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សំណ ើសម្រាប ់

ការសណម្រេចការរ៉ា បរងឱសថានណេជ្ជបញ្ជជ  MEDICARE 
 

ទម្រេង់បបបបទម្ររូេអាចបានណ្ញើរេកណ ើង តាេលិខិរឬទូរសារ៖ 
 

 អាស័ ដ្ឋា ន៖ ណលខទូរសារ៖ 
 CVS Caremark Part D Appeals and Exceptions 1-855-829-2875 
 PO BOX 52000, MC109 
 Phoenix, AZ 85072-2000   
  
  

 

អ្នកក៏អាចសួរយ ើងសម្រាប់ការសយម្រេចការរ៉ា ប់រងេួ តាេទូរស័ព្ទ 1-844-812-6896, TTY: 711, 

ចាប់ពីណា៉ោ ង 8 ម្រពឹក ដល់ណា៉ោ ង 8  ប់ ពីថ្ថៃច័នទដល់ថ្ថៃសុម្រក និងពីណា៉ោ ង 8 ម្រពឹកដល់ណា៉ោ ង 12 

ថ្ថៃម្ររង់ណៅថ្ថៃណៅរ៍។ ឬតាេយេហទំព្័រ www.nhpri.org/INTEGRITY. 
 

នរណាអាចដ្ឋកស់ណំ ើ៖ អ្នកណចញណេជ្ជបញ្ជជ ណសន ើសុណំ ើងសម្រាប់ការសណម្រេចនូេការរ៉ា ប់រងជ្ំនួសអ្នក។ 
ម្របសិនណបើអ្នកចង់ឲ្យបុគ្គលាន កណ់ទៀរ (ដូចជាសាជ្ិកម្រគួ្សារ ឬេិរតភកត ី) ណ វ្ ើការណសន ើសុំសម្រាប់អ្នក 
បុគ្គលណ ោះម្ររូេបរជាអ្នករំណាងរបស់អ្នក។  សូេទាក់ទងណ ើងអ្ពំីរណបៀបរកអ្នករណំាង។ 

 

ពរ័ា៌នអ្នកចោុះណ ម្ ោះ 

ណ ម្ ោះចុោះណ ម្ ោះ _____________________________ កាលបរណិចេទកណំ ើរ៖ _____________________ 
 

អាស័ ដ្ឋា នអ្នកចោុះណ ម្ ោះ _________________________________________________________________________  
 

ទីម្រកងុ __________________________________________ រដា __________  សុីបកូដ _________________________ 
 

ណលខទូរស័ពទ  _________________________________    ថ្អ្ឌីអ្នកចុោះណ ម្ ោះ  # ________________________ 
 

បណំពញប ន្កដូចរណៅបរម្របសនិណបើអ្នកបដលណ វ្ ើសណំ ើណនោះេនិបេនជាអ្នកចោុះណ ម្ ោះឬអ្នកណចញណេជ្ជ 
បញ្ជជ ៖ 
 

ណ ម្ ោះរបស់ដ្ឋក់សំណ ើ ____________________________________________________________________________  
 

ទំ ក់ទំនងអ្នកណសន ើសុំណៅនងឹអ្នកចុោះណ ម្ ោះ  ______________________________________________________ 
 

អាស័ ដ្ឋា ន ____________________________________________________________________________________ 
 

ទីម្រកងុ __________________________________________ រដា __________  សុីបកូដ ________________________ 
 

ណលខទូរស័ពទ  ___________________________________________ 
 

 

ឯកសាររណំាងសម្រាបក់ារណសន ើសុបំដលណ វ្ ើណ ើងណដ្ឋ អ្នកណ្េងណម្រៅពអី្នកចោុះណ ម្ ោះឬ 
អ្នកណចញណេជ្ជបញ្ជជ របសអ់្នកចោុះណ ម្ ោះ៖ 

ភ្ជជ បឯ់កសារបដលបង្ហា ញពសីទិធអិ្ណំាចរណំាងឲ្យអ្នកចោុះណ ម្ ោះ  (ទម្រេងក់ារ
អ្នញុ្ជា រឲ្យរណំាងណពញណលញ CMS-1696 ឬសេេូលជាលា លកខ អ៍្កេរ) ។ សម្រាបព់រ័ា៌នបបនែេ
ចណំ ោះការចារត់ាំងអ្នករណំាង សូេទាកទ់ងប្នការឬ 1-800-Medicare    1-877-486-2048, 24 

