ကျန့််းမာရ ်းတု်းမမြှငလ
့် ုပ့်ရ

ာင့်မှုအလုပ့်ရု ရ

်းရ ်းပွဲ / အချက့်အလက့်ကဏ္ဍ

ကျန့််းမာရ ်းအာမခအရ ကာင့််းနာ်းလည့်မခင့််း
တန့်ဖု်းသငရ
့် စာငရ
့် ာက့်မှုအက့်ဥပရေမာဥပရေတစ့် ပ့်မဖစ့်သည့်! ေဏ့်ရ က်းတပ့်ခ မှုမမဖစ့်ရစ န့်
ကျန့််းမာရ ်းအာမခချက့်တင့်သင့်စာ င့််းသင့််းထာ်း မည့်။
တန့်ဖု်းသငရ
့် စာငရ
့် ာက့်မအ
ှု က့်ဥပရေ

တ
ု ာဘာလွဲ။

• တန့်ဖု်းသငရ
့် စာငရ
့် ာက့်မှုအက့်ဥပရေ (ACA) သမဟု
ု
တ့် "ObamaCare”

ုတာ မတ့်လ ၂၃ က့်

၂၀၁၀ခု စ့်ကတည့််းကမပဌာန့််းထာ်းတွဲ အရမ ကန့်ဥပရေတစ့် ပ့်မဖစ့်တယ့်။
• ဥပရေအ လူတစ့်ဦ်းတစ့်ရယာက့်ချင့််းစီကု ကျန့််းမာရ ်းအာမခမှုရပ်း မည့်။
• သင့်အာမမခထာ်းလျှငေ
့် ဏ့်ရ က်းရ

ာင့်

င
ု ပ
့် ါသည့်။

ကျန့််းမာရ ်းအာမခအလုပ့်မဖစ့်ထရ ာက့်ပု
ကျန့််းမာရ ်းရစာငရ
့် ာက့်မှုဟာ ရငကုနရ
့် က်းကျမျာ်းပါတယ့်။ ကျန့််းမာရ ်းအာမခမ ဘွဲ
လူရတအတက့်ကျန့််းမာရ ်းရ

်းဖု်းဝါ်းခရပ်း င
ု ဖ
့် ု အခက့်အခွဲ

င
ု ပ
့် ါတယ့်။

ကျန့််းမာရ ်းအာမခဟာ ၎င့််းတုက ရုတ့်တ က့်အင့်မတန့်နာမကျန့််းမဖစ့်လာ င့်၊ သင့်လုအပ့်တွဲအချန့်မာ
ကျန့််းမာရ ်းရစာငရ
့် ာက့်မှုရသချာခယူ င
ု ဖ
့် ု
ရ

