
သင်က့ေလးကုိ သာွး ကုသမ�ရ�ိှေစချငလ်�င ်စာသင�်စှ ်တစ်�စှ်စီအတက်ွ ပုံစံစာရွက်အသစ်တစ်ရွက် ြဖည့်ရမည် 

အားလံးုအတက်ွကုန်ကျစရိတမ်ေပးရဘ ဲသာွး�ငှ်ဆ့ိငုေ်သာ ဝန်ေဆာငမ်�များ* 

*မယ်ဒကီိတ်�ငှ့ ်ေထာက်ပံ့ေ�ကး ရ�ှိသူများအတွက်

ဤအစီအစဉ်တငွ ်သာွး�ငှ်ဆ့ိငုေ်သာ အသံးုအေဆာငပ်စ�ည်းများကို အားလံုးအတကွ ်အခမ့ဲေပးကမ်းပါသည်။ 
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ကေလး၏ အေထေွထအွချက်အလက် 

ကေလး၏ တရားဝငအ်မည်။___________________________________________________________________________ ေမွးေနသ့က� ရာဇ်။______/_______/_______________ (ဝိုငး်ေပးပါ)   ကျား   မ    

လိပ်စာ။______________________________________________________________ �မို �။___________________________________ ြပည်နယ်။__________________________ ဇစ်ကုဒ။်__________________________ 

ေကျာငး်။____________________________________________________________________________________ ေကာငတ်ီ�မို �နယ်စု။__________________________________ အတနး်။__________________________ 

မိဘ/အုပ်ထိနး်သူ၏ အမည်။_________________________________________________________________________________________ ဖုနး်နပံါတ်။ (_______)______________________________ 

ကေလး၏ဆုိ�ှယ်နပံါတ်။    စာသငခ်နး်နပံါတ်။ __________ 

အ
ဆ

င ့ ်
2

ကုန်ကျစရိတအ်ချက်အလက်။ (ြခစ်မှတ်ေပးပါ) မယဒ်ကိီတ ် ပုဂ�လကိပုိငအ်ာမခံအစီအစဉ်  အာမခံေ�ကးမ�ိှ 

1. မယ်ဒကိီတအ်ချက်အလက်။ ဂဏနး် 10 လံုးသိုမ့ဟုတ် 12 လံုး�ှိေသာ အိုငဒ်နီပံါတ်။  

အာမခံအစီအစဉ်စီမံေဆာငရွ်က်သူ။____________________________________________________________________________________________________________________ 
2. ပုဂ�လိကပိုငအ်ာမခံအစီအစဉ်။

သာွးအတက်ွ အာမခံအစီအစဉ် ေဆာငရွ်က်ေပးေသာကုမ�ဏီအမည်။___________________________________________________ 

အာမခံအစီအစဉ်ဖုနး်။___________________________________________________ 

အာမခံေ�ကး�ှိသူ၏ အမည်။___________________________________________________ အာမခံေ�ကး�ှိသူ၏ ေမွးေနသ့က� ရာဇ်။_______/_______/_______________

အာမခံေ�ကး�ှိသူ၏ အိုငဒ်။ီ___________________________________________________ အာမခံေ�ကး�ှိသူ၏ ဆုိ�ှယ်နပံါတ်။______-______-______-______-______-______-______-______-______
3. အာမခံအစီအစဉ်မ�ိှသမူျားအတက်ွေရွးစရာများ။

ကိုယ်တိုင်စရိတ်ခံြခင်း။ သင်က့ေလးကိ ုချက်ချင်းြပလိုပါက သွားသန ့်စငြ်ခငး်၊ ဓာတမ်နှ�ို်က်ြခငး်၊ ဖလူအို�ိုဒ်ေဆးထည်ေ့ပးြခင်း�ှင် ့ သွားစစေ်ဆးြခငး်များအတကွ် $49 ြဖင်  ့

