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Anthem Blue Cross and Blue Shield! မွ ၾက  ိိဳဆ ုပါတယ္။  
 
အဖစြဲ႔ဝင္တ္္္ဦးအေနႏွင္္ ့ ွ ေနေပီးေပ္္အတစက္ ကကစႏု္ပ္တ ု႔ ဝမ္ီးောေပ ာ္  င္ာေပဦး ေင္္က နီ္းမာေ့ ီးႏွင္္ 
ပတေ္ကာ္ေပဦးလပ္ီး ဆကလ္ကက္ကပဥ စီင့္္ မယလ္ ု႔ ေမွ ာ္လင္္ပါတယ္။ ကကစႏု္ပ္တ ု႔ု အဖစြဲ႔ဝင္အြဖ္ ္
အဆင္ေြပေြပ့ ွ ေနေၾကာငီ္း ေေီ ာေ္လ ုပါေပ္။ ပလက္္စြဲ္ာအုပ္မွာ ေင့္ ယကအေု္ီးြပိိဳႏ ုင္ေပ္္ 
က န္ီးမာေ့ ီး ေ္ာင္္ေ့ ွာက္မအွာီးလု္ီးအတစက ္လမ္ီးပ န္ပင္ြဖ္္ပါေပ္။ 
 
ပလက္္ စြဲ္ာအုပ္မွ ေင္္က ုေအာက္ပါအီ က္မ ာီး ့ ွင္ီးြပေပီးပါမပ္ မ  

• က န္ီးက န္ီးမာမာေနာေ ုင္ာေပဦး 
ေင္္အတစကက္ ကု္ပဥမပ္္ ေ္ာင္္ေ့ ွာက္မကွ ု ့ ယက့ နအ္တစက္ 
ေင္္က န္ီးမာေ့ ီးေ္ာင္္ေ့ ွာက္မွ အ္ဥအ္္က္ ု မပက္ြဲေ္ ု႔အေုီ္းြပိိဳ့ မပ္နပ္ီး။ 

• မပ္ေပ္္ အက ိိဳ ီးီ္္ာီးီစင္္မ ာီးႏွင္္ ဝန္ေဆာင္မွမ ာီးက ေင္ုအ္ဥအ္္တ္စင္ ပါဝငေ္နပ္ီး။ 
• ေမီးြမန္ီးလ ေုပ္မ ာီး့ ွ ပါက မပ္ေက႔က ု ေီုဆ ု့ မပ္နပ္ီး။ 

 
ေင္္က န္ီးမာေ့ ီး အ္ဥအ္္အ္ာီး မပ္ကြဲေ္ု ႔အေု္ီးြပိိဳ့ မပ္က ု နာီးလပ္ႏ ုင္ေ့္ န္ ပလက္္စြဲ္ာအုပ္ႏွင္္အတက 
အြီာီးမွဥြငမ္ီး့္ ာမ ာီး လက္ီ ့္ ့ ွ ာောီး့ ပါမပ။္ 
 
Anthem အဖစြဲ႔ဝင္တ္္္ဦးအြဖ္္၊ Anthem အ္ဥအ္္္ပါ ဆ့ ာဝနမ္ ာီးႏွင္္ ေဆီး ုမ္ ာီးာေ္မွ 
ေင္္က န္ီးမာေ့ ီးေ္ာင္္ေ့ ွာက္မအွာီးလု္ီးက ု လက္ီ့္ ႏ ုင္ပါေပ္။ အဆ ုပါ ဆ့ ာဝနမ္ ာီး္ာ့ င္ီးအတစက္ 
Anthem ပ္္ပ ုီးေပီးေကလမ္ီးပ န္က ု ၾကပ္္ပါ။ ပ္ပ္ ုီးေပီးေကလမ္ီးပ နက္ ု www.anthem.com/wisconsin 
ေ ု႔ေစာီးာေပဦး အစန္လ ငု္ီးကေနလပ္ီး ၾကပ္္ ွႏ ုင္ပါေပ္။ Anthem အဖစြဲ႔ဝင ္ဝန္ေဆာင္မမွ ာီး ာေေ္ ု႔လပ္ီး 
ဖုန္ီးေီုဆ ႏု ုင္ာေပဦး ပ္္ပ ုီးေပီးေကလမ္ီးပ န္ု ပ့ င္္ာေုတာ္ောီးေော မ တ  က ုေင္္ာေ္ ေပီးပ ု႔ေပီး့ န္ ကကစႏု္ပ္တ ု႔အာီး 
ေတာငီ္းဆ ုႏ ုင္ပါေပ္။ 
လကနာအေ္္မ ာီး လက္ီ ္လ က့္ ွ ေပ္္ ဆ့ ာဝန္မ ာီးက  ုပ္ပ္ ုီးေပီးေကလမ္ီးပ နတ္စင္ 
အမတွ္အောီးေပီးာောီးပါေပ္။ 
 
Anthem မွ ေင္ု BadgerCare Plus ေ ုမဟုတ ္Medicaid SSI 
က န္ီးမာေ့ ီးေ္ာင္္ေ့ ွာက္ြီငီ္းဝန္ေဆာင္မွ အမ ာီး္ကု ု ့္  တက္ ီ္ေပီးပါေပ္။ 
တ္္ီ ိိဳ ႕တ္္ဝကက္ ုေတာ္ အ္ ုီး့ မွ ့္  တက္ ီေ္ပီးပါေပ။္ အေေီး္ တအ္ီ ကအ္လက္အတစက္ 
အ္ဥအ္္္ႏွင္္အ္ ုီး့ ကေပီးေပ္္ အက ိိဳ ီးီ္္ ာီးီစင္္မ ာီး အီန္ီးတစင္ ၾကပ္္ပါ။ 
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ပလက္္ စြဲ္ာအုပ္အာီး ဖတ္ ့ွ ာတစင ္ေမီးြမန္ီးလ ေုပ္မ ာီး့ ွ ပါက၊ အေ့ ီးႀကဦးေပ္္  
ဆက္ေစယ့္ န ္ေတငီ္းအီ က္အလက္ အီနီ္းတစင္ ၾကပ္္ပါ။ 
ပအီန္ီးတစင္ ေင္္ေမီးီစနီ္းမ ာီးအတစက္ အေြဖမ ာီး့ ့ ွ ႏ ုင့္ န္အတစက ္ေင္ေီုဆ ႏု ုင္ေပ္္ ဖုန္ီးန္ပါတမ္ ာီးႏွင္္ 
ေင္ဝင္ေ့ ာက္ၾကပ္္ ွႏ ုင္ေပ္္ ဝညဆ္ ကု္မ ာီး ပါဝင္ပါေပ္။ ကကစႏ္ုပ္တ ု႔ာေ္ေ ု႔ ကလ္တ္္္ီ က္ႏွ ပ္္  
ေ ု႔မဟုတ ္ဖုန္ီးတ္္ီ  က္ောေီု္ ဆက္ေစယ္ႏ ုငပ္ါေပ။္ 
 
ကကစႏု္ပတ္ ု႔ု အဖစြဲ႔ဝငအ္ြဖ္ ့္ ွ ေနေပီးေပ္္အတစက ္ေက ီး ေကီးတငပ္ါတယ။္ 
 
 
ေလီး္ာီး္စာြဖင္္၊ 

 
Anthony Woods 
Medicaid အ္ဥအ္္္ ္ကၠဌ 
Anthem Blue Cross and Blue Shield  
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ဘာသာျ ပန ္ဝပနေ္ဆာာ္္ မ္ မာ်ား 

ATTENTION: If you speak English, language assistance 

services are available to you free of charge. Call 1-855-690-

7800 (TTY: 711). 
 

ATENCIÓN: Si habla español, los servicios de asistencia de 

idiomas están disponibles sin cargo, llame al 1-855-690-7800 

(TTY: 711). 

CEEB TOOM:  Yog koj hais lus Hmoob, kev pab rau lwm yam 

lus muaj rau koj dawb xwb. Hu 1-855-690-7800 (TTY: 711). 
 

注意：如果您说中文，您可获得免费的语言协助服务。请致

电1-855-690-7800 (TTY 文字电话: 711). 
 

DIGTOONI: Haddii aad ku hadasho afka Soomaaliha, 

adeegyada caawimada luqadda waxaa laguu heli karaa iyagoo 

bilaash ah. Wac 1-855-690-7800 (TTY: 711). 
 

ໝາຍເຫດ: ຖ້າທ່ານເວ ້ າພາສາລາວ, ທ່ານສາມາດໃຊ້ການ
ບໍ ລິ ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານພາສາໄດ້ໂດຍບໍ່ ເສຍຄ່າ. ໂທ 
1-855-690-7800 (TTY: 711). 
 

ВНИМАНИЕ: Если Вы говорите по-русски, Вам будут 
бесплатно предоставлены услуги переводчика. 
Позвоните по номеру: 1-855-690-7800 (TTY: 711). 
 

ေက ီး ေကီးြပိိဳ္ နာီးဆင္ပါ - ေင္ေပ ္ြမန္မာ္ကာီးေြပာေကြဖ္္ပါက၊ 
ေင္္အတစက ္အီမြဲ္ြဖင္ ္ညာော္ကာီးကကပဥေ့ ီး ၀န္ေဆာင္မွမ ာီး 
့ ့ွ  န ုင္ေပ္။ 1-855-690-7800 (TTY: 711) တစင ္ဖုန္ီးေီုဆ ုပါ။ 
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 تنبيه: إذا كنتم تتحدثون العربية، تتوفر لكم مساعدة لغوية مجانية. اتصلوا بالرقم 
  (.711)هاتف نصي: 7800-690-855-1

 

PAŽNJA: Ako govorite srpsko-hrvatski imate pravo na 

besplatnu jezičnu pomoć. Nazovite 1-855-690-7800 (telefon za 

gluhe: 711). 
 

ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen 

kostenlos Sprachhilfsdienste zur Verfügung. Rufen Sie die 

folgende Nummer an: 1-855-690-7800 (TTY: 711). 
 

주의: 한국어를 쓰시는 경우, 언어 지원 서비스가 무료로 

제공됩니다. 1-855-690-7800 (TTY: 711) 번으로 연락해 

주십시오. 
 

CHÚ Ý: Nếu bạn nói tiếng Việt, thì có sẵn các dịch vụ hỗ trợ 

ngôn ngữ miễn phí cho bạn. Hãy gọi 1-855-690-7800 (TTY 

711). 
 

GEB ACHT: Wann du Pennsylvaanisch Deitsch schwetzscht, 

Schprooch Helfe Services sin meeglich mitaus Koscht. Ruff  

1-855-690-7800 (TTY: 711) 
 

ATTENTION : Si vous parlez français, les services d'assistance 

linguistique vous sont accessibles gratuitement. Appelez le 

numéro 1-855-690-7800 (TTY : 711). 
 

UWAGA: Jeśli mówisz po polsku, usługi wsparcia językowego 

są dostępne dla Ciebie bezpłatnie. Zadzwoń pod numer  

1-855-690-7800 (TTY: 711). 
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ေငႏ္ငွ္္ဆက္ေစယ္ဆက္ဆ္ြီငီ္းမာွ အေ့ ီးႀကဦးပါေပ္  
မေန္္စမ္ီးေပ္္ေကမ ာီး ေ ု႔မဟုတ္ အ အလ ပ္္ကာီးမဟုတ္ေပ္္ညာော္
ကာီးက ုေြပာဆ ုေပ္္ေကမ ာီးအတစက္ ကုန္က မွမ့ ွ ေပ္္ေအာက္ပါ
ဝန္ေဆာင္မွမ ာီးက ု ေပီး္စမ္ီးာောီးပါေပ္ မ  
• အဆင္္မဥ လက္ဟန္ေြီဟန္ညာော္ကာီး ္ကာီးြပန္မ ာီး  
• ပ္ုႏွ ပ္ာောီးေော၊ ေအာ္၊ဥယ ု၊ အဥလက္ာေ့ စန္ီးန္္ႏွင္္ အြီာီးပ္ု
္္မ ာီးြဖင္္ ေ့ ီးောီးာောီးေပ္္အ့ ာမ ာီး  

• ေင္ေြပာဆ ုေပ္္ညာော္ကာီးြဖင္္ 
အ့ ပ္အီ င္ီးြပပ္္ေပ္္ ညာောြပန္မ ာီးမွ အကကအပဥ  

• ေင္ေြပာဆ ုေပ္္ညာော္ကာီးြဖင္္ေ့ ီးာောီးေော အ့ ာမ ာီး  
 
အဆ ုပါဝန္ေဆာင္မွမ ာီး့ ယက့ န္ ေင္္ ID ကတ္တစင္ေပု့ ွ  
အဖစြဲ႔ဝင္မ ာီးဆု င့္ ာ ေဦးေန္႔ဝန္ေဆာင္မွမ ာီးဌာနန္ပါတ္က ု ေီုဆ ုပါ။ 
ေ ု႔မဟုတ္ ကကစႏ္ုပ္တ ု႔ု အဖစြဲ႔ဝင္ေ့ ွ႕ေနာေ္ ေအာက္ပါန္ပါတ္ 
ေ ု႔ ေီုဆ ုႏ ုင္ပါေပ္။ 1မ262မ523မ2424. 

အေ့ ီးႀကဦးေပ္္ ဆက္ေစယ့္ န္ ေတင္ီးအီ က္အလက္္ 

Anthem အဖစြဲ႔ဝငဝ္နေ္ဆာငမ္မွ ာီး  
ေအာက္ပါအီ က္အလက္မ ာီး ေဆာင္ စက့္ နအ္တစက ္
တနလအာေန႔မွ ေောၾကာေန႔အာေ ၊ ေ၊ေ္္ေတာ္ီ  န္ 
န္နက္ 8 နာ့ ဥမ ွပေန 5 နာ့ ဥအတစင္ီး ပနပ္ါတ္ေ ု႔ 
ေီုဆ ုလ ကု္ပါ ေ ု႔မဟုတ ္အဖစြဲ႔ဝင္ဝညဆ္ ကုေ္ ု႔ 
ဝင္ေ့ ာက္ေလ္လာပါ မ 
• အောေစောေစအက ိိဳ ီးီ္္ာီးီစင္္ ေမီးီစန္ီးမ ာီးအတစက္ 

အေြဖမ ာီး့ ယက့ န္။ 
• ေင္္ဆ့ ာဝနက္ ု့ ွာေဖစ့ န ္ေ ု႔မဟတု္ အ္ာီးာေ ုီးလြဲ

လယွ့္ န္။ 

                                        1မ855မ690မ
7800  

(ဆစ္႔အနာီးမၾကာီးဖုန္ီးလ ုင္ီး 7111  
www.anthem.com/wisconsin                       

http://www.anthem.com/wisconsin
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• ေဆီးကေုမဆွ ုင့္ ာ 
အမကွ ၥ္္ဥမ္ီန္႔ီစြဲမွ ေ ု႔မဟတု ္အြပိိဳအမကဆ ုင့္ ာ 
က န္ီးမာေ့ ီး ဝန္ေဆာငမ္ွမ ာီးႏွင္္ပတေ္က္ာေပဦး 
ေတင္ီးအီ က္အလက့္ ယက့ န္။ 

• အီမြဲ္္ကာီးြပန္ ေ ု႔မဟတု္ ညာောြပန္ဝန္ေဆာင္မွမ
 ာီး ေတာငီ္းဆ ု့ န္။ 

• ေင္္က န္ီးမာေ့ ီးေ္ာင္္ေ့ ွာက္မွ လ အုပ္ီ 
က္မ ာီးအတစက္ အကကအပဥလ ုအပ္ေပ္္အီ  န္တစင္ 
ကကစႏ္ုပ္တ ု႔ာေဆ္ကေ္စယ္ 
အီမြဲ္ဖုနီ္းတ္္လုီ္း 
မပ္ကြဲေ္ ု႔့ ယကႏ ုင္ေပက္ ု ေလလ္ာပါ့ န။္ 

24/7 NurseLine  
ေကနာြပိိဳတ္္္ဦးႏွင္္ 
ေဦးေန္႔ေဆစီးေႏစီး့ န ္ပန္ပါတေ္ ု႔ ဖုန္ီးေီုဆ ုပါ။ 
ပလ ုင္ီးီစြဲအာီး 24 နာ့ ဥ၊ ီုႏွ့္္ က္ပတလ္ု္ီး 
ဆက္ေစယ္ႏ ုငပ္ါေပ္။ 

 1မ855မ690မ7800  
(ဆစ္႔အနာီးမၾကာီးဖုန္ီးလ ုင္ီး 7111  

အေ့ ီးေပု ေ္ာင္္ေ့ ာွကမ္ ွ
အေ့ ီးေပုေ္ာင္္ေ့ ွာက္မ ွေင္လ အုပ္ပါက၊ 911 
ေ ု႔မဟုတ ္
ေ၊ေ့ ြဲ ေ ု႔မဟုတ ္မဦးေတ္ဌာနအေ့ ီးေပုဝ
န္ေဆာငမ္ွမ ာီးေ ု႔ ဖုန္ီးေီုဆ ပုါ။ 

 911  

ForwardHealth အဖစြဲ႔ဝငဝ္နေ္ဆာငမ္မွ ာီး  
ေအာက္ပါတ ု႔ႏွင္္ ပတေ္ကေ္ပ္္ ေမီးီစနီ္းမ ာီးအ
တစက္ တနလအာေန႔မွ 
ေောၾကာေန႔အာေ ၊ ေ၊ေ္ေ္တာ္ီ  န္ 
န္နက္ 7 နာ့ ဥမ ွပေန 6 နာ့ ဥအတစင္ီး ပနပ္ါတ္က  ု
ဆက္ေစယ္ေပီးပါ မ 
• အ္ ုီး့ က 

့္  တ္ောောက္ပ္္ေပီးေပ္္ အက ိိဳ ီးီ္္ာီးီစင္္မ ာီး
ႏွင္္ ေင္ေပ္အ့ ပ္အီ င္ီးြပပ္္မဥပါက။ 

• ေင္္အက  ိိဳီးီ္္ာီးီစင္္မ ာီးက ု ြပန္လပေ္ု္ီးေပ္ြီင္ီး။ 
• လ ပ္္ာအေ္္ ေ ု႔မဟတု္ 

ဖုန္ီးန္ပါတအ္ေ္္ကြဲေ္ ု႔ေော ေြပာင္ီးလြဲမွမ ာီးအတစက ္
ေတင္ီးေပီးပ ု႔ြီင္ီး။ 

 1မ800မ362မ3002 
access.wisconsin.gov  

http://www.access.wisconsin.gov/


 

vii 

AWI-MHB-0011-19  AWI MHB BU 7/19 

ပေတင္ီးအီ က္အလကက္ ု အစနလ္ ုင္ီးတစင္လပ္ီး 
့ ွာေတစ႔ႏ ုင္ေပ။္ Access.wisconsin.gov တစင္ ေင္ု 
MyACCESS အေကာင္္က ု လက္မွတာ္ေ ီုးဝငလ္ ုကပ္ါ။ 

Anthem ု အဖစြဲ႔ဝငေ့္ ႕ွေနမ ာီး                                                                                 
ေင္္အက ိိဳ ီးီ္္ာီးီစင္္မ ာီးႏွင္္ ေက္ဆ ုင္
ေပ္္ ေမီးီစနီ္းမ ာီး ေ ု႔မဟတု ္
အမကွ ၥ့္ ပ္မ ာီးအတစက္ 
အဖစြဲ႔ဝင္ေ့ ွ႕ေနာေေ္ ု႔ ဖုန္ီးေီုဆ ုပါ 
ေ ု႔မဟုတ ္အဦးေမီးလ္ြဖင္္ ဆကေ္စယ္ပါ။  

1မ262မ523မ2424  
WIAnthemMedicaidMemberAdvocates@anthem.c

om 

အေ့ ီးေပုမဟတုေ္ပ္္ ေယယ္ကပ ု႔ေဆာငေ့္ ီး —  
ေဆီးကေုမဆွ ငု့္ ာ ေယယ္ကပ ု႔ေဆာငေ့္ ီး ္ဥမ္ီ န္႔ီစြဲမ ွ
(MTM1   
ေင္္အက ိိဳ ီးီ္္ာီးီစင္္ု အ္ တ္အပ ုင္ီးြဖ္္ေပ္္
 ေဆီးကေုမဆွ ုင့္ ာ/ဆ့ ာဝန္ာေ္မွႏွင္္ ာေ္ေ ု႔ ေယယ္က
ပ ု႔ေဆာငေ့္ ီးက ု ္ဥ္ ့္္ န္ ဖုန္ီးေီုဆ ုပါ 
ေ ု႔မဟုတ ္အစန္လ ငု္ီးတစင္ ဝငေ့္ ာကလ္ုပ္ေဆာငပ္ါ။ 
ေင္ုအီ  န ္ေယာီးဆစြဲာောီးေပ္္ ေတစ႔ဆု္မွမ ာီးမတ ုင္ီင ္
အနပ္ီးဆု္ီး ႏွ့္္ ကအ္လ တုစင္ 
္ဦးနင္ီးႏ ုငမ္ပ္္ကာီး္ဥ့္္္ န္ ဖနု္ီးေီုဆ ုပါ။  

 1မ866မ907မ1493  
 (ဆစ္႔အနာီးမၾကာီးဖုနီ္းလ ငု္ီး 7111 

www.mtmမinc.net/wisconsin 

အြမငပ္ ငုီ္းဆ ငု့္ ာေ္ာင္္ေ့ ာွကမ္ ွ— March Vision Care  
အြမင္ပ ုငီ္းဆ ုင့္ ာ ပ္္ပ ုီးေပီးေကက ု ့ ွာေဖစ့ န ္ေ ု႔မဟတု္ 
ေင္ုအြမင္ပ ငု္ီးဆ ုင့္ ာ အက ိိဳ ီးီ္္ာီးီစင္္မ ာီးႏွင္္ 
ပတေ္ကာ္ေပဦး ပ ုမ ေု ့ ွ ႏ ုင့္ န္ ဖုန္ီးေီုဆ ပုါ 
ေ ု႔မဟုတ ္အစန္လ ငု္ီးတစင္ ဝင္ၾကပ္္ပါ။ 

 1မ855မ516မ2724   
 (ဆစ္႔အနာီးမၾကာီးဖုနီ္းလ ငု္ီး 1မ877မ627မ

24561  
  www.marchvisioncare.com 

ေစာီးညကဆ္ ငု့္ ာ ေ္ာင္္ေ့ ာွကမ္ ွ 
DentaQuest  
Kenosha၊ Milwaukee၊ Ozaukee၊ Racine၊ 
Washington ႏွင္္ Waukesha ေကာင္တဥမ ာီး့ ွ  
အဖစြဲ႔ဝင္မ ာီးအတစက္ 
ေစာီးညက္ဆု င့္ ာဝနေ္ဆာငမ္ွမ ာီးက ု DentaQuest မ ွ
ပ္္ပ ုီးေပီးပါေပ္။ 
အဆ ပုါေကာငတ္ဥတ္္ီုီတုစင္ ေငေ္နာေု င္ပါက၊ 
DentaQuest ႏွင္္အတက 
ေင္္ေစာီးညက္ဆ ငု့္ ာ 

 
 1မ888မ271မ5210   

 (ဆစ္႔အနာီးမၾကာီးဖုနီ္းလ ငု္ီး 1မ800မ466မ
75661  

 www.dentaquest.com 
 
 
 
 

http://www.mtm-inc.net/wisconsin
http://www.marchvisioncare.com/
http://www.dentaquest.com/
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အက ိိဳ ီးီ္္ာီးီစင္္မ ာီးႏွင္္ပတေ္က္ာေပဦး ပ ုမ ေု ႏ ုင့္ န္ 
ေ ု႔မဟုတ ္ေစာီးညက္ဆ ုင့္ ာပ္္ပ ုီးေပီးေကက ု ့ ွာေဖစ့ န ္
ဖုန္ေီုဆ ုပါ ေ ု႔မဟုတ ္အစန္လ ုင္ီးတစင္ ဝင္ၾကပ္္ပါ။ 
 
ForwardHealth အဖစြဲ႔ဝင ္ဝနေ္ဆာငမ္မွ ာီး  
Kenosha၊ Milwaukee၊ Ozaukee၊ Racine၊ 
Washington ႏွင္္ Waukesha ကာင္တဥမ ာီးု 
ြပင္ပတစင္ေင္ေနာေ ုင္ပါက၊ ေင္္ေစာီးညက္ဆ ငု္
့ ာအက ိိဳ ီးီ္္ာီးီစင္္မ ာီးႏွင္္ပတေ္က္္  
ပ မု ေုလလ္ာႏ င္ု့ န္ ပဖုန္ီးန္ပါတေ္ ု႔ 
ဖုန္ီးေီုဆ ပုါ ေ ု႔မဟတု္ အစနလ္ ုင္ီးတစင္ ဝင္ၾကပ္္ပါ။ 

 
 

 

 
 

1မ800မ362မ3002  
  access.wisconsin.gov 

New Baby, New LifeSM က ယုဝ္နေ္ဆာင ္္ဥမ္ီ န္႔ီစြဲမ ွပ ု  ့ မ ္ 
ေငေ္ပ္ 
မဦးဖစာီးေတာ္မပ္္မ ီင္ ေ ု႔မဟတု္ မဦးဖစာီးီါ္မ ီငတ္္္္ဦးြဖ္ပ္ါ
က၊ တ္္္ ဦးီ ငီ္းပ္္ပ ုီးကကပဥမွ့ ယကြီငီ္း၊ 
ေင္္ေမီးြမန္ီးမွမ ာီးအတစက ္အေြဖမ ာီးႏွင္္ ေင္ႏွင္္ 
ေင့္္ င္ေေစီးငယက္  ု
က န္ီးက န္ီးမာမာ့ ွ ေနေအာင ္ကကပဥေပီး့ န္ႏငွ္္ 
ပတေ္ကာ္ေပဦး ပ ုမ ေု ့ ွ ႏ ုင့္ န္ ဖုန္ီးေီုဆ ပုါ။ 

 1မ262မ523မ3680  

အမ ိိဳ ီးေမဦးမ ာီး၊ ေမစီးကငီ္း္ ကေလီးငယမ္ ာီးႏွင္္ ကေလီးမ ာီး 
(WIC1 အ္ဥအ္္ ္ 
က ယု္ဝန္ေဆာင္မ ီ င္မ ာီးႏွင္္ ကေလီးငယ္မ ာီးု 
မ ီင္မ ာီးက ု က န္ီးမာေ့ ီးႏွင္္ပဥပစတေ္ပ္္ 
အ္ာီးအ္ာမ ာီး ပ္္ပ ုီးေပီးေပ္္ WIC 
ပ   ု့ မ္ႏွင္္ ပတေ္ကာ္ေပဦး ပ မု ေု ့ွ  ႏ င္ု့ န္ ဖုန္ီးေီုဆ ပုါ 
ေ ု႔မဟုတ ္အစန္လ ငု္ီးတစင္ ဝင္ၾကပ္္ပါ။ 

 1မ800မ722မ2295  
www.dhs.wisconsin.gov/wic 

211 အေငီ္းအဖစြဲ႔ အ့ ငီ္းအြမ္ဖ္နုီ္းလ ငုီ္း  
ေင္္အေင္ီးအဖစြဲ႔တစင့္ ွ ေပ္္ အာီးက ုီးအာီးာောီး့ ာမ ာီးႏွင္္ 
ေတင္ီးအီ က္အလက္မ ာီးာေ္မွ ီ  တဆ္က္မွ့ ယက့ န ္ဖုန္
ီးေီုဆ ုပါ ေ ု႔မဟုတ ္အစန္လ ငု္ီးတစင္ ဝင္ၾကပ္္ပါ။ 

211 ေ ု႔မဟတု္ 877မ947မ2211  
www.211wisconsin.org 

အြပိိဳအမကပ ငုီ္းဆ ငု့္ ာက နီ္းမာေ့ ီးေ္ာင္္ေ့ ာွကမ္ ွ 
္ တ္ဖ ္ဦးမွ၊ ္ တက္ ေဝ၊နာ၊ ္ ုီး့  မ္မွ၊ 
အ့ က္/မကီးယ္္ေဆီး္စြဲြီင္ီး 
ေ ု႔မဟုတ ္အြီာီးအြပိိဳအမကဆ ုင့္ ာ ေ ု႔မဟတု္ 

 1မ855မ690မ7800 
(ဆစ္႔အနာီးမၾကာီးဖနု္ီးလ ုင္ီး 7111  

http://www.access.wisconsin.gov/
http://www.dhs.wisconsin.gov/wic
http://www.211wisconsin.org/
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္ တ္ေ့ ာ ါဆ ုင့္ ာ က န္ီးမာေ့ ီးြပ နာမ ာီးႏွင္္ 
ပတေ္က္္  အကကအပဥ လ အုပ္ပါက ဖနု္ီးေီုဆ ုပါ။ 

 
ဆစ္႔အနာီးမၾကာီးဖုန္ီးလ ုင္ီး န္ပါတ္မ ာီးမွာ ောမနေ္ြပာဆ ုႏ ုင္ေကမ ာီးႏွင္္ 
နာီးမၾကာီးေက ေ ု႔မဟတု္ အၾကာီးအာ ု္ီ ိိဳ ႕တြဲေ္ကမ ာီးၾကာီးတစင္ 
ဆက္ေစယ္ေြပာဆ မုွ ြပိိဳလုပႏ္ ုင္ေ္မပ္္ အီမြဲအ္မ ာီးေု္ီးဝန္ေဆာငမ္ွတ္္ီု ြဖ္္ပါေပ။္ ေင္္တစင္ 
အၾကာီး ေ ု႔မဟတု္ အေြပာီ ိိဳ ႕တြဲမ္ွ့ ွ မေွာ အဆ ုပါန္ပါတ္မ ာီးက  ုအေု္ီးြပိိဳေပီးပါ။ 
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Anthem Blue Cross and Blue Shield 
အဖစြဲ႔ဝင ္လက္္စြ္ဲ ာအုပ ္

N17 W24340 Riverwood Drive • Waukesha, WI 53188 
1မ855မ690မ7800 • ဆစ္႔အနာီးမၾကာီးဖနုီ္းလ ငုီ္း 711 

www.anthem.com/wisconsin 

မာတ ကာ 

ညာောြပန ္ဝနေ္ဆာငမ္မွ ာီး ......................................................................................................... iii 
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န ၊ါနီ္းအီ ဦး 

ေင္ု ဆက္ေစယ့္ န ္ေတငီ္းအီ က္အလက္ ေြပာငီ္းလြဲြီငီ္း 
ေင္္လ ပ္္ ာ ေ ု႔မဟတု ္ဖနုီ္းနပ္ါတ ္ေြပာငီ္းေစာီးပါက၊ ေင္ု ေ၊ေတစငီ္း ဝငေ္ငစ္ ဥမ္ီ န္႔ီစြဲမ ွ(IM1 
ေအ  င္္ ဥာေေ္ ု႔ ီ က္ီ  ငီ္းအေၾကာငီ္းၾကာီးပါ။ အေ့ ီးႀကဦးေပ္္ 
အ္ဥအ္္ေ္တငီ္းအီ က္အလက္ႏွင္္ ပတေ္က္ာေပဦး ေငႏ္ွင္္အဆက္အေစယ္မြပတ္ေ့္ န္ 
ပေတင္ီးအီ က္အလက္မ ာီး ကကစႏု္ပ္တ ု႔ လ အုပ္ပါေပ္။ ေငအ့္ ပ္အီ င္ီးြပပ္မဥေပ္္ 
အက ိိဳ ီးီ္္ာီးီစင္္အာီးလု္ီး ့ ေနေၾကာငီ္း ေေီ ာေ့္ န ္
အ မ္ောောင္ြပိိဳြီင္ီး ေ ု႔မဟတု ့္ င္ေေစီးငယအ္ေ့္္ ြီင္ီးတ ု႔ကြဲ္ေ ု႔ေော အြီာီးေင္္ညဝတ္ဆ္္္ီ ိိဳ ီး 
အေြပာငီ္းအလြဲမ ာီးႏွင္္ ပတေ္က္ာေပဦး ေင္ု  IM ေအ  င္္ ဥႏွင္္ Anthem 
တု ႔က ုလပီ္း ေငအ္ေ ေပီးေြပာၾကာီးေင္္ပါေပ္။ 
 

ာေု ႔ေ ု႔လုပ္ေဆာင့္ န္ နပ္ီးလမ္ီးအီ ိိဳ ႕့ ွ ပါတယ္ မ 
• အစနလ္ ု္ငီ္း 

o ACCESS.wi.gov ေ ု႔ ဝင္ေ့ ာက္ၾကပ္္ပါ။ 
o ေင္ု MyACCESS 

အေကာင္္ေု ႔ လက္မွတာ္ေ ီုးဝင္ပါ ေ ု႔မဟုတ ္အေေကာင္္အေ္္တ္္ီုဖနတ္ဦးပါ ကု ေ စီး
ီ ယ္ာေပဦးေနာကဆ္ကတ္စြဲအဆင္္မ ာီးအတ ငု္ီး လုပ္ေဆာငြ္ီင္ီးြဖင္္ Create an Account 
(အေကာငအ္ေ္တ္္္ီ  ုဖနတ္ဦးပါ။) 

• ဖနုီ္းြဖင္္ ေ ု႔မဟတု ္လကက ယုတ္ ငု ္
o ေင္ုေ၊ေတစင္ီး IM ေအ  င္္ဥာေေ္ ု႔ ဖုန္ီးေီုဆ ုပါ ေ ု႔မဟတု္ ေစာီးေ့ ာက္ေတစ႔ဆု္ပါ။ (ေင္ု IM 

ေအ  င္္ ဥက  ု့ ွာေဖစ့ န္၊ 1မ800မ362မ3002 က ု ဖုနီ္းေီုဆ ုပါ ေ ု႔မဟတု္ 
dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/imagency. ေ ု႔ ဝင္ေ့ ာက္ၾကပ္္ ွပါ။  

 

SSI အက ိိဳ ီးီ္္ာီးီစင္္မ ာီး လက္ီ့္ ့ ွ ေနေပ္္ အဖစြဲ႔ဝင္မ ာီးအတစက္ မ ေင္ုေ၊ေတစင္ီး 
လကမွဖကလု္ေ့ ီး ု္ီးေ ု႔ ေြပာင္ီးလြဲမွမ ာီးအတစက္ ေတင္ီးပ ု႔ေပီးပါ။ ေင္ုေ၊ေတစင္ီး ု္ီးအာီး  
1မ800မ772မ1213 (ဆစ္႔အနာီးမၾကာီးဖနုီ္းလ ငုီ္း 1မ800မ325မ07781 တနလအာေန႔မွ ေောၾကာေန႔အာေ ၊ န္နက္ 7 
နာ့ ဥမွ ပ 7 နာ့ ဥ အတစင္ီး ဖနု္ီးေီုဆ ုာေပဦး ေ ု႔မဟတု္ www.ssa.gov 
ေ ု႔ဝင္ေ့ ာက္ၾကပ္္ ွာေပဦး ့ ွာေဖစေတစ႔့ ွ ႏ ုင္ပါေပ္။ 

ေငအ္ မေ္ြပာငီ္းပါက 
ေငအ္ မ္ေြပာင္ီးဖ ု႔ ္ဥ္္္ေနပါက၊ ေင္ု  လက့္ ွ  IM ေအ  င္္ဥာေ္ေ ု႔ ဆကေ္စယ္ပါ။ BadgerCare Plus 
ေ ု႔မဟုတ ္Medicaid SSI အတစက္ အ့ ပအ္ီ င္ီးြပပ္္မဥမွက ု အပ၊္ တလ္ုပ့္ န္ 

https://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/imagency/index.htm
http://www.ssa.gov/
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ေင္ေြပာင္ီးေ  ႕ေနာေ ုင္မပ္္ ေကာငတ္ဥ့ ွ  IM 
ေအ  င္္ ဥာေေ္ ု႔လပ္ီး ေင္မြဖ္္မေန ဆကေ္စယ့္ ပါမပ္။ ေင္ု  ေ၊ေတစင္ီး IM ေအ  င္္ဥအာီး  
1မ800မ362မ3002 ေ ု႔ ဖုန္ီးေီုဆ ုာေပဦး ေ ု႔မဟတု္ dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/imagency ေ ု႔ 
ဝင္ေ့ ာက္ြီင္ီးြဖင့္္ ွာေဖစ္ ့ ႏ ု္င္ပါေပ္။  
 
Anthem ၏ဝနေ္ဆာင္မွနယ္ေြမြပင္ပေု ႔ ေင္ေ  ႕ေြပာင္ီးပါက၊ 1မ800မ291မ2002 မွတ္ဆ္င္္ HMO 
္ာ့ င္ီးေစင္ီးကကစမီ္းက ငေ္ကာေေ္ ု႔ ဖုန္ီးေီုဆ ပုါ။ HMO ္ာ့ င္ီးေစင္ီးကကစမ္ီးက ငေ္ကမ ွေငေ္  ႕ေြပာင္ီးမပ္္နယ္ေြမ့ ွ  
HMO တ္္္ဦးက  ုေ စီးီ ယ့္ ာတစင္ အကကအပဥေပီးပါလ မ္္မပ္။ 

ေ္ာင္္ေ့ ာွက္မကွ  ုတနဖ္ ီုးြဖတ္ြီငီ္း/က နီ္းမာေ့ ီးလ အုပ္ီ  က္ အကြဲြဖတ္ြီငီ္း 
SSI အက ိိဳ ီးီ္္ာီးီစင္္မ ာီး လက္ီ့္ ့ ွ ေနေပ္္ အဖစြဲ႔ဝင္မ ာီးအတစက္ မ Anthem အဖစြဲ႔ဝင္တ္္္ဦးအြဖ္္၊ 
ေင္္က န္ီးမာေ့ ီးေ္ာင္္ေ့ ွာက္မွ လ အုပ္ီ က္မ ာီးႏွင္္ ေဆီးကေုမဆွ ုင့္ ာ 
မွတတ္မ္ီးႏငွ္္ 
ပတေ္က္္  ေလက္ င္္ေင္ၾကာီးေပီးာောီးေပ္္ ဝန္ာေမ္ီးအဖစြဲ႔ဝင္တ္္္ဦးႏွင္္ ေဆစီးေႏစီးတ ုင္ပင့္ န္ 
ေမတ ာ့ ပ္ီ္ ီ့္ ပါမပ္။ Anthem အဖစြဲ႔ဝင္တ္္္ဦးြဖ္လ္ာေပ္္ ပာေမ့ က ္60 
အတစင္ီး ေဆစီးေႏစီးတ ုင္ပင့္ န ္အီ  န္တ္္ီ ုေတ္မတွ္ႏု င့္ န္အတစက ္ေင္ာေက္ကစႏု္ပ္တ ု႔ 
ဆက္ေစယလ္ာပါမပ္။ေငလ္ ုအပ္ေပ္္ ေ္ာင္္ေ့ ွာက္မႏွွင္္ ဝန္ေဆာငမ္ွမ ာီး့ ႏ ုင့္ န္ ကကပဥေပီးႏ ု
င္ဖ ု႔အတစက္ 
ကကစႏ္ုပ္တ ု႔ႏွင္္ ေင္ေဆစီးေႏစီးတ ုင္ပင္ြီင္ီးက အလစန္ပငအ္ေ့ ီးႀကဦးပါေပ္။ ေင္္တစင္ေမီးြမန္ီးလ
 ုေပ္မ ာီး့ ွ ပါက ေ ု႔မဟတု္ ေင္ုက နီ္းမာေ့ ီး ေ္ာင္္ေ့ ွာက္မလွ ုအပ္ီ က္ႏွင္္ ပတေ္က္္ ေ
ဆစီးေႏစီးတ ငု္ပင္ႏ ုငဖ္ ု႔အတစက္ အီ  န္ ေယာီးဆစြဲ့ န္ Anthem ေ ု႔တ ကု္  ကု္ဆကေ္စယ္လ ပုါက၊  
1မ855မ690မ7800 (ဆစ္႔အနာီးမၾကာီးဖနုီ္းလ ငုီ္း 7111 မတွ္္ဆင္္ အဖစြဲ႔ဝင္ဝန္ေဆာင္မမွ ာီးာေေ္ ု႔ ေက ီး ေကီးြပိိဳ္ 
ဖုန္ီးေီုဆ ေုပီးပါ။ 
  
ောီးေမဦးမာေစန္ီးကာီးေပ္္ လကႀကဦးမ ာီးအြဖ္္ BadgerCare Plus အက ိိဳ ီးီ္္ာီးီစင္္မ ာီးက  ု
လက္ီ့္ ့ ွ ေနေပ္္ အဖစြဲ႔ဝင္မ ာီးအတစက္ မ က နီ္းမာေ့ ီး္္တ္မ္ီးေမီးီစနီ္းလ ာအက ္္ီးတ္္ေ္ာင္ 
ေမီးလာ္ေြဲတစင္ 
လက္ီ့္ ့ ွ ေနပါမပ္။  က ု ာေပဦး္ဦးေအာင ္ႀက ိိဳီး္ာီးြဖပ္္္စက္ေပီးာေပဦး ေမီးီစနီ္းလ ာႏွင္္အတက 
တဆ္ ပ္ေီါငီ္းကပ္ ္ာအ တာ္ေြဲတစင္ာေပ္္္ ေပီးပ ု႔ေပီးပါ။ ေမီးီစန္ီးလ ာ ြဖပ္္္စက့္ ာတစင္ အကကအပဥလ အုပ္ပါက၊ 
1မ855မ690မ7800 (ဆစ္႔အနာီးမၾကာီးဖနုီ္းလ ငုီ္း 7111 ေ ု႔ ဖုန္ီးေီုဆ ပုါ။ ေမီးီစနီ္းလ ာအာီး 
ဖုန္ီးြဖင္္ြဖပ္္္စက့္ န္အတစက္ ဖုန္ီးေီုဆ မုွ လက္ီ ့္ ့ ွ ႏ ုင္ပါေပ္။  
 

https://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/imagency/index.htm
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ပေမီးီစန္ီးလ ာမွာ အလစန္ပင ္အေ့ ီးႀကဦးပါေပ္။ ေင္လ အုပေ္ပ္္ ေ္ာင္္ေ့ ွာက္မွ့ ယက့ ာတစင္ 
အကကအပဥေပီးႏ ုင့္ န္အတစက္ ကကစႏ္ုပ္တ ု႔လ အုပေ္ပ္္ ေတင္ီးအီ ကက္ ုလပီ္း ပ္္ပ ီုးေပီးပါေပ္။ 
ေမီးလပ္ ု႔ြီင္ီးႏွင္္ ဖုန္ီးေီုဆ မုကွ ု ေငလ္က္ီ့္ ြီငီ္းမ့ ွ ပါက၊ ေင္္ာေ္ကကစႏု္ပ္တ ု႔ 
ဆက္ေစယ္္ မ့ ြီင္ီးေၾကာင္္ပင္ ြဖ္္ပါေပ။္ 
က န္ီးမာေ့ ီး္္တ္မ္ီးေမီးီစန္ီးလ ာတ္္ေ္ာင္ ေငလ္က္ီ ့္ ့ ွ ြီင္ီးမ့ ွ ီြဲေ္ၾကာင္ီး ကကစႏု္ပ္တ ု႔အာီး အေ ေပီး့ န္ 1မ
855မ690မ7800 (ဆစ္႔အနာီးမၾကာီးဖုန္ီးလ ုင္ီး 7111 မတွ္ဆ္င္္ ကကစႏု္ပ္တ ု႔ာေ္ ဖုန္ီးေီုဆ ေုပီးပါ။ 
ေင္ုေ၊ေတစင္ီး IM ေအ  င္္ဥႏွင္္အတက ေင္ု ဆကေ္စယ့္ န္ ေတင္ီးအီ ကအ္လကက္ ု လကက ယုတ္ ုင္ 
ေ ု႔မဟုတ ္ဖုန္ီးြဖင္္ ေနာကဆ္ု္ီးအေြီအေနက ု ့ ငွ္ီးြပေပီးပါ ေ ု႔မဟတု ္access.wisconsin.gov ေ ု႔ေစာီးာေပဦး 
အစနလ္ ုင္ီးမ ွဆကေ္စယ္ေပီးပါ။ 

ေင္ု  ID က၊မ္ ာီးက  ုအေ္ုီးြပိိဳြီငီ္း 
BadgerCare Plus ႏွင္္/ေ ု႔မဟတု္ Medicaid SSI အက ိိဳ ီးီ္္ာီးီစင္္မ ာီး ့ ယက့ န္ ေင္ု Anthem ႏွင္္ 
ForwardHealth အဖစြဲ႔ဝင္ ID က၊္မ ာီးက  ုအေု္ီးြပိိဳႏ ုင္ပါေပ္။ ေင္ု  ID က၊ ္တ္္ီ ု ေ ု႔မဟတု္ 
ႏွ္္ီု္လုီ္း ယီုအီ  န္ာေ  မ့ွ  ေေီးပါက၊ မၾကာီင္္ာတ ကုမွ္တ္္ဆင္္ လက္ီ ့္ ့ွ  ပါလ မ္္မပ္။ ေင္ု 
ForwardHealth ID က၊ေ္ပ္ ေင္ု Anthem က၊ႏ္ွင္္ ကစြဲြပာီးြီာီးနာီးပါေပ္။ အဆ ပုါ ID 
က၊္ႏွ္္ီ ု္လု္ီးက ု ေင္ႏွင္္အတက အာေမြဲယကေဆာငေ္စာီးာေပဦး ဆ့ ာဝနာ္ေေ္ ု္ ေ ု႔မဟတု္ ေဆီး ုေ္ ု႔ေစာီးေပ္္
အီါတ ုင္ီး  က၊္မ ာီးက  ုြပေေပီးပါ။ ေင္ု  ForwardHealth ID က၊အ္ာီး 
ြဖပ္္ စ္ကေ္ဆီးပ န္ီးမ ာီး့ ႏ ုင့္ န္ႏွင္္ အ္ ုီး့ ကကုနက္ ီ္ေပီးေပ္္ ဝန္ေဆာင္မအွာီးလု္ီးအတစက္ 
ာေတု္ြပေပီး့ ပါမပ ္(အ္ ီုး့ ကကနုက္ ီေ္ပီးေပ္္ အက ိိဳ ီးီ္္ ာီးီစင္္အီန္ီးတစင္ ၾကပ္္ပါ1။ ဆ့ ာဝနာ္ေ္၊ ေဆီး ုေ္ ု႔ 
ေ ု႔မဟုတ ္ေဆီးဆ ုငေ္ ု႔ေစာီးေပ္္အီါတ ုင္ီး ေင္္တစင့္ ွ ေပ္္ 
အြီာီးက နီ္းမာေ့ ီးအာမီက္၊္မ ာီးက လုပ္ီး ယကေဆာငေ္စာီးေပီးပါ။  က၊္မ ာီးတစင္ Anthem ေ ု႔မဟတု ္
အြီာီးဝန္ေဆာင္မွပ္္ပ ီုးေပီးေကမ ာီးာေမ္ွ ID က၊အ္ာီးလု္ီး ပါဝင္ပါေပ္။ ေင္္တစင္ ID က၊္မ ာီးမ့ ွ ပါက၊ 
က န္ီးမာေ့ ီးေ္ာင္္ေ့ ွာကမ္ွ ေ ု႔မဟုတ ္ေဆီးဝါီးမ ာီး့ ယက့ ာတစင္ ြပ နာႀက္ိိဳေတစ့ ႏ ုင္ပါေပ္။  
 

ForwardHealth အဖစြဲ႔ဝင္က၊္ နမကနာမ 

 

http://www.access.wisconsin.gov/
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Anthem အဖစြဲ႔ဝင္ ID က၊ ္နမကနာမ 

 
ေင္ု Anthem အဖစြဲ႔ဝင္ ID က၊္တစင္ ေအာက္ပါတ ု႔ ေဖာ္ြပာောီးေပ္ မ 

• ေင္ု အေြီီက္ န္ီးမာေ့ ီးေ္ာင္္ေ့ ွာက္ေပီးေက (PCP1 ု အမပ္ႏွင္္ ဖုန္ီးန္ပါတ္။ 
• ေင္ု Anthem ID န္ပါတ။္  
• ေင္ု Medicaid ID န္ပါတ္။  
• ေင္္တစင္အက ိိဳ ီးီ္္ာီးီစင္္ဆု င့္ ာ ေမီးီစန္ီးမ ာီး့ ွ ပါက ေ ု႔မဟတု္ ဆ့ ာဝန ္

ေ ု႔မဟုတ ္ေဆီးီနီ္း့ ွာ့ ာတစင္ အကကအပဥလ အုပ္ပါက ဆကေ္စယ့္ န္ အေ့ ီးႀကဦးဖုန္ီးနပ္ါတ္မ ာီး။ 
 
ေင္ု Anthem ID က၊္ ေပ ာကဆ္ု္ီးပါက ေု ႔မဟုတ ္အီ ုီးီ့္ ပါက၊ 1မ855မ690မ7800  
(ဆစ္႔အနာီးမၾကာီးဖနု္ီးလ ုင္ီး 7111 မတွ္ဆ္င္္ 
ကကစႏု္ပ္တ ု႔ာေေ္ ု႔ ီ က္ီ င္ီးဖုနီ္းေီုဆ ုေပီးပါ။ ကကစႏု္ပ္တ ု႔ က၊အ္ေ္္တ္္က၊္ ပ ု႔ေပီးပါေပ္။  
 
ေင္ု ForwardHealth ID က၊္ ေပ ာကဆ္ုီ္းပါက ေ ု႔မဟတု္ အီ ုီးီ့္ ပါက၊ HMO 
္ာ့ င္ီးေစင္ီးြီင္ီးကကစမ္ီးက ငေ္ကာေ္ေ ု႔ ဖုန္ီးေီုဆ ုြီငီ္းအာီး ေအာက္ပါန္ပါတ္မတွ္ဆ္င္္ ြပိိဳလုပေ္ပီးပါ။ 1မ800မ
362မ3002. 

