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MEDICAID သက်�တွမ်း��တွး��မ်းမု်း�း�

2020 တွငွ်် ဖယ််ဒရယ််အစိုးး��ရသည်် COVID-19 ကပ််ရောရာဂါါရော�ကာင်််င်ာာ Medicaid ပ်းတွ်သးမ်း်�မ်းမု်း�ာ�အာ� ရပ််တွန့်််ရန့်် အထူးး� စိုးည််�မ်း�ဥ်း်�မ်း�ာ�အာ� ပြုပ်ုလု�ပ််ခဲ့့သ်ည််။ ဤစိုးည််�မ်း�ဥ်း်�
မ်း�ာ�သည်် မ်း�ကာရောသ�မ်း၌ီ အရောပြုပ်ာင််�အလု့မ်း�ာ� ရားခဲ့့သ်ည််။ Vermont သည်် ယ်ခဲ့�အခဲ့ါ ပ်ံ�မ်းာန့်် Medicaid သက်တွမ်း်�တွး��မ်း ုလု�ပ််င်န့််�စိုးဥ်း်အာ� ဧပြီပ်လီုတွငွ်် စိုးတွင််ရော�ာင််ရကွ်ရောတွာ်
မ်းည်် ပြုဖစိုး်သည််။ အကယ််၍ သင််သည်် ၀င််ရောင်၊ွ အသက်အရယွ်် နှာင််် အရောပြုခဲ့ခဲ့�ရောန့်ထူးး�င််မ်း�ုး�င််ရာ စိုးည််�မ်း�ဥ်း်�ကန့်််သတွ်ခဲ့�က်မ်း�ာ�တွး�်ပြုဖင််် ပြုပ်ည်််မ်းကီး�က်ည်ရီောန့်�့ပြုဖစိုး်လုှင်် Medicaid ၌ 
�က်လုက် ရားရောန့်နှး�င််မ်းည်် ပြုဖစိုး်သည််။ အကယ််၍ သင််သည်် �က်လုက် အရည််အခဲ့�င််�ပြုပ်ည်််မ်းပီြုခဲ့င််� မ်းရားရောတွာလ်ုှင််မ်းး သင််် အက�ံု�ဝင််လုမှ်း်�ခြုံခဲ့ံုမ်းအုာ� ပ်းတွ်သးမ်း်�နှး�င််ပ်ါသည််။ အကယ််၍ 
ဤသး�် ပြုဖစိုး်ရောပ််ခဲ့့်လုှင််မ်းး သင််သည်် အပြုခဲ့ာ� အမ်း� းု �အစိုးာ� အာမ်းခဲ့ံအတွကွ် စိုးာရင််�ရောပ်�သငွ််�ရန့်် အခဲ့ငွ်််အရောရ� ရရားမ်းည်် ပြုဖစိုး်သည််။ သင့်�်တွငွ့်� Medicaid သက်�တွမ်း��တွး��မ်း ုလု�ပ်�င့်န်း��စဥ်�
နှှင့်�်ပ်တွ�သက်�ပြီးပ်း� မေးမ်း�ခွနွ်း��မ်း�း� သး��မ်းဟု�တွ� စး��ရိးမ်း�ပ်ပူ်န်း�မ်းမု်း�း� ရိးှမေးန်းပ်ါလုှင့်� အက်အူညီးမေးပ်�ရိန်း�အတွကွ်�င့်းှ က်�န်း��မ်းးမေးရိ�မေးစးင့်�်မေးရိးှက်�မ်းဆုိုး�င့်�ရိး အကြံက်ံမေးပ်�လုမ်း��ညွှနှ်း�၏ ရုံးံ��ခွန်း��သညီ� 
ဤတွငွ့်� ရိးှမေးန်းပ်ါသညီ�။

