
ငွေေ�ငွေ��းအငွေ�ာ�အ်ပ့ံ့� သတ်မှ်ှတ်ခ်ျျ�ပ်ြပံ့ည့်�မီ်ှမုှ မူှဝါါဒ အ�ျဉ်းးချျ�ပ်ံ့

X18614 (10/22) (Arabic X18760) (Burmese X18761) (Korean X18762) (Swahili X18763) (Kinyarwanda X18764) (Nepali X18765) (BosnianX18767) (Spanish X18768) 
(Vietnamese X18769) (Chinese X18770) (Bengali X27835) (Albanian X27836)

သင်၏် ကျျန်း�်မာာရေး��ရေး�ာင််ရ်ေး�ာာကျမ်ာ ုလိုု�အပ််ချျကျမ်ာျာ�အတွကွျ ်ကျွန်ု်�ပ််တွု�က်ျု� ရေး�ွ�ချျယ်သ်ည့််အ်တွကွျ်
ရေးကျျ�ဇူးး�တွင်ပ််ါသည့်။် ကျွန်ု်�ပ််တွု�၏် �ည့်မ်ာာန်း�်ချျကျမ်ာာာ လိုးန်းာအာ�လိုး��ကျု� ၎င်�်တွု�၏် ရေးင်ရွေး�ကျ�အရေး�ချအရေးန်း
မာည့်သ်ု��်ာုရေး�ကျာမား အ�ည့်အ်ရေးသ�ွ�မာင်် ်ကျျန်း�်မာာရေး��ရေး�ာင််ရ်ေး�ာာကျမ်ာဆုိုု�င်�်ာ ဝန်းရ်ေးဆိုာင်မ်ာမုာျာ� ရေးပ်��န်း�်��်
သည့်။် ကျွန်ု်�ပ််တွု�သ်ည့် ်ကျွန်ု်�ပ််တွု�၏် ရေးင်ရွေး�ကျ�အရေး�ာကျအ်ပ်း ်(မားဝါဒ) န်ုာင််အ်ည့် ီအရေး��ရေးပ််န်ုာင်် ်အ�ချာ�ရေးဆို�
ဘကျဆ်ိုု�င်�်ာအ� လိုု�အပ််ရေးသာရေး�ာင််ရ်ေး�ာာကျမ်ာအုတွကွျ ်လိုးန်းာမာျာ�ကျု� ရေးင်ရွေး�ကျ�အရေး�ာကျအ်ပ်းရ်ေးပ်�သည့်။်

မှည့်သ်�ူ သတ်မှ်ှတ်ခ်ျျ�ပ်ြပံ့ည့်�မီ်ှသလဲ။ဲ

ကျွန်ု်�ပ််တွု�သ်ည့် ်ကျွန်ု်�ပ််တွု�၏် မားဝါဒ သတွမ်ာာတွခ်ျျကျမ်ာျာ�န်ုာင််က်ျု�ကျည့််ရီေးသာ လိုးန်းာမာျာ�ကျု� ရေးင်ရွေး�ကျ�
အရေး�ာကျအ်ပ်းရ်ေးပ်�သည့်။် သတွမ်ာာတွခ်ျျကျ�်ပ်ည့််မီ်ာမာသုည့် ်အာမာချးအကျာအကျယွ်န််ုာင်် ်အ�ချာ�ရေးင်ရွေးပ်�ရေးချျ
မာ�ုင်�်�မာ�်မာျာ� (ချန်ုာာကျု�ယ် ်�ခုျု�ကျဒ်ဏ်�်ာ�မာအုတွကွျ ်အာမာချးရေးလိုျာ်ရေး�ကျ� ရေးတွာင်�်ဆိုု�မာမုာျာ�အတွကွျ်
ကျ့သ်ု�)်၊ ဝင်ရ်ေးင်၊ွ မုာသာ���ဦး�ရေး�န်ုာင်် ်ပု်�င်ဆ်ိုု�င်မ်ာမုာျာ�အပ်ါအဝင် ်အချျကျမ်ာျာ��ာွရေးပ်် အရေး�ချချးသည့်။် အ�ချာ�
ရေး�ွ���ာ ရေးင်ရွေးပ်�ရေးချျမာ ုန်းည့်�်လိုမ်ာ�အာ�လိုး��ကျု� သး���ာ��း�ပြီးပီ်� ရေးအာကျပ််ါအချျကျမ်ာျာ�န်ုာင််က်ျု�ကျည့််ရီေးသာ
သးမာျာ�အတွကွျ ်ဤမားဝါဒကျ အချမ့ာရ်ေး�ာင််ရ်ေး�ာာကျမ်ာကုျု� ရေးပ်�ပ်ါသည့်-်

