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1.0 မိတ�က္◌ျခင္◌း◌ႏ◌ငွ္◌ ့ရ���ယ�က်္ 
 

IRIS ဆိတုာက သင္◌ဘ့ဝကိ ုသင�ယ� ို ေ◌နထိငု�်င�လ ဲဆိတုာန႔ဲပတ�က�ပီး �လတ� �ပ�ာဆံးု◌ျဖတ�က်�ႏ်◌◌ိငု�ို ႔န႔ဲ 

ကိယု� မ္◌းကိေု◌ၾကာင္◌း◌ႏ◌◌ိင္ုေ◌စဖုိ႔ အ�တက္ ◌ျဖစ�ါတယ္။ IRIS န႔ဲဆိရုင္ သင္◌မ့ာွ 

ေ◌ေြငၾကးကိ�ုင�ယ� သံးု◌ျပဳပိ�ုင�င္◌ ့ရိွပါတယ္။ ဆိလုိတုာေကတာ ့သင္◌အ့�တက္ ေ◌ရရွည္ 

ကန္်◌းမာေ◌ရးေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက�ႈ ရ���န္◌းခက္်ေ◌�တကိ ုရယႏူ◌◌ိငု�ို ႔ ပစၥည္◌းေ◌�တ၊ ေအထာက�ကေူ◌�တ၊ 

ဝန္ေ◌ဆာင�ႈေ◌�တကိ ုသင္ေ◌��းခယ်�ယႏူ◌◌ိင္ုေ◌စမာွ ◌ျဖစ�ါတယ္။ သင္◌မ့ာွ ဝ��မ္◌းခန္႔ပိ�ုင�င္◌လ့ည္◌း ရိွပါတယ္။ 

ဆိလုိတုာေကတာ ့သင္◌အ့�တက္ ေ◌ရရွ��်န္◌းမာေ◌ရးေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက�ႈ ရ���န္◌းခက္်ေ◌�တကိ ုရယႏူ◌◌ိငု�ို ႔ 

သင္◌က့ိယု�ို င္ အလပု�မားခန္႔အပ�ို�င�င္◌၊့ စမီခံန္႔�ခပိဲ�ုင�င္◌ ့ရရိွေ◌စမာွ ◌ျဖစ�ါတယ္။ သင္◌ဘ့ဝအ�တက္ 

က�ၽမ္◌းကင်�ညာရွင�ာ သင�ိုယ� ို င�ါပဲ။ IRIS ေအနန႔ဲ သင္◌မ့ာွရိွေ◌နတဲ ့ေ◌ရရွ��်န္◌းမာေ◌ရးေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက�ႈ 

ရ���န္◌းခက္်ေ◌�တအ�တက္ သင္◌ ့ပိကု� ေံ◌�တကိ ုအဓပိၸာယ္◌ျပည္◌ဝ့ြစာ သံးု�စေဲ◌စမာွ ◌ျဖစ�ါတယ္။ IRIS မာွ 

သင�ိုယ� ို င္ေ◌��းခယ်� ားတဲ ့လမ္◌းေ◌ၾကာင္◌းေ◌�တအ�တက္ �လတ� ပ�ႈန႔ဲ ေ◌��းခယ်� ားမႈေ◌�တအတ ူတာဝ��ူမႈေ◌�တပါ 

ရိွလာပါတယ္။   

ဤ ပါဝင�ူမာ်းအ�တက္ အသပိညာေ◌ပး လ�က�ကဲိ ုသင္◌အ့�တက္ စဥ္◌းစားေ◌ပးၿပီးမ ွေ◌ရးသားထားတာပါ။ 

အခန္◌းတစ�န္◌းစကီ IRIS မာွ ပါဝင္ေ◌နသတူစ္ေ◌ယာေက� နန႔ဲ ရိွရမယ္ တာဝ��ူမႈေ◌�တ၊ ပထမဆံးုအႀကမိ�ျ ဖစ္ 

စာရင္◌း�သင္◌းတဲအ့ခ်�ိ ��ာ IRIS အၾကေံ◌ပး က သင�႔ဲအတ ူအခန္◌းတိင္ု◌းကိ ုဖတ�ႈ�သားမည္◌ျဖစ�ပီး၊ 

ေ◌နာက�ို င္◌း�တင�ည္◌း ◌ႏ◌စွ�ဥ္◌ႏ◌စွ�ိ ုင္◌း ဖတ�ႈမည္ ◌ျဖစ�ည္။ အခန္◌းတိင္ု◌းကိ ုဖတ္၍ၿပီး�သားတဲအ့ခါ 

ပါဝင�ူမာ်းအ�တက္ အသပိညာေ◌ပးလ�က� ဲသရိွိေ◌ၾကာင္◌းေ◌ဖာ�င�င္ သင္◌ရဲ့ ့ IRIS အၾကေံ◌ပး မ ွသင္◌က့ိ ု

လက��တ� ို းေ◌စပါလမ္ိ◌မ့ယ္။(F-01947). သင�ည္ သင◌့္ရဲ ့ အတိငု�င�နံ႔ဲအတတူ ူလ�က�စဲာအပု� စ� ုပ�ံ ုးကိ ု

ဖတ�ႈၿပီးစးီေ◌ၾကာင္◌းကိ ုDepartment of Health Services (ကန္်◌းမာေ◌ရးဝန္ေ◌ဆာင�ႈမာ်း ဌာန) မ ွ

သရိွိေ◌ၾကာင္◌းေ◌ဖာ�င�င္ ပါရိွသည္◌ ့သင္၏နာမ��တိေု◌ကာက္◌ႏ◌င္ွ◌ ့လက��တ� ို ႔ကိၾုကည္◌၍့ ဆံးု◌ျဖတ�ည္◌ျဖစ�ည္။  

ဤလ�က�စဲာအပု�ိ ု သမိ္◌းဆည္◌းထားပါ သင္◌မ့ာွ ေ◌မးြခန္◌းေ◌ေ�တပၚလာရင္ ◌ျပ��ကည္◌◌့ႏ◌◌ိင္ုေ◌စရန္ ◌ျဖစ�ည္။ 

အကယ္၍ သင�ားမလ��ည္◌ ့တစ�ံု တစ�ာရိွပါက သိ႔ုမဟတ္ု႔ လ�က�စဲာအုပ�ဲ �တင္ မပါဝင�ည္◌ ့ေ◌မးြခန္◌းမာ်းရိွလာပါက 

IRIS အၾကေံ◌ပး သိ႔ုမဟတ္ု အြခ��ိ ုင�ာ အလပု��င္ ေ◌အးဂင္်◌ ့ကိ ုေ◌မး◌ျမန္◌းပါ။ သတူိ႔ုက သင�ိုအကညူဖုိီ႔ 

အသင္◌ရိွ့ေ◌နပါတယ္။  

  ေအရးႀကးီ ဆ�က�ယ္◌ႏ◌◌ိငု�ည္◌ ့အခ်က�လက္ 

က�ၽႏ◌္◌ပု္၏ IRIS အၾကေံ◌ပး ေ◌အဂ်င�:ီ 

အမည္။ ။ ___________________________  အဓကိ ဖုန္◌းနပံါတ္- ________________________ 

က�ၽန္◌ပု္၏ IRIS အၾကေံ◌ပး:  

အမည္။ ။ ___________________________ ဖုန္◌းနပံါတ္- _____________________________ 

က�ၽန္◌ပု္၏ အြခ��ိ ုင�ာ အလပု� �င္ ေ◌အးဂ်င္◌:့  

အမည။ ။   အဓကိ ဖန◌းနပံါတ   

https://www.dhs.wisconsin.gov/forms/f01947.docx
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2.0 အတိေု◌ကာက�ာလံးုမ်ား 
 

IRIS ဆိသု���ာ Include, Respect, I Self-Direct စသည္◌ ့စကားလံးုမာ်း၏ အတိေု◌ကာက�ာလံးု ◌ျဖစ�ည္။ 

အတိေု◌ကာက�ာလံးုမာ်းဆိသု���ာ အမ��စ�ု  သိ႔ုမဟတ္ု စကားစတုစ�ု ၏ ထပိ�ံ ုးအကၡရာကိ ုယထူား◌ျခင္◌း ◌ျဖစ�ည္။ 

သင္◌ရဲ့႕ အြခ��ိ ုင�ာ အလပု��င္ ေ◌အးဂင္်◌ ့သိ႔ုမဟတ္ု IRIS အၾကေံ◌ပး ◌ႏ◌င္ွ◌ ့စကားေ◌◌ျပာတဲအ့ခါ 

အတိေု◌ကာက�ာလံးုေ◌�တကိ ုမၾကာမၾကာ ၾကားရႏ◌◌ိငု�ါတယ္။ အဒဲအီတိေု◌ကာက�ာလံးုေ◌�တကိ ု

တစ�် ိ ဳေ႕သာပံစုေံ◌�တန႔ဲ စာအပ္ုေ◌�တမာွ ေ◌�တ႕ႏ◌◌ိငု�ါတယ္။ IRIS အစအီစဥ��ာ အသံးုမာ်းတဲ ့

အတိေု◌ကာက�ာလံးုေ◌�တကိ ုေ◌အာက�ါဇယား�ကက��ာ ေ◌ဖာ◌္◌ျပထားပါတယ္။ အတိေု◌ကာက္ေ◌�တ ၾကားရတဲအ့ခါ 

သိ႔ုမဟတ္ု႔ ◌ျမင္ေ◌�တ႕ရတဲအ့ခါမာွ အဓပိၸာယ�သပိါက သင္၏ IRIS အၾကေံ◌ပး ကိ ုေ◌မး◌ျမန္◌းပါ။  
 
 

ADRC 
Aging and disability resource center  
(သက�ကးီ��ယ� ို ႏ◌င္ွ◌ ့မသ���မ္◌း ေ◌ထာက�ံေ့◌ရး စင�ာ)  

AFH 
Adult family home  
(အ��ယ္ေ◌ရာက�ပီးသမူာ်း ခိလုႈ◌◌ံႏ◌◌ိငု�ည္◌ ့အမ္ိ) 

ALJ 
Administrative law judge  
(အုပ�်ပ္ဳေ◌ရးဥေပဒဆိငု�ာ တရားသႀူကးီ) 

APS 
Adult protective services  
(အ��ယ္ေ◌ရာက�ပီးသ ူကာ�ကယ္ေ◌ပးေ◌ရး ဝန္ေ◌ဆာင�ႈမာ်း) 

BA Budget Amendment (ေ◌ြငစာရင္◌း ◌ျပင�င�က္်) 

BOALTC 
Board on Aging and Long-term Care  
(သက�ကးီ��ယ� ို ႏ◌င္ွ◌ ့ေ◌ရရွည္ေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက္ေ◌ရး ဘတု� �ဖဲ႕) 

BSP 
Behavior support plan  
(အျပဳအမဆူိငု�ာ အကအူညေီ◌ပးေ◌ရး အစအီစဥ္) 

BUP Back-up plan (အရံအျဖစ�ာ်ထားသည္◌ ့အစအီစဥ္) 

CIC Change in condition (ေအနအထား ေ◌◌ျပာင္◌းလ�ဲသား◌ျခင္◌း) 

CIR Critical incident report (ေအရးႀကးီ ◌ျဖစ�ပ္ တိငု�ကား◌ျခင္◌း) 

DHA 
Division of Hearings and Appeals  
(ၾကားနား◌ျခင္◌း◌ႏ◌င္ွ◌ ့အယခူ◌ံျခင္◌း ႐ံုး�ခ)ဲ 

DHS Department of Health Services (ကန္်◌းမာေ◌ရးဝန္ေ◌ဆာင�ႈမာ်း ဌာန) 

DRW 
Disability Rights Wisconsin  
(Wisconsin မသ���မ္◌းသမူာ်း ရပိ�ုင�င္◌မ့ာ်း) 

EVV 
Electronic visit verification  
(လနူာ◌ျပသၿပီးေ◌ၾကာင္◌း အတည္◌ျပဳ◌ျခင္◌း) 

FEA 
အြခ��ိ ုင�ာ အလပု��င္ ေ◌အးဂင္်◌ ့ 

(အစိးုရ၏ ဝ��မ္◌းဆိငု�ာ ေ◌အးဂင္်◌)့ 
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HCBS 
Home and community-based services  
(အမ္ိ◌ႏ◌င္ွ◌ ့လထူေုအ◌ျချပဳ ဝန္ေ◌ဆာင�ႈမာ်း) 

IC IRIS consultant (IRIS အၾကေံ◌ပး) 

ICA IRIS consultant agency (IRIS အၾကေံ◌ပး◌ ံေ◌အဂင်�)ီ 

ILC Independent living center (အမွအီခိကုင္◌းြစာ ေ◌နထိင္ုေ◌ရး စင�ာ) 

IMD 
Institution for mental disease  
(စတ္ိေ◌ရာဂါ ကညူေီ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက္ေ◌ရးအ�ဖဲ႕) 

ISSP 
Individual support and service plan  
(တစ္ဦးခင္်◌းအလိက္ု ေအထာက� ပံႏ့◌င္ွ◌ ့ဝန္ေ◌ဆာင�ႈ အစအီစဥ္) 

LTC FS 
Long-Term Care Functional Screen (ေ◌ရရွည္ ေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက္ေ◌ရးအ�တက္ 

ေ◌ရာဂါစစ္ေ◌ဆး◌ျခင္◌း) 

MAPC 
Medicaid personal care agency  
(Medicaid တစ္ဦးခင္်◌းေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက္ေ◌ရး ေ◌အဂင်�)ီ 

NOA Notice of action (တရားရင�ိုင�န္ ေအၾကာင္◌းၾကားစာ) 

OTE One-time expense (တစ�ကမိ�ာ က�ု�မ်ႈ) 

PCST 
Personal care screening tool (တစ္ဦးခင္်◌း ေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက္ေ◌ရး 

ေ◌ရာဂါစစ္ေ◌ဆး◌ျခင္◌း) 

PHI 
Protected health information  
(ဥေပဒအရကာ�ကယ္ေ◌ပးထားသည္◌ ့ကန္်◌းမာေ◌ရးဆိငု�ာ အခက်� လက္) 

PHW Participant-hired worker (ပါဝင�ူမ ွခန္႔ထားသည္◌ ့အလပု�မား) 

RCAC 
Residential care apartment complex  
(ေ◌ရရွည္ေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက္ေ◌ပးသည္◌ ့အမိ�ာတိကု�န္◌းမာ်း) 

RM Restrictive measure (ကန္႔သတ�ႈမာ်း) 

RN Registered nurse (မတွ�ံု တင�ားေ◌သာ သနူာ◌ျပဳ) 

SDPC 
Self-directed personal care  
(သင�ိုယ� ို င္ေ◌��းခယ်� ားေ◌သာ တစ္ဦးခင္်◌းအလိက္ု ေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက�ႈ) 

SOD 
Statement of deficiency  
(စည္◌းမဥ္်◌းခ် ိ ဳးေ◌ဖာက�ႈအား မတွ� မ္◌းတင�ား◌ျခင္◌း) 
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3.0 SELF-DIRECTION RESPONSIBILITIES  
(သင္◌ဘ့ဝကိ ုသင�ိ ုယ� ို င္ေ◌��းခ်ယ္◌ျခင္◌းအ�တက္ တာဝ��ူမႈမ်ား) 
 

IRIS �တင္ တာဝ���သိမူာွ သင�ိုယ� ို င�င္◌ျဖစ�ပီး သင�ဲ ့ ေ◌ရရွည္ေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက� ုေသပးမႈအ�တက္ သင�ိုယ� ို င္ 

ေ◌��းခယ္်◌ႏ◌◌ိငု�ါတယ္။ သင�ံုး◌ျဖတ�က္်ေ◌�တ ခရ်��ိ ုအပ�ယ� ို ႔ ဆိလုိတုာပါ။ သင္◌ဘ့ဝအ�တက္ က�ၽမ္◌းကင်�ညာရွင�ာ 

သင�ိုယ� ို င�ါပဲ။ ဘယ� ို အကအူညမီ် ိ ဳးလိအုပ�လ၊ဲ ဘယ� ရာက ေအရးႀကးီသလဆဲိတုာကိ ုသင�ိုယ� ို င�ာ အသႏိ◌◌ိငု�ံ ုးပါ။ 

သင္◌ဘ့ဝကိ ုသင္◌စ့တိ� ို င္◌းေကန်ထိင္ု◌ႏ◌◌ိင္ုေ◌စဖုိ႔ သင္◌ရဲ့ေ့◌ရရွည္ ကန္်◌းမာေ◌ရးေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက�ႈ 

ရ���န္◌းခက္်ေ◌�တကိ ုရယႏူ◌◌ိင္ုေ◌စဖုိ႔ IRIS က သင္◌က့ိကုညူေီ◌ပးဖုိ႔ ရိွေ◌နပါတယ္။  

IRIS မာွ ပါဝင�ိုက္◌ျခင္◌းက ေအရးကစိၥအားလံးု တစ္ေ◌ယာက� ည္◌းလပု�မယ� ို ႔ မဆိလုိပုါဘးူ။ ဒ ီခရီးစဥ�စ္ေ◌လာ်က��ာ 

သင္◌က့ိ ုကညူေီ◌ပးမယ္◌သ့ေူ◌�တ ရိွေ◌နပါတယ္။ ေ◌မးြခန္◌းေ◌�တကိ ုေ◌◌ျဖၾကားေ◌ပးဖုိ႔ ဒါမမွဟတ္ု 

သင�ာဝ��ူရတဲအ့ပိင္ု◌းေ◌�တကိ ုနားမလည္ေ◌သးဘးူဆိရုင္ ကညူေီ◌ပးဖုိ႔ သင္◌ရဲ့ ့ IRIS အၾကေံ◌ပး ေ◌အဂင်� ီန႔ဲ 

အြခ��ိ ုင�ာ အလပု��င္ ေ◌အးဂင္်◌ ့တိ႔ုက အသင္◌ရိွ့ေ◌နပါတယ္။ 

တာဝ���သိတူစ္ေ◌ယာက္◌ျဖစ္◌ျခင္◌းေ◌ၾကာင္◌ ့IRIS အစအီစဥ�ဲ ့ စည္◌းကမ္◌းေ◌�တန႔ဲ မဝူါေဒ�တကိလုည္◌း 

လိကု�ာရန္ လိအုပ�ါတယ္။ ဆံးု◌ျဖတ�က္်ေ◌�တခတ်ဲအ့ခါန႔ဲ ေ◌ြငစာရင္◌းကိ ုအသံးု◌ျပဳတဲအ့ခါ သင္◌ရဲ့ ့ 

တာဝန္ေ◌�တေအၾကာင္◌းကိ ုနားလ��ားဖုိ႔ ေအရးႀကးီပါတယ္။  

IRIS မာွ သင္◌အ့�တေက� ရးႀကးီတဲအ့ရာေ◌�တကိ ုအျခားသေူ◌�တန႔ဲ မေၽဝွဖုိ႔န႔ဲ ဆံးု◌ျဖတ�က္်ေ◌�တ ခမ်တွ�ို ႔ 

လိအုပ�ါတယ္။ သင္◌ရဲ့ ့ တာဝန္ေ◌�တေကတာ ့ 

• သင�ယ္ေ◌နရာမာွ ေ◌နမလဆဲိတုာကိ ုဆံးု◌ျဖတ�ါ။ ေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက္ေ◌ရးေ◌ဂဟာတစ�ု  ဒါမမွဟတ္ု 

မသ���မ္◌းသေူ◌ေ�တနထိငု�ဲ ့ေ◌နရာတစ�ု  စတဲေ့◌နရာေ◌�တမာွ ေ◌နခင်�ယ� ို ရင္ IRIS အစအီစဥ��ာ မပါဝင္◌ႏ◌◌ိငု�ါ။ 

ဒါေ◌ပမဲ ့ကိယ္ု◌အ့မိ�ိ ုယ္◌ယ့ာ၊ ကိယု� သိင္ု◌းအဝိင္ု◌းမာွ၊ အ��ယ္ေ◌ရာက�ပီးသမူာ်း ခိလုႈ◌◌ံႏ◌◌ိငု�ည္◌ ့အမိ��ာ၊ 

ေ◌ရရွည္ေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက္ေ◌ပးသည္◌ ့အမိ�ာတိကု�န္◌းမာ်းမာွ ေ◌နခင်�ယ� ို ရင္ေ◌တာ ့IRIS အစအီစဥ��ာ 

ပါဝင္◌ႏ◌◌ိငု�ါတယ္။ 

• ဘယ� ို  IRIS အၾကေံ◌ပး ေ◌အဂင်� ီန႔ဲ IRIS အၾကေံ◌ပး ဘယ� ူန႔ဲ အလပု� ုပ�် င�လဆဲိတုာကိ ုေ◌��းခယ်�ါ။  

• ဘယ္ အြခ��ိ ုင�ာ အလပု��င္ ေ◌အးဂင္်◌ ့န႔ဲ အလပု� ုပ�် င�လဆဲိတုာကိ ုေ◌��းခယ်�ါ။  

• အကယ္၍ သင္◌ဖု့န္◌းနပံါတ္ သိ႔ုမဟတ္ု႔ လပိ�ာေ◌◌ျပာင္◌း�သားရင္ သင္◌ရဲ့ ့ IRIS အၾကေံ◌ပး ကိ ုအသေိ◌ပးပါ။  

• ဥေပေဒၾကာင္◌းအရ အဆံးုအျဖတ္◌ျပဳႏ◌◌ိင္ုေ◌ၾကာင္◌း စာ��က�ာတမ္◌း မတိၳတဴစ�ံု ကိ ုသင္◌ရဲ့ ့ IRIS 
အၾကေံ◌ပး ကိ ုေ◌ပးပါ။  

• ေ◌ရရွည္ ေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက္ေ◌ရးအ�တက္ ေ◌ရာဂါစစ္ေ◌ဆး◌ျခင္◌းပံစုကံိ ု◌ႏ◌စွ�ဥ္ ◌ျဖည္◌ေ့◌ပးရန္ ကညူေီ◌ပးပါ။ 

• အကယ္၍ သင◌့္ေအ◌ျခေအန ဒါမမွဟတ္ု လိအုပ�်က္ေ◌�တ ေ◌◌ျပာင္◌းလ�ဲသားပါက သင္◌ရဲ့ ့ IRIS အၾကေံ◌ပးကိ ု

အသေိ◌ပးပါ။ 

• သင္◌ရဲ့ ့ အစအီစဥ�ိ ုမ် ိ ဳး ေအရးႀကးီတဲ ့စာ��က�ာတမ္◌းေ◌�တကိ ုလက��တ� ို းထားေ◌ၾကာင္◌း ေ◌သခာ်ပါေ◌စ။ သင္◌ရဲ့ ့ 
IRIS အၾကေံ◌ပးကိလုည္◌း မတိၳတဴစ�ံု  ေ◌ပးထားပါ။  
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• သင◌့္ကိယု� ို င္၊ အုပ�ိန္◌းသ ူဒါမမွဟတ္ု ဥေပေဒၾကာင္◌းအရ ဆံးု◌ျဖတ္ေ◌ပးႏ◌◌ိငု�ူတစ္ဦးတိ႔ုကိ ု

အနည္◌းဆံးုတစ�ကိ ုတစ�ကမ္ိ၊ လိအုပ�ါက အႀကမ္ိေ◌ရခပ�ိပ�ိ ပ� �က� ယ�န္ ဖုန္◌း◌ျဖင္◌ဆ့�က� ယ္၍ ရႏ◌◌ိင္ုေ◌သာ 

ေ◌နရာမာွရိွေ◌နပါေ◌စ။ သိ႔ုမသွာ သင္◌ရဲ့ ့ IRIS အၾကေံ◌ပးေအနန႔ဲ ပါဝင�ာႏ◌◌ိငု�ပီး၊ သင္◌ရဲ့ ့ ကိယု� ဝကိ ု

ကိယု� ို င္ေ◌��းခယ်�ာမာွလည္◌း ကညူေီ◌ပးႏ◌◌ိငု��ာ ◌ျဖစ�ါတယ္။  

• IRIS အၾကေံ◌ပးန႔ဲ အြခ��ိုင�ာ အလပု��င္ ေ◌အးဂင်◌့္ တိ႔ုက သင�ကအူညလီိခု်�ိ ��ာ ကညူေီ◌ပးပါေ◌စ။ အကယ္၍ 

သင�ဲ ့ IRIS အၾကေံ◌ပး၊ IRIS အၾကေံ◌ပး ေ◌အဂင်�၊ီ သိ႔ုမဟတ္ု အြခ��ိ ုင�ာ အလပု��င္ ေ◌အးဂင်◌့္ စသတူိ႔ုန႔ဲ 

အဆေင�◌ျပဘးူဆိရုင္ သတူိ႔ုကိ ုေ◌◌ျပာင္◌းလႏဲ◌◌ိ�ုင�င္◌ ့သင္◌မ့ာွရိွပါတယ္။  

• သင◌့္ရဲ ့ အလပု�မားေ◌�တ၊ ေ◌အဂင်�မီႈ ေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက္ေ◌ပးသေူ◌�တ၊ကိယု� ို င�ႊ��ကားႏ◌◌ိငု�ဲ ့ 

တစ္ဦးခင္်◌းေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက္ေ◌ပးသ ူသနူာ◌ျပဳေ◌�တ၊ IRIS အၾကေံ◌ပး ၊ IRIS အၾကေံ◌ပး ေ◌အဂင်�၊ီ န႔ဲ 

အြခ��ိ ုင�ာ အလပု��င္ ေ◌အးဂင်◌့္ ေ◌�တကိ ုေ◌လးစားသမႈ◌ျဖင္◌ ့ဆက� ပံါ။ အစည္◌းေအဝးေ◌�တ◌ျပဳလပု�ဲအ့ခါ 

သင္◌အ့မိ��ာ ေ◌ဘးကင္◌းတဲရ့ပ္ဝန္◌းတစ�ုလည္◌း ရိွပါေ◌စ။  

တစ္ဦးခင္်◌းအလိက္ု ေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက္ေ◌ရးန႔ဲ ဝန္ေ◌ဆာင�ႈ အစအီစဥ္ေ◌�တန႔ဲပတ�က� ို ႔ သင္◌ရဲ့ ့ 

တာဝန္ေ◌�တေကတာ-့  

• သင္◌ဘ့ဝအ�တက္ လိအုပ�ာေ◌�တ ◌ျဖည္◌ဆ့ည္◌းပါ။ ဘာေ◌ၾကာင္◌လ့ဆဲိေု◌တာ ့သင◌့္ရဲအ့စအီစဥ� 

သင္◌လ့ိအုပ�်က္ေ◌�တေအၾကာင္◌း၊ သင္◌လ့ိအုပ�်က္ေ◌�တကိ ုဘယ� ို ◌ျဖည္◌ဆ့ည္◌းမယ္၊ ေ◌နာက�ပီး 

သင္◌လ့ိအုပ�်က္ေ◌�တ◌ျပည္◌မ့ဖုိီ႔ ဘယ္ ပစၥည္◌းေ◌�တ ဒါမမွဟတ္ု ဝန္ေ◌ဆာင�ႈေ◌�တကိ ု

အသံးု◌ျပဳမလစဲတာေ◌�တ ပါဝင�ါတယ္။  

• သင္◌လ့ိအုပ�်က္ေ◌�တေအပၚမာွ ေအ◌ျခခၿံပီး ေ◌ရရွည္ ကန္်◌းမာေ◌ရးေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက�ႈ ရ���န္◌းခက္်ေ◌�တကိ ု

ခမ်တွ�ါ။ သိ႔ုမသွာ IRIS မာွ ပါဝင�ဲပ့စၥည္◌းေ◌�တန႔ဲ ဝန္ေ◌ဆာင�ႈေ◌�တကိ ုအသံးု◌ျပဳၿပီး သင္◌ရ့���န္◌းခက်� ို  

ရယႏူ◌◌ိငု��ာ ◌ျဖစ�ါတယ္။ 

• သင◌့္အစအီစဥ��ာ ပါဝင�ဲ ့ ပစၥည္◌းမာ်း၊ ေအထာက� ပံမ့ာ်း၊ သိ႔ုမဟတ္ု ဝန္ေ◌ဆာင�ႈမာ်းကိ ုေ◌��းခယ်�ါ။  

• သင္◌ ့လိအုပ�်က္ေ◌�တေအၾကာင္◌း သင္◌က့ိ ုေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက္ေ◌ပးေ◌နသေူ◌�တန႔ဲ သင္◌အ့လပု�မားေ◌�တကိ ု

အသေိ◌ပးထားပါ။ သင◌့္ရဲအ့စအီစဥ္ ေ◌◌ျပာင္◌းလ�ဲသားတဲအ့ခါမာွလည္◌း သတူိ႔ုကိ ုအသေိ◌ပးပါ။  

သင္◌ရဲ့ ့ ကန္်◌းမာေ◌ရးန႔ဲ ေ◌ဘးကင္◌းမႈက ထပိ�န္◌းဦးစားေ◌ပးရမယ္◌ ့အရာေ◌�တပါ။ ဒါေ◌ၾကာင္◌ ့သင◌့္ရဲ ့ 

တာဝန္ေ◌�တက- 

• သင္ ေ◌ဘးကင္◌းလံ◌ုျခဳ ံြစာ၊ ကန္်◌းမာြစာရိွေ◌ေနၾကာင္◌း ေ◌သခာ်ေ◌စဖုိ႔ သင္◌ရဲ့ ့ IRIS အၾကေံ◌ပးန႔ဲ လ�က�  ဲ

အလပု� ုပ�ါ။  

• သင္ ခန္႔ထားတဲ ့အလပု�မား ဒါမမွဟတ္ု ေ◌အဂင်�မီ ွေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက္ေ◌ပးသတူိ႔ု ခ်န္ိ◌းဆိထုားတဲအ့တိင္ု◌း 

မလာေ◌ရာက္◌ႏ◌◌ိငု�ါက ေအရးေ◌ပၚ အရံအစအီစဥ�စ�ု  စစီဥ�ားပါ။  

• ေ◌ဘးကင္◌းလံ◌ုျခဳတံဲေ့◌နရာကိ ုေ◌ရာက��ေိ◌နၿပီး ဆ�က�ယ� ို ႔လည္◌း ရႏ◌◌ိငု�ယ� ို တာန႔ဲ တစ�ပိငဳ�က္ 

ေအရးႀကးီ◌ျဖစ�ပ�်ားေအၾကာင္◌း သင္◌ရဲ့ ့ IRIS အၾကေံ◌ပးကိ ုေ◌◌ျပာၾကားပါ။ 
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• အကယ္၍ သင�ာ ေ◌ဆး႐ံုမာွ၊ ◌ျပ�������မ္◌းေ◌ရးဌာနမာွ ေအထာက�ကနူ႔ဲ ေ◌နထိင္ုေ◌နရအခခါမ် ိ ဳးမာွ၊ 

ေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက္ေ◌ရးေ◌ဂဟာမာွ၊ ေ◌ထာင�မဲာွ ဒါမမွဟတ္ု အျခားတစ္ေ◌နရာတစ�ု ခမုာွ ေ◌ရာက��ေိ◌နတယ� ို ရင္ 

ဆ�က�ယ� ို ႔အြခင္◌သ့ာတာန႔ဲ သင္◌ရဲ့ ့ IRIS အၾကေံ◌ပးကိ ုဆ�က� ယ္ေ◌◌ျပာ◌ျပပါ။  

• သင�န္႔ထားတဲ ့အလပု�မား (မာ်း) တစ္ဦးဦးက သင္◌က့ိ ုစတိ�သက�သာ◌ျဖစ္ေ◌စတယ� ို ရင္၊ အလပု�ခ်�ိ �ယားကိ ု

မာွး�ယင္◌းြစာ◌ျဖည္◌ထ့ားတယ� ို ရင္၊ ပစၥည္◌းခိးုတယ� ို ရင္၊ လပု�မယ္◌တ့ာဝန္ေ◌�တကိ ုမလပု�ူးဆိရုင္ သင္◌ရဲ့ ့ IRIS 
အၾကေံ◌ပးကိ ုေ◌◌ျပာ◌ျပပါ။  

IRIS မာွ သင္◌မ့ာွ ေ◌ေြငရးေ◌ၾကးေ◌ရး တာဝ��ူမႈေ◌�တ ရိွပါတယ္။ သင္◌ရဲ့ ့ တာဝန္ေ◌�တေကတာ ့ 

• သင္ေ◌ပးရ��ိ ုအပ�ဲ ့ စားရိတ�ေၽဝွတဲ ့က�ု�စ်ားရိတ� ို  လတစ�ရဲ ့ ပထမရက��ာ ေ◌ပးပါ။ Medicaid ◌ႏ◌င္ွ◌ ့IRIS 
ေ◌ေြငၾကးအရ ပါဝ�င�င္◌ေ့ရေနစရန္ က�ု�စ်ားရိတ�ေၽဝွကခ်ရံန္ လိအုပ�ာပါက သင◌့္ေ◌နထိငု�ာမာွေ◌ဒသမာွရိွေ◌နတဲ ့

ဝင္ေ◌ြငထန္ိ◌းသမ္ိ◌းေ◌ရးေ◌အဂင်�မီ ွ(local income maintenance agency) ေ◌◌ျပာလာပါလမ္ိ◌မ့ယ္။ 
• သင္◌ရဲ့အ့စအီစဥ�� ိဝန္ေ◌ဆာင�ႈမာ်းအ�တက္ ေ◌ပးရ��ိ ုအပ�ာပါက IRIS ရံပံေု◌ြငမာ်းကိမုသံးု�စခဲင္ Medicaid 

ForwardHealth Card မ ွက�ု�ခ်ေံ◌ပးသည္◌ ့ဝန္ေ◌ဆာင�ႈမာ်းကိ ုအရင�ယပူါ။  

• အကယ္၍ သင�ာ ေ◌ဆး႐ံုမာွ၊ ◌ျပ�������မ္◌းေ◌ရးဌာနမာွ ေအထာက�ကနူ႔ဲ ေ◌နထိင္ုေ◌နရတဲခ့ါမ် ိ ဳးမာွ၊ 

ေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက္ေ◌ရးေ◌ဂဟာမာွ၊ ေ◌ထာင�မဲာွ ဒါမမွဟတ္ု အျခားတစ္ေ◌နရာတစ�ု ခမုာွ ေ◌ရာက��ေိ◌နတယ� ို ရင္ 

ထိသုိေု႔ရာက��ေိ◌နခ်�ိ �ာ်းအ�တက္ ဝန္ေ◌ဆာင�ႈက�ု�စ်ားရိတ္ ေ◌တာင္◌းခ◌ံျခင္◌း မျပဳႏ◌◌ိင္ုေ◌ၾကာင္◌း 

သင္◌အ့ားေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက္ေ◌ပးေ◌နသေူ◌�တန႔ဲ အလပ္ုေ◌�တကိ ုေ◌◌ျပာ◌ျပပါ။  

IRIS မာွ ပါဝင�ူတစ္ေ◌ယာေက� နန႔ဲ သင�ိုယ� ို င�လပု��င�စ္ဦး ◌ျဖစ္◌ႏ◌◌ိငု�ါတယ္။ သင္◌ရဲ့ ့ တာဝန္ေ◌�တေကတာ-့  

• အလပ္ုေ◌ခၚတာ၊ အင�ာဗ် ဴးတာ၊ ကိယု�ို င�လပု�မားေ◌�တ ငာွးရမ္◌းတာေ◌�တကိ ုသင�ိုယ� ို င�ုပ�လား၊ မလပု�ူးလားကိ ု

ေ◌��းခယ္်◌ႏ◌◌ိငု�ါတယ္။ သင္◌က့ိ ုေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက္ေ◌ပးမယ္◌ ့ေ◌အဂင်�တီစ�ု ကိ ုေ◌��းခယ္်◌ႏ◌◌ိငု�ါတယ္။ ဒါမမွဟတ္ု 

◌ႏ◌စွ�် ိ ဳးလံးုလ ဲလပ္ု◌ႏ◌◌ိငု�ါတယ္။  

• သင�န္႔အပ�ားတဲ ့အလပု�မားေ◌�တကိ ုႀကးီၾကပ�ါ။ သင�န္◌းေ◌ပးပါ။  

• သင�န္႔အပ�ားတဲ ့အလပု�မားေ◌�တန႔ဲ ေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက္ေ◌ပးသေူ◌�တက သင္◌လ့ိအုပ�်က� တိင္ု◌း 

သင္◌အ့ားကညူေီ◌ေနၾကာင္◌း ေ◌သခာ်ပါေ◌စ။ 

• သင�န္႔အပ�ားတဲ ့အလပု�မားေ◌�တရဲ ့ အလပု�်�ိ �ယားအ�တက္ လပု�ားေခပးတာ ဒါမမွဟတ္ု 

ေ◌အဂင်�ေီကေြငတာင္◌းခစံာန႔ဲပတ�က�ပီး ◌ျပႆနာတစ�ံု တစ�ာရိွလာရင္ သင္◌ရဲ့ ့ အြခ��ိ ုင�ာ အလပု��င္ ေ◌အးဂင်◌့္ ကိ ု

ဆ�က�ယ�ါ။  

ေ◌အဂင်�တီစ�ု ထက�ာရင္ သင◌့္ကိယု�ို င္ အလပု�မားခန္႔ထားရန္ ဆံးု◌ျဖတ�ါက သင္◌ရဲ့ ့ တာဝန္ေ◌�တက-  

• သင�ိုယ� ို င္ ငာွးရမ္◌းတာ၊ သင�န္◌းေ◌ပးတာ၊ အလပု�် ိ� ��တဲာ၊ ႀကးီၾကပ�ာ၊ အလပု� ုတ� ာ စတဲ ့လပု�န္◌းစဥ္ေ◌�တကိ ု

လပု�ိ ုင္◌ႏ◌◌ိင္ုေ◌အာင�႔ဲ အလပု�မားေ◌�တရဲ ့ အလပု��င�စ္ဦး◌ျဖစ�ာေ◌အာင္ ဘယ� ို လပ္ု◌ႏ◌◌ိငု�လ ဲနားလ��ာေ◌စႏ◌◌ိငု�ို ႔ 

သင္◌ရဲ့ ့ IRIS အၾကေံ◌ပးန႔ဲအတတူ ူအလပု� ုပ�ါ။  

• သင္◌ခ့န္႔အပ�ိ ုက� ဲ ့ အလပု�မားတစ္ဦးဟာ သင္◌ထ့မံာွ အလပု�မလပု�င္ ေ◌နာက္ေ◌ၾကာင္◌းစစ္ေ◌ဆးမႈကိ ု

ေ◌အာင္◌ျမင�ားၿပီး၊ အလပု�န္႔ႏ◌◌ိင္ုေ◌ၾကာင္◌း အတည္◌ျပဳၿပီးေ◌ၾကာင္◌း ေ◌သခာ်ပါေ◌စ။  
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• သင္◌အ့စအီစဥ� ြခင္◌◌့ျပဳထားတာထက္ အခ်န္ိ သိ႔ုမဟတ္ု႔ ေ◌ေြငကာ်◌္�လ��ံုး�စမဲတိာမ် ိ ဳး မျဖစ္ေ◌အာင္ 

သင္◌ခ့န္႔အပ�ားတဲ ့အလပု�မားေ◌�တရဲ ့ အလပု�် �ိ �ိ ု စမီပံါ။ သင္◌က့ိ ုဘယ� ခ်�ိ ��ာ ကညူေီ◌ပးရမလဆဲိတုာန႔ဲ ပတ�က� ဲအ့လပု�်န္ိ 

သတ��တ�ါ။ 

• အကယ္၍ အလပု�မားတစ္ဦးကိ ုထတု� ို က� ာ ဒါမမွဟတ္ု အသစ�စ္ဦး ◌ျပ��န္႔ခင်�ဲအ့ခါ သင္◌ရဲ့ ့ IRIS အၾကေံ◌ပးန႔ဲ 

အြခ��ိ ုင�ာ အလပု��င္ ေ◌အးဂင်◌့္ တိ႔ုကိ ုေ◌◌ျပာ◌ျပပါ။  

• သင္◌ရဲ့ ့ အြခ��ိ ုင�ာ အလပု��င္ ေ◌အးဂင်◌့္ မ ွစစ္ေ◌ဆးႏ◌◌ိင္ုေ◌အာင္ သင္◌ခ့န္႔အပ�ားတဲ ့အလပု�မားေ◌�တရဲ ့ 

အလပု�်�ိ �ယားေ◌�တကိ ုတကိမ်�ွ���ပီး ◌ျပည္◌စ့ံေု◌အာင္◌ျဖည္◌ထ့ားေ◌ၾကာင္◌း ေ◌သခာ်ပါေ◌စ။ 

ဘယ္ေ◌နေ႔နာက� ံု းသတ��တ� ားသလဆဲိတုာန႔ဲ လစာေ◌ပးတဲရ့က္ေ◌�တကိသုႏိ◌◌ိငု�န္ အြခ��ိ ုင�ာ အလပု��င္ ေ◌အးဂင်◌့္ ရဲ ့ 

လစာေ◌ပးတဲ ့အခ်�ိ�ယားကိ ုၾကည္◌◌့ႏ◌◌ိငု�ါတယ္။  
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4.0 MONITORING MY BUDGET AND BUILDING MY PLAN 
(က�ၽန္◌ပု္၏ ေ◌ြငစာရင္◌းအား 

ေ◌စာင္◌ၾ့ကည္◌ထ့နိ္◌းေ◌ၾကာင္◌း◌ျခင္◌း◌ႏ◌ငွ္◌ ့အစအီစဥ�ိ ု ခ်မွတ္◌ျခင္◌း) 
 

ေ◌ရရွည္ ေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက�ႈ လိအုပ�်က္ေ◌�တကိ ု◌ျဖည္◌ဆ့ည္◌းေ◌ပးႏ◌◌ိငု�ို ႔ သင္◌ရဲ့ ့ ေ◌ြငစာရင္◌းကိ ု

ဘယ� ို အသံးု◌ျပဳမလဆဲိတုာကိ ုIRIS မာွ သင�ံုး◌ျဖတ္◌ႏ◌◌ိငု�ါတယ္။ တစ္ဦးခင္်◌းအလိက္ု ေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက္ေ◌ရးန႔ဲ 

ဝန္ေ◌ဆာင�ႈ အစအီစဥ�စ�ု  ဖ��းီႏ◌◌ိငု�ို ႔ သင�႔ဲ သင္◌ရဲ့ ့ IRIS အၾကေံ◌ပးတိ႔ုက သင္◌ရဲ့ေ့◌ြငစာရင္◌းကိ ု

သံးု�စၾဲကပါတယ္။ သင္◌ရဲ့ေ့◌ြငစာရင္◌းကိ ုဘယ� ို သတ��တ� ားလ၊ဲ သင����န္◌းခက္်ေ◌�တကိ ုေ◌ရာက��ေိ◌အာင္ 

အဲဒ့ေီ◌ြငစာရင္◌းကိ ုဘယ� ို သံးု�စမဲလဆဲိတုာကိ ုနားလေ��ဘာေ◌ပါက�ို ႔ ေအရးႀကးီပါတယ္။ သင္◌ရဲ့ ့ IRIS 
ေ◌ြငစာရင္◌းကိ ုအက် ိ ဳးရိွေ◌အာင္ သံးု�စတဲတ�ို ႔လည္◌း လိအုပ�ါတယ္။ 

က�ၽန္◌ပု�ဲ ့ ေ◌ြငစာရင္◌းကိ ုဘယ� ို သတ��တ� ာလ?ဲ 

ေ◌ရရွည္ ေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက္ေ◌ရးအ�တက္ ေ◌ရာဂါစစ္ေ◌ဆး◌ျခင္◌းပံစုကံိ ုIRIS အၾကေံ◌ပး ေ◌အဂင်� ီမ ွ◌ႏ◌စွ�ဥ္ 

◌ျဖည္◌ေ့◌ပးပါလမ္ိ◌မ့ည္။ သင္◌ခ့ႏၶာကိယု�ဲ ့ လပု�န္◌းေ◌ဆာ�င�က�ံု မာ်းအရ IRIS မာွ ပါဝင�န္ 

အရ��ခင္်◌း◌ျပည္◌မ့ေီ◌ၾကာင္◌းကိ ုအဆိပုါစစ္ေ◌ဆး◌ျခင္◌းမ ွေ◌သခာ်ေ◌စပါလမ္ိ◌မ့ည္။ 

သင◌့္အားစစ္ေ◌ဆးထားခက္်ေ◌�တက ရလာတဲအ့ခက်� လက္ေ◌�တကိ ုသခၤ်◌ာေ◌ဖာ◌္◌ျမလဴာတစ�ုထသဲိ႔ု 

ထည္◌�့သင္◌းပါတယ္။ အဆိပုါေ◌ဖာ◌္◌ျမလဴာက ဝန္ေ◌ဆာင�ႈအ�တက္ ယခင� က�ု�စ်ားရိတ� စဥ�ဆက� ို  ေအ◌ျခခၿံပီး 

ခန္႔မန္ွ◌းေ◌ြငစာရင္◌းကိ ု�တက�က္်ေ◌ပးတာပါ။ ေ◌ရရွည္ ေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက္ေ◌ရးအ�တက္ 

ေ◌ရာဂါစစ္ေ◌ဆး◌ျခင္◌းပံစုကံ တညူေီ◌နသည္◌တ့ိင္ု ခန္႔မန္ွ◌းေ◌ြငစာရင္◌းမာွ တိးုလာတာ၊ ေ◌လာ်�့သားတာမ် ိ ဳး 

◌ျဖစ္◌ႏ◌◌ိငု�ါတယ္။ တစ္ဦးခင္်◌းအလိက္ု ေအထာက� ပံႏ့◌င္ွ◌ ့ဝန္ေ◌ဆာင�ႈ အစအီစဥ�စ�ု  �ဆရဲန္ သင္◌ရဲ့ေ့◌ြငစာရင္◌းကိ ု

အသံးု◌ျပဳပါတယ္။  

တစ္ဦးခ်င္◌းအလိကု္ ေအထာက� ပ့ံႏ◌ငွ္◌ ့ဝန္ေ◌ဆာင�ႈ အစအီစဥ�စ�ု ဖ��းီဖုိ႔ က�ၽန္◌ပု�ဲ ့ 

ေ◌ြငစာရင္◌းကိ ုဘယ� ို အသံးု◌ျပဳရမလ?ဲ 

ေ◌ရရွည္ ကန္်◌းမာေ◌ရးေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက�ႈ ရ���န္◌းခက္်ေ◌�တကိရုရိွႏ◌◌ိငု�ို ႔ သင္◌ေ့◌ြငစာရင္◌းကိ ု

