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ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အကူအညီ ေပၚလစီ
I.

ရည္ရြယ္ခ်က္
A.

ကုသျခင္း၊ ပညာေပးျခင္း၊ သုေတသနျပဳျခင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ တီထြင္ႀကံဆမႈရွိျခင္းႏွင့္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ျခင္း
မွတဆင့္ လူနာမ်ားႏွင့္ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္း၏ က်န္းမာေရး တိုးတက္ေကာင္းမြန္ရန္ အထူးတာဝန္အစိတ္အပိုင္းအေနျဖင့္
Indiana University Health (IU Haelth) မွ က်န္းမာေရးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ ေပးကမ္းကူညီျခင္း၊ တန္းတူညီမွ်မႈ
ရွိျခင္းႏွင့္ တရားမွ်တမႈ ရွိျခင္းတို႔ကို တန္ဖိုးထားပါသည္။

B.

IU Health သည္ သူ႕လူနာအားလံုး၏ ေဆးကုသမႈဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈကုန္က်စရိတ္
ေပးႏိုင္သည္ျဖစ္ေစ၊ မေပးႏိုင္သည္ျဖစ္ေစ၊ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အသင့္ရွိပါသည္။

C.

အားလံုးအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္၊ အာမခံေၾကးမရွိဘဲ IH Heath ေဆးရံုမ်ားတြင္
ကုသမႈရရွိေသာ လူနာမ်ားကို ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အကူအညီ ေပးရန္အတြက္ IU Health မွ ဤေငြေၾကးဆိုင္ရာ အကူအညီ
ေပၚလစီကို ခ်မွတ္ထားသည္။

D.

IU Health သည္ လူနာကာကြယ္ေရးႏွင့္ စရိတ္သက္သာေသာ ကုသမႈ အက္ဥပေဒ (Affordable Care Act) ၏
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သူ႕လူနာမ်ား လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိရန္အတြက္ ေသခ်ာစြာေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ သို႔ျဖစ္၍
ဤေငြေၾကးဆိုင္ရာ အကူအညီ ေပၚလစီေအာက္မွာ အာမခံေၾကး မထုတ္ေပးမီ IU Health မွ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ
ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လူနာမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရး အာမခံေၾကးမ်ား ရွာေဖြၿပီး ရယူရန္ ႀကိဳးစားေပးမည္။

II.

အတိုင္းအတာ
A.

အေရးေပၚႏွင့္/သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေဆးအရလိုအပ္သျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ရရွိေသာသူမ်ားအပါအဝင္ ဤေပၚလစီသည္ အျမတ္အ
စြန္းအတြက္ မဟုတ္ေသာ IU Health ေဆးရံုမ်ားတြင္ အာမခံေၾကးမရွိဘဲ ကုသမႈရရွိေသာ လူနာအားလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္
သည္။

III.

ျခြင္းခ်က္မ်ား
A.

သူ႕လူနာမ်ားအတြက္ စရိတ္သက္သာေသာ ကုသမႈ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္အတြက္ ဤေပၚလစီတြင္ တခုစီ အေသးစိတ္
အတိအက် မေဖၚျပထားေသာ ကုသမႈစရိတ္အတြက္ IU Health မွ ေနာက္ထပ္ စရိတ္ေလွ်ာ့ေပးျခင္းမ်ား စီစဥ္ေပးႏိုင္
သည္။ ဤေလွ်ာ့ေစ်းမ်ားကို IU Health ၏ Schedule H စာရြက္စာတမ္းမွ ေလွ်ာက္လႊာအမွတ္ Form 990 အရ
ေငြေၾကးအကူအညီ အျဖစ္ မတင္ျပပါ။
1.

ဤေပၚလစီႏင
ွ ့္ မသက္ဆိုင္ဘဲ IU Health မွ အလုပ္ခန္႔ထားေသာ ဆရာဝန္ထံမွ အာမခံေၾကးမရွိဘဲ ကုသမႈရရွိ
ေသာ လူနာမ်ားသည္ သူတ႔၏
ို ဆရာဝန္ေဆးကုခ မ်ားအတြက္ ေနာက္ထပ္ ေလွ်ာ့ေစ်းမ်ားရရွိမည္။

2.

IU Health ၏ ေငြေၾကးအကူအညီ ေကာ္မတီ အဖြဲ႕၏ ကုိယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္မႈ တခုတည္းျဖင့္လည္း လူနာမ်ားအတြက္
ေနာက္ထပ္ ေလွ်ာ့ေစ်းမ်ား ရရွိႏိုင္သည္။
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IV.

