
 

5/1/21 တွင ်အသစ်မွမ်းမံသည ်    

သင၏် ကိုဗစ်-19 ကာကွယ်ေဆးထိးု ရက်ချိနး်သို ့�ကိုပို ့

ဘယ်လိုရေအာငယ်ူမလဲ။ 

 

ြခံုငံုသံးုသပ်မ� 

သင့တွ်င ်Apple Health (Medicaid) �ှိ�ပီး သင့က်ျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ� ရက်ချိနး်သိုသ့ာွးရန ်အကူအညလုိီပါက Health Care Authority (HCA, 

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�အာဏာပိုင)် က သင၏် အ�ကိုအပိုကုိ့ တာဝနယူ်ပါလိမ့မ်ည။် သငသ်ည ်ဤဝနေ်ဆာငမ်�ကုိ ကိုဗစ်-19 

ကာကွယ်ေဆးထိးုြခငး်များကဲသ့ိုေ့သာ အေရးေပါ်မဟုတ်သည့က်ျနး်မာေရး ရက်ချိနး်များအတွက်လညး် အသံးုြပု�ိငုပ်ါသည။် 

�ကို ပုိက့ိ ုဘယလ်ိရုယရူမလ။ဲ 

သင့ေ်ကာငတ်ီ အတွက် �ကိုပိုအ့ကျိုးေဆာငက်ို ဖုနး်ဆက်ပါ (စာမျက်�ာှ 2 တွင ်ဆက်သယွ်ရနအ်ကျိုးေဆာင ်စာရငး်ကို �ကည့ပ်ါ)။ အကျိုးေဆာငက် သင၏် အကျံုးဝငမ်�ကို 

စစေ်ဆး�ပီး သင့ ်သွားလာေရးလုိအပ်ချက်များ�ငှ့က်ိုက်ညသီည့ ်အ�ကိုအပိုက့ို စီစဉ်ေပးပါလိမ့်မည။် သငသ်ည ်ဤဝနေ်ဆာငမ်�အတွက် အကျံုးမဝငပ်ါက အကျိုးေဆာငက် အြခား 

ေဒသ��ရအရငး်အြမစ်များထ ံ��နေ်ပးပါလိမ့်မည။် 

သငဖ်ုနး်ဆက်ချိနတ်ွင ်ေအာက်ပါအချက်အလက်များကို အသင့ြ်ပငထ်ားေပးပါ။ 

• သင့ ်ProviderOne ဝနေ်ဆာငမ်�ကဒြ်ပား 

• လာ�ကိုရမည့် သင၏် လိပ်စာ အြပည့်အစံု 

• သင ်ကာကွယ်ေဆးထိးုရန ်ရက်ချိနး် ယူထားသည့ေ်နရာ 

• သင့ ်ကျနး်မာေရး ေစာင့ေ်�ှာက်သ ူ၏ အမည ်�ငှ့ ်ဖုနး်နပံါတ် (ကိုဗစ်-19 လူအများအား ကာကွယ်ေဆးထိးုေနရာသို ့ အ�ကိုအပိုအ့တွက် ဤအချက်အလက်ကို 

မလုိအပ်ပါ) 

• သင့ ်ရက်ချိနး်၏ ရက်စွဲ �ငှ့ ်အချိန ်အတိအကျ 

• ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�ပံုစံ (ဥပမာ။ ။ ေကျက်ကပ်ေဆးြခငး်၊ အိုဘ၊ီ သွားေဆးခနး်၊ ကိုဗစ-်19 ကာကွယ်ေဆး စသညြ်ဖင့)် 

ေမးေလေ့မးထ�ိှေသာ ေမးခွန်းများ 

 

အေရးေပါ်မဟတုသ်ည့က်ျန်းမာေရး�ကို ပုိဆ့ိတုာ ဘာလဲ။ 

ယငး်မှာ သင့က်ျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ� ရက်ချိနး်များသို ့ သွားြခငး်ြပနြ်ခငး်တွင ်ကူညေီပးေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�တစ်ခု ြဖစ်ပါသည။် ေတွ�ရအများဆံးု �ကိုပိုအ့ကူအည ီပံုစံများတွင ်

အများသံးုဘတ်စ်ကား၊ ဝှီးချဲလ်ဗနလ်ား၊ ဓာတ်ဆေီဘာက်ချာ �ငှ့ ်ခရီးအကွာအေဝးအတွက် ေငြွပနထ်တု်ေပးြခငး်များ ပါဝငပ်ါသည။် ဤဝနေ်ဆာငမ်�တွင ်လူနာတငအ်ထမ်း၊ 

လူနာတငယ်ာဉ် သိုမ့ဟုတ် ထနိး်ချုပ်�ပီး �ကိုပိုေ့ပးြခငး်များ မပါဝငပ်ါ။ 

 

ကိဗုစ-်19 ကာကယွေ်ဆးထိးုရန် ရကခ်ျိန်းအတကွ ်အေရးေပါ်မဟတုသ်ည့်ကျန်းမာေရး�ကို ပုိ ့ကိ ုအသံးုြပု�ိငုပ်ါသလား။ 

