
 
 
 
 
 

 

ေခါငး်စဉ် ေငေွရးေ�ကးေရးအေထာကအ်ကြူပု မဝူါဒ 

စတငသ်ကေ်ရာကသ်ည်ရ့ကစ်ွ ဲ 2020 ခု�စှ၊် ဇနန်ဝါရီလ 

ြပနလ်ညသ်ံးုသပ်သည်ရ့ကစ်ွ ဲ 2020 ခု�စှ၊် မတလ် 

နယပ်ယ-် ေဆး�ုံတစခ်ုလံးု 

  ရညရွ်ယခ်ျက-် 

  ဤမဝူါဒ၏ ရညရွ်ယခ်ျကမ်ာှ Summa Rehab ေဆး�ုံ၏ ေငေွရးေ�ကးေရးအေထာကအ်က ူအစအီစဉ်�ငှ် ့ေလ�ာက်ထားြခငး်အတွက ်လပ်ုငနး်စဉ်ကိ ု

အဓိပ�ာယဖ်ွင်ဆ့ိရုနြ်ဖစပ်ါသည။် 
 
  မူဝါဒ-  

Summa Rehab ေဆး�ုံသညလ်မူ�အသိငုး်အဝိုငး်၏လိအုပ်ချကမ်ျားကိတုံု ့ြပနေ်ြဖ�ှငး်သည် ့ေငေွရးေ�ကးေရးအေထာကအ်ကူကိ ုအေရးေပါ် သိုမ့ဟတု ်

ေဆးကသုမ�ဆိငုရ်ာ လိအုပ်ချက�်ှိေနသည် ့ေစာင်ေ့�ှာကမ်�ကိ ုရ�ှိရန�်ကို းပမ်းေနသည် ့အကန်အ့သတန်ညး်လမး်များ�ငှ် ့ရငဆ်ိငုေ်နရေသာ လနူာများထ ံ

ပံပိ့းုသာွးရန ်ကတြိပုထားပါသည။်  Summa Rehab ေဆး�ုံက လတူစဦ်းချငး်စ၏ီ ေပးေချ�ိငုစ်မွ်း သိုမ့ဟတု ်ဤမဝူါဒအရ ၎ငး်တို၏့ အကျံုးဝငမ်�ကိ ုပဓာနမထား 

ခွဲြခားဆကဆ်မံ�မ�ှိဘ ဲေဆးကုသမ�ဆိငုရ်ာအရ လိအုပ်သည်ေ့စာင်ေ့�ှာကမ်�ကိ ုပံပိ့းုမညြ်ဖစပ်ါသည။်  

 
ေငေွရးေ�ကးေရးအေထာကအ်က�ူငှ် ့ဆကစ်ပ်ေသာမူဝါဒများ- 

Summa Rehab ေဆး�ုံသည ်ဤေငေွရးေ�ကးေရးအေထာကအ်ကြူပုမဝူါဒအရ ေငေွရးေ�ကးေရးအေထာကအ်ကူအတကွ ်အရညအ်ချငး် ကိကု်ညမီ� 

မ�ှိသအူာမခံထားြခငး်မ�ှိသမူျားအတွကေ်ရွးချယခ်ွင့ ်သိုမ့ဟတု ်လံေုလာက်သည်အ့ာမခံထားြခငး်မ�ှိသည် ့လနူာများအတကွ ်အြခား  ေရွးချယခ်ွင်မ့ျားကိ ု

ေပးစမွး်လျက�်ှိပါသည။် ေနာကထ်ပ်အချကအ်လကမ်ျားရယရူန ်Summa Rehab ေဆး�ုံ၏ ေအာကပ်ါမဝူါဒများကိ ုေကျးဇူးြပု၍�ကည့ပ်ါ- 

• Summa Rehab ေဆး�ုံကျသင်ေ့ငေွတာငး်ခံလ�ာ�ငှ် ့ေငေွ�ကးေကာကခ်ံမ�များ မဝူါဒ- Summa Rehab ေဆး�ုံသည ်သကဆ်ိငုသ်ည် ့လနူာအေနြဖင် ့ဤမဝူါဒအရ 

ေငေွရးေ�ကးေရးအေထာကအ်ကအူတွက ်အကျံုးဝငြ်ခငး်�ှိမ�ှိ ဆံးုြဖတရ်န ်ကျိုးေ�ကာငး်ခိုငလ်ံသုည် ့အားထတု�်ကို းပမ်းမ�ကိ ုမြပုလပ်ုမီ Summa Rehab 

ေဆး�ုံသည ်ယခငက်ျသင်ေ့ငေွတာငး်ခံလ�ာကို ေပးေချမ�မြပုြခငး် သိုမ့ဟုတ ်ဥပေဒေရးရာ သိုမ့ဟတု ်တရားေရး လပ်ုငနး်စဉ်အရ ေတာငး်ဆိုသည် ့

လပ်ုေဆာငခ်ျကမ်ျားေ�ကာင် ့ေဆးကသုမ�ဆိငုရ်ာအရ လိအုပ်သည်ေ့စာင်ေ့�ှာကမ်�ကိ ုမပံ့ပိးုမ ီအေ�ကးဝနေ်ဆာငမ်�ေအဂျငစ်(ီများ) ထသံို ့ အစရီငခ်ံြခငး်၊ 

လတူစဦ်းချငး်စ၏ီ ေ�ကး�မီကိ ုအြခားအဖွဲ�တစခ်ုသို ့ ေရာငး်ချြခငး်၊ ေပးေချမ�တစခ်ုကိ ုေ���ဆိငုး်ြခငး်၊ ြငငး်ပယြ်ခငး် သိုမ့ဟတု ်ေတာငး်ဆိြုခငး်ကဲသ့ိုေ့သာ 

သာမနမ်ဟတုေ်သာ ေငေွ�ကးေကာကခ်ံမ�များတငွ ်ပါဝငလ်ုပ်ေဆာငမ်ည ်မဟုတပ်ါ။  သာမနမ်ဟုတေ်သာ မည်သည်ေ့ငေွ�ကးေကာကခ်ံမ�များတငွမ်ဆိပုါဝငသ်ည် ့

ေကာကခ်ံမ�ဆိုငရ်ာ လပ်ုေဆာငခ်ျကသ်ည ်Summa Rehab ေဆး�ုံ၏ ေငေွတာငး်ခံလ�ာ ေပးပို ့ြခငး်�ငှ် ့ေကာကခ်ံမ�ဆိငုရ်ာ မဝူါဒတို၌့ ေဖာ်ြပထားသည်အ့တိုငး် 

ဆကလ်ကလ်ပ်ုေဆာငမ်ညြ်ဖစသ်ည။် 

• Summa Rehab ေဆး�ုံ၏ HCAP ပါဝငေ်ဆာငရွ်ကမ်� – Summa Rehab ေဆး�ုံသည ်HCAP အိုဟိငုး်ယိးုြပညန်ယ၏် ေဆး�ုံေစာင်ေ့�ှာကမ်�ဆိငုရ်ာ 

