
សេចក្តីជូនដំណឹងសេចក្តីេសងេប Medicare  
េម្រាបជំ់ពូក្ B (ការធានារ៉ាបរ់ងសេជជសាស្រេត)  

 

សេចក្តីេសងេបផ្លូេការននការទាមទាររបេ់ Medicare របេ់អ្នក្ពីមជឈមណឌ លេម្រាបស់េវា Medicare និង Medicaid 
 

JOHN DOE 
ស ម្ ោះអាេ័យដ្ឋា នបស ត្ ោះអាេនន 
អាេ័យដ្ឋា នផ្លូេ 
ទីម្រក្ុង ST 12345-6789 

 

សនោះមនិមមនជាេកិ្យ័បម័្ររសទ 
 
 

 

 
 

សាា នភាពការក់្ងរបេ់អ្នក្ 
ការការក់្ងរបេ់អ្នក្គឺជាអ្វីមដលអ្នក្ម្ររូេបងេ់ម្រាបស់េវាេុខភាពភាគ
សម្រចើនមុននឹង Medicare ចាបស់ផ្តើមបងម់្រាក្។់ 

 
 

មផ្នក្ B  អាចការក់្ងាន៖ អ្នក្ានស ល្ើយរបឥឡូេសនោះ $ 85.00 
ននរបេ់អ្នក្ $ 147,00 ការការក់្ងេម្រាបឆ់្ន  ំ2019 ។ 

 
 

ម្ររេូានជម្រាបជូនដំណឹង! 
េូមសាវ គមនម៍ក្កានស់េចក្តីជូនដំណឹងសេចក្តីេសងេបថ្មីរបេ់អ្នក្! 
វាានភាសាចាេ់លាេ់ការសាោះពុមពធំជាងមុន 
និងសេចក្តីេសងេបផ្ទា ល់ខលួនននការទាមទាររបេ់អ្នក្ 
និងការការក់្ងាន។ សនោះ 
ការសធវើឱ្យម្របសេើរនូេការជូនដំណឹងលអសនោះពនយល់ពីរសបៀបសដើមបទីទួលាន
ជំនួយក្នុងេំណួររបេ់អ្នក្រយការណ៍ការលួចបនលំ 
ឬដ្ឋក្ព់ាក្យបណតឹ ងឧទធរណ៍។ វាក្រ៏មួបញ្ចូ លពរ័ា៌នេំខាន់ៗ ពី 
Medicare! 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 សេចក្តីជូនដំណឹងេម្រាបស់លាក្ John Doe  

 សលខ Medicare  1A23BC4DE56  

 កាលបរសិចេទននសេចក្តីជូនដំណឹ
ងសនោះ 

នថ្ៃទី 1 មខមនីាឆ្ន  ំ2019  

 ការទាមទារមដលានដំសណើ រកា
ររវាង 

នថ្ៃទី 1 មខមក្រដល់នថ្ៃទី 1 
មខមនីាឆ្ន  ំ2019 

 

បណតឹ ងទាមទារេំណង 
និងចំ្យរបេ់អ្នក្ក្នុងក្ំឡុងសពលសនោះ 
សរើ Medicare យល់ម្រពមសេវាទាងំអ្េ់មមនសទ? 
 

សទ 

ចំនួនននសេវា Medicare ម្ររេូានបដិសេធ? 
េូមសមើលពាក្យបណតឹ ងមដលចាបស់ផ្តើមពីទំពរ័
ទី 3 ។ រក្សមើល សទសៅក្នុង 
"សេវាម្ររូេានអ្នុមរ័?" ជួរឈរ។ 
េូមសមើលទំពរ័ចុងសម្រកាយអំ្ពីរសបៀបសដ្ឋោះម្រសា
យពាក្យបណតឹ ងមដលានបដិសេធ។ 

1 

េរបុអ្នក្អាចម្ររេូានបងម់្រាក្ ់ $90.15 
 

អ្នក្ផ្តល់សេវាមដលានបណតឹ ងទាមទាររយៈសពល
សនោះ 
នថ្ៃទី 21 មខមក្រឆ្ន  ំ2019 
Craig I. Secosan, MD  

