
!"တတ်ရက်ေရာက်လာေသာ ေဆးဘက်ဆိ"ငရ်ာ ေငေွတာငး်ခံမ5များအေပ9 သင၏်အခွင့အ်ေရး<=င့ ်အကာအကွယ်များ 

သငသ်ည် အေရးေပ+ ေစာင့ေ်/0ာက်မ3ကိ5 ရေသာအခါ သိ5မ့ဟ5တ် ဝနေ်ဆာငမ်3ပံ့ပိ5းေပးသ>ကွနရ်က်ြပငပ်/0ိ ေဆးAံ5 သိ5မ့ဟ5တ် လ>နာတငယ်ာD ခွစဲတိ်ခနး်ဌာနတငွ ်

က5သမ3ခယံ>ေသာအခါ၊ လကက်ျနေ်ငေွတာငး်ခံြခငး်မ0 သင့က်ိ5 ကာကယွေ်ပးပါသည်။ ဤကိစKများတွင၊် သငက်ိ5 ဝနေ်ဆာငမ်3အစီအစD၏ ပ>းတွေဲပးေချမ3များ၊ 

ပ>းတွအဲာမခံN0င့/်သိ5မ့ဟ5တ် N5တယ်>Nိ5ငေ်သာပမာဏထက ်ပိ5မိ5ေကာကခ်ံြခငး်မြပRNိ5ငပ်ါ။  

 

"လက်ကျန်ေငေွတာငး်ခံြခငး်" ဆိ"သည်မ=ာ ဘာလဲ။ (တစ်ခါတစ်ရံ "!"တတ်ရက်ေရာက်လာေသာ လက်ကျန်ေငေွတာငး်ခံြခငး်"ဟ"ေခ9သည်)။  

ဆရာဝန ်သိ5မ့ဟ5တ် အြခားကျနး်မာေရးေစာင့ေ်/0ာကမ်3ေပးသ>ကိ5 သငေ်တွSေသာအခါ၊ ပ>းတွေဲပးေချမ3၊ ပ>းတွဲအာမခံ သိ5မ့ဟ5တ် N5တယ်>Nိ5ငသ်ည့်စရိတ်များကဲသိ့5 ့ 

အချိRSေသာသင့အ်တိက်ပ်ြပငပ်က5နက်ျစရိတ်များကိ5 သင့က်ိ5 ေပးေဆာငခ်ိ5ငး်Nိ5ငပ်ါသည်။ ဝနေ်ဆာငမ်3ေပးသ>တစဦ်းကိ5ေတွSပါက သိ5မ့ဟ5တ် 

သင့က်ျနး်မာေရးအစအီစD၏ကွနရ်ကတ်ငွမ်/0ေိသာ ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်/0ာက်မ3ဌာနသိ5 ့ သွားေရာက်ပါက သင့တ်ငွအ်ပိ5က5နက်ျစရိတ်များ သိ5မ့ဟ5တ် 

ဘီလတ်စ်ခ5လံ5းကိ5 ေပးေဆာငရ်မည်ြဖစ်သည်။  

 

“ကွနရ်က်ြပငပ်” ဆိ5သည်မ0ာ ဝနေ်ဆာငမ်3ေပးရနအ်တကွ ်သင့က်ျနး်မာေရးအစီအစDN0င့ ်စာချRပ်မချRပ်ရေသးေသာ ဝနေ်ဆာငမ်3ေပးသ>များN0င့ ်ပပံိ5းေပးသ>များ 

ပငြ်ဖစသ်ည်။ သင့ယ်>ထားေသာ အစအီစDမ0 ေပးေချသည့်အရာN0င့ ်ဝနေ်ဆာငမ်3အတကွ ်ေကာက်ခသံည့်ေငပွမာဏအYကား ကွာြခားချက်အတကွ် သင့အ်ား 

