
သွားး��ကျျန်းး�မာ�ရေး�� ဝန်းးရေး��င်းမုာမာျ��

Hoosier Healthwise &  
Healthy Indiana Plan (HIP) အသင်းး�ဝင်းးများ�း�အတွကွ်း

အသက်း 12 လနှငှ်း်း အထက်းရှိှ�သတူွ��င်းး� ခြော��းက်းလတွစ်းကြိက်�များး သးွ�
က်�န်းး�များးခြော�� စ်များး�သပ်းစ်စ်းခြော��များ�ုပ်ုလ�ပ်း�န်းး တွ��က်းတွနွ်းး�ပ်ါသည်း။ 
သ��ခ်ြောသးးလည်း� အ���ု �လမူျား�း�တွငွ်းး သးွ�က်�န်းး�များးခြော�� စ်များး�သပ်းစ်စ်းခြော��
များ ုသ��မ်ျားဟု�တွး ဝန်းးခြော�းင်းးများမုျား�း�က်�� များကြာက်း�ဏ���သလ�� �ပ်ုလ�ပ်း�န်းး လ��အပ်း
ပ်ါသည်း။ သးွ�ခြော���န်းး�က်�� ဘယ်းနှစှ်းကြိက်�များး သးွ��များလ ဲ���သည်းများးှ သင်းး၏ 
ယ်�င်းး��စ်း�ဲ�ူ်�ခြောသး သးွ��ပ်ဿန်းးနှငှ်း်း x-rays ဓါါတွးများနှ်းးအခြော��များ�း�နှငှ်း်း 
စ်များး�သပ်းခြောတွွ� ရှိှ���က်းများ�း�ခြောပ်် များတူွည်းပ်ါသည်း။

• က်ခြောလ�တွစ်းဦး� သးွ�ခြော���န်းး��ပ်�းတွငွ်းး ပ်ထများ�း��အကြိက်�များးအ��စ်း 
ပ်ထများ�း��သးွ�ခြောပ်ါက်းပြီးပ်း�ခြောန်းးက်း �ပ်သင်း်းပြီးပ်း�၊ တွစ်းနှစှ်း�ပ်ည််းခြောများ�ွခြောန်း ်
ထက်း ခြောန်းးက်းများက်�သင်း်းပ်ါ။ 

• သးွ�ပ်���စ်း���င်းး�သည်း အခြောများ��က်း�ရှိှ� နှ��စ််��အ်�ွယ်းက်ခြောလ�များ�း�၊ 
က်ခြောလ�င်းယ်းများ�း�နှငှ်း်း �ယ်းခြောက်�းးသက်းများ�း�တွငွ်းး အ��စ်းအများ�း��း�� 
က်�န်းး�များးခြော���ပ်ဿန်းးများ�း�အန်းက်း တွစ်း����စ်းပ်ါသည်း။

• သးွ�ပ်���ခြောပ်ါက်းများ�း�သည်း အ�ွယ်းများခြော�ွ�တွငွ်းး ��စ်းနှ��င်းးခြောသးးလည်း�၊  
အထ�ူသ��င်း်း က်ခြောလ�င်းယ်းများ�း�နှငှ်း်း �ယ်းခြောက်�းးသက်းများ�း�တွငွ်းး ပ်��
အ��စ်းများ�း�ပ်ါသည်း။

• သကြာက်း�များ�း�စ်းွပ်ါဝင်းးခြောသး စ်း�စ်�းများ�း�နှငှ်း်း အ���ု�ည်းများ�း� စ်း�
ခြောသးက်း��င်းး�သည်း သးွ�ပ်���စ်း���င်းး�က်�� ပ်������ခြောစ်နှ��င်းးပ်ါသည်း။

