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ခွေွဲခခောြေး က ်မံှုမရိှင ကောငြ်ေး အသငိပြေးချက်- Pine Rest သည ်ဖယ်ဒရယ် ပြည သ်ူအခွင အ်ရရေး ဥြရဒမ ာေးက ို လ ိုက်နာပြ ေး 
လူမ  ြုေး၊ အသာေးအရရာင၊် န ိုငင်သံာေးဇစပ်မစ၊် အသက်၊ မသနစ်မ်ွေး သ ို  မဟိုတ် လ ငတ် ို  အာေး အရပခပြြု၍ ခွွဲပခာေးဆက်ဆပံခငေ်း 
မပြြုလိုြ်ြါ။ Pine Rest သည ်လူမ  ြုေး၊ အသာေးအရရာင၊် န ိုငင်သံာေးဇစပ်မစ၊် အသက်၊ မသနစ်မ်ွေး သ ို  မဟိုတ် 
လ ငတ် ို  အာေးအစွွဲပြြု၍ ပြညသ်ူမ ာေးက ို ခခငေ်းခ နထ်ာေးပခငေ်း သ ို  မဟိုတ် ခွွဲပခာေးဆက်ဆ၍ံ ကိုသမှုရြေးပခငေ်း မပြြုလိုြ်ြါ။ 
ြေူးတွွဲြါဖ ိုင ်A ခွွဲပခာေးဆက်ဆမံှုမရ  ရ ကာငေ်း အသ ရြေးစာအပြည ်အစံို အပြင ်ရရ  န ိုငရ်သာ ဘာသာစကာေး အကူအည မ ာေးက ို 
 ကည ြ်ါ။ 

 
 

 

I. ရညရ်ွေယခ်ျက ်

ဤမူဝါဒ၏ရညရွ်ယ်ခ က်မ ာ Pine Rest တွင ်ရငရွ ကေးအရထာက်အြံ  ခံစာေးခွင ရ်  သူအာေး သတ်မ တ်ရာတွင ်
က  ြုေးရ ကာငေ်းဆ ရလ ာ်သည  ်ဆံိုေးပဖတ်ခ က်မ တ်ရရေး လိုြ်ငနေ်းစဉ်မ ာေးက ို အန စခ် ြုြ်ရဖာ်ပြရန၊် 
ရငရွ ကေးအရထာက်အြံ ရန ိုငရ် ကာငေ်း လူနာမ ာေးန င  ်ပြည်သူမ ာေးထသံ ို   အခ က်အလက်ထိုတ်ပြနန် ိုငရ်န၊် 
လူနာဝနရ်ဆာငမ်ှု ြံ ြ ိုေးသည ် Pine Rest တညရ်နရာအကွာအရဝေးမညသ် ို  ြငရ်  ရစကာမ ူရငရွ ကေး 
အရထာက်အြံ ရတာငေ်းခံမှုမ ာေးက ို နှု ငေ်းယ ဉ်သံိုေးသြ်န ိုငရ်သာ လမ်ေးညွှနခ် က်မ ာေးန င အ်ည  
ရသခ ာလိုြ်က ိုငရ်ဆာငရွ်က်ရန ်တ ို  ပဖစြ်ါသည။် 

 

II. တောဝန်မျောြေး 
ဤပဖည စ်ကွ် လိုြ်ထံိုေးလိုြ်နညေ်းမ ာေးတွင ်အန စခ် ြုြ်ရဖာ်ပြထာေးသည  ်အတ ိုငေ်း Pine Rest ရငရွ ကေး 
အရထာက်အြံ  ခံစာေးခွင  ်မူဝါဒက ို သင ရ်တာ်စွာ ခန  အ်ြ်ထာေးသည  ်Pine Rest ဝနထ်မ်ေးက 
စ မံကက ေး ကြ်သွာေးမည။်  
 

III. ခံယခူျက ်အခမင ်

Pine Rest ၏ ခံယူခ က်အပမငမ် ာ မ မ တ ို  ၏ အရထာက်အြံ ရယူလ ို သူမ ာေးအာေးလံိုေးထသံ ို   အရည်အရသွေးပမင  ်
အပြြုအမဆူ ိုငရ်ာ က နေ်းမာရရေးရစာင ရ်ရ ာက်ရရေး ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာေး ရြေးအြ်ရထာက်ြံ ရန ်ပဖစ်ြါသည။် 



 

ရဆေးဘက်ဆ ိုငရ်ာ လ ိုအြ်ခ က်တ ို  က ို ရစာင ရ်ရ ာက်ကိုသမှုြံ ြ ိုေးသူက အဆံိုေးအပဖတ်ရြေးသွာေးမည။် 
ရငရွ ကေးအရထာက်အြံ  အဆံိုေးအပဖတ်က ို လက်ရတွွေ့ ပြသန ိုငရ်သာ ရငရွ ကေး လ ိုအြ်ခ က်တ ို  အရြေါ်မတူည်၍ 
ဆံိုေးပဖတ်သွာေးမညပ်ဖစပ်ြ ေး လူနာ/အာမခံရြေးသူတ ို  န င  ်ြေူးရြါငေ်းရဆာငရွ်က်ပခငေ်းပဖင  ်ရထာက်ြံ ရ ကေး 
ရြေးအြ်သွာေးမည။် မလူ ရထာက်ြံ ရြေးသူမ ာ မညသ်ူြငပ်ဖစ်ရစကာမ ူရငရွ ကေး 
အရထာက်အြံ ရလ ာက်ထာေးရသာ လူနာမ ာေး/အာမခံရြေးသူမ ာေး အာေးလံိုေးက ို တူည ရသာ 
ရငရွ ကေးအရထာက်အြံ  လိုြ်ငနေ်းစဉ်အတ ိုငေ်း လိုြ်ရဆာငသ်ွာေးမည။်  
 

