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သင ့်ရပ ိုင့်ခွင ့်မ  ျား- သင ့်က န့်ျားမ ရရျား အခ က့်အလက့်နှင ့် ပတ့်သက့်လ ပါက၊ 

သင ့်တွင့် ရပ ိုင့်ခွင ့် အခ   ျို့ ရှ ပါသည့်။ 

သင ့်ရဆျားဘက့်ဆ ိုင့်ရ  မှတ့်တမ့်ျား၏ အီလက့်ထရွန့်နစ့် သ ို  မဟိုတ့် စကက ူမ တတူတစ့်ရစ င့်က ို ရယူပါ။ 

• သငို့့်ဆဆေးဘက့်ဆှိိုင့်ရာ မှတ့်တမ့်ေးနှငို့့် သင့်နှငို့့်ပတ့်သက့်၍ ကျွန့်ိုပ့်တှိို ို့တငွ့်ရှှိဆသာ အခ ာေး ကျန့်ေးမာဆရေး 

အ ျက့်အလက့်၏ အီလက့်ထရွန့်နစ့် သှိို ို့မဟိုတ့် စကကူမှိတတူတစ့်ဆစာင့်ကှိို ကကညို့့်ရှုရန့် သှိို ို့မဟိုတ့် ရယူရန့် 

သင့်ဆတာင့်ေးဆှိိုနှိိုင့်ပါသည့်။ ထှိိုသှိို ို့လိုပ့်ဆဆာင့်ရန့် နည့်ေးလမ့်ေးအတကွ့် ကျွန့်ိုပ့်တှိို ို့အာေး ဆမေးခမန့်ေးပါ။ 

• အမျာေးအာေးခြငို့့် သငို့့်ဆတာင့်ေးဆှိိုမှု၏ 15 ရက့်အတွင့်ေး သငို့့်ကျန့်ေးမာဆရေးအ ျက့်အလက့်၏ မှိတတ  ူသှိို ို့မဟိုတ့် 

အကျဉေး ျျုပ့်ကှိို ကျွန့်ိုပ့်တှိို ို့ ပ ို့ပှိိုေးဆပေးပါမည့်။ ကျွန့်ိုပ့်တှိို ို့သည့် သငို့့်ဆလျာ့်ပပီေး ကိုန့်ကျစရှိတ့်အဆခ   ဆသာ အြှိိုေးအ ကှိို 

ဆကာက့်  နှိိုင့်ပါသည့်။ 

သင့်၏ ရဆျားဘက့်ဆ ိုင့်ရ  မှတ့်တမ့်ျားအ ျား ပပင့်ဆင့်ရန့် ကျွန့်ိုပ့်တ ို  က ို ရတ င့်ျားဆ ိုပါ။ 

• မမှန့်ကန့် သှိို ို့မဟိုတ့် မခပညို့့်စ ိုဟို သင့်ထင့်သညို့့် သင့်နှငို့့်ဆှိိုင့်ဆသာ ကျန့်ေးမာဆရေး အ ျက့်အလက့်ကှိို ခပင့်ဆင့်ရန့် 

ကျွန့်ိုပ့်တှိို ို့အာေး သင့်ဆတာင့်ေးဆှိိုနှိိုင့်ပါသည့်။ ထှိိုသှိို ို့လိုပ့်ဆဆာင့်ရန့် နည့်ေးလမ့်ေးအတကွ့် ကျွန့်ိုပ့်တှိို ို့အာေး ဆမေးခမန့်ေးပါ။ 

• သငို့့်ဆတာင့်ေးဆှိိုမှုအာေး "ဆဆာင့်ရွက့်မဆပေးနှိိုင့်ပါ" ဟို ဆခပာနှိိုင့်ပါသည့်၊ သှိို ို့ဆသာ့် အဆကကာင့်ေးရင့်ေးအာေး ရက့် 60 အတငွ့်ေး 

စာခြင့်ို့အဆကကာင့်ေးကကာေးဆခပာခပဆပေးမည့်ခြစ့်ပါသည့်။ 

လ   ျို့ ဝှက့်ဆက့်သွယ့်မှုမ  ျားအ ျား ရတ င့်ျားဆ ိုပါ။ 

• သီေးခ ာေးနည့်ေးလမ့်ေး (ဥပမာ၊ အှိမ့် သှိို ို့မဟိုတ့် ရ ိုေးြိုန့်ေး) ခြငို့့် သငို့့်ထ  ဆက့်သွယ့်ရန့် သှိို ို့မဟိုတ့် တခ ာေး အီေးဆမေးလ့်သှိို ို့ 

ဆမေးလ့်ဆပေးပှိို ို့ရန့် ကျွန့်ိုပ့်တှိို ို့ကှိို ဆတာင့်ေးဆှိိုနှိိုင့်ပါသည့်။ 
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• ကျှိျုေးဆကကာင့်ေးဆီဆလျာ့်ဆသာ ဆတာင့်ေးဆှိိုမှုအာေးလ ိုေးအတွက့် "လိုပ့်ဆဆာင့်ဆပေးမည့်" ဟို ကျွန့်ိုပ့်တှိို ို့ ဆခပာသွာေးပါမည့်။ 

ကျွန့်ိုပ့်တ ို   သ ိုျားသည ့် သ ို  မဟိုတ့် မ ရဝသည ့်အရ မ  ျားက ို ကန  ့်သတ့်ရပျားပါရန့် ရတ င့်ျားဆ ိုန ိုင့်ပါသည့်။ 

• ကိုသမှု၊ ဆငွဆပေးဆ ျမှု သှိို ို့မဟိုတ့် ကျွန့်ိုပ့်တှိို ို့၏ လိုပ့်ဆဆာင့် ျက့်မျာေးအတကွ့် အ ျှိျုျို့ဆသာ ကျန့်ေးမာဆရေး 

