
1 នៃ 10

[INSURER NAME] : [PLAN NAME] រយៈពេលធានារ៉ាបរ់ង៖ [See Instructions] 
ើ ការធានារ៉ាបរ់ងេប្ាប៖់ _____| ប្បពេទផែៃការ៖ _____ពេចក្េដី ពងបេ នៃអត្ប្ថ បពោជៃៃ៍ងិការធានារប៉ា រ់ង៖ ពត្ើផែៃការពៃេះរ៉ាប់រងអវីខ្លេះ & ពត្ើអវីផែលវាចំណាយពល 

េំណួរ៖ េូមពៅទូរេ័េទ1-800-[insert]ឬមក្ជួបេកួ្ពយើងពៅ www.[insert]។ ប្បេិៃពបើអនក្មិៃចបាេ់អេំីការណាមួយនៃល័ក្េខ្័ណឌផែលបាៃបញ្ជាក្់ផែលបាៃពប្បើពៅ 
ក្នុងេំណ ំផបបបទពៃេះ េូមពមើលេទ្ទាៃុប្ក្ម។  អនក្អាចពមើលេទ្ទាៃុប្ក្មពៅ www.[insert]ឬទូរេ័េទពៅ1-800-[insert]ពែើមបបីពេនើេំុចបាប់ចមលងមយួ។ 

ពៃេះគបឺ្ាៃផ់ត្ជាពេចក្ដេីពងេបមយួ។ ប្បេៃិពបើពោក្អនក្ចងប់ាៃពេចក្តលីមអតិ្បផៃថមពទៀត្អំេកីារធានារ៉ាបរ់ងៃិងការចំណាយរបេ់ពោក្អនក្ ពោក្អនក្ 
អាចទទលួបាៃល័ក្េខ្័ណឌពេញពលញពៅក្នងុឯក្សារពាលៃពោបាយ ឬផែៃការពៅ www.[insert]ឬពោយការពៅទូរេ័េទ1-800-[insert]។ 

េណំរួេខំាៃ់ៗ  ចពមលើយ ពេត្អុវបីាៃជាការពៃេះេខំាៃ៖់ 

ពត្ើប្បាក្ែ់ក្បងម់ៃុ
ទ្ទងំអេគ់ជឺាអវ?ី $ 

[NO:] ពោក្អនក្ប្ត្ូវផត្បងន់លលចំណាយទ្ទងំអេ់រេូត្ែល់ចៃំួៃទកឹ្ប្បាក្ែ់ក្បងម់ៃុ ពេលផែៃការពៃេះចាបព់ែតើម
ពែើមបបីបង់ប្បាក្់េប្ាបព់េវារ៉ាប់រងផែលពោក្អនក្ពប្បើ។ េមូេិៃិត្បយពមើលពាលៃពោបាយឬឯក្សារ
ផែៃការរបេព់ោក្អនក្ ពែើមបបពីមើលព ើញពៅពេលផែលចាប់ពែតើមេពីលើប្បាក្ែ់ក្បងម់ៃុ (ជាធមមតា ប ផុៃត
មិៃផត្ងផត្ពទ នលៃទី 1 ផខ្មក្រ)។  េូមពមើលតារងផែលចាប់ពែតើមពៅពៅទំេរ័ទី 2 េប្ាបច់ំៃួៃទឹក្ប្បាក្់
ផែលពោក្អនក្បង់េប្ាប ់ពេវារ៉ាប់រងបនាាប់េពីោក្អនក្ជួបតាមការបងប់្បាក្ែ់ក្បងម់ៃុ។ 

[YES:]េូមពមើលតារងផែលចាបព់ែតើមពៅទេំ័រទី 2 េប្ាបក់ារចំណាយរបេអ់នក្េប្ាបព់េវាក្មម ផែលផែៃ
ការពៃេះរ៉ាបរ់ង។ 

ពត្ើាៃប្បាក្ែ់ក្បងម់ៃុ 
ពែបេងពទៀត្េប្ាបព់េវា 
ក្មមជាក្ោ់ក្ផ់ែរពទ? 

$ 

[YES:]ពោក្អនក្ប្ត្វូផត្បង់ប្បាក្់ទ្ទងំអេ់នៃការចំណាយេប្ាបព់េវាក្មមទ្ទំងពៃេះរេតូ្ែល់ចៃំួៃទឹក្ប្បាក្ែ់ក្
បងម់ៃុជាក្ោ់ក្ម់ុៃពេលផែលផែៃការពៃេះចាបព់ែតើមបង់ប្បាក្េ់ប្ាប់ពេវាទ្ទងំពៃេះ។ 

[NO:] ពោក្អនក្មៃិចាបំាច់បពំេញប្បាក្ែ់ក្បងម់ៃុេប្ាបព់េវាជាក្់ោក្ព់នាេះពទ ប ផុៃតេមូពមើលតារងផែល
ចាបព់ែតើម ពៅទេំ័រទី 2 េប្ាបក់ារចំណាយពែបេងពទៀត្េប្ាប់ការែតល់ពេវាផែលផែៃការពៃេះរ៉ាប់រង។ 

ពត្ើាៃការក្ណំត្ប់្បាក្ព់ចញ
េពីោព ៉ាពៅពលើការចណំាយ
របេខ់្្ុផំែរពទ? 

$ 

[YES:]ការក្ំណត្ប់្បាក្ព់ចញេពីោព ៉ាគភឺាគពប្ចើៃបែំតុ្ផែលពោក្អនក្អាចបងក់្នងុអឡំងុពេលការធានារ៉ាបរ់ង 
(ជាធមមតាមយួឆ្នំ) េប្ាប់ចផំណក្របេព់ោក្អនក្នៃការចណំាយែតល់ពេវាផែលបាៃរ៉ាបរ់ង។ ផែៃក្ំណត្់ពៃេះ 
អាចជយួឱបយពោក្អនក្ាៃគពប្ាងេប្ាបក់ារចណំាយផលទ្ទេំខុ្ភាេ។ 

[NO:] មិៃាៃការក្ំណត្់ពលើចំៃួៃទឹក្ប្បាក្ផ់ែលអាចបង់ក្នងុអឡំុងពេលការធានារ៉ាប់រងមួយេប្ាប់ចផំណ 
ក្របេព់ោក្អនក្នៃការចំណាយពេវាក្មមផែលបាៃរ៉ាប់រងពទ។  

ពត្ើអវផីែលមៃិប្ត្វូបាៃរមួ 
បញ្ចលូពៅក្នងុផែៃក្ណំត្ ់
ប្បាក្ព់ចញេពីោព ៉ា? 

