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បសៗវបភាន្ណនសមាជករបស

Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)
ថ្ងទ 1 ន្ខមករា ដលថ្ងទ 31 ន្ខធ្ ឆ្ 2023

សខភាព នងការធានរាបរងបលឱសង របសអ្កបឡបៗកាម
Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)
បសចកបងមថ្នបសៗវបភាន្ណនសមាជក
ៃស៤វៃភា ៃណ នសមាជក ៃន: ព្ភា វភា នៃគសាលថាជា ភសតាងថ្នការធានរបរង ៃដលព្ភា បអកអព្ការ
ធានរបរងរបសអកៃព្កាមគៃព្មាងរបសៃយងរហភា ដលថ្ងទ 31 ៃខ ធ្ ឆ្ 2023។ វាព្នយលអព្ៃសវាកម
ៃងរកៗ សខ ភាព្ សខ ភាព្អាកបរក រយា (សខ ភាព្ផ្ វចភា  នងភាព្មនព្បព្កភា ព្ការៃព្បព្ភា 
សៃព្គ៤ងៃញ្៤ន) ការរបរងៃលឱសងតាមៃវជបញ្ញ ៃសវាកមនងការគព្ទរយ:ៃព្លៃវង។ ៃសវាកម
នងការគព្ទរយ:ៃព្លៃវង ជយឱយៃលាកអកៃឡ ផ្:ជនសឱយការៃចញ្ៃឡ មណ លៃងទមនសសចាស
ឬមនរៃព្ទយ។ ពាកយគន: នងនយមនយមានតាមលដាបអករព្កមកងជព្កចងៃព្កាយថ្ន
ៃស៤វៃភា ៃណ នសមាជករបសអក។
បន:គជាឯកសារង វការដសខានមយ។ ចររកឡវាទកកងកន្នងន្ដលមានសវតភាព។
ៃឡ ៃព្លៃដល ៃស៤វៃភា ៃណ នសមាជក ៃន:នយាយថា "ៃយង" "ៃយងខ " "របសៃយង" ឬ
"គៃព្មាងរបសៃយង" វាមាននយថា Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)។
ATTENTION: If you speak If you speak English, Spanish, Chinese, Vietnamese, Tagalog,
Korean, Armenian, Persian, Russian, Arabic, Cambodian, language assistance services, free of
charge, are available to you. Call 1-833-707-3129 (TTY: 711), Monday through Friday from
8 a.m. to 8 p.m. The call is free.
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ៃខ ភា លា ដលថ្ងទ 31 ៃខ មន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (ៃលកៃលងៃភា ថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ៃខ ៃមសា ដលថ្ងទ 30 ៃខ កញ្ញ។ ការៃណ ទរសព្គឥភា គភា ថ្ង។ សៗមាបពតមានបន្នម សមចលៃមល
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អកអាចទទលភា នឯកសារៃន:ៃដាយឥភា គភា ថ្ងជាទព្មងៃផ្សងៃទ៤ភា  ដចជា អកសរព្មធ្
អកសរសព្មាបជនព្ការៃភក នង/ឬជាសៃឡ ង។ សមទរសព្ៃឡ  1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ថ្ងចន
ដលថ្ងសព្កចាបព្ៃមាង 8 ព្ព្កដលៃមាង 8 យប ការៃណ ទរសព្ៃន:គឥភា គភា ថ្ង។ ៃឡ ៃព្លៃណ ទរសព្
សមព្ភា បៃយងព្បសនៃបអកចងដាកវាជាសៃណ ជាព្បចា។ មាននយថា ៃយងនងៃផ្ឯកសារដចគ
ៃឡ តាមទព្មង នងភាសាៃដលអកភា នៃសសជាៃរ៤ងរលឆ្។ អកកអាចៃណ ទរសព្មក
ៃយងខ ៃដមរផ្លសបរ ឬបញ្ឈបសៃណ រជាព្បចាផ្ងៃដរ។ អកកអាចៃសងរកឯកសាររបសអកៃល
អនឡាញ្ភា នផ្ងៃដរតាមរយ: shop.anthem.com/medicare/ca។
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ការបដបសធ្
❖ Anthem Blue Cross គជាគៃព្មាង HMO D-SNP ៃដលមានកចសនៗ ជាមយ Medicare
នងមានកចសនៗ ជាមយកម វធ្ California Medicaid។ ការច:ៃណ :ៃឡ កង Anthem Blue Cross
អាព្សយៃលការបនកចសនៗ ជាង។ Anthem Blue Cross គជាៃណ :ពាណ ជកមថ្ន
Blue Cross of California។ អាជាបណ ឯករជយថ្នសមាគម Blue Cross Association។
Anthem គជាពាណ ជសញ្ញៃដលភា នច:បញ្របស Anthem Insurance Companies, Inc.
❖ ៃន:មនៃមនជាបញ្ៃព្ញ្ៃលញ្ៃទ។ ព្ភា មានអព្អភា ព្បៃយាជនគជាៃសចកសៃងបខ ៗ
មនៃមនជាការព្ព្ណ នៃព្ញ្ៃលញ្ថ្នអភា ព្បៃយាជនៃទ។ សព្មាបព្ភា មានបៃនម
សមទកទងមកគៃព្មាង ឬអានៃស៤វៃភា ៃណ នសមាជករបសគៃព្មាង Anthem MediBlue
Full Dual Advantage (HMO D-SNP)។
❖ ការៃព្បព្ភា សថាអផ្យអភា ៃដមរព្ៗ ភា លការឈចាបៃលសព្ព្ភា ព្រថ្ងមានហានភយធ្នធ្រដចជា
ការៃញ្៤ន ការៃព្បថាហសកព្មភា ដស ឬសមរៃភា ការសាប។ ព្បសនៃបការឈចាបរបសអកៃឡ ៃភា បន
សមព្ៃព្គ:ជាមយៃវជបណ ភា របសអកអព្ការព្ៗ ភា លជនស ៃដលមានហានភយភា ច។ ជៃព្មសមយ
ចននៃដមរសរៃវជបណ ភា របសអកអព្៖ ថាៃដលមនៃមនជាអផ្យអភា  ការចាកមលវទៗ សាស្តស
ឬការព្ៗ ភា លៃដាយចលន ៃដមរៃមលថាៃភា ព្កវាព្ភា មព្ភា វសព្មាបអកៃដរឬៃទ។ ៃសងយលព្រៃប៤
បៃដលគៃព្មាងរបសអករបរងៃលជៃព្មសទងៃន:ៃដាយការទរសព្ៃឡ ៃផ្កៃសវាបៃព្មសមាជកតាម
រយ:ៃលខ  1-833-707-3129 (TTY: 711)។
❖ ការធានរបរងៃព្កាម Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP) គជាការធានរបរ
ងសខ ភាព្ៃដលមានលកណ សមរភា ព្គបព្គនៃដលៃណ ថា "ការធានរបរងចាភា ច
កព្មភា អបរបរមា។" វាបៃព្ញ្ភា នតាមការកណ ភា ថ្នទនលខ សព្ភា វរមគរបសបគលតាម
ចៗបការការពារអកជងនងការៃងទព្បកបៃដាយគណ ភា ថ្ម (ACA)។ សមចលៃមលៃគ
ហទព្រអងភាព្ៃសវាកមចណ លថ្ផ្កង (IRS) ៃឡ  www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individualsand-Families សព្មាបព្ភា មានបៃនមអព្ភា ព្មវការការទទលខ សព្ភា វរមរបសបគល។
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ជពកទ 1៖ ចាបបងមកងនមជាសមាជក
បសចកបងម
ជព្កៃន: រមបញ្លព្ភា មានអព្ Anthem MediBlue Dual Advantage (HMO D-SNP) ជាគៃព្មាងសខ 
ភាព្ៃដលរបរងៃលៃសវាកម Medicare ទងអសរបសអក នងសព្មបសព្មលៃសវាកម Medi-Cal
ទងអសរបសអក។ វាកព្ភា បអកព្អៃដលអកគររព្ងទក នងព្ភា មានអៃផ្សងៃទ៤ភា ៃដលអកន
ងទទលភា នព្ៃយងខ ។ ពាកយគន: នងនយមនយមានតាមលដាបអករព្កមកងជព្កចងៃព្កាយថ្ន
ៃស៤វៃភា ៃណ នសមាជករបសអក។
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A. សមសាគមនមកកានគបៗមាងរបសបយង
គៃព្មាងរបសៃយងផ្លៃសវាកម Medicare នង Medi-Cal ជនដលបគលៃដលមានសទទទលភា នស
ព្មាបកម វធ្ទងព្រ។ គៃព្មាងរបសៃយងរមមានៃវជបណ ភា  មនរៃព្ទយ ឱសងសាន អកផ្លៃសវា
នងការគព្ទរយ:ៃព្លៃវង អកផ្លៃសវាសខ ភាព្អាកបរក រយា នងអកផ្លៃសវាៃផ្សងៃទ៤ភា ។
ៃយងកមានអកសព្មបសព្មលការៃងទ នងព្កមៃងទ ៃដមរជយអកកងការព្គបព្គងអកផ្លៃសវា
នងៃសវាកមរបសអកផ្ងៃដរ។ ព្កៃគទងអសៃន:ៃធ្ការងាររមគៃដមរផ្លនវ
ការៃងទៃដលអកព្ភា វការ។
Anthem Blue Cross ភា នបៃព្មព្លរដ California អសរយ:ៃព្លជាង 75 ឆ្មកៃហយ។ ៃឡ 
Anthem Blue Cross ៃយងៃបជាផ្លនវការៃងទកានៃភា ព្បៃសរៃឡ ងដលសមាជករបសៃយង
ផ្លជនភា ថ្មកានៃភា ព្បៃសរដលអភា ងជនរបសៃយង នងជយៃកលមសខ ភាព្សហគមនរបសៃយង។

B. ពតមានអ្ព Medicare នង Medi-Cal
B1. Medicare
Medicare គជាកម វធ្ធានរបរងសខ ភាព្សហព្នសព្មាប៖

•

ព្បជាព្លរដៃដលមានអាយចាបព្ 65 ឆ្ៃឡ ងៃឡ 

•

ព្បជាព្លរដមយចននមានអាយៃព្កាម 65 ឆ្ ៃដលមានព្ការភាព្ព្ភា ព្ភា កដ នង

•

ព្បជាព្លរដៃដលមានជងភា ព្មងៃនមសភា កងដណាកកាលចងៃព្កាយ (ខ ចព្កៃល៤ន)។

B2. Medi-Cal
Medi-Cal គជាៃណ :កម វធ្ Medicaid ថ្នរដ California។ កម វធ្ Medi-Cal ព្ភា វភា នដៃណ រការៃដាយរដ
នងទទលភា នការទទភា ថ្ងចណាយៃដាយរដ នងរដាភភា លសហព្ន។ កម វធ្ Medi-Cal
ជយដលព្បជាព្លរដៃដលមានព្ភា កចណ ល នងព្បភព្ហរញ្វភា កព្មភា ទបកងការបងថ្ងៃសវាកម
នងការគព្ទរយ:ៃព្លៃវង (LTSS) នងថ្ងចណាយៃលការព្ៗ ភា ល។ វារបរងៃលៃសវា នងឱសងបៃនម
ៃដលមនរបរងៃដាយ Medicare។
រដនមយៗសៃព្មចចភា ថា៖

?

•

អៃឡ អាចរបបញ្លថាជាចណ ល នងធ្នធាន

•

ៃភា អកណាមានសទទទលភា ន

•

ៃសវាកមអៃដលព្ភា វភា នរបរង នង

•

ថ្ងចណាយសព្មាបៃសវាកម។
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រដអាចសៃព្មចចភា ព្រៃប៤បដៃណ រការកម វធ្របសព្កៃគ ដរបណាព្កៃគអនវភា តាមចៗបសហព្ន។
Medicare នងរដ California ភា នអនមភា ៃលគៃព្មាងរបសៃយង។ អកអាចទទលភា នៃសវាកមរបស
Medicare នង Medi-Cal តាមរយ:គៃព្មាងរបសៃយងដរបណា៖

•

ៃយងសៃព្មចផ្លគៃព្មាង នង

•

Medicare នងរដ California អនញ្ញភា ឱយៃយងខ បនផ្លគៃព្មាងៃន:។

ៃបៃទ:ជាគៃព្មាងៃយងបញ្ឈបព្បភា បភា ការៃឡ ៃព្លអនគភា កៃដាយ
កសទទទលភា នៃសវាកមព្កម វធ្ Medicare នង Medi-Cal
របសអកនងមនមានរងផ្លប:ពាលអៃឡ យ។

C. អ្តៗបបណជនថ្នគបៗមាងរបសបយង
ឥឡ វៃន:អកនងទទលភា នៃសវាកមៃដលមានការរបរងៃដាយ Medicare នង Medi-Cal
ទងអសរបសអកព្គៃព្មាងរបសៃយង រមទងឱសងតាមៃវជបញ្ញផ្ងៃដរ។
អ្កមនចាបាចបងៗបាកបន្នមបដមៗចលរមកងគបៗមាងសខភាពបន:បឡ យ។
ៃយងជយៃធ្ឱយអភា ព្បៃយាជន Medicare នង Medi-Cal របសអកមានដៃណ រការលព្បៃសរជាមយគ
នងដៃណ រការកានៃភា ព្បៃសរសព្មាបអក។ អភា ព្បៃយាជនមយចននរមមាន៖

•

អកអាចៃធ្ការជាមយៃយងខ សព្មាប តៗមវការ ៃងទសខ ភាព្របសអកទងអស។

•

អកមានព្កមៃងទៃដលអកជយៃរ៤បចៃឡ ង។ ព្កមៃងទរបសអកអាចរមបញ្លអកខ នអក
អកៃងទរបសអក ៃវជបណ ភា  គលានបដាយកា អកព្បកៗ ៃយាបល ឬអកជនញ្ៃផ្
កសខ ភាព្ៃផ្សងៗៃទ៤ភា ។

•

អកមានលទភាព្ៃព្បព្ភា សអកសព្មបសព្មលការៃងទ។ ៃន:គជាបគលៃដលៃធ្ការជាមយអក
ជាមយ នងជាមយព្កមៃងទរបសអក ៃដមរជយៃរ៤បចគៃព្មាងៃងទ។

•

អកអាចៃធ្ការៃងទខ នឯងផ្លលៃដាយមានជនយព្ព្កមៃងទ នងអកសព្មបសព្ម
លការៃងទរបសអក។

•

ព្កមៃងទរបសអក នងអកសព្មបសព្មលការៃងទរបសអក ៃធ្ការជាមយអក
ៃដមរៃធ្ឱយគៃព្មាងៃងទៃដលភា នរចនៃឡ ងបៃព្ញ្តាម តៗមវការសខ ភាព្របសអក។
ព្កមៃងទជយសព្មបសព្មលៃសវាកមៃដលអកព្ភា វការ។ ជាឧទហរណ  ៃន:មាននយថា
ព្កមៃងទរបសអកព្ភា វព្ភា កដថា៖

o ៃវជបណ ភា របសអកដងព្ថាទងអសៃដលអកៃលប ដៃច:ព្កៃគអាចព្ភា កដថា
អកកព្ងៃលបថាព្ភា មព្ភា វ នងអាចកាភា បនយផ្លប:ពាលៃដលអកមានព្ថា។

o លទផ្លៃភា សរបសអកព្ភា វភា នការៃចករៃលកជាមយនងៃវជបណ ភា ទងអសរបសអក
នងអកផ្លៃសវាៃផ្សងៗៃទ៤ភា  តាមភាព្សមព្សប។

?

ៗបសនបបអ្កមានសណរ សមៃណ ទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយ: 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ៃមាង 8 ព្ព្ក ដលៃមាង 8 យប
ព្ភា ព្រថ្ងកងមយសភា ហ (ៃលកៃលងៃភា ថ្ងបណ យ Thanksgiving នងបណ យណ ៃអល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ៃខ ភា លា ដលថ្ងទ 31 ៃខ មន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (ៃលកៃលងៃភា ថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ៃខ ៃមសា ដលថ្ងទ 30 ៃខ កញ្ញ។ ការៃណ ទរសព្គឥភា គភា ថ្ង។ សៗមាបពតមានបន្នម សមចលៃមល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជព្កទ 1៖
ចាបៃផ្មកងនមជាសមាជក

សមាជកងសៗមាប Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)៖ កងករណ ភាគៃព្ចន
អកនងព្ភា វភា នច:ៃណ :ៃឡ កង Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)
សព្មាបអភា ព្បៃយាជន Medicare របសអកៃឡ ថ្ងទ 1 ថ្នៃខ  បនបព្អកៃសសឱយច:ៃណ :ៃឡ កង
Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)។ អកៃឡ ៃភា អាចទទលភា នៃសវា Medi-Cal
របសអកព្គៃព្មាងសខ ភាព្ Medi-Cal ព្មនរបសអកសព្មាបរយ:ៃព្លមយៃខ បៃនមៃទ៤ភា ។
បនបមក អកនងទទលភា នៃសវា Medi-Cal របសអកតាមរយ: Anthem MediBlue
Full Dual Advantage (HMO D-SNP)។ វានងមនមានគមាភា កងការធានរបរងថ្ន Medi-Cal
របសអកៃទ។ សមទរសព្មកៃយងខ តាមរយ:ៃលខ  1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក
ព្ៃមាង 8 ព្ព្ក ដលៃមាង 8 យប ព្បសនៃបអកមានសណ រណាមយ។

D. តបនបសវាកមថ្នគបៗមាងរបសបយង
ភា បនៃសវាកមរបសៃយងរមមាន ៃឡ នធ្ Los Angeles នងៃឡ នធ្ Santa Clara។
មានៃភា អកៃដលរសៃឡ ភា បនៃសវាកមរបសៃយងបៃណា: ៃដលអាចចលរមភា នកងគៃព្មា
ងរបសៃយងភា ន។
អ្កមនអាចបនបឡកងគបៗមាងរបសបយងបានបទ ៗបសនបបអ្កផ្លសទបចញពតបនបសវាក
មរបសបយង។ ចរអាន ជពកទ 8 ថ្ន ៃស៤វៃភា ៃណ នសមាជក របសអកសព្មាបព្ភា មានបៃនមអ
ព្ផ្លប:ពាលថ្នការផ្លសៃចញ្ព្ភា បនៃសវាកមរបសៃយង។

E. បតមានលកខណអ្ខ:ន្ដលបធ្ឱឡអ្កមានសទកាយជាសមាជករបសគបៗមាងបាន
អកមានសទចលរមកងគៃព្មាងរបសៃយងភា ន ដរបណាអក៖

•

រសៃឡ កងភា បនៃសវាកមរបសៃយង (បគលជាបព្ននគរមនព្ភា វភា នចាភា ទកថារ
សៃឡ កងភា បនៃសវាភមសាស្តសៃទ ៃបៃទ:បជាព្កៃគមានទតាងជាកៃសងៃឡ 
កងៃន:កៃដាយ។) នង

•

មានអាយចាបព្ 21 ឆ្ៃឡ ងៃឡ  ៃដាយរបចាបព្ៃព្លច:ៃណ : នង

•

មានទង Medicare ៃផ្ក A នង Medicare ៃផ្ក B ប ខ យ

•

បចបរនៃន:មានសទទទលភា ន Medi-Cal នង

•

ជាព្លរដអាៃមរក ឬជាអកភា ណាងៃផ្កចៗបៃឡ កងសហរដអាៃមរក។

សព្មាបព្ភា មានបៃនម សមទរសព្ៃឡ ៃផ្កបៃព្មៃសវាសមាជក។
សមចណា៖ ព្បសនៃបអកភា ភា បងសទទទលភា នរបសអក បៃនអាចព្ភា វភា នរព្ងទកៃដាយសមៃហភា ផ្
លថានងទទលភា ននវសទទទលភា នមកវញ្ៃឡ កងរយ:ៃព្ល បៃខ  ៃន:អកៃឡ ៃភា មានសទទទលភា 
នសមាជកភាព្ៃឡ កងគៃព្មាងរបសៃយង (ជព្កទ 4 ៃផ្ក A ព្ភា បអកអព្ទហធានរបរង នងការៃច
ករៃលកថ្ងចណាយកងអឡ ងថ្នរយ:ៃព្លៃន: ៃដលព្ភា វភា នៃគៃណ ថា សទទទលភា នការបន)។

?