အသံးုြပု�ိငုပ်ါသည။် က��်ပ်ုတိုသ့ည် ေဆးဆိငုမ်ျား၊ လူအများကိကုာကွယ်ေဆးထိးုေပးေနသည့် ေဆးခနး်များ �ငှ့ ်ယာဉ်ြဖတ်ေမာငး်ေဆးခနး်များအပါအဝင ်မည်သည့ ်

ကာကွယ်ေဆးထိးုေနရာကို မဆို အသာွးအြပန ်�ကို� ပိုေ့ပးေနပါသည။် သင့ေ်ကာငတ်ီထ�ဲှိ �ကိုပိုအ့ကျိုးေဆာငက်ို ဖုနး်ဆက်လိုက်ပါ။ သင့သ်ာွးလာေရးလိုအပ်ချက်�ငှ့က်ိုက်ညမီည့ ်

ခရီးစဉ်ကို သူတိုစ့ီစဉ်ေပးပါလိမ့်မည။် 



 

    

 

အေရးေပါ်မဟတုသ်ည့က်ျန်းမာေရး�ကို ပုိက့ိ ုမညသ်ေူတအွသံးုြပု�ိငုပ်ါသနညး်။ 

အ�ကိုအပိုအ့ကူအညလီိုအပ်ေနေသာ ၏Apple Health (Medicaid) ေဖာက်သညမ်ျားသည် ဤဝနေ်ဆာငမ်�အတွက် အကျံုးဝငပ်ါသည။် 

 

 

အေရးေပါမဟတုသ်ည့က်ျန်းမာေရး�ကို ပုိ ့ရယဖုိူ ့ဘယသ်ူက့ိ ုဖုန်းဆကရ်မလ။ဲ 

သင့ေ်ကာငတ်ီကို ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသည့် �ကိုပိုအ့ကျိုးေဆာငက်ို ဆက်သယွ်ပါ။ သတူိုက့ သင၏်အကျံုးဝငမ်�ကို စစ်ေဆး�ပီး သင့ခ်ရီးစဉ်ကို စီစဉ်ေပးပါလိမ့်မည။် သငသ်ည ်

ဤဝနေ်ဆာငမ်�အတကွ် အကျံုးမဝငပ်ါက အကျိုးေဆာငက် အြခား ေဒသ��ရအရငး်အြမစ်များ�ငှ့ ်ချိတ်ဆက်ေပးပါလိမ့်မည။် 

 

�ကို ပုိက့ိ ုေတာငး်ဆိုရန် ဘယအ်ချိန် ဖုန်းဆကရ်မလ။ဲ 

တတ်�ိငုသ်မ�ေစာေစာ အနညး်ဆံးု သင့က်ျနး်မာေရး ရက်ချိနး်မတိုငမ်ီ �ံု းဖွင့ရ်က် �စှ်ရက်ေစာ�ပီး ဖုနး်ဆက်ပါ။ �ံု းဖွင့ရ်က် �စှ်ရက်ထက်နညး်�ပီး အေရးေပါ်ခရီးစဉ်များကို 

အရငး်အြမစ်�ှလိ�င ်�ကိုပိုေ့ပး�ိငုပ်ါသည။် 

ဆကသ်ယွရ်န် အကျိုးေဆာငမ်ျား 

 
အကျို းေဆာင ်၏ အမည ် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးေသာ ေကာငတ် ီ ဖုနး်နပံါတ ်

Hopelink King, Snohomish 

 

1-800-923-7433 

 

Northwest Regional Council Island, San Juan, Skagit, Whatcom 

 

1-800-860-6812 

 

Paratransit Services 
Clallam, Grays Harbor, Jefferson, Kitsap, Lewis, Mason, 

Pacific, Pierce, Thurston 
1-800-846-5438 

Human Services Council Clark, Cowlitz, Klickitat, Skamania, Wahkiakum 1-800-752-9422 (ေရွးစရာ 2) 

People for People 
Benton, Chelan, Columbia, Douglas, Franklin, Kittitas, 

Okanogan, Walla Walla, Yakima 
1-800-233-1624 

Special Mobility Services 
Adams, Asotin, Ferry, Garfield, Grant, Lincoln, Pend 

Oreille, Spokane, Stevens, Whitman 
1-800-892-4817 

 

အေသးစိတ်သ�ိှိလိုပါက hca.wa.gov/transportation-help Non-Emergency Medical Transportation (NEMT, �ှိ အနအ်းီအမ်တီ) ဝက်ဘဆ်ိကု်ဒသ်ို ့ သာွး�ကည့်ပါ။ 

 

 

 

820-NonDOH May 2021 Burmese 

ဤစာရွက်စာတမ်းကို အြခားေဖာမတ်ြဖင် ့ေတာငး်ဆိရုနအ်တွက် 1-800-525-0127 သို ့ ေခါ်ဆိပုါ။ နားမၾကားေ◌သာ 

သိ႔ုမဟုတ ္အၾကားအာရံ◌ခု် ိ ဳ႕တဲေ့◌သာ သ◌ံု◌း�စဲသမူ်ားသည္ 711 (Washington Relay) သိေု႔ခၚဆိပုါ 

သိ႔ုမဟုတ ္civil.rights@doh.wa.gov ထ ံအးီေ◌မးလ္ေ◌ပးပို႔ပါ။ 

 

http://hca.wa.gov/transportation-help
mailto:civil.rights@doh.wa.gov

