ကုိလိုရာဒိုဴပည္နယ္တၾင္ ေရၿႚေဴပာင္းေနထိုင္ဳကသူမဵားအတၾက္ ကဵန္းမာေရးအကာအကၾယ္
ကဵန္းမာေရးအကာအကၾယ္ အဘယ္ေဳကာင့္ယူရသနည္း။
 အခမဲ့ ဳကိႂတင္ကာကၾယ္ေစာင့္ေရႀာက္မႁ အကဵိႂးခံစားခၾင့္မဵား။
 ဳကီးမားသည့္ ကဵန္းမာေရးကုန္ကဵစရိတ္ေတာင္းခံမႁမဵားမႀ အကာအကၾယ္။
 ဥပေဒအရ ဴဖစ္ပၝသည္။ တရားဝင္ေရာက္ရႀိေနသည့္ ေရၿႚေဴပာင္းေနထိုင္သူမဵားအပၝအဝင္
အေမရိကန္ႎိုင္ငံသား အမဵားစုတၾင္ အာမခံရႀိရမည္ဴဖစ္ဴပီး မရႀိပၝက ဒဏ္ေငၾေဆာင္ရမည္ဴဖစ္ပၝသည္။
အေထာက္အထားမရႀိသူ ေရၿႚေဴပာင္းေနထိုင္သူမဵားႎႀင့္ လုပ္ေဆာင္ခဵက္ေရၿႚဆိုင္းထားသည့္
ကေလးဘဝေရာက္ရႀိလာေသာ (DACA) ေရၿႚေဴပာင္းေနထိုင္သူမဵားသာ ကဵန္းမာေရးအာမခံ လိုအပ္ခဵက္မႀ
ကင္းလၾတ္ခင
ၾ ့္ရႀိပၝသည္။
ကဵန္းမာေရးအကာအကၾယ္ က႗ႎ္ုပ္မည္သိုႛတတ္ႎိုင္မည္နည္း။
ကုန္ကဵစရိတ္တတ္ႎိုင္သည့္ ေစာင့္ေရႀာက္ကုသမႁအက္ဥပေဒ (ACA) ေဳကာင့္ ကုန္ကဵစရိတ္တတ္ႎိုင္သည့္
ကဵန္းမာေရး ေစာင့္ေရႀာက္ကုသမႁရယူရန္ လုပ္ႎိုင္သည့္အခဵက္မဵား ပိုမိုလာပၝသည္။ သင္၏ဝင္ေငၾႎႀင့္
ေရၿႚေဴပာင္းေနထိုင္မႁ အေနအထား အေပၞမူတည္၍ ေအာက္ပၝအစီအစဥ္တစ္ခအ
ု တၾက္ သင္အကဵံႂးဝင္ႎိုင္ပၝသည္ 



မယ္ဒီကိတ္ (Medicaid)
ကေလးကဵန္းမာေရးအစီအစဥ္ အေပၝင္း (CHP+)
ကိုလိုရာဒိုကဵန္းမာေရးေဈးကၾက္ (ကိုလိုရာဒိုကဵန္းမာေရးအတၾက္ အခဵိတ္အဆက္) Connect for Health
Colorado မႀတဆင့္ ပုဂၢလိကကဵန္းမာေရး အာမခံဝယ္ရန္ ေငၾေဳကးပံ့ပိုးမႁ