ဘယ� ို အသံးုမလဆဲိတုာကိ ုတစ္ဦးခင္်◌းအလိက္ု ေအထာက� ပံႏ့◌င္ွ◌ ့ဝန္ေ◌ဆာင�ႈ အစအီစဥ�မဲာွ ပါလာပါလမ္ိ◌မ့ယ္။ 

အစအီစဥ�ိ ု ေ◌ရး�ဆတဲဲအ့ခါ သင္◌ရဲ့ ့ IRIS အၾကေံ◌ပးက သင�႔ဲ လ�က� လဲပု�ိ ုင�မယ္◌သ့ပူါ။ ေ◌ရရွည္ 

ကန္်◌းမာေ◌ရးေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက�ႈ ရ���န္◌းခက္်ေ◌�တ၊ သင္◌အ့ားေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက္ေ◌ပးေ◌နသေူ◌�တ၊ သင�ိုအပ္ေ◌နတဲ ့

ကညူေီ◌ထာက�ံမ့ႈ၊ ဝန္ေ◌ဆာင�ႈေ◌�တန႔ဲ ပစၥည္◌းေ◌�တ၊ န႔ဲပတ�က� ဲအ့ခက်� လက္ေ◌�တ သင္◌အ့စအီစဥ��ာ ရိွေ◌နပါတယ္။  

ေ◌ရရွည္ ကန်္◌းမာေ◌ရးေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက�ႈ ရ���န္◌းခ်က� စ�ုဆိတုာ ဘာလ?ဲ 

ေ◌ရရွည္ ကန္်◌းမာေ◌ရးေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက�ႈ ရ���န္◌းခက်� စ�ု ဆိတုာ သင�က�ရံရိွတဲ ့ကညူေီ◌ထာက�ံမ့ႈ၊ ဝန္ေ◌ဆာင�ႈေ◌�တန႔ဲ 

ပစၥည္◌းေ◌�တစတာေ◌�တကိ ုအသံးုခၿ်ပီး ရယေူ◌အာင္◌ျမင္◌ႏ◌◌ိငု�ဲ ့ အရာတစ�ု ပဲ ◌ျဖစ�ါတယ္။ 

သင္ေ◌နထိငု�်င�ဲ ့ေ◌နရာေ◌ဒသမာွ ဆက� က္ေ◌နထိင္ု◌ႏ◌◌ိငု�ပီးေ◌တာ ့သင္◌လ့မူႈအသိကု� ဝန္◌းန႔ဲလည္◌း ခ်တိ� က္ေ◌နထိင္ု၊ 
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ထေိ◌�တ႕ဆက� ႏံ◌◌ိငု�ဲ ့ ေအ◌ျခေအနမ် ိ ဳး◌ျဖစ�ာေ◌အာင္ သင္◌ရဲ့ရ့�����က္်ေ◌�တကိ ုဦးတ��က်� ားသင္◌တ့ယ္။ IRIS 
အစအီစဥ��မဟတု�ါဘးူ၊ သင◌့္ရ���န္◌းခက္်ေ◌�တအ�တက္ အျခားမတညူတီဲ ့ေ◌နရာေ◌�တကလည္◌း 

ေ◌ေြငၾကးေအထာက� ပံ ့ရရိွႏ◌◌ိငု�ါေ◌သးတယ္။ သင္◌ရဲ့ ့ ရ�����က်� ာလဆဲိတုာကိ ုသလိာတာန႔ဲ ထိရု���န္◌းခက်� ို  

ေ◌ရာက္◌ႏ◌◌ိင္ုေ◌အာင္ နည္◌းဗ်ဟဴာေ◌�တရွာေ◌ြဖဖုိ႔ IRIS အၾကေံ◌ပးက သင�႔ဲ အတအူလပု� ုပ�ါလမ္ိ◌မ့ယ္။  
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ဥပမာ။ ။  

ရ���န္◌းခက္်: ပိၿုပီးကန္်◌းမာခင်�ယ္။  

နည္◌းဗ်ဟဴာမာ်း: Chantix (Medicaid card service) မ ွကသုမႈတစ�ု ခယံၿူပီး ေ◌ဆးလပ္ိ◌ျဖတ�ယ္။  

 နးီစပ�ာ အားကစား႐ံုတစ�ု န႔ဲ ခ်တိ� က� ားၿပီး ကိယု� က� ႈပ��ားမႈ ပိလုပု�ယ္။ (IRIS)  
 အစားေအသာက�ာရင္◌းန႔ဲ ေ◌စး်ဝယ�ာရင္◌းတစ�ု  စစီဥ�ားၿပီး ပိကုန္်◌းမာေ◌စတဲ ့

အစားေအသာက္ေ◌�တကိ ုစားမယ္။ (ဝန္ေ◌ဆာင�ႈ/ကညူေီ◌ထာက�ံမ့ႈ မလိအုပ္)။  
 

IRIS မ ွသင◌့္ရဲေ့◌ြငစာရင္◌း တစ�တိ� စ�ို င္◌းကိ ုအသံးုမျပဳေရသးခင္၊ ေ◌အာက�ါ 

ကညူေီ◌ထာက�ံမ့ႈအမ် ိ ဳးအစားေ◌�တအ�တက္ ပထမဆံးုသံးု�စသဲင္◌တ့ယ္။  

• ေ◌ေြငၾကးေမပးရဘ ဲသင္◌က့ိကုညူေီ◌ပးမယ္◌ ့မသိားစဝုင္ သိ႔ုမဟတ္ု႔ မတ္ိေ◌�ဆသငူယ�င္်◌းတစ္ဦး စသတူိ႔ုရဲ ့ 

သဘာဝကတ်ဲ ့သိ႔ုမဟတ္ု႔ ေ◌ြငမက�ု�ဲ ့ ကညူေီ◌ထာက�ံမ့ႈ  

• Medicaid card ဝန္ေ◌ဆာင�ႈမာ်း  

• Division of Vocational Rehabilitation ကဲသ့ိေု႔သာ လထူေုအထာက�ကအူ�ဖဲ႕မာ်း  
 

သင္◌ရဲ့ ့ ရ���န္◌းခက္်ေ◌�တန႔ဲ နည္◌းဗ်ဟဴာေ◌�တကိ ုသရိွိၿပီဆိတုာန႔ဲ ရ���န္◌းခက်� စ�ု ခင္်◌းစအီ�တက္ 

ကညူေီ◌ထာက�ံမ့ႈန႔ဲ ေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက္ေ◌ပးမယ္◌သ့ေူ◌�တကိ ုသင�႔ဲ သင္◌ရဲ့ ့ IRIS အၾကေံ◌ပးတိ႔ုမ ွ

ရွာေ◌ြဖပါလမ္ိ◌မ့ယ္။ ထိေု႔နာက္ အဆိပုါ ဝန္ေ◌ဆာင�ႈ သိ႔ုမဟတ္ု႔ ကညူေီ◌ထာက�ံမ့ႈေ◌�တအ�တက္ 

အႀကမ္ိေ◌ရဘယ္ေ◌လာက္၊ ဘယ္ေ◌လာက�ကာမာွ တစ�ကမ္ိ၊ စသျဖင္◌ ့�တက�က်�ါမယ္။ သင္◌က့ိ ု

ကညူေီ◌ထာက�ံေ့◌ပးေ◌စခင်�ဲ ့ ေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက္ေ◌ပးသကူိ ုဘယ� ူဆိတုာကိ ုသတ��တ�ါလမ္ိ◌မ့ယ္။ 

◌ႏ◌ႈန္◌းထားဘယ္ေ◌လာက္ေ◌ပးရမလဆဲိတုာကိလုည္◌း ထိသုတူိ႔ုန႔ဲ အတ ူ�တက�က်�ါလမ္ိ◌မ့ယ္။ 

ေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက္ေ◌ပးသတူိ႔ုန႔ဲ သတ��တ� ို က� ဲ ့ႏႈန္◌းထားေ◌�တက က် ိ ဳးေ◌ၾကာင္◌းဆေီ◌လာ်◌္ၿပီး၊ 
ပံမုန္ွေ◌�တ႕ရမာ်းတဲႏ့ႈန္◌းထားမ် ိ ဳး၊ ေဓလန့႔ဲကိကု� တီဲႏ့ႈန္◌းထားမ် ိ ဳး◌ျဖစ�ို ႔ အ�လန္ေ◌ရးႀကးီပါတယ္။ ဆိလုိတုာေကတာ ့

သင◌့္အားေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက္ေ◌ပးသရူတဲ ့◌ႏ◌ႈန္◌းထားက သင္ေ◌နထိငု�ာတစ္ဝိကု��ာလည္◌း 

အလားတဝူန္ေ◌ဆာင�ႈမ် ိ ဳးအ�တက္ ေ◌ပးရတဲႏ့ႈန္◌းထားကိ ုေအ◌ျခခထံားတာ၊ သိ႔ုမဟတ္ု႔ ◌ႏ◌ႈန္◌းထားဆင�ူတာမ် ိ ဳးသာ 

◌ျဖစ�င္◌ပ့ါတယ္။ သင္◌အ့စအီစဥ��ာပါဝင�ဲ ့ ဝန္ေ◌ဆာင�ႈေ◌�တက ေ◌ပးရတဲေ့◌စး်န႔ဲ ◌ျပ��တဲဝ့န္ေ◌ဆာင�ႈ 

ကိကု� မီႈရိွေ◌စဖုိ႔လည္◌း သင္◌မ့ာွ တာဝ���ပိါတယ္။  
 

သင�႔ဲ သင္◌ရဲ့ ့ IRIS အၾကေံ◌ပးတိ႔ုမ ွအဆိပုါအခက်� လက္ေ◌�တအားလံးုကိ ုေခရ်းၿပီးၿပီဆိတုာန႔ဲ 

တစ္ဦးခင္်◌းအလိက္ု ေအထာက� ပံႏ့◌င္ွ◌ ့ဝန္ေ◌ဆာင�ႈ အစအီစ�ဥ�◌ဲျခင္◌း ၿပီးေ◌◌ျမာ�က� ားပါၿပီ။ သင္◌အ့စအီစဥ��ာ 

ဘယ� ရာေ◌�တပါဝင္ေ◌နသလဲဆိတုာကိ ုနားလေ��ဘာေ◌ပါက�ို ႔ ေအရးႀကးီပါတယ္။ 

ေ◌အာက�ါအခက္်ေ◌�တ◌ျဖစ�ါတယ္။  

• သင�ိုအပ�ဲ ့ ဝန္ေ◌ဆာင�ႈမာ်း  

• ဝန္ေ◌ဆာင�ႈေ◌�တန႔ဲ အကအူညေီ◌�တကိေု◌ပးတဲ ့ေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက္ေ◌ပးသမူာ်း 

• အဆိပုါ ဝန္ေ◌ဆာင�ႈေ◌�တန႔ဲ အကအူညေီ◌�တအ�တက္ ြခင္◌◌့ျပဳႏႈန္◌းထား 

• အဆိပုါ ဝန္ေ◌ဆာင�ႈမာ်းအ�တက္ ြခင္◌◌့ျပဳေ◌ပးထားတဲ ့ၾကာခ်န္ိ ဒါမမွဟတ္ု ယနူစ္ အမတွ�ဥ�ာ်း  
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အကယ္၍ သင္◌လ့ိအုပ�်က္ေ◌�တ ဒါမမွဟတ္ု ေအ◌ျခေအေန◌ျပာင္◌းလမဲႈေ◌�တရိွလာရင္ သင္◌ရဲ့ ့ IRIS 

အၾကေံ◌ပးကိ ုခက်�င္်◌း ေ◌◌ျပာ◌ျပပါ။ သင္◌ရဲ့ ့ IRIS အၾကေံ◌ပးမ ွသင္◌ရဲ့ ့ အစအီစဥ� 

◌ျပင�င္◌ျဖည္◌ြ့စက� ားၿပီး◌ျဖစ္ေ◌ၾကာင္◌း ေ◌သခာ်ေ◌စပါလမ္ိ◌မ့ည္။  

ေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာကေ္◌ပးသတူစ္ဦးနဲ႔ ◌ႏ◌ႈန္◌းထားေ◌�တကိ ုဘယ� ို ညႇ◌◌ိႏ◌◌ွ◌ိင္ု◌းရမလ?ဲ 

သင္◌တ့င္◌တ့ဲႏ့ႈန္◌းထားတစ�ု ◌ျဖစ္ေ◌စဖုိ႔က သင◌့္ကိ ုေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက္ေ◌ပးေ◌နသေူ◌�တဆမီာွ တာဝ���ပိါတယ္။ 

◌ႏ◌ႈန္◌းထားေ◌�တက သင္◌ရဲ့လ့ိအုပ�်က္ေ◌�တ ေအပၚကိသုာ ေအ◌ျခခထံားသင္◌ၿ့ပီး၊ ကေု��်ြငကလည္◌း 

သင္◌ေ့◌နထိငု�ာတစ္ဝိကု�  အျခားေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက္ေ◌ပးသေူ◌�တကိ ုေ◌ပးရတဲ ့◌ႏ◌ႈန္◌းန႔ဲ ဆင�ူႏႈန္◌းထားပဲ 

◌ျဖစ�င္◌ပ့ါတယ္။ တညူတီဲတ့န္ေ◌ဆာင�ႈအ�တက္ ◌ႏ◌ႈန္◌းထားဘယ္ေ◌လာက� ူသလ ဲသရိွိႏ◌◌ိငု�ို ႔ 

ေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက္ေ◌ပးသေူအ◌ျမာက� မာ်းကိ ုသင��က� ယ�ို �င�င္◌ ့ရိွပါတယ္။ အဆိပုါႏႈန္◌းထားေ◌�တကိ ု

◌ႏ◌◌ွ◌ိင္ု◌းယဥွ�ကည္◌တ့ဲအ့ခါ အမ် ိ ဳးအစားတဝူန္ေ◌ဆာင�ႈေ◌�တကိ ု◌ႏ◌◌ွ◌ိင္ု◌းယဥွ�ါ။  

သင◌့္ေ◌ပးတဲႏ့ႈန္◌းထားေအပၚ ေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက္ေ◌ပးသေူ◌�တရဲ ့ ေသဘာထားဘယ� ို ရိွသလဆဲိတုာကိ ုသႏိ◌◌ိငု�ို ႔ 

သင္◌မ့ာွ ေ◌မး◌ျမန္◌းပိ�ုင�င္◌ရိွ့ပါတယ္။ ေ◌မး◌ျမန္◌း◌ျခင္◌းအား◌ျဖင္◌ ့◌ႏ◌ႈန္◌းထားရဲအ့စတိ� ပိင္ု◌းတစ�ု ေအနန႔ဲ 

ဘယ� ို ပစၥည္◌း သိ႔ုမဟတ္ု႔ ဘာလိဝုန္ေ◌ဆာင�ႈေ◌�တရႏ◌◌ိငု�လဆဲိတုာ ႀကိတဳင��န္◌းဆၾကည္◌ ့◌ႏ◌◌ိငု�ါတယ္။ 

အျခားကေုသပးသေူ◌�တ ေ◌ဖာ◌္◌ျပထားတဲ ့◌ႏ◌ႈန္◌းထားေ◌�တန႔ဲ သင္◌◌့ႏ◌ႈန္◌းထားက မာ်းေ◌နလား ဒါမမွဟတ္ု 

နည္◌းေ◌နသလားဆိတုာကိ ုသင�ားလည္ေ◌စဖုိ႔ ကညူေီ◌ပးႏ◌◌ိငု�ါတယ္။ သင္◌ရဲ့ ့ ◌ႏ◌ႈန္◌းထားက 

မသင္◌ေ့◌လာ်◌္ဘးူထင�င္ သင◌့္ရဲ ့ IRIS အၾကေံ◌ပးကိ ုေ◌မး◌ျမန္◌း◌ႏ◌◌ိငု�ါတယ္။ ◌ႏ◌ႈန္◌းထားေ◌�တကိ ုသင္◌အ့ား 

ေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက္ေ◌ပးသေူ◌�တန႔ဲ အခ်ေိ����း ◌ျပ����ႇ◌◌ိႏ◌◌ွ◌ိင္ု◌း◌ႏ◌◌ိငု�ဲ ့ အြခင္◌ေ့အရး သင္◌မ့ာွရိွပါတယ္။  

က�ၽန္◌ပု�ဲ ့ ေ◌ြငစာရင္◌းပမာဏထက ္ပုိလိအုပ�ာရင္ ဘယ� ို လပု�လ?ဲ 

သင�ိုအပ�ဲ ့ ကညူေီ◌ထာက�ံမ့ႈေ◌�တအ�တက္ အပိေု◌ြငပမာဏ ထပ�ံေ◌တာင္◌းခႏံ◌◌ိငု�ါတယ္။ ထိသုိေု႔တာင္◌းခ◌ံျခင္◌းကိ ု

ေ◌ြငစာရင္◌း◌ျပင� င�ာ ဒါမမွဟတ္ု တစ�ကမိ�ာ က�ု�မ်ႈအျဖစ္ေ◌ဆာ�င�က� ာ မ် ိ ဳးန႔ဲ ေ◌◌ျဖရွင္◌း◌ႏ◌◌ိငု�ါတယ္။ အကယ္၍ 

ေ◌ြငပိလုိအုပ္ေ◌နတယ� ို ႔ထင�င္ သင္◌ရဲ့ ့ IRIS အၾကေံ◌ပးကိ ုေ◌◌ျပာ◌ျပသင္◌ပ့ါတယ္။ သိ႔ုမသွာ 

ဘယ� ို လမ္◌းေ◌ၾကာင္◌းေ◌�တရိွလဆဲိတုာကိ ုသင္◌က့ိ ုေ◌◌ျပာ◌ျပႏ◌◌ိငု��ာပါ။ ေ◌ြငစာရင္◌း◌ျပင� င�ာ ဒါမမွဟတ္ု 

တစ�ကမိ�ာ က�ု�မ်ႈအျဖစ္ ေ◌ဆာ�င�က� ာအ�တက္ ဘယ� ို ေ◌တာင္◌းခရံမလ ဲဆိတုာန႔ဲပတ� က္◌္ၿပီး 

သင္◌က့ိေု◌◌ျပာ◌ျပႏ◌◌ိငု�ါေ◌သးတယ္။ သိေု႔သာ◌္လည္◌း အဆိပုါေ◌တာင္◌းခမံႈေ◌�တအ�တက္ လိအုပ�ဲ ့ 

အခက်� လက္ေ◌�တစေု◌ဆာင္◌းရာမာွ သင္◌ရဲ့ ့ IRIS အၾကေံ◌ပးကိ ုကညူေီ◌ပးဖုိ႔ သင္◌မ့ာွ တာဝ���ပိါတယ္။ 
Department of Health Services (ကန္်◌းမာေ◌ရးဝန္ေ◌ဆာင�ႈမာ်း ဌာန)ေအ�ျဖင္◌ ့အဆိပုါ ေ◌တာင္◌းခမံႈမာ်းကိ ု

စစီစ�န္◌ႏ◌င္ွ◌ ့ြခင္◌◌့ျပဳေ◌ပးရန္ တာဝ���သိည္။  

က�ၽန္◌ပု�ဲ ့ ေ◌ြငစာရင္◌းကိ ုတာဝ��ူမႈရိွရိွ ဘယ� ို သံးု�စမဲလ?ဲ 

တစ္ဦးခင္်◌းအလိက္ု ေအထာက� ပံႏ့◌င္ွ◌ ့ဝန္ေ◌ဆာင�ႈ အစအီစ�ဥ�င္ ပါဝင�ည္◌ဝ့န္ေ◌ဆာင�ႈမာ်းအ�တက္ 

ြခင္◌◌့ျပဳေ◌ပးႏ◌◌ိငု�ို ႔ သင္◌ႏ◌ငွ◌့္ သင္◌ရဲ့ ့ IRIS အၾကေံ◌ပးတိ႔ုမ ွစစီဥ�ါလမ္ိ◌မ့ယ္။ အဆိပုါ 
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ဝန္ေ◌ဆာင�ႈြခင္◌◌့ျပဳခက္်ေ◌တာင္◌းရာ�တင္ ဝန္ေ◌ဆာင�ႈအမ် ိ ဳးအစား၊ ယနူေစ�ရးအ�တက္၊ ◌ႏ◌ႈန္◌းထား၊ 

ေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက္ေ◌ပးသႏူ◌င္ွ◌ ့ြခင္◌◌့ျပဳသည္◌က့ာလ စသ��ို႔ ပါဝင�ည္။  

• ဝန္ေ◌ဆာင�ႈ သိ႔ုမဟတ္ု႔ အကအူည ီဘယ္ေ◌လာက�ာ်းမာ်းကိ ုြခင္◌◌့ျပဳေ◌ပးထားေ◌ၾကာင္◌း သင္◌အ့ား 

ေ◌စာင◌့္ေ◌ရွာက္ေ◌ပးေ◌နသေူ◌�တကိ ုေ◌◌ျပာ◌ျပရ���ာ သင္◌၏့တာဝန္◌ျဖစ�ည္။  

• လိအုပ�ဲ ့ ကညူေီ◌ထာက�ံမ့ႈမာ်းန႔ဲ ဝန္ေ◌ဆာင�ႈေ◌�တအ�တက� ာ သင္◌ရဲ့ ့ IRIS ေ◌ြငစာရင္◌းကိ ုအသံးု◌ျပဳဖုိ႔ သင္◌မ့ာွ 

တာဝ���ပိါတယ္။  

• သင္◌အ့ားေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက္ေ◌ပးသေူ◌�တရဲ ့ အလပု�် �ိ �ိ ု ြခင္◌◌့ျပဳထားတဲအ့တိင္ု◌းအတာထက္ေ◌ကာ်◌္�လ��ပီး 

မ�ဆထဲားသင္◌ပ့ါ။  

• မပါဝင�ဲ ့ ဝန္ေ◌ဆာင�ႈေ◌�တအ�တက္ အလပု�်�ိ �ယားမာွ လက��တ�ထိးုေ◌ပးသင္◌ပ့ါ။ 

• ြခင္◌◌့ျပဳထားတာထက္ ေ◌ကာ်◌္�လ��ုပ္ေ◌ဆာင�ားတဲ ့အလပု�မားတစ္ဦးရဲ ့ အလပု�်�ိ �ယားကိ ုလက��တ�ထိးုေ◌ပးသင္◌ပ့ါ။  
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အသံးုစားရိတ္ေ◌�တကိ ုေ◌◌ျခရာခဖုိံ႔၊ ေ◌ကာ်◌္�လ��ံုး�စထဲားတာ၊ သံးု�စထဲား◌ျခင္◌းမရိွတာ၊ အ�လသဲံးုစားလပု�ာ 

စတာေ◌�တကိ ုေ◌စာင္◌ၾ့ကည္◌ဖုိ့႔ Department of Health Services (ကန္်◌းမာေ◌ရးဝန္ေ◌ဆာင�ႈမာ်း ဌာန)၊ 
သင◌့္ရဲ ့ IRIS အၾကေံ◌ပး ေ◌အဂင်� ီန႔ဲ သင္◌ရဲ့ ့ အြခ��ိ ုင�ာ အလပု��င္ ေ◌အးဂင်◌့္ တိ႔ုမ ွအတတူ�က 

လပ္ုေ◌ဆာင�ကပါတယ္။ ေ◌ကာ်◌္�လ��ံုး�စထဲားတာ၊ သံးု�စထဲား◌ျခင္◌းမရိွတာေ◌�တန႔ဲပတ�က�ပီး Department of 
Health Services (ကန္်◌းမာေ◌ရးဝန္ေ◌ဆာင�ႈမာ်း ဌာန) က ေအလးအနက� ားပါတယ္။ ဒါေ◌ၾကာင္◌ ့

သင္◌ရဲ့ေ့◌ြငစာရင္◌းကိမု�ွ ����ာ သံးု�စဖုိဲ႔တတ�ို ႔ ေအရးႀကးီပါတယ္။ အကယ္၍ သင္◌ေ့အနန႔ဲ သင္◌ရဲ့ေ့◌ြငစာရင္◌းကိ ု

သင္◌ေ့◌လာ်◌္မႈရိွေ◌အာင္ မစမီတံတ� ူးဆိရုင္ သင္◌က့ိ ုစာရင္◌း�သင္◌းထားတာေကန ပယ�က္်◌ႏ◌◌ိငု�ါတယ္။  

• အတည္◌ျပဳၿပီးအစအီစဥ�ရ ြခင္◌◌့ျပဳထားတဲပ့မာဏထက္ ေ◌ကာ်◌္�လ��ံုး�စထဲားတယ� ို ရင္ 

လမ္◌းေ◌ၾကာင္◌းမန္ွေ◌ပၚ ◌ျပန္ေ◌ရာက္ေ◌အာင�ုပ�ို႔ လိအုပ�ါတယ္။ နည္◌းဗ်ဟဴာတစ�ု  ခမ်တ္ွ◌ႏ◌◌ိငု�ို ႔ သင္◌ရဲ့ ့ 
IRIS အၾကေံ◌ပးမ ွကညူႏီ◌◌ိငု�ါတယ္။  

• သင္◌ရဲ့ ့ IRIS ေ◌ြငစာရင္◌းကိ ုမသံးု�စထဲားဖူးဆိရုင�ည္◌း သင္◌ေ့အနန႔ဲ IRIS ရဲဝ့န္ေ◌ဆာင�ႈေ◌�တကိ ု

မလိအုပ�ူးလိ႔ု ယဆူႏ◌◌ိငု�ရာ ရိွပါတယ္။ သင္◌ရဲ့ေ့◌ြငစာရင္◌းက ကညူေီ◌ထာက�ံေ့◌ပးႏ◌◌ိငု�ယ္◌ ့

လိအုပ�်က္ေ◌�တရိွ/မရိွ သင�ံုး◌ျဖတ�ို ႔ လိအုပ�ါတယ္။ ဘာေ◌ၾကာင္◌ ့သင◌့္ရဲေ့◌ြငစာရင္◌းကိ ုမသံးု�စလဲိကု�တာလ ဲ

ဆိတုာန႔ဲပတ� က္ ၿပီး သင္◌ရဲ့ ့ IRIS အၾကေံ◌ပးအတ ူေအ◌ျဖရွာပါ။  

• သင�က��တ� ို းေ◌ပးလိကု� ဲ ့ အလပု�်�ိ �ယားေ◌�တ ဒါမမွဟတ္ု ေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက္ေ◌ပးသေူမတွာင္◌းခလံႊ◌ာေ◌�တက သင္◌ရဲ့ ့ 

ေ◌ြငစာရင္◌းသတ��တ�က္်ေ◌ဘာင��တင္◌းမာွရိွေ◌ေနစဖုိ႔န႔ဲ သင္◌ရဲ့အ့စအီစဥ� ြခင္◌◌့ျပဳထားတာထက္ 

ေ◌ကာ်◌္�လ��ပီး မသံးု�စဖုိဲ႔ကိ ုသတ◌ိျပဳပါ။  
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5.0 ေ◌ြငစာရင္◌းအား မွား�ယင္◌းြစာစမံီခန္႔�ခဲ◌ျခင္◌း◌ႏ◌ငွ◌့္ 

အ�လသဲံးုစားလပု္◌ျခင္◌းတိ႔ုမွ ကာ�ကယ္◌ျခင္◌း 
 

IRIS မာွ သင္◌ရဲ့ ့ ေ◌ြငစာရင္◌းကိ ုစမီ◌ံျခင္◌း၊ အ�လသဲံးုစားမႈမ ွကာ�ကယ္◌ျခင္◌းန႔ဲ Medicaid ရံပံေု◌ေြင�တကိ ု

မျဖဳန္◌းတးီ◌ျခင္◌း စသ��ို႔အ�တက္ သင�ာဝ��ူရမည္◌ျဖစ္ေ◌ၾကာင္◌း သရိွိရေ��ရးႀကးီပါတယ္။  

ပါဝင�ူမာ်း၊ ဥေပေဒၾကာင္◌းအရ ဆံးု◌ျဖတ္◌ႏ◌◌ိငု�ူမာ်း၊ ေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက္ေ◌ပးသမူာ်း စသတူိ႔ုအားလံးုက 

ေ◌ြငစာရင္◌းစမီ◌ံျခင္◌းန႔ဲ အ�လသဲံးုစားမႈ ကာ�ကယ္◌ျခင္◌းတိ႔ုအ�တက္ ေအရးပါၾကပါသည္။ 

“ေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက္ေ◌ပးသမူာ်း” �တင္ ေ◌အဂင်�မီတွစ�င္◌ ့သင္◌အ့�တက္ အလပု� ုပ္ေ◌ပးေ◌နသ၊ူ သင�ိုယ� ို င�န္႔အပ�ားသ၊ူ 

(ပါဝင�ူမ ွခန္႔အပ�ားသည္◌ ့အလပု�မားမာ်းလိ႔ုလည္◌း ေ◌ခၚဆိပုါတယ္) စသတူိ႔ု ပါဝင�ကပါတယ္။ သင္◌မ့ာွ အုပ�ိန္◌းသ ူ

ဒါမမွဟတ္ု ဥေပေဒၾကာင္◌းအရ ဆံးု◌ျဖတ္ေ◌ပးႏ◌◌ိငု�ူတစ္ဦး ရိွပါက၊ သင္◌ရဲ့ေ့◌ြငစာရင္◌းကိ ုစမီဖုိံ႔န႔ဲ 

မ�ွ����ာသံးု�စဖုိဲ႔ ထိသုထူမံာွ တာဝ���ပိါတယ္။  

အကယ္၍ သင◌့္ကိ ုေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက္ေ◌ပးေ◌နသမူာ်းထမဲ ွတစ္ဦးဦးက အ�လသဲံးုစားမႈတစ�ုကိ ု

က် ဴး�လန္ေ◌နတယ� ို ႔ထင�င္ ထိေု◌ၾကာင္◌းကိ ုေ◌ဖာ◌္ထတု�တိာန႔ဲ ခက်�င္်◌းတိငု�ကားရမည္။ 

ေ◌အာက္ေ◌ဖာ◌္◌ျပပါနည္◌းလမ္◌းမာ်းထမဲ ွတစ�ည္◌းနည္◌းကိ ုအသံးု◌ျပဳ တိငု�ကားႏ◌◌ိငု�ါတယ္။  

• သင္◌ရဲ့ ့ IRIS အၾကေံ◌ပးကိ ုအသေိ◌ပး◌ျခင္◌း။ 

• သင္◌ရဲ့ ့ အြခ��ိ ုင�ာ အလပု��င္ ေ◌အးဂင်◌့္ ကိ ုအသေိ◌ပး◌ျခင္◌း။ 

• Department of Health Services (ကန္်◌းမာေ◌ရးဝန္ေ◌ဆာင�ႈမာ်း ဌာန)�ုံး မ ွInspector General 
(ေအေ�ထ�ထစ◌ံစုမ္◌းေ◌ရးမွးဴ) အား ေ◌အာက္ေ◌ဖာ◌္◌ျပပါ အ�လသဲံးုစားမႈတိငု�ကား◌ျခင္◌း ဝဘ� ို ဒ�ို အသံးု◌ျပဳ၍ 

အသေိ◌ပး◌ျခင္◌း။ http://www.dhs.wisconsin.gov/fraud သိ႔ုမဟတ္ု႔ ဖုန္◌းနပံါတ္ 1-877-865-3432 ကိ ု

ေ◌ခၚဆိပုါ။  

အ�လသဲံးုစားမႈအား ကာ�ကယ�န္◌ႏ◌င္ွ◌ ့သင္◌ရဲ့ ့ ေ◌ြငစာရင္◌းကိ ုမ�ွ����ာစမီႏံ◌◌ိငု�န္ ဘယ� ို အရာေ◌�တက ေ◌ြငစာရင္◌း 

မာွး�ယင္◌းစမီတံာ၊ အ�လသဲံးုစားလပု�ာ ေ◌◌ျမာက�လဆဲိတုာကိ ုသင�ရိွိထားဖုိ႔ လိအုပ�ါတယ္။ ေ◌အာက�ါတိ႔ုမာွ 

ေ◌ြငစာရင္◌း မာွး�ယင္◌းစမီ◌ံျခင္◌း၊ အ�လသဲံးုစားလပ္ု◌ျခင္◌းတိ႔ု၏ နမနူာမာ်း ◌ျဖစ�ကပါတယ္။ အဆိပုါနမနူာမာ်းမာွ 

◌ျဖစ္◌ႏ◌◌ိင္ုေ◌◌ျခရိွသမၽ ွအျဖစ�ပ်က္ အားလံးုေ◌တာ ့မပါဝင္ေ◌သးပါ။ သိေု႔သာ◌္လည္◌း သင္◌က့ိ ုအိုင�ယီာတစ�ု  

ရရိွေ◌စမာွပါ။  

• အကယ္၍ သင◌္အ့ားေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက္ေ◌ပးသမွူ ယင္◌းတိ႔ုအမွ�� စ�ယ္ လပု�ားတဲအ့လပု�် �ိ �က ္

ေ◌ြငပုိေ◌တာင◌္းခံပါက ထိ◌ုျဖစ�ပ��ာ အ�လသဲံးုစားမႈ ◌ျဖစ� ည္။  

ဥပမာ။ ။ လပု�ားခ တစ�ကမိ�ာရွင္◌းေ◌ပးရာမာွ သင္◌အ့ားေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက္ေ◌ပးသမူ ွနာရီ 20 

သာအလပု� ုပ�ားေ◌သာ◌္လည္◌း နာရီ 40 စာ အလပု�်�ိ �ယားကိ ုသင္◌အ့ားေ◌ပး◌ျခင္◌း ◌ျဖစ�ည္။  

o တစ္ဦးခင္်◌းအလိက္ု ေအထာက� ပံႏ့◌င္ွ◌ ့ဝန္ေ◌ဆာင�ႈ အစအီစဥ�ရ ြခင္◌◌့ျပဳထားသည္◌ ့

ေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက�ႈအမ် ိ ဳးအစားတိ႔ု၏ အလပု�်�ိ �ာ်းအ�တက� ို သာ သင္◌အ့ား ေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက္ေ◌ပးသမူာ်းမ ွ

လပု�ားေခတာင္◌းခပိံ�ုင�င္◌ ့ရိွသည္။  

o ၎တိ႔ု လပု�ဲတ့ဲအ့လပု�် �ိ �က္ ပိၿုပီး လပု�ားခပိေု◌တာင္◌း◌ျခင္◌းမရိွေ◌စရန္ သင�တ◌ိျပဳရမည္။  

http://www.dhs.wisconsin.gov/fraud
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o အကယ္၍ သင္◌ရဲ့အ့လပု�မားေ◌�တ အမ�ွ�ကယ�လပု� ုပ�ားတဲ ့အလပု�် �ိ �က္ အခ်�ိ�ို တိးုၿပီးေ◌တာင္◌းထားတဲ ့

အလပု�်�ိ �ယားကိ ုသင�က��တ� ို းေ◌ပးလိကု�ယ� ို ရင္ သင္◌ေ့အနန႔ဲ သင္◌ရဲ့ေ့◌ြငစာရင္◌းကိ ု�လမဲာွးြစာစမီတံာ၊ 

အ�လသဲံးုစားမႈက် ဴး�လ��ာ ေ◌ရာက�ါတယ္။ ထိအုခါ သင္◌အ့ား တရား�စဆဲိစုစ္ေ◌ဆးရန္ Office of the 

Inspector General �ုံး Department of Justice ဌာနတိ႔ုထ ံလႊ◌ေဲ◌◌ျပာင္◌းေ◌ပးခရံႏ◌◌ိငု�ါတယ္။ 

ေ◌နာက�ပီး IRIS အစအီစဥ��လည္◌း ထတု�ယ္◌ျခင္◌း ခရံႏ◌◌ိငု�ါတယ္။  

 
• အကယ္၍ သင◌္အ့ားေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက္ေ◌ပးသကူ သတူိ႔ုရဲ ့ အလပု�်�ိ �ယားမွာ သင္◌န့ာမ��႔ဲ လက��တ� ို းထားပါက 

ထိသုတူိ႔ု အ�လသဲံးုစားမႈ က် ဴး�လန္ေ◌�ျခင္◌း ◌ျဖစ� ည္။ ဥပမာ။ ။ အမ�ွ�ကယ�လပု� ုပ�ားတဲ ့အလပု�် �ိ �က္ အခ်�ိ�ို တိးုၿပီး 

လပု�ားေ◌ၾကာင္◌းကိ ုအလပု�်�ိ �ယားမာွ ေ◌ဖာ◌္◌ျပထားၿပီး၊ အဆိပုါအလပု�်�ိ �ယားမာွ သင္◌လ့က��တ� ို  

သင္◌အ့ားေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက္ေ◌ပးသမူ ွထိးုထား◌ျခင္◌း။  

o သင္◌ေ့အနန႔ဲ သင◌့္အားေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက္ေ◌ပးသရဲူန့ာမ��ို ၎တိ႔ုရဲ ့ အလပု�်�ိ �ယားမာွ ေ◌ရးထိးုြခင္◌မ့ရိွသလိ၊ု 

အလပု�ယားတစ�ုကိ ုႀကိတဳင�က��တ� ို းထားေ◌ပးၿပီးမ ွအလပု�မားအား ဆက္◌ျဖည္◌ေ့◌စျခင္◌း တိ႔ုလည္◌း 

ပါဝင�ည္။ ထိသုိ႔ုျပဳလပ္ု◌ျခင္◌းမာွလည္◌း အ�လသဲံးုစားမႈ ◌ျဖစ�ည္။  

o သင�ိုယ� ို င္ သိ႔ုမဟတ္ု သင�ိုယ�ား ဥေပေဒၾကာင္◌းအရ ဆံးု◌ျဖတ္ေ◌ပးႏ◌◌ိငု�ူတစ္ဦးတိ႔ုမသွာ 

သင္◌အ့ားေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက္ေ◌ပးသတူိ႔ု၏ အလပု�်�ိ �ယား သိ႔ုမဟတ္ု႔ ေ◌ေြငတာင္◌းခလံႊ◌ာမာ်းကိ ု

ြခင္◌◌့ျပဳေ◌ပး◌ျခင္◌း◌ႏ◌င္ွ◌ ့လက��တ� ို းေ◌ပး◌ျခင္◌း ◌ျပဳလပ္ု◌ႏ◌◌ိငု�ည္။  

o သင�ိုယ� ို င္ သိ႔ုမဟတ္ု သင�ိုယ�ား ဥေပေဒၾကာင္◌းအရ ဆံးု◌ျဖတ္ေ◌ပးႏ◌◌ိငု�ူတစ္ဦးတိ႔ုမသွာ အလပု�်�ိ �ယား 

သိ႔ုမဟတ္ု႔ ေ◌ေြငတာင္◌းခလံႊ◌ာမာ်းကိ ုလက��တ� ို းေ◌ပးသမူာ်း◌ျဖစ္ေ◌ၾကာင္◌း ေ◌သခာ်ပါေ◌စ။ 
 

• အကယ္၍ သင◌္အ့ား ေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက္ေ◌ပးသတူစ္ဦးမွ သင�တည္◌ျပဳ၊ လက��တ� ို းေ◌ပးထားၿပီး◌ျဖစ�ဲ ့ 

အလပု�်�ိ �ယားတစ�ုမွ အလပု�်နိ္ေ◌�တကိ ုေ◌◌ျပာင္◌းလ◌ဲျပင�င�ါက ၎တိ႔ုမွာ အ�လသဲံးုစားမႈ က် ဴး�လန္ေ◌�ျခင္◌း 

◌ျဖစ� ည္။ ဥပမာ။ ။ လပု�ားခ တစ�ကမိ�ာရွင္◌းေ◌ပးရာမာွ အ�ိမ� င�ူညေီ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက္ေ◌ပး◌ျခင္◌း 10 
နာရီစာအ�တက္ သင္◌အ့လပု�မား၏ အလပု�်�ိ �ယားကိ ုသင�က��တ� ို းေ◌ပးလိက္ု◌ျခင္◌း။ အဆိပုါ အလပု�်�ိ �ယားအား 

စာပိ႔ုစနစ္◌ျဖင္◌ပိ့႔ုလိကု�န္ သင္◌အ့လပု�မားအား မာွၾကားလိကု� ည္။ သိေု႔သာ◌္ ထိ႔ုသိ႔ုမပိ႔ုမ ီ၎တိ႔ုက 

အလပု�်န္ိ “10” နာရီအစား “40” နာရီဟ ု◌ျပင� င�ိုက� ည္။  

o ေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက္ေ◌ပးသမူာ်းေအ�ျဖင္◌ ့◌ျပင�င�ႈကိ ုသတမိထားမဘိ◌ဲျဖစ္ေ◌စ၊ ◌ျပင� င�ာက အိုေ◌ကတယ္ 

လိေု႔◌ျပာဆိ၍ုပဲ◌ျဖစ္ေ◌စ၊ ြခင္◌◌့ျပဳၿပီး၊ လက��တ� ို းထားၿပီး◌ျဖစ�ဲ ့ အလပု�်�ိ �ယားတစ�ုကိ ု

ေ◌◌ျပာင္◌းလ◌ဲျပင��င�င္◌ ့မရိွပါ။  

o အလပု�်�ိ �ယား သိ႔ုမဟတ္ု ေ◌ေြငတာင္◌းခလံႊ◌ာေ◌ပၚမ ွအလပု�်�ိ �ာရီေ◌�တကိ ုသင�က��တ� ို းေ◌ပးလိကု�ပီးတာန႔ဲ 

ေ◌◌ျပာင္◌းလ◌ဲျပင�င္◌ျခင္◌း မလပ္ုေ◌အာင္ သင္◌ေ့အနန႔ဲ သတထိားပါ။ အကယ္၍ ေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက္ေ◌ပးသရဲူ ့ 

အလပု�်�ိ �ယား မ�ွ���ႈရိွ/မရိွကိ ုအနးီကပ္ေ◌စာင္◌ၾ့ကည္◌ေ့မေနၾကာင္◌း သင္◌ရဲ့ ့ အြခ��ိ ုင�ာ အလပု��င္ ေ◌အးဂင်◌့္ မ ွ

စစ္ေ◌ဆးေ◌�တ႕ရိွပါက ပိၿုပီးေအသးစတိ� ဲ ့ အခက်� လက္ေ◌�တပါဝင�ဲ ့ အလပု�်�ိ �ယားကိ ုတင္◌ျပရန္ လိအုပ�ာႏ◌◌ိငု�ည္။  

o အမာွး◌ျပင�င�ာ�တင္ တစ�ု ခ◌ုျဖင္◌ေ့အပၚမဖုံွးအုပ္၍ ◌ျပင�င္◌ျခင္◌း မျပဳရ။ အမာွးမာ်းေ◌ပၚမ ွ

မဥ္်◌းတစ္ေ◌ၾကာင္◌းကိ ု�ဆရဲမည္။ ထိေု႔နာက္ ထိ႔ုသိ႔ုျပင� င�ူ၏ နာမ��တိေု◌ကာက္◌ႏ◌င္ွ◌ ့ရ�က�တဲပ�မည္။ 

သင္◌ရဲ့ ့ အြခ��ိ ုင�ာ အလပု��င္ ေ◌အးဂင်◌့္ မ ွမရူင္◌းေ◌ရးထားသည္◌ ့စကားရပ�ိ ု ဖတ�ႈႏ◌◌ိငု�မည္။  
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• ေ◌ြငစာရင္◌း�တင ္ပမာဏပုိမုိရရိွေ◌စရန ္ရ���ယ္၍ ေ◌ရရွည္ ေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက္ေ◌ရးအ�တက ္

ေ◌ရာဂါစစ္ေ◌ဆး◌ျခင္◌း သိ႔ုမဟတု ္တစ္ဦးခ်င္◌း ေ◌စာင◌္ေ့◌ရွာက္ေ◌ရး ေ◌ရာဂါစစ္ေ◌ဆး◌ျခင္◌း (အကယ္၍ 

သင◌့္မွာ IRIS Self-Directed Personal Care ေ◌စာင◌္ေ့◌ရွာက�ႈရိွပါက) ပုံစတံိ႔ု�တင ္

မွား�ယင္◌းေ◌သာအခ်က�လက�ာ်း ◌ျဖည္◌�့သင္◌းထားပါက သင္ အ�လသဲံးုစားမႈ က် ဴး�လန္ေ◌�ျခင္◌း ◌ျဖစ� ည္။ ဥပမာ။ 

။ သင္၏ မသ���မ္◌းေအ◌ျခေအနကိ ုေ◌◌ျပာ◌ျပၿပီး၊ ေ◌ရာဂါစစ္ေ◌ဆးေ◌နစဥ��တင္◌းမာွလည္◌း အကအူညမီာ်း 

လိအုပ္ေ◌နသည္။ သိေု႔သာ◌္ သင္၏ ေအ◌ျခေအန သိ႔ုမဟတ္ု႔ တစ္ဦးခင္်◌းအလိကု� ို အပ�ႈေ◌�တက ၎တိ႔ု 
အမ�ွ�ကယ္◌ျဖစ္ေ◌နတာထက္ ပိမုိ◌ုျပင္◌းထန္ သိ႔ုမဟတ္ု႔ အႀကမ္ိေ◌ရပိမုာ်းသ��ု သင္◌အ့ား 

စစ္ေ◌ဆးေ◌ပးသကူိ ုေ◌◌ျပာလိက္ု◌ျခင္◌း ◌ျဖစ�ည္။ ထိအုရာသည္ အ�လသဲံးုစားမႈ ◌ျဖစ�ည္။  

o မ�ွ� ��ဲ ့ IRIS self-directed personal care နာရီမာ်းရရိွႏ◌◌ိငု�န္ သိ႔ုမဟတ္ု႔ လိအုပ�်က�႔ဲ 

အမ�ွ�ကယ� ို က� မီႈရိွတဲ ့သင္◌ရဲ့ေ့◌ြငစာရင္◌း ◌ျဖစ္ေ◌စရန္ ေ◌ရာဂါရွာေ◌ြဖစစ္ေ◌ဆးေ◌နစဥ��ာ သင္◌ေ့အနန႔ဲ 

မ�ွ� ��ကိတ်ဲ ့အခက်� လက္ေ◌�တကိသုာ ေ◌ပးရမည္။  

o သင◌့္ရဲ ့ IRIS ေ◌ြငစာရင္◌း ပမာဏတိးုလာေ◌စရန္ သိ႔ုမဟတ္ု႔ IRIS self-directed personal care 
နာရီမာ်းပိမုိရုရိွေ◌စရန္ ႀက�ံ�ယ�ပီး မသ���မ္◌းေအ◌ျခေအန၊ တစ္ဦးခင္်◌းအလိကု� ို အပ�ႈမာ်း၊ လိအုပ္ေ◌နသည္◌ ့

