လူနာဘကးမြ ေပ့ေခ္ရမညးံ လကးက္နးေငျ ေတာငး့ခဵ်ခငး့ႏြငးံ
ေကာကးခဵ်ခငး့ မူဝါဒ
ဤမူဝါဒသညး ေအာကးပါေနရာမ္ာ့ႏြငးံ သကးဆိုငးသညး Big Rapids (Mecosta စီရငးစု ေဆ့ဘကးဆင
ုိ ရ
း ာ စငးတာ)၊ စဥးဆကးမ်ပတးေစာငးံေရြာကးေရ့၊ ေကားပရ
ုိ ိတး၊ Gerber (Newaygo စီရငးစု အေထျေထျေဆ့ရဵု
အဖျဲ႔အစညး့)၊ Ludington (အေနာကးမစးခ္ီဂနး အထိနး့အမြတး ေဆ့ဘကးဆိုငးရာ စငးတာ)၊ ေဆ့ရဵု်ပငးပလူနာ/သမာ့ေတား ကုသေရ့၊ Pennock (Pennock
ေဆ့ရဵု)၊ Reed City (Reed City ေဆ့ရဵုေကားပိုေရ့ရြငး့)၊ SH GR Hospitals (Spectrum Health ေဆ့ရဵုမ္ာ့)၊ SHMG ၊ Spectrum Health Lakeland
(Lakeland Community Hospital Watervliet; Lakeland Hospitals at Niles and St. Joseph Inc.)၊ United/Kelsey (Spectrum Health United;
Spectrum Health Kelsey ေဆ့ရဵု)၊ Zeeland (Zeeland ရပးရာျ အသုိကးအဝနး့ ေဆ့ရဵု)
သကးဆိုငးမႈ ကနး႔သတးထာ့်ခငး့ -

မရြပ
ိ ါ

အညႊနး့ # -

13636

ဗာ့ရြငး့ #-

4

စတငးအသကးဝငးသညံးေန႔ -

02/01/2021

လညးပတးေဆာငးရျကးေရ့ နယးပယး -

ေငျေၾက့၊ ဝငးေငျ လညးပတးစီ့ဆငး့မႈ

ဌာနပိုငး့ နယးပယး -

စုေပါငး့ေငျေတာငး့ခဵေရ့ ရဵု့ (CBO)၊ ေငျေၾက့၊ လူနာခ္ိတးဆကးေရ့၊ လူနာ
ေငျေၾက့ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့ (PFS)

ချ်ဲ ခာ့ဆကးဆဵမႈမ်ပဳေၾကာငး့ အသိေပ့ခ္ကး - Spectrum Health သညး သကးဆုိငးရာ ဖကးဒရယး်ပညးသူ႔ရပိင
ု းချငးံ ဥပေဒမ္ာ့ကို လိက
ု န
း ာၿပီ့ လူမ္ဳိ့၊ အသာ့ေရာငး၊
ႏုင
ိ းငဇ
ဵ စး်မစး၊ အသကးအရျယး၊ မသနးစျမး့မႈ သို႔မဟုတး လိငးေပၐအေ်ခခဵ၍ ချဲ်ခာ့ဆကးဆဵ်ခငး့မ်ပဳပါ။ Spectrum Health သညး လူမ္ဳိ့၊ အသာ့ေရာငး၊ ႏုိငးငဵဇစး်မစး၊
အသကးအရျယး၊ မသနးစျမး့မႈ သို႔မဟုတး လိငးေၾကာငံး လူမ္ာ့အာ့ ဖယးထာ့်ခငး့ သို႔မဟုတး ကျ်ဲ ပာ့စျာ ဆကးဆဵ်ခငး့မ္ာ့ မရြိပါ။ ချဲ်ခာ့ဆကးဆဵ်ခငး့မ်ပဳေရ့ဆိုငးရာ
သတိေပ့ခ္ကး အ်ပညးံအစဵု ႏြငးံ ဘာသာစကာ့အကူအညီရရြိႏိုငးမႈတ႔အ
ို တျကး ပူ့တျဲဖိုငး A ကို ၾကညံးရႈပါ။

1.

ရညးရျယးခ္ကး

1.1.

Spectrum Health သိ႔မ
ု ဟုတး ၎၏လကးေအာကးခဵ အဖျဲ႔ခဲျတစးခုခု (“Spectrum Health”) ကို လကးက္နးေငျမ္ာ့ ေပ့ေခ္ရနးတာဝနးရြိေသာ
လူနာမ္ာ့အာ့လဵု့ တရာ့မြ္တေသာ ကုသမႈမ္ာ့ ရရြိခဵစာ့ေစရနး။ ထိုအက္ိဳ့အတျကး Spectrum Health အေန်ဖငးံ ၎၏ ေငျေၾက့ေထာကးပဵံမႈဆိုငးရာ
ခဵစာ့ပိုငးခင
ျ းံ

မူဝါဒအရ

လူတစးေယာကးမြာ

ေထာကးပဵံေငျ

ရရြိခဵစာ့ႏိုငး်ခငး့ရြိ/မရြိကို

ဆဵု့်ဖတးရနး

က္ိဳ့ေၾကာငး့ခိုငးလဵုသညံး

အာ့ထုတးမႈမ္ာ့

မေဆာငးရက
ျ းမီ ကုသမႈအတျကး ေငျရရြိရနး ထိုသူကို ဆနး႔က္ငး၍ အထူ့ေငျေၾက့ေကာကးခဵေရ့ လုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့ လုပးေဆာငးမညးမဟုတးပါ။

2.

အဓိပၸါယးဖျငံးဆုိခ္ကးမ္ာ့

2.1.

ေၾကျ့ဆပးရနး

ပ္ကးကက
ျ း်ခငး့

-

Spectrum

ႀကိဳ့ပမး့ေကာကးခဵခံၿဲ ပီ့ေနာကး

အ်ပညံးအဝ

စာရငး့သျငး့ထာ့်ခငး့မရြိေသာ

Spectrum

Health

သိ႔မ
ု ဟုတး

မေပ့ေခ္ႏုိငးေသ့ေသာ
Health

သိ႔မ
ု ဟုတး

တာဝနးရြိၾကာ့ခဵအဖျဲ႔အစညး့တစးခုမြ
သို႔မဟုတး

သေဘာတူထာ့သညံး

တာဝနးရြိၾကာ့ခဵအဖျဲ႔အစညး့မြ

လုပးငနး့တျငး့
ေပ့ေခ္ေငျ

ေကာကးခဵမႈမ္ာ့

အစီအစဥးတစးခုတျငး

ဆကးလကးေကာကးခဵရနးႀကိဳ့ပမး့လ္ကးရြိသညံး

လူနာဘကးမြ ေပ့ေခ္ရမညးံ လကးက္နးေငျ ်ဖစးသညး။

2.2.

