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အခက� ခဲ ေ◌◌ျဖရွင္◌းမႈ အကဥ္်◌းခ်ပဳ ္ 

ေဤလ်ာက� ႊ◌ာ�တင ္ ေ◌တာင◌္းဆိထုားေ◌သာ အခ်က�လက�်ားသည္ အခက� ခဲ ေ◌◌ျဖရွင္◌းမႈ ေ◌လ်ာေ့◌စး်အ�တက္ ရပုို�င�င္◌ ့ ရိွမရိွကိုု ဆ◌ံ◌ု◌ုး◌ျဖတ္◌ႏ◌◌ိ◌ုငု�န ္လိုအပ္ေ◌သာ 

အခ်က�လက�်ား ◌ျဖစ�ည္။ အခက� ခဲ ေ◌◌ျဖရွင◌္းမႈသည္ အာမခံလုုပ�ားေ◌သာ လူနာမ်ား သိ႔ုမဟုုတ ္ အာမခံမရိွေ◌သာ◌လ္ည္◌း လႊမ္◌းၿခံ◌မဳႈ အကူအညႏီ◌ငွ္◌ ့ ဘ႑ာေ◌ရး 

အကအူည ီ(CAFA) အ�တက ္၀င္ေ◌ြင ကန္႔သတ�က် ္ေ◌က်ာ◌္�လန္ေ◌ေနသာ လူနာမ်ား အ�တက ္ေ◌လာ်ေ့◌စး် အစအီစဥ္◌ျဖစ�ည္။ ရပုိ�င�င◌္မွ့ာ ေ◌အထရီယမ္ ကန်္◌းမာေ◌ရး�တင ္

ရရိွေ◌သာ ၀န္ေ◌ဆာင�ႈမ်ားအ�တက ္ေ◌ပးရန္ ေ◌ြငပမာဏႏ◌ငွ္◌ ့လနူာ၏ အမ္ိေ◌ထာင�ု  ဘ႑ာေ◌ရး အရင◌္းအျမစ�ာ်း ◌ႏ◌ႈ◌ငိ္◌းယဥွ�်က္ ကန်္ေ◌ြငေအပၚ ေအ◌ျခခံသည္။  

အခက� ခဲ ေ◌◌ျဖရွင္◌းမႈ ေ◌လာ့်ေ◌စ်းကိ ုေ◌လာ်က� ားရန္ လိအုပ�်က�ာ်း  

အခက� ခဲ ေ◌◌ျဖရွင္◌းမႈ ေ◌လာ်ေ့◌စး်အ�တက္ စဥ္◌းစားရန္ ေ◌အာက�ါအခ်က�ာ်း လိုအပ�ည္။  

• လူနာသည္ အာမခံ လုုပ�ားရမည္။  

• လူနာသည္ ေ◌◌ျမာက ္ကာ�ုိလိုုင◌္းနား သိ႔ုမဟုုတ ္ေ◌တာင�ာ�ုိလိုင္◌းနား�တင္ ေ◌နထိငု�ူ ◌ျဖစ�မည္။  

• ေအကာင္◌ ့တစ�ု သိ႔ုမဟုုတ္ အာမခံမ်ားအားလံ◌◌ု◌ုးမွ ေအကာင္◌မ့်ား ေ◌ပါင◌္းၿပီးေ◌နာက ္ေ◌ပးရန္ ကန်္ေ◌ြင/ တတိယ အ�ဖဲ႔အစည္◌း ေ◌ပး�သင္◌းေ◌ြငသည္ 

$ ၂,၅၀၀ ထက ္ပုိမ်ားရမည္။  

• လူနာသည္ အခက� ခဲ ေ◌◌ျဖရွင္◌းမႈ သ◌ံ◌ုးသပ�်က္ လုပ�န◌္းစ�ဥ�င္ အျပည္◌အ့၀ ပူးေ◌ပါင္◌း ေ◌ဆာ�င�က�မည္။ ေ◌လ်ာက� ႊ◌ာ ◌ျဖည္◌ြ့စက�ာ�တင္ အပုိေ◌ဆာင္◌း 

