
သင်က့ာကယွေ်ဆးများအတကွ ်ေငေွပးေချမ�လမ်း��န်
သင့က်ေလးများ၏ ကာကယွေ်ဆးများအတကွ ်ေငေွပးေချြခငး်

ကေလးများအားလံးုသည ်ကာကယွေ်ဆးများကိ ုရ�ိှထိးု�ှခံငွ့�ိှ်ပါသည။် အကျံုးဝငပ်ါက ဟာေဝယ ံေဒသခတံိငုး်ရငး်သားများ ကျနး်မာေရး စငတ်ာများ�ငှ့ ်အငဒ်းီယနး် ကျနး်မာေရး ဝနေ်ဆာငမ်�ဌာန

(IHS) သည ်ေရာဂါ ကာကယွတ်ားဆးီေရး ဝနေ်ဆာငမ်�များကိ ုပံပိ့းုေပးပါသည။် CDC ၏ အ�ကြံပုထားသည့ ်ကာကယွေ်ဆးများ�ငှ့ ်ကေလးများအတကွ ်ကာကယွေ်ဆးများ (VFC) 

အစီအစဥ်ပံ့ပိးုသမူှ ြပညေ်ထာငစ် ုအရညအ်ေသးွြပည့ ်ကျနး်မာေရးစငတ်ာများ (FQHC များ) သိုမ့ဟတု ်ေကျးလက ်ကျနး်မာေရးေဆးခနး်များ (RCH များ) တငွ ်စစီဉ်ထိးု�ှေံပးသည့ ်COVID-19 

ကာကယွေ်ဆးသည ်အခမဲ့ြဖစ်ေသာ်လညး် သင့ဆ်ရာဝနသ်ည ်လာေရာကြ်ပသမ�အတကွ ်အြခားစရိတမ်ျားကိ ုေငေွ�ကးေကာကခ်�ံိငုပ်ါသည။်1 CDC မ ှပံမုှနအ်ားြဖင့ ်အ�ကြံပုထားသည့ ်

ကေလးများအတကွ ်ကာကယွေ်ဆးများမှာ အခမဲ့ြဖစ်ပါသည။်* 

*သင့က်ျနး်မာေရး အာမခအံတကွ ်အကျံုးဝငေ်စရန ်တပ်ုေကးွ�ငှ့ ်အြခားေရာဂါ ကာကယွေ်ဆးများကိ ုရာခိငု�် �နး်အလိကု ်စရိတမ်�ေပးစနစ် သိုမ့ဟတု ်ခွေဲဝစရိတမ်�ေပးေချမ�မပါဘ ဲထိးု�ှရံန်

လိအုပ်ပါသည။်2 သင့အ်ေနြဖင့ ်VFC ကာကယွေ်ဆးများအတကွ ်စစီဉ်လပ်ုေဆာငခ်ကိ ုေပးေချ�ိငုြ်ခငး်မ�ိှပါက သငသ်ည ်ေငေွပးေချ�ိငုြ်ခငး်မ�ိှေ�ကာငး်�ငှ့ ်သင့အ်ား မေကာကခ်ေံစလိေု�ကာငး်

ေြပာဆိ�ုိငုသ်ည။်

လ�ူကးီများ၏ ကာကယွေ်ဆးများအတကွ ်ေငေွပးေချြခငး်

● ပုဂ�လကိ ကျန်းမာေရး အာမခံ

○ အ�ကြံပုထားသည့ ်ကာကယွေ်ဆးများကိ ုသင့ထ်မံ ှေကာကခ်ြံခငး်မ�ိှဘ ဲသင့အ်ာမခ ံကမု�ဏမီှ ဥပေဒအရ ပံ့ပိုးေပးရန ်စီစဉ်ရမညြ်ဖစသ်ည။် သင့ ်အာမခ ံကမု�ဏသီို ့ 

