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ဘ ံၣ်တ ံၣ်အ  ံၣ်ကီၤအီၤ လ -  Sr. VP ဒီီး CFO 

တ ံၣ်က  ံၣ်ကဒါကၤ့- 1/1/22 

 
 
 

ကဘ  ီးပၤ 1 လ 8 

 

 

 

 

ပ ှၤဆါစ့စရီတ ၢ်မှၤစ ှၤတဖ ၢ်,  

ပ ှၤဆါက  ိၢ်စ့တ ၢ်တစိ ှၤမှၤစ ှၤတ ၢ်တ ိၢ်က  ှၤ 

 
 
 

 

ပ ၤဒ ီးအ  ံၣ်ထီ ံၣ်တ ံၣ်- VP တ ံၣ်ခ တ ံၣ်သ ျဲ တ ံၣ်လျဲၤတရ ီး  

ပ ၤဆီ ံၣ်ထ ျဲက   ံၣ်စ့ကမ ီးတ  ံၣ်အခ  ံၣ်-  Sr. ကရ ခ  ံၣ်စ ၤဒီီးက   ံၣ်စ့ဂ့ ံၣ်ဝီဝျဲၤဒ ီးခ  ံၣ် 

န ၤသ-ီ လါယန ၤအါရ  ံၣ် 1 သ,ီ 2022 

 
 

ဖီလစ  ၢ်အကလ  ၢ် 

 

တ ံၣ်ပ ဆ  ရျဲ ံၣ်က ျဲၤတ ံၣ်ဖ ီးတ ံၣ်မၤဖီလစ  ံၣ် 

 တ ံၣ်ဖ ီးတ ံၣ်မၤဖီလစ  ံၣ် 

 တ ံၣ်ဖ ီးတ ံၣ်မၤတ ံၣ်ဒ  ံၣ်ထီ ံၣ်ထီထီ ံၣ်ဖီလစ  ံၣ် 

 

 

 တ ံၣ်ပ ဆ  ရျဲ ံၣ်က ျဲၤတ ံၣ်မၤအက ျဲသန ဖီလစ  ံၣ် 

 တ ံၣ်မၤအက ျဲသန ဖီလစ  ံၣ် 

 တ ံၣ်မၤအက ျဲသန တ ံၣ်ဒ  ံၣ်ထီ ံၣ်ဖီလစ  ံၣ် 

 ဟ  ံၣ်ဃဝီျဲၤဒ ီးဖီလစ  ံၣ် 

ဖီလစ  ၢ်အတက  ီၢ် 

 

 စမါတ ံၣ်အ  ံၣ်ဆ  ံၣ်အ  ံၣ်ခ ျ့ (Summa Health) (တ ံၣ်မၤဃ  ံၣ်မၤသက ီးတ ံၣ်) 

 စမါတ ံၣ်အ  ံၣ်ဆ  ံၣ်အ  ံၣ်ခ ျ့ (Summa Health) ပ  ံၣ်ဘ ီးစျဲ 

◼ စမါတ ံၣ်အ  ံၣ်ဆ  ံၣ်အ  ံၣ်ခ ျ့ (Summa Health) ကသ  ံၣ်ကသကီရ  ံၣ် 

 စမါတ ံၣ်က  ံၣ်ထ ျဲ (SummaCare) 

 

 

◼ စမါတ ံၣ်အ  ံၣ်ဆ  ံၣ်အ  ံၣ်ခ ျ့တ ံၣ်မၤအက ျဲသန  (Summa Health System) 

(တ ံၣ်ဆါဟ  ံၣ်) 

 New Health တ ံၣ်မၤဃ  ံၣ်မၤသက ီးတ ံၣ် 

 SMSO 

◼ ဝျဲၤက  ၤ- Patient Account Services (ပ ၤဆါစ့စရတီ ံၣ်မၤစ ၤတဖ ံၣ်)  
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စမါတ ၢ်အ ိၢ်ဆူ ၢ်အ ိၢ်ခ ျ့တ ၢ်မှၤအက  သန ူ(Summa Health System) က  ိၢ်စ့ဂ့ ၢ်ဝီတ ၢ်တစိ ှၤမှၤစ ှၤဖီလစ  ၢ်   

 

တ ၢ်ပညိ ၢ်- 

 

ဖီလစ  ံၣ်အတ ံၣ်ပည  ံၣ်အ ၤမ့ ံၣ်၀ျဲတ ံၣ်ပ ံၣ်နၤီဖီးပ ံၣ်ဖ ါထီ ံၣ် Summa Health System က   ံၣ်စ့ဂ့ ံၣ်၀ီတ ံၣ်တ စ ၤမၤစ ၤတ ံၣ်တ  ံၣ်က ျဲၤဒီီးတ ံၣ်မၤအက  ၤအက ျဲလ တ ံၣ်ပတ ထီ ံၣ်အဂီ ံၣ်န ့ံၣ်လီၤ. 

တ ံၣ်ဃထ့ီ ံၣ်လ တ ံၣ်တ စ ၤမၤစ ၤအဂီ ံၣ်လ   ပ ၤအ  ံၣ်ဆ ီးဖျဲ Ohio တဖ ံၣ်ရျဲ ံၣ်က ျဲၤမၤ၀ျဲဒ ံၣ်တ ံၣ်လ  HCAP အဂီ ံၣ်အဆ ကတ  ံၣ်, ၀ ၤဒီီး ဘ ံၣ်ဃီးဒီီး တ ံၣ်သ  ံၣ်တ ံၣ်သသီန ဘ ံၣ်ဃီးဒီီး 

က   ံၣ်စ့တ ံၣ်တ စ ၤမၤစ ၤဖီလစ  ံၣ်အ ၤန ့ံၣ်လၤီ. 

 

ဖီလစ  ၢ်-  

စမါတ ံၣ်အ  ံၣ်ဆ  ံၣ်အ  ံၣ်ခ ျ့တ ံၣ်မၤအက ျဲသန  (Summa Health System) ဟ ့ံၣ်လီၤသီးမၤတ ံၣ်လ ကဟ ့ံၣ်လီၤက   ံၣ်စ့ဂ့ ံၣ်ဝီတ ံၣ်တ စ ၤမၤစ ၤတ ံၣ်ခီဆ ပ ၤတဝ  အတ ံၣ်လ  ံၣ်ဘ ံၣ် 

တဖ ံၣ်, ပ ၤဆါလ အ  ံၣ်ဒီီးဂ့ ံၣ်ဂီ ံၣ်အ  မ့တမ့ ံၣ် ကသ  ံၣ်ကသတီ ံၣ်က  ံၣ်ထ ျဲလ အလ ီ ံၣ်အ  ံၣ်တဖ ံၣ် ဘ ံၣ်ဆ ံၣ်အ  ံၣ်ဒီီးတ ံၣ်ပ ံၣ်ပန ီံၣ်လ ကဟ ့ံၣ်အဝျဲသ ့ံၣ်အတ ံၣ်က  ံၣ်ထ ျဲအဂီ ံၣ်န ့ံၣ်လီၤ.  

Summa Health System ကဟ ့ံၣ်လီၤ, ဂ့ ံၣ်ဂီ ံၣ်အ ကသ  ံၣ်ကသတီ ံၣ်က  ံၣ်ထ ျဲ မ့တမ့ ံၣ် တ ံၣ်က  ံၣ်ထ ျဲလ အလ ီ ံၣ်အ  ံၣ်လ ကသ  ံၣ်ကသတီကပၤဆ ပ ၤတဂၤစ  ံၣ်စ  ံၣ်အအ  ံၣ်လ  

တအ  ံၣ်ဒီီးတ ံၣ်က  ံၣ်အဝျဲသ ့ံၣ်အတ ံၣ်သတ့ ံၣ်ဘ ံၣ်လ ကဟ ့ံၣ်တ ံၣ်အပ ၤ့, မ့တမ့ ံၣ် အဝျဲသ ့ံၣ်အတ ံၣ်ကက ီးဝျဲဘ ံၣ်ဝျဲလ ဖီလစ  ံၣ်အ ၤအဖီလ ံၣ်လ တအ  ံၣ်ဒီီးတ ံၣ်ပျဲ ံၣ်ဖီးနၤီဖီးဘ ံၣ်န ့ံၣ်လီၤ.  

 

က ိ ၢ်စ့ဂ့ ၢ်၀ီတ ၢ်တစိ ှၤမှၤစ ှၤဘ ၢ်ထ  ဖီလစ  ၢ်တဖ ၢ်- 

စမါတ ံၣ်အ  ံၣ်ဆ  ံၣ်အ  ံၣ်ခ ျ့တ ံၣ်မၤအက ျဲသန  (Summa Health System) ဟ ့ံၣ်လီၤတ ံၣ်ဃ ထ အဂၤတဖ ံၣ်လ ပ ၤဆါလ တအ  ံၣ်ဒီီးတ ံၣ်အ  ံၣ်ကီၤ မ့တမ့ ံၣ် ပ ၤဆါလ  တ ံၣ်အ  ံၣ်ကီၤ 

တက   ံၣ်ဘ မၤစ ၤပ ျဲၤပ ျဲၤတဖ ံၣ်လ အတကက ီးဝျဲဘ ံၣ်ဝျဲဒီီးက   ံၣ်စ့တ ံၣ်တ စ ၤမၤစ ၤလ က   ံၣ်စ့တ ံၣ်တ စ ၤမၤစ ၤဖီလစ  ံၣ်အ ၤအဖီလ ံၣ်ဘ ံၣ်န ့ံၣ်လီၤ. လ တ ံၣ်ဂ့ ံၣ်တ ံၣ်က  ၤခါဆ ညါအဂီ ံၣ်, 

ဝ သီးစ ၤက  ံၣ် စမါတ ံၣ်အ  ံၣ်ဆ  ံၣ်အ  ံၣ်ခ ျ့တ ံၣ်မၤအက ျဲသန  (Summa Health System) ဖီလစ  ံၣ်ပ  ံၣ်ထ ျဲထီ ံၣ်တဖ ံၣ်လ လ ံၣ်- 

• Summa Health System ကသ  ံၣ်ကသတီ ံၣ်သမ သမ ီးဖီလစ  ံၣ် (EMTALA) – ဃ  ံၣ်ဒီီး EMTALA, ပ ၤတဂၤလ ံၣ်လ ံၣ်လ အဟျဲဆ   Summa Health System 

တ ံၣ်လီ ံၣ်တ ံၣ်က ျဲ မ့တမ့ ံၣ် တ ံၣ်သ  ံၣ်ထီ ံၣ်တဖ ံၣ် လ အဃထ့ီ ံၣ်ဂ့ ံၣ်ဂီ ံၣ်အ တ ံၣ်သမ သမ ီး မ့တမ့ ံၣ် တ ံၣ်က စါယါဘ ါ, မ့တမ့ ံၣ် တ ံၣ်မၤတ ံၣ်ဃထ့ီ ံၣ်လ ပ ၤတဂၤအ ၤ အခ  ံၣ်စီး 

လ အကက ီး၀ျဲဘ ံၣ်၀ျဲဒီီးဟ ့ံၣ်လီၤကသ  ံၣ်ကသတီ ံၣ်သမ သမ ီးတ ံၣ်မၤက  ံၣ်လ တအ  ံၣ်ဒီီးအ၀ျဲသ ့ံၣ်အတ ံၣ်သတ့ ံၣ်ဘ ံၣ်လ ကဟ ့ံၣ်၀ျဲန ့ံၣ်လီၤ. 

