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Washington Apple Health 
စီမံခန္႔ခြေဲရးဆုိင္ရာ ၾကားနာမႈ အခြင့္အေရးႏွင့္ ေနာက္ဆုံးသတ္မွတ္ရက္မ်ား 

Washington Apple Health Administrative Hearing Rights and Deadlines 

သင္၏ ဝါရွင္တန္ Apple က်န္းမာေရး အက်ဳံးဝင္မႈအား ျငင္းဆိုျခင္း၊ အဆံုးသတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ သေဘာမတူပါက စီမံခန္႔ခြေဲရးဆိုင္ရာ ၾကားနာမႈအတြက္ ေတာင္းဆုိခြင့္ရိွသည္။ 

• ၾကားနာမႈအတြက္ ေတာင္းဆိုရန္ ဤေၾကျငာခ်က္၏ထိပ္ပုိင္းရိွ ရက္စြဲမွ ရက္ေပါင္း ၉၀ အခ်ိနရ္ရိွသည္။ ရက္ေပါင္း ၉၀ အတြင္း 
ၾကားနာမႈအတြက္ ေတာင္းဆုိျခင္းမျပဳပါက သင့္အေနျဖင့္ ၾကားနာမႈအခြင့္အေရးကို ဆံုး႐ံႈးႏုိင္သည္။ 

• ၾကားနာမႈလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း သင္၏အက်ဳံးဝင္မႈကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းလိုပါက ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စီမံခန္႔ခြေဲရးဆုိင္ရာ ၾကားနာမႈ 
လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ဆက္လက္အက်ဳံးဝင္မႈကုိ ၾကည့္ပါ။ 

• ဝါရွင္တန္ စီမံခန္႔ခြေဲရးဆိုင္ရာ ကုဒ္ (WAC) 182-526၊ အခန္း ၁၈၂-၅၂၆ တြင္ ၾကားနာမႈဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ ႏုိင္သည္။ 
• ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ ဖက္ဒရယ္ဥပေဒမ်ားေျပာင္းလမဲႈေၾကာင့္ အဆိုပါနည္းလမ္းအတိုင္း (RCW 74.09.741(3)) စာရင္းသြင္းထားသူ မ်ားအားလံုး 

အလိုအေလ်ာက္ သက္ေရာက္ျခင္းေၾကာင့္ သင္၏ အက်ဳံးဝင္မႈကို ျငင္းဆိုျခင္း၊ အဆံုးသတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေျပာင္းလဲ ျခင္းခံရပါက 
သင့္အေနျဖင့္ ၾကားနာမႈအခြင့္အေရးကို ဆံုး႐ံႈးႏုိင္သည္။ 

• သင့္တြင္အေရးေပၚက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလိုအပ္ခ်က္ရွိပါက သင္သည္ အျမန္ၾကားနာျခင္းကိုေတာင္းဆိုႏိုင္ၿပီး လိုအပ္ခ်က္ အတြက္ 
ေဆးေထာက္ခံစာကို တင္ျပရမည္။ သင့္တြင္ အျမန္ၾကားနာျခင္းရႏုိင္၊ မရႏုိင္ ဆံုးျဖတ္ပါမည္။ သင္သည္ ဆက္လက္အာမခံအက်ဳံးဝင္မႈကုိ 
လက္ခံရရိွပါက အျမန္ၾကားနာျခင္းကိုရမည္မဟုတ္ပါ။ 

 
သင္သည္ ဝင္ေငြနည္း တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါက ညႇိႏိႈင္းအတိုင္ပင္ခံ ဥပေဒေရးရာ ပညာေရးအႀကံေပးႏွင့္ လႊဲေျပာင္းမႈ (CLEAR) မွ သင္ ့ အတြက္ 
အခမဲ့ဥပေဒေရးရာ အကူအညီရရိွေအာင္ ကူညီေပးႏုိင္သည္။ http://nwjustice.org/clear-online, တြင္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ သည္ သို႔မဟုတ္ 

• အသက္ ၆၀ ေအာက္ျဖစ္ပါက CLEAR သို႔ 1-888-201-1014 ကုိ ေခၚဆိုပါ။ 
• အသက္ ၆၀ သို႔မဟုတ္ ထို႔ထက္ေက်ာ္ပါက CLEAR အရာရိွထံ 1-888-387-7111 သုိ႔ ေခၚဆုိပါ။ 

 
စီမံခန္႔ခြေဲရးဆုိင္ရာ ၾကားနာမႈလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ဆက္လက္အက်ဳံးဝင္ျခင္း 

