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သင္၏ (ဗားေမာင့္ေဆးဆုိင္) Vermont Pharmacy အစီအစဥ္ကို ၾကိဳဆုိပါသည္  
ဗားေမာင့္႐ွိေဆးဆိုင္အေထာက္အကူအစီအစဥ္မ်ားကုိ (ဗားေမာင့္က်န္းမာေရးရယူမႈဌာန) Department of 
Vermont Health Access (DVHA) မွစီမံခန္႔ခြဲပါသည္။ ေဆးဆိုင္အေထာက္အကူအစီအစဥ္မ်ားကုိ ဤေနရာ၌ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၎တို႔တစ္ခုစီတြင္ ကုိယ္ပိုင္အက်ံဳး၀င္မႈစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ႐ွိပါသည္။     

ဤလက္ကုိင္စာအုပ္တြင ္Medicaid မွတဆင့္ရသည့္ ေဆးဆုိင္အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ား 
ေပးမထားပါ။ သင္၌ Medicaid ႐ိွျပီး သင္၏ေဆးဆုိင္အက်ိဳးခံစားခြင့္ အခ်က္အလက္မ်ားလုိအပ္ပါက၊ သုိ႔မဟုတ္ 
သင္မည္သည့္အစီအစဥ္တြင ္ပါ၀င္သည္ကို မသိပါက၊ 1-800-250-8427 ႐ိွ Vermont Health Connect ႏွင့္ 
Green Mountain Care ၀န္ေဆာင္မႈယူသူ ပံ့ပုိးမႈဌာနကို ဖုန္းဆက္ပါ။ တနလၤာမွ ေသာၾကာေန႔ မနက္ ၈ နာရီမွ 
ညေန ၅ နာရီအထိ ဖုန္းဆက္ပါ (အလုပ္ပိတ္ရက္မ်ားတြင္ ပိတ္ပါသည္)။  

က်န္းမာေသာ ဗားေမာင့္သားမ်ား အစီအစဥ္ 
ဤအခမဲ့အစီအစဥ္သည္ ဗားေမာင့္သားမ်ားကုိ ေဆးညႊန္ၾကားခ်က္အတြက္ အျခားအာမခံမပါဘဲ အက်ံဳး၀င္သည့္ 
ေဆးစာမဲ့ေဆးမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ေစ်းျဖင့္ ၀ယ္ခြင့္ျပဳပါသည္။  သင္၌ Healthy Vermonters ႐ွိပါက သင့္ေဆးဆိုင္ 
သည္ DVHA ထံေတာင္းခံခ်က ္တင္သြင္းႏိုင္ပါသည္။ DVHA မွ ေငြေပးေခ်မည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ေဆးဆိုင္ကုိ 
သင္ေပးသည့္အခသည္ Vermont Medicaid အနိမ့္ဆံုးႏႈန္းျဖစ္ျပီး ေဆးဆိုင္၏လက္လီေစ်း မဟုတ္ပါ။   

VPharm အစီအစဥ္မ်ား- VPharm 1၊ VPharm 2 ႏွင့္ VPharm 3  
VPharm အစီအစဥ္မ်ားသည္ Medicaid အတြက္ အက်ံဳးမ၀င္ဘဲ Medicare တြင္ စားရင္းေပးထားသည့္ 
ဗားေမာင့္သားမ်ားကို ၎တုိ႔၏ Medicare ညႊန္ၾကားေဆး အစီအစဥ္ (Medicare PDP) ႏွင့္ ၎ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ 
ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ အခေပးရန္ ကူညီပါသည္။ လုပ္ကုိင္ပုံမွာ - သင့္ Medicare PDP က သင့္ေဆးအတြက္ 
အခေပးေပးသည့္အခါ၊ ေဆးဆုိင္ကိုေပးရန္ လက္က်န္ေငြကုိ VPharm ထံမွေတာင္းခံႏုိင္ပါသည္။ VPharm မွ 
လက္က်န္ေငြကုိေပးျပီး၊ ေဆး၏ကုန္က်စရိတ္အေပၚ မူတည္၍ သင္မွ တြဲဖက္ေပးရေငြ $၁၊ $၂ က်န္ပါမည္။     

သင့္ Medicare PDP ကို နားလည္ျခင္း  
Medicare PDP တစ္ရပ္ကုိ မ်ားေသာအားျဖင့္ Medicare အပုိင္း D ေဆးအစီအစဥ္မွေပးေသာ္လည္း၊ 
("Medicare အက်ိဳးေက်းဇူး အစီအစဥ္") “Medicare Advantage Plan” ဟုလည္းရည္ညႊန္းသည့္ Medicare 
အပိုင္း C အစီအစဥ္မွလည္း ေပးႏိုင္ပါသည္။ Medicare PDP ဟုေျပာေသာအခါ Medicare အပုိင္း C သို႔မဟုတ္ 
အပိုင္း D ညႊန္ၾကားေဆး အက်ံဳး၀င္မႈကိ ုဆုိလိုပါသည္။  

VPharm အစီအစဥ္မ်ားသည္ Medicare PDP တစ္ရပ္တြင္ စာရင္းသြင္းထားျပီး ညႊန္ၾကားေဆးမ်ားအတြက္ စရိတ္ 
ေပးေပးသည့္ အျခားအာမခံမ႐ိွသူမ်ားအတြက္ ညႊန္ၾကားေဆးမ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ေပးရာတြင္ ကူညီသည္။  
 

အစီအစဥ္တစ္ခုစီတိုင္းတြင္ အက်ံဳး၀င္မႈအတြက္ ၎၏ကုိယ္ပိုင္ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ႐ွိသည္။ 
ဤအစီအစဥ္မ်ားတြင္ပါ၀င္သည့္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ေဆး၀ါးကုန္က်စရိတ္ရ႐ွိေနရန္ Medicare PDP တြင္ စာရင္း 
သြင္းေနလ်က္ ႐ိွရပါမည္။ သင့္ Medicare PDP သည္ သင္၏ညႊန္ၾကားေဆးအားလုံးအတြက္ ပထမဆုံး ကုန္က်စရိတ္ 
ေပးသူျဖစ္ျပီး သင္၏ VPharm အစီအစဥ္သည္ ဒုတိယေပးေပးသူ ျဖစ္သည္။  

ေအာက္ပါ VPharm အစီအစဥ္မ်ားကုိ DVHA မွ စီမံခန္႔ခြဲျပီး၊ ဤအစီအစဥ္တစ္ခုတြင္ စာရင္းေပးရန္ အခ်က္ 
အလက္မ်ားကုိ 1-800-250-8427 ႐ွိ Vermont Health Connect ႏွင့္ Green Mountain Care ၀န္ေဆာင္မႈ 



 
 

 
 Vermont Health Connect and Green Mountain Care 

၀န္ေဆာင္မႈရယူသူမ်ား ပ့ံပိုးမႈဌာန  

ေမးစရာမ်ားအတြက္- 1-800-250-8427 (TDD/TTY) 1-888-834-7898 ကို ဖုန္းဆက္ပါ 
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ယူသူ ပံ့ပိုးမႈဌာနကုိ ဖုန္းဆက္ပါ။ တနလၤာမွ ေသာၾကာေန႔ မနက္ ၈ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီအထိ ဖုန္းဆက္ပါ 
(အလုပ္ပိတ္ရက္မ်ားတြင္ ပိတ္ပါသည္)။  

VPharm 1- လစဥ္ေၾကးႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္ေပးမႈ  
VPharm 1 တြင္ပါ၀င္သည့္အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ တစ္လလွ်င္ လစဥ္ေၾကး $ ၁၅ ေပးရျပီး၊ ယင္းအတြက္ VPharm 1 မွ 
ေအာက္ပါတုိ႔အတြက္ ေပးေပးပါသည္- 

 ၀င္ေငြနည္းသူမ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့ (LIS) သို႔မဟုတ္ "အပိုအကူအည"ီ မွ မေပးေပးသည့္ သင္၏ 
Medicare PDP လစဥ္ေၾကးပမာဏကို အမ်ားဆုံးပမာဏအထိ ေပးေပးပါသည္။ (အမ်ားဆံုးပမာဏမွာ CMS မွ 
သတ္မွတ္ထားသည့္ ႏွစ္စဥ္စံအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းမွာႏွစ္စဥ္ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္တြင္ ေျပာင္းလသဲည္။) 

 ၀င္ေငြနည္းသူမ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့ ((LIS) သို႔မဟုတ္ "အပိုအကူအည"ီ) မ ွမေပးေပးသည့္ 
Medicare PDP တြဲဖက္ေပးရမႈမ်ား၊ ႏုတ္ယူခ်က္မ်ား၊ တြဲဖက္အာမခံႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္ေပးမႈ ဟာကြက္မ်ား၊ 
Medicare PDP ၌ အက်ံဳး၀င္သည့္ ေရတိုေရ႐ွည္ ေဆး၀ါးမ်ားအတြက္။   

 Medicare PDP မွစရိတ္မေပးေပးသည့္ ေဆး၀ါးအတန္းအစား အတိအက်မ်ား (OTC ေဆးအခ်ိဳ႕၊ 
သတ္မွတ္ထားသည့္ ဗီတာမင္မ်ား၊ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေခ်ာင္းဆိုးေဆးႏွင့္ အေအးမိေဆးပစၥည္းမ်ား)  

 ဆီးခ်ိဳ ပ့ံပိုးပစၥည္းမ်ား  
 မ်က္စိစမ္းဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ ္မ်က္ကုသေရးဆရာ၀န္တစ္ဦးမွ ႏွစ္ႏွစ္တစ္ၾကိမ္ မ်ကစ္ိအျပည့္အစံု တစ္ၾကိမ္ 

စမ္းသပ္ျခင္းႏွင့္ ၾကားကာလ တစ္ၾကိမ္စမ္းသပ္ျခင္း  

VPharm 2- လစဥ္ေၾကးႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္ေပးမႈ  
VPharm 2 တြင္ပါ၀င္သည့္အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ တစ္လလွ်င္ လစဥ္ေၾကး $ ၂၀ ေပးရျပီး၊ ယင္းအတြက္ VPharm 2 မွ 
ေအာက္ပါတုိ႔အတြက္ ေပးေပးပါသည္- 

 ၀င္ေငြနည္းသူမ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့ (LIS) သို႔မဟုတ္ "အပိုအကူအည"ီ မွ မေပးေပးသည့္ သင္၏ 
Medicare PDP လစဥ္ေၾကးပမာဏကို အမ်ားဆုံးပမာဏအထိ ေပးေပးပါသည္။ (အမ်ားဆံုးပမာဏမွာ 
Medicare မွ သတ္မွတ္ထားသည့္ ႏွစ္စဥ္စံအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းမွာႏွစ္စဥ္ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္တြင ္
ေျပာင္းလသဲည္။)  

 ေရ႐ွည္က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားကုိ ကုသရန္အသံုးျပဳသည့္ Medicare PDP ၌အက်ံဳး၀င္ေသာ 
ေဆး၀ါးမ်ားအတြက္ ၀င္ေငြနည္းသူမ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့ (LIS) သို႔မဟုတ္ "အပုိအကူအညီ" မွ 
မေပးေပးသည့္ သင္၏ Medicare PDP တြဲဖက္ေပးရမႈမ်ား၊ ႏုတ္ယူခ်က္မ်ား၊ တြဲဖက္အာမခံႏွင့္ 
ကုန္က်စရိတ္ေပးမႈ ဟာကြက္မ်ား (ထိန္းသိမ္းေဆးအတြက္သာ ေပးေပးပါသည္)။  

 OTC ေဆးအခ်ိဳ႕ကဲ့သို႔ Medicare PDP ၌ အက်ံဳးမ၀င္သည့္ ေရ႐ွည္က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားကုိ ကုသရန္ 
အသံုးျပဳသည့္ အတိအက်ေဆး၀ါးအမ်ိဳးအစားမ်ား  

