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သင္၏ Green Mountain Care အစီအစဥ္မွ ၾကိဳဆုိပါသည္  
ဤလက္ကုိင္စာအုပ္၏ပထမပိုင္းတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈအစီအစဥ္အားလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ 
သည့္ အေထြေထြအခ်က္အလက္မ်ား ႐ွိပါသည္။ ေနာက္ပိုင္း႐ိွအပိုင္းမ်ားတြင္ သင္ပါ၀င္ေသာ အစီအစဥ္ 
အေၾကာင္း အခ်ကအ္လက္မ်ား ေပးထားပါသည္။ သင္မည္သည့္အစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္ေနေၾကာင္း မသိပါက၊ 
သို႔မဟုတ္ ေမးစရာမ်ား႐ိွပါက 1-800-250-8427 ႐ွိ Vermont Health Connect ႏွင့္ Green Mountain Care 
၀န္ေဆာင္မႈရယူသူ ပံ့ပိုးေပးမႈဌာနကုိ ဖုန္းဆက္ပါ။ တနလၤာမွ ေသာၾကာေန႔ မနက္ ၈ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီအထိ 
ဖုန္းဆက္ပါ (အလုပ္ပိတ္ရက္မ်ားတြင္ ပိတ္ပါသည္)။ ဤဖုန္းနံပါတ္ကုိ သင္၏ Green Mountain Care ကတ္ျပား 
ေက်ာဘက္တြင္လည္း ေတြ႔ႏိုင္သည္။ 

အဖြဲ႔၀င္အားလံုးအား ကုန္က်စရိတ္ေပးထားျပီး၊ အရည္အေသြး႐ွိကာ က်န္းမာေရးအရလိုအပ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈ 
မ်ားေပးရန္ Green Mountain Care သည္ ဆရာ၀န္မ်ားအားတိုက္တြန္းထားျပီး၊ ကုန္က်စရိတ္ေပးထားျပီး၊ 
အရည္အေသြး႐ွိကာ က်န္းမာေရးအရလိုအပ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ျငင္းပယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ကန္႔သတ္ျခင္း 
ျပဳရန္ မတိုက္တြန္းပါ။  Green Mountain Care သည္ ဗဟုိအစိုးရတားျမစ္ထားေသာ အေျခအေနမ်ားကုိ 
အေျခခံ၍ သင့္အေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမည္မဟုတ္ပါ။ 1-800-250-8427 ႐ွိ ၀န္ေဆာင္မႈရယူသူပံ့ပုိးေပးမႈဌာနကုိ 
ဖုန္းဆက္ျပီး Green Mountain Care အစီအစဥ္မ်ားအေၾကာင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထပ္မံရယူႏိုင္ပါသည္။  

သင္၏ Green Mountain Care အာမခံကုိဖ်က္သိမ္းလိုပါက 1-800-250-8427 ႐ိွ Vermont Health Connect 
ႏွင့္ Green Mountain Care ၀န္ေဆာင္မႈရယူသူ ပံ့ပိုးမႈဌာနကုိ ဖုန္းဆက္ပါ။ သင္၏အာမခံကုိ စာေရး၍ 
ဖ်က္သိမ္းရန္ သင္၏ေတာင္းဆိုခ်က္ကုိ ေအာက္ပါလပိ္စာသို႔ စာတိုက္မွပို႔ပါ-  

DCF/Economic Services Division 

ADPC 

103 South Main Street 

Waterbury, VT 05671-1500 

အစီအစဥ္ အမည္မ်ား  
Medicaid သည္ ကေလးမ်ား၊ မဘိမ်ား၊ ေစာင့္ေ႐ာွက္ေပးသူမ်ား၊ သက္ၾကီး႐ြယ္အိုမ်ား၊ ဤအစီအစဥ္၏ 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုသည့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ အက်ဳံး၀င္ရန္သတ္မွတ္ခ်က္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ျပည့္မီသည့္ 
ကေလးမ႐ွိေသာ လူၾကီးအခ်ိဳ႔အတြက္ က်န္းမာေရးအစီအစဥ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ((မသန္စြမ္းမႈမ်ား၊ အိုမင္းမႈႏွင့္ 
ကုိယ္ထူကုိယ္ထေနထိုင္ျခင္းဌာန) Department of Disabilities, Aging, and Independent living မွ 
သတ္မွတ္သည့္အတိုင္း) က်န္းမာေရးဆိုင္ရာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ၀င္ေငြႏွင့္ အရင္းအျမစ္လမ္းညႊန္ခ်ကမ္်ားႏွင့္ 
ျပည့္စံုသူမ်ားအတြက္ ေရ႐ွည္ေစာင့္ေ႐ွာက္ကုသမႈ Medicaid ရႏုိင္ပါသည္။ 

Dr. Dynasaur သည္ အသက ္၁၉ ႏွစ္အ႐ြယ္အထိ ကေလးမ်ားႏွင္ ့ကုိယ္၀န္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ 
အထူး Medicaid အစီအစဥ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။  

သင္၏ Green Mountain Care ကတ္ျပား  
သင္၏ ID ကတ္ျပားကုိ သင့္အိမ္သို႔စာတိုက္မွပို႔ပါမည္။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္ရန္ သြားသည့္အခါ 
ထိကုတ္ျပား ျပပါ။ ဤလက္ကိုင္စာအုပ္ရျပီး တစ္လအတြင္း သင္၏ ID ကတ္ျပားအသစ္ကုိ မရ႐ွိလွ်င္၊ သို႔မဟုတ္ 
ေပ်ာက္ဆံုးလွ်င္၊ 1-800-250-8427 ႐ိွ ၀န္ေဆာင္မႈရယူသူမ်ားအား ပံ့ပိုးေပးသည့္ဌာနကုိ ဖုန္းဆက္ျပီး အသစ္ 
တစ္ခ ုေတာင္းပါ။ သင္၌ အျခားက်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္ကုသမႈ အာမခံတစ္ခု႐ိွပါက သင့္ကုိ 
ေစာင့္ေ႐ွာက္ကုသေပးသူအား သင္၏အာမခံ ID ကတ္ျပားႏွစ္ခုစလံုးကုိ ျပပါ။  
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 Vermont Health Connect and Green Mountain Care 

၀န္ေဆာင္မႈရယူသူမ်ား ပ့ံပိုးမႈဌာန  

ေမးစရာမ်ားအတြက္- 1-800-250-8427 (TDD/TTY) 1-888-834-7898 ကို ဖုန္းဆက္ပါ 
အခမ့ဲစကားျပန္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အျခားပုံစံမ်ားျဖင့္လည္း ရ႐ိွႏုိင္ပါသည္။ 

က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈႏွင့္ လႊေဲျပာင္းေပးျခင္းမ်ား  

က်န္းမာေရး အဓိကေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးသူ (PCP)  
“အဓိက” ဆိုသည့္စကားလံုးမွာ ပထမဆံုးကုိဆိုလိုသည္။ သင့္ PCP သည္ သင္က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ လိ ု
အပ္သည့္အခါ သင္ပထမဆံုး ဖုန္းဆက္သည့္သူျဖစ္သည္။ သင့္ PCP သည္ သင့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ 
အမ်ားဆံုးျပဳလုပ္ေပးျပီး သင္လိုအပ္သည့္အခါ အထူးကုသေရးစီစဥ္ရန္ သင္ႏွင့္အတူလုပ္ကိုင္ပါမည္။  

သင့္ PCP သည္ သင့္အတြက္အသစ္ျဖစ္ပါက သင့္ PCP အသစ္ထံ သင့္က်န္းမာေရးမွတ္တမ္းမ်ား ပို႔ေပးရန္ သင့္ 
PCP အေဟာင္းကုိ ေတာင္းဆိုပါ။ မွတ္တမ္းမ်ားလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သင့္ PCP အသစ္ကုိ ဖုန္းဆက္ေျပာပါ။ သင့္ 
PCP တြင္ သင့္က်န္းမာေရးမွတ္တမ္းမ်ား႐ွိရန္ အေရးၾကီးပါသည္။  

အလုပ္ခ်ိန္ေနာက္ပုိင္း ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ  
က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားအတြက္ သင့္ PCP ကုိ သာမန္႐ံးုခ်ိန္အတြင္းေတြ႔ရန္ ၾကိဳးစားပါ။ သင့္ကုိ က်န္းမာေရး 
အဓိကကုသေပးသူ (PCP) ၏႐ံုးပိတ္ခ်ိန္တြင္ အေရးတၾကီးက်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈျပႆနာတစ္ခု သင္၌ 
႐ွိပါက သင့္ PCP ၏႐ံုးကုိဖုန္းဆက္၍ အကူအညီ သို႔မဟုတ္ အၾကံဥာဏ္ေတာင္းပါ။  

သင့္ PCP ၏႐ံုးတြင္ သင့္ကုိကူညီရန္ တစ္စံုတစ္ဦး တစ္ေန႔လွ်င္ ၂၄ နာရီ၊ တစ္ပတ္လွ်င္ ခုနစ္ရက္ ႐ွိပါမည္။ 
အေရးေပၚႏွင့္ အေရးတၾကီးေစာင့္ေ႐ွာက္ကုသမႈအေၾကာင္း ေနာက္ထပ္အခ်ကအ္လက္မ်ားကုိ ဤလက္ကုိင္ 
စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ ၁၁ တြင္ ၾကည့္ပါ။  

အထူးကုမ်ား  
အထူးကုတစ္ဦးသည္ က်န္းမာေရးျပႆနာအမ်ိဳးအစားအခ်ိဳ႕အတြက္ သင္တန္းအပိုမ်ားတက္ေရာက္ျပီး အလုပ္ 
အပိုမ်ား လုပ္ကိုင္ထားသူ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ဥပမာ သင္၌ႏွလံုးျပႆနာမ်ား႐ွိပါက သင့္ PCP သည္ သင့္ကုိ ႏွလံုး 
အထူးကုဆရာ၀န္တစ္ဦးႏွင့္ျပရန္ ရက္ခ်ိန္းယူရာတြင္ ကူညီပါမည္။ ယင္းကုိ “လႊေဲျပာင္းေပးျခင္း” ဟု ေခၚပါသည္။ 
အေျခအေနအမ်ားစုတြင္ အထူးကုတစ္ဦးထံ သင္မသြားမီ သင့္ PCP ႏွင့္အရင္ျပသရပါမည္။ သင့္ PCP သည္ 
သင္အထူးကုတစ္ဦး လိုမလိုဆံုးျဖတ္ရန္ႏွင့္ မည္သည့္တစ္ဦးႏွင့္ျပေရးေ႐ြးခ်ယ္ရန္ ကူညီႏိုင္ပါသည္။ သင္မသြားမီ 
သင့္ PCP ထံမွ လႊေဲျပာင္းေပးခ်က္တစ္ခု မရ႐ွိလွ်င္၊ သြား၍ျပသည့္အခါ သင္မွ အဖိုးအခေပးရႏုိင္ပါသည္။ 
သင္သည္ အထူးကုတစ္ဦးထံ အၾကိမ္မ်ားစြာ သြားရပါက၊ အၾကိမ္အခ်ိဳ႕သြားရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္အတိုင္း 
သင့္ PCP ထံမွ လႊေဲျပာင္းေပးခ်က္တစ္ခု သင္ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။  

သင့္ဆရာ၀န္မွ Green Mountain Care လက္မခံပါက 
သင့္အစီအစဥ္တြင္မပါေသာေစာင့္ေ႐ွာက္ကုသေပးသူတစ္ဦးႏွင့္ ယခုျပသေနပါက၊ ဤအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္ျပီး 
ရက ္၆၀ အထိ ၎ထံသင္ဆက္၍သြားႏိုင္မည္။ ေအာက္ပါအေျခအေနတြင္မွ ဤသို႔ သြားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္-  

 သင္၌ အသက္အႏၱရာယ႐္ွိေသာ နာမက်န္းမႈတစ္ရပ္႐ွိျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္  

 သင္၌ မသန္စြမ္းမႈျဖစ္ေစေသာ သုိ႔မဟုတ္ ဆုတယု္တ္ေစေသာ နာမက်န္းမႈတစ္ရပ္ရွိျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္  

 သင္၌ ကိုယ္၀န္သံုးလေက်ာ္ ႐ွိေနျပီး  

 ေစာင့္ေ႐ွာက္ကုသေပးသူမွ ဤအစီအစဥ္၏ႏႈန္းထားမ်ားကိုလက္ခံျပီး ဤအစီအစဥ္၏ စည္းကမ္းမ်ားကို 
လိုက္နာရန္ သေဘာတူျခင္း။  

ရက္ ၆၀ သက္တမ္းတုိးရန္ သုိ႔မဟုတ္ လႊေဲျပာင္းေပးမႈမ်ားႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အစီအစဥ္႐ိွ ကုသေပးသူမ်ားအေၾကာင္း 
ပုိမုိသိ႐ိွရန္ 1-800-250-8427 ႐ိွ ၀န္ေဆာင္မႈယူသူမ်ားအားပ့ံပုိးမႈဌာနကို ဖုန္းဆက္ပါ။  vtmedicaid.com ကိုသြား၍ 
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Vermont Health Connect and Green Mountain Care 
၀န္ေဆာင္မႈရယူသူမ်ား ပ့ံပိုးမႈဌာန  

ေမးစရာမ်ားအတြက္- 1-800-250-8427 (TDD/TTY) 1-888-834-7898 ကို ဖုန္းဆက္ပါ 
အခမ့ဲစကားျပန္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အျခားပုံစံမ်ားျဖင့္လည္း ရ႐ိွႏုိင္ပါသည္။ 

(ကုသေပးသူ ႐ွာျခင္း) Provider Look-up တြင္ ခလုတ္ႏွိပ္ျခင္းျဖင့္ မည္သည့္ ကုသေပးသူမ်ားက Green Mountain 
Care လက္ခံသည္ကိုလည္း ေတြ႔ႏုိင္ပါသည္။ ("ကြန္ရက္ျပင္ပ") "out of network" ဟုေဖာ္ျပထားသည့္ 
ကုသေပးသူမ်ားသည္ Green Mountain Care အာမခံ လက္မခံဘဲ႐ိွႏုိင္ပါသည္။  

သင္ျပသသည့့္ကုသေပးသူသည္ Green Mountain Care ကို လက္ခံရပါမည္။ လက္မခံပါက သင့္ကုိကုသေပးမႈ 
အတြက္ ၎တို႔ကုိ Green Mountain Care မွမေပးဘဲ သင္ကေပးရပါမည္။ ထိုကုသမႈအတြက္ အခေၾကးေငြ 
အားလံုး သို႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းေပးနိုင္သည့္ အျခားက်န္းမာေရးအာမခံ႐ွိပါက သင့္ကုိကုသေပးသူသည္ 
က်န္းမာေရးအာမခံအစီအစဥ္ႏွစ္ခုစလံုး လက္ခံရပါမည္။  

ရက္ခ်ိန္းအတြက္ ေစာင့္ရခ်ိန္မ်ား  
သင့္ PCP ၏႐ံုးကုိ သင္ဖုန္းဆက္သည့္အခါ ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားတြင္ ရက္ခ်ိန္းရသင့္သည္-  

 ၂၄ နာရီကုသမႈမ႐ွိဘေဲနပါက က်န္းမာေရးအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ျပႆနာ သင္၌႐ွိလွ်င္ ၂၄ နာရီအတြင္း၊  

 ပုိ၍ေသးငယေ္သာျပႆနာမ်ားအတြက္ ၁၄ ရက္အတြင္းႏွင့္   

 (ႏွစ္စဥ္ကုိယ္ခႏၶာ/ပုံမွန္စစ္ေဆးမႈက့ဲသုိ႔) ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈအတြက္ရက္ ၉၀ အတြင္း။ 

မ်ားေသာအားျဖင့္ စီစဥ္ထားေသာရက္ခ်ိန္းတစ္ခုအတြက္ သင့္ကုိကုသေပးသူ၏႐ံုးခန္းတြင္ တစ္နာရီထက္ပို၍ 
မေစာင့္ရသင့္ပါ။ မွတ္ရန္- ရက္ခ်ိန္းသို႔ မသြားႏိုင္လွ်င္၊ ဖုန္းဆက္၍ဖ်က္သိမ္းရန္ သို႔မဟုတ ္ရက္ေ႐ႊ႔ရန္မွာ 
သင့္တာ၀န္ျဖစ္သည္။   

ခ်က္ခ်င္းမကုသလွ်င္ သင့္က်န္းမာေရးအတြက္ ၾကီးေလးသည့္အႏၱရာယျ္ဖစ္ႏုိင္ေသာ ျပႆနာတစ္ခု႐ိွပါက၊ 
အနီးဆံုးအေရးေပၚလူနာခန္းကုိ သြားပါ။ အေရးေပၚလူနာခန္းသြားျပီး အျမန္ဆံုး သင့္ PCP ကုိ ဖုန္းဆက္ပါ။  

လမ္းခရီး၌ၾကာခ်ိန္  
ေအာက္ပါလမ္းခရီး၌ၾကာခ်ိန္မ်ားအတြင္း သင့္အတြက္ကုသေပးသူမ်ား႐ွိေၾကာငး္ေသခ်ာရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
ေဆာင္႐ြက္ပါသည္-  

 အဓိကကုသေပးသူ (PCP) တစ္ဦးထံ မိနစ ္၃၀၊  

 ေဆး႐ုံမ်ားထံ မိနစ္ ၃၀၊  

 ဓာတ္ခြဲခန္း၊ ေဆးဆုိင္၊ အေထြေထြ မ်က္စိစမ္းသပ္မႈ၊ စိတ္ေရာဂါအတြင္းလူနာ၊ MRI ႏွင့္ အတြင္းလူနာ 
က်န္းမာေရး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားက့ဲသုိ႔ ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈမ်ားအတြက္ မိနစ္ ၆၀။  



7 

 

 
 Vermont Health Connect and Green Mountain Care 

၀န္ေဆာင္မႈရယူသူမ်ား ပ့ံပိုးမႈဌာန  

ေမးစရာမ်ားအတြက္- 1-800-250-8427 (TDD/TTY) 1-888-834-7898 ကို ဖုန္းဆက္ပါ 
အခမ့ဲစကားျပန္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အျခားပုံစံမ်ားျဖင့္လည္း ရ႐ိွႏုိင္ပါသည္။ 

ပုံမွန္က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈမ်ား  
က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားမစတင္မီ ၎တို႔ကုၾိကိဳတင္ကာကြယ္လွ်င္ 
အျမပဲင္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ျပဳရန္ နည္းတစ္နည္းမွာ သင့္ 
PCP ႏွင့္ ပုံမွန္စစ္ေဆးရန္ျဖစ္သည္။  မည္မွ်ၾကာတစ္ၾကိမ္ စစ္ေဆးရန္ 
ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ သင့္ဆရာ၀န္မွ ကူညီႏိုင္ပါသည္။ သင့္အသက္ႏွင့္ 
တစ္ဦးခ်င္းအႏၱရာယ္႐ွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ 
သင္စစ္ေဆးသင့္သည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈအေၾကာင္း 
အတိအက်ကုိ သင့္ကုိအဓိကကုသေပးသူအား ေမးပါ။  

ဗားေမာင့္က်န္းမာေရးဌာနတြင္ စစ္ေဆးမႈမ်ားအေၾကာင္း အၾကံျပဳခ်က္ 
႐ွိပါသည္။ ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ 1-800-464-434 ႐ွိ 
ဗားေမာင့္က်န္းမာေရးဌာနကို ဖုန္းဆက္ပါ။ သို႔မဟုတ္ ၀ကဘ္္ဆိုက္ www.healthvermont.gov တြင္ ၾကည့္ပါ။ 

၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 
သင့္အစီအစဥ္မွ အခေၾကးေငြေပးသည့္အရာမ်ား (သင္ရ႐ိွႏုိင္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား)  
Green Mountain Care အစီအစဥ္အမ်ားစုသည္ ေစာင့္ေ႐ွာက္ကုသသူ/အထူးကုထံ သြားေရာက္ျခင္း၊ ေဆး႐ံု၌ 
ကုသျခင္း၊ ညႊန္ၾကားေဆးမ်ားႏွင့္ အျခား၀န္ေဆာင္မႈအမ်ားအျပားအတြက္ စည္းကမ္းႏွင့္သတ္မွတ္ခ်က္ 
အခ်ိဳ႕ျဖင့္ အဖိုးအခေပးေပးပါသည္။ သင့္အစီအစဥ္မွ အခေပးေပးသည့္အရာမ်ားကိုသိရန္ စာမ်က္ႏွာ ၁၂ မွ ၁၄ 
ကု ိၾကည့္ပါ။  
 

EPSDT ဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း။  
EPSDT သည္ ကေလးမ်ားႏွင့္ အသက္ ၂၁ ႏွစ္ေအာက္လူငယ္မ်ားအတြက္ Medicaid ႏွင့္ Dr. Dynasaur 
ျဖစ္သည္။ ၎သည္ ကေလးမ်ားကုိ တတ္ႏိုင္သမွ် က်န္းမာေနေအာင္ ၾကိဳးစားပါသည္။ EPSDT သည္ 
(ေစာလ်င္စြာ ေရာဂါ မၾကာခဏ စစ္ေဆး ႐ွာေဖြကုသျခင္း) Early Periodic Screening Diagnostic Treatment 
၏ အတိုေကာက္ျဖစ္သည္။ ၎သည္-   

 ေမြးသည့္အခ်ိန္မွစ၍ ျပႆနာမ်ားကုိ ေစာလ်င္စြာ ႐ွာေဖြေတြ႔႐ွိသင့္သည္  

 ပံုမွန္သတ္မွတ္ထားေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္ ကေလးမ်ား၏က်န္းမာေရးကုိ စစ္ေဆးသင့္သည္   

 ျပႆနာမ်ား႐ွာေဖြရန္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈမ်ားကုိ အသံုးျပဳသင့္သည္  

 ျပႆနာမ်ားေတြ႔ပါက ေနာက္ဆက္တြဲစမ္းသပ္မႈမ်ား ျပဳလပု္ျပီး   

 ေတြ႔႐ွိသည့္က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားကုိ ကုသသင့္ပါသည္။  
 

EPSDT ၏လုပ္ကုိင္ပံ ု  
EPSDT သည္ ဗဟုိအစိုးရ၏ဥပေဒတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ က်န္းမာေရးအရလိုအပ္သည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ျပည္နယ္ကေပးရမည္ဟု ၎ကဆိပုါသည္။ က်န္းမာေရးအရလုိအပ္သည့္ ဟူသည္မွာ 
၎သည္ ထိုက်န္းမာေရးျပႆနာအတြက္ဟု ဆိုလိုပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ဤသည္မွာ ထိုျပႆနာကုိကုသရန္ 
ဆရာ၀န္အမ်ားစ ုျပဳလုပ္မည့္အရာဟုလည္း ဆိုလိုပါသည္။ လူၾကီးမ်ားအတြက္မေပးေသာ ၀န္ေဆာင္မႈအခ်ိဳ႕ 
အတြက္ ေပးေပးပါသည္။ ၀န္ေဆာင္မႈအခ်ိဳ႕မွာ ၾကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္လုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရန္လိုပါသည္။  
EPSDT မွ ေအာက္ပါတုိ႔အတြက္ အခေပးေပးပါသည္  

 ပံုမွန္စစ္ေဆးမႈမ်ား  

 ကေလးၾကီးထြားေနျပီးသင္ယူေနပုံကုိ စမ္းသပ္မႈမ်ား   
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Vermont Health Connect and Green Mountain Care 
၀န္ေဆာင္မႈရယူသူမ်ား ပ့ံပိုးမႈဌာန  

ေမးစရာမ်ားအတြက္- 1-800-250-8427 (TDD/TTY) 1-888-834-7898 ကို ဖုန္းဆက္ပါ 
အခမ့ဲစကားျပန္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အျခားပုံစံမ်ားျဖင့္လည္း ရ႐ိွႏုိင္ပါသည္။ 

 ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းမ်ား   
 မ်က္စိစမ္းသပ္ျခင္းသပ္မ်ား  

 အၾကားအာ႐ံုစမ္းသပ္ျခင္းမ်ား  
 ခဆဲိပ္အတြက္ စစ္ေဆးမႈမ်ား   

 သြားဘက္ဆိုင္ရာအတြက္ သြားေရာက္ျခင္းမ်ား  

 အၾကံေပးေဆြးေႏြးမႈမ်ား   
 

ကေလးငယ္တစ္ဦးသည္ မည္မွ်ၾကာတစ္ခါ စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္သနည္း။   
ကေလးမ်ားႏွင့္လူငယ္မ်ားႏွစ္စဥ္ျပဳလပု္သင့္သည့္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈမ်ားစာရင္း႐ွိပါသည္။ ၎ကိုၾကည့္ရန္  
ဤေနရာတြင္ ခလုတ္ႏွိပ္ပါ။ သြားဘက္ဆိုင္ရာစစ္ေဆးမႈစာရင္းၾကည့္ရန္ ဤေနရာတြင္ ခလုတ္ႏွိပ္ပါ။  
 

EPSDT သည္ ေအာက္ပါတုိ႔အတြက္ အခေၾကးေငြ မေပးပါ-  
 ဗဟုိအစိုးရ Medicaid ဥပေဒမ်ားတြင္မပါသည့္ ၀န္္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္အရာမ်ား  (ဆို႐ွယ္စက်ဴရီတီ 

အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉၀၅(က))။  

 ေဘးမကင္းသည့္ သို႔မဟုတ္ မေအာင္ျမင္သည့္ စမ္းသပ္သည့္ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ။  
 စရိတ္နည္းသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္အရာမ်ားက ေအာင္ျမင္ပါက စရိတ္ျမင့္သည့္ အရာမ်ား။  

 က်န္းမာေရးႏွင့္မဆိုင္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား။  
 

ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားၾကည့္ရန္- www.greenmountaincare.org။ (သို႔) 1-800-250-8427 ဆက္ပါ။ 

သင့္အစီအစဥ္မွ အခေၾကးေငြမေပးသည့္အရာမ်ား 
 အလုပ္သမားေလ်ာ္ေၾကးမွ ကုန္က်စရိတ္ေပးသင့္သည့္ အလုပ္ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ထိခိုက္မႈမ်ား၊   

 တရား႐ံုးမွအမိန္႔ခ်ထားသည့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ က်န္းမာေရးအရလိုအပ္မႈမရွိပါက ၎တို႔အတြက္၊  

 စမ္းသပ္သည့္ သို႔မဟုတ္ စူးစမ္းေလ့လာသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊  

 အလွျပဳျပင္ေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား (သင္ပို၍ၾကည့္ေကာင္းရန္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား)၊  

 က်န္းမာေရးအရ မလိုအပ္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊  

 အပ္စိုက္ကုျခင္း၊ ဖိအားေပး၍ကုျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ႏွိပ္နယ္၍ကုျခင္း၊  

 မ်ိဳးပြားမႈအတြက္ ကုသျခင္း (သင္ကုိယ္၀န္႐ိွရန္ကူညီသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား)၊  

 က်န္းမာေရးအသင္းအဖြဲ႔၀င္ေၾကးမ်ားႏွင့္  

 ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေစာင့္ေ႐ွာက္ကုသမႈ။  

Medicaid ႏွင့္ Dr. Dynasaur အစီအစဥ္မ်ားမွ ကုန္က်စရိတ္ေပးသည့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားရယူျခင္း 
ျခြင္းခ်က္မ်ား 
အသက္ ၂၁ ႏွစ္ႏွင့္အထက္လူၾကီးမ်ားအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈတစ္ခုကုိ Medicaid မွမေပးပါက၊ ထို၀န္ေဆာင္မႈ 
အတြက္ေပးေပးရန္ ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။ ဤေတာင္းဆိုခ်က္တင္သြင္းရန္ ၀န္ေဆာင္မႈရယူသူ ပံ့ပိုးေရးဌာနမွ 
သင့္ကု ိကူညီႏိုင္ပါသည္။ (ဗားေမာင့္က်န္းမာေရးရယူမႈဌာန) Department of Vermont Health Access အား 
ထိ၀ုန္ေဆာင္မႈအေၾကာင္းႏွင့္ မည္သည့္အတြက္လိုအပ္ေၾကာင္း အခ်ကအ္လက္မ်ားေပးရန္ သင္ႏွင့္ သင္၏ 
ကုသေပးသူတို႔ကုိ ေတာင္းဆိုပါမည္။ ရက္ ၃၀ အတြင္း စာတိုက္မွ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေျဖပို႔ပါမည္။ အသက္ ၂၁ ႏွစ္ 
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 Vermont Health Connect and Green Mountain Care 

၀န္ေဆာင္မႈရယူသူမ်ား ပ့ံပိုးမႈဌာန  

ေမးစရာမ်ားအတြက္- 1-800-250-8427 (TDD/TTY) 1-888-834-7898 ကို ဖုန္းဆက္ပါ 
အခမ့ဲစကားျပန္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အျခားပုံစံမ်ားျဖင့္လည္း ရ႐ိွႏုိင္ပါသည္။ 

ေအာက္႐ိွသူမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးအရလိုအပ္သည့္၀န္ေဆာင္မႈအားလံုးကုိ EPSDT မွေပးပါသည္။ ၀န္ေဆာင္ 
မႈတစ္ခုကုိအခေပးေပးသည္ဟု မေဖာ္ျပပါက၊ သင္၏ကုသေပးသူသည္ ၾကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းဆိုရပါမည္။   

ဤလုပ္ငန္းစဥ္အေၾကာင္းထပ္မံသိ႐ွိရန္၊ သို႔မဟုတ္ ျခြင္းခ်က္ေတာင္းဆိုရန္၊ ၀န္ေဆာင္မႈယူသူ ပံ့ပိုးေရးဌာနကုိ 
ဖုန္းဆက္ပါ။ ထိုပံုစံမ်ားကို အြနလ္ိုင္းတြင္ၾကည့္ရန္- www.greenmountaincare.org/member-information/forms 

ၾကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္  
သင္ရ႐ိွသည့္က်န္းမာေရးကုသမႈသည္ လိုအပ္ေၾကာင္းေသခ်ာရန္ Green Mountain Care သည္ဆရာ၀န္မ်ား၊ 
သူနာျပဳမ်ား၊ အျခားကၽြမ္းက်င္ပညာ႐ွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ကိုင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ေဆး၀ါးမ်ားကုိ မရယူမီ 
ၾကိဳတင္ခြင့္ျပဳရန္လိုပါသည္။ ယင္းကုိ ၾကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ဟုေခၚပါသည္။ သင့္ကိုကုသေပးသူမ်ားက 
ထိ၀ုန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ေဆး၀ါးမ်ားကုိသိျပီး သင့္အတြက္ ၾကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းဆိုေပးပါမည္။  

ကၽြႏ္ုပ္တို႔လုိအပ္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကုိရ႐ွိျပီး သံုးရက္အတြင္း ၾကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္အတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား 
ခ်ပါသည္။ သင္ေရာ သင္၏ကုသေပးသူပါ ဤဆံုးျဖတ္ခ်က္အသိေပးထားသည့္စာတစ္ေစာင္ ရ႐ိွပါမည္။  

တာ႐ွည္ခံသည့္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ကိရိယာမ်ား (DME) 
တာ႐ွည္ခံသည့္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ကိရိယာမ်ား (DME) သည္ သင္၏က်န္းမာေရးအေျခအေနျဖင့္ 
သင့္ဘ၀ပိုမုိလြယ္ကူေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳရန္ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ အရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ 
လက္တြန္းလွည္းမ်ားႏွင့္ ေဆး႐ံုကုတင္မ်ားသည္ DME နမူနာမ်ားျဖစ္သည္။ 

ကၽြႏု္ပ္တြင္ Medicaid ႐ိွျပီး ကၽြႏ္ုပ္ DME လုိအပ္ပါသည္။ မည္သုိ႔ရယူရမည္နည္း။   
၁။ သင္၏ကုသေပးသူမွ စစ္ေဆးမႈအတြက္ သင့္ကို စစ္ေဆးေပးသူတစ္ဦးထံ လႊေဲပးပါမည္။    

 စစ္ေဆးသူအမ်ားစုသည္ ကာယ သို႔မဟုတ္ လုပ္ကိုင္မႈ ကုသသူမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုစစ္ေဆးသူသည္ 
သင္ႏွင့္စစ္ေဆးမႈတစ္ရပ္ စီစဥ္ပါမည္။ စစ္ေဆးသူအလြန္အလုပ္မ်ားပါက ေစာင့္ရႏိုင္သည္။ သင္ 
ဤကိရိယာစမ္း၍သံုးရာ၌ DME ေပးသြင္းသူမကွူညီရန္လိုအပ္ပါကလည္း သင္ေစာင့္ရႏုိင္သည္။ 
DME ေပးသြင္းသူသည္ ဤကိရိယာကိုေပးသည့္ ကုမၸဏီျဖစ္သည္။  

 မွတ္ခ်က္- သင္လိုအပ္သည့္ DME သည္ ႐ိုး႐ွင္းပါက သင့္ကုိ သံုးသပ္ရန ္မလိုဘ႐ဲွိႏိုင္ပါသည္။ 
သင္၏ကုသေပးသူက သင္စစ္ေဆးရန္မလိုဟုဆိုပါက အဆင့္ ၂ သို႔ေက်ာ္သြားပါ။  

 သင္မည္သည့္ DME အမ်ိဳးစားလိုသည္ကုိ စစ္ေဆးသူက ဆံုးျဖတ္ျပီး စစ္ေဆးမႈပံုစံတစ္ေစာင္ကုိ 
သင္၏ကုသေပးသူထံ ပို႔ပါမည္။  

၂။ သင္၏ကုသေပးသူသည္ ညြနၾ္ကားခ်က္တစ္ေစာင္ ေရးပါမည္။  
 သင္၏ကုသေပးသူသည္ စစ္ေဆးမႈပံုစံကုိလက္မွတ္ထိုး၍ DME အတြက္ညႊန္ၾကားခ်က္ကုိ 

ေရာင္းခ်သူထံပို႔ပါမည္။  

၃။ DME ေပးသြင္းသူသည္ Medicaid ထံ ၾကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းပါမည္။  
သင္သည္ၾကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ မလိုလွ်င္ အဆင့္ ၅ သို႔ ေက်ာ္သြားပါ။   

 DME အတြက္ၾကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္လိုပါက ပစၥည္းေပးသြင္းသူသည္ Medicaid ထံ သင္ႏွင့္ သင္ 
လိုအပ္သည့္ DME အေၾကာင္း အခ်ကအ္လက္မ်ားပို႔ပါမည္။ ၾကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ဆိုသည္မွာ သင္မွ 
ဤကိရိယာကုိ မရႏိုင္မီ Medicaid မွ ခြင့္ျပဳရန္ျဖစ္သည္။  

 က်န္းမာေရးသံုးသပ္သူတစ္ဦးမွ သင့္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သံုးသပ္ပါမည္။ ထိုသံုးသပ္သူက 
ထိုကိရိယာကုိ သင္က်န္းမာေရးအရ လိုအပ္ခ်က္႐ွိမ႐ွိကုိ ဆံုးျဖတ္ပါမည္။  

 က်န္းမာေရးသံုးသပ္သူသည္ ထိုကိရိယာကုိ သင္က်န္းမာေရးအရ လိုအပ္ခ်က္႐ွိမ႐ွိ ဆံုးျဖတ္ရန္ 
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Vermont Health Connect and Green Mountain Care 
၀န္ေဆာင္မႈရယူသူမ်ား ပ့ံပိုးမႈဌာန  

ေမးစရာမ်ားအတြက္- 1-800-250-8427 (TDD/TTY) 1-888-834-7898 ကို ဖုန္းဆက္ပါ 
အခမ့ဲစကားျပန္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အျခားပုံစံမ်ားျဖင့္လည္း ရ႐ိွႏုိင္ပါသည္။ 

အခ်က္အလက္မ်ား ထပ္မံလိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုသံုးသပ္သူမွ အခ်ကအ္လက္ထပ္မံလိုအပ္ပါက 
Medicaid မွ DME ေပးသြင္းသူကုိ ပို႔ခိုင္းပါမည္။ ထိုေပးသြင္းသူသည္ ၎အခ်က္အလက္ကုိ ၁၂ 
ရက္အတြင္း ပုိ႔ရပါမည္။ Medicaid ၌အခ်က္အလက္အားလံုး႐ွိသည္ႏွင့္ ထိုသံုးသပ္သူသည္ 
အလုပ္လုပ္ရက္ ၃ ရက္အတြင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရပါမည္။   

 DME သည္ အိမ္၌က်န္းမာေရးလာေရာက္ကုသမႈ၏အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါက၊ DME ကို ပထမဆံုး 
မွာၾကားသည့္အခါ သင္သည္ သင္၏ကုသေပးသူႏွင့္ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုရပါမည္။   

၄။ Medicaid သည္ သင့္အား ဆုံးျဖတ္ခ်က္အသိေပးစာတစ္ေစာင္ ပို႔ပါမည္။  
 Medicaid သည္ သင့္အား ဆံုးျဖတ္ခ်က္အသိေပးစာဟေုခၚသည့္ စာတစ္ေစာင္ပုိ႔ျပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 

ေျပာျပပါမည္။ Medicaid သည္ သင္၏ကုသေပးသူႏွင့္ DME ေပးသြင္းသူထံသို႔လည္း ၎စာကုိ 
ပို႔ပါမည္။ ဗားေမာင့္တြင္ ဗားေမာင့္က်န္းမာေရးရယူမႈဌာန (DVHA) မွ Medicaid ကုိင္တြယ္သည့္ 
အတြက္ ထိုစာမ်ားသည္ DVHA ထံမွျဖစ္ပါသည္။  

၅။ ထုိ DME ေပးသြင္းသူသည္ သင့္အတြက္ ၎ DME ရယူေပးပါမည္။  
Medicaid မွခြင့္ျပဳလွ်င္ DME ေပးသြင္းသူသည္ သင့္ကုိ DME ေပးပါမည္။ သို႔မဟုတ္ သင့္အတြက္မွာေပးပါမည္။  

Medicaid မွခြင့္မျပဳလွ်င္ ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ သင္အယူခံ၀င္ႏိုင္ပါသည္။ အယူခံ၀င္ရန္ 1-800-250-8427 ႐ွိ 
၀န္ေဆာင္မႈရယူသူ ပံ့ပိုးမႈဌာနကုိ ဖုန္းဆက္ပါ။ ဗားေမာင့္႐ွိ DME အတြက္ ေတာင္းဆိုခ်က္တစ္ရပ္ခြင့္ျပဳရန္ 
ၾကာခ်ိနတ္ိုေတာင္းေစရန္ Medicaid မွ ၾကိဳးပမ္းခဲ့ပါသည္။ ႐ႈပ္ေထြးသည့္ လက္တြန္းလွည္းမ်ားအတြက္ ၉ ရက္ 
ခန္႔ ၾကာပါသည္။ ယင္းမွာ Medicaid ၏စည္းကမ္းမ်ားအရ သတ္မွတ္ထားခ်က္ထက္ ပိုမုိတိုေတာင္းပါသည္။ 
ႏိုင္ငံေတာ္ပ်မ္းမွ်ၾကာခ်ိန္ထက္လည္း ပိုမိုတိုေတာင္းပါသည္။ ႐ိုး႐ွင္းသည့္ကိရိယာမ်ားအတြက္ ၾကာခ်ိန္မွာ ပုိမို 
တိုေတာင္းပါသည္။ သင္၌ Medicaid ႏွင့္ Medicare သို႔မဟုတ္ အျခားအာမခံအစီအစဥ္ ႐ွိပါက၊ ပိုၾကာႏုိင္သည္။  

ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ၾကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ 
အျခားအာမခံကုမၸဏီမ်ားကဲ့သို႔ပင္ Green Mountain Care သည္ တတ္ႏိုင္သည့္အဖိုးအချဖင့္ အရည္အေသြး႐ွိ 
က်န္းမာေရးအကာအကြယ္ေပးရန္ လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ကုန္က်စရိတ္နည္းပါးေနေစရန္ Green Mountain Care 
သည္ ကုသေပးသူမ်ားအား ၎မွပုိမိုႏွစ္သက္သည့္ ေဆးစာရင္းမွေဆးမ်ားကုိ ညႊန္ၾကားေစပါသည္။ ထိုပိုမို 
ႏွစ္သက္သည့္ ေဆး၀ါးမ်ားစာရင္း႐ွိ ေဆးအခ်ိဳ႕သည ္ကုန္က်စရိတ္ပိုနည္းေသာ ေယဘုယ်ေဆးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 
ထိုေဆးမ်ားသည္ ေဆး၀ါးကုမၸဏီမ်ားမွေၾကာ္ျငာသည့္ ပုိ၍ေစ်းၾကီးေသာေဆး၀ါးမ်ားအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ပါ 
သည္။ ကုသေပးသူမ်ားက က်န္းမာေရးအရသင့္ေတာ္၍ ကုန္က်စရိတ္အနည္းဆံုးအလားတူေဆးကုိ ညႊန္ၾကားျပီး 
ေဆးစပ္သူမ်ားက ထိုေဆးမ်ားကုိေပးရပါမည္။ ထိုအစားထိုးေဆးကုိ သင္ျငင္းပယ္ပါက သင္၏ Green Mountain 
Care အစီအစဥ္သည္ ပိုမုိႏွစ္သက္သည့္ေဆးမဟုတ္သည့္ေဆးအတြက္ အဖုိးအခမေပးဘဲ ႐ိွႏိုင္ပါသည္။  

အခ်ိဳ႕ေရ႐ွည္ကုသမႈမ်ားအတြက္ေဆးမ်ားကုိ သင့္အား ရက္ ၉၀ စာစီေပးရပါမည္။ ဤေဆးမ်ားမွာ က်န္းမာေရး 
ျပႆနာအတိအက်မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းရန္ ပံုမွန္ေသာက္ရသည့္ေဆးမ်ား ျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ ထိုပုဂၢိဳလ္၏ 
အေျခအေနေပၚတြင္ မူတည္ျပီး၊ ေသြးတိုး၊ ကုိလက္စထေရာႏွင့္ ဆီးခ်ိဳတို႔ကု ိထိန္းသိမ္းရန္ေဆးမ်ားအျပင္ အျခား 
ေဆးမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ ထိုေဆးကုိ သင္ပထမဆံုးအၾကိမ္ ေသာက္သံုးၾကည့္သည့္အခါသည္ သင့္အတြက္ 
သင့္ေတာ္ ျခင္း႐ွိမ႐ွိကု ိသင္ႏွင့္သင္၏ကုသေပးသူတို႔မွ ဆံုးျဖတ္ေနစဥ္ျဖစ္ျပီး ကာလ ပိုမိုတိုေတာင္းႏိုင္ပါသည္။ 
၎ေနာက္တြင္ သင္သည္ ရက္ ၉၀ စာ ရပါမည္။   

ပိုမုိႏွစ္သက္သည့္ေဆး မဟုတ္သည့္ေဆးကုိ သင္လိုအပ္သည္ သို႔မဟုတ ္ရက္ ၉၀ စာ မျဖစ္သင့္ဟု သင္၏ 
ကုသေပးသူမွ ထင္ပါက၊ ထိုေဆးအတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ ေပးေပးရန္ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ သူေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။ ပိုမို 
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 Vermont Health Connect and Green Mountain Care 

၀န္ေဆာင္မႈရယူသူမ်ား ပ့ံပိုးမႈဌာန  

ေမးစရာမ်ားအတြက္- 1-800-250-8427 (TDD/TTY) 1-888-834-7898 ကို ဖုန္းဆက္ပါ 
အခမ့ဲစကားျပန္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အျခားပုံစံမ်ားျဖင့္လည္း ရ႐ိွႏုိင္ပါသည္။ 

ႏွစ္သက္သည့္ေဆးမ်ားစာရင္း သို႔မဟုတ္ ရက္ ၉၀ စာေပးရန္ လိုအပ္သည့္ေဆးမ်ားစာရင္း မိတၱဴတစ္ေစာင္ 
သင္လိုခ်င္ပါက၊ ၀န္ေဆာင္မႈယူသူ ပံ့ပိုးမႈဌာနကုိ ဖုန္းဆက္ပါ၊ သို႔မဟုတ္ http://dvha.vermont.gov/for-
providers/preferred-drug-list-clinical-criteria တြင္ ၾကည့္ပါ။ 

အေရးေပၚမ်ား  
အေရးေပၚတစ္ရပ္ဆိုသည္မွာ ႐ုတ္တရက္ ေမွ်ာ္လင့္မထားသည့္နာမက်န္းမႈ၊ က်န္းမာေရးအေျခအေနတစ္ရပ္၊ 
သို႔မဟုတ္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးအေျခအေနတစ္ရပ္ျဖစ္ျပီး ၎တြင္ က်န္းမာေရးဂ႐ုျပဳမႈ ခ်က္ခ်င္း 
မရ႐ိွလွ်င္ သင့္က်န္းမာေရး သို႔မဟုတ္ အသက္အတြက္ ၾကီးေလးသည့္အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္သည့္ လကၡဏာမ်ား 
႐ွိပါသည္။  ေအာက္ပါတို႔မွာ ဥပမာအခ်ိဳ႕ျဖစ္ေသာ္လည္း အေရးေပၚမ်ားမွာ ဤစာရင္းထက္ပိုပါသည္-  

 ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္း  

 အ႐ုိးမ်ားက်ိဳးျခင္း  

 အေၾကာဆြဲျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တက္ျခင္းမ်ား  

 လြန္ကဲစြာ ေသြးထြက္ျခင္း  

 လြန္ကဲစြာအပူေလာင္ျခင္းမ်ား  

 လြန္ကဲစြာနာက်င္ျခင္း  

 စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာက်န္းမာေရး အခက္အခဲကာလ  

အေရးေပၚတစ္ခုအျပီးေနာက္ သင့္က်န္းမာေရးတည္ျငိမ္ေၾကာင္းေသခ်ာေစရန္ အေရးေပၚေနာက္ပိုင္း ၀န္ေဆာင္ 
မႈမ်ားအတြက္လည္း ေပးေပးပါသည္။   

ခ်ဳပ္ျခင္း၊ ခြဲစိတ္ျခင္း၊ ဓာတ္မွန္၊ သို႔မဟုတ္ အျခားလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကဲ့သို႔ အေရးေပၚက်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 
အတြက္လည္း အခေပးေပးပါသည္။  

သင္၌အေရးေပၚတစ္ရပ္႐ွိပါက 911 ကုိဆက္ပါ၊ သို႔မဟုတ္ အနီးဆံုးအေရးေပၚလူနာခန္း သို႔မဟုတ္ ေဆး႐ံုသို႔ 
အေရးေပၚကုသမႈခံယူရန္ ခ်က္ခ်င္းသြားပါ။ အေရးေပၚေစာင့္ေ႐ွာက္မႈအတြက္ သင့္ PCP ထံမွ လႊေဲျပာင္းေပးစာ 
မလိုပါ။ အျဖစ္အပ်က္အေၾကာင္း PCP အား တတ္ႏိုင္သမွ်အျမန္ဆံုး အသိေပးပါ။ 

ျပည္နယ္ျပင္ပ သို႔မဟုတ္ ကြန္ရက္ျပင္ပ၌႐ွိေနစဥ္ သင္အေရးေပၚေစာင့္ေ႐ွာက္မႈလိုအပ္ပါက၊ Green Mountain 
Care မွကုန္က်စရိတ္ေပးႏိုင္ရန္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ထိုကုသေပးသူအားဆက္သြယ္ပါမည္။ အခ်ကအ္လက္မ်ားႏွင့္ 
သင္ရ႐ိွသည့္ေငြေတာင္းခံလႊာမ်ားကုိ 1-800-250-8427 ႐ွိ ၀န္ေဆာင္မႈရယူသူပံ့ပိုးမႈဌာနသို႔ အစီရင္ခံပါ။  

ျပည္နယ္ျပင္ပ သို႔မဟုတ္ ကြန္ရက္ျပင္ပမွ ကုသေပးသူမ်ားသည္ Green Mountain Care အာမခံကုိလက္ခံမည္ 
ဟ ုGreen Mountain Care မွအာမမခံႏိုင္သည့္အျပင္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ သင္ကိုယ္တိုင္ ေပးရႏိုင္ပါသည္။  

သင္မွေပးဆပ္ရမည့္အခ်ိန္  
အစီအစဥ္၏စည္းကမ္းမ်ားကုိ သင္မလိုက္နာပါက ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ သင္ကုိယ္တိုင္ေပးရႏိုင္ပါသည္။ 
ထိုသုိ႔ျဖစ္ႏိုင္ခ်ိန္မ်ားအတြက္ ဥပမာမ်ားမွာ- 

 ထိ၀ုန္ေဆာင္မႈသည္ လႊေဲျပာင္းေပးစာ သို႔မဟုတ္ ၾကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္လိုအပ္ျပီး၊ ၀န္ေဆာင္မႈမယူမီ သင္က 
၎တို႔ကု ိရယူျခင္းမ႐ွိလွ်င္၊  

 Green Mountain Care လက္မခံသည့္ ေစာင့္ေ႐ွာက္ကုသေပးသူတစ္ဦးထံ သင္သြားရန္ေ႐ြးခ်ယ္ေသာအခါ၊  

 ကုသေပးသူက ထုိ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္အခမေပးေပးဟု ေျပာေသာ္လည္း ရယူရန္္ သင္ဆုံးျဖတ္သည့္အခါ။  
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Vermont Health Connect and Green Mountain Care 
၀န္ေဆာင္မႈရယူသူမ်ား ပ့ံပိုးမႈဌာန  

ေမးစရာမ်ားအတြက္- 1-800-250-8427 (TDD/TTY) 1-888-834-7898 ကို ဖုန္းဆက္ပါ 
အခမ့ဲစကားျပန္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အျခားပုံစံမ်ားျဖင့္လည္း ရ႐ိွႏုိင္ပါသည္။ 

သင့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈအတြက္ ေငြေတာင္းခံစာမရလိုပါက အစီအစဥ္၏စည္းကမ္းမ်ားကုိလိုက္နာပါ။  

သင္မွ ကုန္က်စရိတ္ေတာင္းခံလႊာ ရ႐ိွလွ်င္  
အစီအစဥ္၏စည္းကမ္းမ်ားကုိ သင္လိုက္နာပါက၊ စရိတ္ေပးေပးသည့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ သင္ကုန္က်စရိတ္ 
ေတာင္းခံလႊာ မရသင့္ပါ။ ျခြင္းခ်က္မွာ သင္မွတြဲဖက္ေပးရႏိုင္သည့္အခါမ်ားျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ကုန္က်စရိတ္ 
ေတာင္းခံလႊာ သင္ရ႐ိွခဲ့လွ်င္၊ ေအာက္ပါအဆင့္မ်ားကို လိုက္နာပါ-  

 ကုန္က်စရိတ္ေတာင္းခံလႊာကုိ ခ်က္ခ်င္းဖြင့္ပါ။  

 ကုသေပးသူကုိဖုန္းဆက္ျပီး သင္၌ Green Mountain Care ႐ွိသည္ကုိသိေၾကာင္း ေသခ်ာေစပါ။ ထို႔အျပင္ 

 အကူအညီရယူရန္ ၀န္ေဆာင္မႈယူသူ ပ့ံပုိးမႈဌာနကို ဖုန္းဆက္ပါ။  

သင္၌အျခားအာမခံ႐ိွလွ်င္  
သင္၌အျခားအာမခံ႐ိွလွ်င္၊ သင္၏အျခားအာမခံအစီအစဥ္၏ စည္းကမ္းမ်ားကုိ လိုက္နာရပါမည္။ သင့္အာမခံ 
အစီအစဥ္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အာမခံအစီအစဥ္တြင္႐ွိသည့္ ကုသေပးသူမ်ားထံသြားပါ။ သင္၏ကုသေပးသူသည္ 
သင္၏အျခားအာမခံကုိ ကုန္က်စရိတ္ အရင္ေတာင္းပါမည္။ သင္၏အျခားအာမခံမွ စရိတ္မေပးသည့္အရာမ်ား 
အတြက္ ေပးေပးရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အစီအစဥ္မ်ားက အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ပါသည္။   

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အစီအစဥမ္်ားသည္ ကုသေပးသူမ်ားကုိသာ ပုိက္ဆံေပးႏိုင္ပါသည္။ သင္သည္ ၀န္ေဆာင္မႈ 
တစ္ခုအတြက ္အခေၾကးေငြေပးပါက၊ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သင့္ကုိ ေငြျပန္မေပးႏိုင္ပါ။  

Medicaid ႏွင့္ Dr. Dynasaur 
ေအာက္ပါဇယား၌ Medicaid ႏွင့္ Dr. Dynasaur မွ စရိတ္ေပးေပးသည့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
လႊေဲျပာင္းမႈလိုအပ္သည့္၀န္ေဆာင္မ်ားအတြက္ ရက္ခ်ိန္းမလုပ္မီ သင့္အားအဓိကကုသေပးသူႏွင့္ အရင္ေတြ႔သင့္ 
ပါသည္။ ကုသေပးသူသည္ ၀န္ေဆာင္မႈမေပးမီ ထိ၀ုန္ေဆာင္မႈသည္ သင့္အတြက္ကုန္က်စရိတ္ေပးေပးေၾကာင္း 
ေသခ်ာရန္ (ကုသေပးသူ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားဌာန) Provider Services ကုိ ဆက္သြယ္သင့္ပါသည္။ စာရင္းတြင္ 
ေဖာ္ျပမထားသည့္၀န္ေဆာင္မႈတစ္ခုအေၾကာင္း ေမးစရာ႐ိွပါက ၀န္ေဆာင္မႈယူသူ ပ့ံပိုးမႈဌာနကုိ ဖုန္းဆက္ပါ။   

Medicaid သုိ႔မဟုတ္ Dr. Dynasaur မွအခေၾကးေငြ ေပးေပးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား  
အရက္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး တလြဲသုံးမႈ ကုသမႈ  
လူနာတင္ယာဥ္  
အသက္ သုိ႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးအႏၱရာယ္႐ိွသည့္ အေရးေပၚမ်ားအတြက္ လႊေဲျပာင္း 
ေပးခ်က္ မလုိပါ။ သင္ ့PCP အား တတ္ႏုိင္သမွ် အျမန္ဆုံးေျပာပါ။  
သေႏၶတားျခင္း/သားသမီးယူရန္မယူရန္ အစီအစဥ္လုပ္ျခင္း  
သေႏၶတားနည္းမ်ားႏွင့္ အၾကံေပးေဆြးေႏြးမႈတုိ႔ ပါ၀င္ပါသည္။ သင္သည္ သင္၏ PCP၊ 
မီးယပ္အထူးကု သုိ႔မဟုတ္ Planned Parenthood အဖြဲ႔အစည္းသုိ႔ သြားႏုိင္ပါသည္။ 
ေက်ာ႐ုိးႏွင့္အဆစ္အျမစ္ ျပဳျပင္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား  
ေက်ာ႐ုိးျပဳျပင္ျခင္းမ်ားအတြက္သာ။ ျပကၡဒိန္တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၀ ၾကိမ္ေက်ာ္ျပျခင္းႏွင့္ 
အသက္ ၁၂ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးအားလုံးအတြက္ ၾကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္။ ၅ ႏွစ္ေအာက္ 
ကေလးမ်ား ၎တုိ႔၏အဓိကေစာင့္ေ႐ာွက္ေပးသူဆရာ၀န္ထံမွ က်န္းမာေရးအရ 
လုိအပ္ေၾကာင္း အေထာက္အထား လုိပါသည္။  
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 Vermont Health Connect and Green Mountain Care 

၀န္ေဆာင္မႈရယူသူမ်ား ပ့ံပိုးမႈဌာန  

ေမးစရာမ်ားအတြက္- 1-800-250-8427 (TDD/TTY) 1-888-834-7898 ကို ဖုန္းဆက္ပါ 
အခမ့ဲစကားျပန္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အျခားပုံစံမ်ားျဖင့္လည္း ရ႐ိွႏုိင္ပါသည္။ 

သြားဘက္ဆုိင္ရာ  
လူၾကီးအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအတြက္ ျပကၡဒိန္ႏွစ္တုိင္းတြင္ $$ ကန္႔သတ္ခ်က္႐ွိပါသည္။ 
ကေလးမ်ား၊ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ မီးဖြားျပီး ရက္ ၆၀ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္  
$$ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား မ႐ွိပါ။  

Medicaid သုိ႔မဟုတ္ Dr. Dynasaur မွအခေၾကးေငြ ေပးေပးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 
အံကပ္မ်ား  
အသက္ ၂၁ ႏွစ္ေအာက္အဖြဲ႔၀င္မ်ားအတြက္သာ ေပးေပးပါသည္။  
ဆီးခ်ိဳေရာဂါပ့ံပုိးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အၾကံေပးေဆြးေႏြးမႈ  
ေဆးအညြန္းလုိပါသည္။  
ဆရာ၀န္ထံသြားေရာက္ျပသျခင္းမ်ား  
အေရးေပၚ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား  
အသက္ သုိ႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးအႏၱရာယ္႐ိွသည့္ အေရးေပၚမ်ားအတြက္ လႊေဲျပာင္း 
ေပးမႈ မလုိပါ။ 911 ကိုဖုန္းဆက္ပါ၊ သုိ႔မဟုတ္ အေရးေပၚအခန္း ခ်က္ခ်င္းသြားပါ။  
(ပုံမွန္) မ်က္စိစမ္းသပ္မႈမ်ား   
မ်က္စိေရာဂါမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ထိခုိက္မႈမ်ားအတြက္ လႊေဲျပာင္းမႈ လုိပါသည္။  
မ်က္မွန္မ်ား   
အသက္ ၂၁ ႏွစ္ေအာက္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားအတြက္သာ အခေပးေပးပါသည္။  
(အမ်ိဳးသမီးက်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ) မီးယပ္အထူးကု  

နားၾကပ္မ်ား  

အိမ္၌က်န္းမာေရးကုသမႈ  

ေနာက္ဆုံးအဆင့္လူနာမ်ားအား ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ   

ကာကြယ္ေဆးမ်ား  

အတြင္းလူနာအျဖစ္ ေဆး႐ုံတင္ျခင္း  

ဓာတ္ခြဲခန္း စမ္းသပ္မႈမ်ား  

သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ရ၀မ္းဆြဲသူနာျပဳအပါအ၀င္ (သားဖြား) ကိုယ္၀န္ေဆာင္ ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ   
ေဆးဘက္ဆုိင္ရာကိရိယာမ်ားႏွင့္ ပ့ံပုိးပစၥည္းမ်ား  
ေဆးအညႊန္းသုိ႔မဟုတ္ ၾကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္လုိႏုိင္ပါသည္။ စာမ်က္ႏွာ ၈ ၾကည့္ပါ။  
စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာက်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား  
ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားကို စာမ်က္ႏွာ ၂၄ တြင္ၾကည့္ပါ။  
သဘာ၀နည္းျဖင့္ကုသသည့္ ဆရာ၀န္မ်ား  
သဘာ၀နည္းျဖင့္ကုသသသူည္ PCP မဟတုပ္ါက လႊေဲျပာင္းေပးမႈ လိုအပ္ပါသည္  
လုပ္ကိုင္ႏုိင္မႈဆုိင္ရာ၊ ကာယဆုိင္ရာ သုိ႔မဟုတ္ စကားေျပာဆုိမႈဆုိင္ရာ ကုသမႈ  

