းချ�ဲ
ေဆာင်ရွက်မည ်ြဖစ်ပါသည်

ဇူလိင်ုလ 6 ရက်၊ 2021 မှစ�ပီး လဝူင်မ��ကီး�ကပ်ေရး တရား�ုံးများ
အေနြဖင့် ကန ့သ်တ်ထားသည့် �ကားနာမ�များကုိ စတင် ေဆာင်ရွက်
သွားမည် ြဖစ်သည်။
သင်၏ �ကားနာမ�ကုိ ြပနလ်ည်စီစ�်ထားေ�ကာင်း တရား�ုံးထံမှ
အသိေပးချက် လက်ခံရ�ိှမ� မ�ိှပါက သင့်�ကားနာမ�ကုိ ယခင်
အချနိဇ်ယားအတိင်ုး ေဆာင်ရွက်မည်ဟ ုယူဆရမည် ြဖစ်ပါသည်။
သင့်အေနြဖင့် EOIR ေက့စ် အချက်အလက် ဝက်ဘ်ေပ�တယ်ကုိ
portal.eoir.justice.gov/InfoSystem တင်ွ ဝင်ေရာက်
စစ်ေဆး�ိင်ုပါသည် သိ� မဟတ်ု သင့်၏ ေနာက်တစ်�ကိမ် �ကားနာမ�
ရက်စဲွ�ှင့် အချနိကုိ် သိရနအ်တက်ွ 1-800-898-7180 ကုိ ေခ�ဆုိ
�ိင်ုပါသည်။

လူဝင်မ��ကီး�ကပ်ေရးဆုိင်ရာ တရား�ုံး�ကားနာမ� အေြခအေနများ

လူဝင်မ��ကီး�ကပ်ေရး 1/2

NYIC နယူးေယာက်ြပညန်ယ် အသင်းအဖ�ဲဆုိင်ရာ အချက်အလက်များ �သဂုတ် 2021

Biden/Harris စီမံအပ်ုချ�ပ်ေရးကုိ ေမလ 3 ရက်၊ 2021 ေန ့�တွင်
ေ�ကညာခ့ဲြခင်းြဖစ်�ပီး အဆုိပါေ�ကညာချက်အရ ယခင် Trump

စီမံအပ်ုချ�ပ်ေရး ကာလက ခွင့်ြပ�ထားသည့် ဒကု�သည် ဝင်ေရာက်
ခွင့်ဦးေရ ကန ့သ်တ်ပမာဏ 15,000 အား ယခု�ှစ်တင်ွ 62,500

ထိ တိးုြမ�င့်ခွင့်ြပ�သွားမည် ြဖစ်သည်။ 
သိ� ေသာ်လည်း �ိင်ုငံရပ်ြခားမှ ဒကု�သည်ကိစ�ဆုိင်ရာ အေြပာင်းအလဲ
များ�ှင့် အေမရိကန ်ြပည်ေထာင်စု ြပနလ်ည်ေနရာချထားေရး
အရင်းအြမစ်များေ�ကာင့် အေမရိကန ်ြပည်ေထာင်စုအေနြဖင့် ယခု
�ှစ်တင်ွမူ ေဖာ်ြပပါ အေရအတက်ွကုိ ခွင့်ြပ��ိင်ုဦးမည် မဟတ်ုပါ။

တုိးပွားလာေသာ ဒုက�သညစ်ခနး်

ဇူလိင်ုလ 16 ရက်၊ 2021 တင်ွ တက�ဆက် ဖယ်ဒရယ် တရားသူ�ကီး
Hanen က DACA သည် တရားဝင်သည့် အစီအစ�်တစ်ခု မဟတ်ု
ေ�ကာင်း ဆုံးြဖတ်သည်ကုိ ထုတ်ြပနခ့ဲ်ပါသည်။ ထုိဆုံးြဖတ်ချက်က
DACA ကုိ မည်သည့် ပထမဆုံး ေလ�ာက်ထားချက်များကုိ
ခွင့်ြပ�ချက်အား DHS ကုိ ြပ�လပ်ုရန ်အဟန ့အ်တား ြဖစ်ေစခ့ဲ
ပါသည်။
သင့်တင်ွ လက်�ိှ DACA �ိှေနပါက သင်သည် အကျ�ံးဝင်ေနပါ
ေသးသည်။
သင်၏ DACA သက်တမ်းကုနေ်တာမ့ည် ဆုိပါက ယခုပင်
သက်တမ်းတိးုလိက်ုပါ။
အာမခံချက် မရေသးေသာ USCIS တင်ွ ေလ�ာက်ထားသည့်
သင့်ပထမဆုံးေသာ DACA ေလ�ာက်ထားမ�သည် ရပ်တံေ့နမည်
ြဖစ်�ပီး ထပ်မံ��န�်ကားချက် မရ�ိှမချင်း ေဆာင်ရွက်မည်
မဟတ်ုပါ။

�ကားနာမ�ေဆာင်ရွက်ြခင်းက ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ေနမည်ြဖစ်�ပီး
အစီအစ�်အတက်ွ အြခားေသာ ထပ်ေဆာင်းကုနက်ျမ�မျ�ိး ြဖစ်လာ
ေကာင်း ြဖစ်လာ�ိင်ုပါသည်။

DHS သိ�  တက�ဆက်�ိှ ဖယ်ဒရယ်တရား�ုံးက DACA 

ေလ�ာက်လ�ာများ ေဆာင်ရွက်မ�ကုိ ရပ်ဆုိင်းရန ်��န�်ကားခ့ဲပါသည။်
DACA သက်တမ်းတုိးမ�သည ်ပုံမှနအ်တုိင်း ေဆာင်ရွက်မည ်

ြဖစ်ပါသည။်

DACA ကနဦးေလ�ာက်ထားမ�များ ရပ်နားထားမ�
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လဝူင်မ��ကီး�ကပ်ေရး ဉပေဒက ���ပ်ေထွးပါသည်။ သင့်အေြခအေန
ကုိ အြခားေသာပုဂ�ိ�လ် သိ� မဟတ်ု စီးပွားေရး လပ်ုငနး်�ှင်များ�ှင့်
ေဆွေ�းွတိင်ုပင်သည့်အခါေကျးဇူးြပ��ပီး သတိထားေစလိပုါသည်။
သင့်အား မှားယွင်းေသာ ကတိများေပးြခင်း သိ� မဟတ်ု မမှနက်န်
သည့် အချက်အလက်များေပးြခင်းြဖင့် သင့်အား �ုိက်စားလပ်ုသွား
�ိင်ုသည့် လဝူင်မ��ကီး�ကပ်ေရး ေထာက်ပ့ံသူများ �ိှေနပါသည်။
သင့်အေြခအေန�ှင့်ပတ်သက်�ပီး ဉပေဒေရးရာ အ�ကံဉာဏ်များ
ရယူ�ိင်ုရနအ်တက်ွ ေ�ှ�ေန သိ� မဟတ်ု တရားေရးဌာန (DOJ) ၏
တရားဝင်အသိအမှတ်ြပ� ကုိယ်စားလှယ်�ှင့် ေဆွးေ�းွသင့်ပါသည်။
“notario”၊ ခရီးသွား ေအးဂျင့်၊ အခွနကိ်စ� ေဆာင်ရွက်ေပးသူ၊
စာရွက်စာတမ်း ေဆာင်ရွက်ေပးသူ သိ� မဟတ်ု စာချ�ပ်စာတမ်း
သက်ေသခံေ�ှ�ေနတိ� ထံမှ လဝူင်မ� �ကီး�ကပ်ေရးဆုိင်ရာ အကူအညီ
များ မရယူပါ�ှင့်။ အေမရိကနြ်ပည်ေထာင်စုတင်ွ “notario” သည်
ေ�ှ�ေန မဟတ်ုပါ။
သင့်ကိစ��ှင့်ပတ်သက်�ပီး အကူအညီ လိအုပ်ပါက သိ� မဟတ်ု
လဝူင်မ��ကီး�ကပ်ေရးဆုိင်ရာ အေထွေထွ ေမးခွနး်များ�ိှပါက
ေအာက်ပါတိ� ထံ ဆက်သွယ်ပါ-

NYS ေနထုိင်သူများ- Office of New Americans ေဟာ့
လိင်ုးြဖစ်သည့် 1-800-566-7636 ကုိ ဆက်သွယ်ပါ 
NYC ေနထုိင်သူများ- 311 သိ�  ေခ�ဆုိ�ပီး �မိ�ေတာ် ရနပုံ်ေငွ
ေထာက်ပ့ံေသာ၊ အခမ့ဲ�ှင့် ေဘးကင်းသည့် ဉပေဒေရးရာ
အကူအညီေပးသည့် “ActionNYC” ဟ ုေြပာပါ

အဆုိပါေဟာလိ့င်ုးများသည် အခမ့ဲြဖစ်�ပီး လ��ိဝှက်အြဖစ် စီစ�်
ေပးကာ ဘာသာစကားများစွာြဖင့် ရ�ိှ�ိင်ုပါသည်။

လူဝင်မ��ကီး�ကပ်ေရးဆုိင်ရာ အမှားအယွင်းများကုိ သတိြပ�ပါ
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NYIC နယူးေယာက်ြပညန်ယ် အသင်းအဖ�ဲဆုိင်ရာ အချက်အလက်များ �သဂုတ် 2021

