Apple Health ၏ သင့္ေတာ္ကိုကည
္ ီမႈမွ COVID-19
အေၾကာင္း ေမးခြန္းမ်ားကို မၾကာခဏေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။
1.

ကမၻာက
့ ပ္ေရာဂါ COVID-19 ကာလအတြင္း ကၽြနေ
္ တာ္သည္ ကၽြန္ေတာ့္ Apple Health (Medicaid) ဆုးံ ရွဳံ းျခင္းအတြက္
အႏၲရာယ္ရပ
ွိ ါသလား။

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအခြင့္အာဏာ (HCA) ႏွင့္ ၎၏ မိတဖ
္ က္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ Apple Health ၏
လက္ခံသူအားလုံးအတြက္ ကာကြယ္ေပးမႈအဆံုးသတ္ေရးအား ရပ္တန္႕ပါလိမ့္မည္ သို႔ေသာ္ တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ မဟုတ္•

ေတာင္းဆိုမႈမ်ားရပ္တန္႕ျခင္း

•

Washington ျပည္နယ္၏ ျပည္သတ
ူ စ္ဦး မဟုတ္ဖူးလား သိ႔မ
ု ဟုတ္

•
2.

ေသဆုံးေသာသူလား

ကၽြန္ေတာ္သည္ သက္တမ္းတိးု ထားျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ကၽြနေ
္ တာ္္၏ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ေပးမႈကို ပိတထ
္ ားေသာ စာတစ္ေစာင္
လက္ခရ
ံ ရွခ
ိ သ
ဲ့ ည္။ ကၽြနေ
္ တာ္၏ ေစာင့္ေရွာက္ေပးမႈကို ထပ္မမ
ံ ည္သ႔ို အသက္သြငး္ ရမည္နည္း။
သက္တမ္းတိုးထားျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ သင္၏က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ေပးမႈကို ပိတ္ခံထားရလွ်င္၊ HCA အရည္အခ်င္းျပည့္

ဝန္ထမ္းက ၎ကို အသက္ျပန္သြင္းေပးပါမည္။ ဤအခ်က္ကို အတည္ျပဳေသာ စာကို သင္ ရရွိပါလိမ့္မည္။ သင့္တြင္ ေမးခြန္း

တစံုတရာရွိလွ်င္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ သင္၏ ေစာင့္ေရွာက္ေပးမႈ ျပန္လည္အသက္မဝင္ေသးပါက 1-800-562-3022 ကို ဖုန္းေခၚပါ။
3.

ကၽြန္ေတာ္သည္ ကၽြနေ
္ တာ့္ၿပီးခဲေ
့ သာကာလမ်ား၏ အကာအကြယ္ ေတာင္းခံမအ
ႈ တြက္ စိစစ္ခ်က္ေပးရန္ လိအ
ု ပ္လ်က္ရပ
ွိ ါသလား။
အကယ္၍ သင္သည္ COVID-19 ေၾကာင့္ ဝင္ေငြျပသက္ေသအား ေပးပို႔ရန္မျဖစ္ႏိုင္ပါက HCA သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွစ၍ COVID-19

ေၾကာင့္ ထိခိုက္ခဲ့ေသာ လတစ္လခ်င္းစီအတြက္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ က်န္းမာေရးကာကြယ္မႈအတြက္ ဝင္ေငြ၏ မိမိကိုယ္ကို
ေထာက္ခံျခင္းအေနျဖင့္ လက္ခံေပးပါလိမ့္မည္။
4.

ကၽြန္ေတာ္တ႔သ
ို ည္ HCA သိ႔မ
ု ဟုတ္ လူမေ
ႈ ရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ်ား ဌာန (DSHS) မွ သတင္းအခ်က္အလက္အတြက္
တိးု ျမႇင့က
္ ာလတစ္ခက
ု ို ေတာင္းခံႏိုင္ပါသလား။

ေတာင္းခံႏိုင္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ေတာင္းဆိုထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးႏိုင္ရန္ ထပ္တိုး ရက္၃၀
ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ သင္သည္ HCA ကို 1-800-562-3022 ျဖင့္ သို႔မဟုတ္ DSHS 1-877-501-2233 ျဖင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။
5.