 ဆီးခ်ိဳ ပ့ံပိုးပစၥည္းမ်ား 
 အေအးမိျခင္း သို႔မဟုတ္ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းကဲ့သို႔ ေရတုိ သို႔မဟုတ္ “႐ုတ္တရက္ျဖစ္သည့္ ” က်န္းမာေရး 

ျပႆနာမ်ား ကုသရန္ အသံုးျပဳသည့္ ေဆးမ်ားအတြက္ မေပးေပးပါ 

VPharm 3- လစဥ္ေၾကးႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္ေပးမႈ  
VPharm 3 တြင္ပါ၀င္သည့္အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ တစ္လလွ်င္ လစဥ္ေၾကး $ ၅၀ ေပးရျပီး၊ ယင္းအတြက္ VPharm 3  မွ 
ေအာက္ပါတုိ႔အတြက္ ေပးေပးပါသည္-  



 

 
 

Vermont Health Connect and Green Mountain Care 
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 ၀င္ေငြနည္းသူမ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့ (LIS) သို႔မဟုတ္ "အပိုအကူအည"ီ မွ မေပးေပးသည့္ သင္၏ 
Medicare PDP လစဥ္ေၾကးပမာဏကို အမ်ားဆုံးပမာဏအထိ ေပးေပးပါသည္။ (အမ်ားဆံုးပမာဏမွာ 
Medicare မွ သတ္မွတ္ထားသည့္ ႏွစ္စဥ္စံအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းမွာႏွစ္စဥ္ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္တြင ္
ေျပာင္းလသဲည္။)  

 ေရ႐ွည္က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားကုိ ကုသရန္အသံုးျပဳသည့္ Medicare PDP တြင္အက်ံဳး၀င္ေသာ 
ေဆး၀ါးမ်ားအတြက္ ၀င္ေငြနည္းသူမ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့ (LIS) သို႔မဟုတ္ "အပုိအကူအညီ" မွ 
မေပးေပးသည့္ သင္၏ Medicare PDP တြဲဖက္ေပးရမႈမ်ား၊ ႏုတ္ယူခ်က္မ်ား၊ တြဲဖက္အာမခံႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္ 
ေပးမႈ ဟာကြက္မ်ား (ထိန္းသိမ္းေဆးအတြက္သာ ေပးေပးပါသည္)။  

 OTC ေဆးအခ်ိဳ႕ကဲ့သို႔ Medicare PDP ၌အက်ံဳးမ၀င္သည့္ ေရ႐ွည္က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားကုိ ကုသရန္ 
အသံုးျပဳသည့္ အတိအက်ေဆး၀ါးအမ်ိဳးအစားမ်ား  

 ဆီးခ်ိဳ ပ့ံပိုးပစၥည္းမ်ား 
 အေအးမိျခင္း သို႔မဟုတ္ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းကဲ့သို႔ ေရတုိ သို႔မဟုတ္ “႐ုတ္တရက္ျဖစ္သည့္ ” က်န္းမာေရး 

ျပႆနာမ်ား ကုသရန္ အသံုးျပဳသည့္ ေဆးမ်ားအတြက္ မေပးေပးပါ  

သင္၏ Medicare PDP မွ သတ္မွတ္ထားေသာေဆးစာရင္း    
 ကုန္က်စရိတ္မ်ားေလ်ာ့နည္းေနေစရန္၊ သင့္ Medicare PDP သည္ ကုသေပးသူမ်ားအား “ေဖာ္ျမဴလာရီ” ဟ ု

ေခၚသည့္ ေဆးမ်ားစာရင္းမွ ေဆးမ်ားကုိ ညႊန္ၾကားရန္ ေတာင္းဆိုပါသည္။ ထိုစာရင္း႐ွိ ေဆးအခ်ိဳ႕ အတြက္ 
Medicare PDP မွ မေပးေပးမီ ၾကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ လိုအပ္ပါသည္။ သင္၏ Medicare ညႊန္ၾကားေဆး 
အစီအစဥ္ထံမွ ျငင္းဆုိခ်က္မ်ားကို အယူခံ၀င္ရန္ “လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ရပ္အေပၚ သင္သေဘာမတူေသာအခါ” 
ဟူေသာ အပုိင္းကို ၾကည့္ပါ။  

Medicare မွ ဖယ္႐ွားထားေသာေဆးမ်ား၊ ေဆးစာမ့ဲ၀ယ္ႏုိင္ေသာ (OTC) ေဆးမ်ား  
 Medicare PDP မ်ားတြင္အက်ံဳး၀င္ရမည္ဟု သတ္မွတ္မထားေသာ ေဆးအတန္းအစား အခ်ိဳ႕႐ွိပါသည္။ 

၎တို႔ကုိ “Medicare မွ ဖယ္႐ွားထားေသာေဆးမ်ား” ဟုေခၚျပီး၊ ေယဘုယ်အားျဖင့္ OTC ေဆးမ်ား၊ 
ညႊန္ၾကားထားသည့္ဗီတာမင္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ေခ်ာင္းဆိုးႏွင့္ အေအးမိ ေဆးပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္ႏိုင္ 
ပါသည္။ ဤေဆးအခ်ိဳ႕အတြက္ DVHA မွ အခေပးေပးေသာ္လည္း၊ အခ်ိဳ႕မွာ အခေပးေပးရန္ ၾကိဳတင္ 
ခြင့္ျပဳခ်က ္လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းဆိုရန္၊ သင့္ကုိုကုသေပးသူသည္   
http://dvha.vermont.gov/for-providers/pharmacy-prior-authorization-request-forms ႐ွ ိ
ၾကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံသည့္ပံုစံျဖည့္ျပီး DVHA ထံ တင္သြင္းရပါမည္။  

 OTC ေဆးအခ်ိဳ႕ကုိ VPharm အရေပးျပီး၊ ေပးဆပ္မႈမွာ သင္စာရင္းသြင္းထားသည့္ VPharm အစီအစဥ္ေပၚ 
မူတည္၍ ကြဲျပားပါသည္။ ၎တို႔သည္ အဓိကအားျဖင့္ ေယဘုယ်ေဆးမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဤေဆးမ်ားစာရင္း 
အျပည့္အစံုကု ိhttp://dvha.vermont.gov/for-providers/otcweblist-04-09-18pdf.pdf ႐ွိ DVHA 
၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။  

 ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အစီအစဥ္မ်ားသည္ စမ္းသပ္သည့္ေဆးမ်ားဟု ယူဆသည့္ေဆးမ်ား သို႔မဟုတ္ (ႏိုင္ငံေတာ္ 
ေဆး၀ါး စီမံခန္႔ခြဲမႈဌာန) Federal Drug Administration (FDA) မွ ခြင့္မျပဳသည့္ေဆးမ်ားအတြက္ 
စရိတ္မေပးေပးပါ။   

တြဲဖက္ေပးဆပ္မႈမ်ား  
သင္၌ VPharm (1၊ 2၊ သို႔မဟုတ္ 3) ႐ိွပါက သင္မွ $၁၊ $၂ တြဲဖက္ေပးရပါမည္။  



 
 

 
 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။ 
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 သင္၏ေဆးအညြန္းအတြက္ ျပည္နယ္၏ကုန္က်စရိတ္မွာ $၂၉.၉၉ ႏွင့္ေအာက္ျဖစ္ပါက သင္၏ 
တြဲဖက္ေပးရေငြမွာ $၁ ျဖစ္ပါမည္။ 

 ျပည္နယ္၏ကုန္က်စရိတ္မွာ $၃၀ ႏွင့္အထက္ျဖစ္ပါက သင္၏တြဲဖက္ေပးရေငြမွာ $၂ ျဖစ္ပါမည္။ 

သင့္ကု ိ$၂.၀၀ ထက္ပို၍ေတာင္းပါက၊ ေဆးဆရာသည္ Green Mountain Care ထံေငြေတာင္းခံျပီးျခင္း ႐ိွမ႐ွိ 
ေမးပါ၊ သို႔မဟုတ္ အကူအညီယူရန္ သင္သည္ Green Mountain Care ၀န္ေဆာင္မႈယူသူ ပ့ံပိုးမႈဌာနသို႔ 
ဖုန္းဆက္ႏိုင္ပါသည္။  

သင့္ ID ကတ္ျပား  
သင္၏ Green Mountain Care ID ကတ္ျပားကုိ သင့္အိမ္သို႔စာတိုက္မွပို႔ပါမည္။ ေဆးဆိုင္သို႔ သြားသည့္အခါ 
ထိုကတ္ျပား ျပပါ။ ဤလက္ကိုင္စာအုပ္ရျပီး တစ္လအတြင္း သင္၏ ID ကတ္ျပားအသစ္ကုိ မရ႐ွိလွ်င္၊ သို႔မဟုတ္ 
ေပ်ာက္ဆံုးလွ်င္၊ 1-800-250-8427 ႐ိွ ၀န္ေဆာင္မႈရယူသူမ်ားအား ပံ့ပိုးေပးသည့္ဌာနကုိ ဖုန္းဆက္ျပီး အသစ္ 
တစ္ခ ုေတာင္းပါ။ သင္၌ Medicare ေဆးအညႊန္းအတြက္ အာမခံ႐ွိပါက သင့္ကုိ ေစာင့္ေ႐ွာက္ကုသေပးသူအား 
သင္၏အာမခံ ID ကတ္ျပားႏွစ္ခုစလံုးကုိ ျပပါ။  

ပါ၀င္ေသာကုသေပးသူမ်ား  
သင့္အတြက္ေဆးအညႊန္းေရးေသာ ကုသေပးသူမ်ားအျပင္ သင္ေဆးထုတ္ယူသည့္ေဆးဆိုင္မ်ားသည္ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အစီအစဥမ္်ားတြင္ စာရင္းသြင္းထားရပါမည္။ ဗားေမာင့္႐ွိ ကုသေပးသူႏွင့္ေဆးဆိုင္အမ်ားစုသည္ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အစီအစဥ္မ်ားတြင္ စာရင္းသြင္းထားပါသည္။ ကုသေပးသူမ်ားႏွင့္ ေဆးဆိုင္မ်ားအေၾကာင္း 
ေမးစရာမ်ား႐ိွပါက၊ ၀န္ေဆာင္မႈရယူသူမ်ားအား ပံ့ပိုးေပးသည့္ဌာနကုိ ဖုန္းဆက္ပါ၊ သို႔မဟုတ ္ သင့္ကုိကုသ 
ေပးသူမ်ားႏွင့္ သင္၏ေဆးဆိုင္မ်ားမွ စာရင္းသြင္းထားျခင္း ႐ွိမ႐ွိၾကည့္ရန္ http://www.vtmedicaid.com 
သို႔သြား၍ (ကုသေပးသူ ႐ွာျခင္း) Provider Look-up တြင္ ခလုတ္ႏိွပ္ပါ။   

Medicare ႐ိွေသာဗားေမာင့္သားမ်ားအတြက္ ေဆးဆုိင္အစီအစဥ္  
(အပုိအကူအညီ) Extra Help တြင္ စာရင္းသြင္းပုံအေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို 1-800-642-5119 ႐ိွ 
(အိုမင္းျခင္း၊ ျပည္နယ္က်န္းမာေရး အာမခံ အကူအညီ အစီအစဥ)္ Aging, State Health Insurance Assistance 
Program (SHIP) ေဒသႏၱရ႐ုံး သုိ႔မဟုတ္ ေဒသႏၱရ (ဆုိ႐ွယ္စက်ဴရီတီ စီမံခန္႔ခြဲေရး႐ံုး) Social Security 
Administration Office ကို ဆက္သြယ္၍ ရယူႏုိင္ပါသည္။  

၀င္ေငြနည္းသူမ်ားအတြက္ အေထာက္အပ့ံ (LIS) သုိ႔မဟုတ္ "အပုိအကူအညီ"  