• သင္၏ ဝါရွင္တန္ Apple က်န္းမာေရးအက်ဳံးဝင္မႈ(Washington Apple Health coverage) ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ အဆံုးသတ္မည္ သို႔မဟုတ္ 
ေျပာင္းလမဲည္ဟု သင္၏ ေၾကျငာခ်က္ က ဆုိလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ အဆုံးသတ္မည္၊ ဆိုင္းင့ံမည္ သို႔မဟုတ္ သင္၏ယခင္ကရရိွသည့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်မည္ဟု ၎ကဆိုလွ်င္ သင့္အေနျဖင့္ ၾကားနာမႈလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း သင္၏အက်ဳံးဝင္မႈကို ဆက္လက္ 
ထိန္းသိမ္းႏုိင္သည္။ 

• သင္၏အက်ဳံးဝင္မႈကို ထိန္းသိမ္းရန္ သင့္အေနျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ၿပီးဆံုးရန္ လ၏ေနာက္ဆံုးသတ္မွတ္ရက္ မတိုင္မီ သို႔မဟုတ္ 
သင့္အားလုပ္ေဆာင္ရန္ေၾကျငာခ်က္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေပးပုိ႔သည့္ေန႔မွ ျပကၡဒိန္ရက္ ၁၀ ရက္အတြင္း ၾကားနာမႈအတြက္ ေတာင္းဆုိရမည္။ 

• ဆက္လက္အက်ဳံးဝင္မႈ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈကို သင္လက္ခံရရိွၿပီး သင္၏ၾကားနာမႈဆံုး႐ံႈးလွ်င္ သင့္အေနျဖင့္ ဆက္လက္ အက်ဳံးဝင္မႈ 
သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ရက္ေပါင္း ၆၀ ကို အရံအျဖစ္ ေပးေဆာင္ရႏုိင္သည္ (WAC 182-504-0130 ၾကည့္ပါ)။ 

• သင္၏ ဝါရွင္တန္ Apple က်န္းမာေရးေလွ်ာက္ထားမႈ၏ ျငင္းဆိုခ်က္အတြက္ ေစာဒကတက္ရန္ ၾကားနာမႈ အတြက္ ေစာင့္ဆုိင္းေနစဥ္ 
အက်ဳံးဝင္မႈကို သင္မရရိွႏုိင္ပါ။ 

 
စီမံခန္႔ခြမဲႈဆုိင္ရာၾကားနာမႈ ေတာင္းဆုိျခင္း 
စီမံခန္႔ခြမဲႈဆိုင္ရာၾကားနာမႈကို ေတာင္းဆိုရန္ သို႔မဟုတ္ စကားျပန္လိုအပ္ပါက သုိ႔မဟုတ္ ၾကားနာမႈေတာင္းဆိုရန္ အျခားအကူအညီ လုိအပ္ပါက 
ေအာက္ပါတို႔မွတစ္ခုကုိ လုပ္ေဆာင္ပါ- 

• 1-877-501-2233 ျဖင့္ အဖြဲ႔အစည္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရံုး ေဖာက္သည္ဝန္ေဆာင္မႈစင္တာ (Community Services Office customer service 
center) သုိ႔ဖုန္းေခၚပါ သို႔မဟုတ္ သင္၏ေဒသဆုိင္ရာ အိမ္ႏွင့္လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းဝန္ေဆာင္မႈ (HCS) ႐ုံးသုိ႔ ေခၚဆိုပါ။ 

• 1-855-873-0642 ျဖင့္ LTC အထူးယူနစ္(LTC Specialty Unit)သုိ႔ ဖုန္းေခၚပါ သုိ႔မဟုတ္ သင္၏ေဒသဆုိင္ရာ မသန္စြမ္းမႈ စီမံခန္႔ခြေဲရးဆိုင္ရာ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး (DDA) ႐ုံးသို႔ ေခၚဆိုပါ။ 

• စာတစ္ေစာင္ေရးပါ သို႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြမဲႈဆိုင္ရာ ၾကားနာမႈေတာင္းဆိုခ်က္ပံုစံ HCA 12-507 ကုိ ျဖည့္စြက္ပါ။ (၎ကို 
www.hca.wa.gov/apple-health-client-forms တြင္ ရရိွႏုိင္သည္) ၿပီးလွ်င္- 

ဖက္စ္ေပးပုိ႔ရန္ 1-888-338-7410 သုိ႔မဟုတ္ 
စာေပးပုိ႔ရန္- CSD Customer Service Center PO Box 11699 Tacoma, WA 98411-6699 

သင္သည္ မည္သူအား ဆက္သြယ္ရမည္ကုိ မသိပါက ဤစာ၏ပထမစာမ်က္ႏွာရိွ နံပါတ္ကုိ ဖုန္းေခၚဆုိပါ။ သင္၏ကိစၥရပ္အား ကၽြႏု္ပ္တို႔ 
ျပန္လည္ဆန္းစစ္မည္ျဖစ္ၿပီး ၾကားနာမႈမတိုင္မီ ကိစၥရပ္ကိုေျဖရွင္းႏုိင္ရန္သင့္ကိုဆက္သြယ္ရန္ႀကိဳးစားမည္။ 

http://nwjustice.org/clear-online
http://www.hca.wa.gov/apple-health-client-forms

