សំណ ស
ើ ម្រាប់
ការសណម្រេ ចការរ៉ា បរងឱសថានណេជ្ជប ញ្ជជ MEDICARE
ទម្រេង់ បបបបទម្ររ ូេអាចបានណ្ញើរេកណ

ើង តាេលិខ ិរឬទូ រសារ៖

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

ណលខទូ រសារ៖
1-855-829-2875

អ្ន កក៏អាចសួ រយ

ង
ើ សម្រាប់កា រសយម្រេចការរ៉ា ប់រងេួ តាេទូ រស័ព្ទ 1-844-812-6896, TTY: 711,
ចាប់ពីណា៉ោ ង 8 ម្រពឹក ដល់ណា៉ោ ង 8 ប់ ពីថ្ថៃ ច័នទដល់ថ្ថៃ ស ុម្រក និងពីណា៉ោ ង 8 ម្រពឹកដល់ណា៉ោ ង 12
ថ្ថៃ ម្ររង់ណៅថ្ថៃ ណៅរ៍។ ឬតាេយេហទំព្ ័រ www.nhpri.org/ INTEGRITY .
នរណាអាចដ្ឋក់សណំ ៖ើ អ្ន កណចញណេជ្ជបញ្ជជ ណសន ើសណុំ ើង សម្រាប់កា រសណម្រេ ចនូ េការរ៉ា ប់រងជ្ំនួ សអ្ន ក ។
ម្របសិន ណបើអ្នក ចង់ឲ្យបុគ្គ លាន ក់ណទៀរ (ដូ ច ជាសាជ្ិក ម្រគ្ួ សា រ ឬេិរត ភកត ី) ណ្វ ើកា រណសន ើសុំសម្រាប់អ្នក
បុគ្គ លណ ោះម្ររូេបរជាអ្ន ករំណា ងរបស់អ្ន ក។ សូ េទាក់ទងណ ង
ើ អ្ំព ីរណបៀបរកអ្ន ករំណា ង។
ព័រ ា
៌ នអ្ន កចុោះណ្ម ោះ
ណ្ម ោះចុោះណ្ម ោះ _____________________________ កាលបរ ិណចេ ទកំណ
អាស័

រ
ើ ៖ _____________________

ដ្ឋា នអ្ន កចុោះណ្ម ោះ _________________________________________________________________________

ទីម្រក ុង __________________________________________ រដា __________ សុីប កូ ដ _________________________
ណលខទូ រស័ពទ _________________________________

ថ្អ្ឌីអ្នក ចុោះណ្ម ោះ # ________________________

បំណពញប្នក ដូ ចរណៅបរម្របសិន ណបើអ្ន កបដលណ្វ ស
ើ ណំ
បញ្ជជ៖
ណ្ម ោះរបស់ដ្ឋក់សំណ
ទំ

ណើ នោះេិនបេនជាអ្ន កចុោះណ្ម ោះឬអ្ន កណចញណេជ្ជ

ើ ____________________________________________________________________________

ក់ទំន ងអ្ន កណសន ើសុំណៅនឹង អ្ន កចុោះណ្ម ោះ ______________________________________________________

អាស័

ដ្ឋា ន ____________________________________________________________________________________

ទីម្រក ុង __________________________________________ រដា __________ សុីប កូ ដ ________________________
ណលខទូ រស័ពទ ___________________________________________
ឯកសាររំណា ងសម្រាប់កា រណសន ស
ើ បុំ ដលណ្វ ណើ ង
ើ ណដ្ឋ អ្ន កណ្េងណម្រៅ ពីអ្ន កចុោះណ្ម ោះឬ
អ្ន កណចញណេជ្ជបញ្ជជ របស់អ្ន កចុោះណ្ម ោះ៖
ភ្ជជ ប់ឯ កសារបដលបង្ហា ញពីសទ
ិ ធ អ្
ិ ណា
ំ ចរំណា ងឲ្យអ្ន ក ចុោះណ្ម ោះ (ទម្រេង់កា រ
អ្នុញ្ជារឲ្យរំណា ងណពញណលញ CMS-1696 ឬសេេូ លជាលា លកខ អ្
៍ កេរ) ។ សម្រាប់ពរ
័ ា
៌ នបបនែ េ
ចំណ ោះការចារ់តា ំងអ្ន ករំណា ង សូ េទាក់ទងប្នការឬ 1-800-Medicare 1-877-486-2048, 24
ណា៉ោ ងេួ ថ្ថៃ , 7 ថ្ថៃ េួ សបាត ហ៍។
5246_3002UNVA1KM
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ណ្ម ោះថ្នឱសថានណេជ្ជប ញ្ជជ បដលអ្ន កកំពង
ុ ណសន ស
ើ ុំ (ម្របសិនណបើដឹង រ ួេបញ្ចូលទា ំងកាល ំង និង ចំនួន
ណសន ើសុំសម្រាប់េួ បខ)៖
សំណ