အ ျက့်အလက့်ကှိို အသ ိုေးခပျုခ င့်ေး သှိို ို့မဟိုတ့် မျှဆေခ င့်ေး မခပျုလိုပ့်ရန့် ကျွန့်ိုပ့်တှိို ို့အာေး သင့်ဆတာင့်ေးဆှိိုနှိိုင့်ပါသည့်။ 

သငို့့်ဆတာင့်ေးဆှိိုမှုကှိို ကျွန့်ိုပ့်တှိို ို့ သဆဘာတညီူရန့် မလှိိုအပ့်ဘဲ ယင့်ေးသည့် သင့်၏ ဆစာငို့့်ဆရှာက့်ကိုသမှုအဆပေါ် 

သက့်ဆရာက့်နှိိုင့်ပါက "ဆဆာင့်ရွက့်မဆပေးနှိိုင့်ပါ" ဟို ကျွန့်ိုပ့်တှိို ို့ ဆခပာနှိိုင့်ပါသည့်။ 

• ေန့်ဆဆာင့်မှု သှိို ို့မဟိုတ့် ကျန့်ေးမာဆရေး ဆစာငို့့်ဆရှာက့်မှုပစစည့်ေးတစ့် ိုအတကွ့် အှိတ့်စှိိုက့်ဆင ွအခပညို့့်ခြငို့့် 

သင့်ဆပေးဆ ျပါက၊ ဆငဆွပေးဆ ျမှု ရည့်ရွယ့် ျက့် သှိို ို့မဟိုတ့် သင့်၏ ကျန့်ေးမာဆရေး အာမ  ဆပေးသူနှငို့့်အတူ ကျွန့်ိုပ့်တှိို ို့၏ 

လိုပ့်ဆဆာင့် ျက့်မျာေးအတကွ့် အဆှိိုပါ အ ျက့်အလက့်ကှိို မျှဆေခ င့်ေးမခပျုရန့် ကျွန့်ိုပ့်တှိို ို့အာေး 

သင့်ဆတာင့်ေးဆှိိုနှိိုင့်ပါသည့်။ ဥပဆေအရ အဆှိိုပါ အ ျက့်အလက့်ကှိို ကျွန့်ိုပ့်တှိို ို့ မျှဆေဆပေးရန့် မလှိိုအပ့်သဆရွျို့ 

"ဆဆာင့်ရွက့်ဆပေးမည့်" ဟို ကျွန့်ိုပ့်တှိို ို့ ဆခပာသွာေးပါမည့်။ 

အခ က့်အလက့် မ ရဝရပျားထ ျားသူမ  ျား၏ စ ရင့်ျားက ို ရယပူါ။ 

• သင့်ဆတာင့်ေးဆှိိုသညို့့်ရက့်မတှိိုင့်မီ ဆခ ာက့်နှစ့်အတငွ့်ေး ကျွန့်ိုပ့်တှိို ို့ သင့်ို့ကျန့်ေးမာဆရေးအ ျက့်အလက့်အာေး 

မျှဆေထာေးသညို့့် အကကှိမ့်ဆရ စာရင့်ေး (စာရင့်ေးဇယာေး)၊ မျှဆေထာေးသူမျာေးနှငို့့် အဆကကာင့်ေးအရင့်ေးအာေး 

သင့်ဆတာင့်ေးဆှိိုနှိိုင့်ပါသည့်။ 

• ကိုသမှု၊ ဆငွဆပေးဆ ျမှုနှငို့့် ကျန့်ေးမာဆရေး ဆစာငို့့်ဆရှာက့်မှု လိုပ့်ဆဆာင့် ျက့်မျာေးနှငို့့် 

အခ ာေးထိုတ့်ဆြာ့်မှုမျာေး(ကျွန့်ိုပ့်တှိို ို့အာေး ဆဆာင့်ရွက့်ရန့် သင့်ဆတာင့်ေးဆှိိုထာေးသညို့့် အရာ ကဲို့သှိို ို့ဆသာ) နှငို့့် 

ပတ့်သက့်ဆသာ ထိုတ့်ဆြာ့်မှုမျာေးမှလွ၍ဲ ထိုတ့်ဆြာ့်မှုအာေးလ ိုေးကှိို ကျွန့်ိုပ့်တှိို ို့ ထညို့့်သွင့်ေးဆပေးပါမည့်။ 

တစ့်နှစ့်လျှင့် စာရင့်ေးဇယာေးတစ့် ိုကှိို ကျွန့်ိုပ့်တှိို ို့ အ မဲို့ ဆဆာင့်ရွက့်ဆပေးဆသာ့်လည့်ေး 12 လအတငွ့်ေး 

ဆနာက့်ထပ့်တစ့် ို သင့်ဆတာင့်ေးဆှိိုပါက သငို့့်ဆလျာ့်ဆသာ၊ ကိုန့်ကျစရှိတ့်အဆခ ခပျု အြှိိုေးအ တစ့် ိုကှိို 

ကျွန့်ိုပ့်တှိို ို့ ဆကာက့်  ပါမည့်။ 

ဤလ   ျို့ ဝှက့်ရရျားအသ ရပျားခ က့်၏ မ တတ ူတစ့်ရစ င့်က ို ရယပူါ။ 

• အသှိဆပေး ျက့်ကှိို အီလက့်ထရွန့်နစ့်နည့်ေးခြငို့့် လက့်  ရရှှိရန့် သဆဘာတထူာေးလျှင့်ပင့် ဤအသှိဆပေး ျက့်၏ 

စကက ူမှိတတ ူတစ့်ဆစာင့်ကှိို အ ျှိန့်မဆရွေး သင့်ဆတာင့်ေးဆှိိုနှိိုင့်သည့်။ ကျွန့်ိုပ့်တှိို ို့သည့် စကကူမှိတတူခြငို့့် သငို့့်ကှိို  ျက့် ျင့်ေး 

