
သငသ်ည ်ကန်ွရက်အတငွ််း ဆ ်းရ ုံ  သ ု ို့မဟုတ ်ပြငြ်လူနာ ခွွဲစ တ်ကုသမှုစငတ်ာတစ်ခုတွင ်ကန်ွရက်ပြငြ် ကုံသဆထောကြ် ံ့မှုဆြ်းသတူစဦ််းထ မှ 

အရ ေးရြေါ်ကုသရစာငို့ရ်  ာက်မှု ခံယူသညို့အ်ခါ သ ု ို့မဟုတ် ကုသမှုခံယူသညို့အ်ခါ သငံ့က် ုံ ရ ကေးကျနရ်ငရွတာငေ်းခံလ ာ မ    ရစ န ်ကာကွယ်ထာေးသည။် ထ ပုြစ်စဉ်မျ  ေးတွင ်

သငို့အ်စီအစဉ်၏ စ  တ်မျှရြေးပခငေ်းမျာေး၊ ြူေးတွွဲအာမခံ န ငို့/်သ ု ို့မဟုတ် ပြနလ်ည်နတု်ယူန ငုရ်သာ အာမခံထက် ရကျာ်လွန၍် သငို့က် ု ရကာက်ခံ၍မ ြါ။ 

  

 

ဆမ ေ်ာလင်ံ့မထော်းဆသော ဆ ်းကုံသမှုဆငဆွတောင််းခ လ ော(Surprise Medical Bills) အဆြေါ် 
သင၏်လုံြ်ြ ုံငခွ်ငံ့မ် ော်းနငှံ့ ်ကောကယွခွ်ငံ့မ် ော်း 

 

 

“ဆ က်းက န်ဆငဆွတောင််းခ လ ော”(တစခ်ါတရ  “ဆမ ေ်ာလငံ့မ်ထော်းဆသော ဆ ်းကုံသမှုဆငဆွတောင််းခ လ ော”ဟုံ ဆခေါ်သည)်   ုံတော ဘောလ။ဲ 

သငသ်ည ်ဆ ာဝန ်သ ု ို့မဟုတ် အပခာေး ကျနေ်းမာရ ေးရစာငို့ရ်  ာက်မှုရြေးသတူစ်ဦေးန ငို့ ်ပြသညို့အ်ခါ စ  တ်မျှရြေးပခငေ်း၊ ြူေးတွွဲအာမခံ န ငို့/်သ ု ို့မဟုတ် ပြနလ်ညန်တု်ယူန ငုရ်သာ အာမခံ 

ကွဲို့သ ု ို့ အချ  ျို့ရသာ အ တ်စ ုက်ကုနက်ျစ  တ်မျာေး ရြေး န ်  န ငုသ်ည။် သငို့က်ျနေ်းမာရ ေးအစီအစဉ်၏ကွန ်က်အတွငေ်းမ  မဟုတ်ရသာ ကျနေ်းမာရ ေးရစာငို့ရ်  ာက်မှု 

ရြေးသတူစ်ဦေးန ငို့ပ်ြလျှင ်သ ု ို့မဟုတ် ကျနေ်းမာရ ေးရစာငို့ရ်  ာက်မှုဌာနတစ်ခု က  ုသာွေးရ ာက်ပြသလျှင ်အြ ုကုနက်ျစ  တ်မျာေး   လာန ငုသ်ည် သ ု ို့မဟုတ် 

ရငရွတာငေ်းခံလ ာတစ်ခုလံုေးက ု သငရ်ြေးရချ န ငုသ်ည။် 

 
“ကွန ်က်ပြငြ်”ဆ သုညမ် ာ ဝနရ်ဆာငမ်ှုမျာေးရြေး န ်သငို့က်ျနေ်းမာရ ေးအစီအစဉ်န ငို့ ်စာချ ြ်တွင ်လက်မ တမ်ရ ေးထ ေုးထာေးရသာ ကျနေ်းမာရ ေးရစာငို့ရ်  ာက်မှု ရြေးသမူျာေးန ငို့ ်