[YES:]ពទ្ទេះបីជាពោក្អនក្បងន់លលចំណាយទ្ទំងពៃេះប្បាក្ព់ៃេះមិៃរបច់ូលក្នងុផែៃក្ណំត្ប់្បាក្ព់ចញេពីោព ៉ាពទ។ 

[NO:]មិៃអាចអៃុវត្តេពីប្រេះមិៃាៃផែៃក្ណំត្ប់្បាក្ព់ចញេពីោព ៉ាពៅពលើការចំណាយរបេ់ពោក្អនក្ពទ។ 



2 នៃ 10 

[INSURER NAME] : [PLAN NAME]  រយៈពេលធានារ៉ាបរ់ង៖ [See Instructions] 
ពេចក្ដេីពងេបនៃអត្ថប្បពោជៃៃ៍ងិការធានារ៉ាបរ់ង៖ ពត្ើផែៃការពៃេះរ៉ាប់រងអវីខ្លេះ & ពត្ើអវីផែលវាចំណាយពលើ ការធានារ៉ាបរ់ងេប្ាប៖់ _____| ប្បពេទផែៃការ៖ _____ 

េំណួរ៖ េូមពៅទូរេ័េទ1-800-[insert]ឬមក្ជួបេកួ្ពយើងពៅ www.[insert]។ ប្បេិៃពបើអនក្មិៃចបាេ់អេំីការណាមួយនៃល័ក្េខ្័ណឌផែលបាៃបញ្ជាក្់ផែលបាៃពប្បើពៅ 
ក្នុងេំណ ំផបបបទពៃេះ េូមពមើលេទ្ទាៃុប្ក្ម។  អនក្អាចពមើលេទ្ទាៃុប្ក្មពៅ www.[insert]ឬទូរេ័េទពៅ1-800-[insert]ពែើមបបីពេនើេំុចបាប់ចមលងមយួ។ 

េណំរួេខំាៃ់ៗ  ចពមលើយ ពេត្អុវបីាៃជាការពៃេះេខំាៃ៖់ 

ពត្ើាៃផែៃក្ណំត្ប់្បចាឆំ្ន ំ
េរបុពៅពលើអវផីែលផែៃការ
ប្ត្វូេងផែរពទ? 

 

[YES:]តារងផែលចាបព់ែតើមពៅទំេ័រទី 2 ពរៀបរបអ់ំេកីារក្ំណត្់ណាមយួពៅពលើអវីផែលផែៃការៃឹងបងប់្បាក្់
េប្ាបព់េវាផែលបាៃរ៉ាប់រងជាក្់ោក្ ់ែូចជាការចលូជបួពេទបយ។ 

[NO:]គពប្ាងពៃេះៃងឹបងប់្បាក្េ់ប្ាប់ពេវាផែលបាៃរ៉ាបរ់ងផត្ប ពុណា្ណេះរេូត្ែល់ក្ំណត្់ក្នងុអឡំុងពេលការធានា
រ៉ាប់រងៃមីួយៗ ពបើពទ្ទេះបជីាត្ប្មវូការផ្ទាល់ខ្លៃួរបេ់ពោក្អនក្ ពប្ចើៃជាង។ ពោក្អនក្ាៃការទទួ 
លខ្ុេប្ត្វូេប្ាប់ការចំណាយទ្ទំងអេខ់ាងពលើផែៃក្ំណត្ព់ៃេះ។ គៃំេូតាងផែលចាបព់ែតើមពៅទំេ័រទី 2
ពរៀបរប់អេំីផែៃក្ំណត្់ការធានារ៉ាបរ់ងជាក្់ោក្ែ់ចូជាផែៃក្ំណត្ព់លើចំៃៃួអេំកីារមក្ជបួពេទបយ។ 

ពត្ើផែៃការពៃេះពប្បើប្បាេ ់
បណាាញអនក្ែតលព់េវា 
ផែរឬពទ? 

 

[YES:] ប្បេៃិពបើពោក្អនក្ពប្បើពៅក្នុងបណាាញប្គូពេទបយឬអនក្ែតលព់េវាផលទ្ទេំខុ្ភាេពែបេងពទៀត្ 
ផែៃការពៃេះៃឹង ចំណាយប្បាក្់មយួចៃំួៃឬទ្ទងំអេ់នៃការចំណាយែតល់ពេវាផែលបាៃរ៉ាប់រង។ 
ប្ត្ូវែឹងថាប្គពូេទបយ ឬមៃទីរពេ 
ទបយពៅក្នុងបណាាញរបេព់ោក្អនក្អាចពប្បើប្បាេ ់អនក្ែតលព់េវាពៅពប្ៅបណាាញេប្ាបព់េវាមួយចៃំួៃ។ 
ផែៃការពប្បើរក្បយពៅក្នុងបណាាញ បាៃពេញចតិ្ត ឬការចលូរមួេប្ាប ់អនក្ែតលព់េវាក្នុងបណាាញ របេេ់កួ្ពគ។ 
េូមពមើលតារងផែលចាប់ពែតើមពៅទេំ័រទី 2 េប្ាបរ់ពបៀបផែលផែៃការពៃេះប្ត្វូេង ប្បពេទពែបេងាននៃអន 
ក្ែតល់ពេវា។ 

[NO:]ផែៃការពៃេះចាត្ទ់ុក្អនក្ែតលព់េវាែចូានពៅក្នងុការក្ណំត្់ការបង់ប្បាក្េ់ប្ាប់ពេវាែូចាន។ 

ពត្ើខ្្ុបំ្ត្វូការ អនក្បញ្ជៃូពែើមបបី
ចលូជបួអនក្ឯក្ពទេផែរពទ?  

[YES:] ផែៃការពៃេះៃងឹចំណាយប្បាក្ម់យួចៃំួៃឬទ្ទងំអេ់នៃការចំណាយពែើមបបីចលូជួបអនក្ជនំាញឯក្ពទេេ 
ប្ាប់ពេវាផែលបាៃរ៉ាប់រងមយួប ផុៃតបាៃផត្ប្បេិៃពបើពោក្អនក្ាៃការអៃុញ្ជាត្េផីែៃការមុៃពេលផែលពោក្
អនក្ ចូលជួបអនក្ជនំាញ។ 

[NO:]ពោក្អនក្អាចចលូជួបអនក្ជនំាញផែលពោក្អនក្បាៃពប្ជើេពោយាាៃការអៃុញ្ជាត្េីផែៃការពៃេះ។ 

ពត្ើាៃពេវាផែលផែៃការពៃេះ
មៃិបាៃរ៉ាបរ់ងផែរពទ?  

[YES:]េមូពមើលពាលៃពោបាយឬឯក្សារផែៃការរបេ់ពោក្អនក្េប្ាប់េត័្ាៃបផៃថមអំេពីេវាក្មមផែលមិ
ៃបាៃរមួបញ្ចលូ។ 

[NO:]េូមពមើលពាលៃពោបាយ ឬឯក្សារផែៃការរបេ់ពោក្អនក្េប្ាប់ពេវាក្មម ផែលមៃិាៃរមួ
បញ្ចលូ។ 

  



3 នៃ 10 

[INSURER NAME] : [PLAN NAME]  រយៈពេលធានារ៉ាបរ់ង៖ [See Instructions] 
ពេចក្ដេីពងេបនៃអត្ថប្បពោជៃៃ៍ងិការធានារ៉ាបរ់ង៖ ពត្ើផែៃការពៃេះរ៉ាប់រងអវីខ្លេះ & ពត្ើអវីផែលវាចំណាយពលើ ការធានារ៉ាបរ់ងេប្ាប៖់ _____| ប្បពេទផែៃការ៖ _____ 

េំណួរ៖ េូមពៅទូរេ័េទ1-800-[insert]ឬមក្ជួបេកួ្ពយើងពៅ www.[insert]។ ប្បេិៃពបើអនក្មិៃចបាេ់អេំីការណាមួយនៃល័ក្េខ្័ណឌផែលបាៃបញ្ជាក្់ផែលបាៃពប្បើពៅ 
ក្នុងេំណ ំផបបបទពៃេះ េូមពមើលេទ្ទាៃុប្ក្ម។  អនក្អាចពមើលេទ្ទាៃុប្ក្មពៅ www.[insert]ឬទូរេ័េទពៅ1-800-[insert]ពែើមបបីពេនើេំុចបាប់ចមលងមយួ។ 

 
 ការបងន់លលរងគជឺាបរិាណប្បាក្់ែុោារផែលប្ត្វូបាៃក្ំណត្់ (ឧទ្ទេរណ៍ $15) ពោក្អនក្បង់ប្បាក្់េប្ាបក់ារផលទ្ទេំខុ្ភាេផែលរ៉ាប់រងជាធមមតាពៅពេលផែល
ពោក្អនក្ទទលួបាៃពេវា។ 

