
សេចក្តីជូនដំណឹងសេចក្តីេសងេប Medicare  
េម្រាបផ់្នែក្ A (ការធានារ៉ាបរ់ងសៅមនទីរសេទ្យ) 
សេចក្តីេសងេបនលូវការននការទាមទាររបេ់ Medicare របេ់អ្ែក្េីមជឈមណឌ លេម្រាបស់េវា Medicare និង Medicaid 

 
JOHN DOE 
ស ម្ ោះអាេ័យដ្ឋា នបស ត្ ោះអាេនែ 
អាេ័យដ្ឋា ននលូវ 
ទ្ីម្រក្ុង ST 12345-6789 

 

សនោះមនិផ្មនជាវកិ្យ័បម័្ររសទ្ 
 

 
 

 
 

ស្ថា នភាេការក់្ងរបេ់អ្ែក្ 
ការការក់្ងរបេ់អ្ែក្គឺជាអ្វីផ្ដលអ្ែក្ម្ររូវបងស់លើអ្រាម្របសោជននី៍មយួៗ
េម្រាបស់េវាេុខភាេភាគសម្រចើនមុននឹង Medicare 
ចាបស់នតើមបងម់្រាក្។់ 

 
 

ផ្នែក្ A ការក់្ងាន៖ ឥឡូវអ្ែក្ានស ល្ើយរបរបេ់អ្ែក្ $ 1,184.00 
ការក់្ងេម្រាប ់មនទីរសេទ្យអ្ែក្ជមង ឺសេវាេម្រាបរ់យៈ 
សេលនតល់អ្រាម្របសោជនផ៍្ដលានចាបស់នតើមសៅនងងទី្ 27 ផ្ខឧេភាឆ្ែ  ំ
2019 ។ 

 
 

ម្ររវូានជម្រាបជូនដំណឹង! 
េូមស្ថវ គមនម៍ក្កានស់េចក្តីជូនដំណឹងសេចក្តីេសងេបងមីរបេ់អ្ែក្! 
វាានភាស្ថចាេ់លាេ់ការសាោះេុមពធំជាងមុន 
និងសេចក្តីេសងេបផ្ទទ ល់ខលួនននការទាមទាររបេ់អ្ែក្ 
និងការការក់្ងាន។ ការសធវើឱ្យម្របសេើរនូវការជូនដំណឹងលអសនោះ 
េនយល់េីរសបៀបសដើមបទី្ទួ្លានជំនួយក្ែុងេំណួររបេ់អ្ែក្រយការ
ណ៍ការលួចបនលំ ឬដ្ឋក្ព់ាក្យបណតឹ ងឧទ្ធរណ៍។ 
វាក្រ៏មួបញ្ចូ លេរ័ា៌នេំខាន់ៗ េី Medicare! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 

 សេចក្តីជូនដំណឹងេម្រាបស់លាក្ John Doe  

 សលខ Medicare  1A23BC4DE56  

 កាលបរសិចេទ្ននសេចក្តីជូនដំណឹ
ងសនោះ 

នងងទី្ 15 ផ្ខក្ញ្ញា ឆ្ែ  ំ2019  

 ការទាមទារផ្ដលានដំសណើ រកា
ររវាង 

នងងទី្ 15 ផ្ខមងុិនា - នងងទី្ 
15 ផ្ខក្ញ្ញា ឆ្ែ  ំ2019 

 

បណតឹ ងទាមទារេំណង 
និងចំ្យរបេ់អ្ែក្ក្ែុងក្ំឡុងសេលសនោះ 
សរើ Medicare យល់ម្រេមសេវាទាងំអ្េ់ផ្មនសទ្? ាទ្/ចាេ 

