រដ� �លេស�កម� េសដ� កច
ិ � (ESA)
ែផ� កេស�កម� សហគមន៍ (CSD)

ឧ�ហរណ៍ៃន�រចំ�យេវជ���ស�
�ងេ្រ�ម�្របេភទៃន�រចំ�យេវជ� ��ស� ែដល�ចនឹង្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស់េដើម្បីបំេពញ�ន�ម�រចំ�យេលើសរប
ស់អ�ក។
សូមស��ល់៖ េយើង�ចេ្របើ្រ�ស់ វ �ក� យប្រតេនះ�ន ែតប��ប់ពី Medicare Part A/B/D កម� វ �ធី្រ�ក់សន្ស ំ Medicares
(MSP) ឬ្រក �មហ៊ុន����ប់រងេផ្សងេទៀតបង់ចំែណករបស់ពួកេគប៉ុេ�
� ះ។
្របសិនេបើអ�កស� ិតេ�ក��ងកម� វ �ធីអ�កទទួ ល្របេ�ជន៍ៃនកម� វ �ធី Medicare ែដល�នលក� ណសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់
េយើងមិន�ចេ្របើ្រ�ស់ វ �ក� យប្រតែដល្រត�វ�ន��ប់រងេ�យ Medicare Part A/B �នេ�ះេឡើយ។
ឧ�ហរណ៍ៃន�រចំ�យេវជ���ស�ទូ េ�បំផត
ុ គឺ៖
1.

្របសិនេបើ្រត�វ�នេចញេវជ� ប��េ�យអ� កផ� ល់េស�កម� ែដល�ន���ប័ណ� (េ�យ�នភស���ង) - ឱសថ
និងេ្រគ�ងផ� តផ
់ � ង់មន
ិ ្រត�វ�រេវជ� ប��។ ្រប�រេនះ�ចនឹងរ ួម�ន៖
• វ ��មីន ��ស
ំ ្រ�ល�រឈឺ�ប់ និងឱសថបំប៉នសុខ�ព្របេភទរុក��តិ។

2.

3.

មន� ីរេពទ្យ គ� ន
ី ក
ិ ព��ល ឬេស�កម� េផ្សងេទៀត៖
•

�រែថ� ំេ�យេវជ� បណ�ិត ែផ� កទន� ��ស� �រែថ� ំែភ� ក។

•

េស�កម� ែថ� ំេ�ក��ងផ� ះែដល្រត�វ�នអនុម័ត។

•

េស�កម� សុខ�ពផ� វ� ចិត� ឬ�រផ� ល់្របឹក� ឬ�រ្រគប់្រគងករណីេ��មសហគមន៍។

ៃថ� េធ� �ដំេណើរដឹកជ��ន
� ែដល�ក់ទងនឹង�រមកជួ បពិេ្រ�ះនឹងេវជ� បណ�ិត �រេ�យកឱសថ្រត�វ�រេវជ� ប��
ឬេ្រគ�ងផ� ត់ផ�ង់េវជ� ��ស� ៖
•

�រេធ� �ដំេណើរែដល្រត�វ�នេធ� �េឡើងេ�ក��ង�នជំនិះ��ល់ខ� �នរបស់អ�ក។
ៃថ� ចំណត ឬៃថ�ឈ� �លេ្របើ្រ�ស់ផ� វ� េ�ហ៊ុយស្រ�ប់កម� វ �ធីចច
ុ ទូ រសព� េ�សុំេ�េ�យ�រ (Dial a Lift) �ន្រក �ង

•

ៃថ���ក់េ�េពលេ���យពីផ�ះេដើម្បី�រព��លេវជ� ��ស� ។

•

��ង �ក់សុី ឬ�រជិះរ ួម�� (Uber, Lyft ។ល។)
4.

�រចំ�យេលើសត� បេ្រមើេស�កម� ដូច���រ និង�រែថ� ំេ�យេពទ្យសត� ។

5.

ស��របរ ���រេវជ� ��ស� ដូ ច�វត��ជំនួយដល់�រេធ� �ចល� វត��ជំនួយដល់�រ��រសម្ប� ឧបករណ៍ស រ ��ង� សិប្បនិម�ត
ិ /
ឧបករណ៍រណបឆ� ឹង និង្របព័ន�េឆ� ើយតបេពល�សន� �មេអឡិច្រត�នក
ិ (EERS)។

6.

�រែកលម� ែដល�ំ�ច់�លក� ណៈេវជ� ��ស� េ�េលើផ�ះសែម្បងេដើម្បីស្រមបស្រម� លមនុស្សែដលពិ�រែភ� ក
ឬ�នពិ�រ�ព។

7.

