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Ascension Saint Agnes  
စနစ် မူဝါဒ�ငှ့ ်လုပ်ငနး်စဉ် လက်စွဲ 

 
စာမျက်�ာှ 5 ၏ 1 SYS FI 51 

 
အေ�ကာငး်အရာ-  

 

 
စတင ်အကျံုးဝငသ်ည့်ရက်စွ-ဲ 7/16 

Ascension Saint Agnes ကျသင့ေ်ငေွတာငး်ခံြခငး်�ငှ့ ်

ေကာက်ခံြခငး်ဆုိငရ်ာ မူဝါဒ 

 
ြပန်လည်သံးုသပ်ထားသည်-  

ြပန်လည်စိစစ်ထားသည်-   7/17, 6/20, 10/20, 12/21 

 

 
 
ေထာက်ခံခွင့ြ်ပုချက်များ- 

                 ေနာက်ဆုံး - ဥက� ဌ/CEO-ရက်စွဲ- __________________________ ရက်စွ-ဲ_________________         

 
                 သေဘာတူညီမ�-_______________________________________ ရက်စွ_ဲ________________ 

                                               (မူဝါဒသည ်CEO လက်မှတ်ထိုး�ပီးေနာက် ရက် 30 တွင ်စတငအ်ကျံုးဝငသ်ည်။) 

 
 
မူဝါဒ/စည်းကမ်းချက်များ 

 
ဤသည်မှာ Ascension Saint Agnes ၏ မူဝါဒြဖစ်�ပီး အဖွဲ�အစည်း၌ ေငေွရးေ�ကးေရး အကူအညီ မူဝါဒ (သိုမ့ဟုတ် "FAP") သက်ဆုိငသ်ည့် အေရးေပါ်�ငှ့ ်အြခားေသာ 

ေဆးဘက်ဆုိငရ်ာ လိုအပ်ေသာ ေစာင့ေ်�ှာက်မ�ကို ပံ့ပိုးရနအ်တွက် လူမ�ေရးအရ မ�တေသာ ကျင့သ်ံုးလုပ်ေဆာငမ်�ကို ေသချာေစရနြ်ဖစ်သည်။ ေငေွရးေ�ကးေရး အကူအညီကို 

လိုအပ်ေနသည့ ်လူနာများတွက ်ေငေွ�ကးေတာငး်ခံြခငး်�ငှ့ ်ေကာက်ခံမ�များဆုိငရ်ာ ကျင့သ်ံုးလုပ်ေဆာငမ်�များကိ ုေြဖ�ှငး်ကိုငတ်ွယ်ရန�်ငှ့ ်ဤအဖွဲ�အစည်းထံမှ ေစာင့ေ်�ှာက်မ�ကိ ု

ရ�ှိရနအ်တွက ်ဤမူဝါဒကိ ုအထူးတလည် ဒဇုိီငး်ေရးဆဲွြပုလုပ်ထားပါသည်။ 

 
ေငေွ�ကးေတာင်းခံြခငး်�ငှ့ ်ေကာက်ခံမ�များအားလံုးသည် လူဂ့ုဏသ်ိက�ာ�ငှ့ ်အများေကာငး်ကျိုးအတွက် ရည်ရွယ်ေသာ က��်ပု်တို၏့ သ��ဌိာန၊် ဆငး်ရဲမွဲေတမ�အတွင်း 

ေနထုိငသ်ူများ�ငှ့ ်အြခားထိခိုက်ခံစားရလွယ်သည့ ်အေြခအေန�ှိသူများ၏ စည်းလံုးညီ�ွတ်မ�အတွက ်က��်ပု်တို၏့ အထူးစိုးရိမ်ပူပနမ်�များ၊ တရားမ�တမ��ငှ့ ်�ကီး�ကပ်ခန ့ခ်ွဲမ�ကို 

မတူြခားနားစွာကိုငတ်ွယ်�ိငုရ်န ်ရည်ရွယ်ေသာ က��်ပု်တို၏့ သ��ဌိာနက်ို ထငဟ်ပ်ေစမည်ြဖစ်ပါသည်။ အဖွဲ�အစည်း၏ အလုပ်သမားများ�ငှ့ ်ကိုယ်စားလှယ်များက လူနာများ�ငှ့ ်

မိသားစုများအား ဂုဏသ်ိက�ာ၊ ေလးစားမ��ငှ့ ်က�ုဏာတရားထား၍ ြပုမူဆက်ဆံြခငး်အပါအဝင ်ကက်သလစ်ဘာသာဝငမ်ျားမှ ေထာက်ပံ့ေပးထားသည့ ်အေဆာက်အအံု၏ 

မူဝါဒများ�ငှ့ ်တနဖိ်ုးများကို ထငဟ်ပ်ေစသည့ ်အမူအရာြဖင့ ်ြပုမူပါလိမ့်မည်။ 

 
ဤေငေွ�ကးေတာငး်ခံြခငး်�ငှ့ ်ေကာက်ခံမ�များဆုိငရ်ာ မူဝါဒသည် ခန ့အ်ပ်ထားေသာ သမားေတာ် ဝနေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်အြပုအမူပိုငး်ဆုိငရ်ာ ကျနး်မာေရးအပါအဝင ်

ဤအဖွဲ�အစည်းမှ ပံ့ပိုေပးထားသည့ ်အေရးေပါ်�ငှ့ ်အြခားေသာ ေဆးဘက်ဆုိငရ်ာ လိုအပ်ေသာ ေစာင့ေ်�ှာက်မ�အားလံုးကို သကေ်ရာက်ပါသည်။ ေငေွ�ကးေတာငး်ခံြခင်း�ငှ့ ်

ေကာက်ခံမ�များဆုိငရ်ာ မူဝါဒသည် "အေရးေပါ်"�ငှ့ ်အြခားေသာ "ေဆးဘက်ဆုိငရ်ာအရ လိုအပ်ေသာ ေစာင့ေ်�ှာက်မ�" မဟုတ်သည့် ေစာင့ေ်�ှာက်မ�အတွက ်ေပးေချမ�ဆုိငရ်ာ 

အစီအစဥ်များကိ ုသက်ေရာက်ြခင်းမ�ှိပါ (အဆုိပါ စည်းကမ်းချက်များကို အဖွဲ�အစည်း၏ FAP အတွငး် ေဖာ်ြပထားပါသည်)။ 

 
ဖွင့ဆ်ိုချက်များ 

 
1. “501(r)” ဆုိသည်မှာ ြပည်တွငး်အခွနစ်ည်းမျဉ်း ဥပေဒပုဒမ် 501(r) တွင ်ြပ�ာနး်ထားသည့် စည်းမျဉ်းများကို ဆုိလိုသည်။ 

 
2. "သာမန်မဟုတသ်ည့် ေကာက်ခံမ�များဆိုငရ်ာ လုပ်ေဆာငခ်ျက်များ" သိုမ့ဟုတ ်"ECAs" ဆုိသည်မှာ 501(r) �ှိ ကန ့သ်တ်ချက်များအရ သက်ေရာက်သည့် 

ေအာက်ပါေကာက်ခံမ�ဆုိငရ်ာ လုပ်ေဆာငမ်�များအနက်တစ်ခုခုကိ ုဆုိလိုသည်- 

a. ထိနး်သိမ်းထားသည်။  

 
b. လူနာ၏ ဆုိးရွားေသာ အချက်အလက်များကိ ုစားသံုးသ ူအေ�ကးကို အစီရငခ်ံသည့ ်ေအဂျငစ်ီများ သိုမ့ဟုတ် ေ�ကးကျနအ်စိုးရဌာနများသို ့ သတငး်ပို ့ြခငး်1။ 

 

 
1  Maryland နည်းဥပေဒ 19-214.2(b)(5) အရ၊ ကနဦး ကျသင့ေ်ငေွတာငး်ခံလ�ာကို လူနာထံသို ့ ပို ့�ပီးေနာက် ရက်ေပါငး် 180 အတွငး် အဖွဲ�အစည်းသည် အြခားသူများသို ့ 

ထုတ်ြပနသ်ည့် ေအဂျငစ်ီထံ သတငး်မပိုပ့ါ။ 
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c. FAP အရ အကျံုးဝငသ်ည့ ်ယခငက် ပံ့ပိုးသည့် ေစာင့ေ်�ှာက်မ�အတွက ်တစ်ခ ုသိုမ့ဟုတ ်တစ်ခုထက်ပိုေသာ ေငေွတာငး်ခလံ�ာများအား လူနာ၏ 

ေပးေချမ�မြပုလုပ်သည့်အတွက် ေဆးဘက်ဆုိငရ်ာ လိုအပ်သည့် ေစာင့ေ်�ှာက်မ�ကို မပံ့ပိုးမ ီေပးေချမ�အား ေ���ဆုိင်းြခငး် သိုမ့ဟုတ် ြငငး်ဆုိြခငး် သိုမ့ဟုတ် ေတာငး်ဆုိြခငး်။ 

 
d. ခ�တ်ြခံုကျမ� သိုမ့ဟုတ ်ပုဂ�ိုလ်ေရးရာ ထိခိုက်မ��ငှ့ဆုိ်ငသ်ည့် တငသ်ွငး်ေတာငး်ဆုိမ�များ မှလွဲ၍ ဥပေဒေရးရာ သိုမ့ဟုတ် တရားစီရငေ်ရးလုပ်ငနး်စဥ်ကိ ုလိုအပ်သည့် 

လုပ်ေဆာငမ်�များ။ Maryland စည်းမျဉ်း အပိုဒ်2 

i. လူနာ၏ ပိုငဆုိ်ငမ်�အေပါ် သိမ်းယူသည့်ပစ�ည်းအား လက်ဝယ်ထားပိုငခ်ွင့�်ှိြခငး်3၊ 

ii. လူနာ၏ ဘဏ်အေကာင့ ်သိုမ့ဟုတ် အြခားကိုယ်ပိုင ်ပစ�ည်းကိ ုစည်းေ�ာှငရ်ယူြခင်း သိုမ့ဟုတ ်သိမ်းယူြခငး် တနည်းဆုိေသာ အခွနေ်�ကးအြဖစ ်တရားဝငသ်ိမ်းယူမ� ြပုလုပ်ြခင်း၊ 

iii. လူနာတစ်ဦးကိ ုတရားဥပေဒအရ စတငအ်ေရးယူြခငး်4၊ �ငှ့ ်

iv. လူနာ၏ လုပ်ခများကိ ုေ�ကး�မီအြဖစ် သိမ်းဆည်းြခငး်။ 

 
ECA သည် ေအာက်ပါတိုအ့နက် (ECA အတွက် စံ��နး်ကိ ုအထက်တွင ်ဦးစွာေဖာ်ြပထားသည့်အတိုငး် အြခားနည်း�ငှ့ ်ေယဘုယျအားြဖင့ ်ကိုက်ညီသည့်တိုင)် မည်သည့်အရာကိုမှ 

ထည့်သွငး်မထားပါ- 

 
a. လူနာအေ�ကးအတွက် ေလ�ာ့ေပးေငွ5 

i. ၊ 

 
b. အဖွဲ�အစည်းမ ှပံ့ပိုးေသာ ေစာင့ေ်�ှာက်မ�အတွက် ပုဂ�ိုလ်ေရးအရ ထိခိုက်နစ်နာြခငး် အကျိုးဆက်တစ်ခုအြဖစ် လူနာအား ေပးဆပ်ရန ်ြပည်နယ်ဥပေဒအရ 

