
သင််က်ြောရွ�ခံးယ်မ်ျားမုျားး��ကျိုး�� ရှာာ�ကြောဖွ���ကျိုး�်ါ

2023 အ�းိ��ခံံစ်��ခွံင့််မ််း�� စ်�ရင့်�်သွငွ့်�်မု်
နှိဝုင့်ဘ်ာ�လ 16 ရ�မှ်် နှိဝုင့်ဘ်ာ�လ 30 ရ�်
သွင့်၏် 2023 အ�းိ��ခံံစ်��ခွံင့််မ််း��အကြော���င့်�် ပုိိုမုိ်ကြောလလ်�ရန်် �တရု်ှုပြီးပိုး� စ်�ရင့်�်သွငွ့်�်�ုိ ် အသွင့််ဖ်ြပိုင့်လ်ိ�ုပ်ိုါ။ 



Sysco သည့် ်အကျိုးး���ခံစံား��ခံငွ််မ်ျားး��ထကျိုး�်��သည့်် ်Total Rewards (အ�ံ��စံား� ��ကြောင်မွျားး��) �ကျိုးက်ြောကျိုးခ်ံး်တ်စ်ားခံ�ကျိုး�� ကျိုးမ်ျား��ာမ်ျား�ကြော���ါသည့်။် သင်၏် အ�ံ��စံား� 
သ�ယ်�ကြော�း�်ရငှ်က်ြောရ�အပြ�င် ်သင််က်ျိုးးန်�်များ�ကြောရ�၊ စား�တ်�်��င်�်၊ �ံ�ပြခံ�ံကြောရ�နှာင်် ်�မူျားအုသ��င်�်အဝ��င်�်ကျိုး�� ကြောထ�ကျိုး�ံ်က်ြောရ�ကျိုး�စားစ ပြဖစ်ား�ါသည့်။်  Sysco ထမံျားာ အကြောထ�ကျိုးအ်�ံ်
ပြဖင်် ်���ကျိုးးန်�်များ�ကြောသ� ဘဝပြဖင်် ်ကြောန်ထ��င်န်ှ��င်က်ြောရ� ပြဖစ်ား�ါသည့်။် နှ��ဝင်ဘ်� 16 များာ နှ��ဝင်ဘ်� 30 အတ်ငွ်�် စား�ရင်�်သငွ်�်ရန် ်သင်က်ြိုကျိုး��တ်င်ပ်ြ�င်�်င်သ်ည့််အ်ခံါ 
သင်၏်Sysco Total Rewards (အ�ံ��စံား� ��ကြောင်မွျားး��) ကျိုး�� အခံး�န်က်ြော��ပြီး�း� စား�ူစားမ်ျား�ကြော��်��ါ။  အကြောသ�စား�တ်မ်ျားး��ကျိုး�� SyscoBenefits.com တ်ငွ် ်ရှာာ�ကြောတ်ွ� နှ��င််
�ါသည့်။် သင််အ်ကျိုးး���ခံစံား��ခံငွ််မ်ျားး��နှာင်် ်�တ်သ်ကျိုးပ်ြီး�း� အ���ကြော��င်�် သတ်င်�်အခံးကျိုးအ်�ကျိုးမ်ျားး��ကျိုး�� ပြများင်က်ြောတ်ွ�ရန် ်SyscoBenefits.com/Coastal သ�� ် သ�ွ��ါ။

One Care Path
သင်န်ှာင်် ်သင််မ်ျား�သ��စား�အကြောန်ပြဖင်် ်သင််တ််��၏် အကျိုးး���ခံစံား��ခံငွ််မ်ျားး��ကျိုး�� �ယွ်က်ျိုးစူား�ွ ရယ်အူသံ��ပြ��နှ��င်က်ြောရ�များာ� အကြောရ�ကြိုကျိုးး�သည့်ဟ်ု� ကျိုးွနှ်��်တ်�� ် �ကျိုးခ်ံယံ်ံ��ကျိုးည့်ထ်��
ကြောသ�ကြော�ကျိုး�င်် ်Aetna သ��မ်ျားဟု�တ် ်Aetna ဦး�စား��ကြော�� ဝန်က်ြော��င်မ်ျားကုျိုး�များပဏီးများာတ်စ်ား�င်် ်ကျိုးမ်ျား��ာမ်ျား�ခံးကျိုးအ်များး��စား� ကြော��အ�်�းကျိုးရ်ှာာ��ါသည့်။် ကျိုးွနှ်��်တ်��က်ျိုး အဒဲါါကျိုး�� One 
Care Path ဟု� ကြောခံ်�ါသည့်။် One Care Path ပြဖင်် ်သင်ရ်နှ��င်သ်ည့််အ်ရ�များး��-

ဖြပို�စ်ုကြောစ်�င့််က်ြော�ှ��မု်် ညိ်နိှုငိ့်�်ကြော��င့်ရွ်�ဖ်ြခံင့်�်။ သင်၏် ဝန်က်ြော��င်မ်ျားကုြော��သသူည့် ်သင်န်ှာင်် ် 
သင််မ်ျား�သ��စား�ကျိုး�� စားဉ်�ကျိုးမ်ျားပြ�တ် ်ပြ��စား�ကြောစား�င််က်ြောရှာာ�ကျိုးမ်ျား ုကြော��အ�်ရင်�် သင််မ်ျားာတ်တ််မ်ျား�များး��ကျိုး�� ရယ်�ူကျိုးည့််ရု်ှုနှ��င်�်ါသည့်။်

အလယွ်တ်� ူရယ်�ူ�ည််ရု်ှုနှိငု့်မု််။ Aetna များာတ်စ်ား�င်် ်ကြောတ်�င်�်ခံမံျားမုျားး�� အကြောထ�ကျိုးအ်�ံ၊် ကျိုးးန်�်များ�ကြောရ� 
ပြ��စား�ကြောစား�င််က်ြောရှာာ�ကျိုးမ်ျား ုအ�ကျိုးကံြော��များနုှာင်် ်ပြ��စား�ကြောစား�င််က်ြောရှာာ�ကျိုးမ်ျား ုညိ့်�နှု�င်�်ကြော��င်ရွ်ကျိုးမ်ျားတု်�� ်ပြဖင်် ်သင်၏် 
အကျိုးး���ခံစံား��ခံငွ််မ်ျားး�� ရှာာင်�်�င်�်ခံးကျိုးက်ျိုး�� �ယွ်က်ျိုးအူ�င်က်ြောပြ�ကြောသ� ရယ်�ူကျိုးည့််ရု်ှုနှ��င်�်ါသည့်။်

အကြောထိ��အ်ပ်ံိုနှငှ့်် ်အ�အူည်းအတ�ွ ်�ုန််�ကြောလ�သွ� ��လ်ိ�ုပ်ိုါ။ One Care Path ပြဖင်် ်ဖ�န်�်ကြောခံ်
���များကုျိုး ဝန်က်ြော��င်မ်ျားကုြော��သတူ်စ်ားဦး�ကျိုး�� ရှာာ�ကြောဖွပြခံင်�်ပြဖစ်ားကြောစား၊ ကြောတ်�င်�်ခံမံျားကုျိုး�� န်���ည့်ပ်ြခံင်�်ပြဖစ်ားကြောစား သ��မ်ျားဟု�တ် ်အထ�ူကျိုး� အကျိုးး���ခံစံား��ခံငွ််န်ှ ာင်် ်�တ်သ်ကျိုးပ်ြီး�း� 
သတ်င်�်အခံးကျိုးအ်�ကျိုး ်ရယ်ပူြခံင်�်ပြဖစ်ားကြောစား သင််အ်�� သင်�်��အ�်သည့်် ်အကျိုးအူည့်းနှာင််ခ်ံး�တ်�်ကျိုးမ်ျား ုရှာာ�ကြောစား�ါသည့်။်

Sysco �ိှ သွင့််အ်�းိ��ခံံစ်��ခွံင့််မ််း��နှငှ့်် ် 
သွ�ယ်�ကြောပိုး�်ရှင့်က်ြောရ�အကြော���င့်�်ပိုါ

သင်၏် One Care Path တ်ငွ် ်စားတ်င်ရ်န် ်
Aetna ကျိုးးန်�်များ�ကြောရ�ကြောစား�င််က်ြောရှာာ�ကျိုးမ်ျား ု

အ�ကျိုးကံြော�� ဖ�န်�် 1-833-361-0223 သ�� ် 
�ကျိုးသ်ယွ်�်ါ သ��မ်ျားဟု�တ် ်Aetna.com 

သ�� ် သ�ွ��ါ။ 



ကြော��ဘာ��်ိငု့်ရ်� အစ်းအစ်ဉ်မ်း��နှငှ့်် ်ကြော��စ်�ပိုါကြော��ဝါ� အ�းံ��ဝင့်မု််
Sysco သည့် ်နှ��င်င််ကံြောတ်�် ကြော��ဘကျိုး�်��င်ရ်� အစားးအစားဉ် ကြောရွ�ခံးယ်မ်ျားကုြော��ခံ� ကျိုးမ်ျား��ာမ်ျား�ကြော��
ကြောသ�ကြော�ကျိုး�င်် ်သင်သ်ည့် ်သင်န်ှာင်် ်သင််မ်ျား�သ��စား�အတ်ကွျိုး ်သင််က်ြောတ်�်သည့်် ်ကြောရွ�ခံးယ်မ်ျားကုျိုး�� ရယ်နူှ��င််
�ါသည့်-် အကြောပြခံခံ၊ံ HSA၊ PPO သ��မ်ျားဟု�တ် ်နှ��င်င််ကံြောတ်�် HMO အစားးအစားဉ်။ Sysco ကြောင်ကွြော�ကျိုး�ကြောထ�ကျိုး�ံ််
သည့်် ်နှ��င်င််ကံြောတ်�် ကြော��ဘကျိုး�်��င်ရ်� အစားးအစားဉ် ကြော��ခံ�စား�ံ��ကျိုး�� Aetna ကျိုး စားးမံျားကျိုး�်ွကျိုး�ဲါသည့်။် သင်််
အစားးအစားဉ်ကျိုး�� ကြောရွ�ခံးယ်�်��ကျိုးသ်ည့်န်ှာင််တ််စ်ားပြီး���င်န််ကျိုး ်သင်�်��အ�်သည့်် ်အကျိုးးံ��ဝင်မ်ျား ုအ�င််က်ျိုး�� သင််
ကြောရွ�ခံးယ်န်ှ��င်�်ါသည့်-်

• တ်ွဖဲကျိုးဝ်န်ထ်မ်ျား�သး�သန် ််
• တ်ွဖဲကျိုးဝ်န်ထ်မ်ျား�နှာင်် ်အ�မ်ျားကြောထ�င်ဖ်ကျိုး်
• တ်ွဖဲကျိုးဝ်န်ထ်မ်ျား�နှာင်် ်အတ်ကူြောန်�ကျိုးတ််ွကဲြောဖ�်*
• တ်ွဖဲကျိုးဝ်န်ထ်မ်ျား�နှာင်် ်ကျိုးကြော��များး��
• တ်ွဖဲကျိုးဝ်န်ထ်မ်ျား�နှာင်် ်အတ်ကူြောန်�ကျိုးတ််ွကဲြောဖ�် ကျိုးကြော��င်ယ်မ်ျားး��*
• တ်ွဖဲကျိုးဝ်န်ထ်မ်ျား�နှာင်် ်များ�သ��စား� 

သင်စ်ား�ရင်�်သငွ်�်ကြောသ�အခံါ Total Rewards Café တ်ငွ် ်သင်၏် ကြော��ဘကျိုး�်��င်ရ်�၊ သ�ွ�ဘကျိုး်
���င်ရ်�နှာင်် ်အပြများင်အ်�ရံှု����င်ရ်� နှနု်�်ထ��များး��ကျိုး�� သင်ရ်ှာာ�ကြောတ်ွ��ါများည့်။်

အကြောဖြခံခံံ အစ်းအစ်ဉ်
သင်သ်ည့် ်သ�များန်အ်��ပြဖင်် ်ကျိုးးန်�်များ�ကြောရ�ကြောကျိုး�င်�်ပြီး�း� တ်စား်ခံါတ်စား်ရံတ်ငွ်သ်� �ရ�ဝန်န်ှာင််ပ်ြ�သရပြီး�း� 
ကြောများ်�်�င််မ်ျားထ��သည့်် ်ကျိုးးန်�်များ�ကြောရ�ကြောစား�င််က်ြောရှာာ�ကျိုးမ်ျား ုကျိုး�န်က်ျိုးးစားရ�တ်မ်ျားး��ကျိုး�� တ်တ်န်ှ��င်�်ါကျိုး အကြောပြခံခံ ံ
အစားးအစားဉ်သည့် ်သင််အ်တ်ကွျိုး ်ကြောကျိုး�င်�်များနွ်က်ြောသ� ကြောရွ�ခံးယ်မ်ျား ုပြဖစ်ားနှ��င်�်ါသည့်။် သင်သ်ည့် ်���န်ည့်�်�ါ�ကြောသ� 
အ�များခံကံြော�ကျိုး�များး�� ကြော��ကြော��င်ပ်ြီး�း� 100% အကျိုးးံ��ဝင်သ်ည့်် ်ကျိုးနွ်ရ်ကျိုးတ််ငွ်�် ကြိုကျိုး��တ်င်က်ျိုး�ကျိုးယွ်က်ြောရ� ပြ��စား�
ကြောစား�င််က်ြောရှာာ�ကျိုးမ်ျားကုျိုး�� �ကျိုးခ်ံရံရှာာ��ါများည့်၊် သ��က်ြောသ�် သင်၏် ကျိုး�န်က်ျိုးးစားရ�တ်မ်ျားး��သည့် ်အကြောရ�ကြိုကျိုးး�ကြောသ� ပြ��စား�
ကြောစား�င််က်ြောရှာာ�ကျိုးမ်ျား ု���အ�်ကြောသ�အခံါ ���ပြများင််မ်ျား���ါများည့်။်