កា
ើ រសណម្រេ ចម្រប ណភទថ្នការរ៉ា ប់រង

ខ្ញ ំម្ររូេការឱសថ បដលពុំា នណៅកនញង បញ្ជ ថ្ី នឱសថរ៉ា ប់រងរបស់ណ្នការ
(ការណលើក បលងករ ីរ ូបេនត )។*
ខ្ញ ំបា នណម្រប ើឱសថបដលពីេ ុនេកម្ររ ូេបានរប់ប ញ្ចូលកនញង បញ្ជ ីឱសថបដលបានរ៉ា ប់រង ប៉ោុបនត ម្ររូេបាន
លុប ណចាលឬដកណចញពីប ញ្ជ ណី នោះកនញ ងឆ្នបំ ្នការ (ណលើកបលងករ ីរ ូបេនត ) ។*
ខ្ញ ំណសន ើសុំកា រអ្នុញ្ជា រជាេុន សម្រាប់ឱសថ បដលអ្ន ក ណចញណេជ្ជបញ្ជជ របស់ខ្ញបា
ំ នណចញណេជ្ជប ញ្ជជ ។*
ខ្ញ ំណសន ើសុំកា រណលើកបលងចំណ ោះរម្រេូេការ បដលខ្ញ ំសាកលបងណម្រប ើឱសថណ្េងណទៀរេុនណពលខ្ញទ
ំ ទួ ល
ឱសថបដលអ្ន កណចញណេជ្ជបញ្ជជ របស់ខ្ញ ំបា នណចញណេជ្ជប ញ្ជជ (ការណលើក បលងករ ីរ ូបេនត ) ។.*
ខ្ញ ំណសន ើសុំកា រណលើកបលងចំណ ោះកម្រេ ិរថ្នប្នការណលើចន
ំ ួ នឱសថ (ចំនួ នកំ រ់) ខ្ញ ំអា ចទទួ ល
បាន ដូ ណចន ោះខ្ញ ំអា ចទទួ លបានចំនួន ឱសថម្រាប់បដលអ្ន កណចញណេជ្ជបញ្ជជ របស់ខ្ញ ំបា នណចញ
ណេជ្ជប ញ្ជជ (ការណលើកបលងករ ីរ ូបេនត ) ។.*
ប្នការឱសថរបស់ខ្ញ ំរ ម្រេូេការចំណា រ ួេខព ស់ ចំណ ោះថ្ថល ឱសថបដលអ្ន កណចញណេជ្ជប ញ្ជជ បដល
បានណចញណេជ្ជប ញ្ជជ ឲ្យ ានរថ្េល ថ្ថលជា ង ឱសថដថ្ទណទៀរបដលពាបាលសាែនភ្ជពរបស់ខ្ញ ំ
ណហើ ខ្ញច
ំ ង់បង់ថ្ថលកា របង់ថ្ថលទាប (ណលើក បលងករ ណី លើក បលង) ។ *
ខ្ញ ំបា នណម្រប ើឱសថបដលពីេ ុនម្ររូេបានដ្ឋក់ប ញ្ចូលណៅកនញ ងការបង់រ ួេទាប ប៉ោបុ នត ម្ររ ូេបានបត រណៅ
ូ
ឬម្ររូេបានផ្លល ស់ណៅថ្នន ក់ខព ស់ជា ងការបង់ថ្ថលរ ួេ (ណលើកបលងបរថ្ននក់) ។ *
ប្នការឱសថរបស់ខ្ញ ំបា នទាការចំណា
ជាងការចំណា បដលខ្ញ ំគ្បបីបង់។
ខ្ញ ំច ង់បានម្របាក់សំ
ណោណ ៉ោ របស់ខ្ញ ំ។