 ធានារ៉ាបរ់ងរមួជាចផំណក្របេព់ោក្អនក្នៃការចំណាយនៃពេវាក្មមបាៃរ៉ាបរ់ងមយួផែលបាៃគណនាជាភាគរយនៃចៃំៃួទកឹ្ប្បាក្ផ់ែលប្ត្វូបាៃអៃញុ្ជាត្ េប្ាប ់
ពេវា។ ឧទ្ទេរណ៍ ប្បេៃិពបើចៃំៃួទកឹ្ប្បាក្់ផែលប្ត្វូបាៃអៃញុ្ជាត្េផីែៃការេប្ាប់ការសានក្់ពៅមៃទីរពេទបយពៅមួយយប់ គឺ $1,000 ការទទូ្ទត្ក់ារធានារ៉ាបរ់ងរមួ នៃ 
20% របេ់ពោក្អនក្ៃឹងាៃចំៃួៃ $200។  ពៃេះអាចផ្ទាេប់តូរប្បេិៃពបើពោក្អនក្មៃិបាៃជួបតាមការបងប់្បាក្ែ់ក្បងម់ៃុរបេព់ោក្អនក្។ 

 ចំៃួៃទឹក្ប្បាក្ផ់ែលផែៃការចណំាយេប្ាបព់េវាក្មមផែលរ៉ាប់រង ប្ត្វូបាៃផែអក្ពលើចៃំៃួទកឹ្ប្បាក្ផ់ែលប្ត្វូបាៃអៃញុ្ជាត្។ ប្បេិៃពបើអនក្ែតលព់េវាពប្ៅបណាាញ
គិត្ប្បាក្់ពប្ចើៃជាងចៃំៃួផែលបាៃអៃញុ្ជាត្ អនក្អាចប្ត្វូបងន់លលែក្ពៅេល់។ ឧទ្ទេរណ៍ ប្បេិៃពបើមៃទរីពេទបយពប្ៅបណាាញគតិ្ប្បាក្់ $1,500 េប្ាបក់ារសានក្់
ពៅមួយយប់ៃងិចៃំៃួទកឹ្ប្បាក្ផ់ែលបាៃអៃញុ្ជាត្ពនាេះគ ឺ$1,000 ពោក្អនក្អាចប្ត្ូវផត្បង់ប្បាក្ែ់ក្ពៅេល់ $500។ (ពៃេះប្ត្វូបាៃពៅថាវកិ្យ័បប័្ត្ត្លុបយភាេ។) 

 [If network plan:] ផែៃការពៃេះអាចពលើក្ទកឹ្ចតិ្តអនក្ឱបយពប្បើអនក្ែតលព់េវា ______________ ពោយគតិ្ប្បាក្់េអីនក្េកីាត្ក់្ងក្ប្មតិ្ទ្ទប ចៃំៃួទកឹ្ប្បាក្ក់ារ
បងច់ណំាយរមួ ៃិងការធានារ៉ាបរ់ងរមួ។ 
[If non-network plan:]ការផចក្រផំលក្ការចំណាយរបេអ់នក្មិៃអាប្េយ័ពលើថាពត្ើអនក្ែតលព់េវាពនាេះ ពៅក្នុងបណាាញ ឬោ៉ាងណាពទ។ 

 

ប្េតឹ្តកិារណព៍វជជសាស្តេត 
ទពូៅ ពេវាក្មមផែលពោក្អនក្ប្បផេលជាប្ត្វូការ 

ការចណំាយរបេ ់
ពោក្អនក្ 

ប្បេៃិពបើពោក្អនក្
ពប្បើអនក្ែតលព់េវា មយួ 
[ពៅក្នងុបណាាញ] 

ការចណំាយរបេ ់
ពោក្អនក្ 

ប្បេៃិពបើពោក្អនក្
ពប្បើអនក្ែតលព់េវា មយួ 
[ពៅពប្ៅបណាាញ]  

ផែៃក្ណំត្ ់ៃងិក្រណពីលើក្ផលង 

ប្បេៃិពបើពោក្អនក្ចលូ
ជបួការោិលយ័ ឬគលៃីកិ្
របេអ់នក្ែតលព់េវាផលទ្ទំ
េខុ្ភាេមយួ 

ការចូលជួបការផលទ្ទជំាបឋមពែើមបបេីបាបាលការរងរបួ
េឬជំង ឺ    

ការចូលជួបអនក្ឯក្ពទេ    

ការចូលជួបអនក្ប្បក្បអាជេីផែនក្ពេទបយពែបេងពទៀត្    
ការផលទ្ទំបង្ការ/ការេៃិិត្បយរង
កាយ/ការចាក្ថ់ានំបង្ការពរគ    

ប្បេៃិពបើអនក្ាៃការពធវើ
ពត្េតមយួ 

ការពធវើពត្េតពរគវៃិិចឆយ័ (x-ray ពធវើពត្េតឈាម)    

ឆលុេះរូបភាេ(ការពេេៃ CT / PET, MRIs)     



4 នៃ 10 

[INSURER NAME] : [PLAN NAME]  រយៈពេលធានារ៉ាបរ់ង៖ [See Instructions] 
ពេចក្ដេីពងេបនៃអត្ថប្បពោជៃៃ៍ងិការធានារ៉ាបរ់ង៖ ពត្ើផែៃការពៃេះរ៉ាប់រងអវីខ្លេះ & ពត្ើអវីផែលវាចំណាយពលើ ការធានារ៉ាបរ់ងេប្ាប៖់ _____| ប្បពេទផែៃការ៖ _____ 

េំណួរ៖ េូមពៅទូរេ័េទ1-800-[insert]ឬមក្ជួបេកួ្ពយើងពៅ www.[insert]។ ប្បេិៃពបើអនក្មិៃចបាេ់អេំីការណាមួយនៃល័ក្េខ្័ណឌផែលបាៃបញ្ជាក្់ផែលបាៃពប្បើពៅ 
ក្នុងេំណ ំផបបបទពៃេះ េូមពមើលេទ្ទាៃុប្ក្ម។  អនក្អាចពមើលេទ្ទាៃុប្ក្មពៅ www.[insert]ឬទូរេ័េទពៅ1-800-[insert]ពែើមបបីពេនើេំុចបាប់ចមលងមយួ។ 

ប្េតឹ្តកិារណព៍វជជសាស្តេត 
ទពូៅ ពេវាក្មមផែលពោក្អនក្ប្បផេលជាប្ត្វូការ 

ការចណំាយរបេ ់
ពោក្អនក្ 

ប្បេៃិពបើពោក្អនក្
ពប្បើអនក្ែតលព់េវា មយួ 
[ពៅក្នងុបណាាញ] 

ការចណំាយរបេ ់
ពោក្អនក្ 

ប្បេៃិពបើពោក្អនក្
ពប្បើអនក្ែតលព់េវា មយួ 
[ពៅពប្ៅបណាាញ]  

ផែៃក្ណំត្ ់ៃងិក្រណពីលើក្ផលង 

ប្បេៃិពបើអនក្ប្ត្វូការពប្បើថានំ
ពែើមបបេីបាបាលជងំ ឺឬ 
សាាៃភាេរបេអ់នក្ 

េ័ត្ា៌ៃបផៃថមពទៀត្អេំ ី
ការធានារ៉ាបរ់ងពលើនលលថាន ំ
ពេទបយាៃពវជជបញ្ជាអាចរក្
បាៃពៅ www.[insert]. 