ទំពរ័ 1 នន 5
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ការសធវើឱ្យ Medicare របេ់អ្នក្ភាគសម្រចើន 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

រសបៀបរយការណ៍ការមក្លងបនលំ 
ម្របេិនសបើអ្នក្គិរថាអ្នក្ផ្តល់សេវា 
ឬអាជីេក្មមពាក្ព់ន័ធនឹងការមក្លងបនលំេូមទូរេ័ពាមក្សយើងតាមសលខ 1-
800-MEDICARE (1-800-633-4227)។ 
ឧទាហរណ៍មយួចំនួនននការមក្លងបនលំរមួបញ្ចូ លការផ្តល់ជូននូេសេវាសេជជ
សាស្រេតសដ្ឋយឥរគិរនថ្ល ឬបងម់្រាក្ឱ់្យអ្នក្េម្រាបស់េវា Medicare 
មដលអ្នក្មនិានទទួល។ 
ម្របេិនសបើសយើងកំ្ណរថ់ាពរ័ា៌នជំនួយរបេ់អ្នក្នាឱំ្យរក្សមើលការលួច
បនលំ អ្នក្អាចទទួលានរង្វវ ន។់ 
អ្នក្អាចបសងកើរភាពខុេគ្នន ! កាលពីឆ្ន មុំន Medicare 
ានជួយ េសស្រង្វរ ោះអ្នក្បងព់នធ 4,2 ពានល់ានដុលាល រ- 
ផ្លបូក្ធំបំផុ្រមដលមនិធាល បា់នក្នុងមយួឆ្ន  ំ- 
អ្រគុណដល់អ្នក្មដលរយការណ៍ពីេក្មមភាពគួរឱ្យេងសយ័ដល់ 
Medicare ។ 

សេវាការពារេុខភាព Medicare 
Medicare ម្រគបដណត បស់លើការពិនិរយសដ្ឋយឥរគិរនថ្ល ឬរនមលទាប 
និងការពិនិរយជាសម្រចើនសដើមបជួីយ អ្នក្ឱ្យានេុខភាពលអ។ 
េម្រាបព់រ័ា៌នបមនាមអំ្ពីសេវាបង្វក រ៖ 
• ពិភាក្ាជាមយួសេជជបណឌិ ររបេ់អ្នក្។ 
• រក្សមើលសេៀេសៅនដ "Medicare & អ្នក្" 

របេ់អ្នក្េម្រាបប់ញ្ជ ីសពញសលញ។ 
• ទេសនា www.MyMedicare.gov េម្រាបប់ញ្ជ ីផ្ទា ល់ខលួន។ 
   

សាររបេ់អ្នក្ពី Medicare 
ទទួលការចាក្ថ់ាន បំង្វក រសរគក្អក្ាន។់ 
អ្នក្អាចម្ររូេការវាមតងក្នុងមយួជីេរិ។ 
ទាក្ទ់ងអ្នក្ផ្តល់សេវាមថ្ទាេុំខភាពរបេ់អ្នក្អំ្ពីការទទួលានវាសនោះ។ 
អ្នក្មនិបងលុ់យអ្វីសទ 
ម្របេិនសបើអ្នក្ផ្តល់សេវាមថ្ទាេុំខភាពទទួលយក្ការចារត់ាងំរបេ់ 
Medicare ។ 
សដើមបរីយការណ៍ការផ្ទល េ់បតូរអាេ័យដ្ឋា ន សៅទូរេ័ពាសៅ Social 
Security សៅសលខ 1-800- 772-1213 ។ អ្នក្សម្របើម្រាេ់ TTY អាច
ទូរេ័ពាសៅកានស់លខ 18774862048។ 
1-800-325-0778 ។ 
ការរក្ស ើញឆ្ប ់ៗ គឺជាការការពារដល៏អបំផុ្ររបេ់អ្នក្។ 
កំ្ណរក់ាលេភិាគជំងឺមហារកី្របេ់អ្នក្សៅនថ្ៃសនោះ និងចងចាថំា 
Medicare ជួយ បងន់ថ្លពិនិរយរក្សមើលការបញ្ច ំងការំេមី។ 
ចងស់ ើញការទាមទាររបេ់អ្នក្ភាល មៗ? ចូលសម្របើការទាមទារពី Medicare 
សដើមរបេ់អ្នក្សៅ www.MyMedicare.gov, ជាធមមតាក្នុងរយៈសពល 24 
សា៉ា ងបនាា បពី់ Medicare ដំសណើ រការទាមទារ។ អ្នក្អាចសម្របើលក្េណៈ 
"ប ូរុងពណ៌សខៀេ" 
សដើមបជួីយ តាមដ្ឋនកំ្ណរម់្រតាេុខភាពផ្ទា ល់ខលួនរបេ់អ្នក្។

