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ကျွန််မတ၏ ှံ့အန ကာင်ီ်း
Colorado Consumer Health Initiative (CCHI) သည်် ဖစွဲ့ည်််းပ ုံဆင်ုံရ်ာ အတာ်းအဆ်းမ ာ်း၊ အာ်းနည်််းသသာ အက ်းခစာ်းခင်မ်ာ်း၊ သ
မုံ ဟတ်ုံ က န်််းမာသရ်းသစာင်သ် ှှာက်မ ှုနယ်ပယ်၏ မမျှတသသာ က င်ထ််းုံမ ာ်းသ ကာင် ၎င်််းတ၏ုံ က န်််းမာသရ်းသစာင်သ် ှှာက်မနှှုငှ်

သငသ က်းပင်ုံ််း လခ ုံခ သရ်း ထခက်ုံခရသသာ Colorado နယ်သာ်းမ ာ်းက ုံဝန်သ်ဆာင်မ်သှုပ်းသည် ကယ်ုံက ်းမဖက်သသာ၊ သ်းုံစသူူ

က ဦ်း
ုံ တည််သည်၊ အဖ ွဲ့ဝင်ခ်ဖစ််မကှုအုံသခခခသသာ က န်််းမာသရ်း သထာက်ခအာ်းသပ်းမ ှုအဖအွဲ့စည်််း ခဖစ််ပါသည််။ ကျွန်မတသုံ ည််
Colorado နယ်သာ်းမ ာ်းအာ်းလ်းုံအတက်တန်််းတူညမျှသသာ၊ စရတ်သက်သာသသာ၊ အသ်းုံခပ ခင်သှသာ၊ အရည််အသသ်းမသသာ က
န်််းမာသရ်း သစာင်သ် ှှာက်မကှု ုံရ ှှသအာင်ခ်မင်သ်စခခင်််းထ ဦ်းတည််သသာ တ်းုံတက်မအှုတက်ခပည််နယ်အနှ လပ််ုံသဆာင်ပ်ါသည််။

ကျွန််မတ၏ ှံ့အလြ်် လြ်် ြ
နည််ီးဗျျူဟာကျနသာ ချတ်ဆ်က်နဆာင်ရ်ွေ က်မှု
စည်််းရုံ်းဖ ွဲ့ခခင်််းခခင်််းမှှတစ််ဆင် CCHI သည်် Colorado နယ်သာ်းမ ာ်းက ကျွန်မ်တ၏ုံ
သထာက်ခအာ်းသပ်းသည် က ်းပမ်််းမမှု ာ်းတင် ်သ ှဆွဲ့်းုံဗဟခုံ က်၌ ှှသနသ ကာင်််း သသခ ာသစရန် ်
ဇာတ်သ ကာင်််း ရယူခခင်််းနှငှ် အသရ်းယူ လပ််ုံသဆာင်မ်တှုမှှုံ တစ််ဆင် ခပည််နယ်အနှ ှ သ်းုံစသူူမ
ာ်းက ုံစစုံည်််းသပ်းပါသည််။

တက် ရ က်ဝန်န်ဆာင်မ်ှု
သ်းုံစသူူအကူအညပရုံ ဂရမ်် (CAP) သည်် သ်းုံစသူူတစ််ဦ်းခ င်််းအာ်း အာမခသပ်းသူူမ ာ်းနှငှ် က န်််းမာ

သရ်း သစာင်သ် ှှာက်မ ှုခဖည်ဆည်််းသပ်းသူူမ ာ်းနှငှ်ပ်တ်သက်သည် သငသ တာင်််းခခခင်််း ကစရစပ််မ ာ်း
က ုံလပ််ုံသဆာင်ရ်န် ်ကူ ညသပ်းပါသည််။

အမျာီးပြည််သူဆူင်ရ်ာမူူဝါဒ
နှစ်ှ်စဉ် ၊ ဥပသေခပ လတ်ွှသတာ်နှငှ် ခပည််နယ်သအဂ င်စ်မာ်းအတင်််းတင်၊် ကျွန်မ်တသုံ ည််

Colorado နယ်သာ်းမ ာ်း အတက်မှှခအုံာ်းထာ်းနင် ုံမ် ၊ှု အသ်းုံခပ နင် ုံမ် ၊ှု နှငှ် စရတ်သက်သာမ ှှှုသသာ

က န်််းမာသရ်းသစာင်သ် ှှာက်မကှု ုံ တ်းုံတက်သစသည် သငသ တာင်််းခမမှု ာ်းနှငှ် မူူဝါေမ ာ်းအတက်
သထာက်ခအာ်းသပ်းပါသည််။

နာီးန ာင်ပ်ခင်ီ်းခရ ီးစဉ် စီး ရ ီး
သဂတ်လ် 2022

2021 တင်၊် အဖဝွဲ့င် ်ဝန်ထ်မ်််းမ ာ်းသည်် က န်််းမာသရ်း သာတူညမျှမနှှုင် သ်းုံစသူူစကာ်းသမာ်းက ကျွန်မ်တ၏ုံ အမ ာ်းခပည််သူူဆင်ုံရာ

မူူဝါေ၊ နည်််းဗ ျူဟာက သသာ ခ တ်ဆက်သဆာင်ရ် က်မ၊ှု နှငှ် တက်ုံရုံ က်ဝန်သ်ဆာင်မ်လှုပ််ုံငန်််းတတုံ င် ်အလယ်ဗဟ၌ုံ ှှသနဆခဖစ််သ
ကာင်််း သသခ ာသစရန် ်CCHI ၏ အဖအွဲ့စည်််းဆင်ုံရာ ဦ်းစာ်းသပ်းမမှု ာ်းက ုံမမ်််းမခပါသည််။ ဤ လပ််ုံသဆာင်လ်ျှက် ှှသသာ ကတက

ဝတ်ခပ မတှုင် သ
် ခခလှမ်််းတစ််လှမ်််းအခဖစ််၊ CCHI သည်် ပပ်းခသသာနှစ်ှ်က ခပည််နယ်အ်နှ ှ အမ််ရာမ ာ်း၌ နာ်းသထာင်သ်ပ်းခခင်််း
ကဏ္ဍမ ာ်းခဖင် အခ န်က်န်ုံဆ် ုံ်းခ ပါသည််။ အဆပုံါကဏ္ဍမ ာ်းအတင်််း ကျွန်မ်တသုံ ည်် သစာင်သ် ှှာက်မ ှုအသ်းုံခပ ခခင်််းနှငှ် စရ တ်တတ်

နင် ုံခ် ခင်််းတတုံ င် ်ဖစွဲ့ည်််းပဆုံင်ုံရာ အတာ်းအဆ်းမ ာ်းက ုံရင်ဆ်င်ုံသ်နရသည် Colorado နယ်သာ်းအမ ာ်းအခပာ်းထမှှ၎င်််းတ၏ုံ သေသအ

တင်််း ှှ က န်််းမာသရ်းသစာင်သ် ှှာက်မှု စနစ််ထ သာ်းသရာက်ရာတင် ်၎င်််းတ၏ုံ အသတအွဲ့ က မ ာ်းနှငှ်ပ်တ်သက်၍ တက်ုံရုံ က် ကာ်းသခရပါ
သည််။

ဤအစရင်ခ်စာသရ်းသာ်းခခင်််းအခဖစ််၊ CCHI သည်် ခပည််နယ်၏ အသနာက်သတာင်သ်ထာင် ှ Durango မှှ Roaring Fork Valley သ