េូមសមើលទំ្េរ័ទី្ 2 អំ្េីវធីិេិនិរយសមើលសទ្វរដងនូវសេចក្តីជូនដំណឹងសនោះ 
សឡើងវញិ។ 

ចំនួនេរបុអ្ែក្អាចម្ររវូានបងម់្រាក្ ់ $2,062.50 
 

េាា រៈសនេងៗផ្ដលានបណតឹ ងទាមទាររយៈសេលសនោះ 
នងងទី្ 18 ផ្ខមងុិនាដល់នងងទី្ 21 ផ្ខមងុិនាឆ្ែ  ំ2019 
មនទីរសេទ្យអូ្ម្ររ ូ

ទ្ំេរ័ 1 នន 5



សនោះមនិផ្មនជាវកិ្យ័បម័្ររសទ្ | ទ្ំេរ័ 2 នន 5 
 

 
 

ការសធវើឱ្យ Medicare របេ់អ្ែក្ភាគសម្រចើន 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

រសបៀបរយការណ៍ការផ្ក្លងបនលំ 
ម្របេិនសបើអ្ែក្គិរថាក្ផ្នលង ឬអាជីវក្មមពាក្េ់ន័ធនឹងការផ្ក្លងបនលំ 
េូមទូ្រេ័េទមក្សយើងតាមសលខ 1-800-MEDICARE (1-800-633-
4227) ។ 
ឧទាហរណ៍មយួចំនួនននការផ្ក្លងបនលំរមួបញ្ចូ លការនតល់ជូននូវសេវាសវជជ
ស្ថស្រេតសដ្ឋយឥរគិរនងល ឬបងម់្រាក្ឱ់្យអ្ែក្េម្រាបស់េវា Medicare 
ផ្ដលអ្ែក្មនិានទ្ទួ្ល។ 
ម្របេិនសបើសយើងកំ្ណរថ់ាេរ័ា៌នជំនួយរបេ់អ្ែក្នាឱំ្យរក្សមើលការលួច
បនលំ អ្ែក្អាចទ្ទ្ួលានរង្វវ ន។់ 
អ្ែក្អាចបសងកើរភាេខុេគ្នែ ! កាលេីឆ្ែ មុំន Medicare 
ានជួយ េសស្រង្វរ ោះអ្ែក្បងេ់នធ 4,2 ពានល់ានដុលាល រ- 
នលបូក្ធំបំនុរផ្ដលមនិធាល បា់នក្ែុងមយួឆ្ែ  ំ- 
អ្រគុណដល់អ្ែក្ផ្ដលរយការណ៍េីេក្មមភាេគួរឱ្យេងេយ័ដល់ 
Medicare ។ 

 
 

រសបៀបទ្ទ្ួលជំនួយសដ្ឋយសម្របើេំណួររបេ់អ្ែក្ 
1-800-Medicare (1-800-633-42270) 
េំុ "សេវាមនទីរសេទ្យ" ។ សលខកូ្ដសេវាអ្រិងិជនរបេ់អ្ែក្គឺ 05535 ។ 
TTY 1-877-486-2048 (េម្រាបក់ារស្ថា បស់ខោយ) 
ទាក្ទ់្ងក្មមវធីិធានារ៉ាបរ់ងេុខភាេរដារបេ់អ្ែក្ (SHIP) 
េម្រាបក់ារនតល់ម្របឹក្ោអំ្េីការធានារ៉ាបរ់ងេុខភាេក្ែុងម្រេុក្សដ្ឋយឥរគិ
រនងល។ េូមសៅ 1-555-555-5555. 

