
 

 
 

 

ေငေွရးေ�ကးေရးအေထာကအ်ကြူပု အစအီစဉ် 
Summa Rehab ေဆး�ုံသည ်မေမ�ာ်လင်ေ့သာ ေဆးကုသမ�ဆိငုရ်ာြပဿနာများမ ှသင်ေ့ငေွရးေ�ကးေရး အေြခအေနများ 

အခကအ်ခဲြဖစေ်ပါ်ေစ�ိငုသ်ည်ကိ ုသ�ိှိနားလညပ်ါသည။် က��်ပ်ုတိုသ့ည် လနူာများအား ြပညေ်ထာငစ်၊ု ြပညန်ယ�်ငှ် ့ေဆး�ုံအစအီစဉ်များမ ှ

ေဆးကသုမ�ဆိငုရ်ာ ခံစားခွင်မ့ျားကိ ုရ�ှိ�ိငုေ်စရနအ်တကွ ်ကညူရီန ်အသင်�့ှိပါသည။် သင၏်ေဆး�ုံေငေွတာငး်ခလံ�ာကိ ုေပးေချရာတွင ်

အေထာက်အကြူဖစေ်စမည် ့အရငး်အြမစမ်ျားကိ ု�ှာေဖွရာတငွ ်က��်ပ်ုတိုသ့ည် သင်အ့ား အေထာကအ်ကြူပုလိပုါသည။် 

အမနှတ်ကယအ်ားြဖင် ့အာမခံမ�ှိသည် ့လနူာတိငုး်သည ်ေဆးကသုမ�ေလ�ာေ့စျးများအတကွ ်အကျံုးဝငပ်ါသည။် 

 

လနူာများ�ငှ် ့၎ငး်တို၏့ မိသားစမုျားအတကွ ်ေငေွရးေ�ကးေရး အကအူညီ 

က��်ပ်ုတိုအ့ေနြဖင် ့အာမခထံားြခငး်မ�ှိသည် ့သိုမ့ဟတု ်လံုေလာက်သည်အ့ာမခထံားြခငး်မ�ှိသည် ့လနူာများအတွက ်ေငေွရးေ�ကးေရး 

အေထာက်အကကူို ပံပိ့းုပါသည။် ဤသညမ်ာှ Summa Rehab ေဆး�ုံမှ ပံပိ့းုသည် ့အခမဲဝ့နေ်ဆာငမ်�ြဖစပ်ါသည။် က��်ပ်ုတိုသ့ည် လနူာများအား 

ြပညေ်ထာငစ်ု၊ ြပည်နယ�်ငှ် ့ေဆး�ုံအစအီစဉ်များမ ှေဆးကသုမ�ဆိငုရ်ာ ခံစားခွင်မ့ျားကိ ုရ�ှိ�ိငုေ်စရန ်ေဆာငရွ်ကရ်ာတငွ ်ကညူရီန ်

အသင်�့ှိပါသည။် သငသ်ည ်သင၏် ေဆး�ုံေငေွတာငး်ခံလ�ာ၏ အချို � သိုမ့ဟတု ်အားလံးုအတွက ်ေပးေချရန ်မတတ�်ိငုပ်ါက Summa Rehab 

ေဆး�ုံသည ်ေအာကပ်ါတိုက့ိ ုလပ်ုေဆာငမ်ညြ်ဖစပ်ါသည-် 

 

• သင၏် ေဆး�ုံေငေွတာငး်ခံလ�ာများကို ေပးေချရာတငွ ်အေထာကအ်ကရူ�ှိ�ိငုသ်ည်ေ့နရာ�ငှ် ့နညး်လမ်းကိ ုသင်အ့ား ေြပာဆိြုခငး်။ 

• သင်အ့တကွ ်အရညအ်ချငး်ြပည်မ့ီသည် ့အစအီစဉ်များကိ ု�ှာေဖွရာတငွ ်သင်အ့ား အေထာကအ်ကြူပုြခငး်။ 

• သင်လ့ိုအပ်ချက�်ငှ် ့ကိကုည်ီသည် ့ြပည်နယ ်�ငှ်/့သိုမ့ဟတု် ေဆး�ုံအစအီစဉ်များကိ ုေလ�ာက်ထားစာရငး်သငွး်ရာတငွ ်

အကအူညေီပးြခငး်။ 

 

သငရ်�ှိသည် ့ဝငေ်ငပွမာဏအေပါ်အေြခခ၍ံ သငသ်ည် ေအာကပ်ါတိုအ့တကွ် အကျံုးဝင�်ိငုသ်ည-်  

 

• အခမဲ ့ေစာင်ေ့�ှာက်မ� 

• ေလ�ာေ့စျးများ 

• အတိးုအြမတမ်ပါသည် ့ေပးေချမ�ဆိငုရ်ာ သတမ်တှခ်ျက်များ 

 

ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်�များအတကွ ်ေပးေချရန ်လတူိငုး်မတတ�်ိငုသ်ညက်ို က��်ပ်ုတို ့ နားလည်သေဘာေပါကပ်ါသည။် က��်ပ်ုတိုအ့ေနြဖင် ့

အာမခံထားြခငး်မ�ှိသည် ့သိုမ့ဟတု ်လံုေလာက်သည်အ့ာမခထံားြခငး်မ�ှိသမူျားအတကွ် ေရွးချယ်ခွင်မ့ျား�ငှ် ့အေထာကအ်ကတူိုက့ို 

ေပးစမွ်းရန၊် လနူာ၏ ဥပေဒအကျိုးေဆာငမ်ျားအြဖစ ်ထမ်းေဆာငရ်န ်အသင်�့ှိပါသည။် 

 

�စှစ်ဉ်ြပညေ်ထာငစ်ုအစိုးရ၏ ဆငး်ရဲမဲွေတမ�ဆိငုရ်ာလမ်း��န်ချကမ်ျား 

လနူာတစဦ်းသည ်ရ�ှိ�ိငုေ်သာ ြပညေ်ထာငစ်အုစိးုရအေထာကအ်ကြူပု အစအီစဉ်များအတကွ ်စ�ံ�နး်�ငှ် ့ကိကုည်ြီခငး်မ�ှိပါက Summa 

Rehab ေဆး�ုံသည ်ြပညေ်ထာငစ်အုစိးုရ၏ ဆငး်ရဲမွဲေတမ�ဆိငုရ်ာလမ်း��နခ်ျကမ်ျားအေပါ်အေြခခံ၍ ေစျး��နး်အ�ှငသ်ံးုစနစက်ိ ုအသံးုြပု၍ 

လနူာထသံို ့ ေလ�ာေ့စျးကိ ုပံပိ့းုမညြ်ဖစပ်ါသည။်  

 

ြပညေ်ထာငစ်ုအစိးုရ၏ ဆငး်ရဲမွဲေတမ�ဆိငုရ်ာလမ်း��နခ်ျကမ်ျားသည ်ြပညေ်ထာငစ်ြုပနတ်မ်းအတငွး် ထတုြ်ပနသ်ည် ့ရကစ်ွတဲွင ်

�စှစ်ဥ်အကျိုးသက်ေရာကပ်ါသည။် ထိရုကစ်ွတဲငွ ်သိုမ့ဟုတ ်ထိရုကစ်ွေဲနာက်ပိငုး် ဝနေ်ဆာငမ်�ြပုလပ်ုသည် ့မည်သည်ရ့ကစ်ွအဲတကွ်မဆိ၏ု 

အကျံုးဝငမ်�ကိ ုလမ်း��နခ်ျကအ်သစမ်ျားြဖင် ့ဆံးုြဖတသ်င်ပ့ါသည။် ထိရုကစ်ွမဲတိငုမ်ီ ဝနေ်ဆာငမ်�ြပုလပ်ုသည်ရ့ကစ်ွမဲျားကိ ု

ယခငလ်မ်း��နခ်ျကမ်ျားြဖင် ့ဆံးုြဖတ်သင်ပ့ါသည။် ကျနး်မာေရး�ငှ့ ်လမူ�ဝနေ်ဆာငမ်�များဌာန မ ှထတုြ်ပနထ်ားသည် ့လက�်ှိ�ငှ် ့ယခင�်စှမ်ျား၏ 

လမ်း��နခ်ျကမ်ျားကိ ု�ကည်ရ့န ်http://aspe.hhs.gov/poverty/ ကို သာွးေရာက�်ကည်�့�ပါ။  

http://aspe.hhs.gov/poverty/


 

 
 

 
• က��်ပ်ုတိုသ့ည် ြပညေ်ထာငစ်အုစိးုရ၏ ဆငး်ရဲမွဲေတမ�ဆိငုရ်ာလမ်း��နခ်ျကမ်ျား၏ �စှဆ်အထ ိဝငေ်ငရွ�ှိသည် ့မညသ်အူတကွမ်ဆို 

အခမဲေ့စာင်ေ့�ှာက်မ�ကိ ုေပးစမွး်ပါသည။် 

• က��်ပ်ုတိုသ့ည် ြပညေ်ထာငစ်အုစိးုရ၏ ဆငး်ရဲမွဲေတမ�ဆိငုရ်ာလမ်း��နခ်ျကမ်ျား၏ ေလးဆအထ ိဝငေ်ငရွ�ှိသည် ့

မညသ်အူတကွမ်ဆို ေလာကင်ြှပည်စ့ံေုသာ ေလ�ာေ့စျးပါဝငသ်ည် ့ေစာင်ေ့�ှာကမ်�ကိ ုေပးစွမ်းပါသည။်  

