အခ်က္အလက္ အႏွစ္ခ်ဳပ္

သိထားရမည့္ အခ်က္မ်ား

အမည္စာရင္းသြင္းရမည့္ ကာလမ်ား
က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ

NY State of Health မွတစ္ဆင့္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ အစီအစဥ္တြင္

အစီအစဥ္တြင္

အဘယ္ေၾကာင့္ စာရင္းေပးသြင္းသင့္သနည္း။

အမည္စာရင္းသြင္းႏုင
ိ ္သည့္

က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ အာမခံတြင္ အမည္စာရင္းသြင္းရသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွၿပီိ း NY State of

အခ်န္ိ သည္ သင့္အတြက္

Health သည္ ဘက္စံု အကုန္အက်သက္သာသည့္ အစီအစဥ္အတြက္ အလြယ္တကူပင္ ေစ်းဝယ္ယူႏုင
ိ ္ၿပီး

သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မီသည့္

ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားသည့္ လက္ေထာက္ထံမွ အကူအညီကုိ ရယူႏုင
ိ ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ သင္သည္

က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ အစီအစဥ္
အမ်ဳးအစားေပၚတြ
ိ
င္
မူတည္ပါသည္။

စာရင္းသြင္းႏုင
ိ ္ေစပါသည္။ေရြးခ်ယ္ႏုင
ိ ္သည့္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ အစီအစဥ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွပါသည္
ိ
။
အခမဲ့ အစီအစဥ္အတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီႏုင
ိ ္သည္ သုိ႔မဟုတ္ သင့္အစီအစဥ္အတြက္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း
ေပးေခ်ေပးရန္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီႏုင
ိ ္ပါသည္။

NY State of Health မည္သုိ႔ေသာ အစီအစဥ္မ်ားကုိ
ေဆာင္ရြက္ေပးပါသလဲ။
NY State of Health သည္ ေဈးဝယ္ယူႏုင
ိ ္သည့္ ေနရာတစ္ေနရာျဖစ္ၿပီး Medicaid၊ Child Health Plus၊
Essential Plan ႏွင့္ Qualified Health Plans တုိ႔အတြက္ အမည္စာရင္းသြင္းရသည့္ ေနရာျဖစ္သည္။

အြန္လုိင္းျဖင့္

nystateofhealth.ny.gov

မည္သည့္အခ်န္ိ တြင္ အမည္စာရင္းသြင္းႏုင
ိ ္သနည္း။
စာရင္းသြင္းႏုင
ိ ္သည့္ အခ်န္ိ သည္ အသက္၊ ဝင္ေငြႏွင့္ အျခားအခ်က္အလက္ေပါင္းမ်ားစြာေပၚတြင္
အေျခခံေသာ သင္ သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မီသည့္ အစီအစဥ္ေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ ေအာက္ပါတုိ႔အတြက္
သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မီပါက တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး မည္သည့္အခ်န္ိ တြင္မဆုိ အမည္စာရင္း သြင္းႏုင
ိ ္ပါသည္-

ဖုန္းျဖင့္

1-855-355-5777
TTY
1-800-662-1220

		•

Medicaid

		 •

Child Health Plus

		 •

Essential Plan

သင္သည္ သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မီသူျဖစ္ပါက ႏွစ္စဥ္ ျပဳလုပ္ေသာ စာရင္းသြင္းရန္ ဖြင့္ထားေပးသည့္
ကာလ သုိ႔မဟုတ္ စာရင္းသြင္းႏုင
ိ ္သည့္ အထူးကာလအတြင္း Qualified Health Plan အတြက္
အမည္စာရင္းသြင္းႏုင
ိ ္သည္။

ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က်
ကူညီေပးသူႏွင့္ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုပါ

အေမရိကန္ အိႏယ
ၵ ိ လူမ်ဳးမ်ားႏွ
ိ
င့္ အလက္စ္ကန္ မူရင္းေနရပ္လူမ်ဳးမ်ားသည္
ိ
မည္သည့္ NY State of Health
အစီအစဥ္တြင္မဆုိ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ႀကိဳက္သည့္အခ်န္ိ တြင္ စာရင္းသြင္းႏုင
ိ ္သည္။

စာရင္းသြင္းရန္ ဖြင့္ေပးထားသည့္ ကာလဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း။
စာရင္းသြင္းရန္ ဖြင့္ေပးထားသည့္ ကာလဆုိသည္မွာ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း ကန္႔သတ္ထားသည့္ ကာလတစ္ခုျဖစ္ၿပီး
NY State of Health သည္ သက္ဆင
ုိ ရ
္ ာ ဖက္ဒရယ္

ပံုမွန္အားျဖင့္ ႏုဝ
ိ င္ဘာလမွ ဇန္နဝါရီလအထိျဖစ္ကာ Qualified Health Plan အတြက္ စာရင္းေပးသြင္းႏုင
ိ ္သည့္

အရပ္သားလုပပ
္ င
ုိ ခ
္ င
ြ ဥ
့္ ပေဒမ်ားကုိ ေလးစားလုက
ိ န
္ ာၿပီး

ကာလျဖစ္ပါသည္။ ဤလအတြင္း စာရင္းမသြင္းပါက ေနာက္ႏွစ္ စာရင္းသြင္းရန္ ဖြင့္ေပးထားသည့္ ကာလအထိ

လူမ်ဳး၊ိ အသားအေရာင္၊ ဇာတိႏင
ုိ င
္ ၊ံ လိင၊္ အသက္

ေစာင့္ဆုိင္းရန္ လုိအပ္ပါလိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္ ခြ်င္းခ်က္မ်ား ရွသည္
ိ
။ သင္သည္ အမည္စာရင္းသြင္းရန္

သုမ
႔ိ ဟုတ္ မသန္စမ
ြ း္ မႈေၾကာင့္ ၎၏
က်န္းမာေရးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ လႈပရ
္ ာွ းမႈမ်ားတြင္
ခြျခားဆက္
ဲ
ဆျံ ခင္းမရွပါ။
ိ

အထူးကာလအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မီသူျဖစ္ပါက စာရင္းသြင္းရန္ ဖြင့္ေပးထားသည့္ ကာလျပင္ပတြင္လည္း
Qualified Health Plan အတြက္ စာရင္းေပးသြင္းႏုင
ိ ္သည္။

ပုိမုိသိရရန္
ွိ

>

အမည္စာရင္းသြင္းရန္ အထူးကာလဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း။
အမည္စာရင္းသြင္းရန္ အထူးကာလဆုိသည္မွာ ("အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ ဘဝျဖစ္စဥ္" ဟု ေခၚေသာ)
လူတစ္ေယာက္အတြက္ အထူး ဘဝျဖစ္စဥ္ ရွသည္
ိ
့ကာလျဖစ္ၿပီး စာရင္းသြင္းရန္ ဖြင့္ေပးထားသည့္
ကာလျပင္ပတြင္ Qualified Health Plan အတြက္ အမည္စာရင္းသြင္းခြင့္ရသည္
ွိ
့ကာလ သုိ႔မဟုတ္ အစီအစဥ္ကုိ
ေျပာင္းလဲခြင့္ရသည္
ွိ
့ ကာလျဖစ္သည္။

