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Ascension Saint Agnes  

စနစ် မူဝါဒ�ငှ့ ်လုပ်ငနး်စဉ် လက်စဲွ 

စာမျက�်ာှ 1 / 37 SYS FI 05 

အေ�ကာငး်အရာ- စတငအ်ကျံုးဝငသ်ည့် ရကစ်ွဲ- 2/05 

Ascension Saint Agnes  

ေငေွ�ကးအကူအညီ မူဝါဒ 
ြပန်လည်သံးုသပ်ခ့ဲသည့်ရက-် 

ြပန်လည်စိစစ်ခ့ဲသည့်ရက-် 11/90, 1/91, 6/91, 4/98, 

3/01, 3/03, 6/08, 9/09, 6/16, 7/17, 7/18, 7/19, 2/20, 

6/20, 10/20, 1/21, 4/21, 7/21, 7/22, 10/22, 12/22, 

3/23 

 

ေထာက်ခံခွင့ြ်ပုချက်များ- 

ေနာက်ဆံုး - ဥက� ဌ/CEO- ရက်စဲွ-   

 

သေဘာတူညီမ�- ရက်စဲွ-   

(မူဝါဒများသည် CEO လက်မှတ်ထိးု�ပီးေနာက် ရက်ေပါငး် 30 တွင ်စတငအ်ကျံုးဝငသ်ည်။) 

 

မူဝါဒ/စည်းကမ်းချကမ်ျား 

 

ဤသည်မှာ ဤစာပုိဒေ်အာက်တွင ်ေဖာ်ြပထားေသာ အဖွဲ�အစည်းများ၏ မူဝါဒြဖစ်�ပီး (၎ငး်တိုအ့သးီသးီကို "အဖွဲ�အစည်း" ဟု 

ေခါ်သည်) ဤအဖွဲ�အစည်း၏ အေဆာက်အအံုများ၌ အေရးေပါ်�ငှ့ ်အြခားေဆးဘက်ဆိုငရ်ာအရ လိုအပ်သည့် 

ေစာင့ေ်�ှာက်မ�ကို ပ့ံပုိးရနအ်တွက် လူမ�ေရးအရ မ�တေသာ ကျင့သ်ံုးမ��ှိေ�ကာငး် ေသချာေစရန ်ြဖစ်သည်။ 

ေငေွ�ကးအကူအညီ လိုအပ်ေနသည့် လူနာများတွက် ေငေွ�ကးအကူအညီကိုခံစား�ိငုမ်ည့်သတ်မှတ်ချက်ြပည့်မီေစေရး 

ေြဖ�ှငး်ေဆာငရွ်က်ရန�်ငှ့ ်အဖွဲ�အစည်းထံမှ ေစာင့ေ်�ှာက်မ�ကို ရ�ှိရနအ်တွက် ဤမူဝါဒကို အထးူတလည် 

ဒဇုိီငး်ေရးဆွြဲပုလုပ်ထားပါသည်။ ဤမူဝါဒသည် Ascension Saint Agnes အတွငး်�ှိ 

ေအာက်ပါအဖွဲ�အစည်းတစ်ခုစီတိုငး်အေပါ် သက်ေရာက်ပါသည်- 

 

Ascension Saint Agnes၊ Ascension Medical Group၊ Seton Imaging၊ Lab Outreach၊ 

Integrated Specialist Group၊ Radiologists Professional Services၊ Anesthesia Professional 

Services  
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1. ေငေွ�ကးအကူအညီအားလံုးသည် လူဂု့ဏသ်ကိ�ာ�ငှ့ ်အများေကာငး်ကျိုးအတွက် က��်ပ်ုတို၏့ သ���ိာန�်ငှ့ ်

အေလးအြမတ်ထားမ�၊ ဆငး်ရဲ�မ်ွးပါးသူများ�ငှ့ ်အြခားထခိိုက်ခံစားရလွယ်သည့် အေြခအေန�ှိသူများ�ငှ့ ်

တစ်သားတည်း�ှိမ��ငှ့၎်ငး်တိုအ့တွက် က��်ပ်ုတို၏့ အထးူစုိးရိမ်ပူပနမ်�၊ အားလံုးတနး်တူမ�တမ��ငှ့ ်�ကီး�ကပ်ခန ့ခ်ွဲမ�အတွက် 

က��်ပ်ုတို၏့ သ���ိာနက်ို ထငဟ်ပ်ေစမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 

2. ဤမူဝါဒသည် ခန ့အ်ပ်ထားေသာ သမားေတာ် ဝနေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်အြပုအမူပုိငး်ဆိုငရ်ာ ကျနး်မာေရးအပါအဝင ်

ဤအဖွဲ�အစည်းက ပ့ံပုိေပးထားသည့် အေရးေပါ်�ငှ့ ်အြခားေဆးဘက်ဆိုငရ်ာအရ လိုအပ်သည့် 

ေစာင့ေ်�ှာက်မ�အားလံုးအေပါ် သက်ေရာက်ပါသည်။ အေရးေပါ်�ငှ့ ်အြခားေဆးဘက်ဆိုငရ်ာအရ လိုအပ်သည့် 

ေစာင့ေ်�ှာက်မ� မဟုတ်သည့် ေစာင့ေ်�ှာက်မ�အတွက် ကုနက်ျမ�များအေပါ်တွင ်ဤမူဝါဒသည် သက်ေရာက်ြခငး်မ�ှိပါ။  

 

3. ေငေွ�ကးအကူအညီ မူဝါဒ၌ အကျံုးဝငသ်ည့် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူများစာရငး်တွင ်အဖွဲ�အစည်း၏ 

အေဆာက်အအံုများအတွငး် ေစာင့ေ်�ှာက်မ� ပ့ံပုိးေပးသည့် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူတိုငး်၏ စာရငး်ကို ေဖာ်ြပထား�ပီး 

မည်သည့်အရာများသည် ေငေွ�ကးအကူအညီ မူဝါဒ၌ အကျံုးဝင�်ပီး မည်သည်က အကျံုးမဝငသ်ည်ကို 

အတိအကျေဖာ်ြပထားသည်။ 

 

အတိငုး်အတာ 

 

ဤမူဝါဒသည် Ascension Saint Agnes ၏ အဖွဲ�အစည်းများအားလံုး�ငှ့ ်သက်ဆိုငပ်ါသည်။ 

 

အဓိပ�ါယဖွ်င့ဆ်ိုချကမ်ျား 

 

ဤမူဝါဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ေအာက်ပါအဓိပ�ာယ်ဖွင့ဆ်ိုချက်များက သက်ေရာက်မ��ှိပါသည်- 

• "501(r)" ဆိုသည်မှာ ြပည်တွငး်အခွနစ်ည်းမျဉ်း ဥပေဒပုဒမ် 501(r) �ငှ့ ်၎ငး်ေအာက်တွင ်ြပ�ာနး်ထားသည့် 

စည်းမျဉ်းများကို ဆိုလိုသည်။ 

• အေရးေပါ်�ငှ့ ်အြခားေဆးဘက်ဆိငုရ်ာအရ လိအုပ်သည့် ေစာင့ေ်�ှာကမ်��ငှ့ ်သကဆ်ိငုသ်ည့် "ေယဘယုျအေနြဖင့ ်

ေကာကခံ်သည့် ပမာဏ" သိုမ့ဟုတ် "AGB" ဆိုသည်မှာ အဆိုပါေစာင့ေ်�ှာက်မ�တွင ်အကျံုးဝငေ်သာ အာမခံ�ှိသည့် 

လူပုဂ�ိုလ်တစ်ဦးစီထ ံေယဘုယျအေနြဖင့ ်ေတာငး်ခံသည့် ေငပွမာဏကို ဆိုလိုသည်။ 

• "ေဒသအသိငုး်အဝိုငး်" ဆိုသည်မှာ အဖွဲ�အစည်း၏ ေဒသအသိုငး်အဝုိငး်ဆိုငရ်ာ ကျနး်မာေရး လိုအပ်ချက်များ 

ဆနး်စစ်ချက် (CHNA) �ငှ့ ်ကိုက်ညီသည့် ေအာက်ပါ စာပုိက့ုဒ ်နယ်ေြမများအတွငး် ေနထိုင�်ကသည့် လူနာများကို 

ဆိုလိုသည်- Arbutus/Halethorpe 21227၊ Brooklyn/Linthicum 21225၊ Catonsville 21250, 21228၊ Gwynn 

Oak 21207၊ South Baltimore City 21223,21230၊ Southwest Baltimore City 21229၊ West Baltimore City 

21215,21216,21217၊ Windsor Mill 21244၊ Elkridge 21075၊ Ellicott City 21043။ လူနာ လိုအပ်သည့် 
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အေရးေပါ်�ငှ့ ်ေဆးဘက်ဆိုငရ်ာအရ လိုအပ်ေသာ ေစာင့ေ်�ှာက်မ�သည် အြခား Ascension Health 

အေဆာက်အအံုတစ်ခု၌ ရ�ှိထားေသာ အေရးေပါ်�ငှ့ ်ေဆးဘက်ဆိုငရ်ာအရ လိုအပ်ေသာ ေစာင့ေ်�ှာက်မ�ကို 

ဆက်လက်လုပ်ေဆာငြ်ခငး်ြဖစ်�ပီး ထိေုနရာတွင ်လူနာသည် ထိုသို ့ အေရးေပါ်�ငှ့ ်ေဆးဘက်ဆိုငရ်ာအရ လိုအပ်ေသာ 

ေစာင့ေ်�ှာက်မ�အတွက် ေငေွ�ကးအကူအညီရယူရန ်သတ်မှတ်ချက်ြပည့်မီခဲ့ပါက လူနာအား အဖွဲ�အစည်း၏ 

ေဒသအသိုငး်အဝုိငး် အဖွဲ�ဝငအ်ြဖစ်လည်း မှတ်ယူမည်ြဖစ်သည်။ 

• "အေရးေပါ် ေစာင့ေ်�ှာကမ်�" ဆိုသည်မှာ (အြပငး်အထနက်ိုက်ခဲမ�၊ စိတ်ေရာဂါဆိုငရ်ာ အေ�ာှင့အ်ယှက်များ 

�ငှ့/်သိုမ့ဟုတ် မူးယစ်ေဆး အလွနအ်က�ံသံုးစဲွမ� လက�ဏာများအပါအဝင)် ြပငး်ထနမ်�ြဖစ်ေပါ်ေ�ကာငး် 

လံုလံုေလာက်ေလာက်ေဖာ်ြပ�ိငုသ်ည့် ြပငး်ထနေ်သာ ေရာဂါလက�ဏာများြဖင့ပ်င ်အလိုအေလျာက် 

ေပါ်လွငထ်င�်ှားေန�ပီး ေဆးကုသမ�ကို ချက်ချငး် မလုပ်ေဆာငလ်�င ်ေအာက်ပါအေြခအေနတိုမှ့ ေနာက်ဆက်တွဲ 

တစ်ခုခု ြဖစ်လာ�ိငုသ်ည့် ကျနး်မာေရး အေြခအေနကို ဆိုလိုသည်- 

a. လူပုဂ�ိုလ်တစ်ဦး၏ (သိုမ့ဟုတ် ကိုယ်ဝနေ်ဆာငအ်မျိုးသမီး�ငှ့ ်ပတ်သက်ေသာ၊ အမျိုးသမီး၏ ကျနး်မာေရး 

သိုမ့ဟုတ် သူမ၏ မေမွးဖွားရေသးေသာ ကေလး) ကျနး်မာေရးကို ြပငး်ထနသ်ည့်အ��ရာယ် ကျေရာက်ေစြခငး် 

သိုမ့ဟုတ် 

b. ကိုယ်ခ��ာပုိငး်ဆိုငရ်ာ လုပ်ေဆာငခ်ျက်များ ြပငး်ထနစွ်ာ ခ�တ်ယွငး်ေစမ� သိုမ့ဟုတ် 

c. ကိုယ်အဂင်္ ါ သိုမ့ဟုတ် အစိတ်အပုိငး်တစ်ခုခု၏ ြပငး်ထနေ်သာ မူမမှနခ်�တ်ယွငး်ချက်။ 

• "ေဆးဘကဆ်ိုငရ်ာအရ လိအုပ်ေသာ ေစာင့ေ်�ှာကမ်�" ဆိုသည်မှာ (1) ေရာဂါကာကွယ်တားဆးီြခငး်၊ 

ေရာဂါ�ှာေဖွေဖာ်ထတု်ြခငး် သိုမ့ဟုတ် လူနာ၏ အေြခအေနကို ကုသမ�အတွက် သင့ေ်တာ်၍ ကိုက်ညီ�ပီး 

မ�ှိမြဖစ်လိုအပ်ေသာ၊ (2) လူနာ၏ အေြခအေနအတွက် ေဘးကငး်စွာ ပ့ံပုိးေပး�ိငုသ်ည့် အသင့ေ်တာ်ဆံုးေသာ 

အေထာက်အပ့ံ သိုမ့ဟုတ် ဝနေ်ဆာငမ်�အဆင့ြ်ဖစ်ေသာ၊ (3) လူနာ၊ လူနာ၏ မိသားစု၊ သမားေတာ် သိုမ့ဟုတ် 

ြပုစုေစာင့ေ်�ှာက်သူ အဆငေ်ြပသက်ေသာင့သ်က်သာ�ှိေရးအတွက် အဓိကအားြဖင့ ်ပ့ံပုိးြခငး်မဟုတ်ေသာ၊ (4) 

လူနာအတွက် ထခိိုက်မ�ထက် အကျိုးေကျးဇူးကို ပုိမုိြဖစ်ေပါ်ေစ�ိငုဖ်ွယ် �ှိေသာ ေစာင့ေ်�ှာက်မ�ကို ဆိုလိုသည်။ 

အနာဂတ်အတွက် စီစဉ်ထား�ှိသည့် ေစာင့ေ်�ှာက်မ�ကို "ေဆးဘက်ဆိုငရ်ာ လိုအပ်ေသာ ေစာင့ေ်�ှာက်မ�" အတွက် 

ေစာင့ေ်�ှာက်မ��ငှ့ ်ေစာင့ေ်�ှာက်မ�၏ အချိနသ်တ်မှတ်ချက်ကို အဖွဲ�အစည်း၏ ေဆးဘက်ဆိုငရ်ာ အရာ�ှိချုပ် 

(သိုမ့ဟုတ် အမ�ေဆာင)် က ေထာက်ခံခွင့ြ်ပုရမည်။ ေဆးဘက်ဆိုငရ်ာ လိုအပ်ေသာ ေစာင့ေ်�ှာက်မ�အား 

အဆံုးအြဖတ်ေပးြခငး်ကို လူနာအား ကုသေစာင့ေ်�ှာက်မ�ေပးေနသည့် ခွင့ြ်ပုချက်လိုငစ်ငရ်ေထာက်ပ့ံသူ၊ 

အဖွဲ�အစည်း၏ကိုယ်ပုိငဆ်ံုးြဖတ်ခွင့အ်ရ တက်ေရာက်ကုသခွင့ ်ေပးသည့်ဆရာဝန၊် 

ရည်��နး်ေထာက်ခံချက်ရဆရာဝန�်ငှ့/်သိုမ့ဟုတ် ေဆးဘက်ဆိုငရ်ာ အရာ�ှိချုပ် သိုမ့ဟုတ် 

အြခားဆနး်စစ်ေရးဆိုငရ်ာဆရာဝန ်(အ�ကံြပုေထာက်ခံထားသည့် ကုသေစာင့ေ်�ှာက်မ�အမျိုးအစားကို မူတည်၍) 

