
CoxHealth ေက ကက္ ခံ သက့္  မူဝါဒ 

CoxHealth ံသက ေငွေေ ငက္း္ခခ္ငက္းလ ငက့္ ေက ကက္ခခ္ငက္းကင္ကငျက္းသ္ကလ ငက့္ ံငကလ ငက့္ ံငက့္ ငံ ္းသင္ေကွက    ငလငငငကံသက့္ ္ ငက္း္ခ သက   ္း္ ္း ံငက့္္ေျခ္ငက့္  
ျ ္းကသကေသ ျက ္က ္သညေ္္းကငင္ူံသကည္။ 

CoxHealth ံသက က ျ ၏ ေငွေ္္းလငငငက  ကငင ိသက့္ ေွကကတြ ္ေ ္းေ္ေေး္းတကကးငငငက   ္ေခ္္ေျ   ္း္ေကွက ္ွြခ္ ္းးကကးခခ္ငက္း   ငတြ 
ေသ ငက့္ေ   ကက  ကငင ခ္သက့္းသက္းေ္္း သကခ္သက္ူံသကည္။  ံငက့္ေငွက Medicare၊ Medicaid၊ ္သငင္း  ံငင႔ ဟငေက ္ခ္ ္းေံ  က ျက္း  ေ ္း္  ္ခ ကြ့္ံငင႔ေံ   
္  ္ခ္က ခဳ္းမငက    ငေျ္ူက CoxHealth ံသက ံငက၏ကငံ  ကငငကငငကက၍ ္  ္ခကငင ေငွေေ ငက္း္ခ သကခ္သက္ူံသကည္။  ံငက့္ေွငက ္  ္ခ  ငိ ္းထ္ည္း ံငက၏ 
္က ခဳ္းမငက   ံငင႔ ဟငေက ံငက၏္က ငဳ္း္ခသ ္း္ွငက့္္းငက့္   ္းလ ငက့္္ေကံကက၍ ေ ္းခ ျက္းသ     ္း  င္ူက ံငက၏္  ္ခ္ခ့္္ငင္းေ္္းံ ကငင းကကံွူကေ္္း္ူည္။ ံငက့္ေငွက 
္  ္ခ   ငတြ ေံ္  ံသက့္မငကေငကွ က္းသမျက္ ကက   ္းလ ငက့္ ကငငကကသည္ူက ံငကံသက ေး္းသခငကငျကက သ ငေက   ္း ေက   ့္္ ခ္ငက္းလ ငက့္ ္ေငင္း ြ့္ ေငွေ္္းေ္    
္သည္သ္က   ္း္ူမငကံသက့္ ေငွေြက္းးငငငက  ္က ္သည္ေွကက ေက   ကကိ ္းလငငငက သကခ္သက္ူံသကည္။  CoxHealth ေငွေြက္းးငငငက  ္က ္သည   မူဝါဒ (FAP) 
လ ငက့္ ေက   ကကိ ္းခ္ငက္းလ ငက့္္ေကံကကံသက့္ ံေငက္း္္ ကက္ကကက   ္းကငင ္ငင ငင   ငလငငငက္ူံသက၊ ံငင႔ ဟငေက ေ ္းံ ္း္ံငေ္္း္ ကကကငင    င ျက ေေ ငက္းးငင   
ခ္ဳကင္ကလငငငက္ူံသက ံငင႔ ဟငေက က ျ မျကေး ငက     ္းကငငူကသ ္းက ူကလ ငက့္ သက ္းေခ္ းငငခ္ငက္း ံငင႔ ဟငေက 417-269-0523 ိခ ္ငျက္းေ္ေးငငခ္ငက္းခ္ငက့္ ည္ကကက  
ိ ွျက္းျသကျသက္း္  းကကံွူ ကးကကးခလငငငက္ူံသကည္။ ံေငက္း္္ ကက္ကကက   ္းလ ငက့္ ေက   ကကိ ္းခ္ငက္းေ္ ငက   ္းကငငကသက္း CoxHealth ေး္းသခင၊ ေး္း္ျက္း 
ေျ  ၊ ံငင႔ ဟငေက www.coxhealth.com ေငင႔ိ ခ      ငလငငငက္ ူံသကည္။ 