ျပင္ပလူနာအျဖစ္ ေဆး႐ုံ၌ေစာင့္ေ႐ွာက္ကုသမႈ  
စင္ေပၚမွ ၀ယ္ႏုိင္သည့္ေဆးမ်ား  
ညႊန္ၾကားခ်က္လုိပါသည္။  
ကိုယ္ခႏၶာက်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈမ်ား  
သင့္ကိုအဓိကကုသေပးသူမွ စစ္ေဆးေပးသည့္အခါ။  
ေျခဖ၀ါးနာအထူးကု  
ပုံမွန္ကုသမႈမဟုတ္သည့္ ေျခဖ၀ါးကုသမႈသာ။  
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Vermont Health Connect and Green Mountain Care 
၀န္ေဆာင္မႈရယူသူမ်ား ပ့ံပိုးမႈဌာန  

ေမးစရာမ်ားအတြက္- 1-800-250-8427 (TDD/TTY) 1-888-834-7898 ကို ဖုန္းဆက္ပါ 
အခမ့ဲစကားျပန္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အျခားပုံစံမ်ားျဖင့္လည္း ရ႐ိွႏုိင္ပါသည္။ 

ညႊန္ၾကားသည့္ေဆး၀ါးမ်ား  
ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားခ်က္လုိပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေဆးမ်ားမွာ ၾကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ လုိပါသည္။ 
Medicare ႏွင္ ့Medicaid ႏွစ္မ်ိဳးလုံးရႏုိင္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ ရယူသူမ်ားသည္ ေဆး၀ါး 
အတြက္ အဖုိးအခရ႐ိွရန္ Medicare အပုိင္း D ညႊန္ၾကားေဆးမ်ားအစီအစဥ္ (PDP) တြင္ 
စာရင္းေပးရပါမည္။  
ေျခတုလက္တုမ်ား  
ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ ၾကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ လုိအပ္ႏုိင္ပါသည္။  
ဓာတ္ေရာင္ျခည္ႏွင့္ ဓာတုေဆးျဖင့္ကုသမႈ  
 

Medicaid သုိ႔မဟုတ္ Dr. Dynasaur မွအခေၾကးေငြ ေပးေပးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 
ပုံမွန္စစ္ေဆးမႈမ်ား  
ေဆးလိပ္ျဖတ္သည့္ပစၥည္းမ်ား   
ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားခ်က္လုိပါသည္။  
ခြဲစိတ္မႈ   
သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး  
 http://www.greenmountaincare.org/health_plans/medicaid#More 
Information  တြင္ၾကည့္ပါ။ သို႔မဟုတ္ 1-800-250-8427 ႐ွိ ၀န္ေဆာင္မႈယသူူ 
ပံ့ပိုးမႈဌာနကုိ ဖုန္းဆက္ပါ။ 
ဓာတ္မွန္မ်ား 
 

Medicaid အတြက္ တြဲဖက္ေပးဆပ္မႈမ်ား 
 Medicaid ၀န္ေဆာင္မႈယူသူမ်ားက သြားတစ္ခါျပတိုင္း $၃ ေပးရပါသည္။  

 Medicaid ၀န္ေဆာင္မႈယူသူမ်ားက ညႊန္ၾကားထားသည့္ေဆးမ်ားအတြက္ $၁၊ $၂ သို႔မဟုတ္ $၃ ေပးရသည္။   

 Medicaid ၀န္ေဆာင္မႈယူသူမ်ားက ျပင္ပလူနာအျဖစ္ေဆး႐ုံသြားလွ်င္ ေဆး႐ုံတစ္႐ုံလွ်င္ တစ္ေန႔ $၃ ေပးရသည္။   
ေဆး႐ံုျပင္ပ႐ံုးတစ္ခု၌ေပးသည့္၀န္ေဆာင္မႈအခ်ိဳ႕သည္ ေဆး႐ံုျပင္ပလူနာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္သည္။ ၀န္ေဆာင္မႈ 
တစ္ခုအတြက ္ေဆး႐ံုျပင္ပလူနာအျဖစ္ျပလွ်င္ စရိတ္စခေတာင္းမေတာင္း သင္၏ကုသေပးသူကုိ ေမးပါ။ 
ေတာင္းပါက သင္မွတြဲဖက္ေပးရေငြသည္ $၃ ျဖစ္သည္။ 

ကေလးအမ်ားစု၊ ကုိယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ားႏွင့္ဘိုးဘြားရိပ္သာ႐ွိလူတို႔သည္ တြဲဖက္ေပးရေငြမေပးရပါ။ ရင္သားႏွင့္ 
သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာကုသမႈအစီအစဥ္တြင္ စာရင္းေပးထားသူမ်ားသည ္တြဲဖက္ေပးရေငြ မေပးရပါ။  

ေအာက္ပါတို႔အတြက္ တြဲဖက္ေပးရေငြ မေပးရပါ-  

ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 

သားသမီးယူရန္မယူရန္ စီစဥ္သည့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပံ့ပိုးပစၥည္းမ်ား  

အေရးေပၚ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား  

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာတိုက္ခိုက္မႈႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား  

လစဥ္ေၾကးမ်ား  
အခ်ိဳ႕ Dr. Dynasaur အဖြဲ႔၀င္မ်ား လစဥ္ေၾကးေပးရႏိုင္ပါသည္။ အိမ္ေထာင္စုအလုိက္လစဥ္ေၾကး ပမာဏသည္ 
မိသားစု၀င္ေငြ၊ အ႐ြယ္အစားႏွင့္ က်န္းမာေရးအာမခံအေနအထားအေပၚ မူတည္ပါသည္။ ပထမဆံုး ေငြေတာင္း 
ခံစာရ႐ိွသည့္အခါ သင္၏အာမခံအကာအကြယ္စတင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပုိက္ဆံခ်က္ခ်င္းေပးရန္ အေရးၾကီးပါသည္။ 
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၀န္ေဆာင္မႈရယူသူမ်ား ပ့ံပိုးမႈဌာန  

ေမးစရာမ်ားအတြက္- 1-800-250-8427 (TDD/TTY) 1-888-834-7898 ကို ဖုန္းဆက္ပါ 
အခမ့ဲစကားျပန္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အျခားပုံစံမ်ားျဖင့္လည္း ရ႐ိွႏုိင္ပါသည္။ 

အာမခံအကာအကြယ္ မဆံုး႐ံႈးေစရန္အခ်ိန္မွန္မွန္ ဆက္ျပီးေပးပါ။ လစဥ္ေၾကးေတာင္းခံစာ ေပ်ာက္ဆံုးသြားပါက 
သင္မည္မွ်ေပးရမည္ႏွင့္ မည္သို႔ေပးရမည္ကုိသိရန္ ၀န္ေဆာင္မႈရယူသူ ပံ့ပိုးမႈဌာနကို ဖုန္းဆက္ပါ။ 

Primary Care Plus (PC Plus) အစီအစဥ္  
Medicaid သုိ႔မဟုတ္ Dr. Dynasaur စီမံခန္႔ခြဲထားသည့္ ေစာင့္ေ႐ွာက္ကုသမႈ  

အျခားအာမခံမ႐ိွေသာ Medicaid ႏွင့္ Dr. Dynasaur အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ အာမခံအကာအကြယ္ ဆက္၍ရေနရန္ 
PC Plus တြင္ စာရင္းေပးရမည္။ PC Plus စာရင္းသြင္းရန္ပံုစံတစ္ေစာင္ သင္ရ႐ိွသည့္အခါ ၀န္ေဆာင္မႈရယူသူ 
ပံ့ပုိးမႈဌာနကုိ ဖုန္းဆက္ပါ။ သို႔မဟုတ္ ထိုပံုစကံု ိစာတိုက္မွ ျပန္ပို႔လိုက္ပါ။  

PC Plus ႐ိွ Medicaid ႏွင့္ Dr. Dynasaur အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ၎တို႔၏အလုပ္ သို႔မဟုတ ္အိမ္မ ွမိနစ ္၃၀ အတြင္း 
႐ွိသည့္ PCP တစ္ဦးကုိ ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။ မိနစ္ ၃၀ အတြင္း PCP အနည္းဆံုးႏွစ္ဦးမ႐ွိပါ၊ သင္သည္ PC Plus 
တြင္ ႐ွိေနရန္မလိုပါ။ သင့္ကုိ သင့္အိမ္ေထာင္စု႐ွိ အသက ္၁၈ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးတစ္ေယာက္အတြက္ 
သြားဆရာ၀န္လည္း ေ႐ြးခ်ယ္ခုိင္းပါမည္။ အဖြဲ႔၀င္၏ေစာင့္ေ႐ွာက္ကုသမႈကုိ စီမံခန္႔ခြဲရာ၌ ကူညီရန္ PC Plus တြင္ 
ပါ၀င္သည့္ ဆရာ၀န္မ်ားကုိ အခေၾကးေငြေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔သည္ အဖြဲ႔၀င္တစ္ဦး၏ က်န္းမာေရး 
ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈကုိ ေလ်ာ့နည္းရန္ သို႔မဟုတ ္ကန္႔သတရ္န္ ေငြေရးေၾကးေရး မက္လံုးမရပါ။   

သင့္က်န္းမာေရး အဓိကေစာင့္ေ႐ွာက္သူ (PCP) ေျပာင္းလဲျခင္း 
သင့္ PCP ေျပာင္းလရဲန္ ၀န္ေဆာင္မႈရယူသူ ပ့ံပိုးမႈဌာနကုိ အခ်ိန္မေ႐ြး ဖုန္းဆက္ႏိုင္ပါသည္။ သင္ေတာင္းဆိုျပီး 
ေနာက္လ၏ ပထမေန႔တြင္ ထိုအေျပာင္းအလဲ စတင္ပါမည္။  

သင့္က်န္းမာေရး အဓိကေစာင့္ေ႐ွာက္သူ (PCP) အျဖစ္ အထူးကုမ်ား  
သင္၌အသက္အႏၱရာယ္႐ွိျပီး ကာလ႐ွည္ၾကာ အထူးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈလိုအပ္ေသာ အေျခအေန၊ ေရာဂါ၊ သို႔မဟုတ္ 
မသန္စြမ္းမႈတစ္ခု ႐ွိပါက၊ သင့္အထူးကုကို သင့္ PCP အျဖစ္ထား႐ွိႏိုင္ပါသည္။ ၎အထူးကုမွ သေဘာတူညီရ 
မည္ျဖစ္ျပီး၊ ဗားေမာင့္က်န္းမာေရးရယူမႈဌာန (DVHA) က်န္းမာေရးညႊန္ၾကားေရးမွဴးထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္လိုပါသည္။  

PC Plus အေၾကာင္း၊ သင့္ PCP ေျပာင္းလမဲႈအေၾကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ အထူးကုတစ္ဦးအား သင့္ PCP အျဖစ္ 
သံုးျခင္းအေၾကာင္း ေမးစရာမ်ား႐ွိပါက ၀န္ေဆာင္မႈယူသူပံ့ပိုးမႈဌာနကုိ ဖုန္းဆက္ပါ။  

www.vtmedicaid.com ကုိသြား၍ (ကုသေပးသူ ႐ွာျခင္း) Provider Look-up ကုိ ခလုတ္ႏိွပ္ျခင္းျဖင့္ Green 
Mountain Care ႏွင့္ Primary Care Plus လက္ခံသည့္ ဆရာ၀န္မ်ား႐ွာႏိုင္ပါသည္။  

စာရင္းသြင္းထားမႈမွပယ္ဖ်က္ျခင္း 
စာရင္းသြင္းထားမႈမွပယ္ဖ်က္ျခင္းဆိုသည္မွာ လူတစ္ဦးအား PC Plus မွ ဖယ္႐ွားျခင္းျဖစ္သည္။ သင္သည္ PC 
Plus မွ ဖယ္႐ွားခံရျပီး ေမးစရာမ်ား႐ိွပါက ၀န္ေဆာင္မႈယူသူပံ့ပိုးမႈဌာနကုိ ဖုန္းဆက္ပါ။  

ေအာက္ပါတို႔အနက္တစ္စံုတစ္ခုျဖစ္ပါက သင့္ကုိ PC Plus ၌ စာရင္းသြင္းထားမႈမွပယ္ဖ်က္ပါမည္-  

 သင္သည္ ပုဂၢလိက က်န္းမာေရးအာမခံ ရ႐ိွသြားသည္၊  
 သင္သည္ Medicare ရ႐ိွသြားသည္၊ 
 သင္သည္ ဘိုးဘြားရိပ္သာ၌ သြားေနသည္၊ သို႔မဟုတ္ အိမ္အေျချပဳ ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈခြင့္ျပဳခ်က ္ရ႐ိွသြားသည္၊   
 သင္၌ Medicaid သို႔မဟုတ္ Dr. Dynasaur ႐ွိျပီး၊ (မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ PC Plus ၌႐ွိေနရန္ မဆံုးျဖတ္လွ်င္) 

သင္ေ႐ြးခ်ယ္ရန္ PC Plus တြင္ပါ၀င္ေသာ PCP အနည္းဆံုးႏွစ္ဦးမရွိသည့္ ျပည္နယ္၏တစ္ေနရာသို႔ 
ေျပာင္းေ႐ႊ႔ သြားသည္၊  

 PC Plus တြင္ ဆက္လက္ပါ၀င္ရန္ ေအာကပ္ါတို႔ကုိ အျမလဲုပ္ေဆာင္ပါ-   
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Vermont Health Connect and Green Mountain Care 
၀န္ေဆာင္မႈရယူသူမ်ား ပ့ံပိုးမႈဌာန  

ေမးစရာမ်ားအတြက္- 1-800-250-8427 (TDD/TTY) 1-888-834-7898 ကို ဖုန္းဆက္ပါ 
အခမ့ဲစကားျပန္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အျခားပုံစံမ်ားျဖင့္လည္း ရ႐ိွႏုိင္ပါသည္။ 

» ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ျပီး ယဥ္ေက်းပါ၊ မည္သည့္အခါမွ် မျခိမ္းေျခာက္ပါႏွင့္၊  
»  သင္ႏွင့္သင့္ဆရာ၀န္တုိ႔ သေဘာတူညီထားသည့္ ကုသမႈအတုိင္း ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ပါ၊  
»  ရက္ခ်ိန္းမ်ားကို လာပါ၊ သုိ႔မဟုတ္   
»  ရက္ခ်ိန္းတစ္ခုကို ဖ်က္သိမ္းရန္ အျမဲၾကိဳတင္ဖုန္းဆက္ပါ။  

သင့္ကု ိPC Plus မွဖယ္႐ွားလိုက္ျပီး၊ သင္အက်ံဳး၀င္ပါက သင့္ကုိ Medicaid ၌ ျပန္ထားပါမည္။  

သင့္ရပုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ တာ၀န္မ်ား 
သင္၌ေအာက္ပါအခြင့္အေရးမ်ား႐ွိပါသည္-   
 ေလးစားစြာႏွင့္ယဥ္ေက်းစြာ ဆက္ဆံခံရပိုင္ခြင့္၊  
 ညွာတာေထာက္ထားမႈျဖင့္ ဆက္ဆံခံရပိုင္ခြင့္၊ 
 သင့္ကုိကုသေပးသူမ်ားကုိ ေ႐ြးခ်ယ္၍ေျပာင္းလပဲိုင္ခြင့္၊  
 သင့္အစီအစဥ္၏၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ကုသေပးသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရယူပိုင္ခြင့္၊  
 သင္နားလည္ႏိုင္ေသာစကားလံုးမ်ားျဖင့္ သင့္က်န္းမာေရးအေၾကာင္း ျပည့္စံုေသာ ေနာက္ဆံုး 

အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရယူပုိင္ခြင့္၊  
 သင့္ေမးခြန္းမ်ားအတြက္ အေျဖမ်ားရပုိင္ခြင့္အပါအ၀င္၊ သင့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈအေၾကာင္း 

ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ပါ၀င္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ကုသမႈခံယူရန္ ျငင္းဆိုပိုင္ခြင့္၊  
 သင့္က်န္းမာေရးမွတ္တမ္းမ်ား မိတၱဴတစ္ေစာင္ ေတာင္းဆိုရယူပိုင္ခြင့္၊ အခ်က္အလက္မွားေနသည္ဟု 

သင္ယူဆသည့္အခါ ေျပာင္းလဲေပးရန္ သင္ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္၊  
 ဗားေမာင့္ Medicaid တြင္ စာရင္းသြင္းထားသည့္ အရည္အခ်င္းမီကုသေပးသူတစ္ဦးထံမွ 

ဒုတိယသေဘာထား ရယူပိုင္ခြင့္၊   
 သင့္အစီအစဥ္ သို႔မဟုတ္ သင့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈအေၾကာင္း စိုးရိမ္ခ်က္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးပိုင္ခြင့္  

(ေနာကထ္ပ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ စာမ်က္ႏွာ ၂၀ တြင္ ၾကည့္ပါ)၊ 
 အႏိုင္က်င့္ရန္၊ အျပစ္ေပးရန္၊ အဆင္ေျပရန္ သို႔မဟုတ ္ကလဲ့စားေခ်ရန္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ 

ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ သီးျခားခြဲထားျခင္းပံုစံတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးမွ ကင္းေ၀းပိုင္ခြင့္ႏွင့္ 
 သင္လုိအပ္သည့္ဟုထင္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျငင္းပယ္ခံရပါက အယူခံေတာင္းဆုိခြင့္။ 

ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားကို စာမ်က္ႏွာ ၁၉ တြင္ ၾကည့္ပါ။   

ေအာက္ပါတုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ သင့္က်န္းမာေရးကုိ ေစာင့္ေ႐ွာက္ရန္ သင္၌တာ၀န္႐ိွပါသည္-  

 သင့္ေရာဂါလကၡဏာမ်ားႏွင့္က်န္းမာေရးေနာကခ္ံအေၾကာင္း သင့္ကုိကုသေပးသူအား ေျပာျပျခင္း၊  
 အခ်က္အလက္ထပ္မံလိုသည့္အခါ သို႔မဟုတ္ တစ္စံုတစ္ရာနားမလည္သည့္အခါ ေမးခြန္းမ်ားေမးျခင္း၊  
 သင္ႏွင့္သင့္ကုိကုသေပးသူတို႔ သေဘာတူညီထားသည့္ ကုသမႈအစီအစဥ္ကုိ လိုက္နာျခင္း၊  
 ရက္ခ်ိန္းမ်ားသြားျခင္း သို႔မဟုတ္ မသြားႏိုင္လွ်င္ ၾကိဳတင္ဖုန္းဆက္ျခင္း၊  
 သင္ရႏုိင္သည့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အေကာင္းဆံုးအသံုးခ်ရန္ သင့္အစီအစဥ္၏စည္းကမ္းမ်ားကုိ 

သိေအာင္လုပ္ျခင္း၊  
 (လိုအပ္သည့္အခါ) အျခားကုသေပးသူမ်ားထံမသြားမီ သင့္ PCP ထံမွလႊေဲျပာင္းခ်က္ရေၾကာင္း 

ေသခ်ာေစျခင္း၊  
 သတ္မွတ္ထားသည့္အခါ လစဥ္ေၾကးမ်ားႏွင့္ မိမိမွတြဲဖက္ေပးဆပ္မႈမ်ား ေပးျခင္း၊  
 ရက္ခ်ိန္းမသြားႏုိင္လွ်င္ ဖ်က္သိမ္းရန္ သုိ႔မဟုတ္ ရက္ေ႐ႊ႕ရန္ ဖုန္းဆက္ျခင္း။ 
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၀န္ေဆာင္မႈရယူသူမ်ား ပ့ံပိုးမႈဌာန  