ဘီလပ်ိ5ရ့န ်ကနွရ်က်ြပငပ်မ0 ဝနေ်ဆာငမ်3ေပးသ>များကိ5 ခငွ့ြ်ပRထားပါသည်။ ၎ငး်ကိ5 "လကက်ျနေ်ငေွတာငး်ခံြခငး်" ဟ5ေခ+သည်။ ဤပမာဏသည် 

တ>ညီေသာဝနေ်ဆာငမ်3အတကွ ်ကနွရ်က်အတငွး် က5နက်ျစရိတထ်က ်ပိ5များNိ5ငဖွ်ယ်/0ိ\ပီး သင့အ်စီအစD၏N5တယ်>Nိ5ငေ်သာ သိ5မ့ဟ5တ် N0စ်စD 

အတိက်ပ်ြပငပ်ကန ့သ်တ်ချကတ်ငွ ်၎ငး်ကိ5 ထည့်သွငး်တကွ်ချက်မည်မဟ5တ်ပါ။ 

 "A5တတ်ရကေ်ရာကလ်ာေသာ လကက်ျနေ်ငေွတာငး်ခံြခငး်" သည် ေမ]ာလ်င့မ်ထားေသာ လကက်ျနေ်ငစွာရငး် ပငြ်ဖစ်သည်။ သင့ေ်စာင့ေ်/0ာကမ်3တငွ ်

ပါဝငပ်တ်သက်ေနသ>ကိ5 သငမ်ထိနး်ချRပ်Nိ5ငသ်ည့်အခါတငွ-် သင့တ်ွင ်အေရးေပ+အေြခအေန/0ိသည့်အခါ သိ5မ့ဟ5တ် ကနွရ်က်အတငွး်/0 ိ

ဝနေ်ဆာငမ်3ေပးေနရာတစခ်5တွင ်သွားေရာကလ်ည်ပတ်ရန ်အချိနဇ်ယားဆဲွထားေသာ်လည်း ကနွရ်က်ြပငပ်ဝနေ်ဆာငမ်3ေပးသ>ထံမ0 မေမ]ာလ်င့ဘဲ် 

က5သမ3ခယံ>သည့်အခါတငွ ်၎ငး်သည် ြဖစေ်ပ+ Nိ5ငသ်ည်။ A5တတ်ရကေ်ရာကလ်ာေသာ ေဆးဘက်ဆိ5ငရ်ာ က5နက်ျစရိတ်များသည် လ5ပ်ထံ5းလ5ပန်ည်း သိ5မ့ဟ5တ် 

ဝနေ်ဆာငမ်3ေပ+မ>တည်၍ ေဒ+လာေထာငေ်ပါငး်များစာွ က5နက်ျNိ5ငသ်ည်။ 

သင့အ်ား လက်ကျန်ေငေွတာငး်ခံမ5မ= ကာကွယ်ထားသည့် ေနရာများမ=ာ -  

 

အေရးေပ9ဝန်ေဆာငမ်5များ  

သင့တ်ငွ ်အေရးေပ+ကျနး်မာေရးအေြခအေန/0ိ\ပီး ကွနရ်က်ြပငပ်ဝနေ်ဆာငမ်3ေပးသ> သိ5မ့ဟ5တ် သင့ဝ်နေ်ဆာငမ်3ေပးသ>မ0 အေရးေပ+ဝနေ်ဆာငမ်3များရယ>ပါက 

၎ငး်တိ5က့ သင့အ်ား ေပးခိ5ငး်သည့် အများဆံ5းေငမွ0ာ သင့အ်စီအစD၏ ကနွရ်က်အတငွး် က5နက်ျစရိတခ်ွဲေဝမ3ပမာဏ (ဥပမာ - ပ>းတွဲေပးေချမ3များ၊ 

ပ>းတွအဲာမခံများN0င့ ်N5တယ်>မ3များကဲသိ့5)့ ြဖစသ်ည်။ ဤအေရးေပ+ဝနေ်ဆာငမ်3များအတကွ ်သင့က်ိ5 လကက်ျနေ်ငေွတာငး်ခံ၍မရပါ။ ၎ငး်တငွ ်သငသ်ည် 