HSA အစ်းအစ်ဉ်
HSA အစားးအစားဉ်သည့် ်���ပြများင််မ်ျား��ကြောသ� အခံနွ်မ်ျားစားည့်�်�ကျိုး�်များး နှ�တ်ယ််ကူြောင် ွ�ါဝင်�်�ကြောသ��်ည့်�် ကျိုးးန်�်များ�ကြောရ� စား�
ကြောင်မွျားး�� အကြောကျိုး�င််မ်ျားာတ်စ်ား�င်် ်အခံနွ်မ်ျားကြော��င်ခ်ံင် ်ကြောဒါ်��များး��ကျိုး�� ကြောင်ကွြော�ကျိုး�ထည့််ဝ်င်ရ်န် ်အခံငွ််အ်�မ်ျား�နှာင်််
အတ် ူ���န်ည့်�်�ါ�ကြောသ� တ်ွဖဲကျိုးဝ်န်ထ်မ်ျား� အ�များခံကံြော�ကျိုး� ကျိုး�န်က်ျိုးးစားရ�တ် ်ရှာာ����ါသည့်။် သင်သ်ည့် ်နှာစ်ားစားဉ် IRS 
ကျိုးန် ်သ်တ်ခ်ံးကျိုးမ်ျားး��အထ� ထည့််ဝ်င်န်ှ��င်�်ါသည့်။် စား�ရင်�်သငွ်�်ပြီး�း�ကြောန်�ကျိုး ်Sysco သည့် ်သင်၏် အခံနွ်မ်ျား
စားည့်�်�ကျိုး�်များး နှ�တ်ယ််ကူြောင်ကွျိုး�� အကျိုးးံ��ဝင်ရ်န်န်ှာင်် ်သင်၏် အ�တ်စ်ား��ကျိုး ်ကျိုး�န်က်ျိုးးစားရ�တ်မ်ျားး�� ကြော�်�ခ်ံးနှ��င်က်ြောစားရန် ်
သင်၏် ကျိုးးန်�်များ�ကြောရ� စား�ကြောင်မွျားး�� အကြောကျိုး�င််တ််ငွ်�်ည့်�် ထည့််ဝ်င်�်ါများည့်။် Sysco သည့် ်�တူ်စ်ားဦး�ခံးင်�် 
အကျိုးး�ံ�ဝင်မ်ျားအုတ်ကွျိုး ်$250 သ��မ်ျားဟု�တ် ်အပြခံ�� အကျိုးး�ံ�ဝင်မ်ျား ုအ�င််အ်���ံ��အတ်ကွျိုး ်$500 ထည့််ဝ်င်က်ြော��
�ါသည့်။် 

PPO အစ်းအစ်ဉ်
PPO အစားးအစားဉ်ပြဖင်် ်သင်သ်ည့် ်���ပြများင််မ်ျား��ကြောသ� တ်ွဖဲကျိုးဝ်န်ထ်မ်ျား� အ�များခံကံြော�ကျိုး�များး��အပြ�င် ်���န်ည့်�်�ါ�ကြောသ� 
အ�တ်စ်ား��ကျိုး ်ကျိုး�န်က်ျိုးးစားရ�တ်မ်ျားး�� ကြော��ကြော��င်ရ်�ါသည့်။် PPO အစားးအစားဉ်တ်ငွ် ်PCP နှာင်် ်အထ�ူကျိုး�ရံှု��ခံန်�်ပြ�သများ ု
��ူတ်ွကဲြော��ကြောင်မွျားး�� �ါဝင်�်ါသည့်။် သင်သ်ည့် ်100% အကျိုးးံ��ဝင်သ်ည့်် ်ကျိုးနွ်ရ်ကျိုးတ််ငွ်�် ကြိုကျိုး��တ်င်က်ျိုး�ကျိုးယွ်က်ြောရ� 
ပြ��စား�ကြောစား�င််က်ြောရှာာ�ကျိုးမ်ျားကုျိုး���ည့်�် �ကျိုးခ်ံရံရှာာ��ါများည့်။်

နှိငု့်င့််ကံြောတ�် HMO အစ်းအစ်ဉ်
ကျိုးးန်�်များ�ကြောရ�ကြောစား�င််က်ြောရှာာ�ကျိုးမ်ျား ုဝန်က်ြော��င်မ်ျားမုျားး�� အသံ��ပြ��ကြောသ�အခံါ ���ကြော�း�န််ည့်�်ကြောသ� အ�တ်စ်ား��ကျိုး ်
ကျိုး�န်က်ျိုးးစားရ�တ်မ်ျားး��အတ်ကွျိုး ်အပြ�န်အ်�ာန်အ်��ပြဖင်် ်�စား�စား�ရင်�်များာ ���ပြများင််မ်ျား��ကြောသ� အ�များခံကံြော�ကျိုး�များး�� ကြော��
ကြော��င်န်ှ��င်သ်ည့်် ်�မူျားး��အတ်ကွျိုး ်နှ��င်င််ကံြောတ်�် HMO အစားးအစားဉ်ကျိုး�� ကြောရ��ွထဲ���ါသည့်။် နှ��င်င််ကံြောတ်�် HMO 
အစားးအစားဉ်ကျိုး�� အခံး�� �ကြောသ� န်ယ်က်ြောပြများများး��တ်ငွ် ်များရနှ��င်�်ါ။ နှ��င်င််ကံြောတ်�် HMO အစားးအစားဉ်ကျိုး�� သင််န််ယ်က်ြောပြများတ်ငွ် ်ရ
နှ��င်�်ါကျိုး သင်စ်ား�ရင်�်သငွ်�်ကြောသ�အခံါ Total Rewards Café တ်ငွ် ်ကြောရွ�ခံးယ်စ်ားရ�တ်စ်ားခံ�အပြဖစ်ား သင်ပ်ြများင်က်ြောတ်ွ�
ရ�ါများည့်။်

�းန််�မ်�ကြောရ�
Sysco သွည် ်သွင့်န်ှငှ့်် ်သွင့််မိ််သွ��စ်ု�ိ ုပ်ံိုပုိို��ညူ်းရန်် ကြော��ဘာ��်ိငု့်ရ်�မှ် သွ�ွ�ဘာ��်ိငု့်ရ်�အဖြပိုင့် ်အထိ�ူ�သုွမု်  
ရင့်�်ဖြမ်စ်မ််း��နှငှ့််အ်ဖြခံ��အရ�မ်း��အထိ ိဖြပိုည််စ််ံကုြောသွ� �းန််�မ်�ကြောရ� အ�းိ��ခံံစ်��ခွံင့််မ််း�� �မ််�လမ်ှ်�ကြောပို�ပိုါသွည်။်

*အတ်ကူြောန်�ကျိုးတ််ွကဲြောဖ� ်နှနု်�်ထ��များး��သည့် ်အခံနွ်က်ြော��င်ပ်ြီး�း�များာပြဖစ်ားပြီး�း� ယ်���စား�်ွထ��ကြောသ� ဝင်က်ြောင်ကွြော�် များတူ်ည့်�်ါသည့်။် အ���ကြော��င်�် အကြောသ�စား�တ်မ်ျားး��အတ်ကွျိုး ်သင်၏် အခံနွ်အ်�ကျိုးကံြော�� နှာင််/်
သ��မ်ျားဟု�တ် ်သင်၏် ကြောင်ကွြော�ကျိုး�အ�ကျိုးကံြော��နှာင်် ်တ်��င်�်င်�်ါ။ သင်၏် စား�ရင်�်သငွ်�်များကုျိုး��အတ်ငွ်�် Total Rewards Café တ်ငွ် ်အတ်ကူြောန်�ကျိုးတ််ွကဲြောဖ� ်နှနု်�်ထ��များး��ကျိုး�� သင်ပ်ြများင်က်ြောတ်ွ� နှ��င်�်ါသည့်။်



ကြော��စ်�ပိုါကြော��ဝါ� အ�းံ��ဝင့်မု််
ကြော��စား��ါကြော��ဝါ� အကျိုးးံ��ဝင်မ်ျားသုည့် ်သင်၏် Sysco ကျိုး ကြောင်ကွြော�ကျိုး�ကြောထ�ကျိုး�ံ်က်ြောသ� ကြော��ဘကျိုး်
���င်ရ်� အစားးအစားဉ်တ်ငွ် ်�ါဝင်ပ်ြီး�း� Aetna ၏ ဦး�စား��ကြော�� ဝန်က်ြော��င်မ်ျားကုျိုး�များပဏီးတ်စ်ားခံ�ပြဖစ်ားသည့်် ်CVS ကျိုး 
�ံ�်���ကြော���ါသည့်။် Sysco သည့် ်Aetna Value Drug List (Aetna ကျိုး ကြောင်စွား��ကျိုးက်ြော��ကြောသ� ကြော��ဝါ�
စား�ရင်�်) ကျိုး�� အသံ��ပြ���ါသည့်၊် ������သည့်မ်ျားာ� အခံး�� �ကြောသ� ကြော��ဝါ�များး��ကျိုး�� သင်စ်ားရ�တ်မ်ျားကြော��ရဘ ဲရ
နှ��င်သ်ည့်ဟ်ု၍ူ ပြဖစ်ားသည့်။် ထ��အ်ပြ�င် ်Maintenance Choice (ထ�န်�်သ�မ်ျား�ကြောရ� ကြောရွ�ခံးယ်မ်ျား)ု ကျိုး သင်််
အစားးအစားဉ်၏ အင်္ဂါါ ါရ�်တ်စ်ားခံ� ပြဖစ်ား�ါသည့်။် သင််�်ရ�ဝန်သ်ည့် ်ရကျိုးက်ြော�ါင်�် 90 ကြောကျိုးး�် သင်က်ြောသ�ကျိုးရ်
များည့်် ်အထ�န်�်ကြော��များး�� (ကြောသ�ွတ်���၊ �း�ခံး��ကြောရ�င်္ဂါါ သ��မ်ျားဟု�တ် ်�န်�်န်� ကြော��ဝါ�များး��ကျိုးဲသ်�� ်) ကျိုး�� ညွှှန်�်
���ကျိုး�်ါကျိုး ထ��ကြော��များး��ကျိုး�� CVS �ကျိုး�်း���င် ်သ��မ်ျားဟု�တ် ်Caremark® Mail Service Pharmacy များာ
တ်စ်ား�င်် ်သင်ပ်ြဖည့််စ်ားကွျိုးရ်န် ်ကြောရွ�ခံးယ်န်ှ��င်�်ါသည့်။် Exclusive Specialty Drug List (အထ�ူသး�သန် ် ်
အထ�ူကျိုး� ကြော��ဝါ� စား�ရင်�်) �ည့်�် ရှာာ��ါသည့်၊် ������သည့်မ်ျားာ� အခံး�� �ကြောသ� အထ�ူကျိုး�ကြော��ဝါ�များး��ကျိုး�� 
PrudentRx* တ်ငွ် ်စား�ရင်�်သငွ်�်သမူျားး��အတ်ကွျိုး ်��ူတ်ွကဲြော��ကြောင် ွ$0 ပြဖင်် ်ကျိုးမ်ျား��ာမ်ျား�များည့်ဟ်ု၍ူ 
ပြဖစ်ားသည့်။် ဤ�ရှု��င်္ဂါရမ်ျားများး��သည့် ်သင််အ်�� သင်၏် ကြော��စား��ါကြော��ဝါ� ကျိုး�န်က်ျိုးးစားရ�တ်မ်ျားး��ကျိုး�� 
ကြော�်�ခ်ံးရန် ်ကျိုးညူ့်းကြော��နှ��င်�်ါသည့်။်