အာမခအံစအီစဉ် (Ohio Hospital Care Assurance Program) အတငွး်ပးူေပါငး်ပါဝငေ်ဆာငရွ်ကသ်ြူဖစသ်ည။်  HCAP သည ်အေြခခံကျေသာ 

ေဆးကသုမ�ဆိငုရ်ာအရ လိအုပ်သည် ့ေဆး�ုံအဆင် ့ဝနေ်ဆာငမ်�များကိ ုအကျံုးဝငေ်စသည။် 

• Summa Rehab ေဆး�ုံ၏ အာမခံမပါဝငသ်ည် ့ေလ�ာေ့စျးဆိငုရ်ာမဝူါဒ – HCAP သိုမ့ဟုတ ်Summa Rehab ေဆး�ုံ၏ ေငေွ�ကးေထာကပံ်မ့�မဝူါဒအရ 

ေလ�ာေ့စျးမရ�ှိသည် ့အာမခံမထား�ှိေသာ လနူာများသည ်အာမခံမပါဝငသ်ည် ့ေလ�ာေ့စျးကိ ုေဆးကသုမ�ဆိငုရ်ာအရ လိအုပ်သည်ဝ့နေ်ဆာငမ်�များအတွက ်

အကျံုးဝငသ်ည။်  
 

ဤေငေွရးေ�ကးေရးအေထာကအ်ကြူပုမဝူါဒအရ ေဆးကုသမ��ငှ့သ်ကဆ်ိငုြ်ခငး်မ�ှိေသာ လိအုပ်သည်ဝ့နေ်ဆာငမ်�များသည် အကျံုးဝငြ်ခငး်မ�ှိပါ။  
 

Summa Rehab ေဆး�ုံ၏ ေငေွရးေ�ကးေရးအေထာက်အကြူပု မဝူါဒြဖင် ့အကျံုးဝငသ်ည် ့ေစာင်ေ့�ှာကပံ်ပိ့းုသမူျား 
Summa Rehab ေဆး�ုံ၏ ေငေွရးေ�ကးေရးအေထာက်အကြူပု မဝူါဒြဖင် ့အကျံုးဝငသ်ည် ့ေစာင်ေ့�ှာကပံ်ပိ့းုသမူျား�ငှ် ့အကျံုးမဝငသ်ည် ့ေစာင်ေ့�ှာကပံ်ပိ့ုးသမူျား၏ 

အေသးစတိစ်ာရငး်များကိ ုဤတငွ ်ေတွ� �ှိ�ိငုပ်ါသည-်  

 

https://www.summarehabhospital.com/patient-resources/financial-assistance-policy/ 

https://www.summarehabhospital.com/patient-resources/financial-assistance-policy/


 
 
 
 
 

 

ေခါငး်စဉ် ေငေွရးေ�ကးေရးအေထာကအ်ကြူပု မဝူါဒ 

စတငသ်ကေ်ရာကသ်ည်ရ့ကစ်ွ ဲ 2020 ခု�စှ၊် ဇနန်ဝါရီလ 

ြပနလ်ညသ်ံးုသပ်သည်ရ့ကစ်ွ ဲ 2020 ခု�စှ၊် မတလ် 

နယပ်ယ-် ေဆး�ုံတစခ်ုလံးု 

 

ဤစာရငး်များကိ ုေဖာ်ြပပါရကစ်ွြဲဖင် ့ထတုြ်ပနထ်ားြခငး်ြဖစ၍် လိုအပ်သည်အ့ခါ သံးုလတစ�်ကိမထ်ကမ်နညး် ြပငဆ်ငမ်ညြ်ဖစသ်ည။်  ေဖာ်ြပထားသည့် ပံ့ပိးုသစူာရငး် 

တစခ်စုတီငွတ်စဦ်းချငး်စသီည် မတညူီသည် ့ေယဘယုျအားြဖင် ့ေတာငး်ခံသည် ့သးီသန်ပ့မာဏ �ှိ�ိငုသ်ည်အ့တကွ ်လကေ်တွ�ေလ�ာေ့စျးရာခိုင�် �နး်များသည ်

အေြပာငး်အလ�ဲှိ�ိငုသ်ည။် 

 

ထို ့ြပင ်ဤမူဝါဒ၌-  

• ေငေွရးေ�ကးေရးအေထာကအ်ကအူတွက ်အကျံုးဝငမ်�ဆိငုရ်ာ စ�ံ�နး်ပါဝငသ်ည ်

• ဤမဝူါဒအရ ေငေွရးေ�ကးေရးအေထာကအ်ကအူတွက ်အကျံုးဝငသ်ည် ့လနူာများသို ့ ေကာကခ်ံသည် ့ပမာဏများကိ ုတကွခ်ျကရ်မည် ့အေြခခံအချကက်ိ ု

ေဖာ်ြပထားသည ် 

• ေငေွရးေ�ကးေရးအေထာကအ်ကကူို ေလ�ာကထ်ားရန ်လူတစဦ်းချငး်စအီတကွ ်လပ်ုငနး်စဉ်ကိ ုေဖာ်ြပထားသည ် 

• ေငေွရးေ�ကးေရးအေထာကအ်က ူေလ�ာကထ်ားြခငး်လပ်ုငနး်စဉ်အတငွး် လပ်ုေဆာငရ်သည် ့လပ်ုငနး်များကိ ုေဖာ်ြပထားသည်  

• Summa Rehab ေဆး�ုံသည ်မဝူါဒကို လမူ�အသိငုး်အဝိုငး်အတငွး် မညသ်ိုန့ည်းြဖင် ့အကျယတ်ဝင် ့အများသ�ိှိေစရန ်ြပုလပ်ုမညက်ိ ုေဖာ်ြပထားသည ် 
 
1. ေငေွရးေ�ကးေရးအေထာကအ်ကအူတွက ်အကျံုးဝငမ်�  

ေငေွရးေ�ကးေရးအေထာကအ်ကကူို ဤမဝူါဒ�ငှ်အ့ည ီေငေွရးေ�ကးေရးလိအုပ်ချက�်ှိမ�ှိ ဆံးုြဖတခ်ျကက်ိ ုအေြခခံ၍ ေဆးကုသမ�ကုနက်ျစရိတမ်ျား�ငှ် ့ပတသ်က်၍ 

အာမခထံားြခငး်မ�ှိသ ူသိုမ့ဟုတ ်ေဆးကသုစရိတ် အာမခံထား�ှိေသာ်လညး် ေစာင့ေ်�ှာကမ်�အတကွ ်ေငမွေပး�ိငုေ်သာသမူျား ယငး်လူပဂု�ိုလတ်စဦ်းချငး်စအီတကွ ်