တည်\ငမိေ်သာ အေြခအေနတငွ ်/0ိေန\ပီးေနာက် သငရ်/0ိNိ5ငသ်ည့် ဝနေ်ဆာငမ်3များ ပါ၀ငေ်နပါက  ဤတည်\ငမိ်ေသာ အေြခအေန\ပးီေနာက ်

ဝနေ်ဆာငမ်3များအတကွ် ေကာကခ်ံြခငး် မြပRရနအ်တကွ် သငသ်ည် စာြဖင့ ်သေဘာတ>ညီမ3 မေပးပါဘဲ သင၏် အကာအကယွမ်ျား ဆက်/0ိေနမည်ြဖစ်သည်။ 

ကွန်ရက်အတငွး်M= ိေဆး!ံ" သိ"မ့ဟ"တ ်လNနာတငယ်ာOခဲွစိတက်"သေရးဌာနတငွ ်အချိQ Rေသာဝန်ေဆာငမ်5များ  

ကနွရ်က်အတငွး် ေဆးAံ5 သိ5မ့ဟ5တ် လ>နာတငယ်ာD ခွစဲတိ်ခနး် စငတ်ာများ မ0ဝနေ်ဆာငမ်3များ ရယ>သည့်အခါ အချိRSေသာဝနေ်ဆာငမ်3ေပးသ>များသည် 

ကနွရ်က်ြပငပ်တငွ ်/0ိေနNိ5ငသ်ည်။ ဤကဲ့သိ5 ့ ြဖစ်ရပ်များတငွ၊် အဆိ5ပါဝနေ်ဆာငမ်3ေပးသ>အများစ5သည် သင့အ်စအီစD၏ကွနရ်ကအ်တွငး် 

က5နက်ျစရိတ်ခွေဲဝမ3ပမာဏသည် သင့အ်ား ေငေွတာငး်ခNံိ5ငသ်ည်။ ၎ငး်တငွ ်ပါဝငသ်ည်မ0ာ အေရးေပ+ေဆး၊ ေမေ့ဆး၊ ေရာဂါေဗဒ၊ ဓာတမ်0န၊် ဓာတ်ခွခဲနး်၊ 

ေမွးကငး်စကေလးများေစာင့ေ်/0ာက်ေရး၊ လကေ်ထာကခ်ွဲစတိ်ဆရာဝန၊် ေဆးAံ5ဆရာဝန ်သိ5မ့ဟ5တ် အထ>းေစာင့ေ်/0ာကမ်3ေပးဝနေ်ဆာငမ်3များ . 

ဤဝနေ်ဆာငမ်3ေပးသ>များသည် သင့အ်ား လကက်ျနေ်ငေွတာငး်ခလံjာမ0 လကက်ျနေ်ငေွတာငး်ခံြခငး်မြပRရနN်0င့ ်လကက်ျနေ်ငေွတာငး်ခံNိ5ငရ်န ်

သင၏်အကာအကယ်ွများကိ5စနွ ့လ်jတ်ရန ်ေတာငး်ဆိ5မည်မဟ5တ်ပါ။  

အကယ်၍ သငသ်ည် ထိ5ကွနရ်က်အတငွး်/0ိ ဝနေ်ဆာငမ်3များတွင ်အြခားဝနေ်ဆာငမ်3အမျိRးအစားများကိ5 ရ/0ိပါက၊ သငသ်ည် စာြဖင့ခ်ငွ့ြ်ပRချက်ေပးကာ 

သင၏်အကာအကယွမ်ျားကိ5 မစနွ ့လ်jတ်မချငး် သင့အ်ား ကွနရ်က်ြပငပ်ဝနေ်ဆာငမ်3ေပးသ>များမ0 ေငေွတာငး်ခံြခငး်ြပRNိ5ငမ်ည်မဟ5တပ်ါ။  

 