• တ ံၣ်ဃက့ဒ ျဲတ ံၣ်ဖ ီးတ ံၣ်မၤလီၤဆီ (Extraordinary Collection Actions) – Summa Health System တန  ံၣ်လီၤပ ံၣ်ဃ  ံၣ်လ   တ ံၣ်ဃက့ဒ ျဲတ ံၣ်ဖ ီးတ ံၣ်မၤလီၤဆီ 

(Extraordinary Collection Actions)  ဒံၣ်အမ့ ံၣ် ပ ံၣ်ဖ ါထီ ံၣ်တ ံၣ်ဂ့ ံၣ်ဆ  ခချဲီးဒီ့းခ  ံၣ်စီးကရ (တဖ ံၣ်), ဆါပ ၤတဂၤအကဒ ျဲဆ ပ ၤအဂၤတဂၤ အအ  ံၣ်, တ ံၣ်သ ီးယ ၤထီ ံၣ် 

တ ံၣ်ဆ ကတီ ံၣ်, တ ံၣ်ဂ့ ံၣ်လ  ံၣ်, မ့တမ့ ံၣ် လ  ံၣ်ဘ ံၣ်တ ံၣ်ဘ ီးတ ံၣ်လျဲ တခ  ီးဟ ့ံၣ်လီၤ တ ံၣ်က  ံၣ်ထ ျဲလ အလီ ံၣ်အ  ံၣ်လ ကသ  ံၣ်ကသတီ ံၣ်က စါယါဘ ါတကပၤ မ့ ံၣ်လ  တ ံၣ်တဟ ့ံၣ် 

အပ ၤက   ံၣ်ကဒ ျဲစရတီဖ ံၣ်, မ့တမ့ ံၣ် တ ံၣ်ဖ ီးတ ံၣ်မၤတဖ ံၣ်လ  အလ  ံၣ်ဘ ံၣ် တ ံၣ်မၤအက  ၤအက ျဲဖ ီးသျဲစီး မ့တမ့ ံၣ် တ ံၣ်စ  ံၣ်ညီ ံၣ်ပီတအ့က  ၤအက ျဲ, တခ  ီးတ ံၣ်အ ၤဒ ီးအ  ံၣ်ထ ီံၣ် 

တ ံၣ်ဖ ီးတ ံၣ်မၤလ အ  ံၣ်ဒီီးအဂ့ ံၣ်အခ ီးလ ကဃ သ ့ံၣ်ညါ ဆ တျဲ ံၣ်တ ံၣ် ဖျဲပ ၤဆါအ ၤမ့ ံၣ်ကက ီး၀ျဲဘ ံၣ်၀ျဲလ  က   ံၣ်စ့တ ံၣ်တ စ ၤမၤစ ၤလ  ဖီလစ  ံၣ်အ ၤအဖီလ ံၣ်အဂီ ံၣ်အခါန ့ံၣ်လီၤ.  

တ ံၣ်ဃက့ဒါကၤ့ကဒ ျဲစရီ, ပ ံၣ်ဃ  ံၣ်ဒီီးတ ံၣ်ဃက့ဒ ျဲစရီလ တမ့ ံၣ်ပတီ ံၣ်မ  ံၣ်တ ံၣ်ဖ ီးတ ံၣ်မၤတဖ ံၣ်, ကမၤအသီးဒံၣ်တ ံၣ်ပ ံၣ်ဖ ါထီ ံၣ်အီၤလ  Summa Health System ကဒ ျဲစရဒီီီး 

တ ံၣ်ဃက့ဒါကၤ့ကဒ ျဲစရီဖီလစ  ံၣ်န ့ံၣ်လီၤ. 

• Summa Health System HCAP ဖီလစ  ံၣ် – Summa Health System မ့ ံၣ်၀ျဲပ ၤန  ံၣ်လီၤပ ံၣ်ဃ  ံၣ်လ  HCAP, Ohio Hospital Care Assurance တ ံၣ်တ  ံၣ်က ျဲၤ 

အပ ၤန ့ံၣ်လီၤ.  Summa Health System မၤပ  ံၣ်ထ ျဲ HCAP ဖီလစ  ံၣ်အကီ ံၣ်စျဲ ံၣ်တ ံၣ်နျဲ ံၣ်က ျဲတဖ ံၣ်လီၤ. HCAP က   ံၣ်ဘ  တ ံၣ်ဆါဟ  ံၣ်အပတ ီ ံၣ်တ ံၣ်မၤစ ၤအခီ ံၣ်ထ ီးခီ ံၣ်ဘ , 

ဒီီးတ ံၣ်လ အလ ီ ံၣ်အ  ံၣ်လ ကသ  ံၣ်ကသတီကပၤန ့ံၣ်လီၤ. 

• Summa Health System တ ံၣ်အ  ံၣ်ကီၤတအ  ံၣ်တ ံၣ်မၤစ ၤလီၤန ့ ံၣ်တ ံၣ်အပ ၤ့ဖီလစ  ံၣ် - ပ ၤဆါလ တ ံၣ်အ  ံၣ်ကီၤတအ  ံၣ်တဖ ံၣ်လ အတဒ ီးန ံၣ်တ ံၣ်မၤစ ၤလီၤတ ံၣ်အပ ၤ့လ  HCAP 

မ့တမ့ ံၣ် Summa Health System က   ံၣ်စ့ဂ့ ံၣ်၀ီတ ံၣ်တ စ ၤမၤစ ၤဖီလစ  ံၣ်အဖီလ ံၣ်တဖ ံၣ်ကက ီး၀ျဲဘ ံၣ်၀ျဲလ တ ံၣ်အ  ံၣ်ကီၤတအ  ံၣ်တ ံၣ်မၤစ ၤလီၤန ့ ံၣ်တ ံၣ်အပ ၤ့လ ဂ့ ံၣ်ဂီ ံၣ်အ  မ့တမ့ ံၣ် 

တ ံၣ်မၤစ ၤလ အလီ ံၣ်အ  ံၣ်၀ျဲလ ကသ  ံၣ်ကသတီကပၤန ့ံၣ်လီၤ.  

 

တ ံၣ်မၤစ ၤလ အလီ ံၣ်အ  ံၣ်၀ျဲလ တမ့ ံၣ်ကသ  ံၣ်ကသတီကပၤတဖ ံၣ်တဘ ံၣ်တ ံၣ်က   ံၣ်ဘ အီၤလ က   ံၣ်စ့ဂ့ ံၣ်၀ီတ ံၣ်တ စ ၤမၤစ ၤဖီလစ  ံၣ်အ ၤအဖီလ ံၣ်ဘ ံၣ်.  

 

ပ ၤဟ ့ံၣ်တ ံၣ်မၤစ ၤလ တ ံၣ်က   ံၣ်ဘ အီၤလ  Summa Health System က   ံၣ်စ့ဂ့ ံၣ်၀ီတ ံၣ်တ စ ၤမၤစ ၤဖီလစ  ံၣ် 

ပ ၤဟ ့ံၣ်တ ံၣ်မၤစ ၤစရလီီၤတ  ံၣ်လီၤဆျဲီးတဖ ံၣ်လ တ ံၣ်က   ံၣ်ဘ ဒီီးတ ံၣ်တက   ံၣ်ဘ အမ ၤတဖ ံၣ်လ  Summa Health System က   ံၣ်စ့ဂ့ ံၣ်၀ီတ ံၣ်တ စ ၤမၤစ ၤဖီလစ  ံၣ်န ့ံၣ် 

တ ံၣ်လျဲၤဃ ထ  ံၣ်န ့ ံၣ်အီၤသဖ့ျဲ-    https://www.summahealth.org/patientvisitor/insuranceandbilling/financialassistance  

 

စရီတဖ ံၣ်အ ၤလီၤတ  ံၣ်လီၤဆျဲီးဒံၣ်မ  ံၣ်န ၤလ တ ံၣ်က ျဲီးရျဲ ံၣ်လီၤအီၤအသ ီး, တ ံၣ်ကမၤသထီ ီံၣ်အီၤဖျဲအလီ ံၣ်အ  ံၣ်အခါ, ဘ ံၣ်ဆ ံၣ်တစ ၤန ့ ံၣ်သ လါတဘ ီဘ ံၣ်. တ ံၣ်မၤစ ၤလီၤ တ ံၣ်အပ ၤ့ န ီ ံၣ်န ီ ံၣ် မ ီးကယၤ 

န ့ံၣ်ကလီၤဆီလ  ံၣ်အသီး လ  ပ ၤဟ ့ံၣ်တ ံၣ်မၤစ ၤ တဂၤစ  ံၣ်စ  ံၣ် လ တ ံၣ်က ျဲီးပ ံၣ်ဖ ါအီၤ, ဒံၣ်တဂၤစ  ံၣ်စ  ံၣ် ကအ  ံၣ်ဒီီး Amount Generally Billed (ကဒ ျဲစရထီီရီၤပ ံၣ်ဖ   ံၣ်) လီၤဆီန ့ံၣ်လီၤ.  

 

https://www.summahealth.org/patientvisitor/insuranceandbilling/financialassistance


ဖီလစ  ံၣ်ဒီီးတ ံၣ်မၤအက  ၤအက ျဲ- 

တ ံၣ်ဆါဟ  ံၣ်က   ံၣ်စ့တ ံၣ် တ စ ၤမၤစ ၤတ ံၣ် တ  ံၣ်က ျဲၤ 

ဘ ံၣ်တ ံၣ်အ  ံၣ်ကီၤအီၤ လ -  Sr. VP ဒီီး CFO 

တ ံၣ်က  ံၣ်ကဒါကၤ့- 1/1/22 

 
 
 

ကဘ  ီးပၤ 3 လ 8 

 

 
 

 
 
 

တကီးဒ ီးဘ ံၣ်, ဖီလစ  ံၣ်အ ၤ-  

• ပ ံၣ်ဃ  ံၣ်ဒီီးတ ံၣ်ကက ီး၀ျဲဘ ံၣ်၀ျဲအန ီံၣ်ထ  ံၣ်လ က   ံၣ်စ့ဂ့ ံၣ်၀ီတ ံၣ်တ စ ၤမၤစ ၤအဂီ ံၣ်- 

• ပ ံၣ်ဖ ါထီ ံၣ်တ ံၣ်အခီ ံၣ်ထ ီးခီ ံၣ်ဘ လ အဂ  ံၣ်ဒ ီးတ ံၣ်ဃတ့ ံၣ်အပ ၤ့ချဲလ  ံၣ်ပ ံၣ်ဖ   ံၣ်လ ပ ၤဆါလ အကက ီး၀ျဲဘ ံၣ်၀ျဲလ က   ံၣ်စ့ဂ့ ံၣ်၀ီတ ံၣ်တ စ ၤမၤစ ၤလ ဖီလစ  ံၣ်အ ၤအဖီလ ံၣ်န ့ံၣ်လီၤ.  

