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ភាសាខ្មែ�រែ

ភាសាខ្មែ�រែ

នេះ�ះគឺជា
��ងផែ�នការ អ្ននកបានស្នើ�ើសុំ
៌ នស្តីីអំ
ឺ ព័័ត៌មា
� ពីីគម្រោ
ំ
� ំ�

Clever Care Value Medicare Advantage (HMO)

សំណុំ
ំ ំ � ឯកសារចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�

ខោ�នធី ី Los Angeles, Orange, និង
ិ San Diego

Clever Care Health Plan, Inc. គឺជា
ឺ គម្រោ��ង HMO មួួ យ
ជាមួួ យកិច្ច
ច ន្យា� Medicare។ ការចុះះ �ឈ្មោះ�ះ�គឺអា
ិ ស
ឺ ស្រ័�យ
័ លើ� ើ
ការបន្តតកិច្ច
ច ន្យា�ជាថ្មីី�។
ិ ស
ប្រ�សិនបើ�
អ្ន
់ ង
ិ
ើ នកមានសំណួ
ំ ួ រអំពី
ំ ីគម្រោ��ងរបស់យើ�
ើ និង
ិ អត្ថថ
ប្រ�យោ�ជន៍៍ដែ�លផ្តតល់ជូ
់ ូ ននៅ�ក្នុុ� ងសៀ�ៀវភៅ�នេះ�ះ សូូ មហៅ�ទូូ រសព្ទទ
មកយើ�ង
ើ តាមរយៈៈលេ�ខ
(833) 388-8168 (TTY: 711)។ ក្រុ�ុមសេ�វាកម្មមបម្រើ�ើ�
ិ នរបស់យើ�
អតិថិ
់ ង
់ នក។
ិ ជ
ើ អាចជួួ យអ្ននកជាភាសានិយា
ិ យរបស់អ្ន
ថ្ងៃ�ៃទីី 1 ខែ�តុុ លា ដល់់ ថ្ងៃ�ៃទីី 31 ខែ�មីនា
ី
ម៉ោ�ោង 8 ព្រឹ�ឹក ដល់ ់ 8 យប់ ់ 7 ថ្ងៃ�ៃក្នុុ� ងមួួ យសប្តាាហ៍៍។
ថ្ងៃ�ៃទីី 1 ខែ�មេ�សា ដល់់ ថ្ងៃ�ៃទីី 30 ខែ�កញ្ញាា
ម៉ោ�ោង 8 ព្រឹ�ឹក ដល់ ់ 8 យប់ពី
់ ីថ្ងៃ�ៃចន្ទទដល់ថ្ងៃ់ �ៃសុុក្រ�។
សារដែ�លបានទទួួ លនៅ�ថ្ងៃ�ៃឈប់ស
់ ម្រា�ក ឬនៅ�ក្រៅ��ម៉ោ�ោង
ធ្វើ�ើកា
ិ ងរយៈៈពេ�ល
់ ង
� ររបស់យើ�
ើ នឹង
ឹ ត្រូ�ូវបានឆ្លើ�ើយ
� តបវិញក្នុុ�
មួួ យថ្ងៃ�ៃនៃ�ថ្ងៃ�ៃធ្វើ�ើកា
� រ។

សូូមអរគុុណចំំពោះ�ះការចាប់់អារម្មមណ៍៍របស់់អ្នក
ន លើ�ើគម្រោ��ង

Prescription Drug plan, (HMO)

Clever Care Medicare Advantage

Clever Care គឺឺជាគម្រោ��ងថ្នាំំ�តាមវេេជ្ជជបញ្ជាា Medicare ដែ�លត្រូ�ូវបានរចនាឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�ផ្តតល់់នូូវធាតុុស្នួួ�លចំំនួួនបីីយ៉ាា ង៖

ទំំនាក់់ទំំនងជា

ភាសារបស់់អ្ននក។
គម្រោ��ង

ការអនុុវត្តតសុុខភាពបែ�បលោ�កខាងកើ�ើត ដើ�ើម្បីី�

បណ្តា
ា ញដែ�លទុុកចិិត្តតរបស់់

អ្ននកផ្តតល់់សេ�វាកម្មម និិងមន្ទីី�រពេ�ទ្យយ។

បំំពេ�ញឲ្យយការថែ�ទាំំបែ�បលោ�កខាងលិិច។

Value Medicare Advantage HMO របស់់យើ�ើងមានបុុ
មានបុុព្វវលាភគម្រោ��ងប្រ�ចាំំខែ� $0។ សមាជិិកអនាគតអាចមានលក្ខខណៈៈ
ជំំនួយ
ួ បន្ថែ�ែម ប្រ�សិិនបើ�ើពួួកគេ�បំំពេ�ញតាមក
 ម្រិ�ិតប្រា�ក់់ចំំណូូលទាប។

គ្រ�ប់់គ្រា�ន់់សម្រា�ប់់

Clever Care Medicare Advantage ផ្តតល់់ជូូនសមាជិិកនូូវការធានារ៉ាា ប់់រងបន្ថែ�ែមដែ�លមិិនគ្រ�បដណ្តតប់់ដោ�យ Original
Medicare រួួមមាន៖
គម្រោ��ង

• ប្រា�ក់់ឧបត្ថថម្ភភលើ�ើសុុខភាពនិិងសុុខុុមាលភាពដែ�លមានលក្ខខណៈៈ
បត់់បែ�នរហូូតដល់់

$60 រៀ�ៀងរាល់់បីីខែ�ម្តតងសម្រា�ប់់សកម្មមភាព

លំំហាត់់ប្រា�ណ (កីីឡាវាយកូូនហ្គោ�ោល យូូហ្គាា កីីឡាវាយកូូនបាល់់

សមាជិិកភាពក្លឹឹ�បហាត់់ប្រា�ណ។ល។) របស់់របរ គ្មាា នវេេជ្ជជបញ្ជា
ា និិង

អាហារបំំប៉៉នរុុក្ខខជាតិិ។
• រហូូតដល់់

$500 ក្នុុ�ងមួួយឆ្នាំំ�សម្រា�ប់់សេ�វាកម្មមព្យាាបាលមាត់់ធ្មេ�េញ។

• ប្រា�ក់់រួួមចំំ
រួួមចំំណែ�កចំំនួួន
អ្ននកឯកទេ�ស

$0 សម្រា�ប់់ការជួួបវេេជ្ជជបណ្ឌិ�ត
ិ និិង

$0 សម្រា�ប់់ការព្យាាបាលបែ�បលោ�កខាង
លោ �កខាងកើ�ើ
 ើ ត
កើ�
(ជប់់ខ្យយល់់ (cupping), ម៉ាា ស្សាាមុុខដោ�យដុំំ�ម្យ៉ាា� ង (Gua Sha),
ធ្វើ�ើ�សរសៃ� (Tui Na)) និិងការចាក់់ម្ជុុ�លវិ ិទ្យាាសាស្ត្រ�រមិិនកំំណត់់។

• ប្រា�ក់់រួួមចំំណែ�កចំំនួួន

• មធ្យោ�ោបាយធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរមិិនមែ�នសង្គ្រោះ��ះ�បន្ទាាន់់
• ការធានារ៉ាា ប់់រងថ្នាំំ�មានវេេជ្ជជបញ្ជា
ាផ្នែ�ែក

D

សូូមចំំណាយពេ�លស្វែ�ែងយល់់អំពីី
ំ អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍គម្រោ��ងរបស់់យើ�ើង។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ន
ក
ន មានសំ
 ណួួ
ំ រណាមួួយ

សូូមហៅ�មកផ្នែ�ែកបម្រើ�ើ�សេ�វាអតិិថិជ
ិ នតា
 មរយៈៈលេ�ខ

ៃ ងមួួយសប្ដា
 ា ហ៍៍ ពីីថ្ងៃ�ៃទីី 1 ខែ�តុុលា រហូូតដល់ថ្ងៃ់ �ទីី
ៃ 31 ខែ�មីីនា និិងម៉ោ�ោង 8 ព្រឹ�ឹក
(833) 388-8168 (TTY: 711) ម៉ោ�ោង 8 ព្រឹ�ឹក ដល់់ 8 យប់់ ប្រាំ�ំពីីរថ្ងៃ�ក្នុុ�
ដល់់ 8 យប់់ នៅ�ថ្ងៃ�ធ្វើៃ �កា
ើ� រ ពីីថ្ងៃ�ៃទីី 1 ខែ�មេ�សា រហូូតដល់ថ្ងៃ់ �ទីី
ៃ 30 ខែ�កញ្ញាា។ ឬចូូលទៅ�កាន់់គេ�ហទំំព័រ័ clevercarehealthplan.com។
យើ�ើងរង់់ចាំំស្វាាគមន៍៍លោ�កអ្ននកមកកាន់់គ្រួ�ួសារ

Clever Care។

ដោ�យក្តីី�គោ�រពដ៏៏ស្មោះ�ះ�ស្ម័័�គ្រ�

Dave Firdaus | 鍾能偉
សហស្ថាាបនិិកគម្រោ��ង Clever Care
Health Plan, Inc.

Myong Lee | 명 리
សហស្ថាាបនិិកគម្រោ��ង Clever Care
Health Plan, Inc.
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Clever Care
Health Plan, Inc.

សហស្ថាាបនិិកគម្រោ��ង

© 2021 Clever Care Health Plan, Inc. រក្សាាសិិទ្ធិ�គ្រ�
ិ ប់់យ៉ាាង។
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សាច់់រឿ�ឿងនៃ�ការបង្កើ�ើត
� ឡើ�ង
ើ របស់់

Clever Care

បានបង្កើ�ើត
� ឡើ�ង
ើ នៅ�លើ�ើគោ�លការណ៍៍នៃ�ការផ្តតល់នូ
់ វូ ដំំណោះ�ះស្រា�យសម្រា�ប់់ការថែ�ទាំំសុខ
ុ ភាព
ដែ�លមានលក្ខខណៈៈសម្រ�បតាមវប្បបធម៌៌។
Clever Care គឺឺជាគម្រោ��ងអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍របស់់ Medicare ដែ�លផ្តតល់ជូ
់ ូននៅ�ខោ�នធីី Los Angeles, Orange, និិង San Diego។ គម្រោ��ង
របស់់យើ�ើងត្រូ�ូវបានរចនាឡើ�ង
ើ ដោ�យផ្ដោ�ោតលើ�ើផ្នែ�ែកសុខុ
ុ ុមាលភាពពេ�ញលេ�ញ–ផ្តោ�ោតលើ�កា
ើ ររី ីកចម្រើ�ើ�នផ្នែ�កវិ
ែ ិទ្យាាសាស្ត្រ�រនៃ�ការថែ�ទាំំពីីលោ�កខាងលិិច និិង
ការអនុុវត្តតការព្យាាបាលបែ�បប្រ�ពៃ�ណីីនៃ�ឱសថបែ�បលោ�កខាងកើ�ើត។
• ស្ថាា បនិិករបស់់យើ�ើងមានបទពិិសោ�ធន៍៍សរុប
ុ ជាង 55 ឆ្នាំំ�នៅ�ក្នុុ�ងឧស្សាាហកម្មមថែ�ទាំំសុខ
ុ ភាព។
• យើ�ើងសហការជាមួួយវេេជ្ជជបណ្ឌិ�ិ តនិិងអ្ននកជំំនាញដែ�លយល់់ពីវី ប្បបធម៌៌សមាជិករ
ិ បស់់យើ�ើង ហើ�ើយនិិយាយភាសារបស់់ពួកគេ�
ួ
។
• យើ�ើងប្តេ�េជ្ញាាផ្តតល់នូ
់ វូ ភាពងាយស្រួ�ួលក្នុុ�ងការថែ�ទាំំតាមរយៈៈការផ្តតល់កា
់ រគាំំទ្រ�ដ៏ល្អ
៏ អ ជាភាសាដែ�លសមាជិិករបស់់យើ�ើងនិិយាយ។
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Original Medicare សម្រា�ប់់ការធានារ៉ាា ប់រ់ ងសុុខភាពទាំំងមូូល ជាមួួយនឹឹង
គម្រោ��ង Medicare Advantage Health Plan របស់់ Clever Care
លើ�ើសពីី

អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ និិងគម្រោ��ងឱសថតាមវេេជ្ជជបញ្ជា
ារបស់់

Original Medicare៖

Medicare – MA-PD

អ្ននកចំំ
ចំ
 ណា
ំ
យ៖ បុុព្វវលាភរ៉ាា ប់រ់ ងផ្នែ�ែក B

អ្ននកចំំ
ចំ
 ណា
ំ
យ៖ បុុព្វវលាភរ៉ាា ប់់រងផ្នែ�ែក B និិងប្រ�ហែ�លជាបុុព្វវលាភរ៉ាា ប់់រង
ប្រ�ចាំំខែ�បន្ថែ�ែម

ផ្នែ�ែក A

(មន្ទីី�រពេ�ទ្យយ)
ផ្នែ�ែក A

(វេេជ្ជជសាស្ត្រ�រ)

Part D

(ថ្នាំំ�មានវេេជ្ជជបញ្ជាា)

ផ្នែ�ែក B

(មន្ទីី�រពេ�ទ្យយ)

(វេេជ្ជជសាស្ត្រ�រ)

ការធានារ៉ាា ប់់រងលើ�កា
ើ រ

ព្យាាបាលមាត់់ធ្មេ�េញ ភ្នែ�ក
ែ
និិងត្រ�ចៀ�ៀក

អ្ននកនឹឹងត្រូ�ូវទិិញគម្រោ��ងថ្នាំំ�តាមវេេជ្ជជបញ្ជា
ា (ផ្នែ�ែក

ប្រ�ហែ�លជា គម្រោ��ងបន្ថែ�ែម

ផ្នែ�ែក B

D) តែ�ម្តតង ហើ�ើយ

រួួមបញ្ចូ�ល
ូ ថ្នាំំ�តាមវេេជ្ជជបញ្ជា
ា បូូករួម
ួ ទាំំងអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍បន្ថែ�ែម ដូូច្នេះ�ះ�
អ្ននក មិិន ទិិចាំំបាច់់ទិិញគម្រោ��ងថ្នាំំ�តាមវេេជ្ជជបញ្ជា
ា (ផ្នែ�ែក D) ឬ

Medicare ផងដែ�រ ដើ�ើម្បីី�

ធានារ៉ាា ប់់រងលើ�ើការចំំណាយប្រា�ក់់ចំំណាយចេ�ញពីីហោ�ប៉ៅ�ៅផ្សេ�េងៗ

គម្រោ��ងបន្ថែ�ែម

និិងសេ�វាកម្មមបន្ថែ�ែម។

នៅ�ពេ�លអ្ននកជ្រើ�ើ�សរើើ �សយក

ការព្យាាបាល

និិងសេ�វាកម្មមសុខុ
ុ ុមាលភាព

Medicare ឡើ�ើយ។

Clever Care Medicare Advantage HMO អ្ននកនឹឹងទទួួលបាន៖

អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ទាំង
ំ អស់់ដែ�លផ្តតល់ដោ់ �យ Original Medicare បូូកនឹង
ឹ ៖

☑
☑
☑
☑
☑

គម្រោ��ងផ្អែ�ែកលើ�ើសហគមន៍៍ដែ�លនិយា
ិ យភាសារបស់់អ្ននក។
ការធានារ៉ាា ប់រ់ ងថ្នាំំ�តាមវេេជ្ជជបញ្ជា
ាដែ�លមានរួួមបញ្ចូ�ល
ូ ។
ប្រា�ក់់ឧបត្ថថម្ភកា
ភ រព្យាាបាលមាត់់ធ្មេ�េញ ត្រ�ចៀ�ៀក និិងភ្នែ�ក
ែ ។
ប្រា�ក់់ឧបត្ថថម្ភសុ
ភ ខ
ុ ភាព និិងសុុខុមាល
ុ
ភាពដែ�លមានលក្ខខណៈៈប
 ត់់បែ�ន ដើ�ើម្បីី�ចំំណាយ សម្រា�ប់់សកម្មភា
ម ពលំំហាត់់ប្រា�ណ របស់់របរ គ្មាានវេេជ្ជជបញ្ជា
ា
និិងអាហារបំំប៉៉នរុក្ខ
ុ ជា
ខ តិិ។
សេ�វាកម្មមព្យាាបាលបែ�បលោ�កខាងកើ�ើត ដូូចជា ការជប់់ខ្យយល់់

(Cupping), ការព្យាាបាលដោ�យម៉ាា ស្សាា (Tui Na) និិងការចាក់់ម្ជុុ�លវិ ិទ្យាាសាស្ត្រ�រ

ដោ�យបង់់តម្លៃ�ចំ
ៃ ណែ�ករួ
ំ
មចំ
ួ នួ
ំ ន
ួ $0 និិងមិិនត្រូ�វូ ការការបញ្ជូូ�នបន្តត។

សូូមមើ�ើល សេ�ចក្តីី�សង្ខេ�េបអំំពីីអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ ដែ�លមាននៅ�ក្នុុ�ងសៀ�ៀវភៅ�នេះ�ះសម្រា�ប់់ព័័ត៌៌មានលម្អិិ�តអំំពីីសេ�វាកម្មមទាំំងនេះ�ះនិិងអ្វីី�ៗជាច្រើ�ើ�ន
ទៀ�ៀត។

ការណែ�នាំំអ្ននកអំំពីីការចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�
ជំំហានទីី

1៖ បញ្ជាាក់់ថាអ្ននកមានសិទ្ធិិ �ចុះះ�ឈ្មោះ
ិ
�ះ�។
អ្ននកមានទាំំង Medicare ផ្នែ�ែក A និិងផ្នែ�ែក B ។
អ្ននករស់់នៅ�ក្នុុ�ងតំំបន់់សេ�វាកម្មមមួយ
ួ របស់់យើ�ើង៖ ខោ�នធីី

Los Angeles, Orange, ឬ San Diego។

អ្ននកគឺឺជាពលរដ្ឋឋឬអ្ននករស់់នៅ�អចិិន្ត្រៃ�ៃ�យ៍៍ស្រ�បច្បាាប់់របស់់សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក។

ជំំហានទីី

2៖ ជ្រើ�ើ�សរើើ �សគ្រូ�ូពេ�ទ្យយថែ�ទាំំបឋមរបស់់អ្ននក (PCP)។

ស្វែ�ែងរកអ្ននកផ្តតល់សេ�
់ វាដែ�លចូូលរួម
ួ បន្ថែ�ែមតាម clevercarehealthplan.com/provider។
ជំំនួយ
ួ ៖ អ្ននកនឹឹងត្រូ�ូវបញ្ចូ�លឈ្មោះ
ូ
�ះ�និិងលេ�ខប័
 ណ្ណ
័ ណរបស់់ PCP នៅ�លើ�ើទម្រ�ង់់បែ�បបទចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�។

ជំំហានទីី

3៖ បញ្ជាាក់់ថ្នាំំ�តាមវេេជ្ជជបញ្ជាារបស់់អ្ននកគឺឺជាផ្នែ�ែកមួយ
ួ នៃ�រូូបមន្តតថ្នាំំ�របស់់យើ�ើង។

រូូបមន្តត (បញ្ជីី�ថ្នាំំ�ដែ�លត្រូ�ូវបានធានារ៉ាា ប់រ់ ង)

ឱសថស្ថាាន

ជំំហានទីី

clevercarehealthplan.com/formulary
clevercarehealthplan.com/pharmacy

4៖ បំំពេ�ញនិិងដាក់់បញ្ជូូ�នការចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�របស់់អ្ននក។

តាមទូូរសព្ទទ៖ ហៅ�ទូូរសព្ទទទៅ�អ្ននកប្រឹ�ឹក្សាាផ្នែ�ែកលក់រ់ បស់់

Medicare ដែ�លមានអាជ្ញាាប័័ណ្ណណរបស់់យើ�ើងតាមលេ�ខ
(833) 365-1888។

តាមទូូរសារ៖ បំំពេ�ញ ចុះះ�ហត្ថថលេ�ខា និិងកាលបរិ ិច្ឆេ�េទទម្រ
 �ង់់
ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ� បន្ទាាប់់មកផ្ញើ�ើទូ
� រូ សារមកយើ�ើងតាមលខ

(657) 276-4757។

តាមអនឡាញ៖ ចូូលទៅ�មកកាន់់

តាមសំំបុត្រ�
ុ ៖ បំំពេ�ញ ចុះះ�ហត្ថថលេ�ខា និិងកាលបរិ ិច្ឆេ�េទលើ�ើ

ទម្រ�ង់់បែ�បចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�តាមអេ�ឡិិចត្រូ�និ
ូ ិក។

បំំពេ�ញដោ�យប្រើ�ើ�ស្រោ��មសំបុ
ំ ុត្រ�បិិទជិត
ិ ។

clevercarehealthplan.com ដើ�ើម្បីី�ដាក់់បញ្ជូូ�ន

ទម្រ�ង់់បែ�បបទចុះះ�
 ឈ្មោះ�ះ�។ ប្រ�គល់់មកវិ ិញនូូវទម្រ�ង់់ដែ�លបាន

អ្វីី�ដែ�លត្រូ�វូ រំ ំពឹឹងបន្ទាាប់់ពីអ្ននកចុះះ�ឈ្មោះ
ី
�ះ�

1. ប
 ន្ទាាប់់ពីី CMS យល់់ព្រ�មលើ�ពា
ើ ក្យយស្នើ�ើ�សុំំ�របស់់អ្ននកយើ�ើងនឹឹងផ្ញើ�ើ�
នូូវ លិិខិត
ិ បញ្ជា
ាក់់ ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល 10 ថ្ងៃ�។
ៃ

2. អ្ននកនឹ
 ង
ឹ ទទួួលបាន លេ�ខកាតសម្គាាល់់ Clever Care របស់់អ្ននកនិង
ិ
សៀ�ៀវភៅ�ណែ�នាំំសមាជិក
ិ ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល 5-10 ថ្ងៃ�ប
ៃ ន្ទាាប់់ពីយើ�ើ
ី ងផ្ញើ�ើ�
សំំបុុត្រ�របស់់អ្ននក។

M10006-F-KM (10/21)

សេ�ចក្តីី�សង្ខេ�េបអំំពីីអត្ថថ
ប្រ�យោ�ជន៍៍ឆ្នាំំ�

2022

Clever Care Value
Medicare Advantage (HMO)
គម្រោ��ងអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍

Medicare និិង

គម្រោ��ងថ្នាំំ�ពេ�ទ្យយតាមវេេជ្ជជបញ្ជា
ា
មានបម្រើ�ើ�នៅ�ខោ�នធីី

ឆ្នាំំ�គម្រោ��ង៖ ថ្ងៃ�ៃទីី

H7607_22_CM0610_M Accepted 08252021

Los Angeles, Orange, និិង San Diego

1 ខែ�មករាឆ្នាំំ� 2022 – ថ្ងៃ�ៃទីី 31 ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ� 2022

Clever Care Medicare Advantage HMO ផ្តតល់់ជូូនអ្ននកនូូវភាពងាយស្រួ�ួលក្នុុ�ងការមានសេ�វាវេេជ្ជជសាស្ត្រ�រ ការធានារ៉ាា ប់់រងថ្នាំំ�តាម
វេេជ្ជជបញ្ជា
ា ការព្យាាបាលតាមបែ�បលោ�កខាងកើ�ើត ការធានារ៉ាា ប់់រងព្យាាបាលធ្មេ�េញ និិងការធានារ៉ាា ប់់រងជាច្រើ�ើ�នទៀ�ៀតតាមរយៈៈគ
 ម្រោ��ងតែ�មួួយ។
គម្រោ��ង

Medicare ផ្នែ�ែក A ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�ក្នុុ�ង Medicare ផ្នែ�ែក B ហើ�ើយរស់់នៅ�ក្នុុ�ងខោ�នធីីមួួយនៃ�តំំបន់់សេ�វាកម្មម
របស់់យើ�ើង៖ Los Angeles, Orange, ឬ San Diego។
ដើ�ើម្បីី�ចូូលរួម
ួ អ្ននកត្រូ�ូវតែ�មានសិិទ្ធិ�ទទួ
ិ ួលបាន

បណ្តា
ា ញវេេជ្ជជបណ្ឌិ�ត
ិ មន្ទីី�រពេ�ទ្យយ ឱសថស្ថាាន បញ្ជីី�ឱសថ និិងអ្វី�ៗ
ី ជាច្រើ�ើ�នទៀ�ៀតអាចរកបាននៅ�លើ�ើគេ�ហទំំព័័ររបស់់យើ�ើង៖
គ្រូ�ូពេ�ទ្យយថែ�ទាំំបឋម និិងអ្ននកផ្តល់
ត សេ់ �វាផ្សេ�េងទៀ�ៀត
ឱសថស្ថាាន
រូូបមន្តតថ្នាំំ� (បញ្ជីីថ្នាំ
� ំ �ដែ�លមានធានារ៉ាា ប់រ់ ង)

clevercarehealthplan.com/provider
clevercarehealthplan.com/pharmacy
clevercarehealthplan.com/formulary

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកត្រូ�ូវការជំំនួួយក្នុុ�ងការស្វែ�ែងយល់់ពីីព័័ត៌៌មាននេះ�ះ, សូូមទូូរសព្ទទមកយើ�ើងតាមលេ�ខ

1 ខែ�តុុលា – ថ្ងៃ�ទីី
ៃ 31 ខែ�មីីនា
ម៉ោ�ោង 8 ព្រឹ�ឹកដល់់ 8 យប់់ 7 ថ្ងៃ�ក្នុុ
ៃ ងមួួ
� យសប្តាាហ៍៍។
ថ្ងៃ�ទីី
ៃ 1 ខែ�មេ�សា – ថ្ងៃ�ទីី
ៃ 30 ខែ�កញ្ញាា
ម៉ោ�ោង 8 ព្រឹ�ឹកដល់់ 8 យប់់ ពីថ្ងៃី �ច
ៃ ន្ទទដល់់ថ្ងៃ�សុុក្រ�
ៃ
។
ថ្ងៃ�ទីី
ៃ

							

(833) 388–8168 (TTY:711)៖

សារដែ�លបានទទួួលនៅ�ថ្ងៃ�ឈ
ៃ ប់់សម្រា�ក ឬនៅ�ក្រៅ��ម៉ោ�ោងធ្វើ�ើ�ការរបស់់យើ�ើង

នឹឹងត្រូ�វូ បានឆ្លើ�ើយ
� តបទៅ�វិ ិញក្នុុងរយៈៈពេ�លមួួ
យថ្ងៃ�នៃ�
ៃ ថ្ងៃ�ធ្វើ�ើ
ៃ កា
� រ។
�

យើ�ើងនិិយាយជាភាសារបស់់អ្ននក!

Original Medicare សូូមមើ�ើលនៅ�ក្នុុ�ងសៀ�ៀវភៅ�ណែ�នាំំ “Medicare &
You” បច្ចុុ�ប្បបន្ននរបស់់អ្ននក។ មើ�ើលលើ�ើអ៊ីី�នធឺឺណិិតតាមគេ�ហទំំព័័រ medicare.gov ឬទទួួលបានច្បាាប់់ចម្លលងតាមរយៈៈការហៅ�មកលេ�ខ
 � TTY សូូមហៅ�មកលេ�ខ
1–800–MEDICARE (1–800–633–4227), 24 ម៉ោ�ោងក្នុុ�ងមួួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃក្នុុ�ងមួួយសប្តាាហ៍៍។ អ្ននកប្រើ�ើ
1–877–486–2048 ។
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកចង់់ដឹឹងបន្ថែ�ែមអំំពីីការធានារ៉ាា ប់់រងនិិងថ្លៃ�ៃចំំណាយលើ�ើ

សេ�ចក្តីី�សង្ខេ�េបអំំពីីអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ ឆ្នាំំ�

2022

Clever Care Value Medicare Advantage Plan (HMO)
គម្រោ��ងបង់់បន្ថថយថ្លៃ�ៃធានារ៉ាា ប់់រងផ្នែ�ែក B
មានប្រ�សិិទ្ធធភាពចាប់់ពីីថ្ងៃ�ៃទីី

1 ខែ�មករាឆ្នាំំ� 2022 រហូូតដល់់ថ្ងៃ�ៃទីី 31 ខែ�ធ្នូូ�ឆ្នាំំ� 2022

ព័័ត៌៌មានខាងក្រោ��មនេះ�ះគឺឺជាសេ�ចក្តីី�សង្ខេ�េបអំំពីីថ្លៃ�ៃថ្នាំំ�ពេ�ទ្យយនិិងថ្នាំំ�តាមវេេជ្ជជបញ្ជា
ា ។ ដើ�ើម្បីី�ទទួួលបានបញ្ជីី�សេ�វាកម្មមពេ�ញលេ�ញដែ�លយើ�ើងធានារ៉ាា ប់់រងលើ�ើសូូម

មើ�ើលភស្តុុ�តាងនៃ�ការធានារ៉ាា ប់់រង

(Evidence of Coverage, EOC)។ EOC នឹឹងមាននៅ�លើ�ើគេ�ហទំំព័័ររបស់់យើ�ើងចាប់់ពីីថ្ងៃ�ៃទីី 15 ខែ�តុុលា
ខែ�តុុលា។

បុុព្វវលាភរ៉ាា ប់់រង ការកាត់់កង និិងដែ�នកំំណត់់
អ្ននកបង់់
ប
 ង់់ប្រា�ក់់ (You Pay)

ការចំំណាយ
បុុព្វវលាភគម្រោ��ងប្រ�ចាំខែំ �

$0

ការបង់់បន្ថថយថ្លៃ�ធា
ៃ នារ៉ាា ប់រ់ ងផ្នែ�ែក B

ភាពខុុសគ្នាានៃ�ចំំនួួន $125 ដែ�លចេ�ញចំំណាយ

ចំំណុុ ចសំំខាន់់ដែ�លត្រូ�ូវដឹឹង
អ្ននកក៏៏ត្រូ�វតែ�
ូ បន្តតបង់់ថ្លៃ�ៃបុុព្វវលាភរ៉ាា ប់រ់ ងផ្នែ�ែក B នៃ�

(ផ្នែ�ែក C និិងផ្នែ�ែក D)

Medicare របស់់អ្ននកផងដែ�រ។

ដោ�យគម្រោ��ង និិងថ្លៃ�ធា
ៃ នារ៉ាា ប់រងផ្នែ�ែក
់
B ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�

2022 ។

នេះ�ះមិិនមែ�នជាសំំណងទេ�។ អ្ននកត្រូ�ូវបង់់ចំំនួួន
បុុព្វវលាភរ៉ាា ប់រ់ ងដែ�លបានកាត់់បន្ថថយ។

ប្រ�សិិនបើ�ើបុុព្វវលាភធានារ៉ាា ប់រ់ ងផ្នែ�ែក B របស់់អ្ននក

ចេ�ញមកពីីមូូលប្បបទានបត្រ�សន្ដិិ�សុុខសង្គម
គ របស់់
អ្ននក នោះ�ះចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់ដែ�លកាត់់បន្ថថយនឹឹងត្រូ�វូ

បានឆ្លុះះ�បញ្ចាំំ�ងនៅ�ក្នុុ
ងមូូលប្បបទានបត្រ�ប្រ�ចាំំ
ខែ�
�
�
របស់់អ្ននក។

$0

ប្រា�ក់់កាត់់កង

ផែ�នការនេះ�ះមានតម្លៃ�ៃត្រូ�ូ វបង់់ប្រ�ចាំឆ្នាំ
ំ ំ �មុុនពេ�ល

ធានារ៉ាា ប់់រងបង់់ឱ្យយសម្រា�ប់់មន្ទីី� រពេ�ទ្យយ និិ ងសេ�វាវេេជ្ជជ
សាស្រ្ត�តមួួយចំំនួួន និិ ងថ្នាំំ�មានវេេជ្ជជបញ្ជា
ា Part D។

ការទទួួលខុុសត្រូ�វូ ការបង់់ប្រា�ក់់ចេ�ញផ្ទាាល់់ខ្លួួ�ន

អតិិបរិ ិមា(មិិនរាប់់បញ្ចូូ� លថ្នាំំតា
� មវេេជ្ជជបញ្ជា
ាផ្នែ�ែក

$3,000 ជារៀ�ៀងរាល់់ឆ្នាំំ�

D។)

នេះ�ះគឺឺជាចំំនួួនច្រើ�ើ�នបំំផុុតដែ�លអ្ននកនឹឹងត្រូ�វូ បង់់

សម្រា�ប់់ឆ្នាំំ�នេះ�ះសម្រា�ប់់សេ�វាកម្មមដែ�លមានរ៉ាា ប់រ់ ង
របស់់

Medicare។

អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍វេេជ្ជជសាស្ត្រ�រនិិងមន្ទីី�រពេ�ទ្យយ
អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍

អ្ននកបង់់
ប
 ង់់ប្រា�ក់់ (You Pay)

ការថែ�ទាំំដោ�យការសម្រា�កព្យាាបាលនៅ�មន្ទីីរ� ពេ�ទ្យយ ការបង់់ប្រា�ក់់រួម
ួ $75 ក្នុុងមួួ
ៃ �ប់់ថ្ងៃ�ទីី
ៃ
� យថ្ងៃ�សម្រា

1–5 ក្នុុងមួួ
� យរយៈៈពេ�លនៃ�អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍

ការបង់់ប្រា�ក់់រួម
ួ $0 ក្នុុងមួួ
ៃ �ប់់ថ្ងៃ�ទីី
ៃ
� យថ្ងៃ�សម្រា

6–90 និិងហួស
ួ ពីីនោះ�ះទៅ�

ចំំណុុ ចសំំខាន់់ដែ�លត្រូ�ូវដឹឹង
សេ�វាកម្មមទាំំងនេះ�ះអាចនឹឹងតម្រូ�វឱ្យ
ូ យមានការ
អនុុញ្ញាាត

ការបង់់ប្រា�ក់់រួម
ួ ផ្អែ�ែកទៅ�លើ�ើរយៈៈពេ�លអត្ថថ

ប្រ�យោ�ជន៍៍។ រយៈៈពេ�លនៃ�អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ចាប់់ផ្តើ�ើម
�

នៅ�ថ្ងៃ�ដែៃ �លអ្ននកបានចូូលក្នុុងមន្ទីី
រ� ពេ�ទ្យយ និិងបញ្ចចប់់
�
ទៅ� ពេ�លដែ�លអ្ននកមិិនបានទទួួលការថែ�ទាំំក្នុុង
�

មន្ទីីរ� ពេ�ទ្យយណាមួួយសម្រា�ប់់រយៈៈពេ�ល 60 ថ្ងៃ�ៃ
ជាប់់គ្នាា។ គម្រោ��ងរបស់់យើ�ើងខ្ញុំធា
��ំ នារ៉ាា ប់រ់ ង

លើ�ើចំំនួួនថ្ងៃ�សម្រា
ៃ �កនៅ�មន្ទីីរ� ពេ�ទ្យយដោ�យមិិន
មានកំំណត់។
់

ប្រ�សិនបើ�ើអ្ននកទៅ
ិ
�រកអ្ននកផ្តតល់សេ់ �វាក្រៅ��បណ្តា
ា ញ
នោះ�ះអ្ននកបង់់ថ្លៃ�ៃចំំណាយ ពេ�ញ។

អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍

អ្ននកបង់់
ប
 ង់់ប្រា�ក់់ (You Pay)

សេ�វាវះ�កាត់់ និិងមន្ទីីរ� ពេ�ទ្យយសម្រា�ប់់អ្ននកមិិនសម្រា�ក
នៅ�មន្ទីីពេ�
� ទ្យយ

• មន្ទីីរ� ពេ�ទ្យយសម្រា�ប់់អ្ននកជំងឺ
ំ មិ
ឺ នសម្រា
ិ
�កនៅ�មន្ទីីពេ�
� ទ្យយ
• មជ្ឈឈមណ្ឌឌលវះ�កាត់់សង្គ្រោះ��ះ �បន្ទាាន់់
• សេ�វាកម្មមអង្កេ�េត

សេ�វាកម្មមទាំំងនេះ�ះអាចនឹឹងតម្រូ�វឱ្យ
ូ យមានការ
តម្លៃ�ៃរួម
ួ ចំំណែ�កពេ�ល
 ទៅ�ពេ�
 ទ្យយម្តតង
 ៗ
 $75
តម្លៃ�ៃរួម
ួ ចំំណែ�កពេ�ល
 ទៅ�ពេ�
 ទ្យយម្តតង
 ៗ
 20
ប្រា�ក់់រួម
ួ ចំំណែ�ក $75 សម្រា�ប់់សេ�វាកម្មម

• អ្ននកឯកទេ�ស

អនុុញ្ញាាត

ប្រ�សិនបើ�ើអ្ននកទៅ
ិ
�រកអ្ននកផ្តតល់សេ់ �វាក្រៅ��បណ្តា
ា ញ
នោះ�ះអ្ននកត្រូ�ូវបង់់ថ្លៃ�ៃចំំណាយពេ�ញ។

តាមដាន។

ការជួួបពិិនិត្យ
ិ យជាមួួយវេេជ្ជជបណ្ឌិ�ត
ិ
• គ្រូ�ូពេ�ទ្យយថែ�ទាំំបឋមរបស់់អ្ននក (PCP)

ចំំណុុ ចសំំខាន់់ដែ�លត្រូ�ូវដឹឹង

ការអនុុញ្ញាាតជាមុុនមិិន តម្រូ�ូវឱ្យយមានសម្រា�ប់់
តម្លៃ�ៃរួម
ួ ចំំណែ�កពេ�ល
 ទៅ�ពេ�
 ទ្យយម្តតង
 ៗ
 $0
តម្លៃ�ៃរួម
ួ ចំំណែ�កពេ�ល
 ទៅ�ពេ�
 ទ្យយម្តតង
 ៗ
 $0

ការណាត់់ជួប
ួ លើ�ើកដំំបូូងរបស់់អ្ននកជាមួួយ
អ្ននកឯកទេ�សទេ�។

អ្ននកនឹឹងត្រូ�វូ ការការអនុុញ្ញាាតជាមុុន

សម្រា�ប់់ការតាមដានបន្តតឬសេ�វាកម្មម
នាពេ�លអនាគត។

ប្រ�សិនបើ�ើអ្ននកទៅ
ិ
�រកអ្ននកផ្តតល់សេ់ �វាក្រៅ��បណ្តា
ា ញ

នោះ�ះអ្ននកបង់់ថ្លៃ�ៃចំំណាយពេ�ញ ។
ការថែ�ទាំំបង្កាា រ
• សូូមស្វាា គមន៍៍មកកាន់់ Medicare
• ការជួួបពិិនិត្យ
ិ យសុុខភាពប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�
ការថែ�ទាំំសង្គ្រោះ��ះ �បន្ទាាន់់

សេ�វាកម្មមដែ�លត្រូ�ូវការបន្ទាាន់់

ប្រា�ក់់រួម
ួ ចំំណែ�ក $0 សម្រា�ប់់ការជួួបពិិនិិត្យយម្ដដង

ក្នុុងមួួ
� យឆ្នាំំ�

ប្រា�ក់់រួម
ួ ចំំណែ�កចំំនួួន $120 ពេ�លទៅ�ជួ
ប
ួ ពិិនិត្យ
ិ យ

ម្តតងៗ
 នៅ�បន្ទទប់់សង្គ្រោះ��ះ �បន្ទាាន់់

ប្រា�ក់់រួម
ួ ចំំណែ�ក $0 ពេ�លទៅ�កាន់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌល
ថែ�ទាំំបន្ទាាន់់

សេ�វាកម្មមធ្វើ�ើ�រោ�គវិ ិនិិច្ឆ័យ
�័ មន្ទីីរ� ពិិសោ�ធន៍៍
និិងការថតឆ្លុះះ�
�

រាល់់សេ�វាកម្មមបង្កាា របន្ថែ�ែម

ដែ�លបានអនុុញ្ញាាតដោ�យ Medicare

ក្នុុងអំំ
� ឡុុងឆ្នាំំ�កិិច្ចចសន្យាានឹឹងត្រូ�វូ បានរ៉ាា ប់រ់ ង។
ប្រា�ក់់រួម
ួ ចំំណែ�កត្រូ�វូ បានលើ�ើកលែ�ង ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក

ត្រូ�ូវបានបញ្ជូូ� នទៅ�មន្ទីីរ� ពេ�ទ្យយក្នុុងរយៈៈពេ�ល
72
�
ម៉ោ�ោងសម្រា�ប់់ស្ថាានភាពដូូចគ្នាា។

ប្រា�ក់់រួម
ួ ចំំណែ�កត្រូ�វូ បានលើ�ើកលែ�ងប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក

ត្រូ�ូវបានបញ្ជូូ� នទៅ�មន្ទីីរ� ពេ�ទ្យយក្នុុងរយៈៈពេ�ល
72
�

ម៉ោ�ោងសម្រា�ប់់ស្ថាានភាពដូូចគ្នាា។

សេ�វាកម្មមទាំំងនេះ�ះអាចនឹឹងត្រូ�វូ ការការអនុុញ្ញាាត
ជាមុុន។

• ការធ្វើ�ើ�តេ�ស្តត និិងនីីតិវិិ ិធីីនៃ�ការធ្វើ�ើ�រោ�គវិ ិនិិច្ឆ័យ
�័

ប្រា�ក់់រួម
ួ ចំំណែ�ក $0

• សេ�វាកម្មមមន្ទីីរ� ពិិសោ�ធន៍៍

ប្រា�ក់់រួម
ួ ចំំណែ�ក $0

• សេ�វាកម្មមវិ ិទ្យុុ�សាស្រ្ត�តក្នុុងការធ្វើ�ើ�
រោ�គវិ ិនិិច្ឆ័យ
�័
�

តម្លៃ�ៃរួម
ួ ចំំណែ�ក $75 សម្រា�ប់់ការថតតាមម៉ាា ស៊ីី�ន

ប្រ�សិនបើ�ើអ្ននកទៅ
ិ
�រកអ្ននកផ្តតល់សេ់ �វាក្រៅ��បណ្តា
ា ញ

ប្រា�ក់់រួម
ួ ចំំណែ�ក $0 សម្រា�ប់់ការថតឆ្លុះះ�
�

ខណៈៈពេ�លដែ�លអ្ននកបង់់

(ដូូចជា MRIs, CT scans, PET
scans។ល។ )

CT, MRI និិង PET។

រោ�គវិ ិនិិច្ឆ័យ
�័ ផ្សេ�េងទៀ�ៀតទាំំងអស់។
់
• ការថតកាំំរស្មីី�អ៊ិិ�ចសម្រា�ប់់អ្ននកជំំងឺឺមិិនសម្រា�ក
នៅ�មន្ទីីពេ�
� ទ្យយ

• សេ�វាកម្មមព្យាាបាលដោ�យកាំំរស្មីី� (ដូូចជាការ
ព្យាាបាលដោ�យកាំំរស្មីី�សម្រា�ប់់ជំងឺ
ំ ម
ឺ ហារីីក)

ប្រា�ក់់រួម
ួ ចំំណែ�ក $0 សម្រា�ប់់ការថតកាំំរស្មីី�អ៊ិិ�ច

លើ�ើអ្ននកជំំងឺមិ
ឺ នសម្រា
ិ
�កពេ�ទ្យយ

សហធានារ៉ាា ប់រ់ ង 20% នៃ�ចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់ដែ�ល

បានអនុុញ្ញាាតពីី Medicare សម្រា�ប់់សេ�វាកម្មម

ព្យាាបាលវិ ិទ្យុុ�សាស្ត្រ�រនីីមួួយៗ

ត្រូ�ូវបានធានារ៉ាា ប់រ់ ងស្រ�បតាមគោ�លការណ៍៍
ណែ�នាំំរបស់់ Medicare។

នោះ�ះអ្ននកបង់់ថ្លៃ�ៃចំំណាយពេ�ញ។

20% សម្រា�ប់់សេ�វាកម្មម

រោ�គវិ ិនិិច្ឆ័យ
�័ និិងព្យាាបាលដោ�យវិ ិទ្យុុ�សាស្ត្រ�រ និិង

ព្យាាបាលរោ�គ អ្ននកនឹឹងមិិនបង់់ប្រា�ក់់លើ�ើសកម្រិ�ិត
ចំំណាយផ្ទាាល់់ខ្លួួ�នអតិប
ិ រិ ិមាប្រ�ចាំំឆ្នាំំរ� បស់់អ្ននក

ឡើ�ើយ។

អ្ននកបង់់
ប
 ង់់ប្រា�ក់់ (You Pay)

អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍
សេ�វាកម្មមព្យាាបាលត្រ�ចៀ�ៀក
• ការពិិនិត្យ
ិ យធ្វើ�ើ�រោ�គវិ ិនិិច្ឆ័យ
�័ ត្រ�ចៀ�ៀក
សេ�វាកម្មមព្យាាបាលត្រ�ចៀ�ៀក (មិិនរ៉ាាប់រ់ ងដោ�យ

ួ ចំំណែ�ក $0 សម្រា�ប់់ការជួួបពិិនិិត្យយដែ�ល
ប្រា�ក់់រួម
រ៉ាា ប់រ់ ងដោ�យ Medicare។

ត្រ�ចៀ�ៀកបន្ថែ�ែមដែ�លមិិនត្រូ�វូ បានរ៉ាា ប់រ់ ងដោ�យ

Original Medicare។

• ការពិិនិត្យ
ិ យត្រ�ចៀ�ៀកធម្មមតា
• ការភ្ជាាប់់ឧបករណ៍៍ជំំនួយ
ួ ការស្តាាប់់
និិងការវាយតម្លៃ�ៃ

 នួ
ំ យ
ួ កា
 រស្ដាាប់
 ់
• ឧបករណ៍៍ជំ
សេ�វាកម្មមមាត់់ធ្មេ�ញ
េ (ទៀ�ៀងទាត់់)
• សេ�វាកម្មមដែ�លរ៉ាា ប់រ់ ងដោ�យ Medicare
សេ�វាកម្មមការពារធ្មេ�េញរួួមមាន៖
• ការសម្អាាតធ្មេ�េញ

ប្រា�ក់
 រួ់ ម
ួ ចំំណែ�ក $0 សម្រា�ប់់ការពិិនិត្យ
ិ យត្រ�ចៀ�ៀក
ធម្មមតា។

គ្រ�បដណ្តតប់់បន្ថែ�ែម សេ�វាកម្មមធ្មេ�េញរួួមមានជាអាទិិ៖
• ការសម្អាាតធ្មេ�េញដល់់ក្នុុងអញ្ចាា
ញ
�
• ការប៉ះះ� និិងការជួួសជុុល
• ការព្យាាបាលរន្ធធឬសធ្មេ�េញ (ពេ�ទ្យយព្យាាបាល
ខាងរោ�គបណ្តូូ� លធ្មេ�េញ)

• ធ្មេ�េញស្រោ��ប (គម្រ�ប)

• ស្ពាានធ្មេ�េញ ស្និិ�តធ្មេ�េញ ការដកយកចេ�ញ និិង
សេ�វាកម្មមផ្សេ�េងទៀ�ៀត

ព្យាាបាលត្រ�ចៀ�ៀករបស់់យើ�ើង។

ឧបករណ៍៍ជំំនួយ
ួ ការស្តាាប់់អាចរកបានតាមរយៈៈ

ឧបករណ៍៍មួួយចំំនួួនប៉ុុណ្ណោះ�
�
ះ � ផ្អែ�ែកលើ�ើតម្រូ�វូ ការការ
ស្តាាប់់របស់់អ្ននក។

ប្រា�ក់់រួម
ួ ចំំណែ�ក $0 សម្រា�ប់់ការបំំពេ�ញបន្ថែ�ែម

បន្ទាាប់់ពីីអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ដែ�លបានគ្រោ��ងទុុក

ប្រា�ក់់រួម
ួ ចំំណែ�ក $0 សម្រា�ប់់ជំំនួយ
ួ សវនាការ

ស្តាាប់់អ្ននកត្រូ�វទទួ
ូ
ួលខុុសត្រូ�វចំ
ូ ំពោះ�ះថ្លៃ�ៃដើ�ើមដែ�ល

និិងការវាយតម្លៃ�ៃរហូូតដល់់ 3 ក្នុុងមួួ
�
� យឆ្នាំំ។

រហូូតដល់់ចំំនួួនអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍អតិប
ិ រមានៃ�

សម្រា�ប់់ការប្រ�ឡងសវនាការឬឧបករណ៍៍ជំំនួយ
ួ
នៅ�សល់់។

គម្រោ��ង។

គម្រោ��ងនេះ�ះគ្រ�បដណ្តតប់់រហូូតដល់់ $500 ក្នុុងមួួ
� យ
ត្រ�ចៀ�ៀកសម្រា�ប់់ឧបករណ៍៍ស្តាាប់់ជារៀ�ៀងរាល់់ឆ្នាំំ។
�
ប្រា�ក់់រួម
ួ ចំំណែ�ក $0 សម្រា�ប់់សេ�វាកម្មមដែ�ល

រ៉ាា ប់រ់ ងដោ�យ Medicare

ប្រា�ក់់រួម
ួ ចំំណែ�ក $0 រហូូតឈានដល់់ស្នើ�នឹ
�ើ ឹង
ចំំនួនប្រា�ក់
ួ
ឧ
់ បត្ថថម្ភ។
ភ

• ការត្រួ�ួតពិនិ
ិ ត្យ
ិ យមាត់់
• ការព្យាាបាលដោ�យហ្វ្លុុ�យអូូរីីត
�
• កាំំរស្មីី�អ៊ិិ�ច

You must ប្រើ�ើ�វេេជ្ជជបណ្ឌិ�តនៅ
ិ �ក្នុុងបណ្តា
ា ញ
�

ឹ
NationsHearing និិងត្រូ�វូ បានកំំណត់់ត្រឹ�ម

Medicare)

គម្រោ��ងរបស់់យើ�ើងផ្តតល់នូូវ
់ ការធានារ៉ាា ប់រ់ ងផ្នែ�ែក

ចំំណុុ ចសំំខាន់់ដែ�លត្រូ�ូវដឹឹង

គម្រោ��ងនេះ�ះផ្ដដល់់ ប្រា�ក់់ឧបត្ថថម្ភចំ
ភ នួ
ំ ន
ួ $250

រៀ�ៀងរាល់់ប្រាំ�មួ
ំ យ
ួ ខែ�ម្ដដង រហូូតដល់់ចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់
អតិិបរមាប្រ�ចាំំឆ្នាំំ� $500 ដើ�ើម្បីី�ឱ្យយអ្ននកប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់

មិិនមានលក្ខខខណ្ឌឌតម្រូ�វឱ្យ
ូ យស្ថិិ�តនៅ�ក្នុុងបណ្តា
ា ញ
�
ទេ�។ ទោះ�ះយ៉ាា ងណាក្តីី� ប្រា�ក់់ចំំណាយចេ�ញពីី
ហោ�ប៉ៅ�ៅសម្រា�ប់់សមាជិក
ិ អាចមានតម្លៃ�ៃទាប

ជាង នៅ�ពេ�លប្រើ�ើ�ប្រា�ស់អ្ននកផ្ដដ
់
ល់់សេ�វាកម្មមនៅ�ក្នុុង
�

បណ្ដាា ញ។

រាល់់ចំំនួួនប្រា�ក់ឧ
់ បត្ថថម្ភដែភ �លមិិនត្រូ�វូ បានប្រើ�ើ�នៅ�

ចុុងបញ្ចចប់់នៃ�រយៈៈពេ�លប្រាំ�ំមួយ
ួ ខែ�នឹឹងអាចប្រើ�ើ�បាន

បន្តត។

ទៅ�បង់់ប្រា�ក់់លើ�ើសេ�វាកម្មមបង្កាា រ និិងសេ�វាកម្មមថែ�ទាំំ រាល់់ចំនួ
ំ នទឹ
ួ កប្រា�ក់
ឹ
ដែ់ �លមិិនត្រូ�វូ បានប្រើ�ើ�ប្រា�ស់នៅ់ �
សុុខភាពគ្រ�ប់់ជ្រុ�ងជ្រោ��
ុ
យលើ�ើកលែ�ងតែ� ការដាំំ

បង្គោ�ោលធ្មេ�េញ។

ដំំណាច់ឆ្នាំ
់ ំ ប្រ� �តិទិ
ិ ននឹ
ិ ងផុុតកំ
ឹ
ណត់
ំ
។
់

ក្រៅ��ពីីអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ដែ�លទូូទាត់់ដោ�យគម្រោ��ង

សម្រា�ប់់សេ�វាកម្មមផ្នែ�ែកធ្មេ�េញ អ្ននកទទួួលខុុសត្រូ�វលើ�ើ
ូ
ការចំំណាយដែ�លនៅ�សល់់។

អ្ននកបង់់
ប
 ង់់ប្រា�ក់់ (You Pay)

អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍
សេ�វាកម្មមភ្នែ�ែក
• ការពិិនិត្យ
ិ យភ្នែ�ែកដែ�លរ៉ាា ប់រ់ ងដោ�យ

Medicare ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើរោ�
� គវិ ិនិិច្ឆ័យ
�័ /ព្យាាបាល

ជំំងឺឺ និិងស្ថាានភាពសុុខភាពភ្នែ�ែក

• វ៉ែែ�នតាដែ�លរ៉ាា ប់រ់ ងដោ�យ Medicare
បន្ទាាប់់ពីីវះ�កាត់់ភ្នែ�ែកឡើ�ើងបាយ

ប្រា�ក់់រួម
ួ ចំំណែ�ក $20 សម្រា�ប់់ការជួួបពិិនិិត្យយ

សេ�វាកម្មមទាំំងនេះ�ះអាចនឹឹងតម្រូ�វឱ្យ
ូ យមានការ

ួ ិនិិត្យយរោ�គ
ប្រា�ក់់រួម
ួ ចំំណែ�ក $0 សម្រា�ប់់ត្រួ�តពិ

ិ �ក្នុុង
ា ញ
អ្ននក ត្រូ�ូវតែ� ប្រើ�ើ�វេេជ្ជជបណ្ឌិ�តនៅ
� បណ្តា

ដែ�លរ៉ាា ប់រ់ ងដោ�យ Medicare នីីមួួយៗ

រលាករ៉េេ�ទីីនដោ�យសារជំំងឺទឹ
ឺ កនោ�
ឹ
មផ្អែ�ែម

ប្រា�ក់់រួម
ួ ចំំណែ�ក $0 សម្រា�ប់់វ៉ែែ�នតាដែ�ល

រ៉ាា ប់រ់ ងដោ�យ Medicare បន្ទាាប់់ពីីវះ�កាត់់ភ្នែ�ែក
សេ�វាកម្មមភ្នែ�ែក (មិិនរ៉ាាប់រ់ ងពីី Medicare,

ឡើ�ើងបាយ

ភ្នែ�ែកបន្ថែ�ែម ដែ�លមិិនរ៉ាាប់រ់ ងដោ�យ Original

Medicare។

• ការពិិនិត្យ
ិ យភ្នែ�ែកទៀ�ៀងទាត់់ រួួមទាំំងលំងា
ំ ក
• វ៉ែែ�នតា (ដង កញ្ចចក់់ ឬកែ�វ)

ប្រា�ក់់រួម
ួ ចំំណែ�ក $0 សម្រា�ប់់ការពិិនិិត្យយភ្នែ�ែក

• ការជួួបពិិនិិត្យយព្យាាបាលសម្រា�ប់់ក្រុ�ម
ុ អ្ននកជំំងឺឺ

មិិនសម្រា�កពេ�ទ្យយ ឬការព្យាាបាលជាលក្ខខណៈៈ

នោះ�ះអ្ននកបង់់ថ្លៃ�ៃចំំណាយពេ�ញ។

ខុុសត្រូ�ូវលើ�ើការចំំណាយដែ�លនៅ�សល់់នានា។

ប្រា�ក់់រួម
ួ ចំំណែ�ក $0 រហូូតឈានដល់់ចំំនួួន
ទឹឹកប្រា�ក់ឧ
់ បត្ថថម្ភ។
ភ

$320 សម្រា�ប់់

ប្រា�ក់់រួម
ួ ចំំណែ�កចំំនួួន $150 ក្នុុងមួួ
ៃ �ប់់
� យថ្ងៃ�សម្រា

ថ្ងៃ�ទីី
ៃ

1–7

ថ្ងៃ�ទីី
ៃ

8–90

សេ�វាកម្មមអាចនឹឹងតម្រូ�វឱ្យ
ូ យមានការអនុុញ្ញាាត
ជាមុុន។

ប្រា�ក់់រួម
ួ ចំំណែ�កចំំនួួន $0 ក្នុុងមួួ
ៃ �ប់់
� យថ្ងៃ�សម្រា

ដែ�នកំំណត់់នៃ�រយៈៈកាលកំំណត់់ក្នុុងការការថែ�ទាំំ
�

ប្រា�ក់់រួម
ួ ចំំណែ�កសម្រា
 �ប់់ការជួួបពិិនិត្យ
ិ យម្តតងៗ
 $40

សុុខភាពផ្លូូវចិិ
ត ជូូននៅ
់
�មន្ទីីរ� ពេ�ទ្យយទូូទៅ�
� ត្តតដែ�លផ្តល់
ឡើ�ើយ។

អ្ននកជំំងឺសម្រា
ឺ �កនៅ�ពេ�ទ្យយមិិនអនុុវត្តតចំពោះំ �ះសេ�វាកម្មម

ប្រ�សិនបើ�ើអ្ននកទៅ
ិ
�រកអ្ននកផ្តតល់សេ់ �វាក្រៅ��បណ្តា
ា ញ

បុុគ្គគល

មន្ទីីរ� ជំំ
ជំ
 នា
ំ ញផ្នែ�ែកថែ�ទាំំ
(Skilled nursing facility, SNF)

ប្រ�សិនបើ�ើអ្ននកទៅ
ិ
�រកអ្ននកផ្តតល់សេ់ �វាក្រៅ��បណ្តា
ា ញ

ធម្មមតារៀ�ៀងរាល់់ឆ្នាំំប្រ� �តិទិ
ិ ន
ិ ។

គម្រោ��ងនេះ�ះផ្តល់
ត ប្រា�ក់
់
រ់ ហូូតដល់់

• ការថែ�ទាំំសុុខភាពផ្លូូវចិិ
ំ សម្រា
ឺ �កពេ�ទ្យយ
� ត្តតអ្ននកជំងឺ

EyeMed។

គម្រោ��ងសម្រា�ប់់ សេ�វាកម្មមទៀ�ៀងទាត់់ អ្ននកទទួួល

វ៉ែែ�នតារៀ�ៀងរាល់់ពីីរឆ្នាំំ�ម្តតង។
សេ�វាកម្មមសុុខភាពផ្លូូវចិិ
� ត្តត

អនុុញ្ញាាត

ក្រោ��យពីីអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ដែ�លទូូទាត់់ដោ�យ

ជាទៀ�ៀងទាត់់)

គម្រោ��ងរបស់់យើ�ើងផ្តតល់នូូវ
់ ការធានារ៉ាា ប់រ់ ងលើ�ើ

ចំំណុុ ចសំំខាន់់ដែ�លត្រូ�ូវដឹឹង

អ្ននកត្រូ�ូវបង់់ថ្លៃ�ៃចំំណាយពេ�ញ។

ប្រា�ក់់រួម
ួ ចំំណែ�ក $0 ក្នុុងមួួ
ៃ
� យថ្ងៃ�ៃ សម្រា�ប់់ពីថ្ងៃី �ទីី

សេ�វាកម្មមទាំំងនេះ�ះអាចនឹឹងតម្រូ�វឱ្យ
ូ យមានការ

ប្រា�ក់់រួម
ួ ចំំណែ�ក $188 ក្នុុងមួួ
� យថ្ងៃ�ៃ សម្រា�ប់់ពីី

មិិនត្រូ�វូ ការការចូូលមន្ទីីរ� ពេ�ទ្យយជាមុុនទេ�។

1–20

ថ្ងៃ�ទីី
ៃ

21–100

អនុុញ្ញាាត

ប្រ�សិនបើ�ើអ្ននកទៅ
ិ
�រកអ្ននកផ្តតល់សេ់ �វាក្រៅ��បណ្តា
ា ញ
អ្ននកត្រូ�ូវបង់់ថ្លៃ�ៃពេ�ញ។

សេ�វាកម្មមស្តាា រនីីតិិសម្បបទា
• សេ�វាកម្មមព្យាាបាលមុុខងារពិិសេ�ស

ប្រា�ក់់រួម
ួ ចំំណែ�កពេ�ល
 ជួ
ប
ួ ពិិនិត្យ
ិ យម្តតងៗ
 $5

• សេ�វាកម្មមព្យាាបាលរាងកាយ ការនិិយាយ និិង

ប្រា�ក់់រួម
ួ ចំំណែ�កពេ�ល
 ជួ
ប
ួ ពិិនិត្យ
ិ យម្តតងៗ
 $5

ការព្យាាបាលផ្នែ�ែកភាសា

រថយន្តតសង្រ្គោះ��ះ �បន្ទាាន់់

សេ�វាកម្មមទាំំងនេះ�ះអាចនឹឹងតម្រូ�វឱ្យ
ូ យមានការ
អនុុញ្ញាាត

ប្រ�សិនបើ�ើអ្ននកទៅ
ិ
�រកអ្ននកផ្តតល់សេ់ �វាក្រៅ��បណ្តា
ា ញ
អ្ននកត្រូ�ូវបង់់ថ្លៃ�ៃពេ�ញ។

ប្រា�ក់់រួម
ួ ចំំណែ�កពេ�លធ្វើ�ើ

ដំ
� ំណើ�ើ រមួួយជើ�ើង (ក្នុុង
�
មួួយផ្លូូវៗ
)
ចំំ
នួ
ន
ួ
$150
សម្រា�ប់់
សេ
�វាកម្មមរថយន្តត
�
សង្រ្គោះ��ះ �ផ្ទាាល់់ដីី។

សហធានារ៉ាា ប់រ់ ងចំំនួួន 20% នៃ�ចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់

ដែ�លបានអនុុញ្ញាាតដោ�យ Medicare សម្រា�ប់់

សេ�វាដឹឹកជញ្ជូូ� នតាមរថយន្តតសង្គ្រោះ��ះ �បន្ទាាន់់។

អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍
មធ្យោ�ោបាយធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើ រ

អ្ននកបង់់
ប
 ង់់ប្រា�ក់់ (You Pay)

ចំំណុុ ចសំំខាន់់ដែ�លត្រូ�ូវដឹឹង

ប្រា�ក់់រួម
ួ ចំំណែ�ក $0 សម្រា�ប់់ការធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើ រមួួយ

ផ្លូូវ� 24 លើ�ើកសម្រា�ប់់ការដឹឹកជញ្ជូូ� នមិិនមែ�នជា
ការសង្គ្រោះ��ះ �បន្ទាាន់់ពាក់ព័
់ ន្ធធនឹ
័ ងសុុខ
ឹ
ភាពក្នុុងរង្វវង់់
�

25 ម៉ាា យក្នុុងមួួ
�
� យឆ្នាំំ។

ឱសថ Medicare ផ្នែ�ែក B

សហធានារ៉ាា ប់រ់ ងចំ
 នួ
ំ ន
ួ 20% នៃ�ចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់
ដែ�លអនុុញ្ញាាតដោ�យ Medicare សម្រា�ប់់ថ្នាំំ�

ព្យាាបាលដោ�យប្រើ�ើ�សារធាតុុគីីមីី

សហធានារ៉ាា ប់រ់ ងចំំនួួន 20% នៃ�ចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់

ដែ�លបានអនុុញ្ញាាតពីី Medicare សម្រា�ប់់ថ្នាំំ�

សេ�វាកម្មមទាំំងនេះ�ះអាចនឹឹងតម្រូ�វឱ្យ
ូ យមានការ
អនុុញ្ញាាត

ប្រ�សិនបើ�ើអ្ននកទៅ
ិ
�រកអ្ននកផ្តតល់សេ់ �វាក្រៅ��បណ្តា
ា ញ
អ្ននកត្រូ�ូវបង់់ថ្លៃ�ៃចំំណាយពេ�ញ។

ផ្នែ�ែក B ផ្សេ�េងទៀ�ៀត

អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍សុុខុុមាលភាពដែ�លមានរួួមបញ្ចូូ� លនៅ�ក្នុុ�ងគម្រោ��ងរបស់់អ្ននក
អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍
សុុខភាព និិងសុុខមាលភាព

(ប្រា�ក់់ឧបត្ថថមការចំំណាយដែ�លមានលក្ខខណៈៈ
មានលក្ខខណៈ

ៈ
បត់់បែ�ន)
សកម្មមភាពហាត់់ប្រា�ណ រួួមមានជាអាទិិ៖
• សមាជិិកភាពក្លឹឹ�បហា
 ត់់ប្រា�ណ
• វាយកូូនហ្គោ�ោល
• ថ្នាាក់់តៃ�ជីី
• ថ្នាាក់់យូូហ្គាា ឬភីីឡាត់់
របស់់របរដែ�លមិិនចាំបា
ំ ច់់មានវេេជ្ជជបញ្ជា
ា

(Over–the–Counter, OTC)
Clever Care ផ្តតល់ជូូននូូវ
់
បញ្ជីីរ� បស់់របរ OTC
ដែ�លគ្រ�ប់់លក្ខខណៈៈដែ�លអាចទិិញបាននៅ�ក្នុុង
�

ហាង ឬតាមអ៊ីី�នធឺណិ
ឺ ិ ត។
អាហារបំំប៉៉នរុុក្ខខជាតិិ

អាហារបំំប៉៉នរុុក្ខខជាតិិត្រូ�វូ ការទិិញពីីការិ ិយាល័័យ

ិទ្យាាសាស្ត្រ�រក្នុុងបណ្តា
បណ្តា
ា ញអ្ននកចាក់់ម្ជុុលវិ
ា ញ
�
�
អ្ននកផ្គគត់់ផ្គង់
គ ់ក្នុុងបណ្តា
ា ញ ឬតាមរយៈៈការហៅ�
�
ទូូរសព្ទទទៅ� Clever Care។

អ្ននកចំំណាយ (You Pay)
ប្រា�ក់់រួម
ួ ចំំណែ�ក $0 រហូូតឈានដល់់ចំំនួួន
ទឹឹកប្រា�ក់ឧ
់ បត្ថថម្ភភ

គម្រោ��ងនេះ�ះផ្តល់
ត ប្រា�ក់
់
ឧ
់ បត្ថថម្ភលើ�ើ
ភ ការចំំណាយ

សម្រា�ប់់សុុខភាពនិិងសុុខភាពដែ�លមានលក្ខខណៈៈ
បត់់បែ�នចំំនួួន $60 រៀ�ៀងរាល់់បីីខែ�ម្តតង រហូូតដល់់

