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Green Mountain Care အစအီစဉ်မှ �ကို ဆိပုါ၏ 
ဤလက်စဲွစာအုပ်၏ ပထမပုိငး်တွင ်က��်ပ်ုတုိ၏့ ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�အစီအစဉ် အားလံုး�ငှ့ ်

သက်ဆိငုေ်သာ ေယဘယုျ အစီအစဉ်အချက်အလက်များ ပါ�ိှသည။် ေနာက်အပုိငး်များတွင ်

သငပ်ါဝငထ်ားေသာ အစီအစဉ်အေ�ကာငး် အချက်အလက်များ ပါ�ိှသည။်  

သငမ်ညသ်ည့အ်စီအစဉ်တွင ်ပါဝငထ်ားေ�ကာငး် သငမ်သ�ိှိပါက သိုမ့ဟုတ် သလိိုသညမ်ျား�ိှပါက 

Vermont Health Connect �ငှ့ ်Green Mountain Care အဖဲွ�ဝငအ်ကူအညေီပးေရးစငတ်ာ 1-800-250-

8427 ကုိ ေခါ်ဆိပုါ။ တနလင်္ာေနမှ့ ေသာ�ကာေန ့၊ နနံက် ၈:၀၀ နာရီမှ ညေန ၅:၀၀ နာရီ အတွငး် 

ေခါ်ဆိပုါ (�ုံးပိတ်ရက်များတွင ်ပိတ်ပါသည)်။ ဤနပံါတ်ကုိ သင့ ်Green Mountain Care 

ေနာက်ဘက်တွငလ်ညး် �ှာေတွ� �ိငုပ်ါသည။် 

 
Green Mountain Care သည ်ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသမူျားအား အဖဲွ�ဝငမ်ျားအားလံုးကုိ အရညအ်ေသးွမီ 

ကျနး်မာေရးလိုအပ်ချက် အာမခံဝနေ်ဆာငမ်�များေပးရန ်တုိက်တွနး်�ပီး သမားေတာ်များအား 

ကျနး်မာေရးလိုအပ်ချက် အာမခံဝနေ်ဆာငမ်�များကုိ ကန ့သ်တ်ရန၊် ြငငး်ဆိရုန ်သိုမ့ဟုတ် ချုပ်ချယ်ရန ်

အားမေပးပါ။ Green Mountain Care သည ်ဖက်ဒရယ်မူအရ တားြမစ်ထားသာ 

အေြခအေနများအေပါ် အေြခခံ၍ သင့အ်ား ခွဲြခားဆက်ဆမံည ်မဟုတ်ပါ။ Green Mountain Care 

အစီအစဉ်များအေ�ကာငး် ေနာက်ထပ်အချက်အလက်များကုိ အဖဲွ�ဝငအ်ကူအညေီပးေရးစငတ်ာ 1-

800-250-8427 သို ့ ေခါ်ဆိြုဖငး်ြဖင့ ်ရ�ိှ�ိငုပ်ါသည ်

 
Green Mountain Care အာမခံအကျံုးဝငမ်�ကုိ ပယ်ဖျက်လိုပါက Vermont Health Connect �ငှ့ ်Green 

Mountain Care အဖဲွ�ဝငအ်ကူအညေီပးေရးစငတ်ာ 1-800-250-8427 သို ့ ေခါ်ဆိပုါ။ 

သင့အ်ာမခံအကျံုးဝငမ်�ကုိ လက်ေရးမူြဖင့ ်ပယ်ဖျက်ရန ်သင့ေ်တာငး်ဆိခုျက်အား စာြဖင့ေ်ပးပုိရ့န ်- 

 
DCF/Economic Services Division 
ADPC 
103 South Main Street 
Waterbury, VT 05671-1500 
 

အစအီစဉ်အမညမ်ျား  
Medicaid သည ်အစီအစဉ်လမ်း��နခ်ျက်များ�ငှ့ ်ကုိက်ညေီသာ ကေလးများ၊ မိဘများ၊ 

ေစာင့ေ်�ှာက်မ�ေပးသမူျား၊ သက်�ကီးရွယ်အိုများ�ငှ့ ်မသနစွ်မ်းသမူျား�ငှ့ ်
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လိုအပ်ချက်သတ်မှတ်ချက်အချို� �ငှ့ ်ကုိက်ညေီသာ ကေလးမ�ိှသည့ ်လူ�ကီးအချို�အတွက် 

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ� အစီအစဉ်တစ်ခုြဖစ်ပါသည။် ေရ�ှည ်Medicaid ေစာင့ေ်�ှာက်မ�ကုိ 

ကျနး်မာေရးသတ်မှတ်ချက်များ (မသနစွ်မ်းများ၊ သက်�ကီးရွယ်အို�ငှ့ ်

အမီှအခိုကငး်ေသာေနထိငုမ်�ဆိငုရ်ာ ဌာနက ဆံးုြဖတ်သည့)် �ငှ့ ်ဝငေ်င၊ွ 

အရငး်အြမစ်လမ်း��နခ်ျက်များ�ငှ့ ်ကုိက်ညသီမူျားအတွက် ရ�ိှ�ိငုပ်ါသည။်  
 
Dr. Dynasaur သည ်ကုနက်ျစရိတ်နညး်ပါးေသာ သိုမ့ဟုတ် အခမ့ဲ Medicaid 

အာမခံအကျံုးဝငမ်�များကုိ ကေလးများ၊ အသက် ၁၉ �စ်ှေအာက် ဆယ်ေကျာ်သက်များ�ငှ့ ်

ကုိယ်ဝနေ်ဆာငအ်မျိုးသမီးများအတွက် ပ့ံပုိးေပးပါသည။် 

သင့ ်Green Mountain Care ကတ ် 
သင့မှ်တ်ပုံတငက်တ်ကုိ သင့အ်မ်ိသို ့ စာတုိက်မှပုိေ့ပးပါလိမ့်မည။်  

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�ေနရာသို ့ သာွးသည့အ်ခါ ထိကုတ်ကုိ ြပလိုက်ပါ။ ဤလက်စဲွစာအုပ်ကုိ 

ရ�ိှ�ပီး တစ်လအတွငး် သင၏် မှတ်ပုံတငက်တ်အသစ်ကုိ မရ�ိှပါက သိုမ့ဟုတ် 

ကတ်ေပျာက်ဆံးုသာွးပါက အဖဲွ�ဝငအ်ကူအညေီပးေရးစငတ်ာ 1-800-250-8427 ကုိေခါ်ဆိ၍ု 

အသစ်တစ်ခု ေတာငး်ဆိပုါ။  သင့တွ်င ်အြခားကျနး်မာေရးအာမခံ�ိှပါက သင့ကုိ် 

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသအူား သင၏်အာမခံမှတ်ပုံတငက်တ် �စ်ှခုစလံုးကုိ ြပလိုက်ပါ။  
 

ကျန်းမာေရးေစာင့ေ်�ှာကမ်��ငှ့ ်လ�ေဲြပာငး်မ�များ  

မူလေစာင့ေ်�ှာကမ်�ေပးသ ူ(PCP)  
"မူလ" ဟူေသာ စကားလံုးမှာ ပထမဆံးုဟ ုဆိလုိသုည။် သင၏် PCP သည ်

သငက်ျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ� လိုအပ်ချိနတွ်င ်သငပ်ထမဆံးု ေခါ်ဆိသုြူဖစ်သည။် သင၏် PCP 

သည ်သင၏် ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�အများစုအား ေပးမညြ်ဖစ်�ပီး အထးူေစာင့ေ်�ှာက်မ�ကုိ 

သငလ်ိုအပ်ပါက ေဆာငရွ်က်ေပးရန ်ရက်ချိနး်ချိနး်ဆိေုပးပါသည။်  
 
သင၏် PCP သည ်သင့အ်တွက် အသစ်ြဖစ်ေနပါက သင၏် ယခင ်PCP ကုိ သင၏် PCP အသစ်ထသံို ့ 

ကျနး်မာေရးမှတ်တမ်းများ ပုိေ့ပးရန ်ေတာငး်ဆိပုါ။ သင၏် PCP အသစ်ကုိ 
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 Vermont Health Connect �ငှ့ ်Green Mountain Care အဖဲွ�ဝငအ်ကူအညေီပးေရးစငတ်ာ  

ေမးခွန်းများ - 1-800-250-8427 (TDD/TTY) 1-888-834-7898 ကိုေခါ်ဆိပုါ  

အခမဲ့စကားြပနဝ်နေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်အြခားေသာပံစုံများကိုလညး် ရ�ှိ�ိငုပ်ါသည။် 

 

မှတ်တမ်းများပုိထ့ားေ�ကာငး် ဖုနး်ဆက်အေ�ကာငး်�ကားပါ။ သင၏် PCP တွင ်

သင့က်ျနး်မာေရးမှတ်တမ်းများ�ိှေနရန ်အေရး�ကီးပါသည။် 

ကသုမ�အ�ပီး ေစာင့ေ်�ှာကမ်�  
ကျနး်မာေရးြပဿနာများအတွက် သင၏် PCP ထသံို ့ �ုံးချိနအ်တွငး် သာွးေရာက်ြပသပါ။ သင၏် 

မူလကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�ေပးသ ူ(PCP) ၏ �ုံးခနး်ပိတ်ချိန၌် သင့တွ်င ်အေရးေပါ် 

ကျနး်မာေရးြပဿနာ�ိှလာပါက သင် ့PCP ၏ �ုံးခနး်သို ့ ဖုနး်ေခါ်ဆိကုာ အကူအည ီသိုမ့ဟုတ် 

အ�ကံဉာဏ ်ေတာငး်ဆိ�ုိငုသ်ည။်  
 
သင၏် PCP �ုံးခနး်တွင ်တစ်ေနလ့�င ်၂၄ နာရီ၊ တစ်ပတ်လ�င ်ခု�စ်ှရက် သင့ကုိ် 

ကူညေီပးမည့သ်တူစ်ေယာက် �ိှေနပါလိမ့်မည။် အေရးေပါ်�ငှ့ ်အလျငလ်ိေုသာ ေစာင့ေ်�ှာက်မ� 

အချက်အလက်များအတွက် ဤလက်စဲွစာအုပ်တွင ်အေရးေပါ်အေြခအေနများ 

ဟုေခါငး်စဉ်တပ်ထားေသာ အပုိငး်အား �ကည့�်�ပါ။  

အထးူကမုျား  
အထးူကုတစ်ေယာက်သည ်အချို�ေသာ ကျနး်မာေရးြပဿနာအမျိုးအစားများအတွက် 

အထးူသငတ်နး်ဆငး်ခဲ�့ပီး ကုသေပးေနသြူဖစ်ပါသည။် ဥပမာ သင့တွ်င ်�လှံုးြပဿနာများ�ိှပါက 

သင၏် PCP သည ်သင်အ့ား �လှံုးအထးူကု တစ်ဦး�ငှ့ ်ကူညခီျိနး်ဆိေုပးပါလိမ့်မည။် ယငး်ကုိ 

"လ�ဲေြပာငး်မ�" ဟု ေခါ်သည။် ြဖစ်စဉ်အများစုတွင ်သငသ်ည ်အထးူကုထမံသာွးမီ သင၏် PCP �ငှ့ ်

ေတွ�ဆံရုပါမည။် သင၏် PCP က သငသ်ည ်အထးူကုကုိ လိုအပ်၊ မအပ်ကုိ ကူညဆီံးုြဖတ်ေပး၍ 

မညသ်ူ�့ငှ့ ်ြပသရမညကုိ် ကူညေီရွးချယ်ေပး�ိငုသ်ည။် Medicaid ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသမူဟုတ်သည့ ်

အထးူကုထသံို ့ မသာွးေရာက်မီ သငသ်ည ်သင၏် PCP ထမှံ လ�ဲေြပာငး်မ�ကုိ ရယူရပါမည။် 

မသာွးမီတွင ်သင၏် PCP ထမှံ လ�ဲေြပာငး်မ� မရ�ိှပါက သငသ်ည ်ြပသမ�အတွက် 

ေငေွပးေချရ�ိငုသ်ည။်  
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 Vermont Health Connect �ငှ့ ်Green Mountain Care အဖဲွ�ဝငအ်ကူအညေီပးေရးစငတ်ာ  

ေမးခွန်းများ - 1-800-250-8427 (TDD/TTY) 1-888-834-7898 ကိုေခါ်ဆိပုါ  

အခမဲ့စကားြပနဝ်နေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်အြခားေသာပံစုံများကိုလညး် ရ�ှိ�ိငုပ်ါသည။် 

 

သင၏်ဆရာဝန်က Green Mountain Care ကိ ုလကမ်ခပံါက  

အခုအခါ သင၏် အစီအစဉ်တွင ်မပါဝငေ်သာ ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသတူစ်ဦးကုိ ြပသပါက 

သငအ်စီအစဉ်တွင ်ပါဝင�်ပီးေနာက် ရက်ေပါငး် ၆၀ အထ ိသငသ်ည ်ထိဝုနေ်ဆာငမ်�ေပးသထူသံို ့ 

ဆက်လက်သာွးေရာက်�ိငုပ်ါသည။် ေအာက်ပါတုိ ့ြဖစ်မှသာ ယငး်သိုလ့ုပ်ေဆာင�်ိငုသ်ည ်- 

 သင့တွ်င ်အသက်အ��ရာယ်�ိှေလာက်ေအာင ်အြပငး်ဖျားနာပါက သိုမ့ဟတု ်

 သင့တွ်င ်မသနစွ်မ်းြဖစ်ေစေလာက်ေသာ သိုမ့ဟုတ် ချို�ယွငး်ေစေလာက်ေသာ နာမကျနး်မ� 

�ိှလာပါက သိုမ့ဟတု ် 

 သံးုလထက်ပုိေသာ ကုိယ်ဝန�ိှ်ေနပါက၊ �ငှ့ ် 

 ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူသည် အစီအစဉ်��နး်ထားများကုိ လက်ခံ၍ အစီအစဉ်စည်းမျဉ်းများအတုိငး် 

လုိက်နာပါက။  

ရက် ၆၀ �ကာချိနကုိ် သတ်မှတ်ရန ်သိုမ့ဟုတ် က��်ပ်ုတုိ ့ အစီအစဉ်များ�ိှ လ�ဲေြပာငး်မ�များ�ငှ့ ်

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသမူျားအေ�ကာငး် ပုိမုိသ�ိှိ�ိငုရ်န ်အဖဲွ�ဝငအ်ကူအညေီပးေရးစငတ်ာ 1-800-250-8427 

ကုိ ေခါ်ဆိပုါ။ Green Mountain Care ကုိ လက်ခံေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသမူျားကုိ vtmedicaid.com 

သိုသ့ာွး၍ ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသကုိူ�ကည့မ်ည ်အား�ှပ်ိပါ။ "အာမခံြပငပ်" ဟု ြပသထားေသာ 

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသမူျားသည ်Green Mountain Care ကုိ လက်ခံမညမ်ဟုတ်ပါ။  

 
သငြ်ပသေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသတူစ်ဦးတစ်ေယာက်သည ်Green Mountain Care ကုိ 

လက်ခံရပါမည။် ၎ငး်တုိသ့ည ်လက်မခံပါက သင့အ်ားကုသေပးြခငး်အတွက် ၎ငး်တုိအ့ား Green 

Mountain Care မှ ေငေွပးေချမညမ်ဟုတ်ဘ ဲထိဝုနေ်ဆာငမ်�များအတွက် သငက် ေပးေချရပါမည။် 

သင့တွ်င ်ကုသမ� တစ်ခုလံုး သိုမ့ဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပုိငး်အတွက် ေငေွပးေချမည့ ်

အြခားကျနး်မာေရးအာမခံ �ိှပါက သင၏် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသသူည ်ကျနး်မာေရးအာမခံအစီအစဉ် 

�စ်ှခုစလံုးကုိ လက်ခံရမည။်  
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 Vermont Health Connect �ငှ့ ်Green Mountain Care အဖဲွ�ဝငအ်ကူအညေီပးေရးစငတ်ာ  

ေမးခွန်းများ - 1-800-250-8427 (TDD/TTY) 1-888-834-7898 ကိုေခါ်ဆိပုါ  

အခမဲ့စကားြပနဝ်နေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်အြခားေသာပံစုံများကိုလညး် ရ�ှိ�ိငုပ်ါသည။် 

 