က႗ႎ္ုပ္မည္သိုႛေလ႖ာက္ရမည္နည္း။ သိုႛမဟုတ္ ေနာက္ထပ္အခဵက္အလက္မဵား မည္သိုႛရယူႎိုင္မည္နည္း။
Medicaid ႎႀင့္ CHP+ တိုႛအတၾက္ ေနာက္ထပ္အခဵက္အလက္ ရယူရန္ www.colorado.gov/PEAK တၾင္ဳကည့္ပၝ။
သိုႛမဟုတ္ 1-800-221-3943 ကို ဖုန္းဆက္ပၝ။
Connect for Health Colorado အတၾက္ ေနာက္ထပ္အခဵက္အလက္ ရယူရန္ www.connectforhealthco.com
တၾင္ဳကည့္ပၝ။ သိုႛမဟုတ္ 1-855-PLANS-4-YOU (1-855-752-6749) ကို ဖုန္းဆက္ပၝ။
ဝက္ဆိုက္ႎႀစ္ခုစလံုးအား စပိန္ဘာသာစကားဴဖင့္ ဖတ္ႎိုင္ပၝသည္။ ထိုႚအဴပင္ တယ္လီဖုန္းမႀ သင့္အား
ဘာသာစကားအမဵိႂးမဵိႂးဴဖင့္ အကူအညီေပးရန္ စကားဴပန္မဵား ရႀိပၝသည္။ ၄င္းတိုႛမႀ သင့္အား အခမဲ့ လူကုိယ္တိုင္
အကူအညီေပးသည့္ေနရာမဵားသိုႛလည္း ညၿန္းေပးႎိုင္ပၝသည္။
ေလ႖ာက္လၿာတင္ရန္ လူဝင္မႁဳကီးဳကပ္ေရးႎႀင့္ပတ္သက္သည့္ မည္သည့္အခဵက္အလက္မဵား က႗ႎ္ုပ္လိုမည္နည္း။
Medicaid၊ CHP+ သိုႛမဟုတ္ Connect for Health Colorado မႀတဆင့္ ပုဂၢလိကအာမခံရယူရန္ သင္၏ ဆိုရႀယ္
စကဵႃရီတီနံပၝတ္ (SSN) ႎႀင္/့ သိုႛမဟုတ္ လူဝင္မႁဳကီးဳကပ္ေရးစာရၾက္စာတမ္း လိုပၝသည္။ SSN မႀာ သင္ႎႀင့္
ကဵန္းမာေရး အကာအကၾယ္ ေလ႖ာက္သမ
ူ ိသားစုဝင္မဵား၏ ဝင္ေငၾႎႀင့္ လူဝင္မႁဳကီးဳကပ္ေရးအေနအထား
အတည္ဴပႂရာတၾင္ အေထာက္ အကူဴပႂပၝသည္။ သင့္အတၾက္မဟုတ္ဘဲ အဴခားမိသားစုဝင္မဵားအတၾက္သာ
ေလ႖ာက္သည္ဴဖစ္ပၝက သင္၏ဝင္ေငၾကို စစ္ေဆးဴပီး သင္၏လူဝင္မႁဳကီးဳကပ္ေရးအေနအထားကို
စစ္ေဆးမည္မဟုတ္ပၝ။