ចំំនួនទឹ
ួ កប្រា�ក់
ឹ
អតិ
់ ប
ិ រមាប្រ�ចាំឆ្នាំ
ំ ំ �ចំំនួន
ួ $240។

ចំំណុុ ចសំំខាន់់ដែ�លត្រូ�ូវដឹឹង
ក្រោ��យពីីអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ដែ�លទូូទាត់់ដោ�យគម្រោ��ង

អ្ននកទទួួលខុុសត្រូ�វលើ�ើ
ូ
ការចំំណាយដែ�លនៅ�សល់់
នានា។

រាល់់ចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់ដែ�លមិិនត្រូ�វូ បានប្រើ�ើ�នៅ�
ចុុងបញ្ចចប់់នៃ�រយៈៈពេ�លបីីខែ�នឹឹងផុុតកំណត់
ំ
។
់

អ្ននកជ្រើ�ើ�សរើើ �ស របៀ�ៀបចំំណាយប្រា�ក់់ឧបត្ថថម្ភ។
ភ វា

អាចប្រើ�ើ�សម្រា�ប់់សកម្មមភាពហាត់់ប្រា�ណ របស់់របរ អាហារបំំប៉៉នរុុក្ខខជាតិិត្រូ�វូ បានគេ�ប្រើ�ើ�ដើ�ើម្បីី�ព្យាាបាល
ជំំងឺឺដូូចជាអាឡែ�រហ្សីី� ថប់់បារម្ភភ ជំំងឺរឺ លាក
ដែ�លមានលក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�គ្រ�ប់់គ្រា�ន់រ់ បស់់ OTC

ឬអាហារបំំប៉៉នរុុក្ខខជាតិិ។

សន្លាាក់់ ឈឺឺខ្ននង ត្រ�អក អស់់កម្លាំំ�ង គេ�ងមិិនលក់់

រោ�គសញ្ញាាអស់់រដូូវ ធាត់់និិងច្រើ�ើ�នទៀ�ៀត។

អ្ននកចំំណាយ (You Pay)

អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍
ិទ្យាាសាស្ត្រ�រ
សេ�វាកម្មមចាក់់ម្ជុុលវិ
�
គម្រោ��ងនេះ�ះរ៉ាា ប់រ់ ង គ្មាានដែ�នកំំណត់់

ិទ្យាាសាស្ត្រ�រ
លើ�ើសេ�វាកម្មមជួួបពិិនិិត្យយចាក់់ម្ជុុលវិ
�

ការបង់់ប្រា�ក់់រួម
ួ $0 ក្នុុង
� ការទៅ�ជួួបព្យាាបាលម្តតងៗ
ដល់់ទៅ� 24 ដង ក្នុុងមួួ
យ
ឆ្នាំំ។
�
�

នៅ�ក្នុុងបណ្តា
ា ញ។
�

ចំំណុុ ចសំំខាន់់ដែ�លត្រូ�ូវដឹឹង
អ្ននក ត្រូ�ូវតែ� ប្រើ�ើ�វេេជ្ជជបណ្ឌិ�តនៅ
ិ �ក្នុុង
 ណ្តា
ា ញចា
 ក់់
� ប
ិទ្យាាសាស្ត្រ�ររ បស់់យើ�ើង។
ម្ជុុលវិ
�

ការជួួបពិិនិិត្យយសម្រា�ប់់សេ�វាកម្មមសុុខុុមាលភាពនីី
មួួយៗអាចនឹឹងមិិនលើ�ើសពីីរយៈៈពេ�ល 30 នាទីី
ឡើ�ើយ នៅ�អំំឡុុងពេ�លជួប
ួ ។

សេ�វាកម្មមសុុខភាពបែ�បលោ�កខាងកើ�ើត
ួ ចំំណែ�កពេ�ល
 ជួ
ប
ួ ពិិនិត្យ
ិ យម្តតងៗ
 $0
តម្លៃ�ៃរួម

សេ�វាកម្មមរួួមមាន៖
• ជប់់ខ្យយល់់ (Cupping/Moxa)
• ធ្វើ�ើ�សរសៃ� (Tui Na)
• ម៉ាា ស្សាាមុុខដោ�យដុំំ�ម្យ៉ាា�ង (Gua Sha)

• Med-X

រហូូតដល់់ការជួួបពិិនិិត្យយអតិិបរមាដែ�លបាន
អនុុញ្ញាាត និិងរយៈៈពេ�ល

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកទៅ�រកអ្ននកផ្តល់
ត សេ់ �វាក្រៅ��បណ្តា
ា ញ
អ្ននកត្រូ�ូវបង់់ថ្លៃ�ៃចំំណាយពេ�ញ។

គម្រោ��ងនេះ�ះផ្តល់
ត ជូូន
់
សេ�វាកម្មមសុុខុុមាលភាព
អតិិបរមាចំំនួួន12 ក្នុុងមួួ
� យឆ្នាំំប្រ� �តិិទិិន

• ការសិិក្សាាពីីរ៉េេ�ផ្លិិ�ច (Reflexology)
ការព្យាាបាលដោ�យកាំំរស្មីី�អ៊ីីនហ្វ្រា�ា
�

– ប្រ�សិិនបើ�ើ

សេ�វាកម្មមផ្នែ�ែកបន្ថែ�ែម វានឹឹងមិិនរាប់់បញ្ចូូ� លក្នុុងចំំ
� នួួន
កំំណត់់នៃ�ការជួួប 12 ដងទេ�

• ការផ្ដដល់់សេ�វាប្រឹ�ឹក្សាាថែ�ទាំំពីច
ី ម្ងាា យ

(Telehealth)

សុុខភាព និិងសុុខុុមាលភាព

(មិិនមែ�នរ៉ាាប់រ់ ងពីី Medicare, សេ�វាកម្មម
ធម្មមតា)

ប្រា�ក់់រួម
ួ ចំំណែ�ក $0
ប្រា�ក់់រួម
ួ ចំំណែ�ក $0 សម្រា�ប់់ការជួួបពិិនិិត្យយម្ដដង
ក្នុុងមួួ
�
� យឆ្នាំំ។

• ការពិិនិត្យ
ិ យរាងកាយប្រ�ចាំឆ្នាំ
ំ ំ �ដោ�យ PCP

សេ�វាកម្មមនេះ�ះត្រូ�ូវបានរ៉ាា ប់រ់ ងនៅ�ពេ�លផ្តតល់ជូូន
់

តាមរយៈៈការិ ិយាល័័យគ្រូ�ូពេ�ទ្យយរបស់់អ្ននក។

ការពិិនិត្យ
ិ យរាងកាយប្រ�ចាំឆ្នាំ
ំ ំ ជា
� ធម្មមតារួួមមាន

អារម្មមណ៍៍របស់់វេេជ្ជជបណ្ឌិ�ត
ិ ឬការស្តាាប់់រាងកាយ
ឬការប៉ះះ�តំំបន់់នានានៃ�រាងកាយ។

សេ�វាកម្មមនេះ�ះមិិនត្រូ�វូ បានរ៉ាា ប់រ់ ងដោ�យ

របស់់អ្ននក

Original Medicare ទេ�។

អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍បន្ថែ�ែមរួួមបញ្ចូូ� លនៅ�ក្នុុ�ងគម្រោ��ងរបស់់អ្ននក៖
អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍

អ្ននកចំំណាយ (You Pay)

ឧបករណ៍៍ និិងសម្ភាា រផ្គគត់ផ្គ
់ ង់
គ ផ្នែ�ែក
់
វេេជ្ជជសាស្រ្ត�ត
វេេជ្ជជ
• ឧបករណ៍៍វេេជ្ជជសាស្ត្រ�រដែ�លប្រើ�ើ�បានយូូរ

សេ�វាកម្មមទាំំងនេះ�ះអាចនឹឹងតម្រូ�វឱ្យ
ូ យមានការ
សហធានារ៉ាា ប់រ់ ង 0% សម្រា�ប់់របស់់របរ $500

អនុុញ្ញាាត

Medicare
សម្រា�ប់់របស់់របរលើ�ើសពីី $500

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកទៅ�រកអ្ននកផ្តល់
ត សេ់ �វាក្រៅ��បណ្តា
ា ញ

សហធានារ៉ាា ប់រ់ ង 20% នៃ�ចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់ដែ�ល

គម្រោ��ងនេះ�ះគ្រ�បដណ្តតប់់លើ�ើឧបករណ៍៍តាមដាន

ឬតិិចជាងនេះ�ះ។ សហធានារ៉ាា ប់រ់ ង 20% នៃ�ចំំនួួន
ទឹឹកប្រា�ក់ដែ់ �លបានអនុុញ្ញាាតពីី

• ប្រ�ដាប់់ជំំនួួសធ្មេ�ញ
េ (ឧទាហរណ៍៍ រណបពត់់
ធ្មេ�េញ អវយវៈ�សិិប្បបនិម្មិិ�ត
ិ )

អនុុញ្ញាាតដោ�យ Medicare

• ស្បែ�ែកជើ�ើងព្យាាបាលជំំងឺឺទឹឹកនោ�មផ្អែ�ែម និិងការ
បញ្ចូូ� ល

• ការបណ្តុះះ� �បណ្តា
ាលលើ�ើការគ្រ�ប់់គ្រ�ងជំំងឺឺ
ទឹឹកនោ�មផ្អែ�ែម សេ�វាកម្មមជំំងឺឺទឹឹកនោ�មផ្អែ�ែម និិង
សម្ភាា រផ្គគត់់ផ្គង់
គ ់

ចំំណុុ ចសំំខាន់់ដែ�លត្រូ�ូវដឹឹង

អ្ននកបង់់ប្រា�ក់់រួម
ួ ចំំណែ�កចំំនួួន $0 សម្រា�ប់់ការ

បណ្តុះះ� �បណ្តា
ាលលើ�ើការគ្រ�ប់់គ្រ�ងជំងឺ
ំ ទឹ
ឺ កនោ�
ឹ
មផ្អែ�ែម
សេ�វាកម្មមជំំងឺឺទឹឹកនោ�មផ្អែ�ែម និិងសម្ភាា រផ្គគត់់ផ្គង់
គ ់

អ្ននកបង់់ថ្លៃ�ៃចំំណាយពេ�ញ។

ជាតិិស្កករក្នុុងឈាមមួួ
យក្នុុងមួួ
� ជ្រើ�ើ�សពី
 ៖ី
�
� យឆ្នាំំ។

• គម្រោ��ងនេះ�ះរ៉ាា ប់រ់ ងលើ�ើឧបករណ៍៍តាមដាន
គ្លុុយកូូសក្នុុ
ងឈាមរាល់់
ឆ្នាំំប្រ� �តិិទិិន និិង
�
�
សម្ភាា រប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ 30 ថ្ងៃ�ៃ ដែ�លមានបន្ទះះ�តេ�
ស្តតរហូូតដល់់ 100 បន្ទះះ� និិងឧបករណ៍៍ជួួស
ឈាម 100 ពីីឱសថស្ថាានលក់់រាយ ឬសម្ភាា រ
ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ 90 ថ្ងៃ�ដែៃ �លមានរហូូតដល់់បន្ទះះ�តេ�
ស្តត 300 និិងឧបករណ៍៍ជួួសឈាម 300 តាម
ការបញ្ជា
ាទិិញតាមសំំបុុត្រ�។

• ឧបករណ៍៍តាមដានគ្លុុយកូូសជាបន្តតបន្ទាាប់់
មួយ
ួ
�
ដែ�លមានសិិនស័រ័ បីី ក្នុុងមួួ
យ
ខែ�
ដែ�លមិិ
ន
�
�
លើ�ើសពីី 40 សិិនស័រ័ ក្នុុងមួួ
� យឆ្នាំំ។

អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍
ការរ៉ាា ប់រ់ ងទូូទាំំងសកលលោ�ក

អ្ននកចំំណាយ (You Pay)

ចំំណុុ ចសំំខាន់់ដែ�លត្រូ�ូវដឹឹង

ចំំនួួនកំំណត់ជា
់ ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ� $50,000 សម្រា�ប់់

ការថែ�ទាំំសង្គ្រោះ��ះ �បន្ទាាន់់ ដែ�លបានរ៉ាា ប់រ់ ង និិង

សេ�វាកម្មមត្រូ�ូវការជាបន្ទាាន់់នៅ�ក្រៅ��សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក
និិងដែ�នដីីរបស់់អាមេ�រិ ិក។

ការថែ�ទាំំជើ�ើង (ប្រ�អប់ជើ�ើង
់
)
ការថែ�ទាំំជើ�ើងដែ�លរ៉ាា ប់រ់ ងដោ�យ Medicare

(podiatry)

សេ�វាកម្មមទាំំងនេះ�ះអាចនឹឹងតម្រូ�វឱ្យ
ូ យមានការ
ប្រា�ក់់រួម
ួ ចំំណែ�ក $0 សម្រា�ប់់ការជួួបពនិិត្យយម្ដដងៗ

 នារ៉ាា ប់រ់ ងដោ�យ Medicare
ដែ�លធា

សេ�វាកម្មមការព្យាាបាលដោ�យគក់់ច្រ�បាច់់ម៉ាាស្សាា

Medicare

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកទៅ�រកអ្ននកផ្តល់
ត សេ់ �វាក្រៅ��បណ្តា
ា ញ
អ្ននកត្រូ�ូវបង់់ថ្លៃ�ៃចំំណាយពេ�ញ។

សេ�វាកម្មមទាំំងនេះ�ះអាចនឹឹងតម្រូ�វឱ្យ
ូ យមានការ

ឬចាប់់សរសៃ�

ការថែ�ទាំំព្យាាបាលតាមសរសៃ�ដែ�លរ៉ាា ប់រ់ ងដោ�យ

អនុុញ្ញាាត

អនុុញ្ញាាត
ប្រា�ក់់រួម
ួ ចំំណែ�ក $5 សម្រា�ប់់ការជួួបពិិនិិត្យយម្ដដងៗ

ដែ�លរ៉ាា ប់រ់ ងដោ�យ Medicare

Medicare រ៉ាា ប រងលើ�ើសេ�វាកម្មម ដើ�ើម្បីី�ជួយ
ួ
កែ�តម្រូ�ូវការថ្លោះ�ះ �ឆ្អឹឹ�ងខ្ននង។

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកទៅ�រកអ្ននកផ្តល់
ត សេ់ �វាក្រៅ��បណ្តា
ា ញ
អ្ននកបង់់ថ្លៃ�ៃចំំណាយពេ�ញ។

អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍បំំពេ�ញបន្ថែ�ែមពិិសេ�សសម្រា�ប់់
អ្ននកមានជំំងឺរ៉ាំំ�រ៉ៃៃ�
ឺ
Ill

មនុុស្សសដែ�លមានជំំងឺរ៉ាំំ�រ៉ៃៃ�ដូូ
ឺ
ចខាងក្រោ��មអាចមាន

សេ�វាកម្មមទាំំងនេះ�ះអាចនឹឹងតម្រូ�វឱ្យ
ូ យមានការ
អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍អាហារ

ប្រា�ក់់រួម
ួ ចំំណែ�កចំំនួួន $0 សម្រា�ប់់ការផ្តល់
ត ់

សិិទ្ធិ�ទទួ
ិ ល
ួ បានអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍បំពេ�
ំ ញបន្ថែ�ែមបន្ថែ�ែម អាហារតាមផ្ទះះ�ចំំនួន
ួ 84 ពេ�លក្នុុងមួួ
� យឆ្នាំំ�

ិធីី
ទៀ�ៀត នៅ�ពេ�លមានការចូូលរួួមនៅ�ក្នុុងកម្មមវិ
�
គ្រ�ប់់គ្រ�ងការថែ�ទាំំរបស់់គម្រោ��ង។

គ្រឿ��ឿងទេ�ស

លក្ខខខណ្ឌឌរួួមមាន៖

សម្រា�ប់់គ្រឿ��ឿងទេ�សដែ�លមានកម្រិ�ិតត្រឹ�ម
ឹ $25

• ជំំងឺបេះ�ះដូូង
ឺ
និិងចរន្តតឈាម
• ជំំងឺខ្សោឺ �ោយបេះ�ះដូូងរ៉ាំំ�រ៉ៃៃ�
• ជំំងឺភ្លេ�េ
ឺ ចភ្លាំំ�ង
• ជំំងឺទឹ
ឺ កនោ�
ឹ
មផ្អែ�ែម
• ជំំងឺថ្លើឺ �ម
�ើ ដំំណាក់កា
់ លចុុងក្រោ��យ
• ជំំងឺតម្រ�ងនោ�
ឺ
មដំំណាក់កា
់ លចុុងក្រោ��យ

អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍តម្រូ�វូ ការសង្គគម

ប្រា�ក់់រួម
ួ ចំំណែ�កចំំនួួន $0 សម្រា�ប់់សេ�វាកម្មមផ្ដដល់់

ឱ្យយដោ�យអ្ននកផ្ដដល់់សេ�វាថែ�ទាំំផ្ទាាល់់ខ្លួួ�នមិិនមែ�ន

ទាំំងនេះ�ះទេ�។

អ្ននកត្រូ�ូវតែ�ប្រើ�ើ�អ្ននកលក់់ដែ�លមានកិិច្ចចសន្យាារបស់់

គម្រោ��ង។

ជាវេេនដែ�លមានរយៈៈពេ�លបួួនម៉ោ�ោងចំំនួន
ួ 24 វេេន

(សរុុប 96 ម៉ោ�ោង)។

• ជំំងឺសួ
ឺ តរ៉ាំំ�រ៉ៃៃ�
ួ

ឧបករណ៍៍ត្រួ�ួតពិនិ
ិ ត្យ
ិ យពីីចម្ងាា យ

• ជំំងឺឺដាច់់សរសៃ�ឈាមខួួរក្បាាល

គ្រ�ប់់គ្រា�ន់់សម្រា�ប់់អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍បន្ថែ�ែមពិិសេ�ស

ជាការព្យាាបាល។ សេ�វាកម្មមត្រូ�ូវបានកំំណត់់ត្រឹ�ម
ឹ

សេ�វាកម្មមត្រួ�ួតពិនិ
ិ ត្យ
ិ យពីីចម្ងាា យ

• ជំំងឺស
ឺ រសៃ�ប្រ�សាទ

មិិនមែ�នសមាជិិកទាំំងអស់នឹ
់ ឹងមានលក្ខខណៈៈ

ប្រា�ក់់រួម
ួ ចំំណែ�កចំនួ
ំ នប្រា�ក់
ួ
រួ់ ម
ួ ចំំណែ�កចំនួ
ំ ន
ួ $0

• មេ�រោ�គអេ�ដស៍៍/ជំំងឺអេ�ដស៍
ឺ
៍

• ស្ថាានភាពសុុខភាពផ្លូូវចិិ
ិ រភាព
� ត្តតរ៉ាំំ�រ៉ៃៃ� និិងពិកា

អនុុញ្ញាាត

ិធីីគ្រ�ប់់គ្រ�ងករណីី និិង
ត្រូ�ូវតែ�ចូូលរួម
ួ ក្នុុងកម្មមវិ
�

ប្រា�ក់់រួម
ួ ចំំណែ�កចំំនួួន $0 សម្រា�ប់់ការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់

សកម្មមភាពដែ�លមានគោ�លដៅ�ដែ�លបានកំំណត់់

ការវាយតម្លៃ�ៃសុុវត្ថិិ�ភាពនៅ�ផ្ទះះ�

សេ�វាកម្មមនេះ�ះគឺឺត្រូ�វូ បានកម្រិ�ិតចំំពោះ�ះអ្ននកដែ�ល

ពីរី ដងក្នុុងមួួ
� យឆ្នាំំ�

ធ្លាាក់់ខ្លួួ�នឈឺឺ មានបញ្ហា
ា ឥរិ ិយាបថក្នុុងការដើ�ើ
រ
�

ប្រា�ក់់រួម
ួ ចំំណែ�កចំំនួួន $0 សម្រា�ប់់ការវាយតម្លៃ�ៃ

សេ�វាកម្មមគាំំទ្រ�តាមផ្ទះះ�

ប្រា�ក់់រួម
ួ ចំំណែ�កចំំនួួន $0 សម្រា�ប់់សេ�វាកម្មមដើ�ើម្បីី�

ជួួយដ
 ល់់សកម្មមភាពនៃ�
 ការរស់់នៅ�ប្រ�ចាំថ្ងៃំ �ៃ
ការគាំំទ្រ�សម្រា�ប់់អ្ននកថែ�ទាំំ

ប្រា�ក់់រួម
ួ ចំំណែ�កចំំនួួន $0 សម្រា�ប់់ការថែ�ទាំំ
បណ្ដោះ�ះ �អាសន្នន កំំណត់ត្រឹ�
់ ម
ឹ 40 ម៉ោ�ោងនៃ�

ការថែ�ទាំំក្នុុងមួួ
�
� យឆ្នាំំ។

និិងការវាស់់ស្ទទង់លទ្ធធផល
់
។

បំំពេ�ញតាមលក្ខខណវិ ិនិិច្ឆ័យ
�័ នៃ�ហានិិភ័យ
័ នៃ�ការ

បាត់់បង់់សមត្ថថភាពរក្សាាលំំនឹឹង ឬមានបញ្ហា
ា ស្ពឹឹ�ក

មិិនរហ័័សរហួួន។

ការរ៉ាា ប់់រងថ្នាំំ�មានវេេជ្ជជបញ្ជា
ា
មានប្រ�សិិទ្ធធភាពចាប់់ពីីថ្ងៃ�ៃទីី

1 ខែ�មករាឆ្នាំំ� 2022 ដល់់ថ្ងៃ�ៃទីី 31 ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ� 2022

ការចែ�ករំ ំលែ�កថ្លៃ�ៃចំំណាយរបស់់អ្ននកអាចខុុសគ្នាាអាស្រ័�័យលើ�ើឱសថស្ថាានដែ�លអ្ននកជ្រើ�ើ�សរើើ �ស (ឧទាហរណ៍៍ ការលក់់រាយស្តតង់់ដារ ថ្នាំំ�ក្រៅ��ប
 ណ្តា
ា ញកា
 រ

