
ကျန ်းမာရရ်းအာမခံမရ ှိဘ ်းလာ်း။ 

COVID-19 ဝန ရ ာင မှုမျာ်း လှိိုအပ ပါသလာ်း။ 
COVID-19 ရ ှိမရ ှိ စစ ရ ်းခခင ်း၊ ကိုသမှုန ငဲ့  ကာကယွ ရ ်းမျာ်းကှိို အခမ ဲ့ ရရ ှိနှိိုင ပါသည ။

အရရ်းကက ်း အရသ်းစှိတ အချက မျာ်း 
 လ တှိိုင ်းသည  ၎င ်းတှိိုို့၏ လ ဝင မှုကက ်းကကပ ရရ်း အရခခအရနမျာ်းအရပေါ် ထညဲ့ သွင ်းစဉ ်းစာ်းခခင ်းမရ ှိဘ  COVID-19 ဝန ရ ာင မှုမျာ်းကှိို

ရရ ှိနှိိုင ရန  အကျ ံ်းဝင ပါသည ။ စစ ရ ်းခခင ်း၊ ကိုသမှု သှိိုို့မဟိုတ  ကာကွယ ရ ်းထှိို်းန ံမှုမျာ်းကှိို ခပည ရထာင စိုအစှိို်းရမ  

ရပ်းရချသညဲ့ အတွက ရကကာငဲ့  မည သ တစ ဦ်းတစ ရယာက ၏ လ ဝင မှုကက ်းကကပ ရရ်း အရခခအရနကှိို သက ရရာက မှုရ ှိရစမည မဟိုတ ပါ

သှိိုို့မဟိုတ  လ ဝင မှုကက ်းကကပ ရရ်းအဖွ ွဲ့အစည ်းမျာ်းန ငဲ့  မျှရဝခခင ်းခပ မည မဟိုတ ပါ။ 

 သင သည  အာမခံထာ်းခခင ်းမရ ှိသ ခဖစ ပပ ်း COVID-19 စစ ရ ်းခခင ်း သှိိုို့မဟိုတ  ကိုသမှုန ငဲ့   က စပ သညဲ့  

ကျသငဲ့ ရငွ ရတာင ်းခံလ ာကှိို ရရ ှိထာ်းပါက သငဲ့ ကျန ်းမာရရ်းရစာငဲ့ ရရ ာက သ အာ်း သငဲ့ ထတံွင  ရတာင ်းခံမညဲ့ အစာ်း HRSA COVID-

19 Uninsured Program (HRSA COVID-19 အာမခံမရ ှိသ မျာ်းအတွက  အစ အစဉ ) ထမံ  ကျသငဲ့ ရငွရတာင ်းခံရန  ရတာင ်း ှိိုပါ။

 သင သည  အာမခထံာ်းရ ှိသ မဟိုတ သညဲ့ အခပင  အစှိို်းရသည  သငဲ့ ရစာငဲ့ ရရ ာက မှုအတကွ  သငဲ့ ကျန ်းမာရရ်း ရစာငဲ့ ရရ ာက မှုပံဲ့ပှိို်းသ အာ်း

ရပ်းရချမှုခပ လိုပ ရနပါက သငဲ့ ကှိို COVID-19 ဝန ရ ာင မှုမျာ်းအတကွ  ရငရွကက်းရတာင ်းခမံှု ခပ လိုပ မရနှိိုင ပါ။ သငဲ့ အရနခဖငဲ့  

ရငွရတာင ်းခလံ ာကှိို ရရ ှိထာ်းပပ ်း ၎င ်းအတကွ  ရပ်းရချပပ ်းသာ်းခဖစ ပါက သင ဲ့အာ်း ရငွခပန အမ ်းရပ်းရမည ခဖစ ပပ ်း သင သည  

ထှိိုရငွရတာင ်းခံလ ာအာ်း ရပ်းပှိိုို့ခ ဲ့သညဲ့  လ ပိုဂ္ှိ လ  သှိိုို့မဟိုတ  ရ ်းရံိုန ငဲ့  ဦ်းစွာ စကာ်းရခပာ ှိိုသငဲ့ ပါသည ။ ၎င ်းတှိိုို့က

ရငွရတာင ်းခလံ ာကှိို ပယ ဖျက ရပ်းခခင ်းမရ ှိလျှင ခဖစ ရစ သငဲ့ အာ်း ရငွခပန မအမ ်းရပ်းလျှင ခဖစ ရစ HHS အရထရွထွ

စံိုစမ ်းစစ ရ ်းရရ်းမ  ်းရံို်းသှိိုို့ ဖိုန ်းနံပါတ  1-800-HHS-TIPS ကှိို  က သွယ ပါ သှိိုို့မဟိုတ  တှိိုင ကကာ်းမှုကှိို ရပ်းပှိိုို့ရန အတွက 

https://TIPS.HHS.GOV သှိိုို့ သွာ်းရရာက ကကညဲ့ ရှုပါ။

 အခမ ဲ့ COVID-19 ဝန ရ ာင မှုမျာ်းကှိို ရရ ှိနှိိုင ရန အတကွ သငဲ့ တွင  လ မှုဖ လံှုရရ်း နံပါတ  သှိိုို့မဟိုတ  အစှိို်းရမ  ထိုတ ရပ်းထာ်းသညဲ့  ID

