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Ascension Saint Agnes ကျသင့ေ
် ငွေတာင်းခံြခင်း�ှင ့်
ေကာက်ခံြခင်းဆိုငရ
် ာ မူဝါဒ

ြပန်လည်သးုံ သပ်ထားသည်ြပန်လည်စိစစ်ထားသည်- 7/17, 6/20, 10/20, 12/21

ေထာက်ခံခွငြ့် ပုချက်များေနာက်ဆံုး - ဥက�ဌ/CEO-ရက်စွဲ- __________________________ ရက်စ-ွဲ _________________
သေဘာတူညီမ�-_______________________________________ ရက်စ_ွဲ ________________
(မူဝါဒသည် CEO လက်မှတ်ထိုး�ပီးေနာက် ရက် 30 တွင် စတင်အကျံုးဝင်သည်။)

မူဝါဒ/စည်းကမ်းချက်များ
ဤသည်မှာ Ascension Saint Agnes ၏ မူဝါဒြဖစ်�ပီး အဖွဲ�အစည်း၌ ေငွေရးေ�ကးေရး အကူအညီ မူဝါဒ (သိုမဟု
် ည့် အေရးေပါ်�ှင့် အြခားေသာ
့ တ် "FAP") သက်ဆိုငသ
ေဆးဘက်ဆိုငရ
် ာ လိုအပ်ေသာ ေစာင့ေ
် �ှာက်မ�ကို ပံ့ပိုးရန်အတွက် လူမ�ေရးအရ မ�တေသာ ကျင့သ
် ံုးလုပ်ေဆာင်မ�ကို ေသချာေစရန်ြဖစ်သည်။ ေငွေရးေ�ကးေရး အကူအညီကို
လိုအပ်ေနသည့် လူနာများတွက် ေငွေ�ကးေတာင်းခံြခင်း�ှင့် ေကာက်ခံမ�များဆိုငရ
် ာ ကျင့သ
် ံုးလုပ်ေဆာင်မ�များကို ေြဖ�ှငး် ကိုငတ
် ွယ်ရန်�င
ှ ့် ဤအဖွဲ�အစည်းထံမှ ေစာင့ေ
် �ှာက်မ�ကို
ရ�ှိရန်အတွက် ဤမူဝါဒကို အထူးတလည် ဒီဇိုငး် ေရးဆွဲြပုလုပ်ထားပါသည်။
ေငွေ�ကးေတာင်းခံြခင်း�ှင့် ေကာက်ခံမ�များအားလံုးသည် လူဂု့ ဏသ
် ိက�ာ�ှင့် အများေကာင်းကျိုးအတွက် ရည်ရွယ်ေသာ က��်ပ
ု ်တ၏
ို ့ သ��ဌ
ိ ာန်၊ ဆင်းရဲမွဲေတမ�အတွင်း
ေနထိုငသ
် ူများ�ှင့် အြခားထိခိုက်ခံစားရလွယ်သည့် အေြခအေန�ှိသူများ၏ စည်းလံုးညီ�ွတ်မ�အတွက် က��်ပ
ု ်တ၏
ို ့ အထူးစိုးရိမ်ပူပန်မ�များ၊ တရားမ�တမ��င
ှ ့် �ကီး�ကပ်ခနခ
် ့ ွဲမ�ကို
မတူြခားနားစွာကိုငတ
် ွယ်�င
ို ရ
် န် ရည်ရွယ်ေသာ က��်ပ
ု ်တ၏
ို ့ သ��ဌ
ိ ာန်ကို ထင်ဟပ်ေစမည်ြဖစ်ပါသည်။ အဖွဲ�အစည်း၏ အလုပ်သမားများ�ှင့် ကိုယ်စားလှယ်များက လူနာများ�ှင့်
မိသားစုများအား ဂုဏသ
် ိက�ာ၊ ေလးစားမ��င
ှ ့် က�ုဏာတရားထား၍ ြပုမူဆက်ဆံြခင်းအပါအဝင် ကက်သလစ်ဘာသာဝင်များမှ ေထာက်ပံ့ေပးထားသည့် အေဆာက်အအံု၏
မူဝါဒများ�ှင့် တန်ဖိုးများကို ထင်ဟပ်ေစသည့် အမူအရာြဖင့် ြပုမူပါလိမ့်မည်။
ဤေငွေ�ကးေတာင်းခံြခင်း�ှင့် ေကာက်ခံမ�များဆိုငရ
် ာ မူဝါဒသည် ခနအ
် ့ ပ်ထားေသာ သမားေတာ် ဝန်ေဆာင်မ�များ�ှင့် အြပုအမူပိုငး် ဆိုငရ
် ာ ကျန်းမာေရးအပါအဝင်
ဤအဖွဲ�အစည်းမှ ပံ့ပိုေပးထားသည့် အေရးေပါ်�ှင့် အြခားေသာ ေဆးဘက်ဆိုငရ
် ာ လိုအပ်ေသာ ေစာင့ေ
် �ှာက်မ�အားလံုးကို သက်ေရာက်ပါသည်။ ေငွေ�ကးေတာင်းခံြခင်း�ှင့်
ေကာက်ခံမ�များဆိုငရ
် ာ မူဝါဒသည် "အေရးေပါ်"�ှင့် အြခားေသာ "ေဆးဘက်ဆိုငရ
် ာအရ လိုအပ်ေသာ ေစာင့ေ
် �ှာက်မ"� မဟုတ်သည့် ေစာင့ေ
် �ှာက်မ�အတွက် ေပးေချမ�ဆိုငရ
် ာ
အစီအစဥ်များကို သက်ေရာက်ြခင်းမ�ှိပါ (အဆိုပါ စည်းကမ်းချက်များကို အဖွဲ�အစည်း၏ FAP အတွငး် ေဖာ်ြပထားပါသည်)။
ဖွငဆ
့် ုခ
ိ ျက်များ

1.

“501(r)” ဆိုသည်မှာ ြပည်တွငး် အခွနစ
် ည်းမျဉ်း ဥပေဒပုဒမ
် 501(r) တွင် ြပ�ာန်းထားသည့် စည်းမျဉ်းများကို ဆိုလိုသည်။

2.

"သာမန်မဟုတသ
် ည့ ် ေကာက်ခံမ�များဆိုငရ
် ာ လုပ်ေဆာင်ချက်များ" သိမဟု
ု ့ တ် "ECAs" ဆိုသည်မှာ 501(r) �ှိ ကနသ
် ့ တ်ချက်များအရ သက်ေရာက်သည့်

ေအာက်ပါေကာက်ခံမ�ဆိုငရ
် ာ လုပ်ေဆာင်မ�များအနက်တစ်ခုခုကို ဆိုလိုသည်a.

ထိနး် သိမ်းထားသည်။

b.

လူနာ၏ ဆိုးရွ ားေသာ အချက်အလက်များကို စားသံုးသူ အေ�ကးကို အစီရင်ခံသည့် ေအဂျင်စီများ သိုမဟု
းပိြခင်
ု ့ း 1။
့ တ် ေ�ကးကျန်အစိုးရဌာနများသို သတင်
့

1 Maryland နည်းဥပေဒ 19-214.2(b)(5) အရ၊ ကနဦး ကျသင့ေ
် ငွေတာင်းခံလ�ာကို လူနာထံသို ့ ပို�ပီ
့ းေနာက် ရက်ေပါင်း 180 အတွငး် အဖွဲ�အစည်းသည် အြခားသူများသို ့
ထုတ်ြပန်သည့် ေအဂျင်စီထံ သတင်းမပိပါ။
ု့
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c.

FAP အရ အကျံုးဝင်သည့် ယခင်က ပံ့ပိုးသည့် ေစာင့ေ
် �ှာက်မ�အတွက် တစ်ခု သိုမဟု
့ တ် တစ်ခုထက်ပိုေသာ ေငွေတာင်းခံလ�ာများအား လူနာ၏

ေပးေချမ�မြပုလုပ်သည့်အတွက် ေဆးဘက်ဆိုငရ
် ာ လိုအပ်သည့် ေစာင့ေ
် �ှာက်မ�ကို မပံ့ပိုးမီ ေပးေချမ�အား ေ���ဆိုင်းြခင်း သိုမဟု
့ တ် ြငင်းဆိုြခင်း သိုမဟု
့ တ် ေတာင်းဆိုြခင်း။
d.

