
 

ငငွေင ေးင ကေးင ေး အကအူညီအတွေက် င  ျှောကထ်ျှောေးခြင်ေး 
 အ ိုဟ ိုင့််းယ ို်း ဆ ်းရံို ကျန့််းမာဆ ်းဆစာင ့်ဆ  ာက့်မှု အာမခံ အစီအစဉ့် (Ohio Hospital Care Assurance Program, HCAP) 

 ကျန့််းမာဆ ်းဆစာင ့်ဆ  ာက့်မှု ဆငွေဆ ်းဆ က်းဆ ်း အကူအညီ အစီအစဉ့် 

ငကျေးဇူေးခြြု၍ အြျက်အ က်အျှောေး  ိုေးက ို ခြည ်ခြည ်စ ိုစ ို င ျှော်ခြြါ 

လူနာအမည့် (ဆနာက့် ံို်း၊ ပထမ၊ အလယ့်) လူမှုဖလူံိုဆ ်းနံပါတ့်- ဆမွေ်းသကက ာဇ့် 

လမ့််းလ ပ့်စာ၊ မမ  ြို့၊ ပပည့်နယ့်၊ စာပ ိုို့ကိုဒ့် လိုပ့်ငန့််းသံို်းဖိုန့််း 

ဝန့်ဆ ာင့်မှု ယသူည ့် က့်စွေွဲ ဆ ်းရံိုအဆကာင ့်နပံါတ့် သင့် တွေင့် ကျန့်မာဆ ်းအာမခံ    သလာ်း။       မ     လူလွေတ့် 

 အ မ့်ဆထာင့်    

 မို  ို်းဖ ို/မ 

 အ မ့်ဆထာင့်ကွေွဲ* ဝန့်ဆ ာင့်မှု ယခူျ  န့်တွေင့် အလိုပ့်အက ိုင့်အဆပခအဆန  အလိုပ့်   သည့်  အမင မ့််းစာ်း  အလိုပ့်မ    

သင့်သည့် သင ့်ဆ ်းရံိုဝန့်ဆ ာင့်မှုက ို  ယခူျ  န့်၌ အ ိုဟ ိုင့််းယ ို်းပပည့်နယ့်တွေင့် ဆနထ ိုင့်သူပဖစ့်ခွဲ သလာ်း။  ဟိုတ့်  မဟိုတ့် 

သင့်သည့် သင ့်ဆ ်းရံိုဝန့်ဆ ာင့်မှုက ို  ယခူျ  န့်၌ အသက့်ဝင့် ွဲ Medicaid ဝန့်ဆ ာင့်မှု ယထူာ်းသူပဖစ့်သလာ်း။  ဟိုတ့်  မဟိုတ့်  ဟိုတ့်လျှင့် Medicaid ဆငွေဆတာင့််းခံလ ာနံပါတ့်-   

သင့်သည့် သင ့်ဆ ်းရံိုဝန့်ဆ ာင့်မှုက ို  ယခူျ  န့်၌ အသက့်ဝင့် ွဲ မသန့်စွေမ့််းသူမျာ်းအတွေက့် အကူအညီက ို  ယထူာ်းသူပဖစ့်သလာ်း။  ဟိုတ့်  မဟိုတ့် 

အ မ့်ဆထာင့်ဖက့်၏ အမည့် (ဆနာက့် ံို်း၊ ပထမ၊ အလယ့်) လူမှုဖလူံိုဆ ်းနံပါတ့်- ဆမွေ်းသကက ာဇ့် 

ဝန့်ဆ ာင့်မှု    ချ  န့်တွေင့် အ မ့်ဆထာင့်ဖက့်၏ အလိုပ့်အက ိုင့်အဆပခအဆန  အလိုပ့်   သည့်  အမင မ့််းစာ်း  အလိုပ့်မ    

င  ျှောက်ထျှောေးမှုတွေင ်အတွေင်ေး နူာ၏ တက်င ျှောက်ကိုသမှု နှင /်သ ိုို့မဟိုတ ်ဝန်င ျှောငမ်ှု ယသူည  ်နှင  ်ငနာက်ထြ်နစှ် အတွေက် အကျ ြုေးဝင်သည်။ 