* PrudentRx သည့် ်HSA အစားးအစားဉ်နှာင်် ်များသကျိုး�်��င်�်ါ

ဖြပို�စ်ုကြောစ်�င့််က်ြော�ှ��မု်် အ��ူအကြောဖြပို�င့်�်
သင်၏် ကြော��ဘကျိုး�်��င်ရ်� အစားးအစားဉ်တ်ငွ် ်အကြောပြ��င်�်အ�ကဲြော�ကျိုး�င်် ်ကြောနှာ�င််ယ််ာကျိုးခ်ံရံများည့်် ်�ကျိုးရ်ှာာ� ကျိုး�သ
များ�ု��်င်န်�်စားဉ်တ်ငွ် ်သင်က်ြော��ကြော���ယ်ရ်ှာာ�ကြောန်�ါကျိုး ပြ��စား�ကြောစား�င််က်ြောရှာာ�ကျိုးမ်ျား ုအကျိုး�ူအကြောပြ��င်�် ဝန်က်ြော��င်မ်ျားု
များး��ကျိုး�� ရနှ��င်�်ါသည့်။် ဥ�များ�အခံး�� �တ်ငွ် ်စားးစားဉ်ထ��ကြောသ� ခံွစဲား�တ်မ်ျား၊ု ကျိုး��ယ်ဝ်န် ်သ��မ်ျားဟု�တ် ်ပြ�င်�်ထန်က်ြောသ� 
န်�များကျိုးးန်�်များအုတ်ကွျိုး ်�ကျိုးရ်ှာာ� ကျိုး�သများ ုသ��မ်ျားဟု�တ် ်အခံး�� �ကြောသ� အပြ��အများ�ူ��င်ရ်� ကျိုးးန်�်များ�ကြောရ� 
အကြောပြခံအကြောန်များး�� �ါဝင်သ်ည့်။်  ပြ��စား�ကြောစား�င််က်ြောရှာာ�ကျိုးမ်ျား ုအကျိုး�ူအကြောပြ��င်�် ဝန်က်ြော��င်မ်ျားမုျားး��သည့် ်
သတ်မ်ျားာတ် ်အခံး�န်က်ျိုး��တ်စား်ခံ�အထ� သင်၏် �ကျိုးရ်ှာာ� ပြ��စား�ကြောစား�င််က်ြောရှာာ�ကျိုးမ်ျားအုဖဲွ� နှာင််အ်တ် ူ�ကျိုး�်ကျိုး်
���်ကျိုး��င်ရ်န် ်သင််အ်�� ခံငွ််ပ်ြ��ကြော���ါသည့်။် 

ပြ��စား�ကြောစား�င််က်ြောရှာာ�ကျိုးမ်ျား ုအကျိုး�ူအကြောပြ��င်�် အကျိုးး�ံ�ဝင်မ်ျားကုျိုး�� အစားပြ��ရန် ်သင်သ်ည့် ်SyscoBenefits.com/Coastal 
တ်ငွ် ်ပြများင်က်ြောတ်ွ� နှ��င်သ်ည့်် ်ပြ��စား�ကြောစား�င််က်ြောရှာာ�ကျိုးမ်ျား ုအကျိုး�ူအကြောပြ��င်�်ကြောဖ�င်က်ျိုး�� ပြဖည့််စ်ားကွျိုးရ်န် ်���အ�်�ါများည့်။် 

ကြော��ဘာ��်ိငု့်ရ်� အစ်းအစ်ဉ် နှုငိ့်�်ယ်ဉှ်ခံး� ် 
(�န်ွ်ရ�တ်ငွ့်�် အ�းိ��ခံံစ်��ခွံင့််မ််း��)
သင်၏် အကျိုးး���ခံစံား��ခံငွ််မ်ျားး�� အကျိုးးံ��ဝင်မ်ျားကုျိုး�� ကြောရွ�ခံးယ်က်ြောသ�အခံါ ထည့််စ်ားဉ်�စား��
ရများည့််အ်ရ�များး��စား�ွ ရှာာ��ါသည့်။် Sysco များာတ်စ်ား�င်် ်သင်ရ်ရှာာ�နှ��င်သ်ည့်် ်ကြော��ဘကျိုး်
���င်ရ်� အစားးအစားဉ် ကြောရွ�ခံးယ်စ်ားရ�များး��၏ အသ��ကြော�� ကြောဖ�်ပြ�များ ုအခံး�� �ကျိုး�� ဤ
�ကျိုးက်ျိုးမ်ျား�စား�ကြောစား�င်တ််ငွ် ်ထည့််သ်ငွ်�်ထ��သည့်။် ကြော��စား��ါကြော��ဝါ�နှာင်် ်
အပြ��အများ�ူ��င်ရ်� ကျိုးးန်�်များ�ကြောရ� အကျိုးး���ခံစံား��ခံငွ််မ်ျားး��နှာင်် ်�တ်သ်ကျိုးပ်ြီး�း� 
ကြောန်�ကျိုးထ်�် သတ်င်�်အခံးကျိုးအ်�ကျိုးမ်ျားး��အပြ�င် ်အကြောသ�စား�တ်မ်ျားး��ကျိုး�� 
SyscoBenefits.com ရှာာ� အကျိုးး���ခံစံား��ခံငွ််မ်ျားး�� �မ်ျား�ညွှှန်တ််ငွ် ်ပြများင်က်ြောတ်ွ� နှ��င််
�ါသည့်။်



ကြော��ဘာ��်ိငု့်ရ်� အ�းံ��ဝင့်မု်် ဖြခံံ�င့်ံသုွ ံ�ုသွပ်ိုခံး�်

အကြောဖြခံခံံ HSA PPO နှိငု့်င့််ကံြောတ�် HMO*

သွင့်၏် �းန််�မ်�ကြောရ�စု်ကြောင့်မွ်း��အကြော��င့််တ်ငွ့် ်
Sysco ထိည််ဝ်င့်မု်် များသကျိုး�်��င်�်ါ

တ်ွဖဲကျိုးဝ်န်ထ်မ်ျား�သး�သန် ်အ်တ်ကွျိုး ်$250
အပြခံ�� အကျိုးးံ��ဝင်မ်ျား ုအ�င််အ်���ံ��အတ်ကွျိုး ်

$500
များသကျိုး�်��င်�်ါ များသကျိုး�်��င်�်ါ

အခွံန််မ်စ်ည်�်��ပ်ိုမ်း နှတုယ််ကူြောင့် ွ 
(�န်ွ်ရ�တ်ငွ့်�်)

�တူ်စ်ားဦး��်င် ်$5,000
များ�သ��စား�တ်စ်ားစား��်င် ်$10,000

�တူ်စ်ားဦး��်င် ်$2,000
များ�သ��စား�တ်စ်ားစား��်င် ်$4,000

�တူ်စ်ားဦး��်င် ်$1,000
များ�သ��စား�တ်စ်ားစား��်င် ်$3,000

�တူ်စ်ားဦး��်င် ်$0
များ�သ��စား�တ်စ်ားစား��်င် ်$0

ကြော��ခံန််�ဖြပိုသွမု်မ်း�� အကြောပြခံခံ ံပြ��စား�ကြောစား�င််က်ြောရှာာ�ကျိုးမ်ျား-ု $25 
အထ�ူကျိုး�- $75

အခံနွ်မ်ျားစားည့်�်�ကျိုး�်များး နှ�တ်ယ််ကူြောင်ပွြီး�း�ကြောန်�ကျိုး ်10% 
သင်က်ြော��ကြော��င်ရ်သည့််

အကြောပြခံခံ ံပြ��စား�ကြောစား�င််က်ြောရှာာ�ကျိုးမ်ျား-ု $25 
အထ�ူကျိုး�- $65

အကြောပြခံခံ ံပြ��စား�ကြောစား�င််က်ြောရှာာ�ကျိုးမ်ျား-ု $25 
အထ�ူကျိုး�- $40

အဖြခံ�� ဝန််ကြော��င့်မု််အမ်း��စ် ု
(�န်ွ်ရ�တ်ငွ့်�်)

အခံနွ်မ်ျားစားည့်�်�ကျိုး�်များး နှ�တ်ယ််ကူြောင်ပွြီး�း�ကြောန်�ကျိုး ်30% 
သင်က်ြော��ကြော��င်ရ်သည့််

ER- $250 + အခံနွ်မ်ျားစားည့်�်�ကျိုး�်များး နှ�တ်ယ််ကူြောင်ွ
+ ��ူတ်ွအဲ�များခံံ

အခံနွ်မ်ျားစားည့်�်�ကျိုး�်များး နှ�တ်ယ််ကူြောင်ပွြီး�း�ကြောန်�ကျိုး ်10% 
သင်က်ြော��ကြော��င်ရ်သည့််

ER- $250 + အခံနွ်မ်ျားစားည့်�်�ကျိုး�်များး နှ�တ်ယ််ကူြောင်ွ
+ ��ူတ်ွအဲ�များခံံ

အခံနွ်မ်ျားစားည့်�်�ကျိုး�်များး နှ�တ်ယ််ကူြောင်ပွြီး�း�ကြောန်�ကျိုး ်20% 
သင်က်ြော��ကြော��င်ရ်သည့််

ER- $250 + အခံနွ်မ်ျားစားည့်�်�ကျိုး�်များး နှ�တ်ယ််ကူြောင်ွ
+ ��ူတ်ွအဲ�များခံံ

အကြောရ�တ်ကြိုကျိုးး� ပြ��စား�ကြောစား�င််က်ြောရှာာ�ကျိုးမ်ျား-ု $60 
ER- $250

ကြော��ရံှု�- $300

အတိစ််ိ�ု ်အမ်း���ံ�ု
(�န်ွ်ရ�တ်ငွ့်�်)

�တူ်စ်ားဦး��်င် ်$6,000
များ�သ��စား�တ်စ်ားစား��်င် ်$12,000

�တူ်စ်ားဦး��်င် ်$5,500
များ�သ��စား�တ်စ်ားစား��်င် ်$11,000

�တူ်စ်ားဦး��်င် ်$5,500
များ�သ��စား�တ်စ်ားစား��်င် ်$11,000

�တူ်စ်ားဦး��်င် ်$3,000
များ�သ��စား�တ်စ်ားစား��်င် ်$6,000

*နှ��င်င််ကံြောတ်�် HMO အစားးအစားဉ်ကျိုး�� အခံး�� �ကြောသ� န်ယ်က်ြောပြများများး��တ်ငွ် ်များရနှ��င်�်ါ။ ကြောန်�ကျိုးထ်�် အစားးအစားဉ် အကြောသ�စား�တ်မ်ျားး��အတ်ကွျိုး ်အကျိုးး���ခံစံား��ခံငွ််မ်ျားး�� �မ်ျား�ညွှှန်က်ျိုး�� SyscoBenefits.com တ်ငွ် ်ဖတ်ရု်ှု�ါ။



Teladoc ၏ တယ်လ်း�းန််�မ်�ကြောရ�
Teladoc ပြဖင်် ်သင်သ်ည့် ်ကြော��ဘာ��်ိငု့်ရ်� ကြော��ွကြောနှ�ွတိငု့်ပ်ိုင့်မု််�ိ ု�ုန််� သွိုမ််ဟုတု ်အန်ွ်လိငု့်�် 
ဗီးဒီးယ်ိခုံးတဖ်ြ�င့်် ်24/7/365 ရနှိငု့်ပ်ိုါသွည်။် Sysco ကျိုး ကြောင်ကွြော�ကျိုး�ကြောထ�ကျိုး�ံ်က်ြောသ� နှ��င်င််ကံြောတ်�် 
ကြော��ဘကျိုး�်��င်ရ်� အစားးအစားဉ်ကြော��ခံ��ံ��တ်ငွ် ်တ်ယ်�်းကျိုးးန်�်များ�ကြောရ� အကျိုးး���ခံစံား��ခံငွ်် ်�ါဝင််
သည့်။် သင််တ််ငွ် ်အကြောရ�ကြော�်များဟု�တ်က်ြောသ� ကျိုးးန်�်များ�ကြောရ�အကြောပြခံအကြောန်တ်စ်ားရ�်ရှာာ�ပြီး�း� သင်၏် 
အကြောပြခံခံ ံပြ��စား�ကြောစား�င််က်ြောရှာာ�ကျိုးမ်ျား ု�ရ�ဝန်န်ှာင််ပ်ြ�သရန် ်များသ�ွ�ကြောရ�ကျိုးဘ်ပဲြဖစ်ားကြောန်သည့််အ်ခံါ ယ်ခံ�
��� �ယွ်က်ျိုးအူ�င်က်ြောပြ�သည့်် ်အကျိုးး���ခံစံား��ခံငွ််က်ျိုး�� အသံ��ပြ���ါ။ တ်ယ်�်းကျိုးးန်�်များ�ကြောရ� 
ဝန်က်ြော��င်မ်ျားကုျိုး�� သင််ပ်ြ�ည့်န််ယ်က်ျိုး ခံငွ််ပ်ြ��ထ��သည့််အ်ခံါ အသံ��ပြ��နှ��င်�်ါသည့်။်