ណា៉ោ ងេួ ថ្ថៃ, 7 ថ្ថៃេួ សបាត ហ។៍ 



 

 

ណ ម្ ោះថ្នឱសថានណេជ្ជបញ្ជជ បដលអ្នកកពំងុណសន ើសុ ំ(ម្របសិនណបើដឹង រេួបញ្ច ូលទាងំកាល ំងនងិចំនួន
ណសន ើសុំសម្រាប់េួ បខ)៖    
 

សណំ ើការសណម្រេចម្របណភទថ្នការរ៉ា បរ់ង 

 ខ្ញ ំម្ររូេការឱសថ បដលពុំានណៅកន ញងបញ្ជ ថី្នឱសថរ៉ា ប់រងរបស់ណ្នការ 
(ការណលើកបលងករ ីរបូេនត )។* 

   ខ្ញ ំបានណម្របើឱសថបដលពេីុនេកម្ររូេបានរប់បញ្ច ូលកន ញងបញ្ជ ីឱសថបដលបានរ៉ា ប់រង ប៉ោុបនត ម្ររូេបាន
លុបណចាលឬដកណចញពីបញ្ជ ណីនោះកន ញងឆ្ន បំ្នការ (ណលើកបលងករ ីរបូេនត ) ។* 

   ខ្ញ ំណសន ើសុំការអ្នញុ្ជា រជាេនុសម្រាប់ឱសថ បដលអ្នកណចញណេជ្ជបញ្ជជ របស់ខ្ញបំានណចញណេជ្ជបញ្ជជ ។* 

   ខ្ញ ំណសន ើសុំការណលើកបលងចណំ ោះរម្រេូេការ បដលខ្ញ ំសាកលបងណម្របើឱសថណ្េងណទៀរេុនណពលខ្ញទំទួល
ឱសថបដលអ្នកណចញណេជ្ជបញ្ជជ របស់ខ្ញ ំបានណចញណេជ្ជបញ្ជជ  (ការណលើកបលងករ ីរបូេនត ) ។.* 

  ខ្ញ ំណសន ើសុំការណលើកបលងចណំ ោះកម្រេិរថ្នប្នការណលើចនួំនឱសថ (ចំនួនក ំរ់) ខ្ញ ំអាចទទួល
បាន ដូណចនោះខ្ញ ំអាចទទួលបានចំនួនឱសថម្រាបប់ដលអ្នកណចញណេជ្ជបញ្ជជ របស់ខ្ញ ំបានណចញ
ណេជ្ជបញ្ជជ  (ការណលើកបលងករ ីរបូេនត ) ។.* 

   ប្នការឱសថរបស់ខ្ញ ំរម្រេូេការចំណា រេួខពស់ ចណំ ោះថ្ថលឱសថបដលអ្នកណចញណេជ្ជបញ្ជជ  បដល
បានណចញណេជ្ជបញ្ជជ ឲ្យ ានរថ្េលថ្ថលជាង ឱសថដថ្ទណទៀរបដលពាបាលសាែ នភ្ជពរបសខ្់ញ ំ 
ណហើ ខ្ញចំង់បង់ថ្ថលការបង់ថ្ថលទាប (ណលើកបលងករ ណីលើកបលង) ។ * 

  ខ្ញ ំបានណម្របើឱសថបដលពេីុនម្ររូេបានដ្ឋកប់ញ្ច ូលណៅកន ញងការបង់រេួទាប ប៉ោបុនត ម្ររូេបានបត រូណៅ 
ឬម្ររូេបានផ្លល សណ់ៅថ្នន កខ់ពស់ជាងការបងថ់្ថលរេួ (ណលើកបលងបរថ្នន ក់) ។ * 

   ប្នការឱសថរបស់ខ្ញ ំបានទាការចណំា រេួកាន់បរថ្ថលពខ្ីញ ំ សម្រាប់ឱសថ 
ជាងការចណំា បដលខ្ញ ំគ្បបីបង់។ 

   ខ្ញ ំចង់បានម្របាក់ស ំងសម្រាប់ឱសថានណេជ្ជបញ្ជជ បានរ៉ា ប់រងេួ  បដលខ្ញ ំបានបង់ណចញពី
ណោណ ៉ោ របស់ខ្ញ ំ។ 

