
  ဤေလွ်ာက္လႊာ သံုးျပီး သဤေလွ်ာက္လႊာ သံုးျပီး သ
င့္အတြက္ မည္သည့္ အာမင့္အတြက္ မည္သည့္ အာမ
ခံႏွင့္ စံညႊန္းကုိက္ညီႏိုင္မခံႏွင့္ စံညႊန္းကုိက္ညီႏိုင္မ
ည္ကုိ ၾကည့္ပါ။ ည္ကုိ ၾကည့္ပါ။ 

•  သင့္ကုိ ကူညီရန္ႏွင့္ က်န္းမာြစာေနထုိိုင္ ႏုိင္ရန္ အြတက္ က်န္းမာေရးအာမခံ ေအရာင္းဌါါန (Marketplace) သည္ က်န္းမာေရးေ
စာင့္ေ႐ွာွာက္မႈအဆင့္ အမ်ိ�းမ်ိ�းကုိ စီစဥ္္ထိုား႐ွာွိပါသည္။

• အြခန္ ခရက္ဒစ္ (tax credit) စနစ္သည္ သင္ လစဥ္္ေပးြသင္းေရသာ က်န္းမာေရးအာမခံေၾကး ကုိ ေလွ်ာ့နည္း ေစျခင္းျဖင့္ သင့္
ကုိ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း ကူညီႏုိင္ပါသည္။ 

• အခမ့့ သုိ႔မဟုုတ္ စားရိတ္နည္းေသာ Medicaid သုိ႔မဟုုတ္ ေခလးသူငယ္္မ်ားအြတက္ က်န္းမာေရးအာမခံ အစီအစဥ္္ (CHIP) 

• ဝင္ေြင ေပၚမူတည္ၿပီး အခ်ိ�ေေသာ သူတုိ႔သည္ အခမ့့ သုိ႔မဟုုတ္ စရိတ္နည္းေသာ အစီအစဥ္္ကုိရ႐ွာွိႏုိင္ပါသည္။

  မည္သူေတြက ဒီေလွ်ာက္မည္သူေတြက ဒီေလွ်ာက္
လႊာကုိ သံုးႏိုင္သလ့လႊာကုိ သံုးႏိုင္သလ့

•  သင့္အိမ္ေထိုာင္စုအြတင္း မည္သူမဆုိ ေလွ်ာက္ထိုားရန္ ဤ ေလွ်ာက္လႊာကုိ အသုံးျပ�ပါ။

• • သင္ကုိယ္္တုိင္၊ သင့္အိမ္ေထိုာင္ဖက္ သုိ႔မဟုုတ္ သားသမီး သည္ က်န္းမာေရးအာမခံ ႐ွာွိၿပီးၿပီ ျဖစ္လွ်င္ပင္ေလွ်ာက္ပါ။ အခမ့့ သုိ႔မသင္ကုိယ္္တုိင္၊ သင့္အိမ္ေထိုာင္ဖက္ သုိ႔မဟုုတ္ သားသမီး သည္ က်န္းမာေရးအာမခံ ႐ွာွိၿပီးၿပီ ျဖစ္လွ်င္ပင္ေလွ်ာက္ပါ။ အခမ့့ သုိ႔မ
ဟုုတ္ စရိတ္နည္းအာမခံ အစီအစဥ္္ ခံစားြခင့္ကုိ သင့္ ရ႐ွာွိေကာင္းရ႐ွာွိႏုိင္ပါသည္။ဟုုတ္ စရိတ္နည္းအာမခံ အစီအစဥ္္ ခံစားြခင့္ကုိ သင့္ ရ႐ွာွိေကာင္းရ႐ွာွိႏုိင္ပါသည္။  

• အကယ္္၍ သင့မွ္ာ အမ္ိေထိုာငဘ္က ္မရိွလွ်င္ ေလွ်ာက္လႊာ အတုိ ကို အသုံးျပ�ႏုိင္သည။္ HealthCare.gov.

• အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ ေ႐ွာႊေေျပာင္းေနထုိိုင္သူ (immigrant) ႐ွာွိသည့္ အိမ္ေထိုာင္မ်ား ေလွ်ာက္ႏုိင္ပါသည္။ သင္ကုိယ္္တုိင္က 
ေလွ်ာက္ထိုားြခင့္ မ႐ွာွိသူျဖစ္ေနလွ်င္လည္း သင္၏ သားသမီးမ်ားအြတက္ ေလွ်ာက္ႏုိင္ပါသည္။ ေလွ်ာက္ထိုားျခင္းအားျဖင့္ သင္၏ 
လူဝင္မႈ ေအျခေအနကုိ သုိ႔မဟုုတ္ အၿမ့တမ္းေနထုိိုြင္ခင့္ ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားျဖြစ္ခင့္ အြခင့္အလမ္းမ်ားေအပၚ မည္သည့္ အက်ိ�းဆက္
ကုိ မွ်မျဖစ္ေစႏိုင္ပါ၊

• တစဥ္ီးး တစ္ေယ္ာက ္အကူအညီ ျဖင့္ ေဤလွ်ာက္လႊာျဖည့္ပါက ေနာကဆ္ကတ္ြ့ ဂ က ို ျဖည့္ရန္လုိပါသည။္

 ဖည့္စြက္ရန္   ဖည့္စြက္ရန္  
ဘာေြတလိုမလ့ဘာေြတလိုမလ့

•  လူမႈဖူလုံေရးနံပါတ္ (social security numbers) (SSNs) (သုိ႔မဟုုတ္ အရည္အခ်င္းျပည္မီၿပီး အာမခံ ရ႐ွာွိလုိသည့္ ေ႐ွာႊေေျပာင္းေန
ထိုိုင္သူ မ်ားအြတက္ စာြ႐ွာက္စာတမ္းနံပါတ္)

• သင့္မိသားစု၀င္ တစ္ဦးးခ်င္း ၏ အလုပ္ရွင္ ႏွင့္ ၀င္ေြင ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား (အလုေပ္မွပးသည့္ ဝင္ေေြငျပစာ၊ W-2 ပံုစံ၊ 
သုိ႔မဟုုတ္ လုပ္အားခႏွင့္ အြခန္ထိုုတ္ျပန္ခ်က္ က့့သုိ႔စာြ႐ွာက္စာတမ္းမ်ား) 

• လက္ရွိ သုံးစ့ေြနသည့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မွု အြတက္ ေပၚလစီ နံပါတ္မ်ား 

• သင့္အိမ္ေထိုာင္မိသားစု ခံစားရ႐ွာွိႏုိင္ေသာ မည္သည့္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္မဆုိ ဆက္ႏြယ္္ပတ္သက္သည့္က်န္းမာေရးအာမခံ အခ်
က္အလက္မ်ား။ 

  မည္သည့္ အတြက္ ေၾကာင့္ မည္သည့္ အတြက္ ေၾကာင့္ 
ဤအခ်က္ အလက္မ်ားကုိ ဤအခ်က္ အလက္မ်ားကုိ 
ေတာင္းရသနည္း။ေတာင္းရသနည္း။

 သင္၏ ၀င္ေြငႏွင့္ တျခားအခ်က္အလက္ မ်ားကို ေမးျခင္းအားျဖင့္ သင့္ အြတက္ မည္သည့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မွု ကုိ 
ရႏုိင္ျပီး၊ ကုန္က်မွု အြတက္ ျပန္ေပးရာြတင္ အကူအညီ ရႏုိင္ မရႏုိင္ အသိေပးႏုိင္သည္။ ထုိို အခ်က္ အလက္မ်ားကို ြက်ႏု
ပ္တုိ ့က ဥ္ေပဒႏွင့္ အညီ လုံျခံ�ြစာ၊ ေပါက္ၾကားျခင္း မရွိေအာင္ သိမ္းဆည္း ထိုားပါမည္။ The Privacy Act Statement ကုိ 
HealthCare.gov. ြတင္ သို ့မဟုုတ္ ညႊန္ၾကား ခ်က္မ်ား ြတင္ ေလ့လာႏုိင္သည္။  

  ေနာက္တဆင့္ ဘာထိုပ္ျဖစ္ေနာက္တဆင့္ ဘာထိုပ္ျဖစ္
မလ့မလ့

 ျျပည့္စံုြစာျဖည့္ြစက္ၿပီး သင္လက္မွတ္ထုိိုးထိုားေသာ ေလွ်ာက္လႊာကုိ စာမ်က္ႏွာ (8) တင္႐ွာွိေသာ လိပ္စာသုိေ႔ပးပုိ႔ပါ။ ြကၽႏု္ပ္တုိေ႔တာြကၽႏု္ပ္တုိေ႔တာ
င္းဆုိေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အားလုံးကုိ မျဖည့္ႏုိင္လွ်င္လည္း ေလွ်ာက္လႊာကုိ လက္မွတ္ထုိိုးၿပီး ေပးပုိ႔ လုိက္ပါင္းဆုိေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အားလုံးကုိ မျဖည့္ႏုိင္လွ်င္လည္း ေလွ်ာက္လႊာကုိ လက္မွတ္ထုိိုးၿပီး ေပးပုိ႔ လုိက္ပါ။ တစ္ပတ္ ႏွစ္ပတ္
အြတင္း ြကၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ သင္ႏွင့္အတူ ေနာက္ဆြက္တ့ လုိအပ္သည္မ်ားကုိ ဆက္လက္ ေဆာင္ြ႐ွာက္ပါမည္၊ ေနာက္ထိုပ္လုိအပ္ေသာ  ေနာက္ထိုပ္လုိအပ္ေသာ 
သင့္၏ အခ်က္အလက္မ်ား ႐ွာွိခ့့လွ်င္ က်န္းမာေရးအာမခံ ေအရာင္းဌါါန (Marketplace) မွသင့္ကုိ ဖုန္းေခၚဆုိပါမည္သင့္၏ အခ်က္အလက္မ်ား ႐ွာွိခ့့လွ်င္ က်န္းမာေရးအာမခံ ေအရာင္းဌါါန (Marketplace) မွသင့္ကုိ ဖုန္းေခၚဆုိပါမည္။ လျှော�ာ�က််�ာ�က်�ု 
စီီမံံလျှော��င််ရွွက််ပြီး�ီ�သည့့်် လျှော�ာက််မံာ� သင််သည့်် �ါ၀င််ခွွင့်် အသုလျှော��စီ�က်�ု ရွရွာု�ါမံည့််။ ဤ ေလွ်ာက္လႊာကုိ ျဖည့္ြစက္ေသာသူသည္ က်န္း
မာေရးအာမခံ ဝယ္္ကုိဝယ္္ရမည္ ဟုုမဆုိလုိပါ။ 

 ဤေလွ်ာက္လႊာျဖည့္ဖို ့ ဤေလွ်ာက္လႊာျဖည့္ဖို ့
အကူညီလိုပါကအကူညီလိုပါက

•  ြအန္လိုင္း။ြအန္လိုင္း။ HealthCare.gov အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာကုိြသားပါ။

• • ဖုန္း ဖုန္း - က်န္းမာေရးအာမခံေအရာင္းဌါါန ၁-၈၀၀-၃၁၈-၂၅၉၆ ၁-၈၀၀-၃၁၈-၂၅၉၆။ အၾကားအာ႐ွာံုအာနည္းသူမ်ား အြတက္ ၁-၈၅၅-၈၈၉-၄၃၂၅၁-၈၅၅-၈၈၉-၄၃၂၅။

• • ကုိယ္္တိုင္ေလွ်ာက္ရန္။ကုိယ္္တိုင္ေလွ်ာက္ရန္။ သင့္ေနရာ တ၀ိုြက္တင္ ေလွ်ာက္ရန္ကူညီေပးသည့္ ြက်မ္းက်င္သူမ်ားရွိနိင္သည္။ HealthCare.gov, 
သို ့မဟုုတ္ Marketplace Call Center နံပါတ္ ၁-၈၀၀-၃၁၈-၂၅၉၆ ကိုဆြက္သယ္္ပါ။

•  တျခားဘာသာစကား။တျခားဘာသာစကား။  အဂၤလိပ္ဘာသာ အျပင္တျခားဘာသာျဖင့္ အကူညီလိုပါက ၁-၈၀၀-၃၁၈-၂၅၉၆ ကုိဆြက္သယ္္ျပီး ၀န္ထို
မ္း အား မိမိအကူညီလိုေသာ ဘာသာစကားကုိ ေျပာပါ။ အခမ့့ ကူညီပါလိမ့္မည္။
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က်ျ�်�မံ�လျှောရွ�အ�မံခွံအလျှောရွ�င််�ဌါါ� နှာင့််��ုင််လျှောသ�အခွျက််အ�က််မံျ��က်ု� စီ��ံ��ကြီးက်�ီဖြ�င့်် ရို�ုက််နှာု�်ထား��လျှောသ�၊ မံျက််မံဖြမံင််စီ� ဖြ�င့််ရို�ုက််နှာု�်ထား��လျှောသ�၊ အသံအ��ဖြ�င့်် �ာ�လျှောထား�င််နှ�ုင််
လျှောသ� �ံ�စီံ အမံျ�ု�မံျ�ု�ဖြ�င့်် လျှော��င််�ယူခူွွင့််ရွာု�ါသည့််။ သင့််က်�ု အနှ�ုင််အထားက််ဖြ��သည့််ဟု� ခွံစီ��ရွ�ာင််�ည့််� လျှောစီ�ဒက်�က်် �ု�င််ကြားက်��နှ�ုင််သည့့်် အခွငွ့််အလျှောရွ�ရွာ�ုါသည့််။ ဤလျှော�ရွ��ငွ်် 
လျှော��့�နှ�ုင််�ါသည့်် - CMS.gov/about-cms/agency-Information/aboutwebsite/cmsnondiscriminationnotice သ�ု�မံဟု��် လျှော�ာက််ထား�် သ�ု�ုလျှောသ� 
အခွျက််အ�က််မံျ��ရွာ�ုာင်် က်ျ�်�မံ�လျှောရွ�အ�မံခွံ အလျှောရွ�င််�ဌါါ� 1-800-318-2596 �ငွ််လျှောခွ်��ုလျှောမံ�ဖြမံ�်�နှ�ုင််�ါသည့််။ အကြားက်��အ�ရိုံ�အ��ည့််�သူမံျ�� 1-855-889-4325 �ငွ််လျှောခွ်��ုနှ�ုင််
�ါသည့််။

This product was produced at U.S. taxpayer expense.

Health Insurance Marketplace® is a registered service mark of 
the U.S. Department of Health & Human Services.

 က်န္းမာေရးအာမခံ ႏွင့္ ကုန္က်စားရိတ္ကူညီေပးရန ္
 ေလွ်ာက္ထိုားျခင္း

    ပိုမိုျမန္ေအာင္ ြအန္လိုင္း HealthCare.gov ေမွလွ်ာက္ပါ။

https://www.HealthCare.gov
https://www.HealthCare.gov
https://www.HealthCare.gov
https://www.HealthCare.gov
https://www.cms.gov/about-cms/agency-Information/aboutwebsite/cmsnondiscriminationnotice
https://www.healthcare.gov/


ေလွ်ာက္ထိုားဖို ့အကူအညီလိုပါသလား။ေလွ်ာက္ထိုားဖို ့အကူအညီလိုပါသလား။  HealthCare.gov သို ့မဟုုတ္ Marketplace Call Center နံပါတ္ ၁-၈၀၀-၃၁၈-၂၅၉၆၁-၈၀၀-၃၁၈-၂၅၉၆  ကိုဆက္သြယ္္ပါ။ အဂၤလိပ္ဘာသာ အျပင္တျခား ဘာသာျဖင့္ အကူညီလုိပါက ၁-၈၀၀-၃၁၈-၂၅၉၆၁-၈၀၀-၃၁၈-၂၅၉၆ ကိုဆ
က္သြယ္္ျပီး ၀န္ထိုမ္းအား မိမိအကူညီလိုေသာ ဘာသာစကားကို ေျပာပါ။ အခမ့့ ကူညီပါလိမ့္မည္။ အၾကားအာရုံမေကာင္းသူျဖစ္ပါက ၁-၈၅၅-၈၈၉-၄၃၂၅၁-၈၅၅-၈၈၉-၄၃၂၅ ကို ေခၚႏိုင္သည္။ 

   
စာမ်က္ႏွာ 9 ၏ နံပါတ္ 1 

မဖြ�ည့့်�ပါါနှှင့်�့ အသိပိေးပါးရန်� အတွကွ်�မှပါါ။

ဤေလွ်ာက္လႊာ တြင္ မည္သူ ့ကုိ ထိုည့္သြင္း ေလွ်ာက္ထိုားဖို ့လိုသလ့။ဤေလွ်ာက္လႊာ တြင္ မည္သူ ့ကုိ ထိုည့္သြင္း ေလွ်ာက္ထိုားဖို ့လိုသလ့။ 
သင့္အိမ္ေထိုာင္မိသားစုအားလံုးအတြက္ က်န္းမာေရးအာမခံ ႐ွာွ ိၿပီးလွ်င္လည္း အဆင့္ ၂ စာမ်က္နာကုိ ျဖည့္စြက္ ျပ�လုပ္ပါ၊ အားလံုး အသီးသီးတတ္ႏိုင္ေသာ အေကာင္းဆံုး က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာွာက္မႈ 
ရ႐ွာွရိန္ ဤ ေလွ်ာက္လႊာ က ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ကုိ အေထိုာက္အကူေပးပါမည္။ သင္ရ႐ွာွမိည့္ အကူအညီအနည္းအမ်ားသုိ႔မဟုုတ္ ေစာင့္ေ႐ွာွာက္မႈ အစီအစဥ္္ အမ် ိ�းအစားသည္ သင့္မိသားစုဝင္ အေရအတြက္ႏွင့္ 
သင္၏ဝင္ေငြအေပၚတြင္ မူတည္ၿပီးအဆံုးအျဖတ္ျပ�လုပ္ပါသည္။ တစ္ေယ္ာက္ေသာ သူသည္ က်န္းမာေရးအာမခံခ်က္ ႐ွာွ ိၿပီးျဖစ္သျဖင့္ ေလွ်ာက္လႊာတြင္ မထိုည့္ဘ့ ခ်န္ထိုားလွ်င္ သင္ရ႐ွာွမိည့္ ခံစားခြင့္ ကုိ 
ထိုိခုိက္ေစႏုိင္ပါသည္။

အာမခံလုိအပ္ေသာ အရြယ္္ေရာက္ျပီး လူၾကီးမ်ားအတြက္:အာမခံလုိအပ္ေသာ အရြယ္္ေရာက္ျပီး လူၾကီးမ်ားအတြက္:
သူတုိ ့အတြက္ က်န္းမာေရးအာမခံ ကို မေလွ်ာက္လွ်င္လ့ ေဖာ္ျပပါ။ 
• အိမ္ေထိုာင္ဘက္
• အတူတူေနထုိိုင္ၿပီး အသက္ ၂၁ ႏွစ္ေအာက္ သားႏွင့္ သမီးမ်ား အားလုံး၊ ဖခင္သုိ႔မဟုုတ္မိခင္ဖက္မွပါလာေသာသားသမီးမ်ား
•  ဗဟ္ုို၀င္ေြငအြခန္ေဆာင္ရာြတင္ ထိုည့္ြသင္း ထိုားေသာသူ(အသက္ ၂၁ အထိုက္ သားသမီးမ်ား အက်ံ�း၀င္သည္)။ က်န္းမာေရး အာမခံရရန္ အြခန္ေဆာင္ဖုိ ့ မလုိပါ။ 

၂၁ ႏွစ္ေအာက္ က်န္းမာေရးအာမခံ လုိအပ္ ေသာ သားသမီးမ်ား အတြက္း၂၁ ႏွစ္ေအာက္ က်န္းမာေရးအာမခံ လုိအပ္ ေသာ သားသမီးမ်ား အတြက္း 
သူတုိ ့အတြက္ က်န္းမာေရးအာမခံ ကို မေလွ်ာက္လွ်င္လ့ ေဖာ္ျပပါ။
• သူတို ့ႏွင့္ အတူေေနသာ မိဘ (သုိ ့မဟုုတ္ မိေြဒး ေဘြဒး)
• အတူေေနသာ ေမာင္ႏွမမ်ား 
• အတူေနထုိိုင္ေသာ သား သို ့မဟုုတ္ သမီး၊ အိမ္ေထိုာင္ဘက္မွပါေသာ ေကလးမ်ားပါ ေဖာ္ျပပါ။ 
• အတူတူေနထုိိုင္ေသာ အိမ္ေထိုာင္ဖက္မ်ား
• ဗဟ္ုို၀င္ေြငအြခန္ေဆာင္ရာြတင္ ထိုည့္ြသင္း ထိုားေသာသူ။ က်န္းမာေရးအာမခံရရန္ အြခန္ေဆာင္ဖုိ ့ မလုိပါ။

မိသားစုဝင္အားလုံးအတြက္အဆင့္ (၂) ကိုျဖည့္စြက္ပါ။မိသားစုဝင္အားလုံးအတြက္အဆင့္ (၂) ကိုျဖည့္စြက္ပါ။
သင္ကုိယ္္တုိင္ မွစတင္ပါ၊ ထိုို႔ေနာက္ အျခားလူႀကီးမ်ားႏွင့္ ခေလးမ်ားကုိျဖည့္ပါ။ သင္ အိမ္ေထိုာင္တြင္ လူႏွစ္ဦးးထိုက္ ပုိ႐ွာွလိွ်င္ ဤစာမ်က္နာမ်ားကုိ မိတၱဴကူးၿပီး တြပ့ါ။

က်ျ�်�မံ�လျှောရွ� အ�မံခွံ မံ��ုအ�်သည့့်် အုမံ်လျှောထား�င််ဝင််မံျ��အ�ွက်် �ူဝင််မုံကြီးက်ီ�ကြားက်�် လျှောရွ� အလျှောဖြခွအလျှော� သု��မံဟု��် SSN မံျ�� မံ�ု�အ�်�ါ။ ဥ္ေပဒ႐ွာွိသည့္အတုိင္း ြကၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ သင္၏ကုိယ္္ေရးကုိယ္္တာ အခ်က္အလ
က္မ်ားကုိ လုံျခ�ံြစာထိိုန္းသိမ္း ထိုားပါမည္။ သင္၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာွာက္မႈ ခံစားြခင့္အဆင့္ကုိ ဆုံးျဖတ္သတ္မွတ္ႏုိင္ရန္ အြတက္သာ သင္၏ ကုိယ္္ေရးကုိယ္္တာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိအသုံးျပ�ပါမည္။

  အဆင္ 1:   အဆင္ 1: သင့ေ္အၾကာင္းေျပာျပပါ။ သင့ေ္အၾကာင္းေျပာျပပါ။ 

အဆင့္ 2: အဆင့္ 2: သင့္မိသားစု သင္၏အိမ္ေထိုာင္မိသားစုေအၾကာင္းကို ေျပာျပပါသင့္မိသားစု သင္၏အိမ္ေထိုာင္မိသားစုေအၾကာင္းကို ေျပာျပပါ

အမည့်�း သိိ��မဟု�တွ� အဖြပါာပေးရာင့်� မှင့်�က်�ိသိာ အသိး�းဖြပါုပြီးပါးး စာာလုံးး�းကြီးက်းးမ�ားဖြ�င့့်� ပေးရးဖြ�ည့့်�ပါါ။    
((    )) ေနရာကို ျပည့္ြသားေအာင္ ဤ သို ့ျဖည့္ပါ ေနရာကို ျပည့္ြသားေအာင္ ဤ သို ့ျဖည့္ပါ    ..

