ဘ႑ာေ ရးဆင္
ို ာရ အကူအညီေ ပးေ ရး မူဝါဒ၊ ေ ဆးရံ ဝ
ို န္ေ ဆာင္မႈမား
ဌာန- ဓနသဟာယ ဘ႑ာေ ရး အရင္္ းအျမစမား

မူဝါေဒဖၚျ ပခက္- CHC ေ ဆးရံို
ဝန္ေ ဆာင္မႈမားတြင္္ ဘ႑ာေ ရး
အကူအညီေ ပးေ ရး လမ္ းညႊန္ခကမား

စာမက္

ာ ၁ မ ၁၅

သံးို သပသ ည္ ေ န႔- ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၇၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၈၊
စကတ င္ဘာ ၂၀၀၈၊

ို ဝင္ဘာ ၂၀၁၀၊

ို ဝင္ဘာ ၂၀၁၅၊

စကတ င္ဘာ ၂၀၁၇၊ ဇူလင္
ို ္ ၂၀၁၉
အကးသက္ေ ရာက္ေ န႔-ဇဇန္လ ၂၀၀၄

ျပန္လ ည္ ျပင္ဆင္္ေ သာေ န႔- ေ အာကတိုဘာ ၂၀၀၇၊ ဒီဇင္ဘာ
၂၀၁၀၊ စကတ င္ဘာ ၂၀၁၃၊ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၄၊ ဇူလိုင္္ ၂၀၁၄၊
ို ဝင္ဘာ ၂၀၁၅၊ စကတ င္ဘာ ၂၀၁၇၊ ဇူလင္
ို ္ ၂၀၁၉၊ ၊ န္ဝ
ို င္ဘာ
၂၀၂၁၊ ေမလ 2022 ခိုန္စ
ှ

ြာဝန္ယ ူမႈသံးို သပ္ ျခင္္ း- ညႊန္ၾကားေ ရးမး

ရည္ညႊန္ းခက္ အမြစဥ္- N/A

CFR

ရည္ည္ရယက္
ခ
ကြ်် ််ပ္တ ို႔ အလပ္ပေ ကြ်််ား် ပဳပ္်ပ္ေသာ် ပည္သူမာ်ားြတ ၄င််ားတ်တ႔လတအပပ္်ပ္ေသာပ္်စာငပ္႔ရာြမႈြတ
ပ္်ပ်ား ််တငေ
ရ ကြ်် ််ပ္တ ို႔ပ္အန ဖင႔ ဆီပ္်လာ်မႈ၊ ဥပ္ပဒ၊ စည််ားမဥ််ား် ်င႔ အခြန္တ ို်ငရာတာ၀နယူမႈမာ်ား
ပ္်ဘာငေ ကတင််ားမ လႈပရ္ာ်ားပ္်ေစဥ ဓေသဟာယဘ႑ာပ္်ရ်ား အရင််ားအ မစမာ်ား (Commonwealth Financial
Resources-CFR)ြ Commonwealth Health Corporation (CHC) ပ္်ဆ်ား႐ုံမာ်ား ်င႔ ၄င််ားတ႔
တ တတြ႐ုံ်တြ
ပတင္တ ိုငပ္်သာအဖဲခ်႔ ၀ငပ္်ဆ်ားြေ််ား မာ်ား၏လူောမာ်ားြတ ဘ႑ာပ္်ရ်ားဆငရ
တ ာအြူအညီပ္်ပ်ားပါမည။ ပ္ေပၚလစီ၏
ရည္ည္ရယခြမာ္ CHC ြ အရည္ေြင််ားမီ ြေ််ားမာပ္်ရ်ားပ္်စာငပ္႔ရာြမႈရရတပ္်ရ်ား၊ အာ်ားလ်််ားြ တတ် ််တငပ
ၿ ီ်ား
လြလ္မ််ားမီပ္်ရ်ား၊ တတ် ််တင မတတ် ််တငႈမ ပ္်ပၚ မူမတည္ဘဲ ဘ႑ာပ္်ရ်ားအြူအညီရရတ ််တငပ္်ရ်ား သတ႔မဟတ
အ ြာ်ားသူမာ်ားြ ြြပ္်ပ်ား ်တ်ငပ္်ရ်ား ေည််ားလမ််ားမာ်ား ပ္်ဖာ်ထတရေ် ဖစသ ည။ ပ္ေပၚလစီသည CHC ြ
ပတင္ ို်တငပ္်သာ(သတ႔) စီမြေ႔ြဲခ်ပ္်သာ ပ္်ဆ်ား႐ုံမာ်ား အကတြ ဘ႑ာပ္်ရ်ားအြူအညီ ရရတ ်တ်ငပ္်ရ်ားပ္အ် ြြမူ
ပ္်ဘာပ္ငခပ်ားသည။
ေ Financial Assitance Policy (FAP) သည Internal Revenue Code (IRC) အြေ််ား ၅၀၁(အာရ)် ်င႔
ယင််ား် ်င႔သြ္ိုတ ငသ ည႔ စည််ားမဥ််ားမာ်ားြတ လ်တြနာရေ ရည္ည္ရယသည။ ပ္ေပၚလစီြ (၁)
ဘ႑ာပ္်ရ်ားအြူအညီ ပ္်လာြနည််ား၊ (၂) ဘ႑ာပ္်ရ်ားအြူအညီရရေ အရည္ေြင််ား် ပည႔မီ် ြင််ားစ၊ (၃)
ပ္အ် ြြလူောြသစရတတ ပ္်ခငပမာဏကတြခြ် ြင််ား တတ႔ြတ ပ္်ဖာ်် ပသည။ ကအနလတ ိုင််ားလတပစာhttps://medcenterhealth.org/cfr/billing-policies/ ြ လူထပ္အၾကြ်ားပ္်ြာြခ် ြင််ား် ်င႔

ဘ႑ာေ ရးဆင္
ို ာရ အကူအညီေ ပးေ ရး မူဝါဒ၊ ေ ဆးရံ ဝ
ို န္ေ ဆာင္မႈမား
ဌာန- ဓနသဟာယ ဘ႑ာေ ရး အရင္္ းအျမစမား

မူဝါေဒဖၚျ ပခက္- CHC ေ ဆးရံို
ဝန္ေ ဆာင္မႈမားတြင္္ ဘ႑ာေ ရး
အကူအညီေ ပးေ ရး လမ္ းညႊန္ခကမား

စာမက္

ာ ၁ မ ၁၅

သံးို သပသ ည္ ေ န႔- ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၇၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၈၊
စကတ င္ဘာ ၂၀၀၈၊

ို ဝင္ဘာ ၂၀၁၀၊

ို ဝင္ဘာ ၂၀၁၅၊

စကတ င္ဘာ ၂၀၁၇၊ ဇူလင္
ို ္ ၂၀၁၉
အကးသက္ေ ရာက္ေ န႔-ဇဇန္လ ၂၀၀၄

ျပန္လ ည္ ျပင္ဆင္္ေ သာေ န႔- ေ အာကတိုဘာ ၂၀၀၇၊ ဒီဇင္ဘာ
၂၀၁၀၊ စကတ င္ဘာ ၂၀၁၃၊ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၄၊ ဇူလိုင္္ ၂၀၁၄၊
ို ဝင္ဘာ ၂၀၁၅၊ စကတ င္ဘာ ၂၀၁၇၊ ဇူလင္
ို ္ ၂၀၁၉၊ ၊ န္ဝ
ို င္ဘာ
၂၀၂၁၊ ေမလ 2022 ခိုန္စ
ှ

ြာဝန္ယ ူမႈသံးို သပ္ ျခင္္ း- ညႊန္ၾကားေ ရးမး
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ဘ႑ာပ္်ရ်ားအြူအညီမရ ်တ်ငပ္်သာလူောမာ်ားအကတြ စာ်ားသ်််ားသူပ္်ၾကြ်ား် မီအစီရငခ် ြင််ားဌာေသတ႔
ပ္အၾြာင််ားၾြာ်ား ် ြင််ား အပါအ၀င၊ ြသစရတပ္တမပ်ားပ္်ပ္ြသာအြန္ န္တ င CHC ပ္်ဆ်ား႐ုံမာ်ားြ
လပပ္်ဆာငရမည႔အြြမာ်ားြတ ရင််ား် ပထာ်ားပါသည။
ပူ်ားတဲခ်ပါ Financial Assistance Participating Hospital Facilities ကတင ေဘ႑ာပ္်ရ်ား
အြူအညီပ္်ပၚလစီြာမတပ္်သာအဖဲခ်႔၀ငမာ်ား ်င႔ ပ္ေပၚလစီြ မြာမတပ္်သာ CHC
မဟတသည႔အဖဲခ်႔အစည််ား မာ်ားြတ တတတြ
တ ြစာရင််ားတင္ာ်ားပါသည။
အဓပၸါယ္ယင္
ြ ္႔ဆခ
ို က္
ြ။ ပ္်လာြလႊ်ာတငကာလဆတသည္မ္ာ လူောမ ဘ႑ာပ္်ရ်ားအြူအညီ သတ႔မဟတ
ႀြီ်ားမာ်ားပ္်သာအြူအညီပ္်ပ်ားပ္်ရ်ား ပ္်လာြ် ်တ်ငပ္်သာြာလြတ ဆတလတသည။
ပ္်လာြလႊ်ာတငကာလသည ြသမႈြယူသညပ္႔ေ႔ကတင စတငၿပီ်ား၊ လူောပ္်ဆ်ား႐ုံဆင််ား ြသစရတတ
ပ္်တာင််ားြစာထတပ္်ပ်ားသညပ္႔ေ႔မ ရြပ္်ပါင််ား ၂၄၀ ် ပည႔သညပ္႔ေ႔ကတင ြန္်််ားသည။
ြ။ သာမန္ ည္ြလေပ္်သာပ္အၾကြ်ားပ္်ြာြခပ္်ရ်ား လပပ္်ဆာငခြ(Extraordinary Collection Action
ECA)ဆတသည္မာ္ ဥပ္ပပ္ဒရ်ား သတ႔မဟတ တရာ်ားစီရငပ္်ရ်ား လပ္်််ားလပနည််ား (လစာ် ဖတပ္်ပ်ား် ြင််ား
အပါအ၀င) ပဂ လ
တ ဳ ္ စဦ်ားတစပ္်ယာြ္မ မတမအ
တ တ
တ ္ ိုတ ြ ြသစရတတ လြကေပ္်ြာြခရေ လပပ္်ဆာငခြမာ်ားြတ
ဆတလတၿပီ်ား၊ လူော၏ပ္်ြာင််ားြ်ားပ္မပ်ားပ္်သာသတင
ဳ တ
််ားအြြေလြမာ်ားြတ စာ်ားသ်််ားသူပ္်ၾကြ်ား် မီ အစီရငခ
ပ္်အဂငစီ သတ႔မဟတ ပ္်ၾကြ်ား် မီဗ႐ုံတ်ဴ ႐ုံ်််ားသ႔လည
တ
််ားပ္်ြာင််ား၊ လူော၏ပ္အၾကြ်ားြတ

ဘ႑ာေ ရးဆင္
ို ာရ အကူအညီေ ပးေ ရး မူဝါဒ၊ ေ ဆးရံ ဝ
ို န္ေ ဆာင္မႈမား
ဌာန- ဓနသဟာယ ဘ႑ာေ ရး အရင္္ းအျမစမား

မူဝါေဒဖၚျ ပခက္- CHC ေ ဆးရံို
ဝန္ေ ဆာင္မႈမားတြင္္ ဘ႑ာေ ရး
အကူအညီေ ပးေ ရး လမ္ းညႊန္ခကမား

စာမက္

ာ ၁ မ ၁၅

သံးို သပသ ည္ ေ န႔- ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၇၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၈၊
စကတ င္ဘာ ၂၀၀၈၊