Anthem အဖစြဲ႔ဝငဝ္ည္ဆ က္ု 
အဖစြဲ႔ဝင္ဝညဆ္ ကု္ www.anthem.com/wisconsin ေ ု႔ဝင္ၾကပ္္ြီင္ီးြဖင္္ ေင့္ ႏ ုင္မပ္္ 
အက ိိဳ ီးီ္္ာီးီစင္္မ ာီးႏွင္္ ဝန္ေဆာင္မွမ ာီးႏွင္္ ပတ္ေက္ာေပဦး ပ ုမ ုေလလ္ာႏ ုင္ပါေပ္။ 
ပ္ာအုပတ္စင္လပ္ီး ေအာက္ပါတ ု႔က ုလပ္ီး ေင့္ ွာေတစ႔ႏ ုင္ပါေပ ္မ 

• Find a Doctor (ဆ့ ာဝနအ္ာ်ားရ ာေဖ  ပါ) က ့  ယာတ္္ီုႏွင္္ ပ္္ပ ုီးေပီးေကလမ္ီးပ န္မ ာီးက ု ့ ွာေဖစပါ။ 
• ေင္္အက ိိဳ ီးီ္္ာီးီစင္္မ ာီးက ု မပ္ကြဲေ္ ု႔ ေက္တမီ္းတ ီုး့ မပ္ဆ ေုပ္္ ေတင္ီးအီ ကအ္လက္။ 
• တာီးဆဦးကာကစယ္ေ့ ီး က န္ီးမာေ့ ီး လမီ္းပ န္ီ က္မ ာီး။ 
• အေင္ီးအဖစြဲ႔ အာီးက ုီးအာီးာောီး့ ာမ ာီး။ 
• အဖစြဲ႔ဝင္လက္္စြဲ္ာအုပ္ (္ာလု္ီးမ ာီးလစယက္က္စာ့ ွာေဖစႏ ုင့္ န္ အဥလကာ္ေ့ စန္ီးန္္္ာအပု္္1။ 

http://www.anthem.com/wisconsin


 

5   

AWI-MHB-0011-19  AWI MHB BU 7/19 

လု္ာေီ္ိိဳ္ တ္ီ ့ ေပ္္ ဝင္ေ့ ာက္ၾကပ္္ ွြီင္ီးအတစက္ ္ာ့ င္ီးေစင္ီးာေပဦး၊ ေအာက္ပါတ ု႔က လုပ္ီး ေ
င္လုပ္ေဆာငႏ္ ုငေ္ပ္။  

• ေင္ု Anthem ID က၊က္ ု ပ့ င္္ာေုတ္ပါ။ 
• ေင္ုအက ိိဳ ီးီ္္ ာီးီစင္္မ ာီးက  ုၾကပ္္ပါ။ 
• အဖစြဲ႔ဝင္ဝန္ေဆာင္မွမ ာီးာေ္ ဆက္ေစယ္ပါ။ 

လု္ာေီ္ိိဳ္ တ္ီ ့ ေပ္္ ဝင္ေ့ ာက္မအွတစက္ ္ာ့ င္ီးေစင္ီး့ န ္မ 
• www.anthem.com/wisconsin ေ ု႔ေစာီးြပဦး Login (လကမ္တွာ္ေ ီုးဝငပ္ါ)က ေု စီးီ ယ္ပါ။ 
• Register (္ာ့ ငီ္းေစငီ္း့ န)္ 

္ာမ ကႏ္ွာက ု ေ စီးီ ယ္ာေပဦး၊ ေအာက္ေဖာ္ြပပါ ေင္ုအီ က္အလက္မ ာီး ြဖပ္္ေပီးပါ မ 
o အဖစြဲ႔ဝင္ ID — ပန္ပါတ္မွာ ZRA ြဖင္္္္ေင္္ာေပဦး၊  ဏန္ီးက ုီးမလု္ီးပါေပ္္ Anthem ID 

န္ပါတ္ြဖင္္ အဆု္ီးေတေ္င္္ပါေပ္ (အဖစြဲ႔ဝင္ ID က၊္ေပုတစင္1။ 
o ေနာကဆ္ု္ီးပ တအ္မပ္၊ ေမစီးေန႔ႏွင္္ ZIP ကု၊္။ 

Anthem Medicaid မ ညုု ငီ္းအက္ပ ္
ေင္္္မတ္ဖုနီ္းအတစက္ အီမြဲ္ Anthem Medicaid 
မ ုည ုင္ီးအက္ပအ္ာီး ေ၊ါငီ္းလ၊ု္ဆစြဲပါ။ ေင္္အေနြဖင္္ ေအာက္ပါတု ႔အာီး ေဆာင့္ စက္ႏ ုငမ္ပ္ ြဖ္္ပါေပ ္မ   
• ာေ ေတစ႔ ID ြဖင္္ လစယ္ကက္ စာႏွင္္ လ္ုာေီ္ိိဳ္စာ ဝင္ေ့ ာက္ႏု ငမ္ပ္။ 
• ေင္္အ္ဥအ္္္အာီး ေဆာင့္ စက္ေပီးမပ္္ ဆ့ ာဝန၊္ ေဆီးဆ ုင္ 

ေ ု႔မဟုတ ္အာေကီးကတု္္္ဦးအာီး ့ ွာေဖစႏ ုင္မပ္။ ာေမ ိိဳ႕၊ ြပပ္နယ္ႏွင္္ အာေကီးြပိိဳြဖင္္ ့ ွာေဖစႏ ုင္မပ္။ 
• ေင္ု Anthem အဖစြဲ႔ဝင္ ID က၊္အာီး ၾကပ့္္ ွပါ။ 
• ေ့ ာ ါလကကဏာ္္္ေဆီးေပ္္္န္္ြဖင္္ ေင္ု  ေ့ ာ ါလကကဏာမ ာီးအာီး ္္္ေဆီးပါ။ 
• ေင္္ ID က၊္အာီး ေင္္ဆ့ ာဝန္၊ ေဆီးဆု င္ ေ ု႔မဟတု္ အြီာီးပ္္ပ ုီးေကမ ာီးာေ္ အဦးေမီးလေ္ပီးပ ု႔ပါ 

ေ ု႔မဟုတ ္ဖက္္္ပ ု႔ပါ။ 
 

Anthem Medicaid မု ညု င္ီးအကပ္္ ႏွင္္ပတေ္က္ြပဦး ပ ုမ ေု ့ ွ ့ န ္www.anthem.com/wisconsin အာီး 
ဝင္ေ့ ာက္ၾကပ့္္ ွပါ။ 
  
 

http://www.anthem.com/wisconsin
http://www.anthem.com/wisconsin
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အေြီီက္ နီ္းမာေ့ ီး ေ္ာင္္ေ့ ာွက္ေပီးေကက  ုေ စီးီ ယ္ြီငီ္း 
အဖစြဲ႔ဝင္အေ္္မ ာီးအေနြဖင္္ ကကစႏု္ပ္တ ု႔ု အ္ဥအ္္ႏ္ွင္္ ီ  တဆ္က္ာေပဦးေပ္္ေနာက္ မၾကာမဥတစင္ Anthem ာေ္မွ 
ႏွတ္ီစနီ္းဆက္ဖုနီ္းေီုဆ ုမွ လက္ီ့္ ့ ွ ပါမပ္။ ဖနု္ီးေီုဆ ုေန္္၊္ ေင္္တစင္ 
အေြီီက္ နီ္းမာေ့ ီးေ္ာင္္ေ့ ွာက္ေပီးေက (PCP1 တ္္္ဦး့ ွ ၊ မ့ ွ  ေမီးြမန္ီးီ့္ ပါမပ္။ PCP ေပ္ 
ေင္ုက နီ္းမာေ့ ီးေ္ာင္္ေ့ ာွက္မလွ ုအပ္ီ က္မ ာီးအတစက္ ေငေ္စာီးေ့ ာကေ္တစ႔့ မပ္္ 
အဓ ကဆ့ ာဝန္ ေ ု႔မဟတု္ ပ္္ပ ုီးေပီးေကတ္္္ဦး ြဖ္္ပါေပ္။ ္ တ္မပကပါႏွင္္ — ေင္္တစင္ PCP 
တ္္္ဦးမ့ ွ ပါက ေ စီးီ ယ္ႏ ုင့္ န္ ကကစႏု္ပ္တ ု႔ေင္္က ု 
ကကပဥပါမပ္။ အဖစြဲ႔ဝင္ြဖ္္လာာေပဦး ေု္ီးပတ္မွ ေလီးပတ္အတစင္ီး ကကစႏု္ပ္တ ု႔ာေ္မွ ေငတ္္္ီုီ ု 
မၾကာီးေ ့ ပါက၊ ကကစႏု္ပ္တ ု႔ေင္္ာေ္ ဆက္ေစယ္္ မ့ ႏ ုငေ္ောေၾကာင္္ပင္ ြဖ္္ပါေပ။္ 
ေင္္အတစက္ ေင္္ေတာ္ေပ္္ဆ့ ာဝန္တ္္္ ဦး ေ စီးီ ယ့္ ာတစင ္အကကအပဥ့ ယက့ နအ္တစက္ 
အေဝီးေြပာီမြဲ္ဖနု္ီးန္ပါတ ္1မ855မ690မ7800 (ဆစ္႔အနာီးမၾကာီးဖုန္ီးလ ုင္ီး 7111 မတွ္ဆ္င္္ 
ကကစႏု္ပ္တု ႔ာေ္ ေက ီး ေကီးြပိိဳ္ ဖုနီ္းေီုဆ ုပါ။  
 

ေင္္က န္ီးမာေ့ ီးေ္ာင္္ေ့ ွာက္မအွာီးလု္ီးက ု ္ဥမ္ီန္႔ီစြဲေပီးႏ ုင့္ န္ PCP 
တ္္္ဦးေ စီးီ ယ့္ န္မွာ အေ့ ီးႀကဦးပါေပ။္ လကနာအေ္မ္ ာီးလက္ီ္ေပီးေပ္္ ဆ့ ာဝန္မ ာီး္ာ့ င္ီးကေန PCP 
တ္္္ဦးက  ုေငေ္ စီးီ ယ္ႏ ငု္ပါေပ္။  တ ု႔က ု Anthem 
ပ္္ပ ုီးေပီးေကလမ္ီးပ န္တစင္ အမွတအ္ောီးေပီးာောီးေပ။္ 
ပ္္ပ ုီးေပီးေကလမ္ီးပ န္တစင္ ကကစႏ္ုပ္တ ု႔ုဆ့ ာဝန္မ ာီးေြပာဆ ႏု ုင္ေပ္္ အ အလ ပမ္ဟတုေ္ပ္္ 
အြီာီးညာော္ကာီးက လုပ္ီး ္ာ့ ငီ္းလပု္ေပီးာောီးပါေပ္။ ကကစႏု္ပ္တု ႔ု ဆ့ ာဝန္မ ာီးေပ ္
ယ္္ေက ီးမွအမ ိိဳ ီးမ ိိဳ ီးု လ အုပ္ီ ကမ္ ာီးအတစကလ္ပ္ီး တု္႔ြပန္ေပီးႏ ုင္္စမ္ီး့ ွ ေပ္။ ကကစႏု္ပ္တ ု႔ု PCP 
က ုေ စီးီ ယ့္ န္၊ 1မ855မ690မ7800 (ဆစ္႔အနာီးမၾကာီးဖုန္ီးလ ုင္ီး 7111 မတွ္ဆ္င္္ အဖစြဲ႔ဝင္ဝန္ေဆာင္မကွ ု 
ဖုန္ီးေီုဆ ပုါ။  
 

ေ္ာင္္ေ့ ွာက္မလွ ေုပ္္အီါတစင္ ေင္ု PCP က ု 
အ့ ငဆ္ု္ီးဖုနီ္းေီုဆ ့ု န္မွာလပ္ီး အေ့ ီးႀကဦးပါေပ။္ ေငေ္ပ္ အြီာီးဆ့ ာဝနတ္္္္ဦး ေ ု႔မဟတု္ 
ကကစမ္ီးက င္ေကတ္္္ဦးာေ္ေ ု႔ ဆကေ္စယ့္ န္လ အုပ္ပါက ေင္ု  PCP မွ 
ကကပဥဆု္ီးြဖတ္ေပီးာေပဦး၊ ေင္္ေတာ္ေလ  ုလ ြဲေြပာင္ီးေပီးြီငီ္း ေဆာင္ စက္ေပီးပါေပ။္ 
မပ္ေု ႔ပင္ြဖ္္ပါေ္၊ အမ ိိဳ ီးေမဦးမ ာီးအေနြဖင္္၊  တ ု႔ု PCP ာေ္မွ လ ြဲေြပာင္ီးေပီးြီင္ီး 
မဟတု္ေော္ြငာီးလပီ္း၊ ောီးဖစာီးဆ့ ာဝန ္ေ ု႔မဟတု ္မဦးယပ္ေ့ ာ ါကကစမ္ီးက ငေ္က (OB/GYN1 ၊ေကနာြပိိဳမဝမ္ီးဆစြဲ 
ေု ႔မဟုတ ္အေ အမတွ္ြပိိဳဝမီ္းဆစြဲ ္ေပ္္ အမ ိိဳ ီးေမဦးက န္ီးမာေ့ ီးကကစမ္ီးက င္ေကတ္္္ဦးႏွင္္ 
ေစာီးေ့ ာကြ္ပေႏ ုင္ေပ္။  
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အေ့ ီးႀကဦးမတွ္ီ  က ္
အီ ိိဳ ႕ေောေဆီး ု္မ ာီးႏွင္္ ဆ့ ာဝန္မ ာီးက အဖစြဲ႔ဝင္မ ာီးာေေ္ ု႔ ေအာက္ပါအက ိိဳ္ီးဝင္ဝန္ေဆာင္မွမ ာီးာေြဲမွ 
တ္္ီု ေ ု႔မဟတု္ တ္္ီာုေက္ပ ုာေပဦး မေဆာင္ စက္ေပီးြီငီ္း ့ ွ ႏ ုင္ေပ္။ 

1. မ ောီး္ုဝင္္ဦးေ့  ႀက ိိဳတင္္ဥ္္္ေ့ ီး ဝန္ေဆာင္မွမ ာီး 
2. ေေႏၶတာီးြီင္ီးဝနေ္ဆာင္မွမ ာီး (အေ့ ီးေပု ေေႏၶတာီးြီင္ီး ဝန္ေဆာငမ္ွ ပါဝင္ေပ္1 
3. ောီးေၾကာြဖတြ္ီင္ီး (ကေလီးေမစီးာေပဦးေနာက္ႏွင္္ ဓာတ္ီစြဲီန္ီးတစင့္ ွ ေနီ  နတ္စင္ ောီး္နပစန္

က ုြဖတ္/ာေု္ီးြီငီ္း1 
4. က ယု္ဝန္ဖ က္မ ွ(က ယု္ဝနေ္ဆာင္ြီင္ီးအာီး အဆု္ီးေတ့္ န္ေ စီးြီငီ္း1 

 
ေငလ္ ုအပ္ေပ္္ ဝန္ေဆာငမ္ွအာီးလု္ီးက ု  တ ု႔ေဆာင္ စက္ေပီးႏု င္ေၾကာင္ီး ေေီ ာေ့္ န္ 
ေင္ြပေ့ န ္္ဥ္္ာ္ောီးေပ္္ ဆ့ ာဝန္၊ ေဆီးီန္ီး ေ ု႔မဟတု္ ေဆီး ု္ေ ု႔ ဖုန္ီးေီုဆ ုပါ။ 

ေင္ု အေြီီက္ နီ္းမာေ့ ီးေ္ာင္္ေ့ ာွက္ပ္ပ္ ီုးေပီးေကအာီး ေြပာငီ္းလြဲြီငီ္း  
ပ္ုမွန္အာီးြဖင္္ေတာ္၊ ဆ့ ာဝန္မွ ေင္ုက န္ီးမာေ့ ီးလ အုပ္ီ ကမ္ ာီးက  ုေ ့ွ  ႏ င္ုာေပဦး 
ေငလ္ ုအပ္ေပ္္ေ္ာင္္ေ့ ွာက့္ ယက့ ာတစင္ ကကပဥေပီးႏု င့္ န္၊ အေြီီက္ နီ္းမာေ့ ီးေ္ာင္္ေ့ ွာကေ္ပီးေက (PCP1 
တ္္္ဦးတပီ္းာေတ္စင္ ဆကလ္က္ြပေြီင္ီးက အေကာငီ္းဆု္ီးြဖ္္ပါေပ္။ မပ္ေ ု႔ပင္ြဖ္္ပါေ္၊ ေင္ု PCP 
ႏွင္္ြပေ့ ာတစင္ ကကစႏု္ပ္တ ု႔ေင္္က  ု  ္တေ္က နပ္မွ့ွ  ေ္လ ပုါေပ္။ ေင္ု PCP အာီး ေြပာင္ီးလြဲလ ုပါက၊ 
ေင္္လ ုအပ္ီ က္မ ာီးႏွင္္က ုကပ္ဥေော PCP တ္္္ ဦးအာီး ့ ာွေဖစ့ န္အတစက္ ကကစႏ္ုပ္တ ု႔ု 
ဆ့ ာဝနတ္္္္ ဦး့ ွာေဖစြီင္ီး က ့  ယာအာီး www.anthem.com/wisconsin မွတ္ဆ္င္္ အေ္ုီးြပိိဳပါ။ 
ာေပဦးေနာက္ ေင္္ PCP ကု  ဆု က္ေပုမွပင ္ေြပာငီ္းလြဲ့ န္ ေင္္အေကာင္္ေ ု႔ ေလာ္ အ္င္ဝင္ပါ။ ေင္ု  PCP 
အာီး ေ့ စီးီ ယ္ြီင္ီး ေ ု႔မဟတု္ ေြပာင္ီးလြဲြီငီ္းႏွင္္ပတေ္က္ြပဦး အကကအပဥလ ုအပပ္ါက 1မ855မ690မ7800 
(ဆစ္႔အနာီးမၾကာီးဖနု္ီးလ ုင္ီး 7111 မတွ္ဆ္င္္ Anthem အဖစြဲ႔ဝင္ဝန္ေဆာင္မွမ ာီးေ ု႔ ဖုန္ီးေီုဆ ုပါ။ ေင္ု PCP 
အာီး ေြပာင္ီးလြဲလ ုပါက လကနာအေ္္က  ုလက္ီ ္ကေုေပီးေပ္္ PCP တ္္္ဦးက  ု
ေင္ေ စီးီ ယ့္ ပါမပ္။ လကနာအေ္္မ ာီးက ု လက္ီက္ေုေပီးြီင္ီးမ့ ွ ေပ္္ PCP တ္္္ဦးက ု 
ေင္ေတာင္ီးဆ လု ကု္ပါက၊ ေနာကာ္ေပ္ေ စီးီ ယ္မတွ္္ီု ြပိိဳလုပ့္ န္ ကကစႏု္ပ္တ ု႔ေင္္က ု ေမတ ာ့ ပ္ီ ္ေစာီးပါမပ။္ 

နယ္ညက္တစင ္ေနာေ ငုေ္က (ေင္္န ငုင္္ု  တ္္ီ တုပ္ီးေော HMO1 
ေငေ္ပ္ HMO တ္္ီတုပ္ီး ွ ေော နယည္ကတ္စင္ေနာေ ုင္ာေပဦး ေင္ု 
လက္ ွ အေြီီက္ န္ီးမာေ့ ီးေ္ာင္္ေ ွာက္ေပီးေက ေမာီးေတာ္ေပ္ Anthem ပ္ပ ီုးေပီးေကတ္္္ဦး မဟတုလ္ွ င ္
ေငေ္ပ္ ပပ္္ပ ုီးေပီးေကက ု ့ က္ေပါင္ီး င၀ ာေ  ဆက္လက္ေတစ႕ဆ္ုႏ ုင္ေပ္။  ေင္ု ပ္္ပ ုီးေပီးေကက  ု
ကကစႏ္ုပ္တ ု႔အာီး အေ ေပီး့ နအ္တစက္ ေင ္္ာ့ ငီ္းေစင္ီးာေပဦးေပ္ႏွင္္ တ္္ာေပ ိိဳင္နက္ Anthem က  ု
ဖုန္ီးေီုဆ ေုပီးပါ။ ပပ္္ပ ီုးေပီးေကေပ္ ့ က္ေပါင္ီး င၀ ေက ာ္ေပ္္တု င္ Anthem 
ကစန့္ ကအ္တစင္ီး  ွ မေနေေီးလွ င္ ေင္္က  ုေ့ စီးီ ယမ္ွအေ္တ္္္ီု ြပိိဳလုပ္ႏ ုင့္ န္ ပါဝင္ာောီးေပ္္ ပ္္ပ ုီးေကမ ာီး 
္ာ့ င္ီးက ု ေပီးပါမပ။္ 

http://www.anthem.com/wisconsin
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ေငလ္ အုပေ္ပ္္ေ္ာင္္ေ့ ာွက္မကွ  ု့ ယကြီငီ္း 

အေ့ ီးေပု ေ္ာင္္ေ့ ာွက္မ ွ 
အေ့ ီးေပုေ္ာင္္ေ့ ွာက္မဆွ ေုပ္မွာ ီ က္ီ ငီ္းလက္ငငီ္း ြပိိဳ္ုေ္ာင္္ေ့ ွာကေ္ပီး့ န္ လ အုပေ္ပ္္ 
ေ္ာင္္ေ့ ွာက္မွြဖ္္ပါေပ္။ ္ပမာအီ ိိဳ ႕မာွ မ 
• အေက္ ကွ ပြ္ီင္ီး • အလစန္အကကစ ္ေ ု႔မဟတု္ 

ောမန္မဟတုေ္ပ္္ ေေစီးာေတု္ြီငီ္း 
• တက္ြီင္ီးမ ာီး • ္ ုီး့  မ့္ ေပ္္ ႏွလု္ီးေဖာက္ြပန္မွ 
• ကာလ့ ွပ္ ေ ု႔မဟတု္ ာေပတ္လြဲလြဲ ေလြဖတ္ြီင္ီးမ ာီး • ္ ုီး့  မ့္ ေပ္္ အဆ ပေ္င္္ြီင္ီး 
• ြပင္ီးြပငီ္းာေနာ္ေန ္အ ု ီးက ိိဳ ီးြီင္ီးမ ာီး • ္ ုီး့  မ့္ ေပ္္ ေလေငတ္ုန္ီးြဖတ္ြီငီ္း 
• ြပင္ီးာေန္ေော အေ့ ြပာီးေလာငက္ကစမီ္းြီင္ီး • အေက္ ့ွ  အဆငမ္ေြပြီင္ီး 
• ြပင္ီးာေန္္စာနာက ငမ္ ွ • ေတ လ္ေ္နြီငီ္း 

 
ေင္္အေြီအေနမာွ ေ္ာင္္ဆ ငုီ္း္မ့ ႏ ုငေ္ပ္္ အေြီအေနြဖ္ေ္နေပ္္အတစက ္
အေ့ ီးေပုေ္ာင္္ေ့ ာွကမ္ ွေငလ္ အုပပ္ါက၊ အကကအပဥ့ ယက့ န ္Anthem ေဆီး ုေ္ ု႔ေစာီးပါ။ 
ေင္္အေ့ ီးေပုအေြီအေနမာွ အလစနြ္ပငီ္းာေနေ္နာေပဦး အနဦးဆုီ္းေဆီး ုေ္ ု႔ေ့ ာကေ္အာင ္မေစာီးႏ ုငပ္ါက၊ 911 
ေ ု႔မဟတု ္ေင္ု နယေ္ြမ့ ြဲ ေ ု႔မဟတု ္မဦးေတဌ္ာနအေ့ ီးေပုဝနေ္ဆာငမ္မွ ာီးာေေ္ ု႔ ဖနုီ္းေီုဆ ပုါ။ 
 

ေင္္အေနြဖင္္ Anthem မဟတု္ေော ေဆီး့ ္ု ေ ု႔မဟတု္ ဆ့ ာဝန္ာေေ္ ု႔ မြဖ္္မေန ေစာီး့ မပဆ္ ုပါက  
ေနာကဆ္ကတ္စြဲ ေ္ာင္္ေ့ ွာက္မေွင္္က ု ေဆာင္ စက္ေပီးႏ ုင့္ န္ မပေ္ပတ္ ု႔ြဖ္္ပ က္ီ ြဲ္ေပက္ ု ကကစႏု္ပ္တ ု႔အာီး 
ေြပာြပႏု င္ေပ္ႏွင္္ တ္္ာေပ ိိဳငန္က္ 1မ855မ690မ7800 (ဆစ္႔အနာီးမၾကာီးဖုန္ီးလ ုင္ီး 7111 မွတ္္ဆင္္ Anthem 
အဖစြဲ႔ဝင္ဝန္ေဆာင္မွမ ာီးာေ္ေု ႔ ဖုန္ီးေီုဆ ုပါ။ 
 

ေဆီး ု ္အေ့ ီးေပုအီနီ္းမာွ အမနွတ္ကယ ္အေ့ ီးေပုြဖ့္္ ပမ္ ာီးအတစကေ္ာ ြဖ္ေ္ပက္  ုေတ ြပိိဳပါ။ 
အမတွတ္ကယအ္ေ့ ီးေပုြဖ့္္ ပမ္ ိိဳ ီး မ့ ွ ေေ စ႕၊ ေင္္ဆ့ ာဝန ္ေ ု႔မဟတု ္1မ855မ690မ7800  
(ဆစ္႔အနာီးမၾကာီးဖနုီ္းလ ငုီ္း 7111 မတွ္ဆ္င္္ ကကစႏု္ပတ္ ု႔ု 24/7 NurseLine ေု ႔ ဖနုီ္းေီုဆ ပုါ 
ေ ု႔မဟတု ္အေ့ ီးေပုီနီ္းေ ု႔မေစာီးီင ္အေ့ ီးတႀကဦးေ္ာင္္ေ့ ာွကမ္ ွအေဆာကအ္အုေ္ ု႔ေစာီးပါ။ ေင္ု ဖ ာီးနာမ ွ 
ေ ု႔မဟတု ္ာေ ီ  ကု၊္ဏ့္ ာ က အေ့ ီးေပုြဖ့္္ ပတ္္္ီ  ုဟတုမ္ဟတု ္ေငမ္ီစြဲြီာီးႏ ုငပ္ါက၊ ေင္ု ဆ့ ာဝန ္
ေ ု႔မဟတု ္ကကစႏု္ပတ္ ု႔ု 24/7 NurseLine ာေေ္ ု႔ 
ေငဖ္နုီ္းေီုဆ ေုင္္ပါေပ။္ မပေ္ပ္္ေန့ ာတစင ္ေ္ာင္္ေ့ ာွကမ္ွီ ယ္ကႏ ုငမ္ပက္  ု
ကကစႏ္ုပတ္ု ႔ေင္္အာီး ေြပာြပေစာီးပါမပ။္ 
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အ္ဥအ္္္ြပင္ပ အေဆာကအ္အုတ္စင္ ေ္ာင္္ေ့ ွာကမ္ွ 
ီ္ယကေနပါက၊ ေြပာင္ီးေ  ႕ြီငီ္းေပ္ ေင္္က နီ္းမာေ့ ီးက  ုာေ ီ ကု္ြီင္ီးမ့ ွ ေပ္္အီါ အ္ဥအ္္အ္ေ
ဆာက္အအုေ္ ု႔ ေြပာင္ီးေ  ႕့ န္ေပီး့ န ္ေမတ ာ့ ပ္ီ့္ ႏ ုင္ပါေပ္။ 

အေ့ ီးတႀကဦးေ္ာင္္ေ့ ာွက္မ ွ
အေ့ ီးတႀကဦးေ္ာင္္ေ့ ွာက္မဆွ ေုပ္မွာ အေ့ ီးေပုေ္ာင္္ေ့ ွာက္မ ွမဟတုေ္ပ္္ ဆ့ ာဝန္ု  
္ပမာအီ ိိဳ ႕မာွ မ 

• ပစန္ီးပြဲ္၊ဏ့္ ာ  • ေဆီးဓာတ္မတပ္္မွမ ာီး 
• အေေီး္ာီးအပကေလာင္ြီင္ီးမ ာီး • ြပင္ီးာေန္ေပ္္ ေေစီးာေစက္ြီင္ီးမ ာီး 
• အေေီး္ာီးြပတ့္ ွမွမ ာီး • အဆ္္လစြဲြီင္ီးမ ာီး 
• အ  ုီးက ိိဳ ီးြီင္ီးမ ာီး  

 

အ္ဥအ္္္ြပင္ပ ဆ့ ာဝန္ႏငွ္္ ြပေ့ န ္အ့ င္ီးဆု္ီးီစင္္ြပိိဳီ က ္မ့ ေေ စ႕၊ Anthem ဆ့ ာဝန္မ ာီးာေတ္စင္  
အေ့ ီးတႀကဦးေ္ာင္္ေ့ ွာက္မ ွီ္ယက့ ပါမပ္။ ကကစႏ္ုပ္တ ု႔ာေ္မ ွအ့ ငဆ္ု္ီး အတပ္ြပိိဳီ က္မ့ ့ ွ ေေ စ႕၊ 
အေ့ ီးတႀကဦးေ္ာင္္ေ့ ွာက္မအွတစက္ ေဆီး ုအ္ေ့ ီးေပုီန္ီးေ ု႔ မေစာီးပါႏွင္္။ 
 
အေ့ ီးတႀကဦးေ္ာင္္ေ့ ွာက္မလွ ုအပ္ပါက၊ ောမန္ေဆီးီနီ္းဖစင္္ီ  န္အတစင္ီး ေင္ု  
အေြီီက္ နီ္းမာေ့ ီးေ္ာင္္ေ့ ွာက္ေပီးေက (PCP1 ာေ္ ဖုန္ီးေီုဆ ုပါ။ 
ေဆီးီန္ီးဖစင္္ီ  န္ြပင္ပႏွင္္ ္ေန၊ တန အေႏစေန႔မ ာီးတစင္ 1မ855မ690မ7800 (ဆစ္႔အနာီးမၾကာီးဖနု္ီးလ ုင္ီး 7111 
မွတ္ဆ္င္္ ကကစႏု္ပ္တ ု႔ု 24/7 NurseLine ေ ု႔ ဖုန္ီးေီုဆ ုေပီးပါ။ ပ္္ပ ုီးေပီးေကလမီ္းပ န္တစင္ Anthem 
အ္ဥအ္္္အေ့ ီးတႀကဦးေ္ာင္္ေ့ ွာကမ္ွ္ငတ္ာမ ာီးု ္ာ့ င္ီးက လုပ္ီး ေင့္ ွာေတစ႔ႏ ုင္ေပ္။ 
www.anthem.com/wisconsin တစင္ ကကစႏု္ပ္တ ု႔ု Find a Doctor (ဆ့ ာဝန္အာီး့ ွာေဖစပါ) 
အစနလ္ ုင္ီးက ့  ယာက ုလပ္ီး ေငအ္ေုီ္းြပိိဳႏ ုင္ပါေပ္။ မၾကီဏဆ ေုလ ၊ု 
အေ့ ီးတႀကဦးေ္ာင္္ေ့ ွာက္မေွပီးေပ္္ ေဆီးီနီ္းမ ာီးက ပေနညက္ ေ ု႔မဟတု္ ္ေန၊ 
တန အေႏစေန႔မ ာီးတစင္ အီ  နတ္ ုီးီ ြဲ႕ဖစင္္ေလ့္ ွ ပါေပ္၊ ေ ု႔ေော္ ေဆီးီန္ီးတ္္ီုႏွင္္ တ္္ီ ု 
ကစြဲြပာီးမွ့ ွ ပါေပ္။ ေဆီးီနီ္းဖစင္္လွ္္ီ  နက္ ု အီ  န္ႏငွ္္တ္္ေြပီးပဥ 
ေ ႏ ုင့္ န္ ေဆီးီနီ္းေ ု႔ တ ုက ္ ုက္ဖုနီ္းေီုဆ ပုါ ေ ု႔မဟတု္  တ ု႔ဝညဆ္ ုကတ္စင္ ဝင္ၾကပ္္ပါ။ 
 
ေ္ာင္္ေ ွာက္ေပီးမွအတစက္ အြီာီးနပ္ီးလမ္ီးတ္္မ ိိဳ ီးမွာ ေဆီးဆ ုင္မ ာီး ေ ု႔မဟတု္ ္တ ုီးဆ ုင္မ ာီးတစင္ 
ေတစ႕့ ေော အြမန္ေဆီးီန္ီး ေ ု႔မဟတု္ MinuteClinic® တ္္ီြုဖ္ေ္ပ္။ ေင္ု  PCP မအာီးလပလ္ွ င္ 
အေေီး္ာီး ေနမေကာင္ီးမွမ ာီး ေ ု႔မဟုတ ္၊ဏ့္ ာမ ာီးအတစက္ အြမနက္ုေမွ၊ ေ ု႔မဟတု္ 
ကာကစယေ္ဆီးကြဲေ္ ု႔ ေ့ ာ ါကာကစယေ္ော က န္ီးမာေ့ ီး လ အုပ္ီ က္မ ာီးအတစက္ ီ က္ီ ငီ္းဝင္ေ့ ာ
က္ြပေႏ ုင္ေော ေဆီးီန္ီးမ ာီးက  ုအေ္ုီးြပိိဳႏ ုင္ပါေပ။္ ေင္ု အနဦးအနာီး ွ  ေဆီးီန္ီးပါဝင္ေော ေဆီးဆ ုင္ 
ေ ု႔မဟုတ ္္တ ုီးဆ ုငတ္္္ီကု ု  ွာေဖစ့ န ္Find a Doctor (ဆ့ ာဝန္အာ်ားရ ာေဖ  ပ) က ့  ယာက ု ေ္ုီးပါ။   
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ေနအ မအ္ေဝီးတစင ္ေ့ ာက္ေနီ  န ္ေ္ာင္္ေ့ ာွက္မ ွ
ေငေ္ပ္ ေဆီးကေုမဆွ ုင့္ ာေ္ာင္္ေ့ ွာက္မလွ အုပ္ေနာေပဦး၊ ေင္ုပု္မွန္ 
အေြီီက္ နီ္းမာေ့ ီးေ္ာင္္ေ့ ွာက္ေပီးေကာေ ္ေစာီးေ့ ာက္ြပေ့ န ္ေနအ မ္ုအလစန္ကစာေဝီးေ
ပ္္ေန့ ာေ ု႔ ေင္ေ့ ာက့္ ွ ေနီ  န္တစင္ ေအာက္ပါ္ပီ္းမ ္္ီးမ ာီးက ု လ ုကပ္ါေပီးပါ မ 

• အမွနတ္ကယအ္ေ့ ီးေပုြဖ့္္ ပ္မ ာီးအတစက၊္ အနဦးဆု္ီးေဆီး ု၊္ ေဆီးီန္ီး 
ေ ု႔မဟုတ ္
ပ္္ပ ုီးေပီးေကာေေ္စာီးပါ။ ေနာကဆ္က္တစြဲ ေ္ာင္္ေ့ ွာက္မွေင္္က ု ေဆာင ္စက္ေပီးႏ ုင့္ န္ မပ္ေပ္
တ ု႔ြဖ္္ပ က္ီ ြဲ္ေပက္  ုကကစႏု္ပ္တ ု႔အာီး ေြပာြပႏု င္ေပ္ႏွင္္ တ္္ာေပ ိိဳင္နက္ ္ 1မ855မ690မ7800 
(ဆစ္႔အနာီးမၾကာီးဖနု္ီးလ ုင္ီး 7111 မတွ္ဆ္င္္ အဖစြဲ႔ဝင္ဝန္ေဆာင္မွမ ာီးာေေ္ု ႔ ဖုန္ီးေီုဆ ပုါ။ 

• ေနအ မအ္ေဝီးေ့ ာက္ီ  နတ္စင္ အေ့ ီးတႀကဦး ေ ု႔မဟတု္ ပုမ္ွန္ေ္ာင္္ေ့ ွာက္မအွတစက္၊ 
ြပေနက မဟုတေ္ပ္္ ဆ့ ာဝန္၊ ေဆီးီန္ီး ေ ု႔မဟတု္ ေဆီး ုတ္္္ ုေ္ ု႔ 
မေစာီးီင္ ကကစႏု္ပ္တ ု႔ာေ္မွ အတပ္ြပိိဳီ က့္ ယက့ န္ လ အုပပ္ါေပ္။  တစင္ မ ည 
ေ ု႔မဟုတ ္ေဆစမ ိိဳ ီးႏွင္္အတက ေနအ မအ္ေဝီးေ ု႔ ေ့ ာက္ေနေပ္္ ကေလီးငယ္မ ာီးလပ္ီး 
ပါဝင္ပါေပ္။ ြပေနက မဟတုေ္ပ္္ ဆ့ ာဝန၊္ ေဆီးီန္ီး 
ေ ု႔မဟုတ ္ေဆီး ုတ္္္ ုေ္ ု႔ေစာီး့ န္ အတပ္ြပိိဳီ က့္ ယက့ န္အတစက္  
1မ855မ690မ7800 (ဆစ္႔အနာီးမၾကာီးဖုနီ္းလ ငု္ီး 7111 မတွ္ဆ္င္္ ကကစႏု္ပ္တ ု႔ာေ္ ဖုန္ီးေီုဆု ပါ။ 

 

ဝနေ္ဆာငမ္မွ ာီးအတစက္ မပ္ေပ္္အီ  နတ္စင ္
က ေင္္ေငစေတာငီ္းီ့္ မပ္နပ္ီး။ 

အက ိိဳ္ီးဝငေ္ောႏွင္္ အက ိိဳ္ီးမဝငေ္ော ဝနေ္ဆာငမ္မွ ာီး 
BadgerCare Plus ေအာကတ္စင္၊ လ အုပေ္ပ္္ ပကီးတစြဲေပီးေီ မွမ ာီး (ပကီးတစြဲေပီးေီ မွမ ာီး1 
မဟတု္ေပ္္ အြီာီးအက ိိဳ ီးီ္္ ာီးီစင္္မ ာီးအတစက္ ကုနက္ ေငစေပီးေဆာင့္ န ္မလ ုအပ္ပါ။ 
ေင္ုပကီးတစြဲေပီးေီ မွမွာ ဝနေ္ဆာင္မအွတစက္က ေင္္ေငစအတစက္ 
ေပီးေီ ့ ေပာ္ေက္ေတာ္ မမ ာီးႏ ုင္ပါ။ ေင္္အက ိိဳ ီးီ္္ာီးီစင္္မ ာီးု တ္္္ တတ္္ပ္ ုင္ီးြဖ္္ေပ္္ ဝန္
ေဆာင္မမွ ာီးအတစက ္က ေင္္ေငစေကာက္ီ ့္ ြီငီ္းမ ိိဳ ီး မြဖ္္ေ့္ န္ Anthem ုအ္ဥအ္္္ပါ ဆ့ ာဝန္တ္္္ ဦးာေ္ 
မြဖ္္မေနေစာီးေ့ ာကြ္ပေ့ ပါမပ္။ တ္္ီုတပ္ီးေော နီစင္ီးီ ကမွ္ာ အေ့ ီးေပုြဖ့္္ ပ္မ ာီးအတစကပ္င္ 
ြဖ္္ေပ။္ ေငစေၾကီးဆ ငု့္ ာ တာဝနယ္က လက္ီ္ေဆာင ္စကလ္ ုာေပဦး ေင္္ဆ့ ာဝန္ႏွင္္အတက 
လက္ေ့ ီးမကေငစေပီးေီ မွြပိိဳလပု့္ န္ ဆႏ့္ ွ ပါက၊ ေင္္အက ိိဳ ီးီ္္ာီးီစင္္မ ာီးႏွင္္ မေကဆ္ ုငေ္ပ္္ 
ဝန္ေဆာင္မွမ ာီးအတစက္ ေင္ေတာငီ္းဆ ့ု ပါမပ။္ အဆ ုပါေင္္အက ိိဳ ီးီ္္ ာီးီစင္္မ ာီးႏွင္္ 
မေက္ဆ ငု္ေပ္္ 
ဝန္ေဆာင္မွမ ာီးအတစက္ ဆ့ ာဝန္မ ာီးမွ  တ ု႔ုပု္မွန္က ေင္္ေငစအြပပ္္အာေ  ေတာငီ္းီ္ႏ ုင္ပါေပ္။ 
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ေငေ္ေညာမတကာောီးေပ္္ ဝန္ေဆာင္မတွ္္ီအုတစက္ 
က ေင္္ေငစေတာင္ီးီလ္ ာ့ ာောီးပါက၊ ေအာက္ပါမွတ္ဆ္င္္ အဖစြဲ႔ဝင္ဝန္ေဆာင္မမွ ာီးာေေ္ ု႔ ဖုန္ီးေီုဆ ပုါ။  
1မ855မ690မ7800 (ဆစ္႔အနာီးမၾကာီးဖုနီ္းလ ငု္ီး 7111။ 

ပကီးတစြဲေပီးေီ မမွ ာီး 
BadgerCare Plus ေအာကတ္စင္၊ Anthem ႏငွ္္  ုပ္္ပ ုီးေပီးေကမ ာီးႏွင္္ ကနာ္ေ  ုက္ီစြဲမ ာီးက 
ပကီးတစြဲေပီးေီ မွမ ာီး (ပကီးတစြဲီးေပီးေီ ြီငီ္းမ ာီး1 ဟေုီုေပ္္ အနပ္ီးငယ္ေော ဝန္ေဆာင္ီ အတစက ္
ေငစေၾကီးအနပ္ီးငယ္ ေကာက္ီ္ပါမပ္။ ေအာက္ပါအဖစြဲ႔ဝင္မ ာီးေပ္ ပကီးတစြဲေပီးေီ မွမ ာီး ေပီးေဆာင့္ န္မလ အုပ္ 
မ 

• Medicaid SSI အဖစြဲ႔ဝင္မ ာီး 
• ည ုီးညစာီး့  ပ္ောတစင္ ေနာေ ုငေ္ကမ ာီး 
• က ယု္ဝန္ေဆာငအ္မ  ိိဳီးေမဦးမ ာီး 
• ဗဟ အု္ ုီး့ ု အေ အမတွ္ြပိိဳ လကမ ိိဳ ီးႏစယ္္တု္္္ုု အဖစြဲ႔ဝင္မ ာီးြဖ္ေ္ော အေက္ 19 ေအာက္ 

အဖစြဲ႔ဝင္မ ာီး 
• ဗဟ အု္ ုီး့ က ေတ္မတွာ္ောီးေော ဆင္ီး့ ြဲမွႏနွ္ီး 100 ့ ာီ ုင္ႏွန္ီးတစင့္ ွ ဝင္ေငစမ ာီး ေ ု႔မဟတု္ 

 ေအာက္ေလ ာ္နပီ္းေပ္္ဝင္ေငစ့ ွ ေပ္္ အေက ္19 ႏွ္ ္ေအာက္ အဖစြဲ႔ဝင္မ ာီး  

Wisconsin 
နယ္ေြမြပငပ္တစင ္လက္ီ့္ ့ ွ ာောီးေပ္္ က နီ္းမာေ့ ီးဝနေ္ဆာငမ္မွ ာီး 
ေငေ္ပ္ Wisconsin 
နယ္ေြမြပင္ပတစင့္ ွ ေနာေပဦး အေ့ ီးေပုေ္ာင္္ေ့ ွာက္မွလ အုပ္ပါက ေင္ီ့ ဦးေစာီးေပ္္နယ္ေြမ့ ွ 
 က နီ္းမာေ့ ီးေ္ာင္္ေ့ ွာက္မပွ္္ပ ုီးေပီးေကက ေင္္က ကုုေေပီးႏ ုင္ာေပဦး Anthem ာေေ္ ု႔ 
က ေင္္ေငစေကာက္ီ္ႏ ု္င္ေပ္။ Wisconsin နယ္ေြမြပင္ပတစင္ ပ္္ပ ုီးေပီးာောီးေပ္္ 
အေ့ ီးေပုဝန္ေဆာင္မွမ ာီးအတစက္ ပကီးတစြဲေပီးေဆာင္ြီငီ္းမ ိိဳ ီး ့ ွ ႏ ုင္ပါေပ။္  
 

United Statesု၊ Canada ႏငွ္္ Mexico ႏ င္ုင္ြပင္ပတစင္ လက္ီ ့္ ာောီးေပ္္ ဝန္ေဆာင္မွမ ာီးမွာ အက ိိဳီ္းမဝင္ပါ။ 
Canada ေ ု႔မဟတု္ Mexico  ု 
တစင့္ ွ ေန္္္ အေ့ ီးေပုဝန္ေဆာင္မွမ ာီး ေငလ္ အုပ္ပါက၊ အီ ိိဳ ႕ေောဆ့ ာဝနမ္ ာီးႏွင္္ ေဆီး ုီ္းမ ာီးကော 
အက ိိဳ္ီးဝငေ္ပ္္ဝန္ေဆာင္မမွ ာီးက ု ပ္္ပ ီုးေပီးႏ ုင္ေပ။္ အဆ ုပါႏ ုင္င္မ ာီးေ ု႔ ီ့ ဦးေစာီးဖ ု႔အ္ဥအ့္္္ ွ ေန
ာေပဦး အီ က္အလက္မ ာီး ပ ုမ ေု လ ုပါက၊ အဖစြဲ႔ဝင္ဝန္ေဆာင္မွမ ာီးာေေ္ ု႔ ေက ီး ေကီးြပိိဳ္ ဖနု္ီးေီုဆ ုပါ။ United 
Statesြပင္ပတစင္ အေ့ ီးေပုေ္ာင္္ေ့ ွာက္မတွ္္ီုီ ု့ ာောီးပါကလပီ္း ေက ီး ေကီးြပိိဳ္ ကကစႏ္ုပ္တ ု႔ာေ္ ဖနု္ီးေီုဆ ုပါ။ 
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ဝန္ေဆာင္မွမ ာီးအတစက္ က ေင္္ေငစေတာင္ီးီလ္ ာ့ ာောီးပါက၊ 1မ855မ690မ7800  
(ဆစ္႔အနာီးမၾကာီးဖနု္ီးလ ုင္ီး 7111 မတွ္ဆ္င္္ Anthem 
အဖစြဲ႔ဝင္ဝန္ေဆာင္မွမ ာီးာေ္ေ ု႔ ီ က္ီ  င္ီးဖုန္ီးေီုဆ ုေပီးပါ။ 

အြီာီးအာမီ ္
Anthem အြပင္ အြီာီးအာမီ္ေင္္တစင့္ ွ ာောီးပါက၊ ေင္္ဆ့ ာဝန ္ေ ု႔မဟုတ ္
အြီာီးက နီ္းမာေ့ ီးေ္ာင္္ေ့ ာွက္မွ ပ္္ပ ုီးေပီးေကာေေ္ ု႔ မြဖ္မ္ေန ဖုနီ္းေီုဆ ု့ ပါမပ္။ ေင္ု Anthem ဆ့ ာဝန္ 
ေ ု႔မဟုတ ္အြီာီးက နီ္းမာေ့ ီးေ္ာင္္ေ့ ွာက္မ ွပ္္ပ ုီးေပီးေကက ေင္ုအြီာီးအာမီက္ ု လက္မီ္ပါက၊ 1မ800မ
291မ2002 မတွ္ဆ္င္္ HMO ္ာ့ ငီ္းေစင္ီးကကစမ္ီးက ငေ္ကာေေ္ ု႔ ဖုန္ီးေီုဆ ုပါ။ HMO 
္ာ့ င္ီးေစင္ီးကကစမီ္းက ငေ္ကက အာမီအ္္ဥအ္္္ႏွ္္ီု္ လုီ္းအာီး မပ္ကြဲေ္ ု႔ အေု္ီးြပိိဳ့ မပ္အာီး 
ေင္္က ုေြပာြပပါမပ္။ ေ္ာင္္ေ့ ွာက္မွီ ္ယကေနီ  နတ္စင္ 
ေင္ုက နီ္းမာေ့ ီးေ္ာင္္ေ့ ာွက္မအွာမီက္၊အ္ာီးလု္ီးက  ုြပေေပီး့ န္မွာ အေ့ ီးႀကဦးပါေပ္။ 
ေင္ုအြီာီး အာမီ္မ ာီးအတစက္  တစင္ ေင္္ Anthem က၊၊္ ForwardHealth က၊္ႏွင္္ ID က၊္မ ာီး 
ပါဝင္ပါေပ္။  ကေင္္အာီး ေင္ုအက ိိဳ ီးီ္္ာီးီစင္္ကေန အမ ာီးဆု္ီးအေုီ္းြပိိဳႏ ုင္ေ္ပါလ မ္္မပ္။ 
 
ေင္္တစင္အြီာီးက နီ္းမာေ့ ီးအာမီ္ ့ ွ ပါက ေ ု႔မဟတု္ ေင္ုအြီာီးက န္ီးမာေ့ ီးအာမီ္ ကုနေ္စာီး 
ပါက 1မ855မ690မ7800 (ဆစ္႔အနာီးမၾကာီးဖုန္ီးလ ုင္ီး 7111 မွတ္္ဆင္္ Anthem 
အဖစြဲ႔ဝင္ဝန္ေဆာင္မွမ ာီးေ ု႔လပ္ီး ေက ီး ေကီးြပိိဳ္ ဖနု္ီးေီုဆ ပုါ။ 

အ္ဥအ္္ႏ္ငွ္္ အ္ ီုး့ ကုနက္ ီေ္ပီးေပ္္ အက ိိဳ ီးီ္္ ာီးီစင္္မ ာီး 

ေင္္အက ိိဳ ီးီ္္ာီးီစင္္ တ္္ီ  ိိဳ ႕တ္္ဝကက္ ု Anthem က ေပီးေီ ာေပဦး 
က နေ္ပ္္တ္္ီ ိိဳ ႕တ္္ဝကက္ ု အ္ ုီး့ ကကုနက္ ီ္ေပီးပါေပ္။ ေအာက္ပါ  ေယာီးကစက္ႏွ္္ီုမ ွAnthem 
ညက္ကေန မပေ္ပတ္ ု႔့ ႏ ုင္ာေပဦး အ္ ုီး့ ညကက္ မပေ္ပ္တ ု႔ ့ ႏ ုင္ေၾကာင္ီး ေဖာ္ြပပါေပ္။ 
 
ေင္္အတစက္ ေင္္ေတာ္ေပ္္ က န္ီးမာေ့ ီးေ္ာင္္ေ့ ွာကမ္ွေပီးႏ ုင့္ န္ ကကစႏု္ပ္တ ု႔ ေင္္က ကုကပဥေပီးလ ုပါေပ္။ 
အ္ဥအ္္တ္စင္ပါဝငေ္ပ္္ 
ဆ့ ာဝနတ္္္္ ဦးက 
ပ္္ပ ုီးေပီးာောီးေပ္္ ေဆီးကေုမဆွ ုင့္ ာလ အုပေ္ပ္္ဝန္ေဆာင္မအွာီးလု္ီးက ု ေင္္အ္ဥအ္္က္ 
ကုနက္ ီ္ေပီးပါေပ္။ ေင္ု  အေြီီ္က န္ီးမာေ့ ီးေ္ာင္္ေ့ ွာက္ေပီးေက (PCP1 မွ ေငေ္ပ္ အ္ဥအ္္္ြပငပ္ 
ဆ့ ာဝနတ္္္္ ဦးႏွင္္ ြပေ့ နလ္ ုအပ္ေပဟ္ ုယကဆပါက၊  တ ု႔အေနြဖင္္ အတပ္ြပိိဳီ က့္ ယက့ န ္
အဖစြဲ႔ဝင္ဝန္ေဆာင္မွမ ာီးာေ္ေ ု႔ ဖုန္ီးေီုဆ ုႏ ုင္ပါေပ။္ 
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ဝန္ေဆာင္မွအီ ိိဳ ႕တစင္ော ပကီးတစြဲေပီးေီ မ့ွ ွ ပါေပ္။ အမ ာီး္ုတစင္ေတာ္ မ့ ွ ပါ။ ပကီးတစြဲေပီးေီ မွမ ာီးက ု 
 ေယာီးကစကာ္ေြဲတစင္ ေဖာ္ြပာောီးပါေပ။္ အဖစြဲ႔ဝင္အီ ိိဳ ႕ော အဆ ုပါပကီးတစြဲေပီးေီ မွအတစက္ ေပီးေဆာင့္ ပါမပ္ (
ပကီးတစြဲေပီးေီ မွမ ာီး အီန္ီးတစင္ ၾကပ္္ပါ1။  
 
ပ ေယာီးကစက္မ ာီးမွာ အက ္္ီးီ ိိဳပေ္ာြဖ္္ပါေပ္။ ပလက္္စြဲ္ာအုပတ္စင္ ေင္္အက ိိဳ ီးီ္္ာီးီစင္္မ ာီးအတစက္ 
အေေီး္ တ္အီ က္အလကပ္ါဝင္ပါေပ္။ 
အဆ ပုါဝန္ေဆာငမ္ွမ ာီးႏွင္္ ပတေ္က္ာေပဦး ေမီးြမနီ္းလ ေုပမ္ ာီး့ ွ ပါက၊  
1မ855မ690မ7800 (ဆစ္႔အနာီးမၾကာီးဖုနီ္းလ ငု္ီး 7111 မတွ္ဆ္င္္ ကကစႏု္ပ္တ ု႔ာေေ္ ု႔ ေ ု႔မဟတု္  
1မ800မ362မ3002 မွ တ္ဆ္င္္ ြပပ္နယ္အ္ ီုး့  (ForwardHealth အဖစြဲ႔ဝင္ဝန္ေဆာင္မွမ ာီး1 ာေေ္ ု႔ 
ဖုန္ီးေီုဆ ပုါ။ 

 Anthem အက ိိဳ ီးီ္္ ာီးီစင္္မ ာီး 
ဝနေ္ဆာငမ္မွ ာီး အက ိိဳီ္းဝငေ္ပမ္ ာီး 

ေ စ႕လ ာီးီစြ္ဲ  တ္္ ငတ္ာမ ာီး အီ ိိဳ ႕ေောီစြဲ  ္တ္မလွုပ္ငနီ္း္္္မ ာီးႏွင္္ ဓာတ္ီစြဲီနီ္းႏွင္္ ေကဆ္ု 
င္ေပ္္ဝန္ေဆာင္မွမ ာီး ေဆာင္ စက္ေပီးႏ ုင္ေပ္။ 

ေစာီးညကဆ္ ငု့္ ာ Kenosha၊ Milwaukee၊ Ozaukee၊ Racine၊ Washington ႏွင္္ 
Waukesha တစင္ ေနာေ ုငေ္ပ္္ အဖစြဲ႔ဝင္မ ာီး အက ိိဳီ္းဝငပ္ါေပ္။ 

တ္္ီ ါေုီ္းေဆီးကေုမဆွ ငု့္ ာ
 ောောကပ္္မ္မွ ာီး (DMS1 

အက ိိဳ္ီးဝငေ္ပ ္

တာ့ ပွ္ီ ေ္ပ္္ ေဆီးကေု
မဆွ ငု့္ ာ ပ ၥ္ပီ္းက ့  ယာ 
(DME1 

အက ိိဳ္ီးဝငေ္ပ ္

ေနာကဆ္ုီ္းအဆင္္ ေက ာ
ကက္ပေ့္ ာဝါေဝ၊နာ 
(ESRD1 

အက ိိဳ္ီးဝငေ္ပ ္

ကေလီးငယမ္ ာီးအတစက ္
က နီ္းမာေ့ ီး ္္ေ္ဆီးြီငီ္း 

အေက္ 21 ႏွ္္ေအာက္ လကမ ာီးအတစက္ HealthCheck 
္္္ေဆီးမွမ ာီးႏွင္္ အြီာီးဝန္ေဆာင္မွမ ာီးမွာ အက ိိဳ္ီးဝင္ပါေပ္။ 

အၾကာီးအာ ုအ္တစက ္
ဝနေ္ဆာငမ္မွ ာီး 

အက ိိဳ္ီးဝငေ္ပ ္
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ဝနေ္ဆာငမ္မွ ာီး အက ိိဳီ္းဝငေ္ပမ္ ာီး 

အ မတ္စငီ္းေ္ာင္္ေ့ ာွကေ့္ ီး 
ဝနေ္ဆာငမ္မွ ာီး 

(အ မ္တစင္ီးက န္ီးမာေ့ ီး၊  
တ္္္ဦးီ င္ီးတာဝန္ယက ေကနာြ
ပိိဳြီင္ီးႏငွ္္ တ္က္ ုယေ္
့ ေ္ာင္္ေ့ ွာက္မွ1 