မျကေး ငက  ေ္္းံသက့္ေျ႔ 

ႀကငဳေငက၍ ံငင႔ ဟငေက မျကေး ငက  ေ္္းံသက့္ေျ႔ေွငက ံငက့္္ ္း မျကေး ငက     ္း္ေကွက ္ျက႔  ျက္းိ ္းံသက့္ ေ မျကမေ   ္းကငင ေ္္းေ္  ျက ေေ ငက္းးငင သက 
ခ္သက္ူံသကည္။ ံငက့္ေငွက ္  ္ခ  င္ူက ္ျက႔  ျက္းိ ္းံသက့္ ေ မျကမေ   ္း္ ္း ံငက၏္  ္ခ္က ငဳ္း္ခသ ္း္ွငက့္   ္းေ္ေေွငက ္ေခ္္ခက  းခင္းခ္ေက သကခ္သက္ူ 
ံသကည္။ ံငက့္ေငွက ္  ္ခ   င္ူက သေ္ေေငွေေ ငက္း္ခ သကခ္သက္ူံသကည္။ ံငကံသက CoxHealth ္ေ ္းေ္ေၚ ျေငွက ေသ ငက့္ေ   ကက  ကကက္ခ   င္ူက ံငက့္ 
္ေျခ္ငက့္ ေး္းတကကးငငငက  သသကေး္း  ကငင    ္ ငက္း ေငွေ္္းေ္   ကငင ေေ ငက္း္ခ သက ဟငေက္ူည္။ 

ေငွေေ ငက္း္ခခ္ငက္း ိငေကခ္ျက္ ကက   ္း 

ံငက၏ကငံ  ္  ေငွေေ ငက္း္ခခ္ငက္း ိငေကခ္ျက္ ကက   ္း္ ္း ံငကက ံငက့္ံသက့္  သကံသက့္္  ္္ေွကက းငင ံငက့္ိခံငင႔ ေ ္းကက္ငင႔ေ္္း သကခ္သက္ူံသကည္။ 
ေငွေြက္းးငငငက  ္က ္သည္ ္း  သကံငင႔ေက   ကကိ ္း  သကးငငံသကလ ငက့္ ္ေကံကက၍ ံငက၏ေငွေေ ငက္း္ခကမ လ ငက့္္ေ  ံေငက္း္္ ကက္ကကက   ္း ေ္္း္ငင႔  
ေ္္း သကခ္သက္ူံသကည္။  ိငေကခ္ျက္ ကက၏  ကကေ္ူငက္း ံခင္းးူက (30) ္ေငွက္း ေငွေ္္းေ္   ကငင ္ခ္သက့္္မေ္္း ျက ေ    က  ျက္းိ ္း္ူံသကည္။ ံငက၏ေတကကကငင  
ေ္္းေ္  ျက ္က ္သညကငင္္က္ူက၊ ေငွေ္္းေ္   းငငငက   သညသ္က     ္းကငင ခ္ဳကင္ကကငင္ူက၊ ံငင႔ ဟငေက ေငွေြက္းးငငငက   ္က ္သည္ေကွက သ္က္းသ ္းကငင္ူက၊ 
ေက ကက္ခံသက့္ေ့္ ငကသညလ ငက့္္ေ  ံငက့္္ေက ငက့္္ ္း ေျ  ္ ိ ္း  ကငငေ   ငက   ္း ျက ေငွေေ ငက္း္ခခ္ငက္း ိငေကခ္ျက္ ကကေ္ေေငွက သ  ငက္းခ္ဳသငိ ္းံသက့္ 
္ငျက္းျခ္ူေကကငင ေ္ေးငငက  က ွလကင္ကေငင႔ိခ ္ ကကခ္ငက္းးကကံွူက ျက ္ေ ္းႀကည္း္ူံသကည္။  ံငကံသက ံငက၏ကျ္ည္း ေငွေေ ငက္း္ခခ္ငက္းိငေကခ္ျက္ ကကထ္ည္းံသက့္  
ေျ ကက  ကကေ္ူငက္း လ သက  ့္ေက္းးူက (24)  ကက္ိင ေငွေြက္းးငငငက  ္က ္သည္ေွကက ေက   ကကိ ္းလငငငက သကခ္သက္ူံသကည္။ ိငင႔္ခ္ငက ေငွေေ ငက္း္ခခ္ငက္း  
ိငေကခ္ျက္ ကက   ္းေွငက ံငက့္္ေက ငက့္လ ငက့္္ေကံကက၍ ံငက့္ိခ ္ငျက္းေ္ေးငင     ္း ခ္ဳကင္က သကခ္သက္ူံသကည္။ 