ေမးစရာမ်ားအတြက္- 1-800-250-8427 (TDD/TTY) 1-888-834-7898 ကို ဖုန္းဆက္ပါ 
အခမ့ဲစကားျပန္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အျခားပုံစံမ်ားျဖင့္လည္း ရ႐ိွႏုိင္ပါသည္။ 

အသက္႐ွင္ဆဲ႐ိွစဥ္ ဆႏၵႏွင့္ ၾကိဳတင္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား  
(ေခါင္းစဥ္ ၁၈၊ အခန္း ၂၃၁ တြင္ေတြ႔ႏိုင္သည့္) ဗားေမာင့္ျပည္နယ္ အသက္႐ွင္ဆ႐ဲွိစဥ္ဆႏၵႏွင့္ ၾကိဳတင္ 
ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတိုခ်ဳပ္ႏွင့္ လူနာအတြကအ္ဓိပၸာယ္သက္ေရာက္ပံကုု ိဤေနရာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္-  

“ၾကိဳတင္ညႊန္ၾကားခ်က္” သည္ ေရးသားထားသည့္ မွတ္တမ္းတစ္ခုျဖစ္ျပီး သင့္ကုိယ္စားလုပ္ေဆာင္ရန္ သင္ 
ေ႐ြးခ်ယ္ထားသူ၊ သင့္ကုိအဓိကကုသေပးသူ၊ သင့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈအတြက္ ဆႏၵမ်ား သို႔မဟုတ္ 
ကုသမႈရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေဖာ္ျပထားႏိုင္သည္။ ယင္းသည္ က်န္းမာေရးကုသမႈ သို႔မဟုတ္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ 
ကုသမႈအတြက္ ဆက္လက္အက်ံဳး၀င္ေနသည့္ အာဏာလႊစဲာတစ္ေစာင္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ 
ၾကိဳတင္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားသည္ အခမဲ့ျဖစ္သည္။  

အ႐ြယ္ေရာက္သူတစ္ဦးသည္ ၾကိဳတင္ညႊန္ၾကားခ်ကတ္စ္ရပ္ကုိ သင့္အတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈဆိုင္ရာ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ပုိင္ခြင့္႐ွိေသာ အျခားသူတစ္ဦးႏွင့္အထက္ အမည္ေပးရန္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ထိုသူ၌ 
မည္မွ်လုပ္ပိုင္ခြင့္ ႐ွိေၾကာင္း၊ မည္သည့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ သင္လိုခ်င္ေၾကာင္း၊ မလိုခ်င္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ 
ႏိုင္ျပီး၊ အသုဘစီမံေရးမ်ားကဲ့သုိ႔ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာကိစၥမ်ားကုိ မည္သို႔ကိုင္တြယ္ေစလိုေၾကာင္း ေျပာႏုိင္ 
ပါသည္။ အုပ္ထိန္းသူတစ္ဦးလိုအပ္ပါက တစ္ဦးႏွင့္အထက္အမည္ေပးရန္ သို႔မဟုတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား 
မခ်ေစလုိသူမ်ားကုိ ေဖာ္ျပရန္လည္း ၾကိဳတင္ညႊန္ၾကားခ်က္ကုိ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။  

သင့္အေျခအေနေၾကာင့္ သင္၏ကုိယ္ပိုင္က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈကုိ ညႊန္ၾကားႏိုင္ျခင္းမ႐ွိသည့္အျပင္ ယင္း 
အေျခအေနသည္ အေရးေပၚမဟုတ္ပါက၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးသူမ်ားသည္ သင္၌ ၾကိဳတင္ညႊန္ၾကား 
ခ်က ္႐ိွမ႐ွိသိေအာင္မလုပ္မီ သင့္ကုိေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ မျပဳႏုိင္ပါ။ သင္၌ ၾကိဳတင္ညႊန္ၾကားခ်က္႐ွိေၾကာင္း သိေသာ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးသူမ်ားသည္ သင့္အတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခြင့္႐ိွသူ၏ 
ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ၾကိဳတင္ညႊန္ၾကားခ်ကတ္ြင္႐ွိသည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ လိုက္နာရပါမည္။  

စာရိတၱ၊ က်င့္၀တ ္သို႔မဟုတ္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္အျခားပဋိပကၡအေပၚ အေျခခံ၍ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္သူ 
တစ္ဦးသည္ သင့္ညႊန္ၾကားခ်က္ကုိ လိုက္နာရန္ ျငင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္သူတစ္ဦး 
ကျငင္းဆိုခဲ့လွ်င္၊ ကုသေပးသူက တတ္ႏိုင္လွ်င္ သင္ႏွင့္သင့္ကုိယ္စားေဆာင္႐ြက္ရန္ အမည္ေပးထားသူကုိ 
ထိုပဋိပကၡအေၾကာင္းေျပာျပရပါမည္၊ ၎ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိလိုက္နာရန္လိုလားသည့္ ကုသေပးသူထံ သင္၏ 
ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈကုိလႊေဲျပာင္းရန္ ကူညီရပါမည္၊ ဤ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးရန္ ကုသေပးသူအသစ္ ေတြ႔သည္ အထိ 
ဆက္လက္၍က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးျပီး၊ ထိုပဋိပကၡ၊ ယင္းကုိေျဖ႐ွင္းရန္ေဆာင္႐ြက္သည့္ အဆင့္မ်ားႏွင့္ 
ထိုပဋိပကၡေျဖ႐ွင္းခ်က္တို႔ကုိ သင့္က်န္းမာေရးမွတ္တမ္းတြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားရပါမည္။ ျပည္နယ္ဥပေဒ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအားလံုးကုိ တသေ၀မတိမ္းလိုက္နာသည့္နည္းျဖင့္ လူနာအားလံုး၏ ၾကိဳတင္ညႊန္ၾကား 
ခ်က္မ်ားကုိ ကိုင္တြယ္ေၾကာင္းေသခ်ာရန္ က်န္းမာေရးကုသေပးသူတိုင္း၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ 
ေနရာတုိင္းႏွင့္ ေနထိုင္ကုသသည့္ေနရာတိုင္းသည္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားခ်မွတ္ရပါမည္။  

ဥပေဒမလုိက္နာသူတစ္ဦးအေၾကာင္းတိုင္ၾကားရန္ 1-800-564-1612 ႐ွိ (လိုင္စင္ႏွင့္အကာအကြယ္ဌာနခြဲ) 
Division of Licensing and Protection ကုိဖုန္းဆက္ႏိုင္ပါသည္၊ သို႔မဟုတ္ အြန္လိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ 
စာေရးတိုင္ၾကားရန္လိပ္စာ-  

Division of Licensing and Protection 103 South Main Street, Ladd Hall Waterbury, VT 05671  

ျပည္နယ္ဥပေဒ၊ ၾကိဳတင္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ အသက္႐ွင္႐ွိစဥ္ဆႏၵမ်ားအေၾကာင္း အခ်ကအ္လက္မ်ားကုိ 802-
828-2909 ႐ွိ (ဗားေမာင့္ က်င္၀့တ္ကြန္ရက္) Vermont Ethics Network ကုိ ဖုန္းဆက္၍ျဖစ္ေစ၊ 
www.vtethicsnetwork.org ႐ိွ ၎တို႔၏၀က္ဘ္ဆိုက္သို႔သြားျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ ရယူႏိုင္ပါသည္။ 
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Vermont Health Connect and Green Mountain Care 
၀န္ေဆာင္မႈရယူသူမ်ား ပ့ံပိုးမႈဌာန  

ေမးစရာမ်ားအတြက္- 1-800-250-8427 (TDD/TTY) 1-888-834-7898 ကို ဖုန္းဆက္ပါ 
အခမ့ဲစကားျပန္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အျခားပုံစံမ်ားျဖင့္လည္း ရ႐ိွႏုိင္ပါသည္။ 

ေခါင္းစဥ ္၁၈ ကုိ http://legislature.vermont.gov/statutes/chapter/18/231 တြင္ ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ သင္ 
လိုအပ္သည့္ပံုစံမ်ား သို႔မဟုတ္ အခ်က္အလက္မ်ားထပ္မံရယူရန္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားတြင္ 
ၾကည့္ပါ၊ သင္၏ကုသေပးသူႏွင့္ ေျပာဆုိပါ၊ သို႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈယူသူပံ့ပိုးမႈဌာနကုိ ဖုန္းဆက္ပါ။  

ကုိယ္အဂၤ ါလွဴဒါန္းျခင္း  
ေသဆံုးသည့္အခါ သင့္ကုိယ္အဂၤ ါမ်ားကုိလွဴဒါန္းရန္ စိတ္၀င္စားႏိုင္ပါသည္။ အလွဴ႐ွင္တစ္ဦးမွ လမူ်ားစြာကူညီ 
ႏိုင္ပါသည္။ ဤအေၾကာင္းပိုမိုသိလိုပါက အခမဲ့အခ်ကအ္လက္မ်ားရယူရန္ 1-888-ASK-HRSA ကို ဖုန္းဆက္ပါ။ 

သင့္က်န္းမာေရး အဓိကကုသေပးသူ (PCP) အား အခ်က္အလက္မ်ား ေျပာျပျခင္း  
သင္ရသင္သ့ည့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈရ႐ိွေၾကာင္း ေသခ်ာေစေရးတြင္ သင့္ PCP ကုိကူညီရန္၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ 
၎ကိုေပးသည့္စာရင္းတြင္ သင့္အမည္ပါ႐ိွႏိုင္ပါသည္။ ဤစာရင္းအခ်ိဳ႕သည္ ေအာက္ပါတို႔ ျဖစ္ႏိုင္သည္-  

 လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္းက မ်က္စိမစမ္းသပ္ရေသးေသာ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ႐ွင္ လူနာမ်ား၊  

 သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာ သို႔မဟုတ္ ရင္သားဓာတ္မွန္႐ုိက္စမ္းသပ္မႈ မၾကာေသးမီ မျပဳရေသးသူ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊  

 ထုိးရမည့္ကာကြယ္ေဆး မထိုးရေသးေသာ ကေလးမ်ား၊  

 မတည့္သည့္ေဆး၀ါးမ်ားေၾကာင့္ ဆိုး႐ြားသည့္ေဆးဒဏ္မ်ားကုိေ႐ွာင္႐ွားေရး အေထာက္အကူျပဳရန္ လူနာမ်ား 
ေသာက္သံုးေနသည့္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္  

 ပုံမွန္က်န္းမာေရးစစ္ေဆးရန္ေနာက္က်ေနသည့္ ကေလးမ်ား။  

အတြင္းေရးဆုိင္ရာ အေလ့အထမ်ား အသိေပးခ်က္  
ကၽြႏ္ုပ္တို႔အစီအစဥ္အတြက္သင္အက်ံဳး၀င္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္စဥ္က သင္အက်ံဳး၀င္ေၾကာင္းစာႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 
အတြင္းေရးဆိုင္ရာ အေလ့အထမ်ား မိတၱဴတစ္ေစာင္ သင္ရ႐ွိခဲ့ပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ဥပေဒျဖစ္သည့္ (က်န္းမာေရး 
အာမခံ လႊေဲျပာင္းႏိုင္မႈႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈအက္ဥပေဒ) Health Insurance Portability and Accountability Act 
(HIPAA) အရ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သင့္ကုိ ဤအသိေပးစာေပးရန္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။  ဤအသိေပးစာတြင္ သင္၏ 
အတြင္းေရးဆိုင္ရာ ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ သင့္က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္ပုံ သို႔မဟုတ ္ထုတ္ေျပာ 
ႏိုင္ပံုကုိ ေျပာျပထားပါသည္။ ဤအသိေပးစာ ေနာကထ္ပ္မိတၱဴတစ္ေစာင ္သင္လိုအပ္ပါက ၀န္ေဆာင္မႈယူသူ 
ပံ့ပုိးမႈဌာနကုိ ဖုန္းဆက္ႏိုင္ပါသည္။ ဤအသိေပးခ်က္ကုိ www.humanservices.vermont.gov/privacy-
documents တြင္ အီလက္ထ႐ြန္းနစ္နည္းျဖင့္ ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ 

သင့္အတြင္းေရးဆိုင္ရာ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ခံရသည္ဟုယူဆပါက၊ 802-241-2234  ႐ွိ AHS အတြင္းေရး 
အရာရွိအား ဖုန္းဆက္ပါ၊ သို႔မဟုတ္ visit www.humanservices.vermont.gov/policy-
legislation/hipaa/hipaa-info-beneficiaries/health-information-complaints/ ကို ၾကည့္ပါ။ 

အရည္အေသြးထိန္းသိမ္းမႈ အစီအစဥ္   
သင္သည္ သင့္ကုိကုသေပးသူမ်ားထံမွ အရည္အေသြး႐ွိ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈႏွင့္ သင့္က်န္းမာေရး 
ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈအစီအစဥ္မွ ၀န္ေဆာင္မႈေကာင္းရ႐ွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစေရးအတြက္ Green Mountain Care 
တြင္ အရည္အေသြးထိန္းသိမ္းမႈ အစီအစဥ္တစ္ရပ္႐ိွပါသည္။  

က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈအရည္အေသြးတိုင္းတာရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ၾကည့္သည့္ အရာအခ်ိဳ႕မွာ-  

 လူနာမ်ား ေဆးမည္မွ်သုံးသည္၊  

 အဖြဲ႔၀င္မည္မွ် ပံုမွန္ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ ရ႐ွိသည္၊  
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 Vermont Health Connect and Green Mountain Care 

၀န္ေဆာင္မႈရယူသူမ်ား ပ့ံပိုးမႈဌာန  

ေမးစရာမ်ားအတြက္- 1-800-250-8427 (TDD/TTY) 1-888-834-7898 ကို ဖုန္းဆက္ပါ 
အခမ့ဲစကားျပန္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အျခားပုံစံမ်ားျဖင့္လည္း ရ႐ိွႏုိင္ပါသည္။ 

 အဖြဲ႔၀င္မည္မွ် အေရးေပၚမဟုတ္ဘဲ အေရးေပၚလနူာခန္း အသံုးျပဳၾကသည္၊  

 ကာယက်န္းမာေရးကုသေပးသူမ်ားႏွင့္ စိတ္က်န္းမာေရးကုသေပးသူမ်ား ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈညွိႏႈိင္းပံုႏွင့္  

 အဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ ကုသေပးသူမ်ားက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏အစီအစဥ္ကို မည္မွ်ေက်နပ္ၾကသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။  
က်န္းမာေရးရလဒ္မ်ားပိုမိုေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ကုသေပးသူမ်ားအား လိုက္နာရန္တိုက္တြန္းသည့္ နာတာ႐ွည္ 
ေရာဂါအခ်ိဳ႕အတြက္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာအေကာင္းဆံုးအေလ့အထမ်ားကုိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ က်င္သ့ံုးေနပါသည္။  

ကၽြႏ္ုပ္၏အစီအစဥ္မ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ႏွင့္ သင့္အတြက္သင့္အစီအစဥ္ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ နည္းလမ္းမ်ား 
အၾကံျပဳလိုပါက၊ ၀န္ေဆာင္မႈရယူသူ ပံ့ပိုးေရးဌာနကုိ ဖုန္းဆက္ပါ။ သင့္ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ားကုိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 
အရည္အေသြးထိန္းသိမ္းမႈ သံုးသပ္ေရး၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ေစပါမည္။  

www.greenmountaincare.org/member_information/other_resources တြင္ သို႔မဟုတ ္၀န္ေဆာင္မႈ 
ရယူသူ ပံ့ပိုးေရးဌာနကုိ ဖုန္းဆက္ျခင္းျဖင္ ့ေဆး႐ုံမ်ား၊ ဘိုးဘြားရိပ္သာမ်ား၊ အိမ္၌က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္ 
ေပးသူမ်ားမွေပးသည့္ ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ အရည္အေသြးအေၾကာင္းအခ်က္အလက္မ်ား သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရး 
ဆိုင္ရာ အေကာင္းဆံုးအေလ့အထမ်ားလမ္းညႊန္အေၾကာင္းအခ်က္အလက္မ်ား မိတၱဴကုိ ရယူႏုိင္ပါသည္။  

လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ရပ္အေပၚ သင္သေဘာမတူေသာအခါ  
ေအာက္ပါတစ္ခုခုသည္ “လုပ္ေဆာင္ခ်က္” တစ္ခုျဖစ္သည္-  

 အဖိုးအခေပးေပးသည့္၀န္ေဆာင္မႈ၊ သို႔မဟုတ ္၀န္ေဆာင္မႈ အမ်ိဳးအစား၊ အတိုင္းအတာ သို႔မဟုတ္ အဆင့္ 
အပါအ၀င္ ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ အက်ံဳး၀င္မႈတစ္ခုကုိ ျငင္းဆိုျခင္း သို႔မဟုတ္ ကန္႔သတ္ျခင္း၊  

 ယခင္ကခြင့္ျပဳထားေသာ ၀န္ေဆာင္မႈ သို႔မဟုတ ္၀န္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္တစ္ခုကုိ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ရပ္ဆိုင္းျခင္း၊ 
သို႔မဟုတ္ ရပ္စျဲခင္း၊  

 အဖိုးအခေပးေပးသည့္၀န္ေဆာင္မႈ တစ္ရပ္လံုး သို႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသကုိ ျငင္းဆိုျခင္း၊  

 မည္သည့္ကုသေပးသူကမဆို က်န္းမာေရးအတြက္လိုအပ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားေသာ အဖုိးအခေပးေပးသည့္ 
၀န္ေဆာင္မႈတစ္ရပ္ေပးရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း၊  

 ျပည္နယ္စည္းကမ္းအရသတ္မွတ္ထားသည့္အခါ အခ်ိန္မီေဆာင္႐ြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း၊  

 အခေၾကးေငြေပးေပးသည့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို Medicaid တြင္ စာရင္းမသြင္းထားေသာကုသေပးသူတစ္ဦးထံမွ 
ရယူရန္ သင့္ေတာင္းဆုိခ်က္ကို ျငင္းပယ္ျခင္း (Medicaid တြင္ စာရင္းမသြင္းထားေသာကုသေပးသူကို Medicaid 
မွ ပုိက္ဆံျပန္မေပးႏုိင္ေၾကာင္းကို သတိျပဳပါ)။  

ေဆာင္႐ြက္ခ်က္တစ္ရပ္ကုိ သင္သေဘာမတူပါက ထိုေဆာင္႐ြက္ခ်က္ကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ ေတာင္းဆိုႏိုင္ 
ပါသည္။ ဗားေမာင့္က်န္းမာေရးရယူမႈဌာနမွ ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ပါက အယူခံ သို႔မဟုတ္ တရားသည့္ 
ၾကားနာမႈအတြက္ 1-800-250-8427 ႐ွိ ၀န္ေဆာင္မႈယူသူ ပံ့ပိုးမႈဌာနကို ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္၊ သို႔မဟုတ္ 
ေအာက္ပါလပိ္စာသို႔ စာေရးႏုိင္ပါသည္။  အယူခံမ်ားႏွင့္ တရားသည့္ၾကားနာမႈအေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
http://www.greenmountaincare.org/member_information/appeals တြင္ ထပ္မံရ႐ွိႏိုင္ပါသည္။ 
 

Vermont Health Connect & Green Mountain Care Customer Support Center  
101 Cherry Street, Suite 320 Burlington, VT 05401  
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Vermont Health Connect and Green Mountain Care 
၀န္ေဆာင္မႈရယူသူမ်ား ပ့ံပိုးမႈဌာန  

ေမးစရာမ်ားအတြက္- 1-800-250-8427 (TDD/TTY) 1-888-834-7898 ကို ဖုန္းဆက္ပါ 
အခမ့ဲစကားျပန္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အျခားပုံစံမ်ားျဖင့္လည္း ရ႐ိွႏုိင္ပါသည္။ 

