ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့ မူ၀ါဒေပၚလစ
မူ၀ါဒ ထြက္ဆိုခ်က္

Financial Assistance Policy

Parkview Health သည္ လူနာမ်ား ၎တို႔၏ ေငြေပးေခ်ႏိုင္သည့္ အေျခအေနမည္သို႔ပင္ျဖစ္ပါေစ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအရလိုအပ္သည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားအား ၎လူနာမ်ား
၀င္ေရာက္ရယူႏိုင္ ေစရန္ အတြက္ ကတိက၀တ္ ျပဳ ထားပါသည္။ ဤမူ၀ါဒေပၚလစီ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့မႈ အတြက္ အရည္အခ်င္း ျပည့္မွီမႈ ႏွင့္ပတ္သက္သည္မ်ား၊
ေလွ်ာက္လႊာလုုပ္ငန္းစဥ္ ႏွင့္ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီမႈဆိုင္ရာ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ လူနာမ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ သမားေတာ္မ်ား ႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းတို႔ထံသို႔
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ ေပးႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။ ဤမူ၀ါဒေပၚလစီအား Parkview Health ၏ ေငြေၾကးစီမံမႈဆိုင္ရာေကာ္မတီမွ ေထာက္ခံအသိအမွတ္ျပဳထားျပီးျဖစ္ပါသည္။

ေ၀ါဟာရ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား
1. အေရးေပၚေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုသည္မွာ လံုေလာက္ေသာျပင္းထန္နာက်င္မႈလကၡဏာမ်ားအျဖစ္ သိသာေတြ႕ ျမင္ႏိုင္သည့္ စိတ္ေရာဂါဆိုင္ရာအေျခအေနမ်ား၊ အကယ္၍ ခ်က္ခ်င္း ေဆးဘက္
ဆိုင္ရာ ကုုသ ေစာင့္ ေရွာက္မႈအား မခံယူပါက ၎ပုုဂၢိဳလ္၏က်န္းမာေရးအား အက်ိဳးအေၾကာင္းသင့္ေလ်ာ္စြာ ျပင္းထန္ေသာ အႏၱရာယ္ဆံုးရံႈးမႈ၊ ခႏၶာကိုယ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား
ျပင္းထန္စြာ ခ်ိဳ႕ယြင္းေစမႈ၊ သို႔မဟုုတ္ ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္း သို႔မဟုုတ္ အဂၤါတစ္ခုခုအား ျပင္းထန္စြာ ထိခိုက္ေစမႈ အစရွိသည့္ရလဒ္မ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ အလြန္အမင္းနာက်င္မႈ
အစရွိသည္တို႔ပါ၀င္ေသာ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ေရာဂါ အေျခအေနမ်ားအား ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။
2. ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအရလိုအပ္သည့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုသည္မွာ အသက္အား အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္၊ ခံစားမႈ သို႔မဟုုတ္ နာက်င္မႈတို႔အားျဖစ္ေပၚေစသည့္၊ ရုုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ
ပံုပ်က္ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ သို႔မဟုုတ္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္ခ်က္ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ တို႔အားျဖစ္ေစသည့္၊ မသန္စြမ္းသူတစ္ဦးအျဖစ္ ေရွာက္ရွိေစႏိုင္သည့္ သို႔မဟုုတ္ ပိုမိုဆိုးရြားသြားေစရန္
ျခိမ္းေျခာက္ႏိုင္သည့္၊ သို႔မွမဟုုတ္ အလံုးစံု နာမက်န္းဖ်ားနာမႈရလာဒ္ သို႔မဟုုတ္ ခ်ည့္ႏွဲ႔မႈမ်ားအား ရလဒ္ ထြက္ေပၚ ေစႏိုင္သည့္ အစရွိေသာ ေရာဂါအေျခအေနမ်ား စတင္လာမႈ သို႔မဟုုတ္
ဆိုးရြားလာမႈတို႔အား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္၊ သက္သာသြားေစရန္၊ ျပင္ဆင္ေပးရန္၊ ကုုသေပးရန္ သို႔မဟုုတ္ ကာကြယ္ရန္တို႔အတြက္ငွာ လူနာတစ္ဦးထံ သို႔ေပးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအျဖစ္
အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ႏိုင္ေပသည္။