တာင်သ်ပေါ်ပမ ၊ွဲ့ Denver ၏ က်းက ယ်ခမ်််းနာ်းသသာ ပမ သွဲ့တာ်နယ်န်မ တ်တင်််း ှှ Westminister နှငှ် Aurora တအုံ ထ သခခဆန်က် ာ
— နာ်းသထာင်သ်ပ်းသည်ပ သလ်းပကုံခဖည်ဆည်််းသဆာင်ရ် က်သပ်းခ ပါသည််။ လန်ခ်သသာနှစ်ှ်တင် ်က တင်မ်ခန်မှ်ှ န်််းနင် ုံသ်သာ

COVID-19 ခဖစ််ပာ်းမ ှုခမင်တ်က်လာခခင်််းမ ာ်းသ ကာင်၊်ထပုံအခ ကွဲ့ ုံလူ ကယ်ုံတ်င်ုံခ်ဖင် က င်််းပခကာ အခ ကွဲ့မူူုံ Zoom ခဖင် သဆာင်ရ်
က်ခပါသည််။ ထပုံတစ််ခခုံ င်််းစကုံသေသအလက်ုံ ပါဝင်သူ်ူ 15-20 ဦ်းခန်ပ် ါသသာ ရည််စူူ်းထာ်းသည် အဖငွဲ့ယ်မ ာ်းအခဖစ်် လပ််ုံသဆာင်

ပ်ါသည််။ ကျွန်မ်တသုံ ည်် လူစသုံဆာင်််းမနှှုငှ်ပ်တ်သက်သည် အကူအညအတ က် အသက်ုံအဝန်််း အဖအွဲ့စည်််းမ ာ်းနှငှ် ပူူ်းသပါင်််းသဆာင်ရ်
က်ခပပ်း၊ ါဝင်သူ်ူအာ်းလ်းုံသည်် ၎င်််းတ၏ုံ အခ န်အ်တက်ခပန်လ်ည််သပ်းအပ််မအှုခဖစ်် လက်သဆာင်က်တ်မ ာ်းက ုံရ ှှခပါသည််။

ထတုံည််သနရာမ ာ်းအာ်း Colorado နယ််သာ်း
မ ာ်းအသနခဖင် သဆ်းညန်ွှ််းသပ်းသဆ်းဝါ်း စ

Westminster
Roaring
Fork Valley

E. Colfax

ရတ်် တတ််နင် ုံမ် ှုကစရစပ်မ ာ်းနှငှ်ပ်တ််သက််၍
အခမင်မ်ာ်းဆ်းုံရာခင်ုံန်န်ှု််း ှထာ်းသည်
ဧရယာမ ာ်းက ုံခခခာ်းသတ််မှတ််ထာ်းသည်
အသ်းုံခပ ခင်စ်စ်တမ််း (CHAS) 2019
Colorado က န်််းမာသရ်းထမှ သေတာမ ာ်းသ
ပေါ်တင် ်အသခခခကာ သရ ်းခ ယ််ခပ ါသည််။

Durango

သဖာ်ခပပါတကုံ ုံနာ်းလည််ရန် ်သမ်းခန်််းမ ာ်းက ုံဖစွဲ့ည်််းထာ်းပါသည််က န်််းမာသရ်းသစာင်သ် ှှာက်မ ှု ှှာသဖ ရာတင် ်သမုံ ဟတ်ုံ အက ်းဝင်မ် ှှှုာသဖရာတင် ်သင်သ်တ ွဲ့ က ရသသာ
အရာသတက ဘာသတပါလ။

သစာင်သ် ှှာက်မရှု ဖအုံ တက်သင်ရ်အ က်းမာ်းဆ်းုံအတာ်းအဆ်းသတကဘာသတပါလ။

က န်််းမာသရ်းသစာင်သ် ှှာက်မ ှု ှှာသဖခခင်််းက သင်အ်တက်အခပ သသဘာသဆာင်တ်အရာ ခဖစ််တ ခဖစ််စဉ်
မ ်း

ဖူူ်းပါသလာ်း။

သဆ်းညန်ွှ််းသပ်းသဆ်းဝါ်း ကန်ုံက် စရတ်သတကက န်််းမာသရ်းသစာင်သ် ှှာက်မ ှုေါမှှမဟတ်ုံ အမ််ရာ ေါမှှမဟ
တ်ုံ စာ်းစရာလမုံ ်း

မ ှှမခဖစ််လအုံပ််ခ က်သတအတက်သင်ရ်သ ငသ ပ်းသခ နင် ုံစ် မ်််းက ုံသက်သရာက်မ ှှှုပါသလာ်း။
ကဏ္ဍမ ာ်းအာ်းလ်းုံက ုံဆင်တ်ူလပ််ုံသဆာင်က်ာ အဆပုံါ စကာ်းသခပာဆမုံမှု ာ်းက ပါဝင်သူ်ူမ ာ်းက ုံဦ်းသဆာင်သ်ပ်းခပါသည််။ ရလေ်အ်သန

ခဖင်၊် ကဏ္ဍနှစ်ှ်ခသုံည်် တူညသနခခင်််းမ ှှပါ။ လူမ ာ်းသည်် ယခင်က် အရည််အသသ်းခမင်မ်ာ်းပပ်းစရတ်တတ်နင် ုံသ်သာ က န်််းမာသရ်းသစာ
င်သ် ှှာက်မ ှု အသ်းုံခပ ခင် ှှာသဖခခင်််းက ုံတ်းုံခ သွဲ့ပ်းသည် လူမသှုရ်းရာအခ က်အလက်မ ာ်းအပါအဝင် ်၎င်််းတ၏ုံ က န်််းမာသရ်းအသပေါ်
သက်သရာက်မှု ှှသစသည် ကစစရပ််အမ ာ်းအခပာ်းက ုံသဆ်းသန်း ခပါသည််။ အဆ ုံပါကစရစပ််အခ သွဲ့ည်် CCHI ၏ လပ််ုံသဆာင်ခ် က်

နယ်ပယ်က သ
ုံ က ာ်လန်သ်နပပ်း၊ ကျွန်မ်တသုံ ည်် က န်််းမာသရ်း၏ နယ်ပယ်အခပည်အဝက ုံခခ ငမ ုံသစသသာ သထာက်ခအာ်းသပ်းမှုက ုံ
ကတကဝတ်ခပ ထာ်းဆ ခဖစ််ပါသည််။

ဤအစရင်ခ်စာတင် ်အက ဉ််းခ ်းသဖာ်ခပထာ်းသည် ထင်ဟ်ပ််မှုမ ာ်းသည်် အ
သက်ုံအဝန်််းတစ််ခခုံ၏ုံ အသတအွဲ့ က က ုံခခ င၍ ုံသကာက်ခ က်ခ ရန် ်သမုံ
ဟတ်ုံ ၎င်််းတကုံ လူတူစ််ဦ်းဦ်း၏ ဇာတ်သ ကာင်််းတစ််ခလုံ်းုံက ုံ

သခပာ ကာ်းသစရန် ်ဆလုံခုံခင်််းမဟတ်ုံပါ။ ၎င်််းအစာ်း၊ ကျွန်မ်တသုံ ည်် ဤ ခ
ဖစ််ရပ််မ ာ်းက ုံနမူူနာခပ ခခင်််းသည်် သစာင်သ် ှှာက်မနှှုငှ်ပ်တ်သက်သည် အ