ဌာနမျာေးက ု ဆ လု ုသည။် ကွန ်က်ပြငြ်ရထာက်ြံို့သမူျာေးအရနပြငို့ ်ဝနရ်ဆာငမ်ှုတစ်ခုအတွက် သငို့အ်စီအစဉ်က ရြေးရချသညို့ ်ြမာဏန ငို့ ်ကျသငို့သ်ညို့ ်အပြညို့အ်ဝြမာဏ ကကာေးမ  

ကွာပခာေးချက်အတွက် သငို့ထ် ံရတာငေ်းခံခွငို့ ်    န ငုသ်ည။် ၎ငေ်းက ု“ဆ က်းက န်ဆငဆွတောင််းခ လ ော”ဟု ရခေါ်သည။် ဤြမာဏသည ်တူညရီသာဝနရ်ဆာငမ်ှုအတွက် ကွန ်က်အတွငေ်း 

ကုနက်ျစ  တ်မျာေးထက် ရကျာ်လွနန် ငုြ်ွယ်   ပြီေး သငို့အ်စီအစဉ်၏ ပြနလ်ညန်တု်ယူန ငုရ်သာ အာမခံ သ ု ို့မဟုတ ်န စ်စဉ် အ တ်စ ုက်ြမာဏကန ို့သ်တ်ချက်သ ု ို့ ထညို့တ်ွက်မည်မဟုတ်ြါ။ 

 
“ရမျှာ်လငို့မ်ထာေးရသာ ရဆေးကုသမှုရငရွတာငေ်းခံလ ာ”သည ် ကက  တငမ်ရမျှာ်မ နေ်းထာေးသညို့ ် ရငရွတာငေ်းခံလ ာပြစ်သည။် သင၏်ကုသမှုတွင ် မည်သကူ ြါဝငလ်ုြ်ရဆာငမ်ည်က ု 

သငမ်ထ နေ်းချ ြ်န ငုသ်ညို့အ်ခါမျ  ေး- ဥြမာ အရ ေးရြေါ်ကုသမှု ခံယူ သညို့အ်ခါ သ ု ို့မဟုတ ် ကွန ်က်အတွငေ်းဌာနတစ်ခုတွင ် ပြသ န ် စီစဉ်ထာေးချ န ် မရမျှာ်လငို့ဘ်ွဲ ကွန ်က်ပြငြ် 

ကုသမှုရထာက်ြံို့ရြေးသတူစ်ဦေးက ကုသရြေးလ ုက်သညို့်အခါမျ  ေးတွင ် ဤရတာငေ်းခံမှုပြစ်လာန ငုသ်ည။် ရမျှာ်လငို့မ်ထာေးရသာ ရဆေးကုသမှုရငရွတာငေ်းခံလ ာ သည် လုြ်ငနေ်းစဉ် 

သ ု ို့မဟုတ် ဝနရ်ဆာငမ်ှုက ု မူတည်၍ ရ ေါ်လာရထာငရ်ြါငေ်းမျာေးစွာ ကုနက်ျန ငုသ်ည။် 

 
သငံ့က် ုံ ဆအောကြ်ါတ ုံ ံ့အတကွ ်ဆ က်းက န်ဆငဆွတောင််းခ လ ော ရရှ ပခင််းမှ ကောကယွထ်ော်းသည် - 

အဆရ်းဆြေါ်ဝန်ဆ ောငမ်ှုမ ော်း - 

သငသ်ည ်အရ ေးရြေါ်ရဆေးကုသမှုခံယူ မည်ို့ ရ ာဂါအရပခအရနတစ်ခု   ရနပြီေး ကွန ်က်ပြငြ် ကုသမှုရထာက်ြံို့ရြေးသ ူသ ု ို့မဟုတ် ဌာနထမံ  အရ ေးရြေါ်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမျာေး  ယူခွဲို့ြါက 

