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သင့်ရပိုင့်ခွင့်မ ျား- သင့်က န့်ျားမ ရရျား အခ က့်အလက့်နှင့် ပတ့်သက့်လ ပါက၊
သင့်တွင့် ရပိုင့်ခွင့် အခ ျို့ ရှပါသည့်။
သင့်ရဆျားဘက့်ဆင
ို ့်ရ မှတ ့်တမ့်ျား၏ အီလက့်ထရွန့်နစ့် သမဟို
ို
တ ့် စကက ူမတတ ူတစ့်ရစ င့်ကို ရယူပါ။
•

သငို့့်ဆဆေးဘက့်ဆှိိုင့်ရာ မှတတ
့် မ့်ေးနှငို့့် သင့်နှငို့့်ပတ့်သက့်၍ ကျွန့်ိုပ့်တတွ
ှိို ို့ င့်ရှှိဆသာ အခ ာေး ကျန့်ေးမာဆရေး
အ ျက့်အလက့်၏ အီလက့်ထရွ န့်နစ့် သှိမဟို
ို ို့ တ့် စကက ူမှိတတူတစ့်ဆစာင့်ကှိို ကကညို့့်ရှုရန့် သှိမဟို
ို ို့ တ့် ရယူရန့်
သင့်ဆတာင့်ေးဆှိိုနှိိုငပ
့် ါသည့်။ ထှိိုသလို
ှိို ို့ ပ့်ဆဆာင့်ရန့် နည့်ေးလမ့်ေးအတွက့် ကျွန့်ိုပ့်တအာေး
ှိို ို့
ဆမေးခမန့်ေးပါ။

•

အမျာေးအာေးခြငို့့် သငို့့်ဆတာင့်ေးဆှိိုမှု၏ 15 ရက့်အတွငေး့် သငို့့်ကျန့်ေးမာဆရေးအ ျက့်အလက့်၏ မှိတတူ သှိမဟို
ို ို့ တ့်
အကျဉေး ျျုပ့်ကှိို ကျွန့်ိုပ့်တှိို ပ
ို့ ို့ပှိိုေးဆပေးပါမည့်။ ကျွန့်ိုပ့်တသည့်
ှိို ို့
သငို့့်ဆလျာ့်ပပီေး ကိုန့်ကျစရှိတ့်အဆခ

ဆသာ အြှိိုေးအ ကှိို

ဆကာက့် နှိိုင့်ပါသည့်။
သင့်၏ ရဆျားဘက့်ဆိုငရ
့် မှတ ့်တမ့်ျားအ ျား ပပင့်ဆင့်ရ န့် ကျွန့်ိုပ့်တက
ို ို ရတ င့်ျားဆိုပါ။
•

မမှန့်ကန့် သှိမဟို
ို ို့ တ့် မခပညို့့်စိုဟို သင့်ထင့်သညို့့် သင့်နှငဆ
ို့့် ှိိုငဆ
့် သာ ကျန့်ေးမာဆရေး အ ျက့်အလက့်ကှိို ခပင့်ဆင့်ရန့်
ကျွန့်ိုပ့်တအာေး
ှိို ို့
သင့်ဆတာင့်ေးဆှိိုနှိိုငပ
့် ါသည့်။ ထှိိုသလို
ှိို ို့ ပ့်ဆဆာင့်ရန့် နည့်ေးလမ့်ေးအတွက့် ကျွန့်ိုပ့်တအာေး
ှိို ို့
ဆမေးခမန့်ေးပါ။

•

သငို့့်ဆတာင့်ေးဆှိိုမှုအာေး "ဆဆာင့်ရွကမ
့် ဆပေးနှိိုင့်ပါ" ဟို ဆခပာနှိင
ို ့်ပါသည့်၊ သှိဆသာ့်
ို ို့
အဆကကာင့်ေးရင့်ေးအာေး ရက့် 60 အတွငေး့်
စာခြင့်ို့အဆကကာင့်ေးကကာေးဆခပာခပဆပေးမည့်ခြစ့်ပါသည့်။

လ ျို့ ဝှက့်ဆက့်သွယမ
့် ှုမ ျားအ ျား ရတ င့်ျားဆိုပါ။
•

သီေးခ ာေးနည့်ေးလမ့်ေး (ဥပမာ၊ အှိမ့် သှိမဟို
ို ို့ တ့် ရိုေးြိုန့်ေး) ခြငို့့် သငို့့်ထ ဆက့်သွယရ
့် န့် သှိမဟို
ို ို့ တ့် တခ ာေး အီေးဆမေးလ့်သှိို ို့
ဆမေးလ့်ဆပေးပှိရန့်
ို ို့ ကျွန့်ိုပ့်တကှိ
ှိို ို့ ို ဆတာင့်ေးဆှိိုနှိိုငပ
့် ါသည့်။

•

ကျှိျုေးဆကကာင့်ေးဆီဆလျာ့်ဆသာ ဆတာင့်ေးဆှိိုမှုအာေးလေးို အတွက့် "လိုပ့်ဆဆာင့်ဆပေးမည့်" ဟို ကျွန့်ိုပ့်တှိို ဆခပာသွ
ို့
ာေးပါမည့်။

ကျွန့်ိုပ့်တ ို သိုျားသည့် သမဟို
ို
တ ့် မ ရဝသည့်အရ မ ျားကို ကနသ
့် တ့်ရပျားပါရန့် ရတ င့်ျားဆနို ိုင့်ပါသည့်။
•