 

រសបៀបទទួលជំនួយសដ្ឋយសម្របើេំណួររបេ់អ្នក្ 
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 
េំុរក្ "សេវាម្រគូសពទយ" ។ សលខកូ្ដសេវាអ្រិថិ្ជនរបេ់អ្នក្គឺ 05535 ។ 
TTY 1-877-486-2048 (េម្រាបក់ារសាា បស់ខាយ) 
ទាក្ទ់ងក្មមេធីិធានារ៉ាបរ់ងេុខភាពរដារបេ់អ្នក្ (SHIP) 
េម្រាបក់ារផ្តល់ម្របឹក្ាអំ្ពីការធានារ៉ាបរ់ងេុខភាពក្នុងម្រេុក្សដ្ឋយឥរគិ
រនថ្ល។ េូមសៅទូរេ័ពាសលខ 1-555-555-5555។ 

រសបៀបពនិិរយសមើលសេចក្តីជូនដំណឹងសនោះ 
សរើអ្នក្សារ ល់ស ម្ ោះសេជជបណឌិ រ ឬអ្នក្ផ្តល់សេវាាន ក្់ៗ សទ? 
ពិនិរយកាលបរសិចេទ។ សរើអ្នក្ានការ្រជួ់បសៅនថ្ៃសនាោះសទ? 
សរើអ្នក្ានទទួលសេវាមដលានចុោះបញ្ជ ីមដរឬសទ? 
សរើពួក្វាផ្រូផ្រងនឹងអ្វីមដលានសៅសលើេកិ្កយបម្ររ 
និងេកិ្យ័បម្រររបេ់អ្នក្ឬសទ? 
ម្របេិនសបើអ្នក្ានបងម់្រាក្រ់ចួសហើយ 
សរើអ្នក្ានបងម់្រាក្ម់្ររឹមម្ររេូមដរឬសទ? 
ពិនិរយសមើលអ្រិបរាមដលអ្នក្អាចម្ររូេានសចញេកិ្កយបម្ររ។ 
សមើលថាសរើពាក្យបណតឹ ងសនោះម្ររូេានសផ្ញើសៅមផ្នការធានារ៉ាបរ់ងបមនា
មរបេ់ Medicare ឬធានារ៉ាបរ់ងសផ្សងសទៀរសទ។ 
មផ្នការសនាោះអាចបងច់ំ្យរបេ់អ្នក្។ 

http://www.mymedicare.gov/
https://www.mymedicare.gov/
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បណតឹ ងទាមទាររបេ់អ្នក្េម្រាបម់ផ្នក្ B (ការធានារ៉ាបរ់ងសេជជសាស្រេត) 
 

មផ្នក្ B ការធានារ៉ាបរ់ងមផ្នក្សេជជសាស្រេតជួយ បងន់ថ្លសេវាសេជជបណឌិ រ 
ការសធវើសរគេនិិចេយ័ សេវារថ្យនតេសស្រង្វរ ោះបនាា ន ់
និងសេវាមថ្ទាេុំខភាពសផ្សងៗសទៀរ។ 