ခ�တ်ြခံုကျမ� သိုမဟု
ှ ဆ
့် ိုငသ
် ည့် တင်သွငး် ေတာင်းဆိုမ�များ မှလွဲ၍ ဥပေဒေရးရာ သိုမဟု
့ တ် ပုဂ�ိုလ်ေရးရာ ထိခိုက်မ��င
့ တ် တရားစီရင်ေရးလုပ်ငန်းစဥ်ကို လိုအပ်သည့်

လုပ်ေဆာင်မ�များ။ Maryland စည်းမျဉ်း အပိုဒ ် 2
i.လူနာ၏ ပိုငဆ
် ိုငမ
် �အေပါ် သိမ်းယူသည့်ပစ�ည်းအား လက်ဝယ်ထားပိုငခ
် ွင�
့် ှိြခင်း 3၊
ii.လူနာ၏ ဘဏ်အေကာင့် သိုမဟု
် �ကးအြဖစ် တရားဝင်သိမ်းယူမ� ြပုလုပ်ြခင်း၊
့ တ် အြခားကိုယ်ပိုင် ပစ�ည်းကို စည်းေ�ှာင်ရယူြခင်း သိုမဟု
့ တ် သိမ်းယူြခင်း တနည်းဆိုေသာ အခွနေ
iii. လူနာတစ်ဦးကို တရားဥပေဒအရ စတင်အေရးယူြခင်း 4၊ �ှင့်
iv.လူနာ၏ လုပ်ခများကို ေ�ကး�မီအြဖစ် သိမ်းဆည်းြခင်း။
ECA သည် ေအာက်ပါတိုအနက်
(ECA အတွက် စံ�န
� း် ကို အထက်တွင် ဦးစွာေဖာ်ြပထားသည့်အတိုငး် အြခားနည်း�ှင့် ေယဘုယျအားြဖင့် ကိုက်ညီသည့်တိုင)် မည်သည့်အရာကိုမှ
့
ထည့်သွငး် မထားပါa.
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i.၊
b.

အဖွဲ�အစည်းမှ ပံ့ပိုးေသာ ေစာင့ေ
် �ှာက်မ�အတွက် ပုဂ�ိုလ်ေရးအရ ထိခိုက်နစ်နာြခင်း အကျိုးဆက်တစ်ခုအြဖစ် လူနာအား ေပးဆပ်ရန် ြပည်နယ်ဥပေဒအရ

တရားစီရင်ဆံုးြဖတ်ြခင်း၊ အ�ပီးေပးေချြခင်း သိုမဟု
် ှနက
် န်ကန် ရယူခွင�
့် ှိသည့် ပစ�ည်းဥစ�ာကို
့ တ် အေပးအယူလုပ်ြခင်း၏ ရေငွများေပါ်တွင် အဖွဲ�အစည်းမှ မှနမ
လက်ဝယ်ထားပိုငခ
် ွင့်
c.

သိုမဟု
် ဆို ေတာင်းဆိုမ�ကို ဖိုငတ
် ွဲြခင်း။
့ တ် မည်သည့် ေဒဝါလီလုပ်ငန်းလုပ်ေဆာင်ြခင်းတွငမ

3.

"FAP" ဆိုသည်မှာ အဖွဲ�အစည်း၏ �ှင့် Ascension Health ၏ အထူးတာဝန်အား 501(r) �ှငအ
့် ညီ ပိုမိုေကာင်းမွနေ
် စလိုသြဖင့် လူနာများအား ေငွေရးေ�ကးေရး

အကူအညီကို ပံ့ပိုးသည့် အဖွဲ�အစည်း၏ ေငွေရးေ�ကးေရး အကူအညီ မူဝါဒြဖစ်ပါသည်။
4.

"FAP" ေလ�ာက်ထားမ�ဆိုသည်မှာ ေငွေရးေ�ကးေရး အကူအညီအတွက် ေလ�ာက်ထားမ�ကို ဆိုလိုသည်။

5.

“ေငွေ�ကးအကူအညီ” ဆိုသည်မှာ အဖွဲ�အစည်း၏ FAP အရ လူနာတစ်ဦးထံသို အဖွ
ဲ�အစည်းမှ ပံ့ပိုး�ိင
ု သ
် ည့် အခမဲ့ေစာင့ေ
် �ှာက်မ� သိုမဟု
့ တ် ေဈးေလ�ာ့ေပးသည့်
့

ေစာင့ေ
် �ှာက်မ�ြဖစ်ပါသည်။
6.

"အဖွဲ�အစည်း" ဆိုသည်မှာ Ascension St Agnes ြဖစ်သည်။ ထပ်ေဆာင်း အချက်အလက်များ ေတာင်းဆိုရန်၊ ေမးခွနး် များ သိုမဟု
့ တ် သေဘာထားမှတ်ချက်များ

တင်သွငး် ရန်ြဖစ်ေစ အသနားခံစာ တင်သွငး် ရန်ြဖစ်ေစ ေအာက်တွင် ေဖာ်ြပထားေသာ�ံုး သိုမဟု
် ာ သတိေပးချက်တွင် ပါ�ှိေသာ �ံုး သိုမဟု
့ တ် မည်သည့် သက်ဆိုငရ
့ တ်
အဖွဲ�အစည်းထံမှ သင်ရ�ှိထားေသာ ဆက်သွယ်မ�တစ်ခုခု မှတဆင့် သင်ဆက်သွယ်�င
ို သ
် ည်။
လူနာ ေငွေရးေ�ကးေရး ဝန်ေဆာင်မ�များ @ 1-667-234-2140
7.

"လူနာ" ဆိုသည်မှာ အဖွဲ�အစည်းမှ ေစာင့ေ
် �ှာက်မ�ကို ရ�ှိသူ လူပုဂ�ိုလ်(သိုမဟု
် �ှာက်မ�ကို ရ�ှိထားသည့်သူ) �ှင့် အဆိုပါေစာင့ေ
် �ှာက်မ�အတွက်
့ တ် ေစာင့ေ

ေငွေရးေ�ကးေရးအရတာဝန်�ှိသူ မည်သူမဆို(မိသားစုဝင်များ�ှင့် အုပ်ထိနး် သူများအပါအဝင်) ကို ဆိုလိုသည်။

