មគ្គុុ�ទេ្ទ�ទសក៍៍ឆ្លាាតវៃៃចំំំ�ពោះ�ះ

Medicare
ការថែ�ទាំំសុុខភាពគឺឺជារឿ�ឿងស្មុុ�គស្មាាញ។
យើ�ើងខ្ញុំំ�និិយាយភាសារបស់់អ្ននក។
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Clever Care ប្ដេ�េ ជ្ញាាចិិត្តតផ្ដដល់់ជូូនផលិិតផល និិង
សេ�វាកម្មម ដែ�លងាយស្រួ�ួលយល់់ និិងធ្វើ�ើ�ឱ្យយការចូូ លប្រើ��ើការ
ថែ�ទាំ ំសុុខភាពកាន់់តែ�ប្រ�សើ�ើរ។
ការណែ�នាំំនេះ�ះនឹឹងផ្ដដ ល់់ដល់់អ្ននកនូូ វមូូ លដ្ឋាានគ្រឹះ�ះ�សម្រា�ប់់ការយល់់ថាអ្វីី �ទៅ�
គឺឺជា Medicare របៀ�ៀបដែ�លវាដំំណើ�ើរការ និិងជម្រើ��ើសដែ�លមានសម្រា�ប់់
អ្នន កក្នុុ�ងនាមជាអ្នន កទទួួ លបានគម្រោ��ង Medicare ។

សូូ មអនុុញ្ញាាតឱ្យយយើ�ើងខ្ញុំំ��ឆ្លើ�ើ�យសំំណួួរណាមួួ យ ដែ�លអ្នន កមានអំំពីីអត្ថថ
ប្រ�យោ�ជន៍៍របស់់ Medicare ។ យើ�ើងនៅ�ទីីនេះ�ះដើ�ើម្បីី�ផ្តតល់់ជំំនួួយ។
ទូូ រសព្ទទ ទៅ�លេ�ខ (833) 388-8168 (TTY: 711)
ពីីម៉ោ�ោង 8 ព្រឹ�ឹកដល់់ម៉ោ�ោង 8 យប់់ ប្រាំ�ំពីីរថ្ងៃ�ៃក្នុុ�ងមួួ យសប្តាា ហ៍៍ ចាប់់ពីីថ្ងៃ�ៃ ទីី 
1 ខែ�តុុលាដល់់ថ្ងៃ�ៃទីី 31 ខែ�មីីនា និិងពីីម៉ោ�ោង 8 ព្រឹ�ឹកដល់់ម៉ោ�ោង 8 យប់់នៃ�
ថ្ងៃ�ៃធ្វើ�ើ�ការ ចាប់់ពីីថ្ងៃ�ៃ ទីី 1 ខែ�មេ�សាដល់់ថ្ងៃ�ៃទីី 30 ខែ�កញ្ញាា។ សារដែ�លទទួួ ល
បាននៅ�ថ្ងៃ�ៃឈប់់សម្រា�ក ឬក្រៅ��ម៉ោ�ោងធ្វើ�ើ�ការរបស់់យើ�ើង នឹឹងត្រូ�ូវ
ឆ្លើ�ើ�យតបទៅ�វិ ិញក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លមួួ យថ្ងៃ�ៃនៃ�ថ្ងៃ�ៃ ធ្វើ�ើ�ការ។
ដើ�ើម្បីី�ស្វែ�ែ ងយល់់បន្ថែ�ែ មអំំពីីគម្រោ��ង Medicare Advantage របស់់
Clever Care ចូូ លមើ�ើលនៅ� clevercarehealthplan.com ឬផ្ញើ�ើ�
អ៊ីី�មែ�លទៅ�កាន់់ info@ccmapd.com ។