•  အမ်ုာရေး�ာင်�်�ဝင်ရ်ေးင်သွည့် ်လိုကျ�်ာုန်ုာ�် �ကျဒ်�ယ်ဆ်ိုင်�်�့န်ုမ်ွာ�ပ်ါ�မာဆုိုု�င်�်ာ လိုမ်ာ�ညွှှန်းခ်ျျကျမ်ာျာ�၏
250% တွငွ် ်သု�မ်ာဟု�တွ ်ယ်င်�်ရေးအာကျတ်ွငွ်�်ာုလိုှင််

•  �န်း�်တွကျျ��ည့််�်ကွျ�်ာ�ရေးသာ ရေးလိုှာကျလ်ိုာှကျု� တွင်သ်ငွ်�်�ာ�လိုှင်။်

ရေးင်ရွေး�ကျ�အရေး�ာကျအ်ပ်းအ်တွကွျ ်သတွမ်ာာတွခ်ျျကျ�်ပ်ည့််မီ်ာပ်ါကျ သင််က်ျု� အရေး��ရေးပ်် သု�မ်ာဟု�တွ ်ရေးဆို�
ဘကျဆ်ိုု�င်�်ာအ�လိုု�အပ််ရေးသာ ရေး�ာင််ရ်ေး�ာာကျမ်ာအုတွကွျ ်ရေးယ်ဘ�ယ်ျရေးကျာကျခ်ျးရေးလို�်ာုရေးသာ ပ်မာာဏ်�ကျ်
ပု်�၍ ရေးင်ရွေးတွာင်�်ချးမာည့်မ်ာဟု�တွပ််ါ။

ကြီးကျ�ီမာာ�ရေးသာ ရေးဆို�ဘကျဆ်ိုု�င်�်ာန်ုာင်် ်ရေးင်ရွေး�ကျ�ဆိုု�င်�်ာ အချကျအ်ချတ့ွ�်ချ�ကျု� သင်�်င်ဆ်ိုု�င်�်ကျး�ရေးတွွ��ပ်ါကျ
ရေးဘ�အန်ုတ�ာယ်အ်ချကျအ်ချဆ့ိုု�င်�်ာရေးင်ရွေး�ကျ�အရေး�ာကျအ်ပ်းက်ျု�လိုည့်�် သင်�်�ာုရေးကျာင်�်��ာုန်ုု�င်ပ််ါသည့်။်

�ွန်ု်�ပ်ံ့တ့်� �၏ ငွေေ�ငွေ��းအငွေ�ာ�အ်ပ့ံ့� မူှဝါါဒ၏ အချမဲှ�မ့ှတူ်�မှျားန်ုေှ� ်ငွေလဲာာ�လ်ဲာာ�့� ရယူနူ်ု့�ေသ်ည့်�င်ွေေရာ

