
Washington Apple Health (Medicaid) အစီအစဥ္ကို ပထမဆံုးစတင္အသံုးျပဳ 
သူမ်ား အတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္ 
သင့္အေနျဖင့္ ယခု လမ္းညႊန္စာအုပ္၏ Part 1 မွ စတင္ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ၎အပိုင္းက အခ် ိဳ႕ေသာ အေျခခံေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖၾကားေပး ထားပါသည္။
Part 2 အေနျဖင့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ႔ သူႏွင့္ သင္၏ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈအား အၾကံျပဳ သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ (HCA 19-041 ကို ၾကည့္ပါ)

အပိုင္း 1- Apple Health တြင္ သင္၏ အမည္ စာရင္းေပးသြင္းၿပီးေနာက္
လူႀကီးမင္း၏ အမည္ပါဝင္သည့္ ႀကိဳဆိုေရး လက္စြစဲာအုပ္ တစ္အုပ္ကို စာတိုက္မွ ေပးပို႔သြား မည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ လက္စြစဲာအုပ္အေနျဖင့္ လူႀကီးမင္း၏ 
က်န္းမာေရးအာမခံႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေရးႀကီးသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေျပာျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ www.hca.wa.gov/ah-client-booklets  
သို႔ အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါ သည္။ လူႀကီးမင္း၏ က်န္းမာေရး အစီအစဥ္ ကလည္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးပို႔ သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဤအရာသည္ လူႀကီးမင္း၏ ဝန္ေဆာင္မႈကဒ္ ျဖစ္ပါသည္
သင့္အေနျဖင္ ့Washington Apple Health သို႔ အမည္စာရင္း ေပးသြင္းၿပီး 
ႏွစ္ပတ္ခန္႔အၾကာတြင္ ဤေနရာတြင္ ျပထားသည္ႏွင့္ ဆင္တူေသာ ဝန္ေဆာင္မႈကဒ ္
(ProviderOne ကဒ္ ဟုလည္း ေခၚၾကသည)္ ကို လက္ခံရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
သင္၏ ဝန္ေဆာင္မႈကဒ္အေနျဖင့္ သင္လက္ခံ ရရွိလိုေသာ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈ 
နံပါတ္ကို ျပသထားပါသည္။ သင့္အေနျဖင့္ သင္၏ ဝန္ေဆာင္မႈကဒ္အသစ္ကို ဖြင့္ရန္ 
မလိုပါ။ သင့္ထံ မပို႔ေပးခင္ကတည္းက ၎ကို ဖြင့္ထားၿပီး ျဖစ္ပါ သည္။ 

Apple Health တြင္ ပါဝင္ရန္ အရည္အခ်င္း ျပည့္ မီသည့္ 
သင့္အိမ္ေထာင္စုအတြင္းရွိ မိသားစုဝင္ တိုင္းသည္လည္း ၎တို႔၏ 
ကိုယ္ပိုင္ဝန္ေဆာင္မႈ ကဒ္မ်ားကို လက္ခံရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ မိသားစု 
ဝင္တစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ သက္တမ္း တစ္ေလွ်ာက္  
အသံုးျပဳသြားရမည့္ သက္ဆိုင္ရာ နံပါတ္မ်ား ရွိပါသည္။

သင့္တြင္ ယခင္က Apple Health အာမခံ ရွိခဲ႔ဖူး ပါက (သို႔မဟုတ ္Apple 
Health အျဖစ္ သိရွိမႈ မတိုင္ခင ္Medicaid ရွိခဲ႔ဖူးပါက) ကၽြႏ္ုပ္ တို႔အေနျဖင့္ 
သင့္အား ကဒ္အသစ္ မေပးပါ။ သင့္ အေနျဖင့္ အာမခံကိစၥရပ္ကို ဆက္လက္ေဆာင္ 
ရြက္ျခင္း မရွိေသာ္လည္း သင့္ ကဒ္အေဟာင္း အေနျဖင့္ တရားဝင္ ျဖစ္ေနဆဲပင္ 
ျဖစ္ပါသည္။ သင္၏ နံပါတ္သည္လည္း ယခင္ အတိုင္းပင္ ျဖစ္ ပါသည္။

သင္၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဆိုင္ရာ ကဒ္တြင ္“ProviderOne”  
ကို ေတြ႔ရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္
ProviderOne သည္ က်န္းမာေရး အစီအစဥ္မ်ား ကို ညွိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္သည့္ 
ကြန္ပ်ဴတာ စနစ္ ျဖစ္ပါသည္။ ၎က သင့္ထံ စာေစာင္မ်ားႏွင့္ လက္စြဲစာအုပ္မ်ား 
ေပးပို႔ျခင္းကိုလည္း ေဆာင္ ရြက္ပါသည္။ ကဒ္ေပၚရွိ နံပါတ္သည္ သင္၏  
ProviderOne နံပါတ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 
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သင္၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကို ကာကြယ္ျခင္း
သင္၏ ဝန္ေဆာင္မႈကဒ္တြင္ သင့္ နာမည္၊ သင္၏ ProviderOne 
အမွတ္စဥ္ ႏွင့္ ထုတ္ေပး သည့္ ရက္စြတဲို႔မွအပ အျခားေသာ သင္၏ 
ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ား မပါရွပိါ။ အကယ္၍ ကဒ ္
 ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း သို႔မဟုတ္ ခိုးယူ ခံရျခင္းမ်ား ရွပိါက သင္၏ 
ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကို ထိန္းသိမ္းေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

Apple Health အျပင္ သင္၏ က်န္းမာေရးအစီ အစဥ္ တို႔က သင္၏ 
ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္ အလက္မ်ားကို ရရွရိန္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ  
ကဒ္ တစ္ခုကို အစားသြင္းရန္အတြက္ သင့္ထံ တိုက္ရိုက္ေမးျမန္းမႈ 
 ျပဳလုပ္သြားမည္ မဟုတ္ပါ။ သင္၏ လူမႈလံုျခံဳေရး နံပါတ္ကဲ့သို႔ေသာ 
ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖုန္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း  
သို႔မဟုတ္ အီးေမးလ္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း တစ္စံုတစ္ဦး က ေမးျမန္းလာပါက 
ေျဖၾကားမႈ မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ တစ္စံုတစ္ဦးက သင္၏ လူမႈလံုျခံဳေရးနံပါတ္ကို 
ေမးျမန္းလာပါက အဆိုပါေမးျမန္းလာသူ၏ အမည္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို ေမးျမန္းၿပီး 1-800-562-3022 ရွ ိ ကၽြႏုပ္္တို႔၏  
သံုးစြသဲူ ဝန္ေဆာင္မႈစင္တာသို႔ သတင္းပို႔ပါ။