ို ဝင္ဘာ ၂၀၁၀၊

ို ဝင္ဘာ ၂၀၁၅၊

စကတ င္ဘာ ၂၀၁၇၊ ဇူလင္
ို ္ ၂၀၁၉
အကးသက္ေ ရာက္ေ န႔-ဇဇန္လ ၂၀၀၄

ျပန္လ ည္ ျပင္ဆင္္ေ သာေ န႔- ေ အာကတိုဘာ ၂၀၀၇၊ ဒီဇင္ဘာ
၂၀၁၀၊ စကတ င္ဘာ ၂၀၁၃၊ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၄၊ ဇူလိုင္္ ၂၀၁၄၊
ို ဝင္ဘာ ၂၀၁၅၊ စကတ င္ဘာ ၂၀၁၇၊ ဇူလင္
ို ္ ၂၀၁၉၊ ၊ န္ဝ
ို င္ဘာ
၂၀၂၁၊ ေမလ 2022 ခိုန္စ
ှ

ြာဝန္ယ ူမႈသံးို သပ္ ျခင္္ း- ညႊန္ၾကားေ ရးမး
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တစ္ငပ္႔ရာင််ားြသူထသတ႔ ယင််ားသတင််ားပတ႔ ြင််ား် ်င႔ ပ္်စာငပ္႔ရာြမႈပ္်႐ုံႊ႕ဆတင််ား် ြင််ားတ႔
တ
ပါ၀ငသ ည။
ဂ။ ႀြီ်ားမာ်ားပ္်သာအြူအညီပ္်ပ်ားပ္်ရ်ား ဆတသည္မ္ာ ဘ႑ာပ္်ရ်ားအြူအညီအကတြ
အြ်ားမဝင
ဳ
ပ္်သာ်လည််ား ႀြီ်ားမာ်ားပ္်သာအြူအညီပ္်ပ်ားပ္်ရ်ား လမ််ား် ်ႊနခြမာ်ားပ္်အာြရ္တ
ြနညတႇ်တမႈမာ်ားအကတြ အြ်ားဝင
ဳ ပ္်သာ လူောမာ်ားြတ ပ္်ပ်ားသည့် ပ္်လာပ္
့ ်ဈ်ားးဝေပ္်ဆာငမႈ် ဖစသ ည။
ဃ။ ဘ႑ာပ္်ရ်ားအြူအညီဆ်တသည္မ္ာ ေ Financial Assistance Policy (FAP) ပ္်အာည္ြ္င ြသစရတတ
ြနညတ်် ြင််ားြစာ်ားရေ အရည္ေြင််ား် ပည႔မီသမ
ူ ာ်ားအာ်ား အြမဲ႔ ြပ္သပ်ား် ြင််ား ် ဖစသ ည။
င။ ဘ႑ာပ္်ရ်ားအြူအညီပ္်ပ်ားပ္်ရ်ားပ္်ပၚလစီဆသည္မ
တ
ာ္ အရည္ေြင််ား် ပည႔မီ် ြင််ားစ၊
ပ္အ် ြြြသစရတတ ကတြခြနည််ား၊ ပ္်ပၚလစီပ္်လာြရေ ေည််ားလမ််ားမာ်ား၊ ပ္်ပၚလစီပ္်ၾြာ်် ငာရေ
လပပ္်ဆာငခြမာ်ား ်င႔ အြပ္႕သာ
တ ဳ
၀ငပ္်ခငလမ််ားညႊနခြမာ်ား ်င႔ အြ်ံ််
ဳ ်ား၀ငသ ူ လူောအကတြ
ဘ႑ာပ္်ရ်ားအြူအညီအစီအစဥရ ် ််တငေ
ရ စတင် ြင််ားတ႔
တ ပါ၀ငသ ည။
စ။ လူောဆတသည္မ္ာ ြေ််ားမာပ္်ရ်ားပ္်စာငပ္႔ရာြမႈရရတသူ သတ႔မဟတ
ြေ််ားမာပ္်ရ်ားပ္်စာငပ္႔ရာြမႈရရတသအ
ူ ကတြ ပ္်ပ္ခငၾြ်ားအရ တာ၀နရသ
တ္ ူ (အာမြသူ)ြတ ပ္်ြၚသည။
ဆ။ ႐ုံ်တ််ားရင််ားပ္်သာဘာသာစြာ်ားအ ်စခပဳ (Plain Language Summary-PLS)ဆတသည္မ္ာ ပ္ေပၚလစီ
ပ္်အာည္ြ္င CHC ြ ြမ််ားလမ််ားပ္်သာအြူအညီြတ ရင််ားလင််ား၊ လတရင််ားတတရင််ား၊ အကလယ္ြူော်ားလည
် ်တ်ငရေ အ ်စခပၿဳ ပီ်ား သြ္ိုတ ငရာပဂ လ
တ ဳ က ိုတ အသတပ္်ပ်ား် ြင််ားြတ ဆတလ်တသည။ PLS ြတ
https://medcenterhealth.org/cfr/billing-policies/financial-assistance/ ကတင ရ ်တ်ငပါသည။

ဘ႑ာေ ရးဆင္
ို ာရ အကူအညီေ ပးေ ရး မူဝါဒ၊ ေ ဆးရံ ဝ
ို န္ေ ဆာင္မႈမား
ဌာန- ဓနသဟာယ ဘ႑ာေ ရး အရင္္ းအျမစမား

မူဝါေဒဖၚျ ပခက္- CHC ေ ဆးရံို
ဝန္ေ ဆာင္မႈမားတြင္္ ဘ႑ာေ ရး
အကူအညီေ ပးေ ရး လမ္ းညႊန္ခကမား

စာမက္

ာ ၁ မ ၁၅

သံးို သပသ ည္ ေ န႔- ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၇၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၈၊
စကတ င္ဘာ ၂၀၀၈၊

ို ဝင္ဘာ ၂၀၁၀၊

ို ဝင္ဘာ ၂၀၁၅၊

စကတ င္ဘာ ၂၀၁၇၊ ဇူလင္
ို ္ ၂၀၁၉
အကးသက္ေ ရာက္ေ န႔-ဇဇန္လ ၂၀၀၄

ျပန္လ ည္ ျပင္ဆင္္ေ သာေ န႔- ေ အာကတိုဘာ ၂၀၀၇၊ ဒီဇင္ဘာ
၂၀၁၀၊ စကတ င္ဘာ ၂၀၁၃၊ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၄၊ ဇူလိုင္္ ၂၀၁၄၊
ို ဝင္ဘာ ၂၀၁၅၊ စကတ င္ဘာ ၂၀၁၇၊ ဇူလင္
ို ္ ၂၀၁၉၊ ၊ န္ဝ
ို င္ဘာ
၂၀၂၁၊ ေမလ 2022 ခိုန္စ
ှ

ြာဝန္ယ ူမႈသံးို သပ္ ျခင္္ း- ညႊန္ၾကားေ ရးမး

ရည္ညႊန္ းခက္ အမြစဥ္- N/A

CFR

မူ၀ါဒ
ဘ႑ာပ္်ရ်ားအြူအညီြတ CHC ၏ြယူထာ်ားသည႔တာ၀ေ် ်င႔ စအရ ပ္်ပ်ားမည် ဖစသ ည။
ဘ႑ာပ္်ရ်ားအြူအညီ အရည္ေြင််ား် ပည႔မီ် ြင််ားြတ ပ္ေပၚလစီကတင ် ပဌာေ််ားထာ်ားပ္်သာ
လမ််ား် ်ႊနခြော်ားလ်ား ်င်
ီ ်သာ အသြောမြ မရတသူ ်င႔ အာမြအလ်ပ္အလာြမရတသူ
့ ြတြညပ္
လူောမာ်ားအကတြ စဥ််ားစာ်ားပ္်ပ်ားမည။ ေဘ႑ာပ္်ရ်ားအြူအညီပ္်ပၚလစီ လတအပခြော်ားလ်ား ်င်
့ အ ပည့်အဝ
မြတြညပ္
ီ ်သာ လူောမာ်ားြတမူ ဘ႑ာပ္်ရ်ားအြူအညီပ္်ပ်ားရေ ် ငင််ားပယပ္်ြာင််ား ် ငင််ားပယလမ
တ ်
့ မည။
Federal Emergency Medical Treatment and Labor Act (EMTALA) စည််ားမဥ််ားမာ်ားအရ မည္သည႔လူောြတ မ
လတအပပ္်သာပ္်ဆ်ားစစစမ််ားသပ် ြင််ား၊ ြသရ နလတ ိုအပပ္်သာ၀ေပ္်ဆာငမႈ သတ႔မဟတ အ ြာ်ားသ႔
တ
လႊ်ဲပ္်် ပာင််ား် ််တင ပ္်အာင တည္ၿငမ
တ ပ္်စ ြင််ားတတ႔ မလပပ္်ပ်ားမီ၊ ဘ႑ာပ္်ရ်ားအြူအညီ သတ႔မဟတ
ပ္်ပ္ခငပ်ားပ္်ြ ်တ်ငမႈအြြေလြမာ်ား စီစစ် ြင််ား မလပရ။
ဘ႑ာပ္်ရ်ားအြူအညီရရတ ််တငေ
ရ လူောပ္အန ဖင႔ ဘ႑ာပ္်ရ်ားအြူအညီြတ ပ္်လာြလႊ်ာတငခ နေတ ကတင််ား
ပ္်လာြရမည။
အတည် ပဳြပ္ရသာ Financial Assistance Application တတ႔သည လြခပ္်လာြပ္်သာအဖတ်ားအြအကတြ
အတည် ပဳၿပီ်ား ၆ လအကတင််ား တရာ်ား၀င် ဖစသ ည။ အတည် ပဳၿပီ်ားပါြ
ေလြခပ္်လာြပ္်သာအဖတ်ားအြမာ်ားြတ ပ္ေပၚလစီ ်င်
ီ ်သာ လူောပ္အြာင်
တ
့ ြတြညပ္
့ ထဲသ႔

ဘ႑ာေ ရးဆင္
ို ာရ အကူအညီေ ပးေ ရး မူဝါဒ၊ ေ ဆးရံ ဝ
ို န္ေ ဆာင္မႈမား
ဌာန- ဓနသဟာယ ဘ႑ာေ ရး အရင္္ းအျမစမား

မူဝါေဒဖၚျ ပခက္- CHC ေ ဆးရံို
ဝန္ေ ဆာင္မႈမားတြင္္ ဘ႑ာေ ရး
အကူအညီေ ပးေ ရး လမ္ းညႊန္ခကမား

စာမက္

ာ ၁ မ ၁၅

သံးို သပသ ည္ ေ န႔- ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၇၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၈၊
စကတ င္ဘာ ၂၀၀၈၊

ို ဝင္ဘာ ၂၀၁၀၊

ို ဝင္ဘာ ၂၀၁၅၊

စကတ င္ဘာ ၂၀၁၇၊ ဇူလင္
ို ္ ၂၀၁၉
အကးသက္ေ ရာက္ေ န႔-ဇဇန္လ ၂၀၀၄

ျပန္လ ည္ ျပင္ဆင္္ေ သာေ န႔- ေ အာကတိုဘာ ၂၀၀၇၊ ဒီဇင္ဘာ
၂၀၁၀၊ စကတ င္ဘာ ၂၀၁၃၊ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၄၊ ဇူလိုင္္ ၂၀၁၄၊
ို ဝင္ဘာ ၂၀၁၅၊ စကတ င္ဘာ ၂၀၁၇၊ ဇူလင္
ို ္ ၂၀၁၉၊ ၊ န္ဝ
ို င္ဘာ
၂၀၂၁၊ ေမလ 2022 ခိုန္စ
ှ