ចាប់់ផ្តើ�ើ �មពីីចំំណុុចមូូ លដ្ឋាាន
អ្នន កអាចនឹឹងកំំពុុងតែ�សួួ រខ្លួួ �នអ្នន កថា ពេ�លណាទៅ�ទើ�ើបខ្ញុំំ�អាចចូូ លរួ ួម
ជាមួួ យ Medicare បាន? មានស្ថាា នភាពជាក់់លាក់់មួួយចំំនួួនដែ�ល
អនុុញ្ញាាតឱ្យយអ្នន កទទួួ លបានអត្ថថ ប្រ�យោ�ជន៏៏ពីីកម្មម វិ ិធីី Medicare របស់់
សហព័័ន្ធធ។
• ពេ�លអ្នន កជិិតដល់់អាយុុចូូលនិិវត្តត ន៍៍ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនបានទទួួ លរបបសន្តិិ�សុុខ
សង្គគ ម ឬអត្ថថ ប្រ�យោ�ជន៍៍នៃ�កម្មម វិ ិធីី Railroad Retirement Board
(RRB) អ្នន កនឹឹងត្រូ�ូវចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�ដើ�ើម្បីី�ទទួួលបាន Medicare Part A និិង
Part B ។
• ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមានជំំងឺឺតម្រ�ងនោ�មដំំណាក់់កាលចុុងក្រោ��យ (ESRD)
ហើ�ើយអ្នន កចង់់បាន Medicare អ្នន កនឹឹងត្រូ�ូវការចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�ដើ�ើម្បីី�ទទួួល
បាន Medicare Part A និិង Part B ។
• ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមានអាយុុក្រោ��ម 65 ឆ្នាំំ� ហើ�ើយមានពិិការភាព អ្នន ក
នឹឹងទទួួ លបាន Part A និិង Part B ដោ�យស្វ័័�យប្រ�វត្តិិ�បន្ទាាប់់ពីី
អ្នន កទទួួ លបានអត្ថថ ប្រ�យោ�ជន៍៍ជនពិិការពីីរបបសន្តិិ�សុុខសង្គគ ម ឬអត្ថថ
ប្រ�យោ�ជន៍៍ជនពិិការជាក់់លាក់់ពីីកម្មម វិ ិធីី Railroad Retirement
Board (RRB) រយៈៈពេ�ល 24 ខែ�។
• ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមានជំំងឺឺ ALS (ជំំងឺឺស្វិិ�តសាច់់ដុំំ�ដោ�យសារប៉ះះ�ពាល់់លើ�ើ
សរសៃ�ប្រ�សាទបញ្ជាាចលនា ដែ�លត្រូ�ូវបានគេ�ហៅ�ថាជំំងឺឺរបស់់ Lou
Gehrig) អ្នន កនឹឹងទទួួ លបាន Part A និិង Part B ដោ�យស្វ័័�យប្រ�វត្តិិ� 
នៅ�ខែ�ដែ�លអត្ថថ ប្រ�យោ�ជន៍៍ជនពិិការរបស់់របបសន្តិិ�សុុខសង្គគ មរបស់់
អ្នន កចាប់់ផ្តើ�ើ �ម។

Original Medicare
ផ្តត ល់់ជូូនដោ�យរដ្ឋាាភិិបាលសហព័័ន្ធធ

Part A (ធានារ៉ាាប់់រងមន្ទីី�រពេ�ទ្យយ)
គ្រ�បដណ្ដដប់់លើ�ើសេ�វាកម្មម ជាច្រើ��ើន
ដែ�លជាធម្មម តាផ្ដដ ល់់ជូូនក្នុុ�ង
មន្ទីី �រពេ�ទ្យយ មណ្ឌឌលថែ�ទាំ ំសុុខភាព
ជំំនាញ ឬមណ្ឌឌលថែ�ទាំ ំដទៃ�ទៀ�ៀត។

Part B (ធានារ៉ាាប់់រងវេេជ្ជជសាស្ត្រ�រ )
គ្រ�បដណ្តតប់់លើ�ើសេ�វាកម្មម ជាច្រើ��ើន
ដែ�លជាធម្មម តាផ្តត ល់ជូ
់ ូ ននៅ�
ការិ ិយាល័័យវេេជ្ជជ បណ្ឌិិ�ត សេ�វាកម្មម
ឺ ន
អ្នន កជំំងឺមិ
ិ ស្នាាក់់នៅ�មន្ទីី រ� ពេ�ទ្យយ
និិងបរិ ិក្ខាារវេេជ្ជជ សាស្ត្រ�រជាប់បា
់ នយូូរ។

ថ្លៃ�ៃធានារ៉ាាប់់រង Part B របស់់អ្ននកនឹឹងត្រូ�ូវបានកាត់់កងដោ�យស្វ័័�យប្រ�វត្តិិ� 
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកទទួួ លបានអត្ថថ ប្រ�យោ�ជន៍៍ពីីរបបសន្តិិ�សុុខសង្គគ ម Railroad
Retirement Board ឬការិ ិយាល័័យគ្រ�ប់់គ្រ�ងបុុគ្គគលិិក។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក
មិិនទទួួ លបានការបង់់ចំំណាយពីីអត្ថថ ប្រ�យោ�ជន៍៍ទាំ ំងនេះ�ះទេ�នោះ�ះ អ្នន ក
នឹឹងទទួួ លបានវិ ិក្កក យបត្រ�គិិតប្រា�ក់់។
ច ំណុចស ំខាន ់ដែលត្រ វូ ដ ង
ឹ ៖
Original Medicare ធានារ៉ាាប់់រងត្រឹ�ឹមតែ� 80% នៃ�ថ្លៃ�ៃចំំណាយនៅ�
មន្ទីី រ� ពេ�ទ្យយ និិងថ្លៃ�ៃចំំណាយវេេជ្ជជសាស្ត្រ�រ របស់់អ្ននកប៉ុុ�ណ្ណោះ�
ះ �។ អ្នន កទទួលខុ
ួ
ស
ុ ត្រូ�ូវ
បង់់ថ្លៃ�ៃចំំណាយ 20% ដែ�លនៅ�សល់់។ លើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ទៀ�ៀត វាមិិនរួ ួមបញ្ចូូល
�
ការធានារ៉ាាប់់រងលើ�ើឱសថមានវេេជ្ជជបញ្ជាានោះ�ះទេ� ហើ�ើយមិិនធានារ៉ាាប់់រង
ទៅ�លើ�ើមន្ទីី រ� ពេ�ទ្យយ ឬតម្រូ�ូវការខាងវេេជ្ជជសាស្ត្រ�រ របស់់អ្ននកទាំ ំងអស់់នោះ�ះទេ�។

