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ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအတြက္ အျပဳအမူပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး 
ကုသမႈ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား 
လူနာ၏ အမည္       ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ မွတ္တမ္း နံပါတ္       

အသက္ 13 ႏွစ္မွ 17 ႏွစ္ အတြင္းရွိ ဆယ္ေက်ာသ္က္ တစ္ဦးအတြက္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး သုိ႔မဟုတ္ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
ကုသျခင္းအတြက္ အသုံးျပဳသည့္ ေဆးဝါးတစ္ခုခုကုိ ရွာေဖြေနသည့္ မိဘမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အုပ္ထိန္းသူမ်ားအေနျဖင့္ တရားဝင္ ရရွိႏိုင္သည့္ 
ကုသမႈ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားအားလုံးကုိ အသိေပးခ်က္ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါေရြးခ်ယ္မႈမ်ားတြင္ ဆယ္ေက်ာ္သက္-ကနဦး ကုသမႈ (ယခင္ အေသးစား 
ကနဦး ကုသမႈ)၊ မိသားစု-ကနဦး ကုသမႈ (ယခင္ မိဘ-ကနဦး ကုသမႈ)၊ ႏွင္ ့မိမိသေဘာထားမပါသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား စသည္တုိ႔ ပါဝင္ပါသည္။  2019 
ခုႏွစ္ ဇူလုိင္မွစၿပီး၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္လူငယ္တစ္ဦး၏ သေဘာထားမလုိဘဲ မိဘ၊ အုပ္ထိန္းသူ သုိ႔မဟုတ္ အျပဳအမူဆုိင္ရာ 
က်န္းမာေရး ေထာက္ပံ႔သူတုိ႔ထံ ျပင္ပလူနာ ကုသေရး ဝန္ေဆာငမ္ႈမ်ား ႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား စသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
အေၾကာင္းၾကားႏိုင္ရန္ အလုိ႔ငွာ HB 1874 အေနျဖင္ ့RCW 71.34 အရ ဆယ္ေက်ာ္သက္ အျပဳအမူဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး (BH) ကုသမႈ လက္ခံျခင္းတုိ႔ကုိ 
မိသားစု-ကနဦး ကုသမႈ (FIT) ဆုိင္ရာ ဘာသာစကားကုိ တုိးခ်ဲ႕ခဲ႔ပါသည္။ 
ဆယေ္က်ာ္သက္-ကနဥးီ ကသုမႈ (RCW 71.34.500-530) 
အသက္ 13 ႏွစ္မွ 17 ႏွစ္အတြင္းရွိ ဆယ္ေက်ာ္သက္ တစ္ဦးအေနျဖင့္ မိဘ ထံမ ွသေဘာတူညီခ်က္မပါဘဲ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး ျပင္ပလူနာ 
သုိ႔မဟုတ္ အတြင္းလူနာ အတြက္ျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္မႈ ကုသေရးအတြက္ အသုံးျပဳသည့္ ေဆးဝါးအတြက္ျဖစ္ေစ 
အကျဲဖတ္စစ္ ေဆးမႈတစ္ခုကုိ ေတာင္းဆုိႏုိင္ပါသည္။ ေဆးရံုအေနျဖင့္ အဆုိပါ ဆယ္ေက်ာ္သက္သည္ ျပင္ပလူနာ စိတ္ပိုင္း ဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး သုိ႔မဟုတ္ 
ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္မႈ ကုသေရးအတြက္ အသုံးျပဳသည့္ ေဆးဝါးလုိအပ္ေၾကာင္း သေဘာတူပါက အဆုိပါ ဆယ္ေက်ာ္သက္အေနျဖင္ ့ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ 
လက္ခံရရွိမည္ျဖစ္သည္။ အတြင္းလူနာ ဝန္ခံခ်က္တစ္ေစာင္ကုိ အတြင္းလူနာ ကုသမႈ လုိအပ္ခ်က္ ျဖစ္ေၾကာငး္ သေဘာတူညီထားသည့္ ေဆးရံုအႀကီးအကဲ 
ကၽြမ္းက်င္ပုဂၢိဳလ္ ကသာ ျပဳလုပ္ရမည္။ အသက္ 13 ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္တစ္ဦးအတြက္ အတြင္းလူနာ ကုသေရးအတြက္ မိဘ သေဘာတူညီခ်က္ 
သုိ႔မဟုတ္ တရားဝင္ အုပ္ထိန္း သူထံမွ သေဘာတူညီခ်က္ လုိအပ္ပါသည္။  
မသိားစ-ုကနဥးီ ကသုမႈ (RCW 71.34.600-670) 
မိဘ၊ အုပ္ထိန္းသူ၊ မိေထြး သုိ႔မဟုတ္ ပေထြး၊ kinship ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးသူ၊ အျခား ေဆြမ်ိဳး သုိ႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရထားသူ တစ္ဦးဦး အေနျဖင္ ့အသက္ 
13 ႏွစ္မွ 17 ႏွစ္အတြင္းရွိ ဆယ္ေက်ာသ္က္တစ္ဦးအား မည္သည့္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈ ႏွင္ ့ကုသေရးေဆးရံု၊ ေဆးရံု၊ 
အတြင္းလူနာ ေဆးခန္း သုိ႔မဟုတ္ ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္မႈ (SUD) ကုသေရး အစီအစဥ္အတြက္ကုိမဆုိ ေခၚေဆာင္လာႏုိင္ၿပီး ကၽြမ္းက်င္ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦး က 
အဆိုပါဆယ္ေက်ာ္သက္အေနျဖင့္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး သုိ႔မဟုတ္ ကစဥ္က့လ်ားျဖစ္မႈအတြက္အသုံးျပဳသည့္ ေဆးဝါးလိုအပ္ျခင္း ရွိ/မရွိ ႏငွ္ ့အတြင္း 
သုိ႔မဟုတ္ ျပင္ပ လူနာကုသမႈလုိအပ္ျခင္း ရွိ/မရွိ တုိ႔ကုိ ဆုံးျဖတ္မႈ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အတြင္းလူနာ စစ္ေဆးမႈသည္ 72 နာရီ ထက္ မပိုပါ။ 
စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး ျပင္ပလူနာ သုိ႔မဟုတ္ အတြငး္လူနာ အတြက္ျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ ကစဥ္က့လ်ားျဖစ္မႈ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးျခင္း အတြက္ 