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား
အေထြေထြ က်သင့္ေငြေတာင္းခံေသာ ေငြပမာဏ (Amounts Generally Billed - AGB) - အေရးေပၚ သို႔မဟုတ္ ေဆးအရ
လိုအပ္ေသာ အျခားကုသမႈ ရရွိၿပီး ထိုကုသမႈအတြက္ အာမခံေၾကးရွိေသာသူမ်ားကို အေထြေထြ က်သင့္ေငြ ေတာင္းခံေသာ
ေငြပမာဏ ျဖစ္သည္။
ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား (Assets) - ေငြတန္ဖိုးရွိၿပီး လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ ျပႏိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ မျပႏိုင္ေသာ ပစၥည္း၊ လူနာ/အာမခံသူမွ
ပိုင္ဆိုင္ေသာအရာ/သိ႔မ
ု ဟုတ္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာအရာ ျဖစ္သည္။
ကုန္က်စရိတ္ ေငြေတာင္းခံျခင္း (Charge) - U.S.C. §501(r) ဥပေဒ၏ ခ်မွတ္ခ်က္အတိုင္း လူနာအတြက္ ေပါင္းစည္းထား
ေသာ IU Health ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ လူနာေပးရမည့္ တာဝန္ျဖစ္ၿပီး က်န္ေနေသာ က်သင့္ေငြအား လူနာ/အာမခံသူထံ
ေတာင္းခံေသာ စရိတ္။
အေရးေပၚ ေဆးကုသမႈ (Emergent Care) - ခ်က္ခ်င္းေဆးကုရန္ အဆင့္ျဖစ္ေနေသာ လူနာ၏ေရာဂါအေျခအေန
ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အေရးေပၚဌနမွတဆင့္ IU Health ေဆးရံတ
ု င္ျခင္း၊ လိုအပ္ခ်က္အရ တိုက္ရိုက္ေဆးရံုတင္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္
အျခားေဆးရံုမွ ေျပာင္းေရႊ႕လာျခင္း။
အေၾကြးေတာင္းရန္ အထူးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား (Extraordinary Collection Actions - ECA) - ဤေငြေၾကးအကူအညီ
ေပၚလစီမွ အာမခံေပးေသာ ကုသမႈကုန္က်စရိတ္မ်ား ေတာင္းခံရာတြင္ တရားဝင္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း
စဥ္မ်ား ပါဝင္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လူနာ သို႔မဟုတ္ အာမခံသူ၏ ေပးရမည့္တာဝန္ရွိေသာ က်သင့္ေငြလက္က်န္ကို အျခား
တဦးတဖြဲ႕သို႔ ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ ထိခိုက္မႈရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဝယ္ယူစားသံုးသူ၏
အေၾကြးတင္ျပေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြ႕ဲ သို႔မဟုတ္ အေၾကြးဆိုင္ရာ အစိုးရဌာနသို႔ တင္ျပျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ စသည့္
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ပါဝင္၍ IU Health သိ႔မ
ု ဟုတ္ သူ႔ကိုယ္စားလွယ္အဖြ႕ဲ မ်ားမွ လူနာ သို႔မဟုတ္ အာမခံသူအေပၚ
ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျဖစ္သည္။
ဖယ္ဒရယ္ ဆင္းရဲျခင္း အဆင့္ (Federal Poverty Level) – U.S က်န္းမာေရးႏွင့္ လူသားေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ဌာနမွ ႏွစ္စဥ္အ
လိုက္ ခ်မွတ္ထားေသာ လမ္းညႊန္မ်ား ျဖစ္သည္။ တအိမ္ထဲမွာ အိမ္သူအိမ္သား အေယာက္ပါင္းႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ ဝင္ေငြ အေပၚ
အေျခခံၿပီး အဆင့္မ်ားကို ဆံုးျဖတ္ေပးသည္။
ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အကူအညီ (Financial Assistance) – ဤေပၚလစီမွ အကူအညီရသင့္ေသာ လူနာမ်ား သို႔မဟုတ္
အာမခံသူမ်ား အတြက္ က်သင့္ေငြ ေတာင္းခံေသာ ေငြပမာဏ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း ျဖစ္သည္။
ေငြေၾကးအကူအညီ ေလွ်ာက္လႊာ (Financial Assistance Application) - ေဆးရံု၏ က်သင့္ေငြ လက္က်န္အတြက္
ေငြေၾကးအကူအညီရရွိရန္ လူနာ သို႔မဟုတ္ အာမခံသူမွ ျပည့္စံုစြာ ျဖည့္ထားေသာ ေလွ်ာက္လႊာ ျဖစ္သည္။
ေငြေၾကးအကူအညီ ေကာ္မတီ (Financial Assistance Committee) - IU Health မွ ဤေပၚလစီအရ လူနာတစ္ေယာက္
အကူအညီ ရရွိသင့္ မသင့္ တစ္စံုတစ္ရာႀကိဳးစားဆံုးျဖတ္ၿပီး ေနာက္ဆံုးအဆင့္ အဆံုးအျဖတ္ေပးျခင္း အပါအဝင္ ဤေပၚလစီ
ထိေရာက္ေရးအတြက္ တာဝန္ရွိၿပီး ဝင္ေငြလွည္ပတ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (Revenue Cycle Services) ၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား
အပါအဝင္ အတြင္းေရးကိစၥမ်ားကို ျပန္လည္ စစ္ေဆးေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။
ေငြေၾကးအကူအညီအတြက္ ဆံုးျဖတ္ျခင္း (Financial Assistance Determination) - ဤေပၚလစီမွ ေငြေၾကးအကူအညီ
ေပးရန္ ခြင့္ျပဳျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ ျငင္းပယ္ျခင္း ျဖစ္သည္။
အိမ္သူအိမ္သား (Household) - လူနာ သို႔မဟုတ္ အာမခံသူ၏ ဖယ္ဒရယ္ ဝင္ေငြ အေကာက္ခြန္ တင္ျပရာတြင္ အမည္စာ
ရင္း ပါဝင္ေသာ အိမ္သူအိမ္သား အားလံုး ျဖစ္သည္။ ဖယ္ဒရယ္ အေကာက္ခြန္တြင္ မပါေသာ အသက္မျပည့္ မွီခို ကေလးအ
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တြက္ အာမခံေပးသူမွ အိမ္သူအိမ္သား ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပရန္ တရားရံုး၏ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ရယူႏိုင္သည္။ လူနာ
ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အာမခံေပးသူတို႔၏ ဝင္ေငြသည္ ဖယ္ဒရယ္ အခြန္ေဆာင္ရေလာက္သည့္ ဝင္ေငြႏႈန္း မရွိပါက၊ ေဖၚျပပါ
အေၾကာင္းရင္းကို သက္ေသခံထားေသာ က်မ္းက်ိန္ စာရြက္စာတမ္းျဖင့္ တင္ျပႏိုင္သည္။
ဝင္ေငြ (Income) - ေငြအတိုး၊ အျမတ္၊ လုပ္အားခ၊ အျခား ဝန္ေဆာင္ခမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္ခ အပို၊ အၿငိမ္းစားလစာ၊
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ က်သင့္ေငြ စရိတ္မ်ား၊ ေရာင္းလုိက္ေသာ ပစၥည္းတန္ဖိုး၊ အိမ္ရာငွား၍ ရရွိေသာ ဝင္ေငြ၊ အျခား
အိမ္ရာပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ေရာင္း၍ ရရွိေသာ အျမတ္အစြန္း၊ မယားစရိတ္၊ သို႔မဟုတ္ မူပိုင္ခမ်ား ျဖစ္သည္။
ေဆးအရလိုအပ္ေသာကုသမႈ (Medically Necessary Care) - ဖ်ားနာမႈ၊ ဒဏ္ရာရရွိမႈ၊ က်န္းမာေရးအေျခအေန၊ ေရာဂါ၊
သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေရာဂါလကၡဏာ တစ္စံုတစ္ခုကို တားဆီးရန္၊ စစ္ေဆးရန္ သို႔မဟုတ္ ကုသရန္အတြက္ လိုအပ္ၿပီး ေဆးဝါးအတြက္
လက္ခႏ
ံ ိုင္စရာအဆင့္မီေသာ က်န္းမာေရးကုသမႈဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ေဆးပစၥည္းမ်ား။
အာမခံေၾကးမရွိေသာလူနာ (Uninsured Patient) - ေစ်းကြက္တြင္း အာမခံေၾကး အစီအစဥ္၊ အစိုးရ အာမခံေၾကး/အကူညီ
အစီအစဥ္ ႏွင့္/သိ႔မ
ု ဟုတ္ လြန္ခဲ့သည့္အခ်ိန္တြင္ လူနာအတြက္ စဥ္းစားေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ေပးျခင္းမ်ားကို IU
Health ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းခဲ့ေသာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တခု သို႔မဟုတ္ သေဘာတူညီခ်က္တရပ္၊ စသည့္ အာမခံေၾကးမ်ိဳး မရွိေသာ
လူနာ ျဖစ္သည္။
V.

ေပၚလစီ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား
A.

အေထြေထြ
1.

IU Health အေနျဖင့္ လူနာဘက္က စရိတ္ေပးႏိုင္ မေပးႏိုင္ အေပၚမူတည္ၿပီး အေရးေပၚႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ေဆးအရ
လိုအပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အေရးေပၚ ေဆးကုသျခင္းႏွင့္ သားဖြားျခင္း အက္ ဥပေဒ (EMTALA) ႏွင့္အညီ
ထိုဝန္ေဆာင္မႈမ်ိဳးကို ျငင္းဆိုျခင္း၊ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္း သို႔မဟုတ္ ဟန္႔တားျခင္းမ်ား မလုပ္ပါ။

2.

လူနာ၏ အသက္၊ လူမ်ိဳး၊ ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာ၊ အသားေရာင္၊ က်ား၊ မ၊ မသန္မစြမ္းျဖစ္ျခင္း၊ ပင္မႏိုင္ငံသား၊
လိင္အမ်ိဳးအစား၊ မ်ိဳးရိုးဇာတိ၊ မိသားစု အေျခအေန၊ စသည့္ကိစၥမ်ားအေပၚ အေျခမခံဘဲ ေငြေၾကးအကူအညီ
အတြက္ အဆံုးအျဖတ္ေပးမည္။

3.

IU Health အေနျဖင့္ ေငြေၾကးအကူအညီ ရွိေၾကာင္း လူနာအားလံုးကို အသိေပးျခင္းမ်ား ႏိုးၾကားထၾကြစြာ
ေၾကာ္ျငာေပးမည္။

B.

သင့္ေလ်ာ္မႈ
1.

အင္ဒီယားနားတြင္ ေနထိုင္သူျဖစ္ရမည္
a.

ေငြေၾကးအကူအညီသည္ အင္ဒီယားနား ျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္သူ အတြက္သာ ျဖစ္ၿပီး ေအာက္ပါအတိုင္း
ေဖာ္ျပထားသည္။

b.

IU Health မွ အင္ဒီယားနား ဥပေဒ ၆-၃-၁-၁၂ တြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း အင္ဒီယားနားတြင္
ေနထိုင္သူ ျဖစ္မျဖစ္ စစ္ေဆးမည္။
1. ေနထိုင္သူ (Resident) ဆိုသည့္ စကားလံုးသည္ အင္ဒီယားနားတြင္ အခြန္ေဆာင္ရေသာ ႏွစ္ ကာလအတြင္း
တရားဝင္ အတည္တက် ေနထိုင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါဝင္သည္၊ သို႔မဟုတ္ အင္ဒီယားနား ျပည္နယ္တြင္
ေနထိုင္ရန္ ေနရာအတည္တက် ထိန္းသိမ္းေသာ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ၿပီး အခြန္ ေဆာင္ရေသာ ႏွစ္အတြင္း ရက္ေပါင္း
တရာရွစ္ဆယ္သံုး (၁၈၃) ရက္ ထက္ ပိုၿပီးေနထိုင္သူ ျဖစ္သည္။

c.