 រផ្គគត់់ផ្គង់
គ ់រយៈៈពេ�ល
បញ្ជា
ាទិិញតាមសំំបុុត្រ�) ឬថាតើ�ើអ្ននកទទួួលបានកា

30 ឬ 90 ថ្ងៃ�។
ៃ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននករស់់នៅ�ក្នុុ�ងមណ្ឌឌលថែ�ទាំំរយៈៈពេ�លវែែង (long-term
គ ់ថ្នាំំរ� យៈៈពេ�ល 31 ថ្ងៃ�ដែៃ �រ។
care facility, LTC) អ្ននកបង់់ប្រា�ក់់ដូូចទៅ�នឹឹងការបង់់ប្រា�ក់់របស់់អ្ននកនៅ�ឱសថស្ថាានលក់់រាយស្តតង់់ដារសម្រា�ប់់ការផ្គគត់់ផ្គង់
អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ថ្នាំំតា
� មវេេជ្ជជបញ្ជា
ាផ្នែ�ែក D និិងអ្វីដែ�ី �លអ្ននកបង់់។
ដំំណាក់កា
់ លទីី

$0

1៖

ដំំណាក់កា
់ លនេះ�ះមិិនអនុុវត្តតទេ�ព្រោះ��ះគ្មាានការកាត់់កង។

ការកាត់់កងប្រ�ចាំឆ្នាំ
ំ ំ�
ដំំណាក់កា
់ លទីី

ចូូលទៅ�ដំំណាក់កា
់ លទីី

2៖

2 តែ�ម្ដដង។

ការចែ�ករំ ំលែ�កថ្លៃ�ៃចំំណាយលើ�ើការលក់់រាយ

ដំំណាក់កា
់ លធានារ៉ាា ប់រ់ ងដំំបូូង

ស្តតង់់ដារ (នៅ�ក្នុុងបណ្តា
ា ញ)
�

ការផ្គគត់ផ្គ
់ ង់
គ ់

ចំំណាយស្តតង់់ដារ (ការ
បញ្ជា
ាទិិញតាមសំំបុុត្រ�)
ការផ្គគត់ផ្គ
់ ង់
គ ់

ការចែ�ករំ ំលែ�កថ្លៃ�ៃ
ចំំណាយលើ�ើការ
លក់់រាយ (ក្រៅ��
បណ្តា
ា ញ)*
ការផ្គគត់ផ្គ
់ ង់
គ ់

រយៈៈពេ�ល 30 ថ្ងៃ�ៃ

រយៈៈពេ�ល 90 ថ្ងៃ�ៃ

រយៈៈពេ�ល 90 ថ្ងៃ�ៃ

រយៈៈពេ�ល 30 ថ្ងៃ�ៃ

កម្រិ�ិត 1៖

តម្លៃ�ៃរួម
ួ ចំំណែ�កពេ�ល
 

តម្លៃ�ៃរួម
ួ ចំំណែ�កពេ�ល
 

តម្លៃ�ៃរួម
ួ ចំំណែ�កពេ�ល
 

តម្លៃ�ៃរួម
ួ ចំំណែ�កពេ�ល
 

កម្រិ�ិត 2៖

តម្លៃ�ៃរួម
ួ ចំំណែ�កពេ�ល
 

តម្លៃ�ៃរួម
ួ ចំំណែ�កពេ�ល
 

តម្លៃ�ៃរួម
ួ ចំំណែ�កពេ�ល
 

តម្លៃ�ៃរួម
ួ ចំំណែ�កពេ�ល
 

កម្រិ�ិត 3៖

តម្លៃ�ៃរួម
ួ ចំំណែ�កពេ�ល
 

តម្លៃ�ៃរួម
ួ ចំំណែ�កពេ�ល
 

តម្លៃ�ៃរួម
ួ ចំំណែ�កពេ�ល
 

តម្លៃ�ៃរួម
ួ ចំំណែ�កពេ�ល
 

កម្រិ�ិត 4៖

ួ ចំំណែ�កពេ�ល
 
តម្លៃ�ៃរួម

តម្លៃ�ៃរួម
ួ ចំំណែ�កពេ�ល
 

តម្លៃ�ៃរួម
ួ ចំំណែ�កពេ�ល
 

ថ្នាំំតា
� មប្រ�ភេ�ទដែ�លគេ�និិយម

ថ្នាំំតា
� មប្រ�ភេ�ទ
ថ្នាំំ�មានយីីហោ�ដែ�លគេ�និិយម

ថ្នាំំ�ដែ�លមិិននិយ
ិ ម

ទៅ�ពេ�
 ទ្យយម្តតង
 ៗ
 $0

ទៅ�ពេ�
 ទ្យយម្តតង
 ៗ
 $10

ទៅ�ពេ�
 ទ្យយម្តតង
 ៗ
 $47

ទៅ�ពេ�
 ទ្យយម្តតង
 ៗ
 $99

ជ្រើ�ើ�សរើើ �សឱសថថែ�ទាំំ

ទៅ�ពេ�
 ទ្យយម្តតង
 ៗ
 $30

ទៅ�ពេ�
 ទ្យយម្តតង
 ៗ
 $141
តម្លៃ�ៃរួម
ួ ចំំណែ�កពេ�ល
 

ទៅ�ពេ�
 ទ្យយម្តតង
 ៗ
 $297

ទៅ�ពេ�
 ទ្យយម្តតង
 ៗ
 $0

ទៅ�ពេ�
 ទ្យយម្តតង
 ៗ
 $20

ទៅ�ពេ�
 ទ្យយម្តតង
 ៗ
 $94

ទៅ�ពេ�
 ទ្យយម្តតង
 ៗ
 $198

ទៅ�ពេ�
 ទ្យយម្តតង
 ៗ
 $0

ទៅ�ពេ�
 ទ្យយម្តតង
 ៗ
 $10

ទៅ�ពេ�
 ទ្យយម្តតង
 ៗ
 $47

ទៅ�ពេ�
 ទ្យយម្តតង
 ៗ
 $99

33%

33%

33%

33%

សហធានារ៉ាា ប់រ់ ង

សហធានារ៉ាា ប់រ់ ង

សហធានារ៉ាា ប់រ់ ង

តម្លៃ�ៃរួម
ួ ចំំណែ�កពេ�ល
 

តម្លៃ�ៃរួម
ួ ចំំណែ�កពេ�ល
 

តម្លៃ�ៃរួម
ួ ចំំណែ�កពេ�ល
 

តម្លៃ�ៃរួម
ួ ចំំណែ�កពេ�ល
 

ថ្នាំំ�កម្រិ�ិតឯកទេ�ស

កម្រិ�ិត 6៖

ទៅ�ពេ�
 ទ្យយម្តតង
 ៗ
 $0

សហធានារ៉ាា ប់រ់ ង

កម្រិ�ិត 5៖

*

ការផ្គគត់ផ្គ
់ ង់
គ ់

ការចែ�ករំ ំលែ�កថ្លៃ�ៃ

ទៅ�ពេ�
 ទ្យយម្តតង
 ៗ
 $0

ទៅ�ពេ�
 ទ្យយម្តតង
 ៗ
 $0

ទៅ�ពេ�
 ទ្យយម្តតង
 ៗ
 $0

ទៅ�ពេ�
 ទ្យយម្តតង
 ៗ
 $0

ការផ្គគត់ផ្គ
់ ង់
គ ថ្នាំ
់ ំ រ� យៈៈពេ�លវែែង 90 ថ្ងៃ�ៃ មិិនមាននៅ�តាមបណ្ដាា ឱសថស្ថាានលក់់រាយទាំំងនេះ�ះទេ�។

ដំំណាក់កា
់ លទីី

3៖

គម្លាាតនៃ�ការធានារ៉ាា ប់រ់ ង
ចាប់់ផ្តើ�ើម
� បន្ទាាប់់ពីីថ្លៃ�ថ្នាំ
ៃ ំ ប្រ� �ចាំំឆ្នាំំ�សរុុប (រួួមទាំំងអ្វី�ី

ដែ�លគម្រោ��ងរបស់់យើ�ើងបានបង់់និិងអ្វីដែ�ី �លអ្ននក

បានបង់់) ឈានដល់់
ដំំណាក់កា
់ លទីី

$4,430។

4៖

ការធានារ៉ាា ប់រ់ ងនៅ�គ្រា�មានអាសន្នន
ចាប់់ផ្តើ�ើម
� នៅ�ពេ�លការចំំណាយចេ�ញពីីហោ�ប៉ៅ�ៅ
របស់់អ្ននកឈានដល់់ដែ�នកំំណត់់ $7,050

សម្រា�ប់់ឆ្នាំំប្រ� �តិិទិិន។ នៅ�ពេ�លអ្ននកស្ថិិ�តនៅ�ក្នុុង
�

ដំំណាក់កា
់ លការធានារ៉ាា ប់រ់ ងនៅ�គ្រា�មានអាសន្នន
អ្ននកនឹឹងស្ថិិ�តនៅ�ក្នុុងដំំ
់ លទូូទាត់់នេះ�ះ
� ណាក់កា
រហូូតដល់់ចុុងឆ្នាំំប្រ� �តិិទិិន។

ក្នុុងដំំ
់ លនេះ�ះអ្ននកត្រូ�ូវបង់់ប្រា�ក់៖
់
� ណាក់កា

•

ប្រា�ក់់រួម
ួ ចំំណែ�កចំនួ
ំ ន
ួ $0 សម្រា�ប់់ការផ្គគត់ផ្គ
់ ង់
គ ថ្នាំ
់ ំ តា
� មប្រ�ភេ�ទដែ�លគេ�និិយមកម្រិ�ិត 1 រយៈៈពេ�ល

•

ប្រា�ក់់រួម
ួ ចំំណែ�កចំនួ
ំ ន
ួ $0 សម្រា�ប់់ការផ្គគត់ផ្គ
់ ង់
គ ឱ
់ សថទូូទៅ�កម្រិ�ិតទីី

30 ថ្ងៃ�។
ៃ

2 រយៈៈពេ�ល 30 ថ្ងៃ�។
ៃ

• 25% នៃ�តម្លៃ�ៃសម្រា�ប់់ថ្នាំំ�ម៉ាា កនិិងឯកទេ�សពិិសេ�ស (បូូករួួមទាំំងថ្លៃ�សេៃ �វាចែ�កចាយ) ។
បន្ទាាប់់ពីីថ្លៃ�ថ្នាំ
ៃ ំ �ចេ�ញពីីហោ�ប៉ៅ�ប្រៅ �ចាំំឆ្នាំំរ� បស់់អ្ននក (រួួមទាំំងថ្នាំំ�ដែ�លបានទិិញតាមរយៈៈឱសថស្ថាាន

លក់់រាយនិិង/ឬការបញ្ជា
ាទិិញតាមសំំបុុត្រ�) ឈានដល់់ $6,550 អ្ននកត្រូ�ូវចំណា
ំ
យច្រើ�ើ�នជាងនេះ�ះ៖

• 5% នៃ�ថ្លៃ�ៃចំំណាយឬ
•

ប្រា�ក់់រួម
ួ ចំំណែ�កចំំនួួន $3.95 សម្រា�ប់់ថ្នាំំ�ទូូទៅ� (រួួមទាំំងថ្នាំំ�មានម៉ាា កយីីហោ�ដែ�លត្រូ�ូវបាន

•

ប្រា�ក់់រួម
ួ ចំំណែ�កចំំនួួន $9.85 សម្រា�ប់់ថ្នាំំ�ដទៃ�ទៀ�ៀតទាំំងអស់។
់

ចាត់់ទុុកជាថ្នាំំ�ទូូទៅ�) ឬ

ការជ្រើ�ើ�សរើើ �សឱសថស្ថាាន
អ្ននកអាចចំំណាយច្រើ�ើ�នសម្រា�ប់់វេេជ្ជជបញ្ជា
ា របស់់អ្ននក ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកជ្រើ�ើ�សរើើ �សឱសថស្ថាានដែ�លមិិនមែ�នជាផ្នែ�ែកនៃ�បណ្តា
ា ញរបស់់យើ�ើង។ ចូូលមើ�ើល

គេ�ហទំំព័័ររបស់់យើ�ើង

clevercarehealthplan.com/pharmacy ដើ�ើម្បីី�កំំណត់់ទីីតាំំងឱសថស្ថាានក្នុុ�ងបណ្តា
ា ញដែ�លនៅ�ជិិតបំំផុុត។

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកលេ�បថ្នាំំ�ជារៀ�ៀងរាល់់ថ្ងៃ�ៃដើ�ើម្បីី�ព្យាាបាលជំំងឺឺរ៉ាំំ�រ៉ៃៃ� អ្ននកគួួរតែ�គិិតអំំពីីការចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�ចូូលតាមសេ�វាកម្មមបញ្ជា
ាទិិញឱសថតាមវេេជ្ជជបញ្ជា
ា តាមសំំបុុត្រ�
របស់់

Clever Care។

សេ�វាកម្មមបញ្ជា
ាទិិញឱសថតាមវេេជ្ជជបញ្ជា
ា តាមសំំបុុត្រ�

សន្សំំ�ប្រា�ក់់និិងការធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើ រប្រ�ចាំំខែ�ទៅ�កាន់់ឱសថស្ថាានក្នុុ�ងតំំបន់់របស់់អ្ននក! ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�ជាមួួយឱសថស្ថាានបញ្ជា
ាទិិញតាមសំំបុុត្រ�របស់់យើ�ើង ដែ�ល
មានឈ្មោះ�ះ�ថា

MedImpact Direct ដើ�ើម្បីី�ទទួួលបានការផ្គគត់់ផ្គគង់់ថ្នាំំ�រយៈៈពេ�ល 90 ថ្ងៃ�ៃដែ�លអ្ននកប្រើ�ើ�ជារៀ�ៀងរាល់់ថ្ងៃ�ៃ។ កញ្ចចប់់របស់់អ្ននកនឹឹងត្រូ�ូវបាន

ដឹឹកជញ្ជូូ� នដល់់ផ្ទះះ�របស់់អ្ននកដោ�យមិិនគិិតថ្លៃ�ៃសម្រា�ប់់ការដឹឹកជញ្ជូូ� នស្តតង់់ដារ។

គំំរូូសន្សំំ�សម្រា�ប់់មនុុស្សសចាស់់ ផ្នែ�ែក

D សម្រា�ប់់ជ្រើ�ើ�សរើើ �សអាំំងស៊ុុ�យលីីន

Clever Care កំំពុុងចូូលរួម
ួ ក្នុុ�ងគំំរូូសន្សំំ�សម្រា�ប់់មនុុស្សសចាស់់ ផ្នែ�ែក D ដែ�លផ្តតល់់ដោ�យ CMS។ កម្មមវិ ិធីីនេះ�ះត្រូ�ូវបានរៀ�ៀបចំំឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�ផ្តតល់់ឱ្យយសមាជិិក
នូូវលទ្ធធភាពទទួួលបានអាំំងស៊ុុ�យលីីនដើ�ើម្បីី�គ្រ�ប់់គ្រ�ងជំំងឺឺទឹឹកនោ�មផ្អែ�ែមរបស់់ពួួកគេ�។ អាស្រ័�័យលើ�ើម៉ាា កអាំំងស៊ុុ�យលីីន ថ្លៃ�ៃចំំណាយចេ�ញពីីហោ�ប៉ៅ�ៅរបស់់
អ្ននកអាចនឹឹងមានចំំនួួន

$0 ឬ $35 ជាអតិិបរមា សម្រា�ប់់ការផ្គគត់់ផ្គគង់់រយៈៈពេ�ល 30 ថ្ងៃ�ៃនៅ�គ្រ�ប់់ដំំណាក់់កាលធានារ៉ាា ប់់រង។

បញ្ជីី�ផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាាត់់មុុនចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�
មុុននឹឹងធ្វើ�ើ�ការសម្រេ�េចចិិត្តតចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�ចូូល វាជាការសំំខាន់់ដែ�លអ្ននកយល់់ច្បាាស់់អំំពីីអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍និិងច្បាាប់់របស់់យើ�ើង។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមានសំំណួួរ
ណាមួួយ សូូមហៅ�ទៅ�ផ្នែ�ែកសេ�វាកម្មមអតិិថិិជនតាមលេ�ខ

(833) 388-8168 (TTY: 711), ពីីម៉ោ�ោង 8 ព្រឹ�ឹក ដល់់ម៉ោ�ោង 8 យប់់ ប្រាំ�ំពីីរថ្ងៃ�ៃក្នុុ
 �ងមួួយ
1 ខែ�តុុលា រហូូតដល់់ថ្ងៃ�ៃទីី 31 ខែ�មីីនា និិងម៉ោ�ោង 8 ព្រឹ�ឹកដល់់ម៉ោ�ោង 8 យប់់ នៅ�ថ្ងៃ�ៃធ្វើ�ើ�ការ ពីីថ្ងៃ�ៃទីី 1 ខែ�មេ�សា រហូូតដល់់ថ្ងៃ�ៃទីី 30
ខែ�កញ្ញាា។ សារដែ�លបានទទួួលនៅ�ថ្ងៃ�ៃឈប់់សម្រា�ក ឬនៅ�ក្រៅ��ម៉ោ�ោងធ្វើ�ើ�ការរ បស់់យើ�ើង នឹឹងត្រូ�ូវបានឆ្លើ�ើ�យតបទៅ�វិ ិញក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លមួួយថ្ងៃ�ៃនៃ�ថ្ងៃ�ៃធ្វើ�ើ�ការ។
សប្ដាាហ៍៍ ពីីថ្ងៃ�ៃទីី

ការយល់់ដឹឹងអំំពីីអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍

(EOC) ជាពិិសេ�សសម្រា�ប់់សេ�វាកម្មមទាំំងនោះ�ះដែ�ល
clevercarehealthplan.com ឬហៅ�ទូូរសព្ទទទៅ�ផ្នែ�ែកសេ�វាកម្មមអតិិថិិជនតាម
លេ�ខ (833) 388-8168 (TTY: 711) ដើ�ើម្បីី�មើ�ើលច្បាាប់់ចម្លលងរបស់់ EOC។

ពិិនិិត្យយមើ�ើលបញ្ជីី�ពេ�ញលេ�ញនៃ�អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ដែ�លមាននៅ�ក្នុុ�ងភស្តុុ�តាងនៃ�ការធានារ៉ាា ប់់រង
អ្ននកជួួបគ្រូ�ូពេ�ទ្យយជាប្រ�ចាំំ។ សូូមចូូលទៅ�កាន់់គេ�ហទំំព័័រ

ពិិនិិត្យយមើ�ើលបញ្ជីី�ឈ្មោះ�ះ�អ្ននកផ្តតល់់សេ�វា (ឬសួួរគ្រូ�ូពេ�ទ្យយរបស់់អ្ននក) ដើ�ើម្បីី�ប្រា�កដថាវេេជ្ជជបណ្ឌិ�តដែ
ិ
�លអ្ននកឃើ�ើញឥឡូូវនេះ�ះគឺឺនៅ�ក្នុុ�ងបណ្តា
ា ញ។

ប្រ�សិិនបើ�ើពួួកគេ�មិិនត្រូ�ូវបានរាយបញ្ជីី�ទេ�នោះ�ះមានន័័យថាអ្ននកទំំនងជាត្រូ�ូវជ្រើ�ើ�សរើើ �សវេេជ្ជជបណ្ឌិ�តថ្មីី
ិ
�។

ពិិនិិត្យយបញ្ជីី�ឈ្មោះ�ះ�ឱសថស្ថាានឡើ�ើងវិ ិញដើ�ើម្បីី�ប្រា�កដថាឱសថស្ថាានដែ�លអ្ននកប្រើ�ើ�សម្រា�ប់់ថ្នាំំ�តាមវេេជ្ជជបញ្ជា
ាមាននៅ�ក្នុុ�ងបណ្តា
ា ញ។ ប្រ�សិិនបើ�ើ
ឱសថស្ថាានមិិនត្រូ�ូវបានចុះះ�បញ្ជីី�ទេ� អ្ននកទំំនងជាត្រូ�ូវជ្រើ�ើ�សរើើ �សឱសថស្ថាានថ្មីី�សម្រា�ប់់វេេជ្ជជបញ្ជា
ា របស់់អ្ននក។

ការយល់់ដឹឹងអំំពីីច្បាាប់់សំំខាន់់ៗ

អ្ននកមិិនបង់់ថ្លៃ�ៃបុុព្វវលាភរ៉ាាប់់រងគម្រោ��ងប្រ�ចាំំខែ�ដាច់់ដោ�យឡែ�កពីីគ្នាាសម្រា�ប់់គម្រោ��ងនេះ�ះទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននកត្រូ�ូវតែ�បន្តតបង់់ថ្លៃ�ៃធានារ៉ាា ប់់រង
ផ្នែ�ែក

B របស់់អ្ននក។ ជាធម្មមតា បុុព្វវលាភរ៉ាា ប់់រងនេះ�ះ ត្រូ�ូវបានដកចេ�ញពីីមូូលប្បបទានបត្រ�សន្តិិ�សុុខសង្គគមរបស់់អ្ននករៀ�ៀងរាល់់ខែ�។

អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ បុុព្វវលាភរ៉ាា ប់់រង និិង/ឬការបង់់ប្រា�ក់់រួម
ួ គ្នាា/សហធានារ៉ាា ប់់រងអាចផ្លាាស់់ប្តូូ�រនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី

Medicare

1 ខែ�មករាជារៀ�ៀងរាល់់ឆ្នាំំ�។

លើ�ើកលែ�ងតែ�ក្នុុ�ងគ្រា�អាសន្នន ឬស្ថាានភាពបន្ទាាន់់ នោះ�ះយើ�ើងមិិនរ៉ាាប់់រងសេ�វាកម្មមដោ�យអ្ននកផ្តតល់់សេ�វាក្រៅ��បណ្តា
ា ញ (វេេជ្ជជបណ្ឌិ�តដែ
ិ
�លមិិនមាននៅ�
ក្នុុ�ងបញ្ជីី�ឈ្មោះ�ះ�អ្ននកផ្តតល់់សេ�វា) ឡើ�ើយ។

Clever Care Health Plan, Inc. គឺឺជាគម្រោ��ង HMO មួួយដែ�លមាន កិិច្ចចសន្យាារបស់់ Medicare។ ការចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�គឺឺអាស្រ័�័យលើ�ើការបន្តត
កិិច្ចចសន្យាាជាថ្មីី�។