Biden–Harris စီမံခန ့�်ခွဲေရးအေနြဖင့် ဖမ်းဆီးြခင်း�ှင့် ထိနး်သိမ်း
ြခင်းအပါအဝင် လဝူင်မ� �ကီး�ကပ်ေရးဆုိင်ရာ ြပဌာနး်ချက်အတက်ွ
လမ်း��နခ်ျက်အသစ်ကုိ ထုတ်ြပနေ်ပးခ့ဲ�ပီး ြဖစ်ပါသည်။
ICE ြပဌာနး်ချက်အတက်ွ မည်သူကုိ ဦးစားေပး ပါသနည်း။
အေမရိကနြ်ပည်ေထာင်စုအတင်ွး 2020 ြပည့်�ှစ်၊ �ိဝုင်ဘာလ
1 ရက်ေနမ့တိင်ုခင်ထိ လကုိူယ်တိင်ု ေနထုိင်ခ့ဲသူများ
�ိင်ုငံေတာ်လံြုခံ�ေရးအတက်ွ အ��ရာယ်�ိှသူ ဟတ်ု/မဟတ်ု
သိ� မဟတ်ု အ�ကမ်းဖက်သူ သိ� မဟတ်ု သူလ��ိ ဟတ်ု/မဟတ်ုကုိ
အစုိးရက ဆုံးြဖတ်သွားမည်ြဖစ်သည်
2021 ခု�ှစ်၊ ဇနန်ဝါရီလ 20 ရက်ေန ့ သိ� မဟတ်ု ၎င်းေနာက်ပုိင်း
တင်ွ ြပစ်မ�ဆုိင်ရာ ထိနး်သိမ်း ေစာင့်ေ�ှာက်မ�က လတ်ွေြမာက်
လာသူများ၊ “ဆုိးရွား�ကီးေလးသည့် ြပစ်ဒဏ်” တစ်ခုကုိ
ကျ�းလနွခ့ဲ်သူများ�ှင့် အများြပည်သူ ေဘးကင်းလံြုခံ�မ�ကုိ
�ခိမ်းေြခာက်သည့် အြပ�အမူ

သင့်အေနြဖင့် အထက်ေဖာ်ြပပါ အေြခအေန သုံးခုအနက် တစ်ခုကုိ
မ� မရ�ိှသည့်အြပင် လတ်တေလာတင်ွလည်း �ကားနာမ� ဖယ်�ှား
ေရးထဲတင်ွလည်း ပါဝင်ေနပါက တရားစဲွဆုိမ� ဆုံးြဖတ်ခွင့် ဟေုခ�
သည့် အေရးေပ� ေလ�ာက်လ�ာ တစ်ေစာင် တင်သွင်း�ိင်ုပါသည်။
သင့်အေနြဖင့် တရားစဲွဆုိမ� ဆုံးြဖတ်ခွင့် �ှာေဖွ�ိင်ုရန ်အလိ�ငှာ သင့်
အမ�အတက်ွ တာဝနေ်ပးအပ်ြခင်း ခံထားရသည့် အစုိးရေ�ှ�ေန�ှင့်
တိင်ုပင်ကာ ေ�ှ�ေနထံ အ�ကံဉာဏ် ရယူ�ိင်ုပါသည်။ သင့်အမ�တင်ွ
ဉပေဒေရးရာ ကုိယ်စားြပ�ြခင်း မ�ိှပါက တရားစဲွဆုိမ� ဆုံးြဖတ်ခွင့်
အတက်ွ အရည်အချင်းြပည့်မီလ�င် သင့်�ကားနာမ�အတင်ွး အစုိးရ
ေ�ှ�ေနထံ ေမးြမနး်�ိင်ုပါသည်။ သင့်အေနြဖင့် ေ�ှ�ေနရ�ိှ�ိင်ုပါက ဉ
ပေဒေရးရာ အ�ကံဉာဏ် ရယူ�ိင်ုရနအ်တက်ွ-

NYS ေနထုိင်သူများ- Office of New Americans ေဟာ့
လိင်ုးြဖစ်သည့် 1-800-566-7636 ကုိ ဆက်သွယ်ပါ 
NYC ေနထုိင်သူများ- 311 သိ�  ေခ�ဆုိ�ပီး �မိ�ေတာ် ရနပုံ်ေငွ
ေထာက်ပ့ံေသာ၊ အခမ့ဲ�ှင့် ေဘးကင်းသည့် ဉပေဒေရးရာ
အကူအညီေပးသည့် “ActionNYC” ဟ ုေြပာပါ

ICE က ေစာင့်�ကည့သွ်ားမည့သူ်များကုိ ဉပေဒစုိးမုိးေရး 
ဦးစားေပးအသစ်များက ကန ့သ်တ်သွားမညြ်ဖစ်သည်

သမ�တ ထရန ့၏် လဝူင်မ��ကီး�ကပ်ေရး ြပဌာနး်ချက်ဆုိင်ရာ

လပုူဂ�ိ�လ်တစ်ဦးတစ်ေယာက်၏ လဝူင်မ��ကီး�ကပ်ေရး ြပဌာနး်ချက်
စစ်ေဆးမ�ကုိ ထည့်သွင်းစ�်းစား�ိင်ုသည့် အစုိးရအစီအစ�်များမှာ-

ဝင်ေင ွထိနး်သိမ်းမ�အတက်ွ အများြပည်သူဆုိင်ရာ ေငသွား
ေထာက်ပ့ံမ� (SSI သိ� မဟတ်ု TANF က့ဲသိ� ေသာ)

အစုိးရ ကုနက်ျစရိတ်ြဖစ်ေသာ ေရ�ှည်ေစာင့်ေ�ှာက်မ�
(သူနာြပ�ေနအိမ် သိ� မဟတ်ု စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာ ကျနး်မာေရး
အသင်းအဖ�ဲ�တွင် ေနထုိင်ြခင်းက့ဲသိ� ေသာ)

အဆုိပါအစီအစ�်များကုိ အသုံးြပ�ြခင်းေ�ကာင့် သင်က
လဝူင်မ��ကီး�ကပ်ေရးဆုိင်ရာ ြပဌာနး်ချက်များတင်ွ ထည့်သွင်း
စ�်းစားခံရမည်ဟ ုအဓိပ�ါယ်ရြခင်းမျ�ိး မဟတ်ုပါ၊ သိ� ေသာ် ၎င်း
တိ� မှာ အစုိးရက �ကည့်���တတ်သည့် အရာများြဖစ်ပါသည်။

အြခားေသာ အစုိးရအစီအစ�်များကုိ စစ်ေဆးမ�မှ ဖယ်�ှားထား�ပီး
အသုံးြပ�ရနလ်ည်း ေဘးကင်းပါသည်။ သင့်အေနြဖင့် သင်
သိ� မဟတ်ု သင့်မိသားစုဝင်များအတက်ွ အကျ�ံးဝင်သည့်
အကျ�ိးခံစားခွင့်များတင်ွ စာရင်းေပးသွင်းသင့်ပါသည်။
သင့်အေနြဖင့် လက်�ိှ သိ� မဟတ်ု ေနာင်လာမည့်
လဝူင်မ��ကီး�ကပ်ေရး ေလ�ာက်ထားြခင်း�ှင့် ပတ်သက်�ပီး
လဝူင်မ��ကီး�ကပ်ေရးဆုိင်ရာ ��န�်ကားချက်များအေ�ကာင်း
ေမးြမနး်လိသုည်များ�ိှပါက လဝူင်မ��ကီး�ကပ်ေရးဆုိင်ရာ ေ�ှ�ေန
သိ� မဟတ်ု တရားဝင်ခန ့အ်ပ်ထားသည့် DOJ ကုိယ်စားလှယ်�ှင့်
တိင်ုပင်ေဆွးေ�းွပါ။

လူဝင်မ��ကီး�ကပ်ေရး ြပဌာနး်ချက် အပ်ဒိတ်ပ်များ

စီမံခန ့�်ခွဲေရးကုိ 2021 ခု�ှစ်၊ မတ်လ 9 ရက်ေနက့ ပိတ်သိမ်းခ့ဲ�ပီး
ြဖစ်ပါသည်။
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�ှစ်စ�်ဝင်ေင ွ$125,000 ရ�ိှေသာ မိသားစုများ�ိှ SUNY �ှင့်
CUNY ေကျာင်းသား/သူများအေနြဖင့် Excelsior ပညာသင်ဆုမှ
တစ်ဆင့် ကျ��ှင်အခမ့ဲ ေကာလိပ်အတက်ွ ေလ�ာက်ထား�ိင်ု
ပါသည်။
ေဆာင်းဦး 2021 ေကာလိပ်သိ�  ပထမဆုံး တက်ေရာက်သည့်
ေကျာင်းသား/သူများ�ှင့် Excelsior ပညာသင်ဆု မရ�ိှဖူးသည့်
လက်�ိှေကာလိပ် ေကျာင်းသား/သူများအေနြဖင့် 2021-22

ပညာသင်�ှစ်အတက်ွ Excelsior ပညာသင်ဆု ေလ�ာက်လ�ာများ
ယခုဖွင့်လှစ်ပါ�ပီ။ ေနာက်ဆုံးထားေလ�ာက်ရမည့်ေနမှ့ာ ဩဂုတ်လ
31 ရက်၊ 2021 ြဖစ်ပါသည်။
ေ�ကညာချက်ကုိ ယခုလင့်ခ်တင်ွ �ကည့်ပါ-
governor.ny.gov/news/governor-cuomo-

announces-excelsior-scholarship-application-

open-new-applicants-2021-22

အရည်အချင်း သတ်မှတ်ချက် သိ� မဟတ်ု ေလ�ာက်ထားပုံကုိ ပုိမုိ
သိ�ိှလိပုါက hesc.ny.gov/excelsior တင်ွ ဝင်ေရာက်ေလလ့ာ
ပါ

လွှတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ် José Peralta အေနြဖင့် နယူးေယာက်
ြပည်နယ် DREAM Act အရ ေကျာင်းသား/သူများအေနြဖင့် ၎င်း
တိ�၏ အဆင့်ြမင့် ပညာေရးကျသင့်ေငမွျားကုိ ေထာက်ပ့ံေပးမည့်
NYS စီမံခန ့�်ခွဲေသာ ေထာက်ပ့ံေ�ကးများ�ှင့် ပညာသင်ဆုများကုိ
ရယူ�ိင်ုပါသည်။
ပုိမုိသိ�ိှရန ်သိ� မဟတ်ု ေလ�ာက်ထားရနအ်တက်ွ
hesc.ny.gov/dream တင်ွ ဝင်ေရာက်ေလလ့ာပါ

Excelsior ပညာသင်ဆုအတွက် ေလ�ာက်လ�ာများကုိ ဩဂုတ်လ
31 ရက်ေန ့�တွင် ဖွင့်လှစ်ေပးသွားမည ်ြဖစ်သည။်

နယူးေယာက် Regents (အထက်တနး်ေကျာင်းအဆင့်အတွက်
စာေမးပဲွတစ်မျ�ိး) ဘုတ်အဖ�ဲအေနြဖင့် 2021 ခု�ှစ်၊ ဩဂုတ်လ
Regents စစ်ေဆးမ�များကုိ ဖျက်သိမ်းလုိက်�ပီး ယခုအခါ
အထက်တနး် ေကျာင်းသား/သူများအတွက် Regents စစ်ေဆးမ�
များအတွက် ဒီပလုိမာ လုိအပ်ချက်များ ကင်းလွတ်ခွင့်များကုိ ခွင့်
ြပ�ေပးသွားမညြ်ဖစ်သည။်

ကေလးတစ်ဦး ြပ�စုေစာင့်ေ�ှာက်ရန ်ေနစ့�်ကုနက်ျစရိတ် 

�ိှေနေသာ မိသားစုအတွက် ကေလးသူငယ် အခွနအ်ခ ေထာက်ပ့ံမ�
ရ�ိှမည ်ြဖစ်ပါသည။်

Excelsior ပညာသင်ဆု

NYS DREAM Act (နယူးေယာက်ြပညန်ယ် DREAM Act)

ပညာေရး

NYIC နယူးေယာက်ြပညန်ယ် အသင်းအဖ�ဲဆုိင်ရာ အချက်အလက်များ

COVID-19 ေ�ကာင့် ဘ�ဲယူေရးလိအုပ်ချက်များ�ှင့် ပတ်သက်�ပီး
အေြပာင်းအလဲများ�ှင့် ကင်းလတ်ွခွင့်များကုိ �ှင်းြပထားသည့်
အေသးစိတ် အချက်အလက်များအတက်ွ
advocatesforchildren.org/covid-19-updates#testing

တင်ွ ဝင်ေရာက်ေလလ့ာပါ

Regents စစ်ေဆးမ� အေြပာင်းအလဲများ

�သဂုတ် 2021

ဇူလိင်ုလ 15 ရက်၊ 2021 ေနမှ့စ�ပီး အသက် 18 �ှစ်ေအာက်�ိှသည့်
ကေလးများ၏ မိဘအများစု အေနြဖင့် ကေလးသူငယ် အခွန ်ခ
ရက်ဒစ် အစီအစ�်ြဖင့် အစုိးရထံမှ လစ�်ေပးေငကုိွ လက်ခံရ�ိှမည်
ြဖစ်သည်၊ အဆုိပါေပးေင ွေပးအပ်ရသည့် ရည်ရွယ်ချက်မှာ
ကေလးတစ်ဦးအား ြပ�စုပျ�ိးေထာင်ြခင်းေ�ကာင့် ေနစ့�်ကုနက်ျ
သည့် စရိတ်များအတက်ွ မိသားစုများကုိ ကူညီေပး�ိင်ုရန်
ြဖစ်သည်။
သင့်ကေလး သိ� မဟတ်ု မီှခုိသူတစ်ေယာက်အေနြဖင့် လမူ�ဖူလံေုရး
နပံါတ်တစ်ခု�ိှရမည်ြဖစ်�ပီး အေမရိကန ်ြပည်သူ/သား၊ အေမရိကန်
�ိင်ုငံသား သိ� မဟတ်ု အေမရိကန�်ိင်ုငံတင်ွ တရားဝင်ေနထုိင်သူ ြဖစ်
ရမည်။
မိမိတိ�၏ကေလးများမှာ မီှခုိြဖစ်ေ�ကာင်း အခွနြ်ပနတ်မ်းများတင်ွ
ေဖာ်ြပထားသည့် မိဘများ အေနြဖင့် ဝင်ေငမွ�ိှသည့်တိင်ု သိ� မဟတ်ု
အခွနေ်�ကးကျန�ိှ်သည့်တိင်ု အကျ�ိးခံစားခွင့်များ ရ�ိှသွားမည်
ြဖစ်သည်။
သင်၏ အကျ�ံးဝင်မ�ကုိ စစ်ေဆး�ိင်ုရနအ်တက်ွ
irs.gov/childtaxcredit တင်ွ ဝင်ေရာက်�ကည့်���ပါ။
NYC အေြခချေနထုိင်သူများ အေနြဖင့်-
အကျ�ံးဝင်မ�ကုိ စစ်ေဆးရနအ်တက်ွ ACCESS NYC tool ကုိ
သုံးပါ- access.nyc.gov/programs/child-tax-credit-

ctc

2019 သိ� မဟတ်ု 2020 အတက်ွ အခွန ်တင်သွင်းမထားသည့်
မိသားစုများအေနြဖင့် $68,000 သိ� မဟတ်ု ၎င်းထက်နည်း
သည့် ဝင်ေင�ိှွပါက ၎င်းတိ�၏ 2020 အခွနြ်ပနတ်မ်း တင်သွင်း
ရန ်NYC Free Tax Prep ကုိ အသုံးြပ��ိင်ုပါသည်-

nyc.gov/taxprep

ကေလးသူငယ် အခွန ်ခရက်ဒစ်
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https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-excelsior-scholarship-application-open-new-applicants-2021-22
https://www.hesc.ny.gov/pay-for-college/financial-aid/types-of-financial-aid/nys-grants-scholarships-awards/the-excelsior-scholarship.html
https://www.hesc.ny.gov/dream/
https://www.advocatesforchildren.org/covid-19-updates#testing
https://www.irs.gov/credits-deductions/advance-child-tax-credit-payments-in-2021
https://access.nyc.gov/programs/child-tax-credit-ctc/
https://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/file-your-taxes.page


သင့်ေကာင်တီဘုတ်အဖ�ဲ၏ ေရွးေကာက်ပဲွရလဒ်များကုိ စစ်ေဆးပါ-
www.elections.ny.gov/CountyBoards.html

ေအာက်တိဘုာ 8- အေထွေထွေရွးေကာက်ပဲွတင်ွ မဲေပးရန ်စာရင်း
ေပးသွင်းရမည့် ေနာက်ဆုံးေနရ့က်
ေအာက်တိဘုာ 26- အေထွေထွေရွးေကာက်ပဲွတင်ွ လ��ိဝှက်မဲေပး
ရန ်ေလ�ာက်ထားရမည့် ေနာက်ဆုံးေနရ့က်
ေအာက်တိဘုာ 23 မှ 31- အေထွေထွ ေရွးေကာက်ပဲွအတက်ွ
အေစာပုိင်း မဲေပးြခင်း

မဲေပးခွင့်�ိှသည့ ်အသင်းအဖ�ဲဝင်အားလုံးအေနြဖင့် 
လာမည့ေ်ရွးေကာက်ပဲွတွင် မဲေပးသွား�ကပါရန ်
တုိက်တွနး်လုိပါသည။်

ဇွနလ်၊ 2021 ြပည့�ှ်စ် ေရွးေကာက်ပဲွ ရလဒ်များ

အေထွေထွေရွးေကာက်ပဲွ- 2021 ခု�ှစ်၊ �ုိဝင်ဘာလ 2 ရက်

NYS ေရွးေကာက်ပဲွဘုတ်အဖ�ဲ-
www.elections.ny.gov/VotingRegister.html

NYC ေရွးေကာက်ပဲွဘုတ်အဖ�ဲ- vote.nyc/page/register-vote

အနွလိ်င်ုးမှာ စာရင်းေပးသွင်းြခင်း (သင့်တင်ွ NYS ယာ�်ေမာင်း
လိင်ုစင်၊ ပါမစ် သိ� မဟတ်ု ယာ�်ေမာင်းမဟတ်ုသည့် ID �ိှပါက)-