ထည်သ့ငွး်စဉ်းစားမညြ်ဖစသ်ည။် ဤတွင ်ေအာကပ်ါသတမ်ှတအ်ေြခအေနများပါဝင�်ိငုသ်ည-်  

a. လတူစဦ်းဦးသည ်�ကားခံြပငပ်အဖွဲ�အစညး်၏ အာမခံ၌ အကျံုးဝငမ်�မ�ှိြခငး်  

b. လတူစဦ်းဦးသည ်အများ�ငှ်ဆ့ိငုေ်သာ အေထာကအ်ကူအတကွ ်အကျံုးဝငေ်သာ်လညး် သးီသန်ဝ့နေ်ဆာငမ်�တွင ်အကျံုးဝငမ်�မ�ှိြခငး်  

c. Medicare သိုမ့ဟုတ ်Medicaid ခံစားခွင်မ့ျား မ�ှိေတာသ့ည်အ့ြပင ်လတူစဦ်းဦးသည ်ေဆးကသုစရိတ ်ေပးေချ�ိငုစ်ွမး်မ�ှိေတာြ့ခငး်  

d. လတူစဦ်းဦးသည ်အာမခထံား�ှိေသာ်လညး် အာမခံထား�ှိ�ပီးေနာကပိ်ငုး် လူတစဦ်းဦး၏ ေငလွကက်ျနအ်တကွ ်ေပးေချရန�်ှိေသာ 

ေငေွရးေ�ကးေရးလိအုပ်ချကအ်ေပါ်အေြခခံသည် ့အေထာကအ်ကအူတွက ်အရညအ်ချငး်ြပည်မ့ီြခငး်  

e. လတူစဦ်းဦးသည ်အိုဟိငုး်ယိးုြပညန်ယ၏် ေဆး�ုံေစာင်ေ့�ှာကမ်�ဆိငုရ်ာ အာမခံထား�ှိေရး အစအီစဉ် (HCAP) သတမ်တှလ်ိအုပ်ချက်များ�ငှ် ့ကိုကည်ြီခငး်  

 

2. အကျံုးဝငမ်�ဆိငုရ်ာ စ�ံ�နး် 

a. လတူစဦ်းဦး၏ အကျံုးဝငမ်�ကိ ု ြပည်ေထာငစ်ုအစိးုရ၏ ဆငး်ရဲမွဲေတမ�ဆိငုရ်ာလမ်း��နခ်ျကမ်ျား၊ မိသားစုအရွယ်အစား အဓိပ�ာယဖ်ွင်ဆ့ိခုျကမ်ျား�ငှ် ့

အမိ်ေထာငစ်ဝုငေ်ငကွိ ုအသံးုြပု၍ ဆံးုြဖတပ်ါသည ်(ပးူတွဲ A ကိ ု��ပါ) 

b. Summa Rehab ေဆး�ုံသည ်12 လ တစဆ်ကတ်ညး်ကာလအတငွး် Medicare ဝနေ်ဆာငမ်�အတကွ ်အဖိုးအခြဖင် ့ခွင်ြ့ပုထားေသာ 

ေတာငး်ဆိမု�များအေပါ်အေြခခံ၍ ေနာကေ်�ကာငး်ြပနတ်ွကခ်ျကန်ညး်ကိ ုအသံးုြပု၍ ေယဘယုျအားြဖင် ့ေတာငး်ခံေသာ ပမာဏကိ ုတွကခ်ျကပ်ါသည။်  

ေယဘယုျအားြဖင် ့ေတာငး်ခံေသာ ပမာဏအား တွကခ်ျက်နညး်အတကွ ်အေသးစတိ�်ှငး်လငး်ချကက်ိ ုအချပ်ပိ ုA ကိ ု��ပါ။ 

c. Summa Rehab ေဆး�ုံ ေငေွရးေ�ကးေရးအေထာကအ်က-ူ လတူစဦ်းချငး်၏ အမိ်ေထာငစ်ဝုငေ်ငသွည ်ကျသင့ေ်ငေွလ�ာခ့ျမ�အတကွ် အကျံုးဝငေ်စရနင်ာှ 

လက�်ှိ ြပညေ်ထာငစ်အုစိးုရ၏ ဆငး်ရဲမွဲေတမ�ဆိငုရ်ာကန်သ့တခ်ျကမ်ျား (FPL) ထက ်250% ထကမ်ျား�ပီး 400% ထကန်ညး်ရမည ်(ပူးတွ ဲA ကိ ု



 
 
 
 
 

 

ေခါငး်စဉ် ေငေွရးေ�ကးေရးအေထာကအ်ကြူပု မဝူါဒ 

စတငသ်ကေ်ရာကသ်ည်ရ့ကစ်ွ ဲ 2020 ခု�စှ၊် ဇနန်ဝါရီလ 

ြပနလ်ညသ်ံးုသပ်သည်ရ့ကစ်ွ ဲ 2020 ခု�စှ၊် မတလ် 

နယပ်ယ-် ေဆး�ုံတစခ်ုလံးု 

�ကည်ပ့ါ)။  ေငေွရးေ�ကးေရးအေထာကအ်ကအူတွက ်အကျံုးဝငသ်ည် ့လနူာအား ေယဘယုျအားြဖင် ့ေတာငး်ခံေသာ ပမာဏ (AGB) ထကပိ်၍ု 

ကျခံေစမညမ်ဟတု်ပါ။ ဤသညက် အာမခံမ�ှိသည် ့လတူစဦ်းချငး်စအီတကွြ်ဖစေ်စ အာမခံေပးေချမ�ေနာကပိ်ငုး် လနူာမကှျန�်ှိေသာပမာဏကို 

ေပးရနတ်ာဝန�်ှိေသာ လတူစဦ်းချငး်စအီတကွြ်ဖစေ်စ ေတာငး်ခံသည် ့ကျသင်ေ့ငမွျားအတကွ် တစစ်တိတ်စပိ်ုငး်ေသာ ည��ိ�ငိး်မ�ကိ ုြဖစေ်စသည။် 

d. Summa Rehab ေဆး�ုံ ေငေွရးေ�ကးေရးအေထာကအ်က-ူ လတူစဦ်းချငး်၏ အမိ်ေထာငစ်ဝုငေ်ငသွည ်ေတာငး်ခံ�ိငုေ်သာ ကျသင်ေ့ငမွျားမ ှ100% 

ေလ�ာခ့ျမ�အတကွ် အကျံုးဝငေ်စရနင်ာှ လက�်ှိ ြပညေ်ထာငစ်အုစိးုရ၏ ဆငး်ရဲမွဲေတမ�ဆိငုရ်ာကန်သ့တခ်ျကမ်ျား (FPL) အရ 250% ထက်နညး်ရမည ်

သိုမ့ဟတု ်�ှိရမည။် ဤသည်က အာမခံမ�ှိသည် ့လနူာတစဦ်းချငး်စ ီသိုမ့ဟတု် အာမခေံပးေချမ�ေနာကပိ်ငုး် လနူာမကှျန�်ှိေသာပမာဏကိ ု

ေပးရနတ်ာဝန�်ှိေသာ လနူာတစဦ်းချငး်စအီား ေတာငး်ခံသည် ့ကျသင်ေ့ငမွျားအတကွ ်အြပည်အ့ဝည��ိ�ငိး်�ပီးရလဒက်ိ ုြဖစေ်စသည။် 

e. ေငေွရးေ�ကးေရးအေထာကအ်က ူေလ�ာကလ်�ာပံစုမံျားကိ ုပထမဆံးုေသာ ေဆး�ုံမဆှငး်ြခငး်အတွင ်ေငေွတာငး်ခံလ�ာ ထတုြ်ပနခ်ျကေ်နာကပိ်ငုး် 