Medicaid သက်�တွမ်း��တွး��မ်း ု−
Medicaid သကတ်ွမ်း်�တွး��မ်း ုလု�ပ််င်န့််�စိုးဥ်း်သည်် 2023 ခဲ့�နှာစိုး်၊ ဧပြီပ်လီုတွငွ်် ထူးပ််မ်းံ၍ ပြုပ်န့််လုည််စိုးတွင််ရောတွာမ််းည်် ပြုဖစိုး်သည််။ Vermont Health Connect (VHC) သည်် သင်််ထူးံသး�် 
အခဲ့�က်အလုက်မ်း�ာ� ရောတွာင််��း�သည််် သက်တွမ်း်�တွး��စိုးာ တွစိုး်ရောစိုးာင််အာ� ရောပ်�ပ်း�်သာွ�မ်းည်် ပြုဖစိုး်သည််။ သင််သည်် Medicaid ၌ �က်လုက်ရားရောန့်နှး�င််ရန့််အတွကွ် ၀င််ရောင်၊ွ အရောပြုခဲ့ခဲ့�
ရောန့်ထူးး�င််မ်း ုနှာင််် အသက်အရယွ််�း�င််ရာ ကန့်််သတွ်ခဲ့�က်မ်း�ာ�တွး�်ပြုဖင််် ပြုပ်ည်််မ်းကီး�က်ည်ရီော�ကာင််� အတွည််ပြုပ်ုရန့်် ၎င််�တွး�်ထူးံသး�် အခဲ့�က်အလုက်မ်း�ာ� ရောပ်�ပ်း�်ရောပ်�ဖး�် ရောတွာင််��း�ရောကာင််� 
ရောတွာင်�်�း�ထူးာ�မ်းည်် ပြုဖစိုး်သည််။ သင််၏ လုက်ရား ၀င််ရောင်အွရောပြုခဲ့အရောန့် အရောထူးာက်အထူးာ�အာ� ရောထူးာက်ပ်ံရ်ောပ်�ရောကာင််� ရောထူးာက်ပ်ံရ်ောပ်�ရမ်းည်် ပြုဖစိုး်သည််။

၎င််�တွး�်သည်် Medicaid သက်တွမ်း်�တွး��မ်းမု်း�ာ�အာ� တွစိုး်ကြိကးမ်း်တွည််� အာ�လုံ�� ရော�ာင််ရကွ်သာွ�မ်းည်် မ်းဟု�တွ်ရောပ်။ ၎င််�အစိုးာ� ရောန့်ာက်လုာမ်းည််် 14 လု ကာလုအတွငွ််� သက်တွမ်း်�တွး��
စိုးာမ်း�ာ�အာ� အသ�တွ်လုး�က် ရောပ်�ပ်း�်သာွ�မ်းည်် ပြုဖစိုး်သည််။ ဤစိုးာမ်း�ာ�သး�် တွံ�်ပြုပ်န့််ရောပြုဖ�ကာ�၍ ၎င််�တွး�် ရောတွာင််��း�ရောသာ အခဲ့�က်အလုက်မ်း�ာ�အာ� VHC ထူးံသး�် ရောပ်�အပ််ရန့်် အလုနွ့််ပ်င်် 
အရောရ�ကြိက�ီရောပ်သည််။

သင့်�၏ ဆိုက်�သယွ်�လုးပ်�စးဆိုး�င့်�ရိး အခွ�က်�အလုက်�မ်း�း�အး� မ်းမွ်း��မ်းံပြပ်င့်�ဆိုင့်�မေးပ်�ပ်ါ −
VHC ထူးံ၌ သင််၏ လုကရ်ား စိုးာပ်း�်လုးပ််စိုးာ၊ ဖ�န့််�န့်ံပ်ါတွ်၊ နှာင််် အ�ီရောမ်း�လု်လုးပ််စိုးာမ်း�ာ� ဖး�င််တွွ့ရောပ််၌ ရားထူးာ�ရော�ကာင််� ရောသခဲ့�ာရောအာင်် ရော�ာင််ရကွ်သင်််ရောပ်သည််၊ သး�်မ်းာသာ ၎င််�တွး�်သည်် 
သက်တွမ်း်�တွး��စိုးာနှာင််် အပြုခဲ့ာ� အရောရ�ကြိက�ီရောသာ ရောန့်ာက်�ံ��ရ အခဲ့�က်အလုကမ််း�ာ�အာ� သင်််ထူးံသး�် ရောပ်�ပ်း�်နှး�င််မ်းည်် ပြုဖစိုး်သည််။