voterreg.dmv.ny.gov/MotorVoter

မဲေပးမည့်သူများအေနြဖင့် ၎င်းတိ�၏ေနရပ်လိပ်စာြဖင့် အေစာပုိင်းမဲ
ေပးရာ ေနရာတစ်ခုတင်ွ စာရင်းေပးသွင်းထားသည့် နယူးေယာက်
�မိ�ေတာ်မှလွဲ�ပီး ၎င်းတိ�  ေနထုိင်ရာ ေကာင်တီအတင်ွး�ိှ မည်သည့်
အေစာပုိင်း မဲေပးစင်တာများတင်ွမဆုိ ဝင်ေရာက် �ကည့်����ိင်ု
ပါသည်။
သင်က မဲေပးခွင့်�ိှသူြဖစ်�ပီး မဲေပးရန ်အချနိမီ် စာရင်းေပးသွင်း
ထားေသာ်လည်း မဲဆ���ှင်စာရင်းတင်ွ သင့်နာမည်မေတ�ရပါက
ယာယီ သိ� မဟတ်ု ကျမ်းကျနိလ်�ာ မဲလက်မှတ်တစ်ခုကုိ ေတာင်းဆုိ
�ိင်ုပါသည်။
သင်က ပထမဆုံးအ�ကိမ်အြဖစ် မဲေပးြခင်းြဖစ်ပါက မဲေပးသည့်
အခါ ID ြပစရာမလိပုါ။
သင့်အေနြဖင့် အိမ်ရာမ့ဲြဖစ်ေနေစကာမူ မဲေပးခွင့် �ိှပါသည်။
အချ�ိေသာအေြခအေနမျ�ိးတင်ွ သင်က ြပင်းထန ်�ကီးေလးသည့်
ြပစ်မ�တစ်ခု ကျ�းလနွထ်ားသည့်တိင်ု မဲေပးခွင့်�ိှဆဲြဖစ်ပါသည်။
အချ�ိေသာအေြခအေနမျ�ိးတင်ွ သင်က ြပင်းထန ်�ကီးေလးသည့်
ြပစ်မ�တစ်ခု ကျ�းလနွထ်ားသည့်တိင်ု မဲေပးခွင့်�ိှဆဲြဖစ်ပါသည်။
မဲေပးခွင့်အတက်ွ လိအုပ်သည်များကုိ သိ�ိှ�ိင်ုရန ်အတက်ွ-

nyccfb.info/nyc-votes/how-to-vote/know-your-

rights

နယူးေယာခ့်ြပည်နယ်အတင်ွး�ိှ အချ�ိေသာ အလပ်ုသမားများ
အေနြဖင့် မဲေပး�ိင်ုရနအ်လိ�ငှာ လစာေပးသည့် အလပ်ုချနိ ်�ှစ်နာရီ
ကင်းလတ်ွခွင့် ရ�ိှမည်ြဖစ်သည်။ အကျ�ံးဝင်မ� �ိှ/မ�ိှ စစ်ေဆးရန်
ဝင်�ကည့်ပါ- www.elections.ny.gov/NYSBOE/elections/

TimeOffToVoteFAQ.pdf

မဲေပးဖိ�  စာရင်းသွင်းရန်

မဲေပးြခင်းဆုိင်ရာ သင့်အခွင့်အေရးများ

ဒီမုိကေရစီ

NYIC နယူးေယာက်ြပညန်ယ် အသင်းအဖ�ဲဆုိင်ရာ အချက်အလက်များ �သဂုတ် 2021 8

https://www.elections.ny.gov/CountyBoards.html
https://www.elections.ny.gov/VotingRegister.html
https://vote.nyc/page/register-vote
https://voterreg.dmv.ny.gov/MotorVoter/
https://www.nyccfb.info/nyc-votes/how-to-vote/know-your-rights/
http://www.elections.ny.gov/NYSBOE/elections/TimeOffToVoteFAQ.pdf


1/2စီးပွားေရး

NYIC နယူးေယာက်ြပညန်ယ် အသင်းအဖ�ဲဆုိင်ရာ အချက်အလက်များ

နယူးေယာက်ြပည်နယ်အေနြဖင့် COVID-19 ကပ်ေရာဂါေ�ကာင့်
ထိခုိက်ခ့ဲရေသာ 2019 ခု�ှစ်၊ မတ်လ 1 ရက်ေနမ့တိင်ုခင် လည်ပတ်
ခ့ဲသည့် အေသးစား စီးပွားေရးလပ်ုငနး်များအတက်ွ ေထာက်ပ့ံေရး
အစီအစ�်တစ်ခုကုိ ေ�ကညာခ့ဲပါသည်။ ေထာက်ပ့ံေ�ကးမှာ 2019 ခု
�ှစ် စုစုေပါင်းရေငမွျားအေပ� မူတည်�ပီး $5,000 မှ $50,000 ထိ
သတ်မှတ်ထားသည်။
ေလ�ာက်လ�ာများကုိ ယခုပဲ ဖွင့်လှစ်လိက်ုပါ�ပီ။
nysmallbusinessrecovery.com တင်ွ ဝင်ေရာက်
ေလ�ာက်ထားပါ။
ေလ�ာက်ထားရာတင်ွ လိအုပ်မည့် အချက်အလက်များ-

2019 ခု�ှစ်�ှင့် 2020 ြပည့်�ှစ် စီးပွားေရးလပ်ုငနး် ဝင်ေငအွခွန်
ြပနတ်မ်းများ
စီးပွားေရးလပ်ုငနး် တည်ေနရာ�ှင့် လည်�ိှလည်ပတ်ေနေ�ကာင်း
အေထာက်အထား
စီးပွားေရးလပ်ုငနး်�ှင်၏ အချက်အလက်-အမည်များ၊ လိပ်စာ
များ၊ လမူ�ဖူလံေုရး နပံါတ်များ၊ ဖုနး်နပံါတ်များ၊ အီးေမးလ်များ၊
ပုိင်ဆုိင်မ� ရာခုိင်�ှ�နး်�ှင့် စီးပွားေရးလပ်ုငနး် 20% ထက် ပုိမုိ
ပုိင်ဆုိင်သူအားလံးု၏ ဓာတ်ပုံ ID၊
အလပ်ုသမား အေရအတက်ွ အေထာက်အထား
W-9 �ှင့် ဘဏ်အေကာင့် အချက်အလက်

ေထာက်ပ့ံေ�ကးကုိ COVID-19 �ှင့်ဆက်စပ်သည့် ဆုံး���ံးမ�များ
သိ� မဟတ်ု 2020 ြပည့်�ှစ်၊ မတ်လ 1 ရက်�ှင့် 2021 ခု�ှစ်၊ ဧ�ပီလ 1

ရက်ေနအ့�ကားက ကျသင့်ေငမွျားအတက်ွသာ သုံးစဲွရမည်ြဖစ်�ပီး
ေအာက်ပါတိ�  အကျ�ံးဝင်ပါသည်-

လစာစာရင်း
စီးပွားြဖစ် ငှားရမ်းမ�
အာမခံ ကုနက်ျစရိတ်များ
ေရ/မီး ကုနက်ျစရိတ်များ
တကုိယ်ရည် ကာကွယ်ေရးဝတ်စုံ ကုနက်ျစရိတ်များ(PPE)

အပူေပးြခင်း၊ ေလသန ့စ်င်ြခင်း�ှင့် ေလေအးေပးြခင်းတိ�
အတက်ွ ကုနက်ျစရိတ်များ
အသုံးအေဆာင် ကုနက်ျစရိတ်များ

နယူးေယာက်ြပညန်ယ်အေနြဖင့် ကပ်ေရာဂါေ�ကာင့် စီးပွားေရး
ထိခုိက်မ� ြပနလ်ညကု်စားေရး ပဏာမေြခလှမ်းတစ်ခုကုိ 

ေ�ကညာခ့ဲ�ပီး ၎င်းတွင် COVID-19 ကပ်ေရာဂါေ�ကာင့် 
ထိခုိက်ခ့ဲရေသာ အေသးစား စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များ 
ကုစား�ုိင်ေရးကုိ အကူအညေီပးရနအ်တွက် ေထာက်ပ့ံေရး
အစီအစ�်များစွာ ပါ�ိှပါသည။်

NYS ကပ်ေရာဂါဆုိင်ရာ အေသးစားစီးပွားေရး ြပနလ်ညကု်စားမ�
အေထာက်အပ့ံ

NYS စားေသာက်ဆုိင် ဒဏ်ခံ�ိင်ုမ� အစီအစ�်
စိတ်ေသာက ေရာက်ေနေသာ၊ ကုိယ်စားြပ�ြခင်းမ�ိှေသာ
လ�အဖ�ဲအစည်းများအတက်ွ အစားအေသာက် ေထာက်ပ့ံေပးေန
သည့် စားေသာက်ဆုိင်များကုိ ကူညီ�ိင်ုရနအ်တက်ွ $25 မီလီ
ယံ ေထာက်ပ့ံေရးရနပုံ်ေင ွစီစ�်ထားပါသည်။
ေထာက်ပ့ံေရး ရနပုံ်ေငမွျားကုိ အစားအေသာက် ကုနက်ျစရိတ်
များ၊ အားနည်းချက်�ိှသူများအတက်ွ အစားအေသာက်
ြပင်ဆင်ေပးြခင်း�ှင့် ပိ� ေဆာင်ေရး ကုနက်ျစရိတ်များအတက်ွ
သာ ခွင့်ြပ�မည်ြဖစ်သည်။

