
ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အကူအညီေပးေရး မူဝါဒ၊ ေဆးရုံ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ဌာန-  ဓနသဟာယ ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား မူဝါဒေဖၚျပခ်က္-  CHC ေဆးရံု ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ 

ဘ႑ာေရး အကူအညီေပးေရး လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား
စာမ်က္ႏွာ ၁ မွ ၁၂ သံုးသပ္သည့္ေန႔-  ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၇၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၈၊

စက္တင္ဘာ ၂၀၀၈၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၀၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၅၊
စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇၊ ဇူလုိင္ ၂၀၁၉

အက်ဳိးသက္ေရာက္ေန႔ -ဇြန္လ ၂၀၀၄ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေသာေန႔- ေအာက္တုိဘာ ၂၀၀၇၊ ဒီဇင္ဘာ 
၂၀၁၀၊  စက္တင္ဘာ ၂၀၁၃၊ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၄၊  ဇူလုိင္ 
၂၀၁၄၊  ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၅၊  စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇၊ ဇူလုိင္ 
၂၀၁၉

တာဝန္ယူမႈသံုးသပ္ျခင္း- ညႊန္ၾကားေရးမွဴး CFR ရည္ညႊန္းခ်က္ အမွတ္စဥ္-  N/A

ရည္ရြယ္ခ်က္ 
ကြ်ႏု္ပတုိ္႔ အလုပ္အေကြ်းျပဳေနေသာျပည္သူမ်ားကုိ ၄င္းတို႔လုိအပ္ေနေသာေစာင္႔ေရွာက္မႈကုိ ေပးႏိုင္ရန္ 
ကြ်ႏု္ပ္တ႔ိအုေနျဖင္႔ ဆီေလ်ာ္မႈ၊ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းႏွင္႔ အခြန္ဆ္ုိင္ရာတာ၀န္ယူမႈမ်ား ေဘာင္အတြင္းမွ 
လႈပ္ရွားေနစဥ္ ဓနသဟာယဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား (Commonwealth Financial Resources-CFR)က 
Commonwealth Health Corporation (CHC) ေဆး႐ံုမ်ားႏွင္႔ ၄င္းတုိ႔ တုိက္႐ ုိက္ ပိုင္ဆိုင္ေသာအဖဲြ႔ 
၀င္ေဆးခန္း မ်ား၏လူနာမ်ားကုိ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာအကူအညီေပးပါမည္။ ဤေပၚလစီ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ CHC 
က အရည္အခ်င္းမ ီ က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မႈရရွိေရး၊  အားလုံးက တတ္ႏုိင္ၿပီး လက္လွမ္းမီေရး၊ တတ္ႏိုင္ 
မတတ္ႏုိင္မႈေပၚ မူမတည္ဘဲ ဘ႑ာေရးအကူအညီရရွိႏုင္ိေရး သုိ႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ားက က်ခံေပးႏုိင္ေရး 
နည္းလမ္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ရန္ျဖစ္သည္။ ဤေပၚလစီသည္ CHC က ပုိင္ဆိုင္ေသာ(သုိ႔) စီမံခန္႔ခြဲေသာ ေဆး႐ံုမ်ား 
အတြက္ ဘ႑ာေရးအကူအညီ ရရိွႏိုင္ေရးအေျခခံမူ ေဘာင္ခ်ေပးသည္။ 

ဤ Financial Assitance Policy (FAP) သည္ Internal Revenue Code (IRC) အခန္း ၅၀၁(အာရ္)ႏွင္႔ 
ယင္းႏွင္႔သက္ဆုိင္သည္႔ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ လုိက္နာရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ဤေပၚလစီက (၁)ဘ႑ာေရးအကူအညီ 
ေလွ်ာက္နည္း၊ (၂)ဘ႑ာေရးအကူအညီရရန္ အရည္အခ်င္းျပည္႔မီျခင္းစံ၊ (၃)အေျခခံလူနာကုသစရိတ္ ေငြပမာဏတြက္ 
ခ်က္ျခင္း တို႔ကို ေဖာ္ျပသည္။ အြန္လိုင္းလိပ္စာ-  
https://cfrbilling.com က လူထုအေၾကြးေကာက္ခံျခင္းႏွင္႔ 
ဘ႑ာေရးအကူအညီမရႏိုင္ေသာလူနာမ်ားအတြက္ စားသုံးသူေၾကြးျမီအစီရင္ခံျခင္းဌာနသုိ႔ အေၾကာင္းၾကား 
ျခင္း အပါအ၀င္၊ ကုသစရိတ္မေပးေခ်ေသာအခ်ိန္တြင္ CHC ေဆး႐ံုမ်ားက လုပ္ေဆာင္ရမည္႔အခ်က္မ်ားကုိ 
ရွင္းျပထားပါသည္။ ပူးတဲြပါ Financial Assistance Participating Hospital Facilities တြင္ ဤဘ႑ာေရး 
အကူအညီေပၚလစီကာမိေသာအဖဲြ႔၀င္မ်ားႏွင္႔ ဤေပၚလစီက မကာမိေသာ CHC မဟုတ္သည္႔အဖဲြ႔အစည္း 
မ်ားကုိ တိတိက်က်စာရင္းတင္ထားပါသည္။  

https://cfrbilling.patientcompass.com/RA/General/BillingPolices


ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အကူအညီေပးေရး မူဝါဒ၊ ေဆးရုံ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ဌာန-  ဓနသဟာယ ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား မူဝါဒေဖၚျပခ်က္-  CHC ေဆးရံု ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ 

ဘ႑ာေရး အကူအညီေပးေရး လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား
စာမ်က္ႏွာ ၁ မွ ၁၂ သံုးသပ္သည့္ေန႔-  ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၇၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၈၊

စက္တင္ဘာ ၂၀၀၈၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၀၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၅၊
စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇၊ ဇူလုိင္ ၂၀၁၉

အက်ဳိးသက္ေရာက္ေန႔ -ဇြန္လ ၂၀၀၄ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေသာေန႔- ေအာက္တုိဘာ ၂၀၀၇၊ ဒီဇင္ဘာ 
၂၀၁၀၊  စက္တင္ဘာ ၂၀၁၃၊ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၄၊  ဇူလုိင္ 
၂၀၁၄၊  ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၅၊  စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇၊ ဇူလုိင္ 
၂၀၁၉

တာဝန္ယူမႈသံုးသပ္ျခင္း- ညႊန္ၾကားေရးမွဴး CFR ရည္ညႊန္းခ်က္ အမွတ္စဥ္-  N/A

အဓိပၸါယ္ဖြင္႔ဆုိခ်က္ 
က။ ေလွ်ာက္လႊာတင္ကာလဆုိသည္မွာ လူနာမွ ဘ႑ာေရးအကူအညီေလွ်ာက္ႏိုင္ေသာကာလကုိ 

ဆုိလုိသည္။ ေလွ်ာက္လႊာတင္ကာလသည္ ကုသမႈခံယူသည္႔ေန႔တြင္ စတင္ၿပီး၊ လူနာေဆး႐ံုဆင္း ကုသစရိတ္ 
ေတာင္းခံစာထုတ္ေပးသည္႔ေန႔မွ ရက္ေပါင္း ၂၄၀ ျပည္႔သည္႔ေန႔တြင္ ကုန္ဆုံးသည္။ 