Medicare Advantage ៖
ផ្ដដ ល់់ជូូនដោ�យក្រុ� ុមហ៊ុុ�នធានារ៉ាាប់់រងឯកជន។
គម្រោ��ង Medicare Advantage ដែ�លគេ�ក៏៏ស្គាា ល់់ផងដែ�រថាជា Part C
រួ ួមបញ្ចូូលអត្ថ
�
ថ ប្រ�យោ�ជន៍៍ទាំ ំងអស់់របស់់ Original Medicare បូូ ករួ ួមនឹឹង៖

☑ អត្ថថ ប្រ�យោ�ជន៍៍បន្ថែ�ែ ម (ដូូ ចជា សុុខភាពមាត់់ធ្មេ�េញ សុុខភាព
ភ្នែ�ែក សុុខភាពត្រ�ចៀ�ៀក ការហាត់់ប្រា�ណ និិងច្រើ��ើនទៀ�ៀត។)
☑ ជាធម្មម តារួ ួមបញ្ចូូល 
� Part D (ការធានារ៉ាាប់់រងលើ�ើឱសថមាន
វេេជ្ជជ បញ្ជាា ) ដោ�យមិិនមានថ្លៃ�ៃធានារ៉ាាប់់រងបន្ថែ�ែ ម។
☑ $0 ឬថ្លៃ�ៃធានារ៉ាាប់់រងប្រ�ចាំំខែ�បន្ថែ�ែ មកម្រិ�ិតទាប។
☑ កម្រិ�ិតចំំនួួនកំំណត់់ទៅ�លើ�ើការចំំណាយចេ�ញពីីហោ�ប៉ៅ�ៅសរុុបរបស់់
អ្នន ក។
☑ ថ្ងៃ�ៃបន្ថែ�ែ មនៅ�ក្នុុ�ងមន្ទីី �រពេ�ទ្យយ។
☑ ងាយស្រួ�ួលប្រើ��ើបណ្ណណ សម្គាា ល់់តែ�មួួ យ និិងអ្នន កធានារ៉ាាប់់រងតែ�មួួ យ
សម្រា�ប់់ការទាមទារសំំណងរបស់់អ្ននក។

មនុុស្សសជាច្រើ��ើននាក់់ជ្រើ��ើសរើើ �សយកគម្រោ��ង Medicare Advantage
ព្រោះ��ះវាផ្ដដ ល់់ជូូនពួួ កគេ�ជាមួួយនូូ វ ការធានារ៉ាាប់់រងបន្ថែ�ែ ម និិងគុុណ
តម្លៃ�ៃបន្ថែ�ែ ម ច្រើ��ើនជាង Original Medicare ដោ�យគ្រ�ប់់យ៉ាា ងនៅ�ក្នុុ�ង
គម្រោ��ងតែ�មួួ យ។

Medicare Part D៖
ផ្តត ល់់ជូូនដោ�យក្រុ� ុមហ៊ុុ�នធានារ៉ាាប់់រងឯកជន
ការធានារ៉ាាប់់រងលើ�ើឱសថដែ�លមានវេេជ្ជជ បញ្ជាា ដែ�លត្រូ�ូវបានគេ�ស្គាា ល់់ថា
Part D មិិនរួ ួមបញ្ចូូលក្នុ
� ុ � ង Original Medicare ទេ�។ អ្នន កត្រូ�ូវបាន
ទាមទារឱ្យយចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�នៅ�ក្នុុ�ងគម្រោ��ង Part D ឬគម្រោ��ង Medicare
Advantage និិង Prescription Drug Plan (MA-PD) ដើ�ើម្បីី�ចៀ�ៀសវាង
ការបង់់ប្រា�ក់់ពិិន័័យ។

ជម្រើ��ើស និិងថ្លៃ�ៃធានារ៉ាាប់់រងរបស់់
Medicare សម្រា�ប់់អ្ននក
Original Medicare ៖
អ្នន កបង់់៖ ថ្លៃ�ៃបង់់ធានារ៉ាាប់់រង Part B
Part A (មន្ទីី�រពេ�ទ្យយ) Part B (វេេជ្ជជសាស្ត្រ�រ )