ပုံမှန်စစေ်ဆးမ�များ  
ကျနး်မာေရးြပဿနာများကုိ ြဖစ်မလာခင ်

�ကိုတငက်ာကွယ်ြခငး်မှာ ပုိေကာငး်ပါသည။် 

ဤသိုလ့ုပ်ေဆာငရ်နန်ညး်လမ်းတစ်ခုမှာ သင၏် PCP �ငှ့ ်

ပုံမှနစ်စ်ေဆးမ�များ ြပုလုပ်ရနြ်ဖစ်သည။် သင၏် ဆရာဝနက် 

စစ်ေဆးမ�များအား မညမ်�အ�ကာတွင ်လုပ်ေဆာငရ်မညကုိ် 

ကူညဆီံးုြဖတ်ေပးပါလိမ့်မည။် သင့အ်သက်အရွယ်�ငှ့ ်

တစ်ဦးချငး်အ��ရာယ်�ိှမ� အချက်များအေပါ်အေြခခံ၍ 

လုပ်ေဆာငသ်င့ေ်သာ ကျနး်မာေရးအေသးစိတ် စစ်ေဆးမ�များအေ�ကာငး် သင၏် 

မူလေစာင့ေ်�ှာက်မ�ေပးသအူား ေမးြမနး်ပါ။  
 
Vermont ကျနး်မာေရးဌာနတွင ်စစ်ေဆးမ�များ�ငှ့ ်ပတ်သက်သည့ ်အ�ကံြပုချက်များ�ိှပါသည။် 

ေနာက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် Vermont ကျနး်မာေရးဌာန 1-800-464-4343 ကုိ 

ေခါ်ဆိပုါ သိုမ့ဟုတ် ဝက်ဘဆ်ိက်ု www.healthvermont.gov သို ့ သာွးပါ။ 

 

Medicaid �ငှ့ ်Dr. Dynasaur 

သင့အ်စအီစဉ်က ကန်ုကျခံသညမ်ျား (သငရ်�ိှ�ိငုေ်သာ ဝန်ေဆာငမ်�များ)  
Green Mountain Care အစီအစဉ်အများစုသည ်ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသ�ူငှ့ ်အထးူကုများထ ံြပသမ�များ၊ 

ေဆး��နး်များ�ငှ့ ်အြခားဝနေ်ဆာငမ်�များစွာကုိ စညး်မျဉ်းကန ့သ်တ်ချက်အချို� ြဖင့ ်

ကုနက်ျခံေပးပါသည။် သငသ်ည ်အထးူကု�ငှ့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များအတွက် မချိနး်ဆိမီု သင၏် 

မူလေစာင့ေ်�ှာက်မ�ေပးသ�ူငှ့ ်အရငြ်ပသသင့ပ်ါသည။် ၎ငး်တုိက့ သင့အ်ား ဝနေ်ဆာငမ်�မေပးမီ 

ဝနေ်ဆာငမ်�မှာ သင့အ်တွက် ကုနက်ျခံထားေ�ကာငး်ေသချာေစရန ်သင၏် ေစာင့ေ်�ှာက်မ�ေပးသသူည ်

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသမူျားထသံို ့ ဆက်သယ်ွေပးလိမ့်မည။် မြပသထားေသာ 

ဝနေ်ဆာငမ်�တစ်ခုအေ�ကာငး် သလိိုသညမ်ျား�ိှပါက အဖဲွ�ဝငအ်ကူအညေီပးေရးစငတ်ာ 1-800-250-

8427 ကုိ ေခါ်ဆိပုါ။ 
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 Vermont Health Connect �ငှ့ ်Green Mountain Care အဖဲွ�ဝငအ်ကူအညေီပးေရးစငတ်ာ  

ေမးခွန်းများ - 1-800-250-8427 (TDD/TTY) 1-888-834-7898 ကိုေခါ်ဆိပုါ  

အခမဲ့စကားြပနဝ်နေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်အြခားေသာပံစုံများကိုလညး် ရ�ှိ�ိငုပ်ါသည။် 

 

• ေဆး�ုံမတက်ဘ ဲသငရ်�ိှ�ိငုသ်ည့ ်ြပငပ်လူနာ ေဆး�ုံေစာင့ေ်�ှာက်မ�များ၊ 

• အေရးေပါ်ဝနေ်ဆာငမ်�များ၊ 

• ေဆး�ုံတငြ်ခငး် (ခွဲစိတ်ြခငး်�ငှ့ ်ညအပ်ိေနြခငး် ကဲသ့ို ့)၊ 

• ကုိယ်ဝနေ်ဆာငမ်�၊ သားဖွားြခငး်�ငှ့ ်မီးဖွားကေလးေစာင့ေ်�ှာက်မ� (မေမွးမီ�ငှ့ ်ေမွး�ပီး 

�စ်ှချိနစ်လံုး)၊ 

• စိတ်ကျနး်မာေရးကုသမ�များ အပါအဝင ်စိတ်ကျနး်မာေရး�ငှ့ ်မူးယစ်ေဆးစဲွမ� 

စိတ်ေဝဒနာဆိငုရ်ာ ဝနေ်ဆာငမ်�များ (ေဆးွေ�းွတုိငပ်ငြ်ခငး်�ငှ့ ်

စိတ်ေရာဂါေဆးွေ�းွကုသြခငး်တုိ ့ ပါဝငသ်ည)်၊ 

• ေဆးဝါးေဆး��နး်များ၊ 

• ြပနလ်ညန်လနထ်ေူရး�ငှ့ ်ထေူထာငေ်ရး ဝနေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်စက်ပစ�ညး်များ 

(ထခိိုက်ဒဏရ်ာရသမူျား၊ မသနစွ်မ်းသမူျား သိုမ့ဟုတ် နာတာ�ှညအ်ေြခအေန�ိှသမူျားကုိ 

ကူညရီန ်သိုမ့ဟုတ် စိတ်ပုိငး်ဆိငုရ်ာ�ငှ့ ်�ုပ်ပုိငး်ဆိုငရ်ာ စွမ်းေဆာငရ်ညမ်ျား 

ြပနလ်ညေ်ကာငး်မွနေ်စရန ်ဝနေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်စက်ပစ�ညး်များ)၊ 

• ဓာတ်ခွဲခနး်ဝနေ်ဆာငမ်�များ၊ 

• ေရာဂါကာကွယ်ေရး�ငှ့ ်ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်နာတာ�ှညေ်ရာဂါ စီမံခန ့ခ်ွဲမ�၊ 

• သာွးဘက်ဆိုငရ်ာ၊ အြမငအ်ာ�ုံ�ငှ့ ်အ�ကားအာ�ုံ ဝနေ်ဆာငမ်�များ၊ 

• ကေလးလူနာဆိငုရ်ာ ဝနေ်ဆာငမ်�များ၊ �ငှ့ ် 

• အေရးေပါ်မဟုတ်ေသာ ကျနး်မာေရးေ���ေြပာငး်မ�။ 

Medicaid အတကွ ်ေဆးဖုိးကန်ုကျေငမွျား  
 Medicaid အဖဲွ�ဝငမ်ျားသည ်သာွးဆရာဝနြ်ပသမ� တစ်�ကိမ်စီအတွက် $3 ေပးရပါသည။်  

 Medicaid အဖဲွ�ဝငမ်ျားသည ်ေဆး��နး်များအတွက် $1၊ $2 သိုမ့ဟုတ် $3 ေပးရပါသည။်  

 Medicaid အဖဲွ�ဝငမ်ျားသည် ြပငပ်လူနာအြဖစ် ြပသမ�များအတွက် ေဆး�ုံတစ်�ုံလ�င ်

တစ်ေနအ့တွက် $3 ေပးရပါသည်။  

ေဆး�ုံြပငပ်�ိှ �ုံးခနး်တစ်ခုတွင ်ေပးေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�အချို� မှာ ေဆး�ုံြပငပ်လူနာ ဝနေ်ဆာငမ်�များ 

ြဖစ်သည။် ဝနေ်ဆာငမ်�တစ်ခုကုိ ေဆး�ုံြပငပ်လူနာြပသမ�အြဖစ် ေငေွကာက်ခံ၊ မခံကုိ သင၏် 

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသအူား ေမးြမနး်ပါ။ ေငေွကာက်ခံပါက သင့ေ်ဆးဖုိးသည ်$3 ြဖစ်ပါမည။်  
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ကေလးများ၊ ကုိယ်ဝနေ်ဆာငမ်ျား�ငှ့ ်သနူာြပု�ုံများမှလူနာများသည ်ေဆးဖုိးေပးေချရန ်မလိုပါ။ 

ရငသ်ား�ငှ့သ်ားအမ်ိကငဆ်ာ ကုသေရးစငတ်ာ အစီအစဉ်တွင ်စာရငး်သငွး်ထားသမူျားသည ်

ေဆးဖုိးေပးေချရန ်မလိုပါ။  
 
သငသ်ည ်ေဆးဖုိးကုိ ေအာက်ပါတုိအ့တွက် ေပးေချရန ်မလိုပါ - 

• ေရာဂါကာကွယ်ေရးဝနေ်ဆာငမ်�များ 

• မိသားစုအစီအစဉ်ချမှတ်ြခငး် ဝနေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်ေထာက်ပ့ံပစ�ညး်များ 

• အေရးေပါ်ဝနေ်ဆာငမ်�များ 

• လိငပုိ်ငး်ဆိငုရ်ာအ�ကမ်းဖက်ခံရမ��ငှ့ဆ်ိုငေ်သာ ဝနေ်ဆာငမ်�များ 

ပရီမီယေံ�ကးများ  
အချို�ေသာ Dr. Dynasaur အဖဲွ�ဝငမ်ျားသည ်လစဉ်ပရီမီယံေ�ကး ေပးေဆာငရ်န ်လိုအပ်�ိငုပ်ါသည။် 

အမ်ိေထာငစု်ပရီမီယံေ�ကး ပမာဏများသည ်အမ်ိေထာငစု်ဝငေ်င၊ွ မိသားစုဝငအ်ေရအတွက်�ငှ့ ်

ကျနး်မာေရးအာမခံ အေြခအေနတုိအ့ေပါ် မူတညသ်ည။် သင၏် 

ပထမဆံးုေငေွတာငး်ခံလ�ာကုိရ�ိှသည�်ငှ့ ်သင့အ်ာမခံအကျံုးဝငမ်�အား စတင�်ိငုရ်နအ်တွက် ၎ငး်ကုိ 

ချက်ချငး်ေပးေချရန ်အေရး�ကီးပါသည။် သင့အ်ာမခံအကျံုးဝငမ်�ကုိ မဆံးု�� ံးေစရန ်

အချိနမီ်ေပးေချသာွးပါ။ ပရီမီယံေ�ကး ေငေွတာငး်ခံလ�ာ ေပျာက်ဆံးုသာွးပါက 

သငမ်ညမ်�ေပးေဆာငရ်မညဆ်ိသုည�်ငှ့ ်ေပးေဆာငရ်မည့န်ညး်လမ်းကုိ သ�ိှိ�ိငုရ်န ်

အဖဲွ�ဝငအ်ကူအညေီပးေရးစငတ်ာကုိ ဖုနး်ေခါ်ဆိပုါ။ 

 

 

EPSDT ဆိတုာဘာလ။ဲ  
EPSDT သည ်ကေလးများ�ငှ့ ်အသက် ၂၁ �စ်ှေအာက် လငူယ်များအတွက် Medicaid �ငှ့ ်Dr. 

Dynasaur ြဖစ်ပါသည။် ကေလးများ ကျနး်မာေစရန ်တတ်�ိငုသ်မ� �ကိုးပမ်းေပးပါသည။် 

EPSDT ဟူသည ်သက်ငယ်အရွယ် ေရာဂါ�ှာေဖွစစ်ေဆးကုသမ� ြဖစ်ပါသည။် ၎ငး်သည ်- 

• ေမွးဖွားချိနမှ်စ၍ သက်ငယ်အရွယ်ြပဿနာများကုိ �ှာေဖွေပးသည ်

• ဆရာဝန�်ငှ့အ်ချိနမှ်နမှ်န ်ြပသမ�များ ပါဝငသ်ည ်  

• စစ်ေဆးမ�များကုိ အသံးုြပုကာ ြပဿနာများကုိ �ှာေဖွေပးသည ်  
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• ြပဿနာများေတွ� �ိှပါက ေနာက်ပုိငး်စစ်ေဆးမ�များ ြပုလုပ်ေပး၍   

• ေတွ� �ိှေသာ ကျနး်မာေရးြပဿနာမှနသ်မ�ကုိ ကုသေပးသည ်

 

EPSDT အလပ်ုလပ်ုပုံ   

EPSDT သည ်ဖက်ဒရယ်ဥပေဒြဖစ်ပါသည။် ၎ငး်တွင ်ြပညန်ယ်အစုိးရသည ်

ေဆးကုသမ�လိုအပ်ေသာ ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ� ဝနေ်ဆာငမ်�ဟူသမ�အတွက် 

ကုနက်ျခံေပးပါသည။် ေဆးကသုမ�လိအုပ်သည ်ဆိုသညမှ်ာ ကျနး်မာေရးြပဿနာများအတွက် 

�ငှ့ ်ဆရာဝနအ်များစုက ေရာဂါကုသရန ်လုပ်ေဆာငမ်ည့အ်ရာကုိ ဆိလုိုသည။် ၎ငး်သည ်

လူ�ကီးများအတွက် Medicaid ဝနေ်ဆာငမ်�များထက်ပုိ၍ ဝနေ်ဆာငမ်�များအတွက် 

ကုနက်ျခံပါသည။် အချို�ေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�များသည ်�ကိုတငခ်ွင့ြ်ပုချက်လုပ်ငနး်စဉ်မှတစ်ဆင့ ်

ခွင့ြ်ပုချက်ရ�ိှထားရန ်လိုအပ်ပါသည။်  

 

EPSDT ကန်ုကျခံသညမ်ျား  

• ပုံမှနစ်စ်ေဆးမ�များ  

• ကေလး�ကီးထာွးမ��ငှ့ ်သငယူ်ေလလ့ာမ�ပုံစံ စမ်းသပ်မ�များ  

• ေဆးသငွး်ြခငး်   

• မျက်စိစမ်းသပ်မ�များ  

• အ�ကားအာ�ုံစမ်းသပ်မ�များ  

• ခဲအဆပ်ိသင့မ်� စစ်ေဆးမ�များ   

• သာွး�ငှ့ခ်ံတွငး်ြပသမ�များ  

• ေဆးွေ�းွတုိငပ်ငြ်ခငး်   

 

ကေလးတစေ်ယာကသ်ည ်မညမ်�မ�ကာခဏ စစေ်ဆးမ�ြပုလပ်ုသင့ပ်ါသနညး်။   

ကေလးများ�ငှ့ ်လူငယ်များ �စ်ှစဉ်ြပုလုပ်သင့သ်ည့ ်ကျနး်မာေရးစစ်ေဆးမ�စာရငး်တစ်ခု 

�ိှပါသည။် စာရငး်ကုိ �ကည့�်�ရန ်ဤေနရာကိ ု�ှပ်ိပါ။ သာွး�ငှ့ခံ်တွငး် စစ်ေဆးမ�များ စာရငး်ကုိ 

�ကည့�်�ရန ်ဤေနရာကိ ု�ှပ်ိပါ။  

 

EPSDT သည ်ေအာကပ်ါတိုက့ိ ုကန်ုကျမခံပါ -  

https://www.aap.org/en-us/Documents/periodicity_schedule.pdf
http://www.healthvermont.gov/sites/default/files/documents/pdf/Vermont%20Dental%20Periodicity%20Schedule.pdf
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• ဖက်ဒရယ် Medicaid ဥပေဒများ (လူမ�ဖူလံုေရး အက်ဥပေဒ၏ အပုိဒ ်၁၉၀၅(က)) တွင ်

မပါဝငေ်သာ ဝနေ်ဆာငမ်�များ သိုမ့ဟုတ် ပစ�ညး်များအတွက်။   

• အ��ရာယ်မကငး်ေသာ သိုမ့ဟုတ် အလုပ်မြဖစ်ေသာ စမ်းသပ်ေလလ့ာမ�ဆိငုရ်ာ 

ေစာင့ေ်�ှာက်မ�များ။  

• ေဈးနညး်သညက်လညး် တစ်ထပ်တညး် အလုပ်ြဖစ်သည့ ်ေဈး�ကီးေသာ 

ဝနေ်ဆာငမ်�များ သိုမ့ဟုတ် ပစ�ညး်များ။  

• ေဆးကုသမ�မဟုတ်ေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�များ။  

 

ေနာက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် www.dvha.vermont.gov/members သို ့ 

သာွးေရာက်ပါ သိုမ့ဟုတ် 1-800-250-8427 ကုိ ေခါ်ဆိပုါ။ 

သင့အ်စအီစဉ်က ကန်ုကျမခံသညမှ်ာ  
 အလုပ်သမားေလျာ်ေ�ကးေငြွဖင့ ်ကုနက်ျခံသင့သ်ည့ ်လုပ်ငနး်ခွင ်ထခိိုက်ဒဏရ်ာရမ�များ၊  

 ေဆးကုသမ�မလိုအပ်သည့ ်တရား�ုံးအမိန ့ဆ်ိငုရ်ာ ဝနေ်ဆာငမ်�ကုနက်ျစရိတ်များ၊  

 စမ်းသပ်ေလလ့ာမ�ဆိငုရ်ာ သိုမ့ဟုတ် �ှာေဖွေဖာ်ထတ်ုမ�ဆိငုရ်ာ ဝနေ်ဆာငမ်�များ၊  

 အလှကုနဝ်နေ်ဆာငမ်�များ (သင့ကုိ် လှပေစသည့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များ)၊  

