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ကလ ေးမ  ေးအတက်ွ တစ်က ိုယလ်ေလစ င လ်   က်လေေး ဝန်လ  ငမ်ှုမ  ေး (CPCS) 

COVID-19 က   င  ်ပရ ိုဂေမ်က ို လ ပ ငေ်း ထဲ ေးပါသည် 

 

ခခ ြုံင သု ုားသပ်ချ ်  

 ကလားမျ ားသည် ၎ငာ်းတုိ  ၏ ကန  စဉ်ရှငသ်နမ်ှုဆိုငရ် လုပ်ကဆ ငခ်ျ ်မျ ား (ADLs) နငှ ပ်တ်သ ်၍ ပ  ပုိား ူညီမှုပ ိုမ ို လုိအပ်ခခငာ်းက   င  ်

၎ငာ်းတုိ  သည ် CPCS အတွ ် အရည်အချငာ်းခပည ်မီပါသည်။ COVID-19 က   င ခ်ြစ်ပွ ားကသ  အမျ ားခပည်သူ ျနာ်းမ ကရားဆိုငရ်  

အကရားကပေါ် ိစစရပ်ဆိုသည်မှ   ုိရိုန ဗိုငာ်းရပ်စ်နငှ ထိ်ကတွွေ့ မှုအနတရ ယ် ခမင မ် ားလ ခခငာ်းက   င  ် ခပငပ်ရှိပ  ပုိားကပားသူထ မှ 

ပုိမုိကသ ပ  ပုိား ူညီမှု ုိ အလှမ်ားမီှရယူနိငုခ်ခငာ်းမရှိကသ  မိသ ားစုမျ ား ို ဆိုလိုပါသည်။  

အဆ ိုပါ ထပ်တိုားလ ကသ  ကစ င က်ရှ  ်မှုဆိုငရ် အတ ားအဆီားမျ ားနငှ စ်ပ်လျဉ်ား၍၊ လူသ ားဝနက်ဆ ငမ်ှုမျ ားဆိုငရ်  ဗ ားကမ င က်အဂျငစီ် 

(Vermont Agency) သည် CPCS နငှ ဆ်ိုငက်သ   ကလားမျ ား၏ မိဘမျ ားနငှ  ် မိသ ားစုဝငမ်ျ ား ို ၎ငာ်းတုိ  ခြည ်ဆည်ားကပားကနသည ် အပုိ 

တစ် ုိယ်ကရကစ င က်ရှ  ်မှုအတွ ် ကငထုွတ်ကပားမှု ို လ ်ခ ရရှိကစရန ် Medicaid နငှ  ် Medicare အတွ ်စငတ် မျ ား (CMS) ထ မှ 

 ငာ်းလွတ်ခွင  ုိ် ကတ ငာ်းခ ထ ားပါသည်။ ၎ငာ်းတ ို ို့သည် CPCS အပပေါ် အိုပ်စ ိုိုးသညို့် ြ ်ဒရယ်စည်ားမျဉ်ားမ  ိုးအတွငိ်ုး 

သ သ ထငရ်  ိုးပသ ်လည်ိုး ယ ယီသ ဖြစ်သညို့် အကခပ ငာ်းအလဲတစ်ခိုဖြစ်သည်။  

ယငာ်း  ဘယလ်ိုအလပ်ုလပ်ုပါမလ။ဲ 

မိဘတစ်ဦား၊ သို  မဟုတ်  ကလား၏မိသ ားစုမှ ခွဲခခ ားအတည်ခပြုံထ ားသည ် အခခ ား ကစ င က်ရှ  ်မှုကပားသူသည် ခပည်သ ို့က နာ်းမ ကရားဆိုငရ်  

အကရားကပေါ် ိစစရပ ် ခြစ်ကနစဉ် ၎ငာ်းတုိ  ခြည ်ဆည်ားကပားကနသည ် အပုိ တစ် ုိယ်ကရကစ င က်ရ ှ ်မှုအတွ ် နစ်ှပတ်တစ်က ိမ် 

