မူဝါဒ - င င
ွေ ကြေးင

ောက်ပံ့င ြေး မူဝါဒ

ည် ွေ ယ်ချက် ဤမူဝါဒ၏ ည် ွ ယ်ချက်မှာ အရ ေးရပေါ်နင
ှ ့်် အခခာေးရသာ ရ
ရ

ာက်ပ့်မှုမ

ှရသာ သုမဟု
့် တ် ရ

ေးဝါေးကုသမှုအ လုအပ်သည့်် ခပြုစုရစာင်ရ
့် ှာက်မှုမျာေးအပါအဝင်

ာက်ပ့်မှု သင်သ
် ျက်မျာေးရပေးအပ် န် ခြစ်သည်။
့် ရလာက်မ ရသာ လူနာမျာေးအတွက် လမ်ေးညွှနခ

အဓိပပောယ်ဖွေ ဆ
်ံ့ ိုခ
ိ ျက်မျောြေး FPL - ြက်ဒ ယ်

င်ေး ဲမွဲရတမှု ကန်သတ်
ချက်
့်

အခပည်အ
့် ဝအာမခမ

ာေးရသာ-ရ

ေးဝါေးကုသမှုအတွက် အာမခလွှမ်ေးခခြုမှုပမာဏ

အာမခ မခစာေး ရသာ-အာမခခြင့်် ကာကွယ်ရပေးမှုခ ခခင်ေးမ ှရသာ လူပုဂ္ြုလ်မျာေး
မသာေးစုဝင်ရငွ-အမ်ရ
ရငွရ ကေးရ

ာင်စုတစ်စုအတွက် မသာေးစုဝင်ရငွစုစုရပါင်ေး

ာက်ပ့်မှု- ရငွရပေးရချနင
ု စ
် ွမ်ေးမ ှခခင်ေးအရပေါ် မူတည်၍ လူနာတစ်ဦေးကု ရငွရ ကေးပ့်ပုေးမှု

ှ န်အတွက် ခွငခ့်် ပြုခခင်ေး။

ကျန်ေးမာရ ေးရစာင်ရ
့် ှာက်မှုအတွက် မျှရဝကျခခခင်ေး - အာမခ မခစာေး ရသာ လူနာမျာေးအတွက် ရငွရ ေးရ ကေးရ ေး ဝန်

ုပ်ဝန်ပုေးကု

ရလျှာခ
ု ် န် ည် ွ ယ်လျက် U of U ကျန်ေးမာရ ေးစနစ်မှ ရပေးအပ်သည့်် ရ ေးရလျှာရ
့် ျရပေးနင
့် ပေးခခင်ေး။
AGB - ရယဘုယျအာေးခြင့်် ရတာင်ေးခရသာ ပမာဏမျာေး။ ခွငခ့်် ပြုရပေးအပ်၍ ရသာ စုစုရပါင်ေးအာမခရ ကေးပမာဏကု
အာမခအစီအစဉ်အရပေါ် ရတာင်ေးခရသာ အြုေးအခပမာဏခြင့်် ၁၂လတာ ခပန်လည်သုေးသပ်သည့်် နည်ေးလမ်ေးကု အသုေးခပြုလျက်
စာေးခခင်ေးခြင့်် တွက်ချက်သည်။

နယ်ပယ် ဤရနာက်ပုငေး် တွင် U of U ကျန်ေးမာရ ေးစနစ်ဟု ည်ညွှနေး် သွာေးမည့်် Utah တကကသုလ် ကျန်ေးမာရ ေးစနစ်သည် ရ
သမဟု
ု ့် တ် ရ