 ေဆးကုသမ�မလိုအပ်ေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�များ၊  

 အပ်စုိက်ကုသြခငး်၊ �ှပ်ိနယ်ြခငး် သိုမ့ဟုတ် အ�ှပ်ိကုထံးု၊  

 သားဖွားမီးယပ်ကုသမ� (ကုိယ်ဝနေ်ဆာင�်ိငုရ်န ်ကူညေီပးေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�များ)၊  

 ကျနး်မာေရးအသငး်ဝငမ်�များ�ငှ့ ်

 ြပညပ်�ိငုင်မံျား�ိှ ေစာင့ေ်�ှာက်မ�များ။  
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 Vermont Health Connect �ငှ့ ်Green Mountain Care အဖဲွ�ဝငအ်ကူအညေီပးေရးစငတ်ာ  

ေမးခွန်းများ - 1-800-250-8427 (TDD/TTY) 1-888-834-7898 ကိုေခါ်ဆိပုါ  

အခမဲ့စကားြပနဝ်နေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်အြခားေသာပံစုံများကိုလညး် ရ�ှိ�ိငုပ်ါသည။် 

 

Medicaid �ငှ့ ်Dr. Dynasaur အစအီစဉ်များတငွ ်ကန်ုကျခံထားေသာ 

ဝန်ေဆာငမ်�များကိ ုရယြူခငး်  

�ခငး်ချကမ်ျား  
Medicaid ဝနေ်ဆာငမ်�တစ်ခုသည ်အသက် ၂၁ �စ်ှ�ငှ့အ်ထက် လူ�ကီးများအတွက် 

ကုနက်ျမခံထားပါက ဝနေ်ဆာငမ်�အတွက် ကုနက်ျခံေပးရန ်ေတာငး်ဆိ�ုိငုသ်ည။် 

အဖဲွ�ဝငအ်ကူအညေီပးေရးစငတ်ာသည ်သင့အ်ား ဤေတာငး်ဆိခုျက်ကုိ ကူညတီငြ်ပေပး�ိငုသ်ည။် 

သင�်ငှ့ ်သင၏် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသကုိူ Vermont ကျနး်မာေရးဌာနက ဝနေ်ဆာငမ်�အေ�ကာငး်�ငှ့ ်

၎ငး်ကုိလိုအပ်သည့ ်အေ�ကာငး်ရငး်အတွက် အချက်အလက်များေပးရန ်ေြပာပါလိမ့်မည။် အေြဖကုိ 

ရက်ေပါငး် ၃၀ ခန ့အ်တွငး် က��်ပ်ုတုိက့ သင့ဆ်ပုိီေ့ပးပါမည။် အသက် ၂၁ �စ်ှေအာက် လူတုိငး်အတွက် 

ေဆးကုသမ�လိုအပ်ေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�များအားလံုးကုိ EPSDT က ကုနက်ျခံေပးထားသည။် 

ဝနေ်ဆာငမ်�တစ်ခုသည ်ကုနက်ျခံေပးထားသညဟ်ု မေဖာ်ြပပါက သင၏် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသသူည ်

�ကိုတငခ်ွင့ြ်ပုချက်ြဖင့ ်ခွင့ြ်ပုချက်ရရန ်ေတာငး်ဆိုရမည။်  
 
ဤလုပ်ငနး်စဉ်အေ�ကာငး် ထပ်မံသ�ိှိ�ိငုရ်န ်သိုမ့ဟုတ် �ခငး်ချက်အေ�ကာငး် ေမးြမနး်�ိငုရ်န ်

အဖဲွ�ဝငအ်ကူအညေီပးေရးစငတ်ာ 1-800-250-8427 ကုိ ေခါ်ဆိပုါ။ အွနလ်ိုငး်မှတစ်ဆင့လ်ညး် 

ပုံစံေဖာငမ်ျားကုိ �ှာေတွ� �ိငုပ်ါသည ်www.dvha.vermont.gov/members/vermont-medicaid-

programs/member-information/coverage-exceptions  

�ကို တငခွ်င့ြ်ပုချက ် 
Green Mountain Care သည ်သငရ်�ိှေသာ ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�အေနြဖင့ ် 

ေဆးကုသမ�လိုအပ်ေ�ကာငး် ေသချာေစရန ်ဆရာဝနမ်ျား၊ သနူာြပုများ�ငှ့ ်

အြခားပညာ�ှငမ်ျား�ငှ့အ်တူ ေဆာငရွ်က်ပါသည။် အချို�ေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်

ေဆးဝါးများသည ်သငမ်ရ�ိှမီတွင ်ခွင့ြ်ပုချက်ရထားရန ်လိုအပ်ပါသည။် ယငး်ကုိ 

�ကိုတငခ်ွင့ြ်ပုချက်ဟု ေခါ်သည။် သင၏် ေစာင့ေ်�ှာက်မ�ေပးသသူည ်ထိဝုနေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်

ေဆးဝါးများမှာ မညသ်ညတုိ် ့ြဖစ်ေ�ကာငး် သ�ိှိ၍ သင့အ်တွက် �ကိုတငခ်ွင့ြ်ပုချက် 

ေတာငး်ေပးပါလိမ့်မည။်  

ြပနလ်ညသ်ံးုသပ်ရမည့ ်လိုအပ်သည့ ်စာရွက်စာတမ်းအားလံုးကုိ ရ�ိှ�ပီးပါက �ကိုတငခ်ွင့ြ်ပုချက်�ငှ့ ်

ပတ်သက်သည့ ်ဆံးုြဖတ်ချက်များကုိ သံးုရက်အတွငး် ချမှတ်ပါလိမ့်မည။် ဆံးုြဖတ်ချက်ကုိ 
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 Vermont Health Connect �ငှ့ ်Green Mountain Care အဖဲွ�ဝငအ်ကူအညေီပးေရးစငတ်ာ  

ေမးခွန်းများ - 1-800-250-8427 (TDD/TTY) 1-888-834-7898 ကိုေခါ်ဆိပုါ  

အခမဲ့စကားြပနဝ်နေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်အြခားေသာပံစုံများကိုလညး် ရ�ှိ�ိငုပ်ါသည။် 

 

ေြပာ�ကားသည့ ်စာအား သင�်ငှ့ ်သင၏် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသ ူ�စ်ှဦးစလံုး ရ�ိှပါမည။် 

�ကိုတငခ်ွင့ြ်ပုချက်သည ်အေရးေပါ်ဝနေ်ဆာငမ်�များအတွက် မလိုအပ်ပါ။  
 

�ကာ�ှညခံ်ေသာ ေဆးဘကဆ်ိငုရ်ာ စကပ်စ�ညး် (DME) 
�ကာ�ှညခံ်ေသာ ေဆးဘကဆ်ိငုရ်ာ စကပ်စ�ညး် (DME) ဟူသည ်

သင့က်ျနး်မာေရးအေြခအေနအား တုိးတက်ေစကာ သင့ဘ်ဝကုိ ကူညေီပး�ိငုရ်န ်

သငအ်သံးုြပု�ိငုသ်ည့ ်အရာြဖစ်သည။် ဘးီတပ်ကုလားထိငုမ်ျား�ငှ့ ်ေဆး�ုံကုတငမ်ျားမှာ DME 

၏ နမူနာများြဖစ်သည။်  

က��်ပ်ုတငွ ်Medicaid �ိှ�ပီး DME ကိ ုလိအုပ်ပါသည။် ဘယလ်ိရုယရူမလ။ဲ  

၁။  သင၏် ဝန်ေဆာငမ်�ေပးသသူည ်ချင့ခ်ျိန်ဆံးုြဖတရ်န်အတကွ ်အကြဲဖတသ်တူစဦ်းအား 

��န်ေပးပါလမ့်ိမည။်  

• အကဲြဖတ်သအူများစုမှာ �ုပ်ပုိငး်ဆိငုရ်ာ သိုမ့ဟုတ် လုပ်ငနး်ခွင ်

ကုထံးုပညာ�ှငမ်ျားြဖစ်သည။် အကဲြဖတ်သသူည ်သင့အ်တွက် အကဲြဖတ်မ�တစ်ခု 

လုပ်ေဆာငေ်ပးပါလိမ့်မည။် အကဲြဖတ်သသူည ်အလွနအ်လပ်ုများေနပါက 

သငသ်ည ်အကဲြဖတ်မ�အတွက် ေစာင့ဆ်ိငုး်ရ�ိငုပ်ါသည။် DME ေရာငး်ချသသူည ်

စက်ပစ�ညး်အား ကူညစီမ်းသပ်ေပးရန ်လိုအပ်ပါကလညး် 

သငေ်စာင့ဆ်ိုငး်ရ�ိငုပ်ါသည။် DME ေရာငး်ချသသူည ်စက်ပစ�ညး်ကုိ ပ့ံပုိးေပးေသာ 

ကုမ�ဏြီဖစ်ပါသည။်  

• မှတ်ရန ်- သငလ်ိုအပ်ေသာ DME သည ်�ုိး�ှငး်ပါက အကဲြဖတ်မ� မလိုအပ်ပါ။ 

အကဲြဖတ်မ� မလိုအပ်ဟု သင၏် ေစာင့ေ်�ှာက်မ�ေပးသကူ ေြပာ�ကားပါက အဆင့ ်၂ 

သို ့ ေကျာ်သာွးပါ။  

• အကဲြဖတ်သသူည ်မညသ်ည့ ်DME အမျိုးအစားကုိ သငလ်ိုအပ်ေ�ကာငး် ဆံးုြဖတ်၍ 

အကဲြဖတ်မ�ပုံစံေဖာငကုိ် သင၏် ေစာင့ေ်�ှာက်မ�ေပးသအူား ပုိေ့ပးလိမ့်မည။်  

၂။  သင၏် ေစာင့ေ်�ှာကမ်�ေပးသသူည ်ေထာကခံ်စာတစေ်စာင ်ေရးေပးပါလမ့်ိမည။်  

• သင၏် ေစာင့ေ်�ှာက်မ�ေပးသသူည ်အကဲြဖတ်မ�ပုံစံ ေဖာငအ်ား လက်မှတ်ေရးထိးု၍ 
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DME အတွက် ေထာက်ခံစာကုိ ေရာငး်ချသထူသံို ့ ပုိေ့ပးပါလိမ့်မည။်  

၃။  DME ေရာငး်ချသသူည ်Medicaid အား �ကို တငခွ်င့ြ်ပုချက ်ေတာငး်ဆိပုါလမ့်ိမည။်  

�ကိုတငခ်ွင့ြ်ပုချက် မလိုအပ်ပါက အဆင့ ်၅ သို ့ ေကျာ်သာွးပါ။  

• DME အတွက် �ကိုတငခ်ွင့ြ်ပုချက် လိုအပ်ပါက ေရာငး်ချသသူည ်သင�်ငှ့ ်

သငလ်ိုအပ်ေသာ DME အေ�ကာငး် အချက်အလက်များကုိ Medicaid ထသံို ့ 

ပုိေ့ပးလိမ့်မည။် �ကိုတငခ်ွင့ြ်ပုချက်ဟူသည ်စက်ပစ�ညး်အား သငမ်ရ�ိှမီတွင ်

Medicaid မှ အဆငေ်ြပသညဟ်ု ေြပာ�ကားြခငး်ြဖစ်သည။်  

• ေဆးဘက်ဆိုငရ်ာ သံးုသပ်သတူစ်ဦးက သင၏် အချက်အလက်များကုိ 

သံးုသပ်ပါလိမ့်မည။် သံးုသပ်သသူည ်သင့တွ်င ်ေဆးကုသမ�အတွက် 

စက်ပစ�ညး်လိုအပ်၊ မအပ်ကုိ ဆံးုြဖတ်ပါလိမ့်မည။်  

• ေဆးဘက်ဆိုငရ်ာ သံးုသပ်သသူည ်သင့တွ်င ်ေဆးကုသမ�အတွက် စက်ပစ�ညး်လိုအပ်၊ 

မအပ် ဆံးုြဖတ်ရန ်အချက်အလက်များ ထပ်မံလိုအပ်�ိငုပ်ါသည။် သံးုသပ်သသူည ်

အချက်အလက်များ ထပ်မံလိုအပ်ပါက Medicaid က DME ေရာငး်ချသအူား ပုိေ့ပးရန ်

ေြပာပါလိမ့်မည။် ေရာငး်ချသသူည ်အချက်အလက်များကုိ ၁၂ ရက်အတွငး် 

ပုိေ့ပးရပါမည။် Medicaid တွင ်အချက်အလက်များအားလံုး �ိှ�ပီဆိပုါက 

သံးုသပ်သသူည ်၇၂ နာရီအတွငး် ဆံးုြဖတ်ချက်ချမှတ်ရပါမည။်  

• DME သည ်အမ်ိတွငး်ကျနး်မာေရးြပသမ�၏ တစ်စိတ်တစ်ပုိငး်ြဖစ်ပါက DME ကုိ 

ပထမဆံးု မှာယူချိနတွ်င ်သင၏် ေစာင့ေ်�ှာက်မ�ေပးသအူား ြပသရန ်

လိုအပ်ပါလိမ့်မည။်   

 

၄။  Medicaid သည ်ဆံးုြဖတခ်ျကအ်သေိပးစာကိ ုပုိေ့ပးလမ့်ိမည ် 

• Medicaid သည ်ဆံးုြဖတ်ချက်အသေိပးစာဟုေခါ်သည့ ်စာတစ်ေစာငအ်ား သင့ထ် ံ

ေပးပုိ၍့ ဆံးုြဖတ်ချက်ကုိ ေြပာ�ကားပါလိမ့်မည။် Medicaid သည ်စာကုိ သင၏် 

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသ�ူငှ့ ်DME ေရာငး်ချသတုိူထ့လံညး် ပုိေ့ပးပါလိမ့်မည။် Vermont 

တွင ်Vermont ကျနး်မာေရးအခွင့အ်လမ်းဌာန (DVHA) က Medicaid ကုိ 

စီမံလညပ်တ်သည်အ့တွက် စာများသည ်DVHA မှပင ်ြဖစ်ပါသည။်  
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 Vermont Health Connect �ငှ့ ်Green Mountain Care အဖဲွ�ဝငအ်ကူအညေီပးေရးစငတ်ာ  

ေမးခွန်းများ - 1-800-250-8427 (TDD/TTY) 1-888-834-7898 ကိုေခါ်ဆိပုါ  

အခမဲ့စကားြပနဝ်နေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်အြခားေသာပံစုံများကိုလညး် ရ�ှိ�ိငုပ်ါသည။် 

 

၅။  DME ေရာငး်ချသသူည ်သင့အ်တကွ ်DME ရယေူပးပါလမ့်ိမည။်  

Medicaid က ခွင့ြ်ပုပါက DME ေရာငး်ချသသူည ်သင့အ်ား DME ကုိေပးလိမ့်မည ်သိုမ့ဟုတ် 

မှာေပးလိမ့်မည။်  

Medicaid က ခွင့မ်ြပုပါက ဆံးုြဖတ်ချက်ကုိ အယူခံဝင�်ိငုပ်ါသည။် အယူခံဝငရ်န ်

အဖဲွ�ဝငအ်ကူအညေီပးေရးစငတ်ာ 1-800‐250‐8427ကုိ ေခါ်ဆိပုါ။ Medicaid သည ်Vermont 

တွင ်DME ေတာငး်ဆိခုျက်ကုိ အတညြ်ပုရန�်ကာချိနကုိ် ေလ�ာခ့ျ�ိငုရ်န ်

�ကိုးစားလုပ်ေဆာငပ်ါသည။် ��ပ်ေထးွေသာ ဘးီတပ်ကုလားထိငုမ်ျားအတွက် ၉ ရက်ခန ့ ်

အချိနယူ်�ိငုပ်ါသည။် ယငး်သည ်Medicaid စညး်မျဉ်းများက လိုအပ်သည့အ်ချိနပ်မာဏထက် 

ပုိနညး်ပါသည။် ယငး်သည ်တစ်�ိငုင်လံံုးပျမ်းမ��ကာချိနထ်က်လညး် ပုိနညး်ပါသည။် 

�ုိး�ှငး်ေသာ စက်ပစ�ညး်များအတွက် �ကာချိနပ်မာဏမှာ ပုိနညး်သည။် သင့တွ်င ်Medicaid �ငှ့ ်

Medicare သိုမ့ဟုတ် အြခားအာမခံအစီအစဉ်များ �ိှပါက ဤလုပ်ငနး်စဉ်သည ်

ပုိ�ကာ�ိငုပ်ါသည။်  

 

ေဆးဝါးများ�ငှ့ ်�ကို တငခွ်င့ြ်ပုချက ် 
အြခားအာမခံကုမ�ဏမီျားကဲသ့ိုပ့င ်Green Mountain Care သည ်အရညအ်ေသးွမီ 

