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Ascension Saint Agnes သည် အဖွဲ�အစည်းအား ေတာငး်ဆုိမ�များကို ေပးေဆာငေ်သာ ပုဂ�လကိ ကျနး်မာေရး ဝနေ်ဆာငမ်� အာမခံကုမ�ဏမီျားအားလံုး�ငှ့ ်ေဆးကုသမ�ဆုိငရ်ာ 

ဝနေ်ဆာငမ်�အတကွ် ေပးေချရေသာ အဖိးုအခအပါအဝင ်- ေဆး�ံုေဆးခနး်အတကွ ်ကုနက်ျစရတိ်များအတကွ် တစ်ခု�ငှ့ ်အထူးကုစရတိ်များအတကွတ်စ်ခု - AGB �စ်ှခုလံုး၏ 

ရာခုိင�်�နး်များကို ေအာက်ပါ IRS မှတ်ပုံတငအ်မှတ-် ပုဒမ်- 1.501(r)-5(b)(3)၊ 1.501(r)-5(b)(3)(ii)(B) �ငှ့ ်1.501(r)-5(b)(3)(iii) �ငှ့အ်ညီ"ြပနလ်ည်ငဲည့�ာသည့ ်နည်းလမ်း" အသံုးြပု၍ 

တကွ်ချက်ပါသည်။ အဆုိပါတကွ်ချက်မ�များ�ငှ့ ်AGB ရာခုိင�်�နး်များ၏ အေသးစိတ်အချက်များကို ေအာက်တငွ ်ေဖာ်ြပထားသည်။ 

 
Ascension Saint Agnes အတကွ် AGB ရာခုိင�်�နး်များမှာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါအတိုငး်ြဖစ်သည်- 

 
ေဆး�ံုမှေထာက်ပ့ံေပးေသာ ပစ�ည်းပစ�ယအတကွ ်အဖိုးအခေကာက်ခံြခငး်များ အတကွ ်AGB- 93.1% 

ေရာဂါကုသမားေတာ်များ၏ က�မ်းကျငပ်ညာ�ှငအ်ဆင့ ်အဖိုးအခများအတကွ ်AGB- 50.7% 

 
ေဆးကုသမ�ဆုိငရ်ာ ဝနေ်ဆာငမ်�များအတကွ ်အဖိုးအခမှ ခွင့ြ်ပုထားသာ အေရးေပါ်�ငှ့ ်အြခားေဆးဘက်ဆုိငရ်ာ လိုအပ်ေသာ ေစာင့ေ်�ှာက်မ�တွင ်ေဆး�ံုမှ ေထာက်ပ့ံေပးေသာ 

ပစ�ည်းပစ�ယအတကွ ်ေတာငး်ဆုိေသာ ပမာဏများအားလံးု�ငှ့ ်ေဆး�ံုမှေထာက်ပ့ံေပးေသာ ပစ�ည်းပစ�ယများအတကွ ်ေတာငး်ဆုိမ�ကို ေပးေချေသာ(ေဆး�ံုမှ ေထာက်ပ့ံေပးေသာ 

ပစ�ည်းပစ�ယအတကွ ်ေကာက်ခံမ�များ�ငှ့ ်က�မ်းကျငပ်ညာ�ှင ်အဆင့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များအတကွ ်သးီြခားစီ) ပုဂ�လကိ ကျနး်မာေရး အာမခံ ကုမ�ဏမီျားအားလံုး စုစုေပါငး်ေကာက်ခံမ�များ၏ 

ေပါငး်လဒက်ိ ုအဆုိပါ ေတာငး်ဆုိမ�များအတကွ် ဆက်စပ်သည့ ်စုစုေပါငး်ေကာက်ခံမ�များ၏ ေပါငး်လဒ�်ငှ့ ်စားချြခငး်ြဖင့ ်အဆုိပါ AGB ရာခုိင�်�နး်များကို တကွ်ချက်ထားပါသည်။ AGB ကို 