(အုမံ်လျှောထား�င််စီ�ဝင်် သက််ကြီးက်ီ� �စီ်ဦး�သည့်် သင့််လျှော�ာ�က််�ာ�အ�ွက်် �က််သွယူ်ရွ�် ��ဂ္ဂိုုု��် ဖြ�စီ်ရွ�ါမံည့််။)

1.  ပထိုမ နာမည္ အလယ္္ နာမည္   ေနာက္ဆုံး နာမည္ ျဖည့္စြက္ေနာက္လုိက္ စာလုံး

2.  ေနရပ္လိပ္စာ(မရွပိါက ကြက္လပ္ ခ်န္ထိုားပါ) 3. အိမ္လိပ္စာ 2

4.  ျမိ� ့ 5.  ျပည္နယ္္ 6. စာပို ့နယ္္ေျမအမွတ္ 7.  ေကာင္တီ ခ႐ွာိုင္

8.  စာလက္ခံရာလိပ္စာ(ေနရပ္လိပ္စာႏွင့္ က့ြျပားပါက) 9. အိမ္လိပ္စာ 2

10.  ျမိ� ့ 11.  ျပည္နယ္္ 12. စာပို ့နယ္္ေျမအမွတ္ 13. ေကာင္တီ ခ႐ွာိုင္

14. ဖုန္းနံပါတ္

  
15. ဒုတိယ္ဖုန္းနံပါတ္ 

  

16. ဤေလွ်ာက္လႊာႏွင့္ ဆုိင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ကို အီးေမလ္းမွ တဆင့္ ရယူ္လုိပါသလား။ ......................................................................  ယ္ူမည ္  မယူ္ပ

အီးေမလ္းလိပ္စာ
 

17. ၁၇။ ပို၍ႀကိ�က္ႏွစ္သက္ေသာဘာသာစကား ေရးသားထိုားေသာ ႏႈတ္ျဖင့္ေျပာေသာ

https://www.HealthCare.gov


ေလွ်ာက္ထိုားဖို ့အကူအညီလိုပါသလား။ေလွ်ာက္ထိုားဖို ့အကူအညီလိုပါသလား။  HealthCare.gov သို ့မဟုုတ္ Marketplace Call Center နံပါတ္ ၁-၈၀၀-၃၁၈-၂၅၉၆၁-၈၀၀-၃၁၈-၂၅၉၆  ကိုဆက္သြယ္္ပါ။ အဂၤလိပ္ဘာသာ အျပင္တျခား ဘာသာျဖင့္ အကူညီလုိပါက ၁-၈၀၀-၃၁၈-၂၅၉၆၁-၈၀၀-၃၁၈-၂၅၉၆ ကိုဆ
က္သြယ္္ျပီး ၀န္ထိုမ္းအား မိမိအကူညီလိုေသာ ဘာသာစကားကို ေျပာပါ။ အခမ့့ ကူညီပါလိမ့္မည္။ အၾကားအာရုံမေကာင္းသူျဖစ္ပါက ၁-၈၅၅-၈၈၉-၄၃၂၅၁-၈၅၅-၈၈၉-၄၃၂၅ ကို ေခၚႏိုင္သည္။ 

   
စာမ်က္ႏွာ 9 ၏ နံပါတ္ 2 

မဖြ�ည့့်�ပါါနှှင့်�့ အသိပိေးပါးရန်� အတွကွ်�မှပါါ။

သင္ကုိယ္္တုိင္၊ သင့္ အိမ္ေထိုာင္ဖက္/အေဖာ္ ႏွင့္ သင္ႏွင့္အတူေနထုိိုင္ေသာ မွခုိီသူမ်ား၊ ႏွင့္ သုိ႔မဟုုတ္ အစုိးရထံို ဝင္ေငြအခြန္ တင္သည့္ပုံစံ (tax return) တြင္ သင္ႏွင့္ အတူပါဝင္သူ မည္သူမဆုိ အတြက္ 
အဆင့္ (၂) ျဖည့္စြက္ၿပီးစီးပါ။ မည္သူတုိ႔ကုိ ထိုည့္သြင္းႏိုင္သည္ ဆုိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ စာမ်က္နာ (၁) တြင္ၾကည့္ပါ။

1. ပထိုမ နာမည ္ အလယ္္ နာမည ္ ေနာက္ဆုံး နာမည ္ ဖည့္စြက္ေနာက္လုိက္ စာလုံး

2. ပုဂၢ ိ�လ္၁ ႏွင့္ ေတာ္စပ္ပံု။

ကိုယ္္တုိင္ကိုယ္္တုိင္

3. အိမ္ေထိုာင္ရွသိလား။

 ယ္ူမည ္  မယူ္ပါ 

4. ေမြးေန ့(လ/ေန ့/ႏွစ္) 5. လိင္

 မ   က်ား

6. လူမွ�လုံျခံ�ေရးနံပါတ္ (SSN) လူမွ�လုံျခံ�ေရးနံပါတ္ (SSN)   
 

 က်န္းမာေရးအာမခံေလွ်ာက္လုိပါက လူမွု လုံျခံ�ေရး နံပါတ္ (SSN) ရိွရမည္။ SSN လုိအပ္ပါက ေလွ်ာက္ထိုားနိုင္သည္။ SSN ကို အသုံးျပ�ျပီး ၀င္ေြငႏွင့္ အျခား အခ်က္ အလက္မ်ားကုိ ရယ္ူကာ မည္သူက အကူအညီက်န္းမာေရးအာမခံေလွ်ာက္လုိပါက လူမွု လုံျခံ�ေရး နံပါတ္ (SSN) ရိွရမည္။ SSN လုိအပ္ပါက ေလွ်ာက္ထိုားနိုင္သည္။ SSN ကို အသုံးျပ�ျပီး ၀င္ေြငႏွင့္ အျခား အခ်က္ အလက္မ်ားကုိ ရယ္ူကာ မည္သူက အကူအညီ
ရႏိုင္မည္ကို ရွာေြဖမည္ ျဖစ္သည္။ရႏိုင္မည္ကို ရွာေြဖမည္ ျဖစ္သည္။ လူမႈဖႉလႈံေရးနံပါတ္ (SSN) ႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး ပုိမိုသိ႐ွာွိလုိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ကုိ socialsecurity.gov င္ေလ့လာႏုိင္ပါသည္၊ သုိ႔မဟုုတ္ ဖုန္း ၁-၈၀၀-၇၇၂-၁၂၁၃၊ အၾကား
အာ႐ုံွာအားနည္းသူမ်ား ၁-၈၀၀-၃၂၅-၀၇၇၈ ြတင္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

7.  လာမည့္နွစ္ အတြက္ ဗဟုို ၀င္ေငြခြန ္ ေဆာင္ရန္ အစီအစဥ္္ရွပိါသလညး။လာမည့္နွစ္ အတြက္ ဗဟုို ၀င္ေငြခြန ္ ေဆာင္ရန္ အစီအစဥ္္ရွပိါသလညး။ ဖက္ဒရယ္္၀င္ေငြအခြန္ ေပးေဆာင္ျခင္း မရွပိါကလည္း က်န္းမာေရး အာမခ ံ ကုိ ေလွ်ာက္ထိုားႏိုင္ပါသည္။

 မွန္ပါသည္။ မွန္လွ်င္မွန္ပါသည္။ မွန္လွ်င ္a မွ c အထိိုအားလံုးေျဖပါ                  မွားပါသည္။ မွားလွ်င္မွားပါသည္။ မွားလွ်င ္c အထိို ခ်န္ထိုားခ့့ပါ၊ ေျဖစရာမလုိပါ

a. အိမ္ေထိုာင္ဘက္ႏွင့္ ပူးတ့ြ အခြန္ေဆာင ္ မည္လား။ ........................................................................................................................................................................  ယ္ူမည ္  မယူ္ပါ  

ေဆာင္မည္ဆုိပါကေဆာင္မည္ဆုိပါက အိမ္ေထိုာင္ဘက္ ၏ အမည္ ေရးပါ။ : 

b. သင့္အားမွခုိီေနထုိိုင္သူမ်ားကို အခြန္ေဆာင္ ေလွ်ာက္လႊာထို ့ထိုည့္သြင္း မည္လား။ .......................................................................................................................................  ယ္ူမည ္  မယူ္ပါ 

ထိုည့္သြင္းမည္ဆုိလွ်င္ထိုည့္သြင္းမည္ဆုိလွ်င ္မွီခိုသူမ်ား ၏ အမည္ကုိေရးပါ။ 

c. သင့္ ကို မွီခိုသူအျဖစ္ အခြန္ေဆာင္ ေလွ်ာက္လႊာထို့ ပါ၀င္မည္လား။  ...................................................................................................................................................  ယ္ူမည ္  မယူ္ပါ

မွန္လွ်င္၊ ဝင္ေငြခြန္ (tax) မွန္လွ်င္၊ ဝင္ေငြခြန္ (tax) တင္သူ၏အမည္ကုိ ေဖာ္ျပပါ ၀င္ေငြခြန္ေလွ်ာက္လႊာတင္မည့္ သူ ႏွင့္ ဘယ္္လုိေတာ္စပ္သလ့။ 

8. သင့္မွာ ကိုယ္္၀န္ရွေိနပါသလား။ ..............................................................  ယ္ူမည ္  မယူ္ပါ   a.  ရွသိည္ ဆုိပါက ရွသိည္ ဆုိပါက လက္ရွကိုိယ္္၀န္ မွ ေမြးဖြားလာမည့္ ကေလး အေရအတြက္ ဘယ္္ေလာက္လ့။   

9. က်န္းမာေရးအာမခံ လုိအပ္သလား။ က်န္းမာေရးအာမခံ လုိအပ္သလား။ က်န္းမာေရးအာမခံ ရွ ိျပီး ျဖစ္လွ်င္ ပိုျပီးေကာာင္းေသာ သို ့မဟုုတ္ ပုိျပီး ေစ်းႏွနု္းသက္သာေသာ က်န္းမာေရးအာမခံ မ်ား ရွႏိိုင္ပါသည္။

 ရွသိည္။ အာမခံရွ ိျပီး ျဖစ္ပါကရွသိည္။ အာမခံရွ ိျပီး ျဖစ္ပါက ေအာက္ပါ ေမးခြန္းမ်ား အားလုံးကို ေျဖပါ။      မရွပိါ။ အာမခံ မရွပိါကမရွပိါ။ အာမခံ မရွပိါက စာမ်က္ႏွာ ၃ ရွ ိ ၀င္ေငြ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖပါ။ ဤ စာမ်က္တြင္ က်န္ေသာ 
ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖစရာမလုိပါ။  

10.  သင့််ထားံ�ငွ်် က်ျ�်�မံ�လျှောရွ�က်�ု အထား�ူ လျှောစီ�င့််လျှောရွာ�က််လျှော��ရွ�်၊ သ�ု�မံဟု��် က်ျ�်�မံ�လျှောရွ� အလျှော��က််အအံ��ငွ်် သ�ု�မံဟု��် က်�သလျှောရွ� လျှောဂ္ဂိုဟု��ငွ်် လျှော�ထား�ုင််ရွ�် ��ုအ�်သည့့်် ရို��်��ုင််�၊ စီ�ု်လျှောရွ�ဂ္ဂိုါ သု��မံဟု��်  
စီ�ု်ခွံစီ��မံု��ုင််ရွ� အလျှောဖြခွအလျှော�မံျ�ု� ရွာု�ါသ���။  ....................................................................................................................................................................................   ယ္ူမည ္   မယူ္ပါ 

11. သင္သည္ အေမရိကန္ ႏိင္ုငံသားအေမရိကန္ ႏိင္ုငံသားသုိ  ့မဟုုတ္ အေမရိကန္လူမ် ိ�းျဖအေမရိကန္လူမ် ိ�းျဖစ္ ပါသလား။  .................................................................................................................................................  ယ္ူမည ္  မယူ္ပါါ 

12. သင္သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားအေမရိကန္ႏိုင္ငံသား သုိ ့ မဟုုတ္ တစ္စံုတစ္ဥ္ီး ကို မွခီိုျပီး ႏိုင္ငံသား ရထိုားသလားတစ္စံုတစ္ဥ္ီး ကို မွခီိုျပီး ႏိုင္ငံသား ရထိုားသလား (ဤအခ်က္က မ်ားေသာအားျဖင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ျပင္ပတြင္ ေမြးဖြားခ့့ျခင္း ကို ဆုိလုိသည္)     
 ဟုုတ္သည္။ ဟုုတ္သည္ ဆုိပါကဟုုတ္သည္။ ဟုုတ္သည္ ဆုိပါက ေမးခြန္း က ႏွင့္ ခ ကို ျဖည့္ပါ။      မဟုုတ္ဘူး။ မဟုုတ္ဘူး ဆိုပါကမဟုုတ္ဘူး။ မဟုုတ္ဘူး ဆိုပါက ေမးခြန္း နံပါတ္ ၁၃ ကိုျဖည့္ပါ။

a. Alien နံပါတ္  b. အသိမွတ္ျပ� နံပါတ္ 
ေမးခြန္း ကႏွင့္ ခ ကို ေျဖျပီးပါက 
ေမးခြန္း နံပါတ္ ၁၄ သုိ ့ေက်ာ္ျပီး ေျဖပါ။  

13. သင္သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား သုိ ့ မဟုုတ္ အေမရိကန္လူမ် ိ�း မျဖစ္ပါကသင္သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား သုိ ့ မဟုုတ္ အေမရိကန္လူမ် ိ�း မျဖစ္ပါက လူ၀င္မွ� ၾကီးၾကပ္ေရး က အသိအမွတ္ျပ�ထိုားေသာ ေနထုိိုင္ခြင့္ ရွပိါသလား။  ရွပိါသည္။ရွပိါသည္။  စာရြက္စာတမ္း အမ် ိ�းအစားႏွင့္ ID နံပါတ္ 
ျဖည့္ပါ။ ညႊန္ၾကားခ်က္တြင္ ဖတ္ပါ။ 

လူ၀င္မွ� ၾကီးၾကပ္ေရး စာရြက္မွတ္တမ္း အမ် ိ�းအစား ေနထိုိုင္မွ ုအမ် ိ�းအစား (ေျဖလုိမွေျဖပါ) လူ၀င္မွ� ၾကီးၾကပ္ေရး စာရြက္မွတ္တမ္း တြင္ ပါသည့္အတုိင္း သင့္နာမည္ ကုိ ေရးပါ။ 

Alien သို ့မဟုုတ္ I-94 နံပါတ္ ကဒ္နံပါတ္ သုိ ့မဟုုတ္ ခရီးသြားစာအုပ္ နံပါတ္

SEVIS ID သို ့မဟုုတ္ သက္တမ္း ကုန္ဆုံးသည့္ရက္စ့ြ (ေျဖလုိမွသာ ေျဖပါ) တျခား ( အမ် ိ�းအစား နံပါတ္ သို ့မဟုုတ္ ထိုုတ္ေပးေသာႏိုင္ငံ)

a. သင္သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထိုာင္စုတြင္ ၁၉၉၆ ကတည္းက ေနထုိိုင္ခ့့သလား။  ...........................................................................................................................................  ယ္ူမည ္  မယူ္ပါ 
b. သင္ သို ့မဟုုတ္ သင့္အိမ္ေထိုာင္ဘက္ သို ့မဟုုတ္ မိဘသည္ စစ္မွထုိုမ္းေဟုာင္း သို ့မဟုုတ္ အေမရိကန္စစ္တပ္တြင္ လက္ရွ ိ တာ၀န္ ထိုမ္းေဆာင္ေနသည့္ အဖ့ြ ့၀င္ဟုုတ္သလား။  .............  ယ္ူမည ္  မယူ္ပါ 

14. သင္သည္ လြန္ခ့့ေသာ ၃ လ မွ စျပီး ေဆး၀ါးကုသမွ ု ကုန္က်စားရိတ္ ေပးရန္ အကူအညီလုိအပ္ေနသလား။ ......................................................................................................  ယ္ူမည ္  မယူ္ပါ

15. သင္သည္ အနည္းဆုံး အသက္ ၁၉ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးတစ္ဥ္ီး ႏွင့္ အတူ ေနပါသလား။ သင္ က ဤ ကေလးအတြက္ အဓိက တာ၀န္ယူ္သူလား (သင္ႏွင့္ အိမ္ေထိုာင္ဘက္က ဒီကေလး အတြက္ 
တာ၀န္ယူ္ေနသည္ဆုိပါလွ်င္ “ဟုုတ္မွန္သည္ “ဟုုေရြးပါ)  ............................................................................................................................................................................  ယ္ူမည ္  မယူ္ပါ

သင္ႏွင့္ အတူေနထုိိုင္ေသာ အသက္ (၁၉) ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ား၏ နာမည္ႏွင့္ ေတာ္စပ္ပုံ ကုိေဖာ္ျပပါ။

16. သင္က အခ်နိ္ျပည့္ ေက်ာင္းတက ္ ေနေသာ ေက်ာင္းသားတစ္ေယ္ာက္လား  ............
 ယ္ူမည ္  မယူ္ပါ

17. သင္သည္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ သို ့မဟုုတ္ အထိုက္ တြင္ ေမြးစားမိဘမ်ား ႏွင့္ အတူေနခ့့ ရသလား။  .................................
 ယ္ူမည ္  မယူ္ပါ

ဆႏၵရွမိွေျဖပါ။ဆႏၵရွမိွေျဖပါ။ (မိမိႏွင့္ 

ကုိက္ညီေသာအခ်က္မ်ားကုိ 

ျဖည့္ပါ) 