်းဖု်းဝါ်းခကုနက
့် ျစ တ့်အရမမာက့်အမျာ်းရပ်း မခင့််းမာကာကယ့်ရပ်းပါတယ့်။

မ ကာခဏ

ုသလု၊

ာဝန့် ငသ
့် ာ်းမပဖုသင ့်

• ကျန့််းမာရ ်းအာမခဟာ ရ

မည့်မဖစ့်ပါတယ့်။

်းဖု်းဝါ်းခကုနက
့် ျစ တ့် အရမမာက့်အမျာ်းရပ်း မခင့််းမ ကာကယ့်ရပ်းပါတယ့်။

• ကျန့််းမာရ ်းအာမခက ကာကယ့်ရ
အခမွဲဝန့်ရ

ီမာကျန့််းမာရ ်းအာမခကတ့်

်း၊ စစ့်ရ

်းမှုမျာ်း ငက
့် ျန့််းမာရ ်း

ုင ့် ာစစ့်ရ

်းချက့်မျာ်းလုမျ ်း

ာင့်မှုမျာ်းကုပပု်းရပ်းပါသည့်။

• ကျန့််းမာရ ်းအာမခဟာ သင့်

ာဝန့် င ့် မပသဖုလုအပ့်တွဲအချန့်မာလည့််း မပသခငရ
့် ပ်းပါသည့်။

သင့် ွဲအရမခအရနရပေါ်မူတည့်ပပီ်း သငအ
့် ရနမဖင ့် အစု်း သမဟု
ု
တ့်ပုပပလကပုငအ
့် ာမခ ဖုလုပါတယ့်။
အစု်း ကျန့််းမာရ ်းရစာငရ
့် ာက့်မှုအာမခ သမဟု
ု
တ့် အခန့်ခရပ်းသူမထည့်ဝင့်ထာ်းသည့် ကျန့််းမာရ ်း အာမခကု
မပည့်နယ့် ငဗ
့် ဟု အစု်း အခန့်အတုပ့်မျာ်းကရန န့်ပုရငထည့်ဝင့်ထာ်းပါသည့်။ ပုပပလကပုင ့်
ကျန့််းမာရ ်းအာမခသမဟု
ု
တ့် အလုပ့် င့်-စပန့် ာရပ်းသည့် ပပလကပုငက
့် ျန့််းမာရ ်း အာမခတုမာ
အလုပ့် င့်သမဟု
ု
တ့်အာမခရ ်းကက့်မျာ်းမပပု်းထာ်းသည့် အကျ ်းခစာ်းခင ့် အစီအစဉ်မျာ်းမ တ

င ့်

အဓက န့်ပုရငထည့်ဝင့်ထာ်းပါသည့်။
အစု်း ကျန့််းမာရ ်းအာမခ
ဥပမာမျာ်းမာ Medicaid: သတ့်မတ့်ထာ်းတွဲဝင့်ရငသတ့်မတ့်ချက့်မျာ်းကုမပည့်မီ မည့် မသာ်းစုမျာ်း/ တစ့်သ်းီ ပုဂ္ဂ လမျာ်းအတက့်
မပည့်နယ့်အစု်း - န့်ပုရငထည့်ဝင့်သည့်လူမူရ ်းကျန့််းမာရ ်းရစာငရ
့် ာက့်မှုအစီအစဉ်မဖစ့်သည့်။
• SSI အကျ ်းခစာ်းခငက
့် ုသင့်

ထာ်းပါက သင့်က Medicaid

အတက့်အလုအရလျာက့်အ ည့်အချင့််းမပည့်မီပါသည့်။
• သင့်၏ဝင့်ရငကနမ့်ပါ်းလျှင ့် အသက့် ၂၁ စ့်ရအာက့် သင ့် ွဲကရလ်းမျာ်းက Medicaid ကု
• လူမူရ ်းဝန့်ရ

င
ု ရ
့် ချ ပါတယ့်။

ာင့်မှုမျာ်းဌာ Department of Social Services (DSS)ဟာ Medicaid

ရလျှာက့်လာမျာ်းကုလုပ့်ရ

ာင့်ပါတယ့်။

Medicare: အသက့် ၆၅ စ့် အရမ ကန့်သမဟု
ု
တ့် အသက့် ၆၅ စ့်အထက့် သူမဖစ့်၍ စနစ့်အတင့််းမာ
အလုပ့်လုပ့်ထာ်းသမဖငရ
့် ငရပ်းထာ်းသူမျာ်းအတက့် အမျ ်းသာ်းလူမူရ ်းအာမခအစီအစဉ်မဖစ့်ပါတယ့်။
ကရလ်းမျာေ၏ကျန့််းမာရ ်းအာမခအစီအစဉ် (CHIP): မသာ်းစုမျာ်းက ပုပပလကပုငက
့် ျန့််းမာရ ်း
အာမခမျာ်းကုမတတ့် င
ု ခ
့် ျန့်တင့် ကရလ်းမျာ်းအတက့်ကျန့််းမာရ ်းအာမခရပ်းထာသည့် အစု်း
အစီအစဉ်မျာ်းမဖစ့်သည့်။
ပုဂ္လ
ဂ ကပုငက
့် ျန့််းမာရ ်းအာမခ
အလုပ့် င့်အရမခမပ သည့်အာမခ -

• အလုပ့် င့်ကပ ီမီယမ့်ရ က်းရပ်း၍ အာမခကတ့် ယူမှု
• အလုပ့် င့်မျာ်းက အာမခစီမချက့်အမျ ်းမျ ်းကုရပ်းထာ်း င
ု ပ
့် ါတယ့်
• ကုနက
့် ျစ တ့်မာအမျ ်းမျ ်း

