
Nebraska Medicine (Nebraska ေဆးပညာ) 

ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈ ေပၚလစီ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

Nebraska Medicine (Nebraska ေဆးပညာ)အက်ိဳးအျမတ္-အတြက္-မဟုတ္သည့္ စနစ္ ျဖစ္ၿပီး ပထမတန္း ပညာေရးဆုိင္ရာ ပရုိဂရမ္မ်ား၊ 

ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီမ်ားႏွင့္ လူထု အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ား အားလုံးတုိ႔အတြက္ အနာဂါတ္တြင္ က်န္းမာသန္စြမ္းေသာဘ၀ျဖင့္ ဖန္တီး ေျပာင္းလဲရန္ ဆန္းသစ္ေသာ 

သုေတသနျပဳျခင္း ႏွင့္ ထူးျခားေသာ လူနာေစာင့္ေရွာက္မႈ တုိ႔မွတဆင့္ ကမၻာတြင္ ဦးေဆာင္ဦးရြက္သြားသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ Nebraska Medical 

Center (Nebraska ေဆးဘက္ဆုုိင္ရာစင္တာ) ၊ Bellevue Medical Center (Bellevue ေဆးဘက္ဆုုိင္ရာစင္တာ) ႏွင့္ UNMC သမားေတာ္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။  

တရားမွ်တမႈရိွၿပီး ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ျပႆနာရိွသည့္ လူနာမ်ားသုိ႔ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာအယူ၀ါဒ၊ အသားအေရာင္၊ လိင္၊ မူလႏုိင္ငံသား၊ ကုိးကြယ္မႈဘာသာ သုိ႔မဟုတ္ 

အသက္အရြယ္ စသည္တုိ႔အေပၚတြင္အေျခခံၿပီး ခြျဲခားဆက္ဆံဆက္ဆံမႈမရိွဘဲ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ေထာက္ပ့ံမႈ ေပးကမ္းျဖန္႔ျဖဴးျခင္းတြင္ ျပည့္စုံ က်ယ္ျပန္႔ေသာ 

စနစ္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္သြားေၾကာင္း ေသခ်ာေစမႈရိွေစရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ေပၚလစီကုိ ေရးသားခ့ဲရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

ေအာက္တြင္ Nebraska Medicine (Nebraska ေဆးပညာ)ပ့ံပုိးမႈအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအားလုံးတုိ႔မွ သမားေတာ္ လုပ္ငန္း အုပ္စုမ်ား ပါ၀င္ေစရန္ ရရိွႏုိင္ေသာ 

ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ေထာက္ပ့ံမႈ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ျဖစ္ပါသည္။  

ကမ္းလွမ္းေပးထားသည့္  ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ေထာက္ပ့ံမႈ။ Nebraska Medicine (Nebraska ေဆးပညာ)အေနျဖင့္ အေရးေပၚ အေျခအေန ႏွင့္ အျခားေသာ 

ေဆးကုသမႈဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ား အတြက္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ေထာက္ပ့ံမႈ အက်ံဳး၀င္လႊမ္းၿခံဳမႈမ်ားကုိ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ အမ်ိဳးသား ဆင္းရဲႏြမ္းပါးျခင္း 

အဆင့္ ထက္ မိသားစု ႏွစ္စဥ္ ၀င္ေငြ ေလးဆ နည္းပါးၿပီး ပုိင္ဆုိင္ေသာ ပစၥည္းတန္ဖုိး ကန္႔သတ္မႈအတြင္း ရိွသည့္ လူနာမ်ားသည္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ေထာက္ပ့ံမႈ 

အတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီပါသည္။ အခမ့ဲ ေစာင့္ေရွာက္မႈသည္ ပုိင္ဆုိင္ေသာ ပစၥည္းတန္ဖုိး ကန္႔သတ္မႈရိွၿပီး မိသားစု၀င္ေငြသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးျခင္း 

အဆင့္ ႏွင့္ တန္းတူရိွ သုိ႔မဟုတ္ ထုိထက္ ႏွစ္-ဆ နည္းပါး သူ လူနာမ်ားအတြက္ ရယူခြင့္ရိွပါသည္။ ေလွ်ာ့ေဈးျဖင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈအား ႏုိင္ငံေတာ္ 

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးျခင္း အဆင့္၏ 200% ႏွင့္ 400% အၾကား ၀င္ေငြရိွသူမ်ား အတြက္ ရယူခြင့္  ရိွပါသည္။ ႀကီးမားလွေသာ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေထာက္ပ့ံမႈမ်ားသည္ 

သာမနထက္လြန္ကဲစြာ ေဆးကုသမႈ က်မႈစရိတ္မ်ား ျမင့္မားသည့္ ပုဂၢ ိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီမ်ားအတြက္ ရယူခြင့္ႏွင့္ ေတာင္းခံႏုိင္ျခင္း ရိွေကာင္း ရိွႏုိင္သည္။ အမ်ိဳးသား 

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးျခင္း လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ေလွ်ာ့ေဈး ရာခုိင္ႏႈန္းမ်ား အေပၚ ေနာက္ထပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ Nebraska Medicine (Nebraska 