CVS MinuteClinic/Health Hub
Sysco ကျိုး ကြောင်ကွြော�ကျိုး�ကြောထ�ကျိုး�ံ်သ်ည့်် ်နှ��င်င််ကံြောတ်�် ကျိုးးန်�်များ�ကြောရ� အစားးအစားဉ်တ်ငွ် ်သင်စ်ား�ရင်�်
သငွ်�်�ါကျိုး CVS Pharmacy® တ်ည့်က်ြောန်ရ�များး��နှာင်် ်Target (�စ်ားများာတ်)် စားတ်������င်မ်ျားး��တ်ငွ် ်
စားရ�တ်မ်ျားရှာာ�ကြောသ�/စားရ�တ်န််ည့်�်ကြောသ� MinuteClinic ဝန်က်ြော��င်မ်ျားမုျားး��ကျိုး�� သင်ရ်ရှာာ�နှ��င်�်ါသည့်။် 
MinuteClinic တ်ငွ် ်အကြောအ�များ�ပြခံင်�်များး��နှာင်် ်တပ်ုိုကြော��ွမ်း��၊ န်�� ��ူစ်�က်ြောရ�ဂါါမ်း��အဖြပိုင့် ်
အ�စ်လ်ွ�မု်မ်း����သ်ွို ်  အကြောတ်ွ�များး��သည့်် ်အကြောရ�ကြော�်များဟု�တ်က်ြောသ� ပြ�ဿန်�များး��အတ်ကွျိုး ်
ကြော��ကျိုး�သကြော��ကြောသ� �ရ�ဝန်အ်ပြ�င် ်သများ��ကြောတ်�် �ကျိုးက်ြောထ�ကျိုးမ်ျားး��ထမံျားာ ကျိုး�သများ ုရယ်နူှ��င််
�ါသည့်။် ၎င်�်တ်��က်ျိုး ကြော��ဘကျိုး�်��င်ရ်�အရ ���အ�်သည့််အ်ခံါ သင်ခ်ံးကျိုးခ်ံးင်�် ပြဖည့််န်ှ��င်က်ြောစား
ရန် ်ကြော��ညွှှန်�်�င် ်ကြောရ�သ��ကြော��နှ��င်�်ါသည့်။် သင််န််ယ်က်ြောပြများတ်ငွ် ်MinuteClinic ရှာာ�၊ များရှာာ� ရှာာ�ကြောဖွ
ရန် ်cvs.com/minuteclinic သ�� ် ဝင်�်ကျိုးည့််�်ါ။

အထိ�ူ �းန််�မ်�ကြောရ� ရင့်�်ဖြမ်စ်မ််း��
Sysco ကျိုး ကြောင်ကွြော�ကျိုး�ကြောထ�ကျိုး�ံ်က်ြောသ� နှ��င်င််ကံြောတ်�် ကြော��ဘကျိုး�်��င်ရ်� အစားးအစားဉ်ကြော��များး���
စား�ံ��သည့် ်သင််အ်�� ကြောဖ�်ပြ��ါတ်�� ် အ�ါအဝင် ်အထ�ူကျိုး� ရင်�်ပြများစ်ားများး�� ရယ်ခူံငွ််�်ည့်�် 
ကြော��အ�်�ါသည့်-်

• သင််အ်တ်ကွျိုး ်များည့်သ်ည့်် ်ကျိုး�သများ ုအစားးအစားဉ်ကျိုး သင််က်ြော�း�်ကြော�ကျိုး�င်�် �ံ��ပြဖတ်က်ြော��ပြခံင်�်
နှာင်် ်ကြောဒါသနှတရ အထ�ူကျိုး�ကျိုး�� ရှာာ�ကြောဖွပြခံင်�် သ��မ်ျားဟု�တ် ်သင််တ််ငွ် ်အကြောထကွြောထ ွကြော��ဘကျိုး်
���င်ရ်� ကြောများ�ခံနွ်�်များး��ရှာာ��ါကျိုး ကျိုးညူ့်းကြော��နှ��င်သ်ည့်် ်Teladoc ကြော��ဘကျိုး�်��င်ရ်� 
ကျိုးွမ်ျား�ကျိုးးင်သ်မူျားး��ထမံျားာ အခံမ်�်ဖြ�စ်ပ်ြီးပိုး� လ့ိ� � ဝှ�ထ်ိ��ကြောသွ� ကြော��ဘာ��်ိငု့်ရ်� 
ဖြပိုန််လည်သ်ွံ�ုသွပ်ိုမု် ဝန််ကြော��င့်မု််မ်း��- Teladoc တ်ငွ် ်ကျိုးွမ်ျား�ကျိုးးင်သ် ူကြော��ဘကျိုး်
���င်ရ်� ထင်ပ်ြများင်ခ်ံးကျိုး ်ဝန်က်ြော��င်မ်ျားမုျားး���ည့်�် �ါဝင်သ်ည့်။်

• Aetna များာတ်စ်ား�င်် ်Transform Diabetes Care (အသငွ်က်ြောပြ��င်�်�း�ခံး��ကျိုး�သများ)ု �ရှု��
င်္ဂါရမ်ျားသည့် ်တ်ွဖဲကျိုးဝ်န်ထ်မ်ျား�များး��အ�� �း�ခံးိ�ကြောရ�ဂါါ ကြိ��ိတင့်�်��ယွ်က်ြောရ�နှငှ့်် ်စ်းမံ်
ခံန် ််ခွံ�ကြောရ�အတ်ကွျိုး ်အကျိုးအူည့်း ကြော��အ�်�ါသည့်။်

• တ်��ကျိုးရ်ှု��ကျိုး၊် သး�သန် ် ်ရှု��်���င်�်���င်ရ်� ကျိုး�ထံ���ည့်�ရှာာင်တ််စ်ားဦး�ကျိုး �မ်ျား�ညွှှန်ထ်��သည့်် ်
စား�တ်က်ြိုကျိုး��ကျိုး�်��်ထ��သည့်် ်ပြ��စား�ကြောစား�င််က်ြောရှာာ�ကျိုးမ်ျား ုသင််အ်�� ကြော��အ�်သည့်် ်Omada များာ
တ်စ်ား�င်် ်စ်ရိတမ််�ိှကြောသွ� ရုှုပ်ိုပုိိုင့်�်�ိငု့်ရ်� �ထုိံ�ု ပိုရုိှုဂါရမ််တ်စ်ားခံ�။

• ကြောန်�ကျိုး�်ံ��ကြော�်အပြဖစ်ား�ံ�� ကြော��ဘကျိုး�်��င်ရ်� သ�ကြောတ်သန်ကြော�် အကြောပြခံခံ၍ံ ရင်�်ပြများစ်ားများး��
နှာင်် ်�မ်ျား�ညွှှန်ခ်ံးကျိုး ်ကြော��အ�်သည့်် ်ကျိုးင်�်�ကြောရ�င်္ဂါါကြောေဒါ ကျိုးွမ်ျား�ကျိုးးင်သ်မူျားး��နှာင််အ်တ် ူ
AccessHope ရုှုပ်ိုကြောထိ�ွကြောသွ� �င့်�်�ကြောရ�ဂါါ အ�အူည်း



အလိ�ုသ်ွင့်် ်သွံ�ုနှိငု့်က်ြောသွ� အကြော��င့််မ််း��
Flexible Spending Accounts (FSAs၊ အ���ကျိုးသ်င်် ်သံ��နှ��င်က်ြောသ� အကြောကျိုး�င််မ်ျားး��) သည့် ်သင်််
အ�� သတ်မ်ျားာတ်ခ်ံးကျိုးမ်ျားးကြောသ� အသံ��စားရ�တ်မ်ျားး��အတ်ကွျိုး ်ကြော��ကြော��င်ရ်န် ်အခွံန််မ်ကြော��င့်မ််း ပုံိုစ်ံ
ဖြ�င့်် ်သွင့်၏် လစ်�စ်�ရင့်�်မှ် ကြောင့်�ွိ ု�ယ်ခ်ံးန််ထိ��နှိငု့်က်ြောစ်ပိုါသွည်။် Sysco သည့် ်သင််အ်�� 
ကျိုးးန်�်များ�ကြောရ� ပြ��စား�ကြောစား�င််က်ြောရှာာ�ကျိုးမ်ျား ုFSA၊ HSA ကြော��ဘကျိုး�်��င်ရ်� အစားးအစားဉ်တ်ငွ် ်စား�ရင်�်သငွ်�်
သမူျားး��အတ်ကွျိုး ်ကျိုးန် ်သ်တ်အ်သံ��ပြ��များ ုFSA နှာင်် ်များားခံ��သ ူပြ��စား�ကြောစား�င််က်ြောရှာာ�ကျိုးမ်ျား ုFSA ���သည့်် ်
FSAs အများး���အစား��သံ��ခံ� ကျိုးမ်ျား��ာမ်ျား�ကြော���ါသည့်။်

�းန််�မ်�ကြောရ� ဖြပို�စ်ုကြောစ်�င့််က်ြော�ှ��မု်် FSA
ကျိုးးန်�်များ�ကြောရ� ပြ��စား�ကြောစား�င််က်ြောရှာာ�ကျိုးမ်ျား ုFSA သည့် ်သင်က်ျိုး��ယ်တ််��င်န်ှာင်် ်သင်၏် များားခံ��သမူျားး��အတ်ကွျိုး်
သွတမှ််တခ်ံး�မ််းကြောသွ� ကြော��ဘာ��်ိငု့်ရ်�၊ သွ�ွ�ဘာ��်ိငု့်ရ်�နှငှ့်် ်အဖြမ်င့်အ်�ရုံှု�ိငု့်ရ်� ဖြပို�စ်ု
ကြောစ်�င့််က်ြော�ှ��မု်် �န်ု်�းစ်ရိတမ််း�� ကြောင့်ဖွြပိုန််ထိတုက်ြောပို�ရန်် န်ည့်�်�မ်ျား�ကြောကျိုး�င်�်တ်စား်ခံ� ပြဖစ်ား
�ါသည့်။် သင်သ်ည့် ်Health Care FSA တ်ငွ် ်�ါဝင်ရ်န် ်အပြခံ��ကြောသ� Sysco အကျိုးး���ခံစံား��ခံငွ်််
များး��တ်ငွ် ်စား�ရင်�်သငွ်�်ရန် ်များ���အ�်�ါ၊ ထ��အ်ပြ�င် ်နှာစ်ားစားဉ် သင်သ်ည့် ်$100 များာ နှာစ်ားစားဉ် IRS 
အများး���ံ��အထ� ကြောင်ကွြော�ကျိုး�ထည့််ဝ်င်န်ှ��င်�်ါသည့်။်

�န် ််သွတသ်ွံ�ုစ်ွ�မု် FSA
HSA ကြော��ဘကျိုး�်��င်ရ်� အစားးအစားဉ်တ်ငွ် ်သင်စ်ား�ရင်�်သငွ်�်�ါကျိုး သင်သ်ည့် ်ကျိုးးန်�်များ�ကြောရ� 
ပြ��စား�ကြောစား�င််က်ြောရှာာ�ကျိုးမ်ျား ုFSA န်ည့်�်တ် ူ���်ကြော��င်သ်ည့်် ်ကျိုးန် ်သ်တ်သ်ံ��စားွဲများ ုFSA အတ်ကွျိုး ်
သတ်မ်ျားာတ်ခ်ံးကျိုးမ်ျားး�ါသည့်၊် သ��က်ြောသ�် ခြွခံင်�်ခံးကျိုးအ်ပြဖစ်ား ၎င့်�်�ိ ုသွ�ွ�ဘာ��်ိငု့်ရ်�နှငှ့်် ်အဖြမ်င့််
အ�ရုံှု�ိငု့်ရ်� �န်ု်�းစ်ရိတမ််း��အတ�ွသ်ွ� အသွံ�ုဖြပို�နှိငု့်ပ်ိုါသွည်။်

မှ်းခုိံသွ ူဖြပို�စ်ုကြောစ်�င့််က်ြော�ှ��မု်် FSA
သင်က်ြောရ� သင််အ်�မ်ျားကြောထ�င်ဖ်ကျိုးက်ျိုး�ါ အ���်���်သည့်၊် သင််အ်�မ်ျားကြောထ�င်ဖ်ကျိုးသ်ည့် ်
အခံး�န်ပ်ြ�ည့််က်ြောကျိုးး�င်�်တ်ကျိုးက်ြောန်ရသည့် ်သ��မ်ျားဟု�တ် ်သင််အ်�မ်ျားကြောထ�င်ဖ်ကျိုးသ်ည့် ်သူက်ျိုး��ယ်သ် ူ
ရှု��်���င်�်���င်ရ်� သ��မ်ျားဟု�တ် ်စား�တ်�်��င်�်���င်ရ်�အရ င်္ဂါရှု�များစား��ကျိုးန်ှ��င်က်ြောသ�ကြော�ကျိုး�င်် ်သွတမှ််တခ်ံး�်
မ်းကြောသွ� ကြောန်ခ်ံင့်�်ဘာ� ်ဖြပို�စ်ုကြောစ်�င့််က်ြော�ှ��မု််၊ ကြောန်�်ကြောလ�ထိန်ိ်� သွိုမ််ဟုတု ်သွင့်က်ြောပို�ကြောခံးသွည်် ်
အဖြခံ��ကြောသွ� အသွံ�ုစ်ရိတမ််း��အတ�ွ ်စ်ိ�ုထ်ိတုက်ြောင့်ဖွြပိုရရန်် များားခံ��သ ူပြ��စား�ကြောစား�င််က်ြောရှာာ�ကျိုးမ်ျား ု
FSA ကျိုး�� အသံ��ပြ���ါသည့်။် ဤ FSA သည့် ်ကျိုးးန်�်များ�ကြောရ� ကြောစား�င််က်ြောရှာာ�ကျိုးမ်ျား ုကျိုး�န်က်ျိုးးစားရ�တ်မ်ျားး��
အတ်ကွျိုး ်များဟု�တ်�်ါ။ သင်န်ှာင်် ်သင်၏် အ�မ်ျားကြောထ�င်ဖ်ကျိုးက်ျိုး သး�ပြခံ�� အခံနွ်ရ်ှာာင်�်တ်များ်�များး�� များ
တ်င်ပ်ြ�သကြောရွ� ပြ�ကျိုးခဒါ�န်န်ှာစ်ားတ်စ်ားနှာစ်ား�်င် ်$100 များာ $5,000 အထ� သင်က်ြောခံွတ်�နှ��င်ပ်ြီး�း� ဤကျိုး�စားစ
ရ�်တ်ငွ် ်သင်အ်များး���ံ�� ကြောခံွတ်�နှ��င်သ်ည့်် ်�များ�ဏီများာ� $2,500 ပြဖစ်ား�ါသည့်။် 