3. ေလွ်ာက္လႊာကာလဆိုသည္မွာ တစ္စံုတစ္ဦးထံသို႔ ကုုသေစာင့္ေရွာက္မႈ ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ေန႔စြဲ၌ စတင္ျပီး၊ ၎ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ေငြေတာင္းခံလႊာထြက္ဆိုခ်က္အား ပထမအၾကိမ္
ေပးပို႔ျပီး ေန႔ရက္မွ ရက္ေပါင္း 240 ေျမာက္ ေန႔ရက္တြင္ အဆံုးသတ္ေသာ ကာလတစ္ခုအား ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။
4. ေယဘုုယ်အားျဖင့္ ေငြေတာင္းခံလႊာေပးပို႔ေသာပမာဏ ဆိုသည္မွာ အေရးေပၚ သို႔မဟုုတ္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအရလိုအပ္သည့္ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ Medicare မွ ခြင့္ျပဳေပးထားေသာ
ပမာဏအား ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ေယဘုုယ်အားျဖင့္ ေငြေတာင္းခံလႊာေပးပို႔ေသာပမာဏအား တြက္ခ်က္ရန္အတြက္ Parkview Health သည္ ျပန္လည္ၾကည့္ရႈမႈနည္းလမ္း (Look Back
Method) အား အသံုးျပဳေပသည္။
5. ျပန္လည္ၾကည့္ရႈမႈနည္းလမ္း ဆိုသည္မွာ လက္ရွိႏွစ္အတြက္ ေယဘုုယ်အားျဖင့္ ေငြေတာင္းခံလႊာေပးပို႔ေသာ ပမာဏအား တြက္ခ်က္၊ ဆံုးျဖတ္ရန္အတြက္ငွာ ယခင္ႏွစ္မွ Medicare
ေပးေခ်မႈ မ်ားအား ျပန္လည္ၾကည့္ရႈ သည့္ တြက္ခ်က္မႈအား ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။
6. စုုစုေပါင္း မိသားစုု၀င္ေငြဆိုသည္မွာ ဖယ္ဒရယ္၀င္ေငြခြန္ေလွ်ာက္လႊာ 1040 ေပၚတြင္ စာရင္းျပဳထားသည့္သူမ်ား၏ စုုစုေပါင္း၀င္ေငြမ်ား၊ ႏွင့္ အဆိုပါ မိသားစုု၀င္မ်ား၏ အပိုင္း B
ေအာက္တြင္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထား သည့္ အလုုပ္ခန္႔အပ္မႈဆိုင္ရာ ႏွင့္ အျခားေသာအရင္းအျမစ္မ်ားမွ လက္ရွိ စုုစုေပါင္း၀င္ေငြတို႔ကို ႏွစ္ခ်ဳပ္ထားျခင္းအား ဆိုလိုသည္။
7. Parkview Health က်မ္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈဧရိယာ ဆိုသည္မွာ Indiana အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ ႏွင့္ Ohio အေနာက္ေျမာက္ဘက္တို႔မွ ေဖာ္ျပပါခရိုင္နယ္ေျမမ်ားအား ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္
- Indiana တြင္ - Adams ၊ Allen ၊ DeKalb ၊ Huntington ၊ Kosciusko ၊ LaGrange ၊ Noble ၊ Steuben ၊ Wabash ၊ Wells ႏွင့္ Whitley ခရိုင္နယ္ေျမမ်ား၊ Ohio တြင္ - Defiance ၊
Paulding ၊ Van Wert ႏွင့္ Williams ခရိုင္နယ္ေျမမ်ား။

လုုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈ

A. ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့မႈ မူ၀ါဒေပၚလစီ၏ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား
1. Parkview ၏ ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့မႈမူ၀ါဒေပၚလစီ၏ မိတၳဴေကာ္ပီ၊ ေလွ်ာက္လႊာ ႏွင့္ ရိုးရွင္းေသာဘာသာစကားျဖင့္ေရးသားထားေသာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္တို႔အား Parkview.com
တြင္၊ ေဆးရံု အားလံုးရွိ ေငြကိုင္ ရံုးခန္းမ်ားတြင္ ရရွိႏိုင္ပါသည္၊ သို႔မွမဟုုတ္ လူနာေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားဌာနထံ 260-266-6700 သို႔မဟုုတ္ အေကာက္ခြန္အခမဲ့ျဖစ္သည့္
855-814-0012 သို႔ ေခၚဆိုျခင္းျဖင့္လည္း ရရွိႏိုင္ပါသည္။
2. Parkview ၏ ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့မႈ မူ၀ါဒေပၚလစီအား ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားသည့္ လက္ကိုင္စာေစာင္မ်ားအား ေဆးရံုစာရင္းသြင္းဌာနေနရာ အားလံုးတြင္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။
3. ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေႀကာ္ျငာဆိုင္းဘုတ္အား အေရးေပၚဌာနအတြင္း ႏွင့္ ေဆးရံုးစာရင္းသြင္းဧရိယာမ်ား အားလံုးတို႔တြင္ထားရိွသြားလိမ္မည္ျဖစ္ျပီး၊