က်းမာ်းဆ်းုံ အတာ်းအဆ်းမ ာ်းက ုံ က သတသွဲ့နရသည် Colorado ၏ သနထင်ုံ
မ်အှုသတအွဲ့ က မ ာ်း ှှ ကျွန်မ်တ၏ုံ လပ််ုံသဆာင်ခ် က်က ုံ ဆက်လက်လပ််ုံသ
ဆာင်ရ်န် ်သမျှာ်လင်ပ်ါသည််။

မှတ််ခ က််- Westminster နှငှ် Roaring Fork Valley ပမာ်းက ုံစပန်ဘ်ာသာခ
ဖင် သဆာင်ရ် က််ခပါသည််။ East Colfax ပတင် ်မူ လဘာသာစကာ်းက
ခမန်မ်ာဘာသာ ခဖစ်သသာ ပါဝင်သူ်ူအမ ာ်းအခပာ်း ပါဝင်ခ်ပ ါသည််—ထ ုံ ရ
ည််စူ်းအဖကွဲ့ုံ ဘာသာခပန်သူ်ူမှတစ်ဆင် ခဖည်ဆည်််းသဆာင်ရ် က််ခပါသည််။

The Rainbow Youth Center၊
Growing Home၊ The Colorado

Immigrant Rights Coalition၊ နှငှ် The

Spring Institute ှကျွန်မ်တ၏ုံ ပါတနာမ
ာ်းက ုံအလန်သ်က ်းဇူူ်းတင် ပါ
် သည်။

Gaye Weiss၊ Whitney Leeds၊ Laura
Segura၊ နှငှ် Brandy Kramer တအုံ ာ်း

၎င်််းတ၏ ုံ အာ်းထတ်ုံ က ်းပမ်််းမမှု ာ်းက
အဆပုံါပ မ ာ်း၏ ပပ်းသခမာက်မတှုင် ်
အလန်တ်ရာ အသရ်းပါခသကာင်််း

SW Colorado

Durango
အသီး ပြြုခင်ွေ ှံ့်
သစာင်သ်ာှက််မအှုတက််အကန်အ် သတ်် ှသသာ ခဖည်ဆည်််း သဆာ
င်ရ် က််သပ်းသူူ ဘာသာခပန်ဆ်ုံ အဓပါပယ််သကာက််ယူူခ က်် ဝန်
သ်ဆာင်မ်မှု ာ်းက မလသုံလာက််သသာသ ကာင် အလှှည်က သာ်းသ
ရာက််မမှု ာ်းအတက််အ ကာက်းသစာင်ဆ်င်ုံ််းရပါသည််။ ဝန်သ်ဆာင်မ်
မှု ာ်းသည်် ဓသလထ်းုံစအရ သင်သ်လ ာ််မမှု ှပါ။ လူူအသတာ််မ ာ်း
မ ာ်းသည်် ၎င်််းတ ုံဆက််ဆခရမည်ပစုံ သမုံ ဟတ််ုံ

က သင်မ်ည် ကန်ုံက် စရတ််ပမာဏက ုံသ ကာက််ရ ွဲ့မသှု ကာင်
သစာင်သ်ာှက််မကှု ုံ ှာသဖခခင်််းမ ှပါ။
အခပ အမူပူင်ုံ််းဆင်ုံရ်ာ က န်််းမာသရ်းသစာင်သ်ာှက််မအှုတက််
အသခခခအ သဆာက််အဦမ ှဘသာ်းသရာက််နင် ုံသူ်ူမ ာ်းသည််
သက ်းလက််ဧရယာတ င် ် ှာ်းပါ်းပါသည််။

စရ တ်သ်က်သာမှု
ပရမယမာ်းက ုံလ်းုံဝ မတတ််နင် ုံပ်ါ။ သတာ်သတာ်မ ာ်းမ ာ်းသ
ည်် ဝင်သ်င၏ 10% ထက်် ပပုံါသည််။
သစာင်သ်ာှက််ခ ကန်ုံက် စရတ််က ခမင်တ်က််သနကာ အက ်းဝ
င်မ် ှု ပမာဏက က ဆင်််းသာ်းပါသည််။
သဆ်းခန်််းမ ာ်း ှသခပာင်််းလနင် ုံသ်သာ ကန်ုံက် စရတ််မ ာ်းနှငှ်
ပတ််သက််၍ ပင်လင်််းခမင်သ်ာမ ှုနည်််းပါ်းပါသည််။
Durango မှ တစ်နာရအကာတ င် ်ှသသာ ပမ ွဲ့မ ာ်းတင် ်ပမုံုံ
မ ာ်းခပာ်းသည် စရတ််သက််သာသသာသဆ်းခန်််းမ ာ်း ပှါသ
ည််။

နဒသတင်ွေီ်းကစရစြ််နဆီးရ နြါင်ီ်းစည်ီးမှု
သေသ ှအခ န် ်ကာခမင်စ်ာသနထင်ုံသူ်ူမ ာ်းသည်် အမ ာ်းအာ်းခဖင်
သဆ်းရုံ သပါင်််းစည်််းမသှု ကာင်၊်လန်ခ်သသာ အနှစှ်န်ှစှ်ဆယ််သက
ာ်က က န်််းမာသရ်းသစာင်သ်ာှက််မစှုနစ်၏ ယယုံင်််းမကှု ုံသဖာ််ခပခ
ကပါသည််။
ပါဝင်သူ်ူမ ာ်းသည်် သဆ်းရုံ စနစ်က သေသတင်််း သမာ်းသတာ်အမ
ာ်းစကုံ ုံ သခေါ်ယူူလက််ုံကာ သ ှဆွဲ့်းုံမှတခုံပ န်သ်ဆာင်ရ် က််သပ်းသ
သာ ဝန်ထ်မ််းအမ ာ်းစကုံ ခ
ုံ ပတ််လပ်သာ်းသစသည််ဟ ုံ ှင်််းခပခပါသ
ည််။ ပါဝင်သူ်ူမ ာ်းက မ ှမခဖစ် ခဖစ်သသာ ကျွမ််းက င်သူ်ူတစ်ဦ်း
တည်််းသာ က န်ခ်သကာင်််း သဖာ််ခပခင်််းခဖင် သေသမှ ခဖည်ဆည်််း
သဆာင်ရ် က််သပ်းသူူမ ာ်း အစလုံက််ုံအခပ လက််ုံ ထက််ခာ
သာ်းခခင်််းသ ကာင် ၎င်််းက ပမုံဆုံ်းုံရ ာ်းသာ်းခပ ါသည််။ သသာသသာ
ဝန်ထ်မ််း ခပတ််လပ်မမှု ာ်းနှငှ် က်းမာ်းသသာ ခဖည်ဆည်််းသဆာင်ရ်
က််သပ်းသူူ အနတ််ုံ အသမ််းနန်ှု််းထာ်းမ ာ်းသည်် လူူနာ-ဆရာဝန် ်ဆ
က််ဆသရ်းမ ာ်းက ုံတာဝန်ခ်မ ပ
ှု မုံသုံလ ာနည်််းသစကာ၊ ခဖည်ဆည်််း
သဆာင်ရ် က််သပ်းသူူမ ာ်းအာ်း အလန်အ်ကျွ လပ်ုံကင်ုံသ်နရသည််ဟ ုံ
ခစာ်းရသစပပ်းအကူူအညသပ်းရခခင်််းသ ကာင် ပင်ပ်န်််းလာမကှု ုံ
သတ ွဲ့ က ခစာ်းရသစပါသည််။