ခ။ သာမန္ထက္လြန္ေသာအေၾကြးေကာက္ခံေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္(Extraordinary Collection Action  
ECA)ဆုိသည္မွာ ဥပေဒေရး သုိ႔မဟုတ္ တရားစီရင္ေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္း (လစာျဖတ္ေပးျခင္း အပါအ၀င္) 
ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ထံမွ မိမိအိတ္ဆုိက္ ကုသစရိတ္ လက္က်န္ေကာက္ခံရန္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ 
ဆုိလုိၿပီး၊ လူနာ၏ေကာင္းက်ဳိးမေပးေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ စားသုံးသူေၾကြးျမီ အစီရင္ခံ ေအဂ်င္စီ 
သုိ႔မဟုတ္ ေၾကြးျမီဗ်ဴ႐ုိ ႐ုံးသုိ႔လည္းေကာင္း၊ လူနာ၏အေၾကြးကုိ တစ္ဆင္႔ေရာင္းခ်သူထံသုိ႔ 
ယင္းသတင္းပို႔ျခင္းႏွင္႔ ေစာင္႔ေရွာက္မႈေ႐ႊ႕ဆုိင္းျခင္းတုိ႔ ပါ၀င္သည္။ 

ဂ။ ဘ႑ာေရးအကူအညီဆုိသည္မွာ ဤ Financial Assistance Policy (FAP) ေအာက္တြင္ ကုသစရိတ္ 
ခ်ိန္ညိွျခင္းခံစားရန္ အရည္အခ်င္းျပည္႔မီသူမ်ားအား အခမ႔ဲ သုိ႔မဟုတ္ ေလွ်ာ႔ေစ်းျဖင္႔ ကုသေပးျခင္း ျဖစ္သည္။

ဃ။ ဘ႑ာေရးအကူအညီေပးေရးေပၚလစီဆုိသည္မွာ အရည္အခ်င္းျပည္႔မီျခင္းစံ၊ အေျခခံကုသစရိတ္ 
တြက္ခ်က္နည္း၊ ေပၚလစီေလွ်ာက္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား၊ ေပၚလစီေၾကာ္ျငာရန္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင္႔ 
အခ်ိဳ႕ေသာ ၀င္ေငြလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင္႔ အက်ံဳး၀င္သူ လူနာအတြက္ ဘ႑ာေရးအကူအညီအစီအစဥ္ရ ႏိုင္ရန္ 
စတင္ျခင္းတုိ႔ ပါ၀င္သည္။  

င။ လူနာဆုိသည္မွာ က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မႈရရိွသူ သုိ႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မႈရရွိသူအ 
တြက္ ေငြေၾကးအရ တာ၀န္ရိွသူ (အာမခံသူ)ကုိ ေခၚသည္။  

ီ စ။ ႐ိုးရွင္းေသာဘာသာစကားအႏွစ္ခ်ဳပ္ (Plain Language Summary-PLS)ဆုိသည္မွာ ဤေပၚလစ 
ေအာက္တြင္ CHC က ကမ္းလွမ္းေသာအကူအညီကုိ ရွင္းလင္း၊ လုိရင္းတုိရွင္း၊ အလြယ္တကူနားလည္ ႏိုင္ရန္ 
အႏွစ္ခ်ဳပ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာပုဂၢ ိဳလ္ကို အသိေပးျခင္းကို ဆိုလုိသည္။ PLS ကို  
https://cfrbilling.com/ တြင္ ရႏိုင္ပါသည္။  

https://cfrbilling.patientcompass.com/RA/General/BillingPolicies


ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အကူအညီေပးေရး မူဝါဒ၊ ေဆးရုံ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ဌာန-  ဓနသဟာယ ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား မူဝါဒေဖၚျပခ်က္-  CHC ေဆးရံု ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ 

ဘ႑ာေရး အကူအညီေပးေရး လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား
စာမ်က္ႏွာ ၁ မွ ၁၂ သံုးသပ္သည့္ေန႔-  ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၇၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၈၊

စက္တင္ဘာ ၂၀၀၈၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၀၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၅၊
စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇၊ ဇူလုိင္ ၂၀၁၉

အက်ဳိးသက္ေရာက္ေန႔ -ဇြန္လ ၂၀၀၄ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေသာေန႔- ေအာက္တုိဘာ ၂၀၀၇၊ ဒီဇင္ဘာ 
၂၀၁၀၊  စက္တင္ဘာ ၂၀၁၃၊ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၄၊  ဇူလုိင္ 
၂၀၁၄၊  ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၅၊  စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇၊ ဇူလုိင္ 
၂၀၁၉

တာဝန္ယူမႈသံုးသပ္ျခင္း- ညႊန္ၾကားေရးမွဴး CFR ရည္ညႊန္းခ်က္ အမွတ္စဥ္-  N/A

မူ၀ါဒ

ဘ႑ာေရးအကူအညီကုိ CHC ၏ခံယူထားသည္႔တာ၀န္ႏွင္႔ စံအရ ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ဘ႑ာေရးအကူအညီ 
အရည္အခ်င္းျပည္႔မီျခင္းကုိ အသက္အာမခံ မရိွသူႏွင္႔ အာမခံအလုံအေလာက္မရွိသူ လူနာမ်ားအတြက္ လည္း 
ေကာင္း၊ CHC က ေပးေသာ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ ကုန္က်စရိတ္အားလုံးကုိ အိတ္ဆိုက္ေပးရန္ အခက္အခဲရွိသူ 
မ်ားအတြက္လည္းေကာင္း စဥ္းစားေပးမည္။ ဘ႑ာေရးအကူအညီေလွ်ာက္ထားသူသည္ အရည္အခ်င္းျပည္႔မီ 
လွ်င္ ကုန္က်စရိတ္ကာမိရန္ အစုိးရအစီအစဥ္ မ်ားကုိ ေလွ်ာက္ရမည္။ သူတုိ႔၏က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈ ကုန္က် 
စရိတ္အတြက္ အစုိးရအစီအစဥ္ေလွ်ာက္ရန္ ျငင္းဆန္သူမ်ားကုိ ဘ႑ာေရးအကူအညီေပးရန္ ျငင္းပယ္ေကာင္း 
ျငင္းပယ္လိမ္႔မည္။  

Federal Emergency Medical Treatment and Labor Act (EMTALA) စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ မည္သည္႔လူနာကုိ 
မွ် လုိအပ္ေသာေဆးစစ္စမ္းသပ္ျခင္း၊ ကုသရန္လုိအပ္ေသာ၀န္ေဆာင္မႈ သို႔မဟုတ္ အျခားသုိ႔ လႊဲေျပာင္းႏိုင္ 
ေအာင္ တည္ၿငိမ္ေစျခင္းတုိ႔ မလုပ္ေပးမီ၊ ဘ႑ာေရးအကူအညီ သုိ႔မဟုတ္ ေငြေပးေခ်ႏုိင္မႈအခ်က္အလက္မ်ား 
စီစစ္ျခင္း မလုပ္ရ။  

ဘ႑ာေရးအကူအညီရရွိႏုိင္ရန္ လူနာအေနျဖင္႔ ဘ႑ာေရးအကူအညီကုိ ေလွ်ာက္လႊာတင္ခ်ိန္အတြင္း 
ေလွ်ာက္ရမည္။ ေဆး႐ံုဆင္း ကုသစရိတ္အေၾကြးစာရင္းရၿပီး ရက္ေပါင္း ၂၄၀ အတြင္း။ 

အတည္ျပဳခံရေသာ Financial Assistance Application တုိ႔သည္ လက္ခံေလာက္ေသာအဖုိးအခအတြက္ 
အတည္ျပဳၿပီး ၆ လအတြင္း တရား၀င္ျဖစ္သည္။ 