IV. အငရြေးငပေါ် င ြေးဘက ်ိိုငရ်ော ငစောငံ့င်ရှောကင်ရြေး မူဝါဒ 

လူအမ ာေးသည ်၎ငေ်းတ ို  ၏ရငရွ ကေးတတ်န ိုငမ်ှု သ ို  မဟိုတ် ရငရွ ကေးအရထာက်အြံ ခံစာေးခွင ရ်  မှု မညသ် ို  ြင ်
ပဖစရ်စကာမ ူPine Rest သည ်ခွွဲပခာေးဆက်ဆမံှုမပြြုဘွဲ အရရေးရြေါ် ရဆေးဘက်ဆ ိုငရ်ာ အရပခအရနမ ာေးအတွက် 
ရစာင ရ်ရ ာက်မှုမ ာေးက ို ရြေးအြ်သွာေးမည ်ပဖစြ်ါသည။် Pine Rest သည ်အရရေးရြေါ် ရဆေးဘကဆ် ိုငရ်ာ 
ရစာင ရ်ရ ာက်ရရေးရယူလ ိုသည  ်တစဦ်ေးတစရ်ယာက်တ ို  အာေး ဟန  တ်ာေးပခငေ်း စသည  ်လိုြ်ရဆာငခ် က်မ ာေးတွင ်
ြါဝငလ်ိုြ်ရဆာငမ်ညမ်ဟိုတ်သလ ို ကိုသမှု မခံယူမ  ကက ြုတငရ်ငရွြေးရခ မှု သ ို  မဟိုတ် အရ ကေးရတာငေ်းခံမှုတ ို   
မပြြုလိုြ်ဘွဲ အရရေးရြေါ်ရစာင ရ်ရ ာက်မှုက ို အစမ်ွေးကိုန ်ရြေးအြ်သွာေးြါမည။်  
 

V. မူဝါဒ 

 

A. အကျဉြေးချ ပ် 

1. ရငရွ ကေး အရထာက်အြံ ရယူမှု မလိုြ်မ  လူနာ/အာမခံရြေးသူ န င  ်Pine Rest တ ို  သည ်
ပြငြ်အဖွွဲွေ့အစညေ်း ရြေးရခ မှု၏ ရဖာငြံ်ိုစအံာေးလံိုေးက ို က  ြုေးရ ကာငေ်းသင ရ်တာ်စာွပဖင  ်
ပဖည စ်ကွ်ရြေးအြ်သွာေးြါမည။် 

 

2. ယငေ်းမ ာ ရြေးအြ်ထာေးသည  ်ဝနရ်ဆာငမ်ှုအာေးလံိုေးအတွက် ရငအွပြည အ်ဝရြေးရခ ရန ်
သတ်မ တ်ထာေးသည  ်Pine Rest ၏ မဝူါဒြင ်ပဖစြ်ါသည။် 

 

3. ရငရွ ကေးမတတ်န ိုငရ်သာသူ သ ို  မဟိုတ် ရငရွ ကေးအ ကြ်အတညေ်းရ  သူဟို Pine Rest က 
သတ်မ တ်ထာေးရသာသူတ ို  က ို အက ံြုေးဝငသ်တ်မ တ်ခ က်အတ ိုငေ်း စ စစမ်ှုပြြုလိုြ်ရန ်သင ရ်တာ်ရသာ 
ဝနထ်မ်ေးထသံ ို   လွှွဲရပြာငေ်းရြေးသွာေးမည။် ထ ိုအခါ အမ နတ်ကယ် ရငရွ ကေးမတတ်န ိုငသ်ူ 
ပဖစရ် ကာငေ်းဆံိုေးပဖတ်ရန ်Pine Rest ဝနထ်မ်ေးသည ်ရငရွ ကေးအရထာက်အြံ  ရလ ာက်လွှာ 
လိုြ်ငနေ်းစဉ်အတ ိုငေ်း ဆက်လက်လိုြ်ရဆာငသ်ွာေးမည။် လူနာ/အာမခံရြေးသူအာေး 
ရငရွ ကေးအရထာက်အြံ ရလ ာက်လွှာ ပဖည စ်ကွ်ခ ိုငေ်းမည။် ရလ ာက်လွှာတွင ်ရြေးထာေးသည  ်
အခ က်အလက်မ ာေးက ို စစရ်ဆေးအတညပ်ြြုရန ်ခရစဒ်စရ် ြ ို  တစ်ခိုရယူသွာေးမည၊် သ ို  ရသာ် ရငရွ ကေး 
အရထာက်အြံ  ခံစာေးခွင အ်ာေး ဆံိုေးပဖတ်ရာတွင ်အသံိုေးပြြုသွာေးမည ်မဟိုတ်ရြ။ 
ရငရွ ကေးအရထာက်အြံ အတွက် အရညအ်ခ ငေ်းပြည ရ် ကာငေ်း ယူဆရသည  ်အခ  ြုွေ့ရသာ 



 

လူနာမ ာေး/အာမခံရြေးသူမ ာေးအတွက် ရထာက်ြံ ရ ကေးရလ ာက်လွှာလိုြ်ငနေ်းစဉ် တစခ်ိုလံိုေးက ိုပဖစရ်စ 
တစခ်  ြု ွေ့တစဝ်က်က ိုပဖစရ်စ ရလ ာ ရြါ ရြေးမညပ်ဖစ၍် Pine Rest မဝူါဒမ ာေး၊ 
လိုြ်ထံိုေးလိုြ်နညေ်းမ ာေးန င အ်ည  ရလ ာ်ကနစ်ာွ စစရ်ဆေးအတညပ်ြြုရြေးသွာေးမည။် နမူနာမ ာေးမ ာ -
အ မ်ရပခမွဲ ဟို ယူဆရသူ သ ို  မဟိုတ် အ မ်ရပခမရ  ဘွဲ ကွယ်လွနသ်ွာေးသူတ ို  ြါဝငသ်ည။် 

 

4. အကယ်၍၊ ရထာက်ြံ ရ ကေးရလ ာက်လွှာလိုြ်ထံိုေးအရ အရထာက်အြံ စံနနူေ်းမ ာေးမပြည ်မ ခွဲ လ င ်
လူနာ/အာမခံရြေးသူက ို Pine Rest Patient Billing and Collections Policy န င  ်ခ မ တ်ထာေးသည  ်
လိုြ်ထံိုေးလိုြ်နညေ်းမ ာေးအရ ရငရွြေးရခ ရန ်စ စဉ်ဖ ို  အ ကံပြြုသွာေးမညပ်ဖစပ်ြ ေး ယငေ်းမ ာ လက်ငငေ်းရြေးရခ မှု 
ရလ ာ ရ ေး သ ို  မဟိုတ် ရြေးရခ မှု စ မံခ က်မ ာေးစသညက်ွဲ သ ို  ရသာ ရလ ာ ရ ေးန င /်သ ို  မဟိုတ် အပခာေး 
ရြေးရခ မှု ရရွေးခ ယ်စရာအတွက် လူနာ/အာမခံ ရြေးသူ တစဦ်ေးက အရညအ်ခ ငေ်းပြည ်မ န ိုငသ်ည။်  
 

5. ရငရွ ကေးအ ကြ်အတညေ်းဆ ိုငရ်ာ လမ်ေးညွှနခ် က်မ ာေးန င  ်အက ံြုေးဝငပ်ြည ်မ ြံိုရြါက 
လူနာ/အာမခံရြေးသူက ို ပဖည ်စွက်စာရွက်စာတမ်ေးမ ာေး ရြေးအြ်ခ ိုငေ်းမညပ်ဖစပ်ြ ေး ရလ ာက်လွှာက ို 
လိုြ်ငနေ်းစဉ်အတ ိုငေ်း ရဆာငရွ်က်သွာေးမည။် 