သွ�ွ�ဘာ��်ိငု့်ရ်�နှငှ့်် ်အဖြမ်င့်အ်�ရုံှု�ိငု့်ရ်�

သွ�ွ�ဘာ��်ိငု့်ရ်�
Sysco သည့် ်အကြောပြခံခံ ံအစားးအစားဉ်နှာင်် ်အထ�ူ အစားးအစားဉ်���သည့်် ်Aetna မှ်တစ်�်င့်် ်သွ�ွ�
ဘာ��်ိငု့်ရ်� ကြောရွ�ခံးယ်မု််နှစှ်ခု်ံကျိုးမ်ျား��ာမ်ျား�ကြော���ါသည့်။် အစားးအစားဉ်နှာစ်ားခံ��ံ��သည့် ်သင််အ်�� 
သ�ွ��ရ�ဝန်က်ျိုး�� အသံ��ပြ��ခံငွ််က်ြော���ါသည့်၊် သ��က်ြောသ�် Aetna ကျိုးနွ်ရ်ကျိုး ်သ�ွ��ရ�ဝန်တ််စ်ားဦး�
ကျိုး�� သင်က်ြောရွ�ခံးယ်�်ါကျိုး သင်၏် ကျိုး�န်က်ျိုးးစားရ�တ်မ်ျားး�� ���န်ည့်�်�ါ��ါများည့်။် အစားးအစားဉ်နှာစ်ားခံ�စား�ံ��
သည့် ်ကျိုးကြော��များး��အတ်ကွျိုး ်သ�ွ�ညိ့်�ကျိုး�သများ ုအကျိုးးံ��ဝင်က်ြောစား�ါသည့်။် သင်သ်ည့် ်သ�ွ�ဘကျိုး်
���င်ရ်� အ��င်ဒ်ါးကျိုးတ်က်ျိုး�� �ကျိုးခ်ံရံရှာာ��ါများည့်။်

အဖြမ်င့်အ်�ရုံှု�ိငု့်ရ်�
Sysco ၏ အပြများင်အ်�ရံှု����င်ရ်� အစားးအစားဉ်ကျိုး�� Vision Service Plan (VSP၊ အပြများင်အ်�ရံှု�
���င်ရ်� ဝန်က်ြော��င်မ်ျား ုအစားးအစားဉ်) ပြဖင်် ်ကျိုးမ်ျား��ာမ်ျား�ကြော��ပြီး�း� အခံါအ��ကြောလး�်စွ်� မ်း�လ်ံ�ု 
စ်စ်က်ြော��မု်မ်း��၊ ကြော��စ်�ပိုါကြော��ဝါ� မ်း�မှ််န််မ်း�� သွိုမ််ဟုတု ်မ်း��်ပ်ိုမှ်န််မ်း�� �ါဝင််
သည့်။် VSP ဝန်က်ြော��င်မ်ျားကုြော��သမူျားး��ကျိုး�� သင်အ်သံ��ပြ��ကြောသ�အခံါ သင််က်ျိုး�န်က်ျိုးးစားရ�တ်မ်ျားး�� ���
န်ည့်�်�ါ�����ါများည့်။် သင်သ်ည့် ်အပြများင်အ်�ရံှု����င်ရ်� အ��င်ဒ်ါးကျိုးတ်က်ျိုး�� �ကျိုးခ်ံရံရှာာ��ါများည့်။် 
သင််တ််ငွ် ်VSP များာတ်စ်ား�င်် ်သင်အ်ကျိုးးံ��ဝင်မ်ျားရုှာာ�သည့်် ်သင်၏် အပြများင်အ်�ရံှု����င်ရ်� ပြ��စား�
ကြောစား�င််က်ြောရှာာ�ကျိုးမ်ျားကုြော��သရူှာာ�ကြော�ကျိုး�င်�်သ� ကြောပြ��ပြ�ပြီး�း� သင်၏် ကြောများ�ွကြောန်က်ျိုး�� ကြောဖ�်ပြ�ကြော���ါ။

သင်၏် အကျိုးး���ခံစံား��ခံငွ််မ်ျားး�����င်ရ်� သး�ပြခံ�� သတ်င်�်
အခံးကျိုးအ်�ကျိုးမ်ျားး��ကျိုး�� SyscoBenefits.com/Coastal  
တ်ငွ် ်ပြများင်က်ြောတ်ွ� နှ��င်�်ါသည့်။်



Sysco သည့် ်သင်က်ျိုး Sysco ကြောင်ကွြော�ကျိုး�ကြောထ�ကျိုး�ံ်က်ြောသ� နှ��င်င််ကံြောတ်� ်ကြော��ဘကျိုး�်��င်ရ်� အစားးအစားဉ်
တ်ငွ် ်စား�ရင်�်သငွ်�်�ါကျိုး Aetna မှ်တစ်�်င့်် ်အဖြပို�အမူ်�ိငု့်ရ်� �းန််�မ်�ကြောရ� အ�းိ��ခံံစ်��ခွံင့််မ််း�� 
ကျိုးမ်ျား��ာမ်ျား�ကြော���ါသည့်။် သင်သ်ည့် ်ကြော��ဘကျိုး�်��င်ရ်� အစားးအစားဉ် ကြောရွ�ခံးယ်မ်ျားကုျိုး�� ထည့််မ်ျားစားဉ်�စား��
ဘ ဲတ်ွဖဲကျိုးဝ်န်ထ်မ်ျား�အ���ံ��ထ ံကျိုးမ်ျား��ာမ်ျား�ထ��သည့်် ်�ှင့်သ်ွန််ကြောန်ကြောသွ� ဝန််ထိမ််� အကြောထိ��အ်ပ်ံို 
ပိုရုိှုဂါရမ််အတ�ွ ်Aetna ရင့်�်ဖြမ်စ်မ််း��ကျိုး���ည့်�် ရယ်ခူံငွ််ရ်ှာာ��ါသည့်။် 

ထိိုအ်ဖြပိုင့် ်သွင့််တ်ငွ့် ်အထိ�ူသွး�သွန် ် ်အဖြပို�အမူ်�ိငု့်ရ်� �းန််�မ်�ကြောရ� ရင့်�်ဖြမ်စ်မ််း���ိလုည်�် ရယ်ူ
ခွံင့််�ိှ်ပိုါသွည်-်

သင်ယ််ကူြော��်�များ ုများသန်စ်ားမ်ွျား�များမုျားး�� သ��မ်ျားဟု�တ် ်စား�န်က်ြောခံ်များရုှာာ�ကြောသ� အပြ��အများမူျားး��ပြဖင်် ်�တူ်စ်ားဦး�
ခံးင်�်၏ ကြောစား�င််က်ြောရှာာ�ကျိုးက်ြော��သမူျားး��အတ်ကွျိုး ်သင်တ််န်�်နှာင်် ်�ည့်�ကြောရ� အကျိုးအူည့်း �ရှု��င်္ဂါရမ်ျားတ်စ်ားခံ�
ပြဖစ်ားသည့်် ်RethinkCare များာတ်စ်ား�င်် ်မိ်ဘာ အ�အူည်း ရင့်�်ဖြမ်စ်မ််း��။

ကြောဒါသ စံားကြောတ်�ခ်ံး�န် ်န်နံ်ကျိုး ်7 န်�ရးများာ ည့် 9 န်�ရးအတ်ငွ်�် တ်စား�်တ်�််င် ်7 ရကျိုး�်တ်�်ံ�� ဖ�န်�်ပြဖင်် ်
သ��မ်ျားဟု�တ် ်အနွ်�်��င်�် ေးဒါးယ်��ခံးတ်ပ်ြဖင်် ်ဘ�တ်အ်ဖဲွ����င်စ်ားင်ရ် စား�တ်က်ြောရ�င်္ဂါါအထ�ူကျိုး��ရ�ဝန်၊် ���င်စ်ားင်ရ် 
စား�တ်က်ြောရ�င်္ဂါါကျိုးွမ်ျား�ကျိုးးင်သ် ူသ��မ်ျားဟု�တ် ်ကျိုး�ထံ���ည့်�ရှာာင်တ််��န်ှ ာင်် ်အပြ��အများ�ူ��င်ရ်� ကျိုးးန်�်များ�ကြောရ� 
အ�ကျိုးကံြော��ကြော��ွကြောနှ�ွများ ုအ�ါအဝင် ်Teladoc ဗီ��း�ရယ် ်အဖြပို�အမူ်�ိငု့်ရ်� �းန််�မ်�ကြောရ� 
ဝန်က်ြော��င်မ်ျား။ု

Headspace သည့် ်အခံး�န်မ်ျားကြောရွ�၊ ကြောန်ရ�များကြောရွ� သင်အ်သံ��ပြ��နှ��င်သ်ည့်် ်ဒါစ်ားင်္ဂါးစ်ားတ်ယ် ်စား�တ််
ကျိုးးန်�်များ�ကြောရ��ရှု��င်္ဂါရမ်ျားတ်စ်ားခံ� ပြဖစ်ား�ါသည့်။် သင််တ််ငွ် ်စား�တ်ဖ်�စားး�များ၊ု အ�ရံှု�စား��ကျိုးမ်ျား၊ု အ��်စားကျိုးမ်ျားနုှာင်် ်
��်ုရှာာ��များအုတ်ကွျိုး ်ကြော��ဝါ�များး��နှာင်် ်ကြော�က်ျိုးးင််ခ်ံန်�် ရ�ကြော�ါင်�်များး��စား�ွကျိုး�� ရယ်အူသံ��ပြ��ခံငွ်် ်ရှာာ��ါများည့်။်

သွင့်၏် ကြောင့်ကွြော��� သွ�ယ်�အ�င့်က်ြောဖြပိုကြောရ� အ�းိ��ခံံစ်��ခွံင့််မ််း��တငွ့် ်ကြောအ��ပ်ိုါတို ် ပိုါဝင့်သ်ွည်-်

401(k) အစ်းအစ်ဉ်တ်ငွ် ်3% အ���အကြော�း�ကျိုး ်Sysco ထည့််ဝ်င်မ်ျား ုရှာာ�ပြီး�း� ကျိုး�များပဏီး ထည့််ဝ်င်က်ြောင်မွျားး��တ်ငွ် ်
6% အထ� သင်ထ်ည့််ဝ်င်က်ြောသ� အ���ကြော��င်�်ကြောဒါ်��တ်��င်�်အတ်ကွျိုး ်50 �င်် ်ကျိုး��ကျိုးညိ့််�ကြော��သည့်။်

Employee Stock Purchase Plan (ESPP၊ ဝန််ထိမ််� စ်ကြောတ��ှ်ယ်ယ််� ဝယ်ယ််မုူ် အစ်းအစ်ဉ်) သည့် ်
သင််အ်�� 15% ကြော�်�က်ြောစားး�ပြဖင်် ်ဝယ်ယ််မူျားအုတ်ကွျိုး ်Sysco စားကြောတ်�ရ်ှာာယ်ယ််� ကျိုးမ်ျား��ာမ်ျား�ကြော��ပြခံင်�်ပြဖင်် ်
ကျိုး�များပဏီးတ်ငွ် ်���င်�်��င်မ်ျား ုကြော��အ�်�ါသည့်။်

အသွ�၊် AD&D နှငှ့်် ်မ်သွန််စ်ွမ််�ဖြ�စ်ဖ်ြခံင့်�် အ�မ်ခံံ – Sysco သည့် ်အကြောပြခံခံ ံအသကျိုးန်ှာင်် ်များကြောတ်�်တ်�
ကြောသ�ံ��များနုှာင်် ်ကျိုး��ယ်�်ကျိုးအ်င်္ဂါါ ါ�ံ��ရံုှု�များ ုအ�များခံနံှာင်် ်များသန်စ်ားမ်ွျား�ပြဖစ်ားပြခံင်�် အကျိုးးံ��ဝင်မ်ျား၏ု 100% ကြော��ကြောခံး
�ါသည့်။် သင်န်ှာင်် ်သင်၏် သတ်မ်ျားာတ်ခ်ံးကျိုးမ်ျားးကြောသ� များားခံ��သမူျားး��တ်ငွ် ်သင််မ်ျား�သ��စား�ကျိုး�� ကျိုး�ကျိုးယွ်ရ်န် ်အ���
ကြော��င်�် အသကျိုးန်ှာင်် ်AD&D အကျိုးးံ��ဝင်မ်ျား ုကြောရွ�ခံးယ်ရ်န် ်ကြောရွ�ခံးယ်စ်ားရ� ရှာာ��ါသည့်။်