ပါဝင်သူ်ူမ ာ်းသည်် ကယ််ုံက ်းမဖက််သသာအဖအွဲ့စည်််းခဖစ်သည် သ
ဆ်းရုံ စနစ် ်သည်် အခန်အ်ခမ ာ်းက ုံသပ်းသခ ခခင်််းမ ှသည််က အလ
န်စ်တ််ပ က််ဖယ််ရာ ခဖစ်သည််ဟလုံည်််း သဖာ််ခပခပါသည််။ တရာ်းဝ
င်အ်ရ "အသက််ုံအဝန်််း အက ်းခစ ာ်းခင်သေေါ်လာမ ာ်း" ရန်ပ်သုံင အ
ရန်ထ်ာ်း ှမမှှုတစ်ဆင် ခပန်သ်ပ်းရန် ်လအုံပ်သသာ်လည်််း၊ အမှန်တ်က
ယ်် လအုံပ်သနသူူမ ာ်း အတက််ဝန်သ်ဆာင်မ်သှုပ်းရန် ်၎င်််းက ုံ
လပ်ုံသဆာင်ခ်ခခင်််းမ ှပါ။

နဆီးညန််ွှီးနြီးနဆီးဝါီး စရ တ်တ်တ်န်င် မ်ှု
Pennsylvania (PACE) ရ ြရ ဂရမ်တစ်ခသည် Medicare
အသီး ပြြုသူမူျာီးအတက်ွေ နဆီးညန်ွှီးနြီးနဆီးဝါီး ကန်ကျစရတ်က်
နလ ာခှံ့ျလက် နသာန ကာင်၊်ှံ့
အပမင်ဆ်ှံ့ီးနသာနဆီးဝါီးကန််ကျစရ တ်သ်ည်
တတ်န်င် န်သာြမာဏပြစ်သည်ှံ့ $8.50 ပြစ်ြါလမ်မ်ှံ့ည်။

ကျွန်ြ််သည်် စတ်က်ျန်ီးမာနရီး၊ ြန်ီးနာရင် ်ကြ်် ၊
နင် ်ှံ့အက််ဆစ်် ပြန်စီးမတှုအ ှံ့တက််ွေ
နဆီးဝါီးမျာီးနင် ြ်ှံ့တ် သ်က််၍ အာမခနြီးသူမူရ ဘ
တစ််လလ င် ်$100 နီးြါီး နြီးနချရြါသည််။
လအမျာီးစကရ န်ီးကန်ရြါသည််။

လတ်တ်နလာတင်ွေ ်ဤနနရာသ နှံ့ပြာင်ီ်းနရွှလွှေ့ာခပှံ့ြ ီး
စရ တ်သ်က်သာနသာ နဆီးဝါီးမျာီးနင် ြ်ှံ့တ် သ်က်၍
စီးရ မ်မြ ါသည်။

ပြည်ှံ့ဆည်ီးနဆာင်ရ်ွေ က်နြီးသူအူနနပြင်၊်ှံ့

ကျွန်ြ််သည် သူ၏ူ နဆီးညန်ွှီးနြီးနဆီးဝါီးမျာီး
နယဘယ ျ နဆီးညန်ွှီးနြီးနဆီးဝါီး
နရွေီးချယ််စရာမျာီးကြင် ်အချြုနွှေ့သာ

ကန််သာွေီးပခင်ီ်းန ကာင် ်ှံ့လစဉ် နဆီးရ ရ
တစ်စတစ်ဦီးနင် ်ှံ့နတရွှေ့ွေြါသည်။

အာမခအစအစဉ် မျာီး၌
ြ ၍နစျီးနြါပခင်ီ်းမရ ြါ။

ကျွန်ြ််၏မတ်န်ဆသွေည်် နလပြတ် ်ာီးပြ ီး
ရှုသင်ွေီ်းကရယာတစ််ခအတ
က််ွေ $150 က နစျီးကီးလန်ွေီးြါ
သည််။ $10 ဆလင် ်စမ၍ရနင်
ြ်ါသည််။

အခ အခါတင်ွေ ်နဆီးညန်ွှီးနြီးနဆီးဝါီးမျာီးအ
တက််ွေ တစ််လလ င် ်$1000 နကျာ် သီး စနွေန
ရြါသည််။ ရာနင် ခ်ှံ့ျနသာနဒေါ်လာြမာဏအန
ည််ီးငယ််ဆလင် ်

ြ ၍အကျြုီးအန ကာင်ီ်းသင်ြ်ှံ့ါလမ်မှံ့ည််။

စရ တ်သ်က်သ်ာမှု
NW Metro Denver

Westminster
အသီး ပြြုခင်ွေ ှံ့်

ဘာသာစကာ်းနှစှ်မ ်းပါသည် ပမုံသုံသာအခ က််အလက််မ ာ်းက အသရ်း
က်းပါသည််။ မ ကာခဏဆသုံလပုံင် ်အသက််ုံအဝန်််း အဖဝွဲ့င်မ် ာ်းသည််
ရ ှနင် ုံသ်သာအရာမ ာ်းနှငှ်ပ်တ််သက််သည်
အခ က််အလက််မ ာ်းက ုံမရ ကပါ။
အက ်းဝင်မ်မှု ှဘသဆ်းရုံ ှကန်ုံက် စရတ််မ ာ်းက ုံကာမရန် ်ခက််ခသသာ််

က န်််းမာသရ်းအာမခသည်် အသက််ုံအဝန်််း ှ လူူအမ ာ်းအခပာ်း
အတက််အသ်းုံခပ ရန် ်အသတာ်သလ်း မတတ််နင် ုံပ်ါ။
လူူမ ာ်းသည်် အမ်ငှာှ်းခ၊ စာ်းစရာ၊ နှငှ် က န်််းမာသရ်း သစာင်
သ်ာှက််မနှှုငှ် သဆ်းဝါ်းမ ာ်း၏ ကန်ုံက် စရတ််မ ာ်းနှငှ် ပတ််သ
က််သည် အခခာ်းသသာ လအုံပ်ခ က််မ ာ်းက ုံတတ််နင် ုံရ် န် ်ရန်ုံ််း
ကန်သ်န ကရပါသည််။
သဆ်းဘက််ဆင်ုံရ်ာကန်ုံက် စရတ််မ ာ်းက ုံကာမရန်အ်တက်် ပ
က််ုံဆစမုံရန် ်ခက််ခပါသည််၊ စမုံလျှင်ပ်င်၊် မသမျှာ််လင်သ်သာ
တစ်စတုံစ်ရာ ခဖစ်သပေါ်လာပါက ထပုံက််ုံဆက
ကန်ုံသ်ာ်းနင် ုံပ်ါသည််။
သဆ်းကသုံမဆှုင်ုံရ်ာ အသ က်းမ ာ်း တ်းုံပာ်းလာသည််နှငှ်
ထအုံသ က်းထမှရန်ုံ််းထက််ရန်မ်ှာ အလန်ပ်င် ်ခက််ခပါသည််။

