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1.0 မူဝါဒ ုတ်ပပန ် က် 

Kaiser Foundation Health Plans(KFHP)နှင ့် Kaiser Foundation Hospitals(KFH) တ ို့သည့် 
အောားနည့်ားချက့်ရှ သသော လူမျောားအတွက့်သေောင ့်သရှောက့်မှုရရှ သေရန့် 
ေီေဉ့်သပားသသောအေီအေဉ့်မျောားက ိုပ  ပ ိုားသပားရန့် ကတ ကဝတ့်ပပြုထောားကကသည့်။ 
ဝန့်သ ောင့်မှုမျောားအတွက့် သငွသပားသချန ိုင့်မှုသည ့် 
အသရားသပေါ်နှင ့်သ ားကိုသမှု၊လ ိုအပ့်သသောသေောင ့်သရှောက့်မှုရယူရန့် အတောားအ ီားတေ့်ခိုပြေ့်သသောအခါ 
ဤကတ ကဝတ့်တွင့် အရည့်အချင့်ားပပည ့်မီသသော ဝင့်သငွနည့်ားပါားသည ့်အောမခ မရှ သသော၊ 
အောမခ လွှမ့်ားပခ ြုမှုလ ိုလ ိုသလောက့်သလောက့်မရှ သသောလူနောမျောားက ို 
သငွသကကားအကူအညီပ  ပ ိုားသပားရန့်တ ို့ ပါဝင့်သည့်။ 

  

2.0 ရညရွ်ယ်  က် 

ဤသပေါ်လေီသည့် သ ားဘက့်  ိုင့်ရော သငွသကကားအသထောက့်အပ  အေီအေဉ့်(Medical Financial 

Assistance, MFA)မှတေ့် င ့် အသရားသပေါ်နှင ့် သ ားဘက့်  ိုင့်ရောလ ိုအပ့်သသော ဝန့်သ ောင့်မူမျောား 
အတွက့် သငွသကကားအသထောက့်အပ  လက့်ခ ရန့်နှင ့် အရည့်အချင့်ားပပည ့်မီရန့်လ ိုအပ့်ချက့်မျောားက ို 
သြေါ်ပပသည့်။လ ိုအပ့်ချက့်မျောားသည့် အသမရ ကန့်ပပည့်သထောင့်ေို၏ 
ပပည့်တွင့်ားအခွန့်ေည့်ားမျဉ့်ားပိုဒ့်မ501(r)နှင ့် 
အရည့်အချင့်ားပပည ့်မီသသောဝန့်သ ောင့်မှုမျောားက ိုက ိုင့်တွယ့်သသော 
သက့်  ိုင့်ရောပပည့်နယ့်ေည့်ားမျဉ့်ားမျောားနှင ့် အကက ြုားဝင့်ပပီား လက့်လှမ့်ားမီမှုရရှ ရန့်၊ 
အေီအေဉ့်၏ရထ ိုက့်ခွင ့်သတ့်မှတ့်ချက့်၊ MFA ိုမျောား၏ြ ွဲ့ေည့်ားပ ို၊  ိုပမောဏက ိုတွက့်ချက့်ရန့် 
အသပခခ နှင ့်ခွင ့်ပပြုန ိုင့်သသောလ ိုက့်နောမှုမျောားနှင ့် က ိုက့်ညီသည့်  သ ားကိုသမှု  ိုင့်ရော သငွသတောင့်ားခ လွှောမျောား 
မသပားသ ောင့်သည ့်အခါ သ ောင့်ရွက့်ချက့်မျောားက ိုအသလားထောားသည့်။ 
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3.0 အ ွငံ့်အလမ််း 

ဤမူဝါဒသည့် သအောက့်ပါအြ ွဲ့အေည့်ားမျောားနှင ့် ၎င့်ားတ ို့၏လက့်သအောက့်ခ မျောား 
(ေိုေိုသပါင့်ားKFHP/Hဟိုရည့်ညွှန့်ားသည့်) မှ အလိုပ့်ခန  ့်ထောားသသော ဝန့်ထမ့်ားမျောားအတွက့်ပပဌောန့်ားသည့်။ 
3.1 Kaiser Foundation Health Plan, Inc. 

3.2 Kaiserသြောင့်သဒားရှင့်ားကျန့်ားမောသရားသ ားရ ိုမျောား- နှင ့် 

3.3 KFHP/Hက့်သအောက့်ခ ကိုမပဏီမျောား။ 

3.4 ဤမူဝါဒသည့် Kaiserသြောင့်သဒားရှင့်ားသ ားရ ိုမျောားနှင ့် ပူားတွွဲ့ပြည ့်ေွတ့်ချက့် အပ ိုင့်ား I 
ရှ Kaiserသြောင့်သဒားရှင့်ားသ ားရ ိုမျောားနှင ့် ပူားသပါင့်ားထောားသည့်က ို ဤသနရောတွင့် 
ရည့်ညွှန့်ားပခင့်ားအောားပြင ့် ေောရင့်ားတွင့်ပါရှ သသော သ ားရ ိုမျောားနှင ့်တွွဲ့ြက့်ထောားသည ့် 
သ ားခန့်ားမျောားနှင ့်သက့်  ိုင့်သည့်။ 

4.0 အဓ ပပာယ်ေွငံ့်  ု  က်မ ာ်း 

သနောက့် က့်တွွဲ့Aက ိုကကည ့်ပါ - သဝါဟောရသတ့်မှတ့်ချက့်မျောား။ 
 

5.0 ခ ာက်ပ ံ့ပ င််း 

KFHP/Hသည့် လူနော၏အသက့်၊ မသန့်ေွမ့်ားမှု၊ ကျောား၊မ၊ လူမျ  ြုား၊ ဘောသောသရား က့်နွယ့်မှု သ ို့ မဟိုတ့် 
လူဝင့်မှုအ င ့်အတန့်ား၊ လ င့်ပ ိုင့်ား  ိုင့်ရောတ မ့်ားညွတ့်မှု၊ အမျ  ြုားဇောတ ၊ 
လူနောတွင့်ကျန့်ားမောသရားခ ေောားခွင ့်ရှ ၊မရှ တ ို့က ို ဂရိုမေ ိုက့်ဘွဲ့ 
အရည့်အချင့်ားပပည ့်မီသသောလူနောမျောားအတွက့် အသရားသပေါ်နှင ့် သ ားဘက့်  ိုင့်ရောလ ိုအပ့်သသော 
သေောင ့်သရှောက့်မှုခ ယူပခင့်ားအတွက့် သငွသကကားအခက့်အခွဲ့မျောားသလျော ပါားသေရန့် KFHP/Hသည့် 
MFA၏  ိုားပြတ့်ချက့်အေီအေဉ့်က ို ထ န့်ားသ မ့်ားသည့်။ 
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5.1 ဝနခ် ာင်မှုမ ာ်းသည ်MFAခပေါ်လစီအရအရည်အ  င််းပပညံ့မီှ်ပ င််းနှငံ့် 
မပပညံ့်မီှပ င််းပေစ်သည။် ပူားတွွဲ့ပြည ့်ေွပ့်ချက့်၊ အပ ိုင့်ားII၊MFAသပေါ်လေီအရ 
သနောက့်ထပ့်ဝန့်သ ောင့်မှုမျောားရထ ိုက့်ခွင ့်နှင ့် မရရှ န ိုင့်မှုမျောားမှလွွဲ့၍ 
မှတ့်သောားထောားပခင့်ားမရှ ပါက။ 
5.1.1 အရည်အ  င််းပပညံ့မီ်ခသာဝနခ် ာင်မှုမ ာ်း။ MFAသည့် အသရားသပေါ်နှင ့် 

သ ားကိုသမှုလ ိုအပ့်သသော ကျန့်ားမောသရားသေောင ့်သရှောက့်မှုဝန့်သ ောင့်မူမျောား၊ 
သ ား  ိုင့်နှင ့်ထိုတ့်ကိုန့်မျောား၊ KFHP/H ပပင့်ပလူနောသ ား  ိုင့်မျောား သ ို့ မဟိုတ့် Kaiser 

Permanente (KP) ပ  ပ ိုားသူမျောားရှ  KP အသ ောက့်အအ ိုမျောား(ဥပမော-သ ားရ ိုမျောား၊ 
သ ားရ ို နှင ့်သက့်  ိုင့်သည ့်သ ားခန့်ားမျောား၊ 
သ ားဘက့်  ိုင့်ရောေင့်တောမျောားနှင ့်သ ားရ ိုအသ ောက့်အအ ိုမျောား)တွင့် 
သထောက့်ပ  သပားသသော သ ားဝါားအသထောက့်အပ  မျောားအတွက့် ပပဌောန့်ားန ိုင့်သည့်။ 
MFAက ိုသအောက့်သြော့်ပပပါအတ ိုင့်ား ဝန့်သ ောင့်မှုမျောားနှင ့် ထိုတ့်ကိုန့်မျောားတွင့် 
အသ ိုားပပြုန ိုင့်သည့်- 

5.1.1.1 ခ ်းဘက်  ုင်ရာ လ ုအပ်ခသာဝနခ် ာင်မှုမ ာ်း။ အဓ ကအောားပြင ့် 
လူနော သ ို့ မဟိုတ့် သ ားဘက့်  ိုင့်ရော သေောင ့်သရှောက့်မှုသပားသူမျောား 
အ င့်သပပသေရန့်အတွက့်မဟိုတ့်ပွဲ့ ကောကွယ့်ပခင့်ား၊ အကွဲ့ပြတ့်ပခင့်ား၊ 
သရောဂါရှောသြွပခင့်ား သ ို့ မဟိုတ့် သ ားဘက့်  ိုင့်ရောအသပခအသန၏ 
ကိုသမှုတ ို့အတွက့် လ ိုအပ့်သည ့်သေောင ့်သရှောက့်မှု၊ ကိုသမှု သ ို့ မဟိုတ့် 
KPပ  ပ ိုားသူက အမ န  ့်သပားသသော သ ို့ မဟိုတ့် သပားအပ့်သသော 
ဝန့်သ ောင့်မှုမျောားပြေ့်သည့်။ 

5.1.1.2 ခ ်းအညွှန််းမ ာ်းနှငံ့် ခ ်းဝါ်းအခ ာက်အပ ံ့မ ာ်း။ 
KFHP/Hပပင့်ပလူနောသ ား  ိုင့်တွင့်တင့်ပပပပီား KPသထောက့်ပ  သူမျောား၊ 
KPမဟိုတ့်သည ့် အသရားသပေါ်ဌောနပ  ပ ိုားသူမျောား၊ KPမဟိုတ့်သည ့် 
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အသရားသပေါ်သေောင ့်သရှောက့်မှုသပားသူမျောားနှင ့် KPကန့်ထရ ိုက့်သပားသူမျောား၏ 
သရားသောားချက့်မျောားတွင့်သြော့်ပပထောားပါသည့်။ 

5.1.1.2.1 ခယဘုယ အမညရှ် ခ ်းဝါ်းမ ာ်း။ပြေ့်န ိုင့်ရင့်၊သယဘိုယျ
သ ားဝါားမျောားသရွားချယ့်ပပီားအသ ိုားပပြုသင ့်သည့်။ 

5.1.1.2.2 အမှတ်တ   ပ်တပ်ခ ်းဝါ်းမ ာ်း။KPသထောက့်ပ  သူမှသတ့်
မှတ့်ထောားသည ့် ကိုန့်အမှတ့်တ   ပ့်အမည့်မျောားက ို 
"သရားထောားသည ့်အတ ိုင့်ား ထိုတ့်သပားသည့်"(Dispense as 

Written,DAW)၊ သ ို့ မဟိုတ့် သယဘိုယျ 
တူညီမှုမရရှ ပခင့်ားဟို သရားထောားသည့်။ 

5.1.1.2.3 မူ်းယစ်ခ ်းဝါ်းမ ာ်း သ ို့မဟုတ် 
ခ ်းဝါ်းအခ ာက်အပ ံ့မ ာ်း။ KP သထောက့်ပ  သူမှ 
သရားသောားသပားသည ့်သ ားညွန့်ားေော သ ို့ မဟိုတ့် အမှောေောပြင ့် 
KP ပပင့်ပလူနောသ ားခန့်ားမှ သ ားထိုတ့်သပားခွဲ့ သည့်။ 

5.1.1.2.4 Medicareအက   ်း  စာ်း ွငံ့်ရှ သူမ ာ်း။ 
သ ားဝါားအသထောက့်အပ  အပ ိုင့်ားDသအောက့်တွင့် 
သြော့်ပပထောားသည ့် သ ားဝါားသက့်သောခွင ့်အတွက့် 
သ ားဝါားအကျ  ြုားခ ေောားခွင ့်ရှ သူမျောားထ  သလ ောက့်ထောားပါ။ 

5.1.1.3 တာရှည ်  ခ ်းဘက်  ုင်ရာပစစည််းက ရ ယာ(Durable Medical 

Equipment, DME)။DMEလမ့်ားညွှန့်ချက့်မျောားနှင ့်အညီ KP ပ  ပ ိုားသူက 
အမ န  ့်သပားပပီား သ ားဘက့်  ိုင့်ရောလ ိုအပ့်ချက့်နှင ့် က ိုက့်ညီသသော 
လူနောတေ့်ဦားအောား KFHP/Hက သထောက့်ပ  သပားသည့်။ 
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5.1.1.4 က န််းမာခရ်းသင်ကကာ်းခလံ့က င်ံ့ခသာအတန််းမ ာ်း။ 
လူနောသေောင ့်သရှောက့်မှု အေီအေဉ့်၏ တေ့်ေ တ့်တေ့်ပ ိုင့်ားအသနပြင ့် 
KPပ  ပ ိုားသူက အကက ပပြုထောားသသော ရရှ န ိုင့်သည ့်အတန့်ားေောားမျောားနှင ့် 
 က့်ေပ့်သနသည ့် အခသကကားသငွမျောားက ို KPမှ ေီေဉ့်သပားသည့်။ 

5.1.1.5 ခ င််း  က်အခပ   ခပေါ်မှာ ရရှ န ုင်ခသာ ဝနခ် ာင်မှုမ ာ်း။ 
ခခင့်ားချက့်တေ့်ခိုပြေ့်သည ့် အသပခအသနအချ  ျို့တွင့် MFAသည့် 
(1)KPမဟိုတ့်သည ့်ေက့်ရ ို မှ သပားသသောဝန့်သ ောင့်မှုမျောားနှင ့် (2)DMEက ို 
KPပ  ပ ိုားသပားသူက သတ့်မှတ့်ထောားပပီား သ ို့ မဟိုတ့် 
အမ န  ့်သပားထောားပပီားသအောက့်တွင့်သြော့်ပပထောားသည ့်အတ ိုင့်ား 
ကန့်ထရ ိုက့်/သရောင့်ားချသူမှ သထောက့်ပ  သည့်။ ခခင့်ားချက့်အတွက့် 
အရည့်အချင့်ားပပည ့်မီှရန့် လူနောသည့် 
သအောက့်သြော့်ပပပါအပ ိုင့်ား5.6.2တွင့် သြော့်ပပထောားသသော 
ပမင ့်မောားသသောသ ားကိုသမှု  ိုင့်ရော ကိုန့်ကျေရ တ့်နှင ့် 
က ိုက့်ညီရန့်လ ိုအပ့်သည့်။ 

5.1.1.5.1 ကျွမ််းက င်ခသာ သူနာပပ ဝနခ် ာင်မှုမ ာ်းနှငံ့် 
အလယ်အလတ်တန််းစာ်း ခစာငံ့်ခရှာက်ခသာ 
ဝနခ် ာင်မှုမ ာ်း။ သ ားရ ို မှ အတွင့်ားလူနော င့်ားရန့် 
လွယ့်ကူသချောသမ ရန့် သတ့်မှတ့်ထောားသသော သ ားကိုသမှု 
လ ိုအပ့်ချက့်ရှ သည ့်လူနောအောား KPသ ားရ ို  
ကန့်ထရ ိုက့်ေောချြုပ့်မျောားက သထောက့်ပ  သပားခွဲ့ သည့်။ 

5.1.1.6 တာရှည ်  ခ ်းဘက်  ုင်ရာ ပစစည််းက ရ ယာ(DME) ။ 
သရောင့်ားချသူသည့် DMEလမ့်ားညွှန့်ချက့်မျောားနှင ့်အညီ KPပ  ပ ိုားသူတေ့်ဦားမှ 
မှောယူသသောDMEက ို သထောက့်ပ  သပားခွဲ့ ပပီား KFHP/H DME 
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ဦားေီားဌောနမှတ င ့်  ေောချြုပ့်ချြုပ့်  ိုပခင့်ားအောားပြင ့် သရောင့်ားချသူက 
သထောက့်ပ  သပားသည့်။ 

5.1.1.7 အပ ုခ ာင််းအရည်အ  င််းပပညံ့မီ်ခသာဝနခ် ာင်မှုမ ာ်းရရှ န ုင်ပါသည်
။MFAမူဝါဒအရအရည့်အချင့်ားပပည ့်မီသသောအပ ိုဝန့်သ ောင့်မှုမျောားက ိုသနော
က့် က့်တွွဲ့ပြည ့်ေွက့်ချက့်၊အပ ိုင့်ားIIတွင့်MFAသပေါ်လေီအရသနောက့်ထပ့်ဝ
န့်သ ောင့်မှုမျောားရထ ိုက့်ခွင ့်နှင ့်မရရှ န ိုင့်ပခင့်ားတ ို့က ိုသြေါ်ပပသည့်။ 