*ក ំរស់ារ ៖ ម្របសនិណបើអ្នកកពំងុណសន ើសុឱំសថរបូេនត  ឬការណលើកបលងថ្នន ក ់អ្នកណចញ
ណេជ្ជបញ្ជជ របសអ់្នកម្ររូេបរ ត្លនូ់េណសចកត បីថលងការ ា៍មំ្រទការណសន ើសុរំបសអ់្នក។ 
ការណសន ើសុបំដលសែ រិណៅណម្រកាេការអ្នញុ្ជា រជាេនុ (ឬរម្រេូេការម្រគ្បម់្រគ្ងការណម្របើម្របាសណ់្េងណទៀរ) 
អាចម្ររូេការពរ័ា៌នាមំ្រទ។ អ្នកណចញណេជ្ជបញ្ជជ របសអ់្នកអាចណម្របើ“ ពរ័ា៌នាំម្រទសម្រាបស់ណំ ើណលើក
បលង ឬការអ្នញុ្ជា រជាេនុ” បដលភ្ជជ បេ់កជាេួ ណដើេបាីមំ្រទសណំ ើរបសអ់្នក។ 

ព័រ៌ានបបនែេបដលអ្នកគ្បបីនងឹពចិារណា (ភ្ជជ ប់ឯកសារាំម្រទណាេួ )៖ 
 

 

 

 

 

ក ំរស់ារសខំាន ់៖  ការសណម្រេចចរិតពណនល ឿន 

ម្របសិនណបើអ្នក ឬអ្នកណចញណេជ្ជបញ្ជជ របស់អ្នកណជ្ឿជាក់ថ្ន ការរង់ចាំរ ៈណពល 72 ណា៉ោ ងសម្រាប់

ការសណម្រេចចិរតសត ងដ់្ឋរេួ អាចប៉ោោះ ល់ដល់ជ្ីេរិ សុខភ្ជព ឬសេរែភ្ជព កន ញងការទទួលបានេខុង្ហរ
អ្រិបរា អ្នកអាចណសន ើសុំការសណម្រេចចិរតពណនល ឿន (ឆ្ប់រហ័ស) ។ ម្របសិនណបើអ្នកណចញណេជ្ជបញ្ជជ របស់ 
អ្នកចងអ ញលបង្ហា ញថ្នការរង់ចាំ 72 ណា៉ោ ង អាចណ វ្ ើឲ្យប៉ោោះ ល់ដល់សុខភ្ជពអ្នកយ៉ោ ង ៃ្ន់ ៃ្ រណ ើង 



 

នឹងណ វ្ ើការសំណរចចរិតអ្នកណដ្ឋ សវ ័ ម្របេរតកិន ញងរ ៈណពល 24 ណា៉ោ ង។ ម្របសិនណបើអ្នកេនិទទួលបាន
ការាំម្រទពអី្នកណចញណេជ្ជបញ្ជជ របស់អ្នក សម្រាប់ការណសន ើសុពំណនល ឿនណទ ណ ើងនឹងសំណរចថ្នណរើករ ីរបស់
អ្នកម្ររូេការការសំណរចចិរតយ៉ោ ងឆ្ប់រហ័សបដរឬណទ។ អ្នកេិនអាចណសន ើសុំការសណម្រេចការរ៉ា បរងពណនល ឿន 
ម្របសិនណបើអ្នកណសន ើសុំឲ្យណ ើងសងអ្នកេញិចំណ ោះឱសថបដលអ្នកបានទទួលរចួណហើ ។ 
 

  គូ្សកន ញងម្របអ្បណ់នោះ ម្របសនិណបើអ្នកណជ្ឿជាកថ់្នអ្នកម្ររូេការការសណំរចចរិតកន ញងអ្ ុំងណពល 24 
ណា៉ោ ង (ម្របសនិ ណបើអ្នកានណសចកត បីថលងការាំម្រទពអី្នកណចញណេជ្ជបញ្ជជ របសអ់្នក 
សូេភ្ជជ បវ់ាតាេសណំ ើណនោះ) ។ 

 

ណហរណុលខា៖   កាលបរណិចេទ៖  

 

