က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မဆ
ႈ င
ို ရ
္ ာ က်ခံေပးမႈမ်ားအတြက္ ေလွ်ာက္လာႊ
Application for Health Care Coverage

(ထုိ႔အျပင္ ကုနက
္ ်စရိတျ္ ဖင့္ သင္မွ မည္သည္အကူအညီမ်ားရရွႏ
ိ ိုငသ
္ ည္ကို ရွာေဖြရန္)
ယခုေလွ်ာက္လာႊ ကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ

•

အခ်က္မ်ားမွ သင္ႏင
ွ ့္ သင္႔ေတာ္သည့္
လႊမး္ ျခံဳကုသမႈကို ရွာေဖြရန္အတြက္

Children’s Health Insurance Program (CHIP) အပါအဝင္ Washington Apple Health (Medicaid) မွ
ကုနက
္ ်စရိတမ
္ ရွေ
ိ သာ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ကုနက
္ ်စရိတန
္ ည္းေသာ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာက်ခံေပးမႈမ်ား

•

အသံုးျပဳပါ-

အက်ံဳးဝင္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအစီအစဥ္တစ္ခုအတြက္ သင္၏က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မဆ
ႈ င
ို ရ
္ ာ
ပရီမယ
ီ မ
ံ ်ားကို ကူညီေထာက္ပမ
ံ ႈရရွိေစေသာ အခြန္ႀကိဳတင္ေပးေခ်ခ်က္

•

ကုနက
္ ်စရိတ္အျပည့္ရသ
ွိ ည့္ တစ္ဦးပိုင္ အက်ံဳးဝင္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအစီအစဥ္ႏွင့္
သြားေစာင့ေ
္ ရွာက္မဆ
ႈ င
ို ္ရာအစီအစဥ္

လွ်င္ျမန္သည္႔

www.wahealthplanfinder.org တြငလ
္ ်ွ င္ျမန္သည္႔ အြနလ
္ င
ို း္ စနစ္ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုငသ
္ ည္။

အြနလ
္ င
ို း္ စနစ္ျဖင့္ ေလွ်ာက္ျခင္း
ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ လိအ
ု ပ္မည္႔

•

လူမလ
ႈ ုျံ ခံဳေရးအမွတ္

အခ်က္မ်ား:

•

ေမြးသကၠရာဇ္မ်ား

•

ႏိုင္ငံျခားသား ပက္စပိ႔စ
ု ္, “A” number, သိ႔မ
ု ဟုတ္
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မဆ
ႈ င
ို ္ရာက်ခံမႈကို ေလွ်ာက္ထားေသာ မည္သည့္ ေရြ႕ေျပာင္းလုပသ
္ ားမဆိတ
ု ႔၏
ို
အျခားေသာ လူမႈၾကီးၾကပ္ေရးအမွတ္

•

အရြယေ
္ ရာက္ၿပီးသူမ်ားႏွင့္ အခြနျ္ ပန္လည္ေပးေခ်ရန္လိုအပ္သည့္ အျခားပင္မမဟုတ္သမ
ူ ်ားအားလံုး၏
ဝင္ေငြဆင
ို ္ရာအခ်က္အလက္

•

သင့္မိသားစုမွ ရရွန
ိ ိင
ု ္သည့္ က်န္းမာေရးအာမခံဆိုငရ
္ ာ အခ်က္အလက္

ကၽြႏ္ုပတ
္ ႔ဘ
ို က္မွ

အခ်က္အလက္မ်ားစြာ ေတာင္းခံရျခင္းမွာ သင္႔အေနျဖင္႔ မည္သ႔ေ
ို သာ လႊမ္းျခံဳေစာင္ေ
႔ ရွာက္မႏ
ႈ ွင႔္ သင္႔ေတာ္သည္ကို

အခ်က္အလက္မ်ားစြာ ေတာင္းခံရျခင္

ဆံုးျဖတ္ရန္အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပတ
္ ႔အ
ို ေနျဖင္႔ သင္႔ထံမွ ရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဥပေဒႏွင္႔အညီ

င္းမွာအဘယ့္ေၾကာင့္နည္း။

လွ်ိဳ႕ဝွက္အျဖစ္ ထားရွထ
ိ ိန္းသိမ္းသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ျပည္႔စုစ
ံ ြာ ျဖည္႔၍ဆိင
ု း္ ထိးု ၿပီးေသာ ေ

Washington Healthplanfinder

ေလွ်ာက္လာႊ မ်ားကို တင္သြငး္ ႏိင
ု သ
္ ည္:

PO Box 946
Olympia, Washington, 98507
Fax 1-855-867-4467
ကၽြနုပ
္ ္တ႔ဘ
ို က္မွ ေမးျမန္းထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအားလံုး သင့္တင
ြ ္မရွေ
ိ သးပါက သင့္အမည္၊ ေမးြသကၠရာဇ္၊
လက္မတ
ွ ္ လိပစ
္ ာတိ႔အ
ု ား ထည့္သြင္းၿပီး အထက္ပါလိပစ
္ ာသိ႔ု စာပို႕႔ကာ စတင္ေဆာင္ရက
ြ ္ထားႏိုင္ပါသည္။

ယခုေလ်ွာက္လာႊ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး

•

အြန္လင
ို ္း: www.wahealthplanfinder.org

အကူအညီ ရယူလပ
ို ါက:

•

ဖုန္း: Call the Customer Support Center
1-855-WAFINDER (855-923-4633) or 1-855-627-9604 (TTY) သိ႔ု ဖုနး္ေခၚဆိုျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း

•

လူကိုယတ
္ င
ို :္ ေလွ်ာက္လႊာအတြက္အကူအညီရရွိရန္ Navigator သိ႔မ
ု ဟုတ္ Broker တစ္ဦး ရရွႏိုင္ရန္အတြက္
customer support link www.wahealthplanfinder.org. မွတဆင့္ရရွိနိင
ု ္သည္။

•

ဘာသာစကား သိ႔မ
ု ဟုတ္ မသန္စမ
ြ ္းအတြက:္ ဘာသာစကား (စကားျပန္တစ္ဥးီ သိ႔မ
ု ဟုတ္
ဘာသာျပန္ဆထ
ို ားေသာ စာရြကစ
္ ာတမ္းမ်ား အပါအဝင္) သိ႔မ
ု ဟုတ္ မသန္စြမ္းျဖစ္မႈအတြက္ အခမဲ႕
ကူညီေထာက္ပမ
ံ့ ႈ ရယူလိုပါက 1-855-WAFINDER (855-923-4633) or 1-855-627-9604 (TTY) သိ႔ေ
ု ခၚဆိုပါ။

BS

i

ဖြင့ဆ
္ ခ
ို ်က္မ်ား
(Health Insurance Premium Tax Credits) က်န္းမာေရးအာမခံ ပရီမယ
ီ ံ အခြန္ ႀကိဳတင္ေပးေခ်မႈ:
သင့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအစီအစဥ္အတြက္ လစဥ္သင္ေပးေခ်သည့္ ပမာဏျဖစ္ေသာ သင္၏ လစဥ္ ပရီမီယံကို နညး္သြားေစရန္ အတြက္
အသံုးျပဳနုိင္သည့္ အခြန္ၾကိဳတင္ေပးေဆာင္ခ်က္
(Washington Healthplanfinder) ဝါရွငတ
္ န္ Healthplanfinder: တစ္ဦးခ်င္းစီ၊ မိသားစုႏွင့္ အခြန္ၾကိဳတင္ေပးေဆာင္ခ်က္ရရွိလိုေသာ ၊
က်ခံေပးမႈမ်ား၊ စရိတ္မ်ွေပးေရးမ်ား ဝါရွင္တန္ Apple Health. ကဲ့သို႕ေသာ လူမႈအသံုးျပဳအစီအစဥ္မ်ား အတြက္ မွတ္ပံုတင္ထားလိုေသာ ဝါရွင္တန္ရွိ
အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ အြန္လိုင္း ေစ်းကြက္တစ္ခု
(Premium) ပရီမယ
ီ ံ : သင့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအစီအစဥ္အတြက္ လစဥ္သင္ေပးေခ်သည့္ ပမာဏ၊ သင္မွ
မည္သည့္က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ မႈကို မရလွ်င္ေသာ္မွ ပရီမီယံကို ေပးကိုေပးရမည္ျဖစ္သည္။
(Qualified Health Plan)အက်ံုးဝင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအစဥ္: Washington Healthplanfinder မွတဆင့္ရရွိနုိင္ေသာ ပုဂၢလက
ိ
က်န္းမာေရးအစီအစဥ္
(Minimum Essential Coverage) အေရးမႈ အနည္းဆံုး က်ခံေပးမႈ: Affordable Care Act. အရ တစ္ဦးခ်င္းစီလိုအပ္ေသာ
တာဝန္မ်ားကို ေရာက္ရွိေစႏိုင္သည့္ တစ္ဦးခ်င္းလိုအပ္ခ်က္ကို ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ က်ခံမႈ အမ်ိဳးအစား။ ယခုအခ်က္မ်ားတြင္ ေစ်းကြက္မူဝါဒ၊
အလုပ္အေျခစိုက္ က်ခံေပးမႈ၊, Medicare, Medicaid, ကေလးမ်ား၏က်န္းမာေရးအာမခံ အစီအစဥ္ (Children's Health Insurance Program
(CHIP))၊ TRICARE ႏွင့္ အျခား မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ က်န္းမာေရး အက်ိဳးအျမတ္ ၁၀ ခု တို႔ပါဝင္သည္။
(Essential Health Benefits )အေရးပါေသာ က်ခံေပးမႈ: ဆရာဝန္ၾကည့္ရွုမႈ၊ ေဆးရံုတက္ျခင္းႏွင့္ ေသာက္ေဆးေပးမႈမ်ားအား က်ခံေပးရသည့္
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ဝန္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ၁၀ ခ်က္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားသည္ အခမဲ႕၊ အခ်ိဳ႕အရာမ်ားတြင္ ပူးတြဲက်ခံျခင္းႏွင့္ ပူးတဲြ
အာမခံမ်ား ျဖစ္သည္။
(Washington Apple Health) ဝါရွငတ
္ န္ Apple Health- ဝါရွင္တန္တြင္ ေနထုိင္သည့္ အက်ံဳးဝင္သူမ်ားအတြက္ လူအမ်ားအသံုးျပဳနုိင္သည့္
က်န္းမာ ေရး အာမခံ အစီအစဥ္။ ဝါရွင္တန္ Apple Health သည္ ဝါရွင္တန္တြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ (Medicaid)၊
ကေလးမ်ား၏က်န္းမာေရးအာမခံ အစီအစဥ္ (CHIP) ႏွင့္ ျပည္နယ္မွသာ က်ခံေပးေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအစီအစဥ္မ်ား အတြက္
အသံုးျပဳေသာ အမည္။
ကိယ
ု ပ
္ င
ို လ
္ ပ
ု င
္ န္းလုပေ
္ နသူမ်ားအတြက္
ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းဝင္ေငြမ်ားမွ အသားတင္ဝင္ေငြရရွိနိင
ု ္ရန္ သင့္ ေယဘုယ်ဝင္ေငြ မွ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ခြင့ျ္ ပဳႏိုင္ေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ႏုတ္ထား
ႏိုင္သည္။ အခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုသိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ “Instructions for Schedule C or Schedule F” ကို www.irs.gov. တြင္ ၾကည့္ပါ။
ခြင့ျ္ ပဳႏိုင္ေသာ ကုန္က်စရိတ္ ဥပမာ အခ်ိဳ႕မွာ:
•

ကားႏွင့္ ထရပ္ ကုန္က်စရိတ္

•

ေကာ္မရွငခ
္ မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္ခမ်ား ႏွင့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းအဖိုးအခ

•

ပ်က္စီးမႈမ်ား

•

မႏွစ္ျမိဳ႕ေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ား

•

အလုပ္သမား အက်ိဳးခံစားခြင့္ဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ား၊ ပင္စင္လခ ႏွင့အ
္ က်ိဳးအျမတ္ေဝမွ်ေရး အစီအစဥ္မ်ားား

•

အာမခံ (က်န္းမာေရးမွအပ) ႏွင့္ ေပါင္ႏွံျခင္းဆိုင္ရာ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား

•

ဥပေဒႏွင့္ ပေရာ္ဖက္ရွငန
္ ယ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

•

ရံုးပိုင္းဆိုင္ရာ ကုန္က်ေငြမ်ား၊ ငွားရမ္းခ ႏွင့္ အငွားစာခ်ဳပ္

•

ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ တာဝန္ရမ
ွိ ႈ သို႕မဟုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အာမခံ

•

ေထာက္ပံ႔မႈမ်ား၊ ျပင္ဆင္မမ
ႈ ်ား ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း

•

ခရီးသြားျခင္း၊ အစားအေသာက္ ႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖမႈ

•

အသံုးအေဆာင္မ်ား၊ အခြန္ႏွင့္ လိုင္စင္မ်ား

•

လုပ္အားခမ်ား (ေလ်ာ့နည္းသည့္ အလုပ္အကိုင္ ခရက္ဒစ္မ်ား)

BS

ii

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ က်ခံျခင္းဆိင
ု ရ
္ ာအခြင့အ
္ ေရးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မအ
ႈ စီအစဥ္မ်ားအားလံုး အတြက္

ၾကားနာမႈျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပး မည္ျဖစ္ပါသည္။

သင့္အခြင့အ
္ ေရး (ကၽြႏ္ုပတ
္ ႕ို ဘက္မွ ေဆာင္ ရြကရ
္ န္)

မွ်တစြာဆက္ဆျံ ခင္း။ ခြဲျခားဆက္ဆျံ ခင္းသည္ ဥပေဒ ကို

ေတာင္းဆိထ
ု ားသည့္ ေဖာင္မ်ားအားလံုးကို ဖတ္ရႈ

ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဝါရွင္တန္ Health Benefit

ရန္ႏင
ွ ့္ ျဖည့္စြကရ
္ န္အကူအညီေပးျခင္း။

Exchange/Health Care Authority သည္ Federal civil

ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားရရွိရန္ ဝါရွငတ
္ န္ Healthplanfinder

rights laws (ဖယ္ဒရယ္ ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရးဥပေဒ)ႏွင့္ အညီ

သို႔မဟုတ္ သင္သည္ အသက္ အရြယ္အိုမင္းျခင္း၊

လိုက္နာက်င့္သံုးၿပီး လူမ်ိဳး အသားအေရာင္၊ ႏိုင္ငံမရ
ူ င္း၊

မ်က္စိမျမင္ျဖစ္ရျခင္း သို႔မဟုတ္

အသက္အရြယ္၊ မသန္စြမး္ ျဖစ္မႈ သို႔မဟုတ္ က်ားမခြဲျခား

ကာလရွည္ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ေထာက္ပံ့မႈ လိုအပ္သူ ျဖစ္ေနပါက

ဆက္ဆံျခင္း မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းမရွပ
ိ ါ။ Washington Health

(LTSS) Department of Social and Health Services

Benefit Exchange/Health Care Authority သည္ လူမ်ား

(DSHS) ႏွင့္ (လူမႈေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဌာန)

အား လူမ်ိဳး အသားအေရာင္၊ ႏိုင္ငမ
ံ ူရင္း၊ အသက္ အရြယ္၊
မသန္စြမး္ ျဖစ္မႈ သိ႔မ
ု ဟုတ္ က်ားမ ေပၚ အေျခခံၿပီး

Department of Social and Health Services (DSHS)
သို႔ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ား မရွိပါ။ လူမ်ိဳး အသားအေရာင္၊ ႏိုင္ငံမူရင္း၊
အသက္အရြယ္၊ မသန္စြမး္ ျဖစ္မႈတို႔ေၾကာင့္

Health Care Authority (HCA) သို႔မဟုတ္၊ DSHS ႏွင့္ေတြ႔ဆံု

လူအမ်ားကို ေရွာင္ဖယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ား

ု ဟုတ္ ဘာသာျပန္
ခ်ိန္မ်ား တြင္ စကားျပန္ သိ႔မ

မျပဳလုပ္ပါ။

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ကုန္က်မႈမရွိေစဘဲ ေပးအပ္ျခင္း။

ဝါရွင္တန္ Health Benefit Exchange/Health Care Authority

သင့္ပဂ
ု ဳိၢ လ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို သိမး္ ဆည္း

သည္ ျပည္နယ္ ဥပေဒႏွင့္အညီ လိုက္နာ က်င့္သံုးၿပီး

ထားမည္ျဖစ္ပါသည္ သို႔ေသာ္ အျခားေသာ ျပည္ နယ္ႏွင့္ ဖယ္ဒရယ္

အေျခခံအခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ လိင္၊ လိင္ ေဖာ္ျပခ်က္

ေအဂ်င္စီမ်ားကို စာရင္းေပး သြင္းမႈမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိမရွိအတြက္