ကငကွပားကချမှုမျ ား ို လ ်ခ ရရှိပါမည်။ 

ကငထုွတ်ကပားမှုပမ ဏသည် Medicaid နှုနာ်းထ ား (တစ်န ရီလျှင ် $13.74)  ိုအကခခခ ၍ခပြုံလုပ်ထ ားကသ   ကလား၏ အပတ်စဉ် CPCS 

န ရီခွဲကဝသတ်မှတ်မှုကပေါ်တွင ်အကခခခ ပါသည်။ ဤစီစဉ်မှုသည် CPCS အတွ ် ထ ုားစ အတိုငာ်း အသ ုားခပြုံကသ  အလုပ်ရှင ် -ဝနထ်မ်ားပ ုစ နငှ  ်

 ွဲခပ ားပါသည်။  

မိဘမျ ားသည် ကစ င က်ရှ  ်မှုပ  ပုိားကပားသူ၏ အမည်၊ ၎ငာ်းတုိ  နငှ  ်  ကလား၏ကတ ်စပ်ပ ု၊ ကန  စဲွအစီအစဉ်၊ နငှ  ် ပ  ပုိားကပားကသ  

န ရီအကရအတွ ် ဲ သို  ကသ  အကခခခ အချ ်အလ ်အချိြုံွေ့ပါဝငသ်ည ် အကရ ငာ်းကခပစ  ို ARIS Solutions ထ  နစ်ှပတ်လျှငတ်စ်က ိမ် 

တငခ်ပရပါလိမ ်မည်။ အကရ ငာ်းကခပစ မိတတ ူ ို ARIS ဝဘဆ်ို ်မှ ကဒါငာ်းလုဒလ်ုပ်နိငုပ်ါသည်။ နစ်ှပတ်တစ်က ိမ် သ ုားစဲွမှုအစီရငခ် စ  

ကန  ်တစ်က    သ မ  စ တ ိုက်တံဆ တ်ပခါငိ်ုးြ ိုိုးပငပွပိုးပပ ိုးပသ  စ ဖပနရ်နစ် အ တ်မ  ိုး နငှ အ်တူ ARIS မှ မိတတ ူမျ ား ို ကမားလ ်

ပုိ  ကပားပါလိမ ်မည်။  

ကငထုွတ်ကပားမှုမျ ား ို  ကလား၏ လ ်ရှိ CPCS ခွဲကဝသတ်မှတ်ချ ်မှ ခပြုံလုပ်ပါလိမ ်မည်။  

ကင််းလတွခွ်င သ်ည် ဗ ေးလမ င လ်က  ငေ်းမ  ေးအတက်ွ လက  ငေ်းပ တေ်န်အမ န  ်စ မထိုတမီ် 2020 ခိုန စ်၊ မတ ် 15 ေက်လန  မ  န ောက် ပ ် 

စတင ် အသက်ဝငပ်ါသည်။ မိဘမျ ားသည် 2020 ခုနစ်ှ၊ မတ်လ 15 ရ ်ကန   ကန  စဲွမှစတင၍် ၎ငာ်းတုိ  ခြည ်ဆည်ားကပားထ ားကသ  

အပုိကစ င က်ရှ  ်မှုအတွ ် အကရ ငာ်းကခပစ မျ ား ို တငခ်ပနိငုသ်ည်ဟု ဆိုလိုပါသည်။  



 

၁၄/၀၄/၂၀၂၀ တငွ ်အပ်ဒတိ်လုပ်ထ ားသည် 

 

ကမျှ ်မှနာ်းထ ားကသ  ကမားခွနာ်းမျ ား 

 ျွန်ပ်ုသည် အခခ ားကသ  တစ် ုိယ်ကရကစ င က်ရှ  ်မှုဆိငုရ်  ဆ ်နယွမ်ှုမျ ား (PCAs)  ုိ အသ ုားခပြုံနိငုဆ်ဲခြစ်ပါသလ ား။ 