ពរ័ា៌នាំម្រទសម្រាបស់ណំ ើណលើកបលង ឬការអ្នញុ្ជា រទកុជាេនុ 

សំណ ើរសុំឱសថានរបូេនត  និង ការណលើកបលងកម្រេរិ េិនអាចដណំ ើរការបានណទ ណបើាម ន
ណសចកត បីថលងការ ា៍ំម្រទរបស់អ្នកណចញណេជ្ជបញ្ជជ ។  សំណ ើការអ្នុញ្ជា រទុកជាេុនអាចរម្រេូេឲ្យាន
ព័រ៌ានាំម្រទ។ 

 

  សណំ ើសម្រាបក់ារពនិរិយពណនល ឿន៖ ណដ្ឋ ការគូ្សកន ញងម្របអ្បណ់នោះ  នងិការចោុះហរែណលខាខាង

ណម្រកាេ ខ្ញ សូំេបញ្ជជ កថ់្នការណម្របើណពលណេលាពនិរិយរ ៈណពល 72 ណា៉ោ ងអាចប៉ោោះ លដ់លអ់ា ជុ្ីេរិ 

ឬសខុភ្ជពរបសអ់្នក ចោុះណ ម្ ោះ ឬសេរែភ្ជពកន ញងការទទួលបានេខុង្ហរអ្របិរា។ 
 

ពរ័ា៌នអ្នកណចញណេជ្ជបញ្ជជ ំ 

ណ ម្ ោះ ___________________________________________________________________________________________ 
 

អាស័ ដ្ឋា ន ____________________________________________________________________________________  
 

ទូរស័ពទការយិល័  __________________________________  ទូរសារ____________________________________ 
 

ហរែណលខាអ្នកណចញណេជ្ជបញ្ជជ  _____________________________________ កាលបរណិចេទ__________________ 
 

 

ពរ័ា៌នណរគ្េនិចិេ ័ នងិណេជ្ជសាស្តសត  

ឱសថ៖  
 

កាល ំងនងិផ្ល ូវរដ្ឋបាល៖  ភ្ជពញឹកញាប់៖  

កាលបរណិចេទបានចាប់ណ ត្ើេ៖ 

 ចាបណ់ ត្ ើេថម ី
 

អ្ំ ុងណពលម្របា ថ្នការពាបា
ល៖ 

 ចំនួនសម្រាប់ 30 ថ្ថៃ៖  

កំពស់/ទេៃន៖់ 
 

 ឱសថណ វ្ ើឲ្យម្របរតកិេម៖  
 

DIAGNOSIS - សូេរ រលក់ារណ វ្ ើ ណរគ្ េនិចិេ ័បដលម្ររូេបានពាបាលណដ្ឋ ឱសថ 
បដលម្ររូេបានណសន ើសុនំងិណលខកូដ ICD-10 បដលម្ររូេាន ។ 
(ម្របសិនណបើសាែ នភ្ជពបដលម្ររូេបានពាបាលណដ្ឋ ឱសថបដលម្ររូេបានណសន ើសុគំ្ឺជា
ណរគ្សញ្ជា េួ ដូចជាការេិនចង់ណ វ្ ើទុកខ , ម្រសកទេៃន់, ដណងា ើេខល ី, ឈឺម្រទងូ, 
ចណង្ហោ រជាណដើេ) ត្ល់នូេការណ វ្ ើណរគ្ េនិិចេ ័  បដលបណាត លណអា ានណរគ្សញ្ជា  
ម្របសិនណបើដឹង) ។ 
 
 
 

កូដ ICD-10 



 

ណរគ្េនិចិេ ័ទាកទ់ងឯណទៀរ៖ 
 
 

 

កូដ ICD-10 

ម្របេរតឱសថ៖  (សម្រាប់ការពាបាលថ្នសាែ នភ្ជពសុខភ្ជព រម្រេូេនូេឱសថបានណសន ើសុំ) 

ឱសថបានសាកលបងណម្របើ 
(ម្របសិនណបើ

ានកម្រេរិចណំ ោះចំនួនគ្ឺជាប
ញ្ជា េួ  បញ្ជ រី  េឯកតា / 
ដូសម្របចាំថ្ថៃសរុបសាកលបង) 

កាលបរណិចេទ
សាកលបងឱសថ 

លទធ្លថ្នការសាកលបងឱសថពេីនុ ៗ 
បានបរជ្ ័ នងិេនិម្រទាមំ្រទបាន 

(ពនយល)់ 

   

   

   

   

ណរើអ្វ ណីៅជារបបឱសថបចច ញបបនន  សម្រាប់សាែ នភ្ជពសខុភ្ជព បដលម្ររូេការឱសថបដលបានណសន ើសុំ? 
 