ာက်ပ့်မှု သင်သ
့် ရလာက်မ ရသာ လူနာမျာေး/အာမခရပေးသူမျာေးအတွက် ၎င်ေး၏

ကတကဝတ်မျာေးကု စဉ်
ရပေးရ

က်မခပတ် တစ်ရခပေးညီ ခြည့််

ာင် မည့်် တာဝန်ကု ခြည့််

ရပေးအပ်သည်။ ရ

ေးဝါေးကုသမှုအ လုအပ်ချက်နင
ှ ့်် ဌာန၏ ရငွရ ေးရ ကေးရ ေး

ာက်ပ့်ရ ေးအတွက်

ကုသရ ေးဌာန

ာင် န်တာဝန်နင
ှ ့််

ုပါလူနာမျာေး/အာမခရပေးသူမျာေးအတွက် ရငွရ ကေးရ

ာက်ပ့်မှု

ုင် ာ ခွငခ့်် ပြုချက်မူဝါဒမျာေး သက်ရ ာက်သည်။

ာေးရသာ အြုေးအခမျာေးကု ဝင်ရငွနည်ေးပါေးသူမျာေးအတွက် ကျန်ေးမာရ ေးရစာင်ရ
ှ ့််
့် ှာက်မှုနင

င်ေး ဲနမ
ွ ်ေးပါေးသူမျာေးအတွက် ခပြုစုရစာင်ရ
့် ှာက်မှု အစီအစဉ်မျာေးအ ဝန်ရ
ရငွရ ကေးရ

ှရသာ

ည်ေးရပေးနင
ု ရ
် ကာင်ေး ရသချာရစ န်။ မမတု၏
့် ရငွရ ေးရ ကေးရ ေးအ

ည်ေးနင
ု ခ် ခင်ေးမ ှရသာ အ

အကျြုေးမဝင်ရသာ အြုေးအခမျာေးနှင့်် ခွငခ့်် ပြုမ

မ်ေးရ

ာက်ပ့်မှုမ

ည်သ
့် ွငေး် စဉ်ေးစာေးရပေးနင
ု သ
် ည်။

ာင်မှုမျာေးအတွက် ရတာင်ေး

ုချက်မျာေး

တ
ဲ ွင ်

ရှ ြေး် လ ြေး် ငဖော်ပပချက် A. ရငွရ ကေးရ
ဝ
ု န်ရ

ာက်ပ့်မှု

ုသည်မှာ ရပေးအပ်

ာေးရသာ ဝန်ရ

ာင်မှုမျာေးအတွက် ရငွရပေးရချနင
ု စ
် ွမ်ေးမ ှရ ကာင်ေး သုမဟု
့် တ်

ာင်မှုမျာေးအတွက် တစတ်တပုငေး် သာ ရငွရပေးရချနင
ု ရ
် ကာင်ေး လက်ရတွွေ့ ခပသပပီေးရသာ

လူနာမျာေး/အာမခရပေးသူမျာေးအတွက် ခပြုစုရစာင်ရ
့် ှာက်မှုခြစ်သည်ဟု အဓပပာယ်ြွင့််
မရလျှာက်

ု

ာေးသည်။ ရငွရ ကေးရ

ာက်ပ့်မှုအတွက်

ာေးမီတွင် ခပြုလုပ်ခဲ့်ရသာ ရငွရပေးရချမှုမှနသ
် မျှမှာ ရငွရပေးရချနင
ု စ
် ွမ်ေး ှရ ကာင်ေး

လက်ရတွွေ့ ခပသ

ာေးပပီေးခြစ်ရသာရ ကာင့််

ည်သ
့် ွငေး် တွက်ချက်မည်မဟုတ်ပါ။ U of U ကျန်ေးမာရ ေးစနစ်သည် ရ

တစတ်တပုငေး် သုမဟု
့် ဝခြစ်ရ ကာင်ေး
့် တ် အခပည်အ
FPL ဝင်ရငွ* အရပေါ် အရခခခ

ာေးသည့်် ရ

ုေးခြတ် န်အတွက် FPL ဝင်ရငွ၏ ၃၀၀%

ာက်ပ့်မှုမှာ

က် ရကျာ်လွနခ် ခင်ေးမ ှရသာ

ာက်ပ့်မှုပမာဏအနည်ေးအမျာေး သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုကု အသုေးခပြုသည်

(ရအာက်ပါဇယာေးတွင် ကည့်် န်)။

ရငွရ ကေးရ

ာက်ပ့်မှုအတွက် ခွငခ့်် ပြုချက်သည် အမ်ရ

ကကြုတင်ရ

ာင် ွ က်

မှီခုသူမျာေးအာေး
အမ်ရ
1.