ဆပေးဆဆာင့်သွာေးမည့်ခြစ့်ပါသည့်။ 

သင ့်အတွက့် ရဆ င့်ရွက့်ရပျားမည ့် တစ့်စ ိုတစ့်ရယ က့်က ို ရရွျားခ ယ့်ပါ။ 

• တစ့်စ ိုတစ့်ဆယာက့်အာေး ဆဆေးဘက့်ဆှိိုင့်ရာ လိုပ့်ပှိိုင့် ငွို့့်အာဏာဆပေးထာေးပါက သှိို ို့မဟိုတ့် တစ့်စ ိုတစ့်ဆယာက့်သည့် 

သင့်၏ တရာေးေင့် အိုပ့်ထှိန့်ေးသူခြစ့်ပါက၊ ထှိိုသူသည့် သငို့့်ရပှိိုင့် ငွို့့်မျာေးကှိို ကျငို့့်သ ိုေးနှိိုင့်ပပီေး သငို့့်ကျန့်ေးမာဆရေး 

အ ျက့်အလက့်ဆှိိုင့်ရာ ဆရွေး ျယ့်မှုမျာေး ခပျုလိုပ့်နှိိုင့်ပါသည့်။ 

• လိုပ့်ဆဆာင့် ျက့်တစ့် ို ိုကှိို မဆဆာင့်ရွက့် င့် ထှိိုလထူ တငွ့် ဤလိုပ့်ကှိိုင့် ငွို့့်အာဏာရှှိပပီေး သငို့့်အတွက့် 

ဆဆာင့်ရွက့်နှိိုင့်ဆကကာင့်ေး ကျွန့်ိုပ့်တှိို ို့ ဆသ ျာစစ့်ဆဆေးသွာေးပါမည့်။ 

 



သင ့်ရရွျားခ ယ့်ခွင ့်မ  ျား- က န့်ျားမ ရရျားအခ က့်အလက့်အခ   ျို့အတွက့်၊ 

သင့်မ ရဝလ ိုသည့်မ  ျားနှင ့် ပတ့်သက့်ရသ သင ့်ရရွျားခ ယ့်ခွင ့်မ  ျားက ို 

ကျွန့်ိုပ့်တ ို  အ ျား ရပပ ပပန ိုင့်ပါသည့်။ 

ယင့်ျားအရပခအရနမ  ျား၌ သင ့်တငွ့် ရပ ိုင့်ခွင ့်နှင ့် ရရွျားခ ယ့်ခွင ့်ရှ ပပီျား ဤသည့်တ ို  ရဆ င့်ရွက့်ရန့်အတကွ့် ကျွန့်ိုပ့်တ ို  အ ျား 

ရတ င့်ျားဆ ိုရန့် သင့် တငွ့် ရပ ိုင့်ခငွ့် ရရ  ရရွျားခ ယ့်ခငွ့် ပါရှ သည့်- 

• သငို့့်မှိသာေးစို၊ ရင့်ေးနီှေးဆသာ သူငယ့် ျင့်ေးမျာေး သှိို ို့မဟိုတ့် သငို့့်ဆစာငို့့်ဆရှာက့်ကိုသမှုတငွ့် ပါေင့်ဆသာ 

အခ ာေးသူမျာေးထ  သငို့့်အ ျက့်အလက့် မျှဆေခ င့်ေး။ 

• ဆဘေးအနတရာယ့် ဆလျာို့ပါေးသက့်သာဆရေး အဆခ အဆနမျာေးတငွ့် အ ျက့်အလက့် မျှဆေခ င့်ေး။ 

• ဆဆေးရ ို လမ့်ေးညွှန့်တွင့် သငို့့်အ ျက့်အလက့်ကှိို ထညို့့်ဆပေးခ င့်ေး။ 

 

သငို့့်ဦေးစာေးဆပေးမှုကှိို ကျွန့်ိုပ့်တှိို ို့အာေး ဆခပာမခပနှိိုင့်ပါက၊ ဥပမာ သင့်သတှိဆမို့ဆနပါက၊ သငို့့်အကျှိျုေးစီေးပွာေးအတွက့် 

အဆကာင့်ေးဆ ိုေးခြစ့်သည့်ဟို ယ ိုကကည့်လျှင့် ကျွန့်ိုပ့်တှိို ို့ ဆက့်လက့်လိုပ့်ဆဆာင့်ပပီေး သငို့့်အ ျက့်အလက့်ကှိို 

မျှဆေသွာေးနှိိုင့်ပါသည့်။ ကျန့်ေးမာဆရေး သှိို ို့မဟိုတ့် ဆဘေးကင့်ေးဆရေးအတွက့် ခပင့်ေးထန့်ပပီေး ခြစ့်အ ဆဲဆဲ ပ ှိမ့်ေးဆခ ာက့်မှုကှိို 

ဆလျာို့ပါေးဆစရန့် လှိိုအပ့် ျှိန့်တငွ့်လည့်ေး သငို့့်အ ျက့်အလက့်ကှိို ကျွန့်ိုပ့်တှိို ို့မျှဆေနှိိုင့်ပါသည့်။ 

 

ဤအရပခအရနမ  ျားတငွ့် စ ပြင ့်ရရျားထ ျားရသ  ခွင ့်ပပ ခ က့်က ို ကျွန့်ိုပ့်တ ို  အ ျား ရပျားမထ ျားသရရွျို့ 

သင ့်အခ က့်အလက့်က ို မည့်သည ့်အခါမ  ကျွန့်ိုပ့်တ ို   မ ရဝပခင့်ျားမပပ ပါ။ 

• ဆစျေးကွက့်ရှာဆြွဆရေး ရည့်ရွယ့် ျက့်မျာေး။ 

• သငို့့်အ ျက့်အလက့်ကှိို ဆရာင့်ေး ျခ င့်ေး။ 

• စှိတ့်ကိုထ ိုေးခြငို့့် ကိုသဆပေးမှု မှတ့်တမ့်ေးမျာေးကှိို အမျာေးဆ ိုေး မျှဆေဆပေးခ င့်ေး။ 