အယူခ၀ံင္ျခင္း  

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မွားသည္ဟု သင္ထင္ပါသလား။ ပထမအဆင့္က ဌာနတြင္းအယူခံ 
ေတာင္းခံဖုိ႔ပါ။  
အယူခံ၀င္ျခင္းတစ္ရပ္သည္ ျပႆနာမ်ားကုိ ျပဳျပင္နည္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ပထမဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ မပါ၀င္ေသာ 
DVHA မွတစ္စံုတစ္ဦးသည္ သင့္အမႈကုိၾကည့္၍ သူမည္သို႔ဆံုးျဖတ္သည္ကုိ သင့္ကုိေျပာျပပါမည္။ ယင္းကုိ 
“ဌာနတြင္းအယူခံ၀င္ျခင္း” ဟုေခၚသည္။ အမႈအမ်ားစုတြင္ ျပည္နယ္၏တရားမွ်တေသာ ၾကားနာမႈတစ္ရပ္ 
မေတာင္းဆိုမီ သင္ဤသို႔အရင္ျပဳလုပ္ရပါမည္။   

အယူခံ၀င္ရန္ သင္၌ရက ္၆၀ ရွိသည္။ ထိုရက္ ၆၀ သည္ DVHA မွ သင့္ကုိ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အသိေပးစာ ပုိ႔သည့္ 
ရက္စြဲမွ စတင္ပါသည္။ သင္ဆႏၵရိွပါက သင့္ကုိကုသေပးသူမွ အယူခံေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။ သင့္အေနျဖင့္ 
စာေရး၍ျဖစ္ေစ၊ ဖုန္းျဖင့္ျဖစ္ေစ အယူခံ၀င္ႏိုင္ပါသည္။  

အယူခံ၀င္ရန္ သင္၌နည္းႏွစ္နည္း႐ွိပါသည္-  

 ၁။ 1-800-250-8427 ႐ိွ ၀န္ေဆာင္မႈယူသူပံ့ပိုးမႈဌာနကို ဖုန္းဆက္ပါ 
 ၂။ စာပုိ႔ရန္-  
 Vermont Health Connect & Green Mountain Care 
Customer Support Center 101 Cherry Street, Suite 320 Burlington, VT 05401  

သင္၌႐ိွျပီးသား က်န္းမာေရးအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ ရပ္စဲျခင္း 
ျပဳခ့ဲပါသလား။ ဌာနတြင္း အယူခံ၀င္ေနစဥ္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကုိ သင္ဆက္လက္ယူႏိုင္ေသာ္လည္း 
ယင္းကုိေတာင္းဆိုရန္ သင္၌ ၁၁ ရက္ သာ ႐ွိပါသည္။ ထို ၁၁ ရက္သည္ DVHA မွ သင့္ကုိ 
အသိေပးစာပို႔လိုက္သည့္ ရက္စြဲမွ စတင္ပါသည္။ သင့္ အက်ိဳးခံစားခြင္မ့်ားကု ိဆက္လက္ရ႐ွိေနရန္ 1-800-250-
8427 ႐ိ ွ၀န္ေဆာင္မႈယူသူပံ့ပိုးမႈဌာနကို ဖုန္းဆက္ပါ။  

ဌာနတြင္းအယူခ၀ံင္သည့္အခါ မည္သုိ႔ျဖစ္သနည္း။ ဤဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ေနာက္တစ္ခါျပန္ၾကည့္ရန္ DVHA မွ 
အစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ စီစဥ္ပါမည္။ သင္ပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။ သင့္အတြက္ သင္ေျပာဆိုႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္ တစ္စံု 
တစ္ဦးကုိ သင့္ကုိယ္စားေျပာေစႏိုင္ပါသည္။ သင့္ကုိကုသေပးသူမွ ေျပာဆုိႏိုင္သည ္သို႔မဟုတ ္DVHA ကုိ 
အခ်က္အလက္မ်ား ေပးႏိုင္သည္။ အကူအညီလိုပါသလား။ သင္သည္ 1-800-917-7787 ႐ွိ (က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ 
ေထာက္ခံေျပာဆိုသ၏ူ ဥပေဒအေထာက္အကူ႐ံုး) Legal Aid’s Office of the Health Advocate သို႔မဟုတ္ 
https://vtlawhelp.org/appeals-0 ၌ အခမဲ့ဥပေဒအၾကံေပးခ်က္ ရေကာင္းရႏိုင္ပါသည္။  

DVHA မွသင့္အယူခံကို ရက္ ၃၀ အတြင္း ဆုံးျဖတ္ရပါမည္။ တစ္ခါတစ္ရံ အယူခံတစ္ရပ္သည္ ပုိမိုၾကာ႐ွည္ႏိုင္ 
ပါသည္။ DVHA သည္ ေနာက္ထပ္ ၁၄ ရကၾ္ကာႏိုင္ေသာ္လည္း၊ (ဥပမာ သင့္ကုိကုသေပးသူသည္ အခ်က္ 
အလက္ပို႔ရန္ အခ်ိန္ပုိလို၍၊ သို႔မဟုတ္ နဂိုသတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္အတိုင္းအတာတြင္ အစည္းအေ၀း သင္ 
မတက္ႏိုင္၍စသည္ျဖင့္) သင့္အတြက္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မွသာ ျဖစ္သည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ ခ်မွတ္ရန္ 
အၾကာဆံုး ၾကာမည့္အခ်ိန္မွာ ၄၄ ရက္ျဖစ္သည္။    

DVHA မ ွသင့္အယူခံကို ပုိမိုလ်င္ျမန္စြာ ဆုံးျဖတ္ေပးရန္ လုိပါသလား။ ေစာင့္ေနပါက သင့္က်န္းမာေရး သို႔မဟုတ္ 
အသက္အေပၚ ၾကီးေလးစြာထိခိုက္ႏိုင္လွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကု ိေျပာျပပါ။ (“အလ်င္အျမန္ေဆာင္႐ြက္ေသာ အယူခံ” ဟု 
ေခၚသည့္) ပိုမိုလ်င္ျမန္ေသာ အယူခံတစ္ရပအ္တြက္ သင္အက်ံဳး၀င္သည္ဟု DVHA မွ ဆံုးျဖတ္ပါက၊ ၇၂ နာရီ 
အတြင္း သင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ရပါမည္။ သင့္အတြက္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္လွ်င္ DVHA သည္ ပိုမိုၾကာ႐ွည္ႏိုင္သည္။ 
အလ်င္အျမန္ေဆာင္႐ြက္ေသာ အယူခံတစ္ရပ္အေနျဖင့္ အၾကာျမင့္ႏိုင္ဆံုးမွာ ၁၇ ရက္ျဖစ္သည္။   
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 Vermont Health Connect and Green Mountain Care 

၀န္ေဆာင္မႈရယူသူမ်ား ပ့ံပိုးမႈဌာန  

ေမးစရာမ်ားအတြက္- 1-800-250-8427 (TDD/TTY) 1-888-834-7898 ကို ဖုန္းဆက္ပါ 
အခမ့ဲစကားျပန္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အျခားပုံစံမ်ားျဖင့္လည္း ရ႐ိွႏုိင္ပါသည္။ 

ဌာနတြင္းအယူခံဆုံးျဖတ္ခ်က္အေပၚ သင္သေဘာမတူပါက မည္သုိ႔ျဖစ္မည္နည္း။ ျပည္နယ္၏ တရားမွ်တေသာ 
ၾကားနာမႈတစ္ရပ္ သင္ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ။  

ဌာနတြင္းအယူခံဆုံးခ်က္အေပၚ သင္သေဘာမတူဘူးလား။ ျပည္နယ္၏ တရားမွ်တေသာ 
ၾကားနာမႈတစ္ရပ္ သင္ေတာင္းဆုိႏုိင္ပါသည္။  
(လူမႈ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ဘုတ္အဖြဲ႔) Human Services Board မွ ၾကားနာေရးအရာ႐ိွတစ္ဦးမွ သင့္အမႈကုိ 
ၾကားနာပါမည္။ DVHA မွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွန္ ခ်မွတ္ျခင္း႐ွိမ႐ွိ ၎မွ ဆံုးျဖတ္ပါမည္။  

ကိစၥအမ်ားစုတြင္ သင္သည္ (“ကုန္ခန္းျခင္း” ဟုေခၚသည့္) ျပည္နယ္၏တရားမွ်တေသာ ၾကားနာမႈကုိ မေတာင္း 
ခံႏုိင္မီ DVHA ဌာနတြင္းအယူခံ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ အရင္ျပီးစီးရပါမည္။ သို႔ရာတြင္ DVHA သည္ သင္၏ ဌာနတြင္း 
အယူခံကုိ သတ္မွတ္ထားသည့္ေနာက္ဆံုးရက္အမီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်ပါက သင္သည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ 
အတြက္ မေစာင့္ဘဲ ျပည္နယ္တရားမွ်တသည့္ၾကားနာမႈတစ္ရပ္ ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။  

ျပည္နယ္၏တရားမွ်တသည့္ၾကားနာမႈတစ္ရပ္ေတာင္းဆုိရန္ သင္၌ရက္ေပါင္း ၁၂၀ ႐ိွပါသည္။ ထိုရက္ေပါင္း ၁၂၀ 
သည္ သင္၏ဌာနတြင္းအယူခံအေပၚဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ေျပာထားသည့္စာပါရက္စြဲမွ စတင္ပါသည္။  

ျပည္နယ္၏တရားမွ်တေသာၾကားနာမႈတစ္ရပ္ေတာင္းခံနည္း ႏွစ္နည္း႐ွိပါသည္-  

၁။ 1-800-250-8427 ႐ိွ ၀န္ေဆာင္မႈယူသူပံ့ပိုးမႈဌာနကို ဖုန္းဆက္ပါ၊ သို႔မဟုတ္ 802-828-2536 ႐ိွ 
လူမႈ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ဘုတ္အဖြဲ႔ကုိ ဖုန္းဆက္ပါ။  

 ၂။ စာပုိ႔ရန္-  
သင္၌႐ိွျပီးသား က်န္းမာေရးအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ ရပ္စျဲခင္း ျပဳခ့ဲပါသလား။ 
ျပည္နယ္၏ တရားမွ်တေသာ ၾကားနာမႈအတြင္း သင္၏အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကုိ ဆက္လက္ယူႏိုင္ပါသည္။ ယင္းကုိ 
၁၁ ရကအ္တြင္း ေတာင္းဆိုရပါသည္။ ထို ၁၁ ရက္သည္ DVHA မွ သင့္ကုိ ၎၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ပို႔သည့္ ရက္စြဲမွ 
စတင္ပါသည္။ သင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကုိ ဆက္လက္ရ႐ွိေနရန္ 1-800-250-8427 ႐ိွ ၀န္ေဆာင္မႈယူသူ 
ပံ့ပုိးမႈဌာနကုိ ဖုန္းဆက္ပါ။  

ျပည္နယ္၏ တရားမွ်တေသာ ၾကားနာမႈတြင ္မည္သုိ႔ျဖစ္သနည္း။ ၎၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ေနာက္တစ္ခါ 
ျပန္ၾကည့္ရန ္လူမႈ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားဘုတ္အဖြဲ႔မွ အစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ စီစဥ္ပါမည္။ သင္ပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။ သင့္ 
အတြက္ သင္ေျပာဆိုႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္ တစ္စံုတစ္ဦးကုိ သင့္ကုိယ္စားေျပာေစႏုိင္ပါသည္။ သင့္ကုိ ကုသ 
ေပးသူမွ ေျပာဆုိႏိုင္သည ္သို႔မဟုတ ္ၾကားနာမႈအရာ႐ိွကုိ အခ်က္အလက္မ်ား ေပးႏိုင္သည္။ အကူအညီလုပိါ 
သလား။ သင္သည္ 1-800-917-7787 ႐ွိက်န္းမာေရးေထာက္ခံေျပာဆိုေပးသူ၏ ဥပေဒေရးရာအကူအညီ႐ံုး 
သို႔မဟုတ္ https://vtlawhelp.org/fair-hearing-how-prepare-what-expect ၌ အခမ့ဲဥပေဒအၾကံေပးခ်က္ 
ရေကာင္းရႏိုင္ပါသည္။  

လူမႈ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားဘုတ္အဖြဲ႔မွ သင့္အမႈကို သင္ပထမဆုံးအယူခံ၀င္သည့္ရက္စြဲမွ ရက္ ၉၀ အတြင္း ဆုံးျဖတ္ 
ရပါမည္။  

ၾကားနာေရးအရာ႐ိွမွ မ ွသင့္အယူခံကို ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာ ဆုံးျဖတ္ေပးရန္ လုိပါသလား။ ေစာင့္ေနပါက သင္၏ 
က်န္းမာေရး သို႔မဟုတ္ အသက္အေပၚ ၾကီးေလးစြာထိခိုက္ႏိုင္ပါက ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကုိ ေျပာျပပါ။ (“အလ်င္အျမန္ 
ေဆာင္႐ြက္ေသာ ျပည္နယ္၏ တရားမွ်တေသာၾကားနာမႈ” ဟုေခၚသည့္) ပိုမိုလ်င္ျမန္ေသာ ျပည္နယ္၏ 
တရားမွ်တေသာ ၾကားနာမႈအတြက္ သင္အက်ံဳး၀င္ပါက အလုပ္လုပ္ရက္ ၃ ရက္အတြင္း သင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
ရပါမည္။   
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Vermont Health Connect and Green Mountain Care 
၀န္ေဆာင္မႈရယူသူမ်ား ပ့ံပိုးမႈဌာန  

ေမးစရာမ်ားအတြက္- 1-800-250-8427 (TDD/TTY) 1-888-834-7898 ကို ဖုန္းဆက္ပါ 
အခမ့ဲစကားျပန္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အျခားပုံစံမ်ားျဖင့္လည္း ရ႐ိွႏုိင္ပါသည္။ 

အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ဆက္လက္ရ႐ိွျခင္း  
သင္သည္ ဌာနတြင္းအယူခံ၀င္သည့္ကာလႏွင့္ ျပည္နယ၏္တရားမွ်တေသာ ၾကားနာမႈလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း သင္၏ 
အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကုိ ယခင္အတိုင္းထားရန္ ၁၁ ရက္အတြင္းေတာင္းခံလွ်င္ ရႏုိင္သည့္ဟု အထက္တြင္ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေျပာျပထားပါသည္။   
အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ဆက္လက္ရ႐ိွသည့္အေၾကာင္း သင္သိရမည့္အခ်ကတ္စ္ခ်က္မွာ-  
 သင္၏အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအတြက္ သင္ေငြေပးေခ်ခ့ဲပါက၊ အယူခံ သို႔မဟုတ ္ၾကားနာမႈမွ သင့္ကို 

ေထာက္ခံသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္လွ်င္ သင္ေပးခဲ့ေသာေငြပမာဏ သင့္ကုိျပန္ေပးပါမည္။   
 ဆက္၍ေပးေသာအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအတြက္ ျပည္နယမ္ွေငြေပးေခ်ခဲ့ျပီး ျငင္းဆုိရန္ဆံုးျဖတ္ပါက၊ အယူခံ 

လုပ္ကိုင္ေနဆဲ သင္ရ႐ိွခဲ့သည့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကုိ သင္ျပန္ေပးရႏုိင္ပါသည္။   
 အယူခံ သို႔မဟုတ္ ၾကားနာမႈေတာင္းဆိုခ်ိန္တြင္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားဆက္၍ရရန္ သင္ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။  
 အယူခံ သို႔မဟုတ ္ၾကားနာမႈသည္ ဗဟုိအစိုးရ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဥပေဒေျပာင္းလမဲႈေၾကာင့္ အဆံုးသတ္ 

သြား၊ ေလ်ာ့နည္းသြားေသာ အက်ိဳးခံစားခြင့္အေၾကာင္းျဖစ္ပါက ထို၀န္ေဆာင္မႈ ဆက္လက္မရႏိုင္ပါ။  
 သင္၏ တရားမွ်တေသာၾကားနာမႈသည္ သင့္လစဥ္ေၾကးအေၾကာင္းျဖစ္လွ်င္၊ လစဥ္ေၾကးေပးရန္ေန႔တြင္ သင္ 

လစဥ္ေၾကး ေပးရပါမည္။ သုိ႔မဟုတ္လွ်င္ သင္၏အာမခံအဆုံးသတ္သြားပါမည္။ အယူခံ သုိ႔မဟုတ္ ၾကားနာမႈမွ 
သင့္ကိုေထာက္ခံရန္ဆုံးျဖတ္လွ်င္ သင္ပုိေပးသည့္ေငြကို သင့္အားျပန္ေပးပါမည္။  

မေက်နပ္ခ်က္မ်ား  
သင့္က်န္းမာေရးကုသေပးသူ၏တည္ေနရာ သို႔မဟုတ္ သြားေရာက္ရန္ အဆင္ေျပမႈ၊ က်န္းမာေရးကုသမႈ 
အရည္အေသြး၊ သို႔မဟုတ္ သင့္ရပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ အသံုးျပဳျပီးေနာက္ ဆိုး႐ြားေသာ ထိခိုက္မႈကဲ့သို႔ အေရးယူ 
ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားမွလြဲ၍ အျခားအရာမ်ားအတြက္ မေက်နပ္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ မေက်နပ္ခ်က္ကုိ အခ်ိန္မေ႐ြး 
တိုင္ၾကားႏိုင္သည္။ သင္၏ကုသေပးသူႏွင့္ ကြဲလြဲခ်က္မ်ားကုိ မေျဖ႐ွိငး္ႏိုင္လွ်င္၊ ၀န္ေဆာင္မႈယူသူ ပံ့ပိုးမႈဌာန 
သို႔မဟုတ္ သင္၏ကုသေပးသူ သို႔မဟုတ ္၀န္ေဆာင္မႈအရည္အေသြးအတြက္ တာ၀န္႐ွိသည့္ဌာနကုိ ဖုန္းဆက္၍ 
တိုင္ၾကားႏိုင္ပါသည္။ ၎ဌာနမွ ယင္းကုိေျဖ႐ွင္းႏိုင္ပံုအေၾကာင္း စာတစ္ေစာင္ ရက္ ၉၀ အတြင္း ပို႔ပါမည္။  

သင္မ ွမေက်နပ္ခ်ကတ္စ္ရပ္တိုင္ၾကားျပီး ယင္းကုိေျဖ႐ွင္းပံုကို မေက်နပ္ပါက မေက်နပ္ခ်က္သံုးသပ္မႈ 
ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။ ထိုမေက်နပ္ခ်က္လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ တရားမွ်တစြာကုိင္တြယ္ေၾကာင္း ေသခ်ာရန္ ၾကားေန 
ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက သင့္မေက်နပ္ခ်က္ကုိ သံုးသပ္ပါမည္။ ထိုသံုးသပ္ခ်က္ရလဒ္မ်ားျဖင့္ သင္စာတစ္ေစာင္ရပါမည္။  

သင္ သို႔မဟုတ ္သင္၏ကုသေပးသူသည္ Green Mountain Care တြင္ မေက်နပ္ခ်က္တိုင္ၾကား၍ျဖစ္ေစ၊ 
အယူခံ၀င္၍ျဖစ္ေစ လက္တံု႔ျပန္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ကလဲ့စားေခ်ျခင္း မခံရသင့္ေပ။ မေက်နပ္ခ်က္ သို႔မဟုတ ္အယူခံ 
လုပ္ငန္းစဥ္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အတြက္ အကူအညီလိုပါက Green Mountain Care ၀န္ထမ္းမ်ားက သင့္ကုိ 
ကူညီႏိုင္ပါသည္ - အကူအညီ ေတာင္းသာေတာင္းပါ။ မိသားစု၀င္တစ္ဦး၊ မိတ္ေဆြတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ (ကုသေပး 
သူကဲ့သို႔) အျခားသူတစ္ဦးအား အယူခံ သို႔မဟုတ ္တရားမွ်တသည့္ၾကားနာမႈ ေတာင္းခံရန္ သို႔မဟုတ ္မေက်နပ္ 
ခ်က္တိုင္ၾကားရန္ အကူအညီေတာင္းႏိုင္ပါသည္။ ဤပုဂၢိဳလ္ကုိ သင့္ကုိယ္စား ေဆာင္႐ြက္ေပးေစလိုေၾကာင္း 
ျပည္နယ္အား ေျပာျပရန္လိုပါသည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ ဤလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းလည္း သင့္ကုိကုိယ္စားျပဳႏုိင္သည္။ 
ဤေတာင္းခံခ်က္တစ္ရပ္အတြက္ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ရမည္ကုိ မသိပါက၊ သို႔မဟုတ္ ဤေတာင္းဆိုခ်က္ တစ္ရပ္ 
ရပ္အတြက္ ဘာလုပ္ရမွန္းမသိလွ်င္၊ သို႔မဟုတ္ အဆင့္မ်ားအတြက္ အကူအညီလိုလွ်င္ အကူအညီ ယူရန္ 1-
800-250-8427 ႐ိွ ၀န္ေဆာင္မႈယူသူပံ့ပိုးမႈဌာနကုိ ဖုန္းဆက္ပါ၊ သို႔မဟုတ္ vtlawhelp.org/health ကို ၾကည့္ပါ။ 
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 Vermont Health Connect and Green Mountain Care 