အဆုံးအြဖတ်ြပုလုပ်ြခငး်၏ ရည်ရွယ်ချက်များအတကွ် အသံုးြပုသည့် ေတာငး်ဆုိမ�များကသာ AGB တကွ်ချက်မ�မတိုငမီ် (12 လတာကာလမတိငုမီ် အေတာအတွငး် ပ့ံပုိးထားသည့ ်

ေစာင့ေ်�ှာက်မ��ငှ့ ်ဆက်�ယ်ွေသာ ေတာငး်ဆုိမ�များ�ငှ့ ်��ငိး်စာလ�င)် 12-လတာ ကာလအတွငး် ကျနး်မာေရးအာမခံကုမ�ဏမှီ ခွင့ြ်ပုထား�ပီးြဖစ်သည့် ေတာငး်ဆုိမ�များြဖစ်သည်။ 

 
 
*ေ�ှ� ပုိငး်တွင ်ေဖာ်ြပထားသည့ ်AGB တကွ်ချက်မ�ကို ြပုလုပ်ေစကာမူ Saint Agnes Health Care သည် ေအာက်ပါအတိငုး် ေဆး�ံုမှ ေထာက်ပ့ံေပးေသာ ပစ�ည်းပစ�ယ 

ေကာက်ခံမ�များအတကွ် ပုိမုိနမ့်ိပါးသည့် AGB ရာခုိင�်�နး်ကို အသံုးြပုရန ်ေရွးချယ်ထားပါသည်-  

AGB- 88.55%  
 

Ascension Saint Agnes 
 

Ascension Saint Agnes Hospital၊ Ascension Medical Group၊ Seton Imaging၊ Lab Outreach၊ Integrated Specialist Group၊ Radiologists Professional 

Services၊ Anesthesia Professional Services  

 
 
 

ေငေွရးေ�ကးေရး အကူအညီ မူဝါဒ အကျဥ်းေဖာ်ြပချက ်

 
အထက်တငွ ်ေဖာ်ြပထားသည့ ်ကျနး်မာေရးဝန�်ကီးဌာနများအပါအဝင ်Ascension Saint Agnes တွင ်ကျနး်မာေရး ေစာင့ေ်�ှာက်မ�ဆုိငရ်ာ ဝနေ်ဆာငမ်�များကို ရယူရာတငွ ်

အတားအဆီးများ�ငှ့ ်ခက်ခက်ခဲခဲ�ုနး်ကနေ်နရေသာ လတူစ်ဦးချငး်စီ၏ ဂုဏသ်ကိ�ာအတကွ် အထူးစုိးရိမ်ပူပနစွ်ာြဖင့ ်ေလးစားတနဖိ်ုးထားမည်ဟု သ��ဌိာန ်ချထားပါသည်။ Ascension 

Saint Agnes တငွ ်၎ငး်၏ ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�ဆုိငရ်ာ အရငး်အြမစ်များကိ ုလူမ�အသိုငး်အဝုိငး် တစ်ခုလံုးအတကွ ်ဝနေ်ဆာငမ်�အေနြဖင့ ်စီမံခန ့ခဲွ်ရန ်တညီူေသာ ကတကိဝတက်ိ ု

ထား�ှိပါသည်။ ဤစည်းကမ်းချက်များအြပင ်Ascension Saint Agnes သည် Ascension Saint Agnes ထံမှ အေရးေပါ် သိုမ့ဟတု ်အြခား ေဆးဘကက်ုသမ�လိအုပ်သည့် 

ေစာင့ေ်�ှာက်မ�ကို ရ�ှိထားသည့် လူပုဂ�ိုလ်အချို�အတကွ်လည်း ေငေွရးေ�ကးေရး အကအူညီကို ပ့ံပုိးပါသည်။ ဤအ�စ်ှချုပ်ေဖာ်ြပချကတ်ွင ်Ascension Saint Agnes ၏ ေငေွရးေ�ကးေရး 

အကအူညီ မူဝါဒ၏ အကျဥ်းြခံုငံသုံုးသပ်ချက်ကို ေပးထားပါသည်။ 

 
မည်သသူည် အကျံု းဝငပ်ါသနည်း။  

သငသ်ည် Arbutus 21227၊ Brooklyn/Linthicum၊ 21225၊ Catonsville 21250၊ 21228၊ Curtis Bay 21226၊ Gwynn Oak 21207၊ South Baltimore City 21223၊ 21230၊ Southwest 

