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မူဝါဒ 

ေငေွ�ကးအကအူည ီခံစားခွင့ ်မူဝါဒ  
ဤမူဝါဒသည် ေအာက်ပါ Corewell Health လုပ်ငန်းခွငမ်ျား�ငှ့ ်သက်ဆိုငသ်ည်- 

Beaumont Corporate Shared Services, Beaumont Dearborn, Beaumont Farmington Hills, Beaumont Grosse Pointe, Beaumont 
Medical Group, Beaumont Pharmacy Solutions, Beaumont Royal Oak, Beaumont Taylor, Beaumont Trenton, Beaumont Troy, 
Beaumont Wayne, Post Acute Care (Beaumont) Corewell Health, Big Rapids (Mecosta County Medical Center), Continuing Care, 
Corporate, Gerber Memorial (Newaygo County General Hospital Association), Ludington (Memorial Medical Center of West 
Michigan), Outpatient/Physician Practices, Pennock (Pennock Hospital), Reed City (Reed City Hospital Corporation), SH GR 
Hospitals (Spectrum Health Hospitals), SHMG, Spectrum Health Lakeland (Lakeland Community Hospital Watervliet; Lakeland 
Hospitals at Niles and St. Joseph Inc.), United/Kelsey (Spectrum Health United; Spectrum Health Kelsey Hospital), Zeeland 
(Zeeland Community Hospital) 

 
သက်ဆိုငမ်� ကန ့်သတခ်ျက-်  မ�ှိ  
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စတငအ်ကျံုးဝငသ်ည့်ရက်စဲွ-  11/01/2022 

လုပ်ငန်းေဆာငရွ်က်သည့်ေနရာ-  ဘ�ာေရး၊ ဝငေ်င�ွငှ့သ်က်ဆုိငသ်ည့် လုပ်ငနး်ဌာန 

ဌာနေနရာ-    ဘ�ာေရး၊ လနူာများ ေစာင့ေ်�ှာက်မ�ရယူသည့်ေနရာ 

      
ခဲွြခားဆက်ဆမံ�မြပုေရး သတေိပးချက်- လူတိုငး်အတွက် အရည်အေသွးြမင့ ်ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ� ေပးအပ်ရနမ်ှာ Corewell Health �ငှ့ ်အဖွဲ�ဝင ်ကုမ�ဏခီွဲအားလံုး၏ 

မူဝါဒြဖစ်ပါသည်။ Corewell Health သည် လူမျိုး၊ အသားအေရာင၊် �ိငုင်သံားဇာတိ၊ �ိငုင်ံသားြဖစ်တည်မ�၊ လိင၊် ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ၊ အသကအ်ရွယ်၊ မသနစ်ွမ်းမ�၊ 

�ိငုင်ေံရးခံယူချက်များ၊ လိငစ်ိတ်တိမ်း�ွတ်မ��ငှ့ ်အိမ်ေထာငေ်ရး သိုမ့ဟုတ ်မိသားစုအေြခအေနများေပါ် အေြခခံ၍ ခွဲြခားဆက်ဆံမည်မဟုတ်ပါ။ ေဆး�ံုတက်ေရာက်ခွင့�်ငှ ့ ်

ကုသမ�ဆုိငရ်ာ ဆုံးြဖတ်ချက်များသည် လူနာ၏ ေဆးကုသမ�ဆုိငရ်ာ လိုအပ်ချက်များ၊ လိုအပ်ေသာ ေဆးဘက်ဆုိငရ်ာ ေစာင့ေ်�ှာက်မ��ငှ့ ်ကုသမ� ေပးအပ်ရန ်ေဆး�ံု၏ 

အရွယ်အစား�ငှ့ ်စွမ်းေဆာငရ်ည်များေပါ်တွင်သာ လံုးဝအေြခခံမည်ြဖစ်ပါသည်။ လူမျိုးစု၊ အသားအေရာင၊် ကျား/မ၊ လိင၊် လူမျိုး၊ �ိငုင်သံားဇာတိ၊ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ၊ 

မသနစ်ွမ်းမ�၊ အသက်အရွယ်၊ HIV �ှိမ�၊ မ�ှိမ�၊ စစ်မ�ထမ်းေဟာငး် သိုမ့ဟုတ ်စစ်မ�ထမ်း ြဖစ်မ�၊ မြဖစ်မ�၊ ဝနေ်ဆာငမ်�များအတွက် ေငေွပးေချမ�ရငး်ြမစ်ကို အေြခခံ၍ သိုမ့ဟုတ် 

ဖက်ဒရယ်၊ ြပည်နယ ်သိုမ့ဟုတ် ေဒသတွငး် ဥပေဒအရ တားြမစ်ထားေသာ အြခားအေြခခံအချက်တစ်ခုခုေ�ကာင် ့ေဆး�ံုတက်ေရာက်ခွင့�်ငှ ့ ်ကုသမ�ကို ြငငး်ပယ်မည်မဟုတ်ပါ။ 

လူနာများကို ၎ငး်တို၏့ ကျား/မ ြဖစ်တည်မ��ငှ့် ကိုက်ညီေသာ ပံုစံြဖင့ ်ကုသမည်ြဖစ်ပါသည်။ ထုိအ့ြပင ်အမျိုးသားကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်� အဖွဲ� (“NHSC”)-�ငှ့ ်Michigan 

ြပည်နယ ်ေချးေငြွပနဆ်ပ်ြခငး်အစီအစဉ် (“MSLRP”) တိုက့ အတည်ြပုထားေသာေနရာများသည် ဝနေ်ဆာငမ်�များအတွက် ေငေွပးေချမ�ကို Medicare၊ Medicaid သိုမ့ဟုတ် 

CHIP အရ ြပုလုပ်သည်ြဖစ်ေစ၊ မြပုလုပ်သည်ြဖစ်ေစ ပုဂ�ိုလ်တစ်ဦး၏ ေငေွပးေချ�ိငုစ်မွ်းကိုအေြခခံ၍ ထုိသူအား ခွဲြခားဆက်ဆံ၍ ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးမည်မဟုတ်ပါ (အစီအစဉ် 

သတ်မှတ်ချက်ြပည့်မီမ�အေပါ် အေြခခံမည်မဟုတ်ပါ)။ ထုိအ့ြပင ်လူတစ်ဦးချငး်စီ၏ လူမျိုး၊ အသားအေရာင၊် လိင၊် �ိငုင်သံားဇာတိ၊ မသနစ်ွမ်းမ�၊ ကိုးကွယ်ယံု�ကည်မ�ဘာသာ၊ 

အသကအ်ရွယ်၊ လိငစ်ိတ်တိမ်း�ွတ်မ� သိုမ့ဟုတ ်ကျား/မ ခံယူချက်တိုက့ို အေြခခံ၍ ခွဲြခားဆက်ဆံမည်မဟုတ်ပါ။ 

ေနာက်ထပ်အေသးစိတ်ကို လူနာအခွင့အ်ေရး�ငှ့ ်တာဝနမ်ျား (Legacy Beaumont Health)၊ လူနာအခွင်အ့ေရး�ငှ့ ်တာဝနမ်ျား (Legacy Spectrum Health Lakeland) 

သိုမ့ဟုတ် လူနာအခွင်အ့ေရး�ငှ့ ်တာဝနမ်ျား (Legacy Spectrum Health West Michigan) မူဝါဒတွင ်�ကည့်��ပါ။ 

 
လိုတိုးပိုေလ�ာ့ ေလ�ာ့ေဈးအစီအစဉ် မူဝါဒသည် NHSC �ငှ့ ်MSLRP တိုက့ အတည်ြပုထားေသာ ေနရာများ�ငှ့သ်ာ သက်ဆုိငသ်ည်။ ပူးတွဲ B ကို �ကည့်ပါ။  

 
ခွဲြခားဆက်ဆံမ�မြပုေရး သတိေပးချက် အြပည့်အစံုအြပင ်ဘာသာစကားအကူအညီ ရ�ှိ�ိငုမ်�အတွက် ပူးတွဲ C ကို �ကည့်ပါ။ 

 

 
 
 
 
 

https://beaumont.policystat.com/policy/token_access/0e3598e2-c59b-44c9-b154-f4f96d754015/
https://spectrumhealth.sharepoint.com/:w:/r/sites/hub/Policies%20and%20Procedures/Policies%20&%20Procedures/Administrative%20(Corporate)/PATIENT%20RIGHTS%20-%20Corp%20124.docx?d=w1c07ba76616440e7a62fc7811513580b&csf=1&web=1&e=ASVsR8
https://spectrumhealth.policytech.com/dotNet/documents/?docid=60373&anonymous=true
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1. ရည်ရွယ်ချက် 

Corewell Health တွင ်ေငေွ�ကးအကူအညီရ�ှိရန ်သတ်မှတ်ချက်ြပည့်မီသူအား ကျိုးေ�ကာငး်ဆီေလျာ်စွာ ဆုံးြဖတ်ချက်ချသည့် လုပ်ငနး်စဉ်အေ�ကာငး် 

အ�ကမ်းဖျငး်ေဖာ်ြပရန။် ေငေွ�ကးအကူအညီရ�ှိ�ိငုမ်�ကို လူနာများ�ငှ့ ်အများြပည်သူအား ေြပာြပရန�်ငှ့ ်လူနာဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသည့် Corewell Health တည်ေနရာက 

မည်သည့်ေနရာတွင်ြဖစ်ေစ ေငေွ�ကးကူအညီေတာငး်ခံမ�များအတွက ်လမ်း��နခ်ျက်များကို တစ်သမတ်တည်း ကျင့သ်ံုးေ�ကာငး် ေသချာေစရန။် 

 
ဤမူဝါဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ေငေွ�ကးအကူအညီ၊ အဖိုးအခ ကန ့သ်တ်ချက်များ၊ ေငေွတာငး်ခံြခငး်�ငှ့ ်ေငေွကာက်ခံမ� လုပ်ေဆာငခ်ျက်များ�ငှ့ ်ပတ်သက၍် 

ေဆး�ံုများအေပါ် သတ်မှတ်ချက်အချို � ြပ�ာနး်ထားသည့် 1986 ခ�ုစှ ်ြပည်တွငး်အခွနမ်ျားကျင့ထုံ်းဥပေဒ ြပငဆ်ငခ်ျက ်ပုဒမ် 501(r) ၏ သတ်မှတ်ချက်များအတိုင်း 

ေဆာငရွ်က်ရနြ်ဖစ်သည်။ Corewell Health တည်ေနရာများတွင ်ပံ့ပိုးေပးေသာ ဝနေ်ဆာင်မ�များအတွက် ေငေွပးေချရန ်နည်းလမ်းမ�ှိေသာ လူနာများသည် 

ေငေွ�ကးအကူအညီများကို ေတာငး်ခံ�ိငု်�ပီး ဤမူဝါဒ၏ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ�ငှ့်အညီ ေငေွ�ကးအကူအညီများ ေပးအပ်ခံရ�ိငုပ်ါသည်။ 

 
ဤမူဝါဒသည် အချို�ေသာ Medicare စရိတ်အစီရငခ်ံြခငး်ဆုိငရ်ာ စည်းမျဉ်းများကို ြဖည့်ဆည်းေပးရနလ်ည်း ရည်ရွယ်ပါသည်။ 

 
2. တာဝန်များ 

ဤ Corewell Health ေငေွ�ကးအကူအညီ ခံစားခွင့ ်မူဝါဒ ("မဝူါဒ") ကို ေငေွ�ကးအကူအညီ ခံစားခွင့အ်တွက် ဌာနဆုိငရ်ာလုပ်ငနး်စဉ်များ�ငှ့ ်

အသိပညာေပးြခငး်ကို ပံ့ပိုးေပးရာတွင ် 

သင့ေ်လျာ်စွာသတ်မှတ်ထားေသာ Corewell Health ဝနထ်မ်းများက ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုငး် စီမံခန ့ခ်ွဲမည်ြဖစ်သည်။ 

 
3. မူဝါဒ အေ�ကာငး်အရာ 

Corewell Health သည် လူနာ/အာမခံသူက ေအာက်ပါ အပိုငး် 6.6 တွင ်ေဖာ်ြပထားေသာ ေငေွ�ကးအခက်အခဲ လမ်း��နခ်ျက်များေအာက်တွင ်အကျံုးဝင�်ပီး 

ေငေွ�ကးအေထာက်အပံ့ ရ�ှိ�ိငုေ်ရး ဌာနဆုိငရ်ာလုပ်ငနး်စဉ်များကို စီမံခန ့ခ်ွဲရာတွင ်Corewell Health �ငှ့ ်ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်က်သည့ ်အေြခအေနများ၌ 

အေရးေပါ်အတွက်ြဖစ်ေစ၊ ေဆးဘက်ဆုိငရ်ာအရြဖစ်ေစ လိုအပ်ေသာေစာင့ေ်�ှာက်မ�အတွက် လူနာဘက်က ေပးေချရမည့်တာဝနက်ို ဖယ်�ှားေပးမည်ြဖစ်သည်။ 

ေငေွ�ကးလိုအပ်ချက်�ငှ့ပ်တ်သက်�ပီး သေဘာ�ိုးြဖင့ ်အဆုံးအြဖတ်ေပးြခငး်ကို အဖိုးအခများ မေလ�ာ့ေပါေ့ပးမ ီြပုလုပ်ရမည်။ 

 
4. သေဘာထား ခံယူချက် 

အေရးေပါ် သိုမ့ဟုတ် ေဆးဘက်ဆုိငရ်ာအရ လိုအပ်သည့် ေစာင့ေ်�ှာက်မ�သည် ကုသမ�ကို အေြခခံ၍ ေပးအပ်ြခငး်ြဖစ်�ပီး ေငေွ�ကးအရ တာဝနယ်ူြခငး်မ�ှိပါ။ 

ေငေွ�ကးအကူအညီအတွက ်အဆုံးအြဖတ်ေပးရာတွင ်လက်ေတွ� ြပ�ိငုေ်သာ ေငေွ�ကးလိုအပ်ချက်အေပါ် အေြခခံ၍ ေပးအပ်မည်ြဖစ်�ပီး တတ်�ိငုသ်ည့် 

အချိနတ်ိုငး်တွင ်လူနာ/အာမခံသူ�ငှ့ ်ပူးေပါငး်၍ ေပးအပ်မည်ြဖစ်သည်။ ေငေွ�ကးအကူအညီေလ�ာက်ထားသည့် လူနာ/အာမခံသူအားလံုးသည် 

မည်သူကအဓိကေပးေချသူြဖစ်ေစ ေငေွ�ကးအကူအညီေပးေရး လုပ်ငနး်စဉ် တစ်မျိုးတည်းကို လိုက်နာရမည်ြဖစ်သည်။  

 
ေဆးဘက်ဆုိငရ်ာအရ လိုအပ်ေသာေစာင့ေ်�ှာက်မ�ဆုိသည်မှာ အသင့ေ်လျာ်ဆုံး ေစာင့ေ်�ှာက်မ�အဆင့က်ို ထည့်သွငး်စဉ်းစားကာ ေဆးဘက်ဆုိငရ်ာအရ 

လိုအပ်သည်ဟု ေရာဂါ�ှာေဖွေဖာ်ထုတ်ထားေသာ သိုမ့ဟုတ် ကျိုးေ�ကာငး်သင့စ်ွာ သံသယ�ှိေသာ နာမကျနး်မ� သိုမ့ဟုတ် ထိခိုက်ဒဏရ်ာတစ်ခုခုကို 

ခွဲြခားသတ်မှတ်ရန ်သိုမ့ဟုတ် ကုသရန ်လိုအပ်ေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�များြဖစ်သည်။ လူနာ၏ကျနး်မာေရးအေြခအေနေပါ်မူတည်၍ ေစာင့ေ်�ှာက်မ�ေပးရနအ်တွက် 

အသင့ေ်လျာ်ဆုံးပတ်ဝနး်ကျငမ်ှာ အိမ်၊ ဆရာဝန၏် �ံုးခနး်၊ ြပငပ်လူနာဌာန သိုမ့ဟုတ ်ေရ�ှည်ေစာင့ေ်�ှာက်မ�ေပးသည့်ေနရာ၊ ြပနလ်ည်ထူေထာငေ်ရး သိုမ့ဟုတ ်

ေဆး�ံုခုတင်ြဖစ်�ိငုသ်ည်။ ေဆးဘက်ဆုိငရ်ာအရ လိုအပ်ြခင်း ြဖစ်ေစရန-် 

• နာမကျနး်မ� သိုမ့ဟုတ် ထိခိုက်ဒဏရ်ာကို ကုသရနအ်တွက် လိုအပ်ေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�ြဖစ်ရမည်။ 

• ဝနေ်ဆာငမ်�သည် လူနာ၏ေရာဂါအေြခအေန ေဆးစစ်တမ်း�ငှ့ ်ကုသမ�တို�့ငှ ့ ်ကိုက်ညီမ��ှိရမည်။ 