ကျနး်မာေရးအာမခံအကျံုးဝငမ်�အတွက် သက်သာသည့ေ်ဈး��နး်ြဖင့ ်ေပး�ိငုရ်န ်လုပ်ေဆာငပ်ါသည။် 

ကုနက်ျစရိတ်များ ကူညေီလ�ာခ့ျေပး�ိငုရ်န ်Green Mountain Care သည ်ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသမူျားအား 

ဦးစားေပးေဆးဝါးများစာရငး်မှ ေဆးဝါးများကုိ ��နး်ေပးရန ်ေတာငး်ဆိပုါသည။် 

ဦးစားေပးေဆးဝါးများစာရငး်မှ ေဆးဝါးအချို� မှာ ကုနက်ျစရိတ်သက်သာေသာ 

သာမနေ်ဆးဝါးများြဖစ်သည။်  ယငး်တုိသ့ည ်ေဆးကုမ�ဏမီျားက ေ�ကာ်ြငာသည့ ်ပုိ၍ေဈး�ကီးေသာ 

ေဆးများ�ငှ့ ်တူညေီသာ အာနသိင�ိှ်ပါသည။် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသသူည ်ေဆး��နး်ေပး၍ 

ေဆးေရာငး်သမူျားက ေဆးကုသမ�အရ သင့ေ်လျာ်ေသာ အနမ့်ိဆံးုေဈး�ငှ့ ်ညမီ�ေသာေဆးဝါးများကုိ 

ြဖည့စွ်က်ရပါမည။် သငသ်ည ်ြဖည့စွ်က်မ�ကုိ ြငငး်ဆိုပါက ဦးစားေပးမဟုတ်ေသာ 

ေဆးဝါးများအတွက် Green Mountain Care အစီအစဉ်က ကုနက်ျခံမညမ်ဟုတ်ပါ။  
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 Vermont Health Connect �ငှ့ ်Green Mountain Care အဖဲွ�ဝငအ်ကူအညေီပးေရးစငတ်ာ  

ေမးခွန်းများ - 1-800-250-8427 (TDD/TTY) 1-888-834-7898 ကိုေခါ်ဆိပုါ  

အခမဲ့စကားြပနဝ်နေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်အြခားေသာပံစုံများကိုလညး် ရ�ှိ�ိငုပ်ါသည။် 

 

အချို�ေသာ နာတာ�ှညကု်သမ�များအတွက် ေဆးဝါးများကုိ ရက် ၉၀ စာ ေထာက်ပ့ံမ�ြဖင့ ်သင့အ်ား 

ေပးရပါမည။် ယငး်တုိမှ့ာ သတ်မှတ်ထားေသာ ကျနး်မာေရးြပဿနာများကုိ စီမံရနအ်တွက် 

ပုံမှနေ်သာက်သံးုရမည့ ်ေဆးဝါးများြဖစ်ပါသည။် ယငး်တုိသ့ည ်လူ၏ အေြခအေနေပါ် မူတည၍် 

ေသးွတုိးြခငး်၊ ကုိလက်စထေရာ�ငှ့ ်ဆးီချိုေရာဂါအတွက် ေဆးဝါးများဟူ၍ 

အကန ့အ်သတ်မ�ိှပါဝငသ်ည။် ေဆးကုိ ပထမဆံးုေသာက်သံးုချိနတွ်င ်သင�်ငှ့ ်သင၏် 

ေစာင့ေ်�ှာက်မ�ေပးသသူည ်ယငး်က သင့အ်တွက် မှနက်နေ်သာေဆးြဖစ်၊ မြဖစ် တုိေတာငး်ေသာ 

အချိနယူ်�ိငုပ်ါသည။် ထိုေ့နာက် သငသ်ည ်ရက် ၉၀ စာ ေဆးေထာက်ပ့ံမ� ရ�ိှပါမည။်  
 
သင၏် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသကူ သငသ်ည ်ဦးစားေပးမဟုတ်ေသာ ေဆးကုိ လိုအပ်သညဟ်ု သိုမ့ဟုတ် 

ရက် ၉၀ စာ ေထာက်ပ့ံမ�မြဖစ်သင့ဟ်ု ယူဆပါက ထိသုသူည ်ထိေုဆးအတွက် ကုနက်ျခံရန ်

က��်ပ်ုတုိထ့ ံခွင့ြ်ပုချက်ေတာငး်�ိငုပ်ါသည။် ဦးစားေပးေဆးဝါးစာရငး် သိုမ့ဟုတ် ရက် ၉၀ 

ေထာက်ပ့ံမ�လိုအပ်ေသာ ေဆးဝါးများစာရငး် မိတ� ူကုိ ရယူလိုပါက 

အဖဲွ�ဝငအ်ကူအညေီပးေရးစငတ်ာသို ့ ေခါ်ဆိပုါ သိုမ့ဟုတ် http://dvha.vermont.gov/for-

providers/preferred-drug-list-clinical-criteria သိုသ့ာွးပါ။ 

 

အေရးေပါ်အေြခအေနများ  
အေရးေပါ်အေြခအေနဟူသည ်ေဆးကုသမ�ချက်ချငး်မရ�ိှပါက သင့က်ျနး်မာေရး သိုမ့ဟုတ် 

အသက်ကုိ �ခိမ်းေြခာက်�ိငုေ်လာက်ေအာင ်ြပငး်ထနသ်ညဟ်ု သငယူ်ဆသည့ ်လက�ဏာများြဖင့ ်

�ုတ်တရက်�ငှ့ ်မေမ�ာ်လင့ထ်ားေသာ ဖျားနာမ�၊ ကျနး်မာေရးအေြခအေန သိုမ့ဟုတ် 

စိတ်ကျနး်မာေရးအေြခအေနြဖစ်သည။်  ယငး်တုိမှ့ာ နမူနာအချို� ြဖစ်သည၊် သိုေ့သာ် 

အေရးေပါ်အေြခအေနများကုိ ဤစာရငး်တွင ်ကန ့သ်တ်မထားပါ - 

 ရငဘ်တ်ေအာင့ြ်ခငး်  

 အ�ုိးကျိုးြခငး်  

 အေ�ကာဆွြဲခငး် သိုမ့ဟုတ် တက်ြခငး်  

 ေသးွထက်ွလွနြ်ခငး်  

 ြပငး်ထနေ်သာ ေလာငက်�မ်းမ�  

 ြပငး်ထနေ်သာ နာကျငမ်� 

 စိတ်ကျနး်မာ ေရးေဖာက်ြပနမ်� 

http://dvha.vermont.gov/for-providers/preferred-drug-list-clinical-criteria
http://dvha.vermont.gov/for-providers/preferred-drug-list-clinical-criteria
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 Vermont Health Connect �ငှ့ ်Green Mountain Care အဖဲွ�ဝငအ်ကူအညေီပးေရးစငတ်ာ  

ေမးခွန်းများ - 1-800-250-8427 (TDD/TTY) 1-888-834-7898 ကိုေခါ်ဆိပုါ  

အခမဲ့စကားြပနဝ်နေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်အြခားေသာပံစုံများကိုလညး် ရ�ှိ�ိငုပ်ါသည။် 

 

အေရးေပါ်အေြခအေန�ပီးေနာက် သင့က်ျနး်မာေရးတည�်ငမ်ိသာွးေ�ကာငး် ေသချာေစသည့ ်

အေရးေပါ်ေနာက်ပုိငး်အေြခအေနများကုိလညး် ကုနက်ျခံထားပါသည။် 

 
အေရးေပါ်ကုသြခငး် ဝနေ်ဆာငမ်�များြဖစ်သည့ ်ချုပ်ြခငး်၊ ခွဲစိတ်ြခငး်၊ x-rays �ုိက်ြခငး် သိုမ့ဟုတ် 

အြခားလုပ်ငနး်စဉ်များကုိလညး် ကုနက်ျခံထားပါသည။်  
 
သင့တွ်င ်အေရးေပါ်အေြခအေနြဖစ်လာပါက 911 ကုိ ေခါ်ဆိပုါ သိုမ့ဟုတ် 

အေရးေပါ်ချက်ချငး်ေစာင့ေ်�ှာက်မ�အတွက် အနးီဆံးုအေရးေပါ်ခနး် သိုမ့ဟုတ် ေဆး�ုံသို ့ သာွးပါ။ 

အေရးေပါ်ေစာင့ေ်�ှာက်မ�အတွက် သင၏် PCP မှ လ�ဲေြပာငး်စာ မလိုအပ်ပါ။  သင၏် PCP အား 

ဘာြဖစ်ခဲ့သညဆ်ိသုညကုိ် တတ်�ိငုသ်မ� ြမနြ်မနေ်ြပာြပေပးပါ။  
 
အာမခံြပငပ်တွင ်�ိှေနစဉ် အေရးေပါ်ေစာင့ေ်�ှာက်မ�လိုအပ်ပါက Green Mountain Care သည ်

ကုနက်ျေငေွပးေဆာငရ်နအ်တွက် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသမူျားထ ံဆက်သယ်ွ�ိငုရ်န ်

အစွမ်းကုန�်ကိုးစားပါမည။် အချက်အလက်များ�ငှ့ ်လက်ခံရ�ိှေသာ ေငေွတာငး်ခံလ�ာများကုိ 

အဖဲွ�ဝငအ်ကူအညေီပးေရးစငတ်ာ 1-800-250-8427 ထသံို ့ တငြ်ပပါ။  
 
Green Mountain Care အာမခံကုိ အာမခံြပငပ်မှ ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသမူျားက လက်ခံရန ်

ေရွးချယ်ြခငး်�ိှ၊ မ�ိှကုိ Green Mountain Care က အာမမခံ�ိငုေ်�ကာငး် ေကျးဇူးြပု၍ သတိြပုပါ။  
 

သငေ်ပးေချရမညမ်ျား  
သငသ်ည ်အစီအစဉ်စညး်မျဉ်းများကုိ မလိုက်နာပါက ဝနေ်ဆာငမ်�များအတွက် သငကုိ်ယ်တုိင ်

ေပးေချရပါမည။် ယငး်သို ့ြဖစ်�ိငုသ်ည့ ်အချိနမ်ျားမှာ ဥပမာ- 

 ဝနေ်ဆာငမ်�သည ်လ�ဲေြပာငး်စာ သိုမ့ဟုတ် �ကိုတငခ်ွင့ြ်ပုချက် လိုအပ်�ပီး သင့တွ်င ်

ဝနေ်ဆာငမ်�ကုိ မရယူမီ ယငး်အားရ�ိှမထားပါက၊  

 သငသ်ည ်Green Mountain Care ကုိ လက်မခံေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသတူစ်ဦးထ ံသာွးရန ်

ေရွးချယ်ပါက၊ �ငှ့ ်

 သင၏် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူက ဝနေ်ဆာငမ်�မှာ ကုနက်ျမခံထားေ�ကာငး်ေြပာေသာ်လည်း သငက် 

မည်သုိပ့ငဆုိ်ေစ ရယူမည်ဟု ဆုံးြဖတ်ပါက။  
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သငသ်ည ်Green Mountain Care တွင ်ပါဝငေ်�ကာငး် သင၏် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသအူား 

ေသချာေြပာြပပါ။ ၎ငး်တုိက့ အာမခံကုိ လက်မခံပါက သင့ကုိ် ေြပာ�ကားပါလိမ့်မည။်  
 
သင၏် ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�အတွက် ေငေွတာငး်ခံလ�ာများ မရလိုပါက သင့အ်စီအစဉ်၏ 

စညး်မျဉ်းများကုိ လိုက်နာပါ။  

ေငေွတာငး်ခံလ�ာရ�ိှပါက  

သငသ်ည ်သင့အ်စီအစဉ်၏ စညး်မျဉ်းများကုိ လိုက်နာပါက သင့ေ်ပးေချရမည့ ်ေဆးဖုိးများမှလွဲ၍ 

အစီအစဉ်က ကုနက်ျခံထားေသာ ေဆးကုသ ေရး ဝနေ်ဆာငမ်�များအတွက် ေငေွတာငး်ခံလ�ာကုိ 

မရ�ိှသင်ပ့ါ။ ေငေွတာငး်ခံလ�ာရ�ိှပါက ေအာက်ပါအဆင့မ်ျားကုိ လုပ်ေဆာငပ်ါ -  

 ေငေွတာငး်ခံလ�ာကုိ ချက်ချငး်ဖွင့ပ်ါ၊  

 ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသကုိူ ဖုနး်ေခါ်ဆိ၍ု သငသ်ည ်Green Mountain Care တွင ်ပါဝငသ်ညကုိ် 

၎ငး်တုိသ့�ိှိေ�ကာငး် ေသချာေအာငြ်ပုလုပ်ပါ၊ ထိုေ့နာက်  

 အဖဲွ�ဝငအ်ကူအညီေပးေရးစငတ်ာ 1-800-250-8427 ကုိ အကူအညီအတွက် ေခါ်ဆုိပါ။  

 အဖဲွ�ဝငအ်ကူအညေီပးေရးစငတ်ာသို ့ မေခါ် မီ ေငေွတာငး်ခံလ�ာကုိ မေပးေဆာငပ်ါ�ငှ့။် 

Green Mountain Care သည ်ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသမူျားကုိသာ ေငေွပးေချ�ိငုသ်ည။် 

ဝနေ်ဆာငမ်�တစ်ခုအတွက် သငေ်ငေွပးေချလိုက်ပါက က��်ပ်ုတုိသ့ည ်သင့အ်ားြပနေ်ပး၍ 

မရ�ိငုပ်ါ။  

သင့တ်ငွအ်ြခားအာမခ�ိှံေနပါက  

သင့တွ်ငအ်ြခားအာမခံ�ိှေနပါက၊ သင့အ်ြခားအာမခံအစီအစဉ်၏ စညး်မျဉ်းများကုိ လိုက်နာရပါမည။် 

သင့အ်ာမခံအစီအစဉ်�ငှ့ ်က��်ပ်ုတုိ၏့ အစီအစဉ်များတွင ်ပါဝငေ်သာ ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသမူျားထ ံ

သာွးေရာက်ပါ။ သင၏် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသသူည ်သင်အ့ြခားအာမခံထမှံ ဦးစွာေငေွကာက်ခံရပါမည။် 

က��်ပ်ုတုိ၏့ အစီအစဉ်များသည ်သင့အ်ြခားအာမခံက ကုနက်ျမခံသညမ်ျားကုိ ကူည၍ီ 

ကျခံေပးပါမည။်   
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သင့အ်ခွင့အ်ေရးများ�ငှ့ ်တာဝန်ဝတ� ရားများ  

သင့တ်ငွ ်ေအာကပ်ါအခွင့အ်ေရးများ�ိှသည ် 
 ယဉ်ေကျး ေလးစားစွာ ဆက်ဆခံံရရန၊်  

 စာနာေထာက်ထား၍ ဆက်ဆခံံရရန၊်  

 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 ေြပာငး်လဲေပး�ိငု ်ေရး 

ေတာငး်ဆိရုန၊် 

 Vermont Medicaid တွင ်စာရငး်သငွး်ထားေသာ အရညအ်ေသးွမီဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသထူမှံ 

ဒတိုယအ�ကိမ်ေရွးချယ်မ� ရ�ိှရန၊်  

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

(ေနာက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် စာမျက်�ာှ ၂၀ ကုိ�ကည့ပ်ါ) 

 အ�ိငုက်ျင့ရ်န၊် စညး်ကမ်းအြဖစ်၊ သက်သာေချာငခ်ျိရန ်သိုမ့ဟုတ် လက်တုံ ့ြပနရ်န ်

သေဘာအြဖစ်သံးုေသာ မညသ်ည့ ်ချုပ်ေ�ာှငမ်� သိုမ့ဟုတ် မျက်ကွယ်ြပုမ�ကုိမှ မခံဘ ဲ 

 သငလုိ်အပ်သည်ဟု ထငေ်သာ ဝနေ်ဆာငမ်�များအား ပယ်ချခံရပါက အယူခံဝငရ်န ်

ေတာငး်ဆုိပါ။ ေနာက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် စာမျက်�ာှ ၁၉ ကုိ �ကည့�်�ပါ။  

သင့က်ျန်းမာေရးကိ ုေစာင့ေ်�ှာကရ်န် သင့တ်ငွလ်ညး် တာဝန်�ိှပါသည ်-  
 သင၏် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသအူား သင့လ်က�ဏာများ�ငှ့ ်ကျနး်မာေရးမှတ်တမ်းကုိ ေြပာြပြခငး်၊  
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 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 အေကာငး်ဆံုး အသံးုချ�ိငုရ်နအ်တွက် 

သင့အ်စီအစဉ်စညး်မျဉ်းများအေ�ကာငး် ေလလ့ာြခငး်၊  

 အြခားဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသမူျားထ ံမသာွးေရာက်မီ သင၏် မူလေစာင့ေ်�ှာက်သည် ့