အက ိိဳ္ီးဝငေ္ပ ္

နာတာ့ ပွေ္္ာင္္ေ့ ာွကမ္ ွ အက ိိဳ္ီးဝငေ္ပ ္

ေဆီး ုတ္ကက္ေုမွီ ြ္ီငီ္း 
ဝနေ္ဆာငမ္မွ ာီး 

အက ိိဳ္ီးဝငေ္ပ။္ 

္ တက္ နီ္းမာေ့ ီးႏွင္္ 
မကီးယ္ေ္ဆီး္စြဲမအွာီး ကေုြီငီ္း 

အက ိိဳ္ီးဝငေ္ပ ္

အ မတ္ု င့္ ာေ့ ာကေ္က
နာြပိိဳေ့ ီးဝနေ္ဆာငမ္မွ ာီး 

အက ိိဳ္ီးဝငေ္ပ ္

ြပငပ္လကနာအြဖ္ ္ေဆီး ုတ္
ကေ့္ ာကက္ေုမ ွ
ဝနေ္ဆာငမ္မွ ာီး 

အက ိိဳ္ီးဝငေ္ပ ္

ြပငပ္လကနာ ေဆီး ု ္— 
အေ့ ီးေပုီနီ္း  

အက ိိဳ္ီးဝငေ္ပ ္

ကာယလပွ့္ ာွီးမကွာုေုီ္း၊ 
အလပုေ္ပီးကာုေုီ္းႏွင္္ ္
ကာီးေြပာႏွင္္ ညာော္ကာီး 
ေ့ ာ ါေဗ၊ 

အက ိိဳ္ီးဝငေ္ပ ္

ေမာီးေတာ္ဝနေ္ဆာငမ္ ွ ဓာတ္ီစြဲ န္ီးႏွင္္ ေ့ ၊ဥယ ုေ့ ာင္ြီပ္ြဖင္္ ေ့ ာ ါကေုမွအပါအဝင္ 
ဝန္ေဆာင္မွ့ ယက့ န္ အက ္ိိဳီးဝင္ေပ္။ 
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ဝနေ္ဆာငမ္မွ ာီး အက ိိဳီ္းဝငေ္ပမ္ ာီး 

ေြီောောကေ္အာကပ္ ငု
္ီးကေုမ ွ

အက ိိဳ္ီးဝငေ္ပ ္

မဦးမဖစာီးမဥ/က ယုဝ္နေ္ဆာင္
 ေ္ာင္္ေ့ ာွကမ္ ွ

အက ိိဳ္ီးဝငေ္ပ၊္ 
က ယု္ဝန္ေဆာငေ္ပဆ္ ုင့္ ာ ေ္ာင္္ေ့ ွာက္မပွရ ႏ ွင္ီးေဆာင္ စက္
ြီင္ီးႏွင္္ ႀက ိိဳတငက္ာကစယ္ႏ ုငေ္ပ္္ 
္ တ္ပ ုငီ္းဆ ငု့္ ာ က နီ္းမာေ့ ီးႏွင္္ မကီးယ္္ေဆီးေု္ီး္စြဲမွ္္္ေဆီးြီင္ီးႏွင္္ 
္ တ္ပ ုငီ္းဆ ငု့္ ာက န္ီးမာေ့ ီး ေ ု႔မဟုတ ္
မကီးယ္ေ္ဆီးေုီ္း္စြဲေကြပ နာမ ာီး့ ွ ေပ္္ အမ ိိဳ ီးေမဦးမ ာီးအတစက္ အႀက
္ေပီးြီင္ီး။ 

မ ိိဳ ီးပစာီးအ အါဆ ငု့္ ာက နီ္း
မာေ့ ီးဝနေ္ဆာငမ္ ွ— 
မ ောီး္အုတစက ္
ႀက ိိဳတင္္ ဥ္ ္ေ့္ ီး 
ဝနေ္ဆာငမ္မွ ာီး 

အက ိိဳ္ီးဝငေ္ပ၊္ 
မ ိိဳ ီးမပစာီးႏ ုင္ြီင္ီးအတစက္ ကေုမွမ ာီး၊ အငွာီးက ယု္ဝန္ေဆာင္ြီင္ီး
ႏွင္္ ဆက္္ပ္ဝန္ေဆာင္မမွ ာီး မပါဝင္ပါ၊ အက ိိဳ္ီးမဝငေ္ပ္္ 
ဝန္ေဆာင္မွအြဖ္္ 
ဖန္တဦးြပိိဳလုပာ္ောီးေော ေမာေုန္္မြဲ္ေေႏၶတပ္ေ္ြီင္ီးႏငွ္္ ေ
နာကဆ္က္တစြဲ ောီးဖစာီးမွဆ ငု့္ ာ ေ္ာင္္ေ့ ွာက္မွႏွင္္ ဆႏ္အေလ ာက္္ 
ောီးေၾကာြဖတြ္ီင္ီးမ ာီး ပါဝင္ပါေပ။္ 

ပုမ္နွ ္
အြမငအ္ာ ု ္ေ္ာင္္ေ့ ာွကမ္ ွ

အက ိိဳ္ီးဝငေ္ပ၊္ မ က္မွနအ္ပါအဝင။္ 

ေယယ္ကပ ု႔ေဆာငေ့္ ီး 
(အေ့ ီးေပု1  

အက ိိဳ္ီးဝငေ္ပ။္ 

 

အ္ ီုး့ ကကုနက္ ီေ္ပီးေပ္္ အက ိိဳ ီးီ္္ ာီးီစင္္မ ာီး 
အြပိိဳအမကဆ ငု့္ ာ 
(အာေဦးက န္္  တေ္ဝ၊နာ1 ကေုေ့ 
ီး ဝနေ္ဆာငမ္မွ ာီး 

ြပပ္္္္ုလုေ္လာက္ာေပဦး အာ ု္္ ကုလ္ုပ္ေဆာငေ္ပ္္ 
အြပိိဳအမကဆ ုင့္ ာ ကေုေ့ ီး 
ဝန္ေဆာင္မွမ ာီး အြပပ္္အဝအက ိိဳ္ီးဝငေ္ပ ္
(ႀက ိိဳတငအ္တပြ္ပိိဳီ က္ႏွင္္အတက1။  
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ေက ာ ု ီးႏငွ္္ 
အဆ္အ္ြမ္ဆ္ ငု့္ ာေ့ ာ ါ 

အက ိိဳ္ီးဝငေ္ပ။္ 

ဝန္ေဆာင္မတွ္္ီု္ဥအတစက ္$0.50 မွ $3 အာေ  ပကီးတစြဲေပီးေီ ့ မပ။္  

ေစာီးညကဆ္ ငု့္ ာ Kenosha၊ Milwaukee၊ Ozaukee၊ Racine၊ Washington ႏွင္္ 
Waukesha တစင္ မေနာေ ုငေ္ပ္္ အဖစြဲ႔ဝင္မ ာီးအတစက ္
အက ိိဳ္ီးဝငေ္ပ။္ 

ဝန္ေဆာင္မတွ္္ီု္ဥအတစက ္$0.50 မွ $3 အာေ  ပကီးတစြဲေပီးေီ ့ မပ။္  

ေဆီးဝါီး (ေဆီးပ နီ္း1 ေဆီးနာမပ္အတ ုငီ္းေ့ ာငီ္းေပ္္ေဆီးမ ာီးႏွင္္ 
မွတ္ပုတ္ငာ္ောီးေပ္္ ေဆီးပ န္ီးအ့ ေဆီးဝါီးမ ာီးႏွင္္ 
အီ ိိဳ ႕ေော ေဆီးလက္မတွ္မပါညြဲဝယယ္က္ ့ ေပ္္ 
(OTC1 ေဆီးမ ာီးက ုပါ ပ္္ပ ုီးေပီးာောီးေပ္္ ြပပ္္္ု္လု္ေလာ
ကေ္ပ္္ ေဆီးဝါီးအက ိိဳ ီးီ္္ာီးီစင္္မ ာီး 

ည န္ီးပါေပ္္ေဆီးမ ာီးအတစက္ အဖစြဲ႔ဝင္မ ာီးအာီး တ္လ္လွ င္ ေဆီး
ပ န္ီးငါီးမ ိိဳ ီးအာေ ော ီစင္္ြပိိဳာောီးပါေပ။္ 

ပကီးတစြဲေပီးေီ မွမွာ ေအာက္ပါအတ ငု္ီးြဖ္ေ္ပ ္မ 

•  OTC ေဆီးဝါီးမ ာီးအတစက ္$0.50။ 
• ေဆီးနာမပ္အတ ုငီ္းေ့ ာငီ္းေပ္္ေဆီးမ ာီးအတစက္ $1 
•  မွတ္ပုတ္ငာ္ောီးေပ္္ေဆီးဝါီးမ ာီးအတစက ္$3 

 
ပကီးတစြဲေပီးေီ မွမ ာီးအာီး ပ္္ပ ုီးေပီးေကတ္္္ဦးမွ၊ တ္လ္လွ င ္အဖစြဲ႔ဝ
င္္တ္္္ဦးအတစက္ $12 OTC ေဆီးဝါီးမ ာီးမွာ ပအမ ာီးဆုီ္း $12 တစင္ 
မပါဝင္ပါ။ 

ေယယ္ကပ ု႔ေဆာငေ့္ ီး 
(အေ့ ီးေပုမဟတု1္ — 
လကနာတငယ္ာ္္၊ 
အာေကီး္ဥမာ္ောီးေော ေဆီးကု
ေေ့ ီး ေမာ္ေတာ္ယာ္ ္(SMV1၊ 
ောမနေ္ယ္ေဆာင္ေပီးေက 

အက ိိဳ္ီးဝငေ္ပ္္ 
ဝန္ေဆာင္မတွ္္ီအုတစက္ တ့ ာီးဝင္ပ္္ပ ုီးေပီးေကတ္္္ဦးာေ္မွ ႏငွ္္ ာေေ္ ု႔ 
အေ့ ီးေပုမဟတုေ္ပ္္ ေဆီးကေုမဆွ ုင့္ ာ ေယယ္ကပ ု႔ေဆာင္ေ့ ီး
မွာ အက ိိဳီ္းဝင္ပါေပ။္ 

ပကီးတစြဲေပီးေီ မွမွာ ေအာက္ပါအတ ငု္ီးြဖ္ေ္ပ ္မ 
• အေ့ ီးေပုမဟတုေ္ပ္္ 

လကနာတငယ္ာ္္ ီ့ ဦး္္မ္ ာီးအတစက္ ပကီးတစြဲေပီးေီ မွ $2 
• SMV ြဖင္္ ေယယ္ကပ ု႔ေဆာငေ့္ ီးအတစက္ ီ့ ဦး္္တ္္္ီလု ွင္ 

ပကီးတစြဲေပီးေီ မွ $1 
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ောမနေ္ယယ္ကပု ႔ေဆာင္ေ့ ီးယာ္္ ေ ု႔မဟတု္ 
အေ့ ီးေပုလကနာတငယ္ာ္္ြဖင္္ ေယယ္ကပ ု႔ေဆာင္ြီင္ီးအတစက္ ပကီး
တစြဲေပီးေီ မွမ့ ွ ပါ။ 

ႀက ိိဳတငအ္တပ္ြပိိဳီ က္ 
အီ ိိဳ ႕ေောဝန္ေဆာင္မမွ ာီးေပ္ Anthem ႏွင္္/ေ ု႔မဟတု္ 
ေင္ုဆ့ ာဝန္ာေမ္ွ ႀက ိိဳတငအ္တပြ္ပိိဳီ က့္ ယက့ န ္လ အုပ္ပါေပ္။ 
ေင္္ဆ့ ာဝနမ္ွ ေင္္အတစက ္ႀက ိိဳတငအ္တပ္ြပိိဳီ က ္ေတာင္ီးဆ ေုင္္ပါေပ။္  မာွ အေ့ ီးေပုႏွင္္ 
ႏွ္္္္္က န္ီးမာေ့ ီး ္္္ေဆီးြပေမွမ ာီးမဟတုေ္ပ္္ က န္ီးမာေ့ ီးက ္ ၥ့ ပ္မ ာီးအတစက ္ေင္္ PCP ာေတ္စင္ 
အ့ ငဆ္ု္ီးြပေဖ ု႔လ အုပေ္ပ္္ အေ့ ီးႀကဦးေပ္္ အေၾကာင္ီးြပီ က္ြဖ္္ပါေပ္။ 

အီ ိိဳ ႕ေောက န္ီးမာေ့ ီး ေ္ာင္္ေ့ ွာကမ္ွဝန္ေဆာင္မမွ ာီးအတစက္ အတပ္ြပိိဳီ က္ေပီး့ န ္ဆ့ ာဝန္အေနြဖင္္ 
ကကစႏု္ပ္တ ု႔ႏွင္္အတက အလုပလ္ပု့္ ပါမပ္။ ကကစႏု္ပ္တု ႔ု ဆု္ီးြဖတ္ီ ကက္ ု ပအီ က္ႏွ္္ီအုေပုတစင္ 
အေြီီ္ပါေပ္ မ  

• ေင္္တစင္ မပ္ေပ္္က န္ီးမာေ့ ီးေ္ာင္္ေ့ ွာက္မွအက ိိဳ ီးီ္္ာီးီစင့္္ ွ ေပ ္
• ေဆီးပပာအ့  ေေ္ာင္္ေ့ ွာက္မလွ ုအပ္လွ င္  

 

ေအာက္ပါတ ု႔အတစက္ ဆု္ီးြဖတ္ီ က္မ ာီးြပိိဳလုပ္ေပီးေပ္္ ဆ့ ာဝနမ္ ာီး ေ ု႔မဟတု္ 
အြီာီးက နီ္းမာေ့ ီးေ္ာင္္ေ့ ာွက္မွ လုပေ္ာီးမ ာီးက ု ကကစႏု္ပ္တ ု႔ဆုီ ဦးြမရင္္မပ္မဟတု္ပါ မ 

• ေင္္က ု ေ္ာင္္ေ့ ွာက္မွေပီး့ န္ ြငင္ီးဆ ုြီင္ီး။ 
• ေင္္တစင္ အက ိိဳ ီးီ္္ ာီးီစင္္မ ာီးမ့ ွ ဟု ေြပာဆ ုြီငီ္း။ 
• ေငလ္ ုအပ္ေပ္္ ေ္ာင္္ေ့ ွာက္မကွ ု ေလွ ာေ္ပါ္္ ေပီးြီင္ီး။ 

 

မွတ္ီ က္ မ အက ိိဳီ္းမဝငေ္ပ္္ 
ဝန္ေဆာင္မတွ္္ီအုတစက္ ႀက ိိဳတငအ္တပြ္ပိိဳီ ကေ္ပ ္အဆ ုပါဝနေ္ဆာင္မအွတစက ္ေငစေပီးေီ မပဟ္ု 
အာမီ္ေပီးြီငီ္းမ့ ွ ပါ။ 1မ855မ690မ7800 (ဆစ္႔အနာီးမၾကာီးဖနု္ီးလ ုင္ီး 7111 မတွ္ဆ္င္္ 
ကကစႏု္ပ္တ ု႔ာေေ္ ု႔ ဖုန္ီးေီုဆ ပုါ မ  

• ကကစႏု္ပ္တ ု႔ာေ္မွ အတပ္ြပိိဳီ က့္ ယက့ န္ လ ၊ု မလ ု မေေီ ာပါက။ 
• အတပြ္ပိိဳီ က္ မပ္ေ ု႔့ ယက့ မပ္နပ္ီးႏွင္္ ပတ္ေကေ္ပ္္ ေတင္ီးအီ ကအ္လကမ္ ာီးအတစက္။ 
• ေင္္အတပြ္ပိိဳီ က္။ 
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အက ိိဳ ီးီ္္ ာီးီစင္္ ေဖာ္ြပီ က္မ ာီး 

္ တ္က နီ္းမာေ့ ီးႏွင္္ ေဆီးအလစနအ္ကကစစ္ေ္ုီးြီငီ္းအက ိိဳ ီးီ္္ ာီးီစင္္မ ာီး  
တ္္ီါတ့္္ တ္စင္၊ အ မ္ႏွင္္ မ ောီး္ုု  အလပု္အာီးလုီ္းက  ုက ုငတ္စယေ္ဆာင္ စက္ေန့ ြီင္ီးက 
္ တ္ဖ ္ဦးမကွ ုြဖ္္ေ္ပါေပ္။ ္ တ္ဖ ္ဦးမေွပ္ ေအာက္ပါတ ု႔က ု ္ဦးတပ္ြဖ္္ေပုေ္ေပ္ မ 

• ္ တက္ ေဝ၊နာ 
• ္ ုီး့  မ္မ ွ
• အ မ္ောောင္ြပိိဳြီင္ီး၊ မ ောီး္ုႏွင္္/ေ ု႔မဟတု္ အုပာ္ေ မ္ီးမွြပ နာမ ာီး 
• အ့ က္ႏွင္္ မကီးယ္္ေဆီးေု္ီးြီင္ီး 

 
ေင္ ေ ု႔မဟတု္ ေင္္မ ောီး္ဝုင္တ္္္ဦးတစင္ ာေ ေု ု႔ေော ြပ နာမ ိိဳ ီး့ ွ ေနပါက၊ ေငအ္ကကအပဥ့ ယကႏ ုင္ပါေပ္။ 
Anthem အဖစြဲ႔ဝင္မ ာီးအာီး 1မ855မ690မ7800 (ဆစ္႔အနာီးမၾကာီးဖုန္ီးလ ုငီ္း 7111 
မွတ္ဆ္င္္ ဖုန္ီးေီုဆ ုပါ။ ေင္အကကအပဥလ အုပ္ပါက ေင္္ာေလ္ာေ့ ာက္ေတစ႔ဆု္မပ္္ 
အြပိိဳအမကဆ ုင့္ ာ က န္ီးမာေ့ ီး ကကစမ္ီးက ငေ္ကတ္္္ဦးုအမပ္က လုပ္ီး ေင့္ ယကႏ ုင္ပါေပ္။ Anthem မ ွ
ပ္္ပ ုီးေပီးာောီးေပ္္ ဝန္ေဆာင္မွအာီးလု္ီးမွာ တ္္္ဦးီ င္ီးအတစက္ောြဖ္္ပါေပ္။ 

ေင္္အက ိိဳ ီးီ္္ာီးီစင္္မ ာီးတစင္ ေအာက္ပါေဆီးပပာအ့  လ အုပေ္ပ္္ ဝန္ေဆာင္မွမ ာီးပါဝင္ပါေပ္။ 
• အတစင္ီးလကနာ ္ တက္ နီ္းမာေ့ ီး ေ္ာင္္ေ့ ွာက္မ ွ
• အြပငလ္ကနာ ္ တက္ န္ီးမာေ့ ီး ေ္ာင္္ေ့ ွာက္မွႏွင္္/ေ ု႔မဟတု္ တာီးြမ္္ေဆီးေု္ီးြီင္ီး 
• တ္္္ တတ္္္ေ၊ေ ေဆီး ုတ္င္ြီငီ္း 
• ္ တက္ န္ီးမာေ့ ီး ြပနလ္ပာ္ေကောောင္မ ွကေုေ့ ီး ဝနေ္ဆာင္မွမ ာီး 

 
ေင္္ကစန့္ က္အတစင္ီး အြပိိဳအမကဆ ုင့္ ာ က န္ီးမာေ့ ီး ကကစမ္ီးက င္ေကတ္္္ဦးက ုေတစ႔ဆု့္ န္ ေ ု႔မဟတု္ 
အဆ ပုါဝန္ေဆာငမ္ွမ ာီး ့ ယက့ န္ ေင္္ PCP ာေ္မွ လ ြဲေြပာင္ီးမွ မလ အုပ္ပါ။  

အြပိိဳအမကဆ ုင့္ ာ က န္ီးမာေ့ ီး ကကစမ္ီးက ငေ္ကတ္္္ဦးက ေင္္လ အုပ္ီ က္ႏွင္္ မက ုက္ပဥဟု 
ေငာ္ေင္ြမငပ္ါက၊ ေင္္ PCP ႏွင္္ ေဆစီးေႏစီးတ ုင္ပင္ပါ။ ေက ေ ု႔မဟုတ ္ေကမက 
တြီာီးကကစမ္ီးက ငေ္ကတ္္္ဦး္ဦး ေင္္က ကုကပဥ့ွ ာေပီးပါမပ္။ 

 တ ု႔က ုေင္မ့ ီင ္ေင္ု PCP ေ ု႔မဟုတ ္အြပိိဳအမကဆ ငု့္ ာ က န္ီးမာေ့ ီး ကကစမ္ီးက ငေ္ကတ္္္ဦးမ ွAnthem ေ ု႔ 
မြဖ္္မေနေမီးြမန္ီး့ မပ္္ ကေုမွႏွင္္ ဝန္ေဆာင္မွအီ ိိဳ ႕့ွ  ပါေပ္။ ေကတ ု႔က ညာေတစလြဲဆ ုတာက  ု
ေင္္ဆ့ ာဝနက္ ေင္္က ုေြပာြပႏ ုင္ပါလ မ္္မပ္။ 

လ ြဲေြပာငီ္းေပီးမမွ ာီးႏွင္္ ပတေ္က္္ ေမီးြမန္ီးလ ေုပ္မ ာီး့ ွ ာေပဦး တ္္ီုီလု အုပ္ီ  န္တစင္၊  
1မ855မ690မ7800 (ဆစ္႔အနာီးမၾကာီးဖုနီ္းလ ငု္ီး 7111 မတွ္ဆ္င္္ အဖစြဲ႔ဝင္ဝန္ေဆာင္မမွ ာီးာေ္ေ ု႔ ဆကေ္စယ္ပါ။ 
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ီ က္ီ  ငီ္းအကကအပဥလ အုပပ္ါက၊  ေက ီး ေကီးြပိိဳ္ အြပိိဳအမကဆ ငု့္ ာ အီကအ္ီြဲေဟာလ္ ငုီ္း အာီး  
1မ855မ690မ7800 (ဆစ္႔အနာီးမၾကာီးဖနုီ္းလ ငုီ္း 7111 မတွ္ဆ္င္္ ဆကေ္စယပ္ါ။ 

မ ောီး္ ု္ဥမက္ နီ္းအက ိိဳ ီးီ္္ ာီးီစင္္မ ာီး 
အေေီးအဖစြဲက ္ ၥ့ ပ္မ ာီး အပါအဝင္၊ အဖစြဲ႔ဝင္အာီးလု္ီးာေ္ေ ု႔ တ္္္ဦးီ ငီ္း မ ောီး္ုအတစက္ 
အ္ဥအ္္ဆ္စြဲေ့ ီး ဝန္ေဆာငမ္ွမ ာီး ပ္္ပ ုီးေပီးပါေပ္။ မ ောီး္ု္ဥမက္ န္ီး ဝန္ေဆာင္မွမ ာီးႏွင္္ ပတေ္က္္  ေင္ု 
အေြီီက္ နီ္းမာေ့ ီးေ္ာင္္ေ့ ွာက္ေပီးေကႏွင္္ ေဆစီးေႏစီးတ ငု္ပင္လ ုြီင္ီးမ့ ွ ပါက၊ 1မ855မ690မ7800  
(ဆစ္႔အနာီးမၾကာီးဖနု္ီးလ ုင္ီး 7111 မတွ္ဆ္င္္ ကကစႏု္ပ္တ ု႔ာေေ္ ု႔ ဆက္ေစယ္ပါ။ ေင္ု 
အေြီီက္ နီ္းမာေ့ ီးေ္ာင္္ေ့ ွာက္ေပီးေ မဟတု္ေပ္္ Anthem မ ောီး္ု္ဥမ္က န္ီး 
ဆ့ ာဝနတ္္္္ ဦးေ စီးီ ယ့္ ာတစင္ ကကစႏု္ပ္တ ု႔ေင္္က ု ကကပဥပါမပ္။ 
 

ေင္္က န္ီးမာေ့ ီးအာီးလု္ီးအတစက္ ပ ုမ ုေကာငီ္းမစန္္စာ ပ ရိိဳႏ ွင္ီးေဆာင္ စက့္ န ္Anthem ဆ့ ာဝနတ္္္္ဦးာေ္မ ွ
မ ောီး္ု္ဥမက္ န္ီး ဝန္ေဆာင္မမွ ာီး့ ယက့ န္ ကကစႏု္ပ္တ ု႔တ ုကတ္စန္ီးပါေပ။္ မပ္ေု ႔ပင္ြဖ္ပ္ါေ္၊ ေဆီးီန္ီးေပ ္
Anthem အ္ဥအ္္္ု အ္ တ္အပ ုင္ီးတ္္ီ ုမဟတုေ္ပ္္တ ုင္ေအာင္ ေင္ု  ForwardHealth ID က၊က္ ု 
လက္ီ္ေပီးေပ္္ မ ောီး္ု္ဥမက္ န္ီး ေဆီးီန္ီးတ္္ီ ုီေု ု႔ ေင္ေစာီးေ့ ာက္ြပေႏ ုင္ေပ္။ 

ေစာီးညက္ဆ ငု့္ ာ အက ိိဳ ီးီ္္ ာီးီစင္္မ ာီး 
Kenosha၊ Milwaukee၊ Ozaukee၊ Racine၊ Washington ႏငွ္္ Waukesha ေကာငတ္ဥမ ာီးအတစက၊္ 
DentaQuest မတွ္ဆ္င္္ ေစာီးညက္ဆ ငု့္ ာ အက ိိဳ ီးီ္္ာီးီစင္္အာီးလု္ီးက ု Anthem ကပ္္ပ ုီးေပီးပါေပ။္ 
Anthem အ္ဥအ္္္ ေစာီးဆ့ ာဝန္တ္္္ဦးာေေ္ ု႔ ေငေ္စာီးေ့ ာက့္ ပါမပ္။ 
ကကစႏ္ုပ္တ ု႔ဆ့ ာဝန္မ ာီးု ဖုနီ္းန္ပါတမ္ ာီးအာီး ေ ့ ွ ့ န္ Anthem အဖစြဲ႔ဝင္မ ာီးအာီး 1မ855မ690မ7800 
(ဆစ္႔အနာီးမၾကာီးဖနု္ီးလ ုင္ီး 7111 မတွ္ဆ္င္္ ဖုန္ီးေီုဆ ုပါ။ ေ ု႔မဟတု္ DentaQuest အာီး 
www.dentaquest.com မွတ္ဆ္င္္ ဝင္ေ့ ာက္ၾကပ့္္ ွပါ ေ ု႔မဟုတ ္1မ888မ271မ5210  
(ဆစ္႔အနာီးမၾကာီးဖနု္ီးလ ုင္ီး 1မ800မ466မ75661 အာီး ဖနု္ီးေီုဆု ပါ။ 
 

Anthem အဖစြဲ႔ဝင္တ္္္ဦးအေနြဖင္္၊ အဖစြဲ႔ဝင္ဝန္ေဆာင္မွမ ာီးာေေ္ ု႔ လက္ေ့ ီးြဖင္္ ေ ု႔မဟတု္ ဖုနီ္းြဖင္္ 
ေင္ေတာင္ီးဆ ေုပ္္ေန႔မွ ့ က္ေပါင္ီး 90 အတစင္ီး ပု္မွနေ္စာီးညက္ဆ ငု့္ ာ ့ က္ီ  န္ီးယကီစင္္ ေင္္တစင့္ ွ ပါေပ္။  
 

Kenosha၊ Milwaukee၊ Ozaukee၊ Racine၊ Washington ႏငွ္္ Waukesha ေကာငတ္ဥမ ာီးအတစက၊္ 
ေစာီးညက္ဆ ငု့္ ာ အက ိိဳ ီးီ္္ာီးီစင္္မ ာီးအာီး BadgerCare Plus ႏွင္္ Medicaid SSI ေအာက္တစင္ 
အ္ ုီး့ ကကုနက္ ီ္ေပီးာောီးေပ္။ ေင္္ ForwardHealth ID က၊က္ ု လက္ီ္မပ္္ Medicaidမ
္ာ့ င္ီးဝင ္ပ္္ပ ုီးေကတ္္္ဦးာေ္မ ွေစာီးညကဆ္ ုင့္ ာ အက ိိဳ ီးီ္္ ာီးီစင္္မ ာီး ေင့္ ့ ွ ႏ ုင္ေပ္။ Medicaidမ
္ာ့ င္ီးဝင ္ပ္္ပ ုီးေကတ္္္ဦးက  ု့ ွာေဖစ့ န္ မ 

1. www.forwardhealth.wi.gov ေ ု႔ ေစာီးပါ။  
2. ္ာမ ကႏ္ွာအလယတ္စင္ အဖစြဲ႔ဝငမ္ ာီး က ုေ စီးပါ။ 

http://www.dentaquest.com/
https://www.forwardhealth.wi.gov/WIPortal/
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3. ဆစြီဲ  ာေပဦး အ့ ငီ္းအြမ္မ္ ာီး ္ာမ က္ႏွာက  ုေ စီးပါ။ 
4. Find a Provider (ပ္ပ္ ီုးေပီးေကတ္္္ ဦးက ့ု ာွေဖစပါ)က ေု စီးပါ 
5. ပ   ု့ မ္ေအာက့္ ွ ၊ BadgerCare Plus/Medicaid က ေု စီးပါ။ 

ေ ု႔မဟုတ ္1မ800မ362မ3002 မတွ္ဆ္င္္ ForwardHealth အဖစြဲ႔ဝင္ဝန္ေဆာင္မွမ ာီးက ု 
ေင္ဖုနီ္းေီုဆ ႏု ုင္ေပ္။  
 

ေင္္တစင္ေစာီးညက္ဆ ငု့္ ာ အေ့ ီးေပုြဖ့္္ ပတ္္္ီု့ ွ ပါက၊ ေင္္ေတာင္ီးဆ ုမွု 24 
နာ့ ဥအတစင္ီး ကေုမွီ ္ယကီ စင္္ ေင္္တစင့္ ွ ပါေပ။္ ေစာီးညကဆ္ ုင့္ ာအေ့ ီးေပုေဆာင ္စက္ီ ကေ္ပ္
 ြပင္ီးာေနေ္ပ္္ ေစာီးနာက ငမ္ွ၊ ေ့ ာင္က ုငီ္းြီငီ္း၊ ဖ ာီးနာြီင္ီး၊ ေစာီးတစင္ 
ကကီး္က္ြီငီ္း ေ ု႔မဟတု္ ာေ ီ ကု္၊ဏ့္ ာ့ ြီင္ီးတ ု႔က ု ကေု့ န္္ ီ က္ီ ငီ္းေစာီးညကဆ္ ုင့္ ာ 
အေ့ ီးေပု ဝန္ေဆာင္မမွ ာီးအတစက္ လ အုပ္ီ ကတ္္္ီ ုြဖ္္ပါေပ္။ ေစာီးညကဆ္ ုင့္ ာ အေ့ ီးေပုြဖ့္္ ပ္ 
ေင္ႀက္ိိဳေတစ႔ေန့ ပါက မ 

• Anthem ႏွင္္ ီ  တ္ဆကာ္ောီးေပ္္ ေစာီးဆ့ ာဝနတ္္္္ဦး ေင္္တစင့္ ွ ႏွင္္ာေပဦးြဖ္ပ္ါက မ 
o ေစာီးဆ့ ာဝန္ု  ုီ္းီန္ီးေ ု႔ ဖနု္ီးေီုဆု ပါ။ 
o ေင္ ေ ု႔မဟတု္ 

ေင္္ကေလီးက ေစာီးညကဆ္ ုင့္ ာ အေ့ ီးေပုေ္ာင္္ေ့ ွာက္မလွ ုအပ္ေၾကာင္ီး ေစာီးဆ့ ာဝန္
ု ု္ီးီန္ီးက ု ေြပာြပပါ။ 

o ေစာီးညက္ဆ ငု့္ ာ ြပ နာတ တ က က က ညာလြဲဆ တုာက ု ေစာီးဆ့ ာဝန္ု ုီ္းီန္ီးေ ု႔ ေြ
ပာြပေပီးပါ။ 
 က ြပင္ီးာေနေ္ပ္္ေစာီးက ကု္ြီင္ီး 
ေ ု႔မဟုတ ္မ က္ႏွာဖကီးေ့ ာငြ္ီင္ီးကြဲေ္ု ႔ အေၾကာငီ္း့ ာတ္္ီုီ ုြဖ္္ႏ ုင္ပါေပ္။  

o ေစာီးညက္ဆ ငု့္ ာ့ က္ီ  နီ္းယကာောီးေပ္္ေန့ ာေ ု႔ ေစာီး့ န္ ေ ု႔မဟတု ္
 ေန့ ာမွြပန့္ န္ ယာ္္္ဦးနင္ီး့ န္ လ အုပ္ပါက ကကစႏု္ပ္တု ႔ာေ္ ဖုနီ္းေီုဆ ပုါ။ 

• Anthem ႏွင္္ ီ  တ္ာောီးေပ္္ ေစာီးဆ့ ာဝနတ္္္္ဦး ယီုေင္္တစင္မ့ ွ ပါက မ 
o Anthem အဖစြဲ႔ဝင္ဝန္ေဆာငမ္ွမ ာီးာေေ္ ု႔ ဖုန္ီးေီုဆ ုပါ။ ေင္ ေ ု႔မဟတု္ ေင္္ကေလီးငယက္ 

ေစာီးညက္ဆ ငု့္ ာ အေ့ ီးေပုေ္ာင္္ေ့ ွာက္မွ လ အုပ္ေၾကာင္ီး ကကစႏု္ပ္တ ု႔က ု ေြပာြပေပီးပါ။ 
ေစာီးညက္ဆ ငု့္ ာ ေ္ာင္္ေ့ ွာက္မွမ ာီး့ ႏ ုင့္ န္ ကကစႏု္ပ္တ ု႔ ေင္္က ုကကပဥေပီးႏ ုင္ပါေပ္။ 

o ေစာီးေဆီးီန္ီးေ ု႔ေစာီး့ န ္ေ ု႔မဟတု္ ေစာီးေဆီးီန္ီးမွြပန့္ န္ ္ဦးနငီ္းဖု ႔ယာ္လ္ ုအပပ္ါက ကကစႏု္
ပ္တ ု႔က ု ေြပာြပေပီးပါ။ 

 

Kenosha၊ Milwaukee၊ Ozaukee၊ Racine၊ Washington ႏွင္္ Waukesha ေကာငတ္ဥမ ာီးတစင္ 
ေင္ေနာေ ုင္ပါက၊ ေစာီးညကဆ္ ုင့္ ာ အေ့ ီးေပုအကကအပဥအတစက၊္ DentaQuest  
ဖုန္ီးန္ပါတ္ 1မ888မ271မ5210 (ဆစ္႔အနာီးမၾကာီးဖုန္ီးလ ငု္ီး 1မ800မ466မ75661 
ေ ု႔လပ္ီး ဖနု္ီးေီုဆ ုႏ ုင္ေပ္။ 
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ႏွ ပန္ယ္ြီငီ္းဆ ငု့္ ာ အက ိိဳ ီးီ္္ ာီးီစင္္မ ာီး  
ႏွ ပ္နယ္ြီင္ီးဆ ုင့္ ာ ဝန္ေဆာင္မွမ ာီးေပ္ BadgerCare Plus ႏွင္္ Medicaid SSI ေအာက့္ ွ  
အ္ ုီး့ ကကုနက္ ီ္ေပီးေပ္္ အက ိိဳ္ီးဝငေ္ပ္္ အက ိိဳ ီးီ္္ာီးီစင္္မ ာီးတစင္ ပါဝင္ပါေပ။္ ေင္ု ForwardHealth 
ID က၊ ္က လုက္ီ္မပ္္ Medicaidမ
္ာ့ င္ီးဝင ္ပ္္ပ ုီးေကတ္္္ဦးာေ္မ ွႏွ ပ္နယ္ြီင္ီးဆ ုင့္ ာ ဝနေ္ဆာင္မွမ ာီးက လုပ္ီး ့ ယကႏ ုင္ေပ္။ Medicaidမ
္ာ့ င္ီးဝင ္ပ္္ပ ုီးေကတ္္္ဦးက  ု့ ွာေဖစ့ န္ မ 

1. www.forwardhealth.wi.gov ေ ု႔ ေစာီးပါ။ 
2. ္ာမ ကႏ္ွာအလယ့္ ွ အဖစြဲ႔ဝငမ္ ာီး က ေု စီးပါ။ 
3. ဆစြီဲ  ာေပဦး အ့ ငီ္းအြမ္မ္ ာီး ္ာမ က္ႏွာက  ုေ စီးပါ။ 
4. Find a Provider (ပ္ပ္ ီုးေပီးေကတ္္္ ဦးက ့ု ာွေဖစပါ)က ေု စီးပါ 
5. ပ   ု့ မ္ေအာက့္ ွ ၊ BadgerCare Plus/Medicaid က ုေ စီးပါ။ 

 

ေ ု႔မဟုတ ္1မ800မ362မ3002 မတွ္ဆ္င္္ ForwardHealth အဖစြဲ႔ဝင္ဝန္ေဆာင္မွမ ာီးက ု 
ေင္ဖုနီ္းေီုဆ ႏု ုင္ေပ္။ 

အြမငအ္ာ့ ္ုဆု င့္ ာအက ိိဳ ီးီ္္ ာီးီစင္္မ ာီး 
March Vision Care မွတ္္ဆင္္ မ က္္ ဆ ုင့္ ာ အက ိိဳ ီးီ္္ာီးီစင္္မ ာီးက ု Anthem မွ ပ္္ပ ုီးေပီးပါေပ္။  တစင္ 
တ္္ႏွ္္္ာအတစက္ြဖ္္ေော ေအာက္ပါ အီ ကအ္လကမ္ ာီးႏွင္္ ဝန္ေဆာင္မွမ ာီးာေြဲက တ္္ီု္ဥပါဝင္ပါေပ ္မ  

• မ က္္ ္္္ေဆီးြီငီ္း 
• မ က္မွနက္ ုင္ီး 
• မ က္မွန ္မွနည္ဥလကီး 
• မ က္မွန ္မွနည္ဥလကီး အ္ာီးာေ ီုးြီင္ီး 
• မ ကက္ပ္မွန္ (အီ ိိဳ ႕ေော အဖစြဲ႔ဝင္မ ာီးအတစက္ က ုင္ီးႏွင္္ မနွ္ညဥလကီးအ္ာီး1 
• မ ကက္ပ္မွန္ အ္ာီးာေု ီးြီင္ီး (အီ ိိဳ ႕ေော အဖစြဲ႔ဝင္မ ာီးအတစက္1 

 

ကန္႔ေတ္ီ  က္အီ ိိဳ ႕့ ွ ပါေပ္။ မ က္မွနက္ ုင္ီးႏွင္္ မွန္ညဥလကီးက ု March Vision Care မွ 
ပ္္ပ ုီးေပီး့ ပါမပ္။ ပ ုမ ေု ့ ွ ့ န၊္ March မ က္္  ေ္ာင္္ေ့ ွာကမ္ွာေေ္ ု႔ 1မ855မ516မ2724 
(ဆစ္႔အနာီးမၾကာီးဖနု္ီးလ ုင္ီး 1မ877မ627မ24561 မတွ္ဆ္င္္ ဖုန္ီးေီုဆု ပါ ေ ု႔မဟတု ္
www.marchvisioncare.com တစင္ ဝင္ေ့ ာက္ၾကပ္္ပါ။ 

အာေဦးက န္္  တ္ေဝ၊နာ ကုေမအွတစက္အက ိိဳ ီးီ္္ ာီးီစင္္မ ာီး 
အြပိိဳအမကဆ ုင့္ ာ ကေုေ့ ီး ဝန္ေဆာင္မွမ ာီးေပ ္BadgerCare Plus ေအာက့္ ွ  
အ္ ုီး့ က ကုနက္ ီေ္ပီးာောီးေော အက ိိဳီ္းဝငေ္ပ္္ အက ိိဳ ီးီ္္ာီးီစင္္မ ာီး ြဖ္္ပါေပ္။ ေင္္ ForwardHealth 

https://www.forwardhealth.wi.gov/WIPortal/
http://www.marchvisioncare.com/
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ID က၊ ္က လုက္ီ္မပ္္ Medicaidမ္ာ့ င္ီးဝင္ ပ္္ပ ုီးေကတ္္္ဦးာေမ္ွ အာေဦးက န္္ တ္ေဝ၊နာ 
ကေုမွအတစက္ ဝန္ေဆာင္မမွ ာီး ့ ယကႏ ုင္ေပ။္ Medicaidမ္ာ့ င္ီးဝင္ ပ္္ပ ီုးေကတ္္္ ဦးက ု ့ ွာေဖစ့ န ္မ 

1. www.forwardhealth.wi.gov ေ ု႔ ေစာီးပါ။ 
2. ္ာမ ကႏ္ွာအလယ့္ ွ အဖစြဲ႔ဝငမ္ ာီး က ေု စီးပါ။ 
3. ဆစြီဲ  ာေပဦး အ့ ငီ္းအြမ္မ္ ာီး ္ာမ က္ႏွာက  ုေ စီးပါ။ 
4. Find a Provider (ပ္ပ္ ီုးေပီးေကတ္္္ ဦးက ့ု ာွေဖစပါ)က ေု စီးပါ 
5.   ပ  ု ့ မေ္အာက့္ ွ ၊ BadgerCare Plus/Medicaid က ေု စီးပါ။ 

 

ေ ု႔မဟုတ ္1မ800မ362မ3002 မတွ္ဆ္င္္ ForwardHealth အဖစြဲ႔ဝင္ဝန္ေဆာင္မွမ ာီးက ု 
ေင္ဖုနီ္းေီုဆ ႏု ုင္ေပ္။  

HealthCheck အက ိိဳ ီးီ္္ ာီးီစင္္မ ာီး 
HealthCheck ဆ ေုပ္မွာ အေက္ 21 ႏွ္္ေအာက္ငယေ္ပ္္ အဖစြဲ႔ဝင္မ ာီးအတစက ္
က န္ီးမာေ့ ီး္္္ေဆီးမွမ ာီး ေဆာင္ စက့္ န ္ကနု္က ီ္ေပီးေပ္္ ပ  ု ့ မတ္္္ီ ုြဖ္္ပါေပ္။  တစင္ 
္္္ေဆီးေန္္ ္ေတစ႔့ ွ ီြဲ္ေပ္္ က နီ္းမာေ့ ီးြပ နာမ ာီးအတစက္ 
ကေုမွပါဝငေ္ပ။္ ဖ ာီးနာမမွဟတု္ညြဲ ပု္မွန္္ ္္ေဆီးြီငီ္းမ ာီးအတစက္ အေက ္21 ႏွ္ ္ေအာက္ငယေ္ပ္္ 
အဖစြဲ႔ဝင္မ ာီးက ု ေ္ာင္္ေ့ ွာကမ္ွေပီး့ န္မာွ ဆ့ ာဝန္မ ာီးအတစက္ အေ့ ီးႀကဦးပါေပ္။ 
 

HealthCheck ပ  ု ့ မတ္စင္ ့ ပ္ စယ္ီ က္ ေု္ီးီုပါဝင္ပါေပ္ မ 
• အေက္ 21 ေအာကင္ယေ္ပ္္ေကမ ာီးအတစက္ က နီ္းမာေ့ ီးြပ နာမ ာီးမ ွတာီးဆဦးေပီး့ န္ႏွင္္ 

ကေုေပီး့ န္  
• အေက္ 21 ေအာကင္ယေ္ပ္္ေကမ ာီးအတစက္ အာေကီးက န္ီးမာေ့ ီးဝန္ေဆာင္မွမ ာီး 

ေတ ြပိိဳမ ြီင္ီးမ ာီး တ ုီးတကလ္ာေ့္ န္  
• အေက္ 21 ေအာကင္ယေ္ပ္္ေကမ ာီးအတစက္ ောမနအ္ာီးြဖင္္ ကုနက္ ီေ္ပီးာောီးြီင္ီးမ့ ွ ေပ္္ 

က န္ီးမာေ့ ီး အက ိိဳ ီးီ္္ာီးီစင္္မ ာီးေပီး့ န္  
 

HealthCheck ္္္ေဆီးြီင္ီးတစင္ ေအာက္ပါတ ု႔ ပါဝင္ပါေပ္ မ 
• အေကအ္ စယ္အလ ကု္ ကာကစယ္ေဆီးာေ ုီးေပီးြီင္ီး (ေဆီးာေ ုီးြီင္ီးမ ာီး1။ 
• ေေစီးႏွင္္ ဆဦးက ု ဓာတ္ီစြီဲ န္ီးတစင္ ္္္ေဆီးေပီးြီင္ီးမ ာီး 

(အေကအ္ စယ္အလ ကု္ ေေစီးတစင္ီးီြဲပါဝင္ႏနွ္ီးက ု္မ္ီးေပ္ြီင္ီး1။ 
• ေစာီးညက္ဆ ငု့္ ာ ေ့ ာ ါ္္ေ္ဆီးြီင္ီးႏွင္္ 

အေကတ္္္ႏွ္ြ္ပပ္္ြပပ္္ြီင္ီးတစင္ ေစာီးဆ့ ာဝနတ္္္္ဦးာေ ္လ ြဲေြပာင္ီးေပီးြီင္ီး။ 
• က န္ီးမာေ့ ီးႏွင္္ ဖစ္႔ာေဖ ိိဳီးႀကဦးာေစာီးမွမွတတ္မီ္း  
• အၾကာီးအာ ုဆ္ု င့္ ာ ေ့ ာ ါ္္္ေဆီးြီင္ီး။ 
• က ယု္ီႏၶာဆ ုင့္ ာ ္္္ေဆီးြီင္ီး။ 
• အြမငအ္ာ ုဆ္ ုင့္ ာ ေ့ ာ ါ္္္ေဆီးြီင္ီး။ 

https://www.forwardhealth.wi.gov/WIPortal/
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ေင္္ကေလီးေပ္ ေအာက္ပါအေကအ္ စယ္တစင္ HealthCheck ့ ေနေင္္ပါေပ္ မ 
•  ေမစီးကင္ီး္မွ 1 လ  
•  2 လ  
•  4 လ  
•  6 လ  
•  9 လ  

•  12 လ 
•  15 လ  
•  18 လ  
•  24 လ  
•  30 လ  

ေင္္ကေလီး အေက ္3 ႏွ္္ ြပပ္္ီ  နတ္စင္၊ ေက/ေကမအာီး အေက္ 20 ြပပ္္ေပအ္ာေ  HealthCheck 
မွတ္ဆ္င္္ ႏွ္္္္္ ္္္ေဆီးြီင္ီး ြပိိဳလုပ္ေပီးေင္္ပါေပ္။ 
 
HealthCheck ္္္ေဆီးမအွတစက္ အီ  နေ္တ္မတွ့္ န္ ေ ု႔မဟုတ ္ပ ုမ ေု ့ ွ ့ န၊္  1မ855မ690မ7800 
(ဆစ္႔အနာီးမၾကာီးဖနု္ီးလ ုင္ီး 7111 မတွ္ဆ္င္္ အဖစြဲ႔ဝင္ဝန္ေဆာင္မွမ ာီးာေေ္ ု႔ ဖုန္ီးေီုဆ ပုါ။ 
 

HealthCheck 
ီ  န္ီးဆ ုမွမွြပန့္ န္ ေ ု႔မဟတု္ ီ  န္ီးဆ ုမေွ ု႔ေစာီး့ န္ ေမာ္ေတာ္ယာ္လ္ အုပ္ပါက၊ ေမာ္ေတာ္ယာ္အ္တစက ္
အီ  နေ္တ္မတွ္ႏ ုင့္ န ္1မ866မ907မ1493 (ဆစ္႔အနာီးမၾကာီးဖနု္ီးလ ုင္ီး 7111 
မွတ္ဆ္င္္ က န္ီးမာေ့ ီးဝန္ေဆာင္မွမ ာီးဌာန (DHS1 
အေ့ ီးေပုမဟတုေ္ပ္္ ေဆီးကေုမဆွ ုင့္ ာ ေယယ္ကပ ု႔ေဆာင္ေ့ ီး (NEMT1 မန္ေန  ာအာီး ဖုန္ီးေီုဆ ုပါ။ 

ေယ္ယကပ ု႔ေဆာငေ့္ ီးဆ ငု့္ ာ အက  ိိဳီးီ္္ ာီးီစင္္မ ာီး 
အေ့ ီးေပုမဟတုေ္ပ္္ ေဆီးကေုမဆွ ုင့္ ာ ေယယ္ကပ ု႔ေဆာင္ေ့ ီး (NEMT1 အာီး DHS NEMT 
မန္ေန  ာာေ္မတွ္ဆ္င္္ ့ ယကႏ ုင္ပါေပ္။ ေအာက္ပါတ ု႔မွတ္ဆ္င္္ 
အက ိိဳ္ီးဝငေ္ပ္္ က န္ီးမာေ့ ီးေ္ာင္္ေ့ ွာက္မွီ  န္ီးဆ ုီ က္မ ာီးေ ု႔ ေစာီးေ့ ာက့္ န ္လ အုပ္
ေပ္္ ေမာ္ေတာ္ယာ့္္ ႏ ုင့္ န္ အဖစြဲ႔ဝင္မ ာီးအတစက္ NEMT မန္ေန  ာက ္ဥ္ ္္ေပီးာေပဦး ကုနက္ ီ္ေပီးပါေပ္ မ 

• ာေမ ိိဳ႕ေတာ္ညက္္ ္ကာီးကြဲ္ေ ု႔ အမ ာီးေု္ီးေယယ္ကပ ု႔ေဆာင္ေ့ ီး  
• အေ့ ီးေပုမဟတုေ္ပ္္ လကနာတငယ္ာ္္မ ာီး။  
• အာေကီးြပိိဳေဆီးကေုေ့ ီးဆ ငု့္ ာ ေမာ္ေတာ္ယာ္္မ ာီး။  
• အဖစြဲ႔ဝင္မ ာီးု ေဆီးကုေမဆွ ုင့္ ာႏွင္္ ေယယ္ကပ ု႔ေဆာငေ့္ ီးလ အုပ္ီ ကမ္ ာီးအေပုတစင္ မကတပ္ာေ

ပဦး အြီာီးေမာ္ေတာ္ယာ္္အမ ိိဳ ီးအ္ာီးမ ာီး။  
 

က န္ီးမာေ့ ီးေ္ာင္္ေ့ ွာကမ္ွ့ က္ီ  နီ္းယကာောီးေပ္္ေန့ ာေ ု႔ေစာီး့ န္ ေ ု႔မဟုတ ္
အဆု ပါေန့ ာမွြပန့္ န ္္ဦးနင္ီးမပ္္ ေမာ္ေတာ္ယာ္အ္တစက္ ေင္္က ယု္ပ ုငယ္ာ္က္ ု 
အေုီ္းြပိိဳပါက၊ ီ့ ဦးမ ုငအ္တ ငုီ္း ြပနာ္ေတု္ေပီးေငစက  ုလက္ီ့္ ့ ွ ႏ ုင္ပါေပ္။ ဆ့ ာဝန္ႏွင္္ မေတစ႔ဆ္ုီင္ 
1မ866မ907မ1493 (ဆစ္႔အနာီးမၾကာီးဖုနီ္းလ ငု္ီး 7111 မတွ္ဆ္င္္ MTM ေ ု႔ ဖုန္ီးေီုဆ ုပါ။ 
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ေင့္္ က္ီ  နီ္းယကေပ္္ေန့ ာေ ု႔ မေစာီးီင္ အနပ္ီးဆု္ီးအလုပ့္ က္ ႏွ္ ့္ က္ႀက ိိဳတင္္ 
္ဦးနင္ီးမပ္္ယာ္အ္တစက္ အီ  န္ေတ္မတွ္ေပီး့ မပ္။ 1မ866မ907မ1493 (ဆစ္႔အနာီးမၾကာီးဖုန္ီးလ ုင္ီး 7111 
မွတ္ဆ္င္္၊ တနလအာေန႔မွ ေောၾကာေန႔အာေ ၊ ေ၊ေ္္ေတာ္ီ  န္ န္နက္ 7 နာ့ ဥမွ ပေန 6 နာ့ ဥအတစင္ီး NEMT 
မန္ေန  ာာေေ္ ု႔ ဖုန္ီးေီုဆ ြုီင္ီးြဖင္္ ္ဦးနင္ီးမပ္္ယာ္္အတစက္ အီ  နေ္တ္မတွ္ေပီးႏ ုင္ေပ္။ 
အေ့ ီးတႀကဦးီ  န္ီးဆ ုမွမ ာီးအတစက္ ္ဦးနင္ီးမပ္္ယာ္မ္ ာီးက လုပ္ီး 
အီ  နေ္တ္မတွ္ေပီးႏ ုင္ေပ။္ ေုီ္းနာ့ ဥအတစင္ီး 
အေ့ ီးတႀကဦးီ  န္ီးဆ ုမွမ ာီးအတစက္ ္ဦးနင္ီးမပ္္ယာ္မ္ ာီး ကကစႏု္ပ္တ ု႔ ပ္္ပ ုီးေပီးႏ ုင္ေပ္။ 

ေဆီးဆ ငု ္အက ိိဳ ီးီ္္ ာီးီစင္္မ ာီး 
Anthem ဆ့ ာဝန၊္ ကကစမ္ီးက င္ေက ေု ႔မဟတု္ ေစာီးဆ့ ာဝန္တ္္္ဦးာေမ္ွ ေဆီး္ာ့ ယကႏ ုင္ေပ္။ ေင္္ 
ForwardHealth ID က၊က္ ု 
လက္ီ္ေပ္္ ေဆီးဆ ုငတ္္ဆ္ ုင္ ဆ ုငတ္စင္ ေဆီး္ာပါေဆီးမ ာီးႏွင္္ အီ ိိဳ ႕ေော ေဆီးလက္မွတမ္
ပါညြဲဝယ္ႏ ုငေ္ပ္္ေဆီးမ ာီးအတစက္ ကုနက္ ့္  တ္မွာ အက ိိဳ္ီးဝင္ႏ ုငေ္ပ္။ 
ေင္္ ForwardHealth ID က၊က္ ု လက္ီေ္ပ္္ ေဆီးဆ ုငက္ ု ့ ွာေဖစ့ န္ မ 