Medicare တြင္ စာရင္းေပးထားေသာအဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ ညႊန္ၾကားထားသည့္ေဆးမ်ားအတြက္ 
ေငြေပးေခ်ရာတြင္ “အပိုအကူအညီ” ဟုလည္းေခၚသည့္ ၀င္ေငြနည္းသူမ်ား အတြက္ အေထာက္အပံ့ (LIS) 
ဟုေခၚသည့္ ဆို႐ွယ္စက်ဴရီတ ီစီမံခန္႔ခြဲေရး႐ံုးထံမ ွအကူအညီရယူရန္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ျပည့္မီႏိုင္ပါသည္။ 
လစဥ္ေၾကးမ်ား၊ ႏွစ္စဥ္ႏုတ္ေငြမ်ားႏွင့္ Medicare ညႊန္ၾကားေဆး အစီအစဥ္ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနေသာ ညႊန္ၾကား 
ေဆးအတြက္ တြဲဖက္ေပးေငြမ်ားအတြက္ LIS မွ ေပးေပးပါသည္။ Green Mountain Care သည္ (Medicare 
ညႊန္ၾကားထားသည့္ေဆးမ်ားအတြက္ အစီအစဥ္) Medicare Prescription Drug Plan ညႊန္ၾကားထားသည့္ 
ေဆးမ်ားအတြက္ အစီအစဥ္ သို႔မဟုတ ္“အပုိအကူအညီ” မ ွစရိတ ္ေပးေခ်ေပးျခင္း မ႐ိွသည့္ ကုန္က်စရိတ္ 
အခ်ိဳ႕အတြက္ ကူညီ၍ေပးေပးပါမည္။ Medicare စရိတ္သက္သာမႈ အစီအစဥ္မ်ား (Medicare Savings 
Programs) သည္ ၀င္ေငြနည္းသူမ်ား အတြက္ အေထာက္အပံ့ (LIS) သို႔မဟုတ္ “အပုိအကူအညီ” အတြက္ 



 

 
 

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။ 
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အလိုအေလ်ာက္ အက်ဳံး၀င္ပါသည္။ ေလွ်ာက္လႊာတင္ပံုအေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10525.pdf တြင္ ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ 

Medicare စရိတ္သက္သာမႈ အစီအစဥ္မ်ား  
 

၀င္ေငြပိုနည္းေသာ VPharm အဖြဲ႔၀င္အခ်ိဳ႕သည္ Medicare အပိုင္း A ႏွင့္ B အတြက ္စရိတ္စခအားလံုး 
သို႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ေပးေပးရန္အကူအညီ အတြက္လည္း သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ျပည့္မီႏုိင္ပါသည္။ 
Medicare အပိုင္း A ႏွင့္ B အတြက္ စရိတ္စခေပးေပးရန္ ကူညီသည့္အစီအစဥ္မ်ားကုိ (Medicare ကုန္က်စရိတ္ 
သက္သာမႈ အစီအစဥ္မ်ား) Medicare Savings Programs ဟုေခၚပါသည္။ သင္သည္ Medicare ႏွင့္ Medicaid 
အစီအစဥ္ႏွစ္ရပ္လံုးအား ေပးေပးေစလိုပါက ကုသေပးသူမ်ားသည္ ၎အစီအစဥ္ႏွစ္ရပ္လံုးတြင္ ပါ၀င္ရပါမည္။ 
၎အစီအစဥ္မ်ားကုိ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္-  

သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ျပည့္မီသည့္ Medicare အက်ိဳးခံစားခြင့္ရ႐ိွသူ (QMB)  
Medicare အပိုင္း A ႏွင့္ အပုိင္း B လစဥ္ေၾကးမ်ား၊ ႏုတ္ယူခ်က္မ်ား၊ တြဲဖက္အာမခံႏွင့္ တြဲဖက္ေပးေခ်မႈမ်ား 
အတြက္ ေပးေပးပါသည္။  

သတ္မွတ္ထားသည့္ ၀င္ေငြနည္းေသာ Medicare အက်ိဳးခံစားခြင့္ရ႐ိွသူမ်ား (SLMB)  
Medicare အပိုင္း B လစဥ္ေၾကးမ်ားအတြက္သာ ေပးေပးပါသည္။   

သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ျပည့္မီသူမ်ား (QI-1)  
Medicare အပိုင္း B လစဥ္ေၾကးမ်ားအတြက္သာ ေပးေပးပါသည္။  

သင္သည္ ဤအကူအညီအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ျပည့္မီပါက သင္၏ VPharm ကုန္က်စရိတ္ေပးေပးမႈအတြက္ 
အက်ံဳး၀င္ေၾကာင္းစာ ရ႐ွိသည့္အခါ ဤအေၾကာင္းကုိ အသိေပးခဲ့ပါသည္။ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ျပည့္မီေၾကာင္း 
သင့္ကု ိမေတြ႕႐ွိေသာ္လည္း ျပည့္မီေၾကာင္းေတြ႔႐ွိသင့္သည္ဟု သင္ယူဆပါက၊ ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ား 
ရယူရန္ ၀န္ေဆာင္မႈယူသူ ပံ့ပိုးမႈဌာနကုိ ဖုန္းဆက္ပါ။ Medicare စရိတ္သက္သာမႈ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ 
လစဥ္ေၾကးမ်ား မ႐ွိပါ။ 

သင္၏လစဥ္ေၾကးေပးျခင္း  
ေနာက္လပထမရက္တြင္ စရိတ္စခမ်ားကိုစ၍ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ေတာင္းခံလႊာ ပထမဆံုး ရ႐ိွ 
သည္ႏွင့္ ကၽြႏ္ု္ပ္တို႔၏အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ လစဥ္ေၾကးကုိ အျမန္ဆံုးေပးရန္ အလြန္အေရးၾကီးပါသည္။ စရိတ္ 
စခေပးေပးမႈ မဆံုး႐ႈံးသြားေစရန္ သို႔မဟုတ ္စရိတ္စခေပးေပးမႈတြင္ ဟာကြက္မ႐ွိေစရန္ သင္မ ွအခ်ိန္မ ီဆက္၍ 
ေပးရပါမည္။ Healthy Vermonters အစီအစဥ္မွလြဲ၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေဆးဆိုင္အစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္သည့္ အဖြဲ႔၀င္ 
အားလံုးသည္ ညႊန္ၾကားေဆးမ်ားအတြက္ စရိတ္စခဆက္လက္ရ႐ိွေနေစရန္ ဗားေမာင့္ျပည္နယ္အား လစဥ္ေၾကး 
ေပးရပါမည္။  

သင္၏လစဥ္ေၾကးေတာင္းခံလႊာ ေပ်ာက္ဆံုးသြားပါက၊ သင္ေပးရန္လိုေငြႏွင့္ မည္သို႔ေပးရမည္အေၾကာင္း သိ႐ိွရန္ 
၀န္ေဆာင္မႈယူသူ ပံ့ပိုးမႈဌာနကုိ ဖုန္းဆက္ပါ။    



 
 

 
 Vermont Health Connect and Green Mountain Care 
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အလုိအေလ်ာက္ ေငြေပးေခ်မႈမ်ား  
ေငြေတာင္းခံလႊာအတြက္ ေငြေပးေခ်ရန္ လစဥ္မစိုးရိမ္လိုပါက သင္၏ခ်က္လက္မွတ္ေရးသည့္ စာရင္း သို႔မဟုတ္ 
ေငြစုစာရင္းမ ွလစဥ္ ေငြအလိုအေလ်ာက္ထုတ္ယူရန္ စာရင္းေပးႏိုင္ပါသည္။  
သင္၏လစဥ္ေၾကးအေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ အလိုေလ်ာက္ေငြထုတ္ယူမႈအေၾကာင္း ေမးစရာမ်ား႐ွိပါက 
၀န္ေဆာင္မႈယူသူ ပံ့ပိုးမႈဌာနကုိ ဖုန္းဆက္ပါ။    

သင္၏ရပုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ တာ၀န္မ်ား  
သင္၌ေအာက္ပါအခြင့္အေရးမ်ား႐ိွပါသည္- 
 ေလးစားစြာႏွင့္ယဥ္ေက်းစြာ ဆက္ဆံခံရပိုင္ခြင့္၊  
 ညွာတာေထာက္ထားမႈျဖင့္ ဆက္ဆံခံရပိုင္ခြင့္၊ 
 သင့္ကုိကုသေပးသူမ်ားကုိ ေ႐ြးခ်ယ္၍ေျပာင္းလပဲိုင္ခြင့္၊  
 သင့္အစီအစဥ္၏၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ကုသေပးသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရယူပိုင္ခြင့္၊  
 သင္နားလည္ႏိုင္ေသာစကားလံုးမ်ားျဖင့္ သင့္က်န္းမာေရးအေၾကာင္း ျပည့္စံုေသာ ေနာက္ဆံုး 

အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရယူပိုင္ခြင့္၊  
 သင့္ေမးခြန္းမ်ားအတြက္ အေျဖမ်ားရပုိင္ခြင့္အပါအ၀င္၊ သင့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈအေၾကာင္း 

ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ပါ၀င္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ကုသမႈခံယူရန္ ျငင္းဆိုပိုင္ခြင့္၊  
 သင့္က်န္းမာေရးမွတ္တမ္းမ်ား မိတၱဴတစ္ေစာင္ ေတာင္းဆိုရယူပိုင္ခြင့္၊ အခ်က္အလက္မွားေနသည္ဟု 

သင္ယူဆသည့္အခါ ေျပာင္းလဲေပးရန္ ေတာင္းဆိုခြင့္၊   
 ဗားေမာင့္ Medicaid တြင္ စာရင္းသြင္းထားသည့္ အရည္အခ်င္းမီကုသေပးသူတစ္ဦးထံမွ 

ဒုတိယသေဘာထား ရယူပိုင္ခြင့္၊   
 သင့္အစီအစဥ္ သို႔မဟုတ္ သင့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈအေၾကာင္း စိုးရိမ္ခ်က္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးပိုင္ခြင့္  

(ေနာကထ္ပ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ စာမ်က္ႏွာ ၁၆ တြင္ ၾကည့္ပါ)၊ 
 အႏိုင္က်င့္ရန္၊ အျပစ္ေပးရန္၊ အဆင္ေျပရန္ သို႔မဟုတ္ ကလဲ့စားေခ်ရန္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ 

ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ သီးျခားခြဲထားျခင္းပံုစံတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးမွ ကင္းေ၀းပိုင္ခြင့္ႏွင့္ 
 သင္လိုအပ္သည့္ဟုထင္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ျငင္းပယ္ခံရပါက အယူခံေတာင္းဆိုခြင့္။ 

ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ စာမ်က္ႏွာ ၁၄ တြင္ ၾကည့္ပါ။   

သင္၌ေအာက္ပါတာ၀န္မ်ားလည္း႐ွိပါသည္  
ေအာက္ပါတို႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ သင္၏က်န္းမာေရးကုိ ေစာင့္ေ႐ွာက္ပါ- 

 သင့္ေရာဂါလကၡဏာမ်ားႏွင့္က်န္းမာေရးေနာကခ္ံအေၾကာင္း သင့္ကုိကုသေပးသူအား ေျပာျပျခင္း၊  
 အခ်က္အလက္ထပ္မံလိုသည့္အခါ သို႔မဟတု ္တစ္စံုတစ္ရာနားမလည္သည့္အခါ ေမးခြန္းမ်ားေမးျခင္း၊  
 သင္ႏွင့္သင့္ကုိကုသေပးသူတို႔ သေဘာတူညီထားသည့္ ကုသမႈအစီအစဥ္ကုိ လိုက္နာျခင္း၊  
 ရက္ခ်ိန္းမ်ားသြားျခင္း သို႔မဟုတ္ မသြားႏိုင္လွ်င္ ၾကိဳတင္ဖုန္းဆက္ျခင္း၊  
 သင္ရႏုိင္သည့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အေကာင္းဆံုးအသံုးခ်ရန္ သင့္အစီအစဥ္၏စည္းကမ္းမ်ားကုိ 