5.1.2 အရည်အ  င််းမပပညံ့မီှ်ခသာ၀နခ် ာင်မှုမ ာ်း။MFAနှင ့်သက့်  ိုင့်လ မ ့်မည့်မဟိုတ့်ပါ- 

5.1.2.1 အခရ်းခပေါ်မဟုတ်ပ င််း သ ို့မဟုတ် KPခ ာက်ပ ံ့သူက  ု်းပေတ်သညံ့် 
ခ ်းဘက်  ုင်ရာမလ ုအပ်ခသာဝနခ် ာင်မှုမ ာ်း။ ပါဝင့်သသော့်လည့်ား၊ 
ကန  ့်သတ့်မထောားပါ- 

5.1.2.1.1 လူနော၏အသွင့်အပပင့်က ိုတ ိုားတက့်သေရန့်ရည့်ရွယ့်ချက့်
ပြင ့်အသရပပောားသေဒဝန့်သ ောင့်မှုမျောားအပါအဝင့်အလှအ
ပခွွဲ့ေ တ့်ကိုသပခင့်ားသ ို့ မဟိုတ့်ဝန့်သ ောင့်မှုမျောား၊ 

5.1.2.1.2 မျ  ြုားမပွောားန ိုင့်သသောကိုသပခင့်ား၊ 

5.1.2.1.3 လက့်လီသ ားဘက့်  ိုင့်ရောပ  ပ ိုားပေစည့်ားမျောား၊ 

5.1.2.1.4 အပ့်ေ ိုက့်ကိုထ ိုား၊သကျောရ ို ားနှင့် အ ေ့်အပမေ့်က ိုလက့်ပြင့် 
ပပြုပပင့်သပားသူနှင ့်အနှ ပ့်ခ ပခင့်ားဝန့်သ ောင့်မှုမျောားအပါအဝ
င့်အပခောားကိုထ ိုားမျောား၊ 

5.1.2.1.5 လ င့်ပ ိုင့်ား  ိုင့်ရောချ  ျို့ယွင့်ားပခင့်ားက ိုကိုသရန့်ထ ိုားသ ားနှင ့်က 
ရ ယောမျောား၊ 

5.1.2.1.6 က ိုယ့်ေောားသ ောင့်ရွက့်သသောဝန့်သ ောင့်မှုမျောား၊နှင ့် 
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5.1.2.1.7 ပပင့်ပအြ ွဲ့အေည့်ား၏တောဝန့်ဝတတ ရောား၊ပိုဂ္ ြုလ့်သရားအောမခ 
ကောကွယ့်မှုသ ို့ မဟိုတ့်အလိုပ့်သမောားသလျော့်သကကားသပားပခင့်ား
က ေစမျောားနှင ့် က့်ေပ့်သသောဝန့်သ ောင့်မှုမျောား။ 

5.1.2.1.8 KPက န််းမာခရ်းအာမ  မရှ သညံ့လူ်နာမ ာ်းအတွက်ဝန်
ခ ာင်မှုမ ာ်း။အသရားသပေါ်မဟိုတ့်သသော သ ို့ မဟိုတ့် 
အသ ောတလ င့်မဟိုတ့်သသော 
ဝန့်သ ောင့်မှုမျောားနှင ့်လူနော၏KPမဟိုတ့်သည ့် 
ကျန့်ားမောသရားခ ေောားခွင ့်သအောက့်တွင့် အကျ  ြုားဝင့်သသော 
ပပင့်ပလူနောသ ားဝါားအသထောက့်အပ  မျောားသည့် 
လူနောမျောားအောား သတ့်မှတ့်ထောားသသော 
ကွန့်ရက့်က ိုအသ ိုားပပြု၍ ပ ို၍နှေ့်သက့်သသော 
KPမဟိုတ့်သည ့် ပ  ပ ိုားသူမျောားနှင ့် သ ား  ိုင့်မျောားက ို 
အသ ိုားပပြုရန့်လ ိုအပ့်သည့်။ 

5.1.2.2 ခ ်းအညွှန််းမ ာ်းနှငံ့်ခ ်းဝါ်းအခ ာက်အပ ံ့မ ာ်း။အသရားသပေါ်သ ို့ မဟို
တ့်သ ားကိုသမှုလ ိုအပ့်သည့်ဟိုမယူမှတ့်သသောသ ားညွှန့်ားမျောားနှင ့်ပ  ပ ိုားမှု
မျောားတွင့်(1)သ ားဝါားနှင ့်ကိုထ ိုားသကော့်မတီမှအတည့်ပပြုပခင့်ားမရှ သသား
သသောသ ားဝါားမျောား(2)KPပ  ပ ိုားသူမျောားကမသတ့်မှတ့်ထောားသသောသ ို့ မဟိုတ့်
မမှောထောားသသောပပင့်ပသ ား  ိုင့်သ ားမျောားနှင ့်ပ  ပ ိုားမှုမျောား(3) အထူားြယ့်ထို
တ့်ထောားသည ့်မူားယေ့်သ ားဝါားမျောား (ဥပမော- 
သမွားြွောားမှု၊အလှကိုန့်၊လ င့်ပ ိုင့်ား  ိုင့်ရောချွတ့်ယွင့်ားမှုပြေ့်ပခင့်ား) 
တ ို့ပါဝင့်သည့်။ 

5.1.2.3 ခ ်းဝါ်းအကူအညီခပ်းမှုစီမ က န််းအပ ုင််းDစာရင််းသွင််းသူမ ာ်းအတွ
က်သတ်မှတ်  က်မ ာ်း - ၀င်ခငွနည််းခသာခ ာက်ပ ံ့ခငွအစီအစဉ် 
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(Low Income Subsidy,LIS) 
တွင်ရ  ုက်သည်သ ို့မဟုတ်စာရင််းသွင််းသည။်သ ားဝါားအကူအညီသပား
မှုေီမ က န့်ားအသရားသောမှုအပ ိုင့်ားDေောရင့်ားသွင့်ားသူမျောားအတွက့်Medicare

နှင ့်Medicaidဝန့်သ ောင့်မှုေင့်တောမျောား(CMS)လမ့်ားညွှန့်ချက့်မျောားအရLIS

အေီအေဉ့်တွင့်အရည့်အချင့်ားပပည ့်မီှသူသ ို့ မဟိုတ့်ေောရင့်ားသွင့်ားထောားသူ
မျောားအတွက့်သ ားညွှန့်ားေောအတွက့်ကျန့်ရှ သသောကိုန့်ကျေရ တ့်က ိုမ သဝ
သည့်။ 

5.1.2.4 KPပပင်ပဌာနရှ ဝနခ် ာင်မှုမ ာ်း။MFAသပေါ်လေီသည့်KPသ ားရ ိုမျောားရှ KP

ပ  ပ ိုားသပားသူမျောားကသပားသသောဝန့်သ ောင့်မှုမျောားက ိုသောအကျ  ြုားဝင့်သည့်။ 
KPသထောက့်ပ  သူမှလွှွဲ့သပပောင့်ားမှုအရအပခောားဝန့်သ ောင့်မှုမျောားအောားလ ိုားက ို 
MFAအတွက့်ခွင ့်မ ပပြုန ိုင့်ပါ။အထက့်ပါအပ ိုင့်ား5.1.1.5 
နှင ့်အညီခခင့်ားချက့်အပြေ့်သတ့်မှတ့်ပခင့်ားမရှ ပါကKPမဟိုတ့်သည ့်သ ား
ဘက့်  ိုင့်ရောရ ို ားမျောား၊အသရားသပေါ်သေောင ့်သရှောက့်မှုသပားသည ့်ဌောနမျောားနှင ့်အ
သရားသပေါ်ဌောနမျောား၌သပားသသောဝန့်သ ောင့်မှုမျောားအပပင့်KPမဟိုတ့်သည ့်သန
အ မ့်ကျန့်ားမောသရား၊နောတောရှည့်သ ားရ ို ၊ပပန့်လည့်ထူသထောင့်သရားသေောင ့်သရှော
က့်မှုနှင ့်ထ န့်ားသ မ့်ားထောားသသောသေောင ့်သရှောက့်မှုဝန့်သ ောင့်မှုမျောားမပါဝင့်ပါ။ 

5.1.2.5 တာရှည ် ခ ်းဘက်  ုင်ရာပစစည််းက ရ ယာ(DME)။အထက့်ပါပိုဒ့်မ 
5.1.1.5နှင ့်အညီခခင့်ားချက့်အပြေ့်သတ့်မှတ့်ပခင့်ားမရှ ပါက၎င့်ားက ိုKPပ  ပ ိုား
သူကသပားသည့် ပြေ့်သေကန့်ထရ ိုက့်တောသရောင့်ားချသူမှသပားသသောDME 
က ိုြယ့်ထိုတ့်ထောားပါသည့်။ 

5.1.2.6 က န််းမာခရ်းပရီမီယ အစီအစဉ်မ ာ်း။MFAအေီအေဉ့်သည့်လူနောမျောား
အောားကျန့်ားမောသရားသေောင ့်သရှောက့်မှုအကောအကွယ့်ထောားမှုနှင ့် က့်ေပ့်
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သသောကိုန့်ကျေရ တ့်မျောား(  ိုလ ိုသည့်မှောအခွန့်အခမျောားသ ို့ မဟိုတ့်ပရီမီ
ယ )မျောားက ိုသပားသချရန့်မကူညီန ိုင့်ပါ။ 

5.1.2.7 အရည်အ  င််းမပပညံ့မီှ်ခသာအပ ုခ ာင််းဝနခ် ာင်မှုမ ာ်း။MFAမူဝါဒ
အရအရည့်အချင့်ားမပပည ့်မီှသသောအပ ိုသ ောင့်ားဝန့်သ ောင့်မှုမျောားက ိုသနော
က့် က့်တွွဲ့ပြည ့်ေွက့်ချက့်၊အခန့်ားIIMFAသပေါ်လေီအရသနောက့်ထပ့်ဝန့်
သ ောင့်မှုမျောားရထ ိုက့်ခွင ့်နှင ့်မရရှ န ိုင့်ပခင့်ားတွင့်သြေါ်ပပထောားသည့်။ 

5.2 ပ ံ့ပ ု်းခပ်းသူမ ာ်း။MFAသည့်MFAသပေါ်လေီနှင ့်သက့်  ိုင့်သည ့်ပူားတွွဲ့ပါပြည ့်ေွက့်ချက့်၊အပ ိုင့်ား 
III၊MFAသပေါ်လေီနှင ့်မသက့်  ိုင့်သသောပ  ပ ိုားသူမျောားတွင့်သြော့်ပပထောားသည ့်အတ ိုင့်ားသ ားဝါားကို
သသေောင ့်သရှောက့်မှုသပားသူမျောားကသပားသသောအရည့်အချင့်ားပပည ့်မီှသသောဝန့်သ ောင့်မှုမျောားက ို
သောပပြုဌောန့်ားသည့်။ 

5.3 အစီအစဉ်သတင််းအ  က်အလက်အရင််းပမစ်မ ာ်းနှငံ့် MFAအတွက်မည်သ ို့  
ခလ ာက် ာ်းရမညန်ည််း။MFAအေီအေဉ့်နှင ့်မည့်ကွဲ့ သ ို့ သလ ောက့်ထောားရမည့်  ိုသည ့်ထပ့်
သ ောင့်ားအချက့်အလက့်မျောားက ိုပူားတွွဲ့ပါသနောက့် က့်တွွဲ့၊အပ ိုင့်ားIV၊အေီအေဉ့်သတင့်ားအချက့်
အလက့်နှင ့်MFAသလ ောက့်ထောားပခင့်ားတ ို့ တတွင့်အကျဉ့်ားချြုပ့်သြော့်ပပထောားသည့်။ 
5.3.1 အစီအစဉ်သတင််းအ  က်အလက်အရင််းပမစ်မ ာ်း။MFAမူဝါဒမ တတ ူ၊၊သလ ောက့်လွှော

ပ ိုေ မျောား၊ညွှန့်ကကောားချက့်မျောားနှင ့်ရ ို ားရ ို ားရှင့်ားရှင့်ားအကျဉ့်ားချြုပ့် (ဥပမော - 
မူဝါဒအကျဉ့်ားချြုပ့်သ ို့ မဟိုတ့်အေီအေဉ့်လက့်ကမ့်ားေောသေောင့်)မျောားက ိုKFHP/H၏ဝ
ဘ့်  ိုဒ့်မှ၊အီားသမားလ့်ပြင ့်ပြေ့်သေ၊လူက ိုယ့်တ ိုင့်ပြေ့်သေအခသကကားသငွသပားေရောမလ ိုပွဲ့
အမျောားပပည့်သူအတွက့်ရရှ န ိုင့်ပါသည့်။ 

5.3.2 MFAအတွက်ခလ ာက် ာ်းပ င််း။MFAအေီအေဉ့်အတွက့်သလ ောက့်ထောားရန့်အထက့်
တွင့် သြော့်ပပထောားသည ့်အတ ိုင့်ားအရည့်အချင့်ားပပည ့်မီသသောဝန့်သ ောင့်မှုမျောား၊ 
KPဝန့်သ ောင့်မှုမျောားအတွက့်ထူားပခောားသသောလက့်ကျန့်သငွသတောင့်ားခ မှုသကကောင ့်ပြေ့်သပေါ်
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လောသသောချက့်ချင့်ားလ ိုအပ့်ချက့်၊KPနှင ့်ေီေဉ့်ထောားသည ့်ချ  န့်ား  ိုမှုတေ့်ခိုသ ို့ မဟိုတ့်KP

ပ  ပ ိုားသပားသူကအမ န  ့်သပားသည ့်သ ား  ိုင့်သ ားညွှန့်ားတေ့်ခိုအတွက့်လူနောသည့်သရိုပ့်
ပပရန့်လ ိုအပ့်သည့်။လူနောသည့်MFAအေီအေဉ့်မျောားအတွက့်အွန့်လ ိုင့်ားမှပြေ့်သေ၊လူ
က ိုယ့်တ ိုင့်ပြေ့်သေ၊တယ့်လီြိုန့်ားပြင ့်ပြေ့်သေ၊သ ို့ မဟိုတ့်ေောရွက့်ပ ိုေ ပြင ့်ပြေ့်သေနည့်ားအ
မျ  ြုားမျ  ြုားပြင ့်သလ ောက့်ထောားန ိုင့်ပါသည့်။ 

5.3.2.1 အမ ာ်းပပည်သူနှငံ့်ပုဂ္ဂလ ကအစီအစဉ်အရည်အ  င််းပပညံ့မီ်မှုအတွက် 

လူနာမ ာ်းက ုစစ်ခ ်းပ င််း။KFHP/Hသည့်တေ့်ဦားချင့်ားေီအောားကျန့်ားမော
သရားသေောင ့်သရှောက့်မှုဝန့်သ ောင့်မှုမျောားသသချောေွောရရှ သေရန့်၊အလ ိုားေ ိုသသော
ပိုဂ္ ြုလ့်သရားကျန့်ားမောသရားနှင ့်လူနောပ ိုင့်  ိုင့်မှုမျောားက ိုကောကွယ့်ရန့်ကျန့်ားမော
သရားအောမခ ရယူရန့်တ ိုက့်တွန့်ားသည့်။KFHP/Hသည့်ကျန့်ားမောသရားသေောင ့်
သရှောက့်မှုလက့်လှမ့်ားမီမှုလ ိုအပ့်ချက့်မျောားက ိုကူညီန ိုင့်သည ့်အမျောားပပည့်
သူနှင ့်ပိုဂ္လ ကကျန့်ားမောသရားခ ေောားခွင ့်အေီအေဉ့်မျောားက ိုသြော့်ပပရန့်MFA

အေီအေဉ့်အတွက့်သလ ောက့်ထောားသသောလူနောမျောားအောားသငွသကကား  ိုင့်ရော
အကက ဉောဏ့်သပားသည့်။အမျောားပ ိုင့်သ ို့ မဟိုတ့်ပိုဂ္လ ကကျန့်ားမောသရားခ ေောား
ခွင ့်အေီအေဉ့်မျောားအတွက့်အရည့်အချင့်ားပပည ့်မီသည့်ဟိုယူ ရသည ့်
လူနောသည့်ထ ိုအေီအေဉ့်မျောားက ိုသလ ောက့်ထောားရန့်လ ိုအပ့်န ိုင့်သည့်။ 

5.4 MFAအတွက်ခလ ာက် ာ်းရနလ် ုအပ်ခသာအ  က်အလက်။MFAအေီအေဉ့်အပပင့်အမျောား
ပပည့်သူနှင ့်ပိုဂ္လ ကကျန့်ားမောသရားခ ေောားခွင ့်အေီအေဉ့်မျောားအတွက့်အရည့်အချင့်ားပပည ့်မီမှုက ို
  ိုားပြတ့်ရန့်လူနော၏သငွသကကားအသပခအသနက ိုအတည့်ပပြုရန့်က ိုယ့်သရားက ိုယ့်တော၊ဘဏ္ဍောသရား
နှင ့်အပခောားအချက့်အလက့်အပပည ့်အေ ိုလ ိုအပ့်သည့်။မပပည ့်ေ ိုသသောအချက့်အလက့်မျောား
သကကောင ့်MFAကပငင့်ားပယ့်န ိုင့်ပါသည့်။အချက့်အလက့်မျောားက ိုေောပြင ့်ပြေ့်သေ၊လူက ိုယ့်တ ိုင့်ပြ
ေ့်သေ၊တယ့်လီြိုန့်ားပြင ့်ပြေ့်သေ သပားန ိုင့်ပါသည့်။ 
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5.4.1 ဘဏ္ဍာခရ်းအခပ အခနအတညပ်ပ   က်။လူနော၏အကူအညီအတွက့်သလ ောက့်
ထောားသည ့်အခါတ ိုင့်ားလူနော၏သငွသကကားအသပခအသနက ိုေေ့်သ ားရပါသည့်။လူနော၏
သငွသရားသကကားသရားအသပခအသနက ိုပပင့်ပအချက့်အလက့်အရင့်ားအပမေ့်မျောားက ိုသ ိုား၍
ေေ့်သ ားန ိုင့်လ င့်လူနောသည့်သငွသကကား  ိုင့်ရောေောရွက့်ေောတမ့်ားမျောားသပားရန့်မလ ိုအပ့်
သတော ပါ။ 

