MDwise အဖြဲ႕ဝင္မ်ား အတြက္ အႀကံမ်ား

က်န္းမာေသာ အင္ဒီးယားနား အစီအစဥ္ (HIP)
ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ေဖာက္သည္ ဝန္ေဆာင္မႈနံပါတ္မွာ-

1.800.356.1204

MDwise ေဖာက္သည္ ဝန္ေဆာင္မႈ
ကၽြန္ေတာ္တို႔ နံနက္

8 နာရီ – ည 8 နာရီအထိ ဖြင့္ပါသည္။

သင္ဖုန္းေခၚသည့္အခါ ေရြးခ်ယ္မႈ 1 ကိုႏွိပ္ပါ၊ ထို႔ေနာက္ က်န္းမာေသာ အင္ဒီးယားနား အစီအစဥ္ အတြက္ ေရြးခ်ယ္မႈ 2 ကိုႏွိပ္ပါ၊ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေရြးခ်ယ္မႈ
3 ကို ႏွိပ္ပါ။ သင္လိုအပ္ေသာ ဘာသာစကား ကိုေျပာဆိုပါ။ သင္နွင့္ ေျပာဆိုရာတြင္ ကူညီရန္ စကားျပန္တစ္ေယာက္အား ဖုုန္းသို႔ ေခၚဆိုေပးပါမည္။
စကားျပန္ေရာက္လာသည္အထိ လိုင္းေပၚတြင္ ေနေပးပါ။ ေဖာက္သည္ ဝန္ေဆာင္မႈက သင့္အမည္၊ ေမြးေန႔သကၠရာဇ္၊ ေနရပ္လိပ္စာ၊ ဖုုန္းနံပါတ္ႏွင့္ MDwise
ID နံပါတ္ (သင့္ ID ကတ္တြင္ ပါရွိသည့္အတိုင္း) တို႔ကို ေမးျမန္းပါမည္။ ယင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ မွန္ကန္သည့္ ပုုဂိၢဳလ္အား ေျပာဆိုေနေၾကာင္း ေသခ်ာေစၿပီး
အခ်က္အလက္မ်ားကို အပ္ဒိတ္ျပဳလုုပ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။
ေအာက္ပါတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကူညီႏိုင္ပါသည္1. သင့္ေဆးကုုသသည့္ ခ်ိန္းဆိုမႈအတြက္ စကားျပန္မ်ား။
2. သင့္အတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဆရာဝန္ ။
3. သင့္ဆရာဝန္ကို မည္သို႔ ေရြးခ်ယ္ လဲလွယ္ႏိုင္သည္။
4. ေဆးဝါးကုုသသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေငြေပးေခ်ရန္ ေတာင္းလာခဲ့လ်င္ သင္ဘာလုုပ္ရမည္။

သြားလာေရး

ကၽြႏုပ
္ ္၏ ေဆးဝါးမ်ားကို မည္သို႔ရပါမည္နည္း။

MDwise က ေဆးဝါးကုုသသည့္ ခ်ိန္းဆိုမႈမ်ားသို႔ ကားျဖင့္လာႏိုင္ရန္
ကူညီႏိုင္ပါသည္။**

သင္ သို႔မဟုုတ္ သင့္ကေလး၏ ေဆးဝါး သို့မဟုုတ္ ေဆးညႊန္းမလိုပဲ ဝယ္ယူႏိုင္ေသာ
ေဆးဝါးမ်ားကို လိုအပ္ေသာအခါ သင့္ဆရာဝန္က ေဆးညႊန္းေရးေပးပါလိမ့္မည္။
ထိုေဆးညႊန္းကို ေဆးဆိုင္သို႔ ယူသြားႏိုင္ပါသည္။
သင့ဆ
္ ရာဝန္က သူ/ သူမက သင္အ
့ တြက္ ညႊနး္ ဆိထ
ု ားသည့္ ေဆးဝါးမ်ားကို မည္သ႔ု ိ
ေသာက္ရမည္ကု ိ ရွငး္ ျပႏိင
ု ပ
္ ါသည္။ မည္သည့္ HIP အစီအစဥ္ကု ိ သင္ယထ
ူ ားသည့ေ
္ ပၚတြင္