သိေအာင္လုပ္ျခင္း၊  
 (လိုအပ္သည့္အခါ) အျခားကုသေပးသူမ်ားထံမသြားမီ သင့္က်န္းမာေရး အဓိကကုသေပးသူ (PCP) 

ထံမွလႊေဲျပာင္းခ်က္ရေၾကာင္း ေသခ်ာေစျခင္း၊  
 သတ္မွတ္ထားသည့္အခါ လစဥ္ေၾကးမ်ားႏွင့္ မိမိမွတြဲဖက္ေပးဆပ္မႈမ်ား ေပးျခင္း၊  
 ရက္ခ်ိန္းမသြားႏိုင္လွ်င္ ဖ်က္သိမ္းရန္ သို႔မဟုတ္ ရက္ေ႐ႊ႕ရန္ ဖုန္းဆက္ျခင္း။ 



 

 
 

Vermont Health Connect and Green Mountain Care 
၀န္ေဆာင္မႈရယူသူမ်ား ပ့ံပိုးမႈဌာန  
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အခမ့ဲစကားျပန္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အျခားပုံစံမ်ားျဖင့္လည္း ရ႐ိွႏုိင္ပါသည္။ 

10 

ဗားေမာင့္သားမ်ားအတြက္ အျခားအစီအစဥ္မ်ား  
အသက္႐ွင္ဆဲ႐ိွေနစဥ္ ဆႏၵႏွင့္ ၾကိဳတင္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား  

(ေခါင္းစဥ ္၁၈၊ အခန္း ၂၃၁ တြင္ေတြ႔ႏိုင္သည့္) ဗားေမာင့္ျပည္နယ္ အသက္႐ွင္ဆ႐ဲွိစဥ္ဆႏၵႏွင့္ ၾကိဳတင္ 

ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတိုခ်ဳပ္ႏွင့္ လူနာအတြက္အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္ပံုကုိ ဤေနရာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္-  

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

အ႐ြယ္ေရာက္သူတစ္ဦးသည္ ၾကိဳတင္ညႊန္ၾကားခ်ကတ္စ္ရပ္ကုိ သင့္အတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈဆိုင္ရာ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ပုိင္ခြင့္႐ွိေသာ အျခားသူတစ္ဦးႏွင့္အထက္ အမည္ေပးရန္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ထိုသူ၌ 
မည္မွ်လုပ္ပိုင္ခြင့္ ႐ွိေၾကာင္း၊ မည္သည့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ သင္လိုခ်င္ေၾကာင္း၊ မလိုခ်င္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ 
ႏိုင္ျပီး၊ အသုဘစီမံေရးမ်ားကဲ့သုိ႔ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာကိစၥမ်ားကုိ မည္သို႔ကိုင္တြယ္ေစလိုေၾကာင္း ေျပာႏုိင္သည္။ 
အုပ္ထိန္းသူတစ္ဦးလိုအပ္ပါက တစ္ဦးႏွင့္အထက္အမည္ေပးရန္ သို႔မဟုတ ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား မခ်ေစလိုသူမ်ားကုိ 
ေ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။  

ျပည္နယ္ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအားလံုးကုိ တသေ၀မတိမ္းလိုက္နာသည့္နည္းျဖင့္ လူနာအားလံုး၏ ၾကိဳတင္ 
ညႊန္ၾကား 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  
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ေမးစရာမ်ားအတြက္- 1-800-250-8427 (TDD/TTY) 1-888-834-7898 ကို ဖုန္းဆက္ပါ 
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ျပည္နယ္ဥပေဒ၊ ၾကိဳတင္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ အသက္႐ွင္႐ွိစဥ္ဆႏၵမ်ားအေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 802-
828-2909 ႐ွိ (ဗားေမာင့္ က်င္၀့တ္ကြန္ရက္) Vermont Ethics Network ကုိ ဖုန္းဆက္၍ျဖစ္ေစ၊ 
www.vtethicsnetwork.org ႐ိွ ၎တို႔၏၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ ျဖစ္ေစ ရယူႏိုင္ပါသည္။  

ေခါင္းစဥ ္၁၈ ကုိ www.leg.state.vt.us/statutes/sections.cfm?Title=18&Chapter=231 တြင္ ေတြ႔ႏိုင္ 
ပါသည္။ သင္လိုအပ္သည့္ပံုစံမ်ား သို႔မဟုတ္ အခ်က္အလက္မ်ားထပ္မံရယူရန္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ၀က္ဘ္ဆိုက္ 
မ်ားတြင္ ၾကည့္ပါ၊ သင္၏ကုသေပးသူႏွင့္ ေျပာဆုိပါ၊ သို႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈယူသူပံ့ပိုးမႈဌာနကုိ ဖုန္းဆက္ပါ။  

ကိုယ္အဂၤါလွဴဒါန္းျခင္း   
ေသဆံုးသည့္အခါ သင့္ကုိယ္အဂၤ ါမ်ားကုိလွဴဒါန္းရန္ စိတ္၀င္စားႏိုင္ပါသည္။ အလွဴ႐ွင္တစ္ဦးမွ လူမ်ားစြာကူညီ 
ႏိင္ုပါသည္။ ဤအေၾကာင္းပိုမိုသိလိုပါက အခမဲ့အခ်ကအ္လက္မ်ားရယူရန္ 1-888-ASK-HRSA ကို ဖုန္းဆက္ပါ။ 

သင့္က်န္းမာေရးကုသေပးသူအား အခ်က္အလက္မ်ားေျပာျပျခင္း   
သင္ရသင့္သည့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈရ႐ိွေၾကာင္း ေသခ်ာေစေရးတြင္ သင့္ကုိကုသေပးသူအား ကူညီရန္၊ 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ သင္ေသာက္သံုးေနသည့္ေဆးမ်ားစာရင္းကဲ့သို႔ အခ်ကအ္လက္မ်ားကုိ ၎အားေျပာပါမည္။ 
ယင္းမွာ သင္၏အျခားေဆးမ်ား သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးအေျခအေနႏွင့္ ဓာတ္မတည့္သည့္ေဆးမ်ားႏွင့္ 
ဆိုး႐ြားေသာ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားကုိ ေ႐ွာင္႐ွားရန္ျဖစ္သည္။   

အတြင္းေရးဆုိင္ရာ အေလ့အထမ်ား အသိေပးခ်က္  
ကၽြႏ္ုပ္တို႔အစီအစဥ္အတြက္သင္အက်ံဳး၀င္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္စဥ္က သင္အက်ံဳး၀င္ေၾကာင္းစာတစ္ေစာင္ သင္ရ႐ွိ 
ခဲ့ပါသည္။ ထိုစာတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အတြင္းေရးဆိုင္ရာ အေလ့အထမ်ား မိတၱဴတစ္ေစာင္ ပါ႐ိွခဲ့ပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ 
ဥပေဒျဖစ္သည့္ (က်န္းမာေရးအာမခံလႊေဲျပာင္းႏိုင္မႈႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈအက္ဥပေဒ) Health Insurance Portability 
and Accountability Act (HIPAA) အရ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သင့္ကုိ ဤအသိေပးစာေပးရန္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။  
ဤအသိေပးစာတြင္ သင္၏အတြင္းေရးဆိုင္ရာ ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ သင့္က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳ 
ႏိုင္ပံု သို႔မဟုတ္ ထုတ္ေျပာ ႏိုင္ပံုကုိ ေျပာျပထားပါသည္။ ဤအသိေပးစာ ေနာကထ္ပ္မိတၱဴတစ္ေစာင္ သင္လိုအပ္ 
ပါက ၀န္ေဆာင္မႈယူသူ ပံ့ပုိးမႈဌာနကုိ ဖုန္းဆက္ျပီး ေတာင္းႏိုင္ပါသည္။   

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

က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈအရည္အေသြးတိုင္းတာရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ၾကည့္သည္ ့အရာအခ်ိဳ႕မွာ-  

 လူနာမ်ား ေဆးမည္မွ်သုံးသည္၊  

 အဖြဲ႔၀င္မည္မွ် ပံုမွနၾ္ကိဳတင္ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ ရ႐ွိသည္၊  

 အဖြဲ႔၀င္မည္မွ် အေရးေပၚမဟုတ္ဘ ဲအေရးေပၚလူနာခန္း အသံုးျပဳၾကသည္၊  

 ကာယက်န္းမာေရးကုသေပးသူမ်ားႏွင့္ စိတ္က်န္းမာေရးကုသေပးသူမ်ား ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈညွိႏႈိင္းပံုႏွင့္  

 အဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ ကုသေပးသူမ်ားက ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အစီအစဥ္ကုိ မည္မွ်ေက်နပ္ၾကသည္တို႔ျဖစ္သည္။  
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က်န္းမာေရးရလဒ္မ်ားပိုမိုေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ကုသေပးသူမ်ားအား လိုက္နာရန္တိုက္တြန္းသည့္ နာတာ႐ွည္ 
ေရာဂါအခ်ိဳ႕အတြက္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာအေကာင္းဆံုးအေလ့အထမ်ားကုိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ က်င့္သံုးေနပါသည္။  

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

(ဗားေမာင့္ က်န္းမာေရးရယူမႈဌာန) Department of Vermont Health Access ၀က္ဘ္ဆိုက္  
www.greenmountaincare.org တြင္ သို႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈ ရယူသူ ပံ့ပိုးေရးဌာနကုိ ဖုန္းဆက္ျခင္းျဖင္ ့
ေဆး႐ုံမ်ား၊ ဘိုးဘြားရိပ္သာမ်ား၊ အိမ္၌က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္ ေပးသူမ်ားမွေပးသည့္ ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ 
အရည္အေသြးအေၾကာင္းအခ်က္အလက္မ်ား သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အေကာင္းဆံုးအေလ့အထမ်ား 
လမ္းညႊန္အေၾကာင္းအခ်က္အလက္မ်ား မိတၱဴကုိ ရယူႏုိင္ပါသည္။ 

ျပႆနာမ်ားႏွင့္ မေက်နပ္ခ်က္မ်ား  

သင့္အားညႊန္ၾကားထားသည့္ေဆးမ်ားကုိ ရယူရာတြင္ ျပႆနာမ်ား႐ိွေနပါက သို႔မဟုတ္ သင္၌မေက်နပ္ခ်က္ 
တစ္ရပ္႐ွိပါက သင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္အရာ မ်ားစြာ႐ွိပါသည္။ သင့္ကုိကူညီရန္ ၀န္ေဆာင္မႈယူသူ ပံ့ပိုးမႈဌာနကုိ 
သင္အျမဖုဲန္းဆက္ႏိုင္ပါသည္။ ေအာက္ပါေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည့္အခ်ကမ္်ားသည္ သင္၏ျပႆနာကုိ မေျဖ႐ွင္းပါက 
သင္သည္ ဗားေမာင့္ျပည္နယ္၏ အယူခံ၀င္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္ 
အေၾကာင္း ေနာကထ္ပ္အခ်က္အလက္မ်ား ဤလက္ကိုင္စာအုပ္၏ စာမ်က္ႏွာ ၁၄ တြင္ ႐ွိပါသည္။  

သင္၏ေဆးဆုိင္အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ တစ္ရပ္အေပၚ 
သင္သေဘာမတူေသာအခါ   

သင္၌ Medicare PDP တစ္ခု႐ွိလွ်င္၊ သင့္အက်ိဳးခံစား 
ခြင့္မ်ားအေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အမ်ားစုကို ၎တို႔က 
ခ်မွတ္ပါမည္။ ထိုအစီအစဥ္မွ ခ်မွတ္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က ္
အေပၚ အယူခံ၀င္ပံ ုအခ်က္အလက္ရယူရန္ သင့္ 
Medicare PDP အာမခံ ID ကတ္ျပားေက်ာဘက္႐ွိ 
၀န္ေဆာင္မႈယူသူ ပံ့ပိုးမႈဌာန ဖုန္းနံပါတ္ကို ဆက္ပါ။ 
သင္၌ Medicare PDP ႏွင့္ VPharm ႐ွိသည့္အခါ 
အယူခံ၀င္ပံုအေၾကာင္း အခ်ကအ္လက္မ်ား ေဖာ္ျပ 
ထားသည္။  