ဆကသ်ယွ�်ပီး သင့အ်တကွ ်ကာကယွေ်ဆးများကိ ု- သင့ဆ်ရာဝန၏် ေဆးခနး်တငွြ်ဖစ်ေစ သးီသန ့ ်ေဆးဝါးဌာနတစ်ခခုတုငွြ်ဖစ်ေစ - မညသ်ည့ေ်နရာတငွ်

အခမဲရ့�ိှ�ိငုေ်�ကာငး် သ�ိှိ�ိငုရ်န ်ေမးြမနး်ပါ။ 

● Medicaid
○ ြပညန်ယအ်စိုးရများ၏ Medicaid စီမံချကမ်ျားတငွလ်�ူကးီများအတကွ ်အချို � ကာကယွေ်ဆးထိးု�ှမံ�များကိ ုထည့သ်ငွး်ထားေသာ်လညး် အချို �သည ်CDC မ ှ

အ�ကြံပုထားသည့ ်ကာကယွေ်ဆးများအားလံးုအတကွ ်အခမဲ့ ေပးကမ်းမညမ်ဟတုပ်ါ။ 

○ သင့ြ်ပညန်ယ၏် Medicaid အဖဲွ�အစညး်ကိ ုဆကသ်ယွ�်ပီး သငလ်ိအုပ်သည့ ်ကာကယွေ်ဆး(များ)သည ်အခမဲ့ြဖစမ်ြဖစ်�ငှ့ ်သငသ်ည ်ရာခိငု�် �နး်အလိကု ်စရိတမ်�ေပးမ�၊ 

ခွေဲဝစရိတမ်�ေပးေချမ�၊ သိုမ့ဟတု ်ကာကယွေ်ဆး စစီဉ်လပ်ုေဆာငမ်�အတကွ ်ဝနေ်ဆာငခ် (ထိးု�ှေံပးသည့ ်ေဆးတစ်လံးုစာအတကွ ်ဝနေ်ဆာငခ်ကိ ုဆိလုိသုည)် တိုက့ိလုညး် 

ေပးေချရမည ်ဟတုမ်ဟတု ်သ�ိှိ�ိငုရ်န ်�ကို းစားပါ။ ကာကယွေ်ဆးများကိ ုအချို �ေသာ ဆရာဝန၊် ေဆးဝါးပညာ�ှင၊် သိုမ့ဟတု ်အြခား ကျနး်မာေရး 

ေစာင့ေ်�ှာကမ်�ပံပိ့ုးသတူိုက့ ြပုလပ်ုေပးမည ်ဟတုမ်ဟတု ်၎ငး်တိုထ့ ံေမးြမနး်ပါ။ 

● Medicare
○ Medicare သည ်တပ်ုေကးွ�ငှ့ ်�ျူမိကုိကုယလ် ်ကာကယွေ်ဆးများကိ ုအပိငုး် B (ေဆးဘကဆ်ိငုရ်ာ အာမခ)ံ အရ အခမဲ့ ပံ့ပိုးပါသည။်

○ Medicare အပိငုး် D စီမံချကမ်ျားသည ်လနူာများအတကွ ်အေရအတကွ ်အနညး်ငယမ်�ကိ ုအခမဲ့ ပံပိ့ုးပါသည။် အချကအ်လကမ်ျား ပိမုိုသ�ိှိလိပုါက သင့ ်အပိုငး် D 

စီမံချက ်ပံ့ပိုးသအူား ေခါ်ဆိဆုကသ်ယွပ်ါ။ 

● ကျန်းမာေရး အာမခံမ�ိှသ ူ

○ သငသ်ည ်ကာကယွေ်ဆးများ�ငှ့ ်�ုံးအတကွ ်စရိတမ်�ေပးမ�၊ ခွေဲဝစရိတမ်�ေပးေချမ�၊ �ငှ့/်သိုမ့ဟတု ်ဆရာဝန၏်ေဆးခနး်၊ ကျနး်မာေရးေဆးခနး်၊ သိုမ့ဟတု ်