19. လူမ်ိ�း    လူျဖဴ   လူမည္း သို ့မဟုုတ္ အာဖရိကန္ ေအမရိကန္   ေအမရိကန္ အင္ဒီးယ့္န္း သို ့မဟုုတ္ အလက္ဇကာမွဆင္းသက္လာသူe   ဖိလစ္ပိုင္လူမ်ိ�း   ဂ်ပန္လူမ်ိ�း   
 ကုိးရီးယ္ားလူမ် ိ�း   အာရွႏိုင္ငံမွ အိႏၵယိ္လူမ် ိ�း   တရုတ္လူမ် ိ�း   ဗီယ္က္နမ္   တျခားအာရွလူမ် ိိ�း   ဟုာ၀ုိင္အီ ကြ်န္းရွ ိ ေဒသခံလူမ် ိ�း    ဂြမ္ကြ်န္းရွ ိ ေဒသခံလူမ် ိ�း သို ့မဟုုတ္ ခ်မ္မိုရို  
 စမိုအန္လူမ် ိ�း    တျခား ပစိဖိပ္ကြ်န္းစုမွ လူမ် ိ�း   တျခား  

အဆင္ 2: ပုဂၢိ�လ္ 1အဆင္ 2: ပုဂၢိ�လ္ 1  (သင့္အြတက္ အရင္ စျဖည့္ပါ)(သင့္အြတက္ အရင္ စျဖည့္ပါ)

https://www.HealthCare.gov
https://ssa.gov


ေလွ်ာက္ထိုားဖို ့အကူအညီလိုပါသလား။ေလွ်ာက္ထိုားဖို ့အကူအညီလိုပါသလား။  HealthCare.gov သို ့မဟုုတ္ Marketplace Call Center နံပါတ္ ၁-၈၀၀-၃၁၈-၂၅၉၆၁-၈၀၀-၃၁၈-၂၅၉၆  ကိုဆက္သြယ္္ပါ။ အဂၤလိပ္ဘာသာ အျပင္တျခား ဘာသာျဖင့္ အကူညီလုိပါက ၁-၈၀၀-၃၁၈-၂၅၉၆၁-၈၀၀-၃၁၈-၂၅၉၆ ကိုဆ
က္သြယ္္ျပီး ၀န္ထိုမ္းအား မိမိအကူညီလိုေသာ ဘာသာစကားကို ေျပာပါ။ အခမ့့ ကူညီပါလိမ့္မည္။ အၾကားအာရုံမေကာင္းသူျဖစ္ပါက ၁-၈၅၅-၈၈၉-၄၃၂၅၁-၈၅၅-၈၈၉-၄၃၂၅ ကို ေခၚႏိုင္သည္။ 

   
စာမ်က္ႏွာ 9 ၏ နံပါတ္ 3 

မဖြ�ည့့်�ပါါနှှင့်�့ အသိပိေးပါးရန်� အတွကွ်�မှပါါ။

  အဆင့္ 2: ပုဂၢိ�လ္ 1  အဆင့္ 2: ပုဂၢိ�လ္ 1  (သင့ေ္အနျဖင့္ ဆက္ျဖည့္ပါ)(သင့ေ္အနျဖင့္ ဆက္ျဖည့္ပါ)

 ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ သင့ေ္အၾကာင္း သိဖို ့ဤမွ်သာလုိအပ္ပါသည္။

လက္ရွိ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ၀င္ေငြ အခ်က္အလက္လက္ရွိ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ၀င္ေငြ အခ်က္အလက ္ 

 အလုပ္အကုိင္ရွိ။အလုပ္အကုိင္ရွိ။ သင္သည္ လက္ရွိ အလုပ္လုပ္ေနပါက သင့္၀င္ေြငေအၾကာင္း ေျပာျပပါ။ 
အခ်က္ (20) မွ စတင္ပါ။.

 အလုပ္လက္မ့့။အလုပ္လက္မ့့။
အခ်က္ (30) အထိုိ ခ်န္ထိုားခ့့ပါ။

 ကိုယ္္ပုိင္လုပ္ငန္းကိုယ္္ပုိင္လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူ။ လုပ္ကုိင္သူ။
 ေအခ်က္ (29) အထိုိ ခ်န္ထိုားခ့့ပါ။

လက္ရွိ အလုပ္ကိုင္ ၁။လက္ရွိ အလုပ္ကိုင္ ၁။  
20. အလုပ္ရွင္၏အမည္။

a. အလုပ္ရွင္ ၏ လိပ္စာ။ (မျဖည့္မေနရမဟုုတ္ပါ)

b. ျမိ�  ့ c. ျပည္နယ္္ d. စာပို ့နယ္္ေျမအမွတ္ 21. အလုပ္ရွင္ ၏ ဖုန္းနံပါတ္။

  
22. တစ္နာရီလွ်င္လုပ္ခႏွုန္း/ေဘာက္ဆူး (အြခေန္မပးေဆာ

င္မီ) $ 
 တစ္နာရီခ်င္း     တစ္ပတ္ခ်င္း     ၂ႏွစ္ တၾကိမ္

 တစ္လ ၂ ၾကိမ္     တစ္လ တစ္ၾကိမ္      တစ္ႏွစ္တစ္ၾကိမ္

23. တစ္ပတ္လွ်င္ တစ္ပတ္လွ်င ္ ပ်မ္းမွ်အလုပ္လုပ္သည့္ နာရီေပါင္း

  လက္ရွိ အလုပ္ကိုင္ 2လက္ရွိ အလုပ္ကိုင္ 2  (အကယ္္၍ အလုပ္ ၂ ခုထိုက္ပိုရွိျပီး ျဖည့္ရန္ ေနရာလုိပါက၊ ေနာက္ထိုပ္ စာြရက္တြစ္ရက္ ျဖင့္ ထိုပ္တ့ြတင္ပါ)

24. အလုပ္ရွင္၏အမည္။

a. အလုပ္ရွင္ ၏ လိပ္စာ။ (မျဖည့္မေနရမဟုုတ္ပါ)

b. ျမိ�  ့ c. ျပည္နယ္္ d. စာပို ့နယ္္ေျမအမွတ္ 25. အလုပ္ရွင္ ၏ ဖုန္းနံပါတ္။

  
26. တစ္နာရီလွ်င္လုပ္ခႏွုန္း/ေဘာက္ဆူး (အြခေန္မပးေဆာ

င္မီ) $ 
 တစ္နာရီခ်င္း     တစ္ပတ္ခ်င္း     ၂ႏွစ္ တၾကိမ္

 တစ္လ ၂ ၾကိမ္     တစ္လ တစ္ၾကိမ္      တစ္ႏွစ္တစ္ၾကိမ္

27. တစ္ပတ္လွ်င္ ပ်မ္းမွ်အလုပ္လုပ္သည့္ နာရီေပါင္း

28.  ယ္ခင္ႏွြစ္တင္ သင္ယ္ခင္ႏွြစ္တင္ သင ္  အလုပ္ေျပာင္းသလား   အလုပ္မွ ရပ္နားခ့့သလား။   နာရီေလ်ာ ့လုပ္ခ့့သလား။   အထိုက္ပါ ေအၾကာင္းရာ တစ္ခုမွမဟုုတ္။

29. အကယ္္၍ ကုိယ္္ပိုင္လုပ္ငန္းလုပ္ပါက ေမးြခန္း က ႏွင့္ ခ ကို ေျဖပါ။အကယ္္၍ ကုိယ္္ပိုင္လုပ္ငန္းလုပ္ပါက ေမးြခန္း က ႏွင့္ ခ ကို ေျဖပါ။ 

a. အလုပ္အမ်ိ�းအစား  

b. အသားတင္၀င္ေြင (စီးြပားေရးအြတက္ ကုန္က်စားရိတ္မ်ားေပးျပီး ပါက) ယ္ခုလ အြတက္ ဒီကိုယ္္ပိုင္လပ္ငန္းမွ ရမည့္၀င္ေြင. ညႊန္ၾကားခ်ြက္တင္ ၾကည့္ပါ။ $  
30. ယ္ခုလအြတင္း ေရသာ တျခား၀င္ေြင။ယ္ခုလအြတင္း ေရသာ တျခား၀င္ေြင။  သက္ဆုိင္သမွ်အားလံုးျဖည့္ပါ၊ေရသာပမာဏႏွႏွင့္ ဘယ္္ႏွစ္ၾကိမ္ရသည္ကိုေရးပါ။မရွိပါက တစ္ခုမွမရွိလို ့ေရးပါ။   မွတ္ခ်က္။ ။မွတ္ခ်က္။ ။ ေကလးအြတက္ ေထိုာက္ပံ့ေၾကးေြင၊စစ္မွုထိုမ္းေ
ဟုာင္းမ်ားအြတက္ ေပးေြငႏွင့္ လူမွုလုံျခံ�ေရးဌါာနမွ ထိုပ္ျဖည့္ ေပးေြငမ်ားကို ေဖာ္ျပရန္မလုိပါမလုိပါ။ 

 အလုပ္အကုိင္မရွိ။

$  အၾကိမ္အေရအတြက 

 ရွရွာုသလျှော� မံယူ��စီရွု�် (1/1/2019 မံ�ု�င််မံီ အ�ဖြီ�အ�ဖြ�် က်ွ�ရွာင််�ခွဲ့မံာ�မံျ�� အ�ွက််သ��ျာင််)

$  အၾကိမ္အေရအတြက္ 
 ပင္စင္

$  အၾကိမ္အေရအတြက 

  စိုက္ပ်ိ�းျခင္း/ငါးေမြးျမဴျခင္းမွရသည့္ အသားတင္၀င္ေငြ

$  အၾကိမ္အေရအတြက 
 လူမွုလုံျခံ�ေရး

$  အၾကိမ္အေရအတြက 

 ငွားရမ္းျခင္း /ပစ္စည္းထိုုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ျခင္း မွရေသာေငြ

$  အၾကိမ္အေရအတြက 
  အျငိမ္းစားစုေငြ အေကာင့္မ်ား

$  အၾကိမ္အေရအတြက 

 အျခားေသာ၀င္ေငြ အမ်ိ�းအစား  

$  အၾကိမ္အေရအတြက 
31. ကုန္က်စားရိြတ္တက္ေြငမ်ားကုန္က်စားရိြတ္တက္ေြငမ်ား  သက္ဆုိင္သည့္ြကက္လပ္မ်ားအားလုံး၊ ေြငပမာဏႏွ ႏွင့္ အၾကိေမ္အရအြတက္ကို ျဖည့္ပါ။ ဗဟုို၀င္ေြငြခြန္တက္ရာြတင္ ႏုွတ္ယ္ူြခင့္ ရိွေသာ ကုန္က်စးရိတ္မ်ား က်ခံထိုားမွုရွိပါက က်န္းမာေ
ရးအာမခံ အြတက္ ကုန္က်စား၇ိတ္ ပိုမို သက္သာႏုိင္ပါသည္။ မွတ္ခ်က္။ မွတ္ခ်က္။ ေကလးေထိုာက္ပံ့ေၾကးေပးထိုားျခင္း သုိ ့မဟုုတ္ ကုိယ္္ပိုင္လုပ္ငန္းလုပ္ရာြတင္ ကုန္က်စား၇ိတ္ထိုည့္ထိုားျပီး သား ကို ျပန္မထိုည့္ပါႏွင့္. (ေမးြခန္းနံပါ
တ္ 29b) .

 �လျှော�ခွျလျှောခွဲ့သလျှော� မံယူ��စီရွု� ်(1/1/2019 မံ�ု�င််မံီ အ�ဖြီ�အ�ဖြ�် က်ွ�ရွာင််�ခွဲ့မံာ�မံျ�� အ�ွက််သ��ျာင််)

$  အၾကိမ္အေရအတြက္ 

 ျခားကုန္က်စားရိတ္မ်ား အမ်ိ�းအစား: 

 

$  အၾကိမ္အေရအတြက  ပညာသင္ၾကားျခင္းေ-ခ်းေငြ အတုိး

$  အၾကိမ္အေရအတြက 

32.  တစ္ႏွစ္တာ အြတင္း သင့္၀င္ေြင ေအျပာင္းလ့ရွိမွ၊တစ္ႏွစ္တာ အြတင္း သင့္၀င္ေြင ေအျပာင္းလ့ရွိမွ၊ တစ္ႏွစ္တာလုံးမလုပ္ျခင္း သို ့ မဟုုတ္ လအနည္းငယ္္ အြတက္ပ့ အက်ိ�းျမတ္ ရရွိျခင္းျဖစ္ပါက ဒီေမးြခန္း ကိုေျဖပါ။ လစဥ္္၀င္ေြင ေအျပာင္းလ့မရွိပါ ေနာက္တစ္ဦးးဆီသုိ 
့ေက်ာ္ေျဖပါ။ 

ယ္ခုႏွစ္ယ္ခုႏွစအ္ြတက္ စုစုေပါင္း၀င္ေြင

$ 

ေနာက္ႏွစ္ေနာက္ႏွစ္အြတက္ စုစုေပါင္း၀င္ေြင (အကယ္္၍ေအျပာင္းအလ့႐ွာွိမည္ဟုုထိုင္လွ်င္) 

$    အကယ္္၍ သင့္ဝင္ေြင ကုိ ခန္႔မွန္းရန္ခက္သည္ဟုုထိုင္လွ်င္ ျဖည့္ြစက္ပါ။

https://www.HealthCare.gov


ေလွ်ာက္ထိုားဖို ့အကူအညီလိုပါသလား။ေလွ်ာက္ထိုားဖို ့အကူအညီလိုပါသလား။  HealthCare.gov သို ့မဟုုတ္ Marketplace Call Center နံပါတ္ ၁-၈၀၀-၃၁၈-၂၅၉၆၁-၈၀၀-၃၁၈-၂၅၉၆  ကိုဆက္သြယ္္ပါ။ အဂၤလိပ္ဘာသာ အျပင္တျခား ဘာသာျဖင့္ အကူညီလုိပါက ၁-၈၀၀-၃၁၈-၂၅၉၆၁-၈၀၀-၃၁၈-၂၅၉၆ ကိုဆ
က္သြယ္္ျပီး ၀န္ထိုမ္းအား မိမိအကူညီလိုေသာ ဘာသာစကားကို ေျပာပါ။ အခမ့့ ကူညီပါလိမ့္မည္။ အၾကားအာရုံမေကာင္းသူျဖစ္ပါက ၁-၈၅၅-၈၈၉-၄၃၂၅၁-၈၅၅-၈၈၉-၄၃၂၅ ကို ေခၚႏိုင္သည္။ 

   
စာမ်က္ႏွာ 9 ၏ နံပါတ္ 4 

မဖြ�ည့့်�ပါါနှှင့်�့ အသိပိေးပါးရန်� အတွကွ်�မှပါါ။
မွတ္ခ်က္။ ဒီပုဂၢိ�လ္က က ်န္းမာေရး အာမခံမလိုပါက၊ ဤစာမ်က္ႏွာရွိ ေမးြခန္း 1-10 ကို ျဖည့္ပါ။ အကယ္္၍ မိသားစု ၂ ဦးး
ထိုက္ ပုိပါက္ စာမ်က္ႏွာ4-5 ကို မိတဴဴကူးပါ။   အဆင့္ 2: ပုဂၢိ�လ္ 2  အဆင့္ 2: ပုဂၢိ�လ္ 2

ဒီစာမ်က္ႏွာကုိ သင္၏ အိမ္ေထိုာင္ဘက္/ ေအဖာ္၊ အတူေနထုိိုင္ေသာ သားသမီးမ်ားႏွင့္ ဗဟုို ၀င္ေြင အြခန္ေပးေဆာင္ေသာ ေလွ်ာက္လႊာြတင္ အမည္ ပါေသာသူမ်ား အြတက္ ျဖည့္ပါ။ သင််သည့်် အခွ�ွ်ဖြ��်လျှော��င််�ရွ�် �ံ�စီံ မံ
�င််�ာင််၊ သင််နှာင့််အ� ူလျှော�ထား�ုင််သည့့်် အမုံ်လျှောထား�င််စီ�၀င််မံျ��က်�ု ထားည့့််လျှော��ရွ�် မံလျှောမံ�့ါနှာင့််။ အြခန္ေေြငပးေဆာင္ထိုားျခင္း မရွိလွ်င္ သင္ႏွင့္ အတူ ေေနသာ သူမ်ား အားလုံးကို ထိုည့္ြသင္း ေဖာ္ျပရမည္ ကို သတိရပါ။

1. ပထိုမ နာမည ္ အလယ္္ နာမည ္ ေနာက္ဆုံး နာမည္   ျဖည့္စြက္ေနာက္လုိက္ စာလုံး

2. ပုဂၢ ိ�လ္၁ ႏွင့္ ေတာ္စပ္ပံု။ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို ၾကည့္ပါ။ 3. ပုဂၢ ိ�လ္၂ မွာ အိမ္ေထိုာင္ရွသိလား။

 ယ္ူမည ္  မယူ္ပါ 

4. ေမြးေန ့(လ/ေန ့/ႏွစ္) 5. လိင္

 မ   က်ား

6. လူမွ�လံုျခံ�ေရးနံပါတ္ (SSN)  
 ပုဂၢ ိ�လ္၂ မွာ လူမွလုံုျခံ�ေရးနံပါတ္ (SSN)  ရွပိါက၊ သူ ့အတြက္ က်န္းမာေရး အာမခံ ပုဂၢ ိ�လ္၂ မွာ လူမွလုံုျခံ�ေရးနံပါတ္ (SSN)  ရွပိါက၊ သူ ့အတြက္ က်န္းမာေရး အာမခံ 

ေလွ်ာက္လုိပါက ျဖည့္ရန္  လုိအပ္သည္။ ေလွ်ာက္လုိပါက ျဖည့္ရန္  လုိအပ္သည္။ 

7. ပုဂၢ ိ�လ္၂ က ပုဂၢ ိ�လ္၁ ႏွင့္ ေနရပ္လိပ္စာတူသလား။  ................................................................................................................................................................................  ယ္ူမည ္  မယူ္ပါ
မတူပါက လိပ္စာကိုမတူပါက လိပ္စာကို ေရးပါ။   

8. ပုဂၢ ိ�ပုဂၢ ိ�လ္ ၂ သည္ လာမည့္နွစ္ အတြက္ ဗဟုို ၀င္ေငြခြန္ေဆာင္ရန္ အစီအစဥ္္ရွပိါသလညး။လ္ ၂ သည္ လာမည့္နွစ္ အတြက္ ဗဟုို ၀င္ေငြခြန္ေဆာင္ရန္ အစီအစဥ္္ရွပိါသလညး။  ဖက္ဒရယ္္၀င္ေငြအခြန္ ေပးေဆာင္ျခင္း မရွပိါကလည္း က်န္းမာေရး အာမခံ ေလွ်ာက္ထိုားႏိုင္ပါသည္။ 
  မွန္ပါသည္။ မွန္လွ်င္မွန္ပါသည္။ မွန္လွ်င ္a မွ c အထိိုအားလံုးေျဖပါ                   မွားပါသည္။ မွားလွ်င္မွားပါသည္။ မွားလွ်င ္c အထိို ခ်န္ထိုားခ့့ပါ၊ ေျဖစရာမလိုပါ

a. ပုဂၢ ိ�လ္ ၂ သည္ အိမ္ေထိုာင္ဘက္ႏွင့္ ပူးတ့ြ အခြန္ေဆာင္မည္လား။ ......................................................................................................................................................  ယ္ူမည ္  မယူ္ပါ  

ေဆာင္မည္ဆုိပါကေဆာင္မည္ဆုိပါက အိမ္ေထိုာင္ဘက္ ၏ အမည္ ေရးပါ။  

b. ပုဂၢ ိ�လ္ ၂ အားမွခုိီေနထုိိုင္သူမ်ားကို အခြန္ေဆာင္ ေလွ်ာက္လႊာထို ့ထိုည့္သြင္းမည္လား။  .................................................................................................................................  ယ္ူမည ္  မယူ္ပါ 

ထိုည့္သြင္းမည္ဆုိလွ်င္ထိုည့္သြင္းမည္ဆုိလွ်င ္မွီခိုသူမ်ား ၏ အမည္ကုိေရးပါ။ 

c. ပုဂၢ ိ�လ္ ၂ ကို မွီခိုသူအျဖစ္ အခြန္ေဆာင္ ေလွ်ာက္လႊာထို့ ပါ၀င္မည္လား။ ...............................................................................................................................................  ယ္ူမည ္  မယူ္ပါ
မွခီိုအျဖစ္ပါမည္မွခီိုအျဖစ္ပါမည ္ဆုိပါက ၀င္ေငြခြန္ေလွ်ာက္လႊာတင္မည့္ သူ ၏ အမည္ ေရးပါ။ ၀င္ေငြခြန္ေလွ်ာက္လႊာတင္မည့္ သူ ႏွင့္ ပုဂၢ ိ�လ္ ၂ ဘယ္္လုိေတာ္စပ္သလ့။ 