သင့္ Medicare PDP ထံမ ွျငင္းဆုိခ်က္မ်ားကို အယူခံ၀င္ျခင္း  
သင္၏ Medicare PDP က “ၾကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္” ေပးရန္ျငင္းဆုိခ့ဲသည့္အတြက္ သင့္ေဆးဖုိး မေပးေပးဟု ေျပာခ့ဲ 
ပါသလား။ VPharm ကုိ ေဆးဖိုးေပးရန္ သင္မေတာင္းဆိုမီ သင္သည္ သင့္ Medicare PDP ၏ အယူခံစည္းကမ္း 
အားလံုးကုိ လိုက္နာရပါမည္။ Medicare ေဆး၀ါးအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ အယူခံ၀င္သည့္ အဆင့္အခ်ိဳ႕႐ွိပါသည္။ 
သီးျခားသုံးသပ္မႈအဖြဲ႔ (IRE) အဆင့္အပါအ၀င္ အဆင့္တိုင္းတြင္ သင္အယူခံ၀င္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အကယ္၍ 
IRE မွ ထိုအယူခံကုိ ဆက္လက္ကိုင္စြဲထားပါက၊ ထိုအခါတြင္ သင့္ကုိ ေဆးညႊန္ၾကားသူက VPharm ထံမွ 
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ကုန္က်စရိတ္ ေတာင္းခံႏိုင္ပါသည္။ ၎က IRE မွ ထိုအယူခံကုိ ဆက္လက္ကိုင္စြဲထားေၾကာင္း အသိေပးစာ 
မိတၱဴတစ္ေစာင္ကုိ သင္ VPharm အားေပးရန္ လိုပါသည္။   

သင္၏ေဆးသည္ “စရိတ္ေပးေပးရန္ အက်ံဳးမ၀င္သည့္အတြက္” အခမေပးေပးေၾကာင္း သင္၏ Medicare PDP က 
ေျပာခ့ဲပါသလား။ ေျပာခ့ဲပါက သင္သည္ Medicare အပုိင္း D အယူခံလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ေဆာင္႐ြက္ရန္ မလိုပါ။ 
သင့္ကု ိေဆးညႊန္းသူသည္ ေဆးဖိုးေပးေပးရန္  VPharm ထံ ေတာင္းဆိုခ်က္တင္သြင္းရန္ လိုပါသည္။ Medicare 
PDP ထံမွ ဤေဆးဖိုးမေပးေၾကာင္း ေျပာဆုိထားသည့္ အေထာက္အထားကုိ ၎မွပူးတြတဲင္ျပရန္ လိုပါသည္။  

အခေပးေပးရန္သင္၏ေတာင္းဆိုခ်က္အေပၚ ၎၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ VPharm မ ွသင္ႏွင့္ သင့္ကု ိ
ဤေဆးညႊန္ၾကား သူတို႔ထံ ပို႔ပါမည္။ VPharm မွ အက်ိဳးခံစားခြင့္တစ္ရပ္ကုိ ျငင္းဆိုရန္၊ ကန္႔သတ္ရန္၊ 
ေလွ်ာ့ခ်ရန္ (“အက်ိဳးခံစားခြင့္ ထိခိုက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က”္ ဟုေခၚေသာ) ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်လွ်င္၊ 
ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္လည္း သင္ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။ VPharm ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ကုိ 
အယူခံ၀င္ပံုအေၾကာင္း ေနာက္ထပ္အခ်ကအ္လက္မ်ားကုိ ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ။  

VPharm ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မွားသည္ဟု သင္ထင္ပါသလား။ ပထမအဆင့္မွာ ဌာနတြင္း 
အယူခံတစ္ရပ္ ေတာင္းခံရန္ျဖစ္သည္။  
အယူခံတစ္ရပ္သည္ ျပႆနာမ်ားကုိ ျပဳျပင္နည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။  ပထမဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ မပါ၀င္ေသာ DVHA 
မွတစ္စံုတစ္ဦးသည္ သင့္အမႈကုိၾကည့္၍ သူမည္သို႔ဆံုးျဖတ္သည္ကုိ သင့္ကုိေျပာျပပါမည္။ ယင္းကုိ “ဌာနတြင္း 
အယူခံ၀င္ျခင္း” ဟုေခၚသည္။ အမႈအမ်ားစုတြင္ ျပည္နယ္၏ တရားမွ်တေသာ ၾကားနာမႈတစ္ရပ္ မေတာင္းဆိုမီ 
သင္ဤသို႔အရင္ျပဳလုပ္ရပါမည္။  

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

အယူခံ၀င္ရန္ နည္းႏွစ္နည္း႐ွိပါသည္-  

 ၁။ 1-800-250-8427 ႐ိွ ၀န္ေဆာင္မႈယူသူပံ့ပိုးမႈဌာနကုိ ဖုန္းဆက္ပါ 
 ၂။ စာပုိ႔ရန္-  

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

သင္၌႐ိွျပီးသား ေဆးဆုိင္အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ ရပ္စဲျခင္း 
ျပဳခ့ဲပါသလား။ ဌာနတြင္း အယူခံ၀င္ေနစဥ္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကုိ သင္ဆက္လက္ယူႏိုင္ေသာ္လည္း ယင္းကုိ 
ေတာင္းဆိုရန္ သင္၌ ၁၁ ရက္ သာ ႐ွိပါသည္။ ထို ၁၁ ရက္သည္ DVHA မွ သင့္ကုိ အသိေပးစာပို႔သည့္ ရက္စြဲမွ 
စတင္ပါသည္။ သင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကုိ ဆက္လက္ရ႐ွိေနရန္ 1-800-250-8427 ႐ိွ ၀န္ေဆာင္မႈယူသူ 
ပံ့ပုိးမႈဌာနကုိ ဖုန္းဆက္ပါ။ 

ဌာနတြင္းအယူခံ၀င္သည့္အခါ မည္သုိ႔ျဖစ္သနည္း။ ဤဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ေနာက္တစ္ခါျပန္ၾကည့္ရန္ 
DVHA မွ အစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ စီစဥ္ပါမည္။ သင္ပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။ သင့္အတြက္ သင္ေျပာဆိုႏိုင္သည္။ 
သို႔မဟုတ္ တစ္စံုတစ္ဦးကုိ သင့္ကုိယ္စားေျပာေစႏုိင္ပါသည္။ သင့္ကုိကုသေပးသူမွ ေျပာဆုိႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ ္
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DVHA ကုိ အခ်က္အလက္မ်ား ေပးႏိုင္သည္။ အကူအညီလိုပါသလား။ သင္သည္ 1-800-917-7787 ႐ွိ 
(က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေထာက္ခံေျပာဆုိသူ၏ ဥပေဒအေထာကအ္ကူ႐ံုး) Legal Aid’s Office of the Health 
Advocate သို႔မဟုတ ္https://vtlawhelp.org/appeals-0 ၌ အခမဲ့ဥပေဒအၾကံေပးခ်က္ ရေကာင္းရႏိုင္ပါသည္။  

DVHA မွသင့္အယူခံကို ရက္ ၃၀ အတြင္း ဆုံးျဖတ္ရပါမည္။ တစ္ခါတစ္ရံ အယူခံတစ္ရပ္သည္ ပုိမို 
ၾကာ႐ွည္ႏိုင္ပါသည္။ DVHA သည္ ေနာက္ထပ္ ၁၄ ရက္ၾကာႏိုင္ေသာ္လည္း၊ (ဥပမာ သင့္ကုိကုသေပးသူသည္ 
အခ်က္အလက္ပို႔ရန္ အခ်ိန္ပိုလို၍၊ သို႔မဟုတ္ နဂိုသတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္အတိုင္းအတာတြင္ အစည္းအေ၀း 
သင္ မတက္ႏိုင္၍စသည္ျဖင့္) သင့္အတြက္ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္မွသာ ျဖစ္သည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ 
ခ်မွတ္ရန္ အၾကာဆံုး ၾကာမည့္အခ်ိန္မွာ ၄၄ ရက္ျဖစ္သည္။  

DVHA မွ သင့္အယူခံကို ပုိမိုလ်င္ျမန္စြာ ဆုံးျဖတ္ေပးရန္ လုိပါသလား။ ေစာင့္ေနပါက 
သင့္က်န္းမာေရး သို႔မဟုတ္ အသက္အေပၚ ၾကီးေလးစြာထိခိုက္ႏိုင္လွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကု ိေျပာျပပါ။ (“အလ်င္အျမန္ 
ေဆာင္႐ြက္ေသာ အယူခံ” ဟု ေခၚသည့္) ပိုမိုလ်င္ျမန္ေသာ အယူခံတစ္ရပအ္တြက္ သင္အက်ံဳး၀င္သည္ဟု 
DVHA မွ ဆံုးျဖတ္ပါက၊ ၇၂ နာရီ အတြင္း သင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ရပါမည္။ သင့္အတြက္ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္လွ်င္ 
DVHA သည္ ပိမုိုၾကာ႐ွည္ႏိုင္သည္။ အလ်င္အျမန္ေဆာင္႐ြက္ေသာ အယူခံတစ္ရပ္အေနျဖင့္ အၾကာျမင့္ႏိုင္ဆံုး 
မွာ ၁၇ ရက္ျဖစ္သည္။   

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

ဌာနတြင္းအယူခံဆုံးျဖတ္ခ်က္အေပၚ သင္သေဘာမတူဘူးလား။ ျပည္နယ္၏ တရားမွ်တေသာ 
ၾကားနာမႈတစ္ရပ္ သင္ေတာင္းဆုိႏုိင္ပါသည္။  
(လူမႈ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ဘုတ္အဖြဲ႔) Human Services Board မွ ၾကားနာေရးအရာ႐ိွတစ္ဦးမွ သင့္အမႈကုိ 
ၾကားနာပါမည္။ DVHA မွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွန္ ခ်မွတ္ျခင္း႐ွိမ႐ိွ ၎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 ႏွစ္နည္း႐ိွပါသည္-  

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

 ၂။ စာပုိ႔ရန္- 

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

ျပည္နယ္၏ တရားမွ်တေသာ ၾကားနာမႈတြင ္မည္သုိ႔ျဖစ္သနည္း။ ၎၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ေနာက္တစ္ခါ 
ျပန္ၾကည့္ရန ္လူမႈ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားဘုတ္အဖြဲ႔မွ ၾကားနာမႈအရာ႐ွိသည္ အစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ စီစဥ္ပါမည္။ 
သင္ပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။ သင့္ အတြက္ သင္ေျပာဆိုႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္ တစ္စံုတစ္ဦးကုိ သင့္ကုိယ္စားေျပာေစ 
ႏိုင္ပါသည္။ သင့္ကုိ ကုသေပးသူမွ ေျပာဆုိႏိုင္သည္၊ သို႔မဟုတ္ ၾကားနာမႈအရာ႐ိွကုိ အခ်က္အလက္မ်ား 
ေပးႏိုင္သည္။ အကူအညီလိုပါသလား။ သင္သည္ 1-800-917-7787 ႐ွိက်န္းမာေရးေထာက္ခံေျပာဆိုေပးသူ၏ 
ဥပေဒေရးရာအကူအညီ႐ုံး သို႔မဟုတ္ https://vtlawhelp.org/fair-hearing-how-prepare-what-expect ၌ 
အခမဲ့ဥပေဒအၾကေံပးခ်က္ ရေကာင္းရႏိုင္ပါသည္။  

လူမႈ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားဘုတ္အဖြဲ႔သည္ သင္ပထမဆုံးအယူခ၀ံင္သည့္ရက္စြဲမွ ရက္ ၉၀ အတြင္း သင့္အမႈကို ဆုံးျဖတ္ 
ရပါမည္။  