အင္ဒီယားနား ျပည္နယ္တြင္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး သင္ၾကားရင္း ေနထိုင္ၾကေသာ လူနာမ်ားသည္ အထက္
ေဖၚျပပါ ေနထိုင္မႈကို စစ္ေဆး၍ ေနထိုင္သူျဖစ္ၿပီး မိဘ သို႔မဟုတ္ အုပ္ထိန္းသူတို႔၏ ဖယ္ဒရယ္ ဝင္ေငြ အခြန္
ေဆာင္ရာတြင္ မွီခိုအျဖစ္ တင္ျပျခင္း မရွိပါက၊ ဤေပၚလစီအရ အကူအညီရႏိုင္သည္။

2.

ဤေပၚလစီမွတဆင့္ ေငြေၾကးအကူအညီ မေလွ်ာက္မီ၊ လူနာ သို႔မဟုတ္ အာမခံသူ အားလံုးသည္ အစိုးရအာမခံ
ေၾကး/အကူအညီ အစီအစဥ္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ က်န္းမာေရး အာမခံေၾကး ဖလွယ္ေသာ ေစ်းကြက္ အစီအစဥ္မ်ား စသည့္
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က်န္းမာေရး အာခံေၾကးမ်ား ရယူႏိုင္ေျခရွိမရွိ စစ္ၾကည့္ရန္အတြက္ IU Health ၏ တဦးစီ အေျဖရွာျခင္း
(Individual Solutions) ဌာန ႏွင့္ တိုင္ပင္ရမည္။
3.

ေအာက္ပါတင္ျပထားေသာ IU Health ေဆးရံမ
ု ်ားတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ ေရာက္ရွိလာၿပီး အာမခံေၾကး
မရွိေသာ္လည္း ဤေပၚလစီမွ အာမခံေၾကးရႏိုင္ေသာ လူနာအားလံုးကို ဤေပၚလစီ၏ ေခါင္းစဥ္ V အခန္း D အရ
အေထြေထြ က်သင့္ေငြ ေတာင္းခံေသာ ေငြပမာဏ (AGB) ထက္ ဝန္ေဆာင္ခ မပိုပါ။
a.

IU Health Arnett ေဆးရံု

b.

IU Health Ball Memorial ေဆးရံု

c.

IU Health Bedford ေဆးရံု

d.

IU Health Blackford ေဆးရံု

e.

IU Health Bloomington ေဆးရံု

f.

IU Health Methodist ေဆးရံု

g.

IU Health North ေဆးရံု

h.

IU Health Paoli ေဆးရံု

i.

IU Health Saxony ေဆးရံု

j.

IU Health Tipton ေဆးရံု

k.

IU Health University ေဆးရံု

l.

IU Health West ေဆးရံု

m. IU Health White Memorial ေဆးရံု
n.
4.

Riley Hospital for Children at IU Health ေဆးရံု

တသီးပုဂၢလ ေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားမွ ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
a.

ဤေပၚလစီသည္ တသီးပုဂၢလ ေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားမွ ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ မပါ ပါ။
www.iuhealth.org/financialassistance တြင္ ဤေပၚလစီမွ ေငြမေပးေသာ ေဆးရံုေဆးခန္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ
မ်ား စာရင္းအျပည္အစံု ရွိၿပီး သံုးလတႀကိမ္ စာရင္းျပဳစု မြန္းမံေပးပါသည္။ ေတာင္းဆိလ
ု ာခဲလ
့ ွ်င္ စာႏွင့္ေရး
ထားေသာ စာရင္းရွိသည္။

5.

အကူအညီရမည့္ အျခား ေနရာမ်ား
a.

IU Health ၏ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အကူအညီ အစီအစဥ္မွ ေထာက္ပံ့မႈ မရရွိမီ လူနာသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္
ဖယ္ဒရယ္မွ အျခား အကူအညီ အစီအစဥ္မ်ား ရႏိုင္သည့္အခါ အားလံုး အသံုးခ်ရမည္။

b.

IU Health ၏ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အကူအညီ အစီအစဥ္မွ ေထာက္ပံ့မႈ မရရွိမီ က်န္းမာေရး၊ ကားႏွင့္ အိမ္ပိုင္ရွင္
အာမခံေၾကးမ်ား အပါအဝင္ သက္ဆိုင္ရာ အျခား အာမခံေၾကး ေပၚလစီ အက်ိဳးခံစားခြင့္ အားလံုးကို ရႏိုင္သ
ေလာက္ အသံုးခ်ရမည္။ ဤကိစၥတြင္ လူနာမ်ား၏ ကိုယ္တိုင္ အာမခံေၾကးေပၚလစီႏွင့္ အျခားတေယာက္၏
ေပၚလစီမွ ရသင့္ရထိုက္ေသာ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ပါဝင္သည္။ လူနာမ်ားသည္ သူတို႔၏ အာမခံေၾကး ကုမၸဏီ
သိ႔ု ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ေသခ်ာစြာ တင္ျပေတာင္းခံ ခဲ့ေၾကာင္း IU Health မွ သက္ေသ ျပခိုင္းႏိုင္သည္။

c.

အကူအညီ ရထိုက္ေသာ လူနာမ်ားသည္ အနီးကပ္ဆံုး အျခားတေယာက္ေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရွိသျဖင့္ IU
Health ေဆးရံုတြင္ ေဆးကုသမႈ ရရွိၿပီး၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အဆိုပါ အျခားတေယာက္ထံမွ ေက်ေအးခ
သို႔မဟုတ္ ေငြရွင္းေပးျခင္းမ်ား ရရွိသည့္အခါ စာရင္းရွင္းရာတြင္ မပါေသာ ကုန္က်စရိတ္ လက္က်န္အတြက္
IU Health ထံမွ ေငြေၾကးအကူအညီ ရရွိႏို္င္သည္။
1.

ထိုကဲ့သို႔ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ေငြေၾကးအကူအညီ ေပးသည့္အခါတြင္ IU Health ရရွိႏိုင္ေသာ
ေငြပမာဏႏွင့္ အညီ ေငြေၾကးအကူအညီ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား မရွိပါက အကူအညီေပးျခင္းကို ရုပ္သိမ္းခြင့္ရွိ
သည္။

6.

ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အကူအညီ
a.

AGB အေထြေထြ က်သင့္ေငြ ေတာင္းခံေသာ ေငြပမာဏထက္ပိုၿပီး အကူအညီရရွိရန္အတြက္ လူနာ၏
ဖယ္ဒရယ္ ဆင္းရဲမႈ အဆင့္ (FPL) သတ္မွတ္ထားေသာ ႏႈန္းႏွင့္ သူတို႔၏ ေနထိုင္မႈ အေျခအေနအေပၚ
အေျခခံၿပီး စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ေပးမည္။
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b.

ေပးကမ္းေသာ အကူအညီ အျပည့္အစံု ရရွိရန္အတြက္ တအိမ္လံုးဝင္ေငြႏွင့္ အိမ္သူအိမ္သား အေယာက္
ေပါင္းအေပၚ မူတည္ေသာ လူနာ/အာမခံသူ၏ FPL သတ္မွတ္ႏႈန္းအေပၚ အေျခခံၿပီး စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ေပးမည္။

c.

IU Health မွ ေနာက္ဆံုး သတ္မွတ္ထားေသာ FPL ႏႈန္းကို အသံုးျပဳမည္ျဖစ္သျဖင့္ လူနာ ဝန္ေဆာင္မႈ
ရရွိေသာေန႔ မဟုတ္ဘဲ ေငြေၾကးအကူအညီ ေလွ်ာက္လႊာ အျပည့္အစံု လက္ခံရရွိေသာ ျပကၡဒိန္ေန႔ရက္
အေပၚ မူတည္ၿပီး လူနာ/အာမခံသူ၏ ေပးရမည့္ ေငြစာရင္းအတြက္ FPL ကိုအသံုးခ်မည္။

d.

