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ုတ်ပပန် က်

Kaiser Foundation Health Plans(KFHP)နှင့် Kaiser Foundation Hospitals(KFH) တို့ သည့်
အောားနည့်ားချက့် ရှသသော လူမျောားအတွက့်သေောင့်သရှ ောက့်မှုရရှ သေရန့်
ေီေဉ့်သပားသသောအေီအေဉ့်မျောားကိုပပိုားသပားရန့် ကတကဝတ့်ပပြုထောားကကသည့်။
ဝန့်သ

ောင့်မှုမျောားအတွက့် သငွသပားသချနိုင့်မှုသည့်

အသရားသပေါ်နှင့်သ

ားကိုသမှု၊လိုအပ့်သသောသေောင့်သရှ ောက့်မှုရယူရန့် အတောားအ

ီားတေ့်ခိုပြေ့် သသောအခါ

ဤကတကဝတ့်တွင့် အရည့်အချင့်ားပပည့်မီသသော ဝင့်သငွနည့်ားပါားသည့်အောမခမရှ သသော၊
အောမခလွှမ့်ားပခြုမှုလိုလိုသလောက့်သလောက့်မရှ သသောလူနောမျောားကို
သငွသကကားအကူအညီပပိုားသပားရန့်တို့ ပါဝင့်သည့်။

2.0

ရည်ရွယ်

က်

ဤသပေါ်လေီသည့် သ

ားဘက့်

Assistance, MFA)မှတေ့်

ိုင့်ရော သငွသကကားအသထောက့် အပအေီအေဉ့်(Medical Financial

င့် အသရားသပေါ်နှင့် သ

ားဘက့်

ိုင့်ရောလိုအပ့် သသော ဝန့်သ

ောင့်မူမျောား

အတွက့် သငွသကကားအသထောက့် အပလက့်ခရန့်နှင့် အရည့်အချင့်ားပပည့်မီရန့်လိုအပ့်ချက့် မျောားကို
သြေါ်ပပသည့်။လိုအပ့်ချက့်မျောားသည့် အသမရကန့်ပပည့်သထောင့်ေို၏
ပပည့်တွင့်ားအခွနေ
့် ည့်ားမျဉ့်ားပိုဒ့်မ501(r)နှင့်
အရည့်အချင့်ားပပည့်မီသသောဝန့်သ
သက့်

ောင့်မှုမျောားကိုကိုင့်တွယ့်သသော

ိုင့်ရောပပည့်နယ့်ေည့်ားမျဉ့်ားမျောားနှင့် အကကြုားဝင့်ပပီား လက့် လှမ့်ားမီမှုရရှ ရန့်၊

အေီအေဉ့်၏ရထိုက့်ခွင့်သတ့် မှတ့်ချက့် ၊ MFA

ိုမျောား၏ြွဲ့ ေည့်ားပို၊

အသပခခနှင့်ခွင့်ပပြုနိုင့်သသောလိုက့်နောမှုမျောားနှင့် ကိုက့်ညီသည့် သ
မသပားသ

ောင့်သည့်အခါ သ

ိုပမောဏကိုတွက့်ချက့် ရန့်

ားကိုသမှု

ိုင့်ရော သငွသတောင့်ားခလွှောမျောား

ောင့်ရွက့်ချက့်မျောားကိုအသလားထောားသည့်။
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အ ွ ငံ့်အလမ် ်း
ဤမူဝါဒသည့် သအောက့်ပါအြွဲ့ အေည့်ားမျောားနှင့် ၎င့်ားတို့ ၏လက့်သအောက့်ခမျောား
(ေိုေိုသပါင့်ားKFHP/Hဟိုရည့်ညွှနား့် သည့်) မှ အလိုပ့်ခနထ
့် ောားသသော ဝန့်ထမ့်ားမျောားအတွက့်ပပဌောန့်ားသည့်။
3.1

Kaiser Foundation Health Plan, Inc.

3.2

Kaiserသြောင့်သဒားရှ င့်ားကျန့်ားမောသရားသ

3.3

KFHP/Hက့် သအောက့်ခကိုမပဏီမျောား။

3.4

ဤမူဝါဒသည့် Kaiserသြောင့်သဒားရှ င့်ားသ
ရှ Kaiserသြောင့်သဒားရှ င့်ားသ

ားရို မျောား- နှင့်

ားရို မျောားနှင့် ပူားတွွဲ့ပြည့်ေွတ့်ချက့် အပိုင့်ား I

ားရို မျောားနှင့် ပူားသပါင့်ားထောားသည့်ကို ဤသနရောတွင့်

ရည့်ညွှနား့် ပခင့်ားအောားပြင့် ေောရင့်ားတွင့်ပါရှ သသော သ
သ
4.0

အဓပပာယ်ေွငံ့်
သနောက့်

5.0

ားခန့်ားမျောားနှင့်သက့်

ခ

ု

ားရို မျောားနှင့်တွဲ့ြ
ွ က့်ထောားသည့်

ိုင့်သည့်။

က်မ ာ်း

က့် တွဲ့ွAကိုကကည့်ပါ - သဝါဟောရသတ့်မှတ့်ချက့်မျောား။

ာက်ပံ့ပ င််း

KFHP/Hသည့် လူနော၏အသက့်၊ မသန့်ေွမ့်ားမှု၊ ကျောား၊မ၊ လူမျြုား၊ ဘောသောသရား
လူဝင့်မှုအ

င့်အတန့်ား၊ လင့်ပိုင့်ား

က့် နွယ့်မှု သို့ မဟိုတ့်

ိုင့်ရောတမ့်ားညွတ့်မှု၊ အမျြုားဇောတ၊

လူနောတွင့်ကျန့်ားမောသရားခေောားခွ င့်ရှ၊မရှ တို့ ကို ဂရို မေိုက့်ဘွဲ့

အရည့်အချင့်ားပပည့်မီသသောလူနောမျောားအတွက့် အသရားသပေါ်နှင့် သ

ားဘက့်

ိုင့်ရောလိုအပ့် သသော

သေောင့်သရှ ောက့် မှုခယူပခင့်ားအတွက့် သငွသကကားအခက့်အခွဲ့ မျောားသလျောပါားသေရန့် KFHP/Hသည့်
MFA၏

ိုားပြတ့် ချက့်အေီအေဉ့်ကို ထန့်ားသမ့်ားသည့်။
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ာင်မှုမ ာ်းသည် MFAခပေါ်လစီ အရအရည်အ

င််းပပညံ့မ
် ီှပ င််းနှငံ့်

မပပညံ့ ်မီှပ င််းပေစ် သည်။ ပူားတွွဲ့ပြည့်ေွပ့်ချက့် ၊ အပိုင့်ားII၊MFAသပေါ်လေီအရ
ောင့်မှုမျောားရထိုက့်ခွင့်နှင့် မရရှ နိုင့်မှုမျောားမှလွွဲ့၍

သနောက့်ထပ့်ဝန့်သ

မှတ့်သောားထောားပခင့်ားမရှ ပါက။
5.1.1

အရည်အ င််းပပညံ့မ
် ီ ခသာဝန်ခ

ာင်မှုမ ာ်း။ MFAသည့် အသရားသပေါ်နှင့်

သ

ားကိုသမှုလိုအပ့် သသော ကျန့်ားမောသရားသေောင့်သရှ ောက့်မှုဝန့်သ

သ

ား

ိုင့်နှင့်ထိုတ့်ကိုနမ
့် ျောား၊ KFHP/H ပပင့်ပလူနောသ

Permanente (KP) ပပိုားသူမျောားရှ KP အသ
သ

ားရို နှင့်သက့်

သ

ားဘက့်

ိုင့်သည့်သ

ိုင့်မျောား သို့ မဟိုတ့် Kaiser

ောက့်အအိုမျောား(ဥပမော-သ

ားရို မျောား၊

ားခန့်ားမျောား၊

ိုင့်ရောေင့်တောမျောားနှင့်သ

သထောက့် ပသပားသသော သ

ား

ောင့်မူမျောား၊

ားရို အသ

ောက့်အအိုမျောား)တွင့်

ားဝါားအသထောက့်အပမျောားအတွက့် ပပဌောန့်ားနိုင့်သည့်။

MFAကိုသအောက့်သြော့်ပပပါအတိုင့်ား ဝန့်သ

ောင့်မှုမျောားနှင့် ထိုတ့်ကိုနမ
့် ျောားတွင့်

အသိုားပပြုနိုင့်သည့်5.1.1.1

ခ

်းဘက်

ုင်ရာ လုအပ် ခသာဝန်ခ

လူနော သို့ မဟိုတ့် သ

ားဘက့်

ာင်မှုမ ာ်း။ အဓကအောားပြင့်

ိုင့်ရော သေောင့်သရှ ောက့်မှုသပားသူမျောား

င့်သပပသေရန့်အတွက့်မဟိုတ့်ပွဲ့ ကောကွယ့်ပခင့်ား၊ အကွဲ့ပြတ့်ပခင့်ား၊

အ

သရောဂါရှ ောသြွပခင့်ား သို့ မဟိုတ့် သ

ားဘက့်

ိုင့်ရောအသပခအသန၏

ကိုသမှုတို့ အတွက့် လိုအပ့်သည့်သေောင့်သရှ ောက့်မှု၊ ကိုသမှု သို့ မဟိုတ့်
KPပပိုားသူက အမနသ
့် ပားသသော သို့ မဟိုတ့် သပားအပ့် သသော
ဝန့်သ
5.1.1.2

ခ

ောင့်မှုမျောားပြေ့်သည့်။

်းအညွှန်း် မ ာ်းနှငံ့် ခ

KFHP/Hပပင့်ပလူနောသ

်းဝါ်းအခ
ား

ာက် အပံ့မ ာ်း။

ိုင့်တွင့်တင့်ပပပပီား KPသထောက့်ပသူမျောား၊

KPမဟိုတ့်သည့် အသရားသပေါ်ဌောနပပိုားသူမျောား၊ KPမဟိုတ့်သည့်
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အသရားသပေါ်သေောင့်သရှ ောက့် မှုသပားသူမျောားနှင့် KPကန့်ထရို က့်သပားသူမျောား၏
သရားသောားချက့်မျောားတွင့်သြော့်ပပထောားပါသည့်။
5.1.1.2.1 ခယဘုယ အမည်ရှခ
သ

်းဝါ်းမ ာ်း။ပြေ့်နိုင့်ရင့်၊သယဘိုယျ

ားဝါားမျောားသရွ ားချယ့်ပပီားအသိုားပပြုသင့်သည့်။

5.1.1.2.2 အမှတ်တ

ပ် တပ် ခ

်းဝါ်းမ ာ်း။KPသထောက့်ပသူမှသတ့်

မှတ့်ထောားသည့် ကိုနအ
့် မှတ့်တ

ပ့်အမည့်မျောားကို

"သရားထောားသည့်အတိုင့်ား ထိုတ့်သပားသည့်"(Dispense as
Written,DAW)၊ သို့ မဟိုတ့် သယဘိုယျ
တူညီမှုမရရှ ပခင့်ားဟို သရားထောားသည့်။
5.1.1.2.3 မူ ်းယစ် ခ
ခ

်းဝါ်းမ ာ်း သို့ မဟုတ်

်းဝါ်းအခ

ာက်အပံ့မ ာ်း။ KP သထောက့် ပသူမှ

သရားသောားသပားသည့်သ
KP ပပင့်ပလူနောသ

ားညွနား့် ေော သို့ မဟိုတ့် အမှောေောပြင့်

ားခန့်ားမှ သ

ားထိုတ့်သပားခွဲ့ သည့်။

5.1.1.2.4 Medicareအက ်း စာ်း ွ ငံ့်ရှသူ မ ာ်း။
သ

ားဝါားအသထောက့်အပအပိုင့်ား Dသအောက့် တွင့်

သြော့်ပပထောားသည့် သ
သ
5.1.1.3

တာရှ ည် ခ

ားဝါားသက့်သောခွင့်အတွက့်

ားဝါားအကျြုားခေောားခွင့်ရှသူမျောားထ သလ ောက့် ထောားပါ။

်းဘက်

ုင်ရာပစစည်း် ကရယာ(Durable Medical

Equipment, DME)။DMEလမ့်ားညွှနခ
့် ျက့် မျောားနှင့်အညီ KP ပပိုားသူက
အမနသ
့် ပားပပီား သ

ားဘက့်

ိုင့်ရောလိုအပ့်ချက့်နှင့် ကိုက့်ညီသသော

လူနောတေ့်ဦားအောား KFHP/Hက သထောက့်ပသပားသည့်။
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5.1.1.4

က န််းမာခရ်းသင်ကကာ်းခလံ့က င်ံ့ခသာအတန််းမ ာ်း။
လူနောသေောင့်သရှ ောက့်မှု အေီအေဉ့်၏ တေ့် ေတ့် တေ့်ပိုင့်ားအသနပြင့်
KPပပိုားသူက အကကပပြုထောားသသော ရရှ နိုင့်သည့်အတန့်ားေောားမျောားနှင့်
က့်ေပ့် သနသည့် အခသကကားသငွမျောားကို KPမှ ေီေဉ့်သပားသည့်။

5.1.1.5

ခ င််း

က် အခပ

ခပေါ်မှာ ရရှ နုင်ခသာ ဝန်ခ

ာင်မှုမ ာ်း။

ခခင့်ားချက့် တေ့်ခိုပြေ့်သည့် အသပခအသနအချျို့တွင့် MFAသည့်
(1)KPမဟိုတ့်သည့်ေက့်ရို မှ သပားသသောဝန့်သ

ောင့်မှုမျောားနှင့် (2)DMEကို

KPပပိုားသပားသူက သတ့်မှတ့်ထောားပပီား သို့ မဟိုတ့်
အမနသ
့် ပားထောားပပီားသအောက့် တွင့်သြော့်ပပထောားသည့်အတိုင့်ား
ကန့်ထရို က့်/သရောင့်ားချသူမှ သထောက့် ပသည့်။ ခခင့်ားချက့်အတွက့်
အရည့်အချင့်ားပပည့်မီှရန့် လူနောသည့်
သအောက့် သြော့်ပပပါအပိုင့်ား5.6.2တွင့် သြော့်ပပထောားသသော
ပမင့်မောားသသောသ

ားကိုသမှု

ိုင့်ရော ကိုနက
့် ျေရတ့်နှင့်

ကိုက့်ညီရန့်လိုအပ့်သည့်။
5.1.1.5.1

ကျွမ် ်းက င်ခသာ သူ နာပပ ဝန်ခ

ာင်မှုမ ာ်းနှငံ့်

အလယ်အလတ်တန််းစာ်း ခစာငံ့်ခရှ ာက် ခသာ
ဝန်ခ

ာင်မှုမ ာ်း။ သ

ားရို မှ အတွင့်ားလူနော

လွယ့်ကူသချောသမရန့် သတ့်မှတ့်ထောားသသော သ
လိုအပ့် ချက့်ရှသည့်လူနောအောား KPသ

င့်ားရန့်
ားကိုသမှု

ားရို

ကန့်ထရို က့်ေောချြုပ့်မျောားက သထောက့် ပသပားခွဲ့ သည့်။
5.1.1.6

တာရှ ည် ခ

်းဘက်

ုင်ရာ ပစစည်း် ကရယာ(DME) ။

သရောင့်ားချသူသည့် DMEလမ့်ားညွှနခ
့် ျက့် မျောားနှင့်အညီ KPပပိုားသူတေ့်ဦားမှ
မှောယူသသောDMEကို သထောက့်ပသပားခွဲ့ ပပီား KFHP/H DME
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ဦားေီားဌောနမှတ

င့် ေောချြုပ့်ချြုပ့်

ိုပခင့်ားအောားပြင့် သရောင့်ားချသူက

သထောက့်ပသပားသည့်။
5.1.1.7

အပု ခ

ာင််းအရည်အ င််းပပညံ့မ
် ီ ခသာဝန်ခ

ာင်မှုမ ာ်းရရှ နုင်ပါသည်

။MFAမူဝါဒအရအရည့်အချင့်ားပပည့်မီသသောအပိုဝန့်သ

5.1.2

က့်

က့်တွဲ့ပွ ြည့်ေွက့်ချက့် ၊အပိုင့်ားIIတွင့်MFAသပေါ်လေီအရသနောက့် ထပ့်ဝ

န့်သ

ောင့်မှုမျောားရထိုက့်ခွင့်နှင့်မရရှ နိုင့်ပခင့်ားတို့ ကိုသြေါ်ပပသည့်။

အရည်အ င််းမပပညံ့မ
် ီှခသာ၀န်ခ
5.1.2.1

ောင့်မှုမျောားကိုသနော

ာင်မှုမ ာ်း။MFAနှင့်သက့်

အခရ်းခပေါ်မဟုတ်ပ င််း သို့ မဟုတ် KPခ
ခ

်းဘက်

ုင်ရာမလုအပ် ခသာဝန်ခ

ိုင့်လမ့် မည့်မဟိုတ့်ပါ-

ာက်ပံ့ သူက

ု်းပေတ်သညံ့ ်

ာင်မှုမ ာ်း။ ပါဝင့်သသော့်လည့်ား၊

ကနသ
့် တ့်မထောားပါ5.1.2.1.1

လူနော၏အသွင့်အပပင့်ကိုတိုားတက့် သေရန့်ရည့်ရွယ့်ချက့်
ပြင့်အသရပပောားသေဒဝန့်သ

ောင့်မှုမျောားအပါအဝင့်အလှအ

ပခွွဲ့ေတ့်ကိုသပခင့်ားသို့ မဟိုတ့်ဝန့်သ
5.1.2.1.2

မျြုားမပွောားနိုင့်သသောကိုသပခင့်ား၊

5.1.2.1.3

လက့်လီသ

5.1.2.1.4

အပ့်ေိုက့်ကိုထိုား၊သကျောရို ားနှင့်အ

ားဘက့်

ောင့်မှုမျောား၊

ိုင့်ရောပပိုားပေစည့်ားမျောား၊
ေ့်အပမေ့်ကိုလက့်ပြင့်

ပပြုပပင့်သပားသူနှင့်အနှပ့်ခပခင့်ားဝန့်သ

ောင့်မှုမျောားအပါအဝ

င့်အပခောားကိုထိုားမျောား၊
5.1.2.1.5

လင့်ပိုင့်ား

ိုင့်ရောချျို့ယွင့်ားပခင့်ားကိုကိုသရန့်ထိုားသ

ရယောမျောား၊
5.1.2.1.6

ကိုယ့်ေောားသ

ောင့်ရွက့်သသောဝန့်သ
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5.1.2.1.7

