Nebraska Medicine (Nebraska ေဆးပညာ)
ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈ ေပၚလစီ အက်ဥ္းခ်ဳပ္
Nebraska Medicine (Nebraska ေဆးပညာ)အက်ိဳးအျမတ္-အတြက္-မဟုတ္သည့္ စနစ္ ျဖစ္ၿပီး ပထမတန္း ပညာေရးဆိုင္ရာ ပရိုဂရမ္မ်ား၊
ပုဂိဳၢ လ္တစ္ဦးခ်င္းစီမ်ားႏွင့္ လူထု အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ား အားလံုးတို႔အတြက္ အနာဂါတ္တြင္ က်န္းမာသန္စြမ္းေသာဘ၀ျဖင့္ ဖန္တီး ေျပာင္းလဲရန္ ဆန္းသစ္ေသာ
သုေတသနျပဳျခင္း ႏွင့္ ထူးျခားေသာ လူနာေစာင့္ေရွာက္မႈ တို႔မွတဆင့္ ကမၻာတြင္ ဦးေဆာင္ဦးရြက္သြားသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ Nebraska Medical
Center (Nebraska ေဆးဘက္ဆိုင္ရာစင္တာ) ၊ Bellevue Medical Center (Bellevue ေဆးဘက္ဆိုင္ရာစင္တာ) ႏွင့္ UNMC သမားေတာ္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။
တရားမွ်တမႈရွိၿပီး ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ျပႆနာရွိသည့္ လူနာမ်ားသို႔ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာအယူ၀ါဒ၊ အသားအေရာင္၊ လိင္၊ မူလႏိုင္ငံသား၊ ကိုးကြယ္မႈဘာသာ သို႔မဟုတ္
အသက္အရြယ္ စသည္တို႔အေပၚတြင္အေျခခံၿပီး ခြျဲ ခားဆက္ဆံဆက္ဆံမႈမရွိဘဲ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈ ေပးကမ္းျဖန္ျ႔ ဖဴးျခင္းတြင္ ျပည့္စံု က်ယ္ျပန္႔ေသာ
စနစ္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္သြားေၾကာင္း ေသခ်ာေစမႈရွိေစရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေပၚလစီကို ေရးသားခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ေအာက္တြင္ Nebraska Medicine (Nebraska ေဆးပညာ)ပံ့ပိုးမႈအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားအားလံုးတို႔မွ သမားေတာ္ လုပ္ငန္း အုပ္စုမ်ား ပါ၀င္ေစရန္ ရရွိႏိုင္ေသာ
ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ျဖစ္ပါသည္။
ကမ္းလွမ္းေပးထားသည့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈ။ Nebraska Medicine (Nebraska ေဆးပညာ)အေနျဖင့္ အေရးေပၚ အေျခအေန ႏွင့္ အျခားေသာ
ေဆးကုသမႈဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား အတြက္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈ အက်ံဳး၀င္လႊမ္းၿခံဳမႈမ်ားကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ အမ်ိဳးသား ဆင္းရဲႏြမ္းပါးျခင္း
အဆင့္ ထက္ မိသားစု ႏွစ္စဥ္ ၀င္ေငြ ေလးဆ နည္းပါးၿပီး ပိုင္ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းတန္ဖိုး ကန္႔သတ္မႈအတြင္း ရွိသည့္ လူနာမ်ားသည္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈ
အတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီပါသည္။ အခမဲ့ ေစာင့္ေရွာက္မႈသည္ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းတန္ဖိုး ကန္႔သတ္မႈရွိၿပီး မိသားစု၀င္ေငြသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးျခင္း
အဆင့္ ႏွင့္ တန္းတူရွိ သို႔မဟုတ္ ထိုထက္ ႏွစ္-ဆ နည္းပါး သူ လူနာမ်ားအတြက္ ရယူခြင့္ရွိပါသည္။ ေလွ်ာ့ေဈးျဖင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈအား ႏိုင္ငံေတာ္
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးျခင္း အဆင့္၏ 200% ႏွင့္ 400% အၾကား ၀င္ေငြရွိသူမ်ား အတြက္ ရယူခြင့္ ရွိပါသည္။ ႀကီးမားလွေသာ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားသည္
သာမနထက္လြန္ကဲစြာ ေဆးကုသမႈ က်မႈစရိတ္မ်ား ျမင့္မားသည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီမ်ားအတြက္ ရယူခြင့္ႏွင့္ ေတာင္းခံႏိုင္ျခင္း ရွိေကာင္း ရွိႏိုင္သည္။ အမ်ိဳးသား