သမားေတာ် (Primary Care Physician, PCP) ထမှံ ေထာက်ခံစာ�ိှထားေ�ကာငး် 

ေသချာေစြခငး်၊  

 ပရီမီယံေ�ကး�ငှ့ ်ေဆးဖုိးများ လုိအပ်ပါက ေပးေချြခငး်၊ 

 ရက်ချိနး်ကုိ မသွားေရာက်�ိငုပ်ါက ဖျက်သိမ်းရန ်သုိမ့ဟုတ် ြပနလ်ည်ချိနး်ဆုိရန ်

ဖုနး်ဆက်ြခငး်။ 

 

�ှ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။် 
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သက်�ကီးရွယ်အိုတစ်ဦးသည ်၎ငး်တုိ၏့ ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ� ဆံးုြဖတ်ချက်များကုိ 

ချမှတ်ခွင့�ိှ်သည့ ်လူတစ်ဦး�ငှ့အ်ထက် ကုိယ်စားလှယ်များကုိ ေရွးချယ်ရန ်�ကိုတင�်�န�်ကားချက်ကုိ 

အသံးုြပု�ိငုသ်ည။် 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။်  
 
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 ်ြ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 ်မှတ်တမ်းတငရ်န ်

စသည်ြ့ပဿနာအေ�ကာငး်ကုိ သင�်ငှ့ ်သင့ကုိ်ယ်စား ေဆာငရွ်က်ရန ်ေရွးချယ်ထားသအူား 

ေြပာြပရပါမည။်  

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�ေပးသတုိူငး်၊ ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်သည့ဌ်ာနတုိငး်�ငှ့ ်

လူနာေနထိငုရ်ာဌာနတုိငး်သည ်လူနာတုိငး်၏ �ကိုတင�်�န�်ကားချက်များအား ြပညန်ယ်ဥပေဒ�ငှ့ ်
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 Vermont Health Connect �ငှ့ ်Green Mountain Care အဖဲွ�ဝငအ်ကူအညေီပးေရးစငတ်ာ  

ေမးခွန်းများ - 1-800-250-8427 (TDD/TTY) 1-888-834-7898 ကိုေခါ်ဆိပုါ  

အခမဲ့စကားြပနဝ်နေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်အြခားေသာပံစုံများကိုလညး် ရ�ှိ�ိငုပ်ါသည။် 

 

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 -  

 
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 http://legislature.vermont.gov/statutes/chapter/18/231 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၏် မူလေစာင့ေ်�ှာကမ်�ေပးသ ူ(PCP) အား 

အချကအ်လကမ်ျားမ�ေဝြခငး်  
သင၏် PCP ကုိ သင့တွ်င�ိှ်သင့ေ်သာ ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�ရ�ိှေ�ကာငး်၊ သင့န်ာမညသ်ည ်

က��်ပ်ုတုိက့ ထိသုအူားေပးထားေသာ စာရငး်တွငပ်ါဝငေ်�ကာငး် 

http://legislature.vermont.gov/statutes/chapter/18/231
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 Vermont Health Connect �ငှ့ ်Green Mountain Care အဖဲွ�ဝငအ်ကူအညေီပးေရးစငတ်ာ  

ေမးခွန်းများ - 1-800-250-8427 (TDD/TTY) 1-888-834-7898 ကိုေခါ်ဆိပုါ  

အခမဲ့စကားြပနဝ်နေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်အြခားေသာပံစုံများကိုလညး် ရ�ှိ�ိငုပ်ါသည။် 

 

ေသချာေအာငကူ်ညေီပး�ိငုရ်နြ်ဖစ်သည။် ဤစာရငး်ထမှဲအချို� မှာ 

ေအာက်ပါအေ�ကာငး်အရာများြဖစ်သည ်- 

 ယခင�်စ်ှက မျက်စိစစ်ေဆးမ�မလုပ်ခဲရ့ေသာ ဆးီချိုေရာဂါ�ိှသလူူနာများ၊  

 မ�ကာေသးမီက သားအမ်ိစစ်ေဆးမ� သိုမ့ဟုတ် ရငသ်ားဓာတ်မှန�ုိ်က်ြခငး် မြပုလုပ်ခဲရ့ေသာ 

အမျိုးသမီးများ  

 ေရာဂါခုခံ�ိငုစွ်မ်း �ိှသင့သ်ေလာက်မ�ိှေသာ ကေလးများ  

 ေရာေ�ာှမေသာက်ရေသာ ေဆးဝါးများမှ ဆိးုဝါးေသာ တုံ ့ြပနမ်�များကုိ ေ�ှာင�ှ်ားရန ်

အကူအညလီိုအပ်ေနသည့ ်ေဆးေသာက်သည့လ်ူနာများ  

 ပုံမှနစ်စ်ေဆးမ� မြပုလုပ်�ိငုေ်သာ ကေလးများ  

ကိယုေ်ရးအချကအ်လကက်ျင့သ်ံးုမ�များဆိငုရ်ာအသေိပးချက ် 
သင့ကုိ် က��်ပ်ုတုိ၏့ အစီအစဉ်များအတွက် သတ်မှတ်ချက်ြပည့မီ်သညဟ်ု ဆံုးြဖတ်ပါက 

သငသ်တ်မှတ်ချက်ြပည့မီ်ေ�ကာငး် ေဖာ်ြပသည့ ်စာတစ်ေစာငကုိ် သငလ်က်ခံရ�ိှခဲပ့ါသည။် 

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 ် ေတာငး်ဆိ�ုိငုပ်ါသည။် ဤအသေိပးစာကုိ အလီက်ထေရာနစ်နညး်ြဖင့ ်

www.humanservices.vermont.gov/privacy-documents သို ့ သာွးေရာက်ကာ �ကည့�်��ိငုပ်ါသည။်  
 
သင၏် ကုိယ်ေရးအချက်အလက်ဆိငုရ်ာ အခွင့အ်ေရးများ ချိုးေဖာက်ခံရသညဟ်ု ခံစားရပါက AHS 

ကုိယ်ေရးအချက်အလက်�ုံးခနး် 802-241-2234 ကုိ ဆက်သယ်ွပါ သိုမ့ဟုတ် 

www.humanservices.vermont.gov/policy-legislation/hipaa/hipaa-info-beneficiaries/health-
information-complaints/ သို ့ သာွးေရာက်ပါ။ 
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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၊ �ငှ့ ် 

 က��်ပ်ုတုိ၏့ အစီအစဉ်များအား အဖဲွ�ဝငမ်ျား�ငှ့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူများက မည်မ�ေကျနပ်ပုံ 

တုိ ့ြဖစ်သည်။  

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၊ အမ်ိတွငး် ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�ေပးသမူျား 

အချက်အလက်များအေ�ကာငး် သိုမ့ဟုတ် ေဆးကုသမ�လုပ်ထံးုလုပ်နညး် လမ်း��နခ်ျက်များဆိငုရ်ာ 

မိတ� ူကုိ www.dvha.vermont.gov/members/vermont-medicaid-programs/member-

information/other-resources သိုသ့ာွး၍လညး်ေကာငး်၊ အဖဲွ�ဝငအ်ကူအညေီပးေရးစငတ်ာ 1-800-250-

8427 အား ဖုနး်ေခါ်ဆိ၍ုလညး်ေကာငး် ရ�ိှ�ိငုပ်ါသည။်  



27 

 

 

 Vermont Health Connect �ငှ့ ်Green Mountain Care အဖဲွ�ဝငအ်ကူအညေီပးေရးစငတ်ာ  

ေမးခွန်းများ - 1-800-250-8427 (TDD/TTY) 1-888-834-7898 ကိုေခါ်ဆိပုါ  

အခမဲ့စကားြပနဝ်နေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်အြခားေသာပံစုံများကိုလညး် ရ�ှိ�ိငုပ်ါသည။် 

 

က��်ပ်ုတိုခ့ျမှတေ်သာ ဆံးုြဖတခ်ျကအ်ား 

သငသ်ေဘာမတသူည့အ်ခါ လပ်ုေဆာင�်ိငုသ်ညမ်ျား 
သငအ်ယူခံဝင�်ိငုပ်ါသည။် ယငး်မှာ သငသ်ည ်သင့အ်မ�ကုိ �ကည့�်�ေပးရန ်တစ်စုံတစ်ေယာက်ကုိ 

ေတာငး်ဆိ၍ု က��်ပ်ုတုိ ့ အမှားလုပ်ထား၊ မထားကုိ သ�ိှိ�ိငုသ်ညဟ်ု ဆိလုိုပါသည။် ပုိမုိသ�ိှိရန ်

ဆက်လက်ဖတ်��ပါ။ 

 
ပထမအဆင့မှ်ာ သငအ်ယူခံဝငမ်ည့အ်ရာကုိ ဆံးုြဖတ်ရနြ်ဖစ်သည။်  

• Medicaid/Dr. Dynasuar၊ VPharm သိုမ့ဟုတ် Medicaid ေခ�တာေရးအစီအစဉ်များ 

ဆက်လက်ရ�ိှ�ိငုရ်န ်အယူခံဝငြ်ခငး် ြဖစ်ပါသလား။ သိုမ့ဟုတ် ပရီမီယံေ�ကးအတွက် 

အယူခံဝငြ်ခငး် ြဖစ်ပါသလား။  

o ဟုတ်ပါက၊ "က��်ပ်ုတုိ၏့ သတ်မှတ်ချက်ြပည့မီ်မ� ဆံးုြဖတ်ချက်ကုိ 

သငသ် ေဘာမတူပါက သငလ်ုပ်ေဆာင�်ိငုသ်ညမ်ျား" ဟူသည့ ်ေခါငး်စဉ်ကုိ �ကည့ပ်ါ။ 

• သင၏် Medicaid/Dr. Dynasuar သည ်ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ� ဝနေ်ဆာငမ်�များကုိ 

ကုနက်ျြခငး်၊ မခံြခငး်အား အယူခံဝငြ်ခငး် ြဖစ်ပါသလား။   

o ဟုတ်ပါက၊ "သင့က်ျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�ဝနေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်ပတ်သက်သည့ ်

ဆံးုြဖတ်ချက်ကုိ သငသ်ေဘာမတူပါက သငလ်ုပ်ေဆာင�်ိငုသ်ညမ်ျား" ဟူသည့ ်

ေခါငး်စဉ်ကုိ �ကည့ပ်ါ။ 

 
က��်ပ်ုတုိ၏့ သတ်မှတ်ချက်ြပည့မီ်မ� ဆံးုြဖတ်ချက်ကုိ သငသ် ေဘာမတူပါက 

သငလ်ုပ်ေဆာင�်ိငုသ်ညမ်ျား။ 

ြပညန်ယအ်ဆင့�်ကားနာမ�ကိ ုေတာငး်ဆိကုာ အယခံူဝင�်ိငုပ်ါသည။် 

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

Vermont Medicaid သည ်မှနက်နေ်သာ ဆံးုြဖတ်ချက်များ ချမှတ်ြခငး်�ိှမ�ိှ ၎ငး်တုိက့ 

ဆံးုြဖတ်ပါမည။် 

 
သင့တ်ငွ ်ြပညန်ယအ်ဆင့�်ကားနာမ�ကိ ုေတာငး်ဆိရုန် ရကေ်ပါငး် ၉၀ �ိှပါသည။် ရက်ေပါငး် ၉၀ 

သည ်သငအ်ယူခံဝငေ်နသည့ ်ဆံးုြဖတ်ချက်ကုိ အသေိပးသည့ေ်နမှ့ စတငသ်ည။်  
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 Vermont Health Connect �ငှ့ ်Green Mountain Care အဖဲွ�ဝငအ်ကူအညေီပးေရးစငတ်ာ  

ေမးခွန်းများ - 1-800-250-8427 (TDD/TTY) 1-888-834-7898 ကိုေခါ်ဆိပုါ  

အခမဲ့စကားြပနဝ်နေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်အြခားေသာပံစုံများကိုလညး် ရ�ှိ�ိငုပ်ါသည။် 

 

ြပညန်ယ်အဆင့�်ကားနာမ�ကုိ ေတာငး်ဆိရုန ်နညး်လမ်း ၃ မျိုး�ိှပါသည ်- 

• ဖုနး်ြဖင့ ်- အဖဲွ�ဝငအ်ကူအညေီပးေရးစငတ်ာ 1-800-250-8427 ကုိ ဖုနး်ေခါ်ဆိပုါ၊  

• အွနလ်ိုငး်ြဖင့ ်- အငတ်ာနက်တွင ်AHS.DVHAHealthCareAppealsTeam@vermont.gov 

သို ့ သာွးပါ။ သင့တွ်င ်VHC အွနလ်ိုငး်အေကာင့�ိှ်ပါက သင့အ်ေကာင့ထ်မှဲ 

အယူခံဝင�်ိငုပ်ါသည။် 

• လက်ေရးမူြဖင့ ်စာေပးပုိရ့န ်- 

Human Services Board 
14-16 Baldwin St., 2nd Floor 
Montpelier, VT 05633-4301 
 
စာ သိုမ့ဟုတ် အးီေမးလ်တွင ်သင့န်ာမည၊် ေမွးေန�့ငှ့ ်ဖုနး်နပံါတ်တုိကုိ့ ထည့ေ်ပးပါ။ 

သငအ်ယူခံဝငသ်ည့ကိ်စ��ငှ့ ်အေ�ကာငး်ရငး်ကုိ ေြပာြပပါ။ 

 
က��်ပ်ုတိုက့ သင၏် Medicaid/Dr. Dynasaur၊ VPharm သိုမ့ဟတု ်Medicare 

ေခ�တာေရးအစအီစဉ်ကိ ုရပ်တန ့်ခ့ဲပါသလား။ သင၏် ြပညန်ယ်အဆင့�်ကားနာမ�အတွငး် 

သင့က်ျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ� အကျံုးဝငသ်ည့အ်ာမခံကုိ တူညစွီာပင ်ဆက်လက်ရ�ိှ�ိငုသ်ည။် 

ယငး်ကုိ က��်ပ်ုတုိက့ "အကျိုးေကျးဇူးများဆက်လက်ရ�ိှြခငး်" ဟုေခါ်သည။် (ေအာက်ပါေခါငး်စဉ်ကုိ 

�ကည့ပ်ါ၊ အကျိုးေကျးဇူးများဆကလ်ကရ်�ိှြခငး်- သငသ်သိည့သ်ည့အ်ြခားအရာများ – 

(သတမှ်တခ်ျကြ်ပည့မီ်မ��ငှ့ ်ဝန်ေဆာငမ်�များ)။ 

ယငး်ကုိ အသေိပးစာရ�ပီးေနာက် ၁၁ ရက်အတွငး် သိုမ့ဟုတ် ေနာက်ပုိငး်မညသ်ို ့ြဖစ်ေစကာမူ၊ 

ေြပာငး်လဲမ�အသက်မဝငမီ်တွင ်ေတာငး်ဆိရုပါမည။် အချိန ်၁၁ ရက်သည ်Vermont Medicaid က 

သင့အ်ား ၎ငး်၏ဆံးုြဖတ်ချက်များကုိ ေပးပုိသ့ည့ေ်နမှ့ စတငပ်ါသည။် သငအ်ယူခံဝငေ်နစဉ် သင၏် 

ပရီမီယံေ�ကးများကုိ ဆက်လက်ေပးေချရပါမည၊် သိုမ့ဟုတ်ပါက သင့အ်ာမခံအကျံုးဝငမ်� 

အဆံးုသတ်သာွး�ိငုပ်ါသည။် သငအ်ယူခံဝငေ်နစဉ် သင့က်ျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�များကုိ 

ဆက်လက်ရ�ိှ�ိငုရ်န ်အဖဲွ�ဝငအ်ကူအညေီပးေရးစငတ်ာ 1-800-250-8427 သို ့ ဖုနး်ေခါ်ဆိြုခငး်မှာ 

အေကာငး်ဆံုးြဖစ်ပါသည။် 

 
သင့ပ်ရီမီယေံ�ကးအတကွ ်အယခံူဝငြ်ခငး် ြဖစပ်ါသလား။  သင့ပ်ရီမီယံေ�ကးကုိ က��်ပ်ုတုိက့ 

ပရီမီယံေ�ကး ေြပာငး်လဲသာွးေ�ကာငး် ေြပာ�ကားသည့စ်ာ မေပးပုိမီ့အထ ိယခငပ်မာဏအတုိငး် 

အချိနမီ် ဆက်လက်ေပးေဆာငရ်ပါမည။်  သိုမ့ဟုတ်ပါက သင့အ်ာမခံအကျံုးဝငမ်�သည ်

mailto:AHS.DVHAHealthCareAppealsTeam@vermont.gov
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 Vermont Health Connect �ငှ့ ်Green Mountain Care အဖဲွ�ဝငအ်ကူအညေီပးေရးစငတ်ာ  

