
 

 
 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ စတင္အသုံးျပဳမည့္ ကာယကံရွင္မ်ားႏွင့္ 
မိသားစုဝင္မ်ားအတြက္ ေမးေလ့ရိွသည့္ ေမးခြန္းမ်ား 

 
 

 

Health Home ေစာင့္ေရွာက္မႈ စီမံခန္႔ခြျဲခင္းဆုိတာဘာလဲ။ 

Health Home ေစာင့္ေရွာက္မႈ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းဆိုသည္မွာ ပိုမုိမ်ားျပားေသာ 
ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား၊ ပိုမုိအဆင္ေျပေျပ ေျပာင္းလဲႏိုင္မႈႏွင့္ ပိုမုိေကာင္းမြန္ေသာ 
ရလဒ္မ်ားကို ပံ့ပုိးေပးရန္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈပုိင္းဆိုင္ရာ 
အားနည္းခ်ိဳ႕ယြင္းသူမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပံ့ပုိးကူညီမႈမ်ားကို 
က်န္းမာၾကံ့ခုိင္ေရး အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ေပါင္းစပ္ထားသည့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ 
ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။  

Health Home ေစာင့္ေရွာက္မႈ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းကို ေစာင့္ေရွာက္မႈ 
ညႇိႏိႈင္းခ်ိတ္ဆက္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (CCOs) က 
ပံ့ပုိးေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ 
 
CCO ဆုိတာ ဘာလဲ။ 

CCO မ်ားသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈပုိင္းဆိုင္ရာ အားနည္းခ်ိဳ႕ယြင္းသူမ်ားအတြက္ 
ဝန္ေဆာင္မႈ ပံ့ပုိးသူမ်ားက ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျဖစ္ပါသည။္ 
ဤအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈပုိင္းဆိုင္ရာ အားနည္းခ်ိဳ႕ယြင္းမႈမ်ား 
ပညာရပ္နယ္ပယ္၌ ေလ့က်င့္သင္ၾကားထားၿပီး အေတြ႕အၾကံဳရွိသည့္ 
ေစာင့္ေရွာက္မႈ မန္ေနဂ်ာမ်ားကို ခန္႔အပ္ထားပါသည္။ 
 
ေစာင့္ေရွာက္မႈ မန္ေနဂ်ာဆုိတာ ဘာလဲ။ 

ေစာင့္ေရွာက္မႈ မန္ေနဂ်ာဆုိသည္မွာ သင္၏ ဘဝ အစီအစဥ္ကို 
သင္ႏွင့္အတူ ျပဳလုပ္မည့္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ သင္၏ 
ေစာင့္ေရွာက္မႈ မန္ေနဂ်ာသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈပုိင္းဆိုင္ရာ 
အားနည္းခ်ိဳ႕ယြင္းသူမ်ားအတြက္ ႐ံုး (OPWDD)၊ က်န္းမာေရးဌာနႏွင့္ 
စိတ္က်န္းမာေရး႐ံုး အပါအဝင္ စနစ ္အသီးသီးရွိ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
ကူညီ၍ ညႇိႏိႈင္းခ်ိတ္ဆက္ေပးၿပီး သင္ လိုအပ္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ 
အားလုံးကို စီစဥ္ရန္ ေနရာတစ္ခုကို ပံ့ပုိးေပးပါသည္။ 
 
ဘဝ အစီအစဥ္ဆုိတာ ဘာလဲ။ 

ဘဝ အစီအစဥ္တြင္ သင့္ဘဝ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားႏွင့္ 
ေျပာင္းလေဲနေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သင္၏ 
ေစာင့္ေရွာက္မႈ မန္ေနဂ်ာသည္ သင့္လုိလားမႈမ်ားႏွင္ ့
လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၐ မူတည္၍ အစီအစဥ္တစ္ခုကိ ုသင္ႏွင့္အတူ 
ျပဳလုပ္ပါမည္။ သင့္ဘဝ အစီအစဥ္တြင္ သင္၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈပုိင္းဆိုင္ရာ 
အားနည္းခ်ိဳ႕ယြင္းမႈႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ပံ့ပုိးကူညီမႈမ်ားႏွင့္ 
ေဆးကုသမႈဆိုင္ရာ၊ သြားဘက္ဆိုင္ရာႏွင့္ စိတ္က်န္းမာေရးကဲ့သို႔ သင္၏ 
အျခားဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ညႇိႏိႈင္းခ်ိတ္ဆက္ျခင္း ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 
၎ကုိ ပံုမွန္ ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး လိုအပ္သလုိ အပ္ဒိတ္လုပ္ပါသည္။ 