រ ួេកាន់ បរថ្ថលព ខ
ី ្ ញ ំ សម្រាប់ឱសថ

ងសម្រា ប់ឱសថានណេជ្ជប ញ្ជជ បានរ៉ាប់រងេួ

បដលខ្ញ ំបា នបង់ណចញពី

*កំ រ់សា រ ៖ ម្រប សិនណបើអ្នក កំព ង
ុ ណសន ស
ើ ឱ
ុំ សថរ ូបេនត ឬការណលើក បលងថ្ននក់ អ្ន កណចញ
ណេជ្ជប ញ្ជជ របស់អ្នក ម្ររូេបរ្តលន
់ ូ េណសចកត បី ថលង ការ ា
៍ ម្រំ ទការណសន ស
ើ រុំ បស់អ្ន ក។
ការណសន ស
ើ បុំ ដលសែ រ
ិ ណៅណម្រកាេការអ្នុញ្ជា រជាេុន (ឬរម្រេូេការម្រគ្ ប់ម្រគ្ងការណម្របើម្របាស់ណ្េងណទៀរ)
អាចម្ររូេការព័រ ា
៌ នាំម្រទ។ អ្ន កណចញណេជ្ជបញ្ជជ របស់អ្ន កអាចណម្រប “ើ ព័រ ា
៌ នាំម្រទសម្រាប់សណំ ណើ លើក
បលង ឬការអ្នុញ្ជា រជាេុន ” បដលភ្ជជ ប់េ កជាេួ ណដើេ បីាម្រំ ទសំណ រើ បស់អ្ន ក។

ព័រ ៌ា នបបនែ េបដលអ្ន កគ្បបីនង
ឹ ពិចា រណា (ភ្ជជ ប់ឯកសារាំម្រទណាេួ

កំ

)៖

រ់សា រសំខា ន់ ៖ ការសណម្រេ ចចិរត ពណនល ឿន

ម្របសិន ណបើអ្នក ឬអ្ន ក ណចញណេជ្ជបញ្ជជ របស់ អ្ន កណជ្ឿជាក់ថ្ន ការរង់ចា ំរ ៈណពល 72 ណា៉ោងសម្រាប់
ការសណម្រេចចិរត សតង់ដ្ឋ រេួ អាចប៉ោោះ ល់ដល់ជ្ី េ ិរ សុខ ភ្ជព ឬសេរែ ភ្ជ ព កនញ ងការទទួ លបានេុខ ង្ហរ
អ្រិប រា អ្ន កអាចណសន ើសុំកា រសណម្រេចចិរតព ណនល ឿន (ឆ្ប់រហ័ស) ។ ម្រប សិន ណបើអ្ន កណចញណេជ្ជបញ្ជជ របស់
អ្ន កចងអញ លបង្ហា ញថ្នការរង់ចា ំ 72 ណា៉ោ ង អាចណ្វ ើឲ្យប៉ោោះ ល់ដល់សុខ ភ្ជពអ្ន ក យ៉ោ ង្ៃ ន ់្ៃ រណ ើង

នឹង ណ្វ ើកា រសំណរចចិរត អ្នក ណដ្ឋ សវ ័ ម្របេរត ក
ិ ន ញ ងរ ៈណពល 24 ណា៉ោ ង។ ម្រប សិនណបើអ្ន កេិន ទទួ លបាន
ការាំម្រទពីអ្នក ណចញណេជ្ជបញ្ជជ របស់អ្នក សម្រាប់កា រណសន ើសព
ុំ ណនល ឿនណទ ណ ង
ើ នឹង សំណរចថ្នណរើក រ ីរបស់
អ្ន កម្ររូេការការសំណរចចិរត យ៉ោងឆ្ប់រហ័សបដរឬណទ។ អ្ន ក េិន អាចណសន ើសុំកា រសណម្រេចការរ៉ា បរងពណនល ឿន
ម្របសិន ណបើអ្នក ណសន ើសុំឲ្យណ ើង សងអ្ន កេ ិញចំណ ោះឱសថបដលអ្ន កបានទទួ លរ ួចណហើ ។
គ្ូ សកនញ ងម្រប អ្ប់ណនោះ ម្រប សិន ណបើអ្ន កណជ្ឿជាក់ថ្នអ្ន កម្ររ ូេការការសំណរចចិរតកនញង អ្ំ ុ ងណពល 24
ណា៉ោ ង (ម្របសិន ណបើអ្ន កានណសចកត បី ថលង ការាំម្រទពីអ្ន កណចញណេជ្ជប ញ្ជជ របស់អ្ន ក
សូ េភ្ជជ ប់វា តាេសំណ ណើ នោះ) ។
ណហរុណលខា៖