5.4.2 ဘဏ္ဍာခရ်းအစီအစဉ်နှင်ံ့အပ ာ်းအ  က်အလက်မ ာ်းခပ်းပ ို့ ခပ င််း။အကယ့်၍လူနော
၏ဘဏ္ဍောသရားအသပခအသနက ိုပပင့်ပမှအချက့်အလက့်အရင့်ားအပမေ့်မျောားက ိုသ ိုား၍ေ
ေ့်သ ားအတည့်ပပြုန ိုင့်ပခင့်ားမရှ လ င့်လူနောအောား၎င့်ားတ ို့၏ဘဏ္ဍောသရားအသပခအသနက ို
ေေ့်သ ားရန့်MFAအေီအေဉ့်သလ ောက့်လွှောတွင့်သြော့်ပပထောားသည ့်အချက့်အလက့်မျောား
က ိုတင့်ပပရန့်သတောင့်ား  ိုန ိုင့်သည့်။ 

5.4.2.1 အ  က်အလက်အပပညံ့်အစ ု။သတောင့်ားခ ထောားသသောက ိုယ့်သရားအချက့်
မျောား၊ဘဏ္ဍောသရားနှင ့်အပခောားအချက့်အလက့်အောားလ ိုားက ိုလက့်ခ ရရှ သည့်
နှင ့်တပပ ြုင့်နက့်MFAအေီအေဉ့်၏အရည့်အချင့်ားပပည ့်မီှမှုက ို  ိုားပြတ့်ပါ
သည့်။ 

5.4.2.2 မပပညံ့်စ ုခသာအ  က်အလက်။လ ိုအပ့်သသောအချက့်အလက့်မပပည ့်ေ ို
လ င့်လူနောအောားလူက ိုယ့်တ ိုင့်ပြေ့်သေ၊ေောတ ိုက့်မှပြေ့်သေ၊တယ့်လီြိုန့်ားပြင ့်
ပြေ့်သေအသကကောင့်ားကကောားပါလ မ ့်မည့်။လူနောသည့်သတ သပားေောက ိုသမားလ့်
ပြင ့်လက့်ခ ရရှ သည ့်သန  ၊လူသတ ေကောားသပပော  ိုချ  န့်ဒါမှမဟိုတ့်တယ့်လီြို
န့်ားပြင ့်ေကောားသပပော  ိုသည ့်ရက့်မှရက့်သပါင့်ား30 အတွင့်ားသပျောက့်  ိုားသန
သသော အချက့်အလက့်မျောားက ိုတင့်ပပန ိုင့်သည့်။ 

5.4.2.3 ခတာင််း  ု ာ်းခသာအ  က်အလက်မ ာ်းမရရှ န ုင်ပါ။ပရ ိုဂရမ့်သလ ော
က့်လွှောတွင့်သြော့်ပပထောားသသောအချက့်အလက့်မျောားသတောင့်ား  ိုထောားပခင့်ားမ
ရှ ပါကလူနောသည့်အရည့်အချင့်ားပပည ့်မီှမှုက ိုပပန ိုင့်သသောအပခောားရန ိုင့်
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သသောအသထောက့်အထောားမျောားနှင ့်ပတ့်သက့်၍KFHP/Hသ ို့ က့်သွယ့်န ိုင့်
သည့်။ 

5.4.2.4 ဘဏ္ဍာခရ်းအ  က်အလက်မ ာ်းမရှ ပါ။လူနောတေ့်ဦားသည့်(1) ပပင့်ပအ
ချက့်အလက့်အရင့်ားအပမေ့်မျောားက ိုသ ိုား၍သူသ ို့ မဟိုတ့်သူမ၏ဘဏ္ဍော
သရားအသပခအသနက ိုအတည့်ပပြုန ိုင့်ပခင့်ားမရှ ပါက(2) သတောင့်ား  ိုထောား
သသောဘဏ္ဍောသရားအချက့်အလက့်က ိုမရရှ န ိုင့်ပခင့်ားနှင ့်(3)ရထ ိုက့်ခွင ့်က ို
သြော့်ပပန ိုင့်သသောအပခောားသက့်သသအသထောက့်အထောားမျောားမရှ သသောအခါ
အသပခခ ဘဏ္ဍောသရားသတင့်ားအချက့်အလက့် (ဥပမော- 
ဝင့်သငွ၊ရှ ခွဲ့ လ င့်နှင ့်အရင့်ားအပမေ့်)နှင ့်ယင့်ား၏တရောားဝင့်မှုသက့်သသပပမှု
က ိုသပားအပ့်ရန့်လ ိုသည့်။လူနောရွဲ့ဲ့အသပခခ ဘဏ္ဍောသရားအချက့်အလက့်နှင ့်
သထောက့်ခ ချက့်မျောားလ ိုအပ့်ပါသည့်- 

5.4.2.4.1 အ ိုားမွဲ့ အ မ့်မွဲ့ လောား၊ဒါမှမဟိုတ့် 

5.4.2.4.2 ဝင့်သငွမရှ ၊သူသ ို့ မဟိုတ့်သူမ၏အလိုပ့်ရှင့်ထ မှတရောားဝင့်
လေောအခသကကားသငွမရရှ ပါက(က ိုယ့်ပ ိုင့်အလိုပ့်လိုပ့်က ိုင့်
သူမျောားမပါဝင့်)၊သငွသကကားလက့်သ ောင့်မျောားလက့်ခ ရရှ ပခ
င့်ားသ ို့ မဟိုတ့်ယခင့်အခွန့်နှေ့်တွင့်ြက့်ဒရယ့်သ ို့ မဟိုတ့်ပပ
ည့်နယ့်ဝင့်သငွခွန့်က ိုပပန့်တင့်ပပရန့်မလ ိုအပ့် ပါသ ို့ မဟိုတ့် 

5.4.2.4.3 လူသ မျောားသသောသဒသမျောားနှင ့်သဘားအနတရောယ့်မျောားသသော
သရောဂါမျောားသကကောင ့်(သအောက့်တွင့်သြော့်ပပထောားသသောအပ ို
င့်ား5.11က ိုကကည ့်ပါ)။ 

5.4.3 လူနာပူ်းခပါင််းခ ာင်ရွက်ပ င််း။လူနောသည့်လ ိုအပ့်သသောအချက့်အလက့်အောားလ ိုား
က ိုပြည ့် ည့်ားသပားရန့်ကျ  ြုားသကကောင့်ား ီသလျော့်သသောအချက့်အလက့်မျောားပပြုလိုပ့်ရန့်
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လ ိုအပ့်သည့်။အကယ့်၍သတောင့်ား  ိုထောားသသောအချက့်အလက့်အောားလ ိုားက ိုသပားအပ့်
ပခင့်ားမရှ ပါကအသပခအသနမျောားက ိုထည ့်သွင့်ားေဉ့်ားေောားပပီားရထ ိုက့်ခွင ့်က ို  ိုားပြတ့်ရောတွ
င့်ထည ့်သွင့်ားေဉ့်ားေောားန ိုင့်ပါသည့်။ 

5.5 မှနက်နသ်ည်ဟုယူ သညံ့်အရညအ်  င််းပပညံ့မီ်မှု  ု်းပေတ်  က်။သလ ောက့်ထောားပခင့်ားမရှ 
သသောလူနောသည့်လူနောမှသပားသသောအချက့်အလက့်ထက့်အပခောားအချက့်အလက့်မျောားက ိုအသပခ
ခ ၍MFAအေီအေဉ့်အတွက့်အရည့်အချင့်ားပပည ့်မီသူအပြေ့်သတ့်မှတ့်န ိုင့်သည့်။အရည့်အချ
င့်ားပပည ့်မီသည့်ဟို  ိုားပြတ့်လ င့်လူနောသည့်ဘဏ္ဍောသရားအသပခအသနက ိုအတည့်ပပြုရန့်က ိုယ့်
သရားက ိုယ့်တော၊ဘဏ္ဍောသရားနှင ့်အပခောားအချက့်အလက့်မျောားက ိုသပားရန့်မလ ိုအပ့်ပါ၊MFA ိုက ိုအ
လ ိုအသလျောက့်သပားအပ့်န ိုင့်သည့်။သအောက့်သြော့်ပပပါအတ ိုင့်ားလူနောသည့်ကက ြုတင့်အရည့်အချ
င့်ားပပည ့်မီှသူပြေ့်ပခင့်ားသ ို့ မဟိုတ့်အသ ကားတင့်ပခင့်ားမှလွှွဲ့သပပောင့်ားပခင့်ားခ ရလ င့်သတ့်မှတ့်ထောား
သသောအရည့်အချင့်ားပပည ့်မီသူအပြေ့်သတ့်မှတ့်န ိုင့်သည့်။ 

5.5.1 ကက  တင်အရည်အ  င််းပပညံ့မီှ်သူ။MFAအေီအေဉ့်အတွက့်အရည့်အချင့်ားပပည ့်မီ
သည့်ဟိုယူ ရသည့် အမျောားပပည့်သူနှင ့်ပိုဂ္လ ကအကူအညီသပားသရားအေီအေဉ့်
မျောားအတွက့်အရည့်အချင့်ားပပည ့်မီှရန့်ဘဏ္ဍောသရားေေ့်သ ားမှုမှ  ိုားပြတ့်ချက့်ချသူ
ကလူနောက ို  ိုားပြတ့်သည့်။လူနောသည့်ကက ြုတင့်အရည့်အချင့်ားပပည ့်မီှသည့်ဟိုသတ့်
မှတ့်ထောားသသောလူနောပြေ့်ခွဲ့ လ င့်- 

5.5.1.1 (1)ြက့်ဒရယ့်၊ပပည့်နယ့်သ ို့ မဟိုတ့်သဒသနတရအေ ိုားရ၊(2) မ တ့်ြက့်အြ ွဲ့အ
ေည့်ားအသပခပပြုအြ ွဲ့အေည့်ားသ ို့ မဟိုတ့်(3)KFHP/Hကကမကထပပြုသည ့်
လူထိုကျန့်ားမောသရားပွွဲ့မှတ င ့်ရည့်ညွှန့်ားထောားသသောကက ြုတင့်အရည့်အချ
င့်ားပပည ့်မီသသော အြ ွဲ့အေည့်ားMFA(Community MFA, CMFA) 
အေီအေဉ့်တွင့်ေောရင့်ားသွင့်ားထောားပခင့်ားပြေ့်သည့်၊သ ို့ မဟိုတ့် 

5.5.1.2 ဝင့်သငွနည့်ားပါားသသောလူနောမျောားအောားသေောင ့်သရှောက့်ရန့်နှင ့်KFHP/Hဝန့်ထ
မ့်ားမျောားမှသတ့်မှတ့်ထောားသသောကက ြုတင့်အရည့်အချင့်ားပပည ့်မီှသသောသူ
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မျောားက ိုသေောင ့်သရှောက့်ရန့်ြ ွဲ့ေည့်ားထောားသည ့်KPအြ ွဲ့အေည့်ားအကျ  ြုားခ ေောား
ခွင ့်အေီအေဉ့်တွင့်ေောရင့်ားသွင့်ားပခင့်ားခ ရသည့်၊သ ို့ မဟိုတ့် 

5.5.1.3 အရည့်အချင့်ားပပည ့်မီသသော  ိုားပြတ့်ချက့်ချထောားသသောကျန့်ားမောသရားသေော
င ့် သရှောက့်မှုအေီအေဉ့် (ဥပမော- Medicare Low Income Subsidy 

အေီအေဉ့်) တွင့်ေောရင့်ားသွင့်ားထောားပခင့်ားခ ရသည့်၊သ ို့ မဟိုတ့် 

5.5.1.4 ပပီားခွဲ့ သည ့်ရက့်သပါင့်ား30အတွင့်ားMFAသည့်ကက ြုတင့် ိုချာီးပမြှင ့်ပခင့်ားခ ခွဲ့ ရ
သည့် 

5.5.2 ပပနလ်ည်ခပ်း ပ်ရနအ်ခ က်းလွှွဲခပပာင််းေ ို့သတ်မှတ်ပ င််းပေစ်သည။်အပခောားအရ
ည့်အချင့်ားပပည ့်မီှမှုနှင ့်သငွသပားသချမှုအရင့်ားပမေ့်မျောားကိုန့်  ိုားပပီားသသောအခါKPဌောနတွ
င့်သေောင ့်သရှောက့်မှုခ ယူပပီားသငွသကကားအခက့်အခွဲ့သြေါ်ပပပခင့်ားမျောားရှ သည ့် (ဥပမော - 
အတ တ့်သကကောင ့်ကျန့်ရှ သနသသားသသောလက့်ကျန့်သငွမျောား)လူနောက ိုပပင့်ပအချက့်အလ
က့်အရင့်ားအပမေ့်မျောားက ိုအသ ိုားပပြု၍အေီအေဉ့်၏အရည့်အချင့်ားပပည ့်မီှမှုအတွက့်ေေ့်
သ ားန ိုင့်သည့်။အရည့်အချင့်ားပပည ့်မီှပါကလူနောသည့်အရည့်အချင့်ားပပည ့်မီသသောလ
က့်ကျန့်သငွမျောားက ိုMFA ိုလက့်ခ ရရှ မည့်ပြေ့်သည့်။အရည့်အချင့်ားပပည ့်မီသသောဝန့်
သ ောင့်မှုမျောားအတွက့်ထင့်ရှောားသသောလက့်ကျန့်သငွမျောားက ိုေိုသ ောင့်ားပခင့်ား၊ထပ့်မ သကော
က့်ယူပခင့်ားသ ောင့်ရွက့်မှုသ ို့ မဟိုတ့်KP၏မသကောင့်ားသသောသ ကားပမီေရ တ့်မျောားအပါအဝ
င့်။)တွင့်ထည ့်သွင့်ားမည့်မဟိုတ့်ပါ။ 

5.6 အစီအစဉ်အရညအ်  င််းပပညံ့်မီမှုသတ်မှတ်  က်မ ာ်း။ပူားတွွဲ့ပါပြည ့်ေွက့်ချက့်၊အပ ိုင့်ားV၊ 
အရည့်အချင့်ားပပည ့်မီမှု  ိုင့်ရောအချက့်အလက့်မျောားအရMFAက ိုသလ ောက့်ထောားသသောလူနောသ
ည့်  ိုားပြတ့်ချက့်သ ို့ မဟိုတ့်သ ားဝါားကိုသမှု  ိုင့်ရောကိုန့်ကျေရ တ့်ပမင ့်မောားပခင့်ားအသပေါ်အသပခခ 
၍သငွသကကားအကူအညီအတွက့်အရည့်အချင့်ားပပည ့်မီှန ိုင့်သည့်။ 
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5.6.1 နည််းလမ််း- စမ််းသပ်ပ င််းလ ုအပ်  က်မ ာ်း။ 
လူနောသည့်အရည့်အချင့်ားပပည ့်မီမှု  ိုားပြတ့်ချက့်  ိုင့်ရောသတ့်မှတ့်ချက့်နှင ့်က ိုက့်
ညီမှုရှ ပါက  ိုားပြတ့်ရန့်လူနောအောားအကွဲ့ပြတ့်သည့်။ 

5.6.1.1 ဝင်ခငွအ ငံ့်အခပေါ်အခပ   ပပီ်းအရည်အ  င််းပပညံ့မီ်ပ င််းပေစ်သည။်
KFHP/H၏ အရည့်အချင့်ားပပည့်မီမှု   ိုားပြတ့်ချက့်ေ သတ့်မှတ့်မှုသည့် 
ေိုေိုသပါင့်ားအ မ့်သထောင့်ေိုဝင့်သငွထက့်နည့်ားသသော သ ို့ မဟိုတ့် 
ညီမ သသောလူနောသည့် ြယ့်ဒရယ့် င့်ားရွဲ့နွမ့်ားပါားမှု 
လမ့်ားညွှန့်ချက့်မျောား(Federal Poverty Guidelines, FPG) ၏ 
ရောခ ိုင့်နှြုန့်ားအသနပြင ့် သငွသကကားသထောက့်ပ  မှုအကူအညီအတွက့် အ 
ရည့်အချင့်ားပပည ့်မီန ိုင့်သည့်။ 

