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ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 4 พฤษภาคม 2020

แหล่งข้อมูลของนิวยอร์กซิตี้ส�ำหรับชุมชนคนเข้ำ
เมืองในระหว่ำงกำรระบำดของโรค COVID-19 
เมอืงนิวยอรก์มุง่หวงัทีจ่ะช่วยเหลอืผู้อยูอ่าศัยในนวิยอร์ก ทีไ่ดร้บัผลกระทบอยา่งรนุแรงจากการระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) นวิยอร์กเปดิใหบ้ริการจากภาครัฐหลายๆ ดา้นแกช่าวนวิยอรก์ทกุคน ไมว่า่คุณจะอยูใ่นสถานะการเขา้เมอืงแบบใด 
และไม่วา่คณุจะมกี�าลงัความสามารถในการจ่ายเงนิหรือไม ่แต่กอ็าจจะมขีอ้ก�าหนดเกีย่วกบัคณุสมบัตกิารไดรั้บสิทธิอ์ืน่ๆ บังคับใช้อยู่
ดว้ย 

ข้อมูลเกี่ยวกับบริการและทรัพยากรที่มีจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง ส�าหรับข้อมูลอัปเดต โปรดไปที่ nyc.gov/immigrants/
coronavirus และ nyc.gov/coronavirus และติดตามข่าวสารได้จากบัญชี @NYCImmigrants บน Twitter  

311   ค�ำแนะน�ำและกำรรักษำโรค COVID-19 
•	 การอยู่บ้านให้มากที่สุดเท่าที่คุณท�าได้ จะช่วยชะลอการแพร่กระจายของโรค COVID-19 ในเมืองนิวยอร์กซิตี้ ผู้ที่ไม่แสดงอาการ

ก็อาจยังคงแพร่เชื้อไวรัสได้
•	 ชาวนิวยอร์กต้องสวมวัสดุปิดคลุมใบหน้าในพ้ืนที่สาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่สามารถอยู่ห่างจากผู้อื่นได้อย่างน้อยหก

ฟุต วัสดุปิดคลุมใบหน้าต้องเป็นกระดาษหรือผ้าที่ปกปิดมิดชิด ซึ่งจะใช้ปิดคลุมจมูกและปากของคุณ และคุณควรสวมใส่วัสดุ
เหล่านี้ทุกครั้งที่ออกจากบ้าน หากต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประเภทของวัสดุปิดคลุมใบหน้าที่ควรใช้และวิธีการใช้ 
โปรดไปที่ NYC.gov/Coronavirus 

•	 พนักงานสังกัดเมืองนิวยอร์กทุกคนที่ต้องปฏิบัติงานระหว่างภาวะวิกฤติ ต้องสวมวัสดุปิดคลุมใบหน้าอยู่เสมอ เมื่อติดต่อ
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลทั่วไปในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ ส่วนราชการของเมืองนิวยอร์กได้ด�าเนินการแจกจ่ายวัสดุปิดคลุมใบหน้า 
ให้แก่พนักงานที่ต้องปฏิบัติงานระหว่างภาวะวิกฤติ

•	 ร้านขายสินค้าอุปโภคบริโภค ควรก�าหนดให้ลูกค้าสวมวัสดุปิดคลุมใบหน้า เพ่ือปกป้องพนักงานและลูกค้าของร้าน เราขอแนะน�า
ให้เจ้าของธุรกิจติดป้ายแจ้งไว้ที่ร้านค้า เพ่ือช่วยบังคับใช้ค�าแนะน�านี้

•	 หากคุณมีอาการป่วย โปรดอยู่บ้าน หากคุณไอ หายใจติดขัด มีไข้ เจ็บคอ และรู้สึกอาการไม่ดีขึ้นหลังครบ 3-4 วัน โปรดปรึกษา
แพทย์ของคุณ

•	 ใช้โทรศัพท์ โทรสาร การปรึกษาทางการแพทย์ผ่านระบบโทรคมนาคม (การประชุมผ่านวีดีโอ) หรือพอร์ทัลส�าหรับผู้ป่วย เพ่ือพูด
คุยกับแพทย์ของคุณ แทนที่จะเดินทางไปพบแพทย์ด้วยตนเอง คุณและแพทย์ของคุณจะตัดสินใจร่วมกันว่า คุณจ�าเป็นต้องได้
รับการรักษาพยาบาลนอกบ้านของคุณหรือไม่

•	 หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการค้นพาแพทย์หรือการรับการรักษาพยาบาล โปรดโทรไปที่ 311 เมืองนิวยอร์กจะดูแลให้การ
รักษาพยาบาลแก่คุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เข้าเมืองในสถานะใด และไม่ว่าคุณจะสามารถจ่ายค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ก็ตาม 

•	 เมืองนิวยอร์กไม่ได้จัดตั้งการด�าเนินการทดสอบโรค COVID-19 โดยตรงกับผู้ป่วย หากคุณได้รับสายเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว 
โปรดทราบว่าเป็นการหลอกลวง คุณต้องพูดคุยถึงข้อมูลด้านสุขภาพของคุณ รวมถึงการตรวจใด ๆ ที่จ�าเป็น เฉพาะกับผู้ให้
บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณเท่านั้น 

•	 เราจะอัปเดตค�าแนะน�าเกี่ยวกับส่ิงที่คุณควรท�าในกรณีการระบาดของโรค COVID-19 อย่างต่อเนื่อง หากต้องการทราบข้อมูลที่
เป็นปัจจุบันล่าสุด โปรดไปที่ NYC.gov/Coronavirus เรามีข้อมูลให้มากกว่า 20 ภาษา 

o ส�าหรับบริการส่งข้อความเพ่ืออัปเดตเกี่ยวกับโรค COVID-19 ตามเวลาจริงในภาษาอังกฤษ โปรดพิมพ์ COVID แล้ว
ส่งไปที่692-692  

o ส�าหรับข้อมูลตามเวลาจริงในภาษาสเปน โปรดพิมพ์ COVIDESP แล้วส่งไปที่ 692-692 
o นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดตามข้อมูลอัปเดตตามเวลาจริงบน Twitter ได้ในภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน และภาษาจีน 

โดยกดติดตาม @NotifyNYC, @NNYCSpanish และ@NNYCChinese 
•	 ผู้อยู่อาศัยในนิวยอร์กที่มีอาการ หรือมีผลตรวจโรค COVID-19 เป็นบวก และได้ใกล้ชิดสัมผัสกับบุคคลอื่นที่อาจติดโรค  

COVID-19 หรือก�าลังอยู่ในระหว่างการกักตัว สามารถอัปเดตสถานะของตนเองกับทางการได้ โปรดไปที่ NYC COVID-19 
Engagement Portal ส�าหรับข้อมูลเพ่ิมเติม

[Thai]

http://nyc.gov/immigrants/coronavirus
http://nyc.gov/immigrants/coronavirus
https://twitter.com/NYCImmigrants
http://NYC.gov/Coronavirus
http://nyc.gov/Coronavirus
https://twitter.com/NotifyNYC
https://twitter.com/NNYCSpanish
https://twitter.com/NNYCChinese
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โรค COVID-19 และควำมวิตกกังวลเกี่ยวกับกำรตรวจคนเข้ำเมือง
•	 การได้รับการดูแล การรักษา หรือการตรวจหาโรค COVID-19 จะไม่ท�าให้คุณต้องเข้าข่ายเป็น “Public Charge” (คนต่างด้าว