ြာဝန္ယ ူမႈသံးို သပ္ ျခင္္ း- ညႊန္ၾကားေ ရးမး

ရည္ညႊန္ းခက္ အမြစဥ္- N/A

CFR

ထည့်ပ္်ပ်ားလတမ်
့ မည။
ေမူ၀ါဒြတ ကြ်် ််ပ္တ ို႔၏ပ္အၾကြ်ားပ္်ြာြခပ္်ရ်ား႐ုံ်ားြ ပ္်ြာြခပ္်ရ်ား႐ုံ်််ားသ႔
တ
အပတ႔ြရသည႔စာရင််ားမာ်ားအကတြ ြင႔ သ်််ားမည် ဖစသ ည။

၁။ ဤမူ၀ါဒတြင္္ အက်ံ

း၀င္္ေ သာ၀န္ေ ဆာင္မႈမား

ဘ႑ာပ္်ရ်ားအြူအညီသည ေအစီအစန္ ဥ္င ပါ၀ငပ္်သာ CHC ပ္်ဆ်ား႐ုံမာ်ား ်င႔ ယင််ားတ႔ြ
တ
ပတင္တ ိုငပ္်သာ
Financial Assistance Participating Hospital Facilities ကတင ပ္်ဖာ်် ပထာ်ားသည႔အဖဲခ်႕အစည််ားမာ်ားကတင
ပ္အရ်ား ပ္်ပၚ သတ႔မဟတ အ ြာ်ားပ္်ဆ်ားဘြ္ိုတ ငရာ ပ္်စာငပ္႔ရာြမႈရရေ ႀြတ်ားစာ်ား
ဳ သူ သတ႔မဟတ
ရရတသမ
ူ ာ်ားအကတြ ရရတ ်တ်င ပါသည။
ေ ဆးပညာအရ လအ
ို ပ္ေ သာေ စာင္္ေ႔ရာကမႈဆတသည္မ္ာ စမ််ားသပစစပ္်ဆ်ားၿပီ်ား သတ႔မဟတ
ပ္်ဆ်ားပညာအရလတအပ သည္ဟို ြ်ားပ္်ၾြာင
ဳ တ
််ားဆပ္
ီ ်လာ်ခစာ သသယရတၿပီ်ား၊
အသငပ္႔တာ်ဆ်််ားြသမႈြတ ထည႔ကသင််ားစဥ််ားစာ်ားလြ ောမြေ််ား သတ႔မဟတ ထတြြမ
တ ႈြတ
ပ္်ဖာ်ထတရေ သတ႔မဟတ ြသရ နလတ ိုအပပ္်သာ၀ေပ္်ဆာငမႈြတပ္်ြၚသည။ လူော၏ြေ််ား
မာပ္်ရ်ားပ္အ် ြပ္အေပ္အပၚ မူတည္ၿပီ်ား ပ္်စာငပ္႔ရာြမႈပ္်ပ်ားရေ အသငပ္႔တာ်ဆ်််ားပ္်ေရာသည
ပ္်ေအတမ၊ ဆရာ၀ေ၏ ပ္်ဆ်ားြေ််ား၊ ် ပငပလေ
ူ ာဌာေ သတ႔မဟတ ောတာရညပ္်စာငပ္႔ရာြကိုသမႈဌာေ

ဘ႑ာေ ရးဆင္
ို ာရ အကူအညီေ ပးေ ရး မူဝါဒ၊ ေ ဆးရံ ဝ
ို န္ေ ဆာင္မႈမား
ဌာန- ဓနသဟာယ ဘ႑ာေ ရး အရင္္ းအျမစမား

မူဝါေဒဖၚျ ပခက္- CHC ေ ဆးရံို
ဝန္ေ ဆာင္မႈမားတြင္္ ဘ႑ာေ ရး
အကူအညီေ ပးေ ရး လမ္ းညႊန္ခကမား

စာမက္

ာ ၁ မ ၁၅

သံးို သပသ ည္ ေ န႔- ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၇၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၈၊
စကတ င္ဘာ ၂၀၀၈၊

ို ဝင္ဘာ ၂၀၁၀၊

ို ဝင္ဘာ ၂၀၁၅၊

စကတ င္ဘာ ၂၀၁၇၊ ဇူလင္
ို ္ ၂၀၁၉
အကးသက္ေ ရာက္ေ န႔-ဇဇန္လ ၂၀၀၄

ျပန္လ ည္ ျပင္ဆင္္ေ သာေ န႔- ေ အာကတိုဘာ ၂၀၀၇၊ ဒီဇင္ဘာ
၂၀၁၀၊ စကတ င္ဘာ ၂၀၁၃၊ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၄၊ ဇူလိုင္္ ၂၀၁၄၊
ို ဝင္ဘာ ၂၀၁၅၊ စကတ င္ဘာ ၂၀၁၇၊ ဇူလင္
ို ္ ၂၀၁၉၊ ၊ န္ဝ
ို င္ဘာ
၂၀၂၁၊ ေမလ 2022 ခိုန္စ
ှ

ြာဝန္ယ ူမႈသံးို သပ္ ျခင္္ း- ညႊန္ၾကားေ ရးမး

ရည္ညႊန္ းခက္ အမြစဥ္- N/A

CFR

သတ႔မဟတ ပ္်ဆ်ား႐ုံြတငလ ည််ား ် ဖစ် ်တ်ငပါသည။ ပ္်ဆ်ားပညာအရ လတအပခြ် ဖစရေ ၀ေပ္်ဆာငမႈသည
(ြ) ောမြေ််ားမႈ သတ႔မဟတ ထတြြမ
တ ႈြတ ရာပ္်ခဖရေ၊ ြသရေ သတ႔မဟတ ြာကြယရေ
လ်တအပရမည။
(ြ)

လူော၏စမ််ားသပစစပ္်ဆ်ားြြ် ်င႔ ြသမႈပ္အ် ြပ္အေ ်င႔ တစသမတ္ည််ား ် ဖစရမည။

(ဂ)

ရန္ ပကြေကတင််ား ပ္်ြာင််ားခမေပ္်သာပ္်ဆ်ားဖြကင႔သ်််ားမႈစ ်င႔ ြတြညမ
ီ ႈရတရမည။

(ဃ) လူော၊ လူောပ္်စာငပ္႔ရာြသူ သတ႔မဟတ ဆရာ၀ေ၏အဓတြအဆငပ္်် ပမႈအကတြ
မဟတဘဲ ပ္်ဆ်ားဘြ္ိုတ င ရာပ္အၾြာင််ားပ္်ၾြာင႔ ် ဖစရမည။
လူော၏ဘ႑ာပ္်ရ်ား သတ႔မဟတ မတသာ်ားစပ္အ် ြပ္အပ္ေၾြာင႔မဟတဘဲ

(င)

လူော၏ြေ််ားမာပ္်ရ်ား ပ္အ် ြပ္အပ္ေၾြာင႔ အသငပ္႔တာ်ဆ်််ား
ပ္်စာငပ္႔ရာြမႈ် ဖစရမည။
အျခားမြခကမရလင္္ ေ အာကပါ၀န္ေ ဆာင္မႈမားသည္ ေဤပၚလစီေ အာည္ကတင္္ ဘ႑ာေ ရးအကူအညီရရန္
အရည္အခင္္ းမျပည္႔မီပါ။
•

ပ္်ဆ်ားဘြေရ လတအပသ ည္ဟိုမယူပ္်သာအလအပအကတြ ြဲခ်စတတ် ြင််ား

•

ပ္်ဆ်ားဘြေရ လတအပသ ည္ဟို မယူပ္ဆသာအ၀ကလေ် ်င႔
ယင််ား် ်င႔ဆြစ ပသ ည႔၀ေပ္်ဆာငမႈမာ်ား

•

သာ်ားပ္်ၾြာ် ဖတ် ြင််ား၊ သာ်ားအတန္ မ္င မ်ားဥထည
ဳ တ
႔ ြင််ားအပါအ၀င

ဘ႑ာေ ရးဆင္
ို ာရ အကူအညီေ ပးေ ရး မူဝါဒ၊ ေ ဆးရံ ဝ
ို န္ေ ဆာင္မႈမား
ဌာန- ဓနသဟာယ ဘ႑ာေ ရး အရင္္ းအျမစမား

မူဝါေဒဖၚျ ပခက္- CHC ေ ဆးရံို
ဝန္ေ ဆာင္မႈမားတြင္္ ဘ႑ာေ ရး
အကူအညီေ ပးေ ရး လမ္ းညႊန္ခကမား

စာမက္

ာ ၁ မ ၁၅

သံးို သပသ ည္ ေ န႔- ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၇၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၈၊
စကတ င္ဘာ ၂၀၀၈၊

ို ဝင္ဘာ ၂၀၁၀၊

ို ဝင္ဘာ ၂၀၁၅၊

စကတ င္ဘာ ၂၀၁၇၊ ဇူလင္
ို ္ ၂၀၁၉
အကးသက္ေ ရာက္ေ န႔-ဇဇန္လ ၂၀၀၄

ျပန္လ ည္ ျပင္ဆင္္ေ သာေ န႔- ေ အာကတိုဘာ ၂၀၀၇၊ ဒီဇင္ဘာ
၂၀၁၀၊ စကတ င္ဘာ ၂၀၁၃၊ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၄၊ ဇူလိုင္္ ၂၀၁၄၊
ို ဝင္ဘာ ၂၀၁၅၊ စကတ င္ဘာ ၂၀၁၇၊ ဇူလင္
ို ္ ၂၀၁၉၊ ၊ န္ဝ
ို င္ဘာ
၂၀၂၁၊ ေမလ 2022 ခိုန္စ
ှ

ြာဝန္ယ ူမႈသံးို သပ္ ျခင္္ း- ညႊန္ၾကားေ ရးမး

ရည္ညႊန္ းခက္ အမြစဥ္- N/A

CFR

စတတႀြတပ္ြ
ဳ က လ်ားပ္်ခမ်ားခဖာ်ား် ြင််ားဆငရ
တ ာ လပ္်််ားလပနည််ားမာ်ား
•

FDA ပ္်ထာြခြြမရထာ်ားပ္်သာ လပ္ ို်ားလပနည််ားမာ်ား၊ စြကရ
တ တယာမာ်ား သတ႔မဟတ
ြ ၶာြတည္ယ္င််ား ထည့်ကသင််ားပစၥည််ားမာ်ား အပါအဝင စမ််ားသပပ္်လ့လာဆဲ လပငေ််ားစဥမာ်ား

•

ပ္်စ်ားပ္်လာပ္႔ပ်ားရေ ရည္ည္ရယြမ
ခ ဟတဘဲ ၀ေပ္်ဆာငမႈမာ်ားြတ စပ္်ပါင််ား၍
ပ္်စ်ား် ဖတ် ြင််ား် ်င႔ အာ်ားလ်််ားၿြ်ဳင်ရေ ရည္ည္ရယပ္်သာပ္်စ်ား