၀န္ေဆာင္မႈရယူသူမ်ား ပ့ံပိုးမႈဌာန  

ေမးစရာမ်ားအတြက္- 1-800-250-8427 (TDD/TTY) 1-888-834-7898 ကို ဖုန္းဆက္ပါ 
အခမ့ဲစကားျပန္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အျခားပုံစံမ်ားျဖင့္လည္း ရ႐ိွႏုိင္ပါသည္။ 

အကူအညီလိုပါသလား။  
Vermont Health Connect ႏွင့္ Green Mountain Care ၀န္ေဆာင္မႈရယူသူမ်ား ပ့ံပုိးမႈဌာန  
Vermont Health Connect ႏွင့္ Green Mountain Care ၀န္ေဆာင္မႈယူသူပံ့ပိုးမႈဌာနတို႔သည္ သင့္ကုိ ကူညီရန္ 
႐ွိေနပါသည္။ သင့္အစီအစဥ္အေၾကာင္းေမးခြန္းမ်ား ေျဖရန္၊ သင့္ PCP ေရြးရန္ သို႔မဟုတ္ ေျပာင္းရန္ႏွင့္ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ ရယူရာ၌ ျပႆနာမ်ား႐ိွပါက ၎တို႔ ကူညီႏိုင္ပါသည္။  

၀န္ေဆာင္မႈယူသူပံ့ပိုးမႈဌာန၀န္ထမ္းမ်ားသည္ 1-800-250-8427 သို႔မဟုတ္ TDD 1-888-834-7898 တြင္ 
တနလၤာမ ွေသာၾကာ၊ မနက္ ၈ နာရီမ ွညေန ၅ နာရ ီ(အလုပ္ပိတ္ရက္တြင္ ပိတ္သည္) ႐ိွပါသည္။  
အေျပာင္းအလဲမ်ား႐ွိလွ်င္ ေျပာင္းလဲျပီး ၁၀ ရက္အတြင္း အေၾကာင္းၾကားပါ-  
 သင့္၀င္ေငြ သို႔မဟုတ္ အိမ္ေထာင္စုတြင္ အေျပာင္းအလမဲ်ား၊  

 အိမ္လိပ္စာ အေျပာင္းအလမဲ်ား၊  

 ကေလးေမြးျခင္း သို႔မဟုတ္ ေမြးစားျခင္း၊  

 ေသဆံုးမႈမ်ားႏွင့္  

 သင္ရ႐ိွသည့္ အျခားက်န္းမာေရးအာမခံ။  

က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ ေထာက္ခံေျပာဆုိေပးသူ (HCA) ၏႐ုံး  
က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ ေထာက္ခံေျပာဆိုေပးသူ၏႐ံုးသည္ သင့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ သို႔မဟုတ ္သင့္ 
အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားႏွင့္ ျပႆနာမ်ားအတြက္ ကူညီရန္႐ွိေနပါသည္။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ ေထာက္ခံ 
ေျပာဆုိေပးသူ၏႐ံုးသည္ မေက်နပ္မႈမ်ား၊ အယူခံမ်ားႏွင့္ တရားမွ်တသည့္ၾကားနာမႈမ်ားအတြက္လည္း သင့္ကုိ 
ကူညီႏိုင္ပါသည္။ 1-800-917-7787 ႐ွိ HCA ႐ံုးကုိ သင္ဖုန္းဆက္ႏိုင္ပါသည္။  

ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ား 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အစီအစဥ္မ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ကုသေပးသူမ်ားအေၾကာင္း အခ်ကအ္လက္မ်ားကုိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
၀မ္းေျမာက္စြာေပးပါသည္။ လက္ကုိင္စာအုပ္႐ွိအရာမ်ားအျပင္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားလည္း 
ရႏုိင္ပါသည္-  

 သင့္အရပ္ထ႐ဲွိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အစီအစဥ္မ်ားတြင္ပါ၀င္ေသာ ကုသေပးသူမ်ားစာရင္း၊   

 အစီအစဥ္၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊  

 ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အရည္အေသြး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေရးအစီအစဥ္ႏွင့္   

 ကုန္က်စရိတ္ေပးေပးသည့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္း ေနာက္ထပ္အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား။  
အစီအစဥ္တြင္အက်ံဳး၀င္မႈႏွင့္အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအေၾကာင္းကုိ ၀က္ဘ္႐ွိ www.greenmountaincare.org 
၌စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။ 

အျခားအစီအစဥ္မ်ား 
ကေလးမ်ား၊ အရြယ္ေရာက္သူမ်ားႏွင့္မိသားစုမ်ားအတြက္ အျခားအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား႐ွိပါသည္။ 
သင္ပါ၀င္သည့္ အစီအစဥ္ေပၚမူတည္၍ ထို၀န္ေဆာင္မႈမ်ားသုိ႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလည္း ရႏိုင္ပါသည္။ 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးရႏုိင္မႈအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈယူသူပံ့ပုိးမႈဌာနကုိဖုန္းဆက္၍ ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ား 
ရယူပါ။ အခ်ိဳ႕အစီအစဥ္မ်ားတြင္ အက်ဳံး၀င္ရန္ ေနာက္ထပ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ႐ိွပါသည္။ ေမးစရာ႐ိွပါက 
သို႔မဟုတ္ သင္ အက်ံဳး၀င္မ၀င္သိလိုပါက ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အစီအစဥ္အတိအက်အတြက္ ဖုန္းနံပါတက္ိုဆက္ပါ။  
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Vermont Health Connect and Green Mountain Care 
၀န္ေဆာင္မႈရယူသူမ်ား ပ့ံပိုးမႈဌာန  

ေမးစရာမ်ားအတြက္- 1-800-250-8427 (TDD/TTY) 1-888-834-7898 ကို ဖုန္းဆက္ပါ 
အခမ့ဲစကားျပန္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အျခားပုံစံမ်ားျဖင့္လည္း ရ႐ိွႏုိင္ပါသည္။ 

အ႐ြယ္ေရာက္သူမ်ားအား ေန႔ဘက္တြင္ေပးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား  
အ႐ြယ္ေရာက္သူမ်ားအား ေန႔ဘက္တြင္ေပးသည့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမွ သက္ၾကီး႐ြယ္အိုမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းေသာ 
အ႐ြယ္ေရာက္သူမ်ားအား ၎တို႔၏ကုိယ္ပိုင္အိမ္မ်ားတြင္ တတ္ႏိုင္သမွ် ကုိယ္ထူကုိယ္ထေနႏိုင္ရန္ ၀န္ေဆာင္မႈ 
အမ်ိဳးမ်ိဳး ေပးပါသည္။ လူမႈအသိုင္းအ၀ုိင္းအေျချပဳ၊ ေနထိုင္ရန္မဟုတ္သည့္ ေန႔ဘက္ဌာနမ်ားတြင္၊ ေဘးကင္း၍ 
ပံ့ပုိးမႈ႐ွိေသာပတ္၀န္းက်င္၌ က်န္းမာေရးေရာ လူမႈေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားပါ ရယူႏုိင္ရန္ ဤ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးပါ 
သည္။ ေနာက္ထပ္အခ်ကအ္လက္မ်ားအတြက္ 802-871-3217 ႐ွိ (မသန္စြမ္းမႈႏွင့္အိုမင္းရင့္ေရာ္မႈ ၀န္ေဆာင္မႈ 
မ်ားဌာနခြဲ) Division of Disability and Aging Services (DDAS) ကိုဖုန္းဆက္ပါ၊ သို႔မဟုတ္ 
www.ddas.vermont.gov တြင္ၾကည့္ပါ။ 

အေစာင့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အစီအစဥ္  
ဤအစီအစဥ္သည္ ေန႔စဥ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ကာယအကူအညီလိုေသာ မသန္စြမ္းသည့္ အ႐ြယ္ေရာက္ 
သူမ်ား ကုိယ္ထူကုိယ္ထေနေရးကုိ ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ အစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္သူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ကုိယ္ပိုင္ အေစာင့္ 
(မ်ား)ကုိ ခန္႔ျခင္း၊ သင္ၾကားျခင္း၊ ၾကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ အခ်ိန္ဇယားေရးဆြဲျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ပါသည္။ အခ်ကအ္လက္ 
ထပ္မံရယူရန္ 802-871-3043 ႐ွိ  Division of Disability and Aging Services (DDAS) ကိုဖုန္းဆက္ပါ၊ 
သို႔မဟုတ္ www.ddas.vermont.gov တြင္ၾကည့္ပါ။ 

ကေလးမ်ားအတြက္ ေပါင္းစပ္ထားေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား (CIS) 
CIS သည္ကုိယ္၀န္ေဆာင္မ်ား သို႔မဟုတ္ မီးဖြားျပီးအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ေမြးစမွေျခာက္ႏွစ္အထိကေလးမ်ား ႐ွိသည့္ 
မိသားစုမ်ားအတြက္ အရင္းအျမစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ အဖြဲ႔မ်ားသည္ လူမႈေရးအလုပ္ႏွင့္မိသားစုပံ့ပိုးမႈ၊ မိခင္/ကေလး 
က်န္းမာေရးႏွင့္သူနာျပဳစုမႈ၊ ကေလးဖြံ႔ျဖိဳးမႈႏွင့္ေ႐ွးဦးၾကား၀င္ေဆာင္႐ြက္မႈ၊ ေ႐ွးဦးကေလးဘ၀ႏွင့္ မိသားစု စိတ္ 
ပိုင္းဆိုင္ရာက်န္းမာေရး၊ ကေလးထိန္းႏွင့္ (ဥပမာ အာဟာရ၊ စကားေျပာႏွင့္ဘာသာစကားကုသမႈ) အထူးကိစၥ 
မ်ားကၽြမ္းက်င္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ 1-800-649-2642 ႐ွိ ကေလးႏွင့္မိသားစု၊ 
ကေလးဖြံ႔ျဖိဳးမႈဌာနခြဲကို ဆက္သြယ္ပါ။  

ကေလးမ်ားအတြက္ေပါင္းစပ္ထားေသာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား- ေ႐ွးဦးၾကား၀င္ေဆာင္႐ြက္မႈ (CIS-EI)  
ဤသည္မွာ မသန္စြမ္းသူ သို႔မဟုတ္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈေႏွာင့္ေႏွးသူ အသက္ ၃ ႏွစ္ေအာကက္ေလးမ်ားအတြက္ အထူး 
အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။ ေမြးကင္းစမ်ား၊ လမ္းေလွ်ာက္တတ္စကေလးမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားအား ေ႐ွးဦးၾကား၀င္ 
ေဆာင္႐ြက္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးပါသည္။ ေနာကထ္ပ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ 1-800-800-4005 ႐ွိ 
(ဗားေမာင့္ မိသားစု ကြန္ရက္) Vermont Family Network ကုိ ဖုန္းဆက္ပါ။  

ကေလးမ်ား၏ တစ္ကိုယ္ေရေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား  
ကေလးမ်ား၏တစ္ကုိယ္ေရေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အထူးက်န္းမာေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ား႐ိွေသာ 
ကေလးမ်ား (CSHN) အတြက္ေပးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈျဖစ္ျပီး – ၎တို႔၏အသက္အ႐ြယ္ႏွင့္သင့္ေတာ္သည့္ 
ဖြံ႔ျဖိဳးမႈႏွင့္ ေန႔စဥ္ေနထိုင္ေရးအတြက္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား (ADL) အေပၚ ျပင္းထန္စြာသက္ေရာက္သည့္ ၾကီးေလး 
ေသာ ေရ႐ွည္မသန္စြမ္းမႈ သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးအေျခအေန႐ွိေသာ အသက္ ၂၁ ႏွစ္ေအာက္႐ွိသူမ်ား ရႏိုင္ 
သည့္ Medicaid ၀န္ေဆာင္မႈျဖစ္သည္။ ကေလးမ်ားတစ္ကုိယ္ေရေစာင့္ေ႐ွာက္မႈမ်ား (CPCS) ၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ 
ကေလးအတြက္ တစ္ကုိယ္ေရေစာင့္ေ႐ွာက္မႈကုိ ျဖည့္ဆည္းပံ့ပိုးေပးရန္ျဖစ္သည္။ ေနာကထ္ပ္အခ်က္အလက္ 
အတြက္ 802-865-1395 ႐ွိ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူ သို႔မဟုတ္ 802-951-5169 ႐ွိ အထူးကုကုိ ဆက္သြယ္ပါ။ သို႔မဟုတ္ 
www.healthvermont.gov/family/chindrenspersonalcareservices.aspx ကုိၾကည့္ပါ။ 
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 Vermont Health Connect and Green Mountain Care 

၀န္ေဆာင္မႈရယူသူမ်ား ပ့ံပိုးမႈဌာန  

ေမးစရာမ်ားအတြက္- 1-800-250-8427 (TDD/TTY) 1-888-834-7898 ကို ဖုန္းဆက္ပါ 
အခမ့ဲစကားျပန္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အျခားပုံစံမ်ားျဖင့္လည္း ရ႐ိွႏုိင္ပါသည္။ 

အထူးက်န္းမာေရးလုိအပ္ခ်က္မ်ား႐ိွသည့္ ကေလးမ်ား၏ (CSHN) ေဆးခန္းမ်ား  
ဤအစီအစဥ္သည္ အထူးက်န္းမာေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ား႐ိွသည့္ကေလးမ်ားကုိ ေဆးခန္းမ်ားႏွင့္ ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ 
ညွိႏိႈ္းျခင္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးပါသည္။ က်န္းမာေရးအာမခံ သို႔မဟုတ ္Dr. Dynasaur မွ မေပးသည့္ ကုန္က် 
စရိတ္အခ်ိဳ႕အတြက္လည္း ကူညီပါသည္။ 1-800-464-434 ႐ွိ ဗားေမာင့္က်န္းမာေရးဌာနကုိ ဖုန္းဆက္ပါ၊ 
သို႔မဟုတ္  www.healthvermont.gov တြင္ ၾကည့္ပါ။ 

ေစာင့္ေ႐ွာက္ကုသမႈအတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္စရာမ်ား  
ေစာင့္ေ႐ွာက္ကုသမႈအတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္စရာမ်ားသည္ သက္ၾကီး႐ြယ္အိုဗားေမာင့္သားမ်ားႏွင့္ ကုိယ္ခႏၶာမသန္စြမ္း 
သူမ်ားအတြက္ ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈႏွင့္ ပ့ံပိုးမႈအတြက္ အခေပးေပးေသာ ေရ႐ွည္ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။ 
ဤအစီအစဥ္သည္ အိမ္၌၊ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ထားေသာ ေနရာထုိင္ခင္း၌၊ သို႔မဟုတ္ လူအို႐ံု၌ လူတို႔အား 
ေန႔စဥ္လႈပ္႐ွားမႈမ်ားအတြက္ ကူညီေပးပါသည္။ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားမွာ အ႐ြယ္ေရာက္သူမ်ားအား ေန႔ဘက္၌ 
၀န္ေဆာင္မႈေပးသည့္ဌာနမ်ား၊ အိုမင္းမႈအတြက္ အရပ္တြင္း႐ွိအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အေထာက္အကူေပးသည့္ 
ေနထိုင္ရာမ်ား၊ အိမ္၌က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈေပးသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူအို႐ံုမ်ားႏွင့္ ေနထိုင္ကုသရသည့္ 
ေဂဟာမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ 1-800-642-5119 ႐ွိ သက္ၾကီး႐ြယ္အို 
အကူအညီဖုန္းကုိ ဆက္ပါ၊ http://www.ddas.vermont.gov/ddas-programs/programs-cfc/ ကုိၾကည့္ပါ။ 

ၾကီးထြားဖြ႔ံျဖိဳးမႈဆုိင္ရာ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား  
ၾကီးထြားဖြ႔ံျဖိဳးမႈဆိုင္ရာ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ၾကီးထြားဖြံ႔ျဖိဳးမႈ ခ်ိဳ႕ယြင္းေနေသာ မည္သည့္ 
အ႐ြယ္မဆို႐ွိသူမ်ားကုိ အိမ္၌မိသားစုမ်ားႏွင့္ထား႐ွိရာ၌ ကူညီပါသည္။ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ အမႈကိစၥစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ 
အလုပ္အကိုင္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းပံ့ပိုးမႈမ်ားႏွင့္ အနားေပးမႈမ်ားပါ၀င္ပါသည္။ ၀န္ေဆာင္မႈ 
ေပးသူမ်ားသည္ ဖြြံ႔ျဖိဳးမႈဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးသူ သို႔မဟုတ ္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ကုိယ္တိုင္စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ား 
အတြက္ ၾကား၀င္၀န္ေဆာင္မႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျဖစ္ရပါမည္။ ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ 802-871-
3064 ႐ွ ိကိုဖုန္းဆက္ပါ၊ သို႔မဟုတ္ www.ddas.vermont.gov တြင္ၾကည့္ပါ။  

ေစာလ်င္စြာ မၾကာခဏ ေရာဂါ စစ္ေဆး ႐ွာေဖြကုသျခင္း (EPSDT) 

ေငြေရးေၾကးေရး အေထာက္အကူ အစီအစဥ္   
CSHN က်န္းမာေရးအစီအစီအစဥ္တစ္ခုမွတဆင့္ ညႊန္ၾကားသည့္ သို႔မဟုတ ္ၾကိဳတင္ခြင့္ျပဳသည့္ မိသားစုမ်ားအား 
အာမခံေနာက္ပိုင္း ၎တို႔ကေလး၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို အကူအညီေပးႏိုင္ 
သည့္ ဆႏၵအေလ်ာက္ပါ၀င္သည့္ အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ 1-800-464-4343 ႐ွိ ဗားေမာင့္က်န္းမာေရးဌာနကုိ 
ဖုန္းဆက္ပါ၊ သို႔မဟုတ ္www.healthvermont.gov တြင္ၾကည့္ပါ။ 

အေျခအေနအရ အသုံးျပဳႏုိင္သည့္ မိသားစုရန္ပုံေငြ  
အေျခအေနအရအသံုးျပဳႏုိင္သည့္မိသားစုရန္ပံုေငြသည္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈခ်ိဳ႕ယြင္းျပီး မိသားစုႏွင့္အတူေနသည့္ မည္သည့္ 
အ႐ြယ္မဆို႐ွိသူမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈခ်ိဳ႕ယြင္းေသာ မိသားစု၀င္တစ္ဦးႏွင့္ေနျပီး ထိုမိသားစု၀င္ကု ိပံ့ပိုးေပးေသာ 
မိသားစုမ်ားအတြက္ျဖစ္သည္။ ေစာင့္ေ႐ွာက္သူမ်ားအျဖစ္ မိသားစုမ်ားသည္ ကေလးမ်ားအတြက္ႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ 
ခ်ိဳ႕ယြင္းေနေသာ အ႐ြယ္ေရာက္သူအမ်ားအျပားအတြက္ သဘာ၀အက်ဆံုးႏွင္ ့ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးဆံုးအိမ္ 
ေပးေၾကာင္း ဤအစီအစဥ္မွအသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ ေပးသည့္ရန္ပံုေငြကုိ ထိုပုဂၢိဳလ္ႏွင့္မိသားစုအက်ိဳးအတြက္ 
မိသားစု၏ကုိယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ပံ့ပိုးမႈမ်ားအတြက္သံုးႏိုင္ပါသည္။ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားမွာ 
ဖြံ႔ျဖိဳးမႈဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား (သတ္မွတ္ထားသည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား) ျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္ အခ်က္ 
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Vermont Health Connect and Green Mountain Care 
၀န္ေဆာင္မႈရယူသူမ်ား ပ့ံပိုးမႈဌာန  