လူကူြီးကျး�မာျ��တွးင်း သွားး��ရေး��ဂါါမာျ��ကျု� မာကျ�သွားဘဲထဲား��ပါါကျ ရေး��ကျးပါါ �ု���း ��
သွားည့််း ကျျန်းး�မာ�ရေး��ပြပါဿန်း�မာျ��ကျု� ပြ�စ်းပါး��ရေးစ်နိုု�င်းပါါသွားည့်း-

• သးွ��း��ရုှုံးး���င်းး�၊

• အစ်းစ်း�လှင်းး �ပ်ဿန်းးရှိှ���င်းး�၊

• �ပ်ည်းတွည်းန်းးများ�း� (�းတွငွ်းး�အန်းးများ�း�)၊

• ဦး�ခြော�ါင်းး�နှငှ်း်း လည်းပ်င်းး�တွဝ��က်းသ�� ် ပ်�း� နှ ှးန်ှ ��င်းးခြောသး ခြော�းဂါါပ်���ဝင်းး��င်းး�၊ 

• အလနွ်းး��စ်းခြောတွးင်း်း��စ်း� ဲအခြော��အခြောန်းများ�း�တွငွ်းး  
 အသက်းအနှတ�းယ်း ရှိှ�နှ��င်းးပ်ါသည်း။

သွားး��ကျျန်းး�မာ�ရေး��ရေးစ်�င််းရေး�ာ�ကျးမုာ
�ရေး�ကျ�င်း� သွားင်းသွားသုွားင််းသွားည့််း���မာျ��

• သင်းးက်��ယ်းဝန်းးခြော�းင်းးထး�စ်ဉ် သးွ���းဝန်းး�ပ်��င်းး�သည်း 
အနှတ�းယ်းက်င်းး�ပ်ါသည်း။

• သးွ��း��ခြော�းဂါါက်�� က်�သများမုျား�းယ်ထူး�ပ်ါက် ယ်င်းး�သည်း လများခြောစ်မ်ျားး 
(အခြောစ်းပ်��င်းး�) များး��ွး���င်းး�များ�း�နှငှ်း်း �က်းစ်ပ်းများရုှိှ�နှ��င်းးသည်း။

• �းတွငွ်းး�သန်း ်းရှိှင်းး�များ ုခြောက်းင်းး�များနွ်းးပ်ါက် က်��ယ်းဝန်းးခြော�းင်းးစ်ဉ် 
တွစ်း�ါတွစ်း�း ��စ်းတွတွးခြောသး အခြောပ်�းစ််း� သးွ��း��ခြော�းဂါါတွစ်းများ��ု�
��စ်းသည််း သးွ��း��ခြော�းင်းးန်းး (gingivitis) များ��စ်းပ်းွ�ခြောအးင်းး က်းက်ယွ်း
ခြောပ်�ပ်ါသည်း။ 

• က်��ယ်းဝန်းးခြော�းင်းးစ်တွငွ်းး န်းးန်းက်း�င်းး�၌ �းစ်း��ခြောလရ်ှိှ�ခြောသး များအးများသး
ပ်��ု � ��င်းး� သ��မ်ျားဟု�တွး အန်းး��င်းး�ခြောကြာက်းင်း်း ��စ်းလးခြောသး အစ်းအ�များး 
အက်းစ်စ်းဓါါတွးများ�း�သည်း သးွ�ပ်���စ်း���င်းး�က်�� ��စ်းခြောစ်နှ��င်းးပ်ါသည်း။

