ကိုယးေရ့ကိုယးတာလကးေတျ႕ လုပးေဆာငးမႈ ေၾက်ငာခ္ကး
ဤေၾက်ငာခ္ကးသညး ေအာကးတိုဘာလ ှ ရကး၊ ဿွှ၀ ခုႏြစး၌ အက္ိဳ့သကးေရာကးေပမညး

ေက့္ဇူ့်ပဳၿပီ့ ဂရုတစိုကး ်ပနးလညးၾကညးံရြဳစစးေဆ့ပါ
ဤေၾက်ငာခ္ကးသညး မိမိကိုယးတိုငးကို ကိုယးစာ့်ပဳ သညးံ သတငး့အခ္ကး အလကးအာ့
စကာ့်ပနးွနးေဆာငးမႈမ္ာ့အာ့ အခမဲံရရြိႏိုငးပါသညး

သငး မညးသို႔ အသဵု့်ပဳ ေကာငး့အသဵု့်ပဳႏိုငးသညး၊ မညးသို႔ ထုတးေဖားေကာငး့
ထုတးေဖားႏိုငးသညးႏြငးံ၊ ဤ သတငး့အခ္ကးအလကးအာ့ သငး မညးသို႔

ဤေၾက်ငာခ္ကးကို ဖတးရြဳရနးႏြငးံ နာ့လညးသေဘာေပါကးရနး စကာ့်ပနး

ွငးေရာကးၾကညးံရြဳ ႏိုငးသညး စသညးမ္ာ့ကို ေရ့သာ့ ေဖား်ပထာ့သညး။

သူ (သို႔) အ်ခာ့ေသာ သငးံေတားရာေနရာ်ပငးဆငးမႈကို သငး
လိုအပးခဲံလြ္ငး ေက့္ဇူ့်ပဳၿပီ့ ကၽျႏးုပးတို႔အာ့ ေ်ပာ်ပပါ။ ေခၐဆိုရနး၊ှ-(၈၅၅)

ဗာေမာကး (Vermont)မြ ဗာေမာကးက္နး့မာေရ့ဆကးစပးမႈ (VHC) အဖျ႕ဲ ကို တညးေထာငးခဲံသညးမြာ
ပုဂၢိဳလး တစးဦ့ခ္ငး့စီမ္ာ့ႏြငးံ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့အာ့ က္နး့မာေရ့အာမခဵ ွယးယူမႈကို ကူညီရနး
်ဖစးပါသညး။ (VHC) ကိုတညးေထာငးရနးအတျကး လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ထဲမြ တစးခုမြာ ဗာေမာကးမြ
၎တို႔ကူညီေပ့မညးံ ပုဂၢိဳလးတစးဦ့ခ္ငး့စီမ္ာ့ႏြငးံ စီ့ပျာ့ေရ့မ္ာ့အာ့ အာမခဵ ထဲတျငး စာရငး့သျငး့ရာ၌
ကိုယးေရ့ကိုယးတာ အခ္ကးအလကးမ္ာ့အာ့ လြ္ိ႕ွြကးထာ့ရနး ကတိေပ့ရသညးံ
လိုအပးသညးံတစးခ္ကးပငး်ဖစးပါသညး။ ဤ ကိုယးေရ့ကိုယးတာလကးေတျ႕လုပးေဆာငးမႈေၾက်ငာခ္ကး
(“ေၾက်ငာခ္ကး”) သညး ကိုယးေရ့ ကိုယးတာအခ္ကးအလကးမ္ာ့အာ့ ကာကျယးရနး ဗာေမာကးမြ
လုပးေဆာငးမညးံအရာမ္ာ့ ကို ရြငး့်ပထာ့ပါသညး။
ေၾက်ငာခ္ကးသညး VHC ထဲ၌ မိမိကိုယးတိုငးကို ကိုယးစာ့်ပဳသညးံ သတငး့အခ္ကးအလကး (“PII”)
မ္ာ့အာ့ စုေဆာငး့မႈ၊ အသဵု့်ပဳမႈ၊ ထုတးေဖားမႈႏြငးံ သိမး့ဆညး့ထာ့မႈမ္ာ့ႏြငးံပတးသကးၿပီ့ လူနာ
ကာကျယး်ခငး့ႏြငးံ တတးႏိုငးေသာ ၾကညးံရြဳေစာငးံေရြာကးမႈအကးဥပေဒ (“ACA”) ႏြငးံအညီ လိုကးေလ္ာ
ညီေထျမႈရြိသညး။
ဗာေမာကးက္နး့မာေရ့ဆကးစပးမႈ (VHC) အဖျ႕ဲ ကို လူသာ့ပံဵပို့ွနးေဆာငးမႈကိုယးစာ့လြယး ရြိ
ဗာေမာကးက္နး့မာေရ့ဆိုငးရာ အချငးံအလမး့ဌာန ၌ ေနရာခ္ဖျငးံလြစးထာ့ပါလိမးံမညး။
ဗာေမာကးသညး (“PII”) ၏ လြ္ိ႕ွြကးထာ့ရနးအခ္ကးမ္ာ့ကိုကာကျယးရနးကတိေပ့ထာ့ခဲံၿပီ့ လူ႔
ပံဵပို့ွနးေဆာငးမႈ ကိုယးစာ့လြယး၌ စာခ္ဳပး ခ္ဳပးထာ့သညးံအ်ပငး ကနးထရိုကးတာမ္ာ့ႏြငးံ

