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မိသားစုမိသားစ ု စီမံကိန္းစီမံကိန္း  သာလွ်င္သာလွ်င ္
(FPO) လႊမ္းၿခံဳမႈလႊမ္းၿခံဳမႈ

မိသားစုမိသားစ ုစီမံကိန္းစီမံကိန္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ကုိကုိ မည္ကဲ့သုိ႔မည္ကဲ့သုိ႔ ရယူႏိုင္သနည္း။ရယူႏိုင္သနည္း။

လႊမ္းၿခံဳမႈအားလႊမ္းၿခံဳမႈအား ကၽြႏ္ုပ္ကၽြႏ္ုပ ္မည္မွ်ၾကာမည္မွ်ၾကာ ရရွိပါမည္နည္း။ရရွိပါမည္နည္း။
သင္၏ မိသားစ ုစီမံကိန္း သာလွ်င ္လႊမ္းၿခံဳမႈသည ္အစီအစဥ္အတြက ္ 

သင့္အား အတည္ျပဳေပးသည့္အခ်ိန္မွစၿပီး တစ္ႏွစ္ၾကာ လႊမ္းၿခံဳမႈ 
ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္၏ကၽြႏ္ုပ္၏ လႊမ္းၿခံဳမႈလႊမ္းၿခံဳမႈ ကုန္ဆံုးသြားသည့္အခါကုန္ဆံုးသြားသည့္အခါ ကၽြႏ္ုပ္ကၽြႏ္ုပ ္ 
ဘာလုပ္သင့္မည္နည္း။ဘာလုပ္သင့္မည္နည္း။
သင္၏ လႊမ္းၿခံဳမႈ ကုန္ဆံုးသြားေၾကာင္း စာတုိက္ျဖင္ ့အသိေပး 
ခံရသည့္ေနာက ္မိသားစ ုစီမံကိန္း သာလွ်င္ လႊမ္းၿခံဳမႈအတြက ္သင ္ 

ျပန္လည ္ေလွ်ာက္ထား ႏိုင္သည္။ 
အကယ္၍ သင္၏ ဝင္ေငြ သို႔မဟုတ ္အိမ္ေထာင္စ ုအရြယ္အစား တြင ္

ေျပာင္းလဲမႈ တစ္ခုခုရိွခဲ့ပါက Apple Health လႊမ္းၿခံဳမႈ အတြက ္အခမဲ ့
သို႔မဟုတ ္ေလွ်ာ့ေဈး ျဖင္ ့သင ္အရည္အခ်င္းျပည့္မီႏိုင္သည္။

Apple Health (Medicaid) လႊမ္းၿခံဳမႈတြင္လႊမ္းၿခံဳမႈတြင ္မိသားစုမိသားစ ု 
စီမံကိန္းစီမံကိန္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပါဝင္ပါသလား။ပါဝင္ပါသလား။
ပါဝင္ပါသည္။ Apple Health လႊမ္းၿခံဳမႈတြင ္အပိုေဆာင္း အက်ိဳး 
ခံစားခြင့္မ်ားကိ ုျပည့္စုံစြာ ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ ေနာက္ထပ္ေသာ  

အခ်က္အလက္မ်ားအတြက ္hca.wa.gov/apple-healthတြင ္ 

လည္ပတ္ၾကည့္ရွဳႏိုင္သည္။

မိသားစုမိသားစ ုစီမံကိန္းစီမံကိန္း သာလွ်င္သာလွ်င ္လႊမ္းၿခံဳမႈကိုလႊမ္းၿခံဳမႈကိ ုကၽြႏ္ုပ္ကၽြႏ္ုပ ္ 
ရရွိေနစဥ္ရရွိေနစဥ ္Apple Health အတြက္အတြက ္ 
ကၽြႏ္ုပ္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသလား။ကၽြႏ္ုပ္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသလား။
ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္၊ ျပည့္စံုေသာ Apple Health လႊမ္းၿခံဳမႈကိ ု 
အခ်ိန္မေရြး သင ္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္အားကၽြႏ္ုပ္အား အတည္ျပဳေပးေၾကာင္းအတည္ျပဳေပးေၾကာင္း ႏွင့္ႏွင္ ့လႊမ္းၿခံဳမႈလႊမ္းၿခံဳမႈ မည္မည္
သည့္အခါ၌သည့္အခါ၌ စတင္သည္ကိုစတင္သည္ကိ ုကၽြႏ္ုပ္ကၽြႏ္ုပ ္မည္ကဲ့သို႔မည္ကဲ့သို႔ သိရွိႏိုင္သိရွိႏိုင္
ပါမည္နည္း။ပါမည္နည္း။
အတည္ျပဳခ်က ္သို႔မဟုတ ္ျငင္းပယ္ျခင္း စာကိ ုက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ  
အာဏာပိုင ္(HCA) ထံမ ွစာတိုက္ျဖင္ ့လက္ခံရရွိပါမည္။ သင့္အား  
အတည္ျပဳေပးခဲ့ပါက သင္ ့လႊမ္းၿခံဳမႈသည ္သင ္ေလွ်ာက္ထားသည္ ့ပထမ
ဆံုးေန႔ရက္မ ွစတင္ပါသည္။