တိုမှ့ လုပ်ေဆာငရ်မည်။ ဤမူဝါဒြဖင့ ်အကျံုးဝငသ်ည့် လူနာက ေစာင့ေ်�ှာက်မ�ကို ေတာငး်ဆိုသည့် ြဖစ်စဥ်တွင ်

ြပနလ်ည်သံုးသပ်သည့် ေရာဂါကုသမားေတာ်က ေဆးကုသမ�အရ မလိုအပ်ေ�ကာငး် ဆံုးြဖတ်�ပီး ထိဆုံုးြဖတ်ချက်ကို 

တက်ေရာက်ကုသခွင့ေ်ပးသည့် ဆရာဝန ်သိုမ့ဟုတ် လ�ဲေြပာငး်ေပးသည့် ဆရာဝနမှ်လည်း အတည်ြပုရမည်ြဖစ်သည်။ 

• "အဖဲွ�အစည်း" ဆိုသည်မှာ Ascension Saint Agnes ကို ဆိုလိုသည်။ 
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• "လနူာ" ဆိုသည်မှာ အဖွဲ�အစည်း၌ အေရးေပါ်�ငှ့ ်အြခားေဆးဘက်ဆိုငရ်ာအရ လိုအပ်သည့် ေစာင့ေ်�ှာက်မ�ကို 

ရ�ှိသည့် လူပုဂ�ိုလ်များ�ငှ့ ်လူနာ၏ ေစာင့ေ်�ှာက်မ�အတွက် ေငေွ�ကးအရ တာဝန�်ှိသည့် လူပုဂ�ိုလ်ကို ဆိုလိုသည်။ 

 

ေငေွ�ကးအကူအညီ ပ့ံပုိးထားသည် 

 

ဤအခနး်အတွငး် ေဖာ်ြပထားသည့် ေငေွ�ကးအကူအညီကို ဤေဒသအသိုငး်အဝုိငး်တွင ်ေနထိငုသ်ူများအတွက်သာ 

ကန ့သ်တ်ထားသည်- 

 

1. ဤေငေွ�ကးအကူအညီ မူဝါဒ၏ အြခားြပဌာနး်ချကမ်ျားအရ �ိငုင်ေံတာ် ဆငး်ရဲ�မ်ွးပါးမ�အဆင့ဝ်ငေ်င ွ("FPL") ၏ 250% 

ထက်ေလျာန့ည်းေသာ သိုမ့ဟုတ် တူညီသည့် ဝငေ်င�ွှိေသာ လူနာများသည် မှနး်ဆအမှတ်ေပး အကဲြဖတ်ြခငး် (ေအာက်ပါ 

စာပုိဒ ်7 တွင ်ေဖာ်ြပထားေသာ) �ငှ့ ်အကျံုးဝငသ်ည်ဟု ဆံုးြဖတ်ခံခဲ့ရပါက သိုမ့ဟုတ် ပထမအ�ကိမ်ေဆး�ံုဆငး်သည့်ရက် 

ေနာက်ပုိငး် ရက်ေပါငး် 240 တွင ်သိုမ့ဟုတ် မတိုငမီ် ေငေွ�ကးအကူအညီေလ�ာက်လ�ာ ("FAP ေလ�ာက်လ�ာ") တငသ်ွငး်ခဲ့�ပီး 

FAP ေလ�ာက်လ�ာကို အဖွဲ�အစည်းမှ အတည်ြပုေပးခဲ့ပါက အာမခံေပးသူမှ ေပးေချ�ပီးေနာက်ပုိငး် လူနာမှေပးရန�်ှိသည့် 

ေထာက်ပ့ံထားေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�များအတွက် အဖိုးအခများေပါ်တွင ်100% အခမ့ဲေစာင့ေ်�ှာက်မ�ကို 

ရ�ှိအကျံုးဝငမ်ည်ြဖစ်သည်။ လူနာသည် ပထမအ�ကိမ်ေဆး�ံုဆငး်သည့်ေငေွတာငး်ခံလ�ာရ�ှိ�ပီးေနာက် ရက်ေပါငး် 240 

ေနာက်ပုိငး်တွင ်FAP ေလ�ာက်လ�ာတငခ်ဲ့လ�င ်ေငေွ�ကး အကူအညီအတွက် 100% ထ ိအကျံုးဝငလ်ိမ့်မည်ြဖစ်သည်။ 

သိုေ့သာ် အဖွဲ�အစည်း၏ ေငေွတာငး်ခံြခငး်�ငှ့ ်ေငေွကာက်ယူြခငး်မူဝါဒဆိငုရ်ာ ေမရီလငး်ြပည်နယ်ဥပေဒ�ငှ့ ်အပုိဒ ်3(b) 

အရ ြပနအ်မ်းေငကွို ��န�်ကားချက်မရ�ှိြခငး်မှလွဲ၍ လူနာ၏အေကာင့မှ် ြပုလုပ်သည့် ေငေွပးေချမ�တိုငး်ကို 

ထည့်သွငး်စဉ်းစား၍ လူနာ၏ ေပးရနက်ျန�်ှိသည့် ေ�ကးကျနေ်ပါ်တွင ်မူတည်၍ ဤေနရာတွင ်လူနာရ�ှိ�ိငုသ်ည့် 

ေငေွ�ကးအကူအညီပမာဏကို ကန ့သ်တ်ထားသည်။1 ဤကဲသ့ို ့ ေငေွ�ကးအကူအညီအမျိုးအစားကို ခံစားခွင့�်ှိေသာ 

လူနာတစ်ဦးကို ေဆး�ံုအတွက် ထည့်ေပါငး်ေတာငး်ခံသည့် ေငပွမာဏကို �တု်ထားသည့် ကျသင့ေ်င ွသိုမ့ဟုတ် 

တွက်ချက်ထားသည့် AGB ကျသင့ေ်င ွ�စ်ှခုအနက် ပုိမုိနည်းပါးေသာ ကျသင့ေ်ငထွက်ပုိ၍ ေတာငး်ခံမည်မဟုတ်ပါ။ 

 

 
1 ေမရီလငး်ြပည်နယ်ဥပေဒပုဒမ် 19-214.2(c)(1-3) အရ အဖွဲ�အစည်းက (ထုိဝနေ်ဆာငမ်�ရယူသည့်ရက်စဲွတွင ်အဖွဲ�အစည်း၏ သက်ဆိုငရ်ာ 

အကျံုးဝငမ်�စံချိနစံ်��နး်များကို အသံုးြပု၍) သတ်မှတ်ထားေသာ ဝန ်ေဆာငမ်�ေန၌့ လူနာသည်အခမ့ဲေစာင့ေ်�ှာက်မ� အတွက် 

အရည်အချငး်ြပည့်မီ�ပီး ၎ငး်ရက်စဲွသည် ေတွ� �ှိသည့်ကာလမှ �စ်ှ (2) �စ်ှအတွငး်ြဖစ်ပါက လူနာ သိုမ့ဟုတ် လူနာ၏ အာမခံသူထံမှ 

ရ�ှိထားေသာ ေကျာ်လွနေ်နသည့် �စ်ှဆယ့်ငါးေဒါ်လာကို လူနာထံသို ့ ြပနအ်မ်းမည်ြဖစ်သည်။ အခမ့ဲ ေစာင့ေ်�ှာက်မ�အတွက် လူနာ၏ 

အကျံုးဝငမ်�ကို ဆံုးြဖတ်ရန ်လုိအပ်ေသာ အချက်အလက်များကုိ ပ့ံပုိးရာတွင ်လူနာ သိုမ့ဟုတ် အာမခံသူမှ ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်က်မ�မ�ှိေ�ကာငး် 

မှတ်တမ်းအေထာက်အထားရ�ှိပါက �စ်ှ (2) ကာလကုိ လူနာ၏ အချက်အလက်များအတွက် ကနဦးေတာငး်ဆိုသည့်ရက်မှစ၍ ရက်ေပါငး် 

သံုးဆယ် (30) သို ့ ေလ�ာခ့ျ�ိငုသ်ည်။ ကျနး်မာေရး ေစာင့ေ်�ှာက်မ�ဆိုငရ်ာ ကုနက်ျမ�များကုိ မိမိကိုယ်တိုင ်ေပးေချရန ်လုိအပ်သည့် 

ဝငေ်ငေွပါ်တွင ်စစ်ေဆး၍ေပးေသာ အစုိးရ ကျနး်မာေရး စီမံချက်အတွငး် စာရငး်သွငး်ထားပါက မည်သည့်ပမာဏကိုမှ လူနာအား 

ေငြွပနအ်မ်းေစမည်မဟုတ်ဘ ဲလူနာသည် အဆိုပါ ကျနး်မာေရးစီမံချက် အကျံုးဝငမ်�အတွက် ေငေွ�ကး အကျံုးဝငမ်�အား ဆံုး�� ံးရေစ�ိငုသ်ည်။ 
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2. ဤေငေွ�ကးအကူအညီဆိုငရ်ာ မူဝါဒ၏ အြခားပါဝငသ်ည့်အချက်များအရ FPL ၏ 250% ထက်ပုိ၍ 400% 

ထက်မပုိသည့် ဝငေ်င�ွှိေသာ လူနာများသည် ပထမအ�ကိမ်ေဆး�ံုဆငး်သည့်ရက်ေနာက်ပုိငး် ရက်ေပါငး် 240 တွင ်

သိုမ့ဟုတ် မတိုငမီ် FAP ေလ�ာက်လ�ာတငသ်ွငး်ခဲ့�ပီး အဆိုပါေလ�ာက်လ�ာကို အဖွဲ�အစည်းမှ အတည်ြပုေပးခဲ့ပါက 

အာမခံေပးသူမှ ေပးေချ�ပီး ေနာက်ပုိငး် ေထာက်ပ့ံထားေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�များအတွက် လူနာမှေပးရန�်ှိသည့် 

အဖိုးအခများေပါ်တွင ်အဆင့ဆ်င့ေ်လ�ာေ့ပါေ့ပးေသာစနစ်မှ ေလ�ာေ့စျးကို ရ�ှိ�ိငုမ်ည်ြဖစ်သည်။ လူနာ သည် 

ပထမအ�ကိမ်ေဆး�ံုဆငး်သည့် ေငေွတာငး်ခံလ�ာရ�ှိ�ပီးေနာက် ရက်ေပါငး် 240 ေနာက်ပုိငး်တွင ်FAP ေလ�ာက်လ�ာ 

တငခ်ဲ့လ�င ်အဆင့ဆ်င့ ်ေလ�ာေ့ပါေ့ပးေသာ စနစ် ေငေွ�ကးအကူအညီအတွက် အကျံုးဝငလ်ိမ့်မည်ြဖစ်သည်။ သိုေ့သာ် 

လူနာ၏အေကာင့မှ် ြပုလုပ်သည့် ေငေွပးေချမ�တိုငး်ကို ထည့်သွငး်စဉ်းစား၍ လူနာ၏ ေပးရနက်ျန�်ှိသည့် 

ေ�ကးကျနအ်တွက် ဤေနရာတွင ်လူနာရ�ှိ�ိငုသ်ည့် ေငေွ�ကးအကူအညီပမာဏကို ကန ့သ်တ်ထားပါသည်။ ဤကဲသ့ို ့ 

ေငေွ�ကးအကူအညီအမျိုးအစားကို ခံစားခွင့�်ှိေသာ လူနာတစ်ဦးကို ေဆး�ံုအတွက် ထည့်ေပါငး်ေတာငး်ခံသည့် 

ေငပွမာဏကို �တု်ထားသည့် ကျသင့ေ်င ွသိုမ့ဟုတ် တွက်ချက်ထားသည့် AGB ကျသင့ေ်င ွ�စ်ှခုအနက် ပုိမုိနည်းပါးေသာ 

ကျသင့ေ်ငထွက်ပုိ၍ ေတာငး်ခံမည်မဟုတ်ပါ။ အဆင့ဆ်င့ ်ေလ�ာ့ေပါေ့ပးေသာ စနစ်မှာ ေအာက်ပါအတိုငး်ြဖစ်သည်- 

 

ေငေွ�ကးအကအူညီ ပမာဏ 

ဇူလိုငလ် 1 ရက်၊ 2022 ခု�စ်ှမှစ၍ 

 

 ေဆး�ုံ အေဆာကအ်အံတုငွး် ဝန်ေဆာငမ်�များအတကွ်သာ (ထန်ိးချုပ်ကန ့်သတထ်ားသည်)  

အမ်ိေထာငစု် 

အရွယအ်စား 

အခမ့ဲေစာင့ေ်�ှာကမ်� ေငေွ�ကးအကူအညီ အစီအစဉ် 

100% 200% အထ ိ 225% အထ ိ 250% အထ ိ 275% အထ ိ 300% အထ ိ 325% အထ ိ 350% အထ ိ 375% အထ ိ 400% အထ ိ

1 $13,590 $27,180 $30,580 $33,980 $37,370 $40,770 $44,170 $47,570 $50,960 $54,360 

2 $18,310 $36,620 $41,200 $45,780 $50,350 $54,930 $59,510 $64,090 $68,660 $73,240 

3 $23,030 $46,060 $51,820 $57,580 $63,330 $69,090 $74,850 $80,610 $86,360 $92,120 

4 $27,750 $55,500 $62,440 $69,380 $76,310 $83,250 $90,190 $97,130 $104,060 $111,000 

Saint Agnes 

ေလ�ာ့ေဈး 100% 100% 100% 100% 75% 50% 25% 15% 12% 11.9% 
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 က�မ်းကျငပ်ညာ�ှင ်ဝန်ေဆာငမ်�များအတကွ ်(ထန်ိးချုပ်ကန ့်သတမ်ထား)*  

အမ်ိေထာငစု် 

အရွယအ်စား 

အခမ့ဲေစာင့ေ်�ှာကမ်� ေငေွ�ကးအကူအညီ အစီအစဉ် 

100% 200% အထ ိ 225% အထ ိ 250% အထ ိ 275% အထ ိ 300% အထ ိ 325% အထ ိ 350% အထ ိ 375% အထ ိ 400% အထ ိ

1 $13,590 $27,180 $30,580 $33,980 $37,370 $40,770 $44,170 $47,570 $50,960 $54,360 

2 $18,310 $36,620 $41,200 $45,780 $50,350 $54,930 $59,510 $64,090 $68,660 $73,240 

3 $23,030 $46,060 $51,820 $57,580 $63,330 $69,090 $74,850 $80,610 $86,360 $92,120 

4 $27,750 $55,500 $62,440 $69,380 $76,310 $83,250 $90,190 $97,130 $104,060 $111,000 

Saint Agnes 

ေလ�ာ့ေဈး 100% 100% 100% 100% 90% 80% 70% 60% 55% 50.9% 

 

*ေအာက်ပါ ဝနေ်ဆာငမ်�များ ပါဝငသ်ည်- 

Seton Imaging 

Lab Outreach 

Seton Medical Group 

Ascension Medical Group 

Ascension Saint Agnes Medical Group 

Integrated Specialist Group 

Radiologists Professional Services 

Anesthesia Professional Services 
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3. ဤေငေွ�ကးအကူအညီ မူဝါဒပါ အြခားသတ်မှတ်ြပဌာနး်ချက်များအရ လူနာသည် i) FPL ၏ 400% ထက်ပုိများ�ပီး FPL ၏ 

500% ထက်မေကျာ်ေသာ ဝငေ်င�ွှိ�ပီး ii) လူနာက ဆယ့်�စ်ှ (12) လကာလအတွငး် အေရးေပါ်�ငှ့ ်