អ្ំឡុងសេលអ្រាម្របសោជនរ៍បេ់អ្ែក្  
មនទីរសេទ្យ និងមនទីរសេទ្យជំនាញរបេ់អ្ែក្ (SNF) ស្ថែ ក្ស់ៅម្ររូវវាេ់ផ្វង 
អ្រាម្របសោជនន៍ងង និង រយៈសេលនតល់នលម្របសោជន។៍ 
រល់នងងផ្ដលអ្ែក្ចំ្យសៅមនទីរសេទ្យ ឬ SNF 
គឺរបប់ញ្ចូ លសៅនងងននអ្រាម្របសោជនក៍្ែុងអំ្ឡុងសេលអ្រាម្របសោជន៍
សនាោះ។ រយៈសេលនតល់អ្រាម្របសោជនច៍ាបស់នតើមេីនងងដំបូងផ្ដលអ្ែក្ទ្ 
ទួ្លានសេវាមនទីរសេទ្យអ្ែក្ជមងកឺ្ែុងមនទីរសេទ្យឬក្ែុងកាលៈសទ្េៈខលោះ
សេវារបេ់ SNF សហើយបញ្ចបស់ៅសេលផ្ដលអ្ែក្មនិានទ្ទួ្លការផ្ង 
ទាអំ្ែក្ជមងកឺ្ែុងមនទីរសេទ្យឬការផ្ងទាអំ្ែក្ជមងកឺ្ែុងមនទីរសេទ្យផ្ដលានជំ
នាញក្ែុងមនទីរសេទ្យរយៈសេល 60 នងងជាប់ៗ គ្នែ ។ 

 
 

សេវាក្មមផ្ងទាអំ្ែក្ជមងេឺម្រាក្សៅមនទីរសេទ្យ៖ អ្ែក្ាន 56 
នងងក្ែុងចំស្ម 90 នងងននអ្រាម្របសោជន ៍សៅេល់េម្រាបរ់យៈ 
សេលនតល់នលម្របសោជនផ៍្ដលានចាបស់នតើមសៅនងងទី្ 27 ផ្ខឧេភាឆ្ែ  ំ
2019 ។ 

 
 

ទី្ក្ផ្នលងជំនាញគិលានុបដ្ឋា យិកា៖ អ្ែក្ាន 63 នងងក្ែុងចំស្ម 100 
នងងននអ្រាម្របសោជន ៍សៅេល់េម្រាបរ់យៈសេលនតល់នល 
ម្របសោជនផ៍្ដលានចាបស់នតើមសៅនងងទី្ 27 ផ្ខឧេភាឆ្ែ  ំ2019 ។ 

 
 

េូមសមើលសេៀវសៅមគរុសទ្េក្ ៍"Medicare & អ្ែក្" 
របេ់អ្ែក្េំរបេ់រ័ា៌នបផ្នាមេតីេីរយៈសេលននអ្រាម្របសោជន។៍ 

 
 

ស្ថររបេ់អ្ែក្េី Medicare 
ទ្ទ្ួលការចាក្ថ់ាែ បំង្វក រសរគក្អក្ាន។់ 
អ្ែក្អាចម្ររូវការវាមតងក្ែុងមយួជីវរិ។ 
ទាក្ទ់្ងអ្ែក្នតល់សេវាផ្ងទាេុំខភាេរបេ់អ្ែក្អំ្េីការទ្ទួ្លានវាសនោះ។ 
អ្ែក្មនិបងលុ់យអ្វីសទ្ ម្របេិនសបើអ្ែក្នតល់សេវាផ្ងទាេុំខភាេទ្ 
ទ្ួលយក្ការចារត់ាងំរបេ់ Medicare ។ 
សដើមបរីយការណ៍ការផ្ទល េ់បតូរអាេ័យដ្ឋា ន សៅទូ្រេ័េទសៅ Social 
Security សៅសលខ 1-800- 772-1213 ។ អ្ែក្សម្របើម្រាេ់ TTY អាច
ទូ្រេ័េទសៅកានស់លខ 18774862048។1-800-325-0778 ។ 
ការរក្ស ើញឆ្ប ់ៗ គឺជាការការពារដល៏អបំនុររបេ់អ្ែក្។ 
កំ្ណរក់ាលវភិាគជំងឺមហារកី្របេ់អ្ែក្សៅនងងសនោះ និងចងចាថំា 
Medicare ជួយ បងន់ងលេិនិរយរក្សមើលការបញ្ញច ំងការំេមី។ 
ចងស់ ើញការទាមទាររបេ់អ្ែក្ភាល មៗ? ចូលសម្របើការទាមទារេី Medicare 
សដើមរបេ់អ្ែក្សៅ www.MyMedicare.gov,ជាធមមតាក្ែុងរយៈសេល 24 
សា៉ា ងបនាទ បេី់ Medicare ដំសណើ រការទាមទារ។ អ្ែក្អាចសម្របើលក្េណៈ 
"ប ូរុងេណ៌សខៀវ" សដើមបជួីយ តាមដ្ឋនកំ្ណរម់្រតាេុខភាេផ្ទទ ល់ខលួនរបេ់ 
អ្ែក្។ 