သို႔မဟုတ္ ေဖာ္ျပခ်က္၊ လိင္ႏွစ္သက္မႈ၊ အိမ္ေထာင္ေရး အေျခအေန၊

အခ်က္ အလက္မ်ား မွ်ေဝႏိုင္ပါသည္။

ဘာသာေရး၊ ႏွစ္သက္မႈ၊ စစ္မႈထမ္းအေျခအေန
သို႔မဟုတ္ ေလ့က်င့္ေပးထား သည့္ ေခြးအား

အကယ္၍ DSHS သို႔မဟုတ္ ဝါရွင္တန္ Healthplanfinder

အသံုးျပဳသည့္အေျခအေန သို႔မဟုတ္ မသန္စြမ္းသူအား တိရိစၧာန္ျဖင့္

မွ ျပဳလုပ္သည့္ သင္က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာ အက်ံဳးဝင္မႈ၊

ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ အေျခအေနမ်ားေပၚတြင္

ကာလရွည္ဝန္ေဆာင္မႈ (LTSS)၊ က်န္းမာေရးအာမခံ ပရီမီယံ
အခြန္ ခရက္ဒစ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ကုန္က်ေငြခြဲေဝမႈ

ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမရွိပါ။

မွ်ေဝျခင္း ေထာက္ပံ့မႈမ်ားအေပၚတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို

ဝါရွင္တန္ Health Benefit Exchange/Health Care Authority က

ံ ြင့ေ
္ ပးပါသည္။
သေဘာမတူပါက သင့္အား အယူခခ

• မသန္စြမး္ သူအားအခမဲ့ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးျခင္း ျဖင့္

အယူခံခြင့္အတြက္ ေတာင္းဆိုပါက သင့္ ကိစၥရပ္ကို ျပန္လည္

၎တို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ႏွင့္ ဆက္သြယ္ရ

စိစစ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

လြယ္ကူမည္ျဖစ္ပါသည္ - ထိုကူညီမႈမ်ားတြင္

ဝါရွင္တန္ Healthplanfinder အစီအစဥ္ အယူခံ ခ်က္

• အရည္အေသြးျပည့္ ဆြံ႕အနားမၾကားသံုး ဘာသာျပန္မ်ား

လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုသိရွိလိုပါက

• အျခားေသာပံစ
ု ံမ်ားျဖင့္ ေရးသားထား သည့္

http://wahbexchange.org/appeals/ ရွိ Washington

အခ်က္အလက္မ်ား (ပရင့္ ထုတ္ျခင္း၊ အသံ၊

Healthplanfinder Appeals စာမ်က္ႏွာ သို႔မဟုတ္ ဝါရွင္တန္

အီလက္ထေရာနစ္ ျဖင့္လက္ခံႏိုငသ
္ ည့္ပံုစံ၊

Healthplanfinder အသံုးျပဳသူဝန္ေဆာင္မႈစင္တာ 1-855-923-

အျခားေသာ ပံုစံမ်ား)

4633 သို႔ဆက္သြယ္ပါ။ DSHS အစီအစဥ္မ်ားအတြက္
အယူခံဝင္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အခ်က္အလက္ မ်ားသိရွိလိုပါက

• မူရင္း အဂၤလိပ္ဘာသာ စကားမဟုတ္သူမ်ားကို

DSHS အသံုးျပဴသူဝန္ေဆာင္မႈ ဆက္သြယ္ေရးစင္တာ (DSHS

အခမဲ့ဘာသာစကား ဝန္ေဆာင္မေ
ႈ ပးျခင္း - ဥပမာ၊

Customer Service Contact Center) 1-877-501-2233 သို႔မဟုတ္

• အရည္အေသြးျပည့္ စကားျပန္မ်ား

သင့္ေဒသတြင္းႏွင့လ
္ ူမႈအသိုက္အဝန္း ဝန္ေဆာင္မႈ ထံ
သြားေရာက္ပါ။

• အျခားဘာသာစကားျဖင့္
အသံုးျပဳထားသည့္ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္မ်ား

အကယ္၍ ကိစၥရပ္မ်ား ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းမွ ေျဖ ရွင္းႏိုငျ္ ခင္း
မရွိသည့္ Washington Apple Health အက်ံဳးဝင္မႈ

ယခုဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လိုအပ္ပါက 1-855-923-4633

ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ အယူခံျပဳလုပ္ပါက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ

BS
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ဝါရွင္တန္ Health Benefit Exchange/Health Care Authority

က်န္းမာေရးဆိင
ု ရ
္ ာ က်ခံေပး မႈအစီအစဥ္မ်ား အားလံုးအတြက္

သည္ ထိုဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးအပ္ရန္ ပ်က္ကြက္သည္

သင့္အခြင့အ
္ ေရးမ်ား

သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ခြဲျခား ဆက္ဆံသည္ဟု
သင္ယံုၾကည္ေနပါက ေအာက္

လူမလ
ႈ ုျံ ခံဳေရးနံပါတ္ ႏွင႔အ
္ ေျခခ်ေနထိင
ု မ
္ ႈ အေထာက္ အထားဆိင
ု ရ
္ ာ

ပါအတိုင္းဆက္သြယ္ၿပီး ျပန္လည္ ေခ်ပမႈကို ျပဳလုပ္ ႏိုင္သည္•

ထုတျ္ ပန္ခ်က္မ်ား. သင္ကိုယ္တိုင္ သို႔မဟုတ္
က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္လႊမ္းျခံဳမႈ ေလွ်ာက္ ထားလိုေသာ သင္၏

Washington Health Benefit Exchange Legal

မိသားစုဝင္တစ္ဦးဦး အေနျဖင့္ လူမႈလံုျခံဳေရးနံပါတ္(SSN) သိ႔မ
ု ဟုတ္

Department
ATTN: Legal Division Equal Access/Equal

အေျခခ်ေနထိုငမ
္ ႈ အမွတ္ကို ခၽြင္းခ်က္အျဖစ္ ေပးအပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

Opportunity Coordinator

က်န္းမာေရး အာမခံသြင္းေငြ

PO Box 1757

အခြန္အေကာက္ဆိုင္ရာ ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားရန္ အတြက္

Olympia, WA 98507-1757

လူမႈလံုျခံဳေရးနံပါတ္ တစ္ခုလိုအပ္ပါသည္။ ထိုသို႔ ေတာင္းခံရျခင္းမွာ

1-855-859-2512

သင္၏ မွတ္ပံုတင္၊ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္း၊ အေျခခ် ေနထိုင္မႈ

Fax: 1-360-841-7653

အေထာက္အထား၊ ေမြးသကၠရာဇ္ ႏွင႔အ
္ ျခားေသာ

appeals@wahbexchange.org
•

က်န္းမာေရး ေစာင္႔ေရွာက္မႈမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္
အရည္အခ်င္း ျပည္႔မီမႈကိုအကဲျဖတ္ႏိုင္ရန္ ေတာင္းခံ ျခ

Health Care Authority Division of Legal Services

ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ATTN: Compliance Officer
(ADA/Nondiscrimination Coordinator)

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘက္ မွ အဆိုပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို

PO Box 42704
Olympia, WA 98501-2704

မည္သည့္အေျခခ်ေနထိုငမ
္ ႈ ေအဂ်င္စီမ်ားကိုမွ် ေဝမွ် ေ

1-855-682-0787

သို႕မဟုတ္ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း ဆိုင္ရာ အခ်က္ အလက္မ်ား မရွိပါက

ေပးအပ္မည္မဟုတ္ပါ။သင့္တြင္ မိသားစုအားလံုး ၏ SSN

Fax: 1-360-507-9234

အျခားသူမ်ားမွ ျပန္လည္ေပးေခ်မႈ အတြက္ ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။

compliance@hca.wa.gov

ဥပမာ- သင္႔အေနျဖင္႔ ေစာင္႔ေရွာက္မႈရယူရန္ အရည္အခ်င္း

ျပန္လည္ေခ်ပမႈကို လူကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္း

မျပည္႔မီေသာ္ လည္း သင္၏ သား/သမီး

ဖုန္းျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေမးလ္း၊ ဖက္စ္ သို႔မဟုတ္

အတြက္ ေစာင္႔ေရွာက္မႈ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

အီးေမးလ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ျပန္လည္ေခ်ပမႈ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္

ထိုသုိ႔ေလွ်ာက္ထားျခင္းျဖင္႔ အျမဲတမ္း ေနထိုင္သူ သို႔မဟုတ္

အကူအညီလိုအပ္ပါ Washington Health Benefit Exchange

ႏိုင္ငံသား စသည့္ သင္၏ အေျခခ်ေနထိုင္မႈ အေထာက္အထား

Legal Department/ Health Care Authority Division of Legal

သို႔မဟုတ္ အခြင္႔အေရးမ်ား အေပၚအက်ိဳး

Services (ဥပေဒေရးရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္

သက္ေရာက္မည္မဟုတ္ပါ။

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မဌ
ႈ ာနခြ)ဲ က သင့္အား ကူညီႏိုင္ပါသည္။

ႏိုင္ငံတြင္း တရားဝင္ေနထိုင္ျခင္းအေထာက္အထား မျပ ႏိုင္သည္႔

လူမႈအခြင့္အေရးေခ်ပမႈမ်ားကို

ပုဂၢိဳလ္ မ်ားအတြက္လည္း ဝါရွင္တန္ Apple Health အေနျဖင္႔

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf သိ႔ု

အခ်ိဳ႕ေသာအစီအစဥ္မ်ား ထားရွိပါ သည္။ သုိ႔ေသာ္ သင္၏

အီလက္ထေရာနစ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ U.S. Department of Health

မိသားစုဝင္ တစ္ဦး အေနျဖင္႔ SSN သို႔မဟုတ္ အေျခခ်ေနထိုင္မႈ

and Human Services (အေမရိကန္ က်န္းမာေရးႏွင့္

အေထာက္အထား နံပါတ္ မေပးႏိုင္ပါက

လူသားဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈဌာန)၊ Office for Civil

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘက္မွ ေလွ်ာက္လႊာမဲ႔

Rights(လူမႈအခြင့အ
္ ေရးရံုး) ကို

ဝင္ေငြဆိုငရ
္ ာအခ်က္အလက္မ်ားရယူႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရက
ြ ္

ဖုန္းျဖင့္ျဖစ္ေစ ေအာက္ပါအတိုင္း

သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္

ေအဂ်င္စမ
ီ ွ ေတာင္းဆိလ
ု ာပါက သင္၏

U.S. Department of Health and Human Services

အရည္အခ်င္း ျပည္႔မီမႈဆိုင္ရာ

200 Independence Avenue SW

မည္သည္႔အေထာက္အထားမ်ားကိုမဆို ေပးအပ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

Room 509F, HHH Building

က်န္းမာေရးက်ခံေပးမႈဆင
ို ရ
္ ာ ေစာင့္ေရွာက္မႈ

Washington, D.C. 20201

အစီအစဥ္မ်ားအားလံုးအတြက္ သိရသ
ွိ င့္သည္မ်ား

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD).

Washington Healthplanfinder ႏွင့္ ျပည္နယ္

www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ
စာရင္းတင္သြင္းမႈစနစ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္
အသံုးျပဳသူတစ္ဦးအေန ျဖင့္ႏွင့္ အသံုးျပဳျခင္းအတြက္

BS

iv

က်ခံေပးမႈဆိုင္ရာ မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး တိက်သည့္ ျပည္နယ္

သင့္အခ်က္အလက္မ်ားကို Washington Healthplanfinder

ႏွင့္ ဖယ္ဒရယ္ ဥပေဒမ်ားရွိပါသည္။ ထို စနစ္မ်ား

တြင္ သိမ္းဆည္းထားၿပီး ရက္ ၉ဝ အတြင္း သင္က

အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ သင္မွ ထိုက်ခံေပးမႈမ်ားကို

ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ရက္ ၉ဝ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သင္က

အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ အက်ံဳးဝင္သည့္ ဥပေဒ မ်ားကို

ဆက္လက္ျဖည့္စြက္ျခင္း မရွိပါက Washington

လိုက္နာပါမည္ဟု သေဘာတူညီၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

Healthplanfinder စနစ္က ဖ်က္ဆီးလိုက္မည္ျဖစ္ပါသည္။
Washington Healthplanfinder၊ HCA ႏွင႔္ DSHS အေနျဖင္႔

၁၉၇၃ ခုႏွစ၊္ အမ်ဳိးသားမဲေပးေရးဆိင
ု ရ
္ ာ စာရင္းေပးသြငး္ မႈ
အက္ဥပေဒ (The National Voter Registration Act of

လူႀကီးမင္း၏ က်န္းမာေရးအာမခံအစီအစဥ္ ဆိင
ု ရ
္ ာ

1973) က ျပည္နယ္ အားလံုးကို ျပည္သူ႔ကူညီေပးမႈဆိုင္ရာ

စီမအ
ံ ပ
ု ခ
္ ်ဳပ္ေရးအတြက္ တာဝန္မရွပ
ိ ါ။ သင္၏

ရံုးမ်ားမွ တဆင့္ မဲစနစ္ျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းျပဳလုပ္ရန္လို အပ္

က်န္းမာေရးအာမခံေဆာင္ရြက္ေပးသူကသာ

ပါသည္။

အကိ်ဳး ေက်းဇူးဆုိင္ရာ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေျပာ ျပေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

မွတ္ပံုတင္သြင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ျငင္းဆိုျခင္းသည္

မည္သ႔ေ
ို သာအကိ်ဳးခံစား ခြင့မ
္ ်ားကို
အရည္အခ်င္းျပည္႔မျီ ခင္းဆိုသည္႔ အခ်က္ အပါ အဝင္
အက်ိဳးခံစားခြင့ဆ
္ င
ို ရ
္ ာ နစ္နာေၾကး ေတာင္းခံျခင္း
သိ႔မ
ု ဟုတ္အက်ိဳးခံစားခြင႔ျ္ ငင္းပယ္ျခင္း မ်ားစသည့္က်န္းမာေရး
အာမခံအစီအစဥ္ ႏွင့္ ပတ္ သက္ၿပီး သိရလ
ွိ ိုသည္မ်ားရွပ
ိ ါက
သင္၏ က်န္းမာ ေရး အာမခံ ေဆာင္ရက
ြ ေ
္ ပးသူႏွင႔္
ဆက္သြယသ
္ င္႔ပါ သည္။ Washington Healthplanfinder
မွတဆင့္ ဝယ္ယူထားေသာ မည္သည့္ က်န္းမာေရးအာမခံ မဆိို
ရပ္တံ့ထားၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ COBRA အတြက္ အက်ံဳးဝင္ပါက
COBRA က စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ မွ COBRA လိုအပ္သည့္
အေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ားကို ေပးအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ျခင္း
အစီအစဥ္သည္ သင့္ အလုပ္ရွင္မွေဆာင္ရြက္ရန္
တာဝန္ျဖစ္ပါသည္။

ယခုေအဂ်င္စမ
ီ ွ ေပးအပ္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ သို႔မဟုတ္
အက်ိဳးအျမတ္ေပၚ အက်ႎဳးသက္ေရာက္မည္ မဟုတ္ပါ။
www.vote.wa.gov တြင္ မဲေပးမွတ္ပံုတင္ျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္
1-800-448-4881 သို႔ေခၚဆိုၿပီး
မဲေပးမွတ္ပုတ
ံ င္သြင္းျခင္း ေဖာင္ကို ေတာင္းဆို ႏိုင္ပါသည္။
Health Insurance Portability and Accountability Act
(HIPAA) မွ Health Care Authority (HCA) ႏွင့္ DSHS ကို
စစ္ေဆးရန္အခြင့ရ
္ ွိသူတို႔၏ လက္မွတ္ပါရွိ သည့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေဖာင္
သို႕မဟုတ္ အခ်က္အလက္ ဖြင့္လွစ္ေပးရန္ ခြင့ျ္ ပဳႏိုင္သည့္သူ၏
ခြင့ျ္ ပဳခ်က္ပါသည္ မွအပ သင္ သို႔မဟုတ္ သင့္မိသားစု အာဏာရ
ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားအပါအဝင္တို႔၏ က်န္းမာေရးအေၾကာင္း ေဆ
ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကိုပိတ္ပင္တားဆီးထားပါသည္။ ယခု ကဲ့သို႔

သင္ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ အာမခံေဆာင္ရြက္ သူထံမွ
အာမခံစာခ်ဳပ္ သို႔မဟုတ္ လက္မွတ္
ဟုအသိျပဳေသာ ေထာက္ခံခ်က္စာ ႏွင့္ အာမခံ
မူဝါဒမ်ားကို ရရွိသည့္အခ်ိန္ထ သင္က အက်ိဳး
အျမတ္မ်ားကို ျငင္းဆိုျခင္း သို႕မဟုတ္ လက္ရွိ
အာမခံေဆာင္ရြက္ေနသည့္ က်ခံေပးမႈမ်ားကို
ရပ္ဆိုင္းျခင္းမျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ သက္ ဆိုင္သည့္
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊သက္ ေရ
ေရာက္ေနသည့္ရက္စြဲမ်ားေပၚတြင္ အထူး
အေလးေပးအာရံုစိုက္ျခင္း၊ ေစာင့္ဆိုင္းရမည့္ ကာလ၊
ပရီမီယံ ပမာဏ၊ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား၊ ကန့္သတ္ခ်က္မ်ား၊
ခ်န္လွပ္ထားမႈမ်ား၊ ေစာင့္ေရွာက္ခ်က္မ်ားကို
အမွန္တကယ္
နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီးသေဘာတူညီျခင္းကို ေသခ
သခ်ာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ပါ။

အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာက်န္းမာ ေရး၊ HIV၊
AIDS၊ STD စစ္ေဆးမႈ အေျဖ သို႔မဟုတ္ ကုသမႈႏွင့္
ဓါတုေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ ကင္းလြတ္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ
အခ်က္အလက္မ်ား ပါရွိပါသည္။
Washington Healthplanfinder ၏ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး
ပိုမိုသိရွိလိုပါက
https://www.wahealthplanfinder.org/_content/PrivacyPoli
cy.html တြင္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။
တတ္ႏင
ို ေ
္ သာေစာင့္ေရွာက္မအ
ႈ က္ဥပေဒ(The Affordable Care
Act) သည္ ဝါရွင္တန္ Healthplanfinder ႏွင့္ DSHS တို႔အား သင္
သို႕မဟုတ္ သင့္မိသားစု ၏ ပုဂိၢဳလ္ေရးရာ အခ်က္အလက္မ်ား (PII)
ကို ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲေပးျခင္း ႏွင့္ ခြင့္ျပဳသည့္ေဖာင္ မပါရွိ
ဘဲေပးျခင္းမ်ားကို တားျမစ္ထားပါသည္။

သင္႔အေနျဖင္႔ ကေလးသူငယ္ ေထာက္ပ႔ေ
ံ ရး ဌာနခြဲ (DCS)
မွတဆင့္ အားျဖည့္ေထာက္ပေ
ံ့ ပးမႈဆင
ို ရ
္ ာ ဝန္ေဆာင္မက
ႈ ို
ရယူႏိုငပ
္ ါသည္။
၎ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြကw
္ ww.childsupportonline.wa.go
v တြင္ ေလွ်ာက္လႊာရယူႏိုင္ပါသည္ သို႔မဟုတ္ နယ္ေျမတြင္း
DCS ရံုးမ်ားကို ဆက္သြယ္ရယူႏိုင္ပါသည္။

. Washington Healthplanfinder ႏွင႔္ DSHS
တိ႔ထ
ု ံ ေပးအပ္ထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အား
ဖက္ဒရယ္ႏွင႔ျ္ ပည္နယ္အရာရွမ
ိ ်ားမွ သင္၏
က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မႈအရည္အခ်င္းျပည့္မီ ေရး
ရးကိုဆံုးျဖတ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ေအဂ်င္စီ ဝန္ထမ္းမ်ားထံမွ

ဝါရွငတ
္ န္ Apple Health တြငသ
္ ာ ရရွႏ
ိ ိုငသ
္ ည္႔ သင္႔ အတြက္
အခြင႔အ
္ ေရးမ်ား (ကၽြႏ္ုပတ
္ ႔ဘ
ို က္မွ ေဆာင္ရြက္ ရန္)

စစ္ေဆးမႈအတည္ျပဳျခင္း ေနာက္ ဆက္တြဲ အစီအစဥ္ကို
ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ပါသည္။

ေမးျမန္းလာပါက သင့္ အခြင႔အ
္ ေရးႏွင႔တ
္ ာဝန္
ဝတၱရားမ်ားကိရ
ု င
ွ း္ ျပေပးမည္။

Washington Healthplanfinder မွတဆင့္ က်န္းမာေရး
အာမခံ ေဖာင္ကို စတင္ျဖည့္စြကၿ္ ပီး မည္သည့္ အ

တစ္စိတတ
္ စ္ပင
ို း္ ေလွ်ာက္လႊာတင္သင
ြ ္းရန္ ခြင႔ျ္ ပဳ ျခင္းတြင္
အနည္းဆံုး ေလွ်ာက္ထားသူ၏ နာမည္၊

ေၾကာင္းအရင္းမွ်မဟုတဘ
္ ဲ ၿပီးဆံုးေအာင္ မျဖည့္ႏင
ို ္ ေသးပါက

BS

v

အစီအစဥ္တစ္ခုအတြက္ပါ အရည္ အခ်င္းျပည္႔မီေနသည္ဟု
ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ဘက္မွ ဆံုးျဖတ္ရာတြင္လည္း ဝါရွင္တန္ Apple
Health အစီ အစဥ္ကို ဆက္လက္ အသံုးျပဳႏိုငပ
္ ါသည္။

ေနရပ္လိပ္စာႏွင့္ ေလွ်ာက္ထားသူမွ လုပ္ပိုင္ခြင္႔
လႊဲေျပာင္းထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္၏ လက္မွတ္ ပါဝင္ပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘက္မွ
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ေလွ်ာက္လႊာရရွိသည့္ေန႔ရက္သည္ သင္၏
က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မႈ
စတင္အသက္ဝင္မည္႔ ေလွ်ာက္လႊာတင္သည့္ ေန႔စြဲပင္ျဖစ္
စ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔အေနျဖင္႔
သင္၏ေလွ်ာက္လႊာျဖည္႔သြင္းမႈျပည့္စံု
သည့္တိုင္ေအာင္ ေနာက္ဆံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မခ်မွတ္ေသးပါ။

လူႀကီးမင္းအေနျဖင္႔ WAC 182-503-0120 ႏွင္႔အညီ
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို တန္းတူညမ
ီ ်ွ စြာ လက္ခံ ရရွမ
ိ ည္ျဖစ္သည္။
ဝါရွငတ
္ န္ Apple Health ေစာင္႔ေရွာက္မႈတင
ြ ္ လုပ္ ေဆာင္ရမည့္
သင္၏တာဝန္ဝတၱရားမ်ား (လိုကန
္ ာ ေဆာင္ရက
ြ ရ
္ န္)
WAC 182-504-0105 ႏွင္႔ WAC 182-504-0110 တို႔တြင္
အတြင္း ေျပာင္းလဲမႈျပဳလုပ္သည္႔အခါ ေျပာင္းလဲမႈျပဳလုပ္သည္႔
ံ ပါမည္။
ရက္ေပါင္း (၃ဝ) အတြင္း လိုအပ္သလို အစီရင္ခရ
မည္သုိ႔ေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အစီရင္ခံရမည္ ဆိုသည္ကို
သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ သင္၏ အတည္ျပဳ စာရြက္ကို ဖတ္ရႈပါ။

ေလွ်ာက္လာႊ သိ႔မ
ု ဟုတ္ တစ္စတ
ိ တ
္ စ္ပင
ို း္ ေလွ်ာက္ လႊာကို
WAC 182-503-0005 ေအာက္တြင္ ခြင္႔ျပဳ ထားသည္႔
မည္သည္႔ နည္းလမ္းကိုမဆို အသံုးျပဳ တင္သင
ြ း္ ႏိင
ု သ
္ ည္။
ေလွ်ာက္လာႊ တင္ျခင္းကို ခ်က္ခ်င္းျပဳလုပၿ္ ပီး WAC 182-5030060 ေဖာ္ျပထားသည္႔ထက္ မေက်ာ္ လြန္ပါေစႏွင္႔။

ေမးျမန္းသည့္အခါ သက္တမ္းတိးု မႈမ်ားကို ျပည္႔စုစ
ံ ာြ ျဖည္႔ပါ။
က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မွဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားအတြက္
ကၽြႏ္ုပ္တို႔
ထံတြင္ ေငြစာရင္းထားရွိရန္ ေဆးဘက္ဆင
ို ရ
္ ာ ေထာက္ပ႔ံေရး
အခ်က္အလက္ မ်ား ေပးပါ။
သင္ႏွင္႔သင္႔ေလွ်ာ္ေသာ ေဆးကုသမႈကို ခံယပ
ူ ါ။

အရည္အခ်င္းျပည္႔မီမႈကိုဆံုးျဖတ္ရန္ လိုအပ္ သည္႔
အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ (၁ဝ) ရက္ အခ်ိနေ
္ ပးပါသည္။
အခ်ိန္ထပ္မံလိုအပ္ပါသည္ဟု ေတာင္းဆိုလာပါက
ထပ္ေပးပါမည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အားလိုအပ္သည့္
အခ်က္အလက္မေပးျခင္း သို႔မဟုတ္
ထပ္မံအခ်ိန္ေတာင္းခံပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဘက္မွ ျငင္းဆိုျခင္း၊
ပိတ္သိမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္
က်န္းမာေရး ေစာင္႔ေရွာက္မႈအစီအစဥ္ ေျပာင္းလဲ ျခင္
င္းမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ေမးျမန္းသည့္အခါ အရည္အေသြးမီ အာမခံ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင႔္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြကပ
္ ါ။
ဝါရွင္တန္ Apple Health မွ က်န္းမာေရး
ဝန္ေဆာင္မႈရယူသည္႔အခါ အျခား အရင္းအျမစ္ မ်ားမွာ
အလားအလာရွိေသာ ဝင္ေငြမ်ားရရွိႏိုင္ရန္ အတြက္
တာဝန္ေက်ပြန္ေသာအားထုတ္မႈမ်ားကို
အသံုးခ်ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ က်ိဳးေၾကာင္း သင္႔ေလ်ာ္ေသာ
အားထုတမ
္ မ
ႈ ်ား ကို လိက
ု န
္ ာ ေဆာင္ရက
ြ ပ
္ ါ။

သင္႔အေနျဖင္႔ သတင္းအခ်က္အလက္
ရယူစဥ္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အရည္အခ်င္းျပည္႔မီေၾကာင္း
သက္ေသအေထာက္အထား ျပ
ျပသရာတြင္လည္း ေကာင္း ျပ
ျပႆနာတစ္စုတ
ံ စ္ရာေပၚေပါက္လာပါက
ကူညီ ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘက္မွ
သင္႔အား ေငြေၾကးကုန္က်ေစႏိင
ု ္မည္႔ စာရြက္စာတမ္း လိုအပ္
လာခဲ႔ပါက ၎ကို သင္႔ထံ အေရာက္ ေပးပို႔သြား မည္ျဖစ္ၿပီး
ကုန္က်စရိတ္ကိုလည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဘက္
မွ ေပးေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဝါရွငတ
္ န္ Apple Health ေစာင္႔ေရွာက္မႈတင
ြ ္ လုပေ
္ ဆာင္ရမည္႔
သင္၏တာဝန္ဝတၱရားမ်ား (လိုကန
္ ာေဆာင္ရြကရ
္ န္)
ဝါရွငတ
္ န္ Apple Health ၏
က်န္းမာေရး ေစာင္႔ ေရွာက္မအ
ႈ စီအစဥ္ကို စံုစမ္းျခင္းႏွင႔္
လက္ခရ
ံ ယူ ၿပီးပါက သင္႔အေနျဖင္႔ ဝါရွင္တန္သို႔ေဆးဘက္ဆိုင္
ရာေထာက္ပံ႔မႈႏွင့္ကုန္က်စရိတ္အတြက္ ေပးေဆာင္ ေရး
စသည့္ အားလံုးေသာ
အခြင္႔အေရးမ်ားကို ေပးအပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

မ်ားေသာအားျဖင္႔ သင္၏က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္
မႈကိုမဖ်က္သိမ္းခင္ (၁ဝ) ရက္အလိတ
ု င
ြ ္အေၾကာင္း
ၾကားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေအဂ်င္စအ
ီ ေနျဖင့္ ကေလးငယ္ အသြင္အျပင္ပိုင္း
ဆိုင္ရာ ေရာဂါခုခံႏိုင္စြမ္း ေျခရာခံစနစ္ျဖင္႔ သင္၏
သား/သမီး၏ ေရာဂါခုခံႏုိင္စြမ္း မွတ္တမ္းကို သိရွိ
ႏိင
ု မ
္ ည္ျဖစ္သည္။

မ်ားေသာအားျဖင္႔ ရက္ေပါင္း (၄၅) ရက္အတြင္း လက္ေရးမူဆုးံ ျဖတ္
ခ်က္တစ္ခုအား ေပးပိ႔သ
ု ာြ းမည္ ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ
မသန္စြမ္းေက႔စ္မ်ား အတြက္ က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္ခ်ိန္ ရက္ေပါင္း
(၆ဝ) ထိၾကာႏိုင္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘက္မွ
ကိုယ္ဝန္ ေဆာင္ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ လက္ေရးမူ ဆံုးျဖတ္ခ်က္
တစ္ခုအား (၁၅) ရက္အတြင္း ေပးပို႔သြားမည္ ျဖစ္ သည္။

သင္အစီရင္ခထ
ံ ားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို
အရည္အခ်င္းျပည္႔မီေရးႏွင္႔
က်န္းမာေရးေစာင္႔ ေရွာက္မႈ၊ ေငြေပးေခ်မႈ အေထာက္အပ့ံ၊
အစားအစာ အေထာက္အပံ႔ႏွင္႔
ကေလးငယ္ ေစာင္႔ေရွာက္မႈ ေထာက္ပံ႔ေငြစသည္႔အစီအစ
အစဥ္မ်ားအတြက္ လစဥ္ အက်ိဳးခံစားခြင္႔မ်ား
သတ္မွတ္ႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ DSHS သို႔ ေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္။
ဥပေဒအရ ဝါရွငတ
္ န္ျပည္နယ္အေနျဖင္႔
သင္၏ ေငြေၾကးဥစၥာ ျပန္လည္ရယူေရး (RCW 41.05A.090, RCW
43.20B.080, and Chapter 182-527 WAC) မွ တစ္ဆင္႔
၎ေပးေခ်ထားေသာ ေဆ
ေဆးဘက္ဆင
ို ရ
္ ာဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားကုနက
္ ်ေငြကို ျပန္လည္ရယူမည္
ည္ျဖစ္ သည္။ အဆိုပါေငြေၾကးဥစၥာ ျပန္လည္ရယူျခင္း
အစီအစဥ္သည္-

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘက္မွ သင္၏ေက႔စ္အား ျပန္လည္စစ္ ေဆ
ေဆးေနခ်ိန္တြင္ စံုစမ္း စစ္ေဆးသူနဲ႔ေျပာဆို ေဆြးေႏြးမႈအား
ျငင္းဆိျု ခင္းကို ခြင႔ျ္ ပဳပါသည္။ သင္ ၏အိမ္သို႔
လာေရာက္စစ္ေဆးမႈမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ မည္ မဟုတ္ပါ။
သင္႔အေနျဖင္႔ စံုစမ္းစစ္ေဆးသူအား ေနာက္ရက္မ်ားမွ
လာေရာက္ရန္ ေျပာဆိုခြင္႔ရွိသည္။
ထိုသို႔ေတာင္းဆိုျခင္းမ်ားေၾကာင္႔ သင္၏
က်န္းမာ ေရးေစာင္႔ေရွာက္မႈကို အက်ိဳးသက္ေရာက္ျခင္း မရွိ
ႏိုင္ပါ။
သင္႔အေနျဖင္႔ WAC 182-504-0125 ေအာက္ရွိ အျခားေသာ
BS

vi

သင္ ေသဆံုး ျခင္း၊ အသက္ရွင္သန္ရစ္ေသာ ဇနီး/
ခင္ပြန္း ေသဆံုး ျခင္းႏွင႔္ အသက္ရွင္သန္ က်န္ရစ္ ေသာ
အသက္ ၂၁ ႏွစ္ ႏွင္႔အထက္ သား/ သမီး ေသဆံုးသည္အထိ
သက္ေရာက္မည္ မဟုတ္ပါ။ ထို႔ျပင္ အသက္ရွင္က်န္ရစ္ေသာ
သား/သမီးသည္ သင္ေသဆံုးခ်ိန္တြင္ မသန္စြမ္း အျဖစ္
က်န္ရွိေန လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း
မသက္ေရာက္ႏိုငပ
္ ါ။ ျပန္လည္ ရယူေငြမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔
ပါဝင္ပါ သည္•

•

သင့္အခ်က္အလက္မ်ားအား မွနမ
္ ရ
ႈ မ
ွိ ရွိ စိစစ္ျခင္း- ဖယ္ဒရယ္
အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚမူတည္ၿပီး သင့္ ေလွ်ာက္လႊာပါ
အခ်က္အလက္မ်ားကို အတည္ျပဳပါ သည္။ ေလွ်ာက္လႊာပါ
အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ဖယ္ဒရယ္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္
ကိုက္ညီမႈမရွိပါက ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးအပ္ရန္
သင့္တြင္ ရက္ေပါင္း ၉၅ ရက္ ရွိပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႕ဘက္မွ ေတာင္းဆိုမႈကို ျဖည့္ဆည္းႏုိင္စြမ္းမရွပ
ိ ါက
ရလဒ္ အေနျဖင့္ သင့္အေပၚက်ခံမႈ သို႔မဟုတ္
အခြန္ႀကိဳတင္ ေပးေဆာင္မႈမ်ား ရပ္တံ့မည္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔
ဘက္မွ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို တုန္႕ျပန္ေဆာင္ရြက္ရန္မွာ
သင့္တာဝန္သာျဖစ္ၿပီး သင့္တြင္ေမးျမန္းလိုသည္ မ်ား ရွိပါက
ကၽြႏ္ုပ္တို႕ႏွင့ဆ
္ က္သြယ္ပါ ထို႔ျပင္ ေနာက္ဆံုး
သတ္မွတ္ရက္မေရာက္ခင္ ျပန္လည္ေျဖၾကားပါ။