 

6. အဆံိုေးအပဖတ်ရလဒန် င အ်တူ လူနာ၏အရကာင က် ို မ တ်တမ်ေးတငသ်ွာေးမည။် အဆံိုေးအပဖတ် 
(အက ံြုေးဝငြ်ါက မည်သည ်ြိုဂ္ ြုလ်မ ာ ရထာက်ြံ ရ ကေး ခံစာေးခွင ရ်  ရ ကာငေ်းအြါအဝင)် န င  ်
ဆံိုေးပဖတ်ခ က်အတွက် အရပခခံအခ က်မ ာေးက ို စာပဖင ရ်ရေးသာေး၍ လူနာ/အာမခံရြေးသူထသံ ို   
အသ ရြေးအရ ကာငေ်း ကာေးရန ်သင ရ်တာ်ရသာ အာေးထိုတ်မှုတစရ်ြ် ပြြုလိုြ်သွာေးမည။် 

 

7. ရလ ာက်လွှာအတွက် အက ံြုေးဝငအ်သံိုေးပြြုန ိုငရ်သာ ပဖည စ်ကွ် စာရွက်စာတမ်ေးအာေးလံိုေးက ို 
စာရွက်စာတမ်ေးသ မ်ေးဆညေ်းရရေး မဝူါဒန င အ်ည  ထ နေ်းသ မ်ေးသွာေးြါမည။် 

 

B. ခပငပ်အဖွေွဲ ွဲ့အစညြ်ေး ငပြေးငချမှု ရငြ်ေးခမစ်မျောြေး  
ရငရွ ကေးအရထာက်အြံ  မရယူမ  လူနာ/အာမခံရြေးသူ န င  ်Pine Rest သည ်Medicaid အပြင ်က နေ်းမာရရေး 
အာမခံ ဖလ ယ်ရရေးတွင ်စာရငေ်းသွငေ်းမှု အြါအဝင ်ပြငြ်အဖွွဲွေ့အစညေ်း ရြေးရခ မှုဆ ိုငရ်ာ 
က  ြုေးရ ကာငေ်းဆ ရလ ာ်သည  ်ရဖာငြံ်ိုစအံာေးလံိုေးက ို ရယူသွာေးြါမည။် Pine Rest သည ်
ရအာက်ြါအခ က်တ ို  အာေး စံိုစမ်ေးစစရ်ဆေးခွင ၊် အတညပ်ြြုခွင ၊် အငတ်ာဗ  ေးခွင  ်န င  ်စာရွက်စာတမ်ေး 
ရတာငေ်းခံခွင က် ို သ ေးသန  ပ်ြဌာနေ်းထာေးြါသည-် 

 

1. ပြငြ်အဖွွဲွေ့အစညေ်းအာမခံ ရငေ်းပမစတ်စခ်ိုခိုမ  အက  ြုေးခံစာေးခွင အ်ာေးလံိုေး။ 

 

2. လူနာ/အာမခံရြေးသူမ ခံစာေးခွင ရ်  သည အ်တွက် ပြည်နယ် သ ို  မဟိုတ် ဖယ်ဒရယ် 

https://pinerest.org/media/Billing-Collections-Policy.pdf


 

ရထာက်ြံ ရ ကေးအစ အစဉ်မ ာေးမ  အက  ြုေးခံစာေးခွင အ်ာေးလံိုေး။ 

 

3. မညသ်ည လ်ှူဒါနေ်းမှုအဖွွဲ ွေ့အစညေ်းမဆ ိုထံမ  အက  ြုေးခံစာေးခွင အ်ာေးလံိုေး၊ န င /်သ ို  မဟိုတ် 
 

4. ရစာင ဆ် ိုငေ်းရနသည  ်အမှု။ 

 

ရငရွ ကေးအရထာက်အြံ သည ်ရနာက်ဆံိုေးအာေးက ိုေးအာေးထာေးရာ အရကာင  ်ဆံိုေးပဖတ်ရရေး 
လိုြ်ငနေ်းစဉ်ပဖစြ်ါသည။် သ ို  ပဖစ်ြါ၍ လူနာ/အာမခံရြေးသူတစဦ်ေးသည ်အထက်ြါ သတ်မ တ်ထာေးရသာ 
အစ အစဉ်တစခ်ိုခိုရအာက်ရ   တာဝနအ်ာေးလံိုေးက ို ပဖည ဆ် ေးရမညပ်ဖစသ်ည ်သ ို  မဟိုတ် 
ရငရွ ကေးအရထာက်အြံ မရယူမ  ရ  ထာေးရသာ တစက် ိုယ်ရရေး အရငေ်းအပမစအ်ာေးလံိုေးက ို အသံိုေးပြြုရမည။် 
အထက်ြါအစ အစဉ်တစခ်ိုခိုတွင ်ြါဝငရ်နြ် က်ကွက်ပခငေ်း သ ို  မဟိုတ် 
ရတာငေ်းခံထာေးသည အ်ခ က်အလက်မ ာေးရြေးရနြ် က်ကွက်ရသာ လူနာ/အာမခံရြေးသူတစဦ်ေးသည ်
ရငရွ ကေးရထာက်ြံ မှု မရဘွဲ ပငငေ်းြယ်ပခငေ်းက ို ရရ  န ိုငြ်ါသည။် 

 

C. ငငွေင ကြေးအင ောကအ်ပံံ့ ရရိှနိိုငမ်ှု 
ရငရွ ကေးအရထာက်အြံ  ရရ  န ိုငမ်ှုန င စ်ြ်လ ဉ်ေး၍ လူနာမ ာေးန င  ်လူထိုထသံ ို   ဆက်သွယ်သတငေ်းရြေးန ိုငရ်န ်
Pine Rest လိုြ်ထံိုေးမ ာေးက ို အရကာငအ်ထညရ်ဖာ်ထာေးြါသည။် ဆက်သွယ်အသ ရြေးန ိုငမ်ည  ်
နညေ်းလမ်ေးမ ာေးတွင ်ရလ ာက်လွှာတငသ်ည ရံ်ို ေး (မ ာေး)၊ ရစာင ဆ် ိုငေ်းအခနေ်းမ ာေးန င  ်
အမ ာေးသူင ာသွာေးလာသည ရ်နရာမ ာေးတွင ်အခ က်အလက်ထိုတ်ပြနပ်ခငေ်း အပြင ်Pine Rest ဝဘဆ် ိုက်တွင ်
အခ က်အလက်တငရ်ြေးပခငေ်းတ ို   ြါဝငသ်ည။် ထ ို  အပြင၊် လူနာ လက်ခံမှု အသိုတ် န င /်သ ို  မဟိုတ် 
ရဆေးခနေ်းမ ဆငေ်းသည  ်လိုြ်ငနေ်းစဉ်တ ို  ၏ တစစ် တ်တစြ် ိုငေ်းအရနပဖင  ်Pine Rest သည ်၎ငေ်း၏ 
ရငရွ ကေးအရထာက်အြံ ခံစာေးခွင မ်ူဝါဒက ို လူတ ိုငေ်းနာေးလညန် ိုငသ်ည  ်ဘာသာစကာေးပဖင  ်
အန စခ် ြုြ်ရဖာ်ပြသွာေးမည အ်ပြင ်ရလ ာက်လွှာတငရ်ာတွငလ်ညေ်း တစဦ်ေးတစရ်ယာက်ခ ငေ်းစ က ို 
အကူအည ရြေးအြ်သွာေးမည။် 