រសបៀបេនិិរយសមើលសេចក្តីជូនដំណឹងសនោះ 
សរើអ្ែក្ស្ថរ ល់ស ម្ ោះននក្ផ្នលងនីមយួៗផ្ដរ ឬសទ្? 
េិនិរយកាលបរសិចេទ្។ 
សរើអ្ែក្ានទ្ទួ្លពាក្យបណតឹ ងផ្ដលានរយបញ្ជ ី? 
សរើេួក្វានរូនរងនឹងអ្វីផ្ដលានសៅសលើវកិ្កយបម្ររ 
និងវកិ្យ័បម្រររបេ់អ្ែក្ឬសទ្? 
ម្របេិនសបើអ្ែក្ានបងម់្រាក្រ់ចួសហើយ 
សរើអ្ែក្ានបងម់្រាក្ម់្ររឹមម្ររវូផ្ដរឬសទ្? 
េិនិរយសមើលអ្រិបរាផ្ដលអ្ែក្អាចម្ររូវានសចញវកិ្កយបម្ររ។ 
សមើលថាសរើពាក្យបណតឹ ងសនោះម្ររូវានសនញើសៅផ្ននការធានារ៉ាបរ់ងបផ្នា
មរបេ់ Medicare ឬធានារ៉ាបរ់ងសនេងសទ្ៀរសទ្។ 
ផ្ននការសនាោះអាចបងច់ំ្យរបេ់អ្ែក្។ 

https://www.mymedicare.gov/
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ពាក្យបណតឹ ងរបេ់អ្ែក្េម្រាបផ់្នែក្ A (ការធានារ៉ាបរ់ងមនទីរសេទ្យ) 
 

ផ្នែក្ A ការធានារ៉ាបរ់ងសៅមនទីរសេទ្យអ្ែក្ជមងកឺ្ែុងមទសីេទ្យអាចចំ្យ 
េម្រាបក់ារផ្ងទាមំនទីរសេទ្យអ្ែក្ជំងឺអ្ែក្ជមងកឺ្ែុងមនទីរសេទ្យអ្ែក្ជមងកឺ្ែុងមនទីរ
សេទ្យផ្ដលានជំនាញបនាទ បេី់ស្ថែ ក្ស់ៅមនទីរសេទ្យការផ្ងទាេុំខភាេន ្
ទ្ោះនិងការផ្ងទាេុំខភាេ។ 

និយមន័យននជួរឈរ 

អ្រាម្របសោជនន៍ងងសម្របើ៖ ចំនួននងងផ្ដលទ្ទ្ួលានអ្រាម្របសោជនផ៍្ដ 
លអ្ែក្ានសម្របើក្ែុងអំ្ឡុងសេលននមនទីរសេទ្យនីមយួៗ និង / 
ឬក្ផ្នលងស្ថែ ក្ស់ៅផ្ដលានជំនាញ។ (េូមសមើលទំ្េរ័ទី្ 2 
េម្រាបេ់រ័ា៌នបផ្នាម និងការេសងេបេីអ្រាម្របសោជនរ៍បេ់អ្ែក្) ។ 
ការទាមទារម្ររវូានអ្នុមរ័?៖ ជួរឈរសនោះម្រាបអ់្ែក្ថាសរើ Medicare 
ម្រគបដណត បក់ារស្ថែ ក្ស់ៅអ្ែក្ជមងកឺ្ែុងមនទីរសេទ្យសទ្។ 