သင္၏ အသက္သည္ (၅၅) ႏွစ္ ႏွင႔္ အထက္
ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ တိက်မွန္ကန္ေသာ ဝါရွင္တန္ Apple
Health ေရရွည္ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ
ႏွင႔္ ေထာက္ပံ႔မႈမ်ားကို ရယူျခင္း
ဝန္ေဆာင္မႈရယူခ်ိန္တြင္ သင္၏ အသက္
အရြယ္အလိုက္
တိက်မွန္ကန္ေသာ ျပည္နယ္တြင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ားေပးအပ္ျခင္း

လူမလ
ႈ ုျံ ခံဳေရးအမွတ္ (SSN): လူမႈလံုျခံဳေရးအမွတ္ရွိသည့္ သင္၏
မိသားစု အားလံုး၏ လူမႈလံုျခံဳေရးအမွတ္ကို ေပးရန္လိုအပ္ပါ
သည္။ လူမႈလံုျခံဳေရးအမွတ္မရွိသူရွိေနပါကလည္း

WAC 182-527-2742
အစီအစဥ္ေအာက္တြင္ ျပန္လည္ရယူေရးကုန္ က်ေငြႏွင႔္
သက္ဆိုင္သည္႔ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားစာရင္းကို ေတြ႔ရွိႏိုင္ပါသည္။
WAC 182-527-2746 ေအာက္တြင္ ျပန္လည္ရယူျခင္း
အစီအစဥ္မွ ဖယ္ထုတ္ထားသည္႔ ပိုင္ဆိုင္မႈ စာရင္း ကို
ရွာေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။

ထိုသူမ်ားသည္ က်န္းမာေရးအာမခံက်ခံေပးမႈ ရရွိႏိုင္ပါ ေသ
ေသးသည္။
ဝင္ေငြေျပာင္းလဲသြားပါက ခ်က္ခ်င္း တင္ျပပါ သင့္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ ထည့္သြင္းထား သည့္ ဝင္ေငြသည္

သင္႔အေနျဖင္႔ ခိုင္မာသည္႔ ေဖာက္သည္တစ္ဦး ျဖစ္လာပါက
(WAC 182-527-2734) ျပည္နယ္ အေနျဖင္႔
မည္သည္႔အသက္အရြယ္တြင္မဆို သင္
၏အမွန္တကယ္ပစၥည္းဥစၥာအေပၚ မေသဆံုးခင္ ေငြစာရင္း
အျဖစ္ထားရွိေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ
အေျခအေနမ်ား ရွိေနလွ်င္လည္း ျပည္နယ္အေနျဖင္႔ သင္၏
ပစၥည္းဥစၥာ ေရာင္းခ် ေငြမွတစ္ဆင္႔ ျပန္လည္ရယူသြား
မည္ျဖစ္သည္-

ယခုႏွစ္အတြက္ သင္မည္မွ်ဝင္ႏိုင္ သည္ကို အနီးစပ္

ဇနီး/ခင္ပြန္းက
သင္ပိုင္ဆိုင္ေသာေျမေပၚ ေနထိုငေ
္ နျခင္း၊
• သင္၏ေျမပိုင္တြင္ေနထိုင္ေနသူေမြးခ်င္း ေမာင္ႏွမ
တို႔သည္လည္း ပူးတြဲပိုင္ဆိုင္သူ မ်ားျဖစ္ၿပီး
အခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ေနျခင္း၊
• သင္ပိုင္ဆိုင္ေျမေပၚတြင္ ေနထိုင္သူ သား/သမီးက
အျမင္အာရံု ခ်ိဳ႕တဲ႔ျခင္း/ မသန္စြမး္ ျခင္း သို႔မဟုတ္
• ပိုင္ဆိုင္ေျမေပၚတြင္ သား/သမီး က ေနထိုင္ေနၿပီး
အသက္ ၂၁ ႏွစ္ေအာက္ ငယ္ရြယ္ေနျခင္း
တို႔ျဖစ္သည္။
ျပန္လည္ရယူကုန္က်ေငြႏွင႔သ
္ က္ဆိုင္သည့္
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားစာရင္း ကို WAC 182-527-2734 ရွိ
မေသဆံုးခင္ေငြစာရင္း အစီအစဥ္ေအာက္ တြင္
ရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။
ေထာက္ပ႔ံေပးသူမ်ားထံမွ မလိုအပ္ေသာ
က်န္းမာ ေရး ေစာင္႔ေရွာက္မႈ ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားကို
ရွာေဖြပါက က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္သူ၊ ေဆးဝါး ဆိုင္ရာ
သို႔မဟုတ္ ေဆးရံုေဆးခန္း တစ္ခု ထားျခင္း ျဖင္႔
ကန္႔သတ္ႏင
ို ပ
္ ါသည္။

ထားမႈႏွင့္ ေငြေၾကးမွ်ေဝ ေဆာင္ရက
ြ ္ျခင္းမ်ား တြင္

ဆံုးသာျဖစ္သည္။ သင့္ဝင္ေငြေျပာင္းလဲသြားပါက
အနီးစပ္ဆံုးအခ်က္ကို ေနာက္ဆံုးအေျခအေနျဖင့္
ကိုက္ညီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါ။ ဝင္ေငြေျပာင္းလဲမႈ သည္
အခြန္ႀကိဳတင္ေပး အပ္မႈဆိုင္ရာ
ကိုက္ညီမႈတြင္ ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္သည္။ ထိုမွ
သင္၏ ေငြျပန္လည္ႏုတ္

•

လည္း ေျပာင္းလဲသြားႏုိင္သည္။ သင့္ဝင္ေငြကို
အနီးစပ္ဆံုးတြက္ခ်က္ရာတြင္ တတ္ႏိုင္သမွ် တိက် ပါေစ
ထို႕အျပင္ သိသာစြာ ေျပာင္းလဲမႈအားလံုးကို ခ်က္ခ်င္းတင္ျပပါ။
အခြနႀ္ ကိဳတင္က်ခံေပးမႈအား ျပန္လည္တင္ျပျခင္းသည္
လိုအပ္ပါသည္- IRS ႏွင့္ ရရွိထားေသာ အခြန္ ႀကိဳ
တင္က်ခံေပးမႈမ်ားအားလံုးကို တင္ျပရန္ လိုအပ္ပါ သည္။ ႏွစ္စဥ္
အခြန္ျပန္လည္ေပးအပ္မႈေဖာင္တြင္ ျဖ
ျဖည့္ျခင္းျဖင့္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ ထိုကဲ့သို႔တင္ျပရန္
ပ်က္ကြက္ပါက ေနာက္ပိုင္းတြင္ သင့္အတြက္ အခြန္
ႀကိဳတင္က်ခံေပးအပ္မႈ ရပ္ဆုိင္းသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ IRS forms
1095 and 8962 တြင္ေပးအပ္ထားသည့္
ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ား ပိုမို ပါရွိပါသည္။
က်န္းမာေရးအာမခံေငြေၾကးသည္ ေျပာင္းလဲႏုိငပ
္ ါ သည္က်န္းမာေရးအာမခံေဆာင္ရြက္သည့္အဖြဲ႕၏ ေရးစြဲလက္

အရည္အခ်င္းျပည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ
အစီအစဥ္မ်ားအတြက(္ သာ) သင္သရ
ိ သ
ွိ င့္သည္မ်ား

BS

က္ကိုင္ထားမႈမ်ားႏွင့္ ရရွိႏုိင္ေသာ အခ်က္ မ်ားတြင္
သင္၏ေရြးခ်ယ္မႈေပၚမူတည္ၿပီး ေျပာင္း လဲႏုိင္ပါသည္။

vii

viii

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မဆ
ႈ င
ို ရ
္ ာ က်ခံေပးမႈမ်ားအတြက္ ေလ်ွာက္လာြွ
အပိင
ု း္ ၁
မူလ ေလွ်ာက္ထားသူအမည္ႏင
ွ ႔္ ဆက္သြယႏ
္ င
ို မ
္ ည္႔အခ်က္အလက္မ်ား
ပထမအမည္ အလယ္အမည္ ေနာက္ဆံုးအမည္

ေမြးသကၠရာဇ္ (MM/DD/YYYY)

မူလေလ်ွာက္ထားသူ သို႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရအခြင့ရ
္ ွိသူ၏ လက္မွတ္ (လိုအပ္သည္)

လိင္

M

လူမႈလံုျခံဳေရးအမွတ္

X _________________________________________________________
အိမ္လိပ္စာရွိပါသလား။

မရွိ

ရွိ

စာပိ႔ရ
ု န္လပ
ိ စ
္ ာေပးအပ္ရန္လအ
ို ပ္ပါသည္။

မရွိပါက မည္သည့္ ေဒသတြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားကို ရရွိလိုပါသနည္း။
သင္ေနသည့္ လိပ္စာ

ျမိဳ႕

ေဒသ

စာပို႕ရန္လိပ္စာ (ကြဲျပားပါက)

မူလဖုန္းနံပါတ္
အိမ္ဖုန္း

ျမိဳ႕

ဆဲလ္ဖုန္း

ဒုတိယ ဖုန္းနံပါတ္

ရံုးဖုန္း

အိမ္ဖုန္း

ဆဲလ္ဖုန္း

ျပည္နယ္

ZIP code

ျပည္နယ္

ZIP code

အီးေမးလ္လိပ္စာ

ရံုးဖုန္း

Washington Healthplanfinder က သင္၏ ေလွ်ာက္လႊာ သို႔မဟုတ္/ႏွင့္ အျခားအခ်က္အလက္မ်ား ရယူႏိုင္ရန္ သင့္အား
ဆက္သြယ္ရန္လိုအပ္ေကာင္းလိုအပ္လာနုိင္ပါသည္။ မည္သို႕ သင္ကို ဆက္သြယ္ေစလိုပါသနည္း။

ဖုန္း

အီးေမးလ္

USPS ေမးလ္
ဘာသာစကားဆုိငရ
္ ာအခ်က္အလက္
အဂၤလိပ္ဘာသာစကားထက္ အျခားဘာသာစကားျဖင့္အသံုးျပဳထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ စကားျပန္ကို အလိုရွိေၾကာင္း သင္ သို႔မဟုတ္
အျခားသူမ်ားက ေလွ်ာက္ထားပါသလား။
မေလွ်ာက္

ေလွ်ာက္သည္။

ေလ်ွာက္ထားပါက မည္သည့္ ဘာသာစကား သို႔မဟုတ္ အျခားပံုစံ သင္လိုအပ္သနည္း။

လိုအပ္သည့္အခ်က္မ်ားအားလံုးကို စာရင္းျပဳစုပါ:
ကိယ
ု ဝ
္ န္အခ်က္အလက္

အိမ္သားထဲမွာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ရွိပါသလား?

မရွိပါ

ရွိပါသည္

HCA 18-001P BS (10/19) Burmese

BS

1

F

ခြင့ျ္ ပဳခ်က္ရ ကိယ
ု စ
္ ားလွယ္ အခ်က္အလက္

1. ခြင့ျ္ ပဳခ်က္ရ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးသည္ အရြယ္ေရာက္ၿပီး အိမ္တြင္းေရးအေျခအေနမ်ားကိ သတိျပဳမိသျူ ဖစ္ကာ အိမ္မွ အိမ္ကိုယ္စား
အက်ံဳး၀င္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျပဳမူလုပ္ကိုင္ရန္ ခြင့ျ္ ပဳထားသူျဖစ္သည္။ Navigator သို႔မဟုတ္ Broker အေနအထားတို႔မွ
ကြဲျပားပါသည္။

2. ေလွ်ာက္ထားသူမွ က်န္းမာေရးအေျခအေနေၾကာင့္ AREP တစ္ဦးကို ညႊန္ၾကားရန္မေဆာင္ရြက္ႏင
ို ္ပါက, (DSHS 14-532) www.dshs.wa.gov/authorized-rep-form. တြင္ ခြင့ျ္ ပဳခ်က္ရကိုယ္စားလွယ္ေဖာင္ကို တစ္ဦးဦးမွ ျဖည့္စြက္က
မိမိကုိယ္ကို ေဖာ္ညႊန္းေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။

3. ခြင့ျ္ ပဳခ်က္ရ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးအား ေရြးခ်ယ္ျခင္းသည္္၊ သင္မွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကို ေအာက္ပါတို့ျပဳလုပ္ရန္ခြင့ျ္ ပဳရသည္:
• သင့္ကိုယ္စား ေဖာင္အား လက္မွတ္ထိုးျခငး္ behalf;
• သင့္ေဖာင္ႏွင့္ အေကာင့္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းကာ အသိေပးခ်က္မ်ား လက္ခံျခင္းႏွင႔;္
• သင့္ေဖာင္ႏွင့္ အေကာင့္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအားလံုးကို သင့္ကိုယ္စားေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္သည္.
a.

သင္မွ ခြင့ျ္ ပဳခ်က္ရ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကို ေရြးခ်ယ္ထားပါသလား။

b.

သင္မွ ခြင့ျ္ ပဳခ်က္ရ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကို သင့္ေဖာင္ႏင
ွ ့္ အေကာင့္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းကာ အသိေပးခ်က္မ်ား
လက္ခံျခငး္ ျပဳလုပ္လိုပါသလား

လိုပါသည္

ထားပါသည္

မထားပါ။

မလိုပါ။

ခြင့ျ္ ပဳခ်က္ရ ကိုယ္စားလွယ္တြင္ အမည္/ အဖြဲ႕အစည္း အမည္

ဖုန္းနံပါတ္

ခြင့ျ္ ပဳခ်က္ရ ကိုယ္စားလွယ္၏လိပ္စာ

အီးေမးလ္လိပ္စာ

မိသားစုဆင
ို ရ
္ ာ အခ်က္အလက္မ်ား
သင္မွ သင့္ေဖာင္တြင္ ေဖာ္ျပပါ တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ ထည့္သြင္းရမည္။ အကယ္င` သင္တစ္ဦးသည္သာ ရရွိပါက သင့္အိမ္ေထာင္ဖက္၊
သင္ႏွင့အ
္ တူေနထိုင္သည့္ ကေလးမ်ား၊ ကေလးမ်ားႏွင့္အတူေနထိုင္သည့္ မိဘမ်ား၊ ထို႔အျပင္ သင္၏
ိ ားစုဆင
ို ရ
္ ာ အခ်က္အလက္မ်ားကို
ဖယ္ဒရယ္ဝင္ေငြအခြန္ျပန္လည္ေပးေခ်မႈရယူလိုသည့္ မည္သူအတြက္ကိုမဆိုထည့္သြင္းရမည္။ (သင့္မသ
ေဝမွ်ရန္အတြက္ စာမ်က္ႏာွ 3 မွ 5 အထိ အသံုးျပဳပါ)
အျခားတစ္စုတ
ံ စ္ေယာက္၏ အခြန္ျပန္လည္ေပးေခ်မႈ အေပၚတြင္ မွခ
ီ ိုခန
ြ ္အျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားရန္ ရည္ရြယ္ပါက သင္ ေလွ်ာက္ထားလိုသည့္
အိမ္တြင္းရွိ မိသားစုအားလံဳးကို ထည့္သြင္းရမည္ ထို႕အတူ သင္ႏွင့္ အတူေနထိုင္ေနသည့္ မိသားစုဝင္အားလံုးကိုလညး္ ထည့္သြင္းရမည္။
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုငရ
္ ာ က်ခံေပးမႈအတြက္ ေလွ်ာက္ထားရန္ အခြန္မလိုအပ္ပါ။

BS

2

ေလ်ွာက္ထားသူ (ကိယ
ု တ
္ င
ို )္
ပထမအမည္

M.I.