တရားစီရငဆုံ်းြဖတ်ြခငး်၊ အ�ပီးေပးေချြခင်း သိုမ့ဟုတ် အေပးအယူလုပ်ြခင်း၏ ရေငမွျားေပါ်တွင ်အဖွဲ�အစည်းမှ မှနမ်ှနက်နက်န ်ရယူခွင့�်ှိသည့ ်ပစ�ည်းဥစ�ာကိ ု

လက်ဝယ်ထားပိုငခ်ွင့ ်

 
c. သိုမ့ဟုတ် မည်သည့် ေဒဝါလီလုပ်ငနး်လုပ်ေဆာငြ်ခငး်တွငမ်ဆုိ ေတာင်းဆုိမ�ကို ဖိုငတ်ွဲြခငး်။ 

 
3. "FAP" ဆုိသည်မှာ အဖွဲ�အစည်း၏ �ငှ့ ်Ascension Health ၏ အထူးတာဝနအ်ား 501(r) �ငှ့အ်ညီ ပိုမိုေကာငး်မွနေ်စလိုသြဖင့ ်လူနာများအား ေငေွရးေ�ကးေရး 

အကူအညီကို ပံ့ပိုးသည့ ်အဖွဲ�အစည်း၏ ေငေွရးေ�ကးေရး အကူအညီ မူဝါဒြဖစ်ပါသည်။ 

 
4. "FAP" ေလ�ာက်ထားမ�ဆုိသည်မှာ ေငေွရးေ�ကးေရး အကူအညီအတွက် ေလ�ာက်ထားမ�ကို ဆုိလိုသည်။ 

 
5. “ေငေွ�ကးအကူအညီ” ဆုိသည်မှာ အဖွဲ�အစည်း၏ FAP အရ လူနာတစ်ဦးထံသို ့ အဖွဲ�အစည်းမှ ပံ့ပိုး�ိငုသ်ည့ ်အခမဲ့ေစာင့ေ်�ှာက်မ� သိုမ့ဟုတ် ေဈးေလ�ာ့ေပးသည့် 

ေစာင့ေ်�ှာက်မ�ြဖစ်ပါသည်။ 

 
6. "အဖွဲ�အစည်း" ဆုိသည်မှာ Ascension St Agnes ြဖစ်သည်။ ထပ်ေဆာငး် အချက်အလက်များ ေတာငး်ဆုိရန၊် ေမးခနွး်များ သိုမ့ဟုတ် သေဘာထားမှတ်ချက်များ 

တငသ်ွငး်ရနြ်ဖစ်ေစ အသနားခံစာ တငသ်ွငး်ရနြ်ဖစ်ေစ ေအာက်တွင ်ေဖာ်ြပထားေသာ�ံု း သိုမ့ဟုတ် မည်သည့် သက်ဆုိငရ်ာ သတေိပးချက်တွင ်ပါ�ှိေသာ �ံုး သိုမ့ဟုတ ်

အဖွဲ�အစည်းထံမ ှသငရ်�ှိထားေသာ ဆက်သွယ်မ�တစ်ခုခု မှတဆင့ ်သငဆ်က်သွယ်�ိငုသ်ည်။  

 
လူနာ ေငေွရးေ�ကးေရး ဝနေ်ဆာငမ်�များ @ 1-667-234-2140 

 
7. "လူနာ" ဆုိသည်မှာ အဖွဲ�အစည်းမှ ေစာင့ေ်�ှာက်မ�ကို ရ�ှိသ ူလူပုဂ�ိုလ်(သိုမ့ဟုတ် ေစာင့ေ်�ှာက်မ�ကို ရ�ှိထားသည့်သူ) �ငှ့ ်အဆုိပါေစာင့ေ်�ှာက်မ�အတွက ်

ေငေွရးေ�ကးေရးအရတာဝန�်ှိသူ မည်သူမဆုိ(မိသားစုဝငမ်ျား�ငှ့ ်အုပ်ထိနး်သူများအပါအဝင)် ကို ဆုိလိုသည်။ 

 
 
 
 
 
 
 

 
2 19-214.2(g)(1) အရ၊ အဖွဲ�အစည်းသည် အေ�ကးေကာကခ်ံရန ်လူနာ၏ အေြခခံေနထုိငမ်�အေပါ်တွင ်အေပါငေ်ရွး �တု်ခွင့ပ်ိတ်ြခငး်သာမက ဤအေရးယူေဆာငရွ်က်မ�များလည်း 

ပါဝငသ်ည်။  

3  Maryland စည်းမျဉ်း အပိုဒ ် 19-214.2(g)(2) အရ၊ အဖွဲ�အစည်းသည် ေဆး�ံုစရိတ်အတွက ် အေ�ကးတငေ်နသည့ ် အေ�ကးကို ေကာက်ခံရန ် လူနာ၏ အေြခခံေနထုိငမ်�အေပါ် 

ပိုငဆုိ်ငခ်ွင့မ်ျားကို မေတာငး်ဆုိပါ။ 

4 Maryland စည်းမျဉ်း အပိုဒ ် 19-214.2(b)(5) အရ ကနဦး ကျသင့ေ်ငေွတာငး်ခံလ�ာကို လူနာထံသို ့ ေပးပို ့�ပီးေနာက် ရက်ေပါငး် 180 အတွငး် အေ�ကးေကာက်ခံရန ်အဖွဲ�အစည်းမှ 

အေရးယူြခငး် မြပုသင့ပ်ါ။  

5 Maryland စည်းမျဉ်း အပိုဒ ်19-214.2(b)(2) အရ အဖွဲ�အစည်းသည် ေဆးကုသမ��ငှ့ဆုိ်ငေ်သာ အေ�ကးကို မေလ�ာ့သင့ပ်ါ။  
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ေငေွ�ကးေတာငး်ခံြခငး်�ငှ့ ်ေကာက်ခံမ�များဆိုငရ်ာ ကျင့သ်ံးုလုပ်ေဆာငမ်�များ 

 
အဖွဲ�အစည်းသည် ေပးအပ်ထားသည့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များအတွက်ြဖစ်ေစ လူနာများ�ငှ့ ်ဆက်သွယ်ြခငး်အတွက်ြဖစ်ေစ လူနာများသို ့ ပံုမှနထု်တ်ေပးေနသည့ ်

ေငေွတာငး်ခံေဖာ်ြပချက်များအတွက ်စနစ်တကျ�ှိေသာ လုပ်ငနး်စဥ်ကို ထိနး်သိမ်းထားသည်။ အဖွဲ�အစည်းမှ ပံ့ပိုးသည့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များအတွက ်လူနာက ေပးေချမ�မြပုလုပ်သည့် 

ြဖစ်စဥ်တွင ်အဖွဲ�အစည်းသည် ေပးေချမ�ကို ရယူရနအ်တွက် ပါဝငေ်ဆာငရွ်က်�ိငုသ်ည့ ်လုပ်ေဆာငမ်�များတွင ်ကန ့သ်တ်ထားြခငး်မ�ှိေသာ်လည်း တယ်လီဖုနး်၊ အီးေမးလ်�ငှ့ ်

လူကိုယ်တိုင ်ဆက်သွယ်ရန ်အားထုတ်မ�များ�ငှ့ ်တစ်ခ ုသိုမ့ဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုေသာ ECA များသည် ဤေငေွ�ကးေတာငး်ခံြခင်း�ငှ့ ်ေကာက်ခံမ�များဆုိငရ်ာ 

မူဝါဒအတွငး်ပါဝငသ်ည့် ြပဌာနး်ချက်များ�ငှ့ ်ကန ့သ်တ်ချက်များအရ ပါဝင�်ိငုသ်ည်။ အဖွဲ�အစည်းမှ ေငေွရးေ�ကးေရး အကူအညီ အကျံုးဝငမ်�ကိ ုဆုံးြဖတ်ရန ်

သင့ေ်တာ်လံုေလာက်သည့် အားထုတ်မ�များြပုလုပ်သည် ဆုိတာ�ငှ့ ်အဖွဲ�အစည်းမှ ECA များအတွငး် ပါဝငေ်ဆာငရွ်က်�ိငုေ်ချ�ှိသည်ဆုိတာကို ဆုံးြဖတ်ရန ်

အခွနစ်က်ဝနး်လည်ပတ်ေရးဌာနတွင ်ေနာက်ဆုံး လုပ်ပိုငခ်ွင့�်ှိသည်။  

 
အဖွဲ�အစည်းသည် သာမနမ်ဟုတ်သည့် ေကာက်ခံမ�များဆုိငရ်ာ လုပ်ေဆာငခ်ျက် သိုမ့ဟုတ် ECA အတွငး် ပါဝငမ်ေဆာငရွ်က်မီ ေငေွရးေ�ကးေရး အကူအညီအတွက ်၎ငး်၏ FAP 

အရ လူနာသည် အကျံုးဝငမ်��ှိမ�ှိကို ဆုံးြဖတ်ရန ်အဖွဲ�အစည်းမှ တာဝနယ်ူလုပ်ေဆာငရ်မည့် ကျိုးေ�ကာငး်ခိုငလ်ံုေသာ အားထုတ်မ�များကိ ု501(r) �ငှ့အ်ညီ 

ေငေွ�ကးေတာင်းခံြခငး်�ငှ့ ်ေကာက်ခံမ�များဆုိငရ်ာ မူဝါဒမှ ခွဲြခားသတ်မှတ်ပါသည်။ အဖွဲ�အစည်းသည် Maryland ြပည်နယ်မ ှထုတ်သည့် လမ်း��နခ်ျက်များ�ငှ့အ်ညီ 

လူနာ၏ဝငေ်င၊ွ ပိုငဆုိ်ငမ်�များ�ငှ့ ်အြခားစံ��နး်များကို ထည့်သွငး်စဉ်းစားလိမ့်မည်။ အဖွဲ�အစည်းသည် အေ�ကးေကာက်ခံသူတစ်ေယာက်သို ့ လ�ဲအပ်ေကာက်ခံမ� 

လုပ်ေဆာငခ်ျက်တစ်ခုခ ုသိုမ့ဟုတ် ECA တစ်ခုခုြဖင့ ်ဆက်လက်မလုပ်ေဆာငမ်ီ ( ေငေွပးေချမ� အစီအစဉ်တစ်ခုမှတစ်ဆင့ ်အပါအဝင)် ၎ငး်၏ FAP အရ 

ေကာငး်ေသာယံု�ကည်မ�ြဖင့ ်အကူအညီကို ကမ်းလှမ်းရန ်�ကိုးစားခဲ့သည်ကိ ုေဖာ်ြပပါသည်။  

  
အဆုံးအြဖတ်ကို ြပုလုပ်�ပီးသည်�ငှ့ ်အဖွဲ�အစည်းသည် ဤတွငေ်ဖာ်ြပထားသည့် တစ်ခ ုသိုမ့ဟုတ ်တစ်ခုထက်ပိုေသာ ECA များ�ငှ့ ်ဆက်လက်လုပ်ေဆာင�်ိငုသ်ည်။ 

 
1. FAP ေလ�ာက်ထားမ�ဆုိငရ်ာ လုပ်ငနး်လုပ်ေဆာငြ်ခငး်။ ေအာက်တွင ်ေဖာ်ြပထားသည် မှတစ်ပါး လူနာသည် အဖွဲ�အစည်းထံမှ ရ�ှိသည့ ်အေရးေပါ်�ငှ့ ်