အကယ္၍ သင့္အေနျဖင့္ ကဒ္ အား လက္ခံရရွမိႈ မရွပိါက
သင့္အေနျဖင္ ့Apple Health ေလွ်ာက္လႊာျဖည့္ သြင္းၿပီး ရက္သတၱပတ္ ႏွစ္ပတ္ 
ၿပီးဆံုးသည္အထိ ဝန္ေဆာင္မႈကဒ္အား မရရွပိါက အခမဲ႔ အစားထိုး ကဒ္တစ္ခုကို 
ရယူႏိုင္ရန္အတြက ္https://www.waproviderone.org/client  
ရွ ိ ProviderOne သံုးစြသဲူ ဆိုဒ္သို႔ ဝင္ေရာက္ ေလ့လာ ႏိုင္ပါသည္။ 

သင္၏ က်န္းမာေရးအစီအစဥ္တြင္ အမည္စာရင္း ေပးသြင္းျခင္း
သင့္အေနျဖင္ ့Apple Health အြန္လိုင္းကိ ု
www.wahealthplanfinder.org မွတစ္ဆင့္ ေလွ်ာက္ထားပါက 
သင့္အနီးအနားတြင္ ရရွႏိိုင္ သည့္ က်န္းမာေရး အစီအစဥ္မ်ားထဲက တစ္ခုတြင္ 
အမည္စာရင္း ဝင္သြားႏိုင္ပါသည္။ သင့္အေနျဖင့္ အဆိုပါ အခ်နိ္တြင္ က်န္းမာေရး 
အစီအစဥ္တစ္ခုအတြက္ စာရင္းမသြင္းခဲ႔ပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘက္က သင့္အတြက္ 
တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

သင့္အနီးအနားတြင္ အျခားေသာ အစီအစဥ္တစ္ ခု ရရွႏိိုင္ပါက  
www.wahealthplanfinder.org. သို႔ ဝင္ေရာက္ၿပီး အခ်နိ္မေရြး 
 ေပးသြင္းႏိုင္ပါ သည္။ သင္၏ က်န္းမာေရးအစီအစဥ္ ေျပာင္းလဲ မႈအေနျဖင့္ 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လ ၏ ပထမဆံုးေန႔ ကစၿပီး အသက္ဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
(သင္၏ အစီအစဥ္ကို ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ စာမ်က္ႏွာ 4 ရွ ိ “ကၽြႏုပ္္၏ က်န္းမာေရး 
အစီအစဥ္ ကို ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသလား” ဆိုသည္ကို ေလ့လာ ဖတ္ရွပုါ။)

သင္၏ အာမခံကို သက္တမ္းတိုးျခင္း
Apple Health အတြက္ သင္၏ အမည္စာရင္း ေပးသြင္းမႈသည္ 
မ်ားေသာအားျဖင့္ တစ္ႏွစ္ခန္႔ သက္တမ္းရွပိါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ 
သင့္ထံ Apple Health အာမခံသက္တမ္းတိုးေရးအတြက္ အသိေပးစာ 
ေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္သျဖင့္ သင္၏ ေနရပ္လိပ္စာမွာ အစဥ္အၿမဲ အမွန္ျဖစ္ေနေစရန္ 
အေရးႀကီးပါသည္။ အဆိုပါ ေပးပို႔စာအေနျဖင့္ သင္သည္ အလိုအေလ်ာက္ 
သက္တမ္းတိုးၿပီး ျဖစ္သည္ကို အသိေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး စာပါ အခ်က္ အလက္မ်ား 
မွန္ကန္မႈမရွပိါက သင့္အေနျဖင့္ ဘာတစ္ခုမွ ေဆာင္ရြက္ရန္ မလိုပါ။  
သင့္အေန ျဖင္ ့Apple Health ကို သက္တမ္းတိုးရန္ လိုအပ္ ပါက  
www.wahealthplanfinder.org , (ကေလးသူငယ္မ်ား၊ 
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ား၊ မိဘမ်ား/ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား ႏွင့္ အရြယ္ 
ေရာက္ၿပီးေသာ တစ္ဦးတည္းေနထိုင္သူမ်ား၏ အာမခံမ်ားအတြက)္ တြင္လည္းေကာင္း 
သို႔မဟုတ ္www.washingtonconnection.org (အသက ္65 ႏွစ္  
သို႔မဟုတ္ ၎ထက္ပိုေသာ သက္ႀကီးရြယ္အို တစ္ဦးခ်င္းစီ၊ မ်က္မျမင္ သို႔မဟုတ္ 
မသန္စြမ္း သူမ်ား၏ အာမခံ မ်ားအတြက)္ တြင္လည္းေကာင္း စာျဖင့္ ျဖစ္ေစ 
သို႔မဟုတ္ ဖုန္းျဖင့္ျဖစ္ေစ သက္တမ္းတိုးႏိုင္ပါ သည္။ အဆိုပါ အသိေပးစာ 
အေနျဖင့္ သင့္အတြက္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကိ ုအေသးစိတ္ ေျပာျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ေအာက္ပါတို႔သည္ က်န္းမာေရးအစီအစဥ္ ငါးခုႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္နယ္၏ နယ္ပယ္တိုင္း 
အစီအစဥ္အားလံုးကုိ မရရွႏိိုင္ပါ။

စီမံခန္႔ခြဲထားေသာ ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးအစီအစဥ္ အဓိက ဖုန္း သူနာျပဳ 
အကူအညီေတာင္းခံေရးဆိုင္ရာ 
ဆက္သြယ္ေရးလိုင္း