• က��်ပ်ုတိုသ့ည် ြပညေ်ထာငစ်အုစိးုရ၏ ဆငး်ရဲမွဲေတမ�ဆိငုရ်ာလမ်း��နခ်ျကမ်ျားထက ်ေလးဆပိမုိ၍ု 

ဝငေ်ငရွ�ှိသည်လ့နူာများအတကွ ်ေပးေချမ�ြပုလပ်ုသည်အ့ဖွဲ �အစညး်များ�ငှ် ့က��်ပ်ုတိုသ့ေဘာတထူားသည်ေ့လ�ာေ့စျးများကိ ု

ေပးစမွး်ပါသည။် 

 

Summa Rehab ေဆး�ုံသည ်လနူာများအား ကုသမ�လပ်ုငနး်စတငသ်ည်မ ှေငေွတာငး်ခံြခငး်ြပုလုပ်သည်�ုံ့းသိုေ့ရာက်�ှိသညအ်ထ ိ

လနူာများအားလံးုကိ ုက�ုဏာတရားထား၍ ဂုဏသ်ကိ�ာ�ငှ် ့ေလးစားမ��ှိစာွြဖင် ့ြပုမဆူကဆ်ပံါသည။် 

 

ေလ�ာကထ်ားမ�လပ်ုငနး်စဥ်အတကွ် ခွဲြခားသတ်မတှြ်ခငး်�ငှ် ့စတငလ်ပ်ုေဆာငြ်ခငး်ကိ ုေချာေမွ�လယွ်ကေူစရနအ်တကွ ်

ခွင်ြ့ပုချကထ်တုေ်ပးြခငး်မတိငုမ်ီ�ငှ် ့ခွင်ြ့ပုချကထ်တုေ်ပးြခငး်/မတှပံ်တုငြ်ခငး်လပ်ုငနး်စဥ်အတွငး် ေလ�ာကလ်�ာပံစုမံျားကိ ုရ�ှိ�ိငုေ်စရန ်

ြပုလပ်ုထားပါသည်။ ပံစုကံိ ုြဖည်သ့ငွး်ရာတငွ ်အေထာက်အကလူိအုပ်လ�ငြ်ဖစေ်စ ေမးြမနး်လိသုည်အ့ချကမ်ျား�ှိလ�ငြ်ဖစေ်စ သိုမ့ဟတု် 

လနူာ၏ ကိုယစ်ားလယှ�်ငှ် ့တိကု�ုိ်ကေ်ဆးွေ�းွလိလု�ငြ်ဖစေ်စ က��်ပ်ုတို၏့ ခွင်ြ့ပုချကထ်တုေ်ပးသည်�ုံ့းကို ဖုနး်ေခါ်ဆိပုါ။ သင်အ့တကွ် 

ကညူေီပးရန ်အသင်�့ှိပါသည။် သင၏် ေပးေချမ�ြပုလပ်ု�ိငုစ်မွ်း သိုမ့ဟုတ ်ရ�ှိ�ိငုေ်သာ အစအီစဉ်များ�ငှ် ့ပတသ်က်၍ 

ေမးြမနး်လိသုည်အ့ချကမ်ျား�ှိပါက ဖုနး်ေခါ်ဆိပုါ။ က��်ပ်ုတိုသ့ည် လတူစဦ်းချငး်�ငှ်ဆ့ိငုသ်ည် ့လိအုပ်ချကမ်ျား၊ အေြခအေနများ�ငှ် ့

ကိကုည်ေီစရန ်လနူာတစဦ်းချငး်စ�ီငှ်အ့တ ူတွဖဲက်လပ်ုေဆာငပ်ါသည။်  

 

က��်ပ်ုတို၏့ ခွင်ြ့ပုချကထ်တုေ်ပးသည် ့အဖွဲ�အစညး်သည ်Summa Rehab ေဆး�ုံ၏ ေငေွရးေ�ကးေရးအေထာက်အကြူပု အစအီစဉ်၊ 

ေပးေချမ�အစအီစဉ်များ၊ အာမခံအကျံုးဝငမ်�၊ Medicare �ငှ် ့အြခား ေငေွရးေ�ကးေရးဆိငုရ်ာ စံစုမ်းမ�များ�ငှ် ့ပတသ်ကသ်ည် ့ေမးခွနး်များကိ ု

ေြဖ�ကားေပး�ိငုပ်ါသည။်  

 

ေငေွရးေ�ကးေရးအေထာကအ်က�ူငှ် ့ပတသ်က်၍ အချက်အလကမ်ျား ပိမုိုသ�ိှိလိပုါက ဖုနး်နပံါတ ်(330) 572-7255 ကိ ုေခါ်ဆိပုါ။ 

 

 

 

 

 

 

 