အြခားေဆးဘက်ဆုိငရ်ာ လိုအပ်ေသာ ေစာင့ေ်�ှာက်မ��ငှ့ ်စပ်လျဥ်းသည့် FAP ေလ�ာက်ထားမ�ကို အချိနမ်ေရွး တငသ်ွငး်�ိငုသ်ည်။ ေငေွရးေ�ကးေရး အကူအညီအတွက် 

အကျံုးဝငမ်�အတွက် ဆုံးြဖတ်ချက်များကို ေအာက်ပါ အေထွေထွ အမျိုးအစားများအေပါ် အေြခခံ၍ စီစဥ်လုပ်ေဆာငသ်ွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 
a. ြပည့်စံုသည့် FAP ေလ�ာက်ထားမ�များ။ ြပည့်စံုသည့ ်FAP ေလ�ာက်ထားမ�ကို တငသ်ွငး်သည့ ်လူနာ၏ ြဖစ်စဥ်တွင ်အဖွဲ�အစည်းသည် 

ေအာက်တွငေ်ဖာ်ြပထားသည့်အတိုငး် အချိနတ်ိတိကျကျြဖင့ ်ေစာင့ေ်�ှာက်မ�အတွက ်ေပးေချမ�ကိ ုရယူရန ်မည်သည့် ECA များကိုမဆုိ ဆုိငး်ငံြ့ခငး်၊ အကျံုးဝငမ်�ဆုိငရ်ာ 

အဆုံးအြဖတ်ကို ြပုလုပ်ြခငး်�ငှ့ ်စာြဖင့ေ်ရးသားထားသည့် အသိေပးချက်များကိ ုပံ့ပိုးေပးြခငး်တိုက့ို လုပ်ေဆာငေ်စရမည်။ 

 
b. အကျံုးဝငမ်�အား မှနး်ဆအမှတ်ေပးအကဲြဖတ်မ�များ။ FAP အရ ရ�ှိ�ိငုေ်သာ ပမာဏအများဆုံးေသာ အကူအညီထက် ေလျာ့နည်းသည့်အကျံုးဝငမ်�အတွက် 

လူနာအား မှနး်ဆ၍ အမှတ်ေပး အကဲြဖတ်ထားပါက အဖွဲ�အစည်းသည် အဆုံးအြဖတ်အတွက ်အေြခခံအချက်ကို လူနာအား အေ�ကာငး်�ကားမည်ြဖစ်�ပီး ECA အား 

စတငလ်ုပ်ေဆာငမ်ီတွင ်ပိုမို၍ ပမာဏများြပားေသာ အကူအညီအတွက် ေလ�ာက်ထားရန ်လံုေလာက်သည့် အချိနက်ာလကိ ုလူနာအား ေပးမည်ြဖစ်သည်။ 

 
c. ေလ�ာက်ထားမ�ကို တငသ်ွင်းမထားသည့် သတိေပးချက်�ငှ့ ်လုပ်ငနး်စဥ်။ ြပည့်စံုေသာ FAP ေလ�ာက်လ�ာကို မတငသ်ွင်းလ�င ်သိုမ့ဟုတ် FAP ၏ မှနး်ဆ ဆုံးြဖတ်ြခငး် 

အကျံုးဝငမ်� စံ��နး်�ငှ့အ်ညီ အကျံုးဝငမ်�ကိ ုမဆုံးြဖတ်ထားလ�င ်ေစာင့ေ်�ှာက်မ�အတွက ်ပထမဆုံး ကျသင့ေ်ငေွတာငး်ခံမ� �ှငး်တမ်းကို လူနာထံေပးပိုသ့ည့်ေနမ့ှစ၍ အနည်းဆုံး 

ရက်ေပါငး် 180 တွင ်အဖွဲ�အစည်းသည် ECAs စတငြ်ခငး်မ ှေ�ှာင�်ကဉ်မည်ြဖစ်သည်။ အချိနသ်တ်မှတ်ချက်များကို ေပါငး်�ံု းမ�အတွငး် ထည့်သွငး်ထားသည့ ်ေနာက်အကျဆုံးေသာ 

ေစာင့ေ်�ှာက်မ�အပိုငး်က�အေပါ် အေြခခံမည်ြဖစ်သည့်အတွက် ေစာင့ေ်�ှာက်မ�အပိုငး်က� အမျိုးမျိုးပါ�ှိသည့ ်အေြခအေနတွင ်အဆုိပါ သတိေပးချက်ဆုိငရ်ာ 

ြပဌာနး်ချက်များကို ေပါငး်�ံုးလုပ်ေဆာင�်ိငုသ်ည်။ FAP ေလ�ာက်ထားမ�ကို တငသ်ွငး်ထားြခင်းမ�ှိသည့် လူနာထံမှ ေစာင့ေ်�ှာက်မ�အတွက ်ေပးေချမ�ကိ ုရ�ှိရန ်တစ် (1) မျိုး 

သိုမ့ဟုတ် တစ်မျိုးထက်ပိုေသာ ECA(များ) ကို စတငမ်လုပ်ေဆာငမ်ီ အဖွဲ�အစည်းသည် ေအာက်ပါလုပ်ေဆာငမ်�များကို ြပုလုပ်ရမည်-  

i. အကျံုးဝငေ်သာလူနာများအတွက် ရ�ှိ�ိငုသ်ည့် ေငေွရးေ�ကးေရး အကူအညီကို ေဖာ်ြပြခင်း၊ ေစာင့ေ်�ှာက်မ�အတွက ်ေပးေချမ�ကို ရ�ှိရနအ်တွက် လုပ်ေဆာငရ်န ်

ရည်ရွယ်ထားေသာ ECA(များ) ကို ခွဲြခားေဖာ်ထုတ်၍ စာြဖင့ေ်ရးသားထားသည့် သတေိပးချက်အား ေပးသည့်ရက်စွဲ ေနာက်ပိုငး် ရက်ေပါငး် 30 ထက ်မေစာဘ ဲECA(များ) 

စတငလ်ုပ်ေဆာငလ်ာ�ိငုသ်ည် ့ေနာက်ဆုံးရက်ကိ ုေဖာ်ြပြခငး် ၊ 

ii. FAP အေ�ကာငး် အ�ိုး�ှငး်ဆုံး အ�စှ်ချုပ်ေဖာ်ြပချက်ကိ ုလူနာအား ေပးြခင်း�ငှ့ ်

iii. FAP �ငှ့ ်FAP ေလ�ာက်ထားမ� လုပ်ငနး်စဥ်များ�ငှ့ ်ပတ်သက်၍ လူနာအား ��တ်ြဖင့ ်အေ�ကာငး်�ကားရန ်သင့ေ်တာ်သည့် အားထုတ်မ�ကို ြပုလုပ်ြခငး်။  

 
d. မြပည့်စံုသည့ ်FAP ေလ�ာက်ထားမ�များ။ လူနာက �ပီးစီးလုပ်ေဆာင်ထားြခငး်မ�ှိသည့ ်FAP ေလ�ာက်ထားမ�ကို တငသ်ွင်းသည့် အေြခအေနတွင ်အဖွဲ�အစည်းက FAP 

ေလ�ာက်ထားမ�ကို မည်သို ့�ပီးစီးလုပ်ေဆာငရ်န�်ငှ့ ်ပတ်သက်၍ လူနာအား စာြဖင့ေ်ရးသားကာ အေ�ကာင်း�ကားရမည်ြဖစ်�ပီး ထုိသိုလ့ုပ်ေဆာင�်ိငုရ်န ်ြပက�ဒနိပ်ါ ရက်သံုးဆယ် (30) 

ကိ ုလူနာအား အချိနေ်ပးရမည်။ ကျန�်ှိေနေသးေသာ မည်သည့် ECA များကိုမဆုိ ဤအချိနအ်တွငး် ရပ်ဆုိငး်ထားရမည်ြဖစ်�ပီး စာြဖင့ေ်ရးသားထားသည့် သတေိပးချက်တွင ်(i) 

ေလ�ာက်ထားမ�အား �ပီးစီးလုပ်ေဆာငရ်နလ်ိုအပ်သည့ ်FAP သိုမ့ဟုတ် FAP ေလ�ာက်ထားမ�အရ လိုအပ်သည့် ထပ်ေဆာငး် အချက်အလက ်�ငှ့/်သိုမ့ဟုတ် စာရွက်စာတမ်းကို 

ေဖာ်ြပရမည်ြဖစ်�ပီး (ii) သင့ေ်တာ်သည့ ်ဆက်သွယ်ရန ်အချက်အလက်များ ပါဝငေ်စရမည်။ 
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2. ေစာင့ေ်�ှာက်မ�အား အချိနေ်ရွ �ဆုိင်းြခငး် သိုမ့ဟုတ် ြငငး်ဆုိြခငး်အေပါ် ကန ့သ်တခ်ျက်များ။  FAP အရ အကျံုးဝငသ်ည့ ်ယခငက် ပံ့ပိုးသည့် ေစာင့ေ်�ှာက်မ�အတွက ်

တစ်ခ ုသိုမ့ဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုေသာ ေငေွတာငး်ခံလ�ာများအား လူနာ၏ ေပးေချမ�မြပုလုပ်သည့်အတွက ်အဖွဲ�အစည်းအေနြဖင့ ်ေဆးဘက်ဆုိငရ်ာ လိုအပ်သည့ ်ေစာင့ေ်�ှာက်မ�ကို 

မပံ့ပိုးမ ီေပးေချမ�အား အချိနဆုိ်ငး်ြခငး် သိုမ့ဟုတ ်ြငငး်ဆုိြခငး် သိုမ့ဟုတ ်ေတာင်းဆုိြခငး်ကိ ုြပုလုပ်ရန ်ရည်ရွယ်သည့်အေြခအေနတွင ်FAP တွင ်ြပဌာနး်ထားသည့်အတိုငး် 

လူနာအား FAP ေလ�ာက်ထားမ��ငှ့ ်အကျံုးဝငသ်ည့ ်လူနာများအတွက် ေငေွရးေ�ကးေရး အကူအညီကို ရ�ှိ�ိငုေ်�ကာင်း ေဖာ်ြပထားသည့် စာြဖင့ေ်ရးသားထားသည့ ်

သတေိပးချက်ကို ေပးပိုမ့ည်ြဖစ်သည်။ 

 
3. စိစစ်သတ်မှတ်ြခငး် အသိေပးချက်၊ ေငေွပးေချမ� အစီအစဉ် ေရွးချယ်စရာ။ 

 
a. အဆုံးအြဖတ်များ။ လူနာ၏ အေကာင့ေ်ပါ်တွင ်�ပီးြပည့်စံုေသာ FAP ေလ�ာက်လ�ာအား လက်ခံရ�ှိ�ပီးသည်�ငှ့တ်စ်�ပိုငန်က် အဖွဲ�အစည်းသည် 

အရည်အချငး်ြပည့်မီမ�အား ဆုံးြဖတ်ရနင်ာှ FAP ေလ�ာက်လ�ာအား အကဲြဖတ်သံုးသပ်မည်ြဖစ်�ပီး၊ လူနာသည် ေပးေချမ�အစီအစဉ်အတွက ်အရည်အချငး်ြပည့်မီြခင်း �ှိ၊မ�ှိ 