ၾကားနာေရးအရာ႐ိွမွ မ ွသင့္အယူခံကို ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာ ဆုံးျဖတ္ေပးရန္ လုိပါသလား။ ေစာင့္ေနပါက သင္၏ 
က်န္းမာေရး သို႔မဟုတ္ အသက္အေပၚ ၾကီးေလးစြာထိခိုက္ႏိုင္ပါက ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကုိ ေျပာျပပါ။ (“အလ်င္အျမန္ 
ေဆာင္႐ြက္ေသာ ျပည္နယ္၏ တရားမွ်တေသာၾကားနာမႈ” ဟုေခၚသည့္) ပိုမိုလ်င္ျမန္ေသာ ျပည္နယ္၏ တရား 
မွ်တေသာ ၾကားနာမႈအတြက္ သင္အက်ံဳး၀င္ပါက အလုပ္လုပ္ရက္ ၃ ရက္အတြင္း သင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ရပါမည္။    

အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ဆက္လက္ရ႐ိွျခင္း  
သင္သည္ ဌာနတြင္းအယူခံ၀င္သည့္ကာလႏွင့္ ျပည္နယ၏္တရားမွ်တေသာ ၾကားနာမႈလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း သင္၏ 
အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကုိ ယခင္အတိုင္းထားရန္ ၁၁ ရက္အတြင္းေတာင္းခံလွ်င္ ရႏုိင္သည္ဟု အထက္တြင္ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေျပာျပထားပါသည္။   
 

အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ဆက္လက္ရ႐ိွသည့္အေၾကာင္း သင္သိရမည့္အျခားအခ်က္မ်ားမွာ-  

 သင္၏အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအတြက္ သင္ေငြေပးေခ်ခ့ဲပါက၊ အယူခံ သို႔မဟုတ ္ၾကားနာမႈမွ သင့္ကို 
ေထာက္ခံသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္လွ်င္၊ သင္ေပးခ့ဲေသာေငြပမာဏ သင့္ကုိျပန္ေပးပါမည္။   

 ဆက္၍ေပးေသာအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအတြက္ ျပည္နယမ္ွေငြေပးေခ်ခဲ့ျပီး၊ ျငင္းဆုိရန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ 
စြဲကိုင္ထားပါက၊ အယူခံလုပ္ကိုင္ေနဆဲ သင္ရ႐ိွခဲ့သည့္အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကု ိ
သင္ျပန္ေပးရႏိုင္ပါသည္။   

 အယူခံ သို႔မဟုတ ္ၾကားနာမႈေတာင္းဆိုခ်ိန္တြင္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားဆက္၍ရရန္ သင္ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။  
 အယူခံ သို႔မဟုတ ္ၾကားနာမႈသည္ ဗဟုိအစိုးရ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဥပေဒေျပာင္းလမဲႈေၾကာင့္ အဆံုးသတ္ 

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

သင္ လစဥ္ေၾကးေပးရပါမည္။ သို႔မဟုတ္လွ်င္ သင္၏အာမခံအဆံုးသတ္သြားပါမည္။ အယူခံ သို႔မဟုတ ္
ၾကားနာမႈမွ သင့္ကုိေထာက္ခံရန္ဆံုးျဖတ္လွ်င္ သင္ပိုေပးသည့္ေငြကုိ သင့္အားျပန္ေပးပါမည္။  

မေက်နပ္ခ်က္မ်ား  
သင့္က်န္းမာေရးကုသေပးသူ၏တည္ေနရာ သို႔မဟုတ္ သြားေရာက္ရန္ အဆင္ေျပမႈ၊ က်န္းမာေရးကုသမႈ 
အရည္အေသြး၊ သို႔မဟုတ္ သင့္ရပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ အသံုးျပဳျပီးေနာက္ ဆိုး႐ြားေသာ ထိခိုက္မႈကဲ့သို႔ အေရးယူ 
ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားမွလြဲ၍ အျခားအရာမ်ားအတြက္ မေက်နပ္မႈျဖစ္သည္။ မေက်နပ္ခ်က္ကု ိအခ်ိန္မေ႐ြး 



 

 
 

Vermont Health Connect and Green Mountain Care 
၀န္ေဆာင္မႈရယူသူမ်ား ပ့ံပိုးမႈဌာန  

ေမးစရာမ်ားအတြက္- 1-800-250-8427 (TDD/TTY) 1-888-834-7898 ကို ဖုန္းဆက္ပါ 
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တိုင္ၾကားႏိုင္သည္။ သင္၏ကုသေပးသူႏွင့္ ကြဲလြခဲ်က္မ်ားကုိ မေျဖ႐င္ွးႏိုငလ္ွ်င္၊ ၀န္ေဆာင္မႈယူသူ ပ့ံပိုးမႈဌာန 
သို႔မဟုတ္ သင္၏ကုသေပးသူ သို႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈအရည္အေသြးအတြက္ တာ၀န္႐ွိသည့္ဌာနကုိ ဖုန္းဆက္၍ 
တိုင္ၾကားႏိုင္ပါသည္။ ၎ဌာနမွ ယင္းကုိေျဖ႐ွင္းႏိုင္ပံုအေၾကာင္း စာတစ္ေစာင္ ရက ္၉၀ အတြင္း ပို႔ပါမည္။   

သင္မ ွမေက်နပ္ခ်ကတ္စ္ရပ္တိုင္ၾကားျပီး ယင္းကုိေျဖ႐ွင္းပံုကို မေက်နပ္ပါက မေက်နပ္ခ်ကသ္ံုးသပ္မႈ 
ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။ ထိုမေက်နပ္ခ်က္လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ တရားမွ်တစြာကုိင္တြယ္ေၾကာင္း ေသခ်ာရန္ ၾကားေန 
ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက သင့္မေက်နပ္ခ်က္ကု ိသံုးသပ္ပါမည္။ ထိုသံုးသပ္ခ်က္ရလဒ္မ်ားျဖင့္ သင္စာတစ္ေစာင္ရပါမည္။  

သင္ သို႔မဟုတ္ 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။ 
ဤေတာင္းခံခ်က္တစ္ရပ္ရပ္အတြက္ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ရမည္ကုိ မသိပါက၊ သို႔မဟုတ္ ဤအဆင့္မ်ားအတြက္ 
အကူအညီလိုလွ်င္ အကူအညီယူရန္ 1-800-250-8427 ႐ွိ ၀န္ေဆာင္မႈယူသူပံ့ပိုးမႈဌာနကုိ ဖုန္းဆက္ပါ၊ 
သို႔မဟုတ္ 1-800-917-7787 ႐ွိ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ ေထာက္ခံေျပာဆိုသ၏ူ႐ံုး သို႔မဟုတ္ 
vtlawhelp.org/health ကုိလည္း ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ 

ခုိင္လုံသည့္အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ အခက္အခဲဆုိင္ရာေတာင္းဆုိခ်က္  
သင္သည္ VPharm အစီအစဥ္တစ္ရပ္တြင္ ပါ၀င္ေနျပီး သင္၏ Medicare PDP အသစ္တြင္ စာရင္းေပးရန္ 
သို႔မဟုတ္ စရိတ္စခရယူရန္ အခက္အခမဲ်ား႐ိွေနပါက၊ Medicare PDP ကုိ သင္ဆက္သြယ္သင့္သည္ (သို႔မဟုတ္ 
သင္စိတ္ခ်ရသူတစ္ဦးအား သင့္ကုိယ္စား ၎တို႔ကုိ ဆက္သြယ္ေစပါ)။  Medicare PDP ႏွင့္ျပႆနာေျဖ႐ွင္းရန ္
သင္တတ္ႏိုင္သမွ် အားလံုးကုိ လုပ္ေဆာင္ပါ။ ယင္းသို႔လုပ္ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္သည့္အျပင္ သင့္ကုိ 
ညႊန္ၾကားထားသည့္ေဆးကုိ မရ႐ွိပါက သင့္အတြက္ ၾကီးေလးသည့္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္၊ သင္၏ Medicare 
PDP အစီအစဥ္ႏွင့္ ျပႆနာေျဖ႐ွင္းျပီးသည္အထိ သင့္ေဆးမ်ားကုိ ရယူရာတြင္ အကူအညီရရန္၊ ဗားေမာင့္ 
ျပည္နယ္အား ခုိင္လံုသည့္အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ အခက္အခဆဲိုင္ရာေတာင္းဆိုခ်က္ (Good Cause and Hardship 
Request) တင္သြင္းႏိုင္ပါသည္။ ထုိသို႔တင္သြင္းရန္ 1-800-250-8427 ႐ွိ ၀န္ေဆာင္မႈယူသူပံ့ပိုးမႈဌာနကုိ 
ဖုန္းဆက္ပါ။ 

အကူအညီလိုပါသလား။  

Vermont Health Connect၊ Green Mountain Care ၀န္ေဆာင္မႈရယူသူမ်ား ပ့ံပုိးမႈဌာန  
Vermont Health Connect ႏွင့္ Green Mountain Care ၀န္ေဆာင္မႈယူသူပံ့ပိုးမႈဌာနတို႔သည္ သင့္ကုိ ကူညီရန္ 
႐ွိေနပါသည္။ သင့္အစီအစဥ္အေၾကာင္းေမးခြန္းမ်ား ေျဖရန္၊ သင္က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ ရယူရာ၌ 
ျပႆနာမ်ား႐ိွပါက ၎တို႔ကူညီႏိုင္ပါသည္။  

၀န္ေဆာင္မႈယူသူပံ့ပိုးမႈဌာန၀န္ထမ္းမ်ားသည္ တနလၤာမွ ေသာၾကာ၊ မနက္ ၈ နာရီမ ွညေန ၅ နာရီအထ ိ
႐ွိပါသည္ (အလုပ္ပိတ္ ရက္မ်ားတြင္ ပိတ္သည္)။  



 
 

 
 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။ 

17 

အေျပာင္းအလဲမ်ား အစီရင္ခံျခင္း  
ေအာက္ပါအေျပာင္းအလမဲ်ားကုိ အေျပာင္းအလျဲဖစ္ျပီး ၁၀ ရက္အတြင္း အစီရင္ခံပါ-  

 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။ HCA ႐ံုးသည္ မေက်နပ္မႈမ်ား၊ DVHA 
အယူခံမ်ားႏွင့္ တရားမွ်တသည့္ၾကားနာမႈမ်ားအတြက္လည္း သင့္ကုိ ကူညီႏိုင္ပါသည္။ 1-800-917-7787 ႐ွိ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ ေထာက္ခံေျပာဆိုေပးသူ၏႐ံုး သို႔မဟုတ္ vtlawhelp.org/health ကုိ 
ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ 

ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ား 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အစီအစဥ္မ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ကုသေပးသူမ်ားအေၾကာင္း အခ်ကအ္လက္မ်ားကုိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
၀မ္းေျမာက္စြာေပးပါသည္။ ဤလက္ကုိင္စာအုပ္႐ိွအရာမ်ားအျပင္ ေအာကပ္ါအခ်က္အလက္မ်ားလည္း 
ရႏုိင္ပါသည္-  

 သင့္အရပ္ထ႐ဲွိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အစီအစဥ္မ်ားတြင္ပါ၀င္ေသာ ကုသေပးသူမ်ားစာရင္း၊   

 အစီအစဥ္၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊  

 ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အရည္အေသြး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေရးအစီအစဥ္ႏွင့္   