စားေသာက်ဆုိင် ြပနလ်ည်ဖွင့်လှစ်ေရး အခွနေ်ငွ
အနည်းဆုံးရက်ေပါင်း 30 ဆက်တိက်ု လိေမ�ာ်ေရာင် သိ� မဟတ်ု
အနေီရာင်ဇုနအ်ြဖစ် NYS ကျနး်မာေရးဌာနက သတ်မှတ်ေပး
ထားေသာ နယူးေယာက်�မိ�ေတာ် သိ� မဟတ်ု နယူးေယာက်ြပည်
နယ် အတင်ွးက အေသးစားြဖစ်ေသာ၊ ပုဂ�လိက ပုိင်ဆုိင်ေသာ
စားေသာက်ဆုိင်များအတက်ွ။
ယခု $35 မီလီယံ အစီအစ�်အေနြဖင့် COVID-19 ေ�ကာင့်
ထိခုိက်ခ့ဲရေသာ စားေသာက်ဆုိင်များအား ဝနထ်မ်းများ
အလပ်ုခွင်သိ�  ြပနလ်ည်ေခ�ယူ�ိင်ုရန�ှ်င့် NYS စားေသာက်ဆုိင်
များတင်ွ အလပ်ုသမား ငှားရမ်းမ�များ တိးုြမ�င့်�ိင်ုရနအ်တက်ွ
အားေပးြခင်း ြဖစ်သည်။
အရည်အချင်းြပည့်မီေသာ စီးပွားေရးလပ်ုငနး်များအေနြဖင့်
အလပ်ုသမားအသစ် ငှားရမ်းမ� တစ်ခုစီအတက်ွ အခွနေ်ငွ
$5,000 �ှင့် စီးပွားေရးလပ်ုငနး် တစ်ခုစီအတက်ွ $50,000

အကျ�ံးဝင်ပါသည်။
အဆုိပါ အစီအစ�်များ ဖွင့်လှစ်ေ�ကာင်း အသိေပးချက် ရယူလိပုါ
က ဆုိင်းအပ်လပ်ုပါ၊ အြခားအချက်အလက်များကုိ ယခုလင့်ခ်တင်ွ
ရယူ�ိင်ုပါသည်- nyic.me/3hmDKj4

အေသးစား စီးပွားေရးလပ်ုငနး် အရင်းအြမစ်များအတက်ွ
nyic.me/2SznL6Q တင်ွ ဝင်ေရာက်ေလလ့ာပါ

မ�ကာမီတွင် ရ�ိှမည့ ်ေနာက်ဆက်တဲွ စားေသာက်ဆုိင် ြပနလ်ည်
ထူေထာင်ေရး အစီအစ�်များ

COVID-19 သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့် ကုိက်ညီေရးအတက်ွ
လိအုပ်သည့် အေထာက်အပ့ံများ�ှင့် အသုံးအေဆာင်များ
အေထာက်အထား�ိှေသာ COVID-19 ဆုိင်ရာ ကုနက်ျစရိတ်
များ

အခမ့ဲေလ�ာက်ထား�ိင်ုေရး အကူအညီေပးသည့် သင့်ဧရိယာ
အတင်ွးက အဖ�ဲအစည်းတစ်ခုကုိ �ှာေဖွရန-်

nysmallbusinessrecovery.com/partners/county
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နယူးေယာက်ြပည်နယ်အေနြဖင့် တစ်�ကိမ်သုံး အကျ�ိးသက်ေရာက်မ�
�ိှသည့် ကျသင့်ေင ွေထာက်ပ့ံ�ိင်ုရနအ်တက်ွ $2.1 ဘီလီယံကုိ အရန်
ထား�ိှခ့ဲသည် (2020 ြပည့်�ှစ်၊ မတ်လ 27 ရက်ေနမှ့ 2021 ခု�ှစ်၊
ဧ�ပီလ 1 ရက်ေနထိ့) ၎င်းမှာ COVID-19 ကပ်ေရာဂါ ကာလအတင်ွး
အလပ်ုအကုိင် ဆုံး���ံးသွားေသာ သိ� မဟတ်ု ဝင်ေငဆုံွး���ံးသွားေသာ
အလပ်ုသမားများ အကျ�ံးဝင်�ိင်ုရန ်ြဖစ်ပါသည်။
dol.ny.gov/EWF တင်ွ ေလ�ာက်လ�ာများ လက်ခံေန�ပီြဖစ်ပါသည်။
ေလ�ာက်လ�ာများအတက်ွ ကူညီေဆာင်ရွက်မ�များသည် နယူး
ေယာက်အတင်ွး 60 ထက်မကေသာ လမူ�အေြခစုိက် အဖ�ဲ
အစည်းများတင်ွ ရ�ိှ�ိင်ုပါသည်။ စိတ်ချရေသာ အဖ�ဲအစည်းများ
အတက်ွ dol.ny.gov/CBOlist တင်ွ �ကည့်����ိင်ုသည် သိ� မဟတ်ု
သင့်အနးီအနားတင်ွ �ှာေဖွ�ိင်ုရန ်877-393-4697 သိ� ေခ�ဆုိ�ပီး
ကုိယ်စားလှယ်ြဖင့် စကားေြပာ�ိင်ုပါသည်။

အကျ�ံးဝင်�ိင်ုရနအ်တက်ွ သင့်အေနြဖင့်  ေအာက်ပါတိ� �ှင့် ြပည့်မီရ
မည်ြဖစ်သည်-

လက်�ိှတင်ွ နယူးေယာက်�မိ�တင်ွ ေနထုိင်ေနသူ
2020 ြပည့်�ှစ်၊ မတ်လ 27 ရက်မတိင်ုခင် နယူးေယာက်တင်ွ
ေနထုိင်ေနသူ
ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အေြခအေနများေ�ကာင် 2020 ြပည့်�ှစ်၊
ေဖေဖာ်ဝါရီလေနာက်ပုိင်း လပ်ုခလစာ သိ� မဟတ်ု ဝင်ေင ွဆုံး���ံးခ့ဲ
သူ-

COVID-19 ေ�ကာင့် အလပ်ုလက်မ့ဲြဖစ်ြခင်း၊ တပုိင်းတစ
အလပ်ုလက်မ့ဲြဖစ်ြခင်း သိ� မဟတ်ု အလပ်ုလပ်ု�ိင်ုစွမ်း မ�ိှ
ြခင်း
COVID-19 ေ�ကာင့် မိသားစု၏ ေင�ှွာသူ သိ� မဟတ်ု
မိသားစု၏ အဓိက ေင�ှွာသည့်ပုဂ�ိ�လ်က ေသဆုံးသွားြခင်း
သိ� မဟတ်ု မသနစွ်မ်းြဖစ်ြခင်း

အလပ်ုလက်မ့ဲ အာမခံ သိ� မဟတ်ု ဖက်ဒရယ် COVID-19

ဆက်စပ် ဝင်ေင ွသက်သာေချာင်ချေိရးအတက်ွ အကျ�ံးမဝင်ပါ
က
ဉပေဒ၏ သက်ေရာက်သည့် ရက်စဲွမတိင်ုမီ �ပီးခ့ဲသည့် 12 လတာ
ကာလအတင်ွး $26,208 ထက်ပုိ�ပီး ဝင်ေငမွရ�ိှခ့ဲြခင်း

အစုိးရဝနထ်မ်း ေလျာခ့ျမ�အစီအစ�်တွင် ပါဝင်ခံရသည့်
အလုပ်သမားများအတွက် ရနပုံ်ေငေွလ�ာက်လ�ာများ လက်ခံေန�ပီ
ြဖစ်ပါသည။်

အဆုိပါ ပထမဆုံးေသာ အစီအစ�်အေနြဖင့် 
အလုပ်သမားများထံသိ�  ေငသွားေထာက်ပ့ံမ�များကုိ 

တုိက်�ုိက်လုပ်ေဆာင်ေပးသွားမညြ်ဖစ်�ပီး အလုပ်လက်မ့ဲ
အကျ�ိးခံစားခွင့်များ သိ�မဟုတ် ဖက်ဒရယ် COVID-19 ဆက်စပ်
ဝင်ေငသွက်သာ ေချာင်ချေိရးအတွက် အရညအ်ချင်းြပည့မီ်မ� 
မ�ိှသည့ ်အလုပ်သမားများြဖစ်ပါသည။်

ဖယ်ထုတ်ထားေသာ အလုပ်သမား ရနပုံ်ေငွ

အလပ်ုသမားများအေနြဖင့် အကျ�ိးခံစားခွင့် �ှစ်ခုတည်းမှ တစ်ခု
အတက်ွ အကျ�ံးဝင်မည် ြဖစ်ပါသည်
အဆင့်တစ်- အခွနမ်တိင်ုမီ အကျ�ိးခံစားခွင့် $15,600

(ရက်သတ� ပတ် 52 ပတ်တင်ွ တစ်ပတ်လျင် $300 �ှင့် ညီမ�
ေသာ)

အဆင့် �ှစ်- အခွနမ်တိင်ုမီ အကျ�ိးခံစားခွင့် $3,200 (ဖက်
ဒရယ် ေထာက်ပ့ံေရး စစ်ေဆးမ� သုံးခု၏ စုစုေပါင်း �ှင့် ညီမ�
ေသာ)

ဉပေဒ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ြခင်းဆုိင်ရာ ေနာက်ထပ်
အချက်အလက်များ�ှင့် အိပ်ဒိတ်ပ်များ အတက်ွ-

fundexcludedworkers.org
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စက်တင်ဘာ 5 ရက်၊ 2021 တင်ွ ဖယ်ဒရယ် အလပ်ုလက်မ့ဲ ခံစား
ခွင့် အစီအစ�်အများစုသည် သက်တမ်းကုနဆုံ်းမည် ြဖစ်ပါသည်။
သက်တမ်းကုနဆုံ်းမည့် ဖယ်ဒရယ်ခံစားခွင့် အစီအစ�်များမှာ− 

ကပ်ရောဂါဆုိင်ရာ အလပ်ုလက်မ့ဲ အေထာက်အကူြပ� (PUA)

ကပ်ေရာဂါဆုိင်ရာ အေရးေပ� အလပ်ုလက်မ့ဲ ေထာက်ပ့ံေ�ကး
(PEUC)

သက်တမ်းတိးု အကျ�ိးအြမတ် (EB)