အြခားေဆးဘက်ဆိုငရ်ာအရ လိုအပ်သည့် ေစာင့ေ်�ှာက်မ�အတွက ်Ascension �ငှ့ ်အြခား ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ� 

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူထ ံအဆိုပါ လူနာြဖစ်သ၏ူ အမ်ိေထာငစု် စုစုေပါငး်ဝငေ်င၏ွ 25% �ငှ့ ်ညီမ�ေသာ သိုမ့ဟုတ် ၎ငး်ထက် 

ပုိများေသာ ေဆးကုသစရိတ် ေ�ကး�မီေပးစရာ�ှိလ�င ်၎ငး်လူနာသည် ဤစာပုိဒတ်ွင ်သတ်မှတ်ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုငး် 

ေငေွ�ကးအကူအညီကို ခံစားခွင့�်ှိပါမည်။ လူနာြဖစ်သူသည် ပထမအ�ကိမ်ေဆး�ံုစရိတ်ေငေွတာငး်ခံလ�ာ ရ�ှိ�ပီးေနာက်ပုိငး် 

ရက်ေပါငး် 240 ေြမာက်တွင ်သိုမ့ဟုတ် ယငး်မတိုငမီ် FAP ေလ�ာက်လ�ာတငသ်ွငး်ခဲ့�ပီး FAP ေလ�ာက်လ�ာကို 

အဖွဲ�အစည်းက အတည်ြပုေပးခဲ့ပါက ေထာက်ပ့ံေပးသည့် ေငေွ�ကးအကူအညီပမာဏသည် အထက်ေဖာ်ြပပါ စာပုိဒ ်2 

အရ FPL ၏ 400% ဝငေ်င�ွှိသည့် လူနာတစ်ဦး ရ�ှိမည့်ပမာဏ�ငှ့ ်တူညီမည်ြဖစ်သည်။ လူနာသည် 

ပထမအ�ကိမ်ေဆး�ံုစရိတ် ေငေွတာငး်ခံလ�ာရ�ှိ�ပီးေနာက် ရက်ေပါငး် 240 ေနာက်ပုိငး်တွင ်FAP ေလ�ာက်လ�ာ တငခ်ဲ့လ�င ်

ထိေုငေွ�ကးအကူအညီအတွက် ခံစားခွင့�်ှိမည်ြဖစ်ေသာ်လည်း ဤအမျိုးအစားတွင ်လူနာတစ်ဦး ရ�ှိ�ိငုေ်သာ 

ေငေွ�ကးအကူအညီပမာဏမှာ လူနာ၏အေကာင့မှ် ြပုလုပ်သည့် ေငေွပးေချမ�တိုငး်ကို ထည့်တွက်�ပီးေနာက် လူနာ၏ 

ေပးရနက်ျန�်ှိသည့် ေ�ကးကျနပ်မာဏအထသိာြဖစ်သည်။ ဤကဲသ့ို ့ ေငေွ�ကးအကူအညီအမျိုးအစားကို ခံစားခွင့�်ှိေသာ 

လူနာတစ်ဦးကို ေဆး�ံုအတွက် ထည့်ေပါငး်ေတာငး်ခံသည့် ေငပွမာဏကို �တု်ထားသည့် ကျသင့ေ်င ွသိုမ့ဟုတ် 

တွက်ချက်ထားသည့် AGB ကျသင့ေ်င ွ�စ်ှခုအနက် ပုိမုိနည်းပါးေသာ ကျသင့ေ်ငထွက်ပုိ၍ ေတာငး်ခံမည်မဟုတ်ပါ။ 
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4. ဤေငေွ�ကးအကူအညီ မူဝါဒ၏ အြခားြပ�ာနး်ချက်များအရ FPL ၏ 500% ထက်ပုိသည့် ဝငေ်င�ွှိေသာ လူနာတစ်ဦးသည် 

လူနာ၏ ေဆးကုသစရိတ်ေ�ကးကျနစု်စုေပါငး်ကို အေြခခံ၍ အဖွဲ�အစည်းမှေပးေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�များအတွက် 

လူနာ၏ကျသင့ေ်ငေွပါ်တွင ်ေလ�ာေ့စျးတချို�ရရန ်"ဝငေ်ငအွေြခအေန စစ်ေဆးြခငး်"အရ ေငေွ�ကးအကူအညီကို 

ခံစားခွင့�်ှိ�ိငုသ်ည်။အေရးေပါ်�ငှ့ ်အြခားေဆးဘက်ဆိုငရ်ာအရ လိုအပ်သည့် ေစာင့ေ်�ှာက်မ�အတွက် Ascension �ငှ့ ်

အြခားမည်သည့် ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ� ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူကိုမဆို ေပးရမည့် ကုသစရိတ်ေ�ကးကျန ်အပါအဝင ်

ေဆးကုသစရိတ်ေ�ကးကျနစု်စုေပါငး်သည် အလွနမ်ျားြပားေန�ပီး လူနာ၏အိမ်ေထာငစု် စုစုေပါငး်ဝငေ်င�ွငှ့ညီ်မ�ပါက 

သိုမ့ဟုတ် ၎ငး်ထက်များပါက ဝငေ်ငအွေြခအေန စစ်ေဆးြခင�်ငှ့အ်ညီလူနာသည် ေငေွ�ကးအကူအညီကို ခံစားခွင့�်ှိပါမည်။ 

လူနာြဖစ်သူသည် ပထမအ�ကိမ်ေဆး�ံုစရိတ် ေတာငး်ခလံ�ာရ�ှိ�ပီးေနာက်ပုိငး် ရက်ေပါငး် 240 ေြမာက်တငွ ်သိုမ့ဟုတ် 

ယငး်မတိုငမီ် FAP ေလ�ာက်လ�ာတငသ်ွငး်ခဲ့�ပီး FAP ေလ�ာက်လ�ာကို အဖွဲ�အစည်းက အတည်ြပုေပးခဲ့ပါက 

ဝငေ်ငအွေြခအေန စစ်ေဆးြခငး်အရ ေထာက်ပ့ံေပးသည့် ေငေွ�ကးအကူအညီပမာဏသည် အထက်ေဖာ်ြပပါ စာပုိဒ ်2 အရ 

FPL ၏ 400% ဝငေ်င�ွှိသည့် လူနာတစ်ဦး ရ�ှိမည့်ပမာဏ�ငှ့ ်တူညီမည်ြဖစ်သည်။ လူနာသည် ပထမအ�ကိမ်ေဆး�ံုစရိတ် 

ေငေွတာငး်ခံလ�ာရ�ှိ�ပီးေနာက် ရက်ေပါငး် 240 ေနာက်ပုိငး်တွင ်FAP ေလ�ာက်လ�ာ တငခ်ဲ့လ�င ်ဝငေ်ငအွေြခအေန 

စစ်ေဆး၍ေပးေသာ ေလ�ာေ့စျး��နး်ထား ေငေွ�ကးအကူအညီအတွက် ခံစားခွင့�်ှိမည်ြဖစ်ေသာ်လည်း ဤအမျိုးအစားတွင ်

လူနာတစ်ဦး ရ�ှိ�ိငုေ်သာ ေငေွ�ကးအကူအညီပမာဏမှာ လူနာ၏အေကာင့မှ် ြပုလုပ်သည့် ေငေွပးေချမ�တိုငး်ကို 

ထည့်တွက်�ပီးေနာက် လူနာ၏ ေပးရနက်ျန�်ှိသည့် ေ�ကးကျနပ်မာဏအထိသာြဖစ်သည်။ ဤကဲသ့ို ့ 

ေငေွ�ကးအကူအညီအမျိုးအစားကို ခံစားခွင့�်ှိေသာ လူနာတစ်ဦးကို ေဆး�ံုအတွက် ထည့်ေပါငး်ေတာငး်ခံသည့် 

ေငပွမာဏကို �တု်ထားသည့် ကျသင့ေ်င ွသိုမ့ဟုတ် တွက်ချက်ထားသည့် AGB ကျသင့ေ်င ွ�စ်ှခုအနက် ပုိမုိနည်းပါးေသာ 

ကျသင့ေ်ငထွက်ပုိ၍ ေတာငး်ခံမည်မဟုတ်ပါ။ 

 

5. လူနာ၏ဝငေ်ငသွည် FPL ၏ 200% �ငှ့ ်500% �ကားတွင ်�ှိ၍ လူနာမှ FAP ေလ�ာက်လ�ာတငက်ာ 

အကူအညီေတာငး်ခံခဲ့လ�င ်ေငေွပးေချမ� အစီအစဉ်တစ်ခုကို ခံစားခွင့�်ှိမည်ြဖစ်သည်။  

 

6. လူနာ၏ ဝငေ်ငအွား ဆံုးြဖတ်ရာတွင ်လူနာ�ငှ့ ်ေအာက်ေဖာ်ြပပါပုဂ�ိုလ်များ ပါဝငေ်သာ လူနာ၏ အမ်ိေထာငစု် 

အရွယ်အစားအား ထည့်သွငး်စဉ်းစားရမည်- (1) အိမ်ေထာငဖ်က် (လူနာ�ငှ့ ်အိမ်ေထာငဖ်က်ြဖစ်သူတိုက့ ဖက်ဒရယ် 

သိုမ့ဟုတ် ြပည်နယ် ပူးတွဲအခွနဝ်ငေ်ငစွာရငး်တစ်ခကုို ေလ�ာက်ထားရန ်ေမ�ာ်မှနး်ထားသည်ြဖစ်ေစ၊ 

မေမ�ာ်မှနး်ထားသည်ြဖစ်ေစ)၊ (2) ေသွးရငး်သားရငး်၊ ေမွးစား သိုမ့ဟုတ် မယားပါ/လငပ်ါ သားသမီးများ�ငှ့ ်(3) ဖက်ဒရယ် 

သိုမ့ဟုတ် ြပည်နယ်အခွန ်ဝငေ်ငစွာရငး်များတွင ်လူနာက တစ်ကိုယ်ေရ သက်သာခွင့ေ်တာငး်ဆိုထားသည့် မည်သူမဆို။ 

လူနာသည် ကေလးြဖစ်ပါက အိမ်ေထာငစု်အရွယ်အစားတွင ်ကေလး�ငှ့ ်ေအာက်ပါ လူပုဂ�ိုလ်များပါဝငရ်မည်- (1) 

ေသွးသားရငး် မိဘများ၊ ေမွးစားမိဘများ၊ သိုမ့ဟုတ် မိေထးွပေထးွများ သိုမ့ဟုတ် အုပ်ထနိး်သူများ၊ (2) ေသွးသားရငး် 

ေမာင�်မှများ၊ ေမွးစား ေမာင�်မှများ၊ သိုမ့ဟုတ် မိေထးွပေထးွဖက်မှပါသည့် ေမာင�်မှများ�ငှ့ ်(3) လူနာ၏ မိဘများ 

သိုမ့ဟုတ် အုပ်ထိနး်သူများက ဖက်ဒရယ် သိုမ့ဟုတ် ြပည်နယ် အခွနဝ်ငေ်ငစွာရငး်တွင ်တစ်ကိုယ်ေရ သက်သာခွင့ ်

ေတာငး်ဆိုထားသည့် မည်သူမဆို။  
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7. ေငေွ�ကး အကူအညီ ေတာငး်ခံသည့် လူနာတစ်ဦးသည် "ပုိငဆ်ိုငမ်� စစ်ေဆးချက်" အရ ေငေွပးေချရန ်လံုေလာက်ေသာ 

ပုိငဆ်ိုငမ်� �ှိသည်ဟု ယူဆရပါက အထက်ပါ စာပုိဒ ်1 မှ 4 အထတိွင ်ေဖာ်ြပထားသည့် ေငေွ�ကးအကူအညီကို 

ခံစားခွင့မ်�ှိ�ိငုပ်ါ။2ပုိငဆ်ိုငမ်� စစ်ေဆးချက်တွင ်FAP ေလ�ာက်လ�ာ၌ တိုငး်တာထားသည့် ပုိငဆ်ိုငမ်�အမျိုးအစားများေပါ် 

မူတည်�ပီး လူနာ၏ ေငေွပးေချ�ိငုစွ်မ်းအေပါ် ထေိရာက်ေသာ စစ်ေဆးအကဲြဖတ်မ� ပါဝငသ်ည်။ မိမိ၏ FPL ပမာဏမှ 

250% ထက်ပုိသည့် ပုိငဆ်ိုငမ်�များ�ှိသည့် လူနာတစ်ဦးသည် ေငေွ�ကးအကူအညီကို ခံစားခွင့မ်�ှိ�ိငုပ်ါ။ 

 

8. လူနာသည် ေစာင့ေ်�ှာက်မ�ကို ပထမဆံုးအ�ကိမ် ရ�ှိသည့် ရက်မှစတင၍် အနည်းဆံုး ဆယ့်�စ်ှလ (12) 

လ�ကာကာလအတွက် ဆက်လက်ခံစားခွင့�်ှိေနလ�င ်လုပ်ငနး်ဝငေ်ငလွည်ပတ်မ�ကာလအတွငး် မည်သည့်အချိန၌်မဆို 

ေငေွ�ကး အကူအညီအတွက် ခံစားခွင့�်ှိမ�ကို ဆံုးြဖတ်�ိငု�်ပီး လူနာက FAP ေလ�ာက်ထားမ�ကို �ပီးေြမာက်ေအာင ်

လုပ်ေဆာငထ်ားြခငး်မ�ှိေစကာမူ 100% အခမ့ဲေစာင့ေ်�ှာက်မ�အတွက် ခံစားခွင့�်ှိမ�ကို ဆံုးြဖတ်ရန ်လူနာ၏ 

ပထမဆံုးအ�ကိမ် ေဆး�ံုစရိတ် ေငေွတာငး်ခံမ�ေနာက်ပုိငး် ပထမဆံုး ရက်ေပါငး် 240 အတွငး် မေပးေချရေသးသည့် 

ေ�ကးကျန ်လံုလံုေလာက်ေလာက်�ှိေသာ လူနာအတွက် ဝငေ်င ွအကဲြဖတ်အမှတ်ေပးစနစ်ကို အသံုးြပု၍ ဆံုးြဖတ်ြခငး် 

ပါဝင�်ိငုသ်ည်။ လူနာသည် ြဖည့်စွက်�ပီးစီးသည့် FAP ေလ�ာက်လ�ာအား မတငဘ် ဲဝငေ်င ွအကဲြဖတ်အမှတ်ေပးစနစ်ြဖင့သ်ာ 

100% ပရဟိတေစာင့ေ်�ှာက်မ�ကို ရ�ှိခဲ့လ�င ်လူနာြဖစ်သူ ခံစားခွင့�်ှိသည့် ေငေွ�ကးအကူအညီပမာဏသည် 

လူနာ၏အေကာင့မှ် ြပုလုပ်သည့် ေငေွပးေချမ�တိုငး်ကို ထည့်တွက်�ပီးေနာက် လူနာ၏ ေပးရနက်ျန�်ှိသည့် 

ေ�ကးကျနပ်မာဏအထသိာြဖစ်သည်။ ဝငေ်င ွအကဲြဖတ်အမှတ်ေပးစနစ်ကို အေြခခံသည့် ခံစားခွင့�်ှိမ�ဆံုးြဖတ်ချက်သည် 

ဝငေ်င ွအကဲြဖတ်အမှတ်ေပးစနစ်ကို အသံုးြပု လုပ်ေဆာငခ်ဲ့သည့် ကုသေစာင့ေ်�ှာက်မ�အပုိငး်က�အတွက်သာ 

သက်ေရာက်ပါသည်။ 

 

