
2018 NCFlex  
အာမခံ ႏႈန္းထားမ်ား

အဓိက မေတာ္တဆ ေသဆုံးမႈႏွင့္ ေျခလက္ျပတ္ေတာက္မႈ အာမခံသည ္
ဝန္ထမ္းမ်ားသီးသန္႔ အတြက္သာ အက်ဳးံဝင္ၿပီး သင့္အေနျဖင္ ့ေငြကုန္ေၾကးက်ရန္မလိုဘ 
ရယူႏိုင္ပါသည္။ သင္လုပ္ရမွာေတာ့ စာရင္းသြင္းဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္!

2018 အတြက္ အသစ္
2018 မ ွစတင္ၿပီး၊ အက်ဳးံဝင္သည္ ့မွခီိုသူေစာင့္ေရွာက္မႈ ကုန္က်စရိတ္မ်ား 
ေပးေဆာင္ရန ္သင့္အေကာင့္ထဲရွသိည္ ့ပမာဏအထ ိNCFlex သုံးရလြယ္သည့္ကဒ္ျဖင္ ့
သင္ေပးေခ်ႏိုင္သည္။

ႏႈန္းထား အဆင့္

ဝန္ထမ္းသီးသန္႔
ဝန္ထမ္းႏွင့္ အိမ္ေထာင္ဖက္
ဝန္ထမ္းႏွင့္ သားသမီး (မ်ား)
မိသားစု

ေလွ်ာ့ခ်မႈႏႈန္းထား

အဆင့္ျမင့္ ေ႐ြးခ်ယ္မႈ

 $35.90 

 $72.00 

 $78.00 

 $123.00 

အဆင့္နိမ့္ ေ႐ြးခ်ယ္မႈ

 $21.22 

 $42.78 

 $45.94 

 $73.22 

အစီအစဥ္မ်ား

အဓိက ႀကံ့ခို္င္မႈ အစီအစဥ ္

အေျခခံအစီအစဥ္

အဆင့္ျမင့္ အစီအစဥ္

ေလွ်ာ့ခ်မႈႏႈန္းထား

ဝန္ထမ္းသီးသန္႔ 

ဝန္ထမ္းမွ ေပးေဆာင္ရန္မလိုပါ 

     $4.50 

     $8.00  

ေလွ်ာ့ခ်မႈႏႈန္းထား

ဝန္ထမ္းႏွင့္ 
 မိသားစု

  မသက္ဆိုင္္ပါ

  $11.66  

  $20.52  

ျပည္နယ္ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင္ ့၎တို႔၏မိသားစ ုလိုအပ္ခ်က္မ်ားကိ ုျဖည့္ဆည္းေပးရန ္

အခြန္မေကာက္မ ီအစီအစဥ္မ်ဳးိစုံကိ ုNCFlex ျပည္နယ္အာမခ ံအစီအစဥ္မ်ားမ ွႏွစ္ေပါင္း 20 

ေက်ာ ္ၾကာေအာင ္ပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွပိါသည္။

ခံစားခြင့္ရွရိန္အတြက္၊ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင္ ့တစ္ပတ္လွ်င္ ္နာရ ီ20 သို႔မဟုတ ္ယင္းထက္ပိုၿပီး 
အၿမဲတမ္းဝန္ထမ္း၊ အစမ္းခန္႔ သို႔မဟုတ ္အခ်နိ္ပိုင္းဝန္ထမ္းရာထူးျဖင္ ့အလုပ္လုပ္သ ူျဖစ္ရပါမည္။

ႏႈတ္ယူျခင္းမ်ားကိ ုသင့္လစာထဲမ ွအခြန္မေကာက္မ ီျဖတ္ေတာက္သြားၿပီး၊ 
ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းက သင္၏အခြန္ျဖတ္ေတာက္ႏိုင္ေသာ ဝင္ေငြကိ ုေလ်ာ့နည္းေစၿပီး ေငြေၾကး 
ကုန္က်မႈကိ ုသက္သာေစပါသည္။

ေအာက္ပါ အက်ဳးိခံစားခြင့္အစီအစဥ္မ်ားထဲမ ွတစ္ခုခ ုသို႔မဟုတ ္အားလုံးကိ ုစာရင္းသြင္းပါ-