ကိုသမှု၊ ဆငွဆပေးဆ ျမှု သှိမဟို
ို ို့ တ့် ကျွန့်ိုပ့်တ၏
ှိို ို့ လိုပ့်ဆဆာင့် ျက့်မျာေးအတွက့် အ ျှိျုျို့ဆသာ ကျန့်ေးမာဆရေး
အ ျက့်အလက့်ကှိို အသိုေးခပျုခ င့်ေး သှိမဟို
ို ို့ တ့် မျှဆေခ င့်ေး မခပျုလပ
ို ့်ရန့် ကျွန့်ိုပ့်တအာေး
ှိို ို့
သင့်ဆတာင့်ေးဆှိနို ှိိုင့်ပါသည့်။
သငို့့်ဆတာင့်ေးဆှိိုမှုကှိို ကျွန့်ိုပ့်တှိို သဆဘာတူ
ို့
ညီရန့် မလှိအ
ို ပ့်ဘဲ ယင့်ေးသည့် သင့်၏ ဆစာငို့့်ဆရှာက့်ကသ
ို မှုအဆပေါ်
သက့်ဆရာက့်နှိိုင့်ပါက "ဆဆာင့်ရွက့်မဆပေးနှိင
ို ့်ပါ" ဟို ကျွန့်ိုပ့်တှိို ို့ဆခပာနှိိုငပ
့် ါသည့်။

•

ေန့်ဆဆာင့်မှု သှိမဟို
ို ို့ တ့် ကျန့်ေးမာဆရေး ဆစာငို့ဆ
့် ရှာက့်မပ
ှု စစည့်ေးတစ့် ိုအတွက့် အှိတစ
့် ှိိုကဆ
့် ငွ အခပညို့့်ခြငို့့်
သင့်ဆပေးဆ ျပါက၊ ဆငွဆပေးဆ ျမှု ရည့်ရွယ့် ျက့် သှိမဟို
ို ို့ တ့် သင့်၏ ကျန့်ေးမာဆရေး အာမ ဆပေးသူနှငအ
ို့့် တူ ကျွန့်ိုပ့်တ၏
ှိို ို့
လိုပ့်ဆဆာင့် ျက့်မျာေးအတွက့် အဆှိိုပါ အ ျက့်အလက့်ကှိို မျှဆေခ င့်ေးမခပျုရန့် ကျွန့်ိုပ့်တအာေး
ှိို ို့
သင့်ဆတာင့်ေးဆှိိုနှိိုငပ
့် ါသည့်။ ဥပဆေအရ အဆှိိုပါ အ ျက့်အလက့်ကှိို ကျွန့်ိုပ့်တှိို မျှ
ို့ ဆေဆပေးရန့် မလှိိုအပ့်သဆရွ ျို့
"ဆဆာင့်ရွက့်ဆပေးမည့်" ဟို ကျွန့်ိုပ့်တှိို ို့ဆခပာသွာေးပါမည့်။

အခ က့်အ လက့် မ ရဝရပျားထ ျားသူမ ျား၏ စ ရင့်ျားကို ရယူပါ။
•

သင့်ဆတာင့်ေးဆှိိုသညို့့်ရက့်မတှိင
ို ့်မီ ဆခ ာက့်နှစအ
့် တွင့်ေး ကျွန့်ိုပ့်တှိို ို့သင့်က
ို့ ျန့်ေးမာဆရေးအ ျက့်အလက့်အာေး
မျှဆေထာေးသညို့့် အကကှိမ့်ဆရ စာရင့်ေး (စာရင့်ေးဇယာေး)၊ မျှဆေထာေးသူမျာေးနှငို့့် အဆကကာင့်ေးအရင့်ေးအာေး
သင့်ဆတာင့်ေးဆှိိုနှိိုငပ
့် ါသည့်။

•

ကိုသမှု၊ ဆငွဆပေးဆ ျမှုနှငို့့် ကျန့်ေးမာဆရေး ဆစာငို့ဆ
့် ရှာက့်မှု လိုပ့်ဆဆာင့် ျက့်မျာေးနှငို့့်
အခ ာေးထိုတ့်ဆြာ့်မှုမျာေး(ကျွန့်ိုပ့်တအာေး
ှိို ို့
ဆဆာင့်ရွကရ
့် န့် သင့်ဆတာင့်ေးဆှိိုထာေးသညို့့် အရာ ကဲို့သဆသာ)
ှိို ို့
နှငို့့်
ပတ့်သက့်ဆသာ ထိုတဆ
့် ြာ့်မမ
ှု ျာေးမှလ၍
ွဲ ထိုတ့်ဆြာ့်မှုအာေးလိုေးကှိို ကျွန့်ိုပ့်တှိို ထညို့
ို့
့်သွငေး့် ဆပေးပါမည့်။
တစ့်နှစ့်လျှင့် စာရင့်ေးဇယာေးတစ့် ိုကှိို ကျွန့်ိုပ့်တှိို အ
ို့
မဲို့ ဆဆာင့်ရွက့်ဆပေးဆသာ့်လည့်ေး 12 လအတွငေး့်
ဆနာက့်ထပ့်တစ့် ို သင့်ဆတာင့်ေးဆှိပ
ို ါက သငို့့်ဆလျာ့်ဆသာ၊ ကိုနက
့် ျစရှိတအ
့် ဆခ ခပျု အြှိေးို အ တစ့် ိုကှိို
ကျွန့်ိုပ့်တှိို ို့ဆကာက့် ပါမည့်။

ဤလ ျို့ ဝှက့်ရရျားအသရပျားခ က့်၏ မတတ ူတစ့်ရစ င့်ကို ရယူပါ။
•

အသှိဆပေး ျက့်ကှိို အီလက့်ထရွ န့်နစ့်နည့်ေးခြငို့့် လက့် ရရှရ
ှိ န့် သဆဘာတူထာေးလျှင့်ပင့် ဤအသှိဆပေး ျက့်၏
စကက ူမှိတတူတစ့်ဆစာင့်ကှိို အ ျှိန့်မဆရွ ေး သင့်ဆတာင့်ေးဆှိိုနှိိုငသ
့် ည့်။ ကျွန့်ိုပ့်တသည့်
ှိို ို့
စကက ူမှိတတူခြငို့့် သငို့့်ကှိို ျက့် ျင့်ေး
ဆပေးဆဆာင့်သွာေးမည့်ခြစ့်ပါသည့်။