• ေကာငး်မွနေ်သာ ေဆးဘက်ဆုိငရ်ာအေလအ့ကျင့ ်စံ��နး်များ�ငှ့အ်ညီ ြဖစ်ရမည်။ 

• လူနာ သိုမ့ဟုတ် လူနာ၏ ဆရာဝန ်အဆငေ်ြပေစရနအ်တွက် မဟုတ်ရပါ၊ ၎ငး်အြပင ်

• လူနာ၏ေငေွ�ကး သိုမ့ဟုတ ်မိသားစုအေြခအေနေ�ကာင့ ်မဟုတ်ဘဲ လူနာ၏ကျနး်မာေရးအေြခအေနအရ သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုငး် လူနာအတွက် 

အသင့ေ်လျာ်ဆုံး ေစာင့ေ်�ှာက်မ�အဆင့တ်ွင�်ှိရမည် 

 
အေရးေပါ်ေစာင့ေ်�ှာက်မ�ကို "ေဆးဘက်ဆုိငရ်ာအရ လိုအပ်သည်" ဟု မှတ်ယူသည်။ 

 
5. အေရးေပါ်ေဆးဘက်ဆိုငရ်ာ ေစာင့ေ်�ှာက်မ� မူဝါဒ 

Corewell Health သည် လူတစ်ဦးတစ်ေယာက်၏ ေငေွပးေချ�ိငုမ်� သိုမ့ဟုတ် ေငေွ�ကးအကူအညီ ခံစားခွင့�်ှိမ�ကို ဂ�ုမထားဘဲ အေရးေပါ်ေဆးဘက်ဆုိငရ်ာ 

အေြခအေနများအတွက် ေစာင့ေ်�ှာက်မ�ကို ခွဲြခားဆက်ဆံြခငး်မ�ှိဘဲ ပံ့ပိုးေပးပါမည်။ အေရးေပါ်ေဆးဘက်ဆုိငရ်ာ အေြခအေနများဆုိသည်မှာ  

 
 



 
 

လုပ်ငနး်အဖွဲ�အစည်းများအေနြဖင့ ်ဤစာတမ်းအတွငး် ပါ�ှိေသာ သက်ဆုိငရ်ာစာရွက်စာတမ်းများကို သင့ေ်လျာ်သလို ကိုးကားရပါမည် 

ပရင့ထု်တ်ထားေသာ ဤစာရွက်စာတမ်းသည် အပ်ဒတိ်မြဖစ်ြခငး် �ှိ�ိငုသ်ည်။ ၎ငး်ကိ ုထိနး်ကွပ်မထားသည့်စာရွက်စာတမ်းအြဖစ ်ယူဆသင့ပ်ါသည်။ 
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ချက်ချငး်ေဆးကုသမ�မခံယူပါက လူနာ၏ကျနး်မာေရးကို ဆုိးရွားစွာထိခိုက်ေစ�ိငု�်ပီး ကိုယ်အဂင်္ ါ သိုမ့ဟုတ် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခုကို ြပငး်ထနစ်ွာ ခ�တ်ယွငး်ေစ�ိငုသ်ည့ ်

ြပငး်ထနေ်သာ လက�ဏာများ�ှိေသာ ကျနး်မာေရးအေြခအေနတစ်ခု �ုတ်တရက်စတငြ်ခငး်မ ှြဖစ်ေပါ်လာ�ိငုသ်ည်။ Corewell Health သည် တစ်ဦးချငး်စီအား 

အေရးေပါ်ေဆးဘက်ဆုိငရ်ာ ေစာင့ေ်�ှာက်မ�ခံယူြခငး်မှ ဟန ့တ်ားသည့် လုပ်ေဆာငခ်ျက်များတွင ်ပါဝငေ်ဆာငရွ်က်မည်မဟုတ်၍ ထုိအေ�ကာငး်ရငး်ေ�ကာင့ ်အေရးေပါ် 

ေဆးကုသမ��ငှ့ ်ကေလးမီးဖွားြခငး်ဆုိငရ်ာ အက်ဥပေဒ (EMTALA) (Legacy Beaumont Health) မူဝါဒ သိုမ့ဟုတ် အေရးေပါ်ေဆးဘက်ဆုိငရ်ာ အေြခအေန / ကုသမ� / 

လ�ဲေြပာငး်မ� မူဝါဒ (အေရးေပါ်ေဆးကုသမ��ငှ့ ်ကေလးမီးဖွားြခင်းဆုိငရ်ာ အက်ဥပေဒ - EMTALA) (Legacy Spectrum Health) မူဝါဒတွင ်

ေနာက်ထပ်ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုငး် ကုသမ�မတိုငမ်ီ ဝနေ်ဆာငမ်�များအတွက် �ကိုတငေ်ငေွပးေချရန ်ေတာငး်ဆုိမ�များအေပါ် ြဖစ်ေစ အေ�ကးေကာက်ခံမ�အေပါ် ြဖစ်ေစ 

ဝငေ်ရာက်စွက်ဖက်ြခငး်မ�ှိဘဲ အေရးေပါ်ေစာင့ေ်�ှာက်မ�ကို ပံ့ပိုးေပးပါမည်။ 

 
6. မူဝါဒ 

 
6.1. ေနထိငုခွ်င့ဆ်ိုငရ်ာ လုိအပ်ချက် 

ကျနး်မာေရး ပိုမိုေကာငး်မွနေ်စေရး၊ လူသားဆနမ်� သွတ်သွငး်ေပးေရး�ငှ့ ်ေမ�ာ်လင့ခ်ျက် လ�ံ�ေဆာ်ေပးေရးဆုိငရ်ာ က��်ပု်တို၏့ တာဝနက်ိ ုထိနး်သိမ်းရန ်Corewell 

Health သည် Michigan ြပည်နယ်အတွငး်ြဖစ်ေစ၊ေဆး�ံု၏ ရပ်ရွာတွငး် ကျနး်မာေရးလိုအပ်ချက်များအကဲြဖတ်ချက်တွင ်၎ငဝ်နေ်ဆာငမ်�ေပးသည့ ်

“ရပ်ရွာအသိုငး်အဝိုငး်” တစ်ခုအြဖစ ်ထည့်သွငး်ထားေသာ အသိုင်းအဝိုငး်တစ်ခုတွငြ်ဖစ်ေစ အနည်းဆုံး ေြခာက်လေနထုိငထ်ားေ�ကာငး် 

အေထာက်အထားြပ�ိငုေ်သာ ေလ�ာက်ထားသူများကိုသာ ေငေွ�ကးအကူအညီအတွက ်ထည့်သွငး်စဉ်းစားေပးပါမည်။ အေရးေပါ်ေစာင့ေ်�ှာက်မ� လိုအပ်ေနေသာ 

လူနာများ သိုမ့ဟုတ် အြခားကျနး်မာေရးေစာင့်ေ�ှာက်မ�ေပးသူ၏ ဝနေ်ဆာငမ်�ဧရိယာအတွင်း မရ�ှိ�ိငုသ်ည့် ေဆးဘက်ဆုိငရ်ာအရ လိုအပ်ေသာ 

ေစာင့ေ်�ှာက်မ�ကို �ှာေဖွေနေသာသူများအတွက် �ခငး်ချက်�ှိ�ိငုသ်ည်။ 

 
6.2. အကျဉ်းချုပ် 

6.2.1.   ေငေွ�ကးအကူအညီကိ ုမေတာငး်ခံမ ီလူနာ/အာမခံသူ�ငှ့ ်Corewell Health သည် အပိုငး် 6.3 တွင ်ေနာက်ထပ်အ�ကမ်းဖျငး် 

ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုငး် ကျိုးေ�ကာငး်သင့ေ်သာ ြပငပ်အဖွဲ�အစည်း ေငေွပးေချမ�ပံုစံအားလံုးကို ဆက်လက်လုပ်ေဆာငပ်ါမည်။ 

6.2.2.   အြခားအတည်ြပုေငေွပးေချမ�အတွက် စီစဉ်မ�များကိ ုြပုလုပ်ထားြခငး်မ�ှိလ�င ်ဝနေ်ဆာင်မ�မတိုငမ်ီ သိုမ့ဟုတ် ထုတ်ြပနခ်ျက်ကို 

ဦးစွာတငြ်ပလာသည့်အခါ စမ်းသပ်ေလလ့ာမ�/သုေတသန ေလလ့ာမ�များ၊ စိတ်�ကိုက ်အလှအပခွဲစိတ်ြပုြပငေ်ရး ဝနေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်

အဝလွနခ်ွဲစိတ်မ�ဆုိငရ်ာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ အကန ့အ်သတ်မ�ှိ အပါအဝင ်အေရးေပါ်မဟုတ်ေသာ သိုမ့ဟုတ် ေဆးဘက်ဆုိငရ်ာအရ 

မလိုအပ်ေသာ ေစာင့ေ်�ှာက်မ�အတွက် ေငေွပးေချမ�ဆုံးြဖတ်ချက်ကို သတ်မှတ်ရနမ်ှာ Corewell Health ၏ မူဝါဒြဖစ်သည်။ Corewell Health 

သည် ခွင့ြ်ပုမထားသည့ ်သိုမ့ဟုတ် အာမခံြဖင့ ်ကာကွယ်မထားသည့် အေရးေပါ်မဟုတ်ေသာကုသမ�အတွက်လည်း ေငေွပးေချမ�ဆုံးြဖတ်ချက်ကို 

လိုအပ်ပါမည်။  

6.2.3.   မိမိတိုသ့ည် ေငေွရးေ�ကးေရးအရ ေပးေချ�ိငုစ်ွမ်းမ�ှိေ�ကာငး် သတ်မှတ်ေသာ သိုမ့ဟုတ် ေငေွရးေ�ကးေရးအရ ေပးေချ�ိငုစ်ွမ်းမ�ှိေ�ကာငး် 

Corewell Health ၏ သတ်မှတ်ခံရေသာ လူနာများ/အာမခသံူများကို သက်ဆုိငသ်ည့်အတိုငး် စိစစ်အကဲြဖတ်ရန ်

သင့ေ်လျာ်စွာသတ်မှတ်ထားေသာ Corewell Health ဝနထ်မ်းသို ့ လ�ဲေြပာငး်ေပးပါမည်။ ထုိေ့နာက် Corewell Health ဝနထ်မ်းသည် 

ေငမွေပးေချ�ိငုေ်�ကာငး် အေထာက်အထား ခိုငခ်ိုငလ်ံုလံုြဖင့ ်တငြ်ပထားြခငး် ဟုတ်၊ မဟုတ် ဆုံးြဖတ်ရန ်ေငေွ�ကးအကူအညီ ေလ�ာက်ထားမ� 

လုပ်ငနး်စဉ်ကို ဆက်လက်လုပ်ေဆာင�်ိငုသ်ည်။ လူနာ/အာမခံသူအား ေငေွ�ကးအကူအညီ ေလ�ာက်လ�ာြဖည့်ခိုငး်�ိငုသ်ည်။ 

ေလ�ာက်လ�ာတွငေ်ဖာ်ြပထားေသာ အချက်အလက်များကို မှနက်နေ်�ကာငး်အတည်ြပုရန ်ေချးေငအွစီရငခ်ံစာကို ရယူ�ိငုေ်သာ်လည်း 

ေငေွ�ကးအကူအညီ ခံစားခွင့�်ှိမ��ငှ့ ်စပ်လျဉ်း၍ အဆုံးအြဖတ်ြပုလုပ်ရနအ်တွက်သာ ၎င်းကို အသံုးြပုမည်မဟုတ်ပါ။ ေငေွ�ကးအကူအညီအတွက် 

ခံစားခွင့ြ်ပည့်မီေ�ကာငး် ယူဆ�ိငု်�ပီး ေနာက်ပိုငး်တွင ်Corewell Health မူဝါဒများ�ငှ့ ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ�ငှ့က်ိုက်ညီသြဖင့ ်

အတည်ြပုေပးထားသည့် အချို �ေသာ လူနာများ/အာမခံသူများအတွက် ေငေွ�ကးဆုိငရ်ာ ေလ�ာက်ထားမ�လုပ်ငနး်စဉ် တစ်စိတ်တစ်ပိုငး် သိုမ့ဟုတ် 

တစ်ခုလံုးကို ေလ�ာ့ေပါေ့ပး�ိငုသ်ည်။ ယုတ� ိတနသ်ည်ဟု မှတ်ယူရေသာ ခံစားခွင့�်ှိ၊ မ�ှိ စစ်ေဆးြခင်းလုပ်ငနး်စဉ်အတွငး် ေချးေငအွစီရငခ်ံစာ 

အချက်အလက်၊ မိမိသာသာအစီရငခ်ံထားေသာ ေဒတာ၊ ေဈးကွက်�ှာေဖွေရးေဒတာရငး်ြမစ်များ�ငှ့ ်လူနာ၏ အစီရငခ်ံထားေသာလိပ်စာအနးီ�ှိ 

အြခားသူများ၏ ပျမ်းမ�ဝငေ်ငမွျားကို အသံုးြပုသည့် ြပငပ်အဖွဲ�အစည်းတစ်ခုက တီထွငထ်ားေသာ တွက်ချက်မ�ေမာ်ဒယ်တစ်ခုကို 

အသံုးြပုြခငး်ြဖင့ ်လူနာတစ်ဦး၏ အိမ်ေထာင်စုဝငေ်ငကွို Corewell Health က ခန ့မ်ှနး်�ိငုသ်ည်။ ယုတ� ိတနသ်ည်ဟု မှတ်ယူရေသာ ခံစားခွင့�်ှိမ� 

အြခားဥပမာများတွင ်အိမ်ရာမဲ့ဟုယူဆရေသာ သိုမ့ဟုတ် ေသတမ်းစာမချနဘ်ဲ ေသဆုံးသွားေသာသူများပါဝင�်ိငုသ်ည်။ 

6.2.4.   ေငေွ�ကးဆုိငရ်ာ ေလ�ာက်ထားမ�လုပ်ငနး်စဉ်၏ ရလဒအ်ြဖစ် အကူအညီ သတ်မှတ်စံ��နး်�ငှ့ ်မကိုက်ညီလ�င ်ချက်ချငး်ေငေွပးေချမ� ေလ�ာ့ေဈးများ၊ 

ေငေွပးေချမ�အစီအစဉ်များ စသည်တိုက့ဲသ့ို ့ ေလ�ာ့ေဈးများ�ငှ့/်သိုမ့ဟုတ် အြခားေငေွပးေချမ� ေရွးချယ်စရာများအတွက် 

အရည်အချငး်ြပည့်မီ�ိငုသ်ည့ ်ေငေွတာင်းခံြခငး်�ငှ့ ်ေငေွကာက်ခံမ� မူဝါဒ (Legacy Beaumont Health) သိုမ့ဟုတ် လူနာမှ ေပးရနတ်ာဝန�်ှေိသာ 

ေ�ကးကျန ်ေတာငး်ခြံခင်း�ငှ့ ်ေငေွကာက်ခံမ� မူဝါဒ (Legacy Spectrum Health) �ငှ့ ်သက်ဆုိငရ်ာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ�ငှ့အ်ညီ ေငေွပးေချမ�ကို 

စီစဉ်ရန ်လူနာ/အာမခံသူအား အ�ကံေပးပါမည်။ 

6.2.5.   ေငေွ�ကးအခက်အခဲ လမ်း��နခ်ျက်များ�ငှ့ ်သက်ဆုိငပ်ံုေပါ်လ�င ်လူနာ/အာမခံသူအား သက်ေသခံစာရွက်စာတမ်းများကို ေလ�ာက်လ�ာတွင ် 

https://beaumont.policystat.com/policy/token_access/b308e0ef-ff33-4d05-a437-91ec7deada39/
https://beaumont.policystat.com/policy/token_access/b308e0ef-ff33-4d05-a437-91ec7deada39/
https://spectrumhealth.policytech.com/docview/?docid=59724&anonymous=true
https://spectrumhealth.policytech.com/docview/?docid=59724&anonymous=true
https://beaumont.policystat.com/policy/token_access/d8cf0261-674d-4f7e-b19f-4874d22694dc/
https://spectrumhealth.policytech.com/docview/?docid=50560&anonymous=true
https://spectrumhealth.policytech.com/docview/?docid=50560&anonymous=true


 
 

လုပ်ငနး်အဖွဲ�အစည်းများအေနြဖင့ ်ဤစာတမ်းအတွငး် ပါ�ှိေသာ သက်ဆုိငရ်ာစာရွက်စာတမ်းများကို သင့ေ်လျာ်သလို ကိုးကားရပါမည် 

ပရင့ထု်တ်ထားေသာ ဤစာရွက်စာတမ်းသည် အပ်ဒတိ်မြဖစ်ြခငး် �ှိ�ိငုသ်ည်။ ၎ငး်ကိ ုထိနး်ကွပ်မထားသည့်စာရွက်စာတမ်းအြဖစ ်ယူဆသင့ပ်ါသည်။ 