င
ု သ
့် ည့်

ပုဂ္ဂလကပုငက
့် ျန့််းမာရ ်းအာမခနမှုနာမျာ်းတင့်ရအာက့်ပါကုမဏ
ပ မ
ီ ျာ်းပါဝင့်ပါတယ့် • Blue Cross င ့် Blue Shield
• Coventry Health Care of the Carolinas, Inc
• Cigna
• Aetna
• Humana
• Unitedhealthcare of North Carolina, Inc
Market Place မ
သင ့် ွဲဝင့်ရင င ့် မသာ်းစုဦ်းရ ရပေါ်မူတည့်ပပီ်း Market Place မပပု်းသည့်အမရတာ့်ရ က်းကု
သင့်အ ည့်အချင့််းမပည့်မီ င
ု သ
့် လုမမပည့်မီ င
ု ပ
့် ါ။
• ရလျှာက့်လာတင့် ာမာသငက
့် ုကူညီဖုနယ့်ခအကူအညီရပ်းသူမျာ်းကုသင့် ယူ င
ု ပ
့် ါတယ့်
• အကူအညီရပ်းသူကု

က့်သယ့်ဖုချန့််း

ုမှုတစ့် ပ့်မပ လုပ့်ဖုလုပါမယ့်

• အချ ျို့ရသာရန ာမျာ်းတင့်ရတာ လမ့််း က လုဝင့်လာတာကုလက့်ခပါတယ့်
• Market place ကု

က့်သယ့် မည့်အချက့်အလက့်မျာ်း- 1.800.318.2596 သမဟု
ု
တ့် www.healthcare.gov

Market Place စီမချက့်မျာ်း
ရ က်း - သင့်၏ကျန့််းမာရ ်းအာမခစီမချက့်က အာမခရ က်း ၆၀% ရပ်းပါတယ့်။ သင့်က ၄၀%
ရလာက့်ရပ်း ပါမယ့်။
ရင - သင့်၏ကျန့််းမာရ ်းအာမခစီမချက့်က အာမခရ က်း ၀% ရပ်းပါတယ့်။ သင့်က ၃၀% ရလာက့်ရပ်း ပါမယ့်။

ရ - သင့်၏ကျန့််းမာရ ်းအာမခစီမချက့်က အာမခရ က်း ၈၀% ရပ်းပါတယ့်။ သင့်က ၂၀% ရလာက့်ရပ်း ပါမယ့်။
ပလက့်တီနမ့် - သင့်၏ကျန့််းမာရ ်းအာမခစီမချက့်က အာမခရ က်း ၉၀% ရပ်းပါတယ့်။ သင့်က ၁၀%
ရလာက့်ရပ်း ပါမယ့်။

သငက
့် ျန့််းမာရ ်းကုအရလ်းထာ်းစု
အသက့် ည့်ကျန့််းမာဖု သငက
့် ျန့််းမာရ ်းကုအရလ်းရပ်းရ

ာင့် က့်ပါ။

ာဝန့် ငပ
့် ုမန့်

သာ်းမပဖုလုအပ့် င
ု ပ
့် ါတယ့်။ သငအ
့် ရနမဖငက
့် ျန့််းမာစာရန င
ု ဖ
့် ု • ကျန့််းမာရ ်း ငည
့် ီညတ့်စာစာ်းရသာက့်မခင့််းမဖငက
့် ျန့််းမာရ ်းထန့််းသမ့််းမခင့််း
• စတ့်ရမဖရလျာအနာ်းယူမခင့််း
• အပ့်ရ ်းဝဝအပ့်မခင့််း
•

ာဝန့် ငပ
့် ုမန့်သာ်းမပမခင့််း

• ကျန့််းမာစာရနထုငဖ
့် ုသင့်လုပ့်ရ

ာင့် င
ု သ
့် ည့်အ ာမျာ်းကုရလလာပပီ်း

သင့်သထာ်းသည့်အ ာမျာ်းကုသငမ
့် သာ်းစု ငမ
့် တ့်ရ

မျာ်းထရဝမျှပါ

• ကုယ့်လက့်လှုပ့် ာ်းမှုပုမန့်မပ လုပ့်မခင့််း
ကျန့််းမာရ ်းကဂ္
ု ရုတစက
ု ့် ကာကယ့်မခင့််း
• ကာကယ့်မခင့််းဝန့်ရ