အထူ့ေငျေၾက့ေကာကးခဵေရ့လုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့

(“ECA”)

-

ထိုအေရ့ယူေဆာငးရက
ျ းမႈမ္ာ့တျငး

တရာ့စျဆ
ဲ ိုမႈတစးခု

စတငးေဆာငးရျကး်ခငး့၊

လူနာတစးဦ့၏လုပးအာ့ခမ္ာ့ကို သိမး့ယူ်ခငး့တိ႔ု ပါဝငးသညး။

2.3.

အာမခဵေပ့သူ - Spectrum Health မြာ လူနာတစးဦ့ ရယူခံဲသညံး ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့အတျကး ေငျေပ့ေခ္ရနး အာမခဵေပ့ေသာသူ ်ဖစးသညး။

မူဝါဒကို့ကာ့ခ္ကး # - 13636

မူဝါဒဗာ့ရြငး့ # - 4

စတငးအသကးဝငးသညံးေန႔ - 02/01/2021
စာမ္ကးႏြာ 8 အနကး 1

2.4.

လူနာ - Spectrum Health သို႔မဟုတး ၎၏ လကးေအာကးခဵအဖျဲ႔ခတ
ဲျ စးခုခု (“Spectrum Health”) တျငး ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့ ရယူေနေသာသူ ်ဖစးသညး။

2.5.

လူနာဘကးမြ ေပ့ေခ္ရမညးံ လကးက္နးေငျ - လူနာဘကးမြႏြငးံ/သိ႔မ
ု ဟုတး အာမခဵသူဘကးမြ ေပ့ေခ္ရမညးံ လကးက္နးေငျတစးခုခု။ ယငး့တျငး
လူနာဘကးမြ

ေပ့ေခ္ရမညးံ

အာမခဵေငျေၾက့

ေပ့ေဆာငးၿပီ့ေနာကး

အာမခဵခ္ကးတျငးမပါဝငးသညံး

လကးက္နးေငျမ္ာ့၊

ပူ့တျေ
ဲ ပ့ေခ္ေငျမ္ာ့၊

်ဖတးထာ့ေသာေငျမ္ာ့၊ ပူ့တျဲအာမခဵထာ့သညံးေငျ၊ အာမခဵခ္ကးတျငး မပါဝငးသညံး ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့ႏြငးံ လကးက္နးေငျအာ့လဵု့ ပါဝငးသညး။

2.6.

ၾကာ့ခဵေငျေၾက့ေကာကးခဵေပ့သညံး အဖျဲ႔အစညး့ - Spectrum Health ကိုယးစာ့ လူနာဘကးမြ ေပ့ေခ္ရနးရြိေသာ လကးက္နးေငျကို ေကာကးခဵေပ့ရနး
စာခ္ဳပးခ္ဳပးဆုိထာ့ေသာ ကုမၸဏီတစးခု်ဖစးေသားလညး့ အဆုိပါေကာကးခဵမႈမ္ာ့ကို ဖကးဒရယး၊ ်ပညးနယးႏြငံး ေဒသဆိုငးရာ ဥပေဒမ္ာ့၊ စညး့မ္ဥး့မ္ာ့ကို
လိုကးနာၿပီ့ ၎၏ကိုယးပိုငးအမညး်ဖငံး ေဆာငးရက
ျ းသညံး ကုမၸဏီ်ဖစးသညး။

3.

တာဝနးမ္ာ့

3.1.

လူနာဘကးမြ

ေပ့ေခ္ရမညးံ

လကးက္နးေငျ

ေတာငး့ခဵ်ခငး့ႏြငံး

ေကာကးခဵေရ့

မူဝါဒကို

သကးဆုိငးရာ

လုပးထုဵ့လုပးနညး့မ္ာ့တျငး

ေဖား်ပထာ့သညးံအတိုငး့ သတးမြတးထာ့သညံး Spectrum Health ဝနးထမး့မြ သငးံေလ္ားစျာ ႀကီ့ၾကပးေဆာငးရက
ျ းသျာ့မညး်ဖစးသညး။

4.

ေလ့စာ့လိုကးနာ်ခငး့

4.1.
5.

Spectrum Health ဝနးထမး့တစးဦ့ဦ့မြ ဤမူဝါဒကို ခ္ဳိ့ေဖာကး်ခငး့သညး ်ပဳ်ပငးတညံးမတးေပ့သညံး အေရ့ယူမႈ ခဵရႏုိငးဖျယးရြိသညး။

မူဝါဒ

5.1.

Spectrum Health သညး လူနာဘကးမြ ေပ့ေခ္ရမညးံ လကးက္နးေငျအတျကး သငံးေလ္ားေသာ ေ်ဖရြငး့ခ္ကးတစးခု မြနးမြနးကနးကနး ဆုဵ့်ဖတးရနးႏြငံး
အေကာငးအထညးေဖားရနး

လိုအပးသညံး

လူနာမ္ာ့ႏြငံး/သုိ႔မဟုတး

အာမခဵသူမ္ာ့၊

အ်ခာ့ချငံး်ပဳခ္ကးရထာ့ေသာ

ၾကာ့ခဵအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ႏြငံး

ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရက
ျ းသာျ ့မညး်ဖစးသညး။ လူနာဘကးမြ ေပ့ေခ္ရမညးံ လကးက္နးေငျမ္ာ့ကို ဤမူဝါဒအတိုငး့ ဆဵု့်ဖတးသာျ ့မညး်ဖစးးသညး။

5.1.1. ေသဆုဵ့သျာ့သညံး လူနာမ္ာ့ - ဆုဵ့႐ႈဵ့မႈခဵစာ့ေနရသညံး အခ္ိနးအတျငး့ ေသဆုဵ့သူ မိသာ့စုအေပၐ ငဲံညြာ်ခငး့သညး Spectrum Health ၏
ဦ့စာ့ေပ့ကိစၥတစးရပး ်ဖစးသညး။ Spectrum Health မြ ေသဆဵု့သျာ့သညံး လူနာဘကးမြ ေပ့ေခ္ရမညးံ လကးက္နးေငျမ္ာ့ကို လူနာဘကးမြ
ေပ့ေခ္ရမညးံ လကးက္နးေငျဆုိငးရာ ေသဆဵု့သျာ့သညံး လူနာ သို႔မဟုတး
ေဖားထုတးၿပီ့