အပါအဝင ်ေနာက်ဆုံး ဆုံးြဖတ်ချက်အား စာေရးသားကာ ရက်ေပါငး် တစ်ဆယ့်ေလး (14) ရက်အတွငး် လူနာထံသို ့ အသိေပးအေ�ကာငး်�ကားမည်ြဖစ်သည်။ အသိေပးချက်တွင ်

လူနာသည် ေငေွရးေ�ကးေရးအရ ေပးေချရန ်တာဝန�်ှိသည့် ပမာဏ၏ အဆုံးအြဖတ်ကိုလည်း ထည့်သွငး်မည်ြဖစ်သည်။ အကယ်၍ FAP ေလ�ာက်ထားမ�ကို ြငငး်ဆုိပါက 

ြငငး်ဆုိမ�၏ အေ�ကာငး်ရင်း�ငှ့ ်အသနားခံြခငး် သိုမ့ဟုတ် ြပနလ်ည်စဥ်းစားသံုးသပ်ေပးရနအ်တွက် ��န�်ကားချက်များကို �ှင်းလငး်ေဖာ်ြပလျက် အသိေပးချက်ကို 

ေပးပိုမ့ည်ြဖစ်သည်။ 

 
b.          ေငေွပးေချမ� အစီအစဉ်များ။ လူနာသည် အကျံုးဝငမ်� လိုအပ်ချက်များ�ငှ့ ်ကိုက်ညီလ�င်၊ ေငေွပးေချမ� အစီအစဉ်တစ်ခုအတွက် ေငေွပးေချမ� 

အစီအစဉ်များတစ်ခုခုသည် အချိန�်ငှ့တ်စေ်ြပးညီ ြပငဆ်င်ထား�ိငုသ်ည့ ်အဖွဲ�အစည်း၏ ေငေွ�ကးအကူအညီ မူဝါဒတွင ်ေဖာ်ြပထားေသာ စည်းမျဉ်းများ�ငှ့အ်ညီ ြဖစ်ရမည်။ 

ေငေွပးေချမ� အစီအစဉ်တစ်ခု၏ စည်းမျဉ်းများကို ြပုြပငမ်ွမ်းမံရန ်လူနာမှ ဆ���ှိလ�င ်လူနာသည် ဧည့်ဝတ်ေဆာငမ်�ဌာနသို ့ ဆက်သွယ်�ိငု်သည်။6  

 
c.          ေငေွပးေချမ� အစီအစဉ်များကို လိုက်ေလျာြခငး်။ ေငေွပးေချမ� အစီအစဉ်တစ်ခု၏ အချိနေ်စာ၍ ေပးေချမ� သိုမ့ဟုတ် �ကိုတငေ်ပးေချမ�အတွက ်အခေ�ကးေင ွ

သိုမ့ဟုတ် ြပစဒ်ဏမ်�ှိပါ။ ဆယ့်�စှ်လတာ (12) ကာလအတွငး် လူနာသည် စီစဉ်ေရးဆဲွထားေသာ ေငေွပးေချမ�များကို အနည်းဆုံး ဆယ့်တစ်�ကိမ် (11) ြပုလုပ်လ�င ်လူနာအား 

ေငေွပးေချမ� အစီအစဉ်�ငှ့ ်ကိုက်ညီသည်ဟု မှတ်ယူပါမည်။ လူနာသည့် စီစဉ်ေရးဆဲွထားသည့ ်လစဉ် ေငေွပးေချမ�ကို ပျက်ကွက်လ�င ်လူနာအား ဒဏေ်�ကးေဆာငခ်ိုငး်ြခငး်မ�ှိဘဲ 

ပျက်ကွက်ခဲ့သည့် ေငေွပးေချမ�ေနမ့ှ တစ် (1) �စှ်အတွငး် လူနာမှ အစားထုိးေပးေချ�ိငုသ်ည်။ ဆယ့်�စှ်လတာ (12) ကာလအတွငး် ြဖစ်ေပါ်သည့ ်ထပ်ေဆာငး်ပျက်ကွက်ေသာ 

ေငေွပးေချမ�များတစ်ခုခုကို အဖွဲ�အစည်းသည် ေလ�ာ့ေပါေ့ပး�ိငု�်ပီး ေ�ကးတငေ်နေသးေသာ ေ�ကးကျနမ်ျားကိ ုေကာက်ခံသည့် ေအဂျငစ်ီသို ့ လ�ဲေြပာငး်ေပးြခငး်မြပုဘ ဲသိုမ့ဟုတ ်

အေရးယူေဆာငရွ်က်ြခင်းမြပုဘဲ ေငေွပးေချမ� အစီအစဉ်တွင ်ဆက်လက်ပါဝငရ်န ်လူနာအား ခွင့ြ်ပုသည်။ 

 
d.          ြပနအ်မ်းေငမွျား။ FAP အရ လူနာအေနြဖင့ ်ေပးေချရန ်ကိုယ်တိုငတ်ာဝန�်ှိသည်ဟ ုဆုံးြဖတ်ထားသည့် ပမာဏထက ်ေကျာ်လွန၍် ေစာင့ေ်�ှာက်မ�အတွက ်

ေပးေချခဲ့�ပီးြဖစ်လ�င ်ထုိသိုေ့သာ ပိုလ�ံသည့်ပမာဏသည် $5.00 ထက် မေလ�ာ့နည်းပါက ထုိေငပွမာဏကိ ုအဖွဲ�အစည်းမှ ြပနအ်မ်းေပးမည်ြဖစ်သည်။  

 
i. Maryland စည်းမျဉ်း အပိုဒ ်19-214.2(b)(8) အရ၊ ကနဦး ကျသင့ေ်ငေွတာငး်ခံလ�ာကို ေပး�ပီးေနာက် ရက်ေပါငး် 240 အတွငး် အခမဲ့ေစာင့ေ်�ှာကမ်�အတွက် အကျံုးဝငရ်န ်

ေနာက်ကျမှ ေတွ� �ှိသည့် လူနာ သိုမ့ဟုတ ်လူနာ၏ အာမခံေပးသူမှ ေကာက်ယူထားသည့ ်ပမာဏကို အဖွဲ�အစည်းမှ ြပနအ်မ်းေပးရမည်။ အပိုဒ ်9 �ငှ့အ်ညီ၊ အဖွဲ�အစည်းသည် 

လူနာတစ်ဦးအေပါ် သက်ေရာက်မ��ှိသည့ ်ဆုံးြဖတ်မ�ကိုလည်း �ုတ်သိမ်းြခင်း သိုမ့ဟုတ် ဤအေြခအေနတွင ်ဆုိးရွားေသာ ေချးေငအွစီရငခ်ံစာကို ြပနလ်ည်�ုတ်သိမ်းရမည်။ 

ii. Maryland စည်းမျဉ်း အပိုဒ ်19-214.2(c)(1) �ငှ့အ်ညီ လူနာသည် ဝနေ်ဆာငမ်�ရယူသည့ ်ရက်စွဲတွင ်အခမဲ့ ေစာင့ေ်�ှာက်မ�အတွက ်အကျံုးဝငေ်�ကာငး်ေတွ� �ှိပါက 

ဝနေ်ဆာငမ်�ရယူသည့ ်ရက်စွဲေနာက်ပိုငး်မှ �စှ်�စှ်တာကာလအတွငး် လူနာ သိုမ့ဟုတ ်လူနာ၏ အာမခံသူထံမှ ေကာက်ခံထားသည့် $25 ထက်ေကျာ်လွနေ်နေသာ ပမာဏများကိ ု

ြပနအ်မ်းေငအွြဖစ ်အဖွဲ�အစည်းမှ ေပးအပ်မည်ြဖစ်သည်။  

iii. ဝနေ်ဆာငမ်� ရယူစဉ်က လူနာ၏ အခမဲ့ ေစာင့်ေ�ှာက်မ�အတွက ်အကျံုးဝငမ်�ကို ဆုံးြဖတ်ေရးတွင ်အဖွဲ�အစည်းမှ လူနာသည် ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်က်မ� မ�ှိေ�ကာငး် 

အေထာက်အထားေတွ� �ှိပါက ဤအခနး်၏ အပိုဒ ်(b)(i) အရ လူနာ သိုမ့ဟုတ် လူနာ၏ အာမခံသူထံမှ အချက်အလက်ကိ ုေဆး�ံုက ေတာင်းဆုိသည့ ်ရက်စွဲေနာက်ပိုငး်မှစ၍ 

ဤ�စှ်�စှ်တာကာလကို ရက် 30 ထိ (ဒထီက်မနည်းေစရ) ေလ�ာ့ချ�ိငုသ်ည်။  

iv. လူနာအား ေဆး�ံုဝနေ်ဆာငမ်�များအတွက် အေသးသံုးကုနက်ျမ�များကိ ုေပးေချရန ်လူနာအား ေတာငး်ဆုိသည့် ဝငေ်ငေွပါ်တွင ်စစ်ေဆး၍ ေပးေသာ အစိုးရကျနး်မာေရး 

စီမံချက်အတွငး် စာရငး်သွငး်ထားပါက အဖွဲ�အစည်း၏ ြပနအ်မ်းေင ွမူဝါဒမှ လူနာ၏ စီမံချက်တွင ်ပါ�ှိေသာ စည်းကမ်းချက်များ �ငှ့အ်ညီ ြပနအ်မ်းေငကွို ေပးအပ်မည်ြဖစ်သည်။  

 
 
 
 
 

 
6 Maryland စည်းမျဉ်း 19-214.2(b)(10)(iii) အရ၊ လူနာကို ကမ်းလှမ်းထားသည့် သိုမ့ဟုတ် စတငသ်ည့် ေငေွပးေချမ� အစီအစဉ်တစ်ခု၏ စည်းမျဉ်းများကို ြပုြပငမ်မွ်းမံရန ်လူနာ�ငှ့် 

အဖွဲ�အစည်းသည် �စှဦ်း�စှ်ဖက် သေဘာတူညီမ��ှိရမည်။  
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e.          ECA(များ) ၏ ေြပာင်းြပနြ်ဖစ်ေအာင ်ြပင်ဆငြ်ခငး်။ FAP အရ ေငေွ�ကးအကူအညီအတွက် လူနာတစ်ဦးကို အကျံုးဝငသ်ည်ဟု ဆုံးြဖတ်ထား�ပီး ECA 7 ကို 

အစီရငခ်ံတငြ်ပသည့် ကနဦး ကျသင့ေ်ငေွတာငး်ခံလ�ာကို ေပး�ပီးေနာက် ရက်ေပါငး် 240 အတွငး်၊ ေစာင့ေ်�ှာက်မ�အတွက ်ေငေွပးေချမ�ကိုရ�ှိရန ်လူနာထံသို ့ ေပးထားသည့ ်ECA 

တစ်ခုခုကို ြပန�်ုတ်သိမ်းရန ်သင့ေ်တာ်�ပီး ရ�ှိ�ိငုသ်ည့ ်ပမာဏအားလံုးကိ ုအဖွဲ�အစည်းမှ ေဆာငရွ်က်လိမ့်မည်။ လူနာအေပါ် ြပုလုပ်သည့် မည်သည့်ဆုံးြဖတ်မ�ကိုမဆုိ 