အခ်က�လက ္ ◌ႏ◌ငွ◌္/့သိ႔ု ေအထာက�ထားမ်ား လိုအပ�ဲပ့ါက လူနာထ ံ စာတိုုက�ႈ စာေတစာင ္ ေ◌ပးပုိ႔ၿပီး မ����ို႔ လိုုအပ�ည္ ◌ႏ◌ငွ္◌ ့ တင◌္ျပရမည္◌ ့

ေ◌နာက� ံ◌◌ု◌ုးရက� ို႔ကို အသေိ◌ပးမည္။ သတ��တ��က� င ္ေ◌တာင္◌းဆိထုားေ◌သာ အခ်က�လက္ မရရိွပါက လနူာသည္ ရပုို�င�င္◌ ့ရိွမ��ဟုုတ္ေ◌ပ။  
 

ဘာကိ ုေ◌မ်ွာ◌္လင္◌ရ့မ��ည္◌း။ ရပုို�င�င္◌ ့သ◌ံ◌ုု◌းသပ�်က ္လုု ပ�န္◌းစဥ္။  

ရပိ�ုင�င္◌က့ိုု  ေ◌အထရီယမ္ ကန်္◌းမာေ◌ရးရွိ လႊမ္◌းၿခ◌ံမဳႈ အကအူည ီ၀န္ေ◌ဆာင�ႈမာ်း အ�ဖဲ႔က ေ◌လာ်က� ႊ◌ာကိ ုလက�ရံရွိသည◌္ ့ရ�က�မဲ ွ၄၅ ရက� �တင္◌း 

ဆ◌ံ◌ုး◌ျဖတ� မ္ိ◌မ့ည္။ ၀င္ေ◌ြင သက္ေ◌သခ ံ လိအုပ�ဲပ့ါက သ◌ံ◌ု◌ုးသပ�ႈ လုပ�န္◌းစဥ�ည္ ၄၅ ရက္ ေ◌ကာ်◌္�သားႏ◌◌ိ◌ုငု�ပီး ေ◌တာင္◌းဆိထုားသည္◌ ့

အခက်� လက္ လက�ရံရွိမႈေအပၚ�တင ္အဆ◌ံ◌ု◌ုးသတ�ည္။ ရပိုု �င�င္◌ ့သ◌ံ◌ု◌ုးသပ�်က္ ၿပီးဆ◌ံ◌ု◌ုးၿပီးသည္◌ႏ◌ငွ္◌ ့စာေတစာင�ို လနူာထ ံစာတိကု�� ေ◌ပးပိ႔ုၿပီး 

သတူိုု ႔ အား အတည္◌ျပဳသည္ သိုု ႔မဟုု တ္ ◌ျငင္◌းဆ����ိုု  အသေိ◌ပးပါလိမ္◌မ့ည္။   

 

ေ◌ကး်ဇူး◌ျပဳ၍ ဤပံ◌စု၏ံ စာမက္်◌ႏ◌◌ွာ ၄ မက္်◌ႏ◌◌ွာ စလ◌ံ◌ု◌ုး ◌ျဖည္◌ြ့စက�ါ။ ဤပံ◌စုကံိ ုအျပည္◌အ့စ◌ံ ု◌ျဖည◌္ြ့စက္◌ျခင္◌းသည္ သ◌ံ◌ု◌ုးသပ�်က္ 

လုု ပ�န္◌း ေ◌◌ႏ◌◌ွာင္◌ေ့◌◌ႏ◌◌ွးမႈကိ ုတားဆးီရန္ ေအထာက�က ူ◌ျဖစ�မ္ိ◌မ့ည္။ 

လနူာ အခ်က�လက္  

လူနာအမည္ 

 

လူမႈဖူလ◌ံေု◌ရး နပံတ ္ ေ◌ြမးသကရၠာဇ ္ ေအကာင္◌န့ပံတ ္

 
ေ◌လာ်က� ားသ ူအခ်က�လက္ 

ေ◌လာ်က� ားသ ူအမည္ 

 

