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Vermont ေဆးဝါးအစအီစဉ်မှ �ကို ဆိပုါ၏  

Vermont �ိှ ေဆးဝါးအကူအညအီစီအစဉ်များကုိ Vermont ကျနး်မာေရးအခွင့အ်လမ်းဌာန 

(Department of Vermont Health Access, DVHA) မှ စီမံလုပ်ေဆာငပ်ါသည။် 

ေဆးဝါးအကူအညအီစီအစဉ်များကုိ ဤေနရာတွင ်ေဖာ်ြပထားသည။် တစ်ခုချငး်စီတွင ်

ကုိယ်စီသတ်မှတ်ချက်စညး်မျဉ်းများ�ငှ့ ်အကျိုးခံစားရမည့ ်ကမ်းလှမ်းချက်များ �ိှသည။်   

ဤလကစ်ွစဲာအပ်ုသည ်Medicaid ကျန်းမာေရးအေထာကအ်ပ့ံမှတစဆ်င့ ်ရ�ိှေသာ 

ေဆးဝါးအကျိုးခံစားခွင့ ်အချကအ်လကမ်ျားကိ ုမေပးထားပါ။  သင့တ်ငွ ်Medicaid 

ကျန်းမာေရးအေထာကအ်ပ့ံရ�ိှထား၍ ေဆးဝါးခံစားခွင့ ်အချကအ်လကမ်ျား လိအုပ်ပါက 

သိုမ့ဟတု ်သငပ်ါဝငေ်နသည့ ်အစအီစဉ်ကိ ုမသပိါက Vermont Health Connect �ငှ့ ်

Green Mountain Care အဖဲွ�ဝငအ်ကအူညေီပးေရးစငတ်ာကိ ု1-800-250-8427 ြဖင့ ်

ဖုန်းေခါ်ဆိပုါ။ တနလင်္ာေနမှ့ ေသာ�ကာေန ့၊ နံနက ်၈:၀၀ နာရီမှ ညေန ၅:၀၀ နာရီ အတငွး် 

ေခါ်ဆိပုါ (�ုံးပိတရ်ကမ်ျားတငွ ်ပိတပ်ါသည)်။  

ကျန်းမာေသာ Vermont များ အစအီစဉ် 
ဤအခမ့ဲအစီအစဉ်သည ်Vermonter များအား အကျံုးဝငေ်သာ ေဆးဝါးများကုိ 

အြခားေဆး��နး်အာမခံများ မလိုဘ ဲေလ�ာေ့ဈးြဖင့ ်ဝယ်ယူခွင့ြ်ပုပါသည။်  သင့တွ်င ်

ကျနး်မာေသာ Vermont များအစီအစဉ်�ိှပါက သင့ေ်ဆးဆိငုသ်ည ်DVHA သို ့ 

တငြ်ပေတာငး်ဆိ�ုိငုသ်ည။် DVHA သည ်ေငေွပးေချေပးမည ်မဟုတ်ေသာ်လညး် 

သငေ်ဆးဆိငုကုိ် ေပးေချရမညမှ်ာ Vermont Medicaid ကျနး်မာေရးအေထာက်အပ့ံ၏ 

အနမ့်ိဆံးု��နး်ထားြဖစ်�ပီး ေဆးဆိငု၏် လက်လီေဈး��နး် မဟုတ်ပါ။  

VPharm အစအီစဉ်များ - VPharm 1၊ VPharm 2 �ငှ့ ်VPharm 3 
VPharm အစီအစဉ်သည ်Medicaid အတွက် သတ်မှတ်ချက်မြပည့မီ်ေသာ်လညး် Medicare 

ေဆး��နး်အစီအစဉ် (Medicare PDP) �ငှ့သ်က်ဆိုငရ်ာ ကုနက်ျစရိတ်များအတွက် ေပးေချရန ်

Medicare တွင ်စာရငး်သငွး်ထားသည့ ်Vermonter များကုိ ကူညေီပးပါသည။်  

၎ငး်အလုပ်လုပ်ပုံ - သင၏် Medicare PDP သည ်သင့ေ်ဆးဝါးများအတွက် 
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ေငေွပးေချေသာအခါ မညသ်ည့ေ်ဆးဝါးကုနက်ျေငကုိွမဆိ ုVPharm ထမှံ ေတာငး်ခံ�ိငုသ်ည။်  

�ခငး်ချက်တချို� ြဖင့ ်VPharm သည ်ေဆးဝါးကုနက်ျေငအွေပါ် မူတည၍် သင ်

ေပးေချရနေ်ဆးဖုိး $1 �ငှ့ ်$2 ကုိ ချနထ်ား�ပီး ကုနက်ျေငအွား ေပးမညြ်ဖစ်ပါသည။်   

 

သင့ ်Medicare PDP အား နားလညသ်ေဘာေပါကြ်ခငး် 
Medicare PDP ကုိ Medicare အပုိငး် D ေဆးဝါးအစီအစဉ်မှတစ်ဆင့ ်

အများဆံးုပ့ံပုိးေပးေသာ်လညး် ၎ငး်သည ်Medicare အပုိငး် C အစီအစဉ်၏ 

တစ်စိတ်တစ်ပုိငး်လညး်ြဖစ်၍ "Medicare အားသာချက်အစီအစဉ်" ဟုလညး် ေခါ်ဆိသုည။် 

Medicare PDP ဟုဆိရုာတွင ်Medicare အပုိငး် C သိုမ့ဟုတ် အပုိငး် D ေဆး��နး်တွင ်

ေဆးဝါးအကျံုးဝငမ်�ကုိ ဆိလုိုသည။် ဤအစအီစဉ်များကိ ုကျန်းမာေရးေစာင့ေ်�ှာကမ်��ငှ့ ်

ကျန်းမာေရးအေထာကအ်ပ့ံဝန်ေဆာငမ်� စငတ်ာများ (Centers for Medicare and 

Medicaid Services, CMS) က စမံီေဆာငရွ်ကပ်ါသည။် Medicare PDP တငွ ်

စာရငး်သငွး်ရန် အကအူညလီိအုပ်ပါက - 

1) 1-800-Medicare ကိ ုဖုန်းေခါ်ဆိပုါ 

2) medicare.gov သိုသ့ာွးပါ 

3) အသက�်ကးီသမူျားကညူေီရးဖုန်းလိငုး်�ိှ နယေ်ြမေအဂျငစ်မှီ ြပညန်ယက်ျန်းမာေရး 

အာမခံအကအူည ီအစအီစဉ် (State Health Insurance Assistance Program, 

SHIP) အား 1-800-642-5119 ြဖင် ့ဖုန်းေခါ်ဆိပုါ 

VPharm အစီအစဉ် (ြပညန်ယ်ေဆးဝါးအကူအညအီစီအစဉ် State Pharmaceutical 

Assistance Program, SPAP ဟုလညး် သ�ိကသည)် သည ်Medicare PDP တွင ်

စာရငး်ေပးထား�ပီး ေဆး��နး်များအတွက် ေပးေသာ အြခားမညသ်ည့အ်ာမခံမှ 

မ�ိှသည့သ်မူျားအား ေဆး��နး်ကုနက်ျေငမွျားကုိ ေပးရနကူ်ညေီပးသည။် VPharm သည ်သင့ ်

Medicare PDP အစအီစဉ်၏ လစဉ်ပရီမီယေံ�ကးကိလုညး် ကညူေီပးေချေပးသည။်  

 

VPharm တွင ်အကျိုးခံစားခွင့ ်အဆင့ ်သံးုဆင့ပ်ါဝငသ်ည၊် VPharm 1, VPharm 2 �ငှ့ ်

VPharm 3 တုိ ့ြဖစ်သည။် အစီအစဉ်တစ်ခုစီတုိငး်တွင ်ကုိယ်စီသတ်မှတ်ချက်စညး်မျဉ်းများ�ငှ့ ်
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ကုိယ်စီအကျိုးခံစားခွင့မ်ျား�ိှသည။် အဖဲွ�ဝငမ်ျားသည ်VPharm တွင ်ပါဝငေ်နေစရန ်

Medicare PDP တစ်ခုတွင ်စာရငး်သငွး်ထားရမည။် သင့ ်Medicare PDP သည ်

သင့ေ်ဆး��နး်များအားလံုးအတွက် ပထမဆံးုေငေွပးေချသြူဖစ်�ပီး သင့ ်VPharm အစီအစဉ်က 

ဒတိုယေပးေချသြူဖစ်သည။် VPharm က သင့ ်Medicare PDP အတွက် ကူညေီပးေချရန ်

သငသ်ည ်Vermont ေဒသတွငး်�ိှ အစီအစဉ်တစ်ခုတွင ်စာရငး်သငွး်ထားရမည။် ထို ့ြပင ်

သငသ်ည ်VPharm မှတစ်ဆင့ ်ေဆး��နး်အာမခံရ�ိှ�ိငုရ်န ်စာရငး်သငွး်ထားေသာ VT 

Medicaid ကျနး်မာေရးေထာက်ပ့ံမ� အစီအစဉ်ကုိ အသံးုချရပါမည။် 

ေအာက်ပါ VPharm အစီအစဉ်များကုိ DVHA က စီမံခန ့ခ်ွဲ�ပီး ဤအစီအစဉ်များမှ တစ်ခုခုအား 

စာရငး်သငွး်ပုံသငွး်နညး်ကုိ Vermont Health Connect �ငှ့ ်Green Mountain Care 

အဖဲွ�ဝငအ်ကူအညေီပးေရးစငတ်ာအား 1-800-250-8427 သို ့ ဖုနး်ေခါ်ဆိြုခငး်ြဖင့ ်

သ�ိှိ�ိငုပ်ါသည။် တနလင်္ာေနမှ့ ေသာ�ကာေန ့၊ နနံက် ၈:၀၀ နာရီမှ ညေန ၅:၀၀ နာရီ အတွငး် 

ေခါ်ဆိပုါ (�ုံးပိတ်ရက်များတွင ်ပိတ်ပါသည)်။ 

VPharm 1 - ပရီမီယ�ံငှ့ ်အာမခံအကျံုးဝငမ်� 
VPharm 1 အဖဲွ�ဝငမ်ျားသည ်လစဉ်ပရီမီယံေ�ကး $15 ေဒါ်လာကုိ ေပးရပါသည။် 

အြပနအ်လှနအ်ားြဖင့ ်VPharm 1 က ေအာက်ပါတုိကုိ့ေပးေချသည ်- 

 ဝငေ်ငနွမ့်ိပါးသေူထာက်ပ့ံေင ွ(Low Income Subsidy, LIS) "အထးူအကူအည"ီ က 

ကုနက်ျမခံေသာ သင၏် Medicare PDP ပရီမီယံေ�ကး အြမင့ဆ်ံးုပမာဏအထ။ိ 

(အြမင့ဆ်ံးုပမာဏမှာ CMS က သတ်မှတ်ထားေသာ �စ်ှစဉ်စံ��နး်ြဖစ်သည။် ယငး်သည ်

�စ်ှစဉ် ဇနန်ဝါရီလ ၁ ရက်ေနတွ့င ်ေြပာငး်လဲပါသည။်) သငသ်ည ်ပုိြမင့ေ်သာ Medicare 

PDP တငွ ်စာရငး်သငွး်ထားပါက VPharm က ကန်ုကျခံမညမ်ဟတုပ်ါ။  

 ဝငေ်ငနွမ့်ိပါးသေူထာက်ပ့ံေင ွ(LIS သိုမ့ဟုတ် "အထးူအကူအည"ီ) က ကုနက်ျမခံထားေသာ 

Medicare PDP တွင ်အကျံုးဝငေ်သာ ေရတုိေရ�ှညေ်ဆးဝါးများအတွက် Medicare PDP 

ေဆးဖုိးများ၊ ��တ်ြဖတ်ေငမွျား၊ အာမခံရာခိုင�်�နး်ေပးေင�ွငှ့ ်အာမခံကွာဟချက်များ။  

 Medicare PDP တွင ်အကျံုးမဝငေ်သာ အချို�ေသာ ေဆးဝါးအမျိုးအစားများ (OTC 

ေဆးအချို�၊ ဗီတာမငအ်ချို� �ငှ့ ်ေချာငး်ဆိးုအေအးမိ ထတ်ုကုနမ်ျား ပါဝငသ်ည)်  
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 ဆးီချိုေရာဂါဆိငုရ်ာပ့ံပုိးမ�များ 

 အြမငအ်ာ�ုံတုိငး်ပညာ�ှင ်သိုမ့ဟုတ် မျက်စိအထးူကုတစ်ဦးြဖင့ ်�စ်ှ�စ်ှလ�င ်

�ပီးြပည့စုံ်ေသာ မျက်စိစစ်ေဆးမ�တစ်�ကိမ်�ငှ့ ်�ကားကာလစစ်ေဆးမ�တစ်�ကိမ် 

VPharm 2 - ပရီမီယ�ံငှ့ ်အာမခံအကျံုးဝငမ်� 
VPharm 2 အဖဲွ�ဝငမ်ျားသည ်လစဉ်ပရီမီယံေ�ကး $20 ေဒါ်လာကုိ ေပးရပါသည။် 

အြပနအ်လှနအ်ားြဖင့ ်VPharm 2 က ေအာက်ပါတုိကုိ့ေပးေချသည ်- 

 ဝငေ်ငနွမ့်ိပါးသေူထာက်ပ့ံေင ွ(Low Income Subsidy, LIS) "အထးူအကူအည"ီ က 

ကုနက်ျမခံေသာ သင၏် Medicare PDP ပရီမီယံေ�ကး အြမင့ဆ်ံးုပမာဏအထ။ိ  

(အြမင့ဆ်ံးုပမာဏမှာ Medicare က သတ်မှတ်ထားေသာ �စ်ှစဉ်စံ��နး်ြဖစ်သည။် 

ယငး်သည ်�စ်ှစဉ် ဇနန်ဝါရီလ ၁ ရက်ေနတွ့င ်ေြပာငး်လဲပါသည။်) သငသ်ည ်ပုိြမင့ေ်သာ 

Medicare PDP တငွ ်စာရငး်သငွး်ထားပါက VPharm က ကန်ုကျခံမညမ်ဟတုပ်ါ။  

 ဝငေ်ငနွမ့်ိပါးသေူထာက်ပ့ံေင ွ(LIS သိုမ့ဟုတ် "အထးူအကူအည"ီ) က ကုနက်ျမခံထားေသာ 

Medicare PDP တွင ်အကျံုးဝငေ်သာ ေရ�ှညက်ျနး်မာေရးြပဿနာများ (အကျံုးဝငေ်သာ 

ေဆးဝါးေထာက်ပ့ံမ�သာ) အတွက် သံးုေသာေဆးဝါးများအတွက် Medicare PDP 

ေဆးဖုိးများ၊ ��တ်ြဖတ်ေငမွျား၊ အာမခံရာခိုင�်�နး်ေပးေင�ွငှ့ ်အာမခံကွာဟချက်များ။  

 ေရ�ှညက်ျနး်မာေရးြပဿနာများကုိ ကုသရနသ်ံးုသည့ ်OTC ေဆးအချို�ကဲသ့ို ့ Medicare 

PDP တွင ်အကျံုးမဝငေ်သာ ေဆးအမျိုးအစား အချို�  

 ဆးီချိုေရာဂါဆိငုရ်ာပ့ံပုိးမ�များ 

 အေအးမိြခငး် သိုမ့ဟုတ် ေချာငး်ဆိးုြခငး်ကဲသ့ို ့ ေရတုိ သိုမ့ဟုတ် 

"အသညး်အသနြ်ဖစ်ေသာ" ကျနး်မာေရးြပဿနာများအတွက် သံးုေသာ ေဆးဝါးများ 

အကျံုးမဝငပ်ါ 

VPharm 3 - ပရီမီယ�ံငှ့ ်အာမခံအကျံုးဝငမ်� 
VPharm 3 အဖဲွ�ဝငမ်ျားသည ်လစဉ်ပရီမီယံေ�ကး $50 ေဒါ်လာကုိ ေပးရပါသည။် 

အြပနအ်လှနအ်ားြဖင့ ်VPharm 3 က ေအာက်ပါတုိကုိ့ေပးေချသည ်- 
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 ဝငေ်ငနွမ့်ိပါးသေူထာက်ပ့ံေင ွ(Low Income Subsidy, LIS) "အထးူအကူအည"ီ က 

ကုနက်ျမခံေသာ သင၏် Medicare PDP ပရီမီယံေ�ကး အြမင့ဆ်ံးုပမာဏအထ။ိ  

(အြမင့ဆ်ံးုပမာဏမှာ Medicare က သတ်မှတ်ထားေသာ �စ်ှစဉ်စံ��နး်ြဖစ်သည။် 

ယငး်သည ်�စ်ှစဉ် ဇနန်ဝါရီလ ၁ ရက်ေနတွ့င ်ေြပာငး်လဲပါသည။်) သငသ်ည ်ပုိြမင့ေ်သာ 

Medicare PDP တငွ ်စာရငး်သငွး်ထားပါက VPharm က ကန်ုကျခံမညမ်ဟတုပ်ါ။ 

ဝငေ်ငနွမ့်ိပါးသေူထာက်ပ့ံေင ွ(LIS သိုမ့ဟုတ် "အထးူအကူအည"ီ) က ကုနက်ျမခံထားေသာ 

Medicare PDP တွင ်အကျံုးဝငေ်သာ ေရ�ှညက်ျနး်မာေရးြပဿနာများ (အကျံုးဝငေ်သာ 

ေဆးဝါးေထာက်ပ့ံမ�သာ) အတွက် သံးုေသာေဆးဝါးများအတွက် Medicare PDP 

ေဆးဖုိးများ၊ ��တ်ြဖတ်ေငမွျား၊ အာမခံရာခိုင�်�နး်ေပးေင�ွငှ့ ်အာမခံကွာဟချက်များ။  

 Medicare PDP တွင ်အကျံုးမဝငေ်သာ OTC ေဆးအချို�ကဲသ့ို ့ 

ေရ�ှညက်ျနး်မာေရးြပဿနာများကုိ ကုသရန ်သံးုေသာ ေဆးအမျိုးအစားအချို� 

 ဆးီချိုေရာဂါဆိငုရ်ာပ့ံပုိးမ�များ 

 အေအးမိြခငး် သိုမ့ဟုတ် ေချာငး်ဆိးုြခငး်ကဲသ့ို ့ ေရတုိ သိုမ့ဟုတ် 

"အသညး်အသနြ်ဖစ်ေသာ" ကျနး်မာေရးြပဿနာများအတွက် သံးုေသာ ေဆးဝါးများ 

အကျံုးမဝငပ်ါ 

သင၏် Medicare PDP ေဆး��န်းေဖာ်စပ်နညး်   
 ကုနက်ျစရိတ်များ သက်သာေစရန ်သင၏် Medicare PDP သည ်