ៗបសនបបអ្កមានសណរ សមៃណ ទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយ: 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ៃមាង 8 ព្ព្ក ដលៃមាង 8 យប
ព្ភា ព្រថ្ងកងមយសភា ហ (ៃលកៃលងៃភា ថ្ងបណ យ Thanksgiving នងបណ យណ ៃអល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ៃខ ភា លា ដលថ្ងទ 31 ៃខ មន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (ៃលកៃលងៃភា ថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ៃខ ៃមសា ដលថ្ងទ 30 ៃខ កញ្ញ។ ការៃណ ទរសព្គឥភា គភា ថ្ង។ សៗមាបពតមានបន្នម សមចលៃមល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជព្កទ 1៖
ចាបៃផ្មកងនមជាសមាជក

F. អ្ន្ដលៗតវរពង បឡបពលអ្កចលរមកងគបៗមាងសខភាពរបសបយ
ងជាបលកដបង
ៃឡ ៃព្លអកចលរមកងគៃព្មាងរបសៃយងជាៃលកដបង អកទទលភា នការវាយភា ថ្មព្ហា
នភយសខ ភាព្ (HRA) កងរយ:ៃព្ល 90 ថ្ងបនបព្កាលបរៃចទច:ៃណ :មានព្បសទភាព្របសអក។
ៃយងព្ភា វៃភា បៃព្ញ្ HRA សព្មាបអក។ ឯកសារ HRA ៃន:គជាមលដានសព្មាបបៃងភា គៃព្មា
ងៃងទរបសអក។ ឯកសារ HRA នង រមបញ្លសណ រននៃដមរកណ ភា អភា សញ្ញណ ភា ព្មវការៃផ្
កៃវជសាស្តស LTSS នងសខ ភាព្អាកបរក រយា ព្ព្មទងភា ព្មវការមខ ងាររបសអក។
ៃយង នង ទកទងៃឡ អកៃដមរបៃព្ញ្ HRA។ ៃយងអាចបៃព្ញ្ HRA ៃដាយការៃឡ ជបផ្លល
ការៃណ ទរសព្ ឬតាមរយ:សបព្ភា ។
ៃយងនងៃផ្ព្ភា មានបៃនមអព្ HRA ៃន:ជនដលអក។
ៗបសនបបគបៗមាងរបសបយងគងសៗមាបអ្ក អកអាចបនៃព្បព្ភា សៃវជបណ ភា ៃដលអកក
ព្ងៃព្បឥឡ វៃន: សព្មាបរយ:ៃព្លជាកលាកមយ ព្បសនៃបព្កៃគមនសភា ៃឡ កងបណាញ្រ
បសៃយងៃទ។ ៃយងៃណ ករណ ៃន:ថា ការបនការៃងទ។ ព្បសនៃបអកមនសភា ៃឡ កងបណាញ្របស
ៃយងៃទ អកអាចបនៃព្បព្ភា សៃសវាកម នងការអនញ្ញភា ៃសវាកមៃឡ ៃព្លៃដលអកច:ៃណ :
សព្មាបរយ:ៃព្លរហភា ដល 12 ៃខ  ព្បសនៃបភា នបៃព្ញ្ភា នតាមលកខ ណ ដចឡ ងៃព្កាមៃន:៖

•

អក អកភា ណាងរបសអក ឬអកផ្លៃសវារបសអក ៃសសឱយៃយងខ អនញ្ញភា ឱយអក
បនៃព្បព្ភា សអកផ្លៃសវាបចបរនរបសអក។

•

ៃយងសអាងថាអកមានទនកទនងព្សាបជាមយអកផ្លៃសវាៃងទសខ ភាព្បឋម
ឬអកផ្លៃសវាៃងទឯកៃទស ៃដាយមានករណ ៃលកៃលងមយចនន។ ៃឡ ៃព្លៃយងនយាយថា
"ទនកទនងៃដលមានព្សាប" វាមាននយថា អកភា នជបអកផ្លៃសវាៃព្ភា បណាញ្យាងៃហា
ចណាសមងកងជនបៃដលមនមានភាព្អាសនកងអឡ ងៃព្ល 12 ៃខ មនកាលបរៃចទច:
ៃណ :ដបងរបសអកៃឡ កងគៃព្មាងរបសៃយង។

o ៃយងកណ ភា ទនកទនងៃដលមានព្សាបតាមរយ:ការព្នភា យៃឡ ងវញ្នវព្ភា មានសខ ភាព្រ
បសអកៃដលៃយងមាន ឬព្ភា មានៃដលអកផ្លឱយៃយងខ ។

o ៃយងមានរយ:ៃព្ល 30 ថ្ងៃដមរៃឡ យភា បៃឡ នងសៃណ របសអក។ អកអាចនងសឱយៃយងខ 
ៃធ្ៃសចកសៃព្មចចភា យាងឆ្បរហសមយភា ន ៃហយៃយងព្ភា វៃភា ៃឡ យភា បវញ្កងរយ:
ៃព្ល 15 ថ្ង។

o អក ឬអកផ្លៃសវារបសអកព្ភា វៃភា បងាញ្ឯកសារអព្ទនកទនងៃដលមានព្សាបមយ
ៃហយយលព្ព្មនងលកខ ណ ជាកលាកៃឡ ៃព្លអកៃធ្ការៃសស។

?

ៗបសនបបអ្កមានសណរ សមៃណ ទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយ: 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ៃមាង 8 ព្ព្ក ដលៃមាង 8 យប
ព្ភា ព្រថ្ងកងមយសភា ហ (ៃលកៃលងៃភា ថ្ងបណ យ Thanksgiving នងបណ យណ ៃអល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ៃខ ភា លា ដលថ្ងទ 31 ៃខ មន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (ៃលកៃលងៃភា ថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ៃខ ៃមសា ដលថ្ងទ 30 ៃខ កញ្ញ។ ការៃណ ទរសព្គឥភា គភា ថ្ង។ សៗមាបពតមានបន្នម សមចលៃមល
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ចណ៖ អកអាចៃធ្សៃណ ៃន:សព្មាបៃភា ៃសវាកម ថ្នបរការៃវជសាស្តសជាបភា នយរ (DME) មៃធ្ៗ ភា យ
ៃធ្ដៃណ រ ឬៃសវាកមគព្ទៃផ្សងៃទ៤ភា  ៃដលមនព្ភា វភា នរមបញ្លៃឡ កងគៃព្មាងរបសៃយងបៃណា:។
អក មនអាច ៃធ្សៃណ ៃន:សព្មាបអកផ្លៃសវា DME មៃធ្ៗ ភា យៃធ្ដៃណ រ ឬអកផ្លៃស
វាគព្ទៃផ្សងៃទ៤ភា ។
បនបព្រយ:ៃព្លថ្នការបនការៃងទភា នបញ្ប អកនងព្ភា វៃព្បៃវជបណ ភា  នងអកផ្លៃសវាៃផ្ស
ងៃទ៤ភា ៃឡ កងបណាញ្ Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)
ល:ព្តាៃភា ៃយងៃធ្កចព្ព្មៃព្ព្៤ងជាមយៃវជបណ ភា ៃឡ ឡ ងៃព្ភា បណាញ្របសអក។
អកផ្លៃសវាកមកងបណាញ្ គជាអកផ្លៃសវាៃដលៃធ្ការជាមយគៃព្មាងសខ ភាព្។ ចរៃមល
ជពកទ 3 ថ្ន ៃស៤វៃភា ៃណ នសមាជក របសអកសព្មាបព្ភា មានបៃនមអព្ការទទលភា នការៃងទ។

G. ៗកមន្ងទ នងគបៗមាងន្ងទរបសអ្ក
G1. ៗកមន្ងទ
ព្កមៃងទអាចជយអកឱយបនទទលភា នការៃងទៃដលអកព្ភា វការ។ ព្កមៃងទ អាចរមបញ្ល
ៃវជបណ ភា  អកសព្មបសព្មលៃផ្កៃងទ ឬអកផ្លៃសវាៃងទសខ ភាព្ៃផ្សងៃទ៤ភា របសអក
ៃដលអកៃព្ជសៃរស។
អកសព្មបសព្មលៃផ្កៃងទ គជាអកៃដលទទលភា នការបណ :បណាល ៃដមរជយកងការអកព្គបព្គង
ការៃងទៃដលអកព្ភា វការ។ អកទទលភា នអកសព្មបសព្មលការៃងទ ៃឡ ៃព្លអកច:ៃណ :ក
ងគៃព្មាងរបសៃយង។ បគលមាកៃន:កបញ្នអកៃឡ កានធ្នធានសហគមនៃផ្សងៃទ៤ភា 
ៃដលគៃព្មាងរបសៃយងព្បៃហលជាមនផ្ល ៃហយនងៃធ្ការជាមយព្កមៃងទរបសអក
ៃដមរជយសព្មបសព្មលការៃងទរបសអក។ ទរសព្មកៃយងខ តាមរយ:ៃលខ ៃឡ ឡ ងៃព្កាមទព្រស
ព្មាបព្ភា មានបៃនមអព្អកសព្មបសព្មល នងព្កមៃងទរបសអក។

G2. គបៗមាងន្ងទ
ព្កមៃងទរបសអកៃធ្ការជាមយអកៃដមរបៃងភា គៃព្មាងៃងទ។ គៃព្មាងៃងទ ព្ភា បអក នងៃវជបណ 
ភា របសអកនវៃសវាកមណា ៃដលអកព្ភា វការ នងរៃប៤បៃដលអកនងទទលភា នៃសវាទងៃន:។
វារមបញ្លទង ភា ព្មវការព្ៗ ភា ល សខ ភាព្អាកបរក រយា នងភា ព្មវការ LTSS របសអក។
គៃព្មាងៃងទរបសអករមមាន៖

•

ៃគលបណ ងថ្នការៃងទសខ ភាព្របសអក។

•

រយ:ៃព្លសព្មាបការទទលភា នៃសវាកមៃដលអកព្ភា វការ។

ព្កមៃងទរបសអកជបជាមយអកបនបព្ការវាយភា ថ្មអព្ហានភយសខ ភាព្របសអក។ ព្កៃគព្ភា
កៗ ជាមយអកអព្ៃសវាកមៃដលអកព្ភា វការ។ ព្កៃគកព្ភា បអកអព្ៃសវាកមៃដលអកអាចនងចង
គភា អព្ការទទលយកផ្ងៃដរ។ គៃព្មាងៃងទរបសអកៃផ្កៃលភា ព្មវការរបសអក។ ព្កមៃងទរបសអ
កៃធ្ការជាមយអក ៃដមរៃធ្បចបរនភាព្គៃព្មាងៃងទរបសអកយាងៃហាចណាសៃរ៤ងរលឆ្។

?

ៗបសនបបអ្កមានសណរ សមៃណ ទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយ: 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ៃមាង 8 ព្ព្ក ដលៃមាង 8 យប
ព្ភា ព្រថ្ងកងមយសភា ហ (ៃលកៃលងៃភា ថ្ងបណ យ Thanksgiving នងបណ យណ ៃអល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ៃខ ភា លា ដលថ្ងទ 31 ៃខ មន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (ៃលកៃលងៃភា ថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ៃខ ៃមសា ដលថ្ងទ 30 ៃខ កញ្ញ។ ការៃណ ទរសព្គឥភា គភា ថ្ង។ សៗមាបពតមានបន្នម សមចលៃមល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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H. ថ្ងបងធានរាបរងគបៗមាងៗបចាន្ខ
គៃព្មាងរបសៃយងមនមានថ្ងបងធានរបរងគៃព្មាងព្បចាៃខ ៃន:ៃទ។

I. បសៗវបភាន្ណនសមាជករបសអ្ក
ៃស៤វៃភា ៃណ នសមាជក របសអកគជាៃផ្កថ្នកចសនៗ របសៃយងជាមយអក។ ៃន:មាននយថា
ៃយងព្ភា វអនវភា តាមបទបញ្ញភា ទងអសៃឡ កងឯកសារៃន:។ ព្បសនៃបអកគភា ថា ៃយងភា នៃធ្អម
យៃដលផ្យនងបទបញ្ភា ទងៃន: អកអាចនងបងឧទរណ ចៃពា:ៃសចកសៃព្មចរបសៃយង។
សព្មាបព្ភា មានបៃនមអព្បណ ងឧទរណ  សមៃមល ជពកទ 9 ថ្ន ៃស៤វៃភា ៃណ នសមាជក របសអក
ឬទសព្ៃឡ  1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)។
អកអាចៃសស ៃស៤វៃភា ៃណ នសមាជក ៃដាយការទរសព្ៃឡ ៃផ្កបៃព្មៃសវាសមាជកតាមរយ:
ៃលខ ៃដលមានៃឡ ៃផ្កឡ ងៃព្កាមថ្នទព្រៃន:។ អកកអាចៃមល ៃស៤វៃភា ៃណ នសមាជក
ៃឡ ៃលៃគហទព្ររបសៃយង តាមរយ:អាសយដានៃគហទព្រៃដលមានៃឡ ៃផ្កឡ ងៃព្កាមថ្នទព្រៃន:
ឬទញ្យកវា។
កចសនៗ ៃន:ចលជាធ្រមានសព្មាបៃខ ៃដលអកភា នច:ៃណ :កងគៃព្មាងរបសៃយងៃឡ ចៃន:ព្ថ្ងទ 1
ៃខ មករ ដលថ្ងទ 31 ៃខ ធ្ ឆ្ 2023។

J. ពតមានសខានៗបងៗងបទៗតន្ដលអ្កទទលបានពបយងខ
ព្ភា មានសឡ នៗៃផ្សងៃទ៤ភា ៃដលៃយងផ្លជនអករមមាន អភា សញ្ញណ បណ សមាលសមាជករបសអក
ព្ភា មានអព្រៃប៤បចលៃព្ប ៃស៤វៃភា បញ្ៃណ :អកផ្លៃសវា នងឱសងសាននង ព្ភា មានអព្រ
ៃប៤បចលៃព្ប បញ្ឱសងៃដលមានការធានរបរង។

J1. បណសមាលខនថ្នគបៗមាងរបសអ្ក
សភា ៃព្កាមគៃព្មាងរបសៃយង អកមានបណ មយសនកសព្មាបៃសវាកម Medicare នង Medi-Cal
របសអក ៃដលរបរងៃដាយគៃព្មាងរបសៃយង រមមានៃសវាកម នងការគព្ទរយ:ៃព្លៃវង
ៃសវាកមសខ ភាព្អាកបរក រយាជាកលាក នងៃវជបញ្ញ។
អកព្ភា វៃភា បងាញ្បណ ៃន:ៃឡ ៃព្លៃដលអកទទលភា នៃសវាកម ឬៃវជបញ្ញៃផ្ក D ណាមយ។
ៃន:ជាបណ សមាលសមាជកគរ៖

?

ៗបសនបបអ្កមានសណរ សមៃណ ទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយ: 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ៃមាង 8 ព្ព្ក ដលៃមាង 8 យប
ព្ភា ព្រថ្ងកងមយសភា ហ (ៃលកៃលងៃភា ថ្ងបណ យ Thanksgiving នងបណ យណ ៃអល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ៃខ ភា លា ដលថ្ងទ 31 ៃខ មន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (ៃលកៃលងៃភា ថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
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ព្បសនៃបបណ សមាលសមាជករបសអកខ ច ភា ភា បង ឬព្ភា វភា នៃគលច សមទរសព្ៃឡ ៃផ្កប
ៃព្មៃសវាសមាជកភាមៗតាមរយ:ៃលខ ៃដលមានៃឡ ៃផ្កឡ ងៃព្កាមថ្នទព្រ។ ៃយងនងៃផ្ជ
នអកនវបណ ងមយ។
ដរបណាអកជាសមាជកថ្នគៃព្មាងរបសៃយង អកមនចាភា ចៃព្បបណ  Medicare ព្ណ ព្កហម ព្ណ ស
នងព្ណ ៃខ ៤វរបសអកៃន:ៃទ។ ចររកៗ ទកបណ ៃន:ៃឡ កៃនងៃដលមានសវភា ភាព្ កងករណ ៃដលអ
កព្ភា វការវាៃឡ ៃព្លៃព្កាយ។ ព្បសនៃបអកបងាញ្បណ  Medicare របសអកជនសឱយបណ 
សមាលសមាជករបសអក អកផ្លៃសវាអាចនងៃចញ្វកយបព្ភា ៃឡ  Medicare ជនសឱយគៃព្មាងរប
សៃយង ៃហយអកអាចទទលភា នវកយបព្ភា ៃន:។ ចរៃមល ជពកទ 7 ថ្ន ៃស៤វៃភា ៃណ នសមាជក
របសអក ៃដមរៃសងយលព្អៃដលព្ភា វៃធ្ ព្បសនៃបអកទទលភា នវកយបព្ភា ព្អកផ្លៃសវា។
សមចងចាថា អកព្ភា វការបណ  Medi-Cal ឬបណ សមាលអភា ព្បៃយាជន (BIC) របសអក
ៃដមរចលៃព្បៃសវាកមឡ ងៃព្កាម៖
សព្មាបៃសវាៃងទសខ ភាព្ផ្ វចភា ព្បៃភទឯកៃទសៃដលអកអាចទទលភា នព្គៃព្មាងៃងទ
សខ ភាព្ផ្ វចភា ៃឡ នធ្ (MHP) អកនងចាភា ចព្ភា វៃភា មានបណ  Medi-Cal ៃដមរទទលភា ន
ៃសវាទងៃន:។

J2. បសៗវបភាបណបណ:អ្កងលបសវា នងឱសងសាន
ៃស៤វៃភា បញ្ៃណ :អកផ្លៃសវា នងឱសងសាន រយបញ្អកផ្លៃសវា នងឱសងសានៃឡ កងបណា
ញ្ថ្នគៃព្មាងរបសៃយង។ ខ ណ :ៃព្លៃដលអកជាសមាជកថ្នគៃព្មាងរបសៃយង
អកព្ភា វៃភា ៃព្បព្ភា សអកផ្លៃសវាកងបណាញ្ ៃដមរទទលភា នៃសវាកមៃដលមានការធានរបរង។
អកអាចៃសស ៃស៤វៃភា បញ្ៃណ :អកផ្លៃសវា នងឱសងសាន ៃដាយការទរសព្ៃឡ  ៃផ្កបៃព្មៃសវា
សមាជក តាមរយ:ៃលខ ៃដលមានៃឡ ៃផ្កឡ ងៃព្កាមថ្នទព្រៃន:។ អកកអាចៃមល
ៃស៤វៃភា បញ្ៃណ :អកផ្លៃសវា នងឱសងសាន តាមរយ: shop.anthem.com/medicare/ca។

ៃស៤វៃភា បញ្ៃណ :អកផ្លៃសវា នងឱសងសាន រយនមអកជនញ្ៃងទសខ ភាព្ (ដចជាៃវជបណ ភា 
គលានបដាយការ នងអកចភា សាស្តស) មនរៃងទ (ដចជាមនរៃព្ទយ ឬគនក) នងអកផ្លៃសវាគព្ទ
(ដចជាអកផ្លៃសវាៃងទសខ ភាព្មនសសៃព្ញ្វយ នងៃសវាសខ ភាព្តាមផ្:) ៃដលអកអាចៃឡ ព្ៃព្គ:
ជងកងនមជាសមាជកគៃព្មាងរបសៃយង។ ៃយងករយៃណ :ឱសងសានៃដលអកអាចៃព្ប
ៃដមរទទលភា នថាតាមៃវជបញ្ញរបសអក។
នយមនយថ្នអ្កងលបសវាកងបណញ

•

អកផ្លៃសវាកងបណាញ្របសៃយងរមមាន៖

o ៃវជបណ ភា  គលានបរដាយកា នងអកមានវជាជវ:ៃផ្កៃងទសខ ភាព្ៃផ្សងៗៃទ៤ភា 
ៃដលអកអាចៃព្បព្ភា សកងនមជាសមាជកថ្នគៃព្មាងរបសៃយង

o គនក មនរៃព្ទយ មណ លទមនសសចាស នងកៃនងៃផ្សងៗៃទ៤ភា ៃដលផ្លៃសវាកមសខ ភា
ព្ៃឡ កងគៃព្មាងរបសៃយង នង

?

ៗបសនបបអ្កមានសណរ សមៃណ ទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយ: 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ៃមាង 8 ព្ព្ក ដលៃមាង 8 យប
ព្ភា ព្រថ្ងកងមយសភា ហ (ៃលកៃលងៃភា ថ្ងបណ យ Thanksgiving នងបណ យណ ៃអល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ៃខ ភា លា ដលថ្ងទ 31 ៃខ មន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (ៃលកៃលងៃភា ថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ៃខ ៃមសា ដលថ្ងទ 30 ៃខ កញ្ញ។ ការៃណ ទរសព្គឥភា គភា ថ្ង។ សៗមាបពតមានបន្នម សមចលៃមល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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o LTSS ៃសវាព្ៗ ភា លសខ ភាព្អាកបរក រយា ទភាកងារសខ ភាព្តាមផ្: អកផ្ភា ផ្ងបរកា
រៃវជសាស្តសជាបភា នយរ នងអងភាព្ៃផ្សងៗៃទ៤ភា  ៃដលផ្លជននវមខ ទនញ្ នងៃសវាកម
ៃដលអកទទលភា នតាមរយ: Medicare ឬ Medi-Cal។
អកផ្លៃសវាកងបណាញ្យលព្ព្មទទលយកការទទភា ព្គៃព្មាងរបសៃយងសព្មាបៃសវាកមៃដលមាន
ការធានរបរងជាការទទភា ៃព្ញ្ៃលញ្ទងព្សងៃភា មង។
នយមនយថ្នឱសងសានកងបណញ

•

ឱសងសានកងបណាញ្ គជាឱសងសានៃដលយលព្ព្មៃបកឱសងមានៃវជបញ្ញជន
សមាជកគៃព្មាងរបសៃយង។ សមៃព្ប ៃស៤វៃភា បញ្ៃណ :អកផ្លៃសវា នងឱសងសាន
ៃដមរៃសងរកឱសងសានកងបណាញ្ៃដលអកចងៃព្ប។

•

ៃលកៃលងករណ មានអាសន ៃដលអកព្ភា វៃភា ៃបកឱសងៃដលមានៃវជបញ្ញរបសអកៃឡ 
ឱសងសានមយកងចៃណាមឱសងសានកងបណាញ្របសៃយង ព្បសនៃបអកចង
ឱយគៃព្មាងរបសៃយងជយអកកងការបងព្ភា កសព្មាបឱសងទងៃន:។

សមទរសព្ៃឡ ៃផ្កបៃព្មៃសវាសមាជកតាមរយ:ៃលខ ៃដលមានៃឡ ៃផ្កឡ ងៃព្កាមថ្នទព្រៃន:សព្មាប
ព្ភា មានបៃនម។ ទងៃផ្កបៃព្មៃសវាសមាជក នងទងៃគហទព្ររបសៃយងអាចផ្លឱយអកនវព្
ភា មានចងៃព្កាយបផ្ភា អព្ការផ្លសបរៃឡ កងឱសងសាន នងអកផ្លៃសវាកងបណាញ្របសៃយង ។
បណថ្នបរការបវជសាៗសជាបបានយរ (DME)
ៃយងភា នៃផ្ឱយអកនវបញ្ថ្នបរការៃវជសាស្តសជាបភា នយររបសៃយងជាមយនងៃស៤វៃភា ៃណ នសមាជ
កៃន:។ បញ្ៃន:ព្ភា បអកអព្មាកយៃហា នងព្កមហនផ្លភា ថ្ន DME ៃដលៃយងរបរង។ បញ្មាក
យៃហា ព្កមហនផ្លភា  នងអកផ្ភា ផ្ងងៗបផ្ភា កមានៃឡ ៃលៃគហទព្ររបសៃយងផ្ងៃដរតាមរយ:
អាសយដានៃដលមានៃឡ ៃផ្កឡ ងៃព្កាមថ្នទព្រៃន:។ សមៃមល ជពកទ 3 នងទ 4 ថ្ន
ៃស៤វៃភា ៃណ នសមាជក របសអក ៃដមរៃសងយលបៃនមអព្ឧបករណ  DME។

J3. បណឱសងន្ដលមានការធានរាបរង
គៃព្មាងៃន:មាន បញ្ឱសងៃដលមានការធានរបរង។ ៃយងៃណ វាយាងខ ថា "បញ្ឱសង"។
បញ្ៃន:ព្ភា បអកអព្ព្បៃភទឱសងមានៃវជបញ្ញណាមយ ៃដលគៃព្មាងរបសៃយងធានរបរង។
បញ្ឱសងកព្ភា បអកឱយដងថាៃភា មានបទបញ្ភា  ឬការដាកកហភា ណាមយៃលព្បៃភទឱសងណាមយ
ៃដលមានព្បៃភទដចជាកព្មភា ៃលបរមាណ ៃដលអកអាចទទលភា ន។ សមៃមល ជពកទ 5 ថ្ន
ៃស៤វៃភា ៃណ នសមាជក សព្មាបព្ភា មានបៃនម។
ៃរ៤ងរលឆ្ ៃយងៃផ្ជនអកនវ ព្ភា មានអព្រៃប៤បចលៃព្ប បញ្ឱសង បៃនការផ្លសបរមយចនន
អាចៃកភា ៃឡ ងកងអឡ ងឆ្នមយៗ។ ៃដមរទទលភា នព្ភា មានងៗបផ្ភា អព្ឱសងណាៃដលមា
នការធានរបរង សមទរសព្ៃឡ ៃផ្កបៃព្មៃសវាសមាជក ឬចលៃឡ កានៃគហទព្ររបសៃយង
(សមៃមលព្ភា មានៃឡ ៃផ្កឡ ងៃព្កាមថ្នទព្រ)។

?