5.6.1.2 အ မ်ခ ာင်စုဝင်ခငွ။ဝင့်သငွလ ိုအပ့်ချက့်မျောားသည့်အ မ့်သထောင့်ေိုဝင့်မျောား
နှင ့်သက့်  ိုင့်ပါသည့်။အ မ့်သထောင့်ေို  ိုသည့်မှောသမွားြွောားပခင့်ား၊အ မ့်သထော
င့်ပပြုပခင့်ားသ ို့ မဟိုတ့်သမွားေောားပခင့်ားတ ို့ နှင ့်သက့်  ိုင့်သသောလူနှေ့်ဦားသ ို့ မဟို
တ့်နှေ့်ဦားထက့်ပ ိုသသောလူပိုဂ္ ြုလ့်တေ့်ဦားချင့်ားသ ို့ မဟိုတ့်အိုပ့်ေိုတေ့်ေိုက ို
  ိုလ ိုသည့်။အ မ့်သထောင့်ေိုဝင့်မျောားတွင့်အ မ့်သထောင့်ြက့်မျောား၊အရည့်အ
ချင့်ားပပည ့်ဝသသောအ မ့်သြော့်မျောား၊ကသလားမျောား၊အ မ့်သေောင ့်သ ွမျ  ြုားမျောား၊အ 
မ့်သေောင ့်သ ွမျ  ြုားမျောားနှင ့်ကသလားမျောား၊အပခောားတေ့်ဦားချင့်ားသနသူမျောား၊အ မ့်
သထောင့်ြက့်၊အ မ့်သြော့်သ ို့ မဟိုတ့်မ ဘသည့်သငွသရားသကကားသရားအရတောဝန့်
ယူမှုရှ သသောအ မ့်တွင့်သနထ ိုင့်သူမျောားပါဝင့်န ိုင့်သည့်။ 

5.6.2 ပမငံ့်မာ်းခသာခ ်းဘက်  ုင်ရာအသ ု်းစရ တ်သတ်မှတ်  က်မ ာ်း။လူနောသည့်ပမင ့်
မောားသသောသ ားကိုသမှုကိုန့်ကျေရ တ့်သတ့်မှတ့်ချက့်နှင ့်က ိုက့်ညီမှုရှ ၊မရှ က ို  ိုားပြတ့်
ရန့်လူနောအောားအကွဲ့ပြတ့်ရပါသည့်။ 
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5.6.2.1 ပမငံ့်မာ်းခသာခ ်းဘက်  ုင်ရာအသ ု်းစရ တ်အခပေါ်အခပ   ပပီ်းအရည်
အ  င််းပပညံ့မီ်သည။်မည့်သည ့်ေိုေိုသပါင့်ားအ မ့်သထောင့်ေိုဝင့်သငွအ င ့်ရှ 
လူနောက ိုမ  ိုနှေ့်ေဉ့်အ မ့်သထောင့်ေိုဝင့်သငွ၏12 လသကျော့်ကောလအတွင့်ား1
0%ထက့်ကကီားသသောသ ို့ မဟိုတ့်ညီမ သသောနှေ့်ေဉ့်ဝင့်သငွရှ သူသည့်အရည့်
အချင့်ားပပည ့်မီသသောသ ားဝါားနှင ့်သ ား  ိုင့်ကိုန့်ကျေရ တ့်မျောားပါဝင့်သည ့်
ဝန့်သ ောင့်မှုအတွက့် သငွသကကားအသထောက့်အပ  က ိုရရှ န ိုင့်သည့်။ 

5.6.2.1.1 KFHP/Hအ တ်စ ုက်ရခသာအသ ု်းစရ တ်မ ာ်း။KPသ ားရ ို
မျောားအတွက့်သ ားဝါားနှင ့်သ ားဘက့်  ိုင့်ရောကိုန့်ကျေရ 
တ့်မျောားတွင့်အရည့်အချင့်ားပပည ့်မီှသသောဝန့်သ ောင့်မှုမျောား
နှင ့်သက့်  ိုင့်သည ့်မ တတ ူမျောား၊အပ့်သငွမျောားပါရှ ပါသည့်။ 

5.6.2.1.2 KFHP/H မဟိုတ့်သသော 
အ တ်စ ုက်ရခသာအသ ု်းစရ တ်မ ာ်း။ 
KPမဟိုတ့်သသောသ ားရ ိုမျောားတွင့်၊ 
အရည့်အချင့်ားပပည ့်မီသသော 
ဝန့်သ ောင့်မှုမျောားနှင ့်သက့်  ိုင့်သသော၊ 
သတ့်မှတ့်ထောားသသော 
ကိုသမှုခ ယူသူလူနော(အထူားသလ ော သ ားမျောားသ ို့ မဟိုတ့်အ
သ ကားမျောားမပါဝင့်)အပါအဝင့် သ ားဘက့်  ိုင့်ရော၊ 
သ ား  ိုင့်နှင ့်ပ ိုမှန့်သွောားကိုန့်ကျေရ တ့်မျောားက ို 
ပ  ပ ိုားသပားသည့်။ လူနောသည့် 
KPမဟိုတ့်သည ့်သ ားရ ိုမျောားမှရရှ သသော 
ဝန့်သ ောင့်မှုမျောားအတွက့် သ ားကိုသမှု  ိုင့်ရော 
ကိုန့်ကျေရ တ့်မျောားက ို မှတ့်တမ့်ားတင့်ရန့်လ ိုအပ့်သည့်။ 
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5.6.2.1.3 က န််းမာခရ်းပရီမီယ အစီအစဉ်မ ာ်း။ 
အ တ့်ေ ိုက့်ရသသောကိုန့်ကျေရ တ့်တွင့်ကျန့်ားမောသရားသေောင ့်
သရှောက့်မှုလွှမ့်ားပခ ြုမှုနှင ့်အတူသက့်  ိုင့်သည ့်ကိုန့်ကျေရ တ့်
မျောား(  ိုလ ိုသည့်မှောအခွန့်အခမျောားသ ို့ မဟိုတ့်ပရီမီယ မျောား) 
မပါဝင့်ပါ။ 

5.7 ပငင််း  ုပ င််းနှငံ့်အယူ  ဝင်ပ င််း 

5.7.1 ပငင််း  ုပ င််းမ ာ်း။MFAအေီအေဉ့်အတွက့်သလ ောက့်ထောားပပီားအရည့်အချင့်ားပပည ့်မီ
မှုေ နှြုန့်ားမျောားနှင ့်မက ိုက့်ညီသသောသူက ိုMFAအတွက့်သတောင့်ား  ိုမှုက ိုပငင့်ားပယ့်သကကော
င့်ားေောပြင ့်ပြေ့် သေ၊နှြုတ့်ပြင ့်ပြေ့်သေအသ သပားသည့်။ 

5.7.2 MFAပငင််း  ုမှုက ုအယူ  ဝင်ပ ု။သူသ ို့ မဟိုတ့်သူမ၏သလ ောက့်လွှောသ ို့ မဟိုတ့်အချ
က့်အလက့်မျောားက ိုေနေ့်တကျထည ့်သွင့်ားေဉ့်ားေောားပခင့်ားမရှ ဟိုယ ိုကကည့်သသောလူနောသ
ည့်  ိုားပြတ့်ချက့်က ိုအယူခ ဝင့်န ိုင့်သည့်။MFAပငင့်ားပယ့်ေောတွင့်အယူခ ဝင့်ပခင့်ားလိုပ့်
ငန့်ားေဉ့်ပပီား  ိုားရန့်အတွက့်ညွှန့်ကကောားချက့်မျောားပါဝင့်ပါသည့်။သတ့်မှတ့်ထောားသသော
အယူခ ဝင့်ပခင့်ားKFHP/Hဝန့်ထမ့်ားမျောားမှပပန့်လည့်သ ိုားသပ့်သည့်။ 

5.8  ုေ ွဲစည််းပ ု။MFA ိုမျောားက ိုအသ ကားမ ပ့်မီနှင ့်  ိုင့်ားင  ထောားသည ့်သငွမျောားမတ ိုင့်မီသြော့်ထိုတ့်
ခွဲ့ သသောအတ တ့်သ ို့ မဟိုတ့်ကျန့်ရှ သနသသားသသောလက့်ကျန့်သငွမျောားက ိုအသ ိုားပပြုပါသည့်။MFA

 ိုမျောားတွင့်KPပ  ပ ိုားသူက  ိုားပြတ့်သည ့်အတ ိုင့်ားလ ိုအပ့်သသောသနောက့် က့်တွွဲ့ဝန့်သ ောင့်မှု
မျောားအတွက့် အရည့်အချင့်ားပပည ့်မီမှုကောလလည့်ားပါဝင့်န ိုင့်သည့်။ 

5.8.1 အခပ    ု။လူနော၏ကျန့်ားမောသရားသေောင ့်သရှောက့်မှုနှင ့်လူနော၏အ မ့်သထောင့်ေိုဝင့်သငွရှ ၊
မရှ အသပေါ်မူတည့်၍MFAအေီအေဉ့်မှသပားသသောလူနောကိုန့်ကျေရ တ့်က ို  ိုားပြတ့်သ
ည့်။ 



  National Community Benefit 
 

မူဝါဒခ ါင််းစဉ်။ ။ ခ ်းဝါ်းကုသမှုအတွက် 
ဘဏ္ဍာခရ်း  ုင်ရာအခ ာက်အပ ံ့ 

မူဝါဒအမှတ်။ ။NATL.CB.307 

ပင်ရင််းဌာန။ ။National Community Benefit အက   ်းသက်ခရာက်ခသာ ခန ံ့စစွွဲ - 2021 
 ုနှစ်၊ ခေခေေါ်ဝါရီလ 1 ရက်ခန ံ့ 

အုပ်   ပ်စီမ သူ။ ။ ဒါရ ု က်တာ၊ခ ်းဝါ်းကုသမှုအတွက် 
ဘဏ္ဍာခရ်း  ုင်ရာအခ ာက်အပ ံ့ 

စာမ က်နှာ။ ။1 / 26 

 

Proprietary Information.  Kaiser Permanente.  All rights reserved. 

5.8.1.1 MFA - 

အရည်အ  င််းပပညံ့မီ်ခသာလူနာသည်က န််းမာခရ်းခစာငံ့်ခရှာက်မှုလွှ
မ််းပ   ပ င််းမရရှ ဘွဲ(အာမ   ာ်းမှုမရှ )န ုင်ပါ။အောမခ မရှ သသောလူနောသ
ည့်အရည့်အချင့်ားပပည ့်မီှပပီားရထ ိုက့်သသောလူနောကိုန့်ကျေရ တ့်ဝန့်သ ောင့်
မှုမျောားအောားလ ိုားက ိုသလ ော သေျားသပားပါသည့်။ 

5.8.1.2 က န််းမာခရ်းခစာငံ့်ခရှာက်မှုအကာအကွယ်နှငံ့်အတူMFA - 

အရည်အ  င််းပပညံ့မီ်ခသာလူနာ(အာမ   ာ်းခသာ)မ ာ်းပေစ်သည။်အ
ရည့်အချင့်ားပပည ့်မီှသသောအောမခ ထောားသသောလူနောသည့်(1) လူနောက ိုယ့်တ ို
င့်က ိုယ့်ကျတောဝန့်ယူမှုရှ သသော(2)သူသ ို့ မဟိုတ့်သူမ၏အောမခ ကိုမပဏီက
သပားသ ောင့်မထောားသသောအရည့်အချင့်ားပပည ့်မီှသသောဝန့်သ ောင့်မှုအောားလ ိုား
အတွက့်လူနောကိုန့်ကျေရ တ့်အသပေါ်အထူားသလ ော သေျားရရှ သည့်။လူနောသ
ည့်အောမခ မပါဝင့်သည ့်သငွသတောင့်ားခ လွှော၏အပ ိုင့်ားက ို  ိုားပြတ့်ရန့်၊အ
ကျ  ြုားခ ေောားခွင ့်မျောားရှင့်ားလင့်ားချက့်(Explanation of Benefits, EOB) 
ကွဲ့ သ ို့ သသောေောရွက့်ေောတမ့်ားမျောားက ိုသပားရန့်လ ိုအပ့်သည့်။ 

5.8.1.2.1 အာမ  ကယ်ရီယာ  မှခငွခပ်းခ  ပ င််းမ ာ်း။အရည့်အ
ချင့်ားပပည ့်မီှသသောအောမခ ထောားသသောလူနောသည့်ထ ိုလူနော၏
အောမခ ကယ့်ရီယောမှလက့်ခ ရရှ သည ့်KFHP/Hမှသပားသသော 
ဝန့်သ ောင့်မှုမျောားအတွက့် မည့်သည ့်သငွသပားသချမှုက ိုမ  ို 
KFHP/H သ ို့လက့်မှတ့်ထ ိုားရန့်လ ိုအပ့်သည့်။ 

5.8.1.3 ခ ်းခလ ာံ့ခပ်းသည်ံ့အစီအစဉ်။သပေါ်လေီသအောက့်ရှ ရရှ န ိုင့်သည ့်အထူား
သလ ော သ ားမျောားနှင ့်ပတ့်သက့်သည ့်ထပ့်သ ောင့်ားအချက့်အလက့်မျောားက ို
သနောက့် က့်တွွဲ့ပြည ့်ေွက့်ချက့်၊အပ ိုင့်ားVI၊သလ ော သ ားအေီအေဉ့်တွင့်အ
ကျဉ့်ားချြုပ့်သြော့်ပပ ထောားသည့်။ 
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5.8.1.4 ခငွခကက်းပပနလ်ည် ုတ်ခပ်းခသာခနရာ။KFHP/Hသည့်ပပင့်ပအြ ွဲ့၏
တောဝန့်/က ိုယ့်သရားက ိုယ့်တောအောမခ အကောအကွယ့်အသပခချသူမျောား၊သပား
သ ောင့်သူမျောားသ ို့ မဟိုတ့်အပခောားတရောားဝင့်တောဝန့်ရှ သသောအြ ွဲ့မျောားမှပပန့်
လည့်၍သလျော့်သကကားက ိုရယူသည့်။ 

5.8.2 အရည်အ  င််းပပညံ့မီ်  က်အက   ်းဝင်ခသာကာလ။သနောက့် က့်တွွဲ့ဝန့်သ ောင့်မှု
မျောားအတွက့်အရည့်အချင့်ားပပည ့်မီှမှုကောလသည့်အတည့်ပပြုသည ့်သန  မှေ၍သ ို့ မဟို
တ့်ဝန့်သ ောင့်မှုသပားသည ့်သန  သ ို့ မဟိုတ့်သ ားဝါားမျောားထိုတ့်သပားသည ့်သန  မှေတင့်သ
ည့်။အရည့်အချင့်ားပပည ့်မီမှုကောလ၏ကကောချ  န့်သည့်အကန  ့်အသတ့်ရှ သသောအချ  န့်
သောပြေ့်ပပီားKP၏  ိုားပြတ့်ချက့်ရှ နည့်ားလမ့်ားမျောားေွောပြင ့်  ိုားပြတ့်သည့်။သအောက့်ပါ
တ ို့အပါအဝင့်- 

5.8.2.1 အ   နတ် က ခသာကာလ။အရည့်အချင့်ားပပည ့်မီသသောခနာက် က်တွွဲဝ
နခ် ာင်မှုမ ာ်းနှငံ့်ပပန့်လည့်သပားရန့်အသ ကားလွှွဲ့သပပောင့်ားပခင့်ားမတ ိုင့်မီသြော့်
ပပသသောထင့်ရှောားသသောလူနောကိုန့်ကျေရ တ့်လက့်ကျန့်သငွမျောားအတွက့်ရ
က့်သပါင့်ား365ရက့်အမျောား  ိုားပြေ့်သည့်။ 

5.8.2.2 ကျွမ််းက င်ခသာသူနာပပ နှငံ့်အလယ်အလတ်ပပ စုခစာငံ့်ခရှာက်မှု။KP

အပပင့်ဘက့်ရှ ဝနခ် ာင်မှုမ ာ်းအတွက်အမျောား  ိုားရက့်30အထ ။ 

5.8.2.3 တာရှည ် ခ ်းဘက်  ုင်ရာပစစည််းက ရ ယာ။သ ားဘက့်  ိုင့်ရောပေစည့်ား
မျောားက ိုသထောက့်ပ  သပားသည ့်သရောင့်ားချသူအတွက့်အမျောား  ိုားရက့်သပါင့်ား 
180အထ ။ 

5.8.2.4 ကုသမှုလမ််းစဉ်သ ို့မဟုတ်ခစာငံ့်ခရှာက်မှုအပ ုင််း။KPပ  ပ ိုားသူက  ိုားပြ
တ့်သည ့်သေောင ့်သရှောက့်မှုအပ ိုင့်ားနှင ့်/သ ို့ မဟိုတ့်ကိုသမှုလမ့်ားေဉ့်အတွက့်
အမျောား  ိုားရက့်သပါင့်ား180အထ ။ 
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5.8.2.5 အမ ာ်းပပည်သူနှငံ့်ပုဂ္ဂလ ကက န််းမာခရ်း  စာ်း ွငံ့်အစီအစဉ်မ ာ်းအတွ
က်အရညအ်  င််းပပညံ့မီ်န ုင်ခသာလူနာမ ာ်း။အမျောားပပည့်သူနှင ့်ပိုဂ္လ 
ကကျန့်ားမောသရားခ ေောားခွင ့်အေီအေဉ့်မျောားအတွက့်သလ ောက့်ထောားေဉ့်လူနော
တေ့်ဦားက ိုအမျောား  ိုားရက့်သပါင့်ား90ကူညီန ိုင့်သည့်။ 

5.8.2.6 ခ ်းဝါ်း  ုင်ရာ ုတစ်ကက မ်ခပ်းပ င််း။MFAအေီအေဉ့်က ိုသလ ောက့်
ထောားပခင့်ားမပပြုမီအကယ့်၍လူနောသည့်(1)MFA ိုက ိုမရရှ ပါ၊(2)KFHP/H

