အခ်က္အလက္စာရြက္

လွ်ပ္တျပက္အခ်က္အလက္မ်ား

က်န္းမာေရးအစီအစဥ္မည္သို႔ေရြးခ်ယ္ရမည္ျဖ
စ္ေၾကာင္းနားလည္ျခင္း
ဤအခ်က္အလက္စာရြက္မွ
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားသည္
သင့္အတြက္ အေရးႀကီးသည့္
အခ်က္မ်ားအေပၚမူတည္၍
က်န္းမာေရးအစီအစဥ္ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္
အကူအညီေပးမည္ျဖစ္သည္။

က်န္းမာေရးအစီအစဥ္ကိုသင္ေရြးခ်ယ္ရာတြင္
သိထားသင့္ေသာ အခ်က္၆ခ်က္မွာ
1 အာမခံသြင္းေငြမ်ား

	ေစ်းကြက္မွသင္ႏွင့္သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေငြေရးေႀကးေရး ဆုိင္ရာအကူအညီရယူလက္ခံၿပီးခ်န္ိ တြင္
က်န္းမာေရးအစီအစဥ္အတြက္ သင္ေပးရေသာ လစဥ္ေပးေငြျဖစ္သည္။ သင္ေဆးဘက္ဆိုင္ရာေစာင့္ေရွာက္မႈကို
အသံုးျပဳသည္ျဖစ္ေစ အသံုးမျပဳသည္ျဖစ္ေစ၊ ္ ဤသည္ ကို လစဥ္ေငြေပးသြင္း ရမည္ျဖစ္သည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္
အာမခံသြင္းေငြ ပိုမိုမ်ားသည့္အေလ်ာက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသင္လက္ခံရရွခ်ိ န္ိ တိုင္းတြင္ သင့္အိပ္ကပ္ထဲမွ
စုိက္ထုတ္ရသည့္ေငြ ပိုမို ေလ်ာ့နည္းားမည္ျဖစ္သည္။

2 အိပ္ကပ္ထဲမွစုိက္ထုတ္ရသည့္ ကုန္က်စရိတ္ေငြ မ်ား

		ဤသည္မွာ သင့္အေနႏွင့္ေဆးဘက္ဆိုင္ရာေစာင့္ေရွာက္မႈ ကိုရယူ လွ်င္ ေပးသြင္းရေသာ
ကုန္က်စရိတ္မ်ားျဖစ္သည္။ ကုန္က်စရိတ္ ဥပမာမ်ားမွာ

အြန္လိုင္းမ
nystateofhealth.ny.gov
ဆက္သြယ္ႏုင
ိ ္သည္။

		

•	•အာမခံအတြက္ အႏွႈတ
ု ္ခံရႏိုင္သည့္ေငြ - ဤသည္ကို ္ ပထမ ဦးစြာ ေပးရမည္။ ဤသည္မွာ
သင္၏က်န္းမာေရးအစီအစဥ္မွ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေပးေဆာင္ျခင္းမျပဳမီ သင့္အေနႏွင့္
ဦးစြာေပးရမည့္ပမာဏျဖစ္သည္။ အခ်ဳ႕အစီ
ိ
အစဥ္မ်ားတြင္ အာမခံအတြက္ အႏွႈတ
ု ္ခံရႏိုင္သည့္္ေငြ မရွပါ။
ုိ

		

•	ပူးတြေပးေခ်ျခင္
ဲ
း- သင့္အေနႏွင့္ ဆရာဝန္ထံသြားေရာက္ျပသျခင္း၊ ေဆးဝါးကုန္က်စရိတ္မွားနွင့္ အျခားေသာ
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ပမာဏကို ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး လက္က်န္ကို
က်န္းမာေရးအစီအစဥ္မွ ေပးေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။

		

•ပ
 ူးတြအာမခံ
ဲ
- သင့္အေနႏွင့္ကုန္က်စရိတ္၏ တစ္ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္းမာေရးအစီအစဥ္မွ
လက္က်န္ကို ေပးေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။ က်န္းမာေရးအစီအစဥ္မ်ားတိုင္းတြင္ ပူးတြအာမခံ
ဲ
မရွပါ။
ိ

		

•အ
 ိတ္ကပ္ထဲမွအမ်ားဆံုးစုိက္ထုတ္ေပးရေငြ – တစ္ႏွစ္အတြင္း အမ်ားဆံုးသင္ေပးေဆာင္ရမည့္ပမာဏျဖစ္ၿပီး
အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ ေစ်းကြက္က်န္းမာေရးအစီအစဥ္မ်ားအားလံုးတြင္ အိပ္ကပ္ထဲမွအမ်ားဆံုးစို္က္ထု
တ္ေပးရေငြပါရွသည္
ိ
။

3 သတၱဳအဆင့္ ၄ ဆင့္

		အစီအစဥ္မ်ားကို သတၱဳအဆင့္ ၄ ဆင့္အေနႏွင့္ခေဝစီ
ြ ဲ မံထားပါသည္။ ဤသတၱဳအဆင့္မ်ားမွ သင္
မည္မွ်ေပးေဆာင္ရမည္ကို သိရႏိ
ွ ိ ုင္ပါသည္။

