
သင္ႏွင့္ သင့္မိသားစုအတြက္သင္ႏွင့္ သင့္မိသားစုအတြက္ 
 အေျမာ္အျမင္ရွိေသာ ေရြးခ်ယ္မႈ

သင့္အတြက္ MDwise က်န္းမာေရးအစီအစဥ္မ်ား လမ္းညႊန္



MDwise သည္ အင္ဒီယာနာအေျခစိုက္ က်န္းမာေရးအာမခံကုမၸဏီ ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ 
အင္ဒီယာနာရွိ မိသားစုမ်ားအတြက္ အရည္အေသြးျမင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို 
ေပးအပ္ပါသည္။ MDwise သည္ အင္ဒီယာနာျပည္နယ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး Healthy Indiana Plan (HIP) 
နွင့္ Hoosier Healthwise

MDwise အစီအစဥ္ မည္သို႔အလုပ္လုပ္သနည္း?အစီအစဥ္ မည္သို႔အလုပ္လုပ္သနည္း?
MDwise သည္ သင့္အတြက္ က်န္းမာေရးစီမံကိန္း ျဖစ္သည္။ သင္ႏွင့္ သင့္မိသားစု 
က်န္းမာေနေစရန္ သင္ႏွင့္တြဲကာ အလုပ္လုပ္မည့္ ဆရာဝန္တစ္ေယာက္ကို 
သင္ေရြးခ်ယ္ရပါမည္။ သင့္အတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို MDwise 
ကြန္ယက္မွ ရရွိပါမည္။

ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကုိ MDwise.org ရိွ အသင္းဝင္လကက္စ္စြဲြစဲာစာအုပ္တြင္ အုပ္တြင္ ေတေတြ႕ြ႕ႏုိင္ပါသႏုိင္ပါသည္-ည္-ရိွ အသင္းဝင္လ
• ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူျခင္း (PA)။
• အသံုးခ်စီမံခန္႔ခြဲ (UM) လုပ္ေဆာင္ပံုအဆင့္မ်ား။
• အက်ံဳးမဝင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားနွင့္ ကြန္ယက္။
• ဝန္ေဆာင္မႈ သို႔မဟုတ္ ခံစားခြင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား။
• အယူခံဝင္ျခင္းနွင့္ အယူခံဝင္ျခင္းကို မည္သို႔ တင္သြင္း ေလၽွာက္ထားပံု။

•  သင့္ေဆးကုသမႈ မွတ္တမ္းမ်ားကို မည္သို႔ၾကည့္ရႈႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည့္ 
အခ်က္အလက္မ်ား။

• ေဆးဆိုင္ ခံစားခြင့္မ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ား။
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MDwise သည္ အင္ဒီယာနာတစ္ဝွမ္းတြင္  ဆရာဝန္မ်ား၊ အထူးကုမ်ားႏွင့္ 
ေဆးရုံမ်ားစြာျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ကြန္ယက္ႀကီးကုိ ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။ 
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ သင္နွင့္ သင့္မိသားစုက်န္းမာေရးအတြက္ အေျမာ္အျမင္ရိွေသာ 

ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားႏွင့္ ေဆးကုသမႈ ပင္ရင္းဌာနတစ္ခု ေရြးခ်ယ္ျခင္းကုိ ကူညီျပဳလုပ္ေပးႏုိင္ပါသည္။ 
MDwise သည္ အင္ဒီယာနာရိွ မိသားစုမ်ားအား အရည္အေသြးေကာင္းၿပီး ေစ်းႏႈန္းသင့္ေသာ 
မိသားစုလုံးတစ္ခုလံုးစာ က်န္းမာေရးအာမခံကုိ စီစဥ္ေပးနုိင္သည့္အတြက္ ဂုဏ္ယူမိပါသည္။

MDwise အား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အရည္အေသြးကို 
တိုင္းတာသည့္ ႏိုင္ငံပိုင္အဖြဲ႔အစည္းမွ အသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္။ 
ထိုအဖြဲ႔ကို အရည္အေသြး အာမခံခ်က္ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ 
(NCQA) ဟု ေခၚပါသည္။ MDwise Hoosier Healthwise ႏွင့္ Healthy 
Indiana Plan သည္ က်န္းမာေရးအစီအစဥ္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ 
ရရွိထားၿပီးျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ MDwise သည္ အရည္အေသြး စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ တိုင္းတာခ်က္မ်ားကို သုံးသပ္စစ္ေဆးမႈမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

 

သ

MDwise စစ္တမ္းကုိ ေျဖဆုိၾကေသာ အဖြဲ႔ဝင္တုိ႔၏စစ္တမ္းကုိ ေျဖဆုိၾကေသာ အဖြဲ႔ဝင္တုိ႔၏

97%  

ည္ သူတုိ႔၏ မိသားစုမ်ားႏွင့္ သည္ သူတုိ႔၏ မိသားစုမ်ားႏွင့္ 

မိတ္ေဆြမ်ားအား မိတ္ေဆြမ်ားအား MDwise 

ဝန္ေဆာင္မႈရယူရန္ အႀကံျပဳၾကပါသည္။ဝန္ေဆာင္မႈရယူရန္ အႀကံျပဳၾကပါသည္။
2020 MDwise  

အဖြဲ႕ဝင္ စိတ္ေက်နပ္မႈ စစ္တမ္း
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Healthy Indiana Plan (HIP)  ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း?ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း?
Healthy Indiana Plan (HIP) သည္ ေစ်းႏႈန္းသက္သာေသာ က်န္းမာေရးအာမခံျဖစ္ၿပီး 
အင္ဒီယာနာက်န္းမာေရးအာမခံ သို႔မဟုတ္ Medicare အတြက္ အက်ံဳးမဝင္ေသာ အသက္ 
19-64 ႏွစ္အတြင္းရွိ Hoosier လူႀကီးမ်ားအတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအစီအစဥ္တြင္ 
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။