• ပ ံၣ်ဖ ါထီ ံၣ်တ ံၣ်မၤအက  ၤအက ျဲလ ပ ၤတဂၤစ  ံၣ်စ  ံၣ်အဂီ ံၣ်လ ကပ ံၣ်ဖ ါထီ ံၣ်က   ံၣ်စ့ဂ့ ံၣ်၀ီတ ံၣ်တ စ ၤမၤစ ၤအဂီ ံၣ်  

• ပ ံၣ်ဖ ါထီ ံၣ်တ ံၣ်ရျဲ ံၣ်က ျဲၤမၤတ ံၣ်ဖ ီးတ ံၣ်မၤဖျဲတ ံၣ်ပတ ထီ ံၣ်က   ံၣ်စ့ဂ့ ံၣ်၀ီတ ံၣ်တ စ ၤမၤစ ၤအက  ၤအက ျဲအကတီ ံၣ်  

• ပ ံၣ်ဖ ါထီ ံၣ် Summa Health System ကဘ ီးဘ ံၣ်သ ့ံၣ်ညါလီၤဖီလစ  ံၣ်အ ၤလ အပ ၤတ၀ အပ ၤလျဲ ံၣ်လျဲ ံၣ်ဃျဲ ံၣ်ဃျဲ ံၣ်ဒံၣ်လျဲ ံၣ်  

 
   

1. တ ံၣ်ကက ီး၀ျဲဘ ံၣ်၀ျဲလ က   ံၣ်စ့ဂ့ ံၣ်၀ီတ ံၣ်တ စ ၤမၤစ ၤအဂီ ံၣ်  

တ ံၣ်ကက  ံၣ်ထ ဆ ကမ  ံၣ်က   ံၣ်စ့ဂ့ ံၣ်၀ီတ ံၣ်တ စ ၤမၤစ ၤလ ပ ၤတဂၤစ  ံၣ်စ  ံၣ်လ တအ  ံၣ်ဒီီးတ ံၣ်အ  ံၣ်ကီၤ မ့တမ့ ံၣ် 

တ ံၣ်အ  ံၣ်ကီၤအပတီ ံၣ်တထီဒီီးကသ  ံၣ်ကသအီပ ၤ့တဖ ံၣ်ဒီီးဟ ့ံၣ်တ ံၣ်အပ ၤ့လ အ၀ျဲသ ့ံၣ်အတ ံၣ်က  ံၣ်ထ ျဲအဂီ ံၣ်တန ့ ံၣ်, 

ဒ ီးသနၤ့ထီ ံၣ်အသီးလ တ ံၣ်ဆ တျဲ ံၣ်ဘ ံၣ်ဃီးဒီီးက   ံၣ်စ့တ ံၣ်လ  ံၣ်ဘ ံၣ်တဖ ံၣ်ဒံၣ်ဖီလစ  ံၣ်အ ၤပ ံၣ်ဖ ါ၀ျဲအသ ီးန ့ံၣ်တက ့ ံၣ်. တ ံၣ်အ ၤကပ ံၣ်ဃ  ံၣ်ဒီီးတ ံၣ်အ  ံၣ်သီးပ  ံၣ်ထ ျဲလ လ ံၣ်တခါလ ံၣ်လ ံၣ်-  

a. ပ ၤလ တအ  ံၣ်ဒီီးပ ၤသ ဖ တဖ တ ံၣ်က   ံၣ်ဘ မၤစ ၤတ ံၣ်အ  ံၣ်ကီၤ  

b. ပ ၤအ ၤကက ီး၀ျဲဘ ံၣ်၀ျဲလ ကမ   ံၣ်တ ံၣ်တ စ ၤမၤစ ၤအဂီ ံၣ်ဘ ံၣ်ဆ ံၣ်တ ံၣ်တက   ံၣ်ဘ န ့ ံၣ်တ ံၣ်မၤစ ၤလီၤဆီဒ ံၣ်တ ံၣ်ဘ ံၣ်  

c. Medicare မ့တမ့ ံၣ် Medicaid တ ံၣ်န ့ ံၣ်ဘ  ီးတဖ ံၣ်တအ  ံၣ်လ ၤဘ ံၣ်ဒီီးပ ၤအ ၤတအ  ံၣ်ဒီီးတ ံၣ်သတ့ ံၣ်ဘ ံၣ်လ ကဟ ့ံၣ်တ ံၣ်အပ ၤ့လ ၤဘ ံၣ်  

d. ပ ၤအ ၤအ  ံၣ်ဒီီးတ ံၣ်အ  ံၣ်ကီၤဘ ံၣ်ဆ ံၣ်အက  ံၣ်အစီတ ၤထီ ံၣ်လ တ ံၣ်တ စ ၤမၤစ ၤအဂီ ံၣ် 

ဒ ီးသနၤ့ထီ ံၣ်အသီးလ တ ံၣ်လ  ံၣ်ဘ ံၣ်က   ံၣ်စ့လ ကဟ ့ံၣ်ဝျဲန ီ ံၣ်ကစ ံၣ်စ့ကဒ ျဲစရီအ  ံၣ်တ ့ ံၣ်အဂီ ံၣ်အဖီခ  ံၣ်ဖျဲတ ံၣ်အ  ံၣ်ကီၤဝ ၤအလီ ံၣ်ခ   

e. ပ ၤတဂၤအ ၤတ ၤထီ ံၣ်ဒီီး Ohio’s Hospital Care Assurance  (HCAP) တ ံၣ်လ  ံၣ်ဘ ံၣ်တဖ ံၣ်  

 

2. တ ံၣ်ကက ီး၀ျဲဘ ံၣ်၀ျဲအန ီံၣ်ထ  ံၣ် 

a. ဖျဲ ံၣ်ဒရ  ံၣ်တ ံၣ်ဖ ီ ံၣ်တ ံၣ်ယ ံၣ်တ ံၣ်ပ ံၣ်ပန ီံၣ်တ ံၣ်နျဲ ံၣ်က ျဲတဖ ံၣ်, တ ံၣ်အခီပညီဘ ံၣ်ဃီးဟ  ံၣ်ဖ ဃဖီ အဒ  ံၣ်အဆ ီးဒီီးဟ  ံၣ်ဃတီ ံၣ်ဟျဲန  ံၣ်တဖ ံၣ်တ ံၣ်စ ီးကါအီၤ လ ကဆ တျဲ ံၣ်ပ ၤတဂၤ 

စ  ံၣ်စ  ံၣ်အတ ံၣ်ကက ီးဝျဲဘ ံၣ်ဝျဲ (က  ံၣ်တ ံၣ်ဘ ီးစျဲ A) 

b. Summa Health System ဂ  ံၣ်ဒ ီး၀ျဲကဒ ျဲစရီထရီီၤခီဖ  စ ီးကါ၀ျဲတ ံၣ်က  ံၣ်ကဒါကၤ့တ ံၣ်မၤအက ျဲသန လ အဒ ီးသနၤ့ထီ ံၣ်အသီးလ တ ံၣ်ဃထ့ီ ံၣ်လ တ ံၣ်ပ ျဲအီၤလ  Medicare 

အပ ၤ့-လ -တ ံၣ်မၤစ ၤအဂီ ံၣ်ဖျဲ 12 လါတန  ံၣ်တဘ ီစ  ံၣ်စ  ံၣ်အကတီ ံၣ်.  က  ံၣ်တ ံၣ်ပ  ံၣ်ထ ျဲ A လ တ ံၣ်တျဲန ံၣ်ပ  ံၣ်အီၤလီၤတ  ံၣ်လီၤဆျဲီးလ ကဒ ျဲစရီထရီီၤစ့ပ ံၣ်ဖ   ံၣ်အ ၤ ဘ ံၣ်တ ံၣ်ဂ  ံၣ်ဒ ီးအီၤ 

ဒံၣ်လျဲ ံၣ်န ့ံၣ်လီၤ. 

c. Summa Health System က   ံၣ်စ့ဂ့ ံၣ်၀ီတ ံၣ်တ စ ၤမၤစ ၤ- ပ ၤတဂၤစ  ံၣ်စ  ံၣ်အဟ  ံၣ်ဃတီ ံၣ်ဟျဲန  ံၣ်န ့ံၣ်ကဘ ံၣ်အါန ့ ံၣ် 250% ဒီီးစ ၤန ့ ံၣ် မ့တမ့ ံၣ် ထျဲသ ီးဒီီး Federal Poverty 

Limits (FPL) (ဖျဲ ံၣ်ဒရ  ံၣ်တ ံၣ်ဖ ီ ံၣ်တ ံၣ်ယ ံၣ်တ ံၣ်ပ ံၣ်ပန ီံၣ်) 400% လ ကကက ီး၀ျဲဘ ံၣ်၀ျဲလ တ ံၣ်မၤစ ၤလီၤအဂီ ံၣ် (က  ံၣ်တ ံၣ်ဘ ီးစျဲ A).  ပ ၤဆါလ တကက ီး၀ျဲဘ ံၣ်၀ျဲလ က   ံၣ်စ့ဂ့ ံၣ်၀ီ 

တ ံၣ်တ စ ၤမၤစ ၤအဂီ ံၣ်န ့ံၣ်တ ံၣ်ကဃအ့ီၤတ ံၣ်အပ ၤ့အါန ့ ံၣ် Amount Generally Billed (AGB) (ကဒ ျဲစရထီီရီၤစ့ပ ံၣ်ဖ   ံၣ်) န ့ံၣ်လၤီ. တ ံၣ်အ ၤဒ ီးအ  ံၣ်ထီ ံၣ်၀ျဲဒ ံၣ်တ ံၣ်မၤဘ ံၣ်လ  ံၣ် 

တ ံၣ်အက  ံၣ်လ ကဃတ့ ံၣ်အပ ၤ့တဖ ံၣ်လ ပ ၤလ တအ  ံၣ်ဒီီးတ ံၣ်အ  ံၣ်ကီၤအဂီ ံၣ်, မ့တမ့ ံၣ် တ ံၣ်မၤဘ ံၣ်လ  ံၣ်တ ံၣ်အက  ံၣ်လ ကဃတ့ ံၣ်အပ ၤ့လ ပ ၤလ အ  ံၣ်ဒီီးတ ံၣ်အ  ံၣ်ကီၤလ  

ပ ၤဆါအတ ံၣ်ဟ ီးမ ဒါအဖီခ  ံၣ်ဖျဲတ ံၣ်ဟ ့ံၣ်တ ံၣ်အ  ံၣ်ကီၤ၀ ၤအလီ ံၣ်ခ န ့ံၣ်လီၤ. 