[ថានំទូពៅ]    

[ថានាំៃយីពោក្នងុផែៃការ]    

[ថានាំៃយីពោពប្ៅផែៃការ]    

[ថានំាៃត្ប្មវូេពិេេ]    

ប្បេៃិពបើពោក្អនក្ាៃ
ការវេះកាត្អ់នក្ជងំមឺៃិ
ពែក្ពេទបយ 

នលលក្ផៃលង (ឧទ្ទេរណ៍ មជបឈមណឌលការវេះអនក្ជំងអឺាច
ពែើរបាៃ)    

នលលប្គូពេទបយ /ប្គូពេទបយវេះកាត្់    

ប្បេៃិពបើពោក្អនក្ប្ត្វូកា
រេបាបាលជាបនាាៃ ់

ពេវាក្មមបៃទបេ់ពស្តង្ករេះបនាាៃ់    

ការែឹក្ជញ្ជៃូផែនក្ពវជជសាស្តេតេពស្តង្ករេះបនាាៃ់    

ការផលទ្ទជំាបនាាៃ ់    

ប្បេៃិពបើពោក្អនក្ 
ាៃការសានក្ព់ៅក្ន ុ
ងមៃទរីពេទបយ 

នលលក្ផៃលង (ឧទ្ទេរណ៍ បៃទបម់ៃទីរពេទបយ)    

នលលប្គូពេទបយ /ប្គូពេទបយវេះកាត្់    



5 នៃ 10 

[INSURER NAME] : [PLAN NAME]  រយៈពេលធានារ៉ាបរ់ង៖ [See Instructions] 
ពេចក្ដេីពងេបនៃអត្ថប្បពោជៃៃ៍ងិការធានារ៉ាបរ់ង៖ ពត្ើផែៃការពៃេះរ៉ាប់រងអវីខ្លេះ & ពត្ើអវីផែលវាចំណាយពលើ ការធានារ៉ាបរ់ងេប្ាប៖់ _____| ប្បពេទផែៃការ៖ _____ 

េំណួរ៖ េូមពៅទូរេ័េទ1-800-[insert]ឬមក្ជួបេកួ្ពយើងពៅ www.[insert]។ ប្បេិៃពបើអនក្មិៃចបាេ់អេំីការណាមួយនៃល័ក្េខ្័ណឌផែលបាៃបញ្ជាក្់ផែលបាៃពប្បើពៅ 
ក្នុងេំណ ំផបបបទពៃេះ េូមពមើលេទ្ទាៃុប្ក្ម។  អនក្អាចពមើលេទ្ទាៃុប្ក្មពៅ www.[insert]ឬទូរេ័េទពៅ1-800-[insert]ពែើមបបីពេនើេំុចបាប់ចមលងមយួ។ 

ប្េតឹ្តកិារណព៍វជជសាស្តេត 
ទពូៅ ពេវាក្មមផែលពោក្អនក្ប្បផេលជាប្ត្វូការ 

ការចណំាយរបេ ់
ពោក្អនក្ 

ប្បេៃិពបើពោក្អនក្
ពប្បើអនក្ែតលព់េវា មយួ 
[ពៅក្នងុបណាាញ] 

ការចណំាយរបេ ់
ពោក្អនក្ 

ប្បេៃិពបើពោក្អនក្
ពប្បើអនក្ែតលព់េវា មយួ 
[ពៅពប្ៅបណាាញ]  

ផែៃក្ណំត្ ់ៃងិក្រណពីលើក្ផលង 

ប្បេៃិពបើពោក្អនក្ាៃ
េខុ្ភាេែលវូចតិ្ត េខុ្ភាេ
អាក្បបបក្រិោិ ឬប្ត្វូ ការ 
សារធាត្ពុញៀៃ 

ពេវាក្មមអនក្ជងំឺមៃិពែក្ពេទបយេុខ្ភាេែលូវចិត្ត/ 
អាក្បបបក្ិរិោ    

ពេវាក្មមអនក្ជងំឺពែក្ពេទបយេខុ្ភាេែលូវចិត្ត/ 
អាក្បបបក្ិរិោ    

ពេវាក្មមអនក្ជងំឺមៃិពែក្ពេទបយជំងឺមៃិប្បប្ក្ត្កីារពប្បើ
ប្បាេ់សារធាត្ុពញៀៃ    

ពេវាក្មមអនក្ជងំឺពែក្ពេទបយជំងមឺិៃប្បប្ក្ត្កីារពប្បើ 
ប្បាេ់សារធាត្ុពញៀៃ    

ប្បេៃិពបើអនក្ាៃនែទពរេះ 
ការផលទ្ទំមៃុពេលេប្ាលៃងិពប្កាយពេល 
េប្ាលក្ៃូ    

ពេវាក្មមេប្ាលក្ៃូៃងិអនក្េប្ាក្េបាបាលទ្ទងំអេ ់    



6 នៃ 10 

[INSURER NAME] : [PLAN NAME]  រយៈពេលធានារ៉ាបរ់ង៖ [See Instructions] 
ពេចក្ដេីពងេបនៃអត្ថប្បពោជៃៃ៍ងិការធានារ៉ាបរ់ង៖ ពត្ើផែៃការពៃេះរ៉ាប់រងអវីខ្លេះ & ពត្ើអវីផែលវាចំណាយពលើ ការធានារ៉ាបរ់ងេប្ាប៖់ _____| ប្បពេទផែៃការ៖ _____ 

េំណួរ៖ េូមពៅទូរេ័េទ1-800-[insert]ឬមក្ជួបេកួ្ពយើងពៅ www.[insert]។ ប្បេិៃពបើអនក្មិៃចបាេ់អេំីការណាមួយនៃល័ក្េខ្័ណឌផែលបាៃបញ្ជាក្់ផែលបាៃពប្បើពៅ 
ក្នុងេំណ ំផបបបទពៃេះ េូមពមើលេទ្ទាៃុប្ក្ម។  អនក្អាចពមើលេទ្ទាៃុប្ក្មពៅ www.[insert]ឬទូរេ័េទពៅ1-800-[insert]ពែើមបបីពេនើេំុចបាប់ចមលងមយួ។ 

ប្េតឹ្តកិារណព៍វជជសាស្តេត 
ទពូៅ ពេវាក្មមផែលពោក្អនក្ប្បផេលជាប្ត្វូការ 

ការចណំាយរបេ ់
ពោក្អនក្ 

ប្បេៃិពបើពោក្អនក្
ពប្បើអនក្ែតលព់េវា មយួ 
[ពៅក្នងុបណាាញ] 

ការចណំាយរបេ ់
ពោក្អនក្ 

ប្បេៃិពបើពោក្អនក្
ពប្បើអនក្ែតលព់េវា មយួ 
[ពៅពប្ៅបណាាញ]  

ផែៃក្ណំត្ ់ៃងិក្រណពីលើក្ផលង 

ប្បេៃិពបើពោក្អនក្ប្ត្វូ
ការជយួការជាេេះពេបបើយ
ពឡើងវញិ ឬាៃត្ប្មវូ
ការេខុ្ភាេេពិេេ 
ពែបេងពទៀត្ 