FPL ၏ ၂၀၀% ႏွင့္အညီ သို႔မဟုတ္ ၂၀၀% ထက္ တအိမ္လံုး ဝင္ေငြနည္းေနၿပီး အာမခံေၾကး မရွိေသာ
လူနာႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အာမခံေပးသူမ်ားျဖစ္၍ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေဆးရံု အေရးေပၚဌာနသို႔ ဆရာဝန္ေဆးခန္းမွ
တဆင့္ ဒိုက္ရိုက္ ေဆးရံုတင္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ အျခားေဆးရံုမွ လႊဲလိုက္ေသာ လူနာသည္ ဤေပၚလစီ၏
ေခါင္းစဥ္ V အခန္း F တြင္ အေသးစိတ္ တင္ျပထားသည့္အတိုင္း စရံေငြေပးထားၿပီး ေငြေၾကးအကူအညီ
ေလွ်ာက္လႊာ အျပည့္အစံုတင္ၿပီးေနာက္ ေပးကမ္းေသာ အကူအညီ ရရွိႏိုင္သည္။

7.

အကူအညီရရွိရန္ သင့္ေလ်ာ္မႈရွိမရွိ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ရန္ အျခားနည္းလမ္းမ်ား
a.

ဤေပၚလစီ၏ ေခါင္းစဥ္ VI အခန္း D တြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း ECA အေၾကြးေတာင္းရန္ အထူး
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီးေနာက္ ရက္ေပါင္း တရာ့ႏွစ္ဆယ္ (၁၂၀) ထက္မနည္းေသာ အခ်ိန္ကာလ
တြင္ IU Health မွ သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕အား အေၾကြးေတာင္းရန္ အပ္ထားေသာ စာရင္းအား လံုးကို
သံုးလတႀကိမ္ ျပန္စစ္ၾကည့္မည္။ လူနာ၏ တဦးစီ စစ္ေဆးမႈ ရလဒ္အေပၚ မူတည္ၿပီး အဆိုပါ စာရင္းမ်ားသည္
ဤေပၚလစီအရ အကူအညီ ရရွိရန္ သင့္ေလ်ာ္မႈ ရွိႏိုင္သည္။

b.

အထက္ပါ ေခါင္းစဥ္ V အပိုဒ္ B အခန္း 6 အရ သင့္ေလ်ာ္မႈရွိေသာ လူနာအားလံုးသည္ အကူအညီ ရရွိရန္၊
ေအာက္ပါ အစီစဥ္မ်ားတြင္ အကူအညီ ရရွႏ
ိ ိုင္ေၾကာင္း၊ အေရးေပၚ သို႔မဟုတ္ ဒိုက္ရိုက္ ေဆးရံုတက္ၿပီး ကုသ
မႈ ရရွိျခင္းႏွင့္ ပူးတြဲေပးရမည့္ေငြ/အိတ္စိုက္ေငြမ်ား ေပးၿပီးသည့္ေနာက္ IU Health မွ လူနာမ်ား/အာမခံသူမ်ား
အတြက္ အကူအညီရရွိရန္ သင့္ေတာ္သည္ဟု မွတ္ယူမည္။
1.

အင္ဒီယားနား ကေလးမ်ား၏ အထူး က်န္းမာေရး ျပဳစုျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (Indiana Children’s
Special Health Care Services)

2.

မယ္ဒီကိတ္ (Medicaid)

3.

က်န္းမာေသာ အင္ဒီယားနား အစီအစဥ္ (Healthy Indiana Plan)

4.

ေဆးရံုမွ သင့္ေလ်ာ္မႈရွိေၾကာင္း မွတ္ယူခ်က္ (Hospital Presumptive Eligibility – HPE) ျဖင့္
အကူအညီ ရရွိေသာ လူနာမ်ား

5.

လူနာ၏ တအိမ္လံုး ဝင္ေငြအားလံုးကို ဖယ္ဒရယ္ ဆင္းရဲျခင္း အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္၏ ၂၀၀%
သိ႔မ
ု ဟုတ္ ၂၀၀% ထက္ နည္းေနေၾကာင္း စစ္ေဆးအတည္ျပဳၿပီး ျဖစ္ေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္/သို႔မဟုတ္
ဖယ္ဒရယ္ အစီအစဥ္တြင္ စာရင္းသြင္းထားျခင္း

8.

ေနာက္ထပ္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား
a.

ကြယ္လြန္သြားေသာ လူနာသည္ အိမ္ရာ ပိုင္ဆိုင္မႈမရွိပါက သူ႔စာရင္းအတြက္ ေငြေၾကးအကူအညီ
ရရွိႏိုင္သည္။

b.

ေငြေၾကးအကူအညီေလွ်ာက္လႊာကို မည္သည့္အပိုင္းတြင္မဆို လိမ္လည္ၿပီး တင္ခဲ့ပါက IU Health မွ
ထိုအကူအညီကို ျငင္းပယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ရုပ္သိမ္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္မည္။

C.

လူနာ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား
1.

IU Health မွ လူနာ/အာမခံသူ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားတြင္ လူနာ၏ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးအမွန္ ကို ထည့္တြက္
စဥ္းစားေပးႏုိင္သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ လူနာ/အာမခံသူ၏ အဓိကေနထိုင္ေသာ အိမ္ရာ ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ကား တစဥ္း
(၁) ကို လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ေပးပါသည္။
a.

လူနာ၏ အဓိက ေနထိုင္ရာအိမ္ကို လူနာ၏ အဓိကေနထိုင္ေသာ ေနရာဟု အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားၿပီး လူနာ၏
အိမ္တန္ဖိုးသည္ ေဒၚလာ ငါးသိန္း ($၅၀၀၀၀၀) ထက္နည္းၿပီး အိမ္ကို လူနာ/အာမခံသူ၊ သူတို႔၏
အိမ္ေထာင္သည္ သို႔မဟုတ္ အသက္ ႏွစ္ဆက္တႏွစ္(၂၁) ေအာက္ ကေလး၊ စသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား
ေနထိုင္ေနသမွ် ထိုအိမ္ရာကို လူနာ၏ အထူး ပိုင္ဆိုင္မႈအျဖစ္ ထည့္တြက္ျခင္းမွ ဖယ္ထုတ္ထားမည္။
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b.

လူနာ၏ ေမာ္ေတာ္ကား တစဥ္း (၁) ကို တန္ဖိုး ေဒၚလာ ငါးေသာင္း ($ ၅၀၀၀၀) ထက္ နည္းေနသမွ်
ထိုကားတစဥ္းစာကို ဖယ္ထုတ္ထားမည္။

2.

အထက္ပါ ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း လူနာ၏ပိုင္ဆိုင္မႈကို ထည့္တြက္မည့္စာရင္းထဲမွ ဖယ္ထားျခင္းမရွိသာ အထူး
ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ရွိပံုေပၚပါက IU Health မွ လူနာ/အာမခံသူ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈစာရင္း အားလံုးကို ေတာင္းၾကည့္ခြင့္ရွိၿပီး
လူနာကို ေပးေသာ ေငြေၾကးအကူအညီ ပမာဏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခြင့္ရွိသည္။

D.

လူနာကို ေပးခိုင္းေသာ ကုန္က်စရိတ္ တြက္ခ်က္ျခင္း
1.

အာမခံေၾကးရွိေသာ လူနာမ်ားကို IU Health ေဆးရံုတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈရရွိသျဖင့္ ကုန္က်စရိတ္ ေပးခိုင္းမည့္အတိုင္း
အာမခံေၾကးမရွိေသာ လူနာမ်ားကို AGB ႏႈန္း ထက္ ပိုၿပီး မေပးခုိင္းရန္ IU Health မွ ကန္႔သတ္ထားသည္။

2.