ที่ต้องพ่ึงพาสวัสดิการของรัฐเพ่ือการด�ารงชีพ) หรือกระทบต่อคุณสมบัติของคุณในการสมัครกรีนการ์ด การได้รับการรักษา
พยาบาลที่มีส่วนลด หรือเพ่ือการกุศลนั้น จะไม่กระทบต่อคุณสมบัติของคุณในการสมัครกรีนการ์ด ทั้งนี้จะไม่มีการตรวจสอบ 
“Public Charge” เมื่อผู้ถือกรีนการ์ดยื่นขอสัญชาติ คุณสามารถขอรับการดูแลรักษาได้อย่างไม่ต้องเกรงกลัว 

•	 ผู้เข้าเมืองจ�านวนมากไม่ได้รับผลกระทบจากการตรวจสอบ “Public Charge” 
•	 และไม่ใช่ว่าการด�าเนินการต่อสาธารณะ บริการ โปรแกรม หรือสิทธิประโยชน์ทั้งหมด จะถูกพิจารณาว่าเป็น “สิทธิประโยชน์

สาธารณะ” ภายใต้การตรวจสอบ “Public Charge” ตัวอย่างเช่น บริการและโปรแกรมดังต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็น “สิทธิประโยชน์
สาธารณะ” แม้ว่าจะมีไว้ส�าหรับผู้เข้าเมืองที่ต้องเข้ารับการตรวจสอบ “Public Charge”:

o บริการด้านการดูแลสุขภาพ และบริษัทประกันสุขภาพส่วนใหญ่ ยกเว้น Medicaid ที่ไม่ใช่เหตุฉุกเฉิน
o ถึงแม้ Medicaid จะถูกรวมอยู่ด้วย แต่จะไม่รวมถึงสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้ของ Medicaid:
	Medicaid กรณฉุีกเฉิน
	บรกิารทีไ่ดรั้บเงนิสนบัสนนุจาก Medicaid แตใ่หบ้ริการภายใตก้ฎหมาย Individuals with Disabilities Education 

Act (กฎหมายว่าดว้ยการศึกษาส�าหรับบคุคลทพุพลภาพ หรือ IDEA)
	บรกิารทีอิ่งกบัโรงเรียน หรือสิทธิประโยชนท์ีไ่ดร้บัเงนิสนบัสนุนจาก Medicaid
	สิทธปิระโยชน์จาก Medicaid เพ่ือเดก็ทีอ่ายตุ�า่กวา่ 21 ป ี
	สิทธปิระโยชน์จาก Medicaid เพ่ือสตรีทีอ่ยูร่ะหวา่งการตัง้ครรภ์ + 60 วนั

o ความช่วยเหลือด้านอาหารหลายๆ ประเภท เช่น โปรแกรมโภชนาการเสริมพิเศษ (Special Supplemental Nutrition 
Program) ส�าหรับสตรี ทารก และเด็ก (WIC), โครงการห้องเตรียมอาหาร, โครงการอาหารพร้อมรับประทานที่
โรงเรียน และอื่นๆ อีกมากมาย (ยกเว้น SNAP โปรดดูหัวข้อ “อาหาร” ที่ด้านล่าง)

o สิทธิประโยชน์จากการว่างงาน

•	 เราด�าเนินการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวอย่างเคร่งครัด ส�าหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการดูแลสุขภาพทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผู้เข้าเมืองใน
สถานะใดก็ตาม ภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลาง โรงพยาบาลและคลินิกจะไม่แบ่งปันข้อมูลของผู้ป่วยโดยที่ผู้ป่วยไม่อนุญาต 
เว้นแต่กฎหมายจะก�าหนดให้กระท�าได้ 

•	 หากคุณมีค�าถามเกี่ยวกับการตรวจคนเข้าเมืองและสิทธิประโยชน์สาธารณะ คุณสามารถโทรติดต่อสายด่วน ActionNYC ที่เก็บ
รกัษาความลบั และใหบ้ริการโดยไมม่ค่ีาใชจ้า่ยไดท้ีห่มายเลข 1-800-354-0365 วนัจนัทร ์ถึง วนัศุกร ์เวลา 09.00 - 18.00 น.  
หรือโทร 311 และพูดว่า “Public Charge” เพ่ือเข้าถึงข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือได้ทันท่วงที รวมถึงการเชื่อมต่อเพ่ือขอรับความ
ช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย

311

กำรดูแลสุขภำพและสวัสดิภำพ
•	 NYC Health + Hospitals (บริการด้านสุขภาพและโรงพยาบาลในนิวยอร์ก) จะให้การดูแลสุขภาพแก่ชาวนิวยอร์กทุกราย  

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เข้าเมืองในสถานะใด NYC Health + Hospitals จะให้ความช่วยเหลือคุณ แม้ว่าคุณจะไม่มีประกันสุขภาพ
และไม่สามารถช�าระค่าใช้จ่ายของการดูแลสุขภาพได้ โดยแนวทางจะครอบคลุมบริการดูแลสุขภาพทุกประเภท รวมถึง
การดูแลรักษาในกรณีฉุกเฉิน การเข้าพบแพทย์ การดูแลรักษาระยะยาว และการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล โปรดไปที่ 
NYCHealthandHospitals.org/immigrant หรือโทร 844-NYC-4NYC (844-692-4692) หรือ 311 

•	 NYC Care คือโปรแกรมที่ช่วยรับประกันถึงบริการที่มีค่าใช้จ่ายต�่าและไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งน�าเสนอโดย NYC Health + Hospitals 
ให้แก่ชาวนิวยอร์กที่ขาดคุณสมบัติในการท�าประกันสุขภาพ หรือไม่มีความสามารถในการช�าระเงินค่าประกันสุขภาพ เพ่ือเป็นการ
เว้นระยะห่างทางสังคม (การอยู่ห่างจากผู้อื่นที่ไม่ได้อยู่อาศัยในครัวเรือนเดียวกันกับคุณ อย่างน้อยหกฟุต) เจ้าหน้าที่ NYC 
Care จะขอข้อมูลติดต่อจากคุณและโทรกลับไปหาคุณเพ่ือด�าเนินการลงทะเบียน เมื่อได้รับอนุญาตให้พบหน้าได้ โปรดไปที่ 
NYCCare.nyc หรือโทร 1-646-NYC-Care (1-646-692-2273) หรือ 311 

•	 เมืองนิวยอร์กคือแหล่งที่ตั้งของศูนย์สุขภาพชุมชนจ�านวนมากที่ให้บริการดูแลรักษาทางการแพทย์ ซึ่งมีการคิดค่าธรรมเนียม
แบบขั้นบันไดตามอัตรารายได้ การดูรักษานี้รองรับผู้คนทุกกลุ่มคน ไม่ว่าจะเข้าเมืองด้วยสถานะใด โปรดไปที่ 
FindaHealthCenter.HRSA.gov หรือ รายการตัวเลือกการดูแลรักษาแบบค่าใช้จ่ายต�่าหรือไม่มีค่าใช้จ่ายของ NYC  
เพ่ือค้นหาสถานที่ตั้งของศูนย์บริการใกล้บ้านคุณ 

https://www.nychealthandhospitals.org/immigrant/
https://www.nyccare.nyc/
http://findahealthcenter.hrsa.gov/
https://www1.nyc.gov/assets/immigrants/downloads/pdf/low-or-no-cost-options-nyc.pdf
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•	 หากคณุรูสึ้กวติกกงัวล มีความเครียด หรือทนไมไ่ด ้คุณควรตดิตอ่ผูใ้หค้�าปรกึษาทีผ่า่นการฝกึอบรมของ NYC Well ซ่ึงเป็นสาย
ดว่นของทางการนวิยอร์กทีใ่หบ้ริการโดยไมคิ่ดค่าใชจ้า่ยและจะเกบ็รกัษาความลบัของคณุ สายดว่นเปิดใหบ้รกิารมากกวา่ 200 
ภาษา โทร888-NYC-WELL (888-692-9355) พิมพ์ค�าวา่ WELL ไปที ่65173 หรอืสนทนาทางออนไลนไ์ดท้ี ่NYC.gov/NYCWell 