ဤအခဲ့�က်အလုကမ််း�ာ�သည်် အခဲ့� းန့််နှာင်််တွစိုး်ရောပြုပ်�ည်ရီားရော�ကာင််� အတွည််ပြုပ်ုရန့််အတွကွ်င်ာာ ၎င််�တွး�်ထူးံ 855-899-9600 သး�် ရောခဲ့်�း�ပ်ါ၊ သး�်မ်းဟု�တွ် vermonthealthconnect.gov သး�် 
၀င််ရောရာက်လုည််ပ်တွ်၍ သင််၏ ရောပ််တွယ််အတွငွ််�သး�် စိုးာရင််�သငွ််� ဝင််ရောရာက်ပ်ါ။

ပ်းတွ�သးမ်း��မ်းဆုိုး�င့်�ရိး အသးမေးပ်�အမေး�က်းင့်���က်း�ခွ�က်� −
အကယ််၍ သင််သည်် ၀င််ရောင်၊ွ အသက်အရယွ်် နှာင််် အရောပြုခဲ့ခဲ့�ရောန့်ထူးး�င််မ်း�ုး�င််ရာ စိုးည််�မ်း�ဥ်း်�ကန့်််သတွ်ခဲ့�က်မ်း�ာ�တွး�်ပြုဖင််် ပြုပ်ည်််မ်းကီး�က်ည်ရီောန့်�့ပြုဖစိုး်လုှင်် Medicaid ၌ �က်လုက် ရားရောန့်
နှး�င််မ်းည်် ပြုဖစိုး်သည််။ သး�်ရောသာ် အကယ််၍ သင််သည်် Medicaid အာမ်းခဲ့ံ အက�ံု�ဝင််လုမှ်း်�ခြုံခဲ့ံုမ်းအုတွကွ် �က်လုက် အရည််အခဲ့�င််�ပြုပ်ည်််မ်းပီြုခဲ့င််� မ်းရားရောတွာလ်ုှင််မ်းး VHC အရောန့်နှာင််် သင််၏ 
အက� းု �ခဲ့ံစိုးာ�ခဲ့ငွ်််မ်း�ာ� အ�ံ��မ်းသတွ်မ်း ီသင်််ထူးံသး�် ပ်းတွ်သးမ်း်�မ်း�ုး�င််ရာ အသးရောပ်�အရော�ကာင််��ကာ�ခဲ့�က်တွစိုး်ရောစိုးာင််အာ� ရောပ်�ပ်း�်ရမ်းည်် ပြုဖစိုး်သည််။ ၎င််�တွး�်သည်် ပ်းတွ်သးမ်း်�မ်းရုောန့််စိုးွ့မ်းတွး�င််မ်း ီ
သင်််ထူးံ အသးရောပ်�အရော�ကာင််��ကာ�ခဲ့�က် ရောပ်�အပ််ရပ်ါမ်းည််။ သတွ်မ်းာတွ်ထူးာ�ရောသာ လုတွစိုး်လု၏ ရောန့်ာက်�ံ��ရက်သး�် မ်းရောရာက်မ်းခဲ့�င််� Medicaid အက�ံု�ဝင််လုမှ်း်�ခြုံခဲ့ံုမ်းအုာ� ပ်းတွ်သးမ်း်�
အံ��မ်းည်် မ်းဟု�တွ်ရောပ်။

အထူး�ူ စးရိင့်��သငွ့်��မ်း ုက်းလု −
အကယ််၍ သင််သည်် Medicaid အတွကွ် �က်လုက် အရည််အခဲ့�င််�ပြုပ်ည်််မ်းပီြုခဲ့င််� မ်းရားရောတွာသ်ည်််အပြုပ်င်် Medicare ရောပ််၌လုည််� ရားမ်းရောန့်လုှင်် သင်််အရောန့်နှာင််် သင််၏ အက�ံု�ဝင််
လုမှ်း်�ခြုံခဲ့ံုမ်း ုအ�ံ��သတွ်ခဲ့� းန့််၌ VHC မ်းာတွစိုး်�င််် က�န့််�မ်းာရောရ�အာမ်းခဲ့ံ အစိုးအီစိုးဥ်း်တွစိုး်ခဲ့�အတွကွ် စိုးာရင််�ရောပ်�သငွ််�ရန့််င်ာာ အထူးး� စိုးာရင််�သငွ််�မ်းကုာလုတွစိုး်ခဲ့�အာ� ရရားနှး�င််ပ်ါသည််။ VHC မ်းာ
တွစိုး်�င််် အာမ်းခဲ့ံအတွကွ် စိုးာရင််�ရောပ်�သငွ််�ရန့််င်ာာ သင််၏ Medicaid ပ်းတွ်သးမ်း်�ပြီပ်�ီရောန့်ာက်မ်းာစိုး၍ ရိက်�မေးပ်ါင့်�� 60 သင်် အခဲ့� းန့််ရရားမ်းည်် ပြုဖစိုး်သည််။