2 19-214.2(g)(1) အရ၊ အဖွဲ�အစည်းသည် အေ�ကးေကာက်ခံရန် လူနာ၏ အေြခခံေနထိုငမ
် �အေပါ်တွင် အေပါင်ေရွ း �ုတ်ခွငပ
့် ိတ်ြခင်းသာမက ဤအေရးယူေဆာင်ရွက်မ�များလည်း
ပါဝင်သည်။
3 Maryland စည်းမျဉ်း အပိုဒ ် 19-214.2(g)(2) အရ၊ အဖွဲ�အစည်းသည် ေဆး�ံုစရိတ်အတွက် အေ�ကးတင်ေနသည့် အေ�ကးကို ေကာက်ခံရန် လူနာ၏ အေြခခံေနထိုငမ
် �အေပါ်
ပိုငဆ
် ိုငခ
် ွငမ
့် ျားကို မေတာင်းဆိုပါ။
4 Maryland စည်းမျဉ်း အပိုဒ ် 19-214.2(b)(5) အရ ကနဦး ကျသင့ေ
် ငွေတာင်းခံလ�ာကို လူနာထံသို ့ေပးပို�ပီ
့ းေနာက် ရက်ေပါင်း 180 အတွငး် အေ�ကးေကာက်ခံရန် အဖွဲ�အစည်းမှ
အေရးယူြခင်း မြပုသင့ပ
် ါ။
5 Maryland စည်းမျဉ်း အပိုဒ ် 19-214.2(b)(2) အရ အဖွဲ�အစည်းသည် ေဆးကုသမ��င
ှ ဆ
့် ိုငေ
် သာ အေ�ကးကို မေလ�ာ့သင့ပ
် ါ။
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ေငွေ�ကးေတာင်းခံြခင်း�ှင့် ေကာက်ခံမ�များဆိုငရ
် ာ ကျင့သ
် းုံ လုပ်ေဆာင်မ�များ
အဖွဲ�အစည်းသည် ေပးအပ်ထားသည့် ဝန်ေဆာင်မ�များအတွက်ြဖစ်ေစ လူနာများ�ှင့် ဆက်သွယ်ြခင်းအတွက်ြဖစ်ေစ လူနာများသို ပံ
် ုတ်ေပးေနသည့်
့ ုမှနထ
ေငွေတာင်းခံေဖာ်ြပချက်များအတွက် စနစ်တကျ�ှိေသာ လုပ်ငန်းစဥ်ကို ထိနး် သိမ်းထားသည်။ အဖွဲ�အစည်းမှ ပံ့ပိုးသည့် ဝန်ေဆာင်မ�များအတွက် လူနာက ေပးေချမ�မြပုလုပ်သည့်
ြဖစ်စဥ်တွင် အဖွဲ�အစည်းသည် ေပးေချမ�ကို ရယူရန်အတွက် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်�င
ို သ
် ည့် လုပ်ေဆာင်မ�များတွင် ကနသ
် ့ တ်ထားြခင်းမ�ှိေသာ်လည်း တယ်လီဖုနး် ၊ အီးေမးလ်�င
ှ ့်
လူကိုယ်တိုင် ဆက်သွယ်ရန် အားထုတ်မ�များ�ှင့် တစ်ခု သိုမဟု
် ာ
့ တ် တစ်ခုထက်ပိုေသာ ECA များသည် ဤေငွေ�ကးေတာင်းခံြခင်း�ှင့် ေကာက်ခံမ�များဆိုငရ
မူဝါဒအတွငး် ပါဝင်သည့် ြပဌာန်းချက်များ�ှင့် ကနသ
် ့ တ်ချက်များအရ ပါဝင်�င
ို သ
် ည်။ အဖွဲ�အစည်းမှ ေငွေရးေ�ကးေရး အကူအညီ အကျံုးဝင်မ�ကို ဆံုးြဖတ်ရန်
သင့ေ
် တာ်လံုေလာက်သည့် အားထုတ်မ�များြပုလုပ်သည် ဆိုတာ�ှင့် အဖွဲ�အစည်းမှ ECA များအတွငး် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်�င
ို ေ
် ချ�ှိသည်ဆိုတာကို ဆံုးြဖတ်ရန်
အခွနစ
် က်ဝန်းလည်ပတ်ေရးဌာနတွင် ေနာက်ဆံုး လုပ်ပိုငခ
် ွင�
့် ှိသည်။
အဖွဲ�အစည်းသည် သာမန်မဟုတ်သည့် ေကာက်ခံမ�များဆိုငရ
် ာ လုပ်ေဆာင်ချက် သိုမဟု
့ တ် ECA အတွငး် ပါဝင်မေဆာင်ရွက်မီ ေငွေရးေ�ကးေရး အကူအညီအတွက် ၎င်း၏ FAP
အရ လူနာသည် အကျံုးဝင်မ��ှိမ�ှိကို ဆံုးြဖတ်ရန် အဖွဲ�အစည်းမှ တာဝန်ယူလုပ်ေဆာင်ရမည့် ကျိုးေ�ကာင်းခိုငလ
် ံုေသာ အားထုတ်မ�များကို 501(r) �ှငအ
့် ညီ
ေငွေ�ကးေတာင်းခံြခင်း�ှင့် ေကာက်ခံမ�များဆိုငရ
် ာ မူဝါဒမှ ခွဲြခားသတ်မှတ်ပါသည်။ အဖွဲ�အစည်းသည် Maryland ြပည်နယ်မှ ထုတ်သည့် လမ်း��နခ
် ျက်များ�ှငအ
့် ညီ
လူနာ၏ဝင်ေငွ၊ ပိုငဆ
် ိုငမ
် �များ�ှင့် အြခားစံ�န
� း် များကို ထည့်သွငး် စဉ်းစားလိမ်မ
့ ည်။ အဖွဲ�အစည်းသည် အေ�ကးေကာက်ခံသူတစ်ေယာက်သို လ�
့ ဲအပ်ေကာက်ခံမ�
လုပ်ေဆာင်ချက်တစ်ခုခု သိုမဟု
့ တ် ECA တစ်ခုခုြဖင့် ဆက်လက်မလုပ်ေဆာင်မီ ( ေငွေပးေချမ� အစီအစဉ်တစ်ခုမှတစ်ဆင့် အပါအဝင်) ၎င်း၏ FAP အရ
ေကာင်းေသာယံု�ကည်မ�ြဖင့် အကူအညီကို ကမ်းလှမ်းရန် �ကိုးစားခဲ့သည်ကို ေဖာ်ြပပါသည်။
အဆံုးအြဖတ်ကို ြပုလုပ်�ပီးသည်�င
ှ ့် အဖွဲ�အစည်းသည် ဤတွငေ
် ဖာ်ြပထားသည့် တစ်ခု သိုမဟု
ို သ
် ည်။
့ တ် တစ်ခုထက်ပိုေသာ ECA များ�ှင့် ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်�င
1.

FAP ေလ�ာက်ထားမ�ဆိုငရ
် ာ လုပ်ငန်းလုပ်ေဆာင်ြခင်း။ ေအာက်တွင် ေဖာ်ြပထားသည် မှတစ်ပါး လူနာသည် အဖွဲ�အစည်းထံမှ ရ�ှိသည့် အေရးေပါ်�ှင့်

အြခားေဆးဘက်ဆိုငရ
် ာ လိုအပ်ေသာ ေစာင့ေ
် �ှာက်မ��င
ှ ့် စပ်လျဥ်းသည့် FAP ေလ�ာက်ထားမ�ကို အချိနမ
် ေရွ း တင်သွငး် �ိင
ု သ
် ည်။ ေငွေရးေ�ကးေရး အကူအညီအတွက်
အကျံုးဝင်မ�အတွက် ဆံုးြဖတ်ချက်များကို ေအာက်ပါ အေထွေထွ အမျိုးအစားများအေပါ် အေြခခံ၍ စီစဥ်လုပ်ေဆာင်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။
a.

ြပည့်စံုသည့် FAP ေလ�ာက်ထားမ�များ။ ြပည့်စံုသည့် FAP ေလ�ာက်ထားမ�ကို တင်သွငး် သည့် လူနာ၏ ြဖစ်စဥ်တွင် အဖွဲ�အစည်းသည်

ေအာက်တွငေ
် ဖာ်ြပထားသည့်အတိုငး် အချိနတ
် ိတိကျကျြဖင့် ေစာင့ေ
် �ှာက်မ�အတွက် ေပးေချမ�ကို ရယူရန် မည်သည့် ECA များကိုမဆို ဆိုငး် ငံြ့ ခင်း၊ အကျံုးဝင်မ�ဆိုငရ
် ာ
အဆံုးအြဖတ်ကို ြပုလုပ်ြခင်း�ှင့် စာြဖင့ေ
် ရးသားထားသည့် အသိေပးချက်များကို ပံ့ပိုးေပးြခင်းတိုကိ
့ ု လုပ်ေဆာင်ေစရမည်။
b.

