
 
 

Apple Health ေဖာက္သည္မ်ားအတြက္ တယ္လီက်န္းမာေရး လမ္းညႊန္ 
COVID-19 ကူးစက္ကပေ္ရာဂါအတြငး္ ရရွိႏုိင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 

 
COVID-19 ကူးစက္ကပ္ေရာဂါကုိ တံု႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အာဏာပုိင္အဖြဲ႕(HCA) ႏွင့္ ၀ါရွင္တန္ Apple Health 
(Medicaid)တုိ႔က ေစာင့္ေရွာက္မႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အဆုိပါ COVID-19 ကပ္ေရာဂါကာလအတြင္း ေဖာက္သည္မ်ား၊ မိသားစုမ်ားႏွင့္ 
ပ့ံပုိးေပးသူမ်ား၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုိအပ္ခ်က္ကုိ ျဖည့္ဆည္းရန္အတြက္ တယ္လီက်န္းမာေရး နည္းပညာ အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ 
အသံုးျပဳခြင့္ ေပးခဲ့ပါသည္။ 

 
တယလ္ီက်နး္မာေရးဆိုသညမ္ာွ ဘာလဲ။ 
တယ္လီက်န္းမာေရးသည္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးသူႏွင့္ လူနာတုိ႔သည္ 
ဖုန္း၊ အီးေမးလ္ (သုိ႔) ဗီဒီယုိကုိ အသံုးျပဳ၍ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ 
၀န္ေဆာင္မႈ ေပးသည့္နည္းလမ္း ျဖစ္သည္။ 

 
ကၽြန္ုပ္၏ ပံ့ပိးုေပးသူႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ တယလ္ီက်နး္မာေရးကို 
အသုးံျပဳေသာအခါ ကၽြန္ုပ္၏ ကိယုေ္ရးကိုယတ္ာ က်နး္မာေရးဆိငုရ္ာ 
အခ်ကအ္လကမ္်ားကို ကာကြယထ္ားပါသလား။ 
သင္ႏွင့္ သင္၏ပ့ံပိုးေပးသူသည္ တယ္လီက်န္းမာေရး ေဆြးေႏြးစဥ္အတြင္း 
အတည္ျပဳထားေသာနည္းပညာကုိ အသံုးျပဳ၍ သင္၏ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ ကာကြယ္ရာတြင္ 
ကူညီနိုင္သည္။ သင္၏သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ ကာကြယ္ရန္ လုိအပ္ေသာ 
အစီအမံမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကုိ သင္၏ပ့ံပိုးေပးသူႏွင့္ ေဆ
ေဆြးေႏြးသင့္သည္။ ၎တြင္ သီးသန႔္အခန္းတစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ ေနရာတစ္ခုတြင္ 
ဖုန္းကုိ အသံုးျပဳျခင္း ပါဝင္နိုင္သည္။ သင္၏ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ က်န္းမာေရး 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္ သင္က ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရပါမည္။ 

ကၽြန္ုပသ္ည္ Apple Health တြင ္စာရငး္ သြငး္ထားပါသည။္ 
တယလ္ီက်နး္မာေရး သုးံၿပးီ ဝန္ေဆာငမ္ႈမ်ား ရနိငု္မလား။ 
ရႏုိင္ပါသည္။ တယ္လီက်န္းမာေရးကုိ အသုံးျပဳ၍ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ရႏုိင္ပါသည္။ ပံ့ပိုးေပးသူအား လူပုဂၢိဳလ္အခ်င္းခ်င္း ေတ
ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း၏ အျခားေရြးခ်ယ္စရာ တစ္ခုအေနျဖင့္ ထင္ျမင္ရန္ 
တယ္လီက်န္းမာေရးကုိ အသုံးျပဳရန္ သင့္တြင္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိသည္။ ၎တြင္ 
အေျခခံေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူ သုိ႔မဟုတ္ အထူးကၽြမ္းက်င္သူ 
တစ္ဦးဦးႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ မိသားစု က်န္းမာေရးပ့ံပိုးေပးသူ၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ၊ 
စကားထစ္ မပီျခင္းဆုိင္ရာ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာ ကုထံုး- 
အမူအက်င့္ဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သူ၊ အသံုးခ် 
အျပဳအမူေလ့လာဆန္းစစ္မႈဆုိင္ရာ၊ သြားဆရာဝန္ ႏွင့္ ဤ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္း 
နည္းလမ္းကုိ အသံုးျပဳလုိသည့္ အျခားမည္သည့္ ပံ့ပိုးသူမဆုိ ပါဝင္သည္။ 