ကျု�ယ်းဝန်းးရေး��င်းနိုာင််း သွားး��ခံံတွးင်း�
ကျျန်းး�မာ�ရေး��-

MDwise သည်း သးွ�က်�န်းး�များးခြော�� ဝန်းးခြော�းင်းးများမုျား�း�ခြောပ်��န်းး DentaQuest 
ဟု�ခြော�်ခြောသး က်�များပဏးတွစ်း��က်�� အသး���ပ်ုပ်ါသည်း။ သးွ�က်�န်းး�များးခြော�� 
ဝန်းးခြော�းင်းးများမုျား�း�နှငှ်း်း ���င်းးခြောသး ခြောများ��နွ်းး�များ�း�၊ သးွ���းဝန်းးရှိးှ��င်းး�၊ 
အက်��ု��းစ်း��ငွ်း်းများ�း� သ��မ်ျားဟု�တွး အ��း�ခြောများ��နွ်းး�များ�း� ခြောများ��န်းး DentaQuest  
အခြောဝ�ခြော�ပ်း�ခြောပ်��န်းး များလ��ခြောသး toll-free 844-231-8310844-231-8310 သ�� ် ခြော�်���နှ��င်းး
ပ်ါသည်း။ အ���န်းးများ�း�များးှ တွန်းလားခြောန်းမ်ျား ှခြောသးကြာက်းခြောန်း ် အထ� န်းးန်းက်း 8:00 န်းး�းများ ှ
ည်ခြောန်း 8:00 န်းး�းအထ� ��စ်းပ်ါသည်း။ TTY/TDD အသး���ပ်ုသမူျား�း�များးှ 1-800-TTY/TDD အသး���ပ်ုသမူျား�း�များးှ 1-800-
743-3333 သ�� ် ခြော�်���သင်း်းသည်း743-3333 သ�� ် ခြော�်���သင်း်းသည်း။

• သးွ���းဝန်းးတွစ်းဦး�က်�� ရှိးှ�န်းး- MDwise.org/FindADentistMDwise.org/FindADentist သ�� ်
သးွ�ပ်ါ။

• သင်းး၏ သးွ�က်�န်းး�များးခြော�� အက်��ု��းစ်း��ငွ်း်းများ�း�အခြောကြာက်းင်းး� ခြောသ�
စ်�တွးသ�ရှိှ��န်းးအတွကွ်း အသင်းး�ဝင်းးလက်းစ်ွဲစ်းအ�ပ်းက်�� MDwise.orgMDwise.org 
တွငွ်းး ကြာက်ည််းရုှုံးပ်ါ။

�ကျးသွားးယ်း�န်းး �ခံျကျး�လူကျး

Connect 
with us!

ကျွနိုး�ပါးတွု�န်ို ာင််း

�ကျးသွားးယ်းပါါ။



• 6 လ တွစ်းကြိက်�များး �းတွငွ်းး�က်�န်းး�များးခြော�� စ်များး�သပ်းစ်စ်းခြော��များမုျား�း� 
(လကူြိက်း�များ�း�အတွကွ်း နှစှ်းစ်ဉ် တွစ်းကြိက်�များး)။ 

• 6 လ တွစ်းကြိက်�များး သးွ�သန်း ်းစ်င်းး��င်းး�များ�း� (လကူြိက်း�များ�း�အတွကွ်း 
နှစှ်းစ်ဉ် တွစ်းကြိက်�များး)။

• 12 လ တွစ်းကြိက်�များး X-rays ဓါါတွးများနှ်းးရှုံး��က်း��င်းး�များ�း�။

• သးွ��း��င်းး�များ�း�။

• သးွ�တွ�တွပ်း��င်းး�များ�း�နှငှ်း်း သးွ�အ�များစ်း�ယ်းသတွး��င်းး�များ�း�။

• အထ�ူ ခြောစ်းင်း်းခြောရှိးှက်းများ။ု

• သးွ�နှတုွး��င်းး�။

• အးက်ပ်းတွစ်းစ်�တွးတွစ်းပ်��င်းး�၊ အးက်ပ်းအ�ပ်ည််း �ပ်ုလ�ပ်း��င်းး�နှငှ်း်း 
�ပ်ု�ပ်င်းး��င်းး�များ�း�။