စရိတ်ေလ�ာ့ထားေသာ ကုနက်ျစရိတက်ိ ုကိုယ်တိုင်ေပးရန် ဆံုးြဖတ်�ိုင်ပါသည်။ သင်က့ေလး၏သာွးကိ ုမြပမ ီ ထုိ $49 ကိုေပးရမည်ြဖစ်၍ ေငွလ�စဲာ (money order) 

မှတစ်ဆင်၊့ သိုမ့ဟုတ် (1.855.497.6453) သိုဖ့ုနး်ဆက်�ပီး ဖုနး်မှတစ်ဆင့ ်ကုနက်ျစရိတ်ေပး�ိငုပ်ါသည်။ 

ေထာက်ပံ့ေ�ကးေတာငး်ဆိြုခငး်။ ကူညီေထာက်ပံ့မ�အတွက ်ေစာင့ဆုိ်ငး်စာရငး်တွင ်အမည်စာရငး်ေပးထားချငပ်ါက ဤအကွက်ကိုေရွးချယ်ြခစ်မှတ်ေပးပါ။ ဤအကူအညီသည်

ဦးသူအရငရ်�ှိေရးစနစ်ေပါ် အေြခခံသည်။ 
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အေရး�ကီးေသာ ကျန်းမာေရးဆိငုရ်ာ ေမးခွန်းများ။ 

1. သင်က့ေလးတွင ်�လှံုးေရာဂါ၊ အေ�ကာဆဲွ၍တက်ြခငး်၊ မတည်ေ့သာေရာဂါ၊ စသည်ေ့ရာဂါအေြခအေနများ �ှိေနပါသလား။ �ှိပါက ေအာက်တွငေ်ဖာ်ြပပါ။ 

မ�ှိပါက ကွက်လပ်ထားပါ။_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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လက်မှတထ်ိးုရန် လိုအပ်သည် 

မိဘ/အုပ်ထိနး်သူြဖစ်ေသာ က�နေ်တာ/်က�နမ် _____________________________________________________________ အေန�ငှ့ ်School Smiles အဖွဲ�၏ သွားဆရာဝနမ်ျားမှ မိမိ၏ကေလးအား 

သွားစစ်ေဆးြခငး်၊ ဓာတ်မနှ�်ိုက်ြခငး်၊ သန်စ့ငြ်ခငး်၊ ဖလူအို�ိုက်ေဆးထည့်ြခငး်၊ သွားဖာြခငး်၊ စသည့်ဝနေ်ဆာငမ်�များအပါအဝင ်6 လတစ်�ကိမ်ြပနေ်တွ�သည့်အချိနတ်ွင ်လိုအပ်လ�င ်လိုအပ်သလို 

ေဆာငရွ်က်ေပးမည်ြဖစ်ေ�ကာင်း မိမိအေန�ငှ့ ်နားလည်သေဘာေပါက်�ပီး ခွင်ြ့ပုချက်ေပးပါသည်။ မိမိ၏ကေလးအေန�ငှ့ ်သွားကိုြပနလ်ည်မွမ်းမံရနအ်တွက် သွားြဖည့်ြခငး်�ငှ့ ်ေနရာအလိုက် 

ထုံေဆးထုိးြခင်းြဖင့ ်ေနာက်ဆက်တွဲ ကုသမ�များ လိုအပ်လ�င ်လိုအပ်သလို သွား�ငှ်ဆုိ့ငေ်သာ ကုသမ�ရ�ှိရနအ်တွက်လည်း မိမိအေန�ငှ့ ်ခငွ့ြ်ပုချက်ေပးပါသည်။ သွားကိုခွဲစိတ်ြဖည်စ့ွက်ြခငး် သိုမ့ဟုတ် 

သွားအသား�ခုွဲစိတ်ြခငး် (ငယ်သွားကို ခွဲစိတ်�ပီးြဖည့်စွက်ြခငး်) ကဲသ့ိုေ့သာ မူလစစ်ေဆးမ�တွင ်မေတွ� �ှိရသည့်အေြခအေနများကို ေတွ� �ှိမည်ဆုိပါက ကုသမ�ေပးေနစဉ် ကုထုံးများေြပာငး်လဲရန ်