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသမူျားကုိ "ေဆး��နး်ေဖာ်စပ်နညး်" ဟုေခါ်ေသာ ေဆးစာရငး်မှ 

ေဆးဝါးများအား ��နး်ေပးရန ်ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသမူျားကုိ ေတာငး်ဆိပုါသည။်  

ေဆး��နး်ေဖာ်စပ်နညး်ေပါ် �ိှ အချို�ေဆးများသည ်၎ငး်တုိအ့တွက် ေငမွေပးေချမီ 

Medicare PDP ၏ �ကိုတငအ်တညြ်ပုချက် သိုမ့ဟုတ် �ကိုတငခ်ွင့ြ်ပုချက် လိုအပ်သည။် 

သင၏် Medicare ေဆး��န်းပါ ေဆးဝါးအစအီစဉ်များ ပယခ်ျခံရမ�ကိ ု

အယခံူဝငရ်န်အတကွ ်"လပ်ုေဆာငခ်ျကတ်စခု်အား သငသ်ေဘာမတသူည့အ်ခါ" ဟသူည့ ်

အပုိငး်ကိ ု�ကည့ပ်ါ။  
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Medicare တငွမ်ပါဝငေ်သာ ေဆးဝါးများ၊ ေဆးလကမှ်တမ်ပါဘ ဲ

ဝယ�်ိငုသ်ည့ ်(OTC) ေဆးများ  

 Medicare PDP များမှ ကုနက်ျခံရန ်မလိုအပ်ေသာ ေဆးအမျိုးအစားများ �ိှပါသည။် 

ယငး်တုိကုိ့ "Medicare တွငမ်ပါဝငေ်သာ ေဆးဝါးများ" ဟုေခါ်ဆိ၍ု ပုံမှနအ်ားြဖင့ ်OTC 

ေဆးများ၊ အချို�ေသာဗီတာမငေ်ဆး��နး်များ�ငှ့ ်ေချာငး်ဆိးုအေအးမိြခငး်ဆိငုရ်ာ 

ထတ်ုကုနအ်ချို� ပါဝငသ်ည။် DVHA သည ်ဤေဆးများထမှဲ 

အချို�အတွက်ကုနက်ျခံေပးေသာ်လညး် အချို�ကုိမူ အကျံုးဝငရ်န ်�ကိုတငအ်တညြ်ပုချက် 

လိုအပ်သည။်  ခွင့ြ်ပုချက်ေတာငး်ခံရန ်သင၏် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသသူည ်- 

http://dvha.vermont.gov/for-providers/pharmacy-prior-authorization-

request-forms �ိှ �ကိုတငခ်ွင့ြ်ပုချက်ပုံစံ ေဖာငကုိ် ြဖည့စွ်က်၍ DVHA သို ့ 

တငသ်ငွး်ရမည။် 

 VPharm ေအာက်တွင ်OTC ေဆးများကုိ အကန ့အ်သတ်ြဖင့ ်ကုနက်ျခံေပး�ပီး 

အကျံုးဝငမ်�သည ်သငစ်ာရငး်သငွး်ထားေသာ VPharm အစီအစဉ်အေပါ် မူတည၍် 

ကဲွြပား�ိငုသ်ည။် ယငး်တုိမှ့ာ အဓိကအားြဖင့ ်သာမနေ်ဆးဝါးများြဖစ်သည။် 

ထိေုဆးဝါးစာရငး် အြပည့အ်စုံကုိ DVHA ဝက်ဘဆ်ိက်ုေပါ် �ိှ 

http://dvha.vermont.gov/for-providers/otcweblist-04-09-18pdf.pdf တွင ်

ေတွ� �ိှ�ိငုပ်ါသည။် 

 က��်ပ်ုတုိ၏့ အစီအစဉ်များသည ်စမ်းသပ်ေဆးဝါးများ သိုမ့ဟုတ် 

ဖက်ဒရယ်ေဆးဝါးကွပ်ကဲမ�အဖဲွ� (FDA) မှ အတညမ်ြပုထားဟု ယူဆေသာ 

ေဆးဝါးများအတွက် ကုနက်ျမခံေပးပါ။  

ေဆးဖုိးကန်ုကျေငမွျား (သိုမ့ဟတု ်ေဆးဖုိးများ)  

သင့တွ်င ်VPharm (1, 2 သိုမ့ဟုတ် 3) �ိှပါက သင်တွ့င ်ေဆးဖုိး $1 သိုမ့ဟုတ် $2 သာ�ိှပါမည။်  

 သင့ေ်ဆးစာအေြခအေနအတွက် ကုနက်ျစရိတ်မှာ $29.99 ေအာက်နညး်ပါက 

သင့ေ်ဆးဖုိးသည ်$1 ြဖစ်မည။်  

 ေဆးစာကုနက်ျစရိတ်သည ်$30 ြဖစ်ပါက သင့ေ်ဆးဖုိးသည ်$2 ြဖစ်မည။်  

http://dvha.vermont.gov/for-providers/pharmacy-prior-authorization-request-forms
http://dvha.vermont.gov/for-providers/pharmacy-prior-authorization-request-forms
http://dvha.vermont.gov/for-providers/otcweblist-04-09-18pdf.pdf
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သင့အ်ား $2.00 ထက်ေကျာ်လွန ်ေတာငး်ခံပါက ေဆးေရာငး်သအူား Green Mountain Care 

ထမှံ ေငေွကာက်ခံထား၊ မထားကုိ ေမးပါ သိုမ့ဟုတ် အကူအညအီတွက် Green Mountain 

Care အဖဲွ�ဝငအ်ကူအညေီပးေရးစငတ်ာကုိ ဖုနး်ေခါ်ဆိ�ုိငုပ်ါသည။် 

သင့မှ်တပုံ်တငက်တ ် 
သင၏် Green Mountain Care မှတ်ပုံတငက်တ်ကုိ သင့အ်မ်ိသို ့ ပုိေ့ပးပါလိမ့်မည။် ၎ငး်ကုိ 

သငေ်ဆးဆိငုသ်ိုသ့ာွးသည့အ်ခါ ြပေပးပါ။ ဤလက်စဲွစာအုပ်ကုိ ရ�ိှ�ပီး တစ်လအတွငး် သင၏် 

မှတ်ပုံတငက်တ်အသစ်ကုိ မရ�ိှပါက အဖဲွ�ဝငအ်ကူအညေီပးေရးစငတ်ာ 1-800-250-8427 

သိုေ့ခါ်ဆိ၍ု အသစ်တစ်ခု ေတာငး်ဆိပုါ။ သင့တွ်င ်Medicare ေဆး��နး်အာမခံ�ိှပါက သင့ကုိ် 

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသအူား သင၏်အာမခံမှတ်ပုံတငက်တ် �စ်ှခုစလံုးကုိ ြပလိုက်ပါ။  

ပါဝငသ်ည့ ်ဝန်ေဆာငမ်�ေပးသမူျား 
သင့အ်တွက် ေဆး��နး်ေရးေပးသမူျား အပါအဝင ်သင့ေ်ဆး��နး်များကုိ ြဖည့စွ်က်ေသာ 

ေဆးခနး်များသည ်က��်ပ်ုတုိ၏့ အစီအစဉ်များတွင ်စာရငး်သငွး်ထား�ကရပါမည။် Vermont �ိှ 

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသမူျား�ငှ့ ်ေဆးဆိငုအ်များစုသည ်က��်ပ်ုတုိ၏့ အစီအစဉ်များတွင ်

စာရငး်သငွး်ထား�ကပါသည။် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသမူျား၊ ေဆးဆိငုမ်ျား�ငှ့ ်ပတ်သက်၍ 

သလိိုသညမ်ျား�ိှပါက အဖဲွ�ဝငအ်ကူအညေီပးေရးစငတ်ာကုိ ဖုနး်ေခါ်ဆိပုါ သိုမ့ဟုတ် 

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသ ူသိုမ့ဟုတ် ေဆးဆိငုသ်ည ်စာရငး်သငွး်ထား၊ မထားကုိ �ကည့�်�ရန ်

http://www.vtmedicaid.com သိုသ့ာွး၍ ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသကုိူ�ကည့မ်ည ်အား�ှပ်ိပါ။  

Medicare �ိှေသာ Vermonter များအတကွ ်

ေဆးဆိငုအ်စအီစဉ်များ 

အထးူအကအူညတီငွ ်စာရငး်သငွး်နညး် အချကအ်လကမ်ျားကိ ုြပညန်ယက်ျန်းမာေရးအာမခံ 

အကအူညအီစအီစဉ် (SHIP) �ုံး�ိှ သက�်ကးီရွယအ်ိဆုိငုရ်ာ ြပညတ်ငွး်နယေ်ြမေအဂျငစ် ီ-

800-642-5119 ကိ ုသိုမ့ဟတု ်ြပညတ်ငွး်လမူ�ဖူလံေုရး စမံီခန ့်ခဲွေရး�ုံးကိ ုဆကသ်ယွြ်ခငး်ြဖင့ ်

သ�ိှိ�ိငုပ်ါသည။်   

http://www.vtmedicaid.com/
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ဝငေ်ငနိွမ့်ပါးသေူထာကပ့ံ်ေင ွ(LIS) သိုမ့ဟတု ်"အထးူအကအူည"ီ 

Medicare တွငစ်ာရငး်သငွး်ထားေသာ အဖဲွ�ဝငမ်ျားသည ်"အထးူအကူအည"ီ ဟုလညး် 

ေခါ်သည့ ်ဝငေ်ငနွမ့်ိပါးသေူထာက်ပ့ံေင ွ(LIS) ေခါ် လူမ�ဖူလံုေရး စီမံခန ့ခ်ွဲမ�အစီအစဉ်မှ ၎ငး်တုိ၏့ 

ေဆး��နး်ကုနက်ျေငမွျားကုိ ေပးေဆာငရ်န ်ေထာက်ပ့ံမ�အတွက် 

သတ်မှတ်ချက်ြပည့မီ်�ိငုပ်ါသည။် LIS သည ်Medicare ေဆး��နး် ေဆးဝါးအစီအစဉ်�ငှ့ ်

သက်ဆိငုေ်သာ လစဉ်ပရီမီယံေ�ကးများ၊ �စ်ှစဉ်��တ်ြဖတ်ေငမွျား�ငှ့ ်ေဆး��နး်ေဆးဖုိးများကုိ 

ကုနက်ျခံေပးသည။် Green Mountain Care သည ်Medicare ေဆး��နး် ေဆးဝါးအစီအစဉ် 

သိုမ့ဟုတ် "အထးူအကူအည"ီ မှ ကုနက်ျမခံေသာ ကုနက်ျေငအွချို�အတွက် 

ေထာက်ပ့ံေပးပါမည။် Medicare ေခ�တာေရးအစီအစဉ်များ၏ အဖဲွ�ဝငမ်ျားမှာ 

ဝငေ်ငနွမ့်ိပါးသေူထာက်ပ့ံေင ွ(LIS) အတွက် အလိုအေလျာက် စာရငး်သငွး်�ပီးသားြဖစ်သည။် 

အချို�ေသာအဖဲွ�ဝငမ်ျားသည ်ဝငေ်ငနွမ့်ိပါးသေူထာက်ပ့ံေငအွတွက် �စ်ှစဉ်ေလ�ာက်ထားရန ်

လိုအပ်�ိငုသ်ည။် ေလ�ာက်ထားနညး် အချက်အလက်များကုိ ဤလင့ခ်် -  

https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10525.pdf တွင ်ေတွ� �ိှ�ိငုပ်ါသည။်   

 

Medicare ေခ�တာေရးအစအီစဉ်များ  

 

ဝငေ်ငနွမ့်ိပါးေသာ VPharm အဖဲွ�ဝငအ်ချို�သည ်၎ငး်တုိ၏့ Medicare အပုိငး်များ A �ငှ့ ်B 

အာမခံအကျံုးဝငမ်�အတွက် တစ်ခုလံုးြဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ပုိငး်ြဖစ်ေစ 

ေထာက်ပ့ံမ�အတွက်လညး် သတ်မှတ်ချက်ြပည့မီ်�ိငု ်ပါသည။် ြပညသ်မူျားအား Medicare A 

�ငှ့ ်B အတွက် ေပးေချရန ်ေထာက်ပ့ံေပးေသာ အစီအစဉ်များကုိ Medicare 

ေခ�တာေရးအစီအစဉ်များဟ ုေခါ်သည။် သငသ်ည ်အစီအစဉ်�စ်ှခုလံုးအတွက် ေပးေချလိုပါက 

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသမူျားသည ်Medicare �ငှ့ ်Medicaid အစီအစဉ် �စ်ှခုစလံုးတွင ်

တစ်စိတ်တစ်ပုိငး်ြဖစ်ရမည။် အစီအစဉ်များကုိ ဤေနရာတွင ်ေဖာ်ြပထားသည ်-  

https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10525.pdf
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သတမှ်တခ်ျကြ်ပည့မီ်ေသာ Medicare အကျိုးခံစားခွင့�ိှ်သ ူ(QMB)  
Medicare အပုိငး် A �ငှ့ ်အပုိငး် B ပရီမီယံေ�ကးများ၊ ��တ်ြဖတ်ေငမွျား၊ အာမခံရာခိုင�်�နး်�ငှ့ ်

ေဆးဖုိးများကုိ ေပးေချသည။်  

သတမှ်တထ်ားေသာ ဝငေ်ငနိွမ့်ပါးသည့ ်Medicare 

အကျိုးခံစားခွင့�ိှ်သမူျား (SLMB)  
Medicare အပုိငး် B ပရီမီယံေ�ကးအတွက်သာ ေပးေချသည။် 

သတမှ်တခ်ျကြ်ပည့မီ်သမူျား (QI-1)  
Medicare အပုိငး် B ပရီမီယံေ�ကးအတွက်သာ ေပးေချသည။် 

သငသ်ည ်ဤေထာက်ပ့ံမ�အတွက် သတ်မှတ်ချက်ြပည့မီ်ပါက ယငး်ကုိ သင၏် VPharm 

အကျံုးဝငမ်��ငှ့ပ်တ်သက်၍ စာလက်ခံရ�ိှချိနတွ်င ်အသေိပးထား�ပီးြဖစ်ပါသည။် Medicare 

ေခ�တာေရးအစအီစဉ်များအတကွ ်လစဉ်ပရီမီယေံ�ကး မ�ိှပါ။ သငသ်ည ်

သတ်မှတ်ချက်မြပည့မီ်ေ�ကာငး် ေတွ�ရေသာ်လညး် ြပည့မီ်သင့သ်ညဟ် ုထငြ်မငပ်ါက 

ေနာက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် အဖဲွ�ဝငအ်ကူအညေီပးေရးစငတ်ာသို ့ 

ဖုနး်ေခါ်ဆိေုပးပါ။ Medicare ေခ�တာေရးအစီအစဉ်များအတွက် ပရီမီယံေ�ကး မ�ိှပါ။ 

VPharm အစအီစဉ် ပရီမီယေံ�ကးေပးသငွး်ြခငး်  

ပထမဆံးု ေငေွတာငး်ခံလ�ာကုိ ရ�ိှ�ပီး မ�ကာမီတွင ်က��်ပ်ုတုိ၏့ အစီအစဉ်များအတွက် 

လစဉ်ပရီမီယံေ�ကးကုိ ေပးေဆာငရ်န ်အလွနအ်ေရး�ကီးပါသည၊် သိုမှ့သာ ေနာက်လအစတွင ်

အကျံုးဝင�်ိငုမ်ညြ်ဖစ်သည။် အချိနမီ် ဆက်လက်ေပးေဆာငရ်န ်လိုအပ်ပါသည၊် သိုမှ့သာ 

သင့အ်ာမခံအကျံုးဝငမ်�ကုိ မဆံးု�� ံးမည ်သိုမ့ဟုတ် သင့အ်ာမခံအကျံုးဝငမ်�တွင ်

ကွာဟချက်မ�ိှမည ်ြဖစ်သည။် Vermonters အစီအစဉ်မှလွဲ၍ က��်ပ်ုတုိ၏့ 

ေဆးခနး်အစီအစဉ်များ�ိှ အဖဲွ�ဝငမ်ျားအားလံုးသည ်ေဆး��နး်အာမခံအကျံုးဝငမ်� 

ဆက်လက်ရ�ိှ�ိငုရ်န ်Vermont ထ ံပရီမီယံေ�ကးေပးသငွး်ရပါမည။်  
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ပရီမီယံေ�ကး ေငေွတာငး်ခံလ�ာ ေပျာက်ဆံးုသာွးပါက သငမ်ညမ်�ေပးေဆာငရ်မညဆ်ိသုည�်ငှ့ ်

ေပးေဆာငရ်မည့န်ညး်လမ်းကုိ သ�ိှိ�ိငုရ်န ်အဖဲွ�ဝငအ်ကူအညေီပးေရးစငတ်ာကုိ ဖုနး်ေခါ်ဆိပုါ။  

အလိအုေလျာကေ်ပးေချမ�များ  

ေငေွတာငး်ခံမ�ကုိ လစဉ်ေပးေဆာငရ်န ်မပူပငလ်ိုပါက သင့စ်ာရငး်�ှငအ်ပ်ေင ွသိုမ့ဟုတ် 

ေငစုွအေကာင့မှ် ေငေွပးေချမ�ကုိ လစဉ်ြဖတ်ယူသာွးမည့ ်အလိုအေလျာက် 

ေငထွတ်ုြခငး်အတွက် စာရငး်သငွး်�ိငုပ်ါသည။်  

သင့ပ်ရီမီယံေ�ကး သိုမ့ဟုတ် အလိအုေလျာက်ေငထွတ်ုယူမ�အေ�ကာငး် တစ်စုံတစ်ရာ 

သလိိုပါက အဖဲွ�ဝငအ်ကူအညေီပးေရးစငတ်ာသို ့ ေခါ်ဆိပုါ။  

 