d. Summa Health System က   ံၣ်စ့ဂ့ ံၣ်၀ီတ ံၣ်တ စ ၤမၤစ ၤ- ပ ၤတဂၤစ  ံၣ်စ  ံၣ်အဟ  ံၣ်ဃတီ ံၣ်ဟျဲန  ံၣ်ကဘ ံၣ်အ  ံၣ်ဖျဲ မ့တမ့ ံၣ် အ  ံၣ်ဖျဲ Federal Poverty Limits (FPL) 

(ဖျဲ ံၣ်ဒရ  ံၣ်တ ံၣ်ဖ ီ ံၣ်တ ံၣ်ယ ံၣ်တ ံၣ်ပ ံၣ်ပန ီံၣ်) အချဲအ ၤအဖီလ ံၣ် 250% လ ကကက ီး၀ျဲဘ ံၣ်၀ျဲလ တ ံၣ်မၤစ ၤလီၤန ့ ံၣ်တ ံၣ် 100% လ လ ပ ျဲၤပ ျဲၤလ တ ံၣ်အပ ၤ့လ အကက ီး၀ျဲဘ ံၣ်၀ျဲ 

အဂီ ံၣ်န ့ံၣ်လီၤ. တ ံၣ်အ ၤဒ ီးအ  ံၣ်ထီ ံၣ်၀ျဲဒ ံၣ်တ ံၣ်မၤဘ ံၣ်လ  ံၣ်တ ံၣ်ပ ျဲၤပ ျဲၤလ ကဃတ့ ံၣ်အပ ၤ့တဖ ံၣ်လ ပ ၤလ တအ  ံၣ်ဒီီးတ ံၣ်အ  ံၣ်ကီၤအဂီ ံၣ်, မ့တမ့ ံၣ် တ ံၣ်မၤဘ ံၣ်လ  ံၣ်တ ံၣ်လ လ ပ ျဲၤပ ျဲၤ 

လ ကဃတ့ ံၣ်အပ ၤ့လ ပ ၤလ အ  ံၣ်ဒီီးတ ံၣ်အ  ံၣ်ကီၤလ ပ ၤဆါအတ ံၣ်ဟ ီးမ ဒါအ  ံၣ်တ ့ ံၣ်အဖီခ  ံၣ်ဖျဲတ ံၣ်ဟ ့ံၣ်တ ံၣ်အ  ံၣ်ကီၤ၀ ၤအလ ီ ံၣ်ခ န ့ံၣ်လီၤ. 

e. တ ံၣ်ကက  ံၣ်ထ ဆ ကမ  ံၣ် က   ံၣ်စ့တ ံၣ်တ စ ၤမၤစ ၤတ ံၣ်ပတ ထီ ံၣ်လ  ံၣ်က ီ ံၣ်ဒ   အစ ၤကတ  ံၣ်  240 သ ီဖျဲတ ံၣ်စ  ံၣ်လီၤတ ံၣ်ဆါဟ  ံၣ်အခီ ံၣ်ထ ီးတဘ ီ ကဒ ျဲစရီတ ံၣ်ပ ံၣ်ဖ ါ၀ ၤအလီ ံၣ်ခ , 

ဒီီးက  ံၣ်ထ ဆ ကမ  ံၣ် ဖ ီးသျဲစီးတ ၤလ  ဃ  (6) လါ ဖျဲတ ံၣ်အ  ံၣ်ကီၤတ ံၣ်ပတ ထီ ံၣ်အမ  ံၣ်န ၤလ ခ ကတ  ံၣ်၀ ၤအလီ ံၣ်ခ န ့ံၣ်လီၤ. 



ဖီလစ  ံၣ်ဒီီးတ ံၣ်မၤအက  ၤအက ျဲ- 

တ ံၣ်ဆါဟ  ံၣ်က   ံၣ်စ့တ ံၣ် တ စ ၤမၤစ ၤတ ံၣ် တ  ံၣ်က ျဲၤ 

ဘ ံၣ်တ ံၣ်အ  ံၣ်ကီၤအီၤ လ -  Sr. VP ဒီီး CFO 

တ ံၣ်က  ံၣ်ကဒါကၤ့- 1/1/22 

 
 
 

ကဘ  ီးပၤ 4 လ 8 

 

f. တ ံၣ်ဟျဲန  ံၣ်န ့ံၣ်ဘ ံၣ်သ ့ံၣ်သ ့ံၣ်ကလီၤဆီလ  ံၣ်အသီးခီဖ  တ ံၣ်ဃထ့ီ ံၣ်န ီ ံၣ်ကစ ံၣ်က   ံၣ်စ့တ ံၣ်ပ ံၣ်ဖ ါ မ့တမ့ ံၣ် တ ံၣ်မၤန ့ ံၣ်ပ ၤပတ ထီ ံၣ်တ ံၣ်ဖ အလ  ံၣ်က ီ ံၣ်ဒ အက ျဲီးဒ အလီ ခ ကတ  ံၣ် W-2, 

တ ံၣ်ခ တ ံၣ်သ ျဲလ  ံၣ်က ီ ံၣ်ဒ လ ခ ကတ  ံၣ်တဘ ့ံၣ်, စ့တ ီးစ့ပ ံၣ်ဖ ါတဖ ံၣ် မ့တမ့ ံၣ် လ  ံၣ်တလီ  ံၣ်မီအက ့ ံၣ်ဂီၤဒ တမ ၤလ ံၣ်လ ံၣ်လ အဆီ ံၣ်ထ ျဲမၤစ ၤတ ံၣ်ဟျဲန  ံၣ်လ တ ံၣ်ပ ံၣ်ဖ ါထီ ံၣ်အီၤန ့ံၣ်လီၤ. 

Summa Health System ကတ  ံၣ်လ  ံၣ်၀ျဲဒ ံၣ်တ ံၣ်တျဲန ံၣ်ပ  ံၣ်တ ံၣ်ဟျဲန  ံၣ်, ဟ  ံၣ်ဖ ဃဖီ အဒ  ံၣ်အဆ ီး မ့တမ့ ံၣ် တ ံၣ်ဂ့ ံၣ်တ ံၣ်က  ၤတမ ၤလ ံၣ်လ ံၣ်လ ဘ ံၣ်သ ့ံၣ်သ ့ံၣ်တဆ တဖ ါဖျဲ 

လ  ံၣ်ပတ ထီ ံၣ်တ ံၣ်အဖီခ  ံၣ်န ့ံၣ်လီၤ. 

g. တ ံၣ်ကပ ံၣ်ဃ ံၣ်တ ံၣ်မၤန ီံၣ်မၤဃါလ တ ံၣ်မၤန ့ ံၣ်တ ံၣ်ဆီ ံၣ်ထ ျဲမၤစ ၤတ ံၣ်ဟျဲန  ံၣ်လ  ံၣ်အ  ံၣ်သီးဒီီးတ ံၣ်စ လီ ံၣ်ခီ ံၣ်ခ  ံၣ်လ အအ  ံၣ်တဖ ံၣ်ဆ ပ ၤဆါအလ  ံၣ်ကတ  ံၣ်အပ ၤ လ ခါဆ ညါ 

တ ံၣ်ဂ့ ံၣ်ဒ ီးသနၤ့အဂီ ံၣ်လီၤ.  

h. Ohio’s Hospital Care Assurance Program (HCAP) - ပ ၤတဂၤဂၤ ဖျဲ မ့တမ့ ံၣ် အ  ံၣ်လ  Federal Poverty Limit (FPL) အဖီလ ံၣ် 100% န ့ံၣ်ဘ ံၣ်သ ့ံၣ်သ ့ံၣ် 

ကကက ီး၀ျဲဘ ံၣ်၀ျဲလ  State of Ohio တ ံၣ်တ  ံၣ်က ျဲၤလ အပ ံၣ်ဃ  ံၣ်ဒီီးတ ံၣ်လ အ  ံၣ်ထီ ံၣ်သဒီီီးတ ံၣ်မၤစ ၤလ အလီ ံၣ်အ  ံၣ်လ ကသ  ံၣ်ကသတီ ံၣ်မၤစ ၤတဖ ံၣ်န ့ံၣ်လီၤ. တ ံၣ်ကက ီး၀ျဲ 

ဘ ံၣ်၀ျဲလ  HCAP အဂီ ံၣ်အ ၤ ဘ ံၣ်တ ံၣ်မၤအီၤဒံၣ် ကီ ံၣ်စျဲ ံၣ်တ ံၣ်ဘ  ဒီီးဆီတလျဲ Summa က   ံၣ်စ့တ ံၣ်တ စ ၤမၤစ ၤဖီလစ  ံၣ်န ့ံၣ်လီၤ. 

i. Summa Health System ပ ၤဃ ံၣ်တ ံၣ်ခ ျဲီးတ ံၣ်ယ ံၣ်လ ကက  ံၣ်ထ ဆ ကမ  ံၣ်တ ံၣ်မၤစ ၤလီၤန ့ ံၣ်တ ံၣ်အပ ၤ့ မ့တမ့ ံၣ် တ ံၣ်က  ံၣ်ထ ျဲလ တ ံၣ်မၤစ ၤလီၤန ့ ံၣ်တ ံၣ်အပ ၤ့ဆ ပ ၤတဂၤလ ံၣ်လ ံၣ် 

လ အကအ  ံၣ်လီၤတျဲ ံၣ်လ တ ံၣ်ပ ံၣ်ပန ီံၣ်အတက ီ ံၣ်လ တ ံၣ်ရျဲ ံၣ်က ျဲၤပ ံၣ်လီၤအီၤလ ဖီလစ  ံၣ်အ ၤအပ ၤအခ  သ ့ံၣ်သ ့ံၣ်, ဖျဲပ ၤတဂၤစ  ံၣ်စ  ံၣ်ဘ ံၣ်တ ံၣ်ဒ ီးနျဲ ံၣ်ပ ံၣ်ဖ ါထီ ံၣ်တ ့ ံၣ်အီၤ, လ  

တ ံၣ်ဆါဟ  ံၣ်တ ံၣ်သ  ံၣ်ထီ ံၣ်တ ံၣ်ဆ တျဲ ံၣ်ဒ ံၣ်၀ျဲအဖီခ  ံၣ်ဒီီးဘ ံၣ်တ ံၣ်အ  ံၣ်လီၤအ  ံၣ်ကီၤအီၤလ တ ံၣ်မၤအက ျဲပ ၤနျဲ ံၣ်တ ံၣ်လ အ  ံၣ်ဒီီးတ ံၣ်က  ံၣ်ကပ ံၣ်က   ံၣ်ကသ  ံၣ်ကသတီ ံၣ်ဂ့ ံၣ်တ ံၣ်က  ၤတဖ ံၣ် 

(အဒ , တ ံၣ်ဆ ီးတ ံၣ်ဆါလ တ ံၣ်ယါဘ ါအီၤတန ့ ံၣ်လ ၤ, ကသ  ံၣ်ကသကီဒ ျဲစရလီ အါတလ က   ံၣ်အခ ီး ဒီီး/မ့တမ့ ံၣ် ကသ  ံၣ်ကသ,ီ အဂၤတဖ ံၣ်) န ့ံၣ်လီၤ. 