သိုမ့ဟုတ် ထပ်မံတိုးချဲ�ရနလ်ိုအပ်�ိငုေ်�ကာင်း မိမိအေန�ငှ့ ်နားလည်သေဘာေပါက်�ပီး သေဘာတူပါသည်။ မိမိ၏ကေလးအတွက် တစ်ချိနခ်ျိနတ်ွင ်အစွနး်ခံသံမဏြိဖင့ ်သွားကွပ်ြခင်း သိုမ့ဟုတ် 

သွား��တ်ြခင်းများ လိုအပ်ပါက ေနာက်ထပ် သေဘာတူခွင့ြ်ပုချက်ေပးရန ်လိုအပ်ေ�ကာငး် မိမိအေန�ငှ့ ်နားလည်သေဘာေပါက်ပါသည်။ 

ဘ�ာေရးဆုိငရ်ာတငြ်ပချက်။ ေဆာငရွ်က်ေပးမည် ့ကုသမ�များသည် ပုဂ�လိကပိုငအ်ာမခံအစီအစဉ်၊ ကျနး်မာေရး အာမခံအစီအစဉ်၊ မယ်ဒကီိတ်�ငှ် ့hoosier healthwise အာမခံအစီအစဉ်၊ 

စသည့်အာမခံေ�ကးများမှတစ်ဆင် ့သင်က့ေလးရ�ှိမည့် အနာဂတ် အကျိုးခံစားခွင်မ့ျားတွင ်သက်ေရာက်မ��ှိ�ိငုေ်�ကာငး် အသိေပးလိုပါသည်။ ဤပံုစံစာရွက်၏ ေကျာဘက်တွင ်School Smiles အဖွဲ�၏ 

HIPAA ကိုယ်ေရးလ�ို � ဝှက်လံုြခံုမ� အေ�ကာငး်�ကားချက ်မိတ� ူတစ်စံုပါဝင�်ပီး လက်မှတ်ထုိးြခငး်ြဖင် ့မိမိကေလး၏ ရက်ချိနး်တွင ်ေနာက်ထပ်မိတ� ူတစ်စံုေပးအပ်ရန�်ှိေ�ကာငး်�ငှ် ့ထပ်မံ၍လိုအပ်ပါက 

1.855.497.6453 သိုဖ့ုနး်ဆက်�ပီး ေတာငး်ဆုိ�ိငုေ်�ကာငး်လည်း မိမိအေန�ငှ့ ်နားလည်သေဘာေပါက်ပါသည်။ 

ေအာက်ပါလက်မှတထ်ိးုြခငး်ြဖင့ ်ပံုမှန်သာွးသန်စ့ငြ်ခငး်�ငှ်အ့တ ူလုိအပ်မည့်သာွးကုသမ� မှန်သမ�အား သင့အ်ေန�ငှ့ ်ခွင့ြ်ပုချက်ေပးြခငး် ြဖစ်ပါသည်။ 

 မိဘ/အပ်ုထန်ိးသ၏ူ လက်မှတ။်___________________________________________________ ရက်စွဲ။______________________________

သင်က့ေလးတွင ်School Smiles အဖွဲ� မ ှကုသေပး�ိငုေ်သာအရာထက် ြပငပ်ကုသမ�လိုအပ်လာလ�င ်သင်က့ိ ုလ�ဲေြပာငး်စာေပးအပပ်ါမည်။ 

အချိန်ကုိေခ�တာပါ။ 

ဖုနး်မှတစ်ဆင့ ်သင့က်ေလး၏ အမည်စာရငး် 

ေပးရနအ်တွက ်1.855.497.6453 သိုဖ့ုနး်ဆက်ပါ၊ 

သိုမ့ဟုတ် www.schoolsmiles.com တွင ်စာရငး်သွငး်ပါ 

http://www.schoolsmiles.com/


အတငွး်ေရး မူဝါဒများဆိငုရ်ာ သတေိပးချက ်

School Smile ၏တရားဝင ်တာဝနဝ်တ� ရားများ။ ဖယဒ်ရယ�်ငှ်ြ့ပညန်ယ ်ဥပေဒသတမ်ှတခ်ျကမ်ျားအရ သင်က့ေလး၏ကျနး်မာေရး အချကအ်လကမ်ျားကိ ုကာကယွရ်မညြ်ဖစပ်ါသည။်