IU Health ၏ ေဆးရံုတခုစီ အတြက္ AGB ႏႈန္း တြက္ခ်က္ရာတြင္ IU Health မွ ျပန္ၾကည့္ေသာနည္း ကို
အသံုးျပဳသည္။ AGB ကို ႏွစ္စဥ္အလိုက္ တြက္ခ်က္ၿပီး အျခား ေစ်းကြက္တြင္း က်န္းမာေရး အာမခံေၾကးထံႏွင့္
မယ္ဒီခဲ ဝန္ေဆာင္မႈစရိတ္ ေပးျခင္းမွ ႏွစ္စဥ္အလိုက္ ျပန္ရေသာ ပ်မ္းမွ်ေငြပမာဏ အေပၚအေျခခံပါသည္။

3.

AGB ႏႈန္း သည္ ႏွစ္စဥ္အလိုက္ တြက္ခ်က္သည္၊ ဤေပၚလစီတြင္ အာမခံေပးေသာ IU Health လိုင္စင္ရ ေဆးရံု
တခုစီ တြင္ ထူးျခားခ်က္မ်ား ရွိၿပီး ၎ေဆးရံုတခုခ်င္း၏ ကြနရ
္ က္စာမ်က္ႏွာ (webpages) မ်ားတြင္ ရွိသည္။

4.

အထက္ပါ တြက္ခ်က္နည္းႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ေဆးရံုတခုစီ၏ AGB ႏႈန္း ကို ေတာင္းဆိုရန္အတြက္
FAPolicy@IUHealth.org သို႔ စာေရးၿပီး တင္ျပရမည္ ျဖစ္ၿပီး အခမဲ့ ေတာင္းယူႏိုင္ ပါလိမ့္မည္။

E.

အေရးေပၚမဟုတ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ လက္ငင္း ေပးရေသာေငြ
1.

အာမခံေၾကးမရွိေသာ လူနာမ်ားကို ရက္ခ်ိန္းအတြက္ သို႔မဟုတ္ အျခား အေရးေပၚ မဟုတ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
အတြက္ ေရာက္လာပါက သူတ႔အ
ို တြက္ ဝန္ေဆာင္မႈစရိတ္ကို AGB ႏႈန္းထက္ ပိုၿပီး ကုန္က်စရိတ္ မေပးခိုင္းပါ။

2.

IU Health မွ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ မေပးမီ လူနာမ်ားကို AGB ကုန္က်စရိတ္ႏႈန္း ခန္႔မွန္းခ်ိန္ ႀကိဳၿပီး
အေၾကာင္းၾကားထားမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား မရရွိမီ ကုန္က်စရိတ္ ျပဳျပင္ထားေသာ AGB ၏ ရာခိုင္ႏႈန္းတခု
ေပးခိုင္းမည္ျဖစ္သည္။
a.

လူနာမွ ေငြလက္ငင္း မေပးႏိုင္ပါက သူတို႔အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈကို ေနာက္ရက္စြဲသို႔ ေဆးအရ
သင့္ေတာ္သလိုႏွင့္ ဖယ္ဒရယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္/သို႔မဟုတ္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ
ရက္ခ်ိန္း ေရႊ႕ျခင္းမ်ား ရွိႏိုင္သည္။

F.

အေရးေပၚႏွင့္ အျခား FAP ရရွိႏို္င္ေသာ ေဆးကုသမႈဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ျပန္မရေသာ စရံေငြ
1.

ဤအခန္းဂ႑ကို EMTALA ဥပေဒႏွင့္ IU Health ေပၚလစီ ADM 1.32 အရ အေရးေပၚ သို႔မဟုတ္ မတည္
ၿငိမ္ေသာ လူနာမ်ား စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ လႊဲအပ္ျခင္းမ်ားကို အတင္းအၾကပ္ လိုက္နာၿပီး အေကာင္အထည္
ေဖၚမည္ ျဖစ္ပါသည္။

2.

ျပန္မရေသာ စရံေငြ ပမာဏ
a.

IU Health ေဆးရံုမ်ား၏ အေရးေပၚဌာနသို႔ အျခားေဆးရံုမွ လႊဲလိုက္ေသာ လူနာ၊ သို႔မဟုတ္
ဒိုက္ရိုက္ ေဆးရံုတင္လိုက္ေသာ အာမခံေၾကးမရွိေသာ လူနာအားလံုးသည္ သူတို႔ရရွိေသာ
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေဒၚလာ တရာ ($ ၁၀၀.၀၀) ကို ျပန္မရေသာ စရံေငြအျဖစ္
ေပးရမည့္တာဝန္ ရွိသည္။

b.

လူနာမ်ား/အာခမခံသူမ်ားသည္ ေခါင္းစဥ္ V အပိုင္ B အခန္း 7b အရ စဥ္းစားေပးရာတြင္ ေငြေၾကး
အကူအညီ အျပည့္အစံု အသံုးမခ်မီ သူတို႔အာမခံေၾကး အစီအစဥ္မွ ပူးတြဲေပးရမည့္ေငြႏွင့္/သို႔မ
ဟုတ္ အိတ္စိုက္ေငြမ်ားကို ေပးရမည့္တာဝန္ ရွိသည္။

c.

ျပန္မရႏိုင္ေသာစရံေငြႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လူနာမ်ားမွာ ေမးခြန္းရွိပါက IU Health ကို ဖုန္းမွတဆင့္
၁-၈၈၈-၅၃၁-၃၀၀၄ သို႔မဟုတ္ email မွတဆင့္ FinancialAssistance@IUHealth.org တြင္
အခ်က္အလက္ထပ္ယူႏိုင္ပါသည္။

3.

အာမခံေၾကးမရွိေသာ လူနာမ်ားသည္ AGB ေငြပမာဏထက္ ပိုၿပီး ေငြေၾကးအကူအညီ ေလွ်ာက္ခ်င္ပါက
အဆိုပါ ေလွ်ာက္လႊာကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳမီ ျပန္မရေသာ စရံေငြကို IU Health သို႔ ေပးထားရမည္။
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အာမခံေၾကးမရွိေသာ လူနာမ်ားသည္ သူတို႔ေပးစရာ က်န္ေနေသာ ေငြအတြက္ ျပန္မရေသာ စရံေငြ
ေပးလိုက္သည့္အခါ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ မွတ္တမ္းထဲမွာရွိေသာ ေလွ်ာက္လႊာ အရင္ဆံုးတခုအတြက္ အသံုးျပဳမည္
ျဖစ္သည္။
4.

ေလွ်ာက္လႊာတင္မည့္သူမွ ျပန္မရႏိုင္ေသာသူတို႔၏စရံေငြ ေဒၚလာတရာ ($ ၁၀၀.၀၀) ကို သူတို႔စာရင္း
အတြက္ မေပးမခ်င္း ေငြေၾကးအကူအညီ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။

VI. လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား
A.

ေငြေၾကးအကူအညီ ေပၚလစီအတြက္ ျဖန္႔ေဝေသာစာမ်ား
1.

IU Health မွ ေငြေၾကးအကူအညီ ေပၚလစီကို မိမိဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း ေအာက္ပါ
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔စြာ ေၾကာ္ျငာေပးမည္။
a.

IU Health မွ ဤေပၚလစီ အေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ဤေပၚလစီ၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို ဘာသာစကား
ရိုးရိုးျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေငြေၾကးအကူအညီေလွ်ာက္လႊာကိုလည္းေကာင္း၊ စသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို
သူ႔အင္တာနက္ လိပ္စာ (website) ေပၚမွာ တင္ျပထားၿပီး လူနာစာရင္း သြင္းသည့္အခ်ိန္ႏွင့္/သို႔မဟုတ္
ေဆးရံု ဆင္းသည့္အခ်ိန္မွာ ဤေငြေၾကးအကူအညီ ေပၚလစီအက်ဥ္းခ်ဳပ္အေၾကာင္းကို ဘာသာစကားရိုးရိုးျဖင့္
တင္ျပထားမည္။

b.