ေဆးဝါးဌာနတငွ ်ကာကယွေ်ဆး စီစဉ်လပ်ုေဆာငမ်� ဝနေ်ဆာငခ် (ထိးု�ှသံည့ ်ေဆးတစလ်ံးုစီအတကွ ်ဝနေ်ဆာငခ်ကိ ုဆိလုိသုည)် ကဲသ့ို ့ မညသ်ည့ ်

ဆကစ်ပ်ဝနေ်ဆာငခ်များအတကွမ်ဆိ ုကနုက်ျစရိတက်ိ ုအြပည့အ်ဝ ေပးေချရ�ိငုေ်ြခ အများဆံးု�ိှမညြ်ဖစ်ပါသည။်

က��်ပ်ုအေနြဖင့ ်ကာကယွေ်ဆးဖုိးများကိ ုမေပးေဆာင�်ိငုလ်�င ်မညသ်ို ့ြဖစမ်ညန်ညး်။

● သင့အ်ေနြဖင့ ်သငလ်ိအုပ်သည့ ်ကာကယွေ်ဆးများကိ ုသင့ြ်ပညန်ယ ်သိုမ့ဟတု ်ေဒသ ကျနး်မာေရးဌာနကိ ုဆကသ်ယွ�်ပီး ၎ငး်တိုတ့ငွ ်လ�ူကးီများအတကွ ်အခမဲ့ သိုမ့ဟတု ်

တနဖုိ်းနညး်စရိတြ်ဖင့ ်ကာကယွေ်ဆးများကိ ုေပးကမ်းေသာ မညသ်ည့ ်ြပညန်ယ ်အစီအစဥ်များ�ိှမ�ိှ သ�ိှိပါသလားဟ ုေမးြမနး်ပါ။ သငသ်ည ်FQHC၊ RHC၊ အငဒ်းီယနး်

ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်�များစငတ်ာ၊ သိုမ့ဟတု ်သင့န်ယေ်ြမအတငွး် ဟာေဝယ ံေဒသခတံိငုး်ရငး်သားများ ကျနး်မာေရး စငတ်ာများကိလုညး် ဆကသ်ယွ�်ပီး ၎ငး်တိုသ့ည်

တနဖုိ်းနညး်စရိတြ်ဖင့ ်ကာကယွေ်ဆးများကိ ုေပးကမ်းြခငး်�ိှမ�ိှ သ�ိှိရန ်�ကို းစားပါ၊ သိုမ့ဟတု ်1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636) မှတဆင့ ်CDC သို ့ ဆကသ်ယွပ်ါ။ 

ေဆးခနး်များသည ်သင့အ်ား ကာကယွေ်ဆးများ ထိးုေပး�ိငုရ်နအ်တကွ ်သငသ်ည ်လနူာအြဖစ် မှတပံ်ုတငရ်န ်လိအုပ်�ိငုပ်ါသည။်

ေနာကထ်ကအ်ချကအ်လကမ်ျားအတကွ ်သာွးေရာက�်ကည်�့�ရနလ်င့ခ််

www.aa-nhpihealthresponse.org/ �င်ှ ့ www.vaccinateyourfamily.org/questions-about-vaccines/
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တပ်ုေကးွ ကာကယွေ်ဆးထိးု�ှမံ�အတကွ ်လမ်း��န် 
တပ်ုေကးွဆိသုညမှ်ာ အဘယန်ညး်။ 

"Flu (ဖလ)ု" ဟ ုအများသ�ိှိ�ကသည့ ်တပ်ုေကးွေရာဂါသည ်အေမရိကနြ်ပညေ်ထာငစ်ုအတငွး်တငွ ်ေအာကတ်ိဘုာလမှ ေမလအထ ိပျံ� � ှံက့းူစကေ်လ�ိှ့သည့ ်ကးူစကတ်တေ်သာ ေရာဂါြဖစ်ပါသည။်