မလှိိုအပ ပါ။

  ရာဝန ၊ ရ ်းဝါ်းဌာန၊ သှိိုို့မဟိုတ  ရ ်းခန ်းသည  ဤအချက အလက မျာ်းကှိို ရတာင ်း ှိိုနှိိုင ရသာ လည ်း

၎င ်းအချက အလက မျာ်းသည  သငဲ့ အာ်း အာမခမံရ ှိသ ခဖစ ရကကာင ်း အတည ခပ နှိိုင ရန သာခဖစ ပပ ်း သှိိုို့မ သာ သငဲ့ ကှိို Uninsured

Program (အာမခမံရ ှိသ မျာ်းအတွက  အစ အစဉ ) မ  သငဲ့ အတွက  ရပ်းရချနှိိုင မည ခဖစ သည ။

 သင သည  လ မှုဖ လံှုရရ်း နပံါတ  သှိိုို့မဟိုတ  အစှိို်းရမ  ထိုတ ရပ်းထာ်းသညဲ့  ID ကှိို မတင ခပနှိိုင ပါကလည ်း COVID-19 အတကွ  ကိုသခခင ်း၊

စစ ရ ်းခခင ်း၊ သှိိုို့မဟိုတ  ကာကွယ ရ ်းထှိို်းန ခံခင ်းတှိိုို့ကှိို ရရ ှိရနဦ်းမည ခဖစ သည ။  

 COVID-19 ကာကွယ ရ ်းထှိို်းန မံှုမျာ်းအတကွ  သငဲ့ ကှိို ကျသငဲ့ ရငရွတာင ်းခမံရနှိိုင ပါ။ သငဲ့ အရနခဖငဲ့  ရငွရတာင ်းခလံ ာကှိို

ရရ ှိထာ်းပါက ထှိိုရငွရတာင ်းခလံ ာအာ်း ရပ်းပှိိုို့ခ ဲ့သညဲ့  လ ပိုဂ္ှိ လ  သှိိုို့မဟိုတ  ရ ်းရံိုန ငဲ့  ဦ်းစွာ စကာ်းရခပာ ှိိုသငဲ့ ပါသည ။ ၎င ်းတှိိုို့က

ရငွရတာင ်းခလံ ာကှိို ပယ ဖျက ရပ်းခခင ်းမရ ှိလျှင  HHS အရထွရထွ စံိုစမ ်းစစ ရ ်းရရ်းမ  ်းရံို်းသှိိုို့ ဖိုန ်းနံပါတ  1-800-HHS-TIPS ကှိို

 က သွယ ပါ သှိိုို့မဟိုတ  တှိိုင ကကာ်းမှုကှိို ရပ်းပှိိုို့ရန အတွက  https://TIPS.HHS.GOV သှိိုို့ သွာ်းရရာက ကကညဲ့ ရှုပါ။ 

အခမ ဲ့ကှိို ဘယ လှိိုပံိုစနံ ို့ ရနှိိုင တာလ ။ 

ခပည ရထာင စိုအစှိို်းရ၏ Uninsured Program 

(အာမခံမရ ှိသ မျာ်းအတွက  အစ အစဉ ) သည  

ကျန ်းမာရရ်းအာမခံမရ ှိသညဲ့  မည သ ူ့ကှိိုမ ှိို 

ရပ်းအပ သညဲ့  COVID-19 

ဝန ရ ာင မှုမျာ်းခဖစ ပါသည ။ 

အခမ ဲ့  ှိိုတာဘာလ ။ 

 COVID-19 ရ ှိ/မရ ှိ စစ ရ ်းခခင ်း

 COVID-19 အတွက  ကိုသမှု

 COVID-19 အတွက  ကာကွယ ရ ်းမျာ်း

န ောကထ်ပ်အချက်

အလကမ်ျောျား

လ ူောမျောျားအတကွ ်

https://www.hhs.gov/coronavirus/

cares-act-provider-relief-fund/for-

patients 

ကျ ်ျားမောန ျား 

န ောငံ့န်  ောကမ်ှုပ ံ့ပ  ျားသမူျောျားအတကွ်

https://coviduninsuredclaim.link 

health.com 

ဝန ရ ာင မှုမျာ်းကှိို မည သ တှိိုို့က

ရရ ှိနှိိုင ပါသနည ်း။ 

ကျန ်းမာရရ်း အာမခံမရ ှိသ တှိိုင ်းသည  ၎င ်းတှိိုို့၏ 

လ ဝင မှုကက ်းကကပ ရရ်း အရခခအရနမျာ်းအရပေါ် 

ထညဲ့ သွင ်းစဉ ်းစာ်းခခင ်းမရ ှိဘ  ရရ ှိနှိိုင ပါသည ။ 

လ မှုဖ လံှုရရ်း နံပါတ  န ငဲ့ /သှိိုို့မဟိုတ  အစှိို်းရမ  

ထိုတ ရပ်းထာ်းသညဲ့  ID ကှိို 

ရတာင ်း ှိိုမည ခဖစ ရသာ လည ်း ၎င ်းသည  

မခဖစ မရန တင ခပရန  မလှိိုပါ။ 

No Health Insurance? Need COVID-19 Services? 
Burmese
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