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မူပ ိုငခ်ွင ဆ် ိုငရ်ာ အချက်အလက်မျာျား။ Kaiser Permanente။ မပူ ိုငခ်ွင် အာျားလ ိုျား ရယူထာျားပပ ျားဖြစ်သည။်  

စာဖြင အ်တ အလငျ်ား ခွင ဖ်ပြုမထာျားသသာ မညသ်ည ရ်ညရွ်ယ်ချက်အတကွ်မဆ ို ထိုတ်သေဖခငျ်ား၊ မူပွာျားဖခငျ်ား၊  

ထိုတ်သြာ်သ ကညာဖခငျ်ား သ ို  မဟိုတ ်အသ ိုျားဖပြုဖခငျ်ားက ို တာျားဖမစ်ထာျားပါသည။်  

ပံိုနှ ပ မ တတ ူမျာ်းသည  ရည ညွှန ်းက ို်းကာ်းရန အတ က သာဖြစ သည ။ ခနာက ဆံို်းအတည ဖပြုဗာ်းရှင ်းအတ က   

အလီက ထခရာနစ မ တတ ူက ို  ကည  ရှုပါ။ 

1.0 မူဝါဒ ထိုတ ဖပန  ျက  

Kaiser Foundation Health Plans (KFHP) နငှ  ်Kaiser Foundation Hospitals (KFH) တ ို  သည ်အကူအည လ ိုအပ်သသာ 

လူမျာျားအတွက ်သစာင သ် ှာက်မှုက ို အဆငသ်ဖပသချာသမွွေ့ စွာ ရ ှ သစသည  ်အစ အစဉ်မျာျားက ို ပ  ပ ိုျားသပျားရန ်

ကတ ဖပြုပါသည။် ေနသ်ဆာငမ်ှုမျာျားအတွက ်သငသွပျားသချန ိုငမ်ှုသည ် အသရျားသပေါ်နငှ  ်သဆျားကိုသမှု၊ လ ိုအပ်သသာ 

သစာင သ် ှာက်မှုရယူရန ်အတာျားအဆ ျားတစ်ခိုဖြစသ်သာအခါ ဤကတ ကေတ်တွင ်အရညအ်ချငျ်ားဖပည မ် သသာ 

ေငသ်ငနွညျ်ားပါျားသည  ်အာမခ  မ ှ သသာ၊ အာမခ လွှမ်ျားဖခ ြုမှု လ ိုလ ိုသလာက်သလာက်မ ှ သသာ လူနာမျာျားက ို 

သငသွ ကျား အကအူည  ပ  ပ ိုျားသပျားရနတ် ို   ပါေငသ်ည်။ 

 

2.0 ရည ရ ယ  ျက  

ဤသပေါ်လစ သည ်သဆျားဘက်ဆ ိုငရ်ာ သငသွ ကျား အသထာက်အပ  အစ အစဉ် (Medical Financial Assistance, MFA) 
မှတစ်ဆင  ်အသရျားသပေါ်နငှ  ်သဆျားဘက်ဆ ိုငရ်ာ လ ိုအပ်သသာ ေနသ်ဆာငမ်ူမျာျားအတွက ်သငသွ ကျားအသထာက်အပ   

လက်ခ ရနန်ငှ  ်အရညအ်ချငျ်ားဖပည မ် ရန ်လ ိုအပ်ချက်မျာျားက ို သြေါ် ဖပသည။် လ ိုအပ်ချက်မျာျားသည ်

အသမရ ကနဖ်ပညသ်ထာငစ်ို၏ ဖပညတ်ွငျ်ားအခွနစ်ညျ်ားမျဉ်ျား ပိုဒမ် 501 (r) နငှ  ်အရညအ်ချငျ်ားဖပည မ် သသာ 

ေနသ်ဆာငမ်ှုမျာျားက ို က ိုငတ်ွယ်သသာ သက်ဆ ိုငရ်ာ ဖပညန်ယ်စညျ်ားမျဉ်ျားမျာျားနငှ  ်အ က ြုျားေငပ်ပ ျား 

လက်လှမ်ျားမ မှုရ ှ ရန၊် အစ အစဉ်၏ရထ ိုက်ခွင  ်သတ်မှတ်ချက်၊ MFA ဆိုမျာျား၏ ြွ ွေ့စညျ်ားပ ို၊ ဆိုပမာဏက ို 

တွက်ချက်ရန ်အသဖခခ နငှ  ်ခွင ဖ်ပြုန ိုငသ်သာ လ ိုက်နာမှုမျာျားနငှ  ်က ိုက်ည သည ်သဆျားကိုသမှုဆ ိုငရ်ာ 

သငသွတာငျ်ားခ လွှာမျာျား မသပျားသဆာငသ်ည အ်ခါ သဆာငရွ်က်ချက်မျာျားက ို အသလျားထာျားသည။် 

 

3.0 အ  င  အလမ ်း 

3.1 ဤမူေါဒသည ်သအာက်ပါ အြွ ွေ့အစညျ်ားမျာျားနငှ  ်၎ငျ်ားတ ို  ၏ လက်သအာက်ခ မျာျား (စိုစိုသပါငျ်ား KFHP/H 

ဟို ရညည်ွှနျ်ားသည)် မှ အလိုပ်ခန  ထ်ာျားသသာ ေနထ်မ်ျားမျာျားအတွက ်ဖပဌာနျ်ားသည။် 

3.1.1 Kaiser Foundation Health Plan, Inc. 
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န ိုင ငခံတာ  လထူိုကျန ်းမာခရ်း ဇန်နဝါရီလ 1 ရက၊် 2023 ခုနစှ ်

စာရ က စာတမ ်းပ ိုင ရှင  စာမျက နာှ 

ဒါရ ိုက တာ၊ ခဆ်းကိုသမှုဆ ိုင ရာ ခင ခ က်းအကအူည ီ 2/48 

 

 

မူပ ိုငခ်ွင ဆ် ိုငရ်ာ အချက်အလက်မျာျား။ Kaiser Permanente။ မပူ ိုငခ်ွင် အာျားလ ိုျား ရယူထာျားပပ ျားဖြစ်သည။်  

စာဖြင အ်တ အလငျ်ား ခွင ဖ်ပြုမထာျားသသာ မညသ်ည ရ်ညရွ်ယ်ချက်အတကွ်မဆ ို ထိုတ်သေဖခငျ်ား၊ မူပွာျားဖခငျ်ား၊  

ထိုတ်သြာ်သ ကညာဖခငျ်ား သ ို  မဟိုတ ်အသ ိုျားဖပြုဖခငျ်ားက ို တာျားဖမစ်ထာျားပါသည။်  

ပံိုနှ ပ မ တတ ူမျာ်းသည  ရည ညွှန ်းက ို်းကာ်းရန အတ က သာဖြစ သည ။ ခနာက ဆံို်းအတည ဖပြုဗာ်းရှင ်းအတ က   

အလီက ထခရာနစ မ တတ ူက ို  ကည  ရှုပါ။ 

3.1.2 Kaiser Foundation Hospitals နငှ  ်

3.1.3 KFHP/H ရ ိုျားခွ မျာျား။ 

3.2 ဤမူေါဒသည ်Kaiser Foundation Hospitals နငှ  ်Addenda for Kaiser Permanente Regions, Attachments 1-8 

(Kaiser Permanente သဒသမျာျားအတွက ်ဖြည စ်ွက်ချက်မျာျား၊ ပူျားတွ ပါ 1-8) တွင ်သြာ်ဖပထာျားသည  ်

သဆျားရ ို၏ အသငျ်ားေင ်သဆျားခနျ်ားမျာျားအသပေါ် သက်သရာက်သည။် 

 

4.0 အဓ ပပာယ ြ င  ဆ ို ျက မျာ်း 

Appendix B – Glossary of Terms (သနာက်ဆက်တွ  B – သေါဟာရမျာျား၏ ခက်ဆစ်အဘ ဓာန)် က ို  ကည ပ်ါ။ 

 

5.0 ဖပဋ္ဌာန ်း ျက မျာ်း 

KFHP/H သည ်လူနာ၏အသက်၊ မသနစ်ွမ်ျားမှု၊ လ င၊် လူမျ ြုျား၊ ဘာသာသရျား နှ ျားန ွှယပ်တ်သက်မှု သ ို  မဟိုတ် 

လူေငမ်ှု အသဖခအသန၊ လ ငစ် တ်တ မ်ျားညွတ်မှု၊ ဇာတ န ိုငင် နငှ  ်လူနာတွင ်ကျနျ်ားမာသရျား အာမခ   ှ ၊ မ ှ က ို 

ထည မ်တွက်ဘ  သတ်မှတ်ချက်ဖပည မ် သသာ လူနာမျာျားအတွက ်အသရျားသပေါ်နငှ  ်သဆျားဘက်ဆ ိုငရ်ာအရ 

လ ိုအပ်သသာ ကိုသသစာင သ် ှာက်မှု ရယူရာတွင ်သငသွ ကျားအခကအ်ခ မျာျားက ို သလျာ ပါျားသစရန ်

ေငသ်ငအွသဖခအသန စစ်သဆျား၍ သထာက်ပ  သ ကျားသပျားအပ်မှု MFA အစ အစဉ်က ို ပ  ပ ိုျားသပျားသည။် 

5.1 MFA မူဝါဒအရ သတ မှတ  ျက ဖပည  မီခသာ ဝန ခဆာင မှုမျာ်းနငှ   မဖပည  မီခသာ ဝန ခဆာင မှုမျာ်း။ 

5.1.1 သတ မှတ  ျက ဖပည  မီခသာ ဝန ခဆာင မှုမျာ်း။ MFA က ို အချ ြုွေ့သသာ (1) အသရျားသပေါ်နငှ  ်

သဆျားဘက်ဆ ိုငရ်ာအရ လ ိုအပ်သသာ ကျနျ်ားမာသရျား သစာင သ် ှာက်မှု ေနသ်ဆာငမ်ှုမျာျား၊  

(2) သဆျားဆ ိုငေ်နသ်ဆာငမ်ှုမျာျားနငှ  ်ထိုတ်ကိုနမ်ျာျားနငှ  ်(3) Kaiser Permanente (KP) 

လိုပ်ငနျ်ားဌာနမျာျား (ဥပမာ၊ သဆျားရ ိုမျာျား၊ သဆျားရ ို၏ အသငျ်ားေင ်သဆျားခနျ်ားမျာျား၊ 

သဆျားဘက်ဆ ိုငရ်ာဌာနမျာျားနငှ  ်သဆျားဘက်ဆ ိုငရ်ာရ ို ျားအသဆာက်အအ ိုမျာျား) နငှ  ်KFHP/H 
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မူပ ိုငခ်ွင ဆ် ိုငရ်ာ အချက်အလက်မျာျား။ Kaiser Permanente။ မပူ ိုငခ်ွင် အာျားလ ိုျား ရယူထာျားပပ ျားဖြစ်သည။်  

စာဖြင အ်တ အလငျ်ား ခွင ဖ်ပြုမထာျားသသာ မညသ်ည ရ်ညရွ်ယ်ချက်အတကွ်မဆ ို ထိုတ်သေဖခငျ်ား၊ မူပွာျားဖခငျ်ား၊  

ထိုတ်သြာ်သ ကညာဖခငျ်ား သ ို  မဟိုတ ်အသ ိုျားဖပြုဖခငျ်ားက ို တာျားဖမစ်ထာျားပါသည။်  

ပံိုနှ ပ မ တတ ူမျာ်းသည  ရည ညွှန ်းက ို်းကာ်းရန အတ က သာဖြစ သည ။ ခနာက ဆံို်းအတည ဖပြုဗာ်းရှင ်းအတ က   

အလီက ထခရာနစ မ တတ ူက ို  ကည  ရှုပါ။ 

ဖပငပ်လူနာသဆျားဆ ိုငမ်ျာျားတွငဖ်ြစ်သစ၊ သအာကတ်ွငသ်ြာ်ဖပထာျားသည အ်တ ိုငျ်ား KP 

ကိုသမှုသပျားသမူျာျားက ဖြစ်သစ ပ  ပ ိုျားသပျားသည  ်သဆျားေါျားပစစညျ်ားမျာျားအတွက် သ ိုျားန ိုငသ်ည်- 

5.1.1.1 ခဆ်းဘက ဆ ိုင ရာအရ လ ိုအပ ခသာဝန ခဆာင မှုမျာ်း။ လူနာ သ ို  မဟိုတ် 

သဆျားကိုသသစာင သ် ှာက်မှုသပျားသ၏ူ အဆငသ်ဖပမှုအတွက ်

အဓ ကမရညရွ်ယ်ဘ  သရာဂါအသဖခအသနတစ်ခိုက ို ကက ြုတငက်ာကွယ်ရန၊် 

အက ဖြတ်ရန၊် သရာဂါ ှာသြွရန ်သ ို  မဟိုတ် ကိုသရနအ်တွက ်လ ိုအပ်၍ KP 

ကိုသမှုသပျားသကူ ညွှန ်ကာျားသသာ သ ို  မဟိုတ် ပ  ပ ိုျားသပျားသသာ သစာင သ် ှာက်မှု၊ 

ကိုသမှု သ ို  မဟိုတ် ေနသ်ဆာငမ်ှုမျာျား။ 

5.1.1.2 ခဆ်းညွှန ်းမျာ်းနငှ   ခဆ်းဆ ိုင မှ ခဆ်းဝါ်းပစစည ်းမျာ်း။ KFHP/H 

ဖပငပ်လူနာသဆျားဆ ိုငတ်ွင ်သပျားသည ၊် KP ကိုသမှုသပျားသမူျာျား၊ KP 

မှမဟိုတ်သသာ အသရျားသပေါ်ဌာန ှ  ကိုသမှုသပျားသမူျာျား၊ KP မှမဟိုတ်သသာ 

အသရျားတကက ျား သစာင သ် ှာက်မှုဌာန ှ  ကိုသမှုသပျားသမူျာျား၊ သာွျားဆရာေန ်

(Doctor of Medicine in Dentistry, DMD) နငှ  ်သာွျားဘက်ဆ ိုငရ်ာ ခွ စ တ်ဆရာေန ်

(Dental Surgery, DDS) တ ို  က သရျားသပျားသည  ်သဆျားညွှနျ်ားမျာျား။ 

5.1.1.2.1 ခယဘိုယျ ခဆ်းဝါ်းမျာ်း။ ဖြစ်န ိုငသ်ည  ်အချ နတ် ိုငျ်ားတွင ်

သယဘိုယျ သဆျားေါျားမျာျားက ို ဦျားစာျားသပျားအသ ိုျားဖပြုသည။် 

5.1.1.2.2 အမှတ တဆံ ပ တပ  ခဆ်းဝါ်းမျာ်း။ KP ကိုသမှုသပျားသကူ 

ညွှန ်ကာျားထာျားသသာ အမှတ်တ ဆ ပ်အမညတ်ပ်ထာျားသည  ်

သဆျားေါျားမျာျားသည-် 

5.1.1.2.2.1 “သရျားသပျားသည အ်တ ိုငျ်ား သဆျားစပ်သပျားရန”် 

(Dispense as Written, DAW) ဟို သဆျားညွှနျ်ားတွင ်

မှတ်ချက်သရျားထာျားသည အ်ခါတွငဖ်ြစ်သစ 
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မူပ ိုငခ်ွင ဆ် ိုငရ်ာ အချက်အလက်မျာျား။ Kaiser Permanente။ မပူ ိုငခ်ွင် အာျားလ ိုျား ရယူထာျားပပ ျားဖြစ်သည။်  

စာဖြင အ်တ အလငျ်ား ခွင ဖ်ပြုမထာျားသသာ မညသ်ည ရ်ညရွ်ယ်ချက်အတကွ်မဆ ို ထိုတ်သေဖခငျ်ား၊ မူပွာျားဖခငျ်ား၊  

ထိုတ်သြာ်သ ကညာဖခငျ်ား သ ို  မဟိုတ ်အသ ိုျားဖပြုဖခငျ်ားက ို တာျားဖမစ်ထာျားပါသည။်  

ပံိုနှ ပ မ တတ ူမျာ်းသည  ရည ညွှန ်းက ို်းကာ်းရန အတ က သာဖြစ သည ။ ခနာက ဆံို်းအတည ဖပြုဗာ်းရှင ်းအတ က   

အလီက ထခရာနစ မ တတ ူက ို  ကည  ရှုပါ။ 

5.1.1.2.2.2 အလာျားတူ သယဘိုယျသဆျားေါျားမျာျား 

မရန ိုငသ်ည အ်ခါတွငဖ်ြစ်သစ 

သတ်မှတ်ချက်ဖပည မ် ပါသည။် 

5.1.1.2.3 ဆရာဝန ခဆ်းစာမလ ိုခသာ ခဆ်းဝါ်းမျာ်း သ ို  မဟိုတ  

ခဆ်းဆ ိုင မှ ခဆ်းဝါ်းပစစည ်းမျာ်း။ ဤထိုတ်ကိုနမ်ျာျားသည ်

သအာက်ပါအချ နမ်ျာျားတွင ်သတ်မှတ်ချက်ဖပည မ် သည-် 

5.1.1.2.3.1 KP ကိုသမှုသပျားသတူစ်ဦျားက 

သဆျားညွှနျ်ားသရျားသပျားသည အ်ခါ သ ို  မဟိုတ် 

ညွှန ်ကာျားသသာအခါ။  

5.1.1.2.3.2 သဆျားက ို KP ဖပငပ်လူနာသဆျားဆ ိုငတ်ွင ်

သဆျားစပ်၍သပျားသည အ်ခါနငှ  ်

5.1.1.2.3.3 သဆျားက ို KP သဆျားဆ ိုငတ်ွင ်

ပ ိုမှနရ်န ိုငသ်ည ်အခါ။ 

5.1.1.2.4 Medicare အကျ ြု်း ံစာ်း  င  ရှ သမူျာ်း။ သဆျားဆ ိုင ်သက်သာခွင  ်

ပ ိုစ  ှ  Medicare အပ ိုငျ်ား D သအာက်တွင ်အကျ ြုျားေငသ်သာ 

သဆျားညွှနျ်ားပါ သဆျားေါျားမျာျားအတကွ ်Medicare 

အကျ ြုျားခ စာျားခွင  ှ် သမူျာျားနငှ  ်သက်ဆ ိုငပ်ါသည။် 

5.1.1.2.5 သ ာ်းဘက ဆ ိုင ရာ ခဆ်းဝါ်းမျာ်း။ သာွျားဘက်ဆ ိုငရ်ာ ကိုသမှု 

ေနသ်ဆာငမ်ှုမျာျားအတွက် DMD သ ို  မဟိုတ် DDS မှ 

ညွှန ်ကာျားသသာ သဆျားဘက်ဆ ိုငရ်ာအရ လ ိုအပ်သည  ်

ဖပငပ်လူနာ သဆျားေါျားမျာျား။ 
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မူပ ိုငခ်ွင ဆ် ိုငရ်ာ အချက်အလက်မျာျား။ Kaiser Permanente။ မပူ ိုငခ်ွင် အာျားလ ိုျား ရယူထာျားပပ ျားဖြစ်သည။်  

စာဖြင အ်တ အလငျ်ား ခွင ဖ်ပြုမထာျားသသာ မညသ်ည ရ်ညရွ်ယ်ချက်အတကွ်မဆ ို ထိုတ်သေဖခငျ်ား၊ မူပွာျားဖခငျ်ား၊  

ထိုတ်သြာ်သ ကညာဖခငျ်ား သ ို  မဟိုတ ်အသ ိုျားဖပြုဖခငျ်ားက ို တာျားဖမစ်ထာျားပါသည။်  

ပံိုနှ ပ မ တတ ူမျာ်းသည  ရည ညွှန ်းက ို်းကာ်းရန အတ က သာဖြစ သည ။ ခနာက ဆံို်းအတည ဖပြုဗာ်းရှင ်းအတ က   

အလီက ထခရာနစ မ တတ ူက ို  ကည  ရှုပါ။ 

5.1.1.3 တာရှည  ံ ခဆ်းဘက ဆ ိုင ရာ ပစစည ်းက ရ ယာ (DME)။ (Durable Medical 

Equipment, DME) လမ်ျားညွှနခ်ျက်မျာျားနငှ အ်ည  KP ကိုသမှုသပျားသကူ 

ညွှန ်ကာျားပပ ျား သဆျားဘက်ဆ ိုငရ်ာ လ ိုအပ်ချက ်စ နှုနျ်ားနငှ  ်က ိုက်ည သသာ 

လူနာတစ်ဦျားအာျား KFHP/H က သထာက်ပ  သပျားသည။်  KP လိုပ်ငနျ်ားဌာနမျာျားမှ 

ပ ိုမှနရ်န ိုငသ်သာ ပစစညျ်ားမျာျားက ိုသာ သထာက်ပ  သပျားသည။် 

5.1.1.4 ကျန ်းမာခရ်း အသ ပညာခပ်းအတန ်းမျာ်း။ 

လူနာ၏သစာင သ် ှာက်မှုအစ အစဉ် တစ်စ တ်တစ်ပ ိုငျ်ားအဖြစ ်KP 

ကိုသမှုသပျားသမူ ှအ က ဖပြုထာျားသသာ KP မှ စ စဉ်ပ  ပ ိုျားထာျားသည  ်

တက်သရာက်န ိုငသ်သာ အတနျ်ားမျာျားနငှ ဆ်က်စပ်သသာ သငတ်နျ်ားသ ကျားမျာျား။ 

5.1.1.5 ခ င ်း ျက ခပေါ်မူတည ၍ ရန ိုင သည   ဝန ခဆာင မှုမျာ်း။ ခခငျ်ားချကဖ်ြစ်သသာ 

အချ ြုွေ့အသဖခအသနမျာျားတွင ်MFA က ို သအာက်ပါတ ို  အတွက် သ ိုျားန ိုငသ်ည်- (1) 

KP မဟိုတ်သသာ လိုပ်ငနျ်ားဌာနတွင ်ပ  ပ ိုျားသပျားသည ် ကျွမ်ျားကျငသ်နူာဖပြု၊ 

ဖပနလ်ညန်ာလနထ်သူရျား သစာင သ် ှာက်မှုနငှ  ်အိုပ်ထ နျ်ားသစာင သ် ှာက်သရျား 

ေနသ်ဆာငမ်ှုမျာျားနငှ  ်(2) KP ကိုသမှုသပျားသကူ သတ်မှတ်ထာျားပပ ျား သ ို  မဟိုတ် 

ညွှန ်ကာျားထာျားပပ ျား သအာက်တွငသ်ြာ်ဖပထာျားသည အ်တ ိုငျ်ား 

စာချြုပ်ချြုပ်ထာျားသည  ်ကိုမပဏ /ေနသ်ဆာငမ်ှုသပျားသကူ သထာက်ပ  သပျားသည  ်

DME။  ခခငျ်ားချကတ်ွင ်အကျ ြုျားေငသ်စရန ်လူနာသည ်သအာက်သြာဖ်ပပါ အပ ိုငျ်ား 

5.6.2 တွင ်သြာ်ဖပထာျားသသာ ဖမင မ်ာျားသသာ သဆျားကိုသမှုစရ တ် 

သတ်မှတ်စ နှုနျ်ားနငှ  ်က ိုက်ည ရန ်လ ိုအပ်သည။် 

5.1.1.5.1 ကျွမ ်းကျင သနူာဖပြုဝန ခဆာင မှုမျာ်း၊ 

ဖပန လည နာလည ထခူရ်း ခစာင  ခရှာက မှုနငှ   

အိုပ ထ န ်းခစာင  ခရှာက ခရ်း ဝန ခဆာင မှုမျာ်း။ အတွငျ်ားလူနာ 

သဆျားရ ိုမှ အဆငသ်ဖပသဖပဆငျ်ားန ိုငသ်အာင ်ညွှန ်ကာျားထာျားသည  ်

သဆျားကိုသမှုဆ ိုငရ်ာ လ ိုအပ်ချက် ှ သည  ်လူနာအာျား 
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မူပ ိုငခ်ွင ဆ် ိုငရ်ာ အချက်အလက်မျာျား။ Kaiser Permanente။ မပူ ိုငခ်ွင် အာျားလ ိုျား ရယူထာျားပပ ျားဖြစ်သည။်  

စာဖြင အ်တ အလငျ်ား ခွင ဖ်ပြုမထာျားသသာ မညသ်ည ရ်ညရွ်ယ်ချက်အတကွ်မဆ ို ထိုတ်သေဖခငျ်ား၊ မူပွာျားဖခငျ်ား၊  

ထိုတ်သြာ်သ ကညာဖခငျ်ား သ ို  မဟိုတ ်အသ ိုျားဖပြုဖခငျ်ားက ို တာျားဖမစ်ထာျားပါသည။်  

ပံိုနှ ပ မ တတ ူမျာ်းသည  ရည ညွှန ်းက ို်းကာ်းရန အတ က သာဖြစ သည ။ ခနာက ဆံို်းအတည ဖပြုဗာ်းရှင ်းအတ က   

အလီက ထခရာနစ မ တတ ူက ို  ကည  ရှုပါ။ 

စာချြုပ်ချြုပ်ဆ ိုထာျားသည ် KP လိုပ်ငနျ်ားဌာနတစ်ခိုက 

ပ  ပ ိုျားသပျားသည။် 

5.1.1.5.2 တာရှည  ံ ခဆ်းဘက ဆ ိုင ရာ ပစစည ်းက ရ ယာ (DME)။ DME 

လမ်ျားညွှနခ်ျက်မျာျားနငှ အ်ည  KP ကိုသမှုသပျားသကူ 

ညွှန ်ကာျားထာျားပပ ျား KFHP/H DME ဌာနမှတစ်ဆင  ်

စာချြုပ်ချြုပ်ဆ ိုထာျားသည ် ေနသ်ဆာငမ်ှုသပျားသကူ 

ပ  ပ ိုျားသပျားသည  ်DME။ 

5.1.2 သတ မှတ  ျက မဖပည  မီခသာ ဝန ခဆာင မှုမျာ်း။ MFA နငှ  ်သက်ဆ ိုငလ် မ ်မည်မဟိုတ်ပါ- 

5.1.2.1 KP ကိုသမှုခပ်းသကူ ဆံို်းဖြတ သည  အတ ိုင ်း အခရ်းခပေါ်မဟိုတ  သ ို  မဟိုတ  

ခဆ်းဘက ဆ ိုင ရာအရ မလ ိုအပ ဟို ယဆူသည   ဝန ခဆာင မှုမျာ်း။ 

သအာက်ပါတ ို  သည ်အသရျားသပေါ်မဟိုတ်သသာ သ ို  မဟိုတ ်

သဆျားဘက်ဆ ိုငရ်ာအရ မလ ိုအပ်သသာ ေနသ်ဆာငမ်ှုမျာျား၏ တစ်စ တ်တစ်ပ ိုငျ်ား 

ဥပမာစာရငျ်ားဖြစ်ပါသည-် 

5.1.2.1.1 လူနာ၏ ရိုပ်ရညသ်ငွဖ်ပငက် ို ပ ိုမ ို ကည သ်ကာငျ်ားသစရန ်

အဓ ကရညရွ်ယသ်သာ အသရဖပာျားသရာဂါသေဒဆ ိုငရ်ာ 

ေနသ်ဆာငမ်ှုမျာျားအပါအေင ်အလှအပ ခွ စ တ်မှု သ ို  မဟိုတ် 

ေနသ်ဆာငမ်ှုမျာျား။ 

5.1.2.1.2 ကသလျားမရန ိုငဖ်ခငျ်ားအတွက် ကိုသမှုမျာျားနငှ  ်

သရာဂါ ှာသြွဖခငျ်ားအပါအေင ်ဆက်စပ်ေနသ်ဆာငမ်ှုမျာျား။ 

5.1.2.1.3 လက်လ သရာငျ်ားချသသာ သဆျားေါျားပစစညျ်ားမျာျား။ 

5.1.2.1.4 အပ်စ ိုက်ကိုထ ိုျား၊ သကျာရ ို ျားနငှ အ်ဆစ်အဖမစ်ဖပငဖ်ခငျ်ားနငှ  ်

အနှ ပ်ေနသ်ဆာငမ်ှုမျာျားအပါအေင ်အစာျားထ ိုျားကိုထ ိုျားမျာျား။ 
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မူပ ိုငခ်ွင ဆ် ိုငရ်ာ အချက်အလက်မျာျား။ Kaiser Permanente။ မပူ ိုငခ်ွင် အာျားလ ိုျား ရယူထာျားပပ ျားဖြစ်သည။်  

စာဖြင အ်တ အလငျ်ား ခွင ဖ်ပြုမထာျားသသာ မညသ်ည ရ်ညရွ်ယ်ချက်အတကွ်မဆ ို ထိုတ်သေဖခငျ်ား၊ မူပွာျားဖခငျ်ား၊  

ထိုတ်သြာ်သ ကညာဖခငျ်ား သ ို  မဟိုတ ်အသ ိုျားဖပြုဖခငျ်ားက ို တာျားဖမစ်ထာျားပါသည။်  

ပံိုနှ ပ မ တတ ူမျာ်းသည  ရည ညွှန ်းက ို်းကာ်းရန အတ က သာဖြစ သည ။ ခနာက ဆံို်းအတည ဖပြုဗာ်းရှင ်းအတ က   

အလီက ထခရာနစ မ တတ ူက ို  ကည  ရှုပါ။ 

5.1.2.1.5 လ ငပ် ိုငျ်ားဆ ိုငရ်ာ မစွမ်ျားသဆာငန် ိုငမ်ှုက ို ကိုသရန ်

ထ ိုျားသဆျားမျာျားနငှ  ်က ရ ယာမျာျား။ 

5.1.2.1.6 အငာှျားက ိုယ်ေန ်ေနသ်ဆာငမ်ှုမျာျား။ 

5.1.2.1.7 ဖပငပ်အြွ ွေ့အစညျ်ား၏ တာေနေ်တတ ရာျား၊ ပိုဂ္ ြုလ်သရျားအာမခ  

ကာကွယ်မှု သ ို  မဟိုတ် အလိုပ်သမာျား 

သလျာ်သ ကျားသပျားဖခငျ်ားက စစမျာျားနငှ  ်ဆက်စပ်သသာ 

ေနသ်ဆာငမ်ှုမျာျား။ 

5.1.2.1.8 Non-KP ကျန ်းမာခရ်းအာမ ံရှ သည   လနူာမျာ်းအတ က  

ဝန ခဆာင မှုမျာ်း။ အသရျားသပေါ်မဟိုတ်သသာ သ ို  မဟိုတ် 

အသဆာတလျှင ်မဟိုတ်သသာ ေနသ်ဆာငမ်ှုမျာျားနငှ  ်လူနာ၏ 

KP မဟိုတ်သည  ်ကျနျ်ားမာသရျားခ စာျားခွင  ်သအာကတ်ွင ်

အကျ ြုျားေငသ်သာ ဖပငပ်လူနာ 

သဆျားေါျားအသထာက်အပ  မျာျားသည ်လူနာမျာျားအာျား 

သတ်မှတ်ထာျားသသာ ကွနရ်က်က ို အသ ိုျားဖပြု၍ 

ပ ို၍နစှ်သက်သသာ KP မဟိုတ်သည  ်ပ  ပ ိုျားသမူျာျားနငှ  ်

သဆျားဆ ိုငမ်ျာျားက ို အသ ိုျားဖပြုရန ်လ ိုအပ်သည။် 

5.1.2.2 ခဆ်းညွှန ်းမျာ်းနငှ   ခဆ်းဆ ိုင မှ ခဆ်းဝါ်းပစစည ်းမျာ်း။ သအာက်ပါတ ို   

အကန  အ်သတ်မ ှ  အပါအေင ်အသရျားသပေါ် သ ို  မဟိုတ် သဆျားဘက်ဆ ိုငရ်ာအရ 

မလ ိုအပ်ဟို ယူဆသည  ်သဆျားညွှနျ်ားမျာျားနငှ  ်သဆျားေါျားပစစည်ျားမျာျား- 

5.1.2.2.1 သဆျားဆ ိုငန်ငှ  ်ကိုသသရျား သကာ်မတ မ ှအတညဖ်ပြုမထာျားသသာ 

သဆျားေါျားမျာျား။ 
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မူပ ိုငခ်ွင ဆ် ိုငရ်ာ အချက်အလက်မျာျား။ Kaiser Permanente။ မပူ ိုငခ်ွင် အာျားလ ိုျား ရယူထာျားပပ ျားဖြစ်သည။်  

စာဖြင အ်တ အလငျ်ား ခွင ဖ်ပြုမထာျားသသာ မညသ်ည ရ်ညရွ်ယ်ချက်အတကွ်မဆ ို ထိုတ်သေဖခငျ်ား၊ မူပွာျားဖခငျ်ား၊  

ထိုတ်သြာ်သ ကညာဖခငျ်ား သ ို  မဟိုတ ်အသ ိုျားဖပြုဖခငျ်ားက ို တာျားဖမစ်ထာျားပါသည။်  

ပံိုနှ ပ မ တတ ူမျာ်းသည  ရည ညွှန ်းက ို်းကာ်းရန အတ က သာဖြစ သည ။ ခနာက ဆံို်းအတည ဖပြုဗာ်းရှင ်းအတ က   

အလီက ထခရာနစ မ တတ ူက ို  ကည  ရှုပါ။ 

5.1.2.2.2 KP ကိုသမှုသပျားသူမှ သဆျားညွှနျ်ားသရျားသပျားမထာျားသသာ သ ို  မဟိုတ် 

ညွှန ်ကာျားမထာျားသသာ ဆရာေနသ်ဆျားစာမလ ိုသည  ်

သဆျားေါျားမျာျားနငှ  ်ဆက်စပ်ပစစည်ျားမျာျား။ 

5.1.2.2.3 KP သဆျားဆ ိုငတ်ငွ ်ပ ိုမှနမ်ရန ိုငဘ်  အထျူားမှာယူရမည  ်

ဆရာေနသ်ဆျားစာမလ ိုသသာ သဆျားေါျားမျာျားနငှ  ်

ဆက်စပ်ပစစညျ်ားမျာျား။ 

5.1.2.2.4 ဖပငပ်အြွ ွေ့အစညျ်ားမှ တာေနယ်မူှု၊ ပိုဂ္ ြုလ်သရျားအာမခ  

အကာအကွယ် သ ို  မဟိုတ် အလိုပ်သမာျားမျာျား၏ 

သလျာ်သ ကျားက စစမျာျားနငှ  ်သက်ဆ ိုငသ်ည  ်သဆျားညွှနျ်ားမျာျား။ 

5.1.2.2.5 သ ျားသန   ်ြယ်ထိုတ်ထာျားသသာ သဆျားေါျားမျာျား (ဥပမာ၊ 

ကသလျားရန ိုငရ်နသ်သာက်သည သ်ဆျားေါျားမျာျား၊ 

အလှအပဆ ိုငရ်ာ သဆျားေါျားမျာျား၊ လ ငပ် ိုငျ်ားဆ ိုငရ်ာ 

မစွမ်ျားသဆာငန် ိုငမ်ှုက ို ကိုသသပျားသည  ်သဆျားေါျားမျာျား)။ 

5.1.2.3 ဝင ခင နည ်းသမူျာ်းအတ က  ခထာက ပံ ခ က်း (LIS) အစအီစဉ်အတ က  

သတ မှတ  ျက ဖပည  မီခသာ သ ို  မဟိုတ  ထ ိုအစအီစဉ်တ င  

စာရင ်းသ င ်းထာ်းခသာ Medicare အပ ိုင ်း D တ င  

စာရင ်းသ င ်းထာ်းသမူျာ်းအတ က  ခဆ်းညွှန ်းမျာ်း။ Medicare နငှ  ်Medicaid 

ေနသ်ဆာငမ်ှုမျာျား (Centers for Medicare & Medicaid Services, CMS) 

လမ်ျားညွှနခ်ျက်မျာျားနငှ အ်ည  (Low Income Subsidy, LIS( အစ အစဉ်အတွက ်

သတ်မှတ်ချက်ဖပည မ် သသာ သ ို  မဟိုတ် ထ ိုအစ အစဉ်တွင ်

စာရငျ်ားသငွျ်ားထာျားသသာ Medicare အကျ ြုျားခ စာျားခွင  ်အပ ိုငျ်ား D တွင ်

စာရငျ်ားသငွျ်ားထာျားသမူျာျား၏ သဆျားညွှနျ်ားပါ သဆျားေါျားမျာျားအတွက ်မျှခ ရမည  ်

ကျန ်ှ ကိုနက်ျစရ တ်။ 
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မူပ ိုငခ်ွင ဆ် ိုငရ်ာ အချက်အလက်မျာျား။ Kaiser Permanente။ မပူ ိုငခ်ွင် အာျားလ ိုျား ရယူထာျားပပ ျားဖြစ်သည။်  

စာဖြင အ်တ အလငျ်ား ခွင ဖ်ပြုမထာျားသသာ မညသ်ည ရ်ညရွ်ယ်ချက်အတကွ်မဆ ို ထိုတ်သေဖခငျ်ား၊ မူပွာျားဖခငျ်ား၊  

ထိုတ်သြာ်သ ကညာဖခငျ်ား သ ို  မဟိုတ ်အသ ိုျားဖပြုဖခငျ်ားက ို တာျားဖမစ်ထာျားပါသည။်  

ပံိုနှ ပ မ တတ ူမျာ်းသည  ရည ညွှန ်းက ို်းကာ်းရန အတ က သာဖြစ သည ။ ခနာက ဆံို်းအတည ဖပြုဗာ်းရှင ်းအတ က   

အလီက ထခရာနစ မ တတ ူက ို  ကည  ရှုပါ။ 

5.1.2.4 KP လိုပ ငန ်းဌာနဖပင ပတ င  ပံ ပ ို်းခပ်းသည   ဝန ခဆာင မှုမျာ်း။ MFA 

မူေါဒသည ်KP လိုပ်ငနျ်ားဌာနမျာျား သ ို  မဟိုတ် KP ကိုသမှုသပျားသမူျာျားမ ှ

ပ  ပ ိုျားသပျားသသာ ေနသ်ဆာငမ်ှုမျာျားနငှ သ်ာ သက်ဆ ိုငပ်ါသည။် KP 

ကိုသမှုသပျားသကူ လွှ သဖပာငျ်ားသပျားဖခငျ်ား ဖြစ်သည တ် ိုင ်

အဖခာျားေနသ်ဆာငမ်ှုအာျားလ ိုျားသည ်MFA အတကွ ်သတ်မှတ်ချက်မဖပည မ် ပါ။  

အထက်ပါ အပ ိုငျ်ား 5.1.1.5 နငှ အ်ည  ခခငျ်ားချက်အဖြစ် သတ်မှတ်ဖခငျ်ားမ ှ ပါက 

KP မဟိုတ်သည  ်သဆျားဘက်ဆ ိုငရ်ာရ ို ျားမျာျား၊ အသရျားသပေါ် 

သစာင သ် ှာက်မှုသပျားသည  ်ဌာနမျာျားနငှ  ်အသရျားသပေါ်ဌာနမျာျား၌ သပျားသသာ 

ေနသ်ဆာငမ်ှုမျာျားအဖပင ်KP မဟိုတ်သည  ်သနအ မ်ကျနျ်ားမာသရျား၊ 

နာတာ ှညသ်ဆျားရ ို ၊ ဖပနလ်ညထ်သူထာငသ်ရျား သစာင သ် ှာက်မှုနငှ  ်

ထ နျ်ားသ မ်ျားထာျားသသာ သစာင သ် ှာက်မှု ေနသ်ဆာငမ်ှုမျာျား မပါေငပ်ါ။ 

5.1.2.5 တာရှည  ံ ခဆ်းဘက ဆ ိုင ရာ ပစစည ်းက ရ ယာ (DME)။ အထကသ်ြာ်ဖပပါ 

အပ ိုငျ်ား 5.1.1.5 အရ ခခငျ်ားချက်အဖြစ် သတ်မှတ်ထာျားဖခငျ်ားမ ှ လျှင ်KP 

ကိုသမှုသပျားသကူ ညွှန ်ကာျားဖခငျ်ား ှ သညဖ်ြစ်သစ၊ မ ှ သညဖ်ြစ်သစ 

စာချြုပ်ချြုပ်ဆ ိုထာျားသည ် ေနသ်ဆာငမ်ှုသပျားသကူ သထာက်ပ  သပျားသသာ DME 

က ို ြယ်ထိုတထ်ာျားသည။် 

5.1.2.6 သယ ယပူ ို  ခဆာင ခရ်း ဝန ခဆာင မှုမျာ်းနငှ    ရီ်းသ ာ်းစရ တ မျာ်း။ MFA 

အစ အစဉ်သည ်အသရျားသပေါ် သ ို  မဟိုတ် အသရျားသပေါ်မဟိုတ်သသာ 

သယ်ယူပ ို  သဆာငသ်ရျား သ ို  မဟိုတ် ခရ ျားသာွျားလာသရျားဆ ိုငရ်ာ ကိုနက်ျစရ တ်မျာျား 

(ဆ ိုလ ိုသညမ်ှာ တညျ်ားခ ိုဖခငျ်ားနငှ  ်အစာျားအသသာက)် အတွက ်

သငသွပျားသချရာတွင ်လူနာမျာျားက ို ကူည မသပျားပါ။   
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တာဝန  ံဌာန သက ခရာက သည  ရက စ ွဲ 

န ိုင ငခံတာ  လထူိုကျန ်းမာခရ်း ဇန်နဝါရီလ 1 ရက၊် 2023 ခုနစှ ်

စာရ က စာတမ ်းပ ိုင ရှင  စာမျက နာှ 

ဒါရ ိုက တာ၊ ခဆ်းကိုသမှုဆ ိုင ရာ ခင ခ က်းအကအူည ီ 10/48 

 

 

မူပ ိုငခ်ွင ဆ် ိုငရ်ာ အချက်အလက်မျာျား။ Kaiser Permanente။ မပူ ိုငခ်ွင် အာျားလ ိုျား ရယူထာျားပပ ျားဖြစ်သည။်  

စာဖြင အ်တ အလငျ်ား ခွင ဖ်ပြုမထာျားသသာ မညသ်ည ရ်ညရွ်ယ်ချက်အတကွ်မဆ ို ထိုတ်သေဖခငျ်ား၊ မူပွာျားဖခငျ်ား၊  

ထိုတ်သြာ်သ ကညာဖခငျ်ား သ ို  မဟိုတ ်အသ ိုျားဖပြုဖခငျ်ားက ို တာျားဖမစ်ထာျားပါသည။်  

ပံိုနှ ပ မ တတ ူမျာ်းသည  ရည ညွှန ်းက ို်းကာ်းရန အတ က သာဖြစ သည ။ ခနာက ဆံို်းအတည ဖပြုဗာ်းရှင ်းအတ က   

အလီက ထခရာနစ မ တတ ူက ို  ကည  ရှုပါ။ 

5.1.2.7 ကျန ်းမာခရ်း အစအီစဉ် ပရီမီယခံ က်းမျာ်း။ MFA အစ အစဉ်သည ်

ကျနျ်ားမာသရျားသစာင သ် ှာက်မှု အာမခ နငှ ဆ်က်စပ်သသာ ကိုနက်ျစရ တ်မျာျား 

(ဆ ိုလ ိုသညမ်ှာ အခသ ကျားသငမွျာျား သ ို  မဟိုတ် ပရ မ ယ သ ကျားမျာျား) က ို 

သပျားသချဖခငျ်ားအတွက် လူနာမျာျားက ို ကူည မသပျားပါ။ 

5.1.3 သဒသအလ ိုက် သတ်မှတ်ချက်ဖပည မ် သသာ ေနသ်ဆာငမ်ှုမျာျားနငှ  ်

သတ်မှတ်ချက်မဖပည ်မ သသာ ေနသ်ဆာငမ်ှုမျာျား၊ ထိုတ်ကိုနမ်ျာျားနငှ  ်ပတ်သက်သသာ 

သနာက်ထပ်အချက်အလက်မျာျားမှာ သက်ဆ ိုငရ်ာ ဖြည ်စွက်ချက်ထ တွင ် ှ သည်။ Addenda 

for Kaiser Permanente Regions, Attachments 1-8 က ို ကည ပ်ါ။ 

5.2 ကိုသမှုခပ်းသမူျာ်း။ MFA သည ်MFA မူေါဒက ို ကျင သ် ိုျားသည  ်သဆျားဘက်ဆ ိုငရ်ာ 

သစာင သ် ှာက်မှုသပျားသမူျာျားမှ သပျားအပ်သည  ်သတ်မှတ်ချက်ဖပည မ် သသာ 

ေနသ်ဆာငမ်ှုမျာျားအတွက်သာ သက်ဆ ိုငပ်ါသည။် Addenda for Kaiser Permanente Regions, Attachments 1-8  

က ို ကည ပ်ါ။ 

5.2.1 အစအီစဉ် အ ျက အလက  အရင ်းဖမစ မျာ်းနငှ   MFA က ို ခလ ာက ထာ်းပံို။ MFA 

အစ အစဉ်အသ ကာငျ်ား သနာကထ်ပ်အချက်အလက်မျာျားနငှ  ်သလျှာက်ထာျားပ ိုတ ို  က ို 

သက်ဆ ိုငရ်ာ ဖြည စ်ွက်ချက်တွင ်အကျဉ်ျားချြုပ်သြာ်ဖပထာျားသည။် Addenda for Kaiser 

Permanente Regions, Attachments 1-8  က ို ကည  ပါ။ 

5.2.2 အစအီစဉ် အ ျက အလက  အရင ်းဖမစ မျာ်း။ MFA မူေါဒ၊ သလျှာက်လွှာပ ိုစ မျာျား၊ 

ညွှန ်ကာျားချက်မျာျားနငှ  ်ရ ိုျားရ ို ျား ှငျ်ား ှငျ်ား အကျဉ်ျားချြုပ်မျာျား (ဥပမာ- မူေါဒ အကျဉ်ျားချြုပ်မျာျား 

သ ို  မဟိုတ် အစ အစဉ် လက်ကမ်ျားစာသစာငမ်ျာျား) ၏မ တတ ူမျာျားက ို KFHP/H ၏ ေဘဆ် ိုက်မှ၊ 

အ ျားသများလ်ဖြင ဖ်ြစ်သစ၊ လူက ိုယ်တ ိုငဖ်ြစ်သစ သ ို  မဟိုတ် US စာပ ို  ေနသ်ဆာငမ်ှုမှဖြစ်သစ 

အခသ ကျားသင ွသပျားစရာမလ ိုဘ  မညသ်မူဆ ို ရ ှ န ိုငပ်ါသည။် 
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န ိုင ငခံတာ  လထူိုကျန ်းမာခရ်း ဇန်နဝါရီလ 1 ရက၊် 2023 ခုနစှ ်

စာရ က စာတမ ်းပ ိုင ရှင  စာမျက နာှ 

ဒါရ ိုက တာ၊ ခဆ်းကိုသမှုဆ ိုင ရာ ခင ခ က်းအကအူည ီ 11/48 

 

 

မူပ ိုငခ်ွင ဆ် ိုငရ်ာ အချက်အလက်မျာျား။ Kaiser Permanente။ မပူ ိုငခ်ွင် အာျားလ ိုျား ရယူထာျားပပ ျားဖြစ်သည။်  

စာဖြင အ်တ အလငျ်ား ခွင ဖ်ပြုမထာျားသသာ မညသ်ည ရ်ညရွ်ယ်ချက်အတကွ်မဆ ို ထိုတ်သေဖခငျ်ား၊ မူပွာျားဖခငျ်ား၊  

ထိုတ်သြာ်သ ကညာဖခငျ်ား သ ို  မဟိုတ ်အသ ိုျားဖပြုဖခငျ်ားက ို တာျားဖမစ်ထာျားပါသည။်  

ပံိုနှ ပ မ တတ ူမျာ်းသည  ရည ညွှန ်းက ို်းကာ်းရန အတ က သာဖြစ သည ။ ခနာက ဆံို်းအတည ဖပြုဗာ်းရှင ်းအတ က   

အလီက ထခရာနစ မ တတ ူက ို  ကည  ရှုပါ။ 

5.2.3 MFA ခလ ာက ထာ်းဖ င ်း။ MFA အစ အစဉ်အတကွ် သလျှာက်ထာျားရန ်လူနာတစ်ဦျားသည ်

KP ေနသ်ဆာငမ်ှုမျာျားအတွက် သပျားရနက်ျန ်ှ သသာသင၊ွ KP နငှ  ်စ စဉ်ထာျားသသာ ရက်ချ နျ်ား 

သ ို  မဟိုတ် အထက်တွငသ်ြာ်ဖပထာျားသည အ်တ ိုငျ်ား သတ်မှတ်ချက်ဖပည မ် သသာ 

ေနသ်ဆာငမ်ှုမျာျားအတွက် KP ကိုသမှုသပျားသကူ ညွှန ်ကာျားသသာ သဆျားဆ ိုငမ် ှ

သဆျားညွှနျ်ားပါသဆျားေါျားေယ်ယူမှုအတွက် သငသွပျားသချရန ်ချက်ချငျ်ားလ ိုအပ်သည  ်

သငသွတာငျ်ားခ လွှာက ို ဖပသရနလ် ိုသည။် လူနာတစ်ဦျားသည ်အွနလ် ိုငျ်ားမှတစ်ဆင ၊် 

လူက ိုယ်တ ိုင၊် တယ်လ ြိုနျ်ားဖြင  ်သ ို  မဟိုတ် သလျှာက်လွှာစာရွက်ဖြင အ်ပါအေင ်

နညျ်ားလမ်ျားအချ ြု ွေ့ ဖြင  ်MFA အစ အစဉ်အတွက် သလျှာက်ထာျားန ိုငသ်ည။်  

5.2.3.1 KP MFA အစအီစဉ်။ လူနာမျာျားသည ်KP မှ ေနသ်ဆာငမ်ှုမျာျားက ို 

၎ငျ်ားတ ို  လက်ခ ရ ှ ရာ KP ေနသ်ဆာငမ်ှု ဧရ ယာအတွငျ်ား ှ  MFA 

အစ အစဉ်အတကွ ်သလျှာက်ထာျားရန ်လ ိုအပ်ပါသည။် 

5.2.3.2 အစ ို်းရနငှ   ပိုဂ္ဂလ ကအစီအစဉ် သတ မှတ  ျက ဖပည  မီမှုအတ က  လူနာမျာ်းက ို 

စစ ခဆ်းဖ င ်း။ KFHP/H သည် ကျနျ်ားမာသရျားသစာင သ် ှာက်မှု ေနသ်ဆာငမ်ှုမျာျားက ို 

လက်လှမ်ျားမ သ ကာငျ်ားသသချာသစရန၊် အလ ိုျားစ ို 

တစ်က ိုယ်သရကျနျ်ားမာသရျားအတွက်နငှ  ်လူနာ၏ပ ိုငဆ် ိုငမ်ှုမျာျားက ို 

အကာအကွယ်သပျားရနအ်တွက် လူတ ိုငျ်ားလူတ ိုငျ်ားအာျား 

ကျနျ်ားမာသရျားအာမခ ေနသ်ဆာငမ်ှုက ို ရယူရန ်တ ိုက်တွနျ်ားပါသည်။ KFHP/H သည် 

Medicaid နင Health Benefit Exchange ှ  ် တွင ်ရ ှ န ိုငသ်သာ 

အာမခ ေနသ်ဆာငမ်ှုအပါအေင ်ရ ှ န ိုငသ်သာ အကူအည အစ အစဉ်မျာျားက ို 

သ  ှ ပပ ျား သလျှာက်ထာျားန ိုငသ်စရန ်အာမခ မ ှ သသာလူနာမျာျား သ ို  မဟိုတ် 

၎ငျ်ားတ ို  ၏အာမခ သပျားသူမျာျားက ို ကူည သပျားပါမည်။ Medicaid သ ို  မဟိုတ် Health 

Benefit Exchange တွင ်ရ ှ န ိုငသ်သာ အာမခ ေနသ်ဆာငမ်ှုအတွက် 

သတ်မှတ်ချက်ဖပည မ် သည်ဟို ယူဆသသာ လူနာသည် 

ထ ိုအစ အစဉ်မျာျားအတွက် သလျှာက်ထာျားရန ်လ ိုအပ်န ိုငပ်ါသည်။ Medicaid 
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တာဝန  ံဌာန သက ခရာက သည  ရက စ ွဲ 

န ိုင ငခံတာ  လထူိုကျန ်းမာခရ်း ဇန်နဝါရီလ 1 ရက၊် 2023 ခုနစှ ်

စာရ က စာတမ ်းပ ိုင ရှင  စာမျက နာှ 

ဒါရ ိုက တာ၊ ခဆ်းကိုသမှုဆ ိုင ရာ ခင ခ က်းအကအူည ီ 12/48 

 

 

မူပ ိုငခ်ွင ဆ် ိုငရ်ာ အချက်အလက်မျာျား။ Kaiser Permanente။ မပူ ိုငခ်ွင် အာျားလ ိုျား ရယူထာျားပပ ျားဖြစ်သည။်  

စာဖြင အ်တ အလငျ်ား ခွင ဖ်ပြုမထာျားသသာ မညသ်ည ရ်ညရွ်ယ်ချက်အတကွ်မဆ ို ထိုတ်သေဖခငျ်ား၊ မူပွာျားဖခငျ်ား၊  

ထိုတ်သြာ်သ ကညာဖခငျ်ား သ ို  မဟိုတ ်အသ ိုျားဖပြုဖခငျ်ားက ို တာျားဖမစ်ထာျားပါသည။်  

ပံိုနှ ပ မ တတ ူမျာ်းသည  ရည ညွှန ်းက ို်းကာ်းရန အတ က သာဖြစ သည ။ ခနာက ဆံို်းအတည ဖပြုဗာ်းရှင ်းအတ က   

အလီက ထခရာနစ မ တတ ူက ို  ကည  ရှုပါ။ 

ေငသ်ငသွတ်မှတ်ချက်မျာျားထက်သကျာ်လွနသ်သာ သငသွ ကျား အသဖခအသန ှ သည  ်

လူနာမျာျားသည် Medicaid အတွက်သလျှာက်ထာျားရနမ်လ ိုအပ်ပါ။ 

5.3 MFA အတ က  ခလ ာက ထာ်းရန  လ ိုအပ ခသာ အ ျက အလက မျာ်း။ လူနာ၏ 

သငသွ ကျားအသဖခအသနက ို အတညဖ်ပြုပပ ျား MFA အစ အစဉ်အတကွ ်သတ်မှတ်ချက်ဖပည မ် မှုအဖပင ်

Medicaid နငှ  ်Health Benefit Exchange တွင ်ရ ှ န ိုငသ်သာ သထာက်ပ  သ ကျားသပျားသည  ်

အာမခ ေနသ်ဆာငမ်ှုအတွက် သတ်မှတ်ချက်ဖပည မ် မှုက ို ဆ ိုျားဖြတ်န ိုငရ်န ်ဖပည စ် ိုသသာ 

က ိုယ်သရျားအချက်အလက်၊ သငသွ ကျားနငှ  ်အဖခာျားသသာ အချက်အလက်မျာျားက ို လ ိုအပ်ပါသည။် 

လူနာက အကအူည  သလျှာကထ်ာျားချ နတ် ိုငျ်ားတွင ်၎ငျ်ား၏ သငသွ ကျားအသဖခအသနက ို 

စစ်သဆျားအတညဖ်ပြုပါသည။် 

5.3.1 ခင ခ က်းဆ ိုင ရာ အ ျက အလက မျာ်းက ို ပံ ပ ို်းခပ်းဖ င ်း။ လူနာမျာျားသည ်၎ငျ်ားတ ို  ၏ MFA 

သလျှာက်လွှာနငှ အ်တူ အ မ်သထာငစ်ိုေငဦ်ျားသရနငှ  ်အ မ်သထာငစ်ိုေငသ်င ွအချက်အလက်က ို 

ထည သ်ငွျ်ားရန ်လ ိုအပ်သသာ်လညျ်ား KP မှ အထျူားတလည ်သတာငျ်ားဆ ိုထာျားဖခငျ်ားမ ှ ပါက 

သငသွ ကျားအသဖခအသနက ို အတညဖ်ပြုန ိုငရ်န ်သငသွ ကျားဆ ိုငရ်ာ စာရွက်စာတမ်ျားမျာျားက ို 

တငဖ်ပဖခငျ်ားက ို မဖြစ်မသနလိုပ်ရန ်မလ ိုပါ။ 

5.3.1.1 ခင ခ က်းဆ ိုင ရာ စာရ က စာတမ ်းမျာ်းမပါဘွဲ ခင ခ က်း အခဖ အခနက ို 

အတည ဖပြုဖ င ်း။ MFA သလျှာက်လွှာနငှ အ်တူ 

သငသွ ကျားဆ ိုငရ်ာစာရွက်စာတမ်ျားမျာျား မပါေငပ်ါက လူနာ၏သငသွ ကျား 

အသဖခအသနက ို ဖပငပ်သဒတာအရငျ်ားအဖမစ်မျာျားက ို အသ ိုျားဖပြု၍ 

စစ်သဆျားအတညဖ်ပြုမညဖ်ြစ်သည။် ဖပငပ်သဒတာရငျ်ားဖမစ်မျာျားက ို အသ ိုျားဖပြု၍ 

လူနာ၏သငသွ ကျားအသဖခအသနက ို အတညမ်ဖပြုန ိုငပ်ါက 

လူနာ၏သငသွ ကျားအသဖခအသနအာျား အတညဖ်ပြုန ိုငရ်နအ်တွက် MFA 

အစ အစဉ် သလျှာက်လွှာတွငသ်ြာ်ဖပထာျားသည  ်သငသွ ကျားဆ ိုငရ်ာ 

စာရွက်စာတမ်ျားမျာျားက ို တငဖ်ပရန ်လူနာက ို သတာငျ်ားဆ ိုန ိုငပ်ါသည။် 



 
 

Community Health 

မူဝါဒ ခ ါင ်းစဉ် မူဝါဒ နံပါတ  

Medical Financial Assistance NATL.CB.307 

တာဝန  ံဌာန သက ခရာက သည  ရက စ ွဲ 

န ိုင ငခံတာ  လထူိုကျန ်းမာခရ်း ဇန်နဝါရီလ 1 ရက၊် 2023 ခုနစှ ်

စာရ က စာတမ ်းပ ိုင ရှင  စာမျက နာှ 

ဒါရ ိုက တာ၊ ခဆ်းကိုသမှုဆ ိုင ရာ ခင ခ က်းအကအူည ီ 13/48 

 

 

မူပ ိုငခ်ွင ဆ် ိုငရ်ာ အချက်အလက်မျာျား။ Kaiser Permanente။ မပူ ိုငခ်ွင် အာျားလ ိုျား ရယူထာျားပပ ျားဖြစ်သည။်  

စာဖြင အ်တ အလငျ်ား ခွင ဖ်ပြုမထာျားသသာ မညသ်ည ရ်ညရွ်ယ်ချက်အတကွ်မဆ ို ထိုတ်သေဖခငျ်ား၊ မူပွာျားဖခငျ်ား၊  

ထိုတ်သြာ်သ ကညာဖခငျ်ား သ ို  မဟိုတ ်အသ ိုျားဖပြုဖခငျ်ားက ို တာျားဖမစ်ထာျားပါသည။်  

ပံိုနှ ပ မ တတ ူမျာ်းသည  ရည ညွှန ်းက ို်းကာ်းရန အတ က သာဖြစ သည ။ ခနာက ဆံို်းအတည ဖပြုဗာ်းရှင ်းအတ က   

အလီက ထခရာနစ မ တတ ူက ို  ကည  ရှုပါ။ 

5.3.1.2 ခင ခ က်းဆ ိုင ရာ စာရ က စာတမ ်းဖြင   ခင ခ က်းအခဖ အခနက ို 

အတည ဖပြုဖ င ်း။ MFA သလျှာက်လွှာနငှ အ်တူ သငသွ ကျားဆ ိုငရ်ာ 

စာရွက်စာတမ်ျားမျာျား ပါေငပ်ါက သပျားထာျားသသာ 

အချက်အလက်သပေါ်မူတည၍် သတ်မှတ်ချက်ဖပည မ် မှုက ို ဆ ိုျားဖြတ်ပါမည။် 

5.3.2 အ ျက အလက  အဖပည  အစံို ခပ်းဖ င ်း။ သတာင်ျားခ ထာျားသသာ က ိုယ်သရျားအချက်အလက်မျာျား၊ 

သငသွ ကျားနငှ  ်အဖခာျားအချက်အလက်အာျားလ ိုျားက ို လက်ခ ရ ှ သည်နငှ  ်MFA အစ အစဉ်အတွက် 

သတ်မှတ်ချက်ဖပည မ် မှုက ို ဆ ိုျားဖြတ်ပါသည်။ 

5.3.3 မဖပည  စံိုခသာ အ ျက အလက ။ လက်ခ ရ ှ သည  ်

လ ိုအပ်သသာအချက်အလက်မဖပည စ် ိုပါက လူနာအာျား လူက ိုယတ် ိုငဖ်ြစ်သစ၊ 

စာသပျားပ ို  ၍ဖြစ်သစ သ ို  မဟိုတ် တယ်လ ြိုနျ်ားဖြင ဖ်ြစ်သစ အသ ကာငျ်ား ကာျားပါသည။် 

လူနာသည ်လ ိုအပ်သသာ အချက်အလက်မျာျားက ို အသ ကာငျ်ား ကာျားစာ သပျားပ ို  ခ  သည ရ်က်၊ 

လူက ိုယ်တ ိုင ်စကာျားသဖပာဆ ိုခ  သည ရ်က် သ ို  မဟိုတ် တယ်လ ြိုနျ်ားဖြင  ်

သဖပာဆ ိုခ  သည ရ်က်မှ ရက် 30 အတွငျ်ား တငဖ်ပန ိုငပ်ါသည။်  အချက်အလက်မျာျား 

မဖပည စ် ိုလျှင ်MFA က ို ဖငငျ်ားပယ်န ိုငပ်ါသည။် 

5.3.4 ခတာင ်းဆ ိုထာ်းခသာ အ ျက အလက မျာ်း မရရှ န ိုင ဖ င ်း။ 

အစ အစဉ်သလျှာက်လွှာတွငသ်ြာ်ဖပထာျားသသာ သတာငျ်ားဆ ိုထာျားသည  ်

အချက်အလက်မ ှ ပါက လူနာသည ်သတ်မှတ်ချက်ဖပည မ် သ ကာငျ်ားဖပသန ိုငသ်ည  ်

အဖခာျားရ ှ န ိုငသ်သာ စာရွက်စာတမ်ျားမျာျားနငှ ပ်တ်သက်ပပ ျား သဆျွားသနျွားရန ်KFHP/H ထ  

ဆက်သယွ်န ိုငပ်ါသည။် 

5.3.5 ခင ခ က်းအ ျက အလက မျာ်း မရရှ န ိုင ဖ င ်း။ လူနာတစ်ဦျားသည် 

အသဖခခ သငသွ ကျားဆ ိုငရ်ာအချက်အလက်မျာျား (ဆ ိုလ ိုသည်မှာ ေငသ်ငအွချက်အလက် 

 ှ လျှင ်နငှ  ်ေငသ်ငအွရငျ်ားအဖမစ်) က ို အနည်ျားဆ ိုျား တငဖ်ပရနန်ငှ  ်- (1) 

ဖပငပ်သဒတာရငျ်ားဖမစ်မျာျားက ို အသ ိုျားဖပြု၍ ၎ငျ်ား၏သငသွ ကျား အသဖခအသနအာျား 



 
 

Community Health 

မူဝါဒ ခ ါင ်းစဉ် မူဝါဒ နံပါတ  

Medical Financial Assistance NATL.CB.307 

တာဝန  ံဌာန သက ခရာက သည  ရက စ ွဲ 

န ိုင ငခံတာ  လထူိုကျန ်းမာခရ်း ဇန်နဝါရီလ 1 ရက၊် 2023 ခုနစှ ်

စာရ က စာတမ ်းပ ိုင ရှင  စာမျက နာှ 

ဒါရ ိုက တာ၊ ခဆ်းကိုသမှုဆ ိုင ရာ ခင ခ က်းအကအူည ီ 14/48 

 

 

မူပ ိုငခ်ွင ဆ် ိုငရ်ာ အချက်အလက်မျာျား။ Kaiser Permanente။ မပူ ိုငခ်ွင် အာျားလ ိုျား ရယူထာျားပပ ျားဖြစ်သည။်  

စာဖြင အ်တ အလငျ်ား ခွင ဖ်ပြုမထာျားသသာ မညသ်ည ရ်ညရွ်ယ်ချက်အတကွ်မဆ ို ထိုတ်သေဖခငျ်ား၊ မူပွာျားဖခငျ်ား၊  

ထိုတ်သြာ်သ ကညာဖခငျ်ား သ ို  မဟိုတ ်အသ ိုျားဖပြုဖခငျ်ားက ို တာျားဖမစ်ထာျားပါသည။်  

ပံိုနှ ပ မ တတ ူမျာ်းသည  ရည ညွှန ်းက ို်းကာ်းရန အတ က သာဖြစ သည ။ ခနာက ဆံို်းအတည ဖပြုဗာ်းရှင ်းအတ က   

အလီက ထခရာနစ မ တတ ူက ို  ကည  ရှုပါ။ 

အတည်မဖပြုန ိုငသ်ည အ်ခါ၊ (2) သတာငျ်ားဆ ိုထာျားသသာ သငသွ ကျားအချက်အလက်မျာျားက ို 

မရ ှ န ိုငသ်ည အ်ခါနငှ  ်(3) သတ်မှတ်ချက်ဖပည မ် သ ကာငျ်ား ဖပသန ိုငသ်ည  ်

အဖခာျားစာရွက်စာတမ်ျားမ ှ သည ်အခါ ၎ငျ်ား၏တရာျားေငမ်ှုက ို သက်သသဖပရန ်

လ ိုအပ်ပါသည်။ သအာက်ပါတ ို  မှ တစ်ခိုခို အကျ ြုျားေငလ်ျှင ်လူနာထ မှ 

အသဖခခ သငသွ ကျားဆ ိုငရ်ာ အချက်အလက်နငှ  ်သက်သသအသထာက်အထာျား လ ိုအပ်သည်- 

5.3.5.1 လူနာသည ်အ မ်သဖခမ   သ ို  မဟိုတ် အ မ်သဖခမ   သဆျားခနျ်ားမ ှသစာင သ် ှာက်မှုက ို 

လက်ခ ရ ှ သဖူြစ်လျှင။် 

5.3.5.2 လူနာသည ်ေငသ်ငမွ ှ သ၊ူ ၎ငျ်ား၏ အလိုပ် ှငထ် မှ တရာျားေငလ်စာဖြတ်ပ ိုငျ်ား 

မရ ှ သ ူ(က ိုယ်ပ ိုငအ်လိုပ်လိုပ်က ိုငသ်နသမူျာျား မပါေင)်၊ 

သငသွ ကျားလက်သဆာငမ်ျာျား ရ ှ သ ူသ ို  မဟိုတ် ယခငအ်ခွနန်စှ်တွင ်

ြက်ဒရယ် သ ို  မဟိုတ် ဖပညန်ယ ်အခွနစ်ညျ်ား ကပ်ရန ်ေငသ်ငစွာရငျ်ား 

တငဖ်ပရန ်မလ ိုအပ်သ ူဖြစ်လျှင။် 

5.3.5.3 လူနာသည ်လူသ မျာျားသသာ န ိုငင် သတာ် သ ို  မဟိုတ် သဒသဆ ိုငရ်ာ 

သဘျားအနတရာယ ်သ ို  မဟိုတ် ဖပညသ်ူ  ကျနျ်ားမာသရျား အသရျားသပေါ်အသဖခအသန 

(သအာက်ပါ အပ ိုငျ်ား 5.11 က ို က ိုျားကာျားပါ) သ ကာင  ်ထ ခ ိုက်ခ  သဖူြစ်လျှင။် 

5.3.6 လနူာ ပူ်းခပါင ်းခဆာင ရ က ဖ င ်း။ လူနာသည ်သတာငျ်ားဆ ိုထာျားသသာ 

အချက်အလက်အာျားလ ိုျားက ို ဖြည ဆ်ညျ်ားသပျားရန ်ကျ ြုျားသ ကာငျ်ားဆ သလျာ်သသာ အာျားထိုတ်မှု 

ဖပြုလိုပ်ရန ်လ ိုအပ်သည။် သတာငျ်ားဆ ိုထာျားသသာ အချက်အလက်အာျားလ ိုျားက ို မသပျားပါက 

သတ်မှတ်ချက်ဖပည မ် မှုက ို ဆ ိုျားဖြတ်ရာတွင ်အသဖခအသနမျာျားက ို 

ထည သ်ငွျ်ားစဉ်ျားစာျားန ိုငပ်ါသည။် 

5.4 သတ မှတ  ျက ဖပည  မီခ ကာင ်း ယူဆရသည ဟို ဆံို်းဖြတ  ျက ။ လူနာတွင ်

သပျားရနသ် ကျားကျန ှ် သနလျှင၊် KP ကမ်ျားလင ကူ်ည ရန ်ကက ြုျားပမ်ျားအာျားထိုတ်မှုမျာျားက ို တ ို  ဖပနထ်ာျားဖခငျ်ားနငှ  ်

သလျှာက်ထာျားခ  ဖခငျ်ားမ ှ သသာ်လည်ျား အဖခာျားရန ိုငသ်သာ အချက်အလက်မျာျားအရ 
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မူပ ိုငခ်ွင ဆ် ိုငရ်ာ အချက်အလက်မျာျား။ Kaiser Permanente။ မပူ ိုငခ်ွင် အာျားလ ိုျား ရယူထာျားပပ ျားဖြစ်သည။်  

စာဖြင အ်တ အလငျ်ား ခွင ဖ်ပြုမထာျားသသာ မညသ်ည ရ်ညရွ်ယ်ချက်အတကွ်မဆ ို ထိုတ်သေဖခငျ်ား၊ မူပွာျားဖခငျ်ား၊  

ထိုတ်သြာ်သ ကညာဖခငျ်ား သ ို  မဟိုတ ်အသ ိုျားဖပြုဖခငျ်ားက ို တာျားဖမစ်ထာျားပါသည။်  

ပံိုနှ ပ မ တတ ူမျာ်းသည  ရည ညွှန ်းက ို်းကာ်းရန အတ က သာဖြစ သည ။ ခနာက ဆံို်းအတည ဖပြုဗာ်းရှင ်းအတ က   

အလီက ထခရာနစ မ တတ ူက ို  ကည  ရှုပါ။ 

သငသွ ကျားအခက်အခ  ှ သနသ ကာငျ်ား သက်သသဖပသနလျှင ်ဖပည စ် ိုသသာ သလျှာက်လွှာ မ ှ လျှငပ်င ်

သငသွ ကျားအကူအည က ို ခွင ဖ်ပြုသပျားန ိုငသ်ည်။ သတ်မှတ်ချက်ဖပည မ် သည်ဟို ဆ ိုျားဖြတ်ပါက လူနာသည် 

သငသွ ကျားအသဖခအသနအာျား အတည်ဖပြုရန ်က ိုယ်သရျားအချက်အလက်၊ သငသွ ကျား သ ို  မဟိုတ် 

အဖခာျားအချက်အလက်မျာျားက ို သပျားရန ်မလ ိုအပ်ဘ  MFA သထာက်ပ  သငကွ ို 

အလ ိုအသလျာက်သပျားအပ်မည်ဖြစ်သည်။ သတ်မှတ်ချက်ဖပည မ် သ ကာငျ်ား ယူဆရသည်ဟို 

ဆ ိုျားဖြတ်ဖခငျ်ားအတွက် အသ ကာငျ်ားဖပချက်နငှ  ်အသထာက်အထာျား အချက်အလက်မျာျားက ို လူနာ၏ 

သငစွာရငျ်ားတွင ်မှတ်တမ်ျားတငထ်ာျားမည်ဖြစ်ပပ ျား သနာက်ထပ်လူနာမှတ်စိုမျာျားလည်ျား ပါေငန် ိုငပ်ါသည်။ 

လူနာသည် ကက ြုတငသ်တ်မှတ်ချက်ဖပည မ် ထာျားပါက သ ို  မဟိုတ် သငသွ ကျားအခက်အခ  ှ သ ကာငျ်ား 

ညွှနဖ်ပသနပါက ၎ငျ်ားက ို သတ်မှတ်ချက်ဖပည မ် သည်ဟို ယူဆပပ ျား စာရွက်စာတမ်ျားလ ိုအပ်ချက်မျာျားက ို 

သလျှာ သပါ  သပျားပါသည်။ 

5.4.1 ကက ြုတင  သတ မှတ  ျက ဖပည  မီသ။ူ လူနာတစ်ဦျားအာျား သအာကတ်ွငသ်ြာ်ဖပထာျားသသာ 

အစ ိုျားရနငှ  ်ပိုဂ္လ ကအကူအည အစ အစဉ်မျာျားအတွက် သတ်မှတ်ချက်ဖပည မ် န ိုငသ်စရန ်

သငသွ ကျားဆ ိုငရ်ာ စစ်သဆျားမှု လိုပ်ငနျ်ားစဉ်တွင ်စာရငျ်ားသငွျ်ားထာျားသ ကာငျ်ား သ ို  မဟိုတ် 

၎ငျ်ားဖြင ဆ် ိုျားဖြတ်ထာျားသ ကာငျ်ား အသထာကအ်ထာျား ှ သည အ်သဖခအသနမျာျားတငွ ်၎ငျ်ားက ို 

MFA အစ အစဉ်အတွက ်သတ်မှတ်ချက်ဖပည မ် သည ်(ဆ ိုလ ိုသညမ်ှာ၊ 

ကက ြုတငသ်တ်မှတ်ချက်ဖပည မ် သည)် ဟိုယူဆပါသည။် လူနာသည ်

သအာက်ပါစ နှုနျ်ားတစ်ခိုခိုနငှ  ်က ိုက်ည ပါက လူနာအာျား 

ကက ြုတငသ်တ်မှတ်ချက်ဖပည မ် သညဟ်ို ယူဆသည-် 

5.4.1.1 လူနာမျာျားအာျား လွှ သဖပာငျ်ားသပျားသသာ ရပ်ရွာ MFA (Community MFA  CMFA) ,

အစ အစဉ်တွင ်စာရငျ်ားသငွျ်ားထာျားပပ ျား (1) ြက်ဒရယ်၊ ဖပညန်ယ ်သ ို  မဟိုတ် 

သဒသနတရအစ ိုျားရ၊ (2) ပူျားသပါငျ်ားသဆာငရွ်က်သည  ်ရပ်ရွာအသဖခစ ိုက် 

အြွ ွေ့အစညျ်ားတစ်ခိုမှတစ်ဆင  ်သ ို  မဟိုတ် (3) KFHP/H က ပ  ပ ိုျားကူည သည  ်

ရပ်ရွာကျနျ်ားမာသရျားပွ အစ အစဉ်တွင ်ကက ြုတငသ်တ်မှတ်ချက်ဖပည မ် လျှင။် 
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မူပ ိုငခ်ွင ဆ် ိုငရ်ာ အချက်အလက်မျာျား။ Kaiser Permanente။ မပူ ိုငခ်ွင် အာျားလ ိုျား ရယူထာျားပပ ျားဖြစ်သည။်  

စာဖြင အ်တ အလငျ်ား ခွင ဖ်ပြုမထာျားသသာ မညသ်ည ရ်ညရွ်ယ်ချက်အတကွ်မဆ ို ထိုတ်သေဖခငျ်ား၊ မူပွာျားဖခငျ်ား၊  

ထိုတ်သြာ်သ ကညာဖခငျ်ား သ ို  မဟိုတ ်အသ ိုျားဖပြုဖခငျ်ားက ို တာျားဖမစ်ထာျားပါသည။်  

ပံိုနှ ပ မ တတ ူမျာ်းသည  ရည ညွှန ်းက ို်းကာ်းရန အတ က သာဖြစ သည ။ ခနာက ဆံို်းအတည ဖပြုဗာ်းရှင ်းအတ က   

အလီက ထခရာနစ မ တတ ူက ို  ကည  ရှုပါ။ 

5.4.1.2 ေငသ်ငနွညျ်ားသသာ လူနာမျာျားအတွက ်သစာင သ် ှာက်မှုလက်လှမ်ျားမ သအာင ်

အကူအည သပျားန ိုငရ်န ်ရညရွ်ယ်ထာျားသည  ်KP ရပ်ရွာအကျ ြုျားခ စာျားခွင  ်

အစ အစဉ်တွင ်စာရငျ်ားသငွျ်ားထာျားပပ ျား ခန  အ်ပ်ထာျားသသာ KFHP/H 

ေနထ်မ်ျားမျာျားက ကက ြုတငသ်တ်မှတ်ချက်ဖပည မ် သညဟ်ို ဆ ိုျားဖြတ်ထာျားလျှင။် 

5.4.1.3 ယ ို ကညစ် တ်ချရသသာ ေငသ်ငအွသဖခအသန စစ်သဆျား၍ 

သထာက်ပ  သ ကျားသပျားအပ်မှု ကျနျ်ားမာသရျားအာမခ  အစ အစဉ်တစ်ခို (ဥပမာ၊ 

Medicaid၊ Medicare ေငသ်ငနွညျ်ားပါျားသမူျာျားအတွက် သထာက်ပ  သ ကျားအစ အစဉ်) 

တွင ်စာရငျ်ားသငွျ်ားထာျားလျှင ်သ ို  မဟိုတ် ထ ိုအစ အစဉ်အတွက ်

သတ်မှတ်ချက်ဖပည မ် သညဟ်ို ယူဆထာျားလျှင။် 

5.4.1.4 ယ ို ကညစ် တ်ချရသသာ ေငသ်ငအွသဖခအသန စစ်သဆျား၍ 

သထာက်ပ  သ ကျားသပျားအပ်မှု အစ ိုျားရ အကူအည အစ အစဉ် (ဥပမာ၊ 

အမျ ြုျားသမ ျားမျာျား၊ သမွျားကငျ်ားစကသလျားမျာျားနငှ  ်ကသလျားငယ်သရျားရာ 

အစ အစဉ်မျာျား၊ ဖြည စွ်က်အာဟာရနငှ  ်အကူအည  အစ အစဉ်မျာျား)  

တွင ်စာရငျ်ားသငွျ်ားထာျားလျှင။် 

5.4.1.5 ေငသ်ငနွညျ်ားသသာ သ ို  မဟိုတ် သထာက်ပ  သ ကျားသပျားထာျားသသာ အ မ်ရာတွင ်

သနထ ိုငလ်ျှင။် 

5.4.1.6 ပပ ျားခ  သသာ ရက် 30 အတွငျ်ား စတငခ်  သသာ ကက ြုတင ်MFA သထာက်ပ  သင ွ

သပျားအပ်ခ ခ  ရလျှင။် 

5.4.2 ခင ခရ်းခ က်းခရ်း အ က အ ွဲရှ ခ ကာင ်း ဖပသ ျက မျာ်း။ KP အြွ ွေ့အစညျ်ားတွင ်

သစာင သ် ှာက်မှုခ ယူပပ ျား သငသွ ကျားအခက်အခ  ှ သသာ (ဥပမာ- သပျားရနအ်ချ နလ်ွနသ်နသသာ 

လက်ကျနသ်ငမွျာျား သ ို  မဟိုတ် သငမွသပျားသချန ိုငဖ်ခငျ်ား) လူနာတစ်ဦျား၏ အစ အစဉ်အတွက ်

သတ်မှတ်ချက ်ဖပည မ် မှုနငှ  ်သငသွ ကျားအခကအ်ခ   ှ မှုက ို ဖပငပ်သဒတာရငျ်ားဖမစ်မျာျား 

အသ ိုျားဖပြု၍ KP နငှ  ်အသ ကျားသကာက်ခ သရျားသအဂျငစ် မျာျားက စစ်သဆျားန ိုငသ်ည။် 
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န ိုင ငခံတာ  လထူိုကျန ်းမာခရ်း ဇန်နဝါရီလ 1 ရက၊် 2023 ခုနစှ ်

စာရ က စာတမ ်းပ ိုင ရှင  စာမျက နာှ 

ဒါရ ိုက တာ၊ ခဆ်းကိုသမှုဆ ိုင ရာ ခင ခ က်းအကအူည ီ 17/48 

 

 

မူပ ိုငခ်ွင ဆ် ိုငရ်ာ အချက်အလက်မျာျား။ Kaiser Permanente။ မပူ ိုငခ်ွင် အာျားလ ိုျား ရယူထာျားပပ ျားဖြစ်သည။်  

စာဖြင အ်တ အလငျ်ား ခွင ဖ်ပြုမထာျားသသာ မညသ်ည ရ်ညရွ်ယ်ချက်အတကွ်မဆ ို ထိုတ်သေဖခငျ်ား၊ မူပွာျားဖခငျ်ား၊  

ထိုတ်သြာ်သ ကညာဖခငျ်ား သ ို  မဟိုတ ်အသ ိုျားဖပြုဖခငျ်ားက ို တာျားဖမစ်ထာျားပါသည။်  

ပံိုနှ ပ မ တတ ူမျာ်းသည  ရည ညွှန ်းက ို်းကာ်းရန အတ က သာဖြစ သည ။ ခနာက ဆံို်းအတည ဖပြုဗာ်းရှင ်းအတ က   

အလီက ထခရာနစ မ တတ ူက ို  ကည  ရှုပါ။ 

သတ်မှတ်ချက်ဖပည မ် ပါက လူနာသည ်သတ်မှတ်ချက်မ သသာ 

သ ကျားကျနမ်ျာျားအတွက်သာ MFA ဆိုက ို လက်ခ ရ ှ ပါမည။် 

5.4.2.1 KP ၏ သတ မှတ  ျက ဖပည  မီမှု ဆံို်းဖြတ  ျက ။ သ ကျားကျနက် ို 

အသ ကျားသကာက်သအဂျငစ် ထ  လွှ မသပျားမ  KP က လူနာသည ်

အစ အစဉ်အတကွ ်သတ်မှတ်ချက်ဖပည မ် ၊ မမ  စစ်သဆျားန ိုငသ်ည။် 

5.4.2.1.1 က ိုယ တ ိုင ခပ်းခ ျရမည   ခ က်းကျန ခင မျာ်း။ KP သည ်

အသ ကျားသကာက်သအဂျငစ် ထ  ပ ို  ရနသ်တ်မှတ်ခ ထာျားရသည  ်

လူနာမျာျားအာျား ပိုဒမ် 5.6 အစ အစဉ်အတွက ်

အရညအ်ချငျ်ားဖပည မ် မှု သတ်မှတ်စ နှုနျ်ားတွင ်

သြာ်ဖပထာျားသည  ်အမသတာ်သ ကျား ခ စာျားခွင  ်

စ သတ်မှတ်ချက်အသပေါ် အသဖခခ ၍ အစ အစဉ်အတွက ်

၎ငျ်ား၏ သတ်မှတ်ချက်ဖပည မ် မှုက ို စစ်သဆျားပါမည။် 

5.4.2.1.2 ခင ခ က်းအ က အ ွဲရှ ခ ကာင ်း ညွှန ဖပခနသည   

လကခဏာမျာ်း။  သ ကျားကျန ှ် သနသည  ်လူနာအချ ြုွေ့အတွက် 

ခ စာျားခွင  ် ှ ၊ မ ှ ဆ ိုျားဖြတ်သပျားရန ်

သငသွ ကျားအချက်အလက်မျာျားက ို မရ ှ န ိုင်သသာ်လည်ျား 

သငသွ ကျားအခက်အခ မျာျား ှ သည်ဟို KP သ  ှ ထာျားသည  ်

အဖခာျားညွှနဖ်ပချက်မျာျားသည် ေင်သငနွည်ျားပါျားသ ကာင်ျား 

ဆ ိုျားဖြတ်ချက်က ို ချန ိုင်သစသည်။ 

သတ်မှတ်ချက်နငှ က် ိုက်ည သသာ သ ကျားကျနမ်ျာျားက ို MFA 

အစ အစဉ်တွင် အသ ိုျားချမည်ဖြစ်ပပ ျား ဆက်လက် 

အသ ကျားသကာက်ခ ရမည်မဟိုတ်ပါ။ 

သငသွ ကျားအခက်အခ  ှ သ ကာင်ျား ညွှနဖ်ပချက်မျာျားတွင် 

သအာက်ပါတ ို   ပါေင်န ိုင်သသာ်လည်ျား ကန  သ်တ်ထာျားဖခင်ျားမ ှ ပါ- 



 
 

Community Health 

မူဝါဒ ခ ါင ်းစဉ် မူဝါဒ နံပါတ  

Medical Financial Assistance NATL.CB.307 

တာဝန  ံဌာန သက ခရာက သည  ရက စ ွဲ 

န ိုင ငခံတာ  လထူိုကျန ်းမာခရ်း ဇန်နဝါရီလ 1 ရက၊် 2023 ခုနစှ ်

စာရ က စာတမ ်းပ ိုင ရှင  စာမျက နာှ 

ဒါရ ိုက တာ၊ ခဆ်းကိုသမှုဆ ိုင ရာ ခင ခ က်းအကအူည ီ 18/48 

 

 

မူပ ိုငခ်ွင ဆ် ိုငရ်ာ အချက်အလက်မျာျား။ Kaiser Permanente။ မပူ ိုငခ်ွင် အာျားလ ိုျား ရယူထာျားပပ ျားဖြစ်သည။်  

စာဖြင အ်တ အလငျ်ား ခွင ဖ်ပြုမထာျားသသာ မညသ်ည ရ်ညရွ်ယ်ချက်အတကွ်မဆ ို ထိုတ်သေဖခငျ်ား၊ မူပွာျားဖခငျ်ား၊  

ထိုတ်သြာ်သ ကညာဖခငျ်ား သ ို  မဟိုတ ်အသ ိုျားဖပြုဖခငျ်ားက ို တာျားဖမစ်ထာျားပါသည။်  

ပံိုနှ ပ မ တတ ူမျာ်းသည  ရည ညွှန ်းက ို်းကာ်းရန အတ က သာဖြစ သည ။ ခနာက ဆံို်းအတည ဖပြုဗာ်းရှင ်းအတ က   

အလီက ထခရာနစ မ တတ ူက ို  ကည  ရှုပါ။ 

5.4.2.1.2.1 လူနာသည် သငသွ ကျားအသထာက်အပ  ၊ 

လူမှုြူလ ိုသရျားန ပါတ်၊  

အခွနမှ်တ်တမ်ျားမျာျား သ ို  မဟိုတ် 

တရာျားေင်သငသွပျားသချသည လ် ပ်စာမျာျားမ ှ 

သသာ အသမရ ကန ်န ိုင်င သာျားမဟိုတ်သူ၊ 

၎င်ျား၏ အသကာင န်ငှ ပ်တ်သက်၍ KP ထ  

ဆက်သွယ်မထာျားြူျားသူ၊ ၎င်ျားအဖပင် 

ကျ ြုျားသ ကာင်ျားဆ သလျာ်သည  ်

သငသွကာက်ရနက်က ြုျားစာျားအာျားထိုတ်မှုမျာျားအရ 

လူနာသည် ၎င်ျား၏ဇာတ န ိုင်င တွင် သငသွ ကျား 

သ ို  မဟိုတ် ပ ိုင်ဆ ိုင်ပစစည်ျားမျာျားမ ှ သ ကာင်ျား 

ဖပသသနဖခင်ျား။ 

5.4.2.1.2.2 ယခငက် သပျားအပ်ထာျားပပ ျားဖြစ်သည  ် 

KP ေနသ်ဆာငမ်ှုမျာျားအတွက် 

သပျားရနသ် ကျားကျန ်လူနာတွင ်ှ သနဖခငျ်ား၊ 

ထ ိုအချ နက်တညျ်ားက သထာငထ် တွင ်

အချ နအ်သတာ် ကာ 

အကျဉ်ျားကျခ သနရဖခငျ်ား၊ 

လက်ထပ်ထာျားသမူဟိုတ်ဖခငျ်ား၊ 

ေငသ်င ွှ သ ကာငျ်ား 

ညွှနဖ်ပသနသည အ်ချက်မျာျား မ ှ ဖခငျ်ားနငှ  ်KP 

က လူနာထ  ဆက်သယွ်၍မရဖခငျ်ား၊ 
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မူဝါဒ ခ ါင ်းစဉ် မူဝါဒ နံပါတ  

Medical Financial Assistance NATL.CB.307 

တာဝန  ံဌာန သက ခရာက သည  ရက စ ွဲ 

န ိုင ငခံတာ  လထူိုကျန ်းမာခရ်း ဇန်နဝါရီလ 1 ရက၊် 2023 ခုနစှ ်

စာရ က စာတမ ်းပ ိုင ရှင  စာမျက နာှ 

ဒါရ ိုက တာ၊ ခဆ်းကိုသမှုဆ ိုင ရာ ခင ခ က်းအကအူည ီ 19/48 

 

 

မူပ ိုငခ်ွင ဆ် ိုငရ်ာ အချက်အလက်မျာျား။ Kaiser Permanente။ မပူ ိုငခ်ွင် အာျားလ ိုျား ရယူထာျားပပ ျားဖြစ်သည။်  

စာဖြင အ်တ အလငျ်ား ခွင ဖ်ပြုမထာျားသသာ မညသ်ည ရ်ညရွ်ယ်ချက်အတကွ်မဆ ို ထိုတ်သေဖခငျ်ား၊ မူပွာျားဖခငျ်ား၊  

ထိုတ်သြာ်သ ကညာဖခငျ်ား သ ို  မဟိုတ ်အသ ိုျားဖပြုဖခငျ်ားက ို တာျားဖမစ်ထာျားပါသည။်  

ပံိုနှ ပ မ တတ ူမျာ်းသည  ရည ညွှန ်းက ို်းကာ်းရန အတ က သာဖြစ သည ။ ခနာက ဆံို်းအတည ဖပြုဗာ်းရှင ်းအတ က   

အလီက ထခရာနစ မ တတ ူက ို  ကည  ရှုပါ။ 

5.4.2.1.2.3 လူနာတွင ်အ မ်ဖခ သဖမ/ 

ပ ိုငဆ် ိုငပ်စစညျ်ားမျာျားမ ှ ဘ  သ ို  မဟိုတ် 

အသ ကျားဆပ်ရန ်သဆျွားမျ ြုျားမှတ်တမ်ျားမ ှ ဘ  

လူနာ သသဆ ိုျားသာွျားဖခငျ်ား။ 

5.4.2.1.2.4 လူနာသသဆ ိုျားသွာျားဖခငျ်ား၊ 

သသတမ်ျားစာအတည်ဖပြုချက် သ ို  မဟိုတ် 

အသမွဥစစာအရ လူမွ စာရငျ်ားခ ထာျားသည်ဟို 

ဖပသထာျားဖခငျ်ား။  

5.4.2.2 အခ က်းခကာက ခအဂ္ျင စ၏ီ သတ မှတ  ျက ဖပည  မီမှု ဆံို်းဖြတ  ျက ။ 

အသ ကျားသကာက်သအဂျငစ် အာျား သကာက်ခ ထာျားသသာ သ ကျားကျနမ်ျာျားက ို 

အစ အစဉ်တွင ်အရညအ်ချငျ်ားဖပည မ် မှုနငှ  ်သငသွ ကျားအခကအ်ခ မျာျား  ှ မ ှ  

သ  ှ ရန ်ပ ိုမှနစ်စ်သဆျားမညဖ်ြစ်သည။် 

5.4.2.2.1 ခင ခရ်းခ က်းခရ်း အ က အ ွဲရှ ခ ကာင ်း ဖပသ ျက မျာ်း။ 

အသ ကျားသကာက်သအဂျငစ် မျာျားသည ်

အဖခာျားသငသွရျားသ ကျားသရျားအချကအ်လက် (ဥပမာ- ယခငက် 

သဒေါလ ခ မှုမျာျား၊ KP နငှ မ်သက်ဆ ိုငသ်သာ အသ ကျားမျာျား၊ 

အသ ကျားမှတ်တမ်ျား၊ အသ ကျားဆပ်သည  ်အသလ အထ  ှ ၊ 

မ ှ စသညဖ်ြင )် နငှ  ်လူမှုစ ျားပွာျားသရျားဆ ိုငရ်ာ 

ထည သ်ငွျ်ားစဉ်ျားစာျားမှုမျာျား (ဥပမာ- အ မ်ပ ိုငဆ် ိုငမ်ှု) က ို 

အသ ိုျားဖပြု၍ လူနာအသကာင မ်ျာျားက ို 

သ ျားဖခာျားဖပနလ်ညသ် ိုျားသပ်ပပ ျား သငသွ ကျားအခကအ်ခ   ှ ၊ မ ှ က ို 

ဆ ိုျားဖြတ်ပါမည။် သတ်မှတ်ချက်ဖပည မ် ပါက လူနာသည ်

သတ်မှတ်ချက်နငှ  ်က ိုက်ည သသာ သ ကျားကျနမ်ျာျားအတွက် 

MFA ဆိုက ို လက်ခ ရ ှ ပါမည။် 
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မူဝါဒ ခ ါင ်းစဉ် မူဝါဒ နံပါတ  

Medical Financial Assistance NATL.CB.307 

တာဝန  ံဌာန သက ခရာက သည  ရက စ ွဲ 

န ိုင ငခံတာ  လထူိုကျန ်းမာခရ်း ဇန်နဝါရီလ 1 ရက၊် 2023 ခုနစှ ်

စာရ က စာတမ ်းပ ိုင ရှင  စာမျက နာှ 

ဒါရ ိုက တာ၊ ခဆ်းကိုသမှုဆ ိုင ရာ ခင ခ က်းအကအူည ီ 20/48 

 

 

မူပ ိုငခ်ွင ဆ် ိုငရ်ာ အချက်အလက်မျာျား။ Kaiser Permanente။ မပူ ိုငခ်ွင် အာျားလ ိုျား ရယူထာျားပပ ျားဖြစ်သည။်  

စာဖြင အ်တ အလငျ်ား ခွင ဖ်ပြုမထာျားသသာ မညသ်ည ရ်ညရွ်ယ်ချက်အတကွ်မဆ ို ထိုတ်သေဖခငျ်ား၊ မူပွာျားဖခငျ်ား၊  

ထိုတ်သြာ်သ ကညာဖခငျ်ား သ ို  မဟိုတ ်အသ ိုျားဖပြုဖခငျ်ားက ို တာျားဖမစ်ထာျားပါသည။်  

ပံိုနှ ပ မ တတ ူမျာ်းသည  ရည ညွှန ်းက ို်းကာ်းရန အတ က သာဖြစ သည ။ ခနာက ဆံို်းအတည ဖပြုဗာ်းရှင ်းအတ က   

အလီက ထခရာနစ မ တတ ူက ို  ကည  ရှုပါ။ 

သတ်မှတ်ချက်နငှ က် ိုက်ည သသာ သ ကျားကျနမ်ျာျားက ို KP သ ို   

ဖပနသ်ပျားမညဖ်ြစ်ပပ ျား၊ MFA အစ အစဉ်တွင ်

အသ ိုျားချမညဖ်ြစ်ကာ ဆက်လက ်

သ ကျားသတာငျ်ားခ ရမညမ်ဟိုတ်ပါ။ 

5.5 အစအီစဉ်တ င  သတ မှတ  ျက ဖပည  မီမှုစနံှုန ်း။ သဒသအလ ိုက ်ဖြည စ်ွက်ချက်မျာျား၏ အပ ိုငျ်ား V တွင ်

အကျဉ်ျားချြုပ်သြာ်ဖပထာျားသည အ်တ ိုငျ်ား MFA အတွက ်သလျှာကထ်ာျားသည  ်လူနာသည ်

ေငသ်ငအွသဖခအသန စစ်သဆျား၍ သထာက်ပ  သ ကျားသပျားအပ်မှု သ ို  မဟိုတ် ဖမင မ်ာျားသသာ 

သဆျားကိုသစရ တ်အတွက ်စ သတ်မှတ်ချက်က ို အသဖခခ ပပ ျား သငသွ ကျားအကအူည  ရန ိုငသ်ည။် 

Addenda for Kaiser Permanente Regions, Attachments 1-8 က ို ကည ပ်ါ။ 

5.5.1 ဝင ခင အခဖ အခန စစ ခဆ်း၍ ခထာက ပံ ခ က်းခပ်းအပ မှု စနံှုန ်း။ လူနာက 

ေငသ်ငအွသဖခအသန စစ်သဆျား၍ သထာက်ပ  သ ကျားသပျားအပ်မှု စ နှုနျ်ားနငှ  ်က ိုက်ည မှု ှ ၊ မ ှ  

ဆ ိုျားဖြတ်ရန ်လနူာအာျား အက ဖြတ်သည။် 

5.5.1.1 ဝင ခင အဆင  အခပေါ်အခဖ  ံသည   သတ မှတ  ျက ဖပည  မီမှု။ န ိုငင် သတာ် 

ဆငျ်ားရ မွ သတမှု လမ်ျားညွှနခ်ျက်မျာျား (Federal Poverty Guidelines, FPG) ၏ 

ရာခ ိုငန်ှုနျ်ားတစ်ခိုအသနဖြင  ်KFHP/H ၏ ေငသ်ငအွသဖခအသန စစ်သဆျား၍ 

သထာက်ပ  သ ကျားသပျားအပ်မှု သတ်မှတ်စ နှုနျ်ားသအာက် သလျာ နညျ်ားသသာ 

သ ို  မဟိုတ် ယငျ်ားနငှ ည် မျှသသာ စိုစိုသပါငျ်ားအ မ်သထာငစ်ိုေငသ်င ွှ သည ် 

လူနာသည ်သငသွ ကျားအကအူည  ခ စာျားခွင ရ်န ိုငသ်ည။် ေငသ်ငအွသဖခအသန 

စစ်သဆျား၍ သထာက်ပ  သ ကျားသပျားအပ်မှုတွင ်ပ ိုငဆ် ိုငမ်ှုမျာျားက ို 

ထည သ်ငွျ်ားမစဉ်ျားစာျားပါ။ 



 
 

Community Health 

မူဝါဒ ခ ါင ်းစဉ် မူဝါဒ နံပါတ  

Medical Financial Assistance NATL.CB.307 

တာဝန  ံဌာန သက ခရာက သည  ရက စ ွဲ 

န ိုင ငခံတာ  လထူိုကျန ်းမာခရ်း ဇန်နဝါရီလ 1 ရက၊် 2023 ခုနစှ ်

စာရ က စာတမ ်းပ ိုင ရှင  စာမျက နာှ 

ဒါရ ိုက တာ၊ ခဆ်းကိုသမှုဆ ိုင ရာ ခင ခ က်းအကအူည ီ 21/48 

 

 

မူပ ိုငခ်ွင ဆ် ိုငရ်ာ အချက်အလက်မျာျား။ Kaiser Permanente။ မပူ ိုငခ်ွင် အာျားလ ိုျား ရယူထာျားပပ ျားဖြစ်သည။်  

စာဖြင အ်တ အလငျ်ား ခွင ဖ်ပြုမထာျားသသာ မညသ်ည ရ်ညရွ်ယ်ချက်အတကွ်မဆ ို ထိုတ်သေဖခငျ်ား၊ မူပွာျားဖခငျ်ား၊  

ထိုတ်သြာ်သ ကညာဖခငျ်ား သ ို  မဟိုတ ်အသ ိုျားဖပြုဖခငျ်ားက ို တာျားဖမစ်ထာျားပါသည။်  

ပံိုနှ ပ မ တတ ူမျာ်းသည  ရည ညွှန ်းက ို်းကာ်းရန အတ က သာဖြစ သည ။ ခနာက ဆံို်းအတည ဖပြုဗာ်းရှင ်းအတ က   

အလီက ထခရာနစ မ တတ ူက ို  ကည  ရှုပါ။ 

5.5.1.2 အ မ ခထာင စိုဝင ခင ။ ေငသ်ငလွ ိုအပ်ချက်မျာျားသည် အ မ်သထာငစ်ိုေငမ်ျာျားနငှ  ်

သက်ဆ ိုငပ်ါသည်။ အ မ်သထာငစ်ိုဆ ိုသည်မှာ သမွျားြွာျားဖခငျ်ား၊ အ မ်သထာငဖ်ပြုဖခငျ်ား 

သ ို  မဟိုတ် သမွျားစာျားဖခငျ်ားတ ို  နငှ  ်သက်ဆ ိုငပ်ပ ျား အတူတကွသနထ ိုငသ်သာ 

လူနစ်ှဦျားနငှ အ်ထက် ှ သည  ်အိုပ်စို သ ို  မဟိုတ် လူပိုဂ္ ြုလ်တစ်ဦျားက ို ဆ ိုလ ိုသည်။ 

အ မ်သထာငစ်ိုေငမ်ျာျားတွင ်အ မ်သထာငြ်က်မျာျား၊ အရည်အချငျ်ားဖပည မ် သသာ 

အ မ်သြာ်မျာျား၊ သာျားသမ ျားမျာျား၊ အ မ်သစာင သ်ဆွမျ ြုျားမျာျား၊ အ မ်သစာင သ်ဆွမျ ြုျားမျာျား၏ 

သာျားသမ ျားမျာျားနငှ  ်အ မ်တွငသ်နထ ိုငသ်သာ အ မ်သထာငြ်က်၊ အ မ်သြာ်၊ သ ို  မဟိုတ် 

မ ဘက သငသွ ကျားအရ တာေနယူ်ရသသာ အဖခာျားတစ်ဦျားချငျ်ားစ  ပါေငန် ိုငသ်ည်။ 

5.5.2 ဖမင  မာ်းခသာ ခဆ်းဘက ဆ ိုင ရာ အသံို်းစရ တ  သတ မှတ စနံှုန ်း။ လူနာတစ်ဦျားသည ်

ဖမင မ်ာျားသသာသဆျားဘက်ဆ ိုငရ်ာ အသ ိုျားစရ တ် သတ်မှတ်စ နှုနျ်ားက ို ဖပည မ် ဖခငျ်ား ှ ၊ မ ှ  

ဆ ိုျားဖြတ်ရနအ်တွက ်ထ ိုလူနာအာျား စ စစ်အက ဖြတ်ပါသည။် 

5.5.2.1 ဖမင  မာ်းခသာ ခဆ်းဘက ဆ ိုင ရာ အသံို်းစရ တ အလ ိုက  

အရည အ ျင ်းဖပည  မီမှု။ သလျှာက်လွှာမတငမ်  12 လတာ ကာလအတွငျ်ား 

အရညအ်ချငျ်ားဖပည မ် သသာ ေနသ်ဆာငမ်ှုမျာျားအတွက ်ကျခ ရသည  ်

အ တ်စ ိုက်ရသသာ သဆျားဘက်ဆ ိုငရ်ာနငှ  ်သဆျားဆ ိုငအ်သ ိုျားစရ တ်မျာျား ှ ပပ ျား 

စိုစိုသပါငျ်ားအ မ်သထာငစ်ိုေငသ်ငအွဆင မှ်ာ နစှ်စဉ်အ မ်သထာငစ်ိုေငသ်င၏ွ 10% 

ထက်မျာျားသသာ သ ို  မဟိုတ် ယငျ်ားနငှ ည် မျှသသာ လူနာသည ်

သငသွ ကျားအကအူည အတွက် အရညအ်ချငျ်ားဖပည မ် ပါသည။် 

5.5.2.1.1 KFHP / H အ တ စ ိုက ရခသာ အသံို်းစရ တ မျာ်း။ KP 

သဆျားရ ိုမျာျားအတွက် သဆျားေါျားနငှ  ်သဆျားဘက်ဆ ိုငရ်ာ 

ကိုနက်ျစရ တ်မျာျားတွင ်အရညအ်ချငျ်ားဖပည မ်ှ သသာ 

ေနသ်ဆာငမ်ှုမျာျားနငှ  ်သက်ဆ ိုငသ်ည  ်မ တတ ူမျာျား၊  

အပ်သငမွျာျား ပါ ှ ပါသည။် 



 
 

Community Health 

မူဝါဒ ခ ါင ်းစဉ် မူဝါဒ နံပါတ  

Medical Financial Assistance NATL.CB.307 

တာဝန  ံဌာန သက ခရာက သည  ရက စ ွဲ 

န ိုင ငခံတာ  လထူိုကျန ်းမာခရ်း ဇန်နဝါရီလ 1 ရက၊် 2023 ခုနစှ ်

စာရ က စာတမ ်းပ ိုင ရှင  စာမျက နာှ 

ဒါရ ိုက တာ၊ ခဆ်းကိုသမှုဆ ိုင ရာ ခင ခ က်းအကအူည ီ 22/48 

 

 

မူပ ိုငခ်ွင ဆ် ိုငရ်ာ အချက်အလက်မျာျား။ Kaiser Permanente။ မပူ ိုငခ်ွင် အာျားလ ိုျား ရယူထာျားပပ ျားဖြစ်သည။်  

စာဖြင အ်တ အလငျ်ား ခွင ဖ်ပြုမထာျားသသာ မညသ်ည ရ်ညရွ်ယ်ချက်အတကွ်မဆ ို ထိုတ်သေဖခငျ်ား၊ မူပွာျားဖခငျ်ား၊  

ထိုတ်သြာ်သ ကညာဖခငျ်ား သ ို  မဟိုတ ်အသ ိုျားဖပြုဖခငျ်ားက ို တာျားဖမစ်ထာျားပါသည။်  

ပံိုနှ ပ မ တတ ူမျာ်းသည  ရည ညွှန ်းက ို်းကာ်းရန အတ က သာဖြစ သည ။ ခနာက ဆံို်းအတည ဖပြုဗာ်းရှင ်းအတ က   

အလီက ထခရာနစ မ တတ ူက ို  ကည  ရှုပါ။ 

5.5.2.1.2 KFHP/H နငှ  မဆ ိုင သည   အ တ စ ိုက ရခသာ အသံို်းစရ တ မျာ်း။ 

အရညအ်ချငျ်ားဖပည မ် သသာ သဆျားဘက်ဆ ိုငရ်ာအရ 

လ ိုအပ်သည  ်ေနသ်ဆာငမ်ှုမျာျားနငှ  ်သက်ဆ ိုငပ်ပ ျား လူနာမ ှ

ကျခ ရသည  ်KP မဟိုတ်သသာ သဆျားရ ို /သဆျားခနျ်ားမျာျားတွင ်

သပျားရသသာ သဆျားဘက်ဆ ိုငရ်ာ၊ သဆျားဆ ိုငန်ငှ  ်သာွျားနငှ ခ် တွငျ်ား 

ကိုနက်ျစရ တ်မျာျား ပါေငသ်ည ်(သလျှာ သစျျား သ ို  မဟိုတ် 

အသ ကျားသလျှာ်ပစ်ဖခငျ်ား မပါေငပ်ါ)။ လူနာသည ်KP 

မဟိုတ်သည  ်သဆျားရ ို /သဆျားခနျ်ားမျာျားမ ှရ ှ သသာ 

ေနသ်ဆာငမ်ှုမျာျားအတွက် သဆျားဘက်ဆ ိုငရ်ာ 

ကိုနက်ျစရ တ်မျာျားက ို မှတ်တမ်ျားတငရ်န ်လ ိုအပ်သည။် 

5.5.2.1.2.1 ကျသင သ်ငွမျာျား ဖြစ်သပေါ်လာသည  ်KFHP/H 

မဟိုတ်သသာ ေန်သဆာင်မှုသပျားသူက လူနာမှ 

အရည်အချင်ျားဖပည မ် န ိုင်သည ် 

သငွသ ကျားအကူအည  အစ အစဉ်တစ်ခိုက ို 

ကမ်ျားလှမ်ျားပါက လူနာမျာျားသည် 

အြ ိုျားအခမျာျားက ို အရည်အချင်ျားဖပည မ် သသာ 

သဆျားဘက်ဆ ိုင်ရာ အသ ိုျားစရ တ်အဖြစ် 

ထည သွ်င်ျားစဉ်ျားစာျားချ န် မတ ိုင်မ  အစ အစဉ်က ို 

သလျှာက်ထာျားရမည်။ 

5.5.2.1.3 ကျန ်းမာခရ်း အစအီစဉ် ပရီမီယခံ က်းမျာ်း။ 

အ တ်စ ိုက်ရသသာ ကိုနက်ျစရ တ်တွင ်ကျနျ်ားမာသရျား 

သစာင သ် ှာက်မှု လွှမ်ျားဖခ ြုမှုနငှ အ်တူ သက်ဆ ိုငသ်ည  ်

ကိုနက်ျစရ တ်မျာျား (ဆ ိုလ ိုသညမ်ာှ အခွနအ်ခမျာျား သ ို  မဟိုတ် 

ပရ မ ယ မျာျား) မပါေငပ်ါ။ 



 
 

Community Health 

မူဝါဒ ခ ါင ်းစဉ် မူဝါဒ နံပါတ  
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တာဝန  ံဌာန သက ခရာက သည  ရက စ ွဲ 

န ိုင ငခံတာ  လထူိုကျန ်းမာခရ်း ဇန်နဝါရီလ 1 ရက၊် 2023 ခုနစှ ်

စာရ က စာတမ ်းပ ိုင ရှင  စာမျက နာှ 

ဒါရ ိုက တာ၊ ခဆ်းကိုသမှုဆ ိုင ရာ ခင ခ က်းအကအူည ီ 23/48 

 

 

မူပ ိုငခ်ွင ဆ် ိုငရ်ာ အချက်အလက်မျာျား။ Kaiser Permanente။ မပူ ိုငခ်ွင် အာျားလ ိုျား ရယူထာျားပပ ျားဖြစ်သည။်  

စာဖြင အ်တ အလငျ်ား ခွင ဖ်ပြုမထာျားသသာ မညသ်ည ရ်ညရွ်ယ်ချက်အတကွ်မဆ ို ထိုတ်သေဖခငျ်ား၊ မူပွာျားဖခငျ်ား၊  

ထိုတ်သြာ်သ ကညာဖခငျ်ား သ ို  မဟိုတ ်အသ ိုျားဖပြုဖခငျ်ားက ို တာျားဖမစ်ထာျားပါသည။်  

ပံိုနှ ပ မ တတ ူမျာ်းသည  ရည ညွှန ်းက ို်းကာ်းရန အတ က သာဖြစ သည ။ ခနာက ဆံို်းအတည ဖပြုဗာ်းရှင ်းအတ က   

အလီက ထခရာနစ မ တတ ူက ို  ကည  ရှုပါ။ 

5.6 ဖငင ်းဆ ိုဖ င ်းနငှ   အယ ူံဝင ဖ င ်း 

5.6.1 ဖငင ်းဆ ိုဖ င ်းမျာ်း။ MFA အစ အစဉ်က ို သလျှာက်ထာျားပပ ျား အရညအ်ချငျ်ားဖပည မ် မှု 

သတ်မှတ်ချက်မျာျားနငှ  ်မက ိုက်ည သသာ လူနာတစ်ဦျားအာျား ၎ငျ်ားတ ို  ၏ MFA အတွက ်

သတာငျ်ားဆ ိုမှုက ို ဖငငျ်ားပယ်သ ကာငျ်ား စာဖြင အ်သ ကာငျ်ား ကာျားပါသည။် 

5.6.2 MFA ဖငင ်းဆ ိုမှုက ို အယ ူံဝင နည ်း။ MFA အတကွ ်ဖငငျ်ားပယ်ခ ရသသာ သ ို  မဟိုတ် 

ခွင ဖ်ပြုခ ရသသာ လူနာမျာျားသည ်၎ငျ်ားတ ို  အသနဖြင  ်ပ ိုမ ိုဖမင မ်ာျားသသာ MFA 

သထာက်ပ  သ ကျားအတွက် အရညအ်ချငျ်ားဖပည မ် သညဟ်ို ယ ို ကညပ်ါက ဆ ိုျားဖြတ်ချက်က ို 

အယူခ ေငန် ိုငသ်ည။် လူနာမျာျားသည ်(1) ယခငက် သငသွ ကျားဆ ိုငရ်ာ စာရွက်စာတမ်ျားမျာျား 

မတငဖ်ပရသသျားပါက သ ို  မဟိုတ် (2) ၎ငျ်ားတ ို  ၏ အ မ်သထာငစ်ိုေငသ်င ွသဖပာငျ်ားလ သာွျားပါက 

အယူခ ေငရ်နအ်တွက ်၎ငျ်ားတ ို  အာျား တ ိုက်တွနျ်ားပါသည။် အယူခ လိုပ်ငနျ်ားစဉ်က ို 

ပပ ျားသဖမာက်ရနအ်တွက် ညွှန ်ကာျားချက်မျာျားသည ်MFA ဖငငျ်ားဆ ိုချက်မျာျားနငှ  ်

ခွင ဖ်ပြုစာမျာျားထ တွင ်ပါ ှ သည ်အဖပင ်MFA ေဘဆ် ိုက်တွငလ်ညျ်ား  ှ ပါသည။် 

အယူခ လွှာမျာျားက ို သတ်မှတ်ထာျားသသာ KFHP/H ေနထ်မ်ျားမျာျားမှ ဖပနလ်ညသ် ိုျားသပ်သည။် 

လူနာမျာျားအာျား ၎ငျ်ားတ ို  ၏ အယခူ လွှာရလဒက် ို စာဖြင အ်သ ကာငျ်ား ကာျားပါသည။် 

အယူခ ေငဖ်ခငျ်ားဆ ိုငရ်ာ ဆ ိုျားဖြတ်ချက်အာျားလ ိုျားက ို သနာက်ဆ ိုျားအတညယ်ူပါသည။် 

5.7 ခထာက ပံ ခ က်းသတ မှတ ပံို။ MFA သထာက်ပ  သ ကျားမျာျားသည ်အရညအ်ချငျ်ားဖပည မ် သသာ 

ရက်လွနသ်ာွျားသည  ်သ ို  မဟိုတ် သ ကျားတငသ်နသသျားသည  ်လက်ကျနသ်ငမွျာျား၊ 

အသ ကျားသကာက်သအဂျငစ် တစ်ခိုတွင ်ထာျား ှ သည  ်လက်ကျနသ်ငမွျာျားနငှ  ်ဆ ိုငျ်ားင  ထာျားသသာ 

အြ ိုျားအခမျာျားအတွက ်အကျ ြုျားေငသ်ည။် MFA သထာက်ပ  သ ကျားမျာျားတွင ်KP 

ေနသ်ဆာငမ်ှုသပျားသတူစ်ဦျားက ဆ ိုျားဖြတ်သည အ်တ ိုငျ်ား လ ိုအပ်သသာ သနာက်ဆကတ်ွ  

ေနသ်ဆာငမ်ှုမျာျားအတွက် အကျ ြုျားေငသ်ည က်ာလတစ်ခိုလညျ်ား ပါေငန် ိုငသ်ည။် 
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န ိုင ငခံတာ  လထူိုကျန ်းမာခရ်း ဇန်နဝါရီလ 1 ရက၊် 2023 ခုနစှ ်

စာရ က စာတမ ်းပ ိုင ရှင  စာမျက နာှ 

ဒါရ ိုက တာ၊ ခဆ်းကိုသမှုဆ ိုင ရာ ခင ခ က်းအကအူည ီ 24/48 

 

 

မူပ ိုငခ်ွင ဆ် ိုငရ်ာ အချက်အလက်မျာျား။ Kaiser Permanente။ မပူ ိုငခ်ွင် အာျားလ ိုျား ရယူထာျားပပ ျားဖြစ်သည။်  

စာဖြင အ်တ အလငျ်ား ခွင ဖ်ပြုမထာျားသသာ မညသ်ည ရ်ညရွ်ယ်ချက်အတကွ်မဆ ို ထိုတ်သေဖခငျ်ား၊ မူပွာျားဖခငျ်ား၊  

ထိုတ်သြာ်သ ကညာဖခငျ်ား သ ို  မဟိုတ ်အသ ိုျားဖပြုဖခငျ်ားက ို တာျားဖမစ်ထာျားပါသည။်  

ပံိုနှ ပ မ တတ ူမျာ်းသည  ရည ညွှန ်းက ို်းကာ်းရန အတ က သာဖြစ သည ။ ခနာက ဆံို်းအတည ဖပြုဗာ်းရှင ်းအတ က   

အလီက ထခရာနစ မ တတ ူက ို  ကည  ရှုပါ။ 

5.7.1 ခထာက ပံ ခ က်း၏ အခဖ  ံ။ MFA အစ အစဉ်မှသပျားသချသသာ လူနာကိုနက်ျစရ တ်က ို 

လူနာတွင ်ကျနျ်ားမာသရျားသစာင သ် ှာက်မှု အာမခ ေနသ်ဆာငမ်ှု ှ ၊ မ ှ နငှ  ်လူနာ၏ 

အ မ်သထာငစ်ိုေငသ်ငသွပေါ်တွင ်အသဖခခ ၍ ဆ ိုျားဖြတ်သည။် 

5.7.1.1 ကျန ်းမာခရ်းခစာင  ခရှာက မှု အာမ မံရှ သည   MFA အတ က  

အရည အ ျင ်းဖပည  မီခသာလနူာ (အာမ ံမရှ သ)ူ။ အာမခ  

မ ှ သသာလူနာသည် အရညအ်ချငျ်ားဖပည မ်ှ ပပ ျား ရထ ိုက်သသာ 

လူနာကိုနက်ျစရ တ် ေနသ်ဆာငမ်ှုမျာျားအာျားလ ိုျားက ို သလျှာ သစျျားသပျားပါသည။် 

5.7.1.2 ကျန ်းမာခရ်းခစာင  ခရှာက မှု အာမ ံရှ သည   MFA အတ က  

အရည အ ျင ်းဖပည  မီခသာလနူာ (အာမ ံရှ သ)ူ။ အရညအ်ချငျ်ားဖပည မ် သသာ 

အာမခ ထာျား ှ သ ူလူနာတစ်ဦျားသည ် 

(1) လူနာမ ှပိုဂ္ ြုလ်သရျားအရ တာေန ်ှ သည ၊် (2) ၎ငျ်ားတ ို  ၏ အာမခ ကိုမပဏ မ ှ

သပျားသချဖခငျ်ားမ ှ သည  ်အရညအ်ချငျ်ားဖပည မ် သသာ 

ေနသ်ဆာငမ်ှုအာျားလ ိုျားအတွက် လနူာကိုနက်ျစရ တ်အသပေါ် 

သလျှာ သစျျားရ ှ သည။် လူနာသည ်အာမခ တွင ်မပါေငသ်ည  ်

သငသွတာငျ်ားခ လွှာသေစိုက ို ဆ ိုျားဖြတ်ရန ်Explanation of Benefits (EOB) 

(အကျ ြုျားခ စာျားခွင  ် ှငျ်ားလငျ်ားချက်) က  သ ို  သသာ စာရွက်စာတမ်ျားမျာျားက ို သပျားရန ်

လ ိုအပ်သည။် ဖငငျ်ားဆ ိုထာျားသသာ သတာငျ်ားဆ ိုမှုမျာျားအတွက် 

အရညအ်ချငျ်ားဖပည မ် သသာ အာမခ ထာျားသ ူလူနာသည ်၎ငျ်ားတ ို  ၏ 

အာမခ ကိုမပဏ ထ  အယူခ ေငရ်န ်လ ိုအပ်ပါသည။် အရညအ်ချငျ်ားဖပည မ် သသာ 

အာမခ ထာျား ှ သ ူလူနာမျာျားသည ်၎ငျ်ားတ ို  ၏ အာမခ ကိုမပဏ ၏ အယူခ ေငမ်ှု 

ဖငငျ်ားပယ်ဖခငျ်ားဆ ိုငရ်ာ စာရွကစ်ာတမ်ျားမျာျား ပ  ပ ိုျားသပျားရန ်လ ိုအပ်ပါသည။် 
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န ိုင ငခံတာ  လထူိုကျန ်းမာခရ်း ဇန်နဝါရီလ 1 ရက၊် 2023 ခုနစှ ်

စာရ က စာတမ ်းပ ိုင ရှင  စာမျက နာှ 

ဒါရ ိုက တာ၊ ခဆ်းကိုသမှုဆ ိုင ရာ ခင ခ က်းအကအူည ီ 25/48 

 

 

မူပ ိုငခ်ွင ဆ် ိုငရ်ာ အချက်အလက်မျာျား။ Kaiser Permanente။ မပူ ိုငခ်ွင် အာျားလ ိုျား ရယူထာျားပပ ျားဖြစ်သည။်  

စာဖြင အ်တ အလငျ်ား ခွင ဖ်ပြုမထာျားသသာ မညသ်ည ရ်ညရွ်ယ်ချက်အတကွ်မဆ ို ထိုတ်သေဖခငျ်ား၊ မူပွာျားဖခငျ်ား၊  

ထိုတ်သြာ်သ ကညာဖခငျ်ား သ ို  မဟိုတ ်အသ ိုျားဖပြုဖခငျ်ားက ို တာျားဖမစ်ထာျားပါသည။်  

ပံိုနှ ပ မ တတ ူမျာ်းသည  ရည ညွှန ်းက ို်းကာ်းရန အတ က သာဖြစ သည ။ ခနာက ဆံို်းအတည ဖပြုဗာ်းရှင ်းအတ က   

အလီက ထခရာနစ မ တတ ူက ို  ကည  ရှုပါ။ 

5.7.1.2.1 အာမ ကံိုမပဏီထမှံ လက  ံရရှ သည   ခင ခပ်းခ ျမှုမျာ်း။ 

အရညအ်ချငျ်ားဖပည မ်ှ သသာ အာမခ ထာျားသသာ လူနာသည ်

ထ ိုလူနာ၏ အာမခ ကယ်ရ ယာမ ှလက်ခ ရ ှ သည  ်KFHP/H မှ 

သပျားသသာ ေနဆ်ာငမ်ှုမျာျားအတကွ် မညသ်ည  ်

သငသွပျားသချမှုက ိုမဆ ို KFHP/H သ ို   လက်မှတ်ထ ိုျားရန ်

လ ိုအပ်သည။် 

5.7.1.3 ခ ်းခလ ာ ခပ်းသည   အစအီစဉ်။ သဆျားကိုသမှုဆ ိုငရ်ာ 

သငသွ ကျားအကအူည အတွက် အရညအ်ချငျ်ားဖပည မ် သသာ လူနာအာျား KP မှ 

သကာက်ခ သည ပ်မာဏသည် အစ အစဉ်အတွက် လူနာက ို 

အကျ ြုျားေငထ်ည သ်ငွျ်ားရာတွင ်အသ ိုျားဖပြုသသာ အရညအ်ချငျ်ားဖပည မ် မှု 

သတ်မှတ်စ နှုနျ်ားအမျ ြုျားအစာျားသပေါ် အသဖခခ သည။် မူေါဒသအာက် ှ  

ရ ှ န ိုငသ်သာသလျှာ သစျျားမျာျားအသ ကာငျ်ား သနာကထ်ပ်အချကအ်လက်မျာျားက ို 

သက်ဆ ိုငရ်ာဖြည စ်ွက်ချက်ထ တွင ်အကျဉ်ျားချြုပ်သြာ်ဖပထာျားသည။်  

Addenda for Kaiser Permanente Regions, Attachments 1-8 က ို ကညပါ။  ်

5.7.1.3.1 အရည အ ျင ်းဖပည  မီခ ကာင ်း မှတ ယူခသာ သတ မှတ  ျက -

ကက ြုတင အကျံြု်းဝင ထာ်းဖ င ်း။ (အပ ိုငျ်ား 5.4.1 တွင ်အကျဉ်ျားချြုပ် 

သြာ်ဖပထာျားသည အ်တ ိုငျ်ား) MFA 

အရည်အချငျ်ားဖပည မ် မှုအတွက် 

ကက ြုတငအ်ကျ ြုျားေငထ်ာျားသသာလူနာသည် လူနာကိုနက်ျစရ တ် 

သ ို  မဟိုတ် ပ  ပ ိုျားထာျားသသာ ေနသ်ဆာငမ်ှုမျာျားအတွက် 

လူနာမှတာေန ှ် သည  ်အြ ိုျားအခမျာျားအတွက် 100% MFA 

သလျှာ သစျျားက ို ရ ှ ပါမည်။ 

5.7.1.3.2 KP မှ အရည အ ျင ်းဖပည  မီခ ကာင ်း မှတ ယူခသာ 

သတ မှတ  ျက  – ခ က်းတင ခနခသ်းခသာ 



 
 

Community Health 

မူဝါဒ ခ ါင ်းစဉ် မူဝါဒ နံပါတ  

Medical Financial Assistance NATL.CB.307 

တာဝန  ံဌာန သက ခရာက သည  ရက စ ွဲ 

န ိုင ငခံတာ  လထူိုကျန ်းမာခရ်း ဇန်နဝါရီလ 1 ရက၊် 2023 ခုနစှ ်

စာရ က စာတမ ်းပ ိုင ရှင  စာမျက နာှ 

ဒါရ ိုက တာ၊ ခဆ်းကိုသမှုဆ ိုင ရာ ခင ခ က်းအကအူည ီ 26/48 

 

 

မူပ ိုငခ်ွင ဆ် ိုငရ်ာ အချက်အလက်မျာျား။ Kaiser Permanente။ မပူ ိုငခ်ွင် အာျားလ ိုျား ရယူထာျားပပ ျားဖြစ်သည။်  

စာဖြင အ်တ အလငျ်ား ခွင ဖ်ပြုမထာျားသသာ မညသ်ည ရ်ညရွ်ယ်ချက်အတကွ်မဆ ို ထိုတ်သေဖခငျ်ား၊ မူပွာျားဖခငျ်ား၊  

ထိုတ်သြာ်သ ကညာဖခငျ်ား သ ို  မဟိုတ ်အသ ိုျားဖပြုဖခငျ်ားက ို တာျားဖမစ်ထာျားပါသည။်  

ပံိုနှ ပ မ တတ ူမျာ်းသည  ရည ညွှန ်းက ို်းကာ်းရန အတ က သာဖြစ သည ။ ခနာက ဆံို်းအတည ဖပြုဗာ်းရှင ်းအတ က   

အလီက ထခရာနစ မ တတ ူက ို  ကည  ရှုပါ။ 

က ိုယ တ ိုင ခပ်းခ ျရမည   လက ကျန မျာ်း။ ေငသ်ငအွသဖခအသန 

စစ်သဆျား၍ သထာက်ပ  သ ကျားသပျားအပ်မှု စ သတ်မှတ်ချက်နငှ  ်

က ိုက်ည သသာ လူနာသည် လူနာကိုနက်ျစရ တ် သ ို  မဟိုတ် 

ပ  ပ ိုျားထာျားသသာ ေနသ်ဆာငမ်ှုမျာျားအတွက် လူနာမှတာေန ှ် သည  ်

အြ ိုျားအခမျာျား၏ သေစိုသပေါ် မူတည်၍ 

အချ ြုျားကျသဖပာငျ်ားလ သွာျားန ိုငသ်သာ MFA သလျှာ သစျျားက ို 

လက်ခ ရ ှ မည်ဖြစ်သည်။ 

5.7.1.3.3 KP မှ အရည အ ျင ်းဖပည  မီခ ကာင ်း 

မှတ ယခူသာသတ မှတ  ျက  – ခင ခရ်းခ က်းခရ်းဆ ိုင ရာ 

အ က အ ွဲ လကခဏာရပ မျာ်း။ သငသွ ကျားအခက်အခ  

စ နှုနျ်ားမျာျားနငှ  ်က ိုက်ည သသာ လူနာတစ်ဦျားသည ်

လူနာကိုနက်ျစရ တ် သ ို  မဟိုတ် ပ  ပ ိုျားထာျားသသာ 

ေနသ်ဆာငမ်ှုမျာျားအတွက် လူနာမတှာေန ်ှ သည  ်

အြ ိုျားအခမျာျား၏ သေစိုသပေါ်တွင ်100% MFA သလျှာ သစျျားက ို 

လက်ခ ရ ှ မညဖ်ြစ်သည။် 

5.7.1.3.4 အခ က်းခကာက ခအဂ္ျင စမှီ အရည အ ျင ်းဖပည  မီခ ကာင ်း 

မှတ ယခူသာ သတ မှတ  ျက ။ သငသွ ကျားအခကအ်ခ အတွက ်

ေနသ်ဆာငမ်ှုသပျားသ ူစ သတ်မှတ်ချက်မျာျားနငှ  ်က ိုက်ည သသာ 

လူနာသည ်လူနာကိုနက်ျစရ တ် သ ို  မဟိုတ ်ပ  ပ ိုျားထာျားသသာ 

ေနသ်ဆာငမ်ှုမျာျားအတွက် လူနာမတှာေန ်ှ သည  ်

အြ ိုျားအခမျာျား၏ သေစိုသပေါ် တွင ်100% MFA သလျှာ သစျျားက ို 

လက်ခ ရ ှ မညဖ်ြစ်သည။်  

5.7.1.3.5 လနူာသည  ဝင ခင အခဖ အခန စစ ခဆ်း၍ 

ခထာက ပံ ခ က်းခပ်းအပ မှု သတ မှတ စနံှုန ်းနငှ   



 
 

Community Health 

မူဝါဒ ခ ါင ်းစဉ် မူဝါဒ နံပါတ  

Medical Financial Assistance NATL.CB.307 

တာဝန  ံဌာန သက ခရာက သည  ရက စ ွဲ 

န ိုင ငခံတာ  လထူိုကျန ်းမာခရ်း ဇန်နဝါရီလ 1 ရက၊် 2023 ခုနစှ ်

စာရ က စာတမ ်းပ ိုင ရှင  စာမျက နာှ 

ဒါရ ိုက တာ၊ ခဆ်းကိုသမှုဆ ိုင ရာ ခင ခ က်းအကအူည ီ 27/48 

 

 

မူပ ိုငခ်ွင ဆ် ိုငရ်ာ အချက်အလက်မျာျား။ Kaiser Permanente။ မပူ ိုငခ်ွင် အာျားလ ိုျား ရယူထာျားပပ ျားဖြစ်သည။်  

စာဖြင အ်တ အလငျ်ား ခွင ဖ်ပြုမထာျားသသာ မညသ်ည ရ်ညရွ်ယ်ချက်အတကွ်မဆ ို ထိုတ်သေဖခငျ်ား၊ မူပွာျားဖခငျ်ား၊  

ထိုတ်သြာ်သ ကညာဖခငျ်ား သ ို  မဟိုတ ်အသ ိုျားဖပြုဖခငျ်ားက ို တာျားဖမစ်ထာျားပါသည။်  

ပံိုနှ ပ မ တတ ူမျာ်းသည  ရည ညွှန ်းက ို်းကာ်းရန အတ က သာဖြစ သည ။ ခနာက ဆံို်းအတည ဖပြုဗာ်းရှင ်းအတ က   

အလီက ထခရာနစ မ တတ ူက ို  ကည  ရှုပါ။ 

က ိုက ညသီည ။ ေငသ်ငအွသဖခအသန စစ်သဆျား၍ 

သထာက်ပ  သ ကျားသပျားအပ်မှု သတ်မှတ်စ နှုနျ်ားနငှ  ်က ိုက်ည သသာ 

လူနာတစ်ဦျားသည ်လူနာကိုနက်ျစရ တ် သ ို  မဟိုတ် 

ပ  ပ ိုျားထာျားသသာ ေနသ်ဆာငမ်ှုမျာျားအတွက် 

လူနာမှတာေန ်ှ သည  ်အြ ိုျားအခမျာျား၏ 

သေစိုအသပေါ်မူတည၍် အချ ြုျားသဖပာငျ်ားလ သာွျားန ိုငသ်ည  ်MFA 

သလျှာ သစျျားက ို လက်ခ ရ ှ မညဖ်ြစ်သည ်

5.7.1.3.6 လနူာသည  ဖမင  မာ်းခသာ ခဆ်းဘက ဆ ိုင ရာ အသံို်းစရ တ  

သတ မှတ စနံှုန ်းနငှ   က ိုက ညသီည ။ ဖမင မ်ာျားသသာ 

သဆျားဘက်ဆ ိုငရ်ာ အသ ိုျားစရ တ် သတ်မှတ်စ နှုနျ်ားနငှ  ်

က ိုက်ည သသာ လူနာတစ်ဦျားသည ်လူနာကိုနက်ျစရ တ် 

သ ို  မဟိုတ် ပ  ပ ိုျားထာျားသသာ ေနသ်ဆာငမ်ှုမျာျားအတွက် 

လူနာမှတာေန ်ှ သည  ်အြ ိုျားအခမျာျားအသပေါ် 100% MFA 

သလျှာ သစျျားက ို လက်ခ ရ ှ မညဖ်ြစ်သည။် 

5.7.1.4 ခင ခပ်းခ ျမှုမျာ်းမှ ဖပန ရခင မျာ်း။ KFHP/H သည ်သက်ဆ ိုငရ်ာ 

ဖပငပ်အြွ ွေ့အစညျ်ားမှ တာေနယ်မူှု/ က ိုယ်သရျားက ိုယ်တာ အာမခ  

အကာအကွယသ်ပျားသချမှုမျာျား၊ သငသွပျားသချသမူျာျား၊ သ ို  မဟိုတ် 

အဖခာျားတရာျားေင ်တာေန ်ှ သည အ်ြွ ွေ့မျာျားထ မှ ဖပနရ်သငမွျာျားရ ှ ရန ်

ဆက်လက်သဆာငရွ်က်သည။် 



 
 

Community Health 

မူဝါဒ ခ ါင ်းစဉ် မူဝါဒ နံပါတ  

Medical Financial Assistance NATL.CB.307 

တာဝန  ံဌာန သက ခရာက သည  ရက စ ွဲ 

န ိုင ငခံတာ  လထူိုကျန ်းမာခရ်း ဇန်နဝါရီလ 1 ရက၊် 2023 ခုနစှ ်

စာရ က စာတမ ်းပ ိုင ရှင  စာမျက နာှ 

ဒါရ ိုက တာ၊ ခဆ်းကိုသမှုဆ ိုင ရာ ခင ခ က်းအကအူည ီ 28/48 

 

 

မူပ ိုငခ်ွင ဆ် ိုငရ်ာ အချက်အလက်မျာျား။ Kaiser Permanente။ မပူ ိုငခ်ွင် အာျားလ ိုျား ရယူထာျားပပ ျားဖြစ်သည။်  

စာဖြင အ်တ အလငျ်ား ခွင ဖ်ပြုမထာျားသသာ မညသ်ည ရ်ညရွ်ယ်ချက်အတကွ်မဆ ို ထိုတ်သေဖခငျ်ား၊ မူပွာျားဖခငျ်ား၊  

ထိုတ်သြာ်သ ကညာဖခငျ်ား သ ို  မဟိုတ ်အသ ိုျားဖပြုဖခငျ်ားက ို တာျားဖမစ်ထာျားပါသည။်  

ပံိုနှ ပ မ တတ ူမျာ်းသည  ရည ညွှန ်းက ို်းကာ်းရန အတ က သာဖြစ သည ။ ခနာက ဆံို်းအတည ဖပြုဗာ်းရှင ်းအတ က   

အလီက ထခရာနစ မ တတ ူက ို  ကည  ရှုပါ။ 

5.7.2 အရည အ ျင ်းဖပည  မီ ျက  အကျံြု်းဝင ခသာကာလ။ သနာကဆ်က်တွ  

ေနသ်ဆာငမ်ှုမျာျားအတွက် အရညအ်ချငျ်ားဖပည မ်ှ မှု ကာလသည ်အတညဖ်ပြုသည  ်သန  မှစ၍ 

သ ို  မဟိုတ် ေနသ်ဆာငမ်ှုသပျားသည သ်န   သ ို  မဟိုတ် သဆျားေါျားမျာျား ထိုတ်သပျားသည  ်

သန  မှစတငသ်ည။် အရညအ်ချငျ်ားဖပည မ် မှု ကာလ၏  ကာချ နသ်ည ်

အကန  အ်သတ် ှ သသာ အချ နသ်ာဖြစ်ပပ ျား KP ၏ ဆ ိုျားဖြတ်ချက် ှ  နညျ်ားလမ်ျားမျာျားစွာဖြင  ်

ဆ ိုျားဖြတ်သည။် သအာက်ပါတ ို   အပါအေင-် 

5.7.2.1 သတ မှတ ထာ်းခသာ အ ျ န ကာလ။ အရညအ်ချငျ်ားဖပည မ် သသာ 

သနာက်ဆက်တွ  ေနသ်ဆာငမ်ှုမျာျားနငှ  ်ဆ ိုျားရွာျားသသာ သ ကျားပမ မျာျားက ို 

လွှ သဖပာငျ်ားသပျားဖခငျ်ားမဖပြုမ  သြာ်ထိုတ်သတွွေ့  ှ သည  ်သ ကျားတငသ်နသသာ 

လူနာကိုနက်ျစရ တ် လက်ကျနသ်ငမွျာျားအတွက် အမျာျားဆ ိုျား  

365 ရက်ဖြစ်သည။် 

5.7.2.2 ကျွမ ်းကျင ခသာ သနူာဖပြု၊ အိုပ ထ န ်းဖ င ်း ဝန ခဆာင မှုမျာ်းနငှ   

အနီ်းကပ ခစာင  ခရှာက မှု။ KP ဖပငပ်တွင ်ပ  ပ ိုျားသသာ ေနသ်ဆာငမ်ှုမျာျားအတွက် 

အမျာျားဆ ိုျားရက် 30။ 

5.7.2.3 တာရှည  ံခဆ်းဘက ဆ ိုင ရာ က ရ ယာ။ 

သဆျားေါျားပစစည်ျားပ  ပ ိုျားသရာငျ်ားချသူအတွက် အမျာျားဆ ိုျားရက်သပါငျ်ား 180 ဖြစ်သည်။ 

5.7.2.4 ကိုသမှုလိုပ ငန ်းစဉ်တစ ခလ ာက  သ ို  မဟိုတ  ခစာင  ခရှာက မှုအပ ိုင ်း။  

KP ေနသ်ဆာငမ်ှုသပျားသမူှ ဆ ိုျားဖြတ်ထာျားသည အ်တ ိုငျ်ား 

ကိုသမှုလိုပ်ငနျ်ားစဉ်တစ်သလျှာက် နငှ /်သ ို  မဟိုတ် 

သစာင သ် ှာက်မှုအပ ိုငျ်ားအတွက ်အမျာျားဆ ိုျား ရက်သပါငျ်ား 180 ဖြစသ်ည။် 



 
 

Community Health 

မူဝါဒ ခ ါင ်းစဉ် မူဝါဒ နံပါတ  

Medical Financial Assistance NATL.CB.307 

တာဝန  ံဌာန သက ခရာက သည  ရက စ ွဲ 

န ိုင ငခံတာ  လထူိုကျန ်းမာခရ်း ဇန်နဝါရီလ 1 ရက၊် 2023 ခုနစှ ်

စာရ က စာတမ ်းပ ိုင ရှင  စာမျက နာှ 

ဒါရ ိုက တာ၊ ခဆ်းကိုသမှုဆ ိုင ရာ ခင ခ က်းအကအူည ီ 29/48 

 

 

မူပ ိုငခ်ွင ဆ် ိုငရ်ာ အချက်အလက်မျာျား။ Kaiser Permanente။ မပူ ိုငခ်ွင် အာျားလ ိုျား ရယူထာျားပပ ျားဖြစ်သည။်  

စာဖြင အ်တ အလငျ်ား ခွင ဖ်ပြုမထာျားသသာ မညသ်ည ရ်ညရွ်ယ်ချက်အတကွ်မဆ ို ထိုတ်သေဖခငျ်ား၊ မူပွာျားဖခငျ်ား၊  

ထိုတ်သြာ်သ ကညာဖခငျ်ား သ ို  မဟိုတ ်အသ ိုျားဖပြုဖခငျ်ားက ို တာျားဖမစ်ထာျားပါသည။်  

ပံိုနှ ပ မ တတ ူမျာ်းသည  ရည ညွှန ်းက ို်းကာ်းရန အတ က သာဖြစ သည ။ ခနာက ဆံို်းအတည ဖပြုဗာ်းရှင ်းအတ က   

အလီက ထခရာနစ မ တတ ူက ို  ကည  ရှုပါ။ 

5.7.2.5 အစ ို်းရနငှ   ပိုဂ္ဂလ က ကျန ်းမာခရ်းအာမ ံဝန ခဆာင မှု 

အစအီစဉ်မျာ်းအတ က  အရည အ ျင ်းဖပည  မီန ိုင ခဖ ရှ ခသာ လနူာမျာ်း။ 

အစ ိုျားရနငှ ပ်ိုဂ္လ က ကျနျ်ားမာသရျားအာမခ ေနသ်ဆာငမ်ှု အစ အစဉ်မျာျားအတွက ်

လူနာတစ်ဦျားက ို ကူည ရန ်အမျာျားဆ ိုျား ရက်သပါငျ်ား 90 ဖြစ်သည။် 

5.7.2.6 ခဆ်းဝါ်းဆ ိုင ရာခထာက ပံ ခ က်း တစ ကက မ ခပ်းဖ င ်း။ MFA အစ အစဉ်က ို 

သလျှာက်ထာျားဖခငျ်ားမဖပြုမ  လူနာတွင ်(1) လက် ှ အကျ ြုျားေငသ်သာ သ ို  မဟိုတ် 

ဆ ိုငျ်ားင  ထာျားသသာ MFA သထာက်ပ  သ ကျားမ ှ ပါက၊ (2) KP 

ေနသ်ဆာငမ်ှုသပျားသတူစ်ဦျားမှ သရျားသာျားထာျားသသာ သဆျားစာက ို KFHP/ H 

သဆျားဆ ိုငတ်ွင ်ဖြည စ်ွက်ပါက၊ (3) သဆျားစာအတကွ ်သပျားသချရန ်မတတ်န ိုငဟ်ို 

ထိုတ်သြာ်သဖပာဆ ိုထာျားပါက၊ (4) MFA အရညအ်ချငျ်ားဖပည မ် မှုက ို ဆ ိုျားဖြတ်ရန ်

ဘဏ္ဍာသရျားအ က သပျားပိုဂ္ ြုလ ်မ ှ ပါက ထ ိုလူနာသည ်

တစ်ကက မ်သဆျားေါျားဆ ိုငရ်ာ သထာက်ပ  သ ကျားက ို ရ ှ န ိုငပ်ါသည။် 

တစ်ကက မ်သထာက်ပ  သ ကျားက ို လူနာတစ်ဦျားစ လျှင ်တစ်ကက မသ်ာ ရ ှ န ိုငပ်ပ ျား 

တစ်ရက်သာ ကန  သ်တ်ထာျားကာ KP ေနသ်ဆာငမ်ှုသပျားသမူ ှ

သဆျားဘက်ဆ ိုငရ်ာအရ သင သ်လျာ်သညဟ်ို သတ်မှတ်ထာျားသည အ်တ ိုငျ်ား 

ကျ ြုျားသ ကာငျ်ားဆ သလျာ်သသာ သဆျားေါျားမျာျား သပျားသေမှု ပါေငပ်ါသည။် 

5.7.2.7 ခင ခ က်းအကအူညအီတ က  ဖပန လည ခလ ာက ထာ်းဖ င ်း။ 

 ှ ပပ ျားသာျားသထာက်ပ  သ ကျား သက်တမ်ျားမကိုနဆ် ိုျားမ  ရက်သပါငျ်ား သ ိုျားဆယ် (30) 

မှစတင၍် ၎ငျ်ားရက်သနာက်ပ ိုငျ်ား မညသ်ည အ်ချ နတ်ွငမ်ဆ ို လူနာသည ်

အစ အစဉ်အတကွ ်ဖပနလ်ည် သလျှာက်ထာျားန ိုငသ်ည။် 



 
 

Community Health 

မူဝါဒ ခ ါင ်းစဉ် မူဝါဒ နံပါတ  

Medical Financial Assistance NATL.CB.307 

တာဝန  ံဌာန သက ခရာက သည  ရက စ ွဲ 

န ိုင ငခံတာ  လထူိုကျန ်းမာခရ်း ဇန်နဝါရီလ 1 ရက၊် 2023 ခုနစှ ်

စာရ က စာတမ ်းပ ိုင ရှင  စာမျက နာှ 

ဒါရ ိုက တာ၊ ခဆ်းကိုသမှုဆ ိုင ရာ ခင ခ က်းအကအူည ီ 30/48 

 

 

မူပ ိုငခ်ွင ဆ် ိုငရ်ာ အချက်အလက်မျာျား။ Kaiser Permanente။ မပူ ိုငခ်ွင် အာျားလ ိုျား ရယူထာျားပပ ျားဖြစ်သည။်  

စာဖြင အ်တ အလငျ်ား ခွင ဖ်ပြုမထာျားသသာ မညသ်ည ရ်ညရွ်ယ်ချက်အတကွ်မဆ ို ထိုတ်သေဖခငျ်ား၊ မူပွာျားဖခငျ်ား၊  

ထိုတ်သြာ်သ ကညာဖခငျ်ား သ ို  မဟိုတ ်အသ ိုျားဖပြုဖခငျ်ားက ို တာျားဖမစ်ထာျားပါသည။်  

ပံိုနှ ပ မ တတ ူမျာ်းသည  ရည ညွှန ်းက ို်းကာ်းရန အတ က သာဖြစ သည ။ ခနာက ဆံို်းအတည ဖပြုဗာ်းရှင ်းအတ က   

အလီက ထခရာနစ မ တတ ူက ို  ကည  ရှုပါ။ 

5.7.3 ဆိုရိုပ သ မ ်းဖ င ်း၊ ပယ ြျက ဖ င ်း၊ ဒါမှမဟိုတ  ဖပင ဆင ဖ င ်း။ KFHP/H သည ်

အချ ြုွေ့သသာအသဖခအသနမျာျားတွင ်၎ငျ်ား၏ က ိုယ်ပ ိုငဆ် ိုျားဖြတ်ချက်ဖြင  ်MFA 

သထာက်ပ  သ ကျားက ို ရိုပ်သ မ်ျားဖခငျ်ား၊ ရပ်ဆ ိုငျ်ားဖခငျ်ား သ ို  မဟိုတ် ဖပငဆ်ငဖ်ခငျ်ားတ ို   

ဖပြုလိုပ်န ိုငသ်ည။် အသဖခအသနမျာျားပါေငသ်ည-် 

5.7.3.1 လ မ လည မှု၊   ို်းမှု သ ို  မဟိုတ  ခင ခ က်းဆ ိုင ရာ ခဖပာင ်းလွဲမှုမျာ်းဖြစ သည ။ 

လ မ်လညမ်ှု၊ လွ မှာျားစွာတငဖ်ပမှု၊ ခ ိုျားမှု၊ လူနာတစ်ဦျား၏ 

သငသွ ကျားအသဖခအသနသဖပာငျ်ားလ မှု သ ို  မဟိုတ် MFA အစ အစဉ်၏ 

ယ ို ကညစ် တ်ချရမှုက ို ထ ခ ိုက်သစသည  ်အဖခာျားအသဖခအသနတစ်ခို။ 

5.7.3.2 အမျာ်းဖပည သဆူ ိုင ရာနငှ   ပိုဂ္ဂလ က ကျန ်းမာခရ်းခစာင  ခရှာက မှု 

အစအီစဉ်မျာ်းအတ က  ရန ိုင ပါသည ။ အစ ိုျားရနငှ ပ်ိုဂ္လ က 

ကျနျ်ားမာသရျားအာမခ ေနသ်ဆာငမ်ှု အစ အစဉ်မျာျားအတွက ်

စစ်သဆျားထာျားပပ ျားသသာ လူနာတစ်ဦျားက ို အရညအ်ချငျ်ားဖပည မ် သညဟ်ို 

ယူဆရသသာ်လညျ်ား ထ ိုသသူည ်အဆ ိုပါအစ အစဉ်မျာျားအတွက ်

သလျှာက်လွှာလိုပ်ငနျ်ားစဉ်အတ ိုငျ်ား ပူျားသပါငျ်ားသဆာငရွ်က်ဖခငျ်ားမ ှ ပါ။ 

5.7.3.3 အဖ ာ်းခင ခပ်းခ ျဖ င ်း အရင ်းဖမစ မျာ်း ခြာ ထိုတ  ွဲ သည ။ လူနာတစ်ဦျား 

MFA သထာက်ပ  သ ကျားရ ှ ပပ ျားသနာက်တွင ်ကျနျ်ားမာသရျားအာမခ ေနသ်ဆာငမ်ှု 

သ ို  မဟိုတ် အဖခာျားသငသွပျားသချမှုရငျ်ားဖမစ်မျာျားက ို သြာ်ထိုတ်သတွွေ့  ှ လျှင ်

အကျ ြုျားေငသ်သာ ေနသ်ဆာငမ်ှုမျာျားအတွက် အြ ိုျားအခမျာျားက ို 

သနာက်သ ကာငျ်ားဖပန ်ဖပနလ်ညသ်ကာက်ခ ဖခငျ်ား ဖြစ်သစန ိုငသ်ည။် 

ထ ိုသ ို  ဖြစ်ပွာျားပါက (1) လူနာအသနဖြင  ်က ိုယ်သရျားက ိုယ်တာအရ 

သပျားရနတ်ာေန ်ှ သသာ၊ (2) ၎ငျ်ားတ ို  ၏ ကျနျ်ားမာသရျားအာမခ ေနသ်ဆာငမ်ှု 

သ ို  မဟိုတ် အဖခာျားသငသွပျားသချမှုရငျ်ားဖမစ်က မသပျားသချသသာ အဆ ိုပါ 

သကာက်ခ သငသွေစိုအတွက် လူနာထ မ ှသတာငျ်ားခ မညမ်ဟိုတ်ပါ။ 



 
 

Community Health 

မူဝါဒ ခ ါင ်းစဉ် မူဝါဒ နံပါတ  

Medical Financial Assistance NATL.CB.307 

တာဝန  ံဌာန သက ခရာက သည  ရက စ ွဲ 

န ိုင ငခံတာ  လထူိုကျန ်းမာခရ်း ဇန်နဝါရီလ 1 ရက၊် 2023 ခုနစှ ်

စာရ က စာတမ ်းပ ိုင ရှင  စာမျက နာှ 

ဒါရ ိုက တာ၊ ခဆ်းကိုသမှုဆ ိုင ရာ ခင ခ က်းအကအူည ီ 31/48 

 

 

မူပ ိုငခ်ွင ဆ် ိုငရ်ာ အချက်အလက်မျာျား။ Kaiser Permanente။ မပူ ိုငခ်ွင် အာျားလ ိုျား ရယူထာျားပပ ျားဖြစ်သည။်  

စာဖြင အ်တ အလငျ်ား ခွင ဖ်ပြုမထာျားသသာ မညသ်ည ရ်ညရွ်ယ်ချက်အတကွ်မဆ ို ထိုတ်သေဖခငျ်ား၊ မူပွာျားဖခငျ်ား၊  

ထိုတ်သြာ်သ ကညာဖခငျ်ား သ ို  မဟိုတ ်အသ ိုျားဖပြုဖခငျ်ားက ို တာျားဖမစ်ထာျားပါသည။်  

ပံိုနှ ပ မ တတ ူမျာ်းသည  ရည ညွှန ်းက ို်းကာ်းရန အတ က သာဖြစ သည ။ ခနာက ဆံို်းအတည ဖပြုဗာ်းရှင ်းအတ က   

အလီက ထခရာနစ မ တတ ူက ို  ကည  ရှုပါ။ 

5.7.3.4 ကျန ်းမာခရ်းအာမ ံဝန ခဆာင မှု ခဖပာင ်းလွဲဖ င ်း။ 

ကျနျ်ားမာသရျားသစာင သ် ှာက်မှု အာမခ ေနသ်ဆာငမ်ှုတွင ်

အသဖပာငျ်ားအလ  က ြုရသသာ လူနာအာျား MFA အစ အစဉ်က ို 

ဖပနလ်ညသ်လျှာက်ထာျားရန ်သတာငျ်ားဆ ိုပါမည။် 

5.7.3.5 အ မ ခထာင စိုဝင ခင ခဖပာင ်းလွဲမှု။ အ မ်သထာငစ်ိုေငသ်ငသွဖပာငျ်ားလ မှုက ို 

 က ြုရသသာ လူနာအာျား MFA အစ အစဉ်က ို ဖပနလ်ညသ်လျှာက်ထာျားရန ်

သတာငျ်ားဆ ိုပါမည။် 

5.8 အြ ို်းအ မျာ်းက ို ကန  သတ ထာ်းဖ င ်း။ Kaiser Foundation Hospital  ှ  အကျ ြုျားေငသ်သာ 

သဆျားရ ိုစရ တ်မျာျားအတွက် MFA အရညအ်ချငျ်ားဖပည မ် သသာ လူနာမျာျားအာျား သဒေါ်လာပမာဏအဖပည  ်

(ဆ ိုလ ိုသညမ်ှာ စိုစိုသပါငျ်ား အြ ိုျားအခမျာျား) က ို သကာက်ခ ဖခငျ်ားက ို တာျားဖမစ်ထာျားသည။် Kaiser 

Foundation Hospitalတွင ်အကျ ြုျားေငသ်သာ သဆျားရ ိုေနသ်ဆာငမ်ှုမျာျားက ို လက်ခ ရ ှ ပပ ျား MFA 

အစ အစဉ်အတကွ ်အရညအ်ချငျ်ားဖပည မ် သသာ်လညျ်ား MFA သထာက်ပ  သ ကျားမရ ှ သည  ်သ ို  မဟိုတ် 

MFA သထာက်ပ  သ ကျားအာျား ဖငငျ်ားပယ်ထာျားသည  ်လူနာတစ်ဦျားအာျား အဆ ိုပါေနသ်ဆာငမ်ှုမျာျားအတွက် 

အသထသွထသွကာက်ခ သည  ်ပမာဏမျာျား (Amounts Generally Billed, AGB) ထက ်

ပ ိုမ ိုသကာက်ခ မညမ်ဟိုတ်ပါ။ 

5.8.1 အခထ ခထ ခကာက  သံည   ပမာဏမျာ်း။ သစာင သ် ှာက်မှုအာမခ  ှ သသာ 

လူတစ်ဦျားချငျ်ားစ အတွက် အသရျားသပေါ် သ ို  မဟိုတ် အဖခာျားသဆျားဘက်ဆ ိုငရ်ာအရ 

လ ိုအပ်သသာ သစာင သ် ှာက်မှုအတွက် အသထသွထသွကာက်ခ သည  ်ပမာဏမျာျား (AGB) က ို 

သက်ဆ ိုငသ်ည  ်သဒသအလ ိုက ်သ ျားဖခာျားဖြည စ်ကွ်ချက်၏ အပ ိုငျ်ား VII တွင ်

သြာ်ဖပထာျားသည အ်တ ိုငျ်ား KP သဆျားရ ို /သဆျားခနျ်ားမျာျားအတွက ်သတ်မှတ်ထာျားပါသည။် 

Addenda for Kaiser Permanente Regions, Attachments 1-8အတွက ်ဖြည စ်ကွ်ချက်မျာျား  

က ို  ကည ပ်ါ။ 
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တာဝန  ံဌာန သက ခရာက သည  ရက စ ွဲ 

န ိုင ငခံတာ  လထူိုကျန ်းမာခရ်း ဇန်နဝါရီလ 1 ရက၊် 2023 ခုနစှ ်

စာရ က စာတမ ်းပ ိုင ရှင  စာမျက နာှ 

ဒါရ ိုက တာ၊ ခဆ်းကိုသမှုဆ ိုင ရာ ခင ခ က်းအကအူည ီ 32/48 

 

 

မူပ ိုငခ်ွင ဆ် ိုငရ်ာ အချက်အလက်မျာျား။ Kaiser Permanente။ မပူ ိုငခ်ွင် အာျားလ ိုျား ရယူထာျားပပ ျားဖြစ်သည။်  

စာဖြင အ်တ အလငျ်ား ခွင ဖ်ပြုမထာျားသသာ မညသ်ည ရ်ညရွ်ယ်ချက်အတကွ်မဆ ို ထိုတ်သေဖခငျ်ား၊ မူပွာျားဖခငျ်ား၊  

ထိုတ်သြာ်သ ကညာဖခငျ်ား သ ို  မဟိုတ ်အသ ိုျားဖပြုဖခငျ်ားက ို တာျားဖမစ်ထာျားပါသည။်  

ပံိုနှ ပ မ တတ ူမျာ်းသည  ရည ညွှန ်းက ို်းကာ်းရန အတ က သာဖြစ သည ။ ခနာက ဆံို်းအတည ဖပြုဗာ်းရှင ်းအတ က   

အလီက ထခရာနစ မ တတ ူက ို  ကည  ရှုပါ။ 

5.9 ခင ခကာက  ံခရ်း လိုပ ခဆာင  ျက မျာ်း 

5.9.1 ကျ ြု်းခ ကာင ်းဆခီလျာ စ ာ အသ ခပ်းရန  အာ်းထိုတ မှု။ KFHP/H သ ို  မဟိုတ် 

၎ငျ်ား၏က ိုယ်စာျား သဆာငရွ်က်သပျားသည  ်အသ ကျားသကာက်သအဂျငစ် သည ်MFA 

အစ အစဉ်နငှ ပ်တ်သက်ပပ ျား ယခငက် သပျားရန ်ှ သသာ သ ို  မဟိုတ် သ ကျားတငသ်နသသာ 

လက်ကျနသ်ငမွျာျားက ို လူနာမျာျားအာျား အသ သပျားရန ်ကျ ြုျားသ ကာငျ်ားဆ သလျာ်စွာ 

ကက ြုျားပမ်ျားသဆာငရွ်က်ပါသည။် ကျ ြုျားသ ကာငျ်ားဆ သလျာ်သသာ 

အသ သပျားချကအ်ာျားထိုတ်မှုမျာျား ပါေငသ်ည်- 

5.9.1.1 အသကာင ပ် ိုင ှ်ငအ်ာျား MFA အရညအ်ချငျ်ားဖပည မ် သမူျာျားအတကွ် 

ရ ှ န ိုငသ် ကာငျ်ား အသ သပျားအသ ကာငျ်ား ကာျားပပ ျားသည သ်နာက် ရက်သပါငျ်ား 

120 အတွငျ်ား စာသရျားသာျားအသ ကာငျ်ား ကာျားစာတစ်ခို သပျားပါမည။် 

5.9.1.2 KFHP/H သ ို  မဟိုတ် သ ကျားပမ စိုသဆာငျ်ားသရျား သအဂျငစ် သည ်

လူနာကိုနက်ျစရ တ် လက်ကျနသ်င ွသပျားသချမှုအတွက် စတငရ်န ်

ရညရွ်ယ်ထာျားသည  ်ထျူားဖခာျားသသာ စိုသဆာငျ်ားမှုဆ ိုငရ်ာ အသရျားယူမှုစာရငျ်ား 

(Extraordinary Collection Actions, ECA) နငှ  ်စာဖြင အ်သ ကာငျ်ား ကာျားစာမျာျား 

သရျားသာျားဖခငျ်ားတ ို   ပ  ပ ိုျားသပျားမညဖ်ြစ်ပပ ျား ထ ိုက  သ ို  သသာ 

အသရျားယူသဆာငရွ်က်မူအတွက် သနာက်ဆ ိုျားသန  သည ်

စာဖြင အ်သ ကာငျ်ား ကာျားစာရပပ ျား ရက်သပါငျ်ား 30 ထက ်မသစာသစရပါ။ 

5.9.1.3 ပထမဦျားဆ ိုျား သဆျားရ ိုလူနာ သ ကဖငာချက်နငှ အ်တူ MFA မူေါဒ၏ 

 ှငျ်ားလငျ်ားသသာ ဘာသာစကာျား အကျဉ်ျားချြုပ်သပျားဖခငျ်ားဖြစ်သည။် 

5.9.1.4 MFA ၏မူေါဒ နငှ  ်MFA သလျှာက်လွှာတငဖ်ခငျ်ား လိုပ်ငနျ်ားစဉ်မှတစ်ဆင  ်

မညသ် ို  အကူအည ရန ိုငမ်ညက် ို အသကာင ပ် ိုင ှ်ငအ်ာျား နှုတ်ဖြင  ်

အသ ကာငျ်ား ကာျားရန ်ကက ြုျားစာျားဖခငျ်ား ဖြစ်ပါသည။် 
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တာဝန  ံဌာန သက ခရာက သည  ရက စ ွဲ 

န ိုင ငခံတာ  လထူိုကျန ်းမာခရ်း ဇန်နဝါရီလ 1 ရက၊် 2023 ခုနစှ ်

စာရ က စာတမ ်းပ ိုင ရှင  စာမျက နာှ 

ဒါရ ိုက တာ၊ ခဆ်းကိုသမှုဆ ိုင ရာ ခင ခ က်းအကအူည ီ 33/48 

 

 

မူပ ိုငခ်ွင ဆ် ိုငရ်ာ အချက်အလက်မျာျား။ Kaiser Permanente။ မပူ ိုငခ်ွင် အာျားလ ိုျား ရယူထာျားပပ ျားဖြစ်သည။်  

စာဖြင အ်တ အလငျ်ား ခွင ဖ်ပြုမထာျားသသာ မညသ်ည ရ်ညရွ်ယ်ချက်အတကွ်မဆ ို ထိုတ်သေဖခငျ်ား၊ မူပွာျားဖခငျ်ား၊  

ထိုတ်သြာ်သ ကညာဖခငျ်ား သ ို  မဟိုတ ်အသ ိုျားဖပြုဖခငျ်ားက ို တာျားဖမစ်ထာျားပါသည။်  

ပံိုနှ ပ မ တတ ူမျာ်းသည  ရည ညွှန ်းက ို်းကာ်းရန အတ က သာဖြစ သည ။ ခနာက ဆံို်းအတည ဖပြုဗာ်းရှင ်းအတ က   

အလီက ထခရာနစ မ တတ ူက ို  ကည  ရှုပါ။ 

5.9.1.5 သတာငျ်ားဆ ိုချကအ်ရ၊ ပရ ိုဂရမ်၏ အရညအ်ချငျ်ားဖပည မ်ှ မှုက ို ဆ ိုျားဖြတ်ဖခငျ်ား၊ 

အတ တ်သ ကာင ဖ်ြစ်သသာ သ ို  မဟိုတ် ထျူားချွနသ်သာ လူနာချ နခ်ငွမ်တ ိုငမ်  

သ ကျားပမ စိုသဆာငျ်ားသရျား သအဂျငစ် သ ို   လွှ သဖပာငျ်ားသပျားပါသည။် 

5.9.2 ထ်ူးဖ ာ်းခသာ ခင ခကာက  ံဖ င ်းဆ ိုင ရာ လိုပ ခဆာင  ျက မျာ်းက ို ဆ ိုင ်းငံ ထာ်းပါသည ။ 

လူနာတစ်ဦျားသည ်သအာက်ပါအသဖခအသနမျာျားတွင ် ှ ပါက KFHP/H သည ်လူနာအာျား 

ထျူားဖခာျားသသာ သငသွကာက်ခ ဖခငျ်ားဆ ိုငရ်ာ လိုပ်သဆာငခ်ျက်မျာျား (ECA မျာျား) က ို 

လိုပ်သဆာငမ်ညမ်ဟိုတ်ပါ သ ို  မဟိုတ် ၎ငျ်ား၏က ိုယ်စာျား 

အသ ကျားသကာက်သအဂျငစ် မျာျားအာျား ထ ိုသ ို  လိုပ်သဆာငခွ်င ဖ်ပြုမညမ်ဟိုတ်ပါ- 

5.9.2.1 အသ ိုျားဖပြုသနသသာ MFA သထာက်ပ  သ ကျား ှ သည ်သ ို  မဟိုတ် 

5.9.2.2 ECAs စတငပ်ပ ျားသနာက် MFA သလျှာက်လွှာက ို စတငခ်  သည။် 

သနာက်ဆ ိုျားရထ ိုက်ခွင  ်ဆ ိုျားဖြတခ်ျက ်မချမချငျ်ား ECA မျာျားက ို 

ဆ ိုငျ်ားင  ထာျားပါသည။် 

5.9.3 တရာ်းဝင  လက  ံန ိုင ခသာ ထ်ူးဖ ာ်းသည   စိုခဆာင ်းမှု လိုပ ခဆာင  ျက မျာ်းဖြစ သည ။ 

5.9.3.1 ကျ ြု်းခ ကာင ်းဆခီလျာ အာ်းထိုတ မှု၏ ခနာက ဆံို်း 

စ တ ပ ိုင ်းဖြတ  ျက ဖြစ သည ။ ECAs မစတငမ်  သဒသဆ ိုငရ်ာအခနွဦ်ျားစ ျားဌာန 

လူနာမျာျားရ   ဘဏ္ဍာသရျားေနသ်ဆာငမ်ှုအြွ ွေ့သခါငျ်ားသဆာငသ်ည် သအာက်ပါတ ို  က ို 

သသချာသစပါသည-် 

5.9.3.1.1 လူနာအာျား MFA အစ အစဉ် အသ ကာငျ်ား ကာျားရန ်

ကျ ြုျားသ ကာငျ်ားဆ သလျာ်သသာ ကက ြုျားပမ်ျားမှုမျာျား ပပ ျားဆ ိုျားဖခငျ်ား၊ နငှ  ်

5.9.3.1.2 MFA အတွက ်သလျှာက်ထာျားရန ်ပထမဆ ိုျားသငသွတာငျ်ားခ လွှာ 

ထိုတ်ဖပနခ်ျက်မှ အနညျ်ားဆ ိုျားရက်သပါငျ်ား 240 က ို လူနာအာျား 

သပျားခ  ပါသည။် 
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တာဝန  ံဌာန သက ခရာက သည  ရက စ ွဲ 

န ိုင ငခံတာ  လထူိုကျန ်းမာခရ်း ဇန်နဝါရီလ 1 ရက၊် 2023 ခုနစှ ်

စာရ က စာတမ ်းပ ိုင ရှင  စာမျက နာှ 

ဒါရ ိုက တာ၊ ခဆ်းကိုသမှုဆ ိုင ရာ ခင ခ က်းအကအူည ီ 34/48 

 

 

မူပ ိုငခ်ွင ဆ် ိုငရ်ာ အချက်အလက်မျာျား။ Kaiser Permanente။ မပူ ိုငခ်ွင် အာျားလ ိုျား ရယူထာျားပပ ျားဖြစ်သည။်  

စာဖြင အ်တ အလငျ်ား ခွင ဖ်ပြုမထာျားသသာ မညသ်ည ရ်ညရွ်ယ်ချက်အတကွ်မဆ ို ထိုတ်သေဖခငျ်ား၊ မူပွာျားဖခငျ်ား၊  

ထိုတ်သြာ်သ ကညာဖခငျ်ား သ ို  မဟိုတ ်အသ ိုျားဖပြုဖခငျ်ားက ို တာျားဖမစ်ထာျားပါသည။်  

ပံိုနှ ပ မ တတ ူမျာ်းသည  ရည ညွှန ်းက ို်းကာ်းရန အတ က သာဖြစ သည ။ ခနာက ဆံို်းအတည ဖပြုဗာ်းရှင ်းအတ က   

အလီက ထခရာနစ မ တတ ူက ို  ကည  ရှုပါ။ 

5.9.3.2 ဖပည သူ   ခ ျ်းခင ခအဂ္ျင စမီျာ်း သ ို  မဟိုတ  ခ ျ်းခင ဌာနမျာ်းသ ို   

အစရီင  ံဖ င ်းဖြစ သည ။ KFHP/H သ ို  မဟိုတ် ၎ငျ်ား၏က ိုယ်စာျား 

သဆာငရွ်က်သပျားသည  ်အသ ကျားသကာက်သအဂျငစ် သည ်သြာက်သညသ်ချျားသင ွ

အစ ရငခ် ဖခငျ်ားသအဂျငစ် မျာျား သ ို  မဟိုတ် သချျားသငဌွာနမျာျားသ ို   

ဆ ိုျားရွာျားသသာအချက်အလက်မျာျားက ို တ ိုင ်ကာျားန ိုငပ်ါသည။် 

5.9.3.3 တရာ်းခရ်းဆ ိုင ရာ သ ို  မဟိုတ  အရပ ဘက  အခရ်းယမူှုမျာ်း။ မညသ်ည  ်

တရာျားစ ရငသ်ရျား သ ို  မဟိုတ် လူထိုအသဖခဖပြုလိုပ်ရပ်မျာျားက ို မဖပြုလိုပ်မ  KFHP / 

H သည ်လူနာ၏ MFA အစ အစဉ်အတွက ်အရညအ်ချငျ်ားဖပည မ် မှု  ှ ၊မ ှ က ို 

ဆ ိုျားဖြတ်ရနအ်တွက် ဖပငပ်အချက်အလက ်အရငျ်ားအဖမစ်မျာျားက ို အသ ိုျားဖပြု၍ 

လူနာ၏ဘဏ္ဍာသရျား အသဖခအသနက ို စစ်သဆျားရပါသည။် 

5.9.3.3.1 MFA အတ က အရည အ ျင ်းဖပည  မီသည ။ MFA 

အစ အစဉ်အတကွ် အရညအ်ချငျ်ားဖပည မ် သည  ်လူနာမျာျားက ို 

ထပ်မ  အသရျားယူမှု မ ှ ဖခငျ်ားဖြစ်သည။် MFA အတွက ်

အရညအ်ချငျ်ားဖပည မ် သသာ သငစွာရငျ်ားမျာျားက ို 

သနာက်သ ကာငျ်ားဖပန ်အသဖခခ ၍ ပယ်ြျက်ပပ ျား 

ဖပနပ် ို  သပျားရသည။် 

5.9.3.3.2 MFA အတ က အရည အ ျင ်း မဖပည  မီဖ င ်း။ 

အလွနအ်ကန  အ်သတ် ှ သသာ က စစရပ်မျာျားတွင ်

သအာက်ပါအသရျားယူမှုမျာျားက ို သဒသဆ ိုငရ်ာ 

ဘဏ္ဍာသရျားအရာ ှ ချြုပ် သ ို  မဟိုတ် ထ နျ်ားချြုပ်သထူ မှ 

ကက ြုတငခွ်င ဖ်ပြုချက်ဖြင  ်သဆာငရွ်က်န ိုငသ်ည။် 

5.9.3.3.2.1 လိုပ်ခလစာ ဖပငဆ်ငဖ်ခငျ်ား 



 
 

Community Health 

မူဝါဒ ခ ါင ်းစဉ် မူဝါဒ နံပါတ  

Medical Financial Assistance NATL.CB.307 

တာဝန  ံဌာန သက ခရာက သည  ရက စ ွဲ 

န ိုင ငခံတာ  လထူိုကျန ်းမာခရ်း ဇန်နဝါရီလ 1 ရက၊် 2023 ခုနစှ ်

စာရ က စာတမ ်းပ ိုင ရှင  စာမျက နာှ 

ဒါရ ိုက တာ၊ ခဆ်းကိုသမှုဆ ိုင ရာ ခင ခ က်းအကအူည ီ 35/48 

 

 

မူပ ိုငခ်ွင ဆ် ိုငရ်ာ အချက်အလက်မျာျား။ Kaiser Permanente။ မပူ ိုငခ်ွင် အာျားလ ိုျား ရယူထာျားပပ ျားဖြစ်သည။်  

စာဖြင အ်တ အလငျ်ား ခွင ဖ်ပြုမထာျားသသာ မညသ်ည ရ်ညရွ်ယ်ချက်အတကွ်မဆ ို ထိုတ်သေဖခငျ်ား၊ မူပွာျားဖခငျ်ား၊  

ထိုတ်သြာ်သ ကညာဖခငျ်ား သ ို  မဟိုတ ်အသ ိုျားဖပြုဖခငျ်ားက ို တာျားဖမစ်ထာျားပါသည။်  

ပံိုနှ ပ မ တတ ူမျာ်းသည  ရည ညွှန ်းက ို်းကာ်းရန အတ က သာဖြစ သည ။ ခနာက ဆံို်းအတည ဖပြုဗာ်းရှင ်းအတ က   

အလီက ထခရာနစ မ တတ ူက ို  ကည  ရှုပါ။ 

5.9.3.3.2.2 တရာ်းစ ွဲမှု / အရပ ဘက လှုပ ရှာ်းမှုမျာ်း။ 

အလိုပ်လက်မ  နငှ  ်

အဖခာျားသ သာထင ်ှာျားသသာ 

၀ငသ်ငမွ ှ သတူစ်ဦျားအာျား 

တရာျားဥပသဒအရ အသရျားယူဖခငျ်ားမဖပြုပါ။ 

5.9.3.3.2.3 သနထ ိုငခွ်င အ်သပေါ် အာမခ အဖြစ ်

လက်ေယ်ထာျားဖခငျ်ား။ 

5.9.4 တာ်းဖမစ ထာ်းခသာ ထ်ူးကွဲခသာ စိုခဆာင ်းဖ င ်း လိုပ ခဆာင  ျက မျာ်း။ KFHP/H သည် 

မည်သည အ်သဖခအသနမျ ြုျားတွင်မဆ ို သအာက်ပါအသရျားယူမှုမျာျားက ို သဆာင်ရွက်ဖခင်ျား၊ ခွင ဖ်ပြုဖခင်ျား 

မ ှ ပါ သ ို  မဟိုတ် အသ ကျားသကာက်သအဂျင်စ မျာျားအာျား ထ ိုသ ို  လိုပ်သဆာင်ခွင မ်ဖပြုပါ- 

5.9.4.1 အသကာင ပ် ိုင ှ်င၏် ယခငလ်က်ကျနသ်ငကွ ို သပျားသချဖခငျ်ားမ ှ ဖခငျ်ားသ ကာင  ်

သစာင သ် ှာက်မှုက ို သရွှွေ့ဆ ိုငျ်ားဖခငျ်ား သ ို  မဟိုတ် ဖငငျ်ားပယ်ဖခငျ်ား သ ို  မဟိုတ် 

အသရျားသပေါ် သ ို  မဟိုတ် သဆျားဘက်ဆ ိုငရ်ာအရ လ ိုအပ်သသာ 

သစာင သ် ှာက်မှုမျာျား မသပျားအပ်မ  သငသွပျားသချမှု သတာငျ်ားခ ဖခငျ်ား။ 

5.9.4.2 အသကာင ပ် ိုင ှ်င၏် သ ကျားပမ က ို ဖပငပ်အြွ ွေ့အစညျ်ားသ ို   သရာငျ်ားချဖခငျ်ား။ 

5.9.4.3 ပ ိုငဆ် ိုငမ်ှု သ ို  မဟိုတ် အသကာင သ် မ်ျားယူမှုအသပေါ် သရွျားခွင်  

ပ တ်ပငဖ်ခငျ်ားဖြစ်သည။် 

5.9.4.4 ြမ်ျားဆ ျားရန ်ေရမ်ျားသတာငျ်ားခ ဖခငျ်ား။ 

5.9.4.5 ရ ိုျားသတာ်သ ှွေ့ သခေါ်သဆာငလ်ာရန ်တရာျားရ ို ျားအမ န  စ်ာမျာျား သတာငျ်ားခ ဖခငျ်ား။ 

5.10 သဘာဝခဘ်းအနတရာယ နငှ   ဖပည သူ  ကျန ်းမာခရ်း အခရ်းခပေါ်တံို  ဖပန မှု။ KFHP/H သည ်ဖပညန်ယ ်

သ ို  မဟိုတ် ြက်ဒရယ်အစ ိုျားရမ ှသဘာေသဘျားအနတရာယ် သ ို  မဟိုတ် ဖပညသ်ူ  ကျနျ်ားမာသရျား 

အသရျားသပေါ်အသဖခအသနအဖြစ် အကျ ြုျားေငသ်သာ လူသ မျာျားသသာဖြစ်ရပ်တစ်ခိုသ ကာင  ်



 
 

Community Health 

မူဝါဒ ခ ါင ်းစဉ် မူဝါဒ နံပါတ  

Medical Financial Assistance NATL.CB.307 

တာဝန  ံဌာန သက ခရာက သည  ရက စ ွဲ 

န ိုင ငခံတာ  လထူိုကျန ်းမာခရ်း ဇန်နဝါရီလ 1 ရက၊် 2023 ခုနစှ ်

စာရ က စာတမ ်းပ ိုင ရှင  စာမျက နာှ 

ဒါရ ိုက တာ၊ ခဆ်းကိုသမှုဆ ိုင ရာ ခင ခ က်းအကအူည ီ 36/48 

 

 

မူပ ိုငခ်ွင ဆ် ိုငရ်ာ အချက်အလက်မျာျား။ Kaiser Permanente။ မပူ ိုငခ်ွင် အာျားလ ိုျား ရယူထာျားပပ ျားဖြစ်သည။်  

စာဖြင အ်တ အလငျ်ား ခွင ဖ်ပြုမထာျားသသာ မညသ်ည ရ်ညရွ်ယ်ချက်အတကွ်မဆ ို ထိုတ်သေဖခငျ်ား၊ မူပွာျားဖခငျ်ား၊  

ထိုတ်သြာ်သ ကညာဖခငျ်ား သ ို  မဟိုတ ်အသ ိုျားဖပြုဖခငျ်ားက ို တာျားဖမစ်ထာျားပါသည။်  

ပံိုနှ ပ မ တတ ူမျာ်းသည  ရည ညွှန ်းက ို်းကာ်းရန အတ က သာဖြစ သည ။ ခနာက ဆံို်းအတည ဖပြုဗာ်းရှင ်းအတ က   

အလီက ထခရာနစ မ တတ ူက ို  ကည  ရှုပါ။ 

ရပ်ရွာမျာျားနငှ  ်လူနာမျာျားအတကွ ်ရ ှ န ိုငသ်သာအကူအည က ို တ ိုျားဖမြှင ရ်နအ်တွက် ၎ငျ်ား၏ MFA 

အစ အစဉ် သတ်မှတ်ချက်မျာျားနငှ  ်သလျှာက်လွှာလိုပ်ငနျ်ားစဉ်မျာျားက ို ယာယ ဖပငဆ်ငန် ိုငသ်ည။် 

5.10.1 အလာ်းအလာရှ ခသာ အရည အ ျင ်းဖပည  မီမှုဆ ိုင ရာ မ မ ်းမံဖပင ဆင  ျက မျာ်း။  

MFA ၏ အရညအ်ချငျ်ားဖပည မ် မှု စ နှုနျ်ားမျာျားအာျား ယာယ သဖပာငျ်ားလ မှုမျာျားတွင ်

ပါေငန် ိုငသ်ညမ်ျာျားမှာ- 

5.10.1.1 အရညအ်ချငျ်ားဖပည မ် မှု ကန  သ်တ်ချက်မျာျားက ို ဆ ိုငျ်ားင  ထာျားဖခငျ်ား။ 

5.10.1.2 ေငသ်ငအွသဖခအသန စစ်သဆျား၍ သထာက်ပ  သ ကျားသပျားအပ်မှု 

စ နှုနျ်ားသတ်မှတ်ချက်က ို တ ိုျားဖမြှင ဖ်ခငျ်ား။ 

5.10.1.3 ဖမင မ်ာျားသသာ သဆျားဘက်ဆ ိုငရ်ာ ကိုနက်ျစရ တ် စ သတ်မှတ်အဆင က် ို 

သလျှာ ချဖခငျ်ား။ 

5.10.2 အလာ်းအလာရှ ခသာ ခလ ာက လွှာလိုပ ငန ်းစဉ်မျာ်း ဖပြုဖပင မ မ ်းမံဖ င ်း။ MFA 

သလျှာက်လွှာလိုပ်ငနျ်ားစဉ်အာျား ယာယ သဖပာငျ်ားလ မှုမျာျားတွင ်ပါေငန် ိုငသ်ညမ်ျာျားမှာ- 

5.10.2.1 လူနာမျာျားအာျား အသဖခခ သငသွရျားသ ကျားသရျားအချက်အလက်မျာျား 

(ဆ ိုလ ိုသညမ်ှာ ေငသ်င ွ( ှ ပါက) နငှ  ်ရ ှ သည ရ်ငျ်ားဖမစ်) နငှ  ် 

(1) ဖပငပ်သဒတာရငျ်ားဖမစ်မျာျားက ို အသ ိုျားဖပြု၍ ၎ငျ်ားတ ို  ၏ 

သငသွရျားသ ကျားသရျားအသဖခအသနအာျား အတညမ်ဖပြုန ိုငသ်ည အ်ခါ၊  

(2) ဖြစ်စဉ်တစ်ခိုခိုသ ကာင  ်သတာငျ်ားဆ ိုထာျားသသာ  

သငသွ ကျားဆ ိုငရ်ာ အချက်အလက်မျာျားက ို မရ ှ န ိုငသ်ည အ်ခါ၊  

(3) အရညအ်ချငျ်ားဖပည မ် သ ကာငျ်ား သက်သသဖပန ိုငသ်ည  ်

အဖခာျားအသထာက်အထာျား မ ှ သည အ်ခါတွင ်၎ငျ်ားတ ို  ၏ အကျ ြုျားေငမ်ှုအတွက် 

ခ ိုငမ်ာသသာ သက်သသက ို ပ  ပ ိုျားခွင ဖ်ပြုဖခငျ်ား။ 
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မူဝါဒ ခ ါင ်းစဉ် မူဝါဒ နံပါတ  

Medical Financial Assistance NATL.CB.307 

တာဝန  ံဌာန သက ခရာက သည  ရက စ ွဲ 

န ိုင ငခံတာ  လထူိုကျန ်းမာခရ်း ဇန်နဝါရီလ 1 ရက၊် 2023 ခုနစှ ်

စာရ က စာတမ ်းပ ိုင ရှင  စာမျက နာှ 

ဒါရ ိုက တာ၊ ခဆ်းကိုသမှုဆ ိုင ရာ ခင ခ က်းအကအူည ီ 37/48 

 

 

မူပ ိုငခ်ွင ဆ် ိုငရ်ာ အချက်အလက်မျာျား။ Kaiser Permanente။ မပူ ိုငခ်ွင် အာျားလ ိုျား ရယူထာျားပပ ျားဖြစ်သည။်  

စာဖြင အ်တ အလငျ်ား ခွင ဖ်ပြုမထာျားသသာ မညသ်ည ရ်ညရွ်ယ်ချက်အတကွ်မဆ ို ထိုတ်သေဖခငျ်ား၊ မူပွာျားဖခငျ်ား၊  

ထိုတ်သြာ်သ ကညာဖခငျ်ား သ ို  မဟိုတ ်အသ ိုျားဖပြုဖခငျ်ားက ို တာျားဖမစ်ထာျားပါသည။်  

ပံိုနှ ပ မ တတ ူမျာ်းသည  ရည ညွှန ်းက ို်းကာ်းရန အတ က သာဖြစ သည ။ ခနာက ဆံို်းအတည ဖပြုဗာ်းရှင ်းအတ က   

အလီက ထခရာနစ မ တတ ူက ို  ကည  ရှုပါ။ 

5.10.2.2 အ မ်သထာငစ်ိုေငသ်ငကွ ို ဆ ိုျားဖြတ်သည အ်ခါ ဖြစ်စဉ်တစ်ခိုခိုသ ကာင  ်

သနာငတ်ွင ်လိုပ်အာျားခ/ အလိုပ်အက ိုင ်သထာက်ပ  သ ကျားံ ံ ျားရှု  ျားမှု၏ 

ထ ခ ိုက်န ိုငသ်ဖခက ို ထည သ်ငွျ်ားစဉ်ျားစာျားဖခငျ်ား။ 

5.10.3 အမျာ်းဖပည သ ူရရှ န ိုင ခသာ အ ျက အလက မျာ်း။ ယာယ  MFA အစ အစဉ် 

အသဖပာငျ်ားအလ မျာျားက ို သြာ်ဖပသည  ်သတငျ်ားအချက်အလက်က ို MFA အစ အစဉ် 

ေဘစ်ာမျက်နာှနငှ  ်သဘျားဒဏသ်င သ်ဒသမျာျား ှ  KP သဆျားရ ို /သဆျားခနျ်ားမျာျားတွင ်

အမျာျားဖပညသ်မူ ှရ ှ န ိုငပ်ါသည။် 

6.0 ခနာက ဆက တ ွဲ/က ို်းကာ်း ျက မျာ်း 

6.1 ခနာက ဆက တ ွဲမျာ်း 

6.1.1 သနာက်ဆက်တွ  A – သဒသအလ ိုက် အသ ိုျားချန ိုငမ်ှု 

6.1.2 သနာက်ဆက်တွ  B - သေါဟာရ သတ်မှတ်ချက်မျာျား 

6.2 ပူ်းတ ွဲြ ိုင မျာ်း 

6.2.1 ပူျားတွ ြ ိုင ်1 – Kaiser Permanente Colorado အတွက ်ဖြည စ်ွက်ချက ်

6.2.2 ပူျားတွ ြ ိုင ်2 – Kaiser Permanente Georgia အတွက ်ဖြည စ်ွက်ချက ်

6.2.3 ပူျားတွ ြ ိုင ်3 – Kaiser Permanente ဟာေ ိုငအ် အတွက် ဖြည စ်ွက်ချက ်

6.2.4 ပူျားတွ ြ ိုင ်4 – Kaiser Permanente Mid-Atlantic States အတွက ်ဖြည စ်ွက်ချက ်

6.2.5 ပူျားတွ ြ ိုင ်5 – Kaiser Permanente Northern California အတွက ်ဖြည စ်ွက်ချက ်

6.2.6 ပူျားတွ ြ ိုင ်6 – Kaiser Permanente Northwest အတွက ်ဖြည စ်ွက်ချက ်

6.2.7 ပူျားတွ ြ ိုင ်7 – Kaiser Permanente Southern California အတွက ်ဖြည စ်ွက်ချက ်

6.2.8 ပူျားတွ ြ ိုင ်8 – Kaiser Permanente Washington အတွက ်ဖြည စ်ွက်ချက ်
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မူဝါဒ ခ ါင ်းစဉ် မူဝါဒ နံပါတ  

Medical Financial Assistance NATL.CB.307 

တာဝန  ံဌာန သက ခရာက သည  ရက စ ွဲ 

န ိုင ငခံတာ  လထူိုကျန ်းမာခရ်း ဇန်နဝါရီလ 1 ရက၊် 2023 ခုနစှ ်

စာရ က စာတမ ်းပ ိုင ရှင  စာမျက နာှ 

ဒါရ ိုက တာ၊ ခဆ်းကိုသမှုဆ ိုင ရာ ခင ခ က်းအကအူည ီ 38/48 

 

 

မူပ ိုငခ်ွင ဆ် ိုငရ်ာ အချက်အလက်မျာျား။ Kaiser Permanente။ မပူ ိုငခ်ွင် အာျားလ ိုျား ရယူထာျားပပ ျားဖြစ်သည။်  

စာဖြင အ်တ အလငျ်ား ခွင ဖ်ပြုမထာျားသသာ မညသ်ည ရ်ညရွ်ယ်ချက်အတကွ်မဆ ို ထိုတ်သေဖခငျ်ား၊ မူပွာျားဖခငျ်ား၊  

ထိုတ်သြာ်သ ကညာဖခငျ်ား သ ို  မဟိုတ ်အသ ိုျားဖပြုဖခငျ်ားက ို တာျားဖမစ်ထာျားပါသည။်  

ပံိုနှ ပ မ တတ ူမျာ်းသည  ရည ညွှန ်းက ို်းကာ်းရန အတ က သာဖြစ သည ။ ခနာက ဆံို်းအတည ဖပြုဗာ်းရှင ်းအတ က   

အလီက ထခရာနစ မ တတ ူက ို  ကည  ရှုပါ။ 

6.3 အဖ ာ်းက ို်းကာ်း ျက မျာ်း 

6.3.1 Patient Protection and Affordable Care Act, Public Law 111-148 (လူနာ 

ကာကွယ်သစာင သ် ှာက်သရျားနငှ  ်လူတ ိုငျ်ားတတ်န ိုငသ်သာ သစာင သ် ှာက်မှုဥပသဒ၊ 

အစ ိုျားရဥပသဒ 111-148) (124 Stat. 119 (2010)) 

6.3.2 Federal Register and the Annual Federal Poverty Guidelines (ြက်ဒရယ် မှတ်ပ ိုတငဖ်ခငျ်ားနငှ  ်

နစှ်စဉ်ြက်ဒရယ် ဆငျ်ားရ မွ သတမှု လမ်ျားညွှနခ်ျက်မျာျား) 

6.3.3 Internal Revenue Service Publication, 2014 Instructions for Schedule H (ဖပညတ်ွငျ်ားအခွနဌ်ာန 

ထိုတ်ဖပနသ် ကညာဖခငျ်ား၊ 2014 ဇယာျား H အတွက ်လမ်ျားညွှနခ်ျက်မျာျား) (ပ ိုစ  990) 

6.3.4 ဖပညတ်ွငျ်ားအခွနဆ် ိုငရ်ာ ေနသ်ဆာငမ်ှုသတ သပျားချက် 2010-39 

6.3.5 Internal Revenue Service Code, 26 CFR Parts 1, 53, and 602 (ဖပညတ်ွငျ်ားအခွနမ်ျာျား 

၀နသ်ဆာငမ်ှုကိုဒ၊် 26 ြက်ဒရယ်စညျ်ားမျဉ်ျားမျာျားဥပသဒ (Code of Federal Regulations, CFR) 

အပ ိုငျ်ား 1 ၊ 53 နငှ  ်602) ၊  
RIN 1545-BK 57 ၊ RIN 1545-BL 30 ၊ RIN 1545-BL 58 - ကိုသ ိုလ်ဖြစ်သဆျားရ ိုမျာျားအတကွ် 

သနာက်ထပ်လ ိုအပ်ချက်မျာျား 

6.3.6 California Hospital Association – Hospital Financial Assistance Policies & Community Benefit Laws, 

2015 Edition (ကယ်လ ြ ိုျားန ျားယာျား သဆျားရ ိုအသငျ်ားအြွ ွေ့ - သဆျားရ ို  ဘဏ္ဍာသရျားအသထာက်အပ   

မူေါဒမျာျားနငှ  ်ရပ်ရွာအကျ ြုျားခ စာျားခွင ဥ်ပသဒမျာျား၊ 2015 ထိုတ်သေဖခငျ်ား) 

6.3.7 Catholic Health Association of the United States – A Guide for Planning & Reporting Community 

Benefit, 2012 Edition (အသမရ ကနဖ်ပညသ်ထာငစ်ို၏ ကက်သလစ်ကျနျ်ားမာသရျားအသငျ်ား - 

အသ ိုငျ်ားအေ ိုငျ်ား အကျ ြုျားခ စာျားခွင  ်အစ အစဉ်ဆွ ဖခငျ်ားနငှ  ်အစ ရငခ် ဖခငျ်ားဆ ိုငရ်ာလမ်ျားညွှန၊် 

2012 ထိုတ်သေဖခငျ်ား) 

6.3.8 ေနသ်ဆာငမ်ှုသပျားသမူျာျားစာရငျ်ား။ သအာက်ပါတ ို  အတွက် KFHP/H ေက်ဘဆ် ိုက်မျာျားတွင ်

ေနသ်ဆာငမ်ှုသပျားသစူာရငျ်ားမျာျားက ို ရ ှ န ိုငပ်ါသည်- 
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တာဝန  ံဌာန သက ခရာက သည  ရက စ ွဲ 

န ိုင ငခံတာ  လထူိုကျန ်းမာခရ်း ဇန်နဝါရီလ 1 ရက၊် 2023 ခုနစှ ်

စာရ က စာတမ ်းပ ိုင ရှင  စာမျက နာှ 

ဒါရ ိုက တာ၊ ခဆ်းကိုသမှုဆ ိုင ရာ ခင ခ က်းအကအူည ီ 39/48 

 

 

မူပ ိုငခ်ွင ဆ် ိုငရ်ာ အချက်အလက်မျာျား။ Kaiser Permanente။ မပူ ိုငခ်ွင် အာျားလ ိုျား ရယူထာျားပပ ျားဖြစ်သည။်  

စာဖြင အ်တ အလငျ်ား ခွင ဖ်ပြုမထာျားသသာ မညသ်ည ရ်ညရွ်ယ်ချက်အတကွ်မဆ ို ထိုတ်သေဖခငျ်ား၊ မူပွာျားဖခငျ်ား၊  

ထိုတ်သြာ်သ ကညာဖခငျ်ား သ ို  မဟိုတ ်အသ ိုျားဖပြုဖခငျ်ားက ို တာျားဖမစ်ထာျားပါသည။်  

ပံိုနှ ပ မ တတ ူမျာ်းသည  ရည ညွှန ်းက ို်းကာ်းရန အတ က သာဖြစ သည ။ ခနာက ဆံို်းအတည ဖပြုဗာ်းရှင ်းအတ က   

အလီက ထခရာနစ မ တတ ူက ို  ကည  ရှုပါ။ 

6.3.8.1 Kaiser Permanente of Hawaii (www.kp.org/mfa/hawaii)- 

6.3.8.2 Kaiser Permanente of Northwest (www.kp.org/mfa/nw)- 

6.3.8.3 Kaiser Permanente of Northern California (www.kp.org/mfa/ncal)-  

6.3.8.4 Kaiser Permanente of Southern California (www.kp.org/mfa/scal)- 

6.3.8.5 Kaiser Permanente of Washington (www.kp.org/mfa/wa)- 

  

http://www.kp.org/mfa/hawaii
http://www.kp.org/mfa/nw
http://www.kp.org/mfa/ncal
http://www.kp.org/mfa/scal
http://www.kp.org/mfa/wa
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တာဝန  ံဌာန သက ခရာက သည  ရက စ ွဲ 

န ိုင ငခံတာ  လထူိုကျန ်းမာခရ်း ဇန်နဝါရီလ 1 ရက၊် 2023 ခုနစှ ်

စာရ က စာတမ ်းပ ိုင ရှင  စာမျက နာှ 

ဒါရ ိုက တာ၊ ခဆ်းကိုသမှုဆ ိုင ရာ ခင ခ က်းအကအူည ီ 40/48 

 

 

မူပ ိုငခ်ွင ဆ် ိုငရ်ာ အချက်အလက်မျာျား။ Kaiser Permanente။ မပူ ိုငခ်ွင် အာျားလ ိုျား ရယူထာျားပပ ျားဖြစ်သည။်  

စာဖြင အ်တ အလငျ်ား ခွင ဖ်ပြုမထာျားသသာ မညသ်ည ရ်ညရွ်ယ်ချက်အတကွ်မဆ ို ထိုတ်သေဖခငျ်ား၊ မူပွာျားဖခငျ်ား၊  

ထိုတ်သြာ်သ ကညာဖခငျ်ား သ ို  မဟိုတ ်အသ ိုျားဖပြုဖခငျ်ားက ို တာျားဖမစ်ထာျားပါသည။်  

ပံိုနှ ပ မ တတ ူမျာ်းသည  ရည ညွှန ်းက ို်းကာ်းရန အတ က သာဖြစ သည ။ ခနာက ဆံို်းအတည ဖပြုဗာ်းရှင ်းအတ က   

အလီက ထခရာနစ မ တတ ူက ို  ကည  ရှုပါ။ 

 

ခနာက ဆက တ ွဲ B - ခဝါဟာရ သတ မှတ  ျက မျာ်း 

ရပ ရ ာအသ ိုင ်းအဝ ိုင ်း MFA (CMFA) - KP သဆျားရ ို /သဆျားခနျ်ားမျာျားတွင ်ေငသ်ငနွည်ျားပါျားသသာ အာမခ မ ှ သ ူလူနာမျာျားနငှ  ်

အလ ိုအသလာက်အာမခ မ ှ သ ူလူနာမျာျားအတကွ ်သဆျားဘက်ဆ ိုငရ်ာအရ လ ိုအပ်သသာ သစာင သ် ှာက်မှုက ို 

လက်လှမ်ျားမ န ိုငသ်စရန ်ရပ်ရွာအသဖခဖပြု နငှ  ်သဘျားကငျ်ားသရျားကွနရ်က် အြွ ွေ့အစညျ်ားမျာျားနငှ  ်ပူျားသပါငျ်ား၍ စ စဉ်ထာျားသသာ 

သဆျားဘက်ဆ ိုငရ်ာ သငသွ ကျား သထာက်ပ  မှု အစ အစဉ်မျာျား။ 

အခ က်းခကာက ခအဂ္ျင စ ီ- တ ိုက်ရ ိုက်ဖြစ်သစ၊ သယ်ွေ ိုက်သသာနညျ်ားအာျားဖြင ဖ်ြစ်သစ သ ကျား ှင ်သ ို  မဟိုတ် 

အသ ကျားေယ်သထူ  သပျားရန ်ှ သသာ သ ို  မဟိုတ် သပျားရန ်ှ သညဟ်ို ဆ ိုထာျားသသာ အသ ကျားက ို သကာက်ခ ရန ်ကက ြုျားပမ်ျားမှုမျာျား 

သ ို  မဟိုတ် အသ ကျားသကာက်ခ မှုမျာျားက ို သဆာငရွ်က်သသာ သ ို  မဟိုတ် ကျင သ် ိုျားသသာ လူပိုဂ္ ြုလ် သ ို  မဟိုတ် အြွ ွေ့အစညျ်ား။ 

တာရှည  ံခဆ်းဘက ဆ ိုင ရာပစစည ်းမျာ်း (DME) - DME စ ချ နစ် ညွှနျ်ားအရ သတ်မှတ်ထာျားသည အ်တ ိုငျ်ား စ နှုနျ်ားမ  

တိုတ်သကာက်မျာျား၊ ချ ြုငျ်ားသထာက်မျာျား၊ သဆျားသငွွေ့  ှူစက်မျာျား၊ ရညရွ်ယ်ထာျားသသာ အကျ ြုျားဖပြုသထာက်ကူပစစညျ်ားမျာျား၊ 

အ မ်တွငအ်သ ိုျားဖပြုရနအ်တွက် တ ခါျားသပေါ်တွင ်တပ်ဆငရ်သည  ်ကျ ျားသပါငျ်ားအနှ ပ်က ရ ယာမျာျား၊ ေှ ျားလ်ချ မျာျား၊ 

လမ်ျားသလျှာကအ်ကူပစစညျ်ား၊ သဆျားရ ိုကိုတငမ်ျာျားနငှ  ်အ မ်တွင ်အသ ိုျားဖပြုရနအ်တကွ် သအာက်ဆ ဂျငတ် ို   အကန  အ်သတ်မ ှ  

ပါေငသ်ည။် DME တွင ်အရ ိုျားကိုသပစစညျ်ားမျာျား၊ သဖခတိုလက်တို (ဥပမာအာျားဖြင  ်လှုပ် ှာျားန ိုငသ်သာ 

သ ိုငျ်ားကက ြုျားမျာျား/ကျပ်စညျ်ားမျာျားနငှ  ်အသ အ ိုျားအတိုနငှ  ်သထာက်ပ  ပစစညျ်ားမျာျား)၊ သဆျားစာမလ ိုဘ  ေယ်ယူန ိုငသ်သာ ပစစညျ်ားမျာျားနငှ  ်

အသပျာ စာျား ကိုနပ်စစညျ်ားမျာျား (ဥပမာ- ဆ ျားလမ်ျားသ ကာငျ်ားသရာဂါဆ ိုငရ်ာ ကိုသသရျားပစစညျ်ားနငှ  ်ထ ခ ိုက်ဒဏရ်ာ 

ကိုသသရျားပစစညျ်ားမျာျား) မပါေငပ်ါ။ 

အရည အ ျင ်းဖပည  မီခသာလနူာ - လူနာသည ်(1) အာမခ မ ှ သညဖ်ြစ်သစ၊ (2)  အစ ိုျားရအစ အစဉ်တစ်ခို (ဥပမာ- Medicare၊ 

Medicaid သ ို  မဟိုတ် ကျနျ်ားမာသရျားအာမခ လ လှယ်မှုဖြင  ်ေယ်ယူထာျားသသာ သထာက်ပ  သ ကျားရ ှ သည  ်

ကျနျ်ားမာသရျားသစာင သ် ှာက်မှု အာမခ ေနသ်ဆာငမ်ှု) မှတစ်ဆင  ်ပ  ပ ိုျားကူည မှုက ို ရ ှ သညဖ်ြစ်သစ၊ (3) KFHP မှလွ ၍ 

အဖခာျားကျနျ်ားမာသရျားအစ အစဉ်ဖြင  ်အာမခ ထာျား ှ သညဖ်ြစ်သစ သ ို  မဟိုတ် (4) KFHP တွင ်အာမခ ထာျား ှ သညဖ်ြစသ်စ 

ဤမူေါဒတွင ်သြာ်ဖပထာျားသည  ်အရညအ်ချငျ်ားဖပည မ် မှု စ နှုနျ်ားနငှ က် ိုက်ည သ။ူ 



 
 

Community Health 

မူဝါဒ ခ ါင ်းစဉ် မူဝါဒ နံပါတ  

Medical Financial Assistance NATL.CB.307 

တာဝန  ံဌာန သက ခရာက သည  ရက စ ွဲ 

န ိုင ငခံတာ  လထူိုကျန ်းမာခရ်း ဇန်နဝါရီလ 1 ရက၊် 2023 ခုနစှ ်

စာရ က စာတမ ်းပ ိုင ရှင  စာမျက နာှ 

ဒါရ ိုက တာ၊ ခဆ်းကိုသမှုဆ ိုင ရာ ခင ခ က်းအကအူည ီ 41/48 

 

 

မူပ ိုငခ်ွင ဆ် ိုငရ်ာ အချက်အလက်မျာျား။ Kaiser Permanente။ မပူ ိုငခ်ွင် အာျားလ ိုျား ရယူထာျားပပ ျားဖြစ်သည။်  

စာဖြင အ်တ အလငျ်ား ခွင ဖ်ပြုမထာျားသသာ မညသ်ည ရ်ညရွ်ယ်ချက်အတကွ်မဆ ို ထိုတ်သေဖခငျ်ား၊ မူပွာျားဖခငျ်ား၊  

ထိုတ်သြာ်သ ကညာဖခငျ်ား သ ို  မဟိုတ ်အသ ိုျားဖပြုဖခငျ်ားက ို တာျားဖမစ်ထာျားပါသည။်  

ပံိုနှ ပ မ တတ ူမျာ်းသည  ရည ညွှန ်းက ို်းကာ်းရန အတ က သာဖြစ သည ။ ခနာက ဆံို်းအတည ဖပြုဗာ်းရှင ်းအတ က   

အလီက ထခရာနစ မ တတ ူက ို  ကည  ရှုပါ။ 

ဖပင ပခဒတာရင ်းဖမစ မျာ်း - လူနာတစ်ဦျား၏ သငသွ ကျားတတ်စွမ်ျားန ိုငမ်ှုရမှတ်က ို တွက်ချက်ရန ်တူည သသာစ နှုနျ်ားမျာျားသပေါ် 

မူတည၍် လူနာတစ်ဦျားစ က ို စ စစ်သည  ်အမျာျားဖမငမ်ှတ်တမ်ျားသဒတာသဘ စ်မျာျားက ို အသဖခခ သသာပ ိုစ က ို အသ ိုျားချဖခငျ်ားဖြင  ်

ဖပငပ်အြွ ွေ့အစညျ်ား ေနသ်ဆာငမ်ှုသပျားသမူျာျားက လူနာတစ်ဦျား၏ က ိုယ်သရျားအချက်အလက်က ို သ ိုျားသပ်၍ 

သငသွ ကျားလ ိုအပ်ချက်က ို အက ဖြတ်ရာတွင ်အသ ိုျားဖပြုသည။် 

ြက ဒရယ ဆင ်းရွဲမ ွဲခတမှုဆ ိုင ရာ လမ ်းညွှန  ျက မျာ်း (FPG) - အသမရ ကနဖ်ပညသ်ထာငစ်ို ကျနျ်ားမာသရျားနငှ  ်

ဖပညသ်ူ  ေနသ်ဆာငမ်ှုဌာနမှ ဆ ိုျားဖြတ်သည အ်တ ိုငျ်ား ဆငျ်ားရ မွ သတမှုအတွက် နစ်ှစဉ်ေငသ်ငအွဆင မ်ျာျားဖြစ်ပပ ျား ၎ငျ်ားတ ို  က ို 

ြက်ဒရယ်မှတ်ပ ိုတငဖ်ခငျ်ားတွင ်နစှ်စဉ်အပ်ဒ တ်လိုပ်ပါသည။် 

ခင ခရ်းခ က်းခရ်းဆ ိုင ရာ အ ကခံပ်းဖ င ်း - KP သဆျားရ ို /သဆျားခနျ်ားမျာျားတွင ်သဆာငရွ်က်သပျားသည  ်ေနသ်ဆာငမ်ှုမျာျားအတွက် 

သငသွပျားသချရန ်ရ ှ န ိုငသ်သာ သငသွ ကျားသထာက်ပ  မှုနငှ  ်ကျနျ်ားမာသရျားအာမခ ေနသ်ဆာငမ်ှုဆ ိုငရ်ာ သရွျားချယ်စရာအမျ ြုျားမျ ြုျားက ို 

စူျားစမ်ျား ှာသြွရန ်လူနာမျာျားအာျား ကူည သပျားရာတငွ ်အသ ိုျားဖပြုသည  ်လိုပ်ငနျ်ားစဉ်။ သငသွရျားသ ကျားသရျားဆ ိုငရ်ာ 

အ က ဉာဏသ်တာငျ်ားခ န ိုငသ်သာ လူနာမျာျားတွင ်မ မ တစ်ဦျားတညျ်ား မသပျားသချန ိုငသ်၊ူ အာမခ မ ှ သ၊ူ 

အလ ိုအသလာက်အာမခ မ ှ သမူျာျားနငှ  ်လူနာ၏သပျားရနတ်ာေန ်အဖပည အ်ေက ို သပျားသချန ိုငစ်ွမ်ျားမ ှ သ ကာငျ်ား သြာ်ဖပထာျားသမူျာျား 

ကန  သ်တ်ချက်မ ှ  ပါေငသ်ည။် 

အ ို်းမွဲ အ မ မွဲ ဖြစ သ ူ- သအာက်တငွသ်ြာ်ဖပထာျားသည အ်တ ိုငျ်ား လူတစ်ဦျား၏သနထ ိုငမ်ှုအသနအထာျားဆ ိုငရ်ာ 

အသဖခအသနသြာ်ဖပချက-် 

• ကာျားမျာျား၊ ပနျ်ားဖခ မျာျား၊ လူသာွျားစင်္ကြံမျာျား၊ စွန  ပ်စ်ထာျားသသာ အသဆာကအ်ဦမျာျား (လမ်ျားသပေါ်) က  သ ို  သသာ လူတ ို  သနထ ိုငရ်န ်

မရညရွ်ယ်သသာ သနရာမျာျားတွင ်သနထ ိုငသ်မူျာျား။ 

• အသရျားသပေါ်သဂဟာတစ်ခိုတွင ်သနထ ိုငသ်မူျာျား။ 

• လမ်ျားသပေါ်မှဖြစ်သစ၊ အသရျားသပေါ်သဂဟာမှဖြစ်သစ နဂ ိုက သရာက် ှ လာ ကသည  ်အ ိုျားမ  အ မ်မ  ဖြစ်သမူျာျားအတွက် 

သရွှွေ့သဖပာငျ်ားအ မ်ရာ သ ို  မဟိုတ် အသထာက်အပ  အ မ်ရာမျာျားတွင ်သနထ ိုငသ်မူျာျား။ 

• အထက်သြာ်ဖပပါသနရာမျာျား  ှ သသာ်လညျ်ား သဆျားရ ို  သ ို  မဟိုတ် အဖခာျားဌာနတစ်ခိုတွင ်အချ နတ် ိုအတွငျ်ား (ရက်သပါငျ်ား 30 

ရက်ဆက်တ ိုက)် အချ နဖ်ြြုနျ်ားသနန ိုငပ်ါသည။် 



 
 

Community Health 

မူဝါဒ ခ ါင ်းစဉ် မူဝါဒ နံပါတ  

Medical Financial Assistance NATL.CB.307 

တာဝန  ံဌာန သက ခရာက သည  ရက စ ွဲ 

န ိုင ငခံတာ  လထူိုကျန ်းမာခရ်း ဇန်နဝါရီလ 1 ရက၊် 2023 ခုနစှ ်

စာရ က စာတမ ်းပ ိုင ရှင  စာမျက နာှ 

ဒါရ ိုက တာ၊ ခဆ်းကိုသမှုဆ ိုင ရာ ခင ခ က်းအကအူည ီ 42/48 

 

 

မူပ ိုငခ်ွင ဆ် ိုငရ်ာ အချက်အလက်မျာျား။ Kaiser Permanente။ မပူ ိုငခ်ွင် အာျားလ ိုျား ရယူထာျားပပ ျားဖြစ်သည။်  

စာဖြင အ်တ အလငျ်ား ခွင ဖ်ပြုမထာျားသသာ မညသ်ည ရ်ညရွ်ယ်ချက်အတကွ်မဆ ို ထိုတ်သေဖခငျ်ား၊ မူပွာျားဖခငျ်ား၊  

ထိုတ်သြာ်သ ကညာဖခငျ်ား သ ို  မဟိုတ ်အသ ိုျားဖပြုဖခငျ်ားက ို တာျားဖမစ်ထာျားပါသည။်  

ပံိုနှ ပ မ တတ ူမျာ်းသည  ရည ညွှန ်းက ို်းကာ်းရန အတ က သာဖြစ သည ။ ခနာက ဆံို်းအတည ဖပြုဗာ်းရှင ်းအတ က   

အလီက ထခရာနစ မ တတ ူက ို  ကည  ရှုပါ။ 

• မညသ်ည သ်နရာတွင ်သနထ ိုငသ်ညက် ို သြေါ် ဖပဖခငျ်ား မ ှ သသာသ ကာင  ်လူသနအ မ်ယာ ရ ှ ရန ်လ ိုအပ်သသာ 

အရငျ်ားအဖမစ်မျာျားနငှ  ်အသထာက်အပ   ကွနရ်က်မျာျား မ ှ ဖခငျ်ားနငှ  ်တစ်ပတ်အတွငျ်ား ပိုဂ္လ ကသနအ မ်မှ 

နငှထ်ိုတ်ဖခငျ်ားခ ရဖခငျ်ား သ ို  မဟိုတ် အ မ်တွငျ်ားအ ကမ်ျားြက်မှု အသဖခအသနမှ ထကွသ်ဖပျားတ မ်ျားသ ှာငဖ်ခငျ်ား 

ခ ရဖခငျ်ားတ ို  ဖြစ်သည။် 

• လူတစ်ဦျားသည ်ရက်သပါငျ်ား 30 သကျာ ်ဆက်တ ိုကသ်နထ ိုငသ်ဖူြစ်ပပ ျား စ တ်ပ ိုငျ်ားဆ ိုငရ်ာ ကျနျ်ားမာသရျား သ ို  မဟိုတ် 

မူျားယစ်သဆျားဖြတ ်ကိုသဖခငျ်ားသဆျားရ ိုက  သ ို   ဌာနတစ်ခိုမှ တစ်ပတ်အတွငျ်ား သဆျားရ ိုမ ှဆငျ်ားလာပပ ျား သနာက်ဆကတ်ွ  

သနထ ိုငရ်ာသနရာက ို သြာ်ဖပန ိုငဖ်ခငျ်ား မ ှ သသျားဘ  ထ ိုလူ၌ အ မ်ရာ ရ ှ ရနအ်တွက် သငသွ ကျားဆ ိုငရ်ာ ရငျ်ားဖမစ်မျာျားနငှ  ်

လူမှုသရျား အသထာက်အပ   ကွနရ်က်မျာျား မ ှ သ။ူ 

KP - Kaiser Permanente Insurance Company (KPIC) မှလွ ၍ Kaiser Foundation Hospitals နငှ  ်တွ ြက်-သဆျားရ ိုသဆျားခနျ်ားမျာျား၊ Kaiser 

သြာငသ်ဒျား ှငျ်ား ကျနျ်ားမာသရျားအစ အစဉ်မျာျား၊ Permanente Medical Groups နငှ  ်၎ငျ်ားတ ို  ၏ သက်ဆ ိုငရ်ာလိုပ်ငနျ်ားခွ မျာျား ပါေငသ်ည။် 

KP ခဆ်းရံို /ခဆ်း န ်းမျာ်း - လူနာသစာင သ် ှာက်မှုသပျားဖခငျ်ား အပါအေင ်KP လိုပ်ငနျ်ားသဆာငတ်ာမျာျား သဆာငရွ်က်ရာတွင ် 

KP ပ ိုငဆ် ိုငသ်သာ သ ို  မဟိုတ် ငာှျားရမ်ျားထာျားသသာ အသဆာက်အအ ို အတွငျ်ားပ ိုငျ်ားနငှ  ်အဖပငပ် ိုငျ်ားအပါအေင ်အသဆာကအ်ဦ 

ပရေိုဏမ်ျာျား (ဥပမာ၊ အသဆာက်အအ ို သ ို  မဟိုတ် KP  ကမ်ျားဖပင၊် ယူနစ် သ ို  မဟိုတ် အဖခာျား KP မဟိုတ်သသာ 

အသဆာက်အအ ို၏ အတငွျ်ားပ ိုငျ်ား သ ို  မဟိုတ် အဖပငပ် ိုငျ်ားဧရ ယာ)။ 

ဝင ခင အခဖ အခန စစ ခဆ်း၍ ခထာက ပံ ခ က်းခပ်းအပ မှု - လတူစ်ဦျားချငျ်ားစ ၏ အ မ်သထာငစ်ိုေငသ်ငသွည် 

ြက်ဒရယ်ဆငျ်ားရ မွ သတမှုဆ ိုငရ်ာ လမ်ျားညွှနခ်ျကမ်ျာျား၏ သတ်မတှ်ထာျားသည  ်ရာခ ိုငန်ှုနျ်ားထက် ပ ိုမျာျားသနဖခငျ်ား ှ ၊ မ ှ သပေါ် 

မူတည၍် အစ ိုျားရအာမခ  အစ အစဉ် သ ို  မဟိုတ် MFA အတွက ်အရညအ်ချငျ်ားဖပည မ် မှုက ို ဆ ိုျားဖြတ်ရနအ်လ ို  ငာှ လူနာမ ှ

ပ  ပ ိုျားသပျားသသာ ဖပငပ်သဒတာရငျ်ားဖမစ်မျာျား သ ို  မဟိုတ် အချက်အလက်မျာျားက ို အသ ိုျားဖပြုသည န်ညျ်ားလမ်ျား။ 

ခဆ်းဘက ဆ ိုင ရာ ခင ခ က်းအကအူညီ (MFA) - ၎ငျ်ားတ ို  ၏သဆျားဘက်ဆ ိုငရ်ာအရ လ ိုအပ်သသာ ေနသ်ဆာငမ်ှုမျာျား၊ 

ထိုတ်ကိုနမ်ျာျား သ ို  မဟိုတ် သဆျားေါျားမျာျား အာျားလ ိုျားက ိုဖြစ်သစ၊ တစ်စ တ်တစ်ပ ိုငျ်ားက ိုဖြစ်သစ သငသွပျားသချန ိုငစ်ွမ်ျားမ ှ သည အ်ဖပင ်

အစ ိုျားရနငှ ပ်ိုဂ္လ က သငသွပျားသချမှုရငျ်ားဖမစ်မျာျားက ို အာျားလ ိုျားသ ိုျားစွ ထာျားပပ ျားသသာ သတ်မှတ်ချက်မ သည  ်လူနာမျာျားအတွက ်

သဆျားဘက်ဆ ိုငရ်ာ ကိုနက်ျစရ တ်မျာျားက ို သပျားသချရန ်သထာက်ပ  သ ကျားမျာျားသပျားသည  ်အစ အစဉ်တစ်ခို။ 
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မူပ ိုငခ်ွင ဆ် ိုငရ်ာ အချက်အလက်မျာျား။ Kaiser Permanente။ မပူ ိုငခ်ွင် အာျားလ ိုျား ရယူထာျားပပ ျားဖြစ်သည။်  

စာဖြင အ်တ အလငျ်ား ခွင ဖ်ပြုမထာျားသသာ မညသ်ည ရ်ညရွ်ယ်ချက်အတကွ်မဆ ို ထိုတ်သေဖခငျ်ား၊ မူပွာျားဖခငျ်ား၊  

ထိုတ်သြာ်သ ကညာဖခငျ်ား သ ို  မဟိုတ ်အသ ိုျားဖပြုဖခငျ်ားက ို တာျားဖမစ်ထာျားပါသည။်  

ပံိုနှ ပ မ တတ ူမျာ်းသည  ရည ညွှန ်းက ို်းကာ်းရန အတ က သာဖြစ သည ။ ခနာက ဆံို်းအတည ဖပြုဗာ်းရှင ်းအတ က   

အလီက ထခရာနစ မ တတ ူက ို  ကည  ရှုပါ။ 

ေနသ်ဆာငမ်ှုရယူသမူျာျားသည် လူနာတချ ြု ွေ့ သ ို  မဟိုတ် လူနာအာျားလ ိုျား၏ သစာင သ် ှာက်မှု ကိုနက်ျစရ တ်က ို သပျားသချရနအ်တွက် 

အကူအည ရ ှ ရန ်အစ အစဉ်စ နှုနျ်ားမျာျားနငှ  ်က ိုက်ည ရန ်လ ိုအပ်သည။် 

ခဆ်းဘက ဆ ိုင ရာ ပစစည ်းမျာ်း - သဆျားဘက်ဆ ိုငရ်ာအရ လ ိုအပ်သသာ ေနသ်ဆာငမ်ှုက ို ပ  ပ ိုျားစဉ် လ ိုငစ်ငရ် ကျနျ်ားမာသရျား 

သစာင သ် ှာက်မှုသပျားသမှူ သလျှာက်ထာျားသည  ်ခွ စ တ်ဓါျားမျာျား၊ ကက ြုျားမျာျား၊ အနာထည သ်ဆျားမျာျားနငှ  ်ပတ်တ ျားမျာျားက  သ ို  သသာ 

တစ်ခါသ ိုျားသဆျားဘက်ဆ ိုငရ်ာ ပစစညျ်ားမျာျားဖြစ်ပပ ျား ယငျ်ားတွင ်လူနာတစ်ဦျားက အဖခာျားရငျ်ားဖမစ်မ ှေယ်ယူထာျားသသာ သ ို  မဟိုတ် 

ရယူထာျားသသာ သဆျားဘက်ဆ ိုငရ်ာပစစညျ်ားမျာျား မပါေငပ်ါ။ 

လနူာကိုန ကျစရ တ  - အာမခ  သ ို  မဟိုတ် အစ ိုျားရမှသထာက်ပ  သည  ်ကျနျ်ားမာသရျားသစာင သ် ှာက်မှု အစ အစဉ်က 

သငဖွပနထ်ိုတ်မသပျားသသာ KP သဆျားရ ို /သဆျားခနျ်ားမျာျား (ဥပမာ- သဆျားရ ိုမျာျား၊ သဆျားရ ိုနငှ တွ် ြွင ထ်ာျားသည  ်သဆျားခနျ်ားမျာျား၊ 

သဆျားဘက်ဆ ိုငရ်ာဌာနမျာျား၊ သဆျားဘက်ဆ ိုငရ်ာရ ို ျားခနျ်ား အသဆာက်အအ ိုမျာျားနငှ  ်ဖပငပ်လူနာသဆျားဆ ိုငမ်ျာျား) တွင ်

လက်ခ ရ ှ သည  ်သစာင သ် ှာက်မှုအတွက် လူနာတစ်ဦျားအာျား သကာက်ခ သည  ်ကိုနက်ျစရ တ်သေစို။ 

ခဆ်းဆ ိုင ကိုန ကျစရ တ  သက ည ာခလ ာ ခပါ  ခပ်းမှု - Medicare အပ ိုငျ်ား D သအာက်တွင ်အကျ ြုျားေငသ်သာ ဖပငပ်လူနာသဆျားစာ 

သဆျားေါျားမျာျားအတွက် ၎ငျ်ားတ ို  ၏ ကိုနက်ျစရ တ်သေစိုက ို မတတ်န ိုငသ်သာ ေငသ်ငနွညျ်ားပါျားသည  ် 

KP သက်ကက ျားရွယ်အ ိုမျာျားအတကွ ်ခ စာျားခွင  ်Medicare အပ ိုငျ်ား D အြွ ွေ့ေငမ်ျာျားအာျား သငသွ ကျားအကအူည သပျားဖခငျ်ား။ 

ခဘ်းကင ်းခရ်းက န ရက  - အစ ိုျားရသဆျားရ ို ၊ ရပ်ရွာသဆျားခနျ်ား၊ ဘိုရာျားသကျာငျ်ား၊ အ မ်သဖခရာမ  သမူျာျားအတွက ်သဂဟာ၊ 

သရွွေ့လျာျားကျနျ်ားမာသရျားစငတ်ာ၊ သကျာငျ်ားစသညဖ်ြင  ်ရပ်ရွာပတ်ေနျ်ားကျငတ်ွင ်အာမခ မ ှ သမူျာျား သ ို  မဟိုတ် 

က ိုယ်စာျားဖပြုခ ရမှုနညျ်ားပါျားသမူျာျားအာျား တ ိုက်ရ ိုက ်သဆျားကိုသသစာင သ် ှာက်သရျား ေနသ်ဆာငမ်ှုမျာျားသပျားသည  ်

အကျ ြုျားအဖမတ်မယူသသာ အြွ ွေ့အစညျ်ားမျာျားနငှ /်သ ို  မဟိုတ် အစ ိုျားရဌာနမျာျား၏ စနစ်တစ်ခို။ 

အလံိုအခလာက အာမ ံမရှ သ ူ- ကျနျ်ားမာသရျားသစာင သ် ှာက်မှု အာမခ ေနသ်ဆာငမ်ှု ှ သသာ်ဖငာျားလညျ်ား 

အာမခ ပရ မ ယ သ ကျားမျာျား၊ စရ တ်မျှသပျားသငမွျာျား၊ စရ တ်မျှသပျားရာခ ိုငန်ှုနျ်ားနငှ  ်အာမခ ကနဦျားနိုတ်ယူသငမွျာျား သပျားသချရန ်

တာေနသ်ည ်သငသွ ကျားဆ ိုငရ်ာ သ သ သာသာ ေနထ်ိုပ်ေနပ် ိုျားဖြစ်သစသသာသ ကာင  ်လူနာက ို ကိုသရန ်သနာှင သ်နျှားမှုမျာျား 

သ ို  မဟိုတ် အ တ်စ ိုက်ကိုနက်ျသငမွျာျားသ ကာင  ်လ ိုအပ်သည  ်ကျနျ်ားမာသရျားသစာင သ် ှာက်မှု ေနသ်ဆာငမ်ှုမျာျား မရ ှ ဖခငျ်ားက ို 

 က ြုသတွွေ့ရသသာ ပိုဂ္ ြုလ်တစ်ဦျား။ 
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န ိုင ငခံတာ  လထူိုကျန ်းမာခရ်း ဇန်နဝါရီလ 1 ရက၊် 2023 ခုနစှ ်

စာရ က စာတမ ်းပ ိုင ရှင  စာမျက နာှ 
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မူပ ိုငခ်ွင ဆ် ိုငရ်ာ အချက်အလက်မျာျား။ Kaiser Permanente။ မပူ ိုငခ်ွင် အာျားလ ိုျား ရယူထာျားပပ ျားဖြစ်သည။်  

စာဖြင အ်တ အလငျ်ား ခွင ဖ်ပြုမထာျားသသာ မညသ်ည ရ်ညရွ်ယ်ချက်အတကွ်မဆ ို ထိုတ်သေဖခငျ်ား၊ မူပွာျားဖခငျ်ား၊  

ထိုတ်သြာ်သ ကညာဖခငျ်ား သ ို  မဟိုတ ်အသ ိုျားဖပြုဖခငျ်ားက ို တာျားဖမစ်ထာျားပါသည။်  

ပံိုနှ ပ မ တတ ူမျာ်းသည  ရည ညွှန ်းက ို်းကာ်းရန အတ က သာဖြစ သည ။ ခနာက ဆံို်းအတည ဖပြုဗာ်းရှင ်းအတ က   

အလီက ထခရာနစ မ တတ ူက ို  ကည  ရှုပါ။ 

အာမ မံရှ သ ူ- ကျနျ်ားမာသရျားသစာင သ် ှာက်မှု ေနသ်ဆာငမ်ှုမျာျားအတွက် သငသွပျားသချရန ်ကူည သပျားန ိုငသ်ည  ်

ကျနျ်ားမာသရျားသစာင သ် ှာက်မှုအာမခ  သ ို  မဟိုတ် ြက်ဒရယ် သ ို  မဟိုတ် ဖပညန်ယ်မှ သထာက်ပ  သပျားသည  ်

သငသွ ကျားအကအူည မ ှ သသာ ပိုဂ္ ြုလ်တစ်ဦျား။ 

ထ   ိုက လ ယ ခသာလဦူ်းခရ - လူမှုစ ျားပွာျားသရျားအသဖခအသန၊ နာမကျနျ်ားမှု၊ လူမျ ြုျားစို၊ အသက်အရွယ ်သ ို  မဟိုတ် 

အဖခာျားမသနစ်ွမ်ျားမှုဆ ိုငရ်ာ အချက်မျာျားသ ကာင  ်အထသွထ ွလူဦျားသရထက် က ိုယစ် တ်ကျနျ်ားမာသပျာ်ရွှငသ်ရျားတွင ်

ပ ိုမ ိုထ ခ ိုက်ခ စာျားရန ိုငဖ်ခ ှ သညဟ်ို ယူဆရသသာ လူဦျားသရစာရငျ်ားအိုပ်စိုမျာျား။ 

ရံို ်းခတာ ခရှှေ့ ခ ေါ်ခဆာင လာရန  တရာ်းရံို ်းအမ န   စာ(မျာ်း) - ြမ်ျားေရမ်ျားနငှ  ်အလာျားတူပပ ျား တရာျားရ ို ျားအမ န  က် ို မထ မ  ဖမငဖ်ပြုသ ူ

အရပ်သာျားတစဦ်ျားအာျား ရ ိုျားသတာသ် ှွေ့သမှာက်သ ို   သခေါ်သဆာငရ်န ်အာဏာပ ိုငမ်ျာျားက ို ညွှန ်ကာျားသည  ်တရာျားရ ိုျားမ ှ

စတငသ်ဆာငရွ်က်သည  ်လိုပ်ငနျ်ားစဉ်။ 



 
 

လထူိုကျန ်းမာခရ်း 

 

 

မူပ ိုငခ်ွင ဆ် ိုငရ်ာ အချက်အလက်မျာျား။ Kaiser Permanente။ မပူ ိုငခ်ွင် အာျားလ ိုျား ရယူထာျားပပ ျားဖြစ်သည။်  

စာဖြင အ်တ အလငျ်ား ခွင ဖ်ပြုမထာျားသသာ မညသ်ည ရ်ညရွ်ယ်ချက်အတကွ်မဆ ို ထိုတ်သေဖခငျ်ား၊ မူပွာျားဖခငျ်ား၊  

ထိုတ်သြာ်သ ကညာဖခငျ်ား သ ို  မဟိုတ ်အသ ိုျားဖပြုဖခငျ်ားက ို တာျားဖမစ်ထာျားပါသည။်  

ပံိုနှ ပ မ တတ ူမျာ်းသည  ရည ညွှန ်းက ို်းကာ်းရန အတ က သာဖြစ သည ။ ခနာက ဆံို်းအတည ဖပြုဗာ်းရှင ်းအတ က   

အလီက ထခရာနစ မ တတ ူက ို  ကည  ရှုပါ။ 

 

ဖြည  စ က  ျက - Kaiser Permanente Southern California 

ဖြည  စ က  ျက  စတင အကျံြု်းဝင သည  ရက စ ွဲ- ဇန်နဝါရီလ 1 ရက၊် 2023 ခုနစှ ်

 

I. Kaiser Foundation Hospitals။ ဤမူေါဒသည ်KFHP/H အြွ ွေ့အစညျ်ားအာျားလ ိုျား (ဥပမာ- သဆျားရ ိုမျာျား၊ 

သဆျားရ ိုနငှ သ်က်ဆ ိုငသ်ည  ်သဆျားခနျ်ားမျာျား၊ သဆျားကိုသမှုစငတ်ာမျာျားနငှ  ်သဆျားဘက်ဆ ိုငရ်ာ 

အသဆာက်အအ ိုမျာျား) နငှ  ်ဖပငပ်လူနာသဆျားဆ ိုငမ်ျာျားနငှ  ်သက်ဆ ိုငပ်ါသည။် ကယ်လ ြ ိုျားန ျားယာျား သတာငပ် ိုငျ်ား ှ  

Kaiser Foundation Hospitals တွင ်သအာက်ပါအြွ ွေ့အစညျ်ားမျာျား ပါေငသ်ည-် 

KFH Anaheim 

KFH Irvine 

KFH Baldwin Park 

KFH Fontana 

KFH South Bay 

KFH Los Angeles 

KFH Panorama 

KFH Riverside 

KFH Moreno Valley  

KFH San Diego  

KFH West Los Angeles  

KFH Woodland Hills 

KFH Downey  

KFH Ontario 

KFH Zion 

 

 

မှတ်ချက် - Kaiser Foundation Hospitals သည် သဆျားရ ိုကိုနက်ျစရ တ် သင တ်င မ်ျှတမှု ှ သစသရျား မူေါဒမျာျား၊ 

ကယ်လ ြ ိုျားန ျားယာျားဖပည်နယ် ကျနျ်ားမာသရျားနငှ  ်သဘျားကငျ်ားသရျား ဥပသဒ §127400 က ို လ ိုက်နာသည်။  

 

II. MFA မူဝါဒခအာက တ င  သတ မှတ  ျက မီခသာ ထပ ခဆာင ်းဝန ခဆာင မှုမျာ်းနငှ   သတ မှတ  ျက မမီခသာ 

ထပ ခဆာင ်းဝန ခဆာင မှုမျာ်း 

a. သတ မှတ  ျက မီခသာ ထပ ခဆာင ်းဝန ခဆာင မှုမျာ်း 

i. အ ို်းမွဲ အ မ မွဲ လနူာမျာ်းအတ က  သယ ယပူ ို  ခဆာင ခရ်း။ KP သဆျားရ ို  သ ို  မဟိုတ် KP 

အသရျားသပေါ်ဌာနမ ှသဆျားရ ိုမှဆငျ်ားရာတွင ်လွယ်ကူသချာသမွွေ့သစရန ်အသရျားသပေါ်နငှ  ်

အသရျားသပေါ်မဟိုတ်သသာ အသဖခအသနမျာျားတွင ်အ ိုျားမ  အ မ်မ  လူနာမျာျားအတွက် 

စ စဉ်သပျားသည။် 

b. သတ မှတ  ျက မဖပည  မီခသာ ထပ ခဆာင ်းဝန ခဆာင မှုမျာ်း။ 

i. နာျား ကာျား က ရ ယာမျာျား 

ii. မျက်မှနန်ငှ  ်ဆက်စပ်ပစစညျ်ားမျာျား 



 
 

လထူိုကျန ်းမာခရ်း 

 

 

မူပ ိုငခ်ွင ဆ် ိုငရ်ာ အချက်အလက်မျာျား။ Kaiser Permanente။ မပူ ိုငခ်ွင် အာျားလ ိုျား ရယူထာျားပပ ျားဖြစ်သည။်  

စာဖြင အ်တ အလငျ်ား ခွင ဖ်ပြုမထာျားသသာ မညသ်ည ရ်ညရွ်ယ်ချက်အတကွ်မဆ ို ထိုတ်သေဖခငျ်ား၊ မူပွာျားဖခငျ်ား၊  

ထိုတ်သြာ်သ ကညာဖခငျ်ား သ ို  မဟိုတ ်အသ ိုျားဖပြုဖခငျ်ားက ို တာျားဖမစ်ထာျားပါသည။်  

ပံိုနှ ပ မ တတ ူမျာ်းသည  ရည ညွှန ်းက ို်းကာ်းရန အတ က သာဖြစ သည ။ ခနာက ဆံို်းအတည ဖပြုဗာ်းရှင ်းအတ က   

အလီက ထခရာနစ မ တတ ူက ို  ကည  ရှုပါ။ 

III. MFA မူဝါဒက ို လ ိုက နာရန လ ိုသည   ဝန ခဆာင မှုခပ်းသမူျာ်းနငှ   လ ိုက နာရန မလ ိုသည   

ဝန ခဆာင မှုခပ်းသမူျာ်း။ Kaiser သြာငသ်ဒျား ှငျ်ား သဆျားရ ိုမျာျား ှ  MFA မူေါဒနငှ  ်မက ိုက်ည သသာ 

ပ  ပ ိုျားသမူျာျားစာရငျ်ားက ို www.kp.org/mfa/scal  ှ  KFHP/H MFA ေက်ဘဆ် ိုက်တွင ်အမျာျားဖပညသ်အူတကွ် အခမ   

ရ ှ န ိုငသ်ည။် 

 

IV. အစအီစဉ် အ ျက အလက နငှ   MFA ခလ ာက ထာ်းဖ င ်း။ MFA မူေါဒမ တတ ူမျာျား၊ သလျှာက်လွှာပ ိုစ မျာျား၊ 

ညွှန ်ကာျားချက်မျာျားနငှ  ်ရ ိုျား ှငျ်ားသသာဘာသာစကာျားဖြင  ်အကျဉ်ျားချြုပ်မျာျား (ဆ ိုလ ိုသညမ်ှာ အစ အစဉ် 

လက်ကမ်ျားစာသစာငမ်ျာျား) အပါအေင ်MFA အစ အစဉ် အချကအ်လက်မျာျားက ို အမျာျားဖပညသ်အူတွက် 

အ လက်ထသရာနစ်ပ ိုစ ဖြင ဖ်ြစ်သစ၊ ပ ိုနှ ပ်စာရွက်စာတမ်ျားအသနဖြင ဖ်ြစ်သစ အခမ   ရ ှ န ိုငပ်ါသည။်  

လူနာတစ်ဦျားသည ်KFHP/H ထ မ ှသစာင သ် ှာက်မှုက ို ရယူသနစဉ် သ ို  မဟိုတ် ရယူပပ ျားသနာက်ပ ိုငျ်ားတွင ်

အွနလ် ိုငျ်ားမှဖြစ်သစ၊ လူက ိုယ်တ ိုငဖ်ြစ်သစ၊ ြိုနျ်ားဖြင ဖ်ြစ်သစ၊ စာရွက်သလျှာက်လွှာတင၍်ဖြစ်သစ 

နညျ်ားလမ်ျားမျာျားစွာဖြင  ်MFA အစ အစဉ်က ို သလျှာက်ထာျားန ိုငသ်ည။် (မူေါဒ၏ အပ ိုငျ်ား 5.3 နငှ  ်5.4 က ို က ိုျားကာျားပါ။) 

a. KFHP/H ဝဘ ဆ ိုက မှ အ န လ ိုင ်းခလ ာက လွှာက ို ဖြည  ပပီ်းတင ဖ င ်း။ လူနာတစ်ဦျားသည ်

သလျှာက်လွှာအချက်အလက်က ို MFA ေဘဆ် ိုက် www.kp.org/mfa/scal တ င  

အလီက ထရ န ်းနစ နည ်းဖြင   စတင ဖြည  စ က ၍ ခပ်းပ ို  န ိုင သည ။ 

b. အစအီစဉ်အ ျက အလက မျာ်းက ို KFHP/H ဝဘ ဆ ိုက မှ ခဒါင ်းလိုဒ လိုပ ဖ င ်း။ 

အစ အစဉ်အချက်အလက်မျာျား၏ အ လက်ထရွနျ်ားနစ်မ တတ ူမျာျားက ို MFA ေဘဆ် ိုက် 

www.kp.org/mfa/scal တွင ်ရ ှ န ိုငပ်ါသည။် 

c. အစအီစဉ် အ ျက အလက မျာ်းက ို အလီက ထခရာနစ နည ်းဖြင   ခတာင ်းဆ ိုဖ င ်း။ 

အစ အစဉ်အချက်အလက်၏ အ လက်ထရွနျ်ားနစ်မ တတ ူမျာျားက ို  

CSS-MFA-DEPARTMENT@KP.org တွင ်အ ျားသများလ်ဖြင  ်သတာငျ်ားဆ ိုရယူန ိုငပ်ါသည။် 

d. အစအီစဉ်အ ျက အလက က ို ရယဖူ င ်း သ ို  မဟိုတ  လကူ ိုယ တ ိုင  ခလ ာက ထာ်းဖ င ်း။ အစ အစဉ် 

အချက်အလက်မျာျားက ို Kaiser သြာငသ်ဒျား ှငျ်ား သဆျားရ ို ၊ အပ ိုငျ်ား I တွင ်သြာ်ဖပထာျားသသာ Kaiser 

သြာငသ်ဒျား ငှ ်သဆျားရ ိုမျာျား ှ  ေနသ်ဆာငမ်ှုနငှ  ်အသရျားသပေါ်ခနျ်ားဌာနမျာျားတွင ်ရ ှ န ိုငသ်ည်။  

e. အ ျက အလက  အစအီစဉ်ခတာင ်း ံဖ င ်း သ ို  မဟိုတ  တယ လြီိုန ်းဖြင   ခလ ာက ထာ်းန ိုင သည ။ 

အချက်အလက်သပျားရန၊် MFA ခ စာျားခွင  ှ် ၊ မ ှ က ို ဆ ိုျားဖြတ်ရနန်ငှ  ်MFA အတွက ်

သလျှာက်ထာျားရာတွင ်လူနာတစဦ်ျားက ို ကူည သပျားရန ်အတ ိုငပ်ငခ် မျာျားက ို တယ်လ ြိုနျ်ားဖြင  ်

သခေါ်ဆ ိုန ိုငပ်ါသည။်  သအာက်ပါန ပါတ်တွင ်အတ ိုငပ်ငခ် မျာျားထ  ဆက်သယွ်န ိုငသ်ည်- 

http://www.kp.org/mfa/scal
http://www.kp.org/mfa/scal
http://www.kp.org/mfa/scal
mailto:CSS-MFA-DEPARTMENT@KP.org


 
 

လထူိုကျန ်းမာခရ်း 

 

 

မူပ ိုငခ်ွင ဆ် ိုငရ်ာ အချက်အလက်မျာျား။ Kaiser Permanente။ မပူ ိုငခ်ွင် အာျားလ ိုျား ရယူထာျားပပ ျားဖြစ်သည။်  

စာဖြင အ်တ အလငျ်ား ခွင ဖ်ပြုမထာျားသသာ မညသ်ည ရ်ညရွ်ယ်ချက်အတကွ်မဆ ို ထိုတ်သေဖခငျ်ား၊ မူပွာျားဖခငျ်ား၊  

ထိုတ်သြာ်သ ကညာဖခငျ်ား သ ို  မဟိုတ ်အသ ိုျားဖပြုဖခငျ်ားက ို တာျားဖမစ်ထာျားပါသည။်  

ပံိုနှ ပ မ တတ ူမျာ်းသည  ရည ညွှန ်းက ို်းကာ်းရန အတ က သာဖြစ သည ။ ခနာက ဆံို်းအတည ဖပြုဗာ်းရှင ်းအတ က   

အလီက ထခရာနစ မ တတ ူက ို  ကည  ရှုပါ။ 

တယ်လ ြိုနျ်ားန ပါတ်- 1-800-390-3507 

f. အစအီစဉ်အ ျက အလက မျာ်းက ို ခတာင ်းဆ ိုဖ င ်း သ ို  မဟိုတ  စာတ ိုက မှတစ ဆင   

ခလ ာက ထာ်းဖ င ်း။ လူနာတစ်ဦျားသည ်ပရ ိုဂရမ် အချက်အလက်မျာျားက ို သတာငျ်ားခ န ိုငပ်ပ ျား MFA 

အစ အစဉ် အဖပည အ်စ ိုက ို သများလ်ဖြင  ်သလျှာက်ထာျားန ိုငသ်ည။်  

အချက်အလက်သတာငျ်ားဆ ိုမှုမျာျားနငှ  ်သလျှာက်လွှာမျာျားက ို သချာစာ ပ ို  ဖခငျ်ား - 

Kaiser Permanente 

Attention: Medical Financial Assistance 

P.O. Box 7086 

Pasadena, CA 91109-7086 
 

g. ဖြည  ပပီ်းခသာခလ ာက လွှာက ို လကူ ိုယ တ ိုင ခပ်းပ ို  ဖ င ်း။ ဖြည ပ်ပ ျားသသာသလျှာကလ်ွှာမျာျားက ို Kaiser 

Foundation Hospital ၏ လက်ခ ဌာနသ ို   က ိုယ်တ ိုငသ်ပျားပ ို  န ိုငပ်ါသည။် 

 

V. သတ မှတ  ျက မျာ်း ဖပည  မီမှု။ MFA ခ စာျားခွင  ှ် သညဟ်ို ဆ ိုျားဖြတ်သည အ်ခါ လူနာ၏ အ မ်သထာငစ်ိုေငသ်ငကွ ို 

ထည သ်ငွျ်ားစဉ်ျားစာျားသည။် (မူေါဒ၏ အခနျ်ား 5.6.1 က ို က ိုျားကာျားပါ။) 

a. ေငသ်ငအွသဖခအသန စစ်သဆျား၍ သထာက်ပ  သ ကျားသပျားအပ်မှု စ နှုနျ်ား- န ိုငင် သတာ် ဆငျ်ားရ မွ သတမှုဆ ိုငရ်ာ 

လမ်ျားညွှနခ်ျက်မျာျား၏ 400% အထ ။ 

b. အာမခ  ကနဦျားနိုတ်ယူန ိုငသ်ည ပ်မာဏ  ှ ထာျားသသာ KFHP အြွ ွေ့ေငမ်ျာျားသည ်အစ အစဉ်အတွက ်

သတ်မှတ်ချက်ဖပည မ် သစရန ်ဖမင မ်ာျားသသာသဆျားကိုသစရ တ် စ သတ်မှတ်ချက်မျာျားနငှ  ်

ဖပည မ် ရမညဖ်ြစ်သည။် 

VI. ခ ်းခလ ာ ခပ်းသည   အစအီစဉ်။ သဆျားကိုသစရ တ် သထာက်ပ  သငအွတွက် သတ်မှတ်ချက်ဖပည မ် သသာ 

လူနာထ မ ှKP က သကာက်ခ သသာပမာဏသည ်အစ အစဉ်အတွက် လူနာ သတ်မှတ်ချက်မ သစရန ်

အသ ိုျားဖပြုသသာ သတ်မှတ်ချကဖ်ပည မ် မှုစ နှုနျ်ားက ို အသဖခခ သည။် 

a. လနူာသည  ဝင ခင အခဖ အခန စစ ခဆ်း၍ ခထာက ပံ ခ က်းခပ်းအပ မှုာ စနံှုန ်းက ို ဖပည  မီသည ။ 

ေငသ်ငအွသဖခအသန စစ်သဆျား၍ သထာက်ပ  သ ကျားသပျားအပ်မှု စ နှုနျ်ားနငှ က် ိုက်ည သည  ်လူနာသည ်

၎ငျ်ားရ ှ ထာျားသသာ ေနသ်ဆာငမ်ှုမျာျားအတွက် 100% သလျှာ သ ျား သ ို  မဟိုတ် ၎ငျ်ားသပျားရမည  ်

ကိုနက်ျစရ တ် တစ်စ တ်တစ်ပ ိုငျ်ားက ို ရ ှ မညဖ်ြစ်သည။်  

 

VII. ခယဘိုယျခတာင ်း ံခသာ ပမာဏမျာ်း (AGB) က ို တ က  ျက ရာ၌ အခဖ  ံအ ျက ။ KFHP/H သည ်

သစာင သ် ှာက်မှုအတွက် စိုစိုသပါငျ်ားကိုနက်ျစရ တ်မျာျားက ို AGB နှုနျ်ားဖြင  ်သဖမြှာက်ဖခငျ်ားဖြင  ်



 
 

လထူိုကျန ်းမာခရ်း 

 

 ်  ်  ို ် ူ  ် ်   ်

 ် ်  ် ်  ် ် ွ  ို ို ် ်

ို ်  ို   ို ် ်

ံ ို ှ   တ     ို      ံို  ှ    

ီ    တ  ို   ှု

သနာက်သ ကာငျ်ားဖပနလ်ည ်ကည ရ်ှုစစ်သဆျားသည  ်နညျ်ားလမ်ျားက ို အသ ိုျားဖပြု၍ အသရျားသပေါ် သ ို  မဟိုတ် 

အဖခာျားသဆျားဘက်ဆ ိုငရ်ာ လ ိုအပ်သသာ သစာင သ် ှာက်မှုအတွက် AGB က ို ဆ ိုျားဖြတ်သည။် AGB 

နှုနျ်ားနငှ ပ်တ်သက်သည  ်အချက်အလက်မျာျားနငှ  ်တွက်ချက်မှုအချက်အလက်မျာျားက ို KFHP/H MFA ေဘဆ် ိုက် 

www.kp.org/mfa/scal တွင ်ရ ှ န ိုငသ်ည။် 

 

VIII. ခင ဖပန အမ ်းမှုမျာ်း။ KP သည ်MFA ဆိုက ို ခ စာျားသနစဉ်ကာလအတွငျ်ား လူနာထ မ ှသငသွပျားသချမှုက ို 

မှာျားယွငျ်ားသကာက်ခ မ ပါက ခ စာျားသနသသာ MFA ဆိုတွင ်အကျ ြုျားေငသ်ည  ်လူနာသပျားသချထာျားသသာ 

မညသ်ည ပ်မာဏက ိုမဆ ို သငဖွပနအ်မ်ျားသပျားပါမည။် 

a. လူနာထ မ ှသငသွပျားသချမှုက ို သဆျားရ ိုက လက်ခ ရ ှ သည  ်သန  မှစ၍ စတငပ်ပ ျား ပမ ြု ွေ့ ဖပ လိုပ်ထ ိုျားလိုပ်နညျ်ား 

ဥပသဒပိုဒမ် 685.010 တွင ်သတ်မတှ်ထာျားသည  ်နှုနျ်ားဖြင  ်အတ ိုျားက ို စိုသဆာငျ်ားသည။် လက် ှ နှုနျ်ားသည ်

10% ဖြစ်သည။်

 

မူပိုငခွငဆငရာ အချက်အလက်မျာျား။ Kaiser Permanente။ မပိုငခွငအာျားလ ိုျား ရယူထာျားပပျားဖြစ်သည။  

စာဖြငအတ အလငျား ခွငဖပြုမထာျားသသာ မညသညရညရယ်ချက်အတကွ်မဆ ထတ်သေဖခငျား၊ မူပွာျားဖခငျား၊  

ထတ်သြာ်သ ကညာဖခငျား သမဟိုတ် အသျားဖပြုဖခငျားက ို တာျားဖမစ်ထာျားပါသည။  

ပနပမတူမျာ်းသည ရညညွှန်းက်းကာ်းရန အတကသာဖြစသည။ ခနာကဆ်းအတညဖပြုဗာ်းရင်းအတက  

အလကထခရာနစမတူက  ကညရပါ။ 

 

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