9. ၉ ပုဂၢ ိ�လ္ ၂ မွာ ကိုယ္္၀န္ရွေိနပါသလား။ ..................................................................................................  ယ္ူမည ္  မယ္ူပါ   a. ရွသိည္ ဆုိပါက လက္ရွကိုိယ္္၀န္ မွ ေမြးဖြားလာမည့္ ကေလး အေရအတြက္ ဘယ္္ေလာက္လ့။  

10. ပုဂၢ ိ�လ္ ၂ က်န္းမာေရးအာမခံ လိုအပ္သလား။ပုဂၢ ိ�လ္ ၂ က်န္းမာေရးအာမခံ လိုအပ္သလား။  (က်န္းမာေရးအာမခံ ရွ ိျပီး ျဖစ္လွ်င္ ပိုျပီးေကာာင္းေသာ သုိ ့မဟုုတ္ ပုိျပီး ေစ်းႏွနု္းသက္သာေသာ က်န္းမာေရးအာမခံ မ်ားရွႏိိုင္ပါသည္။)
 ရွသိည္။ အာမခံရွ ိျပီး ျဖစ္ပါကရွသိည္။ အာမခံရွ ိျပီး ျဖစ္ပါက ေ ေအာက္ပါ ေမးခြန္းမ်ား အားလံုးကို ေျဖပါ။     မရွပိါ။ အာမခံ မရွပိါကမရွပိါ။ အာမခံ မရွပိါက  စာမ်က္ႏွာ ၅ ရွ ိ ၀င္ေငြ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖပါ။ ဤ စာမ်က္တြင္ က်န္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖစရာမလိုပါ။  

11. ဒုတိယ္ ပုဂၢ ိ�လ္သည္ ကုိယ္္အဂၤါ၊ စိတ္က်န္းမာေရး သုိ႔မဟုုတ္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးအေျခအေန ေၾကာင့္ ေန႔တဓူဝ လုပ္ကုိင္ ေဆာင္႐ွာြက္မႈမ်ား (ေရခ် ိ�းျခင္း၊ အဝတ္အစားလ့ျခင္း၊ အိမ္မႈကိစၥမ်ားလုပ္ကုိင္ျခင္း စသျဖင့္)  
တြင္ အခက္အခ့ ႐ွာွပိါသလား၊  က်န္းမာေရးႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး ကူညီေစာင့္ေ႐ွာွာက္မႈ လိုအပ္သူျဖစ္ပါသလား၊ သုိ႔မဟုုတ္ ေဆး႐ုွာ ံသုိ႔မဟုုတ္ လူအို႐ုွာတံြင္ ေနထုိိုင္သူ ျဖစ္ပါသလား?  ..............................................................  ယ္ူမည ္  မယူ္ပါ

12. သင္သည္ အေမရိကန္ ႏိင္ုငံသားအေမရိကန္ ႏိင္ုငံသားသုိ  ့မဟုုတ္ အေမရိကန္လူမ် ိ�းျဖအေမရိကန္လူမ် ိ�းျဖစ္ ပါသလား။   ...............................................................................................................................................................................................  ယ္ူမည ္  မယူ္ပါ

13. သင္သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားအေမရိကန္ႏိုင္ငံသား သုိ ့ မဟုုတ္ တစ္စံုတစ္ဥ္ီး ကို မွခီိုျပီး ႏိုင္ငံသား ရထိုားသလားတစ္စံုတစ္ဥ္ီး ကို မွခီိုျပီး ႏိုင္ငံသား ရထိုားသလား  (ဤအခ်က္က မ်ားေသာအားျဖင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ျပင္ပတြင္ ေမြးဖြားခ့့ျခင္း ကို ဆုိလုိသည္)  

 ဟုုတ္သည္။ ဟုုတ္သည္ ဆုိပါကဟုုတ္သည္။ ဟုုတ္သည္ ဆုိပါက ေမးခြန္း က ႏွင့္ ခ ကို ျဖည့္ပါ။       မဟုုတ္ဘူး။ မဟုုတ္ဘူး ဆိုပါကမဟုုတ္ဘူး။ မဟုုတ္ဘူး ဆိုပါက ေမးခြန္း နံပါတ္ ၁၄ ကိုျဖည့္ပါ။ 

a. Alien နံပါတ္ b. အသိမွတ္ျပ� နံပါတ္
ေမးခြန္း ကႏွင့္ ခ ကို ေျဖျပီးပါက ေမးခြန္း 
နံပါတ္ ၁၅ သုိ ့ေက်ာ္ျပီး ေျဖပါ။ 

14. ပုဂၢ ိ�လ္ ၂ သည္  အေမရိကန ္ ႏိုင္ငံသား သုိ ့မဟုုတ္ အေမရိကန္လူမ် ိ�း မျဖစ္ပါက လူ၀င္မွ� ၾကီးၾကပ္ေရး က အသိအမွတ္ျပ�ထိုား ေသာ ေနထုိိုင္မွ ုအေျခအေန ရွပိါသလား။    ရွပိါသည္။ရွပိါသည္။  စာရြက္စာတမ္း အမ် ိ�းအစားႏွင့္ ID နံပါတ္ ျဖည့္ပါ။ 
ညႊန္ၾကားခ်က္တြင္ ဖတ္ပါ။ 

လူ၀င္မွ� ၾကီးၾကပ္ေရး စာရြက္မွတ္တမ္း အမ် ိ�းအစား း နထုိိုင္မွ ုအမ် ိ�းအစား (ေျဖလုိမွေျဖပါ) လူ၀င္မွ� ၾကီးၾကပ္ေရး စာရြက္မွတ္တမ္း တြင္ ပါသည့္ အတုိင္း ဒုတိယ္ ပုဂၢ ိ�လ္၏ နာမည္ ကို ေရးပါ။ 

Alien သို ့မဟုုတ္ I-94 နံပါတ္ ကဒ္နံပါတ္ သုိ ့မဟုုတ္ ခရီးသြား စာအုပ္ နံပါတ္ 

SEVIS ID သို ့မဟုုတ္ သက္တမ္း ကုန္ဆုံးသည့္ရက္စ့ြ (ေျဖလုိမွသာ ေျဖပါ) အျခား (အမ် ိ�းအစားနံပါတ္ သို ့မဟုုတ္ ထိုုတ္ေပးသည့္ႏိုင္ငံ)

a. သင္သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထိုာင္စုတြင္ ၁၉၉၆ ကတည္းက ေနထုိိုင္ခ့့သလား။ .........................................................................................................................................................................................  ယ္ူမည ္  မယူ္ပါ 
b. ပုဂၢ ိ�လ္ ၂ သို ့မဟုုတ္ ၄င္း၏ အိမ္ေထိုာင္ဘက္ သို ့မဟုုတ္ မိဘသည္ စစ္မွထုိုမ္းေဟုာင္း သို ့မဟုုတ္ အေမရိကန္စစ္တပ္တြင္ လက္ရွ ိ တာ၀န္ ထိုမ္းေဆာင္ေနသည့္ အဖ့ြ ့၀င္ဟုုတ္သလား။ ...................................................  ယ္ူမည ္  မယူ္ပါ 

15. ပုဂၢ ိ�လ္ ၂ သည္ လြန္ခ့့ေသာ ၃ လ မွ စျပီး ေဆး၀ါးကုသမွ ု ကုန္က်စားရိတ္ ေပးရန္ အကူအညီလုိအပ္ေနသလား။ ............................................................................................................................................  ယ္ူမည ္  မယူ္ပါ

16. ပုဂၢ ိ�လ္ ၂ သည္ အနည္းဆံုး အသက္ ၁၉ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးတစ္ဥ္ီး ႏွင့္ အတူေနပါသလား။ ဒုတိယ္ ပုဂၢ ိ�လ္က ဤ ကေလးအတြက္ အဓိက တာ၀န္ယူ္သူလား  
(ဤကေလးငယ္္ကုိ ဒုတိယ္ပုဂၢ ိ�လ္ သုိ႔မဟုုတ္ အိမ္ေထိုာင္ဖက္မ်ားက ကူညီေစာင့္ေ႐ွာွာက္ေနရလွ်င္ “ယ္ူမည”္ ဟုုေျဖပါ။) ...........................................................................................................................................  ယ္ူမည ္  မယူ္ပါ 

17. ဒုတိယ္ ပုဂၢ ိ�လ္ႏွင့္ အတူ ေနေသာ အသက္ ၁၉ ႏွစ္ေအာက္ ကေလး မ်ား အမည္ႏွင့္ ေတာ္စပ္ပံု ကို ေျပာျပပါ။ (စာမ်က္ႏွာ ၂ တြင္ေပးထိုားေသာ အမည္စာရင္းႏွင့္ တူႏိုင္ပါသည္)

ပုဂၢိ�လ္၂သည္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ သို ့မဟုုတ္ အထိုက္ ြတင္ ေြမးစားမိဘမ်ား ႏွင့္ အတူေနခ့့ ရသလား။  .......................................................................................................................................................................  ယ္ူမည ္  မယူ္ပါ

ပါ�ဂ္ဂိုုို လုံး� 2 မာှ 22 နှစှာ�ဖြပါည့်�့ သိိ��မဟု�တွ� င့်ယ်�လုံးှင့်� ပေးအာက်�ပါါ ပေးမးခွနွ်�းမ�ားက်ိ� ပေးဖြ�ကြားက်ားပေးပါးပါါ-

19. ပုဂၢ ိ�လ္၂သည္ အလုပ္မွေပးေသာ က်န္းမာေရးအာမခံရွသိလား၊ လြန္ခ့့ေသာ ၃လ အတြင္း ၄င္းကို ဆံုးရွ ံဴးခ့့သလား။ ...........................................................................................................................................  ယ္ူမည ္  မယူ္ပါ

a. ဟုုတ္သည္ဆုိပါက ကုန္ဆံုးရက္စ့ြ။  
 b. က်န္းမာေ၇းအာမခံ ရပ္တန္ ့သြားသည့္ အေၾကာင္းရင္း  

20. ဒုတိယ္ ပုဂၢ ိ�လ္္က အခ်နိ္ျပည့္ ေက်ာင္းတက္ေနေသာ ေက်ာင္းသားလား  ...............................................................................................................................................................................................  ယ္ူမည ္  မယူ္ပါ

ဆႏၵရွမိွေျဖပါ။ဆႏၵရွမိွေျဖပါ။ (မိမိႏွင့္ 
ကုိက္ညီေသာအခ်က္မ်ားကုိ 

ျဖည့္ပါ) 

21. လူမ်ိ�း    လူျဖဴ   လူမည္း သို ့မဟုုတ္ အာဖရိကန္ ေအမရိကန္   ေအမရိကန္ အင္ဒီးယ့္န္း သို ့မဟုုတ္ အလက္ဇကာမွဆင္းသက္လာသူe   ဖိလစ္ပိုင္လူမ်ိ�း   ဂ်ပန္လူမ်ိ�း   ကုိးရီးယ္ားလူမ်ိ�း   အာရွႏိုင္ငံမွ အိႏၵိယ္လူမ်ိ�း  
 တရုတ္လူမ်ိ�း   ဗီယ္က္နမ္   တျခားအာရွလူမ်ိိ�း   ဟုာ၀ုိင္အီ ြက်န္းရွိ ေဒသခံလူမ်ိ�း    ြဂြမ္က်န္းရွိ ေဒသခံလူမ်ိ�း သို ့မဟုုတ္ ခ်မ္မိုရို   စမိုအန္လူမ်ိ�း    တျခား ပစိဖိြပ္က်န္းစုမွ လူမ်ိ�း   တျခား  
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စာမ်က္ႏွာ 9 ၏ နံပါတ္ 5 

မဖြ�ည့့်�ပါါနှှင့်�့ အသိပိေးပါးရန်� အတွကွ်�မှပါါ။

  အဆင္ 2: ပုဂၢိ�လ္ 2  အဆင္ 2: ပုဂၢိ�လ္ 2

 ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ပုဂၢိ�လ္၂၏ ေအၾကာင္း သိဖို ့ဤမွ်သာလုိအပ္ပါသည္။

လက္ရွိ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ၀င္ေငြ အခ်က္အလက္လက္ရွိ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ၀င္ေငြ အခ်က္အလက ္   
 အလုပ္အကုိင္ရွိ။ ပုဂၢိ�လ္၂ သည္ လက္ရွိ အလုပ္လုပ္ေနပါက သူ/ သူမ၏ ၀င္ေြင ေအၾကာ

င္း ေအခ်က္ (22) မွ စတင္ပါ။. .
 အလုပ္လက္မ့့။ ေမးြခန္း  

အခ်က္ (32) အထိို ခ်န္ထိုားခ့့ပါ။
 ကိုယ္္ပုိင္လုပ္ငန္း  

 ေအခ်က္ (31) အထိုိ ခ်န္ထိုားခ့့ပါ။ 

လက္ရွိ အလုပ္ကိုင္ ၁။လက္ရွိ အလုပ္ကိုင္ ၁။  
22. အလုပ္ရွင္၏အမည္။

a. အလုပ္ရွင္ ၏ လိပ္စာ။ (မျဖည့္မေနရမဟုုတ္ပါ)

b. ျမိ�  ့ c. ျပည္နယ္္ d. စာပို ့နယ္္ေျမအမွတ္ 23. အလုပ္ရွင္ ၏ ဖုန္းနံပါတ္။

  
24. တစ္နာရီလွ်င္လုပ္ခႏွုန္း/ေဘာက္ဆူး (အြခေန္မ

ပးေဆာင္မီ) $ 
 တစ္နာရီခ်င္း     တစ္ပတ္ခ်င္း     ၂ႏွစ္ တၾကိမ္

 တစ္လ ၂ ၾကိမ္     တစ္လ တစ္ၾကိမ္      တစ္ႏွစ္တစ္ၾကိမ္

25. တစ္ပတ္လွ်င္ ပ်မ္းမွ်အလုပ္လုပ္သည့္ နာရီေပါင္း

လက္ရွိ အလုပ္ကိုင္ ၂လက္ရွိ အလုပ္ကိုင္ ၂ (အကယ္္၍ အလုပ္ ၂ ခုထိုက္ပိုရွိျပီး ျဖည့္ရန္ ေနရာလုိပါက၊ ေနာက္ထိုပ္ စာရြက္တစ္ရြက္ ျဖင့္ ထိုပ္တ့ြတင္ပါ) (အကယ္္၍ အလုပ္ ၂ ခုထိုက္ပိုရွိျပီး ျဖည့္ရန္ ေနရာလုိပါက၊ ေနာက္ထိုပ္ စာရြက္တစ္ရြက္ ျဖင့္ ထိုပ္တ့ြတင္ပါ)

26. အလုပ္ရွင္၏အမည္။

a. အလုပ္ရွင္ ၏ လိပ္စာ။ (မျဖည့္မေနရမဟုုတ္ပါ)

b. ျမိ�  ့ c. ျပည္နယ္္ d. စာပို ့နယ္္ေျမအမွတ္ 27. အလုပ္ရွင္ ၏ ဖုန္းနံပါတ္။

  
28. တစ္နာရီလွ်င္လုပ္ခႏွုန္း/ေဘာက္ဆူး (အြခေန္မ

ပးေဆာင္မီ) $ 
 တစ္နာရီခ်င္း     တစ္ပတ္ခ်င္း     ၂ႏွစ္ တၾကိမ္

 တစ္လ ၂ ၾကိမ္     တစ္လ တစ္ၾကိမ္      တစ္ႏွစ္တစ္ၾကိမ္

29. တစ္ပတ္လွ်င္ ပ်မ္းမွ်အလုပ္လုပ္သည့္ နာရီေပါင္း

30. ယ္ခင္ႏွြစ္တင္ ပုဂၢိ�လ္၂ယ္ခင္ႏွြစ္တင္ ပုဂၢိ�လ္၂    အလုပ္ေျပာင္းသလား   အလုပ္မွ ရပ္နားခ့့သလား။   နာရီေလ်ာ ့လုပ္ခ့့သလား။   အထိုက္ပါ ေအၾကာင္းရာ တစ္ခုမွမဟုုတ္။

31. ဒုတိယ္ပုဂၢိ�လ္ သည္ ကုိယ္္ပိုင္လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူျဖစ္လွ်င္  a  ႏွင့္  b ကုိ ေျဖပါ။ဒုတိယ္ပုဂၢိ�လ္ သည္ ကုိယ္္ပိုင္လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူျဖစ္လွ်င္  a  ႏွင့္  b ကုိ ေျဖပါ။

a.  အလုပ္အမ် ိ�းအစား 

b. အသားတင္၀င္ေြင (စီးြပားေရးအြတက္ ကုန္က်စားရိတ္မ်ားေပးျပီး ပါက) ယ္ခုလ အြတက္ ဒီကိုယ္္ပိုင္လပ္ငန္းမွ ရမည့္၀င္ေြင. ညႊန္ၾကားခ်ြက္တင္ ၾကည့္ပါ။ $ 
32. ယ္ခုလအြတင္းယ္ခုလအြတင္း  ေရသာ ပုဂၢိ�လ္၂ ေရသာ တျခား၀င္ေြင။ သက္ဆုိင္သမွ်အားလံုးျဖည့္ပါ၊ေရသာပမာဏႏွႏွင့္ ဘယ္္ႏွစ္ၾကိမ္ရသည္ကိုေရးပါ။မရွိပါက တစ္ခုမွမရွိလို ့ေရးပါ။   
မွတ္ခ်က္။မွတ္ခ်က္။  ။ ပုဂၢိ�လ္၂ ၏ ကေလးအတြက္  ေထိုာက္ပံ့ေၾကးေငြ၊စစ္မွုထိုမ္းေဟုာင္းမ်ားအတြက္ ေပးေငြႏွင့္ လူမွလုံုျခံ�ေရးဌါာနမွ ထိုပ္ျဖည့္ ေပးေငြမ်ား(SSI) ကို ေဖာ္ျပရန္မလုိပါ။ 

 အလုပ္အကုိင္မရွိ။

$  အၾကိမ္အေရအတြက 

 ရွရွာုသလျှော� မံယူ��စီရွု�် (1/1/2019 မံ�ု�င််မံီ အ�ဖြီ�အ�ဖြ�် က်ွ�ရွာင််�ခွဲ့မံာ�မံျ�� အ�ွက််သ��ျာင််)

$  အၾကိမ္အေရအတြက္ 
 ပင္စင္

$  အၾကိမ္အေရအတြက 

  စိုက္ပ်ိ�းျခင္း/ငါးေမြးျမဴျခင္းမွရသည့္ အသားတင္၀င္ေငြ

$  အၾကိမ္အေရအတြက 
 လူမွုလုံျခံ�ေရး

$  အၾကိမ္အေရအတြက 

 ငွားရမ္းျခင္း /ပစ္စည္းထိုုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ျခင္း မွရေသာေငြ

$  အၾကိမ္အေရအတြက 
  အျငိမ္းစားစုေငြ အေကာင့္မ်ား

$  အၾကိမ္အေရအတြက 

 အျခားေသာ၀င္ေငြ အမ်ိ�းအစား 

$  အၾကိမ္အေရအတြက 
33. ကုန္က်စားရိြတ္တက္ေြငမ်ားကုန္က်စားရိြတ္တက္ေြငမ်ား  သက္ဆုိင္သည့္ြကက္လပ္မ်ားအားလုံး၊ ေြငပမာဏႏွ ႏွင့္ အၾကိေမ္အရအြတက္ကို ျဖည့္ပါ။ ဗဟုို၀င္ေြငြခြန္တက္ရာြတင္ ႏုွတ္ယ္ူြခင့္ ရိွေသာ ကုန္က်စးရိတ္မ်ား က်ခံထိုားမွုရွိပါက က်န္း
မာေရးအာမခံ အြတက္ ကုန္က်စား၇ိတ္ ပိုမို သက္သာႏိုင္ပါသည္။ မွတ္ခ်က္။မွတ္ခ်က္။ ပုဂၢိ�လ္၂  က ေကလးေထိုာက္ပံ့ေၾကးေပးထိုားျခင္း သုိ ့မဟုုတ္ ကုိယ္္ပိုင္လုပ္ငန္းလုပ္ရာြတင္ ကုန္က်စား၇ိတ္ထိုည့္ထိုားျပီး သား ကို ျပန္မထိုည့္ပါႏွင့္. (ေမးြခန္းနံ
ပါတ္ 31b) 

