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 လူနစာႏ့ွင့္   က ိုယ္စားလွယ္ ဆကဆ ံေ့ရားတြင္ လူာႏ့စ္ွ္ဥား ပါဝငပြသ ကသ ည္။ ၎ြ ို႔ထဲမွ ြစ္္ဥားသည္ ၎၏ေ့ဆားကိုသမႈ မြွတ မ့္ားက ို 

ဝင္ေ့ရစကၾ ကည့္  ရႈြံရသူ့ ဖစသည္။ ထ ိုသူက ို လနူာ ဟို ေ့ြၚသည္။ အ ြစားြစ္္ဥားသည္ ထ ိုလူနစက ို စဥမံေ့စစင့္  ေ့ရွစက္ေ့ပားရန္ 

ေ့ဆားကိုသမႈ အြ်ကအ လက ်စားက ို ဝင္ေ့ရစကၾ ကည့္  ရႈရန္လ ိုသူ့ ဖစပါသည္။ ထ ိုသူက ို က ိုယာ္ားလယွ္ ဟို ေ့ြၚသည္။ 

 ဤပံိုစံက ို ့ ဖည့္  ခစကလ  ိုက့္ ြင့္ား့ ဖင့္   ယြငက ေသဘစြူခြင့္  ့  ပဳထစားသည့္   လူနစာႏ့င္ွ့   က ိုယ္စားလွယ္ ဆကဆ ံေ့ရားက ို 

အဆံိုားသြ ည့္ ဖစသည္။ လူနစ၏ ကိုသမႈမြွတ မ့္ားက ို က ိုယ္စားလွယ္၏ MyChart မြွတ မ့္ားမွြစဆင့္   ဝင္ေ့ရစကသ ံိုားစစဲ 

့ာႏ့ ့ ိုင္ေ့ြစ မည္ မ ဟိုြပါ။ 

 
  

လနူာအခက်အ လက ္(အပ ိုင့္ ားအစားလံိုား ့ ဖည့္  ရန္လ ိုအပသည္ - ရွင့္ ားရွင့္ ားလင့္ားလင့္ ား ေ့ရားပါ) 

    

 လူနစ အမည္-   

    

 လူမႈဖူလံ့ိုေ့ရား # (ေ့နစကဆ ံိုား ဂဏန့္ ား 

4 လံိုား)- 

 ေ့ခမားသကၠရစဇ္-   

      

 လမ့္ားလ ပစ္-  ၿမ ႕ဳ-  ့ ပည္နယ္-  စစပ ို႔ကိုဒ္-   

          

 အဥားေ့မားလ္-  ဖိုန့္ားနပံါြ္-   

      

  

က ိုယာ္ားလယွ ္အခ်ကအလက ္(အပ ိုင့္ားအစားလံိုား ့ ဖည့္  ရန္လ ိုအပသည္ - ရွင့္ ားရွင့္ ားလင့္ားလင့္ ား ေ့ရားပါ) 

    

 က ိုယ္စားလွယ္ အမည္-   

    

 လူမႈဖူလံ့ိုေ့ရား # (ေ့နစကဆ ံိုား ဂဏန့္ ား 4 

လံိုား)- 

 ေ့ခမားသကၠရစဇ္-   

      

 လမ့္ားလ ပစ္-  ၿမ ႕ဳ-  ့ ပည္နယ္-  စစပ ို႔ကိုဒ္-   

          

 အဥားေ့မားလ္-  ဖိုန့္ားနပံါြ္-   
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ျ ပန္လည္႐ိုပသ မျ္ားေျၾကာင္ျား စာ 

 ေ့အစက္ကတ င္ လက ွြ  ိုား့ ြင့္ား့ ဖင့္   တကၽာႏ့့္ိုပ္၏ MyChart မြွတ မ့္ားထရွဲ  က်န့္ားမစေ့ရားာႏ့ွင့္   ေ့ေခငြစင့္ားြံမႈ အြ်ကအ လက ်စားက ို 

အထက္ေ့ဖစ့့္ ပပါ က ိုယ္စားလွယအ စား ဝင္ေ့ရစကသ ံိုားစစဲခြင့္   ေ့ပားထစားသည့္   တကၽာႏ့့္ိုပ္၏ ခြင့္  ့  ပဳြ်ကက  ို ဤတြင္ 

့ ပန္လည္႐ိုပသ မ့္ားပါသည္။ တကၽာႏ့့္ိုပ္၏ MyChart က ိုယ္စားလွယသ  ို႔ ေ့ပားအပ စားေ့သစ အခြင့္  အစဏစာႏ့ွင့္   လိုပပ ိုင္ငြင့္  က ို 

့ ပန္လည္႐ိုပသ မ့္ားလ ိုကၿပဥား ဤစစင္ြက္စြမ့္ားတြင္ ယင့္ားသ ို႔ ့ ပန္လည္႐ိုပသ မ့္ားေ့ၾကစင့္ား အသ ေ့ပား ေ့ဖစ့့္ ပထစားသည္။ 

  
 

 

 လနူာ၏ လကမတ္ွ-  ရကက္ဲ-   

  

 

 

သင ့ဆ်ြစေငာ်းြြံ ကက် ့ိ့ု  ံဆေပားပ ့ိ့ု  ံမည ့လ် ပ်စစ:     

Owensboro Health Regional Hospital        
PO Box 20007                 
Owensboro, KY 42304-0007     
Attn: Health Information Management 
Fax: (270) 417-6809 
Email: MyChart.Proxy@Owensborohealth.org 

 
 

၎ေငာ်းြငွ ့ပ်ခပိုြ ကပံ့်ိ့ု စံအံစေ့့ား ခပည ့သ်ေွငာ်း ့စြငွ ်အကအူည ထပ်မံလ ့ိ့ု အံပ်ပါက (270) 417-6800, Option #5 

သ ့ိ့ု  ံဆေြေါ် ့ိ့ု ပံါ။ 
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