 
2 COMAR .26 (A-2)(8) �ငှ့ ်ေမရလီနး်ြပည်နယ် ဥပေဒများ အပုိဒ ်19-213-1(b)(8)(ii) တုိအ့ရ ေငသွားအြဖစ်သို ့ ေြပာငး်လဲ�ိငုသ်ည့် 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါပုိငဆ်ိုငမ်�များအား ပုိငဆ်ိုငမ်� စစ်ေဆးချက်မှ ချနလှ်ပ်ထားရေပမည်- (1) ေငေွ�ကးပုိငဆ်ိုငမ်�များ၏ ပထမဆံုးေသာ $10,000၊ 

(2) အဓိကေနထုိငရ်ာ လူေနအေဆာက်အအံုတစ်ခုတွင ်"ကငး်လွတ်ခွင့"် ရသည့် $150,000 ပုိငဆ်ိုငမ်�တနဖိ်ုး၊ (3) ြပည်တွငး်အခွန ်

စည်းမျဉ်းဥပေဒ�ငှ့အ်ည ီသတ်မှတ်ချက်ြပည့်မီေသာ ေနာငမှ်တစ်ေပါငး်တည်းေငထုွတ်ေပးသည့် အစီအစဉ်များ သိုမ့ဟုတ် 

သတ်မှတ်ချက်မြပည့်မီေသာ ေနာငမှ်တစ်ေပါငး်တည်းေငထုွတ်ေပးသည့် အစီအစဉ်များသာမက �စ်ှသက်ရာ အခွန ်

ကိုငတ်ွယ်ေဆာငရွ်က်မ�အား အ�ငမ်ိးစား စုေငအွေကာင့တ်စ်ခုအေနြဖင့ ်ြပည်တွငး် ဝငေ်ငဝွနေ်ဆာငမ်� (IRS) မှ ခွင့ြ်ပုထားသည့် 

အ�ငမ်ိးစားယူချိန ်ပုိငဆ်ိုငမ်�များ၊ (4) လူနာ သိုမ့ဟုတ် လူနာမိသားစုဝငတ်စ်ဦးဦး၏ သွားလာပုိေ့ဆာငေ်ရးဆိုငရ်ာ လုိအပ်ချက်များအတွက် 

အသံုးြပုေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တစ်စီး၊ (5) လူမ�ဖူလုံေရး အက်ဥပေဒအရ ေဆးဘက်ဆိုငရ်ာ ေထာက်ပ့ံမ� အစီအစဉ်တွင ်ေငေွ�ကးဆိုငရ်ာ 

ခံစားခွင့�်ှိမ�အား သတ်မှတ်ဆံုးြဖတ်သည့်အခါ ချနလှ်ပ်ထားသည့် အရငး်အြမစ်များ မှနသ်မ��ငှ့ ်(6) Maryland 529 

အစီအစဉ်အေကာင့တ်စ်ခုအတွငး်�ှိ �ကိုတငေ်ပးေချထားေသာ အဆင့ြ်မင့ပ်ညာေရး ေကျာငး်လခေငမွျား။ ဤေငေွ�ကး အကူအညီ မူဝါဒအရ 

ခံစားခွင့�်ှိမ�အား သတ်မှတ်ဆံုးြဖတ်သည့်အခါ၌ ချနလှ်ပ်ထားေသာ ေငေွ�ကးပုိငဆ်ိုငမ်�များအား စားသံုးသူ ေစျး��နး် ��နး်ကိနး်�ငှ့အ်ညီ 

ေငေွ�ကးေဖာငး်ပွမ�အား ထည့်တွက်ကာ �စ်ှစဉ် ြပငဆ်ငရ်မည်။ 
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9. အဖွဲ�အစည်းကို "ကွနရ်က်ြပငပ်"မှ ဟု ယူဆေသာ အချို�အာမခံ အစီအစဉ်များတွင ်ပါဝငသ်ည့် လူနာတစ်ဦးအတွက် 

အဖွဲ�အစည်းသည် အြခားတစ်နည်းနည်းြဖင့ ်လူနာ၏အာမခံဆိုငရ်ာအချက်အလက်များ�ငှ့ ်အြခားဆက်စပ်အချက်များ၊ 

အေြခအေနကိစ�ရပ်များကို ဆနး်စစ်မ�အေပါ် အေြခခ၍ံ ရ�ှိ�ိငုသ်ည့် ေငေွ�ကးအကူအညီကို ပမာဏေလ�ာေ့ပးြခငး် 

သိုမ့ဟုတ် ြငငး်ပယ်ြခငး် ြပုလုပ်�ိငုသ်ည်။ 

 

10. Medicaid သိုမ့ဟုတ် CHIP အတွက် တစ်နည်းအားြဖင့ ်ခံစားခွင့မ်�ှိလ�င ်ေအာက်ပါ ဝငေ်ငအွေြခအေန 

စစ်ေဆး၍ေပးေသာ လူမ�ကူညီေရးဝနေ်ဆာငမ်� အစီအစဉ်များ၏ အကျိုးခံစားခွင့�်ှိသူများ/လက်ခံရ�ှိသူများြဖစ်သည့် 

လူနာများသည် လူနာ သိုမ့ဟုတ် လူနာ၏ကိုယ်စားလှယ်က ထပ်ေဆာငး်ရက် 30 ေတာငး်ဆိုြခငး်မ�ှိပါက ရက် 30 အတွငး် 

လူနာြဖစ်သူက သက်ေသအေထာက်အထား သိုမ့ဟုတ်စာရငး်သွငး်လ�ာ တငသ်ွငး်မှသာ အခမ့ဲ ကုသေစာင့ေ်�ှာက်မ�ကို 

ခံစားခွင့�်ှိသည်ဟု ယူဆသည်- 

a. အခမ့ဲ သိုမ့ဟုတ် စရိတ်ေလ�ာေ့ပး ေနလ့ယ်စာ အစီအစဉ်အတွငး် ပါဝငေ်သာ ကေလးများ�ှိသည့် 

မိသားစုများ၊ 

b. ြဖည့်စွက်အာဟာရ ကူညီေထာက်ပ့ံြခငး် အစီအစဉ် (SNAP)၊ 

c. ဝငေ်ငနွည်း အမ်ိေထာငစု်များအတွက် စွမ်းအင ်အေထာက်အပ့ံ အစီအစဉ်၊ 

d. အမျိုးသမီး၊ ေမွးကငး်စ ကေလးငယ်များ�ငှ့ ်ကေလးများ (WIC)၊ 

e. အြခားေသာ ဝငေ်ငအွေြခအေနကို စစ်ေဆး၍ေပးသည့် လူမ�ကူညီေရးဝနေ်ဆာငမ်� အစီအစဉ်များသည် 

ကျနး်မာေရး�ငှ့ ်စိတ်ပုိငး်ဆိုငရ်ာ ထနိး်သမ်ိးေစာင့ေ်�ှာက်ေရးဌာန�ငှ့ ်HSCRC တိုမှ့ေပးေသာ 

ေဆး�ံုတွငအ်ခမ့ဲကုသမ�ကို ခံစားခွင့�်ှိသည်ဟု မှတ်ယူသည်။ 

 

11. လူနာသည် ြငငး်ပယ်မ� အေ�ကာငး်�ကားစာကို လက်ခံရ�ှိသည့် ြပက�ဒနိရ်က် ဆယ့်ေလး (14) ရက်အတွငး် အဖွဲ�အစည်းထ ံ

ထပ်ေဆာငး်အချက်အလက်များ ေပးပုိ၍့ ေငေွ�ကးအကူအညီ ခံစားခွင့အ်ေပါ် မည်သည့်ြငငး်ပယ်ခံရမ�ကိုမဆို 

အသနားခံစာတင�်ိငုသ်ည်။ အသနားခံစာအားလံုးကို ေနာက်ဆံုးအဆင့ ်ဆံုးြဖတ်ရနအ်တွက် အဖွဲ�အစည်းမှ ဆနး်စစ်မည် 

ြဖစ်သည်။ ေနာက်ဆံုးဆံုးြဖတ်ချက်က ယခငေ်ငေွ�ကးအကူအညီ ြငငး်ပယ်မ�ကို အတည်ြပုလ�င ်စာြဖင့ေ်ရးသားထားသည့် 

အေ�ကာငး်�ကားစာကို လူနာထံသို ့ ေပးပုိမ့ည်ြဖစ်သည်။ ေငေွ�ကး အကူအညီအတွက် ခံစားခွင့�်ှိမ��ငှ့ ်စပ်လျဉ်းသည့် 

အဖွဲ�အစည်း၏ ဆံုးြဖတ်ချက်ကို လူနာများ�ငှ့ ်မိသားစုများအေနြဖင့ ်အသနားခံရန ်လုပ်ငနး်စဉ်မှာ 

ေအက်ပါအတိုငး်ြဖစ်သည်- 

a. ေဆး�ံု၏ ေငေွ�ကးအကူအညီ ြငငး်ဆိုမ�စာမှတဆင့ ်ေငေွ�ကးအကူအညီ�ငှ့ ်အကျံုးမဝငေ်�ကာငး်ကို 

လူနာများထသံို ့ အေ�ကာငး်�ကားမည်ြဖစ်ပါသည်။ လူနာများ သိုမ့ဟုတ် မိသားစုများအေနြဖင့ ်ေငေွ�ကး 

အကူအညီ ခံစားခွင့�်ှိမ��ငှ့ ်စပ်လျဉ်းသည့် ဆံုးြဖတ်ချက်များကို ေအာက်ပါေနရာသို ့ ဆက်သွယ်၍ 

အသနားခံ�ိငုပ်ါသည်- လူနာအတွက် ဘ�ာေရးဆိုငရ်ာ ဝနေ်ဆာငမ်�များ၊ 900 Caton Ave., Baltimore, 

Md. 21229.  
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b. အသနားခံမ�များအားလံုးကို အဖွဲ�အစည်း၏ ေငေွ�ကး အကူအညီ အသနားခံစာများေရးရာ ေကာ်မတီက 

စဉ်းစားဆံုးြဖတ်မည်ြဖစ်�ပီး ေကာ်မတီ၏ဆံုးြဖတ်ချက်များကို အသနားခံစာတငသ်ည့် လူနာ သိုမ့ဟုတ် 

မိသားစုထသံို ့ စာြဖင့ေ်ရးသားေပးပုိသ့ွားမည်ြဖစ်သည်။ 

 

ေငေွ�ကး အကအူညီ ခံစားခွင့မ်�ိှသည့် လူနာများအတကွ ်အြခားအကအူညီ (ေဆး�ုံမှမဟတုေ်သာ 

ဝန်ေဆာငမ်�များအတကွသ်ာ သကဆ်ိငုသ်ည်) 
 

အထက်တွင ်ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုငး် ေငေွ�ကးအကူအညီ ခံစားခွင့မ်�ှိသည့် လူနာများသည် အဖွဲ�အစည်းမှ ေပးအပ်ေသာ 

အြခား အကူအညီအမျိုးအစားများကို ခံစားခွင့�်ှိ�ိငုပ်ါေသးသည်။ အြခားေသာ အကူအညီအမျိုးအစားများသည် 

လိုအပ်ချက်အေြခခံထားြခငး်မဟုတ်သလို 501(r) ကို လိုက်နာရန ်မရည်ရွယ်ထားေသာ်လည်း �ပီးြပည့်စုံမ�ကို 

ထည့်သွငး်စဉ်းစားလျက် အဖွဲ�အစည်းမှ ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးလျက်�ှိသည့် ေဒသအသိုငး်အဝုိငး်မှလူများ အဆငေ်ြပေစရန ်

ဤေနရာတွင ်၎ငး်တိုက့ို ေဖာ်ြပထားသည်။ 

 

1. ေငေွ�ကးအကူအညီ ခံစားခွင့မ်�ှိဘ ဲSeton Imaging၊ Lab Outreach သိုမ့ဟုတ် က�မ်းကျငပ်ညာ�ှင ်

ဝနေ်ဆာငမ်�များတွင ်ဝနေ်ဆာငမ်�များကို ရ�ှိေနသည့် အာမခံမထားေသာ လူနာများအား 

ထိအုဖွဲ�အစည်းအတွက် ေငအွများဆံုး ေပးေချသူထ ံေပးထားသည့် ေလ�ာေ့စျးအေပါ် အေြခခံထားသည့် 

ေလ�ာေ့စျးကို ေပးသွားပါမည်။ ေငအွများဆံုး ေပးေချသူသည် ပမာဏအားြဖင့ ်သိုမ့ဟုတ် စုစုေပါငး် 

လူနာထံမှရ�ှိသည့်ဝငေ်ငအွားြဖင့ ်တိုငး်တာသည့်အတိုငး် အဖွဲ�အစည်းလူဦးေရ၏ အနည်းဆံုး 3% အတွက် 

စာရငး်တငြ်ပရမည်။ ေငေွပးေချသူတစ်ဦးသည် ဤအနည်းဆံုး ပမာဏအတွက် စာရငး်တငြ်ပြခငး်မ�ှိပါက 

ပျမ်းမ�ချြခငး်အတွက် အသံးုြပုေသာ ေငေွပးေချမ� စည်းကမ်းချက်များသည် ထိေုပးထားေသာ �စ်ှအတွက် 

အဖွဲ�အစည်းစီးပွားေရးပမာဏ၏ အနည်းဆံုး 3% အတွက် စာရငး်တငြ်ပ�ိငုေ်စရန ်ေပးေချသူ 

သေဘာတူစာချုပ်ကို တစ်ခုထက်ပုိ၍ ပျမ်းမ�သတ်မှတ်သင့သ်ည်။ 

 

ေငေွ�ကး အကအူညီ ခံစားခွင့မ်�ိှသည့် လူနာများအတကွ ်အြခားအကအူညီ (ေဆး�ုံမှမဟတုေ်သာ 

ဝန်ေဆာငမ်�များအတကွသ်ာ သကဆ်ိငုသ်ည်) 

 

အထက်တွင ်ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုငး် ေငေွ�ကးအကူအညီ ခံစားခွင့မ်�ှိသည့် လူနာများသည် အဖွဲ�အစည်းမှ ေပးအပ်ေသာ 

အြခား အကူအညီအမျိုးအစားများကို ခံစားခွင့�်ှိ�ိငုပ်ါေသးသည်။ အြခားေသာ အကူအညီအမျိုးအစားများသည် 

လိုအပ်ချက်အေြခခံထားြခငး်မဟုတ်သလို 501(r) ကို လိုက်နာရန ်မရည်ရွယ်ထားေသာ်လည်း �ပီးြပည့်စုံမ�ကို 

ထည့်သွငး်စဉ်းစားလျက် အဖွဲ�အစည်းမှ ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးလျက်�ှိသည့် ေဒသအသိုငး်အဝုိငး်မှလူများ အဆငေ်ြပေစရန ်

ဤေနရာတွင ်၎ငး်တိုက့ို ေဖာ်ြပထားသည်။ 
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1. ေငေွ�ကးအကူအညီ ခံစားခွင့မ်�ှိဘ ဲSeton Imaging၊ Lab Outreach သိုမ့ဟုတ် က�မ်းကျငပ်ညာ�ှင ်

ဝနေ်ဆာငမ်�များတွင ်ဝနေ်ဆာငမ်�များကို ရ�ှိေနသည့် အာမခံမထားေသာ လူနာများအား ထိအုဖွဲ�အစည်းအတွက် 

ေငအွများဆံုး ေပးေချသူထ ံေပးထားသည့် ေလ�ာေ့စျးအေပါ် အေြခခံထားသည့် ေလ�ာေ့စျးကို ေပးသွားပါမည်။ 