ဤမူ၀ါဒကုိ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏အေၾကြးေကာက္ခံေရး႐ံုးက ေကာက္ခံေရး႐ုံးသုိ႔ အပုိ႔ခံရသည္႔စာရင္းမ်ားအတြက္ က်င္႔ 
သုံးမည္ျဖစ္သည္။  



ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အကူအညီေပးေရး မူဝါဒ၊ ေဆးရုံ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ဌာန-  ဓနသဟာယ ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား မူဝါဒေဖၚျပခ်က္-  CHC ေဆးရံု ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ 

ဘ႑ာေရး အကူအညီေပးေရး လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား
စာမ်က္ႏွာ ၁ မွ ၁၂ သံုးသပ္သည့္ေန႔-  ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၇၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၈၊

စက္တင္ဘာ ၂၀၀၈၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၀၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၅၊
စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇၊ ဇူလုိင္ ၂၀၁၉

အက်ဳိးသက္ေရာက္ေန႔ -ဇြန္လ ၂၀၀၄ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေသာေန႔- ေအာက္တုိဘာ ၂၀၀၇၊ ဒီဇင္ဘာ 
၂၀၁၀၊  စက္တင္ဘာ ၂၀၁၃၊ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၄၊  ဇူလုိင္ 
၂၀၁၄၊  ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၅၊  စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇၊ ဇူလုိင္ 
၂၀၁၉

တာဝန္ယူမႈသံုးသပ္ျခင္း- ညႊန္ၾကားေရးမွဴး CFR ရည္ညႊန္းခ်က္ အမွတ္စဥ္-  N/A

၁။ ဤမူ၀ါဒတြင္ အက်ံဳး၀င္ေသာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

ဘ႑ာေရးအကူအညီသည္ ဤအစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္ေသာ CHC ေဆး႐ုံုမ်ားႏွင္႔ ယင္းတုိ႔က ပုိင္ဆိုင္ေသာ 
Financial Assistance Participating Hospital Facilities တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္႔အဖဲြ႕အစည္းမ်ားတြင္ အေရး 
ေပၚ သုိ႔မဟုတ္ အျခားေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ေစာင္႔ေရွာက္မႈရရန္ ႀကိဳးစားသူ သုိ႔မဟုတ္ ရရွိသူမ်ားအတြက္ ရရိွႏိုင္ 
ပါသည္။  

ေဆးပညာအရ လုိအပ္ေသာေစာင္႔ေရွာက္မႈဆုိသည္မွာ စမ္းသပ္စစ္ေဆးၿပီး သုိ႔မဟုတ္ ေဆးပညာအရလုိအပ္ 
သည္ဟု က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္စြာ သံသယရိွၿပီး၊ အသင္႔ေတာ္ဆုံးကုသမႈကုိ ထည္႔သြင္းစဥ္းစားလွ်က္ နာမက်န္း 
သုိ႔မဟုတ္ ထိခိုက္မႈကုိ ေဖာ္ထုတ္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ကုသရန္လုိအပ္ေသာ၀န္ေဆာင္မႈကုိေခၚသည္။ လူနာ၏က်န္း 
မာေရးအေျခအေနအေပၚ မူတည္ၿပီး ေစာင္႔ေရွာက္မႈေပးရန္ အသင္႔ေတာ္ဆုံးေနရာသည္ ေနအိမ္၊ ဆရာ၀န္၏ 
ေဆးခန္း၊ ျပင္ပလူနာဌာန သုိ႔မဟုတ္ နာတာရွည္ေစာင္႔ေရွာက္ကုသမႈဌာန သုိ႔မဟုတ္ ေဆး႐ံုကုတင္လည္း 
ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ေဆးပညာအရ လုိအပ္ခ်က္ျဖစ္ရန္ ၀န္ေဆာင္မႈသည္  

(က)နာမက်န္းမႈ သုိ႔မဟုတ္ ထိခိုက္မႈကုိ ရွာေဖြရန္၊ ကုသရန္ သုိ႔မဟုတ္ ကာကြယ္ရန္ လိုအပ္ရမည္။  
(ခ)လူနာ၏စမ္းသပ္စစ္ေဆးခ်က္ႏွင္႔ ကုသမႈအေျခအေနႏွင္႔ တစ္သမတ္တည္း ျဖစ္ရမည္။  
(ဂ)ရပ္ကြက္အတြင္း ေကာင္းမြန္ေသာေဆးဖက္က်င္႔သုံးမႈစံႏွင္႔ ကုိက္ညီမႈရွိရမည္။  
(ဃ)လူနာ၊ လူနာေစာင္႔ေရွာက္သူ သုိ႔မဟုတ္ ဆရာ၀န္၏အဓိကအဆင္ေျပမႈအတြက္ မဟုတ္ဘဲ 

ေဆးဘက္ဆုိင္ ရာအေၾကာင္းေၾကာင္႔ ျဖစ္ရမည္။ 
(င)လူနာ၏ဘ႑ာေရး သုိ႔မဟုတ္ မိသားစုအေျခအေနေၾကာင္႔မဟုတ္ဘဲ လူနာ၏က်န္းမာေရး 

အေျခအေနေၾကာင္႔ အသင္႔ေတာ္ဆုံး ေစာင္႔ေရွာက္မႈျဖစ္ရမည္။ 

အျခားမွတ္ခ်က္မရိွလွ်င္ ေအာက္ပါ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ဤေပၚလစီေအာက္တြင္ ဘ႑ာေရးအကူအညီရရန္ 
အရည္အခ်င္းမျပည္႔မီပါ။  

-ေဆးဘက္အရ လုိအပ္သည္ဟုမယူေသာအလွအပအတြက္ ခဲြစိတ္ျခင္း
-ေဆးဘက္အရ လုိအပ္သည္ဟု မယူဆေသာအ၀လြန္ႏွင္႔ ယင္းႏွင္႔ဆက္စပ္သည္႔၀န္ေဆာင္မႈမ်ား



ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အကူအညီေပးေရး မူဝါဒ၊ ေဆးရုံ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ဌာန-  ဓနသဟာယ ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား မူဝါဒေဖၚျပခ်က္-  CHC ေဆးရံု ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ 

ဘ႑ာေရး အကူအညီေပးေရး လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား
စာမ်က္ႏွာ ၁ မွ ၁၂ သံုးသပ္သည့္ေန႔-  ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၇၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၈၊

စက္တင္ဘာ ၂၀၀၈၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၀၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၅၊
စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇၊ ဇူလုိင္ ၂၀၁၉

အက်ဳိးသက္ေရာက္ေန႔ -ဇြန္လ ၂၀၀၄ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေသာေန႔- ေအာက္တုိဘာ ၂၀၀၇၊ ဒီဇင္ဘာ 
၂၀၁၀၊  စက္တင္ဘာ ၂၀၁၃၊ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၄၊  ဇူလုိင္ 
၂၀၁၄၊  ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၅၊  စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇၊ ဇူလုိင္ 
၂၀၁၉

တာဝန္ယူမႈသံုးသပ္ျခင္း- ညႊန္ၾကားေရးမွဴး CFR ရည္ညႊန္းခ်က္ အမွတ္စဥ္-  N/A

-သားေၾကာျဖတ္ျခင္း၊ သားအိမ္တြင္ မ်ဳိးဥထည္႔ျခင္းအပါအ၀င္ စိတ္ႀကိဳက္ကေလးေမြးဖြားျခင္းဆုိင္ရာ
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား
-ေစ်းေလွ်ာ႔ေပးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မဟုတ္ဘဲ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ စုေပါင္း၍ ေစ်းျဖတ္ျခင္းႏွင္႔ 