 �လျှော�ခွျလျှောခွဲ့သလျှော� မံယူ��စီရွု� ်(1/1/2019 မံ�ု�င််မံီ အ�ဖြီ�အ�ဖြ�် က်ွ�ရွာင််�ခွဲ့မံာ�မံျ�� အ�ွက််သ��ျာင််)

$  အၾကိမ္အေရအတြက္ 

 ျခားကုန္က်စားရိတ္မ်ား အမ်ိ�းအစား: 

 

$  အၾကိမ္အေရအတြက  ပညာသင္ၾကားျခင္းေ-ခ်းေငြ အတုိး

$  အၾကိမ္အေရအတြက 
34.  တစ္ႏွစ္တာ အြတင္း ပုဂၢိ�လ္၂ ၏၀င္ေြင ေအျပာင္းလ့ရွိမွ၊တစ္ႏွစ္တာလုံးမလုပ္ျခင္းတစ္ႏွစ္တာ အြတင္း ပုဂၢိ�လ္၂ ၏၀င္ေြင ေအျပာင္းလ့ရွိမွ၊တစ္ႏွစ္တာလုံးမလုပ္ျခင္း  သို ့ မဟုုတ္ လအနည္းငယ္္ အြတက္ပ့ အက်ိ�းျမတ္ ရရွိျခင္းျဖစ္ပါက ဒီေမးြခန္း ကိုေျဖပါ။ လစဥ္္၀င္ေြင ေအျပာင္းလ့မရွိပါ ေနာက္တစ္ဦးး

ဆီသို ့ေက်ာ္ေျဖပါ။  

ပုဂၢ ိ�လ္၂ ၏ ယ္ခုႏွစ္ယ္ခုႏွစအ္တြက္ စုစုေပါင္း၀င္ေငြ

$ 

ပုဂၢ ိ�လ္၂ ၏ ေနာက္ႏွစ္ ေနာက္ႏွစအ္တြက္ စုစုေပါင္း၀င္ေငြ (က့ြျပားမည္ဟုုယ္ူဆပါက) 

$    အကယ္္၍ သင့္ဝင္ေြင ကုိ ခန္႔မွန္းရန္ခက္သည္ဟုုထိုင္လွ်င္ ျဖည့္ြစက္ပါ။

ပုဂၢ ိ�လ္၂ ရ့ ့၀င္ေငြ အေၾကာင္းေျပာျပပါ။   ပုဂၢ ိ�လ္၂ ရ့ ့၀င္ေငြ အေၾကာင္းေျပာျပပါ။   
ပုဂၢ ိ�လ္၂ အတြက္ က်န္းမာေရးအာမခံ မလုိလွ်င္ေတာင္ ဒီစာမ်က္ႏွာကို ျဖည့္ပါ။ပုဂၢ ိ�လ္၂ အတြက္ က်န္းမာေရးအာမခံ မလုိလွ်င္ေတာင္ ဒီစာမ်က္ႏွာကို ျဖည့္ပါ။ 
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စာမ်က္ႏွာ 9 ၏ နံပါတ္ 6 

မဖြ�ည့့်�ပါါနှှင့်�့ အသိပိေးပါးရန်� အတွကွ်�မှပါါ။

1. သင္သုိ႔မဟုုတ္ သင္၏ မိသားစုဝင္မ်ားသည္ အေမရိကန္ အင္းဒီးယ္န္း သုိ႔မဟုုတ္ အလားစကား တုိင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ပါသလား?သင္သုိ႔မဟုုတ္ သင္၏ မိသားစုဝင္မ်ားသည္ အေမရိကန္ အင္းဒီးယ္န္း သုိ႔မဟုုတ္ အလားစကား တုိင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ပါသလား?
  မဟုုတ္ပါ။ မဟုုတ္ပါကမဟုုတ္ပါ။ မဟုုတ္ပါက အဆင့္ ၄ ကုိ ေျဖပါ။                  ဟုုတ္သည္။ ဟုုတ္သည္ဆုိပါကဟုုတ္သည္။ ဟုုတ္သည္ဆုိပါက အဆင့္၄ ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တ့ြ ခ ကို ေျဖျပီး ဒီေလွ်ာက္လႊာ တြင္ တင္ပါ။  

  အဆင္ 3။   အဆင္ 3။ ေအမရိကန္ အင္းဒီးယ္န္း သို႔မဟုုတ္ အလားစကား တိုင္းရင္းသား  ေအမရိကန္ အင္းဒီးယ္န္း သို႔မဟုုတ္ အလားစကား တိုင္းရင္းသား  
(AI/AN) အိမ္ေထိုာင္မိသားစုဝင္မ်ား(AI/AN) အိမ္ေထိုာင္မိသားစုဝင္မ်ား

   အဆင္ 4။    အဆင္ 4။ သင္မိသားစု ၏ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေ႐ွာွာက္မႈသင္မိသားစု ၏ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေ႐ွာွာက္မႈ
1.  ဤ ေလွ်ာက္လႊာြတင္ပါေသာ သူ တစ္ဦးးဦးး က ြလန္ခ့့ေသာ ရက္ ၉၀ အြတင္း Medicaid သို ့မဟုုတ္ ေကလးက်န္းမာေရးအာမခံ ပရိုကမ္ (CHIP) ကို ေလွ်ာက္ထိုားရန္ သတ္မွတ္ခ်က္ စံႏွုန္း  ဤ ေလွ်ာက္လႊာြတင္ပါေသာ သူ တစ္ဦးးဦးး က ြလန္ခ့့ေသာ ရက္ ၉၀ အြတင္း Medicaid သို ့မဟုုတ္ ေကလးက်န္းမာေရးအာမခံ ပရိုကမ္ (CHIP) ကို ေလွ်ာက္ထိုားရန္ သတ္မွတ္ခ်က္ စံႏွုန္း  

မျပည့္မီျဖစ္ခ့့သလား။ (က်န္းမာေရးအာမခံ ေစ်းကြက္ ေၾကာင့္ မဟုုတ္ပ့ ျပည္နယ္္ အရ စံႏွနု္းမမီသူျဖစ္ပါက ဟုုတ္သည္ ကိုေရြး ခ်ယ္္ပါ)မျပည့္မီျဖစ္ခ့့သလား။ (က်န္းမာေရးအာမခံ ေစ်းကြက္ ေၾကာင့္ မဟုုတ္ပ့ ျပည္နယ္္ အရ စံႏွနု္းမမီသူျဖစ္ပါက ဟုုတ္သည္ ကိုေရြး ခ်ယ္္ပါ) ......................................................................  ယ္ူမည ္  မယူ္ပါ   

မည္သူနည္း      

သို႔မဟုုတ္၊ ဤေလွ်ာက္လႊာတြင္ ပါဝင္သူ တစ္ေယ္ာက္ေယ္ာက္သည္ လူဝင္မႈ အေျခအေန တခုခု ေၾကာင့္ လြန္ခ့့ေသာ ၅ ႏွစ္အတြင္း Medicaid သို႔မဟုုတ္ CHIP ရ႐ွာွခိံစားခြင့္  သို႔မဟုုတ္၊ ဤေလွ်ာက္လႊာတြင္ ပါဝင္သူ တစ္ေယ္ာက္ေယ္ာက္သည္ လူဝင္မႈ အေျခအေန တခုခု ေၾကာင့္ လြန္ခ့့ေသာ ၅ ႏွစ္အတြင္း Medicaid သို႔မဟုုတ္ CHIP ရ႐ွာွခိံစားခြင့္  
မ႐ွာွခိ့့ေသာသူ ႐ွာွပိါသလား?မ႐ွာွခိ့့ေသာသူ ႐ွာွပိါသလား? .................................................................................................................................................................................................................  ယ္ူမည ္  မယူ္ပါ

မည္သူနည္း    

ဤ ေလွ်ာက္လႊာတြင္ ပါဝင္သူ တေယ္ာက္ေယ္ာက္သည္ က်န္းမာေရးအာမခံ အေရာင္းဌါါန ဖြင့္လွစ္သည့္ ကာလအတြင္း သို႔မဟုုတ္ ဘဝေအာင္ျမင္မႈ ရ႐ွာွ ိၿပီးေနာက္ပိုင္း တြင္  ဤ ေလွ်ာက္လႊာတြင္ ပါဝင္သူ တေယ္ာက္ေယ္ာက္သည္ က်န္းမာေရးအာမခံ အေရာင္းဌါါန ဖြင့္လွစ္သည့္ ကာလအတြင္း သို႔မဟုုတ္ ဘဝေအာင္ျမင္မႈ ရ႐ွာွ ိၿပီးေနာက္ပိုင္း တြင္  
က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာွာက္မႈ အစီအစဥ္္ကုိ ဝယ္္ဖူးသူ ႐ွာွပိါသလား?က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာွာက္မႈ အစီအစဥ္္ကုိ ဝယ္္ဖူးသူ ႐ွာွပိါသလား? .................................................................................................................................................................  ယ္ူမည ္  မယူ္ပါ

မည္သူနည္း    
2.   ဤ ေလွ်ာက္လႊာတင္ပါေသာ တစ္စံုတစ္ဦးးကုိ  အလုေပ္မွပးေသာက်န္းမာေရး အာမခံရွိသလား။   ဤ ေလွ်ာက္လႊာတင္ပါေသာ တစ္စံုတစ္ဦးးကုိ  အလုေပ္မွပးေသာက်န္းမာေရး အာမခံရွိသလား။ အာမခံသည္ တစ္စံုတစ္ဦးး၏ အလုပ္မွ၊ အိမ္ေထိုာင္ဘက္ သို ့မဟုုတ္ မိဘမွ ရပါက ထိုိုအာမခံကို လက္မခံလွ်င္ေတာင္ ရွိသအာမခံသည္ တစ္စံုတစ္ဦးး၏ အလုပ္မွ၊ အိမ္ေထိုာင္ဘက္ သို ့မဟုုတ္ မိဘမွ ရပါက ထိုိုအာမခံကို လက္မခံလွ်င္ေတာင္ ရွိသ

ည္ဟုုေျဖပါ။ ည္ဟုုေျဖပါ။ က်မံ်��ာမံ်�လျှော��ထား��သည့့်် အ�မံခွံမံာ� COBRA �စီ်ခွ��ည့််�ဖြ�စီ်�ာင်် မံဟု��်ဟု� မံာ�်လျှော���ါ။က်မံ်��ာမံ်�လျှော��ထား��သည့့်် အ�မံခွံမံာ� COBRA �စီ်ခွ��ည့််�ဖြ�စီ်�ာင်် မံဟု��်ဟု� မံာ�်လျှော���ါ။

  ရွိသည္။ ေနာက္ဆက္တ့ြ က ကို ဆက္ျဖည့္ပါ။        မရွိပါ။ 
ဟု�တွ�လုံးှင့်�၊ ၎င််�မံာ� အစီု��ရွ၏ ���်သ�� အက်ျ�ု�ခွံစီ��ခွွင့်် အစီအီစီဉ််���။ ...........................................................................................................................................................   ယ္ူမည ္   မယူ္ပါ
ပေးလုံးှာက်�လုံးာာထဲဲတွငွ့်� ပေး�်ဖြပါထဲားသိ ူတွစာ�ဦးးဦးးအား က်�န်�းမာပေးရးပေးလုံး�ာ�စာိ�က်�ပေးပါးပေးရး အစားအစာဉ်� (Health Reimbursement Arrangement - HRA) သိိ��မဟု�တွ� အရည့်�အခွ�င့်�းဖြပါည့်�့ အပေးသိးစာား  
အလုံး�ပါ�ရငှ့်� HRA (Qualified Small Employer HRA - QSEHRA) အရ အာမခွးက်ိ� က်မ�းလုံးမှ�းထဲားပါါသိလုံးား? ...............................................................................................................   ယ္ူမည ္   မယူ္ပါ

3. တစ္ေယ္ာက္ေယ္ာက္က လက္ရွိမွာ က်န္းမာေရး အာမခံ စာရင္းြသင္းထိုားျပီလား။ တစ္ေယ္ာက္ေယ္ာက္က လက္ရွိမွာ က်န္းမာေရး အာမခံ စာရင္းြသင္းထိုားျပီလား။ 

  ဟုုတ္သည္။ ဟုုတ္သည္ဆုိပါကဟုုတ္သည္။ ဟုုတ္သည္ဆုိပါက ေမးြခန္း 4 သုိ ့ ဆက္ပါ။       မဟုုတ္ပါ။မဟုုတ္ပါ။  မဟုုတ္ပါက ေမးြခန္း 5 သို ့ ေက်ာ္ပါ။

4.  လက္ရွိက်န္းမာေရး အာမခံ ေအၾကာင္း လက္ရွိက်န္းမာေရး အာမခံ ေအၾကာင္း  (လူ ၂ ဦးးထိုက္ပိုျပီး က်န္းမာေရးအာမခံရွိပါက ဤစာမ်က္ကို မိတဴဴကူးပါ)
အာမခံ အမ် ိ�းအစားကို ေရးပါ။ အလုပ္ရွင္မွေပးေသာ အာမခံ၊ COBRA, Medicaid, CHIP, Medicare, TRICARE, VA health care program, Peace Corps သို ့ မဟုုတ္ အျခား  
(အကယ္္၍ သင့္မွာ Direct Care သို ့မဟုုတ္ Line of Duty ရွပိါက TRICARE အေၾကာင္း မေျပာပါႏွင့္။)  

ပုဂ
ၢိ�လ

 ္1
:

က်န္းမာေရးအာမခံတြင္ သြင္းထိုားသူအမည္ 

က်န္းမာေရးအာမခံ အမ် ိ�းအစားက်န္းမာေရးအာမခံ အမ် ိ�းအစား  

 အလုပ္ကေပးေသာ အာမခံ    COBRA   Medicaid   CHIP   Medicare   TRICARE   VA health care program   Peace Corps   အျခား

အလုပ္ကေပးေသာ အာမခံ ျဖစ္္ပါက ေနာက္ဆက္တ့ြ က ကိုလ့ ျဖည့္ရန္လုိသည္။အလုပ္ကေပးေသာ အာမခံ ျဖစ္္ပါက ေနာက္ဆက္တ့ြ က ကိုလ့ ျဖည့္ရန္လုိသည္။

က်န္းမာေရးအာမခံ ကုမၼဏႏွီအမည္ ေပၚလစီ/ID နံပါတ္

တျခား အာမခံျဖစ္ပါကတျခား အာမခံျဖစ္ပါက  အကယ္္၍ က်န္းမာေရးအာမခံ ေစ်းကြက္မွ ေပးေသာ က်န္းမာေရးအာမခံ ျဖစ္ပါက ျဖည့္ပါ။

က်န္းမာေရးအာမခံ ကုမၼဏႏွီအမည္ ေပၚလစီ/ID နံပါတ္

ကန္ ့သတ္ခ်က္ပါေသာ အာမခံလား။ ေက်ာင္းမွ ေပးေသာထိိုခို္က္ ဒဏႏွ္ရာ ေပၚလစီက့့သုိ ့။  ..........................................................................................................................  ယ္ူမည ္  မယူ္ပါ

ပုဂ
ၢိ�လ

 ္2
:

က်န္းမာေရးအာမခံတြင္ သြင္းထိုားသူအမည္ 

က်န္းမာေရးအာမခံ အမ် ိ�းအစားက်န္းမာေရးအာမခံ အမ် ိ�းအစား 

 အလုပ္ကေပးေသာ အာမခံ    COBRA   Medicaid   CHIP   Medicare   TRICARE   VA health care program   Peace Corps   အျခား

အလုပ္ကေပးေသာ အာမခံ ျဖစ္္ပါက ေနာက္ဆက္တ့ြ က ကိုလ့ ျဖည့္ရန္လုိသည္။အလုပ္ကေပးေသာ အာမခံ ျဖစ္္ပါက ေနာက္ဆက္တ့ြ က ကိုလ့ ျဖည့္ရန္လုိသည္။

က်န္းမာေရးအာမခံ ကုမၼဏႏွီအမည္ ေပၚလစီ/ID နံပါတ္

တျခား အာမခံျဖစ္ပါကတျခား အာမခံျဖစ္ပါက  အကယ္္၍ က်န္းမာေရးအာမခံ ေစ်းကြက္မွ ေပးေသာ က်န္းမာေရးအာမခံ ျဖစ္ပါက ျဖည့္ပါ။

က်န္းမာေရးအာမခံ ကုမၼဏႏွီအမည္ ေပၚလစီ/ID နံပါတ္

ကန္ ့သတ္ခ်က္ပါေသာ အာမခံလား။ ေက်ာင္းမွ ေပးေသာထိိုခို္က္ ဒဏႏွ္ရာ ေပၚလစီက့့သို ့။  ..........................................................................................................................  ယ္ူမည ္  မယူ္ပါ

https://www.HealthCare.gov


ေလွ်ာက္ထိုားဖို ့အကူအညီလိုပါသလား။ေလွ်ာက္ထိုားဖို ့အကူအညီလိုပါသလား။  HealthCare.gov သို ့မဟုုတ္ Marketplace Call Center နံပါတ္ ၁-၈၀၀-၃၁၈-၂၅၉၆၁-၈၀၀-၃၁၈-၂၅၉၆  ကိုဆက္သြယ္္ပါ။ အဂၤလိပ္ဘာသာ အျပင္တျခား ဘာသာျဖင့္ အကူညီလုိပါက ၁-၈၀၀-၃၁၈-၂၅၉၆၁-၈၀၀-၃၁၈-၂၅၉၆ ကိုဆ
က္သြယ္္ျပီး ၀န္ထိုမ္းအား မိမိအကူညီလိုေသာ ဘာသာစကားကို ေျပာပါ။ အခမ့့ ကူညီပါလိမ့္မည္။ အၾကားအာရုံမေကာင္းသူျဖစ္ပါက ၁-၈၅၅-၈၈၉-၄၃၂၅၁-၈၅၅-၈၈၉-၄၃၂၅ ကို ေခၚႏိုင္သည္။ 

   
စာမ်က္ႏွာ 9 ၏ နံပါတ္ 7 

မဖြ�ည့့်�ပါါနှှင့်�့ အသိပိေးပါးရန်� အတွကွ်�မှပါါ။

1.  လာမည့္ ၅ ႏွစ္အတြင္း ၀င္ေငြအခြန္ေဆာင္မွုမ်ား အပါအ၀င္ သင့္၀င္ေငြအခ်က္အလက္မ်ား အား  Marketplace ကိုသုံးစ့ြခြင့္ေပးဖို ့ သေဘာတူသလား။လာမည့္ ၅ ႏွစ္အတြင္း ၀င္ေငြအခြန္ေဆာင္မွုမ်ား အပါအ၀င္ သင့္၀င္ေငြအခ်က္အလက္မ်ား အား  Marketplace ကိုသုံးစ့ြခြင့္ေပးဖို ့ သေဘာတူသလား။ ....................  ယ္ူမည ္  မယူ္ပါ

လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြက္ ၀င္ေငြ အခြန္ေဆာင္ေသာ အခ်က္အလက္ အပါအ၀င္ စာရင္းမ်ားကို Marketplace မွ အသုံးျပ�ခြင့္္ ေပးဖုိ  ့သေဘာတူျခင္းအားျဖင့္ သင္ရႏိုင္ေသာ အာမခံ အတြက္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ ပိုမုိ လြယ္္ကူေစမည္။ အေျပာင္းလ ့ျပ�လုပ္မည္ဆုိပါက The Marketplace ကသင့္ကို အေၾကာင္းၾကာစာပုိ ပ့ါမည္။  သင့္ရပုိင္ခြင့္မ်ားဆက္လက္ရဖုိ ၊့ လုိအပ္လွ်င္၀င္ေငြ 
ပုိင္းဆုိင္ရာ သက္ေသျပဖုိ The Marketplace က စစ္ေဆးမည္။ အခ်ိန္မေရြး သင္ႏုွတ္ထိုြက္ခြင့္ရိွပါသည္။

မဟုုတ္ပါက၊ ြက်ႏု္ပ္မဟုုတ္ပါက၊ ြက်ႏု္ပ ္အခ်က္အလက္မ်ားကို လာမည့္ႏွစ္မ်ား အြတက္ အလုိေအလ်ာက္ အသစ္တင္ပါ။  5 ႏွစ ္  4 ႏွစ ္  3 ႏွစ ္  2 ႏွစ ္  1 ႏွစ္