ေငအွများဆံုး ေပးေချသူသည် ပမာဏအားြဖင့ ်သိုမ့ဟုတ် စုစုေပါငး် လူနာထံမှရ�ှိသည့်ဝငေ်ငအွားြဖင့ ်

တိုငး်တာသည့်အတိုငး် အဖွဲ�အစည်းလူဦးေရ၏ အနည်းဆံုး 3% အတွက် စာရငး်တငြ်ပရမည်။ 

ေငေွပးေချသူတစ်ဦးသည် ဤအနည်းဆံုး ပမာဏအတွက် စာရငး်တငြ်ပြခငး်မ�ှိပါက ပျမ်းမ�ချြခငး်အတွက် 

အသံုးြပုေသာ ေငေွပးေချမ� စည်းကမ်းချက်များသည် ထိေုပးထားေသာ �စ်ှအတွက် 

အဖွဲ�အစည်းစီးပွားေရးပမာဏ၏ အနည်းဆံုး 3% အတွက် စာရငး်တငြ်ပ�ိငုေ်စရန ်ေပးေချသူ 

သေဘာတူစာချုပ်ကို တစ်ခုထက်ပုိ၍ ပျမ်းမ�သတ်မှတ်သင့သ်ည်။ 

 

ေငေွ�ကးအကအူညီ ခံစားခွင့�ိှ်သည့် လူနာများအတကွ ်ကျသင့ေ်ငမွျားအေပါ် ကန ့်သတခ်ျက်များ 

 

c. အေရးေပါ်�ငှ့ ်အြခားေဆးဘက်ဆိုငရ်ာအရ လိုအပ်သည့် ေစာင့ေ်�ှာက်မ�အတွက် ေငေွ�ကးအကူအညီ 

ခံစားခွင့�်ှိသည့် လူနာများကို တစ်ဦးချငး်အား AGB ထက်ပုိ၍ ေကာက်ခံလိမ့်မည် မဟုတ်သည့်အြပင ်

အြခားေသာ ေဆးကုသေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�အားလံုးအတွက် စုစုေပါငး်ကုနက်ျစရိတ်ထက်ပုိ၍လည်း 

ေတာငး်ခံမည်မဟုတ်ပါ။ 501(r) �ငှ့အ်ညီ Medicare ဝနေ်ဆာငမ်�တစ်ခုချငး်အလိုက် သီးြခားေပးေချမ��ငှ့ ်

အဖွဲ�အစည်းထ ံအာမခံတွငအ်ကျံုးဝငေ်သာ ကျသင့ေ်ငမွျားေပးေချသည့် ပုဂ�လိက 

ကျနး်မာေရးအာမခံကုမ�ဏအီားလံုး အပါအဝင ်အဖွဲ�အစည်းက "ြပနလ်ည်စစ်ေဆး�ကည့်��မ� (look-back)" 

နည်းလမ်းကို အသံုးြပု၍ တစ်ခ ုသိုမ့ဟုတ် တစ်ခုထက်ပုိေသာ AGB ရာခိုင�်�နး်များကို 

တွက်ချက်ေပးသည်။AGB တွက်ချက်မ� �ှငး်လငး်ေဖာ်ြပချက်�ငှ့ ်ရာခိုင�်�နး်(များ) ၏ မိတ� ူကို အဖွဲ�အစည်း၏ 

ဝဘဆ်ိုက်တွငြ်ဖစ်ေစ လူနာအတွက် ေငေွ�ကးဝနေ်ဆာငမ်�များဌာန 900 S. Caton Ave., Baltimore, MD 

21229 သို ့ စာေရးသားေပးပုိ၍့ြဖစ်ေစ/လူကိုယ်တိုငြ်ဖစ်ေစ ဆက်သွယ်�ပီး အခမ့ဲရယူ�ိငုပ်ါသည်။  

 

ေငေွ�ကး အကအူညီ�ငှ့ ်အြခား အကအူညီအတကွ ်ေလ�ာကထ်ားြခငး် 

 

လူနာသည် ဝငေ်င ွအကဲြဖတ်အမှတ်ေပးစနစ်အရ ခံစားခွင့�်ှိမ�မှတစ်ဆင့ြ်ဖစ်ေစ ြပည့်စုံစွာြဖည့်စွက်ထားသည့် FAP 

ေလ�ာက်လ�ာကို တငသ်ွငး်၍ ေငေွ�ကးအကူအညီ ေလ�ာက်ထားြခငး်ြဖင့ြ်ဖစ်ေစ ေငေွ�ကးအကူအညီကို ခံစားခွင့ရ်�ိငုသ်ည်။ FAP 

ေလ�ာက်ထားမ��ငှ့ ်FAP ေလ�ာက်ထားမ�ဆိုငရ်ာ ��န�်ကားချက်များကို အဖွဲ�အစည်း၏ ဝဘဆ်ိုက်တွငြ်ဖစ်ေစ လူနာအတွက် 

ေငေွ�ကး အကူအညီဝနေ်ဆာငမ်�များဌာနသို ့ 1-667-234-2140 မှတစ်ဆင့ ်ဆက်သွယ်၍ြဖစ်ေစ ရ�ှိ�ိငုပ်ါသည်။ FAP 

ေလ�ာက်လ�ာများကို ေဆး�ံုတစ်ခုလံုး�ှိ အမျိုးမျိုးေသာ စာရငး်သွငး်ရန ်ေနရာများ၌လည်း ရ�ှိ�ိငုပ်ါသည်။ အဖွဲ�အစည်းသည် 

အာမခံမ�ှိသူများအား ေငေွ�ကး အတိုငပ်ငခ်ံတစ်ဦး�ငှ့အ်တူ ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်က်၍ ေငေွ�ကးအကူအညီအတွက် (ဝငေ်င ွ

အကဲြဖတ်အမှတ်ေပးစနစ်မှတစ်ဆင့ ်ခံစားခွင့�်ှိ�ပီး အတည်ြပုေပးထားသည့်အခါမှလွဲ၍) သတ်မှတ်ချက်ြပည့်မီေစရနအ်လိုင့ာှ 

လူနာအေနြဖင့ ်ခံစားခွင့ရ်�ိငုသ်ည်ဟု ယူဆရေသာ Medicaid သိုမ့ဟုတ် အြခားအများြပည်သူဆိငုရ်ာ အကူအညီေပးေရး 
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အစီအစဉ်များကို ေလ�ာက်ထားရန ်ေတာငး်ဆိုပါမည်။ လူနာသည် FAP ေလ�ာက်လ�ာတွငြ်ဖစ်ေစ ဝငေ်င ွ

အကဲြဖတ်အမှတ်ေပးစနစ်အရ ခံစားခွင့�်ှိမ� လုပ်ငနး်စဉ်�ငှ့ ်စပ်လျဉ်း၍ြဖစ်ေစ မမှနက်နေ်သာ အချက်အလက်များကို ေပးလ�င၊် 

လူနာသည် အာမခံမှရ�ှိေသာ ေငမွျားကို ေပးအပ်ရန ်ြငငး်ဆနလ်�ငြ်ဖစ်ေစ၊ ေပးအပ်ထားသည့် ေစာင့ေ်�ှာက်မ�အတွက် 

ေငေွပးေချရန ်တာဝန�်ှိ�ိငုေ်သာ အာမခံကုမ�ဏီမှ တိုက်�ိုက်ေပးေချရန ်အခွင့အ်ေရးကို ြငငး်ပယ်လ�ငြ်ဖစ်ေစ သိုမ့ဟုတ် 

ေငေွ�ကးအကူအညီအတွက် (ဝငေ်င ွအကဲြဖတ်အမှတ်ေပးစနစ်မှတစ်ဆင့ ်ခံစားခွင့�်ှိ�ပီး အတည်ြပုေပးထားသည့်အခါမှလွဲ၍) 

သတ်မှတ်ချက်ြပည့်မီေစရနအ်လိုင့ာှ လူနာအေနြဖင့ ်ခံစားခွင့ရ်�ိငုသ်ည်ဟု ယူဆရေသာ Medicaid သိုမ့ဟုတ် 

အြခားအများြပည်သူဆိုငရ်ာ အကူအညီေပးေရး အစီအစဉ်များကို ေလ�ာက်ထားရနအ်တွက် ေငေွ�ကး 

အတိုငပ်ငခ်ံတစ်ဦး�ငှ့အ်တူ ပူးေပါငး်လုပ်ေဆာငရ်န ်ြငငး်ဆနလ်�ငြ်ဖစ်ေစ လနူာအား ေငေွ�ကးအကူအညီေပးြခငး်ကို 

ပယ်ချ�ိငုသ်ည်။ အဖွဲ�အစည်းသည် လက်�ှိေစာင့ေ်�ှာက်မ�ကာလအတွက် သတ်မှတ်ချက်ြပည့်မီမ�ကို ဆံုးြဖတ်ရာတွင ်

သတ်မှတ်ချက်ြပည့်မီမ�ကို ဆံုးြဖတ်သည့်ရက် မည်သည့်ရက်မတိုငမီ်ြဖစ်ေစ ေြခာက်လအတွငး်ြဖည့်စွက်ထားသည့် FAP 

ေလ�ာက်လ�ာကို ထည့်သွငး်စဉ်းစား�ိငုသ်ည်။ အဖွဲ�အစည်းသည် သတ်မှတ်ချက်ြပည့်မီမ�ကို ဆံုးြဖတ်သည့်ရက်မတိုငမီ် 

ေြခာက်လထက်ေကျာ်၍ ြဖည့်စွက်ထားသည့် FAP ေလ�ာက်လ�ာကို ထည့်သွငး်စဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။ 

 

ေငေွ�ကးေတာငး်ခံြခငး်�ငှ့ ်ေကာကခံ်မ�များ 

 

လူနာဘက်က ေငမွေပးေချလ�င ်အဖွဲ�အစည်းအေနြဖင့ ်ေဆာငရွ်က်�ိငုသ်ည်များကို သးီြခား ေငေွ�ကးေတာငး်ခံြခငး်�ငှ့ ်

ေကာက်ခံမ�များဆိုငရ်ာ မူဝါဒတွင ်ေဖာ်ြပထားသည်။ ေငေွ�ကးေတာငး်ခံြခငး်�ငှ့ ်ေကာက်ခံမ�များဆိုငရ်ာ မူဝါဒ မိတ� ူကို 

ဤအဖွဲ�အစည်း၏ ဝဘဆ်ိုက်တွငြ်ဖစ်ေစ၊ လူနာအတွက် ေငေွ�ကး ဝနေ်ဆာငမ်�များဌာနသို ့ 1-667-234-2140 မှတစ်ဆင့ ်

ဆက်သွယ်၍ြဖစ်ေစ အခမ့ဲရ�ှိ�ိငုပ်ါသည်။ 

 

အနကအ်ဓိပ�ါယဖွ်င်ဆ့ိုချက် 

 

သးီြခားေဖာ်ြပထားသည့်အခါမှလွဲ၍ အြခားသက်ဆိုငသ်ည့် လုပ်ငနး်စဉ်အဆင့ဆ်င့�်ငှ့အ်တူ ဤမူဝါဒသည် 501(r) ကို 

လိုက်နာရနရ်ည်ရွယ်ထား�ပီး ၎ငး်�ငှ့အ်ညီ အနက်ဖွင့ဆ်ိုရန�်ငှ့ ်ကျင့သ်ံုးလုပ်ေဆာငရ်န ်ြဖစ်သည်။ 
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Ascension Saint Agnes 

 

ေငေွ�ကးအကအူညီေပးေရးမူဝါဒတငွ ်အကျံုးဝငသ်ည့် ဝန်ေဆာငမ်�ေပးသမူျားစာရငး် 

မတလ် 1 ရက၊် 2023 ခု�စှ်မှစ၍ 

 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါစာရငး်တွင ်ေငေွ�ကးအကူအညီေပးေရးမူဝါဒ (FAP) တွင ်အကျံုးဝငသ်ည့် ေဆး�ံုေဆးခနး်တွင ်အေရးေပါ်�ငှ့ ်

အြခားေဆးဘက်ဆိုငရ်ာအရ လိုအပ်သည့် ေစာင့ေ်�ှာက်မ�များ ေပးသူများကို ေဖာ်ြပထားသည်။ အေရးေပါ်�ငှ့ ်

အြခားေဆးဘကဆ်ိငုရ်ာအရ လိုအပ်သည့် ေစာင့ေ်�ှာကမ်�မဟုတ်သည့် ဝန်ေဆာငမ်�သည် FAP တွင ်

မည်သည့်ဝန်ေဆာငမ်�ေပးသအူတွကမ်ဆိ ုအကျံုးမဝငေ်�ကာငး် မှတ်သားေပးပါ။  

 

FAP တငွ ်အကျံုးဝငသ်ည့် ဝန်ေဆာငမ်�ေပးသမူျား FAP တငွ ်အကျံုးမဝငသ်ည့် ဝန်ေဆာငမ်�ေပးသမူျား 

Seton Medical Group 

Ascension Medical Group 

Integrated Specialist Group 

Saint Agnes Medical Group 

Vituity 

CEP America 

ABDELAZIM,SUZANNE A D.O. 

ABDELHADY,HEIDI MD 

ABDUR-RAHMAN,NAJLA MD 

ABERNATHY,THOMAS MD 

ADAMS,SCOTT MD 

ADDO M.D.,RICHARD O 

AFZAL,MUHAMMAD MD 

AHLUWALIA,GURDEEP S MD 

AHMED,AZRA MD 

AHUJA,NAVNEET K MD 

AKHTAR,YASMIN DO 

AKHTER,NABEEL M M.D. 

ALBRECHT,ROBERT A MD 

ALBUERNE,MARCELINO D MD 

ALEX,BIJU K MD 

ALI,LIAQAT MD 

ALI,PREETHA MD 

ALLEN,DANISHA MD 

ALONSO,ADOLFO M MD 
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AMERI,MARIAM MD 

AMIN,SHAHRIAR MD 

ANANDAKRISHNAN,RAVI K MD 

ANDRADE,JORGE R MD 

ANSARI,MOHSIN MD 

APGAR,LESLIE MD 

APOSTOLIDES,GEORGE Y MD 

ARCHER,CORRIS E MD 

ARSHAD,RAJA R MD 

ASHLEY JR,WILLIAM W MD 

AWAN,HASAN A MD 

AWAN,MATEEN A MD 

AZIE,JULIET C MD 

AZIZ,SHAHID MD 

BAJAJ,BHAVANDEEP MD 

BAJAJ,HARJIT S MD 

BAKER,CHRISTINE M MD 

BANEGURA,ALLEN T MD 

BARBOUR,WALID K MD 

BARNES,BENJAMIN T MD 

BASKARAN,DEEPAK MD 

BASKARAN,SAMBANDAM MD 

BASSI,ASHWANI K MD 

BASTACKY,DAVID C DMD 

BECK,CLAUDIA MD 

BEHRENS,MARY T MD 

BELTRAN,JUAN A MD 

BERGER,LESLY MD 

BERKENBLIT,SCOTT I MD 

BERNIER,MEGHAN M.D. 

BEZIRDJIAN,LAWRENCE C MD 
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BHARGAVA,NALINI MD 

BHASIN,SUSHMA MD 

BHATTI,NASIR I MD 

BITTLE,GREGORY J MD 

BLAM,OREN G MD 

BLANK,MICHAEL DDS 

BODDETI,ANURADHA MD 

BODDU,ROHINI MD 

BOYKIN,DIANE MD 

BRANDAO,ROBERTO A DPM 

BRITT,CHRISTOPHER J MD 

BROOKLAND,ROBERT K M.D. 