ៗបសនបបអ្កមានសណរ សមៃណ ទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយ: 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ៃមាង 8 ព្ព្ក ដលៃមាង 8 យប
ព្ភា ព្រថ្ងកងមយសភា ហ (ៃលកៃលងៃភា ថ្ងបណ យ Thanksgiving នងបណ យណ ៃអល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ៃខ ភា លា ដលថ្ងទ 31 ៃខ មន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (ៃលកៃលងៃភា ថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ៃខ ៃមសា ដលថ្ងទ 30 ៃខ កញ្ញ។ ការៃណ ទរសព្គឥភា គភា ថ្ង។ សៗមាបពតមានបន្នម សមចលៃមល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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J4. ការពនឡលអ្ពអ្តៗបបណជន
ៃឡ ៃព្លៃដលអកៃព្បព្ភា សអភា ព្បៃយាជនថ្នឱសងមានៃវជបញ្ញៃផ្ក D របសអក ៃយងៃផ្ជនអកនវ
ៃសចកសៃងបមយចៗប ៃដមរជយឱយអកយលដង នងបនការតាមដានៃលការទទភា ចណាយ
សព្មាបឱសងមានៃវជបញ្ញៃផ្ក D របសអក។ ៃសចកសៃងបៃន:ព្ភា វភា នៃគៃណ ថា
ការព្នយលអព្អភា ព្បៃយាជន (EOB)។
EOB ព្ភា បអកនវចននទកព្ភា កសរបៃដលអក ឬ អកដថ្ទៃទ៤ភា ៃដលភា ណាងឱយអក ភា នចណាយៃលឱ
សងមានៃវជបញ្ញៃផ្ក D របសអក នងចននទកព្ភា កសរប ៃដលៃយងភា នទទភា  សព្មាបឱសងមាន
ៃវជបញ្ញៃផ្ក D នមយៗរបសអក ៃឡ កងអឡ ងៃខ ៃន:។ EOB មានព្ភា មានបៃនមអព្ឱ
សងៃដលអកៃព្ប។ ជពកទ 6 ថ្នៃស៤វៃភា ៃណ នសមាជក របសអក ផ្លព្ភា មានបៃនមអព្ EOB
នងរៃប៤បៃដលវាជយអកកងការតាមដានការធានរបរងៃលឱសងរបសអក។
អកកអាចៃសស EOB ផ្ងៃដរ។ ៃដមរទទលភា នចៗបចមង សមទកទងៃផ្កបៃព្មៃសវាសមាជកតាម
រយ:ៃលខ ៃដលមានៃឡ ៃផ្កឡ ងៃព្កាមថ្នទព្រៃន:។

K. ការរកឡកណតៗតាសមាជកភាពរបសអ្កឱឡមានបចបៗនភាព
អកអាចរកៗ កណ ភា ព្តាសមាជកភាព្របសអកឱយមានបចបរនភាព្ភា នតាមរយ:ការព្ភា បៃយងខ ឱយដ
ង ៃឡ ៃព្លអកៃកៃព្បព្ភា មានរបសអក។
ៃយងព្ភា វការព្ភា មានៃន: ៃដមរៃធ្ឱយព្ភា កដថា ៃយងមានព្ភា មានព្ភា មព្ភា វរបសអកៃឡ កងកណ ភា 
ព្តារបសៃយង។ អកផ្លៃសវា នងឱសងសានកងបណាញ្របសៃយងកព្ភា វការព្ភា មានព្ភា មព្ភា 
វអព្អកផ្ងៃដរ។ ពកបគបៗបកណតៗតាសមាជកភាពរបសអ្ក បដមៗដងពបសវា
នងឱសងន្ដលអ្កទទលបាន នងតថ្មថ្នបសវា នងឱសងទងបន:។
ចរព្ភា បៃយងឱយដងភាមៗអព្ចណ ចឡ ងៃព្កាម៖

?

•

ការផ្លសបរៃណ : អាសយដាន ឬៃលខ ទរសព្របសអក។

•

ការផ្លសបរៃឡ កងទហព្គបដណ បៃលការធានរបរងសខ ភាព្ណាមយៃផ្សងៃទ៤ភា 
ដចជាព្នៃយាជករបសអក នៃយាជកថ្នបឬព្បព្នរបសអក ឬនៃយាជកថ្នថ្ដគ
រមរសជាមយគរបសអក ឬសណ ងការងាររបសបគលក។

•

ការទមទរសណ ងណាមយ ដចជាការទមទរសណ ងព្បញ្ញៃព្គ:ថាកយានយន។

•

ការចលៃឡ សាកៃឡ មណ លៃងទមនសសចាស ឬមនរៃព្ទយ។

•

ការៃងទព្មនរៃព្ទយ ឬបនបសៃស្តងា:បនន។

•

ការផ្លសបរអកៃងទរបសអក (ឬនរណាមាកៃដលទទលខ សព្ភា វចៃពា:អក)

ៗបសនបបអ្កមានសណរ សមៃណ ទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយ: 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ៃមាង 8 ព្ព្ក ដលៃមាង 8 យប
ព្ភា ព្រថ្ងកងមយសភា ហ (ៃលកៃលងៃភា ថ្ងបណ យ Thanksgiving នងបណ យណ ៃអល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ៃខ ភា លា ដលថ្ងទ 31 ៃខ មន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (ៃលកៃលងៃភា ថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ៃខ ៃមសា ដលថ្ងទ 30 ៃខ កញ្ញ។ ការៃណ ទរសព្គឥភា គភា ថ្ង។ សៗមាបពតមានបន្នម សមចលៃមល
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•

ជព្កទ 1៖
ចាបៃផ្មកងនមជាសមាជក

អកចលរមកងការសកៗ ព្សាវព្ជាវគនក។ (ចណ៖ អកមនភា ព្មវឱយព្ភា បៃយងខ អព្កា
រសកៗ ព្សាវព្ជាវគនក ៃដលអកសភា ៃឡ កង ឬកាយជាៃផ្ក ថ្នការសកៗ ព្សាវព្ជាវៃន:ៃទ
បៃនៃយងៃលកទកចភា ឱយអកៃធ្ដៃច:។)

ព្បសនៃបមានផ្លសបរព្ភា មានណាមយ សមទរសព្ៃឡ ៃផ្កបៃព្មៃសវាសមាជក។

K1. ឯកជនភាពថ្នពតមានសខភាពផ្លលខន (PHI)
ព្ភា មានកងកណ ភា ព្តាសមាជកភាព្របសអកអាចរមបញ្លទងព្ភា មានសខ ភាព្ផ្លលខ ន (PHI)។
ចៗបសហព្ន នងរដ ភា ព្មវឱយៃយងរកៗ  PHI របសអកជាលកណ :ឯកជន។ ៃយងការពារ PHI របសអក។
សព្មាបព្ភា មានលមភា អព្រៃប៤បៃដលៃយងការពារ PHI របសអក សមៃមល ជពកទ 8 ថ្ន
ៃស៤វៃភា ៃណ នសមាជករបសអក។

?

ៗបសនបបអ្កមានសណរ សមៃណ ទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយ: 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ៃមាង 8 ព្ព្ក ដលៃមាង 8 យប
ព្ភា ព្រថ្ងកងមយសភា ហ (ៃលកៃលងៃភា ថ្ងបណ យ Thanksgiving នងបណ យណ ៃអល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ៃខ ភា លា ដលថ្ងទ 31 ៃខ មន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (ៃលកៃលងៃភា ថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ៃខ ៃមសា ដលថ្ងទ 30 ៃខ កញ្ញ។ ការៃណ ទរសព្គឥភា គភា ថ្ង។ សៗមាបពតមានបន្នម សមចលៃមល
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ជពកទ 2៖ បលខទរសព នងធ្នធានសខានៗ
បសចកបងម
ជព្កៃន:ផ្លឱយអកនវព្ភា មានទនកទនងសព្មាបធ្នធានសឡ នៗ ៃដលអាចជយអកៃឡ យសណ ររប
សអកអព្គៃព្មាងរបសៃយង នងអភា ព្បៃយាជនថ្នការៃងទសខ ភាព្របសអក។ អកកអាចៃព្បជព្
កៃន:ៃដមរទទលភា នព្ភា មានអព្រៃប៤បទកទងអកសព្មបសព្មលៃផ្កៃងទរបសអក នងអកៃផ្ស
ងៃទ៤ភា ៃដលអាចជយដលអកភា ន។ ពាកយគន: នងនយមនយមានតាមលដាបអករព្កមកងជព្កច
ងៃព្កាយថ្នៃស៤វៃភា ៃណ នសមាជករបសអក។

តារាងមាតកា
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L. ៗ កសងថ២ទសខភាពផៗ កាមការៗ គបៗ គងននរណ California .......................................................... 32
M. ធនធានផឡ ឿងផទឿត ................................................................................................................ 33

?

ៗបសនបបអ្កមានសណរ សមៃណ ទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយ: 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ៃមាង 8 ព្ព្ក ដលៃមាង 8 យប
ព្ភា ព្រថ្ងកងមយសភា ហ (ៃលកៃលងៃភា ថ្ងបណ យ Thanksgiving នងបណ យណ ៃអល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ៃខ ភា លា ដលថ្ងទ 31 ៃខ មន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (ៃលកៃលងៃភា ថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ៃខ ៃមសា ដលថ្ងទ 30 ៃខ កញ្ញ។ ការៃណ ទរសព្គឥភា គភា ថ្ង។ សៗមាបពតមានបន្នម សមចលៃមល
shop.anthem.com/medicare/ca។
17

ៃស៤វៃភា ៃណ នសមាជករបស Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)

ជព្កទ 2៖ ៃលខ ទរសព្
នងធ្នធានសឡ នៗ

A. បសវាបបៗមសមាជក
បភា ទរសពមក

1-833-707-3129 ការៃណ ទរសព្ៃឡ ៃលខ ៃន:គមនគភា ថ្ង។
ព្ៃមាង 8 ព្ព្ក ដលៃមាង 8 យប ព្ភា ព្រថ្ងកងមយសភា ហ (ៃលកៃលង
ៃភា ថ្ងបណ យ Thanksgiving នងបណ យណ ៃអល) ចាបព្ថ្ងទ 1 ៃខ ភា លា ដលថ្ងទ 31
ៃខ មន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (ៃលកៃលងៃភា ថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ៃខ ៃមសា ដលថ្ងទ 30 ៃខ កញ្ញ។
ៃយងមានៃសវាអកបកៃព្បផ្លលមាភា ៃដាយឥភា គភា ថ្ងសព្មាបអកៃដលមន
នយាយភាសាអងៃគស។
711 ការៃណ ទរសព្គឥភា គភា ថ្ង។

TTY

ៃលខ ៃន:គសព្មាបអកៃដលមានបញ្ញការសាប ឬការនយាយ។
អកចាភា ចព្ភា វមានឧបករណ ទរសព្ព្ៃសសៃដមរៃណ ៃឡ កានៃលខ ៃន:។
ព្ៃមាង 8 ព្ព្ក ដលៃមាង 8 យប ព្ភា ព្រថ្ងកងមយសភា ហ (ៃលកៃលង
ៃភា ថ្ងបណ យ Thanksgiving នងបណ យណ ៃអល) ចាបព្ថ្ងទ 1 ៃខ ភា លា ដលថ្ងទ 31
ៃខ មន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (ៃលកៃលងៃភា ថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ៃខ ៃមសា ដលថ្ងទ 30 ៃខ កញ្ញ។
សរបសរលខតបឡ

P.O. Box 60007
Los Angeles, CA 90060-0007

បគ ខ ទពរ

shop.anthem.com/medicare/ca

សមទកទងមកកានៃសវាបៃព្មសមាជក ៃដមរទទលភា នជនយជាមយនង៖

•

សណ រអព្គៃព្មាង

•

សណ រអព្ការទមទរសណ ង ឬវកយបព្ភា គភា ព្ភា ក

•

ៃសចកសៃព្មចចភា ៃលការធានរបរងអព្ការៃងទសខ ភាព្របសអក

o ៃសចកសៃព្មចចភា ៃលការធានរបរងអព្ការៃងទសខ ភាព្របសអកគជាការសៃព្ម
ចមយអព្៖

– អភា ព្បៃយាជន នងៃសវាៃដលទទលភា នការរបរងរបសអក ឬ
– ចននទកព្ភា កៃដលៃយងព្ភា វទទភា សព្មាបៃសវាកមសខ ភាព្របសអក។

?

ៗបសនបបអ្កមានសណរ សមៃណ ទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយ: 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ៃមាង 8 ព្ព្ក ដលៃមាង 8 យប
ព្ភា ព្រថ្ងកងមយសភា ហ (ៃលកៃលងៃភា ថ្ងបណ យ Thanksgiving នងបណ យណ ៃអល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ៃខ ភា លា ដលថ្ងទ 31 ៃខ មន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (ៃលកៃលងៃភា ថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ៃខ ៃមសា ដលថ្ងទ 30 ៃខ កញ្ញ។ ការៃណ ទរសព្គឥភា គភា ថ្ង។ សៗមាបពតមានបន្នម សមចលៃមល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ៃស៤វៃភា ៃណ នសមាជករបស Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)

ជព្កទ 2៖ ៃលខ ទរសព្
នងធ្នធានសឡ នៗ

o សមទរសព្មកៃយងខ  ព្បសនៃបអកមានសណ រអព្ៃសចកសៃព្មចចភា អព្ការធានរ
បរងៃលការៃងទសខ ភាព្របសអក។

o ៃដមរៃសងយលបៃនមអព្ៃសចកសៃព្មចៃលការធានរបរង សមៃមល ជពកទ 9
ថ្នៃស៤វៃភា ៃណ នសមាជក របសអក។
•

បណ ងឧទរណ អព្ការៃងទសខ ភាព្របសអក

o បណ ងឧទរណ  គជាវធ្ផ្ វការមយថ្នការៃសឱយៃយងខ ព្នភា យៃមលៃឡ ងវញ្នវៃសចក
សៃព្មចៃដលៃយងភា នៃធ្ៃឡ ងអព្ការធានរបរងរបសអក នងការៃសឱយៃយងខ ផ្លសបរវា
ព្បសនៃបអកគភា ថាៃយងៃធ្ខ ស ឬមនយលព្សបនងៃសចកសៃព្មចៃន:។

o ៃដមរៃសងយលបៃនមៃទ៤ភា អព្ការបងឧទរណ  សមៃមល ជពកទ 9 ថ្ន ៃស៤វៃភា ៃណ ន
សមាជក របសអក។
•

បណ ងភា វាអព្ការៃងទសខ ភាព្របសអក

o អកអាចៃធ្ការបងភា វាអព្ៃយងខ  ឬអកផ្លៃសវាណាមយ (រមទងអកផ្លៃសវាកង
នងៃព្ភា បណាញ្)។ អកផ្លៃសវាកមកងបណាញ្ គជាអកផ្លៃសវាៃងទៃដលៃធ្ការ
ជាមយគៃព្មាងរបសៃយង។ អកកអាចៃធ្ការបងភា វាអព្គណ ភាព្ថ្នការៃងទសខ ភា
ព្ៃដលអកភា នទទល មកកានៃយងខ  ឬមកកានអងភាព្ៃកលមគណ ភាព្ផ្ងៃដរ
(សមៃមល ន្ងក F)។

o អកអាចៃណ ទរសព្មកៃយង នងព្នយលព្ពាកយបណ ងរបសអកតាមរយ:
1-833-707-3129។

o ព្បសនៃបបណ ងភា វារបសអកទកទងនងៃសចកសៃព្មចចភា ៃលការធានរបរងអព្
ការៃងទសខ ភាព្របសអក អកអាចដាកពាកយបណ ងឧទរណ មយភា ន (សមៃមលៃផ្
កឡ ងៃល – ន្ងក F)។

o អកអាចៃផ្បណ ងភា វាអព្គៃព្មាងរបសៃយងៃឡ កាន Medicare។ អកអាចៃព្បព្ភា សទព្ម
ងៃបបបទៃឡ ៃលបណាញ្ៃឡ  www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx។
ឬអកអាចៃណ ទរសព្មកៃលខ  1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) ៃដមរសជនយ។

o អកអាចៃធ្ការបងភា វាអព្គៃព្មាងរបសៃយងៃឡ កានកម វធ្មស្តនបណ ងសាធារណ :
ៃដាយការៃណ ទរសព្មកកានៃលខ  1-888-452-8609។

o ៃដមរៃសងយលបៃនមអព្ការដាកពាកយបណ ងអព្ការៃងទសខ ភាព្របសអក សមៃមល
ជពកទ 9 ថ្នៃស៤វៃភា ៃណ នសមាជករបសអក។
•

ៃសចកសៃព្មចៃលការធានរបរងអព្ឱសងៃដលព្ភា វភា នធានរបរងៃដាយ Medicare
របសអក។

o ៃសចកសៃព្មចៃលកាធានររបរងអព្ឱសង Medicare របសអកគជាការសៃព្មចមយអព្៖

?

ៗបសនបបអ្កមានសណរ សមៃណ ទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយ: 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ៃមាង 8 ព្ព្ក ដលៃមាង 8 យប
ព្ភា ព្រថ្ងកងមយសភា ហ (ៃលកៃលងៃភា ថ្ងបណ យ Thanksgiving នងបណ យណ ៃអល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ៃខ ភា លា ដលថ្ងទ 31 ៃខ មន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (ៃលកៃលងៃភា ថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ៃខ ៃមសា ដលថ្ងទ 30 ៃខ កញ្ញ។ ការៃណ ទរសព្គឥភា គភា ថ្ង។ សៗមាបពតមានបន្នម សមចលៃមល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ៃស៤វៃភា ៃណ នសមាជករបស Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)

ជព្កទ 2៖ ៃលខ ទរសព្
នងធ្នធានសឡ នៗ

– អភា ព្បៃយាជន នងឱសងៃដលព្ភា វភា នធានរបរងៃដាយ Medicare របសអក ឬ
– ចននទកព្ភា កៃដលៃយងព្ភា វបងសព្មាបឱសង Medicare របសអក។
o ឱសងៃដលព្ភា វភា នរបរង ៃដលមនៃមនជាឱសង Medicare ដចជាឱសងគនៃវជបញ្ញ
(OTC) ថា នងវតាមនជាកលាក អាចនងមានការរបរងព្ Medi-Cal Rx។ សមចលៃម
លៃគហទព្ររបស Medi-Cal Rx (medi-calrx.dhcs.ca.gov/) សព្មាបព្ភា មានបៃនម។
អកកអាចៃណ ទរសព្មកកានមជឈមណ លៃសវាកមបៃព្មអភា ងជនរបស Medi-Cal Rx
តាមៃលខ  1-800-977-2273។

o សព្មាបព្ភា មានបៃនមអព្ៃសចកសៃព្មចៃលការធានរបរងអព្ឱសងមានៃវជបញ្ញរបស
Medicare សមៃមល ជពកទ 9 ថ្នៃស៤វៃភា ៃណ នសមាជករបសអក។
•

បណ ងឧទរណ អព្ឱសង Medicare របសអក

o បណ ងឧទរណ  គជាវធ្មយកងការៃសឱយៃយងខ ផ្លសបរៃសចកសៃព្មចៃលការធានរបរង។
o សព្មាបព្ភា មានបៃនមព្ការៃធ្បណ ងឧទរណ អព្ឱសងមានៃវជបញ្ញរបស Medicare
សមៃមល ជពកទ 9 ថ្នៃស៤វៃភា ៃណ នសមាជករបសអក។
•

បណ ងភា វាអព្ឱសង Medicare របសអក

o អកអាចៃធ្ការបងភា វាអព្ៃយងខ  ឬឱសងសានណាមយ។ ៃន:រមបញ្លទងបណ ងអព្ឱស
ងមានៃវជបញ្ញ Medicare របសអក។

o ព្បសនៃបបណ ងភា វារបសអក សៃភា ៃលៃសចកសៃព្មចៃលការធានរបរងៃលឱសង
មានៃវជបញ្ញ Medicare របសអក អកអាចបងឧទរណ ភា ន។ (សមៃមលៃផ្កឡ ងៃល។)

o អកអាចៃផ្បណ ងភា វាអព្គៃព្មាងរបសៃយងៃឡ កាន Medicare។ អកអាចៃព្បព្ភា សទព្ម
ងៃបបបទៃឡ ៃលបណាញ្ៃឡ  www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx។
ឬអកអាចៃណ ទរសព្មកៃលខ  1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) ៃដមរសជនយ។

o សព្មាបព្ភា មានបៃនមអព្ការដាកពាកយបណ ងអព្ឱសងមានៃវជបញ្ញរបស Medicare
សមៃមល ជពកទ 9 ថ្នៃស៤វៃភា ៃណ នសមាជករបសអក។
•

ការបងព្ភា កសព្មាបការៃងទសខ ភាព្ ឬឱសង Medicare ៃដលអកភា នទទភា រចរលៃហយ

o សព្មាបព្ភា មានបៃនមអព្រៃប៤បៃសសឱយៃយងខ ទទភា សងៃឡ អកវញ្ ឬសឱយៃយងជយប
ងថ្ង វកយបព្ភា  ៃដលអកភា នទទល សមៃមល ជពកទ 7 ថ្នៃស៤វៃភា ៃណ នសមាជករ
បសអក។

o ព្បសនៃបអកៃសសៃយងឱយបងថ្ង វកយបព្ភា  ៃហយៃយងបដៃសធ្ៃផ្កណាមយថ្នសៃណ 
របសអក អកអាចបងឧទរណ ៃលការសៃព្មចចភា របសៃយង។ សមៃមល ជពកទ 9

ថ្នៃស៤វៃភា ៃណ នសមាជករបសអក។

?