အားလုံးၿခံဳငုံရန္ ရည္ရြယ္ေသာေစ်း 
-CHC မဟုတ္သည္႔အဖဲြ႔အစည္းက ေပးသည္႔၀န္ေဆာင္မႈ
-အထူးအစားထုိး မ်က္ကပ္မွန္၏တန္ဖုိး
-နားေလးသူမ်ား သုံးေသာနားၾကပ္ႏွင္႔ နားၾကပ္ျပင္ျခင္း
-ေဆးဘက္အရ လုိအပ္သည္ဟုမယူဆေသာအျခားစိတ္ႀကိဳက္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား

၂။ ဘ႑ာေရးအကူအညီေလွ်ာက္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ား 

လူနာမ်ားသည္ ေအာက္ပါနည္းလမ္းတစ္ခုခုကုိ သုံးၿပီး ဘ႑ာေရးအကူအညီေလွ်ာက္ႏိုင္သည္။ 

 (က) မွတ္ပံုတင္စာရင္းသြင္းခ်ိန္ သို႔မဟုတ္ မသြင္းမီ CFR သုိ႔မဟုတ္ CHC အမႈထမ္းထံတြင္ ၄င္းတုိ႔သည္ 
အသက္ အာမခံမရွိသူ သုိ႔မဟုတ္ အာမခံအလုံအေလာက္မရွိသူ သုိ႔မဟုတ္ ဘ႑ာေရးအကူအညီလုိအပ္ 
သူျဖစ္ ေၾကာင္း အသိေပးျခင္း။ 

 (ခ) ဘ႑ာေရးအကူအညီေလွ်ာက္လႊာကုိ CHC ၀က္ဘ္ဆုိက္မွ ေဒါင္းလုတ္ဆဲြ၊ ပရင္႔ထုတ္ၿပီး ျပည္႔စုံစြာ 
ျဖည္႔စြက္ထားေသာေလွ်ာက္လႊာကို ၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေ ဖာ္ျပသည္႔လိပ္စာသို႔ ပုိ႔ျခင္း။ ဘ႑ာေရးအကူအညီ 
ေလွ်ာက္လႊာရႏိုင္ေသာလင္႔ခမွ္ာ- https://cfrbilling.com ျဖစ္သည္။  
 (ဂ) ဘ႑ာေရးအကူအညီေလွ်ာက္လႊာပုံစံကို ဖုန္းနံပါတ္ ၈၀၀-၇၈၆-၁၅၈၁ သို႔မဟုတ္ ၂၇၀-၇၄၅-၁၁၀၀ 
သို႔ေခၚ၍ေတာင္းျခင္း။ FAP ၏ဘ႑ာေရးအကူအညီေလွ်ာက္လႊာႏွင္႔ ႐ိုးရွင္းေသာဘာသာစကား အႏွစ္ခ်ဳပ္ 
(PLS)ကို လူနာထံသို႔ အခမဲ႔ပို႔ေပးပါမည္။ 

https://cfrbilling.patientcompass.com/RA/General/BillingPolicies


ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အကူအညီေပးေရး မူဝါဒ၊ ေဆးရုံ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ဌာန-  ဓနသဟာယ ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား မူဝါဒေဖၚျပခ်က္-  CHC ေဆးရံု ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ 

ဘ႑ာေရး အကူအညီေပးေရး လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား
စာမ်က္ႏွာ ၁ မွ ၁၂ သံုးသပ္သည့္ေန႔-  ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၇၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၈၊

စက္တင္ဘာ ၂၀၀၈၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၀၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၅၊
စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇၊ ဇူလုိင္ ၂၀၁၉

အက်ဳိးသက္ေရာက္ေန႔ -ဇြန္လ ၂၀၀၄ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေသာေန႔- ေအာက္တုိဘာ ၂၀၀၇၊ ဒီဇင္ဘာ 
၂၀၁၀၊  စက္တင္ဘာ ၂၀၁၃၊ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၄၊  ဇူလုိင္ 
၂၀၁၄၊  ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၅၊  စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇၊ ဇူလုိင္ 
၂၀၁၉

တာဝန္ယူမႈသံုးသပ္ျခင္း- ညႊန္ၾကားေရးမွဴး CFR ရည္ညႊန္းခ်က္ အမွတ္စဥ္-  N/A

၃။ အရည္အခ်င္းျပည္႔မီျခင္းစံႏွင္႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း 

(က) CFR ၏ဘ႑ာေရးအကူအညီလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္း သုိ႔မဟုတ္ ယင္း၀န္းက်င္ 
တြင္ Federal Register က ႏွစ္စဥ္ ထုတ္ေ၀သည္႔အတုိင္း ဖက္ဒရယ္ဆင္းရဲမဲြေတမႈအဆင္႔ (Federal Poverty 
Level-FPL)၏ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းတြင္ အေျခခံသည္။  

(ခ) အရည္အခ်င္းျပည္႔မီျခင္းသည္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာမိသားစု၀င္ေငြ သုိ႔မဟုတ္ အခန္း III-C တြင္ 
ေဖာ္ျပထားေသာ လူထုအကူအညီေပးျခင္းအစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္ေၾကာင္း သက္ေသျပႏိုင္မႈအေပၚ မူတည္သည္။ 
၀င္ေငြအေပၚအေျခခံ၍ ဘ႑ာေရးအကူအညီရရွိႏုိင္ရန္ ေအာက္ပါစာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ ေပးႏိုင္ရမည္။  

၁။ လုပ္ခလစာျဖတ္ပိုင္း (အနီးဆုံးလအလုိက္ ၃ ခု)၊ လူမႈေထာက္ပံ႔ေၾကးရရိွေၾကာင္းစာ၊ ကေလးစရိတ္ 
ခ်က္လက္မွတ္ (အနီးဆုံးလအလုိက္ ၃ ခု) စသည္ျဖင္႔။  

၂။ W-2’s အပါအ၀င္ ဖက္ဒရယ္အခြန္ေပးေဆာင္ျခင္းျဖတ္ပိုင္းႏွင္႔ CFR က ဆုံးျဖတ္ထားသည္႔ 
ဖက္ဒရယ္အခြန္ ေပးေဆာင္ျခင္းျဖတ္ပိုင္းတြင္ ပါေသာအေရးပါသည္႔စာမ်က္ႏွာမ်ား။  

၃။ ဘဏ္ေငြစာရင္းရွင္းတမ္း။ ဖြင္႔ထားေသာဘဏ္စာရင္းအားလုံး၊ စာရင္းဖြင္႔ႏွင္႔ စာရင္းပိတ္လက္က်န္ 
ေဖာ္ျပလွ်က္။  

ေတာင္းခံထားေသာဘ႑ာေရးအကူအညီသည္ ေဒၚလာ ၁၀၀၀ ထက္မ်ားၿပီး၊ လူနာထံမွ ခြင္႔ျပဳခ်က္ရရွိလွ်င္ 
ယင္းစာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ ေၾကြးၿမီအစီရင္ခံစာမ်ား ၀ယ္ယူရန္လည္းေကာင္း၊ ဖုန္းျဖင္႔ မွန္မမွန္ စစ္ေဆးျခင္း 
ျဖင္႔လည္းေကာင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင္႔ မွန္မမွန္စစ္ေဆးေကာင္း စစ္ေဆးပါမည္။  