အသုံးျပဳသည့္ ေဆးဝါး အတြက္ျဖစ္ေစ ဆယ္ေက်ာ္သက္၏ သေဘာတူညီခ်က္ မလိုအပ္ပါ။ ေက်းဇူးျပဳၿပီး မိဘႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ 
အသစ္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ကုိ ၾကည့္ပါ RCW 71.34.020(25)(a) ။  
ေက်းဇးူျပဳၿပးီ မတွသ္ားပါ- FIT ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအရ ဆယ္ေက်ာ္သက္တစဥ္ီးအား ကုသမႈ ေပးအပ္ရန္ အတြက္ ေထာက္ပံ႔သူ မရွိရ။ သုိ႔ေသာ္ 
ဆယ္ေက်ာ္သက္က ကုသေရးသေဘာတူညီခ်က္အား ျငင္းဆုိျခင္း သည္ ဝန္ေဆာငမ္ႈမ်ားအား ဖယ္ရွားေပးမည့္ ေဆးရံု၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အတြက္ အဓိက 
သက္ေရာက္မႈ မရွိပါ။ 
မသိားစ-ုကနဥးီ ျပငပ္လနူာ ႏငွ္ ့အထးူၾကပမ္တ ္ျပငပ္လနူာ ကသုမႈ 
အသက္ 13 ႏွစ္ ႏွင့္ 17 ႏွစ္ၾကားရွိ ဆယ္ေက်ာ္သက္သည္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး သုိ႔မဟုတ္ ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္မႈအတြက္ အသုံးျပဳသည့္ ေဆးဝါး 
ရွိေၾကာင္းဆုံးျဖတ္ၿပီး ျပင္ပလူနာ ကုသမႈ  လုိအပ္ေၾကာင္းဆုံးျဖတ္ပါက FIT မွတစ္ဆင္႔ ဆယ္ေက်ာ္သက္အား ဝန္ေဆာငမ္ႈမ်ား ေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ 
FIT က မိဘတစ္ဦးအေနျဖင့္ အသက္ 12 ႏွစ္အရြယ္ထိ ျပင္ပလူနာ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ကူသေရး ႏွင္/့သုိ႔မဟုတ္ ဆယ္ေက်ာ္သက္တစ္ဦးအတြက္ SUD 
ဆက္ရွင္မ်ားကုိ 3 လ အတြင္း ကၽြမ္းက်င္ပုဂၢိဳလ္ထံ ကုသမႈ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ႏွင္ ့သေဘာတူျခငး္တုိ႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ျပငပ္လူနာ ကၽြမ္းက်င္သူ ျဖန္႔ေဝေရး 
ဝန္ေဆာငမ္ႈမ်ားအေနျဖင့္ က်န္းမာေရး ေစာင္႔ေရွာက္မႈ အာဏာပိုင္ (HCA) ၏ ကန္ထရိုက္ စစ္ေဆးသူထံ ဆယ္ေက်ာ္သက္တစ္ဦးအေနျဖင့္ မိသားစ-ု
ကနဦးအရ အက်ံဳးဝင္ေသာ ကနဦး ကုသမႈကုိ 24 နာရီ အတြင္း ျပင္ပလူနာကုသမႈအျဖစ္ ခံယူေန ေၾကာင္း ႏွင့္ 3 လ တြင ္45 ရက္ တစ္ႀကိမ္ 
အသိေပးရမည္။ ကုသေရး ကာလတစ္ေလွ်ာက္ ဆယ္ေက်ာ္သက္အေနျဖင္ ့တူညီသည့္ ျပင္ပလူနာ ေထာက္ပံ႔သူႏွင့္ျပဳလုပ္မည့္ ေနာက္ထပ ္ကုသမႈအတြက္ 
သေဘာတူညီခ်က္ ေပးရမည္။   
မသိားစ-ုကနဥ္းီ အတြငး္လနူာ ကသုမႈ 
အသက္ 13 ႏွစ္မွ 17 ႏွစ္အတြင္းရွိ ဆယ္ေက်ာ္သက္အေနျဖင္ ့စိတ္ပိုငး္ ဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး သုိ႔မဟုတ္ ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္မႈအတြက္ 
အသုံးျပဳသည့္ ေဆးဝါးလုိေၾကာင္း ကၽြမ္းက်င္ပုဂၢိဳလ္က ဆုံးျဖတ္ၿပီး အတြင္းလူနာ ကုသမႈ အတြက္ ေဆးကုသရန ္လုိအပ္ပါက မိဘ သုိ႔မဟုတ္ 
အုပ္ထိန္းသူအေနျဖင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္အား ကုသမႈျပဳလုပ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိႏုိင္သည္။ အတြင္းလူနာ အစီအစဥ္အေနျဖင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္သည္ ကုသမႈ  
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လုိအပ္ေၾကာင္း ယုံၾကည္ပါက အတြင္းလူနာ ေဆးရုံအေနျဖင့္ HCA ၏ ကန္ထရိုက္ စစ္ေဆးသူထံ ဆယ္ေက်ာ္သက္တစ္ဦးအေနျဖင့္ မိသားစ-ုကနဥးီအရ 
အက်ံဳးဝင္ေသာ ကနဦး ကုသမႈကုိ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈ ၿပီးေနာက္ 24 နာရီ အတြင္း ျပင္ပလူနာကုသမႈအျဖစ္ ခံယူေနေၾကာင္း အသိေပးရမည္။ အတြင္းလူနာ 
အစီအစဥ္အေနျဖင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္သည္ 7 ရက္ထက္ ပိုကုသရမည္ဟု ယုံၾကည္ပါက အတြင္းလူနာ အစီအစဥ္အေနျဖင့္ အတြင္း လူနာ 
ကုသမႈလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ၿပီးဆုံးေအာင္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ အတြက္ စစ္ေဆးသူတစ္ဦးလုိအပ္ေၾကာင္း HCA ထံ သတင္းပို႔ရမည္။ 
စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ငါးရက္အၾကာတြင ္အထက္တရားရံုးသုိ႔ သူ သုိ႔မဟုတ္ သူမ၏ အခြင့္အေရးအရ ေဆးရုံမွ ဆင္းရန္ ေတာင္းဆုိ ႏုိင္သည္။ ယခ ု
ဆက္ရွင္တြင္ အက်ံဳးဝင္သည့္ ကုသမႈကုိ လက္ခံရယူသည့္ မည္သည့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မဆုိ မိမိသေဘာျဖင့္ ျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ ယခ ုဆက္ရွင္အရ 
သေဘာတူညီမႈကုိ ကၽြမ္းက်င္ပုဂၢိဳလ္ သုိ႔မဟုတ္ လႊအဲပ္ျခင္းခံရေသာ အက်ပ္အတည္းတုံ႔ျပန္သူ (DCR) က ကနဦးလုပ္ေဆာင္လွ်င္ျဖစ္ေစ HCA ကန္ထရိက္ု 
စစ္ေဆးသူ၏ စစ္ေဆးမႈကုိ ရက္ေပါင္း 30 ရက္အတြင္း အတြင္းလူနာ ေဆးရုံက ထုတ္ျပန္ေပးရမည္။ 