 
မူဝါဒ ကိုးကားချက ်#- 2983              မူဝါဒ ဗား�ှငး် #- 10    စတငအ်ကျံုးဝငသ်ည့်ရက်စွဲ- 11/01/2022         စာမျက်�ာှ 4 / 16 

 

အေသးစိတ် ပံ့ပိုးေပးရန ်ေတာငး်ဆုိ�ိငု�်ပီး ေလ�ာက်လ�ာကို ေလျာ်ညီစွာ စီမံေဆာငရွ်က်ပါမည်။ 

6.2.6.   လူနာ၏ အေကာင့က်ို ဆုံးြဖတ်ချက်ရလဒမ်ျား�ငှ့အ်တူ မှတ်တမ်းတငထ်ားပါမည်။ အဆုံးအြဖတ် (သက်ဆုိငပ်ါက တစ်ဦးချငး်အတွက် 

သတ်မှတ်ချက်ြပည့်မီသည့် အကူအညီအပါအဝင)် �ငှ့ ်အဆုံးအြဖတ်ေပးြခငး်အတွက် အေြခခံအေ�ကာငး်ရငး်ကို လူနာ/အာမခံသူထံ 

စာြဖင့အ်�ကာင်း�ကားရန ်သင့ေ်လျာ်ေသာ အားထုတ်မ�များကို ြပုလုပ်ပါမည်။ 

 
6.2.7.   ေလ�ာက်လ�ာများအတွက် သက်ဆုိငသ်ည့် သက်ေသခံ စာရွက်စာတမ်းအားလံုးကို စာရွက်စာတမ်း ထိနး်သိမ်းမ� မူဝါဒ�ငှ့ ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ 

(Legacy Beaumont Health) သိုမ့ဟုတ် မှတ်တမ်း စီမံခန ့ခ်ွဲြခငး်၊ ထိနး်သိမ်းြခင်း�ငှ့ ်ဖျက်ဆီးြခင်း မူဝါဒ (Legacy Spectrum Health) 

�ငှ့အ်ညီ ထိနး်သိမ်းထားပါမည်။ 

 
6.3. ြပငပ်အဖွဲ�အစည်း ေငေွပးေချမ� ရငး်ြမစ်များ 

ေငေွ�ကးအကူအညီကိ ုမေတာငး်ခံမီ လူနာ/အာမခံသူ�ငှ့ ်Corewell Health သည် Medicaid �ငှ့ ်Health Insurance Marketplace တွင် 

စာရငး်သွငး်မ�အပါအဝင ်ကန ့သ်တ်မထားသည့ ်ကျိုးေ�ကာငး်သင့ေ်လျာ်ေသာ ြပငပ်အဖွဲ�အစည်း ေငေွပးေချမ�ပံုစံအားလံုးကို 

ဆက်လက်လုပ်ေဆာငပ်ါမည်။ 

 
Corewell Health သည် ေအာက်ပါတိုက့ို စံုစမ်းစစ်ေဆးခွင့၊် အတည်ြပုခွင့၊် အငတ်ာဗျူးခွင့်�ငှ့ ်ေတာငး်ဆုိခွင့�်ှိသည်- 

• ြပငပ်အဖွဲ�အစည်း အာမခံရငး်ြမစ်မ ှအကျိုးခစံားခွင့အ်ားလံုး။ 

• လူနာ/အာမခံသူက သတ်မှတ်ချက်ြပည့်မီ�ိငု်သည့် ြပည်နယ ်သိုမ့ဟုတ် ဖက်ဒရယ်အကူအညီ အစီအစဉ်များမ ှ

အကျိုးခံစားခွင့အ်ားလံုး။ 

• မည်သည့်ပရတိဟအဖွဲ�အစည်းမဆုိမှ အကျိုးခံစားခွင့အ်ားလံုး �ငှ့/်သိုမ့ဟုတ် 

• ဆုိငး်ငံထ့ားေသာ တရားစွဲမ�။ 

 
ေငေွ�ကးအကူအညီသည် ေနာက်ဆုံးအားကိုးရာ ေငေွပးေချအေကာင့�်ငှ့ဆုိ်ငသ်ည့် ေြဖ�ှငး်နည်းလုပ်ငနး်စဉ်ြဖစ်သည်။ ထုိေ့�ကာင့ ်လူနာ/အာမခံသူသည် 

အထက်ေဖာ်ြပပါ သက်ဆုိငရ်ာအစီအစဉ်မှနသ်မ�ေအာက်�ှိ တာဝနအ်ားလံုးကို ြဖည့်ဆည်းရမည် သိုမ့ဟုတ် ေငေွ�ကးအကူအညီအတွက ်

သတ်မှတ်ချက်မြပည့်မီ ရ�ှိ�ိငုေ်သာ ကိုယ်ပိုငရ်ငး်ြမစ်များကို အသံုးြပုရမည်။ ေတာင်းဆုိထားေသာ အချက်အလက်များကိ ုထုတ်ြပရန ်သိုမ့ဟုတ် 

အထက်ေဖာ်ြပပါအစီအစဉ်များမှ တစ်ခုတွင ်ပါဝငရ်န ်လူနာ/အာမခံသူအေနြဖင့ ်ပျက်ကွက်ပါက ေငေွ�ကးအကူအညီ ြငငး်ပယ်ခံရ�ိငု်သည်။ 

 
6.4. ေငေွ�ကးအကူအညီ ရ�ိှ�ိငုမ်� 

Corewell Health သည် ေငေွ�ကးအကူအညီရ�ှိ�ိငုမ်��ငှ့စ်ပ်လျဉ်း၍ လူနာများ�ငှ့ ်ြပည်သူလူထုထံ ဆက်သွယ်မ�များကို ကျယ်ကျယ်ြပန ့ြ်ပန ့ ်ေ�ကာ်ြငာရန ်

အစီအမံများကို အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ထားသည်။ ဆက်သွယ်ေရးနည်းလမ်းများတွင ်ေဆး�ံုအေရးေပါ်ဌာန၊ စာရငး်သွငး်ေနရာ�ငှ့ ်

အြခားအများြပည်သူပိုငေ်နရာတိုငး်တွင ်ဆုိင်းဘုတ်များအြပင ်Corewell Health ဝက်ဘ်ဆုိက် (အပိုငး် 6.5 တွင ်ကိုးကားထားသည့်အတိုငး်) ေပါ် �ှိ 

အချက်အလက်များ အကန ့အ်သတ်မ�ှိပါဝငသ်ည်။ ထုိအ့ြပင ်Corewell Health သည် လူနာလက်ခံမ��ငှ့/်သိုမ့ဟုတ် ေဆး�ံုဆငး်သည့်လုပ်ငနး်စဉ်၏ 

တစ်စိတ်တစ်ပိုငး်အြဖစ် ၎ငး်၏ ေငေွ�ကးအကူအညီ ခံစားခွင့ ်မူဝါဒ �ိုး�ို းအသံုးအ��နး်အကျဉ်းချုပ်ကို ပံ့ပိုးေပးမည့်အြပင ်

ေလ�ာက်လ�ာြဖည့်သည့်လုပ်ငနး်စဉ်တွငလ်ည်း တစ်ဦးချငး်စီအား အကူအညီေပးပါမည်။ 

 
လူနာများအား ပထမဆုံး ေဆး�ံုဆငး်�ပီး ေငေွတာငး်ခံလ�ာ ထုတ်ြပနသ်ည့်ရက်မှ အနည်းဆုံးရက်ေပါငး် 120 �ကာ ကာလအတငွ်း ေငေွ�ကးအကူအညီ ခံစားခွင့ ်

မူဝါဒကို အသိေပးပါမည်။ လူနာေ�ကးကျနမ်ျားသည် ပထမဆုံး ေဆး�ံုဆငး်�ပီး ေငေွတာငး်ခံလ�ာ ထုတ်ြပနသ်ည့်ရက်မှ အနည်းဆုံးရက်ေပါငး် 240 အတွငး် 

("ေလ�ာက်လ�ာတငသ်ည့်ကာလ") ေငေွ�ကးအကူအညီ ယူခွင့�်ှိ၊ မ�ှိ စိစစ်ခံရန ်သတ်မှတ်ချက်ြပည့်မီပါမည်။ Corewell Health က 

ေလ�ာက်လ�ာတငသ်ည့်ကာလအတွငး် ေငေွ�ကးအကူအညီေလ�ာက်လ�ာကို လက်ခံရ�ှိပါက ေလ�ာက်လ�ာ ြပည့်စံုသည်ြဖစ်ေစ၊ မြပည့်စံုသည်ြဖစ်ေစ ၎ငး်သည် 

ေငေွ�ကးအကူအညီ ခံစားခွင့ြ်ပည့်မီမ��ငှ့စ်ပ်လျဉ်းေသာ အဆုံးအြဖတ်တစ်ခုကို မချမှတ်မချငး် ေငေွကာက်ခံရန ်�ကိုးပမ်းမ�မှနသ်မ�ကို ဆုိင်းငံပ့ါမည်။ 

 
Corewell Health ၏ ေငေွ�ကးအကူအညီ ခံစားခွင့ ်မူဝါဒ�ငှ့ ်လုပ်ငနး်စဉ်ကို အသံုးမြပု�ိငုေ်သာ ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူများက Corewell Health �ှိ လူနာများအား 

ဝနေ်ဆာငမ်�အချို � ပံ့ပိုးေပး�ိငုသ်ည်။ အဆုိပါဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူများ၏ စာရငး်အတွက် ပူးတွဲ A ၏ လက်�ှိ�ငှ့အ်ကိုက်ညီဆုံး ဗား�ှငး်ကို �ကည့်ပါ။ 

အချက်အလက်များက အချိန�်ငှ့အ်မ�ေြပာငး်လဲေနေသာေ�ကာင့ ်၎ငး်ကို အခါအားေလျာ်စွာ အပ်ဒတိ်လပု်ပါမည်။ 

 
6.5. ေငေွ�ကးအကူအညီ သတမ်ှတေ်ပးြခငး်�ငှ့ ်ေလ�ာက်ထားမ� လုပ်ငန်းစဉ် 

ေငေွ�ကးအကူအညီ ခံစားခွင့�်ှိ၊ မ�ှိ ဆုံးြဖတ်သည့် လုပ်ငနး်စဉ်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ လူနာ/အာမခသံူ၏ ေငေွပးေချ�ိငုစ်ွမ်းကို ဆုံးြဖတ်ရနြ်ဖစ်သည်။ 

  

https://beaumont.policystat.com/policy/token_access/aac91f92-c0dd-4273-9f9d-8c407314e6fa/
https://spectrumhealth.policytech.com/docview/?docid=56742&anonymous=true


လုပ်ငနး်အဖွဲ�အစည်းများအေနြဖင့ ်ဤစာတမ်းအတွငး် ပါ�ှိေသာ သက်ဆုိငရ်ာစာရွက်စာတမ်းများကို သင့ေ်လျာ်သလို ကိုးကားရပါမည် 

ပရင့ထု်တ်ထားေသာ ဤစာရွက်စာတမ်းသည် အပ်ဒတိ်မြဖစ်ြခငး် �ှိ�ိငုသ်ည်။ ၎ငး်ကိ ုထိနး်ကွပ်မထားသည့်စာရွက်စာတမ်းအြဖစ ်ယူဆသင့ပ်ါသည်။ 
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ေငေွ�ကးအကူအညီ ခံစားခွင့ြ်ပည့်မီမ�အြပင ်လက်�ှိ ေငေွ�ကးအကူအညီ ေလ�ာက်လ�ာ�ငှ့ ်မူဝါဒ �ိုး�ိုးအသံုးအ��နး်အကျဉ်းချုပ်တို၏့ အခမဲ့မိတ� ူကို Corewell 

Health တည်ေနရာအားလံုးတွငရ်�ှိ�ိငုပ်ါသည်။ ထုိအ့ြပင ်အခမဲ့မိတ� ူကို ဤေနရာတွငလ်ည်း ရ�ှိ�ိငုသ်ည်- 

• Legacy Beaumont Health အတွက-်

o https://www.beaumont.org/patients-families/billing/financial-assistance
o (877) 687.7309 သို ့ ဖုနး်ေခါ် ြခငး်ြဖင့် 

o သိုမ့ဟုတ် EastFinancialCounseling@corewellhealth.org သို ့ အီးေမးလ်ပို ့ြခငး်ြဖင့်

• Legacy Spectrum Health Lakeland အတွက-်

o https://www.spectrumhealthlakeland.org/patient-visitor-guide/patient/billing/financial-assistance
o (844) 408.4103 သို ့ ဖုနး်ေခါ် ြခငး်ြဖင့ ် 

o သိုမ့ဟုတ် SHLfinancialcounseling@spectrumhealth.org သို ့ အီးေမးလ်ပို ့ြခငး်ြဖင့်

• Legacy Spectrum Health West Michigan အတွက်-

o https://www.spectrumhealth.org/billing/financial-assistance
့o (844) 838.3115 သို ့ဖနု်းေခါ် ြခင်းြဖင ်  

o သိုမ့ဟုတ် FinancialCounseling@spectrumhealth.org သို ့ အီးေမးလ်ပို ့ြခငး်ြဖင့ ်

တစ်ဦးချငး်စီသည် ေငေွ�ကးအကူအညီ ေလ�ာက်လ�ာကို ြဖည့်စွက်�ပီး ေလ�ာက်လ�ာ၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသအြဖစ် Corewell Health က ေတာငး်ဆုိထားေသာ 

အချက်အလက်များကို ေပးရန ်လိုအပ်�ိငုသ်ည်။ Corewell Health သည် အပိုငး် 6.6 တွင် ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုငး် ေငေွ�ကးခက်ခဲမ� လမ်း��နခ်ျက်များေပါ် 

အေြခခံ၍ ေငေွ�ကးအကူအညီကိ ုဆုံးြဖတ်�ိငု်သည်။ Corewell Health သည် လစာြဖတ်ပိုငး်များ၊ ဖက်ဒရယ်အခွနေ်ဆာငရ်န ်ဝငေ်ငစွာရငး်�ငှ့ ်

ေလ�ာက်လ�ာတွငေ်ဖာ်ြပထားေသာ အြခားဝင်ေင�ွငှ့ ်ပိုငဆုိ်ငမ်� အတည်ြပုရငး်ြမစ်မှနသ်မ�၏ မိတ� ူများကို လိုအပ်�ိငုသ်ည်။ လူနာများက ြပည့်စံုေသာ 

ေလ�ာက်လ�ာအချက်အလက်များကို မပံ့ပိုးေပး�ိငုသ်ည့်အခါ အကူအညီအတွက် ခံစားခွင့ြ်ပည့်မီသူများကို လက်ဦးမ�ရယူ၍ ထိေရာက်စွာ ခွဲြခားေဖာ်ထုတ်ရာတွင ်

အေထာက်အကူြဖစ်ရန ်သိုမ့ဟုတ် သီးြခားအေြခအေနများတွင ်လိုအပ်ေသာေဒတာကို ရယူြခငး်�ငှ့ ်ေငေွပးေချ�ိငုစ်မွ်းအား ဆနး်စစ်ြခငး် လုပ်ငနး်စဉ်ကို 

အလိအုေလျာက်လုပ်ေဆာငရ်န ်လုပ်ငနး်ေဒဝါလီခံမ� စာရွက်စာတမ်းများ၊ ေသစာရငး်များ�ငှ့ ်အေမွဥစ�ာ စာရွက်စာတမ်းများကဲသ့ို ့ နည်းပညာ�ငှ့ ်

အြခားလူသိ�ှင�်ကားမှတ်တမ်းများကို အသံုးချ�ိငုသ်ည်။ ယုတ� ိတနသ်ည်ဟု မှတ်ယူေသာခံစားခွင့◌််ြပည့်မီမ�တွင ်အေထာက်အကူြဖစ်ရန ်နည်းပညာကို 

အသံုးချသည့်အခါ ေလ�ာက်ထားမ�၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုငး်အြဖစ် ေတာင်းဆုိထားေသာ အချက်အလက်များကို ရယူရန ်၎ငး်ကို အသံုးြပုပါမည်။ 

လုပ်ငနး်ေဒဝါလီခံမ� အကာအကွယ် ရ�ှိေ�ကာငး် အတည်ြပုခံထားရေသာ၊ ေသတမ်းစာမချနဘ်ဲ ေသဆုံးသွားေသာ၊ ခိုလ�ံရာမှတ်တမ်းများ သိုမ့ဟုတ် 

အြခားလကခ်ံထားေသာရငး်ြမစ်များြဖင့ ်အိမ်ရာမဲ့ဟု မှတ်ယူထားေသာ ေလ�ာက်ထားသူများအား ယုတ� ိတနသ်ည်ဟု မှတ်ယူေသာ ခံစားခွင့ ်ေပးအပ်ပါမည်။ 