1. www.forwardhealth.wi.gov ေ ု႔ ေစာီးပါ။ 
2. ္ာမ ကႏ္ွာအလယ့္ ွ အဖစြဲ႔ဝငမ္ ာီး က ေု စီးပါ။ 
3. ဆစြီဲ  ာေပဦး အ့ ငီ္းအြမ္မ္ ာီး ္ာမ က္ႏွာက  ုေ စီးပါ။ 

4. Find a Provider (ပ္ပ္ ီုးေပီးေကတ္္္ ဦးက ့ု ာွေဖစပါ)က ေု စီးပါ 
5. ပ   ု့ မ္ေအာက့္ ွ ၊ BadgerCare Plus/Medicaid က ုေ စီးပါ။ 

မပ္ေပ္္ေဆီး္ာပါေဆီးမ ာီးက ေင္္အ္ဥအ္္္ေအာကတ္စင္ အက ိိဳ္ီးဝင္ေၾကာင္ီး ေငေ္မီးြမ 
န္ီးလ ုပါက၊ 1မ800မ362မ3002 မတွ္ဆ္င္္ ForwardHealth အဖစြဲ႔ဝင္ဝန္ေဆာင္မွမ ာီးာေေ္ ု႔ ဖုန္ီးေီုဆ ုပါ။ 
 

အက ိိဳ္ီးဝငေ္ပ္္ ေဆီးဝါီးမ ာီးအတစက္ ပကီးတစြဲေပီးေီ မွ ေ ု႔မဟတု္ အကန္႔အေတ့္ ွ ႏ ုင္ေပ္။ 
ေင္္ပကီးတစြဲေပီးေီ မွမ ာီးက ု ေင္မတတ္ႏ ုငေ္ပ္္တ ုင္၊ ေင္္ေဆီးပ န္ီးပါေဆီးမ ာီးက ု ့ ႏ ုင္ပါေေီးေပ္။ 

တ္က္ ယ္ုေ့ ေ္ာင္္ေ့ ာွက္ေ့ ီး ဝနေ္ဆာငမ္မွ ာီး  
တ္က္ ုယေ့္ ေ္ာင္္ေ ွာက္မဆွ ုင့္ ာဝန္ေဆာင္မွမ ာီးေပ ္ေကတ ု႔ု က ယု္ပ ုငအ္ မ ္ေ ု႔မဟတု္ 
အေင္ီးအဖစြဲ႕တစင္ ေနာေ ငု္ေော အက ိိဳ္ီးဝင္ေပ္္ အဖစြဲ႔ဝင္မ ာီးက ု ကကပဥေော ေဆီးကေုမဆွ ုင့္ ာ 
လုပ္ေဆာင္ီ ကမ္ ာီးြဖ္္ေပ္။ ေင္ု ေန႔္္္ေနာေ ုင္မႏွွင္္ပတေ္က္္ ေင္္က ု ကကပဥ့ န္ ပဝန္ေဆာင္မမွ ာီးက ု 
အ မတ္စင္ ပ္္ပ ီုးေပီးပါေပ္။ 
တ္က္ ုယေ့္ ေ္ာင္္ေ ွာက္မဆွ ုင့္ ာ ဝန္ေဆာင္မမွ ာီးတစင္ အ မ္မကွ ၥ္မ ာီး ေဆာင္ စက္ေပီးြီင္ီးတီ ိိဳ ႕ 
ပါဝင္ပါေပ္။ ေင္္ောောကပ္္ေ္ကေပ္ ေင္္အတစက္ တ္က္ ယု္ေ့  ေ္ာင္္ေ့ ွာက္မဆွ ုင့္ ာ ဝန္ေဆာင္မမွ ာီးအာီး 
အတပြ္ပိိဳေပီး့ ပါမပ။္ 

https://www.forwardhealth.wi.gov/WIPortal/
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၊တု ယ ေဆီးကုေမဆွ ငု့္ ာ ယကဆီ က္တ္္ီ  ု့ ယကြီငီ္း။ 
ေင္္ဆ့ ာဝန္ု  ကေုေ့ ီး ောောက္ီ္ီ က္မ ာီးက ု ေငေ္ေညာမတကပါက၊ ၊တု ယေဆီးကေုမွဆ ငု့္ ာ 
ယကဆီ က္က  ု့ ယကႏ ုင္ပါေပ္။ ေတငီ္းအီ ကအ္လကအ္တစက္ 1မ855မ690မ7800 
(ဆစ္႔အနာီးမၾကာီးဖနု္ီးလ ုင္ီး 7111 မတွ္ဆ္င္္ 
ေင္္ဆ့ ာဝန ္ေ ု႔မဟတု ္အဖစြဲ႔ဝင္ဝန္ေဆာင္မမွ ာီးာေေ္ ု႔ ဆက္ေစယ္ပါ။  

ေဆီးအဖစြဲ႔ ့ ႏ ုငမ္ ွ
ဆ့ ာဝနမ္ ာီး၊ ေကနာြပိိဳမ ာီးႏွင္္ အကကဝနာ္ေမီ္းမ ာီးပါဝငေ္ပ္္ ေဆီးအဖစြဲ႔မွ ပ တ့္ က္မ ာီးမွလစြ္ဲ ၊ 
တနလအာေန႔မွ ေောၾကာေန႔အတစင္ီး တ္္ေန႔လွ င္အနပ္ီးဆု္ီး့ ွ္န္ာ့ ဥၾကာေအာင္၊ 
က န္ီးမာေ့ ီးက ၥ့္ ပ္မ ာီးႏွင္္ ပတေ္ကာ္ေပဦး အဖစြဲ႔ဝင္မ ာီးႏွင္္ ဆ့ ာဝနမ္ ာီးာေ္မ ွဖုန္ီးေီုဆ မုွမ ာီးက ု 
လက္ီ္ေၾကာင္ီး ကကစႏု္ပ္တ ု႔ေေီ ာေအာင ္ေဆာင္ စက္ေပီးပါေပ္။ 
 

1မ855မ690မ7800 (ဆစ္႔အနာီးမၾကာီးဖုနီ္းလ ငု္ီး 7111 မတွ္ဆ္င္္ န္နက ္8 နာ့ ဥမွ ပေန 5 
နာ့ ဥအတစင္ီး ဖုန္ီးေီုဆ ုႏ ုင္ေပ္။ 
ေင္္တစင့္ ွ မပ္္ေမီးြမနီ္းလ ုေပ္မ ာီးအတစက္ အေြဖမ ာီး့ ႏ ုင့္ န္္ အဖစြဲ႔ဝင္ဝန္ေဆာင္မွဝနာ္ေမ္ီးမ ွ
ေီုဆ ုမအွာီး ေင္္ေတာ္ေပ္္ေက ေ ု႔မဟတု္ ဖုနီ္းန္ပါတေ္ ု႔ လ ြဲေြပာင္ီးေပီးႏ ုင္ေပ္။ ပေန 5 
နာ့ ဥ ေနာက္ပ ုငီ္းတစင္ မက္ေဆ္  ္ပ ု႔ာောီး့ န္ အဖစြဲ႔ဝင္ဝန္ေဆာင္မွမ ာီးာေေ္ ု႔ 
ေင္ဖုနီ္းေီုဆ ႏု ုင္ေပ္။ ေင္္မက္ေဆ္  ္အတစက္ ေနာကေ္န႔အလုပ့္ ကတ္စင္ အေၾကာင္ီးြပန္ေပီးပါလ မ္္မပ္။ 

Anthem ေ ု႔မဟုတ္ အ္ ီုး့ က 
အကုနက္ ီေ္ပီးမာောီးေပ္္ ဝနေ္ဆာငမ္မွ ာီး 
အီ ိိဳ ႕ေော ဝနေ္ဆာင္မွမ ာီးအာီး Anthem ေ ု႔မဟတု္ အ္ ုီး့ က ကုန္က ီ္ေပီးမာောီးပါ။ 
အက ိိဳ္ီးမဝင္ေပ္္ ဝန္ေဆာငမ္ွမ ာီးက ု ့ ယက့ န ္ေင္ေ စီးီ ယာ္ောီးပါက၊ 
ေငစီးေၾကီးကုနက္ ီ္မကွ ု ေငလ္က္ီ့္ မပ္ြဖ္္ာေပဦး ေင္္ဆ့ ာဝန္ႏွင္္အတက 
လက္ေ့ ီးမကေငစေပီးေီ မအွ္ဥအ္္္ ြပိိဳလုပ့္ ပါမပ္။ 
 

ေအာက္ပါတ ု႔မွာ Anthem 
ႏွင္္ အ္ ုီး့ ကကုန္က ီ္ေပီးမာောီးေပ္္ ေ္ာင္္ေ့ ွာကေ့္ ီး အမ ိိဳ ီးအ္ာီးမ ာီးြဖ္ပ္ါေပ္ မ 

• ေဆီးပပာအ့  မလ ုအပ္ေပ္္ မပ္ေပ္္ဝန္ေဆာင္မတွ္္မ ိိဳ ီးမ ိိဳ ီး 
• ဝန္ေဆာင္မွမ့ ယကီင ္

ကကစႏု္ပ္တ ု႔မွ ေတာင္ီးဆ ာုောီးြီင္ီးမ့ ွ ေပ္္ ေ ု႔မဟတု္ ကကစႏု္ပ္တ ု႔ေပီးမာောီးေပ္္ 
ကကစႏု္ပ္တ ု႔ာေ္မွ ႀက ိိဳတငအ္တပ္ြပိိဳီ က္ေတာင္ီးဆ ု့ န ္လ ုအပေ္ပ္္ ဝန္ေဆာင္မတွ္္မ ိိဳ ီးမ ိိဳ ီး 
 ေပ္ အေ့ ီးေပုဝန္ေဆာင္မွမ ာီး မပါဝင္ပါ။ 
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• အ္ဥအ္္္ႏွင္္ အ္ ီုး့ ကကုနက္ ီ္ေပီးာောီးေပ္္ အက ိိဳ ီးီ္္ ာီးီစင္္မ ာီးအီန္ီးတစင္ 
မပါဝငေ္ပ္္ ဝန္ေဆာင္မွမ ာီး (ေငလ္ အုပေ္ပ္္ ဝန္ေဆာင္မွမ ာီးမွာ ္ာ့ င္ီးတစင္မပါဝငပ္ါက၊ 
ကကစႏု္ပ္တ ု႔ာေေ္ ု႔ ဖုန္ီးေီုဆ ပုါ1။ 

• ္မ္ီးေပ္ေလ္လာဆြဲ ေ ု႔မဟတု္ ္ကီး္မ္ီးေလလ္ာမဆွ ုင့္ ာ လုပ္ငနီ္း္္္မ ာီး 
• အေမ့  ကနည္ဏ္မ့ ွ ေပ္္ United Statesု ြပင္ပ၊ Canada ႏွင္္ Mexico ြပငပ္တစင္ 

ေင့္ ယကေပ္္ အေ့ ီးေပုဝနေ္ဆာင္မမွ ာီးႏွင္္အတက ေ္ာင္္ေ့ ွာက္မွ 
• အလပု္ႏွင္္အတက ြဖ္္ပစာီးေပ္္ ြပ နာမ ာီးအတစက ္ေ္ာင္္ေ့ ွာက္မွႏွင္္ 

အလပု္ေမာီးု 
န္္နာမွေၾကာင္္၊ အလပ္ု့ွ င္ ေ ု႔မဟတု ္အလပ္ုႏွင္္ဆ င္ုေပ္္ ေ့ ာ ါ္ပေ၊မ ာီးအတစက ္ေပီး့ 
မပ္္ ေ္ာင္္ေ့ ွာက္မ ွ

• က ယု္ဝန့္ ေ့္ န္ ကကပဥေပီးမပ္္ ီစြဲ  ္တ္မွ ေ ု႔မဟတု္ ေဆီးဝါီး 
• ေဆီးမင္ြဖတ္ြီင္ီး ေ ု႔မဟုတ ္နာီးကပ္ဝတေ္ပ္္ေန့ ာ ြပငဆ္င္ြီငီ္းကြဲေ္ ု႔ေော 

အလအွပဆ ုင့္ ာ ီစြ္ဲ  တက္ေုမ ွ
• ညာောေ့ ီးႏွင္္ ကေုြီင္ီး ေ ု႔မဟုတ ္္ တ္ဝ ပာ္ဆ္ ုင့္ ာြဖင္္ ကုေြီင္ီး 
• လ င္ေြပာင္ီး့ န ္ီစြ္ဲ  တ္ြီငီ္း ေ ု႔မဟုတ ္ကုေြီင္ီးမ ာီး 

 

ေင္္အက ိိဳ ီးီ္္ာီးီစင္္မ ာီးု တ္္္ တတ္္္ပ ု္င္ီးမဟတုေ္ပ္္ ေမီးီစန္ီးမ ာီး့ ွ ပါက၊ 1မ855မ690မ7800  
(ဆစ္႔အနာီးမၾကာီးဖနု္ီးလ ုင္ီး 7111 မတွ္ဆ္င္္ Anthem အဖစြဲ႔ဝင္ဝန္ေဆာင္မမွ ာီးာေေ္ ု႔ ဖုန္ီးေီုဆ ုပါ။ 

က ယ္ုဝနေ္ဆာငေ္န္္ ္ေ ု႔မဟုတ္ မဦးဖစာီးေန္္ ္ေ္ာင္္ေ့ ာွက္မ ွ
့ ယကြီငီ္း 

က ယု္ဝန့္ လာပါက၊ 1မ855မ690မ7800 (ဆစ္႔အနာီးမၾကာီးဖုန္ီးလ ုင္ီး 7111 မတွ္ဆ္င္္ 
အဖစြဲ႔ဝင္ဝန္ေဆာင္မွမ ာီးာေ္ေ ု႔ ေက ီး ေကီးြပိိဳ္ဖုန္ီးေီုဆ ုာေပဦး ေင္ုေ၊ေတစင္ီး ဝငေ္ငစောောက္ပ့္္္  တ္ (IM1 
ေအ  င္္ ဥာေေ္ ု႔ ီ က္ီ င္ီးအေ ေပီး အေၾကာင္ီးၾကာီးပါ။  က ေငလ္ အုပ္ေပ္္ 
တြီာီးဝန္ေဆာင္မွမ ာီး့ ႏ ုင့္ န္အတစက ္ြဖ္္ပါေပ။္ ေင္ု  ေ၊ေတစင္ီး IM ေအ  င္္ဥအာီး  
1မ800မ362မ3002 ေ ု႔ ဖုန္ီးေီုဆ ုာေပဦး ေ ု႔မဟတု္ www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/imagency 
ေ ု႔ဝင္ေ့ ာက္ာေပဦး ့ ာွေဖစ္ ့ ႏ ု္င္ပါေပ။္ ေငက္ ုယဝ္န္ေဆာင္ေနီ  နတ္စင္ ပကီးတစြဲေပီးေီ မမွ ာီးမ့ ွ ပါ။  
 

https://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/imagency/index.htm
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ေင္္ကေလီးေမစီး့ န္ Anthem ေဆီး ုတ္္္ ုေ္ ု႔ ေစာီးေ့ ာက္ြပေ့ ပါမပ္။ 
ေင္္ကေလီးေမစီး့ နအ္ီ  နတ္စင္ မပေ္ပ္္ေဆီး ုေ္ ု႔ေစာီးေ့ ာက္ ြပေ့ မပ္က ု ေေီ ာေ့္ န္ ေင္္ Anthem 
ဆ့ ာဝနႏ္ွင္္ ေဆစီးေႏစီးပါ။ ေင္္တစင္ Anthem အတပ္ြပိိဳီ က္မ့ ွ ေေ စ႕ ေင္္ကေလီးေမစီးဖစာီး့ န္ 
နယ္ေြမြပင္ပေ ု႔ မေစာီးပါႏွင္္။ ေင္္ Anthem ဆ့ ာဝနက္ ေင္္မွတတ္မ္ီးက ေု ာေပဦး 
 ေပ္ပင ္ေင္္က ုကကပဥ့ န္ အေကာငီ္းဆုီ္းဆ့ ာဝန္ြဖ္ပ္ါေပ္။ ေင္္က ုယ္ဝန္ေဆာင္ြီင္ီးု ၊တု ယ 
ေ ု႔မဟုတ ္တတ ယ ကာလအပ ုင္ီးအြီာီးအတစင္ီး Anthem ေ ု႔ ေင္ီ   တ္ဆကလ္ ကု္ပါက၊ ေက/ေကမက 
Anthem အ္ဥအ္္္တစင္မ့ ွ လွ င္ပင္ ေင္ုလက့္ ွ ဆ့ ာဝန္ႏွင္္ပင္ ့ ွ ေန့ န ္ေင္္က ုီစင္္ြပိိဳပါမပ။္ 
 

ေင္္က ုယဝ္န္ေဆာင္ု ေနာကဆ္ု္ီးလတစင္ ီ့ ဦးေစာီးဖု ႔ေင္္ ဥ္္္ာောီးပါကလပ္ီး ေင္္ဆ့ ာဝန္
ႏွင္္ ေဆစီးေႏစီးတ ငု္ပင္ပါ။ ကကစႏု္ပ္တု ႔ ေင္္က ကု န္ီးမာေပ့္္ င္ေေစီး ေမစီးဖစာီးေပီးလ ပုါေပ္၊ 
ာေ ု႔ေၾကာင္္  ကေင္္အတစက္ ီ့ ဦးေစာီးဖ ု႔့ န္ အီ  န္ေကာင္ီးမြဖ္္ႏ ငု္ပါ။ 

က ယ္ုဝနေ္ဆာင္္ ္ႏ္ငွ္္ မဦးဖစာီး္္ ္အက ိိဳ ီးီ္္ ာီးီစင္္မ ာီး 
ေဆီး ုတ္က္မပ္္ကာလက ကေလီးေမစီးဖစာီးာေပဦးေနာက္ ေင္္အေြီအေနႏွင္္ လ ုအပ္ီ က္မ ာီးအေပုတစင္ 
မကတပ္ပါမပ္။ ောီးအ မ္မကွေလီးေမစီးာေုတာ္ေပဦး အနပီ္းဆုီ္း 48 
နာ့ ဥၾကာေအာင္ ေဆီး ုတ္စင္ ေနာေ ုင္ီစင့္္ ွ ပါေပ္။ ဗ ကု္ီစြဲကေလီးေမစီးာေပဦးေနာက ္အနပ္ီးဆု္ီး 96 
နာ့ ဥၾကာေအာင္ ေဆီး ုတ္စင္ ေနာေု င္ီစင့္္ ွ ပါေပ္။ 
ကကစႏု္ပ္တ ု႔က ေအာက္ပါတ ု႔က  ုကုနက္ ီေ္ပီးေပ္ မ 

• ေဆီးပပာအ့  လ ုအပေ္ပ္္ က ယု္ဝန္ေဆာငြ္ီင္ီး၊ က ုယဝ္န္ေဆာင္မဆွ ုင့္ ာ ြပ နာမ ာီးႏွင္္
 မဦးဖစာီးာေပဦးေနာက္ေ္ာင္္ေ့ ွာက္မအွတစက္ ဆ့ ာဝန္ႏွင္္ေတစ႔ဆု္ြီင္ီးမ ာီးႏွင္္ 
ကကစမ္ီးက င္ေကဝန္ေဆာင္မအွာီးလု္ီး။ 

• ောီးဖစာီးဆ့ ာဝန၊္ 
လ ုင္္င့္ ေကနာြပိိဳ၊ ောီးဖစာီးဆ့ ာမ ေ ု႔မဟတု္ မ ောီး္ဆု့ ာဝနမ္ွေပီးေပ္္ ေ္ာင္္ေ့ ွာက္မွ။ 

• လ ုအပ္ေပ္္ ဓာတ္ီစြဲီနီ္း္မ္ီးေပ္မွမ ာီး 
• က ယု္ဝန္ေဆာငအ္ဖစြဲ႔ဝင္မ ာီးအတစက္ HIV ္္ေ္ဆီးြီင္ီး၊ ကေုြီင္ီးႏငွ္္ ပရ ႏ ွင္ီးေဆစီးေႏစီးြီင္ီး။ 
• ေစာီးဖစာီး္ငတ္ာဝနေ္ဆာင္မမွ ာီး။ 
•   ုီး  ုီးေမစီးြီင္ီးႏွင္္ ဗ ုက္ီစြဲေမစီးြီင္ီးမ ာီး။ 
• ေမစီးကင္ီး္ကေလီးအာီး ္္္ေဆီးြီင္ီးမ ာီး။ 
• မ ီင္အဆင္ေြပေပဆ္ ေုပ္္ မဦးဖစာီးေပီးေပ္္ဆ့ ာဝနမ္ွ 

ပ န္ၾကာီးီ  နတ္စင္၊ အေ္ာပ ုငီ္းေဆီး ု္ဆင္ီးာေပဦး (  ုီး  ီုးေမစီးြီငီ္းအတစက ္ႏွ့္္ က္ေအာက္ႏွင္္ 
ဗ ုက္ီစြဲေမစီးြီငီ္းအတစက္ ေလီး့ က္ေအာက္ၾကာေအာင္   
ေဆီး ုတ္စင္ေနြီင္ီး1 ႏွ့္္ ကအ္တစင္ီး မ ီ င္ႏွင္္ ့ င္ေေစီးအတစက္ ေနာကဆ္က္တစြဲေ္ာင္္ေ့ ွာက္မမွ ာီး။ 
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အႏ ့ ာယ္မ ာီးေပ္္ က ယ္ုဝနေ္ဆာငြ္ီငီ္းမ ာီး 
က န္ီးမာေပ္္က ုယ္ဝနေ္ဆာင္မွြဖ္္ေန့ န္မွာ အေ့ ီးႀကဦးေပ္။ အီ ိိဳ ႕ေောအေြီအေနမ ာီးက 
ေင္္က ုအႏ ့ ာယ္ြဖ္္ေ္ႏ ုင္ေပ္။ ေငေ္ပ ္
ေအာက္ပါအီ ကတ္ ု႔ႏွင္္ က ကု္ပဥေနပါက ေင္္တစင္အႏ ့ ာယ္မ ာီးေပ္္ က ုယဝ္န္ေဆာင္ြီင္ီး ြဖ္္ေနႏ ုင္ေပ ္မ 

• ေငေ္ပ္ အေက ္18 ေအာက္ငယေ္ပ္ ေု ႔မဟတု္ 35 ာေက္ႀကဦးေနေပ္။ 
• ေအာက္ပါက နီ္းမာေ့ ီး ြပ နာမ ာီး့ ွ ေပ္မ  

o ဆဦးီ  ိိဳေ့ ာ ါ o ပန္ီးနာ 
o ္ တက္ ေဝ၊နာ o ႏွလု္ီးေ့ ာ ါ 
o ေဆီး စက္ႀကဦးေု္ီး္စြဲမွ  o ေေစီးဖ အာီးြမင္္ြီင္ီး 
o HIV  

• ယီငက္ ယု္ဝနတ္ုန္ီးက လမေ္္ညြဲ ကေလီးေမစီးဖစာီးာောီးြီင္ီး 
• ေန႔္္္ေဆီးတ္္ီုီ ုေောကေ္န့ ြီင္ီးႏငွ္္ အာေကီးကဆု့ ာဝန္တ္္္ဦး္ဦးႏွင္္ ြပေေန့ ြီင္ီး။ 

 
ေင္္တစင္ အႏ ့ ာယ္မ ာီးေပ္္ က ယု္ဝန္ေဆာငာ္ောီး့ ေပဟ္ု ေငယ္ု္ၾကပ္ပါက၊ အဆ ပုါအႏ ့ ာယ္မ ာီးက ု 
ေ္ာင္္ၾကပ့္္ ာတစင္ ေက/ေကမမွ ေင္္က ကုကပဥႏ ုင္ေ့္ န ္
ေင္္အေ့ ီးက ၥ္က ု ေင္္ဆ့ ာဝန္ႏွင္္ ေဆစီးေႏစီး့ နမ္ွာ အေ့ ီးႀကဦးပါေပ္။ 

ေင္္ကေလီးငယ္အတစက္ အက ိိဳ ီးီ္္ ာီးီစင့္္ ယကြီငီ္း 
ကေလီးေမစီးာေပဦးေပ္ႏွင္္တ္ာ္ေပ ိိဳင္နက္၊ ေင့္္ င္ေေစီးငယ္အတစက္ က န္ီးမာေ့ ီးအက ိိဳ ီးီ္္ာီးီစင္္မ ာီး့ ယက့ န္ 
ေင္ု ေ၊ေတစင္ီးဝငေ္ငစောောက္ပ္္ေ့ ီး (IM1 ေအ  င္္ဥက ု ဖုနီ္းေီုဆ ပုါ။ 
ေင္္ကေလီးငယက္ ု ္ာ့ င္ီးေစင္ီးာေပဦးေပ္ႏွင္္ တ္္ာေပ ိိဳင္နက္၊ ေင္္ကေလီးငယအ္တစက္ 
အေြီီက္ နီ္းမာေ့ ီးေ္ာင္္ေ့ ွာက္ေပီးေက (PCP1 တ္္္ဦးက ု ေ စီးီ ယ့္ န ္အဖစြဲ႔ဝင္ဝန္ေဆာင္မွမ ာီးက ု 
ဖုန္ီးေီုဆ ပုါ။ 

New Baby, New LifeSM က ယ္ုဝနေ္ဆာင ္္ဥမ္ီ န္႔ီစြဲမ ွပ ု  ့ မ ္ 
New Baby, New Life℠ မွာ က ယု္ဝန္ေဆာငာ္ောီးေပ္္ အဖစြဲ႔ဝင္အာီးလုီ္းအတစက္ Anthem 
ပ   ု့ မ္ြဖ္္ပါေပ္။ ေင္က ယုဝ္န္ေဆာင္ေနီ  န္ ေ္ာင္္ေ့ွ ာကမွ္အတစက္ ေင္္ 
အေြီီက္ နီ္းမာေ့ ီးေ္ာင္္ေ့ ွာက္ေပီးေက (PCP1 ေ ု႔မဟတု္ ောီးဖစာီးဆ့ ာဝန ္ေ ု႔မဟတု္ မဦးယပ္ေ့ ာ ါပါ့  က 
(OB/GYN1 
ႏွင္္ ြပေ့ န္မွာ အလစန္အေ့ ီးႀကဦးပါေပ္။ ာေ ေု ု႔ေော ေ္ာင္္ေ့ ွာက္မအွာီး ကေလီးမေမစီးမဥေ္ာင္္ေ
့ ွာက္မဟွု ေီုပါေပ္။  က က နီ္းမာေန္္စမ္ီးေပ္္ 
ကေလီးေမစီးဖစာီးႏ ုင့္ န္ ေင္္က ကုကပဥေပီးပါေပ္။ 
ေငက္ေလီးတ္္္ဦးေမစီးဖစာီးဖကီးေပ္္တ ုင္ 
ကေလီးမေမစီးမဥေ္ာင္္ေ့ ွာကမ္ွမွာ အာေမြဲအေ့ ီးႀကဦးပါေပ။္ ကကစႏု္ပ္တ ု႔ 
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ပ   ု့ မ္ႏွင္္အတက၊ ကေလီးမေမစီးမဥႏွင္္ ကေလီးေမစီးာေပဦးေ္ာင္္ေ့ ွာက္မ ွ
့ ယက့ နအ္တစက ္အဖစြဲ႔ဝင္မ ာီးေပ္ က နီ္းမာေ့ ီးေတငီ္းအီ က္အလက္ႏွင္္ $50 အာေ  ဆုေငစ 
လက္ီ့္ ့ ွ ပါေပ။္ 
 
ကကစႏု္ပ္တ ု႔အ္ဥအ္္ေ္ပ္  ွပေ္ာေစီးေပ္္ 
က န္ီးမာေ့ ီးေ္ာင္္ေ့ ွာကမ္လွ ုအပ္ီ က္မ ာီးႏွင္္အတက က ယု္ဝန္ေဆာငအ္ဖစြဲ႔ဝင္မ ာီးက လုပ္ီး ကကပဥေပ
ီးႏ ုင္ပါေပ္။ ေကနာြပိိဳအမကွ ္ ၥ္ဥမ္ီန္႔ီစြဲေကမ ာီးက ေအာကပ္ါတ ု႔က ု ပ္ပ္ ုီးေပီး့ န္  အဖစြဲ႔ဝင္မ ာီးႏွင္္အတက 
အနဦးကပလ္ုပ္ေဆာင္ပါေပ ္မ 

• ပပာေ့ ီး 
• ္ တ္ီ္္ာီးမဆွ ုင့္ ာ ပ္္ပ ုီးကကပဥမွ 
•  တ ု႔ုဆ့ ာဝန္ု ေ္ာင္္ေ့ ွာက္မအွ္ဥအ္္တ္စင္ ကကပဥမွ 
• ေယ္ယကပ ု႔ေဆာင္ေ့ ီး၊ WIC၊ ကေလီးမေမစီးမဥ ေင္တန္ီးမ ာီး၊ 

ႏ ု႔တ ကု္ေကကစီးြီင္ီးႏွင္္ ေဆစီးေႏစီးတ ုငပ္င္ြီငီ္းကြဲေ္ ု႔ေော ေင္္အေင္ီးအဖစြဲ႔အတစင္ီး့ ွ
  ဝန္ေဆာင္မွမ ာီးႏွင္္ အ့ င္ီးအြမ္္မ ာီးအတစက္ ေတင္ီးအီ က္အလက္ 

ကကစႏု္ပ္တ ု႔ု ေကနာြပိိဳမ ာီးက ဆ့ ာဝနမ္ ာီးႏွင္္အတက အလပု္လုပက္ ုင္ာေပဦး 
အဖစြဲ႔ဝင္မ ာီးလ ုအပ္ႏု ငေ္ပ္္ အြီာီးဝန္ေဆာင္မွမ ာီးတစင္လပ္ီး 
ကကပဥေပီးေပ။္ ့ ပ္ စယ္ီ က္မွာ အဖစြဲ႔ဝင္မ ာီးအတစက္ ပ ေုကာငီ္းေပ္္ က န္ီးမာေ့ ီးြမရင္္တင္ေပီး့ န္ႏငွ္္ 
က န္ီးမာေပ္္ကေလီးငယ္မ ာီး ေမစီးဖစာီးေပီး့ ာတစင္လပ္ီး ပ ုမ ုေကာင္ီးမစနလ္ာေ္ဖ ု႔ ြဖ္္ပါေပ္။  
 
ေငႏ္ငွ္္ ေင့္္ ငေ္ေစီးငယအ္တစက ္အ့ ပအ္ေေစီးမဥ ေ္ာင္္ေ့ ာွကမ္ ွ
Anthem တစင္၊ ေင္ု က ယုဝ္န္ေဆာင္ေန္္က္ာလအတစင္ီး ကကစႏ္ုပ္တ ု႔ေင္္က ု 
အေကာင္ီးမစန္ဆုီ္းေော ေ္ာင္္ေ့ ွာကမ္ွ ေပီးလ ပုါေပ္။ ပေပ္မွာ ေင္္အာီး New Baby, New Life℠ ု 
အပ ုင္ီးတ္္ပ ငု္ီးြဖ္ေ္ော My Advocate® ု 
တ္္္ တတ္္္ပ ုင္ီး ြဖ္ေ္စာီးေ္ေပ္္ အေၾကာငီ္း့ င္ီးလပီ္း ြဖ္ေ္ပ္။ My Advocate® မွ 
ေငက္ ုယဝ္န္ေဆာင္ေန္္္ ကာလအတစင္ီး က န္ီးမာ္စာေနႏ ုင့္ န္ 
လ ုအပ္ေပ္္ ေတငီ္းအီ ကအ္လက္ႏငွ္္ ပ္္ပ ုီးမွမ ာီး ေပီးပါလ မ္္မပ္။ 
 
My Advocate®အေၾကာငီ္း  
My Advocate® မွ ေင္္အာီး 
အကကအပဥြဖ္္ေ္ာေပဦး ္ တ္ီ မီ္းောေ္မပ္္ မ ီင္ဆ ငု့္ ာက န္ီးမာေ့ ီးပပာေပီးမွအာီး 
ဖုန္ီး၊ ္ာတ ေုပီးပ ု႔ြီင္ီးႏွင္္ ္မတ္ဖုန္ီးအက္ပတ္ ု႔ကေန ေပီးပ ု႔ေစာီးပါမပ္။ My Advocate® ပ ု  ့ မ္ေု္ီးလကောီး  
Mary Beth ႏွင္္လပ္ီး ့ င္ီးႏွဦးေစာီးပါမပ။္ Mary Beth မွ ေင္္ကေလီးငယ ္
ႀကဦးြပင္ီးလာာေပဦး ႀကဦးာေစာီးလာေပ္္အတ ုငီ္း ေင္ေြပာင္ီးလြဲ လုပ္ေဆာင့္ မပ္မ ာီးက ု ေြပာြပ
ေစာီးပါမပ္။ ေအာက္ပါအီ ကတ္ ု႔တစင္ ေင္မွဥြငမီ္းႏ ုငေ္ပ္ မ 

• ေငအ္ေုီ္းြပိိဳႏ ုင္ေပ္္ ပပာေ့ ီး 
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• My Advocate® ္ာေပီးပ ု႔ြီင္ီးက အုေြီီ္္ ေင္္ြဖ္္္္္မန္ေန  ာႏွင္္ 
ဆက္ေစယဆ္က္ဆ္ြီင္ီးတစင ္ေမီးြမနီ္းြီငီ္းမ ာီး ေ ု႔မဟတု္ ေြပာ့္ ာမ ာီး ့ ွ ေနေင္္ပါေပ္  

• လစယ္ကကေပ္္ဆက္ေစယဆ္ကဆ္္ြီင္ီးအီ  န ္ေယာီး 
• ေင္္အေနြဖင္္ ကုန္က မပ္မဟတု္ပါ 

 
My Advocate® ြဖင္္ ေင္ု ေတင္ီးအီ ကအ္လက္မ ာီးက  ုလ္ုာေီ္ိိဳ္စႏွင္္ ေဦးေန္႔ေ မီ္းဆပ္ီးာောီးပါေပ္။ 
Mary Beth ေီုဆ ုမတွ္္ႀက မ္္ဥတ ုင္ီးတစင္ ေကမေပ ္ေင္ုေမစီးႏွ္္က ု ေမီးြမနီ္းမပ္ြဖ္္ပါေပ္။ 
ေက ီး ေကီးြပိိဳ္ ေကမက ုေြပာြပ့ န္ မေႏွာင္္ေႏွီးပါႏွင္္။ ေကမအေနြဖင္္ 
မွန္ကနေ္ပ္္လကႏွင္္္ကာီးေြပာဆ ုေနေၾကာင္ီးေေီ ာ့ န္ ေတင္ီးအီ က္အလက္မ ာီးလ ုအပ္ပါေပ္။ 
 
ေငႏ္ငွ္္ ေင္္ကေလီးငယက္  ုက နီ္းမာေနေ့္ နက္ကပဥေပီးြီငီ္း 
My Advocate® 
ဖုန္ီးေီုဆ မုွမ ာီးေပ ္ေင္္ေမီးြမန္ီးမမွ ာီးအာီး ေြဖၾကာီးေပီးေပ္္အြပငေ္ငလ္ အုပ္ပါက ေဆီးညကဆ္ ု
င့္ ာပ္္ပ ီုးမွက ပုါ ေပီး္စမ္ီးပါေပ္။ လက့ွ္  ပပာေပီးြီင္ီးဆ င္ု့ ာေ့ ာက့ွ္  မွအ့  အေ့ ီးႀကဦးေပ္္က 
န္ီးမာေ့ ီး္္္ေဆီးမတွ္္ီ ု့ ွ မပ္ြဖ္္ပါေပ္။ ေငတ္ ု႔အာီးလ္ုီးေပ္ ဖနု္ီးြဖင္္ 
နာီးောောငက္ာ၊ မွတေ္ာီးာေပဦး ေမီးီစန္ီး တ္္ီု ေ ု႔မဟတု္ ႏွ္ ္ီုက ု ေြဖၾကာီး့ န္ လ ုအပ္ပါေပ္။ 
ေင္္တစင္ြပ နာ့ွ  ေနေၾကာင္ီး ကကစႏု္ပ္တ ု႔က ုေြပာၾကာီးပါက ေင္္ြဖ္္္္္မန္ေန  ာာေ္မ ွ
ဖုန္ီးြပနလ္ပ္ေီုဆ ုမကွ ု ့ ့ ွ မပ္ြဖ္္ပါေပ္။ My Advocate® အေၾကာင္ီးအ့ ာမ ာီးတစင္ ေအာက္ပါတ ု႔ 
ပါဝင္ပါေပ ္မ 

• က ယု္ဝန္ေဆာင္ြီင္ီးႏွင္္ ကေလီးေမစီးာေပဦးေ္ာင္္ေ့ ွာက္မွ 
• ေကာငီ္းမစန္ေောကေလီးေ္ာင္္ေ့ ွာက္မ ွ
• ေစာီးညက္ဆ ငု့္ ာ ေ္ာင္္ေ့ ွာက္မ ွ
• ကာကစယေ္ဆီးာေ ီုးြီင္ီးမ ာီး 
• က န္ီးမာေအာင္ေနာေ ုင္နပ္ီးအီ က္မ ာီး 

 
ေတင္ီးအီ က္အလက္မ ာီးပ ုမ ုေ ့ ွ ့ န္အတစက္ OB ြဖ္္္ ္္မန္ေန  ာ အဖစြဲ႔ဝင္ဝန္ေဆာင္မွမ ာီး ႏွင္္ 
္ကာီးေြပာ့ န ္Anthem အဖစြဲ႔ဝင္ ဝန္ေဆာင္မွမ ာီးေ ု႔ ဖုန္ီးေီုဆ ုပါ ေ ု႔မဟတု္ myadvocatehelps.com ေ ု႔ 
ေစာီးပါ။  
 
ေင္္တစငက္ ယုဝ္န့္ ွ ေပ္္အီါ 
ေင္္တစင္က ုယဝ္န့္ ွ ေပဟ္ာုေင္ပါက မ 

• ေင္ု PCP ေ ု႔မဟတု္ OB/GYN ဆ့ ာဝန္က  ုီ က္ြီငီ္းဖုန္ီးေီုဆ ပုါ။ ေငေ္ပ္ OB/GYN 
ဆ့ ာဝနႏ္ွင္္ေတစ႔့ န္ ေင္္ PCP ာေ္မ ွပ န္ီးဆ ုမွမလ အုပ္ပါ။ 

• Anthem အ္ဥအ္္္တစင္ OB/GYN 
့ ွာေဖစြီင္ီး အကကအပဥလ ုအပ္ပါက အဖစြဲ႔ဝန္ဝင္ေဆာငမ္ွမ ာီးာေ္ဖနု္ီးေီုဆ ုပါ။ 
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ေငက္ ုယဝ္န့္ ွ ေနေပဟ္ေု ့ ွ ေပ္္အီါ အဖစြဲ႔ဝင္ဝန္ေဆာင္မွမ ာီးာေက္ ုလပီ္း ဖုနီ္းေီုဆ ု့ ပါမပ္။ 
ကကစႏု္ပ္တ ု႔မွေင္္ာေ္ က ယု္ဝနေ္ဆာင္ပပာေပီးပက္ေက္ီ ္က ု ပ ု႔ေပီးမပ္ြဖ္္ပါေပ္။ 
 တစင္ ေအာက္ပါတ ု႔ပါဝင္မပ္ြဖ္္ပါေပ္ မ 

•  ုဏ္ယကဝမီ္းေြမာက္ေၾကာငီ္း္ာ 
• ေင္္က ုယဝ္န္ႏွင္္ပတေ္ကေ္ပ္္ေတင္ီးအီ က္အလက္မ ာီးပါဝင္ေော က ယု္

တ ုင္ေ္ာင္္ေ့ ွာက္မွ္ာအုပ၊္ ေငေ္ပ္ 
က ယု္ဝန့္ ွ ေန္္္အတစင္ီး ြဖ္ပ္ ကေ္ပ္္အ့ ာမ ာီးက ုီ ေ့ ီး့ န္လပီ္း ပ္ာအုပက္ ု ေ္ုီးႏ ုင္ပါေပ္။ 

• ကေလီးမေမစီးမဥေ္ာင္္ေ့ ွာကမ္ွအတစက ္$25 
ီ ဦးြမရင္္မွက ု မပ္ေ ု႔့ ယက့ မပ္ဆ ေုပ္္ ေတင္ီးအီ က္အလက္  

• ပ   ု့ မ္အေၾကာင္ီးေြပာြပကာ မပ္ေ ု႔္ ာ့ င္ီးေစင္ီး့ မပ္ႏွင္္ 
အလ အုေလ ာကအ္ေ၊္ ္ာောီးမက္ေဆ္ီ ္ ေ ု႔မဟုတ ္
္မတ္ဖုနီ္းအက္ပတ္ ု႔ြဖင္္ ေငဖ္ုန္ီးတစင္ က န္ီးမာေ့ ီးေတငီ္းအီ ကအ္လက္မ ာီးက ု 
မပ္ေ ု႔့ ယက့ မပ္တ ု႔အာီးေြပာြပေပ္္ လကက္မ္ီး္ာေ္ာင္ My Advocate® 

• အကကအပဥြဖ္္ေ္ေပ္္အ့ ငီ္းအြမ္မ္ ာီးပါ့ ွ ေော ကေလီးငယအ္ာီးက န္ီးမာေ္ြီင္ီး 
လက္ကမီ္း္ာေ္ာင္  

 
ေငက္ ုယဝ္န္ေဆာင္္္ ္ေင္္က န္ီးမာေ့ ီးက  ုေကာင္ီးမစန္္ စာ  ု္ ုက့္ နလ္ ုအပပ္ါေပ္။ အမ  ိိဳီးေမဦးမ ာီး၊ 
ေမစီးကင္ီး္ကေလီးငယ္မ ာီးႏွင္္ ကေလီးမ ာီး ပ  ု ့ မ္ (WIC1 မွေန္ 
က န္ီးမာေောအ္ာီးအ္ာမ ာီးက လုပ္ီး ့ ယကႏ ုင္ပါေပ္။  
 
ေင္္တစင္က ုယဝ္န့္ ွ ေပ္္အီါ ေငေ္ပ ္ေင္္ PCP ေ ု႔မဟတု္ OB/GYN ာေ္ 
အနပ္ီးဆ္ုီး ေအာက္ပါအတ ငု္ီး ေစာီးေ့ ာက့္ ပါမပ္ မ 

• ပာေမေြီာကလ္အတစက ္ေလီးပတလ္ွ ငတ္္္ႀက မ ္
• ့ ွ္္လႏွင္္ က ုီးလေြမာကလ္မ ာီးအတစက္ ႏွ္္ပတလ္ွ ငတ္္္ႀက မ္ 
• ေနာကဆ္္ုီးလအတစင္ီး အပတတ္ ုင္ီး ေစာီး့ ပါမပ ္

 
ေင္္ PCP ေ ု႔မဟတု္ OB/GYN ေပ္ 
ေင္္က န္ီးမာေ့ ီးလ အုပ္ီ ကမ္ ာီးေပုမကတပ္္   ာေက္ပ ု္ လာေ့ ာက္ေ္လ ုြီငီ္းမ  ိိဳီးလပ္ီး ြဖ္္ႏ ုငပ္ါေပ္။ 
 
ေင္္တစင ္ကေလီးတ္္္ ဦး့ ွ လာေပ္္အ ါီ 
ေငက္ေလီးေမစီးေပ္္အီါ ေင္ႏွင္္ ေင္္ကေလီးေပ ္ေဆီး ္ုတစင္ အနပ္ီးဆ္ုီး 
ေအာက္ပါတ ုင္ီး ေနာေ ုင့္ ပါမပ္ မ 

• ကေလီးေမစီးဖစာီးာေပဦး 48 နာ့ ဥ 
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• ီစြဲေမစီးြီငီ္း (C အပ ုင္ီး1 ာေပဦးေနာက္ 96 နာ့ ဥ 
 

ေင္္ PCP ေ ု႔မဟတု္ OB/GYN 
ႏွင္္ ကေလီးငယ္ုပ္္ပ ီုးေပီးေကမွ ေင္ႏငွ္္ေင္္ကေလီးေကာင္ီးမစန္ေၾကာင္ီးေတစ႔့ ွ ပါက ေငေ္ပ ္ေဆီး ္ုတစင္ 
အီ  နအ္နပ္ီးငယေ္ာေန့ ပါမပ္။ ေင္ႏွင္္ ေင္္ကေလီးေပ္ ေဆီး ္ုမွေ္ာဆငီ္းီြဲ္ပါက ေင္္ PCP ေ ု႔မဟတု္ 
OB/GYN ေပ ္48 နာ့ ဥအတစင္ီး  ္ုီးေ ု႔လာ့ န္ ေ ု႔မဟတု္ အ မေ္ ု႔ေကနာြပိိဳလာေ့ ာက့္ န္ ေြပာမပ္ြဖ္္ပါေပ္။  
 
ေင္္တစင္ ေင္္ကေလီး့ ွ ာေပဦးေနာက္ ေငေ္ပ ္မ 

• ေင္္တစင္ကေလီး့ ွ ေၾကာငီ္း ေင္္ြဖ္္္္္မန္ေန  ာက ုအေ ေပီး့ န္ ြမန္ႏ ုငေ္မွ  
အဖစြဲ႔ဝင္ဝန္ေဆာင္မွမ ာီးာေ္ ဖနု္ီးေီုဆ ုပါ။ ေင္္ကေလီးႏွင္္ပတေ္ကေ္ပ္္ အေေီး္ တအ္ီ က္မ ာီးက  ု
လ ုအပ္မပ္ြဖ္ပ္ါေပ္။ 

• ေင္္ကေလီးအတစက္ Medicaid ေလွ ာကာ္ောီး့ န ္ေင္္ေ၊ေီ ္ဝင္ေငစာေ နီ္းေ မ္ီးေ့ ီး (IM1 
ေအ  င္္ ဥာေ ္ဖုန္ီးေီုဆ ုပါ။  

 
ေင္္တစင ္ေင္္ကေလီး့ ွ ာေပဦးေနာက ္
Anthem ေပ္ ေင္္တစင္ ေင္္ကေလီး့ ွ ာေပဦးေနာက္ ကေလီးေမစီးာေပဦးပပာေပီးပက္ေက္ီ  ္က ု 
ပ ု႔ေပီးမပ္ြဖ္္ပါေပ္။  တစင္ ေအာက္ပါတ ု႔ပါဝင္မပ္ြဖ္္ပါေပ္ မ 

•  ုဏ္ယကဝမီ္းေြမာက္ေၾကာငီ္း္ာ 
• ေင္ုေမစီးကင္ီး္ကေလီးငယ္အာီးေ္ာင္္ေ့ ွာက္ြီငီ္းအတစက္ 

ေတင္ီးအီ က္မ ာီးပါေပ္္ ေကကစီးေမစီးေ္ာင္္ေ့ ွာက္ြီငီ္း္ာအုပ္ငယ ္
• ကေလီးေမစီးာေပဦးလာေ့ ာကမ္အွတစက္ $25 

ီ ဦးြမရင္္မွက ု မပ္ေ ု႔့ ယက့ မပ္ဆ ေုပ္္ ေတင္ီးအီ က္အလက္ 
• ကေလီးေမစီးာေပဦး္ တ္ဖ ္ ဦးမလွကက္မ္ီး္ာေ္ာင ္
• မ ောီး္ုညဝအ္ဥအ္္္ဖန္တဦးြီင္ီး လကက္မ္ီး္ာေ္ာင ္  

 
ေငေ္ပ္ My Advocate® 
တစင္္ာ့ င္ီးေစင္ီးာေပဦး ေင္ုက ယု္ဝန္ေဆာင္္္္အတစင္ီး ပပာေပီးဖုနီ္းေီုဆ မုွမ ာီးလက္ီ့္ ့ ွ ီြဲပ္ါက 
ကေလီးေမစီးာေပဦးေနာက ္12 ပတ္အာေ  
ကေလီးေမစီးာေပဦး ေကာင္ီးမစနေ္ပ္္ကေလီးႏွင္္ဆ ုင္ေော ပပာေပီးြီင္ီးဖုန္ီးေီုဆ ုမမွ ာီးက  ု့ ့ ွ မပ္ြဖ္္ပါေပ္။ 
ကေလီးေမစီးာေပဦး္္္ေဆီးမအွတစက္ ေင္္တစင္ေင္္ကေလီး့ ွ ာေပဦးေနာက္ ေင္္ PCP ေ ု႔မဟတု္ OB/GYN 
ႏွင္္အတက လာေ့ ာက္မကွ ေုတ္မတွ္ာောီး့ န ္အေ့ ီးႀကဦးပါေပ္။ ေငေ္ပ ္က န္ီးမာကာ 
ပ ုေကာငီ္းလာေပဟ္ုီ္္ ာီး့ မပ္ြဖ္္ေော္လပ္ီး ကေလီးေမစီးာေပဦးေနာက ္ီႏၶာက ယု္ြပနေ္ကာငီ္း့ န
္မွာ အနပ္ီးဆ္ုီး ေြီာက္ပတ္ၾကာြမင္္ပါေပ္။ 
 
ကေလီးေမစီးာေပဦးေနာက ္21 ့ က္ႏွင္္ 56 ့ က္ၾကာီးတစင္ လာေ့ ာကမ္ွာေပဦး္ဦးေင္္ပါေပ္။ 
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ေငေ္ပ္ ီစြဲေမစီးြီငီ္းဆ ုပါက ေင္္ PCP ေ ု႔မဟတု္ OB/GYN ေပ္ ီစြ္ဲ  တ္ာေပဦးေနာက ္
တ္္ပတ္ ေ ု႔မဟတု္ ႏွ္ပ္တတ္စင္ ္္္ေဆီးမအွတစက ္ြပနလ္ာ့ န္ေြပာၾကာီးမပြ္ဖ္္ပါေပ္။  က  ု
ကေလီးေမစီးာေပဦးေနာက္္ ္္ေဆီးမဟွု 
မယကဆပါ။ ေင္ေပ ္ကေလီးေမစီးာေပဦးေနာက္ ကေလီးေမစီးာေပဦး္္္ေဆီးမအွတစက ္21 ့ ကမ္ွ 56 ့ က္အတစင္ီး 
ေင္ုပ္ပ္ ုီးေပီးေကာေ္ ြပနေ္စာီးကာေတစ႔့ န္။  
 
ႏ ု႔ီ   ိိဳတ ကုေ္ကကစီးြီငီ္းပ္ပ္ ီုးမ ွ
ႏ ု႔ီ  ိိဳတ ုက္ေကကစီးြီင္ီးပ္္ပ ုီးမအွာီး 24/7 NurseLine တစင္ 1မ855မ690မ7800 (ဆစ္႔အနာီးမၾကာီးဖုန္ီးလ ုငီ္း 7111 
  မ ီငအ္ေ္္အာီးလ္ုီးအတစက္ ့ ့ ွ ႏ ုင္ပါေပ္။ 

အမ  ိိဳီးေမဦးမ ာီး၊ ေမစီးကငီ္း္ကေလီးမ ာီးႏွင္္ ကေလီးမ ာီး ပ   ု့ မ ္ 
ေငေ္ပ္ အမ  ိိဳီးေမဦးမ ာီး၊ ေမစီးကငီ္း္ကေလီးမ ာီးႏွင္္ ကေလီးမ ာီး (WIC1 ဟေုီုေော 
အာေကီးပ  ု ့ မ္မွေန္လပ္ီး အကကအပဥ့ ့ ွ ႏ ုင္ပါေပ္။ WIC ပ   ု့ မ္ေပ္ 
က ယု္ဝန္ေဆာငအ္မ  ိိဳီးေမဦးမ ာီးႏွင္္ ကေလီးငယ္မ ာီးုမ ီင္မ ာီးအာီး က န္ီးမာေပ္္အ္ာီးအ္ာမ ာီးက ု ေပီး
္စမ္ီးပါေပ္။ ပ ုမ ေု ့ ွ ့ န္ 1မ800မ722မ2295 ာေ္ဖုနီ္းေီုပါ ေ ု႔မဟတု ္
https://www.dhs.wisconsin.gov/wic/index.htm ေ ု႔ေစာီးပါ။ 