• စ်�တွးပြီးင်း�များးခြော�� �နှ��င်းးပ်ါသည်း။

• ပ်�ူတွွခဲြောပ်�ခြော��များမုျား�း� များ�ပ်ါ။

• ပ်��ခ်ြော�းင်းးသးွ�လးခြော�� စ်းစ်ဉ်ထး�သည်း။

• သးွ�စ်များး�သပ်းစ်စ်းခြော��များအုတွကွ်း MDwiseREWARDS (အများးဒီး
ဝ��က်းစ်း��လးဘးများ�း�) အများတှွးများ�း�က်�� �ယ်ပူ်ါ။ ပ်��များ��သ�လ��ပ်ါက်  
Mdwise.org/MDwiseREWARDSMdwise.org/MDwiseREWARDS တွငွ်းး �တွးရုှုံးပ်ါ။

Hoosier Healthwise �ကျျု��ခံံစ်��ခံးင််းမာျ��

• 21 နှစှ်းခြောအးက်း အသင်းး�ဝင်းးများ�း�အတွကွ်း 6 လတွစ်းကြိက်�များး �းတွငွ်းး�
စ်စ်းခြော����င်းး�နှငှ်း်း သးွ�သန်း ်းစ်င်းး��င်းး�။

• 21 နှစှ်းနှငှ်း်းအထက်း အသင်းး�ဝင်းးများ�း�အတွကွ်း 12 လတွစ်းကြိက်�များး �းတွငွ်းး�
စ်စ်းခြော����င်းး�နှငှ်း်း သးွ�သန်း ်းစ်င်းး��င်းး�။

• သး��နှစှ်းတွစ်းကြိက်�များး အ�ပ်ည််းအစ်း� ဓါးတွးများနှ်းးရှုံး��က်း��င်းး�၊  က်��က်း�းများ�က်းနှးှ�ပ်င်းး
များ�း�က်�� 12 လတွစ်းကြိက်�များး ဓါးတွးများနှ်းးရှုံး��က်း��င်းး�။

• သးွ��း��င်းး�များ�း�။

• သးွ�တွ�တွပ်း��င်းး�များ�း�နှငှ်း်း သးွ�အ�များစ်း�ယ်းသတွး��င်းး�များ�း�။

• အထ�ူ ခြောစ်းင်း်းခြောရှိးှက်းများ။ု

• သးွ�နှတုွး��င်းး�။

• အးက်ပ်းတွစ်းစ်�တွးတွစ်းပ်��င်းး�၊ အးက်ပ်းအ�ပ်ည််း �ပ်ုလ�ပ်း��င်းး�နှငှ်း်း �ပ်ု�ပ်င်းး��င်းး�
များ�း�။

• စ်�တွးပြီးင်း�များးခြော�� �နှ��င်းးပ်ါသည်း။

• State Plan Basic (�ပ်ည်းန်းယ်းအစ်းအစ်ဉ်အခြော���း)အတွကွ်း $4 ပ်�ူတွွဲ
ခြောပ်�ခြော��များ။ု

• ပ်��ခ်ြော�းင်းးသးွ�လးခြော�� စ်းစ်ဉ်ထး�သည်း။

• သးွ�စ်များး�သပ်းစ်စ်းခြော��များအုတွကွ်း MDwiseREWARDS အများတှွးများ�း�
က်�� �ယ်ပူ်ါ။ ပ်��များ��သ�လ��ပ်ါက် MDwise.org/MDwiseREWARDS တွငွ်းး 
�တွးရုှုံးပ်ါ။

HIP State Plan Basic (HIP ပြပါည့်းန်းယ်း
�စ်း�စ်ဉ်�ရေးပြခံခံံ), HIP သွား���း��ပြခံင်း� & HIP 
State Plan Plus (ပြပါည့်းန်းယ်း�စ်း�စ်ဉ်ထားပါး
ရေး��င်း�) �ကျျု��ခံံစ်��ခံးင််းမာျ��

• အက်��ု��းစ်း��ငွ်း်းတွစ်းနှစှ်းတွငွ်းး လတူွစ်းဦး�လှင်းး အက်�ဲ�တွး��င်းး�နှငှ်း်း သးွ�
သန်း ်းစ်င်းး��င်းး� နှစှ်းခြော�ါက်း။

• အခြော��ခြောပ်် �းတွငွ်းး�စ်စ်းခြော����င်းး�များ�း�။

• 12 လ တွစ်းကြိက်�များး X-rays ဓါါတွးများနှ်းးရှုံး��က်း��င်းး�များ�း�။

• 12 လလှင်းး သးွ�ခြောလ�ခြော��းင်းး�အထ� နှတုွး��င်းး� သ��မ်ျားဟု�တွး �း��င်းး�များ�း�။

• တွစ်းနှစှ်းလှင်းး သးွ�တွ�တွစ်းခြော��းင်းး� စ်��က်း��င်းး�။

• ပ်�ူတွွခဲြောပ်�ခြော��များမုျား�း� များ�ပ်ါ။

HIP Basic သည်း အသက်း 19 နှငှ်း်း 20 နှစှ်းများ�း�က်��သးလှင်းး သးွ�
က်�န်းး�များးခြော�� ခြောစ်းင်း်းခြောရှိးှက်းများ ုခြောပ်�ပ်ါသည်း။

• 6 လ တွစ်းကြိက်�များး �းတွငွ်းး� စ်များး�သပ်းစ်စ်းခြော����င်းး�နှငှ်း်း သးွ�သန်း ်းစ်င်းး��င်းး�။

• 12 လ တွစ်းကြိက်�များး X-rays ဓါါတွးများနှ်းးရှုံး��က်း��င်းး�များ�း�။

• သးွ�စ်များး�သပ်းစ်စ်းခြော��များအုတွကွ်း MDwiseREWARDS အများတှွးများ�း�
က်�� �ယ်ပူ်ါ။ ပ်��များ��သ�လ��ပ်ါက် MDwise.org/MDwiseREWARDS 
တွငွ်းး �တွးရုှုံးပ်ါ။

HIP Plus (ထားပါးရေး��င်း�) �ကျျု��ခံံစ်��ခံးင််းမာျ��

HIP Basic (�ရေးပြခံခံံ) �ကျျု��ခံံစ်��ခံးင််းမာျ��
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Hoosier Healthwise နိုာင််း HIP �ာု ကျု�ယ်းဝန်းးရေး��င်း 
�သွားင်း�ဝင်းမာျ�� သည်း HIP State Plan Plus (�ပ်ည်းန်းယ်း
အစ်းအစ်ဉ်ထပ်းခြော�းင်းး�) ခြောအးက်းတွငွ်းး ခြော�းး�ပ်ထး�သည််း 
တွညူ်းခြောသး အက်��ု��းစ်း��ငွ်း်းများ�း�က်�� �ရှိှ�သည်း။

• အခြော��ခြောပ်် �းတွငွ်းး�စ်စ်းခြော����င်းး�များ�း�။ ကြိက်�ု တွင်းးက်းက်ယွ်းများမုျားဟု�တွးခြောသး 
များည်းသည််းအ�းတွငွ်းးများ��� ပ်�ူတွွခဲြောပ်�ခြော��များ ု$4 ပ်ါဝင်းးသည်း။

HIP Basic သည်း အသင်းး�ဝင်းးအး�လး��အတွကွ်း အခြော��ခြောပ်် သးွ�ဘက်း���င်းး�း HIP Basic သည်း အသင်းး�ဝင်းးအး�လး��အတွကွ်း အခြော��ခြောပ်် သးွ�ဘက်း���င်းး�း 
ခြောစ်းင်း်းခြောရှိးှက်းများကု်�� ခြောပ်�ပ်ါသည်း။ခြောစ်းင်း်းခြောရှိးှက်းများကု်�� ခြောပ်�ပ်ါသည်း။