အတငွး်ေရးမဝူါဒများ၊ ဥပေဒဆိငုရ်ာတာဝနမ်ျား�ငှ် ့သင်က့ျနး်မာေရး အချကအ်လက ်ကာကယွမ်�ရ�ိှခငွ် ့များ�ငှ်ပ့တသ်က�်ပီး သငသ်�ိှိနားလညထ်ားရနအ်တကွ ်က��်ပ်ုတိုေ့ဆာငရွ်ကရ်န ်

သတမ်တှခ်ျက�ိှ်ပါသည။် ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ အတငွး်ေရးမူဝါဒဆိငုရ်ာ သတေိပးချကသ်ည ်ကသုမ�ကာလအတငွး် အကျို းသကေ်ရာကမ်ညြ်ဖစ�်ပီး က��်ပ်ုတို၏့ကသုမ�လပ်ုငနး်မှ 

လိကုန်ာေဆာငရွ်ကရ်ပါမည။် 

က��်ပ်ုတို၏့ အတငွး်ေရးမဝူါဒများ�ငှ် ့ဤသတေိပးချက၏် သတမ်တှခ်ျကမ်ျားအား အချိနမ်ေရွး ြပုြပငမ်မွ်းမံရန ်အခငွ်အ့ေရးများကိ ုက��်ပ်ုတိုလ့ကဝ်ယထ်ား�ိှပါသည။် ေြပာငး်လမဲ�များ 

မလပ်ုမ ီက��်ပ်ုတိုဖ့နတ်းီခဲေ့သာ သိုမ့ဟတု ်လကခ်ံရ�ိှခဲ့ေသာ ဥပေဒကာကယွမ်�ရ ကျနး်မာေရး အချကအ်လကမ်ျားအပါအဝင ်က��်ပ်ုတိုထ့နိး်သမိ်းထားေသာ ဥပေဒကာကယွမ်�ရ ကျနး်မာေရး 

အချကအ်လက ်အားလံးုအေပါ် အကျိုးသကေ်ရာကမ်ည် ့ြပုြပငမ်ွမ်းမခံွင်က့ိ ုက��်ပ်ုတိုလ့ကဝ်ယထ်ား�ိှပါသည။် အေရး�ကးီေသာ ြပုြပငမ်မွ်းမံမ�များအားလံးု မလပ်ုမီ ဤသတေိပးချကက်ိ ု

ဦးစွာြပုြပငေ်ြပာငး်လမဲည။် ဤသတေိပးချကက်ိ ုရ�ိှလိပုါက ေတာငး်ဆိ�ုိငုပ်ါသည။် 

သငေ်တာငး်ဆိလုာမညဆ်ိပုါက ဤသတေိပးချက ်မတိ� ူများ�ိှပါသည။် သင်က့ိအုဆငေ်ြပေစရနအ်တကွ ်က��်ပ်ုတိုအ့ား မညသ်ိုဆ့ကသ်ယွရ်မည ်ဆိသုည်အ့ချကအ်လကမ်ျားကိ ု

ဤသတေိပးချက၏် ေအာကဆ်ံးုတငွ ်�ိှပါသည။် 
ဥပေဒမှကာကယွထ်ားေသာ ကျန်းမာေရးအချကအ်လက ်အသံးုြပုြခငး်�ငှ် ့ထတုေ်ဖာ်ြခငး် 

ကသုမ�၊ ကနုက်ျစရိတ�်ငှ် ့ကျနး်မာေရးေစာင်ေ့�ှာကမ်� ဆိငုရ်ာ အြခားလပ်ုငနး်များအတကွ ်သင်က့ေလး၏ကျနး်မာေရး�ငှ် ့ပတသ်ကေ်သာ အချကအ်လကမ်ျားကိ ုအသံးုြပုြခငး်�ငှ် ့