 

သငို့့်ဦေးစာေးဆပေးမှုကှိို ကျွန့်ိုပ့်တှိို ို့အာေး ဆခပာမခပနှိိုင့်ပါက၊ ဥပမာ သင့်သတှိဆမို့ဆနပါက၊ သငို့့်အကျှိျုေးစီေးပွာေးအတွက့် 

အဆကာင့်ေးဆ ိုေးခြစ့်သည့်ဟို ယ ိုကကည့်လျှင့် ကျွန့်ိုပ့်တှိို ို့ ဆက့်လက့်လိုပ့်ဆဆာင့်ပပီေး သငို့့်အ ျက့်အလက့်ကှိို မျှဆေသွာေးနှိိုင့်ပါသည့်။ 

ကျန့်ေးမာဆရေး သှိို ို့မဟိုတ့်ဆဘေးကင့်ေးဆရေးအတွက့် ခပင့်ေးထန့်ပပီေး ခြစ့်အ ဆဲဆဲ ပ ှိမ့်ေးဆခ ာက့်မှုကှိို ဆလျာို့ပါေးဆစရန့် 

လှိိုအပ့် ျှိန့်တွင့်လည့်ေး သငို့့်အ ျက့်အလက့်ကှိို ကျွန့်ိုပ့်တှိို ို့မျှဆေနှိိုင့်ပါသည့်။ 

 

ရန့်ပ ိုရငွရှ ရြွရရျား အရပခအရနတငွ့်- 

• ရန့်ပ ိုဆငွရှာဆြွဆရေး ကကှိျုေးပမ့်ေးမှုမျာေးအတကွ့် ကျွန့်ိုပ့်တှိို ို့ သငို့့်ထ ဆက့်သွယ့်နှိိုင့်ဆသာ့်လည့်ေး သငို့့်အာေး ထပ့်မ ၍ 

မဆက့်သွယ့်ရန့် ကျွန့်ိုပ့်တှိို ို့ကှိို သင့်ဆခပာနှိိုင့်ပါသည့်။ 

 



ကျွန့်ိုပ့်တ ို  ၏ အသ ိုျားပပ မ  ျားနှင ့် ထိုတ့်ရြ ့်ရပပ ကက ျားမှုမ  ျား- 

ရအ က့်ပါနည့်ျားလမ့်ျားပြင ့် သင ့်က န့်ျားမ ရရျား အခ က့်အလက့်က ို 

မ  ျားရသ အ ျားပြင ့် ကျွန့်ိုပ့်တ ို   အသ ိုျားပပ ပါသည့်။ 

သင ့်က ို ကိုသရပျားပခင့်ျား- 

• သငို့့်ကျန့်ေးမာဆရေး အ ျက့်အလက့်ကှိို ကျွန့်ိုပ့်တှိို ို့ အသ ိုေးခပျုပပီေး သငို့့်အာေး ကိုသဆပေးဆနသညို့့် အခ ာေး 

ကျွမ့်ေးကျင့်သူမျာေးနှငို့့် မျှဆေနှိိုင့်ပါသည့်။ 

ဥပမ - ဒဏ်  အတကွ် သင့်အ် ေး ကိုသရပေးရေသည့်် ဆ  ဝေက် သင်၏ အလ ိုေးစ ို ကျေေ်းမ ရ ေး 

အရခခအရေအရ က င်ေး တခခ ေး ဆ  ဝေ်က ို ရမေးခမေ်ေးပါသည်။ 

 

ကျွန့်ိုပ့်တ ို  ၏ အြွ ျို့အစည့်ျားက ို လည့်ပတ့်လိုပ့်ရဆ င့်ရန့်- 

• ကျွန့်ိုပ့်တှိို ို့၏ ထ ိုေးစ အတှိိုင့်ေး လိုပ့်ဆဆာင့်ရန့်၊ သငို့့်ခပျုစိုဆစာငို့့်ဆရှာက့်မှုကှိို တှိိုေးခမြှငို့့်ရန့်နှငို့့် လှိိုအပ့်ပါက သငို့့်ထ  

ဆက့်သွယ့်ရန့် သငို့့်ကျန့်ေးမာဆရေး အ ျက့်အလက့်အာေး ကျွန့်ိုပ့်တှိို ို့ အသ ိုေးခပျုပပီေး မျှဆေနှိိုင့်ပါသည့်။ 

ဥပမ - သင်၏ ကိုသမှုနှင့် ်ဝေ်ရဆ ငမ်ှုမျ ေးက ို စီစဉ်ရပေး ေ် သငနှ်င့်် ပတသ်ကရ်သ  ကျေေ်းမ ရ ေး 

အချက်အလကက် ို ကျွန်ိုပ်တ ို ့် အသ ိုေးခပ ပါသည်။ 

 

သင ့်ဝန့်ရဆ င့်မှုမ  ျားအတကွ့် ဘီလ့်ရတ င့်ျားရန့်- 

• ကျန့်ေးမာဆရေး အစီအစဉမျာေး သှိို ို့မဟိုတ့် အခ ာေး အြဲွျို့အစည့်ေးမျာေးထ  ဘီလ့်ဆတာင့်ေးပပီေး ဆငဆွပေးဆ ျမှု ရယူရန့် 

သငို့့်ကျန့်ေးမာဆရေး အ ျက့်အလက့်အာေး ကျွန့်ိုပ့်တှိို ို့ အသ ိုေးခပျုပပီေး မျှဆေနှိိုင့်ပါသည့်။ 