$300 တန ်ဖယ်ဒရယ် ကပ်ေရာဂါ အလပ်ုလက်မ့ဲ
ေထာက်ပ့ံေ�ကး (FPUC)

အလပ်ုလက်မ့ဲ အာမခံေ�ကး (UI) အကျ�ိးအြမတ်များသည်
အကျ�ံးဝင်ေသာ ေလ�ာက်ထားမ�များအတက်ွ ဆက်လက် ေပးအပ်
သွားမည် ြဖစ်ပါသည်− 

စက်တင်ဘာ 5 ရက်၊ 2021 ေနာက်ပုိင်း အတက်ွ UI ကုိ
အကျ�ံးဝင်သည်ဟ ုထည့်သွင်းစ�်းစား�ိင်ုရန ်ေလ�ာက်ထားသူ
သည် အလပ်ုလက်မ့ဲြဖစ်ရနလိ်�ုပီး အကျ�ိးခံစားေနသည့် ပထမ
ဆုံး 26 ပတ်အတင်ွး (သိ� မဟတ်ု အကျ�ိးသက်ေရာက်မ� 104

ရက်အတင်ွး) ြဖစ်ရန ်လိအုပ်ပါသည်။
အချက်အလက်များ ပုိမုိသိ�ိှလိပုါက dol.ny.gov/fedexp သိ�
သွားေရာက်ေလလ့ာပါ။

အလုပ်လက်မ့ဲ �ှင့် ကပ်ေရာဂါအတွက် ဖယ်ဒရယ် အကျ�ိးအြမတ်
သက်တမ်းကုနဆုံ်းြခင်း

https://dol.ny.gov/EWF
https://dol.ny.gov/cbolist
https://fundexcludedworkers.org/
https://dol.ny.gov/fedexp


ICE က လဝူင်မ��ကီး�ကပ်ေရးဆုိင်ရာ စုိးမုိးမ�များ လပ်ုေဆာင်လိ�မရ
ေလ�ိှ့သည့် တချ�ိေသာေနရာများ�ှင့် အေြခအေနများ �ိှပါသည်။
၎င်းတိ� ကုိ “ထိလယ်ွ�ှလယ်ွေသာ ေနရာများ” ဟ ုေခ�ပါသည်။
ဉပမာ- ေကျာင်းများ၊ ေဆး�ုံများ၊ ဘာသာေရး အဖ�ဲအစည်းများ၊
မဂ�လာေဆာင်၊ လထုူဆ��ြပပဲွများ �ှင့် အသုဘများ စသည့် လအူ
များ �ိှသည့်ေနရာများ။
၎င်းက ICE မူဝါဒတစ်ခုြဖစ်�ပီး အချနိမ်ေရွး ေြပာင်းလဲ�ိင်ုသည်ကုိ
သိထားဖိ�  အေရး�ကီးပါသည်။
2020 ြပည့်�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာတင်ွ �မိ�ေတာ်ဝန ်Cuomo က ဖက်ဒရယ်
လဝူင်မ��ကီး�ကပ်ေရး စုိးမုိးေရးသည် �မိ�ေတာ်�ှင့် အြခား
ြမ�နစီီပယ်တရား�ုံးများ အပါအဝင် နယူးေယာက်ြပည်နယ်တရား�ုံး
များတင်ွ ေရွ�ေြပာင်းေနထုိင်သူများ၏ အမ�များ ထွက်ေပ�လာြခင်း
ကုိ အဟန ့အ်တားြဖစ်ေစသည့် ေ�ှ�ှည်ြပဿနာကုိ ေြဖ�ှင်းရနအ်လိ�
ငှာ Protect Our Courts Act ကုိ လက်မှတ်ေရးထုိးခ့ဲပါသည်။
ယခုဆုိလျင် ICE အေနြဖင့် တရား�ုံးက ထုတ်ေပးသည့် ဝရမ်းမပါ
ဘဲ ြပည်နယ်၊ �မိ�ေတာ်�ှင့် ြမ�နစီီပယ်�ုံးများတင်ွ လမူျားကုိ
ဖမ်းဆီးြခင်းများ ဆက်လက်ြပ�လပ်ု�ိင်ုြခင်းမ�ိှေတာဘဲ့ ြပည်နယ်၊
�မိ�ေတာ်�ှင့် ြမ�နစီီပယ်�ုံးများသိ�  သွားလာြခင်း သိ� မဟတ်ု
ထွက်ခွာြခင်း လပ်ုေဆာင်သူများကုိ ဖမ်းဆီးြခင်းလည်း လပ်ုေဆာင်
�ိင်ုြခင်း မ�ိှေတာေ့ချ။

ထိလွယ်�ှလွယ်ေသာ ေနရာများ

တုိက်ခုိက်ခံရြခင်းကုိ အစီရင်ခံရနအ်တွက် လူဝင်မ� �ကီး�ကပ်ေရး
ကာကွယ်ေရး ပေရာဂျက် (IDP) သိ�  212-725-6422 မှတစ်ဆင့်
ေခ�ဆုိပါ။

လူဝင်မ��ကီး�ကပ်ေရးဆုိင်ရာ အချက်အလက်များ�ှင့် 
လ�ဲေြပာင်းမ�များကုိ သိ�ိှ�ုိင်ရနအ်တွက် NYS Office for New

Americans သိ�  1-800-566-7636 မှတစ်ဆင့် ေခ�ဆုိပါ။

ICE အေနြဖင့် သင် သိ� မဟတ်ု သင်သိေသာ သူတစ်ဦးထံ ချ�်းကပ်
လာပါက ေအာက်ပါတိ� ကုိ လပ်ုေဆာင်ရန ်မှတ်သားပါ-

ICE ေအးဂျင့်များက ၎င်းတိ� ကုိယ်ကုိ မည်သိ�  မိတ်ဆက်သ
နည်း။
၎င်းတိ�က ရဲအြဖစ် ဟနေ်ဆာင်ြခင်း�ိှသလား သိ� မဟတ်ု မည်သူ
မည်ဝါြဖစ်ေ�ကာင်း ေြပာဖိ�  ြငင်းဆုိပါသလား။
ICE က မည်သည့်အရာများ ေြပာဆုိခ့ဲသနည်း။
၎င်းတိ�အေနြဖင့် ေနအိမ်အတင်ွးသိ�  ဝင်ေရာက်ရနအ်တက်ွ
လိမ်ညာမ� လပ်ုေဆာင်ခဲသလား၊ တစုံတဦး အြဖစ် အသွင်ယူခ့ဲ
သလား သိ� မဟတ်ု �ှ�တ် သိ� မဟတ်ု ကုိယ်/လက် အင်အားသုံး
ြခင်းများ �ိှခ့ဲပါသလား။
သေဘာတညီူချက် ေပးခ့ဲပါသလား။
ဝင်ေရာက်ရန ်သိ� မဟတ်ု �ှာေဖွရန ်သေဘာတညီူချက် မေပး
သည့်အခါ ICE ေအးဂျင့်များက မည်သိ�  တံ� �ြပနခ့ဲ်သနည်း။

ဉပေဒ သိ� မဟတ်ု လဝူင်မ��ကီး�ကပ်ေရးဆုိင်ရာ အခွင့်အာဏာ�ှင့်
ပတ်သက်�ပီး ေဆာင်ရွက်မ�တိင်ုးတင်ွ မေမ့ရမည့် အေရး�ကီးဆုံးြဖစ်
ေသာ လက်ေတ�လပ်ုေဆာင်မ�များမှာ-

စိတ်ေအးေအးထားပါ
တိတ်တဆိတ်ေနပါ (သင်ေမွးဖွားသည့်ေနရာ သိ� မဟတ်ု အေမရိ
ကနြ်ပည်ေထာင်စုအတင်ွးသိ�  ေရာက်�ိှလာပုံတိ� ကုိ မေြပာပါ�ှင့်)
အေသးစိတ် အချက်အလက်များ�ှင့် နာမည်များကုိ မှတ်ထားပါ
မေြပးပါ�ှင့်
မည်သည့်စာရွက်စာတမ်းကုိမဆုိ လက်မှတ်မထုိးမီ သိ� မဟတ်ု
မည်သည့်ေမးခွနး်ကုိမ� မေြဖဆုိမီ သင့် ေ�ှ�ေန�ှင့် စကားေြပာဖိ�
ေတာင်းဆုိပါ
ေြပာဆုိသည့်အခါ မလိမ်ပါ�ှင့်
သင့်အိမ်သည် အြခား အများြပည်သူဆုိင်ရာ ေနရာများတင်ွ မ
�ိှသည့် အထူးအကာအကွယ်များ �ိှေနပါသည်။ အများြပည်သူ
�ှင့် ကုိယ်ပုိင်ေနရာများအ�ကားက ြခားနားချက်ကုိ နားလည်
ြခင်းက သင့်အား လဝူင်မ� �ကီး�ကပ်ေရးဆုိင်ရာ စုိးမုိးေရး
လပ်ုေဆာင်မ�ေ�ကာင့် ရ�ိှလာမည့် စိတ်ဖိစီးမ�များကုိ ထိနး်သိမ်း
�ိင်ု�ပီး ထိခုိက်မ�ကုိ ေ�ှာင်�ှား�ိင်ုသည့် အလားအလာ�ိှပါသည်။

အသင်းအဖ�ဲဝင်များ�ှင့် မိတ်ဖက်များအေနြဖင့်
လူဝင်မ��ကီး�ကပ်ေရး�ှင့် အေကာက်ခွနဆုိ်င်ရာ အခွင့်အာဏာ
(ICE) �ှင့် အြခား ဉပေဒေရးရာ စုိးမုိးေရးတုိင်းအတွက်၎င်းတိ�၏
အခွင့်အေရးများကုိ သတိြပ�သင့်ပါသည။်