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

ေဆးဆုိင္မဟုတ္သည့္ အျခားအစီအစဥ္မ်ား  

ကေလးမ်ား၊ အရြယ္ေရာက္သူမ်ားႏွင့္မိသားစုမ်ားအတြက္ အျခားအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား႐ိွပါသည္။ 
သင္ပါ၀င္သည့္ အစီအစဥ္ေပၚမူတည္၍ ထိ၀ုန္ေဆာင္မႈမ်ားသုိ႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလည္း ရႏုိင္ပါသည္။ 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးရႏုိင္မႈအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈယူသူပံ့ပိုးမႈဌာနကုိဖုန္းဆက္၍ ေနာကထ္ပ္အခ်က္အလက္မ်ား 
ရယူပါ။ ဤအစီအစဥ္အခ်ိဳ႕တြင္ အက်ဳံး၀င္ရန္ ေနာက္ထပ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ႐ွိပါသည္။ ေမးစရာ႐ိွပါက 
သို႔မဟုတ္ သင္ အက်ံဳး၀င္မ၀င္သိလိုပါက ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အစီအစဥ္အတိအက်အတြက္ ဖုန္းနံပါတက္ိုဆက္ပါ။  

အ႐ြယ္ေရာက္သူမ်ားအား ေန႔ဘက္တြင္ေပးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား  

အ႐ြယ္ေရာက္သူမ်ားအား ေန႔ဘက္တြင္ေပးသည့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမွ သက္ၾကီး႐ြယ္အိုမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းေသာ 
အ႐ြယ္ေရာက္သူမ်ားအား ၎တို႔၏ကုိယ္ပိုင္အိမ္မ်ားတြင္ တတ္ႏိုင္သမွ် ကုိယ္ထူကုိယ္ထေနႏိုင္ရန္ ၀န္ေဆာင္မႈ 



 

 
 

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။ 
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အမ်ိဳးမ်ိဳး ေပးပါသည္။ လူမႈအသိုင္းအ၀ုိင္းအေျချပဳ၊ ေနထိုင္ရန္မဟုတ္သည့္ ေန႔ဘက္ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး 
ဌာနမ်ားတြင္၊ ေဘးကင္း၍ ပံ့ပိုးမႈ႐ိွေသာပတ္၀န္းက်င္၌ က်န္းမာေရးေရာ လူမႈေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားပါ ရယူႏိုင္ရန္ 
ဤ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးပါသည္။ ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ 802-871-3217 ႐ွိ (မသန္စြမ္းမႈႏွင့္ 
အိုမင္းမႈ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားဌာနခြဲ) 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 
စိတပ္ိုင္းဆိုင္ရာက်န္းမာေရး၊ ကေလးထိန္းႏွင့္ (ဥပမာ အာဟာရ၊ စကားေျပာႏွင့္ဘာသာစကားကုသမႈ) 
အထူးကိစၥမ်ား ကၽြမ္းက်င္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္အခ်ကအ္လက္မ်ားအတြက္ 1-800-649-2642 ႐ွိ (ကေလးႏွင္ ့
မိသားစု၊ ကေလးဖြံ႔ျဖိဳးမႈဌာနခြဲ) Department for Children and Families Child Development Division ကို 
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 (CPCS) 
ကေလးမ်ား၏တစ္ကုိယ္ေရေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား (CPCS) သည္ အထူးက်န္းမာေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ား 
႐ွိေသာ ကေလးမ်ား (CSHN) အတြက္ေပးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈျဖစ္သည္။  ၎တို႔၏အသက္အ႐ြယ္ႏွင့္ 
သင့္ေတာ္သည့္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈႏွင့္ ေန႔စဥ္ေနထိုင္ေရးအတြက္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား (ADL) အေပၚ ျပင္းထန္စြာ 
သက္ေရာက္သည့္ ၾကီးေလးေသာ ေရ႐ွည္မသန္စြမ္းမႈ သို႔မဟုတ ္က်န္းမာေရးအေျခအေန႐ိွေသာ အသက္ ၂၁ 
ႏွစ္ေအာက္႐ွိသူမ်ား ရႏိုင္သည့္ Medicaid ၀န္ေဆာင္မႈျဖစ္သည္။ CPCS ၏ရည္မွန္းခ်က္မွာ ကေလးအတြက္ 
တစ္ကုိယ္ေရေစာင့္ေ႐ွာက္မႈကုိ ျဖည့္ဆည္းပံ့ပိုးေပးရန္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္အခ်ကအ္လက္ အတြက္ 802-865-
1395 ႐ွ ိစီမံအုပ္ခ်ဳပ္သ ူသို႔မဟုတ ္802-951-5169 ႐ွိ အထူးကုကု ိဆက္သြယ္ပါ။ သို႔မဟုတ္ 
www.healthvermont.gov/family/chindrenspersonalcareservices.aspx ကုိၾကည့္ပါ။ 

အထူးက်န္းမာေရးလုိအပ္ခ်က္မ်ား႐ိွသည့္ ကေလးမ်ား၏ (CSHN) ေဆးခန္းမ်ား  

ဤအစီအစဥ္သည္ အထူးက်န္းမာေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ား႐ိွသည့္ကေလးမ်ားကုိ ေဆးခန္းမ်ားႏွင့္ ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ 
ညွိႏိႈ္းျခင္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးပါသည္။ က်န္းမာေရးအာမခံ သို႔မဟုတ ္Dr. Dynasaur မွ မေပးသည့္ ကုန္က် 



 
 

 
 Vermont Health Connect and Green Mountain Care 

၀န္ေဆာင္မႈရယူသူမ်ား ပ့ံပိုးမႈဌာန  

ေမးစရာမ်ားအတြက္- 1-800-250-8427 (TDD/TTY) 1-888-834-7898 ကို ဖုန္းဆက္ပါ 
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စရိတ္အခ်ိဳ႕အတြက္လည္း ကူညီပါသည္။ 1-800-464-434 ႐ွိ ဗားေမာင့္က်န္းမာေရးဌာနကုိ ဖုန္းဆက္ပါ၊ 
သို႔မဟုတ္  www.healthvermont.gov တြင္ ၾကည့္ပါ။ 

ေစာင့္ေ႐ွာက္ကုသမႈအတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္စရာမ်ား  

ေစာင့္ေ႐ွာက္ကုသမႈအတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္စရာမ်ား (Choices for Care) သည္ သက္ၾကီး႐ြယ္အို ဗားေမာင့္သားမ်ား 
ႏွင့္ကုိယ္ခႏၶာမသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈႏွင့္ပ့ံပိုးမႈအတြက္ အခေပးေပးေသာ ေရ႐ွည္ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ 
အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။ ဤအစီအစဥ္သည္ အိမ္၌ျဖစ္ေစ၊ ပုိမိုေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ထားေသာ ေနထိုင္ကုသရသည့္ 
ေနရာ သို႔မဟုတ္ လူအို႐ံု၌ျဖစ္ေစ ေန႔စဥ္လႈပ္႐ွားမႈမ်ားအတြက္ ကူညီပါသည္။ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားမွာ 
အ႐ြယ္ေရာက္သူမ်ားအား ေန႔ဘက္၌ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသည့္ဌာနမ်ား၊ အရပ္တြင္း႐ွိ အိုမင္းမႈအတြက္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အေထာက္အကူေပးသည့္ ေနထိုင္ရာမ်ား၊ အိမ္၌က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈေပးသည့္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူအို႐ံုမ်ားႏွင့္ ေနထိုင္ကုသရသည့္ ေဂဟာမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ား 
အတြက္ 1-800-642-5119 ႐ွိ သက္ၾကီး႐ြယ္အို အကူအညီဖုန္းကုိ ဆက္ပါ၊ သို႔မဟုတ္ 
http://dcf.vermont.gov/esd/health_insurance/ltc_medicaid ကုိၾကည့္ပါ။ 

ၾကီးထြားဖြ႔ံျဖိဳးမႈဆုိင္ရာ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား  

ၾကီးထြားဖြ႔ံျဖိဳးမႈဆိုင္ရာခ်ိဳ႕ယြင္းမႈအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ၾကီးထြားဖြံ႔ျဖိဳးမႈခ်ိဳ႕ယြင္းေနေသာ မည္သည့္ 
အ႐ြယ္မဆို႐ွိသူမ်ားကုိ အိမ္၌မိသားစုမ်ားႏွင့္ထား႐ွိရာ၌ ကူညီပါသည္။ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ အမႈကိစၥစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ 
အလုပ္အကိုင္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းပံ့ပိုးမႈမ်ားႏွင့္ အနားေပးမႈမ်ားပါ၀င္ပါသည္။ ၀န္ေဆာင္မႈ 
ေပးသူမ်ားသည္ ဖြြံ႔ျဖိဳးမႈဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးသူ သို႔မဟုတ ္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ကုိယ္တိုင္စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ား 
အတြက္ ၾကား၀င္၀န္ေဆာင္မႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျဖစ္ရပါမည္။ ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ 802-871-
3064 ႐ွ ိမသန္စြမ္းမႈႏွင့္ အိုမင္းမႈ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားဌာနခြဲ (DDAS) ကိုဖုန္းဆက္ပါ၊ သို႔မဟုတ္ 
www.ddas.vermont.gov တြင္ၾကည့္ပါ။ 

ေငြေရးေၾကးေရး အေထာက္အကူ အစီအစဥ္   

CSHN က်န္းမာေရးအစီအစီအစဥ္တစ္ခုမွတဆင့္ ညႊန္ၾကားသည့္ သို႔မဟုတ ္ၾကိဳတင္ခြင့္ျပဳသည့္ မိသားစုမ်ားအား 
အာမခံေနာက္ပိုင္း ၎တို႔ကေလး၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို အကူအညီေပးႏိုင္ 
ေသာ ဆႏၵအေလ်ာက္ပါ၀င္သည့္ အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ 1-800-464-4343 ႐ွိ ဗားေမာင့္က်န္းမာေရးဌာနကုိ 
ဖုန္းဆက္ပါ၊ သို႔မဟုတ္ 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 
အလက္မ်ားအတြက္ 802-786-5081 ႐ွိ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ အိုမင္းမႈ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားဌာနခြဲ (DDAS) ကုိ 
ဖုန္းဆက္ပါ၊ သို႔မဟုတ္ www.ddas.vermont.gov တြင္ၾကည့္ပါ။ 



 

 
 

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။ 
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အဆင့္ျမင့္နည္းပညာျဖင့္ အိမ္၌ေစာင့္ေ႐ွာက္ကုသမႈ  
ဤသည္မွာ အသက္ ၂၀ အထက္႐ွိ၍ နည္းပညာကုိ အသက္႐ွင္သန္ေနရန္ မွီခိုေနရသူမ်ားအတြက္ အိမ္၌ 
အနီးကပ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးသည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ ေဆး႐ံု သို႔မဟုတ ္အျခား 
အဖြဲ႔အစည္း၌ ေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးရာမွ အိမ္သို႔ေျပာင္းေ႐ႊ႔မႈကုိ ပံ့ပိုးရန္ႏွင့္ ေဆး႐ံု၌ထားျခင္းကုိ ကာကြယ္ရန္ 
ျဖစ္သည္။ ကုသေပးသူမ်ားသည္ အိမ္၌က်န္းမာေရးကုသေပးသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးကိရိယာ 
ေပးသြင္းသူမ်ားျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္ ရယူရန္ 802-871-3044 ႐ိွ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ အိုမင္းမႈ 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားဌာနခြဲ (DDAS)/က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ဌာနကုိ ဖုန္းဆက္ပါ၊ သို႔မဟုတ္ 
www.ddas.vermont.gov တြင္ၾကည့္ပါ။ 

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၌က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈေပးသည့္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ 802-871-3069 ႐ွိ မသန္စြမ္းမႈႏွင့္ 
အိုမင္းမႈ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ဌာနခြဲ (DDAS)/ တစ္ဦးခ်င္းပံ့ပိုးမႈဌာနကုိ ဖုန္းဆက္ပါ၊ သို႔မဟုတ္ 
www.ddas.vermont.gov တြင ္ၾကည့္ပါ။ 