ေလ�ာက်ထားသူများအား အထက်ပါ အပိုငး် 6.3 တွင ်ယခငက်ေဖာ်ြပထားေသာ ြပငပ်အဖွဲ�အစည်း အာမခံ၊ ြပည်နယ်၊ ဖက်ဒရယ် သိုမ့ဟုတ်

အြခားပရဟိတအစီစဉ်များမှ အကျိုးခစံားခွင့်များအား ေလ�ာက်ထားရာတွင ်ကူညီရန�်ငှ့ ်ပူးေပါငး်ပါဝငရ်န ်ေတာငး်ဆုိ�ိငုသ်ည်။ 

Medicaid အကျိုးခံစားခွင့�်ှိသူြဖစ်ေသာ လူနာသည် ပရဟိတေစာင့ေ်�ှာက်မ�ကို ချိနည်�ိထားသည့်ပံုစံြဖင့ ်100% ေငေွ�ကးအကူအညီကိ ုခံစားခွင့�်ှိမည်ဟု 

ယူဆပါမည်။  

Corewell Health သည် ထပ်ခါထပ်ခါ �ကိုးပမ်းမ�များ မြဖစ်ေစရန ်အားထုတ်မ�အေနြဖင့ ်ေငေွ�ကးအကူအညီ ခံစားခွင့ြ်ပည့်မီမ�ဆုိငရ်ာ 

အဆုံးအြဖတ်ေပးြခငး်ကို မိတ်ဖက်အဖွဲ�အစည်းများအား တာဝနေ်ပး�ိငုသ်ည်။ မိတ်ဖက်အဖွဲ�အစည်းများသည် သတ်မှတ်ချက်ြပည့်မီေရး 

ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ဤမူဝါဒ၏ လမ်း��နခ်ျက်များကို သေဘာတူလက်ခံ�ိငုသ်ည် သိုမ့ဟုတ် ၎ငး်တိုဝ့နေ်ဆာငမ်�ေပးသည့် လူဦးေရ၏ 

သေဘာသဘာဝအရ က��်ပု်တိုေ့လ�ာက်လ�ာ၏ အနမိ့်ဆုံးသတ်မှတ်ချက်များကို ြဖည့်ဆည်းေပးပါမည်။ တာဝနလ်�ဲအပ်ေပးရမည့်အခါမျိုးတွင ်Corewell 

Health သည် ဤမူဝါဒကိ ုေလးစားလိုက်နာေ�ကာငး် ေသချာေစရန ်အဆုံးအြဖတ်ေပးမည့ ်အဖွဲ�အစည်းများ၏ စာရွက်စာတမ်းများကိ ုအခါအားေလျာ်စွာ 

သံုးသပ်ပါမည်။ 

6.6. ေငေွ�ကးခက်ခဲမ� လမ်း��န်ချက်များပါ အရည်အချငး်များ 

အမျိုးသားကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်� အဖွဲ� (“NHSC”) ကမှ အတည်ြပုထားသည့် လက်ေတွ�ေနရာတစ်ခု သိုမ့ဟုတ် Michigan ြပည်နယ်

ေချးေငြွပနဆ်ပ်ြခငး်အစီအစဉ် (“MSLRP”) မှ အတည်ြပုထားေသာ လက်ေတွ�ေနရာတစ်ခုတွင ်ေစာင့ေ်�ှာက်မ�ခံယူေနေသာ လူနာများမှလွဲ၍၊ 

ေငေွ�ကးအကူအညီ ခံစားခွင့ြ်ပည့်မီမ�ကို ဆုံးြဖတ်ရာတွင ်Corewell Health သည် ေတာငး်ဆုိေနေသာ သိုမ့ဟုတ် ယခငက် ေပးအပ်ထားေသာ 

ဝနေ်ဆာငမ်�များအတွက် လူနာ/အာမခံသူ၏ Corewell Health အားေငြွပနေ်ပး�ိငုစ်ွမ်းကို စိစစ်သံုးသပ်ပါမည်။

Corewell Health သည် ေငေွပးေချ�ိငုစ်ွမ်းကို အကဲြဖတ်သည့်အခါ ေအာက်ပါတိုက့ဲသ့ို ့ အချက်အလက်များကို စိစစ်ပါမည်- 

• ဝငေ်ငအွဆင့ ်

• အသားတင်�ကယ်ဝမ� 

• အလပု်အကိုငအ်ေြခအေန

http://www.spectrumhealth.org/documents/CFS.pdf
https://www.beaumont.org/patients-families/billing/financial-assistance
mailto:EastFinancialCounseling@corewellhealth.org
https://www.spectrumhealthlakeland.org/patient-visitor-guide/patient/billing/financial-assistance
mailto:SHLfinancialcounseling@spectrumhealth.org
https://www.spectrumhealth.org/billing/financial-assistance
mailto:FinancialCounseling@spectrumhealth.org


လုပ်ငနး်အဖွဲ�အစည်းများအေနြဖင့ ်ဤစာတမ်းအတွငး် ပါ�ှိေသာ သက်ဆုိငရ်ာစာရွက်စာတမ်းများကို သင့ေ်လျာ်သလို ကိုးကားရပါမည် 

ပရင့ထု်တ်ထားေသာ ဤစာရွက်စာတမ်းသည် အပ်ဒတိ်မြဖစ်ြခငး် �ှိ�ိငုသ်ည်။ ၎ငး်ကိ ုထိနး်ကွပ်မထားသည့်စာရွက်စာတမ်းအြဖစ ်ယူဆသင့ပ်ါသည်။ 
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• အြခားေငေွ�ကးတာဝနမ်ျား

• ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ� ကျသင့ေ်ငေွတာင်းခံလ�ာများ၏ ပမာဏ�ငှ့ ်အ�ကိမ်ေရ

အထက်ပါအချကအ်လက်များ မှနက်နေ်�ကာင်းအတည်ြပုရန ်ေချးေငအွစီရငခ်ံစာကို ရယူ�ိငုသ်ည်။ Corewell Health သည် ဝငေ်င ွသတ်မှတ်ချက်ြပည့်မီမ� 

အရည်အချငး်များအတွက ်အေြခခံအြဖစ် လက်�ှိ အေမရိကနြ်ပည်ေထာငစ် ု�ိငုင်ေံတာ ်ဆငး်ရဲ�မွ်းပါးမ�ဆုိငရ်ာ လမ်း��နခ်ျက်များ (FPG) ကို 

အသံုးြပုပါမည်။ တစ်နည်းအားြဖင့ ်ေ�ကးတင်ေနေသာ ပမာဏများအတွက် ေငေွ�ကးဆုိငရ်ာ ေပးရနတ်ာဝနအ်ားလံုးကို ဖယ်�ှားေပးရန ်

(အခမဲ့ေစာင့ေ်�ှာက်မ�) အရည်အချငး်ြပည့်မီေသာ ဝငေ်ငမွှာ ကျနး်မာေရး�ငှ့ ်ြပည်သူဝ့နေ်ဆာငမ်�ဌာနက �စှ်စဉ်ထုတ်ြပနသ်ည့် လက်�ှိ FPG 

(လက်�ှိလမ်း��နခ်ျက်များအတွက် https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines ကို �ကည့်ပါ) တွင ်သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုငး် ဆင်းရဲ�မွ်းပါးမ�၏ 250 

ရာခိုင�်�နး်ြဖစ်ပါမည်။ 

ြပငပ်အဖွဲ�အစည်းတစ်ခုထံ တာဝနေ်ပးအပ်ရနမ်ဟုတ်ဘဲ ၎ငး်တိုက့ ေလ�ာက်ထားသူ၏ ေငေွ�ကးအေြခအေနကို 

မည်ကဲသ့ိုတ့ိုက်�ိုက်သက်ေရာက်မ��ှိသည်ကို ဆုံးြဖတ်ရန ်လူနာ/အာမခံသူ၏ အိမ်ေထာငစ်ုဝငေ်င�ွငှ့သ်က်ဆုိငေ်သာ ေငေွ�ကးဆုိငရ်ာ

မှတ်တမ်းများကိုလည်း ေတာငး်ဆုိ�ိငုသ်ည်။ အေမရိကနြ်ပည်ေထာငစ် ုသနး်ေခါငစ်ာရငး်ဌာနက အဓိပ�ါယ်ဖွင့ဆုိ်ထားသည့် အိမ်ေထာငစ်ုဆုိသည်မှာ 

ေမွးဖွားြခင်း၊ လက်ထပ်ြခငး်၊ ေမွးစားြခငး် သိုမ့ဟုတ် တစ်နည်းအားြဖင့ ်အတူတကွေနထုိင်ေသာ (အိမ်ေဖာ်ကဲသ့ို ့ ေဆွမျိုးမေတာ်သူများကို ထည့်မတွက်ပါ)၊ 

ေဆွမျိုးေတာ်သည့် မိသားစုဝင ်တစ်ဦး�ငှ့အ်ထက်�ှိသည့် အုပ်စုတစ်စုကို ဆုိလိုသည်။ အိမ်ေထာငစ်ုတစ်ခုတည်းတွင ်ေနထုိငေ်သာ 

ေဆွမျိုးေတာ်သည့်လူအားလံုးကို အိမ်ေထာင်စုတစ်စု၏ အဖွဲ�ဝငမ်ျားအြဖစ် ယူဆသည်။ Corewell Health သည် တစ်အိမ်တည်းတွငေ်နထုိငေ်သာ်လည်း 

တစ်ဦးစီ သီးြခား ေထာက်ပံ့မ�ရ�ှိသူများကို ေပါငး်စပ်ထားေသာ အိမ်ေထာငစ်ုတစ်စုအြဖစ် ထည့်သွငး်မစဉ်းစားပါ။ ေဆးဘက်ဆုိငရ်ာ 

အေြခအေနတစ်ခုေ�ကာင့ ်ယာယီေနထုိငမ်�အေြခအေနသည်လည်း အကျံုးမဝငပ်ါ။ 

ေငေွပးေချ�ိငုစ်ွမ်းကို အကဲြဖတ်ရာတွင ်လူနာ၏ ေဆးကုသမ�၊ အြပုအမူဆုိငရ်ာ�ငှ့/်သိုမ့ဟုတ် လူမ�ေရးမှတ်တမ်းကို ထည့်သွင်းမစဉ်းစားရပါ။ 

6.7. တစ်သမတ်တည်း�ိှြခငး်

Corewell Health အတွငး် ဤမူဝါဒကို တစ်သမတ်တည်း ကျင့သ်ံုးေ�ကာငး် အာမခံရန ်ေအာက်ပါတိုသ့ည် သက်ဆုိငရ်ာ Corewell Health 

ဌာနအားလံုး�ငှ့သ်က်ဆုိငသ်ည်-

• ပံုမှနက်ျသင့ေ်ငေွတာငး်ခံြခငး် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ�ငှ့အ်ညီ အဖိုးအခအားလံုးကိ ုလူနာ၏ အေကာင့တ်ွင ်အဖိုးအခများသည် ေငေွတာငး်ခံြခငး်�ငှ့ ်

ေငေွကာက်ခံမ�ကိစ�များအား မှတ်တမ်းအြဖစ ်ထိနး်သိမ်းထားရနြ်ဖစ်ေသာ်လည်း ကုနက်ျစရိတ်များ (အဖိုးအခများမဟုတ်ပါ) ကိုမူ 

ေငေွ�ကးအကူအညီကိ ုတနဖိ်ုးြဖတ်ရနအ်တွက ်အဓိကအစီရငခ်ံအစိတ်အပိုငး်အြဖစ် ထိနး်သိမ်းထားြခင်ြဖစ်သည်။

• ဝနေ်ဆာငမ်�များအတွက် ပိုနည်းေသာဝနေ်ဆာငခ်သို ့ “ေလ�ာ့” ေပးမည်မဟုတ်ပါ။

• “ပညာ�ှငဆ်နေ်သာေလာကဝတ်” ကို အသံုးချမည်မဟုတ်ပါ။ 

• Corewell Health သည် လူမျိုး၊ အသားအေရာင၊် �ိငုင်သံားဇာတိ၊ �ိငုင်သံားြဖစ်တည်မ�၊ လိင၊် ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ၊ အသက်အရွယ်၊ မသနစ်ွမ်းမ�၊ 

�ိငုင်ေံရးခံယူချက်များ၊ လိငစ်ိတ်တိမ်း�ွတ်မ��ငှ့ ်အိမ်ေထာငေ်ရး သိုမ့ဟုတ ်မိသားစုအေြခအေနများေပါ် အေြခခံ၍ ခွဲြခားဆက်ဆံမည်မဟုတ်ပါ။

• ဤမူဝါဒ၏ သတ်မှတ်စံ��နး်�ငှ့က်ိုက်ညီ�ပီး ေငေွ�ကးအကူအညီအတွက ်အတည်ြပုခံရေသာ လူနာများသည် အပိုငး် 6.9 တွင်

အ�ကမ်းဖျငး်ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုငး် အတည်ြပုကာလအတွင်း အေရးေပါ် သိုမ့ဟုတ် ေဆးဘက်ဆုိငရ်ာအရ လိုအပ်ေသာ ေစာင့ေ်�ှာက်မ�အတွက် 

အခမဲ့ ခံစားခွင့�်ှိပါမည်။ Corewell Health သည် ဤမူဝါဒအရ ေငေွ�ကးအကူအညီအတွက ်သတ်မှတ်ချက်ြပည့်မီေသာ လူနာများအား

မည်သည့်ပမာဏမ� မေတာငး်ခံေသာေ�ကာင့ ်Corewell Health သည် ပရဟိတေဆး�ံုများအေပါ် ကျင့သ်ံုးေသာ “ေယဘုယျအားြဖင့ ်

ေတာငး်ခံေသာပမာဏများ” �ငှ့ ်စုစုေပါငး်အဖိုးအခေအာက်နည်းေသာ ကန ့သ်တ်ချက်များကို အြပည့်အဝလိုက်နာပါသည်။

6.8. ေလ�ာက်လ�ာ အတည်ြပု လုပ်ငန်းစဉ် 

6.8.1.   ေငေွ�ကးအကူအညီဆုိငရ်ာ အဆုံးအြဖတ်အားလံုးကို ေငေွ�ကးအကူအညီ သတ်မှတ်ချက်ြပည့်မီမ� ဌာနဆုိငရ်ာ လုပ်ငနး်စဉ်များ�ငှ့ ်

အသိပညာေပးြခငး်တွင ်အ�ကမ်းဖျငး်ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုငး် သင့ေ်လျာ်သည့်ဝနထ်မ်းက အတည်ြပုရမည်။ 

6.8.2.    သကေ်သခံ စာရွက်စာတမ်းသည် ေငေွ�ကးအကူအညီ အဆုံးအြဖတ်အားလံုး�ငှ့အ်တူ ပါ�ှိသင့�်ပီး အထက်ပါ အပိုငး် 6.2.7 တွင်

ရည်��နး်ထားသည့်အတိုငး် ထိနး်သိမ်းထားသင့သ်ည်။ 

6.9. အတည်ြပုကာလ 

ေငေွ�ကးအကူအညီ ခံစားခွင့ ်မူဝါဒအရ ြပုလုပ်ထားေသာ ေငေွ�ကးအကူအညီ ေလ�ာက်လ�ာအတည်ြပုမ� အားလံုးသည် အနည်းဆုံး ရက ်90 ကာလ�ကာ 

အကျံုးဝင�်ိငု�်ပီး ေနာက်ဆက်တွဲ အေရးေပါ် သိုမ့ဟုတ် ေဆးဘက်ဆုိငရ်ာအရ လိုအပ်ေသာ ေစာင့ေ်�ှာက်မ� ပါဝင�်ိငုသ်ည်။ 

https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines


လုပ်ငနး်အဖွဲ�အစည်းများအေနြဖင့ ်ဤစာတမ်းအတွငး် ပါ�ှိေသာ သက်ဆုိငရ်ာစာရွက်စာတမ်းများကို သင့ေ်လျာ်သလို ကိုးကားရပါမည် 

ပရင့ထု်တ်ထားေသာ ဤစာရွက်စာတမ်းသည် အပ်ဒတိ်မြဖစ်ြခငး် �ှိ�ိငုသ်ည်။ ၎ငး်ကိ ုထိနး်ကွပ်မထားသည့်စာရွက်စာတမ်းအြဖစ ်ယူဆသင့ပ်ါသည်။ 

မူဝါဒ ကိုးကားချက ်#- 2983 မူဝါဒ ဗား�ှငး် #- 10 စတငအ်ကျံုးဝငသ်ည့်ရက်စွဲ- 11/01/2022         စာမျက်�ာှ 7 / 16

