
617 Riverside Avenue 
Burlington, VT 05401 

www.chcb.org  

08/ 2016 တြင္ ျပန္လည္စိစစ္တည္းျဖတ္သည္။ 

လူနာ၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ား 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံသို႔ လာေရာက္ကုသမႈ ခံယူတဲ့အတြက္ 
Burlington လူမႈက်န္းမာေရးစင္တာမ်ား (CHCB) မွ 
ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ႀကိဳဆိုပါတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ 
သင့္အတြက္ ေသခ်ာစဥ္းစားတိုင္ပင္ၿပီး၊  
ေလးေလးစားစားျဖင့္ ဥပေဒအရ  
အခြင့္အေရးမ်ားကုိ တန္ဖိုးထားကာ သင္၏ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာကမ္ႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ကိုက္ညီေသာ ဝန္ေဆာင္မႈကို ေပးအပ္လိုပါတယ္။  
ယခုကဲ့သို႔ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ အက်ိဳးရွိၿပီး အျပဳသေဘာ 
ေဆာင္သည့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား ရရိွလာေစရန္ႏွင့္  
ေစတနာအျပည့္ပါေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကၽြမ္းက်င္ဝန္ထမ္းမ ွ
သင့္ကို ကုသမႈေပးရန္ CHCB လူနာတစ္ဦး 
အေနျဖင့္ သင္၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ားကို  
စာရင္းျပဳစုထားပါသည္။ 

လူနာ၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ 
တာဝန္မ်ား 

Burmese



သင္၏အခြင့္အေရးမ်ားမွာ- 
• သင့္ကို ကုသေပးရာတြင္ ပါဝင္ႏုိင္ျခင္း။
• သင့္ကို ကုသေပးေနသူမ်ား၏ အမည္ကို သိရိွခြင့္။
• ေဘးကင္းၿပီး တစ္ကိုယ္ရည္အေျခအေနမ်ိဳးတြင္

တေလးတစား အေရးတယူ ကုသမႈခံယူခြင့္။
• သင့္ဖ်ားနာမႈႏွင့္ ကုသရန္ေ႐ြးခ်ယ္စရာမ်ား အပါအဝင္

ကုသမႈအေၾကာင္း သိရိွခြင့္။
• ကုသမႈေပးသူမ်ားကို ေျပာင္းလဲေပးရန္ ေတာင္းဆိုခြင့္။
• သင့္ဖ်ားနာမႈ သို႔မဟုတ္ ကုသမႈအတြက္ အျခားေသာ

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ ရယခူြင့္။
• သင့္က်န္းမာေရး မွတ္တမ္းမ်ားကို လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားရိွခြင့္။
• သင္၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရးႏွင့္

ပုဂၢိဳလ္ေရး ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားကို ေလးစားျခင္း။
• တရားဝင္ အစီရင္ခံျခင္းအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို

သိရိွျခင္း။
• သင့္တြင္ အဂၤလိပ္လို နားေထာင္၊ ေျပာဆို သို႔မဟုတ္  

နားလည္ရန္ ခက္ခဲပါက စကားျပန္ထားခြင့္။
• သင္သည္ မသန္စြမ္းသူျဖစ္ပါက လိုအပ္ခ်က္အလိုက္

အထူးေနရာထိုင္ခင္း ေတာင္းဆိုခြင့္။
• အသက္ရွင္သန္လိုေသာ စိတ္ဆႏၵ သို႔မဟုတ္  

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ ေရွ႕ေန၏
အခြင့္အာဏာျဖင့္ အကူအညီေတာင္းခြင့္။

• ဥပေဒခြင့္ျပဳခ်က္အရ ကုသမႈ၊ ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျငင္းပယ္ျခင္း။

• သင့္ကုသမႈ ကုန္က်စားရိတ္မ်ားႏွင့္ ေပးေခ်ရမည့္
နည္းလမ္းမ်ားကို သိရိွခြင့္။

• သင့္တြင္ တိုင္ၾကားလိုသည္ရိွပါက CHCB မန္ေနဂ်ာႏွင့္
လူခ်င္းေတြ႔ဆံု ေျပာဆိုခြင့္။

• သင္တိုင္ၾကားလိုသည္မ်ားကို Patient Relations Committee, 617
Riverside Avenue, Burlington, VT 05401 သို႔ စာေရး၍ျဖစ္ေစ
visiting www.chcb.org တြင္ Contact Us သို႔ သြား၍ျဖစ္ေစ
တိုင္ၾကားျခင္း။

• တရားဥပေဒ လိုက္နာျခင္းဆိုင္ရာ
တိုင္ၾကားလိုသည္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ တိုင္ၾကားမႈ 
႐ုံးခန္းသို႔ (802) 264-8152 ကုိ ေခၚဆိုျခင္း။