ည့်ာဘကျတ်ွငွ်ရ်ေး�ာ်�ပ်�ာ�ရေးသာ အချျကျအ်လိုကျမ်ာျာ�ကျု� အသး���ပ်�၍ ကျွန်ု်�ပ််တွု��်း ဆိုကျသ်ယွ်�်ချင်�်��င်် ်ကျွန်ု်�ပ််
တွု�၏် မားဝါဒန်ုာင်် ်ရေးလိုှာကျလ်ိုာှကျု� အချမ့ာ ်��ာုန်ုု�င်ပ််ါသည့်။် ၎င်�်တွု�က်ျု� ��န်း�်၊ �ာတွု�ကျ ်သု�မ်ာဟု�တွ ်အ�ီရေးမာ�လိုမ်ာာ
တွ�်ဆိုင်် ်ရေးတွာင်�်ဆိုု�န်ုု�င်သ်ည့်။် ၎င်�်တွု�က်ျု� ရေးဒါင်�်လို�ဒလ်ို�ပ််�န်းန််ုာင်် ်ပ်�င််�်�တွ�်န်းအ်တွကွျ ်ကျွန်ု်�ပ််တွု�၏် ဝကျ်
ဘဆ်ိုု�ကျမ်ာျာ�တွငွ် ်��ာုန်ုု�င်ပ််ါသည့်။် မုာတွတ �မာျာ�ကျု� ကျွန်ု်�ပ််တွု�၏် ရေးဆို�ရုံး�တွည့်ရ်ေးန်း�ာအာ�လိုး��၏ အချျကျအ်လိုကျ်
ရေးကျာင်တ်ွာမာျာ�၊ မာာတွပ််း�တွင်ရ်ုံး� �မာျာ� သု�မ်ာဟု�တွ ်အရေး��ရေးပ််ဌာာန်းမာျာ�တွငွ်လ်ိုည့်�် ��ာုန်ုု�င်ပ််ါသည့်။်

ဘာာသာပြပံ့ေ်ဆို့�မုှမှျား�့�လဲည့်း် ရရ့ှှိန်ု့�ေသ်ည့််

ကျွန်ု်�ပ််တွု�၏်မားဝါဒ၊ ရေးလိုှာကျလ်ိုာှန်ုာင်် ်ဤအကျျဉ်း�ချျ�ပ််ကျု� အ�ချာ�ဘာသာ�ကျာ�မာျာ���င်် ်ဘာသာ�ပ်န်းဆ်ိုု�
ချျကျမ်ာျာ�အာ� ရေးတွာင်�်ဆိုု�၍���်ရေး�၊ ည့်ာဘကျတ်ွငွ်ရ်ေး�ာ်�ပ်�ာ�ရေးသာ ဝကျဘ်ဆ်ိုု�ကျမ်ာျာ�တွငွ် ်ဝင်ရ်ေး�ာကျ်
�ကျည့််ရု်ုံ၍���်ရေး� �ယ်းန်ုု�င်သ်ည့်။်

အငွေ�ာ�အ်ပ့ံ့� ရရ့ှှိန်ု့�ေသ်ည့််

ရေးင်ရွေး�ကျ�အရေး�ာကျအ်ပ်းအ်တွကွျ ်သင််ရ်ေးလိုှာကျလ်ိုာှကျု� ��ည့််�်ကွျ�်ာတွငွ် ်ကျးည့်�ီန်း ်ရေးင်ရွေး�ကျ�ဆိုု�င်�်ာ
အတွု�င်ပ််င်ခ်ျးမာျာ�န်ုာင်် ်အကျျု��ချး�ာ�ချငွ်် ်အ�ကျးရေးပ်�သးမာျာ�ကျု� ��ာုန်ုု�င်သ်ည့်။် “ရေးလိုှာကျ�်ာ�န်းည့်�်” ကျဏ္ဍတွငွ််
ရေး�ာ်�ပ်�ာ�သည့််အ်တွု�င်�် ��န်း�်ရေးချ်ဆိုု��ချင်�်��င်် ်သု�မ်ာဟု�တွ ်ဆိုကျသ်ယွ်�်ချင်�်��င်် ်၎င်�်အ�ကျးရေးပ်�သးတွု�န််ု ာင်် ်ဆိုကျ်
သယွ်န််ုု�င်သ်ည့်။် ကျျန်း�်မာာရေး��အာမာချး ရေး��ကျကွျ ်သု�မ်ာဟု�တွ ်မီာချျီဂန်း ်�ပ်ည့်န််းယ် ်Medicaid အ�ီအ�ဉ်းမာျာ�မာာ
တွ�်ဆိုင်် ်အာမာချးအကျာအကျယွ်အ်တွကွျ ်�ာ�င်�်သငွ်�်�ာတွငွ်လ်ိုည့်�် ၎င်�်တွု�က်ျ သင််က်ျု� ကျးည့်ရီေးပ်�န်ုု�င်သ်ည့်။်