ေ်ဖရြငး့သျာ့မညး။ ဤလုပးထုဵ့လုပးနညး့တျငး

အာမခဵေပ့သူ လုပးထုဵ့လုပးနညး့ တျငး ေဖား်ပထာ့သညံးအတိုငး့

ေဖား်ပထာ့သညံးအတိုငး့

Spectrum Health

သညး ေသဆဵု့သညံးေန႔ကို

အတညး်ပဳစစးေဆ့ရနး၊ ေငျေၾက့အေထာကးအပဵံ၊ Medicaid အတျကး အရညးအခ္ငး့်ပညံးမီမႈရြိမရြိ ဆနး့စစးရနးအတျကး အစို့ရမြတးတမး့ကို
အသဵု့်ပဳသျာ့မညး်ဖစးၿပီ့ ေသဆဵု့သူပိုငးဆိုငးမႈအေပၐမူတညး၍ ေတာငး့ဆိုမႈတစးခု တငးသျငး့ရနး ဆနး့စစးသာျ ့ႏုိငးသညး။

5.1.2. လူမျစ
ဲ ာရငး့သျငး့ခဵရေသာ လူနာမ္ာ့ - Spectrum Health သညး အေမရိကနးႏုိငးငဵ်ပညးေထာငးစု လူမစ
ျဲ ာရငး့သျငး့်ခငး့ ဥပေဒႏြငံးအညီ
လုိကးနာေဆာငးရျကးပါသညး။ Spectrum Health သညး လူမစ
ျဲ ာရငး့သျငး့ခဵရေသာ လူနာဘကးမြ ေပ့ေခ္ရမညးံ လကးက္နးေငျမ္ာ့ကို
လူနာဘကးမြ ေပ့ေခ္ရမညးံ လကးက္နးေငျဆုိငးရာ လူမစ
ျဲ ာရငး့သျငး့ခဵရေသာ လူနာ လုပးထုဵ့လုပးနညး့ တျငး ေဖား်ပထာ့သညးံအတိုငး့
ေဖားထုတးၿပီ့

ေ်ဖရြငး့သျာ့မညး်ဖစးသညး။

ေကာကးခဵ်ခငး့ႏြငးံ

ေငျေတာငး့ခဵ်ခငး့လႈပးရြာ့ေဆာငးရက
ျ းမႈသညး

လူမစ
ျဲ ာရငး့သျငး့်ခငး့ဆိုငးရာ

စာရျကးစာတမး့အရ အက္ဵဳ့ဝငးေသာ ဝနးေဆာငးမႈ ရယူသညံးေန႔စဲျမ္ာ့အလဵု့အတျကး လူမစ
ျဲ ာရငး့သျငး့ေၾကာငး့ အေၾကာငး့ၾကာ့သညးံအခ္ိနးတျငး
ရပးတနး႔သာျ ့မညး။

Spectrum

Health

သညး

လူမစ
ျဲ ာရငး့သျငး့်ခငး့ဆိုငးရာ

ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ကို

လူမစ
ျဲ ာရငး့သျငး့်ခငး့ဆိုငးရာ

စာရျကးစာတမး့မ္ာ့ ေနာကးဆဵု့်ဖစးသညးံအခ္ိနး သို႔မဟုတး ပယးခ္ခဵရသညးံအခ္ိနးအထိ ေစာငးံၾကညံးသျာ့မညး်ဖစးသညး။

5.1.3. ေငျေၾက့ေထာကးပဵံမႈ လုိအပးေနေသာ လူနာမ္ာ့ - Spectrum Health တျငး ေငျေၾက့ေထာကးပဵံမႈဆုိငးရာ ခဵစာ့ပိုငးချငံး မူဝါဒ ႏြငံးအညီ
လူနာဘကးမြ ေပ့ေခ္ရနးရြိေသာ လကးက္နးေငျမ္ာ့အတျကး လူနာမ္ာ့ ရရြိႏုိငးမညံး ေငျေၾက့ေထာကးပဵံမႈဆိုငးရာ ေရျ့ခ္ယးခင
ျ ံးမ္ာ့ ရြိပါသညး။

5.1.3.1.

လူနာမ္ာ့ႏြငံး/သု႔မ
ိ ဟုတး

ေငျေၾက့ေထာကးပဵံေရ့ဆုိငးရာ

အာမခဵေပ့သူမ္ာ့အာ့
မူဝါဒကို

သကးဆုိငးရာ

လုပးထုဵ့လုပးနညး့တျငး

အသိေပ့အေၾကာငး့ၾကာ့သျာ့မညး်ဖစးသညး။

သတးမြတးထာ့သညံးအတိုငး့

Spectrum

Health

သညး

ေငျေၾက့ေထာကးပဵံေရ့ဆုိငးရာ ေလြ္ာကးလႊာမ္ာ့ကို လုပးငနး့တျငး့ ေငျေၾက့ေကာကးခဵမႈဆုိငးရာ ႀကိဳ့ပမး့ခ္ကးမ္ာ့အတျငး့ႏြငံး ကနဦ့
ေဆ့႐ုဵဆငး့ၿပီ့ေနာကး လကးက္နးေငျေတာငး့ခဵေရ့ ေဖား်ပခ္ကးပါ ေန႔စမ
ျဲ ြ အနညး့ဆုဵ့ ရကးေပါငး့ ႏြစးရာံေလ့ဆယး (240) ရကး
ကာလတစးခုအတျကး

ၾကာ့ခဵေငျေၾက့ေကာကးခဵေပ့သညံးအဖျ႔အ
ဲ စညး့တစးခုအာ့

ရညးညႊနး့သညံးအခါ

အေ်ခအေနအရ

လကးခဵသျာ့မညး (ေလြ္ာကးလႊာတငးသင
ျ း့သညးံ ကာလ)။

5.1.3.1.1.
မူဝါဒကို့ကာ့ခ္ကး # - 13636

်ပညံးစုဵေသာ ေငျေၾက့ေထာကးပဵံေပ့ေရ့ဆုိငးရာ ေလြ္ာကးလႊာ တငးသင
ျ း့်ခငး့။

မူဝါဒဗာ့ရြငး့ # - 4

စတငးအသကးဝငးသညံးေန႔ - 02/01/2021
စာမ္ကးႏြာ 8 အနကး 2



လူနာတစးဦ့

သိ႔မ
ု ဟုတး

အာမခဵေပ့သူတစးဦ့မြ

ေလြ္ာကးလႊာတငးသျငး့သညးံ

ကာလအတျငး့

်ပညံးစုဵေသာ ေငျေၾက့ေထာကးပဵံေပ့ေရ့ဆုိငးရာ ေလြ္ာကးလႊာ တငးသင
ျ း့ပါက Spectrum Health
အေန်ဖငးံ -

o
o

ECA မ္ာ့ကို ဆိုငး့ငဵံသာျ ့မညး
လူနာတစးဦ့ ေငျေၾက့အေထာကးအပဵံရရြိရနး အရညးအခ္ငး့ ်ပညးံမီ်ခငး့ရြိမရြိႏြငးံပတးသကး၍
အရညးအခ္ငး့်ပညးံမီမႈဆိုငးရာ
သိ႔မ
ု ဟုတး