သြားဘက္ဆိုင္ရာ
သင့္သြားမ်ားကို ဂ႐ုတစိုက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ သင့္အၿပံဳးထက္ အက်ဳးိခံစားခြင့္မ်ားကို 
ရေစပါသည္၊ ေကာင္းမြန္ေသာ သြားဘက္ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးက ဆီးခ်ဳ ိ၊ ႏွလုံးေရာဂါႏွင့္ 
အျခားေဆးကုသမႈဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည္ဟု သုေတသမ်ား၏အဆိုအရ 
သိရပါသည္။ 

သင့္က်န္းမာေရးႏွင္ ့ေငြေၾကးလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင္ ့ကိုက္ညီေစရန ္NCFlex မ ွ

သက္သာေသာ အစီအစဥ္ႏွစ္မ်ဳးိ ေ႐ြးခ်ယ္မႈ ကိ ု ေပးထားွပိါသည္။  လစဥ္ႏႈန္းထားမ်ားမွာ 

ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည-္

ကြန္ရက္တြင္း သို႔မဟုတ ္ကြန္ရက္ျပင္ပ မ ွသင့္သြားဆရာဝန္ကိ ုသင္ေ႐ြးခ်ယ္ပါ။  ကြန္ရက္တြင္း 
ပံ့ပိုးေပးသူသို႔ သြားေရာက္ျပသျခင္းျဖင္ ့ေငြေၾကးသက္သာေစပါ။္ အဆင့္ျမင္ ့ေ႐ြးခ်ယ္မႈက ႏွစ္စဥ ္

အမ်ားဆုံး $5,000 အထိနွင္ ့သြားႏွင့္ေမး႐ိုးဆိုင္ရာ ကုသမႈအတြက ္တစ္သက္တာ အမ်ားဆုံး 
$1,500 ေပးထားပါသည္။

အျမင္ဆိုင္ရာ
NCFlex အျမင္ဆိုင္ရာ အစီအစဥ္က မ်က္စိပညာရွင္မ်ား၊ မ်က္စိကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင္ ့
အျမင္အာ႐ုဆံိုင္ရာ ကုမၸဏီမ်ားပါဝင္သည္ ့ပံ့ပိုးေပးသူကြန္ရက္အသစ္တစ္ခ ုေပးထားပါသည္။ 
NCFlex အျမင္ဆိုင္ရာ အစီအစဥ္က မ်က္စိပညာရွင္မ်ား၊ မ်က္စိကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ 
အျမင္အာ႐ုဆံိုင္ရာ ကုမၸဏီမ်ားပါဝင္သည့္ ပံ့ပိုးေပးသူကြန္ရက္အသစ္တစ္ခု ေပးထားပါသည္။

ေ႐ြးခ်ယ္ရန ္NCFlex အျမင္ဆိုင္ရာ အစီအစဥ ္သုံးမ်ဳးိရွပိါသည-္

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ သုံးစြဲႏိုင္သည့္ အေကာင့္
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက ္လိုအပ္သလိ ုသုံးစြဲႏိုင္သည္ ့အေကာင္ ့(HCFSA) သည ္

အိတ္စိုက္က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ကုန္က်စရိတ ္တစ္ခ်ဳိ႕တစ္ဝက္အတြက ္ေပးေခ်ရန ္သင္၏ 

အခြန ္မေကာက္မီဝင္ေငြ၏ တစိိိတ္တပိုင္းကိ ုသီးသန္႔ဖယ္ထားခြင့္ျပဳသည္ ့အထူးအေကာင့္တစ္ခ ု

ျဖစ္ပါသည္။ သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မီသည္ ့ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက ္သင္၏ HCFSA မ ွ

လက္ခံရရွိသည့္ေငြအေပၚတြင ္သင္မည္သည့္အခါမွ် အခြန ္ေပးေဆာင္ရန ္မလိုအပ္ပါ။

အက်ဳံးဝင္သည္ ့ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက ္ႀကိဳတင ္အတည္ျပဳေပးထားသည္ ့
အမ်ဳိးအမည္မ်ားအား FSAStore.com တြင ္ဝင္ေရာက္ၾကည့္ပါ။ HCFSA ကိ ုအသုံးျပဳပါက၊ 
အဆိုပါ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ေပးေဆာင္ခ်ိန္တြင ္ကရက္ဒစ္ကဒ ္
သို႔မဟုတ ္ဒက္ဘစ္ကဒ္ကဲ့သုိ႔ လုပ္ေဆာင္ေပးသည္ ့NCFlex သုံးရလြယ္သည့္ကဒ္ကိ ု
သင္အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။။ ေဆးကုသမႈဆိုင္ရာ၊ သြားဘက္ဆိုင္ရာႏွင္/့သို႔မဟုတ ္
အျမင္ဆုိင္ရာ အစီအစဥ္တြင ္မပါဝင္သည္ ့အရည္အခ်င္းျပည့္မီသည္ ့ေဆးကုသမႈဆိုင္ရာ 
ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက ္HCFSA သည ္႐ိုးရွင္းၿပီး သုံးရလြယ္ကူပါသည္။