၈၉၉-၉၆ွွ
Cette lettre est importante. Si vous ne la comprenez pas,
apportez-la a votre bureau local pour recevoir de l’aide.
Call: 1-(855) 899-9600
Esta carta es importante. Si no la entiende, llevela a su
oficina local para solicitor ayuda. Call: 1-(855) 899-9600
Ovaj dopis je vazan. Ukol ko je nerazumljiv za vas onda
ga ponesite I obratite se lokalnoj kancelariji za pomoc.
Call: 1-(855) 899-9600
Barua hii ni muhimu. Kama huielewi, ichukue, uende nayo
katika ofisi yako ya karibu kwa msaada zaidi. Call: 1-(855)
899-9600
Dokumentigan ama qoraalkan waa muhiim. Haddii aadan
fahmin, waxaad u qaadaa xafiiskaaga degaanka si aad
caawimaad u hesho. Call: 1-(855) 899-9600
;ks nLrkost egÙoiw.kZ NA ;fn rikÃays ;lykÃ cq÷uqHk,u Hkus]
eírdks ykfx ;lykÃ vk¶uks LFkkuh; dk;kZy;ek fy,j tkuqgksl~A
Call: 1-(855) 899-9600
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ွနးေဆာငးမႈရြိသူမ္ာ့ႏြငးံလညး့ စာခ္ဳပး ခ္ဳပးထာ့ ပါသညး။

မိမိကိုယးတိုငးကို ကိုယးစာ့်ပဳသညးံ သတငး့အခ္ကးအလကးႏြငးံ
ပတးသကးသညးံ လကးေတျ႕လုပးေဆာငးမႈ
မိမိကိုယးတိုငးကို ကိုယးစာ့်ပဳသညးံ သတငး့အခ္ကးအလကး (“PII”) ဆိုတာဘာလဲ။
ဗာေမာကး ကိုယးစာ့လြယး၏ လူသာ့ ပံဵပို့ွနးေဆာငးမႈအဖျ႕ဲ ၊ ၎၏ကနးထရိုကးတာမ္ာ့ႏြငးံ ွနးေဆာငးမႈရြိသူမ္ာ့ (“AHS”) တို႔အာ့်ဖငးံ ဖနးတီ့ခဲံသညးံ သို႔မဟုတး လကးခဵရရြိခဲံသညးံ
မညးသညးံသတငး့အခ္ကးအလကးကိုမဆို ဆိုလို်ခငး့်ဖစးၿပီ့ သငးႏြငးံပတးသကးသညးမ္ာ့ (သငးံနာမညး သိုမ
႔ ဟုတး လူမႈဖူလဵုေရ့နဵပါတး ကဲံသို႔ေသာ) ကို သိရြိရနး
ို သာ)
ထိုသတငး့အခ္ကးလကးခ္ညး့ပငးလ္ငး၊ သိုမ
႔ ဟုတး သငးႏြငးံဆကးစပးလ္ကးရြိေသာ အ်ခာ့ေသာ သတငး့အခ္ကးလကးမ္ာ့ (သငးံမိခငး၏အပိ္ဳဘွနာမညးကဲံသ႔ေ
ႏြငးံေပါငး့စပး်ပီ့ အသဵု့်ပဳႏိုငးေပသညး။ PII သာဓကမ္ာ့မြာ 