အပုိိုကြော��င့်�် ကြော��ဘာ��်ိငု့်ရ်� အ�းိ��ခံံစ်��ခွံင့််မ််း�� – ကြော��ရံှု�တ်ကျိုးရ်ပြခံင်�် သ��မ်ျားဟု�တ် ်အပြ�င်�်အထန် ်
ဖး��န်�များကုြော�ကျိုး�င်် ်ထင်မ်ျားထ��ကြောသ� ကျိုး�န်က်ျိုးးစားရ�တ်မ်ျားး��များာ သင််က်ျိုး�� ကျိုး�ကျိုးယွ်က်ြော��ရန် ်ကြော��ရံှု�  
ကြော�း�်ကြော�ကျိုး�ကြောင်နွှာင်် ်အပြ�င်�်အထန် ်ဖး��န်�များ ုအကျိုးးံ��ဝင်မ်ျားတု်��က်ျိုး�� ရနှ��င်�်ါသည့်။်

တရ��ကြောရ�ရ� အ�မ်ခံံ – အပြဖစ်ားများး��ကြောသ� တ်ရ��ကြောရ�ရ� ကျိုး�စားစရ�်များး�� ကြောပြဖရှာာင်�်ရ�တ်ငွ် ်အကျိုးအူည့်း
အတ်ကွျိုး။်

အကြောထိ��အ်ထိ�� ခုိံ�ယ်မုူ် ���ယွ်ဖ်ြခံင့်�် – သင်၏် ကြောင်ကွြော�ကျိုး�များး�� ကျိုး�ကျိုးယွ်မ်ျားရုှာာ�ကြောစားရန် ်အသံ��ပြ��
နှ��င်သ်ည့်။်

လံဖုြခံံ�ကြောရ�စ်တိ်
Sysco သွည် ်သွင့််န်ှငှ့်် ်သွင့််မိ််သွ��စ်ုအ�� ဘာဝ၏ အကြိ�း�မ်���ံ�ု စ်န်ိ်ကြောခံ်မု်
မ်း��အတ�ွ ်�ညူ်းကြောပို�သွည်် ်ပိုရုိှုဂါရမ််မ်း�� �မ််�လမ်ှ်�ကြောပို�ပိုါသွည်။်

လံဖုြခံံ�ကြောရ�
သွင့််အ်�� လံဖုြခံံ�ကြောရ�နှငှ့်် ်စ်တိပ်ြီးင့်မ်ိ်�ကြောအ�ကြောရ�ကြောပို�အပ်ိုရန်် သွင့်၏် ကြောင့်ကွြော��� သွ�ယ်�အ�င့်က်ြောဖြပို
ကြောရ��ိ ုကြောထိ��ပ်ံ်ို�ုိ ် Sysco အ�းိ��ခံံစ်��ခွံင့််မ််း���ိ ု�န််တး�ထိ��ပိုါသွည်။်

အကျိုးး���ခံစံား��ခံငွ််မ်ျားး��အ���ံ�����င်ရ်� အကြောသ�စား�တ်အ်ပြ�ည့််အ်စံား�
ကျိုး�� SyscoBenefits.com တ်ငွ် ်ကြော��်��ါ။



သင်က်ြောရွ�ခံးယ်မ်ျားမုျားး��ကျိုး�� သံ��သ�်ပြီး�း�ကြောန်�ကျိုး ်သင်၏် အကျိုးး���ခံစံား��ခံငွ််မ်ျားး��အတ်ကွျိုး ်နှ��ဝင်ဘ်�� 16 ရကျိုးမ်ျားာ ဒါးဇင်ဘ်�� 30 ရကျိုးအ်တ်ငွ်�် 
ကြောသခံး� စား�ရင်�်သငွ်�်ကြော���ါ။ အ�မ်ျားကြောထ�င်ဖ်ကျိုးတ််စ်ားဦး�၊ အတ်ကူြောန်�ကျိုးတ််ွကဲြောဖ�၊် ကျိုးကြော��(များး��) သ��မ်ျားဟု�တ် ်အ�မ်ျားကြောထ�င်ဖ်ကျိုး ်သ��မ်ျားဟု�တ် ်အတ်ူ
ကြောန်�ကျိုးတ််ွကဲြောဖ�၏် ကျိုးကြော��(များး��) ကျိုး�� အကျိုးးံ��ဝင်က်ြောစားရန် ်သင်စ်ားးစားဉ်�ါကျိုး စား�ရင်�်သငွ်�်များ ု���်င်န်�်စားဉ်အတ်ငွ်�် အကျိုးး�ံ�ဝင်က်ြောသ� များားခံ��သတူ်စ်ားဦး�
ခံးင်�်အတ်ကွျိုး ်ကြောများ�ွကြောန်န်ှာင်် ်�မူျား ုဖူ�ံ�ကြောရ�န်�ံါတ်က်ျိုး�� ကြောသခံး� တ်င်ပ်ြ�ကြော���ါ။ Sysco သည့် ်စား�ရင်�်သငွ်�်များ ုပြီး�း��ံ��သည့််က်ြောန်�ကျိုး ်ကြောဒါတ်� 
အတ်ည့်ပ်ြ��များ ု���်ကြော��င်သ်�ွ�များည့်ပ်ြဖစ်ားပြီး�း� Alight ၏ များားခံ��သ ူအတ်ည့်ပ်ြ��များ ုစားင်တ််�သည့် ်သင််ထ်မံျားာ များာတ်တ််မ်ျား�များာတ်ရ်� ကြောတ်�င်�်����ါများည့်။် 
သင်၏် အကျိုးး���ခံစံား��ခံငွ််မ်ျားး��သည့် ်2023 ခံ�နှာစ်ား၊ ဇန်န််ဝါရး� 1 ရကျိုးတ််ငွ် ်စားတ်င်အ်ကျိုးးံ��ဝင်�်ါများည့်။်

သွင့််�်န်ွ်ပိုး�တ� သွိုမ််ဟုတု ်မုိ်ဘာိငု့်�်စ်��်ိ ုအသွံ�ုဖြပို�၍ အန်ွ်လိငု့်�်တငွ့် ်စ်�ရင့်�်သွငွ့်�်ပိုါ
1. SyscoBenefits.com သ�� ် သ�ွ��ါ။
2. စား�ရင်�်သငွ်�်များ ုစားန်စ်ားသ�� ် ဝင်က်ြောရ�ကျိုးရ်န် ်Total Rewards Café �င််ခ်ံက်ျိုး�� နှာ��်�ါ။
3. Total Rewards Café သ�� ် �ထများ�ံ��အကြိုကျိုး�မ်ျား အကြောကျိုး�င််ဝ်င်က်ြောသ�အခံါ Log On (အကြောကျိုး�င််ဝ်င်မ်ျားည့်)် စားခံရင်ရ်ှာာ�  

New user (အသံ��ပြ��သအူသစ်ား) �င််ခ်ံက်ျိုး�� နှာ��်�ါ။
4. သင််အ်ကြောကျိုး�င်် ်စားတ်င်သ်တ်မ်ျားာတ်ရ်န် ်သင်၏် ��င်္ဂါု���က်ြောရ� အကြောထ�ကျိုးအ်ထ��ကျိုး�� ထည့််သ်ငွ်�်�ါ။
5. သင်၏် အကျိုးးံ��ဝင်က်ြောသ� များားခံ��သ ူသတ်င်�်အခံးကျိုးအ်�ကျိုး ်ထည့််သ်ငွ်�်�ါ (သကျိုး�်��င်�်ါကျိုး)။
6. သင်၏် အကျိုးး���ခံစံား��ခံငွ်် ်ကြောရွ�ခံးယ်မ်ျားမုျားး�� ပြ�����်�ါ။
7. အသကျိုးန်ှာင်် ်AD&D အ�များခံအံတ်ကွျိုး ်သင်၏် ခံစံား��ခံငွ််ရ်ှာာ�သမူျားး��ကျိုး�� ထည့််သ်ငွ်�်�ါ။
8. သင််က်ြောရွ�ခံးယ်မ်ျားမုျားး��ကျိုး�� သ�မ်ျား��ည့်�်ရန် ်Confirm (အတ်ည့်ပ်ြ��များည့်)် ကျိုး�� နှာ��်�ါ။ စား�ရင်�်သငွ်�်များ ုကျိုး��အတ်ငွ်�် 

အ���ကြော��င်�် အကြောပြ��င်�်အ�မဲျားး�� ပြ�����်ရန် ်Sysco အကျိုးး���ခံစံား��ခံငွ််မ်ျားး�� စားင်တ််�သ�� ် �ကျိုးသ်ယွ်�်ါ။ မှ်တထ်ိ��ရန််-  
အကျိုးး���ခံစံား��ခံငွ်် ်ကြောရွ�ခံးယ်မ်ျားမုျားး�� သင်ပ်ြ�����်ကြောသ�်�ည့်�် စား�များးကျိုးန်ှာ� ကြောအ�ကျိုးက်ြောပြခံရှာာ� Confirm (အတ်ည့်ပ်ြ��များည့်)် ခံ��တ်က်ျိုး�� 
များနှာ��်�ါ�်င် ်သင််က်ြောရွ�ခံးယ်မ်ျားမုျားး��ကျိုး�� သ�မ်ျား��ည့်�်များည့် ်များဟု�တ်�်ါ။

�ုန််�ဖြ�င့်် ်စ်�ရင့်�်သွငွ့်�်ပိုါ
1. Sysco အကျိုးး���ခံစံား��ခံငွ််မ်ျားး�� စားင်တ််� 1-800-55-SYSCO သ�� ် တ်န်�ါ�များာ ကြောသ��ကျိုး�ကြောန် ် န်နံ်ကျိုး ်7 န်�ရးများာ ည့် 7 CT အတ်ငွ်�် ဖ�န်�်ကြောခံ်����ါ။
2. Sysco အကျိုးး���ခံစံား��ခံငွ််မ်ျားး�� စားင်တ််� ကျိုး��ယ်စ်ား���ာယ်သ်ည့် ်သင်၏် အကျိုးး���ခံစံား��ခံငွ်် ်ကြောရွ�ခံးယ်မ်ျားမုျားး��ကျိုး�� များာတ်တ််မ်ျား�တ်င်�်ါများည့်။်

Total Rewards Café သ�� ် ဝင်က်ြောရ�ကျိုးရ်�တ်ငွ် ်ပြ�ဿန်� ရှာာ��ါကျိုး တ်စ်ား�င််ခ်ံးင်�် ညွှှန်�်ကျိုး��ခံးကျိုးမ်ျားး��အတ်ကွျိုး ်SyscoBenefits.com 
ရှာာ� How to Enroll (စား�ရင်�်သငွ်�်န်ည့်�်) အ���င်�်ကျိုး�� ဝင်�်ကျိုးည့််�်ါ။

အသွိ�ုအ်ဝန််�
Sysco မှ် အ�အူည်းဖြ�င့်် ်သွင့်၏်  
လမုူ်အသွိငု့်�်အဝိငု့်�်�ိ ုခံးိတ�်�ပ်ိုါ။

Sysco တ်ငွ် ်���်ကျိုး��င်ပ်ြခံင်�်၏ အပြခံ�� အကျိုးး���ခံစံား��ခံငွ််မ်ျားး��သည့် ်�မူျားု
အသ��င်�်အဝ��င်�်နှာင်် ်ကျိုးနွ်ရ်ကျိုးခ်ံး�တ်�်ကျိုးက်ြောရ� များ�တ်ဖ်ကျိုးမ်ျားး��ပြဖင်် ်ကြွကျိုးယ်ဝ်ပြီး�း� 
ခံး�တ်�်ကျိုးမ်ျားရုှာာ�ကြောသ� ��င်္ဂါု���က်ြောရ�နှာင်် ်�ည့်�ရှာာင်�်န်က်ြောသ� ဘဝပြဖင်် ်ကြောန်ထ��င်န်ှ��င််
အတ်ကွျိုး ်အကြောထ�ကျိုးအ်�ံရ်ရှာာ�ပြခံင်�် ပြဖစ်ားသည့်။်

Associate Resource Groups (ARGs၊ တွ���ဝ်န််ထိမ််� ရင့်�်ဖြမ်စ်အ်ပ်ုိုစ်ု
မ်း��) သည့် ်တ်ွဖဲကျိုးဝ်န်ထ်မ်ျား�များး�� ကျိုးွနှ်��်တ်��၏် ကြောများ်�်များာန်�်ခံးကျိုးမ်ျားး��၊ တ်န်ဖ်���များး��
နှာင်် ်များဟု�ေး�ဟု� ဦး�စား��ကြော��ခံးကျိုးမ်ျားး��နှာင်် ်ကျိုး��ကျိုးညိ့််�ထ��သည့်် ်များတ်ကူျိုးွပဲြ���ကျိုး� 
အ���ံ���ါဝင်က်ြောသ� အ���်ခံငွ်တ််စ်ားခံ� အ��ကြော��ကြောထ�ကျိုးခ်ံပံြခံင်�်ပြဖင်် ်���
ကျိုးးယ်ပ်ြ�န် ်က်ြောသ� Sysco �မူျားအုသ��င်�်အဝ��င်�်နှာင်် ်ခံး�တ်�်ကျိုးန်ှ��င်က်ြောစားရန် ်ကျိုးညူ့်းကြော��
�ါသည့်။် ARG နှာင်် ်ခံး�တ်�်ကျိုးရ်န်န််ည့်�်�မ်ျား����င်ရ်� အ���ကြော��င်�် အကြောသ�စား�တ််
များး��အတ်ကွျိုး ်The Dish ကျိုး�� ဝင်�်ကျိုးည့််�်ါ။ 