အကအူညမီာ်း၊ သိုမ့ဟတ္ု႔ အျပဳအမဆူိငု�ာ ကစိၥရပ�်ားကိ ုခ်႕ဲကားေ◌◌ျပာဆိ◌ုျခင္◌းသည္ ရ���ယ�က်��ရိွိ 

အ�လသဲံးုစားမႈ က် ဴး�လန္◌ျခင္◌း◌ျဖစ�ည္။ ထိအုခါ သင္◌အ့ား IRIS အစအီစဥ�� ထတု�ယ� ��ထ ိ

အက် ိ ဳးသက္ေ◌ရာက္ေ◌စႏ◌◌ိငု�ပီး၊ သင္◌အ့ားစစ္ေ◌ဆးရန္◌ႏ◌င္ွ◌ ့◌ျဖစ���ာေ◌သာ တရား�စဆဲိမုႈ◌ျပဳလပု�န္ 

Department of Justice သိ႔ု လႊ◌ေဲ◌◌ျပာင္◌းေ◌ပးပါမည္။  
 

• အကယ္၍ သင◌္အ့ား ေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက္ေ◌ပးသသူည္ သ�င� �ယ� ��ပီးေ◌နာက�ို င္◌း၊ သိ႔ုမဟတု ္႔ သင�ာ ေ◌ဆး႐ံုမွာ၊ 

အခ်ပဳ��ာ၊ အကဥ်◌္းေ◌ထာင��ာ၊ ေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက္ေ◌ရးေ◌ဂဟာမွာ၊ ◌ျပ�������မ္◌းေ◌ရးေ◌ဆး႐ံ/ုေ◌ဆးခန္◌းမွာ၊ 

ဒါမွမဟတု္ အျခားြခင္◌မ့ျပဳထားတဲ ့ေ◌နရာတစ�ုခုမွာ ေ◌ရာက� �ေိ◌နစဥ� �တင◌္း ၎တိ႔ုရဲဝ့န္ေ◌ဆာင�ႈမ်ားအ�တက ္

ေ◌ေြငတာင္◌းခံပါက၊ ၎တိ႔ု အ�လသဲံးုစားမႈ က် ဴး�လန္ေ◌�ျခင္◌း ◌ျဖစ� ည္။ ဥပမာ။ ။ တင�ုဆံ�ုိုးက် ိ ဳးသည္◌အ့�တက္ 

◌ျပ�������မ္◌းေ◌ရးအ�တက္ ေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက္ေ◌ရးေ◌ဂဟာတစ�ု မာွ ယာယေီ◌နထိင္ုေ◌နပါတယ္။ 

ေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက္ေ◌ရးေ◌ဂဟာမာွ ေ◌ေနနတဲ ့ေ◌◌ျခာက�တ� �တင္◌းမာွ သင္◌က့ိေု◌စာင္◌ေ့◌ရွာက္ေ◌ပးေ◌နသကူ 

(သင� ထိသုေူ◌�တကိ ုတစ�ါမ ွေမ�တ႕ဆံရုသည္◌တ့ိင္ု) ခါတိင္ု◌းလိပဲု အမိ��ာေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက္ေ◌ပးရတဲအ့�တက္ 

ေ◌ေြငတာင္◌းခလံႊ◌ာ သင္◌ထ့ပိံ႔ုလိကု� ယ္။  

o အကယ္၍ ေ◌ဆး႐ံုမာွ၊ အခ်ပဳ��ာ၊ အကဥ္်◌းေ◌ထာင��ာ၊ ေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက္ေ◌ရးေ◌ဂဟာမာွ၊ 

◌ျပ�������မ္◌းေ◌ရးေ◌ဆး႐ံု/ေ◌ဆးခန္◌းမာွ၊ ဒါမမွဟတ္ု အျခားြခင္◌မ့ျပဳထားတဲ ့ေ◌နရာတစ�ု ခမုာွ 

သင္ေ◌ရာက��ေိ◌နတယ� ို ရင္ သင္◌က့ိေု◌ပးေ◌နတဲဝ့န္ေ◌ဆာင�ႈေ◌�တကိ ုခဏရပ�ားပါတယ္။ 

ထိ႔ုေအၾကာင္◌းရင္◌းေ◌ၾကာင္◌ ့ထိကုာလအ�တက္ ေ◌ေြငတာင္◌းခတံာကိ ုြခင္◌မ့ျပဳပါ။  

o အဆိပုါ ေ◌နထိငု�ႈေအနအထားတစ�ု ခမုာွ သင��ေိ◌နခ်ေိ��တာအ�တင္◌းမာွ 

သင္◌အ့ားေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက္ေ◌ပးသတူိ႔ုမ ွအလပု�်�ိ �ယား သိ႔ုမဟတ္ု သိ႔ု ေ◌ေြငတာင္◌းခလံႊ◌ာမာ်းကိ ု

မတင္◌ျေပစရန္ သတထိားရမည္။ ေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက္ေ◌ရးေ◌ဂဟာမာွ၊ ေ◌ဆး႐ံုမာွ၊ အခ်ပဳ��ာ၊ အကဥ္်◌းေ◌ထာင��ာ၊ 

◌ျပ�������မ္◌းေ◌ရးေ◌ဆး႐ံု/ေ◌ဆးခန္◌းမာွ၊ ဒါမမွဟတ္ု အျခားြခင္◌မ့ျပဳထားတဲ ့ေ◌နရာတစ�ု ခတုိ႔ုကိ ု
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သင္ေ◌ရာက��ေိ◌နတဲအ့ခ်�ိ �ိ ုင္◌းမာွ သင္◌အ့ားေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက္ေ◌ပးသတူိ႔ုကိ ုေအၾကာင္◌းၾကားထားရမည္။ 

အဆိပုါအခ်န္ိေ◌�တအ�တက္ ေ◌ေြငတာင္◌းခ◌ံျခင္◌း မျပဳလပ္ု◌ႏ◌◌ိင္ုေ◌ၾကာင္◌း 

ေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက္ေ◌ပးသေူ◌�တကိ ုသတေိ◌ပးသင္◌သ့ည္။  
 

• အကယ္၍ တစ�အ�တ�က�င္◌◌့ျပဳထားသည္◌ ့ရေက� ရအ�တက�က ္ေ◌ကာ်◌္�လန္ေ◌ေနသာ ယာယ ီဝန္ေ◌ဆာင�ႈမ်ားႏ◌ငွ္◌ ့

အ��ယ္ေ◌ရာက�ပီးသမ်ူား ခုိလႈ◌◌ံႏ◌◌ိငု�ည္◌ ့အမိ�်ားရိွ သင◌္အ့ားေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက္ေ◌ပးသမွူ 

ေ◌န႔စဥ္◌ႏ◌ႈန◌္းထား◌ျဖင္◌ ့ေ◌ေြငတာင္◌းခံေ◌နပါက ၎တိ႔ု အ�လသဲံးုစားမႈ က် ဴး�လနေ္◌�ျခင္◌း ◌ျဖစ� ည္။ ဥပမာ။ ။ 

တစ�လၽင္ွ အ��ယ္ေ◌ရာက�ပီးသမူာ်း ခိလုႈ◌◌ံႏ◌◌ိငု�ည္◌အ့မိ�ိ ု ရက္ ၃၀ ေ◌ေြငတာင္◌းခၿံပီး၊ 

ယာယေီ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက္ေ◌ပးသကူိ ု၇ ရက�ာ ေ◌ေြငတာင္◌းခသံည္။ လတစ�အ�တင္◌း ၃၇ ရက�ာ 

ေ◌ေြငတာင္◌းခထံား◌ျခင္◌းကိ ုဆိလုိသုည္။ ယာယေီ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက� ူမာ်းႏ◌င္ွ◌ ့အ��ယ္ေ◌ရာက�ပီးသမူာ်း 

ခိလုႈ◌◌ံႏ◌◌ိငု�ည္◌အ့�ိမ�င္ ေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက္ေ◌ပးသမူာ်း ေအ�ျဖင္◌ ့ရ�က�တဲ ူတစ�က�ာအ�တက္ 

ေ◌န႔စဥ္◌ႏ◌ႈန္◌းထား◌ျဖင္◌ ့ၿပိငဳ�ူေ◌ေြငတာင္◌းခ◌ံျခင္◌း မျပဳလပ္ု◌ႏ◌◌ိငု�ါ။ အထက�ါ ဥပမာ�တင္ တစ��တင္ 

ရက္ေ◌ပါင္◌း ၃၀ သာရိွေ◌သာ◌္လည္◌း ခႏု◌စွ�က�ာမာွ ◌ႏ◌စွ�ါ◌ျပန္ ေ◌ေြငတာင္◌းခထံား◌ျခင္◌း ◌ျဖစ�ည္။  

o ေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက� ူမာ်းေအ�ျဖင္◌ ့လတစ��တင��သိည္◌ ့စစုေု◌ပါင္◌းရက� က္ေ◌ကာ်◌္�လန္၍ ေ◌သာ◌္လည္◌းေ◌ကာင္◌း 

သိ႔ုမဟတ္ု ႔ အျခားဝန္ေ◌ဆာင�ႈအမ် ိ ဳးအစားကိ◌ုျပ၍ ေ◌သာ◌္လည္◌းေ◌ကာင္◌း ေ◌န႔စဥ္◌ႏ◌ႈန္◌းထား◌ျဖင္◌ ့

ေ◌ေြငတာင္◌းခ◌ံျခင္◌း မျပဳလပ္ု◌ႏ◌◌ိငု�ါ။  

o ေ◌န႔စဥ္◌ႏ◌ႈန္◌းထား◌ျဖင္◌ ့ေ◌ေြငတာင္◌းခသံည္◌အ့ခါ လတစ��တင္◌းရိွေ◌နသည္◌ ့

စစုေု◌ပါင္◌းရက� က္ေ◌ကာ်◌္�လန္ေ◌တာင္◌းခ◌ံျခင္◌း မျပဳေ◌စရန္ သင�တထိားပါ။  
 

• တညူေီ◌သာအလပု�်�ိ �ာ်းအ�တက္ အလပု�်�ိ �ယား ေအ◌ျမာက� ျ မား�ခဲ၍ ေ◌ေြငတာင္◌းခံလာပါက ၎တိ႔ု 

အ�လသဲံးုစားမႈက် ဴး�လန္ေ◌�ျခင္◌း ◌ျဖစ� ည္။ ဥပမာ။ ။ သင�ိုယ� ို င္ ခန္႔အပ�ားသည္◌ ့အလပု�မားမ ွ

အ�ိမ� င�ူညေီ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက္ေ◌ပး◌ျခင္◌း◌ႏ◌င္ွ◌ ့ေ◌ရာဂါေအ◌ျခေအနအရလိအုပ�ျ ဖင္◌ ့

တစ္ဦးခင္်◌းေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက�ႈေ◌ပး◌ျခင္◌းတိ႔ုကိ ုMedicaid တစ္ဦးခင္်◌းေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက္ေ◌ရး ေ◌အဂင်� ီမတွစ�င္◌ ့

ေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက္ေ◌ပးပါတယ္။ ေ◌ရာဂါေအ◌ျခေအနအရလိအုပ�ျ ဖင္◌ ့

တစ္ဦးခင္်◌းေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက�ႈေ◌ပး◌ျခင္◌းအ�တက္ အလပု�်�ိ �ယားကိ ုေ◌အဂင်�တီစ�ု  ြခင္◌◌့ျပဳေ◌ပးရၿပီး၊ 

အ�ိမ� င�ူညေီ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက္ေ◌ပး◌ျခင္◌းအ�တက္ အလပု�်�ိ �ယားကိေု◌တာ ့သင္◌က့ိယု� ို �င�င္◌◌့ျပဳေ◌ပး�ျ ခင္◌း ◌ျဖစ�ည္။ 

အ�ိမ� င�ူညေီ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက္ေ◌ပး◌ျခင္◌း ေ◌◌ျခာက�ာရီစာအ�တက္ အလပု�်�ိ �ယား�တင္ သင◌့္အားလက��တ� ို းေ◌စၿပီး၊ 

ေ◌ရာဂါေအ◌ျခေအနအရလိအုပ�ျ ဖင္◌ ့တစ္ဦးခင္်◌းေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက�ႈေ◌ပး◌ျခင္◌း တညူေီ◌သာေ◌◌ျခာက�ာရီစာအ�တက္ 

ေ◌ေြငတာင္◌းခလံႊ◌ာကိေု◌တာ ့ေ◌အဂင်�ထီေံ◌ပးပိေု႔တာင္◌းခ◌ံျခင္◌း ◌ျဖစ�ည္။ ထပ�ူညေီ◌သာ အလပု� �တက္ 

◌ႏ◌စွ�ါ◌ျပန္ေ◌ပးရန္ သေူမတာင္◌းဆိေု◌�ျခင္◌း ◌ျဖစ�ည္။  

o ေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက� ူမာ်းေအ�ျဖင္◌ ့အခ်�ိ�ာလအတတူအူ�တင္◌း ေ◌ပးခဲေ့◌သာဝန္ေ◌ဆာင�ႈမာ်းအ�တက္ မတညူေီ◌သာ 

ေ◌အဂင်�ႏီ◌စွ�ု သိ႔ု ◌ႏ◌စွ�ါ◌ျပန္ေ◌ေြငတာင္◌းခ◌ံျခင္◌း မျပဳလပ္ု◌ႏ◌◌ိငု�ါ။  

o ေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက� ူတစ္ဦးထည္◌းအ�တက္ အလပု�်�ိ �ယားမာ်းႏ◌င္ွ◌ ့ေ◌ေြငတာင္◌းခလံႊ◌ာတိ႔ု�တင္ 

အလပု�် �ိ �ပ္ေ◌နတာမ် ိ ဳး မျဖစ္ေ◌စရန္ သင္◌သ့တထိားပါ။  
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• အကယ္၍ တစ�ံု တစ္ေ◌ယာက�  သင္◌ထ့�ံတင ္အလပု္ေ◌လၽာွက� ႊ◌ာတင�ာပါက၊ ထိသုတူိ႔ုသည္ 

ေ◌နာက္ေ◌ၾကာင္◌းစစ္ေ◌ဆး◌ျခင္◌းမခံခ်င�ည္◌အ့�တက ္မွား�ယင္◌းေ◌သာ သတင္◌းအခ်က�လက�ာ်းကိ ု

ေ◌ပးေ◌�ျခင္◌း◌ျဖစ� ည္။ Medicaid waiver အစအီစဥ�ိ ု ခ် ိ ဳးေ◌ဖာက္ေ◌�ျခင္◌း◌ျဖစ�ပီး၊ အျခားသတူစ္ဦးေအနနဲ႔ 

ေအယာင္ေ◌ဆာင္◌ျခင္◌းအမႈကိ ုက် ဴး�လန္ေ◌�ျခင္◌း ◌ျဖစ္ေ◌ကာင္◌း◌ျဖစ◌္ႏ◌◌ိငု�ါတယ္။ ဥပမာ။ ။ Jane Doe 
တစ္ေ◌ယာက္ ႀကးီေ◌လးေ◌သာ◌ျပစ�ႈကိ ုက် ဴး�လ��ဲတ့ယ္။ ဒါေ◌ၾကာင္◌ ့သမူဟာ IRIS အစအီစဥ��ာ သမူရဲ ့ 

ေအမအ�တက္ အလပု� ုပ္ေ◌ပးဖုိ႔ ရာသက���ား◌ျမစ္◌ျခင္◌း ခထံားရတယ္။ Jane ရဲ ့ ညမီျဖစ�ူ Judy ေကတာ ့

ရာဇဝတ�ႈက် ဴး�လ��ဲတ့ဲ ့မတွ� မ္◌းမရိွဘးူ။ ေ◌နာက္ေ◌ၾကာင္◌းစစ္ေ◌ဆး◌ျခင္◌း ေ◌အာင္◌ျမင�ို ႔ Jane 
ကသကူိယု�ို င�ခက်� လက� စား သ႔ူညမီျဖစ�ူရဲ ့ အခက်� လက္ေ◌�တကိ ုတင္◌ျပခဲတ့ယ္။ ထိေု႔နာက္ Jane က Judy 
ေအယာင္ေ◌ဆာင�ပီး သမူရဲ ့ ေအမအ�တက္ အလပု� ုပ္ေ◌ပးတယ္။  

o ပါဝင�ူကိယု� ို င�န္႔အပ�ားတဲ ့အလပု�မားတိင္ု◌း အလပု�ခန္႔မ ီရာဇဝတ္ေ◌ၾကာင္◌းအရ၊ 

ေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက္ေ◌ပးသတူစ္ဦးအရ ေ◌နာက္ေ◌ၾကာင္◌းစစ္ေ◌ဆး◌ျခင္◌းကိ ုေ◌အာင္◌ျမင�ပီး ◌ျဖစ�မည္။  

o ေ◌နာက္ေ◌ၾကာင္◌းစစ္ေ◌ဆးတာကိ ုေ◌ရွာင�ႊ◌◌ဲႏ◌◌ိငု�ို ႔ အျခားသတူစ္ဦးတစ္ေ◌ယာက�ဲ ့ အခက်� လက္ေ◌�တကိ ု

ကိယု�ို င�ခက်� လေက� နန႔ဲ အသံးု◌ျပဳၿပီး တင္◌ျပလာတာကိ ုသလိက်�႔ဲ ြခင္◌◌့ျပဳေ◌ပးတာမ် ိ ဳး မျပဳလပု�။  

Department of Health Services (ကန္်◌းမာေ◌ရးဝန္ေ◌ဆာင�ႈမာ်း ဌာန)မ ွတိငု�ကားထားတဲ ့

အ�လသဲံးုစားမႈေ◌�တအားလံးုကိ ုေအလးထားေ◌ဆာ�င�က�ါတယ္။ တိငု�ကားထားတဲ ့အ�လသဲံးုစားမႈေ◌�တအားလံးုကိ ု

ရာဇဝတ္ေ◌ၾကာင္◌းအရ စံစုမ္◌းစစ္ေ◌ဆးႏ◌◌ိငု�န္ Department of Justice ေ◌ပးပိ႔ုႏ◌◌ိငု�ါတယ္။ Medicaid 
အ�လသဲံးုစားမႈတစ�ုဟာ ေ◌ထာင�ပ်စ���ထ ိအျပစ္ေ◌ပးႏ◌◌ိငု�ါတယ္။ သိ႔ုမဟတ္ု ေ◌ြငဒဏ ္$25,000 သင◌့္လက��တ� ို းလိကု� ဲ ့ 

မမ�ွ� ��ဲ ့ အလပု�်�ိ �ယားတစ�ု ခင္်◌းစအီ�တက္ မတညူတီဲ ့အ�လသဲံးုစားမႈတစ�ု စ ီ◌ျဖ�စ�ားႏ◌◌ိငု�ါတယ္။ ထိေု႔ၾကာင္◌ ့
လက��တ�ထိးုခင္ အလပု�်�ိ �ယားေ◌�တကိ ုအျမေဲတစ ေ◌စေ့◌စစ့ပ� ပ�ကည္◌ရ့ႈသင္◌သ့ည္။ သင္◌ရဲ့ေ့◌ြငစာရင္◌းကိ ု

�လမဲာွးြစာစမီခံဲတ့ယ္ သိ႔ုမဟတ္ု အ�လသဲံးုစားမႈက် ဴး�လ��ဲတ့ယ� ို ႔ စစ္ေ◌ဆးေ◌�တ႕ရိွတာန႔ဲ သင္◌က့ိ ုIRIS မ ွထတု�ယ္◌ျခင္◌း 

ခရံႏ◌◌ိငု�ါတယ္။ အ�လသဲံးုစားမႈက် ဴး�လ��ဲေ့◌သာ ပါဝင�ူမာ်းအား IRIS အစအီစ�ဥ�င္ ◌ျပ����ါဝ�င�င္◌ ့မျပဳေ◌တာပ့ါ။  
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6.0 ကိယု� ် ိ ဳးစးီြပား ပဋပိကၡျ ဖစ္◌ျခင္◌းမ်ား 
 

တစ္ဦးခင္်◌းအလိက္ု ေအထာက� ပံႏ့◌င္ွ◌ ့ဝန္ေ◌ဆာင�ႈ အစအီစဥ�ိ ု သင�႔ဲ သင္◌ရဲ့ ့ IRIS အၾကေံ◌ပးတိ႔ုမ ွစစီဥ�ပီးတဲအ့ခါ 

သင္◌က့ိ ုေ◌ထာက�ေံ◌ပး၊ ပစၥည္◌းေ◌ပး၊ ဝန္ေ◌ဆာင�ႈေ◌ပးသည္◌အ့�တက္ ေ◌ြငလက�ရံရိွမည္◌ ့လပူဂုၢိလဳ�ာ်းႏ◌င္ွ◌ ့

ေ◌အဂင်�မီာ်း ရိွလာပါလမ္ိ◌မ့ည္။ သင္◌ရ့���န္◌းခက္်ေ◌�တ ◌ျပည္◌မ့ႏီ◌◌ိငု�န္ 

သင္◌လ့ိအုပ�ဲအ့ကအူညေီ◌�တရရိွေ◌ၾကာင္◌း ေ◌သခာ်ေ◌စတဲ ့အစအီစဥ္◌ျဖစ�ို ႔ ေအရးႀကးီပါတယ္။  

ကိယု� ် ိ ဳးစးီြပား ပဋပိကၡတစ�ုဆိတုာ ဘာလ?ဲ 

တစ္ဦးခင္်◌းအလိက္ု ေအထာက� ပံႏ့◌င္ွ◌ ့ဝန္ေ◌ဆာင�ႈ အစအီစ�ဥ�◌ဲျခင္◌းအား◌ျဖ ေ◌ြင ေ◌ြငးေ◌ၾကးအက် ိ ဳးအျမတ္ 

သိ႔ုမဟတ္ု ႔ အျခားအက် ိ ဳးအျမတ� ို ႔ကိ ုလပူဂုၢိလဳ� စ္ဦးတစ္ေ◌ယာက္ သိ႔ုမဟတ္ု ႔ ေ◌အဂင်�တီစ�ု မ ွရရိွ◌ျခင္◌းသည္ 

ကိယု� ် ိ ဳးစးီြပား ပဋပိကၡတစ�ု ◌ျဖစ�ည္။ အဆိပုါ လပူဂုၢိလဳ� စ္ဦးတစ္ေ◌ယာက္ သိ႔ုမဟတ္ု ႔ ေ◌အဂင်�တီစ�ု သည္ အလပု�စ�ု ၊ 

ေ◌ေြငၾကး သိ႔ုမဟတ္ု အျခားအက် ိ ဳးအျမတ� စ�ု  ရႏ◌◌ိင္ု◌ျခင္◌း သိ႔ုမဟတ္ု ရရိွေ◌�ျခင္◌း◌ျဖစ္ေ◌စသည္◌ ့

အစအီစဥ�စ�ု ◌ျဖစ္ေ◌စရန္ သင္◌အ့ားကညူေီ◌�ျခင္◌းကိ ုဆိလုိပုါတယ္။ လပူဂုၢိလဳ� စ္ဦးတစ္ေ◌ယာက္ သိ႔ုမဟတ္ု ႔ 

ေ◌အဂင်�တီစ�ု တိ႔ုထ�ံတင္ ေ◌◌ျမာက္◌ျမားြစာေ◌သာ လပု�ို�င�င္◌မ့ာ်းရိွေ◌နပါက ကိယု� ် ိ ဳးစးီြပား ပဋပိကၡတစ�ု  

ပိ၍ု◌ျဖစ္◌ႏ◌◌ိင္ုေ◌◌ျခရိွပါတယ္။  

ကိယု� ် ိ ဳးစးီြပား ပဋပိကၡတစ�ု◌ျဖစ�ာတဲအ့ခါ ဘာဆက္◌ျဖစ�?ဲ 
သင္◌ရဲ့ ့ IRIS အၾကေံ◌ပး ေ◌အဂင်� ီသိ႔ုမဟတ္ု အြခ��ိ ုင�ာ အလပု��င္ ေ◌အးဂင်◌့္ တိ႔ုမ ွကိယု� ် ိ ဳးစးီြပား ပဋပိကၡတစ�ုကိ ု

ေ◌ဖာ◌္ထတ္ုေ◌�တ႕ရိွတဲအ့ခါ သင္◌ရဲ့ ့ IRIS အၾကေံ◌ပးမ ွေ◌အာက�ါတိ႔ုလပ္ုေ◌ဆာင�ါလမ္ိ◌မ့ယ္။  

• ◌ျဖစ�က်�ဲတ့ာေ◌�တကိ ုသရိွိႏ◌◌ိငု�ို ႔ သင္◌န့ေဲ႔�တ႕ဆံစုကားေ◌◌ျပာမယ္။ သင္ေ◌မးတဲ ့ေ◌မးြခန္◌းေ◌�တကိ ု

ေ◌◌ျဖမယ္။ လ�က�စဲာအုပ�ဲက ဒအီခန္◌းကိ ု◌ျပ��တ�ယ္။  

• ေ◌နာက� ပ္ အျခားေ◌သာ ကိယု� ် ိ ဳးစးီြပား ပဋပိကၡမရိွေ◌ၾကာင္◌း ေ◌သခာ်ေ◌စဖုိ႔ 

သင◌့္ကိေု◌စာင္◌ေ့◌ရွာက္ေ◌ပးေ◌နသေူ◌�တ၊ ေ◌အဂင်�ေီ◌�တန႔ဲ သင္◌ခ့န္႔အပ�ားတဲအ့လပု�မားေ◌�တန႔ဲ 

သင္◌ရဲ့ဆ့က� ေံ◌ရးေအၾကာင္◌း အခက်� လက�ုေ◌ဆာင္◌းမယ္။ 

• ကိယု� ် ိ ဳးစးီြပား ပဋပိကၡန႔ဲပတ� က္ ၿပီး ေ◌◌ျဖရွင္◌းဖုိ႔နည္◌းလမ္◌းတစ�ု ရွာဖုိ႔ သင္◌က့ိ ုကညူေီ◌ပးမယ္။ 

• ကိယု� ် ိ ဳးစးီြပား ပဋပိကၡမရိွေ◌တာေ့◌ၾကာင္◌း ေ◌သခာ်ေ◌စဖုိ႔ သင◌့္ကိ ုစံစုမ္◌းေ◌ထာက�� မ္◌းမယ္။  
 

ကိယု� ် ိ ဳးစးီြပား ပဋပိကၡတစ�ု ရိွေ◌နတယ� ို ႔ သင္◌ရဲ့ ့ IRIS အၾကေံ◌ပးမ ွသင္◌က့ိ ုေ◌◌ျပာလာပါက သင္◌ေ့အနန႔ဲ 

◌ျပဳလပု�မယ္◌ ့အရာမာွ  

• သင◌့္ကိေု◌စာင္◌ေ့◌ရွာက္ေ◌ပးေ◌နသေူ◌�တ၊ ေ◌အဂင်�ေီ◌�တန႔ဲ သင္◌ခ့န္႔အပ�ားတဲအ့လပု�မားေ◌�တန႔ဲ 

သင္◌ရဲ့ဆ့က� ေံ◌ရးန႔ဲပတ� က္ ၿပီး �ုိးသားမႈရိွပါ။ 

• ၎တိ႔ုအႀကဉံာဏ္ေ◌�တထကဲ တစ�ု ခကုိေုအ◌ျခခ၍ံ◌ျဖစ္ေ◌စ၊ သိ႔ုမဟတ္ု သင◌့္ရဲ ့ အတိငု�င�အံား 

ေ◌◌ျပာ◌ျပထားၿပီး◌ျဖစ�ဲ ့ သင္◌ေ့◌�တ႕ရိွထားတဲ ့အျခားမတညူတီဲ ့အစအီစဥ�စ�ု ကိ ုေအ◌ျခခ၍ံ◌ျဖစ္ေ◌စ၊ 

ကိယု� ် ိ ဳးစးီြပားပဋပိကၡ မရိွေ◌တာေ့◌စရန္ သင္◌ရဲ့ ့ IRIS အၾကေံ◌ပးန႔ဲ လ�က� ၿဲပီး အလပု� ုပ�ါ။ ေ◌◌ျဖရွင္◌းခက်� ည္ 
IRIS အစအီစဥ္၏ မဝူါဒမာ်းန႔ဲ ကိကု� မီႈ ရိွရမည္။  
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• ကိယု� ် ိ ဳးစးီြပားပဋပိကၡမရိွေ◌တာေ့◌စရန္ သင္◌ရဲ့ ့ IRIS အၾကေံ◌ပးမဖွ��းီေ◌ပးလိကု� ည္◌ ့အစအီစဥ�ါ တာဝ��ာ်းကိ ု

ၿပီးေ◌◌ျမာက္ေ◌အာင္ လပ္ုေ◌ဆာင�ါ။  
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7.0 REPORTING CRITICAL INCIDENTS (ေအရးႀကးီ◌ျဖစ�ပ�်ား 

သတင္◌းပုိ႔ျခင္◌း) 
 

သင္၏ ကန္်◌းမာေ◌ရးန႔ဲ ေ◌ဘးကင္◌းေ◌ေစရးက ထပိ�န္◌းဦးစားေ◌ပးတစ�ု  ◌ျဖစ�ါတယ္။ IRIS ကဲသ့ိ႔ု 

သင�ိုယ� ို င္ေ◌��းခယ်�တဲ ့အစအီစဥ�စ�ု မာွ သင္◌က့န္်◌းမာေ◌ရးန႔ဲ ေ◌ဘးကင္◌းေ◌ေစရးတိ႔ုကိ ုထခိိက္ုေ◌စႏ◌◌ိငု�ဲ ့ 

မ��ည္◌◌့ျဖစ�ပ�် ိ ဳးမဆိ ု◌ျဖစ္ေ◌ပၚလာပါက သင္◌ရဲ့ ့ IRIS အၾကေံ◌ပးကိအုသေိ◌ပးဖုိ႔ ၎တိ႔ုမ ွ

သင္◌က့ိအုားကိးုပါတယ္။ ထိေုအ◌ျခေအေန�တကိ ုေအရးႀကးီ◌ျဖစ�ပ္ေ◌�တလိ႔ု ေ◌ခၚပါတယ္။ 

ေအရးႀကးီ◌ျဖစ� ပ�စ�ု မာွ သင�ါဝင္ေ◌နတယ� ို ရင္ သင္◌ရဲ့ ့ IRIS အၾကေံ◌ပးကိ ုေ◌◌ျပာ◌ျေပပးဖုိ႔ 

သင◌့္မာွတာဝ���ပိါတယ္။ မတညူေီ◌သာ ◌ျဖစ� ပ�မ် ိ ဳးအစားမာ်းြစာရိွၾကပါတယ္။ ဥပမာ ထခိိကု�ဏ�ာ�ျ ခင္◌း၊ 

ေ◌ဆး႐ံုတက�ျ ခင္◌း၊ ေမမၽာွ◌္လင္◌ထ့ားဘ ဲနာမကန္်◌း◌ျဖစ္◌ျခင္◌း၊ ဖမ္◌းဆးီခ်ပ္ဳေ◌◌ႏ◌◌ွာင��ံျ ခင္◌း၊ 

ထပိါးေ◌◌ႏ◌◌ွာက�� က��ံျ ခင္◌း၊ သိ႔ုမဟတ္ု ႔ လစ်�်ရဴႈခ�ံျ ခင္◌းတိ႔ု ◌ျဖစ�ကသည္။ ေ◌ဘးအႏ◌ရၲာယ� င္◌းတဲေ့◌နရာကိ ု

သင္ေ◌ရာက္ေ◌ရာက�င္်◌း သင္◌ရဲ့ ့ IRIS အၾကေံ◌ပးကိ ု◌ျဖစ�ေပ�ၾကာင္◌း သတင္◌းပိ႔ုဖုိ႔က 

အ�လေ��ရးႀကးီပါတယ္။  

ေအရးႀကးီ◌ျဖစ�ပ္ေ◌�တကိ ုဘယ� ူက သတင္◌းပုိ႔တိငု�ကား ◌ႏ◌◌ိငု�လ?ဲ 

သင�ိုယ� ို င္၊ သင္၏ အုပ�ိန္◌းသ ူဒါမမွဟတ္ု ဥေပေဒၾကာင္◌းအရ ဆံးု◌ျဖတ္ေ◌ပးႏ◌◌ိငု�ူ၊ မသိားစဝုင�ာ်း၊ အလပု�မားမာ်း၊ 

အျခားသတူိ႔ုမလွည္◌း ◌ျဖစ� ပ�စ�ု ကိ ုသတင္◌းေ◌ပးပိ႔ု ◌ႏ◌◌ိငု�ါတယ္။ ကနဦးမာွ သင္◌မ့ာွသတင္◌းအခက်� လက္ 

အျပည္◌အ့စံ ုမရိွေ◌သးလည္◌း စတိ�ပပူါန႔ဲ။ သင္◌သ့ရိွိထားတာကိ ုသတင္◌းပိ႔ုသင္◌ပ့ါေ◌သးတယ္။ သင႔္ေအ�ျဖင္◌ ့

အႏ◌ရၱာယ� �သိည္◌ ့ေအ◌ျခေအ�ျဖစ�ါက သိ႔ုမဟတု ္ေအရးေ◌ပၚ ေ◌ခၚရန ္ခ်က�င်္◌းလိအုပ�ါက 911 ကိ ုေ◌ခၚဆိပုါ။ 

◌ျဖစ� ပ�စ�ု ကိ ုသတင္◌းပိ႔ုႏ◌◌ိငု�ို ႔ ေ◌ဘးအႏ◌ရၲာယ� င္◌းတဲေ့◌နရာကိ ုသင္ေ◌ရာက���ထ ိေ◌စာင္◌ဆ့ိင္ု◌းပါ။ သင�ိုယ� ို င္ 

သိ႔ုမဟတ္ု ႔ သင�ေိ◌သာ တစ�ံု တစ္ေ◌ယာက� ို ႔မာွ ထပိါးေ◌◌ႏ◌◌ွာက�� က�ရံတယ္ သိ႔ုမဟတ္ု ႔ လစ်�်ရဴႈခရံတယ� ို ပါက 

တိငု�ကားမႈတစ�ုလပု�ို႔ သင္ေ◌နထိငု�ာမာွရိွတဲ ့တရားေ◌ရးအ�ဖဲ႕အစည္◌းေ◌�တကိ ုသိ႔ုမဟတ္ု 

သင္ေ◌နထိငု�ာရ�ပ�က��ာရိွတဲ ့အ��ယ္ေ◌ရာက�ပီးသ ူကာ�ကယ္ေ◌ပးေ◌ရး ဝန္ေ◌ဆာင�ႈမာ်း ႐ံုခန္◌းတိ႔ုထ ံ

ဖုန္◌းေ◌ခၚဆိသုင္◌ပ့ါတယ္။  

◌ျဖစ� ပ�စ�ုကိ ုသတင္◌းေ◌ပးပုိ႔တိငု�ကားဖုိ႔ ေမၾကာက�ါနဲ႔။ 

သင္၏ ေ◌ဘးကင္◌းလံ◌ုျခဳမံႈ၊ လ် ိ ဳ႕ဝကွ� ားရိွေ◌ပး◌ျခင္◌းနဲ႔ သင◌့္အားကာ�ကယ္ေ◌ပး◌ျခင္◌းတိ႔ုမွာ 

ေအရးႀကးီဆံးုေ◌နရာမွာ ရိွေ◌နပါတယ္။ 

◌ျဖစ� ပ�စ�ုကိ ုဘယ� ို  သတင္◌းပုိ႔ရမလ?ဲ 

◌ျဖစ� ပ�စ�ု ကိ ုသတင္◌းပိ႔ုဖုိ႔ ေ◌အာက္ေ◌ဖာ◌္◌ျပပါအနက�� တစ�ု ခကုိ ု◌ျပဳလပ္ု◌ႏ◌◌ိငု�ါတယ္။  

• သင္◌ရဲ့ ့ IRIS အၾကေံ◌ပးကိ ုဆ�က�ယ�ါ။  

• IRIS ေ◌ခၚဆိမုႈ စင�ာ ရဲ ့ ေ◌အာက�ါဖုန္◌းနပံါတ� ို  ေ◌ခၚဆိပုါ- 1-888-515-4747။ 
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◌ျဖစ� ပ�စ�ုကိ ုသတင္◌းပုိ႔တဲအ့ခါ ဘယ� ခ်က္ေ◌�တကိ ုသတူိ႔ုက သခ်ိင�ာလ?ဲ 

IRIS ေ◌ခၚဆိမုႈ စင�ာ သိ႔ုမဟတ္ု သင္◌ရဲ့ ့ IRIS အၾကေံ◌ပးမ ွသင္◌အ့ား ေ◌အာက�ါတိ႔ုကိ ုေ◌မး◌ျမန္◌းပါလမ္ိ◌မ့ယ္။  

• သင္◌အ့မည္ 

• ဘာ◌ျဖစ�ဲသ့လ။ဲ 

• အဒဲ◌ီျဖစ� ပ� ဘယ� ခ်�ိ ��ာ ◌ျဖစ�ဲတ့ာလ။ဲ 

• အဒဲ◌ီျဖစ� ပ� ဘယ္ေ◌နရာမာွ ◌ျဖစ�ဲတ့ာလ။ဲ 

• သင�ခ ုေ◌ဘးကင္◌းြစာ၊ ကန္်◌းမာြစာရိွေ◌ေနၾကာင္◌း ေ◌သခာ်ေ◌စဖုိ႔ လက��အိခ်�ိ ��ာေ◌ကာ 

ဘာေ◌�တ◌ျဖစ္ေ◌ေနသးလ။ဲ 

• သင�ခ ုေ◌ဘးကင္◌းြစာ၊ ကန္်◌းမာြစာရိွေ◌ေနၾကာင္◌း ေ◌သခာ်ေ◌စဖုိ႔ အနာဂတ��ာေ◌ကာ ဘာေ◌�တ◌ျဖစ�ာႏ◌◌ိငု�။ဲ 
 

အကယ္၍ သင္ ဒါမမွဟတ္ု ဖုန္◌းေ◌ခၚဆိသုတူိ႔ုမ ွအဆိပုါသတင္◌းအခက်� လက� ားလံးုကိ ုမသႏိ◌◌ိငု� ဲ

အဆင္ေ◌◌ျပပါတယ္။ ◌ျဖစ�ေပ�ၾကာင္◌းကိ ုသတင္◌းပိ႔ုသင္◌ၿ့ပီးေ◌တာ ့သင�ထိားသမၽ ွသတူိ႔ုကိ ုေ◌◌ျပာ◌ျပပါ။  

◌ျဖစ� ပ�စ�ုကိ ုက�ၽန္◌ပု�ိ ုယ� ို င္ သတင္◌းပုိ႔တဲအ့ခါ ဒါမွမဟတ္ု တစ�ံု တစေ္◌ယာက�  က�ၽန္◌ပု� �တက္ 

သတင္◌းပုိေ႔ပးတဲအ့ခါ ဘာဆက္◌ျဖစ�?ဲ 

◌ျဖစ� ပ�စ�ု ေအပၚ သတင္◌းေ◌ပးပိ႔ုလာတဲအ့ခါမာွ IRIS အၾကေံ◌ပးက  
• ဘာ◌ျဖစ�ဲတ့ာလနဲ႔ဲပတ� က္ တဲ ့အခက်� လက္ေ◌�တ စေု◌ဆာင္◌းတယ္။  

• သင�ခ ုေ◌ဘးကင္◌းြစာ၊ ကန္်◌းမာြစာရိွေ◌ေနၾကာင္◌း ေ◌သခာ်ေ◌စတယ္။  

• တိငု�ကားခက်� စ္ေ◌စာင�ို ◌ျဖည္◌ၿ့ပီး ထိတုိငု�ကားစာကိ ုDepartment of Health Services 
(ကန္်◌းမာေ◌ရးဝန္ေ◌ဆာင�ႈမာ်း ဌာန)သိ႔ု ေ◌ပးပိ႔ုတယ္။  

 

ဥပမာ။ ။ သင�မိ��ာ လကဲတ်ဲအ့ခါ သင္◌ရဲ့ ့ IRIS အၾကေံ◌ပးလပ္ု◌ႏ◌◌ိငု�ာေ◌�တက-  

• ေ◌ဆး႐ံုမာွ ထခိိကု�ဏ�ာေ◌�တအ�တက္ ေ◌ဆးဝါးကသုမႈရခဲသ့လား ဆိတုာကိ ုေ◌မး◌ျမန္◌းမယ္။  

• ေ◌နာင�ခါ အမိ�မဲာွ မလေဲကအ်ာင္ ကာ�ကယ္◌ႏ◌◌ိငု�ို ႔ ဘာေ◌ေ�တ◌ျပာင္◌းလ◌ဲျပင�င�ို ႔ လိအုပ�လဆဲိတုာကိ ုသင�႔ဲ 

ေ◌◌ျပာဆိမုယ္။ ဥပမာ။ ။သင�က�င္◌းမႏိ◌◌ိငု�ဲ ့ ေ◌◌ျခသတု�ံု ေ◌�တကိ ုဖယ��ားလိကု� ာမ် ိ ဳး။  
 

သင္◌ရဲ့ ့ IRIS အၾကေံ◌ပး ေ◌အဂင်� ီန႔ဲ Department of Health Services (ကန္်◌းမာေ◌ရးဝန္ေ◌ဆာင�ႈမာ်း 

ဌာန)ဌာနတိ႔ုမ ွ◌ျဖစ�ပ�ဲ႔ပတ� က္ ၿပီး စစီစ�ံ ုးသပ�ႈေ◌�တ လပု�ယ္။ 
• သင�ခ ုေ◌ဘးကင္◌းြစာ၊ ကန္်◌းမာြစာရိွေ◌ေနၾကာင္◌း ေ◌သခာ်ေ◌စတယ္။ သင္◌ရဲ့ ့ လိအုပ�်က္ေ◌�တကိ ု

မျဖည္◌ဆ့ည္◌းေ◌ပးႏ◌◌ိငု�ု က�ၽန္◌ပု�ိ ု႔မ ွယဆူပါက သင္◌ရဲ့ ့ IRIS အၾကေံ◌ပးမ ွေ◌မးြခန္◌းမာ်း 

ပိမုိေု◌မး◌ျမန္◌းဖုိ႔ လိအုပ�ာႏ◌◌ိငု�ါတယ္။ 

• IRIS မာွ ပါဝင�ူေ◌�တ ေ◌ဘးကင္◌းြစာ၊ ကန္်◌းမာြစာရိွေ◌ေနစဖုိ႔ ေ◌ခတ္ေ◌ရစးီေ◌ၾကာင္◌းေ◌�တန႔ဲ 

နည္◌းလမ္◌းအသစ္ေ◌�တကိ ုရွာေ◌ေြဖဖာ◌္ထတု� ယ္။ 
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ဘာကိ ုသတင္◌းပုိ႔ရမယ္ ဒါမွမဟတု္ ◌ျဖစ� ပ�စ�ုေအပၚ သတင္◌းပုိ႔သင္◌/့မပုိ႔သင္◌က့ိ ု

က�ၽန္◌ေုပ�နနဲ႔ ေမသခ်ာရင္ ဘာလပု�မလ?ဲ 

◌ျဖစ� ပ�စ�ု ေအပၚ ဒါမမွဟတ္ု ဘယ� ို ◌ျဖစ�ပ�် ိ ဳး◌ျဖစ�ဲဆ့ိတုာန႔ဲပတ� က္ ၿပီးေ◌တာ ့သတင္◌းပိ႔ုသင္◌/့မပိ႔ုသင္◌က့ိ ု

သင္◌ေ့အနန႔ဲ ေမသခာ်ရင္ သင္◌ေ့အနန႔ဲ သင္◌ရဲ့ ့ IRIS အၾကေံ◌ပးသိ႔ုမဟတ္ု IRIS ေ◌ခၚဆိမုႈ စင�ာ တိ႔ုကိ ု

ဆ�က� ယ္◌ႏ◌◌ိငု�ါေ◌သးတယ္။ အဆိပုါ◌ျဖစ� ပ�ိ ု သတင္◌းပိ႔ုသင္◌/့မပိ႔ုသင္◌က့ိ ုဆံးု◌ျဖတ္◌ႏ◌◌ိင္ုေ◌စဖုိ႔န႔ဲ 

ဘယ� ို ◌ျဖစ� ပ�မ် ိ ဳးအစား ◌ျဖစ�ယ� ို တာကိ ုေအ◌ျဖရွာႏ◌◌ိငု�ို ႔ သင္◌အ့ား ထိသုတူိ႔ုမ ွကညူေီ◌ပးပါလမ္ိ◌မ့ယ္။ ◌ျဖစ�ပ္ 

သတင္◌းပိ႔ုဖုိ႔ကိ ုအခ်�ိ�ိ ုင္◌းမထားပါန႔ဲ။ 
 

◌ျဖစ္ေ◌ပၚလာႏ◌◌ိငု�ဲ ့ မာ်းြစာေ◌သာ မတညူတီဲ ့◌ျဖစ� ပ�မ် ိ ဳးအစားေ◌�တကိ ုေ◌အာက��ာေ◌ဖာ◌္◌ျပထားပါတယ္။ 

၎တိ႔ုျဖစ္ေ◌ပၚလာပါက သတင္◌းပိ႔ု တိငု�ကားသင္◌ပ့ါတယ္။ သတင္◌းပိ႔ုတိငု�ကားဖုိ႔ လိအုပ�ဲ ့ ◌ျဖစ�ပ္ေ◌�တဆိတုာက 

သင�ါဝင�တ� က္ ေ◌နတဲ ့◌ျဖစ�ပ္ေ◌�တသာ ◌ျဖစ�ါတယ္။  
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◌ျဖစ�ပ္ အမ် ိ ဳးအစား ◌ျဖစ�ပ္ ေအၾကာင္◌းေ◌ဖာ◌္◌ျပခ်က္ 

Abuse—Financial 
(အ�လသဲံးုစားမႈ◌ျပဳ◌ျခင္◌း- 

-ေ◌ေြငၾကးအရ) 