•

CHC မဟတသည႔အဖဲခ်႔အစည််ားြ ပ္်ပ်ားသည႔၀ေပ္်ဆာငမႈ

•

အထူ်ားအစာ်ားထတ်ား မြကပမေ
္ ၏တနိုတ ်ား

•

ော်ားပ္်လ်ားသူမာ်ား သ်််ားပ္်သာော်ားၾြပ် ်င႔ ော်ားၾြပ် ပင် ြင််ား

•

ပ္်ဆ်ားဘြေရ လတအပသ ည္ဟိုမယူပ္ဆသာအ ြာ်ားစတတႀြတြ
ဳ လပ္်််ားလပနည််ားမာ်ား

၂။ ဘ႑ာေ ရးအကူအညီေ လာက္ ျခင္္ းနည္ းလမ္ းမား - လူောမာ်ားသည ပ္်အာြပါေည််ားလမ််ားတစခိုြြတ
သ်််ားၿပီ်ား ဘ႑ာပ္်ရ်ားအြူအညီပ္်လာြ် ်တ်ငသ ည။
(ြ) မတပ်တငစာရင််ားကသင််ားြေတ သတ႔မဟတ မကသင််ားမီ CFR သတ႔မဟတ CHC အမႈထမ််ားထကတင
၄င််ားတ႔သည
တ
အသြ အာမြမရတသူ သတ႔မဟတ အာမြအလ်ပ္အလာြမရတသူ သတ႔မဟတ
ဘ႑ာပ္်ရ်ားအြူအညီလအပ
တ
သူ် ဖစ ပ္်ၾြာင််ား အသတပ္်ပ်ား် ြင််ား။
(ြ) ဘ႑ာပ္်ရ်ားအြူအညီပ္်လာြလႊ်ာြတ CHC ၀ြဘ္ိုတ ြမ္ ပ္်ဒါင််ားလတ္ခဲ ်၊ ပရင႔ထတၿပီ်ား ် ပည႔စ်ခစာ
် ဖည႔ခစြ္ာ်ားပ္်သာပ္်လာြလႊ်ာြတ ၀ြဘ္ိုတ ည္ြ္င ပ္်ဖာ်် ပသည႔လတပစာသတ႔ ပတ႔ ြင််ား။

ဘ႑ာေ ရးဆင္
ို ာရ အကူအညီေ ပးေ ရး မူဝါဒ၊ ေ ဆးရံ ဝ
ို န္ေ ဆာင္မႈမား
ဌာန- ဓနသဟာယ ဘ႑ာေ ရး အရင္္ းအျမစမား

မူဝါေဒဖၚျ ပခက္- CHC ေ ဆးရံို
ဝန္ေ ဆာင္မႈမားတြင္္ ဘ႑ာေ ရး
အကူအညီေ ပးေ ရး လမ္ းညႊန္ခကမား

စာမက္

ာ ၁ မ ၁၅

သံးို သပသ ည္ ေ န႔- ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၇၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၈၊
စကတ င္ဘာ ၂၀၀၈၊

ို ဝင္ဘာ ၂၀၁၀၊

ို ဝင္ဘာ ၂၀၁၅၊

စကတ င္ဘာ ၂၀၁၇၊ ဇူလင္
ို ္ ၂၀၁၉
အကးသက္ေ ရာက္ေ န႔-ဇဇန္လ ၂၀၀၄

ျပန္လ ည္ ျပင္ဆင္္ေ သာေ န႔- ေ အာကတိုဘာ ၂၀၀၇၊ ဒီဇင္ဘာ
၂၀၁၀၊ စကတ င္ဘာ ၂၀၁၃၊ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၄၊ ဇူလိုင္္ ၂၀၁၄၊
ို ဝင္ဘာ ၂၀၁၅၊ စကတ င္ဘာ ၂၀၁၇၊ ဇူလင္
ို ္ ၂၀၁၉၊ ၊ န္ဝ
ို င္ဘာ
၂၀၂၁၊ ေမလ 2022 ခိုန္စ
ှ

ြာဝန္ယ ူမႈသံးို သပ္ ျခင္္ း- ညႊန္ၾကားေ ရးမး

ရည္ညႊန္ းခက္ အမြစဥ္- N/A

CFR

ဘ႑ာပ္်ရ်ားအြူအညီ ပ္်လာြလႊ်ာရ ်တ်ငပ္်သာလင႔ြမာ္ - https://medcenterhealth.org/cfr/billingpolicies/financial-assistance/ ် ဖစသ ည။
(ဂ) ဘ႑ာပ္်ရ်ားအြူအညီပ္်လာြလႊ်ာပစြတ ဖေ််ားေပါတ ၈၀၀-၇၈၆-၁၅၈၁ သတ႔မဟတ ၂၇၀-၇၄၅၁၁၀၀သတပ္႔ြၚ၍ပ္်တာင််ား် ြင််ား။ FAP ၏ဘ႑ာပ္်ရ်ားအြူအညီပ္်လာြလႊ်ာ် ်င႔
႐ုံတ်ားရင််ားပ္်သာဘာသာစြာ်ား အ ်စခပဳ (PLS)ြတ လူောထသတ႔ အြမဲ႔ပတပ္႔ပ်ားပါမည။

၃။ အရည္အခင္္ း ျပည္႔မီ ျခင္္ းစံ င္္႔ ဆံ ို း ျဖြခကချခင္္ း
(ြ) ဘ႑ာပ္်ရ်ားအြူအညီ ပ္်လာြ္ာ်ားသမ
ူ ာ်ားသည အရည္ေြင််ား် ပည့်မီပါြ ် ပည္သူ႔ပ႐ုံတဂရမမာ်ားကတင
အြ်ားဝင
ဳ ပ္်ရ်ား ပ္်လာြ္ာ်ားရေ လတအပသ ည။ ၎တတ႔၏ ြေ််ားမာပ္်ရ်ားးပ္်စာင်
့ ပ္်ရာြမႈ
ဝေပ္်ဆာငမႈမာ်ားအကတြ ပ္်ပ္ခငပ်ားပ္်ြမည့် ပ႐ုံတဂရမမာ်ားပ္်လာြ္ာ်ားရာကတင မပူ်ားပ္်ပါင််ားပ္်သာ
လူောမာ်ားသည ၎တတ႔၏ ဘ႑ာပ္်ရ်ားအြူအညီမာ ် ငင််ားပယပ္်ြာင််ား် ငင််ားပယခရ ်တ်ငသ ည။
(ြ) CFR ၏ဘ႑ာပ္်ရ်ားအြူအညီလမ််ားညႊနခြမာ်ားသည ပ္်ပ္ဖဖာ်၀ါရီလအကတင််ား သတ႔မဟတ
ယင််ား၀ေ််ားြင ကတင Federal Register ြ ် ်စစဥ ထတပ္်၀သည႔အတတင််ား
ဖြဒရယ္င််ားရဲမဲခ်ပ္်တမႈအဆင႔ (Federal Poverty Level-FPL)၏ ၁ ရာြတင် ်ႈေ််ားကတင
ပ္အ် ြြသည။

ဘ႑ာေ ရးဆင္
ို ာရ အကူအညီေ ပးေ ရး မူဝါဒ၊ ေ ဆးရံ ဝ
ို န္ေ ဆာင္မႈမား
ဌာန- ဓနသဟာယ ဘ႑ာေ ရး အရင္္ းအျမစမား

မူဝါေဒဖၚျ ပခက္- CHC ေ ဆးရံို
ဝန္ေ ဆာင္မႈမားတြင္္ ဘ႑ာေ ရး
အကူအညီေ ပးေ ရး လမ္ းညႊန္ခကမား

စာမက္

ာ ၁ မ ၁၅

သံးို သပသ ည္ ေ န႔- ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၇၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၈၊
စကတ င္ဘာ ၂၀၀၈၊

ို ဝင္ဘာ ၂၀၁၀၊

ို ဝင္ဘာ ၂၀၁၅၊

စကတ င္ဘာ ၂၀၁၇၊ ဇူလင္
ို ္ ၂၀၁၉
အကးသက္ေ ရာက္ေ န႔-ဇဇန္လ ၂၀၀၄

ျပန္လ ည္ ျပင္ဆင္္ေ သာေ န႔- ေ အာကတိုဘာ ၂၀၀၇၊ ဒီဇင္ဘာ
၂၀၁၀၊ စကတ င္ဘာ ၂၀၁၃၊ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၄၊ ဇူလိုင္္ ၂၀၁၄၊
ို ဝင္ဘာ ၂၀၁၅၊ စကတ င္ဘာ ၂၀၁၇၊ ဇူလင္
ို ္ ၂၀၁၉၊ ၊ န္ဝ
ို င္ဘာ
၂၀၂၁၊ ေမလ 2022 ခိုန္စ
ှ

ြာဝန္ယ ူမႈသံးို သပ္ ျခင္္ း- ညႊန္ၾကားေ ရးမး

ရည္ညႊန္ းခက္ အမြစဥ္- N/A

CFR

(ဂ) အရည္ေြင််ား် ပည႔မီ် ြင််ားသည မတပ်တင္ာ်ားပ္်သာမတသာ်ားစ၀ငပ္်ခင သတ႔မဟတ အြေ််ား ၃။ (ဂ)
ကတင ပ္်ဖာ်် ပထာ်ားပ္်သာ လူထအြူအညီပ္်ပ်ား် ြင််ားအစီအစန္ ဥ္င ပါ၀ငပ္်ၾြာင််ား
သြပ္်သ ပ ်တ်ငမႈပ္အပၚ မူတည္သည။ ၀ငပ္်ခငပ္အပၚပ္အ် ြြ၍ ဘ႑ာပ္်ရ်ားအြူအညီရရတ ်တ်ငရေ
ပ္်အာြပါစာရြြစာတမ််ားမာ်ားြတ ပ္်ပ်ား ််တငမ
ရ ည။
၁။ လပခလစာ် ဖတပိုတ င််ား (အေီ်ားဆ်််ားလအလတြ ၃ ြ)၊ လူမႈပ္်ထာြပပ္႔ၾြ်ားရရတပ္်ၾြာင််ားစာ၊
ပ္ြလ်ားစရတတ ြြလြမတ
္ (အေီ်ားဆ်််ားလအလတြ ၃ ြ) စသည် ဖင႔။
၂။ W-2’s အပါအ၀င ဖြဒရယေခြေပ္်ပ်ားပ္်ဆာင် ြင််ား် ဖတပိုတ င််ား် ်င႔ CFR ြ
ဆ်််ား် ဖတ္ာ်ားသည႔ ဖြဒရယေခြေ ပ္်ပ်ားပ္်ဆာင် ြင််ား် ဖတပိုတ င််ားကတင
ပါပ္်သာပ္အရ်ားပါသည႔စာမြ် ််ာမာ်ား။
၃။ ဘဏပ္်ခငစာရင််ားရင််ားတမ််ား။ ခဖင႔ထာ်ားပ္်သာဘဏစာရင််ားအာ်ားလ်််ား၊ စာရင််ားခဖင႔ ်င႔
စာရင််ားပတတလြကေ ပ္်ဖာ်် ပလြ။
ပ္်တာင််ားြထာ်ားပ္်သာဘ႑ာပ္်ရ်ားအြူအညီသည ပ္်ဒၚလာ ၁၀၀၀ ထြမာ်ားၿပီ်ား၊ လူောထမ
ခြင႔ ပဳြြရရတလင ယင််ားစာရြြစာတမ််ားမာ်ားြတ ပ္်ၾကြ်ားၿမီအစီရငခစာမာ်ား ၀ယယူရ နလည််ားပ္်ြာင််ား၊
ဖေ််ား် ဖင႔ မနမမေ စစပ္်ဆ်ား် ြင််ား ် ဖင႔လည််ားပ္်ြာင််ား၊ သတ႔မဟတ
အ ြာ်ားေည််ားလမ််ားမာ်ား် ဖင႔ မနမမနစစပ္်ဆ်ားပ္်ြာင််ား စစပ္်ဆ်ားပါမည။
(ဃ) အတည် ပဳ၍ပ္ရသာ Medicaid, Food Stamp ် ်င႔အ ြာ်ား

ဘ႑ာေ ရးဆင္
ို ာရ အကူအညီေ ပးေ ရး မူဝါဒ၊ ေ ဆးရံ ဝ
ို န္ေ ဆာင္မႈမား
ဌာန- ဓနသဟာယ ဘ႑ာေ ရး အရင္္ းအျမစမား

မူဝါေဒဖၚျ ပခက္- CHC ေ ဆးရံို
ဝန္ေ ဆာင္မႈမားတြင္္ ဘ႑ာေ ရး
အကူအညီေ ပးေ ရး လမ္ းညႊန္ခကမား

စာမက္

ာ ၁ မ ၁၅

သံးို သပသ ည္ ေ န႔- ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၇၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၈၊
စကတ င္ဘာ ၂၀၀၈၊