ာင့်မှုမျာ်းတင့် နာမကျန့််းမမဖစ့်မှု၊ရ ာဂ္ါမဖစ့်မှု ငအ
့် မခာ်းကျန့််းမာရ ်းမပ ဿ

နာမျာ်းမမဖစ့်ရစ န့်အသ်းု မပ သည့်စစ့်ရ
• ကုသမှုကအထရ ာက့်
• ဤဝန့်ရ

်းမှုမျာ်း၊စမ့််းသပ့်မှုမျာ်း င ့် လူနာတုငပ
့် င့်ရ

ု်းမဖစ့်ရစဖု နာမကျန့််းမဖစ့်မှုကုရစာစီ်းစာသ

ာင့်မှုမျာ်းအတက့်ကုနက
့် ျစ တ့်ကုသင့်ရပ်းစ ာမလုပါ

်းရ ်းမှုမျာ်းတုပါဝင့်သည့်။

န့်ကူညီမှုမျာ်း။

ာဝန့်ရု ်းရ

်းခန့််းကုနက
့် ျမှုမျာ်း

အဓကရစာငရ
့် ာက့်မှုရပ်းသည့်
• ချန့််း

ာဝန့် (PCP)

ုမှုမဖင ့်

• တခါတစ့် တင့်သင့်လမ့််း ကုု၍ဝင့်မပ င
ု ပ
့် ါတယ့်
• ရ ်း န
ှု ်း့် သငမ
့် ှု (ဥပမာ- ပူ်းတွဲရပ်းရချမှုအနည့််းအပါ်းသာရပ်း မည့်)
• သင့်ရနထုငမ
့် ရကာင့််းမဖစ့်လျှင ့် PCP သသ
ု ာ်းမပပါ (ဥပမာ- အရအ်းမမခင့််း)
အရ ်းကကီ်းရစာငရ
့် ာက့်မှု
• ရလျှာက့်ပတ့်သာ်းရနသည့်ရ

်းခန့််းမျာ်း

• ကုနက
့် ျစ တ့်မျာ်းမပာ်းမှု (ဥပမာ- ပူ်းတွဲရပ်းရချမှု အမျာ်းအမပာ်း)
• သင့်၏ PCP ငမ
့် မပသ င
ု ခ
့် ျန့်တင့် အသငရ
့် တာ့်

ု်းရန ာမာ

အရ ်းရပေါ်
• ရငကုနရ
့် က်းကျအမျာ်း
• သငတ
့် င့်မပင့််းထန့်

ု်း

ု်းဝါ်းသည့်ရ

်းဘက့်

ုင ့် ာအရမခအရန ချန့် - လု်းခုန ့် ပ့်သာ်းမခင့််း၊

အရု ်းရ ကသာ်းမခင့််းလုမျ ်း ။
• ပုမုမမငမ
့် ာ်းရသာပူ်းတွဲရပ်းရချမှု

သထာ်းသငရ
့် သာအရ ်းကကီ်းသညအ
့် ာမခအသအ
ု
န
ှု ်း့် မျာ်း

ပ မ
ီ ယ
ီ မ့်
သင့်၏ကျန့််းမာရ ်းအာမခသမဟု
ု
တ့်စမ
ီ ချက့်အတက့်ရပ်း မည့်ပမာဏမဖစ့်သည့်။ သင့် င/့် သမဟု
ု
တ့်
သင့်၏အလုပ့် င့်သည့် ၎င့််းရ က်းကုလစဉ်၊ ၃လတစ့်ခါသမဟု
ု
တ့် စ့်စဉ်ရပ်းရလ သည့်။ ၎င့််းက
သင့်၏ တ
ှု ့်ယူ င
ု ရ
့် သာ၊ပူ်းတွဲရပ်းရချမှုသမဟု
ု
တ့် ပူ်းတွဲအာမခချက့်တင့်မပါဝင့်ပါ။ သင့်က ပ ီမီယမ့်
ရ က်းမရပ်းပါက သင့်၏အာမခရ က်းကု အ