အေျပာင္းအလဲမတ
ွ တ
္ မ္းကို လိအ
ု ပ္ေနဆဲလား။
ဟုတ္ပါတယ္။ အကယ္၍ သင္သည္ ဝင္ေငြ သို႔မဟုတ္ အလုပ္တစ္ခုမွ အလုပ္လက္မဲ့ ဘဝအျဖစ္သို႔ျဖစ္သြားၿပီး ဝင္ေငြ
မရရွိေတာ့ဘူးဆိုပါက သင္သည္ သင့္ေလွ်ာက္လႊာအား ျပင္ဆင္ျခင္းျဖင့္ ျပင္ဆင္ခ်က္အား အစီရင္ခံရန္ လိုအပ္ပါသည္။

6.

ကၽြနုပ
္ သ
္ ည္ Apple Health က်န္းမာေရး ခံစားခြင္က
့ ို လတ္တေလာ လက္ခရ
ံ ရွေ
ိ နၿပီ ျဖစ္၍ ယခု ကၽြနုပ
္ တ
္ ြင္ ကိယ
ု ဝ
္ န္ရေ
ွိ နပါသည္။
ကၽြနုပ
္ ၏
္ ကိယ
ု ဝ
္ န္ကို အစီရင္ခရ
ံ န္ လိပ
ု ါသလား။

လိုပါသည္။ သင္၏ ကိယ
ု ္ဝန္ကို အစီရင္ခသ
ံ င့္သည္။

HCA 19-0068 BS (06/21) Burmese

1

7.

ကၽြႏု္ပက
္ Apple Health က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ေပးမႈကို လက္ခရ
ံ ရွိခၿဲ့ ပီး၊ ကၽြနုပ
္ ၏
္ အလုပလ
္ က္မဲ့ ဝင္ေငြ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အလုပလ
္ က္မဲ့
ခံစားခြင့္ အပတ္စဥ္ အပိေ
ု ဆာင္းကို အစီရင္ခရ
ံ န္ လိအ
ု ပ္ပါသလား။

8.

•

အလုပ္လက္မဲ့မ်ားအတြက္ အပတ္စဥ္ အေျခခံ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ဝင္ေငြ ပမာဏ- လိုအပ္ပါသည္၊ ဤဝင္ေငြကို အစီရင္ခံရန္
လိုအပ္ပါသည္

•

အပတ္စဥ္ အပိုေဆာင္း အက်ိဳးခံစားခြင့္ ပမာဏ- အပတ္စဥ္ အပိုေဆာင္း အလုပ္လက္မဲ့ ခံစားခြင့္ကို အစီရင္ခံရန္ မလိုအပ္ပါ

ကၽြႏု္ပ၏
္ ဖက္ဒရယ္ လႈံ႕ေဆာ္မႈ စစ္ေဆးခ်က္ ရရွပ
ိ ါသည္။ ဤဝင္ေငြကို အစီရင္ခရ
ံ န္ လိအ
ု ပ္ပါသလား။
မလိုပါ၊ သင္၏ လႈံ႕ေဆာ္မႈ စစ္ေဆးခ်က္ကို ဝါရွင္တန္ Healthplanfinder သို႔ အစီရင္မခံပါႏွင့္။ လႈံ႕ေဆာ္မႈ ဝင္ေငြသည္ Apple

Health အတြက္ အက်ံဴးမဝင္ပါ။
9.