လူနာႏ◌ငွ◌္ ့ပတ�က�ႈ 

 

လူမႈ ဖူလ◌ံေု◌ရးနပံတ ္ ေ◌ြမးသကရၠာဇ ္ အမ္ိေ◌ထာင္ေ◌

ရး ေအ◌ျခေအန 

လိပ�ာ ၿမိ႔ဳ၊ ◌ျပ��ယ္ ◌ႏ◌ငွ္◌ ့စာပုိ႔အမွတ ္ 

 

အမ္ိ ဖုန◌္းနပံတ ္ လက� ိုင ္ဖုုန္◌းနပံတ ္ ေအရးေ◌ပၚ ဆ�က� ယ�န္ အမည္                                             ေအရးေ◌ပၚဆ�က� ယ�န ္ဖုုန္◌းနပံတ ္ 

 

အလုပ� �င္ အမည္ အလုပ� �င္ လိပ�ာ အလုုပ္ ဖုုန◌္းနပံတ ္

မွတ�က်္။ သင�ာလက�ံရရိွေ◌သာ လိပ�ာႏ◌ငွ္◌ ့ေ◌နထိုု င္ေ◌သာ လိပ�ာ မတူပါက ေ◌က်းဇူး◌ျပဳ၍ “စာပုိ႔လိပ�ာ” အခ်က�လက�ာ်းကို ေ◌အာ�က� င္ ◌ျဖည္◌ြ့စက္ေ◌ပးပါ။  

 

အခက� ခဲ ေ◌◌ျဖရွင္◌းမႈ ေ◌လာ်ေ့◌စး် ေ◌လာ်က� ႊ◌ာ  
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စာပုိ႔လိပ�ာ  

 

ၿမိ႔ဳ၊ ◌ျပ��ယ္၊ စာပုိ႔ အမွတ ္ 

 

 
 
 

ကန္်◌းမာေ◌ရး အာမခံ အခ်က� လက�ာ်း         လနူာ�တင ္မ��ည္◌ ့ကန်္◌းမာေ◌ရး အာမခံမွ မရိွပါက ဤအ�က�က� င္ အမွတ္◌ျခစ�ါ။   

က်န◌္းမာေ◌ရးအာမခံ ေ◌ပးသ ူ 

 

မ၀ူါဒ ကိုု င္ေ◌ဆာင�ူ အမည ္ 

 

မ၀ူါဒနပံတ္ အုပ�ု နပံတ္ 

 

သက္ေ◌ရာက��က� ဲ

 
အမ္ိေ◌ထာင�ု ၀င ္တစ္ဦးဦးသည္ �လ��ဲသ့ည္◌ ့ရက ္၆၀ အ�တင◌္း အလုပ�ံ◌◌ုးရံႈးခဲ◌့ျခင္◌း ရိွပါသလား။   မနွ ္     မာွး 

သသူည္ COBRA ေ◌��းခ်ယ�ႈ အသေိ◌ပးစာ ရရိွခဲပ့ါသလား။   မနွ ္     မာွး 

သကူ COBRA လႊမ္◌းၿခံ◌မဳႈကိုု ေ◌��းခ်ယ�ဲပ့ါသလား။   မနွ ္     မာွး 

သကူ COBRA လႊမ္◌းၿခံ◌မဳႈကို ေမ��းခ်ယ�ဲပ့ါက ေ◌က်းဇူး◌ျပဳ၍ တစ�ုကိုု ◌ျခစ္ေ◌ပးပါ။                            COBRA အာမခံေ◌ၾကးမ်ား�လန◌္းသည္   အာမခံ 

အသစ� �သိည္။  

  

ေ◌က်းဇူး◌ျပဳ၍ အိမ္ေ◌ထာင�ု ၀င�ာ်း၏ စာရင္◌းကိ ုေ◌အာ�က� င္ ေ◌ဖာ◌္◌ျေပပးပါ။ 

အမည္ 

 

လူမႈ ဖူလ◌ံေု◌ရး နပံတ ္

 

ေ◌ြမးသကရၠာဇ ္

 