သင့်အ တွက့် ရဆ င့်ရွကရ
့် ပျားမည့် တစ့်စိုတစ့်ရယ က့်ကို ရရွျားခ ယ့်ပါ။
•

တစ့်စိုတစ့်ဆယာက့်အာေး ဆဆေးဘက့်ဆှိိုငရ
့် ာ လိုပ့်ပှိိုင့် င
ွ ို့့်အာဏာဆပေးထာေးပါက သှိမဟို
ို ို့ တ့် တစ့်စိုတစ့်ဆယာက့်သည့်
သင့်၏ တရာေးေင့် အိုပ့်ထနှိ ့်ေးသူခြစ့်ပါက၊ ထှိိုသူသည့် သငို့ရ
့် ပှိိုင့် င
ွ ို့့်မျာေးကှိို ကျငို့့်သိုေးနှိိုငပ့် ပီေး သငို့့်ကျန့်ေးမာဆရေး
အ ျက့်အလက့်ဆှိိုငရ
့် ာ ဆရွ ေး ျယ့်မမ
ှု ျာေး ခပျုလိုပ့်နှိိုငပ
့် ါသည့်။

•

လိုပ့်ဆဆာင့် ျက့်တစ့် ို က
ို ှိို မဆဆာင့်ရွက့် င့် ထှိိုလထ
ူ တွင့် ဤလိုပ့်ကင
ှိို ့် င
ွ ို့့်အာဏာရှှိပပီေး သငို့့်အတွက့်
ဆဆာင့်ရွက့်နှိိုင့်ဆကကာင့်ေး ကျွန့်ိုပ့်တှိို ဆသ
ို့
ျာစစ့်ဆဆေးသွာေးပါမည့်။

သင့်ရရွ ျားခ ယ့်ခွင့်မ ျား- က န့်ျားမ ရရျားအခ က့်အလက့်အခ ျို့အတွက့်၊
သင့်မ ရဝလိုသည့်မ ျားနှင့် ပတ့်သက့်ရသ သင့်ရရွ ျားခ ယ့်ခွင့်မ ျားကို
ကျွန့်ိုပ့်တအ
ို ျား ရပပ ပပနိုင့်ပါသည့်။
ယင့်ျားအ ရပခအရနမ ျား၌ သငတ
့် င
ွ ့် ရပိုင့်ခွငန့် ှင့် ရရွျားခ ယ့်ခွငရ
့် ှပပီျား ဤသည့်တရဆ
ို
င့်ရွကရ
့် န့်အတွက့် ကျွန့်ိုပ့်တအ
ို ျား
ရတ င့်ျားဆိုရ န့် သင့်တွင့် ရပိုင့်ခင
ွ ့်ရရ ရရွျားခ ယ့်ခင
ွ ပါရှ
့် သည့်•

သငို့့်မှိသာေးစို၊ ရင့်ေးနှီေးဆသာ သူငယ့် ျင့်ေးမျာေး သှိမဟို
ို ို့ တ့် သငို့့်ဆစာငို့ဆ
့် ရှာက့်ကသ
ို မှုတင
ွ ့် ပါေင့်ဆသာ
အခ ာေးသူမျာေးထ သငို့အ
့် ျက့်အလက့် မျှဆေခ င့်ေး။

•

ဆဘေးအနတရာယ့် ဆလျာို့ပါေးသက့်သာဆရေး အဆခ အဆနမျာေးတွင့် အ ျက့်အလက့် မျှဆေခ င့်ေး။

•

ဆဆေးရို လမ့်ေးညွှန့်တွင့် သငို့့်အ ျက့်အလက့်ကှိို ထညို့့်ဆပေးခ င့်ေး။

သငို့့်ဦေးစာေးဆပေးမှုကှိို ကျွန့်ိုပ့်တအာေး
ှိို ို့
ဆခပာမခပနှိငို ့်ပါက၊ ဥပမာ သင့်သတှိဆမို့ဆနပါက၊ သငို့အ
့် ကျှိျုေးစီေးပွာေးအတွက့်
အဆကာင့်ေးဆိုေးခြစ့်သည့်ဟို ယကို ကည့်လျှင့် ကျွန့်ိုပ့်တှိို ို့ဆက့်လက့်လပ
ို ့်ဆဆာင့်ပပီေး သငို့့်အ ျက့်အလက့်ကှိို
မျှဆေသွာေးနှိိုင့်ပါသည့်။ ကျန့်ေးမာဆရေး သှိမဟို
ို ို့ တ့် ဆဘေးကင့်ေးဆရေးအတွက့် ခပင့်ေးထန့်ပပီေး ခြစ့်အဆဲဆဲ ပ ှိမေး့် ဆခ ာက့်မှုကှိို
ဆလျာို့ပါေးဆစရန့် လှိိုအပ့် ျှိန့်တငွ ့်လည့်ေး သငို့့်အ ျက့်အလက့်ကှိို ကျွန့်ိုပ့်တမျှ
ှိို ို့ ဆေနှိငို ့်ပါသည့်။
ဤအရပခအရနမ ျားတင
ွ ့် စ ပြင့်ရရျားထ ျားရသ ခွငပ့် ပ ခ က့်ကို ကျွန့်ိုပ့်တ အ
ို ျား ရပျားမထ ျားသရရွ ျို့
သင့်အ ခ က့်အလက့်ကို မည့်သည့်အ ခါမ ကျွန့်ိုပ့်တ ို မ ရဝပခင့်ျားမပပ ပါ။
•