BROUILLET, JR.,GEORGE H MD 

BROWN,JACQUELINE A MD 

CAHILL,EDWARD H MD 

CALLAHAN,CHARLES W DO 

CALLENDER,MARC MD 

CARPENTER,MYLA MD 

CARTER,MIHAELA M.D. 

CHANG,HENRY MD 

CHANG,JOSEPH J M.D. 

CHATTERJEE,CHANDANA MD 

CHEIKH,EYAD MD 

CHEUNG,AMY M MD 

CHINSKY,JEFFREY M MD 

CHOUDHRY,SHABBIR A MD 

CLONMELL,DIANE J LCPC 

COHEN GLICKMAN,KAREN MD 

COHEN,GORDON MD 

COLANDREA,JEAN MD 

COSENTINO,ENZO MD 
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CROSBY,EMILY MD 

CROWLEY,HELENA M MD 

CUNEO,CHARLES N MD 

CURTIS,CHARLES MD 

DANG,KOMAL K MD 

DA SILVA,MONICA L MD 

DAVALOS,JULIO MD 

DAVIS,NNEKA N DMD 

DAVIS ROLAND,LASHEA MD 

DEBORJA,LILIA L MD 

DEJARNETTE,JUDITH MD 

DE JESUS-ACOSTA,ANA MARIA CRIS 

DELLABADIA JR,JOHN MD 

DEOL,DILRAJ MD 

DESAI,KIRTIKANT I MD 

DESAI,SHAUN C MD 

DESIKAN,SARAIJHAA K MD 

DIAZ-MONTES,TERESA P MD 

DIB,SALIM I MD 

DICKSTEIN,RIAN MD 

DIDOLKAR,MUKUND S MD 

DOHERTY,BRENDAN MD 

DONOHUE,CHRISTOPHER MD 

DOVE,JOSEPH DPM 

DROSSNER,MICHAEL N MD 

DUA,VINEET MD 

DUBOIS,BENJAMIN MD 

DUNNE,MEAGAN MD 

DUONG,BICH T MD 

DUSON,SIRA M MD 

DZIUBA,SYLWESTER MD 
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EGERTON,WALTER E MD 

EISENMAN,DAVID J MD 

EMERSON,CAROL MD 

ENELOW,THOMAS MD 

ENGLUM,BRIAN R MD 

EPSTEIN,DAVID K MD 

ERAS,JENNIFER L MD 

FALCAO,KEITH D MD 

FATTERPAKER,ANIL MD 

FELTON,PATRICK M. DPM 

FERNANDEZ,RODOLFO E MD 

FILDERMAN,PETER S MD 

FLOYD,DEBORA M LCPC 

FRAZIER,JAMES MD 

FRAZIER,TIMOTHY S MD 

FUGOSO,VALERIANO P MD 

GABLE,ASHLEY D MD 

GABLE,NICOLE J MD 

GALITA,OLIVER C MD 

GANGALAM,AJAY B M.D. 

GARCIA LOPEZ de VICTORIA,ELIZA 

GARCIA,LORI MD 

GARCIA,PABLO MD 

GARG,PRADEEP MD 

GEORGIA,JEFFREY MD 

GERSH,STEVEN DPM 

GERSTENBLITH,DANIEL DPM 

GIARDINA,VITO N DPM 

GLASER,STEPHEN R MD 

GOBRIAL,EVEIT E MD 

GOLDMAN,MICHAEL H MD 
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GOMA,MONIQUE L MD 

GORMLEY,PAUL E MD 

GRAHAM, JR.,CHARLES R MD 

GREEN-SU,FRANCES M MD 

GROSSO,NICHOLAS MD 

GRUNEBERG,SHERRI L MD 

GUARDIANI,ELIZABETH A MD 

GUEYE,AMY H MD 

GURETZKY,TARA MD 

HABIB,FADI M.D. 

HANSEN,CHRISTIAN H MD 

HAROUN,RAYMOND I MD 

HATTEN,KYLE M MD 

HAYWARD,GERALD MD 

HEBERT,ANDREA M MD 

HENNESSY,ROBERT G MD 

HENRY,GAVIN MD 

HEYMAN,MEYER R MD 

HICKEN,WILLIAM J MD 

HILL,TERRI MD 

HOCHULI,STEPHAN U MD 

HORMOZI,DARAB MD 

HORTON,AMANDA L MD 

HUANG,CINDY Y MD 

HUDES,RICHARD MD 

HUNT,NICOLE A MD 

IM,DWIGHT D MD 

IMIRU,ABEBE MD 

INCE,CARLOS MD 

ISAIAH,AMAL MD 

IWEALA,UCHECHI A MD 
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JACKSON,PRUDENCE MD 

JACOB,ASHOK C MD 

JACOBS,MARIANNE B DO 

JANZ,BRIAN A MD 

JENNINGS,SHANNON M MD 

JOHNSON,GLEN E MD 

JOHNSON,KELLY MD 

JULKA,SURJIT S MD 

KAHL,LAUREN MD 

KALRA,KAVITA B MD 

KANTER,MITCHEL A MD 

KANTER,WILLIAM R MD 

KAUFMAN,ADAM C M.D. 

KHAN,JAVEED MD 

KHAN,RAO A MD 

KHULPATEEA,BEMAN R MD 

KHURANA,ARUNA Y MD 

KILMORE,DONNA L MSW 

KIM,CHRISTOPHER MD 

KIM,LISA MD 

KIM,SOON JA MD 

KLEBANOW,KENNETH M MD 

KLEINMAN,BENJAMIN DPM 

KNAISH,KINAN MD 

KOPACK,ANGELA M MD 

KRUPNICK,ALEXANDER S MD 

KUHN,FREDERICK MD 

KUMAR,AJAY V. MD 

KUMAR,RAMESH MD 

KUPPUSAMY,TAMIL S MD 

LALA,PADMA M MD 
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LAL,BRAJESH K M.D. 

LANCELOTTA,CHARLES J MD 

LANDIS,JEFFREY T MD 

LANDRUM,B. MARK MD 

LANDRUM,DIANNE J MD 

LANDSMAN,JENNIFER MD 

LANE,ANNE D MD 

LANGER,KENNETH F MD 

LANTZ,JENNIFER MS, CCC/A 

LEBLANC,DIANA M.D. 

LEE,DANA M MD 

LENING,CHRISTOPHER B MD 

LEVIN,BRIAN M MD 

LEVY,DAVID MD 

LIANG,DANNY MD 

LIN,ANNIE Z MD 

LIPTON,MARC DPM 

LI,ROBIN Z MD 

LIU,JIA MD 

LONG,ADRIAN E MD 

LOTLIKAR,JEFFREY P MD 

LOWDER,GERARD M MD 

LUMPKINS,KIMBERLY M. M.D. 

MACIEJEWSKI,SHARON PT 

MADDEN,JOSHUA S MD 

MAKONNEN,ZELALEM MD 

MALLALIEU,JARED DO 

MALONEY,PATRICK MD 

MAMO,GEORGE J MD 

MANDIR,ALLEN S MD 

MARK,TIFFANY MD 
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MARTINEZ MORALES,ANDY J MD 

MASON,KAREN T MD 

MASTERSON,JAMES MD 

MATSUNAGA,MARK T MD 

MAUNG,CHO C MD 

MAUNG,TIN O MD 

MAYO,LINDA D OTS 

MCCARUS,DAVID MD 

MCCORMACK,SHARON J MD 

MEADOWS,DEAN W MD 

MEDWIN,IRINA MD 

MEININGER,GLENN R MD 

MENDHIRATTA,NEIL MD 

MIDDLETON,JEFFREY G MD 

MILLER,KAREN J MD 

MILLER,PAUL R MD 

MILLER,RACHAEL B MD 

MITCHERLING,JOHN J DDS 

MITCHERLING,WILLIAM W DDS 

MOORE,JAMES T MD 

MOORE,ROBERT F M.D. 

MORGAN,ATHOL W MD 

MOUSSAIDE,GHITA MD 

MUMTAZ,M. ANWAR MD 

MUNIRA,SIRAJUM MD 

MURPHY,ANNE MD 

MURTHY,KALPANA MD 

MYDLARZ,WOJCIECH MD 

NAKAZAWA,HIROSHI MD 

NALLU,ANITHA M.D. 

NARAYEN,GEETANJALI MD 
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NEUNER,GEOFFREY MD 

NEUZIL,DANIEL F MD 

NILES JR,JOHN H 

NOKURI,SAMUEL MD 

O'BRIEN,CAITLIN MD 

O'CONNOR,MEGHAN P MD 

ODUYEBO,TITILOPE M.D. 

OLLAYOS,CURTIS MD 

OTTO,DAVID I MD 

OTTO,JAMES MD 

OWENS,KERRY MD 

OWUSU-ANTWI,KOFI MD 

PAIVANAS,BRITTANY M MD 

PARISI,CHRISTINA A MD 

PARK,CHARLES MD 

PASS,CAROLYN J MD 

PASUMARTHY,ANITA MD 

PATAKI,ANDREW M MD 

PATEL,ALPEN MD 

PATEL,ANOOP MD 

PATEL,JANKI MD 

PATEL,KRUTI N MD 

PERVAIZ,KHURRAM MD 

PETERS,MATTHEW N MD 

PETIT,LISA MD 

PIEPRZAK,MARY A MD 

PIROUZ,BABAK MD 

POLSKY,MORRIS B MD 

POON,THAW MD 

POULTON,SCOTT C MD 

PRESTI,MICHAEL S DPM 
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PULLMANN,RUDOLF MD 

PURDY,ANGEL MD 

QURESHI,JAZIBETH A MD 

RAIKAR,RAJESH V MD 

RAJA,GEETHA MD 

RAMOS,ALBERTO R MD 

RANKIN,ROBERT MD 

RAVEKES,WILLIAM MD 

RAVENDHRAN,NATARAJAN MD 

REDDY,ANURADHA MD 

REED,ANN MD 

REHMAN,MALIK A MD 

REILLY,CHRISTINE MD 

REINER,BARRY J MD 

REYAL,FARHANA S MD 

RICHARDSON,LEONARD A MD 

RITTER,CAROL E MD 

ROBERTSON,KAISER MD 

ROTH,JOHN DPM 

ROTTMANN,EVA I DO 

RUSSELL,JONATHON O MD 

RYU,HYUNG MD 

SABOURY SICHANI,BABAK MD 

SAHBAZ,JASMIN MD 

SAIEDY,SAMER MD 

SAINI,ANJALI MD 

SAINI,RUMNEET K MD 

SAKIANI,SANAZ MD 

SALAS,LOUIS MD 

SALAZAR,ANDRES E MD 

SALENGER,RAWN V MD 
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SALIM,MUBADDA MD 

SALVO,EUGENE C MD 

SANDERSON,SEAN O M.D. 

SANDHU,RUPINDER MD 

SANGHAVI,MILAN MD 

SANTOS,MARIA L MD 

SARDANA,NEERAJ MD 

SARKAR,RAJABRATA MD 

SAVAGE,ANGELA Y DPM 

SCHNEYER,MARK MD 

SCHWEITZER,EUGENE M.D. 

SEIBEL,JEFFREY L MD 

SEKICKI,VUK MD 

SETYA,VINEY R MD 

SHAH,BANSARI H M.D. 

SHAIKH,NAOMI N MD 

SHAMS-PIRZADEH,ABDOLLAH MD 

SHAPIRO ,BRUCE K 

SHORTS,ALISON MSCCC-SLP 

SHUSTER,JERI MD 

SILBER,GLENN MD 

SILBER,MOLLY H MD 

SILHAN,LEANN MD 

SILVERSTEIN,SCOTT MD 

SIMLOTE,KAPIL MD 

SIMMONS,SHELTON MD 

SIMO,ARMEL MD 

SINGH,GURTEJ MD 

SINGH,JORAWAR MD 

SINGH,NOVIA DO 

SINNO,FADY MD 
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SKLAR,GEOFFREY MD 

SMENTKOWSKI,KATHERINE E MD 

SMITH,BRANDON M MD 

SMITH,DENNIS MD 

SMITH,RACHELLE MD 

SMITH,WARREN J MD 

SNOW,GRACE E MD 

SOILEAU-BURKE,MONIQUE J MD 

SOLOMON,MISSALE MD 

SPIOTTO,ERNEST MD 

SRIVALI,NARAT MD 

STAUBER,ZIVA Y MD 

STERN,MELVIN S MD 

STEWART,SHELBY J MD 

STRAUCH,ERIC MD 

SUNDEL,ERIC M.D. 

SURMAK,ANDREW J MD 

SWANTON,EDWARD MD 

SWETT,JEFFREY T DO 

SYDNEY,SAM V MD 

TAN,SIMON S MD 

TANSINDA,JAMES MD 

TAYLOR,RODNEY J MD 

THOMAS,RADCLIFFE MD 

THOMPSON III,WILLIAM R MD 

TOLLEY,MATTHEW DPM 

TUCHMAN,DAVID N MD 

TURAKHIA,BIPIN K MD 

TUUR-SAUNDERS,SYLVANA MD 

TWIGG,AARON MD 

UCUZIAN,ARECK A MD 
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UDOCHI,NJIDEKA MD 

VAKHARIA,KALPESH T MD 

VALLECILLO,JORGE MD 

VAN DEN BROEK,JEFFREY W DO 

VASANTHAKUMAR,MUTHUKRISHNAN MD 

VITHANA,RUKMALEE E MD 

VOIGT,ROGER W MD 

VON WALDNER,CHRISTINA A LCPC 

WALLACE,MICHAEL MD 

WALTROUS,JUSTIN D MD 

WARDEN,MARJORIE K MD 

WARD,FRANCISCO A DO 

WHIPPS,RANDOLPH G MD 

WHITE,PATRICK W MD 

WILLIAMS,SAMUEL R MD 

WINAKUR,SHANNON MD 

WOLF,JEFFREY S MD 

WOLLNEY,DANA E MD 

WORMSER,BENJAMIN K MD 

XIE,KE MD 

YI,MING MD 

YIM,KENNETH MD 

ZADE,RALPH MD 

ZAIM,BULENT R MD 

ZHANG,LINDY MD 

ZHAO,JUN MD 

ZHU,WEIMIN MD 

ZUNIGA,LUIS M MD 
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Ascension Saint Agnes 

 

ေယဘယုျအေနြဖင့ ်ေကာကခံ်သည့် ပမာဏ တကွခ်ျကမ်� 

07/01/2022 

 

 

Ascension Saint Agnes သည် AGB ရာခိုင�်�နး်�စှခ်ကုို တကွ်ချကသ်ည် – တစခ်ုသည် ေဆး�ုံစရိတ်ြဖစ်�ပီး ေနာက်တစခ်ုမှာ 

ဆရာဝနက်သုမ�စရိတြ်ဖစ်သည် – တကွ်ချက်မ� �စှခ်ုလံုးအတွက် "ြပနလ်ည်စစ်ေဆး�ကည့်��မ� (look-back)" နည်းလမ်းကို 

အသံုးြပုထား�ပီး သးီြခားဝနေ်ဆာငမ်�အတကွ် သးီြခားေငေွပးေချသည့် Medicare �ငှ့ ်ကျသင့ေ်ငမွျားကို အဖွဲ�အစည်းသို ့ 

ေပးေချသည့် ပုဂ�လကိကျနး်မာေရး အာမခကံမု�ဏအီားလံုးကို ထည့သ်ွငး်သည်။ ၎ငး်တိုက့ို ြပည်တွငး် ဝငေ်ငဝွနေ်ဆာငမ်� 

(IRS) စည်းမျဉ်း အပိုငး်- 1.501(r)-5(b)(3)၊ 1.501(r)-5(b)(3)(ii)(B) �ငှ့ ်1.501(r)-5(b)(3)(iii) တို�့ငှ့အ်ညီ ေဆာငရွ်က်သည်။ 