ေသက္င္ ငက္းေ္ ကခ္ိ ္းံသက့္ေတကက္ေကွက ေတကက သခငသ က္းေ ္းခ ျက္း     ္း၊ ္ခငငက္း္ွ ္း     ္း ံငင႔ ဟငေက ေေ ငက္းးငင   

ံငက့္ေငွက ေ ္းခ ျက္းကငငံသက   ္း  င္ူက ံငင႔ ဟငေက ံငက၏ေတကကလ ငက့္္ေကံကက၍ ္ခငငက္း္ွ ္းသ     ္း  င္ြ့္္ူက ေငွေေ ငက္း္ခခ္ငက္းိငေကခ္ျက္ ကကေ္ေေငွက 
သ  ငက္းခ္ဳသငိ ္းံသက့္္ငျက္းျခ္ူေကခ္ငက့္ က ွလကင္ကေငင႔ိခ းကကံွူ ကေ္္း္ူည္။  CoxHealth    ခ္သက့္းသက္းေ္္းံသက့္ မျကေး ငက     ္း္ေကွက ေသက္င္ ငက္းေ္ ကခ္  
ိ ္းံသက့္ ကငျကက သ ငေကိငေကခ္ျက္ ကက   ္း္ ္း ေေ ငက္းးငငက     ငလငငငက္ူံသကည္။ 

ေငွေ္္းေ္   းငငငက   သညသ္က     ္း 

ံငက၏က ံငက့္ေငွကငင ္ခ္သက့္္မ ေ္္းလငငငက္ူက ေငွေေ ငက္း္ခခ္ငက္းိငေကခ္ျက္ ကကေ္ေေငွက သ  ငက္းခ္ဳသငိ ္းံသက့္ ္ငျက္းျခ္ူေကခ္ငက့္ က ွလကင္ကေငင႔ိခ ္ငျက္းေ္ေးငငခ္ငက္း 
ခ္ငက့္ ေငွေ္္းေ္   းငငငက   သညသ္က     ္း္ ္း ခ္ဳကင္ကလငငငက သကခ္သက္ူံသကည္။  ေငွေ္္းေ္   းငငငက   သညသ္က     ္း္ ္း ေက ကက္ခံသက့္ေ့္ ငကသညခ္ငက့္ ံငက၏္ေက ငက့္ 
္ ္း ေျ  ္ ိ ္း  ကငင ေ   ငက   ္း ျက ေ္ ကကေ္ ကခ္္ူ က က္းသမျက္ ကက   ္း္  CoxHealth    ံေတ ေ  သကခ္သက္ူံသကည္။ ံငကံသက ေ္ ကကေ္ ကခ္္ူ  
ေငွေ္္းေ္   ္  ္   ္းကငင  ေ္္းလငငငကဟင ူခငြကသက္ူက သ္က္းသ ္းံခင္းံ္က ျက္ေွကက ထ္ည္းေခ  ကကိ ္းံသက့္ ေငွေြက္းးငငငက  ိငေကခ္ျက္ ကကကငင ကငင္္က သက  
ခ္သက္ူံသကည္။ 

