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1.0 မူဝါဒ ုတ်ပပန ် က် 

Kaiser Foundation Health Plans(KFHP)နှင ့်Kaiser Foundation Hospitals(KFH) 
တှိို့သည့်အောားနည့်ားချက့်ရှှိသသောလူမျောားအတွက့်သေောင ့်သရှောက့်မှုရရှှိသေရန့်ေီေဉ့်သ ားသသောအေီအေဉ့်
မျောားကှိို    ှိိုားသ ားရန့်ကတှိကဝတ့်ပ ြုထောားကကသည့်။ဝန့်သ ောင့်မှုမျောားအတွက့်သငွသ ားသချနှိိုင့်မှုသည ့်အ
သရားသ ေါ်နှင ့်သ ားကိုသမှု၊လှိိုအ ့်သသောသေောင ့်သရှောက့်မှုရယူရန့်အတောားအ ီားတေ့်ခိုပြေ့်သသောအခါဤ
ကတှိကဝတ့်တွင့်အရည့်အချင့်ားပ ည ့်မီသသောဝင့်သငွနည့်ား ါားသည ့်အောမခ မရှှိသသော၊အောမခ လွှမ့်ားပခ ြုမှု
လ ိုလ ိုသလောက့်သလောက့်မရှှိသသောလူနောမျောားကှိိုသငွသကကားအကူအညီ    ှိိုားသ ားရန့်တှိို့  ါဝင့်သည့်။ 

  

2.0 ရညရွ်ယ်  က် 

ဤသ ေါ်လေီသည့်သ ားဘက့် ှိိုင့်ရောသငွသကကားအသထောက့်အ   အေီအေဉ့်(Medical Financial 

Assistance, MFA)မှတေ့် င ့်အသရားသ ေါ်နှင ့်သ ားဘက့် ှိိုင့်ရောလှိိုအ ့်သသောဝန့်သ ောင့်မူမျောား 
အတွက့်သငွသကကားအသထောက့်အ   လက့်ခ ရန့်နှင ့်အရည့်အချင့်ားပ ည ့်မီရန့်လှိိုအ ့်ချက့်မျောားကှိိုသြေါ်ပ သ
ည့်။လှိိုအ ့်ချက့်မျောားသည့်အသမရှိကန့်ပ ည့်သထောင့်ေို၏ပ ည့်တွင့်ားအခွန့်ေည့်ားမျဉ့်ား ိုဒ့်မ501(r)နှင ့်အရ
ည့်အချင့်ားပ ည ့်မီသသောဝန့်သ ောင့်မှုမျောားကှိိုကှိိုင့်တွယ့်သသောသက့် ှိိုင့်ရောပ ည့်နယ့်ေည့်ားမျဉ့်ားမျောားနှင ့်အ
ကက ြုားဝင့်ပ ီားလက့်လှမ့်ားမီမှုရရှှိရန့်၊အေီအေဉ့်၏ရထှိိုက့်ခွင ့်သတ့်မှတ့်ချက့်၊MFA ိုမျောား၏ြ ွဲ့ေည့်ား  ို၊ ို
 မောဏကှိိုတွက့်ချက့်ရန့်အသပခခ နှင ့်ခွင ့်ပ ြုနှိိုင့်သသောလှိိုက့်နောမှုမျောားနှင ့်ကှိိုက့်ညီသည့်သ ားကိုသမှု ှိိုင့်
ရောသငွသတောင့်ားခ လွှောမျောားမသ ားသ ောင့်သည ့်အခါသ ောင့်ရွက့်ချက့်မျောားကှိိုအသလားထောားသည့်။ 

 

3.0 အ ွငံ့်အလမ််း 

ဤမူဝါဒသည့်သအောက့် ါအြ ွဲ့အေည့်ားမျောားနှင ့်၎င့်ားတှိို့၏လက့်သအောက့်ခ မျောား 
(ေိုေိုသ ါင့်ားKFHP/Hဟိုရည့်ညွှန့်ားသည့်) မှအလို ့်ခန  ့်ထောားသသောဝန့်ထမ့်ားမျောားအတွက့်ပ ဌောန့်ားသည့်။ 
3.1 Kaiser Foundation Health Plan, Inc. 



  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. 

3.2 Kaiserသြောင့်သဒားရှင့်ားကျန့်ားမောသရားသ ားရ ိုမျောား- နှင ့် 

3.3 KFHP/Hက့်သအောက့်ခ ကိုမပဏီမျောား။ 

3.4 ဤမူဝါဒသည့် Kaiserသြောင့်သဒားရှင့်ားသ ားရ ိုမျောားနှင ့် ူား တွွဲ့ပြည ့်ေွတ့်ချက့် အ ှိိုင့်ား  I ရှှိKaiser 
သြောင့်သဒားရှင့်ားသ ားရ ိုမျောားနှင ့်  ူားသ ါင့်ားထောားသည့်ကှိို ဤသနရောတွင့် ရည့်ညွှန့်ားပခင့်ားအောားပြင ့် 
ေောရင့်ားတွင့် ါရှှိသသော သ ားရ ိုမျောားနှင ့် တွွဲ့ြက့်ထောားသည ့်သ ားခန့်ားမျောားနှင ့် သက့် ှိိုင့်သည့်။ 

4.0 အဓ ပပာယ်ေွငံ့်  ု  က်မ ာ်း 

သနောက့် က့်တွွဲ့Aကှိိုကကည ့် ါ - သဝါဟောရသတ့်မှတ့်ချက့်မျောား။ 
 

5.0 ခ ာက်ပ ံ့ပ င််း 

KFHP/Hသည့်လူနော၏အသက့်၊မသန့်ေွမ့်ားမှု၊ကျောား၊မ၊လူမျ ှိြုား၊ဘောသောသရား က့်နွယ့်မှုသှိို့ မဟိုတ့်လူဝင့်
မှုအ င ့်အတန့်ား၊လှိင့် ှိိုင့်ား ှိိုင့်ရောတှိမ့်ားညွတ့်မှု၊အမျ ှိြုားဇောတှိ၊လူနောတွင့်ကျန့်ားမောသရားခ ေောားခွင ့်ရှှိ၊မရှှိတှိို့
ကှိိုဂရိုမေှိိုက့်ဘွဲ့အရည့်အချင့်ားပ ည ့်မီသသောလူနောမျောားအတွက့်အသရားသ ေါ်နှင ့်သ ားဘက့် ှိိုင့်ရောလှိိုအ ့်
သသောသေောင ့်သရှောက့်မှုခ ယူပခင့်ားအတွက့်သငွသကကားအခက့်အခွဲ့မျောားသလျော  ါားသေရန့်KFHP/Hသည့်MFA

၏  ိုားပြတ့်ချက့်အေီအေဉ့်ကှိိုထှိန့်ားသှိမ့်ားသည့်။ 

5.1 ဝနခ် ာင်မှုမ ာ်းသညM်FAခပေါ်လစီအရအရည်အ  င််းပပညံ့်မီှပ င််းနှငံ့်မပပညံ့မီှ်ပ င််းပေစ်
သည။် ူားတွွဲ့ပြည ့်ေွ ့်ချက့်၊အ ှိိုင့်ားII၊MFAသ ေါ်လေီအရသနောက့်ထ ့်ဝန့်သ ောင့်မှုမျောားရထှိိုက့်ခွ
င ့်နှင ့်မရရှှိနှိိုင့်မှုမျောားမှလွွဲ့၍မှတ့်သောားထောားပခင့်ားမရှှိ ါက။ 
5.1.1 အရည်အ  င််းပပညံ့မီ်ခသာဝနခ် ာင်မှုမ ာ်း။MFAသည့်အသရားသ ေါ်နှင ့်သ ားကိုသမှု

လှိိုအ ့်သသောကျန့်ားမောသရားသေောင ့်သရှောက့်မှုဝန့်သ ောင့်မူမျောား၊သ ား ှိိုင့်နှင ့်ထိုတ့်ကိုန့်
မျောား၊KFHP/H ပ င့် လူနောသ ား ှိိုင့်မျောားသှိို့ မဟိုတ့်Kaiser Permanente (KP) 
    ှိိုားသူမျောားရှှိKP အသ ောက့်အအ ိုမျောား(ဥ မော-
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သ ားရ ိုမျောား၊သ ားရ ို နှင ့်သက့် ှိိုင့်သည ့်သ ားခန့်ားမျောား၊သ ားဘက့် ှိိုင့်ရောေင့်တောမျောား
နှင ့်သ ားရ ိုအသ ောက့်အအ ိုမျောား)တွင့်သထောက့်   သ ားသသောသ ားဝါားအသထောက့်အ   
မျောားအတွက့်ပ ဌောန့်ားနှိိုင့်သည့်။MFAကှိိုသအောက့်သြော့်ပ  ါအတှိိုင့်ားဝန့်သ ောင့်မှုမျောားနှင ့်
ထိုတ့်ကိုန့်မျောားတွင့်အသ ိုားပ ြုနှိိုင့်သည့်- 

5.1.1.1 ခ ်းဘက်  ုင်ရာလ ုအပ်ခသာဝနခ် ာင်မှုမ ာ်း။အဓှိကအောားပြင ့်လူနော
သှိို့ မဟိုတ့်သ ားဘက့် ှိိုင့်ရောသေောင ့်သရှောက့်မှုသ ားသူမျောားအ င့်သပ သေရ
န့်အတွက့်မဟိုတ့် ွဲ့ကောကွယ့်ပခင့်ား၊အကွဲ့ပြတ့်ပခင့်ား၊သရောဂါရှောသြွပခင့်ားသှိို့
မဟိုတ့်သ ားဘက့် ှိိုင့်ရောအသပခအသန၏ကိုသမှုတှိို့အတွက့်လှိိုအ ့်သ
ည ့်သေောင ့်သရှောက့်မှု၊ကိုသမှုသှိို့ မဟိုတ့်KP    ှိိုားသူကအမှိန  ့်သ ားသသောသှိို့ မ
ဟိုတ့်သ ားအ ့်သသောဝန့်သ ောင့်မှုမျောားပြေ့်သည့်။ 

5.1.1.2 ခ ်းအညွှန််းမ ာ်းနှငံ့်ခ ်းဝါ်းအခ ာက်အပ ံ့မ ာ်း။KFHP/Hပ င့် လူနော
သ ား ှိိုင့်တွင့်တင့်ပ ပ ီားKPသထောက့်   သူမျောား၊KPမဟိုတ့်သည ့်အသရား
သ ေါ်ဌောန    ှိိုားသူမျောား၊KPမဟိုတ့်သည ့်အသရားသ ေါ်သေောင ့်သရှောက့်မှုသ ားသူ
မျောားနှင ့်KPကန့်ထရှိိုက့်သ ားသူမျောား၏သရားသောားချက့်မျောားတွင့်သြော့်ပ ထောား
 ါသည့်။ 

5.1.1.2.1 ခယဘုယ အမညရှ် ခ ်းဝါ်းမ ာ်း။ပြေ့်နှိိုင့်ရင့်၊သယဘိုယျ
သ ားဝါားမျောားသရွားချယ့်ပ ီားအသ ိုားပ ြုသင ့်သည့်။ 

5.1.1.2.2 အမှတ်တ   ပ်တပ်ခ ်းဝါ်းမ ာ်း။ KPသထောက့်   သူမှ 
သတ့်မှတ့်ထောားသည ့် ကိုန့်အမှတ့်တ  ှိ ့်အမည့်မျောားကှိို 
"သရားထောားသည ့်အတှိိုင့်ား ထိုတ့်သ ားသည့် "(Dispense as 

Written,DAW)၊ သှိို့ မဟိုတ့် သယဘိုယျ 
တူညီမှုမရရှှိပခင့်ားဟို သရားထောားသည့်။ 
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5.1.1.2.3 မူ်းယစ်ခ ်းဝါ်းမ ာ်းသ ို့မဟုတ်ခ ်းဝါ်းအခ ာက်အပ ံ့
မ ာ်း။KPသထောက့်   သူမှသရားသောားသ ားသည ့်သ ားညွန့်ားေော
သှိို့ မဟိုတ့်အမှောေောပြင ့်KPပ င့် လူနောသ ားခန့်ားမှသ ားထို
တ့်သ ားခွဲ့ သည့်။ 

5.1.1.2.4 Medicareအက   ်း  စာ်း ွငံ့်ရှ သူမ ာ်း။သ ားဝါားအသထော
က့်အ   အ ှိိုင့်ားDသအောက့်တွင့်သြော့်ပ ထောားသည ့်သ ားဝါားသ
က့်သောခွင ့်အတွက့်သ ားဝါားအကျ ှိြုားခ ေောားခွင ့်ရှှိသူမျောားထ 
သလ ောက့်ထောား ါ။ 

5.1.1.3 တာရှည ် ခ ်းဘက်  ုင်ရာပစစည််းက ရ ယာ(Durable Medical 

Equipment, DME)။DMEလမ့်ားညွှန့်ချက့်မျောားနှင ့်အညီKP 
    ှိိုားသူကအမှိန  ့်သ ားပ ီားသ ားဘက့် ှိိုင့်ရောလှိိုအ ့်ချက့်နှင ့်ကှိိုက့်ညီသသော
လူနောတေ့်ဦားအောားKFHP/Hကသထောက့်   သ ားသည့်။ 

5.1.1.4 က န််းမာခရ်းသင်ကကာ်းခလံ့က င်ံ့ခသာအတန််းမ ာ်း။လူနောသေောင ့်သရှောက့်
မှုအေီအေဉ့်၏တေ့်ေှိတ့်တေ့် ှိိုင့်ားအသနပြင ့်KP    ှိိုားသူကအကက ပ ြုထောား
သသောရရှှိနှိိုင့်သည ့်အတန့်ားေောားမျောားနှင ့် က့်ေ ့်သနသည ့်အခသကကားသငွ
မျောားကှိိုKPမှေီေဉ့်သ ားသည့်။ 

5.1.1.5 ခ င််း  က်အခပ   ခပေါ်မှာရရှ န ုင်ခသာဝနခ် ာင်မှုမ ာ်း။ခခင့်ားချက့်တေ့်
ခိုပြေ့်သည ့်အသပခအသနအချ ှိျို့တွင့်MFAသည့်(1)KPမဟိုတ့်သည ့်ေက့်ရ ို
မှသ ားသသောဝန့်သ ောင့်မှုမျောားနှင ့်(2)DMEကှိိုKP    ှိိုားသ ားသူကသတ့်မှတ့်
ထောားပ ီားသှိို့ မဟိုတ့်အမှိန  ့်သ ားထောားပ ီားသအောက့်တွင့်သြော့်ပ ထောားသည ့်အ
တှိိုင့်ားကန့်ထရှိိုက့်/သရောင့်ားချသူမှသထောက့်   သည့်။ခခင့်ားချက့်အတွက့်အ
ရည့်အချင့်ားပ ည ့်မီှရန့်လူနောသည့်သအောက့်သြော့်ပ  ါအ ှိိုင့်ား5.6.2တွင့်
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သြော့်ပ ထောားသသောပမင ့်မောားသသောသ ားကိုသမှု ှိိုင့်ရောကိုန့်ကျေရှိတ့်နှင ့်ကှိို
က့်ညီရန့်လှိိုအ ့်သည့်။ 

5.1.1.5.1 ကျွမ််းက င်ခသာသူနာပပ ဝနခ် ာင်မှုမ ာ်းနှငံ့်အလယ်အ
လတ်တန််းစာ်းခစာငံ့်ခရှာက်ခသာဝနခ် ာင်မှုမ ာ်း။သ ား
ရ ို မှအတွင့်ားလူနော င့်ားရန့်လွယ့်ကူသချောသမ ရန့်သတ့်မှတ့်
ထောားသသောသ ားကိုသမှုလှိိုအ ့်ချက့်ရှှိသည ့်လူနောအောားKP

သ ားရ ိုကန့်ထရှိိုက့်ေောချြု ့်မျောားကသထောက့်   သ ားခွဲ့ သည့်။ 

5.1.1.5.2 တာရှည ် ခ ်းဘက်  ုင်ရာပစစည််းက ရ ယာ(DME) ။ 
သရောင့်ားချသူသည့် DME လမ့်ားညွှန့်ချက့်မျောားနှင ့်အညီ KP 

    ှိိုားသူတေ့်ဦားမှ မှောယူသသော DMEကှိို သထောက့်   သ ားခွဲ့ ပ ီား 
KFHP/H DME ဦားေီားဌောနမှတ င ့် 
ေောချြု ့်ချြု ့် ှိိုပခင့်ားအောားပြင ့် သရောင့်ားချသူက 
သထောက့်   သ ားသည့်။ 

5.1.1.6 အပ ုခ ာင််းအရည်အ  င််းပပညံ့မီ်ခသာဝနခ် ာင်မှုမ ာ်းရရှ န ုင်ပါသည်
။MFAမူဝါဒအရအရည့်အချင့်ားပ ည ့်မီသသောအ ှိိုဝန့်သ ောင့်မှုမျောားကှိိုသနော
က့် က့်တွွဲ့ပြည ့်ေွက့်ချက့်၊အ ှိိုင့်ားIIတွင့်MFAသ ေါ်လေီအရသနောက့်ထ ့်ဝ
န့်သ ောင့်မှုမျောားရထှိိုက့်ခွင ့်နှင ့်မရရှှိနှိိုင့်ပခင့်ားတှိို့ကှိိုသြေါ်ပ သည့်။ 