အကျံုးဝင်မအ
� ား မှနး် ဆအမှတ်ေပးအကဲြဖတ်မ�များ။ FAP အရ ရ�ှိ�င
ို ေ
် သာ ပမာဏအများဆံုးေသာ အကူအညီထက် ေလျာ့နည်းသည့်အကျံုးဝင်မ�အတွက်

လူနာအား မှနး် ဆ၍ အမှတ်ေပး အကဲြဖတ်ထားပါက အဖွဲ�အစည်းသည် အဆံုးအြဖတ်အတွက် အေြခခံအချက်ကို လူနာအား အေ�ကာင်း�ကားမည်ြဖစ်�ပီး ECA အား
စတင်လုပ်ေဆာင်မီတွင် ပိုမို၍ ပမာဏများြပားေသာ အကူအညီအတွက် ေလ�ာက်ထားရန် လံုေလာက်သည့် အချိနက
် ာလကို လူနာအား ေပးမည်ြဖစ်သည်။
c.

ေလ�ာက်ထားမ�ကို တင်သွင်းမထားသည့် သတိေပးချက်�င
ှ ့် လုပ်ငန်းစဥ်။ ြပည့်စံုေသာ FAP ေလ�ာက်လ�ာကို မတင်သွင်းလ�င် သိုမဟု
့ တ် FAP ၏ မှနး် ဆ ဆံုးြဖတ်ြခင်း

အကျံုးဝင်မ� စံ�န
� း် �ှငအ
့် ညီ အကျံုးဝင်မ�ကို မဆံုးြဖတ်ထားလ�င် ေစာင့ေ
် �ှာက်မ�အတွက် ပထမဆံုး ကျသင့ေ
် ငွေတာင်းခံမ� �ှငး် တမ်းကို လူနာထံေပးပိသည့
ု့
်ေနမှ့ စ၍ အနည်းဆံုး
ရက်ေပါင်း 180 တွင် အဖွဲ�အစည်းသည် ECAs စတင်ြခင်းမှ ေ�ှာင်�ကဉ်မည်ြဖစ်သည်။ အချိနသ
် တ်မှတ်ချက်များကို ေပါင်း�ံုးမ�အတွငး် ထည့်သွငး် ထားသည့် ေနာက်အကျဆံုးေသာ
ေစာင့ေ
် �ှာက်မ�အပိုငး် က�အေပါ် အေြခခံမည်ြဖစ်သည့်အတွက် ေစာင့ေ
် �ှာက်မ�အပိုငး် က� အမျိုးမျိုးပါ�ှိသည့် အေြခအေနတွင် အဆိုပါ သတိေပးချက်ဆိုငရ
် ာ
ြပဌာန်းချက်များကို ေပါင်း�ံုးလုပ်ေဆာင်�င
ို သ
် ည်။ FAP ေလ�ာက်ထားမ�ကို တင်သွငး် ထားြခင်းမ�ှိသည့် လူနာထံမှ ေစာင့ေ
် �ှာက်မ�အတွက် ေပးေချမ�ကို ရ�ှိရန် တစ် (1) မျိုး
သိုမဟု
့ တ် တစ်မျိုးထက်ပိုေသာ ECA(များ) ကို စတင်မလုပ်ေဆာင်မီ အဖွဲ�အစည်းသည် ေအာက်ပါလုပ်ေဆာင်မ�များကို ြပုလုပ်ရမည်i.အကျံုးဝင်ေသာလူနာများအတွက် ရ�ှိ�င
ို သ
် ည့် ေငွေရးေ�ကးေရး အကူအညီကို ေဖာ်ြပြခင်း၊ ေစာင့ေ
် �ှာက်မ�အတွက် ေပးေချမ�ကို ရ�ှိရန်အတွက် လုပ်ေဆာင်ရန်
ရည်ရွယ်ထားေသာ ECA(များ) ကို ခွဲြခားေဖာ်ထုတ်၍ စာြဖင့ေ
် ရးသားထားသည့် သတိေပးချက်အား ေပးသည့်ရက်စွဲ ေနာက်ပိုငး် ရက်ေပါင်း 30 ထက် မေစာဘဲ ECA(များ)
စတင်လုပ်ေဆာင်လာ�ိင
ု သ
် ည့် ေနာက်ဆံုးရက်ကို ေဖာ်ြပြခင်း ၊
ii.FAP အေ�ကာင်း အ�ိုး�ှငး် ဆံုး အ�ှစ်ချုပ်ေဖာ်ြပချက်ကို လူနာအား ေပးြခင်း�ှင့်
iii. FAP �ှင့် FAP ေလ�ာက်ထားမ� လုပ်ငန်းစဥ်များ�ှင့် ပတ်သက်၍ လူနာအား ��တ်ြဖင့် အေ�ကာင်း�ကားရန် သင့ေ
် တာ်သည့် အားထုတ်မ�ကို ြပုလုပ်ြခင်း။
d.

မြပည့်စံုသည့် FAP ေလ�ာက်ထားမ�များ။ လူနာက �ပီးစီးလုပ်ေဆာင်ထားြခင်းမ�ှိသည့် FAP ေလ�ာက်ထားမ�ကို တင်သွင်းသည့် အေြခအေနတွင် အဖွဲ�အစည်းက FAP

ေလ�ာက်ထားမ�ကို မည်သ�ပီ
ို ့ းစီးလုပ်ေဆာင်ရန်�င
ှ ့် ပတ်သက်၍ လူနာအား စာြဖင့ေ
် ရးသားကာ အေ�ကာင်း�ကားရမည်ြဖစ်�ပီး ထိုသလု
ို ့ ပ်ေဆာင်�င
ို ရ
် န် ြပက�ဒန
ိ ပ
် ါ ရက်သံုးဆယ် (30)
ကို လူနာအား အချိနေ
် ပးရမည်။ ကျန်�ှိေနေသးေသာ မည်သည့် ECA များကိုမဆို ဤအချိနအ
် တွငး် ရပ်ဆိုငး် ထားရမည်ြဖစ်�ပီး စာြဖင့ေ
် ရးသားထားသည့် သတိေပးချက်တွင် (i)
ေလ�ာက်ထားမ�အား �ပီးစီးလုပ်ေဆာင်ရန်လိုအပ်သည့် FAP သိုမဟု
့ တ် FAP ေလ�ာက်ထားမ�အရ လိုအပ်သည့် ထပ်ေဆာင်း အချက်အလက် �ှင/့် သိုမဟု
့ တ် စာရွ က်စာတမ်းကို
ေဖာ်ြပရမည်ြဖစ်�ပီး (ii) သင့ေ
် တာ်သည့် ဆက်သွယ်ရန် အချက်အလက်များ ပါဝင်ေစရမည်။
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2.

ေစာင့ေ
် �ှာက်မ�အား အချိနေ
် ရွ �ဆိုင်းြခင်း သိုမဟု
် ့ တ်ချက်များ။ FAP အရ အကျံုးဝင်သည့် ယခင်က ပံ့ပိုးသည့် ေစာင့ေ
် �ှာက်မ�အတွက်
့ တ် ြငင်းဆိုြခင်းအေပါ် ကနသ

တစ်ခု သိုမဟု
် ာ လိုအပ်သည့် ေစာင့ေ
် �ှာက်မ�ကို
့ တ် တစ်ခုထက်ပိုေသာ ေငွေတာင်းခံလာ� များအား လူနာ၏ ေပးေချမ�မြပုလုပ်သည့်အတွက် အဖွဲ�အစည်းအေနြဖင့် ေဆးဘက်ဆိုငရ
မပံ့ပိုးမီ ေပးေချမ�အား အချိနဆ
် ိုငး် ြခင်း သိုမဟု
့ တ် ြငင်းဆိုြခင်း သိုမဟု
့ တ် ေတာင်းဆိုြခင်းကို ြပုလုပ်ရန် ရည်ရွယ်သည့်အေြခအေနတွင် FAP တွင် ြပဌာန်းထားသည့်အတိုငး်
လူနာအား FAP ေလ�ာက်ထားမ��င
ှ ့် အကျံုးဝင်သည့် လူနာများအတွက် ေငွေရးေ�ကးေရး အကူအညီကို ရ�ှိ�င
ို ေ
် �ကာင်း ေဖာ်ြပထားသည့် စာြဖင့ေ
် ရးသားထားသည့်
သတိေပးချက်ကို ေပးပိုမည်
့ ြဖစ်သည်။
3.

