ิ ธิ์์รั� ับบริิการดููแลสุุขภาพใน
ทุุกคนมีีสิท
ิ ี
นิิวยอร์์กซิตี
คำำ�ถามที่่พ
� บบ่่อยสำำ�หรัับผู้้ �อพยพที่่�
ั อยู่่�ในนิิวยอร์์ก
อาศัย

ิ ธิ์์รั� ับบริิการดููแลสุุขภาพที่่มีีคุ
ชาวนิิวยอร์์กทุุกคนมีีสิท
� ณ
ุ ภาพ ไม่่ว่า่ จะมีีสถานะ
การเข้้าเมืืองแบบใด หรืือมีีกำำ�ลัังในการชำ�ำ ระเงิินหรืือไม่่ก็ต
็ าม ดููแลตััวคุุณและ
ครอบครััวด้้วยการขอรัับบริิการดููแลสุุขภาพที่่คุ
� ณ
ุ ต้้องการ ชาวนิิวยอร์์กทุุกคน
สามารถขอรัับบริิการได้้มากมาย รวมถึึงบริิการดููแลสุุขภาพและบริิการทาง
สังั คม โดยไม่่คำำ�นึึงถึึงสถานะการเข้้าเมืือง

ประกั ันสุุขภาพ
ฉั ันสามารถสมั ัครแผนประกั ันสุุขภาพแบบใดได้้บ้า้ ง
ั อยู่่�ในนิิวยอร์์กสามารถเลืือกแผนประกัันสุุขภาพได้้มากมาย เด็็กที่่อ
ั อยู่่�ในรััฐนิิวยอร์์กสามารถรัับ
ผู้้ �อพยพที่่อ
� าศัย
� าศัย
ประกัันสุุขภาพได้้แม้้ว่่าจะไม่่มีีเอกสารก็็ตาม กรมอนามััยและสุุขภาพจิิตแห่่งนครนิิวยอร์์ก (NYC Department of
Health and Mental Hygiene) (กรมอนามััยแห่่งนครนิิวยอร์์ก) มีีที่่ป
� รึึกษาด้้านการสมััครที่่ผ่
� า่ นการรัับรองซึ่ง่� สามารถ
ิ ธิ์์ห
ช่ว่ ยคุุณหาข้้อมููลว่่าคุณ
ุ มีีสิท
� รืือไม่่และจะสมััครทำำ�ประกัันสุุขภาพได้้อย่่างไร สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิม โปรดโทรติิดต่อ
่ ที่่�
311 หรืือพิิมพ์์ข้้อความ “CoveredNYC” ส่ง่ ไปที่่� 877-877 หรืือไปที่่� nyc.gov/health/healthcoverage
หากคุุณเดิินทางไปที่่� NYC Health + Hospitals โปรดขอให้้ที่่ป
� รึึกษาด้้านการเงิินช่ว่ ยคุุณเลืือกแผนประกัันสุุขภาพ
ิ ธิ์์ข
โปรดทราบว่่า คุุณมีีสิท
� อรัับบริิการในภาษาที่่คุ
� ณ
ุ ต้้องการ รวมทั้้�งการแปลเป็็ นลายลัักษณ์์อัก
ั ษรและบริิการล่่ามใน
ั ท์์
สถานที่่ห
� รืือทางโทรศัพ

NYC CARE
ฉั ันไม่่มีคุ
ี ณ
ุ สมบั ัติิรั ับแผนประกั ันสุุขภาพ ฉั ันจะขอรั ับบริิการดููแลสุุขภาพได้้อย่่างไร
NYC Care เป็็ นโปรแกรมที่่ช่
� ว่ ยให้้ชาวนิิวยอร์์กที่่ไ� ม่่มีีคุณ
ุ สมบััติรัิ บ
ั แผนประกัันสุุขภาพ หรืือไม่่สามารถชำ�ำ ระค่่าประกัันสุุขภาพ
่ ผนประกัันสุุขภาพ อย่่างไร
สามารถเข้้าถึึงบริิการด้้านสุุขภาพที่่มีีค่
� า่ ใช้้จ่่ายต่ำำ�� ไปจนถึึงไม่่มีีค่า่ ใช้้จ่่ายได้้ NYC Care ไม่่ใช่แ
ิ เพื่่�อเข้้ารัับบริิการดูแ
ก็็ตาม หากคุุณมีี NYC Care คุุณจะได้้รับ
ั บััตรสมาชิก
ู ลสุุขภาพ เลืือกผู้้ �ให้้บริิการดูแ
ู ลสุุขภาพ และสามารถ
รัับยาได้้ในราคาต่ำำ�� NYC Health + Hospitals เป็็ นผู้้ �ให้้บริิการดูแ
ู ลสุุขภาพทั้้�งหมดที่่โ� ปรแกรม NYC Care ครอบคลุุม