ဖယ်�ှားရနြ်ပုလုပ်သည့် အစီအမံများ၊ လူနာ၏ ပိုငဆုိ်ငမ်�အေပါ် သိမ်းယူသည့်ပစ�ည်းအား လက်ဝယ်ထား�ှိြခငး် သိုမ့ဟုတ ်အခွနေ်�ကးအြဖစ် တရားဝငသ်ိမ်းယူြခငး်ကို 

ဖယ်�ှားြခငး် �ငှ့ ်သံုးစွဲသူ တိုင�်ကားေရး ေအဂျငစ်ီများ သိုမ့ဟုတ် ေချးေငအွစီရငခ်ံ ဗျူ�ိုများသို ့ အစီရငခ်ံထားေသာ လူနာ�ငှ့ ်ပတ်သက်သည့် အပျက်သေဘာေဆာငေ်သာ 

အချက်အလက်များကို ဖယ်�ှားြခင်းတိုသ့ာမက ေယဘုယျအားြဖင့ ်ယငး်သိုအ့ေတာ်အသင့် ရ�ှိ�ိငုေ်သာ ေဆာငရွ်က်ချက်များ ပါဝငသ်ည်။ Maryland စည်းမျဉ်း အပိုဒ ်19-

214.2(f)(2) အရ၊ အဖွဲ�အစည်းသည် လူနာ�ငှ့ပ်တ်သက်သည့် မေကာငး်ေသာ အချက်အလက်ကိ ုအစီရငခ်ံ�ပီးသည့် အြခားသူများထံသို ့ ထုတ်ြပနေ်�ကြငာသည့် 

ေအဂျငစ်ီတစ်ခုခုကိ ုေပးပို ့�ပီးေနာက ်ရက်ေပါငး် ေြခာက်ဆယ် (60) အတွင်း လူနာ၏ ေငေွပးေချရမည့်တာဝန ်ြပည့်စံုမ�ကိ ုအဖွဲ�အစည်းမှ အစီရငခ်ံရမည်။ 

 
4. ေမတ� ာရပ်ခံချက်များ�ငှ့ ်နစ်နာချက်များ။ လူနာသည် ြငငး်ပယ်မ�ကို အသိေပးခံရသည့်ရက်မှ ြပက�ဒနိရ်က ်တစ်ဆယ့်ေလး (14) ရက ်အတွင်း အဖွဲ�အစည်းထံ 

ထပ်ေဆာငး်အချက်အလက်များ ေပးပို၍့ ေငေွရးေ�ကးေရးအကူအညီဆုိငရ်ာ အကျံုးဝငမ်�အား ြငငး်ပယ်ခံရမ�ကိ ုအသနားခံစာတင�်ိငုသ်ည်။ အသနားခံစာအားလံုးကို 

ေနာက်ဆုံးအဆင့ ်ဆုံးြဖတ်ရနအ်တွက ်အဖွဲ�အစည်းမှ ဆနး်စစမ်ည် ြဖစ်သည်။ ေနာက်ဆုံးဆုံးြဖတ်ချက်မ ှေငေွရးေ�ကးေရး အကူအညီအား ယခငြ်ငငး်ပယ်မ�ကို အတည်ြပုလ�င ်

စာြဖင့ေ်ရးသားထားသည့် သတေိပးအေ�ကာင်း�ကားမ�ကို လူနာထံသို ့ ေပးပိုမ့ည်ြဖစ်သည်။ ေဆးကုသမ��ငှ့ဆုိ်ငေ်သာ အေ�ကးေကာက်ခံြခင်း�ငှ့ပ်တ်သက်၍ လူနာသည် 

အဖွဲ�အစည်းထံ တိုင�်ကားလိုပါက လူနာသည် ဧည့်ဝနေ်ဆာငမ်�ဌာနသို ့ ဆက်သွယ်�ိငုသ်ည်။  

 
5. ေကာက်ခံမ�များ။ အပိုဒ ်9 �ငှ့အ်ညီ၊ အထက်ေဖာ်ြပပါ လုပ်ငနး်စဉ်များ၏ နဂိံုးချုပ်တွင ်လူနာ၏ ကျသင့ေ်ငေွတာငး်ခံလ�ာများ�ငှ့ ်ေငေွပးေချမ� အစီအစဉ်များကိ ု

ေစာင့�်ကည့်ရန၊် ထူေထာငရ်န�်ငှ့ ်လုပ်ငနး်လုပ်ေဆာငရ်နအ်တွက် အဖွဲ�အစည်း၏ လုပ်ငနး်စဉ်များတွင ်ဆုံးြဖတ်ထားသည့်အတိုငး် ြပစ်မ��ှိသည့် အေကာင့မ်ျား�ငှ့ ်

အာမခံမထားေသာ�ငှ့ ်အာမခံထားေသာ လူနာများကိ ုအဖွဲ�အစည်းသည် ECAs ြဖင့ ်ဆက်လက်လုပ်ေဆာငမ်ည်။ Maryland ဥပေဒအရ�ငှ့ ်ဤေနရာတွင ်ခွဲြခားေဖာ်ထုတ်ထားသည့် 

ကန ့သ်တ်ချက်များ�ငှ့အ်ညီ၊ နာမည်�ကီး ြပငပ် ဆုိးရွားေသာ အေ�ကးေကာက်ခံသည့ ်ေအဂျင်စီ သိုမ့ဟုတ် ဆုိးရွားေသာ အေ�ကးအေကာင့မ်ျားကို 

ဆက်လက်လုပ်ေဆာငရ်နအ်တွက် အြခား ဝနေ်ဆာငမ်� ပံ့ပိုးသူကိ ုအဖွဲ�အစည်းမှ အသံုးချ�ိငု�်ပီး ထုိကဲသ့ိုေ့သာ ေအဂျငစ်ီများ သိုမ့ဟုတ် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူများသည် 

အြပငအ်ဖွဲ�အစည်းအတွက် သက်ဆုိငသ်ည့် 501(r) ၏ ြပ�ာနး်ချက်များကို လိုက်နာရမည်။8အဖွဲ�အစည်းသည် ဤမူဝါဒ�ငှ့ ်သက်ဆုိငသ်ည့ ်အေ�ကးများအား ေကာက်ယူမ�အတွက ်

မည်သည့်သေဘာတူစာချုပ်အတွက်မဆုိ တက်�ကစွာြဖင့ ်�ကီး�ကပ်ေရးတာဝနက်ို ယူရမည်။ ေဆး�ံုစရိတ်�ငှ့ပ်တ်သက်ေသာ လူနာအေ�ကးကို ေကာက်ခံရန ်�ကိုးပမ်းမ�တွင ်

အဖွဲ�အစည်းသည် ေဖာ်ြပပါ မည်သည့်လုပ်ေဆာငမ်�ကိုမဆုိ မလုပ်ေဆာငသ်င့ပ်ါ- 

 
a. လူနာ၏ အေြခခံေနထုိငမ်�အေပါ် ပိုငဆုိ်ငမ်�များကိ ုေတာငး်ဆုိြခငး်၊ 

b. တရား�ံု းမ ှလူနာအား လူကိုယ်တိုင ်�ံုးထုတ်ြခငး် သိုမ့ဟုတ် ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခိုငး်ြခငး်၊ 

c. လူနာသည် ေငေွ�ကးအကူအညီအတွက် အကျံုးဝငလ်�င ်အခေ�ကးေင ွတနဆ်ာပလာ ေတာငး်ခံြခငး်၊ 

d. တာဝနေ်ကျပွနစ်ွာ အခွနေ်ဆာင�်ပီးေနာက ်အိမ်ြခံေြမတနဖိ်ုးသည် အေ�ကး၏ထက်ဝက်ေအာက် နည်းလ�င ်သိုမ့ဟုတ် လူနာသည် အခမဲ့ ေစာင့ေ်�ှာက်မ�အတွက ်

အကျံုးဝငသ်ည်ဟု သိ�ကလ�င ်ကွယ်လွနသ်ူလူနာ၏ ပိုငဆုိ်ငမ်�ကိ ုတိုင�်ကားြခငး်၊ 

e. ကနဦး ကျသင့ေ်ငေွတာငး်ခံလ�ာကို ေပး�ပီးေနာက် ရက်ေပါငး် 180 မတိုငမ်ချငး်၊ လူနာကို အေရးယူရန ်ရည်ရွယ်ချက်ကို လိုအပ်ေသာ စာြဖင့် အသိေပးချက် 

ေပးပို ့ြခငး် သိုမ့ဟုတ ်လူနာကို အေရးယူေဆာငရွ်က်ြခငး်၊ 

f. လူနာသည် ေငေွ�ကးအကူအညီအတွက် အကျံုးဝငြ်ခငး်�ှိ၊ မ�ှိကို ဆုံးြဖတ်ရန ်ေဆး�ံုမတိုငမ် ီလူနာကို အေရးယူေဆာငရွ်က်ြခငး်။ 

g. ကနဦး လူနာ၏ ကျသင့ေ်ငေွတာင်းခံလ�ာကို ထုတ်�ပီးေနာက ်အနည်းဆုံး ရက်ေပါငး် 180 အတွငး် လူနာ�ငှ့ပ်တ်သက်သည့် ဆုိးရွားေသာ အချက်အလက်ကို 

အြခားသူများထံသို ့ ထုတ်ြပနသ်ည့် ေအဂျငစ်ီသို ့ အစီရငခ်ံအေ�ကာငး်�ကားြခငး်။  

h. အသနားခံြခင်း သိုမ့ဟုတ် ြပနလ်ည်သံုးသပ်ြခငး်သည် လွနခ်ဲ့သည့ ်ရက်ေပါငး် 60 အတွင်း ကျနး်မာေရး အာမခံ ဆုံးြဖတ်ချက်ကို ဆုိငး်ငံထ့ားေ�ကာငး် ြပည်ေထာငစ် ု

ဥပေဒ�ငှ့အ်ညီ အဖွဲ�အစည်းအား အေ�ကာငး်�ကားထားခဲ့ပါက အေ�ကးေကာက်ခံသူထံသို ့ လ�ဲအပ်သည့် လ�ပ်�ှားမ� သိုမ့ဟုတ ်စတငအ်ေရးယူေဆာငရွ်က်ြခငး်၊ 

လူနာ�ငှ့ပ်တ်သက်သည့် ဆုိးရွားေသာ အချက်အလက်ကိ ုအြခားသူများထံသို ့ ထုတ်ြပနသ်ည့် ေအဂျငစ်ီသို ့ အေ�ကာငး်�ကားြခင်း။ အဖွဲ�အစည်းသည် အသနားခံစာကိ ုမဆနး်စစ်ဘ ဲ

ဆုိးရွားေသာ ထုတ်ြပနမ်�ကိ ုအြခားသူများထံသို ့ ထုတ်ြပနသ်ည့် ေအဂျငစ်ီသို ့ ပိုလ့ိုက်လ�င ်ဆုိးရွားေသာ ထုတ်ြပနမ်�ကိ ုပယ်ဖျကရ်န ်အဖွဲ�အစည်းသည် ေအဂျငစ်ီကိ ု

��န�်ကားလိမ့်မည်။  

 
7  Maryland စည်းမျဉ်း အပိုဒ ် 19-214.1(a)(2)(i) အရ၊ ကနဦးေဆး�ံုစရိတ်ကိ ု ေပး�ပီးေနာက ် ရက်ေပါငး် 240 အတွင်း ြဖစ်ေပါ်သည့် လူနာ၏ ေငေွ�ကးအေြခအေနများတွင် 