လူဝင္မႁဳကီးဳကပ္ေရးအေနအထားအား အီလက္ထရၾန္းနစ္နည္းအရ စစ္ေဆးေသာ္လည္း တစ္ခၝတစ္ရံ
သင္၏လူဝင္မႁ ဳကီးဳကပ္ေရး အေနအထား အတည္ဴပႂရန္ စာရၾက္စာတမ္းမဵား ေပးရန္လိုႎိုင္ပၝသည္။
ဤစာရၾက္စာတမ္းမဵားအား အၾန္လိုင္းစာရင္းမႀ တင္ႎိုင္ပၝသည္။ သိုႛမဟုတ္ ေအာက္ပၝ အဖၾဲႚအစည္းမဵားတၾင္
လူကုိယ္တိုင္ ေပးႎိုင္ပၝသည္ ကဵန္းမာေရးအေထာက္အပံ့အတၾက္ တရားဝင္အသိအမႀတ္ဴပႂေလ႖ာက္လၿာ၏ ဝက္ဆိုက္ www.colorado.gov/apps/maps/hcfp.map.
သင္၏ေကာင္တီ လူမႁဝန္ေဆာင္မႁမဵားရံုး www.colorado.gov/CDHS
က႗ႎ္ုပ္၏ မိသားစုဝင္အခဵိႂႚသာ တရားဝင္ရႀိေနဴခင္းဴဖစ္ပၝက မည္သိုႛဴပႂရမည္နည္း။
သင္၏မိသားစုဝင္အခဵိႂႚတၾင္သာ တရားဝင္အေနအထားရႀိပၝက ၄င္းတိုႛသည္ ေဈးကၾက္မႀတဆင့္ Medicaid၊ CHP+
သိုႛမဟုတ္ ပုဂၢလိကအာမခံရယူႎိုင္ပၝေသးသည္။ သင္၏လူဝင္မႁဳကီးဳကပ္ေရး အေနအထားေသာ္၄င္း၊ SSN ေသာ္၄င္း
မေပးဘဲ မိသားစုဝင္မဵားအတၾက္ သင္ေလ႖ာက္ေပးႎိုင္ပၝသည္။ သိုႛရာတၾင္ သင့္မိသားစုထဲမႀ တစ္စံုတစ္ဦး
ေဈးကၾက္တၾင္ ေငၾေဳကးပံ့ပိုးမႁရႎိုင္ပၝက ၄င္းမိသားစုဝင္မႀ ေငၾေဳကးပံ့ပိုးမႁရသည့္ႎႀစ္အတၾက္ သင္အေကာက္ခန
ၾ ္
ဴပန္လည္တင္သင
ၾ ္း ရပၝမည္။ SSN မပၝဘဲ အေကာက္ခၾန္ေပးသူ မည္သမ
ူ ည္ဝၝဴဖစ္ေဳကာင္း တစ္ဦးခဵင္းနံပၝတ္ (ITIN)
သံုး၍ တင္သၾင္းႎိုင္ပၝသည္။
လူဝင္မႁဳကီးဳကပ္ေရးအေနအထားေရာေနသည့္မိသားစုမဵားႎႀင့္ ACA တိုႛအေဳကာင္း ထပ္မံသိရႀိရန္ ႎိုင္ငံေတာ္
လူဝင္မႁ ဳကီးဳကပ္ေရးဗဟုိဌာန (NILC) မႀ ေမးေလ့ေမးထရႀိသည့္ ေမးခၾန္းမဵား (FAQs) (ACA ႎႀင့္ အေနအထား
ေရာေထၾးေနသည့္ မိသားစုမဵား) “The ACA and Mixed Status Families”
http://www.nilc.org/aca_mixedstatusfams.html တၾင္ ဖတ္ရႁႎိုင္ပၝသည္။
က႗ႎ္ုပ္ေလ႖ာက္လ႖င္ ေနာင္တၾင္ က႗ႎ္ုပ္ ဂရင္းကတ္ရႎိုင္ပၝဦးမည္လား။
ဟုတ္က့။ဲ ကဵန္းမာေရးအာမခံဝယ္ရန္ ေငၾေဳကးပံ့ပိုးမႁရသူမဵား သိုႛမဟုတ္ Medicaid သိုႛမဟုတ္ CHP+ တၾင္ စာရင္း
ေပးသူမဵားအား ရာသက္ပန္ေနထိုင္သူအေနအထား သိုႛမဟုတ္ ဂရင္းကတ္ေလ႖ာက္သည့္အခၝတၾင္ မိမိ၏
ေနထိုင္ေရး အတၾက္ အစိုးရအေပၞအဓိကမႀီခိုသူအဴဖစ္ ယူဆမည္မဟုတ္ပၝ။ အစိုးရေငၾေဳကးအကဵိႂးခံစားခၾင့္ဴဖင့္
ရပ္တည္ေနရသူမႀာ အစိုးရအေပၞ အဓိကမႀီခိုသူဴဖစ္ပၝသည္။ သုိႚရာတၾင္ Medicaid ေရရႀည္ေစာင့္ေရႀာက္မႁ
အကဵိႂးခံစားခၾင့္မဵားသံုးပၝက သင့္အားအစိုးရအေပၞ အဓိကမႀီခိုသူအဴဖစ္ ယူဆပၝမည္။
“အစိုးရအေပၞ အဓိကမႀီခိုသူ” အေဳကာင္းပိုမိုသိရႀိရန္ NILC ၏ (အစိုးရအေပၞ အဓိကမႀီခိုသူ) Public Charge
အင္တာနက္စာမဵက္ႎႀာ http://nilc.org/pubcharge.html တၾင္ ဖတ္ရႁပၝ။