�រេចញវ �ក� យប្រតគិតៃថ�េ��ងេ្រ�រដ� ស្រ�ប់េស�កម� េវជ� ��ស� ែដលទទួ ល��ល់េ�េ្រ�មច�ប់រដ� ��សុីងេ�ន។

សូមេមើលទំព័រប��ប់ស្រ�ប់�រែណ�ំបែន� មេទៀត។
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ភស���ងៃន�រចំ�យេវជ���ស�របស់អ�ក្រត�វែតរ ួមប���លនូ វ៖
1. មន� ីរេពទ្យ េវជ� បណ�ិត ឬវ �ក� យប្រតអ� កផ� ល់េស�ែថ� ំដៃទេទៀត។ រ�យ�រណ៍
្រត�វែតរ ួមប���លនូ វ អ� �ៗ� ំងអស់ដូច�ងេ្រ�មេនះ៖
• េ��ះអ� កជំងឺ
• ទំព័រ� ំងអស់ែដល្រត�វ�នេផ�ើ�មួ យរ�យ�រណ៍
• ព័ត៌�នទំ�ក់ទំនងរបស់អ�កផ� ល់េស�កម�
• �លបរ �េច� ទៃនរ�យ�រណ៍េ�ក��ងរយៈេពល�េ�លបច��ប្បន�
• �លបរ �េច� ទៃនេស�កម� និងៃថ� េស�សរុប និង/ឬៃថ� ៃន�រែថ� ំ
• �របង់ទូ�ត់ែដលេធ� �េឡើងេ�យ�គីទីបី (Medicare, MSP
ឬ្រក �មហ៊ុន����ប់រងេផ្សងេទៀត) និង
• សមតុល្យចុងេ្រ�យែដលជំ�ក់េ�យអ� កជំងឺ។
2. េវជ� ប��។ ភស���ង ្រត�វែតរ ួមប���លនូ វ អ� �ៗ� ំងអស់ដូច�ងេ្រ�មេនះ៖
• េ��ះអ� កជំងឺ េ��ះឱសថ��ន
• េ��ះឱសថ និងេលខេវជ� ប��
• �របង់ទូ�ត់េ�យ�គីទីបី (Medicare Part D ឬេផ្សងៗេទៀត) និង
• សមតុល្យចុងេ្រ�យែដលជំ�ក់េ�យអ� កជំងឺ។
ឧ�ហរណ៍ៃនរេបៀបែដលអ� ក�ចប��ញភស���ង៖
• ប��ន់ៃដៃន�រចុះេ��ះ និង ប��ន់ៃដឱសថ��ន ឬ
• េសចក� ីសេង� បៃនេវជ� ប��េ�យ�នហត� េល�របស់ឱសថ�រ � ឬ
• េសចក� ីសេង� បៃន Medicare Part D
3. ៃថ� េធ� �ដំេណើរដឹកជ��ន
� េ�យ�ន�លបរ �េច� ទៃន�រេធ� �ដំេណើរ៖
• កំណត់្រ�ច��យ��៉យល៍ សូ មេមើលគំរ ូៃនកំណត់្រ�ច��យ��៉យល៍េ�េលើទំព័រប��ប់។
• ប��ន់ៃដស្រ�ប់ៃថ� ឈ� �ល ឬេ�ហ៊ុយ ដូ ច��រចត ៃថ� ឈ� �ល�ន្រក �ង។ល។
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គំរ ូៃនកំណត់្រ�ច��យ��៉យល៍
�លបរ �េច� ទ
ឧ�ហរណ៍ទី 1៖
01/03/2020
ឧ�ហរណ៍ទី 1៖
01/05/2020

េ��ះអ� កផ� ល់េស�កម�

�សយ��នអ� កផ� ល់េស�កម�

�រេធ� �ដំេណើរ
� ំងេ�� ំង
មកគិត��៉
យល៍

ៃថ� ចំណត
(បែន� មប��ន់
ៃដ)
$20

Harborview

325 9th Ave., Seattle

15

Walmart Pharmacy

1000 Greenlake, Seattle

20

កំណត់្រ�ច��យ��៉យល៍
�លបរ �េច� ទ

េ��ះអ� កផ� ល់េស�កម�
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�សយ��នអ� កផ� ល់េស�កម�

�រេធ� �ដំេណើរ
� ំងេ�� ំង
មកគិត��៉
យល៍

ៃថ� ចំណត
(បែន� មប��ន់
ៃដ)
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