ရထာက်ြံို့သ ူသ ု ို့မဟုတ် ဌာနက သငို့ထ်ရံတာငေ်းခံန ငုသ်ညို့ ်အမျာေးဆံေုးြမာဏသည ်သငို့အ်စီအစဉ်၏ ကွန ်က်အတွငေ်း စ  တ်မျှရြေးြမာဏ(စ  တ်မျှရြေးပခငေ်း၊ ြူေးတွွဲအာမခံ န ငို့ ်

ပြနလ်ညန်တု်ယူန ငုရ်သာ အာမခံ ကွဲို့သ ု ို့)ပြစ်သည။် ထ အုရ ေးရြေါ်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမျာေးအတွက် သငို့က် ု ဆ က်းက န်ဆငဆွတောင််းခ န ုံငမ်ည ်မဟုတ်ြါ။ ဤတွင ်

အရပခအရနတညပ်င မ်ပြီေးရနာက်ြ ုငေ်းဝနရ်ဆာငမ်ှုမျာေးအတွက် ရ ကေးကျနရ်ငရွတာငေ်းခံပခငေ်းမပြ  န ်ကာကွယ်မှုမျာေးက ု သငစ်ွန ို့လ် တ်ပြီေး သရဘာတူညခီျက်ရ ေးသညို့အ်ချ န ်

မတ ုငမ်ချငေ်း သငို့အ်ရပခအရနတညပ်င မ်ပြီေးရနာက် သင ်   န ငုသ်ညို့် ဝနရ်ဆာငမ်ှုမျာေး ြါဝငသ်ည။် 

 
ကန်ွရကအ်တငွ််း ဆ ်းရ ုံ  သ ုံ ံ့မဟုံတ ်ပြငြ်လနူော ခွဲစ တက်ုံသမှုစငတ်ောတစခ်ုံရှ  အခ   ျို့ဆသော ဝန်ဆ ောငမ်ှုမ ော်း 

သငသ်ည ်ကွန ်က်အတွငေ်း ရဆေးရံု သ ု ို့မဟုတ် ပြငြ်လူနာ ခွွဲစ တ်ကုသမှုစငတ်ာတစ်ခုတွင ်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမျာေး  ယူသညို့်အခါ ကုသမှုရထာက်ြံို့သအူချ  ျို့သည ်ကွန ်က်ပြငြ်မ  

ပြစ်န ငုသ်ည။် ထ ပုြစ်စဉ်မျ  ေးတွင ်ဤရထာက်ြံို့သမူျာေးက သငို့ထ်ရံတာငေ်းခံန ငုသ်ညို့ ်အမျာေးဆံေုးြမာဏသည် သငို့အ်စီအစဉ်၏ ကွန ်က်အတွငေ်း စ  တ်မျှရြေးြမာဏ ပြစ်သည။် 



ဤတွင ်အရ ေးရြေါ်ရဆေးကုသမှု၊ ရမို့ရဆေးကုသမှု၊ ရ ာဂါရေ ၊ ဓာတ်မ န၊် ဓာတ်ခွွဲခနေ်း၊ ရမွေးကငေ်းစကရလေးငယ်ဆ ုင ်ာ ကုသမှု၊ လက်ရထာက်ခွွဲစ တ်ဆ ာဝန၊် 

ရဆေးရံုတာဝနခ်ံဆ ာဝန၊် အထေူးကကြ်မတ်ကု ဝနရ်ဆာငမ်ှုမျာေး အကျံ ေးဝငသ်ည။် ထ ကုုသမှုရထာက်ြံို့သမူျာေးသည ်သငံ့ထ် မှ ဆ က်းက န်ဆငဆွတောင််းခ ၍ မရန ုံငသ်လ ုံ 

ရ ကေးကျနရ်ငရွတာငေ်းခံပခငေ်းမပြ  န ်ကာကွယ်မှုမျာေးက ု စွန ံ့်လ တရ်န် သငံ့အ်ော်း ဆတောင််း  ုံန ုံငမ်ညမ်ဟုံတြ်ါ။ 