ៗបសនបបអ្កមានសណរ សមៃណ ទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយ: 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ៃមាង 8 ព្ព្ក ដលៃមាង 8 យប
ព្ភា ព្រថ្ងកងមយសភា ហ (ៃលកៃលងៃភា ថ្ងបណ យ Thanksgiving នងបណ យណ ៃអល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ៃខ ភា លា ដលថ្ងទ 31 ៃខ មន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (ៃលកៃលងៃភា ថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ៃខ ៃមសា ដលថ្ងទ 30 ៃខ កញ្ញ។ ការៃណ ទរសព្គឥភា គភា ថ្ង។ សៗមាបពតមានបន្នម សមចលៃមល
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B. អ្កសៗមបសៗមលការន្ងទរបសអ្ក
ៃឡ  Anthem MediBlue Full Dual Advantage អកនងមានការគព្ទព្អកសព្មបសព្មលការៃងទ
ៃដមរជយអកមនៃព្ល អឡ ងៃព្ល នងៃព្កាយៃព្លថ្នព្ព្ភា ការណ សខ ភាព្។
ៃព្លអកកាយជាសមាជករបសគៃព្មាង Anthem MediBlue Full Dual Advantage អកនងព្ភា វភា នចា
ភា តាងៃឡ អកសព្មបសព្មលការៃងទមាក។

•

អកសព្មបសព្មលការៃងទ គជាបគលសឡ នមាកៃដលៃធ្ការជាមយនងអក ៃហយជាមយន
ងគៃព្មាងសខ ភាព្ នងជាមយអកផ្លៃសវាៃងទសខ ភាព្ ៃដមរធានថាអកទទលភា ន
ៃសវាៃងទៃដលអកព្ភា វការ។

•

អកសព្មបសព្មលការៃងទនងទកទងៃឡ អកៃដមរៃធ្ឱយព្ភា កដថាអកមានអៃដលអកព្ភា វការ។

•

ព្បសនៃបអកចលសាកៃឡ មនរៃព្ទយ អកសព្មបសព្មលការៃងទអាចជយៃរ៤បចៃសវាកម
ៃដលៃធ្ឱយការជាស:ៃសរយៃឡ ផ្:អាចៃកភា មាន។

•

ព្បសនៃបអកមានអារមណ ថា អកអាចៃព្បព្ភា សជនយព្អកសព្មបសព្មលការៃងទ
អកអាចទកទងៃឡ កានៃផ្កៃសវាបៃព្មសមាជក ៃហយៃសសនយាយៃឡ កានអក
សព្មបសព្មលការៃងទ

•

ព្បសនៃបអកមនហាននយាយជាមយនងអកសព្មបសព្មលការៃងទរបសអក អកអាចៃណ ទរ
សព្មកកានៃផ្កៃសវាបៃព្មសមាជកតាមរយ:ៃលខ  1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ថ្ងចន
ដលថ្ងសព្ក ព្ៃមាង 8 ព្ព្ក ដលៃមាង 8 យប ៃដមរៃសងរកអកសព្មបសព្មលការៃងទមាក
ៃដមរបៃព្ញ្តាមភា ព្មវការរបសអក។

បភា ទរសពមក

1-833-707-3129 ការៃណ ទរសព្គឥភា គភា ថ្ង។
ចាបព្ថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក ព្ៃមាង 8 ព្ព្ក ដលៃមាង 8 យប។
ៃយងមានៃសវាអកបកៃព្បផ្លលមាភា ៃដាយឥភា គភា ថ្ងសព្មាបអកៃដលមន
នយាយភាសាអងៃគស។

TTY

TTY៖ 711 ការៃណ ទរសព្គឥភា គភា ថ្ង។
ៃលខ ៃន:គសព្មាបអកៃដលមានបញ្ញការសាប ឬការនយាយ។
អកចាភា ចព្ភា វមានឧបករណ ទរសព្ព្ៃសសៃដមរៃណ ៃឡ កានៃលខ ៃន:។
ចាបព្ថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក ព្ៃមាង 8 ព្ព្ក ដលៃមាង 8 យប។

?

សរបសរលខតបឡ

P.O. Box 60007
Los Angeles, CA 90060-0007

បគ ខ ទពរ

shop.anthem.com/medicare/ca
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ៃខ ៃមសា ដលថ្ងទ 30 ៃខ កញ្ញ។ ការៃណ ទរសព្គឥភា គភា ថ្ង។ សៗមាបពតមានបន្នម សមចលៃមល
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ទកទងអកសព្មបសព្មលការៃងទរបសអកៃដមរទទលភា នជនយជាមយនង៖

•

សណ រអព្បញ្ញកងការទសខ ភាព្របសអក

•

សណ រអព្ការទទលភា នៃសវាសខ ភាព្អាកបរក រយា (សខ ភាព្ផ្ វចភា 
នងបញ្ញៃព្បព្ភា សសារធាភា ៃញ្៤ន)

•

សណ រអព្មៃធ្ៗ ភា យៃធ្ដៃណ រ

•

សណ រអព្ៃសវាកម នងការគព្ទរយ:ៃព្លៃវង (LTSS)

LTSS រមមានៃសវាកមសព្មាបមនសសៃព្ញ្វយតាមសហគមន (CBAS) នងមណ លៃងទចាសជរ (NF)។
ៃសវាកម នងការគព្ទរយ:ៃព្លៃវង (LTSS) គជាៃសវាកម នងការគព្ទៃផ្សងៗគ ៃដលជយដលមន
សសចាស នងជនព្ការកងការបៃព្ញ្ភា ព្មវការព្បចាថ្ងរបសព្កៃគសព្មាបជនយ នងការៃលកកមស
កព្មភា ជវភាព្រសៃឡ របសព្កៃគ។ ឧទហរណ រមមានជនយកងការងភា ទក ការៃស៤កពាក នងសកម
ភាព្ចាភា ចសព្មាបជ វភា ព្បចាថ្ង នងការៃងទខ នៃផ្សងៃទ៤ភា  កដចជាការគព្ទដលភារកចព្បចា
ថ្ងដចជាៃភា កអភា  ការទញ្អវាន នងមៃធ្ៗ ភា យៃធ្ដៃណ រ។
តាមធ្មតា LTSS ព្ភា វភា នផ្លជនៃឡ តាមផ្: នងសហគមន បៃនកមានៃឡ កងទតាងដចជាម
ណ លៃងទមនសសចាសជាៃដម។ ព្ភា វៃភា បៃព្ញ្តាមភា ព្មវការថ្នសទទទលភា នជាកលាក ៃដមរឱយមាន
លកណ :ព្គបព្គនសព្មាបកម វធ្ទងៃន:។ សមទរសព្ៃឡ កានអកសព្មបសព្មលការៃងទរបសអក
សព្មាបព្ភា មានលមភា  នងៃដមរជយអកដាកពាកយ។
ជនកាលអកអាចទទលភា នជនយកងការៃងទសខ ភាព្ព្បចាថ្ង នងភា ព្មវការរសៃឡ របសអក។
អកអាចនងទទលភា នៃសវាកមទងៃន:៖
• ៃសវាមនសសៃព្ញ្វយតាមសហគមន (CBAS)
• ការៃងទជនញ្
• ការព្ៗ ភា លៃដាយចលន
• ការព្ៗ ភា លសកមភាព្ការងារ
• ការព្ៗ ភា លៃដាយពាកយសម
• ៃសវាៃវជសាស្តសសងម នង
• ការទសខ ភាព្ៃឡ តាមផ្:។

?
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ៃខ ភា លា ដលថ្ងទ 31 ៃខ មន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (ៃលកៃលងៃភា ថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ៃខ ៃមសា ដលថ្ងទ 30 ៃខ កញ្ញ។ ការៃណ ទរសព្គឥភា គភា ថ្ង។ សៗមាបពតមានបន្នម សមចលៃមល
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C. បណញទរសពបលខៗបកឡគលានបដ្ឋយកា
បណាញ្ទរសព្ៃលខ ព្បកៗ គលានបដាយកាៃដលមានៃឡ ទៃន:ៃដមរៃដា:ព្សាយសណ រ នងការព្ព្យភា 
រមអព្ការៃងទសខ ភាព្របសអក។ បណាញ្ទរសព្ៃលខ ព្បកៗ គលានបដាយកាអាចជយបនរកា
រព្ព្យភា រមរបសអក ឬជយអកកណ ភា ថាៃភា អកគរៃភា ៃឡ ជបៃវជបណ ភា របសអកៃដរឬៃទ។
ជនកាលអកនងមានសណ រអព្សខ ភាព្ៃព្លយបៃព្ឡ  ៃឡ ចងសភា ហ ឬថ្ងឈបសព្មាក។ មនថា
ថ្ងឬៃព្លៃវលាណាកៃដាយ អកអាចនយាយជាមយគលានបដាយកាៃដាយការៃណ ទរសព្មក
បណាញ្ទរសព្ៃលខ ព្បកៗ គលានបដាយកា។ អកអាចទកទងៃឡ កានបណាញ្ទរសព្ផ្លព្ប
កៗ ព្គលានបដាយកា ជាមយនងសណ រននអព្សខ ភាព្ នងការៃងទសខ ភាព្របសអក។

បភា ទរសពមក

1-800-224-0336 ការៃណ ទរសព្គឥភា គភា ថ្ង។
មានៃសវា 24 ៃមាងកងមយថ្ង 7 ថ្ងកងមយសភា ហ
ៃយងមានៃសវាអកបកៃព្បផ្លលមាភា ៃដាយឥភា គភា ថ្ងសព្មាបអកៃដលមន
នយាយភាសាអងៃគស។

TTY

711 ការៃណ ទរសព្គឥភា គភា ថ្ង។
ៃលខ ៃន:គសព្មាបអកៃដលមានបញ្ញការសាប ឬការនយាយ។
អកចាភា ចព្ភា វមានឧបករណ ទរសព្ព្ៃសសៃដមរៃណ ៃឡ កានៃលខ ៃន:។
មានៃសវា 24 ៃមាងកងមយថ្ង 7 ថ្ងកងមយសភា ហ

?
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(HMO D-SNP) តាមរយ: 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ៃមាង 8 ព្ព្ក ដលៃមាង 8 យប
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ៃខ ៃមសា ដលថ្ងទ 30 ៃខ កញ្ញ។ ការៃណ ទរសព្គឥភា គភា ថ្ង។ សៗមាបពតមានបន្នម សមចលៃមល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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D. បណញទរសពសៗមាប វបតសខភាពអាកបៗក រណ
បភា ទរសពមក

1-800-854-7771 ការៃណ ទរសព្គឥភា គភា ថ្ង។
មានៃសវា 24 ៃមាងកងមយថ្ង 7 ថ្ងកងមយសភា ហ
ៃយងមានៃសវាអកបកៃព្បផ្លលមាភា ៃដាយឥភា គភា ថ្ងសព្មាបអកៃដលមន
នយាយភាសាអងៃគស។

TTY

711 ការៃណ ទរសព្គឥភា គភា ថ្ង។
ៃលខ ៃន:គសព្មាបអកៃដលមានបញ្ញការសាប ឬការនយាយ។
អកចាភា ចព្ភា វមានឧបករណ ទរសព្ព្ៃសសៃដមរៃណ ៃឡ កានៃលខ ៃន:។
មានៃសវា 24 ៃមាងកងមយថ្ង 7 ថ្ងកងមយសភា ហ

សមទកទងបណាញ្ទរសព្សព្មាប វបភា សខ ភាព្អាកបរក រយា សព្មាបជនយជាមយ៖
សណ រអព្សខ ភាព្អាកបរក រយា នងៃសវាកមទកទងនងការៃព្បព្ភា សៃព្គ៤ងៃញ្៤ន
o ការងភា ព្នភា យ
o ការវាយភា ថ្ម
o ការបញ្នព្ៗ ភា លបន
o ការព្ៃព្គ:វបភា 
សព្មាបសណ រទកទងនងៃសវាសខ ភាព្ផ្ វចភា ព្ៃសសរបសអក សមៃមល ន្ងក K។

?

ៗបសនបបអ្កមានសណរ សមៃណ ទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយ: 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ៃមាង 8 ព្ព្ក ដលៃមាង 8 យប
ព្ភា ព្រថ្ងកងមយសភា ហ (ៃលកៃលងៃភា ថ្ងបណ យ Thanksgiving នងបណ យណ ៃអល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ៃខ ភា លា ដលថ្ងទ 31 ៃខ មន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (ៃលកៃលងៃភា ថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ៃខ ៃមសា ដលថ្ងទ 30 ៃខ កញ្ញ។ ការៃណ ទរសព្គឥភា គភា ថ្ង។ សៗមាបពតមានបន្នម សមចលៃមល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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E. កម វធ្គពារ នងង លប្បកៗ អ្ពការធានរាបរងសខ ភាព (HICAP)
កម វធ្គពារ នងផ្លព្បករអ ព្ការធានរបរងសខ ភាព្ (HICAP) ផ្លនវការព្បករសយាបលអ ព្កា
រធានរបរងសខ ភាព្សដាយឥណ គណ ថ្ងដលព្កមព្បជាព្លរដណដលមាន Medicare។ ព្កមអ កព្បករ
សយាបលរបស HICAP អាចសង យសណ រ នងជយឱយអ កយលដងនវអ ណដលព្ណ វសធ្សដមបសដា:
ព្សាយបញ្ញរបសអ ករន។ HICAP រនបណ :បណាលអ កព្បករសឡ កងព្គបសឡ នធ្ទងអ ស
សហយសសវាកមគព្គណ ថ្ងសទ។
HICAP គនទនកទនងជាមយនងព្កមហនធានរបរង ឬគសព្មាងសខ ភាព្ណាមយសឡ យ។

បណ ទរសពមក

1-800-824-0780
ចាបព្ថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក ព្សមាង 8:30 នទព្ព្កដល 4:30 នទលាច។

សរបសរលខ តបឡ 

520 S. La Fayette Park Place, Suite 214
Los Angeles, CA 90057

បគហ ទពរ

www.healthcarerights.org

សមទកទងសណ  HICAP សព្មាបជនយជាមយ៖

•

សណ រអ ព្គសព្មាងរបសសយង ឬអ ព្ Medicare

•

អ កព្បករសយាបលរបស HICAP អាចសង យសណ ររបសអ កអ ព្ការផ្លសបរគសព្មាងង នងជយអ ក៖

o ឱយយលអ ព្សទរបសអ ក
o ឱយយលព្ជសព្មសគសព្មាងរបសអ ក
o កងការសធ្ការបងណ វាអ ព្បញ្ញការទសខ ភាព្ ឬការព្ររលរបសអ ក នង
o កងការសដា:ព្សាយបញ្ញ វកយបព្ណ របសអ ក។

?

ប្បសនបបអ្កមានសណរ សមសណ ទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្សមាង 8 ព្ព្ក ដលសមាង 8 យប
ព្រព្រថ្ងកងមយសរហ (សលកណលងណណ ថ្ងបណ យ Thanksgiving នងបណ យណ ណអ ល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណខ ណ លា ដលថ្ងទ 31 ណខ មន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (សលកណលងណណ ថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណខ សមសា ដលថ្ងទ 30 ណខ កញ្ញ។ ការសណ ទរសព្គឥណ គណ ថ្ង។ សប្មាបពតមានបន្នម សមចលសមល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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F. អ្ងភាពន្កលមគណភាព (QIO)
រដរបសសយងមានអ ងភាព្មយណដលសគសណ ថា អ ងភាព្ណកលមគណ ភាព្ការណងទ ណដលសផ្លណ សលព្គសារ
នងអ កទទលផ្ល Livanta (BFCC-QIO)។ សន:គជាព្កមសវជបណ ណ  នងអ កអាជព្ណផ្កណងទសខ ភាព្
សផ្សងៗសទៀណ ណដលជយសលកកមសគណ ភាព្ណងទសខ ភាព្ដលអ កចលរមជាមយ Medicare។Livanta
មនមានទនកទនងជាមយនងគសព្មាងរបសសយងខ សទ។

បណ ទរសពមក

1-877-588-1123

TTY

1-855-887-6668 សលខ សន:គសព្មាបអ កណដលមានបញ្ញការសាប ឬការនយាយ។
អ កចារចព្ណ វមានឧបករណ ទរសព្ព្សសសសដមបសណ សណ កានសលខ សន:។

សរបសរលខ តបឡ 

Livanta LLC BFCC-QIO
10820 Guilford Road, Suite 202
Annapolis Junction, MD 20701-1105

បគហ ទពរ

www.livantaqio.com

ទកទងអ កទទលផ្ល Livanta នងអ ងភាព្ណកលមគណ ភាព្ការណងទព្គសារ (BFCC-QIO)
សព្មាបជនយជាមយ៖

•

សណ រននអ ព្សទណ ណហទសខ ភាព្របសអ ក

•

អ កអាចសធ្ការបងណ វាអ ព្ការណងទណដលអ កទទលរនព្បសនសបអ ក៖

o មានបញ្ញជាមយគណ ភាព្ថ្នការណងទ
o គណ ថាការសាកសឡ មនរសព្ទយរបសអ កនងបណ បកងសព្លឆ្បៗ ឬ
o គណ ថាការណងទសឡ ផ្:របសអ ក ការណងទសឡ មណ លណងទជនញ  ឬមណ លសារនណ ស
មបទទសណ សព្មាបអ កជងមនសព្មាកសឡ មនរសព្ទយ (CORF) នងព្ណ វបណ បក
ងសព្លឆ្បសព្ក។

?

ប្បសនបបអ្កមានសណរ សមសណ ទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្សមាង 8 ព្ព្ក ដលសមាង 8 យប
ព្រព្រថ្ងកងមយសរហ (សលកណលងណណ ថ្ងបណ យ Thanksgiving នងបណ យណ ណអ ល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណខ ណ លា ដលថ្ងទ 31 ណខ មន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (សលកណលងណណ ថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណខ សមសា ដលថ្ងទ 30 ណខ កញ្ញ។ ការសណ ទរសព្គឥណ គណ ថ្ង។ សប្មាបពតមានបន្នម សមចលសមល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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G. Medicare
Medicare គជាកម វធ្ធានរបរងសខ ភាព្សហព្នសព្មាបព្បជាព្លរដណដលមានអាយចាបព្ 65
ឆ្សឡ ងសណ  ជនព្ការមយចននណដលមានអាយសព្កាម 65 ឆ្ នងព្បជាព្លរដណដលមានជង
ណ ព្មងសនមសណ កងដណាកកាលចងសព្កាយ (ជងសខ រយណ ព្មងសនមជាអ ចថ្ស្តនយ ណដលទមទរឱយ
មានការលាងណ ម ឬបរព្កសលៀន)។
ទភាកងារសហព្នណដលទទលបនកកម វធ្ Medicare គជាមជៗ មណ លបសព្មសសវាកមថ្នកម វធ្
Medicare នង Medicaid ឬ CMS។

បណ ទរសពមក

1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)
ការសណ សណ កានសលខ ទរសព្សន:គឥណ គណ ថ្ង នងរន 24 សមាងកងមយថ្ង 7
ថ្ងកងមយសរហ។

TTY

1-877-486-2048 ការសណ ទរសព្គឥណ គណ ថ្ង។
សលខ សន:គសព្មាបអ កណដលមានបញ្ញការសាប ឬការនយាយ។
អ កចារចព្ណ វមានឧបករណ ទរសព្ព្សសសសដមបសណ សណ កានសលខ សន:។

បគហ ទពរ

medicare.gov
សន:គជាសគហទព្រផ្ វការសព្មាបកម វធ្ Medicare។ វាផ្លឱយអ កនវព្ណ មា
នងបផ្ណ អ ព្ Medicare។ វាកមានព្ណ មានអ ព្មនរសព្ទយ មណ លណងទចា
សជរ សវជបណ ណ  ភាកងារសឡ ភរលតាមផ្: មនរលាងណ ម មនរសារនណ ស
មបទសព្មាបអ កជងសព្មាកព្ររលសឡ សព្ទយ នងមនរសព្ទយសព្មាបណងទអ 
កជងដណាកកាលចងសព្កាយ។
វារមមានសគហទព្រ នងសលខ ទរសព្ណដលមានព្បសយាជននន។
វាករមមានឯកសារ ណដលអ កអាចសរ:ព្មរនព្កព្យទររបសអ ករន។
សបអ កមនមានកព្យទរសទសន: បណាលយ ឬមជៗ មណ លសព្មាបមនសសចា
សសឡ កងមលដានរបសអ កអាចនងមានលទភាព្ជយឱយអ កចលសមលសគហទ
ព្រសន:រនសដាយការសព្បកព្យទរណដលមានសឡ ទសន:។ សបមនដសចា:សទ
អ កអាចសណ ទរសព្មកកម វធ្ Medicare តាមរយៈសលខ ឡ ងសល សហយព្របព្
កសគនវព្ណ មានណដលអ កកព្ងណសងរក។ ព្កសគនងណសងរកព្ណ មាន
សឡ សលសគហទព្រ សហយព្នណ យសមលព្ណ មានជាមយអ ក។

?

ប្បសនបបអ្កមានសណរ សមសណ ទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្សមាង 8 ព្ព្ក ដលសមាង 8 យប
ព្រព្រថ្ងកងមយសរហ (សលកណលងណណ ថ្ងបណ យ Thanksgiving នងបណ យណ ណអ ល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណខ ណ លា ដលថ្ងទ 31 ណខ មន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (សលកណលងណណ ថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណខ សមសា ដលថ្ងទ 30 ណខ កញ្ញ។ ការសណ ទរសព្គឥណ គណ ថ្ង។ សប្មាបពតមានបន្នម សមចលសមល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជព្កទ 2៖ សលខ ទរសព្
នងធ្នធានសឡ នៗ

H. Medi-Cal
Medi-Cal គជាសណ : Medicaid របសរដ California។ សន:គជាកម វធ្ធានរបរងសខ ភាព្សាធារណ ៈ
ណដលផ្លសសវាណងទសខ ភាព្ ណដលចារចនន សព្មាបបគលណដលមានព្រកចណ លទប
រមទងព្គសារណដលមានកន មនសសចាស ជនព្ការ ការចណ មបរចកន ស្តសមានថ្ផ្សពា:
នងបគលណដលមានជងជាកលាកដចជាជងរសបង មហារកសដន ឬសមសរគហវ/ជងសអ ដស។ Medi-Cal
ទទលរនងវកាព្រដាភរលរដ នងសហព្ន។

ទរសពបឡ បលខ 

1‐844‐580‐7272
ចាបព្ថ្ងចន ដល ថ្ងសព្កព្សមាង 8 ព្ព្ក ដល សមាង 6 លាច។

TTY

1‐800‐430‐7077
សលខ សន:គសព្មាបអ កណដលមានបញ្ញការសាប ឬការនយាយ។
អ កចារចព្ណ វមានឧបករណ ទរសព្ព្សសសសដមបសណ សណ កានសលខ សន:។

?