ု်းခ

င
ု ပ
့် ါသည့်။

ကန့် က့်
သင့်၏ကျန့််းမာရ ်းအာမခကု ရ

ာင့် က့်ရပ်းသူ၊ ပပု်းရပ်းသူ င ့် မဖည့်

ကျန့််းမာရ ်းရစာငရ
့် ာက့်မှုဝန့်ရ

ာင့်မခင့််းကုရပ်းအပ့် န့်စာချ ပ့်ချ ပ့်ထာ်းပါသည့်။

• မည့်သည့်ပပု်းသူက "ကန့် က့်အတင့််း"မာမဖစ့်သည့်ကုသ

ည့််းရပ်းသူသည့်

န့် သင့်၏အာမခ ကုမပဏက
ီ ု

က့်သယ့်ပါ။

ဤပပု်းသူမျာ်းကု "ပုမုလုလာ်းရသာ-ပပု်းသူမျာ်း"သမဟု
ု
တ့် "ပါဝင့်ပတ့်သက့်
သည့်ပပု်းသူမျာ်း"ဟုလည့််းရခေါ်ပါသည့်။
• ပပု်းသူက"ကန့် က့်မပင့်ပ"မမဖစ့်ပါက ၎င့််းတု ငသ
့် ာ်းမပ န့် သင့်ကုနက
့် ျစ တ့်ပုမျာ်း င
ု ပ
့် ါသည့်။
• ကန့် က့်မျာ်းကုရမပာင့််းလွဲ င
ု သ
့် ည့်။ သင့်ချန့််း

ုမှုတစ့်ခမု ပ လုပ့်တုင်း့် သင ့် ွဲပပု်းသူ ငစ
့် စ့်ရ

်းပပီ်း

သင့်ဘယ့်ရလာက့်ရပ်း မည့်ကုသ ထာ်းပါ။
ပူ်းတွဲရပ်းရချမှု
ရ

်းဘက့်

ုင ့် ာဝန့်ရ

ပမာမဏမဖစ့်၍

ာင့်မှုသမဟု
ု
တ့်မဖည့်

ာဝန့် ငသ
့် ာ်းမပမခင့််း၊ ရ

ီ်းမှုအတက့် ကုနက
့် ျစ တ့်ကုရဝမျှရပ်း န့်လုအပ့်သည့်

်းရု မပင့်ပလူနာကုသမှု၊ သမဟု
ု
တ့် ရ

်းမျာ်းရ

်းညန့််းရ ်း

ရပ်းမှုတုမဖစ့်သည့်။ ပူ်းတွဲရပ်းရချမှုမာ ာခင
ု ့် န
ှု ်း့် လုက့်မဖစ့်မည့်အစာ်း သတ့်မတ့်ထာ်းသည့် ပမာဏမဖစ့်သည့်။
• ဥပမာ

ာဝန့် ငမ့် ပသမှု၊ ဓတ့်ခခ
ွဲ န့််းအသ်းု မပ မှု သမဟု
ု
တ့် ရ

်းညန့််းရ ်းရပ်းမှုအတက့် ရေေါ်လာ ၁၀ သမဟု
ု
တ့်

၂၀ ကုသင့်ရပ်း မည့်။ ပူ်းတွဲရပ်းရချမှုမာ သုညရေေါ်လာမ ၅၀ ရေေါ်လာအထမဖစ့်ရလ ပပီ်း သင့်၏အာမခစီမချက့် င ့်
သငသ
့် ာ်းရ ာက့်မပသသည့်ပုစ ငဝ
့် န့်ရ
ပူ်းတွဲ အာမခ

ာင့်မှုတုအရပေါ်မူတည့်ပါသည့်။

ကျန့််းမာရ ်းရစာငရ
့် ာက့်မှုဝန့်ရ

ာင့်မှုကုအာမခရပ်းသည့်ကုနက
့် ျစ တ့်ကုရဝမျှမခင့််းမဖစ့်၍ ဝန့်ရ

ာင့်မှု

အတက့်သတ့်မတ့်ထာ်းသည့်ပမာဏကု ာခင
ု ့် န
ှု ်း့် အလုက့်တက့်ချက့်သည့် (ဥပမာ ၂၀%)။ သင့်က ပူ်းတွဲ
အာမခအမပင့်သင့်ရပ်းရချ မည့်ထုတ့် တ
ှု ့်မှုမျာ်းတုကုရပ်း မည့်။
• ရု ်းခန့််းသသ
ု ာ်းရ ာက့်မပသမှုအတက့် ဥပမာ ကျန့််းမာရ ်းအာမခသမဟု
ု
တ့်စမ
ီ ချက့်၏ ခငမ့် ပ ထာ်း သည့်
ပမာဏမာ ရေေါ်လာ ၁၀၀ မဖစ့်လျှင ့် သင့်၏ထုတ့် တ
ှု ့် င
ု မ
့် ှု ငမ့် ပည့်မီသည့်မဖစ့်သမဖင ့် သင့်၏ ပူ်းတွဲ
အာမခရပ်းရချမှု၏ ၂၀% မာ ရေေါ်လာ ၂၀မဖစ့်သည့်။ ကျန့် သည့်ပမာဏကုကျန့််းမာရ ်းအာမခသု
မဟုတ့်စမ
ီ ချက့်ကရပ်းရ