 Health Home ေစာင့္ေရွာက္မႈ စီမံခန္႔ခြျဲခင္းတြင္ ကြၽႏု္ပ္ ပါဝင္ရန္ 
လုိအပ္ပါသလား။ 

Health Home ေစာင့္ေရွာက္မႈ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင္အ့တူ ပံ့ပုိးေပးမည့္ 
ပိုမုိျပည့္စံုႏံွ႔စပ္ေသာ ေစာင့္ေရွာက္မႈ စီမံခန္႔ခြျဲခင္းကို လက္ခံရယူလိုျခင္း 
မရိွပါက အေျခခံ ေနအိမ္ႏွင့္ ရပ္ရြာေဒသ အေျချပဳ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
(HCBS) ပံ့ပုိးကူညီမႈ အစီအစဥ္ကိ ုေရြးခ်ယ္ရန္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္ပါသည္။ အေျခခံ HCBS ပံ့ပုိးကူညီမႈ 
အစအီစဥ္ကိုလည္း CCO က ပံ့ပုိးေပးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ၎သည္ 
အေျခခံ ဝန္ေဆာင္မႈ အနည္းအက်ဥ္းကိုသာ 
ညႇိႏိႈင္းခ်ိတ္ဆက္ေပးသည့္အျပင္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ 
သို႔မဟုတ္ စိတ္က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း 
ညႇိႏိႈင္းခ်ိတ္ဆက္ေပးမည္ မဟုတ္ပါ။ အေျခခ ံHCBS ပံ့ပုိးကူညီမႈ 
အစီအစဥ္ကို ရယူလွ်င္ သင္သည ္သင္၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
ညႇိႏိႈင္းခ်ိတ္ဆက္ေပးသည့္ ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ 
ဆက္သြယ္ေတြ႕ဆံုႏုိင္ပါသည္။ 
 
ကြၽႏု္ပ္၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ပ့ံပုိးေပးသူမ်ားကုိ ကုိယ္တုိင္ 
ေရြးခ်ယ္ႏုိင္မည္လား။ 

ဟုတ္ပါသည္၊ သင္သည္ သင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ 
ပံ့ပုိးသူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။ CCO အတြင္း၌ သင္၏ 
ေစာင့္ေရွာက္မႈ မန္ေနဂ်ာ အပါအဝင္ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားပါသည့္ 
အဖြဲ႔တစ္ခုက သင္၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈပိုင္းဆိုင္ရာ အားနည္းခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ 
ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ေရရွည္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအျပင္ 
သင့္လိုလားမႈမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံ၍ အျခားဝန္ေဆာင္မႈ 
အမ်ိဳးအစားမ်ားကိုလည္း ညႇိႏိႈင္းခ်ိတ္ဆက္ေပးရန္ သင္ႏွင့္လက္တြဲ 
ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ သင္သည္ သင့္ေဒသအတြင္းရွိ CCO တစ္ခုႏွင့္ 
သင္၏ ဝန္ေဆာင္မႈ ပံ့ပုိးသူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါမည္။ 
 
ေစာင့္ေရွာက္မႈ စီမံခန္႔ခြျဲခင္းကုိ ရယူရန္ CCO တစ္ခုတြင္ 
ဘယ္လုိစာရင္းသြင္းရမလဲ။ 

သင္၏ OPWDD Front Door ဆက္သြယ္ရန္ပုဂၢိဳလ္က 
သင့္ေဒသအတြင္း ရရိွႏိုင္ေသာ CCO မ်ားအေၾကာင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သင့္အား ပံ့ပုိးေပးပါမည္။ သင္ 
ေရြးခ်ယ္လိုက္ေသာ CCO က စာရင္းသြင္းရာတြင္ သင့္ကို 
ကူညီေပးပါမည္။ သင္သည္ Health Home ေစာင့္ေရွာက္မႈ 
စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ အေျခခံ HCBS ပံ့ပုိးကူညီမႈ အစီအစဥ္ႏွစ္ခုအနက္ 
တစ္ခုကုိ ေရြးခ်ယ္ရန္လည္း လိုပါသည္။ 

ေစာင့္ေရွာက္မႈ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း 



မည္သူက ကြၽႏု္ပ္၏ အစီအစဥ္ကုိ ၾကည့္ရႈခြင့္ရိွၿပီး ကြၽႏု္ပ္၏ 
ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ မည္သုိ႔ ကာကြယ္ေပးမည္လဲ။ 

CCO မ်ားသည္ သင့္ကို ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရာတြင္ ပါဝင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ 
ပံ့ပုိးသူမ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ အီလက္ထေရာနစ္ က်န္းမာေရး 
မွတ္တမ္းစနစ္တစ္ခုကို လုပ္ေဆာင္ထားရိွရန္လိုၿပီး သင့္က်န္းမာေရး 
အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ဘဝ အစီအစဥ္ကို သင္ႏွင့္ သင္၏ ေစာင့္ေရွာက္မႈ 
အဖြဲ႔တို႔က ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈခြင့္ ေပးပါသည္။  CCO အားလုံးသည္ သင္၏ 
ကိုယ္ပိုင္ က်န္းမာေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို ကာကြယ္ရန္ တင္းက်ပ္ေသာ 
လံုျခံဳေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို လိုက္နာရပါသည္။ 
 