HCA သည ္သက္ဆိုင္ေသာ ဖယ္ဒရယ ္ႏွင္ ့Washington ျပည္နယ ္ျပည္သူ႕ 
အခြင့္အေရးမ်ား ဥပေဒမ်ားကိ ုလိုက္နာၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိ ု
တန္းတ ူညီမွ်ေသာ အခြင့္အလမ္းျဖင္ ့ရရွိေစရန ္ပံ့ပိုးေပးသည္။ ညႇိႏႈိင္းေျပ
လည္မႈ၊ သို႔မဟုတ ္စာရြက္စာတမ္းမ်ားကိ ုအျခား ပံုစ ံသို႔မဟုတ ္ 

ဘာသာစကားျဖင္ ့သင ္လိုအပ္ခဲ့ပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ 1-800-562-3022  

(TRS: 711) သုိ႔ ဖုန္းေခၚဆုိပါ။

ေနာက္ထပ္ေသာေနာက္ထပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုအခ်က္အလက္မ်ားကိ ုမည္သည့္ေနရာ၌မည္သည့္ေနရာ၌  
ကၽြႏ္ုပ္ကၽြႏ္ုပ ္ရရွိႏိုင္ပါသနည္း။ရရွိႏိုင္ပါသနည္း။

အြန္လိုင္း -  hca.wa.gov/family-planning

အီးေမးလ ္- hcafamilyplanning@hca.wa.gov

ဖုန္း- 1-800-562-3022

http://hca.wa.gov/apple-health
http://hca.wa.gov/family-planning
mailto:hcafamilyplanning%40hca.wa.gov?subject=


မည္သည့္မည္သည္ ့ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိ ုလႊမ္းၿခံဳေပးပါသနည္း။လႊမ္းၿခံဳေပးပါသနည္း။ 
•  မိသားစ ုစီမံကိန္း ပညာေပးျခင္း ႏွင္ ့အႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး  

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

•  FDA မ ွအတည္ျပဳေပးသည္ ့သားဆက္ျခားျခင္း နည္းလမ္း 
မ်ားအားလံုးတြင ္ပါဝင္သည္မ်ားမွာ - ေဆးလံုး၊ ပတ္ခ်္အျပား၊ 
အကြင္း၊ ထိုးေဆး၊ IUDs ၊ အပ္စိုက္ျခင္း၊ 
ေရာ္ဘာပလတ္စတစ္ပစၥည္း၊ သားအိမ္ေခါင္း အစြပ္၊ ကြန္ဒံုး၊ 
ႏွင္ ့သုက္သတ္ေဆး (အျမႇဳပ္၊ ကရိမ ္ႏွင္ ့ဂ်ဲလ္လိမ္းေဆး) မ်ား 
ႏွင္ ့အေရးေပၚ သေႏၶတားေဆး

•  ပညာေပးျခင္း ႏွင္ ့သဘာဝ မိသားစ ုစီမံကိန္း အတြက ္
ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ား ႏွင္ ့အစားအေသာက္အေပ်ာ္အပါး 
လိုက္စားမႈ ေရွာင္ျခင္း

•  အၿမဲတမ္း သားဆက္ျခားျခင္း နည္းလမ္းမ်ား - ျပြန္ရြတ္စည္း 
ထားျခင္း (“ျပြန္စည္းထားျခင္း”)၊ သားေၾကာျဖတ္ျခင္း ႏွင့္  
ေယာက်္ား သားေၾကာျဖတ္ျခင္း

•  လိင္မွတဆင္ ့ကူးစက္ေသာ ေရာဂါမ်ား (STI) အတြက ္

ကန္႔သတ ္စစ္ေဆးေပးျခင္း ႏွင္ ့ကုသျခင္း

•  သားအိမ္ေခါင္း ကင္ဆာေရာဂါအတြက ္စစ္ေဆးျခင္းႏွင္ ့ 
က်န္းမာေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စစ္ေဆးမႈ