ကေလးအတြက္ ႀကိဳတင္ အခြနေ
္ ထာက္ပေ
ံ့ ၾကးေပးေငြသည္ ဇူလင
ို လ
္ 15 ရက္၊ 2021 ခုႏွစ္ တြင္ စတင္ပါသည္၊ ဤဝင္ေငြကို ကၽြႏ္ုပ္
အစီရင္ခရ
ံ န္ လိအ
ု ပ္ပါသလား။
မလိုပါ၊ သင္၏ လစဥ္ ကေလးအတြက္ ႀကိဳတင္ အခြန္ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးေငြမ်ားကို ဝါရွင္တန္ Healthplanfinder သိ႔ု အစီရင္ခံရန္
မလိုပါ။ ၎ေပးေငြသည္ Apple Health အတြက္ အက်ံဳးမဝင္ပါ။

10. ကၽြန္ေတာ္သည္ ဝါရွငတ
္ န္ၿမိဳ႕သူ/သား တစ္ဥးီ မဟုတပ
္ ါ သိ႔ေ
ု သာ္ အဲဒ
့ ီမာွ လည္ပတ္ခၿဲ့ ပီး ယခုဖ်ားေနၿပီး
ထိနး္ သိမ္းေစာင့္ၾကည့္ခေ
ံ နရပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ COVID-19 စမ္းသပ္ခ်က္ ႏွင့/္ သိ႔ု ကုသမႈအတြက္ Apple Health ထံ
ေလွ်ာက္လာႊ တင္ႏိုငပ
္ ါသလား။

အကယ္၍ သင္သည္ ဝါရွင္တန္ျပည္နယ္တြင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ၾကည့္ခံထားရပါက သင္သည္ COVID-19 အကာအကြယ္ႏွင့္
ကုသမႈအတြက္ ကိုက္ညီပါသည္။ ထပ္မံသိရွိလိုသည္မ်ားအတြက္ 1-800-562-3022 ကို ေခၚဆိုပါ။
္ က္ခရ
ံ ရွၿိ ပီး ဝင္ေငြေထာက္ခခ
ံ ်က္ သိ႔ု ဘဏ္အပ္ေငြမ်ားကို ေပးရန္လအ
ို ပ္ပါသည္။ ကၽြနေ
္ တာ္
11. ကၽြန္ေတာ္သည္ DSHS မွ အကာအကြယလ
စာျဖင့္ ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိျု ပရန္လအ
ို ပ္ပါသလား။
မလိုပါ။ သိ႔ေ
ု သာ္ သင္သည္ အေျပာင္းအလဲတစ္ခုအား ေလွ်ာက္ျခင္း၊ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း သို႔ အသစ္ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားအား
ေဆာင္ရြက္ထားေသာအခါ သင့္ဝင္ေငြႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားအား မိမက
ိ ိုယ္တိုင္သက္ေသခံႏိုင္ပါသည္။ သင္သည္
သင့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ရန္ DSHS ရွိ 1-877-501-2233 အားေခၚဆိုပါ။
12. ကၽြနုပ
္ သ
္ ည္ COVID-19 ကို ကားေမာင္း လာယူသည့္(drive-thru) ေနရာတြင္ စစ္ေဆးၿပီး အာလီယန္ အေရးေပၚ

ေဆးဖက္ဆင
ို ရ
္ ာ (AEM) လႊမ္းျခဳံမအ
ႈ တြက္ ေလၽွာက္ထားခဲသ
့ ည္။ မည္သည့္ စာရြကစ
္ ာတမ္းမ်ား တင္ျပရန္ လိပ
ု ါသလဲ။
စမ္းသပ္ေရး ဆိုဒ္တစ္ခုခ်င္းစီက ကြဲျပားေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ေပးပါလိမ့္မည္။ သင္ COVID-19 စစ္ေဆးၿပီးေၾကာင္း ျပသထာသည့္
စာရြက္မ်ားကို ေပးပါ။ သင္သည္ မည္သည့္ဇယား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ကုသမႈ မွတ္တမ္းမ်ားကိုလည္း တင္ျပရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ သင္၏
စစ္ေဆးမႈ အေထာက္အထားအျဖစ္ သင္၏ပံ့ပိုးသူထံမွ သင္ရရွိေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို လက္ခံပါလိမ့္မည္။
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