ការផលទ្ទេំុខ្ភាេតាមែទេះ    

ពេវាក្មមសាារៃីត្េិមបបទ្ទ    

ពេវាក្មមៃតី្េិមបបទ្ទ    

ការផលទ្ទពំោយគិោៃុបោាក្ជំនាញ    

ឧបក្រណ៍ពវជជសាស្តេតពប្បើប្បាេប់ាៃយូរ    

េងគេោាៃ    

ប្បេៃិពបើក្ៃូរបេព់ោក្
អនក្ប្ត្វូការការផលទ្ទពំធមញឬ
ផេនក្ 

ការេិៃតិ្បយផេនក្    

ផវ៉ែៃតា    

េិៃិត្បយេុខ្ភាេពធមញ    



7 នៃ 10 

[INSURER NAME] : [PLAN NAME]  រយៈពេលធានារ៉ាបរ់ង៖ [See Instructions] 
ពេចក្ដេីពងេបនៃអត្ថប្បពោជៃៃ៍ងិការធានារ៉ាបរ់ង៖ ពត្ើផែៃការពៃេះរ៉ាប់រងអវីខ្លេះ & ពត្ើអវីផែលវាចំណាយពលើ ការធានារ៉ាបរ់ងេប្ាប៖់ _____| ប្បពេទផែៃការ៖ _____ 

េំណួរ៖ េូមពៅទូរេ័េទ1-800-[insert]ឬមក្ជួបេកួ្ពយើងពៅ www.[insert]។ ប្បេិៃពបើអនក្មិៃចបាេ់អេំីការណាមួយនៃល័ក្េខ្័ណឌផែលបាៃបញ្ជាក្់ផែលបាៃពប្បើពៅ 
ក្នុងេំណ ំផបបបទពៃេះ េូមពមើលេទ្ទាៃុប្ក្ម។  អនក្អាចពមើលេទ្ទាៃុប្ក្មពៅ www.[insert]ឬទូរេ័េទពៅ1-800-[insert]ពែើមបបីពេនើេំុចបាប់ចមលងមយួ។ 

ពេវាក្មមមៃិរបប់ញ្ចលូៃងិពេវាផែលរ៉ាបរ់ងពែបេងពទៀត្៖ 
ពេវាក្មមផែលផែៃការរបេព់ោក្អនក្មៃិរ៉ាបរ់ង (ពៃេះមៃិផមៃជាបញ្ជពីេញពលញពទ។ េមូេៃិតិ្បយពមើលពាលៃពោបាយ ឬឯក្សារផែៃការរបេ់ពោក្អនក្េប្ាបព់េវាមៃិរប់
បញ្ចលូពែបេងពទៀត្។) 
 ការផលទ្ទំេបាបាលេនាាក្់ ៃិងេរនេ 
 ការវេះកាត្់ផក្េមផេបេ 
 ការផលទ្ទំពធមញ (មៃេុបេពេញវយ័) 
 ឧបក្រណ៍ជៃំយួការសាាប ់

 ការេបាបាលការាាៃក្ូៃ 
 ការផលទ្ទំរយៈពេលផវង 
 ការផលទ្ទំមៃិអាេៃនពេលផែលពធវើែំពណើរពៅពប្ៅេេរែឋអាពមរកិ្ 
 ការផលទ្ទកំាត្េវក្ចិចឯក្ជៃ 

 ការផលទ្ទំផេនក្ជាទាាប់ 
(មៃុេបេពេញវយ័) 

 ការផលទ្ទំពជើងជាទាាប ់
 ក្មមវធិេីប្មក្ទមៃៃ ់

 

ពេវាក្មមផែលរ៉ាបរ់ងពែបេងពទៀត្ (ពៃេះមៃិផមៃជាបញ្ជពីេញពលញពទ។ េមូេៃិតិ្បយពមើលពាលៃពោបាយឬឯក្សារផែៃការេប្ាបព់េវាផែលបាៃរ៉ាបរ់ងពែបេងពទៀ 
ត្ៃងិការចណំាយរបេព់ោក្អនក្េប្ាបព់េវាទ្ទងំពៃេះ។ ) 
 ចាក្ម់ជុលវិទបាសាស្តេត  វេះកាត្េ់ប្មក្ទមៃៃ ់  

េទិធរិបេព់ោក្អនក្ពែើមបបបីៃតការរ៉ាបរ់ង៖ 
** គរំធូានារ៉ាប់រងេខុ្ភាេបុគគល – 
ចបាប់េេេ័ៃធៃិងរែឋអាចែតល់ជៃូការការររផែលអៃុញ្ជាត្ឱបយពោក្អនក្រក្បា
ការធានារ៉ាប់រងេុខ្ភាេពៃេះែរបណាពោក្អនក្បង់ប្បាក្ន់លលធានារ៉ាបរ់ងរបេព់ោក្
អនក្។ ពទ្ទេះជាោ៉ាងណាក្ព៏ោយ ាៃក្រណីពលើក្ផលង ែូចជា ប្បេិៃពបើ៖ 

 ពោក្អនក្បាៃប្បប្េឹត្តការលចួបៃល ំ
 ប្ក្ុមេ ៃុធានារ៉ាបរ់ងបញ្បឈបក់ារែតលជ់ូៃៃូវពេវាក្មមពៅក្នងុរែឋ 
 ពោក្អនក្ផ្ទាេទ់ីលពំៅពប្ៅត្បំៃ់នៃការធានារ៉ាប់រង 

ចំពរេះេ័ត្ា៌ៃបផៃថមេេីិទិធរបេ់ពោក្អនក្ពែើមបបីបៃតការធានារ៉ាបរ់ង េូមទ្ទក្់
ទងប្ក្ុមេ ៃុធានារ៉ាបរ់ងពៅ[contact number]។ ពោក្អនក្អាចទ្ទក្ទ់ងនាយ 
ក្ោាៃពេវាធានារ៉ាបរ់ងរបេព់ោក្អនក្ពៅ 1-800-927-HELP (4357) ឬ 

www.insurance.ca.gov។ 

 

 

 

ឬ 

 

 

 

** គរំកូារធានារ៉ាបរ់ងេុខ្ភាេជាប្ក្មុ - 
ប្បេៃិពបើពោក្អនក្បាត្ប់ងក់ារធានារ៉ាបរ់ង ពៅពប្កាមផែៃការ បនាាបម់ក្ អាប្េយ័ពលើ
កាលៈពទេៈ ចបាបេ់េេៃ័ធៃងិចបាបរ់ែឋអាចែដលៃ់ូវការការររផែលអៃុញ្ជាត្ឱបយ 
ពោក្អនក្រក្បាការធានារ៉ាប់រងេខុ្ភាេ។េិទធណិាមយួផបបពៃេះអាចប្ត្វូបាៃក្ណំ 
ត្់ពៅក្នងុក្ំឡងុពេលពេើយៃងឹត្ប្មវូឱបយពោក្អនក្បងន់លលធានារ៉ាបរ់ងផែលអាចខ្ពេជ់ាងការ
ធានារ៉ាបរ់ងផែលពោក្អនក្បាៃបងខ់្ណៈពេលផែលបាៃរ៉ាបរ់ងពៅពប្កា 
មផែៃការ។ ផែៃក្ំណត្់ពែបេងពទៀត្ពលើេទិធិរបេ់ពោក្អនក្ពែើមបបបីៃតការធានារ៉ាប់រង 
អាចអៃវុត្តែងផែរ។ 

ចំពរេះេត័្ា៌ៃបផៃថមេីេទិិធរបេ់ពោក្អនក្ពែើមបបីបៃតការធានារ៉ាប់រង េមូទ្ទក្ទ់ងផែៃ
ការពៅ[contact number]។ ក្អនក្អាចទ្ទក្់ទងនាយក្ោាៃធានារ៉ាបរ់ងរបេរ់ែឋរបេព់ោក្
អនក្ ប្ក្េួងការង្ករអាពមរកិ្ រែឋបាលេៃតិេខុ្អត្ថប្បពោជៃ៍បគុគលកិ្ពៅ 1-866-444-3272 