၎တြင္ ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာ ပံ့ပိုး ေထာက္ပံ့မႈ မူ၀ါဒေပၚလစီႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေနာက္ထပ္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားအား ရွာေဖြရရွိႏိုင္မည့္ေနရာ အခ်က္အလက္မ်ားပါဝင္လိမ္မည္။
4. ေဆးရံု၌ စာရင္းသြင္းခ်ိန္တြင္ ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာပံ့ပိုးေထာက္ပံ့မႈ မူ၀ါဒေပၚလစီအား ရိုးရွင္းေသာဘာသာစကားျဖင့္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေရးသားထားခ်က္တစ္ခုအား လူနာမ်ားထံသို႔
ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။
5. အားလံုးေသာ ေငြေတာင္းခံလႊာထြက္ဆိုခ်က္မ်ားသည္ လူနာမ်ားအား ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာပံ့ပိုးေထာက္ပံ့မႈအား ရရွိႏိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အသိေပး၊ အေၾကာင္းၾကားသြားမည္ျဖစ္ျပီး၊
၎တို႔တြင္ ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာ ပံ့ပိုး ေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား ပိုမိုရယူလိုသူ လူနာမ်ားအတြက္ ဆက္သြယ္လိပ္စာအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း
ထည့္သြင္းထားမည္ျဖစ္သည္။
6. လူနာမ်ားထံသို႔ေပးပို႔သည့္ ေငြေတာင္းခံလႊာထြက္ဆိုခ်က္မ်ား အားလံုးတြင္ရိုးရွင္းေသာ ဘာသာစကားျဖင့္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေရးသားခ်က္မူ၀ါဒေပၚလစီတစ္ခုအား ေလွ်ာက္လႊာအားမည္သို႔ရယူႏို
င္ေၾကာင္း ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ထည့္သြင္းထားမည္ျဖစ္သည္။
7. Parkview လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတြင္းသတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း ေပးေခ်ရန္ မတတ္စြမ္းႏိုင္ေၾကာင္း ထုုတ္ေဖာ္ျပသလာသည့္ လူနာမ်ားျဖင့္ ေျပာဆိုဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား
အားလံုးတြင္ ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာ ပံ့ပိုး ေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ေပးေခ်မႈဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအား
သိမ္းေကာက္ျခင္းဆိုင္ရာ မူ၀ါဒေပၚလစီ အတြင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ သိမ္းေကာက္ျခင္း ဆိုင္ရာမူ၀ါဒေပၚလစီ၏ မိတၳဴေကာ္ပီတစ္ေစာင္အား Parkview.com တြင္၊ အားလံုးေသာ ေဆး
ရံုေငြကိုင္ရံုးခန္းမ်ားတြင္ ရရွိႏိုင္ပါသည္၊ သို႔မွမဟုုတ္ လူနာ ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားဌာနထံ 260-266-6700 သို႔မဟုုတ္၊ အေကာက္ခြန္အခမဲ့ျဖစ္သည့္ 855-814-0012 သို႔
ေခၚဆိုျခင္းျဖင့္လည္း ရရွိႏိုင္ပါသည္။

B. အရည္အခ်င္းျပည့္မွီမႈဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
1. အေရးေပၚ ႏွင့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအရလိုအပ္သည့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈတို႔သည္ ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာပံ့ပိုးေထာက္ပံ့မႈ မူ၀ါဒေပၚလစီလက္ေအာက္တြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈအတြက္
အရည္အခ်င္းျပည့္မွီပါသည္။
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2. ဖယ္ဒရယ္ ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့မႈဆိုင္ရာလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (အပိုင္း IV အား ၾကည့္ရႈပါ) ၏ 200% အား မေက်ာ္လြန္သည့္ စုုစုေပါင္း မိသားစုု၀င္ေငြရွိသည့္ မိသားစုုမ်ားမွ လူနာမ်ားသည္