ထတုေ်ဖာ်တငြ်ပြခငး်များ လပ်ုရ�ိငုပ်ါသည။်  ေအာကပ်ါ��နး်ထားေသာ ဥပမာများတငွ ်အချကအ်လကအ်သံးုြပုပံု�ငှ် ့ထတုေ်ဖာ်တငြ်ပပံု လပ်ုငနး်စဉ်များကိ ုဆကလ်က၍်�ှငး်ြပထားပါသည။် 

ကသုမ�။ ဥပေဒအရအကာအကယွ ်ေပးထားေသာ သင်က့ေလး၏ကျနး်မာေရး အချကအ်လကက်ိ ုဆရာဝန ်သိုမ့ဟတု ်သင်က့ေလးကိ ုကသုမ�ေပးေနေသာ အြခား ကျနး်မာေရးဆိငုရ်ာ 

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသမူျား အတကွ ်အသံးုြပုြခငး်�ငှ် ့ထတုေ်ဖာ်တငြ်ပြခငး်များ လပ်ုလ�ငလ်ပ်ုရ�ိငုပ်ါသည။် 

ကန်ုကျစရိတေ်ပးြခငး်။ သင်က့ေလးကိ ုက��်ပ်ုတိုေ့ဆာငရွ်ကေ်ပးေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�များအတကွ ်ကနုက်ျစရိတေ်တာငး်ခရံန ်ဥပေဒမကှာကယွထ်ားေသာ သင်က့ေလး၏ ကျနး်မာေရး 

အချကအ်လကမ်ျားကိ ုအသံးုြပုြခငး်�ငှ် ့ထတုေ်ဖာ်တငြ်ပြခငး်များ လပ်ုလ�ငလ်ပ်ုရ�ိငုပ်ါသည။်  

အေရးေပါ်အေြခအေနများ။ အေရးေပါ်အေြခအေန သိုမ့ဟတု ်သင်က့ေလး အသကဆ်ံးု�� ံးေသာ အေြခေနမျို းတငွ ်သင်က့ေလး ကျနး်မာေရးအေြခအေန အေ�ကာငး်�ငှ်ပ့တသ်က�်ပီး 

မိသားစဝုင ်သိုမ့ဟတု ်ကေလးေစာင်ေ့�ှာကမ်� တာဝန�ိှ်ေသာ အြခားတစဦ်းတစေ်ယာကအ်ား အေ�ကာငး်�ကားရန ်သိုမ့ဟတု ်အေ�ကာငး်�ကားရာတငွ ်ကညူရီန ်သင်က့ေလး၏ကျနး်မာေရး 

အချကအ်လကက်ိ ုက��်ပ်ုတိုထ့တုေ်ဖာ်တငြ်ပလ�င ်တငြ်ပရ�ိငုပ်ါသည။် 

ဥပေဒသတမှ်တခ်ျက။် အကာအကယွေ်ပးထားေသာ သင်က့ေလး၏ကျနး်မာေရး အချကအ်လကက်ိ ုဥပေဒအရေတာငး်ဆိလုာပါက က��်ပ်ုတိုမ့ှ အသံးုြပုြခငး် သိုမ့ဟတု ်ထတုေ်ဖာ်တငြ်ပြခငး် 

များ လပ်ုလ�ငလ်ပ်ုရ�ိငုပ်ါသည။် ဥပမာအားြဖင် ့ေရာဂါ�ငှ်သ့ကဆ်ိငု�်ပီး လထူကုျနး်မာေရး ဆိငုရ်ာအေ�ကာငး်ရငး်များ၊ ကေလး �ှပ်ိစကည်�ဉ်းပနး်ြခငး် သိုမ့ဟတု ်လျစလ်ျူ��ြခငး် တငြ်ပ�ိငု ်