တစ�ံု တစ္ေ◌ယာက�  သတူိ႔ုအက် ိ ဳးအျမေတ�စဖုိ႔ သင္◌ရဲ့ ့ ပိကု� ၊ံ ေ◌ြငစာရင္◌း 

သိ႔ုမဟတ္ု ႔ ပိငု�ိ ုင�ႈေ◌�တကိ ုအ�လသဲံးု◌ျခင္◌းကိ ုဆိလုိပုါတယ္။ 

ထိ႔ုသိ႔ုျပဳလပ္ု◌ျခင္◌းက ရာဇဝတ�ႈတစ�ု  ◌ျဖစ္◌ႏ◌◌ိငု�ါတယ္။ သင္ေ◌နထိငု�ာမာွရိွတဲ ့

တရားေ◌ရးအ�ဖဲ႕အစည္◌းေ◌�တထ ံတိငု�ကားသင္◌ပ့ါတယ္။  

Abuse—Mental/ 
Emotional 
(ထပိါးေ◌◌ႏ◌◌ွာက�� က္◌ျခင္◌း--

စတိ�ို င္◌း/စတိ�စံားမႈပိင္ု◌းဆိငု�ာ) 

တစ�ံု တစ္ေ◌ယာက�  သင္◌က့ိ ုဆိးု��ားြစာ ဆက� ေံ◌◌ျပာဆိေု◌�ျခင္◌းကိ ု

ဆိလုိပုါတယ္။ သင္◌အ့ား ထခိိကု�ာကဥ္်ေ◌စမည္◌ဟ့ ုၿခမ္ိ◌းေ◌◌ျခာက္◌ျခင္◌း၊ 

သင္◌န့ာမ��ို ေ◌အာ◌္ေ◌ခၚျ ခင္◌း၊ ကစိၥရပ္ေ◌�တအ�တက္ သင္◌က့ိ ု

အျပစ�င္◌ျခင္◌း၊ သင္◌အ့ားလစ်�်ရဴႈထား◌ျခင္◌း၊ ၿခမ္ိ◌းေ◌◌ျခာက� ဲ ့ 

အသေံ◌နအသထံားန႔ဲ ေ◌◌ျပာဆိ◌ုျခင္◌း၊ သင�ို င�ိ ု င�ဲ ့ ဥစၥာပစၥည္◌းေ◌�တကိ ု

လယုမူ��ု ၿခမ္ိ◌းေ◌◌ျခာက္◌ျခင္◌း စသ��ို႔ ◌ျဖစ္◌ႏ◌◌ိငု�ါတယ္။ အကယ္၍ 

တစ�ံု တစ္ေ◌ယာက�  သင္◌က့ိ ုေ◌◌ႏ◌◌ွာက�� က� ဲအ့ခါ၊ ေ◌ၾကာက� န္ေ႔စတဲအ့ခါ၊ 

စတိ�ို င္◌းဆိငု�ာ ထခိိ�ုက� ားေ◌အာင္◌ျပဳလပု�ာေ◌�တက ထပိါးေ◌◌ႏ◌◌ွာက�� က္◌ျခင္◌းပဲ 

◌ျဖစ�ါတယ္။  

Abuse—Physical 
(ထပိါးေ◌◌ႏ◌◌ွာက�� က္◌ျခင္◌း--

႐ုပ�ိုင္◌းဆိငု�ာ) 

တစ�ံု တစ္ေ◌ယာက�  သင္◌ရဲ့ ့ ကိယု�ႏၶာကိ ုရ���ယ�က်��ရိွိ ထခိိကု�ာကဥ္်ေ◌အာင္ 

◌ျပဳလပ္ု◌ျခင္◌းကိ ုဆိလုိပုါတယ္။ တစ�ံု တစ္ေ◌ယာက�  သင္◌အ့ား နာကဥ္်ေ◌စရန္ 

သိ႔ုမဟတ္ု ႔ ထခိိကု�ဏ�ာေရစရန္ ထ◌ုျခင္◌း၊ �ုိက္◌ျခင္◌း၊ ဆတ္ိ◌ျခင္◌း 

သိ႔ုမဟတ္ု ႔ ၾကမ္◌းတမ္◌းြစာကိငု�ႈပ္◌ျခင္◌းတိ႔ုကိ ု◌ျပဳလပု�ာေ◌�တက 

ထပိါးေ◌◌ႏ◌◌ွာက�� က္◌ျခင္◌းပဲ ◌ျဖစ�ါတယ္။  

Abuse—Sexual 
(ထပိါးေ◌◌ႏ◌◌ွာက�� က္◌ျခင္◌း--

လငိ�ႈဆိငု�ာ) 

တစ�ံု တစ္ေ◌ယာက�  သင�လိလုားတဲ ့လငိ�ႈဆိငု�ာ ထေိ◌�တ႕မႈ သိ႔ုမဟတ္ု ႔ 

အျပဳတစ�ု န႔ဲ သင္◌က့ိ ုထခိိကု�ာကဥ္်ေ◌ေစအာင္ ◌ျပဳလပ္ု◌ျခင္◌းကိ ုဆိလုိပုါတယ္။ 

အကယ္၍ တစ�ံု တစ္ေ◌ယာက�  သင္◌မ့ၾကည္◌ခ့င်�ဲ ့ လငိ�ို င္◌းဆိငု�ာ 

အရာဝတၳပဳစၥည္◌းေ◌�တကိ ုသင္◌ျမင္ေ◌အာင္◌ျပတယ� ို ရင္၊ 

လငိ�ို င္◌းဆိငု�ာနည္◌းလမ္◌းတစ�ု န႔ဲ ေ◌◌ႏ◌◌ွာက�� က� ယ� ို ရင္၊ သိ႔ုမဟတ္ု ႔ 

မသင္◌ေ့◌လာ်◌္တဲေ့◌နရာကိ ုထေိ◌�တ႕ကိ�ုင�ယ�ပီး နာကဥ္်ေ◌စတယ� ို ရင္ 

စတာေ◌�တက ထပိါးေ◌◌ႏ◌◌ွာက�� က္◌ျခင္◌းပဲ ◌ျဖစ�ါတယ္။  

Abuse—Verbal 
(ထပိါးေ◌◌ႏ◌◌ွာက�� က္◌ျခင္◌း--

◌ႏ◌ႈတ္◌ျဖင္◌)့ 

တစ�ံု တစ္ေ◌ယာက�  သင္◌အ့ား ေ◌ၾကာက� န္ေ႔စရန္၊ ႀကမ္ိ◌းဝါးရန္၊ 

ေ◌◌ႏ◌◌ွာက�� က�န္၊ အရွေက�စရန္ သိ႔ုမဟတ္ု ႔ ၿခမ္ိ◌းေ◌◌ျခာက�န္ 

ေ◌◌ျပာဆိ◌ုျခင္◌း သိ႔ုမဟတ္ု ႔ ေ◌အာ◌္ဟစ္◌ျခင္◌းကိ ုဆိလုိပုါတယ္။ အကယ္၍ 

တစ�ံု တစ္ေ◌ယာက�  သင္ေ◌ၾကာက� န္႔�သားေ◌အာင္◌ျပဳလပု�ာ ဒါမမွဟတ္ု သင္◌က့ိ ု

ေ◌အာ◌္ဟစ�ာေ◌�တက ထပိါးေ◌◌ႏ◌◌ွာက�� က္◌ျခင္◌းပဲ ◌ျဖစ�ါတယ္။ 

မးီေ◌လာင္◌ျခင္◌း သင္◌ေ့◌နထိငု�ဲ ့ေ◌နရာ သိ႔ုမဟတ္ု ႔ ဝန္ေ◌ဆာင�ႈေ◌�တရယေူ◌နတဲေ့◌နရာမာွ 

မးီေ◌လာင�ႈ◌ျဖ�စ�ား◌ျခင္◌းကိ ုဆိလုိပုါတယ္။ မးီသတ� ာနကိ ု
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ဖုန္◌းဆေက�ၾကာင္◌းၾကားရမည္◌ျဖစ�ပီး၊ မးီၿငမ္ိ◌းသတ�န္ အမ္ိ သိ႔ုမဟတ္ု 

ေ◌ဆး႐ံု/ေ◌ဆးခန္◌းကိ ုလာေ◌ရာက�မည္ ◌ျဖစ�ါတယ္။  
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◌ျဖစ�ပ္ အမ် ိ ဳးအစား ◌ျဖစ�ပ္ ေအၾကာင္◌းေ◌ဖာ◌္◌ျပခ်က္ 

Law Enforcement—Arrest or Incarceration 
(တရားဥေပဒစိးုမိးုမႈရိွေ◌စျခင္◌း-- ဖမ္◌းဆးီ◌ျခင္◌း 

သိ႔ု ေ◌ထာင�ျ်ခင္◌း) 

တရားဥေပဒစိးုမိးုမႈရိွေ◌စရန္ သင္◌အ့ား အခ်ပဳ�်ထား◌ျခင္◌း 

သိ႔ုမဟတ္ု ႔ အကဥ္်◌းေ◌ထာင�ထ်ား◌ျခင္◌းတိ႔ုကိ ု

ဆိလုိသုည္။  

Law Enforcement—Commission of a Crime 
(တရားဥေပဒစိးုမိးုမႈရိွေ◌စျခင္◌း-- ရာဇဝတ�ႈဆိငု�ာ 

ေ◌ကာ◌္မရွင္) 

သင� ရာဇဝတ�ႈတစ�ုကိ ုက် ဴး�လ��ဲတ့ယ္။ 

တရားဥေပဒစိးုမိးုေ◌ရးအ�ဖဲ႕အစည္◌းက 

ဘာေ◌�တ◌ျဖစ�ဲသ့လဆဲိတုာကိ ုသရိွိႏ◌◌ိငု�ို ႔ 

စံစုမ္◌းစစ္ေ◌ဆးေ◌နတယ� ို ႔ ဆိလုိသုည္။  

Law Enforcement—Victim of a Crime 
(တရားဥေပဒစိးုမိးုမႈရိွေ◌စျခင္◌း-- ရာဇဝတ�ႈတစ�ု ၏ 

သားေ◌ကာင္) 

သင� ရာဇဝတ�ႈတစ�ု ရဲ ့ သားေ◌ကာင္◌ျဖစ�ဲတ့ယ� ို ရင္ (ဥပမာ 

ထပိါးေ◌◌ႏ◌◌ွာက�� က�ရံတာ) 

တရားဥေပဒစိးုမိးုေ◌ရးအ�ဖဲ႕အစည္◌းက 

ဘာေ◌�တ◌ျဖစ�ဲသ့လဆဲိတုာကိ ုသရိွိႏ◌◌ိငု�ို ႔ 

စံစုမ္◌းစစ္ေ◌ဆးေ◌နတယ� ို ႔ ဆိလုိသုည္။ 

Misuse of Restraint or Restrictive Measure 
(ကန္႔သတ�ႈ သိ႔ု ကန္႔သတ�က်�ာ်းကိ ုအ�လသဲံးု◌ျခင္◌း) 

ဝန္ေ◌ဆာင�ႈေ◌ပးသတူစ္ေ◌ယာက�  

က် ိ ဳးေ◌ၾကာင္◌းဆေီ◌လာ်◌္မႈမရိွဘ ဲသင္◌အ့ား 

ကန္႔သတ္ေ◌နတာ သိ႔ု ခ်ပဳ�်ယ� ားတာကိ ုဆိလုိပုါတယ္။ 

သင္ေ◌နထိငု�ာေ◌နရာမ ွသင္◌အ့ားဖယ��ား◌ျခင္◌း၊ 

သင္◌မ့လိအုပ�ဲေ့◌ဆးေ◌ပး◌ျခင္◌း၊ 

မလိအုပ�ဲပ့စၥည္◌းကရိိယာ သံးု�စ◌ဲျခင္◌း၊ ရ���ယ�က်��ရိွိ 

သင္◌က့ိေု◌ဆးေ◌�တ အမာ်းႀကးီေ◌ပး◌ျခင္◌း၊ 

သိ႔ုမဟတ္ု ႀက�ံ�ယ�က်�႔ဲ 

က် ိ ဳးေ◌ၾကာင္◌းဆေီ◌လာ်◌္မႈမရိွဘ ဲ

သင္◌က့ိအုခန္◌းတစ�န္◌းထ�ဲတင္ ပိတ္ေ◌လာွင�ား◌ျခင္◌း 

တိ႔ုပါဝင�ကပါတယ္။  

Neglect—Medical or Failure to Seek 
Medical Attention (လစ်�်ရဴႈ◌ျခင္◌း--ေ◌ဆးပညာအရ 

သိ႔ု ေ◌ဆးကေုသပးရန္ ပ်�က� က္◌ျခင္◌း) 

ဝန္ေ◌ဆာင�ႈေ◌ပးသတူစ္ေ◌ယာက�  

တစ�ံု တစ�ာ◌ျဖ�စ�ားၿပီးတဲအ့ခါမာွ သင္◌က့ိ ု

ေ◌ဆးပညာအရ ေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက� ုေသပးမႈမရိွ◌ျခင္◌းကိ ု

ဆိလုိပုါတယ္။ အကယ္၍ 

သင္◌အ့ားေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက္ေ◌ပးေ◌နသမူ ွသင္◌က့ိ ု

◌ျမ����ပီးလံေု◌လာက� ဲ ့ ကိယု�ႏၶာေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက္ေ◌ပးမႈ 

မျပဳလပ္ုေ◌ပးတာ၊ ဆရာေ◌သာက�ို င္◌းထားတဲေ့◌ဆးကိ ု

သင္◌က့ိေုမပးေ◌သာက� ာ၊ သင�ိုအပ္ေ◌နတဲအ့ခ်�ိ ��ာ 

ဆရာန႔ဲျပေမပးတာေ◌�တက လစ်�်ရဴႈ◌ျခင္◌းပင္◌ျဖစ�ည္။ 

အကယ္၍ သင္◌က့န္်◌းမာေ◌ရးေအ◌ျခေအန 
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ေ◌◌ျပာင္◌းလမဲႈရိွပါက သင္◌ရဲ့ ့ IRIS အၾကေံ◌ပးကိ ု

ေ◌◌ျပာ◌ျပထားရန္ ေအရးႀကးီပါတယ္။ သိ႔ုမသွာ 

သင္◌လ့ိအုပ�်က္ေ◌�တန႔ဲ ကိကု� ေီ◌အာင္ 

သင္◌ရဲ့အ့စအီစဥ�ိ ုလည္◌း ေ◌◌ျပာင္◌းလရဲန္ 

လိအုပ�ါတယ္။  
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◌ျဖစ�ပ္ အမ် ိ ဳးအစား ◌ျဖစ�ပ္ ေအၾကာင္◌းေ◌ဖာ◌္◌ျပခ်က္ 

Neglect—Medication Error 
(လစ်�်ရဴႈ◌ျခင္◌း--ေ◌ဆးမာွးေ◌ပး◌ျခင္◌း) 

သင္◌က့ိေု◌ပးလိကု� ဲ ့ ေ◌ဆးဝါးေ◌�တမာွ 

အမာွးအ�ယင္◌းတစ�ု ရိွေ◌နၿပီး ထိေု◌ဆးဝါးေ◌ေ�တၾကာင္◌ ့

သင�ာမကန္်◌း◌ျဖစ�ပီး ေအရးေ◌ပၚကသုခန္◌းမာွ၊ 

ေအရးေ◌ပေၚစာင္◌ေ့◌ရွာက္ေ◌ရးစင�ာမာွ၊ ေ◌ဆး႐ံုတိ႔ုမာွ 

ဆရာဝ��႔ဲ�သား◌ျပရသ��ထ◌ိျဖစ္ေ◌စျခင္◌းကိ ုဆိလုိပုါတယ္။  

Neglect—Nutritional (လစ်�်ရဴႈ◌ျခင္◌း--

အာဟာရပိင္ု◌းဆိငု�ာ) 

သင��်�ာြစာရိွေ◌ေနစဖုိ႔ သင္◌ရဲ့လ့ိအုပ�်က္ေ◌�တန႔ဲကိကု� မီႈရိွတဲ ့

မ�ွ� ��ဲ ့ အစားအစာ၊ ေ◌ရ သိ႔ုမဟတ္ု ႔ အျခား 

အာဟာရဆိငု�ာဝန္ေ◌ဆာင�ႈေ◌�တကိ ုသင္◌မ့ရရိွ◌ျခင္◌းကိ ု

ဆိလုိပုါတယ္။  

Neglect—Poor Care/Failure to Follow 
Plan (လစ်�်ရဴႈ◌ျခင္◌း--ညံဖ့်င္◌းေ◌သာ 

ကေုသပး◌ျခင္◌း/အစအီစဥ�တိင္ု◌းေ◌ဆာ�င�က�န္ 

ပ်�က� က္◌ျခင္◌း) 

ဝန္ေ◌ဆာင�ႈေ◌ပးသတူစ္ဦးမ ွသင္◌အ့ားကေုသပးရမည္◌ ့

အစအီစဥ္၊ မဝူါဒမာ်း ဒါမမွဟတ္ု လပု�ံ ုးလပု�ည္◌းမာ်းအတိင္ု◌း 

မလိကု�ာဘ ဲသင္၏ ကန္်◌းမာေ◌ရးန႔ဲ ေ◌ဘးကင္◌းေ◌စမႈတိ႔ုကိ ု

ထခိိက္ုေ◌စျခင္◌းကိ ုဆိလုိပုါတယ္။ အကယ္၍ 

ဝန္ေ◌ဆာင�ႈေ◌ပးသတူစ္ဦးက သင္◌အ့ား ေ◌��႕လာ်းစက� စ�ု ကိ ု

အသံးု◌ျပဳြခင္◌ေ့မပး◌ျခင္◌း သိ႔ု သင္◌ရဲ့ ့ 

တစ္ေ◌န႔တာလပု�န္◌းေ◌ဆာင�ာေ◌�တကိ ုတမင�ကာ 

မကညူ◌ီျခင္◌းတိ႔ုမာွ လစ်�်ရဴႈ◌ျခင္◌းပင္◌ျဖစ�ည္။  

Neglect—Self-Neglect (လစ်�်ရဴႈ◌ျခင္◌း--

မမိကိိယု� ို မမိ ိဂ႐ုမစိက္ု◌ျခင္◌း) 

သင္◌က့ိယု� င္ ေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက�ႈမရိွ◌ျခင္◌းကိ ုဆိလုိပုါတယ္။ 

သင္◌ရဲ့ ့ ႐ုပ�်န္◌းမာေ◌ရး၊ စတိ� န္်◌းမာေ◌ရးထခိိက္ုေ◌အာင္ 

အစားမစားတာ၊ အဝတ� စားမလတဲာ၊ 

ေ◌ဆးခန္◌း◌ျပရမယ္◌အ့ခ်�ိ ��ာ မျပဘေဲ◌နတာ၊ �သားန႔ဲခ�ံတင္◌း 

စစ္ေ◌ဆးဖုိ႔ မ�သားတာ စတေဲအ◌ျခေအနမ် ိ ဳးကိ ုဆိလုိပုါတယ္။  

Neglect—Unanticipated Absence of 
Provider (လစ်�်ရဴႈ◌ျခင္◌း--

ေမမၽာွ◌္မန္ွ◌းထားေ◌သာ 

ေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက္ေ◌ပးသ၏ူ ပ်�က� က�ႈ) 

ဝန္ေ◌ဆာင�ႈေ◌ပးသတူစ္ေ◌ယာက�  သင�ိုအပ္ေ◌နတဲ ့

ဝန္ေ◌ဆာင�ႈေ◌�တကိ ု◌ျဖည္◌ဆ့ည္◌းေ◌ပးဖုိ႔ ခ်န္ိ◌းဆိထုားတဲ ့

အလပု�် �ိ �ိ ု လာေ◌ရာက�န္ ပ်�က� က္◌ျခင္◌းကိ ုဆိလုိပုါတယ္။ 

သတူိ႔ုမလာသည္◌အ့�တက္ သင�န္်◌းမာြစာ၊ 

ေ◌ဘးကင္◌းြစာရိွေ◌ေနစဖုိ႔ သင္◌လ့ိအုပ္ေ◌နတဲ ့အကအူညနီ႔ဲ 

ဝန္ေ◌ဆာင�ႈေ◌�တ မရရိွႏ◌◌ိင္ုေ◌တာပ့ါ။  

Neglect—Unsafe or Unsanitary 
Conditions (လစ်�်ရဴႈ◌ျခင္◌း--အႏ◌ရၲာယ��ေိ◌သာ 

သိ႔ုမဟတ္ု မသန္႔ရွင္◌းေ◌သာ 

ေအ◌ျခေအနမာ်း) 

ေအဆာက� အံု၊ အခန္◌းေ◌�တ၊ ပရိေ◌ဘာေဂ�တကိ ု

ေ◌ကာင္◌းေ◌ကာင္◌းြမ���န္ မထန္ိ◌းသမ္ိ◌းထား◌ျခင္◌း 

သိ႔ုမဟတ္ု ေ◌သခာ်သန္႔ရွင္◌းထားမႈ 

မရိွ◌ျခင္◌းတိေု႔ၾကာင္◌ ့သင္◌ေ့◌ရာက္ေ◌နတဲ ့ေ◌နအမ္ိ 

သိ႔ုမဟတ္ု ေ◌ဆး႐ံ/ုေ◌ဆးခန္◌းတိ႔ုမာွ သန္႔ရွင္◌းမႈမရိွ၊ 
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လံ◌ုျခဳမံႈမရိွ၊ ေ◌လဝင္ေ◌လ�ထေက�ကာင္◌း ◌ျဖစ္ေ◌�ျခင္◌းကိ ု

ဆိလုိပုါတယ္။  

Overdose of Drugs or Alcohol 
(မးူယစ္ေ◌ဆးဝါး သိ႔ုမဟတ္ု အရက္ 

အ�လ��က�ၽသံံးု�စ◌ဲျခင္◌း) 

ဆရာဝ��ညႊန္◌းထားတဲ ့ေ◌ဆးဝါေ◌�တကိ ု

အ�လ��က�ၽေံ◌သာက� ို က္◌ျခင္◌း၊ 

ညႊန္◌းထားတဲေ့◌ဆးဝါးေ◌�တကိ ုအညႊန္◌းအတိင္ု◌း မ�ွ���� ��န္ 

ေမသာက္◌ျခင္◌း၊ အရက� �လ��က�ၽေံ◌သာက္◌ျခင္◌း၊ 

သိ႔ုမဟတ္ု တရားမဝင္ေ◌ဆးဝါး သံးု�စ◌ဲျခင္◌းတိ႔ုကိ ု

ဆိလုိပုါတယ္။  
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◌ျဖစ�ပ္ အမ် ိ ဳးအစား ◌ျဖစ�ပ္ ေအၾကာင္◌းေ◌ဖာ◌္◌ျပခ်က္ 

Significant Damage to Property 
(အမိ�ာေအဆာက� ဦကိ ုသသိာြစာ 

ပ်က�းီေ◌စျခင္◌း) 

သင◌့္ပိငု�ိ ုင�ႈ၊ သင◌့္အားဝန္ေ◌ဆာင�ႈေ◌ပးသ၏ူ ပိငု�ိ ုင�ႈ၊ သင◌့္အမ္ိ၊ 

သင�လပု� ုပ�ဲေ့◌နရာ၊ သိ႔ုမဟတ္ု သင္ဝန္ေ◌ဆာင�ႈရရိွေ◌နတဲေ့◌နရာ 

စသ��ို႔ ပ်က�းီ◌ျခင္◌းကိ ုဆိလုိပုါတယ္။ ႀက�ံ�ယ�က္်◌ျဖင္◌◌့ျဖစ္ေ◌စ 

သိ႔ုမဟတ္ု ေမတာ◌္တဆျဖစ္ေ◌စ သင�က်� းီလိကု� ည္◌ ့အမိ�ာေအဆာက� ဦ၊ 

အလားတ ူသင�န္်◌းမာေ◌ရးန႔ဲ ေ◌ဘးကင္◌းြစာရိွေ◌ေနေစရးတိ႔ုကိ ု

ထခိိက္ုေ◌စႏ◌◌ိင္ုေ◌သာ အျခားပ်က�းီေ◌ေနသာ အမိ�ာေအဆာက� ဦတိ႔ု 

ပါဝင�ည္။ သဘာဝျဖစ�ဥ�ာ်း ဥပမာ မ�ု�ိ ုင္◌းမာ်း၊ 

ေ◌လဆင္◌ႏ◌◌ွာေ◌မာင္◌းမာ်း၊ ◌ႏ◌င္ွ◌းမ�ု�ိ ုင္◌းမာ်း၊ သိ႔ုမဟတ္ု 

ေ◌◌ျမငလင်�ာ်းေ◌ၾကာင္◌လ့ည္◌း ပ်က�းီေ◌စႏ◌◌ိငု�ါတယ္။  

Suicide Attempt 
(ေ◌ေသၾကာင္◌းႀကစံည္◌ျခင္◌း) 

ဤအခက်��ာ ရ���ယ�က်��ရိွိ မမိကိိယု� ို  ေ◌ေသစရန္ 

ႀကိ ဳးပမ္◌းအားထတ္ု◌ျခင္◌း ◌ျဖစ�ည္။  

Unexpected Emergency 
Hospitalization (ေမမၽာွ◌္လင္◌ဘ့ ဲ

ေအရးေ◌ပၚ ေ◌ဆး႐ုံတက�ျ ခင္◌း) 

႐ုတ� ရက္ သိ႔ုမဟတ္ု ေမမၽာွ◌္လင္◌ဘ့ ဲ

အ�လ��မင္◌းနာမကန္်◌း◌ျဖစ�ပီး၊ ေ◌ဆး႐ံုသိ႔ုခက်�င္်◌းမ�သားပါက 

ပိမုိဆုိးု��ား�သားႏ◌◌ိင္ုေ◌သာ ေအ◌ျခေအနမ် ိ ဳး◌ျဖစ္ေ◌သာေ◌ၾကာင္◌ ့

ေ◌ဆး႐ံု�တင္ ေ◌ဆးဝါးကသုမႈခယံ�ူျ ခင္◌းကိ ုဆိလုိပုါတယ္။ 

ဥပမာဆိရုလၽင္ွ ◌ႏ◌လွံးုေ◌ဖာက္◌ျခင္◌း၊ ေ◌လျဖတ္◌ျခင္◌း၊ 

အူအတက္ေ◌ရာင္◌ျခင္◌း၊ ◌ျပင္◌း◌ျပင္◌းထ����းီေ◌လာင္◌ျခင္◌း၊ 

◌ႏ◌င္ွ◌းကိက္ု◌ျခင္◌း၊ စတိ� န္်◌းမာေ◌ရးေအ◌ျခေအနမာ်းႏ◌င္ွ◌ ့

အ�လ��မင္◌း ေ◌မာပန္◌းြစာအသက�ႈေ◌န�ျ ခင္◌း စသည္◌◌့ျဖစ�ပ�်ား 

◌ျဖစ�ကသည္။ 

Unexpected Serious Illness, 
Injury, or Accident 
(ေမမၽာွ◌္လင္◌ထ့ားဘ ဲ◌ျပင္◌းထ��ည္◌ ့

နာမကန္်◌း◌ျခင္◌း၊ ထခိိကု�ဏ�ာ�ျ ခင္◌း၊ 

သိ႔ုမဟတ္ု ေမတာ◌္တဆမႈ◌ျဖစ္◌ျခင္◌း) 

အ�လ��မင္◌း နာမကန္်◌း◌ျဖစ္◌ျခင္◌း၊ သင�ိုယ္◌သ့င္ 

ထခိိကု�ဏ�ာေရအာင္◌ျပဳလပ္ု◌ျခင္◌း၊ သိ႔ုမဟတ္ု 

ေမတာ◌္တဆမႈတစ�ု �တင္ ပါဝင�ဲ◌့ျခင္◌း စသည္◌ေ့အ◌ျခေအနတိ႔ု�တင္ 

ေအရးေ◌ပၚကေုသ ဌာန သိ႔ုမဟတ္ု ႔ ေအရးေ◌ပၚအခန္◌းတိ႔ု�တင္ 

ေ◌ဆးဝါးကသုရ��ိ ုအပ္◌ျခင္◌းကိ ုဆိလုိပုါတယ္။ ဥပမာဆိရုလၽင္ွ 

လကဲျ်ခင္◌း၊ ကားေမတာ◌္တဆမႈမာ်း၊ ေ◌◌ျခကင္်◌းဝတ္ သိ႔ုမဟတ္ု 

လက္ေ◌ကာက္ဝတ္ အဆ�စ�◌ဲျခင္◌း၊ သိ႔ုမဟတ္ု 

ဆးီလမ္◌းေ◌ၾကာင္◌းပိးုဝင္◌ျခင္◌း စသည္◌◌့ျဖစ�ပ�်ား ◌ျဖစ�ကသည္။ 

တစ္ဦးခင္်◌းအလိက္ု ေအထာက� ပံႏ့◌င္ွ◌ ့ဝန္ေ◌ဆာင�ႈ အစအီစ�ဥ�င္ 

ပါဝင�ပီး◌ျဖစ�ည္◌ ့ေအ◌ျခေအနမာ်းအ�တက္ ေအရးေ◌ပၚကေုသရးဌာန 

သိ႔ုမဟတ္ု ေအရးေ◌ပၚအခန္◌းသိ႔ု �သားေ◌ရာက�ျ ခင္◌းအ�တက္ 

အထက�ါ◌ျဖစ�ပ�်ား မပါဝင�ါ။  
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◌ျဖစ�ပ္ အမ် ိ ဳးအစား ◌ျဖစ�ပ္ ေအၾကာင္◌းေ◌ဖာ◌္◌ျပခ်က္ 

Unexpected Significant Behavior 
not Addressed in Behavior Support 
Plan (အျပဳအမ ူ

ေ◌ထာက� ူေ◌ပးေ◌ရးအစအီစ�ဥ�င္ 

မပါဝင�ည္◌ ့ေမမၽာွ◌္လင္◌ဘ့ ဲ

◌ျဖစ္ေ◌ပၚလာသည္◌ ့သသိာထင��ားသည္◌ ့

အျပဳအမ)ူ 

သင္◌က့ိယု� င္ သိ႔ုမဟတ္ု အျခားသမူာ်းကိ ု

ထခိိကု� နာတ�ျ ဖစ္ေ◌စႏ◌◌ိငု�ည္◌ ့အျပဳအမတူစ�ု  သင္◌မ့ာွရိွေ◌နတယ� ို ႔ 

ဆိလုိပုါတယ္။ အဆိပုါအျပဳအမသူည္ ယခမု ွအသစ္ေ◌ပၚလာတာမ် ိ ဳး 

သိ႔ုမဟတ္ု ဝန္ေ◌ဆာင�ႈေ◌ပးသမူာ်းန႔ဲ အစအီစ�ဥ�စဲဥ� 

အလားတအူျပဳအမမူ် ိ ဳး ေမပေၚပါက�ဲေ့◌သာေ◌ၾကာင္◌ ့သင္၏ 

အျပဳအမေူ◌ထာက� ူေ◌ပးေ◌ရး အစအီစ�ဥ�င္ ၎မပါဝင�ျ ခင္◌း ◌ျဖစ�ည္။  

Unplanned Use of Isolation or 
Exclusion (အစအီစဥ�ရိွဘ ဲတစ္ဦးတည္◌း 

သးီသန္႔ထား◌ျခင္◌း သိ႔ုမဟတ္ု 

ဖယ� ုတ� ား◌ျခင္◌း) 

ေအရးေ◌ပၚေအ◌ျခေအနတစ�ု ေ◌ၾကာင္◌ ့Department of 
Health Services (ကန္်◌းမာေ◌ရးဝန္ေ◌ဆာင�ႈမာ်း ဌာန) ထမံ ွ

ႀကိတဳ�င�င္◌◌့ျပဳခက်�ရယဘူ ဲသင္◌အ့ား ဖမ္◌းခ်ပဳ�ား◌ျခင္◌း၊ 

ေအဖာ◌္မရိွဘေဲ◌ေနစျခင္◌း၊ တစ္ဦးထည္◌း 

သးီသန္႔ထား◌ျခင္◌းတိ႔ုကိ ုဆိလုိပုါတယ္။  
 

အကယ္၍ ပါဝင�ူတစ္ဦး �က�ယ� ���ားပါက ေ◌သဆံးုေ◌ၾကာင္◌းကိ ုIRIS အၾကေံ◌ပး ေ◌အဂင်�ထီသံိ႔ု 

◌ျဖစ္◌ႏ◌◌ိငု�မၽ ွေ◌စာလ�်င�ာအသေိ◌ပးရ���ာ သင္၏ အုပ�ိန္◌းသ၊ူ ဥေပေဒၾကာင္◌းအရ ဆံးု◌ျဖတ္ေ◌ပးႏ◌◌ိငု�ူ၊ မသိားစဝုင္ 

သိ႔ုမဟတ္ု မတ္ိေ◌�ဆသငူယ�င္်◌းတစ္ဦး စသတူိ႔ုထ�ံတင္ တာဝ���သိည္။  

 
◌ျဖစ� ပ�စ�ုကိ ုသတင္◌းေ◌ပးပုိ႔တိငု�ကားဖုိ႔ ေမၾကာက�ါနဲ႔။ 

သင္၏ ေ◌ဘးကင္◌းလံ◌ုျခဳမံႈ၊ လ် ိ ဳ႕ဝကွ� ားရိွေ◌ပး◌ျခင္◌းနဲ႔ သင◌့္အားကာ�ကယ္ေ◌ပး◌ျခင္◌းတိ႔ုမွာ 

ေအရးႀကးီဆံးုေ◌နရာမွာ ရိွေ◌နပါတယ္။ 

  



 

 စာမ်က္◌ႏ◌◌ွာ 32 of 68 

 

8.0 ကန္႔သတ�က်�ာ်း 
 

သင္ ေ◌ဘးကင္◌းလံ◌ုျခဳၿံပီး က�်�ာေ◌ေနစဖုိ႔ကိ ုDepartment of Health Services (ကန္်◌းမာေ◌ရးဝန္ေ◌ဆာင�ႈမာ်း 

ဌာန) က လိလုားပါတယ္။ တစ�ါတစ္ေ◌လ ကန္႔သတ�ႈတစ�ုကိ ုအသံးု◌ျပဳရတဲ ့အထးူ ေ◌ဆးဝါးကသုမႈ သိ႔ုမဟတ္ု 

အျပဳအမဆူိငု�ာကသုမႈတိ႔ုကိ ုသင္◌ရ့ရိွႏ◌◌ိငု�ါတယ္။ သင္◌ရဲ့ ့ ႐ုပ�ိုင္◌းဆိငု�ာလႈပ��ားမႈေ◌�တန႔ဲ အမိ��ာေ◌နထိင္ုေ◌နစဥ္ 

လႈပ��ားမႈေ◌�တကိ ုကန္႔သတ္ေ◌ပးတဲ ့အကာအ�ကယ�စၥည္◌းေ◌�တ သိ႔ုမဟတ္ု ႔ ေ◌ဆးဝါးကသုမႈေ◌�တ 

◌ျဖစ�ါတယ္။ ၎ကိ ုကန္႔သတ�က်� စ�ု လိ႔ု ေ◌ခၚဆိပုါတယ္။  
 

သင္◌က့ိ ုအနမ္ိ◌ဆ့ံးုအဆင္◌ ့ကန္႔သတ�ႈသာ◌ျဖစ္ေ◌အာင�႔ဲ ေ◌ဘးကင္◌းလံ◌ုျခဳ ံြစာရိွေ◌ေနအာင္ ကန္႔သတ�က်� ို င္◌းကိ ု

Department of Health Services (ကန္်◌းမာေ◌ရးဝန္ေ◌ဆာင�ႈမာ်း ဌာန)မ ွ◌ျပ����ံုးသပ�ါတယ္။ Department of 
Health Services (ကန္်◌းမာေ◌ရးဝန္ေ◌ဆာင�ႈမာ်း ဌာန)ထမံ ွြခင္◌◌့ျပဳခက္် ရယၿူပီးမွသာ ကန္႔သတ�ႈမာ်းကိ ု

ေ◌နာက� ံု းလက�ေက� နန႔ဲ အသံးု◌ျပဳသင္◌ပ့ါတယ္။ ေအပါင္◌းလကၡဏာေ◌ဆာင္ေ◌သာ အျပဳအမ၊ူ 

ေ◌�ျပန္ေ◌ကာင္◌းလာေ◌စရန္ အားေ◌ပး◌ျခင္◌းန႔ဲ ထခိိကု�ႈေအၾကာင္◌းကိ ုလေူ◌�တကိ ု

နာလေ��ဘာေ◌ပါက� ာေ◌စျခင္◌းတိ႔ုက ကန္႔သတ�ႈေ◌�တ◌ျပဳလပု�ျ ခင္◌းကိ ုေ◌လာ်ေ့ခစ်ႏ◌◌ိငု�ပီး၊ ပိမုိကုန္်◌းမာ၊ 

ေ◌ဘးကင္◌းလံ◌ုျခဳမံႈကိ ု◌ျဖစ္ေ◌ပေၚစႏ◌◌ိငု�ယ� ို ႔ Department of Health Services 
(ကန္်◌းမာေ◌ရးဝန္ေ◌ဆာင�ႈမာ်း ဌာန)က ယံၾုက��ါတယ္။  

ကန္႔သတ�ႈေ◌�တဆိတုာက ဘာေ◌�တလ?ဲ 

ကန္႔သတ�ႈပံစု ံ◌ႏ◌စွ�် ိ ဳးရိွပါတယ္။  

• ေ◌ဆးပညာအရ ကန္႔သတ္◌ျခင္◌း: ေ◌ဆးကသုစဥ္ သိ႔ုမဟတ္ု �ခစဲပ္ိေ◌နစဥ္ အသစိတိ�႔ဲ 

�လတ� �ပ�ာလႈပ��ားႏ◌◌ိ�ုင�မ္◌းကိ ုထန္ိ◌းခ်ပဳ� ��သံးု◌ျပဳေ◌သာ ကရိိယာပစၥည္◌းမာ်းႏ◌င္ွ◌ ့လပု�ံ ုးလပု�ည္◌းမာ်း 

◌ျဖစ�ကသည္။ ေ◌နာက� ပ�ိခိကု�ႈ မျဖစ္ေ◌အာင�ာ�ကယ�န္ သိ႔ုမဟတ္ု နာလန�ျ ခင္◌းကိ ုေအထာက�က◌ူျဖစ္ေ◌စရန္ 

ေ◌ဆးကသုမႈ မတိငု� ီသိ႔ုမဟတ္ု ေ◌ဆးကသုၿပီးေ◌နာ�က� င�ည္◌း ေ◌ဆးပညာအရ ကန္႔သတ�ႈမာ်း ဆက��ႏိ◌◌ိငု�ည္။ 

• ကန္႔သတ�က်�ာ်း၊ တစ္ဦးတည္◌း သးီသန္႔ထား◌ျခင္◌း၊ သိ႔ုမဟတု ္အကာအ�ကယ�စၥည္◌းကရိိယာ ေ◌အာ�က� င္ 

နမနူာအနည္◌းငယ� ို  ေ◌ဖာ◌္◌ျပထားပါတယ္။  

o ကန္႔သတ�ႈမာ်း—သင္၏ လႈပ��ားႏ◌◌ိ�ုင�မ္◌း သိ႔ုမဟတ္ု သင္◌က့ိယု�ႏၶာအစတိ� ပိင္ု◌း တစ�ု ခကုိ ု

ထကိိင္ု◌ႏ◌◌ိငု�ႈတိ႔ုကိ ုကန္႔သတ္ေ◌ပးႏ◌◌ိငု�ည္◌ ့ပစၥည္◌းမာ်း၊ အဝတ�ထ��်ား၊ ကိယု� က� ို ႔အား 

ဖမ္◌းခ်ပဳ�ား◌ျခင္◌း တိ႔ုျဖစ�ကသည္။ အဆိပုါကန္႔သတ�က်�ာ်းကိ ုသင္◌ေ့အနန႔ဲ အ�လယ�က ူမဖယ��ားႏ◌◌ိငု�ါ။  

o တစ္ဦးထည္◌း သးီသန္႔ထား◌ျခင္◌း— တ��ငမိ�ႈရိွလာသည္◌ ့အခ်�ိ�ထ ိ႐ုပ�ိုင္◌းအရ သိ႔ုမဟတ္ု 

လမူႈဆက� ေံ◌ရးအရ အျခားသေူ◌�တန႔ဲ မထေိ◌�တ႕၊ မဆက� မံေိ◌အာင္ (သင္◌စ့တိ� လိကုိ ုဆန္႔ကင္်၍/ 

သင္◌စ့ေိတ� ဘာဆႏၵမပါဘ)ဲ သးီ◌ျခား�ခထဲား◌ျခင္◌း။  

အကာအ�ကယ�စၥည္◌းမာ်း—ဝတ� င�ားၿပီး သင�ိုယ� ို င္ မဖယ��ားႏ◌◌ိငု�ဲ ့ လက� တိ� ထ ူသိ႔ုမဟတ္ု ဦးထပု�မာလိမု် ိ ဳး 

ပစၥ��်ား◌ျဖစ�ကသည္။ သင္◌က့ိယု� င္ ထခိိက္ုေ◌အာင္ ႀကိ ဳးပမ္◌းအားထတု� ာတဲအ့ခါမ် ိ ဳးမာွ 

မထခိိကု�ေိ◌အာင�ာ�ကယ�ို ႔ ဝတ� ေင�လရိွ့ပါတယ္။ 
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အျပဳအမူဆိငု�ာ ေ◌ထာက�ေံ႔ရး အစအီစဥ�စ�ုဆိသု���ာ အဘယ�ည္◌း။ 

အျပဳအမဆူိငု�ာ ေ◌ထာက�ေံ႔ရး အစအီစဥ�စ�ု သည္ သင��ားရမ္◌းထား ေ◌သာဝ��မ္◌းမာ်းေအ�ျဖင္◌ ့သင္႔လိအုပ�်က�ာ်းကိ ု

ေအကာင္◌းဆ◌ံ◌ုး ေ◌ထာက�ေံ႔ပးႏ◌◌ုငိ�န္ ရ���ယ� ားသည္◌ ့အစအီစဥ္◌ျဖစ�ါသည္ ၎�တင္ 

သင္႔အားေ◌ဘးကင္◌းေ◌စရန္◌ႏ◌င္ွ◌ ့သင�င�ိုင���က�ေဲ◌ေနသာ အျပဳ အမမူာ်းကိ ုေ◌လွာ်ခ့ႏ်◌◌ိငု����တက္ 

အျခားေ◌ထာက�႔ံမႈမာ်း ေ◌ဆာ�င�က္ေ◌ရး ဆိငု�ာ ညႊ��ကားခက်�ါဝင�ါသည္။ သင� 

ကန္႔သတ�က်�မာဏမာ်း◌ျဖင္◌အ့တည္◌ျပဳထားပါက ၎တိ႔ု ေအန ◌ျဖင္◌ ့သင္႔အျပဳအမဆူိငု�ာ 

ေ◌ထာက�ေံ႔ရးအစအီစ�ဥ�င္ ရိွရ��ိ ုအပ�ည္။ သင္႔အစအီစ�ဥ�င္ ကန္႔သတ�က်�မာဏမာ်းကိ ုမ��ို႔အသ◌ံ◌ုး◌ျပဳရမည္ 

◌ႏ◌င္ွ◌ ့မ��ည္◌အ့ခ် ိ� �� င�သ◌ံ◌ုး◌ျပဳမ��ိုသည္◌ ့ေ◌ဖာ◌္◌ျပခက်�ါရမည္။ သင္၏ IRIS အၾကေံ◌ပးေအ�ျဖင္◌ ့

သင္႔အျပဳအမဆူိငု�ာေ◌ထာက�ေံ႔ရးအစအီစဥ္ သိ႔ုမဟတ္ု ကန္႔သတ�က်�မာဏမာ်းႏ◌င္ွ◌ ့ပတ�က� ည္◌ ့ေ◌မးြခန္◌းမာ်း ကိ ု

ကညူေီ◌◌ျဖၾကား�သားမည္◌ျဖစ�ည္။  

က�ၽႏ◌္◌ပု၏္ အျပဳအမူဆိငု�ာ ေ◌ထာက�ေံ႔ရးအစအီစဥ္◌ႏ◌င္ွ◌ ့ကန္႔သတ�က်္ ပမာဏ 

ေ◌လွာ်က� ႊ◌ာကိ ုမ��ိုေ႔ဆာ�င�က�မ��ည္◌း။ 

သင္႔ေအ�ျဖင္◌ ့သင္၏ အျပဳအမဆူိငု�ာ ေ◌ထာက�ေံ႔ရးအစအီစဥ္◌ႏ◌င္ွ◌ ့ကန္႔သတ�က်�မာဏ 

ေ◌လွာ်က� ႊ◌ာေ◌ဆာ�င�က္ေ◌ရးအ�တက္ သင�ါဝင�ို သည္◌ေ့◌နရာကိ ုေ◌��းခယ္်◌ႏ◌◌ုငိ�ါသည္။ သင္၏ IRIS 
အၾကေံ◌ပးေအ�ျဖင္◌ ့ယခလုပု�န္◌းစဥ��တက္ သင္႔အား အဓကိ ေ◌ထာက�ေံ႔ပးႏ◌◌ုငိ�ည္◌ျဖစ�ည္။ 

သင္◌ႏ◌င္ွ◌သ့င္ေ◌��းခယ်� ားသမူာ်းေအ�ျဖင္◌ ့အစအီစဥ္◌ႏ◌င္ွ◌ ့ေ◌လွာ်က� ႊ◌ာကိ ု◌ျဖည္◌ရ့မည္။ သင္၏ IRIS 
အၾကေံ◌ပးေအ�ျဖင္◌ ့သင္႔အျပဳအမဆူိငု�ာေ◌ထာက�ေံ႔ရးအစ ီအစဥ္◌ႏ◌င္ွ◌ ့ကန္႔သတ�က်�မာဏ 

ေ◌လွာ်က� ႊ◌ာ◌ျဖည္◌ရ့န္ ကညူပီါမည္။ သင္၏ IRIS အၾကေံ◌ပး ေ◌အဂင်�ေီအ�ျဖင္◌ ့ဆန္◌းစစ�◌ံ◌ုးသပ�ပီး အတည္◌ျပဳ 

ခက်�ရိွရ���တက္ ကန္်◌းမာေ◌ရးဝန္ေ◌ဆာင�ႈမာ်းဌာနသိ႔ု အခက်� လက္ မာ်းကိ ုပိေု႔ပးမည္◌ျဖစ�ည္။  

Department of Health Services (ကန္်◌းမာေ◌ရးဝန္ေ◌ဆာင�ႈမ်ား ဌာန)က က�ၽႏ◌္◌ပု္၏ 

ကန္႔သတ�က်�မာဏ ေ◌လွာ်က� ႊ◌ာကိ ု◌ျငင္◌းဆိခဲု႔ပါသည္။ ၎၏ အဓိပၸါယ��ာ အဘယ�ည္◌း။ 

Department of Health Services (ကန္်◌းမာေ◌ရးဝန္ေ◌ဆာင�ႈမာ်း ဌာန)ေအ�ျဖင္◌ ့သင္ေ႔လွာ်က� ႊ◌ာကိ ု