လည်််း ပရဟတသစာင်သ်ာှက််မနှှုငှ်ပ်တ််သက််သည်

လူူမ ာ်းသည်် သသာသသာသလျှာသစ ်းက ုံ ှာသတသွဲ့ည်

အခ က််အလက််မ ာ်းကလုံည်််း သဖာ်ခပသပ်းခခင်််းမ ှပါ။

အခါ

လူူမ ာ်းသည်် သဆ်းရုံ သာ်းရန် ်သ ကာက်် ကပပ်းသနရာလ တ််မ ှသ

၎င်််းသည်် သငသ က်းဆင်ုံရ်ာ စတ််ဖစ်းမကှု ုံအမှန်တ်ကယ််

သာ

သက််သာသစပပ်းက်းမာ်းသသာ ခခာ်းနာ်းခ က််က ုံ

သဆ်းခန်််းမ ာ်းသ ုံသာ်းသရာက််လ ုံကပါသည််။

ခပ လပ်ုံသပ်းပါသည််။

နဒသတင်ွေီ်း ကစရစြ််- ကန််ကျစရ တ် ်ြွေင်လ်ှံ့င်ီ်းပမင်သ်ာမှု+ သာွေီးနရာက်မ ှု
Westminster မှ ပါဝင်သူ်ူမ ာ်းသည်် သစာင်သ်ာှက််မှု လက််ခရခှခင်််းနှငှ် သငသ ပ်းသခ ခင်််းတင် ်အသတာ်က်းမာ်းသသာ အတာ်းအဆ်းမ ာ်းအခဖစ် က

န်ုံက် စရတ်် ပင်လ်င်််း ခမင်သ်ာမကှုုံ ခခခာ်းသဖာ််ခပခပ ါသည််။ ဘတ််ုံအဖအွဲ့နှတင်၊် ကျွန်မ်တနှုံ ငှ် သတဆွဲ့ခုံသူူမ ာ်းသည်် က န်််းမာသရ်းသစာင်သ်ာှက််

မစှုနစ်ထ သာ်းသရာက််ခင်််း၏ စန်သ်ခေါ်မမှု ာ်းကုံ ညန်ွှခ်ပခ ကပါသည််။ အာမခမသှသာ လူူအသတာ်မ ာ်းမ ာ်းသည်် သလျှာသ စ ်းသပ်း သစာင်သ်ာှက််
မပှုရုံ ဂရမ်မ် ာ်း အသ်းုံခပ ခခင်််း၊ သဆ်းခန်််းအခ င်််းခ င်််းနှငှ် အမ ်းမ ်းသသာ ဝန်သ်ဆာင်မ်မှု ာ်းအနှမှ သလျှာသ စ ်းမ ာ်း၏ သက််သရာက််မနှုည်််းလမ််း ှ

မကက််ုံညမမှု ာ်းကုံ တက််ုံရုံ က််က်းုံကာ်းခခင်််း၏ အခက််အခမာ်းအသ ကာင်််းကုံ သခပာဆခုံပါသည််။ အဆပုံါပရုံ ဂရမ်မ် ာ်းကုံ အသ်းုံခပ ခခင်််း ှ အခခာ်း
သသာ အဓကစန်သ်ခေါ်မတှုစ်ခမှုံာ ဝန်သ်ဆာင်မ်မှု ာ်း သမုံ ဟတ််ုံ သဆ်းဝါ်းမ ာ်းအတက်် တစ်စတုံစ်ဦ်းက သပ်းသခ ရသသာ အရာကုံ ဆ်းုံခဖတ််ရန် ်သ

ဆ်းခန်််းမ ာ်းက ဝင်သ်ငက ုံ အသ်းုံခပ သလ ှသည် သလျှာက််ထာ်းမလှုပ်ုံငန်််းစဉ် ခဖစ်သ်သာ်လည်််း၊ ဝင်သ်ငသ ခပာင်််းလသာ်းပါက (အနည်််းငယ််သာ ခဖ

စ်လျှင်ပ်င်)် ၎င်််းသည်် ကန်ုံက် စရတ််မ ာ်းကုံ သသသာသာ သခပာင်််းလသာ်းသစနင် ုံက်ာ ဝန်သ်ဆာင်မ်မှု ာ်းအတက်် စရတ််မတတ််နင် ုံမ် ကှုုံ ခဖစ်သစနင် ုံ
ပ်ါသည််။ ဝင်သ်ငအ နည်််းငယ််တ်းုံလာခခင်််းကလည်််း လူူမ ာ်းအသနခဖင် ပ ုံက်် ဆပုံာှနင် ုံသ်သာ်လည်််း စရတ််သက််သာသည် က န်််းမာသရ်းဝန်သ်ဆာင်မ်
မှု ာ်းကုံ အသ်းုံမခပ နင် ုံသ်တာသသာ ပရုံ ဂရမ်အက ်းဝင်မ်၏ှု ရ ှနင် ုံမ် ကှုုံ ပယ််ဖ

က််သစနင် ုံပ်ါသည််။ ထ ုံမသသခ ာမမှု ာ်းသည်် လူူမ ာ်းကုံသစာင်သ်ာှက််မ ှှုာသဖ ခင်််းနှငှ်ပ်တ််သက််၍ စတ််ဓာတ််က
သစကာ၊ သဆ်းဘက််ဆင်ုံရ်ာ အသခခအသနမ ာ်းကုံ ပမ ုံဆုံ်းုံဝါ်းသစပါသည််။

နဆီးညန််ွှီးနြီးနဆီးဝါီး စရ တ်တ်တ်န်င် မ်ှု
အသက်် အဝန်ီး နဆီးခန်ီးမျာီး၏ ပြင်ြ်ရ
နဆီးဆင်အ်မျာီးအပြာီးသည်် နလ ာနှံ့စျီးမျာီးမနြီးြါ၊
နဆီးခန်ီးတင်ွေ ်နဆီးမရ ြါက၊ တတ်န်င် က်ာ

ဆရာဝန်က သင်က်ှံ့နြီးနသာ ကသမကှု လက််နာရန်
ခက််ခြါသည််။

ကန်ကျစရ တ်မ်ျာီးရ နပြာင်ီ်းလမအှုမျာီးအပြာီးက
နဆီးဝါီးရရ ရန် ကြုီးစာီးသူမူျာီး၏ နနရာနြေါ်တင်ွေမ်ူတည််ကာ
နတွှေ့ွေ ကြုရြါသည််။ လူူတစ််ဦီးတင်ွေ ်
နလ ာနှံ့စျီးမျာီးရ ာီးလ င်ြ်င်၊် ၎င်ီ်းသည််

မတူညူနသာနဆီးဆင်တ်င်ွေ ်ကန်ကျစရ တ်ြ် နည််ီးနင် ြ်ါသည််။

ဆရာဝန်မျာီးအနနပြင် ်ှံ့ပမန်ပ်မန်ကသနင် ရ်န်အ်တက််ွေ ြ မလ
ယ််ွေကူူနစသည်ှံ့နည််ီးလမ်ီးအပြစ်် နဆီးမျာီးက အလအနလျာက်် န
ဆီးညန်ွှီးနရီး ာီးြ နြေါ်ြါသည််။ လူူအနတာ််မျာီးမျာီးတင်ွေ ်န
ဆီးအမျာီးအပြာီး
ရ နသာ််လည််ီး၊ န ဆီးအာီးလီးသည်် လအြ််နသာ နဆီးမျာီး ဟတ် ်မ
ဟတ် ်ရင်ီ်းလင်ီ်းမမှုရ ဘ၎င်ီ်းတက ှံ့ အလန်ွေအကန်အကျမျာီးကာ
လျင်ပ်မန်စာွေ
တီး လာြါသည််။

Medicaid သည်် အကျြုီးဝင်န်သာနဆီးဝါီးမျာီးက နပြာ
င်ီ်းလခကှံ့ာ အ ရာက ကန်ကျစရ တ်က်

ဝယ််ချင်စ်တ်က်န်နလာက််နအာင် ်နစျီးကီးနစြါသည််။
ယခင်က် နဒေါ်လာအနည််ီးငယ််သာပြစ််ခနှံ့သာ််လည််ီး၊
$200 သ ှံ့
ခန်တက််သာွေီးခြှံ့ါသည််။