နာမညး



လူမႈဖူလဵုေရ့နဵပါတး



ေမျ့ဖျာ့သညးံရကးစျဲႏြငးံ ေနရာ



ေနရပးလိပးစာ



ဖုနး့နဵပါတး



ဇီွတျကးခ္ကးမႈ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့၊ လကးေဗျမ္ာ့ကဲံသိုေ
႔ သာ



အီ့ေမ့လးလိပးစာ



ခရကးဒစးကဒးနဵပါတးမ္ာ့

1

VHC အတျကး မညးသို႔ေသာ PII အမ္ိဳ့အစာ့မ္ာ့ကို AHS က ကၽျႏးုပးထဵမြ ေကာကးခဵစုေဆာငး့ေပ့လိမးံမညးနညး့။
AHS သညး သငးံနာမညး၊ ေနရပးလိပးစာ၊ လူမႈဖူလဵုေရ့နဵပါတး၊ သငးံမိသာ့စုွငးေငျႏြငးံ စပးလ္ဥး့၍ ဖယးဒရယး်ပညးေထာငးစုအချနးဆိုငးရာအခ္ကးအလကး၊ ႏိုငးငဵသာ့်ဖစးချငးံေဒတာ၊
႔ ဲံသို႔ေသာ သတငး့အခ္ကးအလကးကို ေကာကးခဵစုေဆာငး့ေပလိမးံမညး။
စာရငး့သျငး့မႈ မြတးတမး့မ္ာ့၊ ကိုယးွနးရြိ်ခငး့၊ သို႔မဟုတး မသနးစျမး့မႈ စသညးတိုက
AHS သညး ေဆ့ကုသ်ခငး့ မြတးတမး့မ္ာ့၊ သငးံက္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈ ေထာကးပဵံသူမ္ာ့၊ သို႔မဟုတး သငးံ အာမခဵွနးေဆာငးမႈေပ့သူမ္ာ့ထဵမြ သငးံ
က္နး့မာေရ့ဆိုငးရာအခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို ေကာကးယူစုေဆာငး့လိမးံမညးမဟုတးပါ။ VHC ထဲထညးံသျငး့သညးံ က္နး့မာေရ့ ဆိုငးရာအခ္ကးအလကးမ္ာ့သညး၊ အကယး၍ရြိခဲံပါက၊
သငးံထဵမြလာေသာအခ္ကး်ဖစးရလိမးံမညး်ဖစးၿပီ့ အကနး႔အသတး်ဖငးံ ထညးံသျငး့ပါလိမးံမညး။

ကၽျႏးုပး၏ PII အာ့ AHS မြ ဘာေတျလုပးလိမးံမညးနညး့။
AHS သညး သငးံအာ့ တတးႏိုငးသညးံ က္နး့မာေရ့ဆိုငးရာကုသမႈေပ့ေဆာငး်ခငး့မ္ာ့ ရြာေဖျရနးႏြငးံ စာရငး့သျငး့ရနး ကူညီရာ၌ သငးံ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို စုေဆာငး့၊
အသဵု့်ပဳ၊ သိုေလြာငးသိမး့ဆညး့ထာ့မညး ်ဖစးပါသညး။ AHS မြ ဤအခ္ငး့ရာကိုၿပီ့်ပညးံစဵုေစရနး လိုအပးေသာPII ပမာဏအနညး့ငယးကုိ ေကာကးယူစုေဆာငး့သျာ့ပါလိမးံမညး။

AHS သညး သငးံ PII အာ့ ေအာကးပါအေၾကာငး့ရငး့ေၾကာငးံ အသဵု့်ပဳႏိုငးသညး  VHC ေပၐ၌ ေရာငး့ခ္ရနးအတျကး သတးမြတးအရညးအခ္ငး့်ပညးံမြီမႈရြိသညးံ က္နး့မာေရ့အစီအစဥးမ္ာ့ထဲမြတစးခုခုကို စာရငး့သျငး့ရနးအတျကး
အရညးအခ္ငး့်ပညးံမြီမႈကို ဆဵု့်ဖတးရာတျငး အသဵု့်ပဳသညး၊
 Medicaid ကဲံသို႔ေသာ အ်ခာ့