သင္သည္ ေအာက္ပါလုိအပ္ခ်က္အားလုံးႏွင့္ ကုိက္ညီပါက သင္သည္ ေအာက္ပါလုိအပ္ခ်က္အားလုံးႏွင့္ ကုိက္ညီပါက HIP အတြက္ အက်ံဳးဝင္ပါသည္-အတြက္ အက်ံဳးဝင္ပါသည္-
• သင္သည္ အသက္ 19-64 အတြင္းရိွ မသန္စြမ္း မဟုတ္သည့္ အရြယ္ေရာက္သူ ျဖစ္ရမည္။

•  သင္သည္ အျခားေသာ အင္ဒီယာနာ က်န္းမာေရးအာမခံ သို႔မဟုတ္ Medicare တို႔တြင္ 
အက်ံဳးမဝင္သူ ျဖစ္ရမည္။

•  သင့္ အိမ္ေထာင္စု ဝင္ေငြသည္ FPL (ဖယ္ဒရယ္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ အဆင့္) ၏ 0 မွ 138 
အတြင္း သို႔မဟုတ္ ေအာက္ ျဖစ္ရမည္။

• သင္သည္ တရားဝင္ အေမရိကန္တြင္ ေနထိုင္သူျဖစ္ရမည္။

အထက္ပါ လိုအပ္ခ်က္အားလံုးနွင့္ ကိုက္ညီလွ်င္ သင္အရည္အခ်င္းမီပါသည္။အထက္ပါ လိုအပ္ခ်က္အားလံုးနွင့္ ကိုက္ညီလွ်င္ သင္အရည္အခ်င္းမီပါသည္။

•  သင္သည္ မိဘ သုိ႔မဟုတ္ အကူးအေျပာင္းကာလ ေဆးကုသမႈအေထာက္အကူ  
(Transitional Medical Assistance) ေအာက္တြင္ အက်ံဳးဝင္ေသာ ျပဳစုသူ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း ျဖစ္ရမည္။

•  လိုအပ္ေနေသာ မိသားစုမ်ားအတြက္ ယာယီအေထာက္အပံ့ (TANF) အတြက္ 
သင္အရည္အခ်င္းမီပါသည္။

• SNAP ခံစားခြင့္မ်ားအတြက္ သင္အရည္အခ်င္းမီပါသည္။

HIP အစီအစဥ္ ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါသည္။ အစီအစဥ္တစ္ခုစီတြင္ မတူညီေသာ ခံစားခြင့္မ်ား ရွိပါသည္။အစီအစဥ္ ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါသည္။ အစီအစဥ္တစ္ခုစီတြင္ မတူညီေသာ ခံစားခြင့္မ်ား ရွိပါသည္။

 

မည္သို႔ ေလွ်ာက္ထားရမည္နည္း?မည္သို႔ ေလွ်ာက္ထားရမည္နည္း?

•  လူကိုယ္တိုင္ ေလွ်ာက္ထားနိုင္ေသာ ဌာနမ်ား၏ စာရင္းကိ ု 
MDwise.org/EnrollmentCenters တြင္ ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။

• HIP ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ SNAP ကုိ အြန္လုိင္းမွ ေလွ်ာက္ရန္ MDwise.org/ApplyHIP သုိ႔ သြားပါ။

• ဖုန္းမွတစ္ဆင့္ ေလွ်ာက္ရန ္1-800-403-0864 သို႔ ေခၚပါ။

HIP နွင့္ပတ္သတ္ၿပီး ေမးျမန္းလိုပါက ဆက္သြယ္ရန ္1-877-Get-HIP-9 (1-877-438-4479).

HIP Plus အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
•  သြား၊ မ်က္လံုး၊ ေက်ာရိုးအဆစ္အျမစ္ အေနအထား 

ျပဳျပင္ကုသမႈ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပါဝင္ပါသည္။
•  နည္းေသာ လစဥ္ထည့္ဝင္ေငြမ်ား
•  က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ 

ကုန္က်ရန္မလိုပါ။

HIP Basic ခံစားခြင့္မ်ားခံစားခြင့္မ်ား
•  အနိမ့္ဆံုး မရွိမျဖစ္ အာမခံ။
•  က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ 

ေပးေခ်ရပါသည္။
• အကုန္အက် ပိုမ်ားႏိုင္ပါသည္။

Healthy Indiana Plan (HIP)

http://MDwise.org/EnrollmentCenters
http://MDwise.org/ApplyHIP
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POWER အေကာင့္ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း?အေကာင့္ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း?
MDwise HIP အသင္းဝင္မ်ား အားလုံးတြင္ တစ္ကုိယ္ရည္ သာယာဝေျပာေရးနွင့္ 
တာဝန္ယူမႈအေကာင့္ သုိ႔မဟုတ္ “POWER အေကာင့္” ရိွၾကပါသည္။ 
အသင္းဝင္မ်ားသည္ အက်ံဳးဝင္ေသာ ေဆးကုဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ 

ကနဦးကုန္က်ေငြ $2,500 ကုိ အေကာင့္ထဲမွ သုံးၾကပါသည္။ ေရာဂါကာကြယ္ေရး ဝန္ဆာင္မႈမ်ားသည္ 
အခမ့ဲျဖစ္ၿပီး အကန္႔အသတ္မရိွပါ။ ထုိအရာမ်ားအတြက္ သင့္ POWER အေကာင့္ထဲမွ မသုံးစြပဲါ။