ပြည်ှံ့ဆည််ီးနြီးနသာ အင်ဆ်ူလင်ြ်မာဏက

အာမခမရ ဘနဆီးဝါီးမျာီးက
တတ်န်င် ရ်န် အလန်ွေခက််ခြါသည််။

အချြုနွှေ့သာနဆီးဆင်မ်ျာီးက ကန်သှံ့တ် ်ာီးြါသည််
(ပြစ််နင် န်ချအာီးပြင် ်ှံ့Medicaid/Medicare တက ှံ့
ကန်သှံ့တ် ်ာီးသည််)။ နြီး ာီးနသာလတင်ွေ ်

အင်ဆ်ူလင်လ်နလာက််န ကာင်ီ်း နသချာနအာင်လ်ြ််ရန်

ခက််ခနစြါသည််။ အပခာီးကန်ကျစရ တ်အ်နရတာယ််မျာီးက
ပမင်တ်ှံ့က််နစနင် သ်ည်ှံ့ ကျန်ီးမာနရီးက

နစာင်န်ှံ့ရာက််ရန်/နသီးွေတင်ွေီ်းသ ကာီးဓာတ်ြ်မာဏက
တစ််သမတ်တ်ည််ီး န် ီး ာီးရန် ခက််ခနစြါသည််။

SE Metro Denver

East Colfax
နဒသတင်ွေီ်းကစရစြ််- ြ နြ်် ချြုြ််ချယ်မကှု ြ င်ီ်း
ပြတ်ပခင်ီ်း
East Colfax ပ ှပါဝင်သူ်ူမ ာ်းသည်် ၎င်််းတ၏ုံ က န်််းမာသရ်းက ုံဆ်းုံ
ရ ာ်းစာ သက််သရာက််မ ှှုသည် သအာက််တ င် ်အက ဉ််းခ ပ်သဖာ်ခပ
ထာ်းသသာ လူူမသှုရ်း ကစရစပ်အမ ာ်းအခပာ်းက ုံထတ််ုံသခပာခပါ
သည််။

အလပ်ုံခန်အ် ပ်မှု

ပါဝင်သူ်ူအခ သွဲ့ည်် အထူူ်းသခဖင် ထအုံရာက ဝင်သ်ငတ စ်ခတုံည်််း ှ
သည် အမ်မ ာ်းတင် ်စန်သ်ခေါ်မတှုစ်ရပ်ခဖစ်သ ကာင်််း သဖာ််ခပကာ ၎င်််း
တ ုံသနမသကာင်််း ခဖစ်ပါက ၎င်််းတကုံ ယ််ုံတင်ုံ ်သမုံ ဟုံတ်် မသာ်းစဝုံင်
မ် ာ်းအတက််သစာင်သ်ာှက််မှု သပ်းရန် ်ခက််ခသစသည် နာမက န်််းခင်မ်
သပ်းသသာ အလပ်ုံမ ာ်းကုံ လပ်ုံကင်ုံ ်သနရသည် စန်သ်ခေါ်မမှု ာ်းက ုံ ှင်််း
ခပခပ ါသည််။

မသာ်းစပုံ ပ်းုံကူညမှု

ပါဝင်သူ်ူအမ ာ်းအခပာ်းသည်် သရသွှွဲ့ခပာင်််းသနထင်ုံသူ်ူ ခမန်မ်ာမ ာ်း
ခဖစ်ကာ စတ််က န်််းမာသရ်း ကျွမ််းက င်သူ်ူမ ာ်းထ သာ်းသရာက််သသာ်
လည်််း မသာ်းစဝုံင်မ် ာ်းက ၎င်််းတ၏ုံ ရပ်ုံပင်ုံ််းဆင်ုံရ်ာနှငှ် စတ််ပင်ုံ််းဆင်ုံရ်ာ
က န်််းမာသရ်းတင် ် ှသနခခင်််း ှမကှုံခမင်သ်တ ွဲ့နင် ုံခ် ခင်််းမ ှသကာင်််း သ
ခပာ ကာ်းခ ကပါသည််။

သာ်းလာသရ်း

ပါဝင်သူ်ူမ ာ်းသည်် ၎င်််းတအုံ သနခဖင် သာ်းလာသရ်း အကူူအည
ကုံ သလျှာက််ထာ်းကာ ခငင်််းပယ််ခရသသာသ ကာင် ဆရာဝန်ခ် န်််းဆ

အသီး ပြြုခင်ွေ ှံ့်
တစ်ခါတစ်ရတင် ်စရတ််နည်််းပါ်းသသာ ရင်််းခမစ်မ် ာ်းက
ယ ုံကည််စတ််ခ ၍မရနင် ုံပ်ါ၊ လူူမ ာ်းက သဆ်းခန်််းမ ာ်းထသာ်းကာ သစာ
င်ဆ်င်ုံ််းသနသသာ််လည်််း ၎င်််းတကုံ ဖင်လှ်ှစ်ခခင်််းမ ှပါ။
လူူမည်််းဆန်က် င်သ်သာ လူူမ ်းသရ်းခခ ခာ်းမနှှုငှ် ဘာသာစကာ်း
အတာ်းအဆ်းမ ာ်းသည်် သစာင်သ်ာှက််မကှု ုံအသ်းုံခပ ခင်ရ်ရန် ်

အတာ်းအဆ်းမ ာ်းခဖစ်ပ်း၊ လူူမ ာ်းက သဆ်းဘက််ဆင်ုံရ်ာ ခဖည်ဆည်််း
သဆာင်ရ် က််သပ်းသူူမ ာ်းနှငှ် သတဆွဲ့ပုံါက ထခက််ုံနာက င်သ်သာ
အသတအွဲ့ က မ ာ်းက ုံခဖစ်သ်ပေါ်သစပါသည််။

အဓကသဆ်းရုံ နှစှ်ခ၏ုံ ကာ်းတင်သ်နထင်ုံက်ာ၊ သင်၏် အာမခသပေါ်တင်
အ်သခခခ၍

ပတ််ုံထတ််ုံခသနရပပ်းခ ခာ်းဆက််ဆခရပါသည််။

စရ တ်သ်က်သ်ာမှု
ပူ်းတသပ်းသခ မမှု ာ်းက စန်သ်ခေါ်မတှုစ်ရပ်ခဖစ်ပ်ါသည််။ ခင်ပ်န်််းသ
ည််နှငှ် ကသလ်းမ ာ်းနှငှ်ပ်တ််သက််၍ ၎င်််းတကုံ သစ ်းက်းပါသည််။

သဆ်းရုံ အခ သွဲ့ည်် Medicaid တင် ်စာရင်််းသင်််းထာ်းသသာလူူမ ာ်းထ
သငသ တာင်််းခလာွှမ ာ်း သမုံ ဟတ််ုံ အသ က်းရယူူမ ှုက င်ထ််းုံမ ာ်း ှ
ခ တ််ဆက််သဆာင်ရ် က််မကှု ုံသပ်းပ ုံပ ါသည််။

သာ်းအထန်််းတပ်ခခင်််းသည်် ကသလ်းမ ာ်းအတက််အလန်ပ်င် ်
သစ ်းက်းပါသည််။

မုံမှု ာ်းက ုံ လတ််သာ်းရသ ကာင်််း သခပာ ကာ်းခပါသည််။ အခာ်းသူူမ
ာ်းက ကာ်း သရာက််လာရန် ်တစ်နာရခန်အ် ထ ကာခမင်န်င် ုံက်ာ အကူူ
အညသပ်းသူူမ ာ်းက ုံ
လက််ုံပါခင်မ်ခပ သသာ Intelliride ၏ ကလမမှု ာ်းအသ ကာင်််း
သခပာခပ ါသည််။