ဆစျေးကွက့်ရှာဆြွဆရေး ရည့်ရွယ့် ျက့်မျာေး။

•

သငို့့်အ ျက့်အလက့်ကှိို ဆရာင့်ေး ျခ င့်ေး။

•

စှိတ့်ကိုထိုေးခြငို့့် ကိုသဆပေးမှု မှတ့်တမ့်ေးမျာေးကှိို အမျာေးဆိုေး မျှဆေဆပေးခ င့်ေး။

သငို့့်ဦေးစာေးဆပေးမှုကှိို ကျွန့်ိုပ့်တအာေး
ှိို ို့
ဆခပာမခပနှိငို ့်ပါက၊ ဥပမာ သင့်သတှိဆမို့ဆနပါက၊ သငို့အ
့် ကျှိျုေးစီေးပွာေးအတွက့်
အဆကာင့်ေးဆိုေးခြစ့်သည့်ဟို ယကို ကည့်လျှင့် ကျွန့်ိုပ့်တှိို ို့ဆက့်လက့်လပ
ို ့်ဆဆာင့်ပပီေး သငို့့်အ ျက့်အလက့်ကှိို မျှဆေသွာေးနှိိုငပ
့် ါသည့်။
ကျန့်ေးမာဆရေး သှိမဟို
ို ို့ တ့်ဆဘေးကင့်ေးဆရေးအတွက့် ခပင့်ေးထန့်ပပီေး ခြစ့်အဆဲဆဲ ပ မ
ှိ ့်ေးဆခ ာက့်မက
ှု ှိို ဆလျာို့ပါေးဆစရန့်
လှိိုအပ့် ျှိန့်တွင့်လည့်ေး သငို့့်အ ျက့်အလက့်ကှိို ကျွန့်ိုပ့်တမျှ
ှိို ို့ ဆေနှိိုငပ
့် ါသည့်။
ရန့်ပိုရငွရ ှ ရြွရရျား အရပခအရနတွင-့်
•

ရန့်ပိုဆငွရှာဆြွဆရေး ကကှိျုေးပမ့်ေးမှုမျာေးအတွက့် ကျွန့်ိုပ့်တှိို သငို့
ို့
့်ထဆက့်သွယန့် ှိိုင့်ဆသာ့်လည့်ေး သငို့့်အာေး ထပ့်မ၍
မဆက့်သွယ့်ရန့် ကျွန့်ိုပ့်တကှိ
ှိို ို့ ို သင့်ဆခပာနှိိုငပ
့် ါသည့်။

ကျွန့်ိုပ့်တို၏ အသျားို ပပ မ ျားနှင့် ထိုတ့်ရြ ့်ရပပ ကက ျားမှုမ ျားရအ က့်ပါနည့်ျားလမ့်ျားပြင့် သင့်က န့်ျားမ ရရျား အခ က့်အလက့်ကို
မ ျားရသ အ ျားပြင့် ကျွန့်ိုပ့်တို အသျားို ပပ ပါသည့်။
သင့်ကို ကိုသရပျားပခင့်ျား•

သငို့့်ကျန့်ေးမာဆရေး အ ျက့်အလက့်ကှိို ကျွန့်ိုပ့်တှိို အသ
ို့
ိုေးခပျုပပီေး သငို့့်အာေး ကိုသဆပေးဆနသညို့့် အခ ာေး
ကျွမ့်ေးကျင့်သူမျာေးနှငို့့် မျှဆေနှိိုငပ
့် ါသည့်။
ဥပမ - ဒဏ်

အတွက် သင့်အ
် ေး ကိုသရပေးရေသည့်် ဆ

အရခခအရေအရ က င်ေး တခခ ေး ဆ

ဝေ်က သင်၏ အလိုေးစို ကျေ်ေးမ ရ ေး

ဝေ်ကို ရမေးခမေ်ေးပါသည်။

ကျွန့်ိုပ့်တ ၏
ို အြွျို့အစည့်ျားကို လည့်ပတ့်လိုပ့်ရဆ င့်ရန့်•

ြှ ့်ရန့်နင
ကျွန့်ိုပ့်တ၏
ှိို ို့ ထိုေးစအတှိင
ို ့်ေး လိုပ့်ဆဆာင့်ရန့်၊ သငို့့်ခပျုစိုဆစာငို့့်ဆရှာက့်မှုကှိို တှိိုေးခမငို့
ှ ို့့် လှိိုအပ့်ပါက သငို့့်ထ
ဆက့်သွယ့်ရန့် သငို့့်ကျန့်ေးမာဆရေး အ ျက့်အလက့်အာေး ကျွန့်ိုပ့်တှိို အသ
ို့
ိုေးခပျုပပီေး မျှဆေနှိိုင့်ပါသည့်။
ဥပမ - သင်၏ ကိုသမှုနှင့်် ဝေ်ရဆ င်မှုမျ ေးကို စီစဉ်ရပေး ေ် သင်နှင့်် ပတ်သက်ရသ ကျေ်ေးမ ရ ေး
အချက်အ လက်ကို ကျွန်ိုပ်တ ို အသ
့်
ေးို ခပ ပါသည်။

သင့်ဝန့်ရဆ င့်မှုမ ျားအတွက့် ဘီလရ
့် တ င့်ျားရ န့်•

ကျန့်ေးမာဆရေး အစီအစဉမျာေး သှိမဟို
ို ို့ တ့် အခ ာေး အြွဲျို့အစည့်ေးမျာေးထ ဘီလ့်ဆတာင့်ေးပပီေး ဆငွဆပေးဆ ျမှု ရယူရန့်
သငို့့်ကျန့်ေးမာဆရေး အ ျက့်အလက့်အာေး ကျွန့်ိုပ့်တှိို အသ
ို့
ိုေးခပျုပပီေး မျှဆေနှိင
ို ့်ပါသည့်။
ဥပမ - သင်၏ ကျေ်ေးမ ရ ေး အ မခ အစီအစဉ်က သင့်ဝ
် ေ်ရဆ င်မှုမျ ေးအတွက် ရငွရပေးနိုငရ
် စ ေ် ၎င်ေးထ သင်နှင့််
ပတ်သက်ရသ အချက်အလက်ကို ကျွန်ိုပ်တ ို ရပေးအပ်
့်
ပါသည်။