 



   CoxHealth ေး္းသခင ေသကသခငသည္ေကွက က က္းသမျက္ ကက   ္း - 

က ံငက့္ေငွံ ေက  ေက္ ကက ေ္္း  သက့္က   ္း ေ္္းေ္   ္  ္ 
$49 လ ငက့္ ိငင႔ိကကျသက္း ္ခ္သက့္ ္ခ္သက့္ 

$50-$300 3 က $50-$ 100 
$ 301-$ 450 5 က $ 60-$ 90 
$ 451-$ 600 6 က $ 75-$ 100 
$ 601-$ 900 7 က $ 85-$ 128 
$ 901-$ 1500 8 က $ 112-$ 187 
$ 1501-$ 3000 12 က $ 125-$ 250 
$ 3001-$ 6000 15 က $ 200-$ 400 
$ 6001-9,999 18 က $ 333 လ ငက့္္ိကက 
$ 10,000 ေက  က 24 က $ 416 လ ငက့္္ိကက 

 

ေး္း္ျက္းေသက္င္ ငက္းသည (Ferrell-Duncan ေး္း္ျက္း၊ CoxHealth ေဝါဒံးငငငက  မျကေး ငက     ္း၊ CoxHealth 
Branson ေး္း္ျက္း   ္း၊ CoxHealth Monett ေး္း္ျက္း   ္းလ ငက့္ Cox Barton County ေး္း္ျက္း   ္း) ္ေွကက 

က က္းသမျက္  ကက   ္း - 

က ံငက့္ေငွံ ေက  ေက္ ကက ေ္္း  သက့္က   ္း ေ္္းေ္   ္  ္ 
$ 49 လ ငက့္ ိငင႔ိကကျသက္း ္ခ္သက့္ ္ခ္သက့္ 

$ 50-$300 3 က $ 50-$ 100 
$ 301-$ 450 5 က $ 60-$ 90 
$ 451-$ 600 6 က $ 75-$ 100 
$ 601-$ 900 7 က $ 85-$ 128 
$ 901-$ 1500 8 က $ 112-$ 187 
$ 1500 ေက  က 12 က $ 125 လ ငက့္္ိကက 

 

ေက ကက ခ္ံသက့္ေ့္ ငကသည   ္း 

CoxHealth ံသက  ေ္္း ေံ္းံသက့္ က ံငက့္ေင ွ  ္း္ ္း ေက ကက္ခ  ေွငက ္က ္သညခ္သကေသ ျက ေက ကက္ခံသက့္ေ့္ ငကသည   ္းကငင ္ံခင္းခ္ဳ္ူံသကည္။ 
က ံငက့္ေငွ     ကကေ္ူငက္း ေသက  ့္လ သကးူက (120) ံငင႔ ဟငေက ိငင႔ိကက္ငငေက  ကေျထ္ည္း ္ွြ႔သသက္းိ ္းံသက့္ ေငွေ္္းေ္   ္သည္သ္ကေွငက ံေက  ေကိ ္းခ္ငက္း  
   င္ူက CoxHealth ံသက ေက ကက္ခ သက့္ ေက ကက္ခံသက့္ေ့္ ငကသညိခ ္ေက ငက့္ကငင ေ္္း္ငင႔ေ္္း သကခ္သက္ူံသကည္။  ေက ကက္ခသ္ကေငွက ေငွေြက္းးငငငက    
္က ္သည္ေွကက ေက   ကကိ ္းခ္ငက္း္ ္း ္္ ငျက ေ ွ္းကကက္ခ သကခ္သက္ူံသကည္။  ေက   ကကိ ္းခ္ငက္းကငင ကကက္ခ   ငံသကလ ငက့္ ေက ကက္ခ  ကငင  ္ကးငငငက္းိ ္း  
 သကခ္သက္ူံသကည္။ 

