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1.0 မဝါဒ တပပန   က ူ ု   

Kaiser Foundation Health Plans(KFHP)နင Kaiser Foundation Hospitals(KFH) တသည 

အောားနည့်ားချက့်ရှ သသော လမျောားအတွက့်သေောငသရောက့်မှုရရှ သေရန 

ေီေဉ်သပားသသောအေီအေဉ်မျောားကပပ ားသပားရန ကတ ကဝတ့်ပပြုထောားကကသည့်။ ဝနသ ောငမှုမျောားအတွက 

သငသပားသချနငမှုသည အသရားသပေါ်နငသ ားက သမှု၊လ  အပသသောသေောငသရှောကမှုရယူရန 

အတောားအ ားတေ့်ခ ပြေ့်သသောအခါ ဤကတ ကဝတ့်တွင အရည့်အချငားပပညမီသသော 

ဝငသငနည့်ားပါားသည့်အောမခ မရှ သသော၊ အောမခ လမ့်ားပခ ြုမှုလ  လ  သလောက့်သလောက့်မရှ သသောလနောမျောားက 

သငသကကားအကူအညပပ ားသပားရနတပါဝငသည့်။ 

ှ  ့်    ့်

ူ  ့် ှ ့်

     ့် ့် ့် ့်

ွ   ့်  ့် ှ  ့် ့်  ့် ့် ့်

ီ ့် ့်  ့်

့် ွ  ွှ ူ   

ွ ီ    ့်    ့်

  

2.0 ရည ရယ  က ွ   

ဤသပေါ်လေီသည့် သ ားဘက့် ငရော သငသကကားအသထောကအပအေီအေဉ်(Medical Financial Assistance, 

MFA)မတေ င အသရားသပေါ်နင သ ားဘက့် ငရောလအပသသော ဝနသ ောငမမျောား အတွက 

သငသကကားအသထောကအပလက့်ခရနနင အရည့်အချငားပပညမီရနလ  အပချကမျောားက 

သြေါ် ပပသည့်။လအပချကမျောားသည့် အသမရ ကနပပည့်သထောငေ ၏ ပပည့်တငားအခွနေည့်ားမျဉ်ားပ ဒမ501(r)နင 

အရည့်အချငားပပညမီသသောဝနသ ောငမမျောားက  က  ငတွယ့်သသော သက့်  ငရောပပညနယေည့်ားမျဉ်ားမျောားနင 

အကက ြုားဝငပပား လက့်လမ့်ားမီမရရှ ရန၊ အေီအေဉ်၏ရထက့်ခွငသတ့်မှတ့်ချက၊ MFA  မျောား၏ြွေည့်ားပ၊ 

  ပမောဏက  တွက့်ချက့်ရန အသပခခ နငခွငပပြုနငသသောလ  ကနောမှုမျောားနင က  က့်ညီသည့် သ ားက သမှု  ငရော 

သငသတောငားခ လောမျောား မသပားသ ောငသညအခါ သ ောငရက့်ချကမျောားက  အသလားထောားသည့်။ 

  ့် ွ ့်   

ှ ့်  ့် ှ  ့်   ့်   ့် ့် ့် ူ ့်

ွ ့်    ့် ှ  ့် ့်  ့် ့် ့် ့်   

  ့် ့် ့် ့် ွ ့် ့် ့် ှ  ့်

့်  ့် ့် ့် ှု ့်  ့် ့် ့် ှ  ့်

့် ီ ှ ှု ့်    ့် ့်  ွဲ့   

့် ှ  ့်  ့်   ့် ့် ှ  ့်   ့်

ွ ့် ွှ ့်  ့် ့် ွ ့်
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3.0 အ ွငအလမ်း ံ့  

ဤမူဝါဒသည့် သအောကပါအြအေည့်ားမျောားနင ၎ငားတ၏လက့်သအောက့်ခ မျောား 

(ေ ေ သပါငားKFHP/Hဟ ရည့်ညွှနားသည့်) မှ အလပခနထောားသသော ဝနထမ့်ားမျောားအတွက့်ပပဌောနားသည့်။ 

့် ွ ွဲ့ ှ  ့် ့်    

့် ့်  ့်  ့် ့် ့်

3.1 Kaiser Foundation Health Plan, Inc. 

3.2 Kaiser Foundation Hospitals နင ှ  ့်

3.3 KFHP/Hက့်သအောက့်ခ ကမဏမျောား။  ပ ီ

3.4 ဤမူဝါဒသည့် Kaiser Foundation Hospitals နင ပူားတွ ပြည့်ေတ့်ချက့် အပ  ငား့်  I ရှ  

Kaiser Foundation Hospitals နင ပူားသပါငားထောားသည့်က ဤသနရောတွင 

ရည့်ညွှနားပခငားအောားပြင ေောရငားတွငပါရှ သသော သ ားရမျောားနငတြက့်ထောားသည 

သ ားခနားမျောားနငသက့် ငသည့်။ 

ှ  ့်  ွ

ှ  ့် ့်   ့်

့် ့်  ့် ့် ့်   ှ  ့် ွ  ့်

့် ှ  ့်   ့်

4.0 အဓ ပာယေင ု  ကမ ာ်း ပ  ွ ံ့   

သနောက့် က့်တAက  ကကညပါ - သဝါဟောရသတမှတ့်ချက့်မျောား။ ွ  ့် ့်

 

5.0 ခ ာကပပ င်း   ံ့  

KFHP/Hသည့် လနော၏အသက့်၊ မသနေွမ့်ားမှု၊ ကျောား၊မ၊ လူမျ ြုား၊ ဘောသောသရား က့်နယမ သမဟတ 

လူဝငမှုအ ငအတနား၊ လ ငပ ငား  ငရောတမ့်ားညွတမှု၊ အမျ ြုားဇောတ ၊ 

လူနောတွငကျနားမောသရားခေောားခငရ၊မရှ တက ဂရ မေ  က့်ဘ အရည့်အချငားပပညမီသသောလနောမျောားအတွက 

အသရားသပေါ်နင သ ားဘက့် ငရောလ  အပသသော သေောငသရှောကမှုခယူပခငားအတွက 

သငသကကားအခက့်အခမျောားသလျောပါားသေရန KFHP/Hသည့် MFA၏  ားပြတ့်ချက့်အေအေဉ်က 

ထနားသမ့်ားသည့်။ 

ူ ့် ွ ့် ှု     ့်

့်  ့် ့် ့်  ့်  ့်  ့်

့် ့်  ွ  ့် ှ       ့်  ့် ူ ့်

ှ  ့်   ့် ့်  ့် ့်  ့် ့်

ွ   ့်  ီ   

 ့်  

5.1 ဝန ခ ာငမမ ာ်းသည  MFAခပေါ်လစီအရအရညအ  င်းပပည မပ င်းနင မပပည မပ င်းပေစ သည ။ 

ပူားတွ ပြည့်ေပချက့်၊ အပငားII၊MFAသပေါ်လေအရ သနောက့်ထပဝနသ ောငမှုမျောားရထက့်ခငနင 

မရရှ နငမမျောားမှလ၍ မှတ့်သောားထောားပခငားမရှ ပါက။ 

 ှု   ံ့ ှီ  ှ ံ့ ံ့ ှီ  

 ွ ့်   ့် ီ ့် ့် ့်   ွ  ့် ှ  ့်

  ့် ှု ွ ့်

5.1.1 အရည အ  င်းပပည မခသာဝန ခ ာငမမ ာ်း။ MFAသည့် အသရားသပေါ်နင 

သ ားက သမှုလအပသသော ကျနားမောသရားသေောငသရောကမဝနသ ောငမူမျောား၊ 

သ ား  ငနငထတ့်က နမျောား၊ KFHP/H ပပငပလူနောသ ား  ငမျောား သမဟ တ 

 ံ့ ီ  ှု ှ  ့်

  ့် ့်  ့် ှ ့် ှု ့် ့်

 ့် ှ  ့်  ့် ့်  ့်    ့်



  National Community Benefit 
 

မူဝါဒခ ါင ်းစဉ်။ ။ ခ ်းဝါ်းကသုမှုအတကွ  

ဘဏ္ဍာခရ်း  ငု ရာအခ ာက အပ ံ့ 

မူဝါဒအမှတ ။ ။NATL.CB.307 

ပင ရင ်းဌာန။ ။National Community Benefit အက   ်းသက ခရာက ခသာ ခန ံ့စွွဲ - 2021  ုနစှ ၊ 

ခေခေေါ်ဝါရီလ 1 ရက ခန ံ့ 

အပု    ပ စီမ သ။ူ ။ ဒါရ ုက တာ၊ခ ်းဝါ်းကသုမှုအတကွ  

ဘဏ္ဍာခရ်း  ငု ရာအခ ာက အပ ံ့ 
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Kaiser Permanente (KP)  ပပ ားသူမျောားရ KP  အသ ောကအအမျောား(ဥပမော-သ ားရ မျောား၊ 

သ ားရနငသက့် ငသည့်သ ားခနားမျောား၊ သ ားဘက့် ငရောေငတောမျောားနငသ ားရအသ ော

က့်အအ မျောား)တွင သထောကပသပားသသော သ ားဝါားအသထောကအပမျောားအတွက 

ပပဌောနားနငသည့်။ MFAက  သအောက့်သြော့်ပပပါအတ  ငား ဝနသ ောငမမျောားနင 

ထတ့်က နမျောားတင အသ ားပပြုနငသည့်- 

   ှ ့်    

  ှ  ့်   ့်  ့်   ့် ့် ှ  ့်   

 ့် ့်   ့်   ့်

့်   ့် ့် ့် ့် ှု ှ  ့်

 ့် ွ ့်    ့်

5.1.1.1 ခ ်းဘက ုငရာ လအပခသာဝန ခ ာငမမ ာ်း။ အဓ ကအောားပြင လူနော 

သမဟ တ သ ားဘက့်  ငရော သေောငသရှောကမှုသပားသမျောား 

အ ငသပပသေရနအတွကမဟတ့်ပ ကောကွယ့်ပခငား၊ အက ပြတ့်ပခငား၊ 

သရောဂါရှောသြွပခငား သမဟ တ သ ားဘက့်  ငရောအသပခအသန၏ 

က သမှုတအတွက လ  အပသညသေောငသရှောက့်မှု၊ က သမ သမဟတ 

KPပပ ားသူက အမ နသပားသသော သမဟ တ သပားအပသသော 

ဝနသ ောငမှုမျောားပြေ့်သည့်။ 

    ု   ှု  ့်

   ့်  ့်  ့် ့် ူ

့် ့် ့်   ့် ့်

့်    ့်  ့်

   ့် ့်  ့်  ့် ှု     ့်

    ့်    ့် ့်

့် ့်

5.1.1.2 ခ ်းအညွှန ်းမ ာ်းနင ခ ်းဝါ်းအခ ာက အပမ ာ်း။ 

KFHP/Hပပငပလူနောသ ား  ငတငတငပပပပား KPသထောက့်ပသမျောား၊ 

KPမဟ တ့်သည အသရားသပေါ်ဌောနပပ ားသမျောား၊ KPမဟ တသည 

အသရားသပေါ်သေောငသရောက့်မှုသပားသမျောားနင KPကနထရ က့်သပားသူမျောား၏ 

သရားသောားချက့်မျောားတငသြော့်ပပထောားပါသည့်။ 

ှ ံ့  ံ့

့်  ့် ွ ့် ့် ီ   ူ

 ့်    ူ ့်  ့်

 ့် ှ ူ ှ  ့် ့်  

ွ ့်

5.1.1.2.1 ခယဘယ အမည ရခ ်းဝါ်းမ ာ်း။ပြေ့်နငရင၊သယဘ ယျသ ား

ဝါားမျောားသရားချယ့်ပပားအသ ားပပြုသငသည့်။ 

ု ှ   ့် ့်

ွ ီ   ့်

5.1.1.2.2 အမတတ ပတပခ ်းဝါ်းမ ာ်း။KPသထောက့်ပသမှသတ့်မှတ

ထောားသည က နအမှတ့်တ   ပအမည့်မျောားက 

"သရားထောားသညအတ  ငား ထတ့်သပားသည့်"(Dispense as 

Written,DAW)၊ သမဟ တ သယဘ ယျ တူညီမမရရှ ပခငားဟ 

သရားထောားသည့်။ 

ှ        ူ ့်

 ့် ့် ့်   

 ့် ့်  

   ့် ှု ့်  

5.1.1.2.3 မ်းယစ ခ ်းဝါ်းမ ာ်း သမဟတ 

ခ ်းဝါ်းအခ ာကအပမ ာ်း။ KP သထောက့်ပသမ 

ူ  ု ံ့ ု  

  ံ့   ူ ှ
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သရားသောားသပားသည့်သ ားညွနားေော သမဟ တ အမောေောပြင KP  

ပပငပလူနောသ ားခနားမ သ ားထ တ့်သပားခသည့်။ 

 ့်    ့် ှ  ့်

့် ့် ှ   

5.1.1.2.4 Medicareအက   ်း  စာ်း ွငရသမ ာ်း။ 

သ ားဝါားအသထောက့်အပအပငားDသအောက့်တွင 

သြော့်ပပထောားသည သ ားဝါားသကသောခွငအတွက 

သ ားဝါားအကျြုားခေောားခွငရှ သမျောားထ သလ ောက့်ထောားပါ။ 

ံ့ ှ ူ

    ့် ့်

 ့် ့်  ့် ့်

   ့် ူ  

5.1.1.3 တာရည   ခ ်းဘက ုငရာပစစည ်းကရယာ(Durable Medical 

Equipment, DME)။DMEလမ့်ားညွှနချက့်မျောားနငအည KP  ပပားသူက 

အမ နသပားပပား သ ားဘက့်  ငရောလ  အပချကနင က  ကညီသသော 

လူနောတေ့်ဦားအောား KFHP/Hက သထောက့်ပသပားသည့်။ 

ှ       

့် ှ  ့် ီ     

 ့် ီ  ့် ့် ့် ှ  ့် ့်

  

5.1.1.4 က န ်းမာခရ်းသငကကာ်းခလံ့က ငခသာအတန ်းမ ာ်း။ လူနောသေောငသရှောက့်မ 

အေီအေဉ်၏ တေေ တ့်တေ့်ပငားအသနပြင KPပပ ားသူက အကက ပပြုထောားသသော 

ရရှ နငသည့်အတနားေောားမျောားနင  က့်ေပသနသည အခသကကားသငမျောားက 

KPမှ ေေဉ်သပားသည့်။ 

  ံ့  ့် ှု

့်   ့်  ့်    

  ့်  ့် ှ  ့် ့်  ့် ွ   

ီ

5.1.1.5 ခ င်း  ကအခပ   ခပေါ်မာ ရရနငခသာ ဝန ခ ာငမမ ာ်း။ 

ခခငားချက့်တေ့်ခ ပြေ့်သည အသပခအသနအချြုွဲ့တွင MFAသည့် 

(1)KPမဟ တ့်သညေက့်ရ မ သပားသသောဝနသ ောငမမျောားနင (2)DMEက 

KPပပ ားသပားသူက သတ့်မှတ့်ထောားပပား သမဟ တ 

အမ နသပားထောားပပားသအောက့်တငသြော့်ပပထောားသည့်အတငား 

ကနထရ က/သရောငားချသမ သထောက့်ပသည။ ခခငားချက့်အတွက 

အရည့်အချငားပပညမီှရန လနောသည့် သအောက့်သြော့်ပပပါအပငား5.6.2တင 

သြော့်ပပထောားသသော ပမငမောားသသောသ ားက သမှု ငရော က နကျေရတ့်နင 

က  က့်ညီရနလ  အပသည့်။ 

  ှ ှ  ု   ှု

့်  ့်  ့်

 ့်  ှ ့် ့် ှု ှ  ့်   

   ီ    ့်

 ့် ီ ွ ့်    ့်

့်  ့် ့် ူ ှ   ့် ့် ့်

့်  ့် ့် ူ   ့် ွ ့်

 ့်   ့် ့်  ှ  ့်

့် ့်

5.1.1.5.1 ကျွမ်းက ငခသာ သနာပပ ဝန ခ ာငမမ ာ်းနင 

အလယအလတတန ်းစာ်း ခစာငခရာကခသာ 

ဝန ခ ာငမမ ာ်း။ သ ားရမ အတွငားလူနော ငားရန 

လွယ့်ကူသချောသမွွဲ့ရန သတ့်မှတထောားသသော သ ားက သမ 

  ူ  ှု ှ ံ့ 

  ံ့ ှ  

 ှု   ှ ့် ့် ့်

့် ့် ှု
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လ  အပချက့်ရှ သည့်လူနောအောား KPသ ားရ 

ကနထရ က့်ေောချြုပမျောားက သထောက့်ပသပားခသည့်။ 

့်    

့်  ့်     

5.1.1.6 တာရည   ခ ်းဘက ုငရာ ပစစည ်းကရယာ(DME) ။ သရောငားချသူသည့် 

DMEလမ့်ားညနချကမျောားနငအည KPပပ ားသူတေ့်ဦားမ မှောယူသသောDMEက 

သထောက့်ပသပားခပပား KFHP/H DME ဦားေီားဌောနမှတ င  

ေောချြုပချြုပ  ပခငားအောားပြင သရောငားချသူက သထောက့်ပသပားသည့်။ 

ှ       ့်

ွှ ့် ့် ှ  ့် ီ    ှ   

    ီ  ့်

့် ့်  ့်  ့် ့်   

5.1.1.7 အပခ ာင်းအရည အ  င်းပပညမခသာဝန ခ ာငမမ ာ်းရရနငပါသည ။MFA

မူဝါဒအရအရည့်အချငားပပညမီသသောအပဝနသ ောငမမျောားက  သနောက့် က့်တ

ပြည့်ေွက့်ချက့်၊အပငားIIတွငMFAသပေါ်လေီအရသနောက့်ထပဝနသ ောငမှုမျောား

ရထက့်ခွငနငမရရှ နငပခငားတကသြေါ် ပပသည့်။ 

 ု   ံ့  ီ  ှု ှ  ု  

့်  ့်   ့် ့် ှု ွ 

   ့် ့် ့် ့် ့်

   ့် ှ  ့်   ့် ့်      

5.1.2 အရည အ  င်းမပပည မခသာ၀န ခ ာငမမ ာ်း။MFAနငသက့် ငလ မ့်မညမဟ တပါ-  ံ့ ှီ  ှု ှ  ့်   ့်  ့် ့်

5.1.2.1 အခရ်းခပေါ်မဟတပ င်း သမဟုတ KPခ ာကပသက ်းပေတသည 

ခ ်းဘက  ငရာမလ ုအပခသာဝန ခ ာငမမ ာ်း။ ပါဝငသသော့်လည့်ား၊ 

ကနသတ့်မထောားပါ- 

ု    ု ံ့    ံ့ ူ  ု  ံ့  

 ု    ှု ့်

 ့်

5.1.2.1.1 လူနော၏အသငအပပငက  တ  ားတက့်သေရနရည့်ရယ့်ချက့်ပြင

အသရပပောားသေဒဝနသ ောငမှုမျောားအပါအဝငအလှအပခွ ေ တ

က သပခငားသမဟ တဝနသ ောငမမျောား၊ 

ွ ့် ့် ့် ွ  ့်

့် ့် ့် ့်

့်    ့် ့် ့် ှု

5.1.2.1.2 မျြုားမပွောားနငသသောက သပခငား၊    ့် ့်

5.1.2.1.3 လက့်လီသ ားဘက့်  ငရောပပ ားပေစည့်ားမျောား၊  ့်    

5.1.2.1.4 အပေ  က့်ကထား၊သကျောရားနငအ ေ့်အပမေ့်က  လက့်ပြငပပြုပပ

ငသပားသနငအနပခ ပခငားဝနသ ောငမမျောားအပါအဝငအပခောား

က ထားမျောား၊ 

့်      ှ ့်  ့်  

့် ူ ှ  ့် ှ ့် ့် ့် ့် ှု ့်

  

5.1.2.1.5 လ ငပငား ငရောချြုွဲ့ယွငားပခငားကက သရနထားသ ားနငက ရ

ယောမျောား၊ 

့်   ့်   ့်  ့် ့်   ့်   ှ  ့်  

5.1.2.1.6 က  ယ့်ေောားသ ောငရက့်သသောဝနသ ောငမှုမျောား၊နင ့် ွ ့် ့် ှ  ့်
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5.1.2.1.7 ပပငပအြွဲ့အေည့်ား၏တောဝနဝတရောား၊ပ ဂြုလ့်သရားအောမခ ကော

ကွယ့်မှုသမဟ တ့်အလပသမောားသလျော့်သကကားသပားပခငားက ေ

မျောားနင က့်ေပသသောဝနသ ောငမှုမျောား။ 

့် ွ ့် တ ္ 

    ့် ့် စ

ှ  ့် ့် ့် ့်

5.1.2.1.8 KPက န ်းမာခရ်းအာမ မရသည လနာမ ာ်းအတကဝန 

ခ ာငမမ ာ်း။အသရားသပေါ်မဟ တသသော သမဟ တ 

အသ ောတလ ငမဟ တ့်သသော 

ဝနသ ောငမှုမျောားနငလနော၏KPမဟ တ့်သည 

ကျနားမောသရားခ ေောားခွငသအောက့်တင အကျြုားဝငသသော 

ပပငပလူနောသ ားဝါားအသထောကအပမျောားသည လူနောမျောားအောား 

သတ့်မှတ့်ထောားသသော ကနရကက  အသ ားပပြု၍ 

ပ ၍နေ့်သက့်သသော KPမဟ တ့်သည ပပ ားသူမျောားနင 

သ ား  ငမျောားက အသ ားပပြုရနလအပသည့်။ 

 ှ ံ့ ူ ွ  

 ှု ့်    ့်

့်

့် ့် ှ  ့် ူ  ့်

့်  ့် ွ ့်  ့်

့် ့်   ့်

ွ ့် ့်  

 ှ  ့်    ှ  ့်

 ့်    ့်   ့်

5.1.2.2 ခ ်းအညွှန ်းမ ာ်းနငခ ်းဝါ်းအခ ာက အပမ ာ်း။အသရားသပေါ်သမဟ တ

သ ားက သမှုလ  အပသည့်ဟမယမှတ့်သသောသ ားညွှနားမျောားနငပပ ားမှုမျောားတွင

(1)သ ားဝါားနငက ထားသကော့်မတမှအတည့်ပပြုပခငားမရှ သသားသသောသ ားဝါားမျောား

(2)KPပပ ားသမျောားကမသတမှတထောားသသောသမဟ တမမှောထောားသသောပပငပ

သ ား  ငသ ားမျောားနငပပ ားမမျောား(3) အထားြယ့်ထတ့်ထောားသညမူားယေ့်သ ား

ဝါားမျောား (ဥပမော- သမွားြွောားမှု၊အလက န၊လ ငပ ငား ငရောချွတ့်ယွငားမပြေ့်ပခငား) 

တပါဝငသည့်။ 

ှ ံ့  ံ့    ့်

့်  ူ ့် ှ  ့်    ့်

ှ  ့်   ီ ့်

   ူ ့် ့်    ့် ့်

 ့် ှ  ့်    ှု ူ   ့်

ှ ့် ့်  ့်   ့် ့် ှု ့်

   ့်

5.1.2.3 ခ ်းဝါ်းအကအညီခပ်းမစီမက န ်းအပင်းDစာရင်းသင်းသမ ာ်းအတက သ

တမတ  ကမ ာ်း - ၀ငခငနည ်းခသာခ ာကပခငအစအစဉ် (Low 

Income Subsidy, LIS) တငရ က သညသမဟုတစာရင်းသင်းသည

။သ ားဝါားအကူအညီသပားမှုေမ ကနားအသရားသောမှုအပငားDေောရငားသွငားသူမျောား

အတွကMedicareနငMedicaidဝနသ ောငမှုေငတောမျောား(Centers for 

Medicare & Medicaid Services, CMS)လမ့်ားညွှနချက့်မျောားအရLISအေ

အေဉ်တွငအရညအချငားပပညမသူသမဟ တ့်ေောရငားသငားထောားသမျောားအတ

က့်သ ားညွှနားေောအတွက့်ကျနရှ သသောက နကျေရ တ့်က  မ သဝသည့်။ 

ူ ှု   ု   ွ  ူ ွ

 ှ    ွ   ံ့ ွ ီ

ွ   ု   ု ံ့   ွ   

ီ  ့်   ့် ့် ့်

့် ှ  ့် ့် ့် ့်

့် ီ

့် ့် ့်  ့် ှီ    ့် ွ ့် ူ ွ

့် ့် ့်
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5.1.2.4 KPပပငပဌာနရဝန ခ ာငမမ ာ်း။MFAသပေါ်လေီသည့်KPသ ားရမျောားရှ KPပပ ား

သပားသူမျောားကသပားသသောဝနသ ောငမမျောားက  သောအကျြုားဝငသည့်။ 

KPသထောက့်ပသမှလွှ သပပောငားမှုအရအပခောားဝနသ ောငမမျောားအောားလားက 

MFAအတွက့်ခွငမ ပပြုနငပါ။အထက့်ပါအပ ငား5.1.1.5  

နငအညီခခငားချက့်အပြေသတ့်မတ့်ပခငားမရပါကKPမဟ တ့်သညသ ားဘက

  ငရောရားမျောား၊အသရားသပေါ်သေောငသရှောက့်မှုသပားသည့်ဌောနမျောားနငအသရားသပေါ်ဌော

နမျောား၌သပားသသောဝနသ ောငမမျောားအပပငKPမဟ တ့်သည့်သနအ မကျနားမော

သရား၊နောတောရှည့်သ ားရ၊ပပနလညထသထောငသရားသေောငသရှောကမှုနငထနားသမ့်ား

ထောားသသောသေောငသရောက့်မဝနသ ောငမှုမျောားမပါဝငပါ။ 

 ှ  ှု      

့် ့် ှု  ့်

  ူ ့် ့် ့် ှု     

 ့်   ့်  ့်

ှ  ့် ့် ့် ှ ့် ှ  ့် ့်

 ့်    ့်  ှ  ့်

့် ့် ှု ့်  ့် ့်

  ့် ့် ူ ့်  ့် ့် ှ  ့်  ့်  

 ့် ှ ှု ့် ့် ့်

5.1.2.5 တာရည  ခ ်းဘက ငရာပစည ်းကရယာ(DME)။အထကပါပ ဒမ 

5.1.1.5နငအညီခခငားချကအပြေ့်သတ့်မှတ့်ပခငားမရပါက၎ငားကKPပပ ားသ

ကသပားသည့် ပြေ့်သေကနထရ ကတောသရောငားချသူမှသပားသသောDME 

က  ြယ့်ထတ့်ထောားပါသည့်။ 

ှ    ု  စ   ့် ့်

ှ  ့် ့် ့် ့် ှ ့်      ူ

့်  ့် ့်

 

5.1.2.6 က န ်းမာခရ်းပရမယ အစီအစဉ်မ ာ်း။MFAအေီအေဉ်သည့်လူနောမျောားအောားကျ

နားမောသရားသေောငသရှောကမှုအကောအကွယ့်ထောားမှုနင ကေပသသောက နကျေရ

တ့်မျောား(  လ  သညမှောအခွနအခမျောားသမဟ တပရမီယ)မျောားက  သပားသချရနမ

ကူညီနငပါ။ 

ီ ီ

့်  ့် ့် ှ  ့် ့် ့် ့်  

 ့် ့်    ့် ီ  ့်

  ့်

5.1.2.7 အရည အ  င်းမပပည မခသာအပခ ာင်းဝန ခ ာငမမ ာ်း။MFAမဝါဒအရ

အရည့်အချငားမပပည့်မီှသသောအပသ ောငားဝနသ ောငမှုမျောားက  သနောက့် က့်တ

ပြည့်ေွက့်ချက့်၊အခနားIIMFAသပေါ်လေီအရသနောက့်ထပ့်ဝနသ ့် ောငမ့် ှုမျောားရထ  

က့်ခွငန ့် ငှမ ့် ရရှ နင  ပ့် ခငား့် တွငသ့် ြေါ် ပပထောားသည့်။ 

 ံ့ ှီ  ု   ှု ူ

့်    ့် ့် ့် ွ 

 ့်

5.2 ပပ်းခပ်းသမ ာ်း။MFAသည့်MFAသပေါ်လေီနငသက့် ငသညပူားတပါပြညေွက့်ချက့်၊အပ ငား III၊ 

MFAသပေါ်လေီနငမသက  ငသသောပပ ားသမျောားတွငသြော့်ပပထောားသည့်အတ  ငားသ ားဝါားက သသေောင

သရှောက့်မှုသပားသမျောားကသပားသသောအရည့်အချငားပပညမီှသသောဝနသ ောငမှုမျောားက  သောပပြုဌောနားသည့်။ 

 ံ့  ု ူ ှ  ့်   ့်  ့် ွ  ့်  ့်

ှ  ့် ့်  ့်    ူ ့်  ့်  ့်

ူ ့်  ့် ့် ့် ့်

5.3 အစီအစဉ်သတင်းအ  က အလကအရင်းပမစ မ ာ်းနင MFAအတကမညသ 

ခလ ာက ာ်းရမည နည ်း။MFAအေီအေဉ်နငမည့်ကသသလ ောကထောားရမည့်  သညထပသ ောငား

   ှ ံ့ ွ    ု ံ့

 ှ  ့်      ့်   ့် ့် ့်
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အချက့်အလက့်မျောားကပူားတွ ပါသနောက့် က့်တွ ၊အပ ငားIV၊အေီအေဉ်သတငားအချက့်အလကနငM

FAသလ ောက့်ထောားပခငား့် တ  တ ွငအ့် ကျဉ်ားချြုပ့်သြော့်ပပထောားသည့်။ 

   ့် ့် ့် ှ  ့်

5.3.1 အစီအစဉ်သတင်းအ  က အလကအရင်းပမစ မ ာ်း။MFAမဝါဒမတူ၊၊သလ ောက့်လွှောပ ေ

မျောား၊ညွှနကကောားချက့်မျောားနငရားရားရှငားရှငားအကျဉ်ားချြုပ (ဥပမော - 

မူဝါဒအကျဉ်ားချြုပသမဟ တ့်အေအေဉ်လက့်ကမ့်ားေောသေောင)မျောားကKFHP/H၏ဝဘ  ဒ

မှ၊အားသမားလ့်ပြငပြေ့်သေ၊လူကယ့်တ  ငပြေ့်သေအခသကကားသငသပားေရောမလပအမျောားပပညသ

အတွက့်ရရှ နငပါသည့်။ 

   ူ  တ   

့် ှ  ့်     ့် ့် ့်

့်    ီ ့်   ့်  ့်

ီ  ့်   ့် ွ    ့် ူ

  ့်

5.3.2 MFAအတကခလ ာက ာ်းပ င်း။MFAအေအေဉ်အတွက့်သလ ောက့်ထောားရနအထက့်တင 

သြော့်ပပထောားသညအတ  ငားအရည့်အချငားပပည့်မီသသောဝနသ ောငမမျောား၊ 

KPဝနသ ောငမမျောားအတွက့်ထူားပခောားသသောလကကျနသငသတောငားခမှုသကကောငပြေ့်သပေါ်လော

သသောချက့်ချငားလအပချက့်၊KPနငေေဉ်ထောားသည့်ချ နား  မှုတေ့်ခသမဟ တKPပပ ားသပား

သူကအမနသပားသည့်သ ား  ငသ ားညွှနားတေ့်ခအတွက့်လူနောသည့်သရ ပပပရနလ  အပသ

ည့်။လူနောသည့်MFAအေီအေဉ်မျောားအတွက့်အွနလငားမှပြေ့်သေ၊လက  ယ့်တ  ငပြေ့်သေ၊တ

ယ့်လီြ နားပြငပြေ့်သေ၊သမဟ တေောရကပ ေ ပြငပြေ့်သေနည့်ားအမျ ြုားမျြုားပြငသလ ောကထောားန

ငပါသည့်။ 

ွ    ီ ့် ွ ့်

 ့် ့် ့်  ့် ့် ှု

့် ့် ှု ့် ့် ွ ့်   ့်

့်   ့် ှ  ့် ီ  ့်      ့်    

  ့်   ့် ့်  ့် ့် ့်

့်   ့် ူ ့်

့်  ့်    ့် ွ ့်   ့်   ့် ့်   

့်

5.3.2.1 အမ ာ်းပပည သနငပဂ္လကအစအစဉ်အရည အ  င်းပပည မမအတက 

လနာမ ာ်းကစစ ခ ်းပ င်း။KFHP/Hသည့်တေ့်ဦားချငားေီအောားကျနားမောသရား

သေောငသရှောက့်မဝနသ ောငမမျောားသသချောေောရရှ သေရန၊အလ  ားေ  သသောပ ဂြုလ

သရားကျနားမောသရားနငလူနောပင ငမမျောားက  ကောကွယ့်ရနကျနားမောသရားအောမခ

ရယူရနတ  က့်တွနားသည့်။KFHP/Hသည့်ကျနားမောသရားသေောငသရှောက့်မှုလက

လှမ့်ားမီမှုလ  အပချက့်မျောားက  ကညီနငသည့်အမျောားပပည့်သနငပဂလ ကကျနား

မောသရားခ ေောားခွငအေီအေဉ်မျောားကသြော့်ပပရနMFAအေီအေဉ်အတက့်သလ ောက

ထောားသသောလူနောမျောားအောားသငသကကား  ငရောအကက ဉောဏသပားသည့်။အမျောားပ င

သမဟ တ့်ပဂ္လ ကကျနားမောသရားခ ေောားခွငအေအေဉ်မျောားအတွကအရည့်အချ

ငားပပည့်မီသည့်ဟ ယူ ရသညလူနောသည့်ထ  အေအေဉ်မျောားက  သလ ောက့်ထောား

ရနလ  အပနငသည့်။ 

ူ ှ ံ့ ု ဂ  ီ  ံ့ ီ ှု ွ  

ူ  ု  ့် ့်

 ့် ှု ့် ့် ှု ွ ့် ္ ့်

့် ှ  ့်   ့်   ့် ှု ့် ့်  

့် ့် ့်  ့် ့်

့် ူ   ့်  ူ ှ  ့်  ္ ့်

 ့်   ့် ွ ့်

ွ  ့် ့်  ့်

    ့်  ့် ီ ့်

့်   ့် ီ

့် ့်   ့်

5.4 MFAအတက ခလ ာက  ာ်းရန လအပခသာအ  ကအလက။MFAအေအေဉ်အပပငအမျောားပပည့်

သူနငပ ဂ္လ ကကျနားမောသရားခေောားခွငအေအေဉ်မျောားအတွက့်အရည့်အချငားပပည့်မမှုက    ားပြတ့်ရန

ွ  ု    ီ ့်

ှ  ့် ့်   ့် ီ ့်  ီ  ့်
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လူနော၏သငသကကားအသပခအသနကအတည့်ပပြုရနက  ယ့်သရားက  ယ့်တော၊ဘဏ္ဍောသရားနငအပခောားအချက

အလက့်အပပညအေ  လ  အပသည့်။မပပည့်ေ  သသောအချက့်အလက့်မျောားသကကောငMFAကပငငားပယ့်နင

ပါသည့်။အချက့်အလက့်မျောားကေောပြငပြေ့်သေ၊လူက  ယ့်တငပြေသေ၊တယ့်လီြ နားပြငပြေ့်သေ 

သပားနငပါသည့်။ 

ွ   ့် ှ  ့် ့်

 ့် ့်   ့် ့်   ့်

   ့်   ့် ့် ့်  ့်

  ့်

5.4.1 ဘဏ္ဍာခရ်းအခပ အခနအတည ပပ   က။လူနော၏အကူအညီအတွက့်သလ ောက့်ထောားသ

ည့်အခါတ  ငားလနော၏သငသကကားအသပခအသနက  ေေ့်သ ားရပါသည့်။လူနော၏သငသရားသကကား

သရားအသပခအသနက  ပပငပအချကအလက့်အရငားအပမေမျောားက  သ ား၍ေေ့်သ ားနငလ ငလ

နောသည့်သငသကကား ငရောေောရကေောတမ့်ားမျောားသပားရနမလအပသတောပါ။ 

 

 ့် ူ ွ ွ

့် ့် ့် ့်    ့် ့် ူ

ွ   ့် ွ ့် ့်   ့်  

5.4.2 ဘဏ္ဍာခရ်းအစီအစဉ်နငအပ ာ်းအ  ကအလကမ ာ်းခပ်းပပ င်း။အကယ့်၍လူနော၏ဘ

ဏ္ဍောသရားအသပခအသနက  ပပငပမအချက့်အလက့်အရငားအပမေမျောားက  သ ား၍ေေ့်သ ားအတ

ည့်ပပြုနငပခငားမရှ လ ငလူနောအောား၎ငားတ၏ဘဏ္ဍောသရားအသပခအသနက  ေေ့်သ ားရနMFAအ

ေီအေဉ်သလ ောက့်လွှောတငသြော့်ပပထောားသည့်အချက့်အလက့်မျောားက  တငပပရနသတောငား  န

ငသည့်။ 

ှ  ံ့    ု ံ့  

့် ှ ့် ့်  

  ့် ့် ့် ့်    ့်

ွ ့်  ့် ့် ့်    

့်

5.4.2.1 အ  ကအလကအပပည အစ ု။သတောငားခထောားသသောက  ယ့်သရားအချက့်မျောား၊ဘ

ဏ္ဍောသရားနငအပခောားအချက့်အလက့်အောားလ  ားက  လက့်ခ ရရှ သည့်နငတပပြုငန

က့်MFAအေအေဉ်၏အရည့်အချငားပပညမီှမှုက    ားပြတပါသည့်။ 

  ံ့ ့်  

ှ  ့် ှ  ့်  ့်

ီ ့်  ့်  ့်

5.4.2.2 မပပည စ ုခသာအ  ကအလက။လ  အပသသောအချက့်အလကမပပည့်ေ  လ င

လူနောအောားလူက  ယ့်တငပြေ့်သေ၊ေောတ  က့်မှပြေ့်သေ၊တယ့်လီြ နားပြငပြေ့်သေအ

သကကောငားကကောားပါလ မမည့်။လူနောသည့်သတ သပားေောက  သမားလ့်ပြငလက့်ခ ရရ

သည့်သန၊လူသတွွဲ့ေကောားသပပော  ချ နဒါမှမဟ တ့်တယ့်လီြနားပြငေကောားသပပော

  သည့်ရက့်မှရက့်သပါငား30 အတွငားသပျောက့်  ားသနသသော 

အချက့်အလက့်မျောားက  တငပပနငသည့်။ 

ံ့   ့် ့်  ့်

  ့် ့်  ့်

့်  ့်  ့် ှ 

   ့်  ့်  ့်

  ့် ့်  

့်   ့်

5.4.2.3 ခတာင်း ု ာ်းခသာအ  ကအလကမ ာ်းမရရနငပါ။ပရ ဂရမ့်သလ ောက့်လွှော

တွငသြော့်ပပထောားသသောအချက့်အလက့်မျောားသတောငား ထောားပခငားမရှ ပါကလ

နောသည့်အရည့်အချငားပပညမီှမက  ပပနငသသောအပခောားရနငသသောအသထောက

အထောားမျောားနငပတ့်သက့်၍KFHP/Hသ က့်သွယ့်နငသည့်။ 

    ှ  ု   

့် ့်   ့် ူ

့်  ့် ှု   ့်   ့် ့်

ှ  ့်      ့်
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5.4.2.4 ဘဏ္ဍာခရ်းအ  ကအလက မ ာ်းမရပါ။လူနောတေဦားသည့်(1) ပပငပအချက

အလက့်အရငားအပမေမျောားက  သ ား၍သူသမဟ တ့်သမ၏ဘဏ္ဍောသရားအသပခအ

သနက  အတည့်ပပြုနငပခငားမရှ ပါက(2) သတောငား ထောားသသောဘဏ္ဍောသရားအချ

က့်အလက့်က  မရရှ နငပခငားနင(3)ရထက့်ခွငက  သြော့်ပပနငသသောအပခောားသက

သသအသထောက့်အထောားမျောားမရှ သသောအခါအသပခခ ဘဏ္ဍောသရားသတငားအချ

က့်အလက (ဥပမော- ဝငသင၊ရှ ခလ ငနငအရငားအပမေ)နငယငား၏တရောားဝင

မှုသက့်သသပပမှုက  သပားအပရနလ  သည့်။လူနောရအသပခခ ဘဏ္ဍောသရားအချက

အလက့်နငသထောက့်ခ ချကမျောားလ  အပပါသည- 

 ှ ့် ့် ့်

့် ့်     ူ

  ့် ့် ့်   

  ့် ့် ှ  ့်    ့်   ့် ့်

့်

့် ့် ွ   ့် ှ  ့် ့် ့် ှ  ့် ့် ့်

့် ့်   ့်

ှ  ့် ့် ့် ့်

5.4.2.4.1 အ ားမအ မ့်မလောား၊ဒါမမဟ တ      ှ ့်

5.4.2.4.2 ဝငသငမရှ ၊သူသမဟ တ့်သမ၏အလ ပရငထမှတရောားဝငလ

ေောအခသကကားသငမရရပါက(ကယ့်ပ ငအလပလပက  ငသမျောား

မပါဝင)၊သငသကကားလက့်သ ောငမျောားလက့်ခ ရရှ ပခငားသမဟ

တ့်ယခငအခွနနေ့်တငြက့်ဒရယ့်သမဟ တ့်ပပညနယ့်ဝငသင

ခွနက  ပပနတငပပရနမလ  အပ ပါသမဟ တ 

့် ွ    ူ ့် ှ ့်  ့်

ွ ှ    ့်  ့်  ့် ့် ူ

့် ွ ့် ့်     

့် ့် ှ ွ ့်    ့် ့် ွ

့် ့် ့် ့် ့်    ့်

5.4.2.4.3 လူသမျောားသသောသဒသမျောားနငသဘားအနရောယမျောားသသောသရော

ဂါမျောားသကကောင(သအောက့်တငသြော့်ပပထောားသသောအပငား5.11

က  ကကည့်ပါ)။ 

 ှ  ့် တ ့်

 ့် ွ ့်   ့်

 

5.4.3 လနာပ်းခပါင်းခ ာငရကပ င်း။လူနောသည့်လ  အပသသောအချကအလက့်အောားလ  ားက  ပြည

 ည့်ားသပားရနကျြုားသကကောငား သလျော့်သသောအချက့်အလက့်မျောားပပြုလ ပရနလအပသည့်။အ

ကယ့်၍သတောငား  ထောားသသောအချက့်အလက့်အောားလားက  သပားအပပခငားမရှ ပါကအသပခအ

သနမျောားကထည့်သငားေဉ်ားေောားပပားရထက့်ခွငက   ားပြတ့်ရောတွငထည့်သွငားေဉ်ားေောားနငပါသ

ည့်။ 

ူ ူ   ွ   ့် ့်  ့်

့်  ့် ီ ့် ့်   ့်

့်    ့် ့်

   ွ ့် ီ    ့်   ့်  ့်   ့်

5.5 မှန ကန သည ဟယ သညအရည အ  င်းပပည မမ ်းပေတ  က ။သလ ောကထောားပခငားမရှ သသောလနော

သည့်လူနောမှသပားသသောအချကအလက့်ထက့်အပခောားအချကအလက့်မျောားက  အသပခခ ၍MFAအေအေ

ဉ်အတွက့်အရည့်အချငားပပည့်မသူအပြေသတ့်မှတနငသည့်။အရည့်အချငားပပညမီသည့်ဟ   ားပြတ

လ ငလနောသညဘဏ္ဍောသရားအသပခအသနက  အတည့်ပပြုရနက  ယ့်သရားက  ယ့်တော၊ဘဏ္ဍောသရားနငအပခောား

အချကအလကမျောားက  သပားရနမလ  အပပါ၊MFA  ကအလ  အသလျောက့်သပားအပနငသည့်။သအောက

ု ူ ံ့   ံ့ ီ ှု  ု  ့် ့် ူ

့် ့် ီ

့်  ီ ့် ့်   ့် ့်  ့်  ့်

့် ူ ့် ့် ှ  ့်

့် ့် ့် ့်   ့်   ့် ့်
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သြော့်ပပပါအတ  ငားလူနောသည့်ကကြုတငအရညအချငားပပညမီှသူပြေ့်ပခငားသမဟ တအသ ကားတငပခငားမ

လွှ သပပောငားပခငားခ ရလ ငသတမတ့်ထောားသသောအရည့်အချငားပပညမီသူအပြေ့်သတမှတ့်နငသည့်။ 

့်  ့် ့် ့်  ့် ့်    ့် ့် ့် ှ

့် ့် ့် ့် ှ ့်  ့် ့်   ့်

5.5.1 ကက တငအရည အ  င်းပပည မသ။MFAအေီအေဉ်အတွက့်အရည့်အချငားပပညမီသည့်ဟ

ယူ ရသညအမျောားပပည့်သနငပဂ္လ ကအကူအညီသပားသရားအေအေဉ်မျောားအတွကအရ

ည့်အချငားပပည့်မီှရနဘဏ္ဍောသရားေေ့်သ ားမှုမှ  ားပြတ့်ချက့်ချသူကလူနောက    ားပြတ့်သည့်

။လူနောသည့်ကက ြုတငအရည့်အချငားပပည့်မီှသည့်ဟ သတ့်မှတ့်ထောားသသောလူနောပြေ့်ခလ င- 

   ံ့ ှီ ူ ့်  ့်  

့်  ူ ှ  ့်  ီ ့်

့်  ့်   

့် ့်    ့်

5.5.1.1 (1)ြက့်ဒရယ့်၊ပပညနယ့်သမဟတ့်သဒသနရအေ  ားရ၊(2) မ တ့်ြကအြွဲ့အေ

ည့်ားအသပခပပြုအြွဲ့အေည့်ားသမဟတ(3)KFHP/Hကကမကထပပြုသည့်လူထ

ကျနားမောသရားပမှတ ငရညညွှနားထောားသသောကက ြုတငအရည့်အချငားပပည့်မ

သသော အြွဲ့အေည့်ားMFA(Community Medical Financial Assistance, 

CMFA) အေအေဉ်တငေောရငားသွငားထောားပခငားပြေ့်သည့်၊သမဟတ 

့်     တ ့် ွ 

ွ     ့်   

့် ွ  ့် ့် ့် ့် ့်  ီ

ွ 

ီ ွ ့် ့် ့် ့်     ့်

5.5.1.2 ဝငသငနည့်ားပါားသသောလူနောမျောားအောားသေောငသရှောက့်ရနနငKFHP/Hဝနထမ့်ား

မျောားမှသတ့်မှတထောားသသောကကြုတငအရည့်အချငားပပည့်မီှသသောသူမျောားက

သေောငသရှောက့်ရနြေည့်ားထောားသညKPအြွဲ့အေည့်ားအကျ ြုားခေောားခငအေအေဉ်

တွငေောရငားသငားပခငားခ ရသည့်၊သမဟ တ 

့် ွ  ့် ့် ှ  ့် ့်

့်  ့် ့်    

 ့် ့် ွ ွဲ့  ့် ွ  ွ  ့် ီ

့် ့် ွ ့် ့်    ့်

5.5.1.3 အရည့်အချငားပပညမီသသော  ားပြတ့်ချက့်ချထောားသသောကျနားမောသရားသေောင 

သရှောက့်မှုအေီအေဉ် (ဥပမော- Medicare Low Income Subsidy 

အေီအေဉ်) တွငေောရငားသွငားထောားပခငားခ ရသည့်၊သမဟ တ 

့်  ့်  ့်  ့်

့် ့် ့် ့်    ့်

5.5.1.4 ပပားခသည့်ရက့်သပါငား30အတငားMFAသည့်ကက ြုတင  ချီားပမငပခငားခ ခရသည ီ    ့် ွ ့် ့် ြှ  ့် ့်   ့်

5.5.2 ပပန လည ခပ်း ပရနအခ က်းလွှွဲခပပာင်းေသတမတပ င်းပေစသည ။အပခောားအရည့်အချငား

ပပညမီှမနငသငသပားသချမအရငားပမေ့်မျောားကန  ားပပားသသောအခါKPဌောနတွငသေောငသရောက့်မ

ခ ယူပပားသငသကကားအခကအခ သြေါ် ပပပခငားမျောားရှ သည (ဥပမော - အတ တ့်သကကောငကျနရှ သန

သသားသသောလက့်ကျနသငမျောား)လနောကပပငပအချက့်အလက့်အရငားအပမေမျောားက  အသား

ပပြု၍အေအေဉ်၏အရည့်အချငားပပညမီှမအတွကေေ့်သ ားနငသည့်။အရည့်အချငားပပည့်မ

ပါကလနောသည့်အရည့်အချငားပပည့်မီသသောလက့်ကျနသငမျောားကMFA  လက့်ခ ရရှ မည့်

ပြေ့်သည့်။အရည့်အချငားပပည့်မီသသောဝနသ ောငမမျောားအတွကထငရှောားသသောလက့်ကျန

    ု ံ့  ှ    ့်

 ့် ှု ှ  ့် ွ ှု ့်  ့်  ီ ့်  ့် ှ ှု

ီ ွ ့် ့်  ့်  ့် ့်

့် ွ ူ   ့် ့် ့်   

ီ ့်  ့် ှု ့်   ့် ့်  ှီ

ူ ့်  ့် ွ   

့်  ့် ့် ှု ့် ့် ့်
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သငမျောားကေ သ ောငားပခငား၊ထပမ သကောက့်ယူပခငားသ ောငရကမှုသမဟ တKP၏မသကောငား

သသောသ ကားပမီေရ တမျောားအပါအဝင။)တွငထညသွငားမည့်မဟ တပါ။ 

ွ   ့် ့် ့် ့် ့် ွ ့်    ့် ့်

့် ့် ့်  ့် ့် ့်

5.6 အစီအစဉ်အရည အ  င်းပပည မမသတမတ  ကမ ာ်း။ပူားတွ ပါပြည့်ေွက့်ချက့်၊အပငားV၊ 

အရည့်အချငားပပညမီမှု ငရောအချက့်အလက့်မျောားအရMFAက  သလ ောက့်ထောားသသောလနောသည့်  ား

ပြတ့်ချက့်သမဟ တ့်သ ားဝါားကသမှု  ငရောက နကျေရ တ့်ပမငမောားပခငားအသပေါ်အသပခခ၍သငသကကား

အကူအညီအတွက့်အရည့်အချငားပပည့်မနငသည့်။ 

 ံ့ ီ ှု  ှ      ့်

့်  ့်   ့် ူ  

     ့် ့်  ့် ့်  ွ

့်  ှီ   ့်

5.6.1 နည ်းလမ်း- စမ်းသပပ င်းလအပ  ကမ ာ်း။ 

လူနောသည့်အရည့်အချငားပပညမမှု  ားပြတ့်ချက့် ငရောသတမှတချက့်နငက  က့်ညီမရှ ပါ

က  ားပြတ့်ရနလူနောအောားအက ပြတ့်သည့်။ 

     ု   

့်  ့် ီ    ့် ့် ့် ှ  ့် ှု

 ့်

5.6.1.1 ဝငခငအ ငအခပေါ်အခပ   ပပ်းအရည အ  င်းပပည မပ င်းပေစ သည ။KFHP/

H၏ အရည့်အချငားပပည့်မမ   ားပြတ့်ချက့်ေ သတ့်မှတမှုသည့် 

ေ ေ သပါငားအမ့်သထောငေဝငသငထက့်နည့်ားသသော သမဟ တ 

ညီမ သသောလူနောသည့် ြယ့်ဒရယ့် ငားရ နမ့်ားပါားမ 

လမ့်ားညွှနချက့်မျောား(Federal Poverty Guidelines, FPG) ၏ 

ရောခ  ငနနားအသနပြင သငသကကားသထောက့်ပမှုအကူအညီအတွက အ 

ရည့်အချငားပပည့်မနငသည့်။ 

 ွ ံ့ ီ  ံ့ ီ  

့် ီ ှု  ့်

့်  ့်  ့် ွ    ့်

့် ွ ှု

့်

့် ှု ့်  ့် ွ   ့်

့်  ီ   ့်

5.6.1.2 အမခ ာငစုဝငခင။ဝငသငလအပချကမျောားသည့်အ မ့်သထောငေဝငမျောားနင

သက့်  ငပါသည့်။အ မ့်သထောငေ  သည့်မောသမွားြွောားပခငား၊အ မ့်သထောငပပြုပခငား

သမဟ တ့်သမွားေောားပခငားတနငသက့်  ငသသောလနေ့်ဦားသမဟ တ့်နေ့်ဦားထက့်ပ

သသောလူပ ဂြုလ့်တေဦားချငားသမဟ တ့်အ ပေ တေ့်ေ က  လ  သည။အမ့်သထော

ငေဝငမျောားတွငအမ့်သထောငြကမျောား၊အရည့်အချငားပပညဝသသောအမ့်သြော့်

မျောား၊ကသလားမျောား၊အမ့်သေောငသ မျြုားမျောား၊အမသေောငသ မျြုားမျောားနငကသလား

မျောား၊အပခောားတေ့်ဦားချငားသနသူမျောား၊အမ့်သထောငြက့်၊အ မ့်သြော့်သမဟ တ့်မ ဘ

သည့်သငသရားသကကားသရားအရတောဝနယမှုရှ သသောအ မ့်တွငသနထ  ငသူမျောားပါဝင

နငသည့်။ 

    ွ ့် ွ   ့် ့် ့်  ့် ှ  ့်

 ့် ့်   ှ ့် ့် ့်

   ့်    ှ  ့်  ့် ူ ှ    ှ   

္ ့် ့်    ့်    ့်  

့်  ့် ့်  ့် ့် ့်  ့်  

  ့် ွ   ့်  ့် ွ  ှ  ့်

့်  ့်    

ွ ့် ူ ့် ့် ့်

  ့်
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5.6.2 ပမငမာ်းခသာခ ်းဘက  ငရာအသ်းစရတသတမတ  ကမ ာ်း။လူနောသည့်ပမငမောား

သသောသ ားက သမှုကနကျေရ တသတ့်မှတ့်ချက့်နငက  က့်ညမှုရှ ၊မရှ က    ားပြတ့်ရနလူနော

အောားအက ပြတ့်ရပါသည့်။ 

ံ့  ု   ု    ှ    ့်

 ့် ့် ှ  ့် ီ  ့်

5.6.2.1 ပမငမာ်းခသာခ ်းဘက ုငရာအသ်းစရတအခပေါ်အခပ   ပပ်းအရည အ  င်း

ပပည မသည ။မည့်သညေ ေ သပါငားအမ့်သထောငေဝငသငအ ငရှ လနောကမ 

နေေဉ်အ မ့်သထောငေဝငသင၏12 လသကျော့်ကောလအတွငား10%ထက့်ကကီား

သသောသမဟ တညီမ သသောနေေဉ်ဝငသငရှ သူသည့်အရည့်အချငားပပည့်မီသသော

သ ားဝါားနငသ ား ငက နကျေရတ့်မျောားပါဝငသညဝနသ ောငမအတွက 

သငသကကားအသထောက့်အပက  ရရှ နငသည့်။ 

ံ့     ု   ီ  

ံ့ ီ  ့် ့်  ့်  ့် ွ  ့် ူ     

ှ ့် ့်  ့် ွ ့်

   ့် ှ ့် ့် ွ ့်  

ှ  ့်   ့် ့်  ့်  ့် ့် ့် ှု ့်

ွ     ့်

5.6.2.1.1 KFHP/Hအတစ ုကရခသာအသ်းစရတမ ာ်း။KPသ ားရ

မျောားအတွက့်သ ားဝါားနငသ ားဘက့်  ငရောကနကျေရ တ

မျောားတငအရည့်အချငားပပည့်မီှသသောဝနသ ောငမမျောားနငသ

က့်  ငသညမ တူမျောား၊အပသငမျောားပါရှ ပါသည့်။ 

    ု     

ှ  ့်  ့်  ့် ့်

ွ ့် ့်  ့် ့် ှု ှ  ့်

 ့်  ့် တ ့် ွ

5.6.2.1.2 KFHP/H မဟ တ့်သသော 

အတစ ုက ရခသာအသ်းစရတမ ာ်း။ 

KPမဟ တ့်သသောသ ားရ မျောားတင၊ အရည့်အချငားပပညမီသသော 

ဝနသ ောငမမျောားနငသက့်  ငသသော၊ သတ့်မှတ့်ထောားသသော 

က သမှုခ ယူသူလူနော(အထားသလ ောသ ားမျောားသမဟ တအ

သ ကားမျောားမပါဝင)အပါအဝင သ ားဘက့် ငရော၊ 

သ ား  ငနငပမှနသွောားက နကျေရ တ့်မျောားက ပပ ားသပားသည့်။ 

လူနောသည့် KPမဟ တ့်သည့်သ ားရ မျောားမရရှ သသော 

ဝနသ ောငမမျောားအတွက သ ားက သမှု ငရော 

က နကျေရ တမျောားက မှတ့်တမားတငရနလ  အပသည့်။ 

   ု   

 ွ ့် ့်  ့်

့် ့် ှု ှ  ့်  ့်

ူ     ့်

့် ့်   ့်

 ့် ှ  ့်   ့် ့်      

  ှ

့် ့် ှု ့်   ့်

့် ့်   ့် ့် ့် ့်

5.6.2.1.3 က န ်းမာခရ်းပရမယ အစအစဉ်မ ာ်း။ 

အတ့်ေ  က့်ရသသောက နကျေရ တတွငကျနားမောသရားသေောငသရှော

က့်မှုလွှမ့်ားပခြုမှုနငအတသက့် ငသည့်က နကျေရ တ့်မျောား( 

လ  သည့်မောအခွနအခမျောားသမဟတ့်ပရမီယ မျောား) မပါဝငပါ။ 

ီ ီ ီ

 ့် ့် ့် ့်  ့်

 ှ  ့် ူ   ့်  ့်   

ှ ့်     ီ ့်
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5.7 ပငင်း ပ င်းနငအယူ  ဝငပ င်း   ု  ှ ံ့   

5.7.1 ပငင်း ပ င်းမ ာ်း။MFAအေီအေဉ်အတွက့်သလ ောက့်ထောားပပားအရည့်အချငားပပည့်မမေနနား

မျောားနငမက  က့်ညီသသောသူကMFAအတွက့်သတောငား မှုက  ပငငားပယ့်သကကောငားေောပြငပြေ 

သေ၊နတ့်ပြငပြေ့်သေအသသပားသည့်။ 

  ု  ီ ့်  ီ ှု  ှု ့်

ှ  ့်   ့်   ့် ့်  ့် ့်

ှု  ့်  

5.7.2 MFAပငင်း ုမကအယူ  ဝငပ။သူသမဟ တ့်သူမ၏သလ ောက့်လောသမဟ တ့်အချက့်အလ

က့်မျောားကေနေ့်တကျထည့်သငားေဉ်ားေောားပခငားမရှ ဟ ယ  ကကည့်သသောလူနောသည့်  ားပြတ့်ချ

က့်က  အယူခ ဝငနငသည့်။MFAပငငားပယ့်ေောတွငအယူခ ဝငပခငားလ ပငနားေဉ်ပပား  ားရနအ

တွက့်ညွှနကကောားချကမျောားပါဝငပါသည့်။သတ့်မှတ့်ထောားသသောအယခ ဝငပခငားKFHP/Hဝန

ထမ့်ားမျောားမှပပနလည့်သ ားသပသည့်။ 

  ှု  ု   ု    ွှ    

   ွ ့် ့်  

့်   ့် ့် ့် ့် ့် ့် ့် ီ  ့်

့် ့် ့် ူ ့် ့် ့်

့်  ့်

5.8  ေွဲ့စည ်းပ။MFA  မျောားက  အသ ကားမ ပမီနင ငားငထောားသညသငမျောားမတငမီသြော့်ထတ့်ခသသော

အတ တ့်သမဟ တ့်ကျနရှ သနသသားသသောလက့်ကျနသငမျောားက  အသားပပြုပါသည့်။MFA  မျောားတငKP

ပပ ားသူက  ားပြတ့်သည့်အတ  ငားလ  အပသသောသနောက့် က့်တဝနသ ောငမှုမျောားအတွက 

အရည့်အချငားပပညမီမှုကောလလည့်ားပါဝငနငသည့်။ 

ု ွွဲ  ု ့် ှ  ့်   ့်    ့် ွ   ့်    

   ့် ့် ွ   ွ ့်

     ့် ့် ွ ့် ့် ့်

့်  ့် ့်   ့်

5.8.1 အခပ    ။လနော၏ကျနားမောသရားသေောငသရှောက့်မနငလူနော၏အမ့်သထောငေ ဝငသငရှ ၊မရအ

သပေါ်မူတည့်၍MFAအေအေဉ်မှသပားသသောလူနောက နကျေရ တ့်က  ားပြတ့်သည့်။ 

ု ူ ့်  ့် ှု ှ  ့်  ့် ့် ွ ှ 

ီ ့်    

5.8.1.1 MFA - 

အရည အ  င်းပပည မခသာလူနာသည က န ်းမာခရ်းခစာငခရာက မလမ်းပ   

ပ င်းမရရဘ(အာမ  ာ်းမမရ)နငပါ။အောမခ မရှ သသောလူနောသည့်အရည့်

အချငားပပညမီှပပားရထက့်သသောလနောက နကျေရ တဝနသ ောငမမျောားအောားလ  ား

က  သလ ောသေျားသပားပါသည့်။ 

 ံ့ ီ ံ့ ှ ှု ွှ  

 ှ ွဲ  ှု ှ  ု  

့်  ့် ီ   ူ ့် ့် ့် ့် ှု

 

5.8.1.2 က န ်းမာခရ်းခစာငခရာကမအကာအကယနငအတMFA - 

အရည အ  င်းပပည မခသာလူနာ(အာမ   ာ်းခသာ)မ ာ်းပေစ သည ။အရည့်

အချငားပပညမီှသသောအောမခ ထောားသသောလူနောသည့်(1) လူနောက  ယတ  ငက  ယ

ကျတောဝနယူမှုရှ သသော(2)သူသမဟ တ့်သူမ၏အောမခ ကမဏကသပားသ ောင

မထောားသသောအရည့်အချငားပပညမီှသသောဝနသ ောငမှုအောားလ  ားအတွက့်လူနော

က နကျေရ တ့်အသပေါ်အထားသလ ောသေျားရရှ သည့်။လူနောသည့်အောမခ မပါဝင

သည့်သငသတောငားခ လွှော၏အပငားက    ားပြတ့်ရန၊အကျြုားခ ေောားခငမျောားရငားလ

ံ့ ှ  ှု ွ  ှ ံ့ ူ

 ံ့ ီ

့်  ့် ့် ့် ့်

့်     ပ ီ ့်

့်  ့် ့် ့်

့် ူ  ့်

 ွ ့်   ့်  ့်  ွ  ့် ှ ့်
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ငားချက(Explanation of Benefits, EOB) 

ကသသသောေောရကေောတမ့်ားမျောားက  သပားရနလ  အပသည့်။ 

့် ့်

     ွ ့် ့် ့်

5.8.1.2.1 အာမ  ကယရယာ မခငခပ်းခ  ပ င်းမ ာ်း။အရည့်အချငား

ပပညမီှသသောအောမခ ထောားသသောလနောသည့်ထလနော၏အောမခ 

ကယ့်ရီယောမလက့်ခ ရရှ သညKFHP/Hမှသပားသသော 

ဝနသ ောငမမျောားအတွက မည့်သည့်သငသပားသချမှုကမ  

KFHP/H  သလက့်မှတ့်ထ  ားရနလအပသည့်။ 

 ီ  ှ ွ  ့်

 ့် ူ   ူ

ှ  ့်

့် ့် ှု ့်  ွ     

   ့်   ့်

5.8.1.3 ခ ်းခလ ာခပ်းသညအစီအစဉ်။သပေါ်လေီသအောက့်ရှ ရရှ နငသညအထားသလ ော

သ ားမျောားနငပတ့်သက့်သညထပသ ောငားအချက့်အလကမျောားက  သနောက့် 

က့်တွ ပြည့်ေွက့်ချက့်၊အပငားVI၊သလ ောသ ားအေီအေဉ်တွငအက့် ျဉ်ားချြုပ့်သြော့်

ပပ ထောားသည့်။ 

ံ့  ံ့   ့်  ့် ူ  

ှ  ့်  ့် ့် ့် ့်

   ့်  

5.8.1.4 ခငခကက်းပပန လည  တခပ်းခသာခနရာ။KFHP/Hသည့်ပပငပအြွွဲ့၏တောဝ

န့်/က  ယ့်သရားက  ယ့်တောအောမခ အကောအကွယ့်အသပခချသူမျောား၊သပားသ ောငသ

မျောားသမဟ တ့်အပခောားတရောားဝငတောဝနရှ သသောအြွဲ့မျောားမှပပနလည့်၍သလျော

သကကားက  ရယူသည့်။ 

ွ ု  ့်  

့် ူ

   ့် ့် ွ ့် ့်

5.8.2 အရည အ  င်းပပည မ  ကအက  ်းဝငခသာကာလ။သနောက့် ကတွ ဝနသ ောငမှုမျောားအ

တွက့်အရည့်အချငားပပည့်မမှုကောလသည့်အတည့်ပပြုသည့်သနမှေ၍သမဟ တဝနသ ောင

မှုသပားသည့်သနသမဟ တ့်သ ားဝါားမျောားထတ့်သပားသည့်သနမှေတငသည့်။အရည့်အချငားပပ

ည့်မမှုကောလ၏ကကောချ နသည့်အကနအသတ့်ရှ သသောအချ နသောပြေ့်ပပားKP၏  ားပြတ့်ချ

က့်ရှ နည့်ားလမ့်ားမျောားေောပြင  ားပြတ့်သည့်။သအောက့်ပါတအပါအဝင- 

 ံ့ ီ    ့် ့် ့်

့်  ှီ      ့် ့် ့်

        ့် ့်

 ီ ့်  ့် ့် ီ  

ွ  ့်     ့်

5.8.2.1 အ   န တက ခသာကာလ။အရည့်အချငားပပည့်မီသသောခနာက  ကတဝန 

ခ ာငမမ ာ်းနငပပနလည့်သပားရနအသ ကားလွှ သပပောငားပခငားမတငမသြော့်ပပ

သသောထငရှောားသသောလူနောက နကျေရ တ့်လက့်ကျနသငမျောားအတွကရက့်သပါ

ငား365ရက့်အမျောား  ားပြေ့်သည့်။ 

 ့်   ွွဲ

 ှု ှ ံ့ ့် ့် ့် ့်   ့် ီ

့် ့် ့် ွ ့်

့်  

5.8.2.2 ကျွမ်းက ငခသာသနာပပ နငအလယအလတပပ စုခစာငခရာက မ။ KP 

ပပငပမ ပပ ားသပားသသော ဝနသ ောငမမျောားအတွက အမျောား  ား ရက 30 

ပြေ့်သည့်။ 

  ူ ှ ံ့   ံ့ ှ ှု

့် ှ    ့် ့် ှု ့်  ့်
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5.8.2.3 တာရည  ခ ်းဘက ငရာပစည ်းကရယာ။သ ားဘက့်  ငရောပေည့်ားမျောား

က  သထောက့်ပသပားသည့်သရောငားချသူအတွက့်အမျောား  ားရက့်သပါငား 

180အထ။ 

ှ    ု  စ    ့် စ

   ့်  ့်

 

5.8.2.4 ကသမလမ်းစဉ်သမဟုတခစာငခရာကမအပင်း။KPပပ ားသူက  ားပြတ့်သ

ည့်သေောငသရှောကမှုအပ ငားနင/သမဟ တ့်က သမှုလမ့်ားေဉ်အတွကအမျောား  ားရ

က့်သပါငား180အထ။ 

ု ှု   ု ံ့  ံ့ ှ  ှု  ု      

  ့် ့်  ့် ှ  ့်    ့်  

့်  

5.8.2.5 အမ ာ်းပပည သနငပဂ္လကက န်းမာခရ်း  စာ်း ွငအစီအစဉ်မ ာ်းအတက အ

ရည အ  င်းပပည မနငခသာလနာမ ာ်း။အမျောားပပည့်သနငပဂ္လကကျနားမော

သရားခ ေောားခွငအေအေဉ်မျောားအတကသလ ောက့်ထောားေဉ်လူနောတေ့်ဦားက  အမျောား

  ားရက့်သပါငား90ကညီနငသည့်။ 

ူ ှ ံ့ ု ဂ   ံ့ ွ

 ံ့ ီ  ု  ူ ူ ှ  ့်   ့်

 ့် ီ ွ ့်

 ့် ူ   ့်

5.8.2.6 ခ ်းဝါ်း ငရာ တစ ကက မခပ်းပ င်း။MFAအေီအေဉ်က  သလ ောကထောားပခငား

မပပြုမီအကယ၍လူနောသည့်(1)MFA  က  မရရှ ပါ၊(2)KFHP/Hသ ား  ငတ

င့်KPပပ ားသူကသရားသောားထောားသသောပြည့်ေွက့်သ ားညွှနားက  ပြည့်သည့်၊နင(3)

သ ားညွှနားမျောားအတက့်သပားသချနငေမ့်ားမရှ သကကောငားက  သြော့်ပပလ ငလူနောသည့်

သ ားဝါား ငရော  က  တေ့်ကက မ့်ရထက့်သည့်။သ ားဝါား ငရောတေကက မ့်  သ

ည့်ရက့်သပါငား30အကနအသတရှ ပပားKPသထောကပသသောသ ားဘက့်  ငရော

အရက  က့်ညီသည့်ဟ သတမှတထောားသည့်အတငားသငသလျော့်သသောသ ားမျောား

သပားပါသည့်။ 

 ု  ု   ့် ့်

့်  ့် ွ

    ့်  ှ  ့်

့် ွ   ့် ွ ့် ့်

  ့်     ့် ့်

့်  ့် ့် ီ ့်    ့်

့် ့်    ့်  ့်

5.8.2.7   ီ်းပမငတ်း  မမ ာ်းအတကခတာင်း ပ င်း။ရှ ပပားသောား  သကတမ့်ားမက န

  ားမီရက့်သပါငားသ ား ယ(30)မေတင၍၎ငားရက့်သနောကပ ငားတငလူနောသည့်

အေီအေဉ်အတွက့်ပပနလည့်သလ ောက့်ထောားနငသည့်။ 

ြှ ံ့  ု ွဲွဲ့ ှု ွ    ု  ီ ့် ့်

 ့်  ့် ှ ့် ့် ့်  ့် ွ ့်

့်   ့်

5.8.3  ရပသမ်းပ င်း၊ပယေ ကပ င်း၊ဒါမမဟုတပပင ငပ င်း။KFHP/Hသည့်အချ ြုွဲ့သသောအ

သပခအသနမျောားတငMFA  က  ရပသမ့်ားလ  က့်ပခငား၊ြျက့်သ မ့်ားပခငားသမဟ တ 

ပပင ငပခငားပပြုလပနငသည့်။အသပခအသနမျောားပါဝငသည့်- 

ု ု        ှ     

ွ ့်  ့်  ့် ့်    ့်

့် ့် ့်  ့်   ့် ့်
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5.8.3.1 လမလည မ၊  ု်းမသမဟတခငခကက်း ငရာခပပာင်းလမမ ာ်းပေစ သည ။လမ

လည့်မှု၊မှောားယွငားေွောသြော့်ပပမှု၊ခ  ားမှု၊လူနော၏သငသကကားအသပခအသနသပပောငားလမ

သမဟ တMFAအေီအေဉ်၏တည့်တခ  ငပမ မှုကပျက့်ပပောားသေသည့်အပခောား 

အသပခအသနပြေ့်ရပတေ့်ခ ။ 

  ှု ှု  ု ံ့ ု  ွ  ု   ွဲ ှု  ့်

့် ွ ့်  ှု

   ့်   ့်    

့်

5.8.3.2 အမ ာ်းပပည သ ုငရာနငပဂ္လ ကက န ်းမာခရ်းခစာငခရာကမအစီအစဉ်

မ ာ်းအတကရနငပါသည ။အမျောားပပည့်သူ ငရောနငပ ဂ္လ ကကျနားမောသရား

သေောငသရှောက့်မအေီအေဉ်မျောားအတွက့်ေေ့်သ ားပခငားခ ရသသောလနောတေ့်ဦားသ

ည့်အရည့်အချငားပပညမီသည့်ဟယူ ရသသော့်လည့်ားထအေီအေဉ်မျောားအတ

က့်သလ ောက့်လွှောတငပခငားလပငနားေဉ်နငပူားသပါငားသ ောငရက့်ပခငားမရှ ပါ။ 

ူ   ှ ံ့ ု ဂ ံ့ ှ  ှု

ွ   ု    ့် ှ  ့် ့်

 ့် ှု ့် ူ

့်  ့်    ွ

့် ့်  ့် ့် ှ  ့် ့် ့် ွ ့်

5.8.3.3 အပ ာ်းခငခပ်းခ  ပ င်းအရင်းပမစ မ ာ်းခော  တ သည။ကျနားမောသရားခ ေောား

ခွငသမဟ တ့်လနောတေ့်ဦားသညMFA  ရရှ ပပားသနောက့်သြော့်ထတသည့်အပခောား

သငသပားသချမအရငားပမေမျောားသည့်အရည့်အချငားပပညမီှသသောဝနသ ောငမ

မျောားအတွက့်အခသကကားသငမျောားက  သနောက့်သကကောငားပပနလည့်သေသည့်။ဤသ

ပြေ့်လ ငလူနောသည့်ပဂ္ ြုလ့်သရားအရတောဝနယူမနင(1)ထအပ ငားအတွက့်သင

သတောငားခ လွှောကမသပားပခငား(2)သူ၏ကျနားမောသရားခ ေောားခွငသမဟ တ့်အပခောား

သငသပားသချမှုရငားပမေမှသပားသ ောငပခငားမရှ သသောသငသတောငားခ လွှောပါရှ သည့်။ 

ွ   ု  ွဲ ံ့  ့်

 ့်    ူ ့် ီ  ့်  

ွ ှု ့် ့် ့်  ့် ့် ့် ှု

ွ ့် ့် ှ     

့်  ့် ှု ှ  ့်    ့် ွ

့်   ့် ့်  ့်    

ွ ့် ့် ့် ့် ွ ့်

5.8.3.4 က န ်းမာခရ်း  စာ်း ွငခပပာင်းလွဲမ။ကျနားမောသရားသေောငသရှောက့်မအကောအက

ယ့်ထောားပခငားအသပပောငားအလ က  သတ ကက ြုခ ေောားရသသောလနောအောားMFAအေအ

ေဉ်က  ပပနလည့်သလ ောက့်ထောားရနသတောငား ပါမည့်။ 

ံ့  ှု ့်  ့် ှု ွ

့် ့် ွွဲ့ ူ ီ

့် ့် ့်   

5.9 စွပစွွဲ  ကအခပေါ်ကနသတ ာ်းပ င်း။Kaiserသြောငသဒားရငားမှသ ားရတွငသ ားက သမှုခ ယူရနအ

တွကMFAမှသတမှတ့်ထောားသည့်လူနောမျောားအောားသဒေါ်လောအပပည(က နကျေရ တေေ သပါငား)သကောက

ခ ပခငားက  တောားပမေ့်ထောားသည့်။Kaiserသြောငသဒားရငားမှသ ားရ တွငအရည့်အချငားပပညမီှသသောသ ားရ 

ဝနသ ောငမှုက  ရရှ သသောသူသည့်MFAအေအေဉ်အတွက့်အရညအချငားပပညမီပါသည့်။သသသောM

FA  မရရှ သူသမဟ တMFA  က  ပငငားပယ့်သသောလူနောသည့်ထ  ဝနသ ောငမှုမျောားအတွက့်သယဘ

ယျအောားပြငသငသတောငားခ သသောပမောဏ(amounts generally billed, AGB) ထကပ မ၍မသကော

က့်ခ ပါ။ 

   ံ့   ့် ှ ့်   ့် ့်

့် ့်   ့် ့် ့်  ့် ့်

့် ့် ှ ့်  ့် ့်  ့်  

့် ့် ီ ့် ့်  ့်    ့်

   ့် ့် ့် ့်  

 ့် ွ ့် ့်    
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5.9.1 ခယဘယ အာ်းပေငခငခတာင်း ခသာပမာဏ။သယဘ ယျအောားပြငသငသတောငားခ သသောပမော

ဏက  တွက့်ချက့်ရနအတွက(AGB)တွငသြော့်ပပထောားသည့်ပြညေက့်ချက့်၊အပငားVII၊အ

သပခခ အောားပြငသြော့်ပပထောားသညအတ  ငားKPအသ ောက့်အဦားမျောားအတွက့်ထကသသသော

သေောငသရှောက့်မှုအတွကအောမခအကောအကွယ့်ရှ သူမျောားတေ့်ဦားချငားက  အသရားသပေါ်သမဟ

တ့်အပခောားသ ားက သမှုအတွကလ  အပသသောသေောငသရောက့်မမျောားအတွကသယဘ ယျအောားပြ

ငသငသတောငားခ သသောပမောဏ(AGB)။ 

ု ံ့ ွ    ့် ွ ့်

့် ့် ့်   ့် ွ   ့်

 ့်  ့် ့်        

 ့် ့်  ့်     

့် ့်  ့် ှ ှု ့်

 ့် ွ ့်

5.10 စုခ ာင်းမလပခ ာင  ကမ ာ်း။  ှု ု    

5.10.1 က   ်းခကကာင်း ခလ ာ ခသာအခကကာင်းကကာ်းအာ်း တမ။KFHP/Hသမဟ တ့်၎ငား၏က

ယ့်ေောားသ ောငရက့်သနသသောသ ကားပမီေ သ ောငားသရားသအဂျငေီသည့်MFAအေအေဉ်နငပတ

သက့်၍ယခငသမဟ တ့်ထားချွနသသောချ နခငလ ောရှ သသောလနောမျောားက  အသကကောငားကကောားရ

နသငသလျော့်သသောအောားထတမမျောားပပြုလပသည့်။ကျြုားသကကောငား ီသလျော့်သသောအသသပားချ

က့်အောားထတ့်မမျောားပါဝငသည့်- 

 ီ  ု  ှု    ့်   

့် ွ ့် ့် ီ ှ  ့် ့်

့်    ူ ့် ့် ွ ့် ူ ့်

့်  ့်  ့် ှု  ့်  ့်  

 ှု ့်

5.10.1.1 အသကောငပ ငရငအောားMFAအရည့်အချငားပပည့်မီသမျောားအတွကရရှ နငသကကော

ငားအသသပားအသကကောငားကကောားပပားသည့်သနောက့်ရက့်သပါငား120 အတွငားေောသရား

သောားအသကကောငားကကောားေောတေ့်ခ သပားပါမည့်။ 

 ့်  ့် ှ ့် ့်  ူ ့်   ့်

့်  ့် ီ  ့် ့်

့်

5.10.1.2 KFHP/Hသမဟ တ့်သ ကားပမေ သ ောငားသရားသအဂျငေသည့်လနောက နကျေရ တ

လက့်ကျနသငသပားသချမှုအတွကေတငရနရည့်ရယ့်ထောားသည့်ထူားပခောားသသောေ

သ ောငားမှု ငရောအသရားယူမေောရငား (extraordinary collection actions, 

ECA)နင ေောပြငအသကကောငားကကောားေောမျောား သရားသောားပခငားတပပ ားသပားမည့်ပြေ

ပပား ထကသသသော အသရားယူသ ောငရကမူအတွက သနောက့်  ားသနသည 

ေောပြင အသကကောငားကကောားေောရပပား ရက့်သပါငား30ထက့်မသေောသေရပါ။ 

   ီ ့် ့် ီ ူ ့် ့်

့် ွ ့် ့် ့် ွ   

့်   ့် ှု ့်

ှ  ့်  ့် ့် ့်       ့်

ီ        ့် ွ ့် ့်   ့်

 ့် ့် ီ ့်

5.10.1.3 ပထမဦား  ားသ ားရလူနောသကကပငောချက့်နငအတMFAမဝါဒ၏ရှငားလငားသသော

ဘောသောေကောားအကျဉ်ားချြုပသပားပခငားပြေ့်သည့်။ 

   ှ  ့် ူ ူ ့် ့်

့် ့်

5.10.1.4 MFA၏မဝါဒနငMFAသလ ောကလွှောတငပခငားလပငနားေဉ်မှတေ ငမည့်သ

အကူအညီရနငမည့်က  အသကောငပငရငအောားနတ့်ပြငအသကကောငားကကောားရန

ကက ြုား ေောားပခငားပြေ့်ပါသည့်။ 

ူ ှ  ့် ့် ့် ့်  ့် ့် ့်  ့်    

  ့်  ့်   ့် ှ ့် ှု  ့် ့် ့်

့်
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5.10.1.5 သတောငား  ချက့်အရ၊ပရ ဂရမ့်၏အရည့်အချငားပပညမီှမှုက    ားပြတ့်ပခငား၊အ

တ တ့်သကကောငပြေ့်သသောသမဟတ့်ထားချွနသသောလနောချ နခငမတငမီသ ကားပမ

ေ သ ောငားသရားသအဂျငေီသလွှ သပပောငားသပားပါသည့်။ 

့်   ့်  ့်  ့်

 ့်     ူ ့် ူ ့် ွ ့်   ့် ီ

့် ့်    ့်

5.10.2  ်းပ ာ်းခသာစုခ ာင်းမ ငရာလပခ ာငပ င်းမ ာ်းက င်းင ာ်းပါသည ။အကယ့်၍

လူနောသည့်KFHP/Hသည့်ေ သ ောငားပခငားသအဂျငေီမျောားအောားလူနောအသပေါ်တွငထားပခောား

သသောေ သ ောငားပခငား  ငရောလ ပသ ောငမှုမျောား(ECA)က  ၎ငား၏ကယ့်ေောားသ ောငရက့်ရန

သမဟ တ့်ခွငပပြုပခငားမပပြုနငပခငားပြေ့်သည့်။ 

ူ  ှု  ု  ု     ု  ု   ံ့

့် ့် ့် ့် ူ

့် ့်  ့် ့် ့် ့်   ့် ွ ့်

    ့် ့်   ့် ့်

5.10.2.1 တက့် ကသသောMFA  ရှ သည့်၊သမဟ တ    ့်

5.10.2.2 ECAမျောားေတငပပားသနောက MFAသလ ောက့်လွှောက ေတငခသည့်။ 

သနောက့်  ားရထက့်ခင  ားပြတ့်ချက မချမချငား ECAမျောားက 

  ငားငထောားပါသည့်။ 

့် ီ ့်   ့်   

   ွ  ့်  ့် ့်   

 ့်   

5.10.3 တရာ်းဝငလက  နငခသာ ်းပ ာ်းသည စုခ ာင်းမလပခ ာင  ကမ ာ်းပေစ သည ။    ု  ူ ံ့  ှု ု    

5.10.3.1 က   ်းခကကာင်း ခလ ာ အာ်း တမ၏ခနာက ်းစတပင်းပေတ  ကပေစ သ

ည ။ECAမျောားမေတငမီသဒသ ငရောအခွနဦားေီားဌောနလနောမျောားရဘဏ္ဍောသရားဝ

နသ ောငမှုအြွဲ့သခါငားသ ောငသည့်သအောကပါတက  သသချောသေပါသည- 

 ီ ု  ှု   ု    ု    

့်   ့် ့် ူ   

့် ့် ွ ့် ့် ့်    ့်

5.10.3.1.1 လူနောအောားMFAအေီအေဉ်အသကကောငားကကောားရနကျ ြုားသကကောငား

 သလျော့်သသောကကြုားပမ့်ားမမျောားပပား  ားပခငား၊နင 

့် ့် ့်

ီ  ှု ီ  ့် ှ  ့်

5.10.3.1.2 MFAအတွက့်သလ ောက့်ထောားရနပထမ  ားသငသတောငားခ လွှော

ထတ့်ပပနချက့်မှအနည့်ား  ားရကသပါငား240က  လူနောအောားသပား

ခပါသည့်။ 

့်  ွ ့်

 ့်  ့် ့်

  

5.10.3.2 ပပည သခ  ်းခငခအဂ္ ငစီမ ာ်းသမဟတခ  ်းခငဌာနမ ာ်းသအစရင  ပ င်း

ပေစ သည ။KFHP/Hသမဟ တ့်၎ငား၏က  ယ့်ေောားသ ောငရက့်သနသသောသ ကားပမ

ေ သ ောငားသရားသအဂျငေီသည့်အသ ားပပြုသူအသ ကားတငပသည့်သအဂျငေီမျောား

သမဟ တ့်သချားသငဌောနသအချကအလက့်မျောားက  သတငားပနငပါသည့်။ 

ူ ံ့ ွ   ု ံ့ ု  ွ  ု ံ့ ီ   

   ့် ့် ွ ီ

့် ့်  ့်     ့်

   ွ    ့် ့်      ့်

5.10.3.3 တရာ်းခရ်း ငရာသမဟုတအရပဘက အခရ်းယမမ ာ်း။မည့်သည့်တရောားေီ

ရငသရားသမဟ တ့်လထအသပခပပြုလ ပရပမျောားက  မပပြုလပမKFHP/Hသည့်

 ု   ု ံ့   ူ ှု  

့်    ူ  ့် ့်  ့် ီ
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လူနော၏MFAအေအေဉ်အတွက့်အရည့်အချငားပပညမီမှုရှ ၊မရှ က  ားပြတ့်ရန

အတွက့်ပပငပအချက့်အလက့်အရငားအပမေမျောားက  အသ ားပပြု၍လူနော၏ဘ

ဏ္ဍောသရားအသပခအသနက  ေေ့်သ ားရပါသည့်။ 

ီ ့်  ့်    ့်

့် ့် ့်  

5.10.3.3.1 MFAအတက အရည အ  င်းပပည မသည ။MFAအေအေဉ်

အတွက့်အရည့်အချငားပပညမီသည့်လူနောမျောားက  ထပမ အ

သရားယူမှုမရှ ပခငားပြေ့်သည့်။MFAအတွက့်အရည့်အချငားပပည

မီသသောသငေောရငားမျောားက  သနောကသကကောငားပပနအသပခခ ၍ပယ

ြျက့်ပပား ပပနပသပားရသည့်။ 

ွ  ံ့ ီ ီ

့်  ့်  ့်

့် ့်  ့်

ွ ့် ့် ့် ့် ့်

ီ ့်    

5.10.3.3.2 MFAအတက အရည အ  င်းမပပည မပ င်း။အလနအကနအ

သတ့်ရှ သသောက ေစရပမျောားတွငသအောက့်ပါအသရားယူမမျောားက

သဒသ  ငရောဘဏ္ဍောသရားအရောရချြုပသမဟ တ့်ထ နားချြုပသ

ထမှကက ြုတငခွငပပြုချက့်ပြငသ ောငရက့်နငသည့်။ 

ွ  ံ့ ီ  ွ ့်  ့်

့် ့် ှု   

 ့် ှ ့်    ့် ့် ူ

 ့်  ့်  ့် ့် ွ   ့်

5.10.3.3.2.1 လ ပခလေောပပင ငပခငား ့် ့် ့် ့်

5.10.3.3.2.2 တရောားေွ မ / 

အရပဘက့်လှုပရှောားမမျောား။အလပလက့်မ

မျောားနငအပခောားသသောထငရှောားသသောဝငသင

မရှ သသောလူတေဦားအောားဥပသဒသရားရော 

အသရားယူမှုမပပြုရပါ။ 

ှု

့် ့် ှု  ့်   

ှ  ့်  ့် ့် ွ

့်

5.10.3.3.2.3 သနထငခငအသပေါ်အောမခ အပြေလက့်ဝယ

ထောားပခငား။ 

  ့် ွ  ့် ့် ့်

့်

5.10.4 တာ်းပမစ  ာ်းခသာ ်းကခသာစုခ ာင်းပ င်းလပခ ာင  ကမ ာ်း။KFHP/Hသည့်မည့်

သည့်အသပခအသနမျြုားတွငမ  သအောက့်ပါလပသ ောငမမျောားက  လပသ ောငရနအသ ကား

သကောက့်ခ သည့်သအဂျငေမျောားအောားလ ပသ ောငပခငား၊ခွငပပြုပခငားသမဟ တ့်အသ ကားသကော

က့်ခ ပခငားမပပြုပါ- 

ူ ွဲ   ု    

  ့်   ့် ့် ှု  ့် ့် ့်

 ့် ီ ့် ့် ့်  ့် ့်    

့်

5.10.4.1 အသရားသပေါ်(သမဟ တ)သ ားကသမှု  ငရောလ  အပသသောသေောငသရှောက့်မှုမ

သပားမီ၊အသကောငပ ငရင၏ယခငသငလကကျနမရှ သသောသကကောငသငသပားသချမ

က    ငားငထောားရသည့်။ 

   ့်   ့် ့်  ့်

 ့်  ့် ှ ့် ့် ွ ့် ့်  ့် ွ ှု

 ့်   
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5.10.4.2 အသကောငပ ငရင၏အသ ကားက  ပပငပအြအေည့်ားသသရောငားချသည့်။  ့်  ့် ှ ့် ့် ွ ွဲ့    ့်

5.10.4.3 ပ င ငမှုသမဟ တ့်အသကောငသ မ့်ားယူမအသပေါ်သရားခငပတပငပခငားပြေ့်သည့်။  ့်   ့်     ့် ှု ွ ွ ့်   ့် ့် ့်

5.10.4.4 ြမ့်ား ားရနဝရမ့်ားသတောငားခ ပခငား။ ီ ့် ့် ့်

5.10.4.5 တရောားရားအမနေောေောချွနသတော့်သတောငားခ ပခငား။    ့် ့် ့် ့်

5.11 သဘာဝခဘ်းအနရာယတပပန ပ င်း။KFHP/Hသည့်ပပညနယ့်သမဟ တ့်ြက့်ဒရယ့်အေ  ားရမှသဘားအ

နရောယ့်တေ့်ခအပြေ့်အရည့်အချငားပပည့်မီသသောလူသ မျောားသည့်အပြေ့်အပျက့်သကကောငထခ  က့်ခ ေောား

ခရသည့်ရပရောလူထနငလူနောမျောားအတွက့်ရရှ နငသသောအကူအညမျောားက  ပမငတငရနအတွကMFA

အေီအေဉ်၏အရည့်အချငားပပညမီမေ နနားမျောားနငသလ ောက့်လွှောလပငနားေဉ်မျောားက  ယောယီပပြုပပငနင

သည့်။ 

တ   ု ံ့  ့်    

တ  ့်    ့်  

   ့် ွ  ှ  ့်   ့် ီ ြှ  ့် ့် ့် ့်

့်  ့် ှု ှု ့် ှ  ့်  ့် ့် ့်   ့်

5.11.1 အလာ်းအလာရခသာအရည အ  င်းပပည မခသာပပ ပပငမမ်းမပ င်း။MFA၏အရည့်အချ

ငား ပပည့်မမှုေနနားမျောားအောားယောယသပပောငားလမမျောားတငပါဝငနငသည့်- 

ှ  ံ့ ီ  ွ    

့်  ီ  ှု ့် ီ ့်  ှု ွ ့် ့်   ့်

5.11.1.1 အရည့်အချငားပပညမီမှုကနသတချက့်မျောားက  ရပ  ငားထောားသည ့်  ့်  ့် ့် ့်  ့် ့်

5.11.1.2 ေမ့်ားသပချကေ သတ့်မှတ့်အ ငက  တ  ားပမငရမည့်။ ့် ့်  ့် ြှ  ့်

5.11.1.3 ပမငမောားသသောသ ားဘက  ငရောက နကျေရ တ့်ေ သတမှတ့်အ ငက  သလ ောချ

ရမည့်။ 

 ့် ့်  ့် ့် ့်  ့်  

5.11.2 အလာ်းအလာရခသာခလ ာက လာလပငန ်းစဉ်မ ာ်းပပ ပပငမမ်းမပ င်း။MFAသလ ောက

လွှောလ ပငနားေဉ်တွငယောယသပပောငားလ မမျောားပါဝငနငသည့်- 

ှ ွှ ု   ွ    ့်

့် ့် ့် ီ ့် ှု ့်   ့်

5.11.2.1 လူနောမျောားသည(1)သူသမဟ တသူမ၏ဘဏ္ဍောသရားအသပခအသနအောားပပငပသဒ

တောအရငားအပမေမျောားက  အသ ားပပြု၍အတည့်ပပြုနငပခငားမရှ ပါက(2)သတောငား

  ထောားသသောဘဏ္ဍောသရားသတငားအချက့်အလက့်က  အထားအသပခအသန

သကကောငမရရနငပါက(3)ရပငခငက  ပပသနငသည့်အပခောားအသထောက့်အထောား

မရှ ပါကအသပခခ ဘဏ္ဍောသရားသတငားအချက့်အလက (ဥပမော- ဝငသင၊ရှ ခလ 

ငနငအရငားပမေ) က  ပပ ားသပားရနနငယငား၏တရောားဝငမှုက  သက့်သသပပရနလ

နောမျောားက  ခငပပြုထောားသည့်။ 

့်    ့် ့်

့် ့်    ့် ့် ့်

 ့် ူ

 ့် ှ   ့်   ့် ွ  ့်   ့်  

့် ့် ့် ွ   

့် ှ  ့် ့် ့်    ့် ှ  ့် ့် ့် ့် ူ

ွ  ့်
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5.11.2.2 အမ့်သထောငေ ဝငသငက  ားပြတ့်သည့်ပြေ့်ပျက့်မသကကောငအနောဂတ့်တွငလ ပ

ခနငအလပအကင  ားရ ားမှု၏အကျ ြုားသက့်သရောကမှုက  ထည့်သငားေဉ်ားေောားရ

မည့်ပြေ့်သည့်။ 

 ့် ့် ွ     ှု  ့် ့် ့်

ှ ့်   ့်   ့်  ှု ့်  ွ ့်

5.11.3 အမ ာ်းပပည သရရနငခသာအ  ကအလကမ ာ်း။ယောယMFAအေီအေဉ်အသပပောငားအလ

မျောားက  သြော့်ပပသညအချက့်အလက့်မျောားကMFAအေအေဉ်ဝက့်ဘ့်ေောမျက့်နောနငထခ  က့်ခ

ရသည့်သဒသမျောားရှ KPအသ ောက့်အအ မျောားတွငအမျောားပပည့်သသရှ နငပါသည့်။ 

ူ ှ  ု    ီ ့်  

 ့်   ီ ှ ှ  ့်   

  ့် ူ    ့်

6.0 မပငမ်းပ င်း/ခနာက  ကတမ ာ်း ှီ    ွွဲ

6.1 သနောက့် က့်တA - သဝါဟောရသတ့်မှတ့်ချက့်မျောား ွ 

6.2 ဥပသဒမျောား၊ေည့်ားမျဉ်ားေည့်ားကမ့်ားမျောားနငအရငားအပမေ့်မျောား ှ  ့် ့်

6.2.1 လူနောကောကွယ့်သေောငသရောက့်သရားနငတတနငသသောသေောငသရှောကမအက့်ဥပသဒ(Patient 

Protection and Affordable Care Act)၊ပပည့်သဥပသဒ111-148 (124ခ ၊119 

[2010]) 

 ့် ှ ှ  ့် ့်   ့်  ့် ့် ှု

ူ  

6.2.2 ြက့်ဒရယ့်မှတ့်ပ တငပခငားနငနေေဉ်ြက့်ဒရယ့် ငားရ မွ သတမှုလမ့်ားညွှနချက့်မျော 

(Federal Register and the Annual Federal Poverty Guidelines) 

 ့် ့် ှ  ့် ှ ့် ့် ့်

6.2.3 ပပည့်တငားအခွနဌောနထတ့်ပပနသကကညောပခငား(Internal Revenue Service 

Publication)၊2014ဇယောားHအတွက့်လမ့်ားညွှနချက့်မျောား (ပ ေ990) 

ွ ့် ့်  ့် ့်

့်   

6.2.4 ပပည့်တငားအခွန ငရောဝနသ ောငမှုသတ သပားချက(Internal Revenue Service 

Notice)2010-39 

ွ ့် ့်   ့် ့် ့် ့်

6.2.5 ပပည့်တငားအခွနမျောား၀နသ ောငမက ဒ(Internal Revenue Service Code)၊26 

ေီအက့်အော (Code of Federal Regulations, CFR)အပငား1၊53နင602၊RIN 1545-

BK57၊RIN 1545-BL30၊RIN 1545-BL58 -က သ လ့်ပြေ့်သ ားရမျောားအတွက 

သနောက့်ထပလ  အပချက့်မျောား 

ွ ့် ့် ့် ့် ှု ့်

  ့် ှ  ့်

   ့်

့် ့်

6.2.6 ကယ့်လီြ ားနားယောားသ ားရ အသငားအြွ - 

သ ားရဘဏ္ဍောသရားအသထောက့်အပမဝါဒမျောားနငရပရောအကျ ြုားခေောားခွငဥပသဒမျောား၊(Califo

rnia Hospital Association – Hospital Financial Assistance Policies & 

Community Benefit Laws(2015ထတ့်သဝပခငား  

 ီ  ့်  ွဲ့

    ူ ှ  ့် ့် ွ   ့်

 ့်



  National Community Benefit 
 

မူဝါဒခ ါင ်းစဉ်။ ။ ခ ်းဝါ်းကသုမှုအတကွ  

ဘဏ္ဍာခရ်း  ငု ရာအခ ာက အပ ံ့ 

မူဝါဒအမှတ ။ ။NATL.CB.307 

ပင ရင ်းဌာန။ ။National Community Benefit အက   ်းသက ခရာက ခသာ ခန ံ့စွွဲ - 2021  ုနစှ ၊ 

ခေခေေါ်ဝါရီလ 1 ရက ခန ံ့ 

အပု    ပ စီမ သ။ူ ။ ဒါရ ုက တာ၊ခ ်းဝါ်းကသုမှုအတကွ  

ဘဏ္ဍာခရ်း  ငု ရာအခ ာက အပ ံ့ 

စာမ က နာှ။ ။1 / 26 

 

Proprietary Information.  Kaiser Permanente.  All rights reserved. 

6.2.7 အသမရ ကနပပည့်သထောငေ ၏Catholicကျနားမောသရားအသငား - 

ေီမ ကနားအကျြုားသ ောငပခငားနငအေီရငခ ပခငားအတွက့်လမ့်ားညနမျောား၊(Catholic Health 

Association of the United States – A Guide for Planning & Reporting 

Community Benefit)2012ထ တသဝပခငား  

့် ့် ့် ့်

 ့်  ့် ့် ှ  ့် ့် ့် ွှ ့်

့် ့်

6.3 ပပ ားသပားသူေောရငား    ့်

6.3.1 KFHP/Hဝက့်ဘ့်  က့်မျောားတွငသထောက့်ပသေောရငားမျောားရရှ နငပါသည့်-  ့်   ူ ့်   ့်

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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ခနာက က တA  ွွဲ

ခဝါဟာရသတမတ  ကမ ာ်း  ှ   

MFAလအေွဲ့အစည ်း(CMFA)  သည့်မောKPသ ားရမျောားရဝငသငနည့်ားပါားသသောအောမခ မရှ သသောသမဟ တ့်အောမခ ထောားရမှုမ

လ  သလောက့်သသောလူနောမျောားအတက့်သ ားဘက့်  ငရောလအပသသောသေောငသရှောကမှုမျောားက  လက့်လမ့်ားမီသေရနရပရောအသပခပပြု

အြွဲ့မျောားနငသဘားကငားလ  ပခြုသရားကွနရက့်အြွဲ့အေည့်ားမျောားနငပူားသပါငားပပားေေဉ်ထောားသသောသ ားဘက့်  ငရောသငသကကားအသထော

က့်အပအေီအေဉ်မျောားက  ရညညနားသည့်။ 

ူ ံ့ ွွဲ  ှ   ှ ့် ွ    ှ 

ွ  ့်   ့်  ့် ့် ှ ့် ့် ွ

ွ ှ  ့် ့်  ့် ွ ှ  ့် ့် ီ ီ  ့် ွ

  ့် ွှ ့်

ခ က်းပမစုခ ာင်းခရ်းခအဂ္ ငစသည လူတစ ဦ်းက  တ  က့်ရက့်သမဟ တ့်သွယ့်ဝ  က့်သသောနည့်ားပြငအသ ကားသမဟ တ့်သ ကားပမ

ဝယ့်သူအောားအသ ကားသမဟ တ့်ေသ ောငားထောားသည့်သ ကားပမေ သ ောငားရနသမဟ တ့်ကက ြုားပမ့်ားပခငားပြငပပြုလ ပသည့်သမဟ တ 

သလကျငနငပါသည့်။ 

ီ   ီ       ့်    ီ

    ့်  ီ ့် ့်    ့်  ့် ့်    ့်

  ့်   ့်

တာရည  ခ ်းဘက ငရာပစည ်းကရယာ(DME)တွငသတောငသဝမျောား၊ချြုငားသထောက့်မျောား၊အရည့်သငွဲ့သ ားသပားေက့်၊အကျ ြုား

ရှ သေရနအတွက့်ရည့်ရယ့်သသောပပ ားပေစည့်ားမျောား၊အ မ့်တငသ ားရနဦားသခါငား ယူနေ့်၊ဘားတပက လောားထငမျောား၊လမ့်ားသလ ောက

ကူေက့်မျောား၊သ ားရက တငမျောားနငDMEေ သတ့်မှတ့်ချက့်အရအ မတွငအသ ားပပြုရနအတွက့်သအောက့်ေီဂျငတပါဝငပပားကနသ

တ့်ထောားပခငားမရှ ပါ။DMEတွငအရ ားအထားက  ရောဝနမျောား၊သပခတလက့်တ(ဥပမောအောားပြငသတောငတငားသသောအရားသထောက့်ပ

မျောား/အထနားအချြုပ၊အသအ ားအတ နငအသထောက့်အပမျောား)နငပပငပအသရောငား  ငပပ ားမမျောားနငအသပျောေောားကနပေစည့်ားမျောား 

(ဥပမော -  ားလမ့်ားသကကောငားသရောဂါ ငရောပပ ားပေည့်ားနငအနောတရ  ငရောပေည့်ားမျောား) မပါဝငပါ။ 

ှ    ု  စ   ့် ့် ှ   ့် ွ

့် ွ    ွ ့်  ့် ့် ွ  ီ ့်   ့် ့်

  ့် ှ  ့် ့် ့်  ့် ့်    ့် ီ  ့်

့် ့်  ူ ့်    ့်  ့် ့်      

 ့် ့်   ှ  ့်   ှ  ့် ့် ့်  ့်    ှု ှ  ့်   ့်

ီ ့်   ့်    စ ှ  ့်  ့် စ ့်

အရည အ  င်းပပည မခသာလူနာသည ဤမူဝါဒတငသြော့်ပပထောားသသောအရည့်အချငားပပညမီမေနနားမျောားနငက  ကညီသူတေ့်ဦား

ပြေ့်သည့်။လူနောသည့်(1)အောမခ မရှ ပခငား(2)အမျောားပပည့်သအေအေဉ်(ဥပမောသက့်ကကီားရယ့်အမျောားအတွက 

Medicare၊Medicaidေမ က နား၊သမဟ တ့်ကျနားမောသရားအောမခ လလှယ့်မှုမှတ ငကျနားမောသရားသေောငသရှောကမှုအကောအကွယ

ဝယ့်ယူရနသထောက့်ပသငသပားသည့်၊(3)KFHPမှလွ ၍ကျနားမောသရားအေီအေဉ်ပြငအောမခထောားသညသမဟ တ 

(4) KFHPပြငကောကွယ့်ထောားသည့်။ 

 ံ့ ီ ွ ့် ့်  ့် ှု  ှု ့် ှ  ့် ့်

့် ူ ီ ွ   ့်

ီ ့်    ့်   ့် ့်  ့် ့် ့်

့်   ွ ့်  ့်  ့်    ့်

 ့်

ပပငပခဒတာအရင်းအပမစ မ ာ်းသည လနော၏ဘဏ္ဍောသရားေွမ့်ားရည့်ရမှတ့်က  တွက့်ချက့်ရနလူနောတေဦားချငားက  တူညီသသောေ န

နားမျောားအသပေါ်အသပခခ ၍အမျောားပပည့်သူ  ငရောေ ချ နေ ညနားမျောားအသပခပပြုပေ က  အသ ားပပြုပခငားအောားပြငသငသကကားလ  အပချက

က  အက ပြတ့်ရနလူနော၏က  ယ့်သရားက  ယ့်တောအချက့်အလကမျောားက  ပပနလည့်သ ားသပရနအသ ားပပြုသသောပပငပပါတီသရောငားချ

သူမျောားပြေ့်သည့်။ 

  ူ ့် ့် ့် ှု

့်  ့် ့် ွှ ့်    ့်  ့် ွ ့် ့်

့် ့် ့်  ့် ့်  ့် ့်

ဖယဒရယ ဆင်းရနမ်းပ ်းမလမ်းညွှန် (FPG) သည် အမေရိကန ပြည်မ ောငစ ကျန်းေောမရ်းနင 

လူေှုဝနမ ောငေှုဌောနေ  ု်းပြတသည်အတိုင်း  င်းရနေ််းြ ်းေှုအတွက နစစဉ် ဝငမငအ ငေျော်းက သတ်ေှတ်ပြ်း 

နစစဉ် ြက်ဒရယ ေှတြုတငတင စောရင်းသင်းသည်။ 

် ် ် ဲ ွ ် ှု ် ် ် ု ် ှ  ်

် ် ှ  ်  ် ် ဲ ွ ် ှ ် ် ွ  ် ို  

ှ ် ် ်  ် ွ ် ် ွ ်  
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ခနာက  က တွွဲA 

ခဝါဟာရသတ မှတ   က မ ာ်း (အ က ) 

ဘဏ္ဍာခရ်းတငပငပ င်း သည မလူနောမျောားအောားKPသ ားရမျောားရဝနသ ောငမှုမျောားအတွက့်သပားသချရနအတွက့်သငသကကားနင

ကျနားမောသရားခ ေောားခွငအမျြုားမျ ြုားက  သလလောရနကူညီသည့်လ ပငနားေဉ်ပြေ့်သည့်။ဘဏ္ဍောသရား ငရောအကက ဉောဏသတောငားခနင

ရနလူနောမျောားတွငမ မ ကယပ ငလေော၊အောမခ ထောားမမရှ ပခငား၊အောမခ မပပည့်ေ  သမျောားနငလူနော၏တောဝနယမှုက  အပပည့်အဝ 

သပားသ ောငရနမေမ့်ားနငသမျောားပါဝငသည့်။ 

 ု     ု ှ   ှ ့် ့် ့် ွ ှ  ့်

့်  ့်   ့်  ့် ့်   ့် ့် ့်    ့်

့် ့်   ့်  ့် ှု ့်  ူ ှ  ့် ့် ူ  

့် ့် ွ   ့် ူ ့်

အ်းမအမမသညသနရောတေ့်သနရောတွငသနထငသူသမဟ တ့်သအောက့်တွငသြော့်ပပထောားသသောအသပခအသနမျ ြုားတငသနထငသ 

တေ့်ဦား၏အသပခအသနက  သြော့်ပပသည့်- 

 ု ွဲံ့   ွဲ ံ့  ့်   ့်    ့် ွ ့်   ့် ူ

• ကောားမျောား၊ပနားပခမျောား၊လမ့်ားသဘားေင်္ကမျောား၊ေွနပေထောားသသောအသ ောက့်အဦားမျောား (လမ့်ားသပေါ်) 

ေသည့်လူသနထငရနရည့်ရယ့်သည့်သနရောမျောားတွင- ဒါမမဟ တ 

့်  ြံ  ့် ့်

   ့် ့် ွ  ့် ှ ့်

• အသရားသပေါ်အမ  ားအကောတင- ဒါမမဟ တ ွ ့် ှ ့်

• အ ားအမမသူမျောားအတွက့်လမ့်ားမျောားသမဟ တ့်အသရားသပေါ်အမ  ားအကောမျောားမှအကူားအသပပောငားသမဟ တ့်အသထောက့်အက

ပပြုအ မ့်ရောမျောားတငပါရှ သည့်။ 

  ့်      ့်    ူ

ွ ့်

• အထက့်သြော့်ပပပါသနရောမျောားရှ သသော့်လည့်ားသ ားရသမဟ တ့်အပခောားဌောနတေ့်ခ တွငအချ နတအတငား 

(ရက့်သပါငား30ရက့် က့်တ  က) အချ နပြြုနားသနနငပါသည့်။ 

     ့် ့်   ွ ့်

့် ့် ့် ့်   ့်

• မည့်သည့်သနရောတငသနထငသည့်က  သြေါ် ပပပခငားမရှ သသောသကကောငလူသနအ မ့်ယောရရှ ရနလ  အပသသောအရငားအပမေ့်မျောား

နငအသထောက့်အပကွနရကမျောားမရှ ပခငားနငတေ့်ပတအတွငားပ ဂလ ကသနအမမှနငထတ့်ပခငားခ ရပခငားသမဟ တ့်အ မ့်တ

ငားအကကမ့်ားြကမှုအသပခအသနမထက့်သပပားတ မ့်ားသရှောငပခငားခ ရပခငားတပြေ့်သည့်။ 

 ွ ့်   ့် ့်  ့် ့် ့် ့်

ှ  ့်   ့် ့် ့် ှ  ့် ့် ့် ္  ့် ှ ့်  ့် ့်    ွ

့် ့် ှ ွ ့် ့် ့်    

• လူတေ့်ဦားသည့်ရက့်သပါငား30သကျော့်သနထ  ငသူပြေ့်ပပားေ တ့်ပငား  ငရောကျနားမောသရားသမဟ တ့်မူားယေ့်သ ားပြတ 

က သပခငားသ ားရ က သမှုသ ားရ ေသည့်ဌောနတေ့်ခ မှရက့်သတပတ့်အတွငားသ ားရ မှ ငားလောပပားသနောက့် က့်တွ သနထ

ငရောသနရောက  သြော့်ပပနငပခငားမရှ သသားဘထလူ၌အ မ့်ယောရရှ ရနအတွက့်သငသကကား  ငရောအရငားအပမေမျောားနငလူမှုသရား 

အသထောက့်အပကွနရကမျောားမရပါ။ 

့် ့် ီ   ့်  ့် ့်    ့်

့်    တ ့်  ့် ီ   

့်   ့် ့်    ့် ွ  ့် ့် ့် ှ  ့်

  ့် ့် ှ 

KPသည Kaiser Permanente Insurance Company (KPIC)မှအပKaiser Foundation Hospitals 

နငတွ ြက့်ထောားသည့်သ ားခနားမျောား၊Foundation Health Plans၊ Permanente Medical Groups 

နင၎ငားတ၏လက့်သအောက့်ခ ကမဏမျောားအပါအဝငပြေ့်သည့်။ 

ှ  ့်  ့်

ှ  ့် ့်     ပ ီ ့်
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ခနာက  က တွွဲA 

ခဝါဟာရသတ မှတ   က မ ာ်း (အ က ) 

KP၏လ ပငနားသ ောငတောမျောားတွင KPမပ င  ငပခငားသမဟ တငောားရမ့်ားထောားသညအသ ောက့်အဦား၏အတွငားပ ငားနင 

အပပငဘကအပါအဝင မည့်သည့်ရ ပပ ငား ငရော အသ ောက့်အအ မျောားမ  အပါအဝင၊ လူနောသေောငသရှောက့်မှုသပားအပပခငား 

(ဥပမော- အသ ောကအဦားတေ့်ခ  သမဟ တ KPကကမ့်ားပပင၊ ယူနေတေ့်ခ  သမဟ တ KPမဟ တ့်သည အသ ောက့်အဦား၏ 

အပခောားအတွငားပ ငား သမဟ တ အပပငဘကဧရ ယော ) အပါအဝငပြေ့်သည့်။ 

့် ့် ့် ့် ှ  ့်  ့် ့်    ့် ှ  ့် ့်  ့် ှ  ့်

့် ့် ့်  ့်  ့်   ့်    ့်  ့် ့် ့်

့်    ့် ့် ့်    ့်  ့်

့်  ့်    ့် ့် ့် ့်

အရည အ  င်းပပည မမ ်းပေတ  က သည မာလူတေ့်ဦားချငား၏ဝငသငသည့်ြကဒရယ့် ငားရနမ့်ားပါားမှုလမ့်ားညွှနချက့်မျောား

သတ့်မှတ့်ထောားသသောရောခ  ငနနားထက့်သကျော့်လွနမှုအသပေါ်အသပခခ၍အမျောားပပည့်သူလွှမ့်ားပခြုမအေအေဉ်သမဟ တMFAအတ

က့်အရည့်အချငားပပညမီမှုက    ားပြတ့်ရနလူနောမှသပားသသောပပငပအချက့်အလက့်အရငားပမေ့်မျောားသမဟ တ့်အချက့်အလက

မျောားက  အသ ားပပြုသသောနည့်ားလမ့်ားပြေ့်သည့်။ 

 ံ့ ီ ှု  ု    ု ှ ့် ့် ွ ့် ့်  ွ ့်

့် ှု ့် ့်   ှု ီ    ့် ွ

့်  ့်  ့် ့် ့်    ့်

 

ခ ်းဘက  ငရာခငခကက်းအခ ာကအပ(MFA)သည့်သ ားဘက့်  ငရောလ  အပသသောဝနသ ောငမမျောား၊ထတ့်က နမျောားသမ

ဟ တ့်သ ားဝါားမျောားအောားလ  ားသမဟ တ့်တေ့်ေ တ့်တေ့်ပငားအတွကသငမသပားနငသသောသမျောားနငအမျောားပပည့်သနငပ ဂ္လ ကသင

သပားသချသမျောား၏အရငားအပမေ့်မျောားက  သပားနငပခငားမရှ သည့်အရည့်အချငားပပည့်မီသသောလူနောမျောားအတွက့်သ ားက သမှု င

ရောက နကျေရ တ့်မျောားက  သပားရနသငသကကား  က  သပားသည့်။လူနောတချ ြုွဲ့သမဟ တ့်လနောအောားလ  ား၏သေောငသရှောကမှုက နကျေရ

တ့်က  သပားသချရနအတွက့်အကအညီသပားပခငားအေီအေဉ်ေနနားမျောားနငက  ကညီရနလအပသည့်။ 

 ု  ွ   ံ့  ့် ့် ့် ့် ှု  ့်    

     ့် ့် ွ   ့် ူ ှ  ့် ူ ှ  ့် ွ

ူ ့်   ့် ့်  ့်    ့်

့် ့် ွ    ူ  ့် ့် ့်  

့် ူ ့်  ှု ့် ှ  ့် ့် ့်   ့်

ခ ်းဘက ငရာအခ ာက အပမ ာ်းသညသ ားဘက့် ငရောလအပသသောဝနသ ောငမှုသပားသနေဉ်လ  ငေငရကျနားမောသရား

သေောငသရှောက့်မှုသပားသူကအသ ားပပြုသသောအရားဒဏရောသထောကပမျောား၊သ ငားကကြုားမျောား၊အနောသ ားေညားပတ့်တီားမျောားနငပတ့်တီား

မျောားကသသသောပပနလည့်အသ ားမပပြုနငသသောသ ားပေစည့်ားမျောားက  ရည့်ညွှနားပပားအပခောားအရငားအပမေမလူနောကဝယယူသသောသ

မဟ တ့်ရရှ သသောထ  ပေည့်ားမျောားမပါဝငပါ။ 

  ု   ံ့    ့်   ့် ့် ့် ့် ့် ့်

 ့်    ့် ့်     ့်  ့် ှ  ့်

     ့်    ့် ့် ီ ့် ့် ှ ့်    

စ ့်

လနာကန က စရတ ုသည မာ အောမခ  သမဟ တ ပပည့်သကျနားမောသရား သေောငသရှောက့်မအေီအေဉ်မ သထောကပသသော 

သမဟ တ သငသကကားပပနလည့်သပားအပပခငားမရှ သသော KPသ ားရမျောား (သ ားရမျောား၊ သ ားရနင ကနယ့်သည သ ားခနားမျောား၊ 

သ ားဘက့်  ငရောေငတောမျောား၊ သ ားဘက့်  ငရောရားအသ ောက့်အအ မျောားနင ပပငပလနောသ ား  ငမျောား) တငရရှ သသော 

သေောငသရှောက့်မအတွက လူနောအောားသငသတောငားခ လွှောမျောား၏ ပမောဏက    လ  သည့်။ 

ူ ု    ှ    ့် ူ  ့်  ့် ှု ှ ့်   

   ့် ွ ့် ့် ့်       ှ  ့် ့် ွ  ့် ့်

 ့် ့်  ့်    ှ  ့် ့် ူ  ့် ွ ့်

 ့် ှု ့် ွ ့်  

ခ ်းဝါ်းခတာင်း ုမသည သက့်ကကီားရယ့်အ မျောားအတွက့်သ ားဝါားအကူအညီသပားမေီမ ကနားအပငားDသအောက့်တငသြော့်ပပထောား

သည့်ပပငပလနောသ ားညွှနားအတက့်က နကျေရ တ့်ကမတတ့်နငသသောဝငသငနည့်ားသသောKP Senior Advantage Medicare  

အပ ငားDအသငားဝငမျောားက  သငသကကားအကူအညီသပားသည့်။ 

  ှု ွ  ှု  ့်   ့် ွ ့်

 ့် ူ ့် ွ ့်     ့် ့် ွ

 ့် ့် ့် ွ
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ခနာက  က တွွဲA 

ခဝါဟာရသတ မှတ   က မ ာ်း(အ က ) 

ခဘ်းကင်းလပ   မကွန ရက ုသည မအမျောားပ ငသ ားရ၊ရပကွက့်သ ားခနား၊ဘ ရောားရှ ခ  ားသကျောငား၊အ ားမအမမအမ  ားအကော၊မ  ဘ

ငားကျနားမောသရားဌောန၊သကျောငားေသည့်ကသသသောလူမအသ ငားအဝ  ငားတငမပပညဝသသောဝနသ ောငမှုမျောားက  ရရှ မသမဟ တ့်အော

မခ မထောားရှ ပခငားမျောားက  တ  က့်ရက့်ကျနားမောသရားသေောငသရောက့်ပခငားဝနသ ောငမှုသပားသည့်အကျြုားအပမတ့်မယူသသောအြအေ

ည့်ားမျောားနင / သမဟ တအေ  ားရသအဂျငေီမျောားက  ရညညွှနားသည့်။ 

  ု ှု   ှ  ့်   ့် ့် ့်     ့်     

့် ့် ့်       ှု  ့် ့် ွ ့်  ့် ့် ့် ှု    

့်   ့်  ့် ှ ့် ့် ့်   ွ ွဲ့

ှ  ့်    ့် ့် ့် ့်

မလခလာကခသာအာမ  အကာအကယ ုသည မာတေ့်ဦားချငားသည့်ကျနားမောသရားသေောငသရှောကမှုခ ေောားခငရရှ ထောားသသော့်လ

ည့်ားအောမခပရမီယ ၊သပားသချမှု၊တဘက့်အောမခနငနတ့်ယူပခငားသည့်က နကျေရ တ့်မျောားကနသသောသကကောငလူနောသည့်လ  အပ

သသောကျနားမောသရားသေောငသရှောကမှုဝနသ ောငမမျောားက  သနောငသနားသေပခငားသမဟ တ့်မရရှ ပခငားကသသသောအလွနအသရားကကီား 

သသောဘဏ္ဍောသရားဝနထပဝနပ ားသပားသ ောငြတောဝနက  သတ ရှ ခပါသည့်။ 

 ု  ွ   ှ ့် ့်  ့် ့် ွ  ့်

 ီ ွ  ှ  ့် ှု ့် ့်  ့်  ့် ့်

့်  ့် ့် ့် ့် ှု ှ  ့် ှ ့်    ့်      ့်

့်  ့် ့်  ့်    ့် ွွဲ့   

က န ်းမာခရ်းအာမ  မရလ ငကျနားမောသရားသေောငသရှောကမှုအောမခ(သ)ြက့်ဒရယ့်သမဟ တ့်ပပညနယ့်မှသထောကပထောားသသော

သငသကကားအသထောက့်အပမရှ သသောသူသည့်ကျနားမောသရားသေောငသရှောက့်မှုဝနသ ောငမအတွက့်သငသပားသချရနကူညရပါသည့်။ 

ှ  ့်  ့် ့်        ့် ့်   

ွ   ့်  ့် ့် ့် ှု ွ ့် ီ

   ုက လယသလူဦ်းခရတငလမှုေီားပွောားသရားအသပခအသန၊ြျောားနောမှု၊လူမျ ြုားသရား၊အသက့်အရယ့်သမဟ တ့်အပခောားမသနေွမ့်ား

သသောအချကမျောားသကကောငကျနားမောချမ့်ားသောသညလူဦားသရသည့်သယဘ ယျလူဦားသရထက့်ပမ  အနရောယ့်ရှ သည့်ဟ 

သတ့်မှတ့်ထောားသသောလူဦားသရ ငရောအ ပေမျောားပါဝငသည့်။ 

 ွ  ူ ွ  ူ ွ    ့်

့်  ့် ့် ့်    တ  

  ့် ့်  ့်

တရာ်းရ်းအမန စာ(မ ာ်း)ပ်းတမသည တရောားရားသရွဲ့သမှောက့်တငအရပသောားမထမပမငပပြုခ ရသူက  ြမ့်ား ားရနအမနနင ငတ

ရနအောဏောပ ငမျောားက တရောားရားမှညွှနကကောားသည အေပျ ြုား လပငနားေဉ်ပြေ့်သည့်။ 

 ု  ူ ွွဲ ူ   ှ ွ ့် ့် ီ   ့် ီ ့်   ့် ှ  ့် ့် ူ

့်  ့်     ့်  ့်  ့် ့်
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အပခ ာင်း- Kaiser Permanente Southern California  ု  

အပခ ာင်း အက   ်းသကခရာကသညခန- 2022  ုနစ ၊ ဇန နဝါရလ 1 ရကခန  ု    ံ့  ံ့ ှ ီ  ံ့

 

I. Kaiser Foundation Hospitals ။ ဤသပေါ်လေီသည့် KFHP/Hသ ားရမျောား (ဥပမော- သ ားရ မျောား၊ 

သ ားရနငသက  ငသည သ ားခနားမျောား၊ သ ားဘက့် ငရော ေငတောမျောားနင သ ားရားခနား 

အသ ောက့်အဦားမျောား) နင ပပငပလူနော သ ား ငမျောားနင သက ငပါသည့်။ ကယ့်လီြ ားနားယောား 

သတောငပငားရKaiserသြောငသဒားရငားသ ားရ မျောားတင 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 - Kaiserသြောငသဒားရငားမှ သ ားရမျောားသည့်၊ သ ားရေရတ့်သငတငသသော 

သပေါ်လေမျောား(Hospital Fair Pricing Policies)၊ ကယ့်လီြ ားနားယောားက နေည့်ပပပနင 

လ  ပခ ြုသရားအမှတ(California Health & Safety Code) §127400က လ  က့်နောကျငသ ားပါသည့်။ 

့် ှ ့်       ့်  ့်

ီ  ီ ့် ွ ှ  ့်

့်    ့်  

II. MFAခပေါ်လစီအရခနာက  ပဝန ခ ာငမမ ာ်းရသငရ က ခသာ ွငနငမရရနငပ င်းမ ာ်းပေစ ပါသည ။   ှု ံ့  ု ံ့ ှ ံ့ ှ  ု   

a. အ်းမအမမလူနာမ ာ်းအတက သယယပခ ာငခရ်း။KPသ ားရသမဟ တKPအသရားသပေါ်ဌောနမှသ ား

ရမှ ငားရနလွယ့်ကူသေရနအသရားသပေါ်နငသပေါ်ထက့်လောပခငားမရှ သသောအသပခအသနမျောားအတွက့်အ ား

မအမမလူနောအတွက့်ရရနငသည့်။ 

 ု ွဲံ့   ွဲ ံ့ ွ  ူ  ု ံ့       ့်

  ့် ့် ့် ှ  ့် ွ ့်  

   ့်   ှ   ့်

b. အရည အ  င်းမပပည မခသာဝန ခ ာငမမ ာ်းပေစ သည ။  ံ့ ှီ  ှု

i. နောားကကောားက ရ ယောမျောား 

ii. မှနဘလူားသထောက့်ပသရားပေည့်ားမျောား ့် ီ   စ
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iii. ကန က စရတ၏Medi-Calခဝစုနင ကစပအသ်းစရတမ ာ်း(Share of Cost, 

SoC)။SoCသည့်ဝငသငအပမင  ားအ ငတငရှ သနသသောMedi-Cal အကျ ြုားခေောားခွငရှ သ

မျောားက  ကျနားမောသရားသေောငသရှောက့်မှုအကျြုားခ ေောားခွငသပားရနဒဇငားပပြုလ ပထောားသသောMedi

-Cal အေီအေဉ်၏အသရားပါသသောအေ တ့်အပငားတေ့်ခ ပြေ့်ပါသည့်။SoCကလူနောသည့် 

Medicaidအတွက့်အရည့်အချငားပပည့်မမမတ  ငခငလူနောကသပားရမည့်သငပမောဏပြေ

သကကောငား  ားပြတ့်သပြငSoCပမောဏသMFAက  အသ ားမပပြုနငပါ။ 

ု   ှ ံ့    ု   

့် ွ  ့်   ့် ွ ့်   ့် ူ

့်  ့်   ့် ့် ီ   ့် ့်

  ့်

့်  ီ ှု ့် ့်  ွ ့်

့်   ့်       ့်

III. MFAခပေါ်လစီနငမသက ုငခသာခ ာကပသမ ာ်း။Kaiserသြောငသဒားရငားသ ားရ မျောားရှ MFAမူဝါဒနင 

မက  က့်ညီသသောပပ ားသမျောားေောရငားက www.kp.org/mfa/scalရှ KFHP/H MFA  

ဝက့်ဘ  က့်တွငအမျောားပပည့်သအတွက့်အခမရရနငသည့်။ 

ှ ံ့      ံ့ ူ ့် ှ ့်  ှ  ့်

   ူ ့်   

့်  ့် ူ   ှ   ့်

 

IV. အစီအစဉ်အ  ကအလကနငMFAခလ ာက ာ်းပ င်း။MFAမူဝါဒမ တူမျောား၊သလ ောက့်လွှောပ ေ မျောား၊ညွှနကကောား

ချက့်မျောားနငရားရှငားသသောဘောသောေကောားအကျဉ်ားချြုပမျောား (  လ  သည့်မှောအေီအေဉ်လက့်ကမ့်ားေောသေောငမျောား) 

အပါအဝငMFAအေီအေဉ်အချက့်အလက့်မျောားကအမျောားပပညသူအတွက့်အလက့်ထသရောနေပေ သမဟ တပ

နပေောရကေောတမ့်ားအသနပြငအခမရရှ နငပါသည့်။လူနောတေ့်ဦားသညKFHP/Hမှရရှ သသောသေောငသရောက့်မှုကော

လအတွငားသမဟ တ့်ပပားသနောက့်၊လူက  ယ့်တ  ငသသော့်လည့်ားသကောငား၊တယ့်လီြ နားပြငသသော့်လည့်ားသကောငား၊ေော

ရက့်ေောတနားပြငသသော့်လည့်ားသကောငားအပါအဝငနည့်ားလမ့်ားမျောားေွောပြငသလ ောက့်ထောားနငသည့်။ 

(သြော့်ပပပါအခနား5.3နင5.4က  ြတ့်ပါ။) 

  ှ ံ့   တ  ့်

ှ  ့်   ့် ့်  ့်

့်   ့် ီ ့်      ့်   

ှ ့် ွ ့်  ့်     ့် ့်  ့် ှ

့်    ီ ့် ့် ့်  ့် ့်

ွ ့်  ့် ့် ့်  ့်   ့်

့် ှ  ့်

a. KFHP/Hဝကဘ ကမအန လ ုင်းခလ ာကလာကပေည ပပ်းတငပါ။လူနောတေ့်ဦားရသလ ောက့်လောအ

ချက့်အလက့်မျောားကMFAဝက့်ဘ့်  ကwww.kp.org/mfa/scalတွငအလက့်ထသရောနေနည့်ားပြင

ေတငနငပါသည့်။ 

   ု  ှ ွ   ွှ  ု ံ့ ီ    ွှ

   ့် ့် ီ ့်  ့်

့်   ့်

b. KFHP/Hဝကဘ ကမအ  ကအလက အစီအစဉ်မ ာ်းကရယပါ။အလက့်ထသရောနေ့်ကူားယူား

ထောားသသောပရ ဂရမ့် ငရောသတငားအချက့်အလက့်မျောားကMFAဝက့်ဘ  က 

www.kp.org/mfa/scalတွငရရှ နငသည့်။ 

   ု  ှ   ု ူ ီ

   ့် ့်   ့်  ့်

့်   ့်

c. အ  ကအလကမ ာ်း ငရာအစအစဉ်ကအလက ခရာနစ နည ်းပေငခတာင်း ပ င်း။အချက့်အ

လက့်  ငရောအလကထသရောနေမ တူမျောားက  သတောငား  ချက့်အရအားသမားလ့်ပြငရနငပါသည့်။ 

   ု  ီ  ု ီ  ံ့   ု  

 ့် ီ ့် ့် တ ့်  ီ  ့်   ့်

d. ပရဂ္ရမသတင်းအ  ကအလက ကရယပါသမဟုတလကယ တငခလ ာက ာ်းပါ။အေီအေဉ်အ

ချက့်အလက့်မျောားကKaiserသြောငသဒားရှငားသ ားရ ၊အပငားIတငသြော့်ပပထောားသသော 

Kaiser Foundation Hospitals ရှ ဝနသ ောငမှုနငအသရားသပေါ်ခနားဌောနမျောားတငရရှ နငသည။ 

 ု     ု ူ  ု ံ့  ူ  ု  ု   

  ့် ့်    ့် ွ ့်

့် ့် ှ  ့် ့် ွ ့်   ့် ့်

http://www.kp.org/mfa/scal
http://www.kp.org/mfa/scal
http://www.kp.org/mfa/scal
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Proprietary Information.  Kaiser Permanente.  All rights reserved. 

e. အ  ကအလကအစအစဉ်ခတာင်း  ပ င်းသမဟတတယလေန ်းပေငခလ ာက  ာ်းနငသည။အချ

က့်အလက့်သပားရနတငပငသမျောားအောားတယ့်လီြ နားပြင က့်သယ့်နငပခငား၊MFA၏အရည့်အချငား

ပပည့်မမှုက    ားပြတ့်ပပားလူနောအောားMFAအတွက့်သလ ောက့်ထောားရနကူညီသပားပါသည့်။တ  ငပငသူမျောား

ထသ က့်သွယ့်နငပါသည - 

  ီ    ု ံ့ ု   ီ ု ံ့  ု   

့်   ့် ့် ူ ့်  ့် ွ   ့် ့် ့်

 ှီ  ီ ့် ့် ့်

      ့် ့်

တယ့်လီြ နားနပါတ(မျောား) - 1-800-390-3507 ့်  ့်

f. ပရဂ္ရမအ  ကအလကမ ာ်းခတာင်း  ပ င်းသမဟုတခမ်းလပေငခလ ာက  ာ်းပ င်း။လူနောတေဦား

သည့်ပရ ဂရမ့်အချက့်အလကမျောားက  သတောငားခနငပပားMFAအေီအေဉ်အပပည့်အေ  က  သမားလ့်ပြင

သလ ောက့်ထောားနငသည့်။အချကအလက့်သတောငား မှုမျောားနငသလ ောက့်လွှောမျောားက  သချောေောပပခငား - 

 ု       ု ံ့   ံ့  ့်

 ့် ့်    ့် ီ   ့်

  ့် ့် ့်   ှ  ့်    ့်

Kaiser Permanente 

Attention: Medical Financial Assistance 

P.O. Box 7086 

Pasadena ၊ CA 91109-7086 

g. ပပ်းပပည စ ုခသာခလ ာကလာက ုလကယတငခပ်းပရပါမည ။ပပားပပညေ  သသောသလ ောက့်လွှောမျောားက

Kaiserသြောငားသဒားရှငားသ ားရတေ့်ခ ေီ၏ဝငခွငဌောနသက  ယ့်တငသပားပနငပါသည့်။ 

ီ ံ့  ွှ ူ  ု   ု   ု ံ့ ီ  ့်   

့် ့်   ့်  ့်      ့်      ့်

V. သတမတ  ကမ ာ်းပပည မမ။MFAအရည့်အချငားပပညမမှုက    ားပြတ့်သည့်အခါလူနော၏အ မ့်သထောငေဝင

သငက  ေဉ်ားေောားရမည့်ပြေ့်သည့်။ (အထက့်ပါအပငား5.6.1. ြတ့်ပါ) 

 ှ   ံ့ ီ ှု ့်  ့် ီ   ့်  ့်

ွ   ့်

a. အရည့်အချငားပပညမီမှု  ားပြတချက့်ေ သတမှတ့်မ - 

ြက့်ဒရယ့် ငားရ နမ့်ားပါားမှုလမ့်ားညွှနချက့်၏400%အထ 

့်  ့်  ့် ့် ှု

့် ွ ့်  

b. နတ့်ယူထောားသညKFHPအသငားဝငမျောားသည့်အေီအေဉ်အတွကအရည့်အချငားပပညမီရနပမငမောား

သသောသ ားက သမှု ငရောကနကျေရ တေ နနားမျောားနငက  က့်ညီရပါမည့်။ 

ှု  ့် ့် ့် ့် ့်  ့် ့်  ့်

  ့်  ့် ့် ှု ့် ှ  ့်

VI. ခ ်းခလ ာခပ်းသညအစီအစဉ်။သ ားက သမှု ငရောသငသကကားအသထောက့်အပအတွက့်အရညအချငားပပညမ

သသောလူနောအောားKPမှသငယူပခငားသည့်ပရ ဂရမ့်အတွက့်လူနောကအရည့်အချငားပပညမီရနအသ ားပပြုသသောအရ

ည့်အချငားပပညမမှုေနနားကအသပခခ သည့်။ 

ံ့  ံ့   ့် ွ   ့် ့်  ့် ှီ

ွ ့်    ့်  ့် ့်  

့်  ့် ီ  ှု ့်   

a. လနာသည နည ်းလမ်းစမ်းသပပ င်းလအပ  ကမ ာ်းခရာကရခနသည ။အရည့်အချငားပပညမီမ

  ားပြတ့်ချက့်ေနနားမျောားနငက  ကညီသသောလူနောသည့်လူနောအတက့်တောဝနရှ သည့်ဝနသ ောငမှုမျောား

အတွက့်လူနော၏ကနကျေရ တသမဟ တ့်အခသကကားသငအပငားက100% သလ ောသ ားရလ မမည။ 

ူ      ု    ှ ့်  ့် ှု

  ှု ့် ှ  ့် ့် ွ ့်  ့် ့်

 ့် ့်    ွ   ့်     ့် ့်
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b. လနာသည ပမငမာ်းခသာခ ်းဘက ငရာအသ်းစရတအ ခရာကရခနသည ။ပမငမောားသသောသ ား

က သမှု  ငရောက နကျေရ တ့်သတ့်မှတ့်ချက့်မျောားနငက  ကညီသသောလူနောသည့်လနော၏ကနကျေရ

တ့်သမဟ တ့်လူနောအတွက့်သပားအပသသောဝနသ ောငမမျောားအတက100%သလ ောသေျားရရှ လ မမည့်။ 

ူ ံ့   ု   ု     ှ  ့်

 ့် ့် ှ  ့် ့် ူ  ့်  

   ့် ့် ့် ှု ွ ့်   ့်

VIII. ခယဘယ အာ်းပေငခငခတာင်း ခသာပမာဏက ုတက  ကရန အခပ  (AGB)။KFHP/Hသည့်အသရားသပေါ်သ

မဟ တ့်အပခောားလအပသသောသ ားဝါားက သရနလ  အပသသောသေောငသရှောက့်မှုအတွကAGBနနားပြငသေောငသရှောက

မှုအတွက့်ေေ သပါငားက နကျေရတ့်မျောားက  သပမောက့်ပခငားပြငယခငပြေ့်ပျက့်မမျောားက  ပပနကကညသညနည့်ားကအ

သ ားပပြုပခငားပြငAGBက    ားပြတသည့်။AGBနနားနငပတ့်သက့်ပပားတွက့်ချက့်မှု ငရောသတငားအချက့်အလက

မျောားကKFHP/H MFAဝက့်ဘ ကwww.kp.org/mfa/scal  တငရရှ နငသည့်။ 

ု ံ့ ွ   ွ       

  ့် ့် ့်  ့် ့် ှု ့်  ့်  ့် ့်

 ့် ့်  ြှ ့်  ့် ့် ှု ့်  ့်  ့်   

 ့်  ့်  ့် ှု ့် ှ  ့် ီ   ့် ့် ့်

  ့်   ့် ွ ့်   ့်

IX. ပပန အမ်းခင။လူနောတေ့်ဦားသည့်MFAအတွက့်သလ ောက့်ထောားပပားMFAအတွက့်အတည့်ပပြုပပားသညအခါ 

KFHP/Hသည့်သ ားရနင/သမဟတ့်ပသရော့်ြက့်ရငနယဝနသ ောငမှုမျောားအတွက့်သက့်ကကီားရယ့်အမျောားအတ

က့်သ ားဝါားအကူအညီသပားမှုေမက နား၊Medi-Cal  

သမဟ တ့်အပခောားအေ  ားရသပားသ ောငသမျောားကသပားလ မမည့်ဟ သမ ော့်လငထောားသည့်ပမောဏထကပ ပပား 

ရရှ သသောမည့်သည့်ပမောဏအတက့်မ  သငပပနအမ့်ားပခငားပြေ့်သည့်။ 

 ွ ီ ီ  ့်

  ှ  ့်     ှ ့် ့် ့် ့် ွ   ွ

ီ  ့်

   ့် ူ  ့်  ့်  ့်  ီ

 ွ  ွ ့် ့်

a. ပမ ြု ပပလ ပထားလ ပနည့်ားဥပသဒပဒမ685.010တွငသတမှတ့်ထောားသည့်နနားပြငလူနောမှသငသပားသချမ

က  သ ားရမှလက့်ခ ရရှ သည့်သနမေ၍ေတငပပားအတ  ားတ  ားပောားလ မမည့်။လက့်ရှ နနားသည10%ပြေ

သည့်။ 

ွဲ့ ့်   ့်  ့် ့် ့်  ှု ့်  ့် ွ ှု

    ှ ့် ီ ွ  ့် ှု ့် ့် ့်

 

Proprietary Information.  Kaiser Permanente.  All rights reserved. 

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