 

ရဆေးခနေ်းမ ဆငေ်းသည  ်ြထမဆံိုေးရက် ရဘလ်ရဖာ်ပြခ က်ြါ ရကစ်ွွဲမ စ၍ အနညေ်းဆံိုေး ရက်ရြါငေ်း 120 အတွငေ်း 
၎ငေ်းတ ို  ၏ ရဘလ်ရဖာ်ပြခ က်မ ာေးဆ ိုငရ်ာ ရငရွ ကေးအရထာက်အြံ ခံစာေးခွင မ်ူဝါဒက ို လူနာမ ာေးထံသ ို   
အသ ရြေးသွာေးမည။် ရဆေးခနေ်းမ ဆငေ်းသည  ်ြထမဆံိုေးရက ်ရဘလ်ရဖာ်ပြခ က်ြါ ရက်စွွဲမ  
(“ရလ ာက်လွှာတငသ်ည က်ာလ”) စ၍ အနညေ်းဆံိုေး ရက်ရြါငေ်း 240 အတွငေ်း လူနာ၏လက်က နရ်ငသွည ်
ရငရွ ကေးအရထာက်အြံ  စ စစ်သံိုေးသြ်မှုအတွက် အရညအ်ခ ငေ်းပြည မ် ြါသည။် ရလ ာက်လွှာက ို 
အပြ ေးပဖည ပ်ြ ေးသည ်ပဖစရ်စ မပြ ေးသညပ်ဖစရ်စ Pine Rest သည ်ရငရွ ကေးအရထာက်အြံ ရလ ာက်လွှာက ို 
ရလ ာက်လွှာတငသ်ည က်ာလအတွငေ်း လက်ခံရရ  ြါက 



 

ရငရွ ကေးအရထာက်အြံ ဆံိုေးပဖတ်ခ က်မခ မခ ငေ်းအထ  မညသ်ည  ်ရငရွကာက်ခံမှုမဆ ိုအာေး ဆ ိုငေ်းငံ သွာေးမည။် 

 

D. ငငွေင ကြေးအင ောကအ်ပံံ့ သတမှ်တခ်ျကန်ငှံ့ ်ငလ ောကလ် ော လိုပ်ငန်ြေးစဉ 

ရငရွ ကေးအရထာက်အြံ  ခံစာေးခွင  ်လိုြ်ငနေ်းစဉ်၏ ရညရွ်ယ်ခ က်မ ာ လူနာ/အာမခံရြေးသူ၏ 
ရငရွ ကေးတတ်န ိုငမ်ှုက ို ဆံိုေးပဖတ်ပခငေ်းပဖစ်သည။် ရငရွ ကေးအရထာက်အြံ  ခံစာေးခွင  ်မူဝါဒ အပြင ် 
ရငရွ ကေးအရထာက်အြံ  ရလ ာက်လွှာ န င  ်လူတ ိုငေ်းနာေးလညလ်ွယ်သည  ်ဘာသာစကာေးပဖင  ်မဝူါဒ 
အက ဉ်ေးခ ြုြ် မ တတ  က ို Pine Rest ရဆေးခနေ်း ရနရာမ ာေး https://pinerest.org/about-us/financial-
assistance တွငပ်ဖစရ်စ ဖိုနေ်း (616) 455-5019 ရခေါ်ဆ ို၍ပဖစရ်စ ရငရွ ကေး ရငေ်းပမစ် အ ကံရြေးက ို 
patientaccounts@pinerest.org. အ ေးရမေးလ်ြ ို  ၍ပဖစရ်စ ရယူန ိုငြ်ါသည။် လူတ ိုငေ်းသည် 
ရငရွ ကေးအရထာက်အြံ  ရလ ာက်လွှာတစခ်ိုက ို ပဖည စ်ကွ်ရမည်ပဖစပ်ြ ေး 
ရလ ာက်လွှာတစစ် တ်တစ်ြ ိုငေ်းအရနပဖင  ်Pine Rest u ရတာငေ်းခံသည ်အခ က်အလက်မ ာေးက ိုြါ 
ရြေးအြ်ရမည။် Pine Rest သည ်မူဝါဒတွငသ်တ်မ တ်ရဖာ်ပြထာေးသည  ်ရငရွ ကေးအ ကြ်အတညေ်းဆ ိုငရ်ာ 
လမ်ေးညွှနခ် က်မ ာေးရြေါ် အရပခခံ၍ ရငရွ ကေးအရထာက်အြံ က ို ဆံိုေးပဖတ်ြါသည။် 

 

E. ခဖညံ့စ်ွေက ်ငငွေင ကြေး ိိုငရ်ော စောရွေကစ်ောတမ်ြေးမျောြေး 
Pine Rest သည ်လစာ၊ ဖယ်ဒရယ် ဝငရ်ငခွွနပ်ြနတ်မ်ေးန င  ်အပခာေးဝငရ်င၊ွ ြ ိုငဆ် ိုငမ်ှု အတညပ်ြြုပခငေ်း 
ရငေ်းပမစမ် ာေးတ ို  ၏ မ တတ  က ို ရတာငေ်းခံန ိုငြ်ါသည။် ရငရွ ကေးအရထာက်အြံ ခံစာေးခွင ရ်  ရသာ လူနာမ ာေးက ို 
ရရ ေးဦေးစာွန င  ်ထ ရရာက်စာွပဖင  ်ရဖာ်ထိုတ်သတ်မ တ်ရာတွင ်အကူအည ပြြုရန ်သ ို  မဟိုတ် 
လ ိုအြ်သည ရ်ဒတာမ ာေးြရရာဆက်လိုြ်၍ ရငရွ ကေးတတ်န ိုငမ်ှုက ို သံိုေးသြ်ရာတွင ်အလ ိုအရလ ာက်လိုြ်ရန ်
နညေ်းြညာက ို အသံိုေးခ ရကာငေ်း အသံိုေးခ န ိုငသ်ည။် ပြငြ်အဖွွဲွေ့အစညေ်း အာမခံ၊ ပြညန်ယ်၊ ဖယ်ဒရယ် 
သ ို  မဟိုတ် အထက်တွငရ်ဖာ်ပြထာေးရသာ အပခာေး အလှူဒါနအစ အစဉ်မ ာေးမ  အက  ြုေးခံစာေးမ ာေးအတွက် 
ရလ ာက်ထာေးရာတွင ်ရလ ာက်ထာေးသူမ ာေးထ ံအကူအည ရတာငေ်းခံ၍ ြေူးရြါငေ်းရဆာငရွ်က်ခ ိုငေ်းမည။်  

