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ေနာက္ဆုးံ အမည္

HAR/တာဝန္ခံအဖြ႔ဲ

ေလးစားအပ္ပါေသာ ေလွ်ာက္ထားသူခင္ဗ်ား
Broson က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့အေပၚ စိတ္ဝင္စားသည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာ
အား ပူးတြထ
ဲ ည့္ေပးလိုက္ပါသည္။ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားသည္ သင့္ထံမွ လိုအပ္သည့္အရာမ်ားအား မွန္ကန္ေၾကာင္းစစ္ေဆး ရမည္အ
့ ရာမ်ားအား
တိုက္စစ္ေဆးရန္ စာရင္းျပဳစုထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အိမ္ေထာင္ရွိပါက သင့္အိမ္ေထာင္ဘက္အတြက္ပါ မွနက
္ န္ေၾကာင္း စစ္ေဆးရန္ အခ်က္အလက္မ်ားကို
္ ါသည္ သိ႔မ
ု ဟုတ္
ေသခ်ာထည့္သြင္းေပးပါ။ သင့္အေျခအေနႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈရွိ သိ႔မ
ု ဟုတ္ မရွိအေပၚ မူတည္၍ အခ်က္အလက္တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ ဟုတပ
မဟုတပ
္ ါ ဟု အကြက္တစ္ခုခုထဲတြင္ အမွတ္ျခစ္ေပးပါ။
ဟုတပ
္ ါ

မဟုတပ
္ ါ။

မွနက
္ န္ေၾကာင္းစစ္ေဆးရန္ လိအ
ု ပ္ေသာ အခ်က္မ်ားအား ရွငး္ လင္းတင္ျပခ်က္

သည္
၄ ပတ္အတြင္း ဝင္ေငြႏွင့္ YTD ဝင္ေငြအျပည့္အစံုကို ျပသေနေသာ မၾကာမီကရရွိခသ
ဲ့ ည့္ လစာေငြျဖတ္ပိုင္း(မ်ား) သိ႔မ
ု ဟုတ္
ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပေနေသာ အလုပ္ရွင္မွ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ အတည္ျပဳခ်က္လႊာ
မိမိကိုယ္ပိုင္ အလုပ္လုပ္ေသာသူျဖစ္လွ်င္ လုပ္ငန္းစဥ္အားလံုးအပါအဝင္ ယခင္ႏွစမ
္ ွ တစ္ကိုယရ
္ ည္ဝင္ေငြစာရင္းႏွင့္
ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးအတြက္ ဝင္ေငြစာရင္း
အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေနပါက ႏွစ္အလိုက္ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေနခ်ိန္မွ လက္ရွိ အခ်ိန္အထိ အလုပလ
္ က္မဲ့ျဖစ္ေၾကာင္း ခ်က္လက္ မွတ္မ်ား
သို႔မဟုတ္ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ႏွစအ
္ လိုက္ ဝင္ေငြကို ေဖာ္ျပေနေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ဝဘ္ဆိုက္မွ ပရင့္ထုတ္ထားေသာမူ သိ႔မ
ု ဟုတ္
အလုပ္လက္မဲ့ အက်ိဳးခံစားခြင့မ
္ ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္ျခင္းကိုက္ညီျခင္းမရွိပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည့္ ျငင္းပယ္ေၾကာင္း
အေထာက္အထားလိအ
ု ပ္ပါသည္။
အကယ္၍လူမႈဖလ
ူ ုေ
ံ ရးအက်ိဳးခံစားခြင့မ
္ ်ားကို ရယူေနလွ်င္ ခ်က္လက္မွတျ္ ဖတ္ပိုင္း၊ ေပးသြင္းေငြပမာဏကိုေဖာ္ျပေသာ
ဘဏ္ေငြရွင္းတမ္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ လစဥ္အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးသည့္စာမိတၱဴတို႔အား ျပသရမည္။
အျခားေသာ ဝင္ေငြမ်ား (ကေလးသူငယ္ ေထာက္ပံ့ေၾကး၊ ပင္စင္၊ VA ခံစားခြင့မ
္ ်ား၊ ငွားရမ္းခ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ပညာေရးဆိုင္ရာ ဝင္ေငြ၊
အလုပ္သမား နစ္နာေၾကး အစရွိသည္ျဖင့္) အား Broson ေငြေၾကးေထာက္ပ့မ
ံ ႈ ေလွ်ာက္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အတိုင္း
လိုအပ္ပါသည္။
လူသားအရင္းျမစ္ဌာနမွ ဝင္ေငြနည္းမိသားစုမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးအေထာက္အပံေ
့ ပးရန္ ျငင္းဆိုမႈစာ
အျခား -_________________________________________

Broson က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အဖြဲ႕အေနႏွင့္ ေနာက္ဆုးံ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းမျပဳမီ သင့္ထံမွ ေနာက္ဆက္တြဲ
စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ေတာင္းခံပိုင္ခြင့ရ
္ ွိပါသည္။ ၎တိ႔ထ
ု ဲတြင္ Mediaid ျငင္းပယ္စာ၊ ဘဏ္ရွင္းတမ္း၊ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္မႈ သက္ေသ၊ ယာဥ္ေမာင္း လိုင္စင္
သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္မွထုတ္ေပးထားေသာ မွတ္ပုတ
ံ င္ႏွင့္ ကိုယ္ခႏၶာထိခိုက္မႈႏွင့္/ သို႔မဟုတ္ မေတာ္တဆမႈႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကး ေတာင္းခံမႈႏွင့္/
သို႔မဟုတ္ ဝင္ေငြ ေဖာ္ျပခ်က္အပါအဝင္ အျခားေသာ အရာမ်ားလည္း အပါအဝင္ျဖစ္သည္။
သင့္အတြက္ အဆင္ေျပေစရန္ စာပိ႔ခ
ု ေပးေဆာင္ၿပီးျဖစ္ေသာ စာအိတက
္ ို ေပးထားပါသည္။
ေက်းဇူးတင္ပါသည္။
အေသးစိတ္ သိရလ
ွိ ျုိ ခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ အကူအညီလအ
ို ပ္ျခင္းရွပ
ိ ါက Broson ေငြေတာင္းခံလာႊ ထုတေ
္ ပးေရးဌာနသိ႔ ု ၂၆၉-၃၄၁-၆၁၁၇ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ၁-၈၀၀-၆၉၉-၆၁၁၇
အား တနလၤာ-ေသာေၾကာ နံနက္ 8:30 မွ ညေန 5:30 အထိ ဆက္သယ
ြ ႏ
္ င
ို ပ
္ ါသည္။

ေနာက္ဆုးံ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ထားေသာ ရက္စြဲ - 11/28/2017