ေလွ်ာက္လႊာကာလအတြင္း အရည္အခ်င္း ျပည့္မွီျပီး သက္ေရာက္မႈရွိေသာ အေကာင့္စာရင္း လက္က်န္မ်ား ပယ္ဖ်က္ေပးမႈအတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီပါသည္။ လူနာျဖစ္သူထံသို႔
ေငြေတာင္းခံလႊာေပးပို႔ေသာ အစိတ္အပိုင္းသည္ ေယဘုုယ်အားျဖင့္ ေငြေတာင္းခံလႊာေပးပို႔ေသာ ပမာဏအား ေက်ာ္လြန္ျခင္းရွိမည္မဟုုတ္ေပ။
3. မိသားစုုအရြယ္အစားအား လူနာျဖစ္သူ သို႔မဟုုတ္ ဂရန္တီေပးအာမခံေပးသူမွ ယခင္ႏွစ္၏ ဖယ္ဒရယ္ခြန္ျပန္လည္ေပးအပ္မႈအေပၚတြင္ အဆိုျပဳထားသည့္ မွီခိုသူအေရအတြက္အားျဖင့္
ဆံုးျဖတ္ျခင္းျဖစ္ျပီး၊ ေငြေၾကး ပိုင္းဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့မႈေလွ်ာက္လႊာေပၚတြင္ ပါ၀င္ထည့္သြင္းသင့္ေပသည္။ ဂရန္တီေပးအာမခံသူမွ အျခားေသာတစ္ႏွစ္စီတြင္
အခြန္ျပန္လည္ေပးအပ္မႈအေပၚ၌ ကေလးအား အဆိုျပဳသည့္ အုုပ္ထိန္းခြင့္ဆိုင္ရာ အမႈကိစၥမ်ားတြင္မူ ကေလးအား မွီခိုသူတစ္ဦးအျဖစ္ အဆိုျပဳျပသရန္အတြက္ ႏွစ္ႏွစ္တာအခြန္မ်ား
သို႔မဟုုတ္ တစ္ႏွစ္တာအခြန္မ်ား၏ မိတၳဴေကာ္ပီတစ္ေစာင္ ႏွင့္ အုုပ္ထိန္းခြင့္ဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ်က္ မိတၳဴေကာ္ပီ တစ္ေစာင္တို႔အား လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။
4. စုုစုေပါင္း မိသားစုု၀င္ေငြဆိုသည့္ စကားလံုးေ၀ါဟာရအတြင္းတြင္ ေဖာ္ျပပါတို႔ပါ၀င္ျပီး၊ ကန္႔သတ္ထားျခင္းမရွိေပ - ဂရန္တီးေပးအာမခံသူ ႏွင့္ အိမ္ေထာင္ဖက္ျဖစ္သူတို႔၏
အလုုပ္ခန္႔အပ္မႈမွရရွိေသာ စုုစုေပါင္း ၀င္ေငြ၊ ကာလတိုမသန္စြမ္းျဖစ္မႈ၊ ေရရွည္မသန္စြမ္းျဖစ္မႈ၊ အလုုပ္လက္မဲ့ျဖစ္မႈ၊ လူမႈဖူလံုေရး၊ VA စစ္မူထမ္းေဟာင္းပင္စင္ေၾကးမ်ား၊ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ
ေ၀စုုခြဲတမ္း၊ ပင္စင္ေၾကးမ်ား ႏွင့္ အပ္ႏွံထားသည့္အေကာင့္စာရင္းမ်ားမွ ရယူႏိုင္ေသာ ၀င္ေငြမ်ား တို႔ျဖစ္ေပသည္။ မိမိကိုယ္ပိုင္အလုုပ္၀င္ေငြ၊ ပူးတြဲပါတနာေဆာင္ရြက္မႈမွ ၀င္ေငြ၊ S
ေကာ္ပိုေရးရွင္းေၾကးမ်ား၊ ႏွင့္/သို႔မဟုုတ္ ကန္႔သတ္ကုမၸဏီ LLC မ်ား၊ ပိုင္ဆိုင္မႈငွားရမ္းခ၀င္ေငြမ်ား ႏွင့္ လယ္ယာေျမ၀င္ေငြမ်ားတို႔ကိုမူ ကုုန္ပစၥည္း ေရာင္းခ်မႈကုန္က်စရိတ္မ်ားအား
ႏုုတ္ယူျဖတ္ေတာက္၍ ေလာင္စာအသံုးျပဳမႈမ်ား၊ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းငွားရမ္းမႈ/အေပါင္စာခ်ဳပ္ ႏွင့္ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းအာမခံမ်ားတို႔အား ႏုုတ္ယူျဖတ္ေတာက္ျပီးသည့္ေနာက္ စုုစုေပါင္း
အက်ိဳးအျမတ္အား ၾကည့္ရႈျခင္းျဖင့္ ဆံုးျဖတ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ေဖာ္ျပပါတို႔အပါအ၀င္ ကန္႔သတ္ထားျခင္းမရွိသည္တို႔အား - ႏုုတ္ယူျဖတ္ေတာက္ႏိုင္ေသာ အစားအေသာက္မ်ား၊
ဆဲလ္ဖုန္းကုုန္က်စရိတ္မ်ား ႏွင့္ တန္ဖိုးေလ်ာ့က်ျခင္းမ်ားတို႔ကိုမူ -ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့မႈ ခြင့္ျပဳခ်က္အား ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ႏုုတ္ယူျဖတ္ေတာက္မႈျပဳရန္အျဖစ္
ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္မဟုုတ္ေပ။
5. လူနာျဖစ္သူ (အကယ္၍ အသက္မျပည့္ေသးသူျဖစ္လွ်င္ ဂရန္တီေပးအာမခံသူ) သည္ ၎ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီေကာင္း ျပည့္မွီႏိုင္သည့္ ျပည္နယ္ သို႔မဟုုတ္
ဖယ္ဒရယ္အစီအစဥ္မ်ားတို႔အား ေလွ်ာက္ထားမႈျပဳရာတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။
6. အကယ္၍ လူနာျဖစ္သူထံတြင္ တတိယပါတီအဖြဲ႕ အက်ံဳး၀င္လႊမ္းျခံဳမႈရွိထားလွ်င္၊ သို႔မဟုုတ္ က်မ္းမာေရးဆိုင္ရာေငြေႀကးရသံုးဥပေဒCOBRA လက္ေအာက္ရွိ အက်ံဳး၀င္လႊမ္းျခံဳမႈအတြက္
အရည္အခ်င္းျပည့္မွီေနလွ်င္မူ အက်ိဳးအျမတ္ခံစားခြင့္မ်ား၏ အာမခံ ရွင္းလင္းခ်က္အေပၚတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ လူနာ အစိတ္အပိုင္းသာလွ်င္ ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာပံ့ပိုးေထာက္