CCO တစ္ခုကုိ ေရြးခ်ယ္ၿပီးပါက ကြၽႏု္ပ္၏ စိတ္ကုိ ေျပာင္းႏုိင္သလား။ 

သင္ ေရြးခ်ယ္လုိကသ္ည့္ CCO က ပံ့ပုိးေပးေနသည့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ 
စီမံခန္႔ခြဲျခင္းကို သင္ စိတ္တိုင္းမက်ပါက ထိ ုCCO ရွ ိအျခား ေစာင့္ေရွာက္မႈ 
မန္ေနဂ်ာကို ေရြးခ်ယ္ျခင္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ သင္ လက္ခံရရွိသည့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈ အဆင့္ကို ေျပာင္းလျဲခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ 
သင့္ေဒသအတြင္းရွိ အျခား CCO တစ္ခုကုိလည္း ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။ 

CCO က ကြၽႏု္ပ္၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေျပာင္းလဲရန္ သုိ႔မဟုတ္ ကြၽႏု္ပ္ကုိ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေလွ်ာ့ေပးရန္ ဆုံးျဖတ္လုိက္ပါက ဘာျဖစ္မွာလဲ။379> 

CCO သည္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက ္လုပ္ပိုင္ခြင့္မရွိေသာေၾကာင့္ 
ကိုယ္တိုင္စီမံခန္႔ခြဲသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အပါအဝင္ 
သင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဖယ္ရွားႏိုင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ျခင္း 
မရိွပါ။ သင္၏ ေစာင့္ေရွာက္မႈအဖြဲ႔ႏွင္ ့တြဲဖက္၍ သင္သည္ သင္၏ 
လိုလားမႈမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၐ အေျခခံၿပီး သင္ 
လက္ခံရယူမည့္ ပံ့ပုိးကူညီမႈမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
ရွာေဖြေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ OPWDD ေဒသႏၲရ႐ံုးမ်ားက 
ပံ့ပုိးကူညီမႈမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ခြင့္ျပဳေပးမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ 
 
Health Home ေစာင့္ေရွာက္မႈ စီမံခန္႔ခြျဲခင္းသည္ Managed Care 
ပုံစံတစ္မ်ိဳးလား။ 

Health Home Care Management ကိ ုManaged Care ႏွင့္ 
မေရာေထြးသင့္ပါ။ OPWDD စနစ္တြင္ Managed Care ကိ ု
စတင္စီစဥ္ေရးဆြဲရန္ ႏွစ္အနည္းငယ္ၾကာမည္ျဖစ္ၿပီး ေနာင္အခ်ိန္တြင္ 
ပံ့ပုိးေပးပါမည္။ 

 

Health Home ေစာင့္ေရွာက္မႈ စီမံခန္႔ခြျဲခင္း  
ႏွင့္ အေျခခံ HCBS ပ့ံပုိးကူညီမႈ အစီအစဥ္ 

Health Home 
ေစာင့္ေရွာက္မႈ 
စီမံခန္႔ခြျဲခင္း 

အေျခခံ HCBS 
ပ့ံပုိးကူညီမႈ အစီအစဥ္ 

ေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအစဥ္ ေရးဆြ၍ဲ တစ္ႏွစ္လွ်င္ႏွစ္ႀကိမ္ ျပန္လည္သံုးသပ္သည္   

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလုံျခံဳေရးကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေပးသည္   

အျပဳအမူပိုင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား သုံးစြခဲြင့္ရရန ္ညႇိႏိႈင္းခ်ိတ္ဆက္ေပးသည္   

ေဆးကုသမႈႏွင္ ့သြားက်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား သုံးစြခဲြင့္ရရန ္ညႇိႏိႈင္းခ်ိတ္ဆက္ေပးသည္   

ေဒသအေျချပဳ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ေပးသည္   

သင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ခ်ိတ္ဆက္ရန ္နည္းပညာကုိ အသုံးျပဳသည္   

သင္၏ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ပံ့ပိုးသူမ်ားကုိ ခ်ိတ္ဆက္ေပးသည္   

မိသားစုမ်ားႏွင့္ ကာယကံရွင္မ်ား၏ စနစ္အသီးသီးရွိ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ 
ေလ့လာၾကည့္ရႈရသည့္ တာဝန္ကို လက္လႊဲယူေပးသည္ 

  

အနာဂတ္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေမွ်ာ္မွန္း၍ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးသည္   
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