HCA ၏ ကန္ထရိုက္ စစ္ေဆးသူ၏ စစ္ေဆးခ်က္အေနျဖင့္ ဆယ္ေက်ာ ္သက္သည္ အတြင္းလူနာအျဖစ္ ကုသမႈ ဆက္လက္ခံယူရန ္မလုိအပ္ေတာ႔ ေၾကာင္း 
ဆုံးျဖတ္ပါက မိဘ သုိ႔မဟုတ္ အုပ္ထိန္းသူထံ ခ်က္ခ်င္း အသိေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး 24 နာရီအတြင္း အဆုိပါ ဆယ္ေက်ာသ္က္ကေလးအား အသိေပးရမည္။ 
ယခုျဖစစ္ဥ္တြင္ မိဘ သုိ႔မဟုတ္ အုပ္ထိန္းသူႏွင့္ ေဆးခန္း ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ လုံးက ဆယ္ေက်ာသ္က္အေနျဖင္ ့အတြင္းလူနာအျဖစ္ 
ကုသမႈကုိ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာအရ လုိအပ္ေနေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ပါက ေဆးရုံအေနျဖင့္ HCA သုံးသပ္ခ်က္ၿပီးေနာက္ ဒုတိယ တရားေရးေန႔အထိ 
ဆယ္ေက်ာ္သက္အား ထားရွိႏုိင္သည္။ ၎က မိဘ သုိ႔မဟုတ္ အုပ္ထိန္းသူအေနျဖင့္ RCW 13.32A.191 အရ ျပဳလုပ္ရမည့္ အႏၱရာယ္ရွိ လူငယ္ 
အသနားခံစာ တစ္ေစာင္ကုိ တင္သြင္းႏိုင္ရန္ အခ်ိန္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ မိသားစ ုျပန္လည္သင္႔ျမတ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (RCW 13.32A.040) ကုိ 
ကေလးငယ္၊ လူငယ္ ႏွင့္ မိသားစုမ်ားဆုိင္ရာ ဌာန (DCYF) မွတစ္ဆင့္ ေထာက္ပံ႔သြားမည္ျဖစ္သည္။  