သင္ ့HCFSA တြင ္အခြန္မေကာက္မ ီဝင္ေငြမည္မွ်ကိ ုသီးသန္႔ဖယ္ထားရမည္အား 
ဆုံးျဖတ္ခ်ိန္တြင္၊ အစီအစဥ္ႏွစ္အတြင္း သင္ရွိလာမည္ ့ေဆးကုသမႈဆိုင္ရာ 
ကုက်စရိတ္အားလံုးကိ ုဂ႐ုတစိုက္ခ်ေရးၿပီး အစီအစဥ္သတ္မွတ္ပါ။ သင္ ့HCFSA အတြက ္
အစီအစဥ္တစ္ႏွစ္လွ်င ္အနည္းဆုံး $120 မ ွအမ်ားဆုံး $2600 အထ ိထည့္ထားႏိုင္ပါသည္။ 
သင့္အိမ္ေထာင္ဖက္သည္လည္း ျပည္နယ္ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက၊ သ/ူသူမသည္လည္း 
အစီအစဥ္တစ္ႏွစ္လွ်င ္$2600 အထ ိထည့္ထားႏိုင္ပါသည္။ HCFA ႏွင္ ့NCFlex 
သုံးရလြယ္သည့္ကဒ္သည္ ့ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက ္အခမဲ့ျဖစ္ပါသည္။

မွီခိုသူအား ေန႔ဘက္ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ သုံးစြဲႏိုင္သည့္ 
အေကာင့္
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ လိုအပ္သလို္ သုံးစြဲႏိုင္သည့္ အေကာင့္ႏွင့္ အလားတူပင္၊ 
အက်ဳံးဝင္သည့္ ကေလးငယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ အသုံးျပဳရန္ အခြန္မေကာက္မီ ေငြေၾကးအား 
သင္ထည့္ထားႏိုင္ပါသည္။ အစီအစဥ္တစ္ႏွစ္လွ်င္ မိသားစုတစ္စုအတြက္ $5,000 အထိ 
သင္ထည့္သြင္းထားႏိုင္ပါသည္။

အဖြ ဲ႔လိုက္ သတ္မွတ္ အသက္အာမခံ
အာမခံေပၚလစီေအာက္တြင ္အက်ဳးံဝင္ေနစဥ ္သင္ေသဆုံးသြားပါက သင္၏အက် ိဳးခံစားခြင့္ရွသိ ူ
(မ်ား) သို႔ ဤအစီအစဥ္က အက်ဳးိခံစားခြင့္မ်ားေပးသြားပါသည္္။  ၎သည ္
ေငြေၾကးတန္ဖိုးမပါသည္ ့တိက်သည္ ့[1}သတ္မွတ{္2] အသက္အာမခ ံေပၚလစီျဖစ္သည္ကိ ု
ေက်းဇူးျပဳ၍ သတိျပဳပါ။

ႏႈန္းထားမ်ားမွာ ဝန္ထမ္း၏ အသက္ေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ ဥပမာ-

သင့္အသက္

40 - 44
> 

$20,000 
အက်ဳံးဝင္မႈ 

ကို သင္ ေ႐ြးလိုက္သည
> $1.80 

လစဥ္ အာမခံေၾကး 

အိမ္ေထာင္ဖက္ အက်ဳးံဝင္မႈအတြက္၊ အာမခံေၾကးသည္ ဝန္ထမ္း၏ အသက္အေပၚတြင္ 
မူတည္ပါမည္။

သားသမီး (မ်ား) အက်ဳးံဝင္မႈ-
•  သားသမီး (မ်ား) အတြက ္$0.68 ဆိုပါက $5,000

•  သားသမီး (မ်ား) အတြက ္$1.36 ဆိုပါက $10,000

အဓိက မေတာ္တဆ ေသဆုံးမႈႏွင့္ 
ေျခလက္ျပတ္ေတာက္မႈမ်ား
ဤအာမခံအစီအစဥ္က အက်ဳ ံးဝင္သည့္ မေတာ္တဆမႈမ်ဳ ိးျဖင့္ ေျခလက္ျပတ္ေတာက္သည့္ 
ထိခုိက္မႈမ်ားရွလိာပါက သုိ႔မဟုတ္ ေသဆံုးပါက၊ သင္ သုိ႔မဟုတ္ သင့္အက်ဳ ိးခံစားခြင့္ရွသူိထံသုိ႔ 
$10,000 အထိ အက်ဳ ိးခံစားခြင့္မ်ား ေပးေဆာင္ပါသည္္။