အထူးေဆးခန္းမ်ား  
၎တို႔သည္ ဘာသာရပ္ေပါင္းစံုပါ၀င္ေသာ ကေလးအထူးကုေဆးခန္းမ်ားျဖစ္ျပီး၊ သူနာျပဳႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ 
လူမႈေရး၀န္ထမ္းမ်ားက စီမံခန္႔ခြဲသည္၊ သို႔မဟုတ္ ပိုမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ အထူးေဆးခန္းမ်ား 
သည္ မိသားစုဗဟုိျပဳ၍ ျပည့္စံုေသာတိုက္႐ိုက္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ ေစာင့္ေ႐ွာက္ကုသမႈ ညွိႏႈိင္းထားသည့္ 
စနစ္တစ္ရပ္ ဖန္တီးထားပါသည္။ ၎ေဆးခန္းမ်ားသည္ ႏွလံုးေရာဂါ၊ ကေလးဖြံ႔ျဖိဳးမႈ၊ ဦးေခါင္းခြံႏွင့္မ်က္ႏွာ/ 
ႏႈတ္ခမ္းႏွင့္ အာေခါင္မိုးကြဲျခင္း၊ အသက္႐ွဴေၾကာင္းပိတ္ေရာဂါ၊ တက္ျခင္း/ အာ႐ံုေၾကာ၊ လက္၊ လူငယ္ 
ေလးဘက္နာ၊ ဇီ၀တြင္းျဖစ္ပ်ကမ္ႈ ေရာဂါမ်ား၊ ေက်ာ႐ိုးႏွင့္ေက်ာ႐ိုးအေခါင္း မပိတ္ျခင္း၊ ၾကြက္သား က်ံဳလွီျခင္း၊ 
အ႐ိုး၊ နာဗ္ၾကိဳးအရင္းမ်ားျဖတ္ျခင္းႏွင့္ အျခားအေျခအေနမ်ား အထူးျပဳပါသည္။ 1-800-464-4343 ႐ွိ 
ဗားေမာင့္က်န္းမာေရးဌာနကို ဖုန္းဆက္ပါ။ သို႔မဟုတ္ www.healthvermont.gov တြင္ၾကည့္ပါ။ 

အထူး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား   
CSHN တိုက္႐ိုက၀္န္ေဆာင္မႈေပးသည့္ေဆးခန္းမ်ားမွတဆင့္မရႏုိင္ေသာ အထူးျပဳက်န္းမာေရး ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ 
မ်ားရယူရန္ႏွင့္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ က်န္းမာေရးဌာန ခ႐ုိင္႐ံုးမ်ားတြင္ အေျခစိုက္ထားသည့္ CSHN သူနာျပဳမ်ား 
သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာလူမႈ၀န္ထမ္းမ်ားက ကူညီေပးပါသည္။ 1-800-464-4343 ႐ိွ ဗားေမာင္ ့
က်န္းမာေရးဌာနကုိ ဖုန္းဆက္ပါ။ သို႔မဟုတ္  www.healthvermont.gov တြင္ ၾကည့္ပါ။ 

အဆင့္ျမင့္နည္းပညာျဖင့္ ကေလးကို အိမ္၌ေစာင့္ေ႐ွာက္ကုသမႈအစီအစဥ္ 

အဆင့္ျမင့္နည္းပညာျဖင့္ ကေလးကုိအိမ္၌ေစာင့္ေ႐ွာက္ကုသမႈအစီအစဥ္သည္ ေဆးပစၥည္းပံ့ပိုးမႈမ်ားႏွင့္ 
အဆင့္ျမင့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ကိရိယာမ်ားကုိ ညွိႏႈိင္းေပးသည့္ အိမ္၌အနီးကပ္ ေစာင့္ေ႐ွာက္သည့္ အစီအစဥ္ 
တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ဤအစီအစဥ္သည္ နည္းပညာမွီခိုေနရျပီး က်န္းမာေရးထိခိုက္လြယ္ေသာ Medicaid 



 
 

 
 Vermont Health Connect and Green Mountain Care 

၀န္ေဆာင္မႈရယူသူမ်ား ပ့ံပိုးမႈဌာန  

ေမးစရာမ်ားအတြက္- 1-800-250-8427 (TDD/TTY) 1-888-834-7898 ကို ဖုန္းဆက္ပါ 
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အဖြဲ႔၀င္မ်ားအတြက္ အခ်ိန္ဆိုင္းအလိုက္ သူနာျပဳစုမႈလည္း ေပးပါသည္။ ဤအစီအစဥ္ကုိ အသက ္၂၁ 
ႏွစ္ေအာက္႐ွ ိအထူးက်န္းမာေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ား႐ိွေသာ ကေလးမ်ားဌာနမွ ၾကီးၾကပ္ပါသည္။ အခ်က္အလက္ 
မ်ားအတြက္ 802-865-1327 ႐ွိ အိမ္၌အဆင့္ျမင့္နည္းပညာျဖင့္ ကေလးအထူးကု သူနာျပဳ စီမံခန္႔ခြဲသူကုိ 
ဆက္သြယ္ပါ၊ သို႔မဟုတ္ http://healthvermont.gov/family/cshn/pedihitech.aspx တြင္ ၾကည့္ပါ။ 

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/index.aspx တြင္ ၾကည့္ပါ။ 

စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး  

အၾကီးအက်ယ္စိတ္ေသာကေရာက္ေနျခင္း၊ စိတ္ေရာဂါျဖစ္ေနျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ အျပဳအမူဆိုင္ရာအခက္အခမဲ်ား 
ျပင္းထန္လြန္းသျဖင့္ ၎တို႔၏ဘ၀အေပၚ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္သည္အထိ ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ 
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 လုပ္ကိုင္ပါ 
သည္။ 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 
႐ွိတတ္ပါသည္။ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ စစ္ေဆးျခင္း၊ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေဆးညႊန္းျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကပ ္
ၾကည့္႐ႈျခင္းအျပင္ အသက္ေျခာက္ဆယ္ႏွင့္အထက္႐ွိေသာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ာွက္မႈ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ား ႐ွိသူတို႔အတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ပုဂၢလိက 
ကုသေပးသူမ်ားထံမွ ရယူႏိုင္ျပီး၊ အခ်ိဳ႕ပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ ၎တို႔ထံ လႊေဲျပာင္းေကာင္း လႊေဲျပာင္းပါမည္။  

ကေလး၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္ႏွင့္ မိသားစု ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား  
ဤအစီအစဥ္သည္ ၎တို႔၏ေက်ာင္းႏွင့္လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းတြင္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာက်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ား 
႐ိွသည့္ ကေလးမ်ားႏွင့္ဆယေ္က်ာ္သက္မ်ား က်န္းမာစြာေနထုိင္၊ သင္ယူျပီး ၾကီးထြားေရးအတြက္ မိသားစု 
မ်ားအား ကသုေရး၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပံ့ပုိးမႈမ်ားေပးပါသည္။ ဤ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ စစ္ေဆးျခင္း၊ ကာကြယ္ျခင္း 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ လူမႈေရးပ့ံပုိးမႈမ်ား၊ ကုသမႈ၊ အၾကံေပးေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ အေရးေပၚအေျခအေန တံု႔ျပန္မႈမ်ား 
ပါ၀င္ပါသည္။  



 

 
 

Vermont Health Connect and Green Mountain Care 
၀န္ေဆာင္မႈရယူသူမ်ား ပ့ံပိုးမႈဌာန  

ေမးစရာမ်ားအတြက္- 1-800-250-8427 (TDD/TTY) 1-888-834-7898 ကို ဖုန္းဆက္ပါ 
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လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္း၌ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းႏွင့္ ကုသျခင္း 

ဤအစီအစဥ္သည္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအား မိသားစု၊ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္အိမ္နီးခ်င္းမ်ားအၾကား မိမိတို႔လူမႈအသိုင္း 
အ၀ိုင္း၌ ကုိယ္ထူကုိယ္ထအျမင့္မားဆံုးျဖင့္ ေနထိုင္ေစႏုိင္ရန္၊ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းအေျချပဳ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးပါသည္။ ျပင္းထန္ျပီး ထပ္တလလဲေဲပၚေပါက္ကာ၊ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ 
ျပည့္မီသည့္ စိတ္ေရာဂါ ႐ွာေဖြေတြ႔႐ွိထားျပီး၊ ၀န္ေဆာင္မႈ အသံုးျပဳျခင္း၊ ယခင္ ေဆး႐ံုတင္ျခင္း၊ 
ဤခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ျပင္းထန္မႈႏွင့္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္မႈအတားအဆီးမ်ားအပါအ၀င္၊ အက်ံဳး၀င္ရန္ အျခား 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ျပည့္မီသည့္ အ႐ြယ္ေရာက္သူမ်ားသာ ဤျပည့္စံုသည့္ CRT ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ 
ရ႐ိွပါသည္။ ထို႔အျပင္ အက်ံဳး၀င္မႈအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ၀န္ေဆာင္မႈအသုံးျပဳျခင္း၊ ယခင္ 
ေဆး႐ံုတင္ျခင္း၊ မလုပ္ႏုိင္မကုိင္ႏိုင္မႈ ျပင္းထန္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္မႈအေပၚ အတားအဆီးမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။  

အေရးေပၚ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား  

ဤအစီအစဥ္သည္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားအား တစ္ေန႔ ႏွစ္ဆယ့္ေလး 
နာရီ၊ တစ္ပတ္ ခုနစ္ရက္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာက်န္းမာေရး အေရးေပၚ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးပါသည္။ မ႐ိွမျဖစ္ 
လိုအပ္သည့္ အေရးေပၚ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ပံ့ပိုးမႈ၊ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္သံုးသပ္မႈ၊ 
လႊေဲျပာင္းျခင္းႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းတို႔ ပါ၀င္ႏုိင္ပါသည္။  

ဦးေႏွာက္၌ထိခုိက္မႈေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရျခင္း အစီအစဥ္  

ဤအစီအစဥ္သည္ ဦးေႏွာက္ထိခိုက္မႈ အသင့္အတင့္မွ အျပင္းအထန္႐ွိေၾကာင္း ေရာဂါ႐ွာေဖြေတြ႔႐ွိ ထားသည့္ 
အသက္ ၁၆ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ ဗားေမာင့္သားမ်ားကုိ ကူညီပါသည္။ ေဆး႐ံုမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသည့္ေနရာမ်ားမွ 
ေန၍ လူမႈအသိုင္းအ၀ုိင္းအေျချပဳအေနအထားမ်ားသို႔ လႊေဲျပာင္းေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပန္ပို႔ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးပါ 
သည္။ ယင္းသည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအေျချပဳ၊ ေ႐ြးခ်ယ္ခ်က္အရ ျပဳလပု္သည့္အစီအစဥ္ ျဖစ္ျပီး လူပုဂၢိဳလ္ 
တို႔အား အျမင့္မားဆံုး ကုိယ္ထူကုိယ္ထေနႏိုင္ေရးပံ့ပိုးေပးျပီး ၎တို႔ အလုပ္ျပန္၀င္ရန္ ကူညီပါသည္။ ေနာကထ္ပ္ 
အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ 802-871-3069 ႐ိွ 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 ပါ၀င္ႏိုင္ပါ 
သည္။ ေနာက္ထပ္အခ်ကအ္လက္မ်ား ရယူရန္ 1-800-649-4357 ႐ွိ သင္၏ ေဒသႏၱရက်န္းမာေရးဌာနကုိ 
ဖုန္းဆက္ပါ၊ သို႔မဟုတ္ www.healthvermont.gov တြင္ၾကည့္ပါ။ 

သင္၏လူမႈအသုိင္းအ၀ိုင္းအတြင္း႐ိွ အရင္းအျမစ္မ်ားအေၾကာင္း 
ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ား  
သင္၏လူမႈအသုိင္းအ၀ိုင္းအတြင္း႐ိွ အရင္းအျမစ္မ်ားအေၾကာင္း ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားကို 
www.vermont211.org တြင္ ေတြ႔ႏုိင္ပါသည္။   