•	 โทรติดต่อสายด่วนการสนับสนุนทางด้านอารมณ์เกี่ยวกับโรค COVID-19 ของรัฐนิวยอร์กได้ที่หมายเลข 844-863-9314 เพ่ือ
พูดคุยกับอาสาสมัครผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นพิเศษ พวกเขาพร้อมรับฟงั สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือเพ่ือ
ส่งตัวไปพบแพทย์เฉพาะทาง ตั้งแต่เวลา 08.00 ไปจนถึง 22.00 น. ตลอดทุกวันทั้งสัปดาห์
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กำรประกันสุขภำพ
•	 เรามีแผนประกันสุขภาพแบบค่าใช้จ่ายต�่าและไม่มีค่าใช้จ่ายจ�านวนมากส�าหรับคนเข้าเมือง รวมถึงเด็กและสตรีตั้งครรภ์ที่ไม่มี

เอกสารอนุญาตเข้าเมืองที่ถูกต้อง Medicaid, Child Health Plus และ Essential Plan พร้อมให้บริการตลอดทั้งปี โปรดไป
ที่ New York State of Health หรือโทร 311 

•	 เนื่องด้วยการระบาดของโรค COVID-19 บริการรับลงทะเบียนแบบพบหน้าส�าหรับการประกันสุขภาพ จะถูกระงับไว้จนกว่าจะ
มีการแจ้งให้ทราบภายหลัง คุณสามารถโทรขอข้อมูล หรือนัดหมายการลงทะเบียนผ่านทางโทรศัพท์ได้ เราพร้อมให้ความช่วย
เหลือแก่คุณในหลายภาษา ไม่ว่าคุณจะเข้าเมืองด้วยสถานะใด โปรดไปที่ส�านักงานบริการประกันสุขภาพของ NYC เพ่ือนัดหมาย
เวลา หรือโทร 311 นอกจากนี้ คุณสามารถพิมพ์ CoveredNYC และส่งไปที่ 877-877 พิมพ์ SeguroNYC และส่งไปที่  
877-877 ส�าหรับข้อมูลในภาษาสเปน 

•	 บริการสนับสนุนด้านสุขภาพของชุมชน (Community Health Advocates หรือ CHA) มีหน้าที่ช่วยเหลือชาวนิวยอร์กให้มี
ความเข้าใจในระบบการดูแลสุขภาพที่มีความซับซ้อน โดยการให้ความช่วยเหลือรายบุคคลและให้ความรู้แก่ชุมชนทั่วรัฐนิวยอร์ก 
CHA จะให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับวิธีการใช้ประกันสุขภาพ แก้ไขปัญหาเรื่องการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายและหนี้ค่ารักษาพยาบาล และ
การปฏิเสธความคุ้มครองที่เป็นข้อพิพาท และการพิจารณาคุณสมบัติการได้รับสิทธิ์ ความช่วยเหลือนี้พร้อมให้บริการในกว่า 
170 ภาษา โทรติดต่อสายด่วนได้ที่หมายเลข (888) 614-5400 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. 
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อำหำร
•	 โปรแกรมความช่วยเหลือด้านโภชนาการเสริม (Supplemental Nutrition Assistance Program หรือ SNAP) หรือโครงการ

แสตมป์อาหาร จะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่มีรายได้จ�ากัดในการซื้ออาหาร ทั้งนี้ อาจมีการบังคับใช้ข้อจ�ากัดด้านการเข้าเมืองบาง
ประการ การสมัครและการต่ออายุออนไลน์สามารถด�าเนินการได้ผ่านทาง ACCESS HRA ซึ่งเป็นพอร์ทัลออนไลน์ของเมืองที่จะ
ช่วยให้คุณสามารถสมัคร และจัดการกรณีสิทธิประโยชน์สาธารณะของคุณได้ หากต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดโทรติดต่อ 
Infoline ของ HRA ได้ที่หมายเลข 718-557-1399 

o ผู้รับ SNAP ใน NYC สามารถซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคทางออนไลน์ได้จาก Amazon, Shoprite หรือ Walmart โปรด
ตรวจสอบยืนยันว่าร้านค้าออนไลน์ได้จัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่บ้านของคุณ 

o หากคุณมีค�าถามเกี่ยวกับการตรวจคนเข้าเมืองและสิทธิประโยชน์สาธารณะ เช่น SNAP โปรดโทรติดต่อสายด่วน 
ActionNYC ที่ไม่เก็บค่าใช้จ่ายและช่วยเก็บรักษาความลับได้ที่หมายเลข 1-800-354-0365 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่
เวลา 09.00 - 18.00 น. หรือโทร 311 และพูดว่า “Public Charge” เพ่ือเข้าถึงข้อมูลและการเชื่อมต่อเพ่ือขอรับความ
ช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย

•	 บริการในรายการด้านล่างนี้ เป็นบริการที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายส�าหรับชาวนิวยอร์กทุกคน ไม่ว่าคุณจะเข้าเมืองด้วยสถานะใดก็ตาม ผู้
อพยพเข้าเมืองโดยไม่มีเอกสารเข้าเมืองที่ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถเข้ารับบริการเหล่านี้ได้เช่นกัน และการเข้าใช้บริการจะ
ไม่ท�าให้คุณตกอยู่ในสถานะของ “public charge” หรือกระทบต่อคุณสมบัติของคุณในการสมัครขอกรีนการ์ด 

o หน่วยจัดเตรียมอาหารของเมืองนิวยอร์ก จะจัดหาส่ิงของเพ่ือการอุปโภคบริโภคให้ และครัวชุมชนจะจัดหาอาหารร้อน
ให้ โดยจะไม่มีข้อจ�ากัดในเรื่องรายได้ ค้นหาศูนย์บริการใกล้บ้านคุณและเวลาท�าการโดยใช้ FoodHelpNYC หรือโทร 311 

o ผู้อยู่อาศัยในนิวยอร์กสามารถไปขอรับอาหารได้สามมื้อต่อวัน ณ ศูนย์แจกจ่ายอาหารที่ตั้งอยู่ทั่วเมือง ศูนย์แจกจ่าย
อาหาร (Meals Hub) เปิดท�าการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.30 ถึง 11.30 น. ส�าหรับเด็กและครอบครัว และ
ตั้งแต่เวลา 11.30 - 13.30 น. ส�าหรับผู้ใหญ่ ไม่ต้องลงทะเบียน ระบุตัวตน หรือแสดงเอกสาร ส�าหรับการขอรับอาหาร
เหล่านี้ ผู้ใหญ่และเด็กทุกคนสามารถขอรับอาหารได้สามมื้อในครั้งเดียว พ่อแม่และผู้ปกครองสามารถรับอาหารให้ลูก
และเด็กในความดูแลของตนได้ ในศูนย์ไม่มีพ้ืนที่รับประทานอาหารให้บริการ ต้องน�าอาหารออกไปรับประทานนอกศูนย์

http://nyc.gov/nycwell
http://nystateofhealth.ny.gov/
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/health-insurance.page
https://a069-access.nyc.gov/accesshra/
https://www.amazon.com/nycsnap
https://shop.shoprite.com/
https://www.walmart.com/ideas/discover-grocery-pickup-delivery/walmart-grocery-pickup-accepts-snap-ebt-payments/355540
https://maps.nyc.gov/foodhelp/
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แจกจ่าย ทั้งนี้จะมีอาหารมังสวิรัติ อาหารโคเชอร์ และอาหารฮาลาล ให้บริการในทุกศูนย์ โปรดไปที่ เว็บไซต์เครื่องมือ
ค้นหาสถานที่ตั้งศูนย์แจกจ่ายอาหารฟรี ของกระทรวงการศึกษาธิการ หรือโทร 311 นอกจากนี้ คุณยังสามารถพิมพ์
ค�าว่า FOOD แล้วส่งไปที่ 877-877 พิมพ์ค�าว่า COMIDA แล้วส่งไปที่ 877-877 ส�าหรับภาษาสเปน