ក្នម្រមផ្ដលមនិរបប់ញ្ចូ ល៖ សនោះគឺជាចំនួនទឹ្ក្ម្រាក្ផ់្ដល Medicare 
មនិានបងម់្រាក្។់ 
ចំនួនទឹ្ក្ម្រាក្ផ់្ដល Medicare បងម់្រាក្៖់ 
សនោះគឺជាចំនួនទឹ្ក្ម្រាក្ផ់្ដល Medicare 
ានបងម់្រាក្ន់ងលមនទីរសេទ្យអ្ែក្ជមងរឺបេ់អ្ែក្។ 
អ្រិបរាអ្ែក្អាចម្ររវូានសចញវកិ្កយបម្ររ៖ 
ចំនួនទឹ្ក្ម្រាក្ផ់្ដលអ្ែក្អាចម្ររូវានសចញវកិ្កយបម្ររេម្រាបស់េវាផ្នែក្ A 
អាចរមួបញ្ចូ លការការប់នាយការធានារ៉ាបរ់ងផ្នអក្សលើនងងអ្រាម្របសោជនផ៍្ដ
លអ្ែក្ានសម្របើ និងការគិរនងលសនេងសទ្ៀរ។ 
េម្រាបេ់រ័ា៌នបផ្នាមអំ្េីការធានារ៉ាបរ់ងរបេ់ Medicare ផ្នែក្ A 
េូមសមើលសេៀវសៅមគរុសទ្េក្ ៍"Medicare & អ្ែក្" របេ់អ្ែក្។ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ចំ្ំេម្រាបក់ារទាមទារខាងសលើ 
A នងងម្ររូវានដក្សចញេីអ្រាម្របសោជនេ៍របុរបេ់អ្ែក្ជមងកឺ្ែុងមនទីរសេទ្យ ក្ែុងរយៈសេលននអ្រាម្របសោជនស៍នោះ។ "ផ្នែក្អ្រាម្របសោជនរ៍បេ់អ្ែក្" 

សៅទំ្េរ័ទី្ 2 ានេរ័ា៌នលមអរិ។ 
ខ $ 2,062.50 ម្ររូវានអ្នុវរតចំសពាោះការធានារ៉ាបរ់ងរបេ់អ្ែក្ផ្ងទាេុំខភាេផ្ដលានជំនាញរបេ់អ្ែក្។ 

នងងទ្ី 18 ផ្ខមងុិនាដល់នងងទ្ី 21 ផ្ខមងុិនាឆ្ែ  ំ2019 
មនទីរសេទ្យអ្ូម្ររ ូ (555) 555-1234 
PO Box 1142, Manati, PR 00674 
េំសៅសដ្ឋយម្រេោះសយេ ូ Sarmiento Forasti 

អ្រាម្របសោជនន៍ងងសម្របើ 
ការទាមទារម្ររវូ
ានអ្នុមរ័? 

ក្នម្រមផ្ដលមនិរប់
បញ្ចូ ល 

ចំនួនទ្ឹក្ម្រាក្ ់
Medicare 

ានបងម់្រាក្ ់

អ្រិបរាអ្ែក្
អាចម្ររវូានសច
ញវកិ្កយបម្ររ 

េូមសមើលក្ំ
ណរេំ់គ្នល់
ខាងសម្រកាម 

អំ្ឡុងសេលអ្រាម្របសោជនច៍ាបេី់នងងទី្ 27 
ផ្ខឧេភាឆ្ែ  ំ2019 

4 នងង ាទ្/ចាេ $ 0.00 $ 4,886.98 $ 0.00  

េរបុេម្រាបក់ារទាមទារ # 20905400034102 $ 0.00 $ 4,886.98 $ 0.00   A, B 
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សរើសធវើដូចសមតចសដើមបសីដ្ឋោះម្រស្ថយពាក្យបណតឹ ងផ្ដលានបដិសេធ 
ឬដ្ឋក្ព់ាក្យបណតឹ ងឧទ្ធរណ៍ 

 
 