ICE �ှင့် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ြခင်း
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အမုနး်ပွားေသာ ြပစ်မ�တစ်ခုဆုိသည်မှာ ဘက်လိက်ုြခင်းေ�ကာင့်
ြဖစ်လာေသာ တိက်ုခုိက်မ� တစ်ခုြဖစ်သည်။
လမူျ�ိး၊ အသားအေရာင်၊ မူလ�ိင်ုငံသားြဖစ်မ�၊ မျ�ိး�ုိး၊ ကျား/မ၊
ဘာသာေရး၊ ဘာသာေရး အေလအ့ထများ၊ အသက်အရွယ်၊ မ
သနစွ်မ်းမ� သုိမဟတ်ု လိင်ပုိင်းဆုိင်ရာ တိမ်း��တ်မ�တိ� �ှင့် ပတ်သက်
သည့် အြမင် သိ� မဟတ်ု ယုံ�ကည်ချက်ေ�ကာင့် တစုံတဦးကုိ ပစ်မှတ်
ထားကျ�းလနွသ်ည့်အခါ သိ� မဟတ်ု ထုိသိ� ေသာ အြမင် သိ� မဟတ်ု
ယုံ�ကည်ချက်ေ�ကာင့် ကျ�းလနွေ်သာ ြပစ်မ�တစ်ခုခုကုိ အမုနး်ပွား
ေသာ ြပစ်မ�ဟ ုေခ�ပါသည်။
�မိ�ေတာ်ဝန ်Cuomo အေနြဖင့် နယူးေယာက် ြပည်နယ်အတင်ွး
ဘက်လိက်ုမ�ကုိ ြဖစ်ေစသည့် �ခိမ်းေြခာက်ြခင်း၊ ေ�ှာင့်ယှက်ြခင်း�ှင့်
အ�ကမ်းဖက်ြခင်းဆုိင်ရာ အစီရင်ခံစာများ တိးုြမင့်လာြခင်းကုိ
တနွး်လှန�်ိင်ုရနအ်တက်ွ အမုနး်ပွားေသာြပစ်မ� စစ်ေဆးေရးအဖ�ဲကုိ
ဖ�ဲစည်းခ့ဲပါသည်။
အမုနး်ပွားေသာ ြပစ်မ�များကုိ အစီရင်ခံသည့်အခါ သင့်
အေတ�အ�ကံ�၊ မည်သူြဖစ်ဝါြဖစ်ေ�ကာင်း�ှင့် အြခားေသာ အရာများ
�ှင့်ပတ်သက်သည့် အားလံးုေသာ အချက်အလက်များကုိ လ��ိဝှက်
အြဖစ် ထား�ိှေပးသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။

�ပီးခ့ဲသည့လ်များအတွင်းက လူဝင်မ��ကီး�ကပ်ေရး 
အသင်းအဖ�ဲ၏ အဖ�ဲဝင်များအေပ� အမုနး်ပွားေသာ ြပစ်မ�များ 
ြမင့်တက်လာသညကုိ် ေတ�ရပါသည။်

အမုနး်ပွားေသာ ြပစ်မ�များဆုိသညမှ်ာ အဘယ်နညး်။

သင့်အေနြဖင့် တစုံတဦးက အမုနး်ပွားေသာြပစ်မ�ကုိ 

လုပ်ေဆာင်ေနြခင်း သိ�မဟုတ် လုပ်ေဆာင်ခံရြခင်းကုိ 

ေတ��ြမင်ရပါက ၎င်းြဖစ်စ�်ကုိ ရဲဌာနသိ�  အစီရင်ခံ�ပီး နယူးေယာက်
လ�အခွင့်အေရးဌာနခဲွသိ�  ဆက်သွယ်ပါ။ 1-888-392-3644 ကုိ
ေခ�ဆုိပါ သိ�မဟုတ် 81336 သိ�  “HATE” ဟု စာတုိေပးပိ�ပါ။

သင် သိ�မဟုတ် သင်သိထားသူ တစ်ဦးဦးက ြပစ်မ�၏ 

သားေကာင်ြဖစ်ခ့ဲပါက NYS Office of Victim Services

အေနြဖင့် ေဆးဘက်ဆုိင်ရာ ကျသင့်ေငမွျား၊ ေဆွးေ�ွးည��ှိ�ိင်းမ�
ကုနက်ျစရိတ်များ၊ ေြမြမ��ပ်သ�ဂ��ဟ်ြခင်း�ှင့်အသုဘ
ကုနက်ျစရိတ်များ၊ ဆုံး���ံးသွားေသာ လုပ်ခလစာများ �ှင့် 

အြခားေသာ ေထာက်ပ့ံမ� အမျ�ိးအစားများကုိ 

ကူညေီဆာင်ရွက်သွားမညြ်ဖစ်သည။် 1-800-247-8035 ကုိ 

ေခ�ဆုိပါ သိ�မဟုတ် ovs.ny.gov တွင် ဝင်ေရာက်ေလ့လာပါ။

အများြပည်သူဆုိင်ရာ ဗဟိတုရား�ုံးေ�ှ�ေန
212-669-7250

Manhattan ခ�ုိင်အကျ�ိးေဆာင် ကုိယ်စားလှယ် ေ�ှ�ေန
212-335-3100

manhattanda.org/victim-resources/hate-crimes

Brooklyn ခ�ုိင်အကျ�ိးေဆာင် ကုိယ်စားလှယ် ေ�ှ�ေန
718-250-4949

brooklynda.org/hate-crimes-bureau

Queens ခ�ုိင်အကျ�ိးေဆာင် ကုိယ်စားလှယ် ေ�ှ�ေန
718-286-6000

NYC လ�အခွင့်အေရးေကာ်မ�ှင်
718-722-3131 

nyc.gov/cchr

Safe Horizon ဒကု�သည် ေထာက်ကူေရး
1-866-689-4357

Nassau ေကာင်တီ ခ�ုိင် အကျ�ိးေဆာင် ကုိယ်စားလှယ် ေ�ှ�ေန
526-571-3505

nassauda.org

Nassau ေကာင်တီ ခ�ုိင် အကျ�ိးေဆာင် ကုိယ်စားလှယ် ေ�ှ�ေန၊
လဝူင်မ��ကီး�ကပ်ေရးရာ ကိစ�ရပ်များ�ုံး

516-571-7756

Nassau ေကာင်တီအလပ်ုအမ�ေဆာင် Laura Curran

516-571-3131

Suffolk ေကာင်တီ ခ�ုိင်အကျ�ိးေဆာင် ကုိယ်စားလှယ်ေ�ှ�ေန
631-853-4161

suffolkcountyny.gov/da

Suffolk ေကာင်တီ ရဲဌာန၊ Hate Crimes Unit

631-852-6323

Suffolk ေကာင်တီ၊ လနူည်းစု ေရးရာ ဌာန
631-853-4738

Westchester ေကာင်တီ၊ လ�အခွင့်အေရး ေကာ်မ�ှင်
914-995-7710

humanrights.westchestergov.com

NYC �ှင့် အြခားေသာ ေကာင်တီများတွင် ေနထုိင်သူများအတွက်
NYC အတင်ွး-

NYC ြပင်ပ-
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https://ovs.ny.gov/
http://www.manhattanda.org/victim-resources/hate-crimes/
http://brooklynda.org/hate-crimes-bureau/
https://www1.nyc.gov/site/cchr/index.page
https://nassauda.org/
https://suffolkcountyny.gov/da
https://humanrights.westchestergov.com/


သင် သိ� မဟတ်ု သင်သိေသာ တစ်စုံတစ်ဦးအေနြဖင့် အခမ့ဲ ဉပေဒ
ေရးရာ အေထာက်အပ့ံ လိအုပ်ေနပါက ေဟာလိ့င်ုးနပံါတ် 1-800-

566-7636 ကုိ ေခ�ဆုိပါ။ ေခ�ဆုိမ�တိင်ုးကုိ လ��ိဝှက်အြဖစ် ထား�ိှ
ေပးပါသည်။ ဘာသာစကားေပါင်း 200 ေကျာ်ြဖင့် ကူညီေပးေန
ပါသည်။

COVID-19 ကပ်ေရာဂါ�ှင့် ပတ်သက်�ပီး ေနာက်ဆုံးရ
အချက်အလက်များအတက်ွ ေဟာလိ့င်ုးနပံါတ် 1-888-364-

3065 ကုိ ေခ�ဆုိပါ သိ� မဟတ်ု ny.gov/coronavirus တင်ွ ဝင်
ေရာက်ေလလ့ာပါ။
ny.gov/vaccine သိ�  ဝင်ေရာက်ေလလ့ာ�ပီး နယူးေယာက်အတင်ွး
�ိှ COVID-19 ကာကွယ်ေဆး အချက်အလက်များကုိ ရယူပါ။
ကျနး်မာေရးအာမခံ ေလ�ာက်ထားပါ- 1-855-355-5777 ကုိေခ�
ဆုိပါ သိ� မဟတ်ု  nystateofhealth.ny.gov တင်ွ ဝင်ေရာက်
ေလလ့ာပါ။

စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာ ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာင်မ�များ�ှင့် ပတ်သက်သည့်
ေမးခွနး်များအတက်ွ သိ� မဟတ်ု စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာ ကျနး်မာေရး
ဝနေ်ဆာင်မ� ေထာက်ပ့ံသူ�ှာေဖွရနအ်တက်ွ 1-800-597-8481 ကုိ
ေခ�ဆုိပါ သိ� မဟတ်ု omh.ny.gov ဝင်ေရာက် ေလလ့ာပါ။
သင့်အေနြဖင့် ကုိ�ုိနာဗုိင်းရပ်စ် အေရးေပ�အေြခအေနေ�ကာင့်
စုိးရိမ်ထိတ်လန ့�်မ� ခံစားရပါက 1-844-863-9314 ကုိ ေခ�ဆုိပါ။
National Suicide Prevention Lifeline: သင့် အသက်
သိ� မဟတ်ု တစ်စုံတစ်ဦး အသက် အ��ရာယ်�ိှပါက 911 ကုိ ေခ�ပါ။
သင့်အေနြဖင့် အကျပ်အတည်း�ှင့်ရင်ဆုိင်ေနရ�ပီး အကူအညီ
ချက်ချင်းလိအုပ်ပါက 1-800-273-8255 ကုိ ေခ�ပါ သိ� မဟတ်ု
741-741 သိ�  “GOT5” ဟ ုစာတိ ုပိ� ပါ။
အိမ်တင်ွးအ�ကမ်းဖက်မ�- သင် သိ� မဟတ်ု တစ်စုံတစ်ဦးအား အြခား
တစ်ဦးဦးက �ှ�တ်ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ ကုိယ်/လက်ြဖင့်ြဖစ်ေစ သိ� မဟတ်ု
လိင်ပုိင်းဆုိင်ရာ အလွဲသုံးစားလပ်ုြခင်း သိ� မဟတ်ု အြခားေသာ
နည်းပရိယာယ်သုံးြခင်းြဖစ်ေစ ထိနး်ချ�ပ်ခံရပါက NYS

Domestic Violence Hotline သိ�  1-800-942-6906 မှ
တစ်ဆင့် ေခ�ဆုိပါ။

အေမရိကန�ုိ်င်ငံသား အသစ်များအတွက် NYS �ုံး

NYS ကျနး်မာေရးဌာန

NYS စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာ ကျနး်မာေရး�ုံး

အလပ်ုသမားဌာနသည် အလပ်ုသမားများ၏ ေဘးကင်းမ��ှင့်
ကျနး်မာေရး၊ လပ်ုခလစာ�ှင့် အလပ်ုလပ်ုသည့် အေြခအေနများကုိ
ကာကွယ် ြမ�င့်တင်ရန ်တာဝန�ိှ်ပါသည်။
လပ်ုခလစာ�ှင့် အလပ်ုချနိန်ာရီ ဉပေဒများ၊ လပ်ုငနး်ခွင်
ကျနး်မာေရး�ှင့် ေဘးအ��ရာယ် ကင်း�ှင်းေရး သိ� မဟတ်ု တိင်ု�ကား
ချက်ဖွင့်ြခင်း စသည်တိ� �ှင့်ပတ်သက်�ပီး သိ�ိှ�ိင်ုရနအ်တက်ွ 1-

888-469-7365 ကုိ ေခ�ဆုိပါ သိ� မဟတ်ု dol.ny.gov/safety-

and-health တင်ွ ဝင်ေရာက် ေလလ့ာပါ။
အလပ်ုလက်မ့ဲ အာမခံအတက်ွ အကူအညီရယူ�ိင်ုရန ်1-888-209-

8124 ကုိ ေခ�ဆုိပါ သိ� မဟတ်ု dol.ny.gov/unemployment/

unemployment-insurance-assistance တင်ွ ဝင်ေရာက်
ေလလ့ာပါ။

နယူးေယာက်၏ လ�အခွင့်အေရးဉပေဒအရ အသက်အရွယ်၊ လမူျ�ိး၊
မူလ�ိင်ုငံသားြဖစ်မ�၊ လိင်၊ လိင်ပုိင်းဆုိင်ရာ တိမ်း��တ်မ�၊ ကျား/မ
အမှတ်အသား သိ� မဟတ်ု ေဖာ်ထုတ်မ�၊ အိမ်ေထာင်�ိှ/မ�ိှ၊ မ
သနစွ်မ်း၊ စစ်တပ်ဆုိင်ရာ အဆင့်အတနး်�ှင့် အြခားေသာ
အဆင့်အတနး်များေ�ကာင့် အလပ်ုအကုိင်၊ ေနအိမ်၊ ခရက်ဒစ်၊
ပညာေရး �ှင့် အများြပည်သူ ေနရာထုိင်ခင်းများ အတက်ွ ခဲွြခား
ဆက်ဆံြခင်းကုိ တားြမစ်ထားပါသည်။
သင့်အေနြဖင့် ခဲွြခားဆက်ဆံြခင်းခံရသည်ဟ ုခံစားရပါက 1-888-

392-3644 ကုိ ေခ�ဆုိ၍ြဖစ်ေစ သိ� မဟတ်ု dhr.ny.gov တင်ွ ဝင်
ေရာက်၍ြဖစ်ေစ တိင်ု�ကားစာ တင်သွင်း�ိင်ုပါသည်။

ဝနေ်ဆာင်မ� ေထာက်ပ့ံသူများကုိ �ှာေဖွေနေသာ သိ� မဟတ်ု အြခား
အရင်းအြမစ်များ �ှာေဖွေနေသာ NYC အတင်ွး ေနထုိင်သူများ
အေနြဖင့် ေအာက်ပါတိ� မှတစ်ဆင့် တိက်ု�ုိက် ရ�ိှ�ိင်ုပါသည်-

ပညာေရး- nyic.org/covid-education-resources

အလပ်ုအကုိင်- nyic.org/covid-employment-

resources

ဘ�ာေရး- nyic.org/covid-financial-resources

အစားအေသာက်- nyic.org/covid-food-resources

ကျနး်မာေရးေစာင့်ေ�ှာက်မ�- nyic.org/covid-healthcare-

resources

စီးပွာေရး လပ်ုငနး်ေသး- nyic.org/covid-small-

business-resources

NYS အလုပ်သမားဌာန

NYS လ�အခွင့်အေရး ဌာန

နယူးေယာက်�မိ�ေတာ ်COVID-19 အရင်းအြမစ်များ
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https://coronavirus.health.ny.gov/
https://covid19vaccine.health.ny.gov/
https://nystateofhealth.ny.gov/
https://omh.ny.gov/
https://dol.ny.gov/safety-and-health
https://dol.ny.gov/unemployment/unemployment-insurance-assistance
https://dhr.ny.gov/
https://www.nyic.org/covid-education-resources/
https://www.nyic.org/covid-employment-resources/
https://www.nyic.org/covid-financial-resources/
https://www.nyic.org/covid-food-resources/
https://www.nyic.org/covid-healthcare-resources/
https://www.nyic.org/covid-small-business-resources/


နယူးေယာက်ြပည်နယ် လဝူင်မ��ကီး�ကပ်ေရးအဖ�ဲ (NYIC) သည်
နယူးေယာက်ြပည်နယ်အတင်ွး�ိှ ေရွ�ေြပာင်းေနထုိင်သူေပါင်း
200 ေကျာ်�ှင့် ဒကု�သည် အခွင့်အေရးဆုိင်ရာ အပ်ုစုများကုိ
ကုိယ်စားြပ�သည့် အဖ�ဲအစည်းတစ်ခု ြဖစ်ပါသည်။

က��်ပ်ုတိ�အေနြဖင့် နယူးေယာက်ြပည်နယ်သည် ပုိမုိ
အားေကာင်းလာမည်ဟ ုေမ�ာ်မှနး်ပါသည် အေ�ကာင်းမှာ 
လတိူင်ုးကုိ �ကိ�ဆုိလက်ခံ�ပီး မ�မ�တတ 

ဆက်ဆံေပးသည့်အြပင် ၎င်းတိ�၏ အိပ်မက်များကုိ 

�ှာေဖွ�ိင်ုမည့် အခွင့်အေရးကုိ ေပးအပ်ြခင်းေ�ကာင့် ြဖစ်သည်။
က��်ပ်ုတိ�၏ ဦးတည်ချက်မှာ ေရွ�ေြပာင်းေနထုိင်သူများ၊ 
အဖ�ဲဝင်များ�ှင့် မိတ်ဖက်များ အားလံးု �ှင်သန�်ိင်ုရန်
ေပါင်းစည်း�ိင်ုဖိ�  ြဖစ်ပါသည်။

New York Immigration Coalition

131 W 33rd St, Ste 610

New York, NY 10001

212 627 2227

nyic.org

ယခု တးူလ်ကစ် သိ� မဟတ်ု ၎င်းတင်ွပါဝင်သည့် 

အချက်အလက်များ�ှင့် ပတ်သက်�ပီး ေမးြမနး်လိသုည်များ
သိ� မဟတ်ု အ�ကံြပ�ချက်များ�ိှပါက ေကျးဇူးြပ��ပီး 
ေအာက်ပါေနရာများထံ ဆက်သွယ်ပါ-

Bryan Lee

blee@nyic.org

ယခုစာရွက်စာတမ်းအား အနွလိ်င်ုးြဖင့်လည်းေကာင်း သိ� မဟတ်ု
အြခားဘာသာစကားြဖင့်လည်းေကာင်း �ကည့်���လိပုါက
nyic.org/KYR တင်ွ ဝင်ေရာက် ေလလ့ာပါ သိ� မဟတ်ု 

ယခုကုဒ်ကုိ စကနဖ်တ်ပါ-

https://www.nyic.org/
https://www.nyic.org/KYR