ပံ့မႈ ေပၚလစီလက္ေအာက္ရွိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈအတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီမည္ျဖစ္သည္။ အာမခံ ကုုမၸဏီမ်ားမွ သတ္မွတ္ထားသည္ထက္ေလ်ာ့နည္း၍ေပးေခ်မႈမ်ားသည္
ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့မႈေေပၚလစီလက္ေအာက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈအတြက္ အရည္အခ်င္းမျပည့္မွီေပ။ အာမခံကုမၸဏီမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားအား လူနာျဖစ္သူမွ
လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ပ်က္ကြက္မႈ၊ သို႔မဟုုတ္ ကြန္ယက္အတြင္းရွိ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား အသံုးျပဳရန္ပ်က္ကြက္မႈ အစရွိသည္တို႔ေၾကာင့္ ရလဒ္ထြက္ေပၚလာသည့္ အာမခံ
ျငင္းဆန္ခံရမႈမ်ားသည္ ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့မႈ မူ၀ါဒလက္ေအာက္ရွိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈအတြက္ အရည္အခ်င္းမျပည့္မွီႏိုင္ေပ။
7. အကယ္၍ လူနာတစ္ဦးထံ၌ ၎ အဓိကေနထိုင္အေျခခ်ရာမဟုုတ္သည့္ ေနအိမ္၊ အေဆာက္အဦး သို႔မဟုုတ္ ျခံေျမတစ္ခုအတြင္း အစုုတန္ဖိုးတစ္စံုတစ္ရာရွိေနခဲ့လွ်င္ ၎သည္
ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့မႈ အတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီမည္မဟုုတ္ေပ။
8. ေငြေၾကးပိင
ု း္ ဆိင
ု ရ
္ ာ ပံပ
့ းုိ ေထာက္ပမ
့ံ အ
ႈ ား ထည္သ
့ င
ြ း္ စဥ္းစားမႈျပဳေစရန္ငာွ လူနာျဖစ္သထ
ူ တ
ံ င
ြ ္ Parkview Health ၀န္ေဆာင္မဧ
ႈ ရိယာအတြငး္ ၌ ထုတ
ု ျ္ ပန္ထားသည့္ ေနထိင
ု အ
္ ေျခခ်မႈတစ္ခု
ရွေ
ိ နရမည္ျဖစ္သည္။ Parkview Health ၀န္ေဆာင္မဧ
ႈ ရိယာျပင္ပ အျခားေသာ ျပည္နယ္ သိမ
႔ု ဟုတ
ု ္ ခရိင
ု န
္ ယ္ေျမတစ္ခမ
ု ွ ကာလတိျု ဖစ္ေစ ေရရွညျ္ ဖစ္ေစ အလည္လာေရာက္ေနထိင
ု မ
္ သ
ႈ ည္
ေငြေၾကးပိင
ု း္ ဆိင
ု ရ
္ ာ ပံပ
့ းုိ ေထာက္ပမ
့ံ အ
ႈ တြက္ အရည္အခ်င္း ျပည္မ
့ မ
ီွ ည္မဟုတ
ု ေ
္ ပ။
9. ေဖာ္ျပပါတို႔အပါအ၀င္ ကန္႔သတ္ထားျခင္းမရွိသည့္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္သည့္ Heart Smart CT (ႏွလံုးကြ်မ္းက်င္ CT) ၊ ေသြးေၾကာ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း၊
အၾကိတ္မ်ိဳးရိုးဗီဇဆိုင္ရာ အၾကံေပး ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ႏွလံုးေရာဂါ မ်ိဳးရိုးဗီဇဆိုင္ရာ အၾကံေပးေဆြးေႏြးျခင္း၊ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့ခ်စီမံမႈ အစီအစဥ္၊ သမားေတာ္ရံုးခန္း
အာမခံအျပင္ထပ္မံေပးေခ်မႈမ်ား ႏွင့္ အလွပဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားတို႔သည္ ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာ ပံံ့ပိုးေထာက္ပံ့မႈ မူ၀ါဒေပၚလစီလက္ေအာက္တြင္ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီျခင္းမရွိေပ။
10. Parkview သမားေတာ္မ်ားအုုပ္စု၊ Parkview ၏ ေနအိမ္ က်န္းမာေရး၊ Parkview ေဂဟာ၊ Parkview ေနအိမ္ေပါင္းစပ္ပါ၀င္မႈ ႏွင့္ Parkview ၏ မိတ္ဖက္ ေဆးရံဳမ်ားမွန္သမွ်တို႔ထံသို႔
သက္ဆိုင္ေနသည့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ေငြေတာင္းခံမႈမ်ားအားလံုးတိုအား ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့မႈ ေပၚလစီအားျဖင့္ အက်ံဳး၀င္၊ လႊမ္းျခံဳမႈရွိေပသည္။ Parkview ၏
မိတ္ဖက္ေဆးရံုမ်ားမွာ - Parkview ေဆးရံု Randallia (Parkview Hospital Randallia) ၊ Parkview အျပဳအမူဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး (Parkview Behavioral Health) ၊ Parkview