Amerigroup Washington, Inc. (AMG)
www.myamerigroup.com/wa/pages/welcome.aspx 1-800-600-4441 1-866-864-2544

Community Health Plan of Washington (CHPW)
www.chpw.org 1-800-440-1561 1-866-418-2920

Coordinated Care Corporation (CCC)
www.coordinatedcarehealth.com 1-877-644-4613 1-877-644-4613

Molina Healthcare of Washington (MHC)
www.molinahealthcare.com/members/wa/en-us/Pages/home.aspx 1-800-869-7165 1-888-275-8750

UnitedHealthcare Community Plan (UHC)
www.uhccommunityplan.com 1-877-542-8997 1-877-543-3409

http://www.wahealthplanfinder.org/
http://www.molinahealthcare.com/members/wa/en-us/Pages/home.aspx
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Name
Member #
Plan
Group
Clinic (PCP)
Clinic Phone
Copayment
RxBin
RxGroup
State ID#

JOHN M SAMPLE
12345678 01
Washington Apple Health
Apple Health - Family
Clinic XYZ
555-555-5555
OV $0 / ER $0 / RX $0
003858
CHWA
200000000WA Please see back of card for 

important information.

သင္၏ က်န္းမာေရး အစီအစဥ္ကဒ္
သင္၏ က်န္းမာေရး အစီအစဥ္အေနျဖင့္ အထက္ တြင္ေဖာ္ျပခဲ႔သည့္ ကဒ္ 
မ်ားကဲ႔သို႔ပင ္ID ကဒ္ တစ္ခုကို သင့္ထံ ေပးပုိ႔သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယခု ကဒ္ကို 
သိမ္းဆည္းထားပါ။ ဆရာဝန္၊ ေဆးခန္း သို႔မဟုတ္ အျခား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ 
ေထာက္ပံ႔သူထံ သြားေရာက္သည့္အခါ သင္၏ ဝန္ေဆာင္မႈ ကဒ္ ႏွင့္ က်န္းမာေရး 
အစီအစဥ္ကဒ္ ႏွစ္ခုစလံုးကို ယူေဆာင္သြားပါ။ သင့္အေနျဖင့္ ဖိုတိ ုID တစ္ခုလည္း 
လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

သင့္တြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေမးခြန္းမ်ားမ်ား 
ရွေိန ႏိုင္ပါသည္
ကၽြႏ္ုပ္တြင္ ကဒ္မရွေိသးပါက ကၽြႏုပ္္၏ နံပါတ္ကို မည္ကဲ႔သို႔ ရရွႏိိုင္မည္နည္း။
သင့္အေနျဖင့္ ကဒ္မရရွခိင္ ဆရာဝန္ႏွင့္ေတြ႔ရန္ လိုအပ္ပါက သို႔မဟုတ္ 
ဆရာဝန္ညႊန္ၾကားခ်က္ ကို ျဖည့္သြင္းရန္ လိုအပ္ပါက ဝန္ေဆာင္မႈ  
လက္ခံရယူရန္ နည္းလမ္း ႏွစ္ခု ရွပိါသည-္

• သင္၏ သံုးစြသဲူ နံပါတ္ကို ရယူရန ္ 
https://www.waproviderone.org/client ရွ ိ ProviderOne  
သံုးစြသဲူ ဆိုဒ္တြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့ လာပါ။ ၎မွ ရရွသိည့္ နံပါတ္ကို ေထာက္ပံ႔သူ 
သို႔မဟုတ္ ေဆးဝါးကၽြမ္းက်င္ပုဂၢ ိဳလ္ထံ ေပးပါ။

• သင္၏ အမည္၊ ေမြးသကၠရာဇ္ ႏွင့္ လူမႈလံုျခံဳေရး နံပါတ္တို႔ကို ေထာက္ပံ႔သူ 
သို႔မဟုတ္ ေဆးဝါး ကၽြမ္းက်င္ ပုဂၢ ိဳလ္ထံ ေျပာျပပါ။ ၎တုိ႔ အေနျဖင့္ 
အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ သင္၏ သံုးစြသဲူ အမွတ္စဥ္ ကို ရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္၏ ဝန္ေဆာင္မႈကဒ္ ေပ်ာက္ဆံုးပါက မည္သို႔ ျပဳလုပ္ရမည္နည္း။
အစားထုိး ကဒ္ တစ္ခုကို ေတာင္းဆိုရန္ နည္းလမ္းမ်ားစြာရွပိါသည-္
• https://www.waproviderone.org/client ရွ ိ ProviderOne  

သံုးစြသဲူ ဆိုဒ္ ကို အသံုးျပဳပါ။
• 1-800-562-3022 ရွ ိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ သံုးစြသဲူ ဝန္ေဆာင္မႈ စင္တာကို ဖုန္းေခၚဆိုပါ။
• https://fortress.wa.gov/hca/p1contactus/ တြင္ အြန္လိုင္း 

အေျပာင္းအလဲ တစ္ခု ျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုပါ။ “Client (သံုးစြသဲ)ူ”  
ကို ရွာၿပီး “Services Card (ဝန္ေဆာင္မႈကဒ)္” ကို ေရြးပါ။

ကဒ္အသစ္တစ္ခု ျပဳလုပ္ျခင္းအတြက္ ကုန္က်မႈ မရွပိါ။ ကဒ္အသစ္အား စာတိုက္မွ 
ပို႔ေပးရန္ အတြက္ ခုႏွစ္ရက္မ ွ10 ရက္အထိ ၾကာႏိုင္ပါ သည္။ ကဒ္အသစ္တစ္ခု 
ေတာင္းဆိုၿပီးပါက ကဒ္ အေဟာင္း၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ရပ္ဆိုင္းသြား 
မည္ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္၏ က်န္းမာေရးအစီအစဥ္ ကဒ္ ေပ်ာက္ဆံုး ပါက မည္သို႔ 
ျပဳလုပ္ရမည္နည္း။
သင္၏ က်န္းမာေရးအစီအစဥ္ကို ေခၚဆိုၿပီး ကဒ္ အသစ္တစ္ခုကို ေတာင္းဆိုပါ။ 
(စာမ်က္ႏွာ 2 ရွ ိ က်န္းမာေရးအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ဆက္သြယ္ ရန္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္ပါ။)