(ဂ) အတည္ျပဳ၍ရေသာ Medicaid, Food Stamp ႏွင္႔အျခား ဆင္းရဲသားေစာင္႔ေရွာက္မႈအစီအစဥ္မ်ား 
အတြက္ အရည္အခ်င္းမီသူ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင္႔ မိသားစုမ်ားသည္ ဘ႑ာေရးအကူအညီလမ္းညႊန္ခ်က္စံမ်ားကုိ 
မီသည္ဟု ယူဆရပါမည္။ အေၾကာင္းမွာ ၄င္းတုိ႔၏စာရင္းမ်ားက ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏ဘ႑ာေရးအကူအညီလမ္းညႊန္ 
ခ်က္စံမီသည္ဟု က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလွ်ာ္သည္႔ အာမခံခ်က္ေပးေသာအစီအစဥ္ကုိသုံးၿပီး၊ စာရင္းမ်ားကုိ အတည္ 
ျပဳမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။  



ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အကူအညီေပးေရး မူဝါဒ၊ ေဆးရုံ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ဌာန-  ဓနသဟာယ ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား မူဝါဒေဖၚျပခ်က္-  CHC ေဆးရံု ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ 

ဘ႑ာေရး အကူအညီေပးေရး လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား
စာမ်က္ႏွာ ၁ မွ ၁၂ သံုးသပ္သည့္ေန႔-  ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၇၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၈၊

စက္တင္ဘာ ၂၀၀၈၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၀၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၅၊
စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇၊ ဇူလုိင္ ၂၀၁၉

အက်ဳိးသက္ေရာက္ေန႔ -ဇြန္လ ၂၀၀၄ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေသာေန႔- ေအာက္တုိဘာ ၂၀၀၇၊ ဒီဇင္ဘာ 
၂၀၁၀၊  စက္တင္ဘာ ၂၀၁၃၊ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၄၊  ဇူလုိင္ 
၂၀၁၄၊  ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၅၊  စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇၊ ဇူလုိင္ 
၂၀၁၉

တာဝန္ယူမႈသံုးသပ္ျခင္း- ညႊန္ၾကားေရးမွဴး CFR ရည္ညႊန္းခ်က္ အမွတ္စဥ္-  N/A

(ဃ) လူနာသည္ ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္းမွ မဆင္းမီ/ကုသမႈမခံယူမီ သုိ႔မဟုတ္ ကုသမႈခံယူၿပီး ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း 
Medicaid ရရိွခဲ႔လွ်င္ ဘ႑ာေရးအကူအညီရရန္ အရည္အခ်င္းျပည္႔မီသည္။  

(င) ဘ႑ာေရးအကူအညီေလွ်ာက္လႊာသည္ ေငြသားအျဖစ္ အလြယ္တကူ ေျပာင္းႏုိင္ေသာပုိင္ဆိုင္မႈစာရြက္စာ 
တမ္းမ်ားကုိစစ္ေဆးရန္ လုိအပ္သည္။ Checking ဘဏ္စာရင္းမ်ား၊ ေငြစုဘဏ္စာရင္းမ်ား၊ CD မ်ား၊ စေတာ႔ 
ရွယ္ယာမ်ားႏွင္႔ ၀န္ခံစာခ်ဳပ္မ်ား၏လက္က်န္္မ်ား။ ခြင္႔ျပဳခ်က္ရရိွလွ်င္ ယင္းစာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ ေၾကြးၿမီအစီ 
ရင္ခံစာမ်ားျဖင္႔လည္းေကာင္း၊ ဖုန္းျဖင္႔စစ္ေဆးျခင္းျဖင္႔လည္းေကာင္း သုိ႔မဟုတ္ အျခားနည္းမ်ားျဖင္႔လည္း 
ေကာင္း မွန္မမွန္စစ္ေဆးပါမည္။  

(စ) ပုိင္ဆုိင္မႈစစ္ေဆးျခင္း။ အထက္ပါပိုင္ဆုိင္မႈမွတ္တမ္းမ်ားအရ မိသားစု၏ ေဒၚလာ ၅၀၀၀ ထက္ပိုေသာ 
ပိုင္ဆုိင္မႈကုိ လူနာ၏ဘ႑ာေရး အကူအညီရရန္ အရည္အခ်င္းဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ၀င္ေငြအျဖစ္ ထည္႔သြင္းစဥ္း 
စားမည္။ ပုိင္ဆုိင္မႈမွတ္တမ္းမ်ားမထုတ္ေပးေသာလူနာမ်ားသည္ ဘ႑ာေရးအကူအညီခ်ိန္ညိွျခင္းအတြက္ 
အရည္အခ်င္းျပည္႔မီမည္မဟုတ္ပါ။  

(ဆ) Kentucky Disproportionate Share Hospital အစီအစဥ္က သတ္မွတ္ထားသည္႔အတုိင္း မိသားစု၀င္ 
မ်ားကုိ ေရတြက္ရပါမည္။  

(ဇ) FPL ၀င္ေငြ ၂၀၀% သုိ႔မဟုတ္ ထုိထက္နည္းေသာ၀င္ေငြရိွသည္႔စာရင္း၀င္မိသားစုအရြယ္အစားကုိ 
(ေက်နပ္ဖြယ္ ၀င္ေငြအဆင္႔သက္ေသျပခ်က္လုိမည္) ဘ႑ာေရးအကူအညီခ်ိန္ညွိမႈ ၁၀၀% ေပးရန္ျဖစ္သည္။ 
ေအာက္ပါ Catastrophic Guidelines အခန္းတြင္ အာမခံေပးသည္႔အခ်က္မွလဲြ၍ FPL ၀င္ေငြ ၂၀၀% ထက္ပုိ 
ေသာ၀င္ေငြရိွသူမ်ားသည္ ဘ႑ာေရးအကူအညီရႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။  

၁။ အကူအညီေငြပမာဏခ်ိန္ညိွမႈကုိ ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ Financial Assistance Policy သုိ႔မဟုတ္ 
Catastrophic Assistance ခ်ိန္ညွိမႈမွ တန္ဖုိးပိုမ်ားေသာခ်ိန္ညွိမႈကုိ ယူမည္ျဖစ္သည္။  

၂။ မျပည္႔စံုေသာေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိျပန္ျပင္ရန္ ေတာင္းဆုိျခင္း အပါအ၀င္ ဘ႑ာေရးအကူအညီရရိွ 
ေရးအရည္အခ်င္းျပည္႔မီမႈဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္စြာစဥ္းစားဆုံးျဖတ္ပါမည္။ 



ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အကူအညီေပးေရး မူဝါဒ၊ ေဆးရုံ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ဌာန-  ဓနသဟာယ ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား မူဝါဒေဖၚျပခ်က္-  CHC ေဆးရံု ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ 

ဘ႑ာေရး အကူအညီေပးေရး လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား
စာမ်က္ႏွာ ၁ မွ ၁၂ သံုးသပ္သည့္ေန႔-  ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၇၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၈၊

စက္တင္ဘာ ၂၀၀၈၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၀၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၅၊
စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇၊ ဇူလုိင္ ၂၀၁၉

အက်ဳိးသက္ေရာက္ေန႔ -ဇြန္လ ၂၀၀၄ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေသာေန႔- ေအာက္တုိဘာ ၂၀၀၇၊ ဒီဇင္ဘာ 
၂၀၁၀၊  စက္တင္ဘာ ၂၀၁၃၊ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၄၊  ဇူလုိင္ 
၂၀၁၄၊  ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၅၊  စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇၊ ဇူလုိင္ 
၂၀၁၉