အိမ္မွ မိငု ္100 အကြာအေဝးသုိ႔ ခရီးသြားရန္ စီစဥ္ေနပါက၊ Voya ခရီးသြား အကူအညီ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ သင္ရယူႏိင္ုပါသည္။ မေတာ္တဆမႈတြင္ သင္ပါဝင္ေနပါက၊ မေတာ္တဆမႈႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး အကူအညီတစ္စံုတစ္ရာရယူရန္ ေပးထားသည့္ဖုန္းနံပါတ္သုိ႔သာဖုန္းေခၚလုိက္ပါ။



 အဓိက စုေပါင္း                                                ဝန္ထမ္း               ဝန္ထမ္းႏွင့္ မိသားစု
$50,000   $0.85  $1.35 
$100,000   $1.70  $2.70 
$150,000   $2.55  $4.05 
$200,000   $3.40  $5.40 
$250,000   $4.25  $6.75 
$300,000   $5.10  $8.10
$350,000   $5.95  $9.45
$400,000   $6.80  $10.80
$450,000   $7.65  $12.15
$500,000   $8.50  $13.50

ဝန္ထမ္းသီးသန္႔ ဝန္ထမ္း + 
အိမ္ေထာင္ဖက္

ဝန္ထမ္း + 
သားသမီး (မ်ား)

ဝန္းထမ္း + 
မိသားစု

$6.94 $11.50 $13.64 $18.20

NCFlex.org

မသက္ဆိုင္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းခ်က္
ဤလမ္းညႊန္မႈသည္ သင္ႏွင့္ကုိက္ညီနိုင္သည့္ အက်ဳးိခံစားခြင့္ အက်ဥ္းခ်ဳးံကုိ ရွင္းျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၎မွာ 
မည္သည့္အစီအစဥ္တစ္ခုမွ်၏ ျပည့္စုံေသာ ေဖာ္ျပခ်က္တစ္ခု် ျဖစ္ေၾကာင္းရည္႐ြယ္ျခင္း မဟုတ္ပါ။ ပါဝင္သည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္အားလံုး မွန္ကန္ေစရန္ အေကာင္းဆံုး ႀကိဳးစားထည့္သြင္းထားပါသည္။ ဤလက္ကမ္းေၾကာ္ျငာႏွင့္ 
တရားဝင္အစီအစဥ္ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ပါသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္တစ္ခုခု ကြ ဲျပားျခားနားမႈ ရွပိါက၊ 
စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ပါသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္က သင့္အက်ဳးိခံစားခြင့္မ်ားကို ဆံုးျဖတ္ေပးပါလိမ့္မည္။ 
သင့္အက်ဳးိခံစားခြင့္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ထပ္သိလိုသည္မ်ား ရွပိါက၊ သင္၏ လူသားအရင္းအျမစ္ ကုိယ္စားလွယ္ထံ 
ေက်းဇူး၍ ဆက္သြယ္ပါ သို႔မ္ဟုတ္ ပိုမိုသိရွရိန္ ျပည္နယ္လူသားအရင္းအျမစ္႐ုးံ၏ ဝဘ္ဆိုက္ www.oshr.nc.gov 

သုိ႔ဆက္္သြယ္ပါ။

  အက်ဳးံဝင္မႈ အဆင့္                                           ကုန္က်စရိတ္

ဝန္ထမ္းသီးသန္႔

ဝန္းထမ္း + သားသမီး (မ်ား)
ဝန္းထမ္း + အိမ္ေထာင္ဖက္

ဝန္းထမ္း + မိသားစု

 $60.50   

 $119.50   

 $119.50   

 $160.50   

သင့္အသက္ 
40 - 44 

အိမ္ေထာင္ဖက္၏ အသက္   
45 - 49  

> 
>  

$15,000 ေ႐ြးခ်ယ္မႈ     $25,000 ေ႐ြးခ်ယ္မႈ

လစဥ္အာမခံေၾကး
$7.40 

လစဥ္အာမခံေၾကး
$7.40  

လစဥ္အာမခံေၾကး
$12.34 

လစဥ္အာမခံေၾကး
$12.34  

အိမ္ေထာင္ဖက္၏ ႏႈန္းထားအား ဝန္ထမ္း၏အသက္ေပၚတြင္ အေျခခံထားသည္။ မွခီိုသူ 
သားသမီး (မ်ား) အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မရွပိါ။