မိသားစု ကနဦး ကုသမႈအရ အတြင္းလူနာ ေဆးခန္းတစ္ခုတြင္ ရွိေနေသာ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအား မိဘဘက္က စာေရးသားေတာင္းဆုိခ်က္ 
လုပ္လာပါက ေဆးရုံ အေနျဖင့္ ခ်က္ခ်င္း ထုတ္ေပးရမည္။ 

အတငး္အၾကပ ္ကုသမႈ(RCW 71.34.700-795) 
အသက္ 13 ႏွစ္ႏွင့္အထက္ရွိ ဆယ္ေက်ာ္သက္အေနျဖင္ ့ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္း မရွိဘဲ မိမိကုိယ္တုိင္ ႏွင္ ့အျခားသူမ်ားကုိ ျပင္းထန္စြာ ထိခိုက္မႈ ရရွိေစျခင္းတုိ႔ 
ရွိလာပါက စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး သုိ႔မဟုတ္ အတြင္းလူနာ ကုသမႈ ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္မႈအတြက္ အသုံးျပဳသည့္ေဆးဝါး ခ်က္ခ်င္း လုိအပ္ၿပီး 
ကုသမႈခံယူရန္ ျငင္းဆုိေနပါက အတင္းအၾကပ္ကုသမႈ အတြက္ အလားအလာရွိေသာ DCR အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈတစ္ခုကုိ 12 နာရီ 
ၾကာသည္အထိ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ အတင္းအၾကပ္မဟုတ္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ ကန္႔သတ္မႈ ေလ်ာ့နည္းေသာ အျခားကုသမႈမ်ားရွိႏုိင္ၿပီး DCR အေနျဖင္ ့
ဆယ္ေက်ာ္သက္အေနျဖင့္ စိတ္ပိုငး္ဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး သုိ႔မဟုတ္ ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္မႈအတြက္ သုံးသည့္ ေဆးဝါးမ်ားေၾကာင့္ ျပင္းထန္သည့္ 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားရွျိခင္း သုိ႔မဟုတ္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္စြမ္းမရွျိခင္းတုိ႔ လုပ္ေဆာင္ပါက အဆိုပါ ဆယ္ေက်ာ္သက္အား ေဆးရံုတြင္ ထားရွိႏုိင္ပါသည္။ 
ဆယ္ေက်ာ္သက္တစ္ဦးအား အတင္းအၾကပ္ ကုသမႈေပးရာတြင္ လုံျခံဳရသည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ႏွင့္ ေကာင္းမြန္တည္ၿငိမ္သည့္ ေဆးရံု သုိ႔မဟုတ္ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိထားသည့္ ကုသမႈ အစီအစဥ္ျဖစ္ရမည္ျဖစၿ္ပီး ဆယ္ေက်ာ္သက္အတြက္ လုိအပ္သည့္ အခ်ိန္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။  