ေြပာငး်လဲမ�တစ်ခုခုကို စာရငး်တငြ်ပရန ် အလျဉ်းသင့သ်လို ြပုြပငြ်ခငး်ြဖင့ြ်ဖစ်ေစ၊ ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးစဉ်တွင ် တွက်ချက်၍ြဖစ်ေစ၊ ြပည်ေထာငစ် ု အေြခခံ စားဝတ်ေနမ�အဆင့၏် 

200% အထက ်ဝငေ်င�ွှိေသာ မိသားစု�ှိ ဝငေ်ငနွည်းေသာ လူနာများအား ေဆးကုသမ�ဆုိငရ်ာ လိုအပ်ေသာ ေစာင့ေ်�ှာက်မ� ကုနက်ျစရိတ်ကိ ုေလ�ာ့ေပးြခငး် သိုမ့ဟုတ် ြပည်ေထာငစ်ု 

အေြခခံ စားဝတ်ေနမ�အဆင့၏် 200% ေအာက် သိုမ့ဟုတ ် ဝငေ်င�ွှိသည့် မိသားစု�ှိ လူနာများအား ေဆးကုသမ�ဆုိငရ်ာ လိုအပ်ေသာ အခမဲ့ ေစာင့ေ်�ှာက်မ�ကို အဖွဲ�အစည်းမှ 

ပံ့ပိုးလိမ့်မည်။  

8  Maryland စည်းမျဉ်း အပိုဒ ် 19-214.2(k)(4)(iii) အရ၊ အပိုဒ ် 19-214.2 ၏ လိုအပ်ချက်များ�ငှ့ ် ကိုက်ညီရန ် အဖွဲ�အစည်း�ငှ့ ် အေ�ကးေကာက်ခံသူတွင ် ပူးတွဲ၍ များစွာ 

တာဝန�်ှိပါသည်- 
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i. လွနခ်ဲ့သည့် ရက်ေပါငး် 60 အတွငး် လူနာမှ သင့ေ်လျာ်စွာ �ပီးဆုံးခဲ့ေသာ အခမဲ့ သိုမ့ဟုတ် ကုနက်ျစရိတ်ကိ ုေလ�ာ့ချေပးသည့် ေစာင့ေ်�ှာက်မ�ကို ြငငး်ပယ်ြခင်းအား 

ြပနလ်ည်သံုးသပ်ရန ်ေတာငး်ဆုိမ�တစ်ခုကိ ုအဖွဲ�အစည်းမှ အ�ပီးသတ်�ပးီပါက အေ�ကးေကာက်ခံသူထံသို ့ လ�ဲအပ်သည့ ်လ�ပ်�ှားမ� သိုမ့ဟုတ ်စတငအ်ေရးယူေဆာငရွ်က်ြခငး်၊ 

လူနာ�ငှ့ပ်တ်သက်သည့် ဆုိးရွားေသာ အချက်အလက်ကိ ုအြခားသူများထံသို ့ ထုတ်ြပနသ်ည့် ေအဂျငစ်ီသို ့ အေ�ကာငး်�ကားြခင်း။ အဖွဲ�အစည်းသည် အသနားခံစာကိ ုမဆနး်စစ်ဘ ဲ

ဆုိးရွားေသာ ထုတ်ြပနမ်�ကိ ုအြခားသူများထံသို ့ ထုတ်ြပနသ်ည့် ေအဂျငစ်ီသို ့ ပိုလ့ိုက်လ�င ်ဆုိးရွားေသာ ထုတ်ြပနမ်�ကိ ုပယ်ဖျက်ရန ်အဖွဲ�အစည်းသည် ေအဂျငစ်ီကိ ု

��န�်ကားလိမ့်မည်။ 

j. ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးချိနတ်ွင ်အာမခံမထားေသာ သိုမ့ဟုတ် အခမဲ့အတွက ်အကျံုးဝငမ်� သိုမ့ဟုတ ်ေစာင့ေ်�ှာက်မ�အတွက ်ကုနက်ျစရိတ်ကိ ုေလ�ာ့ေပးသည့ ်

လူနာတစ်ဦးအတွက် လူနာ�ငှ့ပ်တ်သက်သည့ ်အြပုသေဘာမေဆာငသ်ည့် အချက်အလက်ကိ ုအြခားသူများထံသို ့ ထုတ်ြပနသ်ည့် ေအဂျငစ်ီသို ့ အစီရငခ်ံအေ�ကာငး်�ကားြခငး်။ 

 
6. တာဝနယ်ူမ�။ တစ်ဦးချငး်စီမ ှတာဝနယ်ူရန ်ဆ��အေလျာက် သေဘာတူထားြခငး်မ�ှိလ�င ်အနည်းဆုံး အသက် 18 �စှ် �ှိသည့ ်အြခားသူ၏ ေဆးကုသမ��ငှ့ဆုိ်ငေ်သာ 

အေ�ကးအတွက် တစ်ဦးတစ်ေယာက်မ ှတာဝနမ်ယူ�ိငုပ်ါ။ ဤသေဘာတူညီချက်သည် သီးြခား စာရွက်စာတမ်းေပါ်တွင ်စာြဖင့�်ှိရမည်၊ အေရးေပါ်အခနး် သိုမ့ဟုတ် 

အြခားအေရးေပါ် အေြခအေနတစ်ခုတွင ်မေတာငး်ဆုိပါ၊ ထုိအ့တူ အေရးေပါ် ဝနေ်ဆာငမ်�များ ေဆးေဆာငသ်ည့် အေြခအေနတစ်ခုအြဖစ် မလိုအပ်ပါ။  

 
7. အတိုး။ အဖွဲ�အစည်းသည် တရား�ံုး၏ အဆုံးအြဖတ်ကို မရ�ှိမီ ကိုယ်တိုငေ်ပးေချသည့် လူနာများက တင�်ှိသည့် ေငေွတာငး်ခံလ�ာများအေပါ် 

အတိုးမေကာက်ခံေစရ။ ေငေွ�ကးအကူအညီအတွက ်အကျံုးဝငသ်ည့် လူနာတစ်ဦးကို ဝနေ်ဆာငမ်�ေပး�ပီးေနာက ်သိုမ့ဟုတ် ြဖစ်လာသည့် အေ�ကးများအတွက် အတိုး သိုမ့ဟုတ ်

ဝနေ်ဆာငခ်များကို အဖွဲ�အစည်းမှ ေတာင်းခံလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ 

 
8. ဝနေ်ဆာငခ်များ။ ေငေွ�ကးအကူအညီအတွက ်အကျံုးဝငသ်ည့် လူနာတစ်ဦးမ ှMaryland ဥပေဒတွင ်ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုင်း ေဆး�ံုဝနေ်ဆာငမ်�အတွက ်

ခွင့ြ်ပုထားေသာ အခေ�ကးေငထွက် ေကျာ်လွနသ်ည့် အပိုေဆာင်း အခေ�ကးေငမွျားကို အဖွဲ�အစည်းမှ ေတာင်းခံလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ 

 
9. လက်�ှိ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ။ ဤကျသင့ေ်ငေွတာငး်ခံြခငး်�ငှ့ ်ေငေွကာက်ခံြခငး် မူဝါဒ၏ ြပ�ာနး်ချက်တစ်ခုခုကိ ုဆန ့က်ျငလ်ျက ်အဖွဲ�အစည်းသည် လူနာအား 

လက်�ှိတွင ်တရားစီရငမ်�မြပုလုပ်ပါ၊ လူနာများ�ငှ့ပ်တ်သက်သည့် ဆုိးရွားေသာ အချက်အလက်ကိ ုအေ�ကးေအဂျငစ်ီများထံသို ့ အေ�ကာငး်မ�ကားပါ သိုမ့ဟုတ ်

ေဆးကုသမ��ငှ့ဆုိ်ငေ်သာ အေ�ကး၏ ေနာက်ကျသည့် ေငေွပးေချမ�များအေပါ် အတိုးမေတာငး်ခံပါ။ အဖွဲ�အစည်း၏ ဘ�ာေရးအရာ�ှိချုပ်�ငှ့ ်ဥပေဒေရးရာဌာန�ငှ့ ်