ေငေွ�ကးအေြခအေန ေြပာငး်လဲြခင်း သိုမ့ဟုတ ်ြပငပ်အဖွဲ�အစည်း ေငေွပးေချသူ သတ်မှတ်ချက်ြပည့်မီမ� ြဖည့်စွက်ချက်သည် အတည်ြပုကာလကို 

ေြပာငး်လဲေစ�ိငု�်ပီး ေနာက်ထပ်သံုးသပ်မ� လိုအပ်ေစ�ိငုသ်ည်။ 

6.10. အယူခံဝငြ်ခငး် လုပ်ငန်းစဉ် 

မူဝါဒပါ ြပဌာနး်ချက်များအရ ေငေွ�ကးအကူအညီကိ ုအြငငး်ပယ်ခံရေသာသူများသည် အဆုံးအြဖတ်ကို ြပနလ်ည်သံုးသပ်ေပးရန ်ေတာငး်ဆုိ�ိငုသ်ည်။ 

ေနာက်တစ်ဆင့အ်ခွင့အ်ာဏာ�ှိသူက ြပနလ်ည်သံုးသပ်မ�များကို ေဆာငရွ်က်�ပီး အတည်ြပုေပးပါမည်။ လူနာအသံုးြပုခွင့�်ှိေသာ စီမံခန ့ခ်ွဲမ�အဆင့ထ်က် 

တက်သွားသည့် အယူခံလ�ာများကို Corewell Health ဝငေ်ငလွုပ်ငနး်စဉ် SVP က ေရွးချယ်ထားေသာ Corewell Health အ�ကီးတနး်ေခါငး်ေဆာငမ်�

အဖွဲ�ဝငတ်စ်ဦး သိုမ့ဟုတ် သူ/သူမ၏ တာဝနခ်ံထံ တငြ်ပသွားပါမည်။

6.11. ေငမွေပးေချသည့်ြဖစ်ရပ်တငွ ်ေငေွကာက်ခံရန် �ကိုးစားမ�များ 

လူနာ/အာမခံသူက ဤမူဝါဒအရ ေငေွ�ကးအကူအညီအတွက ်ေလ�ာက်ထားြခငး် သိုမ့ဟုတ် အရည်အချငး်ြပည့်မီြခင်း မ�ှိခဲ့ဘဲ ေငမွေပးေချသည့်ြဖစ်ရပ်တွင်

Corewell Health က ေဆာငရွ်က်�ိငုသ်ည့ ်ေငေွကာက်ခံြခငး် ေဆာငရွ်က်မ�များကို ေအာက်ပါ မူဝါဒများတွင ်ပို၍အြပည့်အစံု ေဖာ်ြပထားသည်-

• ေငေွတာငး်ခံြခငး်�ငှ့ ်ေငေွကာက်ခံမ� မူဝါဒ (Legacy Beaumont Health)

• လူနာမှ ေပးရနတ်ာဝန�်ှိေသာ ေ�ကးကျန ်ေတာငး်ခံြခငး်�ငှ့ ်ေငေွကာက်ခံမ� မူဝါဒ (Legacy Spectrum Health)

အထက်ပါမူဝါဒများ၏ အခမဲ့မိတ� ူကို ဤေနရာတွင ်ရ�ှိ�ိငုသ်ည်-

• Legacy Beaumont Health အတွက်-

o https://www.beaumont.org/patients-families/billing/financial-assistance
o (877) 687.7309 သို ့ ဖုနး်ေခါ် ြခငး်ြဖင့် 

o သိုမ့ဟုတ် EastFinancialCounseling@corewellhealth.org သို ့ အီးေမးလ်ပို ့ြခငး်ြဖင့်

• Legacy Spectrum Health Lakeland အတွက-်

o https://www.spectrumhealthlakeland.org/patient-visitor-guide/patient/billing/financial-assistance
o (844) 408.4103 သို ့ ဖုနး်ေခါ် ြခငး်ြဖင့ ် 

o သိုမ့ဟုတ် SHLfinancialcounseling@spectrumhealth.org သို ့ အီးေမးလ်ပို ့ြခငး်ြဖင့်

• Legacy Spectrum Health West Michigan အတွက်-

o https://www.spectrumhealth.org/billing/financial-assistance
့o (844) 838.3115 သို ့ဖနု်းေခါ် ြခင်းြဖင ်  

o သိုမ့ဟုတ် FinancialCounseling@spectrumhealth.org သို ့ အီးေမးလ်ပို ့ြခငး်ြဖင့ ်

ေငေွကာက်ခံြခငး် ေဆာငရွ်က်မ�များကို မစတငမ် ီအနည်းဆုံးရက် 30 �ကိုတင၍် တစ်ဦးချငး်စီထံ သီးြခားအေ�ကာငး်�ကားစာ ေပးပိုပ့ါမည်။ 

6.12. ေယဘယုျ ေတာငး်ခံေသာ ပမာဏများ (AGB) ကုိ တွက်ချက်မ� အေြခခံ 

Corewell Health (အဓိအားြဖင့ဆ်က်စပ်ေသာ အဖွဲ�အစည်းများ အပါအဝင)် က ေငေွ�ကးအကူအညီ မဝူါဒ (“FAP”) အတွက် သတ်မှတ်ချက်ြပည့်မီေသာ 

လူနာများထံမှ ေတာင်းခံေသာပမာဏသည် အေရးေပါ်�ငှ့ ်အြခားေဆးဘက်ဆုိငရ်ာအရ လိုအပ်ေသာ ေစာင့ေ်�ှာက်မ�အတွက် အာမခံ�ှိသည့်သူများထံ 

ေယဘုယျ ေတာငး်ခံေသာ ပမာဏများ (AGB) ထက်မပိုပါ။ ယငး်အစား Corewell Health သည် ဤမူဝါဒေအာက်�ှိ ေငေွ�ကးအကူအညီအတွက ်

သတ်မှတ်ချက်ြပည့်မီမ� စံ��နး်�ငှ့ ်ကိုက်ညီေသာ မည်သည့်လူနာကိုမဆုိ အေရးေပါ် သိုမ့ဟုတ ်အြခားေဆးဘက်ဆုိငရ်ာအရ လိုအပ်ေသာ ေစာင့ေ်�ှာက်မ�ကို 

အခမဲ့ပံ့ပိုးေပးသည်။ Corewell Health သည် ြပနလ်ည်�ကည့်��စစ်ေဆးြခင်းနည်းလမ်းကို အသံုးြပု�ပီး ေ�ှ�ဆယ့်�စှ် (12) လြပက�ဒနိ�်စှ်အတွက်

ပုဂ�လိကအာမခံ�ငှ့ ်ေပါငး်စပ်၍ Medicare ဝနေ်ဆာငမ်�အတွက် အခေ�ကးေငြွဖင့ ်ခွင့ြ်ပုထားေသာ အေရးေပါ်�ငှ့ ်အြခားေဆးဘက်ဆုိငရ်ာအရ လိုအပ်ေသာ

ေစာင့ေ်�ှာက်မ�အတွက် ၎ငး်ေတာင်းဆုိသည့် ပမာဏအားလံုး ေပါငး်လဒက်ို အဆုိပါေတာငး်ဆုိချက်များအတွက် ဆက်စပ်သည့် စုစုေပါငး်အဖိးုအခများ၏ 

ေပါငး်လဒ�်ငှ့ ်စားြခငး်ြဖင့ ်ေဆး�ံုဌာနတစ်ခုစီအတွက် AGB ရာခိုင�်�နး်ကို တွက်ချက်သည်။ Corewell Health သည် AGB တွက်ချက်မ� ေဖာ်ြပချက်�ငှ့ ်

ရာခိုင�်�နး်များ၏ လက်�ှိမိတ� ူကို ၎ငး်၏ ဝက်ဘ်ဆုိက်တွင ်တင်ထားသည်-

• billilng-percentages-english.pdf (beaumont.org) (Legacy Beaumont Health)
• amounts-generally-bill-agb-table2019-english.pdf (spectrumhealthlakeland.org) (Legacy Spectrum Health Lakeland) 
• spectrum-health-amounts-generally-billed-table.pdf (contentstack.io) (Legacy Spectrum Health West Michigan)

Michigan ဥပေဒ�ငှ့အ်ညီ Corewell Health သည် အိမ်ေထာငစ်ုဝငေ်ငမွှာ FPG ၏ 250% တွင ်သိုမ့ဟုတ် ယငး်ေအာက်တွင�်ှိသည့် 

အာမခံမထားေသာလူနာတစ်ဦးထံမှ Medicare ေငြွပနအ်မ်း��နး် 115% ထက်ပို၍ကျသင့ေ်ငေွတာငး်ခံမည်မဟုတ်ပါ။ 

6.13. �ကီးမားလှေသာ ေငေွရးေ�ကးေရး ဝန်ထပ်ုဝန်ပိုး 

https://beaumont.policystat.com/policy/token_access/d8cf0261-674d-4f7e-b19f-4874d22694dc/
https://www.spectrumhealth.org/affording-care/financial-assistance/patient-responsible-balance-billing-and-collection-policy
https://www.beaumont.org/patients-families/billing/financial-assistance
mailto:EastFinancialCounseling@corewellhealth.org
https://www.spectrumhealthlakeland.org/patient-visitor-guide/patient/billing/financial-assistance
mailto:SHLfinancialcounseling@spectrumhealth.org
https://www.spectrumhealth.org/billing/financial-assistance
mailto:FinancialCounseling@spectrumhealth.org
https://www.beaumont.org/docs/default-source/financial-assistance/billilng-percentages-english.pdf?sfvrsn=33b664e2_12
https://www.spectrumhealthlakeland.org/docs/default-source/finance/amounts-generally-bill-agb-table2019-english.pdf?sfvrsn=51b4e381_2
https://assets.contentstack.io/v3/assets/blt7b132cfc09cf5e18/blt9fa6f9ed9b2d1386/spectrum-health-amounts-generally-billed-table.pdf
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အေရး�ကီးေသာ ကျနး်မာေရးကိစ�များသည် လူနာ�ငှ့ ်မိသားစုအတွက် �ကီးမားလှေသာ ေငေွရးေ�ကးေရး ဝနထု်ပ်ဝနပ်ိုးြဖစ်ေစ�ိငုသ်ည်ကို Corewell Health 

က သိ�ှိနားလည်ေသာေ�ကာင့ ်Corewell Health သည် �ကီးမားသည့ ်ကျနး်မာေရးကိစ�များကို တစ်ဦးချငး်စီအလိုက် သံုးသပ်ခွင့�်ှိသည်။ လွနခ်ဲ့ေသာ 

ရက်ေပါငး် 240 အတွငး် စုေဆာင်းမိေသာ ေဆးဘက်ဆုိငရ်ာ ေငေွတာငး်ခံလ�ာများအြပင ်လာမည့် ရက ်90 အတွင်း ြဖစေ်ပါ်ရန ်

ခန ့မ်ှနး်ထားသည်များအေပါ်အေြခခံ၍ ေငေွရးေ�ကးေရးတာဝနက်ို ေလ�ာ့ချေပး�ိငုရ်န ်ထည့်သွငး်စဉ်းစားေပးမည်။ �ကီးမားလှေသာ ေငေွရးေ�ကးေရး 

ဝနထု်ပ်ဝနပ်ိုးသည် �စှ်စဉ်အိမ်ေထာငစ်ုဝငေ်င၏ွ 25% သိုမ့ဟုတ် ယင်းထက်ပိုများေသာ ေငေွရးေ�ကးေရးဝနထု်ပ်ဝနပ်ိုးကို ြဖစ်ေပါ်ေစသည့်အရာြဖစ်သည်။

7. ြပန်လည်သံးုသပ်မ�များ

Corewell Health သည် စာြဖင့�်ကိုတငအ်သိမေပးဘဲ ဤမူဝါဒကိ ုအချိနမ်ေရွး ေြပာင်းလဲခွင့၊် ြပငဆ်ငခ်ွင့၊် မွမ်းမံခွင့ ်သိုမ့ဟုတ် ဖယ်ထုတ်ခွင့�်ှိသည်။

ဤမူဝါဒ၏ မည်သည့်ြပငဆ်ငခ်ျက်အတွကမ်ဆုိ Corewell Health ၏ ဥက� ��ငှ့ ်အမ�ေဆာငအ်ရာ�ှိချုပ်�ငှ့ ်သူ/သူမ၏ ကိုယ်စားလှယ်များထံသို ့ တာဝနလ်�ဲအပ်သည်။ 

ေငေွ�ကးအကူအညီ ေလ�ာက်လ�ာ၊ �ိုး�ို းအသံုးအ��နး် အကျဉ်းချုပ် စသည်တိုက့ဲသ့ို ့ ဤမူဝါဒ၏ မည်သည့်ပူးတွဲဖိုငတ်ွငမ်ဆုိ�ငှ့ ်ဤမူဝါဒ�ငှ့ဆ်က်စပ်ေသာ

သက်ေသခံစာရွက်စာတမ်းအားလံုးတွင ်ြပငဆ်ငခ်ျက်အားလံုးအတွက်တာဝနက်ို စာရငး်သွငး်ြခငး်�ငှ့ ်ေငေွ�ကးအ�ကံေပးြခင်းဆုိငရ်ာ အ�ကီးတနး်ဒါ�ိုက်တာ၊ Corewell 

Health သို ့ လ�ဲအပ်သည်။

8. မူဝါဒများကုိ အစားထိးု�ပီး အသစ်ေြပာငး်လဲြခငး်- ဤမူဝါဒသည် ၎ငး်စတငအ်ကျံုးဝငသ်ည့်ရကစ်ွဲတွင ်ေအာက်ပါမူဝါဒများြဖစ်သည့် Spectrum Health Hospital

Group Financial Assistance Eligibility Policy #SH-ADMIN-FIN-001; Lakeland Heath Financial Assistance Policy CORP #176; Spectrum Health 
Financial Assistance Eligibility Policy #2983; Beaumont Health Financial Assistance Policy #9349605. 

9. ကုိးကားချက်များ

လူနာ အခွင့အ်ေရး�ငှ့ ်တာဝနဝ်တ� ရားများ (Legacy Beaumont Health)

လူနာ အခွင့အ်ေရး�ငှ့ ်တာဝနဝ်တ� ရားများ (Legacy Spectrum Health Lakeland)

လူနာ အခွင့အ်ေရး�ငှ့ ်တာဝနဝ်တ� ရားများ (Legacy Spectrum Health West Michigan)

ေငေွတာငး်ခံြခငး်�ငှ့ ်ေငေွကာက်ခံမ� မူဝါဒ (Legacy Beaumont Health)

လူနာမှ ေပးရနတ်ာဝန�်ှိေသာ ေ�ကးကျန ်ေတာငး်ခံြခငး်�ငှ့ ်ေငေွကာက်ခံမ� မူဝါဒ (Legacy Spectrum Health)

အေရးေပါ် ေဆးကုသမ��ငှ့ ်ကေလးမီးဖွားြခငး်ဆုိငရ်ာ အကဥ်ပေဒ (EMTALA) (Legacy Beaumont Health)

အေရးေပါ် ေဆးဘက်ဆုိငရ်ာ အေြခအေန / ကုသမ� / လ�ဲေြပာငး်မ� မူဝါဒ (အေရးေပါ် ေဆးကုသမ��ငှ့ ်ကေလးမီးဖွားြခင်းဆုိငရ်ာ အကဥ်ပေဒ - EMTALA) (Legacy 

Spectrum Health) 

စာရွက်စာတမ်း ထိနး်သိမ်းြခငး် မူဝါဒ�ငှ့ ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ (Legacy Beaumont Health) 

မှတ်တမ်း စီမံခန ့ခ်ွဲြခငး်၊ ထိနး်သိမ်းြခငး်�ငှ့ ်ဖျက်ဆီးြခငး်ဆုိငရ်ာ မူဝါဒ (Legacy Spectrum Health) 

10. မူဝါဒေရးဆွြဲခငး်�ငှ့ ်အတည်ြပုြခငး်

စာရွက်စာတမ်းပိုင�ှ်င-်

Kyleigh Hafeli (Spec, Project) 
ေရးသားသ(ူများ)- 

Sarah Clark (VP, Registration/Fin Counseling)

ြပန်လည်သံးုသပ်သ(ူများ)- 

Amy Assenmacher (SVP, Finance Revenue Cycle), Celeste Mcintyre (SVP, Corporate Controller), Courtney Guernsey (VP, Patient 
Financial Services), Darryl Elmouchi (President, Corewell Health West), Hardik Dalal (SVP, Finance CHW), Loren Hamel (President, CHS 
& Strat Advisor CH), Matthew Cox (Chief Financial Officer), Steffany Dunker (Managing Counsel)

Corewell Health Beaumont ေခါင်းေဆာင်များ- Benjamin Schwartz, MD (President, Corewell Health East), Christopher Flores (SVP