ឬ www.dol.gov/ebsa ឬប្ក្េួងពេវាក្មមេខុាេបិាលៃិងមៃេុបេអាពមរកិ្ពៅ  
1-877-267-2323 x61565 ឬwww.cciio.cms.gov។ 

http://www.insurance.ca.gov/
http://www.insurance.ca.gov/
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[INSURER NAME] : [PLAN NAME]  រយៈពេលធានារ៉ាបរ់ង៖ [See Instructions] 
ពេចក្ដេីពងេបនៃអត្ថប្បពោជៃៃ៍ងិការធានារ៉ាបរ់ង៖ ពត្ើផែៃការពៃេះរ៉ាប់រងអវីខ្លេះ & ពត្ើអវីផែលវាចំណាយពលើ ការធានារ៉ាបរ់ងេប្ាប៖់ _____| ប្បពេទផែៃការ៖ _____ 

េំណួរ៖ េូមពៅទូរេ័េទ1-800-[insert]ឬមក្ជួបេកួ្ពយើងពៅ www.[insert]។ ប្បេិៃពបើអនក្មិៃចបាេ់អេំីការណាមួយនៃលក័្េខ្័ណឌផែលបាៃបញ្ជាក្់ផែលបាៃពប្បើពៅ 
ក្នុងេំណ ំផបបបទពៃេះ េូមពមើលេទ្ទាៃុប្ក្ម។  អនក្អាចពមើលេទ្ទាៃុប្ក្មពៅ www.[insert]ឬទូរេ័េទពៅ1-800-[insert]ពែើមបបីពេនើេំុចបាប់ចមលងមយួ។ 

េទិធបិណតងឹងសារទកុ្េ ៃងិឧទធរណរ៍បេព់ោក្អនក្៖ 
[FOR GROUP PLANS:] ប្បេិៃពបើពោក្អនក្ាៃបណតងឹឬមៃិពេញចតិ្តៃឹងការបែិពេធនៃការធានារ៉ាបរ់ងេប្ាបរ់ក្បយបណតងឹទ្ទមទ្ទពៅពប្កាមផែៃការរបេ់ពោក្អនក្ ពោក្
អនក្ប្បផេលជាអាចបតងឹឧទធរណឬ៍ពធវើរក្បយសារទកុ្េមយួ។  ចំពរេះេំណួរអំេេីទិធិរបេព់ោក្អនក្ ការជៃូែំណឹងពៃេះឬជំៃយួ ពោក្អនក្អាចទ្ទក្់ទងមក្៖[insert applicable plan 

contact information]  នាយក្ោាៃរែឋបាលេៃតេិុខ្អត្ថប្បពោជៃប៍ុគគលកិ្របេក់ារង្ករពៅ 1-866-444-EBSA (3272)  ឬ www.dol.gov/ebsa/healthreform ; 
នាយក្ោាៃធានារ៉ាប់រងកាលេីវញ៉ា អងគភាេេខុ្ភាេការោិល័យទនំាក្់ទៃំងអត្លិិជៃ 300 South Spring Street, South Tower, Los Angeles, CA 90013  ឬ  
1-800-927-HELP (4357) ឬ1-800-482-4833 TDD ឬ www.insurance.ca.gov។ ពលើេេីពៃេះពទៀត្ក្មមវិធជីំៃយួពោក្អនក្ពប្បើប្បាេ់អាចជយួពោក្អនក្ឱបយោក្់បណតឹងឧទធរ 
ណ៍របេ់ពោក្អនក្។ ទ្ទក្ទ់ងមក្ប្ក្េួងការធានារ៉ាបរ់ងកាលីេវរ័ (California Department of Insurance) ពៅេត័្៌ាៃទនំាក្ទ់ំៃងផែលបាៃែដល់ខាងពលើ។ 
[FOR INDIVIDUAL PLANS:]ប្បេិៃពបើពោក្អនក្ាៃបណតឹង ឬមិៃពេញចិត្តៃឹងការបែិពេធនៃការធានារ៉ាប់រងេប្ាប់រក្បយបណតឹងទ្ទមទ្ទរពៅពប្កាមផែៃការរបេព់ោក្អនក្ 
ពោក្អនក្ប្បផេលជាអាចបតងឹឧទធរណឬ៍ពធវើរក្បយសារទកុ្េមយួ។  ចំពរេះេំណួរអំេេីិទធិរបេព់ោក្អនក្ ការជូៃែំណឹងពៃេះឬជំៃួយពោក្អនក្អាចទ្ទក្់ទងមក្៖ នាយក្ោាៃធានារ៉ា 
ប់រងកាលេីវញ៉ា អងគភាេេុខ្ភាេការិោល័យទំនាក្ទ់ំៃងអត្ិលិជៃ 300 South Spring Street, South Tower, Los Angeles, CA 90013 ឬ 1-800-927-HELP (4357)  
ឬ1-800-482-4833 TDD ឬ www.insurance.ca.gov។ ពលើេេពីៃេះពទៀត្ក្មមវធិីជៃំួយពោក្អនក្ពប្បើប្បាេ់អាចជយួពោក្អនក្ឱបយោក្់បណតឹងឧទធរណ៍របេ់ពោក្អនក្។ ទ្ទក្់ទង
មក្ប្ក្េួងការធានារ៉ាប់រងកាលីេវ័រ (California Department of Insurance) ពៅេ័ត្ា៌ៃទំនាក្ទ់ំៃងផែលបាៃែដលខ់ាងពលើ។ 

ពត្ើការធានារ៉ាបរ់ងពៃេះែតលៃ់វូការរ៉ាបរ់ងេខំាៃច់ាបំាចអ់បបបបរាផែរឬពទ? 
ចបាប់ផលទំ្ទតំ្នលេមរមបយត្ប្មូវឱបយមៃុេបេភាគពប្ចើៃបំែុត្ឱបយាៃការធានារ៉ាប់រង ការផលទំ្ទេុខ្ភាេផែលាៃលក្េណៈេមបបត្តិប្គប់ប្ាៃ់ជា “ការរ៉ាប់រងេំខាៃ់ចំាបាច់អបបបបរា“។  ផែៃការឬពាល 
ៃពោបាយពៃេះ [ាៃ / មៃិាៃ] ែតល់ៃវូការរ៉ាប់រងេខំាៃច់ាបំាចអ់បបបបរា។ 

ពត្ើការរ៉ាបរ់ងពៃេះបាៃជបួៃវូេតងោ់រត្នមលអបបបបរាផែរពទ? 
ចបាប់ផលទំ្ទតំ្នលេមរមបយបពងេើត្េដង់ោរត្នមលអបបបបរានៃអត្ថប្បពោជៃ៍នៃផែៃការេុខ្ភាេ។  េដង់ោរត្នមលអបបបបរាគឺ 60% (ត្នមលគណនាោៃិេ័យ) ។  ការធានារ៉ាប់រងេុខ្ភាេពៃេះ [ាៃ/មិៃាៃ] 
ជួបេតងោ់ត្នមលអបបបបរាេប្ាបអ់ត្ថប្បពោជៃ៍ផែលវាែដលៃ់ូវ។  

ពេវាពប្បើប្បាេភ់ាសា៖ 
[Spanish (Español): Para obtener asistencia en Español, llame al [insert telephone number]. ] 

[Tagalog (Tagalog): Kung kailangan ninyo ang tulong sa Tagalog tumawag sa [insert telephone number]. ] 

[Chinese (中文): 如果需要中文的帮助，请拨打这个号码 [insert telephone number]. ] 

[Navajo (Dine): Dinek'ehgo shika at'ohwol ninisingo, kwiijigo holne' [insert telephone number]. ] 