j. Summa က   ံၣ်စ့တ ံၣ်တ စ ၤမၤစ ၤဖီလစ  ံၣ် တက   ံၣ် ဘ မၤစ ၤတ ံၣ်ဖှူမျဲ ံၣ်တ ံၣ်ကယ ကယျဲဒီီးတမ့ ံၣ်-တ ံၣ်က  ံၣ်ထ ျဲမၤမျဲတ ံၣ်မၤအက  ၤအက ျဲတဖ ံၣ်ဘ ံၣ်န ့ံၣ်လီၤ 

 

3. တ ံၣ်ပတ ထီ ံၣ်က   ံၣ်စ့ဂ့ ံၣ်၀ီတ ံၣ်တ စ ၤမၤစ ၤအဂီ ံၣ်  

a. ပ ၤဆါကမၤပ ျဲၤ Summa Health System က   ံၣ်စ့ဂ့ ံၣ်၀ီတ ံၣ်တ စ ၤမၤစ ၤတ ံၣ်ပတ ထီ ံၣ်လ  ံၣ်က ီ ံၣ်ဒ န ့ံၣ်လီၤ.  

i. တ ံၣ်ကက ီး၀ျဲဘ ံၣ်၀ျဲစ ီးဒ ံၣ်ကလ  ံၣ်အ ၤတ ံၣ်ကစ ီးကါအီၤလ ကမၤဘ ံၣ်လ  ံၣ်တ ံၣ်ဒီီးမၤန ီံၣ်မၤဃါက   ံၣ်စ့ဂ့ ံၣ်၀ီတ ံၣ်တ စ ၤမၤစ ၤလ တ ံၣ်ဂ့ ံၣ်တ ံၣ်က  ၤလီၤတ  ံၣ်လီၤဆျဲီးအပ ၤ 

(အဒ , ပ ၤဆါမ့ ံၣ်ပ ၤလ အဟ  ံၣ်တအ  ံၣ်ဃတီအ  ံၣ်) အဃ တမၤပ ျဲၤ၀ျဲဒ ံၣ်တ ံၣ်ပတ ထီ ံၣ်က   ံၣ်စ့ဂ့ ံၣ်၀ီတ ံၣ်တ စ ၤမၤစ ၤလ  ံၣ်က ီ ံၣ်ဒ ဘ ံၣ်န ့ံၣ်လီၤ. 

ii. Summa Health System ကစ ီးကါ၀ျဲဒ ံၣ်တ ံၣ်မၤစ ၤလ အအ  ံၣ်တဖ ံၣ် (အဒ , တ ံၣ်သတ့ ံၣ်ဘ ံၣ်အက  ၤအက ျဲတ ံၣ်အစ တဖ ံၣ်, တ ံၣ်မၤစ ၤတ ံၣ်ကရ ကရ တဖ ံၣ်, 

အဂၤတဖ ံၣ်) လ ကမၤန ့ ံၣ်တ ံၣ်ဂ့ ံၣ်တ ံၣ်က  ၤအ ၤဒံၣ်တ ံၣ်သ  ံၣ်ဆ  ံၣ်သီးဂျဲၤလ ကမၤတ ံၣ်လ ကဟ ့ံၣ်တ ံၣ်လ ကတ စ ၤမၤစ ၤလ ကဃ သ ့ံၣ်ညါဆ တျဲ ံၣ် တ ံၣ်လ မ့ ံၣ်ပ ၤဆါ 

အ ၤကက ီး၀ျဲဘ ံၣ်၀ျဲလ က   ံၣ်စ့ဂ့ ံၣ်၀ီတ ံၣ်တ စ ၤမၤစ ၤအဂီ ံၣ်ဒံၣ်တ ံၣ်က  ံၣ်ထ ဆ ကမ  ံၣ်အသက ီးဧါန ့ံၣ်လီၤ. ဖျဲပ ၤဆါတဟ ့ံၣ်လီၤက   ံၣ်စ့တ ံၣ်တ စ ၤမၤစ ၤ လ  ံၣ်ပတ ထီ ံၣ်တ ံၣ် 

မ့တမ့ ံၣ် တ ံၣ်ဆီ ံၣ်ထ ျဲလ  ံၣ်တလီ  ံၣ်မီအခါ, တ ံၣ်ဆါဟ  ံၣ်ကက  ံၣ်ကဒါကၤ့ ခချဲီးဒ ီးတ ံၣ်ပ ံၣ်ဖ ါတဖ ံၣ်ဒီီး တ ံၣ်ဂ့ ံၣ်တ ံၣ်က  ၤအဂၤလ တ ံၣ်မၤန ့ ံၣ်အီၤသတ့ဖ ံၣ်လ  ကဃ ထ  ံၣ်သ ့ံၣ် 

ညါတ ံၣ်, လ အဘ ံၣ်လ  ံၣ်ဖ ီးမ ဒီီး သျဲစီး တ ံၣ်လ  ံၣ်ဘ ံၣ်လ အအ  ံၣ်တဖ ံၣ်, ဒ ီးတယ ံၣ်ဟ  ံၣ်ဃအီဒ  ံၣ်အဆ ီးဒီီးတ ံၣ်ဟျဲန  ံၣ်ပ ံၣ်ဖ   ံၣ် လ ဂ  ံၣ်ခ ီံၣ်ထ ီးဘ ံၣ်ဃီးဒီီးတ ံၣ်ဃ သ ့ံၣ်ညါ 

ဆ တျဲ ံၣ် က   ံၣ်စ့တ ံၣ်တ စ ၤမၤစ ၤတ ံၣ်ကက ီး၀ျဲဘ ံၣ်၀ျဲန ့ံၣ်လီၤ. ပ ၤဆါကက ီး၀ျဲဘ ံၣ်၀ျဲတဖ ံၣ် စ ီးကါက   ံၣ်စ့တ ံၣ်တ စ ၤမၤစ ၤဖီလစ  ံၣ် တ ံၣ်စ ီးကါဖျဲအကက ီးအဘ ံၣ် (sliding 

scale) တ ံၣ်နျဲ ံၣ်က ျဲတဖ ံၣ် (တ ံၣ်ဘ ီးစျဲ A) ဃ  ံၣ်ဒီီး က   ံၣ်စ့တ ံၣ်တ စ ၤမၤစ ၤဖီလစ  ံၣ်န ့ံၣ်လီၤ.  

 

b. ပ ၤဆါက   ံၣ်စ့ပ ၤတျဲစ ၤတ ံၣ်တဖ ံၣ်ကအ  ံၣ်၀ျဲလ ကဟ ့ံၣ်လီၤတ ံၣ်တ စ ၤမၤစ ၤလ ကမၤပ ျဲၤက   ံၣ်စ့ဂ့ ံၣ်၀ီတ ံၣ်တ စ ၤမၤစ ၤလ  ံၣ်က  ီံၣ်ဒ န ့ံၣ်လီၤ.  က  ံၣ်ကဘ  ီးပၤ 6 

လ တ ံၣ်ဂ့ ံၣ်တ ံၣ်က  ၤအါထီ ံၣ်ဘ ံၣ်ဃီးဒီီးပ ၤဆါက   ံၣ်စ့ပ ၤတျဲစ ၤတ ံၣ်အဂီ ံၣ်တက ့ ံၣ်. 

 
 

4. Summa Health System တ ံၣ်ရျဲ ံၣ်က ျဲၤမၤတ ံၣ်ဖ ီးတ ံၣ်မၤဖျဲတ ံၣ်ပတ ထီ ံၣ်က   ံၣ်စ့ဂ့ ံၣ်၀ီတ ံၣ်တ စ ၤမၤစ ၤအက  ၤအက ျဲအကတ ီ ံၣ်  

a. SUMMAN HEALTH SYSTEM က   ံၣ်စ့ဂ့ ံၣ်၀ီတ ံၣ်တ စ ၤမၤစ ၤဖီလစ  ံၣ်အ ၤဟ ့ံၣ်လီၤ- 

i. ပ ံၣ်ဃ  ံၣ်လ တ ံၣ်သ  ံၣ်တ ံၣ်သတီ ံၣ်ဘ  ဘ ံၣ်ဃီးတ ံၣ်ဆျဲီးလီၤမ ၤလ  ံၣ်က ီ ံၣ်ဒ  

ii. ပ ံၣ်ဃ  ံၣ်လ ပ ၤဆါကဒ ျဲစရတီ ံၣ်ပ ံၣ်ဖ ါအဖီခ  ံၣ်. 

iii. ဘ ံၣ်တ ံၣ်ရၤလီၤအီၤဖျဲ https://www.summahealth.org/patientvisitor/insuranceandbilling/financialassistance    

 

https://www.summahealth.org/patientvisitor/insuranceandbilling/financialassistance


ဖီလစ  ံၣ်ဒီီးတ ံၣ်မၤအက  ၤအက ျဲ- 

တ ံၣ်ဆါဟ  ံၣ်က   ံၣ်စ့တ ံၣ် တ စ ၤမၤစ ၤတ ံၣ် တ  ံၣ်က ျဲၤ 

ဘ ံၣ်တ ံၣ်အ  ံၣ်ကီၤအီၤ လ -  Sr. VP ဒီီး CFO 

တ ံၣ်က  ံၣ်ကဒါကၤ့- 1/1/22 

 
 
 

ကဘ  ီးပၤ 5 လ 8 

 

တ ံၣ်မ့ ံၣ်တတီ ံၣ်ဖ ါထီ ံၣ်က   ံၣ်စ့ဂ့ ံၣ်၀ီတ ံၣ်တ စ ၤမၤစ ၤလ  ံၣ်က ီ ံၣ်ဒ လ အစ ၤကတ  ံၣ် 120 သအီတ ီ ံၣ်ပ ၤဖျဲနစ  ံၣ်လီၤတ ံၣ်ဆါဟ  ံၣ်ကဒ ျဲစရီတ ံၣ်ပ ံၣ်ဖ ါအခီ ံၣ်ထ ီးတခါ၀ ၤအလီ ံၣ်ခ န ့ံၣ်, 

Summa Health System ကမၤပ  ံၣ်ထ ျဲတ ံၣ်ဟ ီးဂ့ ံၣ်၀ီတ ံၣ်ဖ ီးတ ံၣ်မၤတဖ ံၣ်လ တ ံၣ်မၤန ီံၣ်မၤဃါအီၤလ ကဒ ျဲစရီဒီီးတ ံၣ်ဃက့ဒါကၤ့ကဒ ျဲစရီဖီလစ  ံၣ်အပ ၤလီၤ. 