ဥပမ - သင်၏ ကျေ်ေးမ ရ ေး အ မခ  အစီအစဉ်က သင့်ဝ်ေ်ရဆ င်မှုမျ ေးအတကွ ်ရငွရပေးန ိုငရ်စ ေ ်၎င်ေးထ  သငနှ်င့် ်

ပတ်သက်ရသ  အချကအ်လက်က ို ကျွန်ိုပ်တ ို ့် ရပေးအပ်ပါသည်။ 

 

အမ  ျားပပည့်သူ က န့်ျားမ ရရျားနှင ့် ရဘျားကင့်ျားရရျား ပပဿန မ  ျားဆ ိုင့်ရ  အကအူညီ- 

• ဆအာက့်ပါတှိို ို့ကဲို့သှိို ို့ဆသာ အဆခ အဆန အ ျှိျုျို့အတကွ့် သင့်နှငို့့် ပတ့်သက့်ဆသာ ကျန့်ေးမာဆရေး အ ျက့်အလက့်ကှိို 

ကျွန့်ိုပ့်တှိို ို့ မျှဆေနှိိုင့်ပါသည့်- 

• ဆရာဂါအာေး ကာကယွ့်ခ င့်ေး။ 

• ထိုတ့်ကိုန့်ခပန့်သှိမ့်ေးခ င့်ေးဆှိိုင့်ရာ အကအူညီဆပေးခ င့်ေး။ 

• ဆဆေးေါေးမျာေး၏ ဆခပာင့်ေးခပန့် တ ို ို့ခပန့်ခ င့်ေးမျာေးကှိို သတင့်ေးပှိို ို့ခ င့်ေး။ 

• သ သယရှှိဆသာ အကကမ့်ေးြက့်မှု၊ လျစ့်လျူ ရှုမှု သှိို ို့မဟိုတ့် အှိမ့်တငွ့်ေးအကကမ့်ေးြက့်မှုကှိို သတင့်ေးဆပေးပှိို ို့ခ င့်ေး။ 

• တစ့်စ ိုတစ့်ဆယာက့်၏ ကျန့်ေးမာဆရေး သှိို ို့မဟိုတ့် ဆဘေးကင့်ေးဆရေးအတကွ့် ခပင့်ေးထန့်ဆသာ ပ ှိမ့်ေးဆခ ာက့်မှုကှိို 

ကာကွယ့်တာေးဆီေးခ င့်ေး သှိို ို့မဟိုတ့် ဆလျှာို့ ျခ င့်ေး။ 

 

ရန က့်ထပ့် အခ က့်အလက့်အတကွ့် U.S. Department of Health & Human Services ဆ ိုဒ့်သ ို   ဝင့်ရရ က့်ကကည ့်ရှုပါ။ 

 

https://www.hhs.gov/


ကျွန့်ိုပ့်တ ို  ၏ အြွ ျို့အစည့်ျားက ို လည့်ပတ့်လိုပ့်ရဆ င့်ရန့်- 

• ကျွန့်ိုပ့်တှိို ို့၏ ထ ိုေးစ အတှိိုင့်ေး လိုပ့်ဆဆာင့်ရန့်၊ သငို့့်ခပျုစိုဆစာငို့့်ဆရှာက့်မှုကှိို တှိိုေးခမြှငို့့်ရန့်နှငို့့် လှိိုအပ့်ပါက သငို့့်ထ  

ဆက့်သွယ့်ရန့် သငို့့်ကျန့်ေးမာဆရေး အ ျက့်အလက့်အာေး ကျွန့်ိုပ့်တှိို ို့ အသ ိုေးခပျုပပီေး မျှဆေနှိိုင့်ပါသည့်။ 

သိုရတသနလိုပ့်ရန့်- 

• ကျန့်ေးမာဆရေး သိုဆတသနအတွက့် သငို့့်အ ျက့်အလက့်ကှိို ကျွန့်ိုပ့်တှိို ို့ အသ ိုေးခပျုနှိိုင့် သှိို ို့မဟိုတ့် မျှဆေနှိိုင့်သည့်။ 

ဥပရဒအ ျားလ ိုက့်န ရန့်- 

• ဗဟှိိုအစှိိုေးရ၏ လျှှိျုျို့ ေှက့်ဆရေး ဥပဆေကှိို ဆလေးစာေးလှိိုက့်နာဆကကာင့်ေး ကျန့်ေးမာဆရေးနှငို့့် လူသာေးေန့်ဆဆာင့်မှုမျာေး ဌာနက 

သှိလှိိုလျှင့် အပါအေင့် ခပည့်နယ့် သှိို ို့မဟိုတ့် ဗဟှိိုအစှိိုေးရ ဥပဆေမျာေးအရ လှိိုအပ့်ပါက သင့်နှငို့့်ပတ့်သက့်ဆသာ 

အ ျက့်အလက့်ကှိို ကျွန့်ိုပ့်တှိို ို့ မျှဆေပါမည့်။ 

က ိုယ့်တွင့်ျားအင်္ဂါနှင ့် တစ့်ရှူ ျား လှူဒါန့်ျားရရျား ရတ င့်ျားဆ ိုခ က့်မ  ျားအ ျား တ ို  ပပန့်ရန့်- 

• ကှိိုယ့်တွင့်ေးအဂဂါ ရယူဆပေးဆရေး အြဲွျို့အစည့်ေးမျာေးထ  သင့်နှငို့့် ပတ့်သက့်ဆသာ ကျန့်ေးမာဆရေး အ ျက့်အလက့်ကှိို 

ကျွန့်ိုပ့်တှိို ို့ မျှဆေနှိိုင့်ပါသည့်- 

ရဆျားဘက့်ဆ ိုင့်ရ  စစ့်ရဆျားသူ သ ို  မဟိုတ့် အသိုဘစီစဉ်ရပျားသူနှင ့် လိုပ့်က ိုင့်ရန့်- 

