Bronson ေငြေၾကးAေထာက္Aပံ့မူဝါဒ Aက်U္းခ်ဳပ္
Bronson ၏ ေငြေၾကးAေထာက္Aပံ့AစီAစU္သည္ က်န္းမာေရး

ေငြေၾကးA ေထာက္A ပံ့A တြက္ A တည္ျပဳခ်က္ရရွိရန္ လူနာမ်ားA ေနႏွင့္

ျပဳစုေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ လိုAပ္ေသာ သို႔မဟုတ္ Aေရးေပၚျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ

စာရြက္စာတမ္းမ်ားA ားလံုးကို ျပန္လည္ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္သည္။ A ခ်က္A လက္မ်ား

လိုAပ္ေနေသာ သို႔မဟုတ္ ေဆးဝါးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္လိုAပ္ေသာ လူနာမ်ားႏွင့္

မွားယြင္းေနပါက သို႔မဟုတ္ A ျခားေသာ ေျဖရွင္းနည္းတစ္ခုကို ရွာေတြ႕ပါက

ေဆးဖိုးမတတ္ႏိုင္ေသာ လူနာမ်ားAတြက္ ျဖစ္သည္။

Broson A ေနႏွင့္ ကူညီေပးႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။

ေAာက္ပါAေျခAေနမ်ားတြင္ သင့္Aားခြင့္ျပဳေပးႏိုင္သည္



လူနာဘက္မွ ေငြမေပးႏိုင္လွ်င္ပင္ A ေရးေပၚ ေဆးကုသရန္လိုA ပ္ေသာ

မီခ်ီဂန္ ၊ Aိုဟုိင္းယိုး ၊ သို႔မဟုတ္ Aင္ဒီယားနား ျပည္နယ္တြင္

A ေျခA ေနမ်ားတြင္ Broson မွ ကုသမႈ ေပးပါသည္။ ဤUပေဒသည္ A ေရးေပၚ

ေနထိုင္သူျဖစ္ပါက

ေဆးဝါးကုသမႈႏွင့္ A လုပ္သမား A က္Uပေဒ (EMTALA) A ေပၚ

ဝင္ေငြမွာ ဖက္ဒရယ္Aစိုးရဆင္းရဲမြဲေတမႈAဆင့္ (FPL) ၏ ၃၅၀%

A ေျခခံထားေသာ Uပေဒျဖစ္ပါသည္။

ခန္႔ သို႔မဟုတ္ ယင္းေAာက္ရရိွပါက


Bronson ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေရးေလွ်ာက္လႊာကို ျဖည့္စြက္ပါက



လိုAပ္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို တင္ပါက

လူနာသည္ ေဆးရံုမွဆင္းၿပီးေနာက္ ေငြေၾကးAေထာက္Aပံ့ ေလွ်ာက္ထားရန္
ရယူခ့ေ
ဲ သာ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားAတြက္ ပထမေငြေတာင္းခံမႈစာ
ထုတ္ျပန္သည့္Aခ်ိန္မွစ၍ ရက္ေပါင္း ၂၄၀ ရက္ Aခ်ိန္ရွိပါသည္။
ေAာက္ပါေလွ်ာ့ေစ်းမ်ားကို ပံုမွန္က်သင့္ေငြသတ္မွတ္သည့္ ပမာဏ (AGB) မွ
တြက္ခ်က္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယင္း AGB ပမာဏA ား ရယူခ့ေ
ဲ သာ ဝန္ေဆာင္မႈ
မ်ားA တြက္ A ာမခံကုမၸဏီမွ ထုတ္ေပးသည့္ ေငြA ျဖစ္ လက္ခံရရွိေသာ
ေငြပမာဏA ား A သံုးျပဳထားေသာ တြက္ခ်က္မႈA ေပၚ A ေျခခံထားပါသည္။
ေငြေၾကးA ေထာက္A ပံ့ကို ရယူရန္A ရည္A ခ်င္းျပည့္မီေသာ လူနာမ်ားသည္
၎တို႔၏ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားA တြက္ AGB ပမာဏထက္ ပို၍မေပးေဆာင္ရ။
မိသားစုဝင္ေငြသည္ ဖက္ဒရယ္A စိုးရဆင္းရဲမြဲေတမႈA ဆင့္ (FPL) ၏ ၃၅၀% ခန္႔
သ႔ိုမဟုတ္ ထိုပမာဏေA ာက္ ရရိွပါက လက္ရိွဖက္ဒရယ္ A စိုးရဆင္းရဲမြဲေတမႈျပ
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို A ေျခခံထားသည့္ပမာဏကို A သံုးျပဳ၍
A ရည္A ခ်င္းျပည့္မီမႈရွိ/မရွိ ကို ဆံုးျဖတ္သြားမည္ျဖစ္သည္