 

សេុរែភិ្ជពណម្របើម្របាសឱ់សថ   

ការជ្ទំាសម់្របឆ្ងំនងឹ FDA បដលបានសាំលណ់ ើញ ណាេួ  ចំណ ោះឱសថបានណសន ើសុំ?                            

     ☐  បាទ/ចាស៎        ☐  ណទ 

ការម្រពួ បារេភណាេួ ចណំ ោះម្របរកិេមថ្នឱសថ ជាេួ នឹងការបបនែេឱសថបដលបាន

ណសន ើសុំចំណ ោះរបបឱសថបចច ញបបនន របស់អ្នកចុោះណ ម្ ោះឬណទ?          ☐  បាទ/ចាស៎        ☐  ណទ                                                                                    

ម្របសិនណបើចណេល ើ ចំណ ោះស ួំរណាេួ បដលបានកំ រ់ណ ើញខាងណលើថ្នបាទ / ចាស សូេពនយល់ 1) 
ពនយលព់ីបញ្ជា  2) ពិភ្ជកាអ្ពំី្លម្របណយជ្ន៍នងិោនិភ ័បដលអាចណកើរាន ណទាោះបជីាាន
ការម្រពួ បារេភ និងទី 3) ប្នការម្ររួរពិនរិយណដើេបីធា សុេរែភិ្ជព 
 
 
 

ការម្រគ្បម់្រគ្ងោនភិ ័ខពសថ់្នឱសថសម្រាបជ់្នចាសជ់្រ  

ម្របសិនណបើអ្នកចុោះណ ម្ ោះានអា ុណលើសពី 65 ឆ្ន ំ ណរើអ្នកានអារេម ថ៍្ន្ល
ម្របណយជ្ន៍ថ្នការពាបាលជាេួ ឱសថបានណសន ើសុំ នឹងបណងក ើរជាោនិភ័ សកាត នុភ្ជព 

កន ញងអ្នកជ្ងំឺានអា ុចាស់ជ្រឬណទ?                                               ☐  បាទ/ចាស៎        ☐  ណទ                                                                                    

ឱសថអូ្ពរី - (បណំពញស ួំរខាងណម្រកាេម្របសនិណបើឱសថណសន ើសុគំ្ជឺាអូ្ពរី) 

ណរើកម្រេិររេួេួរហវ វ៊ីនម្របចាំថ្ថៃានកម្រេរិប៉ោណុាា  (ឱសថ)?                                          mg/ថ្ថៃ 

ណរើអ្នកដឹងអ្ពំីអ្នកណចញណេជ្ជបញ្ជជ ឱសថអូ្ពីរឯណទៀរ សម្រាប់អ្នកចុោះណ ម្ ោះណនោះឬណទ?                                        

     ☐  បាទ/ចាស៎        ☐  ណទ 

ណបើដូណចនោះបេន សូេពនយល់។ 
 

 

 

ណរើកម្រេិរឱសថម្របចាំថ្ថៃ ម្ររូេបានរប់ទុកថ្នចាំបាចខ់ាងណេជ្ជសាស្តសតឬណទ?     ☐ បាទ/ចាស ៎       ☐ ណទ      

ណរើកំររិសរុបកាន់បរទាបឱសថ ម្របចាំថ្ថៃេនិម្រគ្ប់ម្រាន់ណដើេបីនឹងម្រគ្បម់្រគ្ងការឈឺចាប់របសអ់្នក

ចុោះណ ម្ ោះឬ?                ☐  បាទ/ចាស ៎      ☐  ណទ 

 

សនទិានភ្ជពសរំបក់ារណសន ើសុ ំ 



 