o ผู้ใหญ่ที่อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่ต้องการทราบตัวเลือกเกี่ยวกับสถานที่และวิธีการขอรับอาหาร รวมถึงบริการส่งถึง
บ้านที่อาจมี ควรไปที่ www.nyc.gov/getfood หรือติดต่อ 311 แล้วพูดว่า “Get Food”

o ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือยื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับบริการนี้ คุณสามารถโทรหมายเลข 311 และพูดว่า  
“Get Food” หรือยื่นเรื่องออนไลน์ได้ที่นี่: on.nyc.gov/seniorfoodhelp

o หากคุณออกจากบ้านไม่ได้ ไม่มีคนน�าอาหารมาให้คุณ และไม่สามารถใช้ตัวเลือกการส่งมอบของเอกชนได้ คุณอาจจะ
มีสิทธิ์ได้รับการส่งมอบอาหารถึงบ้าน โปรดไปที่ เว็บไซต์ช่องทางความช่วยเหลือเกี่ยวกับอาหารในระหว่างภาวะโรค 
COVID-19 ของ NYC หรือโทรหมายเลข 311 และพูดว่า “Get Food”

o โปรแกรมโภชนาการเสริมพิเศษส�าหรับสตรี ทารก และเด็ก (WIC) จะให้บริการอาหารที่ดีต่อสุขภาพโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
รวมถึงบริการอื่น ๆ แก่สตรีที่มีรายได้ต�่าและเด็ก โปรดไปที่ ACCESS NYC (ส�าหรับภาษาสเปน โปรดไปที่  
ACCESS NYC Español) หรือติดต่อ Infoline ของ HRA ได้ที่หมายเลข 718-557-1399 
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ที่พักอำศัยและสำธำรณูปโภค
•	 การฟอ้งขับไล่และค�าส่ังขับไล่ที่รอด�าเนินการทั้งหมดในนิวยอร์ก ได้ถูกระงับไว้ส�าหรับทุกกรณีในช่วงเวลานี้ ไม่ว่าคุณจะเข้าเมือง

ด้วยสถานะใดก็ตาม ซึ่งหมายความว่า เจ้าของที่อยู่อาศัยของคุณ จะไม่สามารถบังคับให้คุณออกจากบ้านของคุณได้หากคุณ
ไม่จ่ายค่าเช่าในช่วงเวลานี้ หากต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดไปที่ เว็บไซต์เพ่ือการปกป้องผู้เช่าของส�านักนายกเทศมนตรี 
หรือหน้าของอัยการสูงสุดของ NYS เกี่ยวกับโรค COVID-19 และสิทธิเกี่ยวกับที่พักอาศัย

•	 ผู้เช่าที่มีข้อสงสัย หรือต้องการค�าแนะน�าทางกฎหมายเกี่ยวกับการเช่าที่อยู่ของตน สามารถติดต่อสายด่วนการเช่าที่พักอาศัย
ของเมืองได้ที่หมายเลข 311 หากถูกเจ้าของที่พักรังควาน หรือถูกข่มขู่ว่าจะด�าเนินการฟอ้งขับไล่ สายด่วนจะให้ค�าแนะน�าเกี่ยว
กับการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของเมือง หรือการสมัครขอรับความช่วยเหลือ การขอค�าปรึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และแหล่งข้อมูล
อื่น ๆ เพ่ือช่วยเหลือชาวนิวยอร์กทุกคนในการจัดการกับปัญหาเรื่องการเช่าที่พักอาศัยในช่วงภาวะวิกฤติ COVID-19 ไม่ว่าจะอยู่
ในท้องที่ใด มีรายได้เท่าไหร่ หรือเข้าเมืองด้วยสถานะใด 

•	 หากคุณถูดลดเวลาท�างานอันเป็นผลมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา และคุณไม่สามารถจ่ายค่าเช่าของคุณได้ คุณสามารถยื่น
เรื่องขอรับความช่วยเหลือเป็นเงินสดในกรณีฉุกเฉินได้ ทั้งนี้ อาจมีการบังคับใช้ข้อจ�ากัดด้านการเข้าเมืองบางประการ 
โปรดไปที่ ACCESS NYC (ส�าหรับภาษาสเปน โปรดไปที่ Access NYC Español) หรือติดต่อ Infoline ของ HRA ได้ที่
หมายเลข 718-557-1399 

•	 โปรแกรม Homebase จะช่วยให้ผู้พักอาศัยใน NYC ที่มีความเส่ียงจวนที่จะสูญเสียที่พักของตนได้เข้าสู่ระบบบ้านพักพิง โปรด
ไปที่เว็บเพจของ HRA เกี่ยวกับ Homebase หรือโทรติดต่อ 311

•	 หากคุณใช้บัตรสมนาคุณในมาตรา 8 ของการปกป้องและการพัฒนาที่พักอาศัย (Housing Preservation and 
Development หรือ HPD) ของ NYC และมีปัญหาในการจ่ายค่าเช่าอันเนื่องมาจากการสูญเสียรายได้ โปรดอีเมลถึง  
DTRAI@hpd.nyc.gov เพ่ือขอรับความช่วยเหลือ 

•	 ผู้พักอาศัยของ NYCHA ที่สูญเสียรายได้ อาจมีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือจาก โปรแกรมช่วยเหลือค่าเช่าของ NYCHA หาก
ต้องการเรียนรู้เพ่ิมเติม โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ NYCHA ได้ที่หมายเลข 718-707-7771 

•	 เมืองนิวยอร์กให้บริการทรัพยากรที่หลากหลายแก่ผู้พักอาศัยของ NYCHA รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และการตรวจหา 
COVID-19 ส�าหรับผู้พักอาศัยของ NYCHA ทุกราย รวมถึงการจัดหาอาหารและการตรวจสุขภาพร่างกายและจิตใจให้แก่ผู้สูง
อายุ หากต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดไปที่เว็บไซต์ของ NYCHA 

•	 เมืองนิวยอร์กจะให้บริการที่พักชั่วคราวในโรงแรมแก่กลุ่มบุคคลดังต่อไปนี้: ชาวนิวยอร์กที่ประสบปัญหาไร้บ้าน ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การดูแลสุขภาพ ไม่ว่าจะมีอาการใด ๆ ก็ตาม ผู้ป่วยของ NYC Health + Hospitals ที่ถูกปล่อยตัวออกจากสถานพยาบาลและ
มีความจ�าเป็นต้องกักตัวแยกจากผู้อื่น และบุคคลที่มีผลตรวจเป็นบวกหรือมีอาการของโรค COVID-19 และมีความจ�าเป็นต้อง
กักตัวแยกจากผู้อื่น หากต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดไปที่ nyc.gov/covid19hotel 

•	 ConEdison ได้ตกลงที่จะไม่ระงับการจ่ายกระแสไฟฟา้ส�าหรับผู้ที่ไม่ได้ช�าระบิลค่าไฟฟา้ และตกลงที่จะงดเว้นค่าธรรมเนียมการ
ช�าระล่าช้าให้ National Grid ยังได้แจ้งว่าจะไม่ระงับการจ่ายแก๊ซ ส�าหรับผู้ที่ไม่ได้ช�าระบิลค่าแก๊ซ อย่างน้อยจนถึงส้ินเดือน
เมษายน โปรดดู เว็บไซต์ ConEdison และ เว็บไซต์ National Grid ส�าหรับข้อมูลเพ่ิมเติม 