သင့အ်ခွင့အ်ေရးများ�ငှ့ ်တာဝန်ဝတ� ရားများ  

သင့တ်ငွ ်ေအာကပ်ါအခွင့အ်ေရးများ�ှိသည ်-  

 ယဉ်ေကျး ေလးစားစွာ ဆက်ဆခံံရရန ်

 သတိတရဆက်ဆခံံရရန ်

 ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသမူျားကုိ ေရွးချယ်ခွင့�်ငှ့ ်ေြပာငး်လဲခွင့ ် 

 အစီအစဉ်ဝနေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်ဝန ်ေဆာငမ်�ေပးသ ူအချက်အလက်များကုိ ရ�ိှရန ် 

 သင၏် လက်�ိှကျနး်မာေရးအချက်အလက်များကုိ သငန်ားလညသ်ည့ ်စကားလံုးများြဖင့ ်

ြဖည့စွ်က်ရန ် 

 သင့ေ်မးခွနး်များကုိ ေြဖခိုငး်ြခငး်�ငှ့ ်ကုသမ�ကုိ ြငငး်ပယ်ပုိငခ်ွင့ ်အပါအဝင ်

သင့က်ျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�ဆိငုရ်ာ ဆံးုြဖတ်ချက်များတွင ်ပါဝငရ်န ်

 သင့က်ျနး်မာေရးမှတ်တမ်းများမိတ� ူကုိ ေတာငး်ဆိရုယူ၍ 

အချက်အလက်များမှားယွငး်ေနသညဟ်ု ယုံ�ကညပ်ါက ေြပာငး်လဲေပးရန ်ေတာငး်ဆိရုန ်
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 Vermont Medicaid တွင ်စာရငး်သငွး်ထားေသာ အရညအ်ေသးွမီဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသထူမှံ 

ဒတိုယအ�ကိမ်ေရွးချယ်မ� ရ�ိှရန ် 

 သင့အ်စီအစဉ် သိုမ့ဟုတ် ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�အေ�ကာငး် တုိင�်ကားရန ်

(ေနာက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် စာမျက်�ာှ ၁၆ ကုိ�ကည့ပ်ါ)  

 အ�ိငုက်ျင့ရ်န၊် စညး်ကမ်းအြဖစ်၊ သက်သာေချာငခ်ျိရန ်သိုမ့ဟုတ် လက်တုံ ့ြပနရ်န ်

သေဘာအြဖစ်သံးုေသာ မညသ်ည့ ်ချုပ်ေ�ာှငမ်� သိုမ့ဟုတ် မျက်ကွယ်ြပုမ�ကုိမှ မခံပါ�ငှ့ ် 

 သငလ်ိုအပ်သညဟ်ု ထငေ်သာ ဝနေ်ဆာငမ်�များအား ပယ်ချခံရပါက အယူခံဝငရ်န ်

ေတာငး်ဆိပုါ။ ေနာက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် စာမျက်�ာှ ၁၄ ကုိ �ကည့ပ်ါ။  

 

သင့က်ျနး်မာေရးကိ ုေစာင့ေ်�ှာကရ်န ်သင့တ်ငွလ်ညး် တာဝန�ိှ်ပါသည ်- 

 သင၏် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသအူား သင့လ်က�ဏာများ�ငှ့ ်ကျနး်မာေရးမှတ်တမ်းကုိ 

ေြပာြပြခငး် 

 အချက်အလက်ထပ်မံလိုအပ်ပါက သိုမ့ဟုတ် တစ်ခုခုနားမလညပ်ါက 

ေမးခွနး်များေမးြမနး်ြခငး် 

 သင�်ငှ့ ်သင၏် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသတုိူ ့ သေဘာတူထားသည့ ်ကုသမ�အစီအစဉ်ကုိ 

လိုက်နာြခငး် 

 သငမ်လိုက်နာ�ိငုပ်ါက အစီအစဉ်ဖျက်သမ်ိးရနအ်တွက် ရက်ချိနး်များသို ့ 

ဆက်၍လာေရာက်ြခငး် သိုမ့ဟုတ် ဖုနး်�ကိုဆက်ြခငး်  

 သငရ်�ိှ�ိငုေ်သာ ဝနေ်ဆာငမ်�များကုိ အေကာငး်ဆံုးအသံးုချ�ိငုရ်နအ်တွက် 

သင့အ်စီအစဉ်စညး်မျဉ်းများအေ�ကာငး် ေလလ့ာြခငး်  

 အြခားဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသမူျားထ ံမသာွးေရာက်မီ သင၏် မူလေစာင့ေ်�ှာက်သည့ ်

သမားေတာ် (Primary Care Physician, PCP) ထမှံ (လိုအပ်ပါက) 

ေထာက်ခံစာ�ိှထားေ�ကာငး် ေသချာေစြခငး်  

 ပရီမီယံေ�ကး�ငှ့ ်ေဆးဖုိးများ လိုအပ်ပါက ေပးေချြခငး် 
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 ရက်ချိနး်ကုိ မသာွးေရာက်�ိငုပ်ါက ဖျက်သမ်ိးရန ်သိုမ့ဟုတ် ြပနလ်ညခ်ျိနး်ဆိရုန ်

ဖုနး်ဆက်ြခငး်  

 

Vermonter များအတကွ ်အြခားအစအီစဉ်များ  

 

�ှငသ်န်စဉ်ဆ���ငှ့ ်�ကို တင�်�န်�ကားချကမ်ျား  

ဤသညမှ်ာ Vermont �ကိုတငလ်မ်း��နခ်ျက်ဥပေဒ (အခနး် ၂၃၁၊ အပုိဒ ်၁၈ တွင ်ေတွ�ရေသာ) 

၏ ေယဘယုျအကျဉ်းချုပ်ြဖစ်၍ လူနာတစ်ဦးအတွက် ဆိလုိုသညမှ်ာ -  

"�ကိုတင�်�န�်ကားချက်" ဆိသုညမှ်ာ သင့ကုိ်ယ်စား လုပ်ေဆာငရ်န ်သင ်ေရွးချယ်သည့ ်သင၏် 

မူလေစာင့ေ်�ှာက်မ�ေပးသ ူမညသ်ြူဖစ်ေ�ကာငး်�ငှ့ ်သင့က်ျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�ဆိငုရ်ာ ဆ�� 

သိုမ့ဟုတ် ကုသမ�ပနး်တုိငမ်ျားအေပါ် သင၏်��န�်ကားချက်များကုိ ေြပာြပသည့ ်လက်ေရးမူ 

မှတ်တမ်းတစ်ခု ြဖစ်ပါသည။် ယငး်သည ်ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�အတွက် 

ေရ�ှညကုိ်ယ်စားြပု�ိငုသ်ည့ ်လုပ်ပုိငခ်ွင့ ်သိုမ့ဟုတ် ေသအံဆ့ဆဲတွဲင ်ေစာင့ေ်�ှာက်ရန ်

စာရွက်စာတမ်း ြဖစ်�ိငုသ်ည။် �ကိုတင�်�န�်ကားချက်များမှာ အခမ့ဲြဖစ်ပါသည။် 

သက်�ကီးရွယ်အိုများသည ်၎ငး်တုိ၏့ ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ� ဆံးုြဖတ်ချက်များကုိ 

ချမှတ်ခွင့�ိှ်သည့ ်လူတစ်ဦး�ငှ့အ်ထက် ကုိယ်စားလှယ်များကုိ ေရွးချယ်ရန ်

�ကိုတင�်�န�်ကားချက်ကုိ အသံးုြပု�ိငုသ်ည။် သင၏် �ကိုတင�်�န�်ကားချက်တွင ်သငသ်ည ်

ထိပုုဂ�ိုလ်တွင ်လုပ်ပုိငခ်ွင့မ်ညမ်��ိှသည၊် မညသ်ည့က်ျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�ကုိ သငအ်လို�ိှ၍ 

မညသ်ညကုိ်အလိုမ�ိှေ�ကာငး်�ငှ့ ်အသဘုကိစ�များကဲသ့ို ့ တစ်ကုိယ်ေရကိစ�ရပ်များကုိ 

မညသ်ိုလ့ုပ်ေဆာငေ်စလိုေ�ကာငး်တုိကုိ့ ေဖာ်ြပေပး�ိငုသ်ည။် �ကိုတငလ်မ်း��နခ်ျက်ကုိ 

အုပ်ထနိး်သတူစ်ဦးအြဖစ် ေဆာငရွ်က်ေပးရန ်လိုအပ်ပါက လူတစ်ဦး�ငှ့အ်ထက်အား 

ေရွးချယ်ေပးရန ်သိုမ့ဟုတ် ဆံးုြဖတ်ချက်ချရန ်သငအ်လိုမ�ိှသမူျားကုိ ေဖာ်ြပ�ိငုရ်နအ်တွက် 

အသံးုြပု�ိငုသ်ည။်  
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သင၏် ကုိယ်ပုိငက်ျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�ကုိ သငကုိ်ယ်တုိင ်မ��န�်ကား�ိငုသ်ည့ ်

အေြခအေနြဖစ်�ပီး ယငး်သည ်အေရးေပါ်မဟုတ်ပါက 

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�ေပးသမူျားက သင့တွ်င ်�ကိုတင�်�န�်ကားချက်�ိှ၊ မ�ိှ သ�ိိငုရ်န ်

ဦးစွာမ�ကိုးစားရေသးဘ ဲသင့အ်ား ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ� ေပး�ိငုမ်ညမ်ဟုတ်ပါ။ သင့တွ်င ်

�ကိုတင�်�န�်ကားချက်�ိှေ�ကာငး် သ�ိှိသည့ ်ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�ေပးသသူည ်

သင့အ်တွက် ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�ေပးရန ်ဆံးုြဖတ်ချက်ချပုိငခ်ွင့�ိှ်သည့ ်ပုဂ�ိုလ်၏ 

��န�်ကားချက်များကုိ လိုက်နာရမည ်သိုမ့ဟုတ် �ကိုတင�်�န�်ကားချက်ထမှဲ ��န�်ကားမ�များကုိ 

လိုက်နာရမည။်  

��န�်ကားချက်များတွင ်ကုိယ်ကျင့တ်ရား၊ ကျင့ဝ်တ် သိုမ့ဟုတ် 

အြခားြပဿနာများ�ိှေနသည့အ်ေပါ်တွင ်ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�ေပးသသူည ်

သင်�့ကိုတင�်�န�်ကားချက်ထမှဲ ��န�်ကားမ�များကုိ လိုက်နာရန ်ြငငး်ဆန�်ိငုသ်ည။် 

သိုေ့သာ်လညး် ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�ေပးသသူည ်ြငငး်ဆနသ်ည့တုိ်ငေ်အာင ်ထိသုသူည ်

ြပဿနာအေ�ကာငး်ကုိ သင့အ်ားေြပာြပရမည၊် ြဖစ်�ိငုပ်ါက ��န�်ကားချက်များကုိ 

လိုက်နာလိုသည့ ်အြခားဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသထူ ံသင၏် ေစာင့ေ်�ှာက်မ�အား ကူညလီ�ဲေြပာငး်ရန၊် 

ထိဝုနေ်ဆာငမ်�ေပးမည့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသအူသစ်အား မေတွ�မချငး် ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ� 

ဆက်လက်ေပးရန၊် ြပဿနာ၊ ြပဿနာအား ေြဖ�ှငး်ပုံအဆင့ဆ်င့�်ငှ့ ်

ြပဿနာေြဖ�ှငး်ချက်များကုိ သင့က်ျနး်မာေရးမှတ်တမ်းတွင ်မှတ်တမ်းတငရ်နတုိ်အ့တွက် 

သင့ကုိ်ယ်စား ေဆာငရွ်က်ရန ်ေရွးချယ်ထားသအူား ေြပာြပရပါမည။်  

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�ေပးသတုိူငး်၊ ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်သည့ဌ်ာနတုိငး်�ငှ့ ်

လူနာေနထိငုရ်ာဌာနတုိငး်သည ်လူနာတုိငး်၏ �ကိုတင�်�န�်ကားချက်များအား 

ြပညန်ယ်ဥပေဒ�ငှ့ ်စညး်မျဉ်းများ အားလံုးကုိ တငး်�ကပ်စွာ လိုက်နာေဆာငရွ်က်၍ 

ကုိငတွ်ယ်ေ�ကာငး် ေသချာေစရန ်လုပ်ထံးုလုပ်နညး်မှတ်တမ်းများကုိ ြပုစုရမည။်  

ဥပေဒမလိုက်နာသတူစ်ဦးအား အမ�ဖွင့တုိ်င�်ကားရနအ်တွက် လိုငစ်င�်ငှ့ ်ကာကွယ်ေရးဌာနခဲွ 

(Division of Licensing and Protection) 1-800-564-1612 သို ့ ေခါ်ဆိ�ုိငုသ်ည ်သိုမ့ဟုတ် 

အွနလ်ိုငး်မှ တုိင�်ကား�ိငုသ်ည။် လက်ေရးမူ တုိင�်ကားချက်ကုိ -  
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Division of Licensing and Protection  

103 South Main Street, Ladd Hall  

Waterbury, VT 05671  

သငသ်ည ်ြပညန်ယ်ဥပေဒများ၊ �ကိုတင�်�န�်ကားချက်များ�ငှ့ ်�ှငသ်နစ်ဉ်ဆ��တုိအ့ေ�ကာငး် 

သတငး်အချက်အလက်များကုိ Vermont ကျင့ဝ်တ်ကွနရ်က် 802-828-2909 သို ့ 

ဖုနး်ေခါ်ဆိကုာ သိုမ့ဟုတ် ၎ငး်တုိ၏့ ဝက်ဘဆ်ိက်ု www.vtethicsnetwork.org သို ့ 

သာွးေရာက်ကာ ရယူ�ိငုပ်ါသည။်  

အပုိဒ ်၁၈ ကုိ www.leg.state.vt.us/statutes/sections.cfm?Title=18&Chapter=231 တွင ်

ရ�ိှ�ိငုပ်ါသည။် သငအ်လို�ိှေသာ ပုံစံေဖာငမ်ျား သိုမ့ဟုတ် ေနာက်ထပ်အချက်အလက်များကုိ 

ေဖာ်ြပထားေသာ ဝက်ဘဆ်ိက်ုများသို ့ သာွး၍လညး်ေကာငး်၊ သင၏် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသကုိူ 

ေြပာြပြခငး်ြဖင့လ်ညး်ေကာငး်၊ အဖဲွ�ဝငအ်ကူအညေီပးေရးစငတ်ာသို ့ 

ဖုနး်ေခါ်ဆိ၍ုလညး်ေကာငး် ရ�ိှ�ိငုပ်ါသည။်  

ကိယုအ်ဂင်္ ါလ�ဒါန်းြခငး်  

သငေ်သသာွးသည့အ်ခါ သင၏် ကုိယ်အဂင်္ ါများကုိ လ�ဒါနး်ရန ်အလို�ိှ�ိငုသ်ည။် 

အလ��ှငတ်စ်ဦးသည ်လူများစွာအား ကူညရီာေရာက်သည။် ဤအေ�ကာငး်ကုိ 

ထပ်မံေလလ့ာလိုပါက အခမ့ဲအချက်အလက်များအတွက် 1-888-ASK-HRSA ကုိ 

ဖုနး်ေခါ်ဆိပုါ။  

သင၏် ဝန်ေဆာငမ်�ေပးသအူား အချကအ်လကမ်ျားမ�ေဝြခငး်  

သင့ရ်�ိှသင့ေ်သာ ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�ကုိ ရ�ိှေ�ကာငး်ကုိ သင၏် 

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသအူား ေသချာေစေရး ကူညေီပး�ိငုရ်န၊် သင၏်အြခားေဆးဝါးများ သိုမ့ဟုတ် 

ကျနး်မာေရးအေြခအေနများ�ငှ့ ်ဓာတ်မတည့ေ်သာ ေဆးဝါးများမှ ဆိးုကျိုးများကုိ 

ေ�ှာင�ှ်ား�ိငုရ်နအ်တွက် က��်ပ်ုတုိသ့ည ်ထိသုအူား သငေ်သာက်သံးုေနေသာ 

ေဆးဝါးစာရငး်ကဲသ့ိုေ့သာ အချက်အလက်များကုိ မ�ေဝပါမည။်   
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ကိယုေ်ရးအချကအ်လကက်ျင့သ်ံးုမ�များဆိငုရ်ာအသေိပးချက ် 

သင့ကုိ် က��်ပ်ုတုိ၏့ အစီအစဉ်များအတွက် သတ်မှတ်ချက်ြပည့မီ်သညဟ်ု ဆံးုြဖတ်ပါက 

သငသ်တ်မှတ်ချက်ြပည့မီ်ေ�ကာငး် ေဖာ်ြပသည့ ်စာတစ်ေစာငကုိ် သငလ်က်ခံရ�ိှခဲပ့ါသည။် 

ဤစာတွင ်က��်ပ်ုတုိ၏့ ကုိယ်ေရးအချက်အလက်ကျင့သ်ံးုမ�များဆိငုရ်ာအသေိပးချက်မိတ� ူကုိ 

ထည်သ့ငွး်ထားပါသည။် ဖက်ဒရယ်ဥပေဒ၊ ကျနး်မာေရးအာမခံလ�ဲေြပာငး်မ��ငှ့ ်တာဝနခံ်မ� 

အက်ဥပေဒ (Health Insurance Portability and Accountability Act , HIPAA) တုိအ့ရ 

အသေိပးစာကုိ က��်ပ်ုတုိက့ သင့အ်ားေပးရန ်လိုအပ်ပါသည။် အသေိပးစာသည ်

သင်ကုိ့ယ်ေရးအချက်အလက်ဆိငုရ်ာ ရပုိငခ်ွင့မ်ျား�ငှ့ ်သင၏် 

ကျနး်မာေရးအချက်အလက်များကုိ အသံးုြပုပုံ သိုမ့ဟုတ် မ�ေဝပုံတုိကုိ့ ေြပာြပေပးပါသည။် 

အသေိပးစာ၏ အြခားမိတ� ူတစ်ေစာင ်လိုအပ်ပါက အဖဲွ�ဝငအ်ကူအညေီပးေရးစငတ်ာသို ့ 

ေခါ်ဆိ၍ု မိတ� ူတစ်ေစာင ် ေတာငး်ဆို�ိငုပ်ါသည။်  

အရညအ်ေသးွအာမခံ အစအီစဉ်  

Green Mountain Care တွင ်သင၏် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသမူျားထမှံ အရညအ်ေသးွမီေသာ 