www.healthcare.gov/glossary/federal-poverty-level-FPL။

မူဝါဒ၊ ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္ A ဂၤလိပ္ဘာသာ၊ စပိန္ဘာသာ၊ A ာရပ္ဘာသာႏွင့္
ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေရးထားေသာ မူဝါဒ A က်U္းခ်ဳပ္ မိတၱဴမ်ားကို ဝက္ဘ္ဆိုဒ္
www.bronsonhealth.com/financialassistance တြင္ A ခမဲ့ ရယူႏိုင္ပါသည္။
ထိုမိတၱဴမ်ားကို A ေရးေပၚဌာန၊ ေဆးရံုတက္ေရာက္မႈဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားေရးဌာနနင့္
ေငြေၾကးဆိုင္ရာ A ႀကံေပးေရးဌာနမ်ား တြင္လည္း ရယူႏိုင္ပါသည္။
စာတိုက္မွတစ္ဆင့္ ယင္းမိတၱဴမ်ားကို ရယူလိုပါက Bronson ေငြေတာင္းခံေရးဌာန
ဖုန္း (၈၀၀) ၆၉၉-၆၁၁၇၇ သို႔ ေခၚဆိုပါ။
ေငြေၾကးA ေထာက္A ပံ့ေလွ်ာက္ထားရန္A တြက္လည္းေကာင္း၊ Bronson
ေငြေၾကးA ေထာက္A ပံ့A စီA စU္A ေၾကာင္း ပိုမိုေလ့လာလိုလွ်င္လည္းေကာင္း
Bronson ေငြေၾကးဆိုင္ရာ A တိုင္ပင္ခံမ်ား သိုမဟုတ္ Bronson
ေငြေတာင္းခံေရးဌာနသို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။
Bronson ေငြေတာင္းခံေရးဌာန - (၈၀၀) ၆၉၉-၆၁၁၇
တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔ နံနက္ 8:30 နာရီ မွ ညေန 5:30 နာရီ
Bronson ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈA တိုင္ပင္ခံဌာနမ်ား- ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္ၿပီးကူညီရန္ သို႔မဟုတ္ လက္ေတြ႕က်င့္သံုးျခင္းသာမက Medicaid ႏွင့္
ပတ္သက္ေသာ က်င့္သံုးလုပ္ေဆာင္ပံုမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ကူညီရန္
A သင့္ရွိပါသည္။

Bronson Battle Creek ေဆး႐ုံ၊ Bronson LakeView ေဆး႐ုံ၊ Bronson Methodist
ေဆး႐ုံႏွင့္ Bronson South Haven ေဆး႐ုံ

A ခ်ိန္ - တနလၤာမွ ေသာၾကာ နံနက္ ၈:၃၀ နာရီမွ ညေန ၄:၃၀ နာရီA ထိ

FPL ေလွ်ာ့ေစ်း၏ % A ရ မိသားစု ဝင္ေငြ
၂၀၀% A ထိ

၁၀၀ %

၂၅၀ % A ထိ

၉၀ %

၃၀၀ % A ထိ

၈၀ %

၃၅၀ % A ထိ

၇၅ %

Bronson ေငြေၾကးA ေထာက္A ပံ့ဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမွ ေလွ်ာက္လႊာကို



Bronson Battle Creek ေဆး႐ံု –
(၂၆၉) ၂၄၅- ၈၁၂၄
ျပင္ပလူနာဌာနသည္ Eည့္ႀကဳိဌာနA လြန္ မွတ္ပံုတင္ဌာန
ယာဘက္A ဝင္ဝတြင္ ရွိပါသည္။



Bronson LakeView ေဆးရံု

A ကဲျဖတ္စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္သည္။ လူနာမ်ားသည္

(၂၆၉) ၆၅၇-၁၅၃၂

A ျပည့္A ဝA ေထာက္A ပံ့ရထိုက္သူ၊ A ေထာက္A ပံ့တစ္ဝက္ရထိုက္သူ

ပထမထပ္၊ ျပင္ပလူနာ မွတ္ပံုတင္ေရးေနရာတြင္ရွိေသာ

သို႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ မကုိက္ညီသူA ျဖစ္ ၎တို႔မွဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္သည္။

ေျမာက္ဘက္ဝင္ေပါက္

ေလွ်ာက္လႊာေပၚရွိ A ခ်က္A လက္မ်ား၊ ဝင္ေငြ၊ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားႏွင့္



ေငြေၾကးA ေထာက္A ပံ့မူဝါဒA ျပည့္A စံုတြင္ ေတြ႕ရွိႏိုင္ေသာ
ထပ္ေလာင္းျဖည့္စြက္ထားေသာ A ခ်ဳိ႕A ေျခA ေနမ်ားကို A ေျခခံ၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္

ေငြေၾကးဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္ေပးေရးဌာနသည္ Manin Campus ပထမထပ္

ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။လူနာမ်ားသည္ စံုလင္စြာျဖည့္စြက္ထားေသာ
ေလွ်ာက္လႊာ လက္ခံရရိွၿပီးေနာက္ ရံုးဖြင့္ရက္ ၃၀ ရက္A တြင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ရရွိ
မည္ျဖစ္သည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မျပဳလုပ္မီ A ခ်က္A လက္ပိုမိုလိုA ပ္ေသာ
ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို A သိေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ လူနာA ေနျဖင့္
ထိုA ခ်က္A လက္မ်ားကို ျပန္လည္ေပးပိ႔ုရန္ ေဖာ္ျပထားေသာေန႔မွစ၍ ရံုးဖြင့္ရက္
၁၀ ရက္ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆံုး ျပင္ဆင္သည့္ေန႔ - ၁၂/၂၈/၂၀၁၈

Bronson Methodist ေဆး႐ုံ
(၂၆၉) ၃၄၁-၆၁၂၀
ပင္မစံုစမ္းေမးျမန္းေရးေကာင္တာေနာက္တြင္ ရွိသည္။



Broson South Haven ေဆး႐ံု
(၂၆၉) ၆၃၉-၂၈၆၅
ေငြစာရင္း႐ုံးသည္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းဆိုင္ႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေနရာ
ပထမထပ္တင
ြ ္တည္ရွိၿပီး ပင္မဝင္ေပါက္ဟု သတ္မွတ္ထားေသာ
တံခါးေနရာမွဝင္ၿပီး ဘယ္ဘက္သို႔ခ်ိဳးဝင္
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