ការសរបសរបឡ កាន

CA Department of Health Care Services
Health Care Options
P.O. Box 989009
West Sacramento, CA 95798-9850

បគហ ទពរ

www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/

ប្បសនបបអ្កមានសណរ សមសណ ទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្សមាង 8 ព្ព្ក ដលសមាង 8 យប
ព្រព្រថ្ងកងមយសរហ (សលកណលងណណ ថ្ងបណ យ Thanksgiving នងបណ យណ ណអ ល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណខ ណ លា ដលថ្ងទ 31 ណខ មន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (សលកណលងណណ ថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណខ សមសា ដលថ្ងទ 30 ណខ កញ្ញ។ ការសណ ទរសព្គឥណ គណ ថ្ង។ សប្មាបពតមានបន្នម សមចលសមល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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I. ការណ លយមស្តនបណងសាធារណ:
ការយាលយមស្តនបណ ងសាធារណ ៈសធ្ជាអ កណ សមណ ជនសអ ក។ ព្កសគអាចសង យសណ រននព្បសន
សបអ កមានបញ្ញឬពាកយបណ ងសហយអាចជយអ កឱយយលព្អ ណដលព្ណ វសធ្។ ការយាលយមស្តនបណ ង
សាធារណ ៈកអាចជយអ កចសពា:បញ្ញសសវាកម ឬវកយបព្ណ គណ ព្រកផ្ងណដរ។ ការយាលយមស្តនប
ណ ងសាធារណ ៈនងមនព្បកានយកភាគណាមយសដាយសយព្បវណ សឡ កងពាកយបណ ងសន:សទ។
ព្កសគព្ចារណាព្គបព្ជងសព្ជាយទងអ សតាមរសបៀបណដលមនលសអ ៀង នងជាកចឡ ស។ ការងាររបសព្ក
សគគជយបសងណ ឱយមានដសណា:ព្សាយដសមព្សបសណ នងបញ្ញថ្នការទទលរនការណងទសខ ភាព្។
សសវាកមរបសព្កសគគឥណ គណ ថ្ង។

ទរសពបឡ បលខ 

1-888-452-8609
ការសណ ទរសព្សណ សលខ សន:គមនគណ ថ្ង។ ព្ថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក ចសន:ព្សមាង
8:00 ព្ព្ក ដល 5:00 លាច។

TTY

711
ការសណ ទរសព្សណ សលខ សន:គមនគណ ថ្ង។

?

ការសរបសរបឡ កាន

California Department of Healthcare Services
Office of the Ombudsman
1501 Capitol Mall MS 4412
PO Box 997413
Sacramento, CA 95899-7413

អ្ន្មល៖

MMCDOmbudsmanOffice@dhcs.ca.gov

បគហ ទពរ

www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/
MMCDOfficeoftheOmbudsman.aspx

ប្បសនបបអ្កមានសណរ សមសណ ទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្សមាង 8 ព្ព្ក ដលសមាង 8 យប
ព្រព្រថ្ងកងមយសរហ (សលកណលងណណ ថ្ងបណ យ Thanksgiving នងបណ យណ ណអ ល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណខ ណ លា ដលថ្ងទ 31 ណខ មន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (សលកណលងណណ ថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណខ សមសា ដលថ្ងទ 30 ណខ កញ្ញ។ ការសណ ទរសព្គឥណ គណ ថ្ង។ សប្មាបពតមានបន្នម សមចលសមល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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J. បសវាកមសងមរបសបខានធ្
ព្បសនសបអ កព្ណ វការជនយជាមយនងអ ណ ព្បសយាជនថ្នសឡ នធ្ Los Angeles ឬ Santa Clara
របសអ ក សមទកទងព្កសងសសវាសងមកចព្បចាសឡ នធ្កងណ បនរបសអ ក។

LOS ANGELES
បណ ទរសពមក

1-888-944-4477 ការសណ ទរសព្គឥណ គណ ថ្ង។
ចាបព្ថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក ព្សមាង 8 ព្ព្ក ដលសមាង 5 លាច។

សរបសរលខ តបឡ 

IHSS Applications
2707 S. Grand Avenue
Los Angeles, CA 90007

បគហ ទពរ

https://dpss.lacounty.gov/en.html
SANTA CLARA

បណ ទរសពមក

1-877-962-3633 ការសណ ទរសព្គឥណ គណ ថ្ង។
ចាបព្ថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក ព្សមាង 8 ព្ព្ក ដលសមាង 5 លាច។

?

សរបសរលខ តបឡ 

1888 Senter Road
San Jose, CA 95112

បគហ ទពរ

www.sccgov.org/sites/ssa/Pages/default.aspx

ប្បសនបបអ្កមានសណរ សមសណ ទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្សមាង 8 ព្ព្ក ដលសមាង 8 យប
ព្រព្រថ្ងកងមយសរហ (សលកណលងណណ ថ្ងបណ យ Thanksgiving នងបណ យណ ណអ ល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណខ ណ លា ដលថ្ងទ 31 ណខ មន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (សលកណលងណណ ថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណខ សមសា ដលថ្ងទ 30 ណខ កញ្ញ។ ការសណ ទរសព្គឥណ គណ ថ្ង។ សប្មាបពតមានបន្នម សមចលសមល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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K. គបប្មាងសខ ភាពង  វចតឯកបទសរបសបខានធ្
សសវាសខ ភាព្ផ្ វចណ ឯកសទសរបស Medi-Cal អាចរករនតាមរយៈគសព្មាងសខ ភាព្ផ្ វចណ ព្បចាសឡ 
សឡ នធ្ (MHP) សបអ កមានលកណ ៈ វនចយណផ្កសវជសាស្តសចារចព្គបព្គន។

បណ ទរសពមក

1-800-854-7771 ការសណ ទរសព្គឥណ គណ ថ្ង។
24 សមាងកងមយថ្ង 7 ថ្ងកងមយសរហ
រមទងថ្ងឈបសព្មាកសយងមានសសវាកមអ កបកណព្បផ្លលមាណ សដាយឥណ គណ ថ្ង
សព្មាបអ កណដលមនសច:នយាយភាសាអ ងសគស។

TTY

711 ការសណ ទរសព្គឥណ គណ ថ្ង។
សលខ សន:គសព្មាបអ កណដលមានបញ្ញការសាប ឬការនយាយ។
អ កចារចព្ណ វមានឧបករណ ទរសព្ព្សសសសដមបសណ សណ កានសលខ សន:។
24 សមាងកងមយថ្ង 7 ថ្ងកងមយសរហ

សមទកទងជាមយនងគសព្មាងឯកសទសសខ ភាព្ផ្ វចណ របសសឡ នធ្សព្មាបជនយជាមយនង៖

•

សណ រអ ព្សខ ភាព្អាកបបក រយាផ្លសដាយសឡ នធ្
o ការវាយណ ថ្មសទទទលរន
o ការបណ នព្ររលបន
o ការណាណ ជប
o ព្ណ មានទសណ អ ព្សសវាណដលមាន

?

ប្បសនបបអ្កមានសណរ សមសណ ទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្សមាង 8 ព្ព្ក ដលសមាង 8 យប
ព្រព្រថ្ងកងមយសរហ (សលកណលងណណ ថ្ងបណ យ Thanksgiving នងបណ យណ ណអ ល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណខ ណ លា ដលថ្ងទ 31 ណខ មន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (សលកណលងណណ ថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណខ សមសា ដលថ្ងទ 30 ណខ កញ្ញ។ ការសណ ទរសព្គឥណ គណ ថ្ង។ សប្មាបពតមានបន្នម សមចលសមល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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L. ប្កសងន្ងទសខ ភាពបប្កាមការប្គបប្គងថ្នរដ California
ព្កសងណងទសខ ភាព្សព្កាមការព្គបព្គងថ្នរដ California (DMHC) ទទលខ សព្ណ វសលការដាកបណ 
ណ សលគសព្មាងសខ ភាព្នន។ មជៗ មណ លជនយរបស DMHC អាចជយអ កចសពា:បណ ងឧទរណ 
នងបណ ងណ វាននអ ព្សសវារបស Medi-Cal។

ទរសពបឡ បលខ 

1-888-466-2219
អ កណ ណាង DMHC អាចរករនសឡ ចសន:ព្សមាង 8:00 ព្ព្ក ដលសមាង
6:00 លាច ព្ថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក។

TDD

1-877-688-9891
សលខ សន:គសព្មាបអ កណដលមានបញ្ញការសាប ឬការនយាយ។
អ កចារចព្ណ វមានឧបករណ ទរសព្ព្សសសសដមបសណ សណ កានសលខ សន:។

?

ការសរបសរបឡ កាន

Help Center
California Department of Managed Health Care
980 Ninth Street, Suite 500
Sacramento, CA 95814-2725

ទរសារ

1-916-255-5241

បគហ ទពរ

www.dmhc.ca.gov
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ជព្កទ 2៖ សលខ ទរសព្
នងធ្នធានសឡ នៗ

M. ធ្នធានបង េងបទៀត
កម វធ្មស្តនបណ ងសាធារណ ៈថ្ន Health Consumer Alliance (HCA) ផ្លជនយសដាយឥណ គណ ថ្ង
សដមបជយព្បជាព្លរដណដលមានការលរកកងការទទលរន ឬរករការធានរបរងសខ ភាព្
នងសដា:ព្សាយបញ្ញជាមយនងគសព្មាងសខ ភាព្របសព្កសគ។
ព្បសនសបអ កមានបញ្ញជាមយ៖

•

Medi-Cal

•

Medicare

•

គសព្មាងសខ ភាព្របសអ ក

•

ការចលសព្បសសវាសវជសាស្តស

•

ការបងឧទរណ អ ព្សសវាកម ឱសង បរការសវជសាស្តសសណដលជាបរនសព្លយរ (DME)
សសវាសខ ភាព្ផ្ វចណ  ណដលព្ណ វរនបដសសធ្ ជាសដម។

•

វកយបព្ណ គណ ព្រកណផ្កសវជសាស្តស

•

IHSS (សសវាកមគព្ទសឡ តាមផ្:)

សមនអ កសព្បព្រសសសវាសខ ភាព្ជយសដា:ព្សាយបណ ងណ វា បណ ងឧទរណ  នងសវនការនន។
សលខ ទរសព្របស Health Consumer Alliance គសលខ  1-888-804-3536។

?
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ណខ ណ លា ដលថ្ងទ 31 ណខ មន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (សលកណលងណណ ថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
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ជពកទ 3៖ ការបប្បប្បាសការធានរាបរងថ្នគបប្មាងរបសបយងសប្មាប
បសវាន្ងទសខ ភាព នងបសវាន្ដលមានការធានរាបរងបង េងបទៀត
បសចកបង ម
ជព្កសន:មានលកខ ណ  នងបទបណ ណ ជាកលាក ណដលអ កព្ណ វដងសដមបទទលរនការណងទសខ ភាព្
នងសសវាកមណដលមានការរបរងសផ្សងសទៀណ ជាមយនងគសព្មាងរបសសយង។ វាកព្របអ កអ ព្អ កសព្ម
បសព្មលការណងទ រសបៀបទទលរនការណងទព្ព្បសភទសផ្សងៗគថ្នអ កផ្លសសវា នងសឡ សព្កាមកាលៈ
សទសៈព្សសសជាកលាក (រមបណ លទងអ កផ្លសសវា ឬឱសងសានសព្ៅបណាញ ) អ ណដលព្ណ វសធ្សឡ សព្
លអ កទទលរនវកយបព្ណ សដាយផ្លលសព្មាបសសវាកមណដលសយងរបរង នងបទបណ ណ សព្មាប
ការសធ្ជាមាសសមារបរកាសវជសាស្តសណដលសព្បរនយរ (DME)។ ពាកយគន: នងនយមនយមានតាមល
ដាបអ ករព្កមកងជព្កចងសព្កាយថ្នសសៀវសភា ណណ នសមាជករបសអ ក។

តារាងមាតកា
A. ពតមានអពផសវាកម នងអក្េផសវា .................................................................................... 36
B. បទបញ្តសរមាបការទទេានផសវាកមថែេគផរមាងរបសផភា ងរបរង...................................... 36
C. អកសរមបសរមេការថែទរបសអក ........................................................................................ 38
C1. អផៅជាអកសរមបសរមេការថែទ ................................................................................... 38
C2. រផបៀបថែេអកអាចទកទងអកសរមបសរមេការថែទរបសអកាន................................. 39
C3. រផបៀបថែេអកអាចផ្ទសបរអកសរមបសរមេការថែទរបសអក ......................................... 39
D. ការថែទពអក្េផសវា .......................................................................................................... 39
D1. ការថែទពអក្េផសវាថែទបឋម.................................................................................... 39
D2.ការថែទពរកមរគផពទយឯកផទស នងអក្េផសវាផ្េងផទៀតកងបណ្ដញ.............................. 42
D3. ផៅផពេអក្េផសវាចាកផចញពគផរមាងរបសផភា ង .......................................................... 43
D4. អក្េផសវាផរភា បណ្ដញ .................................................................................................. 44
E. ផសវាសខភាពអាកបបក រឃ (សខភាព្ េចត នងបញ្ជផរបរាសស្នរធាតផញៀន) ......................... 45
E1. ផសវាសខភាពអាកបបក រឃរបស Medi-Cal ថែេ្េជនផៅខាងផរភា គផរមាងរបសផភា ង ...... 45

?
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(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្សមាង 8 ព្ព្ក ដលសមាង 8 យប
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ណខ ណ លា ដលថ្ងទ 31 ណខ មន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (សលកណលងណណ ថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
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ជព្កទ 3៖ ការសព្បព្រសការធា
នរបរងថ្នគសព្មាងរបសសយង
សព្មាបសសវាណងទសខ ភាព្ នង
សសវាណដលរនរបរងសផ្សងសទៀណ 
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ព្រព្រថ្ងកងមយសរហ (សលកណលងណណ ថ្ងបណ យ Thanksgiving នងបណ យណ ណអ ល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណខ ណ លា ដលថ្ងទ 31 ណខ មន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (សលកណលងណណ ថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណខ សមសា ដលថ្ងទ 30 ណខ កញ្ញ។ ការសណ ទរសព្គឥណ គណ ថ្ង។ សប្មាបពតមានបន្នម សមចលសមល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជព្កទ 3៖ ការសព្បព្រសការធា
នរបរងថ្នគសព្មាងរបសសយង
សព្មាបសសវាណងទសខ ភាព្ នង
សសវាណដលរនរបរងសផ្សងសទៀណ 

A. ពតមានអ្ពបសវាកម នងអ្កង លបសវា
បសវាកម គជាការណងទសខ ភាព្ (ដចជាការជបព្នណ យជាមយសវជបណ ណ  នងការព្ររលណផ្កសវជ
សាស្តស) សសវា នងការគព្ទរយៈសព្លណវង (LTSS) អ កផ្ណ ផ្ង សសវាកមសខ ភាព្អាកបបក រយា
(រមបណ លទងសខ ភាព្ផ្ វចណ  នងសខ មាលភាព្) ឱសងមានសវជបញ្ញ នងឱសងសព្ទយមនមានសវ
ជបញ្ញ បរការ នងសសវាមសផ្សងសទៀណ ។ បសវាន្ដលមានការធានរាបរង ជាសសវាកមណាមយកងចសណាម
សសវាកមទងសន: ណដលគសព្មាងរបសសយងបងថ្ងឱយ។ សសវាណងទសខ ភាព្ សខ ភាព្ផ្ វចណ  នងសសវា នង
ការគព្ទរយៈសព្លណវង(LTSS) ណដលមានការធានរបរងមានសឡ កងជពកទ 4 ថ្នសសៀវសភា ណណ ន
សមាជករបសអ ក។ ឱសងមានសវជបញ្ញ នងឱសងមនមានសវជបញ្ញណដលមានការរបរងគមានសឡ កង
ជពកទ 5 ថ្នសសៀវសភា ណណ នសមាជករបសអ ក។
អ្កង លបសវា គជាសវជបណ ណ  គលានបដាយកា នងមនសសសផ្សងសទៀណ  ណដលផ្លសសវាកម នងការណងទ
ដលអ ក។ អ កផ្លសសវា ករបបណ លទងមនរសព្ទយ ទភាកងារព្គបព្គងសខ ភាព្តាមផ្: គនក
នងទកណនងសផ្សងសទៀណ ណដលផ្លជនអ កនវសសវាកមណងទសខ ភាព្ សសវាកមសខ ភាព្អាកបបក រយា
បរការសវជសាស្តស ព្ព្មទងសសវា នងការគព្ទរយៈសព្លណវងជាកលាក (LTSS)។
អ្កង លបសវាកងបណញ គជាអ កផ្លសសវា ណដលសធ្ការជាមយគសព្មាងរបសសយង។
អ កផ្លសសវាទងសន:យលព្ព្មទទលយកការទទណ បងព្រករបសសយងជាការទទណ សព្ញ សលញ ។
អ កផ្លសសវាកងបណាញ សចញ  វកយបព្ណ ឱយសយងខ សដាយផ្លលសព្មាបការណងទណដលព្កសគផ្លឱយអ ក។
សឡ សព្លអ កសព្បព្រសអ កផ្លសសវាកងបណាញ ណាមាក ជាធ្មតាអ កមនមានបង ថ្ងចណាយ
សព្មាបសសវាកមណដលរនរបរងសន:សទ

B. បទបញ្តសប្មាបការទទលបានបសវាកមន្ដលគបប្មាងរបសបយងរាបរង
គសព្មាងរបសសយងរបរងសលសសវាកមរបស Medicare នងរបរង ឬសព្មបសព្មលរលសសវាកមទ
ងអ សរបស Medi-Cal។ សន:រមបណ លសខ ភាព្អាកបបក រយា នងសសវា នងការគព្ទរយៈសព្លណវង
(LTSS)។
គសព្មាងរបសសយងនងសព្មបសព្មលសសវាណងទសខ ភាព្ សសវាសខ ភាព្ផ្ វចណ  នង LTSS ណដលអ ក
ទទលរន សឡ សព្លអ កអ នវណ តាមបទបណ ណ ថ្នគសព្មាងរបសសយង។ សដមបទទលរនការធានរបរង
ព្គសព្មាងរបសសយង៖

?

•

ការណងទណដលអ កទទលរនព្ណ វណណ ជាអ្តប្បបណ ជនថ្នគបប្មាង។ សន:មាននយថា
សយងរមបណ លវាសឡ កងតារងអ ណ ព្បសយាជនរបសសយងសឡ កងជពកទ 4
ថ្នសសៀវសភា ណណ នសមាជករបសអ ក។

•

ការណងទព្ណ វណណ ចាបាចខាងន្ង កបវជសាស្តស។ តាមរយៈភាព្ចារចណផ្កសវជសាស្តស
សយងមាននយថា ជាសសវាសឡ នណដលសមសហណ ផ្ល នងការពារជ វណ ។ ការណងទណដល
មានភាព្ចារចឡ ងណផ្កសវជសាស្តសគព្ណ វការ សដមបរករបគលព្ការធាកខ នឈធ្នធ្រ
ឬកាយជាព្ការ នងកាណ បនយការឈចាបធ្នធ្រតាមរយៈការព្ររលជង សរគ ឬរបស។

ប្បសនបបអ្កមានសណរ សមសណ ទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្សមាង 8 ព្ព្ក ដលសមាង 8 យប
ព្រព្រថ្ងកងមយសរហ (សលកណលងណណ ថ្ងបណ យ Thanksgiving នងបណ យណ ណអ ល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណខ ណ លា ដលថ្ងទ 31 ណខ មន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (សលកណលងណណ ថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណខ សមសា ដលថ្ងទ 30 ណខ កញ្ញ។ ការសណ ទរសព្គឥណ គណ ថ្ង។ សប្មាបពតមានបន្នម សមចលសមល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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•

ជព្កទ 3៖ ការសព្បព្រសការធា
នរបរងថ្នគសព្មាងរបសសយង
សព្មាបសសវាណងទសខ ភាព្ នង
សសវាណដលរនរបរងសផ្សងសទៀណ 

សព្មាបសសវាសវជសាស្តស អ កព្ណ វណណ មាន អ្កង លបសវាន្ងទបឋម (PCP) សឡ កងបណាញ 
ណដលរនបងាបបញ្ញឱយមានការណងទ ឬព្របអ កឱយសណ សព្បអ កផ្លសសវាសផ្សងសទៀណ ។
កងនមជាសមាជកថ្នគសព្មាង អ កព្ណ វណណ សសព្មចសព្ជសយកអ កផ្លសសវាកងបណាញ សធ្ជា
PCP របសអ ក។

o កងករណ ភាគសព្ចន PCP កងបណាញ របសអ ក ឬ គសព្មាងរបសសយង ព្ណ វណណ ផ្ល
ការយលព្ព្មដលអ ក មនសព្លអ កអាចសព្បអ កផ្លសសវាណដលមនណមនជា PCP
របសអ ក ឬសព្បអ កផ្លសសវាសផ្សងសទៀណ សឡ កងបណាញ ថ្នគសព្មាងរបសសយង។
ការយលព្ព្មសន:មានសណ :ថា ការបញ្នពៗបាលបន។ ព្បសនសបអ កមនទទ
លរនការយលព្ព្មសទសន:សយងមនអាចរបរងសលសសវាទងសន:រនសទ។
អ កមនព្ណ វការការបណ នព្ររលបន សដមបសព្បអ កឯកសទសជាកលាកដចជា
អ កឯកសទសឡ ងសខ ភាព្របសស្តសសន:សទ។

o ព្បសនសបអ កសព្ជសសរស PCP ណដលជាណផ្កថ្នសមាគមអ កអ នវណ  វជាជវៈឯករជយ
(IPA) ឬព្កមសវជសាស្តស សន:អ កឯកសទស អ កផ្លសសវាជនយគព្ទ នងមនរសព្ទយ
ណដលមានសព្មាបអ ក អាចព្ណ វរនកណ ណ ចសពា:ណណ អ កណដលរនច:កចស
នរជាមយនង IPA ឬព្កមសវជសាស្តសរបស PCP បសណា:។ អ កមនព្ណ វការមាន
ការបណ នព្ររលបនព្ PCP របសអ កសព្មាបព្ររលកងព្គអាសន ឬការណងទ
ណដលព្ណ វការជាបនន ឬសដមបសព្បព្រសអ កផ្លសសវាសខ ភាព្របសស្តសសន:សទ។ អ ក
អាចទទលរនការណងទព្បសភទសផ្សងៗសទៀណ សដាយមនចារចមានការបណ នព្ររ
លបនព្ PCP របសអ ក (សព្មាបព្ណ មានបណនមអ ព្ព្បសភទថ្នការណងទសន:
សមសមលណផ្ក D1 សឡ កងជព្កសន:)។

•

អ្កប្តវន្តទទលបានការន្ងទពសណកអ្កង លបសវាកងបណញ។ ជាទសណ  សយងនងម
នធានរបរងសលការណងទព្អ កផ្លសសវា ណដលមនសធ្ការជាមយគសព្មាងសខ ភាព្រប
សសយងសទ។ សន:មាននយថា អ កនងព្ណ វបងព្រកឱយអ កផ្លសសវាកងណ ថ្មសព្ញ សព្មាបសស
វាកមណដលផ្លជនព្អ កផ្លសសវាសឡ សព្ៅបណាញ ។ ទងសន:គជាករណ មយចនន សឡ សព្ល
វធានចឡ បសន:មនអ នវណ ន ឬពាកព្ន៖

o សយងរបរងសលភាព្អាសន ឬការណងទណដលព្ណ វការជាបននព្អ កផ្លសសវា
សព្ៅបណាញ  (សព្មាបព្ណ មានបណនមអ ព្បញ្ញសន: សមសមលណផ្ក H សឡ កងជព្ក។

o ព្បសនសបអ កព្ណ វការការណងទណដលគសព្មាងរបសសយងរបរង សហយអ កផ្លសសវា
កងបណាញ របសសយងមនអាចផ្លជនអ ករនសទ អ កអាចទទលរនការណងទ
ព្អ កផ្លសសវាសព្ៅបណាញ ។ សទ:យាងណាកសដាយ ការអ នញ្ញណ ជាមនអាចព្ណ 
វរនទមទរ។ សឡ កងសានភាព្សន: សយងរបសលការណងទសដាយឥណ 
គណ ថ្ងចសពា:អ ក។

?