စိစစ်သတ်မှတ်ြခင်း အသိေပးချက်၊ ေငွေပးေချမ� အစီအစဉ် ေရွ းချယ်စရာ။

a.

အဆံုးအြဖတ်များ။ လူနာ၏ အေကာင့ေ
် ပါ်တွင် �ပီးြပည့်စံုေသာ FAP ေလ�ာက်လာ� အား လက်ခံရ�ှိ�ပီးသည်�င
ှ တ
့် စ်�ပိုင်နက် အဖွဲ�အစည်းသည်

အရည်အချင်းြပည့်မီမ�အား ဆံုးြဖတ်ရန်ငာှ FAP ေလ�ာက်လ�ာအား အကဲြဖတ်သံုးသပ်မည်ြဖစ်�ပီး၊ လူနာသည် ေပးေချမ�အစီအစဉ်အတွက် အရည်အချင်းြပည့်မီြခင်း �ှိ၊မ�ှိ
အပါအဝင် ေနာက်ဆံုး ဆံုးြဖတ်ချက်အား စာေရးသားကာ ရက်ေပါင်း တစ်ဆယ့်ေလး (14) ရက်အတွငး် လူနာထံသို အသိ
ေပးအေ�ကာင်း�ကားမည်ြဖစ်သည်။ အသိေပးချက်တွင်
့
လူနာသည် ေငွေရးေ�ကးေရးအရ ေပးေချရန် တာဝန်�ှိသည့် ပမာဏ၏ အဆံုးအြဖတ်ကိုလည်း ထည့်သွငး် မည်ြဖစ်သည်။ အကယ်၍ FAP ေလ�ာက်ထားမ�ကို ြငင်းဆိုပါက
ြငင်းဆိုမ�၏ အေ�ကာင်းရင်း�ှင့် အသနားခံြခင်း သိုမဟု
့ တ် ြပန်လည်စဥ်းစားသံုးသပ်ေပးရန်အတွက် ��န�် ကားချက်များကို �ှင်းလင်းေဖာ်ြပလျက် အသိေပးချက်ကို
ေပးပိုမည်
့ ြဖစ်သည်။
b.

ေငွေပးေချမ� အစီအစဉ်များ။ လူနာသည် အကျံုးဝင်မ� လိုအပ်ချက်များ�ှင့် ကိုက်ညီလ�င်၊ ေငွေပးေချမ� အစီအစဉ်တစ်ခုအတွက် ေငွေပးေချမ�

အစီအစဉ်များတစ်ခုခုသည် အချိန�
် င
ှ တ
့် စ်ေြပးညီ ြပင်ဆင်ထား�ိင
ု သ
် ည့် အဖွဲ�အစည်း၏ ေငွေ�ကးအကူအညီ မူဝါဒတွင် ေဖာ်ြပထားေသာ စည်းမျဉ်းများ�ှငအ
့် ညီ ြဖစ်ရမည်။
ေငွေပးေချမ� အစီအစဉ်တစ်ခု၏ စည်းမျဉ်းများကို ြပုြပင်မွမ်းမံရန် လူနာမှ ဆ���ှိလ�င် လူနာသည် ဧည့်ဝတ်ေဆာင်မ�ဌာနသို ဆက်
သွယ်�င
ို ်သည်။ 6
့
c.

ေငွေပးေချမ� အစီအစဉ်များကို လိုက်ေလျာြခင်း။ ေငွေပးေချမ� အစီအစဉ်တစ်ခု၏ အချိနေ
် စာ၍ ေပးေချမ� သိုမဟု
့ တ် �ကိုတင်ေပးေချမ�အတွက် အခေ�ကးေငွ

သိုမဟု
ှ ်လတာ (12) ကာလအတွငး် လူနာသည် စီစဉ်ေရးဆွဲထားေသာ ေငွေပးေချမ�များကို အနည်းဆံုး ဆယ့်တစ်�ကိမ် (11) ြပုလုပ်လ�င် လူနာအား
့ တ် ြပစ်ဒဏ်မ�ှိပါ။ ဆယ့်�စ
ေငွေပးေချမ� အစီအစဉ်�ှင့် ကိုက်ညီသည်ဟု မှတ်ယူပါမည်။ လူနာသည့် စီစဉ်ေရးဆွဲထားသည့် လစဉ် ေငွေပးေချမ�ကို ပျက်ကွက်လ�င် လူနာအား ဒဏ်ေ�ကးေဆာင်ခိုငး် ြခင်းမ�ှိဘဲ
ပျက်ကွက်ခ့သ
ဲ ည့် ေငွေပးေချမ�ေနမှ့ တစ် (1) �ှစ်အတွငး် လူနာမှ အစားထိုးေပးေချ�ိင
ု သ
် ည်။ ဆယ့်�စ
ှ ်လတာ (12) ကာလအတွငး် ြဖစ်ေပါ်သည့် ထပ်ေဆာင်းပျက်ကွက်ေသာ
ေငွေပးေချမ�များတစ်ခုခုကို အဖွဲ�အစည်းသည် ေလ�ာ့ေပါေပး�ိ
င
ု �် ပီး ေ�ကးတင်ေနေသးေသာ ေ�ကးကျန်များကို ေကာက်ခံသည့် ေအဂျင်စီသို လ�
့
့ ဲေြပာင်းေပးြခင်းမြပုဘဲ သိုမဟု
့ တ်
အေရးယူေဆာင်ရွက်ြခင်းမြပုဘဲ ေငွေပးေချမ� အစီအစဉ်တွင် ဆက်လက်ပါဝင်ရန် လူနာအား ခွငြ့် ပုသည်။
d.

ြပန်အမ်းေငွများ။ FAP အရ လူနာအေနြဖင့် ေပးေချရန် ကိုယ်တိုငတ
် ာဝန်�ှိသည်ဟု ဆံုးြဖတ်ထားသည့် ပမာဏထက် ေကျာ်လွန၍
် ေစာင့ေ
် �ှာက်မ�အတွက်