သိသာျမင္သာေသာ လူအမ်ားအတြက္ ျပသျခင္းမ်ားကို အေရးေပၚဌာနမ်ားလို ျပင္းထန္ေသာ ကုသမႈအေျခ
အေနမ်ိဳးႏွင့္ အမည္စာရင္းသြင္းရန္ ေနရာမ်ားတြင္ တင္ျပထားၿပီး အကူအညီ ရွိသည့္အေၾကာင္းကို ေဖၚျပျခင္း
ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ လူနာမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ေလွ်ာက္လႊာအတြက္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ေဖၚျပထား
မည္။

c.

IU Health မွ သိသာျမင္သာၿပီး ဤေပၚလစီ ရွိသည့္အေၾကာင္းႏွင့္ ၎ကိစၥအေပၚ ေမးခြန္းရွိပါက လူနာကို
ကူညီေပးႏိုင္ေသာ ဝယ္ယူစားသံုးသူအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈ ဌာန၏ ဖုန္းနံပါတ္ကိုပါ အေၾကာင္းၾကားေသာ
စာမ်ားအား ေဆးရံုဆင္းၿပီးေနာက္ လူနာ၏ က်သင့္ေငြ ေတာင္းခံစာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္း ေရးသားေပးမည္။

d.

IU Health ၏ ဝယ္ယူစားသံုးသူအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔
အထိ၊ အားလပ္ရက္မ်ားအပ၊ အေရွ႕အရပ္ဘက္အခ်ိန္ နံနက္ ၈း၀၀ နာရီ မွ ည ၇း၀၀ နာရီအထိ ဤေပၚလစီ
ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားအတြက္ ဖုန္းမွတဆင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္သည္။ ေတာင္းဆိုမႈ ရွိပါက၊ ဝယ္ယူစား
သံုးသူအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ ေငြေၾကးအကူအညီ ေပၚလစီအေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ဘာသာ
စကား ရိုးရိုးျဖင့္ေရးထားေသာ ဤေပၚလစီ၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ေငြေၾကးအကူအညီ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကိုလည္း
ေကာင္း၊ စသည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို လူနာ သို႔မဟုတ္ သူတို႔၏ အာမခံသူမ်ား ဆီသို႔ မိတၱဴစာမ်ားကိုလည္း
အခမဲ့ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။

e.

IU Health မွ ေဒသေက်ာ္ၿပီး အေထြေထြ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္မႈ အစိတ္အပိုင္းတခု အေနျဖင့္ ဤေပၚလစီ
အေၾကာင္းကို က်ယ္ျပန္႔စြာ ျဖန္႔ေဝေျပာဆိုမည္။

f.

IU Health သည္ ဤေငြေၾကးအကူအညီ ေပၚလစီအေၾကာင္းႏွင့္ ၎အစီအစဥ္ သို႔ လူနာညႊန္းေပးေသာ
လုပ္ငန္းစဥ္အေၾကာင္းကို အလုပ္အဖြ႕ဲ ဝင္ကို ဆက္သြယ္လာေသာ လူနာအား အသိပညာ ေပးမည္။

B.

ေငြေၾကးအကူအညီ ေလွ်ာက္လႊာ
1.

ေငြေၾကးအကူအညီ ေလွ်ာက္လိုေသာ လူနာမ်ား သို႔မဟုတ္ အာမခံသူမ်ားသည္ သူတို႔ေဆးရံု ဆင္းၿပီး ရက္
ကိုးဆယ္ (၉၀) အတြင္း ေငြေၾကးအကူအညီ ေလွ်ာက္လႊာကို တင္ရန္ အႀကံျပဳလိုပါသည္။ လူနာမ်ား သို႔မဟုတ္
အာမခံသူမ်ားသည္ ေဆးရံုဆင္းၿပီးေနာက္ပိုင္း စစခ်င္းက်သင့္ေငြ ေတာင္းခံေသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္ စာရရွိၿပီးေနာက္
ရက္ေပါင္း ႏွစ္ရာ့ေလးဆယ္ (၂၄၀) အထိ ေလွ်ာက္လႊာကို တင္ႏိုင္သည္၊ သို႔ေသာ္၊ ေဆးရံုဆင္းၿပီးေနာက္ပိုင္း
စစခ်င္းက်သင့္ေငြ ေတာင္းခံစာတေစာင္ ရရွိၿပီးေနာက္ ရက္ေပါင္း တရာ့ႏွစ္ဆယ္ (၁၂၀) ျပည့္သည္ႏွင့္အမွ်
ဤေပၚလစီ၏ ေခါင္းစဥ္ VI အပိုင္း D တြင္ ေဖၚျပထားသည့္အတိုင္း ECA အေၾကြးေတာင္းရန္ အထူးေဆာင္ရြက္
ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။
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2.

လူနာမ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ အာမခံသူမ်ားသည္ မစံုလင္ေသာ ေလွ်ာက္လႊာ တင္လိုက္ပါက IU Health မွ ေတြ႕ရွိသည့္
အခါ ေလွ်ာက္လႊာ မျပည့္စံုေၾကာင္း စာျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ကို ရရွမ
ိ ည္။ အေၾကာင္းၾကားစာ ပို႔ေပးသည့္ရက္မွ
စ၍ ေလးဆယ္ငါးရက္ (၄၅) အခ်ိန္ေပးၿပီး ေလွ်ာက္လႊာကို ဆိုင္းငံ့ထားမည္။
i.

IU Health မွ ဤေပၚလစီ၏ ေခါင္းစဥ္ VI အပိုင္း D တြင္ ေဖၚျပထားသည့္အတိုင္း ေလွ်ာက္လႊာ
ၿပီးသြားသည္အထိ၊ သို႔မဟုတ္ ေပးထားသည့္အခ်ိန္အတြင္း မျပည့္စံုေသာ ေလွ်ာက္လႊာကိစၥ ေျဖရွင္း
ၿပီးသည္အထိ၊ ECA အေၾကြးေတာင္းရန္ အထူး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ရပ္ဆိုင္းထားမည္။

3.

အဂၤလိပ္ဘာသာစကား တတ္ကၽြမ္းမႈ ကန္႔သတ္ခ်က္ရွိေသာ လူနာမ်ားသည္ ေအာက္ပါ ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္
ဤေပၚလစီ မိတၱဴတေစာင္၊ ေငြေၾကးအကူအညီ ေလွ်ာက္လႊာတေစာင္ႏွင့္ ဘာသာစကားရိုးရိုးျဖင့္ ေရးထားေသာ
အက်ဥ္းခ်ဳပ္တေစာင္ ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။
i.

အာရပ္ ဘာသာစကား

ii.

ျမန္မာ ဘာသာစကား

iii.

ျမန္မာ - ဖလမ္း ခ်င္း ဘာသာစကား

iv. ျမန္မာ - ဟားခါး ခ်င္း ဘာသာစကား
v.

မန္းဒရင္း/တရုတ္ဘာသာစကား

vi. စပိန္ဘာသာစကား
4.

လူနာႏွင့္/သိ႔မ
ု ဟုတ္ သူတို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ေသာ လူနာ၏ ဆရာဝန္၊ မိသားစုဝင္မ်ား၊ တရားဝင္ ေရွ႕ေန၊
လူ႔အသိုင္းအဝိုင္း သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရးအဖြဲ႕မ်ား၊ လူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ေဆးရံုဝန္ထမ္းမ်ားသည္
ေငြေၾကးအကူအညီ ေလွ်ာက္လႊာကို လူနာ၏ အဓိကေနအိမ္သို႔ အခမဲ့ စာျဖင့္ ပို႔ေပးရန္ ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။

5.

IU Health သည္ ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္ သက္ေသခံ စာရြက္စာတမ္းအားလံုးကို လ်ိဳ႕ဝွက္ထားပါသည္။

6.

ဤေပၚလစီတြင္ အကူအညီေလွ်ာက္ေသာ လူနာမ်ားသည္ ေငြေၾကးအကူအညီ ေလွ်ာက္လႊာကို ျပည့္စံုစြာ
ျဖည့္ၿပီးတင္ရမည္။
i.