ပပင့်ပအြွဲ့ အေည့်ား၏တောဝန့်ဝတတရောား၊ပိုဂ္ြုလ့်သရားအောမခ

ကောကွယ့်မှုသို့ မဟိုတ့်အလိုပ့်သမောားသလျော့်သကကားသပားပခင့်ား
ကေစမျောားနှင့်
5.1.2.1.8

က့်ေပ့် သသောဝန့်သ

ောင့်မှုမျောား။

KPက န််းမာခရ်းအာမ မရှ သညံ့လ
် ူ နာမ ာ်းအတွက်ဝန်
ခ

ာင်မှုမ ာ်း။အသရားသပေါ်မဟိုတ့်သသော သို့ မဟိုတ့်

အသ

ောတလ င့်မဟိုတ့်သသော

ဝန့်သ

ောင့်မှုမျောားနှင့်လူနော၏KPမဟိုတ့်သည့်

ကျန့်ားမောသရားခေောားခွင့်သအောက့် တွင့် အကျြုားဝင့်သသော
ပပင့်ပလူနောသ

ားဝါားအသထောက့် အပမျောားသည့်

လူနောမျောားအောား သတ့်မှတ့်ထောားသသော
ကွနရ
့် က့် ကိုအသိုားပပြု၍ ပို၍နှေ့်သက့်သသော
KPမဟိုတ့်သည့် ပပိုားသူမျောားနှင့် သ

ား

ိုင့်မျောားကို

အသိုားပပြုရန့်လိုအပ့်သည့်။
5.1.2.2

ခ

်းအညွှန်း် မ ာ်းနှငံ့်ခ

တ့်သ

ာက် အပံ့မ ာ်း။အသရားသပေါ်သို့ မဟို

ားကိုသမှုလိုအပ့်သည့်ဟိုမယူမှတ့်သသောသ

မျောားတွင့်(1)သ
သသောသ

်းဝါ်းအခ

ားညွှနား့် မျောားနှင့်ပပိုားမှု

ားဝါားနှင့်ကိုထိုားသကော့်မတီမှအတည့်ပပြုပခင့်ားမရှ သသား

ားဝါားမျောား(2)KPပပိုားသူမျောားကမသတ့်မှတ့်ထောားသသောသို့ မဟိုတ့်

မမှောထောားသသောပပင့်ပသ

ား

ိုင့်သ

တ့်ထောားသည့်မူားယေ့်သ

ားဝါားမျောား (ဥပမော-

သမွားြွောားမှု၊အလှကိုန၊့် လင့်ပိုင့်ား

ားမျောားနှင့်ပပိုားမှုမျောား(3) အထူားြယ့်ထို
ိုင့်ရောချွတ့် ယွင့်ားမှုပြေ့်ပခင့်ား )

တို့ ပါဝင့်သည့်။
5.1.2.3

ခ

်းဝါ်းအကူ အညီခပ်းမှု စီမကန််းအပုင််းDစာရင််းသွင််းသူ မ ာ်းအတွ

က်သတ်မှတ်

က်မ ာ်း - ၀င်ခငွနည််းခသာခ
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ာက် အပံ့
(Low Income Subsidy,LIS)
တွင်ရ

ု က်သည်သို့ မဟုတ်စာရင််းသွင််းသည်။ သ

ားဝါားအကူအညီသပား

မှုေီမကန့်ားအသရားသောမှုအပိုင့်ား Dေောရင့်ားသွင့်ားသူမျောားအတွက့်Medicare
နှင့်Medicaidဝန့်သ

ောင့်မှုေင့်တောမျောား(CMS)လမ့်ားညွှနခ
့် ျက့် မျောားအရLIS

အေီအေဉ့်တွင့်အရည့်အချင့်ားပပည့်မီှသူသို့ မဟိုတ့်ေောရင့်ားသွင့်ားထောားသူ
မျောားအတွက့်သ

ားညွှနား့် ေောအတွက့်ကျန့်ရှသသောကိုနက
့် ျေရတ့်ကိုမ သဝ

သည့်။
5.1.2.4

KPပပင်ပဌာနရှ ဝန်ခ

ာင်မှုမ ာ်း။MFAသပေါ်လေီသည့်KPသ

ပပိုားသပားသူမျောားကသပားသသောဝန့်သ

ားရို မျောားရှ KP

ောင့်မှုမျောားကိုသောအကျြုားဝင့်သည့်။

KPသထောက့်ပသူမှလွှွဲ့သပပောင့်ားမှုအရအပခောားဝန့်သ

ောင့်မှုမျောားအောားလိုားကို

MFAအတွက့်ခွင့်မ ပပြုနိုင့်ပါ။အထက့် ပါအပိုင့်ား5.1.1.5
နှင့်အညီခခင့်ားချက့်အပြေ့်သတ့်မှတ့်ပခင့်ားမရှ ပါကKPမဟိုတ့်သည့်သ
ဘက့်

ိုင့်ရောရို ားမျောား၊အသရားသပေါ်သေောင့်သရှ ော က့်မှုသပားသည့်ဌောနမျောားနှင့်အ

သရားသပေါ်ဌောနမျောား၌သပားသသောဝန့်သ
အမ့်ကျန့်ားမောသရား၊နောတောရှ ည့်သ

ောင့်မှုမျောားအပပင့်KPမဟိုတ့်သည့်သန
ားရို ၊ပပန့်လည့်ထူသထောင့်သရားသေောင့်သရှ ော

က့်မှုနှင့်ထန့်ားသမ့်ားထောားသသောသေောင့်သရှ ောက့်မှုဝန့်သ
5.1.2.5

ား

တာရှ ည် ခ

်းဘက်

ောင့်မှုမျောားမပါဝင့်ပါ။

ု င်ရာပစစည်း် ကရယာ(DME)။အထက့် ပါပိုဒ့်မ

5.1.1.5နှင့်အညီခခင့်ားချက့်အပြေ့်သတ့်မှတ့်ပခင့်ားမရှ ပါက၎င့်ားကိုKPပပိုား
သူကသပားသည့် ပြေ့် သေကန့်ထရို က့်တောသရောင့်ားချသူမှသပားသသောDME
ကိုြယ့်ထိုတ့်ထောားပါသည့်။
5.1.2.6

က န််းမာခရ်းပရီ မီယအစီ အစဉ် မ ာ်း။MFAအေီအေဉ့်သည့်လူနောမျောား
အောားကျန့်ားမောသရားသေောင့်သရှ ောက့် မှုအကောအကွယ့်ထောားမှုနှင့်

Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved.

က့်ေပ့်

National Community Benefit
မူ ဝါဒခ ါင််းစဉ် ။ ။ ခ
ဘဏ္ဍာခရ်း

်းဝါ်းကုသမှု အတွက်

ုင်ရာအခ

မူ ဝါဒအမှတ်။ ။NATL.CB.307

ာက် အပံ့

ပင်ရင််းဌာန။ ။National Community Benefit

အက ်းသက် ခရာက်ခသာ ခနစစွ
ံ့ ွဲ - 2021
ု နှစ်၊ ခေခေေါ်ဝါရီ လ 1 ရက်ခန ံ့

အုပ်

ပ် စီမသူ ။ ။ ဒါရု က်တာ၊ခ

ဘဏ္ဍာခရ်း

ုင်ရာအခ

်းဝါ်းကုသမှု အတွက်

စာမ က်နှာ။ ။1 / 26

ာက် အပံ့
သသောကိုနက
့် ျေရတ့် မျောား(

ိုလိုသည့်မှောအခွ နအ
့် ခမျောားသို့ မဟိုတ့်ပရီ မီ

ယ)မျောားကိုသပားသချရန့်မကူညီနိုင့်ပါ။
5.1.2.7

အရည်အ

င််းမပပညံ့မ
် ီှ ခသာအပုခ

ာင််းဝန်ခ

အရအရည့်အချင့်ားမပပည့်မီှသသောအပိုသ
က့်

သ
5.2

ာင်မှုမ ာ်း။MFAမူဝါဒ

ောင့်ားဝန့်သ

ောင့်မှုမျောားကိုသနော

က့် တွဲ့ပွ ြည့်ေွက့်ချက့်၊အခန့်ားIIMFAသပေါ်လေီအရသနောက့် ထပ့်ဝန့်

ောင့်မှုမျောားရထိုက့်ခွင့်နှင့်မရရှ နိုင့်ပခင့်ားတွင့်သြေါ်ပပထောားသည့် ။

ပံ့ပု်းခပ်းသူ မ ာ်း။MFAသည့်MFAသပေါ်လေီနှင့်သက့်

III၊MFAသပေါ်လေီနှင့်မသက့်

ိုင့်သည့်ပူားတွွဲ့ပါပြည့်ေွက့်ချက့် ၊အပိုင့်ား

ိုင့်သသောပပိုားသူမျောားတွင့်သြော့်ပပထောားသည့်အတိုင့်ားသ

သသေောင့်သရှ ောက့် မှုသပားသူမျောားကသပားသသောအရည့်အချင့်ားပပည့်မီှသသောဝန့်သ

ားဝါားကို

ောင့်မှုမျောားကို

သောပပြုဌောန့်ားသည့်။
5.3

အစီ အစဉ် သတင််းအ

ာ်းရမည်နည််း။MFAအေီအေဉ့်နှင့်မည့်ကွဲ့သို့ သလ ောက့်ထောားရမည့်

ခလ ာက်
သ

က် အလက် အရင််းပမစ် မ ာ်းနှငံ့် MFAအတွက်မည်သို့

ောင့်ားအချက့်အလက့် မျောားကိုပူားတွွဲ့ပါသနောက့်

ိုသည့်ထပ့်

က့် တွဲ့၊ွ အပိုင့်ားIV၊အေီအေဉ့်သတင့်ားအချက့်

အလက့်နှင့်MFAသလ ောက့် ထောားပခင့်ားတို့ တတွင့်အကျဉ့်ားချြုပ့် သြော့်ပပထောားသည့် ။
5.3.1

အစီ အစဉ် သတင််းအ

က် အလက် အရင််းပမစ် မ ာ်း။MFAမူဝါဒမတတူ၊၊သလ ောက့် လွှော

ပိုေမျောား၊ညွှနက့် ကောားချက့် မျောားနှင့်ရို ားရို ားရှ င့်ားရှ င့်ားအကျဉ့်ားချြုပ့် (ဥပမော မူဝါဒအကျဉ့်ားချြုပ့်သို့ မဟိုတ့်အေီအေဉ့်လက့် ကမ့်ားေောသေောင့် )မျောားကိုKFHP/H၏ဝ
ဘ့်

ိုဒ့်မှ၊အီ ားသမားလ့်ပြင့်ပြေ့် သေ၊လူကိုယ့်တိုင့်ပြေ့် သေအခသကကားသငွသပားေရောမလိုပွဲ့

အမျောားပပည့်သူအတွက့်ရရှ နိုင့်ပါသည့်။
5.3.2

MFAအတွက်ခလ ာက်

ာ်းပ င််း။MFAအေီအေဉ့်အတွက့်သလ ောက့် ထောားရန့်အထက့်

တွင့် သြော့်ပပထောားသည့်အတိုင့်ားအရည့်အချင့်ားပပည့်မီသသောဝန့်သ
KPဝန့်သ

ောင့်မှုမျောား၊

ောင့်မှုမျောားအတွက့်ထူားပခောားသသောလက့်ကျန့်သငွသတောင့်ားခမှုသကကောင့်ပြေ့် သပေါ်
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ာက် အပံ့
လောသသောချက့်ချင့်ားလိုအပ့် ချက့်၊KPနှင့်ေီေဉ့်ထောားသည့်ချန့်ား
ပပိုားသပားသူကအမနသ
့် ပားသည့်သ

ား

ိုင့်သ

ိုမှုတေ့် ခိုသို့ မဟိုတ့်KP

ားညွှနား့် တေ့်ခိုအတွက့်လူနောသည့်သရို ပ့်

ပပရန့်လိုအပ့်သည့်။လူနောသည့်MFAအေီ အေဉ့်မျောားအတွက့်အွနလ
့် ိုင့်ားမှပြေ့်သေ၊လူ
ကိုယ့်တိုင့်ပြေ့် သေ၊တယ့်လီြိုနား့် ပြင့်ပြေ့် သေ၊သို့ မဟိုတ့်ေောရွ က့်ပိုေပြင့်ပြေ့်သေနည့်ားအ
မျြုားမျြုားပြင့်သလ ောက့် ထောားနိုင့်ပါသည့်။
5.3.2.1

အမ ာ်းပပည်သူနှငံ့်ပုဂ္ဂလကအစီ အစဉ် အရည်အ
လူ နာမ ာ်းကုစစ် ခ

င််းပပညံ့မ
် ီ မှုအတွက်

်းပ င််း။KFHP/Hသည့်တေ့်ဦားချင့်ားေီအောားကျန့်ားမော

သရားသေောင့်သရှ ောက့် မှုဝန့်သ

ောင့်မှုမျောားသသချောေွောရရှ သေရန့်၊အလိုားေိုသသော

ပိုဂ္ြုလ့်သရားကျန့်ားမောသရားနှင့်လူနောပိုင့်

ိုင့်မှုမျောားကိုကောကွယ့်ရန့်ကျန့်ားမော

သရားအောမခရယူရန့်တိုက့်တွနား့် သည့်။KFHP/Hသည့်ကျန့်ားမောသရားသေောင့်
သရှ ောက့်မှုလက့်လှမ့်ားမီမှုလိုအပ့် ချက့် မျောားကိုကူညီနိုင့်သ ည့်အမျောားပပည့်
သူနှင့်ပိုဂ္လကကျန့်ားမောသရားခေောားခွင့်အေီအေဉ့်မျောားကိုသြော့်ပပရန့်MFA
အေီအေဉ့်အတွက့်သလ ောက့် ထောားသသောလူနောမျောားအောားသငွသကကား

ိုင့်ရော

အကကဉောဏ့်သပားသည့်။အမျောားပိုင့်သို့ မဟိုတ့်ပိုဂ္လကကျန့်ားမောသရားခေောား
ခွင့်အေီအေဉ့်မျောားအတွက့်အရည့်အချင့်ားပပည့်မီသည့်ဟိုယူ

ရသည့်

လူနောသည့်ထိုအေီအေဉ့်မျောားကိုသလ ောက့် ထောားရန့်လိုအပ့်နိုင့်သည့်။
5.4

MFAအတွက်ခလ ာက်

ာ်းရန်လုအပ် ခသာအ

က်အလက်။ MFAအေီအေဉ့်အပပင့်အမျောား

ပပည့်သူနှင့်ပိုဂ္လကကျန့်ားမောသရားခေောားခွင့်အေီအေဉ့်မျောားအတွက့်အရည့်အချင့်ားပပည့်မီမှုကို
ိုားပြတ့်ရန့်လူနော၏သငွသကကားအသပခအသနကိုအတည့်ပပြုရန့်ကိုယ့်သရားကိုယ့်တော၊ဘဏ္ဍောသရား

နှင့်အပခောားအချက့်အလက့်အပပည့်အေိုလိုအပ့်သည့်။မပပည့်ေိုသသောအချက့်အလက့် မျောား
သကကောင့်MFAကပငင့်ားပယ့်နိုင့်ပါသည့်။အချက့်အလက့်မျောားကိုေောပြင့်ပြေ့် သေ၊လူကိုယ့်တိုင့်ပြ
ေ့်သေ၊တယ့်လီြိုနား့် ပြင့်ပြေ့် သေ သပားနိုင့်ပါသည့်။
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ာက် အပံ့
ဘဏ္ဍာခရ်းအခပ အခနအတည်ပပ