ဆဵု့်ဖတးခ္ကးတစးခု

အာမခဵေပ့သူအာ့

ခ္မြတးသာျ ့မညး်ဖစးၿပီ့

(သကးဆိုငးပါက

လူနာရရြိႏုိငးေသာ

လူနာႏြငးံ/

အေထာကးအပဵံ

အပါအဝငး) အရညးအခ္ငး့်ပညးံမီ်ခငး့ဆိုငးရာ ဆဵု့်ဖတးခ္ကးႏြငးံ ဤဆဵု့်ဖတးခ္ကးအတျကး
အေ်ခခဵအေၾကာငး့ရငး့မ္ာ့ကို စာ်ဖငးံေရ့သာ့၍ အေၾကာငး့ၾကာ့သျာ့မညး်ဖစးသညး။

o

လူနာအာ့ ေစာငးံေရြာကးမႈအတျကး ေငျေၾက့အေထာကးအပဵံရရြိရနး အရညးအခ္ငး့်ပညံးမီသူ
အ်ဖစး ဆဵု့်ဖတးထာ့ပါက Spectrum Health အေန်ဖငးံ -



လူနာႏြငးံ/သို႔မဟုတး

အာမခဵေပ့သူအာ့

ေငျေၾက့ေထာကးပဵံမႈဆိုငးရာ

ခဵစာ့ပိုငးခင
ျ းံ မူဝါဒ အရ လူနာႏြငးံ/သိ႔မ
ု ဟုတး အာမခဵေပ့သူ၏ ေငျေၾက့
ေပ့ေခ္ရမညးံတာဝနးကို



ေဖား်ပထာ့သညးံ

ေငျေၾက့ေထာကးပဵံမႈဆိုငးရာ ခဵစာ့ပိုငးခင
ျ းံ မူဝါဒအရ သူ သိ႔မ
ု ဟုတး သူမ
ကိုယးတိုငးကိုယးက္

ေပ့ေခ္ရနးဆဵု့်ဖတးထာ့သညးံ

ေစာငးံေရြာကးမႈတစးခုအတျကး
ပမာဏထကးပိုမ္ာ့ၿပီ့
(သို႔မဟုတး

သူ

ေငျပမာဏမြာ

သို႔မဟုတး

ထိုပမာဏမြာ

$5

သူမေပ့ေခ္ရမညးံ

ေအာကးနညး့သညးံပမာဏ

်ပညးတင
ျ း့အချနးေၾကားညာခ္ကးတျငး

အ်ခာ့ပမာဏကဲံသို႔)



စာ်ဖငးံေရ့သာ့ထာ့ေသာ

အသိေပ့ခ္ကးတစးေစာငး ေပ့မညး၊

မဟုတးလြ္ငး

ပိုေနသညံး

ထုတး်ပနးထာ့သညးံ
မညးသညးံပမာဏကိုမဆို

ထိုပုဂၢိဳလးအာ့ ်ပနးလညးေပ့သျာ့မညး၊
ေစာငးံေရြာကးမႈအတျကး ေငျရရြိေအာငး လူနာႏြငးံ/သို႔မဟုတး အာမခဵေပ့သူကို
ဆနး႔က္ငး၍

ရယူထာ့ေသာ

မညးသညးံ

ECA

ႀကိဳ့ေၾကာငး့ညီညျတးစာျ ရရြိႏုိငးသညံး

မဆို

်ပနးေပ့ဆပးရနး

ေဆာငးရက
ျ းမႈမ္ာ့အာ့လဵု့ကို

လုပးေဆာငးပါ။

5.1.3.1.2.

မ်ပညံးစုဵသညံး ေငျေၾက့ေထာကးပဵံေရ့ေလြ္ာကးလႊာ တငးသင
ျ း့်ခငး့



လူပုဂိၢဳလးတစးဦ့မြ ေလြ္ာကးလႊာတငးသင
ျ း့သညးံ ကာလအတျငး့ မ်ပညးံစဵုသညံး ေငျေၾက့ေထာကးပဵံေရ့
ေလြ္ာကးလႊာတစးခု တငးသင
ျ း့လာပါက Spectrum Health အေန်ဖငးံ -

o
o

ေစာငးံေရြာကးမႈအတျကး ေငျရရြိရနး မညးသညံး ECA မ္ာ့ကိုမဆို ဆိုငး့ငဵံသာျ ့မညး၊
လူပုဂိၢဳလးတစးဦ့အာ့

ေငျေၾက့ေထာကးပဵံမႈဆိုငးရာ

ခဵစာ့ပိုငးခင
ျ းံ

မူဝါဒ

အရ

်ပဌာနး့ထာ့သညံး ထပးေလာငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ႏြငးံ/သို႔မဟုတး စာရျကးစာတမး့မ္ာ့ကို
ေဖား်ပထာ့သညံး

စာ်ဖငးံေရ့သာ့ထာ့ေသာ

အသိေပ့ခ္ကးတစးေစာငး

သို႔မဟုတး

ေလြ္ာကးလႊာ်ဖညံးစျကးရနး တငးသင
ျ း့ရမညးံ ေငျေၾက့ေထာကးပဵံေရ့ဆုိငးရာ ေလြ္ာကးလႊာပဵုစဵ
တစးခု ေပ့သျာ့မညး်ဖစးၿပီ့ အဆိုပါအခ္ကးအလကးမ္ာ့ႏြငးံ/သိ႔မ
ု ဟုတး စာရျကးစာတမး့မ္ာ့
ကို စာ်ဖငးံေရ့သာ့ထာ့ေသာ အသိေပ့ခ္ကး ထုတး်ပနးသညံးေန႔မြစ၍ ရကးသဵု့ဆယး (30)
အတျငး့ ရရြိရမညး်ဖစးသညး။ သို႔မဟုတးပါက ေလြ္ာကးလျာအာ့ ်ငငး့ပယးသာျ ့မညး်ဖစးၿပီ့
ေကာကးခဵေရ့လႈပးရြာ့ေဆာငးရက
ျ းမႈ ်ပနးလညးစတငးသျာ့မညး်ဖစးသညး။