အနညး်ဆံးု ရကေ်ပါငး် 240 အထ ိထည့သ်ငွး်စဉ်းစားမညြ်ဖစ၍် ေလ�ာက်ထားမ�ကိ ုခွင့ြ်ပုသည့ ်ေနာကဆ်ံးုရကေ်နာကပိ်ုငး် (6) လ အထ ိအကျံုးဝငေ်စ၍ 

ထည့သ်ငွး်စဉ်းစားမညြ်ဖစသ်ည။် 

f. ကိယုေ်ရးကိယုတ်ာ ေငေွရးေ�ကးေရးထတုြ်ပနခ်ျကက်ိ ုေတာငး်ဆိြုခငး် သိုမ့ဟုတ ်ေလ�ာကထ်ားသ၏ူ ေနာကအ်ကျဆံးု W-2 ပံစု၊ံ ေနာက်အကျဆံးု 

အခွနပံ်စု၊ံ ဘဏထ်တုြ်ပနခ်ျကမ်ျား၏ မိတ� ူများကိ ုရယြူခငး် သိုမ့ဟတု ်အစရီငခ်ံထားသည့် ဝငေ်ငကွိ ုအေထာကအ်ထားြပ�ိငုေ်သာ အြခားမည်သည့ ်

သကေ်သခံအေထာကအ်ထားြဖင့မ်ဆိ ုဝငေ်ငကွိ ုအတညြ်ပုမညြ်ဖစသ်ည။် Summa Rehab ေဆး�ုံသည ်ဝငေ်င၊ွ မိသားစုအရွယအ်စား သိုမ့ဟတု ်

ေလ�ာကထ်ားမ�အတငွး် �ှငး်လငး်မ�မ�ှိ�ိငုသ်ည့် မည်သည့်အချကအ်လကမ်ျားအတကွမ်ဆိ ု��တြ်ဖင့ ်ြပုလပ်ုသည့ ်�ှငး်လငး်ချကက်ို 

လကခ်ံေကာငး်လကခ်ံ�ိငုသ်ည။် 

g. ဝငေ်ငဆွိငုရ်ာ စစိစအ်တညြ်ပုြခငး်ကိ ုအေထာက်အကြူပုသည့ ်သကေ်သခံအေထာကအ်ထား�ငှ့ ်ရ�ှိ�ိငုေ်သာ ပိငုဆ်ိုငမ်�များကိ ုလနူာ၏ ဖိုငတ်ွတဲငွ ်

ေနာငအ်ခါကိးုကားမှြီငမ်းရန ်ထနိး်သမိ်းထားရမည။်  

h. အိုဟိငုး်ယိးုြပညန်ယ၏် ေဆး�ုံေစာင်ေ့�ှာကမ်�ဆိငုရ်ာ အာမခံအစအီစဉ် (Ohio Hospital Care Assurance Program) (HCAP) - 

ြပညေ်ထာငစ်ုအစိးုရ၏ ဆငး်ရဲမွဲေတမ�ဆိငုရ်ာကန်သ့တခ်ျက ်(FPL) 100% �ငှ့ ်ေအာက�်ှိေသာ လူတစဦ်းချငး်စသီည် အိုဟိငုး်ယိးုြပညန်ယ၏် 

ဤအစအီစဉ်အတွက ်အကျံုးဝင�်ိငု�်ပီး ၎ငး်တွင ်အေရးေပါ်�ငှ့ ်ေဆးကုသမ�ဆိုငရ်ာအရ လိအုပ်ေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�များ ပါဝငသ်ည။် 

i. ဤမဝူါဒအတွငး် ေဖာ်ြပထားသည့ ်သတမ်တှခ်ျကမ်ျား၏ြပငပ်တငွ ်ကျေရာက�်ိငုေ်သာ လတူစ်ဦ်းဦး၊ ထိသုသူည် အဆိပုါ ေဆး�ုံပံပိ့းုမ�ဆိငုရ်ာ 

ဆံးုြဖတခ်ျကတ်ငွ ်ခွဲြခားသတမ်ှတြ်ခငး်�ငှ် ့�ခငး်ချကက်ျနး်မာေရးအေြခအေနဆံးုြဖတပိ်ငုခ်ွင့�်ှိေသာ CEO �ငှ့/်သိုမ့ဟုတ် CFO မှ 

အတညြ်ပုေထာက်ခံြခငး်ရေသာ မည်သည့လ်ူတစဦ်းချငး်အတကွမ်ဆိ ုေလ�ာေ့စျး သိုမ့ဟုတ ်ေလ�ာေ့စျးပါဝငသ်ည့ ်ေစာင့ေ်�ှာကြ်ခငး်အတကွ ်

ဆံးုြဖတခ်ွင့က်ိ ုSumma Rehab ေဆး�ုံသည ်ရယူထား�ပီးြဖစသ်ည။် (ဥပမာ- ေရာဂါြဖစပ်ာွးမ�၊ အလနွြ်မင့မ်ားေသာ ေဆးကသုစရိတ�်ငှ့/်သိုမ့ဟတု ်

ေဆးဝါးများ အစ�ှိသြဖင်)့ 

 



 
 
 
 
 

 

ေခါငး်စဉ် ေငေွရးေ�ကးေရးအေထာကအ်ကြူပု မဝူါဒ 

စတငသ်ကေ်ရာကသ်ည်ရ့ကစ်ွ ဲ 2020 ခု�စှ၊် ဇနန်ဝါရီလ 
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နယပ်ယ-် ေဆး�ုံတစခ်ုလံးု 

3. ေငေွရးေ�ကးေရးအေထာကအ်ကအူတွက ်ေလ�ာကြ်ခငး်  

a. လနူာတစဦ်းသည ်Summa Rehab ေဆး�ုံ ေငေွရးေ�ကးေရးအေထာကအ်က ူေလ�ာကထ်ားြခငး်ပံစုကံိ ု�ပီးစးီလုပ်ေဆာငရ်မည။်  

i. ြပည့စ်ံစုာွေရးြဖည့ထ်ားေသာ ေငေွရးေ�ကးေရးအေထာက်အက ူေလ�ာကထ်ားြခငး်ပံစုမံ�ှိသည့အ်ခါ အချို �အေြခအေနများ၌ (ဥပမာ- 

လနူာသည ်အမိ်ေြခမဲြ့ဖစလ်�င)် ေငေွရးေ�ကးေရးအေထာကအ်ကကူို ဆံးုြဖတရ်န�်ငှ့ ်မတှတ်မ်းတငရ်နအ်တကွ် ယုတ� တိန၍် မနှက်နသ်ညဟ် ု