ငွေလဲာာ��်ားေည့်း်

Beaumont Health

•  3601 W. 13 Mile Rd., Royal Oak, MI 48073 တွငွ် ်

တွည့်�်ာုရေးသာ ရေးဆို�ရုံး�န်းယ်ရ်ေး�မာအပ်ါအဝင် ်Beaumont

ရေးဆို�ရုံး�တွ�်ချ�ချ�တွငွ် ်လိုးကျု�ယ်တ်ွု�င်၊်

•  Beaumont Health Financial Assistance, 3601

W. 13 Mile Rd., Royal Oak, MI 48073 သု� ် �ာတွု�ကျ်

မာာ �ာပု်� ်�ချင်�်��င်််

•  877.687.7309 သု� ် ��န်း�်ရေးချ်ဆိုု��ချင်�်��င်််

•  beaumont.org/patients-families/billing/

financial-assistance သု� ် သာွ��ချင်�်��င်််

•  EastFinancialCounseling@corewellhealth.org

သု� ် အ�ီရေးမာ�လိုပု််� ်�ချင်�်��င်််

Spectrum Health Lakeland 

•  1234 Napier Avenue, St. Joseph, MI 49085 တွငွ််

တွည့်�်ာုရေးသာ အဓုိကျရေးဆို�ရုံး�န်းယ်ရ်ေး�မာအပ်ါအဝင် ်Spectrum

Health Lakeland ရေးဆို�ရုံး�တွ�်ချ�ချ�တွငွ် ်လိုးကျု�ယ်တ်ွု�င််

•  Spectrum Health Lakeland Financial

Counseling, 1234 Napier Avenue, St. Joseph,

MI 49085 သု� ် �ာတွု�ကျမ်ာာ �ာပု်� ်�ချင်�်��င်််

• 1.844.408.4103 သု� ် ��န်း�်ရေးချ်ဆိုု��ချင်�်��င်််

•  spectrumhealthlakeland။org/patient-visitor-

guide/patient/billing/financial-assistance သု� ်
သာွ��ချင်�်��င်််

•  SHLFinancialCounseling@spectrumhealth.org

သု� ် အ�ီရေးမာ�လိုပု််� ်�ချင်�်��င်််

Spectrum Health 

•  100 Michigan, Grand Rapids, MI 49503 တွငွ််

တွည့်�်ာုရေးသာ အဓုိကျရေးဆို�ရုံး�န်းယ်ရ်ေး�မာအပ်ါအဝင််

Spectrum Health ရေးဆို�ရုံး�တွ�်ချ�ချ�တွငွ် ်လိုးကျု�ယ်တ်ွု�င််

•  Spectrum Health Financial Counseling, 100

Michigan, Grand Rapids, MI 49503 သု� ် �ာတွု�ကျမ်ာာ

�ာပု်� ်�ချင်�်��င်််

• 1.844.838.3115 သု� ် ��န်း�်ရေးချ်ဆိုု��ချင်�်��င်််

•  spectrumhealth.org/billing/financial-

assistance သု� ် သာွ��ချင်�်��င်််

•  FinancialCounseling@spectrumhealth.org သု� ်
အ�ီရေးမာ�လိုပု််� ်�ချင်�်��င်််

https://www.beaumont.org/patients-families/billing/financial-assistance
https://www.spectrumhealthlakeland.org/patient-visitor-guide/patient/billing/financial-assistance
https://www.spectrumhealth.org/billing/financial-assistance
mailto:eastfinancialcounseling@corewellhealth.org
mailto:SHLFinancialCounseling@spectrumhealth.org