ကြောရ�င်�်ရင်�် Sysco တ်ွဖဲကျိုးဝ်န်ထ်မ်ျား�များး��နှာင််အ်တ် ူကျိုးွနှ်��်တ်��၏် ကြောဒါသနှတရ �မူျားု
အသ��င်�်အဝ��င်�်များး��ကျိုး�� ကြောထ�ကျိုး�ံ်ရ်န် ်ကြောဖြမ်��မ််း��စ်�ွကြောသွ� ဝန််ကြော��င့်မု်် 
အခွံင့််အ်လမ််�မ်း���ည့်�် ရှာာ��ါသည့်။် အ���ကြော��င်�် အကြောသ�စား�တ်မ်ျားး��အတ်ကွျိုး ်
The Dish ကျိုး�� ဝင်�်ကျိုးည့််�်ါ။

Associate Perks at Work သည့် ်ကျိုး��များး��၊ ကျိုးနွ်�်း�တ်�များး��၊ တ်းေွးများး��၊ 
ခံရး�သ�ွ�များ၊ု �ကျိုးမ်ျားာတ်မ်ျားး��၊ အစား��အစား�များး��၊ အဝတ်အ်စား��နှာင်် ်အပြခံ��အရ�
များး��ကျိုးဲသ်�� ် �စားစည့်�်များး��နှာင်် ်�တ်သ်ကျိုးပ်ြီး�း� သင််စ်ား�တ်က်ြိုကျိုး��ကျိုး ်ကျိုး�န်သ်ည့်မ်ျားး��ထမံျားာ 
ကြော�်�က်ြောစားး� ကြောထ�င်က်ြော�ါင်�်များး��စား�ွ ကျိုးမ်ျား��ာမ်ျား�သည့်် ်တ်ွဖဲကျိုးဝ်န်ထ်မ်ျား� ကြော�်�က်ြောစားး� 
�ရှု��င်္ဂါရမ်ျားတ်စ်ားခံ� ပြဖစ်ားသည့်။်

သွင့်၏် �းန််�မ်�ကြောရ� အ�းိ��ခံံစ်�� 
ခွံင့််မ််း��တငွ့် ်စ်�ရင့်�်သွငွ့်�်န်ည်�်



401(k) နှငှ့်် ်ESPP �ိ ုစ်�ရင့်�်သွငွ့်�်န်ည်�်
သတ်မ်ျားာတ်ခ်ံးကျိုးမ်ျားးကြောသ� တ်ွဖဲကျိုးဝ်န်ထ်မ်ျား�တ်စ်ားဦး�အပြဖစ်ား သင််အ်�� သတ်မ်ျားာတ်ခ်ံးကျိုးမ်ျားးကြောသ� �စား�၏ 3% ထည့််ဝ်င်က်ြောင်ွ
နှနု်�်ထ��ပြဖင်် ်အ���်စားတ်င်သ်ည့်် ်ရကျိုးက်ြော�ါင်�် 60 ပြ�ည့််သ်ည့်် ်�၏ �ထများရကျိုး ်သ��မ်ျားဟု�တ် ်ထ��ကြောန်�ကျိုး�်��င်�်တ်ငွ် ်401(k) 
တ်ငွ် ်အ���အကြော�း�ကျိုး ်စား�ရင်�်သငွ်�်ကြော���ါများည့်။် Sysco သည့် ်�စား�ကြော��ကျိုး��တ်��င်�်တ်ငွ်န်ှာင်် ်သင်ထ်ည့််ဝ်င်သ်ည့်် ်
တ်စ်ားကြောဒါ်��စားးတ်��င်�်အတ်ကွျိုး ်သင််အ်ကြောကျိုး�င််သ်�� ် သင််�်စား�၏ 3% ကျိုး�� အ���အကြော�း�ကျိုး ်ထည့််ဝ်င်က်ြော���ါများည့်၊် Sysco 
သည့် ်၎င်�်ကျိုး�� သင််�်စား�၏ 6% အထ� 50 �င််န်ှ ာင်် ်���ကျိုးညိ့််�ကြော���ါသည့်။် 

သင်သ်ည့် ်သင််အ်�� 15% ကြော�်�က်ြောစားး�ပြဖင်် ်ဝယ်ယ််မူျားအုတ်ကွျိုး ်Sysco စားကြောတ်�ရ်ှာာယ်ယ််� ကျိုးမ်ျား��ာမ်ျား�ကြော��ပြခံင်�်ပြဖင်် ်
ကျိုး�များပဏီးတ်ငွ် ်���င်�်��င်မ်ျား ုကြော��အ�်သည့်် ်Employee Stock Purchase Plan (ESPP၊ ဝန်ထ်မ်ျား� စားကြောတ်�ရ်ှာာယ်ယ််� 
ဝယ်ယ််မူျား ုအစားးအစားဉ်) တ်ငွ် ်စား�ရင်�်သငွ်�်န်ည့်�်နှာင်် ်�တ်သ်ကျိုးပ်ြီး�း� Fidelity များာ သတ်င်�်အခံးကျိုးအ်�ကျိုးမ်ျားး��ကျိုး�� 
တ်��ကျိုးရ်ှု��ကျိုး ်�ကျိုးခ်ံရံရှာာ��ါများည့်။် ကြောန်�ကျိုးထ်�် သတ်င်�်အခံးကျိုးအ်�ကျိုးအ်တ်ကွျိုး ်SyscoBenefits.com ရှာာ� အွန််
���င်�် အကျိုးး���ခံစံား��ခံငွ််မ်ျားး�� �မ်ျား�ညွှှန်က်ျိုး�� �ကျိုးည့််�်ါ။

အ�းိ��ခံံစ်��ခွံင့််မ််း���ိငု့်ရ်� အ��အ်သွယွ်မ််း��
ကြောများ�ခံနွ်�်များး�� ရှာာ��ါကျိုး သင်၏် အကျိုးး���ခံစံား��ခံငွ််မ်ျားး�� အ�ကျိုးအ်သယွ်မ်ျားး��သ�� ် တ်��ကျိုးရ်ှု��ကျိုး ်�ကျိုးသ်ယွ်�်ါ။

အ�းိ��ခံံစ်��ခွံင့််် ဝန််ကြော��င့်မု််ကြောပို�သွူ ��သ်ွယွ်ရ်န်် အခံး�အ်လ�်

သတ်မ်ျားာတ်ခ်ံးကျိုးမ်ျားးများ၊ု စား�ရင်�်သငွ်�်များ၊ု  
အကြောထကွြောထ ွအကျိုးး���ခံစံား��ခံငွ််မ်ျားး�� ကြောများ�ခံနွ်�်များး��

Sysco အကျိုးး���ခံစံား��ခံငွ််မ်ျားး�� စားင်တ််� 1-800-55-SYSCO (7-9726)- SyscoBenefits.com

ကြော��ဘကျိုး�်��င်ရ်�၊ ကျိုးးန်�်များ�ကြောရ�ကြောစား�င််က်ြောရှာာ�ကျိုးမ်ျား ုအ�ကျိုးကံြော��၊  
သ�ွ�ဘကျိုး�်��င်ရ်�၊ အပြ��အများ�ူ��င်ရ်� ကျိုးးန်�်များ�ကြောရ�၊ EAP

Aetna
aetna.com  /  1-833-361-0223: Aetna Health အကျိုး�််ပြဖင်် ်သင်၏် ကျိုးးန်�်များ�ကြောရ� အကျိုးး���ခံစံား��ခံငွ််မ်ျားး��ကျိုး�� စားးမံျားခံန် ်ခ်ံွပဲြီး�း� ပြ��စား�

ကြောစား�င််က်ြောရှာာ�ကျိုးမ်ျားပုြဖင်် ်ခံး�တ်�်ကျိုး�်ါ

ကြော��စား��ါကြော��ဝါ� အကျိုးးံ��ဝင်မ်ျားု Aetna/CVS cvs.com: CVS Pharmacy® အကျိုး�််သည့် ်သင်၏် ကြော��ညွှှန်�်�ါကြော��ဝါ�များး�� ပြ�န်ပ်ြဖည့််ရ်ပြခံင်�်ကျိုး�� ����ယွ်က်ျိုးကူြောစား�ါသည့််

တ်ယ်�်းကျိုးးန်�်များ�ကြောရ�၊ ေ�ကျိုးး�ရယ် ်အပြ��အများ�ူ��င်ရ်� ကျိုးးန်�်များ�ကြောရ�၊ 
ကျိုးွမ်ျား�ကျိုးးင်သ် ူကြော��ဘကျိုး�်��င်ရ်� ထင်ပ်ြများင်ခ်ံးကျိုး်

Teladoc teladoc.com: ဖ�န်�် သ��မ်ျားဟု�တ် ်ေးဒါးယ်��ပြဖင်် ်�ရ�ဝန်မ်ျားး��ကျိုး�� 24/7 �ကျိုးသ်ယွ်ရ်န် ်Teladoc ကျိုး�� ကြောဒါါင်�်��ဒါ�်ွ�ဲါ

ကျိုးးန်�်များ�ကြောရ� စား�ကြောင်မွျားး�� အကြောကျိုး�င််န်ှ ာင်် ် 
အ���ကျိုးသ်င်် ်သံ��နှ��င်က်ြောသ� အကြောကျိုး�င််မ်ျားး��

PayFlex payflex.com: PayFlex များ��ဘ��င်�်အကျိုး�််တ်ငွ် ်သင််အ်ကြောကျိုး�င််က်ျိုး�� အခံး�န်မ်ျားကြောရွ� ကြောန်ရ�များကြောရွ� ဝင်�်ကျိုးည့််�်ါ

401(k)၊ ESPP၊ ကြောကျိုး����်စား�ကြောင်မွျားး�� Fidelity netbenefits.com: သင်၏် 401(k) အကြောကျိုး�င််န်ှ ာင်် ်အပြခံ��အရ�များး��ကျိုး�� ပြ�န်�်ည့်သ်ံ��သ�်ရန် ်Fidelity Investments အကျိုး�််ကျိုး�� သံ���ါ

အ�ကျိုးအ်သယွ်မ်ျားး��၏ စား�ရင်�်အပြ�ည့််အ်စံား�အတ်ကွျိုး ်SyscoBenefits.com ရှာာ� အွန်�်��င်�် အကျိုးး���ခံစံား��ခံငွ်် ်�မ်ျား�ညွှှန်က်ျိုး�� �ကျိုးည့််�်ါ။

နှ��ဝင်ဘ်� 16 များာ နှ��ဝင်ဘ်� 30 အတ်ငွ်�်  
Total Rewards Café ကျိုး��  
 SyscoBenefits.com  

 များာတ်စ်ား�င်် ်ဝင်က်ြောရ�ကျိုးပ်ြခံင်�်ပြဖင်် ်သ��မ်ျားဟု�တ် ်Sysco 
အကျိုးး���ခံစံား��ခံငွ််မ်ျားး��စားင်တ််� 1-800-55-SYSCO, သ�� ်  
တ်န်�ါ�များာ ကြောသ��ကျိုး� န်နံ်ကျိုး ်7 န်�ရးများာ ည့်ကြောန် 7 န်�ရး 

CT အတ်ငွ်�် ဖ�န်�်ကြောခံ်���ပြခံင်�်ပြဖင်် ်စား�ရင်�်သငွ်�်�ါ။



Aetna �းန််�မ်�ကြောရ�ကြောစ်�င့််က်ြော�ှ��မု်် အ��ကံြောပို�
သင်၏် အကျိုးး���ခံစံား��ခံငွ််မ်ျားး�����င်ရ်� �ံ��ပြဖတ်ခ်ံးကျိုးမ်ျားး�� ခံးများာတ်ရ်�တ်ငွ် ်သင််က်ျိုး�� ကျိုးညူ့်းကြော��ရန် ်ယ်ကြောန်မ်ျားာစား၍ 
Aetna ကျိုးးန်�်များ�ကြောရ�ကြောစား�င််က်ြောရှာာ�ကျိုးမ်ျား ုအ�ကျိုးကံြော��နှာင်် ်သင်တ််��င်�်င်န်ှ��င်�်ါသည့်။် Sysco ကြောင်ကွြော�ကျိုး�ကြောထ�ကျိုး�ံ််
ကြောသ� နှ��င်င််ကံြောတ်� ်ကြော��ဘကျိုး�်��င်ရ်� အစားးအစားဉ်တ်စ်ားခံ�တ်ငွ် ်သင်စ်ား�ရင်�်သငွ်�်�ါကျိုး Aetna ကျိုးးန်�်များ�ကြောရ�
ကြောစား�င််က်ြောရှာာ�ကျိုးမ်ျား ုအ�ကျိုးကံြော��သည့် ်ဖ�န်�်၊ အနွ်�်��င်�် ခံးတ် ်သ��မ်ျားဟု�တ် ်အး�ကြောများ��ပ်ြဖင်် ်ဝင်�်ကျိုးည့််န်ှ��င်သ်ည့်် ်
သင်၏် တ်စ်ားကျိုး��ယ်က်ြောရ အကျိုးး���ခံစံား��ခံငွ််မ်ျားး�� အ�ကျိုးကံြော��ကျိုးဲသ်�� ် ပြဖစ်ား�ါများည့်။်

