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

ចំំណាំ៖ំ 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៖
គម្រោ��ង



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

<$31.50> ក្នុុ�ងមួួយខែ�

H7607-003-002

Orange

<$31.50> ក្នុុ�ងមួួយខែ�

H7607-003-003

San Diego

<$31.50> ក្នុុ�ងមួួយខែ�

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�

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�)៖

ទីីក្រុ�ុង៖

ព័័ត៌៌មានអំំពីី
លេ�ខ

លេ�ខកូ
 ូដតំ ំបន់់៖

រដ្ឋឋ៖

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
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