––––––––ពែើមបបីពមើលឧទ្ទេរណ៍អំេីរពបៀបផែលផែៃការពៃេះអាចរ៉ាប់រងការចំណាយេប្ាប់សាាៃភាេពវជជសាស្តេតមយួផែលជាគំរូ េមូពមើលទំេរ័បនាាប់ –––––––

http://www.insurance.ca.gov/
http://www.insurance.ca.gov/


9 នៃ 10 

[INSURER NAME]: [PLAN NAME] រយៈពេលធានារ៉ាបរ់ង: [See instructions] 
ឧទ្ទេរណ៍ការធានារ៉ាបរ់ង  ការធានារ៉ាបរ់ងេប្ាប៖់ _____________ | ប្បពេទផែៃការ៖ _____ 

េំណួរ៖ េូមពៅទូរេ័េទ1-800-[insert]ឬមក្ជួបេកួ្ពយើងពៅ www.[insert]។ ប្បេិៃពបើអនក្មិៃចបាេ់អេំីការណាមួយនៃល័ក្េខ្័ណឌផែលបាៃបញ្ជាក្់ផែលបាៃពប្បើពៅ 
ក្នុងេំណ ំផបបបទពៃេះ េូមពមើលេទ្ទាៃុប្ក្ម។  អនក្អាចពមើលេទ្ទាៃុប្ក្មពៅ www.[insert]ឬទូរេ័េទពៅ1-800-[insert]ពែើមបបីពេនើេំុចបាប់ចមលងមយួ។ 

ការាៃក្ៃូ  

(ការេប្ាលកូ្ៃជាធមមតា) 
 

ការប្គបប់្គងជងំទឺកឹ្ពនាមផែអមប្បពេទទ ី2  

(ការផលទ្ទំជាប្បចាំនៃសាាៃភាេប្គប់ប្គងបាៃលអ) 
 

អេំឧីទ្ទេរណក៍ាររ៉ាបរ់ងទ្ទងំពៃ៖ 
ឧទ្ទេរណ៍ទ្ទងំពៃេះបង្កាញអេំរីពបៀបផែលផែៃការពៃេះអាច
រ៉ាប់រង ការផលទ្ទពំវជជសាស្តេតពៅក្នុងសាាៃភា 
េផែលបាៃែតលឱ់បយ។ ពប្បើឧទ្ទេរណទ៍្ទំងពៃេះពែើមបបី 
ពមើលព ើញ ជាទពូៅ ចៃំៃួប្បាក្ក់ារររផែនក្េរិញ្ញ 
វត្ថផុែលអនក្ជំងគឺំរាូនក្អ់ាចទទលួបាៃប្បេៃិពបើ 
េួក្ពគេថតិ្ពប្កាមផែៃការពែបេងាន។ 

 
 

 ចៃំៃួទកឹ្ប្បាក្ជរំក្អ់នក្ែតលព់េវា៖ $7,540 

 ផែៃការបង ់$ 
 អនក្ជមៃបឺង ់$ 

ការចណំាយពលើការផលទ្ទគំរំ៖ូ 
ការគិត្ប្បាក្់មៃទីរពេទបយ (ាាយ) $2,700 
ការផលទ្ទំពេលេប្ាលក្ូៃតាមទាាប ់ $2,100 
ការគិត្ប្បាក្់មៃទីរពេទបយ (ក្ាុរ) $900 
ការពប្បើថានេំៃលប ់ $900 
ការពធវើពត្េតរបេ់មៃទីរេិពសាធៃ៍ $500 
ពវជជបញ្ជា $200 
វិទបយុសាស្តេត $200 
វា៉ាក្់សាំង ការបង្ការពែបេងពទៀត្ $40 
េរបុ $7,540 
 អនក្ជងំបឺង៖់ 
ប្បាក្ែ់ក្បងម់ុៃ $ 
ប្បាក្់បង់រង  $ 
ការធានារ៉ាប់រងរមួ $ 
ផែៃក្ំណត្ឬ់ផ្ទាច់មខុ្ $ 
េរបុ $ 

 

 
 

 ចៃំៃួទកឹ្ប្បាក្ផ់ែលបាៃជរំក្អ់នក្ែតលព់េវា៖  $5,400 
 ផែៃការបង ់$ 
 អនក្ជមៃបឺង ់$ 
ការចណំាយពលើការផលទ្ទគំរំ៖ូ 
ពវជជបញ្ជា $2,900 
បរកិាារពេទបយ ៃិងការែគត្ែ់គងេ់ភំារៈ $1,300 
ការចូលជួបពេទបយ ៃិងៃីត្វិិធី $700 
ការអបរ់ ំ $300 
ការពធវើពត្េតរបេ់មៃទីរេិពសាធៃ៍ $100 
វា៉ាក្់សាំង ការបង្ការពែបេងពទៀត្ $100 
េរបុ $5,400 
អនក្ជមៃបឺង៖់ 
ប្បាក្ែ់ក្បងម់ុៃ $ 
បង់ប្បាក្់រមួ $ 
ការធានារ៉ាប់រងរមួ $ 
ផែៃក្ំណត្់ ឬផ្ទាច់មខុ្ $ 
េរបុ $ 

  
 

 

ពៃេះមៃិផមៃជាការបា៉ា 
ៃប់្បាណការចណំា 
យមយួពទ។  

កំុ្ពប្បើឧទ្ទេរណ៍ទ្ទំងពៃេះក្នងុការបា៉ាៃ់ប្ប 
ាណការចំណាយេិត្ប្បាក្ែរបេ់អនក្ 
ពៅពប្កាមផែៃការពៃេះ។ រផលទ្ទំជាក់្ផេត 
ងផែលពោក្អនក្ទទួលបាៃៃឹងាៃភា 
េខុ្េានេីឧទ្ទេរណទ៍្ទំងពៃេះៃិងកា 
រចំណាយនៃការផលទ្ទំពនាេះៃឹងាៃភាេ 
ខុ្េានែងផែរ។  
េូមពមើលទំេ័របនាាប់េប្ាប់េ័ត៌្ាៃេំ 
ខាៃ់អំេីឧទ្ទេរណ័ទ្ទំងពៃេះ។ 
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[INSURER NAME]: [PLAN NAME] រយៈពេលធានារ៉ាបរ់ង: [See instructions] 
ឧទ្ទេរណ៍ការធានារ៉ាបរ់ង ការធានារ៉ាបរ់ងេប្ាប៖់ _____________ | ប្បពេទផែៃការ៖ _____ 

េំណួរ៖ េូមពៅទូរេ័េទ1-800-[insert]ឬមក្ជួបេកួ្ពយើងពៅ www.[insert]។ ប្បេិៃពបើអនក្មិៃចបាេ់អេំីការណាមួយនៃល័ក្េខ្័ណឌផែលបាៃបញ្ជាក្់ផែលបាៃពប្បើពៅ 
ក្នុងេំណ ំផបបបទពៃេះ េូមពមើលេទ្ទាៃុប្ក្ម។  អនក្អាចពមើលេទ្ទាៃុប្ក្មពៅ www.[insert]ឬទូរេ័េទពៅ1-800-[insert]ពែើមបបីពេនើេំុចបាប់ចមលងមយួ។ 

េណំរួ ៃងិចពមលើយអេំឧីទ្ទេរណ៍នៃការរ៉ាបរ់ង៖ 
ពត្ើាៃអវខី្លេះនៃការេៃមត្ផ់ែលពៅេពីប្កាយឧទ្ទ
េរណន៍ៃការរ៉ាបរ់ង?  
 ការចណំាយមៃិរួមបញ្ចលូនលលធានារ៉ាបរ់ង។
 ការចណំាយពលើការផលទ្ទគំំរបូ្ត្វូបាៃផែអក្ពលើម
ធបយម ភាគថានក្ជ់ាត្ិផែលបាៃែតល់ពោយប្ក្េងួ 
េខុាេិបាលៃងិមៃេុបេក្ិចចេេរែឋអាពមរកិ្ ពេើ
យគមឺិៃជាក្ោ់ក្ច់ំពរេះត្បំៃេ់ូមិសាស្តេតេិពេ
េ ឬ ផែៃការេខុ្ភាេណាមយួ។