Text4baby   
ကကစႏ္ုပ္တ ု႔ေပ္ မ ီ င္မ ာီးႏွင္္ ကေလီးငယ္မ ာီး က နီ္းမာေ့္ န္ အေလီးာောီးေောေၾကာင္္ Text4baby အာီး 
ပ္္ပ ုီးေပီး့ ေပ္္အတစက္  ုဏယ္ကလ က့္ ွ ပါေပ္။ Text4baby ေပ္ မ ီင္ညဝႏွင္္ 
ကေလီးက န္ီးမာေ့ ီးက  ု
္ာောီးမကေ္ဆ္ီ  ္ပ ု႔ြီင္ီးမွေန္ ြမငွ္္တင္လုပ့္ န့္ ပ့္ စယာ္ောီးေော က ယုက္  ိိဳီးမဖက္ အမ  ိိဳီးောီးဆ ငု့္ ာ 
က န္ီးမာေပ္္မ ီင္မ ာီး၊ က နီ္းမာေပ္္ကေလီးငယမ္ ာီး ပ န္႔ေပါင္ီးအဖစြဲ႔ (HMHB1 မွ ပ္္ပ ီုးေပီးေပ္္ 
အီမြဲ္ မ ုည ုငီ္း (ဆြဲလ္ဖုန္ီး1 က န္ီးမာေ့ ီးဝန္ေဆာင္မွြဖ္ပ္ါေပ္။ 
ေင္္က ုယဝ္န္ႏွင္္ ေင္္ကေလီးု ေမစီးကငီ္း္တ္္ႏွ္အ္တစက္ အကကအပဥ့ ယက့ န္ 
ေင္္ဆြဲလဖ္ုန္ီးတစင္ အပတ္္္္ ္ာောီးမက္ေဆ္ီ ္မ ာီးက ု အီမြဲ့္ ယကပါ။ ္ာ့ င္ီးေစင္ီး့ န ္511411 ာေ္ BABY 
ဟုေ့ ီးပ ု႔လ ုက္ပါ။ ေတင္ီးအီ ကအ္လက္မ ာီးပ ုမ ့ု ယက့ န္ ေ ု႔မဟုတ ္
ပဝန္ေဆာင္မွေပီး္စမ္ီးေော ဆြဲလ္ဖုနီ္းကယ့္ ဥယာမ ာီးု ္ာ့ င္ီးအြပပ္္အ္္ုက ု့ ယက့ န ္ေက ီး ေကီးြပိိဳ္ 
text4baby.org ေ ု႔ေစာီးပါ။ မွတ္ီ က္မ ပပ  ု ့ မအ္ာီး SafeLink ၊ Straight Talk ႏွင္္ အီ  ိိဳ႕ေော 
TracFone ဆြဲလအ္္ဥအ္္မ္ ာီးတစင္ မ့ ႏ ုင္ပါ။ 

https://www.dhs.wisconsin.gov/wic/index.htmသို႔သြားပါ။


 

34   

AWI-MHB-0011-19  AWI MHB BU 7/19 

Healthy Rewards ပ   ု့ မ ္
ေင္္က န္ီးမာေ့ ီးအတစကေ္ကာင္ီးမစန္ေပ္္အ့ ာမ ာီးက လုုပ္ြီငီ္းအတစက္ ေငေ္ပ္ 
ဆုီ ဦးြမရင္္မွမ ာီး ့ ႏ ုင္ပါေပ္။ 
 
၊ါက   ုီး့ ငွ္ီးပါတယ္။ ေငလ္ပု္ဖ ု႔လ တုာက Healthy Rewards ပ   ု့ မ္မွာ 
္ာ့ င္ီးေစင္ီးတာပြဲြဖ္္ပါတယ။္ အြဲ၊ဥေနာက္မွာေတာ ္က န္ီးမာြီင္ီးလွပ့္ ွာီးမကွ ုာေပဦးေြမာကတ္ြဲ္အီါ ေင့္္ ြဲ႕ 
Healthy Rewards ၊ကည္္က္တက္  ုေ၊ုလာေတစအလ ုအေလ ာက ္ဝငလ္ာမွာြဖ္ပ္ါတယ္။ 
ေင့္္ ြဲ႕ကတက္ ု ေ့ စီးီ ယာ္ောီးတြဲ္ လကလ္ဥေ့ ာငီ္းီ ေကေတစာေ္မွ က နီ္းမာေ့ ီးနြဲ႔ ႀက္္ီ ုငေ့္ ီး 
ပ္ၥပ္ီးေတစဝယ္ဖ ု႔ ေ္ုီးႏ ုင္ပါတယ္။ ေအာက္ပါ္ာ့ င္ီးက ု ၾကပ္္ာေပဦး 
ညာေတစအတစက္ အ့ ပအ္ေေစီးြပပ္္မဥလြဲဆ တုာ ၾကပ္္လ ကု္ပါ။ 
 
ညယေ္ကေတစအက ိ္ိဳီးဝငတ္ာလြဲ က နီ္းမာြီငီ္းလပွ့္ ာွီးမမွ ာီး ဆု

ီ ဦးြမ
ရင္္မ ွ

ကန္႔ေတ္ီ  က ္

အေက ္ 
2 ႏွ္ ြ္ပပ္္ေစာီးေော ကေလီးမ ာီး  

အေက္ 2 
ႏွ္္မြပပ္္မဥ ကစန္ည  ု3 ကာကစယေ္
ဆီးေတစအာီးလ္ုီးက ု ့ ယကလ ကု္ပါ။  
 

ကစန္ည ု 3 
မွာ ေအာကပ္ါတ ု႔ပါဝင္ပါတယ္ 
မ 
ဆ္ုဆ ု႔နာ၊ ေမီးီ ငု္ေ့ ာ ါႏွင္္ ၾ
ကက္ပရာေီ ာင္ီးဆ ုီးေ့ ာ ါ (DtaP1၊ 
ပ ုလဥယ ု (IPV1၊ 
ဝကေ္ကေ့္ ာ ါ၊ ပါီးီ  တ္ေ့ ာင္နာ
၊   ာမန္ဝက္ေက္ေ့ ာ ါ (MMR1၊ H 
တုပ္ေကစီးအမ  ိိဳီးအ္ာီး B (HiB1၊ 
အေပီ္းေ့ ာငန္ာ B 
(HepB1၊ ေ့ ေက ာက္ ေ့ ာ ါ/ဗာ
့ ဥဆယ္လာ ေ ု္တာဗ ုငီ္း့ ပ္္္ (VZV1၊ 
အဆတု္ေ့ ာင္ေ့ ာ ါ (PCV1  

$10 အဖစြဲ႔ဝင္တ္္္ဦး
လွ ငတ္္္ီ ု 
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အေက္ 2 ႏွ္္မြပပ္္မဥ ကစန္ည ု 
10 
ကာကစယေ္ဆီးေတစအာီးလ္ုီးက ု
 ့ ယကလ ကု္ပါ။ 
 
ကစန္ည ု 10 တစင္ပါဝငေ္ပ္မ ာီးမွာ မ 
ကစန္ည ု 3 
တစင္ပါဝင္ေပ္္ ကာကစယ္ေ
ဆီးအာီးလ္ုီး၊   တုာဗ ုငီ္း့ ပ္္္ (ROTA1၊ 
တုပ္ေကစီးေ့ ာ ါ (တုပ္ေကစီး1 ႏွင္္ 
အေပီ္းေ့ ာငန္ာ A (HepA1 

$10 အဖစြဲ႔ဝင္တ္္္ဦး
လွ ငတ္္္ီ ု

ဆဦးီ  ိိဳေ့ ာ ါ့ ွ ေနေပ္္ 
အ့ စယေ့္ ာကာ္ေပဦးေကမ ာီး (အေက ္18 – 
751 

ဆဦးီ  ိိဳေ့ ာ ါ ေေစီးတစင္ီးေၾကာီး (A1c1 
္္္ေဆီးမွ ့ ယကပါ   

$20 12 လၾကာတ ုင္ီး 
တ္္ီု  

ဆဦးီ  ိိဳေ့ ာ ါ အာ ္ုေၾကာဆ ုင့္ ာ မ က္
္ ္္္ေဆီးမွ့ ယကပါ  

$20 12 လၾကာတ ုင္ီး 
တ္္ီု  

အမ  ိိဳီးေမဦးမ ာီး  
(အေက ္50 – 741 

့ င္ောီးကငဆ္ာအတစက္ 
္္္ေဆီးလ ကု္ပါ  

$25 24 
လၾကာတ ုင္ီး
တ္္ီု  

္ တက္ ေ့ ာ ါေဆီးက  ု
မၾကာမဥကပ နီ္းဆ ာုောီးေပ္္ အ့ စ
ယေ့္ ာကာ္ေပဦးေကမ ာီး (အေက ္18 
ႏွ္  ္ေ ု႔မဟတု ္ ာေကႀ္ကဦးေကမ ာီး1 

အနပ္ီးဆ္ုီးေြီာက္လအတစက္ မၾ
ကာမဥကပ န္ီးဆ ာုောီးေပ္္ 
္ တက္ ေ့ ာ ါေဆီးဝါီးက ေု္ုီးပါ   

$15  ေဆီးပ န္ီး
အေ္္တ္္ီု္ဥ
လွ င္ 12 
လၾကာတ ုင္ီး 
တ္္ီု  

္ တက္ နီ္းမာေ့ ီးအေြီအေနအတစ
က ္ေဆီး ္ုေ ု႔ လကတ္ေလာေ့ ာက္
့ ွ ာောီးေပ္္ အ့ စယေ့္ ာကာ္ေပဦးေကမ ာီးႏွင္္ 
ကေလီးငယမ္ ာီး (အေက ္6 
ႏွ္  ္ေ ု႔မဟတု ္ ာေကႀ္ကဦးေကမ ာီး1 

္ တက္ န္ီးမာေ့ ီးအေြီအေနအတစ
က္ ေဆီး ္ုမွဆင္ီးလာေပ္္  
့ က္ 30 
အတစင္ီး ္ တက္ နီ္းမာေ့ ီးပ္္ပ ုီးေပီးေက
ႏွင္္ ြပင္ပလကနာေတစ႔ဆ္ုမွက ု ေဆာင့္ စက္ပါ  

 $25 ေဆီး ္ုဆငီ္းာေပဦး
တ ုင္ီး တ္္ႀက မ္၊ 
12 လၾကာတ ုင္ီး 
အမ ာီးဆ္
ုီး ႏွ္္ႀက မ္  

က ယု္ဝန္ေဆာငအ္မ  ိိဳီးေမဦးမ ာီး ပာေမက ယု္ဝန္ေဆာငက္ာလေစာီးေ
့ ာက္မကွ ုေဆာင့္ စက္ပါ 
(္ာ့ င္ီးေစင္ီးာေပဦး 42 ့ ကအ္တစင္ီး1  

 $25  က ယု္ဝ
န္ေဆာင္
တ္္္ဦးလွ င္ 
တ္္ႀက မ္  

ကေလီးေမစီးာေပဦးလာေ့ ာက္
မွက ုေဆာင့္ စက္ပါ (ကေလီးေမစီးာေပဦး 
21 ့ က္မ ွ56 ့ က္ၾကာီး1  

 $25  က ယု္ဝ
န္ေဆာင္
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တ္္္ဦးလွ င္ 
တ္္ႀက မ္  

 
ေငေ္ပ္ ယီု ဆုီ ဦးြမရင္္မွမ ာီး့ ႏ ုင္ပါေပ္။ ၊ါေပမယ္္ ၊ဥေန႔ ္ာ့ ငီ္းေစင္ီးမွ့ မာွပါ။ ္ာ့ င္ီးေစင္ီး့ န ္1မ877မ
868မ2004 (ဆစ္႔အနာီးမၾကာီးဖုန္ီးလ ုင္ီး 7111 ာေ္ဖုန္ီးေီုဆ ုပါ ေ ု႔မဟတု္ 
mss.anthem.com/HealthyRewards ာေေ္စာီးပါ။  
 
 
ပ   ု့ မ္္ ပီ္းမ ္ီ္းမ ာီး မ 

• ေငေ္ပ္ ဆုီ ဦးြမရင္္မွမ ာီးက လုက္ီ့္ န္ ပ  ု ့ မတ္စင္ ္ာ့ င္ီးေစင္ီး့ ပါမပ္။ 
• ဆုီ ဦးြမရင္္မွမ ာီးအာီး ေ့ စီးီ ယာ္ောီးေပ္္လက္လဥေ့ ာင္ီးီ ေကမ ာီးာေမ္ွ 

အတပြ္ပိိဳာောီးေပ္္ကုန္ပ ၥ္ပ္ီးက ုဝယ့္ နေ္ာ ေ္ုီးႏ ုင္ပါေပ္။ 
• ဆုီ ဦးြမရင္္မွမ ာီးအာီး အစနလ္ ုငီ္းမွပ ၥ္ပ္ီးမ ာီးက ုဝယ့္ န္ အေ္ုီးမြပိိဳႏ ုင္ပါ။ 
• ေဆာင့္ စက္မအွာီးလ္ုီးတစင္ ကန္႔ေတ္ီ  က္မ ာီး့ ွ ပါေပ္။ 
• ာေ ုအတစက္ ဆုီ ဦးြမရင္္မွယက့ န ္ေဆာင့္ စက္မွက ာုေပဦး္ဦးီ  နတ္စင္ ေငေ္ပ ္Anthem အဖစြဲ႔ဝင္ြဖ့္္ ပါမပ္။ 

 
ေတင္ီးအီ က္အလက္မ ာီးပ ုမ ုေ ့ ွ ့ န္ 1မ877မ868မ2004 (ဆစ္႔အနာီးမၾကာီးဖုန္ီးလ ုငီ္း 7111 
ာေ္ဖုန္ီးေီုဆ ုပါ ေ ု႔မဟုတ ္mss.anthem.com/HealthyRewards ာေ္ေစာီးပါ။ 

က နီ္းမာေ့ ီး္ဥမ္ီ န္႔ီစြဲမပွ   ု့ မမ္ ာီး 

24/7 NurseLine  
ကကစႏု္ပ္တ ု႔ု 24/7 NurseLineြဖင္္ ေင္ေပ ္ေန႔ ေ ု႔မဟတု္ ပ အီ  န္မေ့ စီး 
ေင္္က န္ီးမာေ့ ီးေမီးီစနီ္းမ ာီးအတစက္ ေဦးေန္႔ အေြဖ့ ယက့ န္ 
ေကနာြပိိဳတ္္္ဦးႏွင္္ ္ကာီးေြပာဆ ုႏ ုင္ပါေပ္။ ကုနက္ ့္  တ္မ့ ွ ညြဲ 1မ855မ690မ7800 
(ဆစ္႔အနာီးမၾကာီးဖုန္ီးလ ုင္ီး 7111 ာေ္ဖုနီ္းေီုြီင္ီးြဖင္္ 24/7 ေကနာြပိိဳလ ုင္ီး က ုေ့ ာက့္ ွ ႏ ုင္ပါေပ္။ 

https://www.yourhealthpower.com/HealthPower/Login/LoginLanding.aspx
https://www.yourhealthpower.com/HealthPower/Login/LoginLanding.aspx
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ေ့ ာ ါ ္ဥမ္ီ န္႔ီစြဲမ ွ(DM1  
ေင္္တစင္ ကာလ့ ွပ္ၾကာက န္ီးမာေ့ ီးက ၥ့္ ပ့္ ွ ေနပါက ကကစႏု္ပ္တ ု႔မွ ေင္္အာီးကကပဥႏ ုင္ပါေပ။္ ကကစႏု္ပ္တ ု႔ု 
ေ့ ာ ါ္ဥမ္ီန္႔ီစြဲမွပ  ု ့ မေ္ပ္ ေင္္ေ္ာင္္ေ့ ွာကမ္ွအ့ ာအာီးလ္ုီးက ု ္ဥမ္ီန္႔ီစြဲ့ န္ ကကပဥႏ ုင္ပါေပ္။ ပ  ု ့ မ္မွာ 
မ မ ဆႏ္အေလ ာက္ြဖ္ာ္ေပဦး ေဦးေန္႔ြဖ္္ကာ အီမြဲ္ြဖ္ပ္ါေပ္။ DM 
ြဖ္္္္မ္နေ္န  ာမ ာီးဟုေီုေပ္္ လ ုင္္င့္ ေကနာြပိိဳမ ာီးအဖစြဲ႔ေပ္ ေင္ု ကန္ဦးေ္ာင္္ေ့ ွာက္မွပ္္ပ ုီးေပီးေက 
(PCP1 ႏွင္္အတက ေင္္က န္ီးမာေ့ ီးက ၥ့္ ပ္ႏွင္္ပတေ္က္္  
ေင္္အာီးေြပာြပ့ န္ႏငွ္္ 
ေင္္က န္ီးမာေ့ ီးေ္ာင္္ေ့ ွာက္မကွ ု္ဥမ္ီန္႔ီစြဲ့ ာတစင္ကကပဥ့ န္ အလုပလ္ုပ္ေဆာငမ္ပ္ြဖ္္ပါေပ။္  
 
ေင္္တစင္ ေအာက္ပါတ ု႔့ ွ ေနပါက ပ  ု ့ မ္ႏငွ္္ဆကေ္စယ္ႏ ငု္ပါေပ ္မ 

• ပန္ီးနာ။ 
• ည ုင္ပ လုာအ္ဥအ္္္မက မွ။ 
• မၾကာီဏြပန္ြဖ္တ္တ္ေောအဆုတ္ေ့ ာ ါ (COPD1။ 
• ႏွလ္ုီးႀကဦးကာအလုပ္မလုပ္ြီင္ီး (CHF1။ 
• ႏွလ္ုီးႏွင္္ဆ ုင္ေောေေစီးလ တ္ေၾကာေ့ ာ ါ (CAD1။ 
• ဆဦးီ  ိိဳေ့ ာ ါ။  

• HIV/AIDS။ 
• ေေစီးတ ုီးေ့ ာ ါ။ 
• ္ တက္ ေ့ ာ ါ — အ စယ္ေ့ ာကေ္က။ 
• ္ တက္ ေ့ ာ ါ — 

ကေလီး/ဆယေ္က ာ္ေက္။ 
• ္ တက္္္္္ကလ ာီးေ့ ာ ါ။ 
• ပု္မွန္မဟတုေ္ပ္္ ေဆီးေ္ီုး္စြဲမွ။ 

 
ကကစႏု္ပ္တ ု႔ုြဖ္္္္္မန္ေန  ာမ ာီးေပ္ က ယု္အေလီးီ  န္္ဥမ္ီန္႔ီစြဲမွႏွင္္ ေဆီးလ ပ္ြဖတ္ြီင္ီးဝန္ေဆာင္မွမ ာီးက ု 
ကကပဥေပီးပါေပ္။ 
 
DM 
ြဖ္္္္မ္န္ေန  ာမ ာီးေပ္ ေင္ုက နီ္းမာေ့ ီး့ ပ္မွနီ္းီ က္မ ာီးာေ ္ေ့ ာက့္ ွ ေဆာင့္ စက္ႏ ုင္ေ့္ န
္ ေင္ႏငွ္္အတက အလုပလ္ုပ္ေဆာင္ပါေပ။္ ပ  ု ့ မ့္ ွ အဖစြဲ႔ဝင္တ္္္ဦးအေနြဖင္္ 
ေငေ္ပ္ ေအာက္ပါတ ု႔့ ွ ေော ြဖ္္္္္မနေ္န  ာက ု့ ့ ွ ြီင္ီးအာီးြဖင္္ အက  ိိဳီးီ္္ာီးီစင့္္ ွ မပ္ြဖ္္ပါေပ္ မ 

• ေင္္လ ုအပ္ီ က္မ ာီးက ုနာီးလပ့္ န ္ေင္ေြပာေပက္ ုနာီးောောင္ာေပဦး အီ  နယ္ကေပီးေပ္။ 
• ေင္္က န္ီးမာေ့ ီးေ္ာင္္ေ့ ွာက္မွ့ ပ္မနွ္ီးီ က္မ ာီးေ ု႔ေ့ ာက့္ ွ ့ နအ္တစက ္ေ္ာင္္ေ့ ွာက္မအွ

္ဥအ္္္ြပိိဳလပု့္ န္ ကကပဥေပီးေပ္။ 
• ေင္္ညဝအ့ ပ္အေေစီးြမရင္္ေ့္ ာတစင ္အကကအပဥြဖ္ေ္္ေပ္္ ပ ၥ္ပ္ီးမ ာီး၊ ပ္္ပ ုီးမွႏွင္္ 

အေ ငု္ီးအဝန္ီးအ့ င္ီးအြမ္္မ ာီးေပီးေပ္။ 
• ေင္္အာီး ပ ုမ ုေကာင္ီးမစန္ေပ္္ေ့ စီးီ ယ္မွမ ာီးြပိိဳလုပ့္ နအ္တစက္ အကကအပဥေပီးႏ ုငေ္ပ္္ 

က န္ီးမာေ့ ီးေတင္ီးမ ာီး ြဖပ္္ဆပ္ီးေပီးေပ္။ 
• ေင္္ဆ့ ာဝနမ္ ာီးႏွင္္ ပကီးေပါငီ္းေပ္္ေ္ာင္္ေ့ ွာက္မတွစင္ ေင္္အာီးကကပဥေပီးေပ။္ 
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DM တစင္္ာ့ င္ီးေစင္ီးာောီးေော Anthem အဖစြဲ႔ဝင္အေနြဖင္္ ေင္္တစင္ ေေီ ာေပ္္ 
့ ပ င္ုီစင္္မ ာီးႏွင္္ တာဝန္မ ာီး့ွ  ပါေပ္။  
 
ေင္္တစင္ ေအာက္ပါ့ ပ ုင္ီစင္္မ ာီး့ ွ ပါေပ ္မ 

• Anthem ႏွင္္ပတေ္က္ေပ္္ေတင္ီးအီ က္အလက္မ ာီး့ ယက့ န္၊  တစင္ Anthem 
ပ   ု့ မ္မ ာီးႏွင္္ ဝန္ေဆာင္မွမ ာီးောမက ကကစႏု္ပ္တ ု႔ဝန္ာေမ္ီးု ပပာေပီးြီင္ီးႏွင္္ 
အလပု္အေတစ႔အႀက္ိိဳမ ာီးအာီးလ္ုီးပါဝင္ာေပဦး၊ အြီာီးလုပင္န္ီးမ ာီး 
ေ ု႔မဟုတ ္ေအ  င္္ဥမ ာီးႏွင္္ီ ိိဳပ္ဆ ာုောီးေပ္္္ာီ ိိဳပမ္ ာီးလပ္ီး ပါဝငပ္ါေပ္။ 

• ကကစႏု္ပ္တ ု႔ေပီးာောီးေပ္္ ပ  ု ့ မ္မ ာီးႏွင္္ ဝန္ေဆာငမ္ွမ ာီးတစင္ 
ပါဝင့္ န္ ေ ု႔မဟတု္ ာေစက္ီစာ့ န္ ြငင္ီးဆ ုီစင္္။ 

• ေင္္ြဖ္္္္္မန္ေန  ာမွာ မပေ္ကြဖ္္ေၾကာင္ီးႏွင္္ မတကပဥေပ္္ြဖ္္္္္မန္ေန  ာက ု 
မပ္ေ ု႔ေတာငီ္းဆ ့ု မပ္က ု ေ ့ ွ ီစင္္။ 

• ေင္္က န္ီးမာေ့ ီးေ္ာင္္ေ့ ွာက္မွႏွင္္ပတေ္က္္ ေင္္ဆ့ ာဝန္ႏွင္္ ေ့ စီးီ ယ္မမွ ာီးြပိိဳ
လုပ့္ နအ္တစက ္ေင္္အာီးကကပဥ့ န္ Anthem က  ု့ ယကီစင္္။  

• DM ႏွင္္ဆက္္ ပ္ေနေပ္္ကေုမအွာီးလ္ုီးႏွင္္ပတေ္က္္  
ေ ့ ွ ီစင္္၊  တ ု႔တစင္ ေဆီးညကဆ္ ုင့္ ာလမ္ီးပ န္ီ က္မ ာီးတစင္ Anthem ႏွင္္ အက ိ္ိဳီးဝင္၊ 
မဝင္ ေဖာ္ြပာောီးေပ္္အ့ ာမ ာီးပါဝင္ာေပဦး၊ 
ေင္္ဆ့ ာဝနႏ္ွင္္ ေ့ စီးီ ယ္ီစင္္အာီးလ္ုီးႏွင္္ပတေ္က္္  ္ကာီးေြပာဆ ုီစင့္္ ွ ပါေပ္။  

• ေဦးေန္႔ေ မ္ီးဆပ္ီးာောီးေပ္္ 
က ယု္ေ့ ီးက ယု္တာအီ ကအ္လက္ႏငွ္္ ေဆီးညက္ဆ ငု့္ ာေတင္ီးအီ ကအ္လက္မ ာီး့ ယကီစင္္။ 

• ေင္္ေတင္ီးအီ က္အလကက္ ုၾကပ္္ီစင့္္ ွ ေကအာီးေ ီစင္္ႏွင္္ 
လ္ုာေီ္ိိဳေ့ ီး၊ က ယု္ေ့ ီးက ုယတ္ာႏွင္္ လွ  ိိဳ႕ဝွကာ္ောီး့ ွ ေၾကာင္ီး ေေီ ာေ့္ န္အေ္ုီးြပိိဳေပ္္ 
ကကစႏ္ုပ္တ ု႔ု လပု္ာေ္ုီးလပု္နပ္ီးမ ာီးအာီး ေ ့ ွ ီ စင္္။ 

• Anthem ဝနာ္ေမ္ီးမွ  ုဏေ္ ကကာ့ ွ ့ ွ ႏွင္္ ေလီး္ာီး္စာ ဆကဆ္္ြီင္ီးီႏ္ ုင္ီစင္္။  
• Anthem ာေ္ တ ုင္ီးၾကာီးမွမ ာီးတင္ြပီစင္္ႏွင္္ တနု္႔ြပန့္ န္ႏငွ္္ အ့ ပ္အေေစီးက ၥ့္ ပ္မ ာီးႏွင္္ 

တ ုင္ၾကာီးမမွ ာီးက ုေြဖ့ ွင္ီး့ န ္မပ္မွ ၾကာမပ္ြဖ္္ေၾကာင္ီးပါဝငေ္ပ္္ တ ုင္ီးၾကာီးမွလပုင္န္ီး္္က္ ု 
မပ္ေ ု႔ေ္ုီး့ မပ္ြဖ္္ေၾကာငီ္း လမီ္းပ န္ီ ကက္ ု့ ယကီစင္္။ 

• ့ ွင္ီးလင္ီးကာ နာီးလပ္လစယေ္ောေတင္ီးအီ က္အလက္မ ာီး ့ ယကီစင္္။ 
 
ေင္္အာီး ေအာက္ပါတ ု႔လုပ့္ န္ တု ကတ္စန္ီးပါေပ္ မ 

• Anthem မွ အႀက္ြပိိဳေပီး္စမီ္းာောီးေပ္္ က န္ီးမာေ့ ီးေ္ာင္္ေ့ ွာကမ္ွက  ုလ ကု္နာ့ န္။ 
• ကကစႏု္ပ္တ ု႔ုဝန္ေဆာင္မွမ ာီးက လုုပ္ေဆာင့္ နလ္ အုပေ္ပ္္ Anthem 

ေတင္ီးအီ က္အလကက္ ု့ ယက့ န္။ 
• ေငေ္ပ္ DM ပ  ု ့ မ္မ ာီးမွ ာေစက့္ နဆ္ု္ီးြဖတ္ပါက Anthem ႏွင္္ ေင္္ဆ့ ာဝန္မ ာီးက ုေြပာ့ န္။ 
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ေင္္တစင္ အဆ ုပါက န္ီးမာေ့ ီးက ၥ့္ ပ္မ ာီးအနက္မတွ္္ီုီ့ု ွ ေနပါက ေ ု႔မဟတု္ ကကစႏု္ပ္တ ု႔ု DM 
ပ   ု့ မ္ႏွင္္ပတေ္က္္  ပ ုမ ေု ့ွ  လ ပုါက ေက ီး ေကီးြပိိဳ္ 1မ888မ830မ4300 ာေ္ တနလအာေန႔မွ ေောၾကာေန႔ 
္ပနက္ 8:30 မ ွညေပန 5:30 ေ၊ေ္ေ္တာ္ီ  န္တစင္ ဖုန္ီးေီုဆ ပုါ။ DM ြဖ္္္္္မန္ေန  ာႏွင္္ 
္ကာီးေြပာ့ န ္ေတာင္ီးဆ ုပါ။ ေ ု႔မဟတု္ ေင္္ြဖ္္္္္မန္ေန  ာေ ု႔ တ့္္ က္လ ွင္ 24 နာ့ ဥေပီးပ ု႔ႏ ုင္ေပ္္ 
ေဦးေန္႔မက္ေဆ္  ္တ္္ေ္ာင္ ီ နာ္ောီးီြဲပ္ါ။ ေငေ္ပ ္အစနလ္ ုင္ီးတစင္ေတစ႔့ ွ ေော DM 
ေတင္ီးအီ က္အလက္မ တ  က ု့ ယကလ ပုါက ကကစႏု္ပ္တ ု႔ုဝညဆ္ ုက ္www.anthem.com/wisconsin 
ေ ု႔ေစာီးေ့ ာက္ပါ ေ ု႔မဟုတ ္DM က ုဖနု္ီးေီုဆ ုပါ။ ဖုန္ီးေီုဆ ုြီင္ီးေပ ္
ပ မု ေုကာင္ီးမစန္ေပ္္က န္ီးမာေ့ ီးလမ္ီးေၾကာင္ီးေပုမွ ပာေမေြီလမ္ွီးြဖ္္ႏ င္ုပါေပ္။ 

အြီာီးေောေ္ာင္္ေ့ ာွက္မွ္ ဥမ္ီ န္႔ီစြဲေ့ ီးဝနေ္ဆာငမ္မွ ာီး  
ေ့ ာ ါ္ဥမ္ီန္႔ီစြဲမွအြပင္ ကကစႏု္ပ္တ ု႔ုေ္ာင္္ေ့ ွာက္မွ္ဥမ္ီန္႔ီစြဲေ့ ီးပ  ု ့ မက္လပီ္း  ွပေ္ာေစီးေော ေ ု႔မဟတု္ 
အာေကီးက န္ီးမာေ့ ီးက ၥ့္ ပ္မ ာီးက  ုကကပဥ့ န္ ့ ွ ေနပါေပ္။ ေင္ု အလ္ုီး္္ုက န္ီးမာေ့ ီးႏွင္္ 
ႀက္္ီ ုင္ေ့ ီး့ ပ္မနွ္ီးီ က္မ ာီးက ုပ္္ပ ုီးေပီး့ န ္ပအဖစြဲ႔အာီး ္ာ့ င္ီးေစင္ီးာောီးေပ္္ေကနာြပိိဳမ ာီး၊ အြ
ပိိဳအမကဆ ုင့္ ာက န္ီးမာေ့ ီးအာေကီးကုမ ာီးႏွင္္ 
လကမလွုပေ္ာီးမ ာီးြဖင္္ ဖစြဲ႔္ပ္ီးာောီးပါေပ။္ ြဖ္္္ ္္မန္ေန  ာမ ာီးေပ္ မ 

• ေင္္က န္ီးမာေ့ ီးလ အုပ္ီ ကမ္ ာီးအာီး္ဥမ္ီန္႔ီစြဲ့ ာတစင္ကကပဥ့ န္ 
ေင္ႏွင္္အတကလပု္ေဆာင္မပ္ြဖ္္ပါေပ္။ 

• ေင္္ေ့ ာ ါက ုေကာင္ီးမစန္္ စာနာီးလပ့္ န္ ေင္္အာီးကကပဥပါမပ္။ 
• ေင္္က န္ီးမာေ့ ီးႏွင္္ ညဝအ့ ပ္အေေစီးက တု ုီးြမရင့္္ န္ တ္္က ယု္ေ့ ့ 

ပ္မွန္ီးီ က္မ ာီးီ မတွလ္ုပ္ေဆာင့္ န ္ေင္၊ ေင္္ဆ့ ာဝနႏ္ွင္္အတက လုပ္ေဆာင္ပါမပ္။ 
• ေင္ု ေ္ာင္္ေ့ ွာကမ္ွႏွင္္ ေဆီးကေုြီင္ီးအ္ဥအ္္က္ ုနာီးလပ္ေၾကာင္ီးေေီ ာေအာင္လုပ္ြီင္ီးြဖင္္ 

ေဆီး ္ုတက္ာေပဦးေနာက္ ြပနလ္ပက္ုေေနေပ္္အီ  န္အတစင္ီး အပ အုေနြဖင္္ 
ကကပဥပါမပ္။ 
အ မ္ြပန့္ န္ေင္္အ္ဥအ္္က္ ကုကပဥ့ န ္ြဖ္္္္မ္န္ေန  ာေပ္ ေဆီး့ ္ုႏွင္္မၾကာီဏ္ကာီးေ
ြပာမပ္ြဖ္္ပါေပ။္ 

 
 တ ု႔အလုပလ္ုပေ္ဆာင္ေပ္္အေြီအေနမ ာီးု ္ပမာအီ  ိိဳ႕မွာ မ 

• ႏွလ္ုီးႏွင္္ဆ ုင္ေေ
ာေေစီးလ တ္ေၾကာေ့ ာ ါ (CAD1 

• ပန္ီးနာ 
• ေက ာကက္ပ္ီ  ိိဳ႕ယစင္ီးမ ွ
• ႏွလ္ုီးီ  ိိဳ႕ယစင္ီးမ ွ

• ဆဦးီ  ိိဳေ့ ာ ါ 
• ြပ နာြဖ္္ပစာီးႏ ုင္ေောက ယု္ဝန္ေဆာငမ္ ွ
• ေေီ ာေပ္္ 

္ တက္ န္ီးမာေ့ ီးႏွင္္ ေဆီးအလစန္အကကစ္
ေ္ုီးေပ္္ြပ နာမ ာီး 
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ေင္္တစင္ အဆ ုပါက န္ီးမာေ့ ီးက ၥ့္ ပ္မ ာီး ေ ု႔မဟုတ ္အီ  ိိဳ႕ေော ွပ္ောေစီးေပ္္ ေ ု႔မဟတု္ 
အာေကီးက န္ီးမာေ့ ီးက ၥ့္ ပ္မ ာီး 
အနက္မတွ္္ီုီု့ ွ ေနာေပဦး ေ္ာင္္ေ့ ွာကမ္ွ္ဥမ္ီန္႔ီစြဲေ့ ီးႏွင္္ပတေ္က္္  ပ ုမ ုေ ့ ွ လ ပုါက 1မ855မ
690မ7800 (ဆစ္႔အနာီးမၾကာီးဖုန္ီးလ ငု္ီး 7111 ာေ္ဖုနီ္းေီုဆ ုပါ။ ေင္္ဆ့ ာဝန္ 
ေ ု႔မဟုတ ္ေ္ာင္္ေ့ ွာက္ေပီးေကက ု ကကစႏု္ပ္တ ု႔ာေ္ဖုန္ီးေီုဆ ုေ္ကာ ကကစႏု္ပ္တ ု႔ုပ  ု ့ မ္ႏွင္္ပတ္ေက္္  
ပ ုမ ုေ ့ ွ လ ုေၾကာငီ္းေြပာၾကာီးႏ ုင္ပါေပ္။ 
အဆ ပုါဝန္ေဆာငမ္ွမ ာီးမွာ ေင္္အာီးကကပဥႏ ုင္မပ္ဟုြဖ္္္ ္္မန္ေန  ာမယွကဆပါက ေက ေ ု႔မဟတု္ ေကမမ ွ
ေင္္အာီးဖုနီ္းေီုဆ မုပ္ြဖ္ပ္ါေပ္။  

Lifeline ပ   ု့ မ ္
Lifeline ပ  ု ့ မအ္တစက ္္ာ့ င္ီးေစင္ီးကာ အီမြဲ ္ဆြဲလ္ဖနု္ီးႏွင္္ လ္္္မ န္္မ ာီး၊ 
္ာောီးမကေ္ဆ္ီ  ္ပ ု႔ြီင္ီးႏွင္္ ေ၊တာတ ု႔က ု ့ ယကပါ။ အဖစြဲ႔ဝင္ဝန္ေဆာင္မွမ ာီးာေ္ဖုန္ီးေီုဆ ုြီငီ္းမွာလပ္ီး 
အီမြဲ္ြဖ္ပ္ါေပ္။ အဖစြဲ႔ဝင္တ္္္ဦးအေနြဖင္္ ေငေ္ပ ္္္ေ္ဆီးမမွ ာီးႏွင္္ ေင္ႏွင္္ 
ေင္္မ ောီး္အုတစက္ တုပ္ေကစီးာေ ုီးေဆီးမ ာီးႏွင္္ပတ္ေက္ေော 
က န္ီးမာေ့ ီးအႀက္ြပိိဳီ က္မ ာီးႏွင္္ 
ေတ ေပီးီ က္မ ာီးပါ့ ွ ေပ္္ ေ့ စီးီ ယ္ႏ ုင္ေော က န္ီးမာေ့ ီး္ာောီးမက္ေဆ္ီ ္မ ာီးက ု လက္ီ့္ ့ ွ 
မပ္ြဖ္္ပါေပ္။ 
 
ပအက  ိိဳီးီ္္ာီးီစင္္ႏွင္္ပတေ္ကေ္ပ္္ ေတင္ီးအီ က္အလက္မ ာီးပ ုမ ုေ ့ ွ ့ န္ အဖစြဲ႔ဝငဝ္န္ေဆာင္မွမ ာီးာေ ္ 
1မ855မ690မ7800 (ဆစ္႔အနာီးမၾကာီးဖုန္ီးလ ုငီ္း 7111 ေ ု႔ဖုန္ီးေီုဆ ုပါ ေ ု႔မဟုတ ္
www.anthem.com/wimedicaid ေ ု႔ေစာီးေ့ ာက္ပါ။ 

HMO ကငီ္းလစတ္ီစင္္မ ာီး 

ေယညုယ အာီးြဖင္္ ေငေ္ပ္ BadgerCare Plus ႏွင္္ Medicaid SSI 
မွတဆင္္ က နီ္းမာေ့ ီးေ္ာင္္ေ့ ွာက္မအွက  ိိဳီးီ္္ာီးီစင္္မ ာီး့ ့ န္ HMO တစင္ ္ာ့ င္ီးေစင္ီးာောီး့ ပါမပ။္ HMO 
လစန္ာေင မီ္းီစင့္္ ြီင္ီးဆ ေုပ္မွာ ေငေ္ပ ္ေင္္က န္ီးမာေ့ ီးေ္ာင္္ေ့ ွာက္မအွက  ိိဳီးီ္္ ာီးီစင္္မ ာီး့ ့ န္အတစက္ 
HMO ႏွင္္ဆကေ္စယ့္ န္ လ အုပ္ြီငီ္းမ့ ွ ေပက္ ု ဆ ုလ ပုါေပ္။ လစတ္ာေင မီ္းီစင္္အမ ာီး္အုာီး 
တ ုေတာင္ီးေပ္္အီ  နက္ာလအတစကေ္ာီစင္္ြပိိဳာောီးြီငီ္းြဖ္္ာေပဦး ေင္မဆကေ္စယ္မဥ 
ကေုမွက ာုေပဦး္ဦးႏ ုင္ပါေပ္။ ေငေ္ပ္ HMO ္ာ့ င္ီးေစင္ီးမွမွ လစတ္ာေင မ္ီးီစင္္လ ုအပေ္ပ္ဟယုကဆပါက 
ေတင္ီးအီ က္အလက္မ ာီးပ ုမ ုေ ့ ွ ့ န္ HMO ္ာ့ င္ီးေစင္ီးမွကကစမ္ီးက ငေ္ကာေ္ 1မ800မ291မ2002 
ေ ု႔ ဖုန္ီးေီုဆ ပုါ။ 

https://www.anthem.com/wisconsin
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ဆက္ေစယ္ဆက္ဆ္ေ့ ီးလ အုပ္ီ  က္မ ာီး့ ွ ေနေပ္္အဖစြဲ႔ဝငမ္ ာီး
အတစက္ အကကအပဥ 

အြီာီးညာော္ကာီးမ ာီးအတစက္ အကကအပဥ 
ကကစႏု္ပ္တ ု႔ေပ္ ေင္္ညာော္ကာီးႏွင္္ ယ္္ေက ီးမွလ အုပ္ီ  က္မ ာီးႏွင္္က ကု္ပဥေပ္္ ဝန္ေဆာငမ္ွမ ာီးႏွင္္ 
ပ   ု့ မ္မ ာီးက ေုပီး္စမ္ီးာေပဦး အ့ ပ္အေေစီး့ွ  ေပ္္ေ္ာင္္ေ့ွ ာကမွ္က ့ု ့ွ  ့ န္ 
ေင္္အာီးေပီး္စမ္ီးပါေပ္။ ညာော္ကာီးေပါင္ီး 140 ေက ာ္ ပ္္ပ ုီးေပီးေပ္္ ္ကာီးြပန္ဝန္ေဆာငမ္ွက  ု
ကကစႏု္ပ္တ ု႔ အေု္ီးြပိိဳပါေပ္။ ကကစႏု္ပ္တ ု႔အေနြဖင္္ 
ေင္္အာီးမွနက္နေ္ပ္္ေ္ာင္္ေ့ ွာက္မကွ ု့ ေ္လ ုေောေၾကာင္္ ေအာက္ပါ 
ကုနက္ ့္  တ္မ့ ွ ေပ္္ ဝန္ေဆာင္မွမ ာီးက ု ေပီးာောီးပါေပ္ မ 

• ေင္္ညာော္ကာီးတစင္ ေင္္အာီးကကပဥႏ ုင္ေပ္္ Anthem အဖစြဲ႔ဝင္ဝန္ေဆာင္မမွ ာီးဝန္ာေမ္ီး 
• 24 နာ့ ဥ ဖုနီ္း္ကာီးြပန္မ ာီး 
• လက္ဟနေ္ြီဟနည္ာော္ကာီးႏွင္္ မ က္ႏွာီ င္ီးဆ ုင္္ကာီးြပန္မ ာီး 
• ေင္ႏွ္ေ္ကေ္ပ္္ညာော္ကာီး့ ွ  က န္ီးမာေ့ ီးအ္ဥအ္္္ပ ၥ္ပ္ီးမ ာီး 

(အ အလ ပ္္ာမဟတု္ေပ္္ညာော္ကာီးမ ာီး့ ွ  ပ ၥ္ပ္ီးမ ာီးက ုေတာင္ီးဆ ု့ န ္
အဖစြဲ႔ဝင္ဝန္ေဆာင္မွမ ာီးာေ္ဖနု္ီးေီုပါ။1 

• ေင္္ညာော္ကာီးတစင္ ေင္္အာီးကကပဥႏ ုင္ေပ္္ဆ့ ာဝန္ 
 
ေငေ္ပ္ အ အလ ပ္္ကာီးေြပာဆ ုြီင္ီးမ့ ွ ညြဲ ေင္ု ေဆီးညက္ဆ ုင့္ ာလာေ့ ာက္မတွစင္ 
အကကအပဥလ အုပ္ပါက ေငေ္ပ္ မ ကႏ္ွာီ ငီ္းဆ ုင ္ေ ု႔မဟတု္ 
ဖုန္ီး္ကာီးြပနအ္တစက္ ေတာင္ီးဆ ုႏ ုင္ပါေပ္။ ဖုန္ီး္ကာီးြပန္က ုေတာငီ္းဆ ့ု န္ 1မ855မ690မ7800 
(ဆစ္႔အနာီးမၾကာီးဖုန္ီးလ ုင္ီး 7111 ာေ္ ေ၊ေ္္ေတာ္ီ  န္ မနက္ 8 နာ့ ဥမွ ပေန 5 နာ့ ဥ၊ 
တနလအာေန႔မွ ေောၾကာေန႔အာေ  ကကစႏု္ပ္တ ု႔ာေ္ ဖုနီ္းေီုဆ ုပါ။ လကဟ္န္ေြီဟန္္ကာီးြပနအ္ပါအဝင္  
မ က္ႏွာီ င္ီးဆ ုင္္ကာီးြပနက္ ေုတာငီ္းဆ ု့ န္ ေင္္လာေ့ ာက္မွမတ ုင္မဥ 
အနပ္ီးဆ္ုီးငါီး့ က္ႀက ိိဳ္ အဖစြဲ႔ဝင္ဝန္ေဆာင္မွမ ာီးာေ္ဖုန္ီးေီုဆ ပုါ။ 

္ကာီးြပာဆ မု၊ွ 
အၾကာီး ေ ု႔မဟုတ္ အြမငအ္ာ ္ုဆု္ီး ္ီွးာောီးေပ္္အဖစြဲ႔ဝငမ္ ာီးအတစက္ 
အကကအပဥ 
ကကစႏု္ပ္တ ု႔အေနြဖင္္ ္ကာီးေြပာဆ ုမွု ေ ု႔မဟတု္ အၾကာီးအာ ္ုဆ္ုီး ္ွီးာောီးေပ္္ အဖစြဲ႔ဝင္မ ာီးအတစက္ 
ကကစႏု္ပ္တ ု႔ာေတ္စင္္ ေီုဆ ေုကမကွ ီ့္္ ာမလ ုအပေ္ောဖုန္ီးနပ္ါတ့္ ွ ပါေပ္။ ာေ ု ဆစ္႔အနာီးမၾကာီးဖုန္ီးလ ုင္ီး 
ဖုန္ီးန္ပါတ္မွာ 711 ြဖ္ပ္ါေပ္။ ဆစ္႔အနာီးမၾကာီးဖုနီ္းလ ုငီ္း န္ပါတအ္ာီး ေ၊ေ္္ေတာ္ီ  န္ မနက္ 8 
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နာ့ ဥမွ ပေန 5 နာ့ ဥ၊ တနလအာေန႔မွ ေောၾကာေန႔အာေ  အဖစြဲ႔ဝင္ဝန္ေဆာင္မမွ ာီးာေ္ေီုဆ ု့ န္ အေ္ုီးြပိိဳႏ ုင္ာေပဦး 
24/7 NurseLine ာေေ္ ု႔ေီုဆ ့ု န္လပ္ီး အီ  နမ္ေ့ စီးအေ္ုီးြပိိဳႏ ုင္ပါေပ္။  
 
ကကစႏု္ပ္တ ု႔အေနြဖင္္ အၾကာီးအာ ္ု 
ေ ု႔မဟုတ ္အြမငအ္ာ ္ုဆ္ုီး ္ွီးာောီးေပ္္ 
အဖစြဲ႔ဝင္မ ာီးအတစက္ 
ပ္ာအုပ္ႏွင္္ အြီာီးအ္ဥအ္္္ပ ၥ္ပ္ီးမ ာီးအာီး အြီာီးပ္ု္္မ ာီးြဖင္္ ြဖပ္္ဆပ္ီးေပီးာောီးပါေပ္။ ပ္ာအုပ္္ 
ေ ု႔မဟုတ ္အြီာီးပ ၥ္ပ္ီးမ ာီးက ုဖတ္ ွ့ ာတစင္ အကကအပဥလ ုအပ္ပါက ကကစႏု္ပ္တ ု႔ာေ္ဖုနီ္းေီုဆ ုႏ ုင္ပါေပ။္ 

1990 ီႏွု္ ္မေန္္ စမီ္းအေမ့  ကနလ္ကမ  ိိဳီးမ ာီးဆု င့္ ာ အက္္ပေ၊ 
1990 ီုႏွ္္ မေန္္စမီ္းအက္္ ပေ၊ (ADA1 ့ ွ ေပ္္ အေမ့  ကနလ္ကမ  ိိဳီးမ ာီးႏွင္္ 
က ကု္ပဥပါေပ္။ မေန္္စမ္ီးြီင္ီးေၾကာင္္ ေင္္အာီး ကကစႏု္ပ္တ ု႔ကေန ီစြဲြီာီးဆက္ဆြ္ီင္ီး 
မြပိိဳႏ ုင္ေအာင ္ပ္ပေ၊က ကာကစယေ္ပီးပါေပ။္ ေင္္အေနြဖင္္ မေန္္စမီ္းမွေၾကာင္္ 
ကစြဲြပာီးေပ္္နပ္ီးလမ္ီးြဖင္္ ဆက္ဆ္ီ့္ ေပ္ဟုီ္္ ာီး့ ပါက ကကစႏု္ပ္တ ု႔ု အဖစြဲ႔ဝင္ဝန္ေဆာင္မွမ ာီး 
ေ ု႔မဟုတ ္ယီငအ္ီန္ီးတစင္ေဖာ္ြပာောီးေပ္္ ဆစ္႔အနာီးမၾကာီးဖနု္ီးလ ုင္ီးာေ္ ဖနု္ီးေီုဆ ပုါ။ 

ေင္္တစင ္ေမီးြမနီ္း့္ ာမ ာီး ေ ု႔မဟုတ္ ြပ နာမ ာီး့ ွ ေပ္္အီါ 
အကကအပဥ့ ယကြီငီ္း 

Anthemုအဖစြဲ႔ဝငေ့္ ႕ွေနမ ာီး 
ေငလ္ ုအပ္ေပ္္ေ္ာင္္ေ့ ွာက္မွ့ ့ ွ ့ န္အတစက္ အကကအပဥ့ ယက့ န ္Anthem တစင္ 
အဖစြဲ႔ဝင္ေ့ ွ႕ေနမ ာီး့ ွ ပါေပ။္ ေင္္တစင့္ ွ ေနေပ္္ 
က န္ီးမာေ့ ီးေ္ာင္္ေ့ ွာကမ္ဆွ ုင့္ ာဝန္ေဆာင္မွမ ာီးက ု့ ယကြီငီ္းႏွင္္ဆက္္ ပ္ေနေော ေမီးြမန
္ီး့္ ာတ္္္္ုတ့္္ ာ ေ ု႔မဟတု္ ြပ နာတ္္္္ုတ့္္ ာအတစက္ 
အဖစြဲ႔ဝင္ေ့ ွ႕ေန႔မ ာီးက ု ဆကေ္စယ္ေင္္ပါေပ္။ ေငေ္ပ္ အဖစြဲ႔ဝင္ေ့ ွ႕ေနမ ာီးာေ ္1မ262မ523မ2424 
ေ ု႔ဖုန္ီးေီုဆ ုြီင္ီး ေ ု႔မဟတု ္WIAnthemMedicaidMemberAdvocates@anthem.com 
ေ ု႔အဦးေမီးလ္ပ ု႔ြီင္ီးြဖင္္ ဆကေ္စယ္ႏ ုင္ပါေပ္။  

ြပငပ္ေ့ ႕ွေန (Medicaid SSI အတစက္ော1 
ေငေ္ပ္ Medicaid SSI အတစက္ Anthem တစင္္ာ့ င္ီးေစင္ီး္္္ 
က န္ီးမာေ့ ီးေ္ာင္္ေ့ ွာကမ္ဆွ ုင့္ ာဝန္ေဆာင္မွမ ာီး့ ယက့ ာ  ြပ နာမ ာီး့ ွ ပါက Disability Rights 
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Wisconsin ာေ္ 1မ800မ708မ3034 ေ ု႔မဟုတ ္1မ414မ773မ4646 (Milwaukee ဧ့  ယာ1 ေ ု႔ 
ဖုန္ီးေီုဆ ပုါ။ ဖနု္ီးေီုဆ ုေပ္္အီါ SSI ြပင္ပေ့ ွ႕ေနႏွင္္္ကာီးေြပာဆ ု့ န္ ေတာင္ီးဆ ပုါ။  

Wisconsin ြပပ္နယ္ HMO ္္ု္မီ္း္္ေ္ဆီးမပွ   ု့ မ ္ 
ြပပ္နယေ္ပ ္HMO အဖစြဲ႔ဝင္အြဖ္ ္ေင္္တစင္ ေမီးြမန္ီး့္ ာမ ာီး 
ေ ု႔မဟုတ ္ြပ နာမ ာီး့ ွ ြီငီ္းႏွင္္ပတ္ေက္္  ေင္္အာီးကကပဥႏ ုင္ေော 
္္ု္မ္ီး္္္ေဆီးေက (တ္္္ ဦးီ ငီ္းအာီးြဖင္္ 
ၾကာီးေန၊ လွ  ိိဳ႕ဝကွ္ႏွင္္ ပ္ုမွတမ္ဟတု္ေပ္္အကကအပဥေပီးေက1 
မ ာီးက ု ာောီး့ ွ ာောီးပါေပ္။ ္္ု္မ္ီး္္္ေဆီးေကေပ္ ေင္ု  HMO ာေမ္ွ 
ေငလ္ ုအပ္ေပ္္ေ္ာင္္ေ့ ွာက္မကွ ုမပ္ေ ု႔့ ယက့ မပ္ဆ ေုပက္ ုလပီ္း ေင္္အာီးေြပာြပႏ ုင္ပါ
ေပ္။ ္္ု္မ္ီး္္္ေဆီးေကေပ္ ေင္္အာီး HMO ပ  ု ့ မ ္ေ ု႔မဟတု္ ေင္ု HMO ႏငွ္္ပတေ္က္္ 
ေင္္တစင့္ ွ ေနႏ ုင္ေော ြပ နာမ ာီး ေ ု႔မဟုတ ္တ ငု္ၾကာီးလ ုမွမ ာီးက ုေြဖ့ ငွ္ီး့ ာတစင္လပ္ီး 
ကကပဥႏ ုင္ပါေပ။္ ေဖာ္ြပပါဖုန္ီးန္ပါတ္ြဖ္္ေော 1မ800မ760မ0001 ေ ု႔ေီုဆ ကုာ 
္္ု္မ္ီး္္္ေဆီးေကႏွင္္္ကာီးေြပာဆ ု့ န ္ေတာင္ီးဆ ုပါ။ 