      အဓိက စုေပါင္း                               ဝန္ထမ္း                                  ဝန္ထမ္းႏွင့္ မိသားစု

         နိမ့္ ေ႐ြးခ်ယ္မ                $6.38                             $10.56

        ျမင့္ ေ႐ြးခ်ယ္မ                 $15.18                             $25.16

   အေကာင္းဆုံး ေ႐ြးခ်ယ္္မ        $20.28                             $33.54

ဆႏၵအေလ်ာက္ထားႏိုင္သည့္ မေတာ္တဆ ေသဆုံးမႈႏွင့္ 
ေျခလက္ျပတ္ေတာက္မႈမ်ား
အက်ဳးံဝင္သည့္ မေတာ္တဆမႈအျဖစ္ ကိုယ္လက္အဂၤါတစ္ခုခု ဆုံး႐ႈ ံးမႈရုွပိါက ဤအာမခံအစီအစဥ္က 
အက်ဳးိခံစားခြင့္ေပးပါသည္္။

သင္ႏွင့္ သင္အိမ္ေထာင္ဖက္ႏွစ္ဦးစလုံးက ဤအက်ဳးံဝင္မႈကို ရယူရန္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ျပည့္မီပါက၊ 
သင္တို႔ႏွစ္ဦးစလုံးက ဝန္ထမ္းအက်ဳးံဝင္မႈကို ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္၊ သို႔ေသာ္ သင္တို႔ႏွစ္ဦးထဲမွ 
တစ္ဦးသာ ဝန္ထမ္းအေပါင္း မိသားစု အက်ဳးံဝင္မႈကို ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။

လစဥ္ အာမခံေၾကး ႏႈန္းထားမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္-

ကင္ဆာ အာမခံ
သင္၏ ကင္ဆာအာမခံ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သီးျခားေရာဂါမ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး 
အစီအစဥ္သုံးခုပါသည့္ ေ႐ြးခ်ယ္မႈမ်ားထဲမွ ေ႐ြးခ်ယ္ပါ။ အစီအစဥ္သုံးခုပါသည့္ ေ႐ြးခ်ယ္မႈအားလုံးက 
တူညီသည့္ အက်ဳးိခံစားခြင့္မ်ားႏွင္/သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား  ေပးထားပါသည္။ 
မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ၊ အေျခအေနအမ်ားစုတြင္ အက်ဳးံဝင္သည့္ပမာဏ ကြ ဲျပားသည္။
ကင္ဆာအာမခံအတြက္ သင္ေပးေခ်သည့္ လစဥ္အာမခံေၾကးသည္ သင္ေ႐ြးခ်ယ္သည့္အစီအစဥ္ႏွင့္ 
သင္တစ္ဦးတည္းအတြက္ သို႔မဟုတ္ သင္ႏွင့္ သင္မိသားစုအတြက္ သင္ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္သည္ 
အစီအစဥ္ေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ နိမ့္၊ ျမင့္ႏွင့္ အေကာင္းဆုံး ေ႐ြးခ်ယ္မႈမ်ားအတြက္ 
လစဥ္ႏႈန္းထားမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္-

ဤအက်ဳိးခံစားခြင့္မွ သင္ႏွင့္ သင့္မိသားစုအတြက္ ႏွစ္စဥ္ ႀကံ႕ခိုင္ေရးအက်ိဳးခံစားခြင့္တစ္
ခု ေပးပါသည္။ အက်ဳိးခံစားခြင့္ ပမာဏက ေ႐ြးခ်ယ္ထားသည့္အက်ဳံးဝင္မႈ အမ်ဳိးအစားေပၚတြင္ 
မူတည္ပါသည္။