သင္၏ POWER အေကာင့္ကုိ သင္၏ လစဥ္ထည့္ဝင္ေငြႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရ ထည့္ဝင္ေငြတုိ႔ျဖင့္ 
လည္ပတ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ သင္၏ လစဥ္ထည့္ဝင္ေငြအား သင့္မိသားစုအရြယ္အစား၊ 
သင့္ဝင္ေငြတုိ႔အေပၚ မူတည္တြက္ခ်က္ပါသည္။ သင္၏ လစဥ္ထည့္ဝင္ေငြကုိ စတင္ေပးသည္နွင့္ 
သင့္ကုိ စာရင္းသြင္းလုိက္ပါသည္။ အလုပ္ရွင္တစ္ဦး သို႔မဟုတ္ အျမတ္အစြန္းမရည္ရြယ္ေသာ 
အဖြ႕ဲအစည္း တစ္ခုခုသည္ သင္၏ လစဥ္ POWER အေကာင့္ ထည့္ဝင္ေငြအခ်ိဳ႕ သုိ႔မဟုတ္ 
အားလုံးကုိ ကူညီထည့္ဝင္ေပးႏုိင္ပါသည္။ အလုပ္ရွင္တစ္ဦးအေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ 
အျမတ္အစြန္းမရည္ရြယ္ေသာ အဖြ႕ဲအစည္း ထည့္ဝင္ေငြအေၾကာင္း အေသးစိတ္သိရိွရန္ 
MDwise.org/employer-thirdparty တြင္ ေလ့လာပါ။ 

MDwise Healthy Indiana Plan အသင္းဝင္မ်ားသည္ မ်ားစြာေသာ အသင္းဝင္မ်ားသည္ မ်ားစြာေသာ 
က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရႏိုင္ပါသည္။ ပါဝင္သည္တို႔မွာ-က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရႏိုင္ပါသည္။ ပါဝင္သည္တို႔မွာ-

• ဆရာဝန္ႏွင့္ ေဆးစစ္ျခင္း။
•  အျပဳအမူႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 

က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား။
• သြားႏွင့္ မ်က္လံုးက်န္းမာေရး (သင့္အက်ိဳးခံစားခြင့္ 
 အစီအစဥ္ေပၚ မူတည္သည္)။
•  ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားအတြက ္

မီးဖြားဝန္ေဆာင္မႈမ်ား။

အက်ဳံးမဝင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားက ဘာေတြလဲအက်ဳံးမဝင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားက ဘာေတြလဲ
HIP အစီအစဥ္တြင္ အက်ဳံးမဝင္ေသာ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈအခ်ိဳ႕ ရိွပါသည္။ အဆုိပါဝင္ေဆာင္မႈမ်ား 
စာရင္းအျပည့္အစုံကုိ Healthy Indiana Plan အသင္းဝင္လက္စြစဲာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ 19 တြင္ ၾကည့္ပါ။ 
အသင္းဝင္လက္စြစဲာအုပ္ ကုိ MDwise ဝဘ္ဆုိက္ MDwise.org/hip/handbook တြင္ ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။

•  ဆရာဝန္ႏွင့္ ေတြ႔ရန္ အခမဲ့ ႀကိဳပို႔ျခင္း 
(သင့္က်န္းမာေရး အစီအစဥ္ေပၚ 
မူတည္ပါသည္)။

• ဆရာဝန္ ညႊန္ၾကားသည့္ေဆး အက်ံဳးဝင္မႈ။
•  ခြစိဲတ္ကုသမႈ၊ အတြင္းလူနာ၊ ျပင္ပလူနာ၊ 

အေရးေပၚအေျခအေန ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား။
•  ဝဘ္ဆိုက္မွတစ္ဆင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ 

ေရာဂါဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား။

ဆရာဝန္ရွာေဖြရန ္MDwise.org/findadoctor သို႔သြားပါ

ဆက္သြယ္ရန္-ဆက္သြယ္ရန္-
အသံုးျပဳသူဝန္ေဆာင္မႈ
1-800-356-1204

8 a.m.–8 p.m., တနလၤာေန႔ - ေသာၾကာေန႔။ 
အျခားဘာသာစကားမ်ား ရႏိုင္ပါသည္

MDwise Healthy Indiana Plan

P.O. Box 44236
Indianapolis, IN 46244-0236

MDwise.org/HIP

http://MDwise.org/employer-thirdparty
http://MDwise.org/hip/handbook
http://MDwise.org/findadoctor
http://MDwise.org/HIP
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Hoosier Healthwise

Hoosier Healthwise ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း?ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း?
Hoosier Healthwise သည္ အသက္ 19 ႏွစ္ေအာက္ Hoosier ကေလးမ်ားအတြက္ Medicaid 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။ သင္၏ အိမ္ေထာင္စု အရြယ္အစားနွင့္ 
ဝင္ေငြအရ အက်ံဳးဝင္မႈ ရွိ မရွိကုိ ျပည္နယ္မွ ဆံုးျဖတ္ပါသည္။

Hoosier HealthwiseHoosier Healthwise  သတ္မွတ္ခ်က္ကို ျပည့္မွီရန္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ရွိရပါမည္-သတ္မွတ္ခ်က္ကို ျပည့္မွီရန္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ရွိရပါမည္-
• သင္သည္ အသက္ 19 ႏွစ္ေအာက္ျဖစ္ၿပီး ဝင္ေငြနည္းေသာ အိမ္ေထာင္စုမွ ျဖစ္ရမည္။
• SNAP ခံစားခြင့္မ်ားအတြက္ သင္အရည္အခ်င္းမီပါသည္။