က ံငက့္ေငွ     ကကေ္ူငက္း လ သက  ့္ေက္းးူက (240) ထ္ည္းေျ ကကေွငက းကကကကကက ျက  ငေျေံ္း္ူက CoxHealth ံသက 1) ၎ကငင ္ ကကဝါဒသကံေငက္း္ငင႔ခ္ငက္း  
္ေး ကက္ ခ္ငိခ ံေငက္း္ငင႔ သကခ္သက္ူံသက၊ 2) က ျ ္ေ္ေေငွက ္   ္းခ္သကံ းငငငက  ္ေ ္းူ   ကငင သေငက သကခ္သက္ူံသက၊ ံငင႔ ဟငေက 3) 
ေသက္ ည္း္ ငက္းသည  
၏ ္ငငငကးငငငက  ေ္ေေွငက ္ငငငကးငငငက  ိ ္း  င သကခ္သက္ူံသကည္။ ္းငင္ူကင္ကေး ငက္ ကက   ္း  သေငက ညေွငက ႀကငဳေငက၍ CoxHealth ံသက ေသက္ည္း္ ငက္း္ေျခ္ငက့္ FAP 
ေ္ ကကေွငက ္က ္သည္ေွကက ္က ခဳ္းမငကခ္ငက္း   င    ငကငင းငခ္းခ္ေက ျက းညေက  ကံသက့္ကင္ကေး ငက္ ကက   ္းကငင ကင္ကေး ငက သကခ္သက္ူံသကည္။ ေက ကကူ  
ံသက့္ကင္ ကေး ငက္ ကက သေငကခ္ငက္း ခ္ဳ ည  ကက ခံင္းး ကူ (30) ႀကငဳေငက၍ CoxHealth ံသက -  
 

i. (က) ္က ခဳ္းမငကံ    ္း္ေကွက ေငွေြက္းးငငငက  ္က ္သညကငင    ငလငငငကံသကဟင သမျကခ္ိ ္းေံ  (္) CoxHealth    ိငင္ေ ္းူ   ကငင 
ကင္ကေး ငကထ္ည္းေျ ကကေျ႔ေငွက CoxHealth    ကင္ကေး ငက ျက  သက ွူကိ ္းံသက   ္း္ ္း ္ွြခ္ က္းသငေကခ္ ိ ္း     ကငင က ျ ိခ ္ံငေ္္း 
္ေြက ငက္းြက ္း သကခ္သက္ူံသကည္။  



ii. FAP ၏ ္ကေွကတ ံ သက ္း္လ သက္ ဳ္က  ငေ  လ ငက့္ FAP ေက   ကကိ ္းခ္ငက္း ငေ  ္ ္း  သကံငင႔ ူ   သကးငငံသက့္ ံေငက္း္္ ကက္ကကက   ္း 
ကငင ္ခ့္္ငင္းေ္္းိ ္း သကခ္သက္ူံသကည္။  

iii. က ျ ကငငးကကံွူ က ျကလ ငက့္ ိငက   ္းံသက့္ ္ေ့ ကွ္းလ ငက့္ FAP   ငေျ  ္ ္း လ ေကခ္ငက့္္ံငေ္္း ျက ႀကငဳ္း္ က္း္ူံသကည္။  
 