◌ျငင္◌းဆိႏု◌◌ုင္ိ သည္။ ကန္႔သတ�က်�မာဏ ေအ�ျဖင္◌ ့ေ◌နာက� ◌ံ◌ုးရရိွႏ◌◌ိင္ုေ◌သာ ကန္႔သတ�ႈ ေ◌ထာက�ေံ႔ရး 

မဟတု�ါက ေ◌လွာ်က� ႊ◌ာကိ ု◌ျငင္◌းဆိႏု◌◌ုငိ�ည္။ သင္ေ႔လွာ်က� ႊ◌ာ◌ျငင္◌းဆိခုရံပါက 

သင္႔လိအုပ�်က�ာ်းကိေု◌ထာက�႔ံႏ◌◌ိငု�ည္◌ ့အျခားေ◌��းခယ်�ရာမာ်းကိ ုရွာေ◌ြဖရန္ သင္၏ IRIS အၾကေံ◌ပးႏ◌င္ွ◌အ့တ ူ

ေ◌ဆာ�င�က� င္႔ပါသည္။ ◌ျငင္◌းဆိခုေံရသာ ပမာဏ တစ�ုကိ ုအသ◌ံ◌ုး◌ျပဳ◌ျခင္◌းက IRIS အစအီစဥ�� ထတ္ု 

ပယ္◌ျခင္◌းခႏံ◌◌ိငု�ါသည္။  
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ကန္႔သတ�က်�မာဏမ်ားအ�တက္ က�ၽႏ◌္◌ပု္၏ေ◌တာင္◌းဆိခ်ုက� ို  Department of Health 
Services (ကန္်◌းမာေ◌ရးဝန္ေ◌ဆာင�ႈမ်ား ဌာန)က အတည္◌ျပဳခဲ႔ပါသည္။ ယခု 

မ��ို႔ျဖစ���ည္◌း။ 

ကန္႔သတ�က်�မာဏမာ်းကိ ုအသ◌ံ◌ုး◌ျပဳရန္ သင္ေ႔တာင္◌းဆိခုက်� ို  Department of Health Services 
(ကန္်◌းမာေ◌ရးဝန္ေ◌ဆာင�ႈမာ်း ဌာန)ေအ�ျဖင္◌ ့အတည္◌ျပဳပါက သင္႔ေအ�ျဖင္◌ ့ကန္႔သတ္ ခက်�မာဏကိ ု

မ��ု◌ေိ႔ဘးကင္◌းေ◌အာင္ အသ◌ံ◌ုး◌ျပဳပံ◌အုား သင္႔ကိ ုေ◌ထာက�႔ံ ေ◌နသမူာ်းထ ံဥးီြစာ သင�န္◌းေ◌ပးရမည္◌ျဖစ�ည္။ 

ကန္႔သတ�က်�မာဏမာ်းကိ ုမမ�ွ�က��သ◌ံ◌ုး◌ျပဳ◌ျခင္◌းက သင္ သိ႔ုမဟတ္ု သင္႔အား ေ◌ထာက�ေံ႔နသမူာ်းအ�တက္ 

ထခိိကု�ႈ◌ျဖစ္ေ◌စႏ◌◌ုငိ�ါသည္။ သင္႔အာေ◌ထာက�ေံ႔နသအူားလ◌ံ◌ုး သင္၏ ကန္႔သတ�က်�မာဏႏ◌င္ွ◌ပ့တ� က� ည္◌ ့

သင�န္◌းကိ ုအနည္◌းဆ◌ံ◌ုးတစ္◌ႏ◌စွ��င် � စ�ကမ္ိ တက္ေ◌ရာက� မည္။ သင္၏ ကန္႔သတ�က်�မာဏဆိငု�ာ 

သင�န္◌းသိ႔ုလာသည္◌ ့သင္႔အား ေ◌ထာက�႔ံသတူစ္ဥးီခင္်◌းကိ ုမတွ� ားထားရမည္။  
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သင္႔အား ကန္႔သတ�က်�မာဏကိအုသ◌ံ◌ုး◌ျပဳရန္ အတည္◌ျပဳလိကု�ါက သင္ ◌ႏ◌င္ွ◌ ့သင္႔ဝ��မ္◌းမာ်းေအ�ျဖင္◌ ့

အဆိပုါစာ��က�ာတမ္◌းမာ်းကိ ုမတွ� မ္◌း သိ႔ုမဟတ္ု မတွ�ုထားရမည္။  

• ကန္႔သတ�က်�မာဏတစ�ုကိ ုအသ◌ံ◌ုး◌ျပဳခ႔ဲသည္◌ ့ရ�က�၊ဲ 

• ကန္႔သတ�က်�မာဏတစ�ုကိ ုအသ◌ံ◌ုး◌ျပဳခ႔ဲသည္◌ ့အခ�်�မာဏ၊  

• ကန္႔သတ�က်�မာဏတစ�ုကိ ုအသ◌ံ◌ုး◌ျပဳခ႔ဲသည္◌ ့ေ◌ဖာ◌္◌ျပခက္်၊  

• ကန္႔သတ�က်�မာဏကိ ုအသ◌ံ◌ုးမျပဳခင္ သိ႔ုမဟတ္ု အသ◌ံ◌ုး◌ျပဳၿပီးခ် ိ� ��င္ ◌ျဖစ္ေ◌ပၚလာသည္◌ ့

မ��ည္◌အ့ျပဳအမဆူ◌ုငိ�ာ သိ႔ုမဟတ္ု ေ◌ဆးဘက� ို င�ာ အခက်�လက�ဆိ။ု  

• ကာ�ကယ္ေ◌ရးကရိိယာသည္ သင္၏အတည္◌ျပဳထားေ◌သာ ကန္႔သတ�က္် ပမာဏအစအီစဥ္၏ 

တစ�တိ� စ�ို င္◌း◌ျဖစ�ါက သင္႔ေအ�ျဖင္◌က့ရိိယာအား အသ◌ံ◌ုး◌ျပဳပံ◌၊ု အခ်န္ိ ◌ႏ◌င္ွ◌ ့ေအ◌ျခေအနတိ႔ုကိ ု

မတွ� မ္◌းထားရိွရမည္။  

၎တိ႔ုေအ�ျဖင္◌ ့သင္◌ႏ◌င္ွ◌ ့မက္်◌ႏ◌◌ွာခင္်◌းဆိင္ု ေ◌�တ႔ရပါက မတွ� မ္◌း သိ႔ုမဟတ္ု မတွ�ုအား သင္႔ IRIS 

အၾကေံ◌ပးအား ေ◌◌ျပာ◌ျပရမည္။ 

က�ၽႏ◌္◌ပု၏္ အျပဳအမူဆိငု�ာ ေ◌ထာက�ေံ႔ရး အစအီစဥ�ိ ု အႀကမိ����် ဆန္◌း စစ�◌ံ◌ုးသပ���ည္◌း။ 

အျပဳအမဆူိငု�ာေ◌ထာက�ေံ႔ရးအစအီစဥ�ာ်းကိ ုအနည္◌းဆ◌ံ◌ုး ေ◌◌ျခာက�  တစ�ကမ္ိ သိ႔ုမဟတ္ု ေ◌◌ျပာင္◌းရ��ိ ုအပ�် ိ� ��င္ 

ဆန္◌းစ�စ�ားမည္။ သင္႔ဖုန္◌း◌ႏ◌င္ွ◌လ့ခူင္်◌းဆ�က�ယ�က်� ရ သင္၏ IRIS အၾကေံ◌ပးေအ�ျဖင္◌ ့အျပဳအမဆူိငု�ာ 

ေ◌ထာက�ေံ႔ရး အစအီစဥ� မ��ို ေ႔ဆာ�င�က္ေ◌ပးပံ◌ကုိ ုသင္႔အားေ◌◌ျပာ◌ျပရမည္◌ျဖစ�ည္။ သင္႔အျပဳအမဆူိငု�ာ 

ေ◌ထာက�ေံ႔ရးအစအီစေဥ��ျဖင္◌အ့လပု�လပု�ါက သင္႔လိအုပ�်က�ာ်းကိ ုပိမုိ◌ုျပည္◌မ့ေီ◌စရန္ သင္႔အစအီစဥ�ိ ု အပ�ိတ�္◌ျပဳ 

လပု� ��ူညေီ◌ပးမည္◌ျဖစ�ည္။  

က�ၽႏ◌္◌ပု၏္ ကန္႔သတ�က်�မာဏကိ ုအႀကမိ����် ဆန္◌းစစ�◌ံ◌ုးသပ�ည္ နည္◌း။ 

သင္႔အျပဳအမဆူိငု�ာ ေ◌ထာက�ေံ႔ရး အစအီစဥ��တင္◌းရိွ ေ◌ဆးဘက� ို င�ာ ကန္႔သတ�က်�ာ်းႏ◌င္ွ◌ ့

ကန္႔သတ�က်�မာဏတိင္ု◌းကိ ုအနည္◌းဆ◌ံ◌ုး တစ္◌ႏ◌စ္ွ တစ�ကမ္ိ ဆန္◌းစ�စ�ားမည္။ သင္႔ေအ�ျဖင္◌ ့

ကန္႔သတ�က်�မာဏကိ ုမလိေု◌တာ႔ပါက သင္႔IRIS အၾက ံေ◌ပးအား ေ◌◌ျပာ◌ျပသင္႔ပါသည္။ 

သင္႔အၾကေံ◌ပးေအ�ျဖင္◌ ့သင္႔အစအီစဥ�ိ ုအပ�ိတ�္◌ျပဳလပု�န္ ကညူပီါမည္။ 
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9.0 ◌ႏ◌စွ�တ�ည္ ကန်္◌းမာေ◌ရးေ◌စာင္ေ႔ရွာက�ႈ အခ်က�လက္ 
 

ေ◌ဘးကင္◌းၿပီး ကန္်◌းမာြစာေ◌နထိငု�န္ ေအကာင္◌းဆ◌ံ◌ုးနည္◌းလမ္◌းမာ်းထမဲ ွတစ�ု မာွ ေ◌ဆးဘက� ို င�ာ အကအူညကီိ ု

သင�ိုအပ�်န္ိ◌္�တင္ ကနဥးီ ေ◌စာင္ေ႔ရွာက္ေ◌ရး ဆရာဝ��စ္ဥးီရိွေ◌�ျခင္◌း ◌ျဖစ�ည္။ ထိသုိ႔ုျပဳလပ္ု◌ျခင္◌းက သင္႔အား 

ဖ်ားနာ◌ျခင္◌း ◌ႏ◌င္ွ◌ ့ေ◌ရာဂါပိးုဝင္◌ျခင္◌း သိ႔ုမဟတ္ု ဖ်ား◌ျခင္◌း တိ႔ုကိ ုကာ�ကယ္◌ႏ◌◌ိငု�န္ 

အကအူည◌ီျဖစ္ေ◌စပါသည္။ ထိေု႔ၾကာင္႔ သင္႔ IRIS အၾကေံ◌ပးေအ�ျဖင္◌ ့တစ္◌ႏ◌စွ�် င� စ�ကမ္ိ ေ◌အာက�ါ 

တိ႔ုကိ ုသင္◌ႏ◌င္ွ◌အ့တ ူေ◌ဆာ�င�က�ည္◌ျဖစ�ည္- 

• သင္႔ကနဥးီေ◌စာင္ေ႔ရွာက�ႈေ◌ထာက�႔ံသအူား လက�◌ံျခင္◌း 

• အဆတ္ုေ◌ရာင္ေ◌ရာဂါႏ◌င္ွ◌ ့တပ္ုေ◌�ကး ကာ�ကယ္ေ◌ဆးတိ႔ု၏ ေအရးပါပံ◌ ု

• ဆးီလမ္◌းေ◌ၾကာင္◌းပိးုဝင္◌ျခင္◌း (UTIs) ၏ လကၡဏာမာ်း။ 

သင္၏ ကနဥးီ ေ◌စာင္ေ႔ရွာက�ႈ ဆရာဝ��ား လက�◌ံျခင္◌း 

IRIS ေ◌ဆာ�င�က� ူတစ္ဥးီအျဖစ္ သင္႔ေအ�ျဖင္◌ ့ေ◌ဆးဘက� ို င�ာ ေ◌ထာက�႔ံမႈမာ်း ရရိွပါသည္။ သင္႔ေအ�ျဖင္ 
Medicare သိ႔ုမဟတ္ု အျခား အစအီစဥ�ာ်းမတွစ�င္႔ အျခားေ◌သာ ကန္်◌းမာေ◌ရးအာမခတံိ႔ုကိ ုရရိွပါသည္။ 

ဆိလုိသု���ာ သင္၏ ကန္်◌းမာေ◌ရးအာမခေံအ�ျဖင္◌ ့ပံ◌မုန္ွေ◌ဆးဘက� ို င�ာ စစ္ေ◌ဆးမႈမာ်း ◌ႏ◌င္ွ◌ ့

တပ္ုေ◌�ကးကာ�ကယ္ေ◌ဆးထိးု◌ျခင္◌းမာ်းကိ ုေ◌ဆာ�င�က္ေ◌ပး ပါသည္။ သင္႔ေအ�ျဖင္◌ ့အျခားဖ်ားနာမႈ ◌ႏ◌င္ွ◌ ့

ေ◌ရာဂါပိးုဝင္◌ျခင္◌းမာ်းရိွပါက ဆရာဝန္ တစ္ဥးီထ ံ◌ျပသႏ◌◌ိငု�ါသည္။  

• သင္႔�တင္ ကနဥးီ ေ◌စာင္ေ႔ရွာက�ႈ ဆရာဝ��စ္ဥးီ ရိွပါသလား။ 

• သင္႔ဆရာဝန္◌ႏ◌င္ွ◌ ့ခ်န္ိ◌းဆိမုႈ◌ျပဳလပု�ံ◌ကုိ ုသပိါသလား။ 

• ၿပီးခ႔ဲသည္◌◌့ႏ◌စွ� �တင္◌း သင္႔ကနဥးီ ေ◌စာင္ေ႔ရွာက�ႈဆရာဝန္◌ႏ◌င္ွ◌ေ့◌�တ႔ဆ◌ံၿုပီး ◌ျဖစ�ါသလား။ 
 

အဆိပုါေ◌မးြခန္◌းမာ်းကိ ု“No” ဟ ုေ◌◌ျဖပါက သင္႔ IRIS အၾကေံ◌ပးေအ�ျဖင္◌ ့ဆရာဝ��စ္ဥးီရွာေ◌ပး◌ျခင္◌း 

သိ႔ုမဟတ္ု လက��ဆိရာဝန္◌ႏ◌င္ွ◌ေ့◌�တ႔ဆ◌ံေု◌ပး◌ျခင္◌း တိ႔ုကိ ုကညူႏီ◌◌ုငိ�ါသည္။ သင္႔ေအ�ျဖင္◌ ့

ၿပီးခ႔ဲသည္◌◌့ႏ◌စွ� �တင္◌း သင္၏ ကနဥးီ ေ◌စာင္ေ႔ရွာက�ႈ ေ◌ထာက�႔ံသႏူ◌င္ွ◌ ့ေမ�တ႔ဖူးခ႔ဲပါက Department of 
Health Services (ကန္်◌းမာေ◌ရးဝန္ေ◌ဆာင�ႈမာ်း ဌာန) ေအ�ျဖင္◌ ့

သင္႔ကန္်◌းမာေ◌ရးေအ◌ျခေအေနကာင္◌းြမန္ေ◌ၾကာင္◌း ေ◌သခာ်ေ◌စရ���တက္ ◌ႏ◌စွ�တ� ည္ 

ကန္်◌းမာေ◌ရးစစ္ေ◌ဆးမႈကိ ုစစီဥ္ေ◌ပးမည္◌ျဖစ�ည္။ ပံ◌မု�ွ�ရာဝ��ာေ◌ရာက�ႈသည္ အျဖစ�ာ်းေ◌သာ ဖ်ားနာ◌ျခင္◌း၊ 

ေအရးေ◌ပၚ ေ◌ဆးဆန္◌း�သား◌ျခင္◌း ◌ႏ◌င္ွ◌ ့ေ◌ဆးရံ◌တုက္◌ျခင္◌း တိ႔ုကိ ုကာ�ကယ္ေ◌ပးႏ◌◌ိငု�ါသည္။  
 

ဆရာဝန္◌္တစ္ဥးီအား ေ◌��းခယ်�◌ံကုိ ုသရိွိရ���တက္ ေ◌ကး်ဇူး◌ျပဳၿပီး 
www.dhs.wisconsin.gov/guide/doctor.htmသိ႔ု ဝင္ေ◌ရာက္ေ◌လ ့လာပါ။ 

တပု္ေ◌�ကးႏ◌င္ွ◌အ့ဆတု္ေ◌ရာင္ ကာ�ကယ္ေ◌ဆးမ်ား 

တပ္ုေ◌�ကးႏ◌င္ွ◌အ့ဆတ္ုေ◌ရာင္◌ျခင္◌းသည္ �လ���ာနာမကန္်◌းမႈကိ ု◌ျဖစ္ေ◌စႏ◌◌ုငိ�ါ သည္။ အျခားသမူာ်းထလံည္◌း 

ကးူစက္ေ◌စပါသည္။ အဆိပုါဖ်ားနာ◌ျခင္◌းေ◌ၾကာင္႔ ေအရးေ◌ပေၚဆးခန္◌း�သား�ျ ခင္◌း၊ ေ◌ဆးရံ◌တုက� ◌ျခင္◌း 

◌ႏ◌င္ွ◌ ့ေ◌သဆ◌ံ◌ုး◌ျခင္◌းအထပိင္ ◌ျဖစ္ေ◌စႏ◌◌ုငိ�ါသည္။ ◌ႏ◌စွ�ဥ္◌ႏ◌စွ�ိ ုင္◌း သင္႔ကနဥးီ ေ◌စာင္ေ႔ရွာက�ႈ 

http://www.dhs.wisconsin.gov/guide/doctor.htm
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ဆရာဝေ���ျဖင္◌ ့အဆိပုါ ဖ်ားနာမႈ ◌ႏ◌စွ�် ိ ဳးစလ◌ံ◌ုးအ�တက္ ကာ�ကယ္ေ◌ဆးထိးုေ◌ပးပါသည္။ သင�ုပ္ေ◌ဆာင����ာ 

သင္႔ဆရာဝ��ား ေ◌ခၚျ ခင္◌း◌ျဖစ�ါသည္။  

ေ◌ရာဂါထန္ိ◌းခ်ပ္ဳေ◌ရးႏ◌င္ွ◌ ့ကာ�ကယ� ားဆးီေ◌ရး စင�ာမာ်းေအ�ျဖင္◌ ့အ��ယ္ ေ◌ရာက�ပီးသအူားလ◌ံ◌ုး ◌ႏ◌စွ�ဥ္ 

တပ္ုေ◌�ကးကာ�ကယ္ေ◌ဆး ထိးုရန္ အၾက◌ံျပဳထား ပါသည္။ အထးူသျဖင္◌ ့ေ◌ရာဂါ◌ျဖ�စ�ားရန္ 

အလားအလာမာ်းြစာရိွသမူာ်းေအ�ျဖင္◌ ့ယခ ုကာ�ကယ္ေ◌ဆးကိ ုထိးုရန္ ေအရးႀကးီပါသည္။ ၎�တင္ ေ◌အာက�ါတိ႔ု 

ပါဝင�ါသည္-  

• အသက္ 65 ◌ႏ◌စ္ွ◌ႏ◌င္ွ◌ ့အထက္ သက�ကးီ��ယ� ို မာ်း၊ 

• 18-64ေ◌အာက္ေ◌ဖာ◌္◌ျပပါေ◌ရာဂါမာ်း◌ျဖင္◌ ့ေ◌ဆးကသုမႈခယံေူ◌နၾကသမူာ်း- 

o ပန္◌းနာေ◌ရာဂါ 

o ဆးီခ် ိ ဳေ◌ရာဂါ 

o ေ◌ကာ်က� ပ္ သိ႔ုမဟတ္ု အသည္◌းေ◌ရာဂါ 

o အဆတ္ုေ◌ရာဂါ 

o ◌ႏ◌လွ◌ံ◌ုးေ◌ရာဂါ 

• ခခုကံာ�ကယ္ေ◌ရး စနစ�ိ ု ထခိိက္ုေ◌စသည္◌ ့◌ျပႆနာရိွသမူာ်း၊  

• အရ�က�ေဲ◌ရာဂါဆိငု�ာ ◌ျပႆနာ ရိွသမူာ်း။  

ေ◌ရာဂါထန္ိ◌းခ်ပ္ဳေ◌ရးႏ◌င္ွ◌ ့ကာ�ကယ� ားဆးီေ◌ရး စင�ာမာ်းေအ�ျဖင္◌ ့အ��ယ္ေ◌ရာက�ပီးေ◌သာ မသိားစေု◌နအ�ိမ�င္ 

ေ◌နထိငု�ည္◌ ့သိ႔ုမဟတ္ု ေ◌နရပ္ ေ◌စာင္ေ႔ရွာက္ေ◌ရး အမိ�ာ�တင္ ေ◌နထိငု�ည္◌ ့ေ◌ဆးလပ္ိေ◌သာက� ◌ံ◌ုးသမူာ်း အား 

အဆတ္ုေ◌ရာင္ ကာ�ကယ္ေ◌ဆးထိးုရန္ အၾက◌ံျပဳထားပါသည္။ အဆတ္ုေ◌ရာင္ေ◌ရာဂါႏ◌င္ွ◌ပ့တ� က�ပီး ပိမုိသုရိွိလိပုါက 

ေ◌ရာဂါထန္ိ◌းခ်ပ္ဳေ◌ရး ◌ႏ◌င္ွ◌ ့ကာ�ကယ� ားဆးီေ◌ရးစင�ာ ဝက�� ို � ဒ �င္ ဝင္ေ◌ရာက္ေ◌လလ့ာပါ။  
http://www.cdc.gov/vaccines/vpd-vac/pneumo/။ 

ဆးီလမ္◌းေ◌ၾကာင္◌းပုိးဝင္◌ျခင္◌း 

ဆးီလမ္◌းေ◌ၾကာင္◌း ပိးုဝင္◌ျခင္◌း (UTI) သည္ သင္႔ ေ◌ကာ်က� ပ္၊ ဆးီ◌ျြပန္၊ ဆးီ အတ္ိ ◌ႏ◌င္ွ◌ ့

ဆးီလမ္◌းေ◌ၾကာင္◌း စသည္◌ ့ဆးီ�သားသည္◌ ့စနစ္၏ အစတိ� ပိင္ု◌း တစ�ု ခ�ုတင္ ေ◌ရာဂါးပိးုဝင္◌ျခင္◌း◌ျဖစ�ည္။ 

ေ◌ရာဂါလကၡဏာမာ်း�တင္ ေ◌အာက�ါတိ႔ု ပါဝင�ါသည္- 

• ဆးီ�သားရန္ မ�သားႏ◌◌ိင္ု◌ျခင္◌း၊ ဆးီ�သားရ��က�◌ဲျခင္◌း 

• ဆးီ�သားသည္◌အ့ခါ ေ◌ရာင�မ္◌းနာကင္်◌ျခင္◌း 

• မၾကာခဏ ဆးီ�သား◌ျခင္◌း ◌ႏ◌င္ွ◌ ့ဆးီပမာဏ နည္◌းပါး◌ျခင္◌း 

• ဆးီေအရာင�ည္ အျဖဴညစ�စ္ ေအရာင္◌ျဖစ္◌ျခင္◌း 

• ဆးီေအရာင�ည္ အန၊ီ ပန္◌းေ◌ရာင္ေ◌တာက္ေ◌တာက္ သိ႔ုမဟတ္ု ကိလုာ စသည္◌ ့ေအရာင�ို႔သည္ ဆးီ�တင္ 

ေ◌�သးရိွေ◌နသည္◌ ့လကၡဏာ ◌ျဖစ�ည္ 

• အန◌ံျပင္◌းေ◌သာ ဆးီ 

• တင�ဆ◌ံ�ုိုးမာ်း နာကင္်◌ျခင္◌း 
 

http://www.cdc.gov/vaccines/vpd-vac/pneumo/


 

 စာမ်က္◌ႏ◌◌ွာ 38 of 68 

 

သင္႔�တင္ အဆိပုါေ◌ရာဂါလကၡဏာမာ်းရိွပါက ခက်�င္်◌း သင္႔ ကနဥးီဆရာဝန္ ထ ံဆ�က�ယ�ါ။ အဆိပုါ 

ေ◌ရာဂါပိးုဝင္◌ျခင္◌းကိ ုဆးီ နမနူာ စစ္ေ◌ဆး◌ျခင္◌း◌ျဖင္◌ ့သရိွိႏ◌◌ိငု�ါသည္။ အဆိပုါ ေ◌ရာဂါပိးုအ�တက္ ဆရာဝ��ာ်းက 

ပဋဇီိေဝဆးမာ်း ညႊန္◌းေ◌ပးေ◌လ႔ ရိွပါသည္။ ကသုမႈမရိွသည္◌ ့ဆးီလမ္◌းေ◌ၾကာင္◌းပိးုဝင္◌ျခင္◌းသည္ 

ပိမုိႀုကးီမားသည္◌ ့ေ◌ရာဂါ ပိးုဝင္◌ျခင္◌း သိ႔ုမဟတ္ု ေ◌ကာ်က� ပ�်က�းီ ◌ျခင္◌းတိ႔ုကိ ု◌ျဖစ္ေ◌စႏ◌◌ုငိ�ါသည္။  
 

ကသုျခင္◌းမရိွသည္ ဆးီလမ္◌းေ◌ၾကာင္◌းပိးုဝင္◌ျခင္◌းသည္ ေ◌ဆးရံ◌တုက�ျ ခင္◌း၊ ေအရးေ◌ပၚအခန္◌းဝင�ျ ခင္◌း 

◌ႏ◌င္ွ◌ ့ေ◌သဆ◌ံ◌ုး◌ျခင္◌းအထပိင္ ◌ျဖစ္ေ◌စႏ◌◌ိငု�ါသည္။ သင္႔ေအ�ျဖင္◌ ့အထက္ေ◌ဖာ◌္◌ျပပါ 

ေ◌ရာဂါလကၡဏာမာ်းကိ ုပထမဆ◌ံ◌ုး သတ◌ိျပဳ မသိည္◌အ့ခ် ိ� ��င�င္ 

သင္႔ဆရာႏ◌င္ွ◌ေ့◌�တ႔ဆ◌ံေု◌�ဆးေ◌◌ႏြ◌◌း◌ျခင္◌း◌ျဖင္◌ ့အဆိပုါ ေအ◌ျခ ေအနမာ်းကိ ုကာ�ကယ္◌ႏ◌◌ုငိ�ါသည္။  
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10.0 ေ◌နာက္ေ◌ၾကာင္◌း စစ္ေ◌ဆးေ◌ရး မူဝါဒ 
 

အဆိပုါ Department of Health Services (ကန္်◌းမာေ◌ရးဝန္ေ◌ဆာင�ႈမာ်း ဌာန)က ေ◌ဆာ�င�က္ေ◌လ႔ရိွသည္◌ ့

နည္◌း လမ္◌းမာ်းထမဲ ွတစ�ု ေအ�ျဖင္◌ ့သင��ားရမ္◌းေ◌သာ ဝ��မ္◌းမာ်း၏ ေ◌နာက္ ေ◌ၾကာင္◌းစစ္ေ◌ဆးမႈမာ်းကိ ု

◌ျပဳလပ္ုေ◌ပး◌ျခင္◌း◌ျဖင္◌ ့သင္ေ႔ဘးကင္◌းမႈကိ ုေ◌သခာ် ေ◌စပါသည္။ 

ေ◌နာက္ေ◌ၾကာင္◌းစစ္ေ◌ဆး◌ျခင္◌းမာ်းသည္ လတူစ္ဥးီ၏ ◌ျပစ�ႈ ေ◌နာက္ေ◌ၾကာင္◌း ◌ႏ◌င္ွ႔ ေမကာင္◌းသည္◌ ့

ေ◌စာင္ေ႔ရွာက� ူ ရွာေ◌ေြဖရး ဆိငု�ာ အခက်�လက္ မာ်းကိ ုစစုည္◌းေ◌ပးပါသည္။ သင� သင္႔ကိယု�ို င္ဝ��မ္◌းမာ်းကိ ု

ငာွးရမ္◌းသည္◌အ့�တက္ ထခိိကု�န္ ပိမုိ ုအလားအလာရိွပါသည္။ ထိေု႔ၾကာင္◌ ့ေ◌နာက္ေ◌ၾကာင္◌းစစ္ေ◌ဆး◌ျခင္◌း 

လပု�န္◌းစဥ�ည္ တင္◌းၾကပ္◌ျခင္◌း ◌ျဖစ�ည္။ 

သင��ားရမ္◌းေ◌သာ ဝ��မ္◌းတိင္ု◌း ◌ျပစ�ႈ ◌ႏ◌င္ွ◌ ့ေ◌စာင္ေ႔ရွာက�ႈ ေ◌ပးအပ�ူဆိင္ု ရာ ေ◌နာက္ေ◌ၾကာင္◌း 

စစ္ေ◌ဆး◌ျခင္◌းမာ်းကိ ုစစ္ေ◌ဆးခရံမည္◌ျဖစ�ည္။ သင္႔ မသိားစ ုသ◌ု႔ိမဟတ္ု မတ္ိေ◌�ဆ ◌ျဖစ�င္်ေ◌တာင�� 

ေ◌နာက္ေ◌ၾကာင္◌း စစ္ ေ◌ဆး◌ျခင္◌းကိ ုေ◌ရွာင�ႊ◌လဲိ႔ုမရႏ◌◌ုငိ�ါ။  

ေ◌နာက္ေ◌ၾကာင္◌းစစ္ေ◌ဆး◌ျခင္◌းသည္ မ��ည္◌အ့ခ် ိ���င္ ၿပီးဆ◌ံ◌ုးမ��ည္◌း။ 

ဝ��မ္◌းမာ်းအားလ◌ံ◌ုး ◌ျပစ�ႈႏ◌င္ွ◌ ့ေ◌စာင္ေ႔ရွာက�ႈ ေ◌ပးအပ�ူဆိငု�ာ ေ◌နာက္ ေ◌ၾကာင္◌း စစ္ေ◌ဆး◌ျခင္◌းမာ်းကိ ု

ငာွးရမ္◌း◌ျခင္◌း လပု�န္◌းစဥ္၏ တစ�တိ� စ�ို င္◌း အျဖစ္ စစ္ေ◌ဆးခရံမည္◌ျဖစ�ည္။ သင္၏ အြခ��ိ ုင�ာ အလပု��င္ 

ေ◌အးဂင်◌့္ေအ�ျဖင္◌ ့အဆိပုါ ေ◌နာက္ေ◌ၾကာင္◌း စစ္ေ◌ဆးမႈမာ်းကိ ုသင္႔ဝ��မ္◌းမာ်းအ�တက္ ေ◌လးႏ◌စွ� စ�ကမ္ိ 

◌ျပဳလ�ုပ�ား မည္◌ျဖစ�ည္။ သင္၏ အြခ��ိ ုင�ာ အလပု��င္ ေ◌အးဂင်◌့္�တင္ သင္႔ဝ��မ္◌းမာ်းထမဲ ွတစ္ဥးီ သည္ 

◌ျပစ�ႈအသစ�စ�ု ကိ ုက် ဴး�လန္ေ◌ၾကာင္◌း ေ◌�တ႔ရိွရပါက ေ◌နာက္ေ◌ၾကာင္◌း စစ္ေ◌ဆးမႈအသစ�စ�ု ကိ ု

အဆ◌ံ◌ုးသတ�န္ ေ◌တာင္◌းဆိႏု◌◌ိငု�ါသည္။  

ဝ��မ္◌းမာ်းေအ�ျဖင္◌ ့ေ◌လးႏ◌စွ� စ�ကမ္ိ သိ႔ုမဟတ္ု လိအုပ�ည္◌အ့ခ်န္ိ တိင္ု◌း ေ◌နာက္ေ◌ၾကာင္◌းစစ္ေ◌ဆးမႈ 

◌ျပဳလပု� ���တက္ လိအုပ�ည္◌ ့စာ��က္ စာတမ္◌းမာ်းကိ ုတ�င�င္◌း◌ျခင္◌း ◌ႏ◌င္ွ◌ ့◌ျပ�����င�င္◌း◌ျခင္◌း ◌ျပဳလပု�မည္။ 

၎တိ႔ုေအ�ျဖင္◌ ့စာ��က�ာတမ္◌းမာ်း တ�င�င္◌း◌ျခင္◌းမရိွပါက သင္႔ဝ��မ္◌း အျဖစ�� ရပ�ဲမည္◌ျဖစ�ည္။  

အြခ��ိ ုင�ာ အလပု� �င္ ေ◌အးဂ်င◌့္ေအ�ျဖင္◌ ့ေ◌စာင္ေ႔ရွာက�ႈ ေ◌ပးအပ� ူ ေ◌နာက္ေ◌ၾကာင္◌း 

စစ္ေ◌ဆးေ◌ရး�တင္ မ����ို႔ကိ ုေ◌ဆာ�င�က� နည္◌း။ 

ေ◌စာင္ေ႔ရွာက�ႈေ◌ပးအပ�ူဆိငု�ာ ေ◌နာက္ေ◌ၾကာင္◌းစစ္ေ◌ဆးေ◌ရး၏ တစ�တ္ိ တစ�ို င္◌းအျဖစ္ သင္၏ အြခ��ိ ုင�ာ 

အလပု��င္ ေ◌အးဂင်◌့္ေကလး သငူယ္ ◌ႏ◌င္ွ◌ ့မသိားစမုာ်းဆိငု�ာ ဌာန ◌ႏ◌င္ွ◌ ့ေ◌ဘးအႏ◌ရၱာယ� င္◌းရွင္◌းေ◌ရးႏ◌င္ွ◌ ့

က�ၽမ္◌းကင်�ႈဆိငု�ာ ဝန္ေ◌ဆာင�ႈမာ်း က႔ဲသိေု႔သာ အျခား Wisconsin ေ◌အဂင်�မီာ်းထမံ ွအခက်� လက�ာ်းကိ ု

ၾကည္◌ရွ့ု�သားပါသည္။ ၎�တင္ ေ◌အာက�ါ�ခ◌ဲျခားသတ��တ�ႈမာ်း ပါဝင�ါသည္-  

• လမူမာအား လစ�်ရွဴု◌ျခင္◌း သိ႔ုမဟတ္ု လနူာ၏ ပစၥည္◌းဥစၥာကိ ုကိယု� ် ိ ဳး အ�တက္ အသ◌ံ◌ုး◌ျပဳ◌ျခင္◌း 

က႔ဲသိေု႔သာ ေ◌စာင္ေ႔ရွာက�ႈေ◌ပးအပ္◌ျခင္◌းဆိငု�ာ ေမကာင္◌းသည္◌လ့ပ္ုေ◌ဆာင�က်�ာ်း ရွာေ◌ေြဖ�တ႔ရိွပါက 

ေ◌စာင္ေ႔ရွာက�ႈ ေ◌ပး အပ�ူမာ်းေအ�ျဖင္◌ ့မာွး�ယင္◌း ေ◌ဆာ�င�က� ည္◌မ့တွ� မ္◌း�တင္ ထည္◌�့သင္◌းခ ံ

ရမည္◌ျဖစ�ည္။ 
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• အ��ယ္ေ◌ရာက�ပီးသ ူသိ႔ုမဟတ္ု ေကလးသငူယ္ အစအီစဥ�ာ်းအ�တက္ လိငု�င္◌ျငင္◌းဆိခု�ံျ ခင္◌း ◌ႏ◌င္ွ◌ ့

ပိတ� မ္ိ◌းခ�ံျ ခင္◌း။ 

• ◌ျပ����ူေ◌ထာင္ေ◌ရး သ◌ံ◌ုးသပ္◌ျခင္◌းဆိငု�ာ ေ◌�တ႔ရိွခက်�ာ်း။ 

• က�ၽမ္◌းကင်�ႈဆိငု�ာ ေအထာက�ထားမာ်း၊ လိငု�င�ာ်း သိ႔ုမဟတ္ု လက္ မတွ�ာ်း၏ အဆင္႔အတန္◌း။  

◌ျပစ�ႈဆိငု�ာ ေ◌နာက္ေ◌ၾကာင္◌း စစ္ေ◌ဆးမႈရိွ က�ၽႏ◌္◌ပု၏္ အြခ��ိ ုင�ာ အလပု� �င္ ေ◌အးဂ်င◌့္◌္◌၏့ 

ထင္◌ျမင�ူဆခ်က��ာ အဘယ�ည္◌း။ 

အျဖစ�မာ်းဆ◌ံ◌ုးေ◌သာ ◌ျပစ�ႈမာ်းမာွ အသက� ◌ံ◌ုးရံွ◌◌ုးေ◌စျခင္◌း၊ အျခားသမူာ်းကိ ု�ုပ�ိုင္◌းဆိငု�ာ ထခိိက္ုေ◌စျခင္◌း၊ 

အျခားသမူာ်းအား လငိ�ို င္◌းဆိငု�ာ ထခိိက္ု ေ◌စျခင္◌း၊ ခိးုယ◌ူျခင္◌း၊ လမိ�ည္◌ျခင္◌း၊ ေကလးသငူယ�ာ်းကိ ု

�ွဥ္◌းပမ္◌း◌ႏ◌◌ွပိ�က္ ◌ျခင္◌း ◌ႏ◌င္ွ◌ ့ေ◌ဆးဝါး ရာဇဝတ�ႈမာ်း စသည္◌ ့◌ျပစ�ႈမာ်း ပါဝင�ါသည္။ IRIS မဝူါဒ 

လ�က�ဝဲ��မ္◌းညႊ��ကားခက်�ာ်း၏ အခန္◌း 6 ရိွ ေ◌နာက� က္ �တ ဲ6.1B.1 (P-00708A) �တင္ သင္ ငာွးရမ္◌းမေိ◌စျခင္◌းမ ွ

ကာ�ကယ္◌ႏ◌◌ိင္ု ရ���တက္ ◌ျပစ�ႈက် ဴး�လ��ည္◌ ့စာရင္◌းကိ ုေ◌ဖာ◌္◌ျပထားပါသည္။  

အခ် ိ ဳေ႕သာ ◌ျပစ�ႈက် ဴး�လ��ူမာ်းကိ ုIRIS အ�တက္ ေ◌ဆာ�င�က� ူမာ်း စာရင္◌းမ ွတစ�က� ာ ပိတ� မ္ိ◌းထားပါသည္။ အဆိပုါ 

◌ျပစ�ႈက် ဴး�လ��ူမာ်းကိ ုေ◌နာက� �က� �ဲတင္ စာလ◌ံ◌ုးအနက ္◌ျဖင္◌ ့ေ◌ဖာ◌္◌ျပထားပါသည္။ ဆိလုိသု���ာ 

သင္႔ဝ��မ္◌းေအ�ျဖင္◌ ့အဆိပုါ◌ျပစ�ႈမာ်းထမဲ ွတစ�ုကိ ုက် ဴး �လ��ါက ၎တိ႔ုေအ�ျဖင္◌ ့သင္႔အ�တက္ 

အလပု� ု�ပ�င္◌မ့ရိွသည္◌အ့ျပင္ အယခူဝံင�ည္◌ ့လမ္◌းေ◌ၾကာင္◌းလည္◌း မရိွပါ။ စာလ◌ံ◌ုးအန�က� င္ မပါသည္◌ ့

◌ျပစ�ႈက် ဴး�လ��ူမာ်းေအ�ျဖင္◌ ့ေ◌နာက္ေ◌ၾကာင္◌း စစ္ေ◌ဆးေ◌ရး အယခူဝံင္◌ျခင္◌း လပု�န္◌းစဥ��တစ�င္႔ 

အယခူဝံင္◌ႏ◌◌ုငိ�ါသည္။ တစ�ည္◌းနည္◌း◌ျဖင္◌ ့သင္႔ ဝ��မ္◌း၏ ေ◌နာက္ေ◌ၾကာင္◌းစစ္ေ◌ဆးမႈေအ�ျဖင္◌ ့

ေ◌နာက� �က� ပဲါ ◌ျပစ�ႈတစ�◌ံတုစ�ာက် ဴး�လန္ေ◌ၾကာင္◌းေ◌�တ႔ရိွရပါက ေ◌နာက္ ေ◌ၾကာင္◌း စစ္ေ◌ဆးမႈကိ ု

ေမအာင္◌ႏ◌◌ုငိ�ါ။ 

က�ၽႏ◌္◌ပု၏္ ဝ��မ္◌းက ေ◌နာက္ေ◌ၾကာင္◌းစစ္ေ◌ဆးမႈေမအာင�ါက မ��ို႔ျဖစ္ မ��ည္◌း။ 

သင္႔ဝ��မ္◌းေအ�ျဖင္◌ ့ေ◌နာက္ေ◌ၾကာင္◌းစစ္ေ◌ဆးမႈေမအာင္ေ◌သာ◌္လည္◌း ေ◌နာက� �က� ရိွဲ စာလ◌ံ◌ုးအနက◌္ျဖင္◌ ့

◌ျပထားေ◌သာ ◌ျပစ�ႈစာရင္◌း�တင္ မပါဝင�ါက သင္႔ေအ�ျဖင္◌ ့Department of Health Services 
(ကန္်◌းမာေ◌ရးဝန္ေ◌ဆာင�ႈမာ်း ဌာန) သိ႔ု အယခူ ံတစ�ု  တ�င�င္◌း◌ႏ◌◌ိငု�ါသည္။ သင္႔ဝ��မ္◌းေအ�ျဖင္◌ ့ေ◌နာက� �က� ရိွဲ 

စာလ◌ံ◌ုးအနက္◌ျဖင္◌◌့ျပထားေ◌သာ ◌ျပစ္ မႈ စာရင္◌း�တင္ ပါဝင�ါက အယခူဝံ�င�င္◌ ့မရိွပါ။  

အယခူဝံင����တက္ သင္◌ႏ◌င္ွ◌ ့အယခူဝံင�ူသည္ “ေ◌နာက္ေ◌ၾကာင္◌းစစ္ေ◌ဆး မႈဆိငု�ာ အယခူဝံင္◌ျခင္◌း 

ေ◌တာင္◌းခခံက္်– IRIS အစအီစဥ္” (F-01352)ကိ ု◌ျဖည္◌ရ့မည္။ သင္၏ IRIS အၾကေံ◌ပးေအ�ျဖင္◌ ့

အဆိပုါလပု�န္◌းစဥ�ိ ု သင္႔အား ရွင္◌း◌ျပ �သားမည္◌ျဖစ�ည္။  

အယခံူ ◌ျငင္◌းဆိခံုရပါက မ��ို႔ ◌ျဖစ���ည္◌း။ 

သင္႔အယခူကံိ ု◌ျငင္◌းဆိခုရံပါက Department of Health Services (ကန္်◌းမာေ◌ရးဝန္ေ◌ဆာင�ႈမာ်း ဌာန)◌ႏ◌င္ွ◌ ့

အယခူဝံင�ည္◌ ့အျခားေ◌��းခ�်ယ�င္◌ ့မရိွေ◌တာ႔ပါ။ သိေု႔သာ◌္ အျခားေ◌သာ အကအူညမီာ်းအ�တက္ သင္႔ေအ�ျဖင္◌ ့

အလပု�မား အင�ား ြဖံ႔ၿဖိ ဳးတိးုတက္ေ◌ရးဌာနသိ႔ု ဆ�က� ယ္◌ႏ◌◌ုငိ�ါသည္။  

https://www.dhs.wisconsin.gov/publications/p0/p00708a.pdf
https://www.dhs.wisconsin.gov/library/f-01352.htm
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11.0 နာရီ 40 ကန်္◌းမာေ◌ရး ◌ႏ◌ငွ္◌ ့ေ◌ဘးကင္◌းေ◌ရး 

စည္◌းမ်ဥ္◌းစည္◌းကမ္◌းမ်ား 
 

အလပု��င�ြခင္◌အ့ာဏာဆိသု���ာ သင�လပု�မားငာွးရမ္◌းသည္◌ ့အခ်န္ိ �တင္ သင္၏ ကိယု�ို င္ ေ◌စာင္ေ႔ရွာက�ႈ 

ေ◌ပးအပ�ူမာ်းအား အခ်န္ိ ဇယား၊ သင�န္◌း ◌ႏ◌င္ွ◌ ့စမီခံန္႔�ခမဲႈ ေ◌ပးအပ�ည္◌ ့အြခင္◌အ့ာဏာ ◌ျဖစ�ါသည္။ အဆိပုါ 

ေ◌စာင္ေ႔ရွာက�ႈေ◌ပးအပ�ူမာ်းကိ ုပါဝင��ု ပ��ားသမူာ်းက ငာွးရမ္◌း ထားသည္◌ ့ဝ��မ္◌းမာ်းဟ ုသၾိကပါသည္။ ယခ ု

အခန္◌းက ဝ��မ္◌းမာ်းကိ ုရ��ႊန္◌းထားစဥ္ က�ၽႏ◌္◌ပု�ိ ု႔ေအ�ျဖင္◌ ့သင္ ေ◌��းခယ်��ားရမ္◌း◌ႏ◌◌ိငု�ည္◌ ့

ေ◌စာင္ေ႔ရွာက�ႈေ◌ပးအပ�ူ အမ် ိ ဳးအစားႏ◌စွ�် ိ ဳး ေအၾကာင္◌းကိ ုေ◌◌ျပာၾကား�သားမည္◌ျဖစ�ါသည္။ 

အလပု��င�စ္ဥးီ◌ျဖစ္◌ျခင္◌းသည္ ေအရးႀကးီသည္◌ ့တာဝန္ဝတရၱားတစ�ု  ◌ျဖစ္ ပါသည္ ထိေု႔ၾကာင္◌ ့

သင္႔ဝ��မ္◌းမ်ားကိ ုအခ်�ိ����ၾ်ကာေ◌အာင္ အလပ္ု လ�ုပ�င္◌◌့ျပဳထားသ��ို သရိွိရန္ ေအရးႀကးီပါသည္။  

နာရီ 40 စည္◌းမ်ဥ္◌းစည္◌းကမ္◌းဆိသု��်ား အဘယ�ည္◌း၊ ၎က က�ၽႏ◌္◌ပု္၏ ဝ��မ္◌းမ်ားကိ ုမ��ို႔ 