ို ဝင္ဘာ ၂၀၁၀၊

ို ဝင္ဘာ ၂၀၁၅၊

စကတ င္ဘာ ၂၀၁၇၊ ဇူလင္
ို ္ ၂၀၁၉
အကးသက္ေ ရာက္ေ န႔-ဇဇန္လ ၂၀၀၄

ျပန္လ ည္ ျပင္ဆင္္ေ သာေ န႔- ေ အာကတိုဘာ ၂၀၀၇၊ ဒီဇင္ဘာ
၂၀၁၀၊ စကတ င္ဘာ ၂၀၁၃၊ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၄၊ ဇူလိုင္္ ၂၀၁၄၊
ို ဝင္ဘာ ၂၀၁၅၊ စကတ င္ဘာ ၂၀၁၇၊ ဇူလင္
ို ္ ၂၀၁၉၊ ၊ န္ဝ
ို င္ဘာ
၂၀၂၁၊ ေမလ 2022 ခိုန္စ
ှ

ြာဝန္ယ ူမႈသံးို သပ္ ျခင္္ း- ညႊန္ၾကားေ ရးမး

ရည္ညႊန္ းခက္ အမြစဥ္- N/A

CFR

ဆင််ားရဲသာ်ားပ္်စာငပ္႔ရာြမႈအစီအစဥမာ်ား အကတြ အရည္ေြင််ားမီသူ ပဂ လမ
တ ဳ ာ်ား ်င႔ မတသာ်ားစမာ်ားသည
ဘ႑ာပ္်ရ်ားအြူအညီလမ််ားညႊနခြစမာ်ားြတ မီသည္ဟို ယူဆရပါမည။ ပ္အၾြာင််ားမာ
၄င််ားတ႔၏စာရင
တ
််ားမာ်ားြ ကြ်် ််ပ္တ ို႔၏ဘ႑ာပ္်ရ်ားအြူအညီလမ််ားညႊေ ြြစမီသည္ဟို
ြ်ားပ္်ၾြာင
ဳ တ
််ားဆီပ္်လာ်သည႔ အာမြြြပ္်ပ်ားပ္်သာအစီအစဥကတ ိုသ်််ားၿပီ်ား၊ စာရင််ားမာ်ားြတ
အတည ် ပဳမည် ဖစပ္်သာပ္်ၾြာင႔ ဖစသ ည။
(င) လူောသည ပ္်ဆ်ား႐ုံ၊ ပ္်ဆ်ားြေ််ားမ မဆင််ားမီ/ြသမႈမြယူမီ သတ႔မဟတ ြသမႈြယူၿပီ်ား
ရြပ္်ပါင််ား ၆၀ အကတင််ား Medicaid ရရတြ႔
ဲ လင ဘ႑ာပ္်ရ်ားအြူအညီရရေ
အရည္ေြင််ား် ပည႔မီသည။
(စ) ဘ႑ာပ္်ရ်ားအြူအညီပ္်လာြလႊ်ာသည ပ္်ခငသာ်ားအ ဖစ အကလယ္ြူ
ပ္်် ပာင််ား် ်တ်ငပ္်သာပတင္တ ိုငမႈစာရြြစာ တမ််ားမာ်ားြတစစပ္်ဆ်ားရေ လတအပသ ည။ Checking
ဘဏစာရင််ားမာ်ား၊ ပ္်ခငစဘဏစာရင််ားမာ်ား၊ CD မာ်ား၊ ပ္စတာ႔ ရယယာမာ်ား ်င႔ ၀နခစာြပမဳ ာ်ား၏လြကနမာ်ား။
ခြင႔ ပဳြြရရတလင ယင််ားစာရြြစာတမ််ားမာ်ားြတ ပ္်ၾကြ်ားၿမီအစီ ရငခစာမာ်ား် ဖင႔လည််ားပ္်ြာင််ား၊
ဖေ််ား် ဖင႔စစပ္်ဆ်ား် ြင််ား် ဖင႔လည််ားပ္်ြာင််ား သတ႔မဟတ အ ြာ်ားေည််ားမာ်ား် ဖင႔လည််ား
ပ္်ြာင််ား မနမမနစစပ္်ဆ်ားပါမည။
(ဆ) ပတင္တ ိုငမႈစစပ္်ဆ်ား် ြင််ား။ အထြပါပတင္တ ိုငမႈမတ္မ််ားမာ်ားအရ မတသာ်ားစ၏ ပ္်ဒၚလာ ၅၀၀၀ ထြပိုတ ပ္်သာ

ဘ႑ာေ ရးဆင္
ို ာရ အကူအညီေ ပးေ ရး မူဝါဒ၊ ေ ဆးရံ ဝ
ို န္ေ ဆာင္မႈမား
ဌာန- ဓနသဟာယ ဘ႑ာေ ရး အရင္္ းအျမစမား

မူဝါေဒဖၚျ ပခက္- CHC ေ ဆးရံို
ဝန္ေ ဆာင္မႈမားတြင္္ ဘ႑ာေ ရး
အကူအညီေ ပးေ ရး လမ္ းညႊန္ခကမား

စာမက္

ာ ၁ မ ၁၅

သံးို သပသ ည္ ေ န႔- ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၇၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၈၊
စကတ င္ဘာ ၂၀၀၈၊

ို ဝင္ဘာ ၂၀၁၀၊

ို ဝင္ဘာ ၂၀၁၅၊

စကတ င္ဘာ ၂၀၁၇၊ ဇူလင္
ို ္ ၂၀၁၉
အကးသက္ေ ရာက္ေ န႔-ဇဇန္လ ၂၀၀၄

ျပန္လ ည္ ျပင္ဆင္္ေ သာေ န႔- ေ အာကတိုဘာ ၂၀၀၇၊ ဒီဇင္ဘာ
၂၀၁၀၊ စကတ င္ဘာ ၂၀၁၃၊ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၄၊ ဇူလိုင္္ ၂၀၁၄၊
ို ဝင္ဘာ ၂၀၁၅၊ စကတ င္ဘာ ၂၀၁၇၊ ဇူလင္
ို ္ ၂၀၁၉၊ ၊ န္ဝ
ို င္ဘာ
၂၀၂၁၊ ေမလ 2022 ခိုန္စ
ှ

ြာဝန္ယ ူမႈသံးို သပ္ ျခင္္ း- ညႊန္ၾကားေ ရးမး

ရည္ညႊန္ းခက္ အမြစဥ္- N/A

CFR

ပတင္တ ိုငမႈြတ လူော၏ဘ႑ာပ္်ရ်ား အြူအညီရရေ အရည္ေြင််ားဆ်််ား် ဖတရာကတင ၀ငပ္်ခငအ ဖစ
ထည႔ကသင််ားစဥ််ား စာ်ားမည။ ပတင္တ ိုငမႈမတ္မ််ားမာ်ားမထတပ္်ပ်ားပ္်သာလူောမာ်ားသည
ဘ႑ာပ္်ရ်ားအြူအညီြနည်
တ ္ ြင််ားအကတြ အရည္ေြင််ား် ပည႔မီမည္မဟတပါ။
(ဇ) FPL အတြးမတသာ်ားစအပ္ရအတြးထည့သင်ားဆ်ားခဖတခြင်ားးရညရယြ ြမ ာ်ားအတြး
အတမပ္ထာငစရတးလူပဂ္တိုလမ ာ်ားတငးအတမပ္ထာငဘြမ ာ်ားနငးအတ
ီ ပ္ေထတ
တ
ငသူမ ာ်ားး
့ မပ္ထာငစပါးစစပ္ပါင်ားးမြ
ပါဝငပါသည။
(ဈ) FPL ၀ငပ္်ခင ၂၀၀% သတ႔မဟတ
ထတထြနည််ားပ္်သာ၀ငပ္်ခငရတသည႔စာရင််ား၀ငမသ
တ ာ်ားစအရြယေစာ်ားြတ (ပ္်ြေရပယ
၀ငပ္်ခငအဆင႔သြပ္်သ ပြြလိုတ မည) ဘ႑ာပ္်ရ်ားအြူအညီြနညတမ
္ ႈ ၁၀၀% ပ္်ပ်ားရေ် ဖစသ ည။
ပ္်အာြပါ Catastrophic Assistance Guidelines အြေ််ားကတင အာမြပ္်ပ်ားသည႔အြြမ္လခဲ ်၍ FPL
၀ငပ္်ခင ၂၀၀% ထြပိုတ ပ္်သာ၀ငပ္်ခငရတသမ
ူ ာ်ားသည ဘ႑ာပ္်ရ်ားအြူအညီရ ်တ်ငမည္မဟတပါ။
(ည) အြူအညီပ္်ခငပမာဏြနညတမ
္ ႈြတ ဆ်််ား် ဖတရာကတင Financial Assistance Policy သတ႔မဟတ
Catastrophic Assistance ြနညမ
တ ္ ႈမ တနိုတ ်ားပတမာ်ားပ္်သာြနညတမ
္ ႈြတ ယူမည် ဖစသ ည။
(ဋ) မ ပည႔စ်ပ္်သာပ္်လာြလႊ်ာမာ်ားြ်
တ ပေ် ပငရေ ပ္်တာင််ားဆတ် ြင််ား အပါအ၀င
ဘ႑ာပ္်ရ်ားအြူအညီရရတ ပ္်ရ်ားအရည္ေြင််ား် ပည႔မီမႈဆ်််ား် ဖတခြခရာကတင

ဘ႑ာေ ရးဆင္
ို ာရ အကူအညီေ ပးေ ရး မူဝါဒ၊ ေ ဆးရံ ဝ
ို န္ေ ဆာင္မႈမား
ဌာန- ဓနသဟာယ ဘ႑ာေ ရး အရင္္ းအျမစမား

မူဝါေဒဖၚျ ပခက္- CHC ေ ဆးရံို
ဝန္ေ ဆာင္မႈမားတြင္္ ဘ႑ာေ ရး
အကူအညီေ ပးေ ရး လမ္ းညႊန္ခကမား

စာမက္

ာ ၁ မ ၁၅

သံးို သပသ ည္ ေ န႔- ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၇၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၈၊
စကတ င္ဘာ ၂၀၀၈၊

ို ဝင္ဘာ ၂၀၁၀၊

ို ဝင္ဘာ ၂၀၁၅၊

စကတ င္ဘာ ၂၀၁၇၊ ဇူလင္
ို ္ ၂၀၁၉
အကးသက္ေ ရာက္ေ န႔-ဇဇန္လ ၂၀၀၄

ျပန္လ ည္ ျပင္ဆင္္ေ သာေ န႔- ေ အာကတိုဘာ ၂၀၀၇၊ ဒီဇင္ဘာ
၂၀၁၀၊ စကတ င္ဘာ ၂၀၁၃၊ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၄၊ ဇူလိုင္္ ၂၀၁၄၊
ို ဝင္ဘာ ၂၀၁၅၊ စကတ င္ဘာ ၂၀၁၇၊ ဇူလင္
ို ္ ၂၀၁၉၊ ၊ န္ဝ
ို င္ဘာ
၂၀၂၁၊ ေမလ 2022 ခိုန္စ
ှ

ြာဝန္ယ ူမႈသံးို သပ္ ျခင္္ း- ညႊန္ၾကားေ ရးမး

ရည္ညႊန္ းခက္ အမြစဥ္- N/A

CFR

ြ်ားပ္်ၾြာင
ဳ တ
််ားဆီပ္်လာ်ခစာစဥ််ားစာ်ားဆ်််ား် ဖတပါမည။
(ဌ) ဘ႑ာပ္်ရ်ားအြူအညီပ္်လာြလႊ်ာမာ်ားြတ ပ္်ဆ်ား႐ုံမတပ်တငဧရတယာကတငလ ည််ားပ္်ြာင််ား၊
Commonwealth Financial Resources ဖေ််ားေပါတ ၂၇၀-၇၄၅-၁၁၀၀ သတ႔မဟတ ၈၀၀-၇၈၆-၁၅၈၁
သတပ္႔ြၚဆတ ၍လည််ားပ္်ြာင််ား၊ ကြ်် ််ပ္တ ို႔၏၀ြဘ္ိုတ ြသိုတ ႔
၀ငပ္်ရာြၾြည႔႐ုံႈ၍လည််ားပ္်ြာင််ား ရ ်တ်ငပါသည။