•  ေဆးကုသမႈဆိုင္ရာ လိုအပ္သည့္အခါ မိသားစ ုစီမံကိန္း  
ျပႆနာ ႏွင္ ့ဆက္စပ္ၿပီး ရံုးခန္းသို႔ တိုက္ရိုက ္သြားေရာက ္
လည္ပတ္မႈမ်ား

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိ ုမည္သည့္ေနရာ၌မည္သည့္ေနရာ၌ ကၽြႏ္ုပ္ကၽြႏ္ုပ ္ 
ရရွိႏိုင္ပါသနည္း။ရရွိႏိုင္ပါသနည္း။
မိသားစ ုစီမံကိန္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိ ုအရည္အခ်င္းျပည့္မီသည္ ့ 
Apple Health ပံ့ပိုးသူထံမွန္သမွ်၌ ရရွိႏိုင္ပါသည္။  

ကြန္ဒံုး ႏွင္ ့သုက္သတ္ေဆး (အျမႇဳပ္၊ ကရိမ ္ႏွင္ ့ဂ်ဲလ္လိမ္းေဆး)  
မ်ားကိ ုေဆးညႊန္း မပါဘဲ ေဆးဆိုင္မ်ား၌ ရရွိႏိုင္ပါသည္။ 

အေရးေပၚသေႏၶတားေဆးမ်ားအား အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ 
Apple Helath ေထာက္ပံ့သူထံမွေသာ္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္  
ေဆးဆိုင္၀န္ထမ္းထံမွ တိုက္ရိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း ရရွိႏိုင္ပါသည္၊ 
သို႔ေသာ္ ေဆး၀ါးအမ်ိဳးအစားအေပၚမူတည္ျပီး ေဆးစာအား သင္  
လိုအပ္ေကာင္း လိုအပ္ေပမည္။

မိသားစုမိသားစ ုစီမံကိန္းစီမံကိန္း သာလွ်င္သာလွ်င ္(FPO) အတြက္အတြက ္ကၽြႏ္ုပ္ကၽြႏ္ုပ ္အဘယ္ေၾကာင့္အဘယ္ေၾကာင္ ့ေလွ်ာက္ထားေလွ်ာက္ထား သင့္ပါသနည္း။သင့္ပါသနည္း။

သင္သည ္-

•  သင့္တြင ္အာမခ ံမရွိျဖစ္ေနၿပီး မိသားစ ုစီမံကိန္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (သေႏၶတား ျခင္း ေစာင့္ေရွာက္မႈ/သားဆက္ျခားျခင္း နည္းလမ္း) အတြက ္သင ္လိုအပ္မႈရွိျခင္း၊ သို႔မဟုတ္သို႔မဟုတ္

•  သင့္တြင ္အာမခံရွိၿပီး အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈခံရသ ူသို႔မဟုတ ္အသက ္18 ႏွစ္ေအာက ္ေအာက ္ျဖစ္၍ လွ်ိဳ႕ဝွက္ေသာ မိသားစ ုစီမံကိန္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိ ုရယူရွာေဖြသ ူျဖစ္ပါက ေလွ်ာက္ထားသင့္ပါသည္။ 

2023 မိသားစုစီမံကိန္းမိသားစုစီမံကိန္း  သာလွ်င္သာလွ်င ္ ဝင္ေငြဝင္ေငြ  ကန္႔သတ္မႈမ်ားကန္႔သတ္မႈမ်ား

တစ္ဦးတည္းသမားတစ္ဦးတည္းသမား လူလ ူ2-ဦးဦး အိမ္ေထာင္စုအိမ္ေထာင္စု လူလ ူ3-ဦးဦး အိမ္ေထာင္စုအိမ္ေထာင္စု လူလ ူ4-ဦးဦး အိမ္ေထာင္စုအိမ္ေထာင္စု

$3,220  
လစဥ္

$4,355  
လစဥ္

$5,490  
လစဥ္

$6,625  
လစဥ္

လူလ ူ5-ဦးဦး အိမ္ေထာင္စုအိမ္ေထာင္စု လူလ ူ6-ဦးဦး အိမ္ေထာင္စုအိမ္ေထာင္စု လူလ ူ7-ဦးဦး အိမ္ေထာင္စုအိမ္ေထာင္စု လူလ ူ8-ဦးဦး အိမ္ေထာင္စုအိမ္ေထာင္စု