တာဝန္ယူမႈသံုးသပ္ျခင္း- ညႊန္ၾကားေရးမွဴး CFR ရည္ညႊန္းခ်က္ အမွတ္စဥ္-  N/A

၃။ ဘ႑ာေရးအကူအညီေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ ေဆး႐ံုမွတ္ပံုတင္ဧရိယာတြင္လည္းေကာင္း၊  
Commonwealth Financial Resources ဖုန္းနံပါတ္ ၂၇၀-၇၄၅-၁၁၀၀ သုိ႔မဟုတ္ ၈၀၀-၇၈၆-၁၅၈၁ သုိ႔ေခၚဆုိ 
၍လည္းေကာင္း၊ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏၀က္ဘ္ဆိုက္သုိ႔ ၀င္ေရာက္ၾကည္႔႐ွႈ၍လည္းေကာင္း ရႏုိင္ပါသည္။  

၄။ ေယဘုယ် က်သင္႔ေငြ ပမာဏ

CHC သည္ ျပဳစုေစာင္႔ေရွာက္မႈအတြက္ အာမခံခ်က္ရွိၿပီး၊ ဘ႑ာေရးအကူအညီရႏိုင္သူမည္သူ႔ကုိမွ် အေရးေပၚ 
အတြက္ျဖစ္ေစ၊ အျခားေဆးကုသမႈလုိအပ္ေသာ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ျဖစ္ေစ၊ ေယဘုယ်က်သင္႔ေငြပမာဏ 
(Amount Generally Billed-AGB) ထက္ ပုိေတာင္းမည္မဟုတ္ပါ။ AGB ကုိဆုံးျဖတ္ရန္အတြက္ CHC သည္ 
အသုံးတည္႔မည္႔ Medicare နည္းကုိ သုံးမည္။ ဆုိလိုသည္မွာ အကယ္၍ ထုိပုဂၢိဳလ္သည္ Medicare ကို အခမဲ႔ 
ရရိွသူျဖစ္ၿပီး ေစာင္႔ေရွာက္မႈကုန္က်စရိတ္အတြက္ AGB သတ္မွတ္ျခင္းသည္ Medicare က အဆုံးစြန္ ခြင္႔ျပဳ 
ေသာေစာင္႔ေရွာက္မႈျဖစ္မည္ဆုိလွ်င္ (ပူးတဲြေပးေခ်ျခင္း၊ ပူးတဲြအာမခံျခင္းႏွင္႔ ႏႈတ္ယူၿပီးသား Deduction  ပုံစံ 
ျဖင္႔ Medicare က ေပးဆပ္မည္႔ပမာဏႏွင္႔ အေမြခံက ေပးေခ်ရန္ရွိေသာေငြပမာဏ ႏွစ္မ်ဳိးစလုံးအပါအ၀င္) 
CHC က သုံးသင္႔သည္ဟု ယူဆေသာက်သင္႔ေငြေတာင္းခံျခင္းႏွင္႔ သေကၤတစနစ္ကုိ သံုးမည္။ ဤကိစၥအတြက္ 
အသုံးတည္႔မည္႔နည္းလမ္းမ်ားေအာက္ရွိ AGB အတြက္ ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ထုိေငြပမာဏကုိေပၚလစီက ကာမိ 
ေသာ ထုိေဆး႐ံုတြင္ အေရးေပၚႏွင္႔အျခားေဆးဘက္ေစာင္႔ေရွာက္မႈအားလုံးတြင္ AGB အေနျဖင္႔ က်င္႔သုံးမည္ 
ျဖစ္သည္။  

၅။ ႀကီးမားေသာအကူအညီေပးေရးလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား

လူနာ/အာမခံေပးသူသည္ ၄င္း၏၀င္ေငြႏွင္႔ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ လြန္စြာမ်ားေသာ ေငြပမာဏကုိအေၾကြးတင္ေကာင္း 
တင္မည္။ သုိ႔ေသာ္ ဘ႑ာေရးအကူအညီရေရးလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ မမီေသးေသာေၾကာင္႔လည္းေကာင္း၊ 
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔က ‘ေဆးဘက္ဆုိင္ရာဆင္းရဲဲျခင္း’ ဟု လူသိမ်ားသည္႔အျဖစ္ကို မဖန္တီးလုိေသာေၾကာင္႔လည္း 
ေကာင္း ေအာက္ပါလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ Financial Assistance Application အတြက္ က်င္႔သုံးပါသည္။ 
Catastrophic Assistance Guidelines ေအာက္တြင္ ေပးေသာေလွ်ာ႔ေစ်းသည္ Internal Revenue Code 
အခန္း ၅၀၁ (အာရ္) အရ ဘ႑ာေရးအကူအညီမဟုတ္ပါ။  



ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အကူအညီေပးေရး မူဝါဒ၊ ေဆးရုံ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ဌာန-  ဓနသဟာယ ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား မူဝါဒေဖၚျပခ်က္-  CHC ေဆးရံု ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ 

ဘ႑ာေရး အကူအညီေပးေရး လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား
စာမ်က္ႏွာ ၁ မွ ၁၂ သံုးသပ္သည့္ေန႔-  ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၇၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၈၊

စက္တင္ဘာ ၂၀၀၈၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၀၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၅၊
စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇၊ ဇူလုိင္ ၂၀၁၉

အက်ဳိးသက္ေရာက္ေန႔ -ဇြန္လ ၂၀၀၄ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေသာေန႔- ေအာက္တုိဘာ ၂၀၀၇၊ ဒီဇင္ဘာ 
၂၀၁၀၊  စက္တင္ဘာ ၂၀၁၃၊ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၄၊  ဇူလုိင္ 
၂၀၁၄၊  ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၅၊  စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇၊ ဇူလုိင္ 
၂၀၁၉

တာဝန္ယူမႈသံုးသပ္ျခင္း- ညႊန္ၾကားေရးမွဴး CFR ရည္ညႊန္းခ်က္ အမွတ္စဥ္-  N/A

၁။ တစ္ႏွစ္၀င္ေငြသည္ PPL ၏အဆ ၂၀ ထက္ (၂၀၀၀%) နည္းေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ မိသားစု 
မ်ားသည္ Catastrophic Assistance ရရန္ အရည္အခ်င္းျပည္႔မီသည္။ ဤလုိအပ္ခ်က္၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေငြ 
ေၾကးတတ္ႏုိင္သူအား က်န္းမာေရးအာမခံခ်က္မ၀ယ္ရန္ အားေပးသည္႔မက္လံုးမ်ားကုိ ကန္႔သတ္ရန္ျဖစ္သည္။  

၂။ တစ္ႏွစ္၀င္ေငြ၏ ၂၀% ထက္မ်ားေသာ မိမိအိတ္မွေပးဆပ္ရမည္႔ကုသမႈစရိတ္က်ခံရန္ရွိသူက 
Catastrophic Assistance ရႏိုင္သည္။  

၃။ Catastrophic Assistance ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား၏အေၾကြးကုိ ၄င္းတုိ႔၏မွတ္တမ္းတင္၊ စစ္ေဆး 
ထားေသာမိသားစုတစ္စု တစ္ႏွစ္၀င္ေငြအပါအ၀င္ အထက္အပါ Asset Test အရ လူနာ၏လက္ငင္းလုိအပ္ 
ခ်က္ထက္ေက်ာ္လြန္ေသာ ၄င္းတုိ႔၏ပုိင္ဆုိင္မႈ စုစုေပါင္း၏ ၅၀% တြင္ ကန္႔သတ္ထားပါမည္။ 