 

F. ငငွေင ကြေးအ ကပ်အတညြ်ေး ိိုငရ်ော လမ်ြေးည န်ချက ်အရညအ်ချငြ်ေးသတမှ်တခ်ျကမ်ျောြေး 
ရငရွ ကေးအရထာက်အြံ ခံစာေးခွင က် ိုဆံိုေးပဖတ်ရာတွင ်ရတာငေ်းခံထာေးသည  ်ဝနရ်ဆာငမ်ှုအတွက် သ ို  မဟိုတ် 
ယခငတ်ငပ်ြထာေးသည  ်ဝနရ်ဆာငမ်ှုအတွက် လူနာ/အာမခံရြေးသူက Pine Rest ထသံ ို   
ရငရွြေးရခ န ိုငမ်ှုရ  မရ  က ို Pine Rest မ  စ စစသ်ွာေးမည။် 

Pine Rest သည ်ရအာက်ြါကွဲ သ ို  ရသာ အခ က်အလက်မ ာေးက ို စ စစသ်ွာေးမည-် 

 

1. ဝငရ်ငအွဆင  ်
 

2. အသာေးတင ် ကယ်ဝမှု 
 

3. အလိုြ်အက ိုငအ်ရပခအရန 

 

https://pinerest.org/media/Financial-Assistance-Application.pdf
https://pinerest.org/media/Financial-Assistance-Application.pdf
https://pinerest.org/media/Financial-Assistance-Eligibility-Policy-Summary.pdf
https://pinerest.org/media/Financial-Assistance-Eligibility-Policy-Summary.pdf
https://pinerest.org/about-us/financial-assistance
https://pinerest.org/about-us/financial-assistance
mailto:patientaccounts@pinerest.org


 

4. အပခာေးရငရွ ကေးဆ ိုငရ်ာ ဝတတ ရာေးမ ာေး 
 

5. က နေ်းမာရရေး စရ တ်ြမာဏန င  ်အကက မ်ရရ 

 

အခ က်အလက်က ိုစစရ်ဆေးအတညပ်ြြုရန ်ခရစဒ်စရ် ြ ို  တစခ်ိုက ို ရယူသွာေးန ိုငြ်ါသည။် Pine Rest သည ်
ဝငရ်င ွခံစာေးခွင  ်အရညအ်ခ ငေ်းသတ်မ တ်မှုအတွက် U.S. Federal Poverty လမ်ေးညွှနခ် က်မ ာေးက ို 
အရပခခံအခ က်တစခ်ိုအပဖစ ်အသံိုေးပြြုသွာေးမည်။ လက်ရ   တစ်န စတ်ာ၏ Federal Poverty 
လမ်ေးညွှနခ် က်အရ 250% န င ရ်အာက် ဝငရ်ငရွ  ရသာသူမ ာေးအတွက် အ မ်ရထာငစ်ိုဝငရ်ငရွြေါ်မူတည၍် 
100% အထ ရလ ာ ရ ေးတစခ်ိုက ို ရြေးအြ်သွာေးမည။် လူနာ/အာမခံရြေးသူ၏ အ မ်ရထာငစ်ို 
ဝငရ်ငအွခ က်လက်မ ာေးြါသည  ်ရငရွ ကေးမ တ်တမ်ေးမ ာေးက ို ရတာငေ်းခံသွာေးမည၊် ပြငြ်အဖွွဲွေ့အစညေ်းထသံ ို   
တာဝနရ်ြေးအြ်လ ို၍မဟိုတ်ဘွဲ ရလ ာက်ထာေးသူ၏ ရငရွ ကေး အရပခအရနရြေါ် 
မညက်ွဲ သ ို  တ ိုက်ရ ိုက်သက်ရရာက်မှုရ  ရ ကာငေ်းက ို ဆံိုေးပဖတ်ရနပ်ဖစသ်ည။် United States Census Bureau မ  
အဓ ြပါယ်ဖွင ဆ် ိုခ က်အရ အ မ်ရထာငစ်ိုဆ ိုသည်မ ာ မ သာေးစိုဝငရ်ဆွမ  ြုေး န စဦ်ေးန င အ်ထက်ရ  သည  ်
အိုြ်စိုပဖစပ်ြ ေး ရမေွးရငေ်းရသွေးသာေးရတာ်စြ်၍ရသာ်လညေ်းရကာငေ်း၊ 
အ မ်ရထာငဖ်က်မ ရတာ်စြ်၍ရသာ်လညေ်းရကာငေ်း၊ ရမေွးစာေး၍ရသာ်လညေ်းရကာငေ်း သ ို  မဟိုတ်လ င ်
အတူတကွရနထ ိုငသ်ူမ ာေးရသာ်လညေ်းရကာငေ်း (ရဆွေးမ  ြုေးမရတာ်စြ်ြါ၊ တစအ် မ်တညေ်းအတူရနသူမ ာေး 
မြါဝငြ်ါ)- အ မ်ရထာငစ်ိုတစစ်ိုတညေ်းတွင ်အတူတကွမ  တငေ်းရနထ ိုငသ်ူအာေးလံိုေးတ ို  က ို 
အ မ်ရထာငစ်ိုဝငအ်ပဖစ ်ထည သ်ွငေ်းသတ်မ တ်ြါသည။် Pine Rest သည ်
အ မ်တစ်အ မ်တွငရ်နထ ိုငရ်သာ်လညေ်း လံိုေးလံိုေးလ ာေးလ ာေး သ ေးသန  ခ်ွွဲ၍ 
စြ်တူအ မ်ရထာငစ်ိုတစခ်ိုအပဖစ်ရနထ ိုငသ်ူက ို မထည ်သွငေ်းထာေးရြ။ ရဆေးဘက်ဆ ိုငရ်ာ 
အရပခအရနတစခ်ိုရ ကာင  ်အ မ်တွင ်ယာယ ရနထ ိုငရ်နသူတ ို  လညေ်း အက ံ ေးမဝငြ်ါ။ 
လူနာတစဦ်ေး၏ ရဆေးဘက်ဆ ိုငရ်ာ၊ အပြြုမ ူန င /်သ ို  မဟိုတ် လူမှုရရေး မ တ်တမ်ေးမ ာေးက ို 
ရငရွ ကေးတတ်န ိုငမ်ှုရ  မရ   သံိုေးသြ်ရာတွင ်ထည သ်ွငေ်းစဉ်ေးစာေးမည်မဟိုတ်ရြ။ 