“မ သျှောေးစို” တွေင့် လူနာ၊ လူနာ၏ အ မ့်ဆထာင့်ဖက့် *(ငနအ မ်တွေင် ၎င်ေးတ ိုို့ အတူငနထ ိုင်သည်ခ စ်ငစ မငနထ ိုင်သည်ခ စ်ငစ) န င ့် သဘာဝအတ ိုင့််းပဖစ့်ဆစ ဆမွေ်းစာ်း၍ပဖစ့်ဆစ ဆနအ မ့်တွေင့် ဆနထ ိုင့်သည ့် အသက့် 18 န စ့်ဆအာက့် လူနာ၏ 

ကဆလ်းမျာ်းအာ်းလံို်း ြါဝင်သည်။လူနာသည့် အသက့် 18 န စ့်ဆအာက့်ပဖစ့်ပါက “မ သာ်းစို” တွေင့် လူနာ၊ လူနာ၏ သဘာဝအတ ိုင့််းပဖစ့်ဆစ ဆမွေ်းစာ်း၍ပဖစ့်ဆစ *(ငနအ မ်တွေင ်၎င်ေးတ ိုို့ အတူငနထ ိုင်သည်ခ စ်ငစ မငနထ ိုင်သည်ခ စ်ငစ) န င ့် ဆနအ မ့်တွေင့် 

ဆနထ ိုင့်သည ့် လူနာ၏ အသက့် 18 န စ့်ဆအာက့် ကဆလ်းမျာ်းအာ်းလံို်းပါဝင့်သည့်။ 

မ သျှောေးစိုဝငမ်ျျှောေး၏ အမည် ငမွေေးသကက ျှောဇ ်  ူနာနှင ်ငတျှောစ်ြြ် ို 
ဝန်င ျှောငမ်ှုမ ယမူ ီသ ိုေး အတွေင်ေး   ှ သည  ်စိုစိုငြါင်ေးဝင်ငငွေ 

(အကယ့်၍ သိုညပဖစ့်ဆနလျှင့် ဆအာက့်ပါ $0 ဝင့်ဆငွေထိုတ့်ပပန့်ဆဖာ့်ပပချက့်က ို ပဖည ့်သွေင့််းဆ ်းသာ်းပါ) 
ဝင်ငငွေ င်ေးခမစ် သ ိုို့မဟိုတ် အ ိုြ ှ်င်အမည် 

(လူနာ)  (က ိုယ့်တ ိုင့်)   

     

     

     

     

မ သျှောေးစိုအတွေင်ေး ှ   ူဦေးင စိုစိုငြါင်ေး စိုစိုငြါင်ေး မ သျှောေးစိုဝင်ငငွေ- 

$0 ဝင်ငငွေထိုတ်ခြန်င ျှော်ခြြျက ်  
ဝန်င ျှောငမ်ှု ယသူည ် က်စွေွဲမတ ိုင်မ ီသ ိုေး အတွေင်ေး အငခြြ  အစျှောေးအစျှော/အ ိုေးအ မ ် ိုအြ်ြျက်မျျှောေး ခြည ်စ ိုငစသည န်ည်ေး မ်ေး၏ အတ ိုြျြုြ်င ျှော်ခြြျက်က ို ငြေးြ ိုို့ြါ 

*အတူမဆနသည ့် အ မ့်ဆထာင့်ဖက့် သ ိုို့မဟိုတ့် မ ဘသည့် အ မ့်ဆထာင့်စိုအတွေက့် မပဖည ့် ည့််းန ိုင့်သူ မဟိုတ့်ပါက ဆနအ မ့်တွေင့် ဆနထ ိုင့်ပခင့််းမ   သည ့် အ မ့်ဆထာင့်ဖက့် သ ိုို့မဟိုတ့် မ ဘ၏ ဝင့်ဆငွေက ို လ ိုအပ့်သည့်။ ဝင့်ဆငွေ ဘဆလာက့်က ို အသံို်းပပ မပီ်း "မပဖည ့် ည့််းန ိုင့်ပါ" ဟို မ တ့်သာ်းပါ။ 

ဝင့်ဆငွေစ စစ့်အတည့်ပပ စာတွေင့် ကနို့့်သတ့်မထာ်းဆသာ့်လည့််း အခွေန့်မျာ်း၊ ပင့်စင့်၊ SSI/SSD/အလိုပ့်လက့်မွဲ  ခံစာ်းခွေင ့်မျာ်း၊ မယာ်းစ  တ့်၊ ကဆလ်းဆထာက့်ပံ စ  တ့် (ကဆလ်းသည့် လူနာပဖစ့်လျှင့်)၊ စစ့်မှုထမ့််းဆဟာင့််းခစံာ်းခွေင ့်မျာ်း၊ အမင မ့််းစာ်းအဆကာင ့် (IRA)၊ 401(k), န င ့် 401(b) မ  ပဖည ့် ည့််းပံ ပ ို်းမှုမျာ်းမပါသည ့် 