 សាាៃភាេរបេ់អនក្ជំងគឺឺមៃិផមៃជាសាាៃភាេ
មិៃរបប់ញ្ចលូឬផែលាៃមក្ប្សាប់។

 ពេវា ៃិងការេបាបាលទ្ទំងអេប់ាៃចាបព់ែតើម ៃងិ
បាៃបញ្ចប់ពៅក្នងុរយៈពេលការធានារ៉ាប់
រងែចូាន។

 មិៃាៃការចណំាយពវជជសាស្តេតពែបេងពទៀត្េប្ា
បេ់ាជកិ្ណាមយួផែលបាៃរ៉ាប់រងពៅពប្កាម
ផែៃការពៃេះ។ 

 ការចណំាយពចញេីពោព ៉ាគបឺ្ត្ូវបាៃផែអក្ផត្ពៅ
ពលើការេបាបាលជងំជឺាឧទ្ទេរណ៍។អនក្ជងំបឺាៃ
ទទលួការផលទ្ទទំ្ទងំអេេ់អីនក្ែតលព់េវាពៅក្នងុប
ណាាញ។  ប្បេៃិពបើអនក្ជំងបឺាៃទទលួការផលទ្ទំ
េអីនក្ែតលព់េវាពប្ៅបណាាញ ការចណំាយៃឹ
ងប្ត្វូបាៃខ្ពេជ់ាងពៃេះ។

ពត្ើឧទ្ទេរណក៍ាររ៉ាបរ់ងបង្កាញេអីវ?ី 
េប្ាប់សាាៃភាេការេបាបាលៃិមយួៗ ឧទ្ទេរណ ៍
នៃការរ៉ាបរ់ងអាចជយួឱបយពោក្អនក្ពមើលេរីពបៀបផែល 
ប្បាក្ែ់ក្បងម់ៃុ ការបងន់លលរងៃងិការធានារ៉ាបរ់ងរមួ
អាចបផៃថមពឡើង។ វាអាចជយួឱបយពោក្អនក្ពមើលព ើ 
ញអវីផែលការចំណាយអាចពៅេលេ់ប្ាប់ពោក្
អនក្ពែើមបបបីងប្បាក្ព់ោយសារផត្ពេវាក្មមឬការេបាបា 
លមិៃប្ត្វូបាៃរ៉ាបរ់ងឬការបង់ប្បាក្ា់ៃផែៃក្ំណត្់។ 

ពត្ើឧទ្ទេរណក៍ារធានារ៉ាបរ់ងទេបេៃទ៍្ទយការ
ផលទ្ទផំ្ទាលខ់្លៃួរបេខ់្្ុផំែរពទ?  
 ពទ។ ការេបាបាលបង្កាញគឺប្ាៃ់ផត្ជាឧទ្ទេរណ៍។ 
ការផលទ្ទំផែលពោក្អនក្ៃឹងទទលួេប្ាបស់ាាៃភាេ
ពៃេះអាចប្ត្វូបាៃពែបេងានផែអក្ពលើែបំូនាាៃរបេ់ពវជជប 
ណឌិត្ អាយរុបេព់ោក្អនក្ ថាពត្ើសាាៃភាេរបេ់
ពោក្អនក្ធៃៃ់ធៃរោ៉ាងណាៃងិក្តាាជាពប្ចើៃពទៀត្។  

ពត្ើឧទ្ទេរណក៍ារធានារ៉ាបរ់ងទេបេៃទ៍្ទយការ 
ចណំាយក្នងុពេលអនាគត្របេខ់្្ុផំែរពទ?  
 ពទ។ ឧទ្ទេរណក៍ារធានារ៉ាប់រងមៃិផមៃជាការបា៉ាៃ់
ប្បាណការចណំាយប្បាក្ព់ទ។ ពោក្អនក្មិៃអាច
ពប្បើឧទ្ទេរណ៍ពៃេះពែើមបបបីា៉ាៃស់ាាៃថាការចណំាយ 
េប្ាប់សាាៃភាេេតិ្ប្បាក្ែមយួពទ។ េកួ្ពគគេឺប់
ពាលបំណងពប្បៀបពធៀបប ពុណា្ណេះ។ ការចណំាយផ្ទា 
លខ់្លួៃរបេព់ោក្អនក្ៃឹងាៃភាេខ្េុានអាប្េយ័
ពលើការផលទ្ទផំែលពោក្អនក្បាៃទទលួ ត្នមលផែល
អនក្ែតលព់េវារបេព់ោក្អនក្គតិ្ៃងិេណំងផែល
ផែៃការេុខ្ភាេរបេ់ពោក្អនក្អៃុញ្ជាត្ឱបយ។ 

ពត្ើខ្្ុអំាចពប្បើឧទ្ទេរណក៍ារធានារ៉ាបរ់ងពែើមបបពីប្បៀប
ពធៀបផែៃការផែរពទ?  
បាទឬចាេ។ ពៅពេលផែលពោក្អនក្េមលងឹពមើលពៅ
ពលើពេចក្ដេីពងេបនៃអត្ថប្បពោជៃៃ៍ងិការធានារ៉ាបរ់ង
េប្ាបផ់ែៃការពែបេងពទៀត្ ពោក្អនក្ៃឹងរក្ព ើញ
ឧទ្ទេរណក៍ារធានារ៉ាបរ់ងែចូាន។ ពៅពេលផែល
ពោក្អនក្ពប្បៀបពធៀបផែៃការ េមូគេូប្បអប់ “អនក្
ជំងបឺងប់្បាក្“់ ពៅក្នងុឧទ្ទេរណ៍ៃីមយួៗ។ 
ទំេពំលខ្កាៃផ់ត្ត្ចូ ការធានារ៉ាប់រងបផៃថមកាៃផ់ត្
ពប្ចើៃផែលផែៃការែដល់ៃវូ។ 

ពត្ើាៃការចណំាយពែបេងពទៀត្ផែលខ្្ុគំរួផត្េចិារ
ណាពៅពេលផែលពប្បៀបពធៀបផែៃការផែរឬពទ? 
បាទឬចាេ។ការចំណាយេំខាៃ់គនឺលលធានារ៉ាបរ់ង
ផែលពោក្អនក្បង់។  ជាទូពៅ ការបៃថយការធានា
រ៉ាបរ់ងរបេ់ពោក្អនក្កាៃ់ផត្ទ្ទប ពោក្អនក្ៃឹងបង់
ប្បាក្់ក្នងុការចណំាយពចញេពីោព ៉ាកាៃផ់ត្ពប្ចើៃ ែូច
ជាការបងន់លលរង ប្បាក្ែ់ក្បងម់ៃុៃិងការធានារ៉ាបរ់ងរមួ
។ ពោក្អនក្គរួផត្េចិារណាការរួមចំផណក្ពៅក្នុង
គណៃីែចូជាគណៃេីៃបេេំខុ្ភាេ (HSAs) ការ
ពរៀបចកំារចំណាយអាចបត្ផ់បៃបាៃ (FSAs) ឬ
គណៃេីំណងេុខ្ភាេ (HRAs) ផែលជយួពោក្
អនក្ក្នងុការចំណាយពចញេីពោព ៉ា។