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးျခင္း လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ေလွ်ာ့ေဈး ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ား အေပၚ ေနာက္ထပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို Nebraska Medicine (Nebraska
ေဆးပညာ)၀က္ဆိုဒ္တြင္ ရရွိႏိုင္ပါသည္ (ေနာက္ထပ္ေသာ အခ်က္အလက္ အတြက္ ေအာက္တြင္ ၾကည့္ရႈပါ )။
အဖိုးအခ ေတာင္းခံမႈမ်ားသည္ အေထြေထြ က်သင့္ေငြေတာင္းခံလႊာ ပမာဏမ်ားထက္ ေက်ာ္လြန္ပါလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ အကယ္၍ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈအား
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေပၚလစီေအာက္တြင္ သင္ လက္ခံရရွိခဲ့ပါက ပုဂလ
ၢ ိက သို႔မဟုတ္ အစိုးရႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အက်ံဳး၀င္လႊမ္းၿခံဳမႈရွိ လူနာ မ်ားအား ကၽြႏ္ုပ္တို႔
ေတာင္းခံသည္ထက္ အေရးေပၚအေျခအေန သို႔မဟုတ္ လိုအပ္သည့္ အျခားေသာ ေဆးကုသမႈဆိုင္ရာ ေစာင့္ေရွာက္မႈ အတြက္ သင့္အား ပိုၿပီး ေတာင္းခံမည္
မဟုတ္ပါ။
ေထာက္ပံ့မႈအတြက္ မည္သို႔ ေလွ်ာက္တင္ၿပီး ရယူ မည္နည္း။ မည္သည့္ အခ်ိန္ဇယား သို႔မဟုတ္ က်သင့္ေငြေတာင္းခံမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ ၌မဆို ေငြေၾကး ဆိုင္ရာ
ေတာင္းခံလႊာအား ျပည့္စံုေအာင္ျဖည့္စြက္ၿပီး ေထာက္ခံမႈျပဳစာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္အတူ တင္ျပလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ သင္ ေလွ်ာက္တင္ ႏိုင္ပါသည္။ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ
ေထာက္ပံ့မႈသည္ သင့္အား က်သင့္ေငြေတာင္းခံသည့္ ပထမဆံုး ေန႔ရက္မွစၿပီး ရက္ေပါင္း 240 ရက္ အထိ စဥ္းစားသံုးသပ္ မႈျပဳမည္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍
သင့္တြင္ ႀကီးမားလွေသာ သို႔မဟုတ္ အထူး ေဆးကုသမႈဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ား ရွိသည္ဟု သင္ ထင္ပါက သင့္ ေလွ်ာက္လႊာ အတြက္ ကူညီရန္ ေက်းဇူးျပဳၿပီး
ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အႀကံေပးပုဂိဳၢ လ္ ထံသို႔ (402) 559-5346 ျဖင့္ ေခၚဆိုမႈျပဳပါ။
ေနာက္ထပ္ေသာ အခ်က္အလက္။ Nebraska Medicine (Nebraska ေဆးပညာ)အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈ ေပၚလစီ ႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ
ေလွ်ာက္လႊာ မ်ားကို အြန္လိုင္းရွိ www.nebraskamed.com ၌ တင္ထားပါသည္။ လူနာမ်ား/လည္ပတ္သူမ်ား တြင္ ေရြးခ်ယ္ၿပီး “ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈ
(Financial Assistance)” အခ်က္အလက္မ်ားအား ၾကည့္ရႈရန္ ေရွ႕ဆက္လုပ္ဆာင္သြားပါ။
ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈ ေပၚလစီ၊ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈ ေလွ်ာက္လႊာ ႏွင့္ ရိုးစင္းေသာ အဂၤလိပ္၊ စပိန္၊ ကရင္၊ ျမန္မာ၊ ဗီယက္နမ္၊ ဆိုမာလီ၊ မက္ဒရင္း၊
နီေပါ ႏွင့္ ႏူ(ဆူဒန္) ႏွင့္ ကရင္နီ စသည့္ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။
ထို႔ျပင္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ားတို႔သည္ ေမးခြန္းမ်ားတို႔ႏွင့္ သင့္အား ကူညီရန္ တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔၊ နံနက္ 7:00 နာရီ မွ ညေန 4:30 နာရီ
အထိ ကူညီမႈမ်ား ရရွိႏိုင္ပါသည္။ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္အား ေက်းဇူးျပဳၿပီး (402) 559-5346 ျဖင့္ ေခၚဆိုမႈျပဳပါ။
အခ်က္အလက္မ်ားကို ေရးသားၿပီး သင္ တင္ျပ ေတာင္းဆို လိုပါက ေအာက္ပါသို႔ တင္ျပႏိုင္ပါသည္ Nebraska Medicine(Nebraska ေဆးပညာ)
သက္ဆိုင္သူ - လူနာ ၀င္ေရာက္ရန္ အခြင့္အလမ္း - ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အႀကံျပဳျခင္း (Patient Access – Financial Counseling)
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