•  သင္သည္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ၿပီး Healthy Indiana Plan (HIP) တြင္ 
စာရင္းသြင္းမထားသူ၊ အက်ံဳးမဝင္သူ ျဖစ္ရမည္။

MDwise Hoosier Healthwise အသင္းဝင္မ်ားသည္ က်န္းမာေရးဝင္ေဆာင္မႈ မ်ားစြာကို အသင္းဝင္မ်ားသည္ က်န္းမာေရးဝင္ေဆာင္မႈ မ်ားစြာကို 
ရႏိုင္ပါသည္။ ပါဝင္သည္တို႔မွာ-ရႏိုင္ပါသည္။ ပါဝင္သည္တို႔မွာ-

• ဆရာဝန္ႏွင့္ ေဆးစစ္ျခင္း။

•  အျပဳအမူႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား။

•  ဆရာဝန္ဆီသို႔ အႀကိဳအပို႔ 
(C အုပ္စုဝင္ မ်ားမွလြဲၿပီး)။

• ေက်ာင္းအေျချပဳ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား။
• သြားႏွင့္ မ်က္လုံး က်န္းမာေရး။

အက်ဳံးမဝင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားက ဘာေတြလဲအက်ဳံးမဝင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားက ဘာေတြလဲ
Hoosier Healthwise တြင္ အက်ဳံးမဝင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈအခ်ိဳ႕ ရိွပါသည္။ အဆုိပါဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
စာရင္းအျပည့္အစုံကုိ Hoosier Healthwise အသင္းဝင္လက္စြစဲာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ 3 တြင္ ၾကည့္ပါ။ 
အသင္းဝင္လက္စြစဲာအုပ္ ကုိ MDwise ဝဘ္ဆုိက္ MDwise.org/hoosierhealthwise/handbook 

တြင္ ရႏုိင္ပါသည္။

•  ဆရာဝန္ ညႊန္ၾကားသည့္ေဆး 
အက်ံဳးဝင္မႈ ($3-10 မွ စတင္ၿပီး 
စားရိတ္မၽွေပးျခင္းမ်ား)။

•  ခြဲစိတ္ကုသမႈ၊ အတြင္းလူနာ၊ 
ျပင္ပလူနာ၊ အေရးေပၚအေျခအေန 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား။

•  ဝဘ္ဆိုက္မွတစ္ဆင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ 
ေရာဂါဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား။

မည္သို႔ ေလွ်ာက္ထားရမည္နည္း?မည္သို႔ ေလွ်ာက္ထားရမည္နည္း?

•  လူကိုယ္တိုင္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေသာ စာရင္းသြင္းဌာနမ်ား၏ စာရင္းကိ ု 
MDwise.org/EnrollmentCenters တြင္ ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။

• HHW သုိ႔မဟုတ္ SNAP ကုိ အြန္လုိင္းမွ ေလွ်ာက္ရန္ MDwise.org/ApplyHHW သုိ႔သြားပါ။

• ဖုန္းမွတစ္ဆင့္ ေလွ်ာက္ရန ္1-800-403-0864 သုိ႔ ေခၚပါ။

ဆရာဝန္ရွာေဖြရန ္MDwise.org/findadoctor သို႔သြားပါ

http://MDwise.org/hoosierhealthwise/handbook
http://MDwise.org/EnrollmentCenters
http://MDwise.org/ApplyHHW
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ဆရာဝန္ရွာေဖြရန ္MDwise.org/findadoctor သို႔သြားပါ

ဆက္သြယ္ရန္-ဆက္သြယ္ရန္-
အသံုးျပဳသူ ဝန္ေဆာင္မႈ
1-800-356-1204

8 a.m.–8 p.m. တနလၤာေန႔ - ေသာၾကာေန႔၊ 
အျခားဘာသာစကားမ်ား ရႏိုင္ပါသည္

MDwise Hoosier Healthwise 

P.O. Box 441423

Indianapolis, IN 46244-1423

MDwise.org/hoosierhealthwise

http://MDwise.org/hoosierhealthwise
http://MDwise.org/findadoctor


myMDwise ကုိ တစ္ပတ္လၽွင္ 7 ရက္၊ တစ္ရက္လၽွင္ 24 နာရီ MDwise.org တြင္ ဆက္သြယ္နုိင္ပါသည္။ 
သင္ myMDwise ကုိ အသံုးျပဳေသာအခါ၊ 
ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ လုပ္ေဆာင္နုိင္ပါသည္-

•  လက္ရွိ သင့္ဆရာဝန္၏ 
အမည္ အပါအဝင္ ေယဘုယ် 
အခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္ရႈျခင္း

•  သင္၏ အသင္းဝင္ ID ကတ္ကို 
ပရင့္ထုတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ရယူျခင္း၊

•  သင့္က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုျခင္း (က်န္းမာေရး 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို စစ္ေဆးျခင္း)၊

•  သင္၏ MDwiseRewards ကို 
ၾကည့္ရႈေရြးခ်ယ္ ထုတ္ယူျခင္း၊

• သင့္ POWER အေကာင့္ စာရင္းလက္က်န္ကို ၾကည့္ရႈျခင္း (HIP အသင္းဝင္မ်ားသာ)၊
• သင္၏ ေဆးဆိုင္ ေတာင္းခံလႊာမ်ားကို ၾကည့္ရႈျခင္း၊