က်။လူနော၏အကူအညီအတွက့်သလ ောက့်

ထောားသည့်အခါတိုင့်ားလူနော၏သငွသကကားအသပခအသနကိုေေ့် သ

ားရပါသည့်။လူနော၏

သငွသရားသကကားသရားအသပခအသနကိုပပင့်ပအချက့်အလက့်အရင့်ားအပမေ့်မျောားကိုသိုား၍
ေေ့်သ

ားနိုင့်လ င့်လူနောသည့်သငွသကကား

ိုင့်ရောေောရွ က့်ေောတမ့်ားမျောားသပားရန့်မလိုအပ့်

သတောပါ။
5.4.2

ဘဏ္ဍာခရ်းအစီ အစဉ် နှင်ံ့အပ ာ်းအ

က် အလက်မ ာ်းခပ်းပို့ ခပ င််း။အကယ့်၍လူနော

၏ဘဏ္ဍောသရားအသပခအသနကိုပပင့်ပမှအချက့်အလက့်အရင့်ားအပမေ့်မျောားကိုသိုား၍ေ
ေ့်သ
ေေ့်သ

ားအတည့်ပပြုနိုင့်ပခင့်ားမရှ လ င့်လူနောအောား၎င့်ားတို့ ၏ဘဏ္ဍောသရားအသပခအသနကို
ားရန့်MFAအေီအေဉ့်သလ ောက့် လွှောတွင့်သြော့်ပပထောားသည့်အချက့်အလက့် မျောား

ကိုတင့်ပပရန့်သတောင့်ား
5.4.2.1

အ

ိုနိုင့်သည့်။

က် အလက်အပပညံ့ ်အစု။သတောင့်ားခထောားသသောကိုယ့်သရားအချက့်

မျောား၊ဘဏ္ဍောသရားနှင့်အပခောားအချက့်အလက့်အောားလိုားကိုလက့် ခရရှ သည့်
နှင့်တပပြုင့်နက့်MFAအေီအေဉ့်၏အရည့်အချင့်ားပပည့်မီှမှုကို

ိုားပြတ့်ပါ

သည့်။
5.4.2.2

မပပညံ့ ်စုခသာအ

က် အလက် ။လိုအပ့် သသောအချက့်အလက့် မပပည့်ေို

လ င့်လူနောအောားလူကိုယ့်တိုင့်ပြေ့်သေ၊ေောတိုက့်မှပြေ့်သေ၊တယ့်လီြိုနား့် ပြင့်
ပြေ့်သေအသကကောင့်ားကကောားပါလမ့် မည့်။လူနောသည့်သတသပားေောကိုသမားလ့်
ပြင့်လက့်ခရရှ သည့်သန၊လူသတေကောားသပပော
န့်ားပြင့်ေကောားသပပော

ိုချန့်ဒါမှမဟိုတ့်တယ့်လီြို

ိုသည့်ရက့် မှရက့် သပါင့်ား30 အတွင့်ားသပျောက့်

ိုားသန

သသော အချက့်အလက့် မျောားကိုတင့်ပပနိုင့်သည့်။
5.4.2.3

ခတာင််း

ု

ာ်းခသာအ

က် အလက်မ ာ်းမရရှ နုင်ပါ။ပရို ဂရမ့်သလ ော

က့် လွှောတွင့်သြော့်ပပထောားသသောအချက့်အလက့်မျောားသတောင့်ား

ိုထောားပခင့်ားမ

ရှ ပါကလူနောသည့်အရည့်အချင့်ားပပည့်မီှမှုကိုပပနိုင့်သသောအပခောားရနိုင့်
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ာက် အပံ့
သသောအသထောက့်အထောားမျောားနှင့်ပတ့်သက့်၍KFHP/Hသို့

က့်သွယ့်နိုင့်

သည့်။
5.4.2.4

ဘဏ္ဍာခရ်းအ

က် အလက်မ ာ်းမရှ ပါ။လူနောတေ့်ဦားသည့်(1) ပပင့်ပအ

ချက့်အလက့်အရင့်ားအပမေ့်မျောားကိုသိုား၍သူသို့ မဟိုတ့်သူမ၏ဘဏ္ဍော
သရားအသပခအသနကိုအတည့်ပပြုနိုင့်ပခင့်ားမရှ ပါက(2) သတောင့်ား

ိုထောား

သသောဘဏ္ဍောသရားအချက့်အလက့်ကိုမရရှ နိုင့်ပခင့်ားနှင့် (3)ရထိုက့်ခွင့်ကို
သြော့်ပပနိုင့်သသောအပခောားသက့်သသအသထောက့်အထောားမျောားမရှ သသောအခါ
အသပခခဘဏ္ဍောသရားသတင့်ားအချက့်အလက့် (ဥပမောဝင့်သငွ၊ရှ ခွဲ့ လ င့်နှင့်အရင့်ားအပမေ့်)နှင့်ယင့်ား၏တရောားဝင့်မှုသက့်သသပပမှု
ကိုသပားအပ့်ရန့်လိုသည့်။လူနောရွဲ့ ဲ့အသပခခဘဏ္ဍောသရားအချက့် အလက့်နှင့်
သထောက့်ခချက့်မျောားလိုအပ့် ပါသည့်5.4.2.4.1

အိုားမွဲ့အမ့်မွဲ့လောား၊ဒါမှမဟိုတ့်

5.4.2.4.2

ဝင့်သငွမရှ ၊သူသို့ မဟိုတ့်သူမ၏အလိုပ့်ရှင့်ထမှတရောားဝင့်
လေောအခသကကားသငွမရရှ ပါက(ကိုယ့်ပိုင့်အလိုပ့်လိုပ့်ကိုင့်
သူမျောားမပါဝင့်)၊သငွသကကားလက့် သ

ောင့်မျောားလက့်ခရရှ ပခ

င့်ားသို့ မဟိုတ့်ယခင့်အခွ နန
့် ှေ့်တွင့်ြက့်ဒရယ့်သို့ မဟိုတ့်ပပ
ည့်နယ့်ဝင့်သငွခွနက
့် ိုပပန့်တင့်ပပရန့်မလိုအပ့် ပါသို့ မဟိုတ့်
5.4.2.4.3

လူသမျောားသသောသဒသမျောားနှင့်သဘားအနတရောယ့်မျောားသသော
သရောဂါမျောားသကကောင့်(သအောက့်တွင့်သြော့်ပပထောားသသောအပို
င့်ား5.11ကိုကကည့်ပါ)။

5.4.3

လူ နာပူ ်းခပါင််းခ
ကိုပြည့်

ာင်ရွက် ပ င််း။လူနောသည့်လိုအပ့် သသောအချက့်အလက့်အောားလိုား

ည့်ားသပားရန့်ကျြုားသကကောင့်ား

ီ သလျော့်သသောအချက့် အလက့် မျောားပပြုလိုပ့်ရန့်
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ာက် အပံ့
လိုအပ့်သည့်။အကယ့်၍သတောင့်ား

ိုထောားသသောအချက့်အလက့်အောားလိုားကိုသပားအပ့်

ပခင့်ားမရှ ပါကအသပခအသနမျောားကိုထည့်သွင့်ားေဉ့်ားေောားပပီားရထိုက့်ခွင့်ကို

ိုားပြတ့် ရောတွ

င့်ထည့်သွင့်ားေဉ့်ားေောားနိုင့်ပါသည့်။
5.5

မှနက
် န်သည်ဟုယူ

သညံ့ ်အရည်အ င််းပပညံ့မ
် ီ မှု

ု်းပေတ်

က်။သလ ောက့် ထောားပခင့်ားမရှ

သသောလူနောသည့်လူနောမှသပားသသောအချက့် အလက့် ထက့် အပခောားအချက့် အလက့် မျောားကိုအသပခ
ခ၍MFAအေီ အေဉ့်အတွက့်အရည့်အချင့်ားပပည့်မီသူအပြေ့်သတ့်မှတ့်နိုင့်သည့်။အရည့်အချ
င့်ားပပည့်မီသည့်ဟို

ိုားပြတ့်လ င့်လူနောသည့်ဘဏ္ဍောသရားအသပခအသနကိုအတည့်ပပြုရန့်ကိုယ့်

သရားကိုယ့်တော၊ဘဏ္ဍောသရားနှင့်အပခောားအချက့်အလက့်မျောားကိုသပားရန့်မလိုအပ့် ပါ၊MFA

ိုကိုအ

လိုအသလျောက့်သပားအပ့်နိုင့်သည့်။သအောက့်သြော့်ပပပါအတိုင့်ားလူနောသည့်ကကြုတင့်အရည့်အချ
င့်ားပပည့်မီှသူပြေ့်ပခင့်ားသို့ မဟိုတ့်အသ ကားတင့်ပခင့်ားမှလွှွဲ့သပပောင့်ားပခင့်ားခရလ င့်သတ့်မှတ့်ထောား
သသောအရည့်အချင့်ားပပည့်မီသူအပြေ့်သတ့်မှတ့်နိုင့်သည့်။
5.5.1

ကက တင်အရည်အ
သည့်ဟိုယူ

င််းပပညံ့မ
် ီှ သူ။MFAအေီ အေဉ့်အတွက့်အရည့်အချင့်ားပပည့်မီ

ရသည့်အမျောားပပည့်သူနှင့်ပိုဂ္လကအကူအညီသပားသရားအေီအေဉ့်

မျောားအတွက့်အရည့်အချင့်ားပပည့်မီှရန့်ဘဏ္ဍောသရားေေ့်သ
ကလူနောကို

ားမှုမှ

ိုားပြတ့်ချက့်ချသူ

ိုားပြတ့်သည့်။လူနောသည့်ကကြုတင့်အရည့်အချင့်ားပပည့်မီှသည့်ဟိုသတ့်

မှတ့်ထောားသသောလူနောပြေ့်ခွဲ့လ င့်5.5.1.1

(1)ြက့်ဒရယ့်၊ပပည့်နယ့်သို့ မဟိုတ့်သဒသနတရအေိုားရ၊(2) မတ့်ြက့်အြွဲ့ အ

ေည့်ားအသပခပပြုအြွဲ့ အေည့်ားသို့ မဟိုတ့်(3)KFHP/Hကကမကထပပြုသည့်
လူထိုကျန့်ားမောသရားပွွဲ့မှတ

င့်ရည့်ညွှနား့် ထောားသသောကကြုတင့်အရည့်အချ

င့်ားပပည့်မီသသော အြွဲ့ အေည့်ားMFA(Community MFA, CMFA)
အေီအေဉ့်တွင့်ေောရင့်ားသွင့်ားထောားပခင့်ားပြေ့်သည့်၊သို့ မဟိုတ့်
5.5.1.2

ဝင့်သငွနည့်ားပါားသသောလူနောမျောားအောားသေောင့်သရှ ောက့် ရန့်နှင့်KFHP/Hဝန့်ထ
မ့်ားမျောားမှသတ့်မှတ့်ထောားသသောကကြုတင့်အရည့်အချင့်ားပပည့်မီှသသောသူ
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ာက် အပံ့
မျောားကိုသေောင့်သရှ ောက့်ရန့်ြွဲ့ ေည့်ားထောားသည့်KPအြွဲ့ အေည့်ားအကျြုားခေောား
ခွင့်အေီအေဉ့်တွင့်ေောရင့်ားသွင့်ားပခင့်ားခရသည့်၊သို့ မဟိုတ့်
5.5.1.3

အရည့်အချင့်ားပပည့်မီသသော

ိုားပြတ့်ချက့် ချထောားသသောကျန့်ားမောသရားသေော

င့် သရှ ောက့်မှုအေီအေဉ့် (ဥပမော- Medicare Low Income Subsidy
အေီအေဉ့်) တွင့်ေောရင့်ားသွင့်ားထောားပခင့်ားခရသည့်၊သို့ မဟိုတ့်
5.5.1.4

ပပီားခွဲ့ သည့်ရက့် သပါင့်ား30အတွင့်ားMFAသည့်ကကြုတင့်

ိုချ ီားပမြှင့်ပခင့်ားခခွဲ့ ရ

သည့်
5.5.2

ပပန်လည်ခပ်း

ပ် ရန်အခ က်းလွှွဲခပပာင််းေို့ သတ်မှတ်ပ င််းပေစ် သည်။အပခောားအရ

ည့်အချင့်ားပပည့်မီှမှုနှင့်သငွသပားသချမှုအရင့်ားပမေ့်မျောားကိုန ့်

ိုားပပီားသသောအခါKPဌောနတွ

င့်သေောင့်သရှ ောက့် မှုခယူပပီားသငွသကကားအခက့်အခွဲ့ သြေါ်ပပပခင့်ားမျောားရှ သည့် (ဥပမော အတတ့်သကကောင့်ကျန့်ရှသနသသားသသောလက့်ကျန့်သငွမျောား)လူနောကိုပပင့်ပအချက့် အလ
က့်အရင့်ားအပမေ့် မျောားကိုအသိုားပပြု၍အေီအေဉ့်၏အရည့်အချင့်ားပပည့်မီှမှုအတွက့်ေေ့်
သ

ားနိုင့်သည့်။အရည့်အချင့်ားပပည့်မီှပါကလူနောသည့်အရည့်အချင့်ားပပည့်မီသသောလ

က့်ကျန့်သငွမျောားကိုMFA
သ

ိုလက့်ခရရှ မည့်ပြေ့် သည့်။အရည့်အချင့်ားပပည့်မီသသောဝန့်

ောင့်မှုမျောားအတွက့်ထင့်ရှောားသသောလက့်ကျန့်သငွမျောားကိုေိုသ

က့် ယူပခင့်ားသ

ောင့်ားပခင့်ား၊ထပ့်မသကော

ောင့်ရွက့်မှုသို့ မဟိုတ့်KP၏မသကောင့်ားသသောသ ကားပမီ ေရတ့်မျောားအပါအဝ

င့်။)တွင့်ထည့်သွင့်ားမည့်မဟိုတ့်ပါ။
5.6

အစီ အစဉ် အရည်အ

င််းပပညံ့ ်မီမှုသတ် မှတ်

အရည့်အချင့်ားပပည့်မီမှု
ည့်

က်မ ာ်း။ပူားတွွဲ့ပါပြည့်ေွက့်ချက့်၊အပိုင့်ားV၊

ိုင့်ရောအချက့်အလက့်မျောားအရMFAကိုသလ ောက့် ထောားသသောလူနောသ

ိုားပြတ့် ချက့်သို့ မဟိုတ့်သ

ားဝါားကိုသမှု

ိုင့်ရောကိုနက
့် ျေရတ့်ပမင့်မောားပခင့်ားအသပေါ်အသပခခ

၍သငွသကကားအကူအညီအတွက့်အရည့်အချင့်ားပပည့်မီှနိုင့်သည့်။
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ာက် အပံ့
နည််းလမ် ်း- စမ် ်းသပ် ပ င််းလုအပ်

က်မ ာ်း။

လူနောသည့်အရည့်အချင့်ားပပည့်မီမှု
ညီမှုရှပါက
5.6.1.1

ိုားပြတ့် ချက့်

ိုင့်ရောသတ့် မှတ့်ချက့် နှင့်ကိုက့်

ိုားပြတ့် ရန့်လူနောအောားအကွဲ့ပြတ့်သည့်။

ဝင်ခငွအ

ငံ့်အခပေါ်အခပ

ပပီ ်းအရည်အ

KFHP/H၏ အရည့်အချင့်ားပပည့်မီမှု

င််းပပညံ့မ
် ီ ပ င််းပေစ် သည်။

ိုားပြတ့်ချက့်ေသတ့်မှတ့်မှုသည့်

ေိုေိုသပါင့်ားအမ့်သထောင့်ေိုဝင့်သငွထက့် နည့်ားသသော သို့ မဟိုတ့်
ညီမ သသောလူနောသည့် ြယ့်ဒရယ့်

င့်ားရွဲ့ နွမ့်ားပါားမှု

လမ့်ားညွှနခ
့် ျက့် မျောား(Federal Poverty Guidelines, FPG) ၏
ရောခို င့်နှြုန့်ားအသနပြင့် သငွသကကားသထောက့်ပမှုအကူအညီအတွက့် အ
ရည့်အချင့်ားပပည့်မီနိုင့်သည့်။
5.6.1.2

အမ် ခ

ာင်စုဝင်ခငွ။ဝင့်သငွလိုအပ့်ချက့်မျောားသည့်အမ့်သထောင့်ေိုဝင့်မျောား

နှင့်သက့်

ိုင့်ပါသည့်။အမ့် သထောင့်ေို

ိုသည့်မှောသမွားြွောားပခင့်ား၊အမ့်သထော

င့်ပပြုပခင့်ားသို့ မဟိုတ့်သမွားေောားပခင့်ားတို့ နှင့်သက့်

ိုင့်သသောလူနှေ့်ဦားသို့ မဟို

တ့်နှေ့်ဦားထက့်ပိုသသောလူပိုဂ္ြုလ့်တေ့်ဦားချင့်ားသို့ မဟိုတ့်အိုပ့်ေိုတေ့်ေိုကို

ိုလိုသည့်။အမ့်သထောင့်ေိုဝင့်မျောားတွင့်အမ့် သထောင့်ြက့်မျောား၊အရည့်အ

ချင့်ားပပည့်ဝသသောအမ့် သြော့်မျောား၊ကသလားမျောား၊အမ့်သေောင့်သ
မ့်သေောင့်သ

ွမျြုားမျောား၊အ

ွမျြုားမျောားနှင့်ကသလားမျောား၊အပခောားတေ့်ဦားချင့်ားသနသူမျောား၊အမ့်

သထောင့်ြက့် ၊အမ့် သြော့်သို့ မဟိုတ့်မဘသည့်သငွသရားသကကားသရားအရတောဝန့်
ယူမှုရှသသောအမ့် တွင့်သနထိုင့်သူမျောားပါဝင့်နိုင့်သည့်။
5.6.2