ေဒသအလိုက္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာစင္တာ (Parkview Regional Medical Center) ၊ Parkview အရိုး၊ၾကြက္သား ဆိုင္ရာ ေဆးရံု (Parkview Orthopedic Hospital) ၊ Parkview
Whitley ေဆးရံု၊ Parkview Huntington ေဆးရံု၊ Parkview Noble ေဆးရံု၊ Parkview LaGrange ေဆးရံု၊ Parkview Wabash ေဆးရံု ႏွင့္ Parkview Warsaw တို႔ျဖစ္ ေပသည္။
အျခားေသာ Parkview မွမဟုုတ္သည့္ ေထာက္ပံ့သူမ်ားထံမွ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမွာမူ Parkview ၏ ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့မႈ မူ၀ါဒေပၚလစီ ေအာက္တြင္ အရည္အခ်င္း
ျပည့္မွီျခင္း မရွိေပ။ Parkview.com ေပၚတြင္ သို႔မွမဟုုတ္ ေဖာ္ျပပါလင့္ခ္သို႔ ၀င္ေရာက္ျခင္းျဖင့္ ဤမူ၀ါဒေပၚလစီလက္ေအာက္တြင္ အခေၾကးေကာက္ခံမႈမ်ား ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈအတြက္
အရည္အခ်င္းျပည့္မွီေသာ သမားေတာ္မ်ား ၏ စာရင္းအား ရရွိႏိုင္ေပသည္ - http://www.parkview.com/ en/patients-visitors/Pages/default.aspx ။
11. ၀န္ေဆာင္မႈ ႏွင့္ ေလွ်ာက္လာႊ တိသ
႔ု ည္ ေလွ်ာက္လာႊ ကာလ (ေ၀ါဟာရ အဓိပါၸ ယ္သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ားအား ၾကည္ရ
့ ပ
ႈ ါ) အတြငး္ က်သင္ေ
့ နပါလွ်င္ လူနာျဖစ္သူ စာရင္းအေကာင္မ
့ ်ားအား
ေငြေၾကးပိင
ု း္ ဆိင
ု ရ
္ ာ ပံပ
့ းုိ ေထာက္ပမ
့ံ ႈ အတြက္ တည္သ
့ င
ြ း္ စဥ္းစားမည္ျဖစ္သည္။ ေငြေၾကးပိင
ု း္ ဆိင
ု ရ
္ ာ ပံပ
့ းုိ ေထာက္ပမ
့ံ အ
ႈ တြက္ အရည္အခ်င္းျပည္မ
့ သ
ီွ ည္ဟု ဆံးု ျဖတ္ထားေသာ
စာရင္းအေကာင္မ
့ ်ားေပၚတြင္ ျပဳလုပ
ု သ
္ ည့္ ကိယ
ု ပ
္ င
ုိ ္ ေပးေခ်မႈမ်ား မွနသ
္ မွ်အား ဂရန္တီ ေပးအာမခံသထ
ူ သ
ံ ႔ုိ ျပန္လည္ေပးအမ္းသြားမည္ျဖစ္သည္။
12. ေငြေၾကးပံ့ပိုးေထာက္ပံ့မႈဆိုင္ရာ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီမႈအား ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ေငြစုအေကာင့္မ်ား ႏွင့္ ၾကီးမားေသာလက္က်န္စာရင္းမ်ားရွိေနသည့္ ေငြအပ္ႏွံလႊာမ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈ
ျပဳေကာင္းျပဳမည္ ျဖစ္သည္။ ပင္စင္ေၾကးမ်ား၊ 401K ၊ 403B ႏွင့္ အနားယူမူအစီအစဥ္IRAs မ်ားတို႔ အပါအ၀င္ ကန္႔သတ္ထားျခင္းမရွိေသာ ျပည္တြင္းအခြန္းဦးစီးဌါနIRS မွ
အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း အနားယူပင္စင္ အေကာင့္စာရင္းမ်ားအား ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာ ပ့ံပိုးေထာက္ပံ့မႈ အတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီမႈအား ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္း
စားသြားမည္မဟုုတ္ေပ၊ လူနာျဖစ္သူသည္ ၎၏ အနားယူပင္စင္၀င္ေငြ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ျဖန္႔ေ၀မႈတစ္ခုအား လက္ခံရရွိထားသည့္ အေျခအေနမွလြဲ၍ျဖစ္သည္။
13. ေငြေၾကးပိင
ု း္ ဆိင
ု ရ
္ ာ ပံပ
့ းုိ ေထာက္ပမ
့ံ အ
ႈ တြက္ ၀င္ေငြအနိမဆ
့္ းုံ တံျ႔ု ပန္မအ
ႈ ကန္အ
႔ သတ္ (200% ျပည္ေထာင္စဆ
ု င္းရဲမြဲေတမူအဆင္F
့ PL) အား ေက်ာ္လြနေ
္ သာ ၀င္ေငြရသ
ိွ ည္၊့ ထိျ႔ု ပင္
ၾကီးမားလွေသာ ေဆးဘက္ဆင
ုိ ရ
္ ာျဖစ္စဥ္တစ္ခအ
ု ား ေတြ႕ ၾကံဳ ခံစားရသည့္ လူနာမွနသ
္ မွ်ထံသ႔ုိ Parkview ၏ တစ္ဥးီ တည္းဆံးု ျဖတ္ခြငအ
့္ ားျဖင့္ ေငြေၾကးပိင
ု း္ ဆိင
ု ရ
္ ာ ပံပ
့ းုိ ေထာက္ပမ
့ံ အ
ႈ ား
ေပးအပ္ေကာင္း ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ၾကီးမားေသာ ေဆးဘက္ဆင
ုိ ရ
္ ာျဖစ္စဥ္တစ္ခု ေၾကာင့္ ပ႔ပ
့ံ းုိ ေထာက္ပမ
့ံ ႈ အား ရရွထ
ိ ားသည့္ လူနာမ်ားသည္ ေယဘုယ
ု ်အားျဖင့္
ေငြေတာင္းခံလာႊ ေပးပိေ
႔ု သာ ပမာဏထက္ေက်ာ္လြနျ္ ပီး ပိမ