မ္ာ့ရရြိေရ့၌ အရညးအခ္ငး့်ပညးံမြီမႈကို ဆဵု့်ဖတးရာတျငး အသဵု့်ပဳသညး၊

 ေငျေရ့ေၾက့ေရ့အကူအညီရရြိေရ့၌ အရညးအခ္ငး့်ပညးံမြီမႈကို ဆဵု့်ဖတးရာတျငး အသဵု့်ပဳသညး၊ ႏြငးံ
 အရညးအေသျ့စမး့သပးထိနး့သိမး့်ခငး့ႏြငးံ တို့တကးေကာငး့မျနးလာေအာငး ်ပဳလုပးသညးံ လႈပးရြာ့မႈမ္ာ့ထဲ၌ ပါွငးေဆာငးရျကးႏိုငးရနး အသဵု့်ပဳသညး၊

ကၽျႏးုပး၏ PII တျငး ကၽျႏးုပးတစးဦ့တညး့သာလြ္ငး အရငး့အ်မစး ်ဖစးလိမးံမညးေလာ။
ံ ို႔ေသာ ်ပညးနယး သို႔မဟုတး ဖယးဒရယးေဒတာအရငး့အ်မစးမ္ာ့မြ
ထိုကဲံသို႔သာ်ဖစးရမညးဟု မဆိုလိုပါ။ AHS သညး Medicaid အစီစဥး၊ သိုမ
႔ ဟုတး IRS ကဲသ
အခ္ိဳ႕ေသာသတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို ေကာကးခဵစုေဆာငး့်ခငး့ ်ပဳလုပးေကာငး့ ်ပဳလုပးႏိုငးပါသညး။ ခရကးဒစးအစီရငးခဵေအဂ္ငးစီမ္ာ့မြ ေဒတာအခ္ကး အလကးအခ္ိဳ႕ကိုလညး့
အသဵု့်ပဳၿပီ့ သကးေသအေထာကးအထာ့မ္ာ့အာ့ၾကညးံရြဳစစးေဆ့ပါသညး။

ကၽျႏးုပး၏ PII အသဵု့်ပဳမႈႏြငးံပတးသကးၿပီ့ ကၽျႏးုပး၌ မညးသိုေ
႔ သာ လုပးပိုငးချငးံမ္ာ့ရိြသနညး့။

•

PII ကို ွငးေရာကးၾကညးံရြဳႏိုငးချငးံရြိသညး။ သငးံ PII ကို သငးဖတးရြဳလို႔ရႏိုငးမညးံ ပဵုစဵေဖာမကးအာ့်ဖငးံ အခ္ိနးမြီ ေတျ႕်မငးရနး သို႔မဟုတး ရယူရနး မိတၱဴ

တစးခုကို သငး ေတာငး့ဆိုႏိုငးပါသညး။ သငးံ PII ကို အမႈမဲံအမြတးမဲံေဖားထုတးသညးမ္ာ့မ်ဖစးဖို႔ ေသခ္ာေစရနး၊ AHS မြ သငး၏ သကးေသအေထာကးအထာ့မ္ာ့အာ့
ၾကညးံရြဳ စစးေဆ့ပါမညး၊ သို႔မဟုတး သငးံ PII ကိုေတာငး့ဆိုလာသညးံ ပုဂၢိဳလး၏ သကးေသအေထာကးအထာ့မ္ာ့ကို သူ သိုမ
႔ ဟုတး သူမအာ့ သငးံ PII ကိုရယူရနး သငး
ခနး႔အပးထာ့သူ ဟုတးမဟုတး ၾကညးံရြဳစစးေဆ့ပါမညး။ သငးံ PII ၏ မိတၱဴကို ေတာငး့ဆိုရနး၊ ကၽျႏးုပးတို၏
႔ ကိုယးေရ့ကိုယးတာဆိုငးရာ အရာရြိအာ့ ေအာကးပါ
ဆကးသျယးရနးလိပးစာ သိ႔ု ေက့္ဇူ့်ပဳၿပီ့ဆကးသျယးပါ။

•

အမြာ့်ပငးႏိုငးချငးံရြိသညး။ သငးံ PII ၏ တိက္မြနးကနးမႈအတျကး သို႔မဟုတး ဂုဏးသိကၡာအတျကး အခ္ိနးမြီသညးံနညး့လမး့်ဖငးံ ်ငငး့ဆို်ခငး့မ္ာ့ သငး ်ပဳလုပး