ေပးေချခဲ့�ပီးြဖစ်လ�င် ထိုသေသာ
ို ့
ပိုလ�ံသည့်ပမာဏသည် $5.00 ထက် မေလ�ာ့နည်းပါက ထိုေငွပမာဏကို အဖွဲ�အစည်းမှ ြပန်အမ်းေပးမည်ြဖစ်သည်။
i.Maryland စည်းမျဉ်း အပိုဒ ် 19-214.2(b)(8) အရ၊ ကနဦး ကျသင့ေ
် ငွေတာင်းခံလ�ာကို ေပး�ပီးေနာက် ရက်ေပါင်း 240 အတွငး် အခမဲ့ေစာင့ေ
် �ှာက်မ�အတွက် အကျံုးဝင်ရန်
ေနာက်ကျမှ ေတွ� �ှိသည့် လူနာ သိုမဟု
့် ညီ၊ အဖွဲ�အစည်းသည်
့ တ် လူနာ၏ အာမခံေပးသူမှ ေကာက်ယူထားသည့် ပမာဏကို အဖွဲ�အစည်းမှ ြပန်အမ်းေပးရမည်။ အပိုဒ ် 9 �ှငအ
လူနာတစ်ဦးအေပါ် သက်ေရာက်မ��ှိသည့် ဆံုးြဖတ်မ�ကိုလည်း �ုတ်သိမ်းြခင်း သိုမဟု
့ တ် ဤအေြခအေနတွင် ဆိုးရွ ားေသာ ေချးေငွအစီရင်ခံစာကို ြပန်လည်�ုတ်သိမ်းရမည်။
ii.Maryland စည်းမျဉ်း အပိုဒ ် 19-214.2(c)(1) �ှငအ
့် ညီ လူနာသည် ဝန်ေဆာင်မ�ရယူသည့် ရက်စွဲတွင် အခမဲ့ ေစာင့ေ
် �ှာက်မ�အတွက် အကျံုးဝင်ေ�ကာင်းေတွ� �ှိပါက
ဝန်ေဆာင်မ�ရယူသည့် ရက်စွဲေနာက်ပိုငး် မှ �ှစ်�စ
ှ ်တာကာလအတွငး် လူနာ သိုမဟု
် နေသာ ပမာဏများကို
့ တ် လူနာ၏ အာမခံသူထံမှ ေကာက်ခံထားသည့် $25 ထက်ေကျာ်လွနေ
ြပန်အမ်းေငွအြဖစ် အဖွဲ�အစည်းမှ ေပးအပ်မည်ြဖစ်သည်။
iii. ဝန်ေဆာင်မ� ရယူစဉ်က လူနာ၏ အခမဲ့ ေစာင့်ေ�ှာက်မ�အတွက် အကျံုးဝင်မ�ကို ဆံုးြဖတ်ေရးတွင် အဖွဲ�အစည်းမှ လူနာသည် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ� မ�ှိေ�ကာင်း
အေထာက်အထားေတွ� �ှိပါက ဤအခန်း၏ အပိုဒ ် (b)(i) အရ လူနာ သိုမဟု
့ တ် လူနာ၏ အာမခံသူထံမှ အချက်အလက်ကို ေဆး�ံုက ေတာင်းဆိုသည့် ရက်စွဲေနာက်ပိုငး် မှစ၍
ဤ�ှစ်�စ
ှ ်တာကာလကို ရက် 30 ထိ (ဒီထက်မနည်းေစရ) ေလ�ာ့ချ�ိင
ု သ
် ည်။
iv.လူနာအား ေဆး�ံုဝန်ေဆာင်မ�များအတွက် အေသးသံုးကုနက
် ျမ�များကို ေပးေချရန် လူနာအား ေတာင်းဆိုသည့် ဝင်ေငွေပါ်တွင် စစ်ေဆး၍ ေပးေသာ အစိုးရကျန်းမာေရး
စီမံချက်အတွငး် စာရင်းသွငး် ထားပါက အဖွဲ�အစည်း၏ ြပန်အမ်းေငွ မူဝါဒမှ လူနာ၏ စီမံချက်တွင် ပါ�ှိေသာ စည်းကမ်းချက်များ �ှငအ
့် ညီ ြပန်အမ်းေငွကို ေပးအပ်မည်ြဖစ်သည်။

6 Maryland စည်းမျဉ်း 19-214.2(b)(10)(iii) အရ၊ လူနာကို ကမ်းလှမ်းထားသည့် သိုမဟု
ွ ်းမံရန် လူနာ�ှင့်
့ တ် စတင်သည့် ေငွေပးေချမ� အစီအစဉ်တစ်ခု၏ စည်းမျဉ်းများကို ြပုြပင်မမ
အဖွဲ�အစည်းသည် �ှစဦ
် း�ှစ်ဖက် သေဘာတူညီမ��ှိရမည်။
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e.

ECA(များ) ၏ ေြပာင်းြပန်ြဖစ်ေအာင် ြပင်ဆင်ြခင်း။ FAP အရ ေငွေ�ကးအကူအညီအတွက် လူနာတစ်ဦးကို အကျံုးဝင်သည်ဟု ဆံုးြဖတ်ထား�ပီး ECA 7 ကို

အစီရင်ခံတင်ြပသည့် ကနဦး ကျသင့ေ
် ငွေတာင်းခံလ�ာကို ေပး�ပီးေနာက် ရက်ေပါင်း 240 အတွငး် ၊ ေစာင့ေ
် �ှာက်မ�အတွက် ေငွေပးေချမ�ကိုရ�ှိရန် လူနာထံသို ေပးထားသည့
် ECA
့
တစ်ခုခုကို ြပန်�ုတ်သိမ်းရန် သင့ေ
် တာ်�ပီး ရ�ှိ�င
ို သ
် ည့် ပမာဏအားလံုးကို အဖွဲ�အစည်းမှ ေဆာင်ရွက်လိမ့်မည်။ လူနာအေပါ် ြပုလုပ်သည့် မည်သည့်ဆံုးြဖတ်မ�ကိုမဆို
ဖယ်�ှားရန်ြပုလုပ်သည့် အစီအမံများ၊ လူနာ၏ ပိုငဆ
် ိုငမ
် �အေပါ် သိမ်းယူသည့်ပစ�ည်းအား လက်ဝယ်ထား�ှိြခင်း သိုမဟု
် �ကးအြဖစ် တရားဝင်သိမ်းယူြခင်းကို
့ တ် အခွနေ
ဖယ်�ှားြခင်း �ှင့် သံုးစွဲသူ တိုင�် ကားေရး ေအဂျင်စီများ သိုမဟု
ရင်ခံထားေသာ လူနာ�ှင့် ပတ်သက်သည့် အပျက်သေဘာေဆာင်ေသာ
့ တ် ေချးေငွအစီရင်ခံ ဗျူ�ိုများသို အစီ
့
အချက်အလက်များကို ဖယ်�ှားြခင်းတိုသာမက
ေယဘုယျအားြဖင့် ယင်းသိုအေတာ်
အသင့် ရ�ှိ�င
ို ေ
် သာ ေဆာင်ရွက်ချက်များ ပါဝင်သည်။ Maryland စည်းမျဉ်း အပိုဒ ် 19့
့
214.2(f)(2) အရ၊ အဖွဲ�အစည်းသည် လူနာ�ှငပ
့် တ်သက်သည့် မေကာင်းေသာ အချက်အလက်ကို အစီရင်ခံ�ပီးသည့် အြခားသူများထံသို ထု
့ တ်ြပန်ေ�ကြငာသည့်
ေအဂျင်စီတစ်ခုခုကို ေပးပို�ပီ
့ းေနာက် ရက်ေပါင်း ေြခာက်ဆယ် (60) အတွင်း လူနာ၏ ေငွေပးေချရမည့်တာဝန် ြပည့်စံုမ�ကို အဖွဲ�အစည်းမှ အစီရင်ခံရမည်။
4.

ေမတ�ာရပ်ခံချက်များ�ှင့် နစ်နာချက်များ။ လူနာသည် ြငင်းပယ်မ�ကို အသိေပးခံရသည့်ရက်မှ ြပက�ဒန
ိ ရ
် က် တစ်ဆယ့်ေလး (14) ရက် အတွင်း အဖွဲ�အစည်းထံ

ထပ်ေဆာင်းအချက်အလက်များ ေပးပို၍
် ာ အကျံုးဝင်မ�အား ြငင်းပယ်ခံရမ�ကို အသနားခံစာတင်�င
ို သ
် ည်။ အသနားခံစာအားလံုးကို
့ ေငွေရးေ�ကးေရးအကူအညီဆိုငရ
ေနာက်ဆံုးအဆင့် ဆံုးြဖတ်ရန်အတွက် အဖွဲ�အစည်းမှ ဆန်းစစ်မည် ြဖစ်သည်။ ေနာက်ဆံုးဆံုးြဖတ်ချက်မှ ေငွေရးေ�ကးေရး အကူအညီအား ယခင်ြငင်းပယ်မ�ကို အတည်ြပုလ�င်
စာြဖင့ေ
် ရးသားထားသည့် သတိေပးအေ�ကာင်း�ကားမ�ကို လူနာထံသို ေပးပိ
ုမည်
ှ ဆ
့် ိုငေ
် သာ အေ�ကးေကာက်ခံြခင်း�ှငပ
့် တ်သက်၍ လူနာသည်
့
့ ြဖစ်သည်။ ေဆးကုသမ��င
အဖွဲ�အစည်းထံ တိုင�် ကားလိုပါက လူနာသည် ဧည့်ဝန်ေဆာင်မ�ဌာနသို ဆက်
သွယ်�င
ို သ
် ည်။
့
5.