ေဆွးေ�းွတိုငပ်င�်ပီးေနာက် လက်�ှ ိလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏ အေြပာငး်အလဲမှနသ်မ�ကို Maryland စည်းမျဉ်း အပိုဒ ်19-214.1 et seq. �ငှ့အ်ညီ 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မည်ြဖစ်သည်။ အနည်းဆုံး၊ Maryland ြပည်နယ်မ ှထုတ်သည့် လမ်း��နခ်ျက်များကိ ုလိုက်နာသည့် ေငေွပးေချမ� အစီအစဉ် မူဝါဒကို 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ြခငး်�ငှ့ ်အဖွဲ�အစည်းကို မထူေထာငမ်ချငး် လူနာကို အဖွဲ�အစည်းမ ှအေရးယူေဆာငရွ်က်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ 
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	ဤသည်မှာ Ascension Saint Agnes ၏ မူဝါဒဖြစ်ပြီး အဖွဲ့အစည်း၌ ငွေရေးကြေးရေး အကူအညီ မူဝါဒ (သို့မဟုတ် "FAP") သက်ဆိုင်သည့် အရေးပေါ်နှင့် အခြားသော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ လိုအပ်သော စောင့်ရှောက်မှုကို ပံ့ပိုးရန်အတွက် လူမှုရေးအရ မျှတသော ကျင့်သုံးလုပ်ဆောင်မှုကို သေချာစေရန...
	ငွေကြေးတောင်းခံခြင်းနှင့် ကောက်ခံမှုများအားလုံးသည် လူ့ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် အများကောင်းကျိုးအတွက် ရည်ရွယ်သော ကျွန်ုပ်တို့၏ သန္နိဌာန်၊ ဆင်းရဲမွဲတေမှုအတွင်း နေထိုင်သူများနှင့် အခြားထိခိုက်ခံစားရလွယ်သည့် အခြေအနေရှိသူများ၏ စည်းလုံးညီညွတ်မှုအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ အ...
	ဤငွေကြေးတောင်းခံခြင်းနှင့် ကောက်ခံမှုများဆိုင်ရာ မူဝါဒသည် ခန့်အပ်ထားသော သမားတော် ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် အပြုအမူပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးအပါအဝင် ဤအဖွဲ့အစည်းမှ ပံ့ပိုပေးထားသည့် အရေးပေါ်နှင့် အခြားသော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ လိုအပ်သော စောင့်ရှောက်မှုအားလုံးကို သက်ရော...
	ဖွင့်ဆိုချက်များ
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	i. လူနာ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် သိမ်းယူသည့်ပစ္စည်းအား လက်ဝယ်ထားပိုင်ခွင့်ရှိခြင်း2F ၊
	ii. လူနာ၏ ဘဏ်အကောင့် သို့မဟုတ် အခြားကိုယ်ပိုင် ပစ္စည်းကို စည်းနှောင်ရယူခြင်း သို့မဟုတ် သိမ်းယူခြင်း တနည်းဆိုသော အခွန်ကြွေးအဖြစ် တရားဝင်သိမ်းယူမှု ပြုလုပ်ခြင်း၊
	iii. လူနာတစ်ဦးကို တရားဥပဒေအရ စတင်အရေးယူခြင်း3F ၊ နှင့်
	iv. လူနာ၏ လုပ်ခများကို ကြွေးမြီအဖြစ် သိမ်းဆည်းခြင်း။
	ECA သည် အောက်ပါတို့အနက် (ECA အတွက် စံနှုန်းကို အထက်တွင် ဦးစွာဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း အခြားနည်းနှင့် ယေဘုယျအားဖြင့် ကိုက်ညီသည့်တိုင်) မည်သည့်အရာကိုမှ ထည့်သွင်းမထားပါ-
	a. လူနာအကြွေးအတွက် လျှော့ပေးငွေ4F
	i. ၊
	b. အဖွဲ့အစည်းမှ ပံ့ပိုးသော စောင့်ရှောက်မှုအတွက် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ထိခိုက်နစ်နာခြင်း အကျိုးဆက်တစ်ခုအဖြစ် လူနာအား ပေးဆပ်ရန် ပြည်နယ်ဥပဒေအရ တရားစီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊ အပြီးပေးချေခြင်း သို့မဟုတ် အပေးအယူလုပ်ခြင်း၏ ရငွေများပေါ်တွင် အဖွဲ့အစည်းမှ မှန်မှန်ကန်ကန် ရယူခ...
	c. သို့မဟုတ် မည်သည့် ဒေဝါလီလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ခြင်းတွင်မဆို တောင်းဆိုမှုကို ဖိုင်တွဲခြင်း။
	3. "FAP" ဆိုသည်မှာ အဖွဲ့အစည်း၏ နှင့် Ascension Health ၏ အထူးတာဝန်အား 501(r) နှင့်အညီ ပိုမိုကောင်းမွန်စေလိုသဖြင့် လူနာများအား ငွေရေးကြေးရေး အကူအညီကို ပံ့ပိုးသည့် အဖွဲ့အစည်း၏ ငွေရေးကြေးရေး အကူအညီ မူဝါဒဖြစ်ပါသည်။
	4. "FAP" လျှောက်ထားမှုဆိုသည်မှာ ငွေရေးကြေးရေး အကူအညီအတွက် လျှောက်ထားမှုကို ဆိုလိုသည်။
	5. “ငွေကြေးအကူအညီ” ဆိုသည်မှာ အဖွဲ့အစည်း၏ FAP အရ လူနာတစ်ဦးထံသို့ အဖွဲ့အစည်းမှ ပံ့ပိုးနိုင်သည့် အခမဲ့စောင့်ရှောက်မှု သို့မဟုတ် ဈေးလျှော့ပေးသည့် စောင့်ရှောက်မှုဖြစ်ပါသည်။
	6. "အဖွဲ့အစည်း" ဆိုသည်မှာ Ascension St Agnes ဖြစ်သည်။ ထပ်ဆောင်း အချက်အလက်များ တောင်းဆိုရန်၊ မေးခွန်းများ သို့မဟုတ် သဘောထားမှတ်ချက်များ တင်သွင်းရန်ဖြစ်စေ အသနားခံစာ တင်သွင်းရန်ဖြစ်စေ အောက်တွင် ဖော်ပြထားသောရုံး သို့မဟုတ် မည်သည့် သက်ဆိုင်ရာ သတိပေးချက်တွင်...
	လူနာ ငွေရေးကြေးရေး ဝန်ဆောင်မှုများ @ 1-667-234-2140
	7. "လူနာ" ဆိုသည်မှာ အဖွဲ့အစည်းမှ စောင့်ရှောက်မှုကို ရရှိသူ လူပုဂ္ဂိုလ်(သို့မဟုတ် စောင့်ရှောက်မှုကို ရရှိထားသည့်သူ) နှင့် အဆိုပါစောင့်ရှောက်မှုအတွက် ငွေရေးကြေးရေးအရတာဝန်ရှိသူ မည်သူမဆို(မိသားစုဝင်များနှင့် အုပ်ထိန်းသူများအပါအဝင်) ကို ဆိုလိုသည်။
	ငွေကြေးတောင်းခံခြင်းနှင့် ကောက်ခံမှုများဆိုင်ရာ ကျင့်သုံးလုပ်ဆောင်မှုများ
	အဖွဲ့အစည်းသည် ပေးအပ်ထားသည့် ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ဖြစ်စေ လူနာများနှင့် ဆက်သွယ်ခြင်းအတွက်ဖြစ်စေ လူနာများသို့ ပုံမှန်ထုတ်ပေးနေသည့် ငွေတောင်းခံဖော်ပြချက်များအတွက် စနစ်တကျရှိသော လုပ်ငန်းစဥ်ကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။ အဖွဲ့အစည်းမှ ပံ့ပိုးသည့် ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် ...
	အဖွဲ့အစည်းသည် သာမန်မဟုတ်သည့် ကောက်ခံမှုများဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက် သို့မဟုတ် ECA အတွင်း ပါဝင်မဆောင်ရွက်မီ ငွေရေးကြေးရေး အကူအညီအတွက် ၎င်း၏ FAP အရ လူနာသည် အကျုံးဝင်မှုရှိမရှိကို ဆုံးဖြတ်ရန် အဖွဲ့အစည်းမှ တာဝန်ယူလုပ်ဆောင်ရမည့် ကျိုးကြောင်းခိုင်လုံသော အားထုတ...
	အဆုံးအဖြတ်ကို ပြုလုပ်ပြီးသည်နှင့် အဖွဲ့အစည်းသည် ဤတွင်ဖော်ပြထားသည့် တစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုသော ECA များနှင့် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
	1. FAP လျှောက်ထားမှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ခြင်း။ အောက်တွင် ဖော်ပြထားသည် မှတစ်ပါး လူနာသည် အဖွဲ့အစည်းထံမှ ရရှိသည့် အရေးပေါ်နှင့် အခြားဆေးဘက်ဆိုင်ရာ လိုအပ်သော စောင့်ရှောက်မှုနှင့် စပ်လျဥ်းသည့် FAP လျှောက်ထားမှုကို အချိန်မရွေး တင်သွင်းနိုင်သည်။ ငွေရေးက...
	a. ပြည့်စုံသည့် FAP လျှောက်ထားမှုများ။ ပြည့်စုံသည့် FAP လျှောက်ထားမှုကို တင်သွင်းသည့် လူနာ၏ ဖြစ်စဥ်တွင် အဖွဲ့အစည်းသည် အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း အချိန်တိတိကျကျဖြင့် စောင့်ရှောက်မှုအတွက် ပေးချေမှုကို ရယူရန် မည်သည့် ECA များကိုမဆို ဆိုင်းငံ့ခြင်း၊ အက...
	b. အကျုံးဝင်မှုအား မှန်းဆအမှတ်ပေးအကဲဖြတ်မှုများ။ FAP အရ ရရှိနိုင်သော ပမာဏအများဆုံးသော အကူအညီထက် လျော့နည်းသည့်အကျုံးဝင်မှုအတွက် လူနာအား မှန်းဆ၍ အမှတ်ပေး အကဲဖြတ်ထားပါက အဖွဲ့အစည်းသည် အဆုံးအဖြတ်အတွက် အခြေခံအချက်ကို လူနာအား အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပြီး ECA အား ...
	c. လျှောက်ထားမှုကို တင်သွင်းမထားသည့် သတိပေးချက်နှင့် လုပ်ငန်းစဥ်။ ပြည့်စုံသော FAP လျှောက်လွှာကို မတင်သွင်းလျှင် သို့မဟုတ် FAP ၏ မှန်းဆ ဆုံးဖြတ်ခြင်း အကျုံးဝင်မှု စံနှုန်းနှင့်အညီ အကျုံးဝင်မှုကို မဆုံးဖြတ်ထားလျှင် စောင့်ရှောက်မှုအတွက် ပထမဆုံး ကျသင့်ငွေ...
	i. အကျုံးဝင်သောလူနာများအတွက် ရရှိနိုင်သည့် ငွေရေးကြေးရေး အကူအညီကို ဖော်ပြခြင်း၊ စောင့်ရှောက်မှုအတွက် ပေးချေမှုကို ရရှိရန်အတွက် လုပ်ဆောင်ရန် ရည်ရွယ်ထားသော ECA(များ) ကို ခွဲခြားဖော်ထုတ်၍ စာဖြင့်ရေးသားထားသည့် သတိပေးချက်အား ပေးသည့်ရက်စွဲ နောက်ပိုင်း ရက်ပေ...
	ii. FAP အကြောင်း အရိုးရှင်းဆုံး အနှစ်ချုပ်ဖော်ပြချက်ကို လူနာအား ပေးခြင်းနှင့်
	iii. FAP နှင့် FAP လျှောက်ထားမှု လုပ်ငန်းစဥ်များနှင့် ပတ်သက်၍ လူနာအား နှုတ်ဖြင့် အကြောင်းကြားရန် သင့်တော်သည့် အားထုတ်မှုကို ပြုလုပ်ခြင်း။
	d. မပြည့်စုံသည့် FAP လျှောက်ထားမှုများ။ လူနာက ပြီးစီးလုပ်ဆောင်ထားခြင်းမရှိသည့် FAP လျှောက်ထားမှုကို တင်သွင်းသည့် အခြေအနေတွင် အဖွဲ့အစည်းက FAP လျှောက်ထားမှုကို မည်သို့ပြီးစီးလုပ်ဆောင်ရန်နှင့် ပတ်သက်၍ လူနာအား စာဖြင့်ရေးသားကာ အကြောင်းကြားရမည်ဖြစ်ပြီး ထိုသ...