သက္ေ◌ရာက�ႈရိွေ◌စႏ◌◌ုငိ�နည္◌း။ 

ရက�တပၱတ္၏ အလပု�်�ိ �တင�် ိ� ��ာ တနဂၤေ◌◌ႏြ◌ေ◌န႔ ညနက�်�ိ ��စၿပီး အလပု�်န္ိ ၿပီးဆ◌ံ◌ုးခ်�ိ ��ာ ေစေနန႔ ည 11:59 
အခ်န္ိ◌ျဖစ�ည္။ အဆိပုါ နာရီ 40 မဝူါဒသည္ သင္႔အစအီစဥ�� ိေ◌စာင္ေ႔ရွာက�ႈ နာရီမာ်းကိ ုေအ◌ျပာင္◌း အလ ဲရိွေ◌စမည္ 

မဟတု�ါ။ ၎က သင္၏ အႏ◌ရၱာယ��ေိ◌သာ ေအ◌ျခေအနမာ်းကိ ုေ◌လွာ်ခ့ျ်ခင္◌း◌ႏ◌င္ွ◌ ့သင္႔ ဝ��မ္◌းမာ်း 

ေ◌ဘးကင္◌းေ◌စၿပီး သင္၏ ဘ႑ာေ◌ြငႏ◌င္ွ◌ ့အလပု��င္ အြခင္◌ ့အာဏာ ကိ ုဆက�က� ���ိေ◌စရန္ ေ◌သခာ်ေ◌စပါသည္။  
 

အခ် ိ ဳေ႕သာ ဝ��မ္◌းမာ်းေအ�ျဖင္◌ ့သင္႔အျပင္ အျခား IRIS ပါဝင္ေ◌ဆာ�င�က� ူမာ်းကိလုည္◌း ေ◌စာင္ေ႔ရွာက�ႈ 

ေ◌ပးအပ�ူမာ်း ◌ျဖစ္ေ◌ကာင္◌း◌ျဖစ္◌ႏ◌◌ုင္ိ ပါသည္။ သင္႔ ဝ��မ္◌းမာ်းေအ�ျဖင္◌ ့လဘူယ္ေ◌လာက�ာ်းမာ်းအ�တက္ 

အလပု� ုပ္ ေ◌စကာမ ူသင္၏ IRIS အၾကေံ◌ပး ေ◌အဂင်�ထီမံ ွႀကိတဳ�င�င္◌◌့ျပဳခက္် မပါဘ ဲ၎တိ႔ုအား တစ�တ� င္် နာရီ 40 
ထက္ ပိၿုပီး အလပု� ု�ပ�င္◌ ့ေမပးထားပါ။ အခ် ိ ဳေ႕သာ ဝ��မ္◌းမာ်းေအ�ျဖင္◌ ့သင္႔အ�တက္ ေ◌နအ�ိမ�င္◌း ေ◌စာင္ေ႔ရွာက္ 

မႈ၊ ေ◌န႔စဥ္ေ◌နထ◌ုငိ�ႈဆိငု�ာ က�ၽမ္◌းကင်�ႈ ေ◌လ႔ကင္်◌ခ့န္◌းမာ်း သိ႔ုမဟတ္ု IRIS ကိယု�ို င�ႊ��ကားေ◌သာ 

ကိယ္ုေ◌ရးကိယု� ာ ေ◌စာင္ေ႔ရွာက�ႈ စသည္◌ ့အမ် ိ ဳးမ် ိ ဳးေ◌သာ ေ◌စာင္ေ႔ရွာက�ႈမာ်းကိ ုေ◌ပးအပ�ကပါသည္။ သင္႔ 

ဝ��မ္◌းမာ်းေအ�ျဖင္◌ ့ဝန္ေ◌ဆာင�ႈအမ် ိ ဳးမ် ိ ဳးအ�တက္ အလပု� ုပ္ေ◌စ ကာမ ူသင္၏ IRIS အၾကေံ◌ပး ေ◌အဂင်�ထီမံ ွ

ႀကိတဳ�င�င္◌◌့ျပဳခက်�ပါဘ ဲ၎တိ႔ုအား တစ�တ� င္် နာရီ 40 ထက္ ပိၿုပီး အလပု� ု�ပ�င္◌ ့ေမပးထားပါ။  

က�ၽႏ◌္◌ပု�က�  လိကု�ာရ��ိ ုအပ� ည္◌ ့အလပု� �င္ အြခင္◌အ့ာဏာ စည္◌းမ်ဥ္◌းစည္◌းကမ္◌းမ်ားကိ ု

ေ◌ဖာ◌္◌ျပပါ။ 

• သင္႔ဝ��မ္◌းမ်ားအား တစ�တ� င္် နာရီေ◌ပါင္◌း 40 ထက�ို ၿပီး အလပု� ုပ္◌ျခင္◌း မရိွေ◌စသည္◌ ့တစ္ဥးီခင္်◌း 

ေ◌ထာက�ေံ႔ရးႏ◌င္ွ◌ ့ဝန္ေ◌ဆာင�ႈအစအီစဥ္ တစ�ုကိ ုဖ��းီပါ။  

• သင္႔လိအုပ�်က�ာ်းကိ ု◌ျပည္◌မ့ေီ◌စၿပီး ဝ��မ္◌း အာမခအံျပည္◌အ့ဝရိွသည္◌ ့အခ်�ိ�ယားတစ�ုကိ ုခမ်တွ�ါ သိေု႔သာ◌္ 

သင္႔ဝ��မ္◌းမ်ားကိ ုအလပု�်န္ိ နာရီေ◌ပါင္◌း 40 ထက�ပိပုါေ◌စႏ◌င္ွ◌။့  
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• ၎တိ႔ုအား IRIS အၾကေံ◌ပး ေ◌အဂင်�၏ီ အတည္◌ျပဳခက္် မပါဘ ဲတစ�တ�� င္်◌္ အလပု� ုပ�်န္ိ နာရီေ◌ပါင္◌း 40 

နာရီထက�ို ေ◌သာ အလပု�်�ိ �ာ်း အ�တက္ လပု�ားခ ရရိွမ��ိုၿပီး လပု�န္◌းခ်�ိ �ာ��က�ာတမ္◌း ေ◌ပၚ�တင္ 

လက��တ� ို းခိင္ု◌း◌ျခင္◌း သိ႔ုမဟတ္ု ကတေိ◌ပး◌ျခင္◌းမာ်း မလပု�ါႏ◌င္ွ◌။့ သင္႔အလပု�မားမာ်းအ�တက္ 

ြခင္◌◌့ျပဳထားေ◌သာ အလပု�်�ိ �ာရီမာ်းကိ ုသင္၏ တစ္ဥးီခင္်◌းေ◌ထာက�ေံ႔ရး ◌ႏ◌င္ွ◌ ့ဝန္ေ◌ဆာင�ႈ အစအီစဥ္ �တင္ 

စာရင္◌း◌ျပ ထားပါသည္။  

မွတ�က်္- သင္႔ေအ�ျဖင္◌ ့သတမိျပဳမပိါက သင္၏ အခ်�ိ�ယားစာ��က�ာတမ္◌းမာ်းကိ ုသင�က��တ�ထိးုမ ီမ�ွ���ႈရိွ/မရိွ 

◌ႏ◌င္ွ◌ ့သင္႔ေအ�ျဖင္◌ ့အလပု��င္ အြခင္◌ ့အာဏာကိ ုမာွး�ယင္◌းြစာ စမီခံန္႔�ခမဲ◌ိျခင္◌း ရိွ/မရိွ ကိ ုေ◌သခာ်ေ◌အာင္ 

ေ◌ဆာင္ ��က�ါ။ သင� တစ�◌ံတုစ�ာက် ဴး�လ��ပိါက သင္႔အလပု�မားမာ်းကိလုည္◌း က် ဴး �လ��ာႏ◌◌ုင္ိ◌ျခင္◌း သိ႔ုမဟတ္ု 

သင္႔ ေ◌ေြငၾကးကိ ုမာွး�ယင္◌းြစာ စမီခံန္႔�ခ◌ဲျခင္◌း တိ႔ု ◌ျဖစ္ေ◌ပၚႏ◌◌ိငု�ပီး IRIS အစအီစဥ�� 

ထတု�ယ္◌ျခင္◌းခရံႏ◌◌ုငိ�ါသည္။  

• သင္၏ ဝ��မ္◌းမာ်းအား သတ��တ္ လပု�ားခ ◌ႏ◌င္ွ◌ ့သတူိ႔ု တာဝ��ူရမည္◌ ့အခ်�ိ�မာဏ ကိ ုေ◌ပးေ◌ဆာင����ာ 

ေ◌သခာ်ပါေ◌စ။ သင္႔ေအ�ျဖင္◌ ့အလပု�်�ိ �ာ��က�ာတမ္◌းကိ ုအတည္◌ျပဳလိကု� ည္◌ႏ◌င္ွ◌ ့တၿပိငဳ�က္ သင္၏ အြခ��ိ ုင�ာ 

အလပု��င္ ေ◌အးဂင်◌့္က သင္႔ဝ��မ္◌းကိ ုလပု�ားေခပးမည္◌ျဖစ�ည္။ အလပု�်�ိ �ာ��က�ာတမ္◌းရိွ စစုေု◌ပါင္◌းလုပ�ားခသည္ 

မာွး�ယင္◌းေ◌နၿပီး ၎ ကိ ုမျမင� ဲသင� လက��တ� ို းေ◌ပးလိကု�ါက သင�ည္ သင္၏ အလပ္ု ရွင္ အြခင္◌အ့ာဏာကိ ု

မာွး�ယင္◌းြစာ စမီခံန္႔�ခ◌ဲျခင္◌း◌ျဖစ�ည္။ သင္႔ေအ�ျဖင္◌ ့၎တိ႔ုကိ ုလက��တ�ထိးုမ ီေ◌သခာ်ၾကည္◌ရွ့ုရန္ လိအုပ�ါ 

သည္။ သင္႔ေအ�ျဖင္◌ ့သင္၏ ဘ႑ာေ◌ြငကိ ုစမီခံန္႔�ခ◌ဲျခင္◌းမလပု�ါက သိ႔ုမဟတ္ု သင္႔ ဘ႑ာေ◌ြငကိ ု

ေ◌ဖာက�က်�ႈ◌ျပဳလပု�ိပါက IRIS အစအီစဥ�� ထတု�ယ�ရံ ◌ႏ◌◌ုငိ�ါသည္။ 

• သင္၏ အခ်�ိ�ယား�ဆထဲားေ◌သာ ဝ��မ္◌းေအ�ျဖင္◌ ့၎ကိ ုေ◌ဆာ�င�က္◌ႏ◌◌ိင္ု ◌ျခင္◌း မရိွပါက သင္႔ကိ ု

ေ◌ထာက�ေံ႔ပးႏ◌◌ိငု�ည္◌ ့ဝ��မ္◌းတစ္ဥးီ သိ႔ုမဟတ္ု ေ◌စာင္ေ႔ရွာက�ႈ ေ◌ပးအပ�ူတစ္ဥးီ ရိွသ��ို 

ေ◌သခာ်ေ◌စရ���တက္ ခိငု�ာ သည္◌ ့ေအရးေ◌ပၚ ဘက� ပ္ အစအီစဥ�စ�ု ကိ ုဖ��ၤီးပါ။  

• သင��ားရမ္◌းထားေ◌သာ ဝ��မ္◌းမာ်းေအ�ျဖင္◌ ့နာရီ 40 မဝူါဒ အလပု��င္ တစ္ဥးီ◌ျဖစ�ည္◌ ့သင္၏ တာဝန္ဝတရၱားမာ်းကိ ု

နားလေ��ဘာေ◌ပါက္ သ���ာ ေ◌သခာ်ပါေ◌စ။  

က�ၽႏ◌္◌ပု၏္ ဝ��မ္◌းမ်ားေအ�ျဖင္◌ ့က�ၽႏ◌္◌ပု◌္ႏ◌င္ွ◌အ့တေူ◌နထိငု�ါက မ��ို႔ျဖစ�ည္ နည္◌း။ 

သင္႔�တင္ အတေူ◌နထိင္ုေ◌သာ ဝ��မ္◌းတစ္ဥးီရိွပါက ၎ကိ ုအတေူ◌နထိင္ု ေ◌သာ ဝ��မ္◌း ဟ ုမတွ� ူမည္◌ျဖစ�ည္။ 

အတေူ◌နထိင္ုေ◌သာ ဝ��မ္◌းမာ်းေအ�ျဖင္◌ ့အနည္◌းဆ◌ံ◌ုး လပု�ားခ ကိ ုရရိွႏ◌◌ုင္ိ ေ◌သာ◌္လည္◌း အခ်�ိ�ို  လပု�ားခကိမု ူ

မရႏ◌◌ုငိ�ါ။ အတေူ◌နထိင္ုေ◌သာ ဝ��မ္◌းမာ်းေအ�ျဖင္◌ ့IRIS အၾကေံ◌ပး ေ◌အဂင်�၏ီ အႀကိ ဳ အတည္◌ျပဳခက္်◌ျဖင္◌ ့

အခ်�ိ�ို  လပု�ားခမပါဘ ဲနာရီ ေ◌ပါင္◌း 60 အထ ိအလပု� ုပ္◌ႏ◌◌ုငိ�ါသည္။ သိေု႔သာ◌္လည္◌း ၎�တင္ ေ◌နာက� �က�  ဲ

ေ◌စာင္႔ၾကည္◌ ့လာေ◌ရာက္◌ျခင္◌းမာ်း ◌ႏ◌င္ွ◌ ့သင္၏ IRIS အၾကေံ◌ပး ေ◌အဂင်�ထီ ံဆ�က� ယ္◌ျခင္◌းမာ်း 

မလိအုပ�ါ။ မွတ်သည္◌ ့အလပု�မား စခံ�်�ညံႊန္◌းဆိငု�ာ ဥေပဒ အရ အတေူ◌န ဝ��မ္◌း မာ်းအ�တက္ အခ် ိ ဳေ႕သာ ◌ျြခင္◌းခက်�ာ်း 

ရိွပါသည္။ ပိမုိသုရိွိလိပုါက ေ◌အာက�ါဝက�� ို � ဒ �င္ ဝင္ေ◌ရာက္ေ◌လ႔လာႏ◌◌ုငိ�ါသည္- 
www.dol.gov/whd/regs/compliance/whdfs79b.htm သိ႔ုမဟတ္ု ဆိလုိရုင္◌းကိ ုနားလည္◌ႏ◌◌ိငု����တက္ 

သင္၏ IRIS အၾကေံ◌ပးထ ံေ◌မး◌ျမန္◌းပါ။  

http://www.dol.gov/whd/regs/compliance/whdfs79b.htm
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IRIS ကိယု� ို င္ ညႊ��ကားေ◌သာ ကိယ္ုေ◌ရးကိယု� ာ ေ◌စာင္ေ႔ရွာက�ႈ ဆိသု���ာ အဘယ�ည္◌း။ 

သင္႔ေအ�ျဖင္◌ ့သင္၏ ကိယု� ို င္ ညႊ��ကားေ◌သာ ကိယ္ုေ◌ရးကိယု� ာ ေ◌စာင္႔ ေ◌ရွာက�ႈ နာရီမာ်းကိ ု

ေ◌◌ျပာင္◌းလရဲ���တက္ သိ႔ုမဟတ္ု သင္၏ ကိယု� ို င္ ညႊ��ကားေ◌သာ ကိယ္ုေ◌ရးကိယု� ာ ေ◌စာင္ေ႔ရွာက�ႈအ�တက္ 

ငာွးရမ္◌းထား ေ◌သာ ဝ��မ္◌းအား ကိယု� ို င�ႊ��ကားေ◌သာ ကိယ္ုေ◌ရးကိယု� ာ ေ◌စာင္႔ ေ◌ရွာက�ႈအခ်�ိ �ာ်းထက္ 

ပိမုိလုပ္ုေ◌ဆာင္ေ◌စရ���တက္ ◌ျြခင္◌းခက်� ျ ဖစ္ ေ◌တာင္◌းဆိခုက်� စ�ု ကိ ုတ�င�င္◌းရ���င္◌မ့ျပဳပါ။ အဆိပုါ နာရီအခ်�ိ �ာ်းကိ ု

သင္႔ဆရာဝ�� ဆ◌ံ◌ုး◌ျဖတ�ပီး IRIS အစအီစဥ�� ိမ��ူကမွ ်ေ◌◌ျပာင္◌းလြဲခင္◌ ့မရိွပါ။ သိေု႔သာ◌္ သင္႔�တင္ 

ကိယု� ို င�ႊ��ကားေ◌သာ ကိယ္ုေ◌ရးကိယု� ာ ေ◌စာင္႔ ေ◌ရွာက�ႈ ◌ႏ◌ငွ္◌ ့အျခားဝန္ေ◌ဆာင�ႈကိ ုေ◌ဆာ�င�က္ေ◌ပးသည္◌ ့

ဝ��မ္◌း တစ္ဥးီရိွပါက ၎တိေု႔ပးသည္◌ ့အျခား ဝန္ေ◌ဆာင�ႈ အ�တက္ ◌ျြခင္◌းခက္် တစ�ု  ကိ ုေ◌တာင္◌းဆိႏု◌◌ုငိ�ါသည္။  

က�ၽႏ◌္◌ပု၏္ ဝ��မ္◌းမ်ားထမွဲ တစ္ဥးီအား တစ�တ� င္် နာရီေ◌ပါင္◌း 40 ထက္ ပုိၿပီး 

အလပု� ုပ္◌ႏ◌◌ိငု��� �တက္ ယခု မူဝါဒႏ◌င္ွ◌ပ့တ�က� ည္◌ ့◌ျြခင္◌းခ်က ္တစ�ုကိ ုမ��ို႔ 

တ�င�င္◌း◌ႏ◌◌ုငိ���ည္◌း။ 

သင္႔ဝ��မ္◌းအား တစ�တ� င္် နာရီေ◌ပါင္◌း 40 ထက္ ပိၿုပီး အလပု� ုပ္◌ႏ◌◌ုင္ိ ရ���တက္ လနူာက ငာွးရမ္◌းထားေ◌သာ 

ဝ��မ္◌း၏ နာရီေ◌ပါင္◌း 40 ကန္်◌းမာ ေ◌ရးႏ◌င္ွ◌ ့ေ◌ဘးကင္◌းေ◌ရး အာမခ ံ◌ျြခင္◌းခက္် ေ◌တာင္◌းဆိေု◌ရး ပံ◌စုစံာ��က� ို  

အသ◌ံ◌ုး◌ျပဳၿပီး ◌ျြခင္◌းခက်� စ�ု ကိ ုေ◌တာင္◌းဆိႏု◌◌ုငိ�ါသည္ ၎ပံ◌စုစံာ��က� ို  ေ◌အာက္ေ◌ဖာ◌္◌ျပပါ ဝက�� ု◌�ိဒ�င္ 

ရရိွႏ◌◌ုငိ�ါသည္- https://www.dhs.wisconsin.gov/forms/f01689.docx။ သင္၏ IRIS အၾကေံ◌ပး ေအ�ျဖင္◌ ့

သင္၏ ◌ျြခင္◌းခက္်ေ◌တာင္◌းဆိ�ုျ ခင္◌း ေအၾကာင္◌းကိ ုေ◌�ဆးေ◌◌ႏြ◌◌း�သားၿပီး ပံ◌စုစံာ��က� ို  

ကညူ◌ီျဖည္◌ေ့◌ပးမည္◌ျဖစ�ည္။  
 

သင္၏ IRIS အၾကေံ◌ပးေအ�ျဖင္◌ ့◌ျြခင္◌းခက္်ေ◌တာင္◌းဆိမုႈကိ ုလက�အံတည္ ◌ျပဳ◌ျခင္◌း သိ႔ုမဟတ္ု 

◌ျငင္◌းဆိ◌ုျခင္◌း တိ႔ုကိ ုေ◌ဆာ�င��က� ားမည္◌ျဖစ�ပီး ပံ◌စုစံာ��က္ ◌ျဖည္◌ၿ့ပီး အလ�ုပ�င္◌ရ့က္ ငါးရက� �တင္◌း ၎တိ႔ု၏ 

ဆ◌ံ◌ုး◌ျဖတ�က်� ို  သင္႔အား ေအၾကာင္◌း◌ျပ���ားမည္◌ျဖစ�ည္။ ၎တိ႔ုေအ�ျဖင္◌ ့ဆ◌ံ◌ုး◌ျဖတ�က်�မ်တွ�ါက 

ေ◌အာက�ါတိ႔ုကိ ုေ◌မး◌ျမန္◌း�သား မည္◌ျဖစ�ည္- 

• ◌ျြခင္◌းခေ်က� �ျဖင္◌ ့သင္႔လိအုပ�်က�ာ်းႏ◌င္ွ◌ ့◌ျပည္◌မ့သီလား။ 

• အခ်�ိ�ို အလပု� ု�ပ�င္◌◌့ျပဳရ���တက္ သင္႔ဝ��မ္◌းမာ်းက ေ◌ဘးကင္◌းၿပီး ကန္်◌းမာ◌ျခင္◌း ရိွပါသလား။ 

• သင္ေ႔တာင္◌းဆိခုေ်က� �ျဖင္◌ ့နာရီ 40 ကန္်◌းမာေ◌ရး ◌ႏ◌င္ွ◌ ့ေ◌ဘးကင္◌းေ◌ရး အာမခ ံမဝူါဒ ရိွ 

စည္◌းမဥ္်◌းစည္◌းကမ္◌းမာ်းကိ ုလ◌ုကိ�ာမႈ ရိွပါသလား။  
 

သင္၏ IRIS အၾကေံ◌ပးေအ�ျဖင္◌ ့သင္ေ႔တာင္◌းဆိခုက်� ို  ◌ျငင္◌းဆိပုါက အျခား ဆ◌ံ◌ုး◌ျဖတ�က်�ာ်းႏ◌င္ွ◌အ့တ ူ

လပ္ုေ◌ဆာင�က်� သေိ◌ပးစာ တစ္ေ◌စာင္ ကိ ုလက�ရံရိွမ��ဟတု�ါ။ လပ္ုေ◌ဆာင�က်� သေိ◌ပးစာ တစ္ေ◌စာင�ို 

သင္႔က�ု�စၥည္◌းမာ်း သိ႔ုမဟတ္ု ဝန္ေ◌ဆာင�ႈမာ်း ကိ ု◌ျငင္◌းဆိခု�ံျ ခင္◌း၊ ကန္႔သတ��ံျ ခင္◌း၊ ◌ႏ◌ႈတ� ူခ�ံျ ခင္◌း 

သိ႔ုမဟတ္ု ရပ�ိ ုင္◌းခရံမသွာ ေ◌ပးပိေု႔ပးပါသည္။ သင္ေ႔တာင္◌းဆိခုက်� ို  ◌ျငင္◌းဆိခုရပါက 

အယခူဝံင္◌ျခင္◌းအစအီစဥ္ မရိွပါ။ သိေု႔သာ◌္ သင္၏ IRIS အၾကေံ◌ပးေအ�ျဖင္◌ ့သင္ေ႔တာင္◌းဆိခုက်� ို  ◌ျငင္◌းဆိ ု

ပါက သင�ိုအပ�ည္◌ေ့◌ထာက�႔ံမႈမာ်းရရိွႏ◌◌ုငိ�ည္◌ ့အျခားနည္◌းလမ္◌းကိ ုေ◌�တ႔ ◌ႏ◌◌ုငိ����တက္ ၎တိ႔ုႏ◌င္ွ◌ ့

https://www.dhs.wisconsin.gov/forms/f01689.docx


 

 စာမ်က္◌ႏ◌◌ွာ 45 of 68 

 

ေ◌�ဆးေ◌◌ႏြ◌◌း◌ျခင္◌း၊ အတအူလပု� ုပ္◌ျခင္◌း တိ႔ုလပု�င္႔ ပါသည္။ ◌ျငင္◌းဆိခုရံၿပီးေ◌နာက္ ေအ◌ျဖတစ�ု မာွ 

သင�ိုအပ�ည္◌ ့နာရီမာ်းကိ ုေ◌ထာက္ ပံေ႔ပးႏ◌◌ိငု�ည္◌ ့အရ��ခင္်◌း◌ျပည္◌မ့ေီ◌သာ အျခား အငာွးဝ��မ္◌းကိ ုႀကိ ဳးစား 

ရွာေ◌ြဖရန္ ◌ျဖစ�ါသည္။  
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12.0 လနူာ ငာွးရမ္◌းထားေ◌သာ ဝ��မ္◌းဆိငု�ာ သင�န္◌း 
 
သင္႔ကိယု�ို င�ဝအ�တက္ သင� အဓကိျဖစ�ပီး သင္႔ကိယု�ို င္ ဝ��မ္◌း မာ်းကိ ုငာွးရန္ ေ◌��းခယ်�ါက ၎ဝ��မ္◌းမာ်းအား သင္႔ကိ ု

ေ◌ထာက�႔ံမည္◌ ့ဝန္ေ◌ဆာင�ႈမာ်းႏ◌င္ွ◌ပ့တ� က�ပီး ေ◌လ႔ကင္်◌သ့င�ကားေ◌ပးရန္ လိအုပ�ါသည္။ သင္႔ဝ��မ္◌းမာ်းကိ ု

ေ◌ကာင္◌းြမ���ာ သင�န္◌းပိ႔ုေခလ် သင္႔အ�တက္ အရည္ ေအ�သး◌ျပည္◌ေ့◌သာ ေ◌စာင္ေ႔ရွာက�ႈကိ ု

ကညူေီ◌ပးႏ◌◌ုင္ိေ◌လ ◌ျဖစ�ါသည္။  

 
ဝ��မ္◌းအသစ�စ္ဥးီကိ ုငာွးရမ္◌းသည္◌အ့ခါ ၎အား သင္႔ေအၾကာင္◌း ◌ႏ◌င္ွ◌ ့သင္႔အား ေ◌ထာက�ေံ႔ပးရမည္◌ ့

ဝန္ေ◌ဆာင�ႈမာ်းအား သင�န္◌းပိ႔ုေခပ်းပါ။ ၎�တင္ ေ◌အာက�ါတိ႔ုပါဝင�ါသည္-  

• သင္႔ေအ◌ျခေအန၊ ေ◌ရာဂါ ◌ႏ◌င္ွ◌ ့ေ◌န႔စဥ္ လိအုပ�်က�ာ်း။ 

• သင္၏ တစ္ဥးီခင္်◌း ေ◌ထာက�ေံ႔ရး ◌ႏ◌င္ွ◌ ့ဝန္ေ◌ဆာင�ႈ အစအီစဥ္။ 

• သင္၏ ေ◌န႔စဥ္ အခ်�ိ�ယား ◌ႏ◌င္ွ◌ ့ေ◌န႔စဥ္ လပု�န္◌းတာဝ��ာ်း။ 

• အမိ�ႈကစိေၥဆာ�င�က္◌ျခင္◌း ◌ႏ◌င္ွ◌ ့အမ္ိေ◌ထာင�ု  ဝန္ေ◌ဆာင�ႈမာ်း အပါအဝင္ ၎တိ႔ု၏ တာဝ��ာ်း ◌ႏ◌င္ွ◌ ့

ဝတရၱားမာ်း။  

• သင�ိုအပ�ည္◌ ့အရာမာ်းကိ ုမ��ည္◌ေ့◌နရာ�တင္ ရွာေ◌ြဖရမ��ိုသည္◌ႏ◌င္ွ◌ ့

သင္◌ႏ◌င္ွ◌အ့တေူ◌နသမူာ်းေအၾကာင္◌း။ 

• ေ◌စာင္ေ႔ရွာက�ႈမာ်းႏ◌င္ွ◌ ့အလပ္ု တာဝ��ာ်းကိ ုေ◌ဘးကင္◌းြစာ ေ◌ဆာ�င�က�◌ံ။ု 

• ေအရးေ◌ပၚေအ◌ျခေအန�တင္ လပ္ုေ◌ဆာင�မည္◌ ့အရာမာ်း။ 

• သင္◌ႏ◌င္ွ◌မ့��ို႔ ေ◌ကာင္◌းြမ���ာ ဆက� ရံမည္ ◌ႏ◌င္ွ◌ ့သင္ေ႔��းခယ်�ႈမာ်းကိ ုေ◌လးစားမႈရိွေ◌ေစရး။ 

• ေ◌စာင္ေ႔ရွာက�ႈ ေ◌ပးအပ္ေ◌နစဥ္ လက� �ိတ� ပ�ားရ���တက္ လက� တ္ိ မာ်း ထားရိွသည္◌ ့ေ◌နရာ ◌ႏ◌င္ွ◌ ့

အသ◌ံ◌ုး◌ျပဳၿပီး ြစန္႔ပစ�မည္◌ေ့◌နရာမာ်း။ 

• သင္၏ ပံ◌မုန္ွဝ��မ္◌းေအ�ျဖင္◌ ့အလပု�လာႏ◌◌ုငိ�ါက သင္၏ ေအရးေ◌ပၚ ဘက� ပ္ အစအီစဥ္။ 

ေအရးေ◌ပၚေအ◌ျခေအနဆ◌ုငိ�ာ တ◌ံ႔ုျပ��က် ္

သင္႔ေအ�ျဖင◌္ ့အႏ◌ရၱာယ� �သိည္◌ ့ေအ◌ျခေအ�ျဖစ�ါက သိ႔ုမဟတု ္ေအရးေ◌ပၚ ေ◌ခၚရန ္ခ်က�င်္◌းလိအုပ�ါက 911 ကိ ု

ေ◌ခၚဆိပုါ။ သင္႔ဝ��မ္◌းေအ�ျဖင္◌ ့သေင�ရးေ◌ပၚေအ◌ျခေအေနရာက္ေ◌နပါက သင္႔ကိ ုအမိ�မဲ ွမ��ိုေ႔ခၚထတု�မ��ို 

သထိားရမည္။ ဝ��မ္◌းေအ�ျဖင္◌ ့မ��ူ႔ထ ံဖုန္◌းေ◌ခၚဆိရုမ��ိုသည္◌ႏ◌င္ွ◌ ့သင္႔ကိ ုအျပင္ 

ထတု�ပီးသည္◌ႏ◌င္ွ◌တ့စ�ပိငဳ�က္ လပ္ုေ◌ဆာင�မည္◌အ့ရာကိ ုသထိားရမည္။  

သင္႔အ�တက�လပု� ုပ္ေ◌နစဥ္ ဝ��မ္◌းေအ�ျဖင္◌ ့ထခိိကု�ႈ ◌ျဖစ�ာပါက သင္႔ IRIS အၾကေံ◌ပးႏ◌င္ွ◌ ့အြခ��ိ ုင�ာ အလပု��င္ 

ေ◌အးဂင်◌့္ထ ံ၎ကစိၥကိ ုခက်�င္်◌းအသေိ◌ပးပါ။ 
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13.0 ေ◌ဆာ�င�က�ႈဆိငု�ာ အသေိ◌ပးခ်က္ ◌ႏ◌ငွ္◌ ့မ်ွေတသာ ၾကားနာမႈ 

ေ◌တာင္◌းဆိခ်ုက�ာ်း 

ေ◌ဆာ�င�က�ႈဆိငု�ာ အသေိ◌ပးခက်� ည္ က�ု�စၥည္◌း သိ႔ုမဟတ္ု ဝန္ေ◌ဆာင္ မႈ တစ�ုအား ◌ျငင္◌းဆိ◌ုျခင္◌း၊ 

ကန္႔သတ္◌ျခင္◌း၊ ◌ႏ◌ႈတ� ူ◌ျခင္◌း သိ႔ုမဟတ္ု ရပ�ိ ုင္◌း ◌ျခင္◌း ◌ျပဳလပု�ည္◌အ့ခါ သင္႔ IRIS အၾကေံ◌ပး ေ◌အဂင်� ီ

ထမံ ွသင�ရိွမည္◌ ့တရားဝင�ာ တစ္ေ◌စာင္◌ျဖစ�ါသည္။ ၎သည္ သင္ေ◌တာင္◌းဆိထုားေ◌သာ သိ႔ုမဟတ္ု 

သင္႔အစအီစ�ဥ�င္ ရိွၿပီး◌ျဖစ္ ေ◌သာ က�ု�စၥည္◌း သိ႔ုမဟတ္ု ဝန္ေ◌ဆာင�ႈတစ�ု  ◌ျဖစ�ါသည္။ စာေအ�ျဖင္◌ ့

ဆ◌ံ◌ုး◌ျဖတ�သည္◌ ့ေအၾကာင္◌းအရင္◌း◌ႏ◌င္ွ◌ ့ေအ◌ျပာင္◌းအလ ဲ◌ျဖစ�ည္◌ ့ရ�က�ကဲိ ုရွင္◌း◌ျပထားပါသည္။ သင္႔ 

က�ု�စၥည္◌း သိ႔ုမဟတ္ု ဝန္ေ◌ဆာင�ႈကိ ု◌ျငင္◌းဆိ◌ုျခင္◌း၊ ကန္႔သတ္◌ျခင္◌း၊ ◌ႏ◌ႈတ� ူ◌ျခင္◌း သိ႔ုမဟတ္ု 

ရပ�ိ ုင္◌း◌ျခင္◌း ◌ျပဳလပု�ည္◌အ့ခါတိင္ု◌း သင္၏ IRIS အၾကေံ◌ပး ေ◌အဂင်�ေီအ�ျဖင္◌ ့သင္႔အား ေ◌ဆာ�င�က�ႈဆိငု�ာ 

အသေိ◌ပးစာ တစ္ေ◌စာင�ို ေ◌ပးပိ႔ုရမည္◌ျဖစ�ည္။  

က�ၽႏ◌္◌ေုပ��ျဖင္◌ ့ေ◌ဆာ�င�က�ႈဆိငု�ာ အသေိ◌ပးစာ တစ္ေ◌စာင�ိ ု လက� ံရရိွပါက မ��ို႔ျဖစ���ည္◌း။ 

သင္႔�တင္ ေ◌အာက�ါေ◌��းခယ်�ႈမာ်း ရိွပါသည္-  

• သင္ေ◌တာင္◌းဆိသုည္◌ ့သိ႔ုမဟတ္ု သင္႔အစအီစဥ�� ိက�ု�စၥည္◌း သိ႔ုမဟတ္ု ဝန္ ေ◌ဆာင�ႈ တစ�ုကိ ု

◌ျငင္◌းဆိ◌ုျခင္◌း၊ ကန္႔သတ္◌ျခင္◌း၊ ◌ႏ◌ႈတ� ူ◌ျခင္◌း သိ႔ုမဟတ္ု ရပ�န္႔ျခင္◌း ◌ျပဳလပု� ���တက္ ေ◌ဆာ�င�က�ႈဆိငု�ာ 

အသေိ◌ပးစာ ရိွ ဆ◌ံ◌ုး ◌ျဖတ�က်� ို  လက�ပံါ။  

• ေသဘာတႏူ◌◌ုင္ိေ◌သာ ေအ◌ျဖတစ�ုကိ ုႀကိ ဳးစားရွာေ◌ြဖႏ◌◌ုငိ����တက္ သင္၏ IRIS အၾကေံ◌ပး ေ◌အဂင်�ႏီ◌င္ွ◌ ့

ပးူေ◌ပါင္◌းေ◌ဆာ�င�က�ါ။ 

• IRIS အစအီစဥ�� �လပ�ပ္ေ◌သာ သ◌ံ◌ုးသပ�်က� စ�ု ကိ ုေ◌တာင္◌းဆိပုါ။ သင္႔ေအ�ျဖင္◌ ့ေ◌တာင္◌းဆိခုက်� ို  �လတ� ပ�ည္◌ ့

သ◌ံ◌ုးသပ�်က� ျ ဖစ္ ေ◌ဆာ�င�က� ို ပါက သင္၏ IRIS အၾကေံ◌ပးႏ◌င္ွ◌ ့အတေူ◌�ဆးေ◌◌ႏြ◌◌းသင္႔သည္။  

• သင္႔ေအ�ျဖင္◌ ့ေ◌ဆာ�င�က�ႈအသေိ◌ပးစာ၏ ဆ◌ံ◌ုး◌ျဖတ�က်� ို  ေသဘာမတ ူပါက ၾကားနာ◌ျခင္◌း ◌ႏ◌င္ွ◌ ့

အယခူဝံင္◌ျခင္◌းဆိငု�ာ ဌာန�ခ ဲ�တင္ ◌ျပ��ယ� ဆင္႔ မွတ်သည္◌ ့ၾကားနာမႈတစ�ု အ�တက္ ေ◌တာင္◌းဆိႏု◌◌ုငိ�ါသည္။ 

သင္႔ေအ�ျဖင္◌ ့သင�ရိွသည္◌ ့မ��ည္◌အ့သေိ◌ပးခက်� �တက�ဆိ ုIRIS အစအီစဥ္◌ႏ◌င္ွ◌ ့Wisconsin 
◌ျပ��ယ္ဥေပဒ ေ◌အာက�� ိမွတ်သည္◌ ့ၾကားနာမႈ တစ�ုကိ ုေ◌တာင္◌းဆိႏု◌◌ုငိ�ည္◌ ့အြခင္◌ေ့အရး ရိွပါသည္။ 

◌ျပ��ယ� ဆင္႔ မွတ်သည္◌ ့ၾကားနာမႈတစ�ုကိ ုေ◌တာင္◌းဆိႏု◌◌ုင္ိေ◌ရးဆိငု�ာ ညႊ��ကားခက်�ာ်းကိ ုေ◌ဆာ�င�က�ႈ 

အသေိ◌ပးစာ�တင္ ေ◌ဖာ◌္◌ျပထားပါသည္။  

◌ျပ��ယ� ဆင္႔ မ်ွတသည္◌ ့ၾကားနာမႈတစ�ုဆိသု���ာ အဘယ�ည္◌း။ 

မွတ်သည္◌ ့ၾကားနာမႈတစ�ုသည္ သင္႔အား ေ◌ဆာ�င�က�ႈအသေိ◌ပးစာပါ ဆ◌ံ◌ုး◌ျဖတ�ေ်က� �ျဖင္◌ ့

မာွး�ယင္◌းေ◌ၾကာင္◌း သင္႔အျမင�ို ရွင္◌း◌ျပႏ◌◌ုငိ�ည္◌ ့အြခင္◌ေ့အရးတစ�ု  ေ◌ပးပါသည္။ ၾကားနာ◌ျခင္◌း◌ႏ◌င္ွ◌ ့

အယခူဝံင္◌ျခင္◌းဆိငု�ာ ဌာန�ခရိွဲ အုပ�်ပ္ဳေ◌ရးဆိငု�ာ ဥေပဒ တရားသႀူကးီတစ္ဥးီက ဆ◌ံ◌ုး◌ျဖတ�က္် မန္ွ/မမ�ွ�ိ ု 

အတည္◌ျပဳရ���တက္ သင္◌ႏ◌င္ွ◌ ့သင္႔ IRIS အၾကေံ◌ပး ေ◌အဂင်�ီံ၏တင္◌ျပမႈကိ ုနားေ◌ထာင�ည္ ◌ျဖစ�ည္။ သင္၏ 

IRIS အၾကေံ◌ပး ေ◌အဂင်�ေီအ�ျဖင္◌ ့ေ◌ဆာ�င�က�ႈ အသေိ◌ပးစာ တစ္ေ◌စာင�ို သင္႔ထ ံေ◌ပးပိ႔ုသည္◌အ့ခါ သင္၏ 
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အယခူဝံင္◌ျခင္◌းအြခင္◌ ့ေအရးမာ်း ◌ႏ◌င္ွ◌ ့◌ျဖည္◌�့သင္◌းရမည္◌ေ့အၾကာင္◌းအရာမာ်း ပါဝင�ည္◌ျဖစ�ပီး ◌ျပ��ယ္ 

အဆင္႔ မွတ်သည္◌ ့ၾကားနာ မႈေ◌တာင္◌းဆိခုက္် ေ◌ပးပိ႔ုရ���တက္ ၎ကိ ုေ◌ပးပိ႔ုပါ။ 

က�ၽႏ◌္◌ေုပ��ျဖင္◌ ့◌ျပ��ယ� ဆင္႔ မ်ွတသည္◌ ့ၾကားနာမႈ ေ◌တာင္◌းဆိခ်ုက ္တစ္ေ◌စာင�ိ ု မ��ို႔ 

တ�င�င္◌း◌ႏ◌◌ိငု�နည္◌း။ 

မွတ်သည္◌ ့ၾကားနာမႈေ◌တာင္◌းဆိခုက်� စ္ေ◌စာင�ို တ�င�င္◌းရ���တက္ သင္႔ေအ�ျဖင္◌ ့

◌ျပ��ယ� ဆင္႔မွတ်သည္◌ၾ့ကားနာမႈ ပံ◌စုစံာ��က� စ�ု  ေ◌ပးပိ႔ု ◌ျခင္◌း သိ႔ုမဟတ္ု ၾကားနာ◌ျခင္◌း◌ႏ◌င္ွ◌ ့

အယခူဝံင္◌ျခင္◌းဌာနသိ႔ု စာပိ႔ုရမည္◌ျဖစ�ည္။  

သင္႔ေအ�ျဖင္◌ ့◌ျပ��ယ� ဆင္႔မွတ်သည္◌ၾ့ကားနာမႈ ပံ◌စုစံာ��က္ မတိၱ ဴ တစ္ေ◌စာင�ို သင္၏ IRIS အၾကေံ◌ပး 

ေ◌အဂင်� ီထေံကသာ◌္လည္◌းေ◌ကာင္◌း သိ႔ုမဟတ္ု ေ◌အာက�ါဝက�� ို � ဒ �င္ေ◌သာ◌္လည္◌းေ◌ကာင္◌း ရရိွႏ◌◌ုငိ�ါသည္- 

https://www.dhs.wisconsin.gov/forms/f0/f00236.doc။ သင္႔ေအ�ျဖင္◌ ့

◌ျပ��ယ� ဆင္႔မွတ်သည္◌ၾ့ကားနာမႈ တစ�ုကိ ုေ◌တာင္◌းဆိ ုသည္◌အ့ခါ သေင�ဘာမတသူည္◌ ့ဆ◌ံ◌ုး◌ျဖတ�က်� ို  

၎တိ႔ုဘက�  သရိွိ ◌ႏ◌◌ုငိ���လိ႔ုငာွ ေ◌ဆာ�င�က�ႈအသေိ◌ပးစာ မတိၱတဴစ္ေ◌စာင္ ပါရိွရမည္◌ျဖစ္ သည္။  

သင္႔ေအ�ျဖင္◌ ့ပံ◌စုစံာ��က္ေ◌ပးပိ႔ုျခင္◌းအစား စာတစ္ေ◌စာင္ ေ◌ရးသားလိပုါက ေ◌အာက�ါအခက်� လက�ာ်းအားလ◌ံ◌ုး 

ပါဝင�မည္-  

• သင�က�ရံရိွသည္◌ ့ေ◌ဆာ�င�က�ႈ အသေိ◌ပးစာ မတိၱတဴစ္ေ◌စာင္  

• သင္◌အ့မည္  

• သင္ေ႔နရပ�ိပ�ာ 

• သင္႔ျပႆနာအကဥ္်◌းခ်ပ္ဳ  

• သင္႔အား ေ◌ဆာ�င�က�က်� သေိ◌ပးစာ ေ◌ပးပိ႔ုသည္◌ ့IRIS အၾကေံ◌ပး ေ◌အဂင်�၏ီ အမည္  

• သင္၏ လမူႈဖူလ◌ံေု◌ရးနပံါတ္ 

• သင္႔လက��တ္။  

သင္႔ေအ�ျဖင္◌ ့◌ျဖည္◌�့သင္◌းၿပီး◌ျဖစ္ေ◌သာ ပံ◌စုစံာ��က္ သိ႔ုမဟတ္ု စာေ◌စာင�ို ေ◌ဆာ�င�က�က်� သေိ◌ပးစာ 

မတိၱတဴစ္ေ◌စာင္◌ႏ◌င္ွ◌အ့တ ူေ◌အာက�ါ လပိ�ာ သိ႔ုမဟတ္ု ႔ စာတိကု�� ေ◌ပးပိ႔ုႏ◌◌ုငိ�ါသည္-  
 

စာတိကု္-  

မွတ်သည္◌ ့ၾကားနာမႈအ�တက္ IRIS 

ေ◌တာင္◌းဆိခုက္် 

Wisconsin Division of Hearings and 
Appeals 
PO Box 7875 
Madison, WI 53707-7875 

 

သိ႔ုမဟတ္ု 
 

ဖက�္- 

608-264-9885 

https://www.dhs.wisconsin.gov/forms/f0/f00236.doc
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မ်ွတသည္◌ ့ၾကားနာမႈတစ�ုေ◌တာင္◌းဆိသုည္◌ ့ေ◌နာက� ◌ံ◌ုးရက�်န္ိ◌းမွာ မ��ည္◌ခ့်န္ိ◌ျဖစ�နည္◌း။ 

ေ◌ဆာ�င�က�ႈ အသေိ◌ပးစာ �တင္ ေ◌◌ျပာင္◌းလမဲႈ အသက္ဝင�ည္◌ ့ရ�က�ကဲိ ုေ◌ဖာ◌္◌ျပ�သားမည္◌ျဖစ�ည္။ မွတ်သည္◌ ့

ၾကားနာမႈေ◌တာင�ိုခေ်က� �ျဖင္◌ ့သင္၏ IRIS အၾကေံ◌ပး ေ◌အဂင်�မီ ွသင�ရိွလာသည္◌ ့ေ◌ဆာ�င�က�ႈအသေိ◌ပးစာပါ 

ရ�က�မဲ ွ45 ရက� က္ မပိသုည္◌ ့ေ◌န႔ရက� �တင္◌း စာတိကု��◌ျဖစ္ေ◌စ သိ႔ုမဟတ္ု ဖက�္ ◌ျဖင္◌◌့ျဖစ္ေ◌စ ေ◌ပးပိ႔ုရမည္။ 

သင္႔ေအ�ျဖင္◌ ့မွတ်သည္◌ ့ၾကားနာမႈေ◌တာင္◌းဆိခုက်� ို  တ�င�င္◌းသည္◌ႏ◌င္ွ◌ ့တစ�ပိငဳ�က္ 

ၾကားနာ◌ျခင္◌း◌ႏ◌င္ွ◌အ့ယခူဝံင္◌ျခင္◌းဆိငု�ာ ဌာန�ခကဲ သင္၏ ၾကားနာမႈ ◌ျပဳလပု�ည္◌ ့ရ�က�ႏဲ◌င္ွ◌အ့ခ်�ိ �ိ ု သင္႔အား 