မတှယ်ရူေသာ အကျံုးဝငမ်�ကိ ုအသံးုြပု�ိငုသ်ည။် 

ii. Summa Rehab ေဆး�ုံသည ်လနူာတစဦ်းအား ေငေွရးေ�ကးေရးအေထာက်အကအူတကွ် အကျံုးဝငမ်��ှိမ�ှိကိ ုမနှး်ဆြခငး်အတကွ ်

ဆံးုြဖတရ်ာတငွ ်အေထာကအ်ကြူပု�ိငုရ်နအ်လိုင့ာှ ေပးေချ�ိငုစ်မွ်းကဲသ့ို ့ အချကအ်လကမ်ျားကိ ုရ�ှိရန ်ရ�ှိ�ိငုေ်သာ ရငး်ြမစမ်ျား (ဥပမာ- 

နညး်ပညာဆိငုရ်ာ ေြဖ�ှငး်ချကမ်ျား၊ ဝနေ်ဆာငမ်�ဆိုငရ်ာ အဖွဲ�အစညး်များ စသညြ်ဖင့)် ကို အသံးုချ�ိငုသ်ည။် 

 

b. ေငေွရးေ�ကးေရးအေထာကအ်က ူေလ�ာကထ်ားြခငး်ပံစုကံို ြပည့စ်ံစုာွ ေရးြဖည့်ရာတငွ ်အေထာက်အကြူပုေပး�ိငုရ်န ်လနူာအတွက ်

ေငေွရးေ�ကးေရးအေထာကအ်ကြူပု ဥပေဒအကျိုးေဆာငမ်ျားကိ ုရ�ှိ�ိငုပ်ါသည။်  လနူာအတွက ်ေငေွရးေ�ကးေရးအေထာကအ်ကြူပု 

ဥပေဒအကျိုးေဆာငမ်ျား�ငှ့ ်ပတ်သက်သည့ ်အချကအ်လကမ်ျားကို ပိမုိရုယရူန ်စာမျက�်ာှ 6 ကိ ု�ကည့ပ်ါ။ 

 

4. ေငေွရးေ�ကးေရးအေထာကအ်က ူေလ�ာကထ်ားြခငး်လပ်ုငနး်စဉ်အတငွး် လပ်ုေဆာငသ်ည့ ်Summa Rehab ေဆး�ုံ၏ လပ်ုေဆာငခ်ျကမ်ျား  

a. Summa Rehab ေဆး�ုံ၏ ေငေွရးေ�ကးေရးအေထာက်အကြူပု မဝူါဒကိ ုေပးစမွ်းပါသည-် 

i. မတှပံ်တုငပံ်စု၏ံ သတမ်တှအ်ေြခအေနများတငွ ်ထည့်သငွး်ထားပါသည။် 

ii. လနူာ၏ ေငေွတာငး်ခံလ�ာ ထတုြ်ပနခ်ျကတ်ငွ ်ထည့်သငွး်ထားပါသည။် 

iii. https://www.summarehabhospital.com/patient-resources/financial-assistance-policy/ကိ ုထတုြ်ပနထ်ားသည။် 

iv. ေငေွရးေ�ကးေရးအေထာကအ်က ူေလ�ာကထ်ားြခငး်ပံစုကံို ပထမဆံးုေသာ ေဆး�ုံမဆှငး်ြခငး်အတွငး် ေငေွတာငး်ခံလ�ာ 

ထတုြ်ပနခ်ျကေ်နာကပိ်ငုး် အနညး်ဆံးု ရကေ်ပါငး် 120 အတငွး် တငသ်ငွး်ြခငး်မ�ှိပါက Summa Rehab ေဆး�ုံသည ်ေငေွတာငး်ခလံ�ာ 

ေပးပို ့ြခငး်�ငှ် ့ေကာကခ်ံမ�ဆိငုရ်ာ မဝူါဒအတငွး် မှတခ်ျကြ်ပုထားသည့ ်လပ်ုေဆာငခ်ျကမ်ျားကိ ုလိကုန်ာရ�ိငုသ်ည။် 
 

b. မြပည့စ်ံေုသာ ေငေွရးေ�ကးေရးအေထာကအ်ကူ ေလ�ာက်ထားြခငး်ပံစုကံို တငသ်ငွး်ြခငး်- ေဆး�ုံမဆှငး်ြခငး်အတငွ ်ေငေွတာငး်ခလံ�ာ 

ထတုြ်ပနခ်ျကရ်ကစ်ွေဲနာကပိ်ငုး် အနည်းဆံးုအားြဖင့ ်ရကေ်ပါငး် 240 အတငွး် (ေလ�ာကထ်ားမ�ကာလ) မြပည့စ်ံေုသာ ေငေွရးေ�ကးေရးအေထာကအ်က ူ

ေလ�ာကထ်ားြခငး်ပံုစကံိ ုတငသ်ငွး်သည့်အခါ Summa Rehab ေဆး�ုံသည် ေအာကပ်ါတိုက့ိ ုလပ်ုေဆာငမ်ညြ်ဖစသ်ည-်  

i. ေငေွရးေ�ကးေရး မူဝါဒ�ငှ့ ်ပံစုအံရ ေတာငး်ဆိုသည့ ်ထပ်ေဆာငး်အချကအ်လကမ်ျား �ငှ့/်သိမုဟုတ ်

သကေ်သခံအေထာကအ်ထားများကိ ုေဖာ်ြပထားေသာ စာြဖင့ေ်ရးသားထားသည့ ်သတေိပးချကြ်ဖင့ ်လူတစဦ်းချငး်အား ပံပိ့းုြခငး်။  

ii. လတူစဦ်းဦးသည ်လံေုလာကသ်ည့ ်အချိနသ်တမ်တှခ်ျက်အတငွး် ေငေွရးေ�ကးေရးအေထာက်အကဆူိငုရ်ာ ဆနး်စစအ်ကြဲဖတမ်�ကိ ု

�ပီးစးီလပ်ုေဆာငရ်နအ်တကွ ်လိအုပ်သည့ ်အချကအ်လက်များကိ ုပံပိ့းုြခငး်မ�ှိပါက ေဆး�ုံသည ်ေလ�ာေ့စျးခံစားခွင့မ်ပါဘ ဲ

ေငေွတာငး်ခလံ�ာ ေပးပို ့ြခငး်�ငှ် ့ေကာကခ်ံမ�ဆိငုရ်ာ မဝူါဒအတငွး် မှတခ်ျကြ်ပုထားသည့ ်လပ်ုေဆာငခ်ျကမ်ျားကိ ု

အစြပုလပ်ုေဆာင�်ိငုသ်ည ်သိုမ့ဟတု ်ြပနလ်ညစ်တင�်ိငုသ်ည။် 

 

https://www.summarehabhospital.com/patient-resources/financial-assistance-policy/


 
 
 
 
 

 