ု က
ုိ ာ ေငြေတာင္းခံလာႊ ေပးအပ္ျခင္းခံရမည္မဟုတ
ု ေ
္ ပ။ လက္ရႏ
ိွ စ
ွ အ
္ တြက္ ေယဘုယ
ု ်အားျဖင့္ ေငြေတာင္းခံလာႊ
ေပးပိေ
႔ု သာပမာဏအား Parkview.com တြင္ ရရွႏ
ိ င
ုိ ပ
္ ါသည္။
14. စုုစုေပါင္းမိသားစုု၀င္ေငြသည္ ျပည္ေထာင္စုဆင္းရဲမြဲေတမူအဆင့္FPL ၏ ႏွစ္ရာ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္ေလ်ာ့နည္းေၾကာင္း သို႔မဟုုတ္ ထိုရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္တန္းတူညီမွ်ေၾကာင္း အတည္ျပဳေပးသည့္
ျပည္နယ္ သို႔မဟုုတ္ ဖယ္ဒရယ္ အစီအစဥ္တစ္ခုအတြက္ အရည္အခ်င္း ျပည့္မွီမႈသက္ေသကဲ့သို႔ အျခားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈအတြက္ လူနာျဖစ္သူ၏
အရည္အခ်င္းျပည့္မွီမႈအား ပံ့ပိုးေပးပါလွ်င္ ျပီးျပည့္စံုစြာေဆာင္ရြက္ထားသည့္ ေငြေၾကးပိုင္း ဆိုင္ရာ ေလွ်ာက္လႊာ တစ္ခုမျပည့္စံုသည့္တိုင္ ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့မႈအတြက္
စီမံခန္႔ခြဲမႈဌာနမွ ေထာက္ခံအတည္ျပဳေကာင္း အတည္ျပဳေပးေပမည္။ သိမ္းေကာက္ျခင္းဆိုင္ရာ ေအဂ်င္စီ သို႔မဟုုတ္ အျခားေသာကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးကဲ့သို႔ေသာ ျပင္ပ ပါတီအဖြဲ႕တစ္ခုမွ
ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး၍ အမွတ္ေပးထားသည့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ သို႔မဟုုတ္ စာရင္းအေကာင့္တစ္ခု မပါရွိသည့္ ေသဆံုးသြားေသာ လူနာမ်ားထံသို႔ အပိုေဆာင္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးမႈမ်ားအား
ေပးအပ္သြားႏိုင္ေပသည္။
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C. ေလွ်ာက္လႊာ လုုပ္ငန္းစဥ္
1. ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့မႈေလွ်ာက္လႊာတစ္ေစာင္အား ေဆးရံုေငြကိုင္ဧရိယာမ်ားအားလံုးတြင္ ရရွိႏိုင္ပါသည္၊ သို႔မဟုုတ္ လူနာေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
ေခၚဆိုမႈစင္တာထံ 260-266-6700 သို႔ ျဖစ္ေစ၊ သို႔မဟုုတ္ အေကာက္ခြန္အခမဲ့ျဖစ္သည့္ 855-814-0012 သို႔ျဖစ္ေစ ေခၚဆိုျခင္းအားျဖင့္၊ သို႔မွမဟုုတ္ Parkview.com တြင္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။
2. ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာပံ့ပိုးေထာက္ပံ့မႈအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈျပဳရန္ငွာ လူနာျဖစ္သူ ႏွင့္ လူနာျဖစ္သူ၏အိမ္ေထာင္ဖက္ သို႔မဟုုတ္ ဂရန္တီအာမခံေပးသူသည္ သက္ဆိုင္ရာ
ပူးတြဲေပးပို႔မႈမ်ား အားလံုးပါ၀င္သည့္ ျပီးျပည့္စံုစြာျဖည့္စြက္၊ လက္မွတ္ေရးထိုးထားျပီး ေန႔စြဲတပ္ထားသည့္ ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာပံ့ပိုးေထာက္ပံ့မႈ ေလွ်ာက္လႊာ တစ္ေစာင္အား
တင္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။ လိုအပ္ေသာ ပူးတြဲေပးပို႔ရမည့္အရာမ်ားအား ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာပံ့ပိုးေထာက္ပံ့မႈ ေလွ်ာက္လႊာေပၚတြင္ စာရင္းျပဳ၊ ေဖာ္ျပထားမည္ျဖစ္သည္။ ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာ
ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့မႈေလွ်ာက္လႊာ ႏွင့္ ပူးတြဲေပးပို႔မႈမ်ားအား ျပီးျပည့္စံုစြာျဖည့္စြက္ျပီး၊ ေဖာ္ျပထားသည့္ လိပ္စာသို႔ ေလွွ်ာက္လႊာေပၚတြင္စာရင္းျပဳထားသည့္ေန႔စြဲမွစ၍ ရက္ေပါင္း 30 ထက္ေက်ာ္
လြန္ေနာက္က်ျခင္းမရွိေစဘဲ ျပန္လည္ေပးအပ္သြားရမည္ျဖစ္သည္။

D. ေထာက္ခံအတည္ျပဳခ်က္ လုုပ္ငန္းစဥ္
1. ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာပံ့ပိုးေထာက္ပံ့မႈ ေလွ်ာက္လႊာအား Parkview Health ၏ ေငြေႀကးစီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူအႀကီးအကဲCFO သို႔မဟုုတ္ တာ၀န္ခန္႔အပ္ျခင္းခံရသူမ်ားမွ ေထာက္ခံအတည္ျပဳေပး