•	 Comcast, AT&T, และ Verizon ได้ตกลงที่จะไม่ระงับบริการอินเทอร์เน็ตเป็นเวลา 60 วัน หากคุณไม่สามารถช�าระบิลค่าบริการ
ได้ อันเนื่องมาจากปัญหาที่เกิดจากโรค COVID-19 

https://www.opt-osfns.org/schoolfoodny/meals/default.aspx
https://www.opt-osfns.org/schoolfoodny/meals/default.aspx
http://www.nyc.gov/getfood
http://on.nyc.gov/seniorfoodhelp
https://www1.nyc.gov/assets/dsny/contact/services/COVID-19FoodAssistance.shtml
https://www1.nyc.gov/assets/dsny/contact/services/COVID-19FoodAssistance.shtml
https://access.nyc.gov/programs/women-infants-and-children-wic/
https://access.nyc.gov/es/
https://www1.nyc.gov/content/tenantprotection/pages/covid19-home-quarantine
https://ag.ny.gov/coronavirus#housingrights
https://access.nyc.gov/
https://access.nyc.gov/es/coronavirus-covid-19-updates/
mailto:DTRAI@hpd.nyc.gov
https://www1.nyc.gov/assets/nycha/downloads/pdf/Rent-Hardship-03.16.20-with-links.pdf
https://www1.nyc.gov/site/nycha/about/covid-19-resources.page
http://nyc.gov/covid19hotel
https://www.coned.com/en/about-us/media-center/news/coronavirus/updates
https://www.nationalgridus.com/COVID-19
https://corporate.comcast.com/covid-19
https://about.att.com/pages/COVID-19.html
https://www.verizonwireless.com/support/covid-19-faqs/
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•	 Comcast เสนอให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสุด 25 Mbps ฟรีเป็นเวลาสองเดือน ส�าหรับลูกค้ารายใหม่ที่รายได้ไม่สูง 
โปรดไปที่ เว็บไซต์ Comcast Internal Essentials เพ่ือศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติม

•	 Metro PCS, T-Mobile, Sprint, AT&T และ Comcast Xfinity ยกเลิกการจ�ากัดการใช้ข้อมูลมือถือส�าหรับผู้สมัครใช้บริการ
ของบริษัทเป็นเวลาอย่างน้อย 60 วัน Verizon เพ่ิมปริมาณการใช้ข้อมูล 4G LTE ให้อีก 15GB โดยอัตโนมัติ ส�าหรับผู้บริโภค
และธุรกิจขนาดเล็กที่ใช้แผนข้อมูลร่วม ฮอตสปอต และเจ็ตแพค โปรดติดต่อผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณ หากต้องการ
ทราบข้อมูลเพ่ิมเติม

•	 Xfinity WiFi Public Hotspot ทั้งหมดจะเปิดให้บริการแก่ทุกคนที่ใช้ “xfinitywifi” SSID จนกว่าจะมีการแจ้งให้ทราบภายหลัง 
ฮอตสปอตสาธารณะมีให้บริการในธุรกิจขนาดเล็ก/ขนาดกลาง และบริเวณด้านนอกในพ้ืนที่พาณิชย์ โปรดไปที่ เว็บไซต์ Xfinity 
WiFi เพ่ือค้นหา WiFi Public HotSpot และเรียนรู้เพ่ิมเติม

311

 กำรศึกษำและกำรดูแลเด็ก
•	 การเรียนรู้จากทางไกลจะยังคงด�าเนินต่อไปในช่วงที่เหลือของปีการศึกษา 2019-2020 เนื่องจากโรงเรียนยังคงต้องปิดต่อไป 

ซึ่งหมายความว่า นักเรียนจะต้องเรียนหนังสือจากที่บ้านโดยใช้อินเทอร์เน็ต กระทรวงศึกษาธิการ (DOE) มีการให้ยืม iPad เพ่ือ
ใช้งานอินเทอร์เน็ต ส�าหรับนักเรียนที่มีความจ�าเป็น โดยจะมีบริการแผนข้อมูลเซลลูลาร์รวมไว้แล้ว ค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติมได้จาก 
Schools.NYC.gov/Coronavirus หรือโทร 311

•	 นักเรียนระดับ K-12 และนักศึกษามหาวิทยาลัยจะได้รับตัวเลือกการใช้อินเทอร์เน็ตฟรี
o Charter Spectrum ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสุด 100 Mbps ฟรีสองเดือนแรกส�าหรับลูกค้ารายใหม่ โดยที่

บริษัทอาจยกเว้นค่าธรรมเนียมการติดตั้งให้ โทร 1-844-488-8395
o Suddenlink และ Optimum ซึ่งเป็นของ Altice USA เปิดให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสุด 30 Mbps ฟรี 60 

วัน ส�าหรับลูกค้ารายใหม่ โทร 1-866-200-9522 ส�าหรับ Optimum และโทร 1-888-633-0030 ส�าหรับบริการ
อินเทอร์เน็ตของ Suddenlink 

o Cox ให้บริการโปรแกรมอินเทอร์เน็ต Connect2Compete ฟรีในเดือนแรก ส�าหรับลูกค้าที่รายได้ต�่าและมีบุตร (ระดับ 
K-12 ลงไป) จนถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2020

•	 DOE มีแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ที่บ้านเป็นภาษาอังกฤษส�าหรับนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงเกรด 12
•	 ส�านักงานดูแลบริการส�าหรับเด็ก (Administration for Children’s Services หรือ ACS) ของ NYC มีคู่มือข้อมูลเสมือนจริง

เกี่ยวกับโรค COVID-19 ให้ส�าหรับผู้ปกครองและเด็ก รวมถึงเคล็ดลับส�าหรับผู้ปกครอง กิจกรรมที่แนะน�าในระหว่างการกักตัว 
และทรัพยากรส�าหรับความจ�าเป็นพ้ืนฐาน

•	 ACS เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับองค์กรเพ่ือชุมชนในเขตใกล้เคียงสามแห่งเพ่ือให้บริการศูนย์ส่งเสริมครอบครัว (Family 
Enrichment Centers หรือ FEC) ซึ่งให้บริการด้านต่าง ๆ แก่ชุมชนและด้วยชุมชน ในตอนนี้ FEC จะให้บริการการส่งต่อ และ
การสนับสนุนจากทางไกล เช่นเดียวกับทรัพยากรที่จ�ากัดส�าหรับบุคคลในกรณีฉุกเฉิน คุณสามารถเข้าไปที่ เว็บไซต์ของ ACS 
ได้ หากต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม

•	 ห้องสมุดสาธารณะแห่งนิวยอร์ก (New York Public Library หรือ NYPL) ให้บริการชั้นเรียนสอนพิเศษออนไลน์ส�าหรับ
นักเรียน นักเรียนจะได้รับการบ้านออนไลน์จากครูสอนพิเศษทุกวันตั้งแต่เวลา 14.00 - 23.00 น. ครูสอนพิเศษให้บริการสอน
ในภาษาอังกฤษและสเปน ตั้งแต่ระดับประถมต้นไปจนถึงมัธยมศึกษา ในรายวิชาหลัก เนื้อหาวีดีโอและข้อมูลอื่น ๆ จะมีให้บริการ
ตลอด 24 ชั่วโมง ครอบครัวต้องมีบัตรห้องสมุดนิวยอร์กเพ่ือเข้าใช้บริการนี้ และสามารถสมัครบัตรนี้ได้จากเว็บไซต์ห้องสมุด
สาธารณะแห่งนิวยอร์ก