သ ား  ိုင့်တွင့်KPပ  ပ ိုားသူကသရားသောားထောားသသောပြည ့်ေွက့်သ ားညွှန့်ားက ို
ပြည ့်သည့်၊နှင ့်(3)သ ားညွှန့်ားမျောားအတွက့်သပားသချန ိုင့်ေွမ့်ားမရှ သကကောင့်ားက ို
သြော့်ပပလ င့်လူနောသည့်သ ားဝါား  ိုင့်ရော ိုက ိုတေ့်ကက မ့်ရထ ိုက့်သည့်။
သ ားဝါား  ိုင့်ရောတေ့်ကက မ့် ိုသည့်ရက့်သပါင့်ား30အကန  ့်အသတ့်ရှ ပပီားKP

သထောက့်ပ  သသောသ ားဘက့်  ိုင့်ရောအရက ိုက့်ညီသည့်ဟိုသတ့်မှတ့်ထောား
သည ့်အတ ိုင့်ားသင ့်သလျော့်သသောသ ားမျောားသပားပါသည့်။ 

5.8.2.7   ်ီးပမြှငံ့်တ ု်း  ွဲျဲ့မှုမ ာ်းအတွက်ခတာင််း  ုပ င််း။ရှ ပပီားသောား ိုသက့်တမ့်ား
မကိုန့်  ိုားမီရက့်သပါင့်ားသ ိုား ယ့်(30)မှေတင့်၍၎င့်ားရက့်သနောက့်ပ ိုင့်ားတွင့်
လူနောသည့်အေီအေဉ့်အတွက့်ပပန့်လည့်သလ ောက့်ထောားန ိုင့်သည့်။ 

5.8.3  ုရုပ်သ မ််းပ င််း၊ပယ်ေ က်ပ င််း၊ဒါမှမဟုတ်ပပင် င်ပ င််း။KFHP/Hသည့်အချ  ျို့
သသောအသပခအသနမျောားတွင့်MFA ိုက ိုရိုပ့်သ မ့်ားလ ိုက့်ပခင့်ား၊ြျက့်သ မ့်ားပခင့်ားသ ို့ မဟို
တ့် ပပင့် င့်ပခင့်ားပပြုလိုပ့်န ိုင့်သည့်။အသပခအသနမျောားပါဝင့်သည့်- 

5.8.3.1 လ မ်လညမ်ှု၊  ု်းမှုသ ို့မဟုတ်ခငွခကက်း  ုင်ရာခပပာင််းလွဲမှုမ ာ်းပေစ်သည်
။လ မ့်လည့်မှု၊မှောားယွင့်ားေွောသြော့်ပပမှု၊ခ ိုားမှု၊လူနော၏သငွသကကားအသပခအသန
သပပောင့်ားလွဲ့မှုသ ို့ မဟိုတ့်MFAအေီအေဉ့်၏တည့်တ  ခ ိုင့်ပမွဲ့မှုက ိုပျက့်ပပောား
သေသည ့်အပခောား အသပခအသနပြေ့်ရပ့်တေ့်ခို။ 
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5.8.3.2 အမ ာ်းပပည်သူ  ုင်ရာနှငံ့်ပုဂ္ဂလ ကက န််းမာခရ်းခစာငံ့်ခရှာက်မှုအစီအ
စဉ်မ ာ်းအတွက်ရန ုင်ပါသည။်အမျောားပပည့်သူ  ိုင့်ရောနှင ့်ပိုဂ္လ ကကျ
န့်ားမောသရားသေောင ့်သရှောက့်မှုအေီအေဉ့်မျောားအတွက့်ေေ့်သ ားပခင့်ားခ ရသသော
လူနောတေ့်ဦားသည့်အရည့်အချင့်ားပပည ့်မီသည့်ဟိုယူ ရသသော့်လည့်ားထ ို
အေီအေဉ့်မျောားအတွက့်သလ ောက့်လွှောတင့်ပခင့်ားလိုပ့်ငန့်ားေဉ့်နှင ့်ပူားသပါင့်ား
သ ောင့်ရွက့်ပခင့်ားမရှ ပါ။ 

5.8.3.3 အပ ာ်းခငွခပ်းခ  ပ င််းအရင််းပမစ်မ ာ်းခော ု်တ် ွဲံ့သည။်ကျန့်ားမော
သရားခ ေောားခွင ့်သ ို့ မဟိုတ့်လူနောတေ့်ဦားသည့်MFA ိုရရှ ပပီားသနောက့်သြော့်ထို
တ့်သည ့်အပခောားသငွသပားသချမှုအရင့်ားပမေ့်မျောားသည့်အရည့်အချင့်ားပပည ့်မီှ
သသောဝန့်သ ောင့်မှုမျောားအတွက့်အခသကကားသငွမျောားက ိုသနောက့်သကကောင့်ားပပန့်
လှည ့်သေသည့်။ဤသ ို့ ဖပြေ့်လ င့်လူနောသည့်ပိုဂ္ ြုလ့်သရားအရတောဝန့်ယူမှုနှ
င ့်(1)ထ ိုအပ ိုင့်ားအတွက့်သငွသတောင့်ားခ လွှောက ိုမသပားပခင့်ား(2)သူ၏ကျန့်ားမော
သရားခ ေောားခွင ့်သ ို့ မဟိုတ့်အပခောားသငွသပားသချမှုရင့်ားပမေ့်မှသပားသ ောင့်ပခင့်ားမ
ရှ သသောသငွသတောင့်ားခ လွှောပါရှ သည့်။ 

5.8.3.4 က န််းမာခရ်း  စာ်း ွငံ့်ခပပာင််းလွဲမှု။ကျန့်ားမောသရားသေောင ့်သရှောက့်မှုအကော
အကွယ့်ထောားပခင့်ားအသပပောင့်ားအလွဲ့က ိုသတ ကကက ြုခ ေောားရသသောလူနောအောားM
FAအေီအေဉ့်က ိုပပန့်လည့်သလ ောက့်ထောားရန့်သတောင့်ား  ိုပါမည့်။ 

5.9 စွပ်စွွဲ  က်အခပေါ်ကန် ံ့သတ် ာ်းပ င််း။Kaiserသြောင့်သဒားရှင့်ားမှသ ားရ ိုတွင့်သ ားကိုသမှုခ ယူ
ရန့်အတွက့်MFAမှသတ့်မှတ့်ထောားသည ့်လူနောမျောားအောားသဒေါ်လောအပပည ့်(ကိုန့်ကျေရ တ့်ေိုေိုသပါ
င့်ား)သကောက့်ခ ပခင့်ားက ိုတောားပမေ့်ထောားသည့်။Kaiserသြောင့်သဒားရှင့်ားမှသ ားရ ိုတွင့်အရည့်အချင့်ား
ပပည ့်မီှသသောသ ားရ ိုဝန့်သ ောင့်မှုက ိုရရှ သသောသူသည့်MFAအေီအေဉ့်အတွက့်အရည့်အချင့်ား
ပပည ့်မီပါသည့်။သ ို့ သသော့်MFA ိုမရရှ သူသ ို့ မဟိုတ့်MFA ိုက ိုပငင့်ားပယ့်သသောလူနောသည့်ထ ိုဝ
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န့်သ ောင့်မှုမျောားအတွက့်သယဘိုယျအောားပြင ့်သငွသတောင့်ားခ သသောပမောဏ(amounts generally 

billed, AGB)ထက့်ပ ိုမ ို၍မသကောက့်ခ ပါ။ 

5.9.1 ခယဘုယ အာ်းပေငံ့်ခငွခတာင််း  ခသာပမာဏ။သယဘိုယျအောားပြင ့်သငွသတောင့်ားခ 
သသောပမောဏက ိုတွက့်ချက့်ရန့်အတွက့်(AGB)တွင့်သြော့်ပပထောားသည ့်ပြည ့်ေွက့်ချက့်၊
အပ ိုင့်ားVII၊အသပခခ အောားပြင ့်သြော့်ပပထောားသည ့်အတ ိုင့်ားKPအသ ောက့်အဦားမျောားအတွ
က့်ထ ိုကွဲ့ သ ို့ သသောသေောင ့်သရှောက့်မှုအတွက့်အောမခ အကောအကွယ့်ရှ သူမျောားတေ့်ဦားချင့်ား
က ိုအသရားသပေါ်သ ို့ မဟိုတ့်အပခောားသ ားကိုသမှုအတွက့်လ ိုအပ့်သသောသေောင ့်သရှောက့်မှု
မျောားအတွက့်သယဘိုယျအောားပြင ့်သငွသတောင့်ားခ သသောပမောဏ(AGB)။ 

5.10 စုခ ာင််းမှုလုပ်ခ ာင်  က်မ ာ်း။ 

5.10.1 က   ်းခကကာင််း ီခလ ာခ်သာအခကကာင််းကကာ်းအာ်း ုတ်မှု။KFHP/Hသ ို့ မဟိုတ့်၎င့်ား
၏က ိုယ့်ေောားသ ောင့်ရွက့်သနသသောသ ကားပမီေိုသ ောင့်ားသရားသအဂျင့်ေီသည့်MFAအေီအ
ေဉ့်နှင ့်ပတ့်သက့်၍ယခင့်သ ို့ မဟိုတ့်ထူားချွန့်သသောချ  န့်ခွင့်လ ောရှ သသောလူနောမျောားက ို
အသကကောင့်ားကကောားရန့်သင ့်သလျော့်သသောအောားထိုတ့်မှုမျောားပပြုလိုပ့်သည့်။ကျ  ြုားသကကောင့်ား
 ီသလျော့်သသောအသ သပားချက့်အောားထိုတ့်မှုမျောားပါဝင့်သည့်- 

5.10.1.1 အသကောင ့်ပ ိုင့်ရှင့်အောားMFAအရည့်အချင့်ားပပည ့်မီသူမျောားအတွက့်ရရှ န ိုင့်
သကကောင့်ားအသ သပားအသကကောင့်ားကကောားပပီားသည ့်သနောက့်ရက့်သပါင့်ား120 အ
တွင့်ားေောသရားသောားအသကကောင့်ားကကောားေောတေ့်ခိုသပားပါမည့်။ 

5.10.1.2 KFHP/Hသ ို့ မဟိုတ့်သ ကားပမီေိုသ ောင့်ားသရားသအဂျင့်ေီသည့်လူနောကိုန့်ကျေ
ရ တ့်လက့်ကျန့်သငွသပားသချမှုအတွက့်ေတင့်ရန့်ရည့်ရွယ့်ထောားသည ့်ထူား
ပခောားသသောေိုသ ောင့်ားမှု  ိုင့်ရောအသရားယူမှုေောရင့်ား (extraordinary 

collection actions၊ ECA)နှင ့် ေောပြင ့်အသကကောင့်ားကကောားေောမျောား  
သရားသောားပခင့်ားတ ို့ ပ  ပ ိုားသပားမည့်ပြေ့်ပပီား ထ ိုကွဲ့ သ ို့ သသော 
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အသရားယူသ ောင့်ရွက့်မူအတွက့် သနောက့်  ိုားသန  သည့် ေောပြင ့် 
အသကကောင့်ားကကောားေောရပပီား ရက့်သပါင့်ား30ထက့်မသေောသေရပါ။ 

5.10.1.3 ပထမဦား  ိုားသ ားရ ိုလူနောသကကပငောချက့်နှင ့်အတူMFAမူဝါဒ၏ရှင့်ားလင့်ား
သသောဘောသောေကောားအကျဉ့်ားချြုပ့်သပားပခင့်ားပြေ့်သည့်။ 

5.10.1.4 MFA၏မူဝါဒနှင ့်MFAသလ ောက့်လွှောတင့်ပခင့်ားလိုပ့်ငန့်ားေဉ့်မှတေ့် င ့်မည့်
သ ို့အကူအညီရန ိုင့်မည့်က ိုအသကောင ့်ပ ိုင့်ရှင့်အောားနှြုတ့်ပြင ့်အသကကောင့်ား
ကကောားရန့်ကက ြုား ေောားပခင့်ားပြေ့်ပါသည့်။ 

5.10.1.5 သတောင့်ား  ိုချက့်အရ၊ပရ ိုဂရမ့်၏အရည့်အချင့်ားပပည ့်မီှမှုက ို  ိုားပြတ့်ပခ
င့်ား၊အတ တ့်သကကောင ့်ပြေ့်သသောသ ို့ မဟိုတ့်ထူားချွန့်သသောလူနောချ  န့်ခွင့်မတ ိုင့်
မီသ ကားပမီေိုသ ောင့်ားသရားသအဂျင့်ေီသ ို့ တလွှွဲ့သပပောင့်ားသပားပါသည့်။ 

5.10.2  ူ်းပ ာ်းခသာစုခ ာင််းမှု  ုင်ရာလုပ်ခ ာင်ပ င််းမ ာ်းက ု  ုင််းင ံ့ ာ်းပါသည။်အ
ကယ့်၍လူနောသည့်KFHP/Hသည့်ေိုသ ောင့်ားပခင့်ားသအဂျင့်ေီမျောားအောားလူနောအသပေါ်တွ
င့်ထူားပခောားသသောေိုသ ောင့်ားပခင့်ား  ိုင့်ရောလိုပ့်သ ောင့်မှုမျောား(ECA)က ို၎င့်ား၏က ိုယ့်ေောား
သ ောင့်ရွက့်ရန့်သ ို့ မဟိုတ့်ခွင ့်ပပြုပခင့်ားမပပြုန ိုင့်ပခင့်ားပြေ့်သည့်။ 

5.10.2.1 တက့် ကသသောMFA ိုရှ သည့်၊သ ို့ မဟိုတ့် 

5.10.2.2 ECAမျောားေတင့်ပပီားသနောက့် MFAသလ ောက့်လွှောက ို ေတင့်ခွဲ့ သည့်။ 
သနောက့်  ိုားရထ ိုက့်ခွင ့်  ိုားပြတ့်ချက့် မချမချင့်ား ECAမျောားက ို 
  ိုင့်ားင  ထောားပါသည့်။ 

5.10.3 တရာ်းဝင်လက်  န ုင်ခသာ ူ်းပ ာ်းသညံ့စု်ခ ာင််းမှုလုပ်ခ ာင်  က်မ ာ်းပေစ်သ
ည။် 
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5.10.3.1 က   ်းခကကာင််း ီခလ ာအ်ာ်း ုတ်မှု၏ခနာက်  ု်းစ တ်ပ ုင််းပေတ်  က်
ပေစ်သည။်ECAမျောားမေတင့်မီသဒသ  ိုင့်ရောအခွန့်ဦားေီားဌောနလူနောမျောားရွဲ့ဲ့
ဘဏ္ဍောသရားဝန့်သ ောင့်မှုအြ ွဲ့သခါင့်ားသ ောင့်သည့်သအောက့်ပါတ ို့က ိုသသချော
သေပါသည့်- 

5.10.3.1.1 လူနောအောားMFAအေီအေဉ့်အသကကောင့်ားကကောားရန့်ကျ  ြုားသကကော
င့်ား ီသလျော့်သသောကက ြုားပမ့်ားမှုမျောားပပီား  ိုားပခင့်ား၊နှင ့် 

5.10.3.1.2 MFAအတွက့်သလ ောက့်ထောားရန့်ပထမ  ိုားသငွသတောင့်ားခ 
လွှောထိုတ့်ပပန့်ချက့်မှအနည့်ား  ိုားရက့်သပါင့်ား240က ိုလူနော
အောားသပားခွဲ့ ပါသည့်။ 

5.10.3.2 ပပည်သူ့ခ  ်းခငွခအဂ္ င်စီမ ာ်းသ ို့မဟုတ်ခ  ်းခငွဌာနမ ာ်းသ ို့အစီရင်  
ပ င််းပေစ်သည။်KFHP/Hသ ို့ မဟိုတ့်၎င့်ား၏က ိုယ့်ေောားသ ောင့်ရွက့်သန
သသောသ ကားပမီေိုသ ောင့်ားသရားသအဂျင့်ေီသည့်အသ ိုားပပြုသူအသ ကားတင့်ပ ို့
သည ့်သအဂျင့်ေီမျောားသ ို့ မဟိုတ့်သချားသငွဌောနသ ို့အချက့်အလက့်မျောားက ို
သတင့်ားပ ို့ န ိုင့်ပါသည့်။ 

5.10.3.3 တရာ်းခရ်း  ုင်ရာသ ို့မဟုတ်အရပ်ဘက်အခရ်းယူမှုမ ာ်း။မည့်သည ့်တ
ရောားေီရင့်သရားသ ို့ မဟိုတ့်လူထိုအသပခပပြုလိုပ့်ရပ့်မျောားက ိုမပပြုလိုပ့်မီKFHP

/Hသည့်လူနော၏MFAအေီအေဉ့်အတွက့်အရည့်အချင့်ားပပည ့်မီမှုရှ ၊မရှ 
က ို  ိုားပြတ့်ရန့်အတွက့်ပပင့်ပအချက့်အလက့်အရင့်ားအပမေ့်မျောားက ိုအ
သ ိုားပပြု၍လူနော၏ဘဏ္ဍောသရားအသပခအသနက ိုေေ့်သ ားရပါသည့်။ 

5.10.3.3.1 MFAအတွက်အရညအ်  င််းပပညံ့မီ်သည။်MFAအေီအေ
ဉ့်အတွက့်အရည့်အချင့်ားပပည ့်မီသည ့်လူနောမျောားက ိုထပ့်မ 
အသရားယူမှုမရှ ပခင့်ားပြေ့်သည့်။MFAအတွက့်အရည့်အချ
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င့်ားပပည ့်မီသသောသငွေောရင့်ားမျောားက ိုသနောက့်သကကောင့်ားပပန့်အ
သပခခ ၍ပယ့်ြျက့်ပပီား ပပန့်ပ ို့ သပားရသည့်။ 