၄။ ေ ယဘိုယ ကသင္္ေ႔ဇင္ ပမာဏ
CHC သည ် ပဳစပ္်စာငပ္႔ရာြမႈအကတြ အာမြြြရၿ
္တ ပီ်ား၊ ဘ႑ာပ္်ရ်ားအြူအညီရ ်တ်ငသ ူမည္သူ႔ြတမ
ပ္အရ်ားပ္်ပၚ အကတြ် ဖစပ္်စ၊ အ ြာ်ားပ္်ဆ်ားြသမႈလတအပပ္်သာ၀ေပ္်ဆာငမႈအကတြ် ဖစပ္်စ၊
ပ္်ယဘယြသငပ္႔ခငပမာဏ (Amount Generally Billed-AGB) ထြ ပတပ္်တာင််ားမည္မဟတပါ။ AGB
ြတဆ်််ား် ဖတရ နေ ကတြ CHC သည အသ်််ားတည႔မည႔ Medicare ေည််ားြတ သ်််ားမည။ ဆတလတသည္မ္ာ
အြယ၍ ထတပဂ လ
တ ဳ သ ည Medicare ြတ အြမဲ႔ ရရတ်သူ် ဖစၿပီ်ား ပ္်စာငပ္႔ရာြမႈြနကစရတတေကတြ AGB
သတမတ
္ ် ြင််ားသည Medicare ြ အဆ်််ားခစေ ခြင႔ ပဳ ပ္်သာပ္်စာငပ္႔ရာြမႈ် ဖစမည္္တိုလင
(ပူ်ားတဲခ်ပ္်ပ်ားပ္်ြ ြင််ား၊ ပူ်ားတခဲ ်အာမြ် ြင််ား် ်င႔ ် ်ႈတယူၿပီ်ားသာ်ား Deduction ပ်စ ် ဖင႔ Medicare
ြ ပ္်ပ်ားဆပမည႔ပမာဏ ်င႔ ပ္အခမြြ ပ္်ပ်ားပ္်ြရနရပ္
တ္ ်သာပ္်ခငပမာဏ ် ်စမ်ားစဳ လ
တ ်််ားအပါအ၀င) CHC
ြ သ်််ားသင႔သည္ဟို ယူပ္ဆသာြသငပ္႔ပ္ခငတာင််ားြ် ြင််ား် ်င႔ ပ္သြၤတစေစကတ ို သ်််ားမည။

ဘ႑ာေ ရးဆင္
ို ာရ အကူအညီေ ပးေ ရး မူဝါဒ၊ ေ ဆးရံ ဝ
ို န္ေ ဆာင္မႈမား
ဌာန- ဓနသဟာယ ဘ႑ာေ ရး အရင္္ းအျမစမား

မူဝါေဒဖၚျ ပခက္- CHC ေ ဆးရံို
ဝန္ေ ဆာင္မႈမားတြင္္ ဘ႑ာေ ရး
အကူအညီေ ပးေ ရး လမ္ းညႊန္ခကမား

စာမက္

ာ ၁ မ ၁၅

သံးို သပသ ည္ ေ န႔- ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၇၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၈၊
စကတ င္ဘာ ၂၀၀၈၊

ို ဝင္ဘာ ၂၀၁၀၊

ို ဝင္ဘာ ၂၀၁၅၊

စကတ င္ဘာ ၂၀၁၇၊ ဇူလင္
ို ္ ၂၀၁၉
အကးသက္ေ ရာက္ေ န႔-ဇဇန္လ ၂၀၀၄

ျပန္လ ည္ ျပင္ဆင္္ေ သာေ န႔- ေ အာကတိုဘာ ၂၀၀၇၊ ဒီဇင္ဘာ
၂၀၁၀၊ စကတ င္ဘာ ၂၀၁၃၊ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၄၊ ဇူလိုင္္ ၂၀၁၄၊
ို ဝင္ဘာ ၂၀၁၅၊ စကတ င္ဘာ ၂၀၁၇၊ ဇူလင္
ို ္ ၂၀၁၉၊ ၊ န္ဝ
ို င္ဘာ
၂၀၂၁၊ ေမလ 2022 ခိုန္စ
ှ

ြာဝန္ယ ူမႈသံးို သပ္ ျခင္္ း- ညႊန္ၾကားေ ရးမး

ရည္ညႊန္ းခက္ အမြစဥ္- N/A

CFR

ေြတစၥအကတြ အသ်််ားတည႔မည႔ေည််ားလမ််ားမာ်ားပ္်အာြရ္တ AGB အကတြ ပ္်ရြ်ားြယမည် ဖစၿပီ်ား၊
ထတပ္်ခငပမာဏြတပ္်ပၚလစီြ ြာမတ ပ္်သာ ထတပ္်ဆ်ား႐ုံကတင
ပ္အရ်ားပ္်ပၚ ်င႔အ ြာ်ားပ္်ဆ်ားဘြပ္်စာငပ္႔ရာြမႈအာ်ားလ်််ားကတင AGB ပ္အန ဖင႔ ြင႔သ်််ားမည
် ဖစသ ည။
၅။ ႀကီးမားေ သာအကူအညီေ ပးေ ရးလမ္ းညႊန္ခကမား
လူော/အာမြပ္်ပ်ားသသ
ူ ည ၄င််ား၏၀ငပ္်ခင ်င႔ ် ်ႈ်တင််ားယဥလင
္ ကလရနစာမာ်ားပ္်သာ
ပ္်ခငပမာဏြတပ္အၾကြ်ားတငပ္်ြာင််ား တင် ်တ်ငပ္်သာ်လည််ား ဘ႑ာပ္်ရ်ားအြူအညီအကတြ
အရည္ေြင််ားမ ပည့်မီပါ။ အဘယပ္်ၾြာင်
့ ဆတပ္်သာ် ကြ်် ််ပ္တ ို႔ြ ‘ပ္်ဆ်ားဘြ္ိုတ ငရာဆင််ားရဲ် ြင််ား’
ဟ လူသမ
တ ာ်ားသည႔အ ဖစကတ ို မဖန္်ားီ လတပ္်သာပ္်ၾြာင႔ ပ္်အာြပါလမ််ားညႊနခြမာ်ားြတ Financial Assistance
Application အကတြ ြင႔သ်််ားပါသည။ Catastrophic Assistance Guidelines ပ္်အာြရ္တ Catastrophic
Assistance သည Internal Revenue Code အြေ််ား ၅၀၁ (r) အရ ဘ႑ာပ္်ရ်ားအြူအညီမဟတပါ။
၁။ အရည္ေြင််ား် ပည့်မီမႈ- ပ္်အာြပါလမ််ား် ်ႊနခြမာ်ား ်င်
ီ ်သာ လူောမာ်ားသည
့ ြတြညပ္
သီ်ားသေပ္႔ေြာင်
တ ထည့်ပ္်ပ်ားပ္်သာ ပ္်လာပ္
့ မာ်ားသ႔
့ ်ဈ်ားမာ်ားြတ ြစာ်ား ်တ်ရငခင်
့ ရတသည။
(ြ) ဘ႑ာပ္်ရ်ားအြူအညီအကတြ အရည္ေြင််ားမ ပည့်မီဟ သတမတ
္ ခထာ်ားပ္ရသာ လူောမာ်ား၊
(ြ) တစ် ်စ၀ငပ္်ခငသည PPL ၏အဆ ၂၀ ထြ (၂၀၀၀%) လူောမာ်ား။ ေလတအပခြ၏
ရည္ည္ရယခြမ္ာ ပ္်ပ္ခငၾြ်ားတတ် ််တင သ ူအာ်ား ြေ််ားမာပ္်ရ်ားအာမြြြမ၀ယရေ

ဘ႑ာေ ရးဆင္
ို ာရ အကူအညီေ ပးေ ရး မူဝါဒ၊ ေ ဆးရံ ဝ
ို န္ေ ဆာင္မႈမား
ဌာန- ဓနသဟာယ ဘ႑ာေ ရး အရင္္ းအျမစမား

မူဝါေဒဖၚျ ပခက္- CHC ေ ဆးရံို
ဝန္ေ ဆာင္မႈမားတြင္္ ဘ႑ာေ ရး
အကူအညီေ ပးေ ရး လမ္ းညႊန္ခကမား

စာမက္

ာ ၁ မ ၁၅

သံးို သပသ ည္ ေ န႔- ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၇၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၈၊
စကတ င္ဘာ ၂၀၀၈၊

ို ဝင္ဘာ ၂၀၁၀၊

ို ဝင္ဘာ ၂၀၁၅၊

စကတ င္ဘာ ၂၀၁၇၊ ဇူလင္
ို ္ ၂၀၁၉
အကးသက္ေ ရာက္ေ န႔-ဇဇန္လ ၂၀၀၄

ျပန္လ ည္ ျပင္ဆင္္ေ သာေ န႔- ေ အာကတိုဘာ ၂၀၀၇၊ ဒီဇင္ဘာ
၂၀၁၀၊ စကတ င္ဘာ ၂၀၁၃၊ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၄၊ ဇူလိုင္္ ၂၀၁၄၊
ို ဝင္ဘာ ၂၀၁၅၊ စကတ င္ဘာ ၂၀၁၇၊ ဇူလင္
ို ္ ၂၀၁၉၊ ၊ န္ဝ
ို င္ဘာ
၂၀၂၁၊ ေမလ 2022 ခိုန္စ
ှ