ာင့်ပါသည့်။

ထုတ့် တ
ှု ယ
့် မ
ူ ှု
ကျန့််းမာရ ်းရစာငရ
့် ာက့်မှုဝန့်ရ

ာင့်မှုမျာ်းအတက့် သင့်ရပ်း မည့်ပမာဏ၊ သင့်၏ကျန့််းမာရ ်းအာမခ

သမဟု
ု
တ့် စီမချက့်အာမခရ က်းကုစတင့်မရပ်းရ

ာင့်မီ သင့်၏ကျန့််းမာရ ်းအာမခသမဟု
ု
တ့်

စီမချက့်အာမခရ က်း။
• ဥပမာ - သင့်၏ထုတ့် တ
ှု ့်ယူမှုက ရေေါ်လာ ၁၀၀၀ မဖစ့်လျှင ့် အာမခရ က်းတင့်ထာ်းသည့်
ကျန့််းမာရ ်းရစာငရ
့် ာက့်မှုဝန့်ရ

ာင့်မှုကု ထုတ့် တ
ှု ့် င
ု ခ
့် င ့် မာ ရေေါ်လာ ၁၀၀၀ မမပညမ
့် ချင့််း သင့်၏ စီမချက့်က

ဘာတစ့်ခက
ု ုမျှရပ်းရချရပ်းမည့်မဟုတ့်ရချ။ ထုတ့် တ
ူ ့်ယူမှုသည့် ဝန့်ရ

ာင့်မှုအာ်းလု်း

အတက့်အကျ ်းဝင့်ချင့်မဝင့်မည့်။
အမျာ်း

ု်းအတ့်စက
ု ထ
့် တ
ု မ
့် ှု

အာမခထာ်းသည့်လုအပ့်ရသာ ကျန့််းမာရ ်းအကျ ်းခစာ်းခငမ
့် ျာ်းအတက့် ၁၀၀%ကု သင့်၏ကျန့််းမာရ ်း
အာမခသမဟု
ု
တ့် စီမချက့်ကမရပ်းရ
သင့်ရပ်းရ

ာင့်မီမူဝါေကာလအတင့််း (မျာ်းရသာအာ်းမဖငတ
့် စ့် စ့်)အမျာ်းစုကု

ာင့် မည့်။ ၎င့််းကနသ
့် တ့်ချက့်တင့် ထုတ့် တ
ှု ့်ယူမှု၊ပူ်းတွဲအာမခ၊ ပူ်းတွဲရပ်းရချမှု၊ သမဟု
ု
တ့်

အလာ်းတူအရခရ က်းမျာ်း ငအ
့်
ည့်အချင့််းမပည့်မီရသာရ

်းဘက့်

ုင ့် ာကုနက
့် ျမှုအတက့်

တစ့်ဦ်းချင့််းစီအတက့်သတ့်မတ့်ထာ်းသည့် အမခာ်းကုနက
့် ျစ တ့်တစ့်ခခ
ု တ
ု ုပါဝင့်သည့်။ ၎င့််းတင့်ပ ီမီယမ့်
ရ က်းသမဟု
ု
တ့် မလုအပ့်ရသာကျန့််းမာရ ်းအကျ ်းခစာ်းခငမ
့် ျာ်းအတက့် ကုနက
့် ျခမှုတုမပါဝင့်ရပ။
တစ့်ဦ်းချင့််းစီအတက့် ၂၀၁၄ Marketplace စီမချက့် အတက့် အမျာ်း

ု်း အတ့်စုက့်ထုတမ
့် ှုကုနက
့် ျစ တ့်

ကနသ
့် တ့်ချက့်မာ တစ့်ဦ်းချင့််းစီမချက့်အတက့် ရေေါ်လာ ၆၃၅၀ ထက့်မပု၍ မသာ်းစုစမ
ီ ချက့်မာ ရေေါ်လာ ၁၂၇၀၀
ထက့်မပုရပ။