ေကာက်ခံမ�များ။ အပိုဒ ် 9 �ှငအ
့် ညီ၊ အထက်ေဖာ်ြပပါ လုပ်ငန်းစဉ်များ၏ နိဂံုးချုပ်တွင် လူနာ၏ ကျသင့ေ
် ငွေတာင်းခံလ�ာများ�ှင့် ေငွေပးေချမ� အစီအစဉ်များကို

ေစာင့�် ကည့်ရန်၊ ထူေထာင်ရန်�င
ှ ့် လုပ်ငန်းလုပ်ေဆာင်ရန်အတွက် အဖွဲ�အစည်း၏ လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ဆံုးြဖတ်ထားသည့်အတိုငး် ြပစ်မ��ှိသည့် အေကာင့မ
် ျား�ှင့်
အာမခံမထားေသာ�ှင့် အာမခံထားေသာ လူနာများကို အဖွဲ�အစည်းသည် ECAs ြဖင့် ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်မည်။ Maryland ဥပေဒအရ�ှင့် ဤေနရာတွင် ခွဲြခားေဖာ်ထုတ်ထားသည့်
ကနသ
် ့ တ်ချက်များ�ှငအ
့် ညီ၊ နာမည်�ကီး ြပင်ပ ဆိုးရွ ားေသာ အေ�ကးေကာက်ခံသည့် ေအဂျင်စီ သိုမဟု
် ျားကို
့ တ် ဆိုးရွ ားေသာ အေ�ကးအေကာင့မ
ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်ရန်အတွက် အြခား ဝန်ေဆာင်မ� ပံ့ပိုးသူကို အဖွဲ�အစည်းမှ အသံုးချ�ိင
ု �် ပီး ထိုကသ
ဲ့ ိုေသာ
ေအဂျင်စီများ သိုမဟု
့
့ တ် ဝန်ေဆာင်မ�ေပးသူများသည်
အြပင်အဖွဲအ
� စည်းအတွက် သက်ဆိုငသ
် ည့် 501(r) ၏ ြပ�ာန်းချက်များကို လိုက်နာရမည်။ 8အဖွဲ�အစည်းသည် ဤမူဝါဒ�ှင့် သက်ဆိုငသ
် ည့် အေ�ကးများအား ေကာက်ယူမ�အတွက်
မည်သည့်သေဘာတူစာချုပ်အတွက်မဆို တက်�ကစွာြဖင့် �ကီး�ကပ်ေရးတာဝန်ကို ယူရမည်။ ေဆး�ံုစရိတ်�င
ှ ပ
့် တ်သက်ေသာ လူနာအေ�ကးကို ေကာက်ခံရန် �ကိုးပမ်းမ�တွင်
အဖွဲ�အစည်းသည် ေဖာ်ြပပါ မည်သည့်လုပ်ေဆာင်မ�ကိုမဆို မလုပ်ေဆာင်သင့ပ
် ါa.

လူနာ၏ အေြခခံေနထိုငမ
် �အေပါ် ပိုငဆ
် ိုငမ
် �များကို ေတာင်းဆိုြခင်း၊

b.

တရား�ံုးမှ လူနာအား လူကိုယ်တိုင် �ံုးထုတ်ြခင်း သိုမဟု
့ တ် ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခိုငး် ြခင်း၊

c.

လူနာသည် ေငွေ�ကးအကူအညီအတွက် အကျံုးဝင်လ�င် အခေ�ကးေငွ တန်ဆာပလာ ေတာင်းခံြခင်း၊

d.

တာဝန်ေကျပွနစ
် ွာ အခွနေ
် ဆာင်�ပီးေနာက် အိမ်ြခံေြမတန်ဖိုးသည် အေ�ကး၏ထက်ဝက်ေအာက် နည်းလ�င် သိုမဟု
် �ှာက်မ�အတွက်
့ တ် လူနာသည် အခမဲ့ ေစာင့ေ

အကျံုးဝင်သည်ဟု သိ�ကလ�င် ကွယ်လွနသ
် ူလူနာ၏ ပိုငဆ
် ိုငမ
် �ကို တိုင�် ကားြခင်း၊
e.

ကနဦး ကျသင့ေ
် ငွေတာင်းခံလ�ာကို ေပး�ပီးေနာက် ရက်ေပါင်း 180 မတိုငမ
် ချင်း၊ လူနာကို အေရးယူရန် ရည်ရွယ်ချက်ကို လိုအပ်ေသာ စာြဖင့် အသိေပးချက်

ေပးပိုြခင်
့ း သိုမဟု
့ တ် လူနာကို အေရးယူေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
f.

လူနာသည် ေငွေ�ကးအကူအညီအတွက် အကျံုးဝင်ြခင်း�ှိ၊ မ�ှိကို ဆံုးြဖတ်ရန် ေဆး�ံုမတိုငမ
် ီ လူနာကို အေရးယူေဆာင်ရွက်ြခင်း။

g.

ကနဦး လူနာ၏ ကျသင့ေ
် ငွေတာင်းခံလ�ာကို ထုတ်�ပီးေနာက် အနည်းဆံုး ရက်ေပါင်း 180 အတွငး် လူနာ�ှငပ
့် တ်သက်သည့် ဆိုးရွ ားေသာ အချက်အလက်ကို

ရင်ခံအေ�ကာင်း�ကားြခင်း။
အြခားသူများထံသို ထု
့ တ်ြပန်သည့် ေအဂျင်စီသို အစီ
့
h.

အသနားခံြခင်း သိုမဟု
် ့သ
ဲ ည့် ရက်ေပါင်း 60 အတွင်း ကျန်းမာေရး အာမခံ ဆံုးြဖတ်ချက်ကို ဆိုငး် ငံထ
့ တ် ြပန်လည်သံုးသပ်ြခင်းသည် လွနခ
့ ားေ�ကာင်း ြပည်ေထာင်စု

ဥပေဒ�ှငအ
့် ညီ အဖွဲ�အစည်းအား အေ�ကာင်း�ကားထားခဲပ
့ ါက အေ�ကးေကာက်ခံသူထံသို လ�
့ ဲအပ်သည့် လ�ပ်�ှားမ� သိုမဟု
့ တ် စတင်အေရးယူေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
လူနာ�ှငပ
့် တ်သက်သည့် ဆိုးရွ ားေသာ အချက်အလက်ကို အြခားသူများထံသို ထု
း�ကားြခင်း။ အဖွဲ�အစည်းသည် အသနားခံစာကို မဆန်းစစ်ဘဲ
့ တ်ြပန်သည့် ေအဂျင်စီသို အေ�ကာင်
့
ဆိုးရွ ားေသာ ထုတ်ြပန်မ�ကို အြခားသူများထံသို ထု
့ တ်ြပန်သည့် ေအဂျင်စီသို ပိ
့ ုလိ
့ ုက်လ�င် ဆိုးရွ ားေသာ ထုတ်ြပန်မ�ကို ပယ်ဖျက်ရန် အဖွဲ�အစည်းသည် ေအဂျင်စီကို
��န�် ကားလိမ့်မည်။

7 Maryland စည်းမျဉ်း အပိုဒ ် 19-214.1(a)(2)(i) အရ၊ ကနဦးေဆး�ံုစရိတ်ကို ေပး�ပီးေနာက် ရက်ေပါင်း 240 အတွင်း ြဖစ်ေပါ်သည့် လူနာ၏ ေငွေ�ကးအေြခအေနများတွင်
ေြပာင်းလဲမ�တစ်ခုခုကို စာရင်းတင်ြပရန် အလျဉ်းသင့သ
် လို ြပုြပင်ြခင်းြဖင့ြ် ဖစ်ေစ၊ ဝန်ေဆာင်မေ
� ပးစဉ်တွင် တွက်ချက်၍ြဖစ်ေစ၊ ြပည်ေထာင်စု အေြခခံ စားဝတ်ေနမ�အဆင့၏
်
200% အထက် ဝင်ေငွ�ှိေသာ မိသားစု�ှိ ဝင်ေငွနည်းေသာ လူနာများအား ေဆးကုသမ�ဆိုငရ
် ာ လိုအပ်ေသာေစာင့ေ
် �ှာက်မ� ကုနက
် ျစရိတ်ကို ေလ�ာ့ေပးြခင်း သိုမဟု
့ တ် ြပည်ေထာင်စု
အေြခခံ စားဝတ်ေနမ�အဆင့၏
် 200% ေအာက် သိုမဟု
် ာ လိုအပ်ေသာ အခမဲ့ ေစာင့ေ
် �ှာက်မ�ကို အဖွဲ�အစည်းမှ
့ တ် ဝင်ေငွ�ှိသည့် မိသားစု�ှိ လူနာများအား ေဆးကုသမ�ဆိုငရ
ပံ့ပိုးလိမ့်မည်။
8 Maryland စည်းမျဉ်း အပိုဒ ် 19-214.2(k)(4)(iii) အရ၊ အပိုဒ ် 19-214.2 ၏ လိုအပ်ချက်များ�ှင့် ကိုက်ညီရန် အဖွဲ�အစည်း�ှင့် အေ�ကးေကာက်ခံသူတွင် ပူးတွဲ၍ များစွာ
တာဝန်�ှိပါသည်-
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i.