ာင်စုဝင်ရငွ၊ အမ်ရ

ာေး မည့်် လုပ်ငန်ေးစဉ်မျာေးအာေး ရ

ာင် ွ က်ပပီေးရ ကာင်ေး အတည်ခပြုချက်တုအရပေါ်
အရခခခသည်။
့်

ုေးခြတ်သတ်မှတ် န် IRS လမ်ေးညွှနခ
် ျက်မျာေးနှင့််

ာင်စုအ ွ ယ်အစာေးကု

ာင်စုအ ွ ယ်အစာေးနှင့််

င်တူရသာ လမ်ေးညွှနခ
် ျက်မျာေးကု လုက်နာခခင်ေးခြင့််

ုေးခြတ်သတ်မှတ်သည်။

U of U ကျန်ေးမာရ ေးစနစ်သည် ရငွရ ကေးရ

ာက်ပ့်မှုအတွက် သတ်မှတ်ချက်ခပည်မ
့် ီခခင်ေး ှမ ှ

ုေးခြတ် န်

ရအာက်ပါစာ ွ က်စာတမ်ေးမျာေးကု လုအပ်နင
ု သ
် ည် i. ခြည်စ
့် ွက်

ာေးရသာ ရငွရ ကေးရ

ာက်ပ့်မှုရလျှာက်လွှာပုစ

ii. လက် ှရငွရ ေးရ ကေးရ ေးအရခခရအရနကု ှငေး် ခပ

ာေးရသာ စာ

iii. လက် ှ ဘဏ်စာ င်ေး ှငေး် တမ်ေး(မျာေး) ၏ မတတူ
iv. ယခင်နစ
ှ ်အတွငေး် မှ အခွနပ
် ုစစာ ွ က်မျာေး၏ မတတူ
v. လွနခ
် ဲ့်သည်န
့် စ
ှ ် (၂) လအတွငေး် မှ လုပ်ခလစာ ခြတ်ပုငေး် မျာေး နှင/့်် သမဟု
ု ့် တ် အခခာေးဝင်ရငွ ခြတ်ပုငေး် မျာေး၏
မတတူ
B.

အချြုွေ့ရသာလူနာမျာေးသည် ရငွရ ကေးရ
ရတာင်ေး

ာက်ပ့်မှုရလျှာက်လွှာကု ခြည်စ
့် ွက်ခခင်ေး၊ စာ ွ က်စာတမ်ေးရပေးအပ် န်

ုချက်မျာေးအာေး လုက်နာခခင်ေးတုက
့် ု ရ

ာင် ွ က်နင
ု မ
် ည်မဟုတ်ရ ကာင်ေး သုမဟု
့် တ် ရလျှာက်

တခပန်
ု ့် မှုမ ှနင
ု ရ
် ကာင်ေး U of U ကျန်ေးမာရ ေးစနစ်က နာေးလည်
တ ာေးဝင်ရ

ာေးသည်။ အကျြုေး

ာက်ပ့်ရ ကေးရလျှာက်လွှာကု ခြည်စ
့် ွက်ခခင်ေးမ ှဘဲ ရငွရ ကေးရ

ာေးမှုလုပ်ငန်ေးစဉ်ကု

က်အရနခြင့်် လူနာတစ်ဦေးက

ာက်ပ့်မှုအတွက် သတ်မှတ်ချက်ခပည်မ
့် ီရ ကာင်ေး

သတ်မှတ်လုက်သည့်် အရခခအရနမျာေး ှနင
ု သ
် ည်။ အ

ုပါအရခခအရနမျာေးတွင် U of U ကျန်ေးမာရ ေးစနစ်သည်

ရငွရ ေးရ ကေးရ ေးအ လုအပ်ချက်ကု တစ်ဦေးချင်ေးအကဲခြတ်သုေးသပ်မှုလုပ်နင
ု ် န် အခခာေးရသာ
သတင်ေးအချက်အလက် င်ေးခမစ်မျာေးကု အသုေးချနင
ု သ
် ည်။ သတ်မှတ်ချက်ခပည်မ
့် ီခခင်ေး ှမ ှ