အကျ ်းခစာ်းခငမ
့် ျာ်းကု င့််းမပချက့် (EOB)
သင့်၏ကျန့််းမာရ ်းစီမချက့်၏ ကျန့််းမာရ ်းရစာငရ
့် ာက့်မှုအခရ က်း၏ အတုချ ပ့်ကု ပပု်းသူသမဟု
ု
တ့်
ဝန့်ရ

ာင့်မှု ယူပပီ်းချန့်ရနာက့်ပုင်း့် တင့် သငထ
့် သုရပ်းပုရပ်းသည့်။ ၎င့််းမာရငရတာင့််းခလာမဟုတ့်ပါ။ ၎င့််းမာ သင့်

သမဟု
ု
တ့်တစ့်ဦ်းချင့််းစီမသင့်

ထာ်းသည့် မူဝါ်းကု အာမခထာ်းသည့် ကျန့််းမာရ ်း

ရစာငရ
့် ာက့်မှုမတ့်တမ့််းတစ့် ပ့်မဖစ့်၍ သင့်၏ကျန့််းမာရ ်းစီမချက့်အတက့်သင့်၏ပပု်းသူက
ဘယ့်ရလာက့်ရတာင့််းခထာ်းမှုမဖစ့်သည့်။ သင့်ကုသမှုခမခင့််းရ ကာငသ
့် င့်ပုရပ်း ပါက သင့်၏ပပု်းသူက
သငထ
့် သီ်းမခာ်း ရငရတာင့််းခလာကုရပ်းပုသာ်းမည့်။
အဓကရစာငရ
့် ာက့်မှုရပ်းသူ
• ပုမန့်စစ့်ရ

်းမှုမျာ်း င ့် နာမကျန့််းမဖစ့်သည့်အခါအတက့် ချန့််း

ုမှုမပ လုပ့် န့်ရခေါ်

ုပါ။

သင့်၏ချန့််း

ုမှုအချန့်ထက့်ရစာ၍သာ်းရ ာက့်ကာ လက့်မတ့်ရ ်းထု်းပပီ်း အမည့်ရခေါ်သည့်အထရစာငပ
့် ါ။

သင့်သာ်းသည့်အကကမ့်တုင်း့် သင့်၏ကျန့််းမာရ ်းမတ့်တမ့််းကုသ်းု စခ
ွဲ င ့် သည့်ပပု်းသူ တစ့်ဦ်းကု
သင့်ရတျို့ မမင့် မည့်။ သင့်၏ပပု်းသူသည့်
မ

ုရစာင ့် ကည့်စစ့်ရ

က့်လက့်မဖစ့်ပာ်းရနရသာမည့်သည့်အရမခအရနကု

်း န့် င ့် သငက
့် ျန့််းမာရ ်းအရမခအရနအ ပ့် ပ့်ကုစစ့်ရ

်းမခင့််းမဖင ့်

သင့်၏ပျှမ့််းမျကျန့််းမာရ ်းကု ပုမုတု်းတက့်ရကာင့််းမန့်ရစ ာတင့် ကူညီ န့် သင့် ငလ
့် က့်တွဲ လုပ့်ရ

ာင့်သာ်းမည့်။

သင့်၏အရမခအရနကု စီမ န့် အမခာ်းပပု်းသူ ငမ့် ပသ န့်လုအပ့်လာပါက သင့်၏ပပု်းသူ
အစီအစဉ်

ွဲ န့်သငက
့် ုကူညီသာ်းမည့်မဖစ့်၍ လုအပ့်သည့်ရ

အ ကမပ ထာ်းသည့်ရနာက့်

က့်တွဲစစ့်ရ

်းဝါ်းမျာ်း ယူရပ်းမခင့််း၊

်းမှုမျာ်း၊ မပသမှုမျာ်း င/့် သမဟု
ု
တ့်

အထူ်းကုမျာ်းကု ာရဖရပ်းရ ်းအတက့်သငက
့် ုကူညီရပ်းမည့်။
• သင့်၏အဓကရစာငရ
့် ာက့်မှုကု ပူ်းတွဲရပ်းရချပါက သငအ
့် ရနမဖင ့် အခမွဲမ ရေေါ်လာ ၅၀အထကုနက
့် ျ င
ု ပ
့် ါသည့်။
အထူ်းကုမျာ်း
သတ့်မတ့်ထာ်းသည့်ဝန့်ရ