ဤသတိေပ့ခ္ကးတျငး ေအာကး၌ေဖား်ပထာ့သညံး Spectrum Health ထဵ
ဆကးသျယးရမညံးလိပးစာ ပါဝငးသညး -

o

အကယး၍

ထပးေလာငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ႏြငးံ/သို႔မဟုတး

စာရျကးစာတမး့မ္ာ့

ေနာကးပိုငး့မြာ ရရြိၿပီ့ ်ဖစးစဥးမြာ ေလြ္ာကးလႊာတငးသင
ျ း့ရမညးံ ကာလအတျငး့်ဖစးပါက
ေငျေၾက့အေထာကးအပဵံအတျကး

ထို်ဖစးစဥးကို

ေကာကးခဵေရ့လႈပးရြာ့ေဆာငးရက
ျ းမႈကို

တဖနး်ပနးလညးသဵု့သပးသာျ ့မညး်ဖစးၿပီ့

အဆိုပါဆဵု့်ဖတးခ္ကး

ခ္မြတးၿပီ့သညးအထိ

ဆိုငး့ငဵံထာ့မညး်ဖစးသညး။

5.1.3.1.3.

ေငျေၾက့ေထာကးပဵံေရ့ေလြ္ာကးလႊာ တငးသင
ျ း့ရနး ပ္ကးကျကး်ခငး့။



ေလြ္ာကးလႊာတငးသျငး့ရမညံး

ကာလအတျငး့

ေငျေၾက့ေထာကးပဵံေရ့ဆိုငးရာ

ေလြ္ာကးလႊာ

တငးသင
ျ း့်ခငး့မရြိပါက ဤတျငးေဖား်ပထာ့သညံးအတုိငး့ ေငျေၾက့ေထာကးပဵံမႈဆိုငးရာ ခဵစာ့ပိုငးခင
ျ းံ မူဝါဒ
အေၾကာငး့ကို သကးဆုိငးရာပုဂၢိဳလးအာ့ အေၾကာငး့ၾကာ့ၿပီ့သညးႏြငံး Spectrum Health အေန်ဖငံး
ေစာငံးေရြာကးမႈအတျကး ေငျေၾက့ရရြိရနး ECA မ္ာ့ကုိ စတငးေဆာငးရက
ျ းႏုိငးပါသညး။
မူဝါဒကို့ကာ့ခ္ကး # - 13636

မူဝါဒဗာ့ရြငး့ # - 4
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5.1.4. အာမခဵမရြိေသာလူနာမ္ာ့အတျကး ်ပငးဆငးခ္ကး - ဤမူဝါဒႏြငးံ ဆနး႔က္ငးေနသညံးအရာ တစးစဵုတစးရာမရြိေသား်ငာ့လညး့ အာမခဵမရြိသညံး
လူနာမ္ာ့၏

ႏြစးစဥးဝငးေငျမြာ

ညီမြ္ေနေသာလူနာမ္ာ့ႏြငံး

်ပညးေထာငးစု

ဆငး့ရဲႏျမး့ပါ့မႈဆုိငးရာ

ေငျေၾက့ေထာကးပမ
ဵံ ႈဆုိငးရာ

ေဆ့ရဵုဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့အတျကး

Spectrum

ညႊနးၾကာ့ခ္ကးမ္ာ့

ခဵစာ့ပိုငးခင
ျ ံးမူဝါဒ

Health

ႏြငံး

အေန်ဖငံး

(FPG)

ေအာကး

မကိုကးညီေသာ

သိ႔မ
ု ဟုတး
သူမ္ာ့ကို

250%

ႏြငံး

ေပ့ထာ့သညးံ

အဆိုပါဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့အတျကး

က္သငံးေငျကို

အလာ့တူဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့အတျကး Medicare ႏႈနး့ထာ့ 115% ထကးမေက္ားေစရနး ညြိႏႈိငး့်ပငးဆငးေပ့မညး်ဖစးသညး။ ညြိႏႈိငး့ထာ့သညံး
က္သငံးေငျေပ့ေခ္မႈကုိ ဝနးေဆာငးမႈအတျကး အ်ပညံးအဝေပ့ေခ္သညံးေငျအ်ဖစး ယူဆသျာ့မညး်ဖစးသညး။

5.1.5. ေငျေပ့ေခ္မႈဆိုငးရာ ေရျ့ခ္ယးစရာမ္ာ့ - Spectrum Health အေန်ဖငးံ လူနာဘကးမြ ေပ့ေခ္ရမညးံ လကးက္နးေငျေပ့ေခ္မႈဆိုငးရာ
ေရျ့ခ္ယးစရာမ္ာ့

လုပးထဵု့လုပးနညး့

တျငး

ေဖား်ပထာ့သညံးအတိုငး့

လူနာႏြငးံ/သို႔မဟုတး

အာမခဵေပ့သူမြ

သူ

သို႔မဟုတး

သူမ၏

လကးက္နးေငျမ္ာ့ကို ေ်ဖရြငး့ေပ့ႏိုငေ
း စရနး လူနာဘကးမြ ေပ့ေခ္ရမညးံ လကးက္နးေငျရေ
ိြ သာ လူနာႏြင/းံ သို႔မဟုတး အာမခဵေပ့သူ ရရြိႏိုငးေအာငး
ေငျေပ့ေခ္မႈဆိုငးရာ

ေရျ့ခ္ယးစရာမ္ာ့

သတးမြတးေပ့သျာ့မညး်ဖစးသညး။

ေရျ့ခ္ယးစရာမ္ာ့တျငး

အ်ပညးံအေဝေပ့ေခ္်ခငး့၊

သတးမြတးရကးမတိုငးမီ ေငျေပ့ေခ္်ခငး့ေၾကာငး့ ေဈ့ေလြ္ာံေပ့်ခငး့ႏြငးံ တို့ခ္ဲ႕ထာ့ေသာေငျေပ့ေခ္မႈ အစီအစဥးမ္ာ့ ပါဝငးသညး။