အဆိပုါတကွခ်ျကမ်�များ�ငှ့ ်AGB ရာခိုင�်�နး်များ၏ အေသးစတိအ်ချကမ်ျားကို ေအာကတ်ွင ်ေဖာ်ြပထားသည်။ 

 

Ascension Saint Agnes အတွက် AGB ရာခိုင�်�နး်များကို ေအာက်တွငေ်ဖာ်ြပထားသည်- 

 

ေဆး�ုံစရိတ် ေကာကခ်ေံငမွျားအတကွ် AGB- 93.1% 

ဆရာဝနက်သုမ�စရိတအ်တွက ်AGB- 49.1% 

 

သးီြခားဝနေ်ဆာငမ်�အတွက် သးီြခားေငေွပးေချသည့် Medicare �ငှ့ ်ေဆး�ုံစရိတ်အတကွ ်ကျသင့ေ်ငမွျားကို ေပးေချေသာ 

ပဂု�လကိ အာမခကံမု�ဏမီျား (ေဆး�ုံစရိတ်�ငှ့ ်ဆရာဝနက်သုမ�စရိတအ်တကွ် သးိသန ့)် က ခွင့ြ်ပုထားသည့် အေရးေပါ်�ငှ့ ်

အြခားေဆးဘက်ဆိုငရ်ာအရ လိုအပ်သည့် ေစာင့ေ်�ှာကမ်�တွင ်ေဆး�ုံစရိတအ်တကွ် ေတာငး်ဆိုမ�ပမာဏအားလံုး၏ 

ေပါငး်လဒက်ို အဆိပုါ ေတာငး်ဆိုမ�များအတွက် ဆကစ်ပ်သည့် စစုုေပါငး်ေကာကခ်ံေင ွေပါငး်လဒြ်ဖင့ ်စား�ပီး ဤ AGB 

ရာခိုင�်�နး်များကို တကွ်ချက်ထားပါသည်။ AGB ကို တွကခ်ျက်ဆံုးြဖတ်ရန ်ရည်ရွယ်၍ အသံုးြပုသည့် 

ေတာငး်ဆိေုငမွျားကသာ AGB တွကခ်ျကမ်�မလပ်ုမီ (�ပီးခဲ့သည့် 12 လအတွငး် ပံပိ့ုးထားသည့် ေစာင့ေ်�ှာက်မ��ငှ့ ်

ပတသ်က်သည့် ေတာငး်ဆိုမ�များမဟတု်ဘ)ဲ 12 လတာ ကာလအတွငး် ကျနး်မာေရးအာမခကံုမ�ဏကီ ခွင့ြ်ပုထား�ပီးြဖစသ်ည့် 

ေတာငး်ဆိေုငမွျားြဖစသ်ည်။ 

 

*အထကတ်ွငေ်ဖာ်ြပထားသည့ ်AGB တကွ်ချကမ်�က မည်သိုပ့င�ိှ်ေစကာမ ူAscension Saint Agnes သည် 

ေဆး�ုံစရိတ်အတွက ်ပိနုည်းေသာ AGB ရာခိုင�်�နး်ကို ေအာက်ပါအတိုငး် အသံုးြပုရန ်ေရွးချယ်ထားပါသည်-  

AGB- 88.1%  
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Ascension Saint Agnes၊ Ascension Medical Group၊ Seton Imaging၊ Lab Outreach၊ Integrated 

Specialist Group၊ Radiologists Professional Services၊ Anesthesia Professional Services  

 

 

 

 

 

 

 

 

ေငေွရးအကအူညီ မူဝါဒ အကျဉ်းချုပ်ေဖာ်ြပချက ်

 

အထကတ်ွင ်ေဖာ်ြပထားသည့ ်ကျနး်မာေရးဝန�်ကီးဌာနများ အပါအဝင ်Ascension Saint Agnes သည် ကျနး်မာေရး 

ေစာင့ေ်�ှာကမ်�ဆိုငရ်ာ ဝနေ်ဆာငမ်�များကို ရယရူာတွင ်အတားအဆးီများ�ငှ့ ်ရငဆ်ိုင�ု်နး်ကနေ်နရသည့် လမူျားကို 

အထးူအေလးထားကာ လတူစဦ်းချငး်စ၏ီ ဂဏုသ်ကိ�ာကို ေလးစားရန ်ကတြိပုထားသည်။ Ascension Saint Agnes တငွ ်

၎ငး်၏ ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ� ရငး်ြမစမ်ျားကို ေဒသအသိုငး်အဝိုငး် တစ်ခလုံုးအတွက ်ဝနေ်ဆာငမ်�အေနြဖင့ ်စမီံခန ့ခ်ွရဲန ်

တူညီေသာ ကတကိဝတက်ို ထား�ိှပါသည်။ ဤအေြခခမံူများအြပင ်Ascension Saint Agnes သည် Ascension Saint 

Agnes ထမံှ အေရးေပါ် သိုမ့ဟုတ် အြခား ေဆးဘကဆ်ိုငရ်ာအရ လိအုပ်ေသာ ေစာင့ေ်�ှာက်မ�ကို ရ�ိှထားသည့ ်

လူအချို�အတကွ် ေငေွ�ကးအကူအညီကို ပံပိ့ုးပါသည်။ ဤအ�စှ်ချုပ်ေဖာ်ြပချက်တွင ်Ascension Saint Agnes ၏ 

ေငေွ�ကးအကူအညီ မဝူါဒအေ�ကာငး် အကျဉ်းြခံုငံသုံုးသပ်ချက်ကို တငြ်ပထားသည်။ 

 

မည်သကူ အရည်အချငး်ြပည့်မီသနည်း။  

သငသ်ည် Arbutus 21227, Brooklyn/Linthicum,21225, Catonsville 21250,21228, , Gwynn Oak 21207, South 

Baltimore �မို� 21223, 21230, Southwest Baltimore �မို� 21229West Baltimore �မို� 21215,21216,21217, Windsor 

Mill 21244, Elkridge 21075, Ellicott �မို� 21043 တွင ်ေနထိငုသ်ူြဖစလ်�င ်ေငေွ�ကးအကူအညီကို ရ�ိှ�ိငုသ်ည်။ 

ေငေွ�ကးအကူအညီကို ေပးအပ်ရာတွင ်သင့စ်စုုေပါငး် အမိ်ေထာငစ်ဝုငေ်ငကွိ ု�ိငုင်ေံတာ် ဆငး်ရဲ�မွ်းပါးမ�အဆင့�်ငှ့ ်��ငိး်ယဉှ်၍ 
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ေယဘယုျအားြဖင့ ်ဆံုးြဖတပ်ါသည်။ သင့ဝ်ငေ်ငသွည် �ိငုင်ေံတာ် ဆငး်ရဲ�မွ်းပါးမ�အဆင့၏် 250% ထက်နည်းလ�ငြ်ဖစ်ေစ၊ 

ယငး်�ငှ့ညီ်ေနလ�ငြ်ဖစ်ေစ သငေ်ပးေချရန ်တာဝန�ိှ်သည့် ကျသင့ေ်င ွအစိတအ်ပိုငး်ကို ပယ်ဖျကက်ာ 100% 

ပရဟိတေစာင့ေ်�ှာကမ်�ကို သငရ်�ိှ�ိငုပ်ါသည်။ သင့ဝ်ငေ်ငသွည် �ိငုင်ေံတာ် ဆငး်ရဲ�မွ်းပါးမ�အဆင့၏် 250% 

အထကြ်ဖစ်ေသာ်လည်း �ိငုင်ေံတာ် ဆငး်ရဲ�မွ်းပါးမ�အဆင့ ်500% ထက် မေကျာ်လွနပ်ါက သငသ်ည် 

အဆင့ဆ်င့ေ်လ�ာေ့ပါေ့ပးေသာစနစ်အရ သိုမ့ဟုတ် ေငေွ�ကးအေြခအေန စစ်ေဆးမ�အေပါ်အေြခခံ၍ ေလ�ာေ့စျးေပးသည် ့

��နး်ထားများကို ရ�ိှ�ိငုပ်ါသည်။ သငသ်ည် အေရးေပါ်�ငှ့ ်အြခားေဆးဘကဆ်ိုငရ်ာ လိအုပ်ေသာ ေစာင့ေ်�ှာကမ်�အတွက် 

သင့ဝ်ငေ်ငကွို ေကျာ်လနွသ်ည့် ေဆးကသုမ�ဆိုငရ်ာ ေ�ကး�မ�ိှီေနပါက သငသ်ည် ေလ�ာေ့စျးအတကွ် အကျံုးဝင�်ိငုသ်ည်။ 

သင၏် �ိငုင်ေံတာ် ဆငး်ရဲ�မွ်းပါးမ�အဆင့ ်ဝငေ်ငပွမာဏ၏ 250% ကို ေကျာ်လွနသ်ည့် ပိုငဆ်ိုငမ်�များ သင့တ်ွင�ိှ်ပါက 

သငသ်ည် ေငေွ�ကးအကအူညီအတကွ် အရည်အချငး်မြပည့မ်�ီိငုပ်ါ။ ေငေွ�ကးအကအူညီအတကွ် အကျံုးဝငေ်သာ 

လူနာများထမံှေဆး�ုံအတကွ် ထည့်ေပါငး်ေတာငး်ခံသည့် ေငပွမာဏ သိုမ့ဟတု် အာမခအံကျံုးဝငေ်သာ လူနာများထမံှ 

ေယဘုယျေတာငး်ခသံည့် ပမာဏများ၊ မည်သည်က နည်းပါးသည်ြဖစေ်စ ထိပုမာဏကို �တု်ထားေသာ ကျသင့ေ်ငမွျားထက် 

ေကျာ်လွန�်ပီး ေကာက်ခမံည်မဟုတပ်ါ။  

 

ခန ့်မှန်းပမာဏ ေဖာ်ြပစာ။ 

ေဆး�ုံ၏ အေရးေပါ်မဟုတေ်သာ ဝနေ်ဆာငမ်�များ၊ ခွစဲိတမ်�များ�ငှ့ ်ပညာ�ှငဝ်နေ်ဆာငမ်�များအတွက် ေဆး�ုံမှ သင့ေ်လျာ်စွာ 

ပံပိ့ုးေပးမည်ဟု ေမ�ာ်မှနး်ထားေသာ ေထာကပံ်ပ့စ�ည်းများအတွက် စစုုေပါငး် ကနုက်ျစရိတ ်ခန ့မ်ှနး်ပမာဏ ေဖာ်ြပစာကို 

လူနာများအေနြဖင့ ်ေတာငး်ဆိ၍ု လကခ်ံရယူခွင့ ်�ိှရမည်။ 

 

မည်သည့် ဝန်ေဆာငမ်�များ အကျံုးဝငသ်နည်း။ 

ေငေွ�ကးအကူအညီ မဝူါဒသည် အေရးေပါ်�ငှ့ ်အြခားေဆးဘကဆ်ိုငရ်ာအရ လိအုပ်သည့ ်ေစာင့ေ်�ှာကမ်��ငှ့သ်ာ 

သကဆ်ိုငသ်ည်။ ဆရာဝနခ်များသည် ေဆး�ုံ ေငေွတာငး်ခလံ�ာအတွငး်၌ မပါဝငေ်ပ၊ သးီြခားေငေွတာငး်ခလံ�ာ ေပးပိုပ့ါမည်။ 

အဆိပုါစည်းကမး်ချကမ်ျားကိ ုေငေွ�ကးအကူအညီ မဝူါဒထတဲွင ်သတမ်ှတေ်ဖာ်ြပထားသည်။ အြခား 

ေစာင့ေ်�ှာကမ်�အားလံုးသည် ေငေွ�ကးအကူအညီ မဝူါဒအတွငး် အကျံုးမဝငပ်ါ။ 

 

က��်ပ်ုအေနြဖင့ ်မည်သိုေ့လ�ာကထ်ား�ိငုသ်နည်း။ 

ေငေွ�ကးအကူအညီကို ေလ�ာက်ထားရန ်သငသ်ည် ေငေွ�ကးအကအူညီ မဝူါဒ�ငှ့ ်ေငေွ�ကးအကအူညီ မဝူါဒ 

ေလ�ာကလ်�ာအတွငး် ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုငး် ပံုမနှအ်ားြဖင့ ်ေလ�ာကလ်�ာစာရွကက်ို ြဖည့်စကွက်ာ အေထာကအ်ထား 

စာရွက်စာတမ်းများကို ြဖည့စ်ကွ်ရမည်ြဖစသ်ည်။ ေလ�ာကထ်ားမ�ြပုလပ်ုရန ်667-234-2140 ကို ဆကသ်ယွ်ပါ။ 
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ေလ�ာကထ်ားမ��ငှ့ ်ပတသ်ကသ်ည့် အကအူညီကိ ုမည်သိုရ့ယ�ူိငုသ်နည်း။ 

ေငေွ�ကးအကူအညီ မဝူါဒ ေလ�ာက်လ�ာ�ငှ့ပ်တ်သက်�ပီး အကူအညီရယရူန ်လနူာအတွက ်ေငေွ�ကး ဝနေ်ဆာငမ်�များဌာနထ ံ

ဖုနး်ြဖင့ ်667-234-2140၊ Maryland ေဆးဘက်ဆိုငရ်ာ အကူအညီထ ံဖုနး်ြဖင့ ်1-855-642-8572 သိုမ့ဟတု် 

အငတ်ာနက်ေပါ်တွင ်www.dhr.state.md.us မှ ြဖစ်ေစ၊ သင၏် ေဒသတွငး် လမူ�ေရးဝနေ်ဆာငမ်�များဌာနထ ံဖနုး်ြဖင့ ်1-

800-332-6347၊ TTY- 1-800-925-4434 သို ့ြဖစ်ေစ ဆကသ်ွယ�်ိငုသ်ည်။ 

 

က��်ပ်ုအေနြဖင့ ်ေနာကထ်ပ်အချကအ်လကမ်ျားကိ ုမည်သိုရ့ယ�ူိငုသ်နည်း။ 

ေငေွ�ကးအကူအညီ မဝူါဒ�ငှ့ ်ေငေွ�ကးအကူအညီ မဝူါဒဆိုငရ်ာ ေလ�ာကလ်�ာပံုစ၏ံ မတိ� ူများကို 

https://healthcare.ascension.org/Locations/Maryland/MDBAL/Baltimore-Saint-Agnes-Hospital �ငှ့ ်900 S. 