ដើ�ើម្បីី�ចូូលរួម
ួ ក្នុុ�ងគម្រោ��ងរបស់់យើ�ើង អ្ននកត្រូ�ូវតែ�មានសិិទ្ធិ�ទទួ
ិ ួលបាន Medicare ផ្នែ�ែក A, ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�ចូូល Medicare ផ្នែ�ែក B ហើ�ើយរស់់នៅ�ក្នុុ�ង
តំំបន់់សេ�វាកម្មមរបស់់យើ�ើង។ Clever Care Value Medicare Advantage (HMO) មានបណ្តា
ា ញវេេជ្ជជបណ្ឌិ�ត
ិ មន្ទីី�រពេ�ទ្យយ និិងអ្ននកផ្តតល់់សេ�វា
ផ្សេ�េងទៀ�ៀត។

យើ�ើងការពារឯកជនភាពរបស់់អ្ននក។ សូូមមើ�ើលភស្តុុ�តាងនៃ�ការធានារ៉ាា ប់់រង ឬមើ�ើលសេ�ចក្តីី�ជូូនដំំណឹឹងអំំពីីការអនុុវត្តតឯកជនភាពរបស់់យើ�ើងនៅ�លើ�ើ
គេ�ហទំំព័័រ clevercarehealthplan.com/privacy ដើ�ើម្បីី�ស្វែ�ែងយល់់បន្ថែ�ែម។

ិ
យ៉ា
់ ា ង។
© 2021 Clever Care Health Plan, Inc. រក្សាាសិិទ្ធិ�គ្រ�ប់
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ភាពមិន
ង
ិ រើ�សអើ�
ើ
ើ និង
ិ តម្រូ� វូ ការសម្រា�ប់លទ្ធធ
់ ភាពចូូ ល
កាាររើើ�សអើ�ើងប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងច្បាា�ប់់
Clever Care Health Plan Inc. ជាាក្រុ�ម
ុ ហ៊ុុន
� សាាខាាទាំំ�ងស្រុ�ុងរបស់់ Clever Care Health Plan Inc. (តទៅ�ៅនេះ�ះហៅ�ៅថាា
Clever Care) អនុុវត្តតតាាមច្បាា�ប់់ស្តីី�ពីីសិិទ្ធិិ�ស៊ីី�វិិលរបស់់សហព័័ន្ធធដែ�លត្រូ�ូវអនុុវត្តត និិងមិិនរើើ�សអើ�ើងដោ�ោយផ្អែ�ក
ែ លើ�ើពូូជសាាសន៍៍ ពណ៌៌សម្បុុ�រ
ដើ�ើមកំំណើ�ើតជាាតិិសាាសន៍៍ ភេ�ទ អាាយុុ ពិិកាារភាាព ពូូជពង្សស សាាសនាា ស្ថាា�នភាាពអាាពាាហ៍៍ពិិពាាហ៍៍ ភេ�ទ អត្តតសញ្ញាា�ណយេ�នឌ័័រ ឬទំំនោ�ោរផ្លូូវ� ភេ�ទ
ឡើ�ើយ។
Clever Care:
• ផ្តតល់់ជំំនួួយ និិងសេ�វាាកម្មមឥតគិិតថ្លៃ�ៃដល់់អ្ននកដែ�លមាានពិិកាារភាាពដើ�ើម្បីី�ទំំនាាក់់ទំំនងប្រ�កបដោ�ោយប្រ�សិិទ្ធធភាាពជាាមួួយយើ�ើងខ្ញុំំ� ដូូចជាា៖
• អ្ននកបកប្រែ��ភាាសាាសញ្ញាា�ដែ�លមាានគុុណវុឌ្ឍិ
ុ ិ�
• ព័័ត៌៌មាានសរសេ�រជាាលាាយលក្ខខណ៍៍អក្សសរជាាទម្រ�ង់់ផ្សេ�េងៗ (អក្សសរធំំ សំំឡេ�ង ទម្រ�ង់់អេ�ឡិិចត្រូ�ូនិិចដែ�លអាាចចូូលបាាន និិងទម្រ�ង់់ផ្សេ�េងៗ
ទៀ�ៀត)
• ផ្តតល់់សេ�វាាកម្មមភាាសាាឥតគិិតថ្លៃ�ៃដល់ប្រ�ជាាជនដែ�លភាាសាាចម្បបងរបស់់ពួួ
់
កគេ�មិិនមែ�នជាាភាាសាាអង់់គ្លេ�េស ដូូចជាា៖
• អ្ននកបកប្រែ��ដែ�លមាានគុុណវុឌ្ឍិ
ុ ិ�
• ព័័ត៌៌មាានសរសេ�រជាាភាាសាាផ្សេ�េងៗ
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកត្រូ�ូវកាារសេ�វាាកម្មមទាំំ�ងនេះ�ះ សូូមទូរូ ស័័ព្ទទទៅ�ៅលេ�ខ (833) 388-8168 (TTY:711).
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកជឿ�ឿជាាក់់ថាា Clever Care មិិនបាានខកខាានក្នុុ�ងកាារផ្តតល់់សេ�វាាកម្មមទាំំ�ងនេះ�ះ ឬរើើ�សអើ�ើងតាាមរបៀ�ៀបផ្សេ�េងទៀ�ៀតដោ�ោយផ្អែ�ក
ែ លើ�ើ
ពូូជសាាសន៍៍ ពណ៌៌សម្បុុ�រ ដើ�ើមកំំណើ�ើតជាាតិិសាាសន៍៍ ពិិកាារភាាព ឬភេ�ទ អ្ននកអាាចដាាក់់ពាាក្យយបណ្តឹឹង
� តវ៉ាា�លើ�ើភាាពមិិនសុុខចិិត្តតជាាមួួយ
អ្ននកសម្រ�បសម្រួ�ួលផ្នែ�ក
ែ សិិទ្ធិិ�ស៊ីី�វិិលរបស់់យើ�ើងជាាលាាយលក្ខខណ៍៍អក្សសរទៅ�ៅ៖
Clever Care Health Plan
Civil Rights Coordinator
8990 Westminster Blvd Suite 300
Westminster, CA 92683
អ៊ីីម៉ែ� �ែល៖ civilrightscoordinator@ccmapd.com
ទូូរស័័ព្ទទ៖ (833) 388-8168 (TTY:711)
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកត្រូ�ូវកាារជំំនួួយក្នុុ�ងកាារដាាក់់ពាាក្យយបណ្តឹឹង
� តវ៉ាា�លើ�ើភាាពមិិនសុុខចិិត្តត អ្ននកសម្រ�បសម្រួ�ួលផ្នែ�ក
ែ សិិទ្ធិិ�ស៊ីី�វិិល Clever Care របស់់យើ�ើងអាាច
ជួួយអ្ននកបាាន។
អ្ននកក៏៏អាាចដាាក់់ពាាក្យយបណ្តឹឹង
� សិិទ្ធិិ�ស៊ីី�វិិលជាាមួួយក្រ�សួួងសុុខាាភិិបាាលនិិងសេ�វាាមនុុស្សសសហរដ្ឋឋអាាមេ�រិិក កាារិិយាាល័័យសិិទ្ធិិ�ស៊ីី�វិិលជាាអេ�ឡិិចត្រូ�ូនិិច
តាាមរយៈៈផតថលរបស់់កាារិិយាាល័័យសម្រា�ាប់់កាារតវ៉ាា�សិិទ្ធិិ�ស៊ីី�វិិល ដែ�លអាាចរកបាានតាាម ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
ឬតាាមសំំបុុត្រ� ឬទូូរសព្ទទតាាម៖ U.S. Department of Health and Human Services, 200 Independence Avenue
SW., Room 509F, HHH Building, Washington, D.C. 20201, 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD). ។
ពាាក្យយបណ្តឹឹង
� អាាចរកបាានតាាម www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.
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Multi-language Interpreter Services
English: ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available
to you. Call (833) 388-8168 (TTY: 711).
Español (Spanish) ATENCIÓN: Si habla Español, contamos con servicios de asistencia lingüística
gratuitos para usted. Llame al (833) 388-8168 (TTY: 711).
中文 (Chinese) 注意：如果您說中文，您可獲得免費語言協助服務。請致電 (833) 808-8153 (普通話) 或者
(833) 808-8161 (廣東話)
Tiếng Việt (Vietnamese) LƯU Ý: Nếu quý vị nói Tiếng Việt, dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ được cung cấp
miễn phí cho quý vị. Hãy gọi (833) 808-8163 (TTY: 711).
Tagalog (Filipino): PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, magagamit mo ang mga serbisyo ng
tulong sa wika nang libre. Tumawag sa (833) 388-8168 (TTY: 711).
한국어 (Korean) 주의: 한국어를 말할 수 있는 경우, 언어 지원 서비스가 무료로 제공될 수 있습니다. (833) 808-8164
(청각장애자용: 711)로 전화하십시오.
Հայերեն (Armenian) ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. Եթե խոսում եք հայերեն, կարող եք օգտվել թարգմանչի
անվճար ծառայություններից: Զանգահարեք (833) 388-8168 հեռախոսահամարով (TTY՝ 711)։
با شماره. در دسترس شماست، به صورت رایگان، خدمات زبانی، اگر به زبان انگلیسی صحبت میکنید:) توجهFarsi(انگلیسی 
.( تماس بگیریدTTY: 711) (833) 388-8168
По Русски (Russian) ВНИМАНИЕ! Если ты говоришь по русски,Вам доступны бесплатные
языковые услуги. Позвоните по телефону (833) 388-8168 (TTY: 711).
日本語 (Japanese) 注意：日本語を話される方は、無料の言語支援サービスを利用することができます。
(833) 388-8168 (TTY: 711)までお電話ください
.)711 :TTY( (833) 388-8168  اتصل على الرقم. فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوفر لك مجا ًنا، إذا كنت تتكلم العربية:) تنبيهArabic( العربية
ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi) ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। (833) 388-8168
(TTY: 711) ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
យខ្មែ�ែរ (Khmer/Cambodian) ចំំណាាប់់អាារម្មមណ៖ បើ�ើអ្ននកនិិយាាយខ្មែ�ែរ, សេ�វាាជំំនួួយភាាសាាឥតគិិតថ្លៃ�ៃ គឺឺអាាចរកបាានសម្រា�ាប់់លោ�ោកអ្ននក។
ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទទៅ�ៅ (833) 388-8168 (TTY: 711)។
Lus Hmog (Hmong) LUS CEEV TSHWJ XEEB:: Yog koj hais Lus Hmog, peb muaj cov kev pab cuam
txhais lus pub dawb rau koj. Hu rau (833) 388-8168 (TTY: 711).
हिंदी (Hindi) ध्यानार्थ: अगर आप हिंदीजीबोलते हैं तो, भाषा सहायता सेवाएं आपके लिए निःशुल्क उपलब्ध हैं। फोन करें
(833) 388-8168 (TTY: 711)।
ภาษาไทย (Thai) โปรดทราบ: ถ้ ้าคุุณพููดภาษาไทย เรามีีบริิการช่ว่ ยเหลืือด้ ้านภาษาฟรีีสำำ�หรัับคุุณ โทร
(833) 388-8168 (TTY: 711)
ພາສາອັັງກິິດ (Lao) ເຊີີນຊາບ: ຖ້້າທ່່ານເວົ້້�າໄດ້້ ພາສາອັັງກິິດ, ພວກເຮົົາມີີບໍໍລິິການຊ່່ວຍເຫຼືື�ອດ້້ານພາສາໃຫ້້ແກ່່ທ່່ານໂດຍບໍ່່�ເສຍຄ່່າ.
ໂທ
(833) 388-8168 (ໂທລະພິິມ: 711).
H7607_22_CM0620_C 07212021
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ការចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�
គម្រោ��ង Medicare Advantage និិង
គម្រោ��ងថ្នាំំមានវេ
�
េជ្ជជបញ្ជា
ា

ការចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�គឺឺមានភាពងាយស្រួ�ល
ួ

ប្រ�សិិនបើ�អ្ន
ើ នកចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�តាមរយៈៈឈ្មួញ
�ួ
កណ្តា
ា ល សូូមបំំពេ�ញទម្រ�ង់់បែ�បបទ
វិ ិសាលភាពនៃ�ការណាត់់ជួួប

បំំពេ�ញពាក្យយស្នើ�ើ�សុំំ� ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�

(មានប័
 ណ្ណ
័ ណ Medicare
របស់់អ្ននកក្នុុ�ងដៃ�)

ចុះះ�ហត្ថថលេ�ខា ហើ�ើយប្រ�គល់់ពាក្យយ
ស្នើ�ើ�សុំំ�ដែ�លបានបំំពេ�ញ

មកកាន់់

Clever Care
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Scope of Sales Appointment Confirmation Form
The Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) requires agents to document the scope of a marketing
appointment prior to any face-to-face sales meeting to ensure understanding of what will be discussed
between the agent and the Medicare beneficiary (or their authorized representative). All information
provided on this form is confidential and should be completed by each person with Medicare or his/her
authorized representative.
Please initial beside the type of product you want the agent to discuss. If you do not want the agent
to discuss a plan type with you, please leave the box empty.
Clever Care Health Plan Medicare Advantage and Prescription Drug Plan
(MAPD-HMO)
Medicare Health Maintenance Organization (HMO): A Medicare Advantage Plan that provides all
Original Medicare Part A and Part B health coverage and covers Part D prescription drug coverage.
In most HMOs, you can only get your care from doctors or hospitals in the plan’s network (except in
emergencies).
By signing this form, you agree to a meeting with a sales agent to discuss the types of products you
initialed above. There is no obligation to enroll. Current or future Medicare enrollment status will not be
impacted, and automatic enrollment will not occur.

Beneficiary Section
Beneficiary or Authorized Representative Signature and Signature Date:
Signature:

Date:
/

/

If you’re the authorized representative, sign above and print below:
Representative’s Name:
Your Relationship to the Beneficiary:

H7607_22_CM0602_C 07232021

Phone Number (optional):

Continued

Agent Section
This section must be completed by the Licensed Agent prior to meeting with the beneficiary:
Agent Name:
Phone:

National Producer Number (NPN):

Beneficiary Name:
Phone (optional):

Address (optional):

Indicate method of contact (check one)
Sales event

Walk-in

Inbound call

Plan(s) represented during this meeting/event

Permission to call card

Other 



Date of Appointment:

/

/

Date Appointment Completed

/

/

Agent, if the form was signed by the beneficiary at time of appointment, provide explanation why SOA was
not documented prior to meeting: 
Beneficiary Medicare Identifier (complete after receipt of enrollment application):

-

-

By signing this form, Agent agrees and attests that the Scope of Appointment (SOA) was documented
and agreed to by the beneficiary (or their authorized representative) prior to discussing plan information.
Agent also agrees to provide a copy of this SOA along with the beneficiary’s enrollment form.
*Scope of Appointment documentation is subject to CMS record retention requirements.*
Agent’s Signature:

Date:
/

/

Mail or fax the completed SOA and application to:
Clever Care Health Plan
Email: enrollment@ccmapd.com
Attn: Enrollment Services
Fax: (657) 276-4757
660 W Huntington Drive, Suite 200
Arcadia, CA 91007
Agent, for additional information call Clever Care Broker Support at (877) 525-3837, or your regional
sales manager.
Clever Care Health Plan, Inc. is an HMO plan with a Medicare contract. Enrollment depends on
contract renewal. For accommodations of persons with special needs at meetings call (833) 388-8168
(TTY:711).
© 2021 Clever Care Health Plan, Inc. All rights reserved.
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ទម្រ�ង់់បែ�បបទចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�លក្ខខណៈៈបុុគ្គគលឆ្នាំំ � 2022

Clever Care Longevity Medicare Advantage (HMO)
Clever Care Balance Medicare Advantage (HMO)
Clever Care Fortune Medicare Advantage (HMO)
Clever Care Value Medicare Advantage (HMO)
តើ�ើនរណាអាចប្រើ�ើ�ទម្រ�ង់់បែ�បបទនេះ�ះបាន?

ការរំំលឹឹក៖

អ្ននកដែ�លមាន

Medicare ដែ�លចង់់ចូូលរួួមជាមួួយគម្រោ��ងMedicare
Advantage។

• ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកចង់់ចូូលរួួមក្នុុ�ងគម្រោ��ងអំំឡុុងពេ�លចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�នៅ�រដូូវស្លឹឹ�កឈើ�ើ

ដើ�ើម្បីី�ចូូលរួួមគម្រោ��ង អ្ននកត្រូ�ូវ៖

•

ជ្រុះ�ះ� (ថ្ងៃ�ៃទីី

• ជាពលរដ្ឋឋអាមេ�រិិក ឬមានវត្តតមានស្រ�បច្បាាប់់នៅ�សហរដ្ឋឋអាមេ�រិិក

របស់់អ្ននកពីីគណនីីធនាគាររបស់់អ្ននក ឬអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍សន្តិិ�សុុខសង្គគម

• រស់់នៅ�ក្នុុ�ងតំំបន់់សេ�វាកម្មមរបស់់គម្រោ��ង

ចំំណុុចសំំខាន់់៖ ដើ�ើម្បីី�ចូូលរួួមជាមួួយគម្រោ��ងMedicare Advantage
អ្ននកត្រូ�ូវតែ�មានទាំំង៖

• Medicare ផ្នែ�ែក A (ធានារ៉ាា ប់់រងផ្នែ�ែកមន្ទីី�រពេ�ទ្យយ)
• Medicare ផ្នែ�ែក B (ធានារ៉ាា ប់់រងផ្នែ�ែកវេេជ្ជជសាស្ត្រ�)រ

ប្រ�ចាំំខែ�របស់់អ្ននក (ឬក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាចូូលផ្នែ�ែកនិ
 ិវត្តតន៍៍ផ្លូូ�វដែ�ក)។

តើ�ើមានអ្វីី�កើ�ើតឡើ�ើងបន្ទាាប់់?
ផ្ញើ�ើ�សំំណុំំ� បែ�បបទដែ�លបានបំំពេ�ញ និិងចុះះ�ហត្ថថលេ�ខារួួចរបស់់អ្ននកមកកាន់់៖

Clever Care Health Plan
Attn: Enrollment Services
660 W Huntington Drive, Suite 200
Arcadia, CA 91007

តើ�ើខ្ញុំ�ប្រើ�ំ �ើ�ទម្រ�ង់់បែ�បបទនេះ�ះនៅ�ពេ�លណា?
អ្ននកអាចចូូលរួួមគម្រោ��ង៖

15 ខែ�តុុលាដល់់ថ្ងៃ�ៃទីី 7 ខែ�ធ្នូូ�ជារៀ�ៀងរាល់់ឆ្នាំំ� (សម្រា�ប់់
ការធានារ៉ាា ប់់រងចាប់់ពីីថ្ងៃ�ៃទីី 1 ខែ�មករា)
ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល 3 ខែ�នៃ�ការទទួួលបាន Medicare ដំំបូូង

• នៅ�ចន្លោះ�ះ�ថ្ងៃ�ៃទីី
•

• នៅ�ក្នុុ�ងស្ថាានភាពមួួយចំំនួួនដែ�លអ្ននកត្រូ�ូវបានអនុុញ្ញាាតឱ្យយចូូលរួួម ឬផ្លាាស់់ប្តូូ�រ
គម្រោ��ង
សូូមចូូលទៅ�កាន់់គេ�ហទំំព័័រ

ំពីី
Medicare.gov ដើ�ើម្បីី�ស្វែ�ងែ យល់់បន្ថែ�ែមអំ


ពេ�លណាដែ�លអ្ននកអាចចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�សម្រា�ប់់គម្រោ��ងបាន។

តើ�ើខ្ញុំ�ត្រូ�ំ �ូវការអ្វីី�ខ្លះះ�ដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញទម្រ�ង់់បែ�បបទនេះ�ះ?

Medicare របស់់អ្ននក (លេ�ខនៅ�លើ�ើកាត Medicare
ពណ៌៌ក្រ�ហម ស និិងខៀ�ៀវរបស់់អ្ននក)

• លេ�ខ

• អាសយដ្ឋាាន និិងលេ�ខទូូរស័័ព្ទទអចិិន្រ្តៃ�ៃ�យ៍៍របស់់អ្ននក

ចំំណាំំ៖ អ្ននកត្រូ�ូវតែ�បំំពេ�ញចំំណុុ ចទាំំងអស់់នៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែកទីី 1។ ចំំណុុ ចនៅ�ក្នុុ�ង

ផ្នែ�ែកទីី

2 គឺឺជាជម្រើ�ើ�ស — អ្ននកមិិនអាចត្រូ�ូវបានបដិិសេ�ធលើ�ើការធានារ៉ាា ប់់រង

ដោ�យសារតែ�អ្ននកមិិនបានបំំពេ�ញចំំណុុ ចទាំំងនេះ�ះនោះ�ះទេ�។

យោ�ងតាមក្រ�មច្បាាប់់
ស្ដីី
ឆ្នាំំ�

 �ពីីការកាត់់
 បន្ថថយ
 ក្រ�ដាសស្នាាម


0938-1154។

1995

15 ខែ�តុុលាដល់់ថ្ងៃ�ៃទីី 7 ខែ�ធ្នូូ�) គម្រោ��ងត្រូ�ូវតែ�ទទួួលបានទម្រ�ង់់
បែ�បបទ ដែ�លបំំពេ�ញរួួចរាល់់របស់់អ្ននកត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី 7 ខែ�ធ្នូូ�។
គម្រោ��ងរបស់់អ្ននកនឹឹងផ្ញើ�ើ�វិិក្កកយបត្រ�សម្រា�ប់់ថ្លៃ�ៃបុុព្វវលាភរ៉ាា ប់់រងរបស់់គម្រោ��ង។
អ្ននកអាចជ្រើ�ើ�សរើើ�សចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�ដើ�ើម្បីី�ឱ្យយមានការដកការទូូទាត់បុុព្វវ
់ លាភរ៉ាា ប់់រង

អ៊ីី�មែ�ល៖

enrollment@ccmapd.com

ទូូរសារ៖

(657) 276-4757

នៅ�ពេ�លពួួកគេ�ដំំណើ�ើរការសំំណើ�ើរបស់់អ្ននកដើ�ើម្បីី�ចូូលរួួមពួួកគេ�នឹឹងទាក់
 ់ទងអ្ននក។

តើ�ើខ្ញុំ��ទ
ំ ទួួលជំំនួួយជាមួួយនឹឹងទម្រ�ង់់បែ�បបទនេះ�ះយ៉ាា ងដូូចម្តេ�េច?