လူနာႏ◌ငွ◌္ ့ဆက◌္ႏြ◌ယ�ႈ  

   

၁ 
       

၂ 
       

၃ 
       

၄ 
    

၅ 
    

၆ 
    

 
မွတ�က်္။ ေ◌က်းဇူး◌ျပဳ၍ အပုိ အမ္ိေ◌ထာင�ု ၀င�ာ်း၏ စာရင◌္းကိုု ဤပုံစ ံစာမ်က� �ာ ၄ ရိွ “မွတ�က်�်ား” အပုိုင္◌း�တင္ ထည္◌�့သင္◌းေ◌ပးပါ။  

 

 လစဥ္ အမိ္ေ◌ထာင�ု  ၀င္ေ◌ြင 

၀ငေ္◌ြင အမ် ဳ ိးအစား ေ◌လာ်က� ားသအူ�တက ္လစဥ ္စုစုေ◌ပါင◌္း 

၀ငေ္◌ြင 

 

ေ◌လာ်က� ားသ၏ူ အမိေ္◌ထာင�က� �တက ္လစဥ ္

စုစုေ◌ပါင္◌း ၀ငေ္◌ြင  

 

 အလုုပ�� ၀င္ေ◌ြင    $    $ 

 အၿငမ္ိ◌းစား/ပင�င္/လူမႈ ဖူလံ◌ေု◌ရး အၿငမ္ိ◌းစား     $    $ 

 လူမႈဖူလ◌ံေု◌ရး မသ���မ္◌းမႈ ၀င္ေ◌ြင     $    $ 

 အလုပ�ရိွသည္◌ ့အ�တက ္၀င္ေ◌ြင     $    $ 

 ေကလး ေ◌ထာက�ံေ့◌ၾကး/ အလီမုိန ီ    $    $ 
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 အျခား (အရင္◌းအျမစ�ိ ု ေဤနရာ�တင ္ေ◌ဖာ◌္◌ျပပါ 

_____________________________________) 
   $    $ 

 
 

  ဘ႑ာေ◌ရး ပုိင�ိ ုင�ႈမ်ား 

အရင◌္းအျမစ ္
ဘဏ� ို႔မဟတု ္ဘ႑ာေ◌ရး အ�ဖဲ႔အစည္◌း 

အမည္ 
  ေ◌လာ်က� ားသ ူ 

 

ေ◌လာ်က� ားသ၏ူ အမိေ္◌ထာင�က ္

 

 စစီစ�ႈေအကာင◌္ ့ 
 

   $    $ 

 ေ◌ြငစု ေအကာင္◌ ့
 

   $    $ 

 ေ◌ေြငၾကး ေ◌စး်�ကက္  
 

   $    $ 

 အာမခံ လက��တ္  
 

   $    $ 

 ေစတာ/့ ေ◌ြငစုစာခ်ပ္ဳ  
 

   $    $ 

 401-K/IRA 
 

   $    $ 

 ◌ႏ◌စွ�ဥ္ ရံပံ◌ေု◌ြင 
 

   $    $ 

 ယ◌ံၾုက��ပ္◌ႏ◌◌ွ◌ံျခင္◌း 
 

   $    $ 

 ၾကိတဳင္ေ◌ပး ထည္◌၀့င္ေ◌ြင  
 

   $    $ 

 ကတိက၀တ္ မွတ�ု  
 

   $    $ 

 အျခား (_____________________) 
 

   $    $ 

 

  ေ◌◌ျမယာေအဆာက� ဥ ီ     ေ◌က်းဇူး◌ျပဳ၍ ပုိုင�ိ ုုင္ေ◌သာ ေ◌◌ျမယာ ေအဆာက� ဦအားလံ◌◌ု◌ုးကို ေ◌အာ�က� င ္စာရင္◌းေ◌ဖာ◌္◌ျေပပးပါ။  

 လပိ�ာ အြခန ္တ��ို း 
 

ေ◌ခ်းေ◌ြင လက� န် ္ 

 