កាលប រណចេ
ិ ទ៖

ព័រ ា
៌ នាំម្រទសម្រាប់សណំ

ណើ លើកបលង ឬការអ្នុញ្ជារទុកជាេុន

សំណ ើរសុំឱសថានរ ូបេនត និង ការណលើកបលងកម្រេិរ េិន អាចដំណ ើរការបានណទ ណបើាម ន
ណសចកត បី ថលង ការ ា
៍ ំម្រទរបស់អ្នក ណចញណេជ្ជបញ្ជជ ។ សំណ ើកា រអ្នុញ្ជារទុកជាេុន អាចរម្រេូេឲ្យាន
ព័រ ៌ា នាំម្រទ។
សំណ ស
ើ ម្រាប់កា រពិនរ
ិ យពណនល ឿន៖ ណដ្ឋ ការគ្ូ សកនញ ងម្របអ្ប់ណនោះ និង ការចុោះហរែ ណលខាខាង
ិ
ណម្រកាេ ខ្ញ ស
ំ ូ េបញ្ជជ ក់ថ្នការណម្រប ណើ ពលណេលាពិនរ
ិ យរ ៈណពល 72 ណា៉ោ ងអាចប៉ោោះ ល់ដល់អា ជ្
ុ ី េរ
ឬសុខ ភ្ជពរបស់អ្ន ក ចុោះណ្ម ោះ ឬសេរែ ភ្ជពកនញ ងការទទួ លបានេុខ ង្ហរអ្រិប រា។
ព័រ ា
៌ នអ្ន កណចញណេជ្ជបញ្ជជំ
ណ្ម ោះ ___________________________________________________________________________________________
អាស័

ដ្ឋា ន ____________________________________________________________________________________

ទូ រស័ពទ កា រ ិយល័

__________________________________ ទូ រសារ____________________________________

ហរែ ណលខាអ្ន កណចញណេជ្ជប ញ្ជជ _____________________________________ កាលបរណចេ
ិ ទ__________________
ិ ចេ ័
ព័រ ា
៌ នណរគ្េនិ

និងណេជ្ជសាស្តសត

ឱសថ៖

កាល ំង និង ផ្ល ូវរដ្ឋ បា ល៖

កាលបរ ិណចេ ទបានចាប់ណ្តើេ៖
 ចាប់ណ្តេ
ើ ថម ី

អ្ំ ុ ងណពលម្របា
ល៖

កំព ស់/ទេៃ ន៖់

ឱសថណ្វ ើឲ្យម្របរត ក
ិ េម ៖

ថ្នការពាបា

ភ្ជពញឹកញាប់៖
ចំនួនសម្រា ប់ 30 ថ្ថៃ ៖

ិ ចេ ័ បដលម្ររូេបានពាបាលណដ្ឋ ឱសថ
រល់កា រណ្វ ើ ណរគ្ េនិ
បដលម្ររូេបានណសន ស
ើ ន
ុំ ង
ិ ណលខកូ ដ ICD-10 បដលម្ររូេាន ។
(ម្របសិន ណបើសាែនភ្ជពបដលម្ររូេបានពាបាលណដ្ឋ ឱសថបដលម្ររូេបានណសន ើសគ្
ុំ ឺជា
ណរគ្សញ្ជា េួ ដូ ចជាការេិនចង់ណ្វ ើទុកខ , ម្រសកទេៃ ន ់, ដណងា ើេខល ី, ឈឺ ម្រទូង ,
ចណង្ហោ រជាណដើេ ) ្តល់នូ េការណ្វ ណើ រគ្ េ ិនិចេ ័ បដលបណា
ត លណអា ានណរគ្សញ្ជា
ម្របសិន ណបើដឹង ) ។
DIAGNOSIS - សូ េរ