• သငသ်ည ်ထ ုကွန ်က်အတွငေ်းဌာနမျာေး    အပခာေးဝနရ်ဆာငမ်ှုမျာေးက ု ရယခူဲံ့ြါက ကာကွယ်မှုမျာေးက ု သငစ်ွန ို့လ် တ်ပြီေး သရဘာတူညခီျက်ရ ေးသညို့အ်ချ န ်မတ ုငမ်ချငေ်း 

ကွန ်က်ပြငြ် ကုသမှုရထာက်ြံို့ရြေးသမူျာေးက သငို့က်  ုရငရွတာငေ်းခံန ငုမ်ညမ်ဟုတ်ြါ။ 

 
ကုံန်က စရ တမ် ော်း ခန ံ့်မှန််းတကွခ် ကမ်ှု -  

ဝနရ်ဆာငမ်ှုမျာေးက ု လုြ်ရဆာင ်န ်စီစဉ်ထာေးသညို့ ်က်မတ ုငမ်ီ အနညေ်းဆံေုး ရံုေးြွငို့ ်က် 5  က်အလ ုတွင ်စီစဉ်ထာေးသညို့်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမျာေးအတွက် ရမျှာ်မ နေ်းထာေးသညို့ ်

ကုနက်ျစ  တ်၏ သရဘာရ ုေးပြငို့ ်ခန ို့မ် နေ်းတွက်ချက်မှုက ု သငို့အ်ာေး မရြေးမချငေ်း ကွန ်က်ပြငြ် ကျနေ်းမာရ ေးရစာငို့ရ်  ာက်မှုရြေးသတူစ်ဦေးက သငို့က် ု ရ ကေးကျနရ်ငရွတာငေ်းခံ၍ 

မ န ငုြ်ါ။ Indiana ဥြရ အ လညေ်း ကျနေ်းမာရ ေးရစာငို့ရ်  ာက်မှုရြေးသ ူသ ု ို့မဟုတ ်ဌာနသည် ခန ို့မ် နေ်းတွက်ချက်မှု ရတာငေ်းဆ ခုျက် လက်ခံ    သညို့ ်ရံုေးြွငို့ ်က ်5 

 က်အတွငေ်း အရ ေးရြေါ်အရပခအရနမဟုတ်ရသာ ဝနရ်ဆာငမ်ှုမျာေးအတွက် ခန ို့မ် နေ်းတွွကွ်ချက်မှုတစ်ခုက  ုရြေး န ်လ ုအြ်သည။် 

 
သငံ့အ်ဆနပြငံ့ ်ဆ က်းက န်ဆငဆွတောင််းခ လ ော ရရှ ပခင််းမှ ကောကယွမ်ှုမ ော်းက ုံ စွန ံ့်လ တရ်န် ဘယဆ်သောအခါမ > မလ ုံအြ်ြါ။ သငံ့အ်ဆနပြငံ့ ်ကန်ွရကပ်ြငြ် ကုံသဆစောငံ့ဆ်ရှောကမ်ှုက ုံ 

ရယရူန်လည််း မလ ုံအြ်ြါ။ သငသ်ည ်သငံ့အ်စီအစဉ်၏ ကန်ွရကအ်တငွ််းရှ  က န််းမောဆရ်းဆစောငံ့ဆ်ရှောကမ်ှုဆြ်းသ ူသ ုံ ံ့မဟုံတ ်ဌောန တစခ်ုံက ုံ ဆရွ်းခ ယန် ုံငသ်ည။် 

 
ဆ က်းက န်ဆငဆွတောင််းခ လ ောက ုံ ခွငံ့မ်ပြ ြါက သငသ်ည် ဆအောကြ်ါကောကွယမ်ှုမ ော်းက ုံလည််း ရရှ န ုံငသ်ည ်- 

• သငို့အ်ရနပြငို့ ်ကုနက်ျစ  တ်၏ သငစ်  တ်မျှရြေး မညို့် ြမာဏ(ကျနေ်းမာရ ေးရစာငို့ရ်  ာက်မှုရြေးသ ူသ ု ို့မဟုတ် ဌာနသည ်ကွန ်က်အတွငေ်း ပြစ်ြါက 