5.1.6. ေကာကးခဵ်ခငး့မ္ာ့ - အထကးပါ 5.1.1-5.1.5 တျငး ေဖား်ပထာ့သညံး ေရျ့ခ္ယးစရာမ္ာ့အာ့လုဵ့ အသုဵ့်ပဳခဲံၿပီ့ လူနာဘကးမြ ေပ့ေခ္ရမညံး
လကးက္နးေငျမ္ာ့ က္နးရြိေနဆဲ်ဖစးပါက Spectrum Health အေန်ဖငးံ က္နးရြိေနေသာ လူနာဘကးမြ ေပ့ေခ္ရမညံး လကးက္နးေငျမ္ာ့ကုိ
လူနာဘကးမြ

ေပ့ေခ္ရမညးံ

လကးက္နးေငျ

ၾကာ့ခဵေငျေၾက့ေကာကးခဵေပ့သညံး

ေတာငး့ခဵ်ခငး့ႏြငးံ

အဖျဲ႔အစညး့ထဵသို႔

ေကာကးခဵ်ခငး့

လႊဲေ်ပာငး့သျာ့ႏိုငးသညး။

လုပးထုဵ့လုပးနညး့တျငး

ေဖား်ပထာ့သညးံအတိုငး့

အနညး့ဆဵု့ေငျေတာငး့ခဵေရ့ေၾကညာခ္ကး

(3)

ခုကို

လူနာႏြငးံ/သိ႔မ
ု ဟုတး အာမခဵေပ့သူထဵသ႔ုိ လႊေ
ဲ ်ပာငး့်ခငး့မ်ပဳလုပးမီ ေပ့ပို႔သာျ ့မညး်ဖစးသသညး။

5.1.6.1.

Spectrum Health သညး ၾကာ့ခဵေငျေၾက့ေကာကးခဵေပ့မညံး အဖျဲ႔အာ့ လႊေ
ဲ ်ပာငး့ၿပီ့ ပထမရကးေပါငး့ 30 အတျငး့ ECA မ္ာ့

်ပဳလုပးရနး လုပးပိုငးချငံးေပ့မညး်ဖစးသညး။

5.1.6.2.

Spectrum Health အေန်ဖငးံ ေငျေၾက့ေထာကးပဵံမႈဆုိငးရာ ခဵစာ့ပိုငးခင
ျ ံး မူဝါဒအရ လူနာ၏ ခဵစာ့ပိုငးခင
ျ ံးကို ဆုဵ့်ဖတးရနးအတျကး

က္ဳိ့ေၾကာငး့ခိုငးလုဵေသာ အာ့ထုတးႀကိဳ့ပမး့မႈမ္ာ့ မလုပးေဆာငးဘဲ လူနာႏြငးံ/သို႔မဟုတး အာမခဵေပ့သူအာ့ ဆနး႔က္ငး၍ မညးသညံး
ECA လုပးရပးတျငး ပါဝငးလုပးေဆာငးမညးမဟုတးပါ။ အထူ့သ်ဖငံး Spectrum Health သညး ECA မ္ာ့ကို ဆကးလကးလုပးေဆာငးရနး
ရညးရယ
ျ းထာ့ပါက ပထမဆုဵ့ တစးခု သို႔မဟုတး တစးခုထကးပိုေသာ ECA မ္ာ့စတငးမလုပးေဆာငးမီ အနညး့ဆုဵ့ ရကးေပါငး့သဵု့ဆယး
(30) ၾကာမြ ေအာကးပါတိ႔ု ေဆာငးရျကးသျာ့မညး်ဖစးသညး -



Spectrum

Health

မြ

လူနာႏြငးံ/သိ႔မ
ု ဟုတး

အာမခဵေပ့သူအာ့

သတးမြတးခ္ကး်ပညံးမီေသာသူမ္ာ့အတျကး

ေငျေၾက့ေထာကးပဵံမႈ ရရြိႏုိငးေၾကာငး့ စာ်ဖငံးေရ့သာ့၍ အသိေပ့သျာ့မညး်ဖစးၿပီ့ ECAs Spectrum Health (သို႔မဟုတး
၎၏ ၾကာ့ခဵေငျေၾက့ေကာကးခဵေပ့သညံး အဖျဲ႔အစညး့) မြာ ေငျေၾက့ေကာကးခဵမႈ စတငး်ပဳလုပးရနး ရညးရယ
ျ းေနေၾကာငး့



ေဖားထုတးသျာ့မညး်ဖစးသညး။
Spectrum Health သညး လူနာအာ့ ေငျေၾက့ေထာကးပဵံမႈဆုိငးရာ ခဵစာ့ပိုငးခင
ျ ံး မူဝါဒအေၾကာငး့ႏြငးံ လူနာႏြငးံ/သိ႔မ
ု ဟုတး
အာမခဵေပ့သူအေန်ဖငးံ

ေထာကးပဵံေငျကို

ေလြ္ာကးလႊာလုပးငနး့စဥး်ဖငးံ

မညးသို႔ရရြႏ
ိ င
ုိ ပ
း ဵုကုိ

ႏႈတ်း ဖငးအ
ံ သိေပ့ရနး

သငးံေလြ္ားသညံး ႀကိဳ့ပမး့မႈတစးခု လုပးေဆာငးသျာ့မညး်ဖစးသညး။

5.1.7. ်ပနးစာမ္ာ့ - ်ပနးစာမ္ာ့ကို USPS အခ္ကးအလကးမ္ာ့ႏြငးံ ်ပငးဆငးမႈမ္ာ့အာ့ သငးံေတားသလို်ပဳလုပး၍ အသဵု့်ပဳလြ္ကး စီမဵထာ့ပါသညး။
ဝနးေဆာငးမႈေပ့ခ္ိနး သိ႔မ
ု ဟုတး ေရႊ႕ေ်ပာငး့သညံးအခ္ိနးတင
ျ း လကးရြိစာပို႔လိပးစာတစးခု ေပ့ရမညးမြာ အာမခဵေပ့သူ၏ တာဝနး်ဖစးသညး။
ဘဏးစာရငး့တစးခုမြာ

ခိုငးလဵုေသာလိပးစာတစးခုမရြိလြ္ငး

Spectrum

Health

မြ

က္ိဳ့ေၾကာငး့သငးံေလြ္ားသညံး

ႀကိဳ့ပမး့မႈမ္ာ့

လုပးေဆာငးသျာ့မညး်ဖစးေၾကာငး့ ထညံးသျငး့စဥး့စာ့သျာ့မညး်ဖစးသညး။

6.