ប្បសនបបអ្កមានសណរ សមសណ ទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្សមាង 8 ព្ព្ក ដលសមាង 8 យប
ព្រព្រថ្ងកងមយសរហ (សលកណលងណណ ថ្ងបណ យ Thanksgiving នងបណ យណ ណអ ល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណខ ណ លា ដលថ្ងទ 31 ណខ មន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (សលកណលងណណ ថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណខ សមសា ដលថ្ងទ 30 ណខ កញ្ញ។ ការសណ ទរសព្គឥណ គណ ថ្ង។ សប្មាបពតមានបន្នម សមចលសមល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជព្កទ 3៖ ការសព្បព្រសការធា
នរបរងថ្នគសព្មាងរបសសយង
សព្មាបសសវាណងទសខ ភាព្ នង
សសវាណដលរនរបរងសផ្សងសទៀណ 

o សយងធានរបរងសលសសវាលាងណ មណ ព្មងសនម សឡ សព្លអ កសណ សឡ ឡ ងសព្ៅណ 
បនសសវាកមថ្នគសព្មាងរបសសយងសព្មាបរយៈសព្លខ  ឬសឡ សព្លណដលអ ក
ផ្លសសវារបសអ កជាបសណា:អាសនមនទសនរ ឬមនអាចទកទងរន។
អ កអាចទទលរនសសវាកមទងសន:សឡ មណ លលាងណ មណដលទទលរនការបញ្ញ
កព្ណ មព្ណ វរបសកម វធ្ Medicare។

o សឡ សព្លអ កចលរមកងគសព្មាងរបសសយងសលកដបង អ កអាចសសសបនសព្បព្រ
សអ កផ្លសសវាបចបបនរបសអ ករន។ ជាមយនងករណ សលកណលងមយចនន
សយងព្ណ វយលព្ព្មសលសសណ សន: ព្បសនសបសយងអាចបងាញ ថាអ កមានទន
កទនងណដលមានព្សាបជាមយអ កផ្លសសវាទងសន:។ សមសមល ជពកទ 1 ថ្ន
សសៀវសភា ណណ នសមាជករបសអ ក។ ព្បសនសបសយងខ យលព្ព្មសលសសណ របសអ ក
អ កអាចបនសព្បព្រសអ កផ្លសសវាកមណដលអ កកព្ងសព្បកងសព្លបចបបនសន:ដ
លសណ  12 ណខ សព្មាបសសវាកមទងសន:។ កងអ ឡ ងសព្លសន: អ កសព្មបសព្មល
ការណងទរបសអ ក នងទកទងសណ អ ក សដមបជយអ កណសងរកអ កផ្លសសវាសឡ កង
បណាញ របសសយង។ បនបព្រយៈសព្ល 12 ណខ  សយងណលងរបរងសលការណងទរបសអ 
កសទៀណ សហយ ព្បសនសបអ កបនសព្បព្រសអ កផ្លសសវាណដលមនសណ សឡ កងបណា
ញ របសសយង។
សមាជកងសប្មាប Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)៖ កងករណ ភាគសព្ចន
អ កនងព្ណ វរនច:សណ :សឡ កង Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)
សព្មាបអ ណ ព្បសយាជន Medicare របសអ កសឡ ថ្ងទ 1 ថ្នណខ  បនបព្អ កសសសឱយច:សណ :សឡ កង
Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)។ អ កសឡ ណណ អាចទទលរនសសវា Medi-Cal
របសអ កព្គសព្មាងសខ ភាព្ Medi-Cal ព្មនរបសអ កសព្មាបរយៈសព្លមយណខ បណនមសទៀណ ។
បនបមក អ កនងទទលរនសសវា Medi-Cal របសអ កតាមរយៈ Anthem MediBlue
Full Dual Advantage (HMO D-SNP)។ វានងមនមានគមាណ កងការរបរងថ្ន Medi-Cal របសអ កសទ។
សមសណ ទរសព្មកសយងខ តាមរយៈសលខ  1-833-707-3129 (TTY: 711) ចាបព្សមាង 8 ព្ព្ក ដល សមាង
8 យប ព្រព្រថ្ងកងមយសរហ (សលកណលងណណ ថ្ងបណ យ Thanksgiving នងបណ យណ ណអ ល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណខ ណ លា ដលថ្ងទ 31 ណខ មន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (សលកណលងណណ ថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណខ សមសា ដលថ្ងទ 30 ណខ កញ្ញ។ ការសណ ទរសព្សន:គមនគណ ថ្ងសទ ព្បសនសបអ កមានសណ រណាមយ។

C. អ្កសប្មបសប្មលការន្ងទរបសអ្ក
C1. អ្បឡ ជាអ្កសប្មបសប្មលការន្ងទ
អ កសព្មបសព្មលការណងទគជាព្គសព្ទយព្នណ យអ កជងផ្លល ឬអ កណដលទទលរនការបណ :
បណាលសផ្សងសទៀណ  ណដលសធ្ការសព្មាបគសព្មាងរបសសយងសដមបផ្លសសវាព្គបព្គងករណ សព្មាបអ ក។
អ កព្គបព្គងករណ សធ្ជាថ្ដគរជាមយអ កជងសដមបទទលរនការណងទណដលព្កសគព្ណ 
វការសដមបឱយមានសខ ភាព្ល។
អ កព្គបព្គងករណ ជយអ កជង៖
•

?

យលព្សានភាព្សខ ភាព្បចបបនរបសព្កសគ

ប្បសនបបអ្កមានសណរ សមសណ ទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្សមាង 8 ព្ព្ក ដលសមាង 8 យប
ព្រព្រថ្ងកងមយសរហ (សលកណលងណណ ថ្ងបណ យ Thanksgiving នងបណ យណ ណអ ល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណខ ណ លា ដលថ្ងទ 31 ណខ មន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (សលកណលងណណ ថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណខ សមសា ដលថ្ងទ 30 ណខ កញ្ញ។ ការសណ ទរសព្គឥណ គណ ថ្ង។ សប្មាបពតមានបន្នម សមចលសមល
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ជព្កទ 3៖ ការសព្បព្រសការធា
នរបរងថ្នគសព្មាងរបសសយង
សព្មាបសសវាណងទសខ ភាព្ នង
សសវាណដលរនរបរងសផ្សងសទៀណ 

•

បសងណ ណផ្នការណងទមយសព្មាបព្កគ

•

ទទលរនការណងទណដលព្កសគព្ណ វការព្គសព្មាងរបសសយង នងសហគមនរបសព្កសគ

•

កាយជាណផ្កមយថ្នការព្គបព្គងសខ ភាព្របសព្កគ

•

សធ្ការជាមយបគលកណងទសខ ភាព្ជាព្កម

•

សសព្មចដចសគលបណ ងរបសព្កសគកងការទទលរនសខ ភាព្ល

C2. របបៀបន្ដលអ្កអាចទកទងអ្កសប្មបសប្មលការន្ងទរបសអ្កបាន
ទកទងអ កសព្មបសព្មលការណងទរបសអ កសដាយការទរសព្សណ ណផ្កបសព្មសសវាសមាជក។ សឡ កងសា
នភាព្ជាសព្ចន អ កសព្មបសព្មលការណងទអាចផ្លជនអ កនវព្ណ មានទនកទនងផ្លលរបសព្កសគ។

C3. របបៀបន្ដលអ្កអាចផ្លសបរអ្កសប្មបសប្មលការន្ងទរបសអ្ក
ព្បសនសបអ កចងឱយអ កសព្មបសព្មលការណងទសផ្សងជបអ ក សមទរសព្សណ ណផ្កបសព្មសសវាសមាជក
សដមបណចករណលកកងលរបសអ ក នងសសសអ កសព្មបសព្មលការណងទសផ្សងសទៀណ ។

D. ការន្ងទពអ្កង លបសវា
D1. ការន្ងទពអ្កង លបសវាន្ងទបឋម
អ កព្ណ វណណ សព្ជសអ កផ្លសសវាណងទបឋម (PCP) សដមបផ្ល នងចាណ ណចងការណងទព្ររលរបសអ ក ។
ព្បសនសបអ កសព្ជសសរស PCP ណដលជាណផ្កមយថ្នសមាគមអ កអ នវណ  វជាជវៈឯករជយ (IPA)
ឬព្កមសវជសាស្តស អ កឯកសទស អ កផ្លសសវាគព្ទ នងមនរសព្ទយណដលមានសព្មាបអ ក
អាចព្ណ វរនកណ ណ ចសពា:ណណ អ កណដលច:កចសនរជាមយ IPA ឬព្កមសវជសាស្តសរបស PCP បសណា:។
នយមនយថ្ន PCP នងអ្ន្ដល PCP បធ្សប្មាបអ្ក
PCP របសអ កគជាអ កផ្លសសវាណងទសខ ភាព្ចមបងរបសអ ក។ អ កនងជប PCP របសអ កសព្មាប
ការព្នណ យជាសទៀងទណ របសអ ក។ ព្បសនសបអ កឈ PCP របសអ កនងកាយជាមនសសដបងណដលព្ណ 
វអ កទកទង។ គណ  ឬនងនងសចញ សវជបញ្ញឱសងសព្មាបអ កសហយផ្លឱយអ កនវការបណ នព្ររល
បនសណ អ កឯកសទសនងអ កផ្លសសវាសផ្សងសទៀណ ព្បសនសបចារច។
PCP របសអ កអាចជា៖

?

•

សវជបណ ណ ព្គសារ

•

សវជបណ ណ សរគស្តស/សមព្

•

អ កឯកសទសណដលផ្លនវការណងទបឋម

•

នយកដានសខ ភាព្កងព្សក ឬគនកសហគមនព្សសដៀងន

ប្បសនបបអ្កមានសណរ សមសណ ទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្សមាង 8 ព្ព្ក ដលសមាង 8 យប
ព្រព្រថ្ងកងមយសរហ (សលកណលងណណ ថ្ងបណ យ Thanksgiving នងបណ យណ ណអ ល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណខ ណ លា ដលថ្ងទ 31 ណខ មន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (សលកណលងណណ ថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណខ សមសា ដលថ្ងទ 30 ណខ កញ្ញ។ ការសណ ទរសព្គឥណ គណ ថ្ង។ សប្មាបពតមានបន្នម សមចលសមល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជព្កទ 3៖ ការសព្បព្រសការធា
នរបរងថ្នគសព្មាងរបសសយង
សព្មាបសសវាណងទសខ ភាព្ នង
សសវាណដលរនរបរងសផ្សងសទៀណ 

ជបប្មស PCP របសអ្ក
ទនកទនងរបសអ កជាមយ PCP របសអ កសឡ នណាស។ ដសច:សឡ សព្លអ កសព្ជសសរស PCP
របសអ កព្រយាមគណ អ ព្មលសហណ ឡ ងសព្កាមសដមបជយអ ក។ សឡ សព្លអ កសព្ជសសរស PCP អ កគរណណ ៖
•

សព្ជសសរសអ កផ្លសសវាកមណដលអ កសព្បឥឡ វសន: ឬ

•

សព្ជសសរសអ កផ្លសសវាណដលនរណាមាកណដលអ កទកចណ រនណណ ន ឬ

•

សព្ជសសរសអ កផ្លសសវាកមណដលសឡ ជណ ផ្:របសអ ក

សឡ សព្លអ កច:សណ :ជាមយនង Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)
អ កនងសព្ជសសរស PCP សដាយសព្បព្រសសសៀវសភា បណ សណ :អ កផ្លសសវានងឱសងសានរបសសយង។ PCP
ព្ណ វរនច:បណ តាមលដាបទព្កងនងសឡ នធ្ ដសច:សហយអ កអាចណសងរកកណនង ណដលសឡ 
ជណ ផ្:ឬកណនងសធ្ការរបសអ ក។ សសៀវសភា បណ សន:កបងាញ អ កនវអ ណដលជាភាសាព្ណ វនយាយសឡ កា
រយាលយរបស PCP ផ្ងណដរ។ ព្បសនសបអ កព្ណ វការជនយកងការសព្ជសសរស PCP សមសណ ទរសព្មកណផ្
កបសព្មសសវាសមាជកតាមរយៈសលខ  1-833-707-3129 (TTY: 711) ចាបព្សមាង 8 ព្ព្ក ដល សមាង
8 យប ព្រព្រថ្ងកងមយសរហ (សលកណលងណណ ថ្ងបណ យ Thanksgiving នងបណ យណ ណអ ល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណខ ណ លា ដលថ្ងទ 31 ណខ មន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (សលកណលងណណ ថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណខ សមសា ដលថ្ងទ 30 ណខ កញ្ញ។ ការសណ ទរសព្គឥណ គណ ថ្ង។
សឡ សព្លអ កសព្ជសសរស PCP របសអ កអ កកព្ណ វសព្ជសសរសមនរសព្ទយនងបណាញ ជនញ ណដល
ពាកព្ននង PCP របសអ ក។ សឡ សព្លអ កសព្ជសសរស PCP អ កនងព្ណ វរនបណ នបនសណ កានអ ក
ឯកសទស មនរសព្ទយ នងអ កផ្លសសវាសផ្សងសទៀណ  ណដលទកទងនង PCP នង/ឬព្កមសវជសាស្តសរបសអ ក
សណ :នងសលខ ទរសព្របស PCP របសអ កព្ណ វរនសរ:ព្មសលកាណ សមាជកភាព្របសអ ក។
សព្មាបជនយកងការសព្ជសសរស PCP សមសណ ទរសព្មកណផ្កបសព្មសសវាសមាជកតាមរយៈ
សលខ  1-833-707-3129 (TTY: 711) ចាបព្សមាង 8 ព្ព្ក ដលសមាង 8 យប ព្រព្រថ្ងកងមយសរហ
(សលកណលងណណ ថ្ងបណ យ Thanksgiving នងបណ យណ ណអ ល) ចាបព្ថ្ងទ 1 ណខ ណ លា ដលថ្ងទ 31 ណខ មន
នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (សលកណលងណណ ថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1 ណខ សមសា ដលថ្ងទ 30
ណខ កញ្ញ។ការសណ ទរសព្គឥណ គណ ថ្ង។
ជបប្មសកងការផ្លសបរ PCP របសអ្ក
អ កអាចនងផ្លសបរ PCP សព្មាបសហណ ផ្លមយចននសឡ សព្លណាមយរន។ សលសព្សន: វាអាចសណ រច
ផ្ងណដរ ណដលថា PCP របសអ កអាចចាកសចញ ព្បណាញ គសព្មាងរបសសយង។ ព្បសនសប PCP
របសអ កចាកសចញ ព្បណាញ របសសយង សយងអាចជយអ កណសងរក PCP ងសឡ កងបណាញ របសសយង។

?

ប្បសនបបអ្កមានសណរ សមសណ ទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្សមាង 8 ព្ព្ក ដលសមាង 8 យប
ព្រព្រថ្ងកងមយសរហ (សលកណលងណណ ថ្ងបណ យ Thanksgiving នងបណ យណ ណអ ល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណខ ណ លា ដលថ្ងទ 31 ណខ មន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (សលកណលងណណ ថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណខ សមសា ដលថ្ងទ 30 ណខ កញ្ញ។ ការសណ ទរសព្គឥណ គណ ថ្ង។ សប្មាបពតមានបន្នម សមចលសមល
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ជព្កទ 3៖ ការសព្បព្រសការធា
នរបរងថ្នគសព្មាងរបសសយង
សព្មាបសសវាណងទសខ ភាព្ នង
សសវាណដលរនរបរងសផ្សងសទៀណ 

សដមបផ្លសបរ PCP របសអ ក សមសណ ទរសព្មកណផ្កសសវាបសព្មសមាជកតាមរយៈសលខ 
1-833-707-3129 (TTY: 711) ចាបព្សមាង 8 ព្ព្ក ដលសមាង 8 យប ព្រព្រថ្ងកងមយសរហ
(សលកណលងណណ ថ្ងបណ យ Thanksgiving នងបណ យណ ណអ ល) ចាបព្ថ្ងទ 1 ណខ ណ លា ដលថ្ងទ 31 ណខ មន
នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (សលកណលងណណ ថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1 ណខ សមសា ដលថ្ងទ 30
ណខ កញ្ញ។ការសណ ទរសព្គឥណ គណ ថ្ង។ សឡ សព្លអ កសណ ទរសព្ ព្ណ វព្រកដថារនព្របណផ្ក
សសវាបសព្មសមាជក ព្បសនសបអ ក កព្ងសព្បព្រសអ កឯកសទស ឬទទលរនសសវាកមសផ្សងសទៀណ 
ណដលព្ណ វការការយលព្ព្មព្ PCP របសអ ក។ សសវាកមទងសន:មយចននអាចជាសសវាសខ ភាព្តាមផ្:
នងបរការសវជសាស្តសណដលជាបរនយរ។
អ កអាចចាបសផ្មសព្បព្រស PCP របសអ កសឡ ថ្ងដបងថ្នណខ បនបព្អ ករនសសស។ ឧទហរណ 
ព្បសនសបអ កសសសផ្លសបរ PCP របសអ កសឡ ថ្ងទ 13 ណខ កញ្ញ អ កអាចចាបសផ្មសព្បសវជបណ 
ណ បឋមងរបសអ កសឡ ថ្ងទ 1 ណខ ណ លា។
សយងនងសផ្ជនអ កនវបណ សមាលសមាជករបសគសព្មាង Anthem Blue Cross Cal MediConnect
ជាមយនងសណ : នងសលខ ទរសព្ថ្ន PCP ងរបសអ ក។ បសវាកមន្ដលអ្កអាចទទលបានបដ្ឋយ
គនការយលប្ពមព PCP របសអ្ក
កងករណ ភាគសព្ចនបផ្ណ  អ កចារចព្ណ វការយលព្ព្មព្សណាក PCP របសអ កសន មនសព្លសព្បព្រ
សអ កផ្លសសវាកមសផ្សងៗសទៀណ ។ ការយលព្ព្មសន:មានសណ :ថា ការបញ្នពៗបាលបន។ អ កអាចទ
ទលរននវសសវាកមដចជាសសវាកម ណដលមានច:បណ សឡ ឡ ងសព្កាម សដាយមនចារចទទ
លរនការយលព្ព្មព្សណាក PCP របសអ កជាមន៖

•

សសវាកមព្ររលសសស្តងា:បននព្ព្កមព្គសព្ទយកងបណាញ  ឬសព្ៅបណាញ ។

•

សសវាកមណងទព្ររលណដលព្ណ វការចារចព្សណាកព្គសព្ទយកងបណាញ ។

•

ការណងទណដលព្ណ វការជាបននព្អ កផ្លសសវាសព្ៅបណាញ  សឡ សព្លណដលអ កមនអាចសណ 
ដលអ កផ្លសសវាកងបណាញ  (ឧទហរណ  ព្បសនសបអ កសឡ ឡ ងសព្ៅណ បនសសវាកម
ថ្នគសព្មាងរបសសយង ឬកងអ ឡ ងសព្លចងសរហ)។

កណតចណ៖ ការណងទណដលព្ណ វការជាបននព្ណ វណណ ជាណ ព្មវការបនន នងចារចណផ្ក
សវជសាស្តស។

?