ုေးခြတ် ာတွင်

ရချေးရငွဗျူရု အစီ င်ခစာတစ်ရစာင်ကုလည်ေး အသုေးခပြုနင
ု သ
် ည်။ ဤအချက်အလက်မျာေးသည် လူနာမှတုက်ရု က်ရပေးအပ်သည့််
အချက်အလက်မျာေး မ ှသည်အ
့် ရခခအရနတွင် U of U ကျန်ေးမာရ ေးစနစ်အရနခြင့်် အရကာင်ေး

ုေးရသာ ခန်မှ့် နေး် ချက်မျာေးကု

အသုေးချလျက် တုခပန်
ု ခ် ခင်ေးမ ှရသာ လူနာမျာေး၏ ရငွရ ကေးလုအပ်ချက်အရပေါ် အချက်အလက်ခပည်စ
့် ုရသာ
့် နင
ုေးခြတ်ချက်တစ် ပ်ကု ချနင
ု ရ
် စသည်။
C. လုအပ်ရသာအချက်အလက်မျာေးကု

ှခခင်ေးမ ှပါက ရပေးရ

ာင် န်ရငွမှာ Utah တကကသုလ် ကျန်ေးမာရ ေးစနစ်

မမကုယ်တုငရ
် ပေးရချ န် ရကာက်ခမှု မူဝါဒတွင် မှတ်တမ်ေးတင်ရြာ်ခပ

ာေးသည်အ
့် တုငေး် လူနာ/အာမခရပေးသူ၏

တာဝန်သာခြစ်သည်။
D. ရ

ာက်ပ့်မှုအစီအစဉ်တွင် မပါဝင်ဘဲ

ရယဘုယျလက်ခ

င်ေး ဲနမ
ွ ်ေးပါေးသူမျာေးသု ရပေးအပ်
သည့်် ကျန်ေးမာရ ေးရစာင်ရ
် ျစ တ်ကု
့်
့် ှာက်မှု၏ ကုနက

ာေးရသာ စာ င်ေးကုငစ
် ည်ေးမျဉ်ေးဥပရဒသမျာေးနှငအ
့်် ညီ U of U ကျန်ေးမာရ ေးစနစ် ရ

လုပ်ငန်ေးတွငေး် နှင့်် လုပ်ငန်ေးခပင်ပ ဘဏ္ဍရ ေးစာ င်ေး ှငေး် တမ်ေးမျာေးတွင် စီမရ
ည်သ
့် ွငေး် အစီ င်ခ မည်ခြစ်သည်။ ရ

ာင် ွ က်၊ ဘတ်ဂျက်ရတာင်ေးခပပီေး

ေးရု ခပသမှုမျာေးအတွက် လူနာမျာေး

မှ ရကာက်ခသည့်် အြုေးအခမျာေးနှငပ
့်် တ်သက်၍

ရယဘုယျအာေးခြင့်် ရတာင်ေးခရသာ ပမာဏ (AGB) ကု ခပန်လည်သုေးသပ်သည့်် နည်ေးလမ်ေးခြင့််
ကျန်ေးမာရ ေးဌာန၏ လက် ှ AGB မှာ ၄၇% ခြစ်သည်။ သတ်မှတ်ချက်ခပည့််မီရ ကာင်ေး
ပမာဏမျာေးသည် ရယဘုယျရတာင်ေးခရသာ ပမာဏ
E.
F.