်ပနးလညးသုဵ့သပး်ခငး့မ္ာ့
Spectrum Health တျငး ဤမူဝါဒအာ့ မညးသညံးအခ္ိနးတင
ျ းမဆို ႀကိဳတငးအသိမေပ့ဘဲ ေ်ပာငး့လဲခင
ျ ံး၊ ်ပငးဆငးခင
ျ ံး၊ မျမး့မဵချငံး သုိ႔မဟုတး ဖယးရြာ့ချငးံမ္ာ့
လကးဝယးထာ့ရြိသညး။

7.

အ်မငးံဆုဵ့ အမိနး႔အာဏာ
ေငျေၾက့ေထာကးပဵံမႈဆိုငးရာ ခဵစာ့ပိုငးခင
ျ ံး မူဝါဒ အရ လူနာတစးဦ့ ေထာကးပဵံေငျရရြိရနး သတးမြတးခ္ကး်ပညံးမီ်ခငး့ရြိမရြိကို ဆုဵ့်ဖတးရနး Spectrum Health
အေန်ဖငံး

က္ဳိ့ေၾကာငး့ဆီေလ္ားေသာ

အာမခဵေပ့သူအာ့

ဆနး႔က္ငးသညံး

အာ့ထုတးႀကိဳ့ပမး့မႈမ္ာ့ရြိမရြိ
ECA

မ္ာ့တျငး

ဆုဵ့်ဖတးေပ့ရနးမြာ

ပါဝငးလုပးကိုငး်ခငး့မြာ

အႀကီ့တနး့

အ်မငံးဆုဵ့
ဒုသမၼတ၊

အမိနး႔အာဏာ်ဖစးၿပီ့

လူနာႏြငးံ/သို႔မဟုတး

အချနးဘ႑ာေငျလညးပတးမႈ

သို႔မဟုတး

၎၏ခနး႔အပးထာ့သူႏြငးံ သကးဆိုငးသညး။
မူဝါဒကို့ကာ့ခ္ကး # - 13636

မူဝါဒဗာ့ရြငး့ # - 4

စတငးအသကးဝငးသညံးေန႔ - 02/01/2021
စာမ္ကးႏြာ 8 အနကး 4

8.

ကို့ကာ့ခ္ကးမ္ာ့
ေငျေၾက့ေထာကးပံဵမႈဆုိငးရာ ခဵစာ့ပိုငးချငးံ မူဝါဒ
လူနာဘကးမြ ေပ့ေခ္ရမညးံ လကးက္နးေငျဆုိငးရာ ေသဆဵု့သျာ့သညံး လူနာ သို႔မဟုတး အာမခဵေပ့သူ လုပးထုဵ့လုပးနညး့
လူနာဘကးမြ ေပ့ေခ္ရမညးံ လကးက္နးေငျဆုိငးရာ လူမဲျစာရငး့သျငး့ခဵရေသာ လူနာ လုပးထုဵ့လုပးနညး့
လူနာဘကးမြ ေပ့ေခ္ရမညးံ လကးက္နးေငျေပ့ေခ္မႈဆိုငးရာ ေရျ့ခ္ယးစရာမ္ာ့ လုပးထဵု့လုပးနညး့

9.

မူဝါဒေဖားေဆာငးမႈႏြငံး အတညး်ပဳ်ခငး့
စာတမး့ပုိငးရြငး Mary Jo Klobucher (လကးေထာကးႀကီ့ၾကပးေရ့မြဴ့)
စာေရ့သူ(မ္ာ့) (ယခငးစာေရ့ဆရာ) Crystal Lang (မနးေနဂ္ာ၊ စုေပါငး့ေငျေတာငး့ခဵေရ့ ရဵု့)
သုဵ့သပးသူ(မ္ာ့) Amy Assenmacher (အႀကီ့တနး့ ဒုသမၼတ၊ အချနးဘ႑ာေငျ လညးပတးမႈ)၊ Courtney Guernsey (အႀကီ့တနး့ ညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့၊ လူနာေငျေၾက့
ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့), Matthew Cox (အႀကီ့တနး့ ဒုသမၼတ၊ ဘ႑ာေရ့အရာရြိခ္ဳပး), Sarah Clark (အႀကီ့တနး့ ညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့၊ စာရငး့ႏြငးံ ဘ႑ာေရ့
အတိုငးပငးခဵ), Steffany Dunker (စီမဵခနး႔ခဲျေရ့ ေရြ႕ေန)
အတညး်ပဳသူ Christina Freese Decker (သမၼတ & CEO)

မူဝါဒကို့ကာ့ခ္ကး # - 13636

မူဝါဒဗာ့ရြငး့ # - 4

စတငးအသကးဝငးသညံးေန႔ - 02/01/2021
စာမ္ကးႏြာ 8 အနကး 5

ပူ့တျပ
ဲ ါအခ္ကးအလကး A ချ်ဲ ခာ့ဆကးဆဵမႈမ်ပဳေၾကာငး့ အသိေပ့ခ္ကး Spectrum Health သညး သကးဆုိငးရာ ဖကးဒရယး်ပညးသူ႔ရပိုငးခင
ျ ံး ဥပေဒမ္ာ့ကို လိုကးနာၿပီ့ လူမ္ဳိ့၊ အသာ့ေရာငး၊ ႏုိငးငဵဇစး်မစး၊ အသကးအရျယး၊ မသနးစျမး့မႈ
သိ႔မ
ု ဟုတး လိငးေပၐအေ်ခခဵ၍ ချဲ်ခာ့ဆကးဆဵ်ခငး့မ်ပဳပါ။ Spectrum Health သညး လူမ္ဳိ့၊ အသာ့ေရာငး၊ ႏုိငးငဵဇစး်မစး၊ အသကးအရျယး၊ မသနးစမ
ျ း့မႈ သို႔မဟုတး
လိငးေၾကာငံး လူမ္ာ့အာ့ ဖယးထာ့်ခငး့ သို႔မဟုတး ကျ်ဲ ပာ့စျာ ဆကးဆဵ်ခငး့မ္ာ့မရြိပါ။
Spectrum Health သညး -



မသနးစမ
ျ း့သူမ္ာ့အာ့ ကၽျႏုးပးတ႔ႏ
ို ြငံး ထိထိေရာကးေရာကးဆကးသယ
ျ းႏုိငးရနး ေအာကးပါတို႔ကဲံသုိ႔ အခမဲံအကူအညီမ္ာ့ႏြငံး ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့ကို
ေပ့အပးသျာ့မညး်ဖစးသညး -

o
o


အရညးအခ္ငး့ရြိေသာ အမူအရာ်ပဘာသာစကာ့ စကာ့်ပနးမ္ာ့
အ်ခာ့ပုဵစဵမ္ာ့်ဖငံးရရြိႏိုငးေသာ ေရ့သာ့ထာ့သညံး အခ္ကးအလကးမ္ာ့ (ပုႏ
ဵ ပ
ြိ စ
း ာလု့ဵ ႀကီ့၊ အသဵ၊ အသု့ဵ ်ပဳရလျယေ
း သာ
အီလကးထရျနး့နစးပုဵစဵမ္ာ့၊ အ်ခာ့ပုဵစဵမ္ာ့)