QU.170.1.22

လက်ကျန်ေငေွတာငး်ခံြခငး်မ0 သင့ကိ်5 ကာကွယ်ေပးထားမျ9များကိ5 ဘယ်ေသာအခါမ0 စွန ့်လ>တရ်န် မလိ5အပ်ပါ။ သငသ်ည်လည်း ကွန်ရက်ြပငပ် 

ေစာင့ေ်B0ာက်မCကိ5 ရယDရန် မလိ5အပ်ပါ။ သင့အ်စီအစF၏ကွန်ရက်တငွ ်ဝန်ေဆာငမ်CေပးသD သိ5မ့ဟ5တ ်အေထာက်အကDပစKည်းများကိ5 သငေ်ရွးချယ်Lိ5ငသ်ည်။  

 

MICHIGAN ြပည်နယ်တငွလ်ည်း T5တတ်ရက်ေရာက်လာေသာ လက်ကျန်ေငေွတာငး်ခံြခငကိ်5 တားဆးီLိ5ငေ်သာ ဥပေဒများB0ိသည်။  

ပါဝငြ်ခငး် မ+,ေိသာ ဝနေ်ဆာငမ်3ေပးသ4သည် ပံပ့ိ8းေပးရမည့် ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်+,ာကမ်3က8နက်ျစရိတ်၏ ယံ8@ကည်စတိ်ချရေသာ ခန ့မ်,နး်ချကတ်စ်ခ8(good-

faith estimate) ေပးရပါမည်။ ယံ8@ကည်စတိ်ချရေသာ ခန ့မ်,နး်ချကတ်စခ်8သည် ပံ့ပိ8းေပးထားသည့် ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်+,ာက်မ3က8နက်ျစရိတမ်ျားကိ8 

ထိခိ8က်ေစQိ8ငသ်ည့် အေြခအေနများ SကိTြမငU်ပီး ထည့်သွငး်စXးစားမည်မဟ8တပ်ါ။ 

သင့က်ျနး်မာေရး အကျိTးခံစားခွင့ ်အစအီစXတငွ ်ပါဝငသ်ည့် ပံ့ပိ8းသ4မ, ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်+,ာက်မ3ဝနေ်ဆာငမ်3များကိ8 ေဆာငရွ်က်ေပးရနေ်တာငး်ဆိ8ခငွ့ ်

+,ိUပီးထိ8ဝနေ်ဆာငမ်3များကိ8 က8နက်ျစရိတသ်က်သာစွာြဖင့ ်ပံ့ပိ8းေပးQိ8ငေ်စရနQ်,င့ ်သငလ်ိ8အပေ်သာ ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်+,ာက်မ3 ဝနေ်ဆာငမ်3များကိ8 

လ8ပေ်ဆာငQ်ိ8ငမ်ည့်ကွနရ်ကအ်တွငး်ဝနေ်ဆာငမ်3ေပးသ4များ၏အချကအ်လက်များကိ8ရယ4ရန ်သင့ဝ်နေ်ဆာငမ်3ေပးသ4ကိ8ဆက်သွယ်ရနလ်ည်း 

ေတာငး်ဆိ8ခငွ့+်,ိသည်။ 

 

လက်ကျန်ေငေွတာငး်ခံမCကိ5 ခွင့မ်ြပ9ေသာအခါ၊ သင့တ်ငွလ်ည်း ဤအကာအကွယ်များ B0ိသည်-  

က8နက်ျစရိတ်၏ ခွေဲဝစ8ကိ8 ေပးေဆာငရ်န ်သင့တ်ွငသ်ာ တာဝန+်,ိပါသည် (ဝနေ်ဆာငမ်3ေပးသ4 သိ8မ့ဟ8တ် ဝနေ်ဆာငမ်3သည် ကနွရ်က်အတငွး်+,လိ]င ်

သငေ်ပးေချရမည့် ပ4းတွေဲပးေချမ3များ၊ ပ4းတွဲအာမခQံ,င့ ်Q8တယ်4ြခငး်ကဲသိ့8)့။ သင့က်ျနး်မာေရးအစီအစXသည် ကနွရ်က်ြပငပ်မ, ပံပ့ိ8းေပးသ4များQ,င့ ်