   ြက်ႏု္ပ္၏ အြခန္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သံုးျပီး က်န္းမာေရးအာမခံ အသစ္ျပန္လုပ္ဖို ့ အြတက္ ကူညီ ေပးဖို ့  မသံုးပါႏွင့္။ (ေဤြရးခ်ယ္္မွုက သင့္ အာမခံ ကုိ အသစ္ျပ
န္လည္ ေပးဖို ့အက်ိ�းသက္ေရာက္မွုရွိႏိုင္သည္)    

2. ဤ က်န္းမာေရးအာမခံ ေလွ်ာက္လႊာပါ တစ္ဥ္ီးဥ္ီးက ေထိုာင္က်(အထိုိန္းသိမ္းခံ သို ့မဟုုတ္ အက်ဥ္္းက်ခံ) ဖူးသလား။ဤ က်န္းမာေရးအာမခံ ေလွ်ာက္လႊာပါ တစ္ဥ္ီးဥ္ီးက ေထိုာင္က်(အထိုိန္းသိမ္းခံ သို ့မဟုုတ္ အက်ဥ္္းက်ခံ) ဖူးသလား။ ...............................................................  ယ္ူမည ္  မယူ္ပါ

က်ဖူးသည္ဆုိပါက ထိုိုသူ၏ အမည္ကုိ ေရးပါ။ အက်ဥ္္းက်ဖူးသူ၏ အမည္သည္  အကယ္္၍ ဤပုဂၢ ိ�လ္သည္ 
တရားစ့ြဆုိခ်က္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရပါက 
ဒီေနရာတြင္ ျဖည့္ပါ။

သင္၏ ေလွ်ာက္လႊာြတင္ ပါဝင္သူ တစ္စံုတစ္ေယ္ာက္ သည္ က်န္းမာေရးအာမခံ ေအရာင္းဌါါန မွ တဆင့္ေလွ်ာက္ၿပီး ေနာက္ပုိင္းမွ ထုိိုသူသည္ အျခား က်န္းမာေရးအာမခံ အစီအစဥ္္ တစ္ခုခု (Medicare, Medicaid ႏွင့္ 
CHIP က့့သုိေ႔သာ) ကုိ ရ႐ွာွိ ခံစားြခင့္ ႐ွာွိေၾကာင္း သိ႐ွာွိရလွ်င္ က်န္းမာေရးအာမခံ ေအရာင္းဌါါနသည္ ထုိိုသူ၏ ခံစားြခင့္ မ်ားကုိ အလုိေအလ်ာက္ အဆုံးသတ္မည္ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္က အျခား က်န္းမာေရးအာမခံ အစီအ
စဥ္္ တစ္ခုခု ကုိ ရ႐ွာွိသူ သည္ က်န္းမာေရးေအရာင္းဌါါန ၏ ေအထိုာက္အပ့ံကုိ ရ႐ွာွိႏုိင္မည္ မဟုုတ္ဘ့ က်သင့္ေသာစရိတ္ကုိ အျပည့္ေပးရန္ ျဖစ္သည္။

 ဤေအျခေအနမ်ိ�း ႐ွာွိခ့့လွ်င္ ြကၽန္ေတာ္/ြကၽန္မ တုိ႔၏ေလွ်ာက္လႊာြတင္ ပါဝင္ေသာ ထုိိုသူအား က်န္းမာေရးအာမခံ ေအရာင္းဌါါန မွ အဆုံးသတ္ျခင္းကုိ ေသဘာတူပါသည္။

  ဤေအျခေအနမ်ိ�း ႐ွာွိခ့့လွ်င္ ြကၽန္ေတာ္/ြကၽန္မ တုိ႔၏ေလွ်ာက္လႊာြတင္ ပါဝင္ေသာ ထုိိုသူအား က်န္းမာေရးအာမခံ ေအရာင္းဌါါန မွ အဆုံးသတ္ျခင္းကုိ ြခင့္ မျပ�ႏုိင္ပါ။

 ဤ က်န္းမာေရးအာမခံ ေလွ်ာက္လႊာပါ တစ္ဦးးဦးးက Medicaid ရသလား။ဤ က်န္းမာေရးအာမခံ ေလွ်ာက္လႊာပါ တစ္ဦးးဦးးက Medicaid ရသလား။
•  ြက်ႏု္ပ္အြတက္ က်န္းမာေရး ကုန္က်မွု ေင ြ အကူအညီရရန္ တျခားက်န္းမာေရးအာမခံ၊ ဥ္ေပဒပုိင္းဆုိင္ရာ ေသဘာတူညွိႏွိုင္းမွ�၊ သုိ ့မဟုုတ္ တတိယ္ပါတီ မွတဆင့္ ေတာင္းြခင့္ကို  Medicaid ေအဂ်င္စီ အား ေပးသည္။  

ကြ်ႏ္ုပ္၏ အိမ္ေထိုာင္ဘက္ သုိ ့မဟုုတ္ မိဘ အတြက္ ပါ က်န္းမာေရး အေထိုာက္အပ့ံ ၀ယ္္ယ္ူရရွရိန္ Medicaid ေအဂ်င္စီအား ခြင့္ျပ�သည္။

• ေဤလွ်ာက္လႊာြတင္ပါေသာ ေကလးတစ္ဦးးဦးး ၏ မိဘက အိမ္အျပြင္တင္ ေနထုိိုင္သလား။  .............................................................................................................................  ယ္ူမည ္  မယူ္ပါ  

• ရွိပါက၊ ထုိိုမိဘအား က်န္းမာေရးေအထိုာက္အပံေပးမည့္ ေအဂ်င္စီနွင့္ ပူးတ့ေြဆာြင္ရက္ဖုိ ့ေမးျမန္းခံရမည္ကို သိပါသည္။ အကယ္္ဤ ထုိိုပူးတ့ေြဆာြင္ရက္မွုက ြက်ႏု္ပ္အြတက္ သို ့မဟုုတ္ ေကလး အြတက္ ထိုိခုိက္နစ္
နာမွရုွႏိ ိုင္သည္ ဟုုယ္ူဆလွ်င္ Medicaid ကို အေၾကာင္းၾကားျပီး ကြ်ႏ္ုပ္ပူးတ့ြေဆာင္ရြက္မွမုျပ�၇န္ျငင္းဆုိႏိုင္သည္။ 

• ြက်ႏုပ္သည္ ေဤလွ်ာက္လႊာ ပ္ေမးြခန္းမ်ားကို  အမွန္အတုိင္း ေျဖဆုိထိုားေၾကာင္း က်မ္းက်ိန္ ၀န္ခံကတိျပ�သည့္ ေအနျဖင့္ လက္မွတ္ထုိိုးပါသည္။ ြက်ႏုပ္သည္ ေဤလွ်ာက္လႊာ ပါ ေအျဖမ်ားကို သိလွ်က္ႏွင့္ ရြည္ရယ္္
ခ်က္ရွစိြာ လိမ္ညာေျဖဆုိပါက ဖက္ဒရာ တရားဥ္ပေဒအရ အေရးယ္ူခံရမည္ျဖစ္သည္ကိုသိရွပိါသည္။    

• ေလွ်ာက္လႊာတင္ျဖည့္ထိုားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေအျပာင္းလ့တခုခု(ျဖည့္စဥ္္ကႏွင့္ မတူ)ရွိပါက Marketplace ကိုရက္၃၀ အြတင္း ေအၾကာင္းၾကားရန္ လုိေၾကာင္းသိပါသည္။ HealthCare.gov 
သုိ ့မဟုုတ္ ဖုန္း 1-800-318-2596 ကို ဆက္သြယ္္ႏိုင္ေၾကာင္း သိပါသည္။ ၄င္းေျပာင္းလ့မွသုည္ က်ႏ္ုပ္အတြက္ သုိ ့မဟုုတ္ မိသားစု၀င္မ်ားအတြက္ ရနုိင္ခြင့္ မ်ား အေပၚ သက္ေရာက္မွ ုရွႏိိုင္ေၾကာင္းသိပါသည္။ 

• ဖက္ဒရယ္္ဥ္ေပဒအရ လူမ်ိ�း၊ အသားေရာင္၊ ေြမးြဖားရာႏုိင္ငံ၊ လိင္အမ်ိ�းအစား၊ အသက္၊ မသြန္စမ္းမွုမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ခ့ြျခားဆက္ဆံျခင္း ကိုြခင့္မျပ�ေၾကာင္းသိပါသည္။ ခ့ြျခားဆက္ဆံခံရသည့္ ေအၾကာင္း တုိင္ၾကား
လုိပါက hhs.gov/ocr/office/file မွတဆင့္ တုိင္ႏိုင္သည္။ 

• ေလွ်ာက္လႊာြတင္ျဖည့္ထိုားေသာ အခ်က္အလကမ္်ား ကို က်ႏ္ုပ္၏ က်န္းမာေရး အာမခံ ရပုိြင္ခင့္ ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ဆုံးျဖတ္ရန္၊ အာမခံေၾကးေြင ကညီူေပး၇န္(ေတာင္းဆုိပါက)၊ ႏွင့္ Marketplace ပရုိကမမ္်ား၏တရားဥ္ေပဒဆုိ
င္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား အတြက္ အသုံးျပ�မည္ကို နားလည္ပါသည္။

က်န္းမာေရးအာမခံ ေလွ်ာက္ထိုားဖို ့ သင္ေရြးခ်ယ္္ပါက၊ ဤ အခ်က္အလက္မ်ားကို အသုံးျပ�ျပီး သင့္ အတြက္ ရနုိင္ခြင့္ကို စစ္ေဆးမည္ျဖစ္သည္။ သင့္အေျဖမ်ားကုိ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဥ္ီးစီးဌါာန(IRS)  လူမွလုံုျခံ�ေရး၊ အုိး
အိမ္ကာကြယ္္ေရး ဌါာန၊ ႏွင့္ /သို ့မဟုုတ္ စားသုံးသူမ်ား ၏ အခ်က္အလက္ မ်ားစုေဆာင္း သတင္းပုိ ့သည့္ ေအဂ်င္စီ စသည့္ ဌါာနမ်ား ၏ အခ်က္အလက္ သိမ္းဆည္းထိုားသည့္ အီလက္ထိုေရာနစ္ စာရင္းမ်ားတြင္ ျပန္လ
ည္စစ္ေဆးပါမည္။ မကုိက္ညီေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ သက္ေသအေထိုာက္ထိုားမ်ား ျပရန္ သင့္ကို ေတာင္းဆုိမည္။

အကယ္္၍ ကြၽန္ေတာ္/ကြၽန္မ ၏ ခံစားခြင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား မွားယ္ြင္းခ့့ေသာ ဘာလုပ္ရမည္နည္း?အကယ္္၍ ကြၽန္ေတာ္/ကြၽန္မ ၏ ခံစားခြင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား မွားယ္ြင္းခ့့ေသာ ဘာလုပ္ရမည္နည္း?
 သင့္ရပုိြင္ခင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေသဘာမတူပါက, ကိစၥအမ်ားစုြတင္ , အယ္ူခံ၀ြင္ခင့္ေတာင္းႏ္ုိင္သည္။ သင််၏ �ါ၀င််ခွွင့်် အသုလျှော��စီ�က်�ု ��်ရိုု�ျက်် အ�မံခံွအ�ွက်် လျှော�ာ�က််ထား��သည့့်် သင့််အုမံ်လျှောထား�င််စီ�ဝင်် �စီ်ဦး�စီီနှာင့််  
က်�ုက််ည့်ီသည့့်် အယူူခွံလျှောရွ� ညွှာ�်ကြားက်��ခွျက််မံျ��က်�ု၊ အယူူခွံလျှောရွ�က်�ု လျှော��င််���ုရွ�် က်ျ�်လျှော�သည့့်် ရွက််မံျ�� အ�ါအဝင််ကု်�၊ ရွာ�ကြားက်ည့့််�ါ။ အယူ္ခံ၀ြင္ခင့္ေလွ်ာက္ထိုားရာြတင္ စဥ္္းစားသင့္ေသာ ေအရးၾကီသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား  
က ဒီမွာပါ။

• အယူ္ခံ၀င္ဖို ့တစ္စုံတစ္ဦးးကို သင့္ကုိယ္္စား ပါ၀င္ဖုိ ့ဆႏၵရွိပါက ေတာင္းဆုိႏုိင္သည္။ ထုိိုသူသည္ သူငယ္္ခ်င္း၊ ေြဆမ်ိ�း၊ေရွ ့ေန သို ့မဟုုတ္ တျခားေသာ ပုဂၢိ�လ္ျဖစ္ႏုိင္သည္။ သို ့မဟုုတ္ သင့္ဘာသာ အယူ္ခံ၀ြင္ခင့္ကို ေ
တာင္းဆုိႏုိင္ပါသည္။

• အယူ္ခံ၀ြင္ခင့္ကို ေတာင္းဆုိပါက အယူ္ခံ အြတက္ ဆုိင္းင့ံကာလြတင္ သင့္က်န္းမာေရး အာမခံကို ဆက္လက္ထ္ိိုန္းသိမ္းထိုားြခင့္ ေရကာင္းရလိမ့္မည္။

• အယူ္ခံ၀ြင္ခင့္ရလဒ္က သင့္မိသားစု၀င္ မ်ားရ့ ့ ရပုိြင္ခင့္ ေအပၚလ့ အက်ိ�းသက္ေရာက္မွု ရွိႏုိင္ပါသည္။  

Marketplace ၏ ရပုိြင္ခင့ ္အြတက္ အယူ္ခ၀ံငရ္န ္HealthCare.gov/marketplace-appeals/ ကိုြသားပါ။ သုိ ့မဟုုတ္ ဖန္ုး ၁-၈၀၀-၃၁၈-၂၅၉၆ ကိုဆကပ္ါ။ ဖန္ုးျဖင့္ -- Marketplace Call Center နပံါတ္ 1-800-318-25961-800-318-2596၊၊ 
အၾကားအာရံေုမကာင္းသူျဖစ္ပါက 1-855-889-43251-855-889-4325 ကို ေခၚႏုိငသ္ည။္ အယူ္ခ၀ံြင္ခင့္ ေလွ်ာက္ထိုားျခင္းပုံစံ သုိ ့မဟုုတ္ သင့္ဘာသာေရးသားထိုားေသာ စာကို စာတုိက္မွ တဆင့ ္Health Insurance Marketplace, Dept. 
of Health and Human Services, Attn: Appeals, 465 Industrial Blvd., London, KY 40750-0001.  သို ့ေပးပို ့ႏုိငသ္ည။္ ျငင္းပယ္္ျခင္းခံရပါက Marketplace မွ တဆင့ ္က်န္းမာေရးအာမခံ၀ြယ္္ခင့္၊ စာရင္းြသင္းသည့္ အခ်ိန္
ကာလ၊ အြခနခ္ရက္တစ၊္ စားရေိတ္မွ်ပးစနစ္ျဖင့္ ေစ်းေလ်ာ့ေပးျခင္း၊ Medicaid၊ႏွင့္ CHIP တုိ ့ကို ေလွ်ာက္ထိုားဖုိ ့အယူ္ခ၀ံင္ႏုိငသ္ည။္ အြခန္ခရက္တစ ္အြတက္ သို ့မဟုုတ္ စားရေိတ္မွ်ပး စနစ္ျဖင့္ ေလ်ာ့ေပးသည့္ စနစ္ ရႏုိြင္ခင့္ရိွ
ပါက ြက်ႏု္ပ္တုိ ့ေပးထိုားသည့္ ပမာဏႏွ ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး အယ္ခူ ံ၀င္ႏုိင္သည။္ သင္ေနထုိိုင္ေသာျပည္နေယ္္အပၚမတူည္ျပီး Marketplace မွတဆင့ ္အယ္ခူ၀ံင္ျခင္း သို ့မဟုုတ္ Medicaid၊ႏွင့္ CHIP ေအဂ်င္စမွီ တဆင့္ အယ္ခူ၀ံြင္ခ
င့ ္ေလွ်ာက္ထိုား ႏုိငပ္ါသည။္

ပဂုၢ�ိလ္ ၁ က ေဤလွ်ာက္လႊာြတင္ လကမွ္တ္ေရးထုိိုးရမည။္ပဂုၢ�ိလ္ ၁ က ေဤလွ်ာက္လႊာြတင္ လကမွ္တ္ေရးထုိိုးရမည။္  အကယ္္၍ သင္က ြခင့္ျပ�ခ်က္ရကုိယ္္စားလွယ္္ျဖစ္ျပီး ပဂုၢ�ိလ္ ၁ က Appendix C ြတင္ လကမွ္တ္ေရးထုိိုးထိုားပါက သင ္ဒီေနရာြတင္ လကမွ္တ္ထုိိုးပါ။ 

လက္မွတ္ လက္မွတ္ထိုိုးသည့္ရက္စ့ြ(လ/ေန ့/ႏွစ္)

အကယ္္၍ ေလွ်ာက္လႊာလကခ္ ံသည့္ကာလ (နှ�ုဝင််ဘာ� 1 ရွက်် နှာင့် ်ဇ�်�ဝါရွ ီ15 ရွက်် အကြားက်��မံာ�) ၏ ျပင္ပခ်ိြန္တင ္လကမွ္တ္ေရးထုိိုး ထိုားပါက ေနာကဆ္ကတ့္ြ ဃ ကုိၾကည့္ပါ။ (“ဘ၀ေအျခေအနေအျပာင္းလ ့ဆုိင္ရာ ေမးြခန္းမ်ား”).

  အဆင္ 5:   အဆင္ 5: သင္၏ ေသဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ လက္မွတ္။သင္၏ ေသဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ လက္မွတ္။

https://www.HealthCare.gov
https://www.HealthCare.gov
https://www.hhs.gov/ocr/office/file
https://www.HealthCare.gov/marketplace-appeals/


ေလွ်ာက္ထိုားဖို ့အကူအညီလိုပါသလား။ေလွ်ာက္ထိုားဖို ့အကူအညီလိုပါသလား။  HealthCare.gov သို ့မဟုုတ္ Marketplace Call Center နံပါတ္ ၁-၈၀၀-၃၁၈-၂၅၉၆၁-၈၀၀-၃၁၈-၂၅၉၆  ကိုဆက္သြယ္္ပါ။ အဂၤလိပ္ဘာသာ အျပင္တျခား ဘာသာျဖင့္ အကူညီလုိပါက ၁-၈၀၀-၃၁၈-၂၅၉၆၁-၈၀၀-၃၁၈-၂၅၉၆ ကိုဆ
က္သြယ္္ျပီး ၀န္ထိုမ္းအား မိမိအကူညီလိုေသာ ဘာသာစကားကို ေျပာပါ။ အခမ့့ ကူညီပါလိမ့္မည္။ အၾကားအာရုံမေကာင္းသူျဖစ္ပါက ၁-၈၅၅-၈၈၉-၄၃၂၅၁-၈၅၅-၈၈၉-၄၃၂၅ ကို ေခၚႏိုင္သည္။ 

   
စာမ်က္ႏွာ 9 ၏ နံပါတ္ 8 

မဖြ�ည့့်�ပါါနှှင့်�့ အသိပိေးပါးရန်� အတွကွ်�မှပါါ။

အဂၤလိပ္ဘာသာစကား မဟုုတ္သည့္ တျခားေသာ ဘာသာစကားမ်ား အြတက္  အဂၤလိပ္ဘာသာစကား မဟုုတ္သည့္ တျခားေသာ ဘာသာစကားမ်ား အြတက္  
အကူအညီေတာင္းျခင္း အကူအညီေတာင္းျခင္း 
အကယ္္၍ သင့္ အြတက္ သို ့မဟုုတ္ သင္ အကူ အညီေပး ေနသူ တစ္ဦးး အြတက္ က်န္းမာေရး အာမခံ ေစ်းြကက္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေမးြခန္းမ်ား ေမးလုိပါက၊ သင့္မိခင္ ဘာသာစကားျဖင့္ ေမးျမ
န္းေျပာဆုိ ဖုိ ့ အခမ့ ့ အကူညီ ေတာင္း ြခင့္ရွိ ပါသည္။ ဘာသာျပန္မ်ားႏွင့္ ေျပာဆုိရန္ ဖုန္း ၁-၈၀၀-၃၁၈ ၂၅၉၆ ကုိ ေခၚပါ။ 

ဘာသာျပန္ရႏုိင္ေသာ ဘာသာစကားမ်ား ႏွင့္ အထိုက္ပါ ေၾကျငာခ်က္ကို ဘာသာျပန္ထိုားသည့္ ဘာသာစကားမ်ား စာရင္း အြတက္ ဒီေနရာြတင္ ၾကည့္ပါ။ 