ချငးံရြိၿပီ့၊ ထို႔ေနာကး တစးနညး့မဟုတးတစးနညး့်ဖစးသညးံ မြာ့ယျငး့ေသာအခ္ကးအလကးအာ့မြနးကနးေအာငး်ပဳ်ပငးေစ်ခငး့ သိုမ
႔ ဟုတး သငးံေတာငး့ဆိုမႈအာ့ ်ငငး့ပယး
ခဲံပါက ်ငငး့ဆိုမႈကို မြတးတမး့တငးထာ့ေစ်ခငး့တိုက
႔ ို ်ပဳလုပးချငးံရြိသညး။

•

တစးသီ့တစး်ခာ့ သီ့သနး႔ ေရျ့်ခယးႏိုငးချငးံရြိသညး။ သငးံ PII အာ့ စုေဆာငး့်ခငး့၊ အသဵု့်ပဳ်ခငး့ႏြငးံ ဖျငးံလြစး်ပသ်ခငး့အေၾကာငး့ႏြငးံပတးသကး်ပီ့

သတငး့အခ္ကးလကးမ္ာ့်ပညးံစဵုစျာရရြိေသာ ဆဵု့်ဖတးခ္ကးမ္ာ့်ပဳလုပးႏိုငးရနး သငးံေတားေလ္ားကနးေသာ အချငးံအေရ့ သငးံတျငးရြိသညး။ သငးံ PII ႏြငးံပတးသကးၿပီ့ သငး
ေမ့်မနး့လိုသညးမ္ာ့ ရြိပါက ကၽျႏးုပးတို၏
႔ ကိုယးေရ့ကိုယးတာဆိုငးရာ အရာရြိအာ့ ေအာကးပါ ဆကးသျယးရနးလိပးစာသို႔ ေက့္ဇူ့်ပဳၿပီ့ဆကးသျယးပါ။

•

PII အာ့ အသဵု့်ပဳရာတျငး ကနး႔သတးခ္ကးထာ့ႏိုငးချငးံရြိသညး။ တတးႏိုငးေသာက္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈအာ့ သငး ရြာေဖျ၊

စာရငး့သျငး့ရနးအတျကးကနး႔သတးထာ့ေသာ ရညးရျယးခ္ကးအာ့ ်ပီ့်ပညးံစဵုေစရနးႏြငးံ ၎အာ့ ဥပေဒႏြငးံမညီသညးံ ချ်ဲ ခာ့ဆကးဆဵမႈ်ဖငးံအသဵု့်ပဳသညးမ္ာ့မ်ဖစးေစဖို႔
VHC မြ သငးံ PII အာ့ ဖနးတီ့၊ အသဵု့်ပဳ၊ ထုတးေဖားေ်ပာ်ခငး့မ္ာ့ကို်ပဳမညးဟု သငး ေမြ္ားလငးံႏိုငးသညးံ အချငးံအေရ့ရြိသညး။

•

ေဒတာအခ္ကးအလကးအရညးေသျ့ ႏြငးံ ၿပီ့်ပညးံစဵုမႈအတျကး အချငးံအေရ့ရြိသညး။ သငးံ PII ်ပညးံစဵုေၾကာငး့ေသခ္ာေစရနး၊ မြနးကနးမႈရြိေစရနးႏြငးံ

်ပဳ်ပငးမျမး့မဵမႈရြိေစရနး၊ ႏြငးံ ်ပဳ်ပငး ေ်ပာငး့လဲပစးလိုကးသညးမ္ာ့ႏြငးံ ဖ္ကးဆီ့လိုကးသညးမ္ာ့ကို မသငးံေလ္ားဘဲ်ပဳလုပးေဆာငးရျကးသျာ့်ခငး့မ္ာ့မရြိေစရနး သငးံအေန်ဖငးံ
ဆီေလ္ားေသာ အဆငးံမ္ာ့ႏြငးံ ပါွငးေဆာငးရျကးချငးံရြိသညး။

•

သတငး့အခ္ကးအလကး ပို၍ ရရနး သငးံတျငး အချငးံအေရ့ရြိသညး။ သငးံ ကိုယးေရ့ကိုယးတာအချငးံအေရ့မ္ာ့ႏြငးံပတးသကးၿပီ့