အသက္အႏၱရာယ္ရွိသည့္ ဖ်ားနာမႈ
ႏွလုံးေရာဂါ၊ ေလျဖတ္ျခင္း၊ ကင္ဆာႏွင္ ့အျခားကဲ့သို႔ေသာ အသက္အႏၱရာယ္ရွိသည္ ့
ဖ်ားနာမႈျဖစ္သည့္အခါတြင ္ဤအာမခံေပၚလစီက အက်ဳိးခံစားခြင့္ေပးပါသည္။ 
သင္ေ႐ြးခ်ယ္သည္ ့အစီအစဥ္အေပၚ မူတည္ၿပီး၊ အက်ဳံးဝင္မႈက 
စုေပါင္းအက်ဳိးခံစားခြင့္အျဖစ ္ေရာဂါေတြ႔ရိွခ်က္တစ္ခုလွ်င ္$15,000 မ ွ$25,000 အထ ိ
ေပးပါသည္။ သင့္အက်ဳိးခံစားခြင့္အား သင္ႏွင့္သင့္ေတာ္သလိ ုသင္အသုံးျပဳႏိုင္သည္။

အသက္အႏၱရာယ္ရွိသည့္ ဖ်ားနာမႈ လစဥ္အာမခံေၾကး ႏႈန္းထားမ်ားသည္ အသက္ေပၚတြင္ 
မူတည္ပါသည္။

TRICARE ျဖည့္စြက္အစီအစဥ္ - အၿငိမ္းစား 
စစ္မႈထမ္းမ်ားအတြက္
စစ္တပ္အသိုင္းအဝုိင္းက ေပးထားသည္ ့TRICARE ပုံမွန/္အပိ ုပ႐ိုင္း သို႔မဟုတ ္

TRS အက်ဳးိခံစားခြင့္မ်ား သင့္တြင္လက္ရွ ိ ရွေိနပါက၊ TRICARE က မေပးထားသည္ ့
ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက ္အက်ဳးိခံစားခြင့္ေပးသည္ ့ဤအစီအစဥ္တြင္ ္သင္အက်ဳးံဝင္ႏိုင္ပါသည္။ 
TRICARE ႏွင္ ့TRICARE ျဖည့္စြက္အစီအစဥ္က သင့္အက်ဳးိခံစားခြင့္မ်ားကိ ုတိုးျမႇင့္ေပးရန္ႏွင္ ့
သင္၏အိတ္စိုက ္ကုန္က်စရိတ္မ်ားကိ ုေလွ်ာ့ခ်ေပးရန ္ပူးေပါင္း အလုပ္လုပ္ပါသည္။

အသစ!္ မေတာ္တဆမႈ အစီအစဥ္ 
အက်ဳးံဝင္သည္ ့မေတာ္တဆမႈကေန ျဖစ္လာသည္ ့ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင္ ့အခ်ဳ႕ိေသာထိခိုက္မႈမ်ားအတြက ္

မေတာ္တဆမႈ အစီအစဥ္က အက်ဳးိခံစားခြင့္မ်ား ေပးပါသည္။ အက်ဳးိခံစားခြင္ ့ပမာဏသည ္

ဒါဏ္ရာအမ်ဳးိအစားႏွင္ ့ရယူသည့္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပၚတြင ္မူတည္ပါသည္။ သင္၊ 
သင့္အိမ္ေထာင္ဖက္ႏွင္/့သို႔မဟုတ ္သားသမီးမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင္ ့ကိုက္ညီမည္ ့မေတာ္တဆမႈ 
အစီအစဥ ္အက်ဳးံဝင္မႈကိ ုေ႐ြးခ်ယ္ရန ္သင့္တြင္ေ႐ြးခ်ယ္မႈရွသိည္။

မေတာ္တဆမႈ အစီအစဥ္က ေအာက္ပါတို႔ကိုေပးေခ်ရန္ သင့္ကို ကူညီႏိုင္သည္-

•  တ္ယူ၍ရေသာႏွင့္ ပူးတြေဲပးေခ်မႈကဲ့သို႔ေသာ ေဆးကုသမႈဆုိင္ရာ ကုန္က်စရိတ္မ်ား

•  အိမ္တြင္း က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ကုန္က်စရိတ္မ်ား

•  အလုပ္ခ်နိ္ပ်က္ကြက္မႈေၾကာင့္ ဝင္ေငြဆုံး႐ႈ ံးမႈ

•  အိမ္တြင္းပစၥည္းမ်ားႏွင့္ မီးဖိုေခ်ာင္သုံးကုန္စုံပစၥည္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ေန႔စဥ္ကုန္က်စရိတ္မ်ား