စိုစိုဆပါင့််းလိုပ့်အာ်းခမျာ်း၏ မ တတူမျာ်းပါဝင့်သည့်။ 

သင့်သည့် လူမှုဖူလံိုဆ ်း သ ိုို့မဟိုတ့် မသန့်စွေမ့််းသူ ခံစာ်းခွေင ့်က ို     ပါက ဝင့်ဆငွေစ စစ့်အတည့်ပပ စာ သ ိုို့မဟိုတ့် သင့်၏ ဆနာက့် ံို်းလက့်    1099 ဆဖာင့်ပံိုစံက ို တင့်ပပန ိုင့်သည့်။ လူမှုဖူလံိုဆ ်းစီမံအိုပ့်ချ ပ့်ဆ ်းဌာနက ို 1.800.772.1213 ပဖင ့် ဆခေါ်  ိုပခင့််းအာ်းပဖင ့် ဝင့်ဆငွေစ စစ့်အတည့်ပပ စာက ို  ယူန ိုင့်သည့်။ 

 

လက့်မ တ့်ထ ို်းထာ်းသည ့် ကျွန့်ိုပ့်သည့် Summa Health System မ တ င ့် ဆငွေဆ ်းဆ က်းဆ ်း အကအူညီအတွေက့် ထည ့်သွေင့််းစဉ့််းစာ်းန ိုင့် န့် အထက့်ပါအချက့်အလက့်မျာ်းက ို ဆပ်းပ ိုို့မပီ်းပဖစ့်သည့်။ 

ကျွန့်ိုပ့်၏ အချက့်အလက့်မျာ်း မ န့်ကန့်မပီ်း တ ကျမှု   ဆ ကာင့််း သဆဘာရ ို်းပဖင ့် ဆဖာ့်ပပအပ့်ပါသည့်။ 

၎င့််းတ ိုို့သည့် ဖက့်ဒ ယ့် န့်ပံိုဆငွေမျာ်းပဖစ့်ဆ ကာင့််း ကျွန့်ိုပ့်က ိုယ့်စာ်း ထ ို န့်ပံိုဆငွေက ို ၎င့််းတ ိုို့အသံို်းပပ မှုအတွေက့် တာဝန့်က ို လက့်ခံဆ ကာင့််း နာ်းလည့်သဆဘာဆပါက့်ပါသည့်။ 

Summa Health System သည့် အ ိုဟ ိုင့််းယ ို်းပပည့်နယ့် အလိုပ့်အက ိုင့်မျာ်းန င ့် မ သာ်းစိုဝန့်ဆ ာင့်မှုမျာ်း (Ohio Department of Jobs and Family Services, ODJFS) ၏ စည့််းကမ့််းချက့်မျာ်းန င ့်အညီ ဤအစီအစဉ့်အာ်း ပပ ပပင့်မွေမ့််းမံ န့် သ ိုို့မဟိုတ့် ပယ့်ဖျက့် န့် လိုပ့်ပ ိုင့်ခွေင ့်က ို  ယထူာ်းဆ ကာင့််း နာ်းလည့်သဆဘာဆပါက့်ပါသည့်။ 

X  
  

(လူနာ သ ိုို့မဟိုတ့် လူနာ၏ တ ာ်းဝင့် က ိုယ့်စာ်းလ ယ့်သည့် ဆလျှာက့်လ ာအတွေက့် ခ ိုင့်လံိုဆစ န့် လက့်မ တ့်ထ ို်း မည့်)  ( က့်စွေွဲ) 

X  
  

(ဆ ်းရံို က ိုယ့်စာ်းလ ယ့် လက့်မ တ့်/ဌာန သ ိုို့မဟိုတ့် ဆအဂျင့်စီ)  ( က့်စွေွဲ) 



FIN-22-58111/CS/TZ/02-22 

 