၄။ ဤကန္႔သတ္ထားေသာေငြပမာဏကုိ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း ေပးေခ်ရန္ ခြင္႔ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး CFR 
ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၏သေဘာတူညီမႈျဖင္႔ ၁၅ ႏွစ္အထိ ေပးေခ်ခြင္႔ျပဳမည္။  

၅။ ေငြေပးေခ်မႈကုိ ႏွစ္ရွည္ေပးေခ်မႈအေနျဖင္႔ သတ္မွတ္မည္။ ဆုိလုိသည္မွာ သေဘာတူညီစာခ်ဳပ္ 
ခ်ဳပ္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ က်န္ရွိေသာအေၾကြးအတြက္ ေပးေခ်မႈသည္ အတုိးမဲ႔ ျဖစ္ရမည္။  

၆။ မေပးေခ်ေသာအေၾကြးေကာက္ခံျခင္းမ်ား 
CHC သည္ သက္ဆိုင္ေသာဖက္ဒရယ္ဥပေဒက အနက္ဖြင္႔သက႔ဲသုိ႔ CHC ၏ Financial Assistance Policy 
ေအာက္တြင္ လူနာ၏ဘ႑ာေရးအကူအညီရႏိုင္၊ မရႏုိင္ဆုံးျဖတ္ရန ္သင္႔တင္႔ေသာ အားထုတ္မႈမရွိဘဲ သာမန္ 
ထက္လြန္ေသာ အေၾကြးေကာက္ခံျခင္း (Extraordinary Collection Actions-ECA)ကုိသုံးမည္မဟုတ္ပါ။ 
ေလွ်ာက္လႊာတင္ကာလတြင္ လူနာက Financial Assistance Application တင္လွ်င္ ECA ကုိ ဆုိင္းငံ႔ထားမည္ 
ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ ၄င္း၏အေၾကြးလက္က်န္ကုိ ဆပ္ရန္ ႀကိဳးစားေသာ္လည္း 
အခက္အခဲရွိသည္ဆုိလွ်င္ CHC က အေၾကြးဆပ္ခ်ိန္တိုးခ်ဲ႕ေပးႏုိင္မည္႔နည္းလမ္း ရွာေဖြေပးပါမည္။  

မေပးေခ်ေသာအေၾကြးရွပိါက CHC ၀န္ေဆာင္မႈက လုပ္ေကာင္းလုပ္ႏိုင္သည္႔အေရးယူ ေ ဆာင္ရြက္မႈမ်ား 
အတြက္ အြန္လိုင္းစာမ်က္ႏွာ https://cfrbilling.com ရွ ိ CHC 

https://cfrbilling.patientcompass.com/RA/General/BillingPolicies


ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အကူအညီေပးေရး မူဝါဒ၊ ေဆးရုံ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ဌာန-  ဓနသဟာယ ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား မူဝါဒေဖၚျပခ်က္-  CHC ေဆးရံု ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ 

ဘ႑ာေရး အကူအညီေပးေရး လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား
စာမ်က္ႏွာ ၁ မွ ၁၂ သံုးသပ္သည့္ေန႔-  ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၇၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၈၊

စက္တင္ဘာ ၂၀၀၈၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၀၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၅၊
စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇၊ ဇူလုိင္ ၂၀၁၉

အက်ဳိးသက္ေရာက္ေန႔ -ဇြန္လ ၂၀၀၄ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေသာေန႔- ေအာက္တုိဘာ ၂၀၀၇၊ ဒီဇင္ဘာ 
၂၀၁၀၊  စက္တင္ဘာ ၂၀၁၃၊ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၄၊  ဇူလုိင္ 
၂၀၁၄၊  ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၅၊  စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇၊ ဇူလုိင္ 
၂၀၁၉

တာဝန္ယူမႈသံုးသပ္ျခင္း- ညႊန္ၾကားေရးမွဴး CFR ရည္ညႊန္းခ်က္ အမွတ္စဥ္-  N/A

၏ Patient Billing and Collections Policy ကုိ ကုိးကားပါ။ ဤေပၚလစီကုိ CFR ၏ Customer Service ဖုန္းနံ 
ပါတ္ ၁-၈၀၀-၇၈၆-၁၅၈၁ သုိ႔မဟုတ္ ၂၇၀-၇၄၅-၁၁၀၀ သုိ႔ေခၚဆုိ၍ အခမဲ႔ရႏိုင္ပါသည္။  

၇။ ဘ႑ာေရးအကူအညီႏွင္႔ ယင္းႏွင္႔သက္ဆုိင္သည္႔အခ်က္အလက္မ်ား အသိေပးျခင္း  
CHC ၏ Financial Assistance Policy (FAP), Financial Assistance Application ႏွင႔္ Plain Language 
Summary (FAP အတြက္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား)ကုိ CHC လူနာအားလုံးအတြက္ ေအာက္ပါအတုိင္း ရႏုိင္သည္။  

 ၁။ FAP ျဖစ္ေသာ Financial Assistance Application ႏွင္႔ Plain Language Summary ကို CHC 
၏၀က္ဘ္ဆိုက္ https://cfrbilling.com တြင္ ရႏိုင္သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင္႔ 
သက္ဆိုင္ရာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းအလုိက္ ၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ ရွာႏုငိ္ပါသည္။ FAP စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို 
၀က္ဘ္ဆိုက္မွ ပရင္႔ထုတ္ႏုငိ္ပါသည္။ 

 ၂။ FAP မိတၱဴမ်ားျဖစ္ေသာ Financial Assistance Application ႏွင္႔ Plain Language Summary တုိ႔ကုိ 
မွတ္ပံုတင္ဧရိယာႏွင္႔ အေရးေပၚဌာနမ်ားတြင္ ေတာင္းယူႏိုင္ပါသည္။  

၃။ မွတ္ပံုတင္ဧရိယာအားလုံးက လူနာမ်ားအား PLS ကုိကမ္းလွမ္းပါသည္။ 
၄။ ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္းဧည္႔သည္မ်ားကုိ က်သင္႔ေငြေတာင္းလႊာမ်ားတြင္ အသိေပးခ်က္ ထည္႔ျခင္း၊ 

အေရးေပၚဌာနမ်ား ၀င္ခြင္႔ျပဳျခင္းႏွင္႔ မွတ္ပံုတင္ျခင္းဌာနမ်ား၊ ေဆး႐ံု႐ံုးခန္းမ်ား၊ ေဆး႐ုံေဆးခန္းပရ၀ုဏ္မ်ားရိွ 
လူနာဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈ႐ုံးမ်ားႏွင္႔ CHC က ေ႐ြးခ်ယ္ေသာအမ်ားျပည္သူေနရာမ်ားတြင္ အသိေပးစာ 
ထည္႔ျခင္းအားျဖင္႔ FAP အေၾကာင္းႏွင္႔ FAP စာရြက္စာတမ္းမ်ား ရႏုိင္ေၾကာင္း အသိေပးအေၾကာင္းၾကားသည္။  

၅။ ေဆး႐ုံတိုင္းက လူနာမ်ားကုိေပးေသာလမ္းညႊန္ခ်က္စာရြက္မ်ားတြင္ ဘ႑ာေရးအကူအညီရႏိုင္မႈကုိ 
အသိေပးသည္႔အခ်က္မ်ား ထည္႔သြင္းထားသည္။ 