 

b. တ ံၣ်တီ ံၣ်ဖ ါထီ ံၣ်က   ံၣ်စ့ဂ့ ံၣ်၀ီတ ံၣ်တ စ ၤမၤစ ၤတ ံၣ်ပတ ထီ ံၣ်လ  ံၣ်က ီ ံၣ်ဒ လ အတလ တပ ျဲၤ-ဖျဲတ ံၣ်တီ ံၣ်ဖ ါထီ ံၣ်က   ံၣ်စ့ဂ့ ံၣ်၀ီတ ံၣ်တ စ ၤမၤစ ၤလ  ံၣ်က ီ ံၣ်ဒ လ တလ တပ ျဲၤ 

ဖျဲအစ ၤကတ  ံၣ်  240 သအီကတီ ံၣ်ပ  ံၣ်ထ ျဲထီ ံၣ်မ  ံၣ်န ၤလ တ ံၣ်စ  ံၣ်လီၤ-တ ံၣ်ဆါဟ  ံၣ်၀ ၤအလီ ခ ကဒ ျဲစရီ (တ ံၣ်ပတ ထီ ံၣ်အကတ ီ ံၣ်) န ့ံၣ်,Summa Health System က-  

i. ဟ ့ံၣ်လီၤပ ၤတဂၤစ  ံၣ်စ  ံၣ်ဒီီးတ ံၣ်က ျဲီးဘ ီးဘ ံၣ်သ ့ံၣ်ညါလ အပ ံၣ်ဖ ါထီ ံၣ်တ ံၣ်ဂ့ ံၣ်တ ံၣ်က  ၤအဂၤတဖ ံၣ် ဒီီး/မ့တမ့ ံၣ် လ  ံၣ်တလီ  ံၣ်မီလ တ ံၣ်လ  ံၣ်ဘ ံၣ်အီၤလ  

က   ံၣ်စ့ဂ့ ံၣ်၀ီဖီလစ  ံၣ်ဒီီးလ  ံၣ်က ီ ံၣ်ဒ အဖီလ ံၣ်န ့ံၣ်လီၤ.  

ii. ပ ၤတဂၤစ  ံၣ်စ  ံၣ်အ ၤမ့ ံၣ်တဟ ့ံၣ်လီၤတ ံၣ်ဂ့ ံၣ်တ ံၣ်က  ၤလ တ ံၣ်လ  ံၣ်ဘ ံၣ်အီၤလ ကမၤပ ျဲၤက   ံၣ်စ့ဂ့ ံၣ်၀ီတ ံၣ်တ စ ၤမၤစ ၤတ ံၣ်သမ သမ ီးလ တ ံၣ်ပ ံၣ်ပန ီံၣ်တ ံၣ်ဆ ကတ ီ ံၣ်

အတက ီ ံၣ်လ အကက ီး၀ျဲဘ ံၣ်၀ျဲအပ ၤဘ ံၣ်န ့ံၣ်, တ ံၣ်ဆါကစီးထီ ံၣ် မ့တမ့ ံၣ် စီးထီ ံၣ်ဟ ီးဂ့ ံၣ်၀ီမၤတ ံၣ်လ တ ံၣ်က ျဲီးပ ံၣ်ဖ ါထီ ံၣ်အီၤလ ကဒ ျဲစရီဒီီးတ ံၣ်ဃက့ဒါကၤ့ 

ကဒ ျဲစရီဖီလစ  ံၣ်အပ ၤအသ ီးလ တအ  ံၣ်ဒီီးတ ံၣ်မၤစ ၤလီၤန ့ ံၣ်တ ံၣ်အပ ၤ့တ ံၣ်န ့ ံၣ်ဘ  ီးတဖ ံၣ်ဘ ံၣ်န ့ံၣ်လီၤ. 

 

 

c. တီ ံၣ်ဖ ါထီ ံၣ်မၤပ ျဲၤက   ံၣ်စ့ဂ့ ံၣ်၀ီတ ံၣ်တ စ ၤမၤစ ၤတ ံၣ်ပတ ထီ ံၣ်လ  ံၣ်က ီ ံၣ်ဒ  - Summa Health System ကရျဲ ံၣ်က ျဲၤမၤတ ံၣ်ဖ ီးတ ံၣ်မၤပ  ံၣ်ထ ျဲလ လ ံၣ်တဖ ံၣ်-  

i. ပ ံၣ်ပတ  ံၣ်တ ံၣ်ဃက့ဒါကၤ့ကဒ ျဲစရတီ ံၣ်ဖ ီးတ ံၣ်မၤလ တမ့ ံၣ်ပတီ ံၣ်မ  ံၣ်တဖ ံၣ်တစ  ံၣ်ဖ , တ ံၣ်မ့ ံၣ်မၤအီၤ 

ii. ပ ံၣ်ပတ  ံၣ်ဃ ံၣ်တ ံၣ်ဃက့ဒါကၤ့ကဒ ျဲစရတီ ံၣ်ဖ ီးတ ံၣ်မၤတမ ၤလ ံၣ်လ ံၣ်တစ  ံၣ်ဖ ဖျဲတ ံၣ်ရျဲ ံၣ်က ျဲၤမၤ Summa Health System    က   ံၣ်စ့ဂ့ ံၣ်၀ီ  

တ ံၣ်တ စ ၤမၤစ ၤတ ံၣ်ပတ ထီ ံၣ်လ  ံၣ်က ီ ံၣ်ဒ အကတီ ံၣ် 

iii. တ ံၣ်မ့ ံၣ်ဆီလီၤပ ံၣ်လီၤစ့တ ီးစ့စရီဒီီးတ ံၣ်ဃက့ဒါကၤ့ကဒ ျဲစရတီ ံၣ်ကရ ကရ န ့ံၣ်, တ ံၣ်ကဘ ီးဘ ံၣ်သ ့ံၣ်ညါတ ံၣ်ကရ ကရ လ ကပ ံၣ်ပတ  ံၣ်  

    ဃ ံၣ်တ ံၣ်ဃက့ဒါကၤ့စ့တ ံၣ်ဖ ီးတ ံၣ်မၤတဖ ံၣ်ဖျဲတ မၤတ ံၣ်ဆ တျဲ ံၣ်အခါန ့ံၣ်လီၤ  

iv. မၤကျဲထီ ံၣ်လ  ံၣ်ထီ ံၣ်ဒီီးမၤန ီံၣ်မၤဃါတ ံၣ်ဃ သ ့ံၣ်ညါဆ တျဲ ံၣ်ဘ ံၣ်ဃီးတ ံၣ်ကက ီး၀ျဲဘ ံၣ်၀ျဲတ ံၣ်ဆ တျဲ ံၣ်  

v. ဘ ီးဘ ံၣ်သ ့ံၣ်ညါပ ၤတဂၤစ  ံၣ်စ  ံၣ်ဘ ံၣ်ဃီးဒီီးတ ံၣ်ဆ ကတီ ံၣ်ဘ ံၣ်တကတီ ံၣ်ဘ ံၣ်ဃီးဒီီးတ ံၣ်ကက ီး၀ျဲဘ ံၣ်၀ျဲတ ံၣ်ဆ တျဲ ံၣ် 

vi. ဖျဲအကက ီး၀ျဲဘ ံၣ်၀ျဲအခါ, ဟ ့ံၣ်လီၤပ ၤဆါဒီီးကဒ ျဲစရီတ ံၣ်ပ ံၣ်ဖ ါလ အဒ ီးနျဲ ံၣ်ပ ံၣ်ဖ ါထ ီံၣ်စ့ကဒ ျဲစရီဖျဲ တ ံၣ်ပတ ထီ ံၣ်က   ံၣ်စ့ဂ့ ံၣ်၀ီ တ ံၣ်တ စ ၤမၤစ ၤ  

    ၀ ၤအလီ ံၣ်ခ န ့ံၣ်လီၤ. 

vii. ဟ ့ံၣ်ကဒါကၤ့ပ ၤဆါတ ံၣ်ဘ ီးတ ံၣ်လျဲတဖ ံၣ် လ တ ံၣ်မၤအီၤဖျဲတ ံၣ်ဆ တျဲ ံၣ်တ ံၣ်ကက ီး၀ျဲဘ ံၣ်၀ျဲလ  Summa Health က   ံၣ်စ့တ ံၣ်တ စ ၤမၤစ ၤ  

     ဖီလစ  ံၣ်အဖီလ ံၣ်အဂီ ံၣ်၀ ၤအလီ ံၣ်ခ န ့ံၣ်လီၤ. ပ ံၣ်ဃ  ံၣ်ဒီီးတ ံၣ်ဒ ီးတယ ံၣ်ဆ ပ ံၣ် တ ံၣ်ဟ ့ံၣ်သီးကညီၤတ ံၣ် တ ံၣ်ဃ ထ  ံၣ်သ ့ံၣ်ညါတဖ ံၣ်န ့ံၣ်လီၤ. 

viii. ရျဲ ံၣ်က ျဲၤမၤတ ံၣ်လ ကလျဲလ  ံၣ်မၤတ ံၣ်ဃက့ဒ ျဲစရလီ တမ့ ံၣ်ပတီ ံၣ်မ  ံၣ်တမ ၤလ ံၣ်လ ံၣ်လ အထီဒါပ ၤတဂၤစ  ံၣ်စ  ံၣ် 

 

5. က   ံၣ်စ့ဂ့ ံၣ်၀ီတ ံၣ်တ စ ၤမၤစ ၤဖီလစ  ံၣ်, က   ံၣ်စ့ဂ့ ံၣ်၀ီတ ံၣ်တ စ ၤမၤစ ၤလ  ံၣ်ပတ ထီ ံၣ်တ ံၣ်လ  ံၣ်က ီ ံၣ်ဒ ဒီီးက   ံၣ်စ့ဂ့ ံၣ်၀ီတ ံၣ်တ စ ၤမၤစ ၤဖီလစ  ံၣ်က   ံၣ်တ  ံၣ်ဒီီးက   ံၣ်လ  တ ံၣ်ဖီးဒီီးန ံၣ်ပ  ံၣ်အီၤသ ့

လ ဖ ါဆ  ၀ျဲဒီီးအ  ံၣ်လ ပ ၤလ အမၤတ ံၣ်လ  အျဲကလ ီး, စပ့ ံၣ်, အ ံၣ်ရီး(ဘ), န  ံၣ်ပီ(လ), ကီ ံၣ်ပယီၤဒီီးကညီက   ံၣ်တဖ ံၣ်န ့ံၣ်လီၤ. တ ံၣ်တဖ ံၣ်အ ၤမ့ ံၣ်၀ျဲက   ံၣ်လ အဘ ံၣ်ဘ  ီးဘ ံၣ်ဒါ၀ျဲလ  Summa 

Health System တ ံၣ်မၤစ ၤလီ ံၣ်က၀ီၤအဂီ ံၣ်န ့ံၣ်လီၤ.  