ရ

ေးရု CFO သမဟု
ု ့် တ် ရ

ေးဘက်

ုေးခြတ်ပပီေးရနာက်တွင် ရတာင်ေးခရသာ

ုင် ာ ညွှန် ကာေးရ ေးမေးသည် လုအပ်သည့််စနှုနေး် မျာေးကု ခပည့််မီခခင်ေးမ ှရသာ

ာက်ပ့်မှုကု ခွငခ့်် ပြု န် သုမဟု
် ွင့်် ှသည်။
့် တ် ခငင်ေးပယ် န် လုပ်ပုငခ

ရငွရ ကေးရ

ာက်ပ့်မှုကာလမျာေးသည် ရခခာက်လ

ာက်ပ့်မှု

က်လက် ယူ န် ရတာင်ေး

ုမည်

က် ရကျာ်လွနမ
် ည်မဟုတ်ရပ။ ရခခာက်လခပည်ပ့် ပီေးရနာက်
ုပါက လူနာ/အာမခရပေးသူအရနခြင့်် ခပန်လည်ရလျှာက်

ရခခာက်လခပည်ခ
့် ျန်တုငေး် တွင် အ ည်အချင်ေးသတ်မှတ်ချက်မျာေးကု ခပည်မ
့် ီ မည်ခြစ်သည်။ ရ
ရငွရ ကေးရ
G. ရငွရ ကေးရ

ုေးခြတ်သည် – Utah တကကသုလ်

က် ပုမျာေးမည်မဟုတ်ရပ။

ရငွရ ကေးရ
ရ

ေးရု နင
ှ ့်် UUMG ၏

ာက်ပ့်မှု ရလျှာက်လွှာမျာေးကု ၎င်ေး

က်လက်ခပြုလုပ်မည့်် စစစ်သုေးသပ်ချက်တွင်

ာေး မည်ခြစ်ပပီေး

ေးရု သည် ယခင်
ည်သ
့် ွငေး် စဉ်ေးစာေးမည်မဟုတ်ရပ။

ာက်ပ့်မှုရလျှာက်လွှာ၊ မမကုယ်တုငရ
် ပေးရချ န် ရတာင်ေးခမှုနင
ှ ့်် ရကာက်ခမှုမူဝါဒ သုမဟု
့် တ် ဤမူဝါဒအာေး

ရု ေး ှငေး် ရသာအသုေးအနှုနေး် မျာေးခြင့်် အနှစ်ချြုပ်ရ ေးသာေးချက်တု၏
ု သ
် ည် ့် မတတူတစ်ရစာင်ကု ရအာက်ပါနည်ေးလမ်ေးမျာေးခြင့်် ယူနင
1.

(801) 587-6303 သု ြု
့် နေး် ရခေါ်

ုခခင်ေး

2.

အင်တာနက် ှ http://healthcare.utah.edu/bill/#hardship

3.

ရငွရ ေးရ ကေးရ ေး

4.

စီေးပွာေးရ ေးဝန်ရ

ုင် ာ တုငပ
် င်ရ
ာင်မှု အရ

ွေးရနွေးရ ေးရု ေး

ာက်အအု

ုင် ာ ရု ေး

5.

ရလျှာက်လွှာမျာေးကု စာတုက်မှတစ်

င့်် PO Box 841482, Los Angeles, CA 90084-1482၊ ြက်စ်ခြင့်် (801)213-

3385 သမဟု
ု ့် တ် အီေးရမေးလ်ခြင့်် billing@healthcare.utah.edu သု ရပေးပ
ု ့် မည်။
့်
H. ရငွရ ကေးရ

ာက်ပ့်မှု

ှ န် သတ်မှတ်ချက်မခပည့််မီရသာ ဝန်ရ

1.

ရငွသာေးအရခခခပြု ဝန်ရ

2.

အရ ေးရပေါ်မဟုတ်ရသာ သွာေးဘက်

3.

ရ

ေးရု အ င်ေးအခမစ်မျာေးကု အလွဲသုေးစာေးခပြုခခင်ေး

4.