္္ေဝါဒ္ ္ေ ္းူ   ္ ္း ေ္္းေ္ ခ္ငက္း   ငံသက့္ က ံငက့္ေငွ ေသကသခငေသက  ေ္ေေငွက ံငင႔ ဟငေက ေ္္းေ္ ခ္ငက္း   ငံသက့္ က ံငက့္ေငွသငသငေ္ူငက္း လ သကေိ ငက့္ငူ္း   
ေဝါဒေက  ($2,500.00) ငံင႔ ဟငေက ငိင႔ိကက္ ငင၍ ေ္ေေွငက ကင္ ကေး ငက သကခ္သကေြက ငက္း ံေငခ္ဳေ္္း္ူည္။  CoxHealth ံသက ေငွေြက္းးငငငက  ္က ္သည 
္ေကွက ္ေသကခ္ဳိ ္းံသက့္ေေ ငက္းးငင္ ကက၏ ကဝါဒကခ္သကံသက့္ ေသကသခငေသက  ေံ  ဝါဒသကသေက ငက့္ေ္္းိ ္းံသက့္္  ္   ္းကငင ေ္္းေ္      ငခ္ငက္း္ေကွက 
္္ေဝါဒ္ ္ေ ္းူ ခ္ငက္း ခ္ဳကင္က သက ဟငေကေံ ေြက ငက့္ ဝါဒသကသေက ငက့္ံသက FAP ေ္ ကက  င ္ သက္္ ငက္းခ္သက့္ ညေံ  ေသက္ည္း္ ငက္း္ေကွက ေငက  
ံငက့္ေက  ကသွ  ံကကေ  ကက သကခ္သက္ူံသကည္။  ိငငံငင႔ေံ ဝါဒ္ကသေက ငက့္   ္းထ္ည္းံသက့္ေျ ကက က ျက  ငေျံသက့္က ံငက့္ေငွ   ္း္ ္း ္္ေဝါဒ္ ္ေ ္းူ    
္္ူ္မငက ေက ကက္ခံသက့္ကင္ကေး ငက္ ကက္  ံကကေ  ကကေသ သကခ္သက္ူံသကည္။  

္ ကကဝါဒသက္  သငငိခ ေ္္းေ္ ခ္ငက္း   ငံသက့္ က ံငက့္ေငွကငင ္သည ငက္ခခ္ငက္း၊ ္   ္းခ္သကံ းငငငက   ္ေ ္းူ   ကငင သေငကခ္ငက္း၊ ံငင႔ ဟငေက ေသက္ည္း္ ငက္းသည၏ ္ငငငကးငငငက   
ေ္ေေငွက ္ငငငကးငငငက္ွငက့္ိ ္း  ငခ္ငက္းေငင႔  ကင္ကေး ငက ည FAP ေသက္ ည္း္ ငက္း္ ္း ္ ငံေ္္း ျက းညေက  ကံ သက့္ကင္ ကေး ငက္ ကက   ္းကငင ကင္ က သကခ္သက္ ူံသကည္။  

CoxHealth ံသက ေငွေြက္းးငငငက  ္က ္သည ဝါဒသကသေက ငက့္ကငငေက   ကကိ ္းထ္ည္းေျ ကက က ျက  ငေျံသက့္က ံငက့္ေငွ္ေွကက ္ေငင္းလ ျက္းကငင ေက ကက္ခ သက 
 ဟငေက္ ူည္။ ံငင႔  ေွငက CoxHealth ံသက ၎၏ ေသက္ည္းေသက္းးခင္းခ္ေက္ ကက္  1) ္  ္ခံ ံသက ံ  ံငင႔ ဟငေက ံ  ၏ ေငွေ္္းေ္    ံေတ ေ သည 
္ ကကကငင ္ ကကကွကက္ူက၊ ံငင႔ ဟငေက 2) က ံငက့္ေငွ္ ္း ေက ကက္ခခ္ငက္း   ္း္ေကွက သမျက္းးငငိ ္း္ူက ေ္္း  သက့္က ံငက့္ေငေွ္ေေငွက ္ေငင္းေက ကက္ခ သက 
ခ္သက္ူံသကည္။  

ေငွေြက္းးငငငက  ္က ္သည 

ေငွေြက္းးငငငက  ္က ္သညလ ငက့္္ေကံကက၍ ကေွကက္ကသ ွေ ္းခ ျက္း္ူည္။  က သည္ငင႔္ေကွက က ွလကင္ကေငင႔  ငေျ္ူံသကည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ံကကေ  ကက   04/2018 