Caton Avenue၊ Baltimore၊ MD 21229 �ိှ လူနာအတကွ် ေငေွ�ကး ဝနေ်ဆာငမ်�များဌာနတွင ်ရ�ိှ�ိငုသ်ည်။ 

ေငေွ�ကးအကူအညီ မဝူါဒ�ငှ့ ်ေငေွ�ကးအကူအညီ ေလ�ာကလ်�ာ၏ အခမဲမ့ိတ� ူများကို လူနာအတကွ် ေငေွ�ကး 

ဝနေ်ဆာငမ်�များဌာန၊ ဖုနး်နပံါတ် 667-234-2140 အား ဆက်သယွ်၍ စာတိကုမ်ှတစ်ဆင့လ်ည်း ရ�ိှ�ိငုပ်ါသည်။  

 

 

က��်ပ်ုအေနြဖင့ ်အရည်အချငး်မြပည့်မီပါက မည်သို ့ြဖစ်လာ�ိငုသ်နည်း။ 

သငသ်ည် ေငေွ�ကးအကအူညီ မဝူါဒအရ ေငေွ�ကးအကူအညီအတကွ် အရည်အချငး်မြပည့်မလီ�င ်အြခား အကအူညီ 

အမျိုးအစားများအတကွ် အရည်အချငး် ြပည့မ်ီေကာငး် ြပည့မ်ီ�ိငုသ်ည်။ ေနာက်ထပ်အချက်အလကမ်ျားကို သ�ိှိရန ်

လူနာအတွက် ေငေွ�ကး ဝနေ်ဆာငမ်�များဌာန၊ 900 S. Caton Avenue၊ Baltimore၊ MD 21229 သိုမ့ဟတု် ဖုနး်နပံါတ် 

667-234-2140 သို ့ ဆကသ်ယွပ်ါ။ 

 

ေငေွ�ကးအကအူညီ မူဝါဒ၊ ေငေွ�ကးအကအူညီ ေလ�ာကလ်�ာ�ငှ့ ်��န်�ကားချကမ်ျား၏ ဘာသာြပန်ဆိထုားမ�များ�ငှ့ ်

ဤအ�ုိး�ှငး်ဆံးု အ�စှ်ချုပ်ေဖာ်ြပချကက်ိ ုေအာကပ်ါဘာသာစကားများြဖင့ ်က��်ပ်ုတို၏့ ဝကဘ်ဆ်ိကုေ်ပါ်တငွ ်ေတာငး်ဆိ ု

ရယ�ူိငုပ်ါသည်- 

 

အာရဗီ 

ြမန်မာ 

တ�ုတ ်(အလယွ)် 

တ�ုတ ်(�ုိးရာ) 

အဂင်္လပ်ိ 

ြပငသ်စ ်

ဂူဂျာရတ ီ

http://www.dhr.state.md.us/
https://healthcare.ascension.org/Locations/Maryland/MDBAL/Baltimore-Saint-Agnes-Hospital
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အတီလ ီ

ကိရီုးယား 

�ု�ှား 

စပိန် 

တဂါေလာ ့

အရူဒ ူ

ဗီယကန်မ် 



 

 

E 

 

 
 

 

 

ေထာကပ့ံ်စာ 

လူနာ ေဆးမှတ်တမ်းနပံါတ်/အေကာင့န်ပံါတ်   
 

ေထာက်ပ့ံသူ၏ အမည်   
 

လူနာ/ေလ�ာက်ထားသူ�ငှ့ ်ေတာ်စပ်ပုံ   
 

ေထာက်ပ့ံသူ၏ လိပ်စာ -   

 

Ascension ထသံို ့ - 

 

(လူနာအမည်)  ရ�ှိသည့် ဝငေ်ငမှွာ 

မ�ှိသေလာက်နည်းပါးသြဖင့ ်က��်ပ်ုက သူ/သူမ၏ ေနထိုငေ်ရးစရိတ်များကို ေထာက်ပ့ံေပးေနရေ�ကာငး် ဤစာြဖင့ ်

အသေိပးအပ်ပါသည်။ က��်ပ်ုအေနြဖင့ ်သူ/သူမအတွက် တာဝနယ်ူရမည့် ဝတ� ရား မ�ှိသေလာက်ပငြ်ဖစ်သည်။ 

 

ဤထကွ်ဆိုချက်အား လက်မှတ်ေရးထိးုြခငး်ြဖင့ ်ေပးအပ်ထားေသာ အချက်အလက်များသည် က��်ပ်ု သ�ိှိထားသမ� အေကာငး်ဆံုး 

ေြဖဆိုထားသည်မှာ မှနက်နေ်�ကာငး် က��်ပ်ုသေဘာတူရာေရာက်သည်။ 

 

ေထာက်ပ့ံသူ၏ လက်မှတ်    

ရက်စဲွ   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ရက်စဲွ] 

 

 

ေလးစားရပါေသာ လူနာ/ေလ�ာက်ထားသူ၊ 

Ascension သည် စာနာ�ိုငး်ပငး်မ�ကို အေလးထားလျက် လုပ်ငနး်ေဆာငရွ်က်လျက်�ှိ�ပီး လူတိုငး်အတွက်၊ 

အထးူသြဖင့ ်ဆငး်ရဲအ�မ်ွးပါးဆံုးလူများအတွက် တစ်ဦးချငး်�ငှ့က်ိုက်ညီသည့် ေစာင့ေ်�ှာက်မ�ကို ပ့ံပုိးေပးရန ်

ရည်ရွယ်ပါသည်။ က��်ပ်ုတို၏့ လူနာများအား ေငေွ�ကးအကူအညီကို ကမ်းလှမ်းေပးရနမှ်ာ က��်ပ်ုတိုအ့တွက် 

အထးူတာဝန�်ငှ့ ်အခွင့ေ်ကာငး်ပငြ်ဖစ်သည်။ ေငေွ�ကးအကူအညီကို အေရးေပါ်�ငှ့ ်အြခားေဆးဘက်ဆိုငရ်ာအရ 

လိုအပ်သည့် ေစာင့ေ်�ှာက်မ�အတွက်သာ ရ�ှိ�ိငုသ်ည်။သင�်ငှ့ ်သင့မိ်သားစု၏ ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ� 

လိုအပ်ချက်အားလံုးကို အေလးထားေဆာငရွ်က်ေပးရန ်က��်ပ်ုတိုအ့ား ယံု�ကည်စွာေတာငး်ဆိုသည့်အတွက် 

ေကျးဇူးတငပ်ါသည်။ 

သင့ေ်တာငး်ဆိုချက်ကို က��်ပ်ုတို ့ လက်ခံရ�ှိထားေသာေ�ကာင့ ်ဤစာ�ငှ့ ်ပူးတွဲပါ 

ေငေွ�ကးအကူအညီေလ�ာက်လ�ာကို ေပးပုိလ့ိုက်ြခငး်ြဖစ်သည်။ ၎ငး်ကို သငေ်တာငး်ဆိုမထားပါက 

လျစ်လျူ��လိုက်ပါ။ ေလ�ာက်လ�ာကို ြပနလ်ည်မေပးပုိမီ့ သင့လ်က်မှတ်�ငှ့ ်ရက်စဲွ အပါအဝင ်စာမျက်�ာှ 

�စ်ှဖက်လံုးကို ြဖည့်စွက်ပါ။ လွနခ်ဲ့သည့် ေြခာက်လအတွငး် သင ်ေလ�ာက်လ�ာြဖည့်ထား�ပီး ၎ငး်ကို 

ေငေွ�ကးအကူအညီအတွက် အတည်ြပုေပးထားလ�င ်က��်ပ်ုတိုအ့ား အသေိပးပါ။ သင့အ်ေနြဖင့ ်

ေလ�ာက်လ�ာအသစ်ြဖည့်ရန ်လိုအပ်ချငမှ် လိုအပ်�ိငုသ်ည်။ ေြခာက်လထက်ေကျာ်လွနေ်သာ ယခင ်

တငသ်ွငး်ထားသည့် ေလ�ာက်လ�ာကို က��်ပ်ုတို ့ ထည့်သွငး်စဉ်းစားမည် မဟုတ်ေပ။ 

ေလ�ာက်လ�ာ�ငှ့အ်တူ သင၏် ဝငေ်ငအွေထာက်အထားအြဖစ် ေအာက်ပါတိုမှ့ အနည်းဆံုးတစ်မျိုး၏ မိတ� ူကို 

ပ့ံပုိးေပးပါ။ သငသ်ည် အိမ်ေထာငသ်ည်ြဖစ်လ�င ်သိုမ့ဟုတ် လက်တွဲေဖာ်တစ်ဦး�ငှ့ ်6 လ�ငှ့အ်ထက်�ကာ 

အတူေနထိုငသ်ည်ဆိုလ�င ်ေလ�ာက်လ�ာကို စီမံေဆာငရွ်က်ြခငး်မြပုမီ ထိသုူတိုက့ ၎ငး်တို၏့ 

ဝငေ်ငအွေထာက်အထားအြဖစ် ေအာက်ပါတိုမှ့ အနည်းဆံုးတစ်မျိုး၏ မိတ� ူကို ေပးရနလ်ည်း လိုပါမည်။ 



 

 

 

• အလုပ်�ှငထ်ံမှ ေနာက်ဆံုး လုပ်ခြဖတ်ပုိငး် 3 ေစာင၏် မိတ� ူများ 

• �စ်ှစဉ်အခွနေ်ဆာငရ်န ်တငသ်ွငး်ေသာ ေနာက်ဆံုးဝငေ်ငစွာရငး် မိတ� ူများ (အကယ်၍ 

ကိုယ်ပုိငအ်လုပ်ြဖစ်လ�င ်အချိနဇ်ယားအားလံုးကို ထည့်သွငး်ေပးပါ) 

• လူမ�ဖူလံုေရး �ငှ့/်သိုမ့ဟုတ် သက်ြပည့်အ�ငမ်ိးစား ပငစ်ငဆ်ုေ�ကးစာ 

• ေလ�ာက်ထားသူသည် အခွနပုံ်စံတွင ်စာရငး်သွငး်ထားေသာ မီှခိုသူတစ်ဦးြဖစ်�ပီး၊ အသက် 25 �စ်ှေအာက် 

ြဖစ်လ�င ်မိဘ သိုမ့ဟုတ် အုပ်ထနိး်သူ၏ �စ်ှစဉ်အခနွေ်ဆာငရ်န ်တငသ်ွငး်ေသာ ေနာက်ဆံုးဝငေ်ငစွာရငး် 

• အြခားေသာ ဝငေ်င ွအေထာက်အထားြပ စာရွက်စာတမ်းများ 

• လွနခ်ဲ့သည့် 3 လ မှ ဘဏေ်ငစွာရငး်�ှငး်တမ်းများ၏ မိတ� ူများ 

• အလုပ်လက်မ့ဲ အကျိုးခံစားခွင့မ်ျား လက်ခံရ�ှိေ�ကာငး် ေြပစာ၏ မိတ� ူ 

သငသ်ည် မိသားစု သိုမ့ဟုတ် မိတ်ေဆွများထမှံ ပ့ံပုိးေထာက်ပ့ံမ�ရ�ှိလ�င ်သိုမ့ဟုတ် ၎ငး်တို�့ငှ့ ်အတူေနထိုငလ်�င ်

"ေထာက်ပ့ံစာ" ဟု အမည်တပ်ထားေသာ ပူးတွဲပါပုံစံအား ၎ငး်တိုက့ို ြဖည့်စွက်ခိုငး်ပါ။ ယငး်သို ့ြဖည့်စွက်ြခငး်ြဖင့ ်

၎ငး်တိုက့ သင၏် ေဆးကုသမ� ကုနက်ျစရိတ်များအတွက် တာဝန�်ှိမည် မဟုတ်ပါ။ ၎ငး်သည် 

ေနထိငုမ်�စရိတ်များအတွက် သငတ်တ်စွမ်း�ိငုသ်ည့် နည်းလမ်းကို ကူညီြပသေပးပါလိမ့်မည်။ မိသားစု�ငှ့ ်

မိတ်ေဆွများထံမှ မည်သည့် ပ့ံပုိးေထာက်ပ့ံမ�ကိုမ� သငလ်က်ခံမထားလ�င ်ေထာက်ပ့ံစာ ပုံစံကို ြဖည့်စွက်ရန ်

မလိုေပ။ 

ေနာက်ဆံုးအေနြဖင့ ်သငေ်ပးရနက်ျန�်ှိေနသည့် လစဉ်ေဆးကုသမ��ငှ့ ်ေဆးဘက်ဆိုငရ်ာ/ေဆးဝါး 

ကုနက်ျစရိတ်များ၏ အေထာက်အထား စာရွက်စာတမ်းကိုလည်း ေပးပုိပ့ါ။ 

ေလ�ာက်လ�ာအား ထည့်သွငး်စဉ်းစား�ိငုေ်စရနအ်တွက် ဝငေ်င ွအေထာက်အထား�ငှ့အ်တူ ြပည့်စုံစွာ 

ြဖည့်စွက်ထားေသာ ေလ�ာက်လ�ာအား လက်ခံရမည်ြဖစ်ေ�ကာငး် မှတ်ထားေပးပါ။ �ပီးြပည့်စုံမ�မ�ှိေသာ 

ေလ�ာက်လ�ာများအား က��်ပ်ုတို ့ စီမံေဆာငရွ်က်ေပး�ိငုမ်ည် သိုမ့ဟုတ် ထည့်သွငး်စဉ်းစားေပး�ိငုမ်ည် 

မဟုတ်ေပ။ 

အငတ်ာနက်ေပါ်တွင ်အးီေမးလ်မှတစ်ဆင့ ်ဆက်သွယ်ေဆာငရွ်က်မ�များသည် လံုြခံုမ�မ�ှိေ�ကာငး် 

သတိြပုေပးပါ။ အြဖစ်နည်းေသာ်လည်း အးီေမးလ်ထတဲွင ်သငထ်ည့သ်ွငး်ထားေသာ 

အချက်အလက်များကို လိပ်မူေပးပုိေ့သာ ပုဂ�ိုလ်မဟုတ်သည့် အြခားအဖွဲ�အစည်းများမှ �ကားြဖတ်၊ 

ဖတ်��ြခငး်များ �ှိေကာငး်�ှိ�ိငုသ်ည်။ 

သင၏် ကိုယ်ေရးအချက်အလက်များကို က��်ပ်ုတို ့ ကာကွယ်ေပးလို�ပီး ၎ငး်တို ့ လံုြခံုမ��ှိေနေစေ�ကာငး် 

ေသချာေအာငေ်ဆာငရွ်က်ေပးလိုပါသည်။ ေလ�ာက်လ�ာထတဲွင ်သင၏် လူမ�ဖူလံုေရးနပံါတ်�ငှ့ ်

အြခားသးီသန ့ ်အချက်အလက်များ ပါဝငေ်နသည့်အတွက် ၎ငး်ကို အးီေမးလ်မှတစ်ဆင့ ်ေပးပုိ ့ြခငး်မြပုရန ်

သင့အ်ား က��်ပ်ုတို ့ တိုက်တွနး်ပါသည်။ 



 

 

 

သငြ်ဖည့်စွက်ထားေသာ ေလ�ာက်လ�ာကို ပရင့ထ်တု်၍ စာတိုက်မှတစ်ဆင့ြ်ဖစ်ေစ၊ လူကိုယ်တိုငြ်ဖစ်ေစ 

ေအာက်ပါလိပ်စာသို ့ ေပးပုိပ့ါ- 

[လမ်း]  

[တိကုခ်န်း] 

[�မို �၊ ြပည်နယ ်ဇစ်ကဒု]် 

 

ဤေလ�ာက်လ�ာ�ငှ့ပ်တ်သက်�ပီး သင့တ်ွင ်ေမးြမနး်စရာများ�ှိပါက က��်ပ်ုတို၏့ လူနာကိုယ်စားလှယ်ထမှဲ 

တစ်ဦးကို xxx-xxx-xxxx မှတစ်ဆင့ ်ဖုနး်ေခါ်ဆိုပါ။ 

 

 

ေလးစားစွာြဖင့၊် 

 

လူနာ ေငေွ�ကး 

ဝနေ်ဆာငမ်�များ Ascension 

 

 

 

 


	မူဝါဒ/စည်းကမ်းချက်များ
	အတိုင်းအတာ
	အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များ
	ငွေကြေးအကူအညီ ပံ့ပိုးထားသည်
	ငွေကြေး အကူအညီ ခံစားခွင့်မရှိသည့် လူနာများအတွက် အခြားအကူအညီ (ဆေးရုံမှမဟုတ်သော ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်သာ သက်ဆိုင်သည်)