အသ ုားခပြုံနိငုပ်ါသည်။ မိသ ားစုသည် ခပငပ် PCA ထ မှ ပ  ပုိားမှု ုိရယူရန ် ကရွားချယ်ပါ ၊ ၎ငာ်းသည် ယ ယ ီ

ကငိ်ုးလွတ်ခွငို့မ် တဆင  ် မိဘမျ ားနငှ  ် ကစ င က်ရ ှ ်သူမျ ားထ  ထုတ်ကပားကသ  ရနပ် ုကငပွမ ဏ ို 

ထိခို ်ကစပါလိမ ်မည်။  

 ျွန်ပ်ုသည် တစ်ပတ်လျှင ်န ရီမညမ်ျှ သ ုားနိငုပ်ါသနည်ား။ 

ယ ယီစွန  လ်ွှတ်မှုမှတဆင  ် ရနပ် ုကငမွျ ားလ ်ခ ရယူရန ် ကရွားချယ်ကသ  မိဘမျ ားနငှ  ် ကစ င က်ရ ှ ်ကပားသူမျ ား ုိ 

၎ငာ်းတုိ   ကလားအကနခြင  ်ယခင ် အရည်အချငာ်းခပည ်မ  ခဲ သည ် တစ်ပတ်အတွငိ်ုး န ရီအကရအတွ ်အတိငုာ်းသ  

ကငထုွတ်ကပားပါမည်။  

သို  ရ တွင ် မိဘမျ ားသည် ၎ငာ်းတုိ  ၏ ခပငပ် PCAs အတွ  ် ရနပ် ုကငမွျ ား ို အရနထ် ားရှိရနအ်လုိ  င ှ 

စုစုကပါငာ်းအပတ်စဉ်ထ ်ပုိနည်ားကသ  န ရီမျ ားအတွ ် ကငထုွတ်ကပားမှုရယူရန ် ကရွားချယ်နိငုပ်ါသည်။ ARIS 

အကရ ငာ်းကခပစ ကြ ငပံ်ိုစံသည် မိဘမျ ားအ ား ၎ငာ်းတုိ   ကလား၏ အပတ်စဉ် န  သ်တ်ချ ် ကရ  ်သည်အထိ 

၎ငာ်းတုိ  အ ိုး ကပားကချထ ားပပ ိုးပသ  န ရီအကရအတွ ် ို ညွှနခ်ပခွင က်ပားပါသည်။  

 ျွန်ပ်ုအခွနအ်ခမျ ားဆိုငရ်  ကငကွ  ားကပားကချမှုမျ ားအတွ ်  ျွန်ပ်ုအကနခြင  ်

အစီရငခ် တငခ်ပရန ်လိုအပ်ပါသလ ား။ 

လိုအပ်ပါသည။် CPCS COVID ကငကွ  ားကပားကချခ ရမည  ် မိဘမျ ားနငှ  ်

မိသ ားစုဝငမ်ျ ားအတ ွ ် ARIS Solutions မှ လိုအပ်ကသ  အခွနအ်ခ 

အစီရငခ် တငခ်ပမှု ပ ုစ မျ ား ို ဇနန်ဝါရီ 31 ရ ်ကန  ၊ 2021  

ဤ ငာ်းလွတ်ခွင  ် ဘယ်ကလ  ်      ရှိကနမှ ပါလဲ။ 

ြ ်ဒရယ်အစုိားရမှ က  ည ထ ားသည ်အတိုငာ်း အမျ ားခပည်သူ ျနာ်းမ ကရားဆိုငရ်  အကရားကပေါ်  လ 

အကတ အတွငာ်း ခြစ်ပါသည်။  

 ျွန်ပ်ုသည် ARIS Solutions တွင ်ဝနထ်မ်ားတစ်ဦားအခြစ် စ ရငာ်းမသွငာ်းရကသားပါ  ဘ ခြစ်မှ ပါလဲ။ 