Apple Health အာမခံသို႔ ဝင္ေရာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ 
က်န္းမာေရးအစီအစဥ္တစ္ခုတြင္ အမည္ စာရင္း ေပးသြင္းထားျခင္းတို႔ကို 
ၾကည့္ရွရုန္ အတြက္ မည္ကဲ႔သို႔ ျပဳလုပ္ရမည္နည္း။
သင္၏ အာမခံအစီအစဥ္ စတင္သည္ကို ၾကည့္ရွလုိုပါက  
https://www.wa.providerone.org/client ရွ ိ ProviderOne သံုးစြသဲူ 
ဆိုဒ္ကို ဝင္ေရာက္ေလ့ လာျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ ္1-800-562-3022 
ရွ ိ သံုးစြသဲူဝန္ေဆာင္မႈ စင္တာသို႔ အခမဲ႔ ဖုန္းေခၚဆိုျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း စစ္ေဆး 
ႏိုင္ပါသည္။ သင့္အေနျဖင့္ သင္၏ ဝန္ေဆာင္မႈ ကဒ္ နံပါတ္ ႏွင့္ လူမႈလံုျခံဳေရး 
နံပါတ္တို႔ကို သိရွ ိ ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
1. သင္၏ ဘာသာစကားကို ေရြးခ်ယ္ပါ-

• (1) အဂၤလိပ္ဘာသာ အတြက္
• (2) စပိန္ဘာသာ အတြက္။ သို႔မဟုတ ္
• (3)  အျခား အရာမ်ားအတြက္ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး အေထာက္အပံ႔အတြက္ 

ေအးဂ်င့္တစ္ဦးထံ တိုက္ရိုက္ ေရာက္ရွမိည္ျဖစ္ပါသည္။
• ေရြးခ်ယ္ရန္ မရွပိါက အဂၤလိပ္ဘာသာ ျဖင့္ သံုးစြရဲမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

2. မူလ စာမ်က္ႏွာရွ ိ သံုးစြသဲူ ကိုယ္တိုင္ဝန္ေဆာင္ မႈ ေရြးခ်ယ္ေရးအတြက္ (1)  
ကို ႏွပိ္ပါ။

3. “ျပည့္မီမႈအား စစ္ေဆးရန”္ အတြက ္(3) ကို ႏွပိ္ပါ။

4. သင္၏ ProviderOne ဝန္ေဆာင္မႈကဒ္နံပါတ္ႏွင့္ စာတိုက္အမွတ္ကို 
ထည့္သြင္းရန္အတြက ္(1) ကို ႏွပိ္ပါ။ သို႔မဟုတ ္

 သင္၏ လူမႈလံုျခံဳေရးနံပါတ္ႏွင့္ စာတိုက္အမွတ္ ကို ထည့္သြင္းရန ္(2) ကိုႏွပိ္ပါ။ 
5. ယေန႔အတြက္ အက် ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို စစ္ေဆးရန ္(1) ကိုႏွပိ္ပါ 

သို႔မဟုတ္ အျခားေန႔အတြက္ အက် ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို စစ္ေဆးရန ္(2) 
ကိုႏွပိ္ပါ။ အဆိုပါစနစ္အေနျဖင္ ့အဆင့္ျမွင့္သည့္ အက် ိဳး ခံစားခြင့္ဆိုင္ရာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ပိုမိုအေသးစိတ္ 
သည့္ အက် ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို သိရွလိိုပါက မက္ေဆ့ခ် ္ အဆံုးတြင္ (1)ကို ႏွပိ္ပါ။ 
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ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ က်န္းမာေရးအစီအစဥ္တစ္ခုတြင္ စာရင္းသြင္း  
ရပါမည္လား။ ဟုတ္ကဲ႔၊ ခၽြင္းခ်က္အနည္းငယ္ရွပိါသည္။ အေသးစိတ္သိရွလိိုပါက  
www.hca.wa.gov/ah-client-booklets. Welcome to Washington Apple 
Health (Washington Apple Health က ႀကိဳဆိုပါသည)္ ရွ ိ လက္စြစဲာအုပ္တြင္ ၾ 

ကည့္ရွႏုိုင္ ပါသည္။ မည္သည့္လက္စြစဲာအုပ္ကို ၾကည့္ရွရု မည္ကို မေသခ်ာပါက 

အေထာက္အပံ႔ရယူႏိုင္ရန္ အလို႔ငွာ 1-800-562-3022 ရွ ိ Apple Health  
သံုးစြသဲူ ဝန္ေဆာင္မႈစင္တာကို ေခၚဆိုႏိုင္ပါ သည္။ 

ကၽြႏ္ုပ္ေတြ႔လိုေသာ မည္သည့္ေထာက္ပံ႔သူႏွင့္ မဆို ေတြ႔ႏိုင္ပါသလား။
မရႏိုင္ပါ၊ Apple Health ကြန္ယက္ အတြင္းတြင္ ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ ျပင္ပတြင္ ျဖစ္ေစ အထူးကု 

တစ္ဦးႏွင့္ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုရန္အတြက္ က်န္းမာေရး အစီအစဥ္က သင့္ထံ စာေရးသား ေပးပို႔သည့္ 

ခြင့္ျပဳခ်က္မရွပိါက သင္၏ က်န္းမာ ေရးအစီအစဥ္ ကြန္ယက္အတြင္းရွ ိ ေထာက္ပံ႔သူ မ်ားႏွင့္သာ 

ေတြ႔ဆံုရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

သင္၏ သီးသန္႔ ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေထာက္ပံ႔သူ တစ္ဦးအား 

အသံုး ျပဳရန္ဆႏၵရွပိါက သူ/သူမ အေနျဖင့္ မည္သည့္ က်န္း မာေရးအစီအစဥ္တြင္ ရွေိနသည္ကို 

ေမးျမန္းပါ။ အဆိုပါ ပုဂၢ ိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ သင္ေန ထိုင္သည့္ေဒသတြင္ ရရွႏိိုင္သည့္ က်န္းမာေရး 