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�ရ�ိှ၍ သင့အ်စီအစဉ်မှ ေကာငး်မွန ်ေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�ရ�ိှေ�ကာငး် 

ေသချာေစမည့ ်အရညအ်ေသးွအာမခံ အစီအစဉ်တစ်ခု �ိှပါသည။်  

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�၏ အရညအ်ေသးွကုိ က��်ပ်ုတုိအ့ား ကူညတုိီငး်တာေပးသည့ ်

အချို�ေသာအရာများမှာ -  

 လူနာအသံးုြပုေသာ ေဆးဝါးပမာဏ  

 အလှည့က်ျကာကွယ်ေစာင့ေ်�ှာက်မ�ရ�ိှသည့ ်အဖဲွ�ဝငအ်ေရအတွက်  

 အေရးေပါ်အေြခအေနမ�ိှသည့အ်ချိနတွ်င ်အေရးေပါ်ခနး်ကုိ အသံးုြပုသည့ ်

အဖဲွ�ဝငအ်ေရအတွက်  

 �ုပ်ပုိငး်ဆိငုရ်ာ ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�ေပးသမူျား�ငှ့ ်စိတ်ပုိငး်ဆိငုရ်ာ 

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�ေပးသမူျား ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်က်�ကပုံ 
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 က��်ပ်ုတုိ၏့ အစီအစဉ်များအား အဖဲွ�ဝငမ်ျား�ငှ့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသမူျားက မညမ်�ေကျနပ်ပုံ 

တုိ ့ြဖစ်သည ်

ကျနး်မာေရးရလဒမ်ျား တုိးတက်လာေစရနအ်လိုင့ာှ ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသမူျားအား က��်ပ်ုတုိက့ 

လိုက်နာရနတုိ်က်တွနး်သည့ ်အချို�ေသာနာတာ�ှည ်နာမကျနး်မ�များအတွက် အေကာငး်ဆံုး 

ေဆးကုသမ�လုပ်ထံးုလုပ်နညး် လမ်း��နခ်ျက်များကုိ ေရွးချယ်ထားပါသည။်  

က��်ပ်ုတုိ ့ အစီအစဉ်များအား တုိးတက်ေစရန�်ငှ့ ်သင့အ်တွက် ပုိမုိေကာငး်မွနစွ်ာ 

လုပ်ေဆာငေ်ပး�ိငုေ်ရး အ�ကံြပုလိုသညမ်ျား�ိှပါက အဖဲွ�ဝငအ်ကူအညေီပးေရးစငတ်ာသို ့ 

ေခါ်ဆိပုါ။ သင့မှ်တ်ချက်များသည ်က��်ပ်ုတုိ၏့ အရညအ်ေသးွအာမခံမ� အစီရငခ်ံစာ၏ 

တစ်စိတ်တစ်ပုိငး် ြဖစ်လာပါမည။်  

ေဆး�ုံများ၊ သနူာြပု�ုံများ�ငှ့ ်အမ်ိတွငး် ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�ေပးသမူျားအေ�ကာငး် 

အချက်အလက်များ�ငှ့ ်ေဆးကုသမ�လုပ်ထံးုလုပ်နညး် လမ်း��နခ်ျက်များဆိငုရ်ာ မိတ� ူကုိ 

Vermont ကျနး်မာေရးအခွင့အ်လမ်းဌာန ဝက်ဘဆ်ိက်ု www.greenmountaincare.org 

သိုသ့ာွး၍လညး်ေကာငး်၊ အဖဲွ�ဝငအ်ကူအညေီပးေရးစငတ်ာအား ဖုနး်ေခါ်ဆိ၍ုလညး်ေကာငး် 

ရ�ိှ�ိငုပ်ါသည။်  

ြပဿနာများ�ငှ့ ်မေကျနပ်ချကမ်ျား  

သင့တွ်င ်ေဆး��နး်ရ�ိှြခငး်ဆိငုရ်ာ ြပဿနာများ�ိှပါက သိုမ့ဟုတ် မေကျနပ်ချက်တစ်ခုခု 

�ိှပါက သငလ်ုပ်ေဆာင�်ိငုသ်ည့ ်အရာများစွာ�ိှပါသည။် အဖဲွ�ဝငအ်ကူအညေီပးေရးစငတ်ာကုိ 

အ�မဲတမ်း ေခါ်ဆိ�ုိငုပ်ါသည။် ေအာက်ပါ ေရွးချယ်စရာများသည ်သင့ြ်ပဿနာကုိ 

ေြဖ�ှငး်မေပးပါက Vermont အယူခံဝငမ်� လုပ်ငနး်စဉ်မှတစ်ဆင့ ်လုပ် ေဆာင�်ိငုပ်ါသည။် 

ထိလုုပ်ငနး်စဉ်အေ�ကာငး် ေနာက်ထပ်အချက်အလက်များမှာ ဤလက်စဲွစာအုပ်၏ စာမျက်�ာှ 

၁၄ တွငလ်ညး် �ိှပါသည။်  

 

http://www.greenmountaincare.org/
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သင၏် ေဆးဝါးဆိငုရ်ာအကျိုးခစံားခငွ့ ်

ဆံးုြဖတခ်ျကမ်ျားအား သငသ်ေဘာမတပူါက  

သင့တ်ွင ်Medicare PDP �ိှပါက သင၏် 

အကျိုးခံစားခွင့ ်ဆံးုြဖတ်ချက်အများစုကို ၎ငး်တိုက့ 

ချမှတ်ပါလိမ့်မည။် ထိအုစီအစဉ်က ချမှတ်ေသာ 

ဆံးုြဖတ်ချက်ကုိ အယူခံဝင�်ိငုသ်ည့ ်

အချက်အလက်များအတွက် သင၏် Medicare 

PDP အာမခံမှတ်ပုံတငက်တ် ေနာက်ဘက်�ိှ 

အဖဲွ�ဝငဝ်နေ်ဆာငမ်�ေပးေရးနပံါတ်ကုိ ေခါ်ဆိပုါ။ 

သင့တွ်င ်Medicare PDP �ငှ့ ်VPharm အစီအစဉ်များ�ိှပါက အယူခံဝငမ်�များ 

အလုပ်လုပ်ပုံအေ�ကာငး် အချက်အလက်များမှာ ေအာက်တွငြ်ဖစ်ပါသည။် 

Medicare PDP မှ ပယခ်ျမ�များကိ ုအယခံူဝငြ်ခငး်  

သင၏် Medicare PDP သည ်၎ငး်က "�ကို တငခွ်င့ြ်ပုချက"်ကိ ုပယခ်ျခဲ့၍ သင့ေ်ဆးဝါးအတကွ ်

ကန်ုကျခံမည်မဟတုေ်�ကာငး် ေြပာဆိခ့ဲုပါသလား။ VPharm အား ၎ငး်ကိုကုနက်ျခံရန ်မေတာငး်ဆိမီု 

သငသ်ည ်သင် ့Medicare PDP ၏ အယူခဝံငမ်�စညး်မျဉ်းအားလံုးကိ ုဦးစွာလိုက်နာရပါမည။် Medicare 

ေဆးဝါးအစီအစဉ်များအတွက ်အယူခံဝငမ်� အဆင့မ်ျားစွာ�ိှပါသည။် သငသ်ည ်အမီှအခိုကငး်ေသာ 

စစ်ေဆးမ�အဖဲွ�အစညး် (Independent Review Entity, IRE) အဆင့အ်ထ ိအပါအဝင ်

အဆင့တ်စ်ခုစီတိုငး်ကို အယူခံဝငရ်န ်လိုအပ်ပါသည။်  အကယ်၍ IRE က ပယ်ချမ�ကို ြငငး်ပယ်ပါက 

သင့ေ်ဆးစာေရးေပးသသူည ်VPharm ထမှံ အကျံုးဝငသ်ည့ပ်မာဏကို ေတာငး်ဆိ�ုိငုသ်ည။် VPharm ၏ 

ပယ်ချမ�ကို ြငငး်ဆိသုည့ ်IRE ၏ အသေိပးစာမိတ� ူကို ေပးရန ်လိုအပ်ပါသည။်   

သင၏် Medicare PDP သည ်သင့ေ်ဆးဝါးမှာ "အကျံုးမဝင"် ဟဆုိကုာ ကန်ုကျခံမည်မဟတုေ်�ကာငး် 

ေြပာဆိခ့ဲုပါသလား။  ထိသုိုဆ့ိပုါက သငသ်ည ်Medicare အပုိငး် D အယူခံဝငမ်� လုပ်ငနး်စဉ်ကိ ု

လုပ်ေဆာငရ်မည်မဟုတ်ပါ။ သင့ေ်ဆးစာေရးေပးသသူည ်VPharm အား အကျံုးဝငသ်ည့ပ်မာဏကို 

ေတာငး်ဆိမု�တစ်ခ ုတငသ်ငွး်ရန ်လိုအပ်ပါမည။် ထိသုသူည ်ေဆးဝါးမှာ အကျံုးမဝငေ်�ကာငး် 

ေဖာ်ြပထားသည့ ်Medicare PDP မှ စာရွက်စာတမ်းများကို ပူးတွဲေပးရန ်လိုအပ်လိမ့်မည။်  
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VPharm သည ်အကျံုးဝငသ်ည့ပ်မာဏကိ ုကန်ုကျခံရန်ေတာငး်ဆိခုျကအ်ေပါ် ၎ငး်တို၏့ ဆံးုြဖတခ်ျကက်ိ ု

သင�်ငှ့ ်သင့ေ်ဆးစာေရးေပးသတူိုထ့ ံပုိေ့ပးပါလမ့်ိမည။် အကယ်၍ VPharm သည ်အကျိုးခံစားခွင်တ့စ်ခုကို 

ပယ်ချရန၊် ကန်သ့တ်ရန၊် ေလ�ာခ့ျရန ်သိုမ့ဟုတ ်ရပ်တန ့ရ်န ်ဆံးုြဖတ်ချက် ("အကျိုးခံစားခွင့ ်

တနြ်ပနဆ်ံးုြဖတ်ချက်" ဟုေခါ်သည)် ချမှတ်ပါက သငသ်ည ်ထိဆုံးုြဖတ်ချက်အား ြပနလ်ညသ်ံးုသပ်ေပးရန ်

ေတာငး်ဆိ�ုိငုသ်ည။် VPharm ၏ ဆံးုြဖတခ်ျက်ကို အယူခံဝငေ်ရး ေနာက်ထပ်အချက်အလက်များကို 

ေအာက်တွင ်�ကည့�်�ပါ။ 

VPharm ၏ ဆံးုြဖတခ်ျကသ်ည ်မှားယငွး်သညဟ် ုသငယ်ဆူပါသလား။ 

ပထမအဆင့မှ်ာ ဌာနတငွး်အယခံူဝငမ်� ေတာငး်ဆိရုန်ြဖစသ်ည ်

ဌာနတွငး်အယူခံဝငမ်�သည ်DVHA အား က��်ပ်ုတုိ ့ ချမှတ်ခဲေ့သာ ဆံးုြဖတ်ချက်ကုိ 

ထပ်မံ�ကည့�်�ေပးရန ်ေတာငး်ဆိသုည။် ပထမဆံးုြဖတ်ချက်တွင ်မပါဝငခ်ဲေ့သာ DVHA �ိှ 

တစ်စုံတစ်ဦးသည ်သင၏် အမ�ကိစ�ကုိ �ကည့�်� �ပီး ၎ငး်တုိ၏့ဆံးုြဖတ်ချက်ကုိ 

သင့အ်ားေြပာြပပါလိမ့်မည။် ယငး်ကုိ "ဌာနတွငး်အယူခံဝငမ်�" ဟုေခါ်သည။် 

အေြခအေနအများစုတွင ်ြပညန်ယ်အဆင့�်ကားနာမ�ကုိ မေတာငး်ဆိမီု ယငး်အားလုပ်ေဆာငရ်န ်

လိုအပ်ပါသည။်  

သင့တ်ငွ ်အယခံူဝငရ်န် ရကေ်ပါငး် ၆၀ �ိှပါသည။် ရက်ေပါငး် ၆၀ မှာ DVHA က သင့အ်ား 

ဆံးုြဖတ်ချက်အသေိပးစာ ေပးပုိသ့ည့ေ်နမှ့ စတငသ်ည။်   သငက်ေတာငး်ဆိပုါက သင၏် 

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသသူည ်အယူခံဝငမ်�ကုိ ေတာငး်ဆိေုပး�ိငုသ်ည။် သငသ်ည ်လက်ေရးမူ 

သိုမ့ဟုတ် ဖုနး်ြဖင့ ်အယူခံဝင�်ိငုသ်ည။်  

အယခူံဝငရ်န် နညး်လမ်း�စှမ်ျိုး�ိှပါသည ်- 

1. အဖဲွ�ဝငအ်ကူအညေီပးေရးစငတ်ာ 1-800-250-8427 ကုိ ဖုနး်ေခါ်ဆိပုါ 

2. စာကုိ - 

Department of Vermont Health Access 

Health Care Appeals Team   

150 Pilgrim Park – 3rd Floor  

Waterbury, VT 05671-4030  
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သငရ်�ိှ�ပီးေသာ ေဆးဝါးအကျိုးခံစားခွင့မ်ျားကိ ုက��်ပ်ုတိုက့ ြဖတေ်တာကခ့ဲ် သိုမ့ဟတု ်

ရပ်တန ့်ခ့ဲပါသလား။  သင၏် အကျိုးခံစားခွင့မ်ျားကုိ သင၏် ဌာနတွငး်အယူခံဝငစ်ဉ်အတွငး် 

ဆက်လက်ရ�ိှ�ိငုေ်သာ်လညး်၊ ၎ငး်တုိကုိ့ ဆက်ေပးရန ်ေတာငး်ရပါမည။် ယငး်ကုိေတာငး်ဆိရုန ်

သင့တွ်င ်အချိန ်၁၁ ရက်သာ�ိှသည ်သိုမ့ဟုတ် ေနာက်ဆံးုဆံးုြဖတ်ချက်အသစ် 

အသက်ဝငေ်သာေနမ့တုိငမီ် ြဖစ်သည။် အချိန ်၁၁ ရက်သည ်DVHA က သင့အ်ား အသေိပးစာ 

ေပးပုိသ့ည့ေ်နမှ့ စတငသ်ည။် သင့အ်ကျိုးခံစားခွင့မ်ျား ဆက်လက်ရ�ိှ�ိငုရ်န ်

အဖဲွ�ဝငအ်ကူအညေီပးေရးစငတ်ာ 1-800-250-8427 ကုိ ဖုနး်ေခါ်ဆိပုါ။ 
 

ဌာနတငွး်အယခံူဝငမ်� မညသ်ိုလ့ပ်ုေဆာငသ်နညး်။ DVHA သည ်၎ငး်၏ဆံးုြဖတ်ချက်ကုိ 

ြပနလ်ညသ်ံးုသပ်မ�ြပုလုပ်ရန ်အစညး်အေဝးထိငုပ်ါမည။် သငတ်က်ေရာက်�ိငုပ်ါသည။် 

သင်အ့တွက် သငကုိ်ယ်တုိင ်သိုမ့ဟုတ် တစ်စုံတစ်ေယာက်က ေြပာဆိေုပး�ိငုသ်ည။် သင၏် 

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသသူည ်DVHA အား စကားေြပာဆို�ိငုသ်ည ်သိုမ့ဟုတ် 

အချက်အလက်များေပး�ိငုသ်ည။်  အကအူညလီိအုပ်ပါသလား။ သငသ်ည ်

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�ဆိငုရ်ာ တရားလ�တ်ေတာ်ေ�ှ �ေန၏ ဥပေဒအကူအည�ုံီး  

1- 800-917-7787 သိုမ့ဟုတ် https://vtlawhelp.org/appeals-0 ထမှံ 

အခမ့ဲဥပေဒအ�ကံြပုချက် ရ�ိှ�ိငုပ်ါသည။် 

DVHA သည ်သင၏်အယခံူဝငမ်�ကိ ုရကေ်ပါငး် ၃၀ အတငွး် ဆံးုြဖတရ်ပါမည။်  

အယူခံဝငမ်�သည ်တစ်ခါတစ်ရံ ပုိ�ကာ�ိငုပ်ါသည။် DVHA သည ်၁၄ ရက် အချိနပုိ်ယူ�ိငုသ်ည၊် 

သိုေ့သာ် ယငး်မှာ သင့အ်ားအကူအညြီဖစ်ေစမှသာ ြဖစ်သည ်(ဥပမာ- 

သင၏်ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသသူည ်အချက်အလက်များ ေပးပုိရ့န ်အချိနပုိ်၍လိုအပ်ေသာအခါ 

သိုမ့ဟုတ် မူလအချိနဇ်ယားအတုိငး် သငသ်ည ်အစညး်အေဝး သိုမ့ဟုတ် ချိနး်ဆိမု�သို ့ 

မတက်ေရာက်�ိငုပ်ါက)။ ဆံးုြဖတ်ချက်ချရန ်အ�ကာဆံးုအချိနမှ်ာ ၄၄ ရက် ြဖစ်ပါမည။်  

DVHA အား သင့အ်ယခံူဝငမ်�ကိ ုပုိ၍ြမန်ဆန်စွာ ဆံးုြဖတေ်ပးရန် လိအုပ်ပါလား။ 

ေစာင့ဆ်ိငုး်ချိနသ်ည ်သင့က်ျနး်မာေရး သိုမ့ဟုတ် အသက်ကုိ ဆိးုရွားစွာထခိိုက်ေစ�ိငုပ်ါက 