မည္သုိ႔ေသာ အရည္အခ်င္းျပည့္မီသည့္ ဘဝျဖစ္စဥ္က
တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိ အမည္စာရင္းသြင္းရန္ အထူးကာလအတြက္
သတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မီေစႏုင
ိ ္ပါသနည္း။
အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ ဘဝျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ ပါဝင္သည္		•	
က်န္းမာေရး အာမခံ ဆံုးရံႈးရျခင္း (ပရီမီယံေၾကးမေပးသည့္အတြက္ ဆံုးရံႈးရသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မွ တပါး)
		•	New York State သုိ႔ အၿပီးအပုိင္ ေရႊ႕ေျပာင္းရမႈ သုိ႔မဟုတ္ သင့္အတြက္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ
အစီအစဥ္သစ္မ်ား ရရွႏုိ င
ိ ္သည့္ အျခား ျပည္နယ္သုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းရမႈ
		•	
လက္ထပ္ သုိ႔မဟုတ္ အတူေနဆက္ဆံေရး (လြန္ခဲ့သည့္ ရက္ 60 အတြင္း အာမခံတြင္အက်ဳးဝင္
ံ သည့္
အျခားအရာရွထားရမည္
ိ
)
		•	
ကြာရွင္းျပတ္စဲမႈ သုိ႔မဟုတ္ တရားဝင္ ကြာရွင္းမႈ
		•	
က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသည့္ ဆရာဝန္၏ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ျဖင့္
ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ေနျခင္း
		•	
ကေလးေမြးဖြားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေမြးစားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေမြးစားကေလးဌာနတြင္ ကေလးကုိ ထားရွျခင္
ိ း
သင့္ Qualified Health Plan အစီအစဥ္အတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးေခ်ေပးရန္ သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မီသြားျခင္း
		•	
သုိ႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္မီေတာ့ျခင္း
		•	
ႏုင
ိ ္ငံသား သုိ႔မဟုတ္ တရားဝင္ တည္ရွ ေနထု
ိ
ိင္ေသာ ပုဂဳလ္
ၢ ိ ျဖစ္လာျခင္း
ေယဘုယ်အားျဖင့္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ ဘဝျဖစ္စဥ္ကုိ NY State of Health ထံ ရက္ေပါင္း
60 အတြင္း အစီရင္ခံရမည္။ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဘဝျဖစ္စဥ္ရေၾကာင္
ွိ
း သက္ေသအေထာက္အထားကုိ
က်န္းမာေရးအစီအစဥ္အသစ္ သုိ႔မဟုတ္ NY State of Health သုိ႔ ေပးအပ္ရန္ လုိအပ္ႏုင
ိ ္သည္။

အြန္လုိင္းျဖင့္

nystateofhealth.ny.gov

ကြ်ႏ္ုပ္အတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မီသည့္ အစီအစဥ္ကုိ မည္သုိ႔
သိရႏု
ွိင
ိ ္ပါသနည္း။
က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအစဥ္တြက္ သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မီျခင္း ရွမရွ
ိ အလြ
ိ
ယ္တကူ

ဖုန္းျဖင့္

1-855-355-5777

စစ္ေဆးႏုင
ိ ္သည့္ နည္းလမ္းသံုးသြယ္ ရွပါသည္
ိ
		•

nystateofhealth.ny.gov တြင္ အြန္လုိင္းေလွ်ာက္ထားျခင္း

TTY
1-800-662-1220

		•

1-855-355-5777 တြင္ ေဖာက္သည္ဝန္ေဆာင္မႈထံ ေခၚဆုိျခင္း

		 •

ကုိယ္တုိင္ကိုယ္က် ကူညီေပးသူ ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း

ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က်

အမည္စာရင္းသြင္းသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔က သင့္ထံ ေသခ်ာ ရွင္းျပေပးမည္ျဖစ္ၿပီး

ကူညီေပးသူႏွင့္ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုပါ

မည္သည့္အစီအစဥ္တြင္ သင္ သည္သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မီသည္၊ မည္သည့္အခ်န္ိ တြင္
အမည္စာရင္းသြင္းႏုင
ိ ္သည္ကုိ အသိေပးပါမည္။ သင္ မည္သည့္ ဘာသာစကားျဖင့္
ေျပာဆုိသည္ျဖစ္ေစ အကူအညီကုိ ရရွႏုိ င
ိ ္ပါသည္။

11030 (Burmese)
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