កូ ដ ICD-10

ិ ចេ ័ ទាក់ទងឯណទៀរ៖
ណរគ្េនិ

កូ ដ ICD-10

ម្របេរត ឱសថ៖ (សម្រាប់កា រពាបាលថ្នសាែ នភ្ជពសុខ ភ្ជព រម្រេូេនូ េឱសថបានណសន ើសុំ)
ឱសថបានសាកលបងណម្រប ើ
កាលបរណចេ
ិ ទ
លទធ្លថ្នការសាកលបងឱសថពីេន
ុ ៗ
(ម្របសិន ណបើ
សាកលបងឱសថ
បានបរជ្ ័ និង េិន ម្រទា ំម្រទបាន
ានកម្រេិរ ចំណ ោះចំនួ នគ្ឺជាប
(ពនយល់)
ញ្ជា េួ បញ្ជ រ
ី
េឯកតា /
ដូ សម្របចាំថ្ថៃសរុបសាកលបង)

ណរើអ្វណី ៅជារបបឱសថបចចញបបនន សម្រាប់សាែនភ្ជពសុខ ភ្ជព បដលម្ររូេការឱសថបដលបានណសន ើសុំ?
សុេរែ ភ្ជ
ិ ពណម្រប ម្រើ បាស់ឱសថ
ការជ្ំទា ស់ម្របឆ្ំង នឹង FDA បដលបានសំា ល់ណ ញ
ើ ណាេួ

ចំណ

ោះឱសថបានណសន ើសុំ?
☐ បាទ/ចាស៎
☐ ណទ
ការម្រពួ បារេភ ណា េួ ចំណ ោះម្របរិក េម ថ្នឱសថ ជាេួ នឹង ការបបនែ េ ឱសថបដលបាន
ណសន ើសុំច ំណ ោះរបបឱសថបចចញ បបនន របស់អ្នក ចុោះណ្ម ោះឬណទ?
☐ បាទ/ចាស៎
☐ ណទ
ម្របសិន ណបើចណេល ើ ចំណ ោះសំ ួ រណាេួ បដលបានកំ រ់ណ ើញខាងណលើថ្ន បាទ / ចាស សូ េពនយល់ 1)
ពនយល់ព ីបញ្ជា 2) ពិភ្ជកាអ្ំព ី្លម្របណយជ្ន៍នង
ិ ោនិភ ័ បដលអាចណកើរាន ណទាោះបីជា ាន
ការម្រពួ បារេភ និង ទី 3) ប្នការម្ររួ រពិនរ
ិ យណដើេ បីធា សុេរែ ភ្ជ
ិ ព

ការម្រគ្ប់ម្រគ្ងោនិភ ័ ខព ស់ថ្នឱសថសម្រាប់ជ្នចាស់ជ្រ
ម្របសិន ណបើអ្នក ចុោះណ្ម ោះានអា ុណលើសពី 65 ឆ្ន ំ ណរើអ្នក ានអារេម ថ្ន
៍ ្ល
ម្របណយជ្ន៍ថ្នការពាបាលជាេួ ឱសថបានណសន ើសុំ នឹងបណងក ើរជាោនិភ ័ សកាត នុភ្ជ ព
កនញ ងអ្ន កជ្ំង ឺា នអា ុចា ស់ជ្រឬណទ?
☐ បាទ/ចាស៎
ឱសថអ្ូ ពីរ - (បំណពញសំ ួ រខាងណម្រកាេម្របសិនណបើឱសថណសន ស
ើ គ្
ុំ ជា
ឺ អ្ូ ពីរ )
ណរើកម្រេិរ រ ួេេួ រហវ វ៊ីន ម្របចាំថ្ថៃា នកម្រេិរ ប៉ោណា
ុ ា (ឱសថ)?

☐ ណទ

mg/ថ្ថៃ

ណរើអ្នក ដឹង អ្ំព ីអ្ន កណចញណេជ្ជប ញ្ជជ ឱសថអ្ូ ពីរឯណទៀរ សម្រាប់អ្នក ចុោះណ្ម ោះណនោះឬណទ?
☐ បាទ/ចាស៎
ណបើដូណចន ោះបេន សូ េពនយល់។