အခ္ကးအလကးပိုမိုရရြိလိုသညးံဆႏၵ ရြိလြ္ငးေသားလညး့ေကာငး့၊ သငးံ ကိုယးေရ့ကိုယးတာအချငးံအေရ့မ္ာ့အာ့ ကၽျႏးုပးတို႔ ခ္ိဳ့ေဖာကးသညးဟု သငး
စို့ရိမးပူပနးခဲံလြ္ငးေသားလညး့ေကာငး့၊ သို႔မဟုတး သငးံ PII ကိုွငးေရာကးၾကညးံရြဳသညးံ ဆဵု့်ဖတးခ္ကးႏြငးံပတးသကးၿပီ့ သငး သေဘာမတူညီလြ္ငးေသားလညး့ေကာငး့၊
ကၽျႏးုပးတို႔၏ ကိုယးေရ့ကိုယးတာဆိုငးရာရဵု့ သို႔ ဆကးသျယးႏိုငးပါသညး။

ဤေၾက်ငာခ္ကးႏြငးံပတးသကးသညးံ သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့အာ့ ေ်ပာငး့လဲရနး ကၽျႏးုပးတို ႔ အချငးံအေရ့ရြိပါသညး
ဤေၾက်ငာခ္ကးႏြငးံပတးသကးသညးံ စညး့ကမး့ခ္ကးသတးမြတးခ္ကးမ္ာ့အာ့ ကၽျႏးုပးတို႔ အခ္ိနးမေရျ့ေ်ပာငး့လဲႏိုငးသညး။ ဤေၾက်ငာခ္ကးအာ့ ကၽျႏးုပးတို႔ ေ်ပာငး့လဲခဲံပါက၊
ေၾက်ငာခ္ကး၏ စညး့ကမး့ခ္ကးသတးမြတးခ္ကးအသစးမ္ာ့သညး အာ့လဵု့အတျကး သို႔မဟုတး ကၽျႏးုပးတို႔ ထိနး့သိမး့ထာ့ေသာ သငးံ သတငး့အခ္ကးအလကးအတျကး အက္ိဳ့
သကးေရာကးမႈရြိႏိုငးေအာငး ်ပဳလုပးပါမညး၊ ေၾက်ငာခ္ကးအသစးထုတးရနး ကၽျႏးုပးတို႔ ယခငးက ဖနးတီ့ထာ့ေသာ သို႔မဟုတး လကးခဵရရြိထာ့ေသာ မညးသညးံသတငး့အခ္ကး
အလကးမဆို ပါွငး ပါသညး။ မညးသညးံ ေၾက်ငာခ္ကးအသစးကိုမဆို ကၽျႏးုပးတို၏
႔ ွကးဆိုဒးေပၐတျငး တငးထာ့ေပ့ပါမညး။ ကၽျႏးုပးတို႔၏ ကိုယးေရ့ကိုယးတာဆိုငးရာရဵု့ သို႔ ဆကးသျယး
်ခငး့အာ့်ဖငးံလညး့ မညးသညးံ ေၾက်ငာခ္ကးအသစးကိုမဆို သငး ရရြိႏိုငးပါသညး။

ဤေၾက်ငာခ္ကးႏြငးံပတးသကးၿပီ့ သို႔မဟုတး သငးံ PII အချငးံ အေရ့မ္ာ့ႏြငးံ ပတးသကးၿပီ့ ေမ့ချနး့မ္ာ့ေမ့်ခငး့အတျကးေသား
လညး့ေကာငး့၊ အယူခဵွငး အချငးံအေရ့မ္ာ့ အပါအွငး သငး ေမ့်မနး့လိုသညးမ္ာ့ရြိခဲံလြ္ငးေသားလညး့ေကာငး့ ေက့္ဇူ့်ပဳၿပီ့
ေအာကးပါလိပးစာသို႔ ဆကးသျယးပါ။
VHC ေခၐဆိုမႈ စငးတာ (VHC Call Center)
ဖုနး့အာ့်ဖငးံ၊ (၈၅၅) ၈၉၉-၉၆ွွ ၌လညး့ေကာငး့၊ သို႔မဟုတး
အီ့ေမ့လးအာ့်ဖငးံ၊
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