  ថ្នន ជំ្នួំសបដលបានម្របឆ្ំង ឬបានសាកលបងពេីនុប៉ោបុនតានលទធ្លេនិលោ  ឧ. ការពលុសារធារ ុ

ម្របរកិេម ឬការបរជ្ ័កន ញងការពាបាល [បញ្ជជ ក់ខាងណម្រកាេម្របសិនណបើេិនបានករ់សំាល់ ណៅ
កន ញងប ន្កម្របេរដសិាស្តសដ េនុណនោះណលើទម្រេង់៖ (1) ឱសថបានសាកលបងណម្របើ 
និងលទធ្លថ្នការសាកលបងថ្នន  ំ(2) ម្របសិនណបើលទធ្លេិនលោ  សូេរ ម្របាប់ណ ម្ ោះថ្នន  ំ
និងលទធ្លេិនលោសម្រាប់វានីេួ ៗ (3) ម្របសនិណបើការពាបាលបរជ្័ សូេរ ម្របាប់អ្ពំីកម្រេិរ
អ្រិបរា និងរ ៈណពលពាបាលសម្រាប់ឱសថបានសាកលបង, (4) ម្របសិនណបើានការម្របឆ្ំង 
សូេបញ្ជជ ក់ពេូីលណហរជុាកល់ាកណ់ហរុអ្វ ីបានជាថ្នន បំដលម្ររូេចរិត  / ថ្នន តំាេរបូេនត ណ្េងណទៀរ
បានម្របឆ្ងំជ្ំទាស់។ 

  អ្នកជ្ងំាឺនណសែ រភ្ជពណលើថ្នន បំចច ញ បបនន ; ោនភិ ័ខពសថ់្នលទធ្លអ្េជិ្ជានជាេួ នងឹ
ការផ្លល សប់ត រូថ្នន  ំការពនយលជ់ាកល់ាក់អ្ពំីលទធ្លអ្េជិ្ជានសំខាន់ៗបដលម្ររូេបានរំពឹងទកុ និង
ណហរុអ្វ ីបានជាលទធ្លអ្េជិ្ជានគួ្រម្ររូេបានរំពងឹទុក - ឧ. សាែ នភ្ជពានការលំបាកកន ញង
ការម្រគ្ប់ម្រគ្ង (ថ្នន ជំាណម្រចើនបានសាកលបងណម្របើ ថ្នន ណំម្រចើនេុខណដើេបីម្រគ្ប់ម្រគ្ងសាែ នភ្ជព) អ្នកជ្ំងឺ

ានលទធ្លម្របឆ្ំងទាស់គួ្រឲ្យករ់សាគ ល់ ណៅណពលបដលសាែ នភ្ជពេិនម្ររេូបានម្រគ្បម់្រគ្ងពេីនុ 
(ឧទាហរ ៍ការសម្រាកណៅេនទ ីរណពទយ ឬការប៉ោោះទងគចិសុខភ្ជព ៃ្ន់ ៃ្ រញឹកញាប់ ការាំងណបោះដូង, 
ការដ្ឋច់សរថ្ស្េខួរកាល, ការធាល ក់, បដនកំ រ់សំខានថ់្នេខុង្ហររងកា  ការឈឺចាប់ 
និងការរងទុកខេិនបានរពំឹងទកុជាេុន) ។ល។  

  ររំេូការខាងណេជ្ជសាស្តសតសរំបទ់រំងក់ម្រេរិណ្េងៗាន  នងិ / ឬកម្រេរិ ខពសជ់ាងណនោះ 
[បញ្ជជ កណ់ៅខាងណម្រកាេ៖ (1) សំ ុបំបបបសត ីពកីម្រេរិ និង / ឬកម្រេិរបានសាកលបងនិងលទធ្ល
ថ្នការសាកលបងឱសថ; (2) ពនយលព់ីណហរុ្លណេជ្ជសាស្តសត  (3) រេួានេូល
ណហរុការណម្របើម្របាសជ់ាញឹកញាប់ ជាេួ នឹង ការណម្របើឱសថានកាល ងំកាន់
បរខពសេ់ិនបេនជាជ្ំណរ ើសណទ - ម្របសនិណបើានកាល ំងខពស់]  