က��်ပ်ုတုိအ့ား ေြပာြပပါ။  DVHA က သငသ်ည ်ပုိ၍ြမနဆ်နေ်သာ အယူခံဝငမ်�အတွက် 

သတ်မှတ်ချက်ြပည့မီ်သညဟ်ု ဆံးုြဖတ်ပါက ("အြမနအ်ယူခံဝငြ်ခငး်" ဟုေခါ်သည)် သငသ်ည ်

၇၂ နာရီအတွငး် ဆံးုြဖတ်ချက်ကုိ ရ�ိှပါလိမ့်မည။်  DVHA သည ်

https://vtlawhelp.org/appeals-0
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သင်အ့ားအကူအညြီဖစ်ေစမညဆ်ိပုါက အချိနပုိ်ယူ�ိငုပ်ါသည။် ပုိ၍ြမနဆ်နေ်သာ အယူခံဝငမ်� 

အ�ကာဆံးုအချိနမှ်ာ ၁၇ ရက် ြဖစ်ပါသည။်   

ဌာနတငွး်အယခံူဝငမ်� ဆံးုြဖတခ်ျကက်ိ ုသငသ်ေဘာမတပူါက မညသ်ိုလ့ပ်ုေဆာငမ်ညန်ညး်။ 

ြပညန်ယ်အဆင့�်ကားနာမ�ကုိ ေတာငး်ဆိ�ုိငုပ်ါသည။်  အချက်အလက်ကုိ 

ေအာက်တွင�်ကည့�်�ပါ။  

ဌာနတငွး်အယခံူဝငမ်� ဆံးုြဖတခ်ျကအ်ား သေဘာမတဘူးူလား။ 

ြပညန်ယအ်ဆင့�်ကားနာမ�ကိ ုေတာငး်ဆိ�ုိငုပ်ါသည။် 

လူသားဝနေ်ဆာငမ်�များဘတ်ုအဖဲွ� မှ �ကားနာေရးအရာ�ိှသည ်သင့အ်မ�ကုိ 

�ကားနာမညြ်ဖစ်သည။် DVHA သည ်မှနက်နေ်သာ ဆံးုြဖတ်ချက်များ ချမှတ်ြခငး်�ိှမ�ိှ 

၎ငး်တုိက့ ဆံုးြဖတ်ပါသည။်  

အေြခအေနအများစုတွင ်သငသ်ည ်ြပညန်ယ်အဆင့�်ကားနာမ�ကုိ မေတာငး်ဆိ�ုိငုမီ် DVHA 

ဌာနတွငး်အယူခံဝငမ်�ကုိ �ပီးေြမာက်ရန ်လိုအပ်ပါသည ်("ကျိုးေ�ကာငး်သင့မ်�" ဟု ေခါ်သည)်။ 

DVHA သည ်သင၏် ဌာနတွငး်အယူခံဝငမ်�ကုိ သတ်မှတ်ရက်မတုိငမီ် ဆံးုြဖတ်မေပးပါက 

ဆံးုြဖတ်ချက်ကုိ မေစာင့ဆ်ိငုး်ဘ ဲြပညန်ယ်အဆင့�်ကားနာမ�ကုိ ေတာငး်ဆိ�ုိငုသ်ည။် 

သင့တ်ငွ ်ြပညန်ယအ်ဆင့�်ကားနာမ�ကိ ုေတာငး်ဆိရုန် ရကေ်ပါငး် ၁၂၀ �ိှပါသည။် ရက်ေပါငး် 

၁၂၀ သည ်ဌာနတွငး်အယူခံဝငမ်�ဆံးုြဖတ်ချက်ကုိ သင့အ်ားေြပာ�ကားသည့ ်စာ၏ ရက်စဲွမှ 

စတငသ်ည။်  

ြပညန်ယအ်ဆင့�်ကားနာမ�ကိ ုေတာငး်ဆိရုန် နညး်လမ်း သံးုမျိုး�ိှပါသည။် 

1. အဖဲွ�ဝငအ်ကူအညေီပးေရးစငတ်ာ 1-800-250-8427 သိုမ့ဟုတ် 

လူသားဝနေ်ဆာငမ်�များဘတ်ုအဖဲွ� 802-828-2536 ကုိ တုိက်�ုိက်ဖုနး်ေခါ်ဆိုပါ 

2. စာကုိ - Human Services board 14-16 Baldwin Street, 2nd Floor, Montpelier, 

VT 05633-4302 သို ့ ေပးပုိပ့ါ 

3.  အးီေမးလ်ေပးပုိပ့ါ - AHS.COHSBContact@vermont.gov 
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သငရ်�ိှ�ပီးေသာ ေဆးဝါးအကျိုးခံစားခွင့မ်ျားကိ ုက��်ပ်ုတိုက့ ြဖတေ်တာကခ့ဲ် သိုမ့ဟတု ်

ရပ်တန ့်ခ့ဲပါသလား။ သင၏် အကျိုးခံစားခွင့မ်ျားကုိ သင၏် ြပညန်ယ်အဆင့�်ကားနာမ�အတွငး် 

ဆက်လက်ရ�ိှ�ိငုပ်ါသည။်  ယငး်ကုိေတာငး်ဆိရုန ်သင့တွ်င ်အချိန ်၁၁ ရက်�ိှပါသည။်  အချိန ်

၁၁ ရက်သည ်DVHA က သင့အ်ား ၎ငး်တုိ၏့ ဌာနတွငး်အယူခံဝငမ်�ဆံးုြဖတ်ချက် 

ေပးပုိသ့ည့ေ်နမှ့ စတငသ်ည။် သင့အ်ကျိုးခံစားခွင့မ်ျား ဆက်လက်ရ�ိှ�ိငုရ်န ်

အဖဲွ�ဝငအ်ကူအညေီပးေရးစငတ်ာ 1-800-250-8427 ကုိ ဖုနး်ေခါ်ဆိပုါ။ 

ြပညန်ယအ်ဆင့�်ကားနာမ� မညသ်ိုလ့ပ်ုေဆာငသ်နညး်။ လူသားဝနေ်ဆာငမ်�များဘတ်ုအဖဲွ� �ိှ 

�ကားနာေရးအရာ�ိှသည ်ယငး် DVHA ၏ ဆံးုြဖတ်ချက်ကုိ ြပနလ်ညသ်ံးုသပ်မ�ြပုရန ်

အစညး်အေဝးထိငုပ်ါမည။် သငတ်က်ေရာက်�ိငုပ်ါသည။် သင်အ့တွက် သငကုိ်ယ်တုိင ်

သိုမ့ဟုတ် တစ်စုံတစ်ေယာက်က ေြပာဆိေုပး�ိငုသ်ည။် သင၏် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသသူည ်

�ကားနာေရးအရာ�ိှအား အချက်အလက်များေပး�ိငုသ်ည။်  အကအူညလီိအုပ်ပါသလား။ 

သငသ်ည ်ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�ဆိငုရ်ာ တရားလ�တ်ေတာ်ေ�ှ �ေန၏ ဥပေဒအကူအည�ုံီး 

1- 800-917-7787 သိုမ့ဟုတ် https://vtlawhelp.org/fair-hearing-how-prepare-what-

expect ထမှံ အခမ့ဲဥပေဒအ�ကံြပုချက် ရ�ိှ�ိငုပ်ါသည။် 

လသူားဝန်ေဆာငမ်�များဘတုအ်ဖဲွ�သည ်သင�်ကားနာမ�ကိ ုပထမဆံးုေတာငး်ဆိသုည့ေ်နမှ့စ၍ 

ရကေ်ပါငး် ၉၀ အတငွး် သင့အ်မ�ကိ ုဆံးုြဖတရ်ပါမည။်  

�ကားနာေရးအရာ�ိှအား သင့အ်ယခံူဝငမ်�ကိ ုပုိ၍ြမန်ဆန်စွာ ဆံးုြဖတေ်ပးရန် လိအုပ်ပါလား။ 

ေစာင့ဆ်ိငုး်ချိနသ်ည ်သင့က်ျနး်မာေရး သိုမ့ဟုတ် အသက်ကုိ ဆိးုရွားစွာထခိိုက်ေစ�ိငုပ်ါက 

က��်ပ်ုတုိအ့ား ေြပာြပပါ။  သငသ်ည ်ပုိ၍ြမနဆ်နေ်သာ ြပညန်ယ်အဆင်အ့ယူခံဝငမ်�အတွက် 

သတ်မှတ်ချက်ြပည့မီ်ပါက ("ြပညန်ယ်အဆင် ့အြမန�်ကားနာမ�" ဟုေခါ်သည)် သငသ်ည ်

�ုံးတက်ရက် သံးုရက်အတွငး် ဆံးုြဖတ်ချက်ကုိ ရ�ိှပါလိမ့်မည။်   

ေဆးဝါးအကျိုးခံစားခွင့မ်ျား ဆကလ်ကရ်�ိှြခငး်  

သင ်ဌာနတွငး်အယူခံဝငစ်ဉ်�ငှ့ ်ြပညန်ယ်အဆင့�်ကားနာမ� လုပ်ငနး်စဉ်များအတွငး် တူညေီသာ 

ေဆးဝါးအကျိုးခံစားခွင့မ်ျားကုိ ယငး်အတွက် ၁၁ ရက်အတွငး် ေတာငး်ဆိပုါက ရ�ိှ�ိငုေ်�ကာငး် 

အထက်တွငေ်ြပာ�ကားထားပါသည။်   

https://vtlawhelp.org/fair-hearing-how-prepare-what-expect
https://vtlawhelp.org/fair-hearing-how-prepare-what-expect
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သင၏်ေဆးဝါးအကျိုးခံစားခွင့မ်ျား ဆက်လက်ရ�ိှရန ်သငသ်သိင့သ်ည့ ်အြခားအရာများမှာ -  

 သင့အ်ကျိုးခံစားခွင့မ်ျားအတွက် သငကု်နက်ျခံခဲ့ရပါက အယူခံဝငမ်� သိုမ့ဟုတ် 

�ကားနာမ�သည ်သင့သ်ေဘာဆ��အတုိငး် ဆံးုြဖတ်ချက်ချခဲပ့ါက သငကု်နက်ျခံခဲရ့သည့ ်

ပမာဏကုိ ြပနလ်ညေ်ပးေချမညြ်ဖစ်သည။်  

 အကျိုးခံစားခွင့မ်ျား ဆက်လက်ရ�ိှရန ်ကုနက်ျခံရသည့ ်အေြခအေနြဖစ်�ပီး ပယ်ချမ�ကုိ 

အတညြ်ပုလိုက်ပါက သငသ်ည ်အယူခံဝငမ်� ဆိုငး်ငံထ့ားစဉ် ရ�ိှေသာ 

အကျိုးခံစားခွင့တ်စ်စုံတစ်ရာ၏ ကုနက်ျစရိတ်ကုိ ေပးေချရပါမည။်  

 သငသ်ည ်အယူခံဝငမ်� သိုမ့ဟုတ် �ကားနာမ�ကုိ ေတာငး်ဆိသုည့ ်တစ်ချိနတ်ညး်မှာပင ်

အကျိုးခံစားခွင့မ်ျား ဆက်လက်ရ�ိှရန ်ေတာငး်ဆို�ိငုသ်ည။်  

 သင့အ်ယူခံဝငမ်�သည ်ကုနဆ်ံးုသာွးေသာ သိုမ့ဟုတ် ဖက်ဒရယ်�ငှ့ ်ြပညန်ယ်ဥပေဒ 

ေြပာငး်လဲမ�ေ�ကာင့ ်ေလ�ာခ့ျခံထားရေသာ အကျိုးခံစားခွင့အ်တွက် ြဖစ်ပါက 

ဝနေ်ဆာငမ်�ကုိ ဆက်လက်ေပး�ိငုမ်ည ်မဟုတ်ပါ။  

 သင့�်ကားနာမ�သည ်ပရီမီယံေ�ကးအတွက်ြဖစ်ပါက ပရီမီယံေ�ကးေနာက်ဆံးုေပးသငွး်ရက် 

မတုိငမီ် သိုမ့ဟုတ် သင့အ်ကျံုးဝငက်ာလ မကုနဆ်ံးုမီတွင ်သင့ပ်ရီမီယံေ�ကးကုိ 

ေပးသငွး်ရပါမည။် အယူခံဝငမ်� သိုမ့ဟုတ် �ကားနာမ�သည ်သင့သ်ေဘာဆ��အတုိငး် 

ဆံးုြဖတ်ချက်ချခဲပ့ါက သငေ်ပးေချခဲေ့သာ ပမာဏကုိ ြပနလ်ညေ်ပးေချမညြ်ဖစ်သည။်  

 

 

မေကျနပ်ချကမ်ျား  

မေကျနပ်ချက်ဟူသည ်သငသ်ည ်မှနမှ်နက်နက်န ်ဆက်ဆမံခံရေ�ကာငး် သငယူ်ဆသည့ ်

သိုမ့ဟုတ် သင၏် ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�ေပးသ�ူငှ့ ်အလှမ်းေဝးပုံ၊ ရက်ချိနး်တစ်ခုယူရန ်

အချိန�်ကာပုံ၊ ဝနထ်မ်း၏ ဆက်ဆခံံရပုံ၊ ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ� အရညအ်ေသးွ သိုမ့ဟုတ် 

သင့ရ်ပုိငခ်ွင့မ်ျားကုိ ကျင့သ်ံးု�ပီးေနာက် ဆိးုရွားစွာထခိိုက်ပုံများကဲသ့ို ့ သငသ် ေဘာမတူသည့ ်

အရာများကုိ ဆိလုိုသည။်  မေကျနပ်ချက်တစ်ခုကုိ အချိနမ်ေရွးတုိင�်ကား�ိငုပ်ါသည။် 
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သင့အ်ြဖစ်အပျက်တွင ်မပါဝငသ်တူစ်ဦးသည ်သင့မ်ေကျနပ်ချက်ကုိ �ကည့�်�ေပးပါလိမ့်မည။် 

ဌာနသည ်�ှာေဖွေတွ� �ိှသညကုိ် ရက် ၉၀ အတွငး် သင့အ်ား စာတစ်ေစာငပုိ်ေ့ပးပါလိမ့်မည။်  

မေကျနပ်ချက်အားတုိင�်ကားရန ်နညး်လမ်း �စ်ှမျိုး�ိှပါသည။် 

 

၁။ အဖဲွ�ဝငအ်ကူအညေီပးေရးစငတ်ာ 1-800-250-8427 ကုိ ဖုနး်ေခါ်ဆိပုါ 

2. စာကုိ - 

 

Department of Vermont Health Access 

Health Care Appeals Team   

150 Pilgrim Park – 3rd Floor  

Waterbury, VT 05671-4030  

 

 

မေကျနပ်ချက်ကုိ တုိင�်ကား�ပီး က��်ပ်ုတုိ၏့ သံးုသပ်ချက်ကုိ မေကျနပ်ပါက 

မေကျနပ်ချက်အား ြပနလ်ညသ်ံးုသပ်ရန ်ေတာငး်ဆိ�ုိငုသ်ည။် �ကားေနပုဂ�ိုလ်တစ်ဦးသည ်

မေကျနပ်ချက်ဆိငုရ်ာ လုပ်ငနး်စဉ်ကုိ လိုက်နာေ�ကာငး်ေသချာေစရန ်သင၏် မေကျနပ်ချက်ကုိ 

ြပနလ်ညသ်ံးုသပ်ေပးပါလိမ့်မည။် ြပနလ်ညသ်ံးုသပ်ချက် အေြဖများ�ငှ်စ့ာကုိ သငရ်�ိှပါမည။်  

သငြ်ဖစ်ေစ၊ သင၏် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသကူြဖစ်ေစ Green Mountain Care တွင ်

မေကျနပ်ချက်ကုိ တုိင�်ကားရန ်သိုမ့ဟုတ် အယူခံဝငမ်�ရန ်၎ငး်အား အသံးုမြပုရပါ။ 

မေကျနပ်ချက် လုပ်ငနး်စဉ် သိုမ့ဟုတ် အယူခံဝငမ်�လုပ်ငနး်စဉ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပုိငး်�ငှ့ ်

ပတ်သက်၍ အကူအညလီိုအပ်ပါက Green Mountain Care �ိှ ဝနထ်မ်းများသည ်သင့အ်ား 

ကူည�ီိငုပ်ါသည ်– ေမးသာေမးလိုက်ပါ။ သငသ်ည ်မိသားစုဝငတ်စ်ဦး၊ မိတ်ေဆတွစ်ဦး 

သိုမ့ဟုတ် အြခားပုဂ�ိုလ်တစ်ဦး (ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသကဲူသ့ို)့ အား မေကျနပ်ချက်ကုိ 

ကူညတုိီင�်ကား�ိငုသ်ည ်သိုမ့ဟုတ် အယူခံဝငမ်� သိုမ့ဟုတ် �ကားနာမ�တစ်ခုကုိ 
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ကူညေီတာငး်ဆိေုပး�ိငုသ်ည။် သငသ်ည ်ြပညန်ယ်အစုိးရအား ယငး်ပုဂ�ိုလ်ကုိ 

သင့အ်စားလုပ်ေဆာငရ်န ်အလို�ိှေ�ကာငး် ေြပာ�ကားရနလ်ိုအပ်သည။် ထိပုုဂ�ိုလ်သည ်

လုပ်ငနး်စဉ်အတွငး်တွငလ်ညး် သင့ကုိ် ကုိယ်စားြပု�ိငုသ်ည။် 

ဤေတာငး်ဆိမု�တစ်စုံတစ်ရာအတွက် သိုမ့ဟုတ် အဆင့တ်စ်စုံတစ်ရာ�ငှ့ ်ပတ်သက်၍ 

အကူအညအီတွက် မညသ်ို ့ြပုလုပ်ရန ်မသ�ိှိပါက အဖဲွ�ဝငအ်ကူအညေီပးေရးစငတ်ာ 1-800-

250-8427 ကုိ အကူအညအီတွက် ဖုနး်ေခါ်ဆိေုပးပါ။ ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�ဆိငုရ်ာ 