	2. စောင့်ရှောက်မှုအား အချိန်ရွေ့ဆိုင်းခြင်း သို့မဟုတ် ငြင်းဆိုခြင်းအပေါ် ကန့်သတ်ချက်များ။  FAP အရ အကျုံးဝင်သည့် ယခင်က ပံ့ပိုးသည့် စောင့်ရှောက်မှုအတွက် တစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုသော ငွေတောင်းခံလွှာများအား လူနာ၏ ပေးချေမှုမပြုလုပ်သည့်အတွက် အဖွဲ့အစည်းအနေ...
	3. စိစစ်သတ်မှတ်ခြင်း အသိပေးချက်၊ ငွေပေးချေမှု အစီအစဉ် ရွေးချယ်စရာ။
	a. အဆုံးအဖြတ်များ။ လူနာ၏ အကောင့်ပေါ်တွင် ပြီးပြည့်စုံသော FAP လျှောက်လွှာအား လက်ခံရရှိပြီးသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် အဖွဲ့အစည်းသည် အရည်အချင်းပြည့်မီမှုအား ဆုံးဖြတ်ရန်ငှာ FAP လျှောက်လွှာအား အကဲဖြတ်သုံးသပ်မည်ဖြစ်ပြီး၊ လူနာသည် ပေးချေမှုအစီအစဉ်အတွက် အရည်အချင်းပြ...
	b.          ငွေပေးချေမှု အစီအစဉ်များ။ လူနာသည် အကျုံးဝင်မှု လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီလျှင်၊ ငွေပေးချေမှု အစီအစဉ်တစ်ခုအတွက် ငွေပေးချေမှု အစီအစဉ်များတစ်ခုခုသည် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ပြင်ဆင်ထားနိုင်သည့် အဖွဲ့အစည်း၏ ငွေကြေးအကူအညီ မူဝါဒတွင် ဖော်ပြထားသော စည...
	c.          ငွေပေးချေမှု အစီအစဉ်များကို လိုက်လျောခြင်း။ ငွေပေးချေမှု အစီအစဉ်တစ်ခု၏ အချိန်စော၍ ပေးချေမှု သို့မဟုတ် ကြိုတင်ပေးချေမှုအတွက် အခကြေးငွေ သို့မဟုတ် ပြစ်ဒဏ်မရှိပါ။ ဆယ့်နှစ်လတာ (12) ကာလအတွင်း လူနာသည် စီစဉ်ရေးဆွဲထားသော ငွေပေးချေမှုများကို အနည်းဆု...
	d.          ပြန်အမ်းငွေများ။ FAP အရ လူနာအနေဖြင့် ပေးချေရန် ကိုယ်တိုင်တာဝန်ရှိသည်ဟု ဆုံးဖြတ်ထားသည့် ပမာဏထက် ကျော်လွန်၍ စောင့်ရှောက်မှုအတွက် ပေးချေခဲ့ပြီးဖြစ်လျှင် ထိုသို့သော ပိုလျှံသည့်ပမာဏသည် $5.00 ထက် မလျှော့နည်းပါက ထိုငွေပမာဏကို အဖွဲ့အစည်းမှ ပြန်အမ်...
	i. Maryland စည်းမျဉ်း အပိုဒ် 19-214.2(b)(8) အရ၊ ကနဦး ကျသင့်ငွေတောင်းခံလွှာကို ပေးပြီးနောက် ရက်ပေါင်း 240 အတွင်း အခမဲ့စောင့်ရှောက်မှုအတွက် အကျုံးဝင်ရန် နောက်ကျမှ တွေ့ရှိသည့် လူနာ သို့မဟုတ် လူနာ၏ အာမခံပေးသူမှ ကောက်ယူထားသည့် ပမာဏကို အဖွဲ့အစည်းမှ ပြန်အမ်း...
	ii. Maryland စည်းမျဉ်း အပိုဒ် 19-214.2(c)(1) နှင့်အညီ လူနာသည် ဝန်ဆောင်မှုရယူသည့် ရက်စွဲတွင် အခမဲ့ စောင့်ရှောက်မှုအတွက် အကျုံးဝင်ကြောင်းတွေ့ရှိပါက ဝန်ဆောင်မှုရယူသည့် ရက်စွဲနောက်ပိုင်းမှ နှစ်နှစ်တာကာလအတွင်း လူနာ သို့မဟုတ် လူနာ၏ အာမခံသူထံမှ ကောက်ခံထားသည့...
	iii. ဝန်ဆောင်မှု ရယူစဉ်က လူနာ၏ အခမဲ့ စောင့်ရှောက်မှုအတွက် အကျုံးဝင်မှုကို ဆုံးဖြတ်ရေးတွင် အဖွဲ့အစည်းမှ လူနာသည် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မရှိကြောင်း အထောက်အထားတွေ့ရှိပါက ဤအခန်း၏ အပိုဒ် (b)(i) အရ လူနာ သို့မဟုတ် လူနာ၏ အာမခံသူထံမှ အချက်အလက်ကို ဆေးရုံက တောင်း...
	iv. လူနာအား ဆေးရုံဝန်ဆောင်မှုများအတွက် အသေးသုံးကုန်ကျမှုများကို ပေးချေရန် လူနာအား တောင်းဆိုသည့် ဝင်ငွေပေါ်တွင် စစ်ဆေး၍ ပေးသော အစိုးရကျန်းမာရေး စီမံချက်အတွင်း စာရင်းသွင်းထားပါက အဖွဲ့အစည်း၏ ပြန်အမ်းငွေ မူဝါဒမှ လူနာ၏ စီမံချက်တွင် ပါရှိသော စည်းကမ်းချက်မျာ...
	e.          ECA(များ) ၏ ပြောင်းပြန်ဖြစ်အောင် ပြင်ဆင်ခြင်း။ FAP အရ ငွေကြေးအကူအညီအတွက် လူနာတစ်ဦးကို အကျုံးဝင်သည်ဟု ဆုံးဖြတ်ထားပြီး ECA6F  ကို အစီရင်ခံတင်ပြသည့် ကနဦး ကျသင့်ငွေတောင်းခံလွှာကို ပေးပြီးနောက် ရက်ပေါင်း 240 အတွင်း၊ စောင့်ရှောက်မှုအတွက် ငွေပေးခ...
	4. မေတ္တာရပ်ခံချက်များနှင့် နစ်နာချက်များ။ လူနာသည် ငြင်းပယ်မှုကို အသိပေးခံရသည့်ရက်မှ ပြက္ခဒိန်ရက် တစ်ဆယ့်လေး (14) ရက် အတွင်း အဖွဲ့အစည်းထံ ထပ်ဆောင်းအချက်အလက်များ ပေးပို့၍ ငွေရေးကြေးရေးအကူအညီဆိုင်ရာ အကျုံးဝင်မှုအား ငြင်းပယ်ခံရမှုကို အသနားခံစာတင်နိုင်သည်...
	5. ကောက်ခံမှုများ။ အပိုဒ် 9 နှင့်အညီ၊ အထက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းစဉ်များ၏ နိဂုံးချုပ်တွင် လူနာ၏ ကျသင့်ငွေတောင်းခံလွှာများနှင့် ငွေပေးချေမှု အစီအစဉ်များကို စောင့်ကြည့်ရန်၊ ထူထောင်ရန်နှင့် လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရန်အတွက် အဖွဲ့အစည်း၏ လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ဆုံးဖြတ်ထားသ...
	a. လူနာ၏ အခြေခံနေထိုင်မှုအပေါ် ပိုင်ဆိုင်မှုများကို တောင်းဆိုခြင်း၊
	b. တရားရုံးမှ လူနာအား လူကိုယ်တိုင် ရုံးထုတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခိုင်းခြင်း၊
	c. လူနာသည် ငွေကြေးအကူအညီအတွက် အကျုံးဝင်လျှင် အခကြေးငွေ တန်ဆာပလာ တောင်းခံခြင်း၊
	d. တာဝန်ကျေပွန်စွာ အခွန်ဆောင်ပြီးနောက် အိမ်ခြံမြေတန်ဖိုးသည် အကြွေး၏ထက်ဝက်အောက် နည်းလျှင် သို့မဟုတ် လူနာသည် အခမဲ့ စောင့်ရှောက်မှုအတွက် အကျုံးဝင်သည်ဟု သိကြလျှင် ကွယ်လွန်သူလူနာ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုကို တိုင်ကြားခြင်း၊
	e. ကနဦး ကျသင့်ငွေတောင်းခံလွှာကို ပေးပြီးနောက် ရက်ပေါင်း 180 မတိုင်မချင်း၊ လူနာကို အရေးယူရန် ရည်ရွယ်ချက်ကို လိုအပ်သော စာဖြင့် အသိပေးချက် ပေးပို့ခြင်း သို့မဟုတ် လူနာကို အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း၊
	f. လူနာသည် ငွေကြေးအကူအညီအတွက် အကျုံးဝင်ခြင်းရှိ၊ မရှိကို ဆုံးဖြတ်ရန် ဆေးရုံမတိုင်မီ လူနာကို အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း။
	g. ကနဦး လူနာ၏ ကျသင့်ငွေတောင်းခံလွှာကို ထုတ်ပြီးနောက် အနည်းဆုံး ရက်ပေါင်း 180 အတွင်း လူနာနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆိုးရွားသော အချက်အလက်ကို အခြားသူများထံသို့ ထုတ်ပြန်သည့် အေဂျင်စီသို့ အစီရင်ခံအကြောင်းကြားခြင်း။
	h. အသနားခံခြင်း သို့မဟုတ် ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသည် လွန်ခဲ့သည့် ရက်ပေါင်း 60 အတွင်း ကျန်းမာရေး အာမခံ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဆိုင်းငံ့ထားကြောင်း ပြည်ထောင်စု ဥပဒေနှင့်အညီ အဖွဲ့အစည်းအား အကြောင်းကြားထားခဲ့ပါက အကြွေးကောက်ခံသူထံသို့ လွှဲအပ်သည့် လှုပ်ရှားမှု သို့မဟုတ်...
	i. လွန်ခဲ့သည့် ရက်ပေါင်း 60 အတွင်း လူနာမှ သင့်လျော်စွာ ပြီးဆုံးခဲ့သော အခမဲ့ သို့မဟုတ် ကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချပေးသည့် စောင့်ရှောက်မှုကို ငြင်းပယ်ခြင်းအား ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် တောင်းဆိုမှုတစ်ခုကို အဖွဲ့အစည်းမှ အပြီးသတ်ပြီးပါက အကြွေးကောက်ခံသူထံသို့ လွှဲအပ်သ...
	j. ဝန်ဆောင်မှုပေးချိန်တွင် အာမခံမထားသော သို့မဟုတ် အခမဲ့အတွက် အကျုံးဝင်မှု သို့မဟုတ် စောင့်ရှောက်မှုအတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ပေးသည့် လူနာတစ်ဦးအတွက် လူနာနှင့်ပတ်သက်သည့် အပြုသဘောမဆောင်သည့် အချက်အလက်ကို အခြားသူများထံသို့ ထုတ်ပြန်သည့် အေဂျင်စီသို့ အစီရင်...
	6. တာဝန်ယူမှု။ တစ်ဦးချင်းစီမှ တာဝန်ယူရန် ဆန္ဒအလျောက် သဘောတူထားခြင်းမရှိလျှင် အနည်းဆုံး အသက် 18 နှစ် ရှိသည့် အခြားသူ၏ ဆေးကုသမှုနှင့်ဆိုင်သော အကြွေးအတွက် တစ်ဦးတစ်ယောက်မှ တာဝန်မယူနိုင်ပါ။ ဤသဘောတူညီချက်သည် သီးခြား စာရွက်စာတမ်းပေါ်တွင် စာဖြင့်ရှိရမည်၊ အရေး...
	7. အတိုး။ အဖွဲ့အစည်းသည် တရားရုံး၏ အဆုံးအဖြတ်ကို မရရှိမီ ကိုယ်တိုင်ပေးချေသည့် လူနာများက တင်ရှိသည့် ငွေတောင်းခံလွှာများအပေါ် အတိုးမကောက်ခံစေရ။ ငွေကြေးအကူအညီအတွက် အကျုံးဝင်သည့် လူနာတစ်ဦးကို ဝန်ဆောင်မှုပေးပြီးနောက် သို့မဟုတ် ဖြစ်လာသည့် အကြွေးများအတွက် အတိ...
	8. ဝန်ဆောင်ခများ။ ငွေကြေးအကူအညီအတွက် အကျုံးဝင်သည့် လူနာတစ်ဦးမှ Maryland ဥပဒေတွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ဆေးရုံဝန်ဆောင်မှုအတွက် ခွင့်ပြုထားသော အခကြေးငွေထက် ကျော်လွန်သည့် အပိုဆောင်း အခကြေးငွေများကို အဖွဲ့အစည်းမှ တောင်းခံလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
	9. လက်ရှိ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ။ ဤကျသင့်ငွေတောင်းခံခြင်းနှင့် ငွေကောက်ခံခြင်း မူဝါဒ၏ ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ခုခုကို ဆန့်ကျင်လျက် အဖွဲ့အစည်းသည် လူနာအား လက်ရှိတွင် တရားစီရင်မှုမပြုလုပ်ပါ၊ လူနာများနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆိုးရွားသော အချက်အလက်ကို အကြွေးအေဂျင်စီများထံသို့...