ေမးခွန်းများ - 1-800-250-8427 (TDD/TTY) 1-888-834-7898 ကိုေခါ်ဆိပုါ  

အခမဲ့စကားြပနဝ်နေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်အြခားေသာပံစုံများကိုလညး် ရ�ှိ�ိငုပ်ါသည။် 

 

အဆံးုသတ်သာွး�ိငုပ်ါသည။် သငေ်ပးေဆာငခ်ဲေ့သာ ပမာဏကုိ သင ်ြပညန်ယ်အဆင့�်ကားနာမ�တွင ်

အ�ိငုရ်�ိှပါက က��်ပ်ုတုိက့ ြပနလ်ညေ်ပးအပ်ပါမည။် 

 
ြပညန်ယ်အဆင့�်ကားနာမ�ကုိ ေတာငး်ဆိပုါက ဘာဆက်ြဖစ်�ိငုပ်ါသလဲ။   
 
Vermont Medicaid သည ်က��်ပ်ုတုိက့ သင၏် ြပညန်ယ်အဆင့�်ကားနာမ�ေတာငး်ဆိခုျက်ကုိ 

လူသားဝနေ်ဆာငမ်�များဘတ်ုအဖဲွ�သို ့ မေပးပုိမီ့ သင်အ့မ�ကုိ ြပနလ်ညသ်ံးုသပ်ပါမည။်  က��်ပ်ုတုိ ့ 

အမှားအယွငး်ြပုလုပ်ခဲြ့ခငး် �ိှမ�ိှ သရိရန ်အချိန ်၁၅ ရက်အထ ိယူ�ိငုပ်ါသည။် 

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ� အယူခံဝငမ်�များအဖဲွ� မှ အဖဲွ�ဝငတ်စ်ဦးသည ်သင၏် အယူခံဝငမ်�အား 

ေဆးွေ�းွရန ်သင့ထ်ဆံက်သယ်ွပါလိမ့်မည။် သင့အ်ား ြပညန်ယ်အဆင့�်ကားနာမ�သို ့ 

သာွးေရာက်ေစြခငး်မ�ိှဘ ဲက��်ပ်ုတုိက့ သင့ြ်ပဿနာကုိ ေြဖ�ှငး်�ိငုေ်ကာငး် ေြဖ�ှငး်�ိငုပ်ါသည။်  
 
က��်တုို၏့ ဆံးုြဖတ်ချက်များကုိ က��်ပ်ုတုိ ့ မေြပာငး်လဲ�ိငုပ်ါက သင့ေ်တာငး်ဆိခုျက်ကုိ 

လူသားဝနေ်ဆာငမ်�များဘတ်ုအဖဲွ�ထ ံေပးပုိပ့ါမည။်  ၎ငး်တုိထ့မှံ စာတစ်ေစာငကုိ် သငရ်�ိှပါလိမ့်မည။် 

သင့အ်မ�ကုိ ဆံးုြဖတ်ေပးမည့ ်�ကားနာေရးအရာ�ိှတစ်ဦးသည ်Vermont Medicaid မှ အမှားအယွငး် 

ြပုလုပ်ခဲြ့ခငး် �ိှမ�ိှ ဆံးုြဖတ်ရနအ်တွက် အချက်အလက်များရ�ိှရန ်အစညး်အေဝးတစ်ခု 

ြပုလုပ်ပါလိမ့်မည။် ဤအစညး်အေဝးကုိ သငတ်က်ေရာက်ရန ်အေရး�ကီးပါသည။် သင်အ့တွက် 

သငကုိ်ယ်တုိင ်သိုမ့ဟုတ် တစ်စုံတစ်ေယာက်က ေြပာဆိေုပး�ိငုသ်ည။်  
 
ဆံးုြဖတခ်ျကရ်�ိှရန် အချိန်မညမ်��ကာမညန်ညး်။ လူသားဝနေ်ဆာငမ်�များဘတ်ုအဖဲွ�သည ်သင ်

ပထမဆံးုအယူခံဝငသ်ည့ေ်နမှ့စ၍ ရက်ေပါငး် ၉၀ အတွငး် သင့အ်မ�ကုိ ဆံးုြဖတ်ရပါမည။် 
 
ပုိ၍ြမန်ဆန်ေသာ ဆံးုြဖတခ်ျကက်ိ ုလိအုပ်ပါသလား။ ေစာင့ဆ်ိငုး်ချိနသ်ည ်သင့က်ျနး်မာေရး 

သိုမ့ဟုတ် အသက်ကုိ ဆိးုရွားစွာထခိိုက်ေစ�ိငုပ်ါက က��်ပ်ုတုိအ့ား ေြပာြပပါ။  သငသ်ည ်

အြမငအ်ာ�ုံချို�ယွငး်မ�၊ မသနစွ်မ်းမ� သိုမ့ဟုတ် အသက် ၆၅ �စ်ှထက်�ကီးေသာေ�ကာင့ ်Medicaid ကုိ 

ရယူထားြခငး်ြဖစ်ပါက၊ သငသ်ည ်ပုိ၍ြမနဆ်နေ်သာ ဆံးုြဖတ်ချက်အတွက် 

အရညအ်ေသးွြပည့မီ်ပါက ("အြမနအ်ယူခံဝငြ်ခငး်" ဟုေခါ်သည)် သင်အ့ယူခံဝငမ်�ကုိ 

တတ်�ိငုသ်မ�ြမနြ်မန ်လုပ်ေဆာငေ်ပးပါလိမ့်မည။်  Medicaid ကုိ အြခားအေ�ကာငး် ေ�ကာင့ ်

ရယူထားပါက ဆံးုြဖတ်ချက်ကုိ ၇ ရက်အတွငး် ရ�ိှပါလိမ့်မည။် 
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 Vermont Health Connect �ငှ့ ်Green Mountain Care အဖဲွ�ဝငအ်ကူအညေီပးေရးစငတ်ာ  

ေမးခွန်းများ - 1-800-250-8427 (TDD/TTY) 1-888-834-7898 ကိုေခါ်ဆိပုါ  

အခမဲ့စကားြပနဝ်နေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်အြခားေသာပံစုံများကိုလညး် ရ�ှိ�ိငုပ်ါသည။် 

 

သင့က်ျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�ဝနေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်ပတ်သက်သည့ ်ဆံးုြဖတ်ချက်ကုိ 

သငသ်ေဘာမတူပါက သငလ်ုပ်ေဆာင�်ိငုသ်ညမ်ျား။ 

ပထမဆံးုအဆင့မှ်ာ ဌာနတငွး်အယခံူဝငမ်� ေတာငး်ဆိရုန်ြဖစသ်ည။် 

ဌာနတွငး်အယူခံဝငမ်�တွင ်ပထမဆံးုြဖတ်ချက်တွင ်မပါဝငခဲ်ေ့သာ Vermont Medicaid �ိှ 

တစ်စုံတစ်ဦးသည ်သင၏် အမ�ကိစ�ကုိ �ကည့�်� �ပီး ဆံးုြဖတ်ချက်အသစ် ချမှတ်ပါလိမ့်မည။် 

အေြခအေနအများစုတွင ်သငသ်ည ်ြပညန်ယ်အဆင့�်ကားနာမ�ကုိ မေတာငး်ဆိ�ုိငုမီ် 

ဌာနတွငး်အယူခံဝငမ်� �ိှထားရန ်လိုအပ်ပါသည။်  

 

သင့တွ်င ်ဌာနတွငး်အယူခံဝငမ်�ကုိ ေတာငး်ဆိရုန ်ရက်ေပါငး် ၆၀ �ိှပါသည။် ရက်ေပါငး် ၆၀ မှာ 

Vermont Medicaid က သင့အ်ား ဆံးုြဖတ်ချက်အသေိပးစာ ေပးပုိသ့ည့ေ်နမှ့ စတငသ်ည။်  

သငဆ်���ိှပါက သင၏် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသသူည ်အယူခံဝငမ်�ကုိ ေတာငး်ဆိေုပး�ိငုသ်ည။်   

 

ဌာနတငွး်အယခံူဝငမ်�ေတာငး်ဆိရုန် နညး်လမ်း ၃ မျိုး�ိှပါသည ်- 

• ဖုနး်ြဖင့ ်- အဖဲွ�ဝငအ်ကူအညေီပးေရးစငတ်ာ 1-800-250-8427 (TDD/TTY)  

1-888-834-7898 ကုိ ေခါ်ဆိပုါ 

• အွနလ်ိုငး်ြဖင့ ်- AHS.DVHAHealthCareAppealsTeam@vermont.gov သို ့ 

အးီေမးလ်ေပးပုိပ့ါ 

• စာြဖင့ ်ေပးပုိရ့န ်- 

Vermont Health Connect �ငှ့ ်Green Mountain Care 
Customer Support Center 
101 Cherry St., Suite 320 
Burlington, VT 05401 
 
စာ သိုမ့ဟုတ် အးီေမးလ်တွင ်သင့န်ာမည၊် ေမွးေန�့ငှ့ ်ဖုနး်နပံါတ်တုိကုိ့ ထည့ေ်ပးပါ။ 

သငေ်တာငး်ဆိသုည့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များ အပါအဝင ်သငအ်ယူခံဝငသ်ည့ကိ်စ�ကုိ ေြပာြပ၍ 

ြငငး်ပယ်ခံရြခငး် �ိှမ�ိှ ေြပာြပပါ။ 

 

mailto:AHS.DVHAHealthCareAppealsTeam@vermont.gov
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 Vermont Health Connect �ငှ့ ်Green Mountain Care အဖဲွ�ဝငအ်ကူအညေီပးေရးစငတ်ာ  

ေမးခွန်းများ - 1-800-250-8427 (TDD/TTY) 1-888-834-7898 ကိုေခါ်ဆိပုါ  

အခမဲ့စကားြပနဝ်နေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်အြခားေသာပံစုံများကိုလညး် ရ�ှိ�ိငုပ်ါသည။် 

 

သငရ်�ိှ�ပီးေသာ ကျန်းမာေရးေစာင့ေ်�ှာကမ်�ဝန်ေဆာငမ်�များကိ ုက��်ပ်ုတိုက့ ြဖတေ်တာကခ့ဲ် 

သိုမ့ဟတု ်ရပ်တန ့်ခ့ဲပါသလား။  သင၏် ဌာနတွငး်အယူခံဝငမ်�အတွငး် သင၏် ဝနေ်ဆာငမ်�များကုိ 

ဆက်လက်ရ�ိှ�ိငုပ်ါသည။် ယငး်ကုိ ၁၁ ရက်အတွငး် သိုမ့ဟုတ် ေနာက်ပုိငး်မညသ်ို ့ြဖစ်ေစကာမူ၊ 

မကုနဆ်ံးုမီတွင ်ေတာငး်ဆိရုပါမည။် အချိန ်၁၁ ရက်သည ်Vermont Medicaid က သင့အ်ား 

အသေိပးစာ ေပးပုိသ့ည့ေ်နမှ့ စတငသ်ည။် ယငး်ကုိ က��်ပ်ုတုိက့ 

"အကျိုးေကျးဇူးများဆက်လက်ရ�ိှြခငး်" ဟုေခါ်သည။် (ေအာက်ပါေခါငး်စဉ်ကုိ �ကည့ပ်ါ၊ 

အကျိုးေကျးဇူးများဆကလ်ကရ်�ိှြခငး်- သငသ်သိည့သ်ည့အ်ြခားအရာများ – 

(သတမှ်တခ်ျကြ်ပည့မီ်မ��ငှ့ ်ဝန်ေဆာငမ်�များ)။ 

 
သင၏် ဝနေ်ဆာငမ်�များကုိ ဆက်လက်ရ�ိှ�ိငုရ်န ်အဖဲွ�ဝငအ်ကူအညေီပးေရးစငတ်ာ 1-800-250-8427 

ကုိ ဖုနး်ေခါ်ဆိပုါ။ 

 

ဌာနတငွး်အယခံူဝငမ်� မညသ်ိုလ့ပ်ုေဆာငသ်နညး်။  Vermont Medicaid သည ်၎ငး်တုိ၏့ 

ဆံးုြဖတ်ချက်ကုိ ထပ်မံ�ကည့�်��ိငုရ်နအ်တွက် အချက်အလက်များရ�ိှရန ်

အစညး်အေဝးြပုလုပ်ပါမည။် ဤအစညး်အေဝးကုိ သငတ်က်ေရာက် သင့သ်ည။် သင်အ့တွက် 

သငကုိ်ယ်တုိင ်သိုမ့ဟုတ် တစ်စုံတစ်ေယာက်က ေြပာဆိေုပး�ိငုသ်ည။် သင၏် 

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသသူည ်Vermont Medicaid အား စကားေြပာဆို�ိငုသ်ည ်သိုမ့ဟုတ် 

အချက်အလက်များေပး�ိငုသ်ည။်   

 

Vermont Medicaid သည ်ပုံမှန်အားြဖင့ ်သင၏် ဌာနတငွး်အယခံူဝငမ်�ကိ ုရကေ်ပါငး် ၃၀ အတငွး် 

ဆံးုြဖတခ်ျကရ်ပါမည။်  ယငး်သည ်၁၄ ရက်ထက်ပုိ�ကာ�ိငုေ်သာ်လညး်၊ ယငး်ကုိ 

သငေ်တာငး်ဆိမှုသာ သိုမ့ဟုတ် �ကာချိနသ်ည ်သင့ကုိ် အကူအညြီဖစ်ေစမှသာ ြဖစ်ပါသည။် (ဥပမာ- 

သင၏်ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသသူည ိအချက်အလက်များ ေပးပုိရ့န ်အချိနပုိ်၍လိုအပ်ေသာအခါ သိုမ့ဟုတ် 

မူလအချိနဇ်ယားအတုိငး် သငသ်ည ်အစညး်အေဝး သိုမ့ဟုတ် ချိနး်ဆိမု�သို ့ မတက်ေရာက်�ိငုပ်ါက)။ 

ဆံးုြဖတ်ချက်ချရန ်အ�ကာဆံးုအချိနမှ်ာ ၄၄ ရက် ြဖစ်ပါမည။် 

 

Vermont Medicaid အား သင့အ်ယခံူဝငမ်�ကိ ုပုိ၍ြမန်ဆန်စွာ ဆံးုြဖတေ်ပးရန် လိအုပ်ပါလား။ 

ေစာင့ဆ်ိငုး်ချိနသ်ည ်သင့က်ျနး်မာေရး သိုမ့ဟုတ် အသက်ကုိ ဆိးုရွားစွာထခိိုက်ေစ�ိငုပ်ါက 
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 Vermont Health Connect �ငှ့ ်Green Mountain Care အဖဲွ�ဝငအ်ကူအညေီပးေရးစငတ်ာ  

ေမးခွန်းများ - 1-800-250-8427 (TDD/TTY) 1-888-834-7898 ကိုေခါ်ဆိပုါ  

အခမဲ့စကားြပနဝ်နေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်အြခားေသာပံစုံများကိုလညး် ရ�ှိ�ိငုပ်ါသည။် 

 

က��်ပ်ုတုိအ့ား ေြပာြပပါ။  Vermont Medicaid က သငသ်ည ်ပုိ၍ြမနဆ်နေ်သာ အယူခံဝငမ်�အတွက် 

သတ်မှတ်ချက်ြပည့မီ်သညဟ်ု ဆံးုြဖတ်ပါက ("အြမနအ်ယူခံဝငြ်ခငး်" ဟုေခါ်သည)် သငသ်ည ်၇၂ 

နာရီအတွငး် ဆံးုြဖတ်ချက်ကုိ ရ�ိှပါလိမ့်မည။်  Vermont Medicaid သည ်သငေ်တာငး်ဆိုပါက 

သိုမ့ဟုတ် �ကာချိနသ်ည ်သင့ကုိ် အကူအညြီဖစ်ေစပါက အချိနဆ်ွေဲပး�ိငုပ်ါသည။် ပုိ၍ြမနဆ်နေ်သာ 

အယူခံဝငမ်� အ�ကာဆံးုအချိနမှ်ာ ၁၇ ရက် ြဖစ်ပါသည။်   

 

သင့တ်ငွ ်သင့အ်ယခံူဝငမ်�ကိ ုက��်ပ်ုတိုဆ့ံးုြဖတခ့ဲ်ပုံကိ ုသ�ိှိ�ိငုသ်ည့ ်အခွင့အ်ေရး�ိှပါသည။် က��်ပ်ုတုိ ့ 

အသံးုြပုခဲေ့သာ စာရွက်များ၊ စညး်မျဉ်များ�ငှ့ ်သက်ေသများကုိ သင ်�ကည့�်��ိငုပ်ါသည။် 

သငေ်တာငး်ဆိခုဲေ့သာ ကိစ�သည ်ေဆးကုသမ�အရလိုအပ်ြခငး် �ိှမ�ိှကုိ က��်ပ်ုတုိဆ့ံးုြဖတ်ခဲပုံ့အား 