a. ပ  ံၣ်ယျဲၤသန-့ Summa Health System 

ကမ့ ံၣ်တ ံၣ်ကစီ ံၣ်အလ အပ ျဲၤလ တ ံၣ်သ ့ံၣ်ညါအီၤအါဒီီးဖ ါစီ ံၣ်၀ျဲၤကျဲၤဒီီးတ ံၣ်ကစီ ံၣ်ကကတ  ံၣ်အချဲအ ၤမ့ ံၣ်၀ျဲဒ ံၣ်တ ံၣ်ပ  ံၣ်ထ ျဲလ လ ံၣ်လ ပ  ံၣ်ယျဲၤသနအ့ ၤအဖီခ  ံၣ်-  

i. က   ံၣ်စ့ဂ့ ံၣ်၀ီတ ံၣ်တ စ ၤမၤစ ၤဖီလစ  ံၣ် (FAP) 

ii. က   ံၣ်စ့ဂ့ ံၣ်၀ီတ ံၣ်တ စ ၤမၤစ ၤလ  ံၣ်ပတ ထီ ံၣ်တ ံၣ်လ  ံၣ်က ီ ံၣ်ဒ  

iii. က   ံၣ်စ့ဂ့ ံၣ်၀ီတ ံၣ်တ စ ၤမၤစ ၤဖီလစ  ံၣ်က   ံၣ်တ  ံၣ်ဒီီးက   ံၣ်လ တ ံၣ်ဖီးဒီီးန ံၣ်ပ  ံၣ်အီၤသ ့    

iv. တ ံၣ်ဆျဲီးက  ီးတ ံၣ်ဂ့ ံၣ်တ ံၣ်က  ၤလ  Summa Health System ပ ၤဆါက   ံၣ်စ့ပ ၤတျဲစ ၤတ ံၣ် 

 

b. တ ံၣ်ပန ီံၣ်-  Summa Health System တ ံၣ်ပန ီံၣ်ကဘ ံၣ်တ ံၣ်ဒ ီးနျဲ ံၣ်ပ ံၣ်ဖ ါထီ ံၣ်အၤီဆ  ဆ  ပ ီပ ီလ ကမ   ံၣ်တ ံၣ်လီ ံၣ်တ ံၣ်က ျဲတဖ ံၣ်အပ ၤဖျဲတ ံၣ်ဆါဟ  ံၣ် 

တ ံၣ်သ  ံၣ်ထီ ံၣ်တဖ ံၣ်အပ ၤဃ  ံၣ်ဒီီးတ ံၣ်န  ံၣ်ဆျဲီးလီၤမ ၤတ ံၣ်လ ီ ံၣ်တ ံၣ်က ျဲတဖ ံၣ်ဒီီးတ ံၣ်ဆျဲီးလီၤမ ၤလီ ံၣ်က၀ီၤတဖ ံၣ်,ဃ  ံၣ်ဒီီးဂ့ ံၣ်ဂီ ံၣ်အ ၀ျဲၤက  ၤတဖ ံၣ်န ့ံၣ်လီၤ. 



ဖီလစ  ံၣ်ဒီီးတ ံၣ်မၤအက  ၤအက ျဲ- 

တ ံၣ်ဆါဟ  ံၣ်က   ံၣ်စ့တ ံၣ် တ စ ၤမၤစ ၤတ ံၣ် တ  ံၣ်က ျဲၤ 

ဘ ံၣ်တ ံၣ်အ  ံၣ်ကီၤအီၤ လ -  Sr. VP ဒီီး CFO 

တ ံၣ်က  ံၣ်ကဒါကၤ့- 1/1/22 
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c. လ န ီ ံၣ်ကစ ံၣ်- ပ ၤဆါတ ံၣ်န  ံၣ်လီၤမၤန ့ ံၣ်အခ ျဲီးခ  ံၣ်စီးတဖ ံၣ်ဒီီးပ ၤဆါက   ံၣ်စ့ပ ၤတျဲစ ၤတ ံၣ် တဖ ံၣ်ကဟ ့ံၣ်လီၤပ ၤဆါတဖ ံၣ်ဒီီးက   ံၣ်စ့ဂ့ ံၣ်၀ီတ ံၣ်တ စ ၤမၤစ ၤ 

လ  ံၣ်ပတ ထီ ံၣ်တ ံၣ်, လ တအ  ံၣ်ဒီီးအပ ၤ့, လ ဘ ံၣ်သ ့ံၣ်သ ့ံၣ်တ ံၣ်ကစ ီးကါအီၤလ ကဃ သ ့ံၣ်ညါဆ တျဲ ံၣ်တ ံၣ်ကက ီး၀ျဲဘ ံၣ်၀ျဲလ တ ံၣ်တ စ ၤမၤစ ၤ တ ံၣ်တ  ံၣ်က ျဲၤ 

ချဲလ  ံၣ်အဂီ ံၣ်န ့ံၣ်လီၤ.  ပ ၤလ အတျဲအျဲကလ ီးက   ံၣ်ဘ ံၣ်တစျဲီးတမ ျဲီး/တျဲအျဲကလ ီးက   ံၣ်တဘ ံၣ်တဖ ံၣ် မ့တမ့ ံၣ် ပ ၤလ အတ ံၣ်န ံၣ်ဟ ဟီးဂီၤတဖ ံၣ်တ ံၣ်ကမၤန ့ ံၣ်အီၤ 

တ ံၣ်တျဲက  ီးထ တ ံၣ်အက  ၤအက ျဲ, လ တလ  ံၣ်ဟ ့ံၣ်အပ ၤ့န ့ံၣ်လီၤ. 

 

6. ပ ၤဆါ/ပ ၤအ  ံၣ်ကီၤတ ံၣ် ကမၤသက ီးတ ံၣ်လ  တ ံၣ်ဟ ့ံၣ်လီၤပ ၤသ ဖ တဖ  တ ံၣ်ဂ့ ံၣ်တ ံၣ်က  ၤ ပ ံၣ်ဃ  ံၣ်ဒီီးသ လ ့ံၣ်, တ ံၣ်ဘ ံၣ်ဒ ဖ ီးတ ံၣ်ဂ့ ံၣ်တ ံၣ်က  ၤ အဂၤတဖ ံၣ်, တ ံၣ်ဃထ့ီ ံၣ်လ တ ံၣ်ကမၤဘ ံၣ်လ  ံၣ် 

တ ံၣ်န ့ ံၣ်ဘ  ီးတဖ ံၣ်, တ ံၣ်ဂ့ ံၣ်တ ံၣ်က  ၤလ အအ  ံၣ်ပ ံၣ်စ ၤလ  တဖ ံၣ် မ့တမ့ ံၣ် တ ံၣ်ဂ့ ံၣ်တ ံၣ်က  ၤအဂၤလ အလီ ံၣ်အ  ံၣ် တဖ ံၣ် လ ကရျဲ ံၣ်က ျဲၤမၤတ ံၣ်ဃထ့ီ ံၣ် ပ ံၣ်ဃ  ံၣ်ဒီီး တ ံၣ်မၤဃ  ံၣ်မၤသက ီးတ ံၣ်လ  

တ ံၣ်ပတ ထီ ံၣ် Medicaid တ ံၣ်န ့ ံၣ်ဘ  ီးတဖ ံၣ်အဂီ ံၣ်န ့ံၣ်လီၤ. တ ံၣ်ကဂ့ ံၣ်လ  ံၣ် Summa Health က   ံၣ်စ့တ ံၣ်တ စ ၤမၤစ ၤ ဖျဲ ပ ၤဆါ/ပ ၤအ  ံၣ်ကီၤတ ံၣ် တမၤသက ီးတ ံၣ် အခါဘ ံၣ်န ့ံၣ်လီၤ. 

 

က ိ ၢ်စ့ဂ့ ၢ်၀ီတ ၢ်တစိ ှၤမှၤစ ှၤလ တ ၢ်တတ  ၢ်တနါတ ၢ်အ ိၢ်သးတဖ ၢ်အဂီ ၢ်- 

 
• Summa Health System ဒ ီးနျဲ ံၣ်ပ ံၣ်ဖ ါထီ ံၣ်တ ံၣ်အ  ံၣ်သီးလ တတ  ံၣ်တနါတဖ ံၣ်ဒံၣ်တ ံၣ်လ  ံၣ်ဘ ံၣ်ကသ  ံၣ်ကသတီ ံၣ်လ  ံၣ်ဘ  ံၣ်လ  ံၣ်စ့ၤတဖ ံၣ်လ  အဒ ီးအ  ံၣ်ထီ ံၣ် 

ပ ၤဆါအတ ံၣ်ဟ ီးမ ဒါလ ကဘ ံၣ်ဟ ့ံၣ်ကဒါကၤ့အဒ ့ံၣ်ကမ ံၣ်အါန ့ ံၣ် တလါတဘ ီဟ  ံၣ်ဖ ဃဖီ တ ံၣ်ဟျဲန  ံၣ်ချဲလ  ံၣ်ပ ံၣ်ဖ   ံၣ်တခ  ီးတ ံၣ်ထ ီးက   ံၣ်ခ သ ျဲ 25% န ့ံၣ်လီၤ.  

 
 

 

ပ ှၤဆါက  ိၢ်စ့ဂ့ ၢ်၀ီပ ှၤတ စ ှၤတ ၢ် 

ပ ၤဆါက   ံၣ်စ့ဂ့ ံၣ်၀ီပ ၤတျဲစ ၤတ ံၣ်တဖ ံၣ်အ  ံၣ်လ ကစ ီးဆ နတ ံၣ်သ က  ံၣ်အဂီ ံၣ်ဘ ံၣ်ဃီးဒီီးက   ံၣ်စ့ဂ့ ံၣ်၀ီတ ံၣ်တ စ ၤမၤစ ၤ, တ ံၣ်ဘ ီးတ ံၣ်လျဲတ ံၣ်ရျဲ ံၣ်လီၤက ျဲၤလီၤတဖ ံၣ်, တ ံၣ်က   ံၣ်ဘ မၤစ ၤ 

တ ံၣ်အ  ံၣ်ကီၤ, Medicare ဒီီးက   ံၣ်စ့ဂ့ ံၣ်၀ီ တ ံၣ်သ က  ံၣ်သ ဒ ီးအဂၤတဖ ံၣ်န ့ံၣ်လီၤ.  ပ ၤလ အတျဲအျဲကလ ီးက   ံၣ်ဘ ံၣ်တစျဲီးတမ ျဲီး/တျဲအျဲကလ ီးက   ံၣ်တဘ ံၣ်တဖ ံၣ် မ့တမ့ ံၣ် ပ ၤလ အတ ံၣ်န ံၣ်ဟ  

ဟီးဂီၤတဖ ံၣ်တ ံၣ်ကမၤန ့ ံၣ်အီၤတ ံၣ်တျဲက  ီးထ တ ံၣ်အက  ၤအက ျဲ, လ တလ  ံၣ်ဟ ့ံၣ်အပ ၤ့န ့ံၣ်လီၤ. 