 
လစဥ ္�သင◌္းေ◌ြင ထတု္ေ◌ခ်းသ ူအမည္  

 

     $    $    

     $    $     

    $    $  

 
 

ေ◌ထာက�ံမ့ႈ ေ◌ၾကညာခ်က္  

က�ၽႏ◌◌ု္ပ�ည္ �လ��ဲသ့ည္◌ ့ ________ ◌ႏ◌စ္ွ / ________ လ �တင္ အလုုပ�ရိွခဲပ့ါ။ အလုုပ�ရိွသည္◌ ့ရလာေဒ��ျဖင္◌ ့က�ၽႏ◌◌ု္ပ�ည္ အစားအစာ၊ ခုိလႈ◌ရံာႏ◌ငွ္◌ ့အ၀တ� စားမ်ားကိ ု

____________________________________________________  (ေ◌လ်ာက� ားသႏူ◌ငွ◌့္ ဆက�ပ�ံ◌◌ု ု= __________________________) ထမွံ ရရိွေ◌ၾကာင္◌း 

အတည္◌ျပဳသည္။ 
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အသအိမွတ္◌ျပဳ◌ျခင္◌း◌ႏ◌င္ွ◌ ့လက��တ�ာ်း  

 
က�ၽႏ◌◌ု္ပ�ည္ ေဤလ်ာက� ႊ◌ာ�တင ္ ေ◌ဖာ◌◌္ျေပသာ အခ်က�လက�ာ်းသည္ မွ��န္၊ တကိ ် ၿပီး က�ၽႏ◌◌ုပ္�ိရိွထားသ��်ားမွ ေအကာင္◌းဆ◌ံ◌ု◌ုး◌ျဖစ္ေ◌ၾကာင္◌း 

အတည္◌ျပဳသည္။ က�ၽႏ◌◌ု္ပ�ည္ ေဤနရာမွ ေ◌ဆးရံ◌◌ုေုအ�ျဖင္◌ ့ ေ◌ပးထားေ◌သာ အခ်က�လက�်ားကို အတည္◌ျပဳရန္ မ��ည္◌ ့ ပုဂၢိလဳ္၊ လုပ�န္◌း သိုု ႔မဟုုတ ္

အ�ဖဲ႔အစည္◌းကိုမဆိ ု ဆ�က� ယ�န ္ ◌ႏ◌ငွ္◌ ့က�ၽႏ◌◌ု္ပ�ည္ ေဤနရာ�တင ္ ေ◌ဆးရံ◌ကု ေ◌တာင◌္းဆိေု◌သာ ဘ႑ာေ◌ရးဆိငု�ာ မ��ည္◌ ့ အခ်က�လက� ို မဆိ ု မ��ည္◌ ့ ပုဂၢိလဳ၊္ 

လုုပ�န◌္း သိုု ႔မဟုုတ ္အ�ဖဲ႔အစည္◌းက မဆိ ုထုုတ္ေ◌ပးရန္ ြခင◌္◌့ျပဳသည္။  

 
ေ◌လာ်က� ားသ ူလက��တ္                                                                                                                                            ရ�က�ဲ။  

 
◌ျဖည္◌ြ့စက�ပီး ေ◌လာ်က� ႊ◌ာကုု ◌ ိေ◌အာက�ါလပိ�ာသိ႔ု စာတိုု က�� ပုိ႔ပါ။  

Atrium Health System Business Office (ေ◌အထရီယမ္ ကန်္◌းမာေ◌ရး စနစ္ စးီြပားေ◌ရးရံ◌◌ုး)  

                                                                               Attention:  Coverage Assistance Services (သိ႔ု၊ လႊမ္◌းၿခံ◌မဳႈ ပ့ံပုိးေ◌ရး ၀န္ေ◌ဆာင�ႈမ်ား) 

PO Box 32861 (စာတိကု္ေ◌သတၱာအမွတ္ ၃၂၈၆၁) 

         Charlotte, NC 28232 (ခ်ာေ◌လာတ့္၊ NC ၂၈၂၃၂)  

 

မွတ�က်�ာ်း  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