• တစ့်ဦေးတစ့်ဆယာက့် ဆသဆ ိုေးဆသာအ ါ ဆသမှုဆသ င့်ေး ကျန့်ေးမာဆရေးအ ျက့်အလက့်အာေး စ ိုစမ့်ေးဆရေးအရာရှှိ၊ 

ဆဆေးဘက့်ဆှိိုင့်ရာ စစ့်ဆဆေးသူ သှိို ို့မဟိုတ့် အသိုဘစီစဉဆပေးသူထ  ကျွန့်ိုပ့်တှိို ို့ မျှဆေဆပေးနှိိုင့်ပါသည့်။ 

အလိုပ့်သမ ျားမ  ျား၏ နစ့်န ရကကျား၊ ဥပရဒပပဠ န့်ျားခ က့်နှင ့် အပခ ျား အစ ိုျားရ ရတ င့်ျားဆ ိုခ က့်မ  ျားက ို ရပြရငှ့်ျားရန့်- 

• သင့်နှငို့့် ပတ့်သက့်ဆသာ ကျန့်ေးမာဆရေး အ ျက့်အလက့်ကှိို ကျွန့်ိုပ့်တှိို ို့ အသ ိုေးခပျု သှိို ို့မဟိုတ့် မျှဆေနှိိုင့်ပါသည့်- 

• အလိုပ့်သမာေး၏ နစ့်နာဆကကေး ဆတာင့်ေးဆှိို ျက့်မျာေးအတွက့်။ 

• ဥပဆေစှိိုေးမှိိုေးဆရေး ရည့်ရွယ့် ျက့်မျာေးအတွက့် သှိို ို့မဟိုတ့် ဥပဆေစှိိုေးမှိိုေးဆရေး အရာရှှိနှငို့့်အတ။ူ 

• ဥပဆေက  ွငို့့်ခပျုထာေးဆသာ လိုပ့်ဆဆာင့် ျက့်မျာေးအတကွ့် ကျန့်ေးမာဆရေး ကကေီးကကပ့်မှု ဆအဂျင့်စီမျာေးနှငို့့်အတ။ူ 

• တပ့်မဆတာ့်၊ နှိိုင့်င ဆတာ့် လ ိုခ  ျုဆရေးနှငို့့် သမမတဆှိိုင့်ရာ အကာအကယွ့် ေန့်ဆဆာင့်မှုမျာေး ကဲို့သှိို ို့ဆသာ အထေူး အစှိိုေးရ 

လိုပ့်ဆဆာင့် ျက့်မျာေးအတကွ့်။ 

 

အမှုအခင့်ျားမ  ျားနှင ့် တရ ျားရရျားရ  လိုပ့်ရဆ င့်ခ က့်မ  ျားက ို တ ို  ပပန့်ရပြရငှ့်ျားရန့်- 

• တရာေးရ ိုေး သှိို ို့မဟိုတ့် စီမ အိုပ့် ျျုပ့်ဆရေး အမှိန ို့့်အာေး ဆခြရှင့်ေးရန့် သှိို ို့မဟိုတ့် ဆငို့့်ဆ ေါ်စာအာေး ဆခြကကာေးရန့် သင့်နှငို့့် 

ပတ့်သက့်ဆသာ ကျန့်ေးမာဆရေး အ ျက့်အလက့်ကှိို ကျွန့်ိုပ့်တှိို ို့ မျှဆေနှိိုင့်ပါသည့်။ 

က န့်ျားမ ရရျားရစ င ့်ရရ ှက့်မှု လိုပ့်သ ျားမ  ျားက ို ကူညီရလ က င့်ရပျားရန့်- 

• ဆဆေးဘက့်ဆှိိုင့်ရာနှငို့့် သူနာခပျု ဆကျာင့်ေးသာေးမျာေး၊ ဆနထှိိုင့်သူမျာေးနှငို့့် အသင့်ေးေင့်မျာေး ကဲို့သှိို ို့ဆသာ ကျန့်ေးမာဆရေး 

ဆစာငို့့်ဆရှာက့်မှု ကျွမ့်ေးကျင့်သူမျာေးကှိိုဆလို့ကျင့်ို့ဆပေးရာတငွ့် အကအူညီခြစ့်ဆစရန့် သငို့့်ကျန့်ေးမာဆရေး 

အ ျက့်အလက့်ကှိို ကျွန့်ိုပ့်တှိို ို့ အသ ိုေးခပျုပပီေး မျှဆေနှိိုင့်ပါမည့်။ 

ရန က့်ထပ့် အခ က့်အလက့်အတကွ့် U.S. Department of Health & Human Services ဆ ိုဒ့်သ ို   ဝင့်ရရ က့်ကကည ့်ရှုပါ။ 

ကျွန်ိုပ်တ ို ့်၏ တ ဝေ်ဝတတ   ေးမျ ေး 



• ကျွန့်ိုပ့်တှိို ို့သည့် သင့်၏ ကာကွယ့်ထာေးဆသာ ကျန့်ေးမာဆရေး အ ျက့်အလက့်၏ လျှှိျုျို့ ေှက့်ဆရေးနှငို့့် လ ိုခ  ျုဆရေးကှိို 

ထှိန့်ေးသှိမ့်ေးရန့် ဥပဆေအရ လှိိုအပ့်ပါသည့်။ 

• သငို့့်အ ျက့်အလက့်၏ လျှှိျုျို့ ေှက့်ဆရေး သှိို ို့မဟိုတ့် လ ိုခ  ျုဆရေးကှိို ထှိ ှိိုက့်နှိိုင့်သညို့့်  ျှိျုေးဆြာက့်မှုတစ့် ို ခြစ့်ဆပေါ်ပါက 