ပမငံ့်မာ်းခသာခ
မောားသသောသ

်းဘက်

ုင်ရာအသု ်းစရတ် သတ်မှတ်

က်မ ာ်း။လူနောသည့်ပမင့်

ားကိုသမှုကိုနက
့် ျေရတ့်သတ့်မှတ့်ချက့် နှင့်ကိုက့်ညီမှုရှ၊မရှ ကို

ရန့်လူနောအောားအကွဲ့ပြတ့်ရပါသည့်။
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ာက် အပံ့
5.6.2.1

ပမငံ့်မာ်းခသာခ

်းဘက်

ုင်ရာအသု ်းစရတ်အခပေါ်အခပ

ပပီ ်းအရည်

အ င််းပပညံ့မ
် ီ သည်။မည့်သည့်ေိုေိုသပါင့်ားအမ့်သထောင့်ေိုဝင့်သငွအ
လူနောကိုမ

င့်ရှ

ိုနှေ့်ေဉ့်အမ့်သထောင့်ေိုဝင့်သငွ၏12 လသကျော့်ကောလအတွင့်ား1

0%ထက့်ကကီားသသောသို့ မဟိုတ့်ညီမ သသောနှေ့်ေဉ့်ဝင့်သငွရှသူသည့်အရည့်
အချင့်ားပပည့်မီသသောသ
ဝန့်သ

ားဝါားနှင့်သ

ား

ိုင့်ကိုနက
့် ျေရတ့်မျောားပါဝင့်သည့်

ောင့်မှုအတွက့် သငွသကကားအသထောက့်အပကိုရရှ နိုင့်သည့်။

5.6.2.1.1

KFHP/Hအတ်စုက်ရခသာအသု ်းစရတ်မ ာ်း။KPသ
မျောားအတွက့်သ

ားဝါားနှင့်သ

ားဘက့်

ိုင့်ရောကိုနက
့် ျေရ

တ့်မျောားတွင့်အရည့်အချင့်ားပပည့်မီှသသောဝန့်သ
နှင့်သက့်
5.6.2.1.2

ားရို

ောင့်မှုမျောား

ိုင့်သည့်မတတူမျောား၊အပ့်သငွမျောားပါရှ ပါသည့်။

KFHP/H မဟိုတ့်သသော
အတ်စု က်ရခသာအသု ်းစရတ် မ ာ်း။
KPမဟိုတ့်သသောသ

ားရို မျောားတွင့်၊

အရည့်အချင့်ားပပည့်မီသသော
ဝန့်သ

ောင့်မှုမျောားနှင့်သက့်

ိုင့်သသော၊

သတ့်မှတ့်ထောားသသော
ကိုသမှုခယူသူလူနော(အထူားသလ ောသ ားမျောားသို့ မဟိုတ့်အ
သ ကားမျောားမပါဝင့်)အပါအဝင့် သ
သ

ား

ားဘက့်

ိုင့်ရော၊

ိုင့်နှင့်ပိုမှနသ
့် ွောားကိုနက
့် ျေရတ့်မျောားကို

ပပိုားသပားသည့်။ လူနောသည့်
KPမဟိုတ့်သည့်သ
ဝန့်သ

ားရို မျောားမှရရှ သသော

ောင့်မှုမျောားအတွက့် သ

ားကိုသမှု

ိုင့်ရော

ကိုနက
့် ျေရတ့် မျောားကို မှတ့်တမ့် ားတင့်ရန့်လိုအပ့် သည့်။
Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved.
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ာက် အပံ့
5.6.2.1.3

က န််းမာခရ်းပရီ မီယအစီ အစဉ် မ ာ်း။
အတ့်ေိုက့်ရသသောကိုနက
့် ျေရတ့်တွင့်ကျန့်ားမောသရားသေောင့်
သရှ ောက့်မှုလွှမ့်ားပခြုမှုနှင့်အတူသက့်
မျောား(

ိုင့်သည့်ကိုနက
့် ျေရတ့်

ိုလိုသည့်မှောအခွနအ
့် ခမျောားသို့ မဟိုတ့်ပရီ မီယမျောား)

မပါဝင့်ပါ။
5.7

ပငင််း
5.7.1

ု ပ င််းနှငံ့်အယူ ဝင်ပ င််း
ပငင််း

ု ပ င််းမ ာ်း။MFAအေီအေဉ့်အတွက့်သလ ောက့် ထောားပပီားအရည့်အချင့်ားပပည့်မီ

မှုေနှြုန့်ားမျောားနှင့်မကိုက့်ညီသသောသူကိုMFAအတွက့်သတောင့်ား

ိုမှုကိုပငင့်ားပယ့်သကကော

င့်ားေောပြင့်ပြေ့် သေ၊နှြုတ့်ပြင့်ပြေ့် သေအသသပားသည့်။
5.7.2

MFAပငင််း

ုမှုကုအယူ ဝင်ပု ။သူသို့ မဟိုတ့်သူမ၏သလ ောက့် လွှောသို့ မဟိုတ့်အချ

က့်အလက့် မျောားကိုေနေ့် တကျထည့်သွင့်ားေဉ့်ားေောားပခင့်ားမရှ ဟိုယိုကကည့်သသောလူနောသ
ည့်

ိုားပြတ့် ချက့်ကိုအယူခဝင့်နိုင့်သည့်။MFAပငင့်ားပယ့်ေောတွင့်အယူခဝင့်ပခင့်ားလိုပ့်

ငန့်ားေဉ့်ပပီား

ိုားရန့်အတွက့်ညွှနက့် ကောားချက့်မျောားပါဝင့်ပါသည့်။သတ့်မှတ့်ထောားသသော

အယူခဝင့်ပခင့်ားKFHP/Hဝန့်ထမ့်ားမျောားမှပပန့်လည့်သိုားသပ့်သည့်။
5.8

ုေွဲ စည််းပု။MFA

ိုမျောားကိုအသ ကားမ

ပ့်မီနှင့်

ိုင့်ားငထောားသည့်သငွမျောားမတိုင့်မီသြော့်ထိုတ့်

ခွဲ့ သသောအတတ့်သို့ မဟိုတ့်ကျန့်ရှသနသသားသသောလက့်ကျန့်သငွမျောားကိုအသိုားပပြုပါသည့်။MFA
ိုမျောားတွင့်KPပပိုားသူက

ိုားပြတ့်သည့်အတိုင့်ားလိုအပ့်သသောသနောက့်

က့်တွဲ့ွဝန့်သ

ောင့်မှု

မျောားအတွက့် အရည့်အချင့်ားပပည့်မီမှုကောလလည့်ားပါဝင့်နိုင့်သည့်။
5.8.1

အခပ

ု။လူနော၏ကျန့်ားမောသရားသေောင့်သရှ ောက့် မှုနှင့်လူနော၏အမ့်သထောင့်ေိုဝင့်သငွရှ၊

မရှ အသပေါ်မူတည့်၍MFAအေီ အေဉ့်မှသပားသသောလူနောကိုနက
့် ျေရတ့် ကို
ည့်။
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ိုားပြတ့်သ

National Community Benefit
မူ ဝါဒခ ါင််းစဉ် ။ ။ ခ
ဘဏ္ဍာခရ်း

ုင်ရာအခ

်းဝါ်းကုသမှု အတွက်

မူ ဝါဒအမှတ်။ ။NATL.CB.307

ာက် အပံ့

ပင်ရင််းဌာန။ ။National Community Benefit

အက ်းသက် ခရာက်ခသာ ခနစစွ
ံ့ ွဲ - 2021
ု နှစ်၊ ခေခေေါ်ဝါရီ လ 1 ရက်ခန ံ့

အုပ်

ပ် စီမသူ ။ ။ ဒါရု က်တာ၊ခ

ဘဏ္ဍာခရ်း

ုင်ရာအခ

်းဝါ်းကုသမှု အတွက်

စာမ က်နှာ။ ။1 / 26

ာက် အပံ့
5.8.1.1

MFA အရည်အ
မ် ်းပ

င််းပပညံ့မ
် ီ ခသာလူ နာသည်က န််းမာခရ်းခစာငံ့်ခရှ ာက်မှုလွှ

ပ င််းမရရှ ဘွဲ (အာမ

ာ်းမှု မရှ )နုင်ပါ။အောမခမရှ သသောလူနောသ

ည့်အရည့်အချင့်ားပပည့်မီှပပီားရထိုက့်သသောလူနောကိုနက
့် ျေရတ့် ဝန့်သ

ောင့်

မှုမျောားအောားလိုားကိုသလ ောသေျားသပားပါသည့်။
5.8.1.2

က န််းမာခရ်းခစာငံ့်ခရှ ာက်မှုအကာအကွယ်နှငံ့်အတူ MFA အရည်အ

င််းပပညံ့မ
် ီ ခသာလူ နာ(အာမ

ာ်းခသာ)မ ာ်းပေစ် သည်။အ

ရည့်အချင့်ားပပည့်မီှသသောအောမခထောားသသောလူနောသည့်(1) လူနောကိုယ့်တို
င့်ကိုယ့်ကျတောဝန့်ယူမှုရှသသော(2)သူသို့ မဟိုတ့်သူမ၏အောမခကိုမပဏီက
သပားသ

ောင့်မထောားသသောအရည့်အချင့်ားပပည့်မီှသသောဝန့်သ

ောင့်မှုအောားလိုား

အတွက့်လူနောကိုနက
့် ျေရတ့်အသပေါ်အထူားသလ ောသေျားရရှ သည့်။လူနောသ
ည့်အောမခမပါဝင့်သည့်သငွသတောင့်ားခလွှော၏အပိုင့်ားကို

ိုားပြတ့် ရန့်၊အ

ကျြုားခေောားခွင့်မျောားရှ င့်ားလင့်ားချက့် (Explanation of Benefits, EOB)
ကွဲ့သို့ သသောေောရွ က့်ေောတမ့်ားမျောားကိုသပားရန့်လိုအပ့်သည့်။
5.8.1.2.1

အာမ ကယ်ရီယာ

မှ ခငွခပ်းခ ပ င််းမ ာ်း။အရည့်အ

ချင့်ားပပည့်မီှသသောအောမခထောားသသောလူနောသည့်ထိုလူနော၏
အောမခကယ့်ရီယောမှလက့်ခရရှ သည့်KFHP/Hမှသပားသသော
ဝန့်သ

ောင့်မှုမျောားအတွက့် မည့်သည့်သငွသပားသချမှုကိုမ

ို

KFHP/H သို့ လက့်မှတ့်ထိုားရန့်လိုအပ့်သည့်။
5.8.1.3

ခ ်းခလ ာံ့ခပ်းသည်ံ့အစီ အစဉ် ။သပေါ်လေီ သအောက့် ရှရရှ နိုင့်သည့်အထူား
သလ ောသ ားမျောားနှင့်ပတ့်သက့် သည့်ထပ့် သ
သနောက့်

ောင့်ားအချက့်အလက့်မျောားကို

က့် တွဲ့ပွ ြည့်ေွက့်ချက့်၊အပိုင့်ားVI၊သလ ောသ ားအေီအေဉ့်တွင့်အ

ကျဉ့်ားချြုပ့်သြော့်ပပ ထောားသည့်။
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ာက် အပံ့
5.8.1.4

ခငွခကက်းပပန်လည်

ုတ်ခပ်းခသာခနရာ။KFHP/Hသည့်ပပင့်ပအြွဲ့ ၏

တောဝန့်/ကိုယ့်သရားကိုယ့်တောအောမခအကောအကွယ့်အသပခချသူမျောား၊သပား
သ

ောင့်သူမျောားသို့ မဟိုတ့်အပခောားတရောားဝင့်တောဝန့်ရှသသောအြွဲ့ မျောားမှပပန့်

လည့်၍သလျော့် သကကားကိုရယူသည့်။
5.8.2

အရည်အ

င််းပပညံ့မ
် ီ

က်အက ်းဝင်ခသာကာလ။သနောက့်

က့်တွဲ့ဝ
ွ န့်သ

ောင့်မှု

မျောားအတွက့်အရည့်အချင့်ားပပည့်မီှမှုကောလသည့်အတည့်ပပြုသည့်သနမှေ၍သို့ မဟို
တ့်ဝန့်သ

ောင့်မှုသပားသည့်သနသို့ မဟိုတ့်သ

ားဝါားမျောားထိုတ့်သပားသည့်သနမှေတင့်သ

ည့်။အရည့်အချင့်ားပပည့်မီမှုကောလ၏ကကောချန့်သည့်အကနအ
့် သတ့်ရှသသောအချန့်
သောပြေ့်ပပီားKP၏

ိုားပြတ့်ချက့် ရှနည့်ားလမ့်ားမျောားေွောပြင့်

ိုားပြတ့်သည့်။သအောက့်ပါ

တို့ အပါအဝင့်5.8.2.1

အ
န်ခ

န်တက ခသာကာလ။အရည့်အချင့်ားပပည့်မီသသောခနာက်

က် တွဲွဝ

ာင်မှုမ ာ်းနှငံ့်ပပန့်လည့်သပားရန့်အသ ကားလွှွဲ့သပပောင့်ားပခင့်ားမတိုင့်မီသြော့်

ပပသသောထင့်ရှောားသသောလူနောကိုနက
့် ျေရတ့် လက့် ကျန့်သငွမျောားအတွက့်ရ
က့်သပါင့်ား365ရက့်အမျောား
5.8.2.2

ကျွမ် ်းက င်ခသာသူ နာပပ နှငံ့်အလယ်အလတ် ပပ စု ခစာငံ့်ခရှ ာက်မှု။KP
အပပင့်ဘက့် ရှဝန်ခ

5.8.2.3

ိုားပြေ့်သည့်။

တာရှ ည် ခ

်းဘက်

ာင်မှုမ ာ်းအတွက်အမျောား
ု င်ရာပစစည်း် ကရယာ။သ

ိုားရက့် 30အထ။
ားဘက့်

မျောားကိုသထောက့်ပသပားသည့်သရောင့်ားချသူအတွက့်အမျောား

ိုင့်ရောပေစည့်ား
ိုားရက့်သပါင့်ား

180အထ။
5.8.2.4

ကုသမှု လမ် ်းစဉ် သို့ မဟုတ်ခစာငံ့်ခရှ ာက် မှုအပုင််း။KPပပိုားသူက

ိုားပြ

တ့်သည့်သေောင့်သရှ ောက့် မှုအပိုင့်ားနှင့်/သို့ မဟိုတ့်ကိုသမှုလမ့်ားေဉ့်အတွက့်
အမျောား

ိုားရက့် သပါင့်ား180အထ။
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5.8.2.5

အမ ာ်းပပည်သူနှငံ့်ပုဂ္ဂလကက န််းမာခရ်း စာ်း ွ ငံ့်အစီ အစဉ် မ ာ်းအတွ
က်အရည်အ

င််းပပညံ့မ
် ီ နုင်ခသာလူ နာမ ာ်း။အမျောားပပည့်သူနှင့်ပိုဂ္လ

ကကျန့်ားမောသရားခေောားခွင့်အေီ အေဉ့်မျောားအတွက့်သလ ောက့် ထောားေဉ့်လူနော
တေ့်ဦားကိုအမျောား
5.8.2.6

ခ

်းဝါ်း

ု င်ရာ

ိုားရက့်သပါင့်ား90ကူညီနိုင့်သည့်။
ု တစ် ကကမ် ခပ်းပ င််း။MFAအေီအေဉ့်ကိုသလ ောက့်

ထောားပခင့်ားမပပြုမီအကယ့်၍လူနောသည့်(1)MFA
သ

ား

ိုင့်တွင့်KPပပိုားသူကသရားသောားထောားသသောပြည့်ေွက့်သ

ပြည့်သည့်၊နှင့်(3)သ
ားဝါား

ိုင့်ရောတေ့်ကကမ့်

သထောက့်ပသသောသ

ားဘက့်

ားဝါား

ီ်းပမြှငံ့်တု်း
မကိုန ့်

ိုင့်ရော

ိုင့်ရောအရကိုက့်ညီသည့်ဟိုသတ့်မှတ့်ထောား
ားမျောားသပားပါသည့်။

ွဲျဲ့မှုမ ာ်းအတွက်ခတာင််း

ိုားမီရက့်သပါင့်ားသိုား

ိုကိုတေ့်ကကမ့်ရထိုက့်သည့်။

ိုသည့်ရက့် သပါင့်ား30အကနအ
့် သတ့်ရှပပီားKP

သည့်အတိုင့်ားသင့်သလျော့်သသောသ
5.8.2.7

ားညွှနား့် ကို

ားညွှနား့် မျောားအတွက့်သပားသချနိုင့်ေွမ့်ားမရှ သကကောင့်ားကို

သြော့်ပပလ င့်လူနောသည့်သ
သ

ိုကိုမရရှ ပါ၊(2)KFHP/H

ု ပ င််း။ရှ ပပီားသောား

ိုသက့်တမ့်ား

ယ့်(30)မှေတင့်၍၎င့်ားရက့်သနောက့်ပိုင့်ားတွင့်

လူနောသည့်အေီအေဉ့်အတွက့်ပပန့်လည့်သလ ောက့် ထောားနိုင့်သည့်။
5.8.3

ုရုပ် သမ် ်းပ င််း၊ပယ်ေ က် ပ င််း၊ဒါမှမဟုတ်ပပင်
သသောအသပခအသနမျောားတွင့်MFA
တ့် ပပင့်
5.8.3.1