အစီအစဥ္ တစ္ခုအတြင္း ရွေိနပါက သင့္အေန ျဖင့္ က်န္းမာေရးအစီအစဥ္မ်ားကို အေျပာင္း အလဲ 

ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ သင္၏ က်န္းမာေရး အစီအစဥ္အေနျဖင့္ အခ် ိဳ႕ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အာမခံထားျခင္း 

မရွႏိိုင္ေသာ္လည္း Apple Health ဝန္ေဆာင္မႈ ကုန္က်ေငြကို အာမခံေပး ထားသည့္အတြက္ 

သင့္အေနျဖင္ ့Apple Health ဝန္ေဆာင္မႈကုန္က်ေငြ လက္ခံသည့္ ေထာက္ပံ႔ သူတစ္ဦးႏွင့္ 

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ (စာမ်က္ႏွာ 5 ရွ ိ ဝန္ေဆာင္မႈကုန္က်ေငြ ဆိုသည္ မွာ 

အဘယ္နည္း)” ကို ၾကည့္ပါ။)

ပဏာမ ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေထာက္ပံ႔သူ တစ္ဦး ဆို သည္မွာ အဘယ္နည္း။
သင္၏ ပဏာမ ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေထာက္ပံ႔သူ ဆိုသည္မွာ ဆရာဝန္၊ သူနာျပဳေစာင့္ေရွာက္သူ၊ 

အျခား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ကၽြမ္းက်င္ ပုဂၢ ိဳလ္ သို႔မဟုတ္ သင္၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ 

ေရွာက္မႈကိစၥရပ္အားလံုးကို အမ်ားဆံုး သြား ေရာက္ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွသိည့္ ေဆးခန္း စသည္  

တို႔ကို ဆိုလိုပါသည္။ သင္၏ ပဏာမ က်န္းမာေရး ေထာက္ပံ႔သူသည္ သင္၏ က်န္းမာေရး 

ကြန္ယက္အတြင္း ရွသိူ ျဖစ္ရမည္။

ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ ပဏာမ ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေထာက္ပံ႔သူတစ္ဦးကို မည္ကဲ႔သို႔  

ရွာေဖြႏုငိ္ သနည္း။
သင္၏ ပဏာမ ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေထာက္ပံ႔သူ အေနျဖင့္ သင္၏ က်န္းမာေရးအစီအစဥ္ ကြန္ 

ယက္ အတြင္းတြင္ ရွရိမည္။ သင့္လက္ရွ ိ က်န္း မာေရး အစီအစဥ္၏ ကြန္ယက္အတြင္းရွ ိ ပဏာမ 

ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေထာက္ပံ႔သူတစ္ဦးကို ေရြးခ်ယ္ ပါ သို႔မဟုတ္ အစီအစဥ္ အေနျဖင့္ တစ္ဦးကို 

ေရြး ခ်ယ္ႏိုင္ရန္ သင့္အား ကူညီေပးပါလိမ့္မည္။ ပဏာမ ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေထာက္ပံ႔သူတစ္ဦးကို 

ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္ သင့္က်န္းမာေရး အစီအစဥ္၏ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကို ဝင္ေရာက္ေလ့လာပါ။ ယခု လမ္း 

ညႊန္ခ်က္၏ အပိုင္း 2 တြင္ ေထာက္ပံ႔သူ ေရြး ခ်ယ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား  

စြာ ပါဝင္ပါသည္။ 

ခ်နိ္းဆိုမႈတစ္ခုကို မည္သို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္သနည္း။
သင္၏ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအစဥ္ အေနျဖင့္ ခ်နိ္းဆိုမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ 

ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္  

သင္၏ က်န္းမာေရးအစီအစဥ္ကို ေခၚဆိုျခင္းျဖင့္ ၎တို႔ ၏ အကူအညီျဖင့္ စတင္ႏိုင္ပါသည္။  

သင္၏ ပထမဆံုးေသာ ခ်နိ္းဆိုမႈျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို  

ယခု လမ္း ညႊန္ခ်က္၏ အပိုင္း 2 (HCA 19-041) တြင္ ေလ့လာၾကည့္ရွႏုိုင္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္၏ အိမ္ေထာင္စု အတြင္းရွ ိ လူတိုင္းသည္ တူညီသည့္ က်န္းမာေရး အစီအစဥ္ရွရိန္ 

လိုအပ္ပါသလား။
လိုအပ္ပါသည္။ ေယဘူယ်အားျဖင့္ သင္၏ အိမ္ေထာင္စု အတြင္းက အေမရိကန္-အိႏၵယိန္း  

သို႔မဟုတ္ အလက္စကာ ေဒသခံ မဟုတ္သူတိုင္း တူညီသည့္ က်န္းမာေရး အစီအစဥ္ ရရွပိါသည္။ 

www.hca.wa.gov/ah-client-booklets ဝက္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ ရရွႏိိုင္သည္ ့Washington 
Apple Health ႀကိဳဆိုေရး လက္စြစဲာအုပ္တြင္ အဆိုပါကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္း 

အခ်က္အလက္မ်ားစြာ ပါရွပိါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား၏ ကြ ဲျပားျခားနားမႈကို ေဖာ္ျပပါ။
အစီအစဥ္အားလံုးအေနျဖင့္ တူညီသည့္အေျခခံ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အာမခံထားေသာ္လည္း 

၎တို႔ ၏ ဝန္ေဆာင္မႈ ေထာက္ပံ႔ပံု နည္းစနစ္ မ်ားမွာ အနည္းငယ္ ကြ ဲျပားျခားနားမႈ ရွပိါသည္။ 

အစီအစဥ္အားလံုးအေနျဖင့္ တူညီသည့္အေျခခံ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အာမခံထားေသာ္လည္း  

၎တို႔ ၏ ဝန္ေဆာင္မႈ ေထာက္ပံ႔ပံု နည္းစနစ္ မ်ားမွာ  

အနည္းငယ္ ကြ ဲျပားျခားနားမႈ ရွပိါသည္။

သင္၏ Welcome to Washington Apple Health ႀကိဳဆိုေရး လက္စြစဲာအုပ္တြင္  

အေျခခံ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို စာရင္းျပဳစုထားပါသည္။