တရားလ�တ်ေတာ်ေ�ှ �ေန�ုံးကုိ 1-800-917-7787 ြဖင့ ်သိုမ့ဟုတ် vtlawhelp.org/health တွင ်

အကူအညေီတာငး်ရန ်ဆက်သယ်ွ�ိငုသ်ည။်  

ခုိငမ်ာေသာအေ�ကာငး်ရငး်�ငှ့ ်အခကအ်ခဲဆိငုရ်ာ ေတာငး်ဆိခုျက ် 

သငသ်ည ်VPharm အစီအစဉ်တွငပ်ါဝင�်ပီး Medicare PDP အသစ်တွင ်စာရငး်သငွး်ရန ်

သိုမ့ဟုတ် အကျံုးဝငသ်ည့ပ်မာဏအားရ�ိှရန ်အခက်အခဲများ�ိှေနပါက Medicare PDP ကုိ 

ဆက်သယ်ွသင့သ်ည ်(သိုမ့ဟုတ် သင့ကုိ်ယ်စား ၎ငး်တုိကုိ့ ဆက်သယ်ွရန ်သငယုံ်�ကညရ်သကုိူ 

ေြပာပါ)။ Medicare PDP �ငှ့အ်တူ ြပဿနာကုိ ေြဖ�ှငး်�ိငုရ်န ်တတ်�ိငုသ်မ�လုပ်ေဆာငပ်ါ။ 

ယငး်မှာအလုပ်မြဖစ်ဘ ဲသင့တွ်င ်ေဆး��နး်မ�ိှြခငး်က ြပငး်ထနေ်သာ ထခိိုက်မ�ြဖစ်ေစပါက 

Medicare PDP �ငှ့ ်သင့ြ်ပဿနာကုိ ေြဖ�ှငး်မ�ပီးမီတွင ်သင့ေ်ဆးဝါးများရယူ�ိငုရ်န ်

အကူအညအီတွက် ခိုငမ်ာေသာအေ�ကာငး်ရငး်�ငှ့ ်အခက်အခဲဆိငုရ်ာ ေတာငး်ဆိခုျက်ကုိ 

Vermont သို ့ တငြ်ပ�ိငုသ်ည။် ဤသိုလ့ုပ်ေဆာငရ်န ်အဖဲွ�ဝငအ်ကူအညေီပးေရးစငတ်ာ 1-800-

250-8427 ကုိ ဖုနး်ေခါ်ဆိပုါ။  
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အကအူညလီိအုပ်ပါသလား။  

Vermont Health Connect၊ Green Mountain Care 

အဖဲွ�ဝငအ်ကအူညေီပးေရးစငတ်ာ  

Vermont Health Connect �ငှ့ ်Green Mountain Care 

အဖဲွ�ဝငအ်ကူအညေီပးေရးစငတ်ာသည ်သင့ကုိ်ကူညေီပးရန ်အသင့�ိှ်ပါသည။် 

သငအ်စီအစဉ်�ငှ့ ်ပတ်သက်ေသာ ေမးခွနး်များကုိ ေြဖ�ကားေပး�ိငု�်ပီး 

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�ရ�ိှရန ်အခက်အခဲများ�ိှပါက ကူညေီပး�ိငုပ်ါသည။်  

အဖဲွ�ဝငအ်ကူအညေီပးေရးဝနထ်မ်းများသည ်တနလင်္ာေနမှ့ ေသာ�ကာေန ့၊ နနံက် ၈:၀၀ နာရီမှ 

ညေန ၅:၀၀ နာရီ အထ ိေြဖ�ကားေပးပါသည ်(�ုံးပိတ်ရက်များတွင ်ပိတ်ပါသည)်။  

ေြပာငး်လမဲ�များကိ ုသတငး်ပုိ ့ြခငး်  

သငသ်ည ်ဤေြပာငး်လဲမ�များကိ ုေြပာငး်လဲမ�မှ ၁၀ ရက်အတွငး် သတငး်ပုိရ့န် လိအုပ်ပါသည ်- 

 သင့ဝ်ငေ်င ွသိုမ့ဟုတ် အမ်ိေထာငစု်တွင ်ေြပာငး်လဲမ�  

 လိပ်စာေြပာငး်လဲမ� 

 ကေလးေမွးဖွားမ� သိုမ့ဟုတ် ေမွးစားမ� 

 ေသဆံးုမ�များ 

 သငရ်�ိှေသာ အြခားကျနး်မာေရးအာမခံ  

ကျန်းမာေရးေစာင့ေ်�ှာကမ်�ဆိငုရ်ာ တရားလ�တေ်တာ်ေ�ှ�ေန�ုံး (HCA)  

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�ဆိငုရ်ာ တရားလ�တ်ေတာ်ေ�ှ �ေန�ုံးသည ်

သင့က်ျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ� သိုမ့ဟုတ် သင့အ်ကျိုးခံစားခွင့မ်ျား�ငှ့ ်ပတ်သက်ေသာ 

အခက်အခဲများကုိ ကူညေီပးရန ်ြဖစ်ပါသည။် HCA �ုံးသည ်မေကျနပ်ချက်၊ DVHA 

အယူခံဝငမ်��ငှ့ ်�ကားနာမ�များအတွက်လညး် သင့အ်ား ကူညေီပး�ိငုပ်ါသည။် 



 
 

 

 Vermont Health Connect၊ Green Mountain Care 
အဖဲွ�ဝငအ်ကအူညေီပးေရးစငတ်ာ 
ေမးခွန်းများ - 1-800-250-8427 (TDD/TTY) 1-888-834-7898 ကိုေခါ်ဆိပုါ  

အခမဲ့စကားြပနဝ်နေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်အြခားေသာပံုစံများကုိလညး် ရ�ှိ�ိငုပ်ါသည။် 

30 

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�ဆိငုရ်ာ တရားလ�တ်ေတာ်ေ�ှ �ေန�ုံးကုိ 1-800-917-7787 ြဖင့ ်

သိုမ့ဟုတ် vtlawhelp.org/health မှ ဆက်သယ်ွ�ိငုသ်ည။်  

ေနာကထ်ပ်အချကအ်လကမ်ျား  

က��်ပ်ုတုိ၏့ အစီအစဉ်များ၊ ဝနေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသမူျားအေ�ကာငး် 

သတငး်အချက်အလက်များကုိ အဖဲွ�ဝငမ်ျားအား ပ့ံပုိးေပးသည့အ်တွက် ဝမ်းေြမာက်မိပါသည။် 

ဤလက်စဲွစာအုပ်တွင ်ပါဝငသ်ညမ်ျားအြပင ်ေအာက်ပါကဲသ့ို ့ အချက်အလက်များကုိလညး် 

ရ�ိှ�ိငုပ်ါသည ်- 

 က��်ပ်ုတုိအ့စီအစဉ်များတွင ်ပါဝငသ်ည့ ်သင့ ်ေဒသ�ိှ ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသစူာရငး်  

 အစီအစဉ် စညး်မျဉ်းစညး်ကမ်းများ 

 က��်ပ်ုတုိ၏့ အရညအ်ေသးွြမ�င့တ်ငေ်ရးအစီအစဉ် 

 အာမခံေပးထားေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�များအေ�ကာငး် ေနာက်ထပ်အချက်အလက်များ  

အစီအစဉ်သတ်မှတ်ချက်�ငှ့ ်အကျိုးခံစားခွင့မ်ျားကုိ www.greenmountaincare.org 

ဝက်ဘဆ်ိက်ုတွင ်�ှာေတွ� �ိငုပ်ါသည။် 

 

အြခားေဆးဝါးမဟတုေ်သာ အစအီစဉ်များ  

ကေလးများ၊ သက်�ကီးရွယ်အိုများ�ငှ့ ်မိသားစုများအတွက် ရ�ိှ�ိငုေ်သာ 

အြခားအစီအစဉ်များ�ငှ့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များလညး် �ိှပါသည။် ယငး်ဝနေ်ဆာငမ်�များအား ပ့ံပုိးမ�မှာ 

သငစ်ာရငး်သငွး်ထားသည့ ်အစီအစဉ်အေပါ် မူတည၍် ရ�ိှ�ိငုပ်ါသည။် ပ့ံပုိးမ�ရ�ိှ�ိငုမ်� 

သတ်မှတ်ချက်များဆိငုရ်ာ ေနာက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် 

အဖဲွ�ဝငအ်ကူအညေီပးေရးစငတ်ာကုိ ဖုနး်ေခါ်ဆိပုါ။ ဤအစီအစဉ်များမှ အချို�သည ်

သတ်မှတ်ချက်ြပည့မီ်မ� ထပ်တုိးလိုအပ်ချက်များ�ိှပါသည။် သလိိုသညမ်ျား�ိှပါက သိုမ့ဟုတ် 

သတ်မှတ်ချက်ြပည့မီ်၊ မမီ သ�ိှိလိုပါက ေအာက်တွငေ်ဖာ်ြပထားသည့ ်သတ်မှတ်ထားေသာ 

အစီအစဉ်အတွက် နပံါတ်ကုိ ေခါ်ဆိပုါ။  

http://www.greenmountaincare.org/
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သက�်ကးီရွယအ်ိ ုေနပုိ့ငး်ဝန်ေဆာငမ်�များ  

သက်�ကီးရွယ်အို ေနပုိ့ငး်ဝနေ်ဆာငမ်�များသည ်အသက်�ကီးရင့သ်မူျား�ငှ့ ်မသနစွ်မ်း 

လူ�ကီးများကုိ ၎ငး်တုိ၏့ေနအမ်ိတွင ်တတ်�ိငုသ်မ� အမီှအခိုကငး်ကငး်ေန�ိငုရ်န ်ကူညေီပးသည့ ်

ဝနေ်ဆာငမ်�များစွာကုိ ေပးပါသည။် သက်�ကီးရွယ်အို ေနပုိ့ငး်ဝနေ်ဆာငမ်�များကုိ 

ရပ်ရွာအေြခြပုသည့ ်ကျနး်မာေရး�ငှ့ ်လူမ�ေရး ဝနေ်ဆာငမ်�များ �စ်ှခုစလံုးရ�ိှ�ိငုသ်ည့၊် 

ေဘးကငး်ကာ အေထာက်အကူြဖစ်ေစေသာ ပတ်ဝနး်ကျငမ်ျား ဖနတီ်းေပးသည့ ်

အ�မဲေနထိငုရ်ာမဟုတ်ေသာ ရိပ်သာများတွင ်ပ့ံပုိးေပးပါသည။် 

ေနာက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် မသနစွ်မ်းများ၊ သက်�ကီးရွယ်အို�ငှ့ ်

အမီှအခိုကငး်ေသာေနထိငုမ်�ဆိငုရ်ာ ဌာနခွဲ (Division of Disabilities, Aging and 

Independent Living, DAIL) (802) 241-2401 ကုိ ဖုနး်ေခါ်ဆိပုါ သိုမ့ဟုတ် 

https://asd.vermont.gov/services/adult-day-services သို ့ သာွးပါ။  

အေစာင့အ်ေ�ှာကဝ်န်ေဆာငမ်� အစအီစဉ်  

ဤအစီအစဉ်သည ်ေနစ့ဉ်လုပ်ငနး်ေဆာငတ်ာများတွင ်�ုပ်ပုိငး်ဆိငုရ်ာအကူအည ီလိုအပ်ေသာ 

မသနစွ်မ်းလူ�ကီးများအတွက် အမီှအခိုကငး်ေသာ ေနထိငုမ်�ကုိ ပ့ံပုိးေပးပါသည။် 

အစီအစဉ်တွငပ်ါဝငသ်မူျားသည ်၎ငး်တုိ၏့ သးီသန ့ေ်စာင့ေ်�ှာက်မ�ေပးသ(ူများ) ကုိ 

ခန ့အ်ပ်ြခငး်၊ သငတ်နး်ေပးြခငး်၊ �ကီး�ကပ်ြခငး်�ငှ့ ်အချိနဇ်ယားဆွြဲခငး်တုိ ့ ြပုလုပ်�ိငုသ်ည။် 

ေနာက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် မသနစွ်မ်းများ၊ သက်�ကီးရွယ်အို 

https://asd.vermont.gov/services/attendant-services-program �ငှ့ ်

အမီှအခိုကငး်ေသာေနထိငုမ်�ဆိငုရ်ာ ဌာနခွဲ (Division of Disabilities, Aging and 

Independent Living, DAIL) (802) 241-2401 ကုိ ဖုနး်ေခါ်ဆိပုါ သိုမ့ဟုတ် 

https://asd.vermont.gov/services/adult-day-services သို ့ သာွးပါ။  

ကေလးဆိငုရ်ာ ေပါငး်စပ်အစအီစဉ်များ (CIS)  

CIS သည ်ကုိယ်ဝနေ်ဆာငမ်ျား�ငှ့ ်က ေလးေမွးဖွားသညမှ် ေြခာက်�စ်ှအထ ိကေလးများ�ိှေသာ 

မီးဖွား�ပီး အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိသားစုများအတွက် အရငး်အြမစ်တစ်ခုြဖစ်သည။်  

အဖဲွ�များသည ်လူမ�လုပ်ငနး်�ငှ့ ်မိသားစုအေထာက်အပ့ံများ၊ မိခင/်ကေလးေစာင့ေ်�ှာက်ေရး�ငှ့ ်

https://asd.vermont.gov/services/adult-day-services
https://asd.vermont.gov/services/attendant-services-program
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ြပုစုေရး၊ ကေလးဖံွ� �ဖိုးမ��ငှ့ ်သက်ငယ်ေဆာငရွ်က်ချက်များ၊ သက်ငယ်ကေလးဘဝ�ငှ့ ်

မိသားစုစိတ်ပုိငး်ဆိငုရ်ာ ကျနး်မာေရး၊ ကေလးေစာင့ေ်�ှာက်မ�အြပင ်

အြခားအထးူလုပ်ေဆာငခ်ျက်များ (ဥပမာ- အာဟာရတုိက်ေက�းြခငး်၊ စကား�ငှ့ ်

ဘာသာစကားကုထံးု) တုိတွ့င ်က�မ်းကျင�်ကသည။် ေနာက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် 

ကေလးများ�ငှ် ့မိသားစုများဌာန၊ ကေလးများဖံွ� �ဖိုးတုိးတက်ေရးဌာနခဲွ (802) 241-3110 

သိုမ့ဟုတ် 1-800-649-2642 ကုိ ဖုနး်ေခါ်ဆိပုါ သိုမ့ဟုတ် https://dcf.vermont.gov/child-

development/cis သို ့ သာွးပါ။  

ကေလးဆိငုရ်ာ ေပါငး်စပ်အစအီစဉ်များ - သကင်ယြ်ပုစုမ� (CIS-EI)  

၎ငး်သည ်မသနစွ်မ်းြဖစ်ေနေသာ သိုမ့ဟုတ် ဖံွ� �ဖိုးတုိးတက်မ�ေ�းှေသာ အသက် ၃ �စ်ှေအာက် 

ကေလးများအတွက် သးီသန ့အ်စီအစဉ်ြဖစ်ပါသည။် ေမွးကငး်စများ၊ 

လမ်းေလ�ာက်စကေလးများ�ငှ့ ်မိသားစုများကုိ သက်ငယ်ြပုစုမ� ဝနေ်ဆာငမ်�များ ေပးပါသည။် 

ေနာက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် Vermont မိသားစုကွနရ်က် 1-800-800-4005 သို ့ 

ေခါ်ဆိပုါ။  

ကေလးသးီသန ့်ေစာင့ေ်�ှာကမ်� ဝန်ေဆာငမ်ျား  

ကေလးသးီသန ့ေ်စာင့ေ်�ှာက်မ� ဝနေ်ဆာငမ်ျားသည ်အထးူကျနး်မာေရးလိုအပ်သည့ ်

ကေလးများ (CSHN) အတွက် တုိက်�ုိက်ဝနေ်ဆာငမ်�များြဖစ်သည ်– ယငး်သည ်

အသက်အရွယ်အလိုက် ဖံွ� �ဖိုးတုိးတက်မ��ငှ့ ်ေနစ့ဉ်ေနထိငုမ်� လုပ်ငနး်ေဆာငတ်ာများအား 

လုပ်ေဆာင�်ိငုစွ်မ်း (ADL) ကုိ ေရ�ှညထ်ခိိုက်ေစသည့ ်သသိာထင�ှ်ားေသာ 

ေရ�ှညမ်သနစွ်မ်းြဖစ်မ� သိုမ့ဟုတ် ကျနး်မာေရးအေြခအေန�ိှေသာ အသက် ၂၁ 

�စ်ှေအာက်�ိှသမူျား ရ�ိှ�ိငုသ်ည့ ်Medicaid ဝနေ်ဆာငမ်� ြဖစ်ပါသည။် 

ကေလးသးီသန ့ေ်စာင့ေ်�ှာက်မ� ဝနေ်ဆာငမ်ျား (CPCS) ၏ အဓိကပနး်တုိငမှ်ာ ကေလးအတွက် 

သးီသန ့ေ်စာင့ေ်�ှာက်မ�ြဖင့ ်ြဖည့စွ်က်အကူအညမီျား ေပးရနြ်ဖစ်သည။် 

ေနာက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် -(800)-660-4427 သိုမ့ဟုတ် (802)-863-7338 သို ့ 

ေခါ်ဆိပုါ သိုမ့ဟုတ် https://www.healthvermont.gov/children-youth-

families/children-special-health-needs/personal-care-services သို ့ သာွးပါ။  

https://dcf.vermont.gov/child-development/cis
https://dcf.vermont.gov/child-development/cis
https://www.healthvermont.gov/children-youth-families/children-special-health-needs/personal-care-services
https://www.healthvermont.gov/children-youth-families/children-special-health-needs/personal-care-services
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အထးူကျန်းမာေရးလိအုပ်ချက�ိှ်ေသာ ကေလးများ (CSHN) အတကွ ်