ေဆးပညာ)၀က္ဆုိဒ္တြင္ ရရိွႏုိင္ပါသည္ (ေနာက္ထပ္ေသာ အခ်က္အလက္ အတြက္ ေအာက္တြင္ ၾကည့္ရႈပါ )။ 

အဖုိးအခ ေတာင္းခံမႈမ်ားသည္ အေထြေထြ က်သင့္ေငြေတာင္းခံလႊာ ပမာဏမ်ားထက္ ေက်ာ္လြန္ပါလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ အကယ္၍ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ေထာက္ပ့ံမႈအား 

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ေပၚလစီေအာက္တြင္ သင္ လက္ခံရရိွခ့ဲပါက ပုဂၢလိက သုိ႔မဟုတ္ အစုိးရႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အက်ံဳး၀င္လႊမ္းၿခံဳမႈရိွ လူနာ မ်ားအား ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ 

ေတာင္းခံသည္ထက္ အေရးေပၚအေျခအေန သုိ႔မဟုတ္ လုိအပ္သည့္ အျခားေသာ ေဆးကုသမႈဆုိင္ရာ ေစာင့္ေရွာက္မႈ အတြက္ သင့္အား ပုိၿပီး ေတာင္းခံမည္ 

မဟုတ္ပါ။ 

ေထာက္ပ့ံမႈအတြက္ မည္သ႔ို ေလွ်ာက္တင္ၿပီး ရယူ မည္နည္း။ မည္သည့္ အခ်ိန္ဇယား သုိ႔မဟုတ္ က်သင့္ေငြေတာင္းခံမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ ၌မဆုိ ေငြေၾကး ဆုိင္ရာ 

ေတာင္းခံလႊာအား ျပည့္စုံေအာင္ျဖည့္စြက္ၿပီး ေထာက္ခံမႈျပဳစာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္အတူ တင္ျပလုိက္ျခင္းအားျဖင့္ သင္ ေလွ်ာက္တင္ ႏုိင္ပါသည္။ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ 

ေထာက္ပ့ံမႈသည္ သင့္အား က်သင့္ေငြေတာင္းခံသည့္ ပထမဆုံး ေန႔ရက္မွစၿပီး ရက္ေပါင္း 240 ရက္ အထိ စဥ္းစားသုံးသပ္ မႈျပဳမည္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ 

သင့္တြင္ ႀကီးမားလွေသာ သုိ႔မဟုတ္ အထူး ေဆးကုသမႈဆုိင္ရာ အေျခအေနမ်ား ရိွသည္ဟု သင္ ထင္ပါက သင့္ ေလွ်ာက္လႊာ အတြက္ ကူညီရန္ ေက်းဇူးျပဳၿပီး 

ေငြေၾကးဆုိင္ရာ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ထံသုိ႔ (402) 559-5346 ျဖင့္ ေခၚဆုိမႈျပဳပါ။ 

ေနာက္ထပ္ေသာ အခ်က္အလက္။ Nebraska Medicine (Nebraska ေဆးပညာ)အေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ေထာက္ပ့ံမႈ ေပၚလစီ ႏွင့္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ 

ေလွ်ာက္လႊာ မ်ားကုိ အြန္လုိင္းရိွ www.nebraskamed.com ၌ တင္ထားပါသည္။ လူနာမ်ား/လည္ပတ္သူမ်ား တြင္ ေရြးခ်ယ္ၿပီး “ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ေထာက္ပ့ံမႈ 

(Financial Assistance)” အခ်က္အလက္မ်ားအား ၾကည့္ရႈရန္ ေရွ႕ဆက္လုပ္ဆာင္သြားပါ။ 

ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ေထာက္ပ့ံမႈ ေပၚလစီ၊ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ေထာက္ပ့ံမႈ ေလွ်ာက္လႊာ ႏွင့္ ရုိးစင္းေသာ အဂၤလိပ္၊ စပိန္၊ ကရင္၊ ျမန္မာ၊ ဗီယက္နမ္၊ ဆုိမာလီ၊ မက္ဒရင္း၊ 

နီေပါ ႏွင့္ ႏူ(ဆူဒန္) ႏွင့္ ကရင္နီ စသည့္ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ရရိွႏုိင္ပါသည္။ 

ထုိ႔ျပင္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ အႀကံေပးပုဂၢ ိဳလမ္်ားတုိ႔သည္ ေမးခြန္းမ်ားတုိ႔ႏွင့္ သင့္အား ကူညီရန္ တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔၊ နံနက္ 7:00 နာရီ မွ ညေန 4:30 နာရီ 

အထိ ကူညီမႈမ်ား ရရိွႏုိင္ပါသည္။ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္အား ေက်းဇူးျပဳၿပီး (402) 559-5346 ျဖင့္ ေခၚဆုိမႈျပဳပါ။  

အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေရးသားၿပီး  သင္ တင္ျပ ေတာင္းဆုိ လုိပါက ေအာက္ပါသုိ႔ တင္ျပႏုိင္ပါသည္ - 

Nebraska Medicine(Nebraska ေဆးပညာ) 
သက္ဆိုင္သ ူ- လူနာ ၀င္ေရာက္ရန ္အခြင့္အလမ္း - ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အႀကံျပဳျခင္း (Patient Access – Financial Counseling) 

987530 Nebraska Medical Center 
Omaha, NE 68198-7530 

http://www.nebraskamed.com/