အဆိုပါကငထုွတ်ကပားမှုမျ ားသည် အလုပ်ခန  အ်ပ်မှုပ ုစ တစ်မျိြုံား မဟုတ်ပါ။ သို  ရ တွင၊် ARIS နငှ  ် ခပည်နယ်၏ 

စ ရွ ်စ တမ်ားလိုအပ်ချ ်မျ ားအတွ ်၊ သငသ်ည် နစ်ှပတ်တစ်က ိမ်အကရ ငာ်းကခပစ အခပင ် “CPCS  ကလား-

မိဘ ကတ ်စပ်ပ ုကြ င”်  ုိ ခပည ်စ ုကအ ငခ်ြည ်စွ ်ရန ်လိုအပ်ကနဆဲခြစပ်ါသည်။  

 ျွန်ပ်ုသည် အကရ ငာ်းကခပစ တစ်ခု ို က ိြုံတင၍် တငခ်ပနိငုပ်ါသလ ား။ 

မရပါ။ Medicaid စည်ား မ်ားမျ ားအရ ခြည ်ဆည်ားထ ားပပီားခြစ်ကသ  ဝနက်ဆ ငမ်ှုမျ ားအတွ ်သ  
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ကငထုွတ်ကပားမှုမျ ား ို ခပြုံလုပ်ရန ်လိုအပ်ပါသည်။  

 ျွန်ပ်ုသည ် အလုပ်လ ်မဲ  အ မခ  အ ျိြုံားခ စ ားခွင မ်ျ ား ခ စ ားရရှိကနသခူြစ်ပါ ၊ 

ဤကငကွ  ားကပားကချမှုမျ ားအတွ ် အစီရငခ် တငခ်ပရန ်လိုအပ်ပါသလ ား။  

လိုအပ်ပါသည။် ဤကငကွ  ားကပားကချမှုမျ ားသည ် အလုပ်အ ိုငပ် ုစ တစ်ခုအခြစ် ကပားကချမှု 

မဟုတ်ကသ ်လညာ်း၊ ဗ ားမွန်  ခပညန်ယ် အလုပ်သမ ားကရားရ ုား (Vermont Department of Labor) 

အကနခြင  ် ယငာ်းကငကွ  ားကပားချမှုမျ ားအ ား လုပ်အ ားခအခြစ် သတ်မှတ်ကပားထ ားပပီားခြစ်၍၊ 

အလုပ်လ ်မဲ  အ မခ  အ ျိြုံားခ စ ားခွင မ်ျ ားအတ ွ် တငသ်ငွာ်းရ တွင ်အစီရငခ် တငခ်ပရပါမည။်  

 ျွန်ပ်ု၏တစ် ိယု်ကရ  ျနာ်းမ ကရားကစ င က်ရှ  မ်ှု (PCA) ကငကွ  ားကပားကချရန ် COVID 

ပ ုစ မျ ား ို တငခ်ပ၊ တငသ်ငွာ်းနိငုမ်လ ား။ 

မတငသ်ငွာ်းနိငုပ်ါ။ CPCS COVID ကငကွ  ားကပားကချမှုမျ ားသည ် တစ် ိယု်ကရ 

 ျနာ်းမ ကရားကစ င က်ရှ  က်ရား ၀နက်ဆ ငမ်ှုမျ ားကပားရန ် ပ ုမှနအ် ားခြင  ်

တ ားခမစ်ခ ရသည  ် မိဘမျ ားနငှ  ် မိသ ားစုဝငမ်ျ ားအတွ ်သ  ရညရွ်ယထ် ားခခငာ်း 

ခြစ်ပါသည။် မိသ ားစုတစ်စု၏ ခန်  အပ်ခခငာ်းခ ရသ ူ PCA တစ်ဦားသည ်

ပ ုမှနန်ညာ်းလမ်ားခြင  ်အချိနစ် ရငာ်းမျ ား ို ဆ ်လ ် တငခ်ပ၊ တငသ်ငွာ်းနိငုသ်ည။်  

 