အမ ျားပပည့်သူ က န့်ျားမ ရရျားနှင့် ရဘျားကင့်ျားရရျား ပပဿန မ ျားဆင
ို ့်ရ အကူအညီ•

ဆအာက့်ပါတှိကဲ
ို ို့ သ
ို့ ဆသာ
ှိို ို့
အဆခ အဆန အ ျှိျုျို့အတွက့် သင့်နှငို့့် ပတ့်သက့်ဆသာ ကျန့်ေးမာဆရေး အ ျက့်အလက့်ကှိို
ကျွန့်ိုပ့်တှိို ို့မျှဆေနှိိုင့်ပါသည့်-

•

ဆရာဂါအာေး ကာကွယ့်ခ င့်ေး။

•

ထိုတ့်ကိုန့်ခပန့်သှိမ့်ေးခ င့်ေးဆှိိုငရ
့် ာ အကူအညီဆပေးခ င့်ေး။

•

ဆဆေးေါေးမျာေး၏ ဆခပာင့်ေးခပန့် တခပန့်
ို ို့ ခ င့်ေးမျာေးကှိို သတင့်ေးပှိခို ို့ င့်ေး။

•

သသယရှှိဆသာ အကကမ့်ေးြက့်မှု၊ လျစ့်လျူရှုမှု သှိမဟို
ို ို့ တ့် အှိမ့်တင
ွ ေး့် အကကမ့်ေးြက့်မက
ှု ှိို သတင့်ေးဆပေးပှိခို ို့ င့်ေး။

•

တစ့်စိုတစ့်ဆယာက့်၏ ကျန့်ေးမာဆရေး သှိမဟို
ို ို့ တ့် ဆဘေးကင့်ေးဆရေးအတွက့် ခပင့်ေးထန့်ဆသာ ပ မ
ှိ ့်ေးဆခ ာက့်မက
ှု ှိို
ကာကွယ့်တာေးဆီေးခ င့်ေး သှိမဟို
ို ို့ တ့် ဆလျှာို့ ျခ င့်ေး။

ရန က့်ထပ့် အခ က့်အလက့်အတွက့် U.S. Department of Health & Human Services ဆိုဒ့်သို ဝင့်ရရ က့်ကကည့်ရှုပါ။

ကျွန့်ိုပ့်တ ၏
ို အြွျို့အစည့်ျားကို လည့်ပတ့်လိုပ့်ရဆ င့်ရန့်•

ြှ ့်ရန့်နင
ကျွန့်ိုပ့်တ၏
ှိို ို့ ထိုေးစအတှိင
ို ့်ေး လိုပ့်ဆဆာင့်ရန့်၊ သငို့့်ခပျုစိုဆစာငို့့်ဆရှာက့်မှုကှိို တှိိုေးခမငို့
ှ ို့့် လှိိုအပ့်ပါက သငို့့်ထ
ဆက့်သွယ့်ရန့် သငို့့်ကျန့်ေးမာဆရေး အ ျက့်အလက့်အာေး ကျွန့်ိုပ့်တှိို အသ
ို့
ိုေးခပျုပပီေး မျှဆေနှိိုင့်ပါသည့်။

သိုရတသနလိုပ့်ရန့်•

ကျန့်ေးမာဆရေး သိုဆတသနအတွက့် သငို့့်အ ျက့်အလက့်ကှိို ကျွန့်ိုပ့်တှိို အသ
ို့
ိုေးခပျုနှိိုင့် သှိမဟို
ို ို့ တ့် မျှဆေနှိိုငသ
့် ည့်။

ဥပရဒအ ျားလိုကန
့် ရန့်•

ဗဟှိိုအစှိိုေးရ၏ လျှှိျုျို့ ေှက့်ဆရေး ဥပဆေကှိို ဆလေးစာေးလှိက
ို ့်နာဆကကာင့်ေး ကျန့်ေးမာဆရေးနှငို့့် လူသာေးေန့်ဆဆာင့်မှုမျာေး ဌာနက
သှိလှိိုလျှင့် အပါအေင့် ခပည့်နယ့် သှိမဟို
ို ို့ တ့် ဗဟှိအ
ို စှိိုေးရ ဥပဆေမျာေးအရ လှိိုအပ့်ပါက သင့်နှငပ
ို့့် တ့်သက့်ဆသာ
အ ျက့်အလက့်ကှိို ကျွန့်ိုပ့်တှိို မျှ
ို့ ဆေပါမည့်။

ကိုယ့်တ ွင့်ျားအင်္ဂ ါ နှင့် တစ့်ရူှ ျား လှူဒါန့်ျားရရျား ရတ င့်ျားဆခ
ို က့်မ ျားအ ျား တပပန့်
ို ရန့်•

ကှိိုယ့်တွင့်ေးအဂဂ ါ ရယူဆပေးဆရေး အြွဲျို့အစည့်ေးမျာေးထ သင့်နင
ှ ို့့် ပတ့်သက့်ဆသာ ကျန့်ေးမာဆရေး အ ျက့်အလက့်ကှိို
ကျွန့်ိုပ့်တှိို ို့မျှဆေနှိိုင့်ပါသည့်-

ရဆျားဘက့်ဆိုင့်ရ စစ့်ရဆျားသူ သမဟို
ို
တ ့် အသိုဘစီစဉ်ရပျားသူနင
ှ ့် လိုပ့်ကင
ို ရ
့် န့်•