သငရ်ြေးရချ မညို့် စ  တ်မျှရြေးပခငေ်းမျာေး၊ ြူေးတွွဲအာမခံ န ငို့ ်ပြနလ်ညန်တု်ယူန ငုရ်သာ အာမခံ ကွဲို့သ ု ို့)က ုသာ ရြေးရချ န ်တာဝန ်  သည။် ကွန ်က်ပြငြ် 

ကျနေ်းမာရ ေးရစာငို့ရ်  ာက်မှုရြေးသမူျာေး န ငို့ ်ဌာနမျာေးသ ု ို့ မည်သညို့အ်ြ ုကုနက်ျစ  တ်က ုမျှ သငို့က်ျနေ်းမာရ ေးအစီအစဉ်က တ ကု်ရ ုက် ရြေးရချမညမ်ဟတု်ြါ။ 

 
• ရယဘယုျအာေးပြငို့ ်သငို့က်ျနေ်းမာရ ေးအစီအစဉ်သည် - 

 
o ဝနရ်ဆာငမ်ှုမျာေးအတွက် ကက  တငခ်ွငို့ပ်ြ ချက ်(ကက  တငအ်ခွငို့အ်ာဏာ)ရတာငေ်းခံစ ာမလ ုဘွဲ အရ ေးရြေါ်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမျာေးက ု အကျံ ေးဝငရ်စ မည။် 

 

o ကွန ်က်ပြငြ် ကုသမှုရထာက်ြံို့သမူျာေးထမံ  အရ ေးရြေါ်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမျာေးက ု အကျံ ေးဝငရ်စ မည်။ 
 

o ကွန ်က်အတွငေ်း ကုသမှုရထာက်ြံို့ရြေးသ ူသ ု ို့မဟုတ် ဌာနက ု ရြေးရချ မညို့ြ်မာဏတွင ်ကုသမှုရထာက်ြံို့ရြေးသ ူသ ု ို့မဟုတ် ဌာနက ု 

သငရ်ြေးရချ မညို့ြ်မာဏ(စ  တ်မျှရြေးပခငေ်း)က  ုအရပခခံ၍ သင၏်အကျ  ေးခံစာေးခွငို့မ်ျာေး   ငေ်းလငေ်းရြာ်ပြချက်တွင ်ထ ုြမာဏက ု ရြာ်ပြ မည။် 

 

o အရ ေးရြေါ်ဝနရ်ဆာငမ်ှုမျာေး သ ု ို့မဟုတ ်ကွန ်က်ပြငြ် ဝနရ်ဆာငမ်ှုမျာေးအတွက် သငရ်ြေးရချ မညို့ ်ြမာဏတ ုငေ်းက ု သင၏် 

ပြနလ်ညန်တု်ယူန ငုရ်သာအာမခံန ငို့ ်အ တ်စ ုက်ြမာဏကန ို့သ်တ်ချက်သ ု ို့ ထညို့်တွက်ရြေး မည။် 

 
သငံ့က် ုံ မှော်းယငွ််းစွော ဆငဆွတောင််းခ ခဲံ့သည်ဟုံ ယ ုံကကညြ်ါက Patient Financial Services 260-667-5513 ၊ Indiana Department of Insurance သ ု ို့ 

https://www.in.gov./idoi သ ု ို့မဟုတ် 1-317-232-8582 သ ု ို့ ဆက်သယွ်န ငုသ်ည။် 

 
ဗဟ ုံအစ ုံ်းရဥြဆေအရ သငံ့အ်ခွငံ့အ်ဆရ်းမ ော်းနငှံ့ ်ြတသ်က၍် ြ ုံမ ုံသ ရှ လ ုံြါက https://www.cms.gov/nosurprises/consumer021s က ု ဝငရ် ာက် ကကညို့ရ်ှုြါ။ 

http://www.in.gov./idoi
http://www.cms.gov/nosurprises/consumers