သင်၏် ကျိုးးန်�်များ�ကြောရ�ကြောစား�င််က်ြောရှာာ�ကျိုးမ်ျား ုအ�ကျိုးကံြော��သည့် ်ကျိုးးန်�်များ�ကြောရ�ကြောစား�င််က်ြောရှာာ�ကျိုးမ်ျား ုစားန်စ်ားကျိုး�� 
ရှာာ�ကြောဖွရ�တ်ငွ် ်သင််က်ျိုး�� ကျိုးညူ့်းကြော��နှ��င်ပ်ြီး�း� သင်ဤ်သ���်��်နှ��င်က်ြောစားရန်အ်���င်် ာ� များာန်က်ျိုးန်က်ြောသ� 
ရင်�်ပြများစ်ားများး��နှာင်် ်ခံး�တ်�်ကျိုးက်ြော���ါသည့်-်

• ဝန်က်ြော��င်မ်ျားကုြော��သမူျားး��ကျိုး�� ရှာာ�ကြောဖွပြခံင်�်
• ကျိုး�န်က်ျိုးးစားရ�တ်မ်ျားး��ကျိုး�� ခံန် ်မ်ျားာန်�်တ်ကွျိုးခ်ံးကျိုးပ်ြခံင်�်
• သင််အ်ကျိုးး���ခံစံား��ခံငွ််မ်ျားး��ကျိုး�� အပြများင််�်ံ��ပြမိျားင််ပ်ြခံင်�်
• �ရ�ဝန်န်ှာင်် ်ပြ�သများမုျားး��ကျိုး�� အခံး�န်ဇ်ယ်���ွပဲြခံင်�်
• အခံး�န်န်ှာင််တ််စ်ားကြောပြ��ည့်း ကြောတ်�င်�်ခံမံျားမုျားး�� စားးစားဉ်���်ကြော��င်ပ်ြခံင်�်ကျိုး�� စားးမံျားခံန် ်ခ်ံွပဲြခံင်�်

Aetna ကျိုးးန်�်များ�ကြောရ�ကြောစား�င််က်ြောရှာာ�ကျိုးမ်ျား ုအ�ကျိုးကံြော��နှာင်် ်တ်��င်�်င်ရ်န် ်1-833-361-0223 သ�� ် ဖ�န်�်ကြောခံ်����ါ။

အဖြခံ�� အ�းိ��ခံံစ်��ခွံင့််မ််း���ိငု့်ရ်� ရင့်�်ဖြမ်စ်မ််း��
သင်၏် အကျိုးး���ခံစံား��ခံငွ််မ်ျားး�� �ကျိုးက်ြောကျိုးခ်ံး်သည့် ်Sysco ထမံျားာ သင်ရ်ရှာာ�သည့်် ်စား�စား�ကြော�ါင်�် ��ကြောင်ွ
များး��၏ အဖ���တ်န်အ်စား�တ်အ်���င်�်တ်စား်ခံ� ပြဖစ်ား�ါသည့်။် ကြောအ�ကျိုး�်ါတ်�� ်ပြ�����်ရန် ်သင်�်��အ�်သည့်် ်
ကြောဖ�်ပြ��ါ ကျိုး�ရ�ယ်�များး��နှာင်် ်ရင်�်ပြများစ်ားများး�� သင််အ်�� ထ�တ်က်ြော���ါသည့်-်

• များည့်သ်ည့်် ်အကျိုးး���ခံစံား��ခံငွ််မ်ျားး��ကျိုး သင််�်��အ�်ခံးကျိုးမ်ျားး�� ပြ�ည့််မ်ျားးများည့်�်��သည့််အ်ကြော�ကျိုး�င်�်
နှာင်် ်�တ်သ်ကျိုးပ်ြီး�း� အသ�ကြော��အကြော�ကျိုး�င်�်�ကျိုး��၍ �ံ��ပြဖတ်ခ်ံးကျိုးမ်ျားး�� ခံးများာတ်ရ်န််

• သင််အ်ကျိုးး���ခံစံား��ခံငွ််မ်ျားး�� ���်ကြော��င်�ံ်�နှာင်် ်အကျိုးး���ခံစံား��ခံငွ််မ်ျားး��ကျိုး�� သင်အ်ကြောကျိုး�င်�်�ံ�� 
အသံ��ခံးနှ��င်�ံ်�ကျိုး�� န်���ည့်ရ်န််

• စား�ရင်�်သငွ်�်များကုျိုး��အတ်ငွ်�်နှာင်် ်တ်စ်ားနှာစ်ားတ်��ံ��အတ်ငွ်�် သင််တ််ငွ်ရ်ှာာ�သည့်် ်ကြောများ�ခံနွ်�်များး��
အတ်ကွျိုး ်အကြောပြဖများး�� ရယ်ရူန််

စား�ရင်�်သငွ်�်များ ု���်င်န်�်စားဉ်ကျိုး�� ယ်ကြောန်စ်ားတ်င်ရ်န် ်SyscoBenefits.com သ�� ် ဝင်�်ကျိုးည့််�်ါ။ စား�ရင်�်သငွ်�်
န်ည့်�်၊ သင်၏် သတ်မ်ျားာတ်ခ်ံးကျိုးမ်ျားးများ�ု��င်ရ်� အကြောသ�စား�တ်မ်ျားး��၊ Sysco ကျိုး ကျိုးများ်��ာမ်ျား�သည့်် ်
အကျိုးး���ခံစံား��ခံငွ််မ်ျားး�����င်ရ်� အစားးအစားဉ်များး��နှာင်် ်အကြောသ�စား�တ်တ််စ်ားခံ�ခံးင်�်အတ်ကွျိုး ်ဝန်က်ြော��င်မ်ျားကုြော��သ ူ
ကျိုးနွ်ရ်ကျိုးမ်ျားး��သ�� ် �င််ခ်ံမ်ျားး�����င်ရ်� ညွှှန်�်ကျိုး��ခံးကျိုးမ်ျားး��ကျိုး�� ရှာာ�ကြောဖွရန် ်အသံ��ဝင်က်ြောသ� ကျိုး�ရ�ယ်�များး�� 
�င််ခ်ံက်ျိုး�� နှာ��်�ါ။

အ�းိ��ခံံစ်��ခွံင့််မ််း�� ဂုိါကြောဒီါင့််
Sysco ကျိုး ကျိုးမ်ျား��ာမ်ျား�သည့်် ်အကျိုးး���ခံစံား��ခံငွ််မ်ျားး�� အပြ�ည့််အ်စံား�ကျိုး�� �ကျိုးည့််ရ်န် ်SyscoBenefits.com 
ရှာာ� ေ�ကျိုးး�ရယ် ်Benefits Warehouse (အကျိုးး���ခံစံား��ခံငွ််မ်ျားး�� င်္ဂါ��ကြောဒါါင်)် ကျိုး�� စား�ူစားမ်ျား�ကြော��်��ါ။ �မ်ျား�
တ်စ်ားကြော�်�ကျိုး ်သင်ရ်ှာာ�ကြောဖွ�ကျိုးည့််ရု်ှုရ�တ်ငွ် ်ေးဒါးယ်��များး��၊ အကျိုးး���ခံစံား��ခံငွ််မ်ျားး�����င်ရ်� ကြောဖ�်ပြ�ခံးကျိုးမ်ျားး��
နှာင်် ်ရင်�်ပြများစ်ားများး��သ�� ် �င််ခ်ံမ်ျားး��ကျိုး�� သင်ပ်ြများင်က်ြောတ်ွ��ါများည့်။် သင််က်ျိုး��ယ်�်��င် ်အကျိုးး���ခံစံား��ခံငွ််မ်ျားး�� သင်ယ််ူ
ကြော��်�များ ုအကြောတ်ွ�အ�ကျိုး�ံကျိုး���င် ်သင်စ်ား�တ်က်ြိုကျိုး��ကျိုး�်��်နှ��င်�်ါသည့်။်

Sysco အ�းိ��ခံံစ်��ခွံင့််မ််း�� စ်င့်တ်�
Sysco အကျိုးး���ခံစံား��ခံငွ််မ်ျားး�� စားင်တ််�သည့် ်အကျိုးအူည့်းကြော��ရန် ်ရှာာ�ကြောန်�ါသည့်။် သင်သ်ည့် ် 
Sysco အကျိုးး���ခံစံား��ခံငွ််မ်ျားး�� စားင်တ််� ဖ�န်�် 1-800-55-SYSCO သ�� ် တ်န်�ါ�များာ ကြောသ��ကျိုး�  
န်နံ်ကျိုး ်7 –ည့် 7 န်�ရး CT အတ်ငွ်�် �ကျိုးသ်ယွ်န်ှ��င်�်ါသည့်။်

ဤအသ�ကြော��စား��ါ သတ်င်�်အခံးကျိုးအ်�ကျိုးမ်ျားး��သည့် ်သင်၏် 2023 Sysco ကြောင်ကွြော�ကျိုး�ကြောထ�ကျိုး�ံ််
ကြောသ� အကျိုးး���ခံစံား��ခံငွ််မ်ျားး��ကျိုး�� အကျိုးးဉ်�ခံး��်ကြောဖ�်ပြ�ရန် ်ရည့်ရွ်ယ်�်ါသည့်။် ပြ�ဋ္ဌာ�န်�်ခံးကျိုးမ်ျားး��၊ 
ကျိုးန် ်သ်တ်ခ်ံးကျိုးမ်ျားး�� သ��မ်ျားဟု�တ် ်ခံးန်�်ာ�်များအု���ံ��ကျိုး��ကြောတ်� ်ဤထ�တ်ပ်ြ�န်ခ်ံးကျိုးတ််ငွ် ်ကြောဖ�်ပြ�ထ��များည့် ်
များဟု�တ်�်ါ။ ဤအကျိုးးဉ်�ခံး��်�ါ သတ်င်�်အခံးကျိုးအ်�ကျိုးမ်ျားး��နှာင်် ်တ်ကျိုးယ်် ်အစားးအစားဉ် စား�ရွကျိုးစ်ား�တ်မ်ျား�
များး��နှာင်် ်အ�များခံ ံစား�ခံး��်များး���ကျိုး�� ကျိုးွ�ဲွမဲျားရုှာာ��ါကျိုး အစားးအစားဉ် စား�ရွကျိုးစ်ား�တ်မ်ျား�များး��နှာင်် ်အ�များခံ ံစား�ခံး��်
များး��ကျိုး�� အတ်ည့်ယ််ရူ�ါများည့်။် အစားးအစားဉ် ကြောင်ကွြော�ကျိုး�ကြောထ�ကျိုး�ံ်သ်တူ်ငွ် ်အကျိုးး���ခံစံား��ခံငွ််မ်ျားး��ကျိုး�� အခံး�န််
များကြောရွ� ကြောပြ��င်�်�ရဲန် ်သ��မ်ျားဟု�တ် ်ဖးကျိုးသ်�မ်ျား�ရန် ်အခံငွ််အ်ကြောရ� ရှာာ��ါသည့်။် SyscoBenefits.com တ်ငွ် ်
ကြောဖ�်ပြ�ထ��သည့်် ်အကျိုးး���ခံစံား��ခံငွ််မ်ျားး��သည့် ်စား�ကြော�ါင်�်ညိ့်�နှု�င်�်သကြောဘ�တ်ညူ့်းခံးကျိုးအ်ရ သတ်မ်ျားာတ်ထ်��
သည့်် ်အပြခံ��ကြောသ� အကျိုးး���ခံစံား��ခံငွ်် ်ကြောရွ�ခံးယ်မ်ျားမုျားး��ကျိုးဲသ်�� ် Sysco ကျိုး များကြောထ�ကျိုး�ံ်သ်ည့်် ်
အကျိုးး���ခံစံား��ခံငွ်် ်အစားးအစားဉ်အရ အကျိုးး���ခံစံား��ခံငွ််မ်ျားး��အတ်ကွျိုး ်သတ်မ်ျားာတ်ခ်ံးကျိုးမ်ျားးသည့်် ်တ်ွဖဲကျိုး်
ဝန်ထ်မ်ျား�များး��နှာင်် ်များသကျိုး�်��င်�်ါ။
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2023 တစ်န်ှစှ်တ်စ်က်ြိ�မ်ိ် အ�းိ��ခံံစ်��ခွံင့််မ််း�� စ်�ရင့်�်
သွငွ့်�်��လသွည် ်2022 ခုံနှစှ်၊် နှိဝုင့်ဘ်ာ�လ 16 ရ�မှ်် 
နှိဝုင့်ဘ်ာ�လ 30 ရ�အ်ထိ ိဖြ�စ်သ်ွည််

သင်၏် 2023 Sysco အကျိုးး���ခံစံား��ခံငွ််မ်ျားး��
အကြော�ကျိုး�င်�် ကြော��်�ရန် ်ဖတ်ရု်ှု�ကျိုးည့််ပ်ြီး�း�  
အ���ကြော��င်�်သတ်င်�်အခံးကျိုးအ်�ကျိုးအ်တ်ကွျိုး ်  
SyscoBenefits.com/Coastal သ�� ်  
ဝင်�်ကျိုးည့််�်ါ။ 