 

G. တစ်သောြေးတညြ်ေးတညူီမှု 
ဤမူဝါဒက ို Pine Rest အတွငေ်း တစသ်ာေးတည်ေးတူည စာွ ရသခ ာက င သ်ံိုေးရန ်ရအာက်ြါတ ို  သည ်Pine 
Rest ရဆေးရံိုရဆေးခနေ်းရံို ေးခနေ်း အာေးလံိုေးတ ို  ၌ အက ံြုေးဝငြ်ါသည-်  
 

1. အခရ ကေးအာေးလံိုေးက ို ြံိုမ န ်အခရ ကေးရတာငေ်းခံသည  ်လိုြ်နညေ်းမ ာေးန င အ်ည  လူနာ၏ အရကာင တ်ွင ်
မ တ်တမ်ေးတငသ်ွာေးမည။် အခရ ကေးမ ာေးမ ာ ရဘလ်ရတာငေ်းခံပခငေ်းန င  ်ရကာက်ခံပခငေ်း 
စသည ်မ တ်တမ်ေးမ ာေးသ မ်ေးဆည်ေးရရေးအတွက်သာ ပဖစရ်သာ်လညေ်း ကိုနက် စရ တ်မ ာေး 
(အခရ ကေးမ ာေးမဟိုတ်ြါ) အပြင ်Medicare အဖ ိုေးခရ ကေး (အကယ်၍ ရ  ထာေးလ င)် တ ို  က ို 
ရငရွ ကေးအရထာက်အြံ  တနဖ် ိုေးပဖတ်ရရေးအတွက် အဓ က မ တ်တမ်ေးပြြုအစ ရငခ်ံသွာေးမည။်  



 

 

2. ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာေးက ို ြ ိုနညေ်းရသာ အဖ ိုေးခတစရ်ြ်အပဖစ ်“down coded” လိုြ်သွာေးမညမ်ဟိုတ်ရြ။ 

 

3. “ြရရာ်ဖက်ရ ငန်ယ် ရလာကဝတ်” က ိုအသံိုေးပြြုသွာေးမညမ်ဟိုတ်ရြ။ 
 

4. Pine Rest သည ်လူမ  ြုေး၊ အသာေးအရရာင၊် န ိုငင်သံာေးဇစပ်မစ၊် န ိုငင်သံာေးပဖစမ်ှု၊ လ င၊် ဘာသာတရာေး၊ 
အသက်၊ မသနစ်မ်ွေး၊ န ိုငင်ရံရေး ခံယူခ က်၊ လ ငြ် ိုငေ်းဆ ိုငရ်ာ ခံယူခ က်န င  ်အ မ်ရထာငမ်ှုအရပခအရန 
သ ို  မဟိုတ် မ သာေးစို အဆင အ်တနေ်းတ ို  အာေး အစွွဲပြြု၍ ခွွဲပခာေးဆကဆ်ပံခငေ်း မလိုြ်ရြ။ 

 

5. ဤမဝူါဒြါ စနံနူေ်းမ ာေးန င  ်က ိုက်ည ရသာ လူနာမ ာေးန င  ်ရငရွ ကေးအရထာက်အြံ ရရ  သူတ ို  သည ်အြ ိုငေ်း 
6.9 တွငရ်ဖာ်ပြထာေးသည  ်အတညပ်ြြုမှုကာလအတွငေ်း အရရေးရြေါ် သ ို  မဟိုတ ်ရဆေးဘက်ဆ ိုငရ်ာအရ 
လ ိုအြ်သည  ်ရစာင ရ်ရ ာက်မှုတ ို  က ို အခမွဲ  ခံစာေးခွင ရ်  ြါသည။် ဤမဝူါဒအရ 
ရငရွ ကေးရထာက်ြံ မှုခံစာေးခွင ရ်  ရသာ လူနာမ ာေးထသံ ို   မညသ်ည ရ်ငရွ ကေးြမာဏမဆ ိုအာေး Pine Rest 
မ  ရကာက်ခံသွာေးမညမ်ဟိုတ်သပဖင  ်Pine Rest သည ်“ရယဘိုယ အာေးပဖင  ်ရတာငေ်းခံသည  ်
ရဘလ်ြမာဏ” န င  ်အလှူဒါန ရဆေးရံိုမ ာေးအတွက်ခ မ တ်ထာေးသည  ်အသာေးတငရ်အာက်ရလ ာ သည  ်
အခရ ကေးတ ို  န င အ်ည  လ ိုက်နာြါသည။်  
 

H. ငလ ောကလ် ော အတညခ်ပ မှု လိုပ်ငန်ြေးစဉ 

 

1. ရငရွ ကေးအရထာက်အြံ ဆံိုေးပဖတ်ခ က်အာေးလံိုေးက ို ရငရွ ကေးအရထာက်အြံ  ခံစာေးခွင  ်လိုြ်ငနေ်းစဉ်တွင ်
ရဖာ်ပြထာေးသည အ်တ ိုငေ်း သင ရ်တာ်ရသာ ဝနထ်မ်ေးက အတညပ်ြြုရြေးရမည။် 

 

2. ပဖည စ်ကွ် စာရွက်စာတမ်ေးမ ာေးတွင ်ရငရွ ကေးအရထာက်အြံ  
ပြငဆ်ငပ်ဖည ်စကွ်ခ က်အာေးလံိုေးထည သ်ွငေ်းသင သ်ည။် 

 