•

សសវាលាងណ មណ ព្មងសនម ណដលអ កទទលរនព្មនរលាងណ មណដលទទលសាលសដាយ
Medicare សឡ សព្លណដលអ កសណ សឡ សព្ៅណ បនផ្លសសវាកមរបសគសព្មាង។
ទរសព្មកព្របណផ្កបសព្មសសវាសមាជក សឡ មនសព្លអ កចាកសចញ ព្ណ បនផ្លសសវាកម។
សយងអាចជយឱយអ កទទលរនសសវាលាងណ ម ខ ណ ៈសព្លណដលអ កសឡ ឆ្យ។

•

ការចាកវាកសាងបងារជងព្គនផ្លសាយធ្ នង COVID-19 កដចជាវាកសាងបងាររលា
កសងមព្បសភទ B នងវាកសាងបងារជងរលាកទងសណ  គអាចសធ្រនដរបណាអ កទទល
យកវាកសាងទងសន:ព្អ កផ្លសសវាកមកងបណាញ ។

ប្បសនបបអ្កមានសណរ សមសណ ទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្សមាង 8 ព្ព្ក ដលសមាង 8 យប
ព្រព្រថ្ងកងមយសរហ (សលកណលងណណ ថ្ងបណ យ Thanksgiving នងបណ យណ ណអ ល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណខ ណ លា ដលថ្ងទ 31 ណខ មន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (សលកណលងណណ ថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណខ សមសា ដលថ្ងទ 30 ណខ កញ្ញ។ ការសណ ទរសព្គឥណ គណ ថ្ង។ សប្មាបពតមានបន្នម សមចលសមល
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ជព្កទ 3៖ ការសព្បព្រសការធា
នរបរងថ្នគសព្មាងរបសសយង
សព្មាបសសវាណងទសខ ភាព្ នង
សសវាណដលរនរបរងសផ្សងសទៀណ 

•

សសវាកមសរៀបចណផ្នការព្គសារនងការណងទសខ ភាព្ស្តសជាព្បចា សន:រមទង សសវាព្នណ យស
ដន ការងណ ង :សមលសដន (ព្នណ យសដនសដាយការសអ ច) ព្នណ យសកាសកាមហារកមា
ណ សបន នងការព្នណ យសររងបនព្ជស្តស ដរបណាអ កទទលយកសសវាទងសន:
ព្អ កផ្លសសវាកងបណាញ ។

•

សលសព្សន:សទៀណ  សបអ កមានសទទទលរននវសសវាព្អ កផ្លសសវាសខ ភាព្ជនជា
ណ អាសមរកសដម អ កអាចសព្បព្រសអ កផ្លសសវាកមទងសន:សដាយមនមានកា
របណ នព្ររលបន។

D2. ការន្ងទពប្កមប្គបពទៗ ឯកបទស នងអ្កង លបសវាបង េងបទៀតកងបណញ
អ កឯកសទសគជាសវជបណ ណ ណដលផ្លការណងទសខ ភាព្សព្មាបជងជាកលាកមយ ឬណផ្កមយថ្នរ
ងកាយ។ អ កឯកសទសមានសព្ចនព្បសភទ ដចជា៖

•

ព្គសព្ទយឯកសទសឡ ងជងមហារក ណងទអ កជងណដលមានជងមហារក។

•

ព្គសព្ទយឯកសទសជងសប:ដង ណងទអ កជងណដលមានជងសប:ដង។

•

ព្គសព្ទយឯកសទសសរគសព្គងង ង សមលណងទព្ររលអ កជងណដលមានបញ្ញង ង សនក ឬ
សាចដ។

ព្បសនសបអ កព្ណ វការការណងទព្អ កឯកសទស PCP របសអ កនងផ្លឱយអ កនវការបណ នសណ កាន
ព្គសព្ទយព្ណ មព្ណ វឬអ កផ្លសសវាណងទសខ ភាព្សផ្សងសទៀណ ណដលអាចផ្លឱយអ កនវការណងទណដលអ 
កព្ណ វការ។

?

•

សរបសសវាកមមយចនន អ កអាចព្ណ វការការអ នញ្ញណ ជាមន។ ការអ នញ្ញណ ជាមនមានន
យថាអ កព្ណ វការការយលព្ព្មព្សយងមនសព្លអ កអាចទទលរនសសវាកមឬឱសងណាមយ។
ព្គសព្ទយឬអ កផ្លសសវាណងទសខ ភាព្សផ្សងសទៀណ នងសសរសការអ នញ្ញណ ជាមនចសពា:សសវាកម
ណដលព្កសគគណ ថាអ កព្ណ វការ។ សដមបណសងយលថាសណ សសវាកមណាមយព្ណ វការការ
អ នញ្ញណ ជាមន សមសមលតារងអ ណ ព្បសយាជនសឡ កងជព្កទ 4។

•

PCP របសអ កអាចសធ្ការជាមយមនរសព្ទយឬព្កមអ កឯកសទសមយចននណណ បសណា:។
សន:ជាមលសហណ ណដលអ កព្ណ វណណ ទទលរនការបណ នព្ររលបនព្ PCP របសអ ក
មនសព្លអ កសព្បអ កឯកសទស។ ព្បសនសបអ កមានសណ រអ ព្អ កឯកសទសឬមនរសព្ទយណដល
PCP របសអ កសធ្ការជាមយ សមទកទង PCP ឬសសវាកមសមាជករបសអ ក។

ប្បសនបបអ្កមានសណរ សមសណ ទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្សមាង 8 ព្ព្ក ដលសមាង 8 យប
ព្រព្រថ្ងកងមយសរហ (សលកណលងណណ ថ្ងបណ យ Thanksgiving នងបណ យណ ណអ ល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណខ ណ លា ដលថ្ងទ 31 ណខ មន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (សលកណលងណណ ថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណខ សមសា ដលថ្ងទ 30 ណខ កញ្ញ។ ការសណ ទរសព្គឥណ គណ ថ្ង។ សប្មាបពតមានបន្នម សមចលសមល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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សសៀវសភា ណណ នសមាជករបស Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)

ជព្កទ 3៖ ការសព្បព្រសការធា
នរបរងថ្នគសព្មាងរបសសយង
សព្មាបសសវាណងទសខ ភាព្ នង
សសវាណដលរនរបរងសផ្សងសទៀណ 

វាមានសារៈសឡ នណាសកងការទទលការបណ នព្ររលបន (ការឯកភាព្ជាមន) មនសព្លអ កសព្ប
ព្រស Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP) អ កឯកសទសណដលមានកច
សនរជាមយ ឬទទលសសវាកមព្សសស (សលកណលងណណ សសវាកមណដលរនរយសណ :ឡ ងសលសព្កាម ណផ្ក
D)។ ព្បសនសបអ កមនមានការបណ នព្ររលបន (ការយលព្ព្មជាមន) មនសព្លណដលអ កទទលរន
សសវាកមព្អ កឯកសទស អ កព្បណហលជាព្ណ វបងថ្ងសសវាកមទងសន:សដាយខ នឯង។ សមសមល ណផ្ក D
សព្មាបព្ណ មានអ ព្សសវាកមណាមយណដលណ ព្មវឱយមានការបណ នព្ររលបន
នង/ឬការអ នញ្ញណ ជាមន។
ព្បសនសបអ កឯកសទសចងឱយអ កព្ណ ឡ បមកវញ សដមបទទលរនការណងទបណនម សមព្នណ យសមលជាម
នសនឱយព្រកដថាការបណ នព្ររលបន (ការយលព្ព្មជាមន) ព្ PCP របសអ ក សព្ទយជនញ ទសណ 
សព្ទយគលានបដាយកា ឬអ កឯកសទសរបសអ កនងរបរងការជបជាមយអ កជនញ សន:សព្ចនដង។
សបមនដសចា:សទ អ កព្ណ វណណ ទទលរនការបណ នព្ររលបនសផ្សងសទៀណ  (ការយលព្ព្មជាមន)
សព្មាបការជបអ កជនញ សលកសព្កាយសទៀណ ។
សលសព្សន: PCP មានអ កឯកសទសនងមនរសព្ទយមយចននណដលព្កសគសព្បសព្មាបការបណ នព្រ
រលបន ដសច: PCP ណដលអ កសព្ជសសរសជាធ្មតាកណ ណ អ កឯកសទសនងមនរសព្ទយណដលអ កព្ណ 
វរនបណ នសណ ។ ព្បសនសបមានអ កឯកសទសណដលជាបកចសនរ ឬកណនងណដលអ កចលចណ 
សមព្នណ យសមលមនឲ្យព្រកដថា PCP របសអ កបណ នអ កជងសណ អ កជនញ សន:
ឬសព្បព្រសមនរសព្ទយសន:។

D3. បឡ បពលអ្កង លបសវាចាកបចញពគបប្មាងរបសបយង
អ កផ្លសសវាកមកងបណាញ  ណដលអ កសព្បព្រសអាចចាកសចញ ព្គសព្មាងរបសសយង។ ព្បសនសបអ ក
ផ្លសសវាណាមាករបសអ កចាកសចញ ព្គសព្មាងរបសសយង អ កអាចមានសទ នងការការពារជាកលាក
ណដលរនសសងបដចឡ ងសព្កាម៖

?

•

សទ:បជា អ កផ្លសសវាកងបណាញ របសសយងផ្លសបរកងអ ឡ ងសព្លថ្នឆ្ផ្លសសវាកម
សយងព្ណ វណណ ផ្លឱយអ កនវលទភាព្ចលសព្បអ កផ្លសសវាណដលមានលកណ សមបណ ព្គបព្គន
សដាយគនការររង។

•

សយងខ ណ ខ ព្បងណព្បងឱយអ សព្ចណ កងការផ្លដណ ងជនអ កយាងសហាចណាស 30 ថ្ងមន
សដមបឱយអ កមានសព្លសវលាព្គបព្គនកងការសព្ជសសរសអ កផ្លសសវាង។

•

សយងជយអ កកងការសព្ជសសរសអ កផ្លសសវាងណដលមានលកណ សមបណ ព្គបព្គន សដមបប
នការព្គបព្គងណ ព្មវការណងទសខ ភាព្របសអ ក។

•

ព្បសនសបអ កកព្ងណណ ព្ររលសខ ភាព្ អ កមានសទសសស សហយសយងសធ្ការជាម
យអ កសដមបធាន ថាការព្ររលណដលចារចណផ្កសវជសាស្តសណដលអ កកព្ងទទលរន
មនព្ណ វរនររង។

ប្បសនបបអ្កមានសណរ សមសណ ទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្សមាង 8 ព្ព្ក ដលសមាង 8 យប
ព្រព្រថ្ងកងមយសរហ (សលកណលងណណ ថ្ងបណ យ Thanksgiving នងបណ យណ ណអ ល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណខ ណ លា ដលថ្ងទ 31 ណខ មន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (សលកណលងណណ ថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណខ សមសា ដលថ្ងទ 30 ណខ កញ្ញ។ ការសណ ទរសព្គឥណ គណ ថ្ង។ សប្មាបពតមានបន្នម សមចលសមល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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សសៀវសភា ណណ នសមាជករបស Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)

ជព្កទ 3៖ ការសព្បព្រសការធា
នរបរងថ្នគសព្មាងរបសសយង
សព្មាបសសវាណងទសខ ភាព្ នង
សសវាណដលរនរបរងសផ្សងសទៀណ 

•

ព្បសនសបសយងមនអាចណសងរកអ កឯកសទសកងបណាញ  ណដលមានសមណ ភាព្អា
ចចលសព្បរនសព្មាបអ កសទ សយងព្ណ វណណ សរៀបចឱយមានអ កឯកសទសសព្ៅបណាញ សដមប
ផ្លការណងទរបសអ ក។

•

ព្បសនសបអ កគណ ថា សយងមនរនជនសអ កផ្លសសវាព្មនរបសអ កជាមយអ កផ្ល
សសវាណដលមានលកណ សមបណ ព្គបព្គន ឬថាសយងកព្ងណណ ព្គបព្គងការណងទរបសអ 
កមនរនលសន:សទ អ កមានសទកងការ ដាកពាកយបណ ងណ វាអ ព្គណ ភាព្ថ្នការណង
ទសណ កាន QIO គណ ភាព្ថ្នពាកយបណ ងសាទកអ ព្ការណងទ ឬទងព្រ។
(សមសមលជព្កទ 9 សព្មាបព្ណ មានបណនម។)

ព្បសនសបអ ករកសឃ ញ ថា អ កផ្លសសវាណាមយរបសអ កកព្ងណណ ចាកសចញ ព្គសព្មាងរបសសយង
សមទកទងមកសយងខ ។ សយងអាចជយអ កកងការណសងរកអ កផ្លសសវាង នងព្គបព្គងការណងទរប
សអ ករន។ ទកទងណផ្កសសវាបសព្មអ ណ ងជន 1-833-707-3129 (TTY: 711), ចាបព្សមាង 8 ព្ព្ក ដល
សមាង 8 យប ព្រព្រថ្ងកងមយសរហ (សលកណលងណណ ថ្ងបណ យ Thanksgiving នងបណ យណ ណអ ល)
ចាបព្ថ្ងទ 1 ណខ ណ លា ដលថ្ងទ 31 ណខ មន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (សលកណលងណណ ថ្ងឈបសព្មាក)
ចាបព្ថ្ងទ 1 ណខ សមសា ដលថ្ងទ 30 ណខ កញ្ញ។ ការសណ ទរសព្គឥណ គណ ថ្ង។

D4. អ្កង លបសវាបប្ភា បណញ
កងករណ ភាគសព្ចន សយងនងមនរបរងសលការណងទណដលអ កទទលរនព្អ កផ្លសសវាសព្ៅប
ណាញ សឡ យ។ សន:មាននយថាការណងទរបសអ កមកព្អ កផ្លសសវាណដលមនណមនជាណផ្កថ្នបណាញ 
គសព្មាងរបសសយង។ មានសព្លខ :សយងនងព្គបដណ បការណងទព្អ កផ្លសសវាសព្ៅបណាញ ផ្ងណដរ។
សន:គជាករណ ចននបសឡ សព្លសយងនងព្គបដណ បការណងទរបសអ កព្អ កផ្លសសវាសព្ៅបណាញ ៖

?

•

ព្បសនសបអ កព្ណ វការការណងទបននឬសព្លមានអាសន។ សព្មាបព្ណ មានបណនមអ ព្បញ្ញសន:
នងសដមបសមលថាសណ ការណងទកងព្គអាសន ឬការណងទបននមាននយយាងណា សមសមលណផ្
កការណងទកងព្គអាសន ឬការណងទណដលព្ណ វការជាបននសឡ កងតារងអ ណ ព្បសយា
ជនសឡ កងជព្កទ 4។

•

ព្បសនសបអ កព្ណ វការការណងទណផ្កសវជសាស្តសណដល Medicare នយាយថា គសព្មាងរបសសយងព្ណ 
វណណ ធានរបរង បណនមនមានអ កផ្លសសវាកងបណាញ របសសយងណាមយផ្លការណងទព្បសភ
ទសន:សទ។ កងករណ សន: PCP ឬអ កឯកសទសរបសអ កនងព្ណ វទទល "ការអ នញ្ញណ ជាមន"។
សន:មាននយថា Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP) ព្ណ វណណ អ នមណ វាម
នសព្លអ កទទលរនការណងទ។ ព្បសនសបអ កមានការយលព្ព្មមនសព្លទទលសសវា
អ កនងបងព្រកដចគនងចននណដលព្ណ វបងព្បសនសបអ កទទលរនការណងទព្អ កផ្
លសសវាកងបណាញ ។ វាមានសារៈសឡ នឡ ងណាសកងការទទលរនការបណ នព្ររ
លបនរបសអ កព្ PCP អ កឯកសទស ឬសមាជកណផ្កណងទសឡ នៗ ណដលព្ណ វរន
អ នមណ របសអ ក មនសព្លអ កសព្បអ កផ្លសសវាសព្ៅបណាញ ។ ព្បសនសបអ កមនមានការបណ ន
ព្ររលបនមនសព្លអ កទទលការណងទព្អ កផ្លសសវាសព្ៅបណាញ  អ កព្បណហលជាព្ណ វបង
ថ្ងសសវាកមទងសន:សដាយខ នឯង។

ប្បសនបបអ្កមានសណរ សមសណ ទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្សមាង 8 ព្ព្ក ដលសមាង 8 យប
ព្រព្រថ្ងកងមយសរហ (សលកណលងណណ ថ្ងបណ យ Thanksgiving នងបណ យណ ណអ ល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណខ ណ លា ដលថ្ងទ 31 ណខ មន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (សលកណលងណណ ថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណខ សមសា ដលថ្ងទ 30 ណខ កញ្ញ។ ការសណ ទរសព្គឥណ គណ ថ្ង។ សប្មាបពតមានបន្នម សមចលសមល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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•

ជព្កទ 3៖ ការសព្បព្រសការធា
នរបរងថ្នគសព្មាងរបសសយង
សព្មាបសសវាណងទសខ ភាព្ នង
សសវាណដលរនរបរងសផ្សងសទៀណ 

សសវាលាងណ មណ ព្មងសនម ណដលអ កទទលរនសឡ មណ លលាងណ មណដលទទលសាលសដាយ
Medicare សឡ សព្លអ កសណ សឡ សព្ៅណ បនថ្នបណាញ របសគសព្មាងសព្មាបរយៈសព្លខ ។

ព្បសនសបអ កសព្បព្រសអ កផ្លសសវាសព្ៅបណាញ  អ កផ្លសសវាសន:ព្ណ វណណ មានសទចលរមកងកម វធ្
Medicare នង/ឬ Medi-Cal។
•

សយងមនអាចបងថ្ងអ កផ្លសសវាណដលមនមានសទចលរមកង Medicare នង/ឬ Medi-Cal
សន:សទ។

•

ព្បសនសបអ កសព្បព្រសអ កផ្លសសវាសព្ៅបណាញ មាក ណដលគនសទចលរមកងកម វធ្
Medicare សន:អ កព្ណ វណណ បងព្រកទទណ ថ្ងចណាយសព្ញ សលសសវាកមណដលអ កទទលរន។

•

អ កផ្លសសវាកមព្ណ វណណ ព្របអ កឱយដង ព្បសនសបព្កសគគនសទចលរមកងកម វធ្
Medicare។

E. បសវាសខ ភាពអាកបៗ ក រណ  (សខ ភាពង  វចត នងបញ្ហបប្បប្បាស
សារធាតបញៀន)
អ កនងមានសទចលសព្បព្រសសសវាសខ ភាព្អាកបបក រយាណដលចារចណផ្កសវជសាស្តសណដល
Medicare នង Medi-Cal ធានរបរង។ សយងផ្លជនលទភាព្ថ្នការទទលរនសសវាសខ ភាព្អា
កបបក រយាណដលធានរបរងសដាយ Medicare។ គសព្មាងរបសសយងមនផ្លសសវាសខ ភាព្អាកបបក រយា
ណដលរបរងសដាយ Medi-Cal សន:សទ បណនសសវាទងសន:មានសព្មាបអ កតាមរយៈ ព្កសងសខ ភាព្ផ្ វច
ណ ព្បចាសឡ នធ្ Los Angeles )LACDMH) នងព្កសងសខ ភាព្ផ្ វចណ ព្បចាសឡ នធ្ Santa Clara
នងព្កសងទទលបនកសសវាសព្គឿងព្សវង នងសារធាណ សញ ៀន។

E1. បសវាសខ ភាពអាកបៗ ក រណ របស Medi-Cal ន្ដលង លជនបឡ ខាងបប្ភា គបប្មាងរបសបយង
សសវាសខ ភាព្ផ្ វចណ ឯកសទសរបស Medi-Cal មានសព្មាបអ កតាមរយៈគសព្មាងសខ ភាព្ផ្ វចណ 
(MHP) ព្បចាសឡ សឡ នធ្ សបអ កបសព្ញ រនសណ តាមលកណ ៈវនចយសដមបចលសព្បសសវាសខ ភាព្
ផ្ វចណ ឯកសទស។ សសវាសខ ភាព្ផ្ វចណ ឯកសទសរបស Medi-Cal ណដលផ្លជនសដាយព្កសងសខ ភាព្
ផ្ វចណ ព្បចាសឡ នធ្ Los Angeles )LACDMH) នងព្កសងសខ ភាព្ផ្ វចណ ព្បចាសឡ នធ្ Santa Clara
នងព្កសងទទលបនកសសវាសព្គឿងព្សវង នងសារធាណ សញ ៀន រមមាន៖

?

•

សសវាសខ ភាព្ផ្ វចណ 

•

សសវាជនយការផ្លឱសងព្ររល

•

ការព្ររលហណ ចណ សឡ សព្លថ្ង

•

ការសារនណ សមបទសឡ សព្លថ្ង

ប្បសនបបអ្កមានសណរ សមសណ ទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្សមាង 8 ព្ព្ក ដលសមាង 8 យប
ព្រព្រថ្ងកងមយសរហ (សលកណលងណណ ថ្ងបណ យ Thanksgiving នងបណ យណ ណអ ល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណខ ណ លា ដលថ្ងទ 31 ណខ មន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (សលកណលងណណ ថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណខ សមសា ដលថ្ងទ 30 ណខ កញ្ញ។ ការសណ ទរសព្គឥណ គណ ថ្ង។ សប្មាបពតមានបន្នម សមចលសមល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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•

អ នរគមនសដា:ព្សាយ វបណ 

•

ការជយសដា:ព្សាយ វបណ ឱយមានព្បព្កណ ភាព្

•

សសវាព្យរលសឡ ផ្:សព្មាបមនសសធ្

•

សសវាព្យរលសឡ ផ្:សព្មាបសដា:ព្សាយ វបណ 

•

សសវាផ្លកណនងណងទព្ររលសខ ភាព្ខ រកឡ ល

•

សសវាដាកឱយសព្មាកព្ររលសខ ភាព្ខ រកឡ ល

•

ការកណ ណ សគលសណ ព្គបព្គងករណ 

ជព្កទ 3៖ ការសព្បព្រសការធា
នរបរងថ្នគសព្មាងរបសសយង
សព្មាបសសវាណងទសខ ភាព្ នង
សសវាណដលរនរបរងសផ្សងសទៀណ 

សសវា Medi-Cal ឬព្បព្នណចកចាយឱសងណដលសរៀបចសដាយ Medi-Cal មានសព្មាបអ កតាមរយៈ
ព្កសងសខ ភាព្ផ្ វចណ ព្បចាសឡ នធ្ Los Angeles )LACDMH) នងព្កសងសខ ភាព្ផ្ វចណ ព្បចា
សឡ នធ្ Santa Clara នងព្កសងទទលបនកសសវាសព្គឿងព្សវង នងសារធាណ សញ ៀន ព្បសនសបអ 
កបសព្ញ តាមលកណ ៈវនចយ សដមបទទលរនសសវាកមទងសន:។ សសវាឱសង Medi-Cal ណដលផ្លជ
នសដាយព្កសងសខ ភាព្ផ្ វចណ ព្បចាសឡ នធ្ Los Angeles )LACDMH) នងព្កសងសខ ភាព្ផ្ វចណ ព្ប
ចាសឡ នធ្ Santa Clara នងព្កសងទទលបនកសសវាសព្គឿងព្សវង នងសារធាណ សញ ៀន រមមាន៖

•

សសវាកមព្ររលហណ ចណ សព្មាបអ កជងមនសព្មាកសឡ មនរសព្ទយ

•

សសវាព្យរលសឡ ផ្:

•

សសវាផ្លឱសងព្ររលសដាយឥណ គណ ថ្ងដលអ កជងណដលមនសព្មាកសឡ មនរសព្ទយ

•

សសវាព្ររលបនរបសារធាណ ណាកទក

•

សសវាព្ររលការសញ ៀនសារធាណ អ ផ្យអ ណ  Naltrexone

សសវាព្បព្នណចកចាយឱសងណដលសរៀបចសដាយ Medi-Cal រមមាន៖

?