င်ပ င််း။KFHP/Hသည့်အချျို့

ိုကိုရိုပ့်သမ့်ားလိုက့်ပခင့်ား၊ြျက့်သမ့်ားပခင့်ားသို့ မဟို

င့်ပခင့်ားပပြုလိုပ့်နိုင့်သည့်။အသပခအသနမျောားပါဝင့်သည့်လမ် လည်မှု၊ ု ်းမှု သို့ မဟုတ်ခငွခကက်း

ုင်ရာခပပာင််းလွဲမှုမ ာ်းပေစ် သည်

။လမ့် လည့်မှု၊မှောားယွင့်ားေွောသြော့်ပပမှု၊ခို ားမှု၊လူနော၏သငွသကကားအသပခအသန
သပပောင့်ားလွဲ့မှုသို့ မဟိုတ့်MFAအေီအေဉ့်၏တည့်တခို င့်ပမွဲ့မှုကိုပျက့်ပပောား
သေသည့်အပခောား အသပခအသနပြေ့်ရပ့် တေ့်ခို။
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5.8.3.2

အမ ာ်းပပည်သူ

ုင်ရာနှငံ့်ပုဂ္ဂလကက န််းမာခရ်းခစာငံ့်ခရှ ာက်မှုအစီ အ

စဉ် မ ာ်းအတွက်ရနုင်ပါသည်။ အမျောားပပည့်သူ

ိုင့်ရောနှင့်ပိုဂ္လကကျ

န့်ားမောသရားသေောင့်သရှ ောက့်မှုအေီ အေဉ့်မျောားအတွက့်ေေ့် သ

ားပခင့်ားခရသသော

လူနောတေ့်ဦားသည့်အရည့်အချင့်ားပပည့်မီသည့်ဟိုယူ

ရသသော့် လည့်ားထို

အေီအေဉ့်မျောားအတွက့်သလ ောက့် လွှောတင့်ပခင့်ားလိုပ့်ငန့်ားေဉ့်နှင့်ပူားသပါင့်ား
သ
5.8.3.3

ောင့်ရွက့်ပခင့်ားမရှ ပါ။

အပ ာ်းခငွခပ်းခ

ုတ် ံ့ွဲ သည်။ကျန့်ားမော

ပ င််းအရင််းပမစ် မ ာ်းခော်

သရားခေောားခွ င့်သို့ မဟိုတ့်လူနောတေ့်ဦားသည့်MFA

ိုရရှ ပပီားသနောက့်သြော့် ထို

တ့်သည့်အပခောားသငွသပားသချမှုအရင့်ားပမေ့်မျောားသည့်အရည့်အချင့်ားပပည့်မီှ
သသောဝန့်သ

ောင့်မှုမျောားအတွက့်အခသကကားသငွမျောားကိုသနောက့်သကကောင့်ားပပန့်

လှည့်သေသည့်။ဤသို့ ဖပြေ့်လ င့်လူနောသည့်ပိုဂ္ြုလ့်သရားအရတောဝန့်ယူမှုနှ
င(့် 1)ထိုအပိုင့်ားအတွက့်သငွသတောင့်ားခလွှောကိုမသပားပခင့်ား(2)သူ၏ကျန့်ားမော
သရားခေောားခွ င့်သို့ မဟိုတ့်အပခောားသငွသပားသချမှုရင့်ားပမေ့်မှသပားသ

ောင့်ပခင့်ားမ

ရှ သသောသငွသတောင့်ားခလွှောပါရှ သည့်။
5.8.3.4

က န််းမာခရ်း စာ်း ွ ငံ့်ခပပာင််းလွဲမှု။ကျန့်ားမောသရားသေောင့်သရှ ောက့်မှုအကော
အကွယ့်ထောားပခင့်ားအသပပောင့်ားအလွဲ့ကိုသတကကကြုခေောားရသသောလူနောအောားM
FAအေီအေဉ့်ကိုပပန့်လည့်သလ ောက့်ထောားရန့်သတောင့်ား

5.9

စွပ်စွဲွ

က် အခပေါ်ကန်သတ်
ံ့

ာ်းပ င််း။Kaiserသြောင့်သဒားရှ င့်ားမှသ

ိုပါမည့်။

ားရို တွင့်သ

ားကိုသမှုခယူ

ရန့်အတွက့်MFAမှသတ့်မှတ့်ထောားသည့်လူနောမျောားအောားသဒေါ်လောအပပည့်(ကိုနက
့် ျေရတ့်ေိုေိုသပါ
င့်ား)သကောက့်ခပခင့်ားကိုတောားပမေ့် ထောားသည့်။Kaiserသြောင့်သဒားရှ င့်ားမှသ
ပပည့်မီှသသောသ

ားရို ဝန့်သ

ားရို တွင့်အရည့်အချင့်ား

ောင့်မှုကိုရရှ သသောသူသည့်MFAအေီအေဉ့်အတွက့်အရည့်အချင့်ား

ပပည့်မီပါသည့်။သို့ သသော့် MFA

ိုမရရှ သူသို့ မဟိုတ့်MFA

ိုကိုပငင့်ားပယ့်သသောလူနောသည့်ထိုဝ
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ောင့်မှုမျောားအတွက့်သယဘိုယျအောားပြင့်သငွသတောင့်ားခသသောပမောဏ(amounts generally

billed, AGB)ထက့် ပိုမို၍မသကောက့်ခပါ။
5.9.1

ခယဘုယ အာ်းပေငံ့်ခငွခတာင််း ခသာပမာဏ။သယဘိုယျအောားပြင့်သငွသတောင့်ားခ
သသောပမောဏကိုတွက့်ချက့်ရန့်အတွက့်(AGB)တွင့်သြော့်ပပထောားသည့်ပြည့်ေွက့်ချက့် ၊
အပိုင့်ားVII၊အသပခခအောားပြင့်သြော့်ပပထောားသည့်အတိုင့်ားKPအသ

ောက့်အဦားမျောားအတွ

က့်ထိုကွဲ့သို့ သသောသေောင့်သရှ ောက့် မှုအတွက့်အောမခအကောအကွယ့်ရှသူမျောားတေ့်ဦားချင့်ား
ကိုအသရားသပေါ်သို့ မဟိုတ့်အပခောားသ

ားကိုသမှုအတွက့်လိုအပ့် သသောသေောင့်သရှ ောက့်မှု

မျောားအတွက့်သယဘိုယျအောားပြင့်သငွသတောင့်ားခသသောပမောဏ(AGB)။
5.10

စုခ

ာင််းမှု လုပ်ခ

ာင်

5.10.1 က ်းခကကာင််း
၏ကိုယ့်ေောားသ

က်မ ာ်း။
ီ ခလ ာ်ခသာအခကကာင််းကကာ်းအာ်း
ောင့်ရွက့်သနသသောသ ကားပမီ ေိုသ

ု တ်မှု။ KFHP/Hသို့ မဟိုတ့်၎င့်ား

ောင့်ားသရားသအဂျင့်ေီသည့်MFAအေီအ

ေဉ့်နှင့်ပတ့်သက့်၍ယခင့်သို့ မဟိုတ့်ထူားချွန့်သသောချန့်ခွင့်လ ောရှ သသောလူနောမျောားကို
အသကကောင့်ားကကောားရန့်သင့်သလျော့် သသောအောားထိုတ့်မှုမျောားပပြုလိုပ့်သည့်။ကျြုားသကကောင့်ား
ီသလျော့်သသောအသသပားချက့် အောားထိုတ့်မှုမျောားပါဝင့်သည့်5.10.1.1 အသကောင့်ပိုင့်ရှင့်အောားMFAအရည့်အချင့်ားပပည့်မီသူမျောားအတွက့်ရရှ နိုင့်
သကကောင့်ားအသသပားအသကကောင့်ားကကောားပပီားသည့်သနောက့်ရက့်သပါင့်ား120 အ
တွင့်ားေောသရားသောားအသကကောင့်ားကကောားေောတေ့် ခိုသပားပါမည့်။
5.10.1.2 KFHP/Hသို့ မဟိုတ့်သ ကားပမီေိုသ

ောင့်ားသရားသအဂျင့်ေီသည့်လူနောကိုနက
့် ျေ

ရတ့် လက့်ကျန့်သငွသပားသချမှုအတွက့်ေတင့်ရန့်ရည့်ရွယ့်ထောားသည့်ထူား
ပခောားသသောေိုသ

ောင့်ားမှု

ိုင့်ရောအသရားယူမှုေောရင့်ား (extraordinary

collection actions၊ ECA)နှင့် ေောပြင့်အသကကောင့်ားကကောားေောမျောား
သရားသောားပခင့်ားတို့ ပပိုားသပားမည့်ပြေ့်ပပီား ထိုကွဲ့သို့ သသော
Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved.

National Community Benefit
မူ ဝါဒခ ါင််းစဉ် ။ ။ ခ
ဘဏ္ဍာခရ်း

်းဝါ်းကုသမှု အတွက်

ုင်ရာအခ

မူ ဝါဒအမှတ်။ ။NATL.CB.307

ာက် အပံ့

ပင်ရင််းဌာန။ ။National Community Benefit

အက ်းသက် ခရာက်ခသာ ခနစစွ
ံ့ ွဲ - 2021
ု နှစ်၊ ခေခေေါ်ဝါရီ လ 1 ရက်ခန ံ့

အုပ်

ပ် စီမသူ ။ ။ ဒါရု က်တာ၊ခ

ဘဏ္ဍာခရ်း

ုင်ရာအခ

်းဝါ်းကုသမှု အတွက်

စာမ က်နှာ။ ။1 / 26

ာက် အပံ့
အသရားယူသ

ောင့်ရွက့်မူအတွက့် သနောက့်

ိုားသနသည့် ေောပြင့်

အသကကောင့်ားကကောားေောရပပီား ရက့် သပါင့်ား30ထက့်မသေောသေရပါ။
5.10.1.3 ပထမဦား

ိုားသ

ားရို လူနောသကကပငောချက့်နှင့်အတူMFAမူဝါဒ၏ရှ င့်ားလင့်ား

သသောဘောသောေကောားအကျဉ့်ားချြုပ့်သပားပခင့်ားပြေ့်သည့်။
5.10.1.4 MFA၏မူဝါဒနှင့်MFAသလ ောက့် လွှောတင့်ပခင့်ားလိုပ့်ငန့်ားေဉ့်မှတေ့်

င့်မည့်

သို့ အကူအညီရနိုင့်မည့်ကိုအသကောင့်ပိုင့်ရှင့်အောားနှြုတ့်ပြင့်အသကကောင့်ား
ကကောားရန့်ကကြုား ေောားပခင့်ားပြေ့်ပါသည့်။
5.10.1.5 သတောင့်ား

ိုချက့်အရ၊ပရို ဂရမ့် ၏အရည့်အချင့်ားပပည့်မီှမှုကို

ိုား ပြတ့်ပခ

င့်ား၊အတတ့်သကကောင့်ပြေ့်သသောသို့ မဟိုတ့်ထူားချွန့်သသောလူနောချန့်ခွင့်မတိုင့်
မီသ ကားပမီေိုသ
ူ ်းပ ာ်းခသာစု ခ

5.10.2

ာင််းမှု

ောင့်ားသရားသအဂျင့်ေီသို့ တလွှွဲ့သပပောင့်ားသပားပါသည့်။
ုင်ရာလုပ်ခ

ကယ့်၍လူနောသည့်KFHP/Hသည့်ေိုသ
င့်ထူားပခောားသသောေိုသ
သ

ောင့်ားပခင့်ား

ာင်ပ င််းမ ာ်းကု

ု င််းငံ့

ာ်းပါသည်။ အ

ောင့်ားပခင့်ားသအဂျင့်ေီမျောားအောားလူနောအသပေါ်တွ

ိုင့်ရောလိုပ့်သ

ောင့်မှုမျောား(ECA)ကို၎င့်ား၏ကိုယ့်ေောား

ောင့်ရွက့်ရန့်သို့ မဟိုတ့်ခွင့်ပပြုပခင့်ားမပပြုနိုင့်ပခင့်ားပြေ့်သည့်။

5.10.2.1 တက့် ကသသောMFA

ိုရှသည့်၊သို့ မဟိုတ့်

5.10.2.2 ECAမျောားေတင့်ပပီားသနောက့် MFAသလ ောက့် လွှောကို ေတင့်ခွဲ့သည့်။
သနောက့်

ိုားရထိုက့်ခွင့်

ိုားပြတ့် ချက့် မချမချင့်ား ECAမျောားကို

ိုင့်ားငထောားပါသည့်။
5.10.3 တရာ်းဝင်လက် နုင်ခသာ

ူ ်းပ ာ်းသညံ့စ
် ုခ

ာင််းမှု လုပ်ခ

ည်။
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ာက် အပံ့
5.10.3.1 က ်းခကကာင််း

ီ ခလ ာ်အာ်း

ု တ်မှု၏ခနာက်

ု်းစတ်ပုင််းပေတ်

က်

ပေစ် သည်။ECAမျောားမေတင့်မီသဒသ

ိုင့်ရောအခွနဦ
့် ားေီားဌောနလူနောမျောားရွဲ့ ဲ့

ဘဏ္ဍောသရားဝန့်သ

ောင့်သည့်သအောက့်ပါတို့ ကိုသသချော

ောင့်မှုအြွဲ့ သခါင့်ားသ

သေပါသည့်5.10.3.1.1 လူနောအောားMFAအေီအေဉ့်အသကကောင့်ားကကောားရန့်ကျြုားသကကော
င့်ား

ီသလျော့်သသောကကြုားပမ့်ားမှုမျောားပပီား

ိုားပခင့်ား၊နှင့်

5.10.3.1.2 MFAအတွက့်သလ ောက့် ထောားရန့်ပထမ
လွှောထိုတ့်ပပန့်ချက့်မှအနည့်ား

ိုားသငွသတောင့်ားခ

ိုားရက့်သပါင့်ား240ကိုလူနော

အောားသပားခွဲ့ ပါသည့်။
5.10.3.2 ပပည်သူ့ခ

်းခငွခအဂ္ င်စီမ ာ်းသို့ မဟုတ်ခ

်းခငွဌာနမ ာ်းသို့ အစီ ရင်

ပ င််းပေစ် သည်။KFHP/Hသို့ မဟိုတ့်၎င့်ား၏ကိုယ့်ေောားသ
သသောသ ကားပမီေိုသ

ောင့်ရွက့်သန

ောင့်ားသရားသအဂျင့်ေီသည့်အသိုားပပြုသူအသ ကားတင့်ပို့

သည့်သအဂျင့်ေီမျောားသို့ မဟိုတ့်သချားသငွဌောနသို့ အချက့်အလက့်မျောားကို
သတင့်ားပို့ နိုင့်ပါသည့်။
5.10.3.3 တရာ်းခရ်း

ုင်ရာသို့ မဟုတ်အရပ် ဘက် အခရ်းယူ မှုမ ာ်း။မည့်သည့်တ

ရောားေီရင့်သရားသို့ မဟိုတ့်လူထိုအသပခပပြုလိုပ့်ရပ့်မျောားကိုမပပြုလိုပ့်မီKFHP
/Hသည့်လူနော၏MFAအေီအေဉ့်အတွက့်အရည့်အချင့်ားပပည့်မီမှုရှ၊မရှ
ကို

ိုားပြတ့် ရန့်အတွက့်ပပင့်ပအချက့်အလက့်အရင့်ားအပမေ့် မျောားကိုအ

သိုားပပြု၍လူနော၏ဘဏ္ဍောသရားအသပခအသနကိုေေ့်သ
5.10.3.3.1 MFAအတွက်အရည်အ

ားရပါသည့်။

င််းပပညံ့မ
် ီ သည်။MFAအေီအေ

ဉ့်အတွက့်အရည့်အချင့်ားပပည့်မီသည့်လူနောမျောားကိုထပ့် မ
အသရားယူမှုမရှ ပခင့်ားပြေ့်သည့်။MFAအတွက့်အရည့်အချ
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င့်ားပပည့်မီသသောသငွေောရင့်ားမျောားကိုသနောက့် သကကောင့်ားပပန့်အ
သပခခ၍ပယ့်ြျက့်ပပီား ပပန့်ပို့ သပားရသည့်။
5.10.3.3.2 MFAအတွက်အရည်အ