  សណំ ើសម្រាបក់ារណលើកបលងថ្នន កា់នរបូេនត  [សូេបញ្ជជ ក់ខាងណម្រកាេ ម្របសិនណបើេិនបាន
សំាល់កន ញងប ន្កម្របេរតណិម្របើឱសថពីេុ៖នណៅណលើទម្រេងប់បបបទ (1) របូេនតឬថ្នន បំដលណពញចរិត
បដលបានសាកលបងនិងលទធ្លថ្នការសាកលបងថ្នន  ំ(2) ម្របសិនណបើលទធ្លេិនលោ  
សូេសរណសរណ ម្ ោះថ្នន នំិងលទធ្លេិនលោសម្រាប់វានីេួ ៗ (3) ម្របសិនណបើការពាបាលបរជ្័  / 
េិនានម្របសិទធភ្ជពដូចឱសថណសន ើសុំ សរណសររ ចំនួនកម្រេរិនិងរ ៈណពលពាបាលអ្របិរាិ
សំរប់ឱសថ បដលបានសាកលបង (4) ម្របសិនណបើានការរណំលាភណលើចាប់សូេបញ្ជជ ក់ពេូីលណហរុ
ជាកល់ាក់ ណហរអុ្វ ីបានជាឱសថបដលចិរត  / ឱសថរបូេនតណ្េងណទៀរម្របឆ្ងំនឹងាន ]  

  ដថ្ទ (សូេពនយលប់បនែេ) 
 

ការពនយលច់ាំបាច៖់:      _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

ប្នការ Neighborhood Health Plan of Rhode Island 

គ្ឺជាគ្ណម្រាងសុខភ្ជពេួ បដលចុោះកិចចសនាទាងំជាេួ  Medicare និង Rhode Island Medicaid 

ណដើេបី ត្ល់អ្រែម្របណយជ្ន៍ថ្នកេម េ ិ្ ីទាងំពីរណនោះដល់អ្នកចុោះណ ម្ ោះចូលរេួ។  

 
ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of  charge, are available to you. 

Call Member Services at 1-844-812-6896 (TTY 711), 8 am to 8 pm, Monday – Friday; 8 am to 12 pm 

on Saturday. On Saturday afternoons, Sundays and holidays, you may be asked to leave a message. 

Your call will be returned within the next business day. The call is free. 

 

ATENCIÓN: Si usted habla Español, servicios de asistencia con el idioma, de forma gratuita, están 

disponibles para usted. Llame a Servicios a los Miembros al 1-844-812-6896 (TTY 711), de 8 am a 8 



 

pm, de lunes a viernes, de 8 am a 12 pm los Sábados. En las tardes de los Sábados, domingos y 

feriados, se le pedirá que deje un mensaje. Su llamada será devuelta dentro del siguiente día hábil. 

La llamada es gratuita. 

 

ATENÇÃO: Se fala Português, os serviços de assistência ao idioma estão disponíveis de forma 

gratuita. Ligue para os Serviços dos Membros através do número 1-844-812-6896 (TTY 711), das 8h 

às 20h, de segunda a sexta-feira; e das 8h às 12h, ao sábado. Nas tardes de sábado, domingos e 

feriados, poderá ser convidado a deixar uma mensagem. A sua chamada será devolvida no dia útil 

seguinte. A chamada é gratuita. 

 

សូេ កចិត្តទុកដាក់៖ ម្របសិនយបើអ្នកនិយា ភាសាខ្មែរ ានយសវាកេែជំនួ ខ្ផ្នកភាសា

យដា េិនេិត្ថ្លលសម្រាប់អ្នក។ សូេទូរស័ព្ទយៅយសវាសាជិកតាេរ ៈយលម 1-844-812-6896 (TTY 711) 

ចាប់ពីណា៉ោ ង 8 ម្រពឹកដល់ 8  ប់ថ្ថៃចនទ  - សុម្រក ណា៉ោ ង 8 ម្រពឹកដល់ 12  ប់ណៅថ្ថៃណៅរ៍។ 

ណៅណរៀងរល់រណសៀលថ្ថៃណៅរ៍ ថ្ថៃអាទិរយ និងថ្ថៃឈប់សម្រាក អ្នកអាចម្ររូេបានយសន ើសុំឱ្យទុកសារ។ 

ការយៅរបស់អ្នកនឹងម្រត្ូវបានយេយៅម្រត្ឡប់េកវញិកន ុងថ្លៃយ វ្ ើការបន្ទទ ប់។ ការទូរស័ព្ទេឺឥត្េិត្ថ្លល។ 

 