ទ្ទ្ួលេរ័ា៌នលមអរិ 
សបើេិនជាបណតឹ ងទាមទារេំណងម្ររវូានបដិសេធការសៅ 
ឬេរសេរសៅកានម់នទីរសេទ្យឬមនទីរសេទ្យ សហើយេំុសអាយានសេ 
ចក្តីផ្ងលងការណ៍មយួេម្រាបក់ារទាមទារ្មយួ។ 
ម្ររូវម្រាក្ដថាេួក្សគានសនញើេរ័ា៌នម្ររឹមម្ររូវ។ ម្របេិនសបើេួក្សគមនិសធវើផ្ប 
បសនាោះ េូមសេែើេំុឱ្យការោិល័យសនោះ ទាក្ទ់្ងការោិល័យអ្ោះអាងរប 
េ់សយើងសដើមបផី្ក្កំ្ហុេ។ អ្ែក្អាចសេែើេំុទី្តាងំេម្រាបស់េចក្តីផ្ងលងកា 
រណ៍ផ្ដលានធារុមយួេម្រាបស់េវា ឬបណតឹ ងទាមទារ្មយួ។ 
សៅទូ្រេ័េទសៅសលខ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 
េម្រាបេ់រ័ា៌នបផ្នាមអំ្េីការធានារ៉ាបរ់ង ឬការទូ្ទារស់លើសេ 
ចក្តីជូនដំណឹងសនោះរមួទាងំចាប ់ឬសគ្នលនសោាយផ្ដលម្ររូវានសម្របើ 
សដើមបសីធវើការេសម្រមចចិរត។ 

 
 

ម្របេិនសបើអ្ែក្មនិយល់ម្រេបជាមយួសេចក្តីេសម្រមចសលើការ
ធានារ៉ាបរ់ងសេចក្តីេសម្រមចការបងម់្រាក្ ់ឬចំនួនទ្កឹ្ម្រាក្ទូ់្ 
ទារស់លើសេចក្តីជូនដំណឹងសនោះអ្ែក្អាចបតងឹឧទ្ធរណ៍ាន 
បណតឹ ងឧទ្ធរណ៍ម្ររវូដ្ឋក្ស់េែើជាលាយលក្េណ៍អ្ក្េរ៖ 
សម្របើេំណំុផ្បបបទ្សៅខាងស្ថា ំ។ ការោិល័យទាមទាររបេ់សយើងម្ររូវផ្រទ្ 
ទួ្លានបណតឹ ងឧទ្ធរណ៍របេ់អ្ែក្ក្ែុងរយៈសេល 120 
នងងចាបេី់នងងផ្ដលអ្ែក្ទ្ទួ្លានសេចក្តីជូនដំណឹងសនោះ។ 
សយើងម្ររូវទ្ទួ្លការបណតឹ ងរបេ់អ្ែក្សដ្ឋយ៖ 

 

 
 

 

ម្របេិនសបើអ្ែក្ម្ររវូការជំនួយការដ្ឋក្ព់ាក្យបណតឹ ងឧទ្ធរណ៍រ
បេ់អ្ែក្ 
ទាក្ទ់្ងមក្សយើងខញុ ំ៖ សៅទូ្រេ័េទសៅ 1-800-MEDICARE 
ឬក្មមវធីិធានារ៉ាបរ់ងេុខភាេរដារបេ់អ្ែក្ (េូមសមើលទំ្េរ័ទី្ 2) 
សដើមបទី្ទួ្លានជំនួយមុននឹងអ្ែក្ដ្ឋក្ព់ាក្យបណតឹ ងឧទ្ធរណ៍របេ់អ្ែក្ 
រមួទាងំការជួយ ផ្រងតាងំអ្ែក្រំ្ងនងផ្ដរ។ 
េូមសៅទូ្រេ័េទសៅក្ផ្នលងរបេ់អ្ែក្៖ 
អ្ែក្អាចសេែើេំុក្ផ្នលងអំ្េីេរ័ា៌ន្មយួផ្ដលនឹងជួយ អ្ែក្។ 
េួរមរិតភក្តិសដើមបជួីយ ៖ 
អ្ែក្អាចផ្រងតាងំនរ្ាែ ក្ដូ់ចជាេាជិក្ម្រគួស្ថរ 
ឬមរិតភក្តិសដើមបសីធវើជាអ្ែក្រំ្ងអ្ែក្សៅក្ែុងដំសណើ រការបណតឹ ងឧទ្ធរណ៍។ 