ေခါငး်စဉ် ေငေွရးေ�ကးေရးအေထာကအ်ကြူပု မဝူါဒ 

စတငသ်ကေ်ရာကသ်ည်ရ့ကစ်ွ ဲ 2020 ခု�စှ၊် ဇနန်ဝါရီလ 

ြပနလ်ညသ်ံးုသပ်သည်ရ့ကစ်ွ ဲ 2020 ခု�စှ၊် မတလ် 

နယပ်ယ-် ေဆး�ုံတစခ်ုလံးု 

c. ြပည့စ်ံသုည့ ်ေငေွရးေ�ကးေရးအေထာကအ်က ူေလ�ာက်ထားြခငး်ပံစုကံို တငသ်ငွး်ထားသည-် Summa Rehab ေဆး�ုံသည ်

ေအာကပ်ါလပ်ုေဆာငခ်ျကမ်ျားကိ ုလပ်ုေဆာငမ်ညြ်ဖစသ်ည-်  

i. လပ်ုေဆာငပ်ါက သာမနမ်ဟတု်သည် ့မညသ်ည့ေ်ငေွ�ကးေကာကခ်ံမ�များကိမုဆိ ုဆိငုး်ငံြ့ခငး် 

ii. Summa Rehab ေဆး�ုံမ ှေငေွရးေ�ကးေရးအေထာကအ်က ူေလ�ာကထ်ားြခငး်ပံစုကံိ ုလပ်ုေဆာငေ်နသည့အ်ချိနအ်တငွး် မညသ်ည့် 

ေကာကခ်ံမ�လပ်ုေဆာငခ်ျကက်ိမုဆို ဆိငုး်ငံြ့ခငး် 

iii. အေကာင့က်ိ ုေကာကခ်မံ�ေအဂျငစ်�ီငှ့အ်တ ူထား�ှိပါက ဆံးုြဖတမ်�ကိ ုြပုလုပ်သည့အ်ခါ ေကာကခ်ံမ�ဆိငုရ်ာ အားထတုမ်�များကို 

အဆံးုသတရ်န ်ေအဂျငစ်အီား အသေိပးမညြ်ဖစသ်ည ် 

iv. အကျံုးဝငမ်�အတကွ ်အဆံးုအြဖတ ်ချမတှြ်ခငး်ကိ ုြပုလပ်ုြခငး်�ငှ့ ်မတှတ်မ်းတငြ်ခငး်  

v. အကျံုးဝငမ်�ဆိငုရ်ာ အဆံးုအြဖတအ်ား အချိနမ်ီ အေ�ကာငး်�ကားြခငး် 

vi. သကဆ်ိငုမ်��ှိပါက ေငေွရးေ�ကးေရးအေထာကအ်က ူေလ�ာကထ်ားြခငး်ေနာကပိ်ငုး် ေငလွက်ကျနက်ိ ုေဖာ်ြပသည့ ်

ေငေွတာငး်ခလံ�ာ�ငှ့အ်တ ူလနူာအား ပံ့ပိးုြခငး် 

vii. လတူစဦ်းချငး်စအီား မညသ်ည့ေ်ငပိွေုပးေချြခငး်များကိမုဆိ ုေငြွပနအ်မ်းြခငး် 

viii. လတူစဦ်းချငး်အေပါ် ချမတှထ်ားေသာ သာမနမ်ဟတု်သည် ့မည်သည့ေ်ငေွ�ကးေကာကခ်ံမ�များအတကွမ်ဆိ ုတနြ်ပနလ်ပ်ုေဆာငသ်ည့် 

ကျိုးေ�ကာငး်ခိုငလ်ံုသည့ ်လပ်ုေဆာငခ်ျကက်ိ ုလပ်ုေဆာငြ်ခငး် 

 

5. ေငေွရးေ�ကးေရးအေထာကအ်ကြူပု မူဝါဒ၊ ေငေွရးေ�ကးေရးအေထာကအ်က ူေလ�ာကထ်ားြခငး်ပံုစ�ံငှ့ ်ေငေွရးေ�ကးေရးအေထာကအ်ကြူပု မဝူါဒ၏ 

�ုိး�ှငး်ဘာသာစကားသံးု အ�စှခ်ျုပ်ေဖာ်ြပချကတ်ိုသ့ည ်ထငသ်ာြမငသ်ာ�ှိ�ပီး အဂင်္လပ်ိ၊ စပိန၊် အာရဘ၊ီ နေီပါလ၊် ြမနမ်ာ�ငှ့ ်ကရငဘ်ာသာများြဖင့ ်လူတစဦ်းချငး်စအီတကွ ်

ရ�ှိ�ိငုပ်ါသည။် ဤဝနေ်ဆာငမ်�များသည ်Summa Rehab ေဆး�ုံ ဝနေ်ဆာငမ်�ဧရိယာများအတွက ်သင့ေ်လျာ်သည့ ်ဘာသာစကားများြဖစပ်ါသည-်  

a. ဝဘဆ်ိကု-် Summa Rehab ေဆး�ုံသည ်ဤဝဘဆ်ိကု်တွင ်ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ ြပည့စ်ံေုသာ လက�်ှိဗား�ှငး်ကိ ုအကျယ်တဝင့ ်�ှငး်လငး်ြပည့စ်ံစုာွ 

ေရးသားတငြ်ပသာွးမညြ်ဖစသ်ည-်  

i. ေငေွရးေ�ကးေရးအေထာကအ်ကြူပု မူဝါဒ (FAP) 

ii. ေငေွရးေ�ကးေရးအေထာကအ်က ူေလ�ာကထ်ားြခငး်ပံစု ံ

iii. ေငေွရးေ�ကးေရးအေထာကအ်ကြူပု မူဝါဒ၏ �ုိး�ှငး်ဘာသာစကားသံးု အ�စှခ်ျုပ်ေဖာ်ြပချက ်    

iv. Summa Rehab ေဆး�ုံ၏ လနူာအတွက ်ေငေွရးေ�ကးေရးအေထာကအ်ကြူပု ဥပေဒအကျိုးေဆာငမ်ျားအား ဆက်သယွရ်န ်

အချကအ်လကမ်ျား 

b. အသေိပးအေ�ကာငး်�ကားဆိငုး်ဘတု-် Summa Rehab ေဆး�ုံ၏ အသေိပးအေ�ကာငး်�ကားဆိုငး်ဘတု်ကိ ုခွင့ြ်ပုချကထ်တုေ်ပးြခငး်�ငှ့ ်

မတှပံ်တုငြ်ခငး်တိုက့ိ ုလပ်ုေဆာငသ်ည့ ်ဧရိယာများ�ှိ ေနရာများအားလံးု အပါအဝင ်ေဆး�ုံတစခ်ုလံးု�ှိ အများ�ငှ့ဆ်ိုငေ်သာေနရာများတွင ်

�ှငး်လငး်သသိာစွာ ြပသထားမညြ်ဖစသ်ည။် 

c. လကူိယုတ်ိုင-် လနူာအတကွ ်ဝငေ်ရာကအ်သံးုြပုခငွ့ဆ်ိငုရ်ာ ကိယုစ်ားလယှမ်ျား�ငှ့ ်လနူာအတကွ် ေငေွရးေ�ကးေရးအေထာကအ်ကြူပု 