က်န္းမာေရးအစီအစဥ္ တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ ေထာက္ပံ႔သူမ်ားကြန္ယက္ ရွပိါသည္။ 

သင္ႏွစ္သက္သည့္ ေထာက္ပံ႔သူမ်ားအေနျဖင့္ အစီအစဥ္၏ ကြန္ယက္အတြင္းရွပိါက က်န္းမာ 

ေရးအစီအစဥ္ႏွင့္အတူ အတည္ျပဳပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏ က်န္းမာေရး အစီအစဥ္ကုိ အေျပာင္း အလဲ ျပဳလုပ္ႏုင္ိပါသလား။
အခ်န္ိမေရြး ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ေျပာင္းလဲမႈအေန ျဖင့္ လာမည့္လ၏ ပထမဆုံးရက္တြင္ သက္ 

ေရာက္မႈ ရွမိည္ျဖစ္သည္။ သင္၏ အစီအစဥ္ကုိ ဝင္ေရာက္ရန္ နည္းလမ္း မ်ားစြာရွပိါသည္-

• Washington Healthplanfinder ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ျဖစ္သည့္  

www.wahealthplanfinder.org တြင္ ဝင္ေရာက္ ၿပီး ေျပာင္းလဲမႈ ျပဳလုပ္ပါ  
(အာမခံ ရရွထိားေသာ ကေလးသူငယ္၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ား၊ မိဘ  

မ်ား၊ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား ႏွင့္ အရြယ္ေရာက္ ၿပီးျဖစ္ေသာ  

တစ္ဦးတည္းေနထုိင္သူမ်ား အတြက)္ 

• ProviderOne သံုးစြသဲူ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာပါ။

https://www.waproviderone.org/client 

• https://fortress.wa.gov/hca/p1contactus/ သို႔ ဝင္ေရာက္ၿပီး 

ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုကို ေတာင္းဆိုပါ။“Client (သံုးစြသဲ)ူ” ကို ဝင္ေရာက္ၿပီး  
“Enroll/ Change Health Plans (အမည္စာရင္းေပးျခင္း/ က်န္းမာေရး 

အစီအစဥ္မ်ားကို ေျပာင္းလဲျခင္း)” ဆိုသည့္ ေခါင္းစဥ္ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။

• 1-800-562-3022 ရွ ိ သံုးစြသဲူ ဝန္ေဆာင္မႈ စင္တာ ကို ေခၚဆိုပါ။ 

မည္သည့္ ေဆးဆိုင္ သို႔မဟုတ္ ေဆးဝါးစတိုး ဆိုင္ကို အသံုးျပဳရမည္နည္း။
သင္၏ က်န္းမာေရး အစီအစဥ္အေနျဖင့္ သင္ အသံုးျပဳရမည့္ ေဆးဆိုင္မ်ား ႏွင့္ ေဆးဝါး စတိုးဆိုင္ 

မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကို ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

သာမန္ အလုပ္ခ်နိ္နာရီးမ်ား အၿပီးတြင္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ  
လိုအပ္ပါက မည္သို႔ ျပဳလုပ္ရ မည္နည္း။
တစ္ပတ္လွ်င္ ခုႏွစ္ရက္ ႏွင့္ တစ္ရက္လွ်င္ 24 နာရီ အျပည့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ သူနာျပဳ 

တစ္ဦးထံ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ရန္အတြက္ သင္၏ က်န္းမာေရးအစီအစဥ္ရွ ိ ေကာက္ခံမႈ အခမဲ႔ 

နံပါတ္ ကို ေခၚဆိုပါ။ သင္၏ က်န္းမာေရး အစီ အစဥ္က သင့္ထံေပးပို႔သည့္ အခ်က္အလက္ 

မ်ားထဲတြင္ အဆိုပါဖုန္းနံပါတ္ ပါရွ ိၿပီး စာမ်က္ႏွာ 2 တြင္ ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ အေရးေပၚအေျခအေန ျဖစ္ေန ပါက မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္နည္း။
အေရးေပၚဟု ယူဆရေသာ ရုတ္တရက္ သို႔မဟုတ္ ျပင္းထန္သည့္ က်န္းမာေရး အေျခ အေန 

တစ္ခုကို ခံစားရပါက 911 ကို ေခၚဆိုပါ သို႔မဟုတ္ သင့္အား ကူညီႏိုင္မည့္ အေရးေပၚ 

ေထာက္ပံ႔သူမ်ား ရွေိနႏိုင္သည့္ အနီးဆံုးေနရာကို သြားပါ။ တတ္ႏိုင္သမွ် အျမန္ဆံုးေရာက္ေအာင္ သြားပါ၊ 

သင္၏ က်န္းမာေရးအစီအစဥ္ထံ ဆက္ သြယ္ၿပီး သင့္အေနျဖင့္ အေရးေပၚအေျခ အေန တစ္ခုႏွင့္ 

ေတြ႔ၾကံဳေနရၿပီး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ရယူေနသည္ ့ေနရာကို ၎တို႔အား အသိေပးပါ။

သင့္အေနျဖင့္ အေရးေပၚ ေစာင့္ေရွာက္မႈ လိုအပ္ ေသာ္လည္း အႏၱရာယ္ရွသိည့္ အေျခအေန 
မဟုတ္ပါက သင္၏ ပဏာမ ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေထာက္ပံ႔သူ၊ သင္၏ က်န္းမာေရးအစီအစဥ္ 
သို႔မဟုတ္ 24 နာရီ သူနာျပဳ ဝန္ေဆာင္မႈလိုင္း ကို ဆက္သြယ္ေခၚဆုိပါ။ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားအတြက ္
စာ မ်က္ႏွာ 2 ကို ၾကည့္ပါ။
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ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ ေထာက္ပံ႔သူတစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးရန္ သို႔မဟုတ္ 
ေဆးဝါးညႊန္ၾကားခ်က္ကို ျဖည့္သြင္းရန္ လိုအပ္ပါသလား။
မလိုအပ္ပါ—သင္၏က်န္းမာေရးအစီအစဥ္က ခ် မွတ္ထားေသာ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာေနသ၍ မလိုအပ္ပါ။ 

ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားျဖစ္ပါက သင့္အေနျဖင့္ ကုန္က်ေငြ ေပးေဆာင္ရန္ 
လိုအပ္လာႏိုင္ိပါသည္- 
• အရိုးအဆစ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကုသမႈ ႏွင့္ အလွအပ ဆိုင္ရာ ခြစဲိတ္ကုသေရး ကဲ႔သို႔ေသာ 

အာမခံထား ျခင္းမရွသိည့္ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုကို ရရွ ိျခင္း။ 

• ေဆးပညာပိုင္းအရ မလိုအပ္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ တစ္ခုကို ရရွ ိျခင္း။

• သင့္က်န္းမာေရး အစီအစဥ္၏ အမည္ကို မသိရွ ိ သည့္အျပင္ သင္ႏွင့္ေတြ႔ဆံုသည့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈ ေထာက္ပံ႔သူတစ္ဦးအေနျဖင့္ ကုန္က်ေငြအား မည္သူ႔ထံ 
ေပးအပ္ရမည္ကို မသိရွ ိျခင္း။ သို႔ျဖစ္၍ ဝန္ေဆာင္မႈ လိုအပ္သည့္အခ်နိ္တိုင္း 
သင္၏ ဝန္ေဆာင္မႈကဒ္ႏွင့္ က်န္းမာေရးအစီအစဥ္ ကဒ္ တို႔ကို ယူေဆာင္ခဲ႔ရန္မွာ 
လိုအပ္ပါသည္။ (အဆို ပါကဒ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားကို စာမ်က္ႏွာ 1-3 ကို ၾကည့္ပါ)။

• အေရးေပၚ အေျခအေန သို႔မဟုတ္ သင္၏ က်န္းမာေရးအစီအစဥ္က 
ႀကိဳတင္ အတည္ျပဳ ထားသည့္ အေျခအေန မဟုတ္ပါက သင့္ အေနျဖင့္ 
သင္၏က်န္းမာေရးအစီအစဥ္ ကြန္ ယက္အတြင္းက မဟုတ္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ 
ေထာက္ပ႔တံစ္ဦးထံမွ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ရယူျခင္း။

• ကၽြမ္းက်င္ပုဂၢ ိဳလ္တစ္ဦးထံမွ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ရယူ ႏိုင္ရန္အတြက္ သင္၏ 
က်န္းမာေရးအစီအစဥ္က သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို 
လိုက္နာမႈ မရွ ိျခင္း။

ဝန္ေဆာင္မႈ ကုန္က်ေငြ ဆိုသည္မွာ အဘယ္ နည္း။
ဆိုလိုသည္မွာ ဆရာဝန္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေထာက္ပံ႔သူမ်ား အား ၎တို႔ 
ျပဳလုပ္ထားသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ တစ္ခုခ်င္းအတြက ္Apple Health က တိုက္ရိုက္ 
ေပးေဆာင္ျခင္းကို ေခၚပါသည္။ ယခု အာမခံအေနျဖင့္ ရံဖန္ရံခါတြင္ “စီမံခန္႔ခြ ဲ 
ထားေသာ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအစီအစဥ္ တစ္ခု မပါရွသိည့္ အာမခ”ံ အျဖစ္ 
ရည္ညႊန္းခံရပါသည္။ Apple Health သံုးစြသဲူအမ်ားစု အေနျဖင့္ ၎တို႔ ၏ ပံုမွန္ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ အခမဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈကို မရရွႏိိုင္ပါ။ အမ်ားစုက 
၎တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈ အေတာ္မ်ားမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးအစီအစဥ္ တစ္ေလွ်ာက္လံုး 
“စီမံ ခန္႔ခြထဲားေသာ ေစာင့္ေရွာက္မႈ” ကို ရရွပိါသည္။ ( ေနာက္ထပ္ေမးခြန္းတစ္ခုျဖစ္ 
သည့္ “စီမံခန္႔ခြထဲားေသာ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း” ကို ၾကည့္ပါ။)

သင္ရရွႏိိုင္သည့္ အခ် ိဳ႕ေသာ အက် ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ကို “ဝန္ေဆာင္မႈ ကုန္က်ေငြဆိုင္ရာ 
အက် ိဳးခံစား ခြင့္မ်ား” ဟု ေခၚပါသည္။ ၎တို႔ကို သင္၏ က်န္းမာေရးအစီအစဥ္က 
အာမခံထားျခင္း မဟုတ္ဘဲ ျပည္နယ္က အာမခံထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အျခား အသင္းအဖြ ဲ႔ 
အေျချပဳ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပရိုဂရမ္မ်ားက ေထာက္ပံ႔ ေပးထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
ဝန္ေဆာင္မႈ ကုန္က်ေငြ ေထာက္ပံ႔ သူတစ္ဦးကို ရွာေဖြႏိုင္ရန္အတြက္  
https://fortress.wa.gov/hca/p1findaprovider သို႔ ဝင္ေရာက္ၿပီး 
ProviderOne ေထာက္ပံ႔သူ ရွာေဖြေရး အစီအစဥ္ကို ၾကည့္ပါ။ 
ဝန္ေဆာင္မႈ ကုန္က်ေငြ အက် ိဳးခံစားခြင့္ စာရင္း အခ် ိဳ႕ကို သိရွႏိိုင္ရန္အတြက ္ 
www.hca.wa.gov/ah-client-booklets ရွ ိ Welcome to Washington 
Apple Health အြန္လိုင္း လက္စြစဲာအုပ္ကို ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရွပုါ။ 