င််းမပပညံ့မ
် ီ ပ င််း။အလွနအ
့် က

နအ
့် သတ့် ရှသသောကေစရပ့်မျောားတွင့်သအောက့်ပါအသရားယူမှု
မျောားကိုသဒသ

ိုင့်ရောဘဏ္ဍောသရားအရောရှ ချြုပ့်သို့ မဟိုတ့်

ထန့်ားချြုပ့်သူထမှကကြုတင့်ခွင့်ပပြုချက့်ပြင့်သ

ောင့်ရွက့်နိုင့်

သည့်။
5.10.3.3.2.1 လိုပ့်ခလေောပပင့်

င့်ပခင့်ား

5.10.3.3.2.2 တရောားေွွဲ့မှု /
အရပ့်ဘက့် လှုပ့်ရှောားမှုမျောား။အလိုပ့်လ
က့်မွဲ့မျောားနှင့်အပခောားသသောထင့်ရှောား

သသောဝင့်သငွမရှ သသောလူတေ့်ဦားအောားဥပ
သဒသရားရော အသရားယူမှုမပပြုရပါ။
5.10.3.3.2.3 သနထိုင့်ခွင့်အသပေါ်အောမခအပြေ့်လက့်ဝ
ယ့်ထောားပခင့်ား။
5.10.4 တာ်းပမစ်

ာ်းခသာ

ူ ်းကွဲ ခသာစုခ

ည့်မည့်သည့်အသပခအသနမျြုားတွင့်မ

ာင််းပ င််းလုပ်ခ

ာင်

ိုသအောက့် ပါလိုပ့်သ

ရန့်အသ ကားသကောက့်ခသည့်သအဂျင့်ေီမျောားအောားလိုပ့်သ

က်မ ာ်း။KFHP/Hသ

ောင့်မှုမျောားကိုလိုပ့်သ

ောင့်

ောင့်ပခင့်ား၊ခွင့်ပပြုပခင့်ားသို့ မဟို

တ့်အသ ကားသကောက့်ခပခင့်ားမပပြုပါ5.10.4.1 အသရားသပေါ်(သို့ မဟိုတ့်)သ

ားကိုသမှု

ိုင့်ရောလိုအပ့်သသောသေောင့်သရှ ောက့်မှု

မသပားမီ ၊အသကောင့်ပိုင့်ရှင့်၏ယခင့်သငွလက့်ကျန့်မရှ သသောသကကောင့်သငွ
သပားသချမှုကို

ိုင့်ားငထောားရသည့်။
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5.10.4.2 အသကောင့်ပိုင့်ရှင့်၏အသ ကားကိုပပင့်ပအြွဲ့ အေည့်ားသို့ သရောင့်ားချသည့်။
5.10.4.3 ပိုင့်

ိုင့်မှုသို့ မဟိုတ့်အသကောင့်သမ့်ားယူမှုအသပေါ်သရွ ားခွင့်ပတ့် ပင့်ပခင့်ားပြေ့်

သည့်။
5.10.4.4 ြမ့်ား

ီားရန့်ဝရမ့်ားသတောင့်ားခပခင့်ား။

5.10.4.5 တရောားရို ားအမန့်ေောေောချွန့်သတော့် သတောင့်ားခပခင့်ား။
5.11

သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်တို့ ခပပန်ပ င််း။KFHP/Hသည့်ပပည့်နယ့်သို့ မဟိုတ့်ြက့်ဒရယ့်အေိုားရမှ
သဘားအနတရောယ့်တေ့်ခိုအပြေ့်အရည့်အချင့်ားပပည့်မီသသောလူသမျောားသည့်အပြေ့်အပျက့်သကကော
င့်ထခို က့်ခေောားခွဲ့ ရသည့်ရပ့်ရွောလူထိုနှင့်လူနောမျောားအတွက့်ရရှ နိုင့်သသောအကူအညီမျောားကိုပမြှင့်
တင့်ရန့်အတွက့်MFAအေီအေဉ့်၏အရည့်အချင့်ားပပည့်မီမှုေနှြုန့်ားမျောားနှင့်သလ ောက့် လွှောလိုပ့်င
န့်ားေဉ့်မျောားကိုယောယီပပြုပပင့်နိုင့်သည့်။
5.11.1 အလာ်းအလာရှ ခသာအရည်အ

င််းပပညံ့ ်မီခသာပပ ပပင်မွမ််းမပ င််း။MFA၏အရ

ည့်အချင့်ား ပပည့်မီမှုေနှြုန့်ားမျောားအောားယောယီသပပောင့်ားလွဲ့မှုမျောားတွင့်ပါဝင့်နိုင့်သည့်5.11.1.1 အရည့်အချင့်ားပပည့်မီမှုကနသ
့် တ့်ချက့်မျောားကိုရပ့်
5.11.1.2 ေမ့်ားသပ့်ချက့်ေသတ့်မှတ့်အ
5.11.1.3 ပမင့်မောားသသောသ

ားဘက့်

ိုင့်ားထောားသည့်

င့်ကိုတိုားပမြှင့်ရမည့်။

ိုင့်ရောကိုနက
့် ျေရတ့် ေသတ့် မှတ့်အ

င့်ကို

သလ ောချရမည့်။
5.11.2 အလာ်းအလာရှ ခသာခလ ာက် လွှာလုပ်ငန််းစဉ် မ ာ်းပပ ပပင်မွမ််းမပ င််း။MFAသလ ော
က့် လွှောလိုပ့်ငန့်ားေဉ့်တွင့်ယောယီသပပောင့်ားလွဲ့မှုမျောားပါဝင့်နိုင့်သည့်5.11.2.1 လူနောမျောားသည့်(1)သူသို့ မဟိုတ့်သူမ၏ဘဏ္ဍောသရားအသပခအသနအောားပပင့်
ပသဒတောအရင့်ားအပမေ့်မျောားကိုအသိုားပပြု၍အတည့်ပပြုနိုင့်ပခင့်ားမရှ ပါက(2
)သတောင့်ား

ိုထောားသသောဘဏ္ဍောသရားသတင့်ားအချက့်အလက့်ကိုအထူားအ
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သပခအသနသကကောင့်မရရှ နိုင့်ပါက(3)ရပိုင့်ခွင့်ကိုပပသနိုင့်သည့်အပခောားအ
သထောက့်အထောားမရှ ပါကအသပခခဘဏ္ဍောသရားသတင့်ားအချက့် အလက့်
(ဥပမော- ဝင့်သငွ၊ရှ ခွဲ့ လ င့်နှင့်အရင့်ားပမေ့်)
ကိုပပိုားသပားရန့်နှင့်ယင့်ား၏တရောားဝင့်မှုကိုသက့်သသပပရန့်လူနောမျောားကိုခွ
င့်ပပြုထောားသည့်။
5.11.2.2 အမ့်သထောင့်ေိုဝင့်သငွကို
လိုပ့်ခနှင့်အလိုပ့်အကိုင့်

ိုားပြတ့်သည့်ပြေ့်ပျက့်မှုသကကောင့်အနောဂတ့်တွင့်
ိုားရရှုားမှု၏အကျြုားသက့် သရောက့်မှုကိုထည့်သွင့်ား

ေဉ့်ားေောားရမည့်ပြေ့်သည့်။
5.11.3 အမ ာ်းပပည်သူရရှ နုင်ခသာအ

က်အလက်မ ာ်း။ယောယီMFAအေီအေဉ့်အသပပောင့်ား

အလွဲ့မျောားကိုသြော့်ပပသည့်အချက့်အလက့် မျောားကိုMFAအေီအေဉ့်ဝက့် ဘ့်ေောမျက့် နှော
နှင့်ထခို က့်ခရသည့်သဒသမျောားရှ KPအသ

ောက့်အအိုမျောားတွင့်အမျောားပပည့်သူသရှ နို

င့်ပါသည့်။
6.0

မှီပငမ် ်းပ င််း/ခနာက်

က် တွဲမ
ွ ာ်း

က့် တွဲ့ွA - သဝါဟောရသတ့်မှတ့်ချက့်မျောား

6.1

သနောက့်

6.2

ဥပသဒမျောား၊ေည့်ားမျဉ့်ားေည့်ားကမ့်ားမျောားနှင့်အရင့်ားအပမေ့် မျောား
6.2.1

လူနောကောကွယ့်သေောင့်သရှ ောက့်သရားနှင့်တတ့် နိုင့်သသောသေောင့်သရှ ောက့်မှုအက့်ဥပသဒ၊ပပ
ည့်သူ့ကဥပသဒ111-148(Patient Protection and Affordable Care Act, Public
Law 111-148 (124ခို ၊119 [2010] )

6.2.2

ြက့်ဒရယ့်မှတ့်ပိုတင့်ပခင့်ားနှင့်နှေ့်ေဉ့်ြက့်ဒရယ့်

င့်ားရွဲ့ မွဲ့ွသတမှုလမ့်ားညွှနခ
့် ျက့်မျောား

(Federal Register and the Annual Federal Poverty Guidelines)
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ပပည့်တွင့်ားအခွနဌ
့် ောနထိုတ့်ပပန့်သကကညောပခင့်ား၊2014ဇယောားHအတွက့်လမ့်ားညွှနခ
့် ျက့်
မျောား(Internal Revenue Service Publication, 2014Instructions for Schedule
H) (ပိုေ990)

6.2.4

ပပည့်တွင့်ားအခွန ့်

ိုင့်ရောဝန့်သ

ောင့်မှုသတသပားချက့် 2010-39(Internal Revenue

Service Notice 2010-39)
6.2.5

ပပည့်တွင့်ားအခွနမ
့် ျောား၀န့်သ

ောင့်မှုကိုဒ့်(Internal Revenue Service Code)၊26

ေီအက့်အော (CFR)အပိုင့်ား1၊53နှင့်602၊RIN 1545-BK57၊RIN 1545-BL30၊RIN
1545-BL58 -ကိုသိုလ့်ပြေ့် သ
6.2.6

ကယ့်လီြိုားနီားယောားသ
သ

ားရို မျောားအတွက့် သနောက့်ထပ့်လိုအပ့်ချက့်မျောား

ားရို အသင့်ားအြွဲ့ -

ားရို ဘဏ္ဍောသရားအသထောက့် အပမူဝါဒမျောားနှင့်ရပ့် ရွောအကျြုားခေောားခွင့်ဥပသဒမျောား၊

2015ထိုတ့်သဝပခင့်ား (California Hospital Association – Hospital Financial
Assistance Policies & Community Benefit Laws, 2015 Edition(
6.2.7

အသမရကန့်ပပည့်သထောင့်ေို၏Catholicကျန့်ားမောသရားအသင့်ား ေီမကန့်ားအကျြုားသ

ောင့်ပခင့်ားနှင့်အေီရင့်ခပခင့်ားအတွက့်လမ့်ားညွှနမ
့် ျောား၊2012ထိုတ့်

သဝပခင့်ား (Catholic Health Association of the United States – A Guide for
Planning & Reporting Community Benefit, 2012 Edition)

6.3

ပပိုားသပားသူေောရင့်ား
6.3.1

KFHP/Hဝက့်ဘ့်

ိုက့်မျောားတွင့်သထောက့်ပသူေောရင့်ားမျောားရရှ နိုင့်ပါသည့် -

6.3.1.1

Kaiser Permanente of Hawaii

6.3.1.2

Kaiser Permanente of Northwest

6.3.1.3

Kaiser Permanente of Northern California

6.3.1.4

Kaiser Permanente of Southern California

6.3.1.5

Kaiser Permanente of Washington

Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved.
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ာက် အပံ့
ခနာက်

က် တွဲွA

ခဝါဟာရသတ်မှတ်
MFAလူ့အေွဲ အစည််း(CMFA)

ိုသည့်မှောKPသ

ထောားရှ မှုမလိုသလောက့်သသောလူနောမျောားအတွက့်သ

က်မ ာ်း

ားရို မျောားရှ ဝင့်သငွနည့်ားပါားသသောအောမခမရှ သသောသို့ မဟိုတ့်အောမခ
ားဘက့်

ိုင့်ရောလိုအပ့်သသောသေောင့်သရှ ောက့် မှုမျောားကိုလက့် လှမ့်ားမီ သေ

ရန့်ရပ့်ရွောအသပခပပြုအြွဲ့ မျောားနှင့်သဘားကင့်ားလိုပခြုသရားကွနရ
့် က့်အြွဲ့ အေည့်ားမျောားနှင့်ပူားသပါင့်ားပပီားေီေဉ့်ထောားသသောသ
ဘက့်

ား

ိုင့်ရောသငွသကကားအသထောက့်အပအေီအေဉ့်မျောားကိုရည့်ညွှနား့် သည့်။

ခ က်းပမီ စုခ

ာင််းခရ်းခအဂ္ င်စီသည်လူတစ် ဦ်းကိုတိုက့်ရို က့်သို့ မဟိုတ့်သွယ့်ဝိုက့်သသောနည့်ားပြင့်အသ ကားသို့ မဟိုတ့်

သ ကားပမီဝယ့်သူအောားအသ ကားသို့ မဟိုတ့်ေိုသ

ောင့်ားထောားသည့်သ ကားပမီေိုသ

ောင့်ားရန့်သို့ မဟိုတ့်ကကြုားပမ့်ားပခင့်ားပြင့်ပပြုလို

ပ့်သည့်သို့ မဟိုတ့် သလကျင့်နိုင့်ပါသည့်။
တာရှ ည် ခ

်းဘက်

ု င်ရာပစစည်း် ကရယာ(DME)တွင့်သတောင့်သဝှေ့မျောား၊ချြုင့်ားသထောက့်မျောား၊အရည့်သငသ

အကျြုားရှ သေရန့်အတွက့်ရည့်ရွယ့်သသောပပိုားပေစည့်ားမျောား၊အမ့် တွင့်သိုားရန့်ဦားသခါင့်ား
လမ့်ားသလ ောက့် ကူေက့်မျောား၊သ

ားသပားေက့် ၊

ွဲ့ွယူနေ့်၊ဘီ ားတပ့်ကိုလောားထိုင့်မျောား၊

ားရို ကိုတင့်မျောားနှင့် DMEေသတ့်မှတ့်ချက့်အရအမ့် တွင့်အသိုားပပြုရန့်အတွက့်သအောက့်ေီ

ဂျင့်တို့ ပါဝင့်ပပီားကနသ
့် တ့် ထောားပခင့်ားမရှ ပါ။DMEတွင့်အရို ားအထူားကို

ရောဝန့်မျောား၊သပခတိုလက့်တို(ဥပမောအောားပြင့်

သတောင့်တင့်ားသသောအရို ားသထောက့်ပို့ မျောား/အထန့်ားအချြုပ့် ၊အသအိုားအတိုနှင့်အသထောက့်အပမျောား)နှင့်ပပင့်ပအသရောင့်ား

ို

င့်ပပိုားမှုမျောားနှင့်အသပျောေောားကိုနပ
့် ေစည့်ားမျောား (ဥပမော ီားလမ့်ားသကကောင့်ားသရောဂါ
အရည်အ

ိုင့်ရောပပိုားပေစည့်ားနှင့်အနောတရ

ိုင့်ရောပေစည့်ားမျောား) မပါဝင့်ပါ။

င််းပပညံ့မ
် ီ ခသာလူ နာသည်ဤမူဝါဒတွင့်သြော့်ပပထောားသသောအရည့်အချင့်ားပပည့်မီမှုေနှြုန့်ားမျောားနှင့်ကိုက့်ညီ

သူတေ့်ဦားပြေ့်သည့်။လူနောသည့်(1)အောမခမရှ ပခင့်ား(2)အမျောားပပည့်သူအေီအေဉ့်(ဥပမောသက့်ကကီားရွ ယ့်အိုမျောားအတွက့်
Medicare၊Medicaidေီမကန့်ား၊သို့ မဟိုတ့်ကျန့်ားမောသရားအောမခလွဲ့လှယ့်မှုမှတ

င့်ကျန့်ားမောသရားသေောင့်သရှ ောက့်မှုအကော

အကွယ့်ဝယ့်ယူရန့်သထောက့်ပသငွသပားသည့်၊(3)KFHPမှလွွဲ့၍ကျန့်ားမောသရားအေီအေဉ့်ပြင့်အောမခထောားသည့်သို့ မဟိုတ့်
(4) KFHPပြင့်ကောကွယ့်ထောားသည့်။

Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved.
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ာက် အပံ့
က် တွဲွA

ခနာက်
ခဝါဟာရသတ်မှတ်

က်မ ာ်း (အ

က်)

ပပင်ပခဒတာအရင််းအပမစ် မ ာ်းသည်လူနော၏ဘဏ္ဍောသရားေွမ့်ားရည့်ရမှတ့်ကိုတွက့်ချက့်ရန့်လူနောတေ့်ဦားချင့်ားကိုတူညီ
သသောေနှြုန့်ားမျောားအသပေါ်အသပခခ၍အမျောားပပည့်သူ

ိုင့်ရောေချန့်ေညွှနား့် မျောားအသပခပပြုပိုေကိုအသိုားပပြုပခင့်ားအောားပြင့်သငွ

သကကားလိုအပ့် ချက့်ကိုအကွဲ့ပြတ့်ရန့်လူနော၏ကိုယ့်သရားကိုယ့်တောအချက့်အလက့်မျောားကိုပပန့်လည့်သိုားသပ့်ရန့်အသိုား
ပပြုသသောပပင့်ပပါတီသရောင့်ားချသူမျောားပြေ့်သည့်။
ဘဏ္ဍာခရ်းတုင်ပင်ပ င််း