ေနာက္ဆံုးအမည္

ေမြးသကၠရာဇ္ (MM/DD/YYYY)

ယခုပုဂိုလ္သည္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ
က်ခံေပးမႈအတြက္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းျဖစ္ပါသလား။

လိင္

M

F

သင္ႏွင့ေ
္ တာ္စပ္ပုံ ကိုယ္တိင
ု ္

မဟုတ္ပါ

ဟုတ္သည္
(က်ခံေပးမႈအတြက္ ေလွ်ာက္ထားသူမာွ တစ္ဥးီ ခ်င္းျဖစ္ပါ, လူမလ
ႈ ုျံ ခံဳေရးအမွတ္ (SSN) သိ႔မ
ု ဟုတ္ နုိငင
္ သ
ံ ားအေျခအေနကို ေပ
ေပးရန္မွ ေရြးခ်ယ္ႏင
ို ပ
္ ါသည္
နုိင္ငံသားသို႔မဟုတ္ နုိင္ငံသားမဟုတ္သည့္ အေျခအေန: (တစ္ခုေရြးခ်ယ္ပါ)
U.S. ႏိုင္ငံသား သို႔မဟုတ္ U.S. ေနထိုင္သူ

U.S. အတြင္ ဥပေဒအရရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံသားမဟုတ္သူ

အျခား

လူမလ
ႈ ုျံ ခံဳေရးအမွတ္ (SSN):
U.S. အတြင္ ဥပေဒအရရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံသားမဟုတ္သူ ျဖစ္ပါက ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖည့္စက
ြ ္ပါ
အခ်က္အလက္အမိ်ဳးအစား ထည့္သြင္းပါ၊ သင္၏ “A” အမွတ္ ႏွင့္ လက္ခံအမွတ္ သို႔မဟုတ္ ေရြ႕ေျပာင္းမႈဆုိင္ရာအမွတr္ :
ေရြ႕ေျပာငး္မႈဆုိင္ရာ အမ်ိဳးအစား:

“A” အမွတ္:

လက္ခအ
ံ မွတ္ သို႕မဟုတ္ အျခားေသာ အမွတ္:

ႏိုင္ငံျခားသား ပက္စပိ႔စ
ု ္ အမွတ:္

ထုတ္ေပးသည့္ႏိုင္င:ံ

ဝင္ေရာက္သည့္ ရက္စြဲ:

အခ်က္အလက္ သက္တမ္းကုန္မည့္ရက္စ:ြဲ

/

/

/

/

လက္ရႏ
ွိ ွစအ
္ တြက္ ေမွ်ာ္လင့္နိင
ု ေ
္ သာ အခြနထ
္ မ္းမႈအေျခအေန
ေလွ်ာက္လႊာေပၚရွိ အခြန္ေပၚမွီခေ
ို နသူ

(တစ္ခေ
ု ရြးပါ)
တစ္ဦးထည္းအခြန္ထမ္း

ေလွ်ာက္လႊာေပၚ မရွေ
ိ သာ အခြနေ
္ ပၚမွီခေ
ို နသူ

အိမ္ေထာင္ဦးစီး

အခြန္ထမ္းလည္းမဟုတ္ အခြန္ေပၚမွီခိုေနသူလဲမဟုတ္သူ

ကေလးရွိ အက်ံဳးဝင္ေသာ မုဆိုးဖို/မ
ကြာရွင္းထားေသာ အခြန္ထမ္း
လက္ထက္ထားၿပီး ပူးတြဲ အခြန္ထမ္း:
ပင္မ အခြန္ထမ္းအမည္:
အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ လက္ရွိႏွစ္ကဲ့သို႔ မႏွစ္က အခြန္ထမ္းခဲ့ပါသလား။

ရွိ

မရွိ

မရွိပါ မႏွစ္က အခြန္ထမ္း အေျခအေန:
(ယခုေမးခြနး္ အတြက္ သင္အေျဖသည္ Apple Health အေပၚ အက်ံဳးဝင္ျခင္း မဝင္ျခင္းႏွင့္ မသက္ဆင
ို ပ
္ ါ)
ယခုေဖာင္ကုိ လက္ရွိျပကၡဒိန္ႏွစ္၏ 11/01 ႏွင့္ 12/31 ၾကားတြင္ တင္သြင္းျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ပါက ယခုႏွစ္တင
ြ ္ အခြန္ထမ္းေဆာင္ရသကဲ႕သိ႔ု
လာမည့္ႏွစ္တင
ြ ္လည္း အတူပင္ထမ္းေဆာင္ရမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသလား။

မေမွ်ာ္လင့္

ေမွ်ာ္လင့္

လူမ်ိဳး / မ်ိဳးနြယ္စု (ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္ – သက္ဆုိင္ရာအားလံုးကို စစ္ေဆးပါ)
အေမရိကန္ အိနၵိးယန္းသို႔မဟုတ္ အလာစကာ မူရင္း ျဖစ္ပါက လူမ်ိုး သို႔မဟုတ္ မ်ိဳးနြယ္ကို မျဖည့္စြက္ပါႏွင့။္
လူျဖဴ
လက္တီနို

လူမည္း သို႕မဟုတ္ အာမရိကန္ အေမရိကန္

ဟာေဝယံ

ပစိဖိတ္ကၽြန္းသား၊

အျခား

အေမရိကန္ အိနၵိးယန္းသို႔မဟုတ္ အလာစကာ မူရင္း ျဖစ္ပါသလား။

BS

အာရွ

ဟုတ္သည္

3

မဟုတ္ပါ

ဟက္စပက္နစ္ သို႔

အိမေ
္ ထာင္ဖက္သ႔မ
ို ဟုတအ
္ ျခားမိဘ (ထိအ
ု မ
ိ တ
္ ြငေ
္ နထိင
ု ေ
္ နလၽွင)္
ပထမအမည္

M.I.

ေနာက္ဆံုးအမည္

ေမြးသကၠရာဇ္
(MM/DD/YYYY)

ယခုပုဂိုလ္သည္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ
က်ခံေပးမႈအတြက္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းျဖစ္ပါသလား။

လိင္

M

F

ပထမအမည္

မဟုတ္ပါ

ဟုတ္သည္
(က်ခံေပးမႈအတြက္ ေလွ်ာက္ထားသူမာွ တစ္ဥးီ ခ်င္းျဖစ္ပါ, လူမလ
ႈ ုျံ ခံဳေရးအမွတ္ (SSN) သိ႔မ
ု ဟုတ္ နုိငင
္ သ
ံ ားအေျခအေနကို ေပ
ေပးရန္မွ ေရြးခ်ယ္ႏင
ို ပ
္ ါသည္
နုိင္ငံသားသို႔မဟုတ္ နုိင္ငံသားမဟုတ္သည့္ အေျခအေန: (တစ္ခုေရြးခ်ယ္ပါ)
U.S. ႏိုင္ငံသား သို႔မဟုတ္ U.S. ေနထိုင္သူ

U.S. အတြင္ ဥပေဒအရရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံသားမဟုတ္သူ

အျခား

လူမလ
ႈ ုျံ ခံဳေရးအမွတ္ (SSN):
U.S. အတြင္ ဥပေဒအရရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံသားမဟုတ္သူ ျဖစ္ပါက ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖည့္စက
ြ ္ပါ
အခ်က္အလက္အမိ်ဳးအစား ထည့္သြင္းပါ,သင္၏ “A” အမွတ္ ႏွင့္ လက္ခံအမွတ္ သို႔မဟုတ္ ေရြ႕ေျပာငး္မႈဆိင
ု ္ရာအမွတ္r:
ေရြ႕ေျပာငး္မႈဆုိင္ရာ အမ်ိဳးအစား:

“A” အမွတ:္

လက္ခံအမွတ္ သို႕မဟုတ္ အျခားေသာ အမွတ:္

ႏိုင္ငံျခားသား ပက္စပိ႔စ
ု ္ အမွတ:္

ထုတ္ေပးသည့္ႏိုင္င:ံ

ဝင္ေရာက္သည့္ ရက္စြဲ:

အခ်က္အလက္ သက္တမ္းကုန္မည့္ရက္စ:ြဲ

/

/

/

/

လက္ရႏ
ွိ ွစအ
္ တြက္ ေမွ်ာ္လင့္နိင
ု ေ
္ သာ အခြနထ
္ မ္းမႈအေျခအေန
ေလွ်ာက္လႊာေပၚရွိ အခြန္ေပၚမွီခေ
ို နသူ

(တစ္ခေ
ု ရြးပါ)
တစ္ဦးထည္းအခြန္ထမ္း

ေလွ်ာက္လႊာေပၚ မရွေ
ိ သာ အခြနေ
္ ပၚမွီခေ
ို နသူ

အိမ္ေထာင္ဦးစီး

အခြန္ထမ္းလည္းမဟုတ္ အခြန္ေပၚမွီခိုေနသူလဲမဟုတ္သူ

ကေလးရွိ အက်ံဳးဝင္ေသာ မုဆိုးဖို/မ
ကြာရွင္းထားေသာ အခြန္ထမ္း
လက္ထက္ထားၿပီး ပူးတြဲ အခြန္ထမ္း:
ပင္မ အခြန္ထမ္းအမည္:
အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ လက္ရွိႏွစ္ကဲ့သို႔ မႏွစ္က အခြန္ထမ္းခဲပ
့ ါသလား။

ရွိ

မရွိ

မရွိပါ မႏွစ္က အခြန္ထမ္း အေျခအေန:
(ယခုေမးခြနး္ အတြက္ သင္အေျဖသည္ Apple Health အေပၚ အက်ံဳးဝင္ျခင္း မဝင္ျခင္းႏွင့္ မသက္ဆင
ို ပ
္ ါ)
ယခုေဖာင္ကုိ လက္ရွိျပကၡဒိန္ႏွစ္၏ 11/01 ႏွင့္ 12/31 ၾကားတြင္ တင္သြင္းျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ပါက ယခုႏွစ္တြင္ အခြန္ထမ္းေဆာင္ရသကဲ႕သိ႔ု
လာမည့္ႏွစ္တြင္လည္း အတူပင္ထမ္းေဆာင္ရမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသလား။

မေမွ်ာ္လင့္

ေမွ်ာ္လင့္

လူမ်ိဳး / မ်ိဳးနြယ္စု (ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္ – သက္ဆုိင္ရာအားလံုးကို စစ္ေဆးပါ)
အေမရိကန္ အိနၵိးယန္းသို႔မဟုတ္ အလာစကာ မူရင္း ျဖစ္ပါက လူမ်ိုး သို႔မဟုတ္ မ်ိဳးနြယ္ကို မျဖည့္စြက္ပါႏွင့။္
လူျဖဴ
လက္တီနို

လူမည္း သို႕မဟုတ္ အာမရိကန္ အေမရိကန္

ဟာေဝယံ

ပစိဖိတ္ကၽြန္းသား၊

အျခား

အေမရိကန္ အိနၵိးယန္းသို႔မဟုတ္ အလာစကာ မူရင္း ျဖစ္ပါသလား။
BS

အာရွ

ဟုတ္သည္

4

မဟုတ္ပါ

ဟက္စပက္နစ္ သို႔

(1.) စာရင္းကေလးမ်ား / အခြနမ
္ ခ
ွီ ို / အျခားအိမေ
္ ထာင္စဝ
ု င္မ်ား
ပထမအမည္

M.I.

ေနာက္ဆံုးအမည္

ေမြးသကၠရဇ္
(MM/DD/YYYY)

ယခုပုဂိုလ္သည္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မဆိုင္ရာ

က်ား/မ

က်ခံေပးမႈအတြက္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းျဖစ္ပါသလား။

M

မဟုတ္ပါ

ေတာ္စပ္ပုံ (ဆိုလိုသည္မွာ ကေလး၊ ေျမး၊
F

တူမ၊ တူ၊ ေမြးခ်င္း)

ဟုတ္သည္

(က်ခံေပးမႈအတြက္ ေလွ်ာက္ထားသူမာွ တစ္ဥးီ ခ်င္းျဖစ္ပါ, လူမလ
ႈ ုျံ ခံဳေရးအမွတ္ (SSN) သိ႔မ
ု ဟုတ္ နုိငင
္ သ
ံ ားအေျခအေနကို ေပ
ေပးရန္မွ ေရြးခ်ယ္ႏင
ို ပ
္ ါသည္
နုိင္ငံသားသို႔မဟုတ္ နုိင္ငံသားမဟုတ္သည့္ အေျခအေန: (တစ္ခုေရြးခ်ယ္ပါ)
U.S. ႏိုင္ငံသား သို႔မဟုတ္ U.S. ေနထိုင္သူ

U.S. အတြင္ ဥပေဒအရရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံသားမဟုတ္သူ

အျခား

လူမလ
ႈ ုျံ ခံဳေရးအမွတ္ (SSN):
U.S. အတြင္ ဥပေဒအရရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံသားမဟုတ္သူ ျဖစ္ပါက ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖည့္စက
ြ ္ပါ
အခ်က္အလက္အမိ်ဳးအစား ထည့္သြင္းပါ,သင္၏ “A” အမွတ္ ႏွင့္ လက္ခံအမွတ္ သို႔မဟုတ္ ေရြ႕ေျပာငး္မႈဆုိင္ရာအမွတr္ :
ေရြ႕ေျပာငး္မႈဆုိင္ရာ အမ်ိဳးအစား:

“A” အမွတ:္

လက္ခံအမွတ္ သို႕မဟုတ္ အျခားေသာ အမွတ:္

ႏိုင္ငံျခားသား ပက္စပိ႔စ
ု ္ အမွတ:္

ထုတ္ေပးသည့္ႏိုင္င:ံ

ဝင္ေရာက္သည့္ ရက္စြဲ:

အခ်က္အလက္ သက္တမ္းကုန္မည့္ရက္စြဲ:

/

/

/

/

လက္ရႏ
ွိ ွစအ
္ တြက္ ေမွ်ာ္လင့္နိင
ု ေ
္ သာ အခြနထ
္ မ္းမႈအေျခအေန
ေလွ်ာက္လႊာေပၚရွိ အခြန္ေပၚမွီခေ
ို နသူ

(တစ္ခေ
ု ရြးပါ)
တစ္ဦးထည္းအခြန္ထမ္း

ေလွ်ာက္လႊာေပၚ မရွေ
ိ သာ အခြနေ
္ ပၚမွီခေ
ို နသူ

အိမ္ေထာင္ဦးစီး

အခြန္ထမ္းလည္းမဟုတ္ အခြန္ေပၚမွီခိုေနသူလဲမဟုတ္သူ

ကေလးရွိ အက်ံဳးဝင္ေသာ မုဆိုးဖို/မ
ကြာရွင္းထားေသာ အခြန္ထမ္း
လက္ထက္ထားၿပီး ပူးတြဲ အခြန္ထမ္း:
ပင္မ အခြန္ထမ္းအမည္:
အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ လက္ရွိႏွစ္ကဲ့သို႔ မႏွစ္က အခြန္ထမ္းခဲ့ပါသလား။

ရွိ

မရွိ

မရွိပါ မႏွစ္က အခြန္ထမ္း အေျခအေန:
(ယခုေမးခြနး္ အတြက္ သင္အေျဖသည္ Apple Health အေပၚ အက်ံဳးဝင္ျခင္း မဝင္ျခင္းႏွင့္ မသက္ဆင
ို ပ
္ ါ)
ယခုေဖာင္ကုိ လက္ရွိျပကၡဒိန္ႏွစ္၏ 11/01 ႏွင့္ 12/31 ၾကားတြင္ တင္သြင္းျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ပါက ယခုႏွစ္တြင္ အခြန္ထမ္းေဆာင္ရသကဲ႕သိ႔ု
လာမည့္ႏွစ္တြင္လည္း အတူပင္ထမ္းေဆာင္ရမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသလား။

မေမွ်ာ္လင့္

ေမွ်ာ္လင့္

လူမ်ိဳး / မ်ိဳးနြယ္စု (ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္ – သက္ဆုိင္ရာအားလံုးကို စစ္ေဆးပါ)
အေမရိကန္ အိနၵိးယန္းသို႔မဟုတ္ အလာစကာ မူရင္း ျဖစ္ပါက လူမ်ိုး သို႔မဟုတ္ မ်ိဳးနြယ္ကို မျဖည့္စြက္ပါႏွင့။္
လူျဖဴ
လက္တီနို

လူမည္း သို႕မဟုတ္ အာမရိကန္ အေမရိကန္

ဟာေဝယံ

ပစိဖိတ္ကၽြန္းသား၊

အျခား

အေမရိကန္ အိနၵိးယန္းသို႔မဟုတ္ အလာစကာ မူရင္း ျဖစ္ပါသလား။

BS

အာရွ

ဟုတ္သည္
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မဟုတ္ပါ

ဟက္စပက္နစ္ သို႔

(2.) ကေလးစာရင္း / အခြနမ
္ ခ
ွီ /ို အျခားအိမသ
္ ားမ်ား
ပထမအမည္

M.I.