တစ့်ဦေးတစ့်ဆယာက့် ဆသဆိုေးဆသာအ ါ ဆသမှုဆသ င့်ေး ကျန့်ေးမာဆရေးအ ျက့်အလက့်အာေး စိုစမ့်ေးဆရေးအရာရှှိ၊
ဆဆေးဘက့်ဆှိိုင့်ရာ စစ့်ဆဆေးသူ သှိမဟို
ို ို့ တ့် အသိုဘစီစဉဆပေးသူထ ကျွန့်ိုပ့်တှိို မျှ
ို့ ဆေဆပေးနှိိုငပ
့် ါသည့်။

အလိုပ့်သမ ျားမ ျား၏ နစ့်န ရကကျား၊ ဥပရဒပပဠ န့်ျားခ က့်နင
ှ ့် အပခ ျား အစိုျားရ ရတ င့်ျားဆိုခ က့်မ ျားကို ရပြရှင့်ျားရန့်•

သင့်နှငို့့် ပတ့်သက့်ဆသာ ကျန့်ေးမာဆရေး အ ျက့်အလက့်ကှိို ကျွန့်ိုပ့်တှိို ို့အသိုေးခပျု သှိမဟို
ို ို့ တ့် မျှဆေနှိိုင့်ပါသည့်-

•

အလိုပ့်သမာေး၏ နစ့်နာဆကကေး ဆတာင့်ေးဆှိို ျက့်မျာေးအတွက။့်

•

ဥပဆေစှိိုေးမှိိုေးဆရေး ရည့်ရွယ့် ျက့်မျာေးအတွက့် သှိမဟို
ို ို့ တ့် ဥပဆေစှိိုေးမှိိုေးဆရေး အရာရှှိနှငအ
ို့့် တူ။

•

ဥပဆေက ွငို့့်ခပျုထာေးဆသာ လိုပ့်ဆဆာင့် ျက့်မျာေးအတွက့် ကျန့်ေးမာဆရေး ကကီေးကကပ့်မှု ဆအဂျင့်စီမျာေးနှငို့့်အတူ။

•

တပ့်မဆတာ့်၊ နှိိုင့်ငဆတာ့် လိုခ ျုဆရေးနှငို့့် သမမတဆှိိုငရ
့် ာ အကာအကွယ့် ေန့်ဆဆာင့်မှုမျာေး ကဲသ
ို့ ဆသာ
ှိို ို့
အထူေး အစှိိုေးရ
လိုပ့်ဆဆာင့် ျက့်မျာေးအတွက့်။

အမှုအ ခင့်ျားမ ျားနှင့် တရ ျားရရျားရ လိုပ့်ရဆ င့်ခ က့်မ ျားကို တ ပပန့်
ို ရပြရှင့်ျားရန့်•

တရာေးရိုေး သှိမဟို
ို ို့ တ့် စီမအိုပ့် ျျုပ့်ဆရေး အမှိန့်အ
ို့ ာေး ဆခြရှင့်ေးရန့် သှိမဟို
ို ို့ တ့် ဆငို့့်ဆ ေါ်စာအာေး ဆခြကကာေးရန့် သင့်နင
ှ ို့့်
ပတ့်သက့်ဆသာ ကျန့်ေးမာဆရေး အ ျက့်အလက့်ကှိို ကျွန့်ိုပ့်တှိို ို့မျှဆေနှိင
ို ့်ပါသည့်။

က န့်ျားမ ရရျားရစ ငရ
့် ရှ က့်မှု လိုပ့်သ ျားမ ျားကို ကူညီရလက င့်ရပျားရ န့်•

ဆဆေးဘက့်ဆှိိုင့်ရာနှငို့့် သူနာခပျု ဆကျာင့်ေးသာေးမျာေး၊ ဆနထှိိုငသ
့် ူမျာေးနှငို့့် အသင့်ေးေင့်မျာေး ကဲသ
ို့ ဆသာ
ှိို ို့
ကျန့်ေးမာဆရေး
ဆစာငို့့်ဆရှာက့်မှု ကျွမ့်ေးကျင့်သမ
ူ ျာေးကှိဆ
ို လို့ကျင့်ို့ဆပေးရာတွင့် အကူအညီခြစ့်ဆစရန့် သငို့့်ကျန့်ေးမာဆရေး
အ ျက့်အလက့်ကှိို ကျွန့်ိုပ့်တှိို အသ
ို့
ိုေးခပျုပပီေး မျှဆေနှိိုင့်ပါမည့်။

ရန က့်ထပ့် အခ က့်အလက့်အတွက့် U.S. Department of Health & Human Services ဆိုဒ့်သို ဝင့်ရရ က့်ကကည့်ရှုပါ။

ကျွန်ိုပ်တ၏
ို ့် တ ဝေ်ဝတတ

ေးမျ ေး

•

ကျွန့်ိုပ့်တသည့်
ှိို ို့
သင့်၏ ကာကွယထ
့် ာေးဆသာ ကျန့်ေးမာဆရေး အ ျက့်အလက့်၏ လျှှိျုျို့ ေှက့်ဆရေးနှငို့့် လိုခ ျုဆရေးကှိို
ထှိန့်ေးသှိမ့်ေးရန့် ဥပဆေအရ လှိိုအပ့်ပါသည့်။

•

သငို့့်အ ျက့်အလက့်၏ လျှှိျုျို့ ေှက့်ဆရေး သှိမဟို
ို ို့ တ့် လခို ျုဆရေးကှိို ထှိ ှိိုကန့် ှိိုင့်သညို့့် ျှိျုေးဆြာက့်မှုတစ့် ို ခြစ့်ဆပေါ်ပါက
သငို့့်ထသှိို ို့ကျွန့်ိုပ့်တှိို ို့ ျက့် ျင့်ေး အသှိဆပေးသွာေးပါမည့်။