ု သည်မှလူနောမျောားအောားKPသ

ားရို မျောားရှ ဝန့်သ

ောင့်မှုမျောားအတွက့်သပားသချရန့်အတွက့်သငွ

သကကားနှင့်ကျန့်ားမောသရားခေောားခွင့်အမျြုားမျြုားကိုသလလောရန့်ကူညီသည့်လိုပ့်ငန့်ားေဉ့်ပြေ့်သည့်။ဘဏ္ဍောသရား

ိုင့်ရောအကက

ဉောဏ့်သတောင့်ားခနိုင့်ရန့်လူနောမျောားတွင့်မမကိုယ့်ပိုင့်လေော၊အောမခထောားမှုမရှ ပခင့်ား၊အောမခမပပည့်ေိုသူမျောားနှင့်လူနော၏
တောဝန့်ယူမှုကိုအပပည့်အဝ သပားသ

ောင့်ရန့်မေွမ့်ားနိုင့်သူမျောားပါဝင့်သည့်။

အု်းမွဲံ့အမ် မွဲံ့သည်သနရောတေ့်သနရောတွင့်သနထိုင့်သူသို့ မဟိုတ့်သအောက့်တွင့်သြော့်ပပထောားသသောအသပခအသနမျြုားတွင့်သနထို
င့်သူ တေ့်ဦား၏အသပခအသနကိုသြော့်ပပသည့်• ကောားမျောား၊ပန့်ားပခမျောား၊လမ့်ားသဘားေကကြံမျောား၊ေွနပ
့် ေ့်ထောားသသောအသ

ောက့်အဦားမျောား (လမ့်ားသပေါ်)

ေသည့်လူသနထိုင့်ရန့်ရည့်ရွယ့်သည့်သနရောမျောားတွင့်- ဒါမှမဟိုတ့်
• အသရားသပေါ်အမိုားအကောတွင့်- ဒါမှမဟိုတ့်
• အိုားအမ့်မွဲ့သူမျောားအတွက့်လမ့်ားမျောားသို့ မဟိုတ့်အသရားသပေါ်အမိုားအကောမျောားမှအကူားအသပပောင့်ားသို့ မဟိုတ့်အသထော
က့်အကူပပြုအမ့်ရောမျောားတွင့်ပါရှ သည့်။
• အထက့် သြော့်ပပပါသနရောမျောားရှ သသော့်လည့်ားသ
(ရက့်သပါင့်ား30ရက့်

ားရို သို့ မဟိုတ့်အပခောားဌောနတေ့် ခိုတွင့်အချန့်တိုအတွင့်ား

က့် တိုက့်) အချန့်ပြြုန့်ားသနနိုင့်ပါသည့်။

• မည့်သည့်သနရောတွင့်သနထိုင့်သည့်ကိုသြေါ်ပပပခင့်ားမရှ သသောသကကောင့်လူသနအမ့် ယောရရှ ရန့်လိုအပ့် သသောအရင့်ားအပမ
ေ့်မျောားနှင့်အသထောက့်အပကွနရ
့် က့်မျောားမရှ ပခင့်ားနှင့်တေ့်ပတ့်အတွင့်ားပိုဂ္လကသနအမ့်မှနှင့်ထိုတ့်ပခင့်ားခရပခင့်ားသို့
မဟိုတ့်အမ့် တွင့်ားအကကမ့်ားြက့် မှုအသပခအသနမှထွက့်သပပားတမ့် ားသရှ ောင့်ပခင့်ားခရပခင့်ားတို့ ဖပြေ့်သည့်။
Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved.
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ခနာက်

က် တွဲွA

ခဝါဟာရသတ်မှတ်

က်မ ာ်း (အ

• လူတေ့်ဦားသည့်ရက့် သပါင့်ား30သကျော့် သနထိုင့်သူပြေ့်ပပီားေတ့် ပိုင့်ား
ကိုသပခင့်ားသ

ားရို ကိုသမှုသ

က်)

ိုင့်ရောကျန့်ားမောသရားသို့ မဟိုတ့်မူားယေ့် သ

ားရို ေသည့်ဌောနတေ့် ခိုမှရက့်သတတပတ့်အတွင့်ားသ

ားရို မှ

ားပြတ့်

င့်ားလောပပီားသနောက့်

တွွဲ့သနထိုင့်ရောသနရောကိုသြော့်ပပနိုင့်ပခင့်ားမရှ သသားဘွဲ့ ထိုလူ၌အမ့် ယောရရှ ရန့်အတွက့်သငွသကကား

က့်

ိုင့်ရောအရင့်ားအပမေ့်

မျောားနှင့်လူမှုသရား အသထောက့်အပကွနရ
့် က့်မျောားမရှ ပါ။
KPသည်Kaiser Permanente Insurance Company (KPIC)မှအပKaiser Foundation Hospitals
နှင့်တွဲ့ွြက့် ထောားသည့်သ

ားခန့်ားမျောား၊Foundation Health Plans၊ Permanente Medical Groups

နှင့်၎င့်ားတို့ ၏လက့်သအောက့်ခကိုမပဏီမျောားအပါအဝင့်ပြေ့်သည့်။
KP၏လိုပ့်ငန့်ားသ

ောင့်တောမျောားတွင့် KPမှပိုင့်

အပပင့်ဘက့်အပါအဝင့် မည့်သည့်ရိုပ့်ပိုင့်ား

ိုင့်ပခင့်ားသို့ မဟိုတ့်ငှောားရမ့်ားထောားသည့်အသ
ိုင့်ရော အသ

လူနောသေောင့်သရှ ောက့်မှုသပားအပ့်ပခင့်ား (ဥပမော- အသ
KPမဟိုတ့်သည့် အသ
အရည်အ

ောက့်အအိုမျောားမ

ောက့်အဦား၏အတွင့်ားပိုင့်ားနှင့်

ို အပါအဝင့်၊

ောက့်အဦားတေ့်ခို သို့ မဟိုတ့် KPကကမ့်ားပပင့်၊ ယူနေ့်တေ့်ခို သို့ မဟိုတ့်

ောက့်အဦား၏ အပခောားအတွင့်ားပိုင့်ား သို့ မဟိုတ့် အပပင့်ဘက့် ဧရယော ) အပါအဝင့်ပြေ့်သည့်။

င််းပပညံ့မ
် ီ မှု

ု်းပေတ်

က်

ု သည်မှာ လူတေ့်ဦားချင့်ား၏ဝင့်သငွသည့်ြက့် ဒရယ့်

င့်ားရွဲ့ နွမ့်ားပါားမှုလမ့်ားညွှန ့်

ချက့် မျောားသတ့်မှတ့်ထောားသသောရောခို င့်နှြုန့်ားထက့်သကျော့် လွနမ
့် ှုအသပေါ်အသပခခ၍အမျောားပပည့်သူလွှမ့်ားပခြုမှုအေီအေဉ့်သို့
မဟိုတ့်MFAအတွက့်အရည့်အချင့်ားပပည့်မီမှုကို

ိုားပြတ့်ရန့်လူနောမှသပားသသောပပင့်ပအချက့် အလက့်အရင့်ားပမေ့်မျောားသို့

မဟိုတ့်အချက့်အလက့်မျောားကိုအသိုားပပြုသသောနည့်ားလမ့်ားပြေ့် သည့်။
ခ

်းဘက်

ုင်ရာခငွခကက်းအခ

မျောားသို့ မဟိုတ့်သ

ာက်အပံ့ (MFA)သည့်သ

ားဘက့်

ိုင့်ရောလိုအပ့်သသောဝန့်သ

ောင့်မှုမျောား၊ထိုတ့်ကိုန ့်

ားဝါားမျောားအောားလိုားသို့ မဟိုတ့်တေ့်ေတ့်တေ့် ပိုင့်ားအတွက့်သငွမသပားနိုင့်သသောသူမျောားနှင့်အမျောားပပည့်သူ

နှင့်ပိုဂ္လကသငွသပားသချသူမျောား၏အရင့်ားအပမေ့်မျောားကိုသပားနိုင့်ပခင့်ားမရှ သည့်အရည့်အချင့်ားပပည့်မီသသောလူနောမျောားအ
တွက့်သ

ားကိုသမှု

ိုင့်ရောကိုနက
့် ျေရတ့် မျောားကိုသပားရန့်သငွသကကား

ိုကိုသပားသည့်။လူနောတချျို့သို့ မဟိုတ့်လူနောအောားလိုား

၏သေောင့်သရှ ောက့် မှုကိုနက
့် ျေရတ့်ကိုသပားသချရန့်အတွက့်အကူအညီသပားပခင့်ားအေီအေဉ့်ေနှြုန့်ားမျောားနှင့်ကိုက့်ညီရန့်လိုအ
ပ့်သည့်။
Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved.
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ာက် အပံ့
က် တွဲွA

ခနာက်
ခဝါဟာရသတ်မှတ်
ခ

်းဘက်

ုင်ရာအခ

ာက် အပံ့မ ာ်းသည်သ

ားဘက့်

က်မ ာ်း(အ

က်)

ိုင့်ရောလိုအပ့်သသောဝန့်သ

ောင့်မှုသပားသနေဉ့်လိုင့်ေင့်ရကျန့်ားမော

သရားသေောင့်သရှ ောက့် မှုသပားသူကအသိုားပပြုသသောအရို ားဒဏ့်ရောသထောက့် ပို့ မျောား၊သိုင့်ားကကြုားမျောား၊အနောသ
မျောားနှင့်ပတ့် တီားမျောားကွဲ့သို့ သသောပပန့်လည့်အသိုားမပပြုနိုင့်သသောသ

ားေည့်ားပတ့် တီား

ားပေစည့်ားမျောားကိုရည့်ညွှနား့် ပပီားအပခောားအရင့်ားအပမေ့် မှ

လူနောကဝယ့်ယူသသောသို့ မဟိုတ့်ရရှ သသောထိုပေစည့်ားမျောားမပါဝင့်ပါ။
လူ နာကုနက
် စရတ်

ု သည်မှာ အောမခ သို့ မဟိုတ့် ပပည့်သူ့ကျန့်ားမောသရား သေောင့်သရှ ောက့် မှုအေီ အေဉ့်မှ သထောက့်ပသသော

သို့ မဟိုတ့် သငွသကကားပပန့်လည့်သပားအပ့်ပခင့်ားမရှ သသော KPသ

ားရို မျောား (သ

သ

ိုင့်ရောရို ားအသ

ားခန့်ားမျောား၊ သ

ပပင့်ပလူနောသ
ပမောဏကို
ခ

ား

ားဘက့်

ိုင့်ရောေင့်တောမျောား၊ သ

ားဘက့်

ားရို မျောား၊ သ

ားရို နှင့်

က့်နွယ့်သည့်

ောက့်အအိုမျောားနှင့်

ိုင့်မျောား) တွင့်ရရှ သသော သေောင့်သရှ ောက့်မှုအတွက့် လူနောအောားသငွသတောင့်ားခလွှောမျောား၏

ိုလိုသည့်။

်းဝါ်းခတာင််း

ုမှုသည်သက့်ကကီားရွ ယ့်အိုမျောားအတွက့်သ

သြော့်ပပထောားသည့်ပပင့်ပလူနောသ

ားဝါားအကူအညီသပားမှုေီမကန့်ားအပိုင့်ား Dသအောက့် တွင့်

ားညွှနား့် အတွက့်ကိုနက
့် ျေရတ့်ကိုမတတ့် နိုင့်သသောဝင့်သငွနည့်ားသသောKP Senior

Advantage Medicare အပိုင့်ားDအသင့်ားဝင့်မျောားကိုသငွသကကားအကူအညီသပားသည့်။
ခဘ်းကင််းလုပ

မှု ကွနရ
် က်

ု သည်မှအမျောားပိုင့်သ

ားရို ၊ရပ့် ကွက့်သ

ားခန့်ား၊ဘိုရောားရှ ခို ားသကျောင့်ား၊အိုားမွဲ့အမ့် မွဲ့အမိုားအ

ကော၊မိုဘိုင့်ားကျန့်ားမောသရားဌောန၊သကျောင့်ားေသည့်ကွဲ့သို့ သသောလူမှုအသိုင့်ားအဝိုင့်ားတွင့်မပပည့်ဝသသောဝန့်သ
ရှ မှုသို့ မဟိုတ့်အောမခမထောားရှ ပခင့်ားမျောားကိုတိုက့်ရို က့်ကျန့်ားမောသရားသေောင့်သရှ ောက့်ပခင့်ားဝန့်သ

ပမတ့်မယူသသောအြွဲ့ အေည့်ားမျောားနှင့် / သို့ မဟိုတ့်အေိုားရသအဂျင့်ေီမျောားကိုရည့်ညွှနား့် သည့်။
မလုခလာက် ခသာအာမ အကာအကွယ်

ောင့်မှုမျောားကိုရ

ောင့်မှုသပားသည့်အကျြုားအ

ု သည်မှာတေ့်ဦားချင့်ားသည့်ကျန့်ားမောသရားသေောင့်သရှ ောက့်မှုခေောားခွင့်ရရှ ထောား

သသော့်လည့်ားအောမခပရီ မီယ၊သပားသချမှု၊တွွဲ့ဘက့်အောမခနှင့်နှြုတ့် ယူပခင့်ားသည့်ကိုနက
့် ျေရတ့် မျောားကိုနသ
့် သောသကကောင့်လူ
နောသည့်လိုအပ့်သသောကျန့်ားမောသရားသေောင့်သရှ ောက့် မှုဝန့်သ

ောင့်မှုမျောားကိုသနှောင့်သနှားသေပခင့်ားသို့ မဟိုတ့်မရရှ ပခင့်ားကွဲ့သို့

သသောအလွနအ
့် သရားကကီား သသောဘဏ္ဍောသရားဝန့်ထိုပ့်ဝန့်ပိုားသပားသ

ောင့်ြို့ တောဝန့်ကိုသတရှ ခွဲ့ ပါသည့်။
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National Community Benefit
မူ ဝါဒခ ါင််းစဉ် ။ ။ ခ
ဘဏ္ဍာခရ်း

ုင်ရာအခ

်းဝါ်းကုသမှု အတွက်

မူ ဝါဒအမှတ်။ ။NATL.CB.307

ာက် အပံ့

ပင်ရင််းဌာန။ ။National Community Benefit

အက ်းသက် ခရာက်ခသာ ခနစစွ
ံ့ ွဲ - 2021
ု နှစ်၊ ခေခေေါ်ဝါရီ လ 1 ရက်ခန ံ့

အုပ်

ပ် စီမသူ ။ ။ ဒါရု က်တာ၊ခ

ဘဏ္ဍာခရ်း

ုင်ရာအခ

်းဝါ်းကုသမှု အတွက်

စာမ က်နှာ။ ။1 / 26

ာက် အပံ့
ခနာက်
ခဝါဟာရသတ်မှတ်

က် တွဲွA
က်မ ာ်း(အ

က်)

က န််းမာခရ်းအာမ မရှ လ င်ကျန့်ားမောသရားသေောင့်သရှ ောက့်မှုအောမခ(သို့ )ြက့်ဒရယ့်သို့ မဟိုတ့်ပပည့်နယ့်မှသထောက့် ပထောား
သသောသငွသကကားအသထောက့်အပမရှ သသောသူသည့်ကျန့်ားမောသရားသေောင့်သရှ ောက့် မှုဝန့်သ

ောင့်မှုအတွက့်သငွသပားသချရန့်ကူ

ညီရပါသည့်။
ု က်လွယ်သူလူဦ်းခရတွင်လူမှုေီားပွောားသရားအသပခအသန၊ြျောားနောမှု၊လူမျြုားသရား၊အသက့်အရွ ယ့်သို့ မဟိုတ့်အပခောားမသ
န့်ေွမ့်ားသသောအချက့်မျောားသကကောင့်ကျန့်ားမောချမ့်ားသောသည့်လူဦားသရသည့်သယဘိုယျလူဦားသရထက့် ပိုမိုအနတရောယ့်ရှသည့်
ဟို သတ့် မှတ့်ထောားသသောလူဦားသရ

ိုင့်ရောအိုပ့်ေိုမျောားပါဝင့်သည့်။

တရာ်းရု ်းအမန်စာ(မ ာ်း)ပူ ်းတွွဲမူသည်တရောားရို ားသရှ ဲ့သမှောက့် တွင့်အရပ့်သောားမထီမွဲ့ပမင့်ပပြုခရသူကိုြမ့်ား
င့်တူရန့်အောဏောပိုင့်မျောားကို တရောားရို ားမှညွှနက့် ကောားသည့် အေပျြုား လိုပ့်ငန့်ားေဉ့်ပြေ့်သည့်။

Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved.

ီားရန့်အမနန
့် ှင့်

National Community Benefit
မူ ဝါဒခ ါင််းစဉ် ။ ။ ခ
ဘဏ္ဍာခရ်း

ုင်ရာအခ

်းဝါ်းကုသမှု အတွက်

မူ ဝါဒအမှတ်။ ။NATL.CB.307

ာက် အပံ့

ပင်ရင််းဌာန။ ။National Community Benefit

အက ်းသက် ခရာက်ခသာ ခနစစွ
ံ့ ွဲ - 2021
ု နှစ်၊ ခေခေေါ်ဝါရီ လ 1 ရက်ခန ံ့

အုပ်

ပ် စီမသူ ။ ။ ဒါရု က်တာ၊ခ

ဘဏ္ဍာခရ်း

ုင်ရာအခ

်းဝါ်းကုသမှု အတွက်

ာက် အပံ့
အပုခ

အပုခ

I.