ေဆးခန်းများ  

ဤအစီအစဉ်သည ်အထးူကျနး်မာေရးလိုအပ်ချက်�ိှေသာ ကေလးများအတွက် ေဆးခနး်�ငှ့ ်

ေစာင့ေ်�ှာက်မ� ေပါငး်စပ်ဝနေ်ဆာငမ်�များ ေပးပါသည။် ၎ငး်တုိသ့ည ်ကျနး်မာေရးအာမခံ 

သိုမ့ဟုတ် Dr. Dynasaur က ကုနက်ျမခံေသာ ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ� ကုနက်ျေငအွချို�ကုိ 

ကူညေီပးပါသည။် Vermont ကျနး်မာေရးဌာန 1-(800)-660-4427 သိုမ့ဟတ်ု (802)-863-

7338 ကုိ ေခါ်ဆိပုါ သိုမ့ဟုတ် https://www.healthvermont.gov/family/special-health-

needs သို ့ သာွးပါ။  

ေစာင့ေ်�ှာကမ်�ေရွးချယစ်ရာများ  

ေစာင့ေ်�ှာက်မ�ေရွးချယ်စရာများသည ်အသက်�ကီး Vermonter များ�ငှ့ ်

မသနစွ်မ်းသမူျားအတွက် ေစာင့ေ်�ှာက်မ��ငှ့ ်ပ့ံပုိးမ�အတွက် ေငေွပးေချရန ်

ေရ�ှညေ်စာင့ေ်�ှာက်မ�အစီအစဉ်တစ်ခု ြဖစ်သည။် ဤအစီအစဉ်သည ်ပုိေကာငး်ေသာ 

ေနထိငု ်ေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ� ေပးသည့ေ်နရာ သိုမ့ဟုတ် သနူာြပုဌာနတစ်ခု၌ လူများအား 

အမ်ိတွင ်ေနစ့ဉ်လုပ်ေဆာငခ်ျက်များလုပ်ေဆာင�်ိငုရ်န ်ကူညေီပးသည။် 

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသမူျားမှာ ေနပုိ့ငး်သက်�ကီးစငတ်ာများ၊ သက်�ကီးရွယ်အိုများဆိငုရ်ာ 

နယ်ေြမေအဂျငစီ်များ၊ ေထာက်ပ့ံထားေသာ ေနထိငုမ်�ေဂဟာများ၊ ေနအမ်ိကျနး်မာေရး 

ေအဂျငစီ်များ၊ သနူာြပုဌာနများ�ငှ့ ်ေနထိငုသ်ေူစာင့ေ်�ှာက်သည့ ်ေနအမ်ိများမှ ြဖစ်သည။် 

ေနာက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် (802) 241-0294 ကုိ ေခါ်ဆိပုါ သိုမ့ဟုတ် 

https://asd.vermont.gov/services/choices-for-care-program သို ့ သာွးပါ။  

ဖံွ� �ဖိုးမ�ချို �ယငွး်သမူျားဆိငုရ်ာ ဝန်ေဆာငမ်�များ  

ဖံွ� �ဖိုးမ�ချို �ယွငး်သမူျားဆိုငရ်ာ ဝနေ်ဆာငမ်�များသည ်အသက်အရွယ်မေရွး 

ဖံွ� �ဖိုးမ�ချို �ယွငး်ချက်�ိှသမူျားကုိ အမ်ိတွင ်မိသားစု�ငှ့အ်တူ ဆက်လက်ေနထိငု�်ိငုရ်န ်

ကူညေီပးပါသည။် ဝနေ်ဆာငမ်�များတွင ်ကိစ�ရပ်စီမံခန ့ခ်ွဲမ�၊ အလုပ်အကုိင ်ဝနေ်ဆာငမ်�များ၊ 

ရပ်ရွာတွငး်အေထာက်အပ့ံ�ငှ့ ်ေခတ� အနားယူေစမ�များ ပါဝငသ်ည။် 

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသမူျားသည ်ဖံွ� �ဖိုးမ�ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသမူျား သိုမ့ဟုတ် လူများအတွက် 

https://www.healthvermont.gov/family/special-health-needs
https://www.healthvermont.gov/family/special-health-needs
https://asd.vermont.gov/services/choices-for-care-program


 
 

 

 Vermont Health Connect၊ Green Mountain Care 
အဖဲွ�ဝငအ်ကအူညေီပးေရးစငတ်ာ 
ေမးခွန်းများ - 1-800-250-8427 (TDD/TTY) 1-888-834-7898 ကိုေခါ်ဆိပုါ  
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ဝနေ်ဆာငမ်�များကုိ ကုိယ်တုိငစီ်မံ�ိငုသ်ည့ ်�ကားခံဝနေ်ဆာငမ်�အဖဲွ�များ ြဖစ်ရမည။် 

ေနာက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် မသနစွ်မ်းများ၊ သက်�ကီးရွယ်အို�ငှ့ ်

အမီှအခိုကငး်ေသာေနထိငုမ်�ဆိငုရ်ာ ဌာန (DAIL) (802) 241-0304  ကုိ ဖုနး်ေခါ်ဆိပုါ သိုမ့ဟုတ် 

https://ddsd.vermont.gov/ သို ့ သာွးပါ။ 

ေငေွ�ကးေထာကပ့ံ်မ�အစအီစဉ်  

ဝနေ်ဆာငမ်�များကုိ CSHN ေဆးကုသမ�အစီအစဉ်မှတစ်ဆင့ ်ြပဌာနး်ထားေသာ သိုမ့ဟုတ် 

�ကိုတငခ်ွင့ြ်ပထားေသာအခါ မိသားစုများအား ၎ငး်တုိက့ေလး၏ ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ� 

အာမခံေနာက်ပုိငး် ကုနက်ျစရိတ်များကုိ ကူညေီပးသည့ ်ပရဟိတအစီအစဉ်တစ်ခုြဖစ်သည။် 

Vermont ကျနး်မာေရးဌာန 1-(800)-660-4427 သိုမ့ဟုတ် (802)-863-7338 ကုိ ေခါ်ဆိပုါ 

သိုမ့ဟုတ် https://www.healthvermont.gov/children-youth-families/children-

special-health-needs/care-coordination သို ့ သာွးပါ။  

ြပငဆ်ငရ်လယွက်ေူသာ မိသားစုေငေွ�ကးအေထာကအ်ပ့ံ  

ြပငဆ်ငရ်လွယ်ကူေသာ မိသားစုေငေွ�ကးအေထာက်အပ့ံသည ်ဖံွ� �ဖိုးမ�ချို �ယွငး်ချက်�ိှ၍ 

မိသားစု�ငှ့အ်တူေနထိငုေ်သာ အသက်အရွယ်မေရွး လူတုိငး်အတွက် သိုမ့ဟုတ် 

ဖံွ� �ဖိုးမ�ချို �ယွငး်ချက်�ိှေသာ မိသားစုဝငတ်စ်ဦး�ငှ့အ်တူ  ေနထိငု၍် ေထာက်ပ့ံေပးေနေသာ 

မိသားစုများအတွက် ြဖစ်သည။် ဤအစီအစဉ်သည ်မိသားစုများအား 

ဖံွ� �ဖိုးမ�ချို �ယွငး်ချက်�ိှသည့ ်ကေလးများ�ငှ့ ်လူ�ကီးများစွာအတွက် သဘာဝအကျဆံးု 

ြပုစုပျိုးေထာငေ်ပးသည့ ်ေစာင့ေ်�ှာက် ေပးသမူျားအြဖစ် မှတ်ယူပါသည။် ေထာက်ပ့ံေပးေသာ 

ေငမွျားကုိ ဝနေ်ဆာငမ်�များအတွက် မိသားစု၏ ကုိယ်ပုိငဆ်ံးုြဖတ်ခွင့ြ်ဖင့ ်သံးုစဲွ�ိငု�်ပီး 

လူတစ်ဦးစီ�ငှ့ ်မိသားစုအား အကျိုး�ိှေရး ေထာက်ပ့ံရန ်သံးုစဲွ�ိငုသ်ည။် 

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသမူျားသည ်ဖံွ� �ဖိုးတုိးတက်မ�ဆိငုရ်ာ ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသမူျား 

(သတ်မှတ်ထားေသာ ေအဂျငစီ်များ) ြဖစ်သည။် ေနာက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် 

မသနစွ်မ်းများ၊ သက်�ကီးရွယ်အို�ငှ့ ်အမီှအခိုကငး်ေသာေနထိငုမ်�ဆိငုရ်ာ ဌာန (DAIL)၊ 

ဖံွ� �ဖိုးတုိးတက်မ�ဆိငုရ်ာ ဝနေ်ဆာငမ်�များဌာနခဲွ (802) 241-0304 ကုိ ဖုနး်ေခါ်ဆိပုါ သိုမ့ဟုတ် 

https://ddsd.vermont.gov/flexible-family-funding သို ့ သာွးပါ။  

https://ddsd.vermont.gov/
https://www.healthvermont.gov/children-youth-families/children-special-health-needs/care-coordination
https://www.healthvermont.gov/children-youth-families/children-special-health-needs/care-coordination
https://ddsd.vermont.gov/flexible-family-funding


 

 

 

 Vermont Health Connect၊ Green Mountain Care 
အဖဲွ�ဝငအ်ကအူညေီပးေရးစငတ်ာ 
ေမးခွန်းများ - 1-800-250-8427 (TDD/TTY) 1-888-834-7898 ကိုေခါ်ဆိပုါ  
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နညး်ပညာြမင့ ်သနူာြပုေစာင့ေ်�ှာကမ်�  

နညး်ပညာြမင့ ်သနူာြပုေစာင့ေ်�ှာက်မ�အစီအစဉ်သည ်အသက်�ှငသ်နရ်နအ်တွက် 

နညး်ပညာကုိ မီှခိုေနရေသာ သိုမ့ဟုတ် ��ပ်ေထးွေသာ ကျနး်မာေရးလိုအပ်ချက်�ိှသမူျားအတွက် 

အထးူ�ကပ်မတ်ေသာ အမ်ိတွငး်သနူာြပုအစီအစဉ်တစ်ခုြဖစ်သည။် ရညရွ်ယ်ချက်များမှာ 

ေဆး�ုံ သိုမ့ဟုတ် အြခားအဖဲွ�အစညး်တွငေ်စာင့ေ်�ှာက်မ�မှ အမ်ိသို ့ ေြပာငး်ေ��� ြခငး်ကုိ 

ကူညေီပးရန�်ငှ့ ်အဖဲွ�အစညး်များမှေနရာချထားမ�ကုိ တားဆးီေပးရန ်ြဖစ်သည။် 

ေနာက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် မသနစွ်မ်းများ၊ သက်�ကီးရွယ်အို�ငှ့ ်

အမီှအခိုကငး်ေသာေနထိငုမ်�ဆိငုရ်ာ ဌာန (DAIL) (802) 241-0294 ကုိ ဖုနး်ေခါ်ဆိပုါ သိုမ့ဟုတ် 

https://asd.vermont.gov/services/adult-high-technology-services သို ့ သာွးပါ။  

ကေလးလူနာ နညး်ပညာြမင့ ်အမ်ိတွငး်ေစာင့ေ်�ှာက်မ�အစီအစဉ်သည ်အသက် ၂၁ 

�စ်ှေအာက်�ိှ တစ်ဦးချငး်စီအတွက် အထးူကျနး်မာေရးလိုအပ်ချက်�ိှေသာ 

ကေလးများအစီအစဉ်က �ကီး�ကပ်ပါသည။် ေနာက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက်  

1-(800)-660-4427 သိုမ့ဟုတ် (802)-863-7338 ကုိ ေခါ်ဆိပုါ သိုမ့ဟုတ် 

https://www.healthvermont.gov/children-youth-families/children-special-health-

needs/high-tech-nursing သို ့ သာွးပါ။  

အမ်ိအကဝူန်ေဆာငမ်�များ  

Vermont အမ်ိအကူဝနေ်ဆာငမ်�အစီအစဉ်သည ်အမ်ိတွငေ်နထိငုရ်န ်သးီသန ့လ်ိုအပ်ချက်များ 

သိုမ့ဟုတ် အမ်ိမ�ကိစ�အတွက် အကူအညလီိုအပ်ေသာ အသက် ၁၈ �ငှ့အ်ထက် 

မသနစွ်မ်းသမူျားကုိ ကူညေီပးသည။် ဝနေ်ဆာငမ်�များတွင ်ေဈးဝယ်ေပးြခငး်၊ 

သန ့�ှ်ငး်ေရးလုပ်ြခငး်�ငှ့ ်အဝတ်ေလ�ာ်ေပးြခငး်တုိ ့ ပါဝငသ်ည။် ဤဝနေ်ဆာငမ်�များသည ်

လူများကုိ အမ်ိတွင ်အမီှအခိုကငး်ကငး်�ငှ့ ်ေဘးကငး်ကျနး်မာေသာ ပတ်ဝနး်ကျငတွ်င ်

ေန�ိငုေ်စရန ်ကူညေီပးသည။် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသမူျားသည ်

အမ်ိတွငး်ကျနး်မာေရးေအဂျငစီ်များြဖစ်သည။် ေနာက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် 

မသနစွ်မ်းများ၊ သက်�ကီးရွယ်အို�ငှ့ ်အမီှအခိုကငး်ေသာေနထိငုမ်�ဆိငုရ်ာ ဌာန (DAIL) (802) 

https://asd.vermont.gov/services/adult-high-technology-services
https://www.healthvermont.gov/children-youth-families/children-special-health-needs/high-tech-nursing
https://www.healthvermont.gov/children-youth-families/children-special-health-needs/high-tech-nursing


 
 

 

 Vermont Health Connect၊ Green Mountain Care 
အဖဲွ�ဝငအ်ကအူညေီပးေရးစငတ်ာ 
ေမးခွန်းများ - 1-800-250-8427 (TDD/TTY) 1-888-834-7898 ကိုေခါ်ဆိပုါ  
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241-0294 ကုိ ဖုနး်ေခါ်ဆိပုါ သိုမ့ဟုတ် https://asd.vermont.gov/tags/homemaker သို ့ 

သာွးပါ။  

အထးူကေုဆးခန်းများ  

ကေလးအထးူကု ေလက့ျင့မ်�ေပါငး်စုံ လုပ်ေဆာငေ်ပးသည့ ်ေဆးခနး်များြဖစ်�ပီး သနူာြပုစုမ��ငှ့ ်

ေဆးဘက်ဆိုငရ်ာ လူမ�လုပ်ငနး်ဝနထ်မ်းက စီမံခန ့ခ်ွဲေသာ သိုမ့ဟုတ် အဆင့ြ်မ�င့ထ်ားေသာ 

ြပည့စုံ်ေသာ၊ မိသားစုဗဟိုြပုြဖစ်ေသာ၊ ည��ိ�ငိး်ေစာင့ေ်�ှာက်မ�စနစ်ြဖင့ ်

တုိက်�ုိက်ဝနေ်ဆာငမ်�များြဖစ်သည။် ဤေဆးခနး်များသည ်�လှံုးေရာဂါ၊ 

ကေလးဖံွ� �ဖိုးတုိးတက်မ�၊ မျက်�ာှ�ငှ့ဦ်းေခါငး်�ုိးဆိငုရ်ာ/ေမွးရာပါ ��တ်ခမ်း�ငှ့အ်ာေခါငကဲွ်ြခငး်၊ 

အရညအ်တ်ိတဲွဆက်တစ်သ�ူးများ ထေူြပာမ�၊ ဝက်�ူးြပနေ်ရာဂါ/ဦးေ�ာှက်�ငှ့အ်ာ�ုံေ�ကာ၊ 

လက်၊ နာတာ�ှည�ုိ်းဆစ်ေရာငရ်မ်းနာ၊ ဇီဝြဖစ်စဉ်ဆိငုရ်ာ၊ ေကျာ�ုိးမတစ်သ�ူးေပျာြ့ခငး်၊ 

�ကက်သား�ကံုလှီြခငး်၊ အ�ုိး�ငှ့ဆ်ိငုေ်သာ၊ ေကျာ�ုိးမ�ကီး၏ အာ�ုံေ�ကာအရငး်အား ခွဲစိတ်ြခငး် 

�ငှ့ ်အြခားအေြခအေနများကုိ အထးူကုသေပးသည။် Vermont ကျနး်မာေရးဌာန 1-(800)-

464-4343 သိုမ့ဟုတ် (802)-863-7200 ကုိ ေခါ်ဆိပုါ သိုမ့ဟုတ် www.healthvermont.gov 

သို ့ သာွးပါ။ 

အထးူဝန်ေဆာငမ်�များ  

ေဒသဆိငုရ်ာကျနး်မာေရးဌာန ခ�ုိင�ုံ်းများတွငအ်ေြခစုိက်ေသာ CSHN သနူာြပုများ သိုမ့ဟုတ် 

ေဆးဘက်ဆိုငရ်ာ လူမ�လုပ်သားများသည ်CSHN 

တုိက်�ုိက်ဝနေ်ဆာငမ်�ေဆးခနး်များမှတစ်ဆင့ ်မရ�ိှ�ိငုေ်သာ 

အထးူြပုကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�များကုိ ရယူြခငး်�ငှ့ ်ည��ိ�ငိး်ြခငး်ဆိငုရ်ာ 

အကူအညမီျားေပးပါသည။် Vermont ကျနး်မာေရးဌာန 1-(800)-464-4343 သိုမ့ဟုတ် 

(802)-863-7200 ကုိ ေခါ်ဆိပုါ သိုမ့ဟုတ် www.healthvermont.gov သို ့ သာွးပါ။ 

Vermont ြပညန်ယ ်သကင်ယ ်အ�ကားအာ�ုံစစေ်ဆး၍ ြပုစုမ�အစအီစဉ်  

Vermont ြပညန်ယ် သက်ငယ် အ�ကားအာ�ုံစစ်ေဆး၍ ြပုစုမ�အစီအစဉ် (VTEHDI) သည ်

မိသားစုများ�ငှ့ ်၎ငး်တုိ၏့ကေလးများ၊ ရပ်ရွာတွငး်ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသမူျားကုိ အေထာက်အပ့ံ၊ 

ေလက့ျင့ေ်ရး�ငှ့ ်ေစာင့ေ်�ှာက်မ�စီမံခန ့ခ်ွဲမ�များ ပ့ံပုိးေပးပါသည။် 

https://asd.vermont.gov/tags/homemaker
http://www.healthvermont.gov/
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ဤလက်တဲွေဆာငရွ်က်မ�များသည ်ေရာဂါ�ှာေဖွြခငး်�ငှ့ ်