้ า่ ยเท่่าไร ฉั ันจะลงทะเบีียน NYC Care ได้้อย่่างไร
NYC Care มีีค่า่ ใช้จ่
บริิการดููแลสุุขภาพของ NYC Care มีีค่่าใช้้จ่่ายต่ำำ�� หรืือไม่่มีีค่า่ ใช้้จ่่ายเลย ขึ้้�นอยู่่�กัับขนาดครััวเรืือนและรายได้้ หาก
ต้้องการลงทะเบีียน NYC Care โปรดโทรติิดต่อ
่ ที่่� 646-NYC-CARE (646-692-2273) หรืือขอพบที่่ป
� รึึกษาทางการ
ำ
เงิินที่่ส
� ถานบริิการของ NYC Health + Hospitals สำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิม โปรดไปที่่� nyccare.nyc

Thai

1

ำ หรั ับชาวนิิวยอร์์กที่่�ไม่่มีป
การรั ักษาพยาบาลฉุุกเฉิินสำ�
ี ระกั ันสุุขภาพ

ฉั ันไม่่มีป
ี ระกั ันสุุขภาพแต่่จำ�
ำ เป็็นต้้องได้้รั ับการรั ักษาพยาบาลฉุุกเฉิิน ฉั ันจะจ่่ายค่่ารั ักษาได้้อย่่างไร
Emergency Medicaid ช่ว่ ยจ่่ายค่่าบริิการด้้านสุุขภาพในกรณีีฉุุกเฉิินให้้กัับผู้้ �อพยพชั่่ว� คราวในนิิวยอร์์กที่่ไ� ม่่มีีเอกสาร
ั ในนิิวยอร์์กที่่มีีสิ
ิ ธิ์์ไ� ด้้รัับ Emergency Medicaid อาจมีีสิท
ิ ธิ์์ไ� ด้้รัับ NYC Care ที่่จ
และมีีรายได้้น้้อย ผู้้ �อพยพที่่อ
� าศัย
� ท
� ะ
่ การพบผู้้ �ให้้บริิการทางการแพทย์์และค่่ายา
ช่ว่ ยครอบคลุุมค่่าใช้้จ่่ายของบริิการที่่ไ� ม่่ฉุุกเฉิิน เช่น
คุุณสามารถลงทะเบีียนรัับ Emergency Medicaid ได้้ทุุกเมื่่�อเผื่่�อเกิิดเหตุุฉุุกเฉิินในอนาคต หากคุุณเดิินทางไปที่่�
NYC Health + Hospitals โปรดขอให้้ที่่ป
� รึึกษาด้้านการเงิินช่ว่ ยคุุณลงทะเบีียน คุุณสามารถขอรัับการรัักษากรณีี
ิ ไม่่ว่า่ จะมีีสถานะการเข้้าเมืืองแบบใด หรืือมีีกำำ�ลัังจ่่ายหรืือไม่่ก็ต
ฉุุกเฉิินได้้ที่โ่� รงพยาบาลทุุกแห่่งในนิิวยอร์์กซิตีี
็ าม
สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิม โปรดโทรติิดต่อ
่ ที่่� 311 หรืือพิิมพ์์ข้้อความ “CoveredNYC” ส่ง่ ไปที่่� 877-877

่ ยเหลืือจากรั ัฐ)
PUBLIC CHARGE (การขอรั ับความช่ว
กฎของ Public Charge คืืออะไร ยั ังสามารถใช้ไ้ ด้้อยู่่�หรืือไม่่

ในเดืือนสิงิ หาคม 2019 รััฐบาลของทรััมป์์ ได้้ประกาศกฎการขอรัับความช่ว่ ยเหลืือจากรััฐฉบัับใหม่่ กฎดัังกล่่าวพยายามห้้าม
่ Medicaid, ความช่ว่ ยเหลืือด้้านอาหาร หรืือ
ผู้้ �เข้้าเมืืองรัับกรีีนการ์์ดหรืือวีีซ่า่ หากพวกเขาใช้้สวััสดิก
ิ ารบางอย่่างของรััฐ เช่น
ั มิิเช่น
่ นั้้�นรััฐบาลกลางจะคิิดว่า่ ผู้้ �เข้้าเมืืองดัังกล่่าวมีีแนวโน้้มที่่จ
ความช่ว่ ยเหลืือด้้านที่่อ
� ยู่่�อาศัย
� ะพึ่่�งพาสวััสดิก
ิ ารจากรััฐใน
อนาคต อย่่างไรก็็ตาม กฎการขอรัับความช่ว่ ยเหลืือจากรััฐของรััฐบาลทรััมป์์ ก็็ได้้ถููกยกเลิิกไปแล้้ว ในวัันที่่� 9 มีีนาคม 2021
กระทรวงความมั่่�นคงแห่่งมาตุุภููมิส
ิ หรััฐฯ (U.S. Department of Homeland Security) กล่่าวว่่าจะกลัับไปใช้้นโยบายที่่�
บัังคัับใช้้ก่่อนเดืือนสิงิ หาคม 2019 สำ�ำ หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิมและข้้อมููลอััปเดต โปรดไปที่่� nyc.gov/publiccharge