၆။ CHC သည္ ဘ႑ာေရးအကူအညီအလုိအပ္ဆုံးဟု ထင္သည္႔အသုိင္းအ၀ုိင္းကုိ လက္လွမ္းမီႏို္င္ရန္ CHC 
၏၀န္ေဆာင္မႈႏွင္႔ တဲြသည္႔အမ်ားျပည္သူက်န္းမာေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာအစုိးရ ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင္႔ 
အျမတ္ရရန္ မရည္ရြယ္ေသာအဖဲြ႔အစည္းမ်ားအား ဤေပၚလစီအေၾကာင္းကုိ အသိေပးထားမည္ျဖစ္သည္။  

၇။ အဂၤလိပ္စာအားနည္းေသာ လူဦးေရ၏အစိတ္အပုိင္းငယ္ျဖစ္ေသာ ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ ၅% သို႔မဟုတ္ 
၁၀၀၀ ခန္႔ရိွေသာအိမ္ပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္ ၅၀၁ (အာရ္)က ကာမိေသာ ေပၚလစီကုိ ဘာသာျပန္ေပးသည္။ 

https://cfrbilling.patientcompass.com/RA/General/BillingPolicies


ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အကူအညီေပးေရး မူဝါဒ၊ ေဆးရုံ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ဌာန-  ဓနသဟာယ ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား မူဝါဒေဖၚျပခ်က္-  CHC ေဆးရံု ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ 

ဘ႑ာေရး အကူအညီေပးေရး လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား
စာမ်က္ႏွာ ၁ မွ ၁၂ သံုးသပ္သည့္ေန႔-  ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၇၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၈၊

စက္တင္ဘာ ၂၀၀၈၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၀၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၅၊
စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇၊ ဇူလုိင္ ၂၀၁၉

အက်ဳိးသက္ေရာက္ေန႔ -ဇြန္လ ၂၀၀၄ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေသာေန႔- ေအာက္တုိဘာ ၂၀၀၇၊ ဒီဇင္ဘာ 
၂၀၁၀၊  စက္တင္ဘာ ၂၀၁၃၊ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၄၊  ဇူလုိင္ 
၂၀၁၄၊  ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၅၊  စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇၊ ဇူလုိင္ 
၂၀၁၉

တာဝန္ယူမႈသံုးသပ္ျခင္း- ညႊန္ၾကားေရးမွဴး CFR ရည္ညႊန္းခ်က္ အမွတ္စဥ္-  N/A

၈။ အျခားထည္႔သြင္းစဥ္းစားခ်က္မ်ား
ဤ Financial Assistance Policy: Hospital Facilities သည္ IRS Regulation 501 (r) ေအာက္ရွိ Financial 
Assistance Policy (FAP) အျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ျဖစ္ၿပီး၊ ယင္း Regulation ၏လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိမီရန္လုိသည္။ 
Financial Assistance: Non-hospital Facilities ေပၚလစီမွာ IRS Regulation 501 (r) ေအာက္ရိွ FAP 
မဟုတ္ပါ။ Financial, Catastrophic ႏွင္႔ Medicare Assistance Worksheet တုိ႔သည္ CHC က 
ဤေပၚလစီလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား က်င္႔သုံးရန္အသုံးျပဳသည္႔ကိရိယာျဖစ္ၿပီး၊ CFR ၀န္ထမ္းက လုိအပ္သလုိစီစဥ္ 
တည္းျဖတ္၍ CFR ညႊန္ၾကားေရးမွဴးက အတည္ျပဳရသည္။ ဤေပၚလစီ၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ တိက်စြာ အ 
ေကာင္အထည္ေဖာ္မွသာ အတည္ျပဳရမည္။  

Plain Language Summary (PLS) သည္ ဤေပၚလစီ၏လုိအပ္ခ်က္ကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ရန္ျဖစ္ၿပီး၊ CFR 
ညႊန္ၾကားေရးမွဴးက အတည္ျပဳရမည္။  

Self-pay ႏွင္႔ Quick Pay Discount အားလုံးကုိ Financial Assistance ခ်ိန္ညွိျခင္း မျပဳလုပ္ခင္ ေျပာင္းျပန္ 
လွန္ရန္ ျဖစ္သည္။ 

ဤေပၚလစီႏွင္႔အတူ အသုံးျပဳေသာ Financial Assistance Application သည္ ဤေပၚလစီ၏လုိအပ္ခ်က္မ်ား 
ကုိ တိတိက်က်ထင္ဟပ္ေစရန္ျဖစ္ၿပီး၊ CFR ညႊန္ၾကားေရးမွဴးက အတည္ျပဳရမည္။  

ဆက္စပ္ေနေသာ Financial Assistance: Participating Hospital Facilities ႏွင္႔ Financial Assistance: 
Participating Non-hospital Facilities ၏အခ်ပ္ပုိမ်ားကုိလည္း (၃)လတစ္ခါ လုိအပ္သလုိျပဳျပင္မြမ္းမံရန္ 
ျဖစ္ၿပီး၊ CPR ညႊန္ၾကားေရးမွဴးက အတည္ျပဳရမည္။  

လူနာ/အာမခံသူက Financial Assistance Application ျဖည္႔စြက္ျခင္း၊ တိက်ေသာသတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားေပးျခင္း၊ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ဆီသို႔ ေလွ်ာက္လႊာႏွင္႔အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္းမ်ား အခ်ိန္မီ ေရာက္ရိွ 
ရန္ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ႏွင္႔ ပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္ျခင္းႏွင္႔ ဘ႑ာေရးအေျခအေနအေျပာင္းအလဲရိွပါက ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ထံ အ 
ေၾကာင္းၾကားရန္ တာ၀န္ရွိသည္။  



ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အကူအညီေပးေရး မူဝါဒ၊ ေဆးရုံ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ဌာန-  ဓနသဟာယ ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား မူဝါဒေဖၚျပခ်က္-  CHC ေဆးရံု ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ 

ဘ႑ာေရး အကူအညီေပးေရး လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား
စာမ်က္ႏွာ ၁ မွ ၁၂ သံုးသပ္သည့္ေန႔-  ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၇၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၈၊

စက္တင္ဘာ ၂၀၀၈၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၀၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၅၊
စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇၊ ဇူလုိင္ ၂၀၁၉

အက်ဳိးသက္ေရာက္ေန႔ -ဇြန္လ ၂၀၀၄ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေသာေန႔- ေအာက္တုိဘာ ၂၀၀၇၊ ဒီဇင္ဘာ 
၂၀၁၀၊  စက္တင္ဘာ ၂၀၁၃၊ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၄၊  ဇူလုိင္ 
၂၀၁၄၊  ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၅၊  စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇၊ ဇူလုိင္ 
၂၀၁၉

တာဝန္ယူမႈသံုးသပ္ျခင္း- ညႊန္ၾကားေရးမွဴး CFR ရည္ညႊန္းခ်က္ အမွတ္စဥ္-  N/A

အေသးစားမွားယြင္းမႈမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ Participating Entities ႏွင္႔ Federal Poverty Guidelines 
မ်ားစာရင္း၊ ၀က္ဘ္ဆိုက္မွေပၚလစီအပုိင္းတုိ႔အား ျပဳျပင္ျခင္းႏွင္႔ Financial Assistance Application ႏွင္႔ 
အလုပ္တိုးတက္မႈမွတ္တမ္းအတြက္ အတည္ျပဳခ်က္မလိုအပ္ပါ။ ဤေပၚလစီတြင္ တိတိက်က်ေဖာ္ျပမထားလွ်င္ 
ထုိက႔ဲသုိ႔ေသာအေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ CFR ညႊန္ၾကားေရးမွဴးက အတည္ျပဳရမည္။ 