သက်ငယ်ြပုစုမ�ဝနေ်ဆာငမ်�များအတွက် အချိန�်ငှ့တ်စ်ေြပးည ီလ�ဲေြပာငး်မ�များကုိ 

ကူညေီပးသည။် ဤအစီအစဉ်တစ်ခုခုအေ�ကာငး် ေနာက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက်  

1-(800)-537-0076 သိုမ့ဟုတ် (802)-651-1872 ကုိ ေခါ်ဆိပုါ သိုမ့ဟုတ် 

https://www.healthvermont.gov/family/health-care/hearing-health သို ့ သာွးပါ။    

စတိက်ျန်းမာေရး  

Vermont ြပညန်ယ်အစုိးရသည ်စိတ်ထခိိုက်မ�ြမင့မ်ားေသာ၊ စိတ်ေရာဂါ သိုမ့ဟုတ် ၎ငး်တုိ၏့ 

အသက်ကုိ�ခိမ်းေြခာက်ေလာက်ေအာင ်ြပငး်ထနေ်သာ အမူအကျင့ဆ်ိငုရ်ာ အခက်အခဲများကုိ 

�ကံုေတွ�ေနရသည် ့လူတစ်ဦးချငး်စီ�ငှ့ ်မိသားစုများအား စိတ်ကျနး်မာေရး ဝနေ်ဆာငမ်� 

အမျိူးမျိုးကုိ ေပး�ိငုရ်န ်ြပညန်ယ်တစ်ဝှမ်း�ိှ သတ်မှတ်ထားေသာ ေအဂျငစီ်များ�ငှ့ ်

စာချုပ်ချုပ်ဆိထုားပါသည။် ဝနေ်ဆာငမ်�များမှာ ေအဂျငစီ်အလိုက် ကဲွြပားေသာ်လညး် 

အဓိကအစီအစဉ်များကုိမူ သတ်မှတ်ထားေသာ ေအဂျငစီ်အားလံုးတွင ်ရ�ိှ�ိငုသ်ည။် 

ေနရာတစ်ခုစီ�ိှ ခန ့အ်ပ်ထားေသာ ည��ိ�ငိး်ေရးမ�းများသည ်တစ်ဦးချငး်စီ၏ လိုအပ်ချက်များ�ငှ့ ်

ကုိက်ညရီန ်ရ�ိှ�ိငုသ်ည့ ်အစီအစဉ်များ�ငှ့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များကုိ ဆံးုြဖတ်ရန ်လူတစ်ဦးချငး်�ငှ့ ်

ေဆာငရွ်က်ပါသည။် ထို ့ြပင ်သတ်မှတ်ထားေသာ ေအဂျငစီ်များသည ်ြပည့စုံ်ေသာ 

ေနထိငုသ်ေူစာင့ေ်�ှာက်မ�၊ အေရးေပါ် သိုမ့ဟုတ် ေဆး�ုံေြပာငး်ခုတငမ်ျား�ငှ့ ်

ေဆး�ုံအတွငး်လူနာေစာင့ေ်�ှာက်မ�အတွက် ြပညန်ယ်တစ်ဝှမ်း များစွာေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�များကုိ 

လိုအပ်သလို အသံးုြပုခွင့ေ်ပးထားသည။် စိတ်ကျနး်မာေရးဌာနကုိ ဆက်သယ်ွရန ် 

(802) 241-0090 ကုိ ေခါ်ဆိပုါ သိုမ့ဟုတ် www.mentalhealth.vermont.gov သို ့ သာွးပါ။ 

လ�ူကးီြပငပ်လနူာဝန်ေဆာငမ်�များ  

ဤအစီအစဉ်သည ်ေအဂျငစီ်အလိုက် ကဲွြပားသည့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များကုိ ေပး၍ 

ေစာင့ဆ်ိငုး်စာရငး်မှာ ပုံမှနြ်ဖစ်သည။် ဝနေ်ဆာငမ်�များတွင ်အကဲြဖတ်ြခငး်၊ 

ေဆးွေ�းွတုိငပ်ငြ်ခငး်၊ ေဆးစာေရးေပးြခငး်�ငှ့ ်ေစာင့�်ကည့ေ်လလ့ာြခငး်တုိအ့ြပင ်

အသက်ေြခာက်ဆယ်�ငှ့အ်ထက် စိတ်ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ� လိုအပ်သမူျားအတွက် 

https://www.healthvermont.gov/family/health-care/hearing-health
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ဝနေ်ဆာငမ်�များ ပါဝငပ်ါသည။် အချို�ဝနေ်ဆာငမ်�များမှာ ပုဂ�လိကဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသမူျားထမှံ 

ရ�ိှ�ိငု�်ပီး အချို�သမူျားအား ထိသုတုိူထ့ ံလ�ဲေြပာငး်ေပး�ိငုသ်ည။် 

ကေလး၊ ဆယေ်ကျာ်သက�်ငှ့ ်မိသားစုဝန်ေဆာငမ်�များ  

ဤအစီအစဉ်သည ်မိသားစုများကုိ ကုသမ�ဝနေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်

အေထာက်အပ့ံများေပးသည့အ်တွက် စိတ်ကျနး်မာေရးြပဿနာ�ိှေနေသာ ကေလးများ�ငှ့ ်

ဆယ်ေကျာ်သက်များသည ်ေနထိငုေ်လလ့ာသငယူ်�ိငု၍် ၎ငး်တုိ၏့ ေကျာငး်�ငှ့ ်

အသိငုး်အဝုိငး်တွင ်ကျနး်မာစွာ�ကီးြပငး်လာ�ိငုသ်ည။် ဤဝနေ်ဆာငမ်�များတွင ်

စစ်ေဆးမ�ြပုလုပ်ြခငး်၊ ေရာဂါကာကွယ်ေရး ဝနေ်ဆာငမ်�များ၊ လူမ�ေရးဆိငုရ်ာ 

အေထာက်အပ့ံများ၊ ကုသမ�၊ ေဆးွေ�းွတုိငပ်ငြ်ခငး်�ငှ့ ်အခက်အခဲကုိ တုံ ့ြပနမ်�များ ပါဝငသ်ည။်  

ရပ်ရွာအေြခြပု ြပန်လညထ်ေူထာငြ်ခငး်�ငှ့ ်ကသုြခငး်  

ဤအစီအစဉ်သည ်လူတစ်ဦးချငး်စီအား ၎ငး်တုိ၏့ မိသားစု၊ သငူယ်ချငး်များ�ငှ့ ်အမ်ိနးီချငး် 

အသိငုး်အဝုိငး်များအတွငး် အလွတ်လပ်ဆံးု ေနထိငု�်ိငုေ်စရနအ်တွက် ရပ်ရွာအေြခြပု 

စိတ်ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်�များကုိ ပ့ံပုိးေပးသည။် �ပီးြပည့စုံ်ေသာ CRT ဝနေ်ဆာငမ်�များမှာ 

ဝနေ်ဆာငမ်�အသံးုြပုြခငး်�ငှ့ ်ေဆး�ုံမှတ်တမ်း၊ မသနစွ်မ်းမ�၏ ြပငး်ထနမ်��ငှ့ ်

လုပ်ငနး်ေဆာငတ်ာချို�ယွငး်မ�များ ပါဝငသ်ည့ ်ြပည့မီ်ေသာ ေရာဂါ�ှာေဖွမ�များြဖင့ ်

ေနာက်ထပ်သတ်မှတ်ချက်များအား ကုိက်ညသီည့ ်ြပငး်ထန၍် အဆက်မြပတ်ြဖစ်ေသာ 

စိတ်ေရာဂါ�ိှသည့ ်လူ�ကီးများအတွက်သာ ြဖစ်သည။်  

အ ေရးေပါ်ဝန်ေဆာငမ်�များ  

ဤအစီအစဉ်သည ်တစ်ေနလ့�င ်�စ်ှဆယ့်ေလးနာရီ၊ တစ်ပတ်လ�င ်ခုနစ်ရက်ြဖင့ ်

လူတစ်ဦးချငး်၊ အဖဲွ�အစညး်များ�ငှ့ ်လူမ�အသိငုး်အဝနး်များကုိ စိတ်ကျနး်မာေရး 

အေရးေပါ်ဝနေ်ဆာငမ်�များ ေပးပါသည။် အေရးပါေသာ အေရးေပါ်ဝနေ်ဆာငမ်�များတွင ်

တယ်လီဖုနး်ြဖင့ကူ်ညမီ�၊ မျက်�ာှချငး်ဆိုင ်အကဲြဖတ်မ�၊ လ�ဲေြပာငး်မ�များ�ငှ့ ်

ေဆးွေ�းွတုိငပ်ငမ်�များ ပါဝင�်ိငုသ်ည။်  
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ဦးေ�ာှကထ်ခုိိကမ်�ဆိငုရ်ာ အစအီစဉ်  

ဤအစီအစဉ်သည ်အလယ်အလတ်မှ ြပငး်ထနေ်သာ ဦးေ�ာှက်ထခိိုက်မ� စစ်ေဆးေတွ� �ိှရသည့ ်

အသက် ၁၆ �စ်ှ�ငှ့အ်ထက် Vermonter များအား ကူညေီပးပါသည။် ၎ငး်သည ်ေဆး�ုံများ�ငှ့ ်

ဌာနများမှ လူနာများအား ရပ်ရွာအေြခြပု ေနရာများသို ့ ေ���ေြပာငး်ေပး သိုမ့ဟုတ် 

ြပနပုိ်ေ့ပးပါသည။် ၎ငး်သည ်လူတစ်ဦးချငး်အား ၎ငး်တုိ၏့ အေကာငး်ဆံးုလွတ်လပ်မ�ကုိ 

ရ�ိှ�ိငုရ်န�်ငှ့ ်အလုပ်ြပနလ်ုပ်�ိငုေ်စရနအ်တွက် ပ့ံပုိးေပးရန ်ရညရွ်ယ်ေသာ 

ြပနလ်ညန်လနထ်ေူရးအေြခြပု၊ ေရွးချယ်မ�ြပုလုပ်�ိငုေ်သာ အစီအစဉ်တစ်ခု ြဖစ်ပါသည။် 

ေနာက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် မသနစွ်မ်းများ၊ သက်�ကီးရွယ်အို�ငှ့ ်

အမီှအခိုကငး်ေသာေနထိငုမ်�ဆိငုရ်ာ ဌာနခွဲ (DAIL) (802) 241-2401 ကုိ ဖုနး်ေခါ်ဆိပုါ 

သိုမ့ဟုတ် https://asd.vermont.gov/services/tbi-program သို ့ သာွးပါ။  

အမျိုးသမီး၊ ေမွးကငး်စကေလး�ငှ့ ်ကေလးများ အစအီစဉ် (WIC)  

WIC သည ်ကျနး်မာေသာ အစားအစာများ၊ အာဟာရပညာေပးြခငး်၊ ကုိယ်ဝနေ်ဆာငထ်ားေသာ 

သိုမ့ဟုတ် ကေလးေမွး�ပီးသမူျား�ငှ့ ်ေမွးကငး်စ�ငှ် ့အသက် ၅ �စ်ှအထ ိကေလးများအား 

မိခင�်ိုတုိ့က်ေက�းြခငး် အေထာက်အပ့ံများ ေပးသည့ ်အာဟာရအစီအစဉ်တစ်ခု ြဖစ်ပါသည။် 

Medicaid တွငပ်ါသည့ ်မညသ်မူဆိုသည ်WIC အစီအစဉ်အတွက် 

သတ်မှတ်ချက်ြပည့မီ်ပါသည။် ေနာက်ထပ်အချက်အလက်များ�ငှ့ ်WIC ကုိ အွနလ်ိုငး်မှ 

ေလ�ာက်ထားရန ်www.healthvermont.gov/family/wic သို ့ သာွးပါ သိုမ့ဟုတ် 855-11 သို ့ 

VTWIC ဟု စာတုိေပးပုိပ့ါ။  

သင့ရ်ပ်ရွာအဖဲွ�အစညး်တငွ�ိှ်ေသာ အရငး်အြမစမ်ျားအေ�ကာငး် 

ေနာကထ်ပ်အချကအ်လကမ်ျားကိ ုwww.vermont211.org တငွ ်ေတွ� �ိှ�ိငုပ်ါသည။်  

https://asd.vermont.gov/services/tbi-program
http://www.healthvermont.gov/family/wic


 
 

 

 Vermont Health Connect၊ Green Mountain Care 
အဖဲွ�ဝငအ်ကအူညေီပးေရးစငတ်ာ 
ေမးခွန်းများ - 1-800-250-8427 (TDD/TTY) 1-888-834-7898 ကိုေခါ်ဆိပုါ  

အခမဲ့စကားြပနဝ်နေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်အြခားေသာပံုစံများကုိလညး် ရ�ှိ�ိငုပ်ါသည။် 

40 

သတြိပုရန်! သင၏် ဘာသာစကားတငွ ်အကအူညလီိအုပ်ပါက 1-800-250-8427 ကိ ုေခါ်ဆိပုါ 

Attention! Si vous avez besoin d’assistance dans votre langue, appelez le  

1-800-250-8427 

¡Atención! Si necesita ayuda en su idioma, por favor llame al 1-800-250-8427 

Pažnja! Ako vam je potrebna pomoć na vašem jeziku, pozovite 1-800-250-8427 

Ogow! Haddii aad u baahan tahay in lagugu caawiyo luqaddada, fadlan wac  

1-800-250-8427 

Muhimu! Kama wahitaji usaidizi kwa lugha yako, tafadhali piga simu 1-800-250-8427 


	Vermont ဆေးဝါးအစီအစဉ်မှ ကြိုဆိုပါ၏
	ကျန်းမာသော Vermont များ အစီအစဉ်
	VPharm အစီအစဉ်များ - VPharm 1၊ VPharm 2 နှင့် VPharm 3
	သင့် Medicare PDP အား နားလည်သဘောပေါက်ခြင်း
	VPharm 1 - ပရီမီယံနှင့် အာမခံအကျုံးဝင်မှု
	VPharm 2 - ပရီမီယံနှင့် အာမခံအကျုံးဝင်မှု
	VPharm 3 - ပရီမီယံနှင့် အာမခံအကျုံးဝင်မှု
	သင်၏ Medicare PDP ဆေးညွှန်းဖော်စပ်နည်း
	Medicare တွင်မပါဝင်သော ဆေးဝါးများ၊ ဆေးလက်မှတ်မပါဘဲ ဝယ်နိုင်သည့် (OTC) ဆေးများ
	ဆေးဖိုးကုန်ကျငွေများ (သို့မဟုတ် ဆေးဖိုးများ)
	သင့်မှတ်ပုံတင်ကတ်
	ပါဝင်သည့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ

	Medicare ရှိသော Vermonter များအတွက် ဆေးဆိုင်အစီအစဉ်များ
	ဝင်ငွေနိမ့်ပါးသူထောက်ပံ့ငွေ (LIS) သို့မဟုတ် "အထူးအကူအညီ"

	Medicare ချွေတာရေးအစီအစဉ်များ
	သတ်မှတ်ချက်ပြည့်မီသော Medicare အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ (QMB)
	သတ်မှတ်ထားသော ဝင်ငွေနိမ့်ပါးသည့် Medicare အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ (SLMB)
	သတ်မှတ်ချက်ပြည့်မီသူများ (QI-1)

	VPharm အစီအစဉ် ပရီမီယံကြေးပေးသွင်းခြင်း
	အလိုအလျောက်ပေးချေမှုများ

	သင့်အခွင့်အရေးများနှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများ
	Vermonter များအတွက် အခြားအစီအစဉ်များ
	ရှင်သန်စဉ်ဆန္ဒနှင့် ကြိုတင်ညွှန်ကြားချက်များ
	ကိုယ်အင်္ဂါလှူဒါန်းခြင်း
	သင်၏ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူအား အချက်အလက်များမျှဝေခြင်း
	ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ကျင့်သုံးမှုများဆိုင်ရာအသိပေးချက်
	အရည်အသွေးအာမခံ အစီအစဉ်

	သင်၏ ဆေးဝါးဆိုင်ရာအကျိုးခံစားခွင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များအား သင်သဘောမတူပါက
	Medicare PDP မှ ပယ်ချမှုများကို အယူခံဝင်ခြင်း
	VPharm ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် မှားယွင်းသည်ဟု သင်ယူဆပါသလား။ ပထမအဆင့်မှာ ဌာနတွင်းအယူခံဝင်မှု တောင်းဆိုရန်ဖြစ်သည်
	ဌာနတွင်းအယူခံဝင်မှု ဆုံးဖြတ်ချက်အား သဘောမတူဘူးလား။ ပြည်နယ်အဆင့်ကြားနာမှုကို တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။

	ကြားနာရေးအရာရှိအား သင့်အယူခံဝင်မှုကို ပို၍မြန်ဆန်စွာ ဆုံးဖြတ်ပေးရန် လိုအပ်ပါလား။ စောင့်ဆိုင်းချိန်သည် သင့်ကျန်းမာရေး သို့မဟုတ် အသက်ကို ဆိုးရွားစွာထိခိုက်စေနိုင်ပါက ကျွန်ုပ်တို့အား ပြောပြပါ။  သင်သည် ပို၍မြန်ဆန်သော ပြည်နယ်အဆင့်အယူခံဝင်မှုအတွက် သတ်မှတ်ချ...
	ဆေးဝါးအကျိုးခံစားခွင့်များ ဆက်လက်ရရှိခြင်း
	မကျေနပ်ချက်များ
	ခိုင်မာသောအကြောင်းရင်းနှင့် အခက်အခဲဆိုင်ရာ တောင်းဆိုချက်

	အကူအညီလိုအပ်ပါသလား။
	Vermont Health Connect၊ Green Mountain Care အဖွဲ့ဝင်အကူအညီပေးရေးစင်တာ
	ပြောင်းလဲမှုများကို သတင်းပို့ခြင်း
	ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေရုံး (HCA)
	နောက်ထပ်အချက်အလက်များ


