
1

ทุกุคนมีสีิทิุธิ์ิ�รับับรักิารัดูแูลสิขุภาพใน
นวิยอรัก์ซิติี ี
คำำ�ถ�มที่่�พบบอ่ยสำำ�หรัับผู้้ �อพยพที่่�
อ�ศัยัอย้ใ่นนวิยอรัก์
ช�วนวิยอรัก์ที่กุคำนมส่ำทิี่ธิ์ิ�รัับบรักิ�รัดูแ้ลสำขุภ�พที่่�มค่ำณุภ�พ ไมว่�่จะมส่ำถ�นะ
ก�รัเข ��เมอืงแบบใดู หรัอืมก่ำ�ลงัในก�รัชำ�รัะเงนิหรัอืไมก่ต็�ม ดูแ้ลตวัคำณุและ
คำรัอบคำรััวดู �วยก�รัขอรัับบรักิ�รัดูแ้ลสำขุภ�พที่่�คำณุต �องก�รั ช�วนวิยอรัก์ที่กุคำน
สำ�ม�รัถขอรัับบรักิ�รัไดู �ม�กม�ย รัวมถงึบรักิ�รัดูแ้ลสำขุภ�พและบรักิ�รัที่�ง
สำงัคำม โดูยไมค่ำำ�นงึถงึสำถ�นะก�รัเข ��เมอืง

ปรัะกนัสิขุภาพ
ฉันัสิามีารัถสิมีคัรัแผนปรัะกนัสิขุภาพแบบใดูไดูบ้า้ง
ผู้้ �อพยพที่่�อ�ศัยัอย้ใ่นนวิยอรัก์สำ�ม�รัถเลอืกแผู้นปรัะกนัสำขุภ�พไดู �ม�กม�ย เด็ูกที่่�อ�ศัยัอย้ใ่นรััฐนวิยอรัก์สำ�ม�รัถรัับ
ปรัะกนัสำขุภ�พไดู �แม �ว�่จะไมม่เ่อกสำ�รักต็�ม กรัมอน�มยัและสำขุภ�พจติแหง่นคำรันวิยอรัก์ (NYC Department of 
Health and Mental Hygiene) (กรัมอน�มยัแหง่นคำรันวิยอรัก์) มท่ี่่�ปรักึษ�ดู ��นก�รัสำมคัำรัที่่�ผู้�่นก�รัรัับรัองซึ่ึ�งสำ�ม�รัถ
ชว่ยคำณุห�ข �อมล้ว�่คำณุมส่ำทิี่ธิ์ิ�หรัอืไมแ่ละจะสำมคัำรัที่ำ�ปรัะกนัสำขุภ�พไดู �อย�่งไรั สำำ�หรัับข �อมล้เพิ�มเตมิ โปรัดูโที่รัตดิูตอ่ที่่� 
311 หรัอืพมิพข์ �อคำว�ม “CoveredNYC” สำง่ไปที่่� 877-877 หรัอืไปที่่� nyc.gov/health/healthcoverage 

ห�กคำณุเดูนิที่�งไปที่่� NYC Health + Hospitals โปรัดูขอให �ที่่�ปรักึษ�ดู ��นก�รัเงนิชว่ยคำณุเลอืกแผู้นปรัะกนัสำขุภ�พ 
โปรัดูที่รั�บว�่ คำณุมส่ำทิี่ธิ์ิ�ขอรัับบรักิ�รัในภ�ษ�ที่่�คำณุต �องก�รั รัวมที่ั �งก�รัแปลเป็นล�ยลกัษณอ์กัษรัและบรักิ�รัล�่มใน
สำถ�นที่่�หรัอืที่�งโที่รัศัพัที่์