ေငြေၾကးအကူအညီ ေလွ်ာက္ရာတြင္ ေအာက္ပါ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ပါရမည္။
1.

လြန္ခဲ့ေသာ သံုးလ (၃) အတြင္း ရရွိသမွ် ဝင္ေငြအားလံုး

2.

ေနာက္ဆံုး သံုးလ (၃) အတြင္း လစာျဖတ္ပိုင္း (pay stubs) သို႔မဟုတ္ ဆိုရွယ္စီကယူရတီ မွ
ရရွိေသာ ေထာက္ပံ့ေငြ

3.

Checking ေငြစာရင္းႏွင့္ saving ေငြစာရင္းမ်ား၊ CD အတိုးစား ေငြစာရင္း၊ စေတာ့ရွယ္ရာ
ေငြစာရင္း၊ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ဘ႑ေငြေစ်းကြက္ စာရင္းမ်ား၊ စသည့္ ေငြစာရင္းမ်ား၏
ေနာက္ဆံုး ထုတ္ျပန္ခ်က္ သံုးေစာင္ (၃)

4.

စာရင္းဇယား C ၊ D ၊ E ႏွင့္ F အပါအဝင္ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ဖယ္ဒရယ္ ဝင္ေငြ
အေကာက္ခြန္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား
a.

လူနာႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အာမခံေပးသူတို႔၏ ဝင္ေငြသည္ ဖယ္ဒရယ္အေကာက္ခြန္ ေဆာင္ရ
ေလာက္သည့္ ဝင္ေငြႏႈန္း မရွိပါက၊ ေဖၚျပပါ အေၾကာင္းရင္းကို သက္ေသခံထားေသာ
က်မ္းက်ိန္စာရြက္ စာတမ္းျဖင့္ တင္ျပႏိုင္သည္။

5.

ေနာက္ဆံုး W-2 ထုတ္ျပန္ခ်က္

6.

လက္ရွိ အလုပ္အကိုင္မရွိေသာ လူနာမ်ား သို႔မဟုတ္ မိသားစုအဖြဲ႕ဝင္မ်ား အတြက္ WorkOne
အဖြဲ႕မွ ဝင္ေငြလုပ္အားခ စာရင္း

7.

သက္ဆိုင္မႈရွိပါက၊ ကြာရွင္းစာ/ဖ်က္သိမ္းရန္အမိန္႔စာမ်ား ႏွင့္ ကေလးထိန္းသိမ္းေစာင့္ေလွ်ာက္ခြင့္
အမိန္႔

C.

သင့္ေလ်ာ္မႈရွိမရွိ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ျခင္း
1.

IU Health မွ မိမိ၏လူနာမ်ား သို႔မဟုတ္ အာမခံသူမ်ားကို ျပည့္စံုေသာ ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္ ေတာင္းဆိုထားေသာ
စာရြက္စာတမ္းမ်ား ရရွိၿပီးေနာက္ ရက္ေပါင္း ကိုးဆယ္ (၉၀) အတြင္း ေငြေၾကးအကူအညီအတြက္ စဥ္းစားဆံုး
ျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အသိေပးျခင္းျဖင့္ သူတို႔ေလွ်ာက္လႊာ၏ ရလဒ္ကို အေၾကာင္းၾကားမည္။
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2.

လူနာ သို႔မဟုတ္ အာမခံသူက အျပည္အ
့ စံု ေပးကမ္းျခင္းထက္ အကူအညီရရွိတာ နည္းေနၿပီး လူနာသိ႔မ
ု ဟုတ္
အာမခံသူမွ ေနာက္ထပ္ ထည့္စဥ္းစားရန္ အခ်က္အလက္မ်ား ေပးထားပါက ဝင္ေငြလွည္ပတ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ
မ်ားမွ ယခင္ ေငြေၾကးအကူအညီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ျပန္ျပင္ေပးႏိုင္မည္။

3.

လူနာ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အာမခံသူမွ ေငြေၾကးအကူအညီအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ဆက္ၿပီး အယူခံ ဝင္လိုပါက
ေငြေၾကးအကူအညီ ေကာ္မတီမွ ျပန္လည္စစ္ေဆးရန္/စဥ္းစားေပးရန္ အတြက္ သက္ေသခံ စာရြက္စာတမ္းႏွင့္
အတူ စာျဖင့္ေရးသား တင္ျပရမည္။

4.

ေငြေၾကးအကူအညီ ေကာ္မတီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အားလံုးသည္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ ျဖစ္ပါသည္။

5.

လူနာတေယာက္၏ ေငြေၾကးအကူအညီ ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္ အကူအညီရ မရ ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ တဦးစီအတြက္
ဝန္ေဆာင္မႈ ရက္စြဲ(မ်ား)ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ေတြ႕ဆံုျခင္းမ်ားအတြက္ အတိအက်သတ္မွတ္ခ်က္ ရွိပါသည္။

D.

အေၾကြးေတာင္းရန္ အထူးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား
1.

ဤေပၚလစီအရ အကူအညီ ရရွိသင့္ မသင့္ ဆံုးျဖတ္ေပးရန္ သင့္ေတာ္သလို ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္
ေငြမရွင္းေသာ လူနာစာရင္းမ်ားအတြက္ အေၾကြးေတာင္းရန္ အျခားကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သို႔ အမည္စာရင္း
ေပးပို႔လိမ့္မည္။ သင့္ေတာ္ေသာႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ခ်က္တြင္ ပါဝင္ေသာအရာမ်ား။
a.

IU Health မွ မိမိလူနာတဦးစီအတြက္ ေဆးရံုဆင္းၿပီးေနာက္ပိုင္း စစခ်င္းက်သင့္ေငြေတာင္းခံစာ
ႏွင့္အတူ မိမိ၏ PLS မိတၱဴတေစာင္ ေပးမည္။

b.

အထက္ပါ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း၊ ေအာက္ပါ အုပ္စုမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးအကူအညီ
ေလွ်ာက္လႊာ မတင္ေသာ္လည္း ဤ FAP ေအာက္တြင္ အကူအညီရရိွရန္ စဥ္းစားေပးပါမည္။
i.

အင္ဒီယားနားကေလးမ်ား၏ အထူးက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ရန္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ii.

မယ္ဒီကိတ္

iii.

က်န္းမာေသာအင္ဒီယားနားအစီအစဥ္ (Healthy Indiana Plan)

iv.

ေဆးရံုမွ အကူအညီရရွိႏိုင္ေၾကာင္း ႀကိဳတင္ယူဆရေသာ (HPE) အကူအညီေပးထား
ေသာလူနာမ်ား

c.

ECA စတင္မေဆာင္ရြက္မီ ရက္ေပါင္း သံုးဆယ္ (၃၀) ႀကိဳၿပီး IU Health ၏ FAP အေၾကာင္း
လူနာကို အေၾကာင္းၾကားမည္။

d.

ေဆးရံုဆင္းၿပီးေနာက္ပိုင္း စစခ်င္းကုန္က်ေငြ ေတာင္းခံစာကို လူနာမွရရွိၿပီးေနာက္ အနည္းဆံုး
ရက္ေပါင္း တရာ့ႏွစ္ဆယ္ (၁၂၀) အတြင္း IU Health မွ ECA ကိုစတင္ေဆာင္ရြက္မည္ မဟုတ္ပါ။

e.

IU Health ရရွိေသာ ေငြေၾကးဆိုင္ရာအကူအညီေလွ်ာက္လႊာ အားလံုးကို လူနာေဆးရံုဆင္းၿပီး
ေနာက္ပိုင္း စစခ်င္းကုန္က်ေငြ ေတာင္းခံစာရရွိၿပီးေနာက္ ရက္ေပါင္း ႏွစ္ရာ့ေလးဆယ္ (၂၄၀)
အထိႏွင့္ ထိုေနာက္ဆံုးရက္အပါအဝင္ ၎အခ်ိန္ကာလတြငး္ စိစစ္သြားမည္။ ေငြေၾကးအကူအညီ
ေလွ်ာက္လႊာ ရရခ်င္း IU Health မွ ဤအေပၚလစီအရ အကူအညီ ရမရ လူနာအတြက္
အဆံုးအျဖတ္ေပးသည္အထိ ECAs စတင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ ရပ္ထားမည္။

f.