တပ်ုေကးွေရာဂါသည ်လတူိငုး်တငွ ်ြဖစ်ပာွး�ိငု�်ပီး လသားအရွယ ်လမူမယက်ေလးများ�ငှ့ ်အသကင်ယသ်ည့ ်ကေလးများ၊ အသက ်65 �စှ်�ငှ့အ်ထက�ိှ်သည့ ်လ�ူကးီများ၊ ကိယုဝ်နေ်ဆာင ်

အမျို းသမီးများ၊ �ငှ့ ်အချို �ေသာ ကျနး်မာေရးြပဿနာ အေြခအေနများ�ိှသမူျား သိုမ့ဟတု ်ကိယုခ်စံမွ်းအားစနစ် အားနညး်ေနသမူျားကဲသ့ို ့ ထခိိကုခ်ရံလယွသ်မူျားအတကွ ်ပိုမိုအ��ရာယ�ိှ်ပါသည။် 

ဘာေ�ကာင့ ်ကာကယွေ်ဆးထိးုရတာလ။ဲ

�စှ်စဉ် အေမရိကနြ်ပညေ်ထာငစ်တုငွ ်လေူထာငေ်ပါငး်များစွာသည ်တပ်ုေကးွေရာဂါေ�ကာင့ ်ေသဆံးုေန�ကရ�ပီး လအူေြမာကအ်ြမား ေဆး�ုံတက ်ကသုခေံန�ကရသည။် 

တပ်ုေကးွကာကယွေ်ဆးသည ်နာမကျနး်ြဖစ်မ�များစွာ�ငှ့အ်တ ူတပ်ုေကးွ�ငှ့ ်ဆကစ်ပ်၍ ဆရာဝနထ်လံာေရာကြ်ပသမ�များကိ ုကာကယွတ်ားဆးီေပးသည။် 

ကာကယွေ်ဆးကိ ုဘယသ်ေူတ ွထိးု�ှသံင့သ်လ။ဲ

တပ်ုေကးွကာကယွေ်ဆးကိ ုလတူိငုး် ထိးု�ှသံင့ပ်ါတယ။် ေရာဂါထနိး်ချုပ်ေရး�ငှ့ ်ကာကယွတ်ားဆးီေရးဌာနများ (CDC) က တပ်ုေကးွရာသတီိငုး်တငွ ်အသက ်6 လ�ငှ့အ်ထက�ိှ်သတူိငုး်

ကာကယွေ်ဆးထိးု�ှရံန ်အ�ကြံပုထားသည။်

က��်ပ်ုသည ်COVID-19 ကာကယွေ်ဆးကိ ုအြခား ကာကယွေ်ဆးများ�ငှ့အ်တ ူထိးု�ှ�ံိငုသ်လား။

● COVID-19 ကာကယွေ်ဆးများ�ငှ့ ်အြခား ကာကယွေ်ဆးများကိ ုအချိနသ်တမ်တှခ်ျကမ်�ိှဘ ဲယခအုခါ စစီဉ်ထိးု�ှ�ံိငု�်ပီြဖစ်ပါသည။် ဤတငွ ်COVID-19 ကာကယွေ်ဆးကို

တစဆ်ကတ်ညး် စစီဉ်ြပုလပ်ုမ��ငှ့ ်အြခား ကာကယွေ်ဆးများကိ ုတစ်ေနတ့ညး် သိုမ့ဟတု ်14 ရကအ်တငွး် ထိးု�ှမံ� ပါဝငသ်ည။်3 

က��်ပ်ုသည ်တပ်ုေကးွကာကယွေ်ဆးေ�ကာင့ ်တပ်ုေကးွေရာဂါ ရ�ိှ�ိငုသ်လား။

● မရ�ိှ�ိငုပ်ါ။ တပ်ုေကးွကာကယွေ်ဆးများသည ်သင့က်ိ ုတပ်ုေကးွေ�ကာင့ ်နာမကျနး်ြဖစ်မ�ကိ ုမြဖစ်ေစ�ိငုပ်ါ။ 

ေနာကထ်ကအ်ချကအ်လကမ်ျားအတကွ ်သာွးေရာက�်ကည့�်�ရနလ်င့ခ် ်

www.aa-nhpihealthresponse.org/ and www.vaccinateyourfamily.org/questions-about-vaccines/ 

This publication was made possible by cooperative agreement CDC-RFA-IP21-2106 from the Centers for Disease Control and Prevention of the U.S. Department of Health and 
Human Services (HHS). Its contents are solely the responsibility of the authors and do not necessarily represent the official views of CDC/HHS.