စီမံခန္႔ခြထဲားေသာ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။
Apple Health သံုးစြသဲူအမ်ားစုအေနျဖင့္ သင္၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အတြက ္
Apple Health က ေပးသည့္ က်န္းမာေရး အစီအစဥ္ လစဥ္ ကုန္က်ေငြေပးျခင္းဟု 
အဓိပၸါယ္ရေသာ “စီမံခန္႔ ခြထဲားေသာ ေစာင့္ေရွာက္မႈ” ကို ရရွ ိ ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ 
က်န္းမာေရး အစီအစဥ္က သင့္အား ေစာင့္ေရွာက္ေပးေသာ ေထာက္ပံ႔သူထံ ကုန္က်ေငြ 
ေပးေဆာင္ပါသည္။ Apple Health သံုးစြသူဲ အမ်ားစုအေနျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈအေတာ္ 
မ်ားမ်ားအတြက္ စီမံခန္႔ခြထဲားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ အခ် ိဳ႕ကို လက္ခံရရွႏိိုင္ေသာ္လည္း 
အခ် ိဳ႕ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေနျဖင့္ “ဝန္ေဆာင္မႈ ကုန္က် ေငြ” အစီအစဥ္မွတစ္ဆင့္ 
ေပးေဆာင္ရပါသည္။ (ၿပီးခဲ႔ေသာေမးခြန္းျဖစ္သည့္ “ဝန္ေဆာင္မႈ ကုန္က်ေငြ ဆိုသည္မွာ 
အဘယ္နည္း။” ကို ၾကည့္ပါ။)

ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ သြားဘက္ဆိုင္ရာ ေစာင့္ေရွာက္မႈတစ္ခုကို 
မည္သုိ႔ရရွႏိိုင္မည္နည္း။
သင့္အေနျဖင့္ Apple Health ဝန္ေဆာင္မႈ ကုန္ က်ေငြကို လက္ခံသည့္ 
ေထာက္ပံ႔သူတစ္ဦးထံမွ သြားဘက္ဆိုင္ရာ ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ရရွမိည္ျဖစ္  
ပါသည္။ ဝန္ေဆာင္မႈ ကုန္က်ေငြ ေထာက္ပံ႔သူ တစ္ဦးကို ရွာေဖြရန္အတြက္  
https://fortress.wa.gov/hca/p1findaprovider ရွ ိ ProviderOne 
ေထာက္ပံ႔သူ ရွာေဖြေရး အစီ အစဥ္ကို ဝင္ေရာက္ပါ။

မည္သည့္ သြားဘက္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ား ကို 
အာမခံထားပါသနည္း။
Apple Health က အာမခံေပးထားေသာ သြား ဘက္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို www. hca.wa.gov/dental-services တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရွပုါ။

မ်က္လံုးစစ္ေဆးမႈႏွင့္ မ်က္မွန္ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ အတြက္ မည္သို႔ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္နည္း။
အလင္းယိုင္ျခင္းႏွင့္ အျမင္အာရံု အပိုင္းအျခား မ်ားအား စမ္းသပ္ျခင္းတို႔ အပါအဝင္ 
မ်က္လံုး စစ္ေဆးမႈမ်ားကို သင္၏ က်န္းမာေရးအစီအစဥ္ က ေထာက္ပံ႔ေပးထားပါသည္။ 

• ကေလးသူငယ္ အရြယ္မွ အသက္ 20 အရြယ္ ရွ ိ သူမ်ားအတြက္ မ်က္မွန္ကိုင္းမ်ား၊ 
မွန္ဘီလူးမ်ား၊ မ်က္ကပ္မွန္မ်ား ႏွင့္ တပ္ဆင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားကိုလည္း 
Apple Health ဝန္ေဆာင္မႈ ကုန္က်ေငြက ေထာက္ပံ႔ေပးထားပါသည္။

• အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားအတြက္ မ်က္မွန္ကိုင္း မ်ား၊ မွန္ဘီလူးမ်ား၊ 
မ်က္ကပ္မွန္မ်ားကို Apple Health က ေထာက္ပံ႔ေပးထားျခင္းမရွပိါ  
သို႔ ေသာ္လည္း ၎တို႔အား ဝယ္ယူရန္ ဆႏၵရွပိါက ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ 
ေထာက္ပံ႔သူမ်ားထံမွ ေလွ်ာ႔ေစ်းျဖင့္ ေအာ္ဒါမွာယူႏိုင္ပါသည္။  
www.hca.wa.gov/assets/free-or-low-cost/optical_providers_
adult_medicaid.pdf တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေထာက္ပံ႔သူမ်ား 
စာရင္းကို ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။

Washington Apple Health ႏွင့္ Medicaid တို႔၏ 
ျခားနားခ်က္က အဘယ္နည္း။
Washington Apple Health သည္ ဝါရွင္တန္ျပည္ နယ္ရွ ိ Medicaid 
အစီအစဥ္၏ အမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သင္၏ ေထာက္ပံ႔သူ သို႔မဟုတ္ အစီအစဥ္ 
ေဆာင္ရြက္သူအေနျဖင့္ ၎ကို Medicaid မာေရးအာမခံဟု ေခၚဆိုပါလိမ့္မည္။ 
ႏွစ္ခုစလံုး အဓိပၸါယ္ တူညီပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ သိရွရိန္ က်န္ရွေိနသည္မ်ား ရွပိါသလား။
www.hca.wa.gov/ah-client-booklets ရွ ိ Welcome to Washington 
Apple Health အြန္လိုင္း လက္စြစဲာအုပ္ႏွင့္ သင္၏က်န္းမာေရး အစီအစဥ္ထံမွ 
လက္ခံရရွသိည့္ အသံုးအေဆာင္ မ်ားထဲတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထပ္မံ 
ပါရွပိါသည္။
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အေရးႀကီးေသာ Webpages  
(ဝက္ဘ္စာမ်က္ႏွာ မ်ား) ႏွင္ ့URLs

Web Page (ဝက္ဘ္ စာမ်က္ႏွာ) URL

ProviderOne သံုးစြဲသူ ဆိုဒ္ https://www.waproviderone.org/client

Washington Healthplanfinder www.wahealthplanfinder.org

Washington Connection www.washingtonconnection.org

Welcome to Washington Apple Health  
လက္စြဲစာအုပ္မ်ားမွ ႀကိဳဆုိပါသည္

www.hca.wa.gov/ah-client-booklets

ေထာက္ပံ႔သူတစ္ဦးကို ရွာေဖြပါ  
(ဝန္ေဆာင္မႈ ကုန္က်ေငြ တစ္ခုတည္းသာလ်င)္ https://fortress.wa.gov/hca/p1findaprovider

https://fortress.wa.gov/hca/p1findaprovider/