•	 We Speak NYC ให้บริการด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาทางออนไลน์ฟรี และมีชั้นเรียนออนไลน์ฟรีทุกสัปดาห์ สมัครเข้าร่วม
ชั้นเรียนได้แล้ววันนี้ เพ่ือพบปะเพ่ือนใหม่ เรียนรู้เกี่ยวกับบริการที่เมืองนิวยอร์กจัดหาให้ส�าหรับผู้พักอาศัยในนิวยอร์กทุกคน ไม่
วา่จะเขา้เมอืงดว้ยสถานะใด และฝกึการพูดภาษาอังกฤษ หากคณุตอ้งการเยีย่มชมชัน้เรยีน โปรดไปทีห่นา้ตารางชัน้เรยีน ทีน่ี ่ทุก
คนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลบนเว็บไซต์ We Speak NYC ได้ฟรีโดยไม่ต้องสร้างบัญชี นอกจากนี้ ยังมีวัสดุอุปกรณ์ส�าหรับผู้
สอน รวมถึงแผนบทเรียนและสมุดคู่มือ

•	 ส่วนราชการของเมืองให้บริการดูแลเด็กฟรีที่ศูนย์ส่งเสริมประจ�าภูมิภาค (Regional Enrichment Center หรือ REC) ส�าหรับ
ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น ผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพ ผู้ปฏิบัติงานด้านการขนส่ง และเจ้าหน้าที่ทางการอื่นๆ ของเมือง 
รวมถึงผู้ปฏิบัติในระหว่างภาวะวิกฤติ REC เปิดให้บริการตั้งแต่ 07.30 ถึง 18.30 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ส�าหรับการดูแลเด็ก
ในชั้นก่อนอนุบาลไปจนถึงเกรด 12 โดยมีบริการอาหารให้เช่นกัน โปรดไปที่ เว็บไซต์ศูนย์ส่งเสริมประจ�าภูมิภาค ของ DOE หรือ
โทร 311 เพ่ือเรียนรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับบริการ และรายชื่อทั้งหมดของผู้ปฏิบัติงานที่มีสิทธิ์ได้รับบริการดูแลเด็กฟรี

https://www.internetessentials.com/covid19
https://www.t-mobile.com/news/t-mobile-update-on-covid-19-response
https://www.sprint.com/en/landings/covid-19.html
https://about.att.com/pages/COVID-19.html
https://corporate.comcast.com/covid-19
https://www.verizon.com/about/news/update-verizon-serve-customers-covid-19
http://wifi.xfinity.com/
http://wifi.xfinity.com/
http://Schools.NYC.gov/Coronavirus
https://corporate.charter.com/newsroom/charter-to-offer-free-access-to-spectrum-broadband-and-wifi-for-60-days-for-new-K12-and-college-student-households-and-more
https://www.alticeadvantageinternet.com/
https://www.cox.com/residential/internet/connect2compete/covid-19-response.html
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home
https://www1.nyc.gov/site/acs/about/covidhelp.page
https://www1.nyc.gov/site/acs/about/covidhelp.page
https://www1.nyc.gov/site/acs/about/covid19.page
https://www.nypl.org/about/remote-resources/kids-and-teens/homework-help-brainfuse
https://www.nypl.org/about/remote-resources/kids-and-teens/homework-help-brainfuse
https://www.nypl.org/books-music-movies/ebookcentral/simplye
https://www.nypl.org/books-music-movies/ebookcentral/simplye
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHsCDIlN2gNKh34z7g4zkL41UoTWXI1M0je0VDWTarg3uGaA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHsCDIlN2gNKh34z7g4zkL41UoTWXI1M0je0VDWTarg3uGaA/viewform
https://wespeaknyc.cityofnewyork.us/wsnyc-online-classes/
https://wespeaknyc.cityofnewyork.us/
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enrollment-help/regional-enrichment-centers
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กำรสนับสนุนผู้ปฏิบัติงำนและควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน
•	 ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือคนที่ก�าลังหางาน หน่วยงานบริการส�าหรับธุรกิจขนาดเล็กของ NYC พร้อมให้บริการสนับสนุน

ส�าหรับชาวนิวยอร์ก โปรดไปที่ nyc.gov/sbs ส�าหรับทรัพยากรและข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ COVID-19
•	 ในส่วนหนึ่งของกฎหมายว่าด้วยความช่วยเหลือเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา การบรรเทา และการรักษาความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจ (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act (CARES Act)) รัฐบาลได้มีการจ่ายเงินเพ่ือบรรเทา
ผลกระทบทางเศรษฐกิจแก่ผู้คนจ�านวนมากในสหรัฐอเมริกาที่มีรายได้ต�่ากว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด

o คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับการจ่ายเงินเพ่ือบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ ในกรณีที่คุณ
	เปน็พลเมอืงสหรัฐอเมริกา หรือคนต่างดา้วทีเ่ปน็ผูอ้ยูอ่าศัยในสหรฐัอเมรกิา
	ไมอ่าจอ้างไดว่้าเปน็ผูอ้ยูใ่นอุปการะของผูอ้ืน่ทีเ่ปน็ผูเ้สียภาษี
	มหีมายเลขประกนัสังคม (SSN) ทีถ่กูต้องส�าหรบัการท�างาน (SSN ท่ีถกูตอ้ง) และ
	มรีายไดสุ้ทธทีิป่รับแลว้ไมเ่กนิ $99,000 ตอ่คน หรือ $198,000 รว่มกัน

o ในกรณขีองครอบครัว ผูป้กครองทัง้สองคนตอ้งมหีมายเลขประกันสังคมทีถ่กูตอ้ง และลกูทีเ่ปน็ผู้อยูใ่นอปุการะต้อง
มหีมายเลขประกนัสังคมทีถ่กูต้องดว้ยเช่นกนั (ขอ้ยกเวน้: หากคูส่มรสฝา่ยใดฝ่ายหนึง่เปน็เจา้หนา้ทีก่องทพัของ
สหรฐัอเมรกิา ไมว่่าในเวลาใดกต็ามในระหว่างปทีีเ่สียภาษีได ้คู่สมรสเพียงคนเดยีวเทา่นัน้ทีจ่�าเป็นตอ้งม ีSSN ทีถู่กต้อง) 

o หากต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดไปที่ ACCESS NYC 

•	 รับทราบสิทธิของคุณในฐานะผู้ปฏิบัติงาน และทราบว่าคุณพึงได้รับสิทธิเหล่านี้ ไม่ว่าคุณจะเข้าเมืองด้วยสถานะใดก็ตาม รวมถึง
การลางานที่ได้รับค่าจ้างและการลาป่วย ภายใต้กฎหมายของรัฐนิวยอร์ก ร่างกฎหมายสิทธิส�าหรับผู้ปฏิบัติงานของ NYC มีผล
บังคับใช้กับคนทุกคน รวมถึงผู้เข้าเมืองที่ไม่มีเอกสารอนุญาตเข้าเมืองที่ถูกต้อง

•	 คุณอาจมีสิทธิ์ลาป่วยฉุกเฉินโดยได้รับค่าจ้างส�าหรับโรค COVID-19 ภายใต้กฎหมายของรัฐนิวยอร์ก ผู้เข้าเมืองที่ไม่มีเอกสาร
อนุญาตเข้าเมืองที่ถูกต้องก็อาจได้รับสิทธิ์นี้ด้วยเช่นกัน หากต้องการเรียนรู้เพ่ิมเติม โปรดไปที่ เว็บไซต์ผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ก 
หรือโทรติดต่อสายด่วนเกี่ยวกับ COVID-19 ของรัฐได้ที่หมายเลข 1-888-364-3065 

•	 ชาวนิวยอร์กที่เป็นผู้เข้ามืองที่มีใบอนุญาตท�างานอาจได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการประกันส�าหรับการว่างงาน รัฐนิวยอร์กได้
ยกเว้นระยะเวลาการรอคอย 7 วันให้ โปรดไปที่ เว็บไซต์กระทรวงแรงงานของรัฐนิวยอร์ก หรือโทร 1-888-209-8124 หาก
ต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติการได้รับสิทธิ์และกระบวนการสมัคร โปรดไปที่ค�าถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชน์จากการว่างงานของ Access NYC.