និយមនយ័ននជួរឈរ 
សេវាម្ររេូានអ្នុមរ័?៖ ជួរឈរសនោះម្រាបអ់្នក្ថាសរើ Medicare 
ម្រគបដណត បស់េវាសនោះមដរឬសទ។ 
អ្នក្ផ្តល់ម្រាក្ម់្ររេូានបញ្ចូ ល៖ 
សនោះគឺជានថ្លសេវារបេ់អ្នក្ផ្តល់ជូនេម្រាបស់េវាសនោះ។ 
ចំនួនទឹក្ម្រាក្ម់ដលានអ្នុមរ័សដ្ឋយ Medicare៖ 
សនោះគឺជាចំនួនអ្នក្ផ្តល់សេវាមដលអាចម្ររូេានបងេ់ម្រាបស់េវា 
Medicare ។ 
វាអាចរិចជាងបរាិណជាក្ម់េតងមដលអ្នក្ផ្តល់សេវាក្មមានគិរ។ 
 

អ្នក្ផ្តល់របេ់អ្នក្ានយល់ម្រពមទទួលយក្ចំនួនទឹក្ម្រាក្ស់នោះជាការបង់
ម្រាក្ស់ពញេម្រាបស់េវាមដលម្រគបដណត ប។់ ជាធមមតា Medicare បង ់
80% ននចំនួនទឹក្ម្រាក្ម់ដលានអ្នុមរ័សដ្ឋយ Medicare ។ 
ចំនួនទឹក្ម្រាក្ម់ដល Medicare បង ់សនោះគឺជាចំនួនទឹក្ម្រាក្ម់ដល 
Medicare បងជូ់នអ្នក្ផ្តល់សេវារបេ់អ្នក្។ ជាទូសៅសនោះគឺជា 80% 
ននចំនួនមដលានអ្នុមរ័សដ្ឋយ Medicare ។ 
អ្រិបរាអ្នក្អាចម្ររេូានសចញេកិ្កយបម្ររ៖ 
សនោះគឺជាចំនួនេរបុមដលអ្នក្ផ្តល់សេវាម្ររូេានអ្នុញ្ា រឱ្យសចញេកិ្កយប
ម្ររជូនអ្នក្ សហើយអាចរមួបញ្ចូ លការការក់្ងការធានារ៉ាបរ់ង 
និងការគិរនថ្លសផ្សងសទៀរមដលមនិានម្រគបដណា ប។់ 
ម្របេិនសបើអ្នក្ានការធានារ៉ាបរ់ងសលើ Medicare Supplement 
Insurance (សគ្នលនសោាយ Medigap) 
ឬការធានារ៉ាបរ់ងសផ្សងសទៀរវាអាចបងម់្រាក្ទ់ាងំអ្េ់ 
ឬមយួមផ្នក្ននចំនួនសនោះ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ចំ្ំេម្រាបក់ារទាមទារខាងសលើ 
A សេវាសនោះម្ររេូានបដិសេធ។ ពរ័ា៌នមដលានផ្តល់មនិគ្នមំ្រទរម្រមូេការេម្រាបស់េវាសនោះសទ។ 
B ការទាមទាររបេ់អ្នក្ម្ររេូានសផ្ញើសៅការធានារ៉ាបរ់ងបមនាមរបេ់ Medicare របេ់អ្នក្ (សគ្នលនសោាយ Medigap) Wellmark 

BlueCross BlueShield N. Carolina ។ សផ្ញើេំណួរ្មយួទាក្ទ់ងនឹងអ្រាម្របសោជនរ៍បេ់អ្នក្ចំសពាោះពួក្សគ។ 

នថ្ៃទី 21 មខមក្រឆ្ន  ំ2019 

សេវាផ្តល់ជូន & កូ្ដេកិ្យ័បម័្ររ 
 

សេវាម្ររេូានអ្នុមរ័? 
អ្នក្ផ្តល់ម្រាក្ម់្ររេូ

ានបញ្ចូ ល 
ចំនួន Medicare 

ានអ្នុមរ័ 

ចំនួនទឹក្ម្រាក្ ់
Medicare 

ានបងម់្រាក្ ់

អ្រិបរាអ្នក្អា
ចម្ររេូានសចញេ ិ

ក្កយបម្ររ 

េូមសមើលក្ំ
ណរេំ់គ្នល់
ខាងសម្រកាម 

ការពិនិរយសលើមននក្ 
និងការពិនិរយសរគេនិិចេយ័េម្រាបក់ារសធវើ
សរគេនិិចេយ័និងការពាាល 
អ្នក្ជមៃមឺដលានបសងកើរសឡើង 
ការចូលសមើលមយួ ឬសម្រចើន (92014) 