ဝနေ်ဆာငမ်3ေနရာများကိ8 တိ8က်_ိ8ကေ်ပးေဆာငမ်ည်ြဖစ်သည်။ 

ေယဘDယျအားြဖင့ ်သင့က်ျန်းမာေရးအစီအစFသည်-  

• ဝနေ်ဆာငမ်3များအတကွ် သင့အ်ား SကိTတငခ်ငွ့ြ်ပTချကရ်ယ4ရန ်မလိ8အပဘဲ် အေရးေပaဝနေ်ဆာငမ်3များကိ8 ေပးထားရမည်။ (“SကိTတငခ်ငွ့ြ်ပTချက”် 

ဟ8လည်းေခaသည်)။  

• ကနွရ်က်ြပငပ်မ,ဝနေ်ဆာငမ်ျTပံ့ပိ8းေပးသ4များထံမ, အေရးေပaဝနေ်ဆာငမ်3များကိ8 ေပးထားရပါသည်။  

• ဝနေ်ဆာငမ်3ပံပ့ိ8းေပးသ4 သိ8မ့ဟ8တ် ပံ့ပိ8းက4ညီမ3 (က8နက်ျစရိတ်ခွေဲဝမ3) ကိ8 ကွနရ်ကအ်တငွး် ဝနေ်ဆာငမ်3ပံပ့ိ8းေပးသ4 သိ8မ့ဟ8တ် 

အေထာက်အက4ြပTပစdည်းများကိ8 ေပးေဆာငရ်မည့်အရာအေပa အေြခခUံပီး အဆိ8ပါပမာဏကိ8 သင၏်အကျိTးခံစားခွင့မ်ျား၏ +,ငး်လငး်ချကတ်ငွ ်

ြပသထားရမည်။  

• အေရးေပaဝနေ်ဆာငမ်3များ သိ8မ့ဟ8တ် ကွနရ်က်ြပငပ် ဝနေ်ဆာငမ်3များအတကွ ်သငေ်ပးေချသည့် ပမာဏအားလံ8းကိ8 သင့က်ွနရ်ကအ်တငွး် 

Q8တယ်4Qိ8ငေ်သာ အတိက်ပြ်ပငပ် ကန ့သ်တခ်ျက်ပမာဏကိ8 တကွ်ချက်ြပထားရမည်။  

 

သင့ကိ်5 မ0ားယွငး်စွာ ေငေွတာငး်ခံခ့ဲသည်ဟ5 သငထ်ငပ်ါက- 

• Mary Free Bed Rehabilitation Hospital(ေမရီအခမဲက့8တငြ်ပနလ်ည်ထ4ေထာငေ်ရးေဆး_ံ8)သိ8 ့ 616.840.8000 မ,တဆင့ ်ဆက်သွယပ်ါ။ 

• _8တတ်ရကေ်ရာကလ်ာေသာ လကက်ျနေ်ငေွတာငး်ခံြခငး်ဆိ8ငရ်ာ အချကအ်လကQ်,င့ ်တိ8င@်ကားချကမ်ျားအတကွ ်ဖယ်ဒရယ ်ဖ8နး်နပံါတ်မ,ာ 

800.985.3059 ြဖစ်သည်။  

• ဖက်ဒရယဥ်ပေဒအရ သင့အ်ခွင့အ်ေရးများအေ@ကာငး် ေနာကထ်ပ်အချကအ်လကမ်ျားအတကွ ်cms.gov/nosurprises/consumers သိ8 ့ 

ဝငေ်ရာက်@ကည့်_3ပါ။ 

• Michigan ြပည်နယဥ်ပေဒများအရ သင့အ်ခငွ့အ်ေရးများQ,င့ပ်တသ်က်Uပီး စိ8းရိမ်မ3များ+,ပိါက 833.ASK.DIFS (833.275.3437) သိ8 ့ ဆက်သွယပ်ါ။ 