"ကသလ်းသတကုံပ ်းသထာင်ရ်တာ၊ တစ်ကယ််ုံတည်််း
ခဖစ်သနရတာန၊ ခ ာတူူ်းလ ပတ််ဝန်််းက င်သ်ေသမှာ
သနထင်ုံရ်တာအတက််ရန်ုံ််းကန်လ်ပ်ှု ှာ်းရတာသ ကာင်
ကျွန်မ်မှာ က န်််းမာသရ်းခပဿနာသတ ပှါတယ််။"

နဆီးညန််ွှီးနြီးနဆီးဝါီး စရ တ်တ်တ်န်င် မ်ှု
လူူမျာီးသည်် ၎င်ီ်းတလ ှံ့အြ််နသာ
နဆီးဝါီးမျာီးအတက််ွေ အနကာင်ီ်းဆီးနစျီးနန်ှုီးမျာီးက

နကာင်တ်ာတင်ွေဝ်ယ််ယူူနင် န်သာ နဆီးဝါီးမျာီးကလည််ီး

ရရ ရန် မတူညူနသာ ရင်ီ်းပမစ််အမျာီးအပြာီး

တတ်န်င် ရ်န်ခက််ခြါသည််။ အဆစ််နရာင်န်ာလမ်ီးနဆီးက

သာွေီးရြါသည််၊

နဆီးညန်ွှီးနြီးနဆီးဝါီး ပြစ််ခပှံ့ြ ီး အခအခါတင်ွေ ်

နကာင်တ်ာမဝယ််ယူူနင် ပ်ြ ပြစ််နသာ််လည််ီး မတတ်န်င် န်သီးြါ။

နာတာရည််နရာဂါအနပခအနနမျာီးအတက််ွေ
လအြ််နသာ နဆီးဝါီးမျာီးသည်် အလန်ွေနစျီးကီးပြ ီး
အသက်် အဝန်ီးရ လူူအနတာ််မျာီးမျာီးသည််

နဆီးပြန်ပြည်ှံ့ရပခင်ီ်းမျာီးအတက််ွေ နငနွေြီးနချနင် ရ်န်

ရင်ီ်းပမစ််မျာီးအန ကာင်ီ်း မသ ကြါ သမ ှံ့ဟတ် ်

ခက််ခြါသည််။

နဆီးညန်ွှီးနြီးနဆီးဝါီးမျာီးနင် ြ်ှံ့တ် သ်က််နသာ
အာမခအကျြုီးဝင်မ်နှုင် ်ှံ့ဆက််စြ််နနသည်ှံ့
၎င်ီ်းတ၏ ှံ့အခင်ွေအ်ှံ့နရီးမျာီးက မသ ကြါ။

လူူမျာီးသည်် ၎င်ီ်းတလ ှံ့အြ််နသာ
နဆီးဝါီးမျာီးအတက််ွေ အနကာင်ီ်းဆီးနစျီးနန်ှုီးမျာီးက
ရရ ရန် မတူညူနသာ ရင်ီ်းပမစ််အမျာီးအပြာီး
သာွေီးရြါသည််၊
Medicaid တင်ွေြ်င် ်ြူီးတနွေြီးနချမမှုျာီးက
တတ်န်င် ပ်ခင်ီ်းမရ ြါ။

Carbondale +
Glenwood Springs

Roaring Fork Valley
အသီး ပြြုခင်ွေ ှံ့်
သက ာက််ကပ်သဆ်းခခင်််းသည်် သကာင်််းမန်သ်သာ Medicaid နှ

ြါဝင်သ်ူ ူလျှပ််တစ််ပပက်စက ား
ပါဝင်သူ်ူတစ်ဦ်းသည် သပ်းစမ််းမအှုဆင်တ်စ်ဆင်ခ်င်််းစတင် ်သ

ငှ် Emergency Medicaid တခုံဖ င် အက ်းဝင်သ်သာ််လည်််း၊ ထုံ

စာင်သ် ှှာက်မ ှုအသ်းုံခပ ခ င်ရ်ခခင်််းက မည်သစုံ န်သ်ခေါ်မ ှှှုသ

ဝန်သ်ဆာင်မ်မှု ာ်းသည်် သက ်းလက််ဧရယာမ ာ်းတင် ်အသ်းုံခပ ခ

ကာင်််းက ုံ သဖာ်ခပခပါသည်။ သူူမ၏ခင်ပ်န်််းခဖစ်သူူသည်

င်ရ်ရန် အ
် လန်ခ်က််ခပါသည််။

သစာင်သ်ာှက််မကှု ုံအသ်းုံခပ နင် ုံသ်ည်နည်််းလမ််းနှငှ်ပ်တ််သက််၍

အခ က််အလက််သတာ်သတာ်မ ာ်းမ ာ်းမှာ ကာဟသနပါသည််။ သ်း
ခခာ်းအာ်းခဖင် သာ်းဘက််ဆင်ုံရ်ာ သစာင်သ်ာှက််မနှှုငှ်ပ်တ််သ

က််၍၊ သရသွှွဲ့ခပာင်််းသနထင်ုံသူ်ူမ ာ်းအတက််အသ်းုံခပ နင် ုံခ် င်
သပ်မ ှပါ။

စရ တ်သ်က်သ်ာမှု

ခါ်းနာခခင်််းက ုံကုံသရန် ခ
် ဖည်ဆည််းသဆာင်ရ် က်သပ်းသူူထ
သာ်းသည်အခါ၊ သူူတ င် အာ
် မခမ ှှသသာသ ကာင် ထသူူုံက
မျှတမမှု ှှစာကသုံသပ်းခပါသည်။ သူူမရ ှှသသာ သဆ်းမ ာ်း
အတက်က ်းသ ကာင်််းမသင်စ်ာ သငသ တာင်််းခရပ်းသနာက်၊
သူူမတလုံ င်မ်ယာ်းသည် ပရဟတ သစာင်သ် ှှာက်သရ်း ဝန်သ်
ဆာင်မ်မှု ာ်းက ုံအသ်းုံခပ ခ င်ရ်ရန် ်

အင်ဆူ်ူလင်အ်တက််သငသ ပ်းသခ ရန် ်ခက််ခမကှု ဆ်းခ သရာဂါက ုံစမရန် ်ခက််ခသစပါသည််။ သနထင်ုံမ်ကှုန်ုံက် စရတ််၊ အ
ထူူ်းသခဖင် အမ်ငှာှ်းခက အသတာ််သလ်း ခမင်ပ်ါသည််။
က န်််းမာသရ်းသစာင်သ်ာှက််မ ှုဝန်သ်ဆာင်မ်မှု ာ်းအတက််သငသ ပ်းသခ မ ှုအစအစဉ် မ ာ်းက ပက််ုံဆမာ်းအာ်းလ်းုံက ုံကန်ုံသ်ာ်းသစပါ
သည််။
ကာကယ််တာ်းဆ်းသရ်း ဝန်သ်ဆာင်မ်မှု ာ်းက ုံတတ််နင် ုံရ် န် ်ခက််ခပါသည််။