•  သင့္ေတာင္းဆိုမႈသည္ ေရာဂါႀကိဳတင္ ကာကြယ္မႈဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈအျဖစ္ 
ျပည့္မီျခင္းရွိ မရွိကို ၾကည့္ျခင္း (HIP အသင္းဝင္မ်ားသာ)၊

myMDwise အတြက္ စာရင္းသြင္းရန္ MDwise.org/myMDwise သုိ႔သြားၿပီး “Create New 
Account” ကုိနိွပ္ပါ။ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ အဆင့္ဆင့္ကုိ သင့္အား လမ္းညႊန္ေပးပါလိမ့္မည္။

အင္တာနက္အသုံးျပဳခြင့္ မရွိဘူးလား။ အင္တာနက္အသုံးျပဳခြင့္ မရွိဘူးလား။ MDwise ေဖာက္သည္ဝန္ေဆာင္မႈကို ဖုန္းေခၚဆိုပါ။ေဖာက္သည္ဝန္ေဆာင္မႈကို ဖုန္းေခၚဆိုပါ။

myMDwise မိုဘိုင္းမိုဘိုင္း  App

myMDwise မုိဘုိင္းမုိဘုိင္း app ကုိ သင့္ဖုန္းတြင္ အသံုးျပ ၿဳပီး 
သင္၏ က်န္းမာေရး ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ စီမံခန႔ခ္ြပဲါ။ 
သင့္ဖုန္း၏ app store ကုိ သြားပါ။ ထုိ႔ေနာက္ 
“MDwise” ဟု ေရးသားၿပီး ရွာေဖြပါ။ ေဒါင္းလုတ္ဆြပဲါ။
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http://MDwise.org
http://MDwise.org/myMDwise
https://apps.apple.com/us/app/mymdwise/id1108522612
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.healthx.mdwisemember&gl=US


NURSEon-call 

WEIGHTwise 

RIDEwise 

SMOKE-free 
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BLUEBELLE 
beginnings 

HELPlink 

MDwise သည္ သင္ႏွင့္ သင့္မိသားစု က်န္းမာေရးအတြက္ အျခားေသာ အထူးအစီအစဥ္မ်ားကုိလည္း 
ေပးအပ္ပါသည္။ ေအာက္ပါတုိ႔႔သည္ အသင္းဝင္အားလုံးအတြက္ ရႏုိင္ေသာ အစီအစဥ္မ်ား 
ျဖစ္ပါသည္။ ပုိမုိသိရိွရန္ MDwise.org တြင္ ေလ့လာပါ။

MDWISE အထူး အစီအစဥ္မ်ားအထူး အစီအစဥ္မ်ား

တစ္ခါတစ္ရံ သင့္က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
သင္ေမးျမန္းလုိသည္မ်ား ရိွတတ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တ့ုိ၏ 24-နာရီ 
ဖုန္းလုိင္းသုိ႔ ဆက္သြယ္ၿပီး သူနာျပဳနွင့္ ေျပာဆုိႏုိင္ပါသည္။
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WEIGHTwise သည္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးတြင္ 
လက္တေလာ အခ်က္အလက္မ်ား ေပးသည့္ အသုံးခ်စရာ 
ကိရိယာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ WEIGHTwise သည္ 
က်န္းမာစြာေနထိုင္ရန္ အရင္းအျမစ္မ်ားစြာ ေပးပါသည္။

SMOKE-free သည္ မည္သို႔ ေဆးလိပ္ျဖတ္ရမည္ကို 
သင္ယူလိုေသာ အသင္းဝင္မ်ားအတြက္ ျဖစ္သည္။

MDwise တြင္ ပန္းနာ၊ ADHD သို႔မဟုတ္ စိတ္က်ေဝဒနာ 
ကဲ့သို႔ အခ်ိဳ႕ေသာ က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားရွိသည့္ 
အသင္းဝင္မ်ားအတြက္ အထူးအစီအစဥ္မ်ား ရွိပါသည္။ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေရာဂါ စီမံခန္႔ခြဲေရးမွ ကူညီႏိုင္ပါသည္။

BLUEBELLEbeginnings သည္ MDwise ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ 
အသင္းဝင္မ်ားအတြက္ အစီအစဥ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ MDwise 
သည္ Bluebelle အသုိင္းအဝန္း ရင္ေသြးငယ္ႀကိဳဆုိပြမဲ်ား 
ျပဳလုပ္ေပးၿပီး အရင္းျမစ္မ်ားစြာကုိ ေပးအပ္ပါသည္။

HELPlink သည္ အသင္းဝင္မ်ားကုိ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္ေပးေသာ MDwise အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။ 
အဆုိပါအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသည္ အိမ္ယာ၊ အသုံးအေဆာင္ 
အဖုိးအခမ်ား၊ အလုပ္ေနရာခ်ထားမႈမ်ားနွင့္ အျခားမ်ားစြာတုိ႔အတြက္ 
ကူညီႏုိင္ပါသည္။ အကူအညီအတြက္ gethelp.mdwise.org သုိ႔ 
ဝင္ေရာက္ပါ သုိ႔မဟုတ္ 1-800-356-1204 သုိ႔ ေခၚပါ။