တ ငုၾ္ကာီး္ာ၊ မေက နပ္ီ  က္ ေ ု႔မဟုတ္ အယကီ  ္တငြ္ပြီငီ္း 

တ ငုၾ္ကာီး္ာမ ာီး ေ ု႔မဟုတ္ မေက နပ္ီ  က္မ ာီး 
ေင္္တစင္ ဆ့ ာဝန္တ္္္္ုတ္္္ ဦး၊ လုပ္ငနီ္း္္တ္္္္္ုတ္္ီ ုေ ု႔မဟုတ္ အြီာီးေော Anthem ု 
့ ွ ေနေပ္္အ့ ာမ ာီးႏွင္္ပတ္ေက္ေပ္္ ေင္ုေ္ာင္္ေ့ ွာက္မွ၊ ဝန္ေဆာငမ္ွမ ာီး ေ ု႔မဟတု္ 
ကေုမွႏွင္္ပတေ္က္္ တ ငု္ၾကာီးလ ုမွ့ ွ ီြဲပ္ါက ကကစႏု္ပ္တ ု႔အေနြဖင္္ ေ ့ ွ လ ုပါေပ္။ 1မ855မ690မ7800 
(ဆစ္႔အနာီးမၾကာီးဖုန္ီးလ ုင္ီး 7111 ာေ္ ေက ီး ေကီးြပိိဳ္ဖုန္ီးေီုဆ ကုာ အဖစြဲ႔ဝင္ေ့ ွ႕ေနႏွင္္ေတစ႔ဆ္ု့ န္ 
ေတာငီ္းဆ ုပါ။ ေငေ္ပ္ 1မ262မ523မ2424 ာေ္ဖုန္ီးေီုြီင္ီး ေ ု႔မဟုတ ္
WIAnthemMedicaidMemberAdvocates@anthem.com ာေ္အဦးေမီးလ္ပ ု႔ြီင္ီးြဖင္္လပီ္း Anthem 
အဖစြဲ႔ဝင္ေ့ ွ႕ေနာေ္ ဆကေ္စယ္ႏ ုင္ပါေပ။္ ေင္္တစင္ တ ငု္ၾကာီးလ ုမ့ွ ွ ီြဲ္ပါက ကကစႏု္ပ္တ ု႔ာေ္ 
ပလ ပ္္ာေ ု႔လပ္ီး ္ာေ့ ီးောီးေပီးပ ု႔ႏ ုင္ပါေပ္ မ  
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တ ုင္ၾကာီး္ာတငြ္ပ့ ာတစင္အကကအပဥလ အုပ္ပါက အဖစြဲ႔ဝငဝ္န္ေဆာင္မွမ ာီးာေ ္ဖုန္ီးေီုဆ ုပါ။ 
ေငေ္ပ္ အ အလ ပည္ာော္ကာီးေြပာဆ ုြီင္ီးမ့ ွ ပါက ကကစႏု္ပ္တ ု႔အေနြဖင္္ ေင္္အတစက္ 
္ကာီးြပနတ္္္္ဦး ့ ယကေပီးႏ ုငပ္ါေပ္။ 
 
ေငေ္ပ္ ကကစႏု္ပ္တ ု႔အာီး ေအာက္ပါတ ု႔က ုေြပာြပ့ န္ လ အုပ္မပ္ြဖ္္ပါေပ္ မ 

• တ ုင္ၾကာီးမတွစင္ပါဝင္ေနေပ္္ေက။ 
• ြဖ္္ပ က္ပ္ု။ 
• ြပ နာြဖ္္ပစာီးေပ္္အီ  န္။ 
• ြပ နာြဖ္္ပစာီးေပ္္ေန့ ာ။ 
• ေင့္ ့ ွ ေပ္္ေ္ာင္္ေ့ ွာက္မႏွွင္္ပတေ္က္္  ္ တ္မေက နပ့္ ေပ္္အေၾကာငီ္း။  

 
ဖုန္ီးြဖင္္ ေ ု႔မဟတု္ ေမီးလ္ြဖင္္ ေင္ု တ ငု္ၾကာီးမကွ ု့ ့ ွ ာေပဦးေနာက ္
ေင္ုတ ုင္ၾကာီး္ာက ု့ ့ ွ ေပ္္ ြပကက၊ န့္ ကဆ္ယ့္ ကအ္တစင္ီး ေင္္ာေ္္ာေပီးပ ု႔မပ္ြဖ္္ပါေပ။္ 
 
လက္ီ့္ ့ ွ ေပ္္ေန႔မွ ့ က္ 30 အတစင္ီး ေင္္တ ုငၾ္ကာီးမွႏွင္္ပတေ္က္ေပ္္ဆု္ီးြဖတ္ီ ကက္ ု 
ြပိိဳလုပေ္ပီးမပ္ြဖ္္ပါေပ္။ ယီငဆ္္ုီးြဖတ္ီ ကတ္္္္္ုတ့္္ ာက ုြပိိဳလုပ့္ ာတစင္ 
ပါဝင္ြီငီ္းမ့ ွ ေပ္္ေကမွ ေင္္တ ုင္ၾကာီးမကွ  ုြပန္္ ္္္ေဆီးၾကပ္္ ွမပ္ြဖ္္ပါေပ္။ ကကစႏ္ုပ္တ ု႔မွ ေင္္ာေ္ 
တ ုင္ၾကာီးမဆွ္ုီးြဖတ္ီ က္္ာက ု ေပီးပ ု႔မပ္ြဖ္္ပါေပ္။ ပ္ာေပ္ မ 

• ေင္ုတ ုင္ၾကာီးမွက  ုေဖာ္ြပပါေပ္။ 
• ေင္္ြပ နာက ုေြဖ့ ငွ္ီး့ န ္မပ္ေပက္ ုေဆာင့္ စက္ာေပဦး္ဦးေပက္ ု ေင္္အာီးေြပာြပပါေပ္။ 
• ကကစႏု္ပ္တ ု႔ုဆ္ုီးြဖတ္ီ  က္ႏွင္္ပတေ္က္္  ေင္္အေနြဖင္္ေေညာမတကပါက အယကီ္အတစက္ 

မပ္ေ ု႔ေမီးြမန္ီး့ မပ္က ု ေင္္အာီးေြပာြပပါေပ။္ 
• ြပပ္နယမ္ွ တမွၾကာီးနာြီင္ီးအတစက္ မပ္ေ ု႔ေတာင္ီးဆ ု့ မပ္က ု ေင္္အာီးေြပာြပပါေပ္။ 
• ြပပ္နယ္္ ္ု္မ္ီး္္္ေဆီးေကႏွင္္အတက မေက နပ္ီ  က္အာီး မပ္ေ ု႔တင္ြပ့ မပ္က  ုေင္္အာီးေြပာြပပါေပ္။ 

အေနာီးီြ္ီငီ္းမ ာီး 
အယကီ ္ဆ ေုပ္မွာ ဆ္ုီးြဖတ္ီ ကက္ ုေြပာင္ီး့ န္္ Anthem အတစက္ ေတာင္ီးဆ ုမွြဖ္ပ္ါေပ္။ 
ေင္္က န္ီးမာေ့ ီးေ္ာင္္ေ့ ွာက္မအွက  ိိဳီးီ္္ာီးီစင္္မ ာီးအာီးြငင္ီးဆ မုွက အုယကီ္ဝငလ္ ုပါက ေင ္
ေ ု႔မဟုတ ္
ေင္္အတစက္ေဆာင့္ စက့္ န္ ေင္ေ့ စီးီ ယ္ာောီးေပ္္တ္္္ ္ုတ္္္ဦးေပ ္ေဆာင့္ စက္မအွေ ေပီး္ာတစင္ပ
ါ့ ွ ေပ္္ေန႔္စြဲမွ  ြပကက၊ န့္ က ္60 ့ ကအ္တစင္ီး အယကီအ္တစက္ ေမီးြမန္ီးႏ ငု္ပါေပ္။ ေင္ 
ေ ု႔မဟုတ ္ေင္္အတစက္ေဆာင့္ စက့္ န္ ေင္ေ့ စီးီ ယ္ာောီးေပ္္တ္္္္ုတ္္္ဦးေပ ္
အယကီ ္က တုင္ြပ့ န္ ကကစႏု္ပတ္ ု႔ာေ္ ဖုနီ္းေီုဆ ုႏ ုင္ပါေပ္ 
ေ ု႔မဟုတ ္္ာေ့ ီးောီးႏ ုင္ပါေပ္။ ေင္္အယကီက္ ုေ့ ီးောီးေပီးပ ု႔ြီင္ီးအာီး ကကစႏု္ပ္တ ု႔မွ 
ပ ု္ႏွ္ေ္က္ေော္လပ္ီး ေင္္အေနြဖင္္ ကကစႏု္ပ္တ ု႔ာေ္ဖုန္ီးေီုဆ ု္ အယကီက္ တုင္ြပႏ ုင္ပါေပ္။  
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အယကီ ္က တုင္ြပ့ န္ Anthem အဖစြဲ႔ဝင္ဝန္ေဆာင္မမွ ာီးာေ္ 1မ855မ690မ7800 (ဆစ္႔အနာီးမၾကာီးဖုန္ီးလ ုငီ္း 
7111 ေ ု႔ဖုန္ီးေီုဆ ုပါ။ အယကီ ္တင္ြပ့ ာတစင္ အကကအပဥလ ုအပ္ပါက အဖစြဲ႔ဝင္ဝန္ေဆာင္မွမ ာီးာေ္ ဖနု္ီးေီုဆ ုပါ။ 
ေငေ္ပ္ အ အလ ပည္ာော္ကာီးေြပာဆ ုြီင္ီးမ့ ွ ပါက ကကစႏု္ပ္တ ု႔အေနြဖင္္ ေင္္အတစက္ 
္ကာီးြပနတ္္္္ဦး ့ ယကေပီးႏ ုငပ္ါေပ္။  
 
ေင္ု အေနာီးီ္္ာက ု ပ ု႔့ န္လ ပ္္ာမွာ မ 
 

Central Appeals Processing 
Anthem Health Plans of Wisconsin, Inc. 
P.O. Box 62429 
Virginia Beach, VA 23466မ2429  

 
ကြွန ုပ တ ု႔ေပ ္ေင္္အယကီက္ လုက္ီ့္ ့ ွ ေၾကာင္ီးအေ ေပီး္ာအာီး 
့ ့ွ  ာေပဦးေနာက ္အလပ္ုလပ္ုေပ့္္ က္ငါီး့ ကအ္တစင္ီး ေပီးပ ု႔မပ္ြဖ္္ပါေပ္။ 
 
ေင္္အယကီ ္ႏွင္္ပတေ္ကေ္ပ္္ဆ္ုီးြဖတ္ီ ကအ္ာီး  က လုက္ီ့္ ့ ွ ေပ္္ေန႔မွ ြပကက၊ န့္ က္ 30 ့ က္အတစင္ီး 
ဆ္ုီးြဖတ္ီ က္ြပိိဳလပု္မပ္ြဖ္္ပါေပ္။ ြပကက၊ န့္ က ္30 ့ က္အတစင္ီး ဆ္ုီးြဖတ္ႏ ုငြ္ီင္ီးမ့ ွ ပါက 
ေနာကာ္ေပ ္ြပကက၊ န္ 14 ့ က္ ေတာငီ္းီ္မပ္ြဖ္္ပါေပ။္ ာေ ေု ု႔ြဖ္္ပါက ဆု္ီးြဖတ္ီ က္ီ ့ န္ ကကစႏု္ပ္တ ု႔အေနြဖင္္ 
အီ  န္ပ လု အုပ္ေၾကာငီ္းႏွင္္ ေင္္အေနြဖင္္ ကကစႏု္ပ္တ ု႔ာေ္မွ မပ္ေပ္္အီ  နတ္စင္ၾကာီး့ မပ္ြဖ္္ေၾကာင္ီး 
အေ ေပီးေပ္္္ာက ု ေပီးပ ု႔မပ္ြဖ္္ပါေပ္။ 
အီ  န္ပ လု အုပ့္ ေပ္္အေၾကာင္ီးက လုပ္ီး ့ ွင္ီးြပမပ္ြဖ္္ပါေပ။္ 
ယီငဆ္္ုီးြဖတ္ီ ကတ္္္္္ုတ့္္ ာက ုြပိိဳလုပ့္ ာတစင္ ပါဝင္ြီင္ီးမ့ ွ ေပ္္ေကမွ ေင္္အယကီ ္က ု 
ြပန္္္္္ေဆီးၾကပ္္ ွမပ္ြဖ္္ပါေပ။္ ကကစႏု္ပ္တ ု႔မွ ေင္္ာေ္ 
အယကီ ္ဆ္ုီးြဖတ္ီ က္္ာက ု ေပီးပ ု႔မပ္ြဖ္္ပါေပ္။ ပ္ာေပ္ မ 

• ေင္ုအယကီက္ ုေဖာ္ြပပါေပ္။ 
• ေင္္အယကီ ္က  ုမပေ္ကမွြပနလ္ပ္္္္ေဆီးေၾကာင္ီး ေင္္အာီးေြပာြပပါေပ္။ 
• ေင္္အယကီ ္အေပု ကကစႏု္ပ္တ ု႔ုေနာက္ဆ္ုီး ဆ္ုီးြဖတ္ီ ကက္ ု ေင္္အာီးေြပာြပပါေပ္။ 
• ြပပ္နယမ္ွ တမွၾကာီးနာြီင္ီးအတစက္ မပ္ေ ု႔ေတာင္ီးဆ ု့ မပ္က ု ေင္္အာီးေြပာြပပါေပ္။ 
• ြပပ္နယ္္ ္ု္မ္ီး္္္ေဆီးေကႏွင္္အတက မေက နပ္ီ  က္အာီး မပ္ေ ု႔တင္ြပ့ မပ္က  ုေင္္အာီးေြပာြပပါေပ္။ 
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လ ငြ္မနေ္ော (ပ ု္ လ ငြ္မနေ္ော1 တ ငုၾ္ကာီးမမွ ာီး ေ ု႔မဟုတ္ အယကီ မ္ ာီး 
ကေုမွေႏွာင္္ေႏွီးြီင္ီးေပ္ ေင္္က န္ီးမာေ့ ီးက ုြပ နာြဖ္္ပစာီးေ္ပါက အဖစြဲ႔ဝင္ဝန္ေဆာင္မွမ ာီးာေ္ 1မ855မ
690မ7800 (ဆစ္႔အနာီးမၾကာီးဖုန္ီးလ ငု္ီး 
7111 ေ ု႔ ေက ီး ေကီးြပိိဳ္ဖုန္ီးေီုဆ ပုါ။ ေင္ုတ ုငၾ္ကာီး္ာ ေ ု႔မဟုတ ္မေက နပ္ီ က္က  ု
ီ က္ြီင္ီးေဆာင့္ စက္ေပီး့ န္ 
ကကစႏု္ပ္တ ု႔အာီးေတာငီ္းဆ ႏု ုင္ပါေပ္။ ီ က္ြီငီ္းေဆာင့္ စက္ေပီး့ နလ္ ုအပေ္ပ္္ြပ နာမ ာီးက ု 
48 နာ့ ဥအတစင္ီး ေြဖၾကာီးေပီးပါေပ္။ ေင္ပ ု႔ာောီးေပ္္တ ုင္ၾကာီး္ာ ေ ု႔မဟုတ ္
အယကီ ္က လုက္ီ့္ ့ ွ ာေပဦးာေပဦးီ င္ီး 48 နာ့ ဥအတစင္ီး ကကစႏု္ပ္တ ု႔ုဆ္ုီးြဖတ္ီ  ကက္  ုဖုန္ီးြဖင္္ 
ေ ု႔မဟုတ ္္ာြဖင္္ ေြပာၾကာီးမပ္ြဖ္္ပါေပ္။ ေဆီးညကဆ္ ုင့္ ာ၊ါ  ကုတ္ာေပ္ 
ပ ုမ ုလ င္ြမန္ေောတ ုင္ၾကာီး္ာမ ာီးႏွင္္ အယကီ္မ ာီးအတစက ္ေတာင္ီးဆ ုမွမ ာီးက  ု္္္ေဆီးပါေပ္။ ့ က္ 
30 ေ္ာင္္ဆ ုင္ီး့ ြီင္ီးမွာ ေင္္က န္ီးမာေ့ ီးက ာုေ ီ ကု္ေ္ြီငီ္းမ့ ွ ႏ ုင္ဟု ေဆီးညကဆ္ ုင့္ ာ၊ါ  ကု္တာမွယကဆပါက 
ကကစႏု္ပ္တ ု႔မွ ေင္္အာီး အလပုလ္ုပေ္ပ့္္ က္ႏွ့္္ ကအ္တစငီ္း ္ာပ ု႔မပ္ြဖ္္ပါေပ္။ 
္ာတစင ္ကကစႏု္ပ္တ ု႔အေနြဖင္္ ့ က္ 30 အတစင္ီး ြမန္ႏ ုငေ္မ ွအြမနဆ္္ုီး ေင္္တ ုင္ၾကာီးမွ 
ေ ု႔မဟုတ ္အယကီက္ ု ာေပဦးေြမာက္ေအာင္ေဆာင့္ စက္ေပီးမပ္ြဖ္္ေၾကာင္ီး ေြပာၾကာီးမပ္ြဖ္္ပါေပ္။ 
ကကစႏု္ပ္တ ု႔ု ဆုီ္းြဖတ္ီ ကက္ ု ေြပာြပေပီး့ န္ ေင္္ာေ္ဖုနီ္းေီုဆ ဖု ု႔လပ္ီး ကကစႏု္ပ္တ ု႔ ႀက ိိဳီး္ာီးပါမပ္။ 
 
ေငေ္ပ္ အယကီ္က  ု
ေတ္မွတာ္ောီးေပ္္အီ  န္ေညာငအ္တစင္ီး ေတာင္ီးဆ ုီြဲ္ပါက ေင္္အယကီ ္က ေုြဖ့ ွငီ္း့ နေ္္ာင္္
ဆ ုင္ီးေန္္္ အလာီးတကက န္ီးမာေ့ ီးေ္ာင္္ေ့ ွာက္မွဝနေ္ဆာင္မ ွ

မ ာီးက ု ဆကလ္က့္ ့ ွ မပ္ြဖ္္ပါေပ။္ ေနာကဆ္္ုီး ဆ္ုီးြဖတ္ီ က္မွာ 
ေင္ေတစီးေလ ုမဟုတပ္ါက ေင္္အယကီ ္ႏွင္္ဆက္္ ပ္ေနေောေ္ာင္္ေ့ ွာက္မအွတစက ္ 
ေနာက္ပ ငု္ီးတစင္ ေပီးေီ ့ မပ္ြဖ္္ပါေပ္။ 
 
ေငေ္ပ္ တ ုင္ၾကာီး္ာ ေ ု႔မဟတု္ အယကီတ္င္ြပပါက ေင္္အာီးကစြဲြပာီး္စာဆက္ဆ္မပမ္ဟတု္ပါ။ 
ေင္္က န္ီးမာေ့ ီးေ္ာင္္ေ့ ွာက္မအွက  ိိဳီးီ္္ာီးီစင္္မ ာီးမွာ ေြပာင္ီးလြဲေစာီးမပ္မဟတု္ပါ။ 

Anthem ု ြပငပ္တစင ္တ ငုၾ္ကာီး္ာ ေ ု႔မဟုတ္ အယကီ တ္ငြ္ပြီငီ္း  
ေငေ္ပ္ ြပ နာႏွင္္ပတ္ေက္္ Anthem ု ြပငပ္မ ွတ္္္္ုတ္္္ ဦးႏွင္္္ကာီးေြပာဆ လု ုပါက HMO 
္ာ့ င္ီးေစင္ီးမကွကစမ္ီးက ငေ္ကာေ္ 1မ800မ291မ2002 ေ ု႔ ဖုန္ီးေီုဆ ုပါ။ HMO ္ာ့ င္ီးေစင္ီးမကွကစမ္ီးက ငေ္ကေပ္ 
ေင္္ြပ နာက ုေြဖ့ ငွ္ီး့ န ္ေ ု႔မဟုတ ္Anthem ေ ု႔မဟတု္ BadgerCare Plus ႏွင္္ Medicaid SSI 
ပ   ု့ မ္မ ာီးာေ ္ပု္္္တက ြဖ္္ေပ္္မေက နပ္ီ ကက္ ေု့ ီးောီးေပီးပ ု႔့ န္ ကကပဥႏ င္ုမပ္ြဖ္္ပါေပ္။ 
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BadgerCare Plus ႏွင္္ Medicaid SSI ပ   ု့ မ္မ ာီးာေ ္
တ ုင္ၾကာီး္ာတငြ္ပ့ န္ ေအာက္ပါာေ္ေ့ ီးောီးေပီးပ ု႔ပါ မ 

Badger Care Plus and Medicaid SSI 
Managed Care Ombuds 
P.O. Box 6470 
Madison, WI 53716မ0470 
1မ800မ760မ0001  

 
ေငေ္ပ္ တ ုင္ၾကာီး္ာ ေ ု႔မဟတု္ မေက နပ္ီ က္တင္ြပပါက ေင္္အာီး 
အြီာီးအဖစြဲ႔ဝင္မ ာီးႏွင္္ ီစြဲြီာီးဆက္ဆ္မပ္မဟုတ္ပါ။ ေင္္က န္ီးမာေ့ ီးေ္ာင္္ေ့ ွာကမ္အွက  ိိဳီးီ္္ာီးီစင္္မ ာီးမွာ 
ေြပာင္ီးလြဲေစာီးမပ္မဟတု္ပါ။ 
 
ေင္ုအက  ိိဳီးီ္္ ာီးီစင္္မ ာီးအာီး Anthem မွ မွာီးယစင္ီး္စာ ြငင္ီးဆ ေုပ၊္ 
ကန္႔ေတာ္ောီးေပ္၊ ေလွ ာ္ီ  ေပ၊္ ေႏွာင္္ေႏွီးေ္ေပ ္ေ ု႔မဟုတ ့္ ပာ္ောီးေပဟ္ု 
ယ္ုၾကပ္ပါက အယကီ္ဝင္ီစင့္္ ွ ပါေပ။္ ြငငီ္းပယ္၊ ကန္႔ေတ္၊ ေလ ွာ္ီ ၊ ေႏွာင္္ေႏွီး ေ ု႔မဟတု္ 
့ ပ္တန္႔ာောီးေော ဝန္ေဆာင္မွမ ာီးႏွင္္ပတ္ေကေ္ပ္္ အေ့ ီးယကမအွေ ေပီး္ာက လုက္ီ့္ ့ ွ ာေပဦးေနာက္ 45 
့ ကာ္ေကမ္ပ ညုြဲ အယကီ ္က  ုြပိိဳလုပ့္ မပ္ြဖ္္ပါေပ္။ ေင္ုအက  ိိဳီးီ္္ာီးီစင္္မ ာီးအာီး Anthem မွ 
မွာီးယစင္ီး္စာ ြငင္ီးဆ ေုပ္၊ ကန္႔ေတာ္ောီးေပ္၊ ေလွ ာ္ီ  ေပ၊္ ေႏွာင္္ေႏွီးေ္ေပ ္ေ ု႔မဟုတ ္
့ ပ္ာောီးေပဟ္ ုယ္ုၾကပ္ပါက HMO၊ ဌာန ႏွင္္/ေ ု႔မဟတု္ Division of Hearings and Appeals (DHA1 
ာေ္ 
အယကီ ္ဝင္ႏ ုင္ပါေပ္။ အက  ိိဳီးေက္ေ့ ာကေ္ပ္္ေန႔မတ ုငမ္ဥ အယကီက္ ုြပိိဳလုပ္ပါက ဝနေ္ဆာင္မဆွက္
့ ွ ေနမပ္ြဖ္္ပါေပ္။ ၾကာီးနာေပ္္ဆ္ုီးြဖတ္ီ က္မာွ ေငာ္ေငာ္ောီးေလ ုမဟုတပ္ါက ဝန္ေဆာင္မွမ ာီး
ုကုနက္ ့္  တအ္တစက ္ေပီးေီ ့ နလ္ ုအပမ္ပ္ြဖ္္ပါေပ္။ 
 
ေငေ္ပ္ မ ွတေပ္္ၾကာီးနာြီင္ီးက ုလ ုီ  င္ပါက ေတာင္ီးဆ ုေ့ ီးောီးီ က္အာီး ေအာက္ပါာေ္ပ ု႔ေပီးပါ မ 

Department of Administration 
Division of Hearings and Appeals 
P.O. Box 7875 
Madison, WI 53707မ7875  

 
ၾကာီးနာြီင္ီးအာီး ေင္ေနာေ ငု္ေပ္္ေကာငတ္ဥ့ ွ  ္ဥမ္ီန္႔ီစြဲေ့ ီး္ပေ၊တ့ ာီးေကႀကဦးြဖင္္ 
က င္ီးပမပ္ြဖ္ပ္ါေပ္။ ေငေ္ပ္ ၾကာီးနာြီငီ္းာေ ္က ယု္္ ာီးြပိိဳတက္ေ့ ာက္ီစင္္ 
ေ ု႔မဟုတ ္အကကအြဖ္အ္ေဖာ္ေီုီစင္္ ့ ွ ပါေပ္။ ေင္ေပ္ မေန္္စမ္ီးမ ွေ ု႔မဟုတ ္
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ညာော္ကာီးညာောြပနြ္ီင္ီးအတစက္ အာေကီး္ဥ္္္ေပီးမလွ ုအပ္ပါက 1မ608မ266မ3096 (အေ္1 ေ ု႔မဟုတ ္ 
1မ608မ264မ9853 (အၾကာီး1 ာေ္ ေက ီး ေကီးြပိိဳ္ ဖုနီ္းေီုဆ ပုါ။ 
 
ေငေ္ပ္ မ ွတေပ္္ၾကာီးနာြီင္ီးက ုေတာင္ီးဆ ုြီငီ္းေၾကာင္္ 
အြီာီးအဖစြဲ႔ဝင္မ ာီးႏွင္္ ကစြဲြပာီး္စာဆကဆ္္ီ့္ မပ္မဟတု္ပါ။ 
ေင္္က န္ီးမာေ့ ီးေ္ာင္္ေ့ ွာက္မအွက  ိိဳီးီ္္ာီးီစင္္မ ာီးက ု ာေ ီ ကု္မပ္မဟတု္ပါ။  
 
မွ တေပ္္ၾကာီးနာြီင္ီးအတစက္ ေ့ ီးောီးေတာင္ီးဆ ု့ ာတစင္ အကကအပဥလ အုပ္ပါက BadgerCare Plus ႏွင္္ 
Medicaid SSI ္္ု္မ္ီး္္္ေဆီးေကမ ာီး ာေ္ 1မ800မ760မ0001 ေ ု႔မဟတု္ HMO 
္ာ့ င္ီးေစင္ီးမကွကစမ္ီးက ငေ္ကာေ္ 1မ800မ291မ2002 ေ ု႔ ေက ီး ေကီးြပိိဳ္ ဖနု္ီးေီုဆ ုပါ။ 

ြပပ္ေက့ ပ ငု္ီ စင္္မ ာီးဆ ငု့္ ာတ ငုၾ္ကာီးမမွ ာီး 
Anthem ေပ္ အေက္၊ လကမ  ိိဳီး၊ က ုီးကစယ္မွ၊ အောီးအေ့ ာင၊္ 
မေန္္စမီ္းမွ၊ လ င္၊  ပု္ပ ုင္ီးဆ ငု့္ ာအေြီအေန၊ လ င္ပ ငု္ီးဆ ငု့္ ာ၊ ႏ ငု္င္ ေ္္ြမ္္၊ 
လက္ာေပမ္ွအေြီအေန၊ အဖမ္ီးီ့္ ြီငီ္း ေ ု႔မဟတု္ ြပ္မ္မွွတတ္မ္ီး၊ ေ ု႔မဟုတ ္္္တ္ပ္တစင္ပါဝင္ြီငီ္းမ ာီးက  ု
ာေပ္္မတစက္ညြဲ အက ္ိိဳီးဝငေ္ပ္္အဖစြဲ႔ဝင္အာီးလ္ုီးာေ္ BadgerCare Plus ႏွင္္ Medicaid SSI 
အက ္ိိဳီးဝငေ္ပ္္ဝန္ေဆာင္မမွ ာီးက ု ြဖပ္္ဆပ္ီးေပီးပါေပ္။ 
  
ဝန္ေဆာင္မွမ ာီးအတစက္ အဖစြဲ႔ဝင္မ ာီးအာီး ပ န္ီးဆ ု ေ ု႔မဟတု္ အႀက္ြပိိဳေပ္္ Anthem 
ႏွင္္ ဆက္္ပ္ေနေပ္္ လကမ ာီး ေ ု႔မဟတု္ အဖစြဲ႔အ္ပ္ီးမ ာီးအာီးလ္ုီးေပ္ အဖစြဲ႔ဝင္အာီးလ္ုီးအတစက ္
အလာီးတကအတ ုင္ီး ြပိိဳလုပ္မပ္ြဖ္္ပါေပ္။  
 
ေင္ု့ ပ ုင္ီစင္္မ ာီးီ  ိိဳီးေဖာက္ီ ့္ ေပဟ္ယု္ုၾကပ္ပါက ေင္ေပ္ 
တ ုင္ၾကာီးမကွ  ုေအာက္ပါာေေ္ပီးပ ု႔ႏ ုင္ပါေပ ္မ  

• အဖစြဲ႔ဝင္ဝန္ေဆာင္မွမ ာီးာေ္ ေီုဆ ုေကမေွပီးေဆာင့္ န္မလ ေုော္န့္္ ွ ေပ္္ 1မ855မ690မ7800 
(ဆစ္႔အနာီးမၾကာီးဖုန္ီးလ ုင္ီး 7111 ာေ္ဖုနီ္းေီုဆ ုြီင္ီး ေ ု႔မဟတု္ 

• ေင္္ြပ နာႏွင္္ပတေ္က္္ေြပာြပ့ န ္ကကစႏု္ပ္တ ု႔ာေ္္ာေ့ ီးောီးပါ။ ေအာက္ပါတ ု႔ာေေ္ ု
႔လပ္ီး ေင္ု ္ာကု  ေပီးပ ု့ ပါမပ္ မ 

Central Appeals Processing 
Anthem Health Plans of Wisconsin, Inc. 
P.O. Box 62429 
Virginia Beach, VA 23466မ2429  
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ေငေ္ပ္ ြပပ္ေက့ ပ ုင္ီစင္္မ ာီးဆ ုင့္ ာတ ငု္ၾကာီး္ာက ု U.S. က န္ီးမာေ့ ီးႏွင္္ 
လကပု   ိိဳလ္ေ့ ီးဝန္ေဆာငမ္ွမ ာီးဌာန၊ ြပပ္ေက့ ပ ုင္ီစင္္မ ာီး ္ုီးာေေ္ ု႔လပ္ီး တင္ြပႏ ုင္ပါေပ္ မ 

• Office for Civil Rights Complaint Portal မွတဆင္္ အဥလကာ္ေ့ စန္ီးန္္နပ္ီးအ့ ြပိိဳလုပလ္ ုပါက 
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf တစင္ ့ ႏ ုင္ပါေပ္   

• ေအာက္ပါာေ္ ေမီးလ္ပ ု႔ပါ ေ ု႔မဟတု္ ဖုနီ္းေီုဆ ပုါ မ 
 

U.S. Department of Health and Human Services 
200 Independence Ave. SW  
Room 509F, HHH Building 
Washington, DC 20201  
 
1မ800မ868မ1019, 1မ800မ537မ7697 (ဆစ္႔အနာီးမၾကာီးဖနု္ီးလ ုင္ီး1. 
 

တ ုင္ၾကာီးမေွဖာင္မ ာီးအာီး  http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html တစင္ ့ ့ ွ ႏ ုင္ပါေပ္။ 
 

နပ္ီးပပာအေ္ႏ္ငွ္္ ကုေမအွေ္မ္ ာီး 
က န္ီးမာေ့ ီးေ္ာင္္ေ့ ွာကမ္တွစင္ ႏ ီွးေဆာ္ေပ္္အီ  န့္ ွ ပါေပ္။ 
တ္္ီ  န္လ္ုီးတစင္ ကုေမွအေ္္မ ာီး့ ွ ေနပါေပ္။ Anthem တစင္ လက့္ ွ နပ္ီးပပာအတစက္ 
နပ္ီးပပာအေ္္ ေ ု႔မဟုတ ္အေ္ုီးြပိိဳမွအေ္္မ ာီးက ု္္္ီး္ာီး့ န္ 
ေတ္မွတာ္ောီးေပ္္္္္ီး္ာီးမွလုပ္ငနီ္း့္္္ ွ ပါေပ္။ 
ကေုမွမွာ ေအာက္ပါအတ ုင္ီးဆ ုပါက ဆ့ ာဝန္မ ာီး၊ အာေကီးကုမ ာီးႏွင္္ ေဆီးညကဆ္ ုင့္ ာ၊ါ  ကု္တာမ ာီးအဖစြဲ႔
မွ ဆ္ုီးြဖတ္ပါေပ္ မ 

• အ္ ုီး့ ကအတပ္ြပိိဳေပီးာောီး၊ မာောီး။ 
• ယ္ုၾကပ့္ ေောေလလ္ာမတွစင္ လကနာမ ာီးက  ုမပေ္ ု႔ာေ ီ ကု္မပ္ဟု ြပာောီးပါက။ 

 
ကကစႏု္ပ္တ ု႔ေပ္ ေဆီးညကဆ္ ုင့္ ာ ကေုမွမ ာီးႏွင္္ လုပာ္ေ္ုီးလုပ္နပ္ီးအေ္္မ ာီးု 
ာေ ပဆ္္ုီးတစင့္ ွ ေနာေပဦး လ အုပေ္လ ု က န္ီးမာေ့ ီးမကဝါ၊မ ာီးက ု အပ္၊ တ္ ေ ု႔မဟတု္ ဖနတ္ဦးေပီးပါေပ္။ 
 

http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
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ေင္ု ့ ပ ငု္ီ စင္္မ ာီးႏွင္္ တာဝနမ္ ာီး 

ေမာီးေတာ္ႏ ီွးေဆာ္ြီငီ္းအ္ဥအ္္ ္ႏငွ္္ 
အ့ ပ္အေေစီးတ ီုးြမရင္္မအွ္ဥအ္္က္  ုေ ့ ွ ြီငီ္း 
ေငလ္ ုအပ္ႏ ုငေ္ပ္္ 
ပ န္ီးဆ ေုကမ ာီးႏွင္္ အြီာီးဝနေ္ဆာင္မမွ ာီးက ု ာေ ီ ကု္ႏ ုငေ္ပ္္ ကကစႏု္ပ္တ ု႔ဆ့ ာဝန္မ ာီးပါ့ ွ ေော
 
အာေကီးေငစေၾကီးဆ ုင့္ ာ္ဥ္္္မမွ ာီး့ ွ ေနပါက ေင္္တစင္ေမီးပ ငု္ီစင့္္ ွ ပါေပ္။ ကကစႏု္ပ္တ ု႔ု ေမာီးေတာ္
ေပီးေီ မအွ္ဥအ္္္မ ာီးႏွင္္ပတေ္ကေ္ပ္္ 
ေတင္ီးအီ က္အလက္မ ာီးက ုေတာင္ီးဆ ု့ န ္အဖစြဲ႔ဝင္ဝန္ေဆာင္မမွ ာီးာေ္ 1မ855မ690မ7800 
(ဆစ္႔အနာီးမၾကာီးဖုန္ီးလ ုင္ီး 7111 ေ ု႔ ဖုန္ီးေီုဆ ုပါ။  
 
ကကစႏု္ပ္တ ု႔ု အ့ ပ္အေေစီးတ ုီးြမရင္္မွ (QI1 ပ   ု့ မ္တစင္ 
ေင္္ေတင္ီးအီ က္အလကမ္ ာီးက ု ေပီးပ ု႔့ န္လပ္ီး ေတာင္ီးဆ ုႏ ုင္ပါေပ္။ ပပ  ု ့ မက္ ု ေအာက္ပါ
တ ု႔အတစက္ ့ ပ့္ စယာ္ောီးြီငီ္းြဖ္္ပါေပ္ မ 

• ကကစႏု္ပ္တ ု႔ုက နီ္းမာေ့ ီးအ္ဥအ္္က္ ု အကြဲြဖတ္ကာ တ ုီးြမရင္္ေ္မပ္။ 
• ေင္ု ကန္ဦးေ္ာင္္ေ့ ွာက္မပွ္္ပ ုီးေပသူကက (PCP1 ႏွင္္အတက ေင္မပ္မ ွေပ ာ့္  င္ေၾကာင္ီး ္္ု္မ္ီးမပ္။ 
• ကကစႏု္ပ္တ ု႔ႏွင္္ပတေ္က္္  ေင္မပ္မွ ေပ ာ့္  င္ေၾကာငီ္း ္္ု္မ္ီးမပ္။ 
• ကကစႏု္ပ္တ ု႔ုဝန္ေဆာင္မွမ ာီးက တု ုီးတကေ့္္ နအ္တစက ္

အ္ဥအ္္္ြပိိဳလုပ့္ န္ ကကစႏု္ပ္တ ု႔ေ ့ ွ ေပ္မ ာီးက ု အေ္ုီးီ မပ္။ 
• ေင္္က န္ီးမာေ့ ီးေ္ာင္္ေ့ ွာက္မဆွ ုင့္ ာဝန္ေဆာင္မွမ ာီးအာီး ပ ုေကာင္ီးေအာငလ္ုပ့္ န္ 

ကကစႏု္ပ္တ ု႔ုအ္ဥအ္္တ္စင္ ာေပ္္ေစင္ီးေဆာင့္ စက္မပ္။  
 
ကကစႏု္ပ္တ ု႔ုတ ုီးတက္မွ့ ပ္မနွ္ီးီ က္မ ာီးအတစက္ အ္ဥ့ င္ီလ္ာေပ္္ ပ  ု ့ မ္မ ာီးႏွင္္ 
အေြီအေနမ ာီးႏွင္္ပတေ္က္္ ေတင္ီးအီ က္အလက္မ ာီးု အဖစြဲ႔ဝင္ဝန္ေဆာငမ္ွမ ာီးာေ္ 
ဖုန္ီးေီုဆ ႏု ုင္ပါေပ္။ 

ဆ့ ာဝန္ု အီ က္အလက္မ ာီးအာီး ေ ့ ွ ီ စင္္ 
ဆ့ ာဝန္ု ပပာေ့ ီး၊ ညတုအ္ေ အမတွ္ြပိိဳြီင္ီးႏငွ္္ ြပန္လပ္အေ အမတွ္ြပိိဳြီင္ီးမ ာီးပါဝငေ္ပ္္ 
ကကစန္ုပ္တ ု႔ဆ့ ာဝန္မ ာီးႏွင္္ပတေ္က္ေော ေတငီ္းအီ က္အလက္မ ာီးက  ု
ေ ့ ွ ီစင့္္ ွ ပါေပ္။ ာေ ေုတငီ္းအီ ကအ္လကက္ ု့ ယက့ န ္အဖစြဲ႔ဝင္ဝန္ေဆာင္မွမ ာီးာေ္ 1မ855မ690မ
7800 (ဆစ္႔အနာီးမၾကာီးဖုန္ီးလ ုင္ီး 7111 ေ ု႔ ဖုန္ီးေီုဆ ုပါ။ 
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က နီ္းမာေ့ ီးေ္ာင္္ေ့ ာွက္မအွတစက္ 
ႀက ိိဳတငပ္ နၾ္ကာီးီ က္၊ ေေတမီ္း္ာ ေု ႔မဟုတ္ က ယ္ု္ာီးလွယ္ုအာဏာ 
ေင္္တစင္ ေအာက္ပါ့ ပ ုင္ီစင္္မ ာီး့ ွ ပါေပ ္မ 

• ေင္္ေဆီးညက္ဆ ငု့္ ာေ္ာင္္ေ့ ွာက္မႏွွင္္ပတေ္က္္  ဆ္ုီးြဖတ္ီ က္မ ာီးြပိိဳလုပ့္ န္။ 
• ေဆီးညကဆ္ ုင့္ ာ ေ ု႔မဟတု ္ီစြ္ဲ  တမ္ွဆ ငု့္ ာ ကေုမကွ ု လက္ီ့္ န္ ေ ု႔မဟတု္ ြငင္ီးဆ ု့ န္။ 
• ေင္ုဆႏ္မ ာီးက ုေဖာ္ြပႏ ုင္မွမ့ ွ ြီင္ီးမ  ိိဳီးြဖ္လ္ာပါက 

ေနာင္တစင္ ေင့္ ့ ွ မပ္္က န္ီးမာေ့ ီးေ္ာင္္ေ့ ွာက္မအွမ  ိိဳီးအ္ာီးမ ာီးက ု ္ဥ္ ္္ကာ ပ န္ၾကာီး့ န္။  
 
ေငေ္ပ္ က နီ္းမာေ့ ီးေ္ာင္္ေ့ ွာက္မအွတစက္ ႀက ိိဳတင္ပ န္ၾကာီးီ က္၊ ေေတမ္ီး္ာ 
ေ ု႔မဟုတ ္က ုယ္္ ာီးလွယ္ု အာဏာက ု ာေပဦးေြမာက္ြီင္ီးြဖင္္ ေင္္ဆႏ္မ ာီးက ု ေင္္ဆ့ ာဝန္အာီး 
ေ ေ္ႏ ုင္ပါေပ္။ ေငလ္ အုပ္ေပ္္ေဖာင္က ့ု ယက့ န္ ေင္္ဆ့ ာဝနက္ ုေမီးပါ ေ ု႔မဟတု ္
www.dhs.wisconsin.gov/guide/endမlifeမplanning.htm ေ ု႔ေစာီးပါ။ 
 
ေငေ္ပ္ ေဆာင့္ စကႏ္ ုင္မွမ့ ွ ြီင္ီးမ  ိိဳီးြဖ္လ္ာပါက 
ေင္္က န္ီးမာေ့ ီးေ္ာင္္ေ့ ွာက္မဆွ ုင့္ ာဝန္ေဆာင္မွမ ာီးႏွင္္ပတေ္က္္  ေင္္ဆႏ္မ ာီးက ုီစြဲြီာီးေ 
့ ွ ့ န္ ႀက ိိဳတင္ပ န္ၾကာီးီ ကေ့္ ီးောီးမကွ ု လုပ္ပ ုင္ီ စင့္္ ွ ပါေပ္။ ေငလ္ ုီ င္ေော 
ေ ု႔မဟုတ ္
မလ ုီ င္ေော ေ္ာင္္ေ့ ွာကမ္ွအမ  ိိဳီးအ္ာီးမ ာီးက  ု္ာ့ ငီ္းြပိိဳ္ုႏ ုင္ပါေပ္။ လတတ္ေလာတစင္ အီ  ိိဳ႕ေ
ောေကမ ာီးေပ ္ တ ု႔က ုမာြဖ္္ေပ္္အီါ 
အေကက္က္က္မ ာီးတပ္ာောီး ြီင္ီးက  ုမလ ုလာီးၾကပါ။ ေငေ္ပ္  က ု 
ေင္ုႀက ိိဳတင္ပ နၾ္ကာီးီ ကတ္စင္ ေြပာၾကာီးႏ ုင္ပါေပ္။ ေင္ု အေြီီက္ န္ီးမာေ့ ီးေ္ာင္္ေ့ ွာက္ေပီးေက 
(PCP1 ေပ္ ေင္္ေဆီးညကဆ္ ုင့္ ာမတွတ္မ္ီးမ ာီးတစင္ 
ေင္ုႀက ိိဳတင္ပ နၾ္ကာီးီ ကက္ ု 
မွတေ္ာီးမပြ္ဖ္္ပါေပ္။ ာေ ေု ု႔ြဖင္္ ေင္္ဆ့ ာဝန္မ ာီးေပ္ ေင္မပေ္ပက္ လု လုာီးေပက္ ု 
ေ ႏ ုင္မပ္ြဖ္္ပါေပ္။ ေငေ္ပ္ ဆ္ုီးြဖတ္ီ  ကမ္ ာီးီ မတွ္ႏ ုင္ြီင္ီးမ့ ွ ပါက 
ေင္္က န္ီးမာေ့ ီးေ္ာင္္ေ့ ွာက္မွႏွင္္ပတေ္က္္ ဆ္ုီးြဖတ့္ န္ ေင္္အ မ္ောောင္ဖက္ကြဲေ္ ု႔ေော 
လကတ္္္ဦးက ု အမပတ္ပ္ႏ ငုပ္ါေပ္။ ေငေ္ပ္ 
ေင္ုႀက ိိဳတင္ပ နၾ္ကာီးီ ကက္ ု အီ  န္မေ့ စီးဖ ကေ္ မ္ီးႏ ုငပ္ါေပ္။ 
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Anthem ေပ္ 
ႀက ိိဳတင္ပ န္ၾကာီးီ က္ြပိိဳလုပ့္ န္ဆ ေုပ္္ ေင္ု ့ ပ ုင္ီစင္္က ု ေလီး္ာီးေောမကဝါ၊မ ာီးက ု ေ့ ီးောီးာောီးပါေပ။္ 
Anthem ေပ္ ႀက ိိဳတငပ္ န္ၾကာီးီ က္ြပိိဳလုပ္ြီငီ္း 
့ ွ ၊ မ့ ွ ေပုအေြီီ္္  ေ္ာင္္ေ့ ွာက္မကွ ုမပ္ေ ု႔ြပိိဳလုပမ္ပ္ ေ ု႔မဟတု္ ီစြဲြီာီးဆက္ဆမ္ပ္က ု ဆ္ုီးြဖတ္ြီင္ီးမ့ ွ ပါ။ 
Anthem ေပ္ ႀက ိိဳတင္ပ န္ၾကာီးီ က္အာီး 
အေကာင္ီးအဆ ုီးပ ုငီ္းြီာီးေပ္္အ့ ာမ  ိိဳီးအြဖ္အ္ေ္ုီးြပိိဳြီင္ီးက  ုကန္႔ေတ္မာောီးပါ။  တ ု႔အနကမ္ွတ
္္္္ုတ္္ီမုွာ ေင္ုႀက ိိဳတငပ္ န္ၾကာီးီ က္က လုုပေ္ဆာင့္ န္ အေၾကာင္ီးတ္္္္ုတ့္္ ာ့ ွ ေနပါက ့ ွာေဖစ့ န္ 
ေင္္ဆ့ ာဝနမ္ ာီးႏွင္္အတက ေင္ုႀက ိိဳတင္ပ နၾ္ကာီးီ ကႏ္ွင္္ပတေ္က္္  
္ကာီးေြပာဆ ုေင္္ပါေပ္။ ေေတမ္ီး္ာမ ာီးႏွင္္ပတ္ေက္္ ေမီးြမန္ီး့္ ာမ ာီး့ ွ ပါက အ
ဖစြဲ႔ဝင္ဝန္ေဆာင္မမွ ာီးာေ္ဖုနီ္းေီုဆ ုပါ။ 
 
ေင္ု ႀက ိိဳတင္ပ န္ၾကာီးီ က္၊ ေေတမီ္း္ာ ေ ု႔မဟတု္ က ယု္္ာီးလယွ္ုအာဏာ 
ဆႏ္မ ာီးက ု လ ုကန္ာြီင္ီးမ့ ွ ပါက DHS အ့ ပ္အေေစီးအာမီ္မဌွာနီစြဲာေ္ မေက နပ္ီ  ကက္ ု 
တင္ြပပ ငု္ီစင့္္ ွ ပါေပ။္ မေက နပ္ီ  ကက္ တုင္ြပ့ ာတစင္ အကကအပဥေတာငီ္းီ္ႏ ုင္ပါေပ္။ 
ေတင္ီးအီ က္အလက္မ ာီးပ ုမ ုေ ့ ွ ့ န္ ေင္္ဆ့ ာဝနက္ ဆုက္ေစယ္ပါ။ 

ေဆီးညက္ဆ ငု့္ ာမတ္ွတမီ္းမ ာီးႏွင္္ပတ္ေက္ေော ့ ပ ငု္ီ စင္ ္
ေင္္ဆ့ ာဝန္(မ ာီး1 ာေ္မ ွေင္ုေဆီးညကဆ္ ုင့္ ာမွတတ္မ္ီးမ ာီးုမ တ  က ုေတာင္ီးပ ငု္ီစင္္ ့ ွ ပါေပ။္ 
အဆ ပုါမတွ္တမ္ီးမ ာီးုမ တ  မ ာီးက ု့ ယက့ န္ ေင္္အာီးကကပဥႏ ုင္ပါေပ္။ အကကအပဥအတစက္ ေက ီး ေကီးြပိိဳ္ 1မ855မ
690မ7800 (ဆစ္႔အနာီးမၾကာီးဖုန္ီးလ ငု္ီး 
7111 ေ ု႔ဖုန္ီးေီုပါ။ ေင္္ေဆီးညက္ဆ ငု့္ ာမတွတ္မ္ီးက ကုကီးယကြီငီ္းအတစက္ ေငစေပီးေီ ့ မပက္ ု 
ေက ီး ေကီးြပိိဳ္ မွတေ္ာီးာောီးပါ။ ေင္္ဆ့ ာဝန္မွ ြပငဆ္င္ြီငီ္းက ေုေညာတကပါက ေငေ္ပ္ 
ေင္္ေဆီးညက္ဆ ငု့္ ာမတွတ္မ္ီးမ ာီးတစင္ မတ က ေပ္္ေတင္ီးအီ က္အလက္မ ာီးက ု ြပင္ဆင္ႏ ုင္ပါေပ္။ 

ယု္ၾကပ္မ ွေ ု႔မဟုတ္ ညာောေ့ ီးဆ ငု့္ ာ ကန္႔ေတ္ီ က္ 
ယ္ုၾကပ္မွ ေ ု႔မဟတု္ ညာောေ့ ီးဆ ုင့္ ာေနာက္ီတ္ ု႔ေပု ကန္႔ေတ္ီ  က္တ္္ီုေၾကာင္္ ပါဝင္ေော Medicaid 
အက ိိဳ ီးေက ီး ေကီးတ္္ီုီကု ု HMO မွတ္္ဆင္္ ီ္္ာီးီစင္္မ့ ေော အဖစြဲ႕ဝင္မ ာီးက ု HMO မွ 
အေၾကာင္ီးၾကာီးေပီးေစာီးမပ္။ Anthem မွ 
ြပပ္နယမ္ွတဆင္္ အဆ ုပါဝန္ေဆာငမ္ွုမ ာီး ေ္ုီး္စြဲပ္ုေ္ုီး္စြဲနပ္ီးက  ုအဖစြဲ္ဝင္မ ာီးအာီး အေၾကာင္ီးၾကာီးေပီးေစာီးမပ္။ 
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ေင္ု အဖစြဲ႔ဝင့္ ပ ငု္ီ စင္္မ ာီး 
Anthem အဖစြဲ႔ဝင္အေနြဖင္္ ေင္္တစင္ ေအာက္ပါ့ ပ ုင္ီစင္္မ ာီး့ ွ ပါေပ ္မ 

• BadgerCare Plus ႏွင္္/ေ ု႔မဟတု္ Medicaid SSI 
အက ္ိိဳီးဝငေ္ပ္္ဝန္ေဆာင္မတွ္္္္ုတ့္္ ာအတစင္ီး ္ကာီးြပန္ေီုီစင္္။  

• အဖစြဲ႔ဝင္လက္္စြဲ္ာအုပတ္စင္ေပီးာောီးေပ္္ေတငီ္းအီ ကအ္လက္မ ာီးက ု အြီာီးညာော္ကာီး 
ေ ု႔မဟုတ ္ပ္ု္္ြဖင္္ ့ ယကီစင္္။ 

• ဖက္၊့ ယ္ႏငွ္္ ြပပ္နယ္္ပေ၊တစင္ ာေပ္္ေစင္ီးာောီးေပ္္ က န္ီးမာေ့ ီးေ္ာင္္ေ့ ွာကမ္ွ
ဆ ုင့္ ာဝန္ေဆာင္မွမ ာီးက ု ့ ယကီစင္္။ အက ္ိိဳီးဝငေ္ပ္္ 
ဝန္ေဆာင္မွအာီးလ္ုီးက ု ့ ့ ွ ၊ အေ္ုီးြပိိဳႏ ုင္မပ္ြဖ္္ပါေပ္။ ေဆီးညကဆ္ ုင့္ ာအ့  
ေင္္ေလ ာ္ေပ္္အီါ ဝန္ေဆာင္မွမ ာီးက ု တ္ေ္န႔လွ င္ 24 
နာ့ ဥ၊ တ္္ပတလ္ွ င္ီနု့္္ က ့္ ့ ွ မပ္ြဖ္ပ္ါေပ္။ 

• ၊ုတ ယေ့ စီးီ ယ္ီစင္္က ုေတာငီ္းဆ ုီစင္္ပါဝငေ္ပ္္ 
ကေုမွေ့ စီးီ ယ္ီ စင္္မ ာီးႏွင္္ပတေ္က္္  ေတင္ီးအီ ကအ္လက္မ ာီး့ ယကီစင္္။ 

• ေင္္က န္ီးမာေ့ ီးေ္ာင္္ေ့ ွာက္မွႏွင္္ပတေ္က္္ ဆ္ုီးြဖတ္ီ  က္မ ာီးြပိိဳလုပပ္ ုင္ီစင္္။ 
•  ုဏ္ေ ကကာ့ ွ ့ ွ ၊ ေလီး္ာီး္စာ ဆက္ဆ္ြီင္ီးက ု့ ယကီစင္္။ 
• တစန္ီးအာီးေပီးြီငီ္း၊ ာေ နီ္းီ ိိဳပ္ြီင္ီး၊ လစတ္ာေင မီ္းီစင္္ ေ ု႔မဟတု္ 

လက္္ာီးေီ ြီင္ီးတ ု႔အြဖ္အ္ေ္ုီးြပိိဳေပ္္ ီ ိိဳပ္ေႏွာင္ြီင္ီး ေ ု႔မဟုတ ္ေဦးေန္႔ီစြဲာောီးြီ
င္ီးကြဲေ္ ု႔ေော ပ္ု္္မ  ိိဳီးမွ ကင္ီးလစတ္ီစင္္။ 