လွနခ
် ့သ
ဲ ည့် ရက်ေပါင်း 60 အတွငး် လူနာမှ သင့ေ
် လျာ်စွာ �ပီးဆံုးခဲ့ေသာ အခမဲ့ သိုမဟု
် ျစရိတ်ကို ေလ�ာ့ချေပးသည့် ေစာင့ေ
် �ှာက်မ�ကို ြငင်းပယ်ြခင်းအား
့ တ် ကုနက

ြပန်လည်သံုးသပ်ရန် ေတာင်းဆိုမ�တစ်ခုကို အဖွဲ�အစည်းမှ အ�ပီးသတ်�ပီးပါက အေ�ကးေကာက်ခံသူထံသို လ�
့ ဲအပ်သည့် လ�ပ်�ှားမ� သိုမဟု
့ တ် စတင်အေရးယူေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
လူနာ�ှငပ
့် တ်သက်သည့် ဆိုးရွ ားေသာ အချက်အလက်ကို အြခားသူများထံသို ထု
း�ကားြခင်း။ အဖွဲ�အစည်းသည် အသနားခံစာကို မဆန်းစစ်ဘဲ
့ တ်ြပန်သည့် ေအဂျင်စီသို အေ�ကာင်
့
ဆိုးရွ ားေသာ ထုတ်ြပန်မ�ကို အြခားသူများထံသို ထု
့ တ်ြပန်သည့် ေအဂျင်စီသို ပိ
့ ုလိ
့ ုက်လ�င် ဆိုးရွ ားေသာ ထုတ်ြပန်မ�ကို ပယ်ဖျက်ရန် အဖွဲ�အစည်းသည် ေအဂျင်စီကို
��န�် ကားလိမ့်မည်။
j.

ဝန်ေဆာင်မ�ေပးချိနတ
် ွင် အာမခံမထားေသာ သိုမဟု
် �ှာက်မ�အတွက် ကုနက
် ျစရိတ်ကို ေလ�ာ့ေပးသည့်
့ တ် အခမဲ့အတွက် အကျံုးဝင်မ� သိုမဟု
့ တ် ေစာင့ေ

လူနာတစ်ဦးအတွက် လူနာ�ှငပ
့် တ်သက်သည့် အြပုသေဘာမေဆာင်သည့် အချက်အလက်ကို အြခားသူများထံသို ထု
ရင်ခံအေ�ကာင်း�ကားြခင်း။
့ တ်ြပန်သည့် ေအဂျင်စီသို အစီ
့
6.

တာဝန်ယူမ။� တစ်ဦးချင်းစီမှ တာဝန်ယူရန် ဆ��အေလျာက် သေဘာတူထားြခင်းမ�ှိလ�င် အနည်းဆံုး အသက် 18 �ှစ် �ှိသည့် အြခားသူ၏ ေဆးကုသမ��င
ှ ဆ
့် ိုငေ
် သာ

အေ�ကးအတွက် တစ်ဦးတစ်ေယာက်မှ တာဝန်မယူ�င
ို ပ
် ါ။ ဤသေဘာတူညီချက်သည် သီးြခား စာရွ က်စာတမ်းေပါ်တွင် စာြဖင့�
် ှိရမည်၊ အေရးေပါ်အခန်း သိုမဟု
့ တ်
အြခားအေရးေပါ် အေြခအေနတစ်ခုတွင် မေတာင်းဆိုပါ၊ ထိအတူ
ု့
အေရးေပါ် ဝန်ေဆာင်မမ
� ျား ေဆးေဆာင်သည့် အေြခအေနတစ်ခုအြဖစ် မလိုအပ်ပါ။
7.

အတိုး။ အဖွဲ�အစည်းသည် တရား�ံုး၏ အဆံုးအြဖတ်ကို မရ�ှိမီ ကိုယ်တိုငေ
် ပးေချသည့် လူနာများက တင်�ှိသည့် ေငွေတာင်းခံလ�ာများအေပါ်

အတိုးမေကာက်ခံေစရ။ ေငွေ�ကးအကူအညီအတွက် အကျံုးဝင်သည့် လူနာတစ်ဦးကို ဝန်ေဆာင်မ�ေပး�ပီးေနာက် သိုမဟု
့ တ် ြဖစ်လာသည့် အေ�ကးများအတွက် အတိုး သိုမဟု
့ တ်
ဝန်ေဆာင်ခများကို အဖွဲ�အစည်းမှ ေတာင်းခံလိမ်မ
့ ည်မဟုတ်ပါ။
8.

ဝန်ေဆာင်ခများ။ ေငွေ�ကးအကူအညီအတွက် အကျံုးဝင်သည့် လူနာတစ်ဦးမှ Maryland ဥပေဒတွင် ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုင်း ေဆး�ံုဝန်ေဆာင်မ�အတွက်

ခွငြ့် ပုထားေသာ အခေ�ကးေငွထက် ေကျာ်လွနသ
် ည့် အပိုေဆာင်း အခေ�ကးေငွများကို အဖွဲ�အစည်းမှ ေတာင်းခံလိမ်မ
့ ည်မဟုတ်ပါ။
9.

လက်�ှိ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ။ ဤကျသင့ေ
် ငွေတာင်းခံြခင်း�ှင့် ေငွေကာက်ခံြခင်း မူဝါဒ၏ ြပ�ာန်းချက်တစ်ခုခုကို ဆနက
် ့ ျင်လျက် အဖွဲ�အစည်းသည် လူနာအား

လက်�ှိတွင် တရားစီရင်မ�မြပုလုပ်ပါ၊ လူနာများ�ှငပ
့် တ်သက်သည့် ဆိုးရွ ားေသာ အချက်အလက်ကို အေ�ကးေအဂျင်စီများထံသို အေ�ကာင်
းမ�ကားပါ သိုမဟု
့
့ တ်
ေဆးကုသမ��င
ှ ဆ
့် ိုငေ
် သာ အေ�ကး၏ ေနာက်ကျသည့် ေငွေပးေချမ�များအေပါ် အတိုးမေတာင်းခံပါ။ အဖွဲ�အစည်း၏ ဘ�ာေရးအရာ�ှိချုပ်�င
ှ ့် ဥပေဒေရးရာဌာန�ှင့်
ေဆွးေ�ွးတိုငပ
် င်�ပီးေနာက် လက်�ှိ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ၏ အေြပာင်းအလဲမန
ှ သ
် မ�ကို Maryland စည်းမျဉ်း အပိုဒ ် 19-214.1 et seq. �ှငအ
့် ညီ
အေကာင်အထည်ေဖာ်မည်ြဖစ်သည်။ အနည်းဆံုး၊ Maryland ြပည်နယ်မှ ထုတ်သည့် လမ်း��နခ
် ျက်များကို လိုက်နာသည့် ေငွေပးေချမ� အစီအစဉ် မူဝါဒကို
အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်း�ှင့် အဖွဲ�အစည်းကို မထူေထာင်မချင်း လူနာကို အဖွဲ�အစည်းမှ အေရးယူေဆာင်ရွက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
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