ာင့်မှုမျာ်းသမဟု
ု
တ့် အထူ်းအရမခအရနမျာ်းကုကုသရပ်း န့်သငက
့် ု စမ့််းသပ့်ပါမည့်။

သင့်သာ်းရ ာက့်မပသမှုကုသင့်၏ကျန့််းမာရ ်းစီမချက့်မာ အာမခရ က်းရပ်းရ

ာင့်ရစ န့်အတက့်

အထူ်းကုတစ့်ဦ်းထသမသ
ု
ာ်းမပမီ ည့်ညန့််းမှုတစ့်ခု ကုသင့်၏အဓကရစာငရ
့် ာက့်မှု ပပု်းသူထမ
သင့်လုအပ့် င
ု သ
့် ည့် (သမဟု
ု
တ့် အရသ်းစတ့်ညန့် ကာ်းချက့်မျာ်းလုအပ့် င
ု သ
့် ည့်)။

အရ ်းရပေါ်ဌာန (ED)
• သင့််းအမပင့််းအထန့်ေဏ့် ာ ချန့် သမဟု
ု
တ့် ဖျာ်းနာချန့်မာသာလျှငသ
့် ာ်းရ ာက့်ပါ။ သင့်သာ်းပါက
သငက
့် ုစမ့််းသပ့် င
ု သ
့် ည့် အချန့်အထသင့်ရစာင ့် မည့်မဖစ့်ပပီ်း ၎င့််းက သင့်၏အရမခအရန မပင့််းထန့်ရလ်း
နက့်မှုရပေါ်မူတည့်၍ အချန့် ကာမမင ့် င
ု သ
့် ည့် ( ရလ်းငါ်းနာ ီ)။ ထုရနတင့်အလုပ့်လုပ့်ရနသည့်ပပု်းသူကု
သင့်သာ်းမပ မည့်မဖစ့်ပပီ်း ၎င့််းသူမာ သင့်၏ကျန့််းမာရ ်းမတ့်တမ့််းမျာ်းကုသ်းု စွဲ င
ု ခ
့် ငမ
့် သမဖင ့်
သငတ
့် င့် ရန င
ု သ
့် ည့် အရမခအရနမျာ်းတစ့် ပ့် ပ့်ကု ၎င့််းတုမသ

င
ု ပ
့် ါ။

သင့်ကုသမှုခယူ န့်လာရ ာက့်မပသသည့်အရ ်းရပေါ် မပဿနာကုသာ ပပု်းသူကကုသရပ်းသာ်း
မည့်မဖစ့်ရသာ့်လည့််း အမခာ်းစု်း မ့်ဖယ့် ာမျာ်းကု ရမ်းမမန့််းမည့်မဟုတ့်ပါ။ သင့်သာ်းရ ာက့်မပသပပီ်းရနာက့်၊
သင့်၏အဓကရစာငရ
့် ာက့်သပ
ူ ပု်းသူ င ့် / သမဟု
ု
တ့်အထူ်းကုမျာ်းထသု
ညန့် ကာ်းချက့်မဖငသ
့် ငက
့် ုရပ်း

င့််းမည့်မဖစ့်သည့်။ သရသာ့်
ု
ရနာက့်

က့်တွဲရထာက့်ပမှုကုရတာ

၎င့််းတုမပ လုပ့် င
ု မ
့် ည့်မဟုတ့်ပါ။
• ပူ်းတွဲရပ်းရချမှု၊ ပူ်းတွဲအာမခကုသင့်ရပ်း
မရပ်းရ

င
ု ဖ
့် ယ့် ၍ သင့်၏ကုနက
့် ျစ တ့်ကုသငက
့် ျန့််းမာရ ်းစီမချက့်က

ာင့်မီထုတ့် တ
ှု ့်မှုကုမပည့်မီ မည့်။ အထူ်းသမဖင ့် ၎င့််းမာအရ ်းရပေါ်အရမခအရန

သင့်၏ပူ်းတွဲရပ်းရချမှုမာ ရေေါ်လာ ၅၀ မ ၁၅၀ ကာ်းကုနက
့် ျ င
ု ပ
့် ါသည့်။

ုလျှငမ့် ဖစ့်သည့်။