အသေိ◌ပး�သားမည္။  

မ်ွတသည္◌ၾ့ကားနာမႈ◌ျပဳလပု္ေ◌နသ��ထ ိက�ၽႏ◌္◌ပု္၏ ဝန္ေ◌ဆာင�ႈမ်ားကိ ု

ဆက�က္ေ◌ဆာ�င�က� ို ႔ ရပါသလား။ 

သင္႔ေအ�ျဖင္◌ ့မွတ်သည္◌ ့ၾကားနာမႈမ ွဆ◌ံ◌ုး◌ျဖတ�က်� စ�ု ကိ ုလက�ရံရိွ သ��ထ ိတညူေီ◌သာ က�ု�စၥည္◌းမာ်းႏ◌င္ွ◌ ့

ဝန္ေ◌ဆာင�ႈမာ်းကိ ုဆက� က္ ရရိွရန္ ေ◌တာင္◌းဆိႏု◌◌ိငု�ါသည္။ သင္႔ေအ�ျဖင္◌ ့ဝန္ေ◌ဆာင�ႈမာ်းအား 

ဆက� က္◌ျပဳလပု�ိ ုပါက သင္၏ မွေ်တသာ ၾကားနာမႈေ◌တာင္◌းဆိခုက်�ာ��က� ို  ေ◌ဆာ�င�က�ႈ အသေိ◌ပး စာ�တင ္

◌ျပထားသည္◌ ့အသက္ဝင�ည္◌ေ့◌နရ�က� င ္သိ႔ုမဟတု ္မတိငု�င္ စာတိကု�� သိ႔ုမဟတု ္ဖက�္◌ျဖင္◌ ့ေ◌ပးပုိ႔ရမည္။ 

သင္႔ေအ�ျဖင္◌ ့သင�က� က္ေ◌ဆာ�င�က� ို သည္◌ ့ဝန္ေ◌ဆာင�ႈမာ်းကိ ုေ◌တာင္◌းဆိခု�်က� င္ ေ◌ရးသားေ◌ဖာ◌္◌ျပရမည္။ 

ၾကားနာ◌ျခင္◌း◌ႏ◌င္ွ◌အ့ယခူဝံင္◌ျခင္◌းဆိငု�ာ ဌာန�ခေဲအ�ျဖင္◌ ့သင္ေ႔တာင္◌းဆိခုက္် ကိ ုေ◌ဆာ�င�က�ႈအသေိ◌ပးစာပါ 

ေ◌န႔ရ�က� င္ သိ႔ုမဟတ္ု မတိငု�င္ လက� ံရရိွပါက ဝန္ေ◌ဆာင�ႈမာ်းကိ ုဆ◌ံ◌ုး◌ျဖတ�က်�မ်တွ�ပီးသ��ထ ိဆက� က္ 

ေ◌ပးထားမည္◌ျဖစ�ည္။  

ၾကားနာ◌ျခင္◌း ◌ႏ◌င္ွ◌ ့အယခူဝံင္◌ျခင္◌းဆိငု�ာ ဌာန�ခေဲအ�ျဖင္◌ ့သင္ေ႔တာင္◌းဆိမုႈ ကိ ုေ◌ဆာ�င�က�ႈ အသေိ◌ပးစာပါ 

အသက္ဝင�ည္◌ ့ရ�က� ဲေ◌နာက�ို င္◌းမ ွရရိွပါက ေ◌ဆာ�င�က�ႈ အသေိ◌ပးစာ�တင္ ေ◌ဖာ◌္◌ျပထား ေ◌သာ ရ�က��ဲတင္ 

ဝန္ေ◌ဆာင�ႈ◌ကုိ ုရပ�ိ ုင္◌း◌ျခင္◌း သိမုဟတ္ု ◌ႏ◌ႈ◌တု� ူ◌ျခင္◌းတိ႔ု လပ္ုေ◌ဆာ�င�ားမည္◌ျဖစ�ည္။ သင္၏ IRIS 

အၾကေံ◌ပးေအ�ျဖင္◌ ့သင္႔အား အဆိပုါ ေ◌◌ျပာင္◌းလမဲႈမာ်းကိ ုေ◌ဖာ◌္◌ျပထားသည္◌ ့အပ�ိတ�္ ◌ျပဳလပု�ားေ◌သာ 

အစအီစဥ�စ�ု ကိ ုေ◌ပးမည္ ◌ျဖစ�ည္။  

မွတ်သည္◌ ့ၾကားနာမႈ ဆ◌ံ◌ုး◌ျဖတ�ေ်က� �ျဖင္◌ ့သင္႔အား မက္်◌ႏ◌◌ွာလိကု�ည္ မဟတု�ါ။ ၾကားနာ◌ျခင္◌း ◌ႏ◌င္ွ◌ ့

အယခူ◌ံျခင္◌းဆိငု�ာ ဌာန�ခေဲအ�ျဖင္◌ ့သင္◌ႏ◌င္ွ◌ဆ့န္႔ကင်�က္ ဆ◌ံ◌ုး◌ျဖတ�ါက သင္ မရရိွသင္႔သည္◌ ့

ဝန္ေ◌ဆာင�ႈမာ်းကိ ု◌ျပ��ည္ေ◌ပးရမည္ ◌ျဖစ�ည္။  

တစ�် �ိ � ည္◌း◌ျဖစ္ေ◌သာ သ◌ံ◌ုးသပ�်က� စ�ု ဆိသု���ာ အဘယ�ည္◌း။ 

သင္႔ေအ�ျဖင္◌ ့မွတ်သည္◌ ့ၾကားနာမႈတစ�ုကိ ုတ�င�င္◌းထားပါက တစ�်န္ိ တည္◌း◌ျဖစ္ေ◌သာ 

သ◌ံ◌ုးသပ�်က� စ�ု မတွစ�င္႔ ေအ◌ျဖတစ�ုကိ ုႀကိ ဳးစားရွာ ေ◌ြဖႏ◌◌ုငိ����တက္ Metastar က သင္၊ သင္၏ IRIS 

အၾကေံ◌ပး ေ◌အဂင်� ီ◌ႏ◌င္ွ◌ ့Department of Health Services (ကန္်◌းမာေ◌ရးဝန္ေ◌ဆာင�ႈမာ်း 

ဌာန)တိ႔ုႏ◌င္ွ◌အ့ရင္ ေ◌�ဆးေ◌◌ႏြ◌◌း�သားမည္ ◌ျဖစ�ည္။ ၎က မွတ်သည္◌ ့ၾကားနာ◌ျခင္◌း လပု�န္◌းစဥ္◌ႏ◌င္ွ◌ ့

�က◌ဲျပား◌ျခားနားပါသည္။ Metastar ေအ�ျဖင္◌ ့အားလ◌ံ◌ုးေ◌သာ IRIS ၾကားနာ◌ျခင္◌း ေ◌တာင္◌းဆိခုက်�ာ်း 
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အ�တက္ တစ�် �ိ �ည္◌း◌ျဖစ္ေ◌သာ သ◌ံ◌ုးသပ�်က�ာ်းကိ ု◌ျပဳလပု�ည္◌ျဖစ�ည္။ Metastar သည္ �လတ� ပ္ေ◌သာ 

ဖ်န္ေ◌◌ျဖသတူစ္ဥးီ◌ျဖစ�ပီး သင္႔အယခူအံ �တက္ ဆ◌ံ◌ုး◌ျဖတ�က်� စ�ု ကိ ုခႏ်◌◌ိငု�ူမဟတု�ါ။ ၎အစား Metastar ေအ�ျဖင္◌ ့

သင္႔အြခင္◌ေ့အရးမာ်းအား သင္ နားလည္ ေသဘာေ◌ပါက္ေ◌အာင္ ကညူႏီ◌◌ုငိ�ပီး သင္◌ႏ◌င္ွ◌ ့သင္႔အၾကေံ◌ပး 

ေ◌အဂင်�တီိ႔ု အ�တက္ အလပ္ု◌ျဖစ�ည္◌ ့ေအ◌ျဖတစ�ုကိ ုရွာေ◌ြဖႏ◌◌ုငိ�န္ ကညူေီ◌ပးပါသည္။ တစ�် �ိ �ည္◌း◌ျဖစ္ေ◌သာ 

သ◌ံ◌ုးသပ�်က္ လပု�န္◌းစေဥ��ျဖင္◌ ့အလ�ုပ�င္◌ရ့က္ 20 ရက္ ၾကာပါသည္။  

က�ၽႏ◌္◌ေုပ��ျဖင္◌ ့စတိ္ေ◌◌ျပာင္◌း�သားၿပီး မ်ွတသည္◌ ့ၾကားနာမႈကိ ုဆက�က္ ေမဆာ�င�က� ို ပါက 

မ��ို႔ျဖစ���ည္◌း။ 

သင္႔ေအ�ျဖင္◌ ့မွတ်သည္◌ ့ၾကားနာမႈက ကိ ုမ��ည္◌ေ့အၾကာင္◌းေ◌ၾကာင္◌ ့◌ျဖစ္ေ◌စ အခ်ေိ����း 

�ုပ�ိမ္◌း◌ႏ◌◌ုငိ�ါသည္။ သင္႔ေအ�ျဖင္◌ ့ေ◌တာင္◌းဆိခုက်� ို  �ုပ�ိမ္◌းလိပုါက မမိဆိႏၵေအလာ်က္ �ုပ�ိမ္◌းမႈ ပံ◌စုစံာ��က္ 
(DHA-17) ကိ ုၾကားနာ◌ျခင္◌း◌ႏ◌င္ွ◌ ့အယခူဝံင္◌ျခင္◌း ဌာန�ခ ဲသိ႔ု ေ◌ပးပိ႔ုရန္ လိအုပ�ါသည္။ အဆိပုါ ပံ◌စုစံာ��က� ို  

သင္႔ IRIS အၾကေံ◌ပး ေ◌အဂင်�၊ီ Metastar တိ႔ုထမံ ွရယႏူ◌◌ုငိ�ါသည္ သိ႔ုမဟတ္ု ေ◌အာက�ါဝက�� ို � ဒ � င�ည္◌း 

ရယႏူ◌◌ုငိ�ည္- https://doa.wi.gov/DHA/WFSVW.pdf။ 

မ်ွတသည္◌ ့ၾကားနာမႈ လပု�န္◌းစဥ�ည္ မ��ိုေ႔သာအရာ◌ျဖစ�နည္◌း။ 

ၾကားနာ◌ျခင္◌းကိ ုတယ� ဖုီန္◌း သိ႔ုမဟတ္ု လကူိယု� ို င္ ေ◌ဆာ�င�က္◌ႏ◌◌ိငု�ည္။ သင္႔ေအ�ျဖင္◌ ့အုပ�်ပဳ�ႈဆိငု�ာ ဥေပဒ 

တရားသႀူကးီတစ္ဥးီႏ◌င္ွ◌ ့ေ◌�တ႔ရမည္။ ၾကားနာမႈအ�တက္ တရားရံ◌◌ုးေ◌ရွေ႕န၊ မတ္ိေ◌�ဆ၊ မသိားစဝုင္ 

သိ႔ုမဟတ္ု သက္ေ◌သ စသည္◌ ့သင္႔အားကိယု�ား◌ျပဳသမူာ်းကိ ုေ◌ခၚယႏူ◌◌ုငိ�ါသည္။ ၾကားနာ◌ျခင္◌း မတ◌ုငိ�င္◌ႏ◌င္ွ◌ ့

လပ္ုေ◌ဆာင္ေ◌နစဥ္ သက္ေ◌သမာ်းကိ ုတ�င�င္◌း ◌ႏ◌◌ိငု�ည္။ သင္႔ IRIS အၾကေံ◌ပး ေ◌အဂင်�၊ီ အြခ��ိ ုင�ာ အလပု��င္ 

ေ◌အးဂင်◌့္ ◌ႏ◌င္ွ◌ ့Department of Health Services (ကန္်◌းမာေ◌ရးဝန္ေ◌ဆာင�ႈမာ်း ဌာန) တိ႔ုေအ�ျဖင္◌ ့

သင္◌ၾ့ကားနာမႈ အ�တက္ မတွ� မ္◌းမာ်းကိ ုကညူစီေု◌ဆာင္◌းေ◌ပးႏ◌◌ုငိ�ါသည္ သိေု႔သာ◌္ သင္႔ ေအ�ျဖင္◌ ့၎တိ႔ုအား 

ကညူေီ◌ပးရန္ ေ◌တာင္◌းဆိရုမည္။  
 

သင္႔ IRIS အၾကေံ◌ပး ေ◌အဂင်�ေီအ�ျဖင္◌ ့ၾကားနာမႈ�တင္ ပါဝင္ေ◌ဆာ�င�က္ မည္◌ျဖစ�ပီး သင�ယခူဝံင�ည္◌ ့

ေ◌ဆာ�င�က�ႈအသေိ◌ပးစာကိ ုအဘယ္ ေ◌ၾကာင္◌ပိ့ေု႔ပးသ��ိုသည္◌ ့ေ◌◌ျဖရွင္◌းခက်� ို  တရားသႀူကးီအား 

ရွင္◌းလင္◌း မည္◌ျဖစ�ည္။ သင္႔ IRIS အၾကေံ◌ပး ေ◌အဂင်�ေီအ�ျဖင္◌ ့သင္၏ ေ◌ဆာ�င�က�က္် အသေိ◌ပး စာကိ ု

ထတ္ု◌ျပ��န္ ၎တိ႔ုအား ြခင္◌◌့ျပထုားသည္◌ ့IRIS အစအီစဥ္ မဝူါဒမာ်း ကိ ုခခုေံ◌◌ျပာဆိ�ုသားမည္◌ျဖစ�ည္။ ေ၎ၾကာင္◌ ့

သင္႔ဘက�လည္◌း သင္႔ IRIS အၾကေံ◌ပး ေ◌အဂင်�၏ီ ဆ◌ံ◌ုး◌ျဖတ္ ခက်�  မာွး�ယင္◌းေ◌ၾကာင္◌း ထင္◌ျမင���ို 

◌ျပ��ည္ေ◌ခေ်ပ◌ျပာဆိ�ုသားရ မည္◌ျဖစ�ည္။ တရားသႀူကးီေအ�ျဖင္◌ ့ၾကားနာမႈ၏ စည္◌းမဥ္်◌းစည္◌းကမ္◌းမာ်းကိ ု

ရွင္◌းလင္◌း �သားမည္◌ျဖစ�ပီး ◌ႏ◌စွ�က�လ◌ံ◌ုးမ ွေအထာက�ထားမာ်းကိ ုၾကည္◌ရွ့ု�သားမည္ ◌ျဖစ�ည္ သိေု႔သာ◌္ 

ထိေု◌န႔�တင္ ဆ◌ံ◌ုး◌ျဖတ�က္် မေခသ်းပါ။ တရားသႀူကးီေအ�ျဖင္◌ ့ေ◌နာက� ◌ံ◌ုး ၾကားနာမႈ ရက�်န္ိ◌းကိ ု

စာေ◌ရးသားၿပီး သင္႔ထ ံေ◌ပးပိ႔ု�သားမည္◌ျဖစ�ည္။ 

https://doa.wi.gov/DHA/WFSVW.pdf
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က�ၽႏ◌္◌ေုပ��ျဖင္◌ ့မ်ွတသည္◌ ့ၾကားနာမႈ ဆ◌ံ◌ုး◌ျဖတ�က်� ို  ေသဘာမတပူါက မ��ို႔ 

◌ျပဳလပု�မ��ည္◌း။ 

သင္႔ေအ�ျဖင္◌ ့မွတ်သည္◌ ့ၾကားနာမႈ ဆ◌ံ◌ုး◌ျဖတ�က်� ို  ေသဘာမတပူါက ေ◌အာက�ါအခက်�ာ်းႏ◌င္ွ◌ ့◌ျပည္◌စ့◌ံလုင္် 

ၾကားနာမႈ ◌ျပ����ုပ္ေ◌ဆာင္◌ျခင္◌း ကိ ုေ◌တာင္◌းဆိႏု◌◌ိငု�ါသည္- 

• ဆ◌ံ◌ုး◌ျဖတ�က်� ို  ေအ◌ျပာင္◌းအလ◌ဲျဖစ္ေ◌စႏ◌◌ိငု�ည္◌ ့သက္ေ◌သ အသစ�စ�ု  ရိွ◌ျခင္◌း 

• ဆ◌ံ◌ုး◌ျဖတ�က္် အခက်� လက�ာ်း�တင္ အမာွးအ�ယင္◌းတစ�◌ံတုစ�ာ ရိွသည္ ဟ ုယဆူပါက 

• ဆ◌ံ◌ုး◌ျဖတ�က်�သ်ည္◌ ့ဥေပဒလမ္◌းေ◌ၾကာင္◌း�တင္ အမာွးအ�ယင္◌းတစ�◌ံတုစ�ာ ရိွသ��ု ယဆူပါက 

◌ျပ����ကားနာမႈအ�တက္ ေ◌ရးသားေ◌တာင္◌းဆိခုက်� ို  ၾကားနာမႈ ေ◌ရးသား ဆ◌ံ◌ုး◌ျဖတ�က္် ခမ်တွ�ပီး ရက္ေ◌ပါင္ 20 

အ�တင္◌း လက�ရံရိွရမည္။ ေ◌ရးသားဆ◌ံ◌ုး◌ျဖတ��်က� င္ ◌ျပ����ကားနာမႈကိ ုမ��ို႔ ေ◌ဆာ�င�က္◌ႏ◌◌ုင္ိေ◌ၾကာင္◌း 

ေ◌ဖာ◌္◌ျပထားပါသည္။  

သင္႔ေအ�ျဖင္◌ ့ဆ◌ံ◌ုး◌ျဖတ�က်� ို  သင္ေ႔ကာင�ရိွီ ပံ◌မု�ွ�ရားရံ◌◌ုးမာ်း�တင္ အယခူ ံဝင္◌ႏ◌◌ုငိ�ည္။ ၾကားနာမႈ 

ဆ◌ံ◌ုး◌ျဖတ�က္် ေ◌ရးသားစာ�တင္ ပံ◌မု�ွ�ရားရံ◌◌ုး�တင္ အယခူဝံင္◌ျခင္◌း ◌ႏ◌င္ွ◌ပ့တ� က� ည္◌ ့ေအၾကာင္◌းအရာမာ်း 

ပါဝင�ါသည္။ သိေု႔သာ◌္ သင္႔ေအ�ျဖင္◌ ့ပံ◌မု�ွ�ရားရံ◌◌ုးအယခူဝံင္◌ျခင္◌း လပု�န္◌းစဥ္ လပ္ုေ◌ဆာင္ေ◌နစဥ��တင္◌း 

သင္႔ ဝန္ေ◌ဆာင�ႈမာ်းကိ ုဆက�က�ရိွႏ◌◌ိငု�ည္◌ ့အြခင္◌ေ့အရးမရိွပါ။  
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မ��ူက က�ၽႏ◌္◌ပု� �တက္ တရားရံ◌◌ုးေ◌ရွေ႕နအျဖစ္ ေ◌ဆာ�င�က္ေ◌ပးႏ◌◌ုငိ�ပီး က�ၽႏ◌္◌ပု္၏ 

အြခင္◌ေ့အရးမ်ားႏ◌င္ွ◌ပ့တ�က�ပီး ကညူသီင�ကားေ◌ပးႏ◌◌ိငု�နည္◌း။ 

သင္႔အြခင္◌ေ့အရးမာ်း သိ႔ုမဟတ္ု ◌ျပ��ယ္ အဆင္႔ မွတ်သည္◌ ့ၾကားနာမႈ လပု�န္◌းစဥ္◌ႏ◌င္ွ◌ပ့တ� က�ပီး 

သရိွိလိသု��်ားရိွပါက သိ႔ုမဟတ္ု တစ�်န္ိ တည္◌း◌ျဖစ္ေ◌သာ သ◌ံ◌ုးသပ�ႈ တစ�ုကိ ုတ�င�င္◌းလိပုါက သင္႔ေအ�ျဖင္◌ ့

Metastar သိ႔ု ေ◌အာက�ါဖုန္◌းနပံါတ�� ဆ�က� ယ္◌ႏ◌◌ိငု�ါသည္- 1-888-203-8338။ 

သင္႔ေအ�ျဖင္◌ ့စစ္ေ◌ဆးေ◌ရးအရာရိွအား သင္႔အ�တက္ တရားရံ◌◌ုးေ◌ရွေ႕နအျဖစ္ ေ◌ဆာ�င�က္ေ◌ပးလိပုါက 

မသ���မ္◌းမႈဆိငု�ာ အြခင္◌ေ့အရးမာ်း Wisconsin (အသက္ 18 မ ွ59 ထ)ိ သိ႔ုမဟတ္ု သက�ကးီ��ယ� ို  အ�ဖဲ႔ (အသက္ 
60 ◌ႏ◌င္ွ◌ ့အထက္) သိ႔ု ဆ�က� ယ္◌ႏ◌◌ိငု�ါသည္။  

Disability Rights Wisconsin (Wisconsin မသ���မ္◌းသမ်ူား ရပုိ�င�င◌္မ့်ား) 
 
Madison Office 
1502 West Broadway, St 201 
Madison, WI 53713 
608-267-0214 
800-928-8778 toll free 
833-635-1968 fax 
888-758-6049 TTY 

Milwaukee Office 
6737 W. Washington St,  
Ste. 3230 
Milwaukee, WI 53214 
414-773-4646 
800-708-3034 toll free 
833-635-1968 fax 
888-758-6049 TTY 

Rice Lake Office 
217 W. Knapp Street 
Rice Lake, WI 54868 
715-736-1232 
877-338-3724 toll free 
833-635-1968 fax 
888-758-6049 TTY 

 
သက�ကးီ��ယ� ို  အ�ဖဲ႔ 

 
ဖုန္◌းနပံါတ္- 1-800-815-0015 
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14.0 တိငု�ကားခ်က�ာ်းႏ◌ငွ္◌ ့ေမကန်ပ�်က�ာ်း 
 

သင္႔ IRIS အၾကေံ◌ပး ေ◌အဂင်�ႏီ◌င္ွ◌ ့အြခ��ိ ုင�ာ အလပု��င္ ေ◌အးဂင္်◌ ့တိ႔ု ေအ�ျဖင္◌ ့သင္႔အား ကညူရီန္ 

ရိွေ◌နပါသည္။ သင္႔ေအ�ျဖင္◌ ့သင္႔ IRIS အၾကေံ◌ပး၊ IRIS အၾကေံ◌ပး ေ◌အဂင်� ီသိ႔ုမဟတ္ု အြခ��ိ ု◌္င�ာ 

အလပု��င္ ေ◌အးဂင္်◌ ့တိ႔ုႏ◌င္ွ◌ ့အဆေင�◌ျပပါက အဆေင�◌ျပ သည္◌ ့ေအၾကာင္◌းအရင္◌း ကိ ု၎တိ႔ုသႏိ◌◌ိငု�န္ 

ေအရးႀကးီပါသည္။ သင္႔ေအ�ျဖင္◌ ့တိငု�ကားခက္် သိ႔ုမဟတ္ု ေမကန်ပ�်က� ို  တ�င�င္◌း◌ႏ◌◌ိငု�ပီး IRIS ၏ 

မ��ည္◌ေ့◌ဆာ�င�က�က်� ို င္◌းအ�တက္ သင္႔ထင္◌ျမင�က်� ို  ေ◌◌ျပာဆိႏု◌◌ိငု�ည္◌ ့အြခင္◌ေ့အရးရိွပါသည္။  

တိငု�ကားခ်က္ ◌ႏ◌င္ွ◌ ့ေမကန်ပ�်က္ တိ႔ု၏ ◌ျခားနားခ်က� ို  ေ◌ဖာ◌္◌ျပပါ။ 

တိငု�ကားခ်က္ တစ�ုဆိသု���ာ သင္႔ေအ�ျဖင္◌ ့ဆ◌ံ◌ုး◌ျဖတ�က်� စ�ု  ◌ႏ◌င္ွ◌ပ့တ� က�ပီး ေမကန်ပ�ည္◌အ့�တက္ IRIS 
အၾကေံ◌ပး ေ◌အဂင်�၊ီ IRIS အၾကေံ◌ပး သိ႔ုမဟတ္ု အြခ��ိ ုင�ာ အလပု��င္ ေ◌အးဂင္်◌ ့စသည္◌ ့သေင�ဘာ မတသူႏူ◌င္ွ◌ ့

တိကု�ို က္ေ◌◌ျဖရွင္◌းရန္ ႀကိ ဳးစား◌ျခင္◌း◌ျဖစ�ါသည္။ 

ေမကန်ပ�်က ္တစ�ုကမ ူပိမုိတုရားဝင္◌ျဖစ�ပီး ◌ႏ◌ႈတ္◌ျဖင္◌◌့ျဖစ္ေ◌စ သိ႔ုမဟတ္ု စာ◌ျဖင္◌◌့ျဖစ္ေ◌စ 

ေ◌ဆာ�င�က္◌ႏ◌◌ုငိ�ါသည္။ ေမကန်ပ�်က� စ�ု သည္ သင္႔ IRIS အၾကေံ◌ပး ေ◌အဂင်�၊ီ IRIS အၾကေံ◌ပး ◌ႏ◌င္ွ◌ ့

အြခ��ိ ုင�ာ အလပု��င္ ေ◌အးဂင္်◌ ့◌ႏ◌င္ွ◌ပ့တ� က� ည္◌ ့တိငု�ကားခက္် တစ�ုကိ ုမတွ� မ္◌းထားရန္ သိ႔ုမဟတ္ု တ�င�င္◌းရန္ ပိၿုပီး 

တရားဝင�ည္။ ေမကန်ပ�်က� စ္ေ◌စာင�ို မတွ� မ္◌း◌ျပဳရာ�တင္ ◌ျပႆနာႏ◌င္ွ◌ပ့တ္ သက္ သည္◌ ့

စာ��က�ာတမ္◌းေအထာက�ထားတစ�် ိ ဳ႕ကိ ု◌ျဖည္◌�့သင္◌းရန္ လိအုပ္ ပါသည္။  

တိငု�ကားခ်က္ သိ႔ုမဟတု္ ေမကန်ပ�်က္ တ�င�င္◌းရ�� �တက္ ရက�်န္ိ◌း ရိွပါသလား။ 

မရိွပါ သင္႔ေအ�ျဖင္◌ ့တိငု�ကားခက္် သိ႔ုမဟတ္ု ေမကန်ပ�်က� ို  အခ်န္ိ ေမ��း တ�င�င္◌း◌ႏ◌◌ုငိ�ါသည္။ သိေု႔သာ◌္ 

သင္႔ေအ�ျဖင္◌ ့တိငု�ကားခက္် သိ႔ုမဟတ္ု ေမကန်ပ�်က္ တစ�ု  ရိွ ပါက ေ◌စာင္႔ဆိင္ု◌းေမနသင္႔ပါ။  

က�ၽႏ◌္◌ပု� တိငု�ကားခ်က္ သိ႔ုမဟတု္ ေမကန်ပ�်က� စ�ုကိ ုတ�င�င္◌းလိကု္ ပါက မ��ို႔ျဖစ���ည္◌း။ 

သင္႔ တိငု�ကားခက္် သိ႔ုမဟတ္ု ေမကန်ပ�်ေက� �ျဖင္◌ ့မ��ူ႔အ�တက္ ေ◌ဆာ�င�က� ည္◌ျဖစ္ေ◌စ အဆိပုါ ပဂုၢိလ္ဳ၊ ေ◌အဂင်�၊ီ 

ေ◌ထာက�႔ံသ ူသိ႔ုမဟတ္ု ဌာနေအ�ျဖင္◌ ့အဆိပုါ◌ျပႆနာကိ ုေ◌◌ျဖရွင္◌းရန္ ◌ႏ◌င္ွ◌ ့သင္◌စ့ိးုရိမ�ူ ပ��ႈမာ်းကိ ု

ေ◌◌ျဖရွင္◌းေ◌ပးႏ◌◌ုငိ�န္ သင္◌ႏ◌င္ွ◌အ့တ ူေ◌ဆာ�င��က� ားမည္◌ျဖစ�ည္။ ရ���ယ�က်��ာ ◌ျပႆနာကိ ုလက�ႏံ◌◌ိငု�ည္◌ ့

ေအ◌ျဖတစ�ု ရရိွသ��ထ ိအတတူ�က ႀကိ ဳးစားေ◌ဆာ�င��က� ားရန္ ◌ျဖစ�ါသည္။ တိငု�ကားခက်�ာ်းႏ◌င္ွ◌ ့ေမကန်ပ�်က�ာ်းကိ ု

ရက္ေ◌ပါင္◌း 30 အ�တင္◌း ေ◌◌ျဖရွင္◌း သင္႔ၿပီး လနူာမာ်းက ငာွးရမ္◌းထားေ◌သာ ဝ��မ္◌းမာ်းအ�တက္ ေ◌ေြငချ်ခင္◌း 

လပု�န္◌းစဥ�ိ ု◌္င�ာ ◌ျပႆနာမာ်းကိ ုတစ�ကမ္ိ လစာေ◌ပးရက္ အ�တင္◌း ေ◌◌ျဖ ရွင္◌းေ◌ပး�သားမည္◌ျဖစ�ည္။  

ဖ်န္ေ◌◌ျဖသဆူိသု���ာ အဘယ�ည္◌း။ 

�လတ� ပ္ေ◌သာ ဖ်န္ေ◌◌ျေဖရးေ◌ဆာ�င�က� ူဆိသု���ာ လတူိင္ု◌းအ�တက္ အလပ္ု◌ျဖစ�ည္◌ ့ေအ◌ျဖတစ�ုကိ ု

ႀကိ ဳးစားရွာေ◌ြဖရန္ ေသဘာမတ ူသမူာ်း ◌ႏ◌င္ွ◌ ့ညႇ◌◌ိႏ◌ႈ◌င္ိ◌းေ◌ဆာ�င�က္ေ◌ပးသည္◌ ့ပဂုၢိလ္ဳ သိ႔ုမဟတ္ု ေ◌အဂင်� ီ

◌ျဖစ�ါသည္။ IRIS �တင္ �လတ� ပ္ေ◌သာ ဖ်န္ေ◌◌ျဖသမူာွ MetaStar ◌ျဖစ�ါသည္။  
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စစ္ေ◌ဆးေ◌ရးအရာရိွဆိသု���ာ အဘယ�ည္◌း။  

စစ္ေ◌ဆးေ◌ရးအရာရိွဆိသု���ာ IRIS ပါဝင�ႈပ��ားသမူာ်းအ�တက္ ေ◌ဆာ�င�က� ည္◌ ့တရားရံ◌◌ုးေ◌ရွေ႕နတစ္ဥးီ◌ျဖစ�ည္။ 

၎တိ႔ုေအ�ျဖင္◌ ့တိငု�ကားခက်�ာ်းႏ◌င္ွ◌ ့ေမကန်ပ�်က�ာ်းကိ ုစ◌ံစုမ္◌းစစ္ေ◌ဆး ၿပီး ၎တိ႔ုအား ေ◌◌ျဖရွင္◌းရန္ 

ႀကိ ဳးစားပါသည္။ IRIS �တင္ သင္႔အသက� ��ေယ� ပၚ မတူ��ပီး စစ္ေ◌ဆးေ◌ရးအရာရိွ ◌ႏ◌စ္ွဥးီ ရိွပါသည္။ IRIS 
စစ္ေ◌ဆးေ◌ရးအရာရိွသည္ မသ���မ္◌းမႈဆိငု�ာ အြခင္◌ေ့အရးမာ်း Wisconsin (အသက္ 18 မ ွ59 ထ)ိ သိ႔ုမဟတ္ု 

သက�ကးီ��ယ� ို  အ�ဖဲ႔ (အသက္ 60 ◌ႏ◌င္ွ◌ ့အထက္) ◌ျဖစ�ါသည္။  

က�ၽႏ◌္◌ေုပ��ျဖင္◌ ့တိငု�ကားခ်က္ သိ႔ုမဟတု္ ေမကန်ပ�်က� ို  မ��ို႔ တ�င�င္◌း◌ႏ◌◌ုငိ�နည္◌း။ 

တိငု�ကားခက်�ာ်းကိ ု◌ႏ◌ႈတ္◌ျဖင္◌◌့ျဖစ္ေ◌စ၊ လကူိယု� ို င္◌ျဖစ္ေ◌စ သိ႔ုမဟတ္ု စာ သိ႔ုမဟတ္ု အးီေ◌မးလ္ 

ေ◌ရးသားၿပီး◌ျဖစ္ေ◌စ တ�င�င္◌း◌ႏ◌◌ုငိ�ါသည္။ သင္႔ေအ�ျဖင္◌ ့ဆ◌ံ◌ုး◌ျဖတ�က်� စ�ု ကိ ုေမကန်ပ�ါက၊ မႏ◌စွ�က�ါက 

သိ႔ုမဟတ္ု သင္႔တိငု�ကားစာကိ ုေမကန်ပ�်က��တ� မ္◌းမတိငု� ီေ◌◌ျဖရွင္◌းလိပုါက Department of Health Services 
(ကန္်◌းမာေ◌ရးဝန္ေ◌ဆာင�ႈမာ်း ဌာန) ေအ�ျဖင္◌ ့သင္၏ IRIS အၾကေံ◌ပး ေ◌အဂင်�၊ီ IRIS အၾကေံ◌ပး၊ ကိယု� ို င္ 

ညႊ��ကားေ◌သာ တစ�ိ ုယ�ည္ ေ◌စာင္ေ႔ရွာက�ႈ ေ◌စာင္႔ၾကည္◌ေ့◌ရး ေ◌အဂင်�၊ီ အြခ��ိ ုင�ာ အလပု��င္ ေ◌အးဂင္်◌ ့

သိ႔ုမဟတ္ု ေ◌ထာက�႔ံသတူိ႔ု�င္ွ◌ ့ေ◌�ဆးေ◌◌ႏြ◌◌းရန္ သင္႔အား အၾက◌ံျပဳ �သားမည္◌ျဖစ�ါသည္။ 

၎တိ႔ုႏ◌င္ွ◌တ့ိကု�ို က္ေ◌ဆာ�င�က္◌ျခင္◌းက သင္႔ျပႆနာမာ်းကိ ုအျမ��◌ံ◌ုး◌ႏ◌င္ွ◌ ့အ�လယ� ◌ံ◌ုး ေ◌◌ျဖရွင္◌း◌ႏ◌◌ိငု�ည္◌ ့

နည္◌းလမ္◌း◌ျဖစ�ါသည္။ သင္႔ေအ�ျဖင္◌ ့သင္၏ တိငု�ကားစာကိ ုသင္႔ IRIS အၾကေံ◌ပး၊ IRIS အၾကေံ◌ပး 

ေ◌အဂင်�၊ီ အြခ��ိ ု◌္င�ာ အလပု��င္ ေ◌အးဂင္်◌၊့ ဖ်န္ေ◌◌ျဖသ ူသိ႔ုမဟတ္ု Department of Health Services 
(ကန္်◌းမာေ◌ရးဝန္ေ◌ဆာင�ႈမာ်း ဌာန) ◌ႏ◌င္ွ◌ ့ေ◌ဆာ�င�က္◌ႏ◌◌ိငု�ါသည္။  

သင္႔ေအ�ျဖင္◌ ့တိငု�ကားခက်� ား ေ◌◌ျဖရွင္◌းလိစုတိ�ရိွပါက သိ႔ုမဟတ္ု ေမ◌ျဖ ရွင္◌း◌ႏ◌◌ိငု�ါက IRIS 
စစ္ေ◌ဆးေ◌ရးအရာရိွ သိ႔ုမဟတ္ု ဖ်န္ေ◌◌ျဖသေူအ�ျဖင္◌ ့ကညူ ီေ◌ပးႏ◌◌ုငိ�န္ ေမကန်ပ�်က� စ္ေ◌စာင�ို တ�င�င္◌းရန္ 

ေ◌��းခယ္်◌ႏ◌◌ိငု�ါသည္။  

သင္႔ေအ�ျဖင္◌ ့ေမကန်ပ�်က� ို  ေ◌အာက�ါနည္◌းလမ္◌းမာ်းအတိင္ု◌း တ�င�င္◌း ◌ႏ◌◌ိငု�ါသည္-  

• ဖ်န္ေ◌◌ျဖသကူိ ုေ◌အာက�ါဖုန္◌းနပံါတ္◌ျဖင္◌ ့ေ◌ခၚဆိပုါ- 1-888-203-8338။  

• သင� အသက္ 18 ◌ႏ◌စ္ွ မ ွ59 ◌ႏ◌စွ� �တင္◌း◌ျဖစ�ါက မသ���မ္◌းသမူာ်း အြခင္◌ေ့အရး Wisconsin သိ႔ု ေ◌ခၚဆိပုါ။  

• သင� အသက္ 60 ◌ႏ◌စ္ွ သိ႔ုမဟတ္ု ၎အထက္ ◌ျဖစ�ါက သက�ကးီ��ယ� ို  အ�ဖဲ႔ထ ံဆ�က�ယ�ါ။  

• IRIS ေမကန်ပ�်က္ ပံ◌စု ံကိ ု◌ျဖည္◌�့သင္◌းၿပီး တ�င�င္◌းပါ 
(www.dhs.wisconsin.gov/forms/f0/f01212.docx)။ သင္႔ေအ�ျဖင္◌ ့အဆိပုါပံ◌စုစံာ��က� ို  

�အ��ိ ုင္◌းမရွယႏူ◌◌ိငု�ါသည္ သိ႔ုမဟတ္ု ပံ◌စုစံာ��က�တိၱကဴိ ုIRIS အၾကေံ◌ပး၊ IRIS အၾကေံ◌ပး ေ◌အဂင်�၊ီ 

အြခန္◌္ဆိငု�ာ အလပု��င္ ေ◌အးဂင္်◌ ့သိ႕ုမဟတ္ု Department of Health Services 
(ကန္်◌းမာေ◌ရးဝန္ေ◌ဆာင�ႈမာ်း ဌာန)မ ွရယ ူ◌ႏ◌◌ုငိ�ါသည္။ တစ�◌ံတုစ္ဥးီက ေမကန်ပ�်က� ို ◌ျဖည္◌ရ့န္ 

သင္႔အားကညူပီါက မတ�င�င္◌း ခင္ ၎ကိ ုသင�ိုယ� ို င္ ◌ျပ����န္◌းစစ�န္ လိအုပ�ါသည္။  

https://www.dhs.wisconsin.gov/forms/f0/f01212.docx
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က�ၽႏ◌္◌ပု�ားကညူေီ◌ပးႏ◌◌ိငု� ူမ်ားႏ◌င္ွ◌ ့မ��ို႔ ဆ�က�ယ�မ��ည္◌း။ 

သင္႔ေအ�ျဖင္◌ ့သင္၏ IRIS အၾကေံ◌ပး၊ IRIS အၾကေံ◌ပး ေ◌အဂင်�၊ီ အြခန္◌္ ဆိငု�ာ အလပု��င္ ေ◌အးဂင္်◌က့ိ ု

ဆ�က�ယ� ို ေ◌သာ◌္လည္◌း ၎တိ႔ု၏ ဖုန္◌း နပံါတ�ာ်းကိ ုမသပိါက အခက်� လက�ယႏူ◌◌ိငု�န္ IRIS ေ◌ခၚဆိမုႈ စင�ာ သိ႔ု 

ေ◌ခၚဆိႏု◌◌ုငိ�ါသည္။ ၎တိ႔ု၏ ဖုန္◌းနပံါတ��ာ ေ◌အာက�ါအတိင္ု◌း◌ျဖစ�ည္- 1-888-515-4747။  

သင္႔ေအ�ျဖင္◌ ့ဖ်န္ေ◌◌ျဖသထူသံိ႔ု ဆ�က�ယ� ို ပါက သိ႔ုမဟတ္ု ေမကန်ပ္ ခက်� စ�ု ကိ ုတ�င�င္◌းလိပုါက MetaStar သိ႔ု 

ေ◌အာက�ါဖုန္◌းနပံါတ�� တစ�င္႔ ေ◌ခၚဆိႏု◌◌ိငု�ါသည္- 888-203-8338။ 
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သင္႔ေအ�ျဖင္◌ ့စစ္ေ◌ဆးေ◌ရးအရာရိွထ ံဆ�က�ယ� ို ပါက မသ���မ္◌းမႈဆိငု�ာ အြခင္◌ေ့အရးမာ်း Wisconsin (အသက္ 

18 မ ွ59 ထ)ိ သိ႔ုမဟတ္ု သက�ကးီ��ယ� ို  အ�ဖဲ႔ (အသက္ 60 ◌ႏ◌င္ွ◌ ့အထက္) သိ႔ု ဆ�က� ယ္◌ႏ◌◌ုငိ�ည္။ 

Disability Rights Wisconsin (Wisconsin မသ���မ္◌းသမ်ူား ရပုိ�င�င◌္မ့်ား) 
Madison Office 
1502 West Broadway, St 201 
Madison, WI 53713 
608-267-0214 
800-928-8778 toll free 
833-635-1968 fax 
888-758-6049 TTY 

Milwaukee Office 
6737 W. Washington St, Ste. 3230 
Milwaukee, WI 53214 
414-773-4646 
800-708-3034 toll free 
414-773-4647 fax 
888-758-6049 TTY 

Rice Lake Office 
217 W. Knapp Street 
Rice Lake, WI 54868 
715-736-1232 
877-338-3724 toll free 
715-736-1252 fax 
888-758-6049 TTY 

 
သက�ကးီ��ယ� ို  အ�ဖဲ႔ 

 
ဖုန္◌းနပံါတ္- 800-815-0015 
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15.0 သင္၏ MEDICAID အြခင္◌ေ့အရးမ်ား  
 

သင္၏ ကန်္◌းမာေ◌ရး ေ◌စာငေ္႔ရွာက�ႈ (Medicaid၊ BadgerCare Plus၊ မိသားစုစမံီကနိ္◌း 
ဝန္ေ◌ဆာင�ႈမ်ားအ�တက� ာ)ကိ ုရပ�န္႔ျခင္◌း သိ႔ုမဟတု ္◌ႏ◌ႈတ� ူ ◌ျခင္◌း တိ႔ုမတိငု�င ္Department of Health 
Services (ကန္်◌းမာေ◌ရးဝန္ေ◌ဆာင�ႈမာ်း ဌာန)သိ႔ု ေ◌ရးသား အသေိ◌ပးစာ တစ္ေ◌စာင္ ေ◌ပးပိ႔ုြခင္◌ရိွ့ပါသည္။ 

ေအ◌ျခေအနအမာ်းစ�ုတင္ ေ◌ဆာ�င�က�ႈမတိငု�င္ အနည္◌းဆ◌ံ◌ုး 10 ရက္ အ�တင္◌း စာတစ္ေ◌စာင္ လက�ရံရိွမည္◌ျဖစ�ည္။ 

အဆိပုါစာသည္ သင္၏ နယ္ေ◌◌ျမ ဝင္ေ◌ြငဆိငု�ာ ထန္ိ◌းသမ္ိ◌းေ◌ရးရံ◌◌ုးမ ွလာ◌ျခင္◌း ◌ျဖစ�ည္။ သင္႔ေအ�ျဖင္◌ ့
Medicaid အ�တက္ အရ��ခင္်◌း◌ျပည္◌မ့မီႈကိ ုဆ◌ံ◌ုးရံွ◌◌ုးရပါက IRIS အစအီစ�ဥ�င္ ပါဝ�င�င္◌မ့ရိွပါ။  
 

သင္႔ေအ�ျဖင◌္ ့ေ◌အဂ်င�၏ီ ဆ◌ံ◌ုး◌ျဖတ�ေ်က� ပၚ ေသဘာမတပူါက မွတ်သည္◌ ့ၾကားနာမႈကိ ု

ေ◌တာင္◌းဆိႏု◌◌ိငု�ါသည္။ သင္႔ေအ�ျဖင္◌ ့အပု�်ပ္ဳေ◌ရးဌာန၊ ၾကားနာ◌ျခင္◌း◌ႏ◌င္ွ◌ ့အယခူဝံင္◌ျခင္◌းဆိငု�ာ ဌာန�ခ၊ဲ PO 

Box 7875, Madison, WI 53707-7875 သိ႔ု စာေ◌ရးသား ေ◌တာင္◌းဆိႏု◌◌ုငိ�ည္ သိ႔ုမဟတ္ု 608-266-7709 
◌ျဖင္◌ ့ေ◌ခၚဆိႏု◌◌ုငိ�ည္။ သင္ေ႔တာင္◌းဆိခုက်� ို  ေ◌ဆာ�င�က�ႈ အသက္ဝင�ည္◌ ့ေ◌န႔ရက�� 45 ရက္ အ�တင္◌း 

လက�ရံရိွမည္◌ျဖစ�ည္။ အသက္ဝင�ည္◌ ့ရ�က�မဲာွ သင�က�ရံရိွသည္◌ ့စာေ◌စာ�င�င္ အၿမပဲါရိွ ပါသည္။  
 

အမာ်းအား◌ျဖင္◌ ့သင္၏ မွတ်သည္◌ ့ၾကားနာမႈ ေ◌တာင္◌းဆိခုက်� ို  ၾကားနာ ◌ျခင္◌း ◌ႏ◌င္ွ◌ ့အယခူဝံင္◌ျခင္◌းဆိငု�ာ 

ဌာန�ခကဲ လက�ရံရိွမည္◌ျဖစ�ည္။ သင္႔ အယခူဝံင္◌ျခင္◌းအ�တက္ အနည္◌းဆ◌ံ◌ုး ဆ◌ံ◌ုး◌ျဖတ�က်� စ�ု  ◌ျပဳလပု�ည္ အထ ိ

သင္႔အက် ိ ဳးခစံားြခင္◌မ့ာ်းကိ ုဆက�က�ရိွမည္◌ျဖစ�ည္။ အဆိပုါအခ်�ိ ��တင္◌း အျခားေအ◌ျပာင္◌းအလမဲရိွပါက 

သင္႔ေအ�ျဖင္◌ ့အျခား စာတစ္ေ◌စာင�ို လက�ရံရိွမည္◌ျဖစ�ည္။ သင္႔ေအ�ျဖင္◌ ့သင္႔ၾကားနာမႈ ဆ◌ံ◌ုး◌ျဖတ�က်� ား 

ေ◌ကန်ပ�ႈမရိွပါက သင္႔ ေအ�ျဖင္◌ ့အယခူဝံင္◌ႏ◌◌ုငိ�ပီး မွတ်သည္◌ ့ၾကားနာမႈ တစ�ုကိ ုဒတုယိ အႀကမ္ိ 

ေ◌တာင္◌းဆိႏု◌◌ုငိ�ါသည္။ သင္၏ မွတ်သည္◌ ့ၾကားနာမႈ ဆ◌ံ◌ုး◌ျဖတ�က်�  အဆ◌ံ◌ုးသ�တ� ားပါက သိ႔ုမဟတ္ု 