ခ်ိန္းဆိုမႈ မတိုင္မီ အနည္းဆံုး အလုုပ္ရက္ ႏွစ္ရက္ခန္႔တြင္
ေခၚဆိုပါ။ ေအာက္ပါတို႔ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိရန္လိုပါသည္• သင္၏ လိပ္စာႏွင့္ ဖုုန္းနံပါတ္
• ဆရာဝန္၏ ခ်ိန္းဆိုမႈ ရက္စြဲ
• ဆရာဝန္၏ ခ်ိန္းဆိုမႈ အခ်ိန္
• ဆရာဝန္၏အမည္ သို႔မဟုုတ္ ရံုးခန္းအမည္
• ဆရာဝန္၏ လိပ္စာႏွင့္ ဖုုန္းနံပါတ္
• သင္ႏွင့္အတူ စီးနင္းလိုက္ပါမည့္ လူအေရအတြက္
• ဘီးတပ္တြန္းလွည္းကား လိုအပ္မႈ ရွိ၊မရွိ။

မူတည္ၿပီး သင့ေ
္ ဆးညႊနး္ မ်ားအတြက္ စရိတမ
္ ်ွ ေပးမႈမ်ား ရရွပ
ိ ါမည္။
ေဆးဆိုင္တြင္ သင့္ေဆး ျဖည့္တင္းရယူရန္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေမးခြန္း သို႔မဟုုတ္
ျပႆနာရွိပါက

ကတ္ေပၚတြင္ ပါရွိသည့္ အဖြဲ႕ဝင္ ID နံပါတ္ကို ရိုက္ထည့္ပါ။
ေဆးဆိုင္ ရွာေဖြရာတြင္ အကူအညီလိုအပ္ပါက MDwise ေဖာက္သည္ ဝန္ေဆာင္မႈကို

လာႀကိဳရန္အတြက္ ဘယ္အခ်ိန္တြင္ အဆင္သင့္ျပင္ထားရမည္ကို ေျပာပါမည္။
အိမ္သို႔ျပန္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ပါက

1.844.336.2677 သို႔ ေခၚဆိုႏိုင္ပါသည္။ ေရြးခ်ယ္မႈ 2

ကိုေရြးပါ၊ ထို႔ေနာက္ သင့္ဖုန္းေပၚမွ ကီးခလုုတ္ကို အသံုးျပဳၿပီး သင့္ အဖြဲ႕ဝင္ ID

ဖုုန္းေခၚဆိုပါ 1.800.356.1204.။

1.800.356.1204 တြင္

ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေခၚဆိုပါ။ ေရြးခ်ယ္မႈ 1 ကိုႏွိပ္ပါ၊ ထို႔ေနာက္
က်န္းမာေသာ အင္ဒီးယားနား အစီအစဥ္ အတြက္ ေရြးခ်ယ္မႈ 2 ကိုႏွိပ္ပါ၊
ထို႔ေနာက္ ေရြးခ်ယ္မႈ 2 ၊ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေရြးခ်ယ္မႈ 3 ကို ႏွိပ္ပါ။ သင္၏
ခ်ိန္းဆိုမႈအတြက္ သင့္ကိုႀကိဳရန္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔
စီစဥ္ပါမည္။
*

HIP အစီအစဥ္မ်ား အားလံးု ကို ဆရာဝန္ထသ
ံ ႔ုိ ကားစီစဥ္ေပးျခင္း မရွပ
ိ ါ။

HHW-HIPM0440 (5/17)
HHW-HIPM0440 (5/17)

MDwise အဖြဲ႕ဝင္မ်ား အတြက္ အႀကံမ်ား

က်န္းမာေသာ အင္ဒီးယားနား အစီအစဥ္ (HIP)
သင္၏ ဆရာဝန္
သင္သည္ ဆရာဝန္တစ္ဦးကို ခ်က္ခ်င္း မေရြးခ်ယ္ပါက ဆရာဝန္တစ္ဦးကို သင့္အား သတ္မွတ္ေပးပါလိမ့္မည္။ သင့္ဆရာဝန္ကို ေဖာက္သည္ ဝန္ေဆာင္မႈ