ေငြေၾကးအကူအညီေလွ်ာက္လႊာကို ခြင့္ျပဳပါက IU Health မွ ထုတ္ျပန္ခ်က္ စာကိုျပင္ၿပီး
ျပန္ထုတ္ေပးမည္။ ေငြျပန္ထုတ္ေပးၿပီး ECAs ကို လုိအပ္သလို အက်ိဳးသင့္အေၾကာင္းသင့္
ႀကိဳးစားၿပီး ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းေပးမည္။

2.

IU Health ႏွင့္ သူတို႔၏ အေၾကြးေတာင္းရန္ အျခား ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ဤေပၚလစီႏွင့္ 26 C.F.R. §
1.501(r) ဥပေဒ ႏွင့္အညီ လူနာ သို႔မဟုတ္ အာမခံသူထံမွ ECA အေၾကြးေတာင္းရန္ အထူးေဆာက္ရြက္ခ်က္မ်ား
စတင္ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ အဆိုပါ ECA ေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ႏိုင္သည္။
a.

လူနာ သို႔မဟုတ္ အာမခံသူ၏ က်န္ေနေသာ ေငြေပးရမည့္ တာဝန္မ်ားကို အျခားတေယာက္သို႔
ေရာင္းေပးျခင္း။

b.

လူနာ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အာမခံသူအေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထိခို္က္မႈရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို
ဝယ္ယူစားသံုးသူ၏ အေၾကြးတင္ျပေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ အေၾကြးဆိုင္ရာ အစိုးရ
ဌာနသိ႔ု တင္ျပျခင္း။

c.

အခ်ိန္ေရႊ႕ဆိုင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ျငင္းပယ္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ဤေပၚလစီတြင္ အကာအကြယ္
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ေပးထားေသာ ကုသမႈအတြက္ လြန္ခဲ့ေသာအခ်ိန္ ကုန္က်စရိတ္ က်သင့္ေငြ ေတာင္းခံစာမ်ားကို
မေပးခဲ့သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေဆးအရ လိုအပ္ေသာ ကုသမႈကို မေဆာင္ရြက္မီ ေငြေပးခိုင္းျခင္း။
d.

တရားဝင္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လိုအပ္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊
ေအာက္ပါ ကိစၥမ်ား ပါဝင္သည္။
i.

လူနာ သို႔မဟုတ္ အာမခံသူ ပိုင္ဆိုင္မႈအိမ္ရာပစၥည္းကို ဥပေဒအရ သိမ္းၿပီး ပိုင္ရွင္အမည္
လြဲျခင္း

ii.

လူနာ သို႔မဟုတ္ အာမခံသူ၏ အိမ္ကို သိမ္းပိုက္ျခင္း

iii.

တရားရံုးခြင့္ျပဳခ်က္အရ လူနာသို႔မဟုတ္ အာမခံသူ၏ ဘဏ္ စာရင္း သို႔မဟုတ္ အျခား
ပိုင္ဆိုင္မႈ ပစၥည္းမ်ားမွ ေငြထုတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ သိမ္းပိုက္ျခင္း

3.

iv.

လူနာကို သို႔မဟုတ္ အာမခံသူကို တရားစြဲဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း

v.

လူနာ သို႔မဟုတ္ အာမခံသူကို ဖမ္းဆီးမႈ ျဖစ္ေစျခင္း

vi.

လူနာႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အာမခံသူ ကို တရားရံုးသို႔ တက္ေရာက္ေစျခင္း

vii.

လူနာ သို႔မဟုတ္ အာမခံသူ၏ လုပ္အားခကို သိမ္းပိုက္ျခင္း

ထိုကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား လိုအပ္လာပါက၊ IU Health ႏွင့္ အျခား သူ႔ကိုယ္စားလွယ္အဖြ႕ဲ မ်ားသည္
တရားမွ်တမႈရွိရွိ၊ ရိုေသေလးစားမႈရွိရွိႏွင့္ ပြင့္လင္းေသာ အေၾကြးေတာင္းခံျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္သည္။

4.

လက္ရွိ ECA အေၾကြးေတာင္းခံျခင္း ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး ေငြေၾကးအကူအညီ မတင္ခဲ့ဖူးေသာ လူနာမ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္
အာမခံသူမ်ားသည္ အကူအညီအတြက္ IU Health ထံမွ ေဆးရံုးဆင္းၿပီးေနာက္ပိုင္း စစခ်င္းက်သင့္ေငြ
ေတာင္းခံစာ ရရွိေသာေန႔မွစ၍ ရက္ေပါင္း ႏွစ္ရာ့ေလးဆယ္ (၂၄၀) အထိ ေလွ်ာက္လႊာတင္ႏိုင္ပါသည္။
a.

IU Health ႏွင့္ သူတို႔၏ အေၾကြးေတာင္းရန္ သီးသန္႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေလွ်ာက္လႊာ တင္ထားသည့္
အခ်ိန္ႏွင့္ စဥ္းစားေပးသည့္အခ်ိန္ကာလတြင္ ECA အေၾကြးေတာင္းခံျခင္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းထားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

E.

ျပန္ေပးေသာေငြမ်ား
1.

ဤေပၚလစီတြင္ အကူအညီရရွိရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ လူနာမ်ားသည္ IU Health ထံသို႔ ေပးထားေသာေငြအတြက္
လူနာမွ ေပးရမည့္တာဝန္ထက္ ေငြပိုေနပါက ပိုေပးထားေသာေငြအျဖစ္ ေတြ႕ရွိသည္ႏွင့္အမွ် ေငြ ပိုေပးထားပံုအေပၚ
မူတည္ၿပီး အလ်င္ျမန္ဆံုး သတိေပးမည္။

2.

လူနာမ်ားသည္ ဤေပၚလစီတြင္ အကူအညီ မရခဲ့ဘဲ ေပးရမည့္ေငြ က်န္ရွိေနေသာ အျခားစာရင္းတခုသို႔ ေငြျပန္ေပး
မည့္အစား ထိုစာရင္းသို႔ လြဲေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

3.

အထက္ေဖၚျပပါ စာရင္းတြင္ ေငြေပးစရာမလိုေသာ လူနာမ်ားကို သူတို႔ေပးထားသည့္ ေငြမ်ား ပိုေနပါက လုပ္ငန္း
အရ အျမန္ဆံုး ေငြျပန္ေပးရန္ ခ်က္လက္မွတ္ တေစာင္ ထုတ္ေပးမည္။

VII.

အျပန္အလွန္ အညႊန္းမ်ား

IU Health ADM 1.32 အေရးေပၚ သိ႔မ
ု ဟုတ္ မတည္ၿငိမ္ေသာ လူနာမ်ားကို စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလႊဲအပ္ျခင္း
VIII.

အညႊန္းမ်ား/ညႊန္းစာမ်ား
မရွိ

IX.

ေလွ်ာက္လႊာမ်ား/ေနာက္ဆက္တြဲ စာမ်ား
IU Health ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အကူအညီ တင္ရန္ ေလွ်ာက္လႊာ ႏွင့္ အခ်က္အလက္

X.

တာဝန္
ေပၚလစီ ျပဳစုသူ/ျပဳျပင္သူ၊ ဘ႑ာေရးမွဴးခ်ဳပ္
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XI.

ခြင့္ျပဳသူ
ဘ႑ာေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ Indiana University Health

XII.

ခြင့္ျပဳခ်က္ လက္မွတ္မ်ား

___________________________________

______________

Ryan C. Kitchell

ရက္စြဲ

ဘ႑ာေရးမွဴးခ်ဳပ္
Indiana University Health

XIII.

ရက္စြဲမ်ား
ခြင့္ျပဳေသာ ရက္စြဲ၊

ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၇

အက်ိဳးထေရာက္ေသာ ရက္စြဲ

ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၆

ျပန္လွည္စစ္ေဆးျခင္း/ျပဳျပင္ျခင္း ရက္စြဲမ်ား၊

ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၈
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