Finance) 

https://beaumont.policystat.com/policy/token_access/0e3598e2-c59b-44c9-b154-f4f96d754015/
https://spectrumhealth.sharepoint.com/:w:/r/sites/hub/Policies%20and%20Procedures/Policies%20&%20Procedures/Administrative%20(Corporate)/PATIENT%20RIGHTS%20-%20Corp%20124.docx?d=w1c07ba76616440e7a62fc7811513580b&csf=1&web=1&e=ASVsR8
https://spectrumhealth.policytech.com/dotNet/documents/?docid=60373&anonymous=true
https://beaumont.policystat.com/policy/token_access/d8cf0261-674d-4f7e-b19f-4874d22694dc/
https://www.spectrumhealth.org/affording-care/financial-assistance/patient-responsible-balance-billing-and-collection-policy
https://beaumont.policystat.com/policy/token_access/b308e0ef-ff33-4d05-a437-91ec7deada39/
https://spectrumhealth.policytech.com/docview/?docid=59724&anonymous=true
https://beaumont.policystat.com/policy/token_access/aac91f92-c0dd-4273-9f9d-8c407314e6fa/
https://spectrumhealth.policytech.com/docview/?docid=56742&anonymous=true
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အတည်ြပုေပးသ-ူ 

Christina Freese Decker (President & CEO) 

11. ေသာ့ချက်စကားလုံးများ-

ေထာက်ပံ့ေင၊ွ ဆင်းရဲ�မွ်းပါးမ�၊ ခံစားခွင့�်ှိမ�၊ ပရဟတိ၊ ေြဖ�ှငး်နည်းများ၊ ပညာ�ှငဆ်နေ်သာ ေလာကဝတ်၊ ပရဟိတ ေစာင့ေ်�ှာက်မ�၊ အခမဲ့ ေစာင့ေ်�ှာက်မ�၊ 
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Corewell Health ေငေွ�ကးအကအူညီ ခံစားခွင့် မူဝါဒ- ပူးတွဲ A 

Corewell Health ၏ ေငေွ�ကးအကူအညီ ခံစားခွင့် မူဝါဒ (“မူဝါဒ”) တွင ်Corewell Health �ှိ အဖဲွ�အစည်းများ (မူဝါဒထဲတွင် စာရငး်ြပုစထုားသည်) �င့်ှ ဤအဖဲွ�အစည်းများက 

ခန် ့အပ်ထားေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူအားလံုးသာ အကျံု းဝငသ်ည်။ 

Legacy Beaumont Health- 
ဤေနရာတွင ်�ှပ်ိြခငး်ြဖင့ ်မူဝါဒတွင် အကျံုးမဝငေ်သာ ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူများ၏ စာရငး်ကို က��်ပု်တို ၏့ ဝက်ဘ်ဆုိက်တွင် �ကည့်���ိငုသ်ည်။ 

Legacy Spectrum Health Lakeland- 
ဤမဝူါဒသည် Caring Circle �ှင် ့ မသက်ဆိုင်ပါ။ ဤမဝူါဒတွင် အကျ ံုးမဝင်သည့် ဝန်ေဆာင်မ�ေပးသူစာရင်းကို ဤေနရာတွင်�ှပိ်၍ က��်ပု်တို ့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်၌ ေတွ� �ိုင်သည်။

Legacy Spectrum Health West Michigan- 
ဤမူဝါဒတွင် အကျံု းမဝငသ်ည့် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူစာရငး်ကို ဤေနရာတွင�်ှပိ်၍ က��်ပု်တို ၏့ ဝက်ဘ်ဆုိက်၌ ေတွ� �ိငုသ်ည်။

https://www.beaumont.org/docs/default-source/financial-assistance/financial-assistance-non-providers.pdf
https://assets.contentstack.io/v3/assets/blt7b132cfc09cf5e18/blt56e5974083a7017a/Spectrum_Health_West_Michigan_Non-Participating_Providers.pdf
https://www.spectrumhealthlakeland.org/docs/default-source/finance/spectrum-health-lakeland-non-participating-providers-3.23.pdf?sfvrsn=7ccc15bf_1


 
 

လုပ်ငနး်အဖွဲ�အစည်းများအေနြဖင့ ်ဤစာတမ်းအတွငး် ပါ�ှိေသာ သက်ဆုိငရ်ာစာရွက်စာတမ်းများကို သင့ေ်လျာ်သလို ကိုးကားရပါမည် 

ပရင့ထု်တ်ထားေသာ ဤစာရွက်စာတမ်းသည် အပ်ဒတိ်မြဖစ်ြခငး် �ှိ�ိငုသ်ည်။ ၎ငး်ကိ ုထိနး်ကွပ်မထားသည့်စာရွက်စာတမ်းအြဖစ ်ယူဆသင့ပ်ါသည်။ 
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အမျို းသားကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်� အဖဲွ� �ငှ့ ်Michigan ြပညန်ယ ်

ေချးေငြွပနဆ်ပ်ြခငး်ဆိငုရ်ာ လိုတိုးပိုေလ�ာ ့ေလ�ာေ့ဈးအစအီစဉ် - ပူးတွဲ B 
ေအာက်ပါတိုသ့ည် Corewell Health NHSC & MSLRP က အတည်ြပုထားေသာ လက်ေတွ�ေဆာငရွ်က်သည့် ေနရာများ�ငှ့သ်ာ သက်ဆိုငရ်မည် 

မူဝါဒ- လိုအပ်ေနသမူျားအား အခမဲ့ သိုမ့ဟုတ် ေဈးေလ�ာ့ထားေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�များကို ရ�ှိ�ိငုေ်အာငြ်ပုလုပ်ေပးရန။် Corewell Health အမျိုးသားကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်�အဖွဲ� 

(“NHSC”) သိုမ့ဟုတ် Michigan ြပည်နယ ်ေချးေငြွပနဆ်ပ်ြခငး် အစီအစဉ် (“MSLRP”) က အတည်ြပုထားေသာ လကေ်တွ�ေဆာငရွ်က်သည့်ေနရာတစ်ခုတွင ်

ကုသမ�ခံယူေနေသာလူနာများအား ဝငေ်င�ွငှ့ ်မိသားစုဦးေရဆုိငရ်ာ NHSC သတ်မှတ်ချက်များေပါ်အေြခခံ၍ ေငေွ�ကးအကူအညီခံစားခွင့�်ှိ၊ မ�ှိ စိစစ်သံုးသပ်မည်ြဖစ်�ပီး 

အြခားအချက်များေပါ်အေြခခံ၍ စိစစ်မည်မဟုတ်ပါ။ 

 
ရည်ရွယ်ချက်- Corewell Health NHSC & MSLRP ေဆးခနး်ေနရာများတွင ်ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ� ဝနေ်ဆာငမ်�များရယူသည့် လူနာအားလံုးအား 

ေငေွပးေချရနတ်တ်�ိငုသ်ည်ြဖစ်ေစ၊ မတတ်�ိငုသ်ည်ြဖစ်ေစ ၎ငး်တိုအ့ား ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးမည်ြဖစ်ေ�ကာငး်ကို အာမခံပါသည်။ ေပးေချရန ်ေငေွ�ကးတတ်�ိငုမ်� မ�ှိြခငး်ေ�ကာင့ ်

မည်သူမ� ဝနေ်ဆာငမ်�အတွက် ြငငး်ပယ်မခံရေစရပါ။ ဤအစီအစဉ်သည် ၎င်းတို၏့ ေဆးကုသမ�ဆုိငရ်ာ ဝနေ်ဆာငမ်�များအတွက် ေငေွပးေချရန ်မတတ်�ိငုေ်သာ သိုမ့ဟုတ် 

ေငအွနည်းငယ်သာတတ်�ိငုေ်သာ (အာမခံမထားေသာ သိုမ့ဟုတ် အာမခံမလံုေလာက်ေသာ) သူများအတွက် အခမဲ့ သိုမ့ဟုတ် ေလ�ာ့ေဈးေပးေသာ ေစာင့ေ်�ှာက်မ�ေပးအပ်ရန ်

ရည်ရွယ်ပါသည်။ 

NHSC သိုမ့ဟုတ် MSLRP အတည်ြပု ေဆးခနး်ေနရာတွင ်ဝနေ်ဆာငမ်�ရ�ှိသည့် လူနာများသည် လက်�ှိ NHSC/MSLRP လ�ို� ဝှက် ေငေွ�ကးအေထာက်အပံ့ ေလ�ာက်လ�ာကိ ု

အသံုးြပု�ိငုသ်ည်။ NHSC သိုမ့ဟုတ် MSLRP ေဆးခနး်ေနရာများတွင ်ေစာင့ေ်�ှာကမ်�ရ�ှိသည့ ်ေလ�ာက်ထားသူများသည် ေငေွ�ကးအေထာက်အပံ့အတွက် 

သတ်မှတ်ချက်ြပည့်မီြခငး်မ�ှိမီ ြပငပ်အဖွဲ�အစည်း အာမခံ၊ ြပည်နယ်၊ ဖက်ဒရယ် သိုမ့ဟုတ် အြခားပရဟိတအစီအစဉ်များမ ှအကျိုးခံစားခွင့မ်ျားအတွက် ေလ�ာက်ထားရန ်

မလိုအပ်ပါ။ 

Corewell Health NHSC & MSLRP အတည်ြပု ေဆးခနး်ေနရာများသည် ၎ငး်တို၏့ ဝနေ်ဆာငမ်�များအတွက ်ေငေွပးေချရန ်

မတတ်�ိငုသူ်အားလံုးအားလိုတိုးပုိေလ�ာ ့ေလ�ာ့ေဈး အစီအစဉ်ကို ေပးအပ်ပါမည်။ NHSC သိုမ့ဟတု် MSLRP အတည်ြပု ေဆးခနး်ေနရာတွင ်

ေငေွပးေချရန ်မတတ�်ိငုသ်ည့် မည်သူကိုမ� ဝနေ်ဆာငမ်�များ ရယူခွင့အ်ား ြငငး်ပယ်မည်မဟုတ်ပါ။ Corewell Health သည် အစီအစဉ်အတကွ် 

သတ်မှတ်ချက်ြပည့်မီ၊ မမီကိ ုလတူစ်ဦး၏ ေငေွပးေချ�ိငုစွ်မ်းအေပါ် အေြခခံ၍ ဆုံးြဖတ်မည်ြဖစ်�ပီး လတူစ်ဦးတစ်ေယာက၏် လူမျိုး၊ အသားအေရာင၊် 

လိင၊် �ိငုင်ဇံာတိ၊ မသနစွ်မ်းမ�၊ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ၊ အသက်၊ လိငစိ်တတ်ိမ်း�ွတ်မ� သိုမ့ဟတု် လိငစိ်တ်ခံယူချကက်ို အေြခခံ၍ 

ခဲွြခားဆက်ဆံမည်မဟတု်ပါ။ ခံစားခွင့�်ှေိ�ကာငး် ဆုံးြဖတ်ရနအ်တကွ် အေြခအေနေပါ်မူတည်၍ ေြပာငး်လ�ဲိငုသ်ည့် ကသုစရတိ်ဇယား (SFS) 

ဖနတ်ီးြခငး်�ငှ့ ်�စ်ှစဉ်အပ်ဒတိလ်ုပ်ြခငး်တိုတ့ွင ်ဖကဒ်ရယ် ဆငး်ရ�ဲမ်ွးပါးမ�ဆုိငရ်ာ လမ်း��နခ်ျက်များ (“FPG”) အား အသံးုြပုပါသည်။ သိုရ့ာတငွ ်

ဆငး်ရဲ�မ်ွးပါးမ�အဆင့ ်250 ရာခုိင�်�နး် သိုမ့ဟတု် ၎ငး်ေအာကန်ည်း�ပီး Corewell Health NHSC သိုမ့ဟုတ် MSLRP အတည်ြပု ေဆးခနး်ေနရာတွင ်

ေစာင့ေ်�ှာက်မ�ရ�ှိေသာ လူနာများသည် (လက်�ှလိမ်း��နခ်ျက်များအတကွ် https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines တွင ်�ကည့်ပါ) လိတုိုးပုိေလ�ာ့ 

ေလ�ာ့ေဈး အစီအစဉ်�ငှ့အ်ညီ NHSC သိုမ့ဟတု် MSLRP အတည်ြပု ေဆးခနး်ေနရာတွင ်ေပးေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�များအတကွ ်ေငေွပးေချရန ်

တာဝနအ်ားလံုးမှ ကငး်လတွ်ခွင့ ်(အခမ့ဲေစာင့ေ်�ှာက်မ�) ကို ရ�ှိပါမည်။ 

 
လုပ်ထံးုလုပ်နည်း- 

 
လိုတိုးပိုေလ�ာ့ ေလ�ာ့ေဈး အစီအစဉ် ေပးအပ်ရာတွင ်ေအာက်ပါလမ်း��နခ်ျက်များကို လိုက်နာရပါမည်။ 

 

1. အေ�ကာငး်�ကားြခင်း- Corewell Health သည် လိုတိုးပိုေလ�ာ့ေလ�ာ့ေဈး အစီအစဉ်ကို လူနာများထံ ေအာက်ပါအတိုငး် အေ�ကာငး်�ကားပါမည်- 

• ေငေွပးေချမ�မူဝါဒ အချက်အလက်များကို ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသည့်အချိနတ်ွင ်လူနာအားလံုး ရ�ှိပါမည်။ 

• လိုတိုးပိုေလ�ာ့ေလ�ာ့ေဈး အစီအစဉ်ကို ေဆး�ံုတက်ခွင့ရ်ချိနတ်ွင ်လူနာတစ်ဦးချငး်စီအား အသိေပးပါမည်။ 

• လိုတိုးပိုေလ�ာ့အစီအစဉ်ရ�ှိ�ိငုမ်�ဆုိငရ်ာ အချက်အလက်များသည် Corewell Health က ေပးပိုေ့သာ ေငေွတာငး်ခံမ� အေ�ကာငး်�ကားစာများ�ငှ့အ်တူ 

ပါ�ှိပါမည်။ 

• က��်ပု်တို၏့ လိုတိုးပိုေလ�ာ့ေလ�ာ့ေဈး အစီအစဉ်၏ �ှငး်လငး်ချက်�ငှ့ ်က��်ပု်တို၏့ ေလ�ာက်လ�ာပံုစံကို Corewell Health ဝက်ဘ်ဆုိက်တွင ်

ရ�ှိ�ိငုပ်ါသည်။ 

• Corewell Health သည် လိုတိုးပိုေလ�ာ့ေလ�ာ့ေဈး အစီအစဉ် အသိေပးချက်ကို ေဆးခနး်ေစာင့ဆုိ်ငး်ေနရာတွင ်ြပသထားပါသည်။ 

  

https://spectrumhealth.sharepoint.com/:b:/r/sites/initiatives-Document-Library/All%20Other%20Documents/x23500.pdf?csf=1&web=1&e=CffHtN
https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines


 
 

လုပ်ငနး်အဖွဲ�အစည်းများအေနြဖင့ ်ဤစာတမ်းအတွငး် ပါ�ှိေသာ သက်ဆုိငရ်ာစာရွက်စာတမ်းများကို သင့ေ်လျာ်သလို ကိုးကားရပါမည် 

ပရင့ထု်တ်ထားေသာ ဤစာရွက်စာတမ်းသည် အပ်ဒတိ်မြဖစ်ြခငး် �ှိ�ိငုသ်ည်။ ၎ငး်ကိ ုထိနး်ကွပ်မထားသည့်စာရွက်စာတမ်းအြဖစ ်ယူဆသင့ပ်ါသည်။ 
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2. ေလ�ာ့ေဈး ေတာငး်ဆုိမ�- ေလ�ာ့ေဈးဝနေ်ဆာင်မ�များအတွက် ေတာငး်ဆုိမ�များကို လူနာများ၊ မိသားစုဝငမ်ျား၊ လူမ�ဝနေ်ဆာငမ်� ဝနထ်မ်းများ သိုမ့ဟုတ် လက်�ှိ 

ေငေွ�ကးအခက်အခဲကို သိ�ှိေသာ အြခားသူများက ြပုလုပ်�ိငုပ်ါသည်။ လိုတိုးပိုေလ�ာ့ေလ�ာ့ေဈး အစီအစဉ်ကို ေဆးခနး်ြပသမ�များအတွက်သာ ရ�ှိ�ိငုပ်ါမည်။ 

အချက်အလက်�ငှ့ ်ေဖာငပ်ံုစံများကို ဧည့်�ကိုေကာငတ်ာ�ငှ့ ်ေငစွာရငး်�ံုးမှ ရယူ�ိငုပ်ါသည်။ 

 
3. စီမံခန ့ခ်ွဲြခငး်- လိုတိုးပိုေလ�ာ့ေလ�ာ့ေဈး အစီအစဉ် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကို လူနာ ေဆးကုသမ�ရ�ှိခွင့ဆုိ်ငရ်ာ ေငေွ�ကးအေထာက်အပံ့ သံုးသပ်ေရးအဖွဲ� မှတစ်ဆင့ ်