ဆယ္ေက်ာ္သက္တစ္ဦးအေနျဖင့္ အတြင္းလူနာ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး သုိ႔မဟုတ္ ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္ေစေသာ ေဆးဝါးအသုံးျပဳမႈ 
ကုသေရးကုိ ေဆးရံုတြင္ ခံယူေနၿပီးျဖစ္ပါက ၎အား စိတ္က်န္းမာေရး သုိ႔မဟုတ္ ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္ေစသည့္ ေဆးဝါးဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပုဂၢိဳလ္က 
ၾကည့္ရႈသြားမည္ျဖစ္ၿပီး တရားရံုးတြင ္အတင္းအၾကပ္ကုသမႈ အတြက္ ေလွ်ာက္ထားသြားရန္ လုိ/မလုိ ကုိ24 နာရီအတြင္း 
ဝန္ထမ္းက ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ အတင္းအၾကပ္ကုသမႈ ဥပေဒ အရ ဆယ္ေက်ာသ္က္အေနျဖင္ ့ကုသမႈကုိ အလုပ္ပိတ္ရက္မ်ားႏွင့္ 
အားလုပ္ရက္မ်ားမွလြဲၿပီး 72 နာရီအထိ ကုသမႈ ခံယူႏုိင္ပါသည္။ အဆုိပါ ကာလအတြင္း ေဆးရုံအေနျဖင့္ ေနာက္ထပ္ ကုသမႈမ်ားလုိအပ္ သည္ဟု 
ယုံၾကည္ပါက 14 ရက္ ကာလအတြက္ တရားရံုးထံ ေလွ်ာက္ထား ႏုိင္သည္။ အဆိုပါ 14 ရက္ၿပီးဆုံးပါက ေဆးရုံအေနျဖင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ အတြင္းလူနာ 
ကုသမႈ အတြက္ ရက္ေပါင္း 180 ရက္အထိ အသနားခံစာ တင္ႏုိင္သည္။  

DCR အေနျဖင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္အား ဆက္မထားေတာ႔ပါက မိဘ သုိ႔မဟုတ္ အုပ္ထိန္းသူအေနျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ သုံးသပ္မႈ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ 71.05.201 ကုိ 
ရွာေဖြျခင္းတုိ႔အား တရားရံုးသုိ႔ အသိေပးစာ ျဖည့္သြင္းကာ DCR ၏ အစီရင္ခံစာ ႏငွ္/့သုိ႔မဟုတ္ မွတ္ခ်က္မ်ား၏ မိတၱဴတစ္ေစာင္ကုိ ေပးပို႔ႏုိင္သည္။  