•	 ชาวนิวยอร์กที่เป็นผู้เข้าเมือง และ/หรือลูกของพวกเขา อาจมีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือเป็นเงินสดในนิวยอร์ก โปรดไปที่ 
ACCESS NYC (ส�าหรับภาษาสเปน โปรดไปที่ Access NYC Español) หรือติดต่อ Infoline ของ HRA ได้ที่หมายเลข  
718-557-1399 

•	 หากคุณมีปัญหาทางการเงินในการจ่ายสินเชื้อบ้าน ธนาคารของคุณอาจงดเว้นการช�าระเงินสินเชื่อให้เป็นเวลา 90 วัน ภายใต้
แนวทางการงดเว้นสินเชื่อบ้านของหน่วยบริการด้านการเงินของรัฐนิวยอร์ก โทรติดต่อธนาคารผู้ให้สินเชื่อของคุณเพ่ือขอทราบ
ข้อมูลเพ่ิมเติม

•	 การช�าระเงินกู้เพ่ือการศึกษาของรัฐบาลกลาง จะถูกระงับไว้โดยอัตโนมัติ โดยไม่คิดดอกเบี้ยหรือค่าปรับ เงินกู้เพ่ือการศึกษา
บางส่วน เช่น เงินกู้เก่าเพ่ือการศึกษาส�าหรับครอบครัวของรัฐบาลกลาง ซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้การบริหารของกระทรวงการ
ศึกษาธิการของสหรัฐอเมริกา, เงินกู้ Perkins Loan ที่เป็นของโรงเรียน และเงินกู้เพ่ือการศึกษาของเอกชน จะไม่ถูกระงับ 
ค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ เคล็ดลับการช�าระเงินกู้เพ่ือการศึกษาในระหว่างภาวะ COVID-19 ของหน่วยงานการคุ้มครองผู้บริโภค
และผู้ปฏิบัติงานของ NYC และโปรดไปที่ studentaid.gov.

•	 หากคุณมีเงินกู้เพ่ือการศึกษาหรือการรักษาพยาบาลที่เลยวันครบก�าหนดช�าระให้แก่รัฐนิวยอร์ก คุณอาจได้รับการคุ้มครอง
ชั่วคราวจากการเรียกเก็บหนี้ ค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ เว็บไซต์อัยการสูงสุดของนิวยอร์ก.

•	 ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพ พนักงานด้านการขนส่ง และผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น จะได้รับสิทธิการเป็นสมาชิก Citi Bike ฟรี 
30 วัน โดยการลงทะเบียนสมัครผ่านนายจ้างของตนเอง โปรดไปที่ เว็บเพจโปรแกรม Citi Bike Critical Workforce เพ่ือ
ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติม

http://nyc.gov/sbs
https://access.nyc.gov/economic-impact-payments/
https://www1.nyc.gov/site/dca/workers/workersrights/know-your-worker-rights.page
https://www.governor.ny.gov/paid-sick-leave-covid-19-impacted-new-yorkers/emergency-covid-19-paid-sick-leave
https://labor.ny.gov/unemploymentassistance.shtm
https://access.nyc.gov/faq-for-pandemic-unemployment-benefits/
https://access.nyc.gov/faq-for-pandemic-unemployment-benefits/
https://access.nyc.gov/
https://access.nyc.gov/es/coronavirus-covid-19-updates/
https://www.dfs.ny.gov/industry_guidance/industry_letters/il20200319_coronavirus_mortgage_relief
https://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/Student-Loan-Debt-Tips-During-COVID19.page
https://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/Student-Loan-Debt-Tips-During-COVID19.page
http://studentaid.gov
https://ag.ny.gov/press-release/2020/attorney-general-james-and-governor-cuomo-temporarily-suspend-state-debt
https://www.citibikenyc.com/critical-workforce-membership-press-release1q
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ควำมปลอดภัยของสำธำรณะ และกำรคุ้มครองต่อกำรล่วงละเมิด 
หรือกำรเลือกปฏิบัติ

•	 เราจะไม่ยินยอมให้มีการเกลียดชังและการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดก็ตามบนพ้ืนฐานของเชื้อชาติ ชาติก�าเนิด หรือสถานะอื่น ๆ ใน
เมืองนิวยอร์ก คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของ NYC สังกัดส�านักงานเพ่ือการป้องกันอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชัง
ภายใต้การดูแลของนายกเทศมนตรี และ NYPD มีการตรวจตราเฝ้าระวังและรับมือกับเหตุการณ์ที่รายงานเกี่ยวกับความเกลียด
ชังและอคติ อันเป็นผลมาจากความหวาดกลัวและการสร้างตราบาปที่เกี่ยวพันกับโรค COVID-19

o โทร 311 เพ่ือรายงานการล่วงละเมิดหรือการเลือกปฏิบัติ 
o โทร 911 หากคุณตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชัง หรือพบเห็นเหตุการณ์ที่คุณเชื่อว่าเป็น

อาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชัง เจ้าหน้าที่ NYPD จะไม่สอบถามถึงสถานะการเข้าเมืองของใครก็ตามที่ร้องขอ
ความช่วยเหลือ

o โปรดไปที่ nyc.gov/StopCOVIDHate เพ่ือดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการรายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับความเกลียดชังและอคติ
ที่เกี่ยวพันกับโรค COVID-19 และเพ่ือเข้าถึงบริการสนับสนุนส�าหรับเหยื่อและการสนับสนุนด้านสุขภาพจิต

•	 ศูนย์ยุติธรรมส�าหรับครอบครัว (Family Justice Center) ของ NYC เปิดให้บริการเพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่ผู้รอดชีวิตจาก
เหตุความรุนแรงในครอบครัว รวมถึงการวางแผนความปลอดภัยแบบฉุกเฉิน ความช่วยเหลือด้านที่พักพิง ความช่วยเหลือด้าน
กฎหมาย บริการด้านสุขภาพจิตและการให้ค�าปรึกษา และแหล่งข้อมูลส�าคัญอื่น ๆ คุณอาจถูกขอให้ฝากข้อความไว้ แล้วจะมีคน
ติดต่อคุณกลับโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะท�าได้ 

o ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 09.00 ถึง 17.00 น. คุณสามารถติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านคุณ
	ส�าหรบัศูนยย์ติุธรรมส�าหรับครอบครัวของ NYC ในเขต บรอ็งซ ์(Bronx) โปรดโทร 718-508-1220
	ส�าหรบัศูนยย์ติุธรรมส�าหรับครอบครัวของ NYC ในเขต บรกุลนิ (Brooklyn) โปรดโทร 718-250-5113
	ส�าหรบัศูนยย์ติุธรรมส�าหรับครอบครัวของ NYC ในเขต แมนฮัตตนั (Manhattan) โปรดโทร 212-602-2800
	ส�าหรบัศูนยย์ติุธรรมส�าหรับครอบครัวของ NYC ในเขต ควีนส์ (Queens) โปรดโทร 718-575-4545
	ส�าหรบัศูนยย์ติุธรรมส�าหรับครอบครัวของ NYC ในเขต สแตเทน ไอแลนด์ (Staten Island)  