နဒသတင်ွေီ်း ကစရစြ််- အာမခမရသူမူျာီးအနြေါ် ခပွေခာီးဆက်ဆပ ခင်ီ်း

Roaring Fork Valley မှ ပါဝင်သူ်ူမ ာ်းသည်် သေသ ှက န်််းမာသရ်းသစာင်သ်ာှှက််မစှုနစ်ထ သာ်းရသည် ၎င်််းတ၏ုံ အသတအွဲ့ က မ ာ်း ှမ ာ်းစာသသာ
အဓက အသ ကာင်််းအရာမ ာ်းထမှတစ်ခကုံ ုံဖင်ဟ်ခပါသည််- က န်််းမာသရ်းအာမခမ ခှခင်််းသ ကာင် သဆ်းရုံ မာ်းနှငှ် သဆ်းခန်််းမ ာ်းထမှအာ်းနည်််းသသာ
ကသုံမကှု ုံ က သတရွဲ့ခခင်််း။ အထူူ်းသခဖင် ပါဝင်သူ်ူမ ာ်းသည်် ၎င်််းတတုံ င် ်က န်််းမာသရ်းအက ်းဝင်မ်မှု ှသကာင်််း ဖင်ဟ်သခပာဆသုံည်အခါ သဆ်းရုံ
မာ်းတင် ်မသလ်းစာ်းသသာ၊ အသလ်းမထာ်းသသာ ခစာ်းခ က််မ ာ်းက ုံခစာ်းရသည််ဟ ုံသဖာ််ခပခပါသည််။ လပ်ုံငန်််းစဉ် အာ်း ဂဏ်ုံသ်ကာခကင်််းမသည်
အရာအခဖစ် သဖာ််ခပခခင်််းခဖင်၊်လူူမ ာ်းသည်် ဝန်သ်ဆာင်မ်မှု ာ်းအတက်် ခင်ခ်ပ ခ က််ရ ှရန် ် ှည််လ ာ်းလျှသသာ လပ်ုံငန်််းစဉ် ၊ နှငှ် လူူနာ ဘဏ္ဍာသရ်း
ဆင် ုံရ်ာ အကူူအညနှငှ်ပ်တ််သက််သည် ှင်််းလင်််းသသာ အသခဖမ ာ်းက ုံလက််ခရယူူရာတ င် ခ
် ပဿနာ ှမတှုကုံ ုံသခပာ ကာ်းခပါသည််။ ခဖည်ဆည်််းသ
ဆာင်ရ် က််သပ်းသူူမ ာ်းသည်် လပ်ုံသဆာင်ရ်န် ်ရှုပ်သထ်းပပ်းလက််ုံနာသဆာင်ရ် က််ရန် ်ဝန်ပ်သစသသာအရာခဖစ်သည် ပင်ုံဆ်င်ုံမ်မှု ာ်းနှငှ်ပ်တ််သက််သည်
အခ က််အလက််မ ာ်းစာက ုံသတာင်််းခခခင်််းသ ကာင် ပရဟတသစာင်သ်ာှက််မကှု ုံအသ်းုံခပ ခင်ရ်ခခင်််းကလည်််း ပါဝင်သူ်ူမ ာ်းအတက််ခက််ခသကာင်််း သ
က််သသခပခပ ါသည််။ ပါဝင်သူ်ူတစ်ဦ်းက လရုံ င်််းတ ှုံင်််း သခပာခပခပ ါသည််- "သူူတကုံ ုံကည်ရတာ အကူူအညသပ်းဖကုံ ုံခငင်််းဆန်ဖ်အုံ တက််အေမှ
ာ သှနတပမုံ ်းပါပ။"

နရ သွှေ့လ ှံ့မ်် ီးနမ ာ်် ကည်ှံ့ပ်ခင်ီ်း
မတူညသသာ က န်််းမာသရ်းသစာင်သ် ှှာက်မလှုအုံပ််ခ က်မ ာ်းနှငှ် အသတအွဲ့ က မ ာ်း ှှသနသည် ခပည််နယ်
အနှ ှ ပမုံသုံသာ အသက်ုံအဝန်််းမ ာ်း ှှသနစဉ်တင် ်ကျွန်မ်တသုံ ည်် ၎င်််းတနှုံ ငှ် စကာ်းသခပာဆရုံန် ်အခင်အ်

သရ်းမရသသ်းသသာ်လည်််း၊ ဤ ပဏာမသခခလှမ်််းခဖစ််သသာ နာ်းသထာင်ခ်ခင်််းခရ်းစဉ်မှှ သင်ခ်န်််းစာ
အမ ာ်းအခပာ်းက ုံသင်ယ်ူသလလ ာနင် ုံဆ် ခဖစ််ပါသည််။

ကျွန်မတန ှံ့လ ာက််လမ်ီးရမည်ှံ့ ခရ ီးရည််ကီးရ နနြါသည််။ ဤကဏ္ဍမ ာ်းထ မှှ ယူသဆာင်သ်ာ်းနင် ုံသ်ည်အရာတ
စ််ခုံ ှှပါက၊ ထအုံရာသည်် Colorado ှှ လူအသတာ်မ ာ်းမ ာ်းသည်် အရည််အသသ်းမသသာ၊ စရတ်တတ်နင် ုံသ်သာ၊
နှငှ် သာတူညမျှ ှှသသာ က န်််းမာသရ်းသစာင်သ် ှှာက်မ ှုဆက်လက် ကင်််းမသနခခင်််း ခဖစ််ပါသည််။ သာ်းလာမနှု
ည်််းလမ်််း မ ှှခခင်််းသ ကာင် ဆရာဝန်၏် ခ န်််းဆမုံထှု သာ်းသရာက်နင် ုံခ် ခင်််းမ ှှသစသည် ကန်ုံက် စရတ်သ ကာင်
သစာင်သ် ှှာက်မ ှှှုာသဖခခင်််းက ုံသ ကာက်ရ ွဲ့မမှှှုသန၍၊ ဤခပည််နယ် ှှ က န်််းမာသရ်းသစာင်သ် ှှာက်မထှု အတာ်း
အဆ်းမ ာ်းသည်် ခမင်မ်ာ်းသနဆခဖစ််ပါသည််။
ကျွန်မတသ ှံ့ည်် ကျွန်မတ၏ ှံ့လြ််နဆာင်ခ်ျက််ရ တက်် ရ က််ပြစ််နသာအနတအွှေ့ွေ ကြုက ဗဟပြြုရြါမည််။
က န်််းမာသရ်းသစာင်သ် ှှာက်မနှုယ်ပယ်က ုံ၎င်််းတ ုံဝန်သ်ဆာင်မ်သှုပ်းရန် ်ရည််ရ ယ်ထာ်းသသာလူမ ာ်းအတက်တာဝန်
ယ်ူခင်ုံ််းရပါမည််။ သထာင်ခ်အာ်းသပ်းသူူမ ာ်းအခဖစ််၊ ကျွန်မ်တသုံ ည်် Colorado နယ်သာ်းအာ်းလ်းုံက ၎င်််းတလ ုံ အုံပ််
ပပ်းထက်ုံတန်သ်သာ က န်််းမာသရ်း

သစာင်သ် ှှာက်မကှု ုံရ ှှသကာင်််း သသခ ာသစရန် ်ဖနှပ််ခ ပ််ခ ယ်သသာ စနစ််မ ာ်းက ုံတက်ုံဖက်ခခင်််းခဖင် က န်််းမာသ

ရ်း သာတူညမျှမှုထ ဦ်းတည််ကာ ကျွန်မ်တ၏ုံ အသက်ုံအဝန်််းတင် ်လပ််ုံကင်ုံသ်ဆာင်ရ် က်ရန် ်ကတကဝတ်ခပ ထာ်းပါသ
ည််။

303 E. 17th Ave #400
Denver, CO 80203
cohealthinitiative.org