ယခုပုဂိုလ္သည္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ

က်ား/မ

က်ခံေပးမႈအတြက္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းျဖစ္ပါသလား။

M

မဟုတ္ပါ

ေမြးသကၠရဇ္(MM/DD/YYYY)

ေနာက္ဆံုးအမည္

ေတာ္စပ္ပုံ (ဆိုလိုသည္မွာ ကေလး၊ ေျမး၊
F

တူမ၊ တူ၊ ေမြးခ်င္း)

ဟုတ္သည္

(က်ခံေပးမႈအတြက္ ေလွ်ာက္ထားသူမာွ တစ္ဥးီ ခ်င္းျဖစ္ပါ, လူမလ
ႈ ုျံ ခံဳေရးအမွတ္ (SSN) သိ႔မ
ု ဟုတ္ နုိငင
္ သ
ံ ားအေျခအေနကို ေပ
ေပးရန္မွ ေရြးခ်ယ္ႏင
ို ပ
္ ါသည္
နုိင္ငံသားသို႔မဟုတ္ နုိင္ငံသားမဟုတ္သည့္ အေျခအေန: (တစ္ခုေရြးခ်ယ္ပါ)
U.S. ႏိုင္ငံသား သို႔မဟုတ္ U.S. ေနထိုင္သူ

U.S. အတြင္ ဥပေဒအရရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံသားမဟုတ္သူ

အျခား

လူမလ
ႈ ုျံ ခံဳေရးအမွတ္ (SSN):
U.S. အတြင္ ဥပေဒအရရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံသားမဟုတ္သူ ျဖစ္ပါက ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖည့္စက
ြ ္ပါ
အခ်က္အလက္အမိ်ဳးအစား ထည့္သြင္းပါ,သင္၏ “A” အမွတ္ ႏွင့္ လက္ခံအမွတ္ သို႔မဟုတ္ ေရြ႕ေျပာငး္မႈဆိင
ု ္ရာအမွတr္ :
ေရြ႕ေျပာငး္မႈဆုိင္ရာ အမ်ိဳးအစား:

“A” အမွတ:္

လက္ခံအမွတ္ သို႕မဟုတ္ အျခားေသာ အမွတ:္

ႏိုင္ငံျခားသား ပက္စပိ႔စ
ု ္ အမွတ:္

ထုတ္ေပးသည့္ႏိုင္င:ံ

ဝင္ေရာက္သည့္ ရက္စြဲ:

အခ်က္အလက္ သက္တမ္းကုန္မည့္ရက္စြဲ:

/

/

/

/

လက္ရႏ
ွိ ွစအ
္ တြက္ ေမွ်ာ္လင့္နိင
ု ေ
္ သာ အခြနထ
္ မ္းမႈအေျခအေန
ေလွ်ာက္လႊာေပၚရွိ အခြန္ေပၚမွီခေ
ို နသူ

(တစ္ခေ
ု ရြးပါ)
တစ္ဦးထည္းအခြန္ထမ္း

ေလွ်ာက္လႊာေပၚ မရွေ
ိ သာ အခြနေ
္ ပၚမွီခေ
ို နသူ

အိမ္ေထာင္ဦးစီး

အခြန္ထမ္းလည္းမဟုတ္ အခြန္ေပၚမွီခိုေနသူလဲမဟုတ္သူ

ကေလးရွိ အက်ံဳးဝင္ေသာ မုဆိုးဖို/မ
ကြာရွင္းထားေသာ အခြန္ထမ္း
လက္ထက္ထားၿပီး ပူးတြဲ အခြန္ထမ္း:
ပင္မ အခြန္ထမ္းအမည္:
အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ လက္ရွိႏွစ္ကဲ့သို႔ မႏွစ္က အခြန္ထမ္းခဲ့ပါသလား။

ရွိ

မရွိ

မရွိပါ မႏွစ္က အခြန္ထမ္း အေျခအေန:
(ယခုေမးခြနး္ အတြက္ သင္အေျဖသည္ Apple Health အေပၚ အက်ံဳးဝင္ျခင္း မဝင္ျခင္းႏွင့္ မသက္ဆင
ို ပ
္ ါ)
ယခုေဖာင္ကုိ လက္ရွိျပကၡဒိန္ႏွစ္၏ 11/01 ႏွင့္ 12/31 ၾကားတြင္ တင္သြင္းျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ပါက ယခုႏွစ္တြင္ အခြန္ထမ္းေဆာင္ရသကဲ႕သိ႔ု
လာမည့္ႏွစ္တြင္လည္း အတူပင္ထမ္းေဆာင္ရမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသလား။

မေမွ်ာ္လင့္

ေမွ်ာ္လင့္

လူမ်ိဳး / မ်ိဳးနြယ္စု (ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္ – သက္ဆုိင္ရာအားလံုးကို စစ္ေဆးပါ)
အေမရိကန္ အိနၵိးယန္းသို႔မဟုတ္ အလာစကာ မူရင္း ျဖစ္ပါက လူမ်ိုး သို႔မဟုတ္ မ်ိဳးနြယ္ကို မျဖည့္စြက္ပါႏွင့။္
လူျဖဴ
လက္တီနို

လူမည္း သို႕မဟုတ္ အာမရိကန္ အေမရိကန္

ဟာေဝယံ

ပစိဖိတ္ကၽြန္းသား၊

အျခား

အေမရိကန္ အိနၵိးယန္းသို႔မဟုတ္ အလာစကာ မူရင္း ျဖစ္ပါသလား။

BS

အာရွ

ဟုတ္သည္
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မဟုတ္ပါ

ဟက္စပက္နစ္ သို႔

(3.) ကေလးစာရင္း / အခြနမ
္ ခ
ွီ /ို အျခားအိမသ
္ ားမ်ား
ပထမအမည္

M.I.

ေနာက္ဆံုးအမည္

ယခုပုဂိုလ္သည္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ

က်ား/မ

က်ခံေပးမႈအတြက္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းျဖစ္ပါသလား။

M

မဟုတ္ပါ

ေမြးသကၠရဇ္(MM/DD/YYYY)
ေတာ္စပ္ပုံ (ဆိုလိုသည္မွာ ကေလး၊ ေျမး၊

F

တူမ၊ တူ၊ ေမြးခ်င္း)

ဟုတ္သည္

(က်ခံေပးမႈအတြက္ ေလွ်ာက္ထားသူမာွ တစ္ဥးီ ခ်င္းျဖစ္ပါ၊ လူမလ
ႈ ုျံ ခံဳေရးအမွတ္ (SSN) သိ႔မ
ု ဟုတ္ နုိငင
္ သ
ံ ားအေျခအေနကို ေပ
ေပးရန္မွ ေရြးခ်ယ္ႏင
ို ပ
္ ါသည္
နုိင္ငံသားသို႔မဟုတ္ နုိင္ငံသားမဟုတ္သည့္ အေျခအေန: (တစ္ခုေရြးခ်ယ္ပါ)
U.S. ႏိုင္ငံသား သို႔မဟုတ္ U.S. ေနထိုင္သူ

U.S. အတြင္ ဥပေဒအရရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံသားမဟုတ္သူ

အျခား

လူမလ
ႈ ုျံ ခံဳေရးအမွတ္ (SSN):
U.S. အတြင္ ဥပေဒအရရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံသားမဟုတ္သူ ျဖစ္ပါက ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖည့္စက
ြ ္ပါ
အခ်က္အလက္အမိ်ဳးအစား ထည့္သြင္းပါ,သင္၏ “A” အမွတ္ ႏွင့္ လက္ခံအမွတ္ သို႔မဟုတ္ ေရြ႕ေျပာငး္မႈဆုိင္ရာအမွတr္ :
ေရြ႕ေျပာငး္မႈဆုိင္ရာ အမ်ိဳးအစား:

“A” အမွတ္:

လက္ခံအမွတ္ သို႕မဟုတ္ အျခားေသာ အမွတ္:

ႏိုင္ငံျခားသား ပက္စပိ႔စ
ု ္ အမွတ:္

ထုတ္ေပးသည့္ႏိုင္င:ံ

ဝင္ေရာက္သည့္ ရက္စြဲ:

အခ်က္အလက္ သက္တမ္းကုန္မည့္ရက္စ:ြဲ

/

/

/

/

လက္ရႏ
ွိ ွစအ
္ တြက္ ေမွ်ာ္လင့္နိင
ု ေ
္ သာ အခြနထ
္ မ္းမႈအေျခအေန
ေလွ်ာက္လႊာေပၚရွိ အခြန္ေပၚမွီခေ
ို နသူ

(တစ္ခေ
ု ရြးပါ)
တစ္ဦးထည္းအခြန္ထမ္း

ေလွ်ာက္လႊာေပၚ မရွေ
ိ သာ အခြနေ
္ ပၚမွီခေ
ို နသူ

အိမ္ေထာင္ဦးစီး

အခြန္ထမ္းလည္းမဟုတ္ အခြန္ေပၚမွီခိုေနသူလဲမဟုတ္သူ

ကေလးရွိ အက်ံဳးဝင္ေသာ မုဆိုးဖို/မ
ကြာရွင္းထားေသာ အခြန္ထမ္း
လက္ထက္ထားၿပီး ပူးတြဲ အခြန္ထမ္း:
ပင္မ အခြန္ထမ္းအမည္:
အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ လက္ရွိႏွစ္ကဲ့သို႔ မႏွစ္က အခြန္ထမ္းခဲ့ပါသလား။

ရွိ

မရွိ

မရွိပါ မႏွစ္က အခြန္ထမ္း အေျခအေန:
(ယခုေမးခြနး္ အတြက္ သင္အေျဖသည္ Apple Health အေပၚ အက်ံဳးဝင္ျခင္း မဝင္ျခင္းႏွင့္ မသက္ဆင
ို ပ
္ ါ)
ယခုေဖာင္ကုိ လက္ရွိျပကၡဒိန္ႏွစ္၏ 11/01 ႏွင့္ 12/31 ၾကားတြင္ တင္သြင္းျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ပါက ယခုႏွစ္တြင္ အခြန္ထမ္းေဆာင္ရသကဲ႕သိ႔ု
လာမည့္ႏွစ္တြင္လည္း အတူပင္ထမ္းေဆာင္ရမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသလား။

မေမွ်ာ္လင့္

ေမွ်ာ္လင့္

လူမ်ိဳး / မ်ိဳးနြယ္စု (ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္ – သက္ဆုိင္ရာအားလံုးကို စစ္ေဆးပါ)
အေမရိကန္ အိနၵိးယန္းသို႔မဟုတ္ အလာစကာ မူရင္း ျဖစ္ပါက လူမ်ိုး သို႔မဟုတ္ မ်ိဳးနြယ္ကို မျဖည့္စြက္ပါႏွင့။္
လူျဖဴ
လက္တီနို

လူမည္း သို႕မဟုတ္ အာမရိကန္ အေမရိကန္

အာရွ

ဟာေဝယံ

ပစိဖိတ္ကၽြန္းသား၊

ဟက္စပက္နစ္ သို႔

အျခား

အေမရိကန္ အိနၵိးယန္းသို႔မဟုတ္ အလာစကာ မူရင္း ျဖစ္ပါသလား။

ဟုတ္သည္

မဟုတ္ပါ

မိသားစုဝင္မ်ားထပ္မထ
ံ ည့္သြငး္ လိပ
ု ါက တစ္ဥးီ ခ်င္းစီ၏ အထက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားအား စာရြကပ
္ ျို ဖင့္ ပူးတြဲေပးပါ။

BS

7

မိသားစုဆင
ို ရ
္ ာ အခ်က္အလက္မ်ား

အေမရိကန္ အိနၵိးယန္းသိ႔မ
ု ဟုတ္ အလာစကာ မူရင္းဆိင
ု ရ
္ ာ အခ်က္အလက္မ်ား
အေမရိကန္ အိႏၵီးယန္းသိ႔မ
ု ဟုတ္ အလာစကာ မူရင္းဆိင
ု ရ
္ ာ အခ်က္အလက္မ်ား သည္ အထူး Washington Apple Health (Medicaid)
ကာကြယ္ေပးမႈမ်ားႏွင့္ Washington Healthplanfinder မွတဆင့္ အထူးအက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရရွိပါသည္။ အေမရိကန္ အိနၵိးယန္းသို႔မဟုတ္
အလာစကာ မူရင္းမ်ိဳးနြယ္မွ ဆင္းသက္လာသူမ်ားအတြက္ တစ္ဦးခ်င္းစီဆိုင္ရာမ်ားအား ေအာက္ပါ ဇယားကို ျဖည့္စြက္ပါ။
ဖယ္ဒရယ္မွ အသိမတ
ွ ျ္ ပဳ မ်ဳိးႏြယ၊္
အုပစ
္ ၊ု ပူအဘ
ီ လ
ူ ို (Pueblo) သိ႕ု မဟုတ္
အမည္

ရီခ်န္ရရ
ီ ာ (Rancheria) အဖြဲ႕ဝင္မ်ား -

မ်ိဳးနြယစ
္ အ
ု မည္

အလက္စကာမူရင္း ေဒသ သိ႕ု မဟုတ္
ရြာမ်ားရွိ ေကာ္ပေ
ို ရးရွငး္ မ်ားတြင္
ရွယယ
္ ာပါသူမ်ား
မဟုတ္ပါ

ဟုတ္ပါသည္

မဟုတ္ပါ

ဟုတ္ပါသည္

မဟုတ္ပါ

ဟုတ္ပါသည္

မဟုတ္ပါ

ဟုတ္ပါသည္

ေနရပ္
ဝါရွင္တန္ေနထိုင္သူတစ္ဦးသည္ လက္ရွိတြင္ ဝါရွင္တန္တြင္ေနထိုငေ
္ နသူ၊ အတည္တက် လိပ္စာမရွိသည့္ တစ္ဦးခ်င္းအပါအဝင္ ဝါရွင္တန္တြင္
ေနထိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ေနသူ သို႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စုအတြင္း အလုပ္အကိုင္မရွိဘဲ သို႔မဟုတ္
အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြမႈႏွင့အ
္ တူ ေရာက္ရွိလာသူျဖစ္သည္။
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိင
ု ္ရာ က်ခံေပးမႈအား ေလွ်ာက္ထားသူ အားလံုးသည္ ဝါရွင္တန္ျပည္နယ္တြင္ ေနထုိင္သူမ်ားျဖစ္ၾကပါသလား။
မေနပါ

ေနထိုင္ပါသည္

မဟုတ္ပါက မည္သူသည္ ဝါရွင္တန္တြင္ ေနထိုင္သူမဟုတ္သနည္း:
ေဆးရြကၾ္ ကီးအသံုးျပဳမႈ
ၿပီးခဲ့သည့္ ၆လအတြင္းတြင္ အိမ္သား တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ ပံုမွန္ ေဆးရြက္ၾကီးသံုးစြဲခဲ့ပါသလား။

မသံုးပါ

သံုးပါသည္

သံုးပါက ၎တို႔၏ အမည္ကိုေရးပါ:
(ယခုေမးခြနး္ အတြက္ သင္အေျဖသည္ Apple Health အေပၚ အက်ံဳးဝင္ျခင္း မဝင္ျခင္းႏွင့္ မသက္ဆင
ို ပ
္ ါ)
အရြယေ
္ ရာက္ၿပီး မသန္စြမး္ မွခ
ီ သ
ို ူ
အရြယ္ေရာက္ၿပီး မသန္စမ
ြ ္းမွီခိုသက
ူ ေလးသည္ မသန္စြမး္ ျဖစ္မေ
ႈ ၾကာင့္ အလုပ္မလုပ္နုိင္သည့္အျပင္ အိမသ
္ ားတစ္ဦးထံမွ
အေထာက္အပံံ့ယူေနရသူျဖစ္သည္။
26 ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ထုိ႔ထက္ၾကီးေသာ အရြယ္ေရာက္ၿပီး မသန္စြမး္ မွခ
ီ သ
ို ူကေလး သင့္တြင္ရွိပါသလား။

မရွိပါ။

ရွိပါသည္

ရွိပါက ၎တို႔၏ အမည္ကိုေရးပါ:
(ယခုေမးခြနး္ အတြက္ သင္အေျဖသည္ Apple Health အေပၚ အက်ံဳးဝင္ျခင္း မဝင္ျခင္းႏွင့္ မသက္ဆင
ို ပ
္ ါ)
ေထာင္ႏင
ွ ့္ အက်ဥ္းဆိင
ု ရ
္ ာ အခ်က္အလက္
1.

သင္သို႔မဟုတ္ တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ေထာင္တြင္း သို႔မဟုတ္ အက်ဥ္း က်ေနပါသလား။

2.

ဟုတ္ပါက ၎တို႔၏ အမည္ကိုေရးပါ:

3.

ျပစ္ဒဏ္ေပးသည့္အေျခအေနမွ ျပန္လြတ္လာပါသလား။

မဟုတ္

ဟုတ္သည္

4.