သင္႔အက် ိ ဳးခစံားြခင္◌မ့ာ်းကိ ုေ◌လွာ်ခ့ႏ်◌◌ိငု�ါက သင္႔ေအ�ျဖင္◌ ့အယခူ ံဝ�င�င္◌ ့ေ◌တာင္◌းဆိထုားစဥ��တင္◌း 

ရယထူားသည္◌ ့အက် ိ ဳးခစံားြခင္◌မ့ာ်းကိ ု◌ျပန္ေ◌ပးရမည္◌ျဖစ�ည္။ သင္႔ေအ�ျဖင္◌ ့အက် ိ ဳးခစံားြခင္◌မ့ာ်းကိ ု

ဆက�က�ရရိွရ��ည္◌း ေ◌တာင္◌းဆိ ု◌ႏ◌◌ုငိ�ါသည္။  
 

သင္႔ေအ�ျဖင◌္ ့ၾကားနာမႈ◌ျပဳလပု�ဥ္ ကိယု� ို င္◌ျဖစ္ေ◌စ သိ႔ုမဟတု ္ေ◌ရွေ႕န၊ မိတ္ေ◌�ဆ သိ႔ုမဟတု ္

သင္ေ◌��းခ်ယ� ည္◌ ့မ��ူမဆိသုည္ သင�ား ကိယု�ား◌ျပဳႏ◌◌ိငု�ါသည္။ သင္၏ IRIS အၾကေံ◌ပး ေ◌အဂင်�ႏီ◌င္ွ◌ ့
Department of Health Services (ကန္်◌းမာေ◌ရးဝန္ေ◌ဆာင�ႈမာ်း ဌာန) ေအ�ျဖင္◌ ့သင္ေ႔ရွေ႕နအ�တက္ 

ကေု��်ြငေမပးႏ◌◌ိငု�ါက ၎တိ႔ုေအ�ျဖင္◌ ့သင္႔အား ကိယု�ားမျပဳႏ◌◌ိငု�ါ။ သိေု႔သာ◌္ သင္႔ေအ�ျဖင္◌ ့

စစ္ေ◌ဆးေ◌ရးအရာရိွ ထမံ ွအကအူည ီရယႏူ◌◌ုငိ�ပီး အရ��ခင္်◌း◌ျပည္◌မ့ပီါက တရားဝင္ ဝန္ေ◌ဆာင�ႈမာ်းကိ ုအခမ႔ဲ 

ရရိွႏ◌◌ိငု�ါ သည္။  
 

သင္႔ေအ�ျဖင္◌ ့ၾကားနာမႈသိ႔ု လာေ◌ရာက�န္ ပ်�က� က�ါက သိ႔ုမဟတ္ု သင္႔ ကိယု�ားလေွယ� �ျဖင္◌ ့ခိငု�◌ံသုည္◌ ့

ေအၾကာင္◌း◌ျပခက္် မရိွဘ ဲလာေ◌ရာက္ ရန္ ပ်�က� က�ါက အယခူကံိ ုြစန္႔လႊတ���ု မတွ� ူ�သားမည္◌ျဖစ�ပီး 

ထတု�ယ�ည္◌ျဖစ�ည္။  
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�က��်တဴာ စစ္ေ◌ဆးမႈ- သင္႔ေအ�ျဖင္◌ ့အလပု� ုပ�ူ◌ျဖစ�ါက သင��င�င္◌းသည္◌ ့လပု�လစာကိ ုသင္႔ အလပု��င� 

အလပု�မားြဖံ႔ၿဖိ ဳးတိးုတက္ေ◌ရး ဌာနသိ႔ု တ�င�င္◌းသည္◌ ့လပု�လစားမာ်းႏ◌င္ွ◌ ့ယဥွ�ာ �က��်တဴာ◌ျဖင္◌ ့

စစ္ေ◌ဆး�သားမည္◌ျဖစ�ည္။ ◌ျပ���င္◌းအြခန္ဝန္ေ◌ဆာင�ႈ၊ လမူႈဖူလ◌ံေု◌ရးအုပ�်ပဳ�ႈ၊ အလပု�က�႔ဲ အာမခ ံဌာန�ခ ဲ◌ႏ◌င္ွ◌ ့

ပိေု႔ဆာင��က� ယ္ေ◌ရး ဌာန ေအ�ျဖင္◌ ့သင�ရိွမည္◌ ့ဝင္ေ◌ြင ◌ႏ◌င္ွ◌ ့ပိငု�ု◌ငိ�ႈမာ်းေ◌ၾကာင္◌း◌ႏ◌င္ွ◌ပ့တ� က�ပီး 

ဆ�က� �ယ� ားမည္◌ျဖစ�ည္။  

 
FORWARDHEALTH ကတ္- သင္႔ေအ�ျဖင္◌ ့BadgerCare Plus သိ႔ုမဟတ္ု Medicaid ေ◌ထာက�႔ံသထူ ံ

တစ�က�ိမ�ားေ◌ရာက� ို င္◌း ၎တိ႔ုက သင္၏ ForwardHealth ကတ္ ကိ ု◌ျပခိင္ု◌းမည္◌ျဖစ�ည္။ အခ် ိ ဳေ႕သာ 

ဝန္ေ◌ဆာင�ႈမာ်းအ�တက္ သင္႔ေအ�ျဖင္◌ ့ေ◌ထာက�႔ံသထူ ံပးူ�တ ဲက�ု�စ်ရိတ�ာ်းကိ ုေ◌ပးေ◌ဆာင္◌ျခင္◌းမာ်း ရိွႏ◌◌ုငိ�ည္။ 

အဆိပုါ က�ု�စ်ရိတ�မာဏေအ�ျဖင္◌ ့ဝန္ေ◌ဆာင�ႈ အမ် ိ ဳးအစား ◌ႏ◌င္ွ◌ ့က�ု�စ်ရိတ္ ေအပၚ မတူ��ါသည္။ ပးူ�တကဲေု��် ြင 

လိအုပ�ါက သိ႔ုမဟတ္ု ဝန္ေ◌ဆာင�ႈတစ�ုကိ ုသင္၏ ကန္်◌းမာေ◌ရး ေ◌စာင္ေ႔ရွာက�ႈ အစအီစဥ္ေ◌ထာက�႔ံသကူ 

ကေု��ပ်း◌ျခင္◌း မရိွပါက သင္၏ေ◌ထာက�ံသ့ကူ သင္႔အား ေ◌◌ျပာ◌ျပ�သားမည္◌ျဖစ�ည္။ 

သင္၏ကန္်◌းမာေ◌ရးေ◌စာင္ေ႔ရွာက�ႈအစအီစဥ္ ◌ႏ◌င္ွ◌ပ့တ� က�ပီး ေ◌မး◌ျမန္◌းလိ ုသ��်ားရိွပါက 1-800-362-3002 ရိွ 

အ�ဖဲ႔ဝင္ ဝန္ေ◌ဆာင�ႈမာ်းသိ႔ု ဆက္ �သယ�ါ။  
 

သင္႔ေအ�ျဖင◌္ ့အက် ိ ဳးခံစားြခင္◌မ့်ား သိ႔ုမဟတု ္ဝန္ေ◌ဆာင�ႈ◌မုာ်းကိ ုရရိွပါ က 

ေ◌အာက�ါစည္◌းမဥ္်◌းစည္◌းကမ္◌းမာ်းကိ ုလိကု�ာရမည္◌ျဖစ�ည္- 

• အက် ိ ဳးခံစားြခင◌္မ့်ားကိ ုရရိွရန ္သ◌ု႔ိမဟတု္ ဆက�က�ရိွရန ္အခက်� လက� မာွးမာ်းေ◌ပး◌ျခင္◌း သိ႔ုမဟတ္ု 

သတင္◌းမာ်း�ကယ္ဝ�က္◌ျခင္◌း မာ်း မျပဳလပု�။ 

• ForwardHealth ကတ� ို  လက� င္႔ကမ္◌း◌ျခင္◌း သိ႔ုမဟတ္ု ေ◌ရာင္◌းချ်ခင္◌း မျပဳလပု�။ 

• သင္႔ေအ�ျဖင◌္ ့လက�ရံရိွႏ◌◌ုငိ္◌ျခင္◌းမရိွသာ အက် ိ ဳးခံစားြခင္◌မ့်ားကိ ုရယရူန ္အ�တက ္ကတ� ို  

ေ◌◌ျပာင္◌းလ◌ဲျခင္◌း မျပဳလပု�။ 

• အျခားတစ္ေ◌ယာက္၏ ForwardHealth ကတ� ို  အသ◌ံ◌ုးမျပဳရ။ 
 

�ခဲ◌ျခားဆက� ◌ံျခင္◌း 

Department of Health Services (ကန္်◌းမာေ◌ရးဝန္ေ◌ဆာင�ႈမာ်း ဌာန) ေအ�ျဖင္◌ ့အလပု��င�ာ်းႏ◌င္ွ◌ ့ဝန္ေ◌ဆာင�ႈ 

ေ◌ထာက�႔ံသမူာ်းအား တညူသီည္◌ ့အြခင္◌ေ့အရးကိ ုေ◌ပးထားပါသည္။ အက် ိ ဳးခစံားြခင္◌ေ့◌လွာ်က� ားသအူားလ◌ံ◌ုး 

သိ႔ုမဟတ္ု အက် ိ ဳးခစံားြခင္◌ ့ရရိွသ ူမာ်းအားလ◌ံ◌ုးကိ ုလမူ် ိ ဳး၊ အသားေအရာင္၊ မလူႏ◌◌ိငု�သံား◌ျဖစ�ႈ၊ မသ���မ္◌းမႈ၊ ကာ်း/မ၊ 

ကာ်း/မ ◌ျဖစ���ႈ၊ အသက� ��ယ္ သိ႔ုမဟတ္ု ဘာသာေ◌ရး စသည္ တိေု႔ၾကာင္◌ ့�ခ◌ဲျခားဆက� ◌ံျခင္◌းမျပဳလပု�န္ 

တား◌ျမစ�ားပါသည္။ ◌ျပ��ယ္◌ႏ◌င္ွ◌ ့ဖက�ရယ္ ဥေပဒမာ်းအရ BadgerCare Plus ကန္်◌းမာေ◌ရး 

ေ◌စာင္ေ႔ရွာက�ႈဆိငု�ာ အက် ိ ဳးခစံားြခင္◌မ့ာ်းကိ ု�ခ◌ဲျခားဆက� ◌ံျခင္◌းမရိွဘ ဲေ◌ထာက�ေံ႔ရးရန္ သတ��တ� ားပါသည္။  
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အားလ◌ံ◌ုးေ◌သာ ◌ႏ◌◌ုငိ�သံားအြခင္◌ေ့အရးဆိငု�ာ ေ◌မးြခန္◌းမာ်းအ�တက္ 608-266-9372 (အသ)ံ သိ႔ုမဟတ္ု 888-
701-1251 (TTY) သိ႔ု ေ◌ခၚဆိပုါ။  
 

�ခ◌ဲျခားဆက� ◌ံျခင္◌းအ�တက္ တိငု�ကားစာတစ္ေ◌စာင�ို တ�င�င္◌း◌ႏ◌◌ိငု�န္ အ�တက္ ေ◌အာက�ါတိ႔ုမ ွတစ�ု ခကုိ ုဆ�က�ယ�ါ-  
 

Wisconsin Department of Health Services  
(Wisconsin ကန္်◌းမာေ◌ရးဝန္ေ◌ဆာင�ႈမာ်း ဌာန) 
Affirmative Action/Civil Rights Compliance Office  
(မ�ွ�န္ေ◌ၾကာင္◌း ေ◌ထာက�သံည္◌ ့ေ◌ဆာ�င�က�ႈ/◌ႏ◌◌ုငိ�သံား အြခင္◌ေ့အရးမာ်း 

တိငု�ကာမႈဆိငု�ာရံ◌◌ုး) 
  1 W. Wilson St., Rm. 555 
  Madison, WI 53707-7850 
 
  တယ� ဖုီန္◌း-  608-266-9372 (အသ)ံ 
    888-701-1251 (TTY) 
    608-267-2147 (ဖက�)္ 
သိ႔ုမဟတ္ု 

US Department of Health and Human Services  
(ကန္်◌းမာေ◌ရးႏ◌င္ွ◌ ့လ႔ူအြခင္◌ေ့အရး ဝန္ေ◌ဆာင�ႈမာ်းဆိငု�ာ US ဌာန) 

  ◌ႏ◌◌ိငု�သံားအြခင္◌ေ့အရးမာ်းရံ◌◌ုး – နယ္ေ◌◌ျမ V 
  233 N. Michigan Avenue, Suite 240 
  Chicago, IL 60601 
 
  တယ� ဖုီန္◌း-  312-886-5077 (အသ)ံ သိ႔ုမဟတ္ု 
    312-353-5693 (TTY) 



 

 

Department of Health Services (ကန္်◌းမာေ◌ရးဝန္ေ◌ဆာင�ႈမ်ား ဌာန) 
Division of Medicaid Services (Medicaid ဝန္ေ◌ဆာင�ႈမ်ား ဌာန�ခ)ဲ 
F-01947 (11/2018) 

 WISCONSIN ◌ျပ��ယ ္

IRIS ပါဝင�ူ ပညာေ◌ပး လ�က�စဲာအပု-္ အသေိ◌ပးခ်က ္
ညႊ��ကားခ်က�ာ်း- အဆိပုါ ပံ◌စုစံာ��က� ို  IRIS အစအီစဥ္ ပါဝင�ူ အသပိညာေ◌ပး အ�တက္ အသအိမတွ◌္ျပဳမႈအျဖစ္ အသ◌ံ◌ုး◌ျပဳမည္◌ျဖစ�ည္။ ယခပံု◌စုံစာ��က� ား ◌ျဖည္◌�့သင◌္း◌ျခင◌္းအ�တက ္

Wisconsin ◌ျပ��ယ�  အတည္◌ျပဳထားသည္◌ ့ဥေပဒမ်ားအရ မလိအုပ္ေ◌သာ◌္လည္◌း IRIS အစီအစဥ္ အ�တက�ူ  လိအုပ�ါသည္။ ပါဝင္ေ◌ဆာ�င�က� ူႏ◌ငွ◌္ ့၎တိ႔ု၏ IRIS အၾကေံ◌ပး ေအ�ျဖင္◌ ့

ယခ ုပံ◌စုံ စာ��က� ို  IRIS ပါဝင္ေ◌ဆာ�င�က� ူအသပိညာေ◌ပး လ�က�စဲာအပု္ (P-01704) သ◌ံ◌ုးသပ◌္ျခင◌္း◌ႏ◌ငွ◌္ ့ေ◌�ဆးေ◌◌ႏြ◌◌း◌ျခင◌္း ၿပီးဆ◌ံ◌ုးမႈေအပၚမူတ��ပီး ◌ျဖည္◌ရ့ မည္။ ယခ ု

ပံ◌စုစံာ��က္ေ◌ပၚရိွ ကိယု္ေ◌ရးကိယု� ာဆိငု�ာ �ခ◌ဲျခားသတ��တ◌္ႏ◌◌ိငု္ေ◌သာ အခက်� လက�ာ်းကိ ုသ◌ံ◌ုးသပ�်က ္ၿပီးဆ◌ံ◌ုး◌ျခင္◌း ရိွ/မရိွ အတည္◌ျပဳရန္ ေ◌ကာက္ ယ�ူသားမည္◌ျဖစ�ပီး 

၎ရ���ယ�က်� စ�ု တည္◌းအ�တက� ာ အသ◌ံ◌ုး◌ျပဳ�သားမည္◌ျဖစ�ည္။ 
အပုိင္◌း I – လဥူးီေ◌ရ 

ပါဝင္ေ◌ဆာ�င�က� ူအမည္ (ေ◌နာက� ◌ံ◌ုး၊ ပထမဆ◌ံ◌ုး) ပါဝင္ေ◌ဆာ�င�က� ူ၏ MCI နပံါတ ္

            
သင္၏ IRIS အၾကေံ◌ပး အမည္ သင္၏ IRIS အၾကေံ◌ပး ေ◌အဂ်င�အီမည္ 

            
အုပ�ိန◌္းသ(ူမ်ား) ◌ႏ◌ငွ◌္/့သိ႔ုမဟတု ္ေ◌ရွေ႕န၏ လပု�ို�င�င္◌(့မ်ား) (ရိွပါက) 

      
က�ၽႏ◌◌္ပု ္(ပါဝင�ူ) �တင ္ေ◌အာက�ါပုဂၢိလဳ�ာ်းမွ တစ္ဦးရိွပါသည္-   လပူုဂၢိလဳ္၏ အပု�ိန◌္းသ ူ  ကန်္◌းမာေ◌ရးေ◌စာင္ေ႔ရွာက�ႈအ�တက္ ေ◌ရွေ႕န၏ လပု�ို�င�င◌္ ့  ၎တိ႔ုထမဲ ွတစဦ္းမွမဟတု ္

က�ၽႏ◌◌္ပု္ (ပါဝင�ူ) ေအ�ျဖင◌္ ့ပါဝင�ူ အသပိညာေ◌ပး လ�က�စဲာအုပ�ိ ု ေ◌အာက�ါတိ႔ုအ�တက္ သ◌ံ◌ုးသပ◌္ျခင္◌း◌ျဖစ�ါသည္- 

 ကနဦး ေ◌�တ႔ဆ◌ံ◌ုျခင္◌း   ◌ႏ◌စွ�ဥ္ လာေ◌ရာက�ႈ   ဖ်န္ေ◌◌ျေဖရး သ◌ံ◌ုးသပ�်က ္မတွ� မ◌္း   မွား�ယင◌္းသည္◌ ့စမီံခန္႔�ခမဲႈ/ယာယ ီ
အပုိင္◌း II – အသေိ◌ပးခ်က ္

ေ◌အာ�က� င္ လက��တ္ေ◌ရးထ◌ု◌ိး◌ျခင�ား◌ျဖင္◌ ့က�ၽႏ◌◌္ပု�ည္ IRIS ပါဝင္ေ◌ဆာ�င�က� ူမ်ား အသပိညာေ◌ပး လ�က�စဲာအုပ္ (P-01704) ၏ ေ◌အာက္ေ◌ဖာ◌◌္ျပပါ အပိုင◌္းမာ်းအား လက�ရံရိွၿပီး 

က�ၽႏ◌◌္ပု၏္ IRIS အၾကေံ◌ပး ◌ႏ◌ငွ္◌အ့တ ူသ◌ံ◌ုးသပ�ကည္◌ရွ့ုၿပီး◌ျဖစ���ု  အဓပိၸါေယ�ၾကာင◌္း သရိွိပါသည္။ 

3.0  ကိယု� ို င�ႊ��ကားေ◌သာ တာဝန္ဝတရၱားမ်ား 4.0  က�ၽႏ◌◌္ပ္ု၏ ေ◌ေြငၾကး◌ျဖင္◌ ့စစ္ေ◌ဆးၿပီး က�ၽႏ◌◌ု္ပ္၏အစအီစဥ္◌ျဖင္◌ ့

တည္ေ◌ထာင္◌ျခင္◌း 
သ◌ံ◌ုးသပ�ည္◌ ့ရ�က� ဲ လက��တ�ာ်း – ပါဝင�ူ သိ႔ုမဟတု ္အုပ�ိန◌္းသ ူ သ◌ံ◌ုးသပ�ည္◌ ့ရ�က� ဲ လက��တ�ာ်း – ပါဝင�ူ သိ႔ုမဟတု ္အုပ�ိန◌္းသ ူ

    
5.0  ေ◌ေြငၾကး မွား�ယင္◌းစမံီခန္႔�ခ◌ဲျခင္◌း ◌ႏ◌င္ွ◌ ့လမိ� ည္◌ျခင္◌းကိ ုကာ�ကယ◌္ျခင္◌း 6.0  အက် ဳးအျမတ္ ပဋိ�ပကၡမ်ား 
သ◌ံ◌ုးသပ�ည္◌ ့ရ�က� ဲ လက��တ�ာ်း – ပါဝင�ူ သိ႔ုမဟတု ္အုပ�ိန◌္းသ ူ သ◌ံ◌ုးသပ�ည္◌ ့ရ�က� ဲ လက��တ�ာ်း – ပါဝင�ူ သိ႔ုမဟတု ္အုပ�ိန◌္းသ ူ

    
7.0  ေအရးႀကးီေ◌သာ ◌ျဖစ�ပ�်ားကိ ုအစရီင�◌ံျခင္◌း 8.0  ကန္႔သတ� ားေ◌သာ တိင္ု◌းတာခ်က�ာ်း 
သ◌ံ◌ုးသပ�ည္◌ ့ရ�က� ဲ လက��တ�ာ်း – ပါဝင�ူ သိ႔ုမဟတု ္အုပ�ိန◌္းသ ူ သ◌ံ◌ုးသပ�ည္◌ ့ရ�က� ဲ လက��တ�ာ်း – ပါဝင�ူ သိ႔ုမဟတု ္အုပ�ိန◌္းသ ူ

    
9.0  ◌ႏ◌စွ�ဥ္ ကန္်◌းမာေ◌ရး ေ◌စာင္ေ႔ရွာက�ႈ အခ်က�လက�ာ်း 10.0  ေ◌နာကေ္◌ၾကာင္◌းစစ္ေ◌ဆး◌ျခင္◌း မူဝါဒ 
သ◌ံ◌ုးသပ�ည္◌ ့ရ�က� ဲ လက��တ�ာ်း – ပါဝင�ူ သိ႔ုမဟတု ္အုပ�ိန◌္းသ ူ သ◌ံ◌ုးသပ�ည္◌ ့ရ�က� ဲ လက��တ�ာ်း – ပါဝင�ူ သိ႔ုမဟတု ္အုပ�ိန◌္းသ ူ

    
11.0  နာရီ 40 ကန္်◌းမာေ◌ရးႏ◌င္ွ◌ ့ေ◌ဘးကင္◌းေ◌ရး စည္◌းမ်ဥ္◌းစည္◌းကမ္◌းမ်ား 12.0  ပါဝင္ေ◌ဆာ�င�က� ူက ငာွးရမ္◌းထားေ◌သာ ဝ��မ္◌းဆိငု�ာ သင�န္◌း 
သ◌ံ◌ုးသပ�ည္◌ ့ရ�က� ဲ လက��တ�ာ်း – ပါဝင�ူ သိ႔ုမဟတု ္အုပ�ိန◌္းသ ူ သ◌ံ◌ုးသပ�ည္◌ ့ရ�က� ဲ လက��တ�ာ်း – ပါဝင�ူ သိ႔ုမဟတု ္အုပ�ိန◌္းသ ူ

    
13.0  ေ◌ဆာ�င�က�ႈ အသေိ◌ပးခက် ္◌ႏ◌င္ွ◌ ့မ်ွတသည္◌ ့ၾကားနာမႈ ေ◌တာင္◌းဆိ ုခက်�ာ်း 14.0  တိငု�ကားစာမ်ားႏ◌င္ွ◌ ့ေမကန်ပ�်က�ာ်း 
သ◌ံ◌ုးသပ�ည္◌ ့ရ�က� ဲ လက��တ�ာ်း – ပါဝင�ူ သိ႔ုမဟတု ္အုပ�ိန◌္းသ ူ သ◌ံ◌ုးသပ�ည္◌ ့ရ�က� ဲ လက��တ�ာ်း – ပါဝင�ူ သိ႔ုမဟတု ္အုပ�ိန◌္းသ ူ

    
အသေိ◌ပးမႈ ေ◌ဖာ◌◌္ျပခက်္- 

1. က�ၽႏ◌◌္ေုပ��ျဖင◌္ ့သလိိေု◌သာေ◌မးြခန◌္းမ်ားအားလ◌ံ◌ုးကိ ုက�ၽႏ◌◌္ပု၏္ IRIS အၾက ံေ◌ပးထ ံေ◌မး◌ျမန◌္း◌ႏ◌◌ုငိ�ည္◌ ့အြခင္◌ေ့အရးရိွပါသည္။ 

2. ေ◌နာက� ပ�ခက်�ာ်းအ�တက္ IRIS ပါဝင�ူ အသပိညာေ◌ပး ေ◌ရး လ�က�စဲာအုပ္ (P-01704) ကိ ုသမိ္◌းဆည္◌းထားၿပီး ◌ျပ��ည္ လမ္◌းညႊန္ေ◌ပးမည္◌ျဖစ�ည္။ 
3. IRIS ပါဝင္ေ◌ဆာ�င�က� ူတစ္ဦးအျဖစ္ က�ၽႏ◌◌္ပု္၏ တာဝန္ဝတရၱားမ်ားႏ◌ငွ◌္ ့ပတ�က�ပီး အနာဂ�တ� င္ ေ◌မး◌ျမန္◌းလိသု��်ားရိွပါက ၎တိ႔ုကိ ုက�ၽႏ◌◌္ပု၏္ IRIS အၾကေံ◌ပးႏ◌ငွ◌္အ့တ ူ

ေ◌◌ျဖရွင္◌း�သားႏ◌◌ိငု�ါသည္။ 
လက��တ္ – ပါဝင�ူ လက��တ� ု◌◌ိးသည္◌ ့ရ�က� ဲ

  
လက��တ္ – အုပ�ိန◌္းသ ူသိ႔ုမဟတု္ ဥေပေဒရးရာ ဆ◌ံ◌ုး◌ျဖတ�က် ္ခမ်ွတ� ူ (ရိွပါက) လက��တ� ု◌◌ိးသည္◌ ့ရ�က� ဲ

  
(IRIS အၾကေံ◌ပး) ေ◌အာ�က� င္ေ◌ဖာ◌◌္ျပထားေ◌သာ က�ၽႏ◌◌္ပု္၏ လက��တ္ ေအ�ျဖင္◌ ့က�ၽႏ◌◌္ပု�ည္ ယခ ုစာ��က�ာတမ◌္းအား ပါဝင�ူ ◌ႏ◌ငွ◌္/့ သိ႔ုမဟတု္ အပု�ိန◌္းသႏူ◌ငွ◌္အ့တ ူ

သ◌ံ◌ုးသပ�ပီး◌ျဖစ�ပီး ေ◌မးြခန◌္းမ်ားေ◌မး◌ျမန္◌း◌ႏ◌◌ိငု္ သည္◌ ့အြခင◌္ေ့အရးမ်ားကိ ုေ◌ပးအပ�ားေ◌ၾကာင္◌း အဓိပၸါယ�ပါသည္။ 

https://www.dhs.wisconsin.gov/publications/p01704.pdf
https://www.dhs.wisconsin.gov/publications/p01704.pdf
https://www.dhs.wisconsin.gov/publications/p01704.pdf


 

လက��တ္ – IRIS အၾကေံ◌ပး လက��တ� ု◌◌ိးသည္◌ ့ရ�က� ဲ

  
IRIS ပါဝင္ေ◌ဆာ�င�က� ူက ၎တိ႔ု၏◌ႏ◌စွ�ဥ္ သ◌ံ◌ုးသပ�်က� ို ◌ျဖည္◌မွ့သာ ေ◌အာ�က� င္ ◌ျဖည္◌ပ့ါ 
ေ◌အာ�က� င�ါရိွသည္◌ ့က�ၽႏ◌◌္ပု၏္ လက��ေတ� �ျဖင◌္ ့က�ၽႏ◌◌္ပု၏္ လက�� ိေ◌ဆာ�င�က္ေ◌ေနသာ ငာွးရမ္◌းထားသည္◌ ့ဝ��မ◌္းမ်ားအားလ◌ံ◌ုးကိ ုက�ၽႏ◌◌္ပု၏္ လိအုပ�်က�ာ်း◌ျဖစ�ည္◌ ့

ေ◌နအ�ိမ�င◌္းေ◌ထာက�ေံ႔ရး စစ္ေ◌ဆးမႈမ်ား၊ ◌ျပ��ည္ ထေူ◌ထာင္ေ◌ရး ဝန္ေ◌ဆာင�ႈမ်ား၊ သယ� ူပိုေ႔ဆာငေ္◌ရး၊ ေ◌န႔စဥ္ ေ◌နထ◌ုငိ္ က�ၽမ◌္းကင်�ႈမ်ား၊ ေ◌ထာက�႔ံထားေ◌သာ အလပု�ကိငု္ 

◌ႏ◌ငွ◌္/့သိ႔ု မဟတု ္အျပဳအမူဆိငု�ာ ေ◌ထာက�ေံ႔ရး လိအုပ�်က�ာ်း စသ��ို႔ကိ ုသင�န◌္း ပို႔ခၿ်ပီး ◌ျဖစ္ေ◌ၾကာင◌္း ေ◌ဖာ◌◌္ျပထား◌ျခင◌္း◌ျဖစ�ါသည္။ 

လက��တ္ – ပါဝင�ူ လက��တ� ု◌◌ိးသည္◌ ့ရ�က� ဲ

  
ညႊ��ကားခ်က�ာ်း 

ေအရးႀကးီေ◌သာ အခ်က-္ ယခ ုပံ◌စုစံာ��က��နယ�ယ� ားလ◌ံ◌ုး လိအုပ�ါသည္။ မျပည္◌စ့◌ံသုည္◌ ့ပံ◌စုစံာ��ေက� �ျဖင္◌ ့လပု�န္◌းေ◌ဆာ�င�က�ာ�တင္ ၾကန္႔ၾကာမႈ ◌ျဖစ္ေ◌စႏ◌◌ုငိ�ါသည္။ 

ယခုပံ◌စုစံာ��က� ို  မ��ူ က အသ◌ံ◌ုး◌ျပဳသင္႔သနည္◌း 

ယခ ုပံ◌စုံစာ��က� ို  IRIS အစအီစ�ဥ�င္ အမ��ာရင◌္းေ◌ပး�သင◌္းထားေ◌သာ ပါဝင�ူမ်ားကိ ုဝန္ေ◌ဆာင�ႈေ◌ပးေ◌နသည္◌ ့IRIS အၾကေံ◌ပး ေ◌အဂ်င�မီာ်းက အသ◌ံ◌ုး◌ျပဳရမည္◌ျဖစ�ည္။ 

မ��ည္◌အ့ခ် ိ� ��င�ဆိ ုဖ်န္ေ◌◌ျဖမႈလိအုပ�ာပါက ပါဝင�ူ ◌ႏ◌ငွ◌္/့သိ႔ုမဟတု ္၎တိ႔ု၏ တရားဝင္ ကိယု�ားလယွ� ား ေ◌��းခယ်� ားသည္◌ ့အပိုင◌္းမ်ား/အခက်� လက�ာ်းကိ ု◌ျပ����သပိညာေ◌ပးေ◌ရး 

လပု္ေ◌ဆာင္ ◌ႏ◌◌ိငု����တက္ ယခ ုပံ◌စုစံာ��က� ို  IRIS အၾကေံ◌ပးက အသ◌ံ◌ုး◌ျပဳႏ◌◌ိငု�ည္။ ◌ျပ����သပိညာေ◌ပးေ◌ရးလပု္ေ◌ဆာင�န္ လိအုပ�ာပါက အပိငု္◌းမ်ားကိ ု

သ◌ံ◌ုးသပ�ပီး◌ျဖစ္ေ◌ၾကာင◌္း◌ႏ◌ငွ္◌ ့သ◌ံ◌ုးသပ�်က ္ၿပီးဆ◌ံ◌ုးေ◌ၾကာင္◌းကိ ုအသေိ◌ပးရန္ အ�တက္ ပံ◌စုစံာ��က� သစ�စ္ေ◌စာင�ို ◌ျဖည္◌ရ့မည္◌ျဖစ�ည္။ 

ပံ◌စုစံာ��က� ို  မ��ို ႔ျဖည္◌ရ့မ��ည္◌း 

ယခပံု◌စုစံာ��က� ို  ◌ျဖည္◌�့သင္◌းၿပီး အလီေက� ရာနစ္ စနစ◌္ျဖင◌္ ့တ�င�င္◌းရ မည္။ ယခ ုပံ◌စုစံာ��က� ို  Microsoft Word ပံ◌စု◌ံျဖင◌္ ့◌ျဖည္◌�့သင◌္း◌ႏ◌◌ိငု္ေ◌သာ◌္လည္◌း ပါဝင�ူ 

◌ႏ◌ငွ◌္/့သိ႔ုမဟတု ္တရားဝင ္ကိယု�ားလယွ္ ◌ႏ◌ငွ◌္ ့IRIS အၾကေံ◌ပး တိ႔ုက လက��တ� ို းရန ္လိပုါသည္။  

သက� ို င�ာ ေ◌နရာကိ ုထပိါ သိ႔ုမဟတု္ ◌ႏ◌◌ွပိ�ါ။ 

အပုိင္◌း I – လဥူးီေ◌ရ 

ပါဝင္ေ◌ဆာ�င�က� ူအမည္- ပါဝင္ေ◌ဆာ�င�က� ူ၏ အမ��ို ထည္◌�့သင္◌းပါ။ ပါဝင္ေ◌ဆာ�င�က� ူ၏ MCI နံပါတ-္ ပါဝင္ေ◌ဆာ�င�က� ူ၏ MCI ကိ ုထည္◌�့သင◌္းပါ။ 

သင္႔ IRIS အၾကေံ◌ပး၏ အမည္- IRIS အၾကေံ◌ပး၏ အမ��ို ထည္◌�့သင္◌းပါ။ သင္႔ IRIS အၾကေံ◌ပး ေ◌အဂ်င�၏ီ အမည္- ICA ၏ အမ��ို ထည္◌�့သင္◌းပါ 

အပု�ိန္◌းသ(ူမ်ား) ◌ႏ◌င္ွ◌/့သိ႔ုမဟတု ္အြခင္◌အ့ာဏာရိွသ ူေ◌ရွေ႕န (မ်ား) (ရိွပါက)- ပါဝင�ူ၏ အုပ�ိန◌္းသ၏ူ နာမည� ျ ပည္◌အ့စ◌ံကုိ ုထည္◌�့သင္◌းပါ ◌ႏ◌ငွ◌္/့သိ႔ုမဟတု္ ေ◌ရွေ႕န၏ 

အြခင◌္အ့ာဏာကိ ုထည္◌ပ့ါ။ 

ကိယု� ို င�ႊ��ကားရ�� �တက ္သင္႔အား ကညူမီည္◌ ့တစ�◌ံတုစ္ဥးီ ရိွ/မရိွကိ ုညႊန္◌ျပပါ- ပဂုၢိလဳ္၏ လက��အိုပ�ိန◌္းသ၊ူ ကန်္◌းမာေ◌ရး ေ◌စာင္ေ႔ရွာက�ႈအ�တက္ လက��ေိ◌ဆာ�င�က္ေ◌ပးေ◌နသည္◌ ့

ေ◌ရွေ႕န သိ႔ုမဟတု ္တစ္ေ◌ယာက�� ်မဟတု။္ 

ပါဝင္ေ◌ဆာ�င�က� ူဆိငု�ာ အသပိညာေ◌ပးေ◌ရး လ�က�စဲာအပ္ု၏ သ◌ံ◌ုးသပ�်က� �တက ္ေအၾကာင္◌း◌ျပခက်� ို  ညႊန္◌ျပပါ ကနဦး ေ◌�တ႔ဆ◌ံ◌ုျခင◌္း၊ ◌ႏ◌စွ� ဥ�ာေ◌ရာက�ႈအ�တက္ အစိတ� ပိုင◌္းတစ�ု 

ဟတု္/မဟတု္ သိ႔ုမဟတု ္ဖ်န္ေ◌◌ျေဖရး သ◌ံ◌ုးသပ�်က��တ� မ◌္းေ◌ၾကာင္◌ ့ဟတု/္မဟတု္။ 

အပုိင္◌း II – အသေိ◌ပးခ်က ္

လ�က�စဲာအပ္ု အပုိင္◌း- အပိုင◌္းတစ�ုစီ�တင္ ၎တိ႔ု၏ ကိယု�ို င�ပံါတ�ာ်းရိွၿပီး အထက္ေ◌နရာ �တင ္ေ◌ဖာ◌္◌ျပထားပါသည္ ၎�တင္ ပါဝင�ူ သိ႔ုမဟတု္ ၎တိ႔ု၏ အုပ�ိန◌္းသေူအ�ျဖင◌္ ့လက��တ� ို းၿပီး 

အပိုင◌္းကိ ုIRIS အၾကေံ◌ပးႏ◌ငွ◌္အ့တ ူသ◌ံ◌ုးသပ�ဲ႔သည္◌ ့ရ�က�ကဲိ ုမွတ� မ◌္းထားရမည္။ 

သ◌ံ◌ုးသပ� ည္◌ ့ရ�က� ဲ လက��တ�ာ်း – ပါဝင�ူ သိ႔ုမဟတု ္အပု�ိန္◌းသ ူ

ပါဝင�ူ/အပု�ိန◌္းသ ူေအ�ျဖင◌္ ့IRIS အၾကေံ◌ပးႏ◌ငွ◌္အ့တ ူအပိုင◌္း ကိ ုသ◌ံ◌ုးသပ�ဲ႔သည္◌ ့

ရ�က�ကဲိ ုထည္◌�့သင◌္းရမည္။ အပိငု္◌းမ်ားကိ ု၎တိ႔ုသ◌ံ◌ုးသပ�ည္◌ ့ရ�က�◌ဲျဖင◌္ ့

ေ◌ဖာ◌◌္ျပရမည္။ 

ပါဝင�ူ/အပု�ိန◌္းသ ူေအ�ျဖင◌္ ့IRIS က သ◌ံ◌ုးသပ�ားေ◌သာ အခန္◌းတစ�ု စကီိ ုလက��တ� ို း 

ဇယား�ကက ္ဘယ� �က� င္ ညႊန◌္ျပထား ေ◌သာ ေ◌န႔ရက�  

သ◌ံ◌ုးသပ�ႈ◌ျပဳလပု�ပီး◌ျဖစ္ေ◌ၾကာင္◌းကိ ုမွတ� မ◌္းတင�န ္အ�တက္ လက��တ� ို းရမည္။ 

လက��တ္ – ပါဝင�ူ 

ပါဝင္ေ◌ဆာ�င�က� ူမ်ားေအ�ျဖင◌္ ့IRIS အၾကေံ◌ပးႏ◌ငွ◌္အ့တ ူအပိုင◌္း အားလ◌ံ◌ုး ကိ ုသ◌ံ◌ုးသပ�ပီးပါက လက��တ� ို းရမည္။ ◌ျပ����်န္ေ◌◌ျဖျခင္◌း◌ျပဳလပု�န္ လိအုပ�ါက ပါဝငေ္◌ဆာ�င�က� ူမ်ား 

ေအ�ျဖင◌္ ့◌ျပ����န်္ေ◌◌ျဖျခင◌္း◌ျပဳလပု�န ္လိအုပ�ည္◌ ့အပိငု္◌းအားလ◌ံ◌ုး ကိ ုIRIS အၾကေံ◌ပးက သ◌ံ◌ုးသပ�ပီးပါက လက��တ� ို းရမည္။ 

လက��တ္ – အုပ�ိန◌္းသ ူသိ႔ုမဟတု္ ဥေပေဒရးရာ ဆ◌ံ◌ုး◌ျဖတ�က် ္ခမ်ွတ� ူ (ရိွပါက) 



 

အုပ�ိန◌္းသ/ူအြခင◌္အ့ာဏာရိွသေူ◌ရွေ႕န ေအ�ျဖင◌္ ့အပိုင◌္းမ်ားအားလ◌ံ◌ုးကိ ုIRIS အၾကေံ◌ပးႏ◌ငွ◌္ ့သ◌ံ◌ုးသပ�ႈ◌ျပဳလပု�ပီးပါက ပံ◌စုံစာ��က� ို  လက��တ ္ထိးုရ မည္။ 

◌ျပ����်န္ေ◌◌ျဖျခင◌္း◌ျပဳလပု�န္ လိအုပ�ါက အုပ�ိန◌္းသ/ူအြခင◌္အ့ာဏာ ရိွသေူ◌ရွေ႕နေအ�ျဖင◌္ ့◌ျပ����်န္ေ◌◌ျဖမႈ◌ျပဳလပု�န ္လိအုပ္ေ◌သာ အပိုင◌္းမ်ား အားလ◌ံ◌ုးကိ ုIRIS အၾကေံ◌ပးက 

သ◌ံ◌ုးသပ�ပီးပါက လက��တ� ု◌◌ိးရမည္။ 

လက��တ္ – IRIS အၾကေံ◌ပး 
ပါဝင�ူ ◌ႏ◌ငွ◌္/့သိ႔ုမဟတု္ အုပ�ိန္◌းသ/ူအြခင္◌အ့ာဏာရိွသေူ◌ရွေ႕န ေအ�ျဖင္◌ ့လ�က�စဲာအုပ္◌ႏ◌ငွ္◌ပ့တ� က�ပီး အျခားေ◌မးြခန◌္းမ်ား မရိွေ◌တာ႔ ေ◌ၾကာင္◌း အတည္◌ျပဳၿပီးပါက 

အၾကေံ◌ပးေအ�ျဖင္◌ ့ပံ◌စုစံာ��က� ို  လက��တ္ ထိးုရမည္။ 

ယခု ပံ◌စုစံာ��က� ို  ◌ျဖည္◌�့သင္◌းသ ူ

ယခ ုပံ◌စုံစာ��က� ို  တ�င�င◌္းသည္◌အ့ခါ သငေ္◌ပးအပ�ားေ◌သာ အခက်� လက�ာ်းမွာ အတည္◌ျဖစ�ပီး သင�သိမွ်ေအကာင◌္းဆ◌ံ◌ုး ◌ျဖည္◌�့သင္◌းထား ေ◌ၾကာင္◌း သင႔္ဘက�  ခိငု�ာေ◌စရမည္။ 

ယခုပံ◌စုစံာ��က� ို  တ�င�င္◌းပံ◌ ု

◌ျဖည္◌�့သင္◌းၿပီးပါက ယခ ုပံ◌စုံစာ��က� ို  WISITS ရိွ သင္ေ႔လာ်◌္သည္◌ ့ပါဝင ္ေ◌ဆာ�င�က� ူ၏ မတွ� မ◌္း�တင ္ထည္◌�့သင္◌းရမည္။ 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRIS ◌ႏ◌င္ွ◌ ့ပတ�က� ည္◌ ့ေ◌နာက� ပ္ အခက်� လက�ာ်းအ�တက္- 

 

Wisconsin ကန်္◌းမာေ◌ရးဝန္ေ◌ဆာင�ႈမ်ား ဌာန (Department of Health Services) IRIS ဝက�� ို ဒ္-  

https://www.dhs.wisconsin.gov/iris/index.htm 
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	ကၽြႏ္ုပ္၏ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္အတူေနထိုင္ပါက မည္သို႔ျဖစ္မည္ နည္း။
	IRIS ကိုယ္တိုင္ ညႊန္ၾကားေသာ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ေစာင္႔ေရွာက္မႈ ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။
	ကၽြႏ္ုပ္၏ ဝန္ထမ္းမ်ားထဲမွ တစ္ဦးအား တစ္ပတ္လ်င္ နာရီေပါင္း 40 ထက္ ပိုၿပီး အလုပ္လုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ယခု မူဝါဒႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ျခြင္းခ်က္ တစ္ခုကို မည္သို႔ တင္သြင္းႏုိင္မည္နည္း။

	12.0 လူနာ ငွားရမ္းထားေသာ ဝန္ထမ္းဆိုင္ရာ သင္တန္း
	အေရးေပၚအေျခအေနဆုိင္ရာ တံု႔ျပန္ခ်က္

	13.0 ေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ အသိေပးခ်က္ ႏွင့္ မွ်တေသာ ၾကားနာမႈ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား
	ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ အသိေပးစာ တစ္ေစာင္ကို လက္ခံ ရရွိပါက မည္သို႔ျဖစ္မည္နည္း။
	ျပည္နယ္အဆင္႔ မွ်တသည့္ ၾကားနာမႈတစ္ခုဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။
	ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ ျပည္နယ္အဆင္႔ မွ်တသည့္ ၾကားနာမႈ ေတာင္းဆိုခ်က္ တစ္ေစာင္ကို မည္သို႔ တင္သြင္းႏိုင္သနည္း။
	မွ်တသည့္ ၾကားနာမႈတစ္ခုေတာင္းဆိုသည့္ ေနာက္ဆံုးရက္ခ်ိန္းမွာ မည္သည့္ခ်ိန္ျဖစ္သနည္း။
	မွ်တသည့္ၾကားနာမႈျပဳလုပ္ေနသည္အထိ ကၽြႏ္ုပ္၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လို႔ ရပါသလား။
	တစ္ခ်ိန္တည္းျဖစ္ေသာ သံုးသပ္ခ်က္တစ္ခု ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။
	ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ စိတ္ေျပာင္းသြားၿပီး မွ်တသည့္ ၾကားနာမႈကို ဆက္လက္ မေဆာင္ရြက္လိုပါက မည္သို႔ျဖစ္မည္နည္း။
	မွ်တသည့္ ၾကားနာမႈ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ မည္သို႔ေသာအရာျဖစ္သနည္း။
	ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ မွ်တသည့္ ၾကားနာမႈ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို သေဘာမတူပါက မည္သို႔ ျပဳလုပ္ရမည္နည္း။
	မည္သူက ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ တရားရံုးေရွ႕ေနအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကူညီသင္ၾကားေပးႏိုင္သနည္း။

	14.0 တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ မေက်နပ္ခ်က္မ်ား
	တိုင္ၾကားခ်က္ ႏွင့္ မေက်နပ္ခ်က္ တို႔၏ ျခားနားခ်က္ကို ေဖာ္ျပပါ။
	တိုင္ၾကားခ်က္ သို႔မဟုတ္ မေက်နပ္ခ်က္ တင္သြင္းရန္အတြက္ ရက္ခ်ိန္း ရွိပါသလား။
	ကၽြႏ္ုပ္က တိုင္ၾကားခ်က္ သို႔မဟုတ္ မေက်နပ္ခ်က္တစ္ခုကို တင္သြင္းလိုက္ ပါက မည္သို႔ျဖစ္မည္နည္း။
	ဖ်န္ေျဖသူဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။
	စစ္ေဆးေရးအရာရွိဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။
	ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ တိုင္ၾကားခ်က္ သို႔မဟုတ္ မေက်နပ္ခ်က္ကို မည္သို႔ တင္သြင္းႏုိင္သနည္း။
	ကၽြႏ္ုပ္အားကူညီေပးႏိုင္သူမ်ားႏွင့္ မည္သို႔ ဆက္သြယ္ရမည္နည္း။

	15.0 သင္၏ MEDICAID အခြင့္အေရးမ်ား