5.10.3.3.2 MFAအတွက်အရညအ်  င််းမပပညံ့မီ်ပ င််း။အလွန့်အက
န  ့်အသတ့်ရှ သသောက ေစရပ့်မျောားတွင့်သအောက့်ပါအသရားယူမှု
မျောားက ိုသဒသ  ိုင့်ရောဘဏ္ဍောသရားအရောရှ ချြုပ့်သ ို့ မဟိုတ့်
ထ န့်ားချြုပ့်သူထ မှကက ြုတင့်ခွင ့်ပပြုချက့်ပြင ့်သ ောင့်ရွက့်န ိုင့်
သည့်။ 

5.10.3.3.2.1 လိုပ့်ခလေောပပင့် င့်ပခင့်ား 

5.10.3.3.2.2 တရောားေွွဲ့မှု / 
အရပ့်ဘက့်လှုပ့်ရှောားမှုမျောား။အလိုပ့်လ
က့်မွဲ့ မျောားနှင ့်အပခောားသ သောထင့်ရှောား
သသောဝင့်သငွမရှ သသောလူတေ့်ဦားအောားဥပ
သဒသရားရော အသရားယူမှုမပပြုရပါ။ 

5.10.3.3.2.3 သနထ ိုင့်ခွင ့်အသပေါ်အောမခ အပြေ့်လက့်ဝ
ယ့်ထောားပခင့်ား။ 

5.10.4 တာ်းပမစ် ာ်းခသာ ူ်းကွဲခသာစုခ ာင််းပ င််းလုပ်ခ ာင်  က်မ ာ်း။KFHP/Hသ
ည့်မည့်သည ့်အသပခအသနမျ  ြုားတွင့်မ  ိုသအောက့်ပါလိုပ့်သ ောင့်မှုမျောားက ိုလိုပ့်သ ောင့်
ရန့်အသ ကားသကောက့်ခ သည ့်သအဂျင့်ေီမျောားအောားလိုပ့်သ ောင့်ပခင့်ား၊ခွင ့်ပပြုပခင့်ားသ ို့ မဟို
တ့်အသ ကားသကောက့်ခ ပခင့်ားမပပြုပါ- 

5.10.4.1 အသရားသပေါ်(သ ို့ မဟိုတ့်)သ ားကိုသမှု  ိုင့်ရောလ ိုအပ့်သသောသေောင ့်သရှောက့်မှု
မသပားမီ၊အသကောင ့်ပ ိုင့်ရှင့်၏ယခင့်သငွလက့်ကျန့်မရှ သသောသကကောင ့်သငွ
သပားသချမှုက ို  ိုင့်ားင  ထောားရသည့်။ 
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5.10.4.2 အသကောင ့်ပ ိုင့်ရှင့်၏အသ ကားက ိုပပင့်ပအြ ွဲ့အေည့်ားသ ို့ သရောင့်ားချသည့်။ 

5.10.4.3 ပ ိုင့်  ိုင့်မှုသ ို့ မဟိုတ့်အသကောင ့်သ မ့်ားယူမှုအသပေါ်သရွားခွင့် ပ တ့်ပင့်ပခင့်ားပြေ့်
သည့်။ 

5.10.4.4 ြမ့်ား ီားရန့်ဝရမ့်ားသတောင့်ားခ ပခင့်ား။ 

5.10.4.5 တရောားရ ို ားအမ န့်ေောေောချွန့်သတော့်သတောင့်ားခ ပခင့်ား။ 

5.11 သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်တ ို့ ခပပနပ် င််း။KFHP/Hသည့်ပပည့်နယ့်သ ို့ မဟိုတ့်ြက့်ဒရယ့်အေ ိုားရမှ
သဘားအနတရောယ့်တေ့်ခိုအပြေ့်အရည့်အချင့်ားပပည ့်မီသသောလူသ မျောားသည ့်အပြေ့်အပျက့်သကကော
င ့်ထ ခ ိုက့်ခ ေောားခွဲ့ ရသည ့်ရပ့်ရွောလူထိုနှင ့်လူနောမျောားအတွက့်ရရှ န ိုင့်သသောအကူအညီမျောားက ိုပမြှင ့်
တင့်ရန့်အတွက့်MFAအေီအေဉ့်၏အရည့်အချင့်ားပပည ့်မီမှုေ နှြုန့်ားမျောားနှင ့်သလ ောက့်လွှောလိုပ့်င
န့်ားေဉ့်မျောားက ိုယောယီပပြုပပင့်န ိုင့်သည့်။ 

5.11.1 အလာ်းအလာရှ ခသာအရညအ်  င််းပပညံ့်မီခသာပပ ပပင်မွမ််းမ ပ င််း။MFA၏အရ
ည့်အချင့်ား ပပည ့်မီမှုေ နှြုန့်ားမျောားအောားယောယီသပပောင့်ားလွဲ့မှုမျောားတွင့်ပါဝင့်န ိုင့်သည့်- 

5.11.1.1 အရည့်အချင့်ားပပည ့်မီမှုကန  ့်သတ့်ချက့်မျောားက ိုရပ့်  ိုင့်ားထောားသည့် 

5.11.1.2 ေမ့်ားသပ့်ချက့်ေ သတ့်မှတ့်အ င ့်က ိုတ ိုားပမြှင ့်ရမည့်။ 

5.11.1.3 ပမင ့်မောားသသောသ ားဘက့်  ိုင့်ရောကိုန့်ကျေရ တ့်ေ သတ့်မှတ့်အ င ့်က ို
သလ ော ချရမည့်။ 

5.11.2 အလာ်းအလာရှ ခသာခလ ာက်လွှာလုပ်ငန််းစဉ်မ ာ်းပပ ပပင်မွမ််းမ ပ င််း။MFAသလ ော
က့်လွှောလိုပ့်ငန့်ားေဉ့်တွင့်ယောယီသပပောင့်ားလွဲ့မှုမျောားပါဝင့်န ိုင့်သည့်- 

5.11.2.1 လူနောမျောားသည့်(1)သူသ ို့ မဟိုတ့်သူမ၏ဘဏ္ဍောသရားအသပခအသနအောားပပင့်
ပသဒတောအရင့်ားအပမေ့်မျောားက ိုအသ ိုားပပြု၍အတည့်ပပြုန ိုင့်ပခင့်ားမရှ ပါက(2

)သတောင့်ား  ိုထောားသသောဘဏ္ဍောသရားသတင့်ားအချက့်အလက့်က ိုအထူားအ
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သပခအသနသကကောင ့်မရရှ န ိုင့်ပါက(3)ရပ ိုင့်ခွင ့်က ိုပပသန ိုင့်သည ့်အပခောားအ
သထောက့်အထောားမရှ ပါကအသပခခ ဘဏ္ဍောသရားသတင့်ားအချက့်အလက့် 
(ဥပမော- ဝင့်သငွ၊ရှ ခွဲ့ လ င့်နှင ့်အရင့်ားပမေ့်) 
က ိုပ  ပ ိုားသပားရန့်နှင ့်ယင့်ား၏တရောားဝင့်မှုက ိုသက့်သသပပရန့်လူနောမျောားက ိုခွ
င ့်ပပြုထောားသည့်။ 

5.11.2.2 အ မ့်သထောင့်ေိုဝင့်သငွက ို  ိုားပြတ့်သည ့်ပြေ့်ပျက့်မှုသကကောင ့်အနောဂတ့်တွင့်
လိုပ့်ခနှင့် အလိုပ့်အက ိုင့်  ိုားရရှု ားမှု၏အကျ  ြုားသက့်သရောက့်မှုက ိုထည ့်သွင့်ား
ေဉ့်ားေောားရမည့်ပြေ့်သည့်။ 

5.11.3 အမ ာ်းပပည်သူရရှ န ုင်ခသာအ  က်အလက်မ ာ်း။ယောယီMFAအေီအေဉ့်အသပပောင့်ား
အလွဲ့မျောားက ိုသြော့်ပပသည ့်အချက့်အလက့်မျောားက ိုMFAအေီအေဉ့်ဝက့်ဘ့်ေောမျက့်နှော
နှင ့်ထ ခ ိုက့်ခ ရသည ့်သဒသမျောားရှ KPအသ ောက့်အအ ိုမျောားတွင့်အမျောားပပည့်သူသ ရှ န ို
င့်ပါသည့်။ 

6.0 မီှပငမ််းပ င််း/ခနာက် က်တွွဲမ ာ်း 

6.1 သနောက့် က့်တွွဲ့A - သဝါဟောရသတ့်မှတ့်ချက့်မျောား 

6.2 ဥပသဒမျောား၊ေည့်ားမျဉ့်ားေည့်ားကမ့်ားမျောားနှင ့်အရင့်ားအပမေ့်မျောား 

6.2.1 လူနောကောကွယ့်သေောင ့်သရှောက့်သရားနှင ့်တတ့်န ိုင့်သသောသေောင ့်သရှောက့်မှုအက့်ဥပသဒ၊ပပ
ည့်သူ့ကဥပသဒ111-148(Patient Protection and Affordable Care Act, Public 

Law 111-148 (124ခို၊119 [2010] ) 

6.2.2 ြက့်ဒရယ့်မှတ့်ပ ိုတင့်ပခင့်ားနှင ့်နှေ့်ေဉ့်ြက့်ဒရယ့် င့်ားရွဲ့မွွဲ့သတမှုလမ့်ားညွှန့်ချက့်မျောား 
(Federal Register and the Annual Federal Poverty Guidelines) 
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6.2.3 ပပည့်တွင့်ားအခွန့်ဌောနထိုတ့်ပပန့်သကကညောပခင့်ား၊2014ဇယောားHအတွက့်လမ့်ားညွှန့်ချက့်
မျောား(Internal Revenue Service Publication, 2014Instructions for Schedule 

H) (ပ ိုေ 990) 

6.2.4 ပပည့်တွင့်ားအခွန့်  ိုင့်ရောဝန့်သ ောင့်မှုသတ သပားချက့်2010-39(Internal Revenue 

Service Notice 2010-39) 

6.2.5 ပပည့်တွင့်ားအခွန့်မျောား၀န့်သ ောင့်မှုကိုဒ့်(Internal Revenue Service Code)၊26 

ေီအက့်အော (CFR)အပ ိုင့်ား1၊53နှင ့်602၊RIN 1545-BK57၊RIN 1545-BL30၊RIN  
1545-BL58 -ကိုသ ိုလ့်ပြေ့်သ ားရ ိုမျောားအတွက့် သနောက့်ထပ့်လ ိုအပ့်ချက့်မျောား 

6.2.6 ကယ့်လီြ ိုားနာီးယောားသ ားရ ိုအသင့်ားအြ ွဲ့ - 
သ ားရ ိုဘဏ္ဍောသရားအသထောက့်အပ  မူဝါဒမျောားနှင ့်ရပ့်ရွောအကျ  ြုားခ ေောားခွင ့်ဥပသဒမျောား၊
2015ထိုတ့်သဝပခင့်ား (California Hospital Association – Hospital Financial 

Assistance Policies & Community Benefit Laws, 2015 Edition ( 

6.2.7 အသမရ ကန့်ပပည့်သထောင့်ေို၏Catholicကျန့်ားမောသရားအသင့်ား - 
ေီမ က န့်ားအကျ  ြုားသ ောင့်ပခင့်ားနှင ့်အေီရင့်ခ ပခင့်ားအတွက့်လမ့်ားညွှန့်မျောား၊2012ထိုတ့်
သဝပခင့်ား (Catholic Health Association of the United States – A Guide for 

Planning & Reporting Community Benefit, 2012 Edition) 

 

6.3 ပ  ပ ိုားသပားသူေောရင့်ား 

6.3.1 KFHP/Hဝက့်ဘ့်  ိုက့်မျောားတွင့်သထောက့်ပ  သူေောရင့်ားမျောားရရှ န ိုင့်ပါသည့်- 
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  
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ခဝါဟာရသတ်မှတ်  က်မ ာ်း 

MFAလူ့အေ ွဲအစည််း(CMFA)  ိုသည့်မှောKPသ ားရ ိုမျောားရှ ဝင့်သငွနည့်ားပါားသသောအောမခ မရှ သသောသ ို့ မဟိုတ့်အောမခ 
ထောားရှ မှုမလ ိုသလောက့်သသောလူနောမျောားအတွက့်သ ားဘက့်  ိုင့်ရောလ ိုအပ့်သသောသေောင ့်သရှောက့်မှုမျောားက ိုလက့်လှမ့်ားမီသေ
ရန့်ရပ့်ရွောအသပခပပြုအြ ွဲ့မျောားနှင ့်သဘားကင့်ားလ ိုပခ ြုသရားကွန့်ရက့်အြ ွဲ့အေည့်ားမျောားနှင ့်ပူားသပါင့်ားပပီားေီေဉ့်ထောားသသောသ ား
ဘက့်  ိုင့်ရောသငွသကကားအသထောက့်အပ  အေီအေဉ့်မျောားက ိုရည့်ညွှန့်ားသည့်။ 

ခ က်းပမီစုခ ာင််းခရ်းခအဂ္ င်စီသညလူ်တစ်ဦ်းက ိုတ ိုက့်ရ ိုက့်သ ို့ မဟိုတ့်သွယ့်ဝ ိုက့်သသောနည့်ားပြင ့်အသ ကားသ ို့ မဟိုတ့်
သ ကားပမီဝယ့်သူအောားအသ ကားသ ို့ မဟိုတ့်ေိုသ ောင့်ားထောားသည ့်သ ကားပမီေိုသ ောင့်ားရန့်သ ို့ မဟိုတ့်ကက ြုားပမ့်ားပခင့်ားပြင ့်ပပြုလို
ပ့်သည့်သ ို့ မဟိုတ့် သလ ကျင ့်န ိုင့်ပါသည့်။ 
တာရှည ် ခ ်းဘက်  ုင်ရာပစစည််းက ရ ယာ(DME)တွင့်သတောင့်သဝှေ့မျောား၊ချ  ြုင့်ားသထောက့်မျောား၊အရည့်သင သ ားသပားေက့်၊
အကျ  ြုားရှ သေရန့်အတွက့်ရည့်ရွယ့်သသောပ  ပ ိုားပေစည့်ားမျောား၊အ မ့်တွင့်သ ိုားရန့်ဦားသခါင့်ား ွွဲ့ယူနေ့်၊ဘီားတပ့်ကိုလောားထ ိုင့်မျောား၊
လမ့်ားသလ ောက့်ကူေက့်မျောား၊သ ားရ ိုကိုတင့်မျောားနှင ့်DMEေ သတ့်မှတ့်ချက့်အရအ မ့်တွင့်အသ ိုားပပြုရန့်အတွက့်သအောက့်ေီ
ဂျင့်တ ို့ပါဝင့်ပပီားကန  ့်သတ့်ထောားပခင့်ားမရှ ပါ။DMEတွင့်အရ ို ားအထူားကို ရောဝန့်မျောား၊သပခတိုလက့်တို(ဥပမောအောားပြင ့်
သတောင ့်တင့်ားသသောအရ ို ားသထောက့်ပ ို့ မျောား/အထ န့်ားအချြုပ့်၊အသ အ ိုားအတိုနှင ့်အသထောက့်အပ  မျောား)နှင ့်ပပင့်ပအသရောင့်ား  ို
င့်ပ  ပ ိုားမှုမျောားနှင ့်အသပျော ေောားကိုန့်ပေစည့်ားမျောား (ဥပမော - 
 ီားလမ့်ားသကကောင့်ားသရောဂါ  ိုင့်ရောပ  ပ ိုားပေစည့်ားနှင ့်အနောတရ  ိုင့်ရောပေစည့်ားမျောား) မပါဝင့်ပါ။ 
အရည်အ  င််းပပညံ့မီ်ခသာလူနာသည်ဤမူဝါဒတွင့်သြော့်ပပထောားသသောအရည့်အချင့်ားပပည ့်မီမှုေ နှြုန့်ားမျောားနှင ့်က ိုက့်ညီ
သူတေ့်ဦားပြေ့်သည့်။လူနောသည့်(1)အောမခ မရှ ပခင့်ား(2)အမျောားပပည့်သူအေီအေဉ့်(ဥပမောသက့်ကကီားရွယ့်အ ိုမျောားအတွက့် 
Medicare၊Medicaidေီမ က န့်ား၊သ ို့ မဟိုတ့်ကျန့်ားမောသရားအောမခ လွဲ့လှယ့်မှုမှတ င ့်ကျန့်ားမောသရားသေောင ့်သရှောက့်မှုအကော
အကွယ့်ဝယ့်ယူရန့်သထောက့်ပ  သငွသပားသည့်၊(3)KFHPမှလွွဲ့၍ကျန့်ားမောသရားအေီအေဉ့်ပြင ့်အောမခ ထောားသည့်သ ို့ မဟိုတ့် 
(4) KFHPပြင ့်ကောကွယ့်ထောားသည့်။ 
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ခဝါဟာရသတ်မှတ်  က်မ ာ်း (အ က်) 
ပပင်ပခဒတာအရင််းအပမစ်မ ာ်းသည်လူနော၏ဘဏ္ဍောသရားေွမ့်ားရည့်ရမှတ့်က ိုတွက့်ချက့်ရန့်လူနောတေ့်ဦားချင့်ားက ိုတူညီ
သသောေ နှြုန့်ားမျောားအသပေါ်အသပခခ ၍အမျောားပပည့်သူ  ိုင့်ရောေ ချ  န့်ေ ညွှန့်ားမျောားအသပခပပြုပ ိုေ က ိုအသ ိုားပပြုပခင့်ားအောားပြင ့်သငွ
သကကားလ ိုအပ့်ချက့်က ိုအကွဲ့ပြတ့်ရန့်လူနော၏က ိုယ့်သရားက ိုယ့်တောအချက့်အလက့်မျောားက ိုပပန့်လည့်သ ိုားသပ့်ရန့်အသ ိုား
ပပြုသသောပပင့်ပပါတီသရောင့်ားချသူမျောားပြေ့်သည့်။ 
ဘဏ္ဍာခရ်းတ ုင်ပင်ပ င််း  ုသညမှ်လူနောမျောားအောားKPသ ားရ ိုမျောားရှ ဝန့်သ ောင့်မှုမျောားအတွက့်သပားသချရန့်အတွက့်သငွ
သကကားနှင ့်ကျန့်ားမောသရားခ ေောားခွင ့်အမျ  ြုားမျ  ြုားက ိုသလ လောရန့်ကူညီသည ့်လိုပ့်ငန့်ားေဉ့်ပြေ့်သည့်။ဘဏ္ဍောသရား  ိုင့်ရောအကက 
ဉောဏ့်သတောင့်ားခ န ိုင့်ရန့်လူနောမျောားတွင့်မ မ က ိုယ့်ပ ိုင့်လေော၊အောမခ ထောားမှုမရှ ပခင့်ား၊အောမခ မပပည ့်ေ ိုသူမျောားနှင ့်လူနော၏
တောဝန့်ယူမှုက ိုအပပည ့်အဝ သပားသ ောင့်ရန့်မေွမ့်ားန ိုင့်သူမျောားပါဝင့်သည့်။ 
အ ု်းမွဲံ့အ မ်မွဲံ့သညသ်နရောတေ့်သနရောတွင့်သနထ ိုင့်သူသ ို့ မဟိုတ့်သအောက့်တွင့်သြော့်ပပထောားသသောအသပခအသနမျ  ြုားတွင့်သနထ ို
င့်သူ တေ့်ဦား၏အသပခအသနက ိုသြော့်ပပသည့်- 
• ကောားမျောား၊ပန့်ားပခ မျောား၊လမ့်ားသဘားေကကြံမျောား၊ေွန  ့်ပေ့်ထောားသသောအသ ောက့်အဦားမျောား (လမ့်ားသပေါ်) 
ေသည ့်လူသနထ ိုင့်ရန့်ရည့်ရွယ့်သည ့်သနရောမျောားတွင့်- ဒါမှမဟိုတ့် 