သငို့့်ထ သှိို ို့ ကျွန့်ိုပ့်တှိို ို့  ျက့် ျင့်ေး အသှိဆပေးသွာေးပါမည့်။ 

• ဤအသှိဆပေးစာတွင့် ဆြာ့်ခပထာေးသညို့့် တာေန့်မျာေးနှငို့့် လျှှိျုျို့ ေှက့်ဆရေး ကျင့်ို့ထ ိုေးမျာေးကှိို ကျွန့်ိုပ့်တှိို ို့ လှိိုက့်နာပပီေး ၎င့်ေး၏ 

မှိတတ ူအာေး သငို့့်ထ  ဆပေးသွာေးပါမည့်။ 

• စာခြငို့့်ဆရေးသာေး၍ ကျွန့်ိုပ့်တှိို ို့ လိုပ့်ဆဆာင့်နှိိုင့်ဆကကာင့်ေး သင့်ဆခပာခပမထာေးသဆရွျို့ ဤတငွ့်ဆြာ့်ခပထာေးသည့်မျာေးမှလွဲပပီေး 

သငို့့်အ ျက့်အလက့်ကှိို ကျွန့်ိုပ့်တှိို ို့ အသ ိုေးခပျုခ င့်ေး သှိို ို့မဟိုတ့် မျှဆေခ င့်ေး မခပျုလိုပ့်ပါ။ ကျွန့်ိုပ့်တှိို ို့ 

လိုပ့်ဆဆာင့်နှိိုင့်ဆကကာင့်ေး သင့်ဆခပာခပထာေးပါကလည့်ေး၊ အ ျှိန့်မဆရွေး သင့်စှိတ့်ဆခပာင့်ေးသွာေးနှိိုင့်ပါသည့်။ 

သင့်စှိတ့်ဆခပာင့်ေးသွာေးပါ ကျွန့်ိုပ့်တှိို ို့အာေး စာခြငို့့်ဆရေးသာေး၍ အသှိဆပေးပါ။ 

 

ဤလျှှိျုျို့ ေှက့်ဆရေး ကျငို့့်ထ ိုေးမျာေးဆှိိုင့်ရာ အသှိဆပေး ျက့်သည့် Children’s Health၊ ၎င့်ေး၏ ေန့်ထမ့်ေးမျာေး၊ 

ဆဆေးဘက့်ဆှိိုင့်ရာ/သွာေးဘက့်ဆှိိုင့်ရာ ေန့်ထမ့်ေး၊ ဆစတနာို့ေန့်ထမ့်ေးမျာေး၊ ဆကျာင့်ေးသာေးမျာေးနှငို့့် သင့်တန့်ေးသာေးမျာေးနှငို့့် 

အဆဆာက့်အအ ိုမျာေး၊ ဌာနမျာေးနှငို့့် ဆဆေး န့်ေးအာေးလ ိုေးမှ သင့်၏ ကာကယွ့်ထာေးဆသာ ကျန့်ေးမာဆရေး အ ျက့်အလက့် (PHI) ကှိို 

အသ ိုေးခပျုကာ အခ ာေးလမူျာေးကှိို ထိုတ့်ဆပေးသညို့့် နည့်ေးလမ့်ေးအာေး ရှင့်ေးခပဆပေးပပီေး သင့်၏ PHI ကှိို အသ ိုေးခပျုပပီေး ထှိန့်ေး ျျုပ့်ရန့် 

သငို့့်ရပှိိုင့် ွငို့့်မျာေးကှိို ဆြာ့်ခပဆပေးပါသည့်။ 

 

Children’s Health သည့် ဆပါင့်ေးစည့်ေးထာေးဆသာ အကျ ျုေးေင့်သညို့့် အြဲွျို့အစည့်ေးမျာေး အပါအေင့် ကျန့်ေးမာဆရေး ဆစာငို့့်ဆရှာက့်မှု 

အြဲွျို့အစည့်ေးမျာေး စိုစည့်ေးမှု ခြစ့်ပါသည့်။ Children’s Health သည့် သက့်ဆှိိုင့်ရာ ဗဟှိိုအစှိိုေးရနှငို့့် နှိိုင့်င ဆတာ့် ဥပဆေမျာေးကှိို 

ဆလေးစာေးလှိိုက့်နာပပီေး လူမျှိျုေး၊ အသာေးအဆရာင့်၊ လှိင့်၊ အသက့်၊ ကှိိုေးကယွ့်သညို့့်ဘာသာ၊ နှိိုင့်င သာေးဇစ့်ခမစ့် သှိို ို့မဟိုတ့် 

မသန့်စွမ့်ေးခြစ့်မှု အဆခ   အဆကကာင့်ေးရင့်ေးမျာေးခြငို့့်  ွဲခ ာေးဆက့်ဆ ခ င့်ေး မခပျုပါ။ 

 

စိုစည့်ေးထာေးဆသာ ကျန့်ေးမာဆရေး ဆစာငို့့်ဆရှာက့်မှု အစီအစဉ (OHCA) ခြစ့်ခ င့်ေးသည့် စိုစည့်ေးထာေးဆသာ ကျန့်ေးမာဆရေး 

ဆစာငို့့်ဆရှာက့်မှု အစီအစဉ ပါေင့်ဆဆာင့်ရွက့်သူမျာေးက ကျန့်ေးမာဆရေး ဆစာငို့့်ဆရှာက့်မှု ဆပေးအပ့်ခ င့်ေးအတကွ့် ဆငွဆကကေးဆှိိုင့်ရာ 

အနတရာယ့်ကှိို မျှဆေပါက ဆပါင့်ေးစည့်ေးထာေးဆသာ ဆစာငို့့်ဆရှာက့်မှု၊ အသ ိုေး ျမှု သ ိုေးသပ့် ျက့်၊ အရည့်အဆသွေး စှိစစ့်မှုနှငို့့် 

တှိိုေးတက့်ဆရေး လိုပ့်ဆဆာင့် ျက့်မျာေး သှိို ို့မဟိုတ့် ဆငဆွပေးဆ ျမှု လိုပ့်ဆဆာင့် ျက့်မျာေး ကဲို့သှိို ို့ဆသာ လိုပ့်ဆဆာင့် ျက့်မျာေးအတွက့် 