☐ ណទ

ណរើកម្រេិរ ឱសថម្របចាំថ្ថៃ ម្ររ ូេបានរប់ទុកថ្នចាំបា ច់ខា ងណេជ្ជសា ស្តសត ឬណទ? ☐ បាទ/ចាស៎
☐ ណទ
ណរើក ំ រ ិរសរុប កាន់ បរទាបឱសថ ម្រប ចាំថ្ថៃ េន
ិ ម្រគ្ប់ម្រាន់ណដើេបីន ឹងម្រគ្ប់ម្រគ្ងការឈឺចា ប់របស់អ្ន ក
ចុោះណ្ម ោះឬ?
☐ បាទ/ចាស៎
☐ ណទ
សនិទានភ្ជពសំរ ប់កា រណសន ស
ើ ុំ

ថ្នន ជ្
ំ ន
ំ ួ សបដលបានម្របឆ្ំង ឬបានសាកលបងពីេ ន
ុ ប៉ោបុ នត ានលទធ្លេិនលោ ឧ. ការពុលសារធារុ
ម្របរិកេម ឬការបរជ្ ័ កនញង ការពាបាល [បញ្ជជ ក់ខាងណម្រកាេម្រប សិន ណបើេ ិនបានករ់សំា ល់ ណៅ
កនញ ងប្នកម្របេរដ សា
ិ ស្តសដ េុន ណនោះណលើទម្រេង់៖ (1) ឱសថបានសាកលបងណម្របើ
និង លទធ្លថ្នការសាកលបងថ្នន ំ (2) ម្រប សិន ណបើលទធ្លេិន លោ សូ េរ ម្របាប់ណ្ម ោះថ្នន ំ
និង លទធ្លេិន លោ សម្រាប់វានីេួ ៗ (3) ម្របសិន ណបើកា រពាបាលបរជ្័ សូ េរ ម្របាប់អ្ព
ំ ីកម្រេិរ
អ្រិប រា និង រ ៈណពលពាបាលសម្រាប់ឱសថបានសាកលបង, (4) ម្របសិនណបើា នការម្រប ឆ្ំង
សូ េបញ្ជជក់ពេ
ី ូ លណហរុជា ក់លា ក់ណហរុអ្វ ីបានជាថ្ននបំ ដលម្ររូេចិរត / ថ្នន តា
ំ េរ ូបេនត ណ្េងណទៀរ
បានម្របឆ្ំង ជ្ំទាស់។
ឺ នណសែ រភ្ជពណលើថ្ននប
ិ ា នជាេួ នឹង
អ្ន កជ្ំង ា
ំ ចចញ បបនន ; ោនិភ ័ ខព ស់ថ្នលទធ្លអ្េជ្ជ
ការផ្លល ស់បត រថ្ន
ូ ន ំ ការពនយល់ជា ក់លា ក់អ្ព
ំ ីលទធ្លអ្េ ិជ្ជ ា នសំខា ន់ៗបដលម្ររ ូេបានរំព ឹង ទុក និង
ណហរុអ្វ ីបានជាលទធ្លអ្េ ិជ្ជ ា នគ្ួ រម្ររ ូេបានរំពង
ឹ ទុក - ឧ. សាែ នភ្ជពានការលំបា កកនញ ង
ការម្រគ្ប់ម្រគ្ ង (ថ្នន ជា
ំ ណម្រច ើន បានសាកលបងណម្របើ ថ្នន ណំ ម្រចើនេុខណដើេ បីម្រគ្ ប់ម្រគ្ ងសាែ នភ្ជព) អ្ន កជ្ំង ឺ
ានលទធ្លម្របឆ្ំង ទាស់គ្ួ រឲ្យករ់សាគ ល់ ណៅណពលបដលសាែនភ្ជពេិន ម្ររេូ បានម្រគ្ប់ម្រគ្ងពីេន
ុ
(ឧទាហរ ៍កា រសម្រាកណៅេនទ ីរណពទយ ឬការប៉ោោះទងគ ច
ិ សុខ ភ្ជព្ៃ ន ់្ៃ រញឹកញាប់ ការាំងណបោះដូ ង ,
ការដ្ឋច់សរថ្ស្េខួ រកាល, ការធាល ក់, បដនកំ រ់សំខា ន់ថ្នេុខ ង្ហររងកា ការឈឺចា ប់
និង ការរងទុកខេ ិន បានរំព ឹង ទុក ជាេុន ) ។ល។
រំរ ូេការខាងណេជ្ជសា ស្តសត សំរ ប់ទរំ ង់ក ម្រេិរណ្េងៗាន និង / ឬកម្រេិរ ខព ស់ជាងណនោះ
[បញ្ជជ ក់ណៅខាងណម្រកាេ៖ (1) សំ ុ បំ បបបសត ីពក
ី ម្រេិរ និង / ឬកម្រេិរ បានសាកលបងនិង លទធ្ល
ថ្នការសាកលបងឱសថ; (2) ពនយល់ព ីណហរុ្លណេជ្ជសា ស្តសត (3) រ ួេានេូ ល
ណហរុកា រណម្រប ើម្របាស់ជា ញឹកញាប់ ជាេួ នឹង ការណម្រប ើឱសថានកាលង
ំ កាន់
បរខព ស់េ ិន បេនជាជ្ំណ រ ើសណទ - ម្របសិន ណបើា នកាល ំង ខព ស់]
សំណ ស
ើ ម្រាប់កា រណលើកបលងថ្នន ក់ា នរ ូបេនត [សូ េបញ្ជជ ក់ខាងណម្រកា េ ម្របសិន ណបើេ ិន បាន
សំា ល់កនញ ងប្នកម្របេរត ណិ ម្របើឱសថពីេ ុ៖នណៅណលើទម្រេ ង់បបបបទ (1) រ ូបេនត ឬ ថ្ននបំ ដលណពញចិរត
បដលបានសាកលបងនិង លទធ្លថ្នការសាកលបងថ្នន ំ (2) ម្របសិនណបើលទធ្លេិន លោ
សូ េសរណសរណ្ម ោះថ្ននន
ំ ិង លទធ្លេិន លោ សម្រាប់វានីេួ ៗ (3) ម្របសិន ណបើកា រពាបាលបរជ្័ /
េិន ានម្រប សិទធភ្ជពដូ ច ឱសថណសន ើសុំ សរណសររ ចំនួ នកម្រេិរ និង រ ៈណពលពាបាលអ្រិប រ ិា
សំរ ប់ឱសថ បដលបានសាកលបង (4) ម្រប សិន ណបើា នការរំណលាភណលើច ាប់សូេបញ្ជជក់ពេ
ី ូ លណហរុ
ជាក់លា ក់ ណហរុអ្វ ីបា នជាឱសថបដលចិរត / ឱសថរ ូបេនត ណ្េងណទៀរម្រប ឆ្ំង នឹង ាន ]
ដថ្ទ (សូ េពនយល់ប បនែ េ )
ការពនយល់ចា ំបាច់៖ :