CHCB မွ သေဘာတူသည္မွာ- 
• ေငြေပးေခ်ႏုိင္မႈကို ထည့္မစဥ္းစားဘဲ က်န္းမာေရး

ေစာင့္ေရွာက္မႈ လိုအပ္သူတိုင္းအား ကူညီျခင္း။
• အိမ္ယာမ့ဲမ်ားႏွင့္ ဖယ္ဒရယ္မြေဲတမႈအဆင့္ေအာက္

200% ထက္ပုိမုိနည္းေသာ ဝင္ေငြရိွသည့္ 
အာမခံမရိွသူႏွင့္ အာမခံရိွသူ လူနာမ်ားကို ေလ်ာ့ေစ်းျဖင့္
ဝန္ေဆာင္ေပးျခင္း။

• ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္း သင့္ကို အသိေပးျခင္း။
• ကၽြႏု္ပ္တို႔စြမ္းႏုိင္သ၍ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ဝန္ေဆာင္ျခင္း။
• ကၽြႏု္ပ္တို႔ တတ္ႏုိင္ပါက ေရာဂါရွာေဖြျခင္းႏွင့္ ကုသမႈ

ေ႐ြးခ်ယ္စရာမ်ား စီစဥ္ေပးျခင္း၊ ကၽြႏ္ု္ပ္တို႔ မသိ သို႔မဟုတ္ မေသခ်ာပါက
သင့္ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကို
ရယူျခင္း။

• ကၽြႏု္ပ္တို႔ တာဝန္ယူကုသေပးမည့္ အပုိင္းႏွင့္ တာဝန္ယူ
ကုသေပးျခင္း မျပဳလုပ္မည့္ အပုိင္းတို႔ကို သင္သိေစရန္
ရွင္းလင္းေျပာျပျခင္း။

• သင့္ကို လူနာတစ္ဦး၊ လူတစ္ဦးအေနႏွင့္ တန္ဖုိးထားေလးစားမႈေပးျခင္း။

သင္၏ တာဝန္မ်ားမွာ-
• သင္၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ကုသမႈ၌ ပါဝင္ျခင္း။
• သင္၏မွတ္တမ္းမ်ား ျပည့္စုံမွန္ကန္ေၾကာင္း

ကြ် ႏ္ုပ္တို့အား သတင္းေပျခင္း။
• ကြ် ႏ္ုပ္တို ့အား သင္၏ ယခင္က က်န္းမာေရးမွတ္တမ္းမိတၱဴမ်ား

ကူညီရယူေပးျခင္း။
• သင့္က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားႏွင့္

နာမက်န္းမႈအေၾကာင္း သင္၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သူအား
အသိေပးျခင္း။

• သင့္ေစာင့္ေရွာက္မႈ သို႔မဟုတ္ က်န္းမားေရးအတြက္ 
ေမးျမန္းျခင္း။

• ခ်ိန္းဆိုထားပါက အခ်ိန္မတိုင္မီ ႀကိဳေရာက္ေနျခင္း။
• ခ်ိန္းဆိုမႈကို ဖ်က္သိမ္း သို႔မဟုတ္ အခ်ိန္ေ႐ႊ႕ေပးျခင္းျဖင့္

အျခားတစ္ဦးမွ ထိုအခ်ိန္ကို အသံုးခ်ႏုိင္ေစျခင္း။
• ေဆးႏွင့္ ေဆးပစၥည္းမ်ားကို ညႊန္းထားသည့္အတိုင္း

သင္ကိုယ္တိုင္အတြက္သာ သံုးစြျဲခင္း။
• ေဆးကုသမႈအတြင္း သင့္အေျခအေန ပုိဆိုးလားျခင္း

သို႔မဟုတ္ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ တံု႔ျပန္မႈျဖစ္လာျခင္းတို႔ 
ရိွပါက က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သူကို အသိေပးျခင္း။

• သင့္ညႊန္းေဆးကို ျပန္ျဖည့္ရန္ အနည္းဆံုး အလုပ္ရက္
ႏွစ္ရက္ ႀကိဳတင္ဖုန္းေခၚျခင္း။ .

• ဝန္ထမ္း၊ လူနာ၊ ဧည့္သည္မ်ားကို တေလးတစား
ေျပာဆိုဆက္ဆံျခင္း။

• အျခားေသာလူနာမ်ား၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကို 
ေလးစားျခင္း။

• ကုန္က်စားရိတ္ကို အခ်ိန္မွန္ေပးျခင္း၊ သင့္တြင္
အခက္အခဲရိွပါက (802) 264-8126 သို႔ေခၚဆိုၿပီး ေပးေခ်မႈကို 
အစီအစဥ္ဆြဲပါ။

• ဖုန္းနံပါတ္ (802) 864-6309 သို႔ေခၚၿပီး
ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးအား
ေတာင္းဆိုျခင္း သို ့မဟုတ္ Riverside Health Center ရိွ 
လူနာကူညီဝန္ေဆာင္မႈသို ့လူကိုယ္တုိင္
သြားေရာက္ျပီး အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအတြက္
ေလွ်ာက္ထားျခင္း။