• HMO ႏွင္္  ု ကစန့္ က္ပ္ပ္ ုီးေကမ ာီးာေ္မွ ေညီး္ပ၊္မ ာီးေော ကေုမွမအွပ 
ေင္ု ့ ပ ုင္ီစင္္မ ာီးက ု လစတလ္ပ္္စာ ့ ယကပါ။ 

• Anthem ္ာ့ ငီ္းေစင္ီးမ ွပာေမ ့ က္ေပါင္ီး င၀ အတစင္ီး အေၾကာင္ီးြပီ က္မလ ုညြဲ HMO 
မ ာီးက ု ေြပာင္ီးလြဲႏ ုင္ပါေပ။္ 

• ြပပ္နယမ္ွ Anthem တစင္ ယာယဥ္ဥမအ္ုပ္ီ ိိဳပ္မွ ေ ု႔မဟတု္ ီစင္္ြပိိဳမ န္႔က ု ီစင္္မြပိိဳလွ င္ 
အေၾကာင္ီးြပီ က္မလ ုညြဲ HMO မ ာီး က  ုေြပာင္ီးလြဲႏ ုင္ပါေပ္။ 

• Anthem ႏွင္္ ပတေ္က္ေော 
ေ ောာေင္ ွာီးေပ္္ မပ္ေပ္္ေြပာင္ီးလြဲမွအတစက္မဆ  ုေြပာင္ီးလြဲမွမတ ုင္မဥ အနပ္ီးဆ္ုီး 
၃၀ ့ က္အတစင္ီး Anthem မ ွအေၾကာငီ္းၾကာီးေပီးြီင္ီးက ု လက္ီ့္  ွ ပါမပ္။ 

• ကေုမွေ့ စီးီ ယ္ီ စင္္အာီးလ္ုီးႏွင္္ပတေ္က္္ ေင္္ဆ့ ာဝနႏ္ွင္္ လစတလ္ပ္္စာ၊ ေဦးေန္႔္ကာီးေြပာဆ ုီစင္္။ 
•  မွာ ြပပ္နယ္ႏွင္္ ဖက္၊့ ယ္္ပေ၊ႏွင္္ ကကစႏု္ပ္တ ု႔ုေဦးေန္႔မကဝါ၊မ ာီးက လု ကု္နာေနေေ့ စ႕ 

ေင္ုက ယု္ေ့ ီးက ယုတ္ာက န္ီးမာေ့ ီးေတငီ္းအီ ကအ္လက္က  ုာေ န္ီးေ မ္ီးာောီး့ န္ ေတာင္ီးဆ ုီစင္္။ 
• ေင္္က န္ီးမာေ့ ီးအ္ဥအ္္္မ ွအမ ာီးဆ္ုီး့ ယကလ ေုပ္္ 

ေငလ္ ုအပ္ေောေတငီ္းအီ ကအ္လက္မ ာီးက ု့ ယကကာ ေင္ုတုန္႔ြပန္ီ ကက္ ု မွ ေဝီစင္္။  ေ
ပ္ ေအာက္ပါတ ု႔တစင္ ပါဝငမ္ပ္ြဖ္္ပါေပ္ မ 
o ကကစႏု္ပ္တ ု႔ုကုမုဏဥ။ 
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o ကကစႏု္ပ္တ ု႔ုဆ့ ာဝန္မ ာီးႏွင္္ အြီာီးက နီ္းမာေ့ ီးေ္ာင္္ေ့ ာွက္မွပ္္ပ ီုးေပီးေကမ ာီး။ 
o ကစကႏု္ပ္တ ု႔ု ဝန္ေဆာင္မမွ ာီး 
o ေင္ု့ ပ ုင္ီစင္္မ ာီးႏွင္္ တာဝန္မ ာီး။ 

• အဖစြဲ႔အ္ပ္ီးုအဖစြဲ႔ ့ ပ ုင္ီစင္္မ ာီးႏွင္္ တာဝန္မ ာီးဆ ုင့္ ာ မကဝါ၊ႏွင္္ပတ္ေက္္  
အႀကြ္ပိိဳောောက္ီ္မွမ ာီးြပိိဳလပု္ြီင္ီး။  

• ေင္ု က န္ီးမာေ့ ီးေ္ာင္္ေ ွာက္မွ အ္ဥအ္္၊္ ေင့္  ွ ေော ေ္ာင္္ေ ွာက္မ ွေ ု႔မဟတု္ 
ပါဝင္ေော 
ဝန္ေဆာင္မွ ေ ု႔မဟတု္ ေင္္က န္ီးမာေ့ ီးအ္ဥအ္္က္ ု ာေ န္ီးီ ိိဳပာ္ောီးေော 
အက ိိဳ ီးေက ီး ေကီးတ ု႔ႏွင္္ ပတေ္က္္ မေက နပ္မွက  ုတ ုငတ္န္ီးပါ ေ ု႔မဟတု္ အယကီ ္က  ုတငေ္စင္ီးပါ။ 

ေင္ု အဖစြဲ႔ဝငတ္ာဝနမ္ ာီး 
Anthem အဖစြဲ႔ဝင္အေနြဖင္္ ေင္္တစင္ ေအာက္ပါတာဝန္မ ာီး့ ွ ပါေပ္ မ 

• ီ  န္ီးဆ ုမွမ ာီး ြပိိဳလုပ့္ န္ ေ ု႔မဟတု္ ေြပာင္ီးလြဲ့ န္။ 
• ီ  န္ီးဆ ုမွမ ာီးာေ ္အီ  န္မဥေ့ ာက့္ န္။ 
• ေင္္ီ  န္ီးဆ ုမွာေမ္ေ့ ာက္ႏ ုငပ္ါက ေ ု႔မဟတု္ ေနာက္က မပ္ဆ ုပါက 

ေင္ု ကန္ဦးေ္ာင္္ေ့ ွာက္မပွ္္ပ ုီးေပီးေက (PCP1 ာေ္ ဖုနီ္းေီုဆ ုပါ။ 
• အမွနတ္ကယ ္အေ့ ီးေပုြဖ့္္ ပ္မ ာီးအတစကေ္ာ အေ့ ီးေပုအီန္ီးက ု အေု္ီးြပိိဳေပီးပါ။ 
• BadgerCare Plus ေ ု႔မဟတု္ Medicaid SSI 

ႏွင္္အက ္ိိဳီးမဝငေ္ပ္္ ေတာငီ္းဆ ုေောဝနေ္ဆာင္မတွ္္္္ုတ့္္ ာအတစက ္ေငစေပီးေီ ့ န္။ 
• ေင္္အာီး တတ္ႏ ုငေ္မွ အေကာင္ီးဆ္ုီးေ္ာင္္ေ့ ွာကမ္ွ့ ယက့ ာတစင္ ကကပဥ့ န္ 

လ ုအပ္ေပ္္ေတင္ီးအီ ကအ္လက္မ ာီးက ု ကကစႏု္ပ္တ ု႔ႏွင္္ ေင္္ဆ့ ာဝနမ္ ာီးက ု ေပီး့ န။္ 
• ေင္္က ုက န္ီးမာေနေ္ာေပဦး ဖ ာီးနာြီင္ီးမွေ့ ွာင္ၾက္္ႏ ငု္ေ္ေပ္္အ့ ာမ ာီးက  ုလပု့္ န္။ 
• ေင္္ဆ့ ာဝနမ္ ာီးႏွင္္ေေညာတကာောီးေပ္္ ေ္ာင္္ေ့ ွာက္မအွ္ဥအ္္က္ ုလ ကု္နာ့ န္။ 
• ေင္္က န္ီးမာေ့ ီးြပ နာမ ာီးက ုနာီးလပ္ကာ 

ေေညာတကာောီးေပ္္ကုေမအွ္ဥအ္္တ္စင္ ေင္္ဆ့ ာဝနႏ္ွင္္ အလုပလ္ုပ့္ န္။ 
• ေငေ္ပ္ ေအာက္ပါတ ု႔က လုုပ္ေဆာင္ီြဲပ္ါက ကကစႏု္ပ္တ ု႔ႏွင္္ ေင္္ႏ ုင္င္ 

ေ ု႔မဟုတ ္လကမ  ိိဳီး္ုဆ ငု့္ ာ ဝင္ေငစာေ နီ္းေ မ္ီးေ္ာင္္ေ့ ွာကမ္ွေအ  င္္ဥက  ုေြပာြပေပီးပါ မ 
o အ မ္ေြပာင္ီးပါက။ 
o ေင္္ဖုန္ီးန္ပါတ္ေြပာင္ီးလြဲလ ကု္ပါက။ 
o ေင္္အ မ္ောောင္္ာုေြဲ့ွ   လက္ဦးေ့ ီး ေြပာင္ီးလြဲမွ့ ွ ပါက။ 
o ေင္္တစင္အြီာီးအာမီ့္ ွ ေနပါက။  
o က ယု္ဝန့္ လာပါက။ 
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က ယ္ုေ့ ီးလု္ာေီိ္ိဳမ ွမကဝါ၊မ ာီး 
Anthem တစင္ ေင္္အာီးေ္ာင္္ေ့ ွာက္မွေပီးေပ္္ 
မပ္ေက႔ာေ္မွမဆ ု ေတင္ီးအီ ကအ္လက္မ ာီး့ ယကပ ုင္ီစင့္္ ွ ပါေပ္။ ေင္္က န္ီးမာေ့ ီး ေ္ာင္္ေ့ ွာက္မကွ ု 
္ဥမ္ီန္႔ီစြဲာေပဦး ေငစေပီးေီ ့ န္အတစက္ ပေတငီ္းအီ က္အလက္မ ာီးက ု ကကစႏ္ုပ္တ ု႔ အေုီ္းြပိိဳပါေပ္။ ္ပေ၊အ့  
ီစင္္ြပိိဳေပ္မ ာီးမွလစြ္ဲ ၊ ေင္၊ ေင္္က န္ီးမာေ့ ီးေ္ာင္္ေ့ ွာက္မွ ပ္ပ္ ုီးေပီးေကႏွင္္ Anthem တု ႔အၾကာီးတစင္ 
ပေတင္ီးအီ က္အလကက္ ု ကကစႏု္ပ္တ ု႔ ေဦးေန္႔ာေ န္ီးေ မ္ီးာောီးပါေပ္။ 
က ယု္ေ့ ီးက ယု္တာႏွင္္ပတေ္က္ေပ္္ 
ေင့္္ ပ ုင္ီစင္္အာီးဖတ္ ွ့ န ္က ယု္ေ့ ီးက ယု္တာအေလအ္က င္္မ ာီးဆ ုင့္ ာအေ ေပီး္ာ (NOPP1 အာီး 
က ုီးကာီးပါ။ ပအေ ေပီး္ာက ု အဖစြဲ႔ဝင္လက္္စြဲ္ာအုပ္ုအဆ္ုီးတစင္ ေတစ႔ႏ ုင္ပါေပ္။ အေ ေပီး္ာု 
အြီာီးမ တ  က  ု့ ယကလ ုပါက ေက ီး ေကီးြပိိဳ္ အဖစြဲ႔ဝင္ဝန္ေဆာင္မွမ ာီးာေ္ 1မ855မ690မ
7800 (ဆစ္႔အနာီးမၾကာီးဖုန္ီးလ ုင္ီး 7111 ေ ု႔ဖုန္ီးေီုဆ ုပါ။ 

အေု္ီးီ ြီငီ္း္ဥမ္ီ န္႔ီစြဲမအွေ ေပီး္ာ 
အေ္ုီးီ ြီင္ီး္ဥမ္ီန္႔ီစြဲမွ (UM1 ဆ္ုီးြဖတ္ီ  က္အာီးလ္ုီးမွာ အဖစြဲ႔ဝင္မ ာီးုေဆီးညကဆ္ ုင့္ ာလ ုအပ္ီ က္မ ာီးႏွင္္ 
ေပီးာောီးေပ္္အက  ိိဳီးီ္္ာီးီစင္္မ ာီးေပုတစင္ော အေြီီပ္ါေပ္။ Anthem မကဝါ၊မ ာီးမလွပ္ီး ကကစႏု္ပ္တ ု႔ု UM 
ဆ္ုီးြဖတ္ီ ကလ္မ္ီး  န္မတွ္ဆ္င္္ ဝန္ေဆာင္မွမ ာီးအာီး အလစန္အက  ီးေ္ုီး္စြဲြီင္ီးက ု ီစင္္မြပိိဳာောီးပါ။ UM 
ဆ္ုီးြဖတ္ီ က္မ ာီးတစင္ပါဝင္ေော ေ့ ွ႕ေနမ ာီးႏွင္္ အြီာီးေကမ ာီးေပ ္ေ္ာင္္ေ့ ွာက္မွ 
ေ ု႔မဟုတ ္အက ိ္ိဳီးဝင္မကွ  ုြငင္ီးဆ ုီ ကအ္တစက္ မပေ္ပ္္ေပီးအပ္ီ  ဦးြမရင္္မွက ုမွ ့ ့ ွ မပ္မဟတု္ပါ။ ေ့ ွ႕ေနမ ာီး 
ေ ု႔မဟုတ ္
အြီာီးဝန္ာေမ္ီးမ ာီးက  ုငွာီး့ မီ္းြီင္ီး၊ ့ ာာေကီးတ ုီးြီင္ီး ေ ု႔မဟတု္ ာေတု္ပယ္ြီင္ီးႏွင္္ပတ္ေက္
ေပ္္ ဆ္ုီးြဖတ္ီ  ကမ္ ာီးမာွ အက  ိိဳီးီ္္ာီးီစင္္မ ာီးက ု ပ္္ပ ီုးြီင္ီး၊ ေ ု႔မဟတု္ 
ပ္္ပ ုီး့ န့္ ပ့္ စယ္ြီင္ီး၊ ြငင္ီးဆ ုြီင္ီးမ ာီးဆ ုင့္ ာ အေၾကာင္ီး့ င္ီး ေ ု႔မဟုတ ္
ႀက ိိဳတင့္ ့ ွ ေပ္္ အေၾကာင္ီး့ င္ီးမ ာီးေပုတစင္ အေြီီာ္ောီးြီင္ီးမ့ ွ ပါ။ 

အဖစြဲ႔ဝင ္ေ ု႔မဟုတ္ ဆ့ ာဝန ္လ မလ္ပ္မ၊ွ 
အလဟ ြဖ္မ္ႏွွင္္ အႏ ုငက္ င္္မအွာီး အ္ဥ့ င္ီ ြ္ီငီ္း 
အ္ဥအ္္္အဖစြဲ႔ဝင္ ေ ု႔မဟတု ္ဆ့ ာဝန္မွ လ မလ္ပ္မွ၊ အလဟ ြဖ္မ္ွ ေ ု႔မဟုတ ္အႏ ုင္က င္္မွအာီး 
က  ီးလစန္ေပဟ္ာုေင္ြမင္ပါက  က တုင္ြပ့ န္ ေင္္တစင္ 
္ပေ၊အ့ တာဝန္ႏွင္္ လပု္ပ ငု္ီစင့္္ ွ ပါေပ္။ လ မလ္ပမ္ွ၊ အလဟ ြဖ္္မ ွေ ု႔မဟတု ္အႏ ုင္က င္္မွက  ု
အ္ဥ့ င္ီ့္ န္ 
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့ ႏ င္ုေမ ွအေေီး္ တအ္ီ က္မ ာီးက  ု့ ယကပါ။ ေင္္က န္ီးမာေ့ ီးအ္ဥအ္္္ႏွင္္တ ကု္  ကုေ္ကဆ္ ုင္
ေပ္္ ဆ့ ာဝန္မ ာီး ေ ု႔မဟတု္ အဖစြဲ႔ဝင္မ ာီးအာီး ေအာကပ္ါာေ္ အ္ဥ့ င္ီ္ႏ ုင္ပါေပ ္မ 

• mss.anthem.com/pages/wfa.aspx 
မွတ္ဆ္င္္ လကအမပ္မေဖာ္ြပပြဲ အီကအ္ီြဲမ ာီးအာီး ေပီးပ ု႔တင္ြပြီင္ီး။ 

• Anthem Medicaid အာေကီး္္ု္မ္ီး္္္ေဆီးမွယကန္္ (MSIU1 ႏွင္္ဆကေ္စယ္ြီငီ္း  
o ဖုန္ီးြဖင္္ဆက္ေစယ့္ န္ မ 1မ866မ847မ8247 (ဆစ္႔အနာီးမၾကာီးဖနု္ီးလ ုင္ီး 

1မ866မ494မ82791 
o အဦးေမီးလ္ြဖင္္ မ MedicaidFraud@anthem.com 

• DHS Fraud Hotline ာေ ္1မ877မ865မ3432 ေ ု႔ေီုဆ ုြီငီ္း။ 
• www.reportfraud.wisconsin.gov ေ ု႔ အစန္လ ငု္ီးမတွ္ဆ္င္္။ 
• ္ာေ့ ီးောီးြီင္ီး မ 

 
Department of Health Services 
Division of Quality Assurance 
Office of Caregiver Quality 
P.O. Box 2969 
Madison, WI 53701မ2969  

 
ဆ့ ာဝနႏ္ွင္္ပတေ္က္္  ေတင္ီးပ ု႔ြီင္ီးဆ ုပါက ေအာကပ္ါတ ု႔က ုေပီးပါ မ 

• ဆ့ ာဝန္ု  အမပ္၊ လ ပ္္ာႏွင္္ ဖုန္ီးန္ပါတ္။ 
• ြဖပ္္ စ္မ္ီးေပီးေကု  အမပ္ႏွင္္ လ ပ္္ာ။ 
• (ေငေ္ ာောီးပါက1 ဆ့ ာဝန ္ေ ု႔မဟတု္ ြဖပ္္္စမ္ီးေပီးေကု  Medicaid အမတွ္။ 
• ဆ့ ာဝနအ္မ  ိိဳီးအ္ာီး။ 
• အီ က္အလက္မ ာီးက ု္ ္္ေဆီး့ ာတစင္ 

ကကစႏု္ပ္တ ု႔အာီးကကပဥေပီးႏ ုင္ေပ္္ အြီာီးအေ ေကေ္ေမ ာီးု အမပ္မ ာီးႏွင္္ ဖုန္ီးန္ပါတ္မ ာီး။ 
• ြဖ္္္္မ္ ာီးုေန႔္စြဲမ ာီး။ 
• ြဖ္္ပစာီးေပ္္အေၾကာင္ီး အက ္္ီးီ ိိဳပ္။ 

 
အက  ိိဳီးီ္္ာီးီစင္္မ ာီး့ ေကက ု ေတင္ီးပ ု႔ြီင္ီးဆ ုပါက ေအာက္ပါတ ု႔က ုေပီးပါ မ 

• ာေ ေုကုအမပ္။ 
• ာေ ေုကု ေမစီးေန႔ႏွင္္ လကမွဖကလ္ုေ့ ီးန္ပါတ္ (ေင္္တစင့္ ွ ပါက1။ 
• ာေ ေုကေနာေ ုငေ္ပ္္ာေမ ိိဳ႕အမပ ္

https://mss.anthem.com/pages/wfa.aspx
https://www.reportfraud.wisconsin.gov/RptFrd/
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ေင္ု ြပပ္ေကဆ ငု့္ ာ့ ပ ငု္ီ စင္္မ ာီး 
Anthem ေပ္ ေအာက္ပါတ ု႔က ု   ုမ္ ုကည္ြဲ 
အက ္ိိဳီးဝငေ္ပ္္အဖစြဲ႔ဝင္အာီးလ္ုီးက ု ဝန္ေဆာင္မွမ ာီး ြဖပ္္ဆပ္ီးေပီးပါေပ္ မ 

• အေက ္
• အောီးအေ့ ာင ္
• မေန္္စမီ္းမ ွ
• ႏ င္ုင္ ေ္္ြမ္္ 
• လကမ  ိိဳီး 
• လ င ္

 
ေဆီးညကဆ္ ုင့္ ာ လ အုပေ္ပ္္ဝန္ေဆာင္မအွာီးလ္ုီးက ု ့ ့ ွ ႏ ုင္ာေပဦး အဖစြဲ႔ဝင္အာီးလ္ုီးာေ္ 
တကပဥ စ္ာ ြဖပ္္ဆပ္ီးေပီးမပ္ြဖ္္ပါေပ္။ ဝန္ေဆာင္မွမ ာီးအတစက္ 
အဖစြဲ႔ဝင္မ ာီးအာီး ပ န္ီးဆ ုေော ေ ု႔မဟတု္ ောောက္ီ္ေော Anthem ႏွင္္ ဆကေ္စယာ္ောီးေပ္္ လကမ ာီး 
ေ ု႔မဟုတ ္
အဖစြဲ႔အ္ပ္ီးမ ာီးအာီးလ္ုီးေပ္ အဖစြဲ႔ဝင္မ ာီးအာီးလ္ုီးအတစက္ အလာီးတကအတ ုငီ္းပင္ ေဆာင့္ စက္မပ္ြဖ္္ပါေပ္။ 

ဆ လု ့ု ငီ္းမ ာီး 
ပေပ္မွာ ပ္ာအုပတ္စင္ေ္ုီးာောီးေပ္္ ္ာလ္ုီးမ ာီး ေ ု႔မဟတု္ အေ္ုီးအႏွန္ီးမ ာီးအီ  ိိဳ႕ြဖ္္ပါေပ ္မ 
 
ႀက ိိဳတငပ္ နၾ္ကာီးီ က ္
ႀက ိိဳတင္ပ န္ၾကာီးီ က္ဆ ေုပ္မွာ ေင္မေဆာင့္ စက္ႏ ုငေ္တာေ္ပ္္အီါ 
ေင္္က န္ီးမာေ့ ီးေ္ာင္္ေ့ ွာက္မဆွ ုင့္ ာဝန္ေဆာင္မွမ ာီးႏွင္္ပတေ္ကေ္ပ္္ ေင္္ဆႏ္မ ာီးက ု 
ီစြဲြီာီးေတမ္ွတေ္ပီးေော 
္ပေ၊အ့ ပ န္ၾကာီးာောီးေပ္္ ေ့ ီးောီးီ ကြ္ဖ္္ပါေပ္။ ႀက ိိဳတင္ပ န္ၾကာီးီ က္မ ာီးအနက္မွ ္ပမာတ္္ီ  ိိဳ႕
မွာ မ 

• ေေတမ္ီး္ာ။ 
• က ယု္္ာီးလယွ္ုအာဏာ။ 

 
Wisconsin ္ပေ၊မ ွေင္္အာီး က န္ီးမာေ့ ီးေ္ာင္္ေ့ ွာကမ္ွဆ္ုီးြဖတ္ီ ကမ္ ာီးႏွင္္ 
ကေုမွြငင္ီးဆ ုြီင္ီးတ ု႔ြပိိဳလုပ္ီ စင္္ ေပီးာောီးပါေပ္။ ေတင္ီးအီ ကအ္လကမ္ ာီးပ မု ုေ ့ ွ ့ န္ 
ႀက ိိဳတင္ပ န္ၾကာီးီ က္၊ ေေတမ္ီး္ာ ေ ု႔မဟုတ ္က န္ီးမာေ့ ီးေ္ာင္္ေ့ ွာက္မွအတစက္ က ယု္္ာီးလယွ္ုအာဏာ 
ဟုေီုေော အီန္ီးက ုၾကပ္္ပါ။ 
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အယကီ  ္
ေင္္က န္ီးမာေ့ ီးေ္ာင္္ေ့ ွာက္မအွက  ိိဳီးီ္္ာီးီစင္္မ ာီးႏွင္္ပတေ္က္္  
ကကစႏု္ပ္တ ု႔ီ မွတေ္ပ္္ဆ္ုီးြဖတ္ီ ကအ္ာီး ြပနလ္ပ္္္္ီး္ာီးေပီး့ န ္ကကစႏု္ပ္တ ု႔ာေ္ေတာင္ီးဆ ုမွ။ 
 
အက  ိိဳီးီ္္ ာီးီစင္္မ ာီး 
ပက န္ီးမာေ့ ီးအ္ဥအ္္္မ ွေင့္ ့ ွ ႏ ုင္ေော ဝနေ္ဆာငမ္ွမ ာီး၊ ောောက္ပ္္မွမ ာီးႏွင္္ 
ေဆီးဝါီးမ ာီး။ 
ေငေ္ပ္ ေဆီးညကဆ္ ုင့္ ာအ့  လ အုပ္ေနာေပဦး ကကစႏု္ပ္တ ု႔အ္ဥအ့္္္ ွ  ဆ့ ာဝန္မွ ေင္္အာီးေပီးာောီးပါက 
Anthem ေ ု႔မဟုတ ္ြပပ္နယ္မေွာ  တ ု႔က ု ေပီးမပ္ြဖ္္ပါေပ္။ အီ  ိိဳ႕ဝန္ေဆာငမ္ွမ ာီးအတစက္ Anthem 
ာေ္မွ ႀက ိိဳတငအ္တပ္ြပိိဳီ ကက္ ု လ ုအပ္ပါေပ္။ ပ္ာအပု္တစင္ 
ဝန္ေဆာင္မကွ ု ္ာ့ င္ီးြပိိဳ္ုာောီးလွ င္ေတာင္မွ  အာီးေပီး့ န္အတစက္ ေငေ္ပ္ Anthem ေ ု႔မဟတု ္
ြပပ္နယမ္ွ ြပဌာန္ီးာောီးေော္ပ္ီးကမ္ီးအာီးလ္ုီးက ု လ ကုန္ာ့ ပါမပ္။ 
 
တ ငုၾ္ကာီးီ က ္
ေင္္က န္ီးမာေ့ ီးအ္ဥအ္္္ ေ ု႔မဟုတ ္ဆ့ ာဝန္ႏငွ္္ပတေ္က္္ မေက နပ္မကွ  ုေဖာ္ြပီ က။္ ေငေ္ပ္ 
ကကစႏု္ပ္တ ု႔ာေ္ ေ့ ီးောီးေပီးပ ု႔ီြဲ္ပါက တ ုငၾ္ကာီး္ာေပ္ မေက နပ္ီ  က ္
ေ ု႔မဟုတ ္အယကီ ္ြဖ္လ္ာႏ ုင္ပါေပ။္ တ ုင္ၾကာီးီ ကတ္စင္ ေအာက္ပါတ ု႔ ပါဝငႏ္ ုင္ပါေပ္ မ 

• ေငလ္ ုအပ္ေပ္္ ဝန္ေဆာငမ္ွ၊ ကုေမွ ေ ု႔မဟုတ ္ေဆီးဝါီးက ု့ ယကႏ ုင္မွမ့ ွ ြီငီ္းကြဲေ္ ု႔ေော 
အေ္ုီးြပိိဳီစင္္ြပ နာမ ာီး။ 

• ေငလ္ ုအပ္ေပ္္ဝန္ေဆာင္မကွ ုြငငီ္းဆ ကုာ ေဆီးညကဆ္ ငု့္ ာအ့ လ အုပ္ြီငီ္းမ့ ွ ဟုေြပာဆ ေုပ္္ 
ေင္္အ္ဥအ္္္။ 

• ီ  န္ီးဆ ုမွအတစက္ ၾကာြမင္္္စာေ္ာင္္ဆ ုင္ီး့ ြီင္ီး။ 
• ေ္ာင္္ေ့ ွာက္ေပီးမွအာီးနပ္ီးလာြီငီ္း ေ ု႔မဟုတ ္  ုင္ီးပ ္စာဆက္ဆလ္ာြီင္ီး။ 
• ေင္ေပီးေီ ့ မပ္္ အေ့ ီးေပု ေ ု႔မဟုတ ္ တု္တ့ ကေ္္ာင္္ေ့ ွာကမ္ွအတစက္ ြပန္ေပီးမမွ့ ွ ြီင္ီး။ 
• ေင္ေပီး့္ ာမလ ဟုယု္ုၾကပာ္ောီးေပ္္အ့ ာအတစက္ ေညလ့္ ့ ွ လာြီငီ္း။ 

 
တစြဲဖကေ္ပီးေီ မ ွ(ပကီးတစြဲေပီးေီ မ1ွ 
အက ္ိိဳီးဝငေ္ပ္္ဝန္ေဆာင္မကွ ုေပီးေပ္္အီါ ေင္္ဆ့ ာဝန္မွ ေင္္အာီးြပိိဳလုပ္ေပီး့ န ္ေတာင္ီးဆ ုမပ္္ ေပီးေီ မွ။ 

 
အေ့ ီးေပုအေြီအေန  
ီ က္ြီင္ီး  ုြပိိဳမလွ ုအပေ္ော ေဆီးညကဆ္ ုင့္ ာ 
ေ ု႔မဟုတ ္္ တ္ေ့ ာ ါဆ ငု့္ ာအေြီအေနမွာ ေအာကပ္ါတ ု႔ြဖ္္ႏ ုင္ပါေပ္္ မ  

• ေင္္က န္ီးမာေ့ ီး (ေ ု႔မဟတု ္ေင္ု မေမစီးေေီးေပ္္ကေလီးုက နီ္းမာေ့ ီး1 
မွာ ြပင္ီးာေနေ္ပ္္ေညီးအႏ ့ ာယက္ ေ့ ာက္ေနေပ။္ 
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• က ယု္ီႏၶာလုပ္ေဆာင္ီ ကတ္စင္ ဆ ုီး့ စာီးမွြဖ္္လာေပ။္ 
• က ယု္ီႏၶာအ္ တ္အပ ငု္ီး ေ ု႔မဟတု္ က ုယလ္ကအ္္ တအ္ပ ငု္ီးတစင္ ြပငီ္းာေနေ္ောပ္ုမွန္မဟတု္ေ

ပ္္လုပ္ေဆာင္ီ ကမ္ ာီး ြဖ္လ္ာေပ္။  
 
 
္မီ္းေပေ္လလ္ာမဆွ ငု့္ ာ ေ ု႔မဟတု ္္္ု္မီ္း္္ေ္ဆီးမဆွ ငု့္ ာ ဝနေ္ဆာငမ္ ွ 
အက  ိိဳီးီ္္ာီးီစင့္္ ွ ေကက အုတပ္ြပိိဳာောီးြီငီ္းမ့ ွ ေော ေ ု႔မဟတု္ ္္ီ  န္္္ပ န္ီးမဥေ္ာင္္ေ့ ာွက္မဟွု 
လက္ီ္ာောီးြီငီ္းမ့ ွ ေော ကေုမွ၊ ကာုေ္ုီး၊ လုပာ္ေ္ုီးလုပ္နပ္ီး၊ ပ္္ပ ီုးမွ၊ ္က္ပ ၥ္ပ္ီး ေ ု႔မဟတု္ ေဆီးဝါီး 
တ္္္္ုတ့္္ ာ။ 
 
မေက နပ္ီ  က ္ 
ေင္ (ေ ု႔မဟတု္ ေင္္က ုယ္္ ာီးတ္္္ ဦး္ဦးမေွ့ ီးောီးာောီးေော1 
္ တ္မေက နပ္ေၾကာင္ီး ေ့ ီးောီးေဖာ္ြပီ ကက္ ု ြပိိဳလပု္ႏ ငု္ပါေပ။္ မေက နပ္ီ က္မ ာီးမွာ မပ္
ေပ္္အေၾကာင္ီးႏငွ္္မွ ဆက္္ ပ္ေနြီင္ီးမ့ ွ ေော္လပ္ီး အက  ိိဳီးီ္္ာီးီစင္္မ ာီးႏွင္္ပတေ္က္ေပ္္ 
ဆ္ုီးြဖတ္ီ က္မ ာီးႏွင္္ ဆက္္ပ္ေနပါေပ္။ မေက နပ္ီ ကမ္ ာီးမွာ ေအာက္ပါတ ု႔ြဖ္္ႏ ုင္ပါေပ္ မ 

• ြဖပ္္ဆပီ္းေပီးာောီးေပ္္ ေ္ာင္္ေ့ ွာက္မွ ေ ု႔မဟတု္ ဝနေ္ဆာင္မမွ ာီးု အ့ ပ္အေေစီး။ 
•   ုင္ီးပ ေော ေ ု႔မဟတု္ ေလီး္ာီးမွမ့ ွ ေော ဆ့ ာဝန္ ေ ု႔မဟတု္ ဝနာ္ေမ္ီး။ 
• ေင္ုအဖစြဲ႔ဝင့္ ပ ုင္ီစင္္မ ာီးက  ုေလီး္ာီးြီင္ီးမ့ ွ မ။ွ  

 
ေဆီး ္ ု
ဖ ာီးနာေနေော ေ ု႔မဟုတ ္ာေ ီ ကု္၊ဏ့္ ာ့ ေနေောေကမ ာီးက ု ကုေေပီးေပ္္ေန့ ာ။ ေဆီး ္ုမ ာီးေပ္ 
အတစင္ီးလကနာႏွင္္ အြပငလ္ကနာ က န္ီးမာေ့ ီးေ္ာင္္ေ့ ွာက္မကွ ုေပီးပါေပ္။ ေဆီး ္ုဝန္ာေမ္ီးအဖစြဲ႔ဝင္မ ာီးေပ ္
ီစြဲ  ္တ္မွႏွင္္ အြီာီးေောဝန္ေဆာင္မအွမ  ိိဳီးအ္ာီးမ ာီးက ုေ္ုီးကာ ြပ နာမ ာီးက ု ့ ွာေဖစ့ န္ႏွင္္ 
ကေု့ န္ လုပ္ေဆာငပ္ါေပ။္ Wisconsin ့ ွ  ေဆီး ္ုတ္ ္္ုေပ္ Wisconsin 
ြပပ္နယမ္ွ လ ုင္္င့္ ွ ာောီး့ မပ္ြဖ္္ာေပဦး ေအာက္ပါကြ္ဲေ ု႔ေော က နီ္းမာေ့ ီးေ္ာင္္ေ့ ွာက္မအွဖစြဲ႔အ
္ပ္ီးုအေ အမတွ္ြပိိဳာောီးေော တစြဲဖက္ေကာ္မ့ ွင္မွ အေ အမွတ္ြပိိဳြီငီ္းက  ုီာ္ောီး့ ပါမပ္ မ 

• ာေက္ြမက္ေောေ္ာင္္ေ့ ွာက္မွေပီးေပ္္ေဆီး ္ု။ 
• ္ တ္ေ့ ာ ါဆ ုင့္ ာ (္ တက္ နီ္းမာေ့ ီး1 ေဆီး ္ု။ 
• အ့ က္္စြဲြီငီ္း ေ ု႔မဟုတ ္မကီးယ္္ေ္တတ္ေောအ့ ာမ ာီး 

(မကီးယ္ေ္ဆီးဝါီး1 က အုလစန္အကကစ္ေ္ုီး္စြဲြီငီ္းအတစက္ အဓ ကာောီးကုေေပီးေပ္္ ေဆီး ္ု။  
 
 တစင္ အဓ ကအာီးြဖင္္ အ မ္တစင္ကေုမွ၊ 
အ မတ္စင္ေကနာြပိိဳ္ေုပီးြီင္ီး ေ ု႔မဟုတ ္ည ုီးညစာီး့  ပေ္ာတ ု႔အတစက္ြဖ္ေ္ောြဖပ္္ဆပ္ီးေပီးမ ွမပါ့ ွ ပါ။ 
ာေ ု႔အတက ေဆီး ္ုုုတ္္္ တတ္္္ပ ုငီ္းြဖ္္ေော ကကစမ္ီးက ငေ္ပ္္ေကနာြပိိဳ္ုေပီးြီင္ီးြဖပ္္္စမ္ီးေပီးမလွပီ္း မပါဝင္ပါ။ 
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အတစငီ္းလကနာေ္ာင္္ေ့ ာွကမ္ ွ 
္္နမကနာအာီးြဖင္္ ေင္ေပ္ 
ေဆီးညကဆ္ ုင့္ ာေ္ာင္္ေ့ ွာက္မွ့ ့ န ္
ေဆီး ္ု ေ ု႔မဟုတ ္
အြီာီးက နီ္းမာေ့ ီးေ္ာင္္ေ့ ာွက္မွေပီးေပ္္ေန့ ာ တစင္ တ္္ပလ္ုီးေန့ မပ္္အီါတစင္ြဖ္္ပါေပ္။ 
 
ေဆီးညကဆ္ ငု့္ ာအ့ လ အုပမ္ ွ 
က န္ီးမာေ့ ီးေ္ာင္္ေ့ ွာကမ္ွဝန္ေဆာငမ္ွမ ာီး ေ ု႔မဟုတ ္ြဖပ္္ဆပ္ီးေပီးမွမ ာီးမွာ မ 

• ကကစမ္ီးက င္္စာအေ အမတွ္ြပိိဳာောီးေပ္္ အေလအ္က င္္္္ႏွန္ီးမ ာီးက ု ေပီး္စမီ္းေပ္။ 
• ေင္္ဆ့ ာဝနမ္ွ ေဆီးညကဆ္ ုင့္ ာက ၥ့္ ပ္အတစက္ အေ္ုီးဝင္ေပဟ္ု ္္္ီး္ာီးေပီးေပ္။ 
• ြပ နာမ ာီး၊ အက  ိိဳီးီ္္ာီးီစင္္မ ာီးႏွင္္ အြီာီးေ့ စီးီ ယ္ီစင္္မ ာီးက ု 

္္္ီး္ာီး္္္တစင္ မွနက္နေ္ပ္္အမ  ိိဳီးအ္ာီး၊ ြဖပ္္ဆပ္ီးေပီးမွႏွင္္ ဝန္ေဆာင္မွအဆင္္ေပီး္စမ္ီးေပ္။ 
 
အဖစြဲ႔ဝင ္ 
ေကု ေ ု႔မဟတု္ ေကမုက န္ီးမာေ့ ီးေ္ာင္္ေ့ ွာက္မအွတစက္ Anthem 
က န္ီးမာေ့ ီးအ္ဥအ္္က္ ု ဆကေ္စယာ္ောီးကာ အက  ိိဳီးေက ီး ေကီးမ ာီး့ ့ ွ ေောေက။ ပ္ာအုပတ္စင္ 
အဖစြဲ႔ဝင္က လုပ္ီး “ေင”္ ဟုေီုဆ ုာောီးပါေပ္။ 
 
္ တက္ နီ္းမာေ့ ီးေ္ာင္္ေ့ ာွကမ္ဝွနေ္ဆာငမ္မွ ာီး  
တ္္္္ုတ္္္ဦးတစင္ ္ တ္ပ ုင္ီးဆ ငု့္ ာ ေ ု႔မဟုတ ္ီ္္ာီးမွပ ုင္ီးဆ ုင့္ ာ မက န္ီးမာမွောမက 
 ႏွင္္ပတေ္က္္  
ကေုမွတ္္္္ုတ့္္ ာီယ္က့ နလ္ ုအပ္ေပဟ္ုေတစ႔့ ွ ေပ္္အီါေပီးေပ္္ ေ္ာင္္ေ့ ွာကမ္ွႏွင္္ ဝန္ေဆာင္မွမ ာီး 
အဆ ပုါဝန္ေဆာငမ္ွမ ာီးအာီး ္ တ္ေ့ ာ ါအာေကီးကဆု့ ာဝန၊္ ္ တ္ကကစမ္ီးက ငေ္က၊ 
လ ုင္္င့္ ေဆီးကေုမဆွ ုင့္ ာလကမအွလပု္ေမာီး ေ ု႔မဟတု ္လကာ္ေပ္မွႏွင္္ မ ောီး္ ု
ကေုေပီးေကတ ု႔မွ ေပီး္စမီ္းပါေပ္။ ပါဝင္ေော္လပ္ီး ကန္႔ေတ္မာောီးေပ္္ ကေုမအွမ  ိိဳီးအ္ာီးမ ာီးမွာ မ 

• ေဆီးပ န္ီးပါ ေဆီးဝါီးမ ာီး။ 
• ြပန္လပေ္န္္စမ္ီးေ့ ီး။ 
• ္ တက္ န္ီးမာေ့ ီးေဆီး ္ုတစင္ေပီးေပ္္ေ္ာင္္ေ့ ွာကမ္ွ။ 

 
ဧ့  ယာြပငပ္ဝနေ္ဆာငမ္မွ ာီး  
Anthem ဝန္ေဆာငမ္ွဧ့  ယာအြပငည္ကတ္စင္ေပီးေပ္္ အေ့ ီးေပု 
ေ ု႔မဟုတ ္ တုတ့္ ကေ္္ာင္္ေ့ ွာက္မဆွ ုင့္ ာဝန္ေဆာင္မမွ ာီး။ အဆ ုပါ 
အေ့ ီးေပုႏွင္္  ုတတ့္ က္ေ္ာင္္ေ့ ွာက္မဆွ ုင့္ ာဝန္ေဆာင္မွအမ  ိိဳီးအ္ာီးမ ာီးေပ္ အဖစြဲ႔ဝင္အေနြ
ဖင္္ ဝန္ေဆာငမ္ွဧ့  ယာေ ု႔ြပန္ေ့ ာကေ္ပအ္ာေ  ေ္ာင္္ေနႏ ုင္ြီင္ီးမ့ ွ ပါ။ 
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အ္ဥအ္္ြ္ပငပ္ဆ့ ာဝန ္
ေင္္အာီး အက  ိိဳီးီ္္ာီးီစင္္မ ာီးႏွင္္ ဝန္ေဆာငမ္ွမ ာီးေပီးေပ္္ Anthem ႏငွ္္္ာီ ိိဳပ္ီ ိိဳပာ္ောီးြီင္ီးမ့ ွ ေော 
ဆ့ ာဝန။္ ဆ့ ာဝနမ္ွာ ေင္္အ္ဥအ္္္ုတ္္္ တတ္္္ပ ုငီ္းမဟတု္ပါ။  
 
ြပငပ္လကနာေ္ာင္္ေ့ ာွကမ္ ွ
တ္္ပေန့ ြီင္ီးမ့ ွ ပြဲ ေဆီး ္ု 
ေ ု႔မဟုတ ္အြီာီးက နီ္းမာေ့ ီးေ္ာင္္ေ့ ွာက္မေွပီးေပ္္ေန့ ာတစင ္ေဆီးညကဆ္ ုင့္ ာေ္ာင္္ေ့ ွာက္မွ့ ယကြီငီ္း။ 
   
အ္ဥအ္္ပ္္ပ္ ီုးေပီးေက  
ဆ့ ာဝန၊္ ေဆီး ္ု၊ အေ္ုီးအေဆာင္၊ ေဆီးဝါီး၊ ဓာတ္ီ စြဲီန္ီး ေ ု႔မဟုတ ္အြီာီးက နီ္းမာေ့ ီးေ္ာင္္ေ့ ွာ
က္မကွကစမ္ီးက င္ေက ပပ္္ပ ုီးေပီးေကမွာ ကကစႏု္ပ္တ ု႔ုအ္ဥအ္္တ္စင့္ ွ ပါေပ။္ 
   
ႀက ိိဳတငအ္တပြ္ပိိဳ  ီက ္
ေင္္အေနြဖင္္ ဝန္ေဆာငမ္ွမ့ ့ ွ မဥ ကကစႏု္ပ္တ ု႔ာေ္မွ့ ့ ွ ေပ္္ အတပြ္ပိိဳီ က္။ 
ေတင္ီးအီ က္အလက္မ ာီးပ ုမ ုေ ့ ွ ့ န အႀက ိိဳအတပ္ြပိိဳီ ကဟ္ဟုုေီုေပ္္အီနီ္းက ု ၾကပ္္ပါ။ 
 
ကန္ဦးေ္ာင္္ေ့ ာွကမ္ပွ္ပ္ ီုးေပီးေက (PCP1  
ေ္ာင္္ေ့ ွာက္မယွက့ နအ္တစက္ 
ေင္ုအဓ ကအ့ င္ီးအြမ္္ြဖ္္ေပ္္ ဆ့ ာဝနတ္္္္ဦး ေ ု႔မဟတု္ အြီာီးက နီ္းမာေ့ ီးဆ ငု့္ ာကကစမ္ီးက ငေ္က။ ေင္္ 
PCP ေပ္ ေင္္က နီ္းမာႀက္္ီ  ုင္မွ (ေကာင္ီးမစန္္စာလာေ့ ာက္မွမ ာီး1 ေ ု႔မဟုတ ္ေင္္တစင္ 
အေ့ ီးေပုမဟတုေ္ပ္္ က နီ္းမာေ့ ီးက ၥ့္ ပ့္ ွ ေပ္္အီါ ေင္ႏွင္္ ေင္္က န္ီးမာေ့ ီးက ေု ့ န္ 
ေင္ႏွင္္ေတစ႔ဆ္ုမပ္ြဖ္္ပါေပ္။ PCP ေပ္ အဖစြဲ႔ဝင္မ ာီးအာီး ကန္ဦးေ္ာင္္ေ့ ွာက္မွေပီး့ န္ Anthem 
ႏွင္္္ာီ ိိဳပ္ီ ိိဳပ္ဆ ာုောီးေော ေအာကပ္ါဆ့ ာဝန္အမ  ိိဳီးအ္ာီးမ ာီးအနကမွ္ တ္္္ု္တ့္္ ာြဖ္္ႏ င္ုပါေပ္ မ 

• ကေလီးဆ ုင့္ ာေ္ာင္္ေ့ ွာကေ္ပီးေက (ကေလီးငယ္မ ာီးႏွင္္ ကေလီးမ ာီးက ု ေ္ာင္္ေ့ ွာကေ္ပီးေပ္1 
• မ ောီး္ု ေ ု႔မဟုတ ္အောေစောေစ ေ္ာင္္ေ့ ွာက္ေပီးေက (ကေလီးငယ္မ ာီး၊ 

ကေလီးမ ာီးႏွင္္ အ့ စယ္ေ့ ာကေ္ကမ ာီးက ု ေ္ာင္္ေ့ ွာကေ္ပီးေပ္1 
• ေဆီးညကဆ္ ုင့္ ာကကစမ္ီးက ငေ္က (အ့ စယ္ေ့ ာကေ္ကမ ာီးအာီးေ္ာင္္ေ့ ွာကေ္ပီးေပ္1 
• ောီးဖစာီးဆ့ ာဝန္/ီစြ္ဲ  တဆ့္ ာဝန္ (OB/GYN1 ေ ု႔မဟတု ္ေကနာြပိိဳ ဝမ္ီးဆစြဲဆ့ ာမ 

(အမ  ိိဳီးေမဦးမ ာီးက ေုာေ္ာင္္ေ့ ွာက္ေပီးေပ္1  
• အဆင္္ြမင္္ေကနာြပိိဳေ္ာင္္ေ့ ွာက္ေပီးေက 
• ေမာီးေတာ္အကက 

 
ပ္ပ္ ီုးေပီးေက 
ပ္္ပ ုီးေပီးေကေပ္ အဖစြဲ႔ဝင္မ ာီးအာီး က န္ီးမာေ့ ီးေ္ာင္္ေ့ ွာက္မဆွ ုင့္ ာဝန္ေဆာင္မွမ ာီးေပီး့ န္ Wisconsin 
Department of Health Services မွ အေ အမတွ္ြပိိဳာောီးာေပဦး BadgerCare Plus ႏွင္္/ေ ု႔မဟတု္ 
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Medicaid SSI မွ 
ကုနက္ ့္  တ္ြပနေ္ပီးေပ္္ ေအာက္ပါက န္ီးမာေ့ ီးေ္ာင္္ေ့ ွာက္မကွကစမီ္းက ငေ္ကမ ာီးအနက္မွ 
တ္္္ဦး္ဦးပင္ြဖ္္ပါေပ္ မ 

• ဆ့ ာဝန ္
• ေဆီး ္ု 
• ကစ မ္ီးက င္ေကနာြပိိဳ ပ္္ပ ုီးေပီးမ ွ
• အြီာီးေောလ ုင္္ င့္ က န္ီးမာေ့ ီးဆ ုင့္ ာကကစမ္ီးက င္ေက 
• အြီာီးေောလ ုင္္ င့္ က န္ီးမာေ့ ီးအေ္ုီးအေဆာင ္
• အြီာီးေောလ ုင္္ င့္ အ မ္တစင္ီးက န္ီးမာေ့ ီးေအ  င္္ဥ 

 
ပ္ပ္ ီုးေပီးေကလမီ္းပ န ္
အဖစြဲ႔ဝင္မ ာီးအာီး အက ္ိိဳီးဝငေ္ပ္္ဝန္ေဆာငမ္ွမ ာီးေပီး့ န ္Anthem ႏွင္္ဆကေ္စယ္ာောီးေပ္္ 
ဆ့ ာဝနမ္ ာီး၊ ေဆီး ္ုမ ာီး၊ အေ္ုီးအေဆာင္မ ာီးႏွင္္ အြီာီးေောက နီ္းမာေ့ ီးေ္ာင္္ေ့ ွာက္မွ
ဆ ုင့္ ာကကစမီ္းက ငေ္ကမ ာီး္ာ့ င္ီး။  
 
 ္တေ့္ ာ ါဆ ငု့္ ာအေ့ ီးေပုေဆီးညကဆ္ ငု့္ ာအေြီအေန  
ေငက္ ုယတ္ ုင ္ေ ု႔မဟုတ ္အြီာီးေကမ ာီးအာီး ၊ကုကေ့ ာကေ္္ႏ ုင္ေော ္ တ္ပ ုငီ္းဆ ုင့္ ာြပ နာ။  
 
ကစ မီ္းက ငေ္ကနာြပိိဳ ပ္ပ္ ီုးေပီးမ ွ 
နာတာ့ ွပမ္က န္ီးမာမွြဖ္္ေနေပ္္လကမ ာီးအတစက္ ေ္ာင္္ေ့ ွာက္ေပီးေော၊ 
ကာလ့ ွပ္ေကနာြပိိဳ္ုေ္ာင္္ေ့ ွာက္မ၊ွ ြပနလ္ပေ္န္္စမ္ီးေ့ ီးႏွင္္ 
တ့္္ ကလ္ွ င္ 24 နာ့ ဥ အြီာီးဝန္ေဆာင္မွမ ာီးေပီးေော ေန့ ာ။ 
 
အာေကီးက ု 
Anthem အ္ဥအ့္္္ ွ  ဆ့ ာဝန္ႏွင္္ ေက ေ ု႔မဟတု္ 
ေကမုေန့ ာအတစင္ီးတစင္ ေင္္အာီးဝန္ေဆာင္မွမ ာီးေပီးေပ္။ 
အီ  ိိဳ႕ေောအာေကီးကုမ ာီးက ုေတစ႔့ န္ ေင္္အေနြဖင္္ ပ န္ီးဆ ေုကမလ အုပ္ပါ။  
 
အေ့ ီးတႀကဦးေ္ာင္္ေ့ ာွကမ္ ွ 
ကန္ဦးေ္ာင္္ေ့ ွာကမ္ွပ္္ပ ုီးေပီးေက (PCP1 
ႏွင္္ေတစ႔့ န္ ီ  န္ီးဆ ုမကွ ုမေ္ာင္္ႏ ုင္ေတာ္ေပ္္ြပ နာမ ာီးအတစက္ 
ေင္္အာီးေပီးာောီးေပ္္ေ္ာင္္ေ့ ွာကမ္ွ။ မက နီ္းမာမ၊ွ ာေ ီ  ုက္၊ဏ့္ ာ့ မွ 
ေ ု႔မဟုတ ္ေင္မေမ ွာ္လင္္ာောီးေပ္္အေြီအေနေၾကာင္္ ေင္္က န္ီးမာေ့ ီးဆ ုီး့ စာီးလာြီင္ီးအာီး 
ာေ န္ီးေ မ္ီးေပီးေပ္္ အေ့ ီးေပုေ္ာင္္ေ့ ွာက္မွ။ အေ့ ီးေပုီန္ီးေ္ာင္္ေ့ ွာက္မလွ အုပ္ေော 
အ့ မ္ီးမြပင္ီးာေနေ္ပ္္ြပ နာ။ အ  ုီးက  ိိဳီးြီင္ီးမေွပ ္နာီးနာက င္မအွာေ ေော အဆ ုပါက ၥ့္ ပ္မ ာီး။  



ဤအသိေ ်ားးမက္္  သာ့္ကမပန်္ား္ာေရ်ား အကမ ်ိားးံစာ်ားး ာ့္္မာ်ား်ား ာ္ ့ တသ္က၍္ သာ္၏ေဆ်ားကကသ္မ်ား ာ့္ဆိကာ္ေသာ 
သတာ္်ားအးမက္အအကက္ိက ္ည္ကကသ့ိက႔အသကံ်ားျ  ဳ၊ ထကတ္ေဖာ္ေျ ာေကာ်ားၾ ပ်ား အဆိက ပသတာ်္ားအးမက္အအကအ္ာ်ား 
သာက္ိကယတ္ိကာအ္ည်္ား ္ည္ကကသ့ိက႔ ရယအူသက်ံား ျ  ်ိားကာ္သညက္ိက ေဖာ္ျ ေ ်ား ပသည္း ေကမ်ား္ူ်ားျ  ၍ ၎ကိက 
ဂ႐ကတစိကက္်ား ာ့္ ျ ပနအ္ညသ္ကံ်ားသ ္ေ ်ား ပး 
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က ယ္ုေ့ ီးလု္ာေီ္ိိဳမဆွ ငု့္ ာ က င္္ေု္ီးမမွ ာီးအေၾကာငီ္း HIPAA 
(က နီ္းမာေ့ ီးအာမီ္ု  ီ္္ ာီးီစင္္အာီးဆက္လက့္ ယကႏ ုငမ္ႏွွင္္ႏငွ္္ တာဝန့္ ွ မ)ွ အေ ေပီး္ာ 
ပအေ ေပီး္ာု မကလအက  ိိဳီးေက္ေ့ ာကေ္ပ္္ေန႔္စြဲမွာ 2003 ီုႏွ္္၊ ဧာေပဥလ 14 ့ က္ေန႔ြဖ္္ပါေပ္။ 
လတ္တေလာ ြပနလ္ပ္ြပငဆ္ငာ္ောီးေပ္္ေန႔္စြဲက  ုပအေ ေပီး္ာု အဆ္ုီးတစင္ ြပာောီးပါေပ္။ 
 