ရ

ေးဝါေးဝန်ရ

5.
6.

ာင်မှုမျာေး -

ာင်မှုမျာေး
ုင် ာ ဝန်ရ

ာင်မှုမျာေး

ာင်မှုမျာေးကု အလွဲသုေးစာေးခပြုခခင်ေး

ှနင
ု ရ
် သာ ရ

ာက်ပ့်ရငွအတွက် ရလျှာက်

South Main ရ

ာေး န် သုမဟု
့် တ် ရနာက်

ေးခန်ေးတွင် ရပေးအပ်ရသာ ဝန်ရ

က်တွဲခြည့််

ည်ေးရ

ာင် ွ က် န် ခငင်ေးပယ်ခခင်ေး

ာင်မှုမျာေး

ခွေွဲပခောြေးဆက်ဆမှုမရှိပခ ြေး် ။ U of U ကျန်ေးမာရ ေးစနစ်သည် U of U ကျန်ေးမာရ ေးစနစ်မှ တုက်ရု က် ခြစ်ရစ ကန်
ကုယ်စာေးလှယ်တစ်ဦေးမှတစ်
သမဟု
ု ့် တ် ဝန်ရ

င်ခ့် ြစ်ရစ ရ

ာင် ွ က်ရသာ ၎င်ေး၏ အစီအစဉ်မျာေးနှင့်် လှုပ် ှာေးမှုမျာေးမှနသ
် မျှတွင် ပါဝင်ခွင့်် ခခင်ေး၊ ပါဝင်ခခင်ေး

ာင်မှုမျာေးနှင့်် အကျြုေးခစာေးခွငမ
့်် ျာေး လက်ခ

ှခခင်ေးတုအတွ
က် မည်သည့််ပုဂ္ြုလ်ကုမ
့်

မူလနင
ု င
် သာေး၊ ကုေးကွယ်သည့််ဘာသာ၊ ကျာေး/မ၊ လင်စတ်တမ်ေးညွတ်မှု၊ လင်ပုငေး်
အချက်အလက်၊ ကာကွယ်ရပေး

ုင် ာ ခယူချက်/ရြာ်ခပချက်၊ မျြုေးရု ေးဗီဇ

က်

ာင်ရသာ လုပ်ရ

ု န်)၊ (801) 585-5746 (ြက်စ်) သုမဟု
့် တ် Relay Utah မှတစ်

သမဟု
ု ့် တ် စပန်ဘာသာ Relay Utah သု (888)
346-3162 မှတစ်
့်

င်။့်

တ
ု ်မှု၊

မှုတု ခပြု
့် မည်မဟုတ်ပါ။ ဤမူဝါဒအရ ကာင်ေး

ပ်အချက်အလက်မျာေးအတွက် တကကသုလ်၏ ADA/အပုငေး် ၅၀၄ ညနှုင်ေးရ ေးမေးကု ရအာက်ပါအတုငေး်

ဒါရု က်တာ၊ တန်ေးတူအခွငအ
့်် ရ ေးနှင့်် အခပြုသရဘာရ
ရခေါ်

ု လူမျြုေး၊ အသာေးအရ ာင်၊

ာေးရသာ စစ်ခပန်ခြစ်ခခင်ေး၊ မသန်စွမ်ေးမှု သုမဟု
အရခခခလျက် ြယ်
့် တ် အသက်အ ွ ယ်တုအရပေါ်
့်

အကျြုေးခစာေးခွငမ
့်် ျာေးကု ခငင်ေးပယ်မှု သုမဟု
့် တ် တစ်နည်ေးအာေးခြင့်် ခွဲခခာေး
ရနာက်

ရု က်တာ သုမဟု
့် တ်

ာင်ချက်

က်သွယ်ပါ -

ုင် ာ ရု ေး၊ (801) 581-8365 (အသခြင်/့် စာရု က်လျက်

င့်် 711 သမဟု
ု ့် တ် အခမဲ့်ရခေါ်

ုမှုခြင့်် - (800) 735-2258