អ្នន កនឹង
ឹ ត្រូ�ូវទិញ
ិ គម្រោ��ងឱសថមានវេេជ្ជជបញ្ជាា (Part D) ដាច់់ដោ�យឡែ�ក 
និិងប្រ�ហែ�លជា គម្រោ��ង Medicare Supplement ដើ�ើម្បីី�រ៉ាាប់់រងថ្លៃ�ៃ
ចំំណាយចេ�ញពីីហោ�ប៉ៅ�ៅ និិងសេ�វាកម្មម បន្ថែ�ែ មផ្សេ�េងទៀ�ៀត។

Medicare Advantage – MA (Part C)
អ្នន កបង់់៖ ថ្លៃ�ៃបង់់ធានារ៉ាាប់់រង Part B និិងប្រ�ហែ�លជាថ្លៃ�ៃបង់់
ធានារ៉ាាប់់រងគម្រោ��ងប្រ�ចាំំខែ�បន្ថែ�ែ ម
Part A (មន្ទីី�រពេ�ទ្យយ) Part B (វេេជ្ជជសាស្ត្រ�រ )

សេ�វាកម្មមបន្ថែ�ែ ម

អ្នន កនឹឹងត្រូ�ូវទិិញគម្រោ��ងឱសថតាមវេេជ្ជជបញ្ជាា (Part D)
ដាច់់ដោ�យឡែ�ក។

គម្រោ��ង Medicare Advantage និិង
Prescription Drug Plan – MA-PD
(Part C និិង Part D)
អ្នន កបង់់៖ ថ្លៃ�ៃបង់់ធានារ៉ាាប់់រង Part B និិងប្រ�ហែ�លជាថ្លៃ�ៃបង់់
ធានារ៉ាាប់់រងគម្រោ��ងប្រ�ចាំំខែ�បន្ថែ�ែ ម

Part A (មន្ទីី�រពេ�ទ្យយ)

ការធានារ៉ាាប់់រងលើ�ើ
សុុខភាពមាត់់ធ្មេ�េញ
សុុខភាពភ្នែ�ែក និិង
Part B (វេេជ្ជជសាស្ត្រ�រ ) សុុខភាពត្រ�ចៀ�ៀក

សេ�វាកម្មមនិិងការព្យាាបាលសុុខុុមាលភាព

Part D
(ឱសថមានវេេជ្ជជបញ្ជាា)

រួ ួមបញ្ចូូល
� ការធានារ៉ាាប់់រងលើ�ើឱសថមានវេេជ្ជជ បញ្ជាាបូូករួ ួមនឹឹងអត្ថថ
ប្រ�យោ�ជន៍៍បន្ថែ�ែ ម ដូូ ច្នេះ�ះ�អ្នន ក មិិនចាំំបាច់់ ទិិញគម្រោ��ងឱសថមាន
វេេជ្ជជ បញ្ជាា (Part D) ដាច់់ដោ�យឡែ�កនោះ�ះទេ�។

ការចាប់់ផ្តើ�ើ �មក្នុុ�ងនាមជាសមាជិិក 
Medicare ថ្មីី� ឬចាស់់ទៅ�ក្នុុ�ង Medicare

6

3

6 ខែ�មុុនពេ�លអ្នន កឈានចូូ លអាយុុ 65 ឆ្នាំំ�
• ស្រា�វជ្រា�វគម្រោ��ង Medicare ដែ�លមាននៅ�
ក្នុុ�ងតំំបន់់របស់់អ្ននក។
• សម្រេ��ចចិិត្តតថាតើ�ើជម្រើ��ើសធានារ៉ាាប់់រងណា
ដែ�លសំំខាន់់បំំផុុតសម្រា�ប់់អ្ននក។

3 ខែ�មុុនពេ�លអ្នន កឈានចូូ លអាយុុ 65 ឆ្នាំំ�
• ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�ក្នុុ�ងកម្មម វិ ិធីី Original Medicare
(Part A និិង B) ។
• ពិិចារណាលើ�ើគម្រោ��ងបន្ថែ�ែ មដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញ
ការធានារ៉ាាប់់រង Medicare របស់់អ្ននក។

ខែ�កំំណើ�ើតរបស់់អ្ននក
• អ្នន កត្រូ�ូវតែ�ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�ចូូ លក្នុុ�ង Original
Medicare ជាស្រេ��ច (Part A និិង B) ។
ឥឡូូវនេះ�ះអ្នន កអាចចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�ដើ�ើម្បីី�ទទួួល
បានការធានារ៉ាាប់់រងបន្ថែ�ែ មពីី Medicare
ដូូ ចជាគម្រោ��ង MA-PD ។

3

3 ខែ�មុុនពេ�លអ្នន កឈានចូូ លអាយុុ 65 ឆ្នាំំ�
• ថ្ងៃ�ៃផុុតកំំណត់់ដើ�ើម្បីី�ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�ក្នុុ�ងកម្មម វិ ិធីី 
Original Medicare គឺឺនៅ�ចុុងខែ�ទីីបីី។
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកខកខានមិិនបានចុះះ�ឈ្មោះ�ះ� 
អ្នន កនឹឹងត្រូ�ូវបានគិិតប្រា�ក់់ពិិន័័យការ
ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�យឺឺត។
• ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�សម្រា�ប់់ការធានារ៉ាាប់់រង Medicare
បន្ថែ�ែ ម។