�ကည့�်��ိငုပ်ါသည။် ဤစာရွက်များအားလံုး၏ အခမ့ဲမိတ� ူများကုိ ရ�ိှ�ိငုပ်ါသည။် မိတ� ူများ 

ေတာငး်ဆိရုန ်အဖဲွ�ဝငအ်ကူအညေီပးေရးစငတ်ာ 1-800-250-8427 ကုိ ေခါ်ဆိပုါ။ 

 
ဥပေဒအ�ကြံပုချက ်သိုမ့ဟတု ်အြခားအကအူညမီျား လိအုပ်ပါသလား။ သငသ်ည ်Vermont 

ဥပေဒေရးရာအကူအညထီမှံ အခမ့ဲအကူအညကုိီ ရ�ိှ�ိငုပ်ါသည။် ၎ငး်တုိ၏့ 

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�ဥပေဒ�ုံး 1-800-917-7787 ကုိ ေခါ်ဆိပုါ။ သိုမ့ဟုတ် အငတ်ာနက်ေပါ် �ိှ 

၎ငး်တုိ၏့ ဝက်ဘဆ်ိက်ု https://vtlawhelp.org/ သို ့ သာွးပါ။ ပုံစံေဖာငကုိ် ြဖည့စွ်က်ပါ 

 
ဌာနတွငး်အယူခံဝငမ်� ဆံးုြဖတ်ချက်အား သေဘာမတူဘးူလား။ ြပညန်ယ်အဆင့�်ကားနာမ�ကုိ 

ေတာငး်ဆိ�ုိငုပ်ါသည။် 

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

Vermont Medicaid သည ်မှနက်နေ်သာ ဆံးုြဖတ်ချက်များ ချမှတ်ြခငး်�ိှမ�ိှ ၎ငး်တုိက့ 

ဆံးုြဖတ်ပါမည။် 

 
အေြခအေနအများစုတွင ်သငသ်ည ်ြပညန်ယ်အဆင့�်ကားနာမ�ကုိ မေတာငး်ဆိ�ုိငုမီ် 

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

Vermont Medicaid သည ်သင၏် ဌာနတွငး်အယူခံဝငမ်�ကုိ သတ်မှတ်ရက်မတုိငမီ် ဆံးုြဖတ်မေပးပါက 

ဆံးုြဖတ်ချက်ကုိ မေစာင့ဆ်ိငုး်ဘ ဲြပညန်ယ်အဆင့�်ကားနာမ�ကုိ ေတာငး်ဆိ�ုိငုသ်ည။် က��်ပ်ုတုိသ့ည ်

ေအာက်ပါထက် ပုိ၍အချိနယူ်ေနပါက ြဖစ်ပါသည ်- 

• ဌာနတွငး်အယူခံမ�အတွက် ရက်ေပါငး် ၃၀ သိုမ့ဟုတ် 
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 Vermont Health Connect �ငှ့ ်Green Mountain Care အဖဲွ�ဝငအ်ကူအညေီပးေရးစငတ်ာ  

ေမးခွန်းများ - 1-800-250-8427 (TDD/TTY) 1-888-834-7898 ကိုေခါ်ဆိပုါ  

အခမဲ့စကားြပနဝ်နေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်အြခားေသာပံစုံများကိုလညး် ရ�ှိ�ိငုပ်ါသည။် 

 

• �ကာချိနသ်ည ်သင့ကုိ် အကူအညြီဖစ်ေစ၍ သင ်သိုမ့ဟုတ် က��်ပ်ုတုိက့ အချိနပုိ်၍ 

ေတာငး်ဆိပုါက ၄၄ ရက် 

• ြမနဆ်နေ်သာ အယူခံဝငမ်�ြဖစ်ပါက၊ ၇၂ နာရီ သိုမ့ဟုတ် 

• ြမနဆ်နေ်သာ အယူခံဝငမ်�အတွက် �ကာချိနသ်ည ်သင့ကုိ် အကူအညြီဖစ်ေစ၍ သင ်သိုမ့ဟုတ် 

က��်ပ်ုတုိက့ အချိနပုိ်၍ ေတာငး်ဆိပုါက ၁၇ ရက် 

 
သင့တွ်င ်ြပညန်ယ်အဆင့�်ကားနာမ�ကုိ ေတာငး်ဆိရုန ်ရက်ေပါငး် ၁၂၀ �ိှပါသည။် ရက်ေပါငး် ၁၂၀ 

သည ်ဌာနတွငး်အယူခံဝငမ်�ဆံးုြဖတ်ချက်ကုိ သင့အ်ားေြပာ�ကားသည့ ်စာ၏ ရက်စဲွမှ စတငသ်ည။် 

 
ြပညန်ယ်အဆင့�်ကားနာမ�ကုိ ေတာငး်ဆိရုန ်နညး်လမ်း ၂ မျိုး�ိှပါသည ်- 

• ဖုနး်ြဖင့ ်- အဖဲွ�ဝငအ်ကူအညေီပးေရးစငတ်ာ 1-800-250-8427 (TDD/TTY) 1-888-834-7898 

သိုမ့ဟုတ် လူသားဝနေ်ဆာငမ်�များဘတ်ုအဖဲွ� 802-828-2536 ကုိ ဖုနး်ေခါ်ဆိပုါ 

• စာြဖင့ေ်ပးပုိရ့န ်- 

Human Services Board 
14-16 Baldwin St., 2nd Floor 
Montpelier, VT 05633-4301 
 
စာထတွဲင ်သင့န်ာမည၊် ေမွးေန�့ငှ့ ်ဖုနး်နပံါတ်တုိကုိ့ ထည့ေ်ပးပါ။ သငေ်တာငး်ဆိသုည့ ်

ဝနေ်ဆာငမ်�များ အပါအဝင ်သငအ်ယူခံဝငသ်ည့ကိ်စ�ကုိ ေြပာြပ၍ ြငငး်ပယ်ခံရြခငး် �ိှမ�ိှ ေြပာြပပါ။ 

 
 

သငရ်�ိှ�ပီးေသာ ကျန်းမာေရးေစာင့ေ်�ှာကမ်�ဝန်ေဆာငမ်�များကိ ုက��်ပ်ုတိုက့ ြဖတေ်တာကခ့ဲ် 

သိုမ့ဟတု ်ရပ်တန ့်ခ့ဲပါသလား။ သင၏် ြပညန်ယ်အဆင်�့ကားနာမ�အတွငး် သင၏် ဝနေ်ဆာငမ်�များကုိ 

ဆက်လက်ရ�ိှ�ိငုပ်ါသည။်  သိုေ့သာ် သငသ်ည ်ယငး်ကုိ ဌာနတွငး်အယူခံဝငမ်�ကုိ ဆံးုြဖတ်သည့ ်၁၁ 

ရက်အတွငး် ေတာငး်ဆိရုပါမည။် သငသ်ည ်ဌာနတွငး်အယူခံဝငမ်�ကုိ ေစာင့ဆ်ိငုး်ေနစဉ် သင၏် 

ဝနေ်ဆာငမ်�များ တူညစွီာ ဆက်လက်ရ�ိှရန ်Vermont Medicaid အား ေတာငး်ဆိခုဲ�့ပီးြဖစ်လ�ငေ်တာင ်

ထပ်၍ ေတာငး်ဆိရုပါမည။်  အချိန ်၁၁ ရက်သည ်Vermont Medicaid က သင့အ်ား ၎ငး်၏ 

အယူခံဝငမ်�ဆံးုြဖတ်ချက်ကုိ ေပးပုိသ့ည့ေ်နမှ့ စတငသ်ည။်  ယငး်ကုိ က��်ပ်ုတုိက့ 

"အကျိုးေကျးဇူးများဆက်လက်ရ�ိှြခငး်" ဟုေခါ်သည။် (ေအာက်ပါေခါငး်စဉ်ကုိ �ကည့ပ်ါ၊ 
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 Vermont Health Connect �ငှ့ ်Green Mountain Care အဖဲွ�ဝငအ်ကူအညေီပးေရးစငတ်ာ  

ေမးခွန်းများ - 1-800-250-8427 (TDD/TTY) 1-888-834-7898 ကိုေခါ်ဆိပုါ  

အခမဲ့စကားြပနဝ်နေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်အြခားေသာပံစုံများကိုလညး် ရ�ှိ�ိငုပ်ါသည။် 

 

အကျိုးေကျးဇူးများဆကလ်ကရ်�ိှြခငး်- သငသ်သိည့သ်ည့အ်ြခားအရာများ – 

(သတမှ်တခ်ျကြ်ပည့မီ်မ��ငှ့ ်ဝန်ေဆာငမ်�များ)။ 

 
သင့ဝ်နေ်ဆာငမ်�များ ဆက်လက်ရ�ိှ�ိငုရ်န ်အဖဲွ�ဝငအ်ကူအညေီပးေရးစငတ်ာ 1-800-250-8427 ကုိ 

ဖုနး်ေခါ်ဆိပုါ။ 

 
ြပညန်ယအ်ဆင့�်ကားနာမ�ကိ ုေတာငး်ဆိပုါက ဘာဆကြ်ဖစ�်ိငုပ်ါသလ။ဲ  သငသ်ည ်

လူသားဝနေ်ဆာငမ်�များဘတ်ုအဖဲွ�ထမှံ စာတစ်ေစာင ်ရ�ိှပါမည။် သင့အ်မ�ကုိ �ကားနာမည့ ်

�ကားနာေရးအရာ�ိှသည ်Vermont Medicaid မှ အမှားအယွငး် ြပုလုပ်ခဲြ့ခငး် �ိှမ�ိှ 

ဆံးုြဖတ်ရနအ်တွက် အချက်အလက်များရ�ိှရန ်အစညး်အေဝးတစ်ခု ြပုလုပ်ပါလိမ့်မည။် ၎ငး်ကုိ 

သငတ်က်ေရာက်ရန ်အေရး�ကီးပါသည။် သင်အ့တွက် သငကုိ်ယ်တုိင ်သိုမ့ဟုတ် 

တစ်စုံတစ်ေယာက်က ေြပာဆိေုပး�ိငုသ်ည။် သင၏် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသသူည ်�ကားနာေရးအရာ�ိှအား 

အချက်အလက်များေပး�ိငုသ်ည။်   

 

ြပညန်ယအ်ဆင့�်ကားနာမ�မှ ဆံးုြဖတခ်ျကရ်�ိှရန် အချိန်မညမ်��ကာမညန်ညး်။ 

လူသားဝနေ်ဆာငမ်�များဘတ်ုအဖဲွ�သည ်ဌာနတွငး်အယူခံဝငမ်�ကုိ သင ်

ပထမဆံးုေတာငး်ဆိသုည့ေ်နမှ့စ၍ ရက်ေပါငး် ၉၀ အတွငး် သင့အ်မ�ကုိ ဆံးုြဖတ်ရပါမည။် ယငး်မှာ 

Vermont Medicaid ထမှံ ဌာနတွငး်အယူခံဝငမ်� ဆံးုြဖတ်ချက်ကုိ သငရ်�ိှ�ပီးေနာက် 

ြပညန်ယ်အဆင့�်ကားနာမ�ကုိ သငေ်တာငး်ဆိရုန ်အချိနယူ်ခဲသ့ည့ ်ရက်များကုိ ထည့မ်တွက်ပါ။ 

 

ပုိ၍ြမန်ဆန်ေသာ ဆံးုြဖတခ်ျကက်ိ ုလိအုပ်ပါသလား။ ေစာင့ဆ်ိငုး်ချိနသ်ည ်သင့က်ျနး်မာေရး 

သိုမ့ဟုတ် အသက်ကုိ ဆိးုရွားစွာထခိိုက်ေစ�ိငုပ်ါက က��်ပ်ုတုိအ့ား ေြပာြပပါ။  သငသ်ည ်

ပုိ၍ြမနဆ်နေ်သာ ြပညန်ယ်အဆင်အ့ယူခံဝငမ်�အတွက် သတ်မှတ်ချက်ြပည့မီ်ပါက ("ြပညန်ယ်အဆင် ့

အြမန�်ကားနာမ�" ဟုေခါ်သည)် သငသ်ည ်�ုံးတက်ရက် ၃ ရက်အတွငး် ဆံးုြဖတ်ချက်ကုိ 

ရ�ိှပါလိမ့်မည။် 

 
အကျိုးေကျးဇူးများဆက်လက်ရ�ိှြခငး်- သငသ်သိည့သ်ည့အ်ြခားအရာများ – 

(သတ်မှတ်ချက်ြပည့မီ်မ��ငှ့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များ) 
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 Vermont Health Connect �ငှ့ ်Green Mountain Care အဖဲွ�ဝငအ်ကူအညေီပးေရးစငတ်ာ  

ေမးခွန်းများ - 1-800-250-8427 (TDD/TTY) 1-888-834-7898 ကိုေခါ်ဆိပုါ  

အခမဲ့စကားြပနဝ်နေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်အြခားေသာပံစုံများကိုလညး် ရ�ှိ�ိငုပ်ါသည။် 

 

• သငသ်ည ်ဝနေ်ဆာငမ်�များအတွက် အတ်ိေဆာငစ်ရိတ်များ ေပးေချခဲရ့ပါက 

အယူခံဝငမ်� သိုမ့ဟုတ် �ကားနာမ�သည ်သင့သ်ေဘာဆ��အတုိငး် ဆံးုြဖတ်ချက်ချခဲပ့ါက 

သငကု်နက်ျခံခဲရ့သည့ ်ပမာဏကုိ က��်ပ်ုတုိက့ ြပနလ်ညေ်ပးေချပါမည။်  

• က��်ပ်ုတုိက့ အကျိုးေကျးဇူးများဆက်လက်ရ�ိှြခငး်အတွက် ကုနက်ျခံခဲ၍့ သငသ်ည ်

အယူခံဝငမ်��� ံးနမ့်ိပါက အယူခံဝငမ်� လုပ်ေဆာငေ်နစဉ် သငရ်�ိှခဲေ့သာ 

အကျိုးခံစားခွင့မ်ျား၏ ကုနက်ျစရိတ်များကုိ ေပးေချရပါမည။်  

• သငသ်ည ်ေဒသတွငး် အယူခံဝငမ်� သိုမ့ဟုတ် �ကားနာမ�ကုိ ေတာငး်ဆိသုည့ ်

တစ်ချိနတ်ညး်မှာပင ်အကျိုးခံစားခွင့မ်ျား ဆက်လက်ရ�ိှရန ်ေတာငး်ဆိ�ုိငုသ်ည။်  

• သင၏် ဌာနတွငး်အယူခံဝငမ်� သိုမ့ဟုတ် ြပညန်ယ်အဆင့�်ကားနာမ�သည ်

ကုနဆ်ံးုသာွးေသာ သိုမ့ဟုတ် ဖက်ဒရယ်�ငှ့ ်ြပညန်ယ်ဥပေဒ ေြပာငး်လဲမ�ေ�ကာင့ ်

ေလ�ာခ့ျခံထားရေသာ ဝနေ်ဆာငမ်� သိုမ့ဟုတ် ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ� 

အကျိုးခံစားခွင့အ်တွက် ြဖစ်ပါက ဝနေ်ဆာငမ်� သိုမ့ဟုတ် ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ� 

အကျိုးခံစားခွင့ကုိ် ဆက်လက်ေပး�ိငုမ်ည ်မဟုတ်ပါ။  

 

သင့အ်ယခူံဝငမ်�အတကွ ်ဥပေဒအ�ကြံပုချက ်သိုမ့ဟတု ်

အြခားအကအူည ီလိအုပ်ပါသလား။  

သငသ်ည ်Vermont ဥပေဒေရးရာအကူအညထီမှံ အခမ့ဲအကူအညကုိီ ရ�ိှ�ိငုပ်ါသည။် 

၎ငး်တုိ၏့ ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�ဥပေဒ�ုံး 1-800-917-7787 ကုိ ေခါ်ဆိပုါ။ 

သိုမ့ဟတုအ်ငတ်ာနက်ေပါ် �ိှ ၎ငး်တုိ၏့ ဝက်ဘဆ်ိက်ု https://vtlawhelp.org/ သို ့ သာွးပါ။ 

ပုံစံေဖာငကုိ် ြဖည့စွ်က်ပါ။ 

https://vtlawhelp.org/
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 Vermont Health Connect �ငှ့ ်Green Mountain Care အဖဲွ�ဝငအ်ကူအညေီပးေရးစငတ်ာ  

ေမးခွန်းများ - 1-800-250-8427 (TDD/TTY) 1-888-834-7898 ကိုေခါ်ဆိပုါ  

အခမဲ့စကားြပနဝ်နေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်အြခားေသာပံစုံများကိုလညး် ရ�ှိ�ိငုပ်ါသည။် 

 