ရက္ 30 အတြင္း ျပန္လြတ္လာပါသလား။

မဟုတ္

ဟုတ္သည္
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မဟုတ္

ဟုတ္သည္

မဲေပးမွတပ
္ ုတ
ံ င္ျခင္း
သင္လက္ရေ
ွိ နသည့္ေနရာတြင္ မဲေပးမွတပ
္ ုတ
ံ င္ျခငး္မျပဳလုပလ
္ ိပ
ု ါက, ယခုမဲေပးမွတပ
္ ုတ
ံ င္ျခငး္ ျပဳလုပလ
္ ိပ
ု ါသ လား။

မလုပ္ပါ

လုပ္ပါမည္။
“လုပ္မည္” ကိုေရြးခ်ယ္ပါက မဲေပးမွတ္ပံုတင္ေဖာင္တစ္ခု အသင့္အားေပးမည္ျဖစ္သည္။
မွတ္ပံုတင္ရန္ျပဳလုပ္ျခင္းသို႕မဟုတ္ ျငင္းဆိုျခင္းသည္ ယခုေအဂ်င္စီမွ ေပးအပ္မည့္ အက်ိဳးအျမတ္ပမာဏ သို႕မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မက
ႈ ို
ထိခိုက္မည္မဟုတ္ပါ။.
မဲေပးမွတ္ပုတ
ံ င္ျခင္းေဖာင္အား ျဖည့္စြက္ကူညီျခင္းျပဳလုပ္ေစလိုပါက ကၽြႏု္ပ္တို႕မွ ကူညီပါမည္။ အကူအညီ ကို Washington’s toll-free
voter registration hotline, 1-800-448-4881တြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။. အကူအညီ ရယူလမ
ို ႈ မရယူလိုမႈ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္
သင့္အေပၚတြင္မူတည္သည္။ မဲေပးမွတ္ပံုတင္မႈေဖာင္ကို မိမိကိုယ္တိုင္ျဖည့္စြက္ပါ။
တစ္စံုတစ္ေယာက္က သင့္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျငင္းဆိုျခင္း အခြင့အ
္ ေရးကို ထိပါးလာသည္ဟု ယံုၾကည္ပါက မွတ္ပံုတင္ျခင္း သို႔မဟုတ္
တင္သြင္းျခင္းအတြက္ သင့္လုပ္ပိုငခ
္ ြင့သ
္ ျဖစ္ပါသည္ သို႔မဟုတ္ မိမိကိုယ္တိုင္မိမိစိတ္ၾကိဳက္ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခင
ြ ့္ရွိသည္။ Washington State
Elections Office PO Box 40229, Olympia, WA 98504-0229 (1-800-448-4881) သို႕ ေခၚဆို၍
လည္းေကာင္း e
္ lections@sos.wa.gov သိ႔ု အီးေမးလ္ေပးေပို႕၍လညး္ေကာင္း, မိမိမေက်နပ္ခ်က္ကို တင္ျပႏိုင္သည္။
အက်ံုးဝင္သည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မေ
ႈ လွ်ာက္ထားသူ၏ လက္မတ
ွ ေ
္ ရးထိးု မႈ
ရပ္ဆင
ို း္ ပါ- အခမဲ့ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ကုနက
္ ်စရိနန
္ ည္းျခင္းမ်ားအတြကလ
္ ည္း အက်ံဳးဝင္ႏင
ို ပ
္ ါေသးသည္။ ဝင္ေငြကို ထည့္သြငး္ စဥ္းစားလိျု ခငး္မရွဘ
ိ ဲ
အက်ံုးဝင္သည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မအ
ႈ စီအစဥ္ (QHP) ကို မွတပ
္ ုတ
ံ င္လိပ
ု ါက ေအာက္တြငလ
္ က္မတ
ွ ေ
္ ရးထိးု ပါ။
သင့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မအ
ႈ တြက္ အလံုးစံု က်ခံေပးေခ်မည္ျဖစ္ၿပီး ေလွ်ာက္လာႊ ရွိ အပိင
ု း္ ၂ ကို ျဖည့္စြကရ
္ န္ မလိုအပ္ပါ။
ကၽြႏု္ပ္၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ား ကို ကၽြန္ုပ္က ဖတ္ရွဳၿပီးျဖစ္ပါသည္။
ယခုေဖာင္အားလက္မွတ္ထိုးျခင္းျဖင့္ Washington Healthplanfinder အား သင္မွ သင့္အခ်က္အလက္မ်ားကို အျခား ျပည္နယ္ႏွင့္ ဖယ္ဒရယ္
ေအဂ်င္စီမ်ားသို႕ မွ်ေဝခြင့္ ေပးရန္ သေဘာတူညၿီ ပီးျဖစ္ပါသည္။
လက္မွတ္

ရက္စြဲ

ဆက္ရန္: Washington Apple Health (Medicaid) ကို ေလွ်ာက္ထားရန္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ သင့္ အာမခံ ပရီမယ
ီ ံအား ေလ်ာ့နည္းရန္အတြက္
ယခုေဖာင္၏ အပိင
ု း္ ၂ကို ျဖည့္စြကပ
္ ါ။
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အပိင
ု း္ ၂
က်န္းမာေရး အာမခံဆိင
ု ရ
္ ာ အခ်က္အလက္
သင္ သို႔မဟုတ္ အျခားသူတစ္ဦးဦးမွ Washington Apple Health (Medicaid or CHIP) မဟုတ္သည့္ အျခား က်န္းမာေရးအာမခံက်ခံေပးမႈ
ထားပါသလား။
(ဥပမာမ်ားတြင္ အလုပ္ရွင္ အာမခံ၊ Medicare, Veterans, Peace Corps and Tri-Care အစရွိသျဖင့္)

မရွိ

ရွိသည္။

ရွိပါက ေအာက္ပါဇယားတြင္ အခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္ေပးပါ။ တစ္ဦးထက္ပၿို ပီး အျခားအာမခံမ်ားရွိေနပါ စာရြက္အပို သံုးပါ။
မူဝါဒ

အာမခံ ကုမဏ
ၸ ီ
သိ႕ု မဟုတ္

မူဝါဒ အမွတ္

အုပစ
္ အ
ု မွတ္

မူဝါဒ ကိင
ု ေ
္ ဆာင္ထားသူ /

ကိင
ု ေ
္ ဆာင္

အလုပသ
္ မားအမည္

ထားသူ၏ ေမြး

အလုပရ
္ င
ွ အ
္ မည္

းသကၠရာဇ္

ယခုအစီအစဥ္ေအာက္ရွိ အိမ္သားအားလံုးကို စာရင္းျပဳစုပါ:

အလုပရ
္ င
ွ မ
္ ွ က်ခံေပးေသာအာမခံ
သင့္အလုပ္ရွင္မွ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အာမခံ က်ခံေပးပါသလား။

မက်ခံပါ

က်ခံေပးပါသည္ (က်ခံေပးပါက အထက္္ပါဇယားတြင္

အခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္ေပးပါ။)
ေစ်းအနိမ့္ဆံုးအစီအစဥ္တြင္ မွတ္ပံုတင္ရန္ သင္မည္မ် ကုန္က်ပါသနည္း။ (အျခားမိသားစုဝင္မ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ မပါဝင္ပါ)
လစဥ္အစီအစဥ္ ကုန္က်ေငြ: $
မည္မွ်မၾကာခဏေပးရသနည္း (ဥပမာ, ၂ ပတ္တစ္ၾကိမ္, လစဥ္, ႏွစ္စဥ္)။
(ယခုေမးခြနး္ အတြက္ သင္အေျဖသည္ Apple Health အေပၚ အက်ံဳးဝင္ျခင္း မဝင္ျခင္းႏွင့္ မသက္ဆင
ို ပ
္ ါ)
ကေလးမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးဆိင
ု ရ
္ ာအာမခံ
ကေလးမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးဆိင
ု ရ
္ ာအာမခံ မေလွ်ာက္ထားပါက ယခုေမးခြနး္ ကုိ ေက်ာ္သြားၿပီး ေနာက္တစ္ခု (မေပးေခ်ေသာ ေဆးဝါးဆုိငရ
္ ာ
ဘီလ္အခ်က္အလက္ (Unpaid medical bill information) ဆက္ပါ
သင္၏ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာအာမခံသည္ ကေလးမ်ားအတြက္ က်ခံေပးပါသလား။။

မေပးပါ

ေပးပါသည္

ေပးပါက ကေလးအမည္ထည့္သြင္းပါ:
ၿပီးခဲ့သည့္ ၄လအတြင္း အသက္ ၁၉ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးအတြက္ က်န္းမာေရးအာမခံက်ခံေပးမႈကို ရပ္နားခဲ့ပါသလား။
မနားပါ
နားခဲ့ပါက မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ က်ခံေပးမႈ ရပ္ဆိုင္းခဲ့သနည္း။
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နားခဲ့ပါသည္

မေပးေခ်ေသာ ေဆးဝါးဆုိငရ
္ ာ ဘီလ္အခ်က္အလက္
သင္သို႔မဟုတ္ တစ္ဦးဦးသည္ လက္ရွိလ မတိုင္ခင္ ၃ လ ခ်က္ခ်င္းအတြင္းတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈ ရရွိေသာ္လည္း မေပးေခ်ေသာ ေဆးဝါးဆုိင္ရာ
ဘီလ္မ်ားအတြက္ အကူညီရရွိရန္ အတြက္ ေလွ်ာက္ထားပါသလား။

မရွိပါ

ရွိပါသည္

ရွိပါက အမည္ထည့္သြင္းပါ:
ႏိင
ု င
္ သ
ံ ားမဟုတသ
္ မ
ူ ်ား၏ အေရးေပၚ ေဆးဝါးဆုိငရ
္ ာ အခ်က္အလက္
သင္၏ ေရြ႕ေျပာင္းလာမႈေၾကာင့္ အျခား က်ခံေပးမႈမ်ားကို သင္မွ အက်ံဳးမဝင္ေသာ္လည္း သင္ သို႔မဟုတ္ သင့္မိသားစုဝင္သည္
ကန့္သတ္ထားေသာ အေရးေပၚေဆးဝါးဆုိင္ရာ က်ခံေပးမႈအတြက္ အက်ံဳးဝင္နုိင္ပါသည္။
သင္မွ ေလွ်ာက္ထားမည့္ နုိင္ငံသားမဟုတ္သူမ်ားအတြက္ အက်ံဳးဝင္သည့္ အခ်က္မ်ားအားလံုးကို စိစစ္ပါ ထုိ႔အျပင္ သူတို႔၏
အမည္ကို ေပးထားေသာေနရာတြငထ
္ ည့္ပါ။
ယခုလအတြငး္ သို႔မဟုတ္ ယခင္သံုးလအတြင္း အေရးေပၚ ေဆးဝါးဆိုင္ရာအေျခအေနျဖင့္ ကုသျခင္းခံခဲ့ရသည္:
မည္သူ:
Dialysis သုိ႔မဟုတ္ ကင္ဆာ ကုသမႈလိုအပ္သူ: မည္သူ:
အဂၤါအစားထိုးကုသမႈအတြက္ ေဆးသြင္းကုသမႈလအ
ို ပ္မႈ: မည္သူ:
နပ ္ ကိုအိမ္တြင္လို္အပ္သူ၊ ေနထိုင္ေရး အကူအညီေပးခဲ့သူ၊ သို႔မဟုတ္ အိမ္တြင္း ၾကည့္ရွဳ႕ေစာင့္ေရွာက္မႈ: မည္သူ:
ကိယ
ု ဝ
္ န္ေဆာင္ဆိင
ု ရ
္ ာ အခ်က္အလက္
သင္သို႔မဟုတ္ အိမ္ရွိ အျခားသူ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနပါသလား။

မရွိ

ရွိပါသည္

(တစ္ဦးထက္ပိုၿပီး ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနရပါက

ဒုတိယအေၾကာင္းအား အသံုးျပဳပါ) ရွိလွ်င္၊
ရွိပါက အမည္ေရးပါ:

ေမြးဖြားမည့္ေန႕႔:

ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ အေရအတြက:္

အမည္ေရးပါ:

ေမြးဖြားမည့္ေန႕႔:

ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ အေရအတြက:္

ေယဘုယ်ဝင္ေငြအခ်က္အလက္
ယခုအပိုင္းမွ သင္၏ ထိန္းညွိထားေသာ ဝင္ေငြပမာဏ(MAGI) ကို ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္ အဆံုးအျဖတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ MAGI ဝင္ေငြသည္ သင္မွ
က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအစဥ္အမ်ားအျပားတြင္ အက်ံဳးဝင္ျခငး္အတြက္ အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္ပါ ေမးခြန္းမ်ားကို
သင္မွ ေလွ်ာက္ထားသူ အိမ္သားမ်ား အားလံုးအတြက္ ျဖစ္နိင
ု ္သမွ် တိက်စြာ ျဖည့္စြက္ေပးပါ။ ေဖာ္ျပထားေသာ ဝင္ေငြအမ်ိဳးအစားဆိုင္ရာ
အခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ ျဖည့္စြက္ေပးပါ။
သင္၊ သင့္အိမ္ေထာင္ဖက္ ႏွင့္ အခြန္ထမ္းရန္မဟုတ္ေသာ အခြန္အား မွီခိုေနေသာ အသက္မည္မွ်ရွိသူမဆို တို႕အတြက္ လက္ရွိ လစဥ္
ပ်မ္းမွ်သင္ေငြ ျဖည့္စြက္ရန္ လုိအပ္ပါမည္။ ဝင္ေငြ တင္ျပမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး အခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုသိရွိလိုပါက www.wahbexchange.org/howto-report-income သိဝ
႔ု င္ေရာက္ပါ။
မွတသ
္ ားရန္: အေမရိကန္ အိနၵိးယန္းသို႔မဟုတ္ အလာစကာ မူရင္းမ်ိဳးနြယ္မ်ား (AI/AN) က ျပည္တြင္းေနထိုင္မႈဝန္ေဆာင္ခ်က္က AI/AN၏
အခြန္ေပးႏိုင္ေသာ ေယဘုယ်ဝင္ေငြကို ကင္းလြတ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထပ္မံေျပာရပါက WAC 182-509-0340 တြင္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ
AI/ANs က Washington Apple Health (Medicaid) အတြက္ ပံုမွန္ေသခ်ာသည့္ ဝင္ေငြပုစ
ံ ံမ်ားကို တင္ျပရန္မလိုပါ။
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အလုပတ
္ စ္ခမ
ု ွ ဝင္ေငြ: သင္ သို႔မဟုတ္ တစ္ဦးဦးမွ လက္ရွိအလုပ္လုပ္ရန္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားပါသလား။

မေလွ်ာက္ထားပါ။

ေလွ်ာက္ထားပါသည္
ေလွ်ာက္ထားပါက ေလွ်ာက္ထားသူအမည္၊ အလုပ္ရွင္အမည္ ။ ထို႕႔အျပင္ အလုပ္သမား၏ လုပ္အားခ၊ လခ သို႕မဟုတ္ အပိုရရွိေငြမ်ား
ရရွိမႈအေပၚ လက္ရွိ ေယ်ဘူယ် လစဥ္ ပမာဏ ထည့္သြင္းပါ။ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းမွ ရရွိသည့္ ဝင္ေငြကို ယခုေနရာတြင္
မထည့္သြင္းပါႏွင့္။ ေနာင္တင
ြ ္ေျပာင္းလဲလာႏိုင္မႈမ်ားအတြက္ ေသခ်ာရွင္းလင္းျပသထားပါက ပ်မ္းမွ်ဝင္ေငြ ထည့္သြင္းရန္ ေရြးခ်ယ္နုိင္ပါသည္။
WAC 182-509-0310 တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ကိုယ္စားျပဳေဖာ္ျပႏိုင္သည့္ ကာလတစ္ခုေပၚမွ ပ်မ္းမွ်ဝင္ေငြမွတဆင့္ လစဥ္ပမာဏကို
အနီးစပ္ဆံုးေဆာင္ရြက္ပါ။
ေယဘုယ် (အခြန္ မထုတခ
္ င္)
အလုပလ
္ ပ
ု ေ
္ နသူအမည္

အလုပရ
္ င
ွ အ
္ မည္

အလုပရ
္ င
ွ လ
္ ပ
ိ စ
္ ာ

လစဥ္ဝင္ေငြ (လုပအ
္ ားခ၊ လစာ၊

(ျမိဳ႕ ျပည္နယ္ zip code အပါအဝင္)

အပိေ
ု ငြ၊ corporation,
S-corporation)

ကိယ
ု ပ
္ င
ို လ
္ ပ
ု င
္ န္းမွ ရရွသ
ိ ည့္ ဝင္ေငြ: သင္ သို႔မဟုတ္ တစ္ဦးဦးမွ လက္ရွိတြင္ ကိုယ္ပိုင္အလုပ္လုပ ္ ေနပါသလား။
မလုပ္ပါ

လုပ္ေနပါသည္

လုပ္ေနပါက ကိုယ္ပိုင္အလုပ္လုပ ္ မွ လက္ရွိ အနီးစပ္ဆံုး လစဥ္ အသားတင္ဝင္ေငြ ( လုပ္ငန္းေဆာင္ရြကေ
္ နသည့္ ကုန္က်စရိတမ
္ ်ားေပးၿပီး
အက်ိဳးအျမတ္) ကို ထည့္သြင္းပါ။ စာမ်က္ႏွာ ii တြင္ ခြင့္ျပဳနုိင္ေသာ လုပ္ငန္းကုန္က်စရိတ္မ်ားကို
ၾကည့္ပါ။ ေနာင္တြင္ေျပာင္းလဲလာႏိုင္မႈမ်ားအတြက္ ေသခ်ာရွင္းလင္းျပသထားပါက ပ်မ္းမွ်ဝင္ေငြ ထည့္သြင္းရန္ ေရြးခ်ယ္နိင
ု ္ပါသည္။ WAC 182509-0370 တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ကိုယ္စားျပဳေဖာ္ျပႏိုင္သည့္ ကာလတစ္ခုေပၚမွ ပ်မ္းမွ်ဝင္ေငြမတ
ွ ဆင့္ လစဥ္ပမာဏကို
အနီးစပ္ဆံုးေဆာင္ရြက္ပါ။
လစဥ္ အသားတင္ဝင္ေငြ (corporation
ကိယ
ု ပ
္ င
ို ္ အလုပလ
္ ပ
ု ေ
္ နသူအမည္