ြာဝန္ယ ူမႈသံးို သပ္ ျခင္္ း- ညႊန္ၾကားေ ရးမး

ရည္ညႊန္ းခက္ အမြစဥ္- N/A

CFR

အာ်ားပ္်ပ်ားသည႔မြလ်််ားမာ်ားြတ ြေ႔သတရေ် ဖစသ ည။
(ဂ) ပ္်ပ်ားအပပ္်သာ ြေ််ားမာပ္်ရ်ားပ္်စာင်
့ ပ္်ရာြမႈ ဝေပ္်ဆာငမႈမာ်ားသည ပ္ေပၚလစီကတင
သတမ္တ္ာ်ားသည့်အတတင််ား ပ္်ဆ်ားြသမႈအရ လတအပပ္်သာ ပ္်စာင်
့ ပ္်ရာြမႈ ် ဖစရမည။
(ဃ) လူော ပ္်ဘလပ္်ပ်ားပ္်ဆာငရေ တာဝနရမ
တ္ ႈ အြ်ားသည
တ ဳ
အတမပ္်ထာငစို၏ ် ်စစဥဝငပ္်ခင ၂၀%
ထြ ပတ၍မာ်ား် ပာ်ားရမည။
(င) ၎တတ႔သည အရည္ေြင််ား် ပည့်မီသည္ဟို သတမ္တခထာ်ားရပါြ ် ပည္သူ႔ပ႐ုံတဂရမမာ်ားကတင
အြ်ားဝင
ဳ ပ္်ရ်ား ပ္်လာြ္ာ်ားရေ လတအပသ ည။
၂။ Catastrophic Assistance ပမာဏမာ်ား - အတည် ပဳပ္်ပ်ားထာ်ားပ္်သာ Catastrophic
Assistance ပ္်လာြ္ာ်ားသမ
ူ ာ်ားထမ ပမာဏြတ ၄င််ားတတ႔၏မတ္မ််ားတင၊
စစပ္်ဆ်ားထာ်ားပ္်သာမတသာ်ားစတစစို တစ် ်စ၀ငပ္်ခငအပါအ၀င အထြေပါ Asset Test အရ
လူော၏လြငင််ားလတအပ ြြ္ြပ္်ြာ်ကလေပ္်သာ ၄င််ားတ႔၏ပတ
တ
င္တ ိုငမႈ စစပ္်ပါင််ား၏ ၅၀%
ကတင ြေ႔သတ္ာ်ားပါမည။ ေကတြခြမႈထြ ပတ၍မာ်ား် ပာ်ားပ္်သာ ပမာဏမာ်ားြတ လူော၏
ပ္အြာင်
့ ကတင ြနညႇတ ်တ၍ ထည့်ပ္်ပ်ားပါမည။
၃။ ေြေ႔သတ္ာ်ားပ္်သာပ္်ခငပမာဏြတ ၁၀ ် ်စေ ကတင််ား ပ္်ပ်ားပ္်ြရေ ခြင႔ ပဳမည် ဖစၿပီ်ား
CFR ညႊနၾြာ်ားပ္်ရ်ားမ်ား်ဴ ၏ပ္သဘာတူညမ
ီ ႈ် ဖင႔ ၁၅ ် ်စေထတ ပ္်ပ်ားပ္်ြခြင႔ ပဳမည။
၄။ ပ္်ပ္ခငပ်ားပ္်ြမႈြတ ် ်စရည
္ ပ္်ပ်ားပ္်ြမႈပ္အန ဖင႔ သတမတ
္ မည။ ဆတလတသည္မာ္
ပ္သဘာတူညစ
ီ ာြပဳ ြပမဳ ည် ဖစၿပီ်ား၊ ြနရပ္
တ္ ်သာပ္အၾကြ်ားအကတြ ပ္်ပ်ားပ္်ြမႈသည အတတ်ားမဲ႔

ဘ႑ာေ ရးဆင္
ို ာရ အကူအညီေ ပးေ ရး မူဝါဒ၊ ေ ဆးရံ ဝ
ို န္ေ ဆာင္မႈမား
ဌာန- ဓနသဟာယ ဘ႑ာေ ရး အရင္္ းအျမစမား

မူဝါေဒဖၚျ ပခက္- CHC ေ ဆးရံို
ဝန္ေ ဆာင္မႈမားတြင္္ ဘ႑ာေ ရး
အကူအညီေ ပးေ ရး လမ္ းညႊန္ခကမား

စာမက္

ာ ၁ မ ၁၅

သံးို သပသ ည္ ေ န႔- ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၇၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၈၊
စကတ င္ဘာ ၂၀၀၈၊

ို ဝင္ဘာ ၂၀၁၀၊

ို ဝင္ဘာ ၂၀၁၅၊

စကတ င္ဘာ ၂၀၁၇၊ ဇူလင္
ို ္ ၂၀၁၉
အကးသက္ေ ရာက္ေ န႔-ဇဇန္လ ၂၀၀၄

ျပန္လ ည္ ျပင္ဆင္္ေ သာေ န႔- ေ အာကတိုဘာ ၂၀၀၇၊ ဒီဇင္ဘာ
၂၀၁၀၊ စကတ င္ဘာ ၂၀၁၃၊ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၄၊ ဇူလိုင္္ ၂၀၁၄၊
ို ဝင္ဘာ ၂၀၁၅၊ စကတ င္ဘာ ၂၀၁၇၊ ဇူလင္
ို ္ ၂၀၁၉၊ ၊ န္ဝ
ို င္ဘာ
၂၀၂၁၊ ေမလ 2022 ခိုန္စ
ှ

ြာဝန္ယ ူမႈသံးို သပ္ ျခင္္ း- ညႊန္ၾကားေ ရးမး

ရည္ညႊန္ းခက္ အမြစဥ္- N/A
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် ဖစရမည။

၆။ ေမပးေ ေခသာေအၾတကးေ ကာကခံ ျခင္္ းမား
CHC သည သြ္ိုတ ငပ္်သာဖြဒရယဥပ္ပဒြ အေက္ြင႔သြဲ႔သတ႔ CHC ၏ Financial Assistance Policy
ပ္်အာည္ြ္င လူော၏ဘ႑ာပ္်ရ်ားအြူအညီရ ်တ်င၊ မရ ်တ်င္်််ား် ဖတရေ သင႔တငပ္႔သာ အာ်ားထတမႈမရတဘဲ
သာမေ ထည္ြလေပ္်သာ ပ္အၾကြ်ားပ္်ြာြခ် ြင််ား (Extraordinary Collection ActionsECA)ြတသ်််ားမည္မဟတပါ။ ပ္်လာြလႊ်ာတငကာလကတင လူောြ Financial Assistance Application တငလင
္ ECA
ြတ ဆတင််ားင႔ထာ်ားမည ် ဖစသ ည။ အြယ၍ ပဂ လ
တ ဳ ္ စဦ်ားတစပ္်ယာြသည ၄င််ား၏ပ္အၾကြ်ားလြကနကတ ို ဆပရေ
ႀြတ်ားစာ်ားပ္်သာ်
ဳ
လည််ား အြြေြဲရတသည္္တိုလင CHC ြ ပ္အၾကြ်ားဆပခ န္တ တ ို်ားြပ္႕ပ်ား
ဲ
်တ်ငမည႔ေည််ားလမ််ား
ရာပ္်ပ္ခဖပ်ားပါမည။
ပ္မပ်ားပ္်ပ္ြသာပ္အၾကြ်ားရတပါြ CHC ၀ေပ္်ဆာငမႈြ လပပ္်ြာင််ားလပ် ်တ်ငသ ည႔ပ္အရ်ားယူ
ပ္်ဆာရငရြႈမ မာ်ား အကတြ ကအနလတ ိုင််ားစာမြ် ််ာ https://medcenterhealth.org/cfr/billing-policies ရတ CHC
၏ Patient Billing and Collections Policy ြတ ြတ်ားြာ်ားပါ။ ပ္ေပၚလစီြတ CFR ၏ Customer Service ဖေ််ားေ
ပါတ ၁-၈၀၀-၇၈၆-၁၅၈၁ သတ႔မဟတ ၂၇၀-၇၄၅-၁၁၀၀ သတပ္႔ြၚဆတ၍ အြမဲ႔ရ ််တငါပ သည။
၇။ ဘ႑ာေ ရးအကူအညီ င္္႔ ယင္္ း

င္္႔သကဆို င္သ ည္႔အခကအလကမား အသေ ပး ျခင္္ း

ဘ႑ာေ ရးဆင္
ို ာရ အကူအညီေ ပးေ ရး မူဝါဒ၊ ေ ဆးရံ ဝ
ို န္ေ ဆာင္မႈမား
ဌာန- ဓနသဟာယ ဘ႑ာေ ရး အရင္္ းအျမစမား

မူဝါေဒဖၚျ ပခက္- CHC ေ ဆးရံို
ဝန္ေ ဆာင္မႈမားတြင္္ ဘ႑ာေ ရး
အကူအညီေ ပးေ ရး လမ္ းညႊန္ခကမား

စာမက္

ာ ၁ မ ၁၅

သံးို သပသ ည္ ေ န႔- ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၇၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၈၊
စကတ င္ဘာ ၂၀၀၈၊

ို ဝင္ဘာ ၂၀၁၀၊

ို ဝင္ဘာ ၂၀၁၅၊

စကတ င္ဘာ ၂၀၁၇၊ ဇူလင္
ို ္ ၂၀၁၉
အကးသက္ေ ရာက္ေ န႔-ဇဇန္လ ၂၀၀၄

ျပန္လ ည္ ျပင္ဆင္္ေ သာေ န႔- ေ အာကတိုဘာ ၂၀၀၇၊ ဒီဇင္ဘာ
၂၀၁၀၊ စကတ င္ဘာ ၂၀၁၃၊ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၄၊ ဇူလိုင္္ ၂၀၁၄၊
ို ဝင္ဘာ ၂၀၁၅၊ စကတ င္ဘာ ၂၀၁၇၊ ဇူလင္
ို ္ ၂၀၁၉၊ ၊ န္ဝ
ို င္ဘာ
၂၀၂၁၊ ေမလ 2022 ခိုန္စ
ှ
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CHC ၏ Financial Assistance Policy (FAP), Financial Assistance Application ် ်င႔ Plain Language
Summary (FAP အကတြ စာရြြစာတမ််ားမာ်ား)ြတ CHC လူောအာ်ားလ်််ားအကတြ ပ္်အာြပါအတတင််ား
ရ ်တ်ငသ ည။
၁။ FAP ် ဖစပ္်သာ Financial Assistance Application ် ်င႔ Plain Language Summary ြတ CHC
၏၀ြဘ္ိုတ ြ https://medcenterhealth.org/cfr/billing-policies/financial-assistance/ ကတင ရ ်တ်ငသ ည။
ပ္်ယဘယအာ်ား် ဖင႔ သြ္ိုတ ငရာလပ္်််ားလပနည််ားအလ်တြ ၀ြဘ္ိုတ ည္ြ္င ရာ ််တငါပ သည။ FAP
စာရြြစာတမ််ားမာ်ားြတ ၀ြဘ္ိုတ ြမ္ ပရင႔ထတ် ််တငါပ သည။
၂။ FAP မတတမ်ဴ ာ်ား် ဖစပ္်သာ Financial Assistance Application ် ်င႔ Plain Language Summary တတ႔ြတ
မတပ်တငဧရတယာ ်င႔ ပ္အရ်ားပ္်ပၚဌာေမာ်ားကတင ပ္်တာင််ားယူ ်တ်ငပါသည။
၃။ မတပ်တငဧရတယာအာ်ားလ်််ားြ လူောမာ်ားအာ်ား PLS ြတြမ််ားလမ််ားပါသည။
၄။ ပ္်ဆ်ား႐ုံ၊ ပ္်ဆ်ားြေ််ားဧည႔သည္မာ်ားြတ ြသငပ္႔ပ္ခငတာင််ားလႊ်ာမာ်ားကတင အသတပ္်ပ်ားြြ
ထည႔ ြင််ား၊ ပ္အရ်ားပ္်ပၚဌာေမာ်ား ၀ရငခင႔ ပဳ် ြင််ား် ်င႔ မတပ်တင် ြင််ားဌာေမာ်ား၊
ပ္်ဆ်ား႐ုံ႐ုံ်််ားြေ််ားမာ်ား၊ ပ္်ဆ်ား႐ုံ်ပ္်ဆ်ားြေ််ားပရ၀ဏမာ်ားရတ လူောဘ႑ာပ္်ရ်ား၀ေပ္်ဆာငမႈ႐ုံ်ားမာ်ား ်င႔ CHC
ြ ပ္်ခ႐ုံ်ားြယပ္်သာအမာ်ား် ပည္သူပ္်ေရာမာ်ားကတင အသတပ္်ပ်ားစာ ထည႔ ြင််ားအာ်ား် ဖင႔ FAP
ပ္အၾြာင််ား် ်င႔ FAP စာရြြစာတမ််ားမာ်ား ရ ်တ်ငပ္်ၾြာင််ား
အသတပ္်ပ်ားပ္အၾြာင််ားၾြာ်ားသည။
၅။ ပ္်ဆ်ား႐ုံ်တ်တင််ားြ လူောမာ်ားြတပ္်ပ်ားပ္်သာလမ််ားညႊနခြစာရြြမာ်ားကတင

ဘ႑ာေ ရးဆင္
ို ာရ အကူအညီေ ပးေ ရး မူဝါဒ၊ ေ ဆးရံ ဝ
ို န္ေ ဆာင္မႈမား
ဌာန- ဓနသဟာယ ဘ႑ာေ ရး အရင္္ းအျမစမား