သင့က်ျန်းမာေရးေစာင့ေ်�ှာကမ်� ဝန်ေဆာငမ်�များအတကွ ်အြခားေသာ 

မေကျနပ်ချကမ်ျားအတကွ ်– မေကျနပ်ချကတ်စခ် ု

တိငု�်ကား�ိငုပ်ါသည ် 

မေကျနပ်ချက်ဆိသုညမှ်ာ အယူခံဝင၍် မရ�ိငုသ်ည့အ်ရာများြဖစ်သည့ ်သင၏် 

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်သ ူတညေ်နရာ သိုမ့ဟုတ် သာွးေရာက်ြပသရန ်အဆငေ်ြပမ�၊ ပ့ံပုိးေပးေသာ 

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�အရညအ်ေသးွ သိုမ့ဟုတ် သင့ရ်ပုိငခ်ွင့မ်ျားကုိ ကျင့သ်ံးု�ပီးေနာက် 

ထခိိုက်ခံစားရြခငး်တုိအ့ား တုိင�်ကားြခငး်ြဖစ်သည။်  မေကျနပ်ချက်တစ်ခုကုိ 

အချိနမ်ေရွးတုိင�်ကား�ိငုပ်ါသည။် မေကျနပ်ချက်ကုိ တုိင�်ကားရန ်အဖဲွ�ဝငအ်ကူအညေီပးေရးစငတ်ာ 

1-800-250-8427 ကုိ ဖုနး်ေခါ်ဆိပုါ။  
 
သင့မ်ေကျနပ်ချက်ကုိ ေြဖ�ှငး်မ�အား သငေ်ကျနပ်မ�မ�ိှပါက ဘာလုပ်မလဲ။ မေကျနပ်ချက်ကုိ 

ြပနလ်ညသ်ံးုသပ်ရန ်ေတာငး်ဆိ�ုိငုပ်ါသည။် �ကားေနပုဂ�ိုလ်တစ်ဦးသည ်မေကျနပ်ချက်တစ်ခုအား 

မ�တစွာ ကုိငတွ်ယ်ခဲြ့ခငး် �ိှမ�ိှ ေသချာေစရန ်သင၏် မေကျနပ်ချက်ကုိ 

ြပနလ်ညသ်ံးုသပ်ေပးပါလိမ့်မည။် ြပနလ်ညသ်ံးုသပ်ချက် အေြဖများ�ငှ်စ့ာကုိ သငရ်�ိှပါမည။် 

 
 

အကအူညလီိအုပ်ပါသလား။ 

Vermont Health Connect �ငှ့ ်Green Mountain Care 

အဖွဲ�ဝငအ်ကအူညေီပးေရးစငတ်ာ  
Vermont Health Connect �ငှ့ ်Green Mountain Care အဖဲွ�ဝငအ်ကူအညေီပးေရးစငတ်ာသည ်

သင့ကုိ်ကူညေီပးရန ်အသင့�ိှ်ပါသည။် သငအ်စီအစဉ်�ငှ့ ်ပတ်သက်ေသာ ေမးခွနး်များကုိ 

ေြဖ�ကားေပး�ိငု�်ပီး၊ သင့ ်PCP ေရွးချယ်ြခငး် သိုမ့ဟုတ် ေြပာငး်လဲြခငး် ြပုလုပ်ရာတွင ်

ကူညေီပး�ိငုပ်ါသည၊် ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�ရ�ိှရန ်အခက်အခဲများ�ိှပါက ကူညေီပး�ိငုပ်ါသည။်  
 
အဖဲွ�ဝငအ်ကူအညေီပးေရးဝနထ်မ်းများသည ်တနလင်္ာေနမှ့ ေသာ�ကာေန ့၊ နနံက် ၈:၀၀ နာရီမှ ညေန 

၅:၀၀ နာရီ အထ ိ1-800-250-8427 သိုမ့ဟုတ် TDD 1-888-834-7898 ြဖင့ ်ေြဖ�ကားေပးပါသည ်

(�ုံးပိတ်ရက်များတွင ်ပိတ်ပါသည)်။ 
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 Vermont Health Connect �ငှ့ ်Green Mountain Care အဖဲွ�ဝငအ်ကူအညေီပးေရးစငတ်ာ  

ေမးခွန်းများ - 1-800-250-8427 (TDD/TTY) 1-888-834-7898 ကိုေခါ်ဆိပုါ  

အခမဲ့စကားြပနဝ်နေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်အြခားေသာပံစုံများကိုလညး် ရ�ှိ�ိငုပ်ါသည။် 

 

 

ေြပာငး်လမဲ�များကိ ုေြပာငး်လသဲည့ ်၁၀ ရကအ်တငွး် သတငး်ပုိပ့ါ - 

 သင့ဝ်ငေ်င ွသိုမ့ဟုတ် အမ်ိေထာငစု်တွင ်ေြပာငး်လဲမ�၊  

 လိပ်စာေြပာငး်လဲမ�၊  

 ကေလးေမွးဖွားမ� သိုမ့ဟုတ် ေမွးစားမ�၊  

 ေသဆံးုမ�များ �ငှ့ ် 

 သငရ်�ိှေသာ အြခားကျနး်မာေရးအာမခံ။  

 

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာကမ်�ဆိငုရ်ာ တရားလ�တေ်တာ်ေ�ှ �ေန�ုံး 

(HCA) 
ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�ဆိငုရ်ာ တရားလ�တ်ေတာ်ေ�ှ �ေန�ုံးသည ်သင့က်ျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ� 

သိုမ့ဟုတ် သင့အ်ကျိုးခံစားခွင့မ်ျား�ငှ့ ်ပတ်သက်ေသာ အခက်အခဲများကုိ ကူညေီပးရန ်ြဖစ်ပါသည။် 

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ� ေ�ှ�ေန�ုံးသည ်မေကျနပ်ချက်များ၊ အယူခံဝငမ်�များ�ငှ့ ်

�ကားနာမ�များအတွက်လညး် သင့အ်ား ကူညေီပး�ိငုပ်ါသည။် HCA �ုံးခနး် 1-800-917-7787 ကုိ 

ေခါ်ဆိ�ုိငုပ်ါသည။်  
 

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

သတငး်အချက်အလက်များကုိ အဖဲွ�ဝငမ်ျားအား ပ့ံပုိးေပးသည့အ်တွက် ဝမ်းေြမာက်မိပါသည။် 

ဤလက်စဲွစာအုပ်တွင ်ပါဝငသ်ညမ်ျားအြပင ်ေနာက်ထပ်အချက်အလက်များ သိုမ့ဟုတ် 

ေမးခွနး်များအတွက် အဖဲွ�ဝငအ်ကူအညေီပးေရးစငတ်ာ 1-800-250-8427 ကုိလညး် 

ဆက်သယ်ွ�ိငုသ်ည ်သိုမ့ဟုတ် www.dvha.vermont.gov သို ့ သာွးေရာက်�ိငုသ်ည။် 
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 Vermont Health Connect �ငှ့ ်Green Mountain Care အဖဲွ�ဝငအ်ကူအညေီပးေရးစငတ်ာ  

ေမးခွန်းများ - 1-800-250-8427 (TDD/TTY) 1-888-834-7898 ကိုေခါ်ဆိပုါ  

အခမဲ့စကားြပနဝ်နေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်အြခားေသာပံစုံများကိုလညး် ရ�ှိ�ိငုပ်ါသည။် 

 

အြခားအစအီစဉ်များ  
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။  

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, 

https://asd.vermont.gov/services/adult-day-services
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 Vermont Health Connect �ငှ့ ်Green Mountain Care အဖဲွ�ဝငအ်ကူအညေီပးေရးစငတ်ာ  

ေမးခွန်းများ - 1-800-250-8427 (TDD/TTY) 1-888-834-7898 ကိုေခါ်ဆိပုါ  

အခမဲ့စကားြပနဝ်နေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်အြခားေသာပံစုံများကိုလညး် ရ�ှိ�ိငုပ်ါသည။် 

 

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 ်ြ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� �ဖိုးတုိးတက်ေရးဌာနခွဲ (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 

https://asd.vermont.gov/services/attendant-services-program
https://asd.vermont.gov/services/attendant-services-program
https://dcf.vermont.gov/child-development/cis
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 Vermont Health Connect �ငှ့ ်Green Mountain Care အဖဲွ�ဝငအ်ကူအညေီပးေရးစငတ်ာ  

ေမးခွန်းများ - 1-800-250-8427 (TDD/TTY) 1-888-834-7898 ကိုေခါ်ဆိပုါ  

အခမဲ့စကားြပနဝ်နေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်အြခားေသာပံစုံများကိုလညး် ရ�ှိ�ိငုပ်ါသည။် 

 

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

health-needs/personal-care-services သို ့ သာွးပါ။  

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 ဝနေ်ဆာငမ်�များကုိ ကုိယ်တုိငစီ်မံ�ိငုသ်ည့ ်

�ကားခံဝနေ်ဆာငမ်�အဖဲွ�များ ြဖစ်ရမည။် ေနာက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် မသနစွ်မ်းများ၊ 

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
https://www.healthvermont.gov/family/special-health-needs
https://asd.vermont.gov/services/choices-for-care-program
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 Vermont Health Connect �ငှ့ ်Green Mountain Care အဖဲွ�ဝငအ်ကူအညေီပးေရးစငတ်ာ  

ေမးခွန်းများ - 1-800-250-8427 (TDD/TTY) 1-888-834-7898 ကိုေခါ်ဆိပုါ  

အခမဲ့စကားြပနဝ်နေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်အြခားေသာပံစုံများကိုလညး် ရ�ှိ�ိငုပ်ါသည။် 

 

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 သိုမ့ဟတ်ု (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�များဌာနခွ ဲ

(802) 241-0304 ကုိ ဖုနး်ေခါ်ဆိပုါ သိုမ့ဟုတ် https://ddsd.vermont.gov/flexible-family-funding 

သို ့ သာွးပါ။  

နညး်ပညာြမင့ ်သနူာြပုေစာင့ေ်�ှာကမ်�  
နညး်ပညာြမင့ ်သနူာြပုေစာင့ေ်�ှာက်မ�အစီအစဉ်သည ်အသက်�ှငသ်နရ်နအ်တွက် နညး်ပညာကုိ 

မီှခိုေနရေသာ သိုမ့ဟုတ် ��ပ်ေထးွေသာ ကျနး်မာေရးလိုအပ်ချက်�ိှသမူျားအတွက် 

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
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 Vermont Health Connect �ငှ့ ်Green Mountain Care အဖဲွ�ဝငအ်ကူအညေီပးေရးစငတ်ာ  

ေမးခွန်းများ - 1-800-250-8427 (TDD/TTY) 1-888-834-7898 ကိုေခါ်ဆိပုါ  

အခမဲ့စကားြပနဝ်နေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်အြခားေသာပံစုံများကိုလညး် ရ�ှိ�ိငုပ်ါသည။် 

 

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) 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�၊ 

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
https://asd.vermont.gov/tags/homemaker


43 

 

 

 Vermont Health Connect �ငှ့ ်Green Mountain Care အဖဲွ�ဝငအ်ကူအညေီပးေရးစငတ်ာ  

ေမးခွန်းများ - 1-800-250-8427 (TDD/TTY) 1-888-834-7898 ကိုေခါ်ဆိပုါ  

အခမဲ့စကားြပနဝ်နေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်အြခားေသာပံစုံများကိုလညး် ရ�ှိ�ိငုပ်ါသည။် 

 

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။် 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 

http://www.healthvermont.gov/
https://www.healthvermont.gov/family/health-care/hearing-health
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 Vermont Health Connect �ငှ့ ်Green Mountain Care အဖဲွ�ဝငအ်ကူအညေီပးေရးစငတ်ာ  

ေမးခွန်းများ - 1-800-250-8427 (TDD/TTY) 1-888-834-7898 ကိုေခါ်ဆိပုါ  

အခမဲ့စကားြပနဝ်နေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်အြခားေသာပံစုံများကိုလညး် ရ�ှိ�ိငုပ်ါသည။် 

 

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  

ဤအစီအစဉ်သည် ေအဂျငစီ်အလုိက် ကဲွြပားသည့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များကုိ ေပး၍ 

ေစာင့ဆ်ိုငး်စာရငး်မှာ ပုံမှနြ်ဖစ်သည်။ ဝနေ်ဆာငမ်�များတွင ်အကဲြဖတ်ြခငး်၊ 

ေဆွးေ�းွတုိငပ်ငြ်ခငး်၊ ေဆးစာေရးေပးြခငး်�ငှ့ ်ေစာင့�်ကည့ေ်လလ့ာြခငး်တုိအ့ြပင ်

အသက်ေြခာက်ဆယ်�ငှ့အ်ထက် စိတ်ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ� လုိအပ်သူများအတွက် 

ဝနေ်ဆာငမ်�များ ပါဝငပ်ါသည်။ အချို�ဝနေ်ဆာငမ်�များမှာ 

ပုဂ�လိကဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူများထမှံ ရ�ိှ�ိငု�်ပီး အချို�သူများအား ထိသူုတုိထ့ ံ

လ�ဲေြပာငး်ေပး�ိငုသ်ည်။ 

ကေလး၊ ဆယေ်ကျာ်သက�်ငှ့ ်မိသားစုဝန်ေဆာငမ်�များ  

ဤအစီအစဉ်သည် မိသားစုများကုိ ကုသမ�ဝနေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်

အေထာက်အပ့ံများေပးသည့အ်တွက် စိတ်ကျနး်မာေရးြပဿနာ�ိှေနေသာ ကေလးများ�ငှ့ ်

ဆယ်ေကျာ်သက်များသည် ေနထိငုေ်လလ့ာသငယူ်�ိငု၍် ၎ငး်တုိ၏့ ေကျာငး်�ငှ့ ်

အသိငုး်အဝုိငး်တွင ်ကျနး်မာစွာ�ကီးြပငး်လာ�ိငုသ်ည်။ ဤဝနေ်ဆာငမ်�များတွင ်

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

အေထာက်အပ့ံများ၊ ကုသမ�၊ ေဆွးေ�းွတုိငပ်ငြ်ခငး်�ငှ့ ်အခက်အခဲကုိ တုံ ့ြပနမ်�များ 

ပါဝငသ်ည်။  

ရပ်ရွာအေြခြပု ြပန်လညထ်ေူထာငြ်ခငး်�ငှ့ ်ကသုြခငး်  

ဤအစီအစဉ်သည် လူတစ်ဦးချငး်စီအား ၎ငး်တုိ၏့ မိသားစု၊ သူငယ်ချငး်များ�ငှ့ ်အမ်ိနးီချငး် 

အသိငုး်အဝုိငး်များအတွငး် အလွတ်လပ်ဆံးု ေနထိငု�်ိငုေ်စရနအ်တွက် ရပ်ရွာအေြခြပု 
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 Vermont Health Connect �ငှ့ ်Green Mountain Care အဖဲွ�ဝငအ်ကူအညေီပးေရးစငတ်ာ  

ေမးခွန်းများ - 1-800-250-8427 (TDD/TTY) 1-888-834-7898 ကိုေခါ်ဆိပုါ  

အခမဲ့စကားြပနဝ်နေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်အြခားေသာပံစုံများကိုလညး် ရ�ှိ�ိငုပ်ါသည။် 

 

စိတ်ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်�များကုိ ပ့ံပုိးေပးသည်။ �ပီးြပည့စုံ်ေသာ CRT ဝနေ်ဆာငမ်�များမှာ 

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

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

ေနာက်ထပ်သတ်မှတ်ချက်များအား ကုိက်ညီသည့ ်ြပငး်ထန၍် အဆက်မြပတ်ြဖစ်ေသာ 

စိတ်ေရာဂါ�ိှသည့ ်လူ�ကီးများအတွက်သာ ြဖစ်သည်။  

အ ေရးေပါ်ဝန်ေဆာငမ်�များ  

ဤအစီအစဉ်သည် တစ်ေနလ့�င ်�စ်ှဆယ့်ေလးနာရီ၊ တစ်ပတ်လ�င ်ခုနစ်ရက်ြဖင့ ်

လူတစ်ဦးချငး်၊ အဖဲွ�အစည်းများ�ငှ့ ်လူမ�အသိငုး်အဝနး်များကုိ စိတ်ကျနး်မာေရး 

အေရးေပါ်ဝနေ်ဆာငမ်�များ ေပးပါသည်။ အေရးပါေသာ အေရးေပါ်ဝနေ်ဆာငမ်�များတွင ်

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

ေဆွးေ�းွတုိငပ်ငမ်�များ ပါဝင�်ိငုသ်ည်။  

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) 241-0294 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 

https://asd.vermont.gov/services/tbi-program
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 Vermont Health Connect �ငှ့ ်Green Mountain Care အဖဲွ�ဝငအ်ကူအညေီပးေရးစငတ်ာ  

ေမးခွန်းများ - 1-800-250-8427 (TDD/TTY) 1-888-834-7898 ကိုေခါ်ဆိပုါ  

အခမဲ့စကားြပနဝ်နေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်အြခားေသာပံစုံများကိုလညး် ရ�ှိ�ိငုပ်ါသည။် 

 

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။်  

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 

http://www.healthvermont.gov/family/wic
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