Clever Care តាមលេ�ខ (833) 388-8168។ អ្ននកប្រើ�ើ�
ប្រា�ស់់ TTY អាចហៅ�ទូូរសព្ទទទៅ�លេ�ខ 711។ ឬហៅ�ទូូរសព្ទទទៅ� Medicare
តាមលេ�ខ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)។ អ្ននកប្រើ�ើ�
ប្រា�ស់់ TTY អាចហៅ�ទូូរសព្ទទទៅ�លេ�ខ 1-877-486-2048។
ហៅ�ទូូរស័័ព្ទទទៅ�

En español: Llame a Clever Care al
(833) 388-8168/711 o a Medicare gratis al
1-800-633-4227 y oprima el 2 para asistencia en
español y un representante estará disponible
paraasistirle.

មិិនមានបុុគ្គគ
ចាំំ
លផ្ដុំំព័័
�� ត៌៌មានទេ� លុះះ�ត្រា�តែ�វាបង្ហា
 លណាម្នាាក់់

 បាច់់ត្រូ�ូវឆ្លើ�ើ�យតបទៅ�នឹឹ
 ងការប្រ�មូូ

 ា ញលេ�ខគ្រ�ប់់គ្រ�ង

ពេ�លវេេលាដែ�លត្រូ�ូវការ ដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញព័័ត៌៌មាននេះ�ះត្រូ�ូវបានប៉ាា
 ន់់ប្រ�មាណថាជាមធ្យយម


OMB

ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ លេ�ខគ្រ�ប់់គ្រ�ង

OMB

ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវសម្រា�ប់់
ការប្រ�មូូ
លព័័ត៌៌មាននេះ�ះគឺឺ




នាទីីក្នុុ�ងការឆ្លើ�ើ�យតបម្ដដង រួួមទាំំងពេ�លវេេលាដើ�ើម្បីី�ពិិនិិត្យយមើ�ើលការណែ�នាំំ
ស្វែ�ង
ែ រកប្រ�ភពទិិ
ន្ននន័័យដែ�លមានស្រា�ប់់ ប្រ�មូូលទិិន្ននន័័យដែ�លត្រូ�ូវការ ព្រ�មទាំំង


ឬយោ�បល់់
ក្នុុ�ងការកែ�លម្អអទម្រ�ង់់បែ�បបទនេះ�ះ សូូមសរសេ�រសារទៅ�កាន់់៖ CMS, 7500 Security Boulevard, ចំំពោះ�ះ៖
បំំពេ�ញនិិងពិិនិិត្យយមើ�ើលលើ�ើការប្រ�មូូលព័័ត៌៌មាន។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្នន
 កមានមតិិណាមួួយពាក់់
 ព័័ន្ធនឹឹធ ងភាព
 ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវនៃ�
 ការប៉ាា
 ន់់ស្មាា
 នពេ�លវេេលា
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PRA Reports Clearance Officer, Mail Stop C4-26-05, Baltimore, Maryland 21244-1850។

ចំំណុុចសំំខាន់់
កុំំ�ផ្ញើ�ើ�ទម្រ�ង់់បែ�បបទនេះ�ះ ឬចំំណុុចណាមួួយដែ�លមានព័័
ួ របស់់
ទម្រ�ង់់បែ�បបទនេះ�ះ ឬ
៌ ផ្ទាាល់់ខ្លួ�ន
�
៍ PRA ឱ្យយសោះ�ះ។ ចំំណុុចណាមួួយដែ�លយើ�ើងទទួួលបានដែ�លមិិនមែ�នអំំពីីរបៀ�ៀបកែ�លម្អអ
 ត៌មាន
 អ្ននក (ដូូចជាការទាមទារ ការបង់់ប្រា�ក់់ កំំណត់់ត្រា�វេេជ្ជជសាស្រ្ត�ត។ល។) ទៅ�ការិិយាល័័យជម្រះ�ះបញ្ជីីរបាយការណ៍

ិ ឬបញ្ជូូ�នបន្តតទៅ�គម្រោ��ងឡើ�ើ
យ។ សូូមមើ�ើល “តើ�ើមានអ្វីី�កើ�ើតឡើ�ើងបន្ទាាប់់?” នៅ�លើ�ើទំំព័័រនេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�ផ្ញើ�ើ�សំំណុំំ� បែ�បបទដែ�លបានបំំពេ�ញរួួចរបស់់
បន្ទុុ�កក្នុុ�ងប្រ�មូូលរបស់់វានោះ�ះទេ� (ដែ�លមានចែ�ងក្នុុ�ង OMB 0938-1378) នឹឹងត្រូ�ូវបំំផ្លាា ញចោ�ល។ វានឹឹងមិិនត្រូ�ូវបានរក្សាាទុុក ពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិញ

 អ្ននក
ទៅ�កាន់់គម្រោ��ង។

H7607_22_CM0603_C Approved 08232021

OMB No. 0938-1378 Expires:7/31/2023

ផ្នែ�ែកទីី 1

តម្រូ�ូវឱ្យយសរសេ�រចូូលក្នុុ�ងចន្លោះ�ះ�បញ្ចូូ� លទាំំងអស់់នៅ�លើ�ើទំំព័័រនេះ�ះ (លុះះ�ត្រា�តែ�បានសម្គាាល់់ថាជាជម្រើ�ើ�ស)

ជ្រើ�ើ�សរើើ�សគម្រោ��ងដែ�លអ្ននកចង់់ចូូលរួួម៖
ខោ�នធីី

បុុព្វវលាភរ៉ាាប់រង
់

H7607-002-001

Los Angeles

$0 ក្នុុ�ងមួួយខែ�

H7607-002-002

Orange

$0 ក្នុុ�ងមួួយខែ�

H7607-002-003

San Diego

$0 ក្នុុ�ងមួួយខែ�

H7607-003-001

Los Angeles

ខែ�

H7607-003-002

Orange

ខែ�

H7607-003-003

San Diego

ខែ�

H7607-007-001

Los Angeles

$0 ក្នុុ�ងមួួយខែ�

H7607-007-002

Orange

$0 ក្នុុ�ងមួួយខែ�

H7607-007-003

San Diego

$0 ក្នុុ�ងមួួយខែ�

H7607-008-001

Los Angeles

$0 ក្នុុ�ងមួួយខែ�

H7607-008-002

Orange

$0 ក្នុុ�ងមួួយខែ�

H7607-008-003

San Diego

$0 ក្នុុ�ងមួួយខែ�

គម្រោ��ង



Clever Care Longevity Medicare Advantage (HMO)

Clever Care Balance Medicare Advantage (HMO)

Clever Care Fortune Medicare Advantage (HMO)

Clever Care Value Medicare Advantage (HMO)

នាមខ្លួួ�ន៖

អាទិិសង្កេ�េតកណ្ដាា ល (ជាជម្រើ�ើ�ស)៖

នាមត្រ�កូូល៖

ថ្ងៃ�ខែ�
ៃ ឆ្នាំំ�កំំណើ�ើត (mm/dd/yyyy)៖ ភេ�ទ៖

/

/

ប្រុ�ុស

លេ�ខទូូរស័័ព្ទទ៖

ស្រី�ី

(

)

អាសយដ្ឋាានស្នាាក់់នៅ�អចិិន្រ្តៃ�ៃ�យ៍៍មានលេ�ខផ្លូូ�វ (កុំំ�សរសេ�របញ្ចូ�ូ លប្រ�អប់់សំំបុុត្រ�)៖

ខោ�នធីី (ជាជម្រើ�ើ�ស)៖

ទីីក្រុ�ុង៖

រដ្ឋឋ៖

លេ�ខកូ
 ូដតំ ំបន់់៖

អាសយដ្ឋាានសំំបុុត្រ�ប្រៃ�ៃសណីីយ៍៍ បើ�ើខុុសពីីអាសយដ្ឋាានអចិ
 ិន្រ្តៃ�ៃ�យ៍៍របស់់អ្ននក (អនុុញ្ញាាតឱ្យយប្រើ�ើ�លេ�ខប្រ�អប់់សំំបុុត្រ�)៖

ព័័ត៌៌មានអំំពីី
លេ�ខ

លេ�ខកូ
 ូដតំ ំបន់់៖

រដ្ឋឋ៖

ទីីក្រុ�ុង៖

Medicare របស់់អ្ននក៖

Medicare ៖
-

បន្តត

ផ្នែ�ែកទីី 1

តម្រូ�ូវឱ្យយសរសេ�រចូូលក្នុុ�ងចន្លោះ�ះ�បញ្ចូូ� លទាំំងអស់់នៅ�លើ�ើទំំព័័រនេះ�ះ (បន្តត)

ឆ្លើ�ើ�យសំំណួួរសំំខាន់់ទាំំងនេះ�ះ៖
តើ�ើអ្ននកនឹឹងទទួួលបានការធានារ៉ាា ប់់រងឱសថតាមវេេជ្ជជបញ្ជាាផ្សេ�េងទៀ�ៀត (ដូូចជា

VA, TRICARE) បន្ថែ�ែមលើ�ើអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍
Clever Care Longevity Medicare Advantage, Clever Care Balance Medicare
Advantage, Clever Care Fortune Medicare Advantage, ឬ Clever Care Value
Medicare Advantage ដែ�រឬទេ�។
ឈ្មោះ�ះ�នៃ�ការធានារ៉ាា ប់់រងផ្សេ�េងទៀ�ៀត៖

លេ�ខសមាជិិកសម្រា�ប់់ការធានារ៉ាា ប់់រងនេះ�ះ៖

បាទ/ចាស

ទេ�

លេ�ខក្រុ�ុមសម្រា�ប់់ការធានារ៉ាា ប់់រងនេះ�ះ៖

ចំំណុុ ចសំំខាន់់៖ សូូមអាន និិងចុះះ�ហត្ថថលេ�ខាខាងក្រោ��ម៖
• ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវរក្សាាទុុកទាំំងផ្នែ�ែកមន្ទីី�រពេ�ទ្យយ (ផ្នែ�ែក

A) និិងផ្នែ�ែកវេេជ្ជជសាស្ត្រ�រ (ផ្នែ�ែក B) ដើ�ើម្បីី�បន្តតស្ថិិ�តនៅ�ក្នុុ�ងគម្រោ��ង Clever Care Longevity Medicare
Advantage (HMO), Clever Care Balance Medicare Advantage (HMO), Clever Care Fortune Medicare
Advantage (HMO), or Clever Care Value Advantage (HMO)។

• តាមរយៈៈការចូូលរួួមជាមួួយគម្រោ��ង Medicare Advantage នេះ�ះ មានន័័យថាខ្ញុំ
 ��ទំ ទួួលស្គាាល់
 ់ថា

ំ មួួយ
Clever Care នឹឹងចែ�ករំំលែ�កព័ ័ត៌៌មានរបស់់ខ្ញុំ��ជា
ដែ�លអាចប្រើ
�
ើ�ព័័
ត៌
៌
មា
ននេះ�ះដើ�ើ
ម្បី
ី�
តា
មដានការចុះះ�ឈ្មោះ�
ះ�របស់់
ខ្ញុំ
�
ំ
ដើ�ើ
ម្បី
ី�
ទូ
ូ
ទាត់
់
ប្រា�ក់
់
និិ
ងសម្រា�ប់
គោ�
់
លបំំ
ណងផ្សេ
�េងទៀ�ៀត
អនុុ
ញ្ញា
ា
តដោ�យ
ច្បា
ាប់់
ស



  ហព័័ន្ធធ
Medicare
�
ដែ�លអនុុញ្ញាាតឱ្យ
ី ាប់់ឯកជនភាពខាងក្រោ��ម)។
 យប្រ�មូូលព័័ត៌៌មាននេះ�ះ (សូូមមើ�ើលសេ�ចក្តីី�ថ្លែ�ែងការណ៍៍ស្ដី
 �ពីីច្បា

• ការឆ្លើ�ើ�យតបរបស់់អ្ននកចំំពោះ�ះទម្រ�ង់់បែ�បបទនេះ�ះគឺឺដោ�យស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តត។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ការខកខានមិិនបានឆ្លើ�ើ�យតបអាចប៉ះះ�ពាល់់ដល់កា
់ រចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�ក្នុុ�ងគម្រោ��ងនេះ�ះ។

• ព័័ត៌៌មានអំំពីីទម្រ�ង់់បែ�បបទចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�នេះ�ះគឺឺត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវតាមដែ�លខ្ញុំ
ំ នចេ�តនាផ្ដដល់់ព័័ត៌៌មានមិិនពិិតលើ�ើទម្រ�ង់់បែ�បបទនេះ�ះ នោះ�ះខ្ញុំំ�នឹឹ
 �ដឹឹ�ំ ងច្បាាស់់។ ខ្ញុំំ��យល់់ថាប្រ�សិិនបើ�ើខ្ញុំ��មា
� ងត្រូ�ូវ
បានដកចេ�ញពីីគម្រោ��ងនេះ�ះ។
• ខ្ញុំំ��យល់់ថាមនុុស្សសដែ�លមាន Medicare ជាទូូទៅ�មិិនត្រូ�ូវបា
 នរ៉ាា ប់់រងនៅ�ក្រោ��ម
រ៉ាា ប់់រងមានកំំណត់នៅ់�ជិិតព្រំ�ំដែ�នសហរដ្ឋឋអាមេ�រិិក។

Medicare ទេ� ខណៈៈពេ�លដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ក្រៅ��ប្រ�ទេ�ស លើ�ើកលែ�ងតែ�ការធានា

Clever Care Longevity Medicare Advantage, Clever Care Balance Medicare
Advantage, Clever Care Fortune Medicare Advantage, ឬ Clever Care Value Medicare Advantage របស់់ខ្ញុំ��ំ
ំ ំងអស់់ពីី Clever Care។ អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ និិងសេ�វាកម្មមដែ�លផ្តតល់់
ចាប់់ផ្ដើ�ើ�ម ខ្ញុំំ�ត្រូ� �ូវតែ�ទទួួលបានអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ផ្នែ�ែកវេេជ្ជជសាស្រ្ត�ត និិងឱសថតាមវេេជ្ជជបញ្ជាា របស់់ខ្ញុំ��ទាំ
ដោ�យ Clever Care និិងមាននៅ�ក្នុុ�ងឯកសារ “ភស្តុុ�តាងអំំពីីការធានារ៉ាា ប់់រង” Clever Care Longevity Medicare Advantage, Clever
Care Balance Medicare Advantage, Clever Care Fortune Medicare Advantage, ឬ Clever Care Value
Medicare Advantage របស់់ខ្ញុំ��ំ (ដែ�លត្រូ�ូវបានស្គាាល់់ផងដែ�រថាជាកិិច្ចចសន្យាាសមាជិិក ឬកិ ិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងអតិិថិិជន) នឹឹងត្រូ�ូវបានរ៉ាា ប់់រង។ ទាំំង Medicare
និិង Clever Care នឹឹងមិិនបង់់ប្រា�ក់់សម្រា�ប់់អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ ឬសេ�វាកម្មមដែ�លមិិនត្រូ�ូវបានរ៉ាា ប់់រងឡើ�ើយ។

• ខ្ញុំំ��យល់់ថានៅ�ពេ�លដែ�លការធានារ៉ាា ប់់រងលើ�ើ

• ខ្ញុំំ��យល់់បានថាហត្ថថលេ�ខារបស់់ខ្ញុំ��ំ (ឬហត្ថថលេ�ខារបស់់បុុគ្គគលដែ�លមា
 នការអនុុញ្ញាាតឱ្យយធ្វើ�ើ�សកម្មមភាពតាងនាមឱ្យយខ្ញុំំ��) លើ�ើពា
 ក្យយសុំំ�នេះ�ះមានន័័យថា ខ្ញុំំ��បានអាននិិងយល់់ពីី
ខ្លឹឹ�មសារនៃ�ពា
 ក្យយសុំំ�នេះ�ះហើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើមានការចុះះ�ហត្ថថលេ�ខាដោ�យអ្ននកតំំណាងដែ�លមានកា
 រអនុុញ្ញាាត (ដូូចបានរៀ�ៀបរាប់់ខាងលើ�ើ) ហត្ថថលេ�ខានេះ�ះបញ្ជាាក់់ថា៖
1. បុុគ្គគលនេះ�ះត្រូ�ូវបានអនុុញ្ញាាតក្រោ��មច្បាាប់់រដ្ឋឋដើ�ើម្បីី�បញ្ចចប់កា
់ រចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�នេះ�ះ និិង
2. ឯកសារនៃ�សិិទ្ធិិ�អំំណាចនេះ�ះអាចផ្ដដល់់ជូូនតាមការស្នើ�ើ�សុំំ�ពីី

Medicare។

ហត្ថថលេ�ខា៖

កាលបរិិច្ឆេ�េទថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ៖ (mm/dd/yyyy)

/

/

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកជាអ្ននកតំំណាងដែ�លមានការអនុុញ្ញាាត សូូមចុះះ�ហត្ថថលេ�ខានៅ�ខាងលើ�ើ ហើ�ើយបំំពេ�ញចន្លោះ�ះ�បញ្ចូ�ូ លទាំ
 ំងនេះ�ះ៖
ឈ្មោះ�ះ�៖

អាសយដ្ឋាាន៖

លេ�ខទូូរស័័ព្ទទ៖

ទំំនាក់់ទំំនងជាមួួយនឹឹងអ្ននកចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�៖

បន្តត

ផ្នែ�ែកទីី 2

ចន្លោះ�ះ�បញ្ចូូ� លទាំំងអស់់នៅ�លើ�ើទំំព័័រនេះ�ះគឺឺជាជម្រើ�ើ�ស

ការឆ្លើ�ើ�យសំំណួួរទាំំងនេះ�ះគឺឺជាជម្រើ�ើ�សរបស់់អ្ននក។ អ្ននកមិិនអាចត្រូ�ូវបានបដិិសេ�ធលើ�ើការធានារ៉ាាប់រង
់ ដោ�យសារតែ�អ្ននកមិិនបានបំំពេ�ញចំំណុុចទាំំងនេះ�ះនោះ�ះទេ�។
ជ្រើ�ើ�សរើើ�សភាសាមួួយ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកចង់់ឱ្យយយើ�ើងបញ្ជូូ� នព័័ត៌៌មានទៅ�អ្ននកជាភាសាផ្សេ�េងក្រៅ��ពីីភាសាអង់់គ្លេ�េស។
ចិិន (បុុរាណ) គ្រា�មភាសាដែ�លអ្ននកពេ�ញចិិត្តត៖
ខ្មែ�ែរ

កូូរ៉េេ�

វៀ�ៀតណាម

ចិិនកុុកងឺឺ

អេ�ស្ប៉ាា� ញ

ចិិនកាតាំំង

ផ្សេ�េងៗ៖

សូូមបញ្ជាាក់់ពីីពូូជសាសន៍៍/ជនជាតិិដែ�លជាអត្តតសញ្ញាាណរបស់់អ្ននក។
ជនជាតិិស្បែ�ែកស

អាស៊ីី�៖

ជនជាតិិស្បែ�ែកខ្មៅ�ៅ

អាស៊ីី�ដើ�ើមកំំណើ�ើតឥណ្ឌា
ា

ជនជាតិិអាមេ�រិិកដើ�ើមកំំណើ�ើតឥណ្ឌា
ា /ជនជាតិិដើ�ើមអាឡាស្កាា

ដើ�ើមកំំណើ�ើតអេ�ស្ប៉ាា� ញ
កម្ពុុ�ជា

ចិិន

ហ្វីី�លីីពីីន

ឥណ្ឌូូ�នេ�ស៊ីី�

ជប៉ុុ�ន

កូូរ៉េេ�

ជនជាតិិដើ�ើមហាវ៉ៃៃ�/អ្ននកកោះ�ះប៉ាា ស៊ីី�ហ្វិិ�ក
ឡាវ

ថៃ�

វៀ�ៀតណាម

ផ្សេ�េងទៀ�ៀត៖

ជ្រើ�ើ�សរើើ�សយកទម្រ�ង់់មួួយប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកចង់់ឱ្យយយើ�ើងបញ្ជូូ� នព័
 ័ត៌៌មានទៅ�អ្ននកក្នុុ�ងទម្រ�ង់់ដែ�លអាចប្រើ�ើ�បាន។
អក្សសរស្ទាាប

CD សំំឡេ�ង

ការព្រី�ីនទំំហំំធំំ

Clever Care តាមលេ�ខ (833) 388-8168 ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកត្រូ�ូវការព័័ត៌៌មាននៅ�ក្នុុ�ងទម្រ�ង់់ដែ�លអាចប្រើ�ើ�បានក្រៅ��ពីីអ្វីី�ដែ�លបានរាយ
ខាងលើ�ើ ម៉ោ�ោងធ្វើ�ើ�ការរបស់់យើ�ើងគឺឺចាប់់ពីីម៉ោ�ោង 8 ព្រឹ�ឹកដល់់ម៉ោ�ោង 8 យប់់ ប្រាំ�ំពីីរថ្ងៃ�ៃក្នុុ�ងមួួយសប្តាាហ៍៍ ចាប់់ពីីថ្ងៃ�ៃទីី 1 ខែ�តុុលាដល់់ថ្ងៃ�ៃទីី 31 ខែ�មីីនានិិងពីីម៉ោ�ោង 8 ព្រឹ�ឹក
ដល់់ម៉ោ�ោង 8 យប់់ នៅ�ថ្ងៃ�ៃធ្វើ�ើ�ការចា
 ប់់ពីីថ្ងៃ�ៃទីី 1 ខែ�មេ�សា ដល់់ថ្ងៃ�ៃទីី 30 ខែ�កញ្ញាា។ សារដែ�លទទួួលបាននៅ�ថ្ងៃ�ៃឈប់់សម្រា�ក ឬក្រៅ��ម៉ោ�ោងធ្វើ�ើ�ការរបស់់យើ�ើងនឹ ឹងត្រូ�ូវ
ិ ក្នុុ
បានបញ្ជូូ� នត្រ�ឡប់់វិញ
ៃ ថ្ងៃ�ៃធ្វើ�ើ�ការ។ អ្ននកប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ TTY អាចហៅ�ទូូរស័័ព្ទទទៅ�លេ�ខ 711។
 �ងរយៈៈពេ�លមួួយថ្ងៃ�នៃ�
សូូមទាក់់ទង

តើ�ើអ្ននកមានការងារធ្វើ�ើ�ដែ�រឬទេ�?