အကယ််၍ သင််် အလု�ပ််ရာင််မ်းာ အာမ်းခဲ့ံ ကမ််း�လုာမ်း်�ရောထူးာက်ပ်ံထ်ူးာ�လုှင်် သင်််အရောန့်နှာင််် သင််၏ Medicaid ပ်းတွ်သးမ်း်�ခဲ့� းန့််၌ ၎င််�အာမ်းခဲ့ံအက�ံု�ဝင််လုမှ်း်�ခြုံခဲ့ံုမ်းအုတွကွ် စိုးာရင််�ရောပ်�သငွ််�
နှး�င််ပ်ါသည််။ သး�်ရောသာ်လုည််� လုှင််ပြုမ်းန့််စိုးာွ ပြုပ်ုမ်းးရော�ာင််ရွက်ရောပ်�ရန့်် အလုနွ့်် အရောရ�ကြိက�ီပ်ါသည််။ အလု�ပ််ရာင်် အာမ်းခဲ့ံအတွကွ် အထူးး� စိုးာရင််�သငွ််�မ်းကုာလုသည်် ရက်ရောပ်ါင်�် 30 အထူးး
သာ ကန့်််သတွ်ထူးာ�ပ်ါသည််။

Medicare −
အကယ််၍ သင်််တွငွ်် Medicare ရားထူးာ�ပြီပ်�ီ၊ Medicaid နှာင််် သင််၏ အာမ်းခဲ့ံ ရောရ�ွခဲ့�ယ််စိုးရာမ်း�ာ�တွး�်နှာင်််ပ်တွ်သက်၍ ရောမ်း�ခဲ့နွ့််�မ်း�ာ� ရောမ်း�ပြုမ်းန့််�လုး�လုှင်် တွစိုး်ဦး�ခဲ့�င််�စိုး ီအကြံကံပြုပ်ုခဲ့�က်မ်း�ာ� 
ရယ်းရန့််အတွွက် က�န့််�မ်းာရောရ�ရောစိုးာင်််ရောရာာက်မ်း�ုး�င််ရာ အကြံကံရောပ်�လုမ်း်�ညွှနှ့််၏ ရုံးံ��ခဲ့န့််�သး�် ရောခဲ့်�း�ပ်ါ။
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Vermont အရပ််သာ�မ်း�ာ�တွး�်အတွကွ် အခဲ့မ်း့ပ်ြုဖစိုး်၍ အခဲ့�က်အလုက်မ်း�ာ� လုှ းု �ဝာက်ရောစိုးာင်််ထူးးန့််�မ်းရုားရောသာ အရင််�အပြုမ်းစိုး်တွစိုး်ခဲ့� ပြုဖစိုး်သည််။ Medicaid သက်တွမ်း်�တွး��မ်းလုု�ပ််င်န့််�စိုးဥ်း်သည်် 
မ်းည််သး�် လု�ပ််င်န့််�စိုးဥ်း်လုည််ပ်တွ်ရော�ကာင််�၊ သး�်မ်းဟု�တွ် က�န့််�မ်းာရောရ�ရောစိုးာင်််ရောရာာက်မ်းနုှာင််် �က်နှယွ််သည််် အပြုခဲ့ာ� ပြုပ်ဿန့်ာကးစိုးစရပ််မ်း�ာ� မ်းာန့််သမ်းှနှာင်််ပ်တွ်သက်ပြီပ်�ီ သင်််တွငွ်် ရောမ်း�ခဲ့နွ့််�
မ်း�ာ� ရားပ်ါက ကွနှ်�ပ််တွး�်ထူးံသး�် ရောခဲ့်�း�လုး�က်ပ်ါ။ ကွနှ်�ပ််တွး�်၏ အကးအည်ရီောပ်�သည်််လုး�င််�ထူးံ 1-800-917-7787သး�်လုည််� သင်် ရောခဲ့်�း�နှး�င််ပ်ါသည််။ ကွနှ်�ပ််တွး�်၏ ၀က်ဘ််�း�ဒ်ရောပ််တွငွ််၊ 
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