5.1.2 အရည်အ  င််းမပပညံ့မီှ်ခသာ၀နခ် ာင်မှုမ ာ်း။MFAနှင ့်သက့် ှိိုင့်လှိမ ့်မည့်မဟိုတ့် ါ- 

5.1.2.1 အခရ်းခပေါ်မဟုတ်ပ င််းသ ို့မဟုတ်KPခ ာက်ပ ံ့သူက  ု်းပေတ်သညံ့်
ခ ်းဘက်  ုင်ရာမလ ုအပ်ခသာဝနခ် ာင်မှုမ ာ်း။ ါဝင့်သသော့်လည့်ား၊
ကန  ့်သတ့်မထောား ါ- 
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5.1.2.1.1 လူနော၏အသွင့်အပ င့်ကှိိုတှိိုားတက့်သေရန့်ရည့်ရွယ့်ချက့်
ပြင ့်အသရပ ောားသေဒဝန့်သ ောင့်မှုမျောားအ ါအဝင့်အလှအ
 ခွွဲ့ေှိတ့်ကိုသပခင့်ားသှိို့ မဟိုတ့်ဝန့်သ ောင့်မှုမျောား၊ 

5.1.2.1.2 မျ ှိြုားမ ွောားနှိိုင့်သသောကိုသပခင့်ား၊ 

5.1.2.1.3 လက့်လီသ ားဘက့် ှိိုင့်ရော    ှိိုား ေစည့်ားမျောား၊ 

5.1.2.1.4 အ ့်ေှိိုက့်ကိုထ ိုား၊သကျောရှိို ားနှင့် အ ေ့်အပမေ့်ကှိိုလက့်ပြင့် 
ပ ြုပ င့်သ ားသူနှင ့်အနှှိ ့်ခ ပခင့်ားဝန့်သ ောင့်မှုမျောားအ ါအဝ
င့်အပခောားကိုထ ိုားမျောား၊ 

5.1.2.1.5 လှိင့် ှိိုင့်ား ှိိုင့်ရောချ ှိျို့ယွင့်ားပခင့်ားကှိိုကိုသရန့်ထှိိုားသ ားနှင ့်ကှိ
ရှိယောမျောား၊ 

5.1.2.1.6 ကှိိုယ့်ေောားသ ောင့်ရွက့်သသောဝန့်သ ောင့်မှုမျောား၊နှင ့် 

5.1.2.1.7 ပ င့် အြ ွဲ့အေည့်ား၏တောဝန့်ဝတတ ရောား၊ ိုဂ္ှိြုလ့်သရားအောမခ 
ကောကွယ့်မှုသှိို့ မဟိုတ့်အလို ့်သမောားသလျော့်သကကားသ ားပခင့်ား
ကှိေစမျောားနှင ့် က့်ေ ့်သသောဝန့်သ ောင့်မှုမျောား။ 

5.1.2.1.8 KPက န််းမာခရ်းအာမ  မရှ သညံ့လူ်နာမ ာ်းအတွက်ဝန်
ခ ာင်မှုမ ာ်း။အသရားသ ေါ်မဟိုတ့်သသောသှိို့ မဟိုတ့်အ
သ ောတလ င့်မဟိုတ့်သသောဝန့်သ ောင့်မှုမျောားနှင ့်လူနော၏ 
KPမဟိုတ့်သည ့်ကျန့်ားမောသရားခ ေောားခွင ့်သအောက့်တွင့်အ
ကျ  ြုားဝင့်သသောပ င့် လူနောသ ားဝါားအသထောက့်အ   မျောားသ
ည့်လူနောမျောားအောားသတ့်မှတ့်ထောားသသောကွန့်ရက့်ကှိိုအသ ိုား
ပ ြု၍ ှိို၍နှေ့်သက့်သသောKPမဟိုတ့်သည ့်    ှိိုားသူမျောားနှင ့်
သ ား ှိိုင့်မျောားကှိိုအသ ိုားပ ြုရန့်လှိိုအ ့်သည့်။ 
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5.1.2.2 ခ ်းအညွှန််းမ ာ်းနှငံ့်ခ ်းဝါ်းအခ ာက်အပ ံ့မ ာ်း။အသရားသ ေါ်သှိို့ မဟို
တ့်သ ားကိုသမှုလှိိုအ ့်သည့်ဟိုမယူမှတ့်သသောသ ားညွှန့်ားမျောားနှင ့်    ှိိုားမှု
မျောားတွင့်(1)သ ားဝါားနှင ့်ကိုထ ိုားသကော့်မတီမှအတည့်ပ ြုပခင့်ားမရှှိသသား
သသောသ ားဝါားမျောား(2)KP    ှိိုားသူမျောားကမသတ့်မှတ့်ထောားသသောသှိို့ မဟိုတ့်
မမှောထောားသသောပ င့် သ ား ှိိုင့်သ ားမျောားနှင ့်    ှိိုားမှုမျောား(3) အထူားြယ့်ထို
တ့်ထောားသည ့်မူားယေ့်သ ားဝါားမျောား (ဥ မော- 
သမွားြွောားမှု၊အလှကိုန့်၊လှိင့် ှိိုင့်ား ှိိုင့်ရောချွတ့်ယွင့်ားမှုပြေ့်ပခင့်ား) 
တှိို့ ါဝင့်သည့်။ 

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

နှင ့်Medicaidဝန့်သ ောင့်မှုေင့်တောမျောား(CMS)လမ့်ားညွှန့်ချက့်မျောားအရLIS

အေီအေဉ့်တွင့်အရည့်အချင့်ားပ ည ့်မီှသူသှိို့ မဟိုတ့်ေောရင့်ားသွင့်ားထောားသူ
မျောားအတွက့်သ ားညွှန့်ားေောအတွက့်ကျန့်ရှှိသသောကိုန့်ကျေရှိတ့်ကှိိုမ သဝ
သည့်။ 

5.1.2.4 KPပပင်ပဌာနရှ ဝနခ် ာင်မှုမ ာ်း။MFAသ ေါ်လေီသည့်KPသ ားရ ိုမျောားရှှိKP

    ှိိုားသ ားသူမျောားကသ ားသသောဝန့်သ ောင့်မှုမျောားကှိိုသောအကျ  ြုားဝင့်သည့်။ 
KPသထောက့်   သူမှလွှွဲ့သပ ောင့်ားမှုအရအပခောားဝန့်သ ောင့်မှုမျောားအောားလ ိုားကှိို 
MFAအတွက့်ခွင ့်မ ပ ြုနှိိုင့် ါ။အထက့် ါအ ှိိုင့်ား5.1.1.5 
နှင ့်အညီခခင့်ားချက့်အပြေ့်သတ့်မှတ့်ပခင့်ားမရှှိ ါကKPမဟိုတ့်သည ့်သ ား
ဘက့် ှိိုင့်ရောရ ို ားမျောား၊အသရားသ ေါ်သေောင ့်သရှောက့်မှုသ ားသည ့်ဌောနမျောားနှင ့်အ
သရားသ ေါ်ဌောနမျောား၌သ ားသသောဝန့်သ ောင့်မှုမျောားအပ င့်KPမဟိုတ့်သည ့်သန
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အှိမ့်ကျန့်ားမောသရား၊နောတောရှည့်သ ားရ ို ၊ပ န့်လည့်ထူသထောင့်သရားသေောင ့်သရှော
က့်မှုနှင ့်ထှိန့်ားသှိမ့်ားထောားသသောသေောင ့်သရှောက့်မှုဝန့်သ ောင့်မှုမျောားမ ါဝင့် ါ။ 

5.1.2.5 တာရှည ် ခ ်းဘက်  ုင်ရာပစစည််းက ရ ယာ(DME)။အထက့် ါ ိုဒ့်မ 
5.1.1.5နှင ့်အညီခခင့်ားချက့်အပြေ့်သတ့်မှတ့်ပခင့်ားမရှှိ ါက၎င့်ားကှိိုKP    ှိိုား
သူကသ ားသည့် ပြေ့်သေကန့်ထရှိိုက့်တောသရောင့်ားချသူမှသ ားသသောDME 
ကှိိုြယ့်ထိုတ့်ထောား ါသည့်။ 

5.1.2.6 က န််းမာခရ်းပရီမီယ အစီအစဉ်မ ာ်း။MFAအေီအေဉ့်သည့်လူနောမျောား
အောားကျန့်ားမောသရားသေောင ့်သရှောက့်မှုအကောအကွယ့်ထောားမှုနှင ့် က့်ေ ့်
သသောကိုန့်ကျေရှိတ့်မျောား( ှိိုလှိိုသည့်မှောအခွန့်အခမျောားသှိို့ မဟိုတ့် ရီမီ
ယ )မျောားကှိိုသ ားသချရန့်မကူညီနှိိုင့် ါ။ 

5.1.2.7 အရည်အ  င််းမပပညံ့မီှ်ခသာအပ ုခ ာင််းဝနခ် ာင်မှုမ ာ်း။MFAမူဝါဒ
အရအရည့်အချင့်ားမပ ည ့်မီှသသောအ ှိိုသ ောင့်ားဝန့်သ ောင့်မှုမျောားကှိိုသနော
က့် က့်တွွဲ့ပြည ့်ေွက့်ချက့်၊အခန့်ားIIMFAသ ေါ်လေီအရသနောက့်ထ ့်ဝန့်
သ ောင့်မှုမျောားရထှိိုက့်ခွင ့်နှင ့်မရရှှိနှိိုင့်ပခင့်ားတွင့်သြေါ်ပ ထောားသည့်။ 

5.2 ပ ံ့ပ ု်းခပ်းသူမ ာ်း။MFAသည့်MFAသ ေါ်လေီနှင ့်သက့် ှိိုင့်သည ့် ူားတွွဲ့ ါပြည ့်ေွက့်ချက့်၊အ ှိိုင့်ား 
III၊MFAသ ေါ်လေီနှင ့်မသက့် ှိိုင့်သသော    ှိိုားသူမျောားတွင့်သြော့်ပ ထောားသည ့်အတှိိုင့်ားသ ားဝါားကို
သသေောင ့်သရှောက့်မှုသ ားသူမျောားကသ ားသသောအရည့်အချင့်ားပ ည ့်မီှသသောဝန့်သ ောင့်မှုမျောားကှိို
သောပ ြုဌောန့်ားသည့်။ 

5.3 အစီအစဉ်သတင််းအ  က်အလက်အရင််းပမစ်မ ာ်းနှငံ့် MFAအတွက်မည်သ ို့  
ခလ ာက် ာ်းရမညန်ည််း။MFAအေီအေဉ့်နှင ့်မည့်ကွဲ့ သှိို့ သလ ောက့်ထောားရမည့် ှိိုသည ့်ထ ့်
သ ောင့်ားအချက့်အလက့်မျောားကှိို ူားတွွဲ့ ါသနောက့် က့်တွွဲ့၊အ ှိိုင့်ားIV၊အေီအေဉ့်သတင့်ားအချက့်
အလက့်နှင ့်MFAသလ ောက့်ထောားပခင့်ားတှိို့ တတွင့်အကျဉ့်ားချြု ့်သြော့်ပ ထောားသည့်။ 
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5.3.1 အစီအစဉ်သတင််းအ  က်အလက်အရင််းပမစ်မ ာ်း။MFAမူဝါဒမှိတတ ူ၊၊သလ ောက့်လွှော
  ိုေ မျောား၊ညွှန့်ကကောားချက့်မျောားနှင ့်ရှိို ားရှိို ားရှင့်ားရှင့်ားအကျဉ့်ားချြု ့် (ဥ မော - 
မူဝါဒအကျဉ့်ားချြု ့်သှိို့ မဟိုတ့်အေီအေဉ့်လက့်ကမ့်ားေောသေောင့်)မျောားကှိိုKFHP/H၏ဝ
ဘ့် ှိိုဒ့်မှ၊အီားသမားလ့်ပြင ့်ပြေ့်သေ၊လူကှိိုယ့်တှိိုင့်ပြေ့်သေအခသကကားသငွသ ားေရောမလှိို ွဲ့
အမျောားပ ည့်သူအတွက့်ရရှှိနှိိုင့် ါသည့်။ 

5.3.2 MFAအတွက်ခလ ာက် ာ်းပ င််း။MFAအေီအေဉ့်အတွက့်သလ ောက့်ထောားရန့်အထက့်
တွင့် သြော့်ပ ထောားသည ့်အတှိိုင့်ားအရည့်အချင့်ားပ ည ့်မီသသောဝန့်သ ောင့်မှုမျောား၊ 
KPဝန့်သ ောင့်မှုမျောားအတွက့်ထူားပခောားသသောလက့်ကျန့်သငွသတောင့်ားခ မှုသကကောင ့်ပြေ့်သ ေါ်
လောသသောချက့်ချင့်ားလှိိုအ ့်ချက့်၊KPနှင ့်ေီေဉ့်ထောားသည ့်ချ ှိန့်ား ှိိုမှုတေ့်ခိုသှိို့ မဟိုတ့်KP

    ှိိုားသ ားသူကအမှိန  ့်သ ားသည ့်သ ား ှိိုင့်သ ားညွှန့်ားတေ့်ခိုအတွက့်လူနောသည့်သရို ့်
ပ ရန့်လှိိုအ ့်သည့်။လူနောသည့်MFAအေီအေဉ့်မျောားအတွက့်အွန့်လှိိုင့်ားမှပြေ့်သေ၊လူ
ကှိိုယ့်တှိိုင့်ပြေ့်သေ၊တယ့်လီြိုန့်ားပြင ့်ပြေ့်သေ၊သှိို့ မဟိုတ့်ေောရွက့်  ိုေ ပြင ့်ပြေ့်သေနည့်ားအ
မျ ှိြုားမျ ှိြုားပြင ့်သလ ောက့်ထောားနှိိုင့် ါသည့်။ 

5.3.2.1 အမ ာ်းပပည်သူနှငံ့်ပုဂ္ဂလ ကအစီအစဉ်အရည်အ  င််းပပညံ့မီ်မှုအတွက် 

လူနာမ ာ်းက ုစစ်ခ ်းပ င််း။KFHP/Hသည့်တေ့်ဦားချင့်ားေီအောားကျန့်ားမော
သရားသေောင ့်သရှောက့်မှုဝန့်သ ောင့်မှုမျောားသသချောေွောရရှှိသေရန့်၊အလ ိုားေ ိုသသော
 ိုဂ္ှိြုလ့်သရားကျန့်ားမောသရားနှင ့်လူနော ှိိုင့် ှိိုင့်မှုမျောားကှိိုကောကွယ့်ရန့်ကျန့်ားမော
သရားအောမခ ရယူရန့်တှိိုက့်တွန့်ားသည့်။KFHP/Hသည့်ကျန့်ားမောသရားသေောင ့်
သရှောက့်မှုလက့်လှမ့်ားမီမှုလှိိုအ ့်ချက့်မျောားကှိိုကူညီနှိိုင့်သည ့်အမျောားပ ည့်
သူနှင ့် ိုဂ္လှိကကျန့်ားမောသရားခ ေောားခွင ့်အေီအေဉ့်မျောားကှိိုသြော့်ပ ရန့်MFA

အေီအေဉ့်အတွက့်သလ ောက့်ထောားသသောလူနောမျောားအောားသငွသကကား ှိိုင့်ရော
အကက ဉောဏ့်သ ားသည့်။အမျောား ှိိုင့်သှိို့ မဟိုတ့် ိုဂ္လှိကကျန့်ားမောသရားခ ေောား
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ခွင ့်အေီအေဉ့်မျောားအတွက့်အရည့်အချင့်ားပ ည ့်မီသည့်ဟိုယူ ရသည ့်
လူနောသည့်ထှိိုအေီအေဉ့်မျောားကှိိုသလ ောက့်ထောားရန့်လှိိုအ ့်နှိိုင့်သည့်။ 

5.4 MFAအတွက်ခလ ာက် ာ်းရနလ် ုအပ်ခသာအ  က်အလက်။MFAအေီအေဉ့်အပ င့်အမျောား
ပ ည့်သူနှင ့် ိုဂ္လှိကကျန့်ားမောသရားခ ေောားခွင ့်အေီအေဉ့်မျောားအတွက့်အရည့်အချင့်ားပ ည ့်မီမှုကှိို
  ိုားပြတ့်ရန့်လူနော၏သငွသကကားအသပခအသနကှိိုအတည့်ပ ြုရန့်ကှိိုယ့်သရားကှိိုယ့်တော၊ဘဏ္ဍောသရား
နှင ့်အပခောားအချက့်အလက့်အပ ည ့်အေ ိုလှိိုအ ့်သည့်။မပ ည ့်ေ ိုသသောအချက့်အလက့်မျောား
သကကောင ့်MFAကပငင့်ား ယ့်နှိိုင့် ါသည့်။အချက့်အလက့်မျောားကှိိုေောပြင ့်ပြေ့်သေ၊လူကှိိုယ့်တှိိုင့်ပြ
ေ့်သေ၊တယ့်လီြိုန့်ားပြင ့်ပြေ့်သေ သ ားနှိိုင့် ါသည့်။ 

5.4.1 ဘဏ္ဍာခရ်းအခပ အခနအတညပ်ပ   က်။လူနော၏အကူအညီအတွက့်သလ ောက့်
ထောားသည ့်အခါတှိိုင့်ားလူနော၏သငွသကကားအသပခအသနကှိိုေေ့်သ ားရ ါသည့်။လူနော၏
သငွသရားသကကားသရားအသပခအသနကှိိုပ င့် အချက့်အလက့်အရင့်ားအပမေ့်မျောားကှိိုသ ိုား၍
ေေ့်သ ားနှိိုင့်လ င့်လူနောသည့်သငွသကကား ှိိုင့်ရောေောရွက့်ေောတမ့်ားမျောားသ ားရန့်မလှိိုအ ့်
သတော  ါ။ 