အဆင္ 6:အဆင္ 6:  ျပီးျပည့္စံုေသာ ေလွ်ာက္လႊာကုိ စာတိုက္မွပုိ ့ပါ။   ျပီးျပည့္စံုေသာ ေလွ်ာက္လႊာကုိ စာတိုက္မွပုိ ့ပါ။ 
လက္မွတ္ထုိိုးထိုားေသာ ေလွ်ာက္လႊာကို 
Health Insurance Marketplace 
Dept. of Health and Human Services
Attn: Appeals, 465 Industrial Blvd. 
London, KY 40750-0001

ဆႏၵမ့ေပးလုိပါက၊ မ့ေပးဖို ့စာရင္းြသင္းသည့္ ပုံစံလႊာကို eac.gov ြတ
င္ျဖည့္ပါ။)

https://www.HealthCare.gov
https://www.eac.gov


ေလွ်ာက္ထိုားဖို ့အကူအညီလိုပါသလား။ေလွ်ာက္ထိုားဖို ့အကူအညီလိုပါသလား။  HealthCare.gov သို ့မဟုုတ္ Marketplace Call Center နံပါတ္ ၁-၈၀၀-၃၁၈-၂၅၉၆၁-၈၀၀-၃၁၈-၂၅၉၆  ကိုဆက္သြယ္္ပါ။ အဂၤလိပ္ဘာသာ အျပင္တျခား ဘာသာျဖင့္ အကူညီလုိပါက ၁-၈၀၀-၃၁၈-၂၅၉၆၁-၈၀၀-၃၁၈-၂၅၉၆ ကိုဆ
က္သြယ္္ျပီး ၀န္ထိုမ္းအား မိမိအကူညီလိုေသာ ဘာသာစကားကို ေျပာပါ။ အခမ့့ ကူညီပါလိမ့္မည္။ အၾကားအာရုံမေကာင္းသူျဖစ္ပါက ၁-၈၅၅-၈၈၉-၄၃၂၅၁-၈၅၅-၈၈၉-၄၃၂၅ ကို ေခၚႏိုင္သည္။ 

   
စာမ်က္ႏွာ 9 ၏ နံပါတ္ 9 

မဖြ�ည့့်�ပါါနှှင့်�့ အသိပိေးပါးရန်� အတွကွ်�မှပါါ။

အဂၤလိပ္ဘာသာစကား မဟုုတ္သည့္ တျခားေသာ ဘာသာစကားမ်ား အြတက္ အကူအညီေတာင္းျခင္းအဂၤလိပ္ဘာသာစကား မဟုုတ္သည့္ တျခားေသာ ဘာသာစကားမ်ား အြတက္ အကူအညီေတာင္းျခင္း    
(ေရွ  ့ဆက္ရန္)(ေရွ  ့ဆက္ရန္)

PRA Disclosure Statement: စာြရက္စာတမ္းေလွ်ာ့ခ်ျခင္းဆုိင္ရာ ဥ္ေပဒ ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး အသိေပးခ်က္။၁၉၉၅ ြတင္ခ်မွတ္ေသာ စာြရက္စာတမ္း ေလ်ွာ့ခ်ျခင္းဆုိင္ရာ ဥ္ေပဒအရ အသက္ရွိေသာ OMB ထိုိန္းခ်�ပ္နံပါတ္ 
မပါပါက ျဖည့္ြစက္ျခင္း၊ ေၾကျငာျခင္း ျပ�လုပ္၇န္မလုိပါ။ ယ္ခုအခ်က္လက္ေကာက္ယူ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ OMB ထိုိန္းခ်�ပ္နံပါတ္မွာ ၀၉၃၈၁-၁၁၉၁ ျဖစ္သည္။ အခ်က္အလက္ ေကာက္ယ္ူရန္ၾကာျမင့္ခ်ိန္မွာ လူတစ္ဦးးလွ်င္ 
ပ်မ္းမွ် ၄၅မိနစ္ျဖစ္သည္။ထုိို ၄၅မိနြစ္တင္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ျပန္သုံးသပ္ျခင္း၊ လက္ရွိအခ်က္လက္မ်ားကို ရွာေြဖျခင္း လုိအပ္ေသာ အခ်က္လက္မ်ားကို ရယူ္ျခင္း ႏွင့္ အျပီးသပ္ ျပန္လည္ သုံးသပ္ျခင္း မ်ားပါ၀င္သည္။ အ
ခ်ိန္ခန္ ့မွန္းေျခ တိက်မွု သုိ ့မဟုုတ္ ဤ ေဖာင္ျပည့္မွုႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အၾကံျပ�လုိပါက ေအာက္ပါလိပ္စာသို ့လိပ္မူျပီး စာေရးအၾကံျပ�ႏုိင္သည္။ CMS, 7500 Security Boulevard, Attn: PRA Reports Clearance Officer, 
Mail Stop C4-26-05, Baltimore, Maryland 21244-1850.

https://www.HealthCare.gov


ေလွ်ာက္ထိုားဖို ့အကူအညီလိုပါသလား။ ေလွ်ာက္ထိုားဖို ့အကူအညီလိုပါသလား။ HealthCare.gov သို ့မဟုုတ္ Marketplace Call Center နံပါတ္ ၁-၈၀၀-၃၁၈-၂၅၉၆၁-၈၀၀-၃၁၈-၂၅၉၆  ကိုဆက္သြယ္္ပါ။ အဂၤလိပ္ဘာသာ အျပင္တျခား ဘာသာျဖင့္ အကူညီလုိပါက ၁-၈၀၀-၃၁၈-၂၅၉၆၁-၈၀၀-၃၁၈-၂၅၉၆ ကိုဆ
က္သြယ္္ျပီး ၀န္ထိုမ္းအား မိမိအကူညီလိုေသာ ဘာသာစကားကို ေျပာပါ။ အခမ့့ ကူညီပါလိမ့္မည္။ အၾကားအာရုံမေကာင္းသူျဖစ္ပါက ၁-၈၅၅-၈၈၉-၄၃၂၅၁-၈၅၅-၈၈၉-၄၃၂၅ ကို ေခၚႏိုင္သည္။ 

မဖြ�ည့့်�ပါါနှှင့်�့ အသိပိေးပါးရန်� အတွကွ်�မှပါါ။

 ေနာက္ဆက္တ့ြ A:  ေနာက္ဆက္တ့ြ A: လုပ္ငန္းြခေင္မွပးေသာက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွုလုပ္ငန္းြခေင္မွပးေသာက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွု

  အကယ္္၍က်န္းမာေရး အာမခံ ကို မိသားစု၀င္တစ္ဦးးဦးး အား သူ၏ အလုပ္မွ ရႏုိြင္ခင့္ မရွိပါက, အဆုိပါ အာမခံကို လက္မခံလွ်င္ေတာင္မွ,ေဤမးြခန္းမ်ားအား ေျဖရန္မလုိပါ။ အ��ုဖြ��
ထား��သည့့်် အ�မံခွံမံာ� COBRA �စီ်ခွ��ည့််� ဖြ�စီ်�ါက် သင််သည့်် ဤလျှောမံ�ခွ�ွ်�မံျ�က်�ု လျှောဖြ�ကြားက်��ရွ�် မံ�ု�အ�်�ါ။ အလုပ္ တစ္ခုစီမွ ေပးေသာ က်န္းမာေရးအာမခံ  မ်ားကို မိတဴဴဆ့ြျပီး တ့ြတင္ပါ။ 

  က်န္းမာေရးအာမခံ ေပးေသာ အလုပ္ ေအၾကာင္း ေျပာျပပါ။က်န္းမာေရးအာမခံ ေပးေသာ အလုပ္ ေအၾကာင္း ေျပာျပပါ။    
ဤစာမ်က္ႏွာကို မိတဴဴဆ့ြျပီး အာမခံေပးသည့္ အလုပ္ရွင္ထိုံသုိ ့ယ္ူြသားကာ ေမးြခန္းမ်ားအား ကူေျဖဆုိခုိင္းပါ။

၀န္ထိုမ္း ၏ အခ်က္ အလက္ 

1. ၀န္ထိုမ္း ၏ အမည္ (ပထိုမ၊အလယ္္၊ ေနာက္ဆုံး) 2. ၀န္ထိုမ္း ၏ လူမွလုံုျခံ�ေရးနံပါတ္ (SSN)

 

အလုပ္ရွင္၏ အခ်က္အလက္ 

3.  အလုပ္ရွင္/ ကုမၼဏႏွီ အမည္

4. အလုပ္ရွင္၏ မွတ္ပံုတင္ အမွတ္ (EIN) 5. အလုပ္ရွင္၏ ဖုန္းနံပါတ္
  

ယ္ခု … ၀န္ထိုမ္း ၏ အက်ိ�းခံစားြခင့္ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး စီမံခန္ ့ခ့ြသည့္ ပုဂၢိ�လ္ သုိ ့မဟုုတ္ ဌါာန ႏွင့္ ဆိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေရးပါ။ ြက်ႏ္ုပ္တို ့က 
သိလိုသည္မ်ား ရွိပါက အဆိုပါ ပုဂၢိ�လ္ ကုိ ဆြက္သယ္္ပါလိမ့္မည္။

6. ၀န္ထိုမ္း ၏ က်န္းမာေရး အာမခံ ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ဆက္သြယ္္ႏိုင္မည့္ ပုဂၢ ိ�လ္ သို ့မဟုုတ္ ဌါာန။

7. အလုပ္ရွင္ ၏ လိပ္စာ (က်န္းမာေရးအာမခံ ေစ်းကြက္ က ဒီလိပ္စာသို ့အေၾကာင္းၾကား စာပုိ ့ႏိုင္ပါသည္)

8.  ျမိ� ့နယ္္ 9. ျပည္နယ္္ 10. နယ္္ေျမအမွတ္

11.ဖုန္းနံပါတ္(အေပၚမွဖုန္းနွင့္ မတူပါက)
  

12. အီးေမလ္းလိပ္စာ

ေနာက္စာမ်က္ႏွာသုိ ့ဆက္ပါ။ 

13.  ���်သ��အ�� က်မံ်��ာမံ်�ထား��သည့့်် က်ျ�်�မံ�လျှောရွ� အ�မံခွံမံာ� ဤအ���်ရွာင်် ထံားမံာ ဖြ�စီ်�ါသ���။ သူ��ု�အ���ံ��ထားံ�ွင်် ��မံည့့်် ���်���ုင််��ွင််၊ သ�ု�မံဟု��် စီ�ရွင််�သွင််�မံု �ွင့််ထား��ခွျ�ု် အ�ွင််�
မံာ� ��ု�ာင်် ဇ�်�ဝါရွီ 1 ရွက််�ွင်် အ�မံခွံ က်မံ်��ာမံ်�ခွျက်် ရွာုမံာသ� “ဟု��်က်ဲ့”ဟု� လျှောရွွ��ါ။

 ရရွမိယ္္ ဆုိပါက (ေရွ ့ဆက္ရန္)  မရႏိုင္ပါမရႏိုင္ပါ  (အလုပ္ရွင္ ။အလုပ္ရွင္ ။ ရပ္ျပီး ဒီေလွ်ာက္လႊာကို ၀န္ထိုမ္းသို ့ျပန္ေပးပါ)  
၀န္ထိုမ္း ။၀န္ထိုမ္း ။ သင့္ ေလွ်ာက္လႊာကို က်န္းမာေရးအာမခံ ေစ်းကြက္  
သုိ ့ျပန္ေပးပါ)

ဤ အလုပ္ရွင္ က ၀န္ထိုမ္း၏ အိမ္ေထိုာင္ဘက္ သို ့မဟုုတ္ မီွခို(မ်ား) အြတက္ က်န္းမာေရး  ဤ အလုပ္ရွင္ က ၀န္ထိုမ္း၏ အိမ္ေထိုာင္ဘက္ သို ့မဟုုတ္ မီွခို(မ်ား) အြတက္ က်န္းမာေရး  
အာမခံ ေပးထိုားပါသလား။ အာမခံ ေပးထိုားပါသလား။ 

  ေပးပါသည္။ ေပးလွ်င္ မည္သူ ့ေပးပါသည္။ ေပးလွ်င္ မည္သူ ့ကို ေပးထိုားသလ့။  အိမ္ေထိုာင္ဘက္    မီွခိုသူ (မ်ား)     ေမပးပါေမပးပါ (ေမးြခန္း ၁၄ သုိ ့ဆက္ပါ) 

ဤ အလုပ္မွ ေပးေသာ က်န္းမာေရး အာမခံ ကို ရရန္ သတ္မွတ္ခ်က္ စံခ်ိန္ျပည့္မီသည့္  ဤ အလုပ္မွ ေပးေသာ က်န္းမာေရး အာမခံ ကို ရရန္ သတ္မွတ္ခ်က္ စံခ်ိန္ျပည့္မီသည့္  
၀န္ထိုမ္း၏ မိသားစု၀င္မ်ား အမည္ကို ေရးပါ။၀န္ထိုမ္း၏ မိသားစု၀င္မ်ား အမည္ကို ေရးပါ။

အမည္

အမည္

အမည္

Form Approved
OMB No. 0938-1191
Expires: 10/31/2025
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ေလွ်ာက္ထိုားဖို ့အကူအညီလိုပါသလား။ ေလွ်ာက္ထိုားဖို ့အကူအညီလိုပါသလား။ HealthCare.gov သို ့မဟုုတ္ Marketplace Call Center နံပါတ္ ၁-၈၀၀-၃၁၈-၂၅၉၆၁-၈၀၀-၃၁၈-၂၅၉၆  ကိုဆက္သြယ္္ပါ။ အဂၤလိပ္ဘာသာ အျပင္တျခား ဘာသာျဖင့္ အကူညီလုိပါက ၁-၈၀၀-၃၁၈-၂၅၉၆၁-၈၀၀-၃၁၈-၂၅၉၆ ကိုဆ
က္သြယ္္ျပီး ၀န္ထိုမ္းအား မိမိအကူညီလိုေသာ ဘာသာစကားကို ေျပာပါ။ အခမ့့ ကူညီပါလိမ့္မည္။ အၾကားအာရုံမေကာင္းသူျဖစ္ပါက ၁-၈၅၅-၈၈၉-၄၃၂၅၁-၈၅၅-၈၈၉-၄၃၂၅ ကို ေခၚႏိုင္သည္။ 

မဖြ�ည့့်�ပါါနှှင့်�့ အသိပိေးပါးရန်� အတွကွ်�မှပါါ။

ဤအလုပ္ရွင္မွ ကမ္းလွမ္းေသာ တန္ဖိုးအနည္းဆံုး က်န္းမာေရးအစီအမံ ေအၾကာင္းေျပာျပပါ။  

14. အလုပ္ရွင္ ကမ္းလွမ္းေသာ က်န္းမာေရးအစီအမံ သည္ သတ္မွတ္ထိုားသည့္ တန္ဖိုးအနည္းဆံုး စံႏွနု္း ႏွင့္ ကုိက္ညီသလား*
 ကုိက္ညီသည္ကုိက္ညီသည ္(ေမးခြန္း ၁၅ သို ့သြားပါ)       မကုိက္ပါမကုိက္ပါ (ရပ္ျပီးရပ္ျပီး၊၊ ဒီပံုစံလႊာကို အလုပ္သမားအားျပန္ေပးပါ) 

15. အလုပ္ရွင္ေပးေသာအလုပ္ရွင္ေပးေသာ အာမခံမ်ားအနက္ သတ္မွတ္ထိုားသည့္ တန္ဖိုးအနည္းဆုံး စံႏွုန္း ႏွင့္ ကုိက္ညီေသာ က်န္းမာေရးအစီအမံ* အြတက္ ၀န္ထိုမ္း က မည္မွ် ေပးေဆာင္ရမည္နည္း။ မိသားစု 
အစီမံမ်ားအြတက္ ထိုည့္မြတက္ပါႏွင့္။ 

 a. ၀န္ထိုမ္းမွ ေပးရမည့္ က်န္းမာေရး လစဥ္္ေၾကးေငြ။ $  
 မွတ္ခ်က္။မွတ္ခ်က္။ က်န္းမာေရးအာမခံ အြတက္ အလုပ္သမားမွ ေပးႏိုင္သည့္ အနိမ့္ဆုံး ပမာဏႏွကိုေရးပါ။

 b. ၀န္ထိုမ္းမွ ဤ ပမာဏႏွကုိ ေပးမည္။  အပတ္စဥ္ ္   ၂ပတ္တစ္ၾကိမ ္   တစ္လ ႏွစ္ၾကိမ္    တစ္လ တစ္ၾကိမ္    သုံးလ တစ္ၾကိမ ္   တစ္ႏွစ္တစ္ၾကိမ္

16. အခြား�း� အမ်ိ်ထော�းင်စ်ုဝုင်မ််�း�ကိုိ ုထောမ်��ွန််း� 13 တွငွ် ်စုးရင်�်ထော���း�လျှှင်-် အလုပ်ု်သမား�းနှငှ့့် ်မေးမားးခွနွ်းး် 13 တွငွ့် ်စာ�ရင့်း်မေးပ်ထား�းသည့့် ်အမ်ိားမေးထား�င့်စ်ာဝုင့်မ်ား��း ပ်ါဝင့်မ်ားည့့် ်ကုနု်းက်ု�မား-ုအန်းည့်း်ဆုံးးးု အစီာအစာဉ်
အတွကွု ်အလုပ်ု်သမား�းကု မားည့်သ်ို ့ မေးပ်းမေးခွ�မားည့်န််းည့်း်? အလုပ်ု်ရှှင့်က်ု ကု�န်းး်မား�မေးပ်��်ရငှ့်မ်ေးရး အစီာအစာဉ်မား��းကုိ ုစီာစာဉ်မေးပ်းထား�းလုှင့်၊် မေးဆုံးးရွကုသ်းးုစာွ�မား ုရပ််စာ�မေးရး အစီာအစာဉ် တွစ်ာခွခုွအုတွကွု ်အလုပ်ု်သမား�း
ကု အမား��းဆုံးးးု မေးလုှ�မ့ေး�းကုိ ုရရှှိလု�ကု ်ကု�န်းး်မား�မေးပ်��်ရငှ့်မ်ေးရး အစီာအစာဉ်မား��းကုိ ုအမေး�ခွခွးထား�းသည့့် ်အ�ခွ�းမေးလုှ�မ့ေး�းမား��းကုိ ုမားရယူမူားည့်ဆ်ုံးိပု်ါကု အလုပ်ု်သမား�းမား ှမေးပ်းမေးခွ�နှိငု့်သ်ည့့် ်ပ်ရီမီားယူးမေး�ကုးကုိ ုရုိိုကု်
ထားည့့်မ်ေးပ်းပ်ါ။

 a. ၀န္ထိုမ္းမွ ေပးရမည့္ က်န္းမာေရး လစဥ္္ေၾကးေြင။ $  
 b. ၀န္ထိုမ္းမွ ဤ ပမာဏႏွကုိ ေပးမည္။  အပတ္စဥ္ ္   ၂ပတ္တစ္ၾကိမ ္   တစ္လ ႏွစ္ၾကိမ္    တစ္လ တစ္ၾကိမ္    သုံးလ တစ္ၾကိမ ္   တစ္ႏွစ္တစ္ၾကိမ္

* က်န္းမာေရးအစီမံ တစ္ရပ္သည္ အနိမ့္ဆုံးတန္ဖုိး သတ္မွုတ္ခ်က္ စံခ်ိန္စံႏွုန္းထိုားႏွင့္ ကုိက္ညီေအာင္ သတ္မွတ္ထိုားေသာ လူဦးးေရ အြတက္ အနည္းဆုံး ေဆး၀ါးကုသမွုကုန္က်စား၇ိတ္ ၆၀% ကို ေပးျပီး၊ ေအရးၾကီးသည့္ 
ေဆးရုံမ်ား ႏွင့္ ဆရာ၀န္ထိုံ ြသားေရာက္ကုသျခင္းမ်ား အြတက္ ေပးေဆာင္ရပါမည္။ 
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ေလွ်ာက္ထိုားဖို ့အကူအညီလိုပါသလား။ ေလွ်ာက္ထိုားဖို ့အကူအညီလိုပါသလား။ HealthCare.gov သို ့မဟုုတ္ Marketplace Call Center နံပါတ္ ၁-၈၀၀-၃၁၈-၂၅၉၆၁-၈၀၀-၃၁၈-၂၅၉၆  ကိုဆက္သြယ္္ပါ။ အဂၤလိပ္ဘာသာ အျပင္တျခား ဘာသာျဖင့္ အကူညီလုိပါက ၁-၈၀၀-၃၁၈-၂၅၉၆၁-၈၀၀-၃၁၈-၂၅၉၆ ကိုဆ
က္သြယ္္ျပီး ၀န္ထိုမ္းအား မိမိအကူညီလိုေသာ ဘာသာစကားကို ေျပာပါ။ အခမ့့ ကူညီပါလိမ့္မည္။ အၾကားအာရုံမေကာင္းသူျဖစ္ပါက ၁-၈၅၅-၈၈၉-၄၃၂၅၁-၈၅၅-၈၈၉-၄၃၂၅ ကို ေခၚႏိုင္သည္။ 