ကျွန်ိုြ်တ ိုို့  ူနာမျျှောေးအတွေက် အင ေးကကီေး သတ ငြေးြျက် 

ဆငွေဆ ်းဆ က်းဆ ်း အကူအညီ အစီအစဉ့်မျာ်းသည့် ဆ ်းရံိုအတွေက့် ကျသင ့်ဆငွေမျာ်းအတွေက့်သာ အကျံ ်းဝင့်သည့်။ အစီအစဉ့်မျာ်းတွေင့် မည့်သည ့် သမာ်းဆတာ့် သ ိုို့မဟိုတ့် ကျွမ့််းကျင့်ပညာ  င့်မျာ်းအတွေက့် ဆငွေဆတာင့််းခံသည ့် ဝန့်ဆ ာင့်ခမျာ်း 

မပါဝင့်ပါ။ 

မူဝါဒထိုတ်ခြန်ြျက် 

Summa Health System သည့် လူမျ   ်း၊ အသက့်အ ယွ့်၊ ကျာ်းမပဖစ့်မှု၊ အသာ်းအဆ ာင့်၊ လူမျ   ်းစို  ိုင့် ာ ဆနာက့်ခံအဆပခအဆန၊ ဆမွေ်းဖွော်း ာဇာတ ၊ န ိုင့်ငံသာ်းပဖစ့်မှု၊ အဓ ကအသံို်းပပ သည ့် ဘာသာစကာ်း၊ ဘာသာဆ ်း၊ မသန့်စွေမ့််းမှု၊ 

က ိုယ့်စ တ့်ချွတ့်ယွေင့််းမှု၊ ပညာဆ ်း၊ အလိုပ့်အက ိုင့် သ ိုို့မဟိုတ့် ဆကျာင့််းသာ်းပဖစ့်မှု အဆပခအဆန၊ ပင့်က ိုယ့်စရ ိုက့်၊  က့် ံဆ ်း၊ အာမခံ အကျံ ်းဝင့်မှု၊ လူမှုအသ ိုက့်အဝန့််းအတွေင့််း  ပ့်တည့်မှု၊ သ ိုို့မဟိုတ့် ခွေွဲပခာ်း က့် ံခံ န ိုင့်သည ့် အပခာ်း 

အဆ ကာင့််းအချက့်မျာ်းအဆပေါ် မူတည့်ပခင့််းမ   ဘွဲ လူမှုအသ ိုက့်အဝန့််း၏ လ ိုအပ့်ချက့်မျာ်းက ို ဆပဖ  င့််းဆပ်းသည ့် ဆငွေ ဆ ်းဆ က်းဆ ်း အကူအည ီပံ ပ ို်း န့် ကတ ပပ ထာ်းသည့်။ Healthcare ဆငွေဆ ်းဆ က်းဆ ်း အကူအည ီ(Healthcare Financial 

Assistance, “HFA”) သည့် Summa Health System မ   န့်ပံိုဆငွေအပပည ့်အဝ ဆထာက့်ပံ ထာ်းသည ့် အစီအစဉ့်ပဖစ့်သည့်။ ၎င့််းတွေင့် ဝင့်ဆငွေန င ့် အပခာ်း အကျံ ်းဝင့်မှုစံနှုန့််းန င ့် က ိုက့်ညီသည ့် ကျန့််းမာဆ ်းအာမခံမ   သည ့် လူနာမျာ်းန င ့် 

အာမခံတစ့်စ တ့်တစ့်ပ ိုင့််းသာ   သူမျာ်း (အာမခမံထာ်းသူန င ့် အာမခံအပပည ့်အဝ မထာ်း   သူမျာ်းက ို   ိုလ ိုသည့်) အကျံ ်းဝင့်သည့်။ 

ကျန်ေးမျှောင ေးအျှောမြ  င ေးကွေက် (အ ွဲအ ှယ် ိုြ်ခြင်ေး) တွေင်ြါဝင်ခြင်ေး 

• လူနာသည့် ဆ ်းကွေက့်/အလွဲအလ ယ့်လိုပ့်ပခင့််းတွေင့် မဝင့်ဆ ာက့် န့်  နဒပပ ထာ်းမပီ်းပါက ထ ိုသ ိုို့လိုပ့်ဆ ာင့်သည့်အထ  ဆငွေဆ ်းဆ က်းဆ ်း အကူအညီက ို အချ  န့်တ ို်းမဆပ်းန ိုင့်ပါ။ ဤဆပေါ်လစီ၏ ခခွေင့််းချက့်မျာ်းတွေင့် SNF 