စွမ်းမ�ိှြခငး်၊ အမိ်တငွး်အ�ကမး်ဖကမ်� တငြ်ပြခငး်၊ အစားအေသာက�်ငှ် ့ေဆးဝါးစမီံအပ်ုချုပ်ေရး Food and Drug Administration ဆိငုရ်ာြပဿနာများ�ငှ် ့ေဆးဝါးမတည်ေ့သာ 

လက�ဏာများ တငြ်ပြခငး်�ငှ် ့ေရာဂါ သိုမ့ဟတု ်ေရာဂါပိုးကးူစကြ်ခငး်များ တငြ်ပြခငး်။ 

လထူေုဘးကငး်လံြုခံုမ�/ဥပေဒထန်ိးသမ်ိးေရးရဲ။ သသံယ�ိှသ၊ူ ြပစမ်�ေ�ှာငေ်ြပးသ၊ူ သိုမ့ဟတု ်ေပျာကေ်နသကူိ ုေဖာ်ထတုရ်န ်သိုမ့ဟတု ်လတူစဦ်းတစေ်ယာက၊် ြပညသ်လူထူ၏ု 

ကျနး်မာေရး�ငှ်ေ့ဘးကငး်မ�အေပါ်  ြပငး်ထနေ်သာအ��ရာယ ်ချကခ်ျငး်ကျေရာက�်ိငုေ်သာ အေြခအေနမျိုးြဖစလ်ာပါက သင်က့ေလး၏ ကျနး်မာေရးအချကအ်လကက်ိ ုဥပေဒထနိး်သမိ်းေရး 

ရဲထသံို ့ ထတုေ်ဖာ်တငြ်ပလ�င ်တငြ်ပရ�ိငုပ်ါသည။် 

ရကခ်ျိန်းအတကွ ်သတေိပးြခငး်များ။ အသသံငွး်အေ�ကာငး်�ကားစာပို ့ြခငး်၊ ပိုစ့က်ဒ�်ငှ်စ့ာပို ့ြခငး်များြဖင် ့ရကခ်ျိနး်�ငှ်ပ့တသ်က�်ပီး သတေိပးရာတငွ ်သင့်က်ိ ုကညူရီနအ်တကွ ်

အကာအကယွေ်ပးထားေသာ သင်က့ေလး၏ကျနး်မာေရး ေစာင်ေ့�ှာကမ်� အချကအ်လကမ်ျားကိ ုအသံးုြပုလ�င ်ြပုရ�ိငုပ်ါသည။် 
လနူာ၏အခွင်အ့ေရးများ 

အချကအ်လကရ်ယခွူင်။့ ကန်သ့တထ်ားေသာ �ခငး်ချကမ်ျားမလှွ၍ဲ ကာကယွထ်ားေသာ သင်က့ေလး၏ ကျနး်မာေရးအချကအ်လကက်ိ ုအချိနမ်ေရွးြပနလ်ညဖ်တ�်�ခငွ် ့�ိှပါသည။် သင်ဘ့ကမ် ှ

ေရးသား�ပီး ေတာငး်ဆိလုာပါက သင်က့ေလး၏အချကအ်လကက်ိ ုသင်အ့ားက��်ပ်ုတို ့ ထတုေ်ပးပါမည။် သငေ်တာငး်ဆိလုာပါက သင်က့ေလး၏ကျနး်မာေရး အချကအ်လကက်ိ ုအြခားနညး် 

ြဖင် ့လကခ်ံရ�ိှရန ်သိုမ့ဟတု ်အြခားနညး်မတှစဆ်င် ့ဆကသ်ယွရ်န၊် သိုမ့ဟတု ်ပံမုှနဆ်ကသ်ယွန်ညး်၊ စာပိုန့ညး်မှလွ၍ဲ အြခားေနရာသို ့ ပိုေ့ပးေစရနအ်တကွ ်သင်မ့ှာ အခငွ်အ့ေရး�ိှပါသည။် 

ဤလပ်ုထံးုမတှစဆ်င် ့ကာကယွထ်ားေသာ သင်က့ေလး၏ ကျနး်မာေရးအချကအ်လကက်ိ ုထတုေ်ဖာ်တငြ်ပမ�များ�ငှ်ဆ့ိငုေ်သာ စာရငး်တစခ်ုရ�ိှရန ်သင်မ့ှာ အခငွ်အ့ေရး�ိှပါသည။် 