ကုမဏ
ၸ အ
ီ မည္ (တစ္ခရ
ု ပ
ွိ ါက)

သိ႕ု မဟုတ္
S-corporation ဝင္ေငြကို မထည့္သြငး္ ပါႏွင့)္

လူမလ
ႈ ုျံ ခံဳေရးဆိင
ု ရ
္ ာ ဝင္ေငြ: လူမလ
ႈ ံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ဝင္ေငြ ရရွရ
ိ န္အတြက္ သင္ သို႔မဟုတ္ တစ္ဦးဦးမွ ေလွ်ာက္ထားပါသလား။
မေလွ်ာက္ထားပါ။

ေလွ်ာက္ထားပါသည္။

ေလွ်ာက္ထားပါက အျငိမ္းစားယူမႈ၊ မသန္စြမ္းျဖစ္မႈ သို႕မဟုတ္ ရွင္သန္ျခင္း အက်ိဳးအျမတတ္အတြက္ လူမႈလံုျခံဳေရး စီမံခန္႕ခြဲမမ
ႈ ွ ရရွိသည့္
ဝင္ေငြကို ထည့္သြင္းပါ။ (SSI) လူမႈလံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ျဖည့္စက
ြ ္ ဝင္ေငြ မ်ားကို တင္ျပျခင္းမျပဳရ။
လူမလ
ႈ ုျံ ခံဳေရးဆိင
ု ရ
္ ာ ဝင္ေငြ ရရွသ
ိ အ
ူ မည္ (SSI မဟုတပ
္ ါ)

ေယဘုယ် လစဥ္ဝင္ေငြ

ငွါးရမ္းမႈဆိင
ု ရ
္ ာ ဝင္ေငြ: သင္ သို႔မဟုတ္ တစ္ဦးဦးမွ ငွါးရမ္းမႈဆုိင္ရာ ဝင္ေငြ ရရွိရန္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားပါသလား။
မေလွ်ာက္ထားပါ။

ေလွ်ာက္ထားပါသည္။

ေလွ်ာက္ထားပါက ငွါးရမ္းမႈဆင
ို ္ရာ အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ သို႕မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ လစဥ္ ဝင္ေငြ ထည္သ
့ ြင္းပါ။ ခြင့္ျပဳနုိင္ေသာ
လုပ္ငန္းကုန္က်စရိတ္မ်ားအၿပီးမွ အသားတင္ဝင္ေငြကိုျဖည့္ပါ။
ငွါးရမ္းမႈဆိင
ု ရ
္ ာ ဝင္ေငြ ရရွသ
ိ ူအမည္

BS
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လစဥ္ အသားတင္ ဝင္ေငြ

အျခားဝင္ေငြ
ကေလးေထာက္ပံ့မႈ သုိ႕မဟုတ္ ပင္စင္မရွိသည့္ ေပးေခ်မႈမ်ား မပါဝင္ပါ။ အက်ံဳးဝင္သည္မ်ား အားလံုးကို စစ္ေဆးပါ။ ထို႕အျပင္
မည္သူကရရွိသည္ မည္မွ်ရရွိသည္ႏွင့္ မည္မွ် မၾကာခဏရွိသည္ကို ျဖည့္စြက္ပါ။
ကေလးစရိတ္ / ဇနီးခင္ပြန္း ေထာက္ပံ႔မႈ

ႏွစ္စဥ္ ေၾကး သို႕မဟုတ္ ပင္စင္

ပင္မရရွိေငြ

အခ်ိဳးက်၊ စေတာ့ သို႕မဟုတ္ ရွယ္ယာ

စိုက္ပ်ိဳးေရးဝင္ေငြ

ႏိုင္ငံျခား ဝင္ေငြ

ယံုၾကည္မႈဆုိင္ရာ ဝင္ေငြ

အတိုး ဝင္ေငြ

IRA ဝင္ေငြ

အျခား အခြန္ရရွိနိင
ု ္ေသာ ဝင္ေငြ

မီးရထားဆိုင္ရာ အျငိမ္းစား အက်ိဳးအျမတ္

သစၥာရွိမႈ ဝင္ေငြ

ခံုရုးံ ဆုိင္ရာ အခြန္ ဝင္ေငြ

အလုပ္လက္မဲ့အက်ိဳခံစားခြင့္

မည္သူက

$

မည္မ်ွမၾကာခဏ

မည္သူက

$

မည္မ်ွမၾကာခဏ

မည္သူက

$

မည္မ်ွမၾကာခဏ

မည္သူက

$

မည္မ်ွမၾကာခဏ

မည္သူက

$

မည္မ်ွမၾကာခဏ

မည္သူက

$

မည္မ်ွမၾကာခဏ

မည္သူက

$

မည္မ်ွမၾကာခဏ

မည္သူက

$

မည္မ်ွမၾကာခဏ

မည္သူက

$

မည္မ်ွမၾကာခဏ

မည္သူက

$

မည္မ်ွမၾကာခဏ

မည္သူက

$

မည္မ်ွမၾကာခဏ

မည္သူက

$

မည္မ်ွမၾကာခဏ

မည္သူက

$

မည္မ်ွမၾကာခဏ

မည္သူက

$

မည္မ်ွမၾကာခဏ

မည္သူက

$

မည္မ်ွမၾကာခဏ

မည္သူက

$

မည္မ်ွမၾကာခဏ

မည္သူက

$

မည္မ်ွမၾကာခဏ

မည္သူက

$

မည္မ်ွမၾကာခဏ

မည္သူက

$

မည္မ်ွမၾကာခဏ

မည္သူက

$

မည္မ်ွမၾကာခဏ

မည္သူက

$

မည္မ်ွမၾကာခဏ

မည္သူက

$

မည္မ်ွမၾကာခဏ

မည္သူက

$

မည္မ်ွမၾကာခဏ

မည္သူက

$

မည္မ်ွမၾကာခဏ

မည္သူက

$

မည္မ်ွမၾကာခဏ

မည္သူက

$

မည္မ်ွမၾကာခဏ

မည္သူက

$

မည္မ်ွမၾကာခဏ

မည္သူက

$

မည္မ်ွမၾကာခဏ

ယခုေလွ်ာက္လႊာရွိ အသက္ 19 ႏွစ္ ေအာက္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား သို႔မဟုတ္ အခြန္ မွီခိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ အခြန္ ျပန္လည္ရရွိေရးကို တင
တင္သြင္းရန္ ဝင္ခင
ြ ႔လ
္ ိုအပ္ခ်က္ မ်ားႏွင့္ ျပည့္မီပါသလား။
အမည္

ျပည့္မီမႈမရွပ
ိ ါ

ျပည့္မီပါသည္

အမည္

ျပည့္မီမႈမရွပ
ိ ါ

ျပည့္မီပါသည္

အမည္

ျပည့္မီမႈမရွပ
ိ ါ

ျပည့္မီပါသည္

BS
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ေလ်ာ့ႏွုတျ္ ခင္း
ယခုကုန္က်စရိတမ
္ ်ားသည္ သင္ေပးအပ္ရမည့္ အခြန္ပမာဏကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အသံုးျပဳသည့္ IRS ကဲ႔သို႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ထားသည့္
အခ်ိဳ႕က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အာမခံျဖစ္သည့္ သင့္ဝင္ေငြပမာဏကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါသည္။ မေျဖပါကို ေရြးပါက သင့္အေနျဖင့္ အခမဲ႔ သို႔မဟုတ္
စရိတ္နည္းေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အာမခံအတြက္ အက်ံဳးဝင္ႏိုငပ
္ ါေသးသည္။
သင္၏အခြနျ္ ပည္လည္ေပးေခ်မႈအတြက္ ေတာင္းဆိုထားသည့္ ႏွုတ္ယူမႈမ်ားကို ေအာက္တြင္ စာရင္းျပဳစုပါ။ ခြင့္ျပဳထားေသာ
ႏွုတ္ယူျခင္းမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္ပါသည္ကေလးစရိတ္ / ဇနီးခင္ပြန္း

မည္သူမွ

$

မည္မ်ွမၾကာခဏ

ေငြေၾကးေထာက္ပ႔မ
ံ ႈ

မည္သူမွ

$

မည္မ်ွမၾကာခဏ

ျပန္လည္ေတာင္းဆိုနိင
ု ္သည့္

မည္သူမွ

$

မည္မ်ွမၾကာခဏ

တိက်ေသာ စီးပြားေရးဆုင
ိ ္ရာ ကုန္က်စရိတမ
္ ်ား မည္သူမွ

$

မည္မ်ွမၾကာခဏ

ျပည္တြင္း ထုတ္ကုန္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

မည္သူမွ

$

မည္မ်ွမၾကာခဏ

မည္သူမွ

$

မည္မ်ွမၾကာခဏ

မည္သူမွ

$

မည္မ်ွမၾကာခဏ

မည္သူမွ

$

မည္မ်ွမၾကာခဏ

က်န္းမာေရးစုေဆာင္းသည့္အေကာင့္

မည္သူမွ

$

မည္မ်ွမၾကာခဏ

အတြင္း ေပးေခ်ျခင္း

မည္သူမွ

$

မည္မ်ွမၾကာခဏ

တရားဝင္ စစ္ေရးဆိင
ု ရ
္ ာ ေျပာင္

မည္သူမွ

$

မည္မ်ွမၾကာခဏ

းေရႊ႕မႈအတြက္ ကုနက
္ ်ေငြ

မည္သူမွ

$

မည္မ်ွမၾကာခဏ

စုေဆာင္းမႈအား ေစာစီးစြာထုတ္ျခင္းေၾကာင့္ ဒဏ္ေၾကး မည္သူမွ

$

မည္မ်ွမၾကာခဏ

မည္သူမွ

$

မည္မ်ွမၾကာခဏ

ပညာေပးကုန္က်စရိတ္

အခြန္အၾကိဳအေကာင့္အတြင္း ေပးေခ်ျခင္း

မည္သူမွ

$

မည္မ်ွမၾကာခဏ

မည္သူမွ

$

မည္မ်ွမၾကာခဏ

ကိုယ္ပိုင္ အလုပ္လုပ္ျခင္းအတြက္

မည္သူမွ

$

မည္မ်ွမၾကာခဏ

က်န္းမာေရးအာမခံ

မည္သူမွ

$

မည္မ်ွမၾကာခဏ

ကိုယ္ပိုင္ အလုပ္လုပ္ျခင္းအတြက္

မည္သူမွ

$

မည္မ်ွမၾကာခဏ

အျငိမ္းစားယူရန္ စုေဆာင္းျခငး္

မည္သူမွ

$

မည္မ်ွမၾကာခဏ

ကိုယ္ပိုင္ အလုပ္လုပ္ျခင္းအတြက္အခြန္

မည္သူမွ

$

မည္မ်ွမၾကာခဏ

မည္သူမွ

$

မည္မ်ွမၾကာခဏ

မည္သူမွ

$

မည္မ်ွမၾကာခဏ

မည္သူမွ

$

မည္မ်ွမၾကာခဏ

ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေခ်းေငြ အတိုး

BS
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ျဖည့္စြကအ
္ ခ်က္အလက္မ်ား
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားအတြက္ လိအ
ု ပ္သည့္ အာမခံကို ေလွ်ာက္ထားလိသ
ု ည့္ အဖြ႔ဝ
ဲ င္မ်ား ရွပ
ိ ါသလား

a. အိမ္တြင္ သူနာျပဳေစာင့္ေရွာက္မေ
ႈ ပးျခင္း ကဲ့သို႔ လိုအပ္သျဖင့္ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ အင္စတီက်ဳတစ္ခုခုထံ ေရြ႕ရန္ေမွ်ာ္လင့္ထားရျခင္း
မရွိ

သို႕မဟုတ္ လက္ရွိေနထုိင္ေနရျခင္းအတြက္ ကာလရွည္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈ

ရွိ ရွိပါက အမည္ထည့္သြင္းပါ:

ရရွိေသာ အေဆာင္အေယာင္:

b. အိမ္တြင္းေစာင့္ေရွာက္သူတစ္ဦး

မရွိ

ရွိ ရွိပါက အမည္ထည့္သြင္းပါ:

c. လူမႈေနထိုင္ေရးအတြက္ ကူညီဝန္ေဆာင္မႈ

မရွိ

d. မသန္စြမး္ ဌာနမွ တဆင့္ေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
e. Hospice ေစာင့္ေရွာက္မႈ

မရွိ

ရွိ ရွိပါက အမည္ထည့္သြင္းပါ:
မရွိ

ရွိ ရွိပါက အမည္ထည့္သြင္းပါ:

ရွိ ရွိပါက အမည္ထည့္သြင္းပါ:

f. က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အာမခံ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၄င္းတို႔သည္ က်န္းမာေရးအေျခအေန တစ္ခုေၾကာင့္ သို႔မဟုတ္
မသန္စြမ္းမႈေၾကာင့္ အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။

မရွိ

ရွိ ရွိပါက အမည္ထည့္သြင္းပါ:

ေအာက္ပါတိ႕ု မွ တစ္ခခ
ု က
ု ို ျဖည့္စြကလ
္ ပ
ို ါက HCA ေဖာင္ 18-005 ကို ျဖည့္စြကရ
္ န္လပ
ို ါသည္-(www.hca.wa.gov/assets/free-or-lowcost/18-005.pdf)

• သင္သည္ အသက္ ၆၅ ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ထုိ႔ထက္ျကီးသူ သို႔မဟုတ္ ေဆးဝါးေစာင့္ေရွာက္မႈခံယေ
ူ နရသူ
• အထက္ပါ -f တြင္ ရွိသည္ဟု ျဖည့္စြက္ထားပါက
• ေဆးဝါးလိုအပ္ခ်က္ (MN) သို႕မဟုတ္ မသန္စြမ္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအစဥ္
(HWD)ကို ေလွ်ာက္ထားျခငး္။
လက္မတ
ွ မ
္ ေရးထိးု ခင္ ေသခ်ာဖတ္ရပ
ွု ါ
အျခား ျပည္နယ္ႏင
ွ ့္ ဖယ္ဒရယ္ ေအဂ်င္စီမ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ ဖြင့ဟ
္ ဝန္ခံခ်က္:
Washington Healthplanfinderအား ကၽြန္ုပ္၏ အခြန္ျပန္လည္ေပးေခ်မႈအခ်က္အလက္မ်ားကို ယခုမွ ၅ ႏွစ္အတြင္းတြင္
ႏွစ္စဥ္ ျပန္လည္ ေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း အီလက္ေထာနစ္နည္းႏွင့္ အတည္ျပဳရန္ ခြင့္ျပဳပါသည္။ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို
ကၽြန္ုပ္၏သေဘာတူညီမႈကို ေျပာင္းလဲနုိင္ေၾကာင္း သေဘာေပါက္ပါသည္။ ယခုေသတၱာေလးမ်ားအား စစ္ေဆးျခင္းျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္၏ႏွစ္စဥ္
အသစ္ျပန္လည္ေဆာင္ရြကမ
္ ႈလပ
ု ္ငန္းစဥ္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္၏ မည္သည့္ အျခားေဆာင္ရြက္မႈကိုမွ် မလိုအပ္ဘဲ
အခြန္ၾကိဳတင္ေပးအပ္မႈေဆာင္ရြကႏ
္ ိုင္ေၾကာင္း ခြင့ျ္ ပဳပါသည္။
ခြင့္မျပဳပါ။

ခြင့္ျပဳပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ား ကို ကၽြန္ုပ္က ဖတ္ရွဳၿပီးသို႔မဟုတ္ ကၽြႏ္ုပ္အား ရွင္းျပၿပီးျဖစ္ကာ အသံုးျပဳသူ၏အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္

တာဝန္မ်ား ကို မိတၱဴတစ္စံုရရွိထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။
ေၾကျငာျခင္းႏွင့္ လက္မတ
ွ ေ
္ ရးထိးု ျခင္း
Washington Apple Health (Medicaid) အခမဲ့ သိ႔မ
ု ဟုတ္ စရိတန
္ ည္းေသာ သိ႔မ
ု ဟုတ္
အခြနၾ္ ကိဳတင္က်ခံေပးျခငး္မ်ားကို ေလွ်ာက္ထားရန္အတြက္ ေအာက္တင
ြ ္ သင့္လက္မတ
ွ ္ လုိအပ္ပါသည္။
ယခုေဖာင္ရွိ အ
အခ်က္အလက္မ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္မွ ယခုေဖာင္တြင္ေပးအပ္ထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ မွ
မွန္ကန္ျခင္း၊ အစစ္အမွန္ျဖစ္ျခင္း ႏွင့္ ကၽြန္ုပ္သိသည့္အတိုင္းအေကာင္ဆံုးျဖည့္စြက္ထားသည္ဟုျပစ္ဒဏ္မ်ားကို သိရွိၿပီး ေၾကျငာအပ္ပါသည္။
လက္မတ
ွ ္

BS
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