កាលបរិ ិច្ឆេ�េ ទចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�សំំខាន់់
ជារៀ�ៀងរាល់់ឆ្នាំំ� អ្នន កទទួួ លបាន Medicare ទាំ ំងអស់់មានឱកាសផ្លាាស់់ប្តូូរ�
ការធានារ៉ាាប់់រង Medicare របស់់ពួួកគេ�។ តារាងខាងក្រោ��មផ្តត ល់់ជូូននូូ វ
ព័័ត៌៌មានលម្អិិ �តអំំពីីរយៈៈពេ�លចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�ផ្សេ�េងៗគ្នាា។
រយៈៈពេ�ល
ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ �

កាលបរិ ិច្ឆេ�េទ

រយៈៈពេ�ល
• ចាប់់ផ្តើ�ើម
� 3 ខែ�មុុន
ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ �ដំំបូូង
ខែ�ដែ�លអ្នន កឈាន
(IEP)
ចូូ លអាយុុ 65 ឆ្នាំំ�

សកម្មមភាព
• ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�សម្រា�ប់់គម្រោ��ង Medicare
Advantage ឬ Original Medicare

• បញ្ចច ប់់ខែ�ទីី 3
បន្ទាាប់់ពីីខែ�ដែ�ល
អ្នន កឈានចូូ លអាយុុ
65 ឆ្នាំំ�
រយៈៈពេ�ល
ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ �
ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�
(AEP)

ថ្ងៃ�ទីី
ៃ 15 ខែ�តុុលា
– ថ្ងៃ�ទីី
ៃ 7 ខែ�ធ្នូូ �

រយៈៈពេ�ល
ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ �ដែ�ល
បើ�ើកចំំហរបស់់
Medicare
Advantage
(OEP)

• ផ្លាាស់់ប្តូូរគម្រោ��ង
�
ថ្ងៃ�ទីី 
ៃ 1 ខែ�មករា - ថ្ងៃ�ទីី
ៃ
31 ខែ�មីីនា
ិ
• ត្រ�លប់់ទៅ� Original Medicare វិញ

• ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ �សម្រា�ប់់គម្រោ��ងមួួ យ
• ផ្លាាស់ប្តូ
់ ូ រគម្រោ��ង
�
• ចាកចេ�ញពីីគម្រោ��ង

(កាលបរិច្ឆេ�េ
ិ ទ និង
ិ
ឱកាសចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�អាច
នឹឹងផ្លា
 ា ស់់ប្តូូរដោ�យ
�

CMS ។)

រយៈៈពេ�ល
ថ្ងៃ�ទីី 
ៃ 1 ខែ�មករា - ថ្ងៃ�ទីី 
ៃ
• ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�សម្រា�ប់់ Medicare Part A
ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ �ទូូ ទៅ� 31 ខែ�មីីនា
និិង/ឬ Part B (តែ�ក្នុុ�ងករណីី ដែ�ល
អ្នន កមិន
ិ បានចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�នៅ�ពេ�លមាន
សិិទ្ធិិ�ដំបូ
ំ ូ ង និិងប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិន
ិ មាន
សិិទ្ធិិ�ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�ក្នុុ�ងអំំឡុ
ុ ងពេ�លចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�
ពិិសេ�សប៉ុុ�ណ្ណោះ�
ះ �)
រយៈៈពេ�ល
ឧទាហរណ៍៍មានដូូ ចជា៖ • ប្ដូូ �រគម្រោ��ង Medicare Advantage
ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ �
• ប្រ�សិិនបើ�ើមាន
• ជ្រើ��ើសរើ�ើសគម្រោ��ង Medicare
ពិិសេ�ស (SEP)
សេ�ចក្តីី �ប្រ�កាស
Advantage Plan ផ្សេ�េងទៀ�ៀតនៅ�ក្នុុ�ង
បន្ទាាន់់
តំំបន់សេ�
់ វាកម្មម ថ្មីីរ� បស់់អ្ននក 
• ប្រ�សិិនបើ�ើគម្រោ��ង
បច្ចុុ � ប្បបន្នន របស់់អ្ននក
ត្រូ�ូវបានបញ្ចច ប់់
• ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកផ្លាាស់់ទីី
ចេ�ញពីីតំំបន់សេ�
់ វា
របស់់អ្ននក

ិ
• ត្រ�លប់់ទៅ� Original Medicare វិញ

តើ�ើអ្នន កគួួ រជ្រើ��ើសរើើ �សការធានារ៉ាាប់់រង
Medicare មួួ យណា?
ការជ្រើ��ើសរើ� ើសគម្រោ��ងដ៏៏ត្រឹ�ឹមត្រូ�វូ ផ្អែ�ែកលើ�ើតម្រូ�ូវការ និិងថវិ ិកាផ្ទាាល់់ខ្លួួ �ន
របស់់អ្ននក។
តើ�ើអ្នន កចង់បង់
់
ថ្លៃ់ �ៃធានារ៉ាាប់់រងគម្រោ��ងបន្ថែ�ែមសម្រា�ប់់
សេ�វាកម្មម ដែ�លមានការធានារ៉ាាប់់រងបន្ថែ�ែមទេ�?