ကန်သ့တခ်ျကမ်ျား။ သင်က့ေလး၏ ကျနး်မာေရး အချကအ်လကမ်ျားကိ ုအသံးုြပုရာ�ငှ် ့ထတုေ်ဖာ်တငြ်ပရာတငွ ်ကန်သ့တခ်ျကအ်ချို � ေတာငး်ဆိရုန ်သင်မ့ှာအခငွ်အ့ေရး�ိှပါသည။် သိုေ့သာ် 

သငေ်တာငး်ဆိလုာေသာ ကန်သ့တခ်ျကအ်ေပါ် က��်ပ်ုတိုသ့ေဘာတရူမညဟ် ုသတမ်တှခ်ျကမ်�ိှေ�ကာငး် အသေိပးလိပုါသည။် ေနာကထ်ပ်ကန်သ့တခ်ျကမ်ျား�ငှ် ့ပတသ်က�်ပီး သင်ေ့တာငး်ဆိ ု

ချကအ်ေပါ် က��်ပ်ုတိုလ့ိကုန်ာရန ်သေဘာတပူါက အေရးေပါ်အေြခအေနမျိုးတငွ ်လပ်ုရမည်အ့ရာမှလွ၍ဲ သေဘာတထူားေသာ ကန်သ့တခ်ျကမ်ျားကိ ုလိကုန်ာေဆာငရွ်ကပ်ါမည။်  

ြပုြပငြ်ဖည့်စကွမ်�။ ကာကယွထ်ားေသာ သင်က့ေလး၏ ကျနး်မာေရး အချကအ်လကက်ိ ုြပုြပငြ်ဖည်စ့ွကရ်နအ်တကွ ်သငေ်ရးသားထားေသာ ေတာငး်ဆိခုျကစ်ာ တငြ်ပ�ိငုပ်ါသည။် ၎ငး် 

ြပုြပငြ်ဖည်စ့ွကမ်�တငွ ်အချကအ်လကက်ိ ုအဘယေ်�ကာင် ့ြပုြပငြ်ဖည်စ့ွကရ်ေ�ကာငး် �ှငး်ြပချကပ်ါဝငရ်မည။် သင်ေ့တာငး်ဆိခုျကက်ိ ုြငငး်ပယရ်နအ်တကွ ်အချို �အေြခအေနများ �ိှ�ိငုပ်ါသည။်

ေမးခွန်းများ�ငှ်/့တိငု�်ကားချကမ်ျား။ သင်၏့အတငွး်ေရး ဆိငုရ်ာအခငွ်အ့ေရး သိုမ့ဟတု ်သင်က့ေလး၏ ကျနး်မာေရးအချကအ်လက ်ကိငုတ်ယွေ်ဆာငရွ်ကပံ်ု �ငှ်ပ့တသ်က�်ပီး ေမးခွနး်များ 

သိုမ့ဟတု ်တိငု�်ကားချကမ်ျား�ိှပါက ဆကသ်ယွရ်န။်  

School Smiles 

Luis Garabis, DDS 

1499 Windhorst Way, Suite 100 

Greenwood, IN 46143 ဖုနး်နပံါတ။် 1.855.49SMILE Fax: 317.886.6636 

က��်ပ်ုတိုက့ိဆုကသ်ယွရ်န၊် contactus@schoolsmiles.com 

သင်၏့တိုင�်ကားချကက်ို ကိုငတ်ွယေ်ြဖ�ှငး်ြခငး်အေပါ် ေကျနပ်မ�မ�ှိပါက အေမရိကနက်ျနး်မာေရး�ငှ် ့လူသားေရးဝနေ်ဆာငမ်�များ U.S. Department of Health and Human 

Services ထသံို ့ တရားဝငတ်ိုင�်ကားချက် တငြ်ပ�ိငုပ်ါသည။် 

mailto:contactus@schoolsmiles.com
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