ាទ/ចាេ $ 143.00 $ 107,97 $ 86.38 $ 21.59  

ការបំផ្ទល ញកំ្សណើ នមេបក្ (17000)  សទ 68.56 0.00 0.00 68.56 A 
េរបុេម្រាបក់ារទាមទារ # 02-10195-592-390 $ 211.56 $ 107,97 $ 86.38 $ 90.15   B 
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សរើសធវើដូចសមតចសដើមបសីដ្ឋោះម្រសាយពាក្យបណតឹ ងមដលានបដិសេធ 
ឬដ្ឋក្ព់ាក្យបណតឹ ងឧទធរណ៍ 

 
 

ទទួលពរ័ា៌នលមអរិ 
សបើេិនជាបណតឹ ងទាមទារេំណងម្ររេូានបដិសេធការសៅ 
ឬេរសេរសៅកានម់នាីរសពទយឬមនាីរសពទយ សហើយេំុសអាយានសេ 
ចក្តីមថ្លងការណ៍មយួេម្រាបក់ារទាមទារ្មយួ។ 
ម្ររូេម្រាក្ដថាពួក្សគានសផ្ញើពរ័ា៌នម្ររឹមម្ររូេ។ ម្របេិនសបើពួក្សគមនិសធវើមប 
បសនាោះ េូមសេនើេំុឱ្យការោិល័យសនោះ ទាក្ទ់ងការោិល័យអ្ោះអាងរប 
េ់សយើងសដើមបមីក្កំ្ហុេ។ អ្នក្អាចសេនើេំុទីតាងំេម្រាបស់េចក្តីមថ្លងកា 
រណ៍មដលានធារុមយួេម្រាបស់េវា ឬបណតឹ ងទាមទារ្មយួ។ 
សៅទូរេ័ពាសៅសលខ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 
េម្រាបព់រ័ា៌នបមនាមអំ្ពីការធានារ៉ាបរ់ង ឬការទូទារស់លើសេ 
ចក្តីជូនដំណឹងសនោះរមួទាងំចាប ់ឬសគ្នលនសោាយមដលម្ររូេានសម្របើ 
សដើមបសីធវើការេសម្រមចចិរត។ 

 
 

ម្របេិនសបើអ្នក្មនិយល់ម្រេបជាមយួសេចក្តីេសម្រមចសលើការ
ធានារ៉ាបរ់ងសេចក្តីេសម្រមចការបងម់្រាក្ ់ឬចំនួនទកឹ្ម្រាក្ទូ់ 
ទារស់លើសេចក្តីជូនដំណឹងសនោះអ្នក្អាចបតងឹឧទធរណ៍ាន 
បណតឹ ងឧទធរណ៍ម្ររេូដ្ឋក្ស់េនើជាលាយលក្េណ៍អ្ក្សរ៖ 
សម្របើេំណំុមបបបទសៅខាងសាា ំ។ ការោិល័យទាមទាររបេ់សយើងម្ររូេមរទ 
ទួលានបណតឹ ងឧទធរណ៍របេ់អ្នក្ក្នុងរយៈសពល 120 
នថ្ៃចាបពី់នថ្ៃមដលអ្នក្ទទួលានសេចក្តីជូនដំណឹងសនោះ។ 
សយើងម្ររូេទទួលការបណតឹ ងរបេ់អ្នក្សដ្ឋយ៖ 

 

 
 

 