បាទឬចាស
 ទេ�

តើ�ើអ្នន កគិត
ិ ទុុកជាមុន
ុ ថានឹឹងទៅ�ជួួ បពេ�ទ្យយធ្មេ�េញ ឬ
គ្រូ�ូពេ�ទ្យយភ្នែ�ែក ឬត្រូ�ូវការឧបករណ៍៍ជំនួ
ំ ួ យការស្តាាប់់ដែ�រទេ�?

បាទឬចាស
 ទេ�

តើ�ើអ្នន កចង់បា
់ នគម្រោ��ង Part D (ឱសថមានវេេជ្ជជបញ្ជាា )
ដោ�យមិិនគិិតថ្លៃ�ៃបន្ថែ�ែមដែ�រទេ�?

បាទឬចាស
 ទេ�

តើ�ើអ្នន កចង់បា
់ នអត្ថថ ប្រ�យោ�ជន៍៍បន្ថែ�ែ ម ដូូ ចជាការចាក់់
ិ
ម្ជុុ�លវិទ្យាាសាស្ត្រ
�រ ជំនួ
ំ ួ យក្នុុ�ងការបញ្ជាាទិិញរបស់់របរមិិន
តម្រូ�ូវឱ្យយមានវេេជ្ជជបញ្ជាា និង
ិ ការហាត់់ប្រា�ណដោ�យមិិន
គិិតថ្លៃ�ៃបន្ថែ�ែមដែ�រទេ�?
តើ�ើអ្នន កចង់និ
់ យា
ិ យទៅ�កាន់់ភ្នាាក់ងា
់ របម្រើ��ើសេ�វា
អតិិថិជ
ិ នជាភាសាដែ�លអ្នន កចង់បា
់ នដែ�រទេ�?

បាទឬចាស
 ទេ�

បាទឬចាស
 ទេ�

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកឆ្លើ�ើ�យថា “បាទឬចាស” ចំំពោះ�ះសំំណួួរមួួ យ ឬច្រើ��ើន នោះ�ះ
គម្រោ��ងឱសថមានវេេជ្ជជបញ្ជាារបស់់ Medicare Advantage ពីីក្រុ� ុមហ៊ុុ�ន
Clever Care អាចជាជម្រើ��ើសដ៏៏ល្អអបំំផុុតសម្រា�ប់់អ្ននក។

សូូ មទូូ រសព្ទទ មកយើ�ើងខ្ញុំំ�តាមរយៈៈលេ�ខ (833) 388-8168 (TTY: 711)
ប្រ�សិិនបើ�អ្ន
ើ ន កមានសំំណួួរ ឬចង់់ចូូលរួ ួមសិិក្ខាាសាលា Medicare មួួ យ
ក្នុុ�ងចំំណោ�មសិិក្ខាាសាលាដែ�លឥតគិិតថ្លៃ�ៃនានារបស់់យើ�ើង។

ពេ�ល និិងរបៀ�ៀបចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�
មនុុស្សសភាគច្រើ��ើនបានចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�ដោ�យស្វ័័�យប្រ�វត្តិិ�នៅ�ក្នុុ�ង Medicare Part
A នៅ�ពេ�លដែ�លពួួ កគេ�ឈានចូូ លអាយុុ 65 ឆ្នាំំ�។ អ្នន កអាចចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�ក្នុុ�ង
Medicare Part B ក្នុុ�ងអំំឡុ
ុ ងពេ�ល 7 ខែ� ជារយៈៈពេ�លចុះះ�ឈ្មោះ�ះ �ដំំបូូង
ដែ�លចាប់់ផ្តើ�ើ �មបីីខែ�មុុន និិងបីីខែ�ក្រោ��យបន្ទាាប់់ពីីខែ�ដែ�លអ្នន កមានអាយុុ
65 ឆ្នាំំ�។ នៅ�ពេ�លនេះ�ះ អ្នន កជ្រើ��ើសរើើ �សថាតើ�ើអ្នន កចង់់បានគម្រោ��ង
Medicare Advantage ឬយ៉ាា ងណា។