က႗ႎ္ုပ္ ကိုလိုရာဒိုတၾင္ေနဴပီး
ကဵန္းမာေရးအကာအကၾယ္
လိုပၝသည္။

သင္လုပ္ႎိုင္သည္မဵားမႀာ -

အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုတၾင္
က႗ႎ္ုပ္ငၝးႎႀစ္ေအာက္သာ ေနဴပီးပၝဴပီ။
သိုႛမဟုတ္
တရားဝင္ေနထိုင္မႁအေနအထား
အဴခားတစ္ခု ရႀိပၝသည္*

အေရးေပၞ Medicaid ရယူဴခင္း

သင္လုပ္ႎိုင္သည္မႀာ -

အရပ္ဖက္ကဵန္းမာေရးဗဟုိဌာန
သၾားဴခင္း

ေငၾေဳကးပံ့ပိုးမႁ ရႀိသည္ဴဖစ္ေစ၊
မရႀိသည္ဴဖစ္ေစ
ေဈးကၾက္ကဵန္းမာေရးအာမခံ
ဝယ္ယူဴခင္း

က႗ႎ္ုပ္သည္ တရားဝင္ေနထိုင္မႁ
အေထာက္အထားမရႀိသူ သိုႛမဟုတ္
DACA ရရႀိထားသူ ဴဖစ္ပၝသည္။

ေဈးကၾက္ဴပင္ပမႀ ကဵန္းမာေရးအာမခံ
ဝယ္ဴခင္း (ေရၾးခဵယ္စရာ နည္းပၝသည္)

က႗ႎ္ုပ္သည္
အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုသား
သိုႛမဟုတ္
တရားဝင္ရာသက္ပန္ေနထိုင္ခင
ၾ ့္
ရသည္မႀာ ငၝးႎႀစ္ႎႀင့္ အထက္
ရႀိသူဴဖစ္သည္။ သိုႛမဟုတ္ ဒုကၡသည္
သိုႛမဟုတ္ ခိုလႁံခင
ၾ ့္ရထားသူ*
ဴဖစ္သည္။ သိုႛမဟုတ္ ကၾယ္ဝန္ေဆာင္
သိုႛမဟုတ္ အသက္ ၁၉
ႎႀစ္ေအာက္ရႀိသူ ဴဖစ္သည္။
သင္လုပ္ႎိုင္သည္မဵားမႀာ Medicaid/CHP+ ရယူဴခင္း

က႗ႎ္ုပ္၏ မိသားစုဝင္အခဵိႂႚမႀာ
တရားဝင္ေရာက္ရႀိေနသူမဵား သိုႛမဟုတ္
အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုသားမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။
၄င္းတိုႚလုပ္ႎိုင္သည္မဵားမႀာ ေငၾေဳကးပံ့ပိုးမႁ ရႀိသည္ဴဖစ္ေစ၊ မရႀိသည္ဴဖစ္ေစ
ေဈးကၾက္ ကဵန္းမာေရးအာမခံ ဝယ္ယဴူ ခင္း
Medicaid/CHP+ ရယူဴခင္း

ေငၾေဳကးပံ့ပိုးမႁ ရႀိသည္ဴဖစ္ေစ၊
မရႀိသည္ဴဖစ္ေစ ေဈးကၾက္
ကဵန္းမာေရးအာမခံ ဝယ္ယူဴခင္း

*အဴခားအေနအထားဴဖင့္ ေရၿႚေဴပာင္းေနထိုင္သူမဵားမႀာ ႎိုင္ငံတၾင္း ငၝးႎႀစ္ေနထိုင္ဴပီးသူဴဖစ္ရမည့္သတ္မႀတ္ခဵက္မပၝဘဲ
Medicaid ႎႀင့္ CHP+ ရခဵင္ရႎိုင္ပၝသည္။

ေလ႖ာက္လၿာတၾင္ သင္ေဖာ္ဴပသည့္အခဵက္အလက္မဵားကို Medicaid၊ CHP+ သိုႛမဟုတ္
ေဈးကၾက္ကဵန္းမာေရးအာမခံ အတၾက္ သင္အကဵံႂးဝင္မႁ စစ္ေဆးရန္သာ အသံုးဴပႂပၝမည္။
လူဝင္မႁဳကီးဳကပ္ေရးအာဏာပိုင္မဵားအား မည္သည့္အခၝမ႖ ေဴပာဴပမည္ မဟုတ္ပၝ။