• အသရားသပေါ်အမ ိုားအကောတွင့်- ဒါမှမဟိုတ့် 
• အ ိုားအ မ့်မွဲ့ သူမျောားအတွက့်လမ့်ားမျောားသ ို့ မဟိုတ့်အသရားသပေါ်အမ ိုားအကောမျောားမှအကူားအသပပောင့်ားသ ို့ မဟိုတ့်အသထော
က့်အကူပပြုအ မ့်ရောမျောားတွင့်ပါရှ သည့်။ 

• အထက့်သြော့်ပပပါသနရောမျောားရှ သသော့်လည့်ားသ ားရ ိုသ ို့ မဟိုတ့်အပခောားဌောနတေ့်ခိုတွင့်အချ  န့်တ ိုအတွင့်ား 
(ရက့်သပါင့်ား30ရက့် က့်တ ိုက့်) အချ  န့်ပြြုန့်ားသနန ိုင့်ပါသည့်။ 

• မည့်သည ့်သနရောတွင့်သနထ ိုင့်သည့်က ိုသြေါ်ပပပခင့်ားမရှ သသောသကကောင ့်လူသနအ မ့်ယောရရှ ရန့်လ ိုအပ့်သသောအရင့်ားအပမ
ေ့်မျောားနှင ့်အသထောက့်အပ  ကွန့်ရက့်မျောားမရှ ပခင့်ားနှင ့်တေ့်ပတ့်အတွင့်ားပိုဂ္လ ကသနအ မ့်မှနှင့်ထိုတ့်ပခင့်ားခ ရပခင့်ားသ ို့
မဟိုတ့်အ မ့်တွင့်ားအကကမ့်ားြက့်မှုအသပခအသနမှထွက့်သပပားတ မ့်ားသရှောင့်ပခင့်ားခ ရပခင့်ားတ ို့ ဖပြေ့်သည့်။ 
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• လူတေ့်ဦားသည့်ရက့်သပါင့်ား30သကျော့်သနထ ိုင့်သူပြေ့်ပပီားေ တ့်ပ ိုင့်ား  ိုင့်ရောကျန့်ားမောသရားသ ို့ မဟိုတ့်မူားယေ့်သ ားပြတ့် 
ကိုသပခင့်ားသ ားရ ိုကိုသမှုသ ားရ ိုေသည ့်ဌောနတေ့်ခိုမှရက့်သတတ ပတ့်အတွင့်ားသ ားရ ို မှ င့်ားလောပပီားသနောက့် က့်
တွွဲ့သနထ ိုင့်ရောသနရောက ိုသြော့်ပပန ိုင့်ပခင့်ားမရှ သသားဘွဲ့ထ ိုလူ၌အ မ့်ယောရရှ ရန့်အတွက့်သငွသကကား  ိုင့်ရောအရင့်ားအပမေ့်
မျောားနှင ့်လူမှုသရား အသထောက့်အပ  ကွန့်ရက့်မျောားမရှ ပါ။ 

KPသညK်aiser Permanente Insurance Company (KPIC)မှအပKaiser Foundation Hospitals 
နှင ့်တွွဲ့ြက့်ထောားသည ့်သ ားခန့်ားမျောား၊Foundation Health Plans၊ Permanente Medical Groups 
နှင ့်၎င့်ားတ ို့၏လက့်သအောက့်ခ ကိုမပဏီမျောားအပါအဝင့်ပြေ့်သည့်။ 
KP၏လိုပ့်ငန့်ားသ ောင့်တောမျောားတွင့် KPမှပ ိုင့်  ိုင့်ပခင့်ားသ ို့ မဟိုတ့်ငှောားရမ့်ားထောားသည ့်အသ ောက့်အဦား၏အတွင့်ားပ ိုင့်ားနှင ့် 
အပပင့်ဘက့်အပါအဝင့် မည့်သည ့်ရိုပ့်ပ ိုင့်ား  ိုင့်ရော အသ ောက့်အအ ိုမျောားမ  ို အပါအဝင့်၊ 
လူနောသေောင ့်သရှောက့်မှုသပားအပ့်ပခင့်ား (ဥပမော- အသ ောက့်အဦားတေ့်ခို သ ို့ မဟိုတ့် KPကကမ့်ားပပင့်၊ ယူနေ့်တေ့်ခို သ ို့ မဟိုတ့် 
KPမဟိုတ့်သည ့် အသ ောက့်အဦား၏ အပခောားအတွင့်ားပ ိုင့်ား သ ို့ မဟိုတ့် အပပင့်ဘက့်ဧရ ယော ) အပါအဝင့်ပြေ့်သည့်။ 
အရည်အ  င််းပပညံ့မီ်မှု  ု်းပေတ်  က်  ုသညမှ်ာလူတေ့်ဦားချင့်ား၏ဝင့်သငွသည့်ြက့်ဒရယ့် င့်ားရွဲ့နွမ့်ားပါားမှုလမ့်ားညွှန့်
ချက့်မျောားသတ့်မှတ့်ထောားသသောရောခ ိုင့်နှြုန့်ားထက့်သကျော့်လွန့်မှုအသပေါ်အသပခခ ၍အမျောားပပည့်သူလွှမ့်ားပခ ြုမှုအေီအေဉ့်သ ို့
မဟိုတ့်MFAအတွက့်အရည့်အချင့်ားပပည ့်မီမှုက ို  ိုားပြတ့်ရန့်လူနောမှသပားသသောပပင့်ပအချက့်အလက့်အရင့်ားပမေ့်မျောားသ ို့
မဟိုတ့်အချက့်အလက့်မျောားက ိုအသ ိုားပပြုသသောနည့်ားလမ့်ားပြေ့်သည့်။ 
ခ ်းဘက်  ုင်ရာခငွခကက်းအခ ာက်အပ ံ့(MFA)သည့်သ ားဘက့်  ိုင့်ရောလ ိုအပ့်သသောဝန့်သ ောင့်မှုမျောား၊ထိုတ့်ကိုန့်
မျောားသ ို့ မဟိုတ့်သ ားဝါားမျောားအောားလ ိုားသ ို့ မဟိုတ့်တေ့်ေ တ့်တေ့်ပ ိုင့်ားအတွက့်သငွမသပားန ိုင့်သသောသူမျောားနှင ့်အမျောားပပည့်သူ
နှင ့်ပိုဂ္လ ကသငွသပားသချသူမျောား၏အရင့်ားအပမေ့်မျောားက ိုသပားန ိုင့်ပခင့်ားမရှ သည ့်အရည့်အချင့်ားပပည ့်မီသသောလူနောမျောားအ
တွက့်သ ားကိုသမှု  ိုင့်ရောကိုန့်ကျေရ တ့်မျောားက ိုသပားရန့်သငွသကကား ိုက ိုသပားသည့်။လူနောတချ  ျို့သ ို့ မဟိုတ့်လူနောအောားလ ိုား
၏သေောင ့်သရှောက့်မှုကိုန့်ကျေရ တ့်က ိုသပားသချရန့်အတွက့်အကူအညီသပားပခင့်ားအေီအေဉ့်ေ နှြုန့်ားမျောားနှင ့်က ိုက့်ညီရန့်လ ိုအ
ပ့်သည့်။ 
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ခ ်းဘက်  ုင်ရာအခ ာက်အပ ံ့မ ာ်းသည်သ ားဘက့်  ိုင့်ရောလ ိုအပ့်သသောဝန့်သ ောင့်မှုသပားသနေဉ့်လ ိုင့်ေင့်ရကျန့်ားမော
သရားသေောင ့်သရှောက့်မှုသပားသူကအသ ိုားပပြုသသောအရ ို ားဒဏ့်ရောသထောက့်ပ ို့ မျောား၊သ ိုင့်ားကက ြုားမျောား၊အနောသ ားေည့်ားပတ့်တီား
မျောားနှင ့်ပတ့်တီားမျောားကွဲ့ သ ို့ သသောပပန့်လည့်အသ ိုားမပပြုန ိုင့်သသောသ ားပေစည့်ားမျောားက ိုရည့်ညွှန့်ားပပီားအပခောားအရင့်ားအပမေ့်မှ
လူနောကဝယ့်ယူသသောသ ို့ မဟိုတ့်ရရှ သသောထ ိုပေစည့်ားမျောားမပါဝင့်ပါ။ 
လူနာကုနက် စရ တ်  ုသညမှ်ာ အောမခ  သ ို့ မဟိုတ့် ပပည့်သူ့ကျန့်ားမောသရား သေောင ့်သရှောက့်မှုအေီအေဉ့်မှ သထောက့်ပ  သသော 
သ ို့ မဟိုတ့် သငွသကကားပပန့်လည့်သပားအပ့်ပခင့်ားမရှ သသော KPသ ားရ ိုမျောား (သ ားရ ိုမျောား၊ သ ားရ ို နှင ့် က့်နွယ့်သည ့် 
သ ားခန့်ားမျောား၊ သ ားဘက့်  ိုင့်ရောေင့်တောမျောား၊ သ ားဘက့်  ိုင့်ရောရ ို ားအသ ောက့်အအ ိုမျောားနှင ့် 
ပပင့်ပလူနောသ ား  ိုင့်မျောား) တွင့်ရရှ သသော သေောင ့်သရှောက့်မှုအတွက့် လူနောအောားသငွသတောင့်ားခ လွှောမျောား၏ 
ပမောဏက ို  ိုလ ိုသည့်။ 
ခ ်းဝါ်းခတာင််း  ုမှုသည်သက့်ကကီားရွယ့်အ ိုမျောားအတွက့်သ ားဝါားအကူအညီသပားမှုေီမ က န့်ားအပ ိုင့်ားDသအောက့်တွင့်
သြော့်ပပထောားသည ့်ပပင့်ပလူနောသ ားညွှန့်ားအတွက့်ကိုန့်ကျေရ တ့်က ိုမတတ့်န ိုင့်သသောဝင့်သငွနည့်ားသသောKP Senior 

Advantage Medicare အပ ိုင့်ားDအသင့်ားဝင့်မျောားက ိုသငွသကကားအကူအညီသပားသည့်။ 
ခဘ်းကင််းလ ုပ   မှုကွနရ်က်  ုသည်မှအမျောားပ ိုင့်သ ားရ ို ၊ရပ့်ကွက့်သ ားခန့်ား၊ဘိုရောားရှ ခ ိုားသကျောင့်ား၊အ ိုားမွဲ့ အ မ့်မွဲ့ အမ ိုားအ
ကော၊မ ိုဘ ိုင့်ားကျန့်ားမောသရားဌောန၊သကျောင့်ားေသည ့်ကွဲ့ သ ို့ သသောလူမှုအသ ိုင့်ားအဝ ိုင့်ားတွင့်မပပည ့်ဝသသောဝန့်သ ောင့်မှုမျောားက ိုရ
ရှ မှုသ ို့ မဟိုတ့်အောမခ မထောားရှ ပခင့်ားမျောားက ိုတ ိုက့်ရ ိုက့်ကျန့်ားမောသရားသေောင ့်သရှောက့်ပခင့်ားဝန့်သ ောင့်မှုသပားသည ့်အကျ  ြုားအ
ပမတ့်မယူသသောအြ ွဲ့အေည့်ားမျောားနှင ့် / သ ို့ မဟိုတ့်အေ ိုားရသအဂျင့်ေီမျောားက ိုရည့်ညွှန့်ားသည့်။ 
မလ ုခလာက်ခသာအာမ  အကာအကွယ်  ုသညမှ်ာတေ့်ဦားချင့်ားသည့်ကျန့်ားမောသရားသေောင ့်သရှောက့်မှုခ ေောားခွင ့်ရရှ ထောား
သသော့်လည့်ားအောမခ ပရီမီယ ၊သပားသချမှု၊တွွဲ့ဘက့်အောမခ နှင ့်နှြုတ့်ယူပခင့်ားသည့်ကိုန့်ကျေရ တ့်မျောားကိုန့်သသောသကကောင ့်လူ
နောသည့်လ ိုအပ့်သသောကျန့်ားမောသရားသေောင ့်သရှောက့်မှုဝန့်သ ောင့်မှုမျောားက ိုသနှောင ့်သနှားသေပခင့်ားသ ို့ မဟိုတ့်မရရှ ပခင့်ားကွဲ့ သ ို့
သသောအလွန့်အသရားကကီား သသောဘဏ္ဍောသရားဝန့်ထိုပ့်ဝန့်ပ ိုားသပားသ ောင့်ြ ို့တောဝန့်က ိုသတ ရှ ခွဲ့ ပါသည့်။  
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က န််းမာခရ်းအာမ  မရှ လ င်ကျန့်ားမောသရားသေောင ့်သရှောက့်မှုအောမခ (သ ို့ )ြက့်ဒရယ့်သ ို့ မဟိုတ့်ပပည့်နယ့်မှသထောက့်ပ  ထောား
သသောသငွသကကားအသထောက့်အပ  မရှ သသောသူသည့်ကျန့်ားမောသရားသေောင ့်သရှောက့်မှုဝန့်သ ောင့်မှုအတွက့်သငွသပားသချရန့်ကူ
ညီရပါသည့်။ 
    ုက်လွယ်သူလူဦ်းခရတွင်လူမှုေီားပွောားသရားအသပခအသန၊ြျောားနောမှု၊လူမျ  ြုားသရား၊အသက့်အရွယ့်သ ို့ မဟိုတ့်အပခောားမသ
န့်ေွမ့်ားသသောအချက့်မျောားသကကောင ့်ကျန့်ားမောချမ့်ားသောသည့် လူဦားသရသည့်သယဘိုယျလူဦားသရထက့်ပ ိုမ ိုအနတရောယ့်ရှ သည့်
ဟို သတ့်မှတ့်ထောားသသောလူဦားသရ  ိုင့်ရောအိုပ့်ေိုမျောားပါဝင့်သည့်။ 
တရာ်းရ ု ်းအမ နစ်ာ(မ ာ်း)ပူ်းတွွဲမူသညတ်ရောားရ ို ားသရှဲ့သမှောက့်တွင့်အရပ့်သောားမထီမွဲ့ ပမင့်ပပြုခ ရသူက ိုြမ့်ား ီားရန့်အမ န  ့်နှင ့်
 င့်တူရန့်အောဏောပ ိုင့်မျောားက ို တရောားရ ို ားမှညွှန့်ကကောားသည ့် အေပျ  ြုား လိုပ့်ငန့်ားေဉ့်ပြေ့်သည့်။ 
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အပ ုခ ာင််း- Kaiser Permanente Southern California 