ဆယ္ေက်ာ္သက္အေနျဖင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ သုိ႔မဟုတ္ ကန္႔သတ္မႈ ေလ်ာ့နည္းသည့္ သီးျခား တရားရံုး အမိန္႔အရ ေဆးရံုမွဆင္းခြင့္ရရွိၿပီး ထုတ္ျပန္ထားေသာ 
သုိ႔မဟုတ္ တရားရံုးအမိန္႔မ်ားကုိ လုိက္နာျခင္း မရွိပါက သုိ႔မဟုတ္ ဆုိးဝါးသည့္အျပဳအမူမ်ား ဆက္ရွိေနပါက ဆယ္ေက်ာ္သက္ကုိ စစ္ေဆးမႈ 
လုပ္ေဆာင္ႏိုငၿ္ပီး DCR တစ္ဦးျဖင့္ ခ်ဳဳပ္ေႏွာင္ၿပီး စိတ္က်န္းမာေရးကုသမႈအတြက္ အတြင္းလူနာ စစ္ေဆးကုသေရး ေဆးရုံဆီသုိ႔ သုိ႔မဟုတ္ 
ဆယ္ေက်ာ္သက္အတြက္ လုံေလာက္သည့္ ေနရာရွိမည့္ ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္ေစသည့္ ေဆးဝါးကုသေရးအစီအစဥ္ ဆီသုိ႔ 
ထားရွိႏုိင္ပါသည္။ ေနာက္ဆက္တြဲ ေထာက္ပံ႔မႈမ်ားႏွင့္ ေမးခြန္းေမးျမန္းလုိသည္မ်ားရွိပါက သင္၏ ေဒသတြင္း အျပဳအမူဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး အက်ပ္အတည္း 
လုိင္းကုိ ေခၚဆုိပါ။  
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ေထာကပ္ံ႔သ၏ူ မျဖစမ္ေန သံုးသပ ္အသေိပးခ်ကမ္်ား 
FIT လုပ္ေဆာင္သည့္ 24 နာရီအတြင္း ေထာက္ပံ႔သူအေနျဖင့္ HCA ကန္ထရိုက္ သုံးသပ္သူ၊ FIT အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုးတုိ႔ထံ 
fitreporting@fitadministration.com မွတစ္ဆင္႔ ျဖစ္ေစ fax နံပါတ္ 206-859-6432 မွျဖစ္ေစ အသိေပးရမည္။ 

အသိေပးခ်က္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ ပါဝင္သည္- 

• အမည္ ႏွင့္ ေမြးသကၠရာဇ္ 
• FIT ေဆာငရ္ြက္သည့္ ရက္စြဲ သုိ႔မဟုတ္ FIT ေျပာင္းလသဲည့္ အေၾကာင္း 
• ဆယ္ေက်ာ္သက္ေနထိုင္သည့္ ေကာင္တီ ႏွင့္ 
• အာမခံ အမ်ိဳးအစား 

 
ဆယ္ေက်ာ္သက္ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိသည့္ 7 ရက္မွ 14 ရက္အတြင္း ႏွင့္ ျပင္ပ သုိ႔မဟုတ္ အတြင္းလူနာအျဖစ္ လုပ္္ေဆာင္မႈ ၿပီးေနာက္ 45 
ရက္တုိင္း ေထာက္ပံ႔သူအေနျဖင့္ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ သုံးသပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္ မ်ားကုိ HCA ၏ 
ကန္ထရိုက္တာ ေပးပို႔ရမည္-  

• သေဘာတူေၾကာင္း စာရြက္စာတမး္  
• အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈ မွတ္ခ်က္ အမွတ္ 
• ေဆးရံုဆင္းခြင့္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

 
  ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္အတြက္ ရရွိႏုိင္ေသာ ကုသေရး ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကုိ စာျဖင့္ လည္းေကာင္း ႏႈတ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း အသိေပးစာ 

လက္ခံရရွိၿပီးျဖစပ္ါသည္။
မဘိ/အပုထ္နိး္သ ူလကမ္တွ ္ ရကစ္ြဲ  ေဆးရံု ကိယုစ္ားလွယ၏္ လကမ္တွ ္  ရကစ္ြဲ 

                

 မဘိ/အပုထ္နိး္သ ူလကမ္တွ ္သို႔မဟတု ္အသေိပးစာ မရရွႏုိိငျ္ခငး္။ 

လကမ္တွ ္မပါရွသိည့္ အေၾကာငး္အရငး္- 

      

ေဆးရံ ုကိယုစ္ားလယွ၏္ လကမ္တွ ္ ရကစ္ြဲ 

        

 
မသိားစ ုကနဥးီ ကသုမႈဆိငုရ္ာ အေၾကာငး္အရာမ်ားအတြက္ ေအာကပ္ါလပိစ္ာကိ ုဆကသ္ြယပ္ါ- 
HCAFamilyInitiatedTreatment@hca.wa.gov 

 
အိပ္ဒိတ္ပ္ျပဳလုပ္သည့္ရက္စြဲ 
2020 ျပည့္ႏွစ္၊ မတ္လ 17 ရက္ 

• သေဘာတူညီခ်က္ ေျပာင္းလဲျခင္း ႏွင့္ သုံးသပ္ျခင္းတုိ႔အတြက္ ေအာက္ပါ လိပ္စာကုိ ဆက္သြယ္ပါ- 
FIT အပုခ္်ဳပေ္ရးရံုး ၏ အီးေမးလ္ျဖစ္သည္ fitreporting@fitadministration.com သုိ႔မဟုတ္ fax နံပါတ္ 206-859-6432  
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