 

လ တ ံၣ်ဂ့ ံၣ်တ ံၣ်က  ၤအါထီ ံၣ်ဘ ံၣ်ဃီးဒီီးက   ံၣ်စ့ဂ့ ံၣ်၀ီတ ံၣ်တ စ ၤမၤစ ၤအဂီ ံၣ်, ၀ သီးစ ၤက ီး မ့တမ့ ံၣ် လျဲၤက  ံၣ်ဖျဲ - 

 

• Summa Akron City Campus  
  (330) 375-6685 
    Central Registration 
    525 East Market Street 
  Akron, OH 44309 
 

• Summa Barberton Campus 

(330) 615-3236 

Central Registration 

  155 5th Street NE 

  Barberton, OH 44203 

 

 

လ ကမၤန ့ ံၣ်တ ံၣ်ဒ ီးတယ ံၣ်လ တ ံၣ်မၤစ ၤအဂီ ံၣ်, ၀ သီးစ ၤက ီး (234) 312-5173 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patient Account Services (ပ ှၤဆါစ့စရီတ ၢ်မှၤစ ှၤတဖ ၢ်) 

 

ဆျဲီးက  ီး Summa Patient Accounts Customer Service (ပ ၤဆါစ့စရီပ ၤပ ၤ့စ ီးကါတ ံၣ်မၤစ ၤတဖ ံၣ်) ဖျဲ (234) 312-5700 မ့တမ့ ံၣ် (800) 543-7750 (လ  Ohio အပ ၤ). 

 

ခ  ံၣ်စီးတဖ ံၣ်အ  ံၣ်၀ျဲမ  ံၣ်တန ၤတ ၤမ  ံၣ်ယျဲ ံၣ်န ၤစီးထီ ံၣ်လ ဂီၤခီ 8:00 န ံၣ်ရ  ံၣ်တ ၤဟါခီ 4:30 န ံၣ်ရ  ံၣ်န ့ံၣ်လီၤ. 



ဖီလစ  ံၣ်ဒီီးတ ံၣ်မၤအက  ၤအက ျဲ- 

တ ံၣ်ဆါဟ  ံၣ်က   ံၣ်စ့တ ံၣ် တ စ ၤမၤစ ၤတ ံၣ် တ  ံၣ်က ျဲၤ 

ဘ ံၣ်တ ံၣ်အ  ံၣ်ကီၤအီၤ လ -  Sr. VP ဒီီး CFO 

တ ံၣ်က  ံၣ်ကဒါကၤ့- 1/1/22 
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တ ၢ်ဘးိဘ ၢ်သ့ ၢ်ညါ Ohio ပ ှၤအ ိၢ်ဆးိထဘီ ိ-Ohio Hospital Care Assurance Program (HCAP) (အ ိၢ်ဟ အ ိၢ်တ ၢ်ဆါဟ  ၢ်တ ၢ်က  ၢ်ထ  တ ၢ်အ  ၢ်ကှီၤ 

တ ၢ်တ ိၢ်က  ှၤ) - 

 

Summa Health System ဟ ့ံၣ်လီၤ, တ ံၣ်တလ  ံၣ်ဟ ့ံၣ် တ ံၣ်အပ ၤ့ ဆ ပ ၤန ီ ံၣ်တဂၤ, ဂ  ံၣ်ခီ ံၣ်ထ ီး, တ ံၣ်ဆါဟ  ံၣ် အပတီ ံၣ် တ ံၣ်မၤစ ၤလ  အလ  ံၣ်တဖ ံၣ်ဆ  ပ ၤ လ အမ့ ံၣ် 

ပ ၤအ  ံၣ်ဆ ီးဖျဲ Ohio, တဖ ံၣ်လ တမ့ ံၣ် ပ ၤဒ ီးန ့ ံၣ် Medicaid, ဒီီးပ ၤလ  အတ ံၣ်ဟျဲန  ံၣ်အ  ံၣ်ဖျဲ မ့တမ့ ံၣ် လ  ဖျဲ ံၣ်ဒရ  ံၣ်ကီ ံၣ်စ ဖ   ံၣ် တ ံၣ်ဖ ီ ံၣ်တ ံၣ်ယ ံၣ်တ ံၣ်ပ ံၣ်ပန ီံၣ် အဖီလ ံၣ် 

န ့ံၣ်လီၤ. တ ံၣ်မၤစ ၤလ တ ံၣ်က   ံၣ်ဘ  အီၤတဖ ံၣ်မ့ ံၣ်၀ျဲ ပ ၤလ အထီ ံၣ်ဒီီးအ  ံၣ်လ တ ံၣ်ဆါဟ  ံၣ် ဒီီးပ ၤဆါလ တ ံၣ်ခ  တ ံၣ်မၤစ ၤ လ ဘ ံၣ်တ ံၣ်က   ံၣ်ဘ မၤစ ၤအီၤလ  Ohio 

Medicaid Programအဖီလ ံၣ်, ဒီီးပ ၤက   ံၣ်တ ံၣ်က ီးက ျဲီးဟ ီးန ့ ံၣ်က ့ ံၣ်ဂီၤဒ ျဲတ ံၣ်က စါယါဘ ါတ ံၣ်မၤစ ၤတဖ ံၣ် ဒီီး တ ံၣ်မၤစ ၤတဖ ံၣ်ဘ ံၣ်ထ ျဲဒီီး တ ံၣ်က ီးက ျဲီးဟ ီးန ့ ံၣ်တ ံၣ်က စါ 

ယါဘ ါ န ့ံၣ်လီၤ. ပ ၤလ မၤန ့ ံၣ် က ့ ံၣ်ဂီၤတလ တပ ျဲၤက   ံၣ်စ့ တ ံၣ်တ စ ၤမၤစ ၤ ကက ီး၀ျဲဘ ံၣ်၀ျဲလ တ ံၣ်တ စ ၤမၤစ ၤအဂီ ံၣ်.ပ ၤအ  ံၣ်ဆ ီးဖျဲ Ohio တဖ ံၣ်န ့ံၣ်ဘ ံၣ်တ ံၣ်ဒ ီးအ  ံၣ် 

ထီ ံၣ်အီၤလ ပ ၤလ အအ  ံၣ်ဆ ီးဖျဲ Ohio အပ ၤလ အတ ံၣ်သီးအ  ံၣ်ဒ ံၣ်၀ျဲဒီီးပ ၤလ တမၤန ့ ံၣ်ကမ   ံၣ်တ ံၣ်တ စ ၤမၤစ ၤလ ကီ ံၣ်စျဲ ံၣ်အဂၤအပ ၤဘ ံၣ်န ့ံၣ်လီၤ. တ ံၣ်ဃထ့ီ ံၣ် 

က   ံၣ်စ့တ ံၣ်တ စ ၤမၤစ ၤလ  Ohio ပ ၤအ  ံၣ်ဆ ီးထီဘ တဖ ံၣ်အဂီ ံၣ်န ့ံၣ် တ ံၣ်ရျဲ ံၣ်က ျဲၤမၤအၤီအဆ ကတ  ံၣ်လ  HCAP အဂီ ံၣ်, မ့တမ့ ံၣ်ဘ ံၣ်တခီဘ ံၣ်ထ ျဲဒီီးက   ံၣ်စ့ 

တ ံၣ်တ စ ၤမၤစ ၤဖီလစ  ံၣ်အ ၤအတ ံၣ်သ  ံၣ်တ ံၣ်သတီ ံၣ်ဘ  တဖ ံၣ်န ့ံၣ်လီၤ.

  



ဖီလစ  ံၣ်ဒီီးတ ံၣ်မၤအက  ၤအက ျဲ- 

တ ံၣ်ဆါဟ  ံၣ်က   ံၣ်စ့တ ံၣ် တ စ ၤမၤစ ၤတ ံၣ် တ  ံၣ်က ျဲၤ 

ဘ ံၣ်တ ံၣ်အ  ံၣ်ကီၤအီၤ လ -  Sr. VP ဒီီး CFO 

တ ံၣ်က  ံၣ်ကဒါကၤ့- 1/1/22 
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တ ၢ်ဘ းစ  A 

 
 
 

တ ၢ်ဟ ့ၢ်သးကညီှၤတ ၢ်ကရ တ ၢ်မှၤစ ှၤလီှၤအပ ှ့ၤလ  ၢ်တလီ  ၢ်မီ - ဒးိသနှ့ၤထ ီၢ်အသးလ  2022 ဖ  ၢ်ဒရ  ၢ်ကီ ၢ်စ ဖ ိ ၢ်တ ၢ်ဟ န  ၢ်တ ၢ်န  ၢ်က  တဖ ၢ်အဖီခ ိၢ် 

 
 

တန  ၢ်တဘ တီ ၢ်ဟ န  ၢ် 

 

ဟ  ံၣ်ဖ ဃဖီ အန ီံၣ်

ဂ  ံၣ် 

HCAP 

  

တ ၢ်ဟ ့ၢ်သး

ကညီှၤတ ၢ်

ကရ  

 

တ ၢ်ဟ ့ၢ်သး

ကညီှၤတ ၢ်

ကရ  
100% FPL 101% - 250% FPL 251% - 400% FPL 

မၤလီၤအပ ၤ့ 100%      မၤလီၤအပ ၤ့ 100%        AGB = မၤလီၤအပ ၤ့ 85% 

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 

 
 

ပ ံၣ်ဖ   ံၣ်အါထီ ံၣ် $4,720 လ ပ ၤအါထီ ံၣ်တဂၤစ  ံၣ်စ  ံၣ်အဂီ ံၣ် 

တ ၢ်စးထ ီၢ်စူးကါတ ၢ်မှၤစ ှၤအမ  ၢ်န ှၤ လါယနှူၤအါရ  ၢ် 12 သ,ီ 2022 ဒးီ၀ ှၤအလီ ၢ်ခ  

 
 

“ဟ  ၢ်ဖိဃဖိီ” ပ ံၣ်ဃ  ံၣ်ဒီီး ပ ၤဆါ, ပ ၤဆါအမါ၀ၤ*(တ ၢ်တက  ၢ်မ့ ၢ်အ၀ သ့ ၢ်အ ိၢ်ဆးိလ ဟ  ၢ်အပူှၤဧါ တအ ိၢ်ဆးိဘ ၢ်ဧါ) ဒီီးပ ၤဆါအဖ အလ ၤချဲလ  ံၣ်, ဖ တ  ံၣ်န ီံၣ် မ့တမ့ ံၣ် လ  ံၣ်ဖ , လ အသးအ ိၢ် 18 

န  ၢ်အဖီလ ၢ် လ အ ိၢ်ဆးိဖ ဟ  ၢ်အပူှၤန ့ၢ်လီှၤ.. ပ ၤဆါအသီးမ့ ံၣ်အ  ံၣ် 18 န  ံၣ်အဖီလ ံၣ်, “ဟ  ံၣ်ဖ ဃဖီ ” ကပ ံၣ်ဃ  ံၣ်ဒီီး ပ ၤဆါ, ပ ၤဆါအမ  ံၣ်ပ ံၣ်တ  ံၣ်န ီံၣ် မ့တမ့ ံၣ် လ  ံၣ်ဖ (တဖ ံၣ်) 

*(တ ၢ်တက  ၢ်မ့ ၢ်အ၀ သ့ ၢ်အ ိၢ်ဆးိလ ဟ  ၢ်အပူှၤဧါ တအ ိၢ်ဆးိဘ ၢ်ဧါ) ဒီီးမ  ံၣ်ပ ံၣ်အဖ အလ ၤလ အသီးအ  ံၣ် 18 န  ံၣ်အဖီလ ံၣ် လ အ  ံၣ်ဆ ီးဖျဲဟ  ံၣ်အပ ၤန ့ံၣ်လီၤ. 

 
 