ဥပေဒအကျိုးေဆာငမ်ျားသည ်လနူာများအား ေငေွရးေ�ကးေရးအေထာကအ်က ူေလ�ာကထ်ားြခငး်ကိ ုအခမဲ့ ေပးကမ်းသာွးမညြ်ဖစ�်ပီး 

၎ငး်ကိ ုအေထာက်အကြူပု အစအီစဉ်များအားလံးုအတွက ်အကျံုးဝငမ်�ကိ ုဆံးုြဖတရ်န ်အသံးုြပုမညြ်ဖစသ်ည။်  အဂင်္လပ်ိဘာသာစကားကို 

အကန်အ့သတြ်ဖင့သ်ာေြပာဆိ�ုိငုသ်/ူလံးုဝမေြပာဆိ�ုိငုသ် ူသိုမ့ဟုတ ်အ�ကားအာ�ုံခ�တ်ယငွး်သကူိ ုစကားြပနန်ညး်လမ်းြဖင့ ်

အခမဲပံ့ပိ့းုပါမည။် 



 
 
 
 
 

 

ေခါငး်စဉ် ေငေွရးေ�ကးေရးအေထာကအ်ကြူပု မဝူါဒ 

စတငသ်ကေ်ရာကသ်ည်ရ့ကစ်ွ ဲ 2020 ခု�စှ၊် ဇနန်ဝါရီလ 

ြပနလ်ညသ်ံးုသပ်သည်ရ့ကစ်ွ ဲ 2020 ခု�စှ၊် မတလ် 

နယပ်ယ-် ေဆး�ုံတစခ်ုလံးု 

 

 

   �ုတတ်ရကက်ပ်ေဘးဆိကုသ်ည့ ်အေြခအေနများအတကွ ်ေငေွရးေ�ကးေရးအေထာကအ်က-ူ 

 

Summa Rehab ေဆး�ုံက �ုတတ်ရကက်ပ်ေဘးဆိုက်သည့ ်အေြခအေနများဆိသုညမ်ှာ လနူာမိသားစု၏�စှစ်ဉ်ဝငေ်ငစွစုေုပါငး်၏25% 

ထကေ်ကျာ်လနွေ်သာေပးရနတ်ာဝန�်ှိသည့ ်ကျသင့ေ်သာေဆးကသုမ�ဆိငုရ်ာ အေ�ကးများအတွက ်ကနုက်ျမ�များဟ ုအဓိပ�ာယဖ်ွင့ဆ်ိုသည။် 

 

 

 

လနူာအတကွ ်ေငေွရးေ�ကးေရးအေထာကအ်က ူ

 

Summa Rehab ေဆး�ုံတငွ ်ေငေွရးေ�ကးေရးအေထာက်အက၊ူ ေပးေချမ�ဆိုငရ်ာ အစအီစဉ်များ၊ အာမခံ၏ အကျံုးဝငမ်�၊ Medicare �ငှ့ ်အြခားေသာ ေငေွရးေ�ကးေရးဆိငုရ်ာ 

စံစုမ်းေမးြမနး်မ�များ�ငှ့ ်ပတ်သက်၍ သင့ေ်မးခွနး်များကိ ုေြဖ�ကားေပး�ိငုေ်သာ လနူာ�ငှ့ ်ကျနး်မာေရးဝနထ်မ်းများအ�ကား ည��ိ�ငိး်သမူျား�ငှ့ ်ဝငေ်ရာကခ်ွင့ြ်ပုမ�များအတကွ ်

ည��ိ�ငိး်ေဆာငရွ်က်သမူျား (Clinical Liaisons and Admissions Coordinators) �ှိသည။်  အဂင်္လပ်ိဘာသာစကားကိ ု

အကန်အ့သတြ်ဖင့သ်ာေြပာဆိ�ုိငုသ်/ူလံးုဝမေြပာဆိ�ုိငုသ် ူသိုမ့ဟုတ ်အ�ကားအာ�ုံခ�တ်ယငွး်သကူိ ုစကားြပနန်ညး်လမ်းြဖင့ ်အခမဲ့ပံပိ့းုပါမည။် 

 

ေငေွရးေ�ကးေရးအေထာကအ်က�ူငှ် ့ပတသ်က်၍ အချက်အလကမ်ျား ပိမုိုသ�ိှိလိပုါက ဖုနး်ေခါ်ဆိရုန-် 

 
 Summa Rehab Hospital  

 (330) 572-7255 

   ဝငေ်ရာကခ်ွင့ထ်တု်ေပးသည့ဌ်ာန (Admissions Department) 

   29 N. Adams St. 

    Akron, OH 44304 
 

 
 
 
လနူာအေကာင့ဆ်ိငုရ်ာ ဝန်ေဆာငမ်�များ 

 

Vibra Western ေငေွတာငး်ခံလ�ာေပးပိုသ့ည့�ုံ်းသို ့ (717) 591-5700 ြဖင့ ်ဆကသ်ယွပ်ါ။ 
 
 

  



 
 
 
 
 

 

ေခါငး်စဉ် ေငေွရးေ�ကးေရးအေထာကအ်ကြူပု မဝူါဒ 

စတငသ်ကေ်ရာကသ်ည်ရ့ကစ်ွ ဲ 2020 ခု�စှ၊် ဇနန်ဝါရီလ 

ြပနလ်ညသ်ံးုသပ်သည်ရ့ကစ်ွ ဲ 2020 ခု�စှ၊် မတလ် 

နယပ်ယ-် ေဆး�ုံတစခ်ုလံးု 

အိဟုိငုး်ယိးုြပညန်ယတ်ငွ ်ေနထိငုသ်မူျားအတကွ ်သတေိပးချက-်အိဟုိငုး်ယိးုြပညန်ယ၏် ေဆး�ုံေစာင်ေ့�ှာကမ်�ဆိငုရ်ာ အာမခံအစအီစဉ် (HCAP)- 

 

Summa Rehab ေဆး�ုံသည ်အိုဟိငုး်ယိးုြပညန်ယ�်ှိ ြပည်ေထာငစ်ု ဆငး်ရဲမွဲေတမ�အ��နး်မျဉ်းေအာကတ်ွင�်ှိသည့ ်သိုမ့ဟတု ်၎ငး်အ��နး်မျဉ်းတငွ�်ှိသည့ ်

ဝငေ်ငရွ�ှိေသာ Medicare အစအီစဉ်ကိ ုရ�ှိထားသမူျားမဟတုေ်သာ အိုဟိငုး်ယိးုြပညန်ယတ်ငွ ်ေနထိငုသ် ူလတူစဦ်းချငး်စအီတကွ ်အေြခခံ ေဆးကသုမ�ဆိုငရ်ာ 

လိအုပ်ချက�်ှိသမူျားကိ ုေဆး�ုံအဆင့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များအား အခမဲပံ့ပိ့းုပါသည။်အကျံုးဝငသ်ည့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များသည် အိုဟိငုး်ယိးုြပညန်ယ ်Medicaid အစစီဉ်အရ 