3 ေရာဂါထနိး်ချုပ်ေရး�ငှ့ ်ကာကယွတ်ားဆးီေရးဌာနများ။ (2021, July 16). Covid-19 ကာကယွေ်ဆးများ အသံးုြပုမ�အတကွ ်�ကားကာလဆိငုရ်ာ လကေ်တွ�ကသုမ�ြပုလပ်ုရာတငွ ်

ထည့သ်ငွး်စဉ်းစားရနအ်ချကမ်ျား။ ေရာဂါထနိး်ချုပ်ေရး�ငှ့ ်ကာကယွတ်ားဆးီေရးဌာနများ။
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/covid-19-vaccines-us.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fvac cines%2Fcovid-19%2Finfo-by-
product%2Fclinical-considerations.html#Coadministration. 
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	သင့်ကလေးများ၏ ကာကွယ်ဆေးများအတွက် ငွေပေးချေခြင်း
	လူကြီးများ၏ ကာကွယ်ဆေးများအတွက် ငွေပေးချေခြင်း
	● ပုဂ္ဂလိက ကျန်းမာရေး အာမခံ
	● Medicaid
	● Medicare
	● ကျန်းမာရေး အာမခံမရှိသူ

	ကျွန်ုပ်အနေဖြင့် ကာကွယ်ဆေးဖိုးများကို မပေးဆောင်နိုင်လျှင် မည်သို့ဖြစ်မည်နည်း။
	● သင့်အနေဖြင့် သင်လိုအပ်သည့် ကာကွယ်ဆေးများကို သင့်ပြည်နယ် သို့မဟုတ် ဒေသ ကျန်းမာရေးဌာနကို ဆက်သွယ်ပြီး ၎င်းတို့တွင် လူကြီးများအတွက် အခမဲ့ သို့မဟုတ် တန်ဖိုးနည်းစရိတ်ဖြင့် ကာကွယ်ဆေးများကို ပေးကမ်းသော မည်သည့် ပြည်နယ် အစီအစဥ်များရှိမရှိ သိရှိပါသလားဟု မေးမြန...
	နောက်ထက်အချက်အလက်များအတွက် သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်လင့်ခ်


	တုပ်ကွေးဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
	ဘာကြောင့် ကာကွယ်ဆေးထိုးရတာလဲ။
	ကာကွယ်ဆေးကို ဘယ်သူတွေ ထိုးနှံသင့်သလဲ။
	ကျွန်ုပ်သည် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးကို အခြား ကာကွယ်ဆေးများနှင့်အတူ ထိုးနှံနိုင်သလား။
	● COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများနှင့် အခြား ကာကွယ်ဆေးများကို အချိန်သတ်မှတ်ချက်မရှိဘဲ ယခုအခါ စီစဉ်ထိုးနှံနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။ ဤတွင် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးကို တစ်ဆက်တည်း စီစဉ်ပြုလုပ်မှုနှင့် အခြား ကာကွယ်ဆေးများကို တစ်နေ့တည်း သို့မဟုတ် 14 ရက်အတွင်း ထိုးနှံမှု ပါဝင်သည်။3

	ကျွန်ုပ်သည် တုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေးကြောင့် တုပ်ကွေးရောဂါ ရရှိနိုင်သလား။
	● မရရှိနိုင်ပါ။ တုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေးများသည် သင့်ကို တုပ်ကွေးကြောင့် နာမကျန်းဖြစ်မှုကို မဖြစ်စေနိုင်ပါ။