โปรดโทร 718-697-4300
o ในช่วงเย็นหรือช่วงสุดสัปดาห์ โปรดโทรติดต่อสายด่วนด้านความรุนแรงในครอบครัวที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ของ NYC ได้ที่ 800-621-HOPE (4673) 
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สถำนะของกำรด�ำเนินคดีและกำรบังคับใช้กฎหมำยเกี่ยวกับกำรเข้ำ
เมือง

•	 ActionNYC คือโครงการของเมืองที่ให้ความช่วยเหลือด้านการเข้าเมืองที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่มีค่าใช้จ่าย ปลอดภัย และ
เก็บรักษาความลับ ส�าหรับชาวนิวยอร์ก ในปัจจุบันนี้ โปรแกรมมีการปรับเปลี่ยนในช่วงเวลานี้ เพ่ือช่วยให้การคัดกรองคนเข้า
เมืองด�าเนินการได้ผ่านทางโทรศัพท์ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเว้นระยะห่างทางสังคม (การอยู่ห่างจากผู้อื่นที่ไม่ได้อยู่อาศัยใน
ครัวเรือนเดียวกันกับคุณ อย่างน้อยหกฟุต) หากมีข้อสงสัยหรือข้อวิตกกังวลใด ๆ เกี่ยวกับสถานะการเข้าเมือง โปรดโทร
ติดต่อ 1-800-354-0365 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 18.00 น. หรือโทร 311 และพูดว่า “ActionNYC”

•	 ส�านักงานยุติธรรมเพ่ือพลเมือง (Office of Civil Justice) ของ NYC ให้บริการด้านกฎหมายฟรีแก่ชาวนิวยอร์กที่มีความ
จ�าเป็น รวมถึงปัญหาเกี่ยวกับการเช่าที่อยู่ คนเข้าเมือง แรงงานค่าจ้างต�่า และปัญหาด้านกฎหมายพลเรือนอื่น ๆ ที่ชาว
นิวยอร์กต้องประสบ โปรดไปที่ ส�านักงานส�านักงานยุติธรรมเพ่ือพลเมืองของ NYC เพ่ือหาข้อมูลเพ่ิมเติม

•	 การไต่สวนในชั้นศาลเกี่ยวกับคดีการเข้าเมืองทั้งหมด ถูกเลื่อนออกไปอย่างน้อยจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2020 ส�าหรับ
ผู้ที่ยังไม่ถูกคุมขัง ส�าหรับผู้ที่อยู่ระหว่างการคุมขัง การไต่สวนยังด�าเนินต่อไปอยู่ในขณะนี้ ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตโดย
เข้าไปที่ Justice.gov/EOIR โทรติดต่อสายด่วนของส�านักงานบริหารส�าหรับการตรวจคนเข้าเมือง (Executive Office for 
Immigration Review หรือ EOIR) ได้ที่ 1-800-898-7180 และตรวจสอบข้อมูลจาก หน้า Facebook ของ EOIR

https://www1.nyc.gov/site/cchr/index.page
http://nyc.gov/StopCOVIDHate
https://www1.nyc.gov/site/ocdv/programs/family-justice-centers.page
https://www1.nyc.gov/site/hra/help/legal-assistance.page
http://justice.gov/EOIR
https://www.facebook.com/doj.eoir/
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•	 บริการด้านพลเมืองและการตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐอเมริกา (U.S. Citizenship and Immigration Services หรือ 
USCIS) ได้ยกเลิกบริการแบบพบหน้าทั้งหมด รวมถึงการสัมภาษณ์และงานพิธีการแปลงสัญชาติ จนกว่าจะมีการแจ้งให้ทราบ
ภายหลัง โปรดไปที่ USCIS.gov/Coronavirus (ส�าหรับภาษาสเปน โปรดไปที่เว็บเพจRespuesta de USCIS al Coronavirus 
2019) หรือโทรติดต่อสายด่วนของ USCIS ได้ที่หมายเลข 1-800-375-5283 

•	 หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองและบังคับใช้กฎหมายทางศุลกากร (Immigration and Customs Enforcement หรือ ICE) ได้
ปรับเปลี่ยนนโยบายของหน่วยงานเพ่ือตอบรับต่อการระบาดของโรค COVID-19 หากต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดไปที่ 
ICE.gov/COVID19

o ICE ไม่อนุญาตให้ครอบครัวและเพ่ือนเข้าเยี่ยมผู้ที่ถูกคุมขังในขณะนี้ ส�าหรับทนายความ การเข้าเยี่ยมทางกฎหมายบาง
ส่วนยังคงสามารถด�าเนินต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม ICE ขอแนะน�าให้ใช้การเข้าเยี่ยมผ่านทางวีดีโอส�าหรับทนายความ หาก
เป็นไปได้ และก�าหนดให้ผู้ที่ต้องการเข้าเยี่ยมด้วยตนเอง จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลมาเอง และอาจต้องเข้า
รับการตรวจ ณ สถานกักตัว ทนายความควรติดต่อหน่วยบริการแต่ละแห่งเพ่ือขอทราบรายละเอียดและข้อมูลอัปเดต 

o ICE ได้ยกเลิกการเช็คอินด้วยตนเองส�าหรับผู้ที่ไม่ถูกคุมขัง การเช็คอินผ่านทางโทรศัพท์ยังคงสามารถกระท�าได้ 
	การจับกมุโดย ICE จะยงัคงด�าเนนิต่อไป ICE กลา่ววา่ ทางหนว่ยงานจะใช้มาตรการจ�ากดับางอยา่งกบัผูท้ีจ่ะจับกุม และ

จะไมด่�าเนนิการจบักมุ ณ สถานทีห่รือบรเิวณใกล้สถานดแูลสุขภาพ ยกเวน้ในสถานการณ์ทีพิ่เศษเฉพาะ 
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 แหล่งข้อมูลเพิมเติม
•	 ค�าถามเกี่ยวกับการเข้าเมือง หรือวิธีการเข้าถึงบริการของเมือง โทรติดต่อสายด่วน MOIA ได้ที่หมายเลข 212-788-7654 

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 17.00 น. ส่งอีเมลไปที่ AskMOIA@cityhall.nyc.gov หรือติดต่อ MOIA 
Neighborhood Organizer 

•	 ชาวนิวยอร์กที่ทุพพลภาพ สามารถเข้าไปที่เว็บเพจเรื่อง COVID-19 ของส�านักงานเพ่ือบุคคลทุพพลภาพของนายกเทศมนตรี 
เพ่ือดูข้อมูลเกี่ยวกับการจัดส่งอาหาร/ส่ิงของ สิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคม/Medicaid บริการดูแลสุขภาพที่บ้าน และแหล่ง
ข้อมูลอื่น ๆ ได้ 

•	 คุณสามารถกรอกแบบฟอร์มการส�ารวจส�ามะโนประชากรทางออนไลน์ หรือทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 844-330-2020 
ส�าหรับการสนับสนุนด้านภาษา โปรดไปที่ เว็บเพจการสนับสนุนด้านภาษาส�าหรับการส�ารวจส�ามะโนประชากรปี 2020 การ
ส�ารวจส�ามะโนประชากรมีความปลอดภัย ค�าตอบจะได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นความลับ ดังนั้นจึงจะไม่มีค�าถามเกี่ยวกับการเป็น
พลเมืองหรือการเข้าเมือง

https://www.uscis.gov/coronavirus
https://www.uscis.gov/es/acerca-de-nosotros/respuesta-de-uscis-al-coronavirus-2019-covid-19
https://www.uscis.gov/es/acerca-de-nosotros/respuesta-de-uscis-al-coronavirus-2019-covid-19
https://www.ice.gov/covid19
mailto:AskMOIA@cityhall.nyc.gov
https://www1.nyc.gov/site/mopd/resources/covid-19-resources-for-people-with-disabilities.page
https://my2020census.gov/
https://2020census.gov/en/languages.html