 
 

នងងទី្ 21 ផ្ខមក្រឆ្ែ  ំ2020 

ដ្ឋក្ប់ណតឹ ងឧទ្ធរណ៍ជាលាយលក្េណ៍អ្ក្េរ 
អ្នុវរតតាមជំហានទាងំសនោះ៖ 

1 រងវងស់េវា 
ឬពាក្យបណតឹ ងផ្ដលអ្ែក្មនិយល់ម្រេបជាមយួសេចក្តីជូនដំណឹង
សនោះ។ 

2 េនយល់ក្ែុងការេរសេរថាសហរុអ្វីានជាអ្ែក្មនិយល់ម្រេប 
ជាមយួការេសម្រមចចិរត។ របប់ញ្ចូ លការេនយល់របេ់អ្ែក្ 
សលើសេចក្តីជូនដំណឹងសនោះ ឬម្របេិនសបើអ្ែក្ម្ររូវការក្ផ្នលងទំ្សន 
របផ្នាម េូមភាជ បទំ់្េរ័ដ្ឋចស់ដ្ឋយផ្ឡក្មយួសៅសេចក្តីជូនដំ 
ណឹងសនោះ។ 

3 បំសេញផ្បបបទ្ដូចខាងសម្រកាម៖ 
 ស ម្ ោះសេញរបេ់អ្ែក្ ឬអ្ែក្រំ្ងរបេ់អ្ែក្ (សាោះេុមព) 

   

សលខទូ្រេ័េទរបេ់អ្ែក្ 
             

សលខ Medicare សេញសលញរបេ់អ្ែក្ 
 

 4 រមួបញ្ចូ លេរ័ា៌នសនេងសទ្ៀរផ្ដលអ្ែក្ានអំ្េីបណតឹ ងឧ 
ទ្ធរណ៍របេ់អ្ែក្។ អ្ែក្អាចសេែើេំុេរ័ា៌នអំ្េីេរ័ា៌នផ្ដលនឹង 
ជួយ អ្ែក្។ 

5 េរសេរសលខ Medicare របេ់អ្ែក្សៅសលើឯក្ស្ថរទាងំអ្េ់ផ្ដល 
អ្ែក្សនញើ។ 

6 សធវើការងរចមលងននសេចក្តីជូនដំណឹងសនោះនិងឯក្ស្ថរសោ 
ងទាងំអ្េ់េម្រាបក់្ំណរម់្រតារបេ់អ្ែក្។ 

7 សនញើសេចក្តីជូនដំណឹងសនោះនិងឯក្ស្ថរសោងទាងំអ្េ់សៅអា 
េយដ្ឋា នដូចខាងសម្រកាម៖ 

ការោិល័យពាក្យបណតឹ ងរបេ់ Medicare  
c / o ស ម្ ោះអ្ែក្ស ៉ាការ  
អាេ័យដ្ឋា ននលូវ 
ទី្ម្រក្ងុ ST 12345-6789 
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ផ្េវងយល់បផ្នាមអំ្េីឧទ្ធរណ៍ 
េម្រាបេ់រ័ា៌នបផ្នាមអំ្េីបណតឹ ងឧទ្ធរណ៍ េូមអានសេៀវសៅមគរុសទ្េក្ ៍
"Medicare & អ្ែក្" របេ់អ្ែក្ ឬទ្េេនាសយើងតាមម្របេន័ធអីុ្នសធើផ្ណរ 
www.medicare.gov/appeals។ 

https://www.medicare.gov/claims-appeals/how-do-i-file-an-%20appeal
https://www.medicare.gov/claims-appeals/how-do-i-file-an-%20appeal