အသ

ာင််း-

Kaiser Permanente Southern California

ာင််း အက ်းသက် ခရာက်သညံ့ ်ခန-ံ့

Kaiserခောင်ခဒ်းရှ င််းမှခ
သ
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ားရို နှင့်သက့်

်းရု မ ာ်း။ ဤသပေါ်လေီသည့် KFHP/Hသ

ိုင့်သည့် သ

ားခန့်ားမျောား၊ သ

ောက့်အဦားမျောား) နှင့် ပပင့်ပလူနော သ

သတောင့်ပိုင့်ားရှ Kaiserသြောင့်သဒားရှ င့်ားသ
KFH
KFH
KFH
KFH
KFH
KFH
KFH
KFH

2021 ု နှစ်၊ ခေခေေါ်ဝါရီ လ 1 ရက်ခန ံ့

ား

ားဘက့်

ားရို မျောား (ဥပမော- သ

ိုင့်ရော ေင့်တောမျောားနှင့် သ

ိုင့်မျောားနှင့် သက့်

ားရို မျောား၊

ားရို ားခန့်ား

ိုင့်ပါသည့်။ ကယ့်လီြိုားနီားယောား

ားရို မျောားတွင့် ပါရှ သည့်-

Anaheim
Irvine
Baldwin Park
Fontana
South Bay
Los Angeles
Panorama
Riverside

KFH
KFH
KFH
KFH
KFH
KFH
KFH

မှတ့်ချက့် - Kaiserသြောင့်သဒားရှ င့်ားမှ သ

Moreno Valley
San Diego
West Los Angeles
Woodland Hills
Downey
Ontario
Zion

ားရို မျောားသည့်၊ သ

ားရို ေရတ့်သင့်တင့်သသော

သပေါ်လေီမျောား(Hospital Fair Pricing Policies)၊ ကယ့်လီြိုားနီားယောားကိုနေ
့် ည့်ပပပွွဲ့နှင့်
လိုပခြုသရားအမှတ့်(California Health & Safety Code) §127400ကို
လိုက့်နောကျင့်သိုားပါသည့်။
II.

MFAခပေါ်လစီ အရခနာက်

ပ် ဝန်ခ

ာင်မှုမ ာ်းရသငံ့်ရ

ု က်ခသာ ွ ငံ့်နှငံ့်မရရှ နုင်ပ င််းမ ာ်းပေစ် ပါသ

ည်။
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a. အု်းမွဲံ့အမ် မွဲံ့လူနာမ ာ်းအတွက်သယ်ယူပို့ ခ
မှသ
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ားရို မှ

ာင်ခရ်း။KPသ

ားရို သို့ မဟိုတ့်KPအသရားသပေါ်ဌောန

င့်ားရန့်လွယ့်ကူသေရန့်အသရားသပေါ်နှင့်သပေါ်ထွက့်လောပခင့်ားမရှ သသောအသပခအသန

မျောားအတွက့်အိုားမွဲ့အမ့် မွဲ့လူနောအတွက့်ရရှ နိုင့်သည့်။
b. အရည်အ

င််းမပပညံ့မ
် ီှ ခသာဝန်ခ

ာင်မှုမ ာ်းပေစ် သည်။

i. နောားကကောားကရယောမျောား
ii. မှနဘ
့် ီ လူားသထောက့်ပသရားပေစည့်ားမျောား
iii. ကုနက
် စရတ် ၏Medi-Calခဝစုနှငံ့်
SoC)။SoCသည့်ဝင့်သငွအပမင့်

ိုားအ

က်စပ် အသု ်းစရတ်မ ာ်း(Share of Cost,
င့်တွင့်ရှသနသသောMedi-Cal

အကျြုားခေောားခွင့်ရှသူမျောားကိုကျန့်ားမောသရားသေောင့်သရှ ောက့်မှုအကျြုားခေောားခွင့်သပားရန့်ဒီ
ဇိုင့်ားပပြုလိုပ့်ထောားသသောMedi-Cal
အေီအေဉ့်၏အသရားပါသသောအေတ့်အပိုင့်ားတေ့်ခိုပြေ့်ပါသည့်။SoCကလူနောသည့်
Medicaidအတွက့်အရည့်အချင့်ားပပည့်မီမှုမတိုင့်ခင့်လူနောကသပားရမည့်သငွပမောဏ
ပြေ့်သကကောင့်ား
III.

MFAခပေါ်လစီ နှငံ့်မသက်

ိုားပြတ့်သပြင့်SoCပမောဏသို့ MFAကိုအသိုားမပပြုနိုင့်ပါ။

ုင်ခသာခ

ာက်ပံ့ သူမ ာ်း။Kaiserသြောင့်သဒားရှ င့်ားသ

ားရို မျောားရှ MFAမူဝါဒနှ

င့် မကိုက့်ညီသသောပပိုားသူမျောားေောရင့်ားကို www.kp.org/mfa/scalရှ KFHP/H MFA
ဝက့် ဘ့်
IV.

ိုက့်တွင့်အမျောားပပည့်သူအတွက့်အခမွဲ့ရရှ နိုင့်သည့်။

အစီ အစဉ် အ

က်အလက်နှငံ့်MFAခလ ာက်

ာ်းပ င််း။MFAမူဝါဒမတတူမျောား၊သလ ောက့် လွှောပိုေမျောား၊

ညွှနက့် ကောားချက့်မျောားနှင့်ရို ားရှ င့်ားသသောဘောသောေကောားအကျဉ့်ားချြုပ့်မျောား
(

ိုလိုသည့်မှောအေီအေဉ့်လက့်ကမ့်ားေောသေောင့်မျောား)

အပါအဝင့်MFAအေီအေဉ့်အချက့်အလက့်မျောားကိုအမျောားပပည့်သူအတွက့်အီလက့် ထသရောနေ့်ပိုေသို့ မ
ဟိုတ့်ပိုနှပ့်ေောရွ က့်ေောတမ့်ားအသနပြင့်အခမွဲ့ရရှ နိုင့်ပါသည့်။လူနောတေ့်ဦားသည့်KFHP/Hမှရရှ သသောသေော
င့်သရှ ောက့်မှုကောလအတွင့်ားသို့ မဟိုတ့်ပပီားသနောက့် ၊လူကိုယ့်တိုင့်သသော့်လည့်ားသကောင့်ား၊တယ့်လီြိုနား့် ပြင့်
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ာက် အပံ့

သသော့်လည့်ားသကောင့်ား၊ေောရွ က့်ေောတန့်ားပြင့်သသော့် လည့်ားသကောင့်ားအပါအဝင့်နည့်ားလမ့်ားမျောားေွောပြင့်သလ ော
က့်ထောားနိုင့်သည့်။ (သြော့်ပပပါအခန့်ား5.3နှင့်5.4ကိုြတ့်ပါ။)
a. KFHP/Hဝက် ဘ်

ုက်မှအွနလ
် ုင််းခလ ာက်လွှာကုပေညံ့ ်ပပီ ်းတင်ပါ။လူနောတေ့်ဦားရွဲ့ ဲ့သလ ောက့်

လွှောအချက့်အလက့်မျောားကိုMFAဝက့်ဘ့်

ိုက့်www.kp.org/mfa/scalတွင့်အီလက့် ထသရောန

ေ့်နည့်ားပြင့်ေတင့်နိုင့်ပါသည့်။
b. KFHP/Hဝက် ဘ်

ုက်မှအ

ယူားထောားသသောပရို ဂရမ့်

က်အလက် အစီ အစဉ် မ ာ်းကုရယူ ပါ။အီ လက့် ထသရောနေ့်ကူား

ိုင့်ရောသတင့်ားအချက့်အလက့်မျောားကိုMFAဝက့် ဘ့်

ိုက့်

www.kp.org/mfa/scalတွင့်ရရှ နိုင့်သည့်။
c.

အ

က် အလက်မ ာ်း

က့်အလက့်

ုင်ရာအစီ အစဉ် ကုအီလက်

ခရာနစ် နည််းပေငံ့်ခတာင််း

ိုင့်ရောအီ လက့် ထသရောနေ့်မတတူမျောားကိုသတောင့်ား

ု ပ င််း။အချ

ိုချက့်အရအီ ားသမားလ့်ပြင့်ရနိုင့်

ပါသည့်။
d. ပရု ဂ္ရမ် သတင််းအ

က် အလက်ကုရယူ ပါသို့ မဟုတ်လူကုယ်တုင်ခလ ာက်

ေဉ့်အချက့်အလက့် မျောားကိုKaiserသြောင့်သဒားရှ င့်ားသ
Kaiser Foundation Hospitals ရှ ဝန့်သ
e. အ

ားရို ၊အပိုင့်ားIတွင့်သြော့်ပပထောားသသော

ောင့်မှုနှင့်အသရားသပေါ်ခန့်ားဌောနမျောားတွင့်ရရှ နိုင့်သည့် ။

က် အလက်အစီ အစဉ် ခတာင််း ပ င််းသို့ မဟုတ်တယ်လီေုန်း် ပေငံ့်ခလ ာက်

။အချက့်အလက့်သပားရန့်တိုင့်ပင့်သူမျောားအောားတယ့်လီြိုနား့် ပြင့်
ရည့်အချင့်ားပပည့်မီှမှုကို
ည့်။တိုင့်ပင့်သူမျောားထသို့

ာ်းပါ။အေီ အ

ာ်းနုင်သည်

က့်သွယ့်နိုင့်ပခင့်ား၊MFA၏အ

ိုားပြတ့်ပပီားလူနောအောားMFAအတွက့်သလ ောက့် ထောားရန့်ကူညီသပားပါသ
က့် သွယ့်နိုင့်ပါသည့် -

တယ့်လီြိုနား့် နပါတ့် (မျောား) - 1-800-390-3507
f.

ပရု ဂ္ရမ် အ

က် အလက်မ ာ်းခတာင််း ပ င််းသို့ မဟုတ်ခမ်းလ်ပေငံ့်ခလ ာက်

ာ်းပ င််း။လူ

နောတေ့်ဦားသည့်ပရို ဂရမ့်အချက့်အလက့် မျောားကိုသတောင့်ားခနိုင့်ပပီားMFAအေီအေဉ့်အပပည့်အေို
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ကိုသမားလ့်ပြင့်သလ ောက့် ထောားနိုင့်သည့်။အချက့်အလက့်သတောင့်ား

ိုမှုမျောားနှင့်သလ ောက့်လွှောမျောား

ကိုသချောေောပို့ ဖပခင့်ား Kaiser Permanente
Attention: Medical Financial Assistance
P.O. Box 7086
Pasadena ၊ CA 91109-7086

g. ပပီ ်းပပညံ့စ
် ု ခသာခလ ာက်လွှာကုလူကုယ်တုင်ခပ်းပို့ ရပါမည်။ ပပီားပပည့်ေိုသသောသလ ောက့် လွှော
မျောားကိုKaiserသြောင့်ားသဒားရှ င့်ားသ
V.

သတ်မှတ်

ားရို တေ့် ခိုေီ၏ဝင့်ခွင့်ဌောနသို့ ကိုယ့်တိုင့်သပားပို့ နိုင့်ပါသည့်။

က်မ ာ်းပပညံ့မ
် ီ မှု။ MFAအရည့်အချင့်ားပပည့်မီမှုကို

ိုားပြတ့်သည့်အခါလူနော၏အမ့်သထောင့်

ေိုဝင့်သငွကိုေဉ့်ားေောားရမည့်ပြေ့် သည့်။ (အထက့် ပါအပိုင့်ား5.6.1. ြတ့် ပါ)
a. အရည့်အချင့်ားပပည့်မီမှု
ြက့်ဒရယ့်

ိုားပြတ့်ချက့်ေသတ့်မှတ့်မှု -

င့်ားရွဲ့ နွမ့်ားပါားမှုလမ့်ားညွှနခ
့် ျက့်၏350%အထ

b. နှြုတ့် ယူထောားသည့်KFHPအသင့်ားဝင့်မျောားသည့်အေီအေဉ့်အတွက့်အရည့်အချင့်ားပပည့်မီရန့်ပမ
င့်မောားသသောသ
VI.

ားကိုသမှု

ခ ်းခလ ာံ့ခပ်းသည်ံ့အစီ အစဉ် ။သ

ိုင့်ရောကိုနက
့် ျေရတ့်ေနှြုန့်ားမျောားနှင့်ကိုက့်ညီရပါမည့်။
ားကိုသမှု

ိုင့်ရောသငွသကကားအသထောက့်အပအတွက့်အရည့်အချင့်ား

ပပည့်မီှသသောလူနောအောားKPမှသငွယူပခင့်ားသည့်ပရို ဂရမ့်အတွက့်လူနောကိုအရည့်အချင့်ားပပည့်မီရန့်အသိုား
ပပြုသသောအရည့်အချင့်ားပပည့်မီမှုေနှြုန့်ားကိုအသပခခသည့်။
a. လူ နာသည်နည််းလမ် ်းစမ် ်းသပ် ပ င််းလုအပ်
မီမှု
သ

က်မ ာ်းခရာက် ရှခနသည်။ အရည့်အချင့်ားပပည့်

ိုားပြတ့် ချက့်ေနှြုန့်ားမျောားနှင့်ကိုက့်ညီသသောလူနောသည့်လူနောအတွက့်တောဝန့်ရှသည့်ဝန့်
ောင့်မှုမျောားအတွက့်လူနော၏ကိုနက
့် ျေရတ့်သို့ မဟိုတ့်အခသကကားသငွအပိုင့်ားကို 100% သလ ော

သ ားရလမ့် မည့်။
b. လူ နာသည်ပမငံ့်မာ်းခသာခ
သသောသ

ားကိုသမှု

်းဘက်

ုင်ရာအသု ်းစရတ် အ

ခရာက် ရှခနသည်။ ပမင့်မောား

ိုင့်ရောကိုနက
့် ျေရတ့်သတ့်မှတ့်ချက့် မျောားနှင့်ကိုက့်ညီသသောလူနောသည့်လူ
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နော၏ကိုနက
့် ျေရတ့်သို့ မဟိုတ့်လူနောအတွက့်သပားအပ့် သသောဝန့်သ

ောင့်မှုမျောားအတွက့်100%

သလ ောသေျားရရှ လမ့်မည့်။
VIII.

ခယဘုယ အာ်းပေငံ့်ခငွခတာင််း ခသာပမာဏကုတွက်
သပေါ်သို့ မဟိုတ့်အပခောားလိုအပ့်သသောသ

က်ရန်အခပ

(AGB)။KFHP/Hသည့်အသရား

ားဝါားကိုသရန့်လိုအပ့် သသောသေောင့်သရှ ောက့်မှုအတွက့်AGBနှြုန့်ားပြင့်

သေောင့်သရှ ောက့်မှုအတွက့်ေိုေိုသပါင့်ားကိုနက
့် ျေရတ့်မျောားကိုသပမြှောက့်ပခင့်ားပြင့်ယခင့်ပြေ့် ပျက့်မှုမျောားကိုပပန့်
ကကည့်သည့်နည့်ားကိုအသိုားပပြုပခင့်ားပြင့်AGBကို

ိုားပြတ့်သည့်။AGBနှြုန့်ားနှင့်ပတ့် သက့်ပပီားတွက့်ချက့် မှု

ိုင့်ရောသတင့်ားအချက့် အလက့်မျောားကိုKFHP/H MFAဝက့် ဘ့်

ိုက့်www.kp.org/mfa/scal

တွင့်ရရှ နိုင့်သည့်။
IX.

ပပန်အမ် ်းခငွ။လူနောတေ့်ဦားသည့်MFAအတွက့်သလ ောက့် ထောားပပီားMFAအတွက့်အတည့်ပပြုပပီားသည့်အခါ
KFHP/Hသည့်သ
အတွက့်သ

ားရို နှင့်/သို့ မဟိုတ့်ပသရော့်ြက့် ရှင့်နယ့်ဝန့်သ

ောင့်မှုမျောားအတွက့်သက့်ကကီားရွ ယ့်အိုမျောား

ားဝါားအကူအညီသပားမှုေီမကန့်ား၊Medi-Cal

သို့ မဟိုတ့်အပခောားအေိုားရသပားသ

ောင့်သူမျောားကသပားလမ့်မည့်ဟိုသမ ော့် လင့်ထောားသည့်ပမောဏထက့် ပိုပပီား

ရရှ သသောမည့်သည့်ပမောဏအတွက့်မ

ိုသငွပပန့်အမ့်ားပခင့်ားပြေ့်သည့်။

a. ပမျို့ပပလိုပ့်ထိုားလိုပ့်နည့်ားဥပသဒပိုဒ့်မ685.010တွင့်သတ့်မှတ့်ထောားသည့်နှြုန့်ားပြင့်လူနောမှသငွ
သပားသချမှုကိုသ

ားရို မှလက့်ခရရှ သည့်သနမှေ၍ေတင့်ပပီားအတိုားတိုားပွောားလမ့်မည့်။လက့် ရှနှြု

န့်ားသည့်10%ပြေ့်သည့်။
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