ម្របេិនសបើអ្នក្ម្ររេូការជំនួយការដ្ឋក្ព់ាក្យបណតឹ ងឧទធរណ៍រ
បេ់អ្នក្ 
ទាក្ទ់ងមក្សយើងខញុ ំ៖ សៅទូរេ័ពាសៅ 1-800-MEDICARE 
ឬក្មមេធីិធានារ៉ាបរ់ងេុខភាពរដារបេ់អ្នក្ (េូមសមើលទំពរ័ទី 2) 
សដើមបទីទួលានជំនួយមុននឹងអ្នក្ដ្ឋក្ព់ាក្យបណតឹ ងឧទធរណ៍របេ់អ្នក្ 
រមួទាងំការជួយ មរងតាងំអ្នក្រំ្ងផ្ងមដរ។ 
េូមសៅទូរេ័ពាសៅក្មនលងរបេ់អ្នក្៖ 
អ្នក្អាចសេនើេំុក្មនលងអំ្ពីពរ័ា៌ន្មយួមដលនឹងជួយ អ្នក្។ 
េួរមរិតនក្តិសដើមបជួីយ ៖ 
អ្នក្អាចមរងតាងំនរ្ាន ក្ដូ់ចជាេាជិក្ម្រគួសារ 
ឬមរិតនក្តិសដើមបសីធវើជាអ្នក្រំ្ងអ្នក្សៅក្នុងដំសណើ រការបណតឹ ងឧទធរណ៍។ 

 
 

នថ្ៃទី 13 មខក្ក្កដ្ឋ 2020 

ដ្ឋក្ប់ណតឹ ងឧទធរណ៍ជាលាយលក្េណ៍អ្ក្សរ 
អ្នុេរតតាមជំហានទាងំសនោះ៖ 

1 រងវងស់េវា 
ឬពាក្យបណតឹ ងមដលអ្នក្មនិយល់ម្រេបជាមយួសេចក្តីជូនដំណឹង
សនោះ។ 

2 ពនយល់ក្នុងការេរសេរថាសហរុអ្វីានជាអ្នក្មនិយល់ម្រេប 
ជាមយួការេសម្រមចចិរត។ របប់ញ្ចូ លការពនយល់របេ់អ្នក្ 
សលើសេចក្តីជូនដំណឹងសនោះ ឬម្របេិនសបើអ្នក្ម្ររូេការក្មនលងទំសន 
របមនាម េូមភាជ បទំ់ពរ័ដ្ឋចស់ដ្ឋយមឡក្មយួសៅសេចក្តីជូនដំ 
ណឹងសនោះ។ 

3 បំសពញមបបបទដូចខាងសម្រកាម៖ 
 ស ម្ ោះសពញរបេ់អ្នក្ ឬអ្នក្រំ្ងរបេ់អ្នក្ (សាោះពុមព) 

   

សលខទូរេ័ពារបេ់អ្នក្ 
             

សលខ Medicare សពញសលញរបេ់អ្នក្ 
 

 4 រមួបញ្ចូ លពរ័ា៌នសផ្សងសទៀរមដលអ្នក្ានអំ្ពីបណតឹ ងឧ 
ទធរណ៍របេ់អ្នក្។ អ្នក្អាចសេនើេំុពរ័ា៌នអំ្ពីពរ័ា៌នមដលនឹង 
ជួយ អ្នក្។ 

5 េរសេរសលខ Medicare របេ់អ្នក្សៅសលើឯក្សារទាងំអ្េ់មដល 
អ្នក្សផ្ញើ។ 

6 សធវើការថ្រចមលងននសេចក្តីជូនដំណឹងសនោះនិងឯក្សារសោ 
ងទាងំអ្េ់េម្រាបក់្ំណរម់្រតារបេ់អ្នក្។ 

7 សផ្ញើសេចក្តីជូនដំណឹងសនោះនិងឯក្សារសោងទាងំអ្េ់សៅអា 
េយដ្ឋា នដូចខាងសម្រកាម៖ 

ការោិល័យពាក្យបណតឹ ងរបេ់ Medicare  
c / o ស ម្ ោះអ្នក្ស ៉ាការ  
អាេ័យដ្ឋា នផ្លូេ 
ទីម្រក្ងុ ST 12345-6789 
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មេវងយល់បមនាមអំ្ពីឧទធរណ៍ 
េម្រាបព់រ័ា៌នបមនាមអំ្ពីបណតឹ ងឧទធរណ៍ េូមអានសេៀេសៅមគរុសទេក្ ៍
"Medicare & អ្នក្" របេ់អ្នក្ ឬទេសនាសយើងតាមម្របពន័ធអីុ្នសធើមណរ 
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