အ ခ ေး ပရ ိုဂေမ်အလ ပ ငေ်းအ မဲ  ေး 

CPCS သည် ၎ငာ်းတုိ  ၏ လ ်ရှိ အပတ်စဉ်အဆင မ်ျ ားရှ ိ  ကလားမျ ားအတွ ် ခွဲကဝသတ်မှတ်မှုမျ ား ို ၆-လ 

ထပ်တိုားထ ားပါသည်။ အခခ ားကလျှ  ်ထ ားမှုလိုအပ်ချ ်ရှိပါ  သင  ုိ် က ိြုံတင၍် အသကိပားပါမည်။ 

တစ် ုိယ်ကရကစ င က်ရှ  ်ကရား ဝနက်ဆ ငမ်ှုမျ ားအတွ ် သင  ်ကလား၏အကခခခ လုိအပ်ချ ်တွင ် အကခပ ငာ်းအလဲ 

ရှိပါ ၊ ကလျှ  ်ထ ားမှုလုပ်ငနာ်းစဉ်တွင ် မွမ်ားမ မှုအချိြုံွေ့ နငှ ပ်တ်သ ်၍ ခပနလ်ည်ကလျှ  ်ထ ားမှုမျ ား ို 

ခပနလ်ည်ဆနာ်းစစ်နိငုဆ်ဲ ခြစ်ပါသည်။ ကလျှ  ်ထ ားမှုအသစ်မျ ား ိုလည်ား ခပနလ်ည်ဆနာ်းစစ်ကနဆဲ ခြစ်ပါသည်။  

က ျားဇူားခပြုံ၍ မှတ်သ ားပါ- COVID-19  ပ်ကရ ဂါက   င  ် ခြစ်ကပေါ်လ ကသ  ထပ်တိုားလ သည ် 

က ီား  ပ်ကရားဆိုငရ် လိုအပ်ချ ်မျ ားအတွ ်၊  ကလား၏ CPCS လိုအပ်မှုတွင ် မိမိတုိ  ဘ သ  

အကခပ ငာ်းအလဲမခပြုံလုပ်ပါနငှ ။် 

 

ကမားခမနာ်းလိုသည်မျ ားရှပိါ  CPCS ပရိုဂရမ်ဝနထ်မာ်းအ ား ဆ ်သွယပ်ါ။ ဤကခပ ငာ်းလဲမှုသည် 
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သင၏်မသိ ားစအုကပေါ် မည် ဲ သို  ထခုိိ ်ကစပပီား၊ မိသ ားစတုစ်ခုစီ၏ အကခခအကနရပ်မျ ား ို မည် ဲ သို   

အက  ငာ်းဆ ုားဂရုခပြုံအကလားထ ားနိငုမ်ည်ဆိုသည် ို  ျွန်ပ်ုတုိ   သရိှိလိုပါသည်။  

 

 ကသ်ယွေ်န် အခ ကအ် က ်

Adam Poulin၊ ပရိုဂရမ်စီမ ခန  ခ်ွဲသူ 802-865-1395 adam.poulin@vermont.gov 

Jessica Hill၊ CPCS  ျွမ်ား ျငသူ် 802-951-5169 jessica.hill@vermont.gov  

Anne Bronson၊ ပရိုဂရမ်နည်ားပည ရှင ် 802-865-1311 anne.bronson@vermont.gov  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ထပ်လ  ငေ်း အခ ကအ် ကမ်  ေး  

ARIS Solutions – Medicaid ဌ န  

 

mailto:adam.poulin@vermont.gov
mailto:jessica.hill@vermont.gov
mailto:anne.bronson@vermont.gov
http://www.arissolutions.org/
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ARIS COVID ကငထုွတ်ကပားမှုကြ င ်– ကငထုွတ်ကပားမှု ိုလ ်ခ ရရှိရန ်အကရ ငာ်းကခပစ လိုအပ်ပါသည် 