ဖုန္းမွ 1-855-355-5777
ျဖင့္ ဖုန္းမွဆက္သြယ္ႏုင
ိ ္သည္။

သတၱဳအဆင့္မ်ား

အာမခံသြင္းေငြမ်ား

အိပ္ကပ္ထဲမွစုိက္ထုတ္ရသည့္
အကုန္အက်စရိတ္မ်ား

TTY
1-800-662-1220

ပလက္တီနမ္ အစီအစဥ္မ်ား

အျမင့္ဆံုး

အနိမ့္ဆံုး

ေရႊ အစီအစဥ္မ်ား

ပိုမိုျမင့္ေသာ

ပို၍နိမ့္ေသာ

*ေငြ အစီအစဥ္မ်ား

အေတာ္အသင့္

အေတာ္အသင့္

ေၾကးအစီအစဥ္မ်ား

အနိမ့္ဆံုး

အျမင့္ဆံုး

*ပို၍နည္းသည့္ အိပ္ကပ္ထဲမွစိုက္ထုတ္ရသည့္ ကုန္က်စရိတ္ေငြအတြက္ ေငြေရးေႀကးေရး အကူအညီရရွႏိိ ုင္ေသာေၾကာင့္
ေငြအဆင့္သည္ ၎တို႔၏ ဝင္ေငြအေပၚတြင္မူတည္ၿပီး လူအခ်ဳ႕အတြ
ိ
က္ အေကာင္းဆံုးေရြးခ်ယ္မႈျဖစ္နိုင္သည္။

ထပ္မံ၍ >

4

ေငြစာရင္းရွင္းေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

		သင့္အေနႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈအပိုရယူလိုမႈရမရွ
ွ ိ စဥ္
ိ းစားပါ။ “ပံုမွန္အစီအစဥ္မ်ား” သည္ တူညီေသာ
ဝန္ေဆာင္မႈ ၁၀ခုအတြက္ ေငြစာရင္းရွင္းေပးၿပီး အိပ္ကပ္ထဲမွစိုက္ထုတ္ေပးရသည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားသည္
အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီအမ်ဳးမ်
ိ ဳးမွ
ိ ေပးကမ္းေသာ “ပံုမွန္အစီအစဥ္မ်ား” ၏မတူညီသည့္အခ်က္သည္
ပံ့ပိုးေပးသူကြန္ရက္၊ ေဆးဝါးျပဌာန္းခ်က္ ႏွင့္ အာမခံျဖစ္သည္။ “ပံုမွန္မဟုတ္သည့္ အစီအစဥ္မ်ား” သည္
တစ္ခါတစ္ရံတြင္ လူႀကီးမ်ားအတြက္ သြြားဘက္ဆိုင္ရာႏွင့္ မ်က္စိ ဆိုင္ရာ ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကဲ့သို႔
အပိုဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေငြစာရင္းရွင္းေပးသည္။

5 ကြန္ရက္မွ ဆရာဝန္မ်ား
		က်န္းမာေရး အစီအစဥ္တိုင္းသည္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဆရာဝန္ ႏွင့္ ေဆးရံုမ်ားျဖင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ထားသည္။
ကြန္ရက္ျပင္ပမွ ဆရာဝန္ႏွင့္ ေဆးရံုမ်ားထံသြားေရာက္ျခင္းသည္ ကုန္က်စရိတ္ကို ပိုမိုမ်ားေစႏိုင္သည္။
ကြန္ရက္ထဲတြင္ သင္၏ဆရာဝန္မ်ားရွမရွ
ိ စစ္
ိ ေဆးပါ။

6 ေဆးဝါးျပဌာန္းခ်က္
		

 င္ရယူေသာ ေဆးဝါးမ်ားအတြက္ ေငြစာရင္းရွင္းေပးမႈရမရွ
သ
ွ ိ ႏွ
ိ င့္ ေဆးညႊန္းျဖည့္ခ်န္ိ တုိင္းအတြက္
သင္မည္မွ်ေပးရသည္ကို ၾကည့္ရန္ က်န္းမာေရးအစီအစဥ္၏ ေဆးဝါးျပဌာန္းခ်က္ သို႔မဟုတ္
ေငြစာရင္းရွင္းထားေပးေသာ ေဆးဝါးစာရင္းကို စစ္ေဆးပါ။

ေနာက္လာမည့္္လ၏ ၁ ရက္ေန႔တြင္စေသာ ေငြစာရင္းရွင္းေပး မႈအတြက္
လ၏ ၁၅ရက္္ပိုင္းတြင္ က်န္းမာေရးအစီအစဥ္တစ္ခု ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
လူအမ်ားစုအေနႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ အမည္စာရင္းေပးသြင္းသည့္အခ်န္ိ အတြင္း
အမည္စာရင္းေပးသြင္းရမည္ကို မေမ့ပါႏွင့္။

အြန္လိုင္း မွ
nystateofhealth.ny.gov
ျဖင့္ အြန္လိုင္းမွဆက္သြယ္ပါ။
ဖုန္း မွ
1-855-355-5777
ျဖင့္ ဖုန္းမွဆက္သြယ္ပါ။
TTY
1-800-662-1220
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