စီမံခန ့ခ်ွဲသွားပါမည်။ FAP �ငှ့ ်အေြခအေနေပါ်မူတည်၍ ေြပာငး်လဲ�ိငုသ်ည့ ်ကုသစရိတ် ေလ�ာ့ေဈး အစီအစဉ် မူဝါဒ�ငှ့ ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆုိငရ်ာ 

အချက်အလက်များကို လူနာများထံ ပံ့ပိုးသွားပါမည်။ ဝနထ်မ်းများသည် ေလ�ာက်လ�ာြဖည့်သွငး်ြခငး်အတွက် အကူအညီေပးအပ်ရမည်။ 

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ� ဝနေ်ဆာငမ်�များကို ရယူေသာသူ�ငှ့/်သိုမ့ဟုတ် ေပးအပ်ခရံသူအားလံုးအတွက် ဂုဏသ်ိက�ာ�ငှ့ ်အချက်အလက်လ�ို� ဝှက်မ�ကို 

အေလးထားပါမည်။ 

 
4. ေလ�ာက်လ�ာြဖည့်သွငး်ြခငး်- လူနာ/တာဝန�်ှိသူသည် NHSC �ငှ့ ်MSLRP လ�ို� ဝှက် ေငေွ�ကးအေထာက်အပံ့ ေလ�ာက်လ�ာကို အြပည့်အစံ ုြဖည့်သွင်းရမည်။ 

ေလ�ာက်လ�ာတငြ်ခင်း�ငှ့ပ်တ်သက်၍ လူနာ/ တာဝန�်ှိသူကို ကူညီရန ်ဝနထ်မ်းများကို လိုအပ်သလို ရ�ှိ�ိငုပ်ါမည်။ ေလ�ာက်လ�ာတွင ်လက်မှတ်ထုိးြခငး်ြဖင့ ်

ထုိပုဂ�ိုလ်များသည် ေလ�ာက်လ�ာပံုစံတွင ်ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုင်း ၎ငး်တို၏့ဝငေ်ငကွိ ုအတည်ြပုရာေရာက်ပါသည်။ 

 
5. သတ်မှတ်ချက်ြပည့်မီမ�- ေလ�ာ့ေဈးများသည် ဝငေ်င�ွငှ့ ်မိသားစုဦးေရေပါ်တွငသ်ာ အေြခခံပါမည်။ 

a. မိသားစုဆုိသည်မှာ- ေမွးချငး်ေတာ်စပ်သည့်၊ အိမ်ေထာငြ်ပုြခငး်အားြဖင့ ်ေတာ်စပ်သည့် သိုမ့ဟုတ် ေမွးစားြခငး်�ငှ့ ်အတူတကွေနထုိငြ်ခင်းအားြဖင့ ်

ေတာ်စပ်သည့် လူ�စှ်ဦး သိုမ့ဟုတ ်ထုိထ့က်ပိုေသာ အုပ်စု (၎ငး်တိုမ့ှတစ်ဦးသည် အိမ်ပိုင�်ှငြ်ဖစ်သည်) ြဖစ်�ပီး အဆုိပါလူအားလံုး (ေတာ်စပ်မ��ှိေသာ 

ခွဲေနသည့် မိသားစုဝငမ်ျားအပါအဝင)် ကို မိသားစုတစ်စု၏ မိသားစုဝငမ်ျားအြဖစ ်သတ်မှတ်သည်။ Corewell Health သည် မိသားစုဦးေရကို 

တွက်ချက်သည့်အခါ ေသွးသားမေတာ်စပ်ေသာ အိမ်ေထာငစ်ုဝငမ်ျားကို လက်ခံပါမည်။ 

b. ဝငေ်ငတွွင ်- စုစုေပါငး်လုပ်အားခ၊ လစာ၊ ေဘာက်ဆူး၊ လုပ်ငနး်�ငှ့ ်ကိုယ်ပိုငလ်ုပ်ငနး်မှ ဝငေ်င၊ွ အလပု်လက်မဲ့ေလျာ်ေ�ကးေင၊ွ အလုပ်သမားေလျာ်ေ�ကးေင၊ွ 

လူမ�ဖူလံုေရးေထာက်ပံ့ေ�ကး၊ အပိုေဆာငး် ဖူလံုေရးဝငေ်င၊ွ စစ်မ�ထမ်းေဟာင်းလစာ၊ ကျနရ်စ်သူ ေထာက်ပံ့ေ�ကးများ၊ ပငစ်ငလ်စာ သိုမ့ဟုတ် 

အ�ငမိ်းစားဝငေ်င၊ွ အတိုးေင၊ွ အစုေပါ်အြမတ်၊ မူပိုငခ်၊ အိမ်ရာအေဆာက်အအံု ငာှးရမ်းခ၊ အိမ်ြခံေြမ�ငှ့ ်ယံု�ကည်အပ်�ှမံ�မှ ဝငေ်င၊ွ မယားစရိတ်၊ 

ကေလးေထာက်ပံ့ေ�ကး၊ အိမ်ေထာငစ်ုြပငပ်မ ှေထာက်ပံ့မ��ငှ့ ်အြခားအမျိုးမျိုးေသာ အရင်းအြမစ်များ ပါဝငသ်ည်။ 

 
6. ဝငေ်ငအွတည်ြပုြခင်း- ေလ�ာက်ထားသူများသည် ေအာက်ပါတိုထဲ့မှ တစ်ခုကို ေပးအပ်ရ�ိငုသ်ည် - ယခင�်စှ်၏ W-2၊ ေနာက်ဆုံးရ�ှိထားေသာ လစာြဖတ်ပိုငး် 

�စှ်ခု၊ အလုပ်�ှငထံ်မှ ေထာက်ခံစာ သိုမ့ဟုတ် (W-2 မတငြ်ပပါက) 4506-T ပံုစံ။ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငနး်လုပ်ကိုငေ်သာ ပုဂ�ိုလ်များသည် လုပ်ငနး်အတွက် ေနာက်ဆုံး 

သံုးလစာ ဝငေ်င�ွငှ့ ်အသံုးစရိတ် အေသးစိတ်ကို တငြ်ပရန ်လိုအပ်�ိငုပ်ါသည်။ အစီအစဉ်အတွက် ခံစားခွင့ ်ြပည့်မီ၊ မမီဆုံးြဖတ်ရန ်လံုေလာက်ေသာ 

အချက်အလက်များကို ရ�ှိ�ိငုေ်အာငလ်ုပ်ရမည်။ ဝငေ်ငဆုိွငရ်ာ ကိုယ်ပိုငေ်�ကညာချက်ကို အသံုးြပု�ိငုပ်ါသည်။ စာြဖင့အ်တည်ြပုချက ်မေပး�ိငုေ်သာ 

လူနာများသည် လက်မှတ်ထုိးထားေသာ ဝငေ်င�ွှငး်တမ်းကို ေပးအပ်�ိငုပ်ါသည်။ 

 
7. ေလ�ာ့ေဈးများ- ဆငး်ရဲ�မွ်းပါးမ� 250% ေအာက် သိုမ့ဟုတ် ၎ငး်အဆင့ ်ဝငေ်င�ွှိေသာ NSHC သိုမ့ဟုတ် MSLRP အတည်ြပုေနရာများမှ လူနာများသည် 

ကျနး်မာေရး ေစာင့ေ်�ှာက်မ� ဝနေ်ဆာငမ်�များအတွက် 100% အြပည့် ေလ�ာ့ေဈးရ�ှိပါမည် (ဆုိလိုသည်မှာ အခမဲ့ေစာင့ေ်�ှာက်မ� ရ�ှိမည်)။ NHSC �ငှ့ ်MSLRP 

အတည်ြပုေနရာများမှ လူနာများသည် ဆုံးြဖတ်ချက်ချသည့် ရက်စွဲမှ ရက်ေပါငး် 90 �ကာအထိ ဤေလ�ာ့ေဈးကို ခံစားခွင့�်ှိညပီးရက်ေပါငး် 90 ြပည့်တိုငး် 

ြပနလ်ည်ေလ�ာက်ထားရမည်။ 

 
8.  ေလ�ာက်ထားသူအား သတိေပးချက်- လိုတိုးပိုေလ�ာ့ ေလ�ာ့ေဈး အစီအစဉ် ဆုံးြဖတ်ချက်ကို ေလ�ာက်ထားသူ(များ) ထံ စာြဖင့ ်ေပးပိုပ့ါမည် သိုမ့ဟုတ် 

သက်ဆုိငပ်ါက ြငငး်ပယ်ရသည့် အေ�ကာငး်ြပချက်ကို ေပးအပ်ပါမည်။ အစီအစဉ်ေလ�ာက်လ�ာများသည် ေလ�ာက်ထားသည့်ရက်စွဲမတိုင်မီ ေြခာက်လအထိ 

ေ�ကးတငေ်နေသးေသာ လူနာလက်ကျနေ်ငမွျား�ငှ့ ်၎ငး်တို၏့ ေငေွ�ကးအေြခအ ေန သိသိသာသာ ေြပာငး်လဲြခငး်မ�ှိပါက အတည်ြပုရက်စွဲေနာက်ပိုငး် ရက်ေပါငး် 

90 အတွင်း ကျသင့ေ်သာ လက်ကျနေ်ငမွျားပါ အကျံုးဝငပ်ါသည်။ ေလ�ာကထ်ားသူသည် မိသားစုဝငေ်ငတွွင ်သိသာထင�်ှားေသာ အေြပာငး်အလဲ�ှိသည့် 

အချိနတ်ိုငး် သိုမ့ဟုတ် ရက်ေပါငး် 90 သက်တမ်းကုနဆုံ်း�ပီးေနာက်တွင ်ြပနလ်ည်ေလ�ာက်ထားရန ်ေရွးချယ်ခွင့�်ှိသည်။ ေလ�ာက်ထားသူက 

ြပနလ်ည်ေလ�ာက်ထားချိနတ်ွင ်ေနာကဆု်တ်၍ ြပနလ်ည်စဉ်းစားေပးသည့် ကာလမှာ ေြခာက်လေအာက် သိုမ့ဟုတ် ၎ငး်တို၏့ ယခငေ်လ�ာက်ထားမ� 

သက်တမ်းကုနဆုံ်းချိနထိ် ြဖစ်ပါမည်။ 

 
9. ေငေွပးေချရန ်ြငငး်ဆနြ်ခငး်- လူနာသည် ေငေွပးေချရန ်မလိုလားမ�ကို ��တ်ြဖင့ေ်ဖာ်ြပပါက သိုမ့ဟုတ် ဝနေ်ဆာငမ်�များအတွက် ေငေွပးေချမ�မ�ှိဘဲ 

အေဆာက်အအံုမှ ထွက်ခွာသွားပါက လူနာအား ၎ငး်တို၏့ ေငေွပးေချမ�ဆုိငရ်ာ တာဝနမ်ျား�ငှ့ ်ပတ်သက်၍ စာြဖင့ ်ဆက်သွယ်ပါမည်။ လူနာသည် လိုတိုးပိုေလ�ာ့ 

အစီအစဉ်ကို ေလ�ာက်ထားြခငး်မ�ှိပါက လိုတိုးပိုေလ�ာ့ ေလ�ာ့ေဈးအစီအစဉ် ရ�ှိ�ိငုမ်��ငှ့ပ်တ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို သတိေပးစာြဖင့ ်

ထည့်သွငး်ေပးပါမည်။ လူနာသည် ရက်ေပါငး် 60 အတွင်း ေငေွပးေချရန ်�ကိုးစားအားထုတ်မ� မ�ှိပါက သိုမ့ဟုတ် တံု ့ြပနရ်န ်ပျက်ကွက်ပါက ၎ငး်သည် 

ေငေွပးေချရန ်ြငငး်ဆုိြခငး်ြဖစ်ပါသည်။ ယခုအချိနတ်ွင ်Corewell Health သည် လူနာအား ေငေွပးေချမ�အစီအစဉ် ပံ့ပိုးြခငး်၊ အခေ�ကးေငမွျား ေလ�ာ့ေပါြ့ခငး် 



 
 

လုပ်ငနး်အဖွဲ�အစည်းများအေနြဖင့ ်ဤစာတမ်းအတွငး် ပါ�ှိေသာ သက်ဆုိငရ်ာစာရွက်စာတမ်းများကို သင့ေ်လျာ်သလို ကိုးကားရပါမည် 

ပရင့ထု်တ်ထားေသာ ဤစာရွက်စာတမ်းသည် အပ်ဒတိ်မြဖစ်ြခငး် �ှိ�ိငုသ်ည်။ ၎ငး်ကိ ုထိနး်ကွပ်မထားသည့်စာရွက်စာတမ်းအြဖစ ်ယူဆသင့ပ်ါသည်။ 

 
မူဝါဒ ကိုးကားချက ်#- 2983              မူဝါဒ ဗား�ှငး် #- 10    စတငအ်ကျံုးဝငသ်ည့်ရက်စွဲ- 11/01/2022         စာမျက်�ာှ 13 / 16 

 

 

သိုမ့ဟုတ် လူနာအား ေငေွကာက်ခေပးသည့်ဝနေ်ဆာငမ်�များသို ့ လ�ဲေြပာငး်ေပးြခငး် အပါအဝင ်ေရွးချယ်စရာများကို ေဖာ်ထုတ်ေပး�ိငုပ်ါသည်။ Corewell Health 

၏ ကျသင့ေ်ငေွတာငး်ခံြခငး်�ငှ့ ်ေငေွကာက်ခံမ�များ မူဝါဒသည် FPG 250% အထက်�ှိေသာ NHSC �ငှ့ ်MSLRP လူနာများအတွက် အကျံု းဝငပ်ါသည်။ 

အထက်တွင ်ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုင်း 250% FPG ေအာက်နည်းသူများကို ေစာင့ေ်�ှာက်မ�အတွက ်အခေ�ကးေငမွယူေသာေ�ကာင့ ်ေငေွကာက်ခံမ�များ မူဝါဒတွင ်

အကျံုးမဝငပ်ါ။ 

 
10. မှတ်တမ်းထား�ှိြခငး်- လိုတိုးပိုေလ�ာ့ ေလ�ာ့ေဈးအစီအစဉ် ဆုံးြဖတ်ချက်များ�ငှ့ပ်တ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို အစီအစဉ် စီမံခန ့ခ်ွဲေရးမ�းက 

ထိနး်သိမ်းထားမည် ြဖစ်ပါသည်။ ေလ�ာက်လ�ာခွင့ြ်ပုချက်�ငှ့ ်ြငငး်ပယ်မ�ဆုိငရ်ာ အေသးစိတ် အချက်အလက်များကို ေဆာငရွ်က်ချက် စီမံခန ့ခ်ွဲမ�စနစ်ြဖင့ ်

ထိနး်သိမ်းမည်ြဖစ်�ပီး အစီအစဉ်စီမံခန ့ခ်ွေဲရးမ�းက ေစာင့�်ကည့်စစ်ေဆးမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 
11. မူဝါဒ�ငှ့ ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း သံုးသပ်ြခင်း- SFS သည် လက်�ှိ �ိငုင်ေံတာ် ဆင်းရဲ�မွ်းပါးမ�ဆုိငရ်ာ လမ်း��နခ်ျက်များကို အေြခခံ၍ ြပုြပငမ်ွမ်းမံမ�များ ြပုလုပ်ပါမည်။ 

Corewell Health သည် က��်ပု်တို၏့ မူဝါဒ�ငှ့ ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ�ှိ ြဖစ်�ိငုေ်ြခ�ှိေသာ အေြပာငး်အလဲများကို သံုးသပ်မည့်အြပင ်သတ်မှတ်ချက်မီေသာ 

လူနာများအား က��်ပု်တို၏့ ရပ်ရွာေစာင့ေ်�ှာက်ပံ့ပိုးမ�များကို အသံုးြပု၍မရ�ိငုေ်အာင ်ဟန ့တ်ားေနသည့် အတားအဆီးများြဖစ်�ိငုသ်ည့် အဖွဲ�အစည်းဆုိငရ်ာ 

ေဆာငရွ်က်ချက်များကို စစ်ေဆးပါမည်။ 

 
12. ဘတ်ဂျက်- �စှ်စဉ် ဘတ်ဂျက်လုပ်ငနး်စဉ်အတွငး် လိုတိုးပိုေလ�ာ့ ေလ�ာ့ေဈးအစီအစဉ်ကို အခွနဘ်�ာေငမွှ ြဖတ်ေတာက်ယူမမ�အြဖစ် ဘတ်ဂျက်ထဲတွင ်

ထည့်သွငး်ပါမည်။ 

 
လုိတိုးပိုေလ�ာ့ အခေ�ကးေင ွအချိန်ဇယား 

 
 