้ ับฉั ันหรืือไม่่
ฉั ันจะทราบได้้อย่่างไรว่่ากฎ Public Charge บั ังคั ับใช้กั
หากคุุณมีีคำำ�ถามเกี่่ย
� วกัับ Public Charge โปรดโทรไปที่่สา
� ยด่่วน ActionNYC ที่่� 800-354-0365 ตั้้�งแต่่เวลา
9:00 น. - 18:00 น. วัันจัันทร์์ถึงึ วัันศุุกร์์ และพููดว่่า “Public Charge” (การขอรัับความช่ว่ ยเหลืือจากรััฐ) เพื่่�อรัับข้้อมููลที่่�
� ถืือได้้ รวมทั้้�งการประสานความช่ว่ ยเหลืือทางกฎหมายเกี่่ย
รวดเร็็วและเชื่่อ
� วกัับการเข้้าเมืืองที่่ทั้้
� ง� ปลอดภััยและฟรีี โดย
� พร้้อมให้้บริิการในกว่่า 200 ภาษา
ทางการจะเป็็ นผู้้ �สนัับสนุุนค่่าใช้้จ่่ายให้้ โทรไปที่่สา
� ยด่่วนฟรีีโดยไม่่ต้้องระบุุชื่่อ

การบั ังคั ับด้้านการอพยพและการเข้้าถึึงบริิการดููแลสุุขภาพ

ฉั ันเป็็นผู้้�อพยพที่่�ไม่่มีเี อกสาร ผู้้�ให้้บริิการจะสามารถรายงานฉั ันกั ับหน่่วยงานตรวจคนเข้้าเมืืองของ
ำ ักงานตรวจคนเข้้าเมืืองและศุุลกากรสหรั ัฐอเมริิกา (Immigration and
่ สำ�นั
รั ัฐบาลกลาง อย่่างเช่น
Customs Enforcement, ICE) ได้้หรืือไม่่
ผู้้ �ให้้บริิการมีีหน้้าที่่ป
� กป้้องความเป็็ นส่ว่ นตััวของผู้้ �ป่่ วย ไม่่ว่า่ จะมีีสถานะการเข้้าเมืืองแบบใดก็็ตาม โรงพยาบาลและคลิินิก
ิ จะ
ไม่่เปิิ ดเผยข้้อมููลของผู้้ �ป่่ วยโดยไม่่ได้้รับ
ั อนุุญาตจากผู้้ �ป่่ วย เว้้นแต่่กฎหมายจะกำำ�หนด สำ�ำ หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่ย
� วกัับวิิธีีที่่ผู้
� ้�
ให้้บริิการปกป้้องความเป็็ นส่ว่ นตััวของผู้้ �อพยพเข้้าเมืือง โปรดไปที่่� nychealthandhospitals.org/immigrant และอ่่าน
ั ในนิิวยอร์์ก) ของ H+H
Open Letter to Immigrant New Yorkers (จดหมายเปิิ ดผนึก
ึ ถึึงผู้้ �อพยพเข้้าเมืืองที่่อ
� าศัย

ฉั ันควรทำำ�อย่่างไรหากเจ้้าหน้้าที่่�หน่่วยงาน ICE มาที่่�โรงพยาบาล
่ ห้้องพัักในโรงพยาบาลของ
คุุณไม่่จำำ�เป็็ นต้้องพููดคุุยกัับ ICE หากเจ้้าหน้้าที่่� ICE พยายามเข้้าไปในพื้้�นที่่ส่
� ว่ นตััว เช่น
ิ ธิ์์ที่
คุุณ คุุณมีีสิท
� จ
่� ะปิิ ดประตููและถามเจ้้าหน้้าที่่ว่� ามีี
่ หมายศาลหรืือไม่่ หมายศาลเป็็ นเอกสารทางกฎหมายจากศาลที่่�
ลงนามโดยผู้้ �พิิพากษา ซึ่ง่� อนุุญาตให้้บุุคคลหรืือกลุ่่�มบุุคคลทำำ�บางสิ่่ง� บางอย่่างได้้ สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิม โปรดไปที่่�
ิ ธิ์์ข
nyc.gov/immigrants แล้้วค้้นหา “know your rights” (ทราบสิท
� องคุุณ) หากเจ้้าหน้้าที่่� ICE กัักขัังคุุณหรืือคนที่่�
คุุณรััก คุุณสามารถโทรติิดต่อ
่ หน่่วยงานประสานความร่่วมมืือทางกฎหมายเพื่่�อการรัับมืือด่่วน (Rapid Response Legal
Collaborative) ได้้ที่ ่� 800-354-0365 เพื่่�อขอความช่ว่ ยเหลืือด้้านกฎหมายอย่่างปลอดภััยโดยไม่่มีีค่า่ ใช้้จ่่าย
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