រីីករាយ
ថ្ងៃ�ៃកំំណើ�ើត!
ខែ�មករា

ខែ�កុុម្ភៈៈ�

ខែ�មីីនា

ខែ�មេ�សា ខែ�ឧសភា ខែ�មិិថុនា
ុ
ខែ�កក្កក ដា

ខែ�ដែ�ល
អ្នន ក
ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�នៅ�ពេ�លណាក៏៏បាន
ឈាន
ក្នុុ�ងអំំឡុ
ុ ងពេ�ល 3 ខែ�មុុន
ចូូ ល
ខែ�កំំណើ�ើតរបស់់អ្ននក។
អាយុុ
65 ឆ្នាំំ�

ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�នៅ�ពេ�លណាក៏៏បាន
ក្នុុ�ងអំំឡុ
ុ ងពេ�ល 3 ខែ�
បន្ទាាប់់ពីីខែ�កំំណើ�ើតរបស់់
អ្នន ក។

ដើ�ើម្បីី�ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ � សូូមចូូ លទៅ�គេ�ហទំំព័័រ Medicare.gov ។ អ្នន កនឹឹង
ត្រូ�ូវការ៖
• បណ្ណណ របបសន្តិិ�សុុខសង្គគ ម
• ភស្តុុ � តាងនៃ�ភាពជាពលរដ្ឋឋ
• សំំបុុត្រ�កំំណើ�ើតច្បាាប់់ដើ�ើម
• ទម្រ�ង់់ W-2 ឆ្នាំំ�មុុន
• ឯកសារសេ�វាកម្មម យោ�ធា (បើ�ើមាន) 
របស់់អ្ននក
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកកំំពុុងទទួួ លបានអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ចូូលនិិវត្តត ន៍៍ពីីរបបសន្ដិិ �
សុុខសង្គគ ម ឬ Railroad Retirement Board អ្នន កត្រូ�ូវបានចុះះ�ឈ្មោះ�ះ �
ដោ�យស្វ័័�យប្រ�វត្តិិ�នៅ�ក្នុុ � ងកម្មមវិ ិធីី Original Medicare ។ អ្នន កមិិន
ចាំំបាច់់ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ �ឡើ�ើង វិ ិញទេ�។
ស ំខាន ់៖
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនជ្រើ��ើសរើ�ើសការធានារ៉ាាប់់រងឱសថមានវេេជ្ជជ បញ្ជាា
ក្នុុ�ងអំំឡុ
ុ ងពេ�លចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�ដំំបូូងនេះ�ះទេ� អ្នន កអាចនឹឹងស្ថិិ�តក្រោ��មការ
ពិិន័័យប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកសម្រេ��ចថាអ្នន កចង់់បានជម្រើ��ើសដ៏៏សំំខាន់់នេះ�ះ
នៅ�ពេ�លក្រោ��យ។ អ្នន កនឹឹងត្រូ�ូវបង់់ប្រា�ក់់ពិិន័័យនោះ�ះដរាបណាអ្នន កមាន
ការធានារ៉ាាប់់រង Part D ។