ARIS မိဘ/ ကလား ကတ ်စပ်မှုကြ င ်– ယခင ် ARIS မှတဆင  ်ဝနထ်မ်ားအခြစ် စ ရငာ်းသွငာ်းထ ားခခငာ်းမရှိကသ  

ကငထုွတ်ကပားမှု ိုလ ်ခ ရရှိကနသူခြစ်မှသ  လိုအပ်ပါသည် 

ARIS CPCS ကငထုွတ်ကပားမှုအစီအစဉ်မျ ား – အကရားက ီားကသ ကန  စဲွမျ ားနငှ  ်အချိနက်ဘ ငမ်ျ ား ို စ ရငာ်းခပြုံစုကပားပါသည်  

 ကလားမျ ား၏ တစ် ုိယ်ကရကစ င က်ရှ  ်ကရား ဝနက်ဆ ငမ်ှုမျ ား – ပငမ်ဝဘဆ်ို ်  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arissolutions.org/documents/CPCS_COVID_Payment_Form.pdf
http://www.arissolutions.org/documents/CPCS_Parent_Child_Relationship_Form.pdf
http://www.arissolutions.org/documents/med_DSCalendar_current_year.pdf
https://www.healthvermont.gov/children-youth-families/children-special-health-needs/personal-care-services
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ARIS ကြ ငမ်ျ ား ုိ ခပည စ် ုကအ ငခ်ြည ်စွ ်ခခငာ်းအတွ ် လမ်ားညွှနခ်ျ ်မျ ား- 

 

ARIS COVID ကငထွတု်ကပားမှုကြ ငမ်ျ ား ို နစှ်ပတတ်စ်က ိမ် ကငထွတု်ကပားသည ်အစအီစဉ်မျ ားအတွ ် 

တငခ်ပသင ပ်ါသည် 

ပထမဆ ုားတငခ်ပမှုအတွ ်၊ 2020 ခုနစ်ှ၊ မတ်လ 15 ရ ်ကန  မှစ၍ “လုိ ်မီ” လုိကသ  မိဘမျ ားသည် 

မျိြုံားစ ု ကသ  ကငထွတု်ကပားသည ်  လမျ ား ို ထည ်သငွာ်းကြ ်ခပရမည်ခြစ်ကသ ်လည်ား ကြ ငတ်ွင ်

၎ငာ်းတုိ  ၏ အက   ငာ်း ုိ ရှငာ်းလငာ်းစွ  ခဲွခခ ားကြ ်ခပထ ားရပါမည် (ကခပ ရလျှင၊် 3/15/20 – 3/28/20၊ 

3/29/20 – 4/11/20၊ စသည်ခြင )်။ 

ကန  ်ပုိငာ်းကြ ငမ်ျ ား ို 2-ပတ်စ  ကငထွတ်ုကပားမှု  လတစ်ခုတွငသ်  ထည ်တွ ်သင  ် ၊ တစ်ပတ် 

ချငာ်း သို  မဟုတ် သာီးခခ ားရ ်သတတ ပတ်မျ ား၊ သို  မဟုတ် တစ်ရ ်ချငာ်းအတွ ် မတွ ်သင ပ်ါ။  

 

ARIS COVID ကငထွတု်ကပားမှုကြ ငမ်ျ ား တွင ် ကလားတစ် (1) ဦားသ  ပါဝငန်ိငုပ်ါသည် 

CPCS လ ်ခ ရရှိကသ   ကလားမျ ားစွ ရှသိည ်မိသ ားစုမျ ားသည်  ကလားတစ်ဦားစီအတ ွ် ကငထွတု်ကပား 

သည ်အစီအစဉ်တစ်ခုလျှင ်သာီးခခ ားကြ ငတ်စ်ခုစီ ို တငခ်ပရပါမည်။ 

 

ARIS COVID ကငထွတု်ကပားမှုကြ ငမ်ျ ား တွင ်ကငလွ ်ခ သူ တစ် (1) ဦားသ  ပါဝငန်ိငုပ်ါသည် 