•

ဤအသှိဆပေးစာတွင့် ဆြာ့်ခပထာေးသညို့့် တာေန့်မျာေးနှငို့့် လျှှိျုျို့ ေှကဆ
့် ရေး ကျင့်ို့ထေးို မျာေးကှိို ကျွန့်ိုပ့်တှိို လှိ
ို့ ိုကန့် ာပပီေး ၎င့်ေး၏
မှိတတူအာေး သငို့့်ထ ဆပေးသွာေးပါမည့်။

•

စာခြငို့့်ဆရေးသာေး၍ ကျွန့်ိုပ့်တှိို ို့လိုပ့်ဆဆာင့်နှိိုငဆ
့် ကကာင့်ေး သင့်ဆခပာခပမထာေးသဆရွ ျို့ ဤတွင့်ဆြာ့်ခပထာေးသည့်မျာေးမှလွဲပပီေး
သငို့့်အ ျက့်အလက့်ကှိို ကျွန့်ိုပ့်တှိို ို့အသေးို ခပျုခ င့်ေး သှိမဟို
ို ို့ တ့် မျှဆေခ င့်ေး မခပျုလိုပ့်ပါ။ ကျွန့်ိုပ့်တှိို ို့
လိုပ့်ဆဆာင့်နှိိုင့်ဆကကာင့်ေး သင့်ဆခပာခပထာေးပါကလည့်ေး၊ အ ျှိန့်မဆရွ ေး သင့်စှိတဆ
့် ခပာင့်ေးသွာေးနှိိုင့်ပါသည့်။
သင့်စှိတ့်ဆခပာင့်ေးသွာေးပါ ကျွန့်ိုပ့်တအာေး
ှိို ို့
စာခြငို့ဆ
့် ရေးသာေး၍ အသှိဆပေးပါ။

ဤလျှှိျုျို့ ေှက့်ဆရေး ကျငို့့်ထိုေးမျာေးဆှိိုင့်ရာ အသှိဆပေး ျက့်သည့် Children’s Health၊ ၎င့်ေး၏ ေန့်ထမ့်ေးမျာေး၊
ဆဆေးဘက့်ဆှိိုင့်ရာ/သွာေးဘက့်ဆှိိုငရ
့် ာ ေန့်ထမ့်ေး၊ ဆစတနာို့ေန့်ထမ့်ေးမျာေး၊ ဆကျာင့်ေးသာေးမျာေးနှငို့့် သင့်တန့်ေးသာေးမျာေးနှငို့့်
အဆဆာက့်အအိုမျာေး၊ ဌာနမျာေးနှငို့့် ဆဆေး န့်ေးအာေးလေးို မှ သင့်၏ ကာကွယထ
့် ာေးဆသာ ကျန့်ေးမာဆရေး အ ျက့်အလက့် (PHI) ကှိို
အသိုေးခပျုကာ အခ ာေးလူမျာေးကှိို ထိုတဆ
့် ပေးသညို့့် နည့်ေးလမ့်ေးအာေး ရှငေး့် ခပဆပေးပပီေး သင့်၏ PHI ကှိို အသိုေးခပျုပပီေး ထှိန့်ေး ျျုပ့်ရန့်
သငို့့်ရပှိိုင့် ွငို့့်မျာေးကှိို ဆြာ့်ခပဆပေးပါသည့်။
Children’s Health သည့် ဆပါင့်ေးစည့်ေးထာေးဆသာ အကျျုေးေင့်သညို့့် အြွဲျို့အစည့်ေးမျာေး အပါအေင့် ကျန့်ေးမာဆရေး ဆစာငို့့်ဆရှာက့်မှု
အြွဲျို့အစည့်ေးမျာေး စိုစည့်ေးမှု ခြစ့်ပါသည့်။ Children’s Health သည့် သက့်ဆှိိုငရ
့် ာ ဗဟှိအ
ို စှိိုေးရနှငို့့် နှိိုငင
့် ဆတာ့် ဥပဆေမျာေးကှိို
ဆလေးစာေးလှိိုကန့် ာပပီေး လူမျှိျုေး၊ အသာေးအဆရာင့်၊ လှိင့်၊ အသက့်၊ ကှိိုေးကွယ့်သညို့ဘ
့် ာသာ၊ နှိိုင့်ငသာေးဇစ့်ခမစ့် သှိမဟို
ို ို့ တ့်
မသန့်စွမ့်ေးခြစ့်မှု အဆခ