សំំណួួរ & ចម្លើ�ើ�យរបស់់ Medicare
តើ�ើកម្មមវិ ិធីី Original Medicare នឹឹងរ៉ាាប់់រងលើ�ើថ្លៃ�ៃចំំណាយវេេជ្ជជ
សាស្រ្ត�តទាំំងអស់់របស់់ខ្ញុំំ�ឬទេ�?
ទេ� នេះ�ះគឺឺជាមូូលហេ�តុុដែ�លមនុុស្សសជាច្រើ��ើនជ្រើ��ើសរើ�ើសយកគម្រោ��ង
Medicare Advantage ដែ�លផ្តត ល់់ដោ�យក្រុ� ុមហ៊ុុ�នធានារ៉ាាប់់រងឯកជន។
តើ�ើឱសថមានវេេជ្ជជបញ្ជាាស្ថិិ�តក្រោ��ម Original Medicare ឬទេ�?
បាទឬចាស និិងទេ�។ Part A រ៉ាាប់់រងលើ�ើឱសថជាក់់លាក់់ក្នុុ�ងអំំឡុ
ុ ងពេ�ល
សម្រា�កព្យាាបាលនៅ�មន្ទីី �រពេ�ទ្យយ។ វេេជ្ជជ បញ្ជាា តាមទម្លាាប់់មិិនត្រូ�ូវបានរ៉ាាប់់រង
ទេ�។ អ្នន កនឹឹងត្រូ�ូវទិិញគម្រោ��ង Part D ដើ�ើម្បីី�គ្រ�បដណ្តតប់់លើ�ើឱសថតាម
វេេជ្ជជ បញ្ជាា ដែ�លមានម៉ាាកយីីហោ� និិងទូូ ទៅ�។ ការធានារ៉ាាប់់រងលើ�ើឱសថមាន
វេេជ្ជជ បញ្ជាាជាធម្មមតាត្រូ�ូវបានរួ ួមបញ្ចូូលនៅ
� �ក្នុុ�ងគម្រោ��ង Medicare
Advantage ដោ�យមិិនមានគិិតថ្លៃ�ៃបន្ថែ�ែ ម។
តើ�ើខ្ញុំំ�អាចរក្សាាគ្រូ�ូពេ�ទ្យយ និិងមន្ទីី�រពេ�ទ្យយរបស់់ខ្ញុំំ�បានទេ� បន្ទាាប់់ពីីខ្ញុំំ�
ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ �ក្នុុ � ង Medicare?
ជាមួួ យ Original Medicare អ្នន កអាចប្រើ��ើគ្រូ�ូពេ�ទ្យយ ឬមន្ទីី រ� ពេ�ទ្យយដែ�លមានការ
អនុុញ្ញាាតពីី Medicare ។ ជាមួួ យនឹឹងគម្រោ��ង Medicare Advantage អ្នន ក
តម្រូ�ូវឱ្យយប្រើ��ើគ្រូ�ូពេ�ទ្យយ ឬមន្ទីី រ� ពេ�ទ្យយណាមួួ យនៅ�ក្នុុ�ងបណ្តាា ញរបស់់គម្រោ��ង។
តើ�ើពេ�លណាទើ�ើបការធានារ៉ាាប់់រង Medicare របស់់ខ្ញុំំ��នឹង
ឹ
មានប្រ�សិទ្ធ
ិ ធ ភាព?
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�ក្នុុ�ងអំំឡុ
ុ ងពេ�លចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�ដំំបូូង ការធានារ៉ាាប់់រង
របស់់អ្ននកចាប់់ផ្តើ�ើ �មនៅ�ថ្ងៃ�ៃដំំបូូងនៃ�ខែ�កំំណើ�ើតរបស់់អ្ននក។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក
កំំពុុងផ្លាាស់់ប្តូូរគម្រោ��ងក្នុ
�
ុ � ងអំំឡុ
ុ ងពេ�ល AEP នោះ�ះការធានារ៉ាាប់់រងរបស់់
អ្នន កចាប់់ផ្តើ�ើ �មនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី 1 ខែ�មករា។
ចុះះ�បើ�ើខ្ញុំំ��មិនចុះះ
ិ
�ឈ្មោះ�ះ �នៅ�អាយុុ 65 ឆ្នាំំ�ដោ�យសារតែ�ខ្ញុំំ�មាននិិយោ�ជក
ឧបត្ថថម្ភភគម្រោ��ងសុុខភាព?
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកនៅ�តែ�ធ្វើ�ើ �ការ និិងមានការរ៉ាាប់់រងតាមរយៈៈនិិយោ�ជក អ្នន ក
ប្រ�ហែ�លជាមិិនត្រូ�ូវបង់់ប្រា�ក់់ពិិន័័យពេ�លចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�យឺឺតសម្រា�ប់់ការមិិន
ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�នៅ�អាយុុ 65 ឆ្នាំំ�ទេ�។ សូូ មពិិភាក្សាាជាមួួ យអ្នន កគ្រ�ប់់គ្រ�ងអត្ថថ
ប្រ�យោ�ជន៍៍និិយោ�ជករបស់់អ្ននក។
តើ�ើបណ្ណណសម្គាាល់់មួួយណាដែ�លខ្ញុំំ��ត្រូ�វូ ប្រើ��ើ Clever Care ឬ Medicare?
ក្នុុ�ងនាមជាសមាជិិក Clever Care អ្នន កនឹង
ឹ ប្រើ��ើបណ្ណណ សម្គាា ល់់
បណ្ណ
សមាជិិកភាព Clever Care របស់់អ្ននកនៅ�ពេ�លទៅ�ជួួបពិគ្រោះ��
ិ
ះ
សម្គ ាល
ជាមួួ យអ្នន កផ្តតល់សេ�
់ វា ឬឱសថស្ថាា ន។ ទោះ�ះយ៉ាា ងណាក៏៏ដោ�យ
សូូ មរក្សាាបណ្ណណ Medicare ពណ៌៌ក្រ�ហម ពណ៌៌ស និិងពណ៌៌ខៀ�ៀវ
របស់់អ្ននកនៅ�កន្លែ�ែងដែ�លមានសុុវត្ថិិ�ភាព។

គម្រោ��ង Clever Care Heath Plan Inc. គឺឺជាគម្រោ��ង HMO ដែ�លមាន
កិិច្ចចសន្យាា Medicare ។ ការចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�អាស្រ័�័យលើ�ើការបន្តត កិិច្ចចសន្យាា
ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�។
អ្នន កត្រូ�ូវតែ�រស់់នៅ�ក្នុុ�ងតំំបន់់សេ�វាកម្មម នៃ�គម្រោ��ង Clever Care Health
Plan ដែ�លអ្នន កចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�។
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ពីីម៉ោ�ោង 8 ព្រឹ�ឹក ដល់់ម៉ោ�ោង 8 ល្ងាាច ពីីថ្ងៃ�ៃ ចន្ទទ ដល់់ថ្ងៃ�ៃសុុក្រ�
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