မတူညီကသ မိဘမျ ားမှ ကငကွပားကချမှုမျ ား ုိ ရယူကနသည အ်ခါ (၎ငာ်းတုိ   ကလား၏ အပတ်စဉ် ခဲွကဝ 

သတ်မှတ်ထ ားကသ န ရီမျ ားထ ်မပုိရပါ)၊ ကြ ငမ်ျ ား ို သာီးခခ ားစီ ခဲွ၍တငခ်ပရပါမည်  

 

ကငထွတု်ကပားမှု ိုကတ ငာ်းခ သူသည်  ကလား၏ CPCS အ ျိြုံားခ စ ားခွင မ်ျ ားအတွ ် မှတ်တမ်ားတငထ် ားကသ  

က ီား  ပ်သူ မဟုတ်ပါ  ARIS မိဘ/အုပ်ထနိာ်းသူကြ င ် ို တငခ်ပရပါမည်။  

ကငလွ ်ခ သူအတွ ် ARIS တွင ်ြုိငတ်စ်ခုရှပိပီားကန  ် ကငထွတု်ကပားသည ်အစီအစဉ်တိုငာ်းတငွ ်

၎ငာ်းကြ င ် ုိတငခ်ပရန ်မလုိအပ်ပါ။  

 

ARIS သည် အစအီစဉ်အရ ကဆား ုသရနလ်ိုအပ်သည်ဟထုငရ်ှ ားကသ  အပတစ်ဉ် CPCS န ရီပမ ဏအထသိ  

http://www.arissolutions.org/documents/CPCS_COVID_Payment_Form.pdf
http://www.arissolutions.org/documents/CPCS_COVID_Payment_Form.pdf
http://www.arissolutions.org/documents/CPCS_COVID_Payment_Form.pdf
http://www.arissolutions.org/documents/CPCS_COVID_Payment_Form.pdf
http://www.arissolutions.org/documents/CPCS_COVID_Payment_Form.pdf
http://www.arissolutions.org/documents/CPCS_COVID_Payment_Form.pdf
http://www.arissolutions.org/documents/CPCS_Parent_Child_Relationship_Form.pdf
http://www.arissolutions.org/documents/CPCS_Parent_Child_Relationship_Form.pdf
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ကငထွတု်ကပားနိငုပ်ါသည်  

 ကလားအတ ွ်ခဲွကဝသတ်မတှ်ထ ားသည်ထ ်ပုိ   တစ်ပတ်လျှင ်

န ရီမျ ား ိပုို၍ကလျှ  ်ထ ားကသ ကြ ငမ်ျ ား ို တငခ်ပသည ်အခါ၊ ARIS သည် CPCS ခြင  ်

ဆ ်သွယ်၍ တစ်ပတ်လျှင ်ကပားသည ်န ရီမျ ားနငှ  ် ုိ ်ညီရန ်ကတ ငာ်းဆိုမှု ုိ ချိနည် ပိါမည်။  

 ကလား၏ လ ်ရှိအခွင ရ်ှိကသ   လတွင ် ျနရ်ှိကနသည်ထ ်ပုိလွနက်သ  ကငထွတ်ုကပားမှု ုိကတ ငာ်းခ  

သည ်ကြ ငမ်ျ ား ို တငခ်ပသည ်အခါ၊ ARIS သည် ခဲွကဝသတ်မှတ်မှုရှိ 

 ျနရ်ှိကနကသ လ ် ျနက်ငအွထ ုိိ သ  ထတ်ုကပားပါလိမ် မည်။  

 

 

က ိြုံတငက်ငကွပားကချမှု ို ခပနက်ပားကသ စ အတိ်မျ ားနငှ  ်ပိမုိုကသ  ကြ ငမ်ိတတ ူမျ ား ို 

ARIS ကခြရှငာ်းမှု မျ ားထ  (1-800-798-1658) ြုနာ်းကခေါ်ဆို  ကတ ငာ်းဆိုခခငာ်းခြင  ်

ရရိှနိငုပ်ါသည။်  

 

 