အကျံုးဝငေ်သာ အတငွး်လနူာ�ငှ့ ်ြပငပ်လနူာဝနေ်ဆာငမ်�များြဖစ�်ပီး ကိယုအ်စတိအ်ပိငုး်အစားထိးုကသုြခငး် ဝနေ်ဆာငမ်�များ�ငှ် ့

ကိယုအ်စတိအ်ပိုငး်အစားထိးုကုသြခငး်�ငှ့ ်သကဆ်ိငုေ်သာ ဝနေ်ဆာငမ်�များမှလွ၍ဲ  မသနစ်မွ်းသဆူိငုရ်ာ ေငေွရးေ�ကးေရးအေထာကအ်က၏ူ 

လကခ်ံရ�ှိသမူျားသည ်အေထာကအ်ကူရရနအ်တကွ ်အရညအ်ချငး်ြပည့မ်ီသည။် အိုဟိုငး်ယိးုြပညန်ယ၏်လေူနထိငုမ်�ကိ ုအိုဟိငုး်ယိးုြပညန်ယတ်ငွ ်

ဆ��အေလျာက် ေနထိငုသ်ည့ ်လူပဂု�ိုလ်တစဦ်းက တညေ်ထာငထ်ား�ပီး ၎ငး်သည ်အြခားြပညန်ယ ်အတွငး် အများြပညသ်ဆူိငုရ်ာ အေထာကအ်ကကူိ ု

မရ�ှိထားပါ။ အိုဟိုငး်ယိးုြပညန်ယတ်ငွ ်ေနထိငုသ်မူျားအတကွေ်ငေွရးေ�ကးေရးအေထာကအ်ကူများ ေတာငး်ဆိမု�များကိုHCAP အတွက ်ဦးစွာလပ်ုေဆာင ်

�ပီးေနာက ်အြခားတစန်ညး်ြဖင့ ်ဤေငေွရးေ�ကးေရးအေထာကအ်က ူမဝူါဒ၏ ြပဌာနး်ချကမ်ျားြဖင့သ်ကေ်ရာကေ်စသည။်

  



 
 
 
 
 

 

ေခါငး်စဉ် ေငေွရးေ�ကးေရးအေထာကအ်ကြူပု မဝူါဒ 

စတငသ်ကေ်ရာကသ်ည်ရ့ကစ်ွ ဲ 2020 ခု�စှ၊် ဇနန်ဝါရီလ 

ြပနလ်ညသ်ံးုသပ်သည်ရ့ကစ်ွ ဲ 2020 ခု�စှ၊် မတလ် 

နယပ်ယ-် ေဆး�ုံတစခ်ုလံးု 

ပူးတွ ဲA 

 

2020 ခု�စှ ်ြပညေ်ထာငစု်အစိုးရ၏ ဆငး်ရဲမဲွေတမ�ဆိငုရ်ာလမ်း��န်ချကမ်ျား 

 
      ဝနေ်ဆာငမ်�ရယသူည့ရ်ကစ်ွမဲျားကိ ုစတငအ်သကဝ်ငေ်စမည့ရ်ကစ်ွ ဲ2020 ခု�စှ၊် ဇနန်ဝါရီလ 17 ရက ်

 2020 ခု�စှ ်ြပညေ်ထာငစ်ုအစိုးရ၏ ဆငး်ရဲမွဲေတမ�ကန်သ့တခ်ျကဆ်ိငုရ်ာလမ်း��နခ်ျကမ်ျားအတကွ ်သတေိပးချကက်ိ ု

ြပညေ်ထာငစ်ုြပနတ်မ်းအတငွး် 2020 ခု�စှ၊် ဇနန်ဝါရီလ 17 ရကတ်ငွ ်ထတုြ်ပနခ်ဲသ့ည။် 

        
2020 ေစာင့ေ်�ှာကမ်� 

အာမခံဝငေ်င ွ

လမ်း��နခ်ျကမ်ျား Summa ကျနး်မာေရးစနစ�်ငှ့ ်Summa Rehab ေဆး�ုံ ေငေွရးေ�ကးေရးအေထာကအ်ကြူပု အစအီစဉ် 

  

    

    

  
ြပညေ်ထာငစ်ုအစိုးရ၏ 

ဆငး်ရဲမွဲေတမ� 

250% 300% 400% 

  

မိသားစုအရွယအ်စား အ��နး်   

1 $12,760  $31,900  $38,280  $51,040    

2 $17,240  $43,100  $51,720  $68,960    

3 $21,720  $54,300  $65,160  $86,880    

4 $26,200  $65,500  $78,600  $104,800    

5 $30,680  $76,700  $92,040  $122,720    

6 $35,160  $87,900  $105,480  $140,640    

7 $39,640  $99,100  $118,920  $158,560    

8 $44,120  $110,300  $132,360  $176,480    

            

  100% 100% 90% 88%   

  
ေတာငး်ခံထားသညက်ိ ု

ေလ�ာခ့ျြခငး် 

ေတာငး်ခံထားသညက်ိ ု

ေလ�ာခ့ျြခငး် 

ေတာငး်ခံထားသညက်ိ ု

ေလ�ာခ့ျြခငး် 

ေတာငး်ခံထားသညက်ိ ု

ေလ�ာခ့ျြခငး်   

ေလ�ာေ့စျးအဆင့ ် အဖုိးအခများ အဖုိးအခများ အဖုိးအခများ အဖုိးအခများ   

"မိသားစု" တငွ ်လနူာ၊ လနူာ၏ အမ်ိေထာငဖ်က ်(၎ငး်တိုသ့ည ်အမ်ိတငွအ်တေူနသညြ်ဖစေ်စ မေနသညြ်ဖစေ်စ) �ငှ့ ်လနူာ၏ ကေလးများအားလံးု၊ 
အမ်ိတငွအ်တေူနသည့ ်အသက ်18 �စှေ်အာက ်အရငး် သိုမ့ဟတု ်ေမွးစားထားသည့ ်ကေလးများ ပါဝငသ်ည။်  လနူာသည ်အသက ်18 �စှေ်အာကြ်ဖစပ်ါက 

"မိသားစု" တငွ ်အမ်ိတငွအ်တေူနသညြ်ဖစေ်စ မေနသညြ်ဖစေ်စ၊ လနူာ၏ အရငး် သိုမ့ဟတု ်ေမွးစားထားသည့ ်မိဘ(များ)�ငှ့ ်မိဘများ၏ အမ်ိတငွအ်တေူနသည့ ်

အသက ်18 �စှေ်အာက ်ကေလးများ ပါဝငေ်စရမည။်  

လငပ်ါမယားပါသားသမီးများ၊ ေြမးြမစမ်ျားကိ ုတရားဝငေ်မွးစားြခငး်မှတစပ်ါး ဤအစအီစဉ်များ၏ ရညရွ်ယခ်ျကမ်ျားအတကွ ်မိသားစအုတငွး် 

ထည့သ်ငွး်ေရတကွြ်ခငး်မြပုပါ။ 

  


	ရုတ်တရက်ကပ်ဘေးဆိုက်သည့် အခြေအနေများအတွက် ငွေရေးကြေးရေးအထောက်အကူ-