1.800.356.1204 သို႔ ဖုုန္းေခၚဆိုၿပီး လဲလွယ္ႏိုင္ပါသည္။ ေရြးခ်ယ္မႈ 1 ကိုႏွိပ္ပါ၊ ထို႔ေနာက္ က်န္းမာေသာ အင္ဒီးယားနား အစီအစဥ္ အတြက္ ေရြးခ်ယ္မႈ 2 ကိုႏွိပ္ပါ၊
ထို႔ေနာက္ ေရြးခ်ယ္မႈ 2 ကိုႏွိပ္ၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ ေရြးခ်ယ္မႈ 3 ကို ႏွိပ္ပါ။
သင့္ဆရာဝန္ႏွင့္ သင္၏ဆက္ဆံေရးမွာ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ သင့္ဆရာဝန္၏ ရံုးခန္းသို႔ စကားေျပာဆိုရန္ လိုအပ္ပါက သင္လိုအပ္ေသာ ဘာသာစကားကို
ေျပာဆိုပါ။ သင့္ကို စကားေျပာဆိုရာတြင္ အကူအညီေပးရန္ ဖုုန္းစကားျပန္ သို႔မဟုုတ္ လူတစ္ဦးကို ေပးပါလိမ့္မည္။
သင့္ခ်ိန္းဆိုမႈအား မသြားႏိုင္လ်င္ ဖုုန္းေခၚဆိုၿပီး ဖ်က္ရန္လိုပါသည္။ သင့္ခ်ိန္းဆိုမႈမတိုင္မီ အနည္းဆံုး တစ္ရက္အလိုတြင္ ယင္းကို ျပဳလုုပ္ပါ။ သင့္ဆရာဝန္
သို႔မဟုုတ္

MDwise ထံမွ ဖုုန္းေခၚဆိုမႈ သို႔မဟုုတ္ သတင္းစကား ရရွိပါက ခ်က္ခ်င္း ျပန္လည္ေခၚဆိုပါ။ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေဝရန္ သင့္အား

ဆက္သြယ္ေနပါသည္။ သင့္ကို ကူညီရန္ ရွိပါသည္။
သင့္ဆရာဝန္အား ေတြ႕ရန္ သို႔မဟုုတ္ အေရးေပၚခန္းသို႔ သြားရန္ကို ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္ အကူအညီလိုပါသလား။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ 24
နာရီ

7 ရက္လံုး ရရွိသည့္ အြန္ေကာသူနာျပဳကို ေခၚဆိုပါ။ နံပါတ္မွာ 1.800.356.1204 ျဖစ္ၿပီး၊ ၿပီးေနာက္ ေရြးခ်ယ္မႈ 4 ကို ႏွိပ္ပါ။

သင္၏ POWER အေကာင့္ လွဴဒါန္းမႈမ်ားအား ေပးျခင္း
သင္၏ POWER အေကာင့္သို႔ လစဥ္ ေငြထည့္ဝင္မႈမ်ား ျပဳလုုပ္ရန္
အေရးႀကီးပါသည္။

ေအာက္ပါတို႔မွာ ေပးေခ်မႈ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား ျဖစ္ပါသည္• ေငြထုတ္ သို႔မဟုုတ္ ခရက္ဒစ္ကတ္အား ဖုုန္းျဖင့္ေပးရန္- 1.866.539.4092
သို႔ ေခၚဆိုပါ။

• WISEpay အသံုးျပဳၿပီး အြန္လိုင္းမွ ေပးျခင္း- MDwise.org/wisepay
MDwis.org/wisepay.
WISEpay အတြက္ အကူအညီလိုပါက 1.866.539.4092 ကို ေခၚဆိုပါ။
• ခ်က္လက္မွတ္ သို႔မဟုုတ္ ေငြေအာ္ဒါျဖင့္ ေပးျခင္း- သင့္ေငြေတာင္းခံလႊာေပၚရွိ
လိပ္စာသို႔ ခ်က္လက္မွတ္ သို႔မဟုုတ္ ေငြေအာ္ဒါကို ပို႔ပါ။
ေနာက္ထပ္ ေပးေခ်မႈ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားအတြက္
သို႔ သြားၾကည့္ပါ။

MDwise.org/hippayment

ကၽြႏ္ုပ္၏ ဆရာဝန္မွာ ျဖစ္ၿပီး သူ၏ ဖုုန္းနံပါတ္မွာ -