$7,761  

လစဥ္
$8,896  

လစဥ္
$10,031  

လစဥ္
$11,166  

လစဥ္

မိသားစုမိသားစ ုစီမံကိန္းစီမံကိန္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ကမ္းလွမ္းေပးသည့္ကမ္းလွမ္းေပးသည္ ့ 
ပ့ံပုိးေပးသူအားပ့ံပုိးေပးသူအား မည္သည့္ေနရာ၌မည္သည့္ေနရာ၌ ကၽြႏု္ပ္ကၽြႏု္ပ္ ရွာေဖြႏုိင္ပါသနည္း။ရွာေဖြႏုိင္ပါသနည္း။ 
အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအတြက ္ဖုန္း သို႔မဟုတ္ လူကိုယ္တိုင ္ျဖင္ ့ေလွ်ာက ္
ထားရန ္Apple Health ပံ့ပိုးသူမ်ား၏ စာရင္းကိ ုhttps:/fortress.wa.gov/
hca/p1findaprovider/၌ သင ္ရွာေဖြေတြ႕ရွိႏိုင္သည္။

လႊမ္းၿခံဳမႈအတြက္လႊမ္းၿခံဳမႈအတြက ္ကၽြႏ္ုပ္ကၽြႏ္ုပ ္မည္ကဲ့သို႔မည္ကဲ့သို႔ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသနည္း။ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသနည္း။

မိသားစ ုစီမံကိန္း သာလွ်င ္လႊမ္းၿခံဳမႈ အတြက ္ေလွ်ာက္ထားရန္  
ေလွ်ာက္လႊာကိ ုhca.wa.gov/family-planning ၌ ေဒါင္းလုတ္ယူပါ။ 

သင္ ့ေလွ်ာက္လႊာအား ေပးပို႔ႏိုင္သည္ ့နည္းလမ္းမ်ား -

•  ဖက္စ-္ 1-866-841-2267

•  အီးေမးလ ္- apple@hca.wa.gov

•  စာတိုက ္HCA MEDS 

PO Box 45531

Olympia, WA 98504-5531

ဖုန္းမွတဆင့္လည္း 1-800-562-3022 ၌ သင ္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။

ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား၊ ထို႔ျပင္ အတြင္းက်က်ဆက္ဆံေရးရွိေသာ လက္တြဲေ
ဖာ္ထံမွ အၾကမ္းဖက္ခံရေသာ နစ္နာသူမ်ားတို႔သည္ လွ်ိဳ႕ ၀ွက္ေစာင့္ထိန္းမႈ
ဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား ရရွိႏိုင္ပါသည္။ လွ်ိဳ႕ဝွက္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ကိ ုသင ္လိုအပ္ခဲ့ပါက အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအတြက ္ဖုန္း သို႔မဟုတ ္လူကိုယ္တို
င ္ျဖင္ ့ေလွ်ာက္ထားရန ္သင္၏ Apple Health ပံ့ပိုးသူထံသို႔ ဆက္သြယ္္ပါ။

ဝင္ေငြ ပမာဏ အက်ိဳးသက္ေရာက္သည့္ ေန႔မွာ ဧၿပီလ 1 ရက္၊ 2023 ခုႏွစ္မွ မတ္လ 31 ရက္၊ 2024 ခုႏွစ္ အထိ ျဖစ္သည္။

ကၽြႏ္ုပ္ကၽြႏ္ုပ ္အရည္အခ်င္းအရည္အခ်င္း ျပည့္မီပါသလား။ျပည့္မီပါသလား။

ဝင္ေငြ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သင ္ကိုက္ညီမႈ ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး -

		သင့္တြင ္အာမခ ံမရွ ိျဖစ္ၿပီး Apple Health 

(Medicaid) လႊမ္းၿခံဳမႈ အတြက ္အရည္အခ်င္း  
မျပည့္မီိျခင္း သို႔မဟုတ္သို႔မဟုတ္

  သင့္တြင ္အာမခံရိွၿပီး လွ်ိဳ႕ဝွက္ေသာ မိသားစ ု 

စီမံကိန္း ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားကိ ုရယူရွာေဖြပါက

https://fortress.wa.gov/hca/p1findaprovider/
https://fortress.wa.gov/hca/p1findaprovider/
http://hca.wa.gov/family-planning
mailto:apple%40hca.wa.gov?subject=