မဖြ�ည့့်�ပါါနှှင့်�့ အသိပိေးပါးရန်� အတွကွ်�မှပါါ။

 ေနာက္ဆက္တ့ြ B  ေနာက္ဆက္တ့ြ B 
Form Approved

OMB No. 0938-1191
Expires: 10/31/2025
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ေလွ်ာက္ထိုားဖို ့အကူအညီလိုပါသလား။ ေလွ်ာက္ထိုားဖို ့အကူအညီလိုပါသလား။ HealthCare.gov သို ့မဟုုတ္ Marketplace Call Center နံပါတ္ ၁-၈၀၀-၃၁၈-၂၅၉၆၁-၈၀၀-၃၁၈-၂၅၉၆  ကိုဆက္သြယ္္ပါ။ အဂၤလိပ္ဘာသာ အျပင္တျခား ဘာသာျဖင့္ အကူညီလုိပါက ၁-၈၀၀-၃၁၈-၂၅၉၆၁-၈၀၀-၃၁၈-၂၅၉၆ ကိုဆ
က္သြယ္္ျပီး ၀န္ထိုမ္းအား မိမိအကူညီလိုေသာ ဘာသာစကားကို ေျပာပါ။ အခမ့့ ကူညီပါလိမ့္မည္။ အၾကားအာရုံမေကာင္းသူျဖစ္ပါက ၁-၈၅၅-၈၈၉-၄၃၂၅၁-၈၅၅-၈၈၉-၄၃၂၅ ကို ေခၚႏိုင္သည္။ 

မဖြ�ည့့်�ပါါနှှင့်�့ အသိပိေးပါးရန်� အတွကွ်�မှပါါ။

1. ခြင့္ျပ�မိန္ ့ရ ကိုယ္္စားလွယ္္ ၏ အမည္( ပထိုမအမည္၊ အလယ္္ အမည္၊ ေနာက္ဆံုး အမည္) 

2. လိပ္စာ 3. အိမ္လိပ္စာ 2

4. ျမိ� ့နယ္္ 5. ျပည္နယ္္ 6. စာပုိ ့နယ္္ေျမအမွတ္

7. ဖုန္းနံပါတ္ 

  

8. အဖ့ြ ့အစည္း အမည္ 

9. ID နံပါတ္(ရွပိါက)

လက္မွတ္ထုိိုးျခင္းအားျဖင့္ ဤ ပုဂၢ ိ�လ္အား သင့္ ေလွ်ာက္လႊာတြင္ ဆုိင္းထိုိုးခြင့္ေပးျခင္း၊ ရုံး ပိုင္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ရယူ္ျခင္း၊ အနာဂတ္တြင္ ဤေလွ်ာက္လႊာႏွင့္ ဆုိင္ေသာ 
ေဆာင္ရြက္စရာမ်ားကို သင့္ကိုယ္္စား တာ၀န္ယူ္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ေပးရာေရာက္ပါသည္။ 

10. ယ္ခုေလွ်ာက္လႊာတြင္ ပါသည့္ ပုဂၢ ိ�လ္ ၁ ၏ လက္မွတ္ 11. လက္မွတ္ေရးထိုိုးသည့္ ေန ့စ့ြ (လ၊ေန ့၊ ႏွစ္)

 ေနာက္ဆက္တ့ြ C:  ေနာက္ဆက္တ့ြ C: ေဤလွ်ာက္လႊာ ကိုျဖည့္ြစက္ရန္အကူအညီေပးျခင္းေဤလွ်ာက္လႊာ ကိုျဖည့္ြစက္ရန္အကူအညီေပးျခင္း

ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး လကမွ္တ္ရ အၾကံေပးမ်ား၊ လမ္းညႊန္သမူ်ား၊ ေအးဂ်င့္မ်ားႏွင့္ ပ့ြစားမ်ားအြတက္သာေလွ်ာက္လႊာႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး လကမွ္တ္ရ အၾကံေပးမ်ား၊ လမ္းညႊန္သမူ်ား၊ ေအးဂ်င့္မ်ားႏွင့္ ပ့ြစားမ်ားအြတက္သာ
ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး လက္မွတ္ရ အၾကံေပးမ်ား၊ လမ္းညႊန္သူမ်ား၊ ေအးဂ်င့္မ်ား သုုိ ့မဟုုတ္ တစ္စုံတစ္ဦးး အြတက္ ေလွ်ာက္လႊာအားျဖည့္ေပးသည့္ ပ့ြစားမ်ားျဖစ္ပါက ဤအပုိင္းကို  
ျဖည့္ပါ။ ့    

1. စတင္ ေလွ်ာက္ထိုားသည့္ ေန့စ့ြ(လ/ေန ့/ႏွစ္)

2. ပထိုမအမည္၊ အလယ္္နာမည္၊ ေနာက္ဆံုးနာမည္ႏွင့္ ျဖည့္စြက္ေနာက္လုိက္ စာလုံး

3. အဖ့ြ ့အစည္း အမည္ 

4. ID နံပါတ္ (ရွပိါက) 5. ေအးဂ်င့္/ပ့ြစား မ်ားအတြက္သား NPN နံပါတ္

 

ခြင့္ျပ�ခ်က္ရ ကို္ယ္္စားလွယ္္တစ္ဥ္ီး ကုိ သင္ေရြးခ်ယ္္ႏိုင္သည္။ခြင့္ျပ�ခ်က္ရ ကို္ယ္္စားလွယ္္တစ္ဥ္ီး ကုိ သင္ေရြးခ်ယ္္ႏိုင္သည္။  
သင္ယုံ္ၾကည္စိတ္ခ်ရသူတစ္ဦးးကို ေြရးခ်ယ္္ျပီး ေဤလွ်ာက္လႊာအြတက္ ေျပာဆုိြခင့္၊ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္ြခင့္၊ ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္ဆုိင္ေသာ အခ်က္လက္မ်ား ရယူ္ျခင္းႏွင့္ လက္မွတ္ေရး
ထုိိုးြခင့္ အပါအ၀င္ ေဤလွ်ာက္လႊာႏွင့္ ဆုိင္ေသာ ေဆာြင္ရက္စရာမ်ားကို သင့္ကိုယ္္စား တာ၀န္ယူ္ေဆာြင္ရြက္ခင့္ ေပးႏုိင္သည္။ ထုိိုသူကို “ြခင့္ျပ�ခ်က္ရ က္ုိယ္္စားလွယ္္”  ဟုုေခၚသည္။ ထုိိုြခင့္ျပ�
ခ်က္ရ ကိုယ္္စားလွယ္္ကို ဖယ္္ရွားလုိပါက Marketplace ကိုဆြက္သယ္္ပါ။ အကယ္္၍ သင္သည္ ေဤလွ်ာက္လႊာအြတက္ ဥ္ေပဒအရ ခန္ ့အပ္ထိုားေသာ ကိုယ္္စားလွယ္္ ျဖစ္ပါက သက္ေသခံစာ    
ြရက္မ်ားကုိပါ ပူးတ့ြတင္ပါ။
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ေလွ်ာက္ထိုားဖို ့အကူအညီလိုပါသလား။ ေလွ်ာက္ထိုားဖို ့အကူအညီလိုပါသလား။ HealthCare.gov သို ့မဟုုတ္ Marketplace Call Center နံပါတ္ ၁-၈၀၀-၃၁၈-၂၅၉၆၁-၈၀၀-၃၁၈-၂၅၉၆  ကိုဆက္သြယ္္ပါ။ အဂၤလိပ္ဘာသာ အျပင္တျခား ဘာသာျဖင့္ အကူညီလုိပါက ၁-၈၀၀-၃၁၈-၂၅၉၆၁-၈၀၀-၃၁၈-၂၅၉၆ ကိုဆ
က္သြယ္္ျပီး ၀န္ထိုမ္းအား မိမိအကူညီလိုေသာ ဘာသာစကားကို ေျပာပါ။ အခမ့့ ကူညီပါလိမ့္မည္။ အၾကားအာရုံမေကာင္းသူျဖစ္ပါက ၁-၈၅၅-၈၈၉-၄၃၂၅၁-၈၅၅-၈၈၉-၄၃၂၅ ကို ေခၚႏိုင္သည္။ 

မဖြ�ည့့်�ပါါနှှင့်�့ အသိပိေးပါးရန်� အတွကွ်�မှပါါ။

(ဒီစာမ်က္ႏွာ အပါအ၀င္ ေဤလွ်ာက္လႊာအြတက္ က်န္ရွိေနသည့္ ေမးြခန္းမ်ားအားလံုးကုိ ျပီးေအာင္ျဖည့္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဒီစာမ်က္ႏွာကုိ  (ဒီစာမ်က္ႏွာ အပါအ၀င္ ေဤလွ်ာက္လႊာအြတက္ က်န္ရွိေနသည့္ ေမးြခန္းမ်ားအားလံုးကုိ ျပီးေအာင္ျဖည့္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဒီစာမ်က္ႏွာကုိ  
သီးသန္ ့မတြင္သင္းပါႏွင့္)သီးသန္ ့မတြင္သင္းပါႏွင့္)   

ဤလျှော�ာ�က််�ာ�ထားဲက် �စီ်ဦး�ဦး�သည့်် �ွ�်ခွဲ့သည့့်် ရွက်် 60 ထဲား�ွင်် က်ျ�်�မံ�လျှောရွ� အ�မံခံွ ��ံ�ရိုံု�ခွဲ့ရွဖြခွင််�၊ အုမံ်လျှောထား�င််ဖြ��ဖြခွင််�၊ သု��မံဟု��် က်လျှော��လျှောမံွ�ဖြခွင််� က်ဲ့သ�ု�လျှောသ� ဘာဝ��ုင််ရွ� အလျှောဖြ��င််�အ�ဲ ကြုံက်ံ�ခွဲ့ရွ�ာင်် 
(သ�ု�မံဟု��် ��မံည့့်် ရွက်် 60 ထဲား�ွသ် လျှောမံာ�်�င့်် ရွ�ာင််)၊ ဤစီ�မံျက််နှာာက်�ု လျှောရွ�ဖြ�ည့့််ပြီး�ီ� သင််၏ �က််မံာ�်ထားု��ထား��သည့့်် လျှော�ာ�က််�ာ�က်�ု ထားည့့််��ု�လျှော���ါ။ အခ်ိ�ေေသာ ဘဝ ေျပာင္းလ့မႈမ်ားသည္ က်န္းမာေရး
အာမခံ ေအရာင္းဌါါန မွ ေအထိုာက္အပ့ံကုိ ခ်က္ခ်င္း ရ႐ွာွိရန္ ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။ ထား�ု�အဖြ�င်် သင််သည့်် စီ�ရွင််�သွင််�မုံ �ွင့််ထား��ခွျ�ု် ဖြ�င််��ွင်် လျှော�ာ�က််လျှော�ဖြခွင််�ဖြ�စီ်�ါက် ဤလျှောမံ�ခွွ�်�မံျ��က်�ု လျှောဖြ�ကြားက်��လျှော��ရွ�် အကြုံကံ်ဖြ��
��ု�ါသည့််။ 

ဤေမးခြန္းမ်ားအား ေျဖခ်င္မွ ေျဖပါ။ သင့္ဘ၀ေနထုိိုင္မွ ုအေျခအေန အေျပာင္းလ့ မရွပိါက အေျဖမ်ားကုိ ကြက္လပ္ ခ်န္ထိုားပါ။ အေျပင္းအလ့ မရွေိသာ္လည္း Medicaid ႏွင့္ ထိုထိုထိုထိုထိုထို(CHIP)  
ကို တစ္ႏွစ္တာ ပတ္လုံး မည္သည့္ အခ်န္ိမဆုိ ေလွ်ာက္ထိုားနုိင္သည္။ ဖက္ဒရယ္္မွ အသိအမွတ္ျပ�ထိုားေသာ လူမ် ိ�းစုမ်ား ႏွင့္ အလက္ဇကာ ဇာတိႏြယ္္၀င္ ရွယ္္ယ္ာကုိင္ထိုားသူမ်ား အေနျဖင့္ 
က်န္းမာေရးအာမခံ ကို တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး မည္သည့္ အခ်န္ိမဆုိ Marketplace မွ ေလွ်ာက္ထိုားႏိုင္သည္။ 

သင့္မိသားစု အတြင္း အေျပာင္းအလ့မ်ားကို ေျပာျပပါ။သင့္မိသားစု အတြင္း အေျပာင္းအလ့မ်ားကို ေျပာျပပါ။
1. လြန္ခ့့ေသာ ရက္ ၆၀ အတြင္း က်န္းမာေရးအာမခံ ဆံုးရွ ံ�းသြားသူ သုိ ့မဟုုတ္ လာမည့္ ရက္ ၆၀ အတြင္း က်န္းမာေရးအာမခံ ဆုံးရွ ံ�းႏိုင္သည့္ အေျခအေန ရွသူိ ရွပိါသလား။ 1. လြန္ခ့့ေသာ ရက္ ၆၀ အတြင္း က်န္းမာေရးအာမခံ ဆံုးရွ ံ�းသြားသူ သုိ ့မဟုုတ္ လာမည့္ ရက္ ၆၀ အတြင္း က်န္းမာေရးအာမခံ ဆုံးရွ ံ�းႏိုင္သည့္ အေျခအေန ရွသူိ ရွပိါသလား။ 

နာမည္မ်ား က်န္းမာေရးအာမခံ အဆံုးသတ္သြားေသာေန ့ သို 
့မဟုုတ္ ရပ္တန္္ ့သြားမည့္ ေန ့စ့ြ (လ/ရက္/ႏွစ္) 

2. လြန္ခ့့ေသာ ရက္ ၆၀ အတြင္း အိမ္ေထိုာင္ျပ�သူ ရွပိါသလား။ 2. လြန္ခ့့ေသာ ရက္ ၆၀ အတြင္း အိမ္ေထိုာင္ျပ�သူ ရွပိါသလား။ 

နာမည္မ်ား ေန ့စ့ြ (လ/ရက္/ႏွစ္) 

a. အဆုိပါ ပုဂၢ ိ�လ္မ်ားသည္ လြန္ခ့့ေသာ ရက္ ၆၀ အတြင္း က်န္းမာေရး အာမခံ ရဖို ့အရည္ခ်င္းျပည့္မီသလား။အဆုိပါ ပုဂၢ ိ�လ္မ်ားသည္ လြန္ခ့့ေသာ ရက္ ၆၀ အတြင္း က်န္းမာေရး အာမခံ ရဖို ့အရည္ခ်င္းျပည့္မီသလား။ ............................................................  ပည့္မီသည ္  မျပည့္ပါ။

ရွသိည္ဆုိလွ်င ၎တို၏ အမည္မ်ား ဤေနရာ၌ ျဖည့္စြက္ပါ။ရွသိည္ဆုိလွ်င ၎တို၏ အမည္မ်ား ဤေနရာ၌ ျဖည့္စြက္ပါ။    

3. လြန္ခ့့ေသာ ရက္ ၆၀ အတြင္း ဖမ္းဆီးခ်�ပ္ေႏွာင္ျခင္း (အခ်ပု္ခန္း သို ့မဟုုတ္ ေထိုာင္) မွ လြတ္ေျမာက္လာသူ ရွပိါသလား။3. လြန္ခ့့ေသာ ရက္ ၆၀ အတြင္း ဖမ္းဆီးခ်�ပ္ေႏွာင္ျခင္း (အခ်ပု္ခန္း သို ့မဟုုတ္ ေထိုာင္) မွ လြတ္ေျမာက္လာသူ ရွပိါသလား။
နာမည္မ်ား ေန ့စ့ြ (လ/ရက္/ႏွစ္) 

4. လြန္ခ့့ေသာ ရက္ ၆၀ အတြင္း လူ၀င္မွ ုၾကီးၾကပ္ေရး ဆိုင္ရာ ေနထုိိုင္ခြင့္ ရသူ ရွပိါသလား။ 4. လြန္ခ့့ေသာ ရက္ ၆၀ အတြင္း လူ၀င္မွ ုၾကီးၾကပ္ေရး ဆိုင္ရာ ေနထုိိုင္ခြင့္ ရသူ ရွပိါသလား။ 

နာမည္မ်ား ေန ့စ့ြ (လ/ရက္/ႏွစ္) 

5. လြန္ခ့့ေသာ ရက္ ၆၀ အတြင္း ေမြးစားသူ၊ ေမြးစားဖို ့ေပးလုိက္သူ သို ့မဟုုတ္ ေမြးစားမိဘမ်ားႏွင့္ ေနထုိိုင္ခ့့ရသူ ရွပိါသလား။ 5. လြန္ခ့့ေသာ ရက္ ၆၀ အတြင္း ေမြးစားသူ၊ ေမြးစားဖို ့ေပးလုိက္သူ သို ့မဟုုတ္ ေမြးစားမိဘမ်ားႏွင့္ ေနထုိိုင္ခ့့ရသူ ရွပိါသလား။ 

နာမည္မ်ား ေန ့စ့ြ (လ/ရက္/ႏွစ္) 

6. လြန္ခ့့ေသာ ရက္ ၆၀ အတြင္း ကေလးေထိုာက္ပ့ံျခင္း သို ့မဟုုတ္ တရားရံုး အဆံုးျဖတ္ေၾကာင့္ မီခိုသူ ျဖစ္လာသူ ရွပိါသလား။ 6. လြန္ခ့့ေသာ ရက္ ၆၀ အတြင္း ကေလးေထိုာက္ပ့ံျခင္း သို ့မဟုုတ္ တရားရံုး အဆံုးျဖတ္ေၾကာင့္ မီခိုသူ ျဖစ္လာသူ ရွပိါသလား။ 

နာမည္မ်ား ေန ့စ့ြ (လ/ရက္/ႏွစ္) 

7. လြန္ခ့့သည့္ ရက္ ၆၀ အတြင္း တစ္စုံတစ္ေယ္ာက္ ေျပာင္းေ႐ွာြေပါသလား? 7. လြန္ခ့့သည့္ ရက္ ၆၀ အတြင္း တစ္စုံတစ္ေယ္ာက္ ေျပာင္းေ႐ွာြေပါသလား? 

နာမည္မ်ား ေျပာင္းသည့္ ေန ့စ့ြ (လ/ရက္/ႏွစ္)

a. သိင့်�၏ ယ်ခွင့်�လုံးပိါ�စာာအတွကွ်� ZIP က်�ဒ်�က်�ိ ပေး�်ဖြပါပေးပါးပါါ။   အကယ္္၍ သင္သည္ႏိုင္ငံျခားတုိင္းျပည္ တစ္ခုခု သုိ႔မဟုုတ္ ေအမရိကန္ ပုိင္နက္ နယ္္ေျမ မွ ေျပာင္းေြ႐ွာေေနထုိိုင္သူ ျဖစ္လွ်င္ ေဤနရာြတင္ျဖည့္ပါ။

b. အဆုိပါ ပုဂၢိ�လ္မ်ားသည္ ြလန္ခ့့ေသာ ရက္ ၆၀ အြတင္း က်န္းမာေရး အာမခံ ရဖို ့အရည္ခ်င္းျပည့္မီသလား။အဆုိပါ ပုဂၢိ�လ္မ်ားသည္ ြလန္ခ့့ေသာ ရက္ ၆၀ အြတင္း က်န္းမာေရး အာမခံ ရဖို ့အရည္ခ်င္းျပည့္မီသလား။ ..............................................................  ပည့္မီသည ္  မျပည့္ပါ။

အကယ္္၍ ရႏိုင္ပါက ၄င္းတုိ ့၏ အမည္မ်ားကို ေအာက္တြင္ ေရးပါ။အကယ္္၍ ရႏိုင္ပါက ၄င္းတုိ ့၏ အမည္မ်ားကို ေအာက္တြင္ ေရးပါ။

နာမည္မ်ား

 ေနာက္ဆက္တ့ြ D:  ေနာက္ဆက္တ့ြ D: ဘေ၀နထိုိုင္မွု ေအျပာင္းအလ့ ဆိုင္ရာေမးြခန္းမ်ားဘေ၀နထိုိုင္မွု ေအျပာင္းအလ့ ဆိုင္ရာေမးြခန္းမ်ား
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