 
ကၽြန္ုပ္၏ ပံ့ပိးုသထူမံွ တယလ္ကီ်နး္မာေရး ဝနေ္ဆာင္မႈမ်ားကို ကၽြန္ုပ္ 
မညသ္ို႔ ေတာငး္ဆိရုမညန္ညး္။ 
သင့္တြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ ျပႆနာရိွပါက သုိ႔မဟုတ္ 
ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ားကုိ စစ္ေဆးရန္လုိအပ္ပါက 
ရက္ခ်ိန္းယူရန္ သင့္ ပံ့ပိုးေပးသူထံ ဖုန္းဆက္ပါ။ သင္၏ ပံ့ပိုးေပးသူသည္ 
သင္ကုိယ္တုိင္ လာေရာက္ေဆြးေႏြးျခင္း သင့္မသင့္၊ တယ္လီက်န္းမာေရး 
နည္းပညာျဖင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း သင့္မသင့္ 
ဆံုးျဖတ္ရန္ ေမးခြန္းမ်ား ေမးလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ 

တယ္လီက်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ 
ပံ့ပိုးေပးသူတြင္ ျပည့္စံုမႈရွိလွ်င္ သင့္အား အေၾကာင္းၾကားပါမည္။ 
တယ္လီက်န္းမာေရး ခ်ိန္းဆုိမႈမ်ားသည္ လူပုဂၢိဳလ္အခ်င္းခ်င္း ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးရန္ 
စီစဥ္ထားသည့္အတုိင္း စီစဥ္ထားၿပီး ခ်ိန္းဆုိမႈ မည္သုိ႔ျပဳလုပ္မည္ကုိ သင့္အား 
အသိေပးပါလိမ့္မည္။ ဥပမာ၊ “ဆရာဝန္က သင့္အား ေသာၾကာေန႔ ေန႔လည္ 2 
နာရီတြင္ ေခၚဆုိပါမည္။” 

 
အကယ္၍ သင္သည္ အိမ္တြင္း က်န္းမာေရး၊ ကုထံုး သုိ႔မဟုတ္ အျပဳအမူဆုိင္ရာ 
က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ပုံမွန္ခ်ိန္းဆုိမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေသာ 
ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္လၽွင္ သင္၏ပ့ံပိုးေပးသူသည္ 
ဤဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိလည္း စီစဥ္ရန္ သင္ႏွင့္အတူ 
လုပ္ေဆာင္ပါလိမ့္မည္။ 

ကၽြန္ုပ္၏ တယလ္ကီ်နး္မာေရး ဝနေ္ဆာငမ္ႈမ်ားကို စစီဥရ္န္ စကားျပနတ္စဥ္းီ 
လိအုပလ္ၽငွ္ ဘာလပုရ္မလဲ။ 
 ခ်ိန္းဆုိခ်က္ကုိ စီစဥ္သည့္အခါ သင္သည္ စကားျပန္ လုိအပ္ေၾကာင္း 
သင့္ပံ့ပိုးသူအား အသိေပးပါ။ ပိုမိုသိရွိလုိပါက၊ hca.wa.gov/interpreter-
services ကုိ ေလ့လာပါ။ 

ကၽြန္ုပသ္ည ္အာမခထံားျခငး္ မရွေိၾကာငး္ႏွင့္ Apple Health လႊမး္ျခဳမံႈကိ ု
မညသ္ည့္အခါကမ ွေလၽာွကထ္ားျခငး္မရွပိါ။ တယလ္ကီ်နး္မာေရး 
ဝန္ေဆာငမ္ႈမ်ားကိ ုရႏုိင္သလား။ 
သင္က Apple Health အတြက္ ရထုိက္ခြင့္ ရွိ၊မရိွ သိရန္ အခမဲ့ (သုိ႔) 
ကုန္က်စရိတ္သက္သာသည့္ က်န္းမာေရး 
ခံစားခြင့္အတြက္ ေလၽွာက္ထားနုိင္သည္- 

 အြနလ္ိငုး္- wahealthplanfinder.org 
 ဖနုး္- 1-855-923-4633 

 
Apple Health လႊမ္းျခံဳမႈကုိ ျငင္းပယ္ခံရပါက COVID-19 အတြက္ 
စမ္းသပ္ျခင္းႏွင့္ ကုသျခင္းဆုိင္ရာ အသုိင္းအဝုိင္း က်န္းမာေရးစင္တာကုိ 
ဆက္သြယ္နိုင္သည္။ 

တယလ္ီက်နး္မာေရး ေဆြးေႏြးမႈ ခ်နိး္ဆိခု်ကအ္တြက္ ကၽြန္ုပ္ 
မညသ္ို႔ ျပငဆ္ငရ္မည္နညး္။ 
 အာ႐ံုပ်ံ႕လြင့္စရာမရိွဘ ဲဆိတ္ၿငိမ္သည့္ သီးျခားေနရာတစ္ခုကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ 
 သင့္ဖုန္း သုိ႔မဟုတ္ ကြန္ပ်ဴတာကုိ အားသြင္းထားေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ 
 မွတ္စုမ်ား ေရးသားရန္ ေဖာင္တိန္တစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ စာရြက္ လက္ကုိင္ထားပါ 
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