သြားမည္ျဖစ္သည္။
2. အေရးေပၚ သို႔မဟုုတ္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအရလိုအပ္သည့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ေထာက္ခံအတည္ျပဳထားေသာ ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့မႈေလွ်ာက္လႊာမ်ားအား
၎ေလွ်ာက္လႊာေပၚတြင္ စာရင္းျပဳ ထားသည့္ ေထာက္ခံအတည္ျပဳမႈေန႔စြဲမွစ၍ ေျခာက္လတာအတြက္ ရရွိႏိုင္ေပမည္၊ ဂရန္တီေပးအာမခံသူ သို႔မဟုုတ္ လူနာျဖစ္သူ၏ အေျခအေနမ်ား
အေျပာင္းအလဲရွိသည့္အေျခအေနမွလြဲ၍ ျဖစ္သည္၊ ဆိုလိုသည္မွာ အလုုပ္ ခန္႔အပ္မႈ အေျခအေနအတြင္း ေျပာင္းလဲမႈ။ ေျခာက္လတာ ေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္ကာလ ေက်ာ္လြန္ျပီးေနာက္၊
သို႔မွမဟုုတ္ ေျခာက္လတာအခ်ိန္ကာလအတြင္း ၎တို႔၏ အေျခအေနမ်ား အေျပာင္းအလဲရွိခဲ့လွ်င္ ၎ေနာက္ပိုင္း က်သင့္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာ
ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့မႈအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈျပဳရန္ငွာ လူနာျဖစ္သူအေနႏွင့္ ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားမႈျပဳရမည္ျဖစ္သည္။
3. ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာပံ့ပိုးေထာက္ပံ့မႈအတြက္ ၎တို႔၏ ေထာက္ခံအတည္ျပဳေပးမႈ သို႔မဟုုတ္ ျငင္းပယ္ခံရမႈတို႔အား လူနာျဖစ္သူ/ဂရန္တီေပးအာမခံသူထံသို႔ ေရးသား၍
အေၾကာင္းၾကားမည္ျဖစ္သည္။
4. ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာပံံ့ပိုးေထာက္ပံ့မႈ မူ၀ါဒေပၚလစီလက္ေအာက္ရွိ ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့မႈအတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီျခင္းမရွိေသာ လူနာမ်ားအတြက္မူ လူနာျဖစ္သူ၏
ေငြစာရင္းသို႔ ေငြေတာင္းခံလႊာ ေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္ျပီး၊ သိမ္းေကာက္ျခင္းဆိုင္ရာ မူ၀ါဒေပၚလစီအတိုင္း စီမံေဆာင္ရြက္သြားေပမည္။ ေပးေခ်မႈဆိုင္ရာ ေရြးခ်ယ္မႈနည္းလမ္းမ်ား ႏွင့္ ေပးေခ်မႈမျ
ပဳသည့္ျဖစ္စဥ္တစ္ခုတြင္ အေရးယူခ်က္တို႔အား ဤမူ၀ါဒ ေပၚလစီတြင္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ထားသည္။ သိမ္းေကာက္ျခင္းဆိုင္ရာ မူ၀ါဒေပၚလစီအား လူနာေငြေၾကးဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားဌာ
နထံ 260-266-6700 သို႔၊ သို႔မဟုုတ္ အေကာက္ခြန္အခမဲ့ျဖစ္သည့္ 855-814-0012 သို႔ေခၚဆိုျခင္းအားျဖင့္၊ သို႔မွမဟုုတ္ Parkview.com တြင္ အခမဲ့ ရရွိႏိုင္ပါသည္။

ကိုးကားခ်က္မ်ား
200% ျဖည့္စြက္ျမင့္တင္ထားသည့္ဖယ္ဒရယ္ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့မႈအဆင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအား ေငြေၾကးပံ့ပိုးေထာက္ပံ့မႈဆိုင္ရာ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီမႈအား ဆံုးျဖတ္ရန္၊ ႏွင့္ လက္ရွိႏွစ္၏
ႏွစ္ခ်ဳပ္ထားေသာ စုုစုေပါင္းမိသားစုု၀င္ေငြ သို႔ ႏိႈင္းယွဥ္ရာတြင္ အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဖယ္ဒရယ္ ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့မႈလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအား ဖယ္ဒရယ္ရက္ဂ်စ္စတာစာရင္းအတြင္း တစ္ႏွစ္စီ၏
ပထမသံုးလစိတ္ပိုင္းတစ္ခုတြင္ ထုုတ္ျပန္ေဆာင္ရြက္သြားပါသည္။ လက္ရွိ ဖယ္ဒရယ္ ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့မႈ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအား Parkview.com တြင္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။
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