(ကျွမ့််းကျင့်သူနာပပ ဆစာင ့်ဆ  ာက့်ဆ ်း အဆ ာက့်အဦ်း) သ ိုို့  င့််းသွော်းသည ့် လူနာမျာ်း၊ အ မ့် ာမ   ဘွဲ ဆသ ံို်းသည ့် လူနာမျာ်းန င ့် အ ို်းအ မ့်မွဲ ပဖစ့်ဆ ကာင့််း မ တ့်တမ့််းတင့်ထာ်းမပီ်းသည ့် လူနာမျာ်း ပါဝင့်သည့်။ 

• လူနာသည့် အာမခံအတွေက့် လ ိုအပ့်ချက့်န င ့် က ိုက့်ညသီည့်န င ့်တမပ  င့်နက့် ကျန့််းမာဆ ်းဆစာင ့်ဆ  ာက့်မှု  ိုင့် ာ ဆငွေဆ ်းဆ က်းဆ ်း အကူအညီက ို     န ိုင့်သည့်။ 

နှစစ်ဉ ်ဝင်ငငွေ 

မ သျှောေးစိုဦေးင  

HCAP 

100% FPL 

100% ဆလျှာ ဆစျ်း 

ကိုသ ို ခ် စ ်

101-250% FPL 

100% ဆလျှာ ဆစျ်း 

ကိုသ ို ခ် စ ်

251-400% FPL 

AGB = 85% ဆလျှာ ဆစျ်း 

1 $13,590 $13,591 $33,975 $33,976 $54,360 

2 $18,310 $18,311 $45,775 $45,776 $73,240 

3 $23,030 $23,031 $57,575 $57,576 $92,120 

4 $27,750 $27,751 $69,375 $69,376 $111,000 

5 $32,470 $32,471 $81,175 $81,176 $129,880 

6 $37,190 $37,191 $92,975 $92,976 $148,760 

7 $41,910 $41,911 $104,775 $104,776 $167,640 

8 $46,630 $46,631 $116,575 $116,576 $186,520 

ဆနာက့်ထပ့်တစ့်ဦ်းတ ို်းတ ိုင့််း $4,720 ဆပါင့််းထည ့်ပါ 

ဝန်င ျှောင်မှုစတင်အသကဝ်င်သည  ် က်စွေွဲနှင ် အြျ  န် 01/12/2022 နှင ်ငနာက်ြ ိုင်ေး 

“မ သျှောေးစို” တွေင့် လူနာ၊ လူနာ၏ အ မ့်ဆထာင့်ဖက့် *(ငနအ မ်တွေင် ၎င်ေးတ ိုို့ အတူငနထ ိုင်သည်ခ စ်ငစ မငနထ ိုင်သည်ခ စ်ငစ) န င ့် သဘာဝအတ ိုင့််းပဖစ့်ဆစ ဆမွေ်းစာ်း၍ပဖစ့်ဆစ ဆနအ မ့်တွေင့် ဆနထ ိုင့်သည ့် အသက့် 18 န စ့်ဆအာက့် လူနာ၏ 

ကဆလ်းမျာ်းအာ်းလံို်း ြါဝင်သည။် လူနာသည့် အသက့် 18 န စ့်ဆအာက့်ပဖစ့်ပါက “မ သာ်းစို” တွေင့် လူနာ၊ လူနာ၏ သဘာဝအတ ိုင့််းပဖစ့်ဆစ ဆမွေ်းစာ်း၍ပဖစ့်ဆစ *(ငနအ မတ်ွေင် ၎င်ေးတ ိုို့ အတူငနထ ိုင်သည်ခ စ်ငစ မငနထ ိုင်သည်ခ စ်ငစ) န င ့် ဆနအ မ့်တွေင့် 

ဆနထ ိုင့်သည ့် လူနာ၏ အသက့် 18 န စ့်ဆအာက့် ကဆလ်းမျာ်းအာ်းလံို်းပါဝင့်သည့်။ 

မူဝါဒအပပည ့်အစံိုက ို summahealth.org/patientvisitor တွေင့်  ကည ့်ရှုန ိုင့်သည့်။ 

Summa Health System –  ူနာအငကျှောင ်ဝန်င ျှောငမ်ှုမျျှောေး 

P.O. Box 2090 

Akron, OH 44398-6153 
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