NYC CARE
ฉันัไมีม่ีคีณุสิมีบตัีริับัแผนปรัะกนัสิขุภาพ ฉันัจะขอรับับรักิารัดูแูลสิขุภาพไดูอ้ยา่งไรั 
NYC Care เป็นโปรัแกรัมที่่�ชว่ยให �ช�วนวิยอรัก์ที่่�ไมม่ค่ำณุสำมบตัรัิับแผู้นปรัะกนัสำขุภ�พ หรัอืไมส่ำ�ม�รัถชำ�รัะคำ�่ปรัะกนัสำขุภ�พ
สำ�ม�รัถเข ��ถงึบรักิ�รัดู ��นสำขุภ�พที่่�มค่ำ�่ใช �จ�่ยตำ��ไปจนถงึไมม่ค่ำ�่ใช �จ�่ยไดู � NYC Care ไมีใ่ช่แ่ผู้นปรัะกนัสำขุภ�พ อย�่งไรั
กต็�ม ห�กคำณุม ่NYC Care คำณุจะไดู �รัับบตัรัสำม�ชกิเพื�อเข ��รัับบรักิ�รัดูแ้ลสำขุภ�พ เลอืกผู้้ �ให �บรักิ�รัดูแ้ลสำขุภ�พ และสำ�ม�รัถ
รัับย�ไดู �ในรั�คำ�ตำ�� NYC Health + Hospitals เป็นผู้้ �ให �บรักิ�รัดูแ้ลสำขุภ�พที่ั �งหมดูที่่�โปรัแกรัม NYC Care คำรัอบคำลมุ

NYC Care มีคีา่ใช่จ้า่ยเทุา่ไรั ฉันัจะลงทุะเบยีน NYC Care ไดูอ้ยา่งไรั
บรักิ�รัดูแ้ลสำขุภ�พของ NYC Care มค่ำ�่ใช �จ�่ยตำ��หรัอืไมม่ค่ำ�่ใช �จ�่ยเลย ขึ�นอย้ก่บัขน�ดูคำรััวเรัอืนและรั�ยไดู � ห�ก
ต �องก�รัลงที่ะเบย่น NYC Care โปรัดูโที่รัตดิูตอ่ที่่� 646-NYC-CARE (646-692-2273) หรัอืขอพบที่่�ปรักึษ�ที่�งก�รั
เงนิที่่�สำถ�นบรักิ�รัของ NYC Health + Hospitals สำำ�หรัับข �อมล้เพิ�มเตมิ โปรัดูไปที่่� nyccare.nyc
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การัรักัษาพยาบาลฉุักเฉันิสิำาหรับัช่าวนวิยอรัก์ทุี�ไมีม่ีปีรัะกนัสิขุภาพ
ฉันัไมีม่ีปีรัะกนัสิขุภาพแตีจ่ำาเป็นตีอ้งไดูร้ับัการัรักัษาพยาบาลฉุักเฉันิ ฉันัจะจา่ยคา่รักัษาไดูอ้ยา่งไรั
Emergency Medicaid ชว่ยจ�่ยคำ�่บรักิ�รัดู ��นสำขุภ�พในกรัณ่ฉุุกเฉุนิให �กบัผู้้ �อพยพชั�วคำรั�วในนวิยอรัก์ที่่�ไมม่เ่อกสำ�รั
และมร่ั�ยไดู �น �อย ผู้้ �อพยพที่่�อ�ศัยัในนวิยอรัก์ที่่�มส่ำทิี่ธิ์ิ�ไดู �รัับ Emergency Medicaid อ�จมส่ำทิี่ธิ์ิ�ไดู �รัับ NYC Care ที่่�จะ
ชว่ยคำรัอบคำลมุคำ�่ใช �จ�่ยของบรักิ�รัที่่�ไมฉุุ่กเฉุนิ เชน่ ก�รัพบผู้้ �ให �บรักิ�รัที่�งก�รัแพที่ยแ์ละคำ�่ย�

คำณุสำ�ม�รัถลงที่ะเบย่นรัับ Emergency Medicaid ไดู �ที่กุเมื�อเผู้ื�อเกดิูเหตฉุุุกเฉุนิในอน�คำต ห�กคำณุเดูนิที่�งไปที่่� 
NYC Health + Hospitals โปรัดูขอให �ที่่�ปรักึษ�ดู ��นก�รัเงนิชว่ยคำณุลงที่ะเบย่น คำณุสำ�ม�รัถขอรัับก�รัรัักษ�กรัณ่
ฉุุกเฉุนิไดู �ที่่�โรังพย�บ�ลที่กุแหง่ในนวิยอรัก์ซึ่ติ ่ไมว่�่จะมส่ำถ�นะก�รัเข ��เมอืงแบบใดู หรัอืมก่ำ�ลงัจ�่ยหรัอืไมก่ต็�ม 
สำำ�หรัับข �อมล้เพิ�มเตมิ โปรัดูโที่รัตดิูตอ่ที่่� 311 หรัอืพมิพข์ �อคำว�ม “CoveredNYC” สำง่ไปที่่� 877-877

PUBLIC CHARGE (การัขอรับัความีช่ว่ยเหลอืจากรัฐั)
กฎของ Public Charge คอือะไรั ยงัสิามีารัถใช่ไ้ดูอ้ยูห่รัอืไมี่
ในเดูอืนสำงิห�คำม 2019 รััฐบ�ลของที่รััมป์ไดู �ปรัะก�ศักฎก�รัขอรัับคำว�มชว่ยเหลอืจ�กรััฐฉุบบัใหม ่กฎดูงักล�่วพย�ย�มห ��ม
ผู้้ �เข ��เมอืงรัับกรัน่ก�รัด์ูหรัอืวซ่ึ่�่ห�กพวกเข�ใช �สำวสัำดูกิ�รับ�งอย�่งของรััฐ เชน่ Medicaid, คำว�มชว่ยเหลอืดู ��นอ�ห�รั หรัอื
คำว�มชว่ยเหลอืดู ��นที่่�อย้อ่�ศัยั มเิชน่นั�นรััฐบ�ลกล�งจะคำดิูว�่ผู้้ �เข ��เมอืงดูงักล�่วมแ่นวโน �มที่่�จะพึ�งพ�สำวสัำดูกิ�รัจ�กรััฐใน
อน�คำต อย�่งไรักต็�ม กฎก�รัขอรัับคำว�มชว่ยเหลอืจ�กรััฐของรััฐบ�ลที่รััมป์กไ็ดู �ถก้ยกเลกิไปแล �ว ในวนัที่่� 9 มน่�คำม 2021 
กรัะที่รัวงคำว�มมั�นคำงแหง่ม�ตภุม้สิำหรััฐฯ (U.S. Department of Homeland Security) กล�่วว�่จะกลบัไปใช �นโยบ�ยที่่�
บงัคำบัใช �กอ่นเดูอืนสำงิห�คำม 2019 สำำ�หรัับข �อมล้เพิ�มเตมิและข �อมล้อปัเดูต โปรัดูไปที่่� nyc.gov/publiccharge

ฉันัจะทุรัาบไดูอ้ยา่งไรัวา่กฎ Public Charge บงัคบัใช่ก้บัฉันัหรัอืไมี่
ห�กคำณุมค่ำำ�ถ�มเก่�ยวกบั Public Charge โปรัดูโที่รัไปที่่�สำ�ยดูว่น ActionNYC ที่่� 800-354-0365 ตั �งแตเ่วล�  
9:00 น. - 18:00 น. วนัจันที่รัถ์งึวนัศักุรั ์และพดู้ว�่ “Public Charge” (ก�รัขอรัับคำว�มชว่ยเหลอืจ�กรััฐ) เพื�อรัับข �อมล้ที่่�
รัวดูเร็ัวและเชื�อถอืไดู � รัวมที่ั �งก�รัปรัะสำ�นคำว�มชว่ยเหลอืที่�งกฎหม�ยเก่�ยวกบัก�รัเข ��เมอืงที่่�ที่ั �งปลอดูภยัและฟรั ่โดูย
ที่�งก�รัจะเป็นผู้้ �สำนับสำนุนคำ�่ใช �จ�่ยให � โที่รัไปที่่�สำ�ยดูว่นฟรัโ่ดูยไมต่ �องรัะบชุื�อ พรั �อมให �บรักิ�รัในกว�่ 200 ภ�ษ�

การับงัคบัดูา้นการัอพยพและการัเขา้ถงึบรักิารัดูแูลสิขุภาพ
ฉันัเป็นผูอ้พยพทุี�ไมีม่ีเีอกสิารั ผูใ้หบ้รักิารัจะสิามีารัถรัายงานฉันักบัหนว่ยงานตีรัวจคนเขา้เมีอืงของ
รัฐับาลกลาง อยา่งเช่น่สิำานกังานตีรัวจคนเขา้เมีอืงและศุลุกากรัสิหรัฐัอเมีรักิา (Immigration and 
Customs Enforcement, ICE) ไดูห้รัอืไมี ่
ผู้้ �ให �บรักิ�รัมห่น ��ที่่�ปกป�องคำว�มเป็นสำว่นตวัของผู้้ �ป่วย ไมว่�่จะมส่ำถ�นะก�รัเข ��เมอืงแบบใดูกต็�ม โรังพย�บ�ลและคำลนิกิจะ
ไมเ่ปิดูเผู้ยข �อมล้ของผู้้ �ป่วยโดูยไมไ่ดู �รัับอนุญ�ตจ�กผู้้ �ป่วย เว �นแตก่ฎหม�ยจะกำ�หนดู สำำ�หรัับข �อมล้เพิ�มเตมิเก่�ยวกบัวธิิ์ท่ี่่�ผู้้ �
ให �บรักิ�รัปกป�องคำว�มเป็นสำว่นตวัของผู้้ �อพยพเข ��เมอืง โปรัดูไปที่่� nychealthandhospitals.org/immigrant และอ�่น 
Open Letter to Immigrant New Yorkers (จดูหม�ยเปิดูผู้นกึ  ถงึผู้้ �อพยพเข ��เมอืงที่่�อ�ศัยัในนวิยอรัก์) ของ H+H

ฉันัควรัทุำาอยา่งไรัหากเจา้หนา้ทุี�หนว่ยงาน ICE มีาทุี�โรังพยาบาล 
คำณุไมจ่ำ�เป็นต �องพดู้คำยุกบั ICE ห�กเจ ��หน ��ที่่� ICE พย�ย�มเข ��ไปในพื�นที่่�สำว่นตวั เชน่ ห �องพักในโรังพย�บ�ลของ
คำณุ คำณุมส่ำทิี่ธิ์ิ�ที่่�จะปิดูปรัะตแ้ละถ�มเจ ��หน ��ที่่�ว�่มห่ม�ยศั�ลหรัอืไม ่หม�ยศั�ลเป็นเอกสำ�รัที่�งกฎหม�ยจ�กศั�ลที่่�
ลงน�มโดูยผู้้ �พพิ�กษ� ซึ่ึ�งอนุญ�ตให �บคุำคำลหรัอืกลุม่บคุำคำลที่ำ�บ�งสำิ�งบ�งอย�่งไดู � สำำ�หรัับข �อมล้เพิ�มเตมิ โปรัดูไปที่่� 
nyc.gov/immigrants แล �วคำ �นห� “know your rights” (ที่รั�บสำทิี่ธิ์ิ�ของคำณุ) ห�กเจ ��หน ��ที่่� ICE กกัขงัคำณุหรัอืคำนที่่�
คำณุรััก คำณุสำ�ม�รัถโที่รัตดิูตอ่หน่วยง�นปรัะสำ�นคำว�มรัว่มมอืที่�งกฎหม�ยเพื�อก�รัรัับมอืดูว่น (Rapid Response Legal 
Collaborative) ไดู �ที่่� 800-354-0365 เพื�อขอคำว�มชว่ยเหลอืดู ��นกฎหม�ยอย�่งปลอดูภยัโดูยไมม่ค่ำ�่ใช �จ�่ย
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