အမ်ိေထာငစ်ုအရွယ်အစား 

�ိငုင်ေံတာ် ဆငး်ရဲ�မ်ွးပါးမ�ဆိုငရ်ာ 

လမ်း��နခ်ျကမ်ျား 

100% 250% 

1 $14,580 $36,450 

2 $19,720 $49,300 

3 $24,860 $62,150 

4 $30,000 $75,000 

5 $35,140 $87,850 

6 $40,280 $100,700 

7 $45,420 $113,550 

8 $50,560 $126,400 

ထပ်တိးု တစ်ဦးလ�င ် $5,140 $12,850 

  



 
 

လုပ်ငနး်အဖွဲ�အစည်းများအေနြဖင့ ်ဤစာတမ်းအတွငး် ပါ�ှိေသာ သက်ဆုိငရ်ာစာရွက်စာတမ်းများကို သင့ေ်လျာ်သလို ကိုးကားရပါမည် 

ပရင့ထု်တ်ထားေသာ ဤစာရွက်စာတမ်းသည် အပ်ဒတိ်မြဖစ်ြခငး် �ှိ�ိငုသ်ည်။ ၎ငး်ကိ ုထိနး်ကွပ်မထားသည့်စာရွက်စာတမ်းအြဖစ ်ယူဆသင့ပ်ါသည်။ 
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ပူးတွဲ C 
 
ခဲွြခားဆက်ဆမံ�မြပုေရး သတေိပးချက်- 

 
လူတိုငး်အတွက် အရည်အေသးွြမင့ ်ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ� ေပးအပ်ရနမ်ှာ Corewell Health �ငှ့ ်အဖွဲ�ဝင ်ကုမ�ဏခီွဲအားလံုး၏ မူဝါဒြဖစ်ပါသည်။ Corewell Health သည် 

လူမျိုး၊ အသားအေရာင၊် �ိငုင်သံားဇာတ၊ိ �ိငုင်ံသားြဖစ်တည်မ�၊ လိင၊် ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ၊ အသက်အရွယ်၊ မသနစ်ွမ်းမ�၊ �ိငုင်ေံရးခံယူချက်များ၊ လိငစ်ိတ်တိမ်း��တ်မ��ငှ့ ်

အိမ်ေထာငေ်ရး သိုမ့ဟုတ် မိသားစုအေြခအေနများေပါ် အေြခခံ၍ ခွဲြခားဆက်ဆံမည်မဟုတ်ပါ။ ေဆး�ံုတက်ေရာက်ခွင့�်ငှ ့ ်ကုသမ�ဆုိင်ရာ ဆုံးြဖတ်ချက်များသည် လူနာ၏ 

ေဆးကုသမ�ဆုိငရ်ာ လိုအပ်ချက်များ၊ လိုအပ်ေသာ ေဆးဘက်ဆုိငရ်ာ ေစာင့ေ်�ှာက်မ��ငှ့ ်ကုသမ� ေပးအပ်ရန ်ေဆး�ံု၏ အရွယ်အစား�ငှ့ ်စွမ်းေဆာငရ်ည်များေပါ်တွငသ်ာ 

လံုးဝအေြခခံမည်ြဖစ်ပါသည်။ လူမျိုးစု၊ အသားအေရာင၊် ကျား/မ၊ လိင၊် လူမျိုး၊ �ိငုင်သံားဇာတိ၊ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ၊ မသနစ်ွမ်းမ�၊ အသက်အရွယ်၊ HIV �ှိမ�၊ မ�ှိမ�၊ 

စစ်မ�ထမ်းေဟာငး် သိုမ့ဟုတ ်စစ်မ�ထမ်း ြဖစ်မ�၊ မြဖစ်မ�၊ ဝနေ်ဆာငမ်�အတွက် ေငေွပးေချမ�ရငး်ြမစ်ကို အေြခခံ၍ သိုမ့ဟုတ် ဖက်ဒရယ်၊ ြပည်နယ ်သိုမ့ဟုတ် ေဒသတွငး် 

ဥပေဒအရ တားြမစထ်ားေသာ အြခားအေြခခံအချက်တစ်ခုခုေ�ကာင် ့ေဆး�ံုတက်ေရာက်ခွင့�်ငှ ့ ်ကုသမ�ကို ြငငး်ပယ်မည်မဟုတ်ပါ။ လူနာများကို ၎ငး်တို၏့ ကျား/မ 

ြဖစ်တည်မ��ငှ့ ်ကိုက်ညီေသာ ပံုစံြဖင့ ်ကုသမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 

ေနာက်ထပ်အေသးစိတ်အတွက် လူနာအခွင့်အေရး�ငှ့ ်တာဝနမ်ျား (Legacy Beaumont Health)၊ လူနာအခွင်အ့ေရး�ငှ့ ်တာဝနမ်ျား (Legacy Spectrum Health Lakeland) 

သိုမ့ဟုတ် လူနာအခွင်အ့ေရး�ငှ့ ်တာဝနမ်ျား (Legacy Spectrum Health West Michigan) မူဝါဒကို �ကည့်��ပါ။ 

 
Corewell Health - 

• က��်ပု်တို�့ငှ ့ ်ထိေရာက်စွာ ဆက်သွယ်ေြပာဆုိ�ိငုရ်န ်မသနစ်ွမ်းသူများအတွက် အခမဲ့ အကူအညီများ�ငှ့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များ ပံ့ပိုးေပးြခငး်၊ ဥပမာ- 

o အရည်အချငး်ြပည့်မီေသာ လက်ဟနြ်ပ ဘာသာစကား စကားြပနမ်ျား 

o အြခားပံုစံများြဖင့ ်ေရးသားထားေသာ အချက်အလက်များ (ပံု�ှပိ်စာလံုး�ကီး၊ အသံဖိုင၊် အသံုးြပု�ိငုေ်သာ အီလက်ထေရာနစ်ပံုစံများ၊ 

အြခားပံုစံများ) 

• မိခငဘ်ာသာစကားမှာ အဂင်္လိပ်ဘာသာမဟုတ်သည့် လူများအတွက် အခမဲ့ ဘာသာစကားဝနေ်ဆာငမ်� ပံ့ပိုးေပးြခငး်၊ ဥပမာ- 

o အရည်အချငး်ြပည့်မီေသာ စကားြပနမ်ျား 

o အြခားဘာသာစကားများြဖင့ ်ေရးသားထားေသာ အချက်အလက်များ 

 
၎ငး်ဝနေ်ဆာငမ်�များကို သငလ်ိုအပ်ပါက Legacy Spectrum Health အတွက် ဘာသာစကားဝနေ်ဆာငမ်�ကို ေအာက်ပါအတိုင်း ဆက်သွယ်ပါ- 

616.267.9701 သိုမ့ဟုတ် 1.844.359.1607 (TTY:711)။ 

 
Legacy Beaumont Health ေနရာများအတွက် လူနာ�ငှ့ ်မိသားစု အေတွ�အ�ကံုေရးရာဌာနသို ့ ေအာက်ပါအတိုငး်ဆက်သွယ်ပါ- 

313-593-7070 (Dearborn, Taylor, Trenton, and Wayne), 947-521-8880 (Farmington Hills), 248-551-7040 (Grosse Pointe, Royal Oak, Troy), 248-426-
6976 (Farmington Hills RNC), 248-743-9500 (Beaumont Home Health Services). 313-253-9024 (Dearborn RNC) or 947-522-2007 (Beaumont 
Medical Group). 
 
သင့အ်ေနြဖင့ ်Corewell Health သည် လူမျိုး၊ အသားအေရာင၊် �ိငုင်သံားဇာတိ၊ အသက်၊ မသနစ်ွမ်းမ� သိုမ့ဟုတ် လိင၊် လိငစ်ိတ်တိမ်း��တ်မ�၊ ကျား/မ ခံယူချက် သိုမ့ဟုတ် 

ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာအေပါ် အေြခခံ၍ အြခားနည်းြဖင့ ်ခွဲြခားဆက်ဆံြခင်း သိုမ့ဟုတ် ၎ငး်ဝနေ်ဆာငမ်�များကို ပံ့ပိုးရန ်ပျက်ကွက်ြခငး်�ှိသည်ဟု ယူဆပါက မေကျနပ်ချက်ကိ ု

ေအာက်ပါသို ့ တိုင�်ကား�ိငုသ်ည်- 

• Legacy Beaumont Health အတွက် 

Patient Experience Department 
26901 Beaumont Blvd. 
Southfield, MI 48033 
947-522-1472 
Pfcc@beaumont.org 

• Legacy Spectrum Health အတွက် 

Director, Patient Experience 
100 Michigan St NE MC 006 
Grand Rapids, MI 49503 
616-391-2624၊ ေခါ်ဆုိခ အခမဲ့ ဖုနး်နပံါတ်- 1-855-613-2262 

patient.relations@spectrumhealth.org 

 
 
 

https://beaumont-farmington.policystat.com/policy/token_access/0e3598e2-c59b-44c9-b154-f4f96d754015/
https://spectrumhealth.sharepoint.com/:w:/r/sites/hub/Policies%20and%20Procedures/Policies%20&%20Procedures/Administrative%20(Corporate)/PATIENT%20RIGHTS%20-%20Corp%20124.docx?d=w1c07ba76616440e7a62fc7811513580b&csf=1&web=1&e=ASVsR8
https://spectrumhealth.policytech.com/dotNet/documents/?docid=60373&anonymous=true
mailto:Pfcc@beaumont.org
mailto:patient.relations@spectrumhealth.org


 
 

လုပ်ငနး်အဖွဲ�အစည်းများအေနြဖင့ ်ဤစာတမ်းအတွငး် ပါ�ှိေသာ သက်ဆုိငရ်ာစာရွက်စာတမ်းများကို သင့ေ်လျာ်သလို ကိုးကားရပါမည် 

ပရင့ထု်တ်ထားေသာ ဤစာရွက်စာတမ်းသည် အပ်ဒတိ်မြဖစ်ြခငး် �ှိ�ိငုသ်ည်။ ၎ငး်ကိ ုထိနး်ကွပ်မထားသည့်စာရွက်စာတမ်းအြဖစ ်ယူဆသင့ပ်ါသည်။ 
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သငသ်ည် မေကျနပ်ချက်ကို လူကိုယ်တိုငြ်ဖစ်ေစ၊ စာ၊ ဖက်စ် သိုမ့ဟုတ် အီးေမးလ်ြဖင့ြ်ဖစ်ေစ တိုင�်ကား�ိငုသ်ည်။ မေကျနပ်ချက်တိုင�်ကားရာတွင ်

သငအ်ကူအညီလိုအပ်ပါက လူနာအေတွ�အ�ကံု ေရးရာ ဒါ�ိုက်တာသည် သင့အ်ား ကူညီရန ်အသင့�်ှိပါသည်။ 

 
သင့အ်ေနြဖင့ ်https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf တွင ်ရ�ှိ�ိငုေ်သာ �ိငုင်သံားအခွင့အ်ေရး တိုင�်ကားမ�ေပါ်တယ်မှတစ်ဆင့ ်

အီလက်ထေရာနစ်နည်းလမ်းြဖင့ြ်ဖစ်ေစ၊ ေအာက်ပါအတိုငး်  ေမးလ်ပို၍့ သိုမ့ဟုတ် ဖုနး်ဆက်၍ြဖစ်ေစ �ိငုင်သံားအခွင့အ်ေရး�ံုး၊ အေမရိကနြ်ပည်ေထာငစ်ု 

ကျနး်မာေရး�ငှ့ ်ြပည်သူဝ့နေ်ဆာငမ်�ဌာနသိုလ့ည်း �ိငုင်သံားအခွင့အ်ေရး တိုင်�ကားချက်ကို ေပးပို�့ ိငုသ်ည်- 

 
U.S. Department of Health and Human Services 
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Español (Spanish) 
ATENCIÓN: Si usted habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. 
Llame al 1-844-359-1607 (TTY: 711). 

 ) Arabicالعربیة (
(رقم ھاتف الصم والبكم:   1607-359-844-1إذا كنت تتحدث اللغة العربیة، فإن خدمات المساعدة اللغویة تتوافر لك بالمجان.  اتصل برقم  ملحوظة:

711 .( 
中文 (Chinese): 國語/普通話 (Mandarin), 粵語 (Cantonese)  
請注意：如果您講中文，你可以獲得免費的語言輔助服務。請撥打1-844-359-1607（TTY 手語翻譯：711）。 
 
Tiếng Việt (Vietnamese) 
CHÚ Ý:  Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. 
Gọi số 1-844-359-1607 (TTY: 711). 
 
Ako govorite srpsko (Serbian, Croatian or Bosnian) 
OBAVJEŠTENJE:  Ako govorite srpsko-hrvatski, usluge jezičke pomoći dostupne su vam besplatno.  
Nazovite 1-844-359-1607 (TTY: 711). (TTY- Telefon za osobe sa oštećenim govorom ili sluhom: 711). 
 
አማርኛ (Amharic) 
ማስታወሻ:  የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋጀተዋል፡ ወደ ሚከተለው ቁጥር 
ይደውሉ 1-844-359-1607. (መስማት ለተሳናቸው: (TTY: 711). 
 
नेपाल� (Nepali) 
ध्यान �दनुहोस:् तपाइ�ले नेपाल� बोल्नुहुन्छ भने तपाइ�को �निम्त भाषा सहायता सेवाहरू �नःशुल्क रूपमा उपलब्ध छ । 
फोन गनुर्होस ्1-844-359-1607 (�ट�टवाइ: (TTY: 711). 
 
Thuɔŋjaŋ (Nilotic – Dinka) 
PIŊ KENE: Na ye jam në Thuɔŋjaŋ, ke kuɔny yenë kɔc waar thook atɔ̈ kuka lëu yök abac ke cïn wënh cuatë 
piny. Yuɔpë 1-844-359-1607 (TTY: 711). 
 
Kiswahili (Swahili) 
KUMBUKA: Ikiwa unazungumza Kiswahili, unaweza kupata, huduma za lugha, bila malipo. Piga simu 1-844-
359-1607 (TTY: 711). 

 
 ) Farsiفارسی (

تماس  ). TTY: 711( 1607-359-1.844توجھ: اگر بھ زبان فارسی گفتگو می کنید، تسھیالت زبانی بصورت رایگان برای شما فراھم می باشد. با 
 بگیرید. 

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
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Français (French) 
ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique-vous sont proposés gratuitement. 
Appelez le 1.844-359-1607 (TTY : 711). 
 
ြမန်မာ )Burmese (  

သတိြပုရန-် သင ်ြမနမ်ာစကားေြပာဆိုပါက ဘာသာစကား အကူအညီဝနေ်ဆာငမ်�များကို အခမ့ဲ ရ�ှိ�ိငုပ်ါသည်။ 1-844-359-

1607, (TTY: 711) ကို ေခါ်ဆိုပါ။ 

 
 (Dari)فارسی دری 

 تماس با   اگر بھ زبان دری صحبت می کنید، خدمات کمک زبانی بصورت رایگان برای شما در دسترس است. توجھ
. (TTY: 711) 1-844-359-1607 

 
Kreyòl Ayisyen (Haitian Creole) 
ATANSYON: Si ou pale Kreyòl Ayisyen, gen èd nan lang ki disponib gratis pou ou. Rele nimewo 1-844-359-
1607 (TTY: 711). 
 
Ikinyarwanda (Kinyarwanda) 
ICYITONDERWA: Niba uvuga ikinyarwanda, serivisi z’ubufasha ku byerekeye ururimi, urazihabwa, ku buntu. 
Hamagara 1-844-359-1607 (ABAFITE UBUMUGA BW’AMATWI BIFASHISHA ICYUMA CYANDIKA -TTY: 
711). 
 
Soomaali (Somali) 
DIGTOONI: Haddii aad hadasho Soomaali, adeegyada caawimada luqadda, oo bilaasha, ayaad heli kartaa. 
Wac 1.844-359-1607 (TTY: 711). 
 

(Sudanese)  اللھجة السودانیة 
(رقم الصم والبكم:   1607-359-844-1رقم ال  على ، فإن خدمات المساعدة اللغویة تتوافر لك بالمجان.  اتصلھجة السودانیة إذا كنت تتحدث الل ملحوظة:

711 .( 
 
த�ழ் (Tamil) 
கவனம்: நீங்கள் த�ழ் ேப�னால், உங்க�க்� இலவசமான ெமா� உத�ச ்ேசைவகள் 
�ைடக்�ன்றன.இந்த எண்ைண அைழக்க�ம்: 1-844-359-1607 (TTY: 711). 
 
ትግርኛ (Tigrinya) 
ትኹረት: ትግርኛ እንድሕር ትዛረብ ኮንካ፣ ናይ ቋንቋ ደገፍ ኣልግሎታት፣ ብናጻ ክቐርቡልካ እዮም።  ደውል 1.844-359-1607 (TTY: 
711)። 
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