•

សសវាអ កជងមនសាកព្ររល នងសសវាអ កជងមនសាកព្ររលយាងលណ លន

•

ការសព្បព្រសឱសងសព្មាបការព្ររលការសញ ៀន (សគសណ ផ្ងណដរថា ការព្ររលសដាយកា
រសព្បថាជនយ)

•

លសឡ ឋាន/អ កជងសាកព្ររល

•

ការព្គបព្គងអាការសព្កាយការឈបសព្បសារធាណ សញ ៀន

•

សសវាព្ររលបនរបសារធាណ ណាកទក

ប្បសនបបអ្កមានសណរ សមសណ ទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្សមាង 8 ព្ព្ក ដលសមាង 8 យប
ព្រព្រថ្ងកងមយសរហ (សលកណលងណណ ថ្ងបណ យ Thanksgiving នងបណ យណ ណអ ល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណខ ណ លា ដលថ្ងទ 31 ណខ មន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (សលកណលងណណ ថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណខ សមសា ដលថ្ងទ 30 ណខ កញ្ញ។ ការសណ ទរសព្គឥណ គណ ថ្ង។ សប្មាបពតមានបន្នម សមចលសមល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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•

សសវាសសស្តងា:

•

ការសព្មបសព្មលការណងទ

ជព្កទ 3៖ ការសព្បព្រសការធា
នរបរងថ្នគសព្មាងរបសសយង
សព្មាបសសវាណងទសខ ភាព្ នង
សសវាណដលរនរបរងសផ្សងសទៀណ 

បណនមសលសសវាកមណដលមានសរៀបរបឡ ងសល អ កអាចមានការចលសព្បសសវាកមបរណ សារធាណ ព្ល
របសអ កជងសព្មាកព្ររលកងមនរសព្ទយសដាយសព្គចណ  ព្បសនសបអ កបសព្ញ រនតាមលកណ ៈ
វនចយ។
ព្បសនសបអ កមានអារមណ ថាអ កព្ណ វការសសវាណាមយថ្នសសវាកមទងសន: នយាយសណ កានអ កព្គ
បព្គងករណ របសអ ក ឬ PCP របសអ ក។ អ កព្គបព្គងករណ  ឬអ កផ្លសសវារបសអ កនងសរសណ រ
សលអ កសដមបណសងរកព្បសភទថ្នសសវាណដលអ កព្ណ វការ នងជយអ កសព្ជសសរសអ កផ្លសសវាមយ។
អ កព្បណហលជាព្ណ វការការបណ នព្ររលបន ឬការអ នញ្ញណ ជាមន (មាននយថាអ កព្ណ វការការ
អ នញ្ញណ ព្ព្កសយង)សដមបទទលរនសសវា។ សឡ សព្លអ កទទលរនការបណ នព្ររលបន
នង/ឬការអ នញ្ញណ ជាមនសន: អ ក ឬអ កព្គបព្គងករណ របសអ កអាចសធ្ការណាណ ជបរន។

F. បសវាកមដកជញ្ន
F1. ការដកជញ្នន្ង កបវជសាស្តសថ្នសានភាពមនសតកងភាពអាសន
អ កមានសទទទលរនការដកជណ នណផ្កសវជសាស្តសសព្មាបករណ មនបនន ព្បសនសបអ កមានណ ព្ម
វការណផ្កសវជសាស្តស ណដលមនអ នញ្ញណ ឱយអ កសព្បរងយន រងយនព្កង ឬតាកសសណ តាមការណាណ 
ជបរបសអ ក។ ការដកជណ នណផ្កសវជសាស្តសសព្មាបករណ មនបនន អាចព្ណ វរនផ្លជនសព្មាបសសវា
កមណដលរបរងដចជា សវជសាស្តស សធ្ញ  សខ ភាព្ផ្ វចណ  ការសព្បព្រសសារធាណ សញ ៀន នងឱសងសាន។
ព្បសនសបអ កព្ណ វការការដកជណ នណផ្កសវជសាស្តសសព្មាបករណ មនបនន អ កអាចនយាយជាមយ
PCP របសអ ក សហយសសសសសវាកមសន:។ PCP របសអ កនងសសព្មចចណ អ ព្ព្បសភទថ្នការដកជណ 
នដលបផ្ណ សដមបបសព្ញ តាមណ ព្មវការរបសអ ក។ ព្បសនសបអ កព្ណ វការការដកជណ នណផ្កសវជសា
ស្តសសព្មាបករណ មនបនន ព្កសគនងសចញ សវជបញ្ញសព្មាបសសវាសន:តាមរយៈការបសព្ញ ទព្ម
ងណបបបទ សហយបណ នវាសណ កាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)
សព្មាបការយលព្ព្ម។ អាព្សយសលណ ព្មវការណផ្កសវជសាស្តសរបសអ ក ការយលព្ព្មអាចសព្បរន
សព្មាបរយៈសព្លមយឆ្។ PCP របសអ កនងវាយណ ថ្មណ ព្មវការរបសអ កសឡ ងវញ សព្មាបការដ
កជណ នណផ្កសវជសាស្តសករណ មនបននសដមបផ្លការយលព្ព្មជាមនសឡ ងវញ សរៀងរល 12 ណខ មង។
ការដកជណ នណផ្កសវជសាស្តសសព្មាបករណ មនបនន គជាការដកជណ នសដាយរងយនសសស្តងា:
រងយនណវនសព្មាបអ កជងមនសណ កងភាព្អាសន រងយនណវនសព្មាបអ កជងសព្បរសទ:រញ 
ឬការដកជណ នតាមផ្ វអាកាស។ Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)
អ នញ្ញណ ឱយមានរសបៀបដកជណ នណដលរបរងសលថ្ងចណាយទបបផ្ណ  នងការដកជណ នណផ្កសវជសា
ស្តសសព្មាបករណ មនបននណដលសមព្សបបផ្ណ សព្មាបណ ព្មវការណផ្កសវជសាស្តសរបសអ កសឡ សព្លណដល
អ កព្ណ វការជ:សណ កានការណាណ ជបរបសអ ក។ ជាឧទហរណ  ព្បសនសបអ កអាចសធ្ដសណ រតាមរងយនណវ
នសព្មាបអ កជងសព្បរសទ:រញ  សដាយសារលកខ ណ រងកាយ ឬសវជសាស្តស សន: Anthem MediBlue
Full Dual Advantage (HMO D-SNP) នងមនបងព្រកសព្មាបរងយនសសស្តងា:សទ។ អ កព្ណ វរនផ្
លសទសព្មាបការដកជណ នតាមផ្ វអាកាសសព្មាបណណ កងករណ ណដលលកខ ណ សវជសាស្តសរបសអ កមន
អាចសធ្ដសណ រតាមផ្ វសគកធ្មតារនណណ បសណា:។

?

ប្បសនបបអ្កមានសណរ សមសណ ទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្សមាង 8 ព្ព្ក ដលសមាង 8 យប
ព្រព្រថ្ងកងមយសរហ (សលកណលងណណ ថ្ងបណ យ Thanksgiving នងបណ យណ ណអ ល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណខ ណ លា ដលថ្ងទ 31 ណខ មន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (សលកណលងណណ ថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណខ សមសា ដលថ្ងទ 30 ណខ កញ្ញ។ ការសណ ទរសព្គឥណ គណ ថ្ង។ សប្មាបពតមានបន្នម សមចលសមល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជព្កទ 3៖ ការសព្បព្រសការធា
នរបរងថ្នគសព្មាងរបសសយង
សព្មាបសសវាណងទសខ ភាព្ នង
សសវាណដលរនរបរងសផ្សងសទៀណ 

ព្ណ វណណ សព្បព្រសការដកជណ នណផ្កសវជសាស្តសសព្មាបករណ មនបននសឡ សព្ល៖

• តាមណផ្ករងកាយ ឬណផ្កសវជសាស្តស អ កព្ណ វការវាដចណដលព្ណ វរនកណ ណ សដាយការអ នញ្ញ
•

ណ ជាលាយលកណ អ កសរព្ PCP របសអ ក ព្សព្ពា:អ កមនអាចសព្បព្រសរងយនព្កង តាកស
ឬរងយនណវនរនសដាយសារលកខ ណ រងកាយ ឬសវជសាស្តស សដមបសណ កានការណាណ ជបរបសអ ក។
អ កព្ណ វការជនយព្អ កសបកបរសណ កាន នងមកព្ទលសឡ  យានយន
ឬទកណនងព្ររលសដាយសារណណ ព្ការភាព្រងកាយ ឬផ្ វចណ ។

សដមបសសសការដកជណ នណផ្កសវជសាស្តសណដលសវជបណ ណ របសអ ករនសចញ សវជបញ្ញសព្មាបការណាណ ជប
ជាប្បចាន្ដលមនបនន សមសណ ទរសព្មក Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)
តាមរយៈសលខ  1-844-923-0744 (TTY: 711) យាងសហាចណាស 48 សមាង (ថ្ងចន-សព្ក) មនសព្លកា
រណាណ ជបរបសអ ក។ សព្មាប ការណតជបបនន សមសណ ទរសព្ឱយរនឆ្បតាមណដលអាចសធ្រន។
សមសព្ណ ៀមបណ សមាលសមាជករបសអ កសព្លអ កសណ ទរសព្មក។ អ កកអាចទរសព្មកផ្ងណដរ
ព្បសនសបអ កព្ណ វការព្ណ មានបណនម។
ន្ដនកណតថ្នការដកជញ្នន្ង កបវជសាស្តស
Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP) របរងសលការដកជណ នណផ្កសវជសាស្តស
ណដលមានថ្ងចណាយទបបផ្ណ  ណដលបសព្ញ តាមណ ព្មវការសវជសាស្តសរបសអ កព្ផ្:របសអ ក សណ កានអ 
កផ្លសសវាណដលសឡ ជណ បផ្ណ  ណដលជាទតាងមានការណាណ ជប។ ការដកជណ នណផ្កសវជសាស្តសន
ងមនព្ណ វរនផ្លជនសទ ព្បសនសប Medicare ឬ Medi-Cal មនរបរងសលសសវាកមសន:។ ព្បសនសប
Medi-Cal របរងសលព្បសភទថ្នការណាណ ជប បណនមនណមនតាមរយៈគសព្មាងសខ ភាព្សទ
Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP) នងជយអ កកណ ណ កាលវភាគសធ្ដសណ ររប
សអ ក។ បណ ថ្នសសវាកមណដលមានការធានរបរងមានសឡ កងជព្កទ 4 ថ្នសសៀវសភា ណណ នសន:។
ការដកជណ នមនព្ណ វរនរបរងសឡ ឡ ងសព្ៅបណាញ  ឬណ បនសសវាកមរបស Anthem MediBlue
Full Dual Advantage (HMO D-SNP) សន:សទ ល:ព្តាណណ មានការអ នញ្ញណ ជាមន។

F2. មបធ្ៗបាយបធ្ដបណរមនន្មនន្ង កបវជសាស្តស
អ ណ ព្បសយាជនថ្នការដកជណ នមនណមនណផ្កសវជសាស្តសរមមាន ការសធ្ដសណ រសណ  នងមកព្ការណាណ ជប
របសអ ក សព្មាបសសវាកមណដលមានការអ នញ្ញណ សដាយអ កផ្លសសវារបសអ ក។ អ កអាចជ:រន
សដាយមនគណ ថ្ងសព្មាបអ ក សឡ សព្លណដលអ ក៖

• សធ្ដសណ រសណ  នងមកព្ការណាណ ជបសព្មាបសសវាកមណដលអ នញ្ញណ សដាយអ កផ្លសស
វាកមរបសអ ក ឬ

• ការទទលយកសវជបញ្ញ នងការផ្ណ ផ្ងសវជសាស្តស។
Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP) អ នញ្ញណ ឱយអ កសព្បព្រសរងយន តាកស
រងយនព្កង ឬមសធ្ររយសាធារណ ៈ/ឯកជនសផ្សងសទៀណ សព្មាបការសធ្ដសណ រសណ កានការណាណ ជបណដល
មនណមនណផ្កសវជសាស្តសរបសអ កសព្មាបសសវាកម ណដលមានការអ នញ្ញណ សដាយអ កផ្លសសវារបសអ ក។
Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP) សព្បព្រស American Logistics។
សយងរបរងសលព្បសភទថ្នការដកជណ នមនណមនណផ្កសវជសាស្តស ណដលមានថ្ងចណាយទបបផ្ណ 
ណដលបសព្ញ តាមណ ព្មវការរបសអ ក។

?

ប្បសនបបអ្កមានសណរ សមសណ ទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្សមាង 8 ព្ព្ក ដលសមាង 8 យប
ព្រព្រថ្ងកងមយសរហ (សលកណលងណណ ថ្ងបណ យ Thanksgiving នងបណ យណ ណអ ល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណខ ណ លា ដលថ្ងទ 31 ណខ មន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (សលកណលងណណ ថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណខ សមសា ដលថ្ងទ 30 ណខ កញ្ញ។ ការសណ ទរសព្គឥណ គណ ថ្ង។ សប្មាបពតមានបន្នម សមចលសមល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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សសៀវសភា ណណ នសមាជករបស Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)

ជព្កទ 3៖ ការសព្បព្រសការធា
នរបរងថ្នគសព្មាងរបសសយង
សព្មាបសសវាណងទសខ ភាព្ នង
សសវាណដលរនរបរងសផ្សងសទៀណ 

សព្លខ : អ កអាចទទលរនសណ ងសព្មាបការជ:យានជន:ឯកជនណដលអ កសរៀបច។
Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP) ព្ណ វណណ យលព្ព្មសលចណ ចសន: មនបពល
អ កជ: សហយអ កព្ណ វណណ ព្របសយងខ ព្មលសហណ ណដលអ កមនអាចជ:តាមមសធ្ររយសផ្សងសទៀណ 
ដចជាជ:រងយនព្កងជាសដម។ អ កអាចព្របសយងសដាយការសណ ទរសព្មកណផ្កសសវាបសព្មសមាជក។
អ្កមនអាចទទលបានសណងសប្មាបការបបកបរបដ្ឋយខ នឯងបន:បទ។
ការផ្លសណ ងគណ តាមចមាយមាយលណ ព្មវឱយមានចណ ចឡ ងសព្កាមទងអ ស៖

•

បណ សបកបររបសអ កសបកបរ

•

ការច:បណ យានយនរបសអ កសបកបរ

•

ភសតាងថ្នការធានរបរងរងយនសព្មាបអ កសបកបរ

សដមបសសសការជ:សព្មាបសសវាកម ណដលរនអ នញ្ញណ  សមសណ ទរសព្មក Anthem MediBlue
Full Dual Advantage (HMO D-SNP) តាមរយៈសលខ  1-844-923-0744 (TTY: 711) ចាបព្សមាង
8 ព្ព្ក ដលសមាង 8 យប ព្ថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក។ យាងសហាចណាស 48 សមាង (ថ្ងចន - ថ្ងសព្ក)
មនការណាណ ជបរបសអ ក។ សព្មាប ការណតជបបនន សមសណ ទរសព្ឱយរនឆ្បតាមណដលអា
ចសធ្រន។ សមសព្ណ ៀមបណ សមាលសមាជករបសអ កសព្លអ កសណ ទរសព្មក។ អ កកអាចទរសព្
មកផ្ងណដរ ព្បសនសបអ កព្ណ វការព្ណ មានបណនម។
កណតចណ៖ ជនជាណ សដមអាសមរកាង អាចទកទងគនកសខ ភាព្ជនជាណ សដមកងណ បនរបសព្ក
សគសដមបសសសការដកជណ នមនណមនសវជសាស្តស។
ន្ដនកណតថ្នការដកជញ្នមនន្មនបវជសាស្តស
Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP) ផ្លជនការដកជណ នមនណមនណផ្កសវជសា
ស្តសណដលមានថ្ងចណាយទបបផ្ណ  ណដលបសព្ញ តាមណ ព្មវការរបសអ កព្ផ្:របសអ ក សណ កានអ កផ្ល
សសវាណដលសឡ ជណ បផ្ណ  ណដលជាកណនងមានការណាណ ជប។ អ្កមនអាចបបកបរបដ្ឋយខ នឯង
ឬទទលបានសណងបដ្ឋយផ្លលបន:បទ។
ការដកជណ នមនណមនសវជសាស្តសមនព្ណ វរនអ នវណ សទព្បសនសប៖

• រងយនសសស្តងា: រងយនណវនសព្មាបអ កជងមនសណ កងភាព្អាសន រងយនណវនសព្មាបអ កជង
សព្បរសទ:រញ  ឬទព្មងសផ្សងសទៀណ ថ្នការដកជណ នសវជសាស្តសណដលមនសណ កងភាព្អាសនគមាន
ភាព្ចារចសដមបសធ្ដសណ រសណ កានទតាងផ្លសសវា។

• អ កព្ណ វការជនយមកព្អ កសបកបរ ណដលជនអ កសណ កាន នងមកព្ផ្: យានជន: ឬទតាងព្រ
រល សដាយសារណណ សានភាព្ណផ្ករងកាយ ឬជង។

• អ កកព្ងជ:រសទ:រញ  សហយមនអាចចល នងសចញ ព្យានយន សដាយគនជនយព្អ ក
សបកបររន។

• សសវាសន:ព្ព្ណ វរនធានរបរងសដាយ Medicare ឬ Medi-Cal សឡ យ។

?

ប្បសនបបអ្កមានសណរ សមសណ ទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្សមាង 8 ព្ព្ក ដលសមាង 8 យប
ព្រព្រថ្ងកងមយសរហ (សលកណលងណណ ថ្ងបណ យ Thanksgiving នងបណ យណ ណអ ល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណខ ណ លា ដលថ្ងទ 31 ណខ មន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (សលកណលងណណ ថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណខ សមសា ដលថ្ងទ 30 ណខ កញ្ញ។ ការសណ ទរសព្គឥណ គណ ថ្ង។ សប្មាបពតមានបន្នម សមចលសមល
shop.anthem.com/medicare/ca។
49

សសៀវសៅណែនសមាជករបស Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)

ជព្កទ 3៖ ការសព្បព្រសការធា
នរបរងថ្នគសព្មាងរបសសយង
សព្មាបសសវាណងទសែភាព្ នង
សសវាណដលរនរបរងសផ្សងសទៀែ

G. បសវាន្ដលមានការរាររងបៅកងការសបស្តភា :រននន្ង កបវជសាស្តសបៅបពលប្តវ
ការជារនន ឬកងអ្ឡ ងបពលមានបប្គ:ម ហ នរាយ
G1. ការន្ងទកងការសបស្តភា :រននន្ង កបវជសាស្តស
ការសសស្តងាេះបននសវជសាស្តស គជាបញ្ញសែភាព្ណដលមានអាការៈសរគដចជាការឈចាបធ្នធ្រ
ឬការរងរបសធ្នធ្រ។ ព្បសនសបមនមានការយកចែទកដាកភាមៗសៅសលសានភាព្សែភាព្សនេះសទ
សានភាព្សនេះនងកានណែធ្នធ្រោង សហយែក ឬនរណាមាកណដលមានចសែេះដងកព្មែមធ្យម
ណផ្កសែភាព្ នងសវជសាស្តសអាចរព្ងទកជាមនថាវានងបណាលឱយមាន៖

•

ហានភយធ្នធ្រចសពាេះសែភាព្ែក ឬចសពាេះសែភាព្កនសៅកងថ្ផ្របសែក ឬ

•

ការែចោែធ្នធ្រចសពាេះមែងាររងកាយ ឬ

•

មែងារថ្នសររង ឬចណែកណាមយថ្នរងកាយដសែរការែសព្បព្កែធ្នធ្រ ឬ

•

កងករែស្តសមានគភកព្ងសព្មាល សៅសព្ល៖

o មនមានសព្លសវលាព្គបព្គនសព្មាបសផ្រសមាជកសនេះសដាយសវែភាព្សៅមនរសព្ទយ
មយសផ្សងសទៀែ មនសព្លសព្មាលកន។

o ការសផ្រសៅមនរសព្ទយសផ្សងសទៀែអាចបងការគរមកណហងដលសែភាព្ឬសវែភាព្រ
បសែកឬចសពាេះកនណដលមនទនសកែរបសែក។
សបែកមានែព្មវការចារចសព្មាបការព្ារលសសស្តងាេះបនន៖

?

•

ទទលជនយឲ្យបានបលឿនតាមន្ដលអាចបធ្បឡ បាន។ ទរសព្សៅសលែ 911
ឬសព្បព្រសបនបសសស្តងាេះបនន ឬមនរសព្ទយណដលសៅជែបផ្ែ។ សៅសរងយនសសស្តងាេះ សប
ែកចារចព្ែវការវា។ ែកមនព្ែវការទទលការយលព្ព្ម ឬការបញ្នព្ារលបនព្ PCP
របសែកសេយ។ ែកមនព្ែវការសព្បែកផ្លសសវាកងបណាញ សនេះសទ។ ែកអាចទទលរ
នការណងទងសវជសាស្តសកងព្គអាសន សៅសព្លណាណដលែកព្ែវការវា ព្គបទកណនងសៅក
ងសហរដអាសមរក ឬណដនដរបសែនសៅទទងព្ភព្សលាក ព្ែកផ្លសសវាណាមយ
ណដលមានអាជាបែរដព្ែមព្ែវ។

•

បពលន្ដលអាចបធ្បឡ បាន សមជនដណងដលគបប្មាងររសបយងអ្ពភាពអាសនររសអ្ក។
សយងនងតាមដានសលការណងទកងព្គអាសនរបសែក។ ែកឬនរណាមាកសទៀែ គបបសៅទ
រសព្ព្របមកសយងែព្ការណងទព្ារលសសស្តងាេះបននរបសែក ណដលតាមធ្មតាគកង
រយៈសព្ល 48 សមាង។ សទេះយាងណាកសដាយ ែកនងមនបងព្រកