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အတည်ြပ)သ"(များ)- CHST ဒါEိ1က်တာများ ဘ1တအ်ဖွဲH၊ OCH ဒါEိ1ကတ်ာများ ဘ1တအ်ဖွဲH၊ CHCO ဒါEိ1က်တာများ ဘ1တ်အဖွဲH 

ပိ1ငJ်Kင-် Pamela Stevens (Sr. Dir. Patient Access Srvcs.) စာမျက်LKာ 1 ၏ 24 

 
မ"ဝါဒ ေ'ကညာချက်- 
 
ရပ်ရွာအသိ1က်အဝနး်အတွငး်JKိ လ"ေပါငး်များစွာသည ်ေဆးဘက်ဆိ1ငရ်ာအရ လိ1အပ်သည့ ်ကျနး်မာေရး 

ေစာင့ေ်JKာက်မB ဝနေ်ဆာငမ်Bများ လိ1အပ်ေနေသာ်လညး် ၎ငး်တိ1မ့Kာ အာမခမံထားသ"၊ အာမခံတွငမ်ပါဝငသ်"၊ 

အစိ1းရ ကျနး်မာေရး အစီအစ<များအတွက် သတ်မKတ်ချက်မြပည့်မသီ" သိ1မ့ဟ1တ် တစ်နည်းအားြဖင့ ်

ယငး်ကျနး်မာေရး ေစာင့ေ်JKာက်မB ဝနေ်ဆာငမ်Bများအတွက် ေပးေချရန ်ြပည့စ်ံ1လံ1ေလာက်ေသာ 

ေငေွ?ကးဆိ1ငရ်ာ ရငး်ြမစ်များ မJKိသ"များ ြဖစသ်ည်ကိ1 Children’s Health System of Texas (Children’s 

Health) က သတိြပ)မထိားပါသည်။ Children’s Health သည ်၎ငး်၏ ေငေွ?ကးဆိ1ငရ်ာ လ1ပ်Lိ1ငစ်မွ်းJKိသည့ ်

အတိ1ငး်အတာအထိ ေဆးဘက်ဆိ1ငရ်ာအရ လိ1အပ်ေသာ ဝနေ်ဆာငမ်Bများအား 

ေငေွ?ကးတတ်Lိ1ငသ်"များသာမက မတတ်Lိ1ငသ်"များအတွက်ပါ ရLိ1ငေ်စရန ်

Sကိ)းပမ်းလ1ပ်ေဆာငလ်ျက်JKိသည်။ ၎ငး်၏ ရငး်ြမစ်များကိ1 တာဝနသ်ိစွာ စမီံခန ့ခ်ွဲရနL်Kင့ ်လိ1အပ်မBအJKဆိံ1း 

လ"များထံ သင့ေ်လျာ်ေသာ ေထာက်ပံ့မB ပမာဏအထိ ပံ့ပိ1းေပးရနအ်လိ1င့Kာ Children’s Health သည် 

က.သိ.လ်ြဖစ ်ေစာင့ေ်78ာက်မ9 (ေအာက်တွင ်သတ်မKတ်ထားသည့်အတိ1ငး်) LKင့ ်စရိတသ်ကသ်ာေသာ 

ေစာင့ေ်78ာက်မ9 (ေအာက်တွင ်သတ်မKတ်ထားသည့်အတိ1ငး်) တိ1အ့တွက် ေအာက်ပါ လမ်းUVနခ်ျက်များကိ1 

လက်ခံကျင့သ်ံ1းပါသည်။ သိ1 ့ြဖစပ်ါ၍ ဤမ"ဝါဒ၏ ရညရွ်ယ်ချက်မKာ ေအာက်ပါတိ1ကိ့1 ေဖာ်ြပရန ်ြဖစသ်ည်- 
 
 

• ဤမ"ဝါဒအရ ေငေွ?ကးအေထာက်အပံ့ ရယ"ရန ်အရညအ်ချငး် သတ်မKတ်ချက်LKင့ ်ေလYာက်ထားမB 

လ1ပ်ငနး်စ<၊ 

• ဤမ"ဝါဒအရ ေငေွ?ကးအေထာက်အပံ့အတွက် သတ်မKတ်ချက်မီေသာ လ"နာများထံမK 

ေကာက်ခံသည့် ပမာဏများကိ1 တွက်ချက်ရနအ်တွက် အေြခခံစနစ်၊ 

• လ"နာများLKင့ ်၎ငး်တိ1၏့ မိသားစ.များ (ေအာက်တွင ်သတ်မKတ်ထားသည့်အတိ1ငး်) အေနြဖင့ ်

ေငေွ?ကးေထာက်ပံ့မBအတွက် ေလYာက်ထားLိ1ငသ်ည့် နည်းလမ်း၊ 
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• Children’s Health က တာဝနယ်"ေဆာငရွ်က်သည့် ရပရွ်ာအသိ1က်အဝနး်အတွငး် ဤမ"ဝါဒကိ1 

လ"သိJKင?်ကားအသိေပးပံ1LKင့ ်

• ဤမ"ဝါဒေအာက်တွင ်အကျံ)းဝငသ်ည့် လ"တစ်ဦးချငး်ထံ ေပးအပ်ေသာ အေရးေပ[ သိ1မ့ဟ1တ် 

အြခား ေဆးဘက်ဆိ1ငရ်ာအရ လိ1အပ်သည့် ေစာင့ေ်JKာက်မBအတွက် Children’s Health 

ဝန်ေဆာငမ်9ေပးသ"များ (ေအာက်တွင ်သတ်မKတ်ထားသည့်အတိ1ငး်) က ေကာက်ခံမည့ ်ကန ့သ်တ် 

ပမာဏများ။ 
 
ဤမ"ဝါဒသည် Children’s Health ဝန်ေဆာငမ်9ေပးသ"များ (ေအာက်တွင ်သတ်မKတ်ထားသည့်အတိ1ငး်) 

အားလံ1းLKင့ ်သက်ဆိ1ငပ်ါသည်။  ေဆးဘက်ဆိ1ငရ်ာ ဝနထ်မ်း အဖွဲHဝငအ်ြဖစ ်သိ1မ့ဟ1တ် ဝနေ်ဆာငမ်Bအတွက် 

စာချ)ပ်ြဖင့ ်Children’s Health System of Texas LKင့ ်ဆက်စပ်မBJKသိည့ ်သိ1မ့ဟ1တ် Children’s Health 

System of Texas က တိ1က်Eိ1က် သိ1မ့ဟ1တ် သွယ်ဝိ1က်၍ အလံ1းစံ1 ပိ1ငဆ်ိ1င\်ပီး ထိနး်ချ)ပ်ထားြခငး် မJKသိည့် 

သီးသန်ဝ့နေ်ဆာငမ်Bေပးသ"များသည် Children’s Health ဝန်ေဆာငမ်9ေပးသ"များ မဟ1တ်ဘဲ ဤမ"ဝါဒLKင့ ်

မသက်ဆိ1ငပ်ါ။  
 
အဓိပBါယ်ဖွင့ဆ်ိ.ချက်များ- 
 
"AGB" ေဝါဟာရသည ်ေယဘ1ယျအားြဖင့ ်ကျသင့ေ်ငေွတာငး်ခံေသာ ပမာဏများကိ1 ဆိ1လိ1ပါသည်။ 
 

"က.သိ.လ်ြဖစ ်ေစာင့ေ်78ာက်မ9" ေဝါဟာရသည် Children’s Health ဝန်ေဆာငမ်9ေပးသ"များက 

ေပးအပ်သည့် ဝနေ်ဆာငမ်Bများ၏ အေရာငး်ေြပစာပါ ေငပွမာဏအတွက် အလံ1းစံ1 သိ1မ့ဟ1တ် 

တစ်စိတ်တစ်ပိ1ငး် ေငေွ?ကး ေထာက်ပံ့မBဟ1 ဆိ1လိ1ပါသည်။  
 
“Children’s Health ဝန်ေဆာငမ်9ေပးသ"များ” ဟ"ေသာေဝါဟာရသည် Children’s Health က တိ1က်Eိ1က် 

သိ1မ့ဟ1တ် သွယ်ဝိ1က်၍ အလံ1းစံ1 ပိ1ငဆ်ိ1ငသ်ည့ ်သိ1မ့ဟ1တ် ထိနး်ချ)ပ်သည့် ေဆးEံ1အားလံ1း၊ ပ1ဒမ် 

162.001(b) အကျိ)းမဖက် ကျနး်မာေရး အဖွဲHအစည်းများLKင့ ်အြခား ဝနေ်ဆာငမ်Bေပးသ"များကိ1 

ဆိ1လိ1ပါသည်။   ေဆးဘက်ဆိ1ငရ်ာ ဝနထ်မ်း အဖွဲHဝငအ်ြဖစ် သိ1မ့ဟ1တ် ဝနေ်ဆာငမ်Bအတွက် စာချ)ပ်ြဖင့ ်
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Children’s Health System of Texas LKင့ ်ဆက်စပမ်BJKသိည့် သိ1မ့ဟ1တ် Children’s Health System of 

Texas က တိ1က်Eိ1က် သိ1မ့ဟ1တ် သွယ်ဝိ1က်၍ အလံ1းစံ1 ပိ1ငဆ်ိ1င\်ပီး ထိနး်ချ)ပ်ထားြခငး် မJKသိည့် 

သီးသန်ဝ့နေ်ဆာငမ်Bေပးသ"များသည် Children’s Health ဝန်ေဆာငမ်9ေပးသ"များ မဟ1တ်ပါ။  

Children’s Health ဝန်ေဆာငမ်9ေပးသ"များ၏ စာရငး်အြပည့်အစံ1မKာ ေအာက်ပါအတိ1ငး် ြဖစသ်ည်-   
 

• Anesthesiologists for Children 
• Children's Health Andrews Institute for Orthopaedics & Sports Medicine 
• Children’s Health Imaging 
• Children’s Medical Center of Dallas 
• Children’s Medical Center Plano 
• Complex Care Medical Services Corporation 
• Dallas Physician Medical Services for Children 
• Our Children’s House 

 
 
"စရိတသ်က်သာေသာ ေစာင့ေ်78ာက်မ9" ေဝါဟာရသည် ပမာဏတစ်ခ1လံ1းအတွက် ြပည့်စံ1\ပီး အလံ1းစံ1 

ေငေွ?ကး အေထာက်အပံ့ေအာက် ေလျာ့နည်းသည့် ေငေွ?ကးေထာက်ပံ့မB ပမာဏကိ1 ဆိ1လိ1ပါသည်။ 
 
“အတ"ေနပါတနာ” ေဝါဟာရသည ်ေအာက်ပါ ထ"းြခားေသာ လက]ဏာအားလံ1းJKိ\ပီး အချိနက်ာလ 

အကန ့အ်သတ်မJKိ ကာလJKည် ဆက်ဆံေရးJKိေနေသာ လိငတ်"ြဖစ်သည့ ်သတ်မKတ်ချက်မီေသာ လ"နာ၏ 

ပါတနာတစ်ဦးကိ1 ဆိ1လိ1ပါသည်- (1) အချငး်ချငး်၏ ကျနး်မာေရးအတွက် အြပနအ်လKန ်အထ"းသီးသန ့ ်

ကတိကဝတ်ထားJKိေသာသ"၊ (2) ဘံ1ပိ1ငဆ်ိ1ငမ်BများLKင့ ်အေ=ကးများကိ1 မYေဝြခငး်ြဖင့ ်ေငေွ?ကးအရ 

အြပနအ်လKနမ်Kီခိ1မB JKိေသာသ" (ဥပမာ၊ ပ"းတဲွအိမပ်ိ1ငဆ်ိ1ငမ်B၊ ပ"းတဲွဘဏအ်ေကာင့၊် ပ"းတဲွေချးေငမွျား)၊ (3) 

၎ငး်တိ1၏့ ေနထိ1ငရ်ာ ြပည်နယ်တွင ်လိငကဲွ် လက်ထပမ်Bထက် ပိ1ရငး်LKးီသည့် ေသွးသားမေတာ်စပ်သ"၊ (4) 

အေြခခံေနထိ1ငစ်ရိတ်များ အပါအဝင ်အချငး်ချငး်၏ ဘံ1ေကာငး်ကျိ)းတစ်ခ1စီအတွက် ပ"းတဲွ 

တာဝနJ်Kိသ"များ၊ (5) ပါတနာများသည် အချငး်ချငး် လက်ထပ်မထားဘဲ ပါတနာတစ်ဦးကမY တြခားလ"LKင့ ်

လက်ထပ်မထားပါ သိ1မ့ဟ1တ် အထက်ပါ ဦးစားေပးချက်LKင့ ်ကိ1က်ညီသည့် ေနာက်ထပ် ပါတနာမJKိပါ။ 
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“EMTALA” ေဝါဟာရသည် အေရးေပ[ေဆးဘက်ဆိ1ငရ်ာ က1သမBLKင့ ်လက်JKိ အလ1ပ်သမား 

အက်ဥပေဒကိ1 ဆိ1လိ1ပါသည်။ 
 
“အလ.ပ်အမ9ေဆာင”် ေဝါဟာရသည် ဝနေ်ဆာငမ်Bဧရယိာ ဒါEိ1က်တာ/အSကီးတနး် ဒါEိ1က်တာ (သိ1မ့ဟ1တ် 

တာဝနေ်ပးခံရသ") က Charity Review Committee ထံမK `ခငး်ချက်အြဖစ် စ<းစားေပးရန ်

ေတာငး်ဆိ1မBခံရLိ1ငသ်ည့် တစ်ဦးတစ်ေယာက်ကိ1 ဆိ1လိ1ပါသည်။  သက်ဆိ1ငရ်ာ နယ်ေြမအတွက် 

အထ"းသီးသန ့ ်အလ.ပ်အမ9ေဆာငမ်ျားအား ပ"းတဲွဖိ1င ်1 တွင ်သတ်မKတ်ေပးထားသည်။ 
 

"မိသားစ." ေဝါဟာရမKာ- (က) အသက် 18 LKစ်LKင့ ်အထက် လ"နာ၊ လ"နာLKင့ ်လ"နာ ၏ အိမ်ေထာငဖ်က်၊ 

အိမ်တွငေ်နသည့် သိ1မ့ဟ1တ် မေနသည့ ်အတ"ေနပါတနာLKင့ ်အသက် 26 LKစ်ေအာက် မKီခိ1သ" ကေလးများ 

(ခ) အသက် 18 LKစ်ေအာက် လ"နာ၊ ယငး်လ"နာ၏ မိဘ၊ ေစာင့ေ်JKာက်သ" ေဆမွျိ)းများLKင့ ်အသက် 26 

LKစ်ေအာက် လ"နာ သိ1မ့ဟ1တ် ေစာင့ေ်JKာက်သ" ေဆွမျိ)း၏ အြခား ကေလးငယ်များကိ1 ဆိ1လိ1သည်။ 
 
"မိသားစ.ဝငေ်င"ွ ေဝါဟာရသည ်မယားစရိတ်LKင့ ်ကေလးငယ် ေထာက်ပံ့စရိတ်အတွက် အခွနမ်ျားLKင့ ်

L1တ်ယ" ေပးေငမွျား မြပ)လ1ပ်မီ မိသားစ.ရငး်ြမစ်အားလံ1းထံမK LKစ်စ< ဝငေ်ငမွျားLKင့ ်ေငသွား 

အကျိ)းခံစားခွင့မ်ျားကိ1 ဆိ1လိ1ပါသည်။ ယငး် JKာေဖွထားေသာ ဝငေ်ငမွျား၏ အေထာက်အထားအား 

မိသားစ.၏ ဝငေ်ငကိွ1 စသည့်LKစမ်K လက်JKိေနအ့ထိ တစ်LKစ်တာ စီစ<ြခငး်ြဖင့ ်ဆံ1းြဖတ်ပါသည်။ 
 
"ေဆးပညာအရ လိ.အပ်ေသာ ေစာင့ေ်78ာက်မ9" ေဝါဟာရသည် ေဆးဘက်ဆိ1ငရ်ာ က1ထံ1း၏ ေယဘ1ယျ 

လက်ခံထားေသာ စံLBနး်များLKင့ ်အမျိ)းအစားများ၊ Sကိမ်ေရ၊ အတိ1ငး်အတာLKင့ ်ကာလတိ1L့Kင့ ်

ေဆးပညာEBေထာင့အ်ရ သင့ေ်လျာ်သည့် ပံ1စံြဖင့ ်ဖျားနာမB၊ ထိခိ1က်မB သိ1မ့ဟ1တ် ေရာဂါေဝဒနာကိ1 JKာေဖွ၊ 

တားြမစ် သိ1မ့ဟ1တ် က1သရန ်ကျိ)းေ?ကာငး်ဆီေလျာ်\ပီး လိ1အပ်သည့ ်ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်JKာက်မB 

ဝနေ်ဆာငမ်Bများကိ1 ဆိ1လိ1ပါသည်။  Medicare သိ1မ့ဟ1တ် Medicaid ပEိ1ဂရမ်များက ကျခံမေပးေသာ 

သိ1မ့ဟ1တ် ေဆးပညာအရ လိ1အပ်သည်ဟ1 မယ"ဆသည့် ဝနေ်ဆာငမ်Bများအား ေဆးပညာအရ 

လိ.အပ်ေသာ ေစာင့ေ်78ာကမ်9ဟ1 မယ"ဆပါ။  ထိ1အ့ြပင ်ေဆးပညာအရ လိ.အပ်ေသာ ေစာင့ေ်78ာက်မ9တွင ်



မ"ဝါဒ 

အမျိ)းအစား- 

စနစ် မ"ဝါဒ 

စီမံအ1ပ်ချ)ပ်ေရး 

လ"နာများ  
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Medicare သိ1မ့ဟ1တ် Medicaid အရ တစ်နည်းအားြဖင့ ်အကျံ)းဝငလ်Yငပ်င ်အစားထိ1းက1မB သိ1မ့ဟ1တ် 

ဆဲလ်က1ထံ1း ဝနေ်ဆာငမ်Bများ၊ အားေဆးများ၊ အချိ)Hေသာ ြပငပ်လ"နာ ေဆးUVနး်ေဆးဝါးများ၊ 

အလKအပေရးရာ က1ထံ1းများ သိ1မ့ဟ1တ် စိတ်Sကိ)က် က1ထံ1းများ မပါဝငပ်ါ။ 
 

“အရည်အချငး်မီေသာ တရားဝင ်တိ.ငး်တစပ်ါးသား” ေဝါဟာရသည် တရားဝင ်အ\မဲတမ်း ေနထိ1ငသ်" 

(LPR/Green Card ကိ1ငေ်ဆာငထ်ားသ")၊ ခိ1လBံေနထိ1ငသ်" သိ1မ့ဟ1တ် ဒ1က]သည်၊ Lိ1ငင်မံKLKငထ်1တ်ခံထားရသည့ ်

တိ1ငး်တစ်ပါးသား၊ ကျbးဘားလ"မျိ)း သိ1မ့ဟ1တ် ေဟတီလ"မျိ)း ဝငေ်ရာက်လာသ" သိ1မ့ဟ1တ် 

လ"က1နက်"းခံရသ"များ အပါအဝင ်၎ငး်တိ1ခ့ျည်းသာဟ1 ကန်သ့တ်မထားဘဲ ယ"အက်စ်တွင ်တရားဝင ်

လက်ခံထားသ"၊ ယ"အက်စ် ကျနး်မာေရး ေစာင့ေ်JKာက်မB ေစျးကွက်မKတစ်ဆင့ ်ဝယ်ယ"ရန ်

အရည်အချငး်မီသ"ကိ1 ဆိ1လိ1ပါသည်။  ေEVHေြပာငး်ေနထိ1ငသ်"မဟ1တ်သည့် ဧည့သ်ည် သိ1မ့ဟ1တ် 

အေမရိကနြ်ပည်ေထာငစ်1တွင ်ေEVHေြပာငး်ေနထိ1ငသ်"မဟ1တ်သည့် ဗီဇာ (ဥပမာ၊ ေကျာငး်သား ဗီဇာများ၊ 

အလ1ပ်ခွင့ြ်ပ)စာများ၊ ဧည့်သည်အြဖစ ်ခွင့ြ်ပ)စာများ၊ ေဆးဘက်ဆိ1ငရ်ာ ဗဇီာများ သိ1မ့ဟ1တ် အြခား ယာယီ 

အေြခအေနများ) ြဖင့ ်ေနထိ1ငလ်ျက်JKိသည့် တိ1ငး်တစပ်ါးသားမKာ အရည်အချငး်မီေသာ တရားဝင ်

တိ.ငး်တစပ်ါးသား မဟ1တ်ပါ။ 
 
လ.ပ်ထံ.း- 
 

လ"နာLKင့ ်၎ငး်တိ1၏့ မိသားစ1အေနြဖင့ ်ေငေွ?ကးေထာက်ပံ့မB သိ1မ့ဟ1တ် အြခား ေငေွပးေချမBပံ1စံများ 

ရယ"ြခငး်အတွက် ဤမ"ဝါဒLKင့ ်Children’s Health ဝန်ေဆာငမ်9ေပးသ"များ၏ လ1ပ်ထံ1းများ (JKပိါက) 

အတိ1ငး် ပ"းေပါငး်ေဆာငရွ်က်ရနL်Kင့ ်၎ငး်တိ1 ့ တစ်ဦးချငး် ေငေွပးLိ1ငစ်ွမ်းအေပ[ အေြခခံ၍ ၎ငး်တိ1၏့ 

ေစာင့ေ်JKာက်မB က1နက်ျစရိတ်ကိ1 ေပးအပ်မည်ဟ1 ေမYာ်လင့ပ်ါသည်။ ဤမ"ဝါဒအတွက် Children’s Health 

၏ ကတိကဝတ်သည် တစ်ကိ1ယ်ေရ တာဝနယ်"မBအေပ[ အစားထိ1းြခငး် မဟ1တ်ပါ။  ကျနး်မာေရးအာမခံကိ1 

ဝယ်ယ"ရန ်ေငေွ?ကးတတ်Lိ1ငသ်"များအေနြဖင့ ်၎ငး်တိ1၏့ အလံ1းစံ1 တစ်ကိ1ယ်ေရ ကျနး်မာေရးLKင့ ်၎ငး်တိ1၏့ 

တစ်ဦးချငး် ပိ1ငဆ်ိ1ငမ်Bများကိ1 ကာကွယ်ြခငး်အတွက် ကျနး်မာေရး ေစာင့ေ်JKာက်မB 

ဝနေ်ဆာငမ်BများရJKိေ?ကာငး် ေသချာေစရနင်Kာ အာမခကိံ1 ဝယ်ယ"?ကပါရန ်တိ1က်တွနး်အပ်ပါသည်။   
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လ.ပ်ငနး်စI 

I. ေငေွ'ကးေထာက်ပံ့မ9အတကွ် သတမ်8တခ်ျက်မီေသာ ဝန်ေဆာငမ်9များ- 

A. ေအာက်ပါ ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်JKာက်မB ဝနေ်ဆာငမ်Bများသည် ေငေွ?ကးေထာက်ပံ့မBအတွက် 

သတ်မKတ်ချက်ြပည့်မီပါသည်- 

1. အေရးေပ[ခနး်သံ1းစွဲရမည့် အေြခအေနတွင ်ပံပ့ိ1းေပးထားေသာ အေရးေပ[ 

ေဆးဘက်ဆိ1ငရ်ာ ဝနေ်ဆာငမ်Bများ- 

2. ချက်ချငး် မက1သပါက လ"တစ်ဦး၏ ကျနး်မာေရး အေြခအေနအား ဆိ1းရွားေသာ 

ေြပာငး်လဲမBြဖစ်ေစမည့် အေြခအေနအတွက် ေဆးပညာအရ လိ.အပ်ေသာ ေစာင့ေ်78ာကမ်9၊ 

3. အေရးေပ[ က1သLိ1ငြ်ခငး်မJKိသည့် အေနအထားတွင ်အသက်အLeရာယ်\ခိမ်းေြခာက်ေသာ 

အေြခအေနများကိ1 ေြဖJKငး်ရာ၌ ပံ့ပိ1းေပးေသာ ေရွးချယ်ထားြခငး်မJKိသည့ ်ေဆးပညာအရ 

လိ.အပ်ေသာ ေစာင့ေ်78ာကမ်9LKင့ ်

4. ေကျာက်ကပ်သန ့စ်ငမ်Bခံယ"သည့ ်လ"နာများ၏ ကျနး်မာေရး ေစာင့ေ်JKာက်မB ပရီမီယံ 

ပEိ1ဂရမ်အတွက် American Kidney Fund ၏ သတ်မKတ်ချက်LKင့ ်ကိ1က်ညီေသာ 

လက်JKိခံယ"ဆဲ က1သမB။ 

a. ဤပEိ1ဂရမ်အတွက် သတ်မKတ်ချက်မီေ?ကာငး် ဆံ1းြဖတ်ရန ်မိသားစ.များသည ်

ေနာက်ဆံ1းအဆင့ ်ေကျာက်ကပ် ေရာဂါ လ"မBေရးလ1ပသ်ားများLKင့ ်ေငေွ?ကးဆိ1ငရ်ာ 

အ?ကံေပးများLKင့ ်သိ1မ့ဟ1တ် American Kidney Fund ဝဘဆ်ိ1က် သိ1 ့ ဝင?်ကည့်၍ 

ပ"းေပါငး်လ1ပ်ကိ1ငရ်မည်။  

B. ေဆးပညာအရ လိ.အပ်ေသာ ေစာင့ေ်78ာက်မ9သည်သာ ေငေွ?ကးေထာက်ပံ့မB ရJKိLိ1ငပ်ါမည်။  

အထက်တွင ်သတ်မKတ်ထားသည့်အတိ1ငး် ေဆးပညာအရ လိ.အပ်ေသာ ေစာင့ေ်78ာက်မ9ဟ1 

မယ"ဆသည့် ဝနေ်ဆာငမ်Bများအတွက် ေငေွ?ကးေထာက်ပံ့မK ရJKမိည ်မဟ1တ်ပါ။ 
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C. အထက်ေဖာ်ြပပါ ေ?ကညာချက်ကိ1 ေဖာ်ြပထားေသာ်ြငား ဤမ"ဝါဒအရ EMTALA 

(ေအာက်တွင ်သတ်မKတ်ထားသည့်အတိ1ငး်) တွင ်ေဖာ်ြပထားသည့်အတိ1ငး် ခွဲြခားဆက်ဆြံခငး် 

မြပ)ဘဲ၊ အေရးေပ[ ေဆးဘက်ဆိ1ငရ်ာ ေရာဂါေဝဒနာများအတွက် ၎ငး်၏ လ1ပ်Lိ1ငစ်ွမ်းအတွငး် 

ေဆးဘက်ဆိ1ငရ်ာ ေရာဂါJKာေဖွေရး စစ်ေဆးမBLKင့ ်ေရာဂါ ဆိ1းမသွားေစရန ်ထိနး်ေပးသည့ ်

က1သမBအား လ"တစ်ဦးချငး်၏ အရည်အချငး်ြပည့်မမီBကိ1 ထည့်သွငး်မစ<းစားဘ ဲလ"အားလံ1းကိ1 

ေဆာငရွ်က်ေပးရနမ်Kာ ေဆးEံ1များလည်းြဖစ်သည့် Children’s Health 

ဝန်ေဆာငမ်9ေပးသ"များ၏ မ"ဝါဒ ြဖစ်ပါသည ်(အချက်အလက်ပိ1မိ1သိJKိLိ1ငရ်နအ်တွက် 

EMTALA မ"ဝါဒများကိ1 ?ကည့်ပါ)။ 
 

II. ေငေွ'ကးေထာက်ပံ့မ9အတကွ် သတမ်8တခ်ျက်မီေသာ လ"နာများ- 

A. ေငေွ?ကးေထာက်ပံ့မBအတွက် သတ်မKတ်ချက်မီမBမKာ ဤမ"ဝါဒLKင့အ်ညီ 

ေငေွ?ကးလိ1အပ်ချက်အတွက် တစ်ဦးချငး် ဆံ1းြဖတ်မBအေပ[သာ အေြခခမံည်ြဖစ်\ပီး 

သတ်မKတ်ချက်မီမB ဆံ1းြဖတ်ချက်များ ချမKတ်ရာတွင ်အသက်၊ လိင၊် လ"မျိ)း၊ Lိ1ငင်သံားဇစ်ြမစ်၊ 

တိ1ငး်ရငး်သားြဖစမ်B၊ မသနစ်ွမ်းြဖစမ်B၊ လိငစ်ိတ်တိမ်းUွတ်မB၊ အိမ်ေထာငေ်ရး အေြခအေန 

သိ1မ့ဟ1တ် ဘာသာေရး LKးီL Vယ်မBကိ1 ထည့သ်ွငး်စ<းစားမည် မဟ1တ်ပါ။   

B. လ"နာများသည် အေမရိကနြ်ပည်ေထာငစ်1၏ Lိ1ငင်သံားများ သိ1မ့ဟ1တ် အရည်အချငး်မီေသာ 

တရားဝင ်တိ.ငး်တစပ်ါးသားများ (အထက်တွင ်သတ်မKတ်ထားသည့်အတိ1ငး်) ြဖစ်ရမည်ြဖစ်\ပီး 

ဤမ"ဝါဒအရ ေငေွ?ကးေထာက်ပံ့မBအတွက် သတ်မKတ်ချက်မီေစရနင်Kာ တကgဆက်တွင ်

တရားဝင ်ေနထိ1ငသ်"များလည်း ြဖစ်ရပါမည်။   

C. လ"နာ မိသားစ.၏ ဝငေ်င ွ(အထက်တွင ်သတ်မKတ်ထားသည့်အတိ1ငး်) သည် ဖက်ဒရယ် 

ဆငး်ရဲမွဲေတမBဆိ1ငရ်ာ လမ်းUVနခ်ျက်များ၏ 400% ကိ1 မေကျာ်လွနပ်ါက ထိ1လ"သည် 

ဤမ"ဝါဒတွင ်ပါဝငမ်Bအတွက် ေလYာက်ထားရန ်သတ်မKတ်ချက်မီပါသည်။ 
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D. ေငေွ?ကးေထာက်ပံ့မB ဆံ1းြဖတ်ချက်အတွက် ထည့်သွငး်စ<းစားသည့ ်အချက်များတွင ်

ပါဝငသ်ည်မKာ- 

1. အိမ်ေထာငစ်1 အသားတင ်ဝငေ်င၊ွ 

2. အိမ်ေထာငစ်1 အရွယ်အစားLKင့ ်

3. ယ"အက်စ် ကျနး်မာေရးLKင့ ်ြပည်သ" ့ ဝနေ်ဆာငမ်Bများဌာနက LKစ်စ< ြပငဆ်ငထ်ားသည့် 

ဖက်ဒရယ် ဆငး်ရဲမွဲေတမBဆိ1ငရ်ာ လမ်းUVနခ်ျက်များ 

E. လ"နာများတွင ်ေအာက်ပါတိ1J့Kိပါက ေယဘ1ယျအားြဖင့ ်ေငေွ?ကးေထာက်ပံ့မBအတွက် 

သတ်မKတ်ချက်မြပည့်မပီါ- 

1. ကျနး်မာေရး ေစာင့ေ်JKာက်မB အာမခံသ"၊ ကျနး်မာေရး ေစာင့ေ်JKာက်မB ဝနေ်ဆာငမ်B 

အစီအစ<၊ Medicare၊ Medicaid၊ ကျနး်မာေရး ေစာင့ေ်JKာက်မB အာမခံ အစီအစ< (CHIP) 

သိ1မ့ဟ1တ် Children’s Medicaid သိ1မ့ဟ1တ် The Children with Special Health Care 

Needs (CSHCN) စသည့ ်ြပငပ်အဖွဲHအစည်းများထံမK အာမခံ ခံစားခွင့။်  သိ1ေ့သာ် 

ဥပမာအားြဖင့ ်လ"နာတွင ်ကန်သ့တ် အကျိ)းခံစားခွင့ ်အစီအစ<ြဖင့ ်ြပငပ်အဖွဲHအစည်းထံမK 

အာမခံ ခံစားခွင့J်Kိေသာ်လည်း အကျိ)းခံစားခွင့ ်မကျနေ်တာ့ြခငး် သိ1မ့ဟ1တ် 

L1တ်ယ"မBြမင့မ်ားေသာ ကျနး်မာေရး အစီအစ< JKိေနြခငး် က့ဲသိ1 ့ အာမခ ံအကျံ)းဝငမ်B 

JKိလYငပ်င ်လ"နာများသည် ေငေွ?ကးေထာက်ပံ့မBကိ1 ခစံားခွင့J်KိLိ1ငပ်ါသည်၊ 

2. ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်JKာက်မB မYေဝေပးေသာ ဝနS်ကီးဌာန သိ1မ့ဟ1တ် အြခား 

ြပငပ်အဖွဲHအစည်း ရငး်ြမစမ်ျားမKတစ်ဆင့ ်ေငေွပးေချမBအတွက် ဝနေ်ဆာငမ်Bေပးသည့် 

ေနရာများကိ1 အသံ1းြပ)ခွင့ ်သိ1မ့ဟ1တ် 

3. အလ1ပ်သမားများ၏ နစ်နာေ?ကး၊ ေမာ်ေတာ်ကား အာမခံ သိ1မ့ဟ1တ် အြခား အာမခ ံ

သိ1မ့ဟ1တ် ြပငပ်အဖွဲHအစည်း ရငး်ြမစမ်ျားအတွက် ရည်ရွယ်၍ အေလျာ်ေပးLိ1ငေ်သာ 

ထိခိ1က်ဒဏရ်ာ။   
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III. ေလJာက်ထားမ9 လ.ပ်ငန်းစI- 

A. ေငေွ?ကးေထာက်ပံ့မBအတွက် သတ်မKတ်ချက်မီမBကိ1 ဆံ1းြဖတ်ရန ်ေအာက်ပါ ေလYာက်ထားမB 

လ1ပ်ငနး်စ<အား အသံ1းြပ)သွားပါမည်- 

1. သက်ဆိ1ငရ်ာ ကိ1ယ်ေရးအချက်အလက် လံ1ြခံ)ေရး ဥပေဒများအရ ေလYာက်ထားမBအား 

လ"နာ၊ လ"နာ၏ မိဘ၊ မိဘ၏ အာမခံေပးသ" သိ1မ့ဟ1တ် လ"နာ၏ ခွင့ြ်ပ)ချက်ရ 

ကိ1ယ်စားလKယ်က ြပ)လ1ပ်Lိ1ငပ်ါသည်။  ဝငေ်င ွသိ1မ့ဟ1တ် ပိ1ငဆ်ိ1ငမ်B အကဲြဖတ်ြခငး်အား 

မိသားစ.၏ ဝငေ်ငအွေပ[သာ အေြခခံမည် ြဖစ်ေသာ်လည်း လ"နာ၏ Lိ1ငင်သံားြဖစ်မBLKင့ ်

ေနထိ1ငသ်"ြဖစမ်B အေြခအေနအေပ[ ဆံ1းြဖတ်ချက်မKာ လ"နာ၏ ေနထိ1ငမ်BLKင့ ်Lိ1ငင်သံားြဖစ်မB 

အေြခအေနအေပ[ မ"တည်\ပီး မိဘ၏ အေြခအေနကိ1 မစ<းစားပါ။ 

2. အေရးတSကီးမဟ1တ်သည့် ေဆးပညာအရ လိ1အပ်ေသာ ဝနေ်ဆာငမ်Bများကိ1 ေပးအပြ်ခငး် 

မြပ)မ ီက.သိ.လ်ြဖစ် ေစာင့ေ်78ာကမ်9 သိ1မ့ဟ1တ် စရိတသ်က်သာေသာ 

ေစာင့ေ်78ာက်မ9အတွက် ေတာငး်ဆိ1ချက်LKင့ ်ေငေွ?ကးလိ1အပ်ချက် JKိေ?ကာငး် 

ဆံ1းြဖတ်ချက်ကိ1 ြပ)လ1ပ်ြခငး်သည ်ပိ1ေကာငး်ေသာ်လည်း မြဖစမ်ေန လ1ပ်ရမည်ဟ1 

မဆိ1လိ1ပါ။ သိ1ေ့သာ် ေငေွကာက်ခံမB အချိနစ်က်ဝနး်အတွငး် တစ်ေနရာရာတွင ်

ဆံ1းြဖတ်ချက်ကိ1 ြပ)လ1ပ်Lိ1ငပ်ါသည်။ ေနာက်ဆံ1း ေငေွ?ကးဆိ1ငရ်ာ အကဲြဖတ်မBအား 

လွနခ်ဲ့ေသာ တစ်LKစ်ေကျာ်က ြပ)လ1ပ်ခဲ့ပါက ဝနေ်ဆာငမ်Bများ ေပးအပ်\ပီး 

ေနာက်ပိ1ငး်အချိနတွ်င ်သိ1မ့ဟ1တ် လ"နာ၏ သတ်မKတ်ချက်မီမBLKင့ ်ဆိ1ငေ်သာ ေနာက်ထပ် 

အချက်အလက်ကိ1 သိJKိလာသည့် အချိနတိ်1ငး်တွင ်ေငေွ?ကးေထာက်ပံ့မBအတွက် 

လိ1အပ်ချက်အား ထပ်မံ၍ အကဲြဖတ်ပါမည်။ 

3. ေလYာက်ထားမB လ1ပ်ငနး်စ<၊ ေငေွ?ကးလိ1အပ်ချက်များအား ဆံ1းြဖတ်ချက်ချြခင်းLKင့ ်

ေငေွ?ကးေထာက်ပံ့မBကိ1 ခွင့ြ်ပ)ြခငး်တိ1တွ့င ်Children’s Health ၏ လ"သား ဂ1ဏသ်ိက]ာ 

တန်ဖိ1းထားမBများLKင့ ်Sကီး?ကပ်အ1ပ်ချ)ပ်မBကိ1 အေလးအနက် စ<းစားရမည်။  

Children’s Health ဝန်ေဆာငမ်9ေပးသ"အား ဤမ"ဝါဒအရ လိ1အပ်သည့် 
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အချက်အလက် ထ1တ်ေပးရန ်ေလYာက်ထားသ"အေနြဖင့ ်သင့ေ်လျာ်ေသာ 

Sကိ)းပမ်းမBတိ1င်းကိ1 ြပ)လ1ပ်ရမည်။ ေလYာက်ထားမBLKင့ ်လိ1အပ်ေသာ 

မKတ်တမ်းမKတ်ရာကိ1 လက်ခံမရJKိပါက ေငွေ?ကး အ?ကံေပး ဝန်ေဆာငမ်Bများ 

အဖွဲHသည် မရJKိေသးေသာ စာရွက်စာတမ်း(များ)ကိ1 ရယ"ရန ်ဖ1နး်ြဖင့ ်မိသားစ1ထံ 

ဆက်သွယ်ရန ်Sကိ)းပမ်းပါမည်။  Children’s Health ဝန်ေဆာငမ်9ေပးသ"က 

ဤမ"ဝါဒအရ လိ1အပ်သည့် အချက်အလက်ကိ1 လက်ခံရJKိ\ပီးေနာက်တွငသ်ာ 

ဤမ"ဝါဒအရ လိ1အပ်သည့် ဆံ1းြဖတ်ချက်များ ြပ)လ1ပ်ပါမည်။ 

4. ပ1ဂiလိက ကျနး်မာေရး အာမခံ၊ Medicare၊ Medicaid၊ Children’s Health အာမခံ 

ပEိ1ဂရမ် (CHIP)၊ The Children with Special Healthcare Needs (CSHCN) 

သိ1မ့ဟ1တ် ကျနး်မာေရး အာမခံကိ1 ပံပ့ိ1းရန ်အြခား Lိ1ငင်ေံတာ်ရနပ်ံ1ေင ွအသံ1းြပ)သည့် 

အစီအစ<များ အကန ့အ်သတ်မJKိ အပါအဝင ်ယငး်တိ1ခ့ျည်းသာဟ1 ကန်သ့တ်မထားဘဲ 

လ"နာထံ Children’s Health ဝန်ေဆာငမ်9ေပးသ"က ေပးအပ်သည့် 

ေစာင့ေ်JKာက်မBဆိ1ငရ်ာ ဝနေ်ဆာငခ်များအတွက် ပ1ဂiလိကြဖစ်ေစ၊ အစိ1းရြဖစ်ေစ 

ကျနး်မာေရး အာမခံ သိ1မ့ဟ1တ် ကမကြပ)သ"က အြပည့်အဝ သိ1မ့ဟ1တ် 

တစ်စိတ်တစ်ပိ1ငး် ကျခံေပးသည် ့ပမာဏLKင့ ်ပတ်သက်၍ ေဆးEံ1တက်ေရး ဌာနLKင့ ်

ေငေွ?ကး အ?ကံေပး ဝနေ်ဆာငမ်Bများအေနြဖင့ ်လ"နာ သိ1မ့ဟ1တ် မိသားစ.ထံမK 

အချက်အလက် ရယ"ရန ်Sကိ)းပမ်းပါမည်။ 

5. Children’s Health ဝန်ေဆာငမ်9ေပးသ" အေနြဖင့ ်ေငေွ?ကးေထာက်ပံ့မB 

ေတာငး်ဆိ1ချက်ကိ1 စီစ<လ1ပ်ေဆာငL်ိ1ငေ်စရနင်Kာ ေလYာက်ထားသ"အားလံ1းက ေအာက်ပါ 

စာရွက်စာတမ်းအားလံ1းကိ1 ထ1တ်ေပးရပါမည-် 

a. လက်မKတ်ထိ1းထား\ပီး ြဖည့စ်ွက်ထားသည့် ေငေွ?ကးေထာက်ပံ့မB ေလYာက်လVာLKင့ ်

b. ေအာက်ပါ ဝငေ်င ွအေထာက်အထား အမျိ)းအစားများအနက် တစ်ခ1- 
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i. လ"နာသည် မKီခိ1သ"ြဖစ်ေ?ကာငး် အခိ1ငအ်မာဆိ1ထားသည့် ပံ1စံ 1040 အစား 

ေလYာက်ထားသ"၏ ေနာက်ဆံ1း ေပးသွငး်ထားေသာ ဖက်ဒရယ်အခွန ်

ြပနအ်မ်းမB ပံ1စံ 1040 LKင့ ်အခွနေ်ငြွပနအ်မ်းသည့်အခါ တငြ်ပသည့ ်

ပ"းတဲွဖိ1ငအ်ားလံ1း သိ1မ့ဟ1တ် ြပည်သ" ့ ဝနေ်ဆာငမ်Bများ ဌာန ပံ1စံ 1049 ၏ 

မိတe b 

ii. စသည့်LKစမ်K လက်JKိရက်အထိ ဝငေ်ငLွKင့ ်အလ1ပ်လ1ပ်ခဲသ့ည့် နာရီများကိ1 

ေဖာ်ြပသည့ ်ေနာက်ဆံ1း ရJKိထားသည့ ်လစာေင ွြဖတ်ပိ1ငး် သိ1မ့ဟ1တ် 

တကgဆက်ြပည်နယ် ကျနး်မာေရးLKင့ ်ြပည်သ" ့ ဝနေ်ဆာငမ်Bများ ဌာန 

ေကာ်မJKင ်ပံ1စံ 1028 

iii. ဝငေ်င ွအတညြ်ပ)မBအား အလ1ပ်JKငထ်ံ ဖ1နး်ဆက်၍ အတည်ြပ)ချက်၊ ရာထ"း၊ 

ရက်စွဲLKင့ ်ဖ1နး်နပံါတ်တိ1 ့ြဖင့ ်မKတ်တမ်းတငထ်ားသည့် အေကာင့ြ်ဖင့ ်

ေဆာငရွ်က်Lိ1ငပ်ါသည ်

iv. လ"မBဖ"လံ1ေရး စာလVာများ သိ1မ့ဟ1တ် အပ်LKေံင ွပမာဏများLKင့အ်တ" အပ်LKေံင ွ

ြဖတ်ပိ1ငး်များ သိ1မ့ဟ1တ် တိ1က်Eိ1က် အပ်LKထံားေ?ကာငး် 

ဘဏေ်ငစွာရငး်JKငး်တမ်း မိတe b 

v. အလ1ပ်လက်မဲ့ နစ်နာေ?ကး စာလVာ သိ1မ့ဟ1တ် ယ"အက်စ် အလ1ပ်လက်မဲ့ ချက် 

ြဖတ်ပိ1ငး်များ 

vi. ေနထိ1ငစ်ရိတ်များအတွက် အြခားလ"တစ်ဦးအေပ[ မKီခိ1သ"ြဖစပ်ါက 

ေထာက်ပံ့မBစာလVာ စသည်ြဖင့။် 

လ"နာသည် သတ်မKတ်ချက်မီသည်ဟ1 ဆံ1းြဖတ်ချက်ချထားခံရသ"ြဖစ်\ပီး ပ1ဂiလိက 

ကျန်းမာေရး အာမခံ၊ Medicare၊ Medicaid၊ Children’s Health အာမခံ အစီအစ< 

(CHIP)၊ The Children with Special Healthcare Needs (CSHCN) သိ1မ့ဟ1တ် 

ကျနး်မာေရး အာမခံေပးရန ်ဖန်တီးထားသည့် အြခား Lိ1ငင်ေံတာ် ရန်ပံ1ေငသံွ1း 
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အစီအစ<များကိ1 ေလYာက်ထားေသာ်လည်း က1သမB စတငL်ိ1ငေ်လာက်သည့ ်

အချိနမ်တိ1ငမ်ီအထိ ယငး်အကျံ)းဝငမ်B မစတငL်ိ1ငပ်ါက ေငေွ?ကး အ?ကံေပး 

ဝနေ်ဆာငမ်Bများသည ်ယငး် ေငေွ?ကး ေထာက်ပံမ့B ေလYာက်ထားြခငး်LKင့ ်

မKတ်တမ်းမKတ်ရာ သတ်မKတ်ချက်များကိ1 သက်ညjာခွင့ေ်ပးLိ1ငပ်ါသည်။  

6. ေလYာက်ထားသ"သည် ေငေွ?ကးေထာက်ပံ့မBအတွက် လိ1အပ်ေသာ အချက်များLKင့ ်

မကိ1က်ညီဟ1 ေငေွ?ကး အ?ကံေပး ဝနေ်ဆာငမ်Bများက ဆံ1းြဖတ်လYင၊် ေလYာက်ထားသ" 

သိ1မ့ဟ1တ် ဝနေ်ဆာငမ်Bနယ်ေြမ ဒါEိ1က်တာ/အSကီးတန်း ဒါEိ1က်တာ (သိ1မ့ဟ1တ် 

တာဝနေ်ပးခံရသ") သည် ေအာက်ပါ အပိ1ငး် V LKင့အ်ညီ Charity Review Committee 

ထံမK `ခငး်ချက်အတွက် ထည့်သွငး်စ<းစားေပးရန ်ေတာငး်ဆိ1Lိ1ငပ်ါသည်။   

7. ေလYာက်ထားသ"က မKားယွငး်ေသာ အချက်အလက်ကိ1 တငြ်ပထားသည်ဟ1 

ဆံ1းြဖတ်ချက်ချလိ1က်ပါက ေလYာက်ထားမBအား အလိ1အေလျာက် ပယ်ချသွားပါမည်။ 
 

B. ဤမ"ဝါဒ၏ အပိ1ငး် III.A. တွင ်သတ်မKတ်ထားသည့် ေလYာက်ထားမB လ1ပ်ငနး်စ<ကိ1 

လ"တစ်ဦးချငး်က \ပီးစီးေအာင ်လ1ပ်ေဆာငရ်မည့်အစား ေငေွ?ကးေထာက်ပံ့မB 

လက်ခံရJKိရန ်Eံ1းတွငး်တွငပ်င ်သတ်မKတ်ချက်မီ မမီကိ1 အကဲြဖတ်မBအား 

ေဆာငရွ်က်Lိ1ငပ်ါသည်။  အကဲြဖတ်မB လ1ပ်ငနး်စ<တွင ်သီးြခား ြပငပ်အဖွဲHအစည်း 

ရငး်ြမစ်များကိ1 အသံ1းြပ)၍ အာမခံမထားသ" လ"နာများကိ1 စစ်ေဆးကာ ခန ့မ်Kနး် LKစ်စ< 

ဝငေ်င၊ွ မိသားစ1 ဦးေရLKင့ ်အလ1ပ်JKမိB အေြခအေနတိ1အ့ား ထည့်သွငး်စ<းစားပါသည်။  

Eံ1းတွငး် အကဲြဖတ်မB လ1ပင်နး်စ<အရ အရည်အချငး်မသီ"များသည် ေအာက်တွင ်

သတ်မKတ်ထားသည့်အတိ1ငး် ေငေွ?ကးေထာက်ပံ့မBကိ1 ခံစားခွင့J်Kိပါမည်။ Eံ1းတွငး် 

အကဲြဖတ်မB လ1ပ်ငနး်စ<ကိ1 မေကျနပ်သ"များကလည်း အပိ1ငး် III.A LKင့အ်ညီ 

ေငေွ?ကးေထာက်ပံ့မBအတွက် ေလYာက်ထားLိ1ငပ်ါသည။် 
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IV. ေငေွ'ကးေထာက်ပံ့မ9 ပမာဏ- 

A. ဤမ"ဝါဒေအာက်တွင ်သတ်မKတ်ချက်မီေသာ ေဆးပညာအရ လိ.အပ်သည့် 

ေစာင့ေ်78ာက်မ9အား လ"နာများ ရLိ1ငေ်စရန ်ြပ)လ1ပ်ရာတွင ်ဆံ1းြဖတ်ချက်ချလိ1က်ချိန၌် 

အကျံ)းဝငေ်နသည့် ဖက်ဒရယ် ဆငး်ရမဲွဲေတမBဆိ1ငရ်ာ လမ်းUVနခ်ျက်များအား ကိ1းကား၍ 

ဆံ1းြဖတ်သည့် ေငေွ?ကး လိ1အပ်ချက်LKင့အ်ညီ ြပ)လ1ပေ်ပးပါမည်။ 

1. ဖက်ဒရယ် ဆငး်ရဲမွဲေတမBဆိ1ငရ်ာ လမ်းUVနခ်ျက်များအရ မိသားစ.ဝငေ်င ွ400% ထက် 

မပိ1သည့ ်လ"နာများသည် Children’s Health ဝန်ေဆာငမ်9ေပးသ"ထမံK 

ေငေွ?ကးေထာက်ပံ့မBကိ1 ေအာက်ပါအတိ1ငး် လက်ခံရJKLိိ1ငပ်ါသည်- 
 

 

ဖက်ဒရယ် 

ဆငး်ရဲမွဲေတမ9ဆိ.ငရ်ာ 

လမ်းMNန်ချက်များ (FPG) 

လ"နာ မိသားစ.၏ 

စရိတသ်က်သာ 

ရာခိ.ငO်9န်းအလိ.က် တာဝနယ်"မ9 

FPG ၏ 200% အထ ိ 100% 

FPG ၏ 201-300% 85% 

FPG ၏ 301-400% 70% 

400% ေကျာ် 0% 
 

2. ဖက်ဒရယ် ဆငး်ရဲမွဲေတမBဆိ1ငရ်ာ လမ်းUVနခ်ျက်များအရ မိသားစ.ဝငေ်င ွ400% အထက် 

JKိသည့် လ"နာများသည် ဤမ"ဝါဒအရ က.သိ.လ်ြဖစ ်ေစာင့ေ်78ာက်မ9 သိ1မ့ဟ1တ် 

စရိတသ်က်သာေသာ ေစာင့ေ်78ာက်မ9ကိ1 လက်ခံမရJKိLိ1ငပ်ါ။ 

3. https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines တွင ်ေတွH JKိLိ1ငသ်ည့် ဖက်ဒရယ် 

ဆငး်ရဲမွဲေတမBဆိ1ငရ်ာ လမ်းUVနခ်ျက်များအား Children’s Health က 

အချိနL်Kင့တ်စ်ေြပးညီ ြပနလ်ည်သံ1းသပ\်ပီး အပ်ဒတ်ိလ1ပ်ပါသည်။ 
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B. ေငေွ?ကးေထာက်ပံ့မBအတွက် သတ်မKတ်ချက်မီေသာ ေလYာ့ေဈးLKင့အ်ညီ လ"နာ ေငစွာရငး်ကိ1 

ချိနည်jိ အတည်ြပ)ပိ1ငခ်ွင့J်Kသိ"များမKာ ေအာက်ပါအတိ1ငး် ြဖစသ်ည်- 

လ.ပ်ပိ.ငခွ်င့ ်ပမာဏ မ8 အထ ိ

စ1ေဆာငး်သ"/PFA $0.00 $999.99 

မနေ်နဂျာ $1,000 $9,999.99 

ဒါEိ1က်တာ $10,001 $50,000 

ဒ1ဥကg ဌ $50,001 LKင့ ်အထက် 
 

V. မ"ဝါဒ Pခငး်ချက်များ- 

A. ေလYာက်ထားသ"သည် ေငေွ?ကးေထာက်ပံ့မBအတွက် လိ1အပ်ေသာ အချက်များLKင့ ်မကိ1က်ညီဟ1 

ေငေွ?ကး အ?ကံေပး ဝနေ်ဆာငမ်Bများက ဆံ1းြဖတ်လYင ်ေလYာက်ထားသ" သိ1မ့ဟ1တ် 

ဝနေ်ဆာငမ်Bနယ်ေြမ ဒါEိ1က်တာ/အSကီးတနး် ဒါEိ1က်တာ (သိ1မ့ဟ1တ် တာဝနေ်ပးခံရသ") က 

Charity Review Committee (CRC) ထံမK `ခငး်ချက်အတွက် ထည့်သွငး်စ<းစားေပးရန ်

ေတာငး်ဆိ1Lိ1ငပ်ါသည်။  ေလYာက်ထားသ" သိ1မ့ဟ1တ် ဝနေ်ဆာငမ်B နယ်ေြမ 

ဒါEိ1က်တာ/အSကီးတနး် ဒါEိ1က်တာ (သိ1မ့ဟ1တ် တာဝနေ်ပးခံရသ") သည ်သက်ဆိ1ငရ်ာ 

အလ.ပ်အမ9ေဆာင ်(အဓပိmါယ်ဖွင့ဆ်ိ1ချက် အပိ1ငး်တွင ်?ကည့်ပါ) ကိ1 `ခငး်ချက်အတွက် 

ထည့်သွငး်စ<းစားေပးရန ်ေတာငး်ဆိ1Lိ1ငပ်ါသည်။  သက်ဆိ1ငရ်ာ အလ.ပ်အမ9ေဆာငက် Charity 

Review Committee ၏ သံ1းသပ်ချက်ကိ1 စတငလ်1ပ်ေဆာငမ်ည့် Children’s Health ဒ1ဥကg ဌ၊ 

စီမံထားေသာ ေစာင့ေ်JKာက်မB သိ1မ့ဟ1တ် တာဝနေ်ပးခံရသ"ထံ ေတာငး်ဆိ1မBကိ1 ချက်ချငး် 

တငြ်ပသွားပါမည်။ CRC သည ်ေလYာက်ထားသ"၏ အချက်အလက်ကိ1 သံ1းသပမ်ည်ြဖစ်\ပီး 

ေငေွ?ကးေထာက်ပံ့မB အေြခအေန၏ ေနာက်ဆံ1း အစအီစ<ကိ1 ဆံ1းြဖတ်ေပးပါမည်။   

B. ဤမ"ဝါဒ၏ `ခငး်ချက်မKနသ်မYအား American Kidney Fund ကျနး်မာေရး အာမခ ံပရမီီယံ 

အစီအစ< (HIPP) အား အသံ1းြပ)မB အပါအဝင ်Charity Review Committee က မြဖစမ်ေန 

အတည်ြပ)ရပါမည်။   
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C. CRC ေကာ်မတီဝငမ်ျားမKာ- 

• Children’s Health အေထွေထွ အ?ကံေပး သိ1မ့ဟ1တ် တာဝနေ်ပးခံရသ" 

• အလ1ပ်အမBေဆာင ်ဒ1ဥကg ဌLKင့ ်မဟာဗျbဟာ အရာJKိချ)ပ်  

• ေဆးက1သမBဆိ1ငရ်ာ အရာJKိချ)ပ်  

• ဥကg ဌ၊ ေဆးဝါးက1သမB နည်းစနစ်LKင့ ်သပိmံနည်းကျ ေဆာငရွ်က်မBများ 

• ဥကg ဌ၊ ေကာ်ပိ1ေရးJKငး် ဝနေ်ဆာငမ်BများLKင့ ်ေငေွ?ကးအရာJKိချ)ပ် 

D. ဤမ"ဝါဒ၏ `ခငး်ချက်ကိ1 ခွင့မ်ြပ)မီ CRC ၏ အတည်ြပ)ေ?ကာငး် မဲအများစ1ကိ1 ရယ"ရပါမည်။ 

E. Children’s Health ဒ1ဥကg ဌ၊ စီမံထားေသာ ေစာင့ေ်JKာက်မB သိ1မ့ဟ1တ် 

တာဝနေ်ပးခံရသ"သည ်CRC ၏ ဆံ1းြဖတ်ချက်အား ေလYာက်ထားသ" သိ1မ့ဟ1တ် 

ေတာငး်ဆိ1ေနသည့် ဝနေ်ဆာငမ်B နယ်ေြမ ဒါEိ1က်တာ/အSကီးတနး် ဒါEိ1က်တာ (သိ1မ့ဟ1တ် 

တာဝနေ်ပးခံရသ") ထ ံအသိေပးသွားပါမည်။   
 

VI. ေငေွတာငး်ခံြခငး် မ"ဝါဒများO8င့ ်ဆက်စပ်မ9 

A. Children’s Health ဝန်ေဆာငမ်9ေပးသ"က ေဆးEံ1 ဝနေ်ဆာငမ်Bများကိ1 မေပးအပမ်ီ 

စာြဖင့ေ်ရးထားေသာ ေစျးLBနး်ခန ့မ်Kနး်တွက်ချက်မBအား လ"နာများထံ ေပးအပ်ရမည်။  

မိသားစ. ေြပာဆိ1တတ်သည့် ဘာသာစကားြဖင့ ်ေရးသားေပးရမည်။ 

B. ဤမ"ဝါဒအရ ေငေွ?ကးေထာက်ပံ့မBကိ1 ခံစားခွင့J်Kသိည့် လ"တစ်ဦးသည် အေရးေပ[ 

သိ1မ့ဟ1တ် အြခား ေဆးပညာအရ လိ.အပ်ေသာ ေစာင့ေ်78ာက်မ9အတွက် 

အာမခံထားJKိသ"များထံမK ေငေွကာက်ခံရာတွင ်AGB (ေအာက်တွင ်

သတ်မKတ်ထားသည့်အတိ1ငး်) ထက် ပိ1၍ ေကာက်ခံမည် မဟ1တ်ပါ။  AGB ဆိ1သည်မKာ 

အဆိ1ပါ ေစာင့ေ်JKာက်မBအတွက် Children’s Health ဝန်ေဆာငမ်9ေပးသ"၏ 

ေလYာ့မထားေသာ ဝနေ်ဆာငခ် အြပည့်၏ ရာခိ1ငL်Bနး်တစ်ခ1 ြဖစ်သည်။  Children’s 

Health ဝန်ေဆာငမ်9ေပးသ" တစ်ဦးချငး်အတွက် AGB အား ေအာက်ပါအတိ1ငး် 

တွက်ချက်ပါသည်- 
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1. လက်JKိ ဘnာေရးLKစ်အတွက်၊ Children’s Health ဝန်ေဆာငမ်9ေပးသ" တစ်ဦးစီသည ်

AGB ကိ1 တွက်ချက်ရန ်ယခငL်Kစ်၏ အနးီစပ်ဆံ1း ?ကံ)ေတွH မBများကိ1 အသံ1းြပ)ေသာ 

"ြပန?်ကည့်နည်းလမ်း" ကိ1 အသံ1းြပ)ပါသည်။  ဤနည်းအရ တွက်ချက်သည့် AGB 

သည် အလံ1းစံ1ေပးေချထားေသာ ေဆးEံ1၏ ေတာငး်ဆိ1မBများအေပ[ အေြခခံထား\ပီး 

အဓိက ေပးေချသ"မKာ Medicaid ဝနေ်ဆာငမ်BအSကိမ်ေရအလိ1က် အဖိ1းအခ၊ Medicare 

ဝနေ်ဆာငမ်BအSကိမ်ေရအလိ1က် အဖိ1းအခLKင့ ်ပ1ဂiလိက ကျနး်မာေရး အာမခံသ"များ 

ြဖစ်ရပါမည်။   

Children’s Health ဝန်ေဆာငမ်9ေပးသ"က "AGB ရာခိ1ငL်Bနး်" ကိ1 တွက်ချက်ရာတွင ်

ယငး်ေပးေချသ"များဘက်က ေပးအပ်သည့ ်စ1စ1ေပါငး် ကျသင့ေ်ငကိွ1 

ထိ1ေတာငး်ဆိ1မBများအတွက် ေဆးEံ1က ေကာက်ခံေသာ ဝနေ်ဆာငခ် စ1စ1ေပါငး်ြဖင့ ်

စားလိ1က်ပါသည်။   

2. AGB ရာခိ1ငL်Bနး်LKင့ ်တွက်ချက်မB ပံ1စံ မိတe bကိ1 ပ"းတဲွဖိ1င ်2 တွင ်ေတွH JKိLိ1ငပ်ါသည်။ 

3. AGB အား LKစ်စ< ြပနလ်ည် တွက်ချက်ပါမည်။  

C. လ"နာသည် ဤမ"ဝါဒအရ သတ်မKတ်ချက်မီသည်ဟ1 Children’s Health ဝန်ေဆာငမ်9ေပးသ"က 

ဆံ1းြဖတ်ထား\ပီး ယငး်လ"နာသည် ဤမ"ဝါဒအရ ဆက်လက်၍ သတ်မKတ်ချက်မီသေရွH 

လ"နာသည် ေစျးေလYာ့မထားေသာ အသားတင ်ဝနေ်ဆာငခ်များအေပ[ အေြခခံ၍ 

ေတာငး်ခံေသာ ကျသင့ေ်ငမွျားကိ1 လက်ခံရJKိမည် မဟ1တ်ပါ။  

D. ဤမ"ဝါဒေအာက်တွင ်ေငေွ?ကးေထာက်ပံ့မB ခံစားခွင့ရ်JKိထားသည့် ေလYာက်ထားသ"သည် 

ေလYာက်ထားသ"၏ ေငေွ?ကး အေြခအေနများ၊ ေဆးဘက်ဆိ1ငရ်ာ က1နက်ျစရိတ်များLKင့ ်

အြခား သက်ဆိ1ငရ်ာ အေ?ကာငး်ရငး်များ အေပ[အေြခခံ၍ Children’s Health 

ဝန်ေဆာငမ်9ေပးသ"LKင့ ်ေလYာက်ထားသ"တိ1 ့ ညjိLBငိး်ထားသည့် ကာလအတိ1ငး် အတိ1းမပါေသာ 

ထပ်တိ1း ေပးေချမB အစီအစ<ကိ1 ကမ်းလKမ်းခံရပါမည်။  ထပ်တိ1း ေပးေချမB အစီအစ<၏ 

အများဆံ1း ကာလမKာ 36 လ ြဖစ်ပါမည်။ ရက် 30 ကာလအတွငး် ေပးရမည့ ်ဆက်တိ1က် 
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ေပးေချမBအားလံ1းကိ1 ြပ)လ1ပ်ရန ်ပျက်ကွက်\ပီးေနာက် ယငး်အစီအစ<ကိ1 ဆက်လက်၍ 

လ1ပ်ေဆာငေ်ပးLိ1ငေ်တာ့မည်မဟ1တ်ေ?ကာငး် Children’s Health ဝန်ေဆာငမ်9ေပးသ"က 

ေ?ကညာLိ1ငပ်ါသည်။ အစီအစ<ကိ1 ဆက်လက် လ1ပ်ေဆာငေ်ပးေတာ့မည် မဟ1တ်ေ?ကာငး် 

မေ?ကညာမီ Children’s Health ဝန်ေဆာငမ်9ေပးသ" သိ1မ့ဟ1တ် ၎ငး်၏ ေငေွကာက်ခံေပးသ" 

ေအဂျငစ်ီ သိ1မ့ဟ1တ် တာဝနေ်ပးခံရသ"သည ်လ"နာထံ သိ1မ့ဟ1တ် တာဝနJ်Kိေသာ အဖွဲHထ ံ

ဖ1နး်ြဖင့ ်ဆက်သွယ်ရန ်လိ1အပ်သလိ1 Sကိ)းပမ်းပါမည်။   

E. ေလYာက်ထားသ"အား တစ်နည်းအားြဖင့ ်အသိေပးထားြခငး် မJKိသေရွH ဤမ"ဝါဒအရ 

ေငေွ?ကးေထာက်ပံ့မBမKာ ဆံ1းြဖတ်ချက်ချသည့် လ၏ ပထမဆံ1းရက်မK စတင၍် ရက် 90 ?ကာ 

အကျံ)းဝငပ်ါမည်။  ထိ1ေ့နာက်တွင ်ေလYာက်ထားသ"သည် ြပနလ်ည်ေလYာက်ထားရန ်

အခွင့အ်ေရး ရJKပိါမည်။  ေလYာက်ထားသ"၏ ေငေွ?ကးအေြခအေန ေြပာငး်လဲသွားသည်ဟ1 

ဆံ1းြဖတ်ထားပါက Children’s Health ဝန်ေဆာငမ်9ေပးသ"သည် ရက် 90 ကာလအတွငး် 

ေငေွ?ကးေထာက်ပံ့မBအတွက် ေလYာက်ထားသ"၏ သတ်မKတ်ချက်မီမBကိ1 

ြပနလ်ည်အကဲြဖတ်ပိ1ငခ်ွင့ ်JKိပါသည်။ 

F. ေငေွ?ကးေထာက်ပံ့မB ရLိ1ငေ်?ကာငး်ကိ1 Children’s Health ဝန်ေဆာငမ်9ေပးသ"၏ 

ေငေွတာငး်ခံမB ေ?ကညာချက်များြဖင့ ်တစ်ဦးချငး်ထံ အသိေပးမည်ြဖစ်\ပီး ဆက်သွယ်ရန ်

ဌာနLKင့ ်ဆက်သွယ်ရန ်တယ်လီဖ1နး်နပံါတ်ကိ1 အသိေပး\ပီး ဤမ"ဝါဒအတွက် ဝဘဆ်ိ1က် 

လိပ်စာကိ1ပါ ေဖာ်ြပေပးပါမည်။ 

G. Children’s Health ဝန်ေဆာငမ်9ေပးသ"သည ်ေစာင့ေ်JKာက်မB ေပးချိန ်သိ1မ့ဟ1တ် 

ေဆးEံ1ဆငး်ချိနတွ်င ်အကျံ)းဝငေ်?ကာငး် အေထာက်အထားကိ1 ြပငပ်အဖွဲHအစည်းမKတစ်ဆင့ ်

ေပးအပ်မထားသည့် လ"နာ မသိားစ1ထံ ေငေွတာငး်ခံပါက ယငး်ေငေွတာငး်မB၏ 

တစ်စိတ်တစ်ပိ1ငး်အြဖစ်၊ Children’s Health ဝန်ေဆာငမ်9ေပးသ"သည် 

ေအာက်ပါတိ1အ့ားလံ1းပါဝငေ်သာ JKငး်လငး်\ပီး သိသာေသာ စာြဖင့ေ်ရးထားသည့် 

အသိေပးစာကိ1 အဂoလိပ်ဘာသာLKင့ ်မိသားစ.က ေြပာဆိ1သည့် ဘာသာစကားြဖင့ ်ေပးပိ1ပ့ါမည်- 
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1. Children’s Health ဝန်ေဆာငမ်9ေပးသ"က ေပးအပသ်ည့် ဝနေ်ဆာငမ်Bများအတွက် 

ဝနေ်ဆာငခ် စာရငး်JKငး်တမ်း၊  

2. လ"နာတွင ်ကျနး်မာေရး ေစာင့ေ်JKာက်မB အာမခံ၊ Medicare၊ Medicaid၊ CHIP၊ CSHCN 

သိ1မ့ဟ1တ် အြခား အာမခံJKပိါက ထိ1ပ1ဂiိ)လ်အေနြဖင့ ်Children’s Health 

ဝန်ေဆာငမ်9ေပးသ"ထံ အသိေပးပါရန ်ေတာငး်ဆိ1ချက်။ 
 

VII. ေငေွကာက်ခံြခငး် မ"ဝါဒများO8င့ ်ဆက်စပ်မ9- 

A. Children’s Health LKင့ ်Children’s Health ဝန်ေဆာငမ်9ေပးသ"များသည ်

ေစာင့ေ်JKာက်မBအတွက် ေငေွပးေချမBကိ1 ရယ"ရန ်လ"နာများအေပ[ သာမနထ်က်ထ"းြခားေသာ 

ေငေွကာက်ခံေရးLKင့ပ်တ်သက်သည့် လ1ပ်ေဆာငခ်ျက်များ (သံ1းစွဲသ" ခရက်ဒစ် သတငး်ပိ1ေ့ရး 

ေအဂျငစ်ီများ သိ1မ့ဟ1တ် ခရက်ဒစ် အစိ1းရဌာန၊ တစ်ဦးချငး်၏ အြခား အဖွဲHအေပ[ 

အေ=ကးအတွက် ေရာငး်ချမB၊ စသည်တိ1)့ တွင ်ပါဝငေ်ဆာငရွ်က်မည် မဟ1တ်ပါ။   

B. လ"တစ်ဦးက ဤမ"ဝါဒအရ ေထာက်ပံ့မBအတွက် အရည်အချငး်မီရန ်Sကိ)းပမ်းေန\ပီး 

သင့ေ်လျာ်ေသာ ေငေွချမB အစီအစ<ကိ1 ညjိLBငိး်ြခငး် သိ1မ့ဟ1တ် သင့ေ်လျာ်ေသာ ပမာဏြဖင့ ်

ပံ1မKန ်အပိ1ငး်လိ1က် ေပးေချမBများ ြပ)လ1ပ်ြခငး်ြဖင့ ်Children’s Health ဝန်ေဆာငမ်9ေပးသ"ထ ံ

ေပးရမည့ ်ေငကိွ1 JKငး်ရန ်အမKနတ်ကယ် Sကိ)းပမ်းေနပါက Children’s Health 

ဝန်ေဆာငမ်9ေပးသ"သည ်ေငေွကာက်ခံေရး ေအဂျငစ်ီ သိ1မ့ဟ1တ် အြခား တာဝနေ်ပးခံရသ"ထံ 

ေငကွျန ်ေတာငး်ခံလVာကိ1 ေပးပိ1မ့ည ်မဟ1တ်ပါ။ 

C. Children’s Health၊ Children’s Health ဝန်ေဆာငမ်9ေပးသ"များ၊ Children’s Health 

ဝန်ေဆာငမ်9ေပးသ"၏ ေငေွကာက်ခံေရး ကိ1ယ်စားလKယ်များLKင့ ်လက်ေအာက်ခံများ သိ1မ့ဟ1တ် 

LKးီL Vယ်သ"များြဖစ်ေသာ Children’s Health ဝန်ေဆာငမ်9ေပးသ"၏ 

တာဝနေ်ပးခံရသ"အားလံ1းတိ1သ့ည် မေပးရေသးေသာ ကျသင့ေ်ငမွျားကိ1 ေကာက်ခံရန ်

Sကိ)းပမ်းမBအြဖစ် ဥပေဒအရ သိ1မ့ဟ1တ် တရားEံ1းတင၍် ေတာငး်ဆိ1မBများ ြပ)လ1ပ်ြခငး်၊ 

လ1ပ်အားခ သိမ်းယ"မိန ့ ်သိ1မ့ဟ1တ် လ"ကိ1ယ်တိ1ငအ်ား ေခ[ေဆာငလ်ာမိန ့မ်ျား သံ1းြခငး်၊ 
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ဖမ်းဆီးေစြခငး်၊ အဓိက ေနထိ1ငရ်ာများတွင ်ေ=ကးတငဘ်1တ်များ ထားြခငး်၊ ေဆးပညာအရ 

လိ.အပ်ေသာ ေစာင့ေ်78ာကမ်9 ေပးရန ်ြငငး်ဆိ1ြခငး် သိ1မ့ဟ1တ် ဟန ့တ်ားြခငး် သိ1မ့ဟ1တ် 

အလားတ" ထ"းြခားေသာ လ1ပ်ရပ်များ မြပ)လ1ပ်ပါ။ ဤသတ်မKတ်ချက်သည် 

ေငေွပးေချမBအတွက် တာဝနမ်ကငး်ေသာ ြပငပ်အဖွဲHအစည်း၊ တရားမနစ်နာသ"များ သိ1မ့ဟ1တ် 

အြခား ဥပေဒအရ တာဝနJ်Kိေသာ အဖွဲHအစည်းများထံမK စိ1က်ထ1တ်ေင ွရယ"ရနS်ကိ)းပမ်းမBကိ1 

အဆိ1ပါ အဖွဲHအစည်းများအား ဟန ့တ်ားြခငး် မJKိပါ။   

D. ေငေွကာက်ခံေရး ေအဂျငစ်ီများထံ ရည်UVနး်ေပးလိ1က်သည့် ပမာဏများသည် 

ဤမ"ဝါဒေအာက်တွင ်လ"တစ်ဦးချငး် ခံစားခွင့J်Kိသည ်LBနး်ထားများLKင့ ်ကိ1က်ညီရမည်ြဖစ်\ပီး 

စ1စ1ေပါငး် ေငေွကာက်ခံမB မြဖစ်ရပါ။ 

E. သတ်မKတ်ချက်မီေသာ လ"တစ်ဦးချငး်က ၎ငး်တိ1 ့ တာဝနJ်Kိသည့် ပမာဏ စ1စ1ေပါငး်ထက် 

ေကျာ်လွန၍် ေပးေချပါက Children’s Health ဝန်ေဆာငမ်9ေပးသ"သည် 

ေငပွိ1ေပးေချမိေ?ကာငး် သိJKသိသည့်ရက်မK ရက် 60 အတွငး်ပိ1ေပးေငကိွ1 

ြပနလ်ည်ေပးအပ်ရမည်။  
 

VIII. ဤမ"ဝါဒအေ'ကာငး် ဆက်သယွ ်အသေိပးမ9- 

A. အသိေပးစာများ၊ ပံ1စံများ၊ စာလVာများ၊ ေလYာက်ထားမBများ၊ မ"ဝါဒများ သိ1မ့ဟ1တ် အြခား 

စာရွက်စာတမ်း အားလံ1းအား အဂoလိပ်ဘာသာြဖင့သ်ာမက Children’s Health 

ဝန်ေဆာငမ်9ေပးသ"က ြဖည့်ဆည်းေပးေနေသာ လ"အများစ1ေြပာသည့် ဘာသာစကားြဖင့ပ်ါ 

ြပငဆ်ငေ်ပးရပါမည်။  အလားတ"ပင ်Children’s Health ဝန်ေဆာငမ်9ေပးသ"သည ်

အဂoလိပ်ဘာသာ စာရွက်စာတမ်းများကိ1 ြဖည့်စွက်ချိနတွ်ငL်Kင့ ်

အဂoလိပ်ဘာသာြဖင့ေ်ရးထားေသာ စာရွက်စာတမ်းများကိ1 နားလည်ေအာင ်ဖတ်ချိန်တွင ်

ဘာသာြပနဆ်ိ1မB အက"အညီများ၊ ဘာသာြပနဆ်ိ1မB လမး်UVနမ်ျားကိ1 ေထာက်ပံ့ေပးရန ်

ေရွးချယ်Lိ1ငသ်ည် သိ1မ့ဟ1တ် အရည်အချငး်မီေသာ LKစဘ်ာသာကpမ်းကျငသ်" 

စကားြပနမ်ျားကိ1 အသံ1းြပ)၍ ေထာက်ပံ့မB ေပးLိ1ငပ်ါသည်။ 
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B. အတွငး်လ"နာ သိ1မ့ဟ1တ် ြပငပ်လ"နာ ဝနေ်ဆာငမ်Bများကိ1 ရယ"\ပီးေနာက် လ"နာတိ1ငး်သည် 

က.သိ.လ်ြဖစ ်ေစာင့ေ်78ာက်မ9LKင့ ်စရိတသ်ကသ်ာေသာ ေစာင့ေ်78ာက်မ9 ရယ"Lိ1ငြ်ခငး်LKင့ ်

ပတ်သက်ေသာ အချက်အလက်LKင့ ်ဤမ"ဝါဒ၏ ြဖစတ်ည်မBLKင့ ်ဤမ"ဝါဒLKင့ ်ပတ်သက်ေသာ 

ေနာက်ထပ် အချက်အလက် ရယ"Lိ1ငသ်ည့် Eံ1းခနး်အတွက် ဆက်သွယ်ရန ်အချက်အလက် 

ပါဝငL်ိ1ငသ်ည့် အသိေပးစာလVာကိ1 ေပးအပ်ခံရပါမည်။  လိ1အပ်၍ ေတာငး်ဆိ1ပါက 

လ"နာအေနြဖင့ ်ဤမ"ဝါဒ အြပည့်အစံ1၏ မိတe bကိ1 လက်ခံရJKိပါမည်။ 

C. အေရးေပ[ သိ1မ့ဟ1တ် ြပငပ်လ"နာ ေစာင့ေ်JKာက်မB လက်ခံရJKိသည့် လ"နာများအြပင ်

ေဆးEံ1မတက်ခဲ့ေသာ်လည်း ယငး် ေစာင့ေ်JKာက်မBအတွက် ေငေွတာငး်ခံလVာ 

လက်ခံရJKိထားသ"များထံ ဤအသိေပးချက်ကိ1 ေပးပိ1ပ့ါမည်။ ဤအသိေပးစာအား 

အဂoလိပ်ဘာသာLKင့ ်မိသားစ.က ေြပာဆိ1သည့ ်ဘာသာစကားတိ1 ့ြဖင့ ်ေပးအပ်ရမည်။ 

D. အများြပညသ်" အသေိပးချက်အား အေရးေပ[ဌာန၊ ေဆးEံ1တက်ရန ်စာရငး်ေပးEံ1းLKင့ ်အြခား 

ြပငပ်လ"နာ ဝနး်ကျငမ်ျားအားလံ1း အကန ့အ်သတ်မJK ိအပါအဝငတွ်င ်အများြပည်သ" 

ြမငL်ိ1ငသ်ည့ ်ေနရာများ၌ JKငး်လငး်စွာLKင့ ်သသိာစွာ ေ?ကညာရပါမည။် ယငး်ေ?ကညာထားေသာ 

အသေိပးချက်များတွင ်အာမခံမထားသညြ်ဖစ်ေစ၊ အာမခံတွင ်မပါဝငသ်ညြ်ဖစေ်စ 

လ"တစ်ဦးချငး်သည ်Children’s Health ဝန်ေဆာငမ်9ေပးသ"ထံတွင ်ေငေွ?ကးေထာက်ပံမ့B 

ရယ"Lိ1ငေ်?ကာငး် JKငး်ြပထားပါမည်။ ယငး်အသေိပးချက်များတွင ်ဤမ"ဝါဒLKင့ ်ပတ်သက်၍ 

ေနာက်ထပ ်အချက်အလက် ရယ"ရနL်Kင့ ်ေငေွ?ကးေထာက်ပံမ့Bအတွက် ေလYာက်ထားရန ်

ဆက်သွယ်ရမည့ ်Eံ1းခနး်LKင့ ်တယ်လီဖ1နး်နပံါတ် ပါဝငပ်ါမည်။ 

E. ဆက်သွယ်ရန ်နပံါတ်ပါမည့် ဤမ"ဝါဒအေ?ကာငး် အသိေပးချက်အား လ"နာထံမK 

ေငေွတာငး်ခံလVာ စာရငး်JKငး်ထဲများထဲတွင ်ေဖာ်ြပြခငး်တိ1 ့ အပါအဝင ်ကန ့သ်တ်မထားသည့ ်

နည်းလမ်းမျိ)းစံ1ြဖင့ ်အေရးေပ[ ဌာနများ၊ ေဆးEံ1တက်ြခငး်LKင့ ်စာရငး်သွငး်ြခငး် ဌာနများLKင့ ်

Children’s Health ဝန်ေဆာငမ်9ေပးသ"က ေရွးချယ်Lိ1ငသ်ည့် အြခား ေနရာများတွင ်

Children’s Health ဝန်ေဆာငမ်9ေပးသ"က ြဖန ့ြ်ဖbးထားရမည်။   
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F. Children’s Health ဝန်ေဆာငမ်9ေပးသ"သည ်ဤမ"ဝါဒ၏ အကျ<းအား ၎ငး်၏ 

ဝဘ်ဆိ1က်တွင၊် လ"နာ အသံ1းြပ)Lိ1ငသ်ည့ ်ေနရာများတွင ်ရယ"Lိ1ငသ်ည့ ်

လက်ကမ်းစာေစာငမ်ျားLKင့ ်Children’s Health ဝန်ေဆာငမ်9ေပးသ"က 

ေရွးချယ်Lိ1ငသ်ည့်အတိ1ငး် ေဆးEံ1က ဝနေ်ဆာငမ်Bေပးသည့် ရပ်ရွာအတွငး် 

အြခားေနရာများတွငလ်ည်း ထ1တ်ြပနရ်မည်ြဖစ\်ပီး ကျယ်ြပန ့စ်ွာ ေ?ကာ်ြငာေပးရမည်။   

G. လ"တစ်ဦးက ဝနေ်ဆာငခ်ကိ1 ေပးေချLိ1ငစ်ွမ်းမJKိေ?ကာငး် ယံ1?ကည်သည့ ်Children’s Health 

ဝန်ေဆာငမ်9ေပးသ" ဝနထ်မ်းေရးရာဌာနတွငး်JKိ တစ်ဦးတစ်ေယာက်အေနြဖင့ ်

ေငေွ?ကးေထာက်ပံ့မB ရယ"Lိ1ငေ်?ကာငး် ထိ1လ"အား အသိေပး\ပီး ဤမ"ဝါဒတွင ်

ေဖာ်ြပထားေသာ အသိေပးချက်များကိ1 ရည်UVနး်ေပးပါ။  

H. ဤမ"ဝါဒ၊ ဤမ"ဝါဒ၏ အကျ<းချ)ပ်LKင့ ်ေငေွ?ကးေထာက်ပံ့မB ေလYာက်ထားြခငး်အား 

Children’s Health ဝန်ေဆာငမ်9ေပးသ"က ?ကံ)Sကိ)က်ရမည့် ကန ့သ်တ် 

အဂoလိပ်ဘာသာစကား ကpမ်းကျငမ်BJKိသည့် လ"ဦးေရတစ်စ1က ေြပာဆိ1သည့် အဓိက 

ဘာသာစကားြဖင့ ်ရLိ1ငေ်အာင ်ြပ)လ1ပ်ထားရပါမည်။    
   

IX. လJိRS ဝ8က်ချက်- 

ဤမ"ဝါဒအရ သတ်မKတ်ချက်မီမBကိ1 ေတာင်းဆိ1သည့် ေလYာက်ထားသ"များထံမK ရJKိေသာ 

အချက်အလက်အားလံ1းကိ1 Children’s Health ဝန်ေဆာငမ်9ေပးသ"က လYိ)H ဝKက် 

အချက်အလက်အြဖစ် ထိနး်သိမ်းထားပါမည်။ ေငေွ?ကးေထာက်ပံ့မB ေလYာက်ထားြခငး်၏ 

တစ်စိတ်တစ်ပိ1င်းအြဖစ် ရJKိသည့် ေငေွ?ကးတနဖ်ိ1းJKိသည့် ပိ1ငဆ်ိ1ငပ်စqည်းများLKင့ ်

ပတ်သက်ေသာ အချက်အလက်LKင့ ်အတည်ြပ)ချက် လ1ပ်ငနး်စ<အား Children’s Health 

ဝန်ေဆာငမ်9ေပးသ"ထ ံေပးရန်JKိသည့် အေ=ကးကိ1 ေကာက်ခံရာတွင ်အသံ1းြပ)Lိ1ငသ်ည့် 

အချက်အလက်များLKင့ ်ခွဲထ1တ်၍ ဖိ1င်ကိ1 ထိနး်သိမ်းထားရပါမည်။ ယငး်ဖိ1င်တွင်းပါ 

အချက်အလက်အားလံ1းအား အေ=ကး ေကာက်ခံရာတွင ်ပါဝင်ေဆာငရွ်က်သည့် ဝနထ်မ်းက 

?ကည့်EBLိ1ငမ်ည် မဟ1တ်ပါ။ Children’s Health ဝန်ေဆာငမ်9ေပးသ"၊ ၎င်း၏ ေငွေကာက်ခံေရး 



မ"ဝါဒ 

အမျိ)းအစား- 

စနစ် မ"ဝါဒ 

စီမံအ1ပ်ချ)ပ်ေရး 

လ"နာများ  

အကျံ)းဝငရ်က်- 10/04/2019 

ေခါငး်စ<- စာ=ကငး် 2.17 လ"နာ ေငေွ?ကးေထာက်ပ့ံမB စာမျက်LKာ 22 ၏ 24 

 
ေအဂျငစ်ီများ သိ1မ့ဟ1တ် ေငွေ?ကးေထာက်ပံ့မB ရJKိေရး လ1ပ်ငနး်စ<LKင့ ်မသက်ဆိ1ငေ်သာ 

တာဝန်ေပးခံရသ"များက ရယ"သည့် အချက်အလက် အသံ1းြပ)မBကိ1 မည်သည်ကမY 

မတားြမစ်ပါ။ 

ရငး်ြမစမ်ျား-  
 

1. ဆက်စပ် မ"ဝါဒများ 
AD 2.29.01 Emergency Medical Treatment (EMTALA) and Patient Transfer - Dallas  
AD 2.29.02 Emergency Medical Treatment (EMTALA) and Patient Transfer - Plano  
 

2. ပ"းတွ ဲေကာ်မ78င ်လက်စွ ဲ

တစ်ခ1မY မဟ1တ် 
 

3. Medicare တငွ ်ပါဝငO်ိ.ငမ်ည့ ်အေြခအေနများ 

တစ်ခ1မY မဟ1တ် 
 

4. ြပည်နယ ်သိ.မ့ဟ.တ ်ဖက်ဒရယ် ြပဌာန်းချက်(များ) သိ.မ့ဟ.တ ်စည်းမျIး(များ) 

လ"နာ ကာကွယ်ေရးLKင့ ် လ"တိ1ငး် တတ်Lိ1ငေ်သာ ေစာင့ေ်JKာက်မB အက်ဥပေဒ 2010 – 

ြပည်တွငး်အခွနဦ်းစီးဌာန စညး်မျ<းအစ1 ပ1ဒမ် 501(r) 
 

5. ကိ.းကားချက်များ 

တစ်ခ1မY မဟ1တ် 
 

6. အဓိက စကားလံ.းများ 

က1သိ1လ်ြဖစ် ေစာင့ေ်JKာက်မB၊ စရိတ်သက်သာေသာ ေစာင့ေ်JKာက်မB၊ ေငေွ?ကးေထာက်ပံ့မB၊ 
ေဆးပညာအရ လိ1အပ်ေသာ ေစာင့ေ်JKာက်မB၊ ေငေွ?ကး ဝနေ်ဆာငမ်Bများ 
 

7. အြမန် ကိ.းကားမ9 လမ်းMNန်များ လင့ခ််များ၊ အဆင့ဆ်င့ြ်ပဇယားများO8င့ ်အလ.ပ် အက"ပစXည်းများ 

တစ်ခ1မY မဟ1တ် 

 
  



မ"ဝါဒ 

အမျိ)းအစား- 

စနစ် မ"ဝါဒ 

စီမံအ1ပ်ချ)ပ်ေရး 

လ"နာများ  

အကျံ)းဝငရ်က်- 10/04/2019 

ေခါငး်စ<- စာ=ကငး် 2.17 လ"နာ ေငေွ?ကးေထာက်ပ့ံမB စာမျက်LKာ 23 ၏ 24 

 
ပ"းတွဖိဲ.င ်1 

အလ.ပ်အမ9ေဆာငမ်ျား 
 

• Children’s Medical Center Dallas 
o ေဆးEံ1 အတွငး်လ"နာ ဌာနများ- 

§ အSကီးတနး် ဒ1ဥကg ဌLKင့ ်ဒလဲက် ေစျးကွက် သ"နာြပ)အရာJKိချ)ပ် 

§ အSကီးတနး် ဒ1ဥကg ဌ၊ LKလံ1းေရာဂါLKင့ ်မိခင ်သေLrသားLKင် ့ေမွးကငး်စ 

ဝနေ်ဆာငမ်Bများ 

§ ဒ1ဥကg ဌ၊ လ"နာဝငယ်ာ< ဝနေ်ဆာငမ်Bများ 

o ေဆးEံ1 ြပငပ်လ"နာ ဌာနများ 

§ အSကီးတနး် ဒ1ဥကg ဌ၊ ဒလဲက် ေစျးကွက် စီမံေဆာငရွ်က်ေရးများ 

• Children’s Medical Center Plano 
o ဒ1ဥကg ဌLKင့ ်တဲွဖက် သ"နာြပ)အရာJKိချ)ပ် 

• Our Children’s House (OCH) 
o ဒ1ဥကg ဌLKင့ ်တဲွဖက် သ"နာြပ)အရာJKိချ)ပ် 

• Anesthesiologists for Children  
o အလ1ပ်အမBေဆာင ်ဒ1ဥကg ဌ၊ ေြမာက်ပိ1ငး် ေစျးကွက် 

• Complex Care Medical Services Corporation, Dallas Physician Medical Services 
for Children 

o ဒ1ဥကg ဌ၊ သမားေတာ် အဖွဲHအစည်းများLKင့ ်လ1ပ်ေဆာငခ်ျက်များ 

• Children’s Health Imaging 
o အလ1ပ်အမBေဆာင ်ဒ1ဥကg ဌ၊ ေြမာက်ပိ1ငး် ေစျးကွက် 

• Children's Health Andrews Institute for Orthopaedics & Sports Medicine 
o အလ1ပ်အမBေဆာင ်ဒ1ဥကg ဌ၊ ေြမာက်ပိ1ငး် ေစျးကွက် 

 
  



မ"ဝါဒ 

အမျိ)းအစား- 

စနစ် မ"ဝါဒ 

စီမံအ1ပ်ချ)ပ်ေရး 

လ"နာများ  

အကျံ)းဝငရ်က်- 10/04/2019 

ေခါငး်စ<- စာ=ကငး် 2.17 လ"နာ ေငေွ?ကးေထာက်ပ့ံမB စာမျက်LKာ 24 ၏ 24 

 
ပ"းတွဖိဲ.င ်2 

Children’s Health 2019 AGB တကွ်ချက်ပံ. 
 

(2018 ဘZာေရးအေပ[ အေြခခံထားသည်) 
 

စီးပွားေရးLKင့ ်အစိ1းရ ေငေွပးသ"များ 38.84% 

ပ1ဂiလိက အာမခံက1မmဏမီျားသာ 63.60% 

အစိ1းရ ေငေွပးသ"များသာ 28.56% 

 