အကျ ျုေးေင့်သညို့့် အြဲွျို့အစည့်ေးအာေးလ ိုေးထ  PHI ကှိို မျှဆေရန့် သီေးခ ာေး အကျ ျုေးေင့်သညို့့် အြဲွျို့အစည့်ေးမျာေးအာေး 

 ွငို့့်ခပျုဆပေးပါသည့်။ 

 

ဤအသ ရပျားခ က့်၏ စည့်ျားမ ဉ်ျားမ  ျားတွင့် ရပပ င့်ျားလ မှုမ  ျား 

ဤအသှိဆပေး ျက့်၏ စည့်ေးမျဉေးမျာေးကှိို ကျွန့်ိုပ့်တှိို ို့ ဆခပာင့်ေးလနဲှိိုင့်ပပီေး ဆခပာင့်ေးလမဲှုမျာေးသည့် သင့်နှငို့့် ပတ့်သက့်၍ 

ကျွန့်ိုပ့်တှိို ို့တွင့်ရှှိသညို့့် အ ျက့်အလက့်အာေးလ ိုေးနှငို့့် သက့်ဆှိိုင့်ပါမည့်။ အသှိဆပေး ျက့်အသစ့်အာေး ဆတာင့်ေးဆှိိုပါက ကျွန့်ိုပ့်တှိို ို့၏ 

အဆဆာက့်အအ ိုမျာေးနှငို့့် ေဘ့်ဆှိိုက့်ဆပေါ်တွင့် ရနှိိုင့်ပါသည့်။ 

သင ့်ရပ ိုင့်ခွင ့်မ  ျား ခ   ျားရြ က့်ခ ရသည့်ဟို ခ စ ျားရပါက တ ိုင့်ကက ျားခ က့် ပပ လိုပ့်ပါ- 



• သငို့့်ရပှိိုင့် ွငို့့်မျာေးကှိို ကျွန့်ိုပ့်တှိို ို့  ျှိျုေးဆြာက့်ထာေးသည့်ဟို   စာေးရပါက ဆအာက့်ပါအ ျက့်အလက့်ကှိိုအသ ိုေးခပျု၍ 

ကျွန့်ိုပ့်တှိို ို့ထ  ဆက့်သွယ့်ခ င့်ေးခြငို့့်  တှိိုင့်ကကာေး ျက့် ခပျုလိုပ့်နှိိုင့်ပါသည့်။ 

• 200 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20201 သှိို ို့ စာပှိို ို့ခ င့်ေး၊ 1-877-696-6775 သှိို ို့ 

ြိုန့်ေးဆ ေါ်ဆှိိုခ င့်ေး သှိို ို့မဟိုတ့် အရမရ ကန့်ပပည့်ရထ င့်စို က န့်ျားမ ရရျားနှင ့် လူသ ျားဝန့်ရဆ င့်မှုမ  ျား ဌ န စ မ က့်နှ သှိို ို့ 

ေင့်ကကညို့့်ခ င့်ေးခြငို့့် အမျာေးခပည့်သူ ရပှိိုင့် ွငို့့်မျာေးအတွက့် အဆမရှိကန့်ခပည့်ဆထာင့်စို ကျန့်ေးမာဆရေးနှငို့့် 

လူသာေးေန့်ဆဆာင့်မှုမျာေး ဌာနသှိို ို့ တှိိုင့်ကကာေး ျက့် ခပျုလိုပ့်နှိိုင့်ပါသည့်။ 

• တှိိုင့်ကကာေး ျက့်ခပျုလိုပ့်ခ င့်ေးဆကကာငို့့် သငို့့်အာေး လက့်တ ို ို့ခပန့်ခ င့်ေး ကျွန့်ိုပ့်တှိို ို့ မခပျုလိုပ့်ပါ။ 

အပခ ျား အက   ျားဝင့်ရသ  အြွ ျို့အစည့်ျားမ  ျားနှင ့် စီစဉ်မှုမ  ျား 

ဆပါင့်ေးစည့်ေးထာေးသညို့့် အကျ ျုေးေင့်ဆသာ အြဲွျို့အစည့်ေးမျာေး 

• Anesthesiologists for Children 

• Children’s Health Clinical Operations 

o d/b/a Children's Medical Center of Dallas 

o d/b/a Children's Medical Center Plano 

• Children’s Medical Center Health Plan 

• CHSR, LLC 

• Complex Care Medical Services Corporation 

• Dallas Physician Medical Services for Children 

• OCH Holdings (Our Children’s House) 

• Pediatric Imaging Associates, LLC 

• Pediatric Partners 

• Physicians for Children 

• Physicians Quality Alliance of North Texas 

• Texas Bluebonnet Insurance Company 

စီစဉထာေးရှှိဆသာ ကျန့်ေးမာဆရေးဆစာငို့့်ဆရှာက့်မှု အစီအစဉမျာေး 

စီစဉထာေးရှှိဆသာ ကျန့်ေးမာဆရေး ဆစာငို့့်ဆရှာက့်မှု အစီအစဉ၏ တစ့်စှိတ့်တစ့်ပှိိုင့်ေးအခြစ့် သင့်၏ ကာကယွ့်ထာေးဆသာ 

ကျန့်ေးမာဆရေး အ ျက့်အလက့်အာေး Children’s Health System of Texas မှ မျှဆေထာေးသညို့့် အခ ာေး အကျ ျုေးေင့်ဆသာ 

အြဲွျို့အစည့်ေးမျာေး စာရင့်ေး။ 

• University of Texas Southwestern Medical Center 

• Familia Care, Inc. d/b/a MD Medical Group and TopCare Medical Group, Inc.. 

 
 

 
 

https://www.hhs.gov/