_____________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ប្នការ Neighborhood Health Plan of Rhode Island
គ្ឺជា គ្ណម្រា ងសុខភ្ជពេួ បដលចុោះកិចចស នាទា ំងជាេួ Medicare និ ង Rhode Island Medicaid
ណដើេបី្ត ល ់អ្រែ ម្របណយជ្ន៍ថ្នកេម េ ិ្ីទា ង
ំ ពីរ ណនោះដល់អ្នកចុោះណ្ម ោះចូ លរ ួេ។
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.
សូ េ កចិត្តទ ុកដាក់៖ ម្របសិនយបើអ្នក និយា ភាសាខ្មែ រ ានយសវាកេែ ជំនួ ខ្ផ្ន ក ភាសា
យដា េិនេិ ត្ថ្លល ស ម្រា ប់អ្នក។ សូ េទូ រស័ព្ទយៅយសវាសាជិកតាេរ ៈយលម 1-844-812-6896 (TTY 711)
ចាប់ពីណា៉ោ ង 8 ម្រពឹកដល់ 8 ប់ថ្ថៃ ចនទ - សុម្រក ណា៉ោ ង 8 ម្រពឹកដល់ 12 ប់ណៅថ្ថៃ ណៅរ៍។
ណៅណរៀងរល់រណសៀលថ្ថៃ ណៅរ៍ ថ្ថៃ អា ទិរយ និងថ្ថៃ ឈ ប់ស ម្រា ក អ្ន កអាចម្ររូេបានយសន ើ ស ុំឱ្យទុកសារ។
ិ ន ុ ង ថ្លៃ យ ្វ ើកា របន្ទទ ប់។ ការទូ រស័ព្ទេឺឥត្េិត្ថ្លល ។
ការយៅរបស់អ្នកនឹងម្រត្ូ វបានយេយៅម្រត្ឡប់េកវញក