MDwise အသင္းဝင္မ်ားသည္* ဆရာဝန္နွင့္ သြားေဆးခန္းသုိ႔ 
သြားေရာက္ျပသသည့္အခါမ်ားတြင္ အခမ့ဲ ပုိ႔ေဆာင္ေရးကုိ 
အသံုးျပဳနုိင္ပါသည္။

http://MDwise.org
http://gethelp.mdwise.org
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MDwise တြင္ Hoosier Healthwise ႏွင့္ Healthy Indiana Plan အသင္းဝင္မ်ားအတြက္ ဆုေပးသည့္ 
အစီအစဥ္တစ္ခု ရိွပါသည္။ သင္သည္ အခမ့ဲ လက္ေဆာင္ကဒ္မ်ား ရရိွရန္ အမွတ္မ်ား 
ရယူနုိင္ပါသည္။ ေအာက္ပါလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ အမွတ္ရႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားထဲမွ အခ်ိဳ႕ျဖစ္သည္-

ဘယ္လိုလက္ေဆာင္ကဒ္မ်ိဳး ရႏိုင္ပါသလဲ။ဘယ္လိုလက္ေဆာင္ကဒ္မ်ိဳး ရႏိုင္ပါသလဲ။
$10: Subway, iTunes, AMC ရုပ္ရွင္လက္မွတ္မ်ား
$25: Kroger, Walgreens, Target, Amazon

$50: Kohl’s, Target, Speedway

သို႔မဟုတ္ သင့္အမွတ္မ်ားကို HIP Plus အတြက္  
HIP POWER အေကာင့္သို႔ ထည့္သြင္းႏိုင္ပါသည္။

• myMDwise အတြက္ စာရင္းသြင္းၿပီး 
သင့္အီးေမလ္းကို ေပးပါ။

• သင့္က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုျခင္း (က်န္းမာေရး 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို စစ္ေဆးျခင္း)၊

• ႏွစ္စဥ္ ကိုယ္ခႏၶာ 
စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ပါ။

• သြား စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ပါ။

• လိုအပ္ေသာ well-child က်န္းမာ-ကေလး 
စစ္ေဆးျခင္းမ်ား အားလုံး ျပဳလုပ္ပါ။

• ႏွစ္စဥ္ ရင္သားကင္ဆာ စစ္ေဆးမႈ 
ဓါတ္မွန္ရိုက္ပါ။

• မီးမဖြားမီ ဆရာဝန္ႏွင့္ ခ်ိန္းဆိုခ်က္မ်ား 
အားလုံးသို႔ သြားပါ။

• သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာ စစ္ေဆးမႈကိုကို 
ရယူပါ (Pap စစ္ေဆးျခင္း)။

• မီးဖြားၿပီးစကာလ စမ္းသပ္ 
စစ္ေဆးျခင္းသို႔ သြားပါ။

• သင့္မွာ ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳ ေရာဂါရွိပါက 
ႏွစ္စဥ္ HbA1c စစ္ေဆးမႈကို 
ယူခဲ့ပါ (ေသြးတြင္းသၾကားဓာတ္ 
အထူးစစ္ေဆးျခင္း)။

• 1 ႏွစ္ ႏွင့္ 2 ႏွစ္ အရြယ္ 
ကေလးအားလံုးအတြက္ ခဲဓာတ္ပါဝင္မႈ 
စစ္ေဆးပါ။

• ေဆးရြက္ႀကီးျဖတ္ျခင္း အစီအစဥ္ကို 
ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါ။

• တုပ္ေကြး ကာကြယ္ေဆး ထိုးပါ။

• စိတ္က်န္းမာေရး ေဆးရုံတက္ၿပီး 7 
ရက္အတြင္း ေနာက္ဆက္တြ ဲျပသမႈ ရယူပါ။

• အားကစားရံုသို႔ တစ္လလွ်င္ အနည္းဆံုး 
ငါးႀကိမ္သြားပါ။

အမွတ္မ်ား ရရန္ MDwiseREWARDS တြင္ စာရင္းသြင္းဖို႔ မလိုပါ။ အသင္းဝင္မ်ားသည္ 
အလုိအေလွ်ာက္ စာရင္းဝင္ၿပီးျဖစ္သည္။ ပုိမုိသိရိွရန္ MDwise.org/MDwiseREWARDS တြင္ 
ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ အင္တာနက္မရပါက MDwise ေဖာက္သည္ဝန္ေဆာင္မႈကို ဖုန္းေခၚဆိုပါ။

http://MDwise.org/MDwiseREWARDS
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အျခားေသာ ဘာသာစကားမ်ား၊ ပံုစံမ်ားျဖင့္ အခ်က္အလက္မ်ား ရယူျခင္းအျခားေသာ ဘာသာစကားမ်ား၊ ပံုစံမ်ားျဖင့္ အခ်က္အလက္မ်ား ရယူျခင္း
အကယ္၍ သင့္အသင္းဝင္ လက္စြဲစာအုပ္ႏွင့္ အျခား MDwise သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကို အျခားနည္းလမ္း ပံုစံမ်ားျဖင့္ ရယူလိုပါလွ်င္ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သိပါရေစ။ ဥပမာ၊ သင္သည္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 
အျခားဘာသာစကား၊ ပုံႏွိပ္စာလုံးႀကီးမ်ား၊ မ်က္မျမင္စာမ်ား၊ 
သို႔မဟုတ္ အသံသြင္းထားေသာ တိပ္ေခြမ်ားအေနျဖင့္ ရယူလိုပါလၽွင္ 
MDwise ေဖာက္သည္ ဝန္ေဆာင္မႈဌာနသို႔ ဖုန္းဆက္ပါ။

SAVEwise
SAVEwise သည္ သည္ MDwise အသင္းဝင္မ်ားအတြက္ အဖုိးတန္  အသင္းဝင္မ်ားအတြက္ အဖုိးတန္  
ေလ်ာ့ေစ်းမ်ားကုိ ေပးအပ္ပါသည္!ေလ်ာ့ေစ်းမ်ားကုိ ေပးအပ္ပါသည္!