အပ ုခ ာင််း အက   ်းသက်ခရာက်သညံ့်ခန ံ့- 2021  ုနှစ်၊ ခေခေေါ်ဝါရီလ 1 ရက်ခန ံ့ 
 

I. Kaiserခောင်ခဒ်းရှင််းမှခ ်းရ ု မ ာ်း။ ဤသပေါ်လေီသည့် KFHP/Hသ ားရ ိုမျောား (ဥပမော- သ ားရ ိုမျောား၊ 
သ ားရ ို နှင ့်သက့်  ိုင့်သည ့် သ ားခန့်ားမျောား၊ သ ားဘက့်  ိုင့်ရော ေင့်တောမျောားနှင ့် သ ားရ ို ားခန့်ား 
အသ ောက့်အဦားမျောား) နှင ့် ပပင့်ပလူနော သ ား  ိုင့်မျောားနှင ့် သက့်  ိုင့်ပါသည့်။ ကယ့်လီြ ိုားနာီးယောား 
သတောင့်ပ ိုင့်ားရှ Kaiserသြောင့်သဒားရှင့်ားသ ားရ ိုမျောားတွင့် ပါရှ သည့်- 

KFH Anaheim KFH Moreno Valley  

KFH Irvine KFH San Diego  

KFH Baldwin Park KFH West Los Angeles  

KFH Fontana KFH Woodland Hills 

KFH South Bay KFH Downey  

KFH Los Angeles KFH Ontario 

KFH Panorama KFH Zion 

KFH Riverside  

 

မှတ့်ချက့် - Kaiserသြောင့်သဒားရှင့်ားမှ သ ားရ ိုမျောားသည့်၊ သ ားရ ိုေရ တ့်သင ့်တင ့်သသော 
သပေါ်လေီမျောား(Hospital Fair Pricing Policies)၊ ကယ့်လီြ ိုားနာီးယောားကိုန့်ေည့်ပပပွွဲ့နှင ့် 
လ ိုပခ ြုသရားအမှတ့်(California Health & Safety Code) §127400က ို 
လ ိုက့်နောကျင ့်သ ိုားပါသည့်။ 

 

II. MFAခပေါ်လစီအရခနာက် ပ်ဝနခ် ာင်မှုမ ာ်းရသငံ့်ရ  ုက်ခသာ ွငံ့်နှငံ့်မရရှ န ုင်ပ င််းမ ာ်းပေစ်ပါသ
ည။် 
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a. အ ု်းမွဲံ့အ မ်မွဲံ့လူနာမ ာ်းအတွက်သယ်ယူပ ို့ခ ာင်ခရ်း။KPသ ားရ ိုသ ို့ မဟိုတ့်KPအသရားသပေါ်ဌောန
မှသ ားရ ို မှ င့်ားရန့်လွယ့်ကူသေရန့်အသရားသပေါ်နှင ့်သပေါ်ထွက့်လောပခင့်ားမရှ သသောအသပခအသန
မျောားအတွက့်အ ိုားမွဲ့ အ မ့်မွဲ့ လူနောအတွက့်ရရှ န ိုင့်သည့်။ 

b. အရည်အ  င််းမပပညံ့မီှ်ခသာဝနခ် ာင်မှုမ ာ်းပေစ်သည။် 

i. နောားကကောားက ရ ယောမျောား 

ii. မှန့်ဘီလူားသထောက့်ပ  သရားပေစည့်ားမျောား 

iii. ကုနက် စရ တ်၏Medi-Calခဝစုနှငံ့် က်စပ်အသ ု်းစရ တ်မ ာ်း(Share of Cost, 

SoC)။SoCသည့်ဝင့်သငွအပမင ့်  ိုားအ င ့်တွင့်ရှ သနသသောMedi-Cal 
အကျ  ြုားခ ေောားခွင ့်ရှ သူမျောားက ိုကျန့်ားမောသရားသေောင ့်သရှောက့်မှုအကျ  ြုားခ ေောားခွင ့်သပားရန့်ဒီ
ဇ ိုင့်ားပပြုလိုပ့်ထောားသသောMedi-Cal 
အေီအေဉ့်၏အသရားပါသသောအေ တ့်အပ ိုင့်ားတေ့်ခိုပြေ့်ပါသည့်။SoCကလူနောသည့် 
Medicaidအတွက့်အရည့်အချင့်ားပပည ့်မီမှုမတ ိုင့်ခင့်လူနောကသပားရမည ့်သငွပမောဏ
ပြေ့်သကကောင့်ား  ိုားပြတ့်သပြင ့်SoCပမောဏသ ို့MFAက ိုအသ ိုားမပပြုန ိုင့်ပါ။ 

III. MFAခပေါ်လစီနှငံ့်မသက်  ုင်ခသာခ ာက်ပ ံ့သူမ ာ်း။Kaiserသြောင့်သဒားရှင့်ားသ ားရ ိုမျောားရှ MFAမူဝါဒနှ
င ့် မက ိုက့်ညီသသောပ  ပ ိုားသူမျောားေောရင့်ားက ို www.kp.org/mfa/scalရှ KFHP/H MFA 
ဝက့်ဘ့်  ိုက့်တွင့်အမျောားပပည့်သူအတွက့်အခမွဲ့ ရရှ န ိုင့်သည့်။ 
 

IV. အစီအစဉ်အ  က်အလက်နှငံ့်MFAခလ ာက် ာ်းပ င််း။MFAမူဝါဒမ တတ ူမျောား၊သလ ောက့်လွှောပ ိုေ မျောား၊
ညွှန့်ကကောားချက့်မျောားနှင ့်ရ ို ားရှင့်ားသသောဘောသောေကောားအကျဉ့်ားချြုပ့်မျောား 
(  ိုလ ိုသည့်မှောအေီအေဉ့်လက့်ကမ့်ားေောသေောင့်မျောား) 
အပါအဝင့်MFAအေီအေဉ့်အချက့်အလက့်မျောားက ိုအမျောားပပည့်သူအတွက့်အီလက့်ထသရောနေ့်ပ ိုေ သ ို့ မ
ဟိုတ့်ပ ိုနှ ပ့်ေောရွက့်ေောတမ့်ားအသနပြင ့်အခမွဲ့ ရရှ န ိုင့်ပါသည့်။လူနောတေ့်ဦားသည့်KFHP/Hမှရရှ သသောသေော
င ့်သရှောက့်မှုကောလအတွင့်ားသ ို့ မဟိုတ့်ပပီားသနောက့်၊လူက ိုယ့်တ ိုင့်သသော့်လည့်ားသကောင့်ား၊တယ့်လီြိုန့်ားပြင ့်

http://www.kp.org/mfa/scal
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သသော့်လည့်ားသကောင့်ား၊ေောရွက့်ေောတန့်ားပြင ့်သသော့်လည့်ားသကောင့်ားအပါအဝင့်နည့်ားလမ့်ားမျောားေွောပြင ့်သလ ော
က့်ထောားန ိုင့်သည့်။ (သြော့်ပပပါအခန့်ား5.3နှင ့်5.4က ိုြတ့်ပါ။) 

a. KFHP/Hဝက်ဘ်  ုက်မှအွနလ် ုင််းခလ ာက်လွှာက ုပေညံ့်ပပီ်းတင်ပါ။လူနောတေ့်ဦားရွဲ့ဲ့သလ ောက့်
လွှောအချက့်အလက့်မျောားက ိုMFAဝက့်ဘ့်  ိုက့်www.kp.org/mfa/scalတွင့်အီလက့်ထသရောန
ေ့်နည့်ားပြင ့်ေတင့်န ိုင့်ပါသည့်။ 

b. KFHP/Hဝက်ဘ်  ုက်မှအ  က်အလက်အစီအစဉ်မ ာ်းက ုရယူပါ။အီလက့်ထသရောနေ့်ကူား
ယူားထောားသသောပရ ိုဂရမ့်  ိုင့်ရောသတင့်ားအချက့်အလက့်မျောားက ိုMFAဝက့်ဘ့်  ိုက့် 
www.kp.org/mfa/scalတွင့်ရရှ န ိုင့်သည့်။ 

c. အ  က်အလက်မ ာ်း  ုင်ရာအစီအစဉ်က ုအီလက် ခရာနစ်နည််းပေငံ့်ခတာင််း  ုပ င််း။အချ
က့်အလက့်  ိုင့်ရောအီလက့်ထသရောနေ့်မ တတ ူမျောားက ိုသတောင့်ား  ိုချက့်အရအီားသမားလ့်ပြင ့်ရန ိုင့်
ပါသည့်။ 

d. ပရ ု ဂ္ရမ်သတင််းအ  က်အလက်က ုရယူပါသ ို့မဟုတ်လူက ုယ်တ ုင်ခလ ာက် ာ်းပါ။အေီအ
ေဉ့်အချက့်အလက့်မျောားက ိုKaiserသြောင့်သဒားရှင့်ားသ ားရ ို ၊အပ ိုင့်ားIတွင့်သြော့်ပပထောားသသော 
Kaiser Foundation Hospitals ရှ ဝန့်သ ောင့်မှုနှင ့်အသရားသပေါ်ခန့်ားဌောနမျောားတွင့်ရရှ န ိုင့်သည့်။ 

e. အ  က်အလက်အစီအစဉ်ခတာင််း  ပ င််းသ ို့မဟုတ်တယ်လီေုန််းပေငံ့်ခလ ာက် ာ်းန ုင်သည်
။အချက့်အလက့်သပားရန့်တ ိုင့်ပင့်သူမျောားအောားတယ့်လီြိုန့်ားပြင ့် က့်သွယ့်န ိုင့်ပခင့်ား၊MFA၏အ
ရည့်အချင့်ားပပည ့်မီှမှုက ို  ိုားပြတ့်ပပီားလူနောအောားMFAအတွက့်သလ ောက့်ထောားရန့်ကူညီသပားပါသ
ည့်။တ ိုင့်ပင့်သူမျောားထ သ ို့ က့်သွယ့်န ိုင့်ပါသည့် - 

တယ့်လီြိုန့်ားန ပါတ့်(မျောား) - 1-800-390-3507 

f. ပရ ု ဂ္ရမ်အ  က်အလက်မ ာ်းခတာင််း  ပ င််းသ ို့မဟုတ်ခမ်းလ်ပေငံ့်ခလ ာက် ာ်းပ င််း။လူ
နောတေ့်ဦားသည့်ပရ ိုဂရမ့်အချက့်အလက့်မျောားက ိုသတောင့်ားခ န ိုင့်ပပီားMFAအေီအေဉ့်အပပည ့်အေ ို

http://www.kp.org/mfa/scal
http://www.kp.org/mfa/scal
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ပင်ရင််းဌာန။ ။National Community Benefit အက   ်းသက်ခရာက်ခသာ ခန ံ့စစွွဲ - 2021 
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က ိုသမားလ့်ပြင ့်သလ ောက့်ထောားန ိုင့်သည့်။အချက့်အလက့်သတောင့်ား  ိုမှုမျောားနှင ့်သလ ောက့်လွှောမျောား
က ိုသချောေောပ ို့ ဖပခင့်ား - 

Kaiser Permanente 
Attention:  Medical Financial Assistance 
P.O. Box 7086 

Pasadena ၊ CA 91109-7086 

g. ပပီ်းပပညံ့စ် ုခသာခလ ာက်လွှာက ုလူက ုယ်တ ုင်ခပ်းပ ို့ရပါမည်။ပပီားပပည ့်ေ ိုသသောသလ ောက့်လွှော
မျောားက ိုKaiserသြောင့်ားသဒားရှင့်ားသ ားရ ိုတေ့်ခိုေီ၏ဝင့်ခွင ့်ဌောနသ ို့က ိုယ့်တ ိုင့်သပားပ ို့ န ိုင့်ပါသည့်။ 
 

V. သတ်မှတ်  က်မ ာ်းပပညံ့မီ်မှု။MFAအရည့်အချင့်ားပပည ့်မီမှုက ို  ိုားပြတ့်သည ့်အခါလူနော၏အ မ့်သထောင့်
ေိုဝင့်သငွက ိုေဉ့်ားေောားရမည့်ပြေ့်သည့်။ (အထက့်ပါအပ ိုင့်ား5.6.1. ြတ့်ပါ) 

a. အရည့်အချင့်ားပပည ့်မီမှု  ိုားပြတ့်ချက့်ေ သတ့်မှတ့်မှု - 
ြက့်ဒရယ့် င့်ားရွဲ့နွမ့်ားပါားမှုလမ့်ားညွှန့်ချက့်၏350%အထ  

b. နှြုတ့်ယူထောားသည ့်KFHPအသင့်ားဝင့်မျောားသည့်အေီအေဉ့်အတွက့်အရည့်အချင့်ားပပည ့်မီရန့်ပမ
င ့်မောားသသောသ ားကိုသမှု  ိုင့်ရောကိုန့်ကျေရ တ့်ေ နှြုန့်ားမျောားနှင ့်က ိုက့်ညီရပါမည့်။ 

VI. ခ ်းခလ ာံ့ခပ်းသည်ံ့အစီအစဉ်။သ ားကိုသမှု  ိုင့်ရောသငွသကကားအသထောက့်အပ  အတွက့်အရည့်အချင့်ား
ပပည ့်မီှသသောလူနောအောားKPမှသငွယူပခင့်ားသည့်ပရ ိုဂရမ့်အတွက့်လူနောက ိုအရည့်အချင့်ားပပည ့်မီရန့်အသ ိုား
ပပြုသသောအရည့်အချင့်ားပပည ့်မီမှုေ နှြုန့်ားက ိုအသပခခ သည့်။ 

a. လူနာသညန်ည််းလမ််းစမ််းသပ်ပ င််းလ ုအပ်  က်မ ာ်းခရာက်ရှ ခနသည။်အရည့်အချင့်ားပပည ့်
မီမှု  ိုားပြတ့်ချက့်ေ နှြုန့်ားမျောားနှင ့်က ိုက့်ညီသသောလူနောသည့်လူနောအတွက့်တောဝန့်ရှ သည ့်ဝန့်
သ ောင့်မှုမျောားအတွက့်လူနော၏ကိုန့်ကျေရ တ့်သ ို့ မဟိုတ့်အခသကကားသငွအပ ိုင့်ားက ို100% သလ ော 
သ ားရလ မ ့်မည့်။ 

 

b. လူနာသညပ်မငံ့်မာ်းခသာခ ်းဘက်  ုင်ရာအသ ု်းစရ တ်အ  ခရာက်ရှ ခနသည။်ပမင ့်မောား
သသောသ ားကိုသမှု  ိုင့်ရောကိုန့်ကျေရ တ့်သတ့်မှတ့်ချက့်မျောားနှင ့်က ိုက့်ညီသသောလူနောသည့်လူ
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နော၏ကိုန့်ကျေရ တ့်သ ို့ မဟိုတ့်လူနောအတွက့်သပားအပ့်သသောဝန့်သ ောင့်မှုမျောားအတွက့်100%

သလ ော သေျားရရှ လ မ ့်မည့်။ 
 

VIII. ခယဘုယ အာ်းပေငံ့်ခငွခတာင််း  ခသာပမာဏက ုတွက်  က်ရနအ်ခပ   (AGB)။KFHP/Hသည့်အသရား
သပေါ်သ ို့ မဟိုတ့်အပခောားလ ိုအပ့်သသောသ ားဝါားကိုသရန့်လ ိုအပ့်သသောသေောင ့်သရှောက့်မှုအတွက့်AGBနှြုန့်ားပြင ့်
သေောင ့်သရှောက့်မှုအတွက့်ေိုေိုသပါင့်ားကိုန့်ကျေရ တ့်မျောားက ိုသပမြှောက့်ပခင့်ားပြင ့်ယခင့်ပြေ့်ပျက့်မှုမျောားက ိုပပန့်
ကကည ့်သည ့်နည့်ားက ိုအသ ိုားပပြုပခင့်ားပြင ့်AGBက ို  ိုားပြတ့်သည့်။AGBနှြုန့်ားနှင ့်ပတ့်သက့်ပပီားတွက့်ချက့်မှု
  ိုင့်ရောသတင့်ားအချက့်အလက့်မျောားက ိုKFHP/H MFAဝက့်ဘ့်  ိုက့်www.kp.org/mfa/scal 
တွင့်ရရှ န ိုင့်သည့်။ 
 

IX. ပပနအ်မ််းခငွ။လူနောတေ့်ဦားသည့်MFAအတွက့်သလ ောက့်ထောားပပီားMFAအတွက့်အတည့်ပပြုပပီားသည ့်အခါ 
KFHP/Hသည့်သ ားရ ို နှင ့်/သ ို့ မဟိုတ့်ပသရော့်ြက့်ရှင့်နယ့်ဝန့်သ ောင့်မှုမျောားအတွက့်သက့်ကကီားရွယ့်အ ိုမျောား
အတွက့်သ ားဝါားအကူအညီသပားမှုေီမ က န့်ား၊Medi-Cal 
သ ို့ မဟိုတ့်အပခောားအေ ိုားရသပားသ ောင့်သူမျောားကသပားလ မ ့်မည့်ဟိုသမ ော့်လင ့်ထောားသည ့်ပမောဏထက့်ပ ိုပပီား 
ရရှ သသောမည့်သည ့်ပမောဏအတွက့်မ  ိုသငွပပန့်အမ့်ားပခင့်ားပြေ့်သည့်။ 

a. ပမ ျို့ပပလိုပ့်ထ ိုားလိုပ့်နည့်ားဥပသဒပိုဒ့်မ685.010တွင့်သတ့်မှတ့်ထောားသည ့်နှြုန့်ားပြင ့်လူနောမှသငွ
သပားသချမှုက ိုသ ားရ ို မှလက့်ခ ရရှ သည ့်သန  မှေ၍ေတင့်ပပီားအတ ိုားတ ိုားပွောားလ မ ့်မည့်။လက့်ရှ နှြု
န့်ားသည့်10%ပြေ့်သည့်။ 

 

http://www.kp.org/mfa/scal