မူရငး့ဘာသာစကာ့ အဂၤလိပးစကာ့မဟုတးသူမ္ာ့အတျကး အခမဲံဘာသာစကာ့ ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့ေပ့်ခငး့၊ ဥပမာ-

o
o

အရညးအခ္ငး့ရြိေသာ စကာ့်ပနးမ္ာ့
အ်ခာ့ဘာသာစကာ့်ဖငံးေရ့သာ့ထာ့ေသာ အခ္ကးအလကးမ္ာ့

သငးသညး ဤဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့ လုိအပးပါက Spectrum Health ဘာသာစကာ့ ဝနးေဆာငးမ္ာ့သို႔ ဆကးသယ
ျ းပါ - 616.267.9701 သို႔မဟုတး 1.844.359.1607
(TTY:711)
သငးံအေန်ဖငံး Spectrum Health သညး လူမ္ဳိ့၊ အသာ့ေရာငး၊ ႏုိငးငဵဇစး်မစး၊ အသကးအရျယး၊ မသနးစမ
ျ း့မႈ၊ သို႔မဟုတး လိငး စသညးတ႔ေ
ုိ ပၐ အေ်ခခဵ၍
ဤဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့ ေပ့ရနးပ္ကးကျကးသညး သို႔မဟုတး အ်ခာ့တစးနညး့နညး့်ဖငံး ချဲ်ခာ့ဆကးဆဵသညးဟု ယုဵၾကညးပါက မေက္နပးခ္ကးကို တိုငးၾကာ့ႏုိငးပါသညး ညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့၊ လူနာအေတျ႔အႀကဳဵေရ့ရာ၊
100 Michigan St NE, MC 006 Grand
Rapids, MI 49503
616-391-2624 ၊ အခမဲံအေဝ့ေ်ပာဖုနး့လိုငး့ - 1-855-613-2262
patient.relations@spectrumhealth.org
သငးသညး မေက္နပးခ္ကးကုိ လူကိုယးတုိငးေသားလညး့ေကာငး့၊ စာတိုကး၊ ဖကးစး သို႔မဟုတး အီ့ေမ့လး်ဖငံးေသားလညး့ေကာငး့ တုိငးၾကာ့ႏုိငးပါသညး။
သငးသညး မေက္နပးခ္ကးတစးခုကို တုိငးၾကာ့ရနး အကူအညီလုိအပးပါ လူနာအေတျ႔အႀကဳဵေရ့ရာ ညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့မြ သငံးအာ့ကူညီေပ့ႏုိငးပါသညး။
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သငးသညး လူမႈအချငးံအေရ့မ္ာ့ဆိုငးရာ တိုငးၾကာ့ခ္ကးတစးခုကို လူ႔အချငံးအေရ့႐ုဵ့၊ အေမရိကနး်ပညးေထာငးစု က္နး့မာေရ့ႏြငံး လူမႈဝနးေဆာငးေရ့ဌာနသို႔
လူ႔အချငံးအေရ့႐ုဵ့တုိငးၾကာ့ခ္ကး ေပၐတယး https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf မြတစးဆငံး အီလကးထရျနး့နစးနညး့်ဖငးံ သို႔မဟုတး
ေအာကးပါလိပးစာသုိ႔ စာ်ဖငံးေပ့ပို႔၍်ဖစးေစ၊ ဖုနး့်ဖငံး်ဖစးေစ တုိငးၾကာ့ႏုိငးပါသညး အေမရိကနး်ပညးေထာငးစု က္နး့မာေရ့ႏြငံး လူမႈဝနးေဆာငးေရ့ဌာန
200 Independence Avenue SW, Room 509F, HHH Building Washington, DC 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD).
တိုကးၾကာ့ခ္ကးပုဵစဵမ္ာ့ကို http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html တျငး ရရြိႏုိငးပါသညး။

Contact Us

Español (Spanish)
ATENCIÓN: Si usted habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.
Llame al 1-844-359-1607 (TTY: 711).
) العربيتArabic)
)رقم هاثف.1607-359-844-1  اثصل برقم. فإن خدماث المساعدة اللغويت ثثوافر لك بالمجان، إذا كنث ثثحدث اذكر اللغت:ملحوظت
.(711 :الصم والبكم

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).
नेपाली (Nepali)
ध्यान दिनुहोस्: तपार्इं ले नेपाली बोल्नुहुन्छ भने तपार्इं को दनम्ति भाषा सहायता सेवाहरू दनिःशुल्क रूपमा उपलब्ध छ । फोन गनुुहोस् 1-844-359-

1607 (दिदिवार्इ: (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 1844-359-1607 (TTY: 711).
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Kiswahili (Swahili)
KUMBUKA: Ikiwa unazungumza Kiswahili, unaweza kupata, huduma za lugha, bila malipo.
Piga simu 1-844-359-1607 (TTY: 711).
( فارسیFarsi)

1.844-359-1607 (TTY:  با. ثسهیلاث زبانی بصورث رایگان برای شما فراهم می باشد، اگر به زبان فارسی گفثگو می کنید:ثوجه
. ثماس بگیرید711).

Français (French)
ATTENTION: Si vous parlez français, des services d'aide linguistique-vous sont proposés gratuitement.
Appelez le 1.844-359-1607 (TTY: 711).
(Burmese)

( فارسی دریDari)
 ثماس با. خدماث کمک زبانی بصورث رایگان برای شما در دسثرس اسث،ثوجه اگر به زبان دری صحبث می کنید

. (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 1844-359-1607 (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 1.844359-1607 (TTY: 711).
( اللهجت السودانيتSudanese)
 اثصل على الأرقام.ً خدماث المساعدة بلغثك مثاحت مجانا، إذا كنث ثثحدّث اللهجت السودانيت:انثباه
1607-359-844-1(711 : )رقم الصم والبكم.
தமிழ் (Tamil)
கவந் : ீ ங் கள் தமிழ் பசிால் , உங் களுக்கு இலவசநா மநாழி உதவிச் பசவவகள் கிவைக்கி்ற.இ்த
எண்வண அவழக்கவுந் : 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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