ေမးစရာမ်ားအတြက္- 1-800-250-8427 (TDD/TTY) 1-888-834-7898 ကို ဖုန္းဆက္ပါ 
အခမ့ဲစကားျပန္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အျခားပုံစံမ်ားျဖင့္လည္း ရ႐ိွႏုိင္ပါသည္။ 

အလက္မ်ားအတြက္ 802-786-5081 ႐ွိ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ အိုမင္းမႈ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားဌာနခြဲ (DDAS) ကုိ 
ဖုန္းဆက္ပါ၊ သို႔မဟုတ္ www.ddas.vermont.gov တြင္ၾကည့္ပါ။ 

အဆင့္ျမင့္နည္းပညာျဖင့္ အိမ္၌ေစာင့္ေ႐ွာက္ကုသမႈ  
ဤသည္မွာ အသက္႐ွင္သန္ေနရန္ နည္းပညာကုိမီွခိုေနရသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ႐ႈပ္ေထြးသည့္ က်န္းမာေရး 
လိုအပ္ခ်က္မ်ား ႐ွိသူမ်ားအတြက္ အိမ္၌ အနီးကပ္သူနာျပဳစုေပးသည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ 
ေဆး႐ံု သို႔မဟုတ္ အျခားအဖြဲ႔အစည္း၌ ေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးရာမွ အိမ္သို႔ေျပာင္းေ႐ႊ႔မႈကုိ ပ့ံပိုးရန္ႏွင့္ ေဆး႐ံု၌ 
ထားျခင္းကုိ ကာကြယ္ရန္ျဖစ္သည္။ အသက္ ၂၁ ႏွစ္ေက်ာ္သူမ်ားအတြက္ ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္ ရယူရန္ 
802-871-3044 ႐ိွ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ အိုမင္းမႈ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားဌာနခြဲ (DDAS)/က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 
ဌာနကုိ ဖုန္းဆက္ပါ၊ သို႔မဟုတ္ www.ddas.vermont.gov တြင္ၾကည့္ပါ။ 

(အဆင့္ျမင့္နည္းပညာျဖင့္ အိမ္၌ ကေလးအထူးကုအစီအစဥ္) Pediatric High Technology Home Care 
Program ကုိ အသက္ ၂၁ ႏွစ္ေအာက္ အထူးက်န္းမာေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ား႐ွိေသာ ကေလးမ်ားဌာနမွ ၾကီးၾကပ္ 
ပါသည္။ အခ်ကအ္လက္မ်ားအတြက္ 802-865-1327 ႐ွိ အိမ္၌အဆင့္ျမင့္နည္းပညာျဖင့္ ကေလးအထူးကု သူနာ 
ျပဳကုိဆက္သြယ္ပါ၊ သို႔မဟုတ္ http://healthvermont.gov/family/cshn/pedihitech.aspx တြင္ ၾကည့္ပါ။ 

အိမ္မႈကိစၥ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား  
(ဗားေမာင့္ အိမ္မႈကိစၥ၀န္ေဆာင္မႈ အစအီစဥ္) Vermont Homemaker Program သည္ အိမ္၌ေနရန ္ကုိယ္ေရး 
ကုိယ္တာလိုအပ္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ အိမ္အလုပ္မ်ားအတြက္ အကူအညီလိုေသာ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ႏွင္ ့အထက ္
မသန္စြမ္းသူမ်ားကုိ ကူညီပါသည္။ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ေစ်း၀ယ္ျခင္း၊ သန္႔႐ွင္းေရးႏွင့္ အ၀တ္ေလွ်ာ္ျခင္းတို႔ 
ပါ၀င္ပါသည္။ ထို၀န္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အိမ္၌က်န္းမာေဘးကင္းေသာ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ကုိယ္ထူကုိယ္ထ 
ေနထိုင္ရန္ ကူညီပါသည္။ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားသည္ အိမ္၌က်န္းမာေရးေပးသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျဖစ္သည္။ 
ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ 802-871-3069 ႐ွိ Division of Disability and Aging Services 
(DDAS)/ တစ္ဦးခ်င္းပံ့ပိုးမႈဌာနကုိ ဖုန္းဆက္ပါ၊ သို႔မဟုတ္ www.ddas.vermont.gov တြင္ ၾကည့္ပါ။  

အထူးေဆးခန္းမ်ား  
၎တို႔သည္ ဘာသာရပ္ေပါင္းစံုပါ၀င္ေသာ ကေလးအထူးကုေဆးခန္းမ်ားျဖစ္ျပီး၊ သူနာျပဳႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ 
လမူႈေရး၀န္ထမ္းမ်ားက စီမံခန္႔ခြဲကာ၊ မိသားစုဗဟုိျပဳသည့္ ျပည့္စံုေသာတိုက္႐ိုက္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ 
ေစာင့္ေ႐ွာက္ကုသမႈ ညွိႏႈိင္းထားသည့္ စနစ္တစ္ရပ္ ဖန္တီးထားပါသည္။ ၎ေဆးခန္းမ်ားသည္ ႏွလံုးေရာဂါ၊ 
ကေလးဖြံ႔ျဖိဳးမႈ၊ ဦးေခါင္းခြံႏွင့္မ်က္ႏွာ/ႏႈတ္ခမ္းႏွင့္ အာေခါင္မိုးကြဲျခင္း၊ အသက္႐ွဴေၾကာင္းပိတ ္ေရာဂါ၊ တက္ျခင္း/ 
အာ႐ံုေၾကာ၊ လက္၊ လူငယ္ေလးဘက္နာ၊ ဇီ၀တြင္းျဖစ္ပ်ကမ္ႈ၊ ေက်ာ႐ုိးႏွင့္ေက်ာ႐ိုးအေခါင္း မပိတ္ျခင္း၊ 
ၾကြက္သား က်ံဳလွီျခင္း၊ အ႐ိုး၊ နာဗ္ၾကိဳးအရင္းမ်ားျဖတ္ျခင္းႏွင့္ အျခားအေျခအေနမ်ား အထူးျပဳပါသည္။ 1-800-
464-4343 ႐ွိ ဗားေမာင့္က်န္းမာေရးဌာနကုိ ဖုန္းဆက္ပါ။ သို႔မဟုတ္ www.healthvermont.gov တြင္ၾကည့္ပါ။ 

အထူး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား   
CSHN တိုက္႐ိုက္၀န္ေဆာင္မႈေပးသည့္ေဆးခန္းမ်ားမွတဆင့္ မရႏိုင္ေသာ အထူးျပဳက်န္းမာေရး 
ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈမ်ား ရယူရန္ႏွင့္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ က်န္းမာေရးဌာန ခ႐ိုင္႐ံုးမ်ားတြင္ အေျခစိုက္ထားသည့္ 
CSHN သူနာျပဳမ်ား သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာလူမႈ၀န္ထမ္းမ်ားက ကူညီေပးပါသည္။ 1-800-464-4343 ႐ွိ 
ဗားေမာင့္က်န္းမာေရးဌာနကို ဖုန္းဆက္ပါ။ သို႔မဟုတ္  www.healthvermont.gov တြင္ ၾကည့္ပါ။ 
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၀န္ေဆာင္မႈရယူသူမ်ား ပ့ံပိုးမႈဌာန  

ေမးစရာမ်ားအတြက္- 1-800-250-8427 (TDD/TTY) 1-888-834-7898 ကို ဖုန္းဆက္ပါ 
အခမ့ဲစကားျပန္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အျခားပုံစံမ်ားျဖင့္လည္း ရ႐ိွႏုိင္ပါသည္။ 

ဗားေမာင့္ ေ႐ွးဦးအၾကားအာ႐ုံ စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ၾကား၀င္ေဆာင္႐ြက္မႈ အစီအစဥ္  
အၾကားအာ႐ံုစစ္ေဆးသူပညာ႐ွင္မွ ျပည္နယ္တစ္၀ွမ္း ၁၂ ေနရာတြင္ ကေလးမ်ားအတြက္ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ 
ေရာဂါ႐ွာေဖြေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ လႊေဲျပာင္းျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။ ဤအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ 
ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားရယူရန္ 1-800-537-0076 ကုိ ဖုန္းဆက္ပါ။ သို႔မဟုတ္ 
http://healthvermont.gov/family/hearing/ တြင္ ၾကည့္ပါ။ 

စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး  
အၾကီးအက်ယ္စိတ္ေသာကေရာက္ေနျခင္း၊ စိတ္ေရာဂါျဖစ္ေနျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ အျပဳအမူဆိုင္ရာအခက္အခမဲ်ား 
ျပင္းထန္လြန္းသျဖင့္ ၎တို႔၏ဘ၀အေပၚ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္သည္အထိ ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ ပုဂၢိဳလမ္်ားႏွင္ ့
မိသားစုမ်ားကုိ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာက်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးေပးရန္ ဗားေမာင့္ျပည္နယ္သည္  သတ္မွတ္ 
ထားသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုပါသည္။ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ကြဲျပား 
ေသာ္လည္း အဓိကအစီအစဥ္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ထားသည့္အဖြဲ႔အစည္းအားလံုးတြင္ ရႏိုင္ပါသည္။ ေနရာတစ္ခုစီ 
တြင္ အခ်က္အလက္ရယူေသာ ညွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ေပးသူမ်ားသည္ လူပုဂၢိဳလ္တို႔၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္း 
ေပးေရးအတြက္ ရ႐ွိႏိုင္ေသာအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ စိစစ္ရန္ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္အတူ လုပ္ကိုင္ 
ပါသည္။ ထို႔အျပင္ သတ္မွတ္ထားသည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ လိုအပ္သည္အတိုင္း ေနထိုင္၍အနီးကပ္ 
ေစာင့္ေ႐ွာက္ကုသမႈ၊ အေရးေပၚဌာန သို႔မဟုတ္ ေဆး႐ံုမ ွလမ္းလႊလဲိုက္သည့္ကုတင္မ်ားႏွင့္ ေဆး႐ံုအတြင္းလူနာ 
ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈဌာနမ်ားသို႔ လိုအပ္သည္အတိုင္း သြားေရာက္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္႐ြက္ေပးပါသည္။ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
က်န္းမာေရးဌာနကုိဆက္သြယ္ရန္ 1-888-212-4677 သို႔မဟုတ္ 802-828-3824 ကုိ ဖုန္းဆက္ပါ။ သို႔မဟုတ္ 
www.mentalhealth.vermont.gov ကု ိၾကည့္ပါ။ 

လူၾကီးမ်ားအတြက္ ျပင္ပလူနာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 
ဤအစီအစဥ္သည္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုကြဲျပားသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျပီး၊ တန္းစီစာရင္းမ်ား ႐ွိတတ္ 
ပါသည္။ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ စစ္ေဆးျခင္း၊ အၾကျံပဳေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေဆးညႊန္းျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္း 
အျပင္ အသက္ေျခာကဆ္ယ္ႏွင့္အထက္႐ိွေသာ စိတပ္ိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာကမ္ႈ လုိအပ္ခ်က္မ်ား 
႐ိွသတုိူ႔အတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ပါ၀င္ႏုိင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပုဂၢလကိ ကုသေပးသူမ်ားထမွံ 
ရယႏူိုင္ျပီး၊ အခ်ိဳ႕ပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ ၎တုိ႔ထံ လႊေဲျပာင္းေကာင္း လႊေဲျပာင္းပါမည္။  

ကေလး၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္ႏွင့္ မိသားစု ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား  
ဤအစီအစဥ္သည္ ၎တို႔၏ေက်ာင္းႏွင့္လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းတြင္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာက်န္းမာေရးျပႆနာမ်ား႐ိွသည့္ 
ကေလးမ်ားႏွင့္ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား က်န္းမာစြာေနထုိင္၊ သင္ယူျပီး ၾကီးထြားေရးအတြက္ မိသားစုမ်ားအား 
ကုသေရး၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပ့ံပိုးမႈမ်ားေပးပါသည္။ ဤ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ စစ္ေဆးျခင္း၊ ကာကြယျ္ခင္း၀န္ေဆာင္မႈ၊ 
လူမႈေရးပ့ံပိုးမႈမ်ား၊ ကုသမႈ၊ အၾကံေပးေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ အေရးေပၚအေျခအေန တုံ႔ျပန္မႈမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။  

လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္း၌ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းႏွင့္ ကုသျခင္း 
ဤအစီအစဥ္သည္ လူပုဂၢိဳလမ္်ားအား မိသားစု၊ မိတေ္ဆြမ်ားႏွင့္အိမ္နီးခ်င္းမ်ားအၾကား မိမိတို႔လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္း၌ 
ကိုယထူ္ကိုယထ္အျမင့္မားဆံုးျဖင့္ ေနထုိင္ေစႏိုင္ရန္ လမူႈအသုိင္းအ၀ုိင္းအေျချပဳ စိတပ္ိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးပါသည္။ ျပင္းထန္ျပီး ထပ္တလဲလဲေပၚေပါက္ကာ၊ သတမ္ွတ္ခ်က္ႏွင့္ျပည့္မီသည္ ့ေရာဂါ႐ွာေဖြ 
ေတြ႔႐ွိထားေသာ စိတ္ေရာဂါ႐ွိျပီး၊ ၀န္ေဆာင္မႈ အသံုးျပဳျခင္း၊ ယခင္ေဆး႐ုံတင္ျခင္း၊ ဤခ်ိဳ႕ယြင္းခ်ကျ္ပင္းထန္မႈႏွင့္ 
လုပ္ကုိင္ႏုိင္မႈအတားအဆီးမ်ားအပါအ၀င္၊ အက်ံဳး၀င္ရန ္အျခားသတ္မွတခ္်က္မ်ားႏွင့္ျပည့္မီသည့္ အ႐ြယ္ေရာက္ 
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Vermont Health Connect and Green Mountain Care 
၀န္ေဆာင္မႈရယူသူမ်ား ပ့ံပိုးမႈဌာန  

ေမးစရာမ်ားအတြက္- 1-800-250-8427 (TDD/TTY) 1-888-834-7898 ကို ဖုန္းဆက္ပါ 
အခမ့ဲစကားျပန္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အျခားပုံစံမ်ားျဖင့္လည္း ရ႐ိွႏုိင္ပါသည္။ 

သူမ်ားသာ ဤျပည့္စုံသည့္ CRT ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ရ႐ိွပါသည္။  

အေရးေပၚ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား  
ဤအစီအစဥ္သည္ လူပုဂၢိဳလမ္်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လမူႈအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားအား တစ္ေန႔ ႏွစ္ဆယ့္ေလးနာရီ၊ 
တစ္ပတ္ ခုနစ္ရက္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာက်န္းမာေရး အေရးေပၚ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးပါသည္။ မ႐ိွမျဖစ္လိုအပ္သည့္ 
အေရးေပၚ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ပံ့ပုိးမႈ၊ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္သုံးသပ္မႈ၊ လႊေဲျပာင္းျခင္းႏွင့္ တိုင္ပင္ 
ေဆြးေႏြးျခင္းတို႔ ပါ၀င္ႏုိင္ပါသည္။  

ဦးေႏွာက္၌ထိခုိက္မႈေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရျခင္း အစီအစဥ္  
ဤအစီအစဥ္သည္ ဦးေႏွာက္ထိခိုက္မႈ အသင့္အတင့္မွ အျပင္းအထန္႐ွိေၾကာင္း ေရာဂါ႐ွာေဖြေတြ႔႐ွိထားသည့္ 
အသက္ ၁၆ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ ဗားေမာင့္သားမ်ားကုိ ကူညီပါသည္။ ေဆး႐ံုမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသည့္ ေနရာ 
မ်ားမွေန၍ လူမႈအသိုင္းအ၀ုိင္းအေျချပဳအေနအထားမ်ားသို႔ လႊေဲျပာင္းေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပန္ပို႔ျခင္းမ်ား ျပဳလပု္ 
ေပးပါသည္။ ယင္းသည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအေျချပဳ၊ ေ႐ြးခ်ယ္ခ်က္အရ ျပဳလပု္သည့္အစီအစဥ္ ျဖစ္ျပီး 
လူပုဂၢိဳလ္တို႔အား အျမင့္မားဆံုး ကုိယ္ထူကုိယ္ထေနႏိုင္ေရးပံ့ပိုးေပးျပီး ၎တို႔အလုပ္ျပန္၀င္ရန္ ကူညီပါသည္။ 
ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ 802-871-3069 ႐ွိ မသန္စြမ္းမႈႏွင့္ အိုမင္းမႈ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားဌာနခြဲ 
(DDAS)/ တစ္ဦးခ်င္းပံ့ပိုးေပးသည့္ဌာနကုိ ဖုန္းဆက္ပါ။ သို႔မဟုတ္  www.ddas.vermont.gov တြင္ၾကည့္ပါ။ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ေမြးကင္းစမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား အစီအစဥ္ (WIC)  
WIC သည္ မိခင္မ်ားႏွင့္ကေလးမ်ား ေကာင္းမြန္စြာစားေသာက္၍ က်န္းမာစြာေနထိုင္ေရးအတြက္ အခ်က္ 
အလက္မ်ားႏွင့္ အစားအစာမ်ားေပး၍ ကူညီေသာအစီအစဥ္ျဖစ္ပါသည္။ သင္အက်ံဳး၀င္မ၀င္သိရန္ ျပည္နယ္ 
တစ္၀ွမ္း႐ွိ ၆၂ ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႔ သြားႏိုင္ပါသည္။ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားတြင္ အာဟာရအေၾကာင္း သတင္း 
စာေစာင္၊ ခ်က္ျပဳတ္သည့္အတန္းမ်ား၊ Farm to Family ကူပြန္မ်ားအျပင္ သီးျခားအစားအစာမ်ား ပါ၀င္ႏိုင္ 
ပါသည္။ ေနာကထ္ပ္အခ်က္အလက္မ်ား ရယူရန္ 1-800-649-4357 ႐ွိ သင္၏ ေဒသႏၱရက်န္းမာေရးဌာနကုိ 
ဖုန္းဆက္ပါ၊ သို႔မဟုတ္ www.healthvermont.gov တြင္ၾကည့္ပါ။ 
 

သင္၏လူမႈအသုိင္းအ၀ိုင္းအတြင္း႐ိွ အရင္းအျမစ္မ်ားအေၾကာင္း ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားကို 
www.vermont211.org တြင္ ေတြ႔ႏုိင္ပါသည္။  
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 Vermont Health Connect and Green Mountain Care 

၀န္ေဆာင္မႈရယူသူမ်ား ပ့ံပိုးမႈဌာန  

ေမးစရာမ်ားအတြက္- 1-800-250-8427 (TDD/TTY) 1-888-834-7898 ကို ဖုန္းဆက္ပါ 
အခမ့ဲစကားျပန္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အျခားပုံစံမ်ားျဖင့္လည္း ရ႐ိွႏုိင္ပါသည္။ 

Attention! If you need help in your language, please call 1-800-250-8427 

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 

သတိ။ သင္၏ဘာသာစကားျဖင့္ အကူအညီလိုပါက 1-800-250-8427 ကုိ ဖုန္းဆက္ပါ။ 

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