အဆကကာင့်ေးရင့်ေးမျာေးခြငို့့် ွဲခ ာေးဆက့်ဆခ င့်ေး မခပျုပါ။

စိုစည့်ေးထာေးဆသာ ကျန့်ေးမာဆရေး ဆစာငို့ဆ
့် ရှာက့်မှု အစီအစဉ (OHCA) ခြစ့်ခ င့်ေးသည့် စိုစည့်ေးထာေးဆသာ ကျန့်ေးမာဆရေး
ဆစာငို့့်ဆရှာက့်မှု အစီအစဉ ပါေင့်ဆဆာင့်ရွက့်သမ
ူ ျာေးက ကျန့်ေးမာဆရေး ဆစာငို့ဆ
့် ရှာက့်မှု ဆပေးအပ့်ခ င့်ေးအတွက့် ဆငွဆကကေးဆှိိုငရ
့် ာ
အနတရာယ့်ကှိို မျှဆေပါက ဆပါင့်ေးစည့်ေးထာေးဆသာ ဆစာငို့ဆ
့် ရှာက့်မ၊ှု အသိုေး ျမှု သိုေးသပ့် ျက့်၊ အရည့်အဆသွေး စှိစစ့်မှုနှငို့့်
တှိိုေးတက့်ဆရေး လိုပ့်ဆဆာင့် ျက့်မျာေး သှိမဟို
ို ို့ တ့် ဆငွဆပေးဆ ျမှု လိုပ့်ဆဆာင့် ျက့်မျာေး ကဲို့သဆသာ
ှိို ို့
လိုပ့်ဆဆာင့် ျက့်မျာေးအတွက့်
အကျျုေးေင့်သညို့့် အြွဲျို့အစည့်ေးအာေးလိုေးထ PHI ကှိို မျှဆေရန့် သီေးခ ာေး အကျျုေးေင့်သညို့့် အြွဲျို့အစည့်ေးမျာေးအာေး
ွငို့့်ခပျုဆပေးပါသည့်။
ဤအသရပျားခ က့်၏ စည့်ျားမ ဉ်ျားမ ျားတ ွင့် ရပပ င့်ျားလမှုမ ျား
ဤအသှိဆပေး ျက့်၏ စည့်ေးမျဉေးမျာေးကှိို ကျွန့်ိုပ့်တှိို ဆခပာင့်
ို့
ေးလဲနှိိုငပ့် ပီေး ဆခပာင့်ေးလဲမှုမျာေးသည့် သင့်နှငို့့် ပတ့်သက့်၍
ကျွန့်ိုပ့်တတွ
ှိို ို့ င့်ရှှိသညို့့် အ ျက့်အလက့်အာေးလိုေးနှငို့့် သက့်ဆှိိုင့်ပါမည့်။ အသှိဆပေး ျက့်အသစ့်အာေး ဆတာင့်ေးဆှိိုပါက ကျွန့်ိုပ့်တ၏
ှိို ို့
အဆဆာက့်အအိုမျာေးနှငို့့် ေဘ့်ဆှိိုကဆ
့် ပေါ်တွင့် ရနှိိုင့်ပါသည့်။
သင့်ရ ပိုင့်ခွင့်မ ျား ခ ျားရြ က့်ခရသည့်ဟို ခစ ျားရပါက တင
ို ့်ကက ျားခ က့် ပပ လိုပ့်ပါ-

•

သငို့့်ရပှိိုင့် ွငို့့်မျာေးကှိို ကျွန့်ိုပ့်တှိို ို့ ျှိျုေးဆြာက့်ထာေးသည့်ဟို စာေးရပါက ဆအာက့်ပါအ ျက့်အလက့်ကှိိုအသိုေးခပျု၍
ကျွန့်ိုပ့်တထ
ှိို ို့ ဆက့်သွယ့်ခ င့်ေးခြငို့့် တှိိုင့်ကကာေး ျက့် ခပျုလိုပန့် ှိိုင့်ပါသည့်။

•

200 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20201 သှိို ို့စာပှိခို ို့ င့်ေး၊ 1-877-696-6775 သှိို ို့
ြိုန့်ေးဆ ေါ်ဆှိိုခ င့်ေး သှိမဟို
ို ို့ တ့် အရမရကန့်ပပည့်ရထ င့်စို က န့်ျားမ ရရျားနှင့် လူသ ျားဝန့်ရဆ င့်မှုမ ျား ဌ န စ မ က့်နှ သှိို ို့
ေင့်ကကညို့့်ခ င့်ေးခြငို့့် အမျာေးခပည့်သူ ရပှိိုင့် ွငမ
ို့့် ျာေးအတွက့် အဆမရှိကန့်ခပည့်ဆထာင့်စို ကျန့်ေးမာဆရေးနှငို့့်
လူသာေးေန့်ဆဆာင့်မှုမျာေး ဌာနသှိို တှိ
ို့ ိုင့်ကကာေး ျက့် ခပျုလိုပ့်နှိိုငပ
့် ါသည့်။

•

တှိိုင့်ကကာေး ျက့်ခပျုလိုပ့်ခ င့်ေးဆကကာငို့့် သငို့အ
့် ာေး လက့်တခပန့်
ို ို့ ခ င့်ေး ကျွန့်ိုပ့်တှိို ို့ မခပျုလိုပပ
့် ါ။

အပခ ျား အက ျားဝင့်ရသ အြွျို့အစည့်ျားမ ျားနှင့် စီစဉ်မှုမ ျား
ဆပါင့်ေးစည့်ေးထာေးသညို့့် အကျျုေးေင့်ဆသာ အြွဲျို့အစည့်ေးမျာေး
•

Anesthesiologists for Children

•

Children’s Health Clinical Operations
o

d/b/a Children's Medical Center of Dallas

o

d/b/a Children's Medical Center Plano

•

Children’s Medical Center Health Plan

•

CHSR, LLC

•

Complex Care Medical Services Corporation

•

Dallas Physician Medical Services for Children

•

OCH Holdings (Our Children’s House)

•

Pediatric Imaging Associates, LLC

•

Pediatric Partners

•

Physicians for Children

•

Physicians Quality Alliance of North Texas

•

Texas Bluebonnet Insurance Company

စီစဉထာေးရှှိဆသာ ကျန့်ေးမာဆရေးဆစာငို့့်ဆရှာက့်မှု အစီအစဉမျာေး
စီစဉထာေးရှှိဆသာ ကျန့်ေးမာဆရေး ဆစာငို့ဆ
့် ရှာက့်မှု အစီအစဉ၏ တစ့်စှိတတ
့် စ့်ပှိိုငေး့် အခြစ့် သင့်၏ ကာကွယထ
့် ာေးဆသာ
ကျန့်ေးမာဆရေး အ ျက့်အလက့်အာေး Children’s Health System of Texas မှ မျှဆေထာေးသညို့့် အခ ာေး အကျျုေးေင့်ဆသာ
အြွဲျို့အစည့်ေးမျာေး စာရင့်ေး။
•

University of Texas Southwestern Medical Center

•

Familia Care, Inc. d/b/a MD Medical Group and TopCare Medical Group, Inc..