ပအေ ေပီး္ာက  ုေက ီး ေကီးြပိိဳ္   တု္ ကုဖ္တ ္ပွါ။ ပ္ာတစင ္
ကာကစယေ္ပီးာောီးေပ္္ ေင္္က နီ္းမာေ့ ီးအီ ကအ္လကမ္ ာီး (PHI1 က  ုမပေ္ကတ ု႔က 
ြမငႏ္ ငုေ္ၾကာငီ္း ေဖာ္ြပာောီးပါေပ။္ ေင္္အီ ကအ္လကမ္ ာီးက မု ွေဝြီငီ္းမြပိိဳမဥ ေင္္ ီစင္္ြပိိဳီ ကက္  ု
မပေ္ပ္္အ ါီတစင ္ေတာငီ္းီေ္ၾကာငီ္းက  ုေဖာ္ြပေပီးာောီးပါေပ။္ ေင္္ီစင္္ြပိိဳီ ကမ္ပါညြဲ   
က  ုမပ္္ေပ္္အီ  နတ္စင ္ကစ ႏ္ပုတ္ ု႔က မ ွေဝႏ ုငေ္ၾကာငီ္းက  ုေြပာြပေပီးပါေပ။္ 
ေင္္ေတငီ္းအီ ကအ္လကမ္ ာီးက  ုၾကပ့္္ နႏ္ငွ္္ 
ေြပာငီ္းလြဲ့ န ္ေင္္တစငမ္ပေ္ပ္္အီစင္္အေ့ ီးမ ာီး့ ွ ေပက္ လုပီ္း ေြပာြပေပီးပါေပ။္  
 
ေင္္က န္ီးမာေ့ ီး၊ ေငစေၾကီးတ ု႔ႏွင္္ပတေ္က္ေော ေတင္ီးအီ ကအ္လကမ္ ာီးမာွ လွ  ိိဳ႕ဝကွ္ြဖ္္ပါေပ္။ PHI 
ဟုေီုေပ္္ ာေ ုေ ု႔ေောေတင္ီးအီ ကအ္လက္မ  ိိဳီးက ု ကကစႏု္ပ္တ ု႔အဖစြဲ႔ဝင္မ ာီးအတစက ္လ္ုာေီ္ိိဳ္စာေ မ္ီးာောီး့ မပ္ဟု 
္ပေ၊တစင္ြပဌာန္ီးာောီးပါေပ္။ ေင္ေပ ္လက့္ ွ အီ  နတ္စင္အဖစြဲ႔ဝင္ြဖ္္ေနပါက ေ ု႔မဟတု္ အဖစြဲ႔ဝင္ြဖ္္ီြဲ္ဖကီးပါက 
ေင္္ေတင္ီးအီ က္အလကမ္ွာလ္ုာေီ္ိိဳေနေၾကာငီ္းက  ုဆ လု ြုီင္ီးြဖ္္ပါေပ။္  
 
ေငေ္ပ္ ေင္္က နီ္းမာေ့ ီးအ္ဥအ္္္အတစက္ အက ္ိိဳီးဝင္ေြဖင္္ အ္ဥအ္္္တစင္ပါဝင့္ န္လက္မတွ္ေ့ ီးာေ ီုးာေပဦးေနာက္ 
Medicaid ႏွင္္ Children’s Health Insurance Program အတစက္ အ္ ုီး့ ဌာနမ ာီးာေ္မွ 
ေင္ႏွင္္ပတေ္ကေ္ပ္္အီ က္အလက္မ ာီးက  ု့ ယကပါေပ္။ ကကစႏု္ပ္တ ု႔အေနြဖင္္ 
အဆ ပုါအီ က္အလက္မ ာီးက ု 
ေင္္ဆ့ ာဝနမ္ ာီး၊ ေဆီးီနီ္းမ ာီး၊ ဓာတ္ီ စြဲီန္ီးမ ာီးႏွင္္ ေဆီး ္ုမ ာီးာေ္မလွပ္ီး့ ့ ွ ႏ ုင္ေောေၾကာင္္ ကကစႏု္ပ္တ ု႔အေနြဖင္္ 
အဆင္ေြပကာ ေင္္က နီ္းမာေ့ ီးေ္ာင္္ေ့ ွာက္မွအတစက္ ေပီးမပ္ြဖ္ပ္ါေပ္။  
 
ကကစႏု္ပ္တ ု႔က ုေြပာၾကာီးာောီးေပ္္ PHI အာီး ကာကစယ့္ န္ ္ပေ၊တစင္ြပဌာနီ္းာောီးေပ္္အ့ ာမ ာီးက ု 
ေင္္အာီး ္ာြဖင္္ ေ ု႔မဟတု္ ကစန္ြပ တာတစင္ေ မီ္းဆပ္ီးေပီးာောီးြီင္ီးအာီးြဖင္္ 
အေ ေပီးေြပာၾကာီး့ မပဟ္ ုဖက္၊့ ယ္္ပေ၊တစင္ ေဖာ္ြပာောီးပါေပ။္  က ုမပ္ေ ု႔လ္ုာေီ္ိိဳ္စာေ မ္ီးာောီးမ
ပ္က လုပ္ီး ေင္္အာီးေြပာၾကာီး့ မပ္ြဖ္္ပါေပ။္ PHI အာီး ကာကစယ့္ န္မ 
– ္ာ့ စက ္(အေကာငအ္ာေပအ္ာီးြဖင္္1 တစင္ ကကစႏု္ပ္တ ု႔ေပ္ မ 
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• ကကစႏု္ပ္တ ု႔ု ္ုီးမ ာီးႏွင္္ ဖ ုင္မ ာီးက ု ေလာ္ီ္ီ  ာောီးေပ ္
• အြီာီးေကမ ာီးမယကႏ ုင္ေ့္ န္ က န္ီးမာေ့ ီးေတင္ီးအီ ကမ္ ာီးပါ့ ွ ေပ္္္ာ့ စကက္  ုဖ ကဆ္ဦးေပ္ 

– ကစန္ြပ တာ (နပ္ီးပပာဆ ုငအ္ာီးြဖင္္1 တစင္ေ မ္ီးာောီးာေပဦး ကကစႏု္ပ္တ ု႔ေပ္ မ 
• ေ္ုီးီစင့္္ ေပ္္ လကမ ာီးကော  က ု့ ယကႏ ုင္ေ့္ န ္္ကာီးဝွက္မ ာီးေ္ုီးာောီးေပ ္
• ကကစႏု္ပ္တ ု႔ု ္န္္မ ာီးက ု ေ္ာင္္ၾကပ့္္ န္ အာေကီးပ  ု ့ မမ္ ာီးက ု က ေု္ုီးာောီးေပ္ 

– ကကစႏု္ပ္တ ု႔အတစကအ္လုပလ္ုပေ္နေောေကမ ာီး၊ ဆ့ ာဝန္မ ာီး ေ ု႔မဟုတ္ ြပပ္နယ္မွ အေ္ုီးြပိိဳေပ ္
ေ ု႔မဟုတ ္မ ွေဝေပ၊္ ကကစႏု္ပ္တ ု႔ေပ္မ 
• ေတင္ီးအီ က္အလက္မ ာီးက ု လ္ုာေီ္ိိဳ္စာေ မ္ီးာောီးြီင္ီးအတစက္ (မကဝါ၊မ ာီးႏွင္္ လုပ္ငန္ီး္္္မ ာီးအာီးြဖင္္1 

္ပ္ီးမ ္္ီးမ ာီးြပိိဳလပု္ာောီးေပ္ 
• ္ပ္ီးမ ္္ီးမ ာီးက လု ကု္နာ့ န ္ကကစႏု္ပ္တ ု႔အတစကအ္လုပလ္ုပေ္နေကမ ာီးအာီး ေင္ၾကာီးေပီးေပ္  

 
ကကစႏ္ုပတ္ ု႔အေနြဖင္္ ေင္္ PHI က  ုမပေ္ပ္္အီ  နတ္စင ္ေ္ုီး္စြဲမ ွေဝီစင္္ ့ ွ ပါေလြဲ။  
ေင္မွီစင္္ြပိိဳေပီးပါက ေင္္က န္ီးမာေ့ ီးေ္ာင္္ေ့ ွာကမ္ွအတစက္ အကကအပဥမ ာီး 
ေ ု႔မဟုတ ္ေငစေပီးေီ မွမ ာီးြပိိဳလုပ့္ န္ ေင္ေ့ စီးီ ယ္ာောီးေပ္္ ေင္္မ ောီး္ု ေ ု႔မဟတု္ လကတ္္္ဦးႏွင္္ ေင္္ PHI က ု 
ကကစႏု္ပ္တ ု႔မွ မွ ေဝမပ္ြဖ္္ပါေပ္။ တ္္ီ ါတ့္္ တ္စင္ ေအာက္ပါအေြီအေနမ ာီးအတစက္ ေင္္ီစင္္ြပိိဳီ က္ မ့ ွ ညြဲ 
ကကစႏု္ပ္တ ု႔မွ  က  ုအေ္ုီးြပိိဳကာ မ ွေဝႏ ုင္ပါေပ္ မ  
– ေင္ု  ေဆီးညကဆ္ ငု့္ ာေ္ာင္္ေ့ ာွကမ္အွတစက ္

• ေငလ္ ုအပ္ေောေ္ာင္္ေ့ ွာက္မွေပီးမပ္္ ဆ့ ာဝန္မ ာီး၊ ေဆီး့ ္ုမ ာီးႏွင္္ အြီာီးေကမ ာီးအတစက္ 
အောောကအ္ကကြဖ္္ေ့္ နအ္တစက္္  

– ေငစေပီးေီ မ၊ွ က နီ္းမာေ့ ီးေ္ာင္္ေ့ ာွကမ္ေွဆာင့္ စက္ီ  ကမ္ ာီးႏွင္္ ကေုမမွ ာီးအတစက ္
• ဆ့ ာဝနမ္ ာီး၊ ေဆီးီန္ီးမ ာီးႏွင္္ ေင္္ေ္ာင္္ေ့ ွာကမ္ွအတစက္ ေငစေပီးေီ မပ္္ေကမ ာီးႏွင

္္ ေတင္ီးအီ ကအ္လက္မ ာီးက ုမွ ေဝ့ န္အတစက္  
• က န္ီးမာေ့ ီးေ္ာင္္ေ့ ွာကမ္ွ ေ ု႔မဟုတ ္ဝန္ေဆာငမ္ွမ ာီးမ့ ယကမဥ 

အဆ ပုါဝန္ေဆာငမ္ွမ ာီးအတစက္ ကကစႏ္ုပ္မွေပီးေီ မပဟ္ု ေြပာၾကာီးလာေပ္္အီါ 
• ကကစႏု္ပ္တ ု႔ုအ္ဥအ္္က္ ု ပ ေုကာင္ီးေအာငလ္ုပ့္ နေ္ာမက ေငစေပီးေီ မွ၊ က န္ီးမာေ

့ ီးေ္ာင္္ေ့ ွာကမ္ွေဆာင့္ စက္ီ  က္မ ာီးႏွင္္ ကေုမမွ ာီးအတစက္ 
က န္ီးမာေ့ ီးအီ ကအ္လကဖ္လယွ္မွမ ာီးတစင္ ေင္္ PHI က ုေပီး့ န္အလ ု႔ဌာ 
နပ္ီးလမ္ီးမ ာီး့ ွာေဖစ့ န္အတစက္။ အဆု ပါအေြီအေနမ ာီးက ု အလ မု့ ွ ပါက အ္ဥအ္္ႏ္ွင္္ပတေ္ကေ္
ပ္္ ေနာက္ာေပ္အီ ကအ္လက္မ ာီးက  ုၾကပ့္္ ွ့ န္ www.anthem.com/wisconsin 
ေ ု႔ ေက ီး ေကီးြပိိဳ္ ဝင္ၾကပ္္ပါ။ 

– က နီ္းမာေ့ ီးေ္ာင္္ေ့ ာွကမ္ ွလပုင္နီ္း အေၾကာငီ္း့ ငီ္းမ ာီးအတစက ္
• ္ာ့ င္ီး္္မ္ ာီး၊ လ မလ္ပ္မွႏွင္္ အႏ ုင္က င္္မွကာကစယတ္ာီးဆဦးေ့ ီး အ္ဥအ္္္မ ာီး၊ ္ဥမက္ န္ီးမ 

ာီးႏွင္္ ေန႔္္လ္ုပ္ငန္ီးမ ာီးအာီး အတစက ္အောောကအ္ကကြဖ္္ေ့္ န္  
• ကကစႏု္ပ္တ ု႔ုအ္ဥအ္္္မ ာီးက ု ပ ုမ ုေကာင္ီးမစန္ေအာင္ြပိိဳလုပ့္ န္အတစက္ နပ္ီးလမီ္းမ ာီး့ ာွေဖစ့ န္  

– အမ ာီးြပပေ္ကက နီ္းမာေ့ ီးဆု င့္ ာ အေၾကာငီ္း့ ငီ္းမ ာီးအတစက ္ 
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• ဖ ာီးနာ ေ ု႔မဟတု္ ာေ ီ ကု္နာက င္မ့ွ ေကမ ာီးအာီး ေ္ာင္္ေ့ ွာက္ေပီးေနေော လကာေကု န္ီးမာေ့ ီး 
တာဝန္ီမ္ ာီးအတစက ္အောောကအ္ကကြဖ္္ေ့္ န ္

– ေင္္အာီး ေ္ာင္္ေ့ ာွကေ္ပီးမအွတစက ္ကကပဥေပီးေော ေ ု႔မဟတု ္ေငစေပီးေ  ီေော အြီာီးေကမ ာီးႏွင္္အတက 
• ေင္္အေနြဖင္္ီစင္္ြပိိဳပါက ေင္္က နီ္းမာေ့ ီးေ္ာင္္ေ့ ွာက္မအွတစက္ 

ေင္္အာီးကကပဥေပီး့ န္ ေ ု႔မဟတု္ ေငစေပီးေီ ့ န္ ေင္ေ့ စီးီ ယာ္ောီးေပ္္ ေင္္မ ောီး္ ုေ ု႔မဟတု္ လကတ္္္ဦးႏွင္္  
ယင္ီးေ ု႔လုပ္ေဆာင့္ န္ အဆင္ေြပေၾကာင္ီး ေင္က ကစ ႏ္ုပတ္ ု႔က ု ေြပာေောအီါ 

• ေငက္ ုယတ္ ုင္္ ကာီးမေြပာႏ ုင္ညြဲ ေင္္အတစကအ္ေကာငီ္းဆ္ုီးြဖ္္ေနပါက 
ေင္္က န္ီးမာေ့ ီးေ္ာင္္ေ့ ွာက္မအွတစက္ ကကပဥေပီးေော ေ ု႔မဟတု္ ေငစေပီးေီ ေော တ္္္္ုတ္္္ဦးႏွင္္အတက 

 
အာီးလ္ုီးြဖ္္ေော္လပ္ီး ေင္္ေ္ာင္္ေ့ ွာက္မွ၊ ေငစေပီးေီ မွ၊ 
ေန႔္္္လပု္ငန္ီး၊ ေုေတေန ေ ု႔မဟုတ ္ေအာက္တစင္္ာ့ င္ီးြပိိဳ္ာုောီးေပ္္အြီာီးအ့ ာမ ာီးအတစက္ ေင္္ PHI 
က ု မေ္ုီးမဥ ေ ု႔မဟုတ ္မွ ေဝြီင္ီးမြပိိဳမဥ 
ေင္ုီစင္္ြပိိဳေၾကာငီ္းေ့ ီးောီးီ ကက္  ုကကစႏု္ပ္တ ု႔မွ့ ယက့ မပ္ြဖ္္ပါေပ္။ ေင္ႏငွ္္ပတေ္က္ေပ္္ 
္ တ္ေ့ ာ ါကုာေ္ုီးမတွ္္ုမ ာီးက ု ေင္္ဆ့ ာဝနာ္ေ္မ ွမွ ေဝ့ ယကြီငီ္းမြပိိဳမဥ 
ေင္ုီစင္္ြပိိဳေၾကာငီ္းေ့ ီးောီးီ ကက္  ု့ ယက့ မပ္ြဖ္ပ္ါေပ္။ 
 
ေင္ု ္ာြဖင္္ေ့ ီးောီးာောီးေော ီစင္္ြပိိဳီ ကက္ ု ြပန္ ုပေ္ မ္ီးလ ုပါက ကကစႏု္ပ္တ ု႔ာေ္ 
္ာေ့ ီးောီး္ေြပာၾကာီးႏ ုင္ပါေပ္။ 
ေင္္ီစင္္ြပိိဳီ က့္ ့ ွ ီြဲ္ီ   နက္ ကကစႏ္ုပ္တ ု႔အေ္ုီးြပိိဳီြဲ၊္ ေဝမွ ီြဲ္ြပဦးြဖ္္ေောအေၾကာင္ီးအ့ ာမ ာီးက ု 
ကကစႏ္ုပ္တ ု႔မွ ြပနလ္ပ္မေပီးအပ္ႏု င္ပါ။ ေ ု႔ေော္ ေနာက္ပ ုငီ္းတစင္ ေင္ု PHI က ု အေ္ုီးြပိိဳ 
ေ ု႔မဟုတ ္မွ ေဝြီင္ီးအာီး ကစ ႏ္ုပ္တ ု႔က ့ ပ္ပ္္မပ္ ြဖ္ေ္ပ္။ 
 
ေင္္ PHI အာီး ကကစႏု္ပတ္ ု႔မ ွအေ္ုီးြပိိဳႏ ုငေ္ပ္္နပီ္းလမီ္းမ ာီး ေ ု႔မဟတု ္
ကကစႏ္ုပတ္ ု႔မအွေ္ုီးြပိိဳ့ မပဟ္ ု္ပေ၊မေွဖာ္ြပလာေပ္္အေြီအေနမ ာီး မ 

•  ြပပေ္ကမ ာီးမ ွ
တ့ ာီး္ပေ၊လ ကု္နာေ့ ီးေဆာင့္ စကလ္ က့္ ွ ေော ့ ြဲႏွင္္ 
အြီာီးပု   ိိဳလ္မ ာီးအာီး အောောက္အပ္ြ္ဖ္္ေ့္ န္အတစက္  

• အႏ ုင္က င္္မွႏွင္္ လ္လ္   ွမကွ ု အ္ဥ့ င္ီေ္ပီး့ နအ္တစက္  
• ကကစႏ္ုပ္တ ု႔အာီး တ့ ာီးမွေတာင္ီးဆ လုာေပ္္အီါ အောောက္အပ္္ြဖ္္ေ့္ န္အတစက္ 
• ္ပေ၊ဆ ုင့္ ာ္ာ့ စက္္ ာတမ္ီးမ ာီးက ုေြဖၾကာီး့ န္အတစက္  
• ္ာ့ င္ီး္္္ြီင္ီး 

ေ ု႔မဟုတ ္ေလလ္ာ္္္ေဆီးြီင္ီးမ ာီးကြဲေ္ ု႔ေောအ့ ာမ ာီးအတစက္ က န္ီးမာေ့ ီးဆ ုင့္ ာေအ  င္္ ဥမ ာီးာေ္ 
ေတင္ီးအီ က္အလက္မ ာီးေပီးအပ့္ န္အတစက္  
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• ေင္္အမပ္ႏွင္္ 
ေေဆ္ုီး့ ေပ္္အေၾကာင္ီး့ င္ီးက ု့ ာွေဖစမပ္္ ေေမွေေီင္ီး္္္အ့ ာ့ ွ မ ာီး၊ ေဆီးညကဆ္ ုင့္ ာ္္္ေ
ဆီးေကမ ာီး ေ ု႔မဟုတ ္နာေ့ ီး၊ါ  ကု္တာမ ာီးအာီး အောောက္အကကြဖ္္ေ့္ န ္ 

• ေင္္ီႏၶာက ယုအ္္ တ္အပ ငု္ီးမ ာီးက ု 
ေ ပ္ုပပာအတစက္ေပီး့ န္ ေင္မွေြပာၾကာီးလာေပ္္အီါ အောောကအ္ပ္္ြဖ္္ေ့္ န ္

• ေုေတေနအတစက ္
• ေင္ ေ ု႔မဟတု္ အြီာီးေကမ ာီးအာီး ဖ ာီးနာြီငီ္း ေ ု႔မဟုတ ္ဆ ုီး့ စာီး္စာနာက ငြ္ီင္ီးမ ွေ္ာင္္ေ့ ွာကေ္ပီး့ န္ 
• အ္ ုီး့ အလုပ္မ ာီးအတစက္ အလပု္လပု္ေပီးေနေပ္္ေကမ ာီးအာီး အောောကအ္ပ္္ြဖ္္ေ့္ န္ 
• ေင္္အေနြဖင္္ အလုပတ္စင္ ဖ ာီးနာ ေ ု႔မဟတု္ 

နာက င္ီ ္္ာီး့ ပါက အလုပေ္မာီးမ ာီးုေလ ာ္ေၾကီးဆ ုင့္ ာေတင္ီးအီ ကအ္လကက္ ုေပီး့ န္ 
 
ေင့္္ ပ ငု္ီ စင္္မ ာီးက ညာေတစြဖ္ပ္ါေလြဲ။  

• ေင္္ PHI က ၾုကပ့္္ န္ႏွင္္  ုမ တ  က ု့ ယက့ န္ ေင္္အေနြဖင္္ေတာင္ီးဆ ုႏ ုင္ပါေပ္။ ေ ု႔့ ာတစင္ 
ကကစႏု္ပ္တ ု႔ာေ္  ေင္္ေဆီးညကဆ္ ုင့္ ာမတွတ္မ္ီးအလ္ုီး္္ု မ့ ွ ပါ။ 
ေင္္ေဆီးညကဆ္ ငု့္ ာမတွတ္မီ္းအာီးလ္ုီးုမ တ  က အုလ ့ု ွ ပါက ေင္္ဆ့ ာဝန ္ေ ု႔မဟတု ္
က နီ္းမာေ့ ီးေဆီးီနီ္းအာီး ေတာငီ္းီပ္ါ။  

• တ္္္္ုတ္္ီ ုမွာီးယစင္ီးေနေပ္ ေ ု႔မဟတု္ ေပ ာက္ဆ္ုီးေနေပဟ္ုာေင္ြမင္ပါက ကကစႏု္ပ္တ ု႔တစင့္ ွ ေပ္္ 
ေင္္ေဆီးညက္ဆ ငု့္ ာမတွတ္မ္ီးက ုေြပာင္ီးေပီး့ န္ ကကစႏု္ပ္တ ု႔အာီး ေတာင္ီးဆ ုႏ ုင္ပါေပ္။  

• တ္္ီါတ့္္ တ္စင္ ေင္္ PHI က ုမွ ေဝြီင္ီးမြပိိဳ့ နလ္ပ္ီး ကကစႏု္ပ္တ ု႔အာီးေတာငီ္းဆ ႏု ုင္ပါေပ္။ 
ေ ု႔ေော္ ေင္္ေတာငီ္းဆ ုီ  က္အာီး ကကစႏု္ပ္တ ု႔မွ မြဖ္မ္ေန ေေညာတက့္ ာမလ ုပါ။  

• ေငေ္ပ္ ကကစႏု္ပ္တ ု႔တစင့္ ွ ေောလ ပ္္ာမဟတုေ္ပ္္ တြီာီးတ္္ီုာေ ္ေင္္ PHI က ုပ ု႔ေပီး့ န္ ေ ု႔မဟတု္ 
တြီာီးတနပ္ီးြဖင္္ပ ု႔ေပီး့ န ္ကကစႏု္ပ္တ ု႔အာီး ေတာင္ီးဆ ုႏ ုင္ပါေပ္။ 
ကကစႏု္ပ္တ ု႔ာေတ္စင့္ ွ ေောလ ပ္္ ာာေ္ပ ု႔ေပီးြီငီ္းေၾကာင္္ ေင္္တစင္အႏ ့ ာယက္ ေ့ ာက့္ မပ္ဆ ုပါက 
ကကစႏု္ပ္တ ု႔မွ ေင္္ေတာင္ီးဆ ုမကွ ုြပိိဳလုပ္ေပီးႏ ုင္ပါေပ။္  

• ကကစႏ္ုပ္တ ု႔မွ ေင္္ PHI က ု အြီာီးတ္္္ဦးႏွင္္ လစန္ီြဲေ္ပ္္ေြီာက္ႏွ္လ္္ုီးလ္ုီးမွ ေဝီြဲြ္ီင္ီးႏငွ္္ပတေ္က္္ 
ေြပာြပ့ န္ ကကစႏု္ပ္တ ု႔အာီး ေတာင္ီးဆ ႏု င္ုပါေပ္။ က န္ီးမာေ့ ီးေ္ာင္္ေ့ွ ာကမွ္၊ ေပီးေီ မွ၊
 ေန႔္္္က နီ္းမာေ့ ီးေ္ာင္္ေ့ ာွက္မကွ ၥ့္ ပ္ ေ ု႔မဟတု ္ပေန့ ာတစင္ေဖာ္ြပမာောီးေပ္္ 
အြီာီးအေၾကာငီ္း့ င္ီးမ ာီးေၾကာင္္ အၾက မအ္ေ့ အတစကက္ ု ္ာ့ င္ီးြပိိဳ္ာုောီးမပ္မဟတု္ပါ။  

• ေင္္အေနြဖင္္  အာီးအဦးေမီးလ္ြဖင္္ောပ ု႔ေပီး့ န္ ေတာင္ီးဆ လုွ ငေ္တာင္မွ ပအေ ေပီး္ာု 
မ တ  ္ာ့ စက္က  ုအီ  န္မေ့ စီးေတာငီ္းဆ ုႏ ုင္ပါေပ္။ 

• ဝန္ေဆာင္မွအတစကက္ ေင္္ေငစအာီးလ္ုီးက  ု
ေင္္အေနြဖင္္ေပီးေီ ပါက 
ပဝန္ေဆာင္မွအေၾကာင္ီးေတင္ီးအီ ကအ္လကအ္ာီး ကကစႏ္ုပ္တ ု႔က ုမွ ေဝြီငီ္းမြပိိဳ့ န္ 
ေင္္ဆ့ ာဝနက္ ုေတာငီ္းဆ ႏု ုင္ပါေပ။္ 
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ကကစႏု္ပတ္ ု႔က မပေ္ပတ္ ု႔က  ုမြဖ္မ္ေန လပု့္ မပန္ပီ္း။ 
• ပအေ ေပီး္ာတစင္ေြပာာောီးေပ္မွလစြ္ဲ  ေင္္ PHI အာီး ေဦးေန္႔လ  ိိဳ႕ဝကွာ္ောီး့ မပဟ္ု 

္ပေ၊တစင္ေြပာာောီးပါေပ္။  
• ကု ယ္ေ့ ီးလစတ္လပ္ီစင္္ႏွင္္ပတေ္က္ြပဦး ္ပေ၊မွြပဌာနီ္းာောီးေပ္္ 

ကကစႏ္ုပ္တ ု႔လုပ္ေဆာင့္ မပ္္အီ က္မ ာီးအာီး ေင္္အာီးေြပာၾကာီး့ ပါမပ။္  
• ပအေ ေပီး္ာတစင္ 

ကကစႏ္ုပ္တ ု႔ေဆာင့္ စက္မပ္ဟ ုေြပာၾကာီးာောီးေပ္္အီ ကမ္ ာီးအာီး ကကစႏု္ပ္တ ု႔မွလုပ့္ မပ္ြဖ္္ပါေပ္။  
• ေင္္တစင္အႏ ့ ာယ့္ ွ ႏ ုင္ြီင္ီးကြဲေ္ ု႔ေော 

အဓ ပုါယ့္ ွ ေပ္္အေၾကာင္ီးြပီ ကမ္ ာီးေၾကာင္္ ေင္္အေနြဖင္္ေတာင္ီးဆ လုာပါက ပ္ုမွနေ္မီးလမ္ဟတုည္ြဲ 
အြီာီးလ ပ္္ာ ေ ု႔မဟုတ ္တြီာီးနပ္ီးလမ္ီးြဖင္္ ေင္္ PHI အာီး ကကစႏု္ပ္တ ု႔မွပ ု႔ေပီး့ မပ္ြဖ္္ပါေပ္။ 

• ေင္မလုပ္ေ္လ ုေၾကာင္ီးေြပာာေပဦးေနာက္ ေင္္ PHI အာီး 
ကကစႏု္ပ္တ ု႔မွ မွ ေဝ့ န္လ အုပလ္ာပါက ေင္္အာီးေြပာ့ မပ္ြဖ္္ပါေပ္။ 

• ြပပ္နယ္္ ပေ၊မ ာီးတစင္ ပေန့ ာ ကကစႏု္ပ္တ ု႔ေြပာာောီးေပာ္ေက ္ပ ု္ လပု့္ န္ြပဌာန္ီးာောီးပါက 
အဆ ပုါ္ပေ၊မ ာီးက  ုလ ကု္နာမပ္ြဖ္္ပါေပ္။  

• ေင္္ PHI ီ  ိိဳီးေဖာက္ီာ္ောီး့ ေပဟ္ု ကကစႏု္ပ္တ ု႔အေနြဖင္္ယကဆပါက ေင္္အာီးအေ ေပီး့ မပ္ြဖ္္ပါေပ။္ 
 
ကကစႏု္ပတ္ ု႔မ ွေင္္ာေ ္ေအာကပ္ါအတ ငုီ္းဆကေ္စယမ္ပြ္ဖ္ပ္ါေပ ္
ေင္္ဖုန္ီးန္ပါတ္မ ာီးအာီးကကစႏု္ပ္တ ု႔ေပီးြီင္ီးြဖင္္ ေငေ္ပ္ ကကစႏု္ပ္တ ု႔ုအေပါင္ီးအေဖာ္မ ာီး 
ႏွင္္/ေ ု႔မဟတု္ လုပ္ငနီ္းေဖာ္မ ာီးေပ္ အလ အုေလ ာက္ဖနု္ီးေီုဆ ုြီင္ီး္န္္ 
ႏွင္္/ေ ု႔မဟတု္ ႀက ိိဳတငအ္ေေ္စင္ီးာောီးေပ္္အမွာ္ကာီးက ေု္ုီးကာ ႀက ိိဳီးမြဲ္ဖုန္ီးန္ပါတအ္ပါအဝင္ 
ေင္ေပီးာောီးေပ္္မပ္ေပ္္ဖုန္ီးန္ပါတာ္ေ္ေ ု႔မဆ  ုဖုန္ီးေီုြီင္ီး ေ ု႔မဟတု္ 
္ာပ ု႔ြီင္ီးြပိိဳလပ္ုမပ္က  ုေင္္အေနြဖင္္ ေေညာတကြီင္ီးြဖ္္ပါေပ္။ ကကစႏု္ပ္တ ု႔မွ 
တယ္လဥဖနု္ီးေ္ုီးေကကာကစယေ္ပီးေ့ ီးအက္္ပေ၊ (TCPA1 
ႏွင္္အပဥ ြပိိဳလုပ္ြီငီ္းော ြဖ္ပ္ါေပ္။ ေီုဆ ုမွမ ာီးေပ ္လကၾကဦးမင္ီးအာီး ကုေမွဆ ငု့္ ာ ေ့ စီးီ ယ္္ ့ ာမ ာီး 
ေ ု႔မဟုတ ္အြီာီးေော က နီ္းမာေ့ ီးဆ ုင့္ ာ အက  ိိဳီးေက ီး ေကီးမ ာီးႏွင္္ ဝန္ေဆာင္မွမ ာီးက  ုအေ ေပီး့ န္ ြဖ္္ပါေပ္။ 
ဖုန္ီးေီုဆ ုြီင္ီးက ု လ လုာီးြီင္ီးမ့ ွ ပါက ေီုဆ ေုကအာီး အေ ေပီးြီင္ီးြဖင္္ 
ကကစႏု္ပ္တ ု႔အေနြဖင္္ ယီုနပ္ီးလမ္ီးအာီး အေု္ီးြပိိဳ္ လကၾကဦးမင္ီးအာီး ဆက္ေစယ္ေတာ္မပ္ 
မဟတု္ပါ။ ေ ု႔မဟတု္ လကၾကဦးမင္ီးု ဖနု္ီးန္ပါတအ္ာီး ကကစႏု္ပ္တ ု႔ု မေီုဆ ု့ မပ္္န္ပါတ္္ာ့ င္ီးတစင္ ာေပ္္ေစင္ီး့ န္ 1မ844မ
203မ3796 က ု ေီုဆ ုပါ။ ေငေ္ပ္ ဖနု္ီးေီုဆ ုမွမ ာီး ေ ု႔မဟုတ ္္ာပ ု႔ြီင္ီးမ ာီးမလ ုီ  င္ပါက opt ာေ္ ေင္္ အဖစြဲ႔ဝင္ ID 
ကတ္မွ န္ပါတေ္ ု႔ အီ  န္မေ့ စီးဖုန္ီးေီုဆ ုႏ ုင္ပါေပ္။ 
 
ေင္္တစငေ္မီးြမနီ္း့္ ာမ ာီး့ ွ ေနပါက မပေ္ ု႔လပု့္ ပါမပလ္ြဲ။  
ကကစႏု္ပ္တ ု႔ုေဦးေန္႔္ပ္ီးမ ္ီ္းမ ာီးႏွင္္ပတေ္က္္ ေင္္တစင္ေမီးြမန္ီး့္ ာမ ာီး့ ွ ပါက 
ေ ု႔မဟုတ ္ေင္ုအီစင္္အေ့ ီးမ ာီးက ု အေ္ုီးြပိိဳလ ုပါက ေက ီး ေကီးြပိိဳ္ အဖစြဲ႔ဝင္ဝန္ေဆာငမ္ွမ ာီးာေ ္
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1မ855မ690မ7800 ေ ု႔ ဖုန္ီးေီုဆ ုပါ။ ေငေ္ပဆ္စအ္ေနပါက ေ ု႔မဟတု္ အၾကာီးအာ ္ုမေကာင္ီးပါက 
ဆစ္႔အနာီးမၾကာီးဖနုီ္းလ ငုီ္း 711 က ုေီုဆ ုပါ။ 
 
ေင္္တစငတ္ ငုၾ္ကာီး့္ ာ့ ွ ေနပါက မပေ္ ု႔လပု့္ ပါမပလ္ြဲ။  
ကကစႏု္ပ္တ ု႔ ကကပဥဖ ု႔့ ွ ေနပါတယ္။ ေင္္ PHI က ု လ္ုာေီ္ိိဳ္စာေ မ္ီးာောီးြီင္ီးမ့ ွ ဟုီ္္ ာီးေန့ ပါက ေင္ေပ ္
အဖစြဲ႔ဝင္မ ာီးဆု င့္ ာ ေဦးေန္႔ဝန္ေဆာငမ္ွမ ာီးဌာနာေ္ဖုန္ီးေီုႏ ုင္ပါေပ ္ေ ု႔မဟတု္ Department of Health and 
Human Services ဆကေ္စယ္ႏ ုင္ပါေပ္။ တ ငု္ၾကာီးီြဲ္ပါက ေင္္အတစက္ 
မပ္ေပ္္ဆ ုီး့ စာီးေပ္္အ့ ာမွ ြဖ္္ပစာီးမပ္မဟတု္ပါ။  
 
Department of Health and Human Services ာေ္္ ာေ့ ီး့ န ္ေ ု႔မဟတု ္ဖနုီ္းေီု့ န ္မ 
Office for Civil Rights 
U.S. Department of Health and Human Services 
233 N. Michigan Ave., Suite 240 
Chicago, IL 60601 
ဖုန္ီး မ 1မ800မ368မ1019 
TDD န္ပါတ္ မ 1မ800မ537မ7697 
ဖက္္္ မ 1မ312မ886မ1807 
 
ကကစႏု္ပ္တ ု႔တစင္ ပ က န္ီးမာေ့ ီးအာမီ္ု ီ္္ ာီးီစင္္အာီးဆကလ္က့္ ယကႏ ုင္မွႏွင္္ႏွင္္ တာဝန့္ ွ မွ (HIPAA1 
အေ ေပီး္ာႏွင္္ ေင္္ PHI အာီး 
လ္ုာေီ္ိိဳ္စာေ မ္ီးေပ္္နပ္ီးလမ္ီးမ ာီးအာီး ေြပာင္ီးလြဲပ ုင္ီ စင့္္ ွ ပါေပ္။ ာေ ေု ု႔ြဖ္္ပစာီးပါက ေြပာင္ီးလြဲမွမ ာ
ီးႏွင္္ပတ္ေက္္  ေတင္ီးလ ာတစင္ ေြပာၾကာီးအေ ေပီးမပြ္ဖ္္ပါေပ္။  တ ု႔ အာီး www.anthem.com/wisconsin 
တစင္လပ္ီး ေဖာ္ြပမပ္ြဖ္္ပါေပ္။  
 
လကမ  ိိဳီး၊ မ  ိိဳီးႏစယႏ္ငွ္္ ညာော္ကာီး 
ကကစႏု္ပ္တ ု႔ေပ္ ေင္ႏငွ္္ပတေ္က္ေပ္္ လကမ  ိိဳီး၊ လကမ  ိိဳီး္ုႏွင္္ ညာော္ကာီးေတငီ္းအီ ကအ္လက္မ ာီးအာီး ြပပ္နယ္ 
Medicaid ေအ  င္္ဥႏွင္္ Children’s Health Insurance Program မွလက္ီ့္ ့ ွ ပါေပ္။ 
ပေတင္ီးအီ က္အလက္မ ာီးအာီး ပအေ ေပီး္ာတစင္ေဖာ္ြပာောီးေပ္္အတ ုငီ္း ကာကစယ္ေပီးာောီးပါေပ္။ 
ပေတင္ီးအီ က္အလက္မ ာီးအာီး ေအာက္ပါတ ု႔တစင္ အေ္ုီးြပိိဳပါေပ္ မ 
• ေငလ္ ုအပ္ေပ္္ေ္ာင္္ေ့ ွာက္မကွ ု့ ေၾကာငီ္း ေေီ ာေအာငလ္ုပ့္ နအ္တစက္ 
• က န္ီးမာေ့ ီး့ လ၊္မ ာီး တ ုီးတက္ေ္မပ္္ အ္ဥအ္္္မ ာီး ဖန္တဦး့ န္အတစက္ 
• က န္ီးမာေ့ ီးပပာေပီးေတငီ္းအီ ကအ္လက္မ ာီးက ု ေဖာ္ေဆာငက္ာ ေပီးပ ု႔့ န္အတစက္ 
• ေင္္ညာော္ကာီးလ ုအပ္ီ က္ႏွင္္ပတေ္က္္ ဆ့ ာဝနမ္ ာီးအာီး ေ ေ့္ န္အတစက္ 
• ညာောြပန္ဝန္ေဆာင္မွမ ာီး ြဖပ္္ဆပ္ီးေပီး့ နအ္တစက ္
 

http://www.anthem.com/wisconsin
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ပေတင္ီးအီ က္အလကအ္ာီး ေအာက္ပါတ ု႔တစင္ အေ္ုီးမြပိိဳပါ မ 
• က န္ီးမာေ့ ီးအာမီ္ ာေုတေ္ပီး့ န္အတစက ္
• ဝန္ေဆာင္မွမ ာီးအတစက္ မပ္မွ က ေင္္မပ္က  ုဆ္ုီးြဖတ့္ န္အတစက္ 
• အက  ိိဳီးီ္္ာီးီစင္္မ ာီးက ု ဆ္ုီးြဖတ့္ နအ္တစက ္
• အတပြ္ပိိဳာောီးြီင္ီးမ့ ွ ေပ္္ အေ္ုီးြပိိဳေကမ ာီးအာီး ာေတု္ေဖာ့္ န္အတစက္ 
 

ေင္ု  က ယုေ့္ ီးအီ ကအ္လကမ္ ာီး  
ကကစႏု္ပ္တ ု႔ေပ္ ပအေ ေပီး္ာတစင္ေြပာာောီးေပ္္အတ ငု္ီး ေင္္က ုယ္ေ့ ီးအီ က္အလက္မ ာီး (PI1 က ု 
အေ္ုီးြပိိဳ့ န္ႏွင္္ မွ ေဝ့ န ္ေတာင္ီးဆ ုမပ္ြဖ္္ပါေပ္။ ေင္္ PI က ု အမ ာီးက 
မြမင္ႏ င္ုပါ၊ ေင္မပ္ေကြဖ္္ေၾကာင္ီး ကစ ႏု္ပ္တ ု႔အာီး မေြပာၾကာီးပါ။  က  ုအာမီ္အေၾကာင္ီးက ္ ၥမ ာီးအတစက ္
မၾကာီဏ့ ယက့ ပါေပ္။  
• ေင္ႏွင္္ပတေ္ကေ္ပ္္ေအာက္ပါဆ္ုီးြဖတ္ီ ကမ္ ာီးြပိိဳလပု့္ န္ ေင္္ PI က ုအေ္ုီးြပိိဳႏ ုင္ပါေပ္ မ  

• က န္ီးမာေ့ ီး  
• အေလ္အက င္္မ ာီး  
• ဝါေနာမ ာီး  

• ကကစႏု္ပ္တ ု႔ေပ္ ေင္ႏငွ္္ပတေ္က္ေပ္္ PI အာီး ေအာက္ပါကြဲေ္ ု႔ေော အြီာီးေကမ ာီး ေ ု႔မဟုတ ္အဖစြဲ႔မ ာီးာေ္မွ 
့ ့ ွ မပ္ြဖ္္ပါေပ ္မ  
• ဆ့ ာဝနမ္ ာီး  
• ေဆီး ္ုမ ာီး  
• အြီာီး အာမီက္ုမုဏဥမ ာီး 

• အီ  ိိဳ႕ေောက ္ ၥမ ာီးတစင္ ေင္ု ေေညာတကပဥမွက  ုမ့ ယကညြဲ ကကစႏု္ပ္တ ု႔ကုမုဏဥုအြပင္ညက္မွ 
လကမ ာီး ေ ု႔မဟုတ ္အဖစြဲ႔မ ာီးအာီး ေင္္ PI က  ုမွ ေဝႏ ုင္ပါေပ္။  

• ေင္္တစင္ြငငီ္းဆ ုီ စင့္္ ွ ေ့္ န္ မပ္မွ မလွုပ္ေဆာင္ြီင္ီးမြပိိဳမဥ ေင္္အာီးအေ ေပီးမပ္ြဖ္ပ္ါေပ္။  
• ေင္္ PI က ု အေ္ုီးမြပိိဳေ္လ ပုါက ေ ု႔မဟတု္ မမွ ေဝေ္လ ုပါက ကကစႏု္ပ္တ ု႔အာီးမပ္ေ ု႔အေ ေပီး့ မပက္ ု 

ေြပာြပမပ္ြဖ္္ပါေပ္။ 
• ေင္္တစင္ ေင္္ PI က ုၾကပ့္္ ွာေပဦး ြပငဆ္င္ီစင္္ ့ ွ ပါေပ။္ 
• ေင္္ PI က လု္ုာေီ္ိိဳ္စာေ မီ္းာောီးေၾကာင္ီး ေေီ ာေအာငလ္ုပာ္ောီးပါေပ။္ 
 
၂၀၁၈ ီုႏွ္္ ေဖေဖာ္ဝါ့ ဥလ (လ1 ့ ကေ္န႔တစင္ ြပန္လပေ္ု္ီးေပ္္္္ေဆီးီြဲ္ေပ ္

ေငႏ္ငွ္္ဆက္ေစယ္ဆက္ဆ္ြီငီ္းမာွ အေ့ ီးႀကဦးပါေပ္ 

မေန္္စမ္ီးေပ္္ေကမ ာီး ေ ု႔မဟုတ္ အ အလ ပ္္ကာီးမဟုတ္ေပ္္ညာော္ကာီး
က ုေြပာဆ ုေပ္္ေကမ ာီးအတစက္ ကုန္က မွမ့ ွ ေပ္္ေအာက္ပါဝန္ေဆာင္မွမ ာီး
က ု ေပီး္စမ္ီးာောီးပါေပ္ မ 
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• အဆင္္မဥ လက္ဟန္ေြီဟန္ညာော္ကာီး ္ကာီးြပန္မ ာီး 
• ပ္ုႏွ ပ္ာောီးေော၊ ေအာ္၊ဥယ ု၊ အဥလက္ာေ့ စန္ီးန္္ႏွင္္ အြီာီးပ္ု္္မ ာီး
ြဖင္္ ေ့ ီးောီးာောီးေပ္္အ့ ာမ ာီး  

• ေင္ေြပာဆ ုေပ္္ညာော္ကာီးြဖင္္ 
အ့ ပ္အီ င္ီးြပပ္္ေပ္္ ညာောြပန္မ ာီးမွ အကကအပဥ 

• ေင္ေြပာဆ ုေပ္္ညာော္ကာီးြဖင္္ေ့ ီးာောီးေော အ့ ာမ ာီး 

အဆ ုပါဝန္ေဆာင္မွမ ာီး့ ယက့ န္ ေင္္ ID ကတ္တစင္ေပု့ ွ  
အဖစြဲ႔ဝင္မ ာီးဆု င့္ ာ ေဦးေန္႔ဝန္ေဆာင္မွမ ာီးဌာနန္ပါတ္က  ုေီုဆ ပုါ။ 
ေ ု႔မဟုတ္ ကကစႏု္ပ္တ ု႔ု  အဖစြဲ႔ဝင္ေ့ွ ႕ေနာ္ေ 1မ262မ523မ2424 ေ ု႔ ေီုဆ ုႏ ုင္ပါေပ္။  
Anthem Blue Cross and Blue Shield ေပ္ 
ဖက္၊့ ယ္ြပပ္ေက႔့ ပ ုင္ီစင္္မ ာီး္ပေ၊က ု လ ကု္နာပါေပ။္ ကကစႏု္ပ္တ ု႔ေပ္ လကမ ာီးအာီး ေအာက္ပါအေြီအေနမ 
ာီးေပုမကတပြ္ပဦး ီစြဲြီာီးဆကဆ္္ြီငီ္းမ့ ွ ပါ မ 

• လကမ  ိိဳီး 
• အောီးအေ့ ာင ္

• ႏ င္ုင္ ေ္္ြမ္္ 
• အေက ္

• မေန္္စမီ္းမ ွ
• လ င္ ေ ု႔မဟတု္ က ာီး၊ မ 

အဆ ပုါအေၾကာင္ီးမ ာီးေၾကာင္္ ေငအ္ာီးဖယက္ ္္ြီင္ီး ေ ု႔မဟတု္ ီစြဲြီာီးဆကဆ္္ြီင္ီးမြပိိဳပါဟု ဆ ုလ ြုီင္ီးြဖ္္ပါေပ။္ 

ေင္ု  အီစင္္အေ့ ီးမ ာီး 
အဆ ပုါဝန္ေဆာငမ္ွမ ာီးက ု့ ့ ွ ြီင္ီးမ့ ွ  
ေ ု႔မဟုတ ္ကကစႏု္ပ္တ ု႔မွ အာေကတ္စင္ြပာောီးေပ္္အေၾကာင္ီးမ ာီးႏွင္္ဆန္႔က င္ကာ ကကစႏု္ပ္တ ု႔မွ 
ေင္္အာီးီစြဲြီာီးဆကဆ္္ေနေပ္ဟု ေင္္အေနြဖင္္ီ္္ာီးေန့ ပါေလာီး။ ာေ ေု ု႔ဆ ုပါက 
ေငေ္ပ္ မေက နပ္ီ က္ (တ ုင္ၾကာီးမွ1 က  ုတင္ြပႏ ုင္ပါေပ္။ ေမီးလ္ ေ ု႔မဟတု္ ဖုနီ္းြဖင္္ တင္ြပ့ န္ မ 
 

Member Advocate           ဖုန္ီး မ 1မ262မ523မ2424 
N17 W 24340 Riverwood Drive 
Waukesha, WI 53188 
 

တငြ္ပ့ ာတစင ္အကကအပဥလ အုပေ္နပါေလာီး။ အာေက္ပါန္ပါတ့္ ွ  ကကစႏု္ပ္တ ု႔ု အဖစြဲ႔ဝငေ့္ ွ႕ေနမနေ္န  ာာေ္ ဖုန္ီးေီုဆ ုပါ။ 
ေငေ္ပ္ ြပပ္ေက့ ပ ုင္ီစင္္မ ာီးဆ ုင့္ ာတ ငု္ၾကာီး္ာက ု U.S. က န္ီးမာေ့ ီးႏွင္္ 
လကပု   ိိဳလ္ေ့ ီးဝန္ေဆာငမ္ွမ ာီးဌာန၊ ြပပ္ေက့ ပ ုင္ီစင္္မ ာီး ္ုီးာေေ္ ု႔လပ္ီး တင္ြပႏ ုင္ပါေပ္ မ 

• ဝကည္ေ္ပုတစင ္မ              https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf 
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• ္ာပ ု႔လ ွင ္မ            U.S. Department of Health and Human Services 
200 Independence Ave. SW  
Room 509F, HHH Building  
Washington, DC 20201  

• ဖနုီ္းြဖင္္ဆကေ္စယ့္ န ္မ  1မ800မ368မ1019 (ဆစ္႔အနာီးမၾကာီးဖုနီ္းလ ုငီ္း/TDD 1မ800မ537မ76971 

တ ုင္ၾကာီးမပွ္ု္္အာီး့ ယက့ နအ္တစက္ www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html က ု ေစာီးပါ။ 
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ATTENTION: If you speak English, language assistance services are 

available to you free of charge. Call 1-855-690-7800 (TTY: 711). 
 

ATENCIÓN: Si habla español, los servicios de asistencia de idiomas 

están disponibles sin cargo, llame al 1-855-690-7800 (TTY: 711). 

CEEB TOOM:  Yog koj hais lus Hmoob, kev pab rau lwm yam lus 

muaj rau koj dawb xwb. Hu 1-855-690-7800 (TTY: 711). 
 

注意：如果您说中文，您可获得免费的语言协助服务。请致电

1-855-690-7800 (TTY 文字电话: 711). 
 

DIGTOONI: Haddii aad ku hadasho afka Soomaaliha, adeegyada 

caawimada luqadda waxaa laguu heli karaa iyagoo bilaash ah. Wac 

1-855-690-7800 (TTY: 711). 
 

ໝາຍເຫດ: ຖ້າທ່ານເວ ້ າພາສາລາວ, ທ່ານສາມາດໃຊ້ການບໍລິການຊ່ວຍ

ເຫ ຼື ອດ້ານພາສາໄດ້ໂດຍບ່ໍເສຍຄ່າ. ໂທ 1-855-690-7800 (TTY: 711). 
 

ВНИМАНИЕ: Если Вы говорите по-русски, Вам будут 

бесплатно предоставлены услуги переводчика. Позвоните по 

номеру: 1-855-690-7800 (TTY: 711). 
 

ေက ီး ေကီးြပိိဳ္ နာီးဆင္ပါ - ေင္ေပ ္ြမန္မာ္ကာီးေြပာေကြဖ္္ပါက၊ 
ေင္္အတစက ္အီမြဲ္ြဖင္ ္ညာော္ကာီးကကပဥေ့ ီး ၀န္ေဆာင္မွမ ာီး 
့ ့ွ  န ုင္ေပ္။ 1-855-690-7800 (TTY: 711) တစင ္ဖုန္ီးေီုဆ ုပါ။ 
 

 تنبيه: إذا كنتم تتحدثون العربية، تتوفر لكم مساعدة لغوية مجانية. اتصلوا بالرقم 

  (.711)هاتف نصي: 7800-690-855-1
 

PAŽNJA: Ako govorite srpsko-hrvatski imate pravo na besplatnu 

jezičnu pomoć. Nazovite 1-855-690-7800 (telefon za gluhe: 711). 
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ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos 

Sprachhilfsdienste zur Verfügung. Rufen Sie die folgende Nummer 

an: 1-855-690-7800 (TTY: 711). 
 

주의: 한국어를 쓰시는 경우, 언어 지원 서비스가 무료로 

제공됩니다. 1-855-690-7800 (TTY: 711) 번으로 연락해 주십시오. 
 

CHÚ Ý: Nếu bạn nói tiếng Việt, thì có sẵn các dịch vụ hỗ trợ ngôn 

ngữ miễn phí cho bạn. Hãy gọi 1-855-690-7800 (TTY 711). 
 

GEB ACHT: Wann du Pennsylvaanisch Deitsch schwetzscht, 

Schprooch Helfe Services sin meeglich mitaus Koscht. Ruff  

1-855-690-7800 (TTY: 711) 
 

ATTENTION : Si vous parlez français, les services d'assistance 

linguistique vous sont accessibles gratuitement. Appelez le numéro  

1-855-690-7800 (TTY : 711). 
 

UWAGA: Jeśli mówisz po polsku, usługi wsparcia językowego są 

dostępne dla Ciebie bezpłatnie. Zadzwoń pod numer  

1-855-690-7800 (TTY: 711). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