រាយបញ្ជីី �គ្រូ�ូពេ�ទ្យយថែ�ទាំំបឋមរបស់់អ្ននក
ឈ្មោះ�ះ�របស់់

បាទ/ចាស

ទេ�

តើ�ើប្ដី�/ី ប្រ�ពន្ធធរបស់់អ្ននកមានការងារធ្វើ�ើ�ដែ�រ

ឬទេ�?

បាទ/ចាស

ទេ�

(PCP) ៖

PCP ៖

តើ�ើអ្ននកជាអ្ននកជំំងឺឺបច្ចុុ�ប្បបន្ននរបស់់វេេជ្ជជបណ្ឌិិ�តរូបនេះ�
ូ
ះមែ�នទេ�?

លេ�ខសម្គាាល់់ការចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�
បាទ/ចាស

PCP ៖

ទេ�

ក្រុ�ុមវេេជ្ជជសាស្ត្រ�រ ឬបណ្តាា ញគ្រូ�ូពេ�ទ្យយ៖

ខ្ញុំំ��ចង់់បានសម្ភាារឯកសារដូូចខាងក្រោ��មតាមរយៈៈអ៊ីី�មែ�ល។ ជ្រើ�ើ�សរើើ�សមួួយ ឬច្រើ�ើ�ន៖
ឯ
 កសារគម្រោ��ងដែ�លត្រូ�ូវបានបង្គាាប់់

ិ
ព័័ត៌៌មានកម្មមវិធីីសុុខ
ភាព និិងសុុខុុមាលភាព

ការពន្យយល់់អំំពីីអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍

ទាំំងអស់
់ ងលើ�
ើ ះ
 ខា
 នេះ�

(ឧទាហរណ៍៍ សេ�ចក្តីី�ជូូនដំំណឹឹង អំំពីីការផ្លាាស់់ប្តូូ�រប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�)
ព្រឹ�ឹត្តិិ�បត្រ�ព័័ត៌៌មាន និិងព័័ត៌៌មានគម្រោ��ង

ការអញ្ជើ�ើ�ញឱ្យយចូូលរួួមសិិក្ខាាសាលារបស់់សមាជិិក

អាសយដ្ឋា
 ា នអ៊ីី មែ��ល៖

បន្តត

ផ្នែ�ែកទីី 2

ចន្លោះ�ះ�បញ្ចូូ� លទាំំងអស់់នៅ�លើ�ើទំំព័័រនេះ�ះគឺឺជាជម្រើ�ើ�ស (បន្តត)

ការបង់់បុុព្វវលាភរ៉ាា បរងលើ�ើគម្រោ��ងរបស់់អ្ននក
អ្ននកអាចបង់់ថ្លៃ�ៃបុុព្វវលាភរ៉ាា ប់់រងគម្រោ��ងប្រ�ចាំំខែ�របស់់អ្ននក (រួួមទាំំងរាល់
 ់ការពិិន័័យលើ�
 ើការចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�យឺឺតយ៉ាាវ ដែ�លអ្ននកមានក្នុុ�ងពេ�លបច្ចុុ
 �ប្បបន្នន ឬអាចនឹឹងជំំពាក់់)

ឬ

ការផ្ទេ�េរប្រា�ក់់តា
ធ
ិចត្រូ�ូនិិច
 មប្រ�ព័័ន្ធអេ�ឡិ

(Electronic Fund Transfer, EFT) រៀ�ៀងរាល់់ខែ�។

តាមសំំបុុត្រ�

អ្ននកក៏៏អាចជ្រើ�ើ�សរើើ�សបង់់ថ្លៃ�ៃបុុព្វវលាភរ៉ាាប់រងរបស់
អ្ន
់
់ នកដោ�យ

អនុុញ្ញាាតឱ្យយដកវាចេ�ញដោ�យស្វ័័�យប្រ�វត្តិិ�ពីីអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍សន្តិិ�សុុខសង្គគម ឬក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាផ្នែ�ែកចូូលនិិវត្តតន៍ផ្លូូ�៍ វដែ�ក (Railroad Retirement Board, RRB) របស់់អ្ននក

រៀ�ៀងរាល់់ខែ�។

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកត្រូ�ូវបង់់ចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់កែ�តម្រូ�ូវប្រ�ចាំំខែ�ដែ�លទា
 ក់់ទងនឹឹងប្រា�ក់់ចំំណូូលផ្នែ�ែក D (Part D-Income Related Monthly Adjustment

�ងរបស់់អ្ននក។ ចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់នេះ�ះជាធម្មមតាត្រូ�ូវបានដកចេ�ញពីីអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍
ើបុុព្វវលាភរ៉ាាប់រងគម្រោ�
់

Amount, Part D-IRMAA) អ្ននកត្រូ�ូវបង់់ប្រា�ក់់បន្ថែ�ែមនេះ�ះបន្ថែ�ែមលើ�
សន្តិិ�សុុខសង្គគមរបស់់អ្ននក ឬអ្ននកអាចទទួួលបានវិិក្កកយបត្រ�ពីី Medicare (ឬ RRB) កុំំ�បង់់ប្រា�ក់់ឱ្យយ Clever Care ផ្នែ�ែក D-IRMAA។
សេ�ចក្តីី�ថ្លែ�ែងការណ៍៍ស្តីី�ពីីច្បាាប់់ឯកជនភាព

Medicare & Medicaid (Centers for Medicare & Medicaid Services, CMS)) ប្រ�មូូលព័័ត៌៌មានពីីគម្រោ
 ��ង Medicare ដើ�ើម្បីី�តាមដានការចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�អ្ននកទទួួលផលនៅ�ក្នុុ
 �ងគម្រោ��ងអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍
Medicare (Medicare Advantage, MA), កែ�លម្អអការថែ�ទាំំ និិងសម្រា�ប់់ការទូូទាត់់ប្រា�ក់់អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ Medicare។ ផ្នែ�ែក 1851 និិង 1860D-1 នៃ�ច្បាាប់់សន្តិិ�សុុខសង្គគម និិង 42 CFR §§ 422.50 និិង 422.60 ផ្តតល់់សិិទ្ធិិ�ក្នុុ�ងការប្រ�មូូល
ព័័ត៌៌មាននេះ�ះ។ CMS អាចប្រើ�ើ� បង្ហាាញ និិងផ្លាាស់់ប្តូូ�រទិិន្ននន័័យចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�ពីីអ្នន
 កទទួួលផលរបស់់ Medicare ដូូចដែ�លបានបញ្ជាាក់់នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ព័័
 ន្ធធកំំណត់់ត្រា�សេ�ចក្តីី�ជូូនដំំណឹឹង (SORN) “ឱសថតាមវេេជ្ជជ
 បញ្ជាា របស់់អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ Medicare (MARx)” ប្រ�ព័័ន្ធធលេ�ខ
់
ះ�ក្នុុ�ងគម្រោ��ងនេះ�ះ។
09-70-0588។ ការឆ្លើ�ើ�យតបរបស់់អ្ននកចំំពោះ�ះទម្រ�ង់់បែ�បបទនេះ�ះគឺឺដោ�យស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តត។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ការខកខានមិិនបានឆ្លើ�ើ�យតបអាចប៉ះះ�ពាល់់ដល់ការចុះះ�ឈ្មោះ�
មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លសម្រា�ប់់សេ�វាកម្មម

ការបញ្ជាាក់់ពីីសិិទ្ធិិ�ទទួួលបានសម្រា�ប់់រយៈៈពេ�លចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�។
ជាធម្មមតា អ្ននកអាចចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�ក្នុុ�ងគម្រោ��ង Medicare Advantage បានតែ�ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�ប្រ�ចាំំឆ្នាំំចាប់
� ពីី់ ថ្ងៃ�ៃទីី 15 ខែ�តុុលា ដល់់ថ្ងៃ�ៃទីី 7 ខែ�ធ្នូូ�ជារៀ�ៀងរាល់់ឆ្នាំំ �
ម្រោ
�
�ង
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�។ មានករណីីលើ�ើកលែ�ងដែ�លអាចអនុុញ្ញាាតឱ្យយអ្ននកចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�ក្នុុ�ងគ

Medicare Advantage នៅ�ក្រៅ��រយៈៈពេ�លនេះ�ះ។
សូូមអានសេ�ចក្តីី�ថ្លែ�ែងការណ៍៍ខាងក្រោ��មដោ�យយកចិិត្តតទុុកដាក់់ ហើ�ើ យគូូសធីីកប្រ�អប់់ដែ�លត្រូ�ូវនឹឹងអ្ននក។
តាមរយៈៈការធីីកលើ�ើប្រ�អប់់ណាមួួយខាងក្រោ��មនេះ�ះ មានន័័យថាអ្ន
 នកកំំពុុងបញ្ជាាក់់តាមការដឹឹងច្បាាស់់របស់់អ្ននកថា
 អ្ននកមានសិិទ្ធិិ�ទទួួលបា
 នសម្រា�ប់់រយៈៈពេ�លចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�នេះ�ះ។
ប្រ�សិិនបើ�ើយើ�ើងកំំណត់់នៅ�ពេ�លក្រោ��យថាព័័ត៌៌មាននេះ�ះមិិនត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវអ្ន
 នកអាចត្រូ�ូវបានដកឈ្មោះ�ះ�ចេ�ញ។
ខ្ញុំំ��ជាសមាជិិកថ្មីី�របស់់

Medicare។

Medicare ហើ�ើយចង់់ធ្វើ�ើ�ការផ្លាាស់់ប្តូូ�រអំំឡុុងពេ�លចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�បើ�ើក Medicare Advantage Open
Enrollment Period (Medicare Advantage Open Enrollment Period, MA OEP)។

ខ្ញុំំ��បានចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�នៅ�ក្នុុ�ងគម្រោ��ងអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍របស់់

ថ្មីី�ៗនេះ�ះខ្ញុំំ��បានផ្លាាស់់ទីីលំំនៅ�ទៅ�ក្រៅ��តំំបន់់សេ�វាកម្មមសម្រា�ប់់គ
ំ ខ្ញុំំ��បានផ្លាាស់់ទីី
 ម្រោ��ងបច្ចុុ�ប្បបន្ននរបស់់ខ្ញុំ��ំ ឬខ្ញុំំ�ទើ�ើ
� បតែ�ផ្លាាស់់ទីីលំំនៅ� ហើ�ើយគម្រោ��ងនេះ�ះគឺឺជាជម្រើ�ើ�សថ្មីី�សម្រា�ប់់ខ្ញុំ��។
លំំនៅ�នៅ�ថ្ងៃ�ៃ (បញ្ចូ�ូ លកាលបរិិច្ឆេ�េទ៖
/
/
)។

ថ្មីី�ៗនេះ�ះខ្ញុំំ�ត្រូ� �ូវបានដោះ�ះលែ�ងពីីការឃុំំ�ឃាំំង។ ខ្ញុំំ�ត្រូ� �ូវបានដោះ�ះលែ�ងនៅ�ថ្ងៃ�ៃ (បញ្ចូ�ូ លកាលបរិិច្ឆេ�េទ៖

/

/

)។

ថ្មីី�ៗនេះ�ះខ្ញុំំ��បានត្រ�លប់់ទៅ�សហរដ្ឋឋអាមេ�រិិកវិិញបន្ទាាប់់ពីីរស់់នៅ�អចិ
 ិន្រ្តៃ�ៃ�យ៍៍នៅ�ខាងក្រៅ��សហរដ្ឋឋអាមេ�រិិក។ ខ្ញុំំ��បានត្រ�លប់់ទៅ�ស
 ហរដ្ឋឋអាមេ�រិិកវិិញនៅ�ថ្ងៃ�ៃ (បញ្ចូ�ូ ល
កាលបរិិច្ឆេ�េទ៖
/
/
)។

ថ្មីី�ៗនេះ�ះខ្ញុំំ��ទទួួលបានស្ថាានភាពវត្តតមានស្រ�បច្បាាប់់នៅ�ស
 ហរដ្ឋឋអាមេ�រិិក។ ខ្ញុំំ��ទទួួលបានស្ថាានភាពនេះ�ះនៅ�ថ្ងៃ�ៃ (បញ្ចូ�ូ លកាលបរិិច្ឆេ�េទ៖

/

/

)។

Medicaid របស់់ខ្ញុំ��ំ (ទើ�ើបទទួួលបាន Medicaid, មានការផ្លាាស់់ប្តូូ�រកម្រិ�ិតជំំនួួយ Medicaid ឬ បាត់់បង់់ Medicaid)
/ /)។

ថ្មីី�ៗនេះ�ះខ្ញុំំ��មានការផ្លាាស់់ប្តូូ�រគម្រោ��ង
នៅ�ថ្ងៃ�ៃ (កាលបរិិច្ឆេ�េទបញ្ចូ�ូ ល៖

ថ្លៃ�ៃធានារ៉ាា ប់់រងសម្រា�ប់់ឱសថតាមវេេជ្ជជបញ្ជាា
(Extra Help) របស់់ខ្ញុំ�ដែ�លបង់់
�ំ
បន្ថែ�ែម មានការផ្លាាស់់ប្តូូ�រកម្រិ�ិតជំំនួួយបន្ថែ�ែម ឬបាត់់បង់់ជំំនួួយបន្ថែ�ែម) នៅ�ថ្ងៃ�ៃ (កាលបរិិច្ឆេ�េទបញ្ចូ�ូ ល៖ / /)។

ថ្មីី�ៗនេះ�ះខ្ញុំំ��មានការផ្លាាស់់ប្តូូ�រជំំនួួយបន្ថែ�ែម

របស់់

Medicare (ទើ�ើបទទួួលបានជំំនួួយ

ខ្ញុំំ��មានទាំំង Medicare និិង Medicaid (ឬរដ្ឋឋរបស់់ខ្ញុំ�ជួួ
 ង់់ថ្លៃ�ៃបុុព្វវលាភធានារ៉ាា ប់់រង Medicare របស់់ខ្ញុំ��ំ) ឬខ្ញុំំ��ទទួួលបានជំ ំនួួយបន្ថែ�ែមសម្រា�ប់់ការបង់់ថ្លៃ�ៃ
�ំ យប
ធានារ៉ាា ប់់រងលើ�ើឱសថតាមវេេជ្ជជបញ្ជាានៃ� Medicare របស់់ខ្ញុំ��ំ ប៉ុុ�ន្តែ�ែខ្ញុំំ��មិិនមានការផ្លាាស់់ប្តូូ�រទេ�។

ខ្ញុំំ�កំំ
លថែ�ទាំំរយៈៈពេ�លវែែង (ឧទាហរណ៍៍ មណ្ឌឌ លថែ�ទាំំមនុុស្សស
ចាស់់ឬជនពិិការ ឬមណ្ឌឌ លថែ�ទាំំរយៈៈពេ�ល


� ពុុងផ្លាាស់់ទៅ�រស់់នៅ� កំំពុុងរស់់នៅ� ឬទើ�ើបតែ�ផ្លាាស់់ចេ�ញពីីមណ្ឌឌ
លនៅ�ថ្ងៃ
�
ៃ
បញ្ចូ
ូ
លកាលបរិិ
ច្ឆេ�
ទ
េ
។
វែែង)។ ខ្ញុំំ��បានផ្លាាស់់ទីី/នឹឹងផ្លាាស់់ទីីទៅ�កាន់់/ផ្លាាស់់ទីីចេ�ញក្រៅ��មណ្ឌឌ

( �
/
/
)

ិ ួយរបស់់
ថ្ងីី�ៗនេះ�ះខ្ញុំំ��បានចាកចេ�ញពីីកម្មមវិធីីមួ

PACE® នៅ�ថ្ងៃ�ៃ (បញ្ចូ�ូ លកាលបរិិច្ឆេ�េទ៖

/

/

)។

ថ្មីី�ៗនេះ�ះខ្ញុំំ��បានបាត់់បង់់ការធានារ៉ាា ប់់រងឱសថតាមវេេជ្ជជបញ្ជាាដែ�លអា
នបានស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តត (ការធានារ៉ាា ប់់រងដែ�លល្អអដូូចជា
 ចជឿ�ឿទុុកចិិត្តតបានរបស់់ខ្ញុំ�ដោ�យមិិ
�ំ
ដែ�រ)។ ខ្ញុំំ��បានបាត់់បង់់ការធានារ៉ាា ប់់រងលើ�ើថ្នាំំ�របស់់ខ្ញុំ�នៅ�ថ្ងៃ
�ៃ (បញ្ចូ�ូ លកាលបរិិច្ឆេ�េទ៖
�ំ

/

/

ខ្ញុំំ�កំំ
� ពុុងចាកចេ�ញ/បាត់់បង់់ការធានារ៉ាា ប់់រងសម្រា�ប់់និិយោ�ជក ឬសហជីីពនៅ�ថ្ងៃ�ៃ (បញ្ចូ�ូ លកាលបរិិច្ឆេ�េទ៖

)។

/

/

Medicare

)។

ិ ំនួួយឱសថស្ថាានដែ�លផ្តតល់់ដោ�យរដ្ឋឋរបស់់ខ្ញុំ��។
ខ្ញុំំ�ស្ថិិ�តនៅ�ក្នុុ
ំ
�
�ងកម្មមវិធីីជំ
គម្រោ��ងរបស់់ខ្ញុំ��កំំ
ំ ពុុងបញ្ចចប់់កិិច្ចចសន្យាារបស់់ខ្លួួ�នជាមួួយនឹឹង
ខ្ញុំំ��បានចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�ចូូលក្នុុ�ងគម្រោ��ងដោ�យ
ថ្ងៃ�ៃ (បញ្ចូ�ូ លកាលបរិិច្ឆេ�េទ៖
/

Medicare ឬ Medicare កំំពុុងបញ្ចចប់់កិិច្ចចសន្យាារបស់់ខ្លួួ�នជាមួួយនឹឹងគម្រោ��ងរបស់់ខ្ញុំ��។ំ

Medicare (ឬរដ្ឋឋរបស់់ខ្ញុំ��ំ) ហើ�ើយខ្ញុំំ��ចង់់ជ្រើ�ើ�សរើើ�សគម្រោ��ងផ្សេ�េង។ ការចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�របស់់ខ្ញុំ�នៅ�ក្នុុ
�ំ
�ងគម្រោ��ងនោះ�ះបានចាប់់ផ្តើ�ើ�មនៅ�
។
/
)

ខ្ញុំំ��បានចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�ក្នុុ�ងគម្រោ��ងតម្រូ�ូវការពិិសេ�ស (Special Needs Plan, SNP) ប៉ុុ�ន្តែ�ែខ្ញុំំ��បានបាត់់បង់់គុុណវុុឌ្ឍិិ�សម្រា�ប់់តម្រូ�ូវការពិិសេ�សដែ�លតម្រូ�ូវឱ្យយមាននៅ�ក្នុុ�ង
គម្រោ��ងនោះ�ះ។ ខ្ញុំំ�ត្រូ� �ូវបានដកឈ្មោះ�ះ�ចេ�ញពីី SNP នៅ�ថ្ងៃ�ៃ (បញ្ចូ�ូ លកាលបរិិច្ឆេ�េទ៖
/
/
)។
ខ្ញុំំ��ទទួួលរងផលប៉ះះ�ពាល់់ដោ�យគ្រោះ��ះអាសន្នន ឬគ្រោះ��ះមហន្តតរាយធំ
 ំមួួយ (ដូូចដែ�លបានប្រ�កាសដោ�យទីីភ្នាាក់់ងារគ្រ�ប់់គ្រ�ងគ្រា�អាសន្ននរបស់់សហព័័ន្ធធ (FEMA) ឬដោ�យ
អង្គគភាពសហព័័ន្ធធ រដ្ឋឋ ឬរដ្ឋាាភិិបាលមូូលដ្ឋាាន។ សេ�ចក្តីី�ថ្លែ�ែងការណ៍៍មួួយក្នុុ�ងចំំណោ�មសេ�ចក្តីី�ថ្លែ�ែងការណ៍៍ផ្សេ�េងទៀ�ៀតនៅ�ទីីនេះ�ះអនុុវត្តតចំំពោះ�ះខ្ញុំំ�� ប៉ុុ�ន្តែ�ែខ្ញុំំ�មិិ
� នអាចស្នើ�ើ�សុំំ�ការ
ំ នទេ�ដោ�យសារមានគ្រោះ��ះមហន្តតរាយ។
ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�របស់់ខ្ញុំ��បា

Clever Care តាមលេ�ខ (833) 388-8168 (TTY៖ 711) ដើ�ើម្បីី�
8 ព្រឹ�ឹក ដល់់ម៉ោ�ោង 8 យប់់ ប្រាំ�ំពីីរថ្ងៃ�ៃក្នុុ�ងមួួយសប្តាាហ៍៍ ចាប់់ពីីថ្ងៃ�ៃទីី 1 ខែ�តុុលា ដល់់ថ្ងៃ�ៃទីី 31
ខែ�មីីនា និិងពីីម៉ោ�ោង 8 ព្រឹ�ឹក ដល់់ម៉ោ�ោង 8 យប់់ ថ្ងៃ�ៃធ្វើ�ើ�ការ ចាប់់ពីីថ្ងៃ�ៃទីី 1 ខែ�មេ�សា ដល់់ថ្ងៃ�ៃទីី 30 ខែ�កញ្ញាា សារដែ�លទទួួលបាននៅ�ថ្ងៃ�ៃឈប់់សម្រា�ក ឬក្រៅ��ម៉ោ�ោងធ្វើ�ើ�ការរបស់់
ិ ក្នុុ
ៃ ថ្ងៃ�ៃធ្វើ�ើ�ការ។
យើ�ើងនឹ
 ឹងត្រូ�ូវបា
 នបញ្ជូូ� នត្រ�ឡប់់វិញ
 �ងរយៈៈពេ�លមួួយថ្ងៃ�នៃ�
ប្រ�សិិនបើ�ើសេ�ចក្តីី�ថ្លែ�ែងការណ៍៍ទាំំងនេះ�ះមិិនអនុុវត្តតចំំពោះ�ះអ្ននក ឬអ្ននកមិិនច្បាាស់់ សូូមទាក់់ទង

មើ�ើលថាតើ�ើអ្ន
 នកមានសិិទ្ធិិ�ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�ដែ�រឬទេ�។ ម៉ោ�ោងធ្វើ�ើ�ការរបស់់យើ�ើងគឺឺចាប់់ពីីម៉ោ�ោង
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