မူဝါေဒဖၚျ ပခက္- CHC ေ ဆးရံို
ဝန္ေ ဆာင္မႈမားတြင္္ ဘ႑ာေ ရး
အကူအညီေ ပးေ ရး လမ္ းညႊန္ခကမား

စာမက္

ာ ၁ မ ၁၅

သံးို သပသ ည္ ေ န႔- ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၇၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၈၊
စကတ င္ဘာ ၂၀၀၈၊

ို ဝင္ဘာ ၂၀၁၀၊

ို ဝင္ဘာ ၂၀၁၅၊

စကတ င္ဘာ ၂၀၁၇၊ ဇူလင္
ို ္ ၂၀၁၉
အကးသက္ေ ရာက္ေ န႔-ဇဇန္လ ၂၀၀၄

ျပန္လ ည္ ျပင္ဆင္္ေ သာေ န႔- ေ အာကတိုဘာ ၂၀၀၇၊ ဒီဇင္ဘာ
၂၀၁၀၊ စကတ င္ဘာ ၂၀၁၃၊ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၄၊ ဇူလိုင္္ ၂၀၁၄၊
ို ဝင္ဘာ ၂၀၁၅၊ စကတ င္ဘာ ၂၀၁၇၊ ဇူလင္
ို ္ ၂၀၁၉၊ ၊ န္ဝ
ို င္ဘာ
၂၀၂၁၊ ေမလ 2022 ခိုန္စ
ှ

ြာဝန္ယ ူမႈသံးို သပ္ ျခင္္ း- ညႊန္ၾကားေ ရးမး
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ဘ႑ာပ္်ရ်ားအြူအညီရ ်တ်ငမႈြတ အသတပ္်ပ်ားသည႔အြြမာ်ား ထည႔ကသင််ားထာ်ားသည။
၆။ CHC သည ဘ႑ာပ္်ရ်ားအြူအညီအလတအပ္်််ားဟ ထငသ ည႔အသတင််ားအ၀တင််ားြတ လြလ္မ််ားမီ ်တ််ငရေ
CHC ၏၀ေပ္်ဆာငမႈ ်င႔ တဲခ်သည႔အမာ်ား် ပည္သူြေ််ားမာပ္်ရ်ားအကတြ ပ္်ဆာရငရြပ္်ပ္ေသာအစတ်ားရ
ပ္်အဂငစမ
ီ ာ်ား ်င႔ အ မတရရေ မရည္ည္ရယပ္်သာအဖဲခ်႔အစည််ားမာ်ားအာ်ား ပ္ေပၚလစီပ္အၾြာင််ားြတ
အသတပ္်ပ်ားထာ်ားမည် ဖစသ ည။
၇။ အဂၤလတပစာအာ်ားေည််ားပ္်သာ လူဦ်ားပ္်ရ၏အစတတေပတင််ားငယ် ဖစပ္်သာ ရန္ ပကြေကတင််ားရတ ၅%
သ်တ႔မဟတ ၁၀၀၀ ြေ႔ရတပ္်သာအတမပတိုငင
ရ္ ာ်ားအကတြ
မ
၅၀၁ (အာရ)ြ ြာမတပ္်သာ ပ္်ပၚလစီြတ
ဘာသာ် ပေပ္်ပ်ား ပါလတမ်
့ သည။

၈။ အျခားထည္႔တသင္္ းစဥ္ းစားခကမား
ေ Financial Assistance Policy: Hospital Facilities သည IRS Regulation 501 (r) ပ္်အာြရ္တ Financial
Assistance Policy (FAP) အ ဖစ သတမ္တရေ် ဖစၿပီ်ား၊ ယင််ား Regulation ၏လတအပခြမာ်ားြမီ
တ ရ နလတ ိုသည။
Financial Assistance: Non-hospital Facilities ပ္်ပၚလစီမာ IRS Regulation 501 (r) ပ္်အာြရ္တ FAP မဟတပါ။
Financial, Catastrophic ် ်င႔ Medicare Assistance Worksheet တတ႔သည CHC ြ
ပ္ေပၚလစီလမ််ားညႊနခြမာ်ား ြင႔သ်််ားရ နေသ်််ား် ပဳသည႔ြတရတယာ် ဖစၿပီ်ား၊ CFR ၀န္မ််ားြ လတအပသလစီ
တ စဥ
တည််ား် ဖတ၍ CFR ညႊနၾြာ်ားပ္်ရ်ားမ်ဴ်ားြ အတည် ပဳရသည။ ပ္ေပၚလစီ၏လ်တအပခြမာ်ားြတ တတြခစာ အ

ဘ႑ာေ ရးဆင္
ို ာရ အကူအညီေ ပးေ ရး မူဝါဒ၊ ေ ဆးရံ ဝ
ို န္ေ ဆာင္မႈမား
ဌာန- ဓနသဟာယ ဘ႑ာေ ရး အရင္္ းအျမစမား

မူဝါေဒဖၚျ ပခက္- CHC ေ ဆးရံို
ဝန္ေ ဆာင္မႈမားတြင္္ ဘ႑ာေ ရး
အကူအညီေ ပးေ ရး လမ္ းညႊန္ခကမား

စာမက္

ာ ၁ မ ၁၅

သံးို သပသ ည္ ေ န႔- ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၇၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၈၊
စကတ င္ဘာ ၂၀၀၈၊

ို ဝင္ဘာ ၂၀၁၀၊

ို ဝင္ဘာ ၂၀၁၅၊

စကတ င္ဘာ ၂၀၁၇၊ ဇူလင္
ို ္ ၂၀၁၉
အကးသက္ေ ရာက္ေ န႔-ဇဇန္လ ၂၀၀၄

ျပန္လ ည္ ျပင္ဆင္္ေ သာေ န႔- ေ အာကတိုဘာ ၂၀၀၇၊ ဒီဇင္ဘာ
၂၀၁၀၊ စကတ င္ဘာ ၂၀၁၃၊ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၄၊ ဇူလိုင္္ ၂၀၁၄၊
ို ဝင္ဘာ ၂၀၁၅၊ စကတ င္ဘာ ၂၀၁၇၊ ဇူလင္
ို ္ ၂၀၁၉၊ ၊ န္ဝ
ို င္ဘာ
၂၀၂၁၊ ေမလ 2022 ခိုန္စ
ှ

ြာဝန္ယ ူမႈသံးို သပ္ ျခင္္ း- ညႊန္ၾကားေ ရးမး
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ပ္်ြာငေထညပ္်ဖာ်မသာ အတည် ပဳရမည။
Plain Language Summary (PLS) သည ပ္ေပၚလစီ၏လတအပခြကိုတ အြဥ််ားြပရဳ ေ် ဖစၿပီ်ား၊ CFR
ညႊနၾြာ်ားပ္်ရ်ားမ်ား်ဴ ြ အတည် ပဳရမည။
အ ြာ်ားပ္အြာင်
့ မာ်ားအာ်ားလ်််ားြတ Financial Assistance ြနညတ်
္ ြင််ား မ ပဳလပခင ပ္်် ပာင််ား် ပေ လနရေ
် ဖစသ ည။
ပ္ေပၚလစီ ်င႔အတူ အသ်််ား် ပဳပ္်သာ Financial Assistance Application သည
ပ္ေပၚလစီ၏လတအပခြမာ်ား ြတ တတတြ
တ ြထငဟပပ္်စရေ် ဖစၿပီ်ား၊ CFR ညႊနၾြာ်ားပ္်ရ်ားမ်ား်ဴ ြ အတည် ပဳရမည။
ဆြစပပ္်ပ္ေသာ Financial Assistance: Participating Hospital Facilities ် ်င႔ Financial Assistance:
Participating Non-hospital Facilities ၏အြပပတိုမာ်ားြလည
တ
််ား (၃)လတစခါ လတအပသလ်
တ ပဳ် ပရငမမ််ားမရေ ် ဖစၿပီ်ား၊
CPR ညႊနၾြာ်ားပ္်ရ်ားမ်ား်ဴ ြ အတည် ပဳရမည။
လူော/အာမြသူြ Financial Assistance Application ် ဖည႔ခစြ် ြင််ား၊ တတပ္ြသာသတင််ားအြြ
အလြမာ်ားပ္်ပ်ား် ြင််ား၊ ကြ်် ််ပ္တ ို႔ဆီသ႔
တ ပ္်လာြလႊ်ာ် ်င႔ပ္အထာြေထာ်ားစာရြြစာတမ််ားမာ်ား အြနမတ ီ
ပ္်ရာြရ္တ ရေ ကြ်် ််ပ္တ ို႔ ်င႔ ပူ်ားပ္်ပါင််ားလပကတ ိုင် ြင််ား် ်င႔
ဘ႑ာပ္်ရ်ားပ္အ် ြပ္အေပ္အ် ပာင််ားအလဲရတပါြ ကြ်် ််ပ္တ ို႔ထ အ ပ္်ၾြာင််ားၾြာ်ားရေ တာ၀နရသ
တ္ ည။

ဘ႑ာေ ရးဆင္
ို ာရ အကူအညီေ ပးေ ရး မူဝါဒ၊ ေ ဆးရံ ဝ
ို န္ေ ဆာင္မႈမား
ဌာန- ဓနသဟာယ ဘ႑ာေ ရး အရင္္ းအျမစမား

မူဝါေဒဖၚျ ပခက္- CHC ေ ဆးရံို
ဝန္ေ ဆာင္မႈမားတြင္္ ဘ႑ာေ ရး
အကူအညီေ ပးေ ရး လမ္ းညႊန္ခကမား

စာမက္

ာ ၁ မ ၁၅

သံးို သပသ ည္ ေ န႔- ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၇၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၈၊
စကတ င္ဘာ ၂၀၀၈၊

ို ဝင္ဘာ ၂၀၁၀၊

ို ဝင္ဘာ ၂၀၁၅၊

စကတ င္ဘာ ၂၀၁၇၊ ဇူလင္
ို ္ ၂၀၁၉
အကးသက္ေ ရာက္ေ န႔-ဇဇန္လ ၂၀၀၄

ျပန္လ ည္ ျပင္ဆင္္ေ သာေ န႔- ေ အာကတိုဘာ ၂၀၀၇၊ ဒီဇင္ဘာ
၂၀၁၀၊ စကတ င္ဘာ ၂၀၁၃၊ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၄၊ ဇူလိုင္္ ၂၀၁၄၊
ို ဝင္ဘာ ၂၀၁၅၊ စကတ င္ဘာ ၂၀၁၇၊ ဇူလင္
ို ္ ၂၀၁၉၊ ၊ န္ဝ
ို င္ဘာ
၂၀၂၁၊ ေမလ 2022 ခိုန္စ
ှ

ြာဝန္ယ ူမႈသံးို သပ္ ျခင္္ း- ညႊန္ၾကားေ ရးမး

ရည္ညႊန္ းခက္ အမြစဥ္- N/A

CFR

ပ္အသ်ားစာ်ားမာ်ားကယင််ားမႈမာ်ားြတ ် ပင္င် ြင််ား၊ Participating Entities ် ်င႔ Federal Poverty Guidelines
မာ်ားစာရင််ား၊ ၀ြဘ္ိုတ ပ္ြမ္ပၚလစီအပတင််ားတတ႔အာ်ား ် ပဳ် ပင် ြင််ား် ်င႔ Financial Assistance Application
် ်င႔ အလပ္တ ို်ားတြမႈမတ္မ််ားအကတြ အတည် ပဳြြမလအပပ
တ
ါ။ ပ္ေပၚလစီကတင
တတတြ
တ ပ္ြဖာ်် ပမထာ်ားလင ထတြဲ႔သတပ္႔သာပ္အ် ပာင််ားအလဲမာ်ားြတ CFR ညႊနၾြာ်ားပ္်ရ်ားမ်ဴ်ားြ
အတည် ပဳရမည။