MDwise သည္ အမ်ိဳးအစား 300,000 ေက်ာ္ ေလွ်ာ့ေစ်း  
အစီအစဥ္သစ္တစ္ခုကုိ အသင္းဝင္မ်ားအတြက္ ေပးရန္  
စိတ္လႈပ္ရွားမိပါသည္။

သင္ အလုိရိွေသာ သုိ႔မဟုတ္ လုိအပ္ေသာ အရာမ်ားအတြက္ ေလွ်ာ့ေစ်းရမည့္ အခြင့္အေရးရိွပါသည္။ 
ဥပမာ စတုိးဆုိင္ကူပြန္မ်ား၊ WeightWatchers, Globalfit အားကစားရုံ၊ ကားထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ျခင္း၊ 
အစားအစာမ်ိဳးစုံ၊ စာေသာက္ဆုိင္ႏွင့္ အစားအေသာက္ ပုိ႔ေဆာင္မႈ၊ မိသားစု ေပ်ာ္စရာႏွင့္ 
အျခားအရာမ်ားစြာ!

က်န္းမာစြာ ေနထုိင္နည္းမ်ား၊ ကုိယ္လက္ေလ့က်င့္ခန္း ဗီဒီယုိမ်ား၊ အဟာရအႀကံေပးခ်က္မ်ားႏွင့္ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အခ်က္အလက္မ်ားလည္း ရိွပါသည္။

စာရင္းေပးရန္ အသင္းဝင္မ်ားသည္ myMDwise အေကာင့္သုိ႔ ဝင္ၿပီး Quick Links သုိ႔မဟုတ္ 
My Benefits ေအာက္ရိွ SAVEwise လင့္ခ္ကုိ ႏိွပ္ပါ။

HHW-HIPO0048 (6/21) (3/21)
ျပင္ဆင္မြမ္းမံ။ ဇြန္လ၊ 2019
HHW-HIPO0048 (3/18)

MDwise complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or 
sex. MDwise does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex. If you, or someone 
you’re helping, has questions about MDwise, you have the right to get help and information in your language at no cost. To talk to an interpreter, 
call 1-800-356-1204. 

MDwise cumple con todas las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina sobre la base de raza, color, origen nacional, edad, 
discapacidad, o sexo. MDwise no excluye a personas ni las trata de manera diferente a causa de la raza, color, origen nacional, edad, 
discapacidad, o sexo. Si usted, o alguien a quien usted está ayudando, tiene preguntas sobre MDwise, usted tiene el derecho de obtener ayuda e 
información en su idioma sin costo. Para hablar con un intérprete, llame al 1-800-356-1204. 

MDwise သည္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဖက္ဒရယ္ နိုင္ငံသားအခြင့္အေရး ဥပေဒကုိ လိုက္နာၿပီး လူမ် ိဳး၊ အသား အေရာင္၊ မူလနိုင္ငံသား၊  
အသက္အရြယ္၊ မစြမ္းမသန္မႈ၊ သုိ႔မဟုတ္ လိင္ တုိ႔ေၾကာင့္ ခြ ဲျခားဆက္ဆံျခင္း မရွပိါ။ MDwise သည္ လူမ် ိဳး၊ အသား အေရာင္၊ မူလနိုင္ငံသား၊  
အသက္အရြယ္၊ မစြမ္းမသန္မႈ၊ သုိ႔မဟုတ္ လိင္ တုိ႔ေၾကာင့္ လူမ်ားကုိ ျငင္းပယ္ျခင္း၊ ကြ ဲျပားစြာ ဆက္ဆံျခင္း မရွပိါ။ သင္ သုိ႔မဟုတ္ 
သင္ကူညီေနသူ တစ္ဦးဦးက MDwise ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းရွလိာပါက ကုန္က်စရိတ္ ေပးရန္မလုိဘဲ မိမိဘာသာစကားျဖင့္  
အကူအညီရယူႏိုင္သည္။ စကားျပန္ႏွင့္ ေျပာလိုပါက 1-800-356-1204 သုိ႔ ေခၚဆိုပါ။



MDwiseREWARDS. လႈပ္ရွားမႈမ်ိဳးစံုအတြက္ 
အမွတ္မ်ားယူထားပါ။ ထုိ႔ေနာက္ သင့္အမွတ္မ်ားျဖင့္ အခမဲ့ 
လက္ေဆာင္ကဒ္မ်ား ရယူပါ။

ဆရာဝန္မ်ားစြာရွိသည့္ ကြန္ယက္ႀကီးဆရာဝန္မ်ားစြာရွိသည့္ ကြန္ယက္ႀကီး MDwise သည္ 
သင့္အနီးနားတြင္ အရည္အေသြးအျမင့္ဆုံး ေပးႏိုင္ေသာ 
ဆရာဝန္နွင့္ ေဆးရံုမ်ား ရွိထားပါသည္။

အထူး အစီအစဥ္မ်ား။အထူး အစီအစဥ္မ်ား။ MDwise သည္ သင္ႏွင့္ 
သင့္မိသားစုတို႔ က်န္းမာစြာ ေနထုိင္ႏိုင္ေစရန္ အျခားေသာ 
အစီအစဥ္မ်ားစြာကုိလည္း ေပးအပ္ပါသည္။

အင္ဒီယာနာ အေျခစိုက္အင္ဒီယာနာ အေျခစိုက္ MDwise သည္ အင္ဒီယာနာရွိ 
မိသားစုမ်ားကုိသာ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးပါသည္။

အက်ိဳးအျမတ္မယူေသာ ကုမၸဏီအက်ိဳးအျမတ္မယူေသာ ကုမၸဏ ီMDwise အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ 
အသင္းဝင္မ်ားအတြက္ အရည္အေသြးျမင့္ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးရန္သာ အသုံးျပဳပါသည္။

1994 မွ စတင္ၿပီး အင္ဒီယာနာ မိသားစုမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးအာမခံကုိ ေပးအပ္ေနပါသည္။မွ စတင္ၿပီး အင္ဒီယာနာ မိသားစုမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးအာမခံကုိ ေပးအပ္ေနပါသည္။


	သင့္အတြက္ MDwise က်န္းမာေရးအစီအစဥ္မ်ား လမ္းညႊန္
	MDwise အစီအစဥ္ မည္သို႔အလုပ္လုပ္သနည္း?အစီအစဥ္ မည္သို႔အလုပ္လုပ္သနည္း?
	ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကို MDwise.org ရွိ အသင္းဝင္လက္စြဲစရွိ အသင္းဝင္လက္စြဲစာအုပ္တြင္ ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္-
	Healthy Indiana Plan (HIP)
	Healthy Indiana Plan (HIP) ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း?ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း?
	သင္သည္ ေအာက္ပါလိုအပ္ခ်က္အားလံုးႏွင့္ ကိုက္ညီပါက သင္သည္ ေအာက္ပါလိုအပ္ခ်က္အားလံုးႏွင့္ ကိုက္ညီပါက HIP အတြက္ အက်ံဳးဝင္ပါသည္-အတြက္ အက်ံဳးဝင္ပါသည္-
	အထက္ပါ လိုအပ္ခ်က္အားလံုးနွင့္ ကိုက္ညီလွ်င္ သင္အရည္အခ်င္းမီပါသည္။အထက္ပါ လိုအပ္ခ်က္အားလံုးနွင့္ ကိုက္ညီလွ်င္ သင္အရည္အခ်င္းမီပါသည္။
	HIP အစီအစဥ္ ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါသည္။ အစီအစဥ္တစ္ခုစီတြင္ မတူညီေသာ ခံစားခြင့္မ်ား ရွိပါသည္။အစီအစဥ္ ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါသည္။ အစီအစဥ္တစ္ခုစီတြင္ မတူညီေသာ ခံစားခြင့္မ်ား ရွိပါသည္။
	HIP Plus အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
	HIP Basic ခံစားခြင့္မ်ားခံစားခြင့္မ်ား

	မည္သို႔ ေလွ်ာက္ထားရမည္နည္း?မည္သို႔ ေလွ်ာက္ထားရမည္နည္း?
	POWER အေကာင့္ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း?အေကာင့္ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း?
	က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရႏိုင္ပါသည္။ ပါဝင္သည္တို႔မွာ-က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရႏိုင္ပါသည္။ ပါဝင္သည္တို႔မွာ-
	အက်ဳံးမဝင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားက ဘာေတြလဲအက်ဳံးမဝင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားက ဘာေတြလဲ

	Hoosier Healthwise
	Hoosier Healthwise ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း?ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း?
	Hoosier Healthwise သတ္မွတ္ခ်က္ကို ျပည့္မွီရန္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ရွိရပါမည္-သတ္မွတ္ခ်က္ကို ျပည့္မွီရန္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ရွိရပါမည္-
	MDwise Hoosier Healthwise အသင္းဝင္မ်ားသည္ က်န္းမာေရးဝင္ေဆာင္မႈ မ်ားစြာကို အသင္းဝင္မ်ားသည္ က်န္းမာေရးဝင္ေဆာင္မႈ မ်ားစြာကို ရႏိုင္ပါသည္။ ပါဝင္သည္တို႔မွာ-ရႏိုင္ပါသည္။ ပါဝင္သည္တို႔မွာ-
	အက်ဳံးမဝင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားက ဘာေတြလဲအက်ဳံးမဝင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားက ဘာေတြလဲ
	မည္သို႔ ေလွ်ာက္ထားရမည္နည္း?မည္သို႔ ေလွ်ာက္ထားရမည္နည္း?
	MDWISE အထူး အစီအစဥ္မ်ားအထူး အစီအစဥ္မ်ား
	NURSEon-call
	WEIGHTwise
	RIDEwise
	SMOKE-free
	IN control
	BLUEBELLE beginnings
	HELPlink

	ဘယ္လိုလက္ေဆာင္ကဒ္မ်ိဳး ရႏိုင္ပါသလဲ။ဘယ္လိုလက္ေဆာင္ကဒ္မ်ိဳး ရႏိုင္ပါသလဲ။

	SAVEwise
	SAVEwise သည္ သည္ MDwise အသင္းဝင္မ်ားအတြက္ အဖိုးတန္ အသင္းဝင္မ်ားအတြက္ အဖိုးတန္ ေလ်ာ့ေစ်းမ်ားကို ေပးအပ္ပါသည္!ေလ်ာ့ေစ်းမ်ားကို ေပးအပ္ပါသည္!

	အျခားေသာ ဘာသာစကားမ်ား၊ ပုံစံမ်ားျဖင့္ အခ်က္အလက္မ်ား ရယူျခင္းအျခားေသာ ဘာသာစကားမ်ား၊ ပုံစံမ်ားျဖင့္ အခ်က္အလက္မ်ား ရယူျခင္း