Baltimore City 21229၊ West Baltimore City 21215၊ 21216၊ 21217 တွင ်ေနထိငုသူ်ြဖစ်လ�င ်ေငေွ�ကးအကအူညီကိ ုရ�ှ�ိိငုသ်ည်။ ေငေွ�ကးအကူအညီကိ ုြပည်ေထာငစု် အေြခခံ 

စားဝတ်ေနမ�အဆင့�်ငှ့ ်��ငိး်ယှဉ်ထားသည့ ်သင်အ့ိမ်ေထာငစု်၏ စုစုေပါငး်ဝငေ်ငေွပါ်မူတည်၍ ေယဘုယျအားြဖင့ ်ဆုံးြဖတ်ပါသည်။ သင့ဝ်ငေ်ငသွည် 

ြပည်ေထာငစု်ဆငး်ရဲမဲွေတမ�အဆင့၏် 250% ထကန်ည်းလ�ငြ်ဖစ်ေစ တူေနလ�ငြ်ဖစ်ေစ သငတ်ာဝနယူ်ရမည့် ေကာက်ခံမ�များ၏ အစိတ်အပုိငး်အေပါ်တငွ ်100% 

အခမ့ဲေစာင့ေ်�ှာက်မ�အတကွ် အေ�ကးေလ�ာ်ပစ်ြခငး်ကို သငသ်ည် ရ�ှိ�ိငုပ်ါသည်။ သင့ဝ်ငေ်ငသွည် ြပည်ေထာငစု်ဆငး်ရမဲွဲေတမ� အဆင့၏် 250% ထက်များ၍ 

ြပည်ေထာငစု်ဆငး်ရဲမဲွေတမ�အဆင့၏် 500% ကို မေကျာလ်နွလ်�ငြ်ဖစ်ေစ သငသ်ည် အဆင့ဆ်င့ေ်လ�ာ့ေပါေ့ပးေသာစနစ်အရ သိုမ့ဟတု ်ေငေွ�ကးအေြခအေနကို စစ်ေဆးြခငး် 

အေပါ်အေြခခံ၍ ေလ�ာ့ေစျးပါသည် ့��နး်ထားများကိ ုရ�ှ�ိိငုပ်ါသည်။ သငသ်ည် အေရးေပါ်�ငှ့ ်အြခားေဆးဘက်ဆုိငရ်ာ လိုအပ်ေသာ ေစာင့ေ်�ာှက်မ�အတွက် သင့ဝ်ငေ်ငကွို 

ေကျာ်လနွသ်ည့ ်ေဆးကုသမ�ဆုိငရ်ာ ေ�ကး�မီ�ှိေနပါက သငသ်ည် ေလ�ာ့ေစျးအတကွ် အကျံုးဝင�်ိငုသ်ည်။ သင၏် ြပည်ေထာငစု်ဆငး်ရဲမဲွေတမ� အဆင့ ်ဝငေ်ငပွမာဏ၏ 250%ကို 

ေကျာ်လနွသ်ည့ ်ပုိငဆုိ်ငမ်�များ သင့တ်ငွ�်ှိပါက သငသ်ည် ေငေွရးေ�ကးေရး အကူအညီအတကွ် အကျံုးမဝင�်ိငုပ်ါ။ ေဆး�ံုအတကွ် ထည့်ေပါငး်ေတာငး်ခံသည့် ေငပွမာဏ သိုမ့ဟတု ်

အာမခံအကျံုးဝငမ်��ှိေသာ လနူာများထသံို ့ ေယဘုယျအေနြဖင့ ်ေတာငး်ခံသည့် ပမာဏများကို ��တ်ထားသည့် ကျသင့ေ်ငမွျားသည် မည်မ�ပင ်နည်းပါးသည်ြဖစ်ေစ ေငေွရးေ�ကးေရး 
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