I. အတညခ်ပ ချက ်ကောလ 

ရငရွ ကေးအရထာက်အြံ  ခံစာေးခွင  ်မူဝါဒရအာက်တွင ်ပြြုလိုြ်သည  ်
ရငရွ ကေးအရထာက်အြံ ရလ ာက်လွှာအတညပ်ြြုခ က်အာေးလံိုေးသည ်အနညေ်းဆံိုေး ရက်ရြါငေ်း 90 အတွငေ်း 
အက ံြုေးဝငသ်က်ရရာက်န ိုငပ်ြ ေး ရနာက်ဆက်တွွဲ အရရေးရြေါ် သ ို  မဟိုတ် ရဆေးဘက်ဆ ိုငရ်ာအရ လ ိုအြ်သည  ်
ရစာင ရ်ရ ာက်မှုတ ို   ြါဝငန် ိုငသ်ည။် ရငရွ ကေးအရပခအရန အရပြာငေ်းအလွဲပဖစလ် ငရ်သာ်လညေ်းရကာငေ်း 
ပြငြ်အဖွွဲွေ့အစညေ်း ရြေးရခ သူ ထြ်တ ိုေးရ  လာလ ငရ်သာ်လညေ်းရကာငေ်း ခံစာေးခွင သ်ည ်
အတညပ်ြြုခ က်ကာလက ို ရပြာငေ်းလွဲရစန ိုငပ်ြ ေး ရနာက်တ ိုေး သံိုေးသြ်ခ က်ပြြုလိုြ်ဖ ို  လညေ်း လ ိုအြ်န ိုငသ်ည။် 



 

 

J. အယခံူဝငသ်ညံ့ ်လိုပ်ငန်ြေးစဉ 

မဝူါဒသတ်မ တ်ပြဌာနေ်းထာေးခ က်ရအာက်တွင ်ရငေွးရ ကေးအရထာက်အြံ  ပငငေ်းြယ်ခံရရသာသူမ ာေးသည ်
ဆံိုေးပဖတ်ခ က်အာေး ပြနလ်ညသ်ံိုေးသြ်ရြေးရန ်ရတာငေ်းခံန ိုငြ်ါသည။် ပြနလ်ညသ်ံိုေးသြ်ခ က်မ ာေးက ို 
အတညပ်ြြုရနအ်တွက် ရနာက်တစဆ်င ရ်   အာဏာြ ိုငတ် ို  မ  သံိုေးသြ်ရဆာငရွ်က်သွာေးမည။် လူနာ အရကာင  ်
အတွငေ်း စ မံကက ေး ကြ်ရရေးအဆင အ်ထက်ရ   အယူခံဝငမ်ှု အဆင ဆ်င က် ို Pine Rest Corporate Chief Financial 
Officer သ ို  မဟိုတ ်သူ/သူမ၏ က ိုယ်စာေးလ ယ်က ရရွေးခ ယခ်န  အ်ြ်သည  ်Pine Rest စ န ယာ 
ဦေးရဆာငအ်ိုြ်ခ ြုြ်ရရေးအဖွွဲွေ့သ ို   တငပ်ြြါသည။် 
 

K. ငငွေငပြေးငချမှုမရိှသညံ့အ်ခါ ငငွေငကောကခံ်ရန်ကက ိြေးပမ်ြေးချကမ်ျောြေး  
ဤမဝူါဒအရ လူနာ/အာမခံရြေးသူတစဦ်ေးရငရွ ကေးအရထာက်အြံ  ခံစာေးခွင မ်ရ  လ င ်သ ို  မဟိုတ် 
ရလ ာက်ထာေးပခငေ်းမရ  ခွဲ လ င ်ရငရွြေးရခ မှုမရ  ခွဲ သည အ်ခါ Pine Rest မ ရငရွကာက်ခံပခငေ်း 
ပြြုလိုြ်သွာေးမည န်ညေ်းလမ်ေးက ို ၎ငေ်း၏ လူနာထ ံရဘလ်ရြေးြ ို  ပခငေ်းန င  ်ရကာက်ခံပခငေ်း မူဝါဒမ ာေး တွင ်
ရဖာ်ပြထာေးြါသည။် ဤမဝူါဒ၏ အခမွဲ  မ တတ  က ို Pine Rest ရနရာမ ာေး https://pinerest.org/about-
us/financial-assistance တွငပ်ဖစရ်စ၊ ဖိုနေ်း (616) 455.5019 က ိုရခေါ်ဆ ို၍ သ ို  မဟိုတ် 
patientaccounts@pinerest.org သ ို   အ ေးရမေးလ်ရြေးြ ို  ၍ပဖစရ်စ ရယူန ိုငြ်ါသည။် အစပြြုထာေးရသာ 
မညသ်ည ရ်ကာက်ခံမှုမဆ ိုအာေး မပြြုလိုြ်မ  အနညေ်းဆံိုေး ရက်ရြါငေ်း 30 အတွငေ်း 
လူတစဦ်ေးတစရ်ယာက်တ ိုငေ်းစ သ ို   သ ေးသန   ်အသ ရြေးစာတစရ်စာငက် ို ရြေးြ ို  သွာေးြါမည။် 

 

L. ငယဘိုယျအောြေးခဖငံ့ ်ငဘလင်ပြေးပိို ံ့သညံ့ ်ပမောဏ တွေကခ်ျကမ်ှုအတွေက ်အငခခခံအချကမ်ျောြေး  
Pine Rest သည ်Amounts Generally Billed (AGB) ဆံိုေးပဖတရ်န ်12 လတာကာလတစခ်ိုမတ ိုငမ်  
Medicare ဝနရ်ဆာငမ်ှုအတွက် -အခရ ကေး-ရကာက်ခံပခငေ်း ကာလအတွငေ်း ခွင ပ်ြြုထာေးသည  ်
ရတာငေ်းခံခ က်မ ာေးရြေါ် အရပခခံရသာ ရနာက်ပြနဆ်ိုတ်သည  ်နညေ်းလမ်ေးက ို အသံိုေးပြြုြါသည။် 

Pine Rest သည ်ဤရငရွ ကေးအရထာက်အြံ  ခံစာေးခွင  ်မူဝါဒရအာက်ရ   ရငရွ ကေးအရထာက်အြံ အတွက် 
အရညအ်ခ ငေ်းပြည မ် ရသာသူမ ာေးထမံ  အသာေးတင/်စိုစိုရြါငေ်း အခရ ကေးရြေးရခ မှုအာေး မရမ ာ်လင သ်လ ို 
ရဘလ်လညေ်း မရြေးြ ို  ြါ။  

 

VI. ခပင ်ငခ်ျကမ်ျောြေး 
 

Pine Rest သည ်ကက ြုတငအ်သ ရြေးစာမထိုတ်ဘွဲ ဤမဝူါဒက ို အခ  နမ်ရရွေး ပြငဆ်ငခ်ွင ၊် ပဖည စ်ကွ်ခွင ၊် မမ်ွေးမံခွင  ်
သ ို  မဟိုတ် ဖ က်သ မ်ေးခွင အ်ာေး သ ေးသန  ပ်ြဌာနေ်းထာေးြါသည။် ဤမဝူါဒြါ မညသ်ည တ်ွွဲဖ ိုငမ်ဆ ိုတွငရ်  ရသာ 
ပြငဆ်ငခ် က်အာေးလံိုေးက ို လူနာ အရကာင  ်ညွှန ်ကာေးရရေးမှုေးမ  ပြငဆ်ငခ်ွင အ်ာဏာရ  ြါသည။်  

https://pinerest.org/media/Billing-Collections-Policy.pdf
https://pinerest.org/media/Billing-Collections-Policy.pdf
https://pinerest.org/about-us/financial-assistance
https://pinerest.org/about-us/financial-assistance
mailto:patientaccounts@pinerest.org


 

 

VII. မူဝါဒ ငဖော်င ောငင်ရြေး နငှံ့ ်အတညခ်ပ ငရြေး- 
 

စောရွေကစ်ောတမ်ြေး ပိိုငရှ်င-် 
Paul H. Karsten၊ ရငရွ ကေးအရာရ  ခ ြုြ် 

 

မှတတ်မ်ြေးတင ်ကကြီေး ကပ်ငရြေးမ ြေး- 
Andrea Schachow၊ လူနာ စာရငေ်းဇယာေးဆ ိုငရ်ာ ညွှန ်ကာေးရရေးမှူေး 

 

အတညခ်ပ သ-ူ 
Mark Eastburg၊ အမှုရဆာငအ်ရာရ  ခ ြုြ် 

  



 

ပူြေးတွေွဲပါဖိိုင ်A 

 
ခွေွဲခခောြေး က ်မံှုမရိှင ကောငြ်ေး အသငိပြေးချက-် 
Pine Rest သည ်ဖယ်ဒရယ် ပြည သ်ူအခွင အ်ရရေး ဥြရဒမ ာေးက ို လ ိုက်နာပြ ေး လူမ  ြုေး၊ အသာေးအရရာင၊် န ိုငင်သံာေးဇစပ်မစ၊် 
အသက်၊ မသနစ်မ်ွေး သ ို  မဟိုတ် လ ငတ် ို  အာေး အရပခပြြု၍ ခွွဲပခာေးဆက်ဆပံခငေ်း မပြြုလိုြ်ြါ။ Pine Rest သည ်လူမ  ြုေး၊ 
အသာေးအရရာင၊် န ိုငင်သံာေးဇစပ်မစ၊် အသက၊် မသနစ်မ်ွေး သ ို  မဟိုတ် လ ငတ် ို  အာေးအစွွဲပြြု၍ ပြည်သူမ ာေးက ို ခခငေ်းခ နထ်ာေးပခငေ်း 
သ ို  မဟိုတ် ခွွဲပခာေးဆက်ဆ၍ံ ကိုသမှုရြေးပခငေ်း မပြြုလိုြ်ြါ။ 

 

Pine Rest- 
 သည ်မသနစ်မ်ွေးသူမ ာေးမ  ကျွန်ိုြ်တ ို  န င  ်ထ ရရာက်စာွ ဆက်သွယ်ရပြာဆ ိုန ိုငရ်န ်အခမွဲ  အကူအည န င်  

ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာေးက ို ရြေးအြ်ြါသည-်  
o အရညအ်ခ ငေ်းပြည ်မ ရသာ သရကေတသံိုေးဘာသာစကာေးပြနမ် ာေး  
o ရရေးသာေးထာေးရသာ အခ က်အလက်က ို အပခာေးရဖာ်မတ်မ ာေး (ြံိုန  ြ်၊ ရအာ်ဒ ယ ို၊  ကည ရ်ှုသံိုေးစွွဲန ိုငရ်သာ 

အ လက်ထရရာနစ ်ရဖာ်မတ်၊ အပခာေး ရဖာ်မတ်မ ာေး) 
 အဂေလ ြ်စကာေးမ ာ မ ခငဘ်ာသာစကာေးမဟိုတ်ရသာသူမ ာေးအတွက် အခမွဲ  ဘာသာစကာေး 

ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာေးရြေးအြ်ြါသည်-  
o အရညအ်ခ ငေ်းပြည ်မ ရသာ စကာေးပြနမ် ာေး 
o အပခာေးဘာသာစကာေးပဖင  ်ရရေးသာေးထာေးသည်  အခ က်အလက်မ ာေး 

 

Pine Rest သည ်ဤဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာေးက ိုြံ ြ ိုေးရနြ် က်ကွက်ရ ကာငေ်း လူမ  ြုေး၊ အသာေးအရရာင၊် န ိုငင်သံာေးဇစပ်မစ၊် အသက်၊ 
မသနစ်မ်ွေး သ ို  မဟိုတ် လ ငတ် ို  အာေးအစွွဲပြြု၍ ခွွဲပခာေးဆက်ဆပံခငေ်းပြြုလိုြ်ရ ကာငေ်း သငယ်ံို ကည်ြါက နစန်ာတ ိုင ်ကာေးမှုတစခ်ို 
သငပ်ြြုလိုြ်န ိုငြ်ါသည-် 

 

Director, Patient Accounts (ညွှန ်ကာေးရရေးမှူေး၊ လူနာအရကာင မ် ာေး) 
517 36th Street 
Grand Rapids, MI 49503 

616-455-5019၊ အခမွဲ လ ိုငေ်း 1-800-422-4215 

patientaccounts@pinerest.org 

 

နစန်ာခ က်က ို လူက ိုယ်တ ိုငပ်ဖစ်ရစ၊ ဖိုနေ်း၊ အ ေးရမေးလ ်သ ို  မဟိုတ် ဖက်စ၊် ရမေးလ်တ ို  ပဖင ပ်ဖစရ်စ တ ိုင ်ကာေးန ိုငသ်ည။် 
နစန်ာခ က်တစရ်ြ်တ ိုင ်ကာေးရာတွင ်အကူအည လ ိုအြ်ြါက လူနာ အရကာင  ်ညွှန ်ကာေးရရေးမှူေးက သင က် ိုကူည န ိုငြ်ါသည။် 

mailto:patientaccounts@pinerest.org


 

 

ပြညသ်ူ  အခွင အ်ရရေးဆ ိုငရ်ာ တ ိုင ်ကာေးမှုတစရ်ြ်က ို U.S. Department of Health and Human Services, Office for 
Civil Rights ထသံ ို   အ လက်ထရရာနစန်ညေ်းပဖင  ်Office for Civil Rights Complaint Portal၊ 
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf မ တဆင  ်တ ိုင ်ကာေးန ိုငသ်လ ို ဖိုနေ်းသ ို  မဟိုတ် ရမေးလ်ပဖင လ်ညေ်း 
တ ိုင ်ကာေးန ိုငြ်ါသည။် 

 

U.S. Department of Health and Human Services 

200 Independence Avenue SW, Room 509F, HHH Building 
Washington, DC 20201 

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD). 
 

တ ိုင ်ကာေးမှုရဖာငြံ်ိုစံမ ာေးက ို http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html တွငရ်ယူန ိုငသ်ည။် 

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html