5.4.2 ဘဏ္ဍာခရ်းအစီအစဉ်နှင်ံ့အပ ာ်းအ  က်အလက်မ ာ်းခပ်းပ ို့ ခပ င််း။အကယ့်၍လူနော
၏ဘဏ္ဍောသရားအသပခအသနကှိိုပ င့် မှအချက့်အလက့်အရင့်ားအပမေ့်မျောားကှိိုသ ိုား၍ေ
ေ့်သ ားအတည့်ပ ြုနှိိုင့်ပခင့်ားမရှှိလ င့်လူနောအောား၎င့်ားတှိို့၏ဘဏ္ဍောသရားအသပခအသနကှိို
ေေ့်သ ားရန့်MFAအေီအေဉ့်သလ ောက့်လွှောတွင့်သြော့်ပ ထောားသည ့်အချက့်အလက့်မျောား
ကှိိုတင့်ပ ရန့်သတောင့်ား ှိိုနှိိုင့်သည့်။ 

5.4.2.1 အ  က်အလက်အပပညံ့်အစ ု။သတောင့်ားခ ထောားသသောကှိိုယ့်သရားအချက့်
မျောား၊ဘဏ္ဍောသရားနှင ့်အပခောားအချက့်အလက့်အောားလ ိုားကှိိုလက့်ခ ရရှှိသည့်
နှင ့်တပ ှိြုင့်နက့်MFAအေီအေဉ့်၏အရည့်အချင့်ားပ ည ့်မီှမှုကှိို  ိုားပြတ့် ါ
သည့်။ 
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5.4.2.2 မပပညံ့်စ ုခသာအ  က်အလက်။လှိိုအ ့်သသောအချက့်အလက့်မပ ည ့်ေ ို
လ င့်လူနောအောားလူကှိိုယ့်တှိိုင့်ပြေ့်သေ၊ေောတှိိုက့်မှပြေ့်သေ၊တယ့်လီြိုန့်ားပြင ့်
ပြေ့်သေအသကကောင့်ားကကောား ါလှိမ ့်မည့်။လူနောသည့်သတှိသ ားေောကှိိုသမားလ့်
ပြင ့်လက့်ခ ရရှှိသည ့်သန  ၊လူသတ ေကောားသပ ော ှိိုချ ှိန့်ဒါမှမဟိုတ့်တယ့်လီြို
န့်ားပြင ့်ေကောားသပ ော ှိိုသည ့်ရက့်မှရက့်သ ါင့်ား30 အတွင့်ားသ ျောက့်  ိုားသန
သသော အချက့်အလက့်မျောားကှိိုတင့်ပ နှိိုင့်သည့်။ 

5.4.2.3 ခတာင််း  ု ာ်းခသာအ  က်အလက်မ ာ်းမရရှ န ုင်ပါ။ ရှိိုဂရမ့်သလ ော
က့်လွှောတွင့်သြော့်ပ ထောားသသောအချက့်အလက့်မျောားသတောင့်ား ှိိုထောားပခင့်ားမ
ရှှိ ါကလူနောသည့်အရည့်အချင့်ားပ ည ့်မီှမှုကှိိုပ နှိိုင့်သသောအပခောားရနှိိုင့်
သသောအသထောက့်အထောားမျောားနှင ့် တ့်သက့်၍KFHP/Hသှိို့ က့်သွယ့်နှိိုင့်
သည့်။ 

5.4.2.4 ဘဏ္ဍာခရ်းအ  က်အလက်မ ာ်းမရှ ပါ။လူနောတေ့်ဦားသည့်(1) ပ င့် အ
ချက့်အလက့်အရင့်ားအပမေ့်မျောားကှိိုသ ိုား၍သူသှိို့ မဟိုတ့်သူမ၏ဘဏ္ဍော
သရားအသပခအသနကှိိုအတည့်ပ ြုနှိိုင့်ပခင့်ားမရှှိ ါက(2) သတောင့်ား ှိိုထောား
သသောဘဏ္ဍောသရားအချက့်အလက့်ကှိိုမရရှှိနှိိုင့်ပခင့်ားနှင ့်(3)ရထှိိုက့်ခွင ့်ကှိို
သြော့်ပ နှိိုင့်သသောအပခောားသက့်သသအသထောက့်အထောားမျောားမရှှိသသောအခါ
အသပခခ ဘဏ္ဍောသရားသတင့်ားအချက့်အလက့် (ဥ မော- 
ဝင့်သငွ၊ရှှိခွဲ့ လ င့်နှင ့်အရင့်ားအပမေ့်)နှင ့်ယင့်ား၏တရောားဝင့်မှုသက့်သသပ မှု
ကှိိုသ ားအ ့်ရန့်လှိိုသည့်။လူနောရွဲ့ဲ့အသပခခ ဘဏ္ဍောသရားအချက့်အလက့်နှင ့်
သထောက့်ခ ချက့်မျောားလှိိုအ ့် ါသည့်- 

5.4.2.4.1 အှိိုားမွဲ့ အှိမ့်မွဲ့ လောား၊ဒါမှမဟိုတ့် 

5.4.2.4.2 ဝင့်သငွမရှှိ၊သူသှိို့ မဟိုတ့်သူမ၏အလို ့်ရှင့်ထ မှတရောားဝင့်
လေောအခသကကားသငွမရရှှိ ါက(ကှိိုယ့် ှိိုင့်အလို ့်လို ့်ကှိိုင့်
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သူမျောားမ ါဝင့်)၊သငွသကကားလက့်သ ောင့်မျောားလက့်ခ ရရှှိပခ
င့်ားသှိို့ မဟိုတ့်ယခင့်အခွန့်နှေ့်တွင့်ြက့်ဒရယ့်သှိို့ မဟိုတ့်ပ 
ည့်နယ့်ဝင့်သငွခွန့်ကှိိုပ န့်တင့်ပ ရန့်မလှိိုအ ့်  ါသှိို့ မဟိုတ့် 

5.4.2.4.3 လူသှိမျောားသသောသဒသမျောားနှင ့်သဘားအနတရောယ့်မျောားသသော
သရောဂါမျောားသကကောင ့်(သအောက့်တွင့်သြော့်ပ ထောားသသောအ ှိို
င့်ား5.11ကှိိုကကည ့် ါ)။ 

5.4.3 လူနာပူ်းခပါင််းခ ာင်ရွက်ပ င််း။လူနောသည့်လှိိုအ ့်သသောအချက့်အလက့်အောားလ ိုား
ကှိိုပြည ့် ည့်ားသ ားရန့်ကျ ှိြုားသကကောင့်ား ီသလျော့်သသောအချက့်အလက့်မျောားပ ြုလို ့်ရန့်
လှိိုအ ့်သည့်။အကယ့်၍သတောင့်ား ှိိုထောားသသောအချက့်အလက့်အောားလ ိုားကှိိုသ ားအ ့်
ပခင့်ားမရှှိ ါကအသပခအသနမျောားကှိိုထည ့်သွင့်ားေဉ့်ားေောားပ ီားရထှိိုက့်ခွင ့်ကှိို  ိုားပြတ့်ရောတွ
င့်ထည ့်သွင့်ားေဉ့်ားေောားနှိိုင့် ါသည့်။ 

5.5 မှနက်နသ်ည်ဟုယူ သညံ့်အရညအ်  င််းပပညံ့မီ်မှု  ု်းပေတ်  က်။သလ ောက့်ထောားပခင့်ားမရှှိ
သသောလူနောသည့်လူနောမှသ ားသသောအချက့်အလက့်ထက့်အပခောားအချက့်အလက့်မျောားကှိိုအသပခ
ခ ၍MFAအေီအေဉ့်အတွက့်အရည့်အချင့်ားပ ည ့်မီသူအပြေ့်သတ့်မှတ့်နှိိုင့်သည့်။အရည့်အချ
င့်ားပ ည ့်မီသည့်ဟို  ိုားပြတ့်လ င့်လူနောသည့်ဘဏ္ဍောသရားအသပခအသနကှိိုအတည့်ပ ြုရန့်ကှိိုယ့်
သရားကှိိုယ့်တော၊ဘဏ္ဍောသရားနှင ့်အပခောားအချက့်အလက့်မျောားကှိိုသ ားရန့်မလှိိုအ ့် ါ၊MFA ိုကှိိုအ
လှိိုအသလျောက့်သ ားအ ့်နှိိုင့်သည့်။သအောက့်သြော့်ပ  ါအတှိိုင့်ားလူနောသည့်ကကှိြုတင့်အရည့်အချ
င့်ားပ ည ့်မီှသူပြေ့်ပခင့်ားသှိို့ မဟိုတ့်အသ ကားတင့်ပခင့်ားမှလွှွဲ့သပ ောင့်ားပခင့်ားခ ရလ င့်သတ့်မှတ့်ထောား
သသောအရည့်အချင့်ားပ ည ့်မီသူအပြေ့်သတ့်မှတ့်နှိိုင့်သည့်။ 

5.5.1 ကက  တင်အရည်အ  င််းပပညံ့မီှ်သူ။MFAအေီအေဉ့်အတွက့်အရည့်အချင့်ားပ ည ့်မီ
သည့်ဟိုယူ ရသည့် အမျောားပ ည့်သူနှင ့် ိုဂ္လှိကအကူအညီသ ားသရားအေီအေဉ့်
မျောားအတွက့်အရည့်အချင့်ားပ ည ့်မီှရန့်ဘဏ္ဍောသရားေေ့်သ ားမှုမှ  ိုားပြတ့်ချက့်ချသူ
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ကလူနောကှိို  ိုားပြတ့်သည့်။လူနောသည့်ကကှိြုတင့်အရည့်အချင့်ားပ ည ့်မီှသည့်ဟိုသတ့်
မှတ့်ထောားသသောလူနောပြေ့်ခွဲ့ လ င့်- 

5.5.1.1 (1)ြက့်ဒရယ့်၊ပ ည့်နယ့်သှိို့ မဟိုတ့်သဒသနတရအေှိိုားရ၊(2) မှိတ့်ြက့်အြ ွဲ့အ
ေည့်ားအသပခပ ြုအြ ွဲ့အေည့်ားသှိို့ မဟိုတ့်(3)KFHP/Hကကမကထပ ြုသည ့်
လူထိုကျန့်ားမောသရား ွွဲ့မှတ င ့်ရည့်ညွှန့်ားထောားသသောကကှိြုတင့်အရည့်အချ
င့်ားပ ည ့်မီသသော အြ ွဲ့အေည့်ားMFA(Community MFA, CMFA) 
အေီအေဉ့်တွင့်ေောရင့်ားသွင့်ားထောားပခင့်ားပြေ့်သည့်၊သှိို့ မဟိုတ့် 

5.5.1.2 ဝင့်သငွနည့်ား ါားသသောလူနောမျောားအောားသေောင ့်သရှောက့်ရန့်နှင ့်KFHP/Hဝန့်ထ
မ့်ားမျောားမှသတ့်မှတ့်ထောားသသောကကှိြုတင့်အရည့်အချင့်ားပ ည ့်မီှသသောသူ
မျောားကှိိုသေောင ့်သရှောက့်ရန့်ြ ွဲ့ေည့်ားထောားသည ့်KPအြ ွဲ့အေည့်ားအကျ ှိြုားခ ေောား
ခွင ့်အေီအေဉ့်တွင့်ေောရင့်ားသွင့်ားပခင့်ားခ ရသည့်၊သှိို့ မဟိုတ့် 

5.5.1.3 အရည့်အချင့်ားပ ည ့်မီသသော  ိုားပြတ့်ချက့်ချထောားသသောကျန့်ားမောသရားသေော
င ့် သရှောက့်မှုအေီအေဉ့် (ဥ မော- Medicare Low Income Subsidy 

အေီအေဉ့်) တွင့်ေောရင့်ားသွင့်ားထောားပခင့်ားခ ရသည့်၊သှိို့ မဟိုတ့် 

5.5.1.4 ပ ီားခွဲ့ သည ့်ရက့်သ ါင့်ား30အတွင့်ားMFAသည့်ကကှိြုတင့် ိုချာီးပမြှင ့်ပခင့်ားခ ခွဲ့ ရ
သည့် 

5.5.2 ပပနလ်ည်ခပ်း ပ်ရနအ်ခ က်းလွှွဲခပပာင််းေ ို့သတ်မှတ်ပ င််းပေစ်သည။်အပခောားအရ
ည့်အချင့်ားပ ည ့်မီှမှုနှင ့်သငွသ ားသချမှုအရင့်ားပမေ့်မျောားကိုန့်  ိုားပ ီားသသောအခါKPဌောနတွ
င့်သေောင ့်သရှောက့်မှုခ ယူပ ီားသငွသကကားအခက့်အခွဲ့သြေါ်ပ ပခင့်ားမျောားရှှိသည ့် (ဥ မော - 
အတှိတ့်သကကောင ့်ကျန့်ရှှိသနသသားသသောလက့်ကျန့်သငွမျောား)လူနောကှိိုပ င့် အချက့်အလ
က့်အရင့်ားအပမေ့်မျောားကှိိုအသ ိုားပ ြု၍အေီအေဉ့်၏အရည့်အချင့်ားပ ည ့်မီှမှုအတွက့်ေေ့်
သ ားနှိိုင့်သည့်။အရည့်အချင့်ားပ ည ့်မီှ ါကလူနောသည့်အရည့်အချင့်ားပ ည ့်မီသသောလ
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က့်ကျန့်သငွမျောားကှိိုMFA ိုလက့်ခ ရရှှိမည့်ပြေ့်သည့်။အရည့်အချင့်ားပ ည ့်မီသသောဝန့်
သ ောင့်မှုမျောားအတွက့်ထင့်ရှောားသသောလက့်ကျန့်သငွမျောားကှိိုေိုသ ောင့်ားပခင့်ား၊ထ ့်မ သကော
က့်ယူပခင့်ားသ ောင့်ရွက့်မှုသှိို့ မဟိုတ့်KP၏မသကောင့်ားသသောသ ကားပမီေရှိတ့်မျောားအ ါအဝ
င့်။)တွင့်ထည ့်သွင့်ားမည့်မဟိုတ့် ါ။ 

5.6 အစီအစဉ်အရညအ်  င််းပပညံ့်မီမှုသတ်မှတ်  က်မ ာ်း။ ူားတွွဲ့ ါပြည ့်ေွက့်ချက့်၊အ ှိိုင့်ားV၊ 
အရည့်အချင့်ားပ ည ့်မီမှု ှိိုင့်ရောအချက့်အလက့်မျောားအရMFAကှိိုသလ ောက့်ထောားသသောလူနောသ
ည့်  ိုားပြတ့်ချက့်သှိို့ မဟိုတ့်သ ားဝါားကိုသမှု ှိိုင့်ရောကိုန့်ကျေရှိတ့်ပမင ့်မောားပခင့်ားအသ ေါ်အသပခခ 
၍သငွသကကားအကူအညီအတွက့်အရည့်အချင့်ားပ ည ့်မီှနှိိုင့်သည့်။ 

5.6.1 နည််းလမ််း- စမ််းသပ်ပ င််းလ ုအပ်  က်မ ာ်း။ 
လူနောသည့်အရည့်အချင့်ားပ ည ့်မီမှု  ိုားပြတ့်ချက့် ှိိုင့်ရောသတ့်မှတ့်ချက့်နှင ့်ကှိိုက့်
ညီမှုရှှိ ါက  ိုားပြတ့်ရန့်လူနောအောားအကွဲ့ပြတ့်သည့်။ 

5.6.1.1 ဝင်ခငွအ ငံ့်အခပေါ်အခပ   ပပီ်းအရည်အ  င််းပပညံ့မီ်ပ င််းပေစ်သည။် 
KFHP/H၏ အရည့်အချင့်ားပ ည့်မီမှု   ိုားပြတ့်ချက့် ေ သတ့်မှတ့်မှုသည့် 
ေိုေိုသ ါင့်ား အှိမ့်သထောင့်ေိုဝင့်သငွထက့်နည့်ားသသော သှိို့ မဟိုတ့် ညီမ သသော 
လူနောသည့် ြယ့်ဒရယ့် င့်ားရွဲ့နွမ့်ား ါားမှု လမ့်ားညွှန့်ချက့်မျောား(Federal 

Poverty Guidelines၊ FPG)၏ ရောခှိိုင့်နှြုန့်ားအသနပြင ့် 
သငွသကကားသထောက့်   မှု အကူအညီအတွက့် 
အရည့်အချင့်ားပ ည ့်မီနှိိုင့်သည့်။ 

5.6.1.2 အ မ်ခ ာင်စုဝင်ခငွ။ဝင့်သငွလှိိုအ ့်ချက့်မျောားသည့်အှိမ့်သထောင့်ေိုဝင့်မျောား
နှင ့်သက့် ှိိုင့် ါသည့်။အှိမ့်သထောင့်ေို ှိိုသည့်မှောသမွားြွောားပခင့်ား၊အှိမ့်သထော
င့်ပ ြုပခင့်ားသှိို့ မဟိုတ့်သမွားေောားပခင့်ားတှိို့ နှင ့်သက့် ှိိုင့်သသောလူနှေ့်ဦားသှိို့ မဟို
တ့်နှေ့်ဦားထက့် ှိိုသသောလူ ိုဂ္ှိြုလ့်တေ့်ဦားချင့်ားသှိို့ မဟိုတ့်အို ့်ေိုတေ့်ေိုကှိို
 ှိိုလှိိုသည့်။အှိမ့်သထောင့်ေိုဝင့်မျောားတွင့်အှိမ့်သထောင့်ြက့်မျောား၊အရည့်အ
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ချင့်ားပ ည ့်ဝသသောအှိမ့်သြော့်မျောား၊ကသလားမျောား၊အှိမ့်သေောင ့်သ ွမျ ှိြုားမျောား၊အှိ
မ့်သေောင ့်သ ွမျ ှိြုားမျောားနှင ့်ကသလားမျောား၊အပခောားတေ့်ဦားချင့်ားသနသူမျောား၊အှိမ့်
သထောင့်ြက့်၊အှိမ့်သြော့်သှိို့ မဟိုတ့်မှိဘသည့်သငွသရားသကကားသရားအရတောဝန့်
ယူမှုရှှိသသောအှိမ့်တွင့်သနထှိိုင့်သူမျောား ါဝင့်နှိိုင့်သည့်။ 

5.6.2 ပမငံ့်မာ်းခသာခ ်းဘက်  ုင်ရာအသ ု်းစရ တ်သတ်မှတ်  က်မ ာ်း။လူနောသည့်ပမင ့်
မောားသသောသ ားကိုသမှုကိုန့်ကျေရှိတ့်သတ့်မှတ့်ချက့်နှင ့်ကှိိုက့်ညီမှုရှှိ၊မရှှိကှိို  ိုားပြတ့်
ရန့်လူနောအောားအကွဲ့ပြတ့်ရ ါသည့်။ 

5.6.2.1 ပမငံ့်မာ်းခသာခ ်းဘက်  ုင်ရာအသ ု်းစရ တ်အခပေါ်အခပ   ပပီ်းအရည်
အ  င််းပပညံ့မီ်သည။်မည့်သည ့်ေိုေိုသ ါင့်ားအှိမ့်သထောင့်ေိုဝင့်သငွအ င ့်ရှှိ
လူနောကှိိုမ ှိိုနှေ့်ေဉ့်အှိမ့်သထောင့်ေိုဝင့်သငွ၏12 လသကျော့်ကောလအတွင့်ား1
0%ထက့်ကကီားသသောသှိို့ မဟိုတ့်ညီမ သသောနှေ့်ေဉ့်ဝင့်သငွရှှိသူသည့်အရည့်
အချင့်ားပ ည ့်မီသသောသ ားဝါားနှင ့်သ ား ှိိုင့်ကိုန့်ကျေရှိတ့်မျောား ါဝင့်သည ့်
ဝန့်သ ောင့်မှုအတွက့် သငွသကကားအသထောက့်အ   ကှိိုရရှှိနှိိုင့်သည့်။ 

5.6.2.1.1 KFHP/Hအ တ်စ ုက်ရခသာအသ ု်းစရ တ်မ ာ်း။KPသ ားရ ို
မျောားအတွက့်သ ားဝါားနှင ့်သ ားဘက့် ှိိုင့်ရောကိုန့်ကျေရှိ
တ့်မျောားတွင့်အရည့်အချင့်ားပ ည ့်မီှသသောဝန့်သ ောင့်မှုမျောား
နှင ့်သက့် ှိိုင့်သည ့်မှိတတ ူမျောား၊အ ့်သငွမျောား ါရှှိ ါသည့်။ 

5.6.2.1.2 KFHP/H မဟိုတ့်သသော အ တ်စ ုက်ရခသာ 
အသ ု်းစရ တ်မ ာ်း။ KPမဟိုတ့်သသော သ ားရ ိုမျောားတွင့်၊ 
အရည့်အချင့်ားပ ည ့်မီသသော ဝန့်သ ောင့်မှုမျောားနှင ့် 
သက့် ှိိုင့်သသော၊ သတ့်မှတ့်ထောားသသော 
ကိုသမှုခ ယူသူလူနော(အထူားသလ ော သ ားမျောား သှိို့ မဟိုတ့် 
အသ ကားမျောားမ ါဝင့်)အ ါအဝင့် သ ားဘက့် ှိိုင့်ရော၊ 
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သ ား ှိိုင့်နှင ့်   ိုမှန့်သွောားကိုန့်ကျေရှိတ့်မျောားကှိို 
    ှိိုားသ ားသည့်။ လူနောသည့် KPမဟိုတ့်သည ့်သ ားရ ိုမျောားမှ 
ရရှှိသသောဝန့်သ ောင့်မှုမျောားအတွက့် သ ားကိုသမှု ှိိုင့်ရော 
ကိုန့်ကျေရှိတ့်မျောားကှိို မှတ့်တမ့်ားတင့်ရန့် လှိိုအ ့်သည့်။ 

5.6.2.1.3 က န််းမာခရ်းပရီမီယ အစီအစဉ်မ ာ်း။အှိတ့်ေှိိုက့်ရသသောကို
န့်ကျေရှိတ့်တွင့်ကျန့်ားမောသရားသေောင ့်သရှောက့်မှုလွှမ့်ားပခ ြုမှုနှင ့်
အတူသက့် ှိိုင့်သည ့်ကိုန့်ကျေရှိတ့်မျောား( ှိိုလှိိုသည့်မှောအ
ခွန့်အခမျောားသှိို့ မဟိုတ့် ရီမီယ မျောား) မ ါဝင့် ါ။ 

5.7 ပငင််း  ုပ င််းနှငံ့်အယူ  ဝင်ပ င််း 

5.7.1 ပငင််း  ုပ င််းမ ာ်း။MFAအေီအေဉ့်အတွက့်သလ ောက့်ထောားပ ီားအရည့်အချင့်ားပ ည ့်မီ
မှုေ နှြုန့်ားမျောားနှင ့်မကှိိုက့်ညီသသောသူကှိိုMFAအတွက့်သတောင့်ား ှိိုမှုကှိိုပငင့်ား ယ့်သကကော
င့်ားေောပြင ့်ပြေ့် သေ၊နှြုတ့်ပြင ့်ပြေ့်သေအသှိသ ားသည့်။ 

5.7.2 MFAပငင််း  ုမှုက ုအယူ  ဝင်ပ ု။သူသှိို့ မဟိုတ့်သူမ၏သလ ောက့်လွှောသှိို့ မဟိုတ့်အချ
က့်အလက့်မျောားကှိိုေနေ့်တကျထည ့်သွင့်ားေဉ့်ားေောားပခင့်ားမရှှိဟိုယ ိုကကည့်သသောလူနောသ
ည့်  ိုားပြတ့်ချက့်ကှိိုအယူခ ဝင့်နှိိုင့်သည့်။MFAပငင့်ား ယ့်ေောတွင့်အယူခ ဝင့်ပခင့်ားလို ့်
ငန့်ားေဉ့်ပ ီား  ိုားရန့်အတွက့်ညွှန့်ကကောားချက့်မျောား ါဝင့် ါသည့်။သတ့်မှတ့်ထောားသသော
အယူခ ဝင့်ပခင့်ားKFHP/Hဝန့်ထမ့်ားမျောားမှပ န့်လည့်သ ိုားသ ့်သည့်။ 

5.8  ုေ ွဲစည််းပ ု။MFA ိုမျောားကှိိုအသ ကားမ  ့်မီနှင ့် ှိိုင့်ားင  ထောားသည ့်သငွမျောားမတှိိုင့်မီသြော့်ထိုတ့်
ခွဲ့ သသောအတှိတ့်သှိို့ မဟိုတ့်ကျန့်ရှှိသနသသားသသောလက့်ကျန့်သငွမျောားကှိိုအသ ိုားပ ြု ါသည့်။MFA

 ိုမျောားတွင့်KP    ှိိုားသူက  ိုားပြတ့်သည ့်အတှိိုင့်ားလှိိုအ ့်သသောသနောက့် က့်တွွဲ့ဝန့်သ ောင့်မှု
မျောားအတွက့် အရည့်အချင့်ားပ ည ့်မီမှုကောလလည့်ား ါဝင့်နှိိုင့်သည့်။ 
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5.8.1 အခပ    ု။လူနော၏ကျန့်ားမောသရားသေောင ့်သရှောက့်မှုနှင ့်လူနော၏အှိမ့်သထောင့်ေိုဝင့်သငွရှှိ၊
မရှှိအသ ေါ်မူတည့်၍MFAအေီအေဉ့်မှသ ားသသောလူနောကိုန့်ကျေရှိတ့်ကှိို  ိုားပြတ့်သ
ည့်။ 
5.8.1.1 MFA - 

အရည်အ  င််းပပညံ့မီ်ခသာလူနာသည်က န််းမာခရ်းခစာငံ့်ခရှာက်မှုလွှ
မ််းပ   ပ င််းမရရှ ဘွဲ(အာမ   ာ်းမှုမရှ )န ုင်ပါ။အောမခ မရှှိသသောလူနောသ
ည့်အရည့်အချင့်ားပ ည ့်မီှပ ီားရထှိိုက့်သသောလူနောကိုန့်ကျေရှိတ့်ဝန့်သ ောင့်
မှုမျောားအောားလ ိုားကှိိုသလ ော သေျားသ ား ါသည့်။ 

5.8.1.2 က န််းမာခရ်းခစာငံ့်ခရှာက်မှုအကာအကွယ်နှငံ့်အတူMFA - 

အရည်အ  င််းပပညံ့မီ်ခသာလူနာ(အာမ   ာ်းခသာ)မ ာ်းပေစ်သည။်အ
ရည့်အချင့်ားပ ည ့်မီှသသောအောမခ ထောားသသောလူနောသည့်(1) လူနောကှိိုယ့်တှိို
င့်ကှိိုယ့်ကျတောဝန့်ယူမှုရှှိသသော(2)သူသှိို့ မဟိုတ့်သူမ၏အောမခ ကိုမပဏီက
သ ားသ ောင့်မထောားသသောအရည့်အချင့်ားပ ည ့်မီှသသောဝန့်သ ောင့်မှုအောားလ ိုား
အတွက့်လူနောကိုန့်ကျေရှိတ့်အသ ေါ်အထူားသလ ော သေျားရရှှိသည့်။လူနောသ
ည့်အောမခ မ ါဝင့်သည ့်သငွသတောင့်ားခ လွှော၏အ ှိိုင့်ားကှိို  ိုားပြတ့်ရန့်၊အ
ကျ ှိြုားခ ေောားခွင ့်မျောားရှင့်ားလင့်ားချက့်(Explanation of Benefits, EOB) 
ကွဲ့ သှိို့ သသောေောရွက့်ေောတမ့်ားမျောားကှိိုသ ားရန့်လှိိုအ ့်သည့်။ 

5.8.1.2.1 အာမ  ကယ်ရီယာ  မှခငွခပ်းခ  ပ င််းမ ာ်း။ 
အရည့်အချင့်ားပ ည ့်မီှသသော အောမခ ထောားသသောလူနောသည့် 
ထှိိုလူနော၏ အောမခ ကယ့်ရီယောမှ လက့်ခ ရရှှိသည ့် 
KFHP/Hမှ သ ားသသောဝန့်သ ောင့်မှုမျောားအတွက့် 
မည့်သည ့်သငွသ ားသချမှုကှိိုမ ှိို KFHP/H သှိို့  
လက့်မှတ့်ထှိိုားရန့် လှိိုအ ့်သည့်။ 
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5.8.1.3 ခ ်းခလ ာံ့ခပ်းသည်ံ့အစီအစဉ်။သ ေါ်လေီသအောက့်ရှှိရရှှိနှိိုင့်သည ့်အထူား
သလ ော သ ားမျောားနှင ့် တ့်သက့်သည ့်ထ ့်သ ောင့်ားအချက့်အလက့်မျောားကှိို
သနောက့် က့်တွွဲ့ပြည ့်ေွက့်ချက့်၊အ ှိိုင့်ားVI၊သလ ော သ ားအေီအေဉ့်တွင့်အ
ကျဉ့်ားချြု ့်သြော့်ပ  ထောားသည့်။ 

5.8.1.4 ခငွခကက်းပပနလ်ည် ုတ်ခပ်းခသာခနရာ။KFHP/Hသည့်ပ င့် အြ ွဲ့၏
တောဝန့်/ကှိိုယ့်သရားကှိိုယ့်တောအောမခ အကောအကွယ့်အသပခချသူမျောား၊သ ား
သ ောင့်သူမျောားသှိို့ မဟိုတ့်အပခောားတရောားဝင့်တောဝန့်ရှှိသသောအြ ွဲ့မျောားမှပ န့်
လည့်၍သလျော့်သကကားကှိိုရယူသည့်။ 

5.8.2 အရည်အ  င််းပပညံ့မီ်  က်အက   ်းဝင်ခသာကာလ။သနောက့် က့်တွွဲ့ဝန့်သ ောင့်မှု
မျောားအတွက့်အရည့်အချင့်ားပ ည ့်မီှမှုကောလသည့်အတည့်ပ ြုသည ့်သန  မှေ၍သှိို့ မဟို
တ့်ဝန့်သ ောင့်မှုသ ားသည ့်သန  သှိို့ မဟိုတ့်သ ားဝါားမျောားထိုတ့်သ ားသည ့်သန  မှေတင့်သ
ည့်။အရည့်အချင့်ားပ ည ့်မီမှုကောလ၏ကကောချ ှိန့်သည့်အကန  ့်အသတ့်ရှှိသသောအချ ှိန့်
သောပြေ့်ပ ီားKP၏  ိုားပြတ့်ချက့်ရှှိနည့်ားလမ့်ားမျောားေွောပြင ့်  ိုားပြတ့်သည့်။သအောက့် ါ
တှိို့အ ါအဝင့်- 

5.8.2.1 အ   နတ် က ခသာကာလ။အရည့်အချင့်ားပ ည ့်မီသသောခနာက် က်တွွဲဝ
နခ် ာင်မှုမ ာ်းနှငံ့်ပ န့်လည့်သ ားရန့်အသ ကားလွှွဲ့သပ ောင့်ားပခင့်ားမတှိိုင့်မီသြော့်
ပ သသောထင့်ရှောားသသောလူနောကိုန့်ကျေရှိတ့်လက့်ကျန့်သငွမျောားအတွက့်ရ
က့်သ ါင့်ား365ရက့်အမျောား  ိုားပြေ့်သည့်။ 

5.8.2.2 ကျွမ််းက င်ခသာသူနာပပ နှငံ့်အလယ်အလတ်ပပ စုခစာငံ့်ခရှာက်မှု။KP

အပ င့်ဘက့်ရှှိဝနခ် ာင်မှုမ ာ်းအတွက်အမျောား  ိုားရက့်30အထှိ။ 
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5.8.2.3 တာရှည ် ခ ်းဘက်  ုင်ရာပစစည််းက ရ ယာ။သ ားဘက့် ှိိုင့်ရော ေစည့်ား
မျောားကှိိုသထောက့်   သ ားသည ့်သရောင့်ားချသူအတွက့်အမျောား  ိုားရက့်သ ါင့်ား 
180အထှိ။ 

5.8.2.4 ကုသမှုလမ််းစဉ်သ ို့မဟုတ်ခစာငံ့်ခရှာက်မှုအပ ုင််း။KP    ှိိုားသူက  ိုားပြ
တ့်သည ့်သေောင ့်သရှောက့်မှုအ ှိိုင့်ားနှင ့်/သှိို့ မဟိုတ့်ကိုသမှုလမ့်ားေဉ့်အတွက့်
အမျောား  ိုားရက့်သ ါင့်ား180အထှိ။ 

5.8.2.5 အမ ာ်းပပည်သူနှငံ့်ပုဂ္ဂလ ကက န််းမာခရ်း  စာ်း ွငံ့်အစီအစဉ်မ ာ်းအတွ
က်အရညအ်  င််းပပညံ့မီ်န ုင်ခသာလူနာမ ာ်း။အမျောားပ ည့်သူနှင ့် ိုဂ္လှိ
ကကျန့်ားမောသရားခ ေောားခွင ့်အေီအေဉ့်မျောားအတွက့်သလ ောက့်ထောားေဉ့်လူနော
တေ့်ဦားကှိိုအမျောား  ိုားရက့်သ ါင့်ား90ကူညီနှိိုင့်သည့်။ 

5.8.2.6 ခ ်းဝါ်း  ုင်ရာ ုတစ်ကက မ်ခပ်းပ င််း။MFAအေီအေဉ့်ကှိိုသလ ောက့်
ထောားပခင့်ားမပ ြုမီအကယ့်၍လူနောသည့်(1)MFA ိုကှိိုမရရှှိ ါ၊(2)KFHP/H

သ ား ှိိုင့်တွင့်KP    ှိိုားသူကသရားသောားထောားသသောပြည ့်ေွက့်သ ားညွှန့်ားကှိို
ပြည ့်သည့်၊နှင ့်(3)သ ားညွှန့်ားမျောားအတွက့်သ ားသချနှိိုင့်ေွမ့်ားမရှှိသကကောင့်ားကှိို
သြော့်ပ လ င့်လူနောသည့်သ ားဝါား ှိိုင့်ရော ိုကှိိုတေ့်ကကှိမ့်ရထှိိုက့်သည့်။
သ ားဝါား ှိိုင့်ရောတေ့်ကကှိမ့် ိုသည့်ရက့်သ ါင့်ား30အကန  ့်အသတ့်ရှှိပ ီားKP

သထောက့်   သသောသ ားဘက့် ှိိုင့်ရောအရကှိိုက့်ညီသည့်ဟိုသတ့်မှတ့်ထောား
သည ့်အတှိိုင့်ားသင ့်သလျော့်သသောသ ားမျောားသ ား ါသည့်။ 

5.8.2.7   ်ီးပမြှငံ့်တ ု်း  ွဲျဲ့မှုမ ာ်းအတွက်ခတာင််း  ုပ င််း။ရှှိပ ီားသောား ိုသက့်တမ့်ား
မကိုန့်  ိုားမီရက့်သ ါင့်ားသ ိုား ယ့်(30)မှေတင့်၍၎င့်ားရက့်သနောက့် ှိိုင့်ားတွင့်
လူနောသည့်အေီအေဉ့်အတွက့်ပ န့်လည့်သလ ောက့်ထောားနှိိုင့်သည့်။ 
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5.8.3  ုရုပ်သ မ််းပ င််း၊ပယ်ေ က်ပ င််း၊ဒါမှမဟုတ်ပပင် င်ပ င််း။KFHP/Hသည့်အချ ှိျို့
သသောအသပခအသနမျောားတွင့်MFA ိုကှိိုရို ့်သှိမ့်ားလှိိုက့်ပခင့်ား၊ြျက့်သှိမ့်ားပခင့်ားသှိို့ မဟို
တ့် ပ င့် င့်ပခင့်ားပ ြုလို ့်နှိိုင့်သည့်။အသပခအသနမျောား ါဝင့်သည့်- 

5.8.3.1 လ မ်လညမ်ှု၊  ု်းမှုသ ို့မဟုတ်ခငွခကက်း  ုင်ရာခပပာင််းလွဲမှုမ ာ်းပေစ်သည်
။လှိမ့်လည့်မှု၊မှောားယွင့်ားေွောသြော့်ပ မှု၊ခှိိုားမှု၊လူနော၏သငွသကကားအသပခအသန
သပ ောင့်ားလွဲ့မှုသှိို့ မဟိုတ့်MFAအေီအေဉ့်၏တည့်တ  ခှိိုင့်ပမွဲ့မှုကှိို ျက့်ပ ောား
သေသည ့်အပခောား အသပခအသနပြေ့်ရ ့်တေ့်ခို။ 

5.8.3.2 အမ ာ်းပပည်သူ  ုင်ရာနှငံ့်ပုဂ္ဂလ ကက န််းမာခရ်းခစာငံ့်ခရှာက်မှုအစီအ
စဉ်မ ာ်းအတွက်ရန ုင်ပါသည။်အမျောားပ ည့်သူ ှိိုင့်ရောနှင ့် ိုဂ္လှိကကျ
န့်ားမောသရားသေောင ့်သရှောက့်မှုအေီအေဉ့်မျောားအတွက့်ေေ့်သ ားပခင့်ားခ ရသသော
လူနောတေ့်ဦားသည့်အရည့်အချင့်ားပ ည ့်မီသည့်ဟိုယူ ရသသော့်လည့်ားထှိို
အေီအေဉ့်မျောားအတွက့်သလ ောက့်လွှောတင့်ပခင့်ားလို ့်ငန့်ားေဉ့်နှင ့် ူားသ ါင့်ား
သ ောင့်ရွက့်ပခင့်ားမရှှိ ါ။ 

5.8.3.3 အပ ာ်းခငွခပ်းခ  ပ င််းအရင််းပမစ်မ ာ်းခော ု်တ် ွဲံ့သည။်ကျန့်ားမော
သရားခ ေောားခွင ့်သှိို့ မဟိုတ့်လူနောတေ့်ဦားသည့်MFA ိုရရှှိပ ီားသနောက့်သြော့်ထို
တ့်သည ့်အပခောားသငွသ ားသချမှုအရင့်ားပမေ့်မျောားသည့်အရည့်အချင့်ားပ ည ့်မီှ
သသောဝန့်သ ောင့်မှုမျောားအတွက့်အခသကကားသငွမျောားကှိိုသနောက့်သကကောင့်ားပ န့်
လှည ့်သေသည့်။ဤသှိို့ ဖပြေ့်လ င့်လူနောသည့် ိုဂ္ှိြုလ့်သရားအရတောဝန့်ယူမှုနှ
င ့်(1)ထှိိုအ ှိိုင့်ားအတွက့်သငွသတောင့်ားခ လွှောကှိိုမသ ားပခင့်ား(2)သူ၏ကျန့်ားမော
သရားခ ေောားခွင ့်သှိို့ မဟိုတ့်အပခောားသငွသ ားသချမှုရင့်ားပမေ့်မှသ ားသ ောင့်ပခင့်ားမ
ရှှိသသောသငွသတောင့်ားခ လွှော ါရှှိသည့်။ 
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5.8.3.4 က န််းမာခရ်း  စာ်း ွငံ့်ခပပာင််းလွဲမှု။ကျန့်ားမောသရားသေောင ့်သရှောက့်မှုအကော
အကွယ့်ထောားပခင့်ားအသပ ောင့်ားအလွဲ့ကှိိုသတ ကကက ြုခ ေောားရသသောလူနောအောားM
FAအေီအေဉ့်ကှိိုပ န့်လည့်သလ ောက့်ထောားရန့်သတောင့်ား ှိို ါမည့်။ 

5.9 စွပ်စွွဲ  က်အခပေါ်ကန် ံ့သတ် ာ်းပ င််း။Kaiserသြောင့်သဒားရှင့်ားမှသ ားရ ိုတွင့်သ ားကိုသမှုခ ယူ
ရန့်အတွက့်MFAမှသတ့်မှတ့်ထောားသည ့်လူနောမျောားအောားသဒေါ်လောအပ ည ့်(ကိုန့်ကျေရှိတ့်ေိုေိုသ ါ
င့်ား)သကောက့်ခ ပခင့်ားကှိိုတောားပမေ့်ထောားသည့်။Kaiserသြောင့်သဒားရှင့်ားမှသ ားရ ိုတွင့်အရည့်အချင့်ား
ပ ည ့်မီှသသောသ ားရ ိုဝန့်သ ောင့်မှုကှိိုရရှှိသသောသူသည့်MFAအေီအေဉ့်အတွက့်အရည့်အချင့်ား
ပ ည ့်မီ ါသည့်။သှိို့ သသော့်MFA ိုမရရှှိသူသှိို့ မဟိုတ့်MFA ိုကှိိုပငင့်ား ယ့်သသောလူနောသည့်ထှိိုဝ
န့်သ ောင့်မှုမျောားအတွက့်သယဘိုယျအောားပြင ့်သငွသတောင့်ားခ သသော မောဏ(amounts generally 

billed, AGB)ထက့် ှိိုမှိို၍မသကောက့်ခ  ါ။ 

5.9.1 ခယဘုယ အာ်းပေငံ့်ခငွခတာင််း  ခသာပမာဏ။သယဘိုယျအောားပြင ့်သငွသတောင့်ားခ 
သသော မောဏကှိိုတွက့်ချက့်ရန့်အတွက့်(AGB)တွင့်သြော့်ပ ထောားသည ့်ပြည ့်ေွက့်ချက့်၊
အ ှိိုင့်ားVII၊အသပခခ အောားပြင ့်သြော့်ပ ထောားသည ့်အတှိိုင့်ားKPအသ ောက့်အဦားမျောားအတွ
က့်ထှိိုကွဲ့ သှိို့ သသောသေောင ့်သရှောက့်မှုအတွက့်အောမခ အကောအကွယ့်ရှှိသူမျောားတေ့်ဦားချင့်ား
ကှိိုအသရားသ ေါ်သှိို့ မဟိုတ့်အပခောားသ ားကိုသမှုအတွက့်လှိိုအ ့်သသောသေောင ့်သရှောက့်မှု
မျောားအတွက့်သယဘိုယျအောားပြင ့်သငွသတောင့်ားခ သသော မောဏ(AGB)။ 

5.10 စုခ ာင််းမှုလုပ်ခ ာင်  က်မ ာ်း။ 

5.10.1 က   ်းခကကာင််း ီခလ ာခ်သာအခကကာင််းကကာ်းအာ်း ုတ်မှု။KFHP/Hသှိို့ မဟိုတ့်၎င့်ား
၏ကှိိုယ့်ေောားသ ောင့်ရွက့်သနသသောသ ကားပမီေိုသ ောင့်ားသရားသအဂျင့်ေီသည့်MFAအေီအ
ေဉ့်နှင ့် တ့်သက့်၍ယခင့်သှိို့ မဟိုတ့်ထူားချွန့်သသောချ ှိန့်ခွင့်လ ောရှှိသသောလူနောမျောားကှိို
အသကကောင့်ားကကောားရန့်သင ့်သလျော့်သသောအောားထိုတ့်မှုမျောားပ ြုလို ့်သည့်။ကျ ှိြုားသကကောင့်ား
 ီသလျော့်သသောအသှိသ ားချက့်အောားထိုတ့်မှုမျောား ါဝင့်သည့်- 
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5.10.1.1 အသကောင ့် ှိိုင့်ရှင့်အောားMFAအရည့်အချင့်ားပ ည ့်မီသူမျောားအတွက့်ရရှှိနှိိုင့်
သကကောင့်ားအသှိသ ားအသကကောင့်ားကကောားပ ီားသည ့်သနောက့်ရက့်သ ါင့်ား120 အ
တွင့်ားေောသရားသောားအသကကောင့်ားကကောားေောတေ့်ခိုသ ား ါမည့်။ 

5.10.1.2 KFHP/H သှိို့ မဟိုတ့် သ ကားပမီေိုသ ောင့်ားသရားသအဂျင့်ေီသည့် 
လူနောကိုန့်ကျေရှိတ့် လက့်ကျန့်သငွသ ားသချမှုအတွက့် 
ေတင့်ရန့်ရည့်ရွယ့်ထောားသည ့် ထူားပခောားသသောေိုသ ောင့်ားမှု ှိိုင့်ရော 
အသရားယူမှုေောရင့်ား(extraordinary collection actions၊ ECA)နှင ့် 
ေောပြင ့်အသကကောင့်ားကကောားေောမျောား သရားသောားပခင့်ားတှိို့      ှိိုားသ ားမည့်ပြေ့်ပ ီား 
ထှိိုကွဲ့ သှိို့ သသော အသရားယူသ ောင့်ရွက့်မူအတွက့် သနောက့်  ိုားသန  သည့် 
ေောပြင ့် အသကကောင့်ားကကောားေောရပ ီား ရက့်သ ါင့်ား30ထက့် မသေောသေရ ါ။ 

5.10.1.3  ထမဦား  ိုားသ ားရ ိုလူနောသကကပငောချက့်နှင ့်အတူMFAမူဝါဒ၏ရှင့်ားလင့်ား
သသောဘောသောေကောားအကျဉ့်ားချြု ့်သ ားပခင့်ားပြေ့်သည့်။ 

5.10.1.4 MFA၏မူဝါဒနှင ့်MFAသလ ောက့်လွှောတင့်ပခင့်ားလို ့်ငန့်ားေဉ့်မှတေ့် င ့်မည့်
သှိို့အကူအညီရနှိိုင့်မည့်ကှိိုအသကောင ့် ှိိုင့်ရှင့်အောားနှြုတ့်ပြင ့်အသကကောင့်ား
ကကောားရန့်ကကှိြုား ေောားပခင့်ားပြေ့် ါသည့်။ 

5.10.1.5 သတောင့်ား ှိိုချက့်အရ၊ ရှိိုဂရမ့်၏အရည့်အချင့်ားပ ည ့်မီှမှုကှိို  ိုားပြတ့်ပခ
င့်ား၊အတှိတ့်သကကောင ့်ပြေ့်သသောသှိို့ မဟိုတ့်ထူားချွန့်သသောလူနောချ ှိန့်ခွင့်မတှိိုင့်
မီသ ကားပမီေိုသ ောင့်ားသရားသအဂျင့်ေီသှိို့ တလွှွဲ့သပ ောင့်ားသ ား ါသည့်။ 

5.10.2  ူ်းပ ာ်းခသာစုခ ာင််းမှု  ုင်ရာလုပ်ခ ာင်ပ င််းမ ာ်းက ု  ုင််းင ံ့ ာ်းပါသည။်အ
ကယ့်၍လူနောသည့်KFHP/Hသည့်ေိုသ ောင့်ားပခင့်ားသအဂျင့်ေီမျောားအောားလူနောအသ ေါ်တွ
င့်ထူားပခောားသသောေိုသ ောင့်ားပခင့်ား ှိိုင့်ရောလို ့်သ ောင့်မှုမျောား(ECA)ကှိို၎င့်ား၏ကှိိုယ့်ေောား
သ ောင့်ရွက့်ရန့်သှိို့ မဟိုတ့်ခွင ့်ပ ြုပခင့်ားမပ ြုနှိိုင့်ပခင့်ားပြေ့်သည့်။ 
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5.10.2.1 တက့် ကသသောMFA ိုရှှိသည့်၊သှိို့ မဟိုတ့် 

5.10.2.2 ECA မျောား ေတင့်ပ ီားသနောက့် MFAသလ ောက့်လွှောကှိို ေတင့်ခွဲ့ သည့်။ 
သနောက့်  ိုားရထှိိုက့်ခွင ့်   ိုားပြတ့်ချက့်မချမချင့်ား ECAမျောားကှိို 
 ှိိုင့်ားင  ထောား ါသည့်။ 

5.10.3 တရာ်းဝင်လက်  န ုင်ခသာ ူ်းပ ာ်းသညံ့စု်ခ ာင််းမှုလုပ်ခ ာင်  က်မ ာ်းပေစ်သ
ည။် 

5.10.3.1 က   ်းခကကာင််း ီခလ ာအ်ာ်း ုတ်မှု၏ခနာက်  ု်းစ တ်ပ ုင််းပေတ်  က်
ပေစ်သည။်ECAမျောားမေတင့်မီသဒသ ှိိုင့်ရောအခွန့်ဦားေီားဌောနလူနောမျောားရွဲ့ဲ့
ဘဏ္ဍောသရားဝန့်သ ောင့်မှုအြ ွဲ့သခါင့်ားသ ောင့်သည့်သအောက့် ါတှိို့ကှိိုသသချော
သေ ါသည့်- 

5.10.3.1.1 လူနောအောားMFAအေီအေဉ့်အသကကောင့်ားကကောားရန့်ကျ ှိြုားသကကော
င့်ား ီသလျော့်သသောကကှိြုား မ့်ားမှုမျောားပ ီား  ိုားပခင့်ား၊နှင ့် 

5.10.3.1.2 MFAအတွက့်သလ ောက့်ထောားရန့် ထမ  ိုားသငွသတောင့်ားခ 
လွှောထိုတ့်ပ န့်ချက့်မှအနည့်ား  ိုားရက့်သ ါင့်ား240ကှိိုလူနော
အောားသ ားခွဲ့  ါသည့်။ 

5.10.3.2 ပပည်သူ့ခ  ်းခငွခအဂ္ င်စီမ ာ်းသ ို့မဟုတ်ခ  ်းခငွဌာနမ ာ်းသ ို့အစီရင်  
ပ င််းပေစ်သည။်KFHP/Hသှိို့ မဟိုတ့်၎င့်ား၏ကှိိုယ့်ေောားသ ောင့်ရွက့်သန
သသောသ ကားပမီေိုသ ောင့်ားသရားသအဂျင့်ေီသည့်အသ ိုားပ ြုသူအသ ကားတင့် ှိို့
သည ့်သအဂျင့်ေီမျောားသှိို့ မဟိုတ့်သချားသငွဌောနသှိို့အချက့်အလက့်မျောားကှိို
သတင့်ား ှိို့ နှိိုင့် ါသည့်။ 

5.10.3.3 တရာ်းခရ်း  ုင်ရာသ ို့မဟုတ်အရပ်ဘက်အခရ်းယူမှုမ ာ်း။မည့်သည ့်တ
ရောားေီရင့်သရားသှိို့ မဟိုတ့်လူထိုအသပခပ ြုလို ့်ရ ့်မျောားကှိိုမပ ြုလို ့်မီKFHP
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/Hသည့်လူနော၏MFAအေီအေဉ့်အတွက့်အရည့်အချင့်ားပ ည ့်မီမှုရှှိ၊မရှှိ
ကှိို  ိုားပြတ့်ရန့်အတွက့်ပ င့် အချက့်အလက့်အရင့်ားအပမေ့်မျောားကှိိုအ
သ ိုားပ ြု၍လူနော၏ဘဏ္ဍောသရားအသပခအသနကှိိုေေ့်သ ားရ ါသည့်။ 

5.10.3.3.1 MFAအတွက်အရညအ်  င််းပပညံ့မီ်သည။်MFAအေီအေ
ဉ့်အတွက့်အရည့်အချင့်ားပ ည ့်မီသည ့်လူနောမျောားကှိိုထ ့်မ 
အသရားယူမှုမရှှိပခင့်ားပြေ့်သည့်။MFAအတွက့်အရည့်အချ
င့်ားပ ည ့်မီသသောသငွေောရင့်ားမျောားကှိိုသနောက့်သကကောင့်ားပ န့်အ
သပခခ ၍ ယ့်ြျက့်ပ ီား ပ န့် ှိို့ သ ားရသည့်။ 

5.10.3.3.2 MFAအတွက်အရညအ်  င််းမပပညံ့မီ်ပ င််း။အလွန့်အက
န  ့်အသတ့်ရှှိသသောကှိေစရ ့်မျောားတွင့်သအောက့် ါအသရားယူမှု
မျောားကှိိုသဒသ ှိိုင့်ရောဘဏ္ဍောသရားအရောရှှိချြု ့်သှိို့ မဟိုတ့်
ထှိန့်ားချြု ့်သူထ မှကကှိြုတင့်ခွင ့်ပ ြုချက့်ပြင ့်သ ောင့်ရွက့်နှိိုင့်
သည့်။ 

5.10.3.3.2.1 လို ့်ခလေောပ င့် င့်ပခင့်ား 

5.10.3.3.2.2 တရောားေွွဲ့မှု / 
အရ ့်ဘက့်လှု ့်ရှောားမှုမျောား။အလို ့်လ
က့်မွဲ့ မျောားနှင ့်အပခောားသှိသောထင့်ရှောား
သသောဝင့်သငွမရှှိသသောလူတေ့်ဦားအောားဥ 
သဒသရားရော အသရားယူမှုမပ ြုရ ါ။ 

5.10.3.3.2.3 သနထှိိုင့်ခွင ့်အသ ေါ်အောမခ အပြေ့်လက့်ဝ
ယ့်ထောားပခင့်ား။ 
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5.10.4 တာ်းပမစ် ာ်းခသာ ူ်းကွဲခသာစုခ ာင််းပ င််းလုပ်ခ ာင်  က်မ ာ်း။KFHP/Hသ
ည့်မည့်သည ့်အသပခအသနမျ ှိြုားတွင့်မ ှိိုသအောက့် ါလို ့်သ ောင့်မှုမျောားကှိိုလို ့်သ ောင့်
ရန့်အသ ကားသကောက့်ခ သည ့်သအဂျင့်ေီမျောားအောားလို ့်သ ောင့်ပခင့်ား၊ခွင ့်ပ ြုပခင့်ားသှိို့ မဟို
တ့်အသ ကားသကောက့်ခ ပခင့်ားမပ ြု ါ- 

5.10.4.1 အသရားသ ေါ်(သှိို့ မဟိုတ့်)သ ားကိုသမှု ှိိုင့်ရောလှိိုအ ့်သသောသေောင ့်သရှောက့်မှု
မသ ားမီ၊အသကောင ့် ှိိုင့်ရှင့်၏ယခင့်သငွလက့်ကျန့်မရှှိသသောသကကောင ့်သငွ
သ ားသချမှုကှိို ှိိုင့်ားင  ထောားရသည့်။ 

5.10.4.2 အသကောင ့် ှိိုင့်ရှင့်၏အသ ကားကှိိုပ င့် အြ ွဲ့အေည့်ားသှိို့ သရောင့်ားချသည့်။ 

5.10.4.3  ှိိုင့် ှိိုင့်မှုသှိို့ မဟိုတ့်အသကောင ့်သှိမ့်ားယူမှုအသ ေါ်သရွားခွင့်  ှိတ့် င့်ပခင့်ားပြေ့်
သည့်။ 

5.10.4.4 ြမ့်ား ီားရန့်ဝရမ့်ားသတောင့်ားခ ပခင့်ား။ 

5.10.4.5 တရောားရ ို ားအမှိန့်ေောေောချွန့်သတော့်သတောင့်ားခ ပခင့်ား။ 

5.11 သဘာဝခဘ်းအနတရာယ်တ ို့ ခပပနပ် င််း။KFHP/Hသည့်ပ ည့်နယ့်သှိို့ မဟိုတ့်ြက့်ဒရယ့်အေှိိုားရမှ
သဘားအနတရောယ့်တေ့်ခိုအပြေ့်အရည့်အချင့်ားပ ည ့်မီသသောလူသှိမျောားသည ့်အပြေ့်အ ျက့်သကကော
င ့်ထှိခှိိုက့်ခ ေောားခွဲ့ ရသည ့်ရ ့်ရွောလူထိုနှင ့်လူနောမျောားအတွက့်ရရှှိနှိိုင့်သသောအကူအညီမျောားကှိိုပမြှင ့်
တင့်ရန့်အတွက့်MFAအေီအေဉ့်၏အရည့်အချင့်ားပ ည ့်မီမှုေ နှြုန့်ားမျောားနှင ့်သလ ောက့်လွှောလို ့်င
န့်ားေဉ့်မျောားကှိိုယောယီပ ြုပ င့်နှိိုင့်သည့်။ 

5.11.1 အလာ်းအလာရှ ခသာအရညအ်  င််းပပညံ့်မီခသာပပ ပပင်မွမ််းမ ပ င််း။MFA၏အရ
ည့်အချင့်ား ပ ည ့်မီမှုေ နှြုန့်ားမျောားအောားယောယီသပ ောင့်ားလွဲ့မှုမျောားတွင့် ါဝင့်နှိိုင့်သည့်- 

5.11.1.1 အရည့်အချင့်ားပ ည ့်မီမှုကန  ့်သတ့်ချက့်မျောားကှိိုရ ့် ှိိုင့်ားထောားသည့် 

5.11.1.2 ေမ့်ားသ ့်ချက့်ေ သတ့်မှတ့်အ င ့်ကှိိုတှိိုားပမြှင ့်ရမည့်။ 
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5.11.1.3 ပမင ့်မောားသသောသ ားဘက့် ှိိုင့်ရောကိုန့်ကျေရှိတ့်ေ သတ့်မှတ့်အ င ့်ကှိို
သလ ော ချရမည့်။ 

5.11.2 အလာ်းအလာရှ ခသာခလ ာက်လွှာလုပ်ငန််းစဉ်မ ာ်းပပ ပပင်မွမ််းမ ပ င််း။MFAသလ ော
က့်လွှောလို ့်ငန့်ားေဉ့်တွင့်ယောယီသပ ောင့်ားလွဲ့မှုမျောား ါဝင့်နှိိုင့်သည့်- 

5.11.2.1 လူနောမျောားသည့်(1)သူသှိို့ မဟိုတ့်သူမ၏ဘဏ္ဍောသရားအသပခအသနအောားပ င့်
 သဒတောအရင့်ားအပမေ့်မျောားကှိိုအသ ိုားပ ြု၍အတည့်ပ ြုနှိိုင့်ပခင့်ားမရှှိ ါက(2

)သတောင့်ား ှိိုထောားသသောဘဏ္ဍောသရားသတင့်ားအချက့်အလက့်ကှိိုအထူားအ
သပခအသနသကကောင ့်မရရှှိနှိိုင့် ါက(3)ရ ှိိုင့်ခွင ့်ကှိိုပ သနှိိုင့်သည ့်အပခောားအ
သထောက့်အထောားမရှှိ ါကအသပခခ ဘဏ္ဍောသရားသတင့်ားအချက့်အလက့် 
(ဥ မော- ဝင့်သငွ၊ရှှိခွဲ့ လ င့်နှင ့်အရင့်ားပမေ့်) 
ကှိို    ှိိုားသ ားရန့်နှင ့်ယင့်ား၏တရောားဝင့်မှုကှိိုသက့်သသပ ရန့်လူနောမျောားကှိိုခွ
င ့်ပ ြုထောားသည့်။ 

5.11.2.2 အှိမ့်သထောင့်ေိုဝင့်သငွကှိို  ိုားပြတ့်သည ့်ပြေ့် ျက့်မှုသကကောင ့်အနောဂတ့်တွင့်
လို ့်ခနှင့် အလို ့်အကှိိုင့်  ိုားရရှု ားမှု၏အကျ ှိြုားသက့်သရောက့်မှုကှိိုထည ့်သွင့်ား
ေဉ့်ားေောားရမည့်ပြေ့်သည့်။ 

5.11.3 အမ ာ်းပပည်သူရရှ န ုင်ခသာအ  က်အလက်မ ာ်း။ယောယီMFAအေီအေဉ့်အသပ ောင့်ား
အလွဲ့မျောားကှိိုသြော့်ပ သည ့်အချက့်အလက့်မျောားကှိိုMFAအေီအေဉ့်ဝက့်ဘ့်ေောမျက့်နှော
နှင ့်ထှိခှိိုက့်ခ ရသည ့်သဒသမျောားရှှိKPအသ ောက့်အအ ိုမျောားတွင့်အမျောားပ ည့်သူသှိရှှိနှိို
င့် ါသည့်။ 

6.0 မီှပငမ််းပ င််း/ခနာက် က်တွွဲမ ာ်း 

6.1 သနောက့် က့်တွွဲ့A - သဝါဟောရသတ့်မှတ့်ချက့်မျောား 

6.2 ဥ သဒမျောား၊ေည့်ားမျဉ့်ားေည့်ားကမ့်ားမျောားနှင ့်အရင့်ားအပမေ့်မျောား 
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6.2.1 လူနောကောကွယ့်သေောင ့်သရှောက့်သရားနှင ့်တတ့်နှိိုင့်သသောသေောင ့်သရှောက့်မှုအက့်ဥ သဒ၊ပ 
ည့်သူ့ကဥ သဒ111-148(Patient Protection and Affordable Care Act, Public 

Law 111-148 (124ခို၊119 [2010] ) 

6.2.2 ြက့်ဒရယ့်မှတ့်  ိုတင့်ပခင့်ားနှင ့်နှေ့်ေဉ့်ြက့်ဒရယ့် င့်ားရွဲ့မွွဲ့သတမှုလမ့်ားညွှန့်ချက့်မျောား 
(Federal Register and the Annual Federal Poverty Guidelines) 

6.2.3 ပ ည့်တွင့်ားအခွန့်ဌောနထိုတ့်ပ န့်သကကညောပခင့်ား၊2014ဇယောားHအတွက့်လမ့်ားညွှန့်ချက့်
မျောား(Internal Revenue Service Publication, 2014Instructions for Schedule 

H) (  ိုေ 990) 

6.2.4 ပ ည့်တွင့်ားအခွန့် ှိိုင့်ရောဝန့်သ ောင့်မှုသတှိသ ားချက့်2010-39(Internal Revenue 

Service Notice 2010-39) 

6.2.5 ပ ည့်တွင့်ားအခွန့်မျောား၀န့်သ ောင့်မှုကိုဒ့်(Internal Revenue Service Code)၊26 

ေီအက့်အော (CFR)အ ှိိုင့်ား1၊53နှင ့်602၊RIN 1545-BK57၊RIN 1545-BL30၊RIN  
1545-BL58 -ကိုသှိိုလ့်ပြေ့်သ ားရ ိုမျောားအတွက့် သနောက့်ထ ့်လှိိုအ ့်ချက့်မျောား 

6.2.6 ကယ့်လီြှိိုားနာီးယောားသ ားရ ိုအသင့်ားအြ ွဲ့ - 
သ ားရ ိုဘဏ္ဍောသရားအသထောက့်အ   မူဝါဒမျောားနှင ့်ရ ့်ရွောအကျ ှိြုားခ ေောားခွင ့်ဥ သဒမျောား၊
2015ထိုတ့်သဝပခင့်ား (California Hospital Association – Hospital Financial 

Assistance Policies & Community Benefit Laws, 2015 Edition ( 

6.2.7 အသမရှိကန့်ပ ည့်သထောင့်ေို၏Catholicကျန့်ားမောသရားအသင့်ား - 
ေီမ ကှိန့်ားအကျ ှိြုားသ ောင့်ပခင့်ားနှင ့် အေီရင့်ခ ပခင့်ားအတွက့်လမ့်ားညွှန့်မျောား၊2012ထိုတ့် 
သဝပခင့်ား (Catholic Health Association of the United States – A Guide for 

Planning & Reporting Community Benefit, 2012 Edition) 
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6.3     ှိိုားသ ားသူေောရင့်ား 

6.3.1 KFHP/Hဝက့်ဘ့် ှိိုက့်မျောားတွင့်သထောက့်   သူေောရင့်ားမျောားရရှှိနှိိုင့် ါသည့်- 
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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ခနာက် က်တွွဲA 

ခဝါဟာရသတ်မှတ်  က်မ ာ်း 

MFAလူ့အေ ွဲအစည််း(CMFA) ှိိုသည့်မှောKPသ ားရ ိုမျောားရှှိဝင့်သငွနည့်ား ါားသသောအောမခ မရှှိသသောသှိို့ မဟိုတ့်အောမခ 
ထောားရှှိမှုမလ ိုသလောက့်သသောလူနောမျောားအတွက့်သ ားဘက့် ှိိုင့်ရောလှိိုအ ့်သသောသေောင ့်သရှောက့်မှုမျောားကှိိုလက့်လှမ့်ားမီသေ
ရန့်ရ ့်ရွောအသပခပ ြုအြ ွဲ့မျောားနှင ့်သဘားကင့်ားလ ိုပခ ြုသရားကွန့်ရက့်အြ ွဲ့အေည့်ားမျောားနှင ့် ူားသ ါင့်ားပ ီားေီေဉ့်ထောားသသောသ ား
ဘက့် ှိိုင့်ရောသငွသကကားအသထောက့်အ   အေီအေဉ့်မျောားကှိိုရည့်ညွှန့်ားသည့်။ 

ခ က်းပမီစုခ ာင််းခရ်းခအဂ္ င်စီသညလူ်တစ်ဦ်းကှိိုတှိိုက့်ရှိိုက့်သှိို့ မဟိုတ့်သွယ့်ဝှိိုက့်သသောနည့်ားပြင ့်အသ ကားသှိို့ မဟိုတ့်
သ ကားပမီဝယ့်သူအောားအသ ကားသှိို့ မဟိုတ့်ေိုသ ောင့်ားထောားသည ့်သ ကားပမီေိုသ ောင့်ားရန့်သှိို့ မဟိုတ့်ကကှိြုား မ့်ားပခင့်ားပြင ့်ပ ြုလို
 ့်သည့်သှိို့ မဟိုတ့် သလ ကျင ့်နှိိုင့် ါသည့်။ 
တာရှည ် ခ ်းဘက်  ုင်ရာပစစည််းက ရ ယာ(DME)တွင့်သတောင့်သဝှေ့မျောား၊ချ ှိြုင့်ားသထောက့်မျောား၊အရည့်သင သ ားသ ားေက့်၊
အကျ ှိြုားရှှိသေရန့်အတွက့်ရည့်ရွယ့်သသော    ှိိုား ေစည့်ားမျောား၊အှိမ့်တွင့်သ ိုားရန့်ဦားသခါင့်ား ွွဲ့ယူနေ့်၊ဘီားတ ့်ကိုလောားထှိိုင့်မျောား၊
လမ့်ားသလ ောက့်ကူေက့်မျောား၊သ ားရ ိုကိုတင့်မျောားနှင ့်DMEေ သတ့်မှတ့်ချက့်အရအှိမ့်တွင့်အသ ိုားပ ြုရန့်အတွက့်သအောက့်ေီ
ဂျင့်တှိို့ ါဝင့်ပ ီားကန  ့်သတ့်ထောားပခင့်ားမရှှိ ါ။DMEတွင့်အရှိို ားအထူားကို ရောဝန့်မျောား၊သပခတိုလက့်တို(ဥ မောအောားပြင ့်
သတောင ့်တင့်ားသသောအရှိို ားသထောက့် ှိို့ မျောား/အထှိန့်ားအချြု ့်၊အသ အှိိုားအတိုနှင ့်အသထောက့်အ   မျောား)နှင ့်ပ င့် အသရောင့်ား ှိို
င့်    ှိိုားမှုမျောားနှင ့်အသ ျော ေောားကိုန့် ေစည့်ားမျောား (ဥ မော - 
 ီားလမ့်ားသကကောင့်ားသရောဂါ ှိိုင့်ရော    ှိိုား ေစည့်ားနှင ့်အနောတရ ှိိုင့်ရော ေစည့်ားမျောား) မ ါဝင့် ါ။ 
အရည်အ  င််းပပညံ့မီ်ခသာလူနာသည်ဤမူဝါဒတွင့်သြော့်ပ ထောားသသောအရည့်အချင့်ားပ ည ့်မီမှုေ နှြုန့်ားမျောားနှင ့်ကှိိုက့်ညီ
သူတေ့်ဦားပြေ့်သည့်။လူနောသည့်(1)အောမခ မရှှိပခင့်ား(2)အမျောားပ ည့်သူအေီအေဉ့်(ဥ မောသက့်ကကီားရွယ့်အှိိုမျောားအတွက့် 
Medicare၊Medicaidေီမ ကှိန့်ား၊သှိို့ မဟိုတ့်ကျန့်ားမောသရားအောမခ လွဲ့လှယ့်မှုမှတ င ့်ကျန့်ားမောသရားသေောင ့်သရှောက့်မှုအကော
အကွယ့်ဝယ့်ယူရန့်သထောက့်   သငွသ ားသည့်၊(3)KFHPမှလွွဲ့၍ကျန့်ားမောသရားအေီအေဉ့်ပြင ့်အောမခ ထောားသည့်သှိို့ မဟိုတ့် 
(4) KFHPပြင ့်ကောကွယ့်ထောားသည့်။ 
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ခနာက် က်တွွဲA 

ခဝါဟာရသတ်မှတ်  က်မ ာ်း (အ က်) 
ပပင်ပခဒတာအရင််းအပမစ်မ ာ်းသည်လူနော၏ဘဏ္ဍောသရားေွမ့်ားရည့်ရမှတ့်ကှိိုတွက့်ချက့်ရန့်လူနောတေ့်ဦားချင့်ားကှိိုတူညီ
သသောေ နှြုန့်ားမျောားအသ ေါ်အသပခခ ၍အမျောားပ ည့်သူ ှိိုင့်ရောေ ချ ှိန့်ေ ညွှန့်ားမျောားအသပခပ ြု  ိုေ ကှိိုအသ ိုားပ ြုပခင့်ားအောားပြင ့်သငွ
သကကားလှိိုအ ့်ချက့်ကှိိုအကွဲ့ပြတ့်ရန့်လူနော၏ကှိိုယ့်သရားကှိိုယ့်တောအချက့်အလက့်မျောားကှိိုပ န့်လည့်သ ိုားသ ့်ရန့်အသ ိုား
ပ ြုသသောပ င့်  ါတီသရောင့်ားချသူမျောားပြေ့်သည့်။ 
ဘဏ္ဍာခရ်းတ ုင်ပင်ပ င််း  ုသညမှ်လူနောမျောားအောားKPသ ားရ ိုမျောားရှှိဝန့်သ ောင့်မှုမျောားအတွက့်သ ားသချရန့်အတွက့်သငွ
သကကားနှင ့်ကျန့်ားမောသရားခ ေောားခွင ့်အမျ ှိြုားမျ ှိြုားကှိိုသလ လောရန့်ကူညီသည ့်လို ့်ငန့်ားေဉ့်ပြေ့်သည့်။ဘဏ္ဍောသရား ှိိုင့်ရောအကက 
ဉောဏ့်သတောင့်ားခ နှိိုင့်ရန့်လူနောမျောားတွင့်မှိမှိကှိိုယ့် ှိိုင့်လေော၊အောမခ ထောားမှုမရှှိပခင့်ား၊အောမခ မပ ည ့်ေ ိုသူမျောားနှင ့်လူနော၏
တောဝန့်ယူမှုကှိိုအပ ည ့်အဝ သ ားသ ောင့်ရန့်မေွမ့်ားနှိိုင့်သူမျောား ါဝင့်သည့်။ 
အ ု်းမွဲံ့အ မ်မွဲံ့သညသ်နရောတေ့်သနရောတွင့်သနထှိိုင့်သူသှိို့ မဟိုတ့်သအောက့်တွင့်သြော့်ပ ထောားသသောအသပခအသနမျ ှိြုားတွင့်သနထှိို
င့်သူ တေ့်ဦား၏အသပခအသနကှိိုသြော့်ပ သည့်- 
• ကောားမျောား၊ န့်ားပခ မျောား၊လမ့်ားသဘားေကကြံမျောား၊ေွန  ့် ေ့်ထောားသသောအသ ောက့်အဦားမျောား (လမ့်ားသ ေါ်) 
ေသည ့်လူသနထှိိုင့်ရန့်ရည့်ရွယ့်သည ့်သနရောမျောားတွင့်- ဒါမှမဟိုတ့် 

• အသရားသ ေါ်အမှိိုားအကောတွင့်- ဒါမှမဟိုတ့် 
• အှိိုားအှိမ့်မွဲ့ သူမျောားအတွက့်လမ့်ားမျောားသှိို့ မဟိုတ့်အသရားသ ေါ်အမှိိုားအကောမျောားမှအကူားအသပ ောင့်ားသှိို့ မဟိုတ့်အသထော
က့်အကူပ ြုအှိမ့်ရောမျောားတွင့် ါရှှိသည့်။ 

• အထက့်သြော့်ပ  ါသနရောမျောားရှှိသသော့်လည့်ားသ ားရ ိုသှိို့ မဟိုတ့်အပခောားဌောနတေ့်ခိုတွင့်အချ ှိန့်တှိိုအတွင့်ား 
(ရက့်သ ါင့်ား30ရက့် က့်တှိိုက့်) အချ ှိန့်ပြြုန့်ားသနနှိိုင့် ါသည့်။ 

• မည့်သည ့်သနရောတွင့်သနထှိိုင့်သည့်ကှိိုသြေါ်ပ ပခင့်ားမရှှိသသောသကကောင ့်လူသနအှိမ့်ယောရရှှိရန့်လှိိုအ ့်သသောအရင့်ားအပမ
ေ့်မျောားနှင ့်အသထောက့်အ   ကွန့်ရက့်မျောားမရှှိပခင့်ားနှင ့်တေ့် တ့်အတွင့်ား ိုဂ္လှိကသနအှိမ့်မှနှင့်ထိုတ့်ပခင့်ားခ ရပခင့်ားသှိို့
မဟိုတ့်အှိမ့်တွင့်ားအကကမ့်ားြက့်မှုအသပခအသနမှထွက့်သပ ားတှိမ့်ားသရှောင့်ပခင့်ားခ ရပခင့်ားတှိို့ ဖပြေ့်သည့်။ 
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• လူတေ့်ဦားသည့်ရက့်သ ါင့်ား30သကျော့်သနထှိိုင့်သူပြေ့်ပ ီားေှိတ့် ှိိုင့်ား ှိိုင့်ရောကျန့်ားမောသရားသှိို့ မဟိုတ့်မူားယေ့်သ ားပြတ့် 
ကိုသပခင့်ားသ ားရ ိုကိုသမှုသ ားရ ိုေသည ့်ဌောနတေ့်ခိုမှရက့်သတတ  တ့်အတွင့်ားသ ားရ ို မှ င့်ားလောပ ီားသနောက့် က့်
တွွဲ့သနထှိိုင့်ရောသနရောကှိိုသြော့်ပ နှိိုင့်ပခင့်ားမရှှိသသားဘွဲ့ထှိိုလူ၌အှိမ့်ယောရရှှိရန့်အတွက့်သငွသကကား ှိိုင့်ရောအရင့်ားအပမေ့်
မျောားနှင ့်လူမှုသရား အသထောက့်အ   ကွန့်ရက့်မျောားမရှှိ ါ။ 

KPသညK်aiser Permanente Insurance Company (KPIC)မှအ Kaiser Foundation Hospitals 
နှင ့်တွွဲ့ြက့်ထောားသည ့်သ ားခန့်ားမျောား၊Foundation Health Plans၊ Permanente Medical Groups 
နှင ့်၎င့်ားတှိို့၏လက့်သအောက့်ခ ကိုမပဏီမျောားအ ါအဝင့်ပြေ့်သည့်။ 
KP၏ လို ့်ငန့်ားသ ောင့်တောမျောားတွင့် KPမှ ှိိုင့် ှိိုင့်ပခင့်ား သှိို့ မဟိုတ့် ငှောားရမ့်ားထောားသည ့်အသ ောက့်အဦား၏ 
အတွင့်ား ှိိုင့်ားနှင ့် အပ င့်ဘက့်အ ါအဝင့် မည့်သည ့်ရို ့် ှိိုင့်ား ှိိုင့်ရော အသ ောက့်အအ ိုမျောားမ ှိို အ ါအဝင့်၊ 
လူနောသေောင ့်သရှောက့်မှုသ ားအ ့်ပခင့်ား (ဥ မော- အသ ောက့်အဦားတေ့်ခို သှိို့ မဟိုတ့် KPကကမ့်ားပ င့်၊ ယူနေ့်တေ့်ခို သှိို့ မဟိုတ့် 
KPမဟိုတ့်သည ့် အသ ောက့်အဦား၏ အပခောားအတွင့်ား ှိိုင့်ား သှိို့ မဟိုတ့် အပ င့်ဘက့်ဧရှိယော ) အ ါအဝင့်ပြေ့်သည့်။ 
အရည်အ  င််းပပညံ့မီ်မှု  ု်းပေတ်  က်  ုသညမှ်ာလူတေ့်ဦားချင့်ား၏ဝင့်သငွသည့်ြက့်ဒရယ့် င့်ားရွဲ့နွမ့်ား ါားမှုလမ့်ားညွှန့်
ချက့်မျောားသတ့်မှတ့်ထောားသသောရောခှိိုင့်နှြုန့်ားထက့်သကျော့်လွန့်မှုအသ ေါ်အသပခခ ၍အမျောားပ ည့်သူလွှမ့်ားပခ ြုမှုအေီအေဉ့်သှိို့
မဟိုတ့်MFAအတွက့်အရည့်အချင့်ားပ ည ့်မီမှုကှိို  ိုားပြတ့်ရန့်လူနောမှသ ားသသောပ င့် အချက့်အလက့်အရင့်ားပမေ့်မျောားသှိို့
မဟိုတ့်အချက့်အလက့်မျောားကှိိုအသ ိုားပ ြုသသောနည့်ားလမ့်ားပြေ့်သည့်။ 
ခ ်းဘက်  ုင်ရာခငွခကက်းအခ ာက်အပ ံ့(MFA)သည့်သ ားဘက့် ှိိုင့်ရောလှိိုအ ့်သသောဝန့်သ ောင့်မှုမျောား၊ထိုတ့်ကိုန့်
မျောားသှိို့ မဟိုတ့်သ ားဝါားမျောားအောားလ ိုားသှိို့ မဟိုတ့်တေ့်ေှိတ့်တေ့် ှိိုင့်ားအတွက့်သငွမသ ားနှိိုင့်သသောသူမျောားနှင ့်အမျောားပ ည့်သူ
နှင ့် ိုဂ္လှိကသငွသ ားသချသူမျောား၏အရင့်ားအပမေ့်မျောားကှိိုသ ားနှိိုင့်ပခင့်ားမရှှိသည ့်အရည့်အချင့်ားပ ည ့်မီသသောလူနောမျောားအ
တွက့်သ ားကိုသမှု ှိိုင့်ရောကိုန့်ကျေရှိတ့်မျောားကှိိုသ ားရန့်သငွသကကား ိုကှိိုသ ားသည့်။လူနောတချ ှိျို့သှိို့ မဟိုတ့်လူနောအောားလ ိုား
၏သေောင ့်သရှောက့်မှုကိုန့်ကျေရှိတ့်ကှိိုသ ားသချရန့်အတွက့်အကူအညီသ ားပခင့်ားအေီအေဉ့်ေ နှြုန့်ားမျောားနှင ့်ကှိိုက့်ညီရန့်လှိိုအ
 ့်သည့်။ 
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ခ ်းဘက်  ုင်ရာအခ ာက်အပ ံ့မ ာ်းသည်သ ားဘက့် ှိိုင့်ရောလှိိုအ ့်သသောဝန့်သ ောင့်မှုသ ားသနေဉ့်လှိိုင့်ေင့်ရကျန့်ားမော
သရားသေောင ့်သရှောက့်မှုသ ားသူကအသ ိုားပ ြုသသောအရှိို ားဒဏ့်ရောသထောက့် ှိို့ မျောား၊သှိိုင့်ားကကှိြုားမျောား၊အနောသ ားေည့်ား တ့်တီား
မျောားနှင ့် တ့်တီားမျောားကွဲ့ သှိို့ သသောပ န့်လည့်အသ ိုားမပ ြုနှိိုင့်သသောသ ား ေစည့်ားမျောားကှိိုရည့်ညွှန့်ားပ ီားအပခောားအရင့်ားအပမေ့်မှ
လူနောကဝယ့်ယူသသောသှိို့ မဟိုတ့်ရရှှိသသောထှိို ေစည့်ားမျောားမ ါဝင့် ါ။ 
လူနာကုနက် စရ တ်  ုသညမှ်ာ အောမခ  သှိို့ မဟိုတ့် ပ ည့်သူ့ကျန့်ားမောသရားသေောင ့်သရှောက့်မှု အေီအေဉ့်မှ သထောက့်   သသော 
သှိို့ မဟိုတ့် သငွသကကားပ န့်လည့်သ ားအ ့်ပခင့်ားမရှှိသသော KPသ ားရ ိုမျောား (သ ားရ ိုမျောား၊ သ ားရ ို နှင ့် က့်နွယ့်သည ့် 
သ ားခန့်ားမျောား၊ သ ားဘက့် ှိိုင့်ရောေင့်တောမျောား၊ သ ားဘက့် ှိိုင့်ရောရ ို ားအသ ောက့်အအ ိုမျောားနှင ့် 
ပ င့် လူနောသ ား ှိိုင့်မျောား) တွင့်ရရှှိသသော သေောင ့်သရှောက့်မှုအတွက့် လူနောအောား သငွသတောင့်ားခ လွှောမျောား၏ 
 မောဏကှိို ှိိုလှိိုသည့်။ 
ခ ်းဝါ်းခတာင််း  ုမှုသည်သက့်ကကီားရွယ့်အှိိုမျောားအတွက့်သ ားဝါားအကူအညီသ ားမှုေီမ ကှိန့်ားအ ှိိုင့်ားDသအောက့်တွင့်
သြော့်ပ ထောားသည ့်ပ င့် လူနောသ ားညွှန့်ားအတွက့်ကိုန့်ကျေရှိတ့်ကှိိုမတတ့်နှိိုင့်သသောဝင့်သငွနည့်ားသသောKP Senior 

Advantage Medicare အ ှိိုင့်ားDအသင့်ားဝင့်မျောားကှိိုသငွသကကားအကူအညီသ ားသည့်။ 
ခဘ်းကင််းလ ုပ   မှုကွနရ်က်  ုသည်မှအမျောား ှိိုင့်သ ားရ ို ၊ရ ့်ကွက့်သ ားခန့်ား၊ဘိုရောားရှှိခှိိုားသကျောင့်ား၊အှိိုားမွဲ့ အှိမ့်မွဲ့ အမှိိုားအ
ကော၊မှိိုဘှိိုင့်ားကျန့်ားမောသရားဌောန၊သကျောင့်ားေသည ့်ကွဲ့ သှိို့ သသောလူမှုအသှိိုင့်ားအဝှိိုင့်ားတွင့်မပ ည ့်ဝသသောဝန့်သ ောင့်မှုမျောားကှိိုရ
ရှှိမှုသှိို့ မဟိုတ့်အောမခ မထောားရှှိပခင့်ားမျောားကှိိုတှိိုက့်ရှိိုက့်ကျန့်ားမောသရားသေောင ့်သရှောက့်ပခင့်ားဝန့်သ ောင့်မှုသ ားသည ့်အကျ ှိြုားအ
ပမတ့်မယူသသောအြ ွဲ့အေည့်ားမျောားနှင ့် / သှိို့ မဟိုတ့်အေှိိုားရသအဂျင့်ေီမျောားကှိိုရည့်ညွှန့်ားသည့်။ 
မလ ုခလာက်ခသာအာမ  အကာအကွယ်  ုသညမှ်ာတေ့်ဦားချင့်ားသည့်ကျန့်ားမောသရားသေောင ့်သရှောက့်မှုခ ေောားခွင ့်ရရှှိထောား
သသော့်လည့်ားအောမခ  ရီမီယ ၊သ ားသချမှု၊တွွဲ့ဘက့်အောမခ နှင ့်နှြုတ့်ယူပခင့်ားသည့်ကိုန့်ကျေရှိတ့်မျောားကိုန့်သသောသကကောင ့်လူ
နောသည့်လှိိုအ ့်သသောကျန့်ားမောသရားသေောင ့်သရှောက့်မှုဝန့်သ ောင့်မှုမျောားကှိိုသနှောင ့်သနှားသေပခင့်ားသှိို့ မဟိုတ့်မရရှှိပခင့်ားကွဲ့ သှိို့
သသောအလွန့်အသရားကကီား သသောဘဏ္ဍောသရားဝန့်ထို ့်ဝန့် ှိိုားသ ားသ ောင့်ြှိို့တောဝန့်ကှိိုသတ ရှှိခွဲ့  ါသည့်။ 
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ခနာက် က်တွွဲA 

ခဝါဟာရသတ်မှတ်  က်မ ာ်း(အ က်) 

 

က န််းမာခရ်းအာမ  မရှ လ င်ကျန့်ားမောသရားသေောင ့်သရှောက့်မှုအောမခ (သှိို့ )ြက့်ဒရယ့်သှိို့ မဟိုတ့်ပ ည့်နယ့်မှသထောက့်   ထောား
သသောသငွသကကားအသထောက့်အ   မရှှိသသောသူသည့်ကျန့်ားမောသရားသေောင ့်သရှောက့်မှုဝန့်သ ောင့်မှုအတွက့်သငွသ ားသချရန့်ကူ
ညီရ ါသည့်။ 
    ုက်လွယ်သူလူဦ်းခရတွင်လူမှုေီား ွောားသရားအသပခအသန၊ြျောားနောမှု၊လူမျ ှိြုားသရား၊အသက့်အရွယ့်သှိို့ မဟိုတ့်အပခောားမသ
န့်ေွမ့်ားသသောအချက့်မျောားသကကောင ့်ကျန့်ားမောချမ့်ားသောသည့် လူဦားသရသည့်သယဘိုယျလူဦားသရထက့် ှိိုမှိိုအနတရောယ့်ရှှိသည့်
ဟို သတ့်မှတ့်ထောားသသောလူဦားသရ ှိိုင့်ရောအို ့်ေိုမျောား ါဝင့်သည့်။ 
တရာ်းရ ု ်းအမ နစ်ာ(မ ာ်း)ပူ်းတွွဲမူသညတ်ရောားရ ို ားသရှဲ့သမှောက့်တွင့်အရ ့်သောားမထီမွဲ့ ပမင့်ပ ြုခ ရသူကှိိုြမ့်ား ီားရန့်အမှိန  ့်နှင ့်
 င့်တူရန့်အောဏော ှိိုင့်မျောားကှိို တရောားရ ို ားမှညွှန့်ကကောားသည ့် အေ ျ ှိြုား လို ့်ငန့်ားေဉ့်ပြေ့်သည့်။ 
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ျဖည့္စြကခ္်က ္။ ။ Kaiser Permanente Washington 

ျဖည့္စြကခ္်က ္သကေ္ရာကသ္ည့္ ရကစ္ြြဲ၊ ၊ 2021  ုနှစ်၊ ခေခေေါ်ဝါရီလ 1 ရက်ခန ံ့ 
 

I. Kaiser Foundation Hospitals ။ ။ ဤသ ေါ်လေီသည့် ယခိုမူဝါဒသည့် အောားလ ိုားသသော KFHP/H 

အသ ောက့်အဦသနရောမျောား (ဥ မော- သ ားရ ိုမျောား၊ သ ားရ ို နှင ့်  က့်သွယ့်ထောားသသော သ ားခန့်ားမျောား၊ 
သ ားဘက့် ှိိုင့်ရော ေင့်တောမျောားနှင ့် သ ားဘက့် ှိိုင့်ရော ရ ို ားခန့်ားအသ ောက့်အဦမျောား) နှင ့် ပ င့် လူနောဌောန 
သ ားခန့်ားမျောားအတွက့် အကျ  ြုားဝင့်သည့်။ ဝါရှင့်တန့်သဒသရှှိ Kaiser Foundation Hospitals တြင္ 

ေအာက္ပါတ ို႔ ပါဝင္ပါသည္- 
 

Kaiser Permanente Central Hospital 
 

II. MFA ေပၚလစေီအာကတ္ြင ္အက်  ်ဳံး၀ငေ္သာ၊ အက်  ်ဳံးမ၀ငေ္သာ ထပေ္ပါင်္ဳံး၀နေ္ဆာငမ္ႈမ်ာ်ဳံး 

a. အက   ်းဝင်ခသာ  ပ်ခပါင််းဝနခ် ာင်မှုမ ာ်း 

i. သ ားဝါားကိုသမှု ှိိုင့်ား ှိိုင့်ရောအရ လှိိုအ ့်သည့်ဟို သတ့်မှတ့်ထောားပ ီား KP 

သထောက့်   သူတေ့်ဦားက အမှောေောသ ားလ က့် KP 

အသ  ှိိုင့်ား ှိိုင့်ရော/နောားကကောားေင့်တောမှတေ့် င ့် ဝယ့်ယူသ ားသည ့် နောားကကောား 
အသထောက့်အကူကှိရှိယောမျောား 

ii. သ ားဝါားကိုသမှု ှိိုင့်ား ှိိုင့်ရောအရ လှိိုအ ့်သည့်ဟို သတ့်မှတ့်ထောားပ ီား KP 

သထောက့်   သူတေ့်ဦားက အမှောေောသ ားလ က့် KP မျက့်သေ အထူားကိုေင့်တောမှတေ့် င ့် 
ဝယ့်ယူသ ားသည ့် မျက့်သေ အပမင့် အောရ ို ှိိုင့်ား ှိိုင့်ရော အသ ိုားအသ ောင့်မျောားနှင ့် 
ကိုန့်မောမျောား 

b. အက်  ်ဳံးမ၀ငေ္သာ ထပေ္ပါင်္ဳံး၀နေ္ဆာငမ္ႈမ်ာ်ဳံး 

i. အသရားသ ေါ်အသပခအသနတွင့်သသော့်လည့်ားသကောင့်ား၊ အသရားသ ေါ်မဟိုတ့်သသော 
အသပခအသနတွင့်သသော့်လည့်ားသကောင့်ား သယ့်ယူ ှိို့ သ ောင့်သရား။ 
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III. MFA ေပၚလစေီအာကတ္ြင ္ရ  ေနေသာ၊ မရ  ေနေသာ ေထာကပ္ သ့မူ်ာ်ဳံး ။ MFA ေပၚလစီေအာကတ္ြင္ 
ရ  ေနေသာ၊ မရ  ေနေသာ Kaiser Foundation Hospitals ရ   ေထာက္ပ ့သူစာရင္်ဳံးက ို KFHP/H MFA 
၀က္ဆ ိုဒ္ www.kp.org/mfa/wa တြင္ အခမြဲ့ ရယူူႏ ိုင္ပါသည္။ 

 

IV. အစအီစဥအ္ခ်ကအ္လကူ္ႏ င့္ MFA က ို ေလ ် ာကထ္ာ်ဳံးျခင်္ဳံး။ ။ MFA အစီအစဥ္အခ်က္အလက္၊ MFA 

ေပၚလစီ ေကာ္ပီမ်ာ်ဳံးအပါအ၀င္၊ ေလ ်ာက္လႊာမ်ာ်ဳံး၊ လမ္်ဳံးညႊန္ခ်က္မ်ာ်ဳံးူႏ င့္ ရ င္်ဳံးလင္်ဳံးခ်က္အက်ဥ္်ဳံးခ် ပ္ 
(အစီအစဥ္လက္ကမ္်ဳံးစာေစာင္ မ်ာ်ဳံး) မ်ာ်ဳံးက ို ဖ ိုင္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ စာရြက္ျဖင့္ျဖစ္ေစ အခမြဲ့ရရ  ူႏ ိုင္ပါသည္။ 
MFA အစီအစဥ္က ို ေလ ်ာက္မည့္လူနာသည္ KFHP/H ထ မ  လက္ခ ရရ  ေသာ 
ေဆ်ဳံး၀ါ်ဳံးကိုသမႈခ ယူေနစဥ္တြင္ျဖစ္ေစ၊ ခ ယူၿပီ်ဳံးေနာက္ပ ိုင္်ဳံးတြင္ လူက ိုယ္တ ိုင္ျဖစ္ေစ၊ တယ္လီဖိုန္်ဳံးျဖင့္ 
ျဖစ္ေစ၊ ေလ ်ာက္လႊာျဖင့္ျဖစ္ေစ နည္်ဳံးလမ္်ဳံးအမ်  ်ဳံးမ်  ်ဳံးျဖင့္ ေလ ်ာက္ထာ်ဳံးူႏ ိုင္ပါသည္။ 
(အထက္တြင္ေဖာ္ျပထာ်ဳံးေသာ အပ ိုင္်ဳံး 5.3 ူႏ င့္ 5.4 တ ို႔တြင္ၾကည့္ပါ။) 

a. အြန္္ လိုင္း ေ္  ွ်ာက္္ ႊွ်ာကလို KFHP/H ဝက္္ ္္ လိုကမ္ ယကူွ်ာ ္လိုအပသ္ညမ္ ွ်ား ျဖည့္သြင္းၿပ း 
တငသ္ြငး္ပါ။ ္ူနွ်ာတစ္္ းအေနျဖင့္ ေ္  ွ်ာက္္ႊွ်ာကလို www.kp.org/mfa/wa ရ လ MFA 
ဝက္္္္လိုက္မ  ရယူၿပ း အ ္က္ထေရွ်ာနစ္သံိုးကွ်ာ ျဖည့္စြက္ တင္သြင္းႏလိုင္ပါသည္။ 

b.  KFHP/H ၀က္ဆ ိုဒမ္  အစအီစဥအ္ခ်ကအ္လက္က ို ေဒါင်္ဳံးလိုပလ္ိုပျ္ခင္်ဳံး။ 
အစီအစဥ္အခ်က္အလက္၏ အီလက္ထရြန္နစ္ေကာ္ပီမ်ာ်ဳံးက ို MFA ၀က္ဆ ိုဒ္ျဖစ္သည့္ 
www.kp.org/mfa/wa တြင္ ရရ  ူႏ ိုင္ပါသည္။ 

c.  အလီက္ထေရာနစအ္စအီစဥအ္ခ်ကအ္လကမ္်ာ်ဳံးက ို ေတာင္်ဳံးခ ျခင်္ဳံး။ 
အစီအစဥ္အခ်က္အလက္၏ အီလက္ ထေရာနစ္ေကာ္ပီမ်ာ်ဳံးက ို အီ်ဳံးေမ်ဳံးလ္မ တစ္ဆင့္ 
ေတာင္်ဳံးခ ူႏ ိုင္ပါသည္။ 

d.  အစီအစဉ်အ  က်အလက်ရယူပ င််း သ ို့မဟုတ် လူက ုယ်တ ုင်ခလ ာက် ာ်းပ င််း။ 
အေီအေဉ့်အချက့်အလက့်မျောားကှိို အ ှိိုင့်ား I တွင့်သြော့်ပ ထောားသည ့် Kaiser Foundation 

Hospitals ေောရင့်ားတွင့် ါဝင့်သသော Kaiser Foundation Hospitals ရှှိလူနောလက့်ခ ဌောနနှင ့် 
အသရားသ ေါ်ဌောနတှိို့ တတွင့်ရရှှိနှိိုင့် ါသည့်။ KP အသရားသ ေါ်ကိုသသရားဌောနမျောားရှှိသ ားဘက့် 
 ှိိုင့်ရောရ ို ားခန့်ားတှိိုင့်ားတွင့် အေီအေဉ့် ှိိုင့်ရောဝန့်ထမ့်ားမျောားရှှိ ါသည့်။ သအောက့်သြော့်ပ  ါ 
ဝန့်သ ောင့်မှုမျောားတွင့် ထှိိုဝန့်ထမ့်ားမျောား ထောားရှှိ ါသည့်။ 

Capitol Hill Medical Center Olympia Medical Center 

Tacoma Medical Center Bellevue Medical Center 
Silverdale Medical Center  

 

http://www.kp.org/mfa/wa
http://www.kp.org/mfa/wa
http://www.kp.org/mfa/wa
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e.  တယလ္ဖီိုန်္ဳံးျဖင့္ အစအီစဥအ္ခ်ကအ္လကေ္တာင်္ဳံးခ ျခင်္ဳံး သ ို႔မဟိုတ ္ေလ ်ာကထ္ာ်ဳံးျခင်္ဳံး။ 
တယ္လီဖိုန္်ဳံးျဖင့္ သတင္်ဳံးအခ်က္အလက္ေပ်ဳံးရန္၊ MFA အက်  ်ဳံး၀င္မႈက ို ဆ ို်ဳံးျဖတ္ေပ်ဳံးရန္ူႏ င့္ MFA 

ေလ ်ာက္ထာ်ဳံးရန္၊ လူနာအာ်ဳံး အကူအညီေပ်ဳံးရန္ အတ ိုင္ပင္ခ မ်ာ်ဳံး ရ  ပါသည္။ ထှိိုဝန့်ထမ့်ားမျောားကှိို 
တနလလောသန  မှ သသောကကောသန  အထှိ၊ န နက့် 8 နောရီမှ ညသန 5 နောရီအထှိ  က့်သွယ့်နှိိုင့်သည ့် 
န  ါတ့်မှော 

ြိုန့်ားန  ါတ့်(မျောား)-:  
1-800-442-4014။ သှိို့ မဟိုတ့် 
TTY။ ။ 1-800-833-6388 သှိို့ မဟိုတ့် 711 

f. စာတ ုက်မှတစ် ငံ့် အစီအစဉ်အ  က်အလက် ခတာင််း  ပ င််း သ ို့မဟုတ် 
ခလ ာက် ာ်းပ င််း။ လူနောသည့် MFA အေီအေဉ့်သလ ောက့်လွှောကှိို ေောတှိိုက့်မှသ ား ှိို့ ဖပ ီား 
အေီအေဉ့်အချက့်အလက့်သတောင့်ားခ ပခင့်ားနှင ့် ပ ီားပ ည ့်ေ ိုသသော MFA အတွက့် 
သလ ောက့်ထောားပခင့်ား ပ ြုလို ့်နှိိုင့် ါသည့်။ သတင့်ားအချက့်အလက့် သတောင့်ားခ ေောနှင ့် 
သလ ောက့်လွှောမျောားကှိို သအောက့် ါလှိ ့်ေောသှိို့  သ ား ှိို့ နှိိုင့် ါသည့်။ 

Patient Financial Services 
Attention: Medical Financial Assistance 

PO Box 34584 
Seattle, Washington 98124-1584 
 

g.  ပေညံ့် ာ်းခသာခလ ာက်လွှာမ ာ်းက ု လူက ုယ်တ ုင်ခပ်းပ ို့ ခပ င််း။ 
ပြည ့်ထောားပ ီားသသောသလ ောက့်လွှောမျောားကှိို KP သြောင့်သဒားရှင့်ားသ ားရ ိုတှိိုင့်ားရှှိ 
ေောရင့်ားသွင့်ားဌောနတွင့်ပြေ့်သေ၊ သ ားဘက့် ှိိုင့်ရောရ ို ားခန့်ားတွင့်ပြေ့်သေ လူကှိိုယ့်တှိိုင့် 
သွောားသရောက့်သ ား ှိို့ နှိိုင့် ါသည့်။ 

 

V. အက်  ်ဳံး၀ငမ္ႈဆ ိုငရ္ာသတမ္ တခ္်ကမ္်ာ်ဳံး။ MFA အက်  ်ဳံး၀င္မႈက ိုဆ ို်ဳံးျဖတ္ရာတြင္ လူနာ၏ မ သာ်ဳံးစို၀င္ေငြက ို 
ထည့္သြင္်ဳံးစဥ္်ဳံးစာ်ဳံးမည္ျဖစ္သည္။ (အထက္ေဖာ္ျပပါ အပ ိုင္်ဳံး 5.6.1. တြင္ ၾကည့္ပါ။) 

a.  ၀င္ေငြစစ္ေဆ်ဳံးမႈသတ္မ တ္ခ်က္မ်ာ်ဳံး။ ဆင္်ဳံးရြဲမြြဲေတမႈဆ ိုင္ရာ ဖယ္ဒရယ္လမ္်ဳံးညႊန္ခ်က္မ်ာ်ဳံး၏  
300% အထက္ 
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VI. ေလ ်ာေ့ဈ်ဳံးေပ်ဳံးမည့္ ကာလ။ ေဆ်ဳံးကိုသမႈအတြက္ ေငြေၾက်ဳံး အေထာက္အပ ့ ရရ  ရန္ 
သတ္မ တ္ခ်က္ျပည့္မီေသာ လူနာထ မ  KP က ေကာက္ခ သည့္ ပမာဏသည္ အစီအစဥ္တြင္ လူနာအာ်ဳံး 
ခ စာ်ဳံးခြင့္ျပ ထာ်ဳံးေသာ သတ္မ တ္ခ်က္ အမ်  ်ဳံးအစာ်ဳံးအေပၚ အေျခခ ပါသည္။ 

a. လနူာသည ္ဝငေ္ငြ စစေ္ဆ်ဳံးမႈ သတမ္ တခ္်ကူ္ႏ င့္ က ိုကည္ျီခင်္ဳံး။ ဝငေ္ငြ စစေ္ဆ်ဳံးမႈ 
သတ္မ တ္ခ်က္ူႏ င့္ က ိုက္ညီေသာ လူနာသည္ လူနာဘက္က က်ခ ရန္ တာဝနရ္  ေသာ 
ဝန္ေဆာင္ခမ်ာ်ဳံးအတြက္ လူနာကိုန္က်စရ တ္ သ ို႔မဟိုတ္ က်သင့္ေငြတစ္စ တ္တစ္ပ ိုင္်ဳံး၏ 100% 
ေလ ်ာ့ေဈ်ဳံးက ို ရရ  မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 

b. လနူာသည ္ျမင့္မာ်ဳံးေသာ ေဆ်ဳံးကိုသမႈ ကိုနက္်စရ တ ္သတမ္ တခ္်ကူ္ႏ င့္ က ိုကည္ျီခင်္ဳံး။ 
ျမင့္မာ်ဳံးေသာ ေဆ်ဳံးကိုသမႈ ကိုန္က်စရ တ္ သတ္မ တ္ခ်က္ူႏ င့္ က ိုက္ညီေသာ လူနာသည္ 
လူနာဘက္က က်ခ ရန္ တာဝနရ္  ေသာ ဝန္ေဆာငခ္မ်ာ်ဳံးအတြက္ လူနာကိုန္က်စရ တ္ သ ို႔မဟိုတ္ 
က်သင့္ေငြ၏ 100% ေလ ်ာ့ေဈ်ဳံးက ို ရရ  မည္ ျဖစပ္ါသည္။ 

 

VIII. ပ ိုမ နေ္တာင်္ဳံးခ ေလရ့  သည့္ေငြပမာဏ (AGB) တြကခ္်ကျ္ခင်္ဳံးအတြကအ္ေျခခ အခ်ကမ္်ာ်ဳံး။ 
AGB ူႏႈန္်ဳံးထာ်ဳံးျဖင့္ က်န္်ဳံးမာေရ်ဳံး ေစာင့္ေရ ာက္မႈအတြက္ အၾကမ်္ဳံးဖ်င္်ဳံးကိုန္စရ တ္မ်ာ်ဳံးက ို ေျမ ာက္ျခင္်ဳံးျဖင့္ 
ျပန္လည္သ ို်ဳံးသပ္ၾကည့္ေသာစနစ္က ို သ ို်ဳံးေသာ ေၾကာင့္ အေရ်ဳံးေပၚျဖစ္ေစ၊ 
အျခာ်ဳံးေဆ်ဳံး၀ါ်ဳံးကိုသမႈပ ိုင္်ဳံးဆ ိုင္ရာ လ ိုအပ္သည့္ ေစာင့္ေရ ာက္မႈတစ္စ ိုတစ္ရာအတြက္ KFHP/H က AGB 

က ို ဆ ို်ဳံးျဖတ္ပါသည္။ AGB ူႏႈန္်ဳံးထာ်ဳံးူႏ င့္တြက္ခ်က္မႈူႏ င့္သက္ဆ ိုင္သည့္ အခ်က္အလက္က ို KFHP/H 

၀က္ဆ ိုဒ္ ျဖစ္သည္ www.kp.org/mfa/wa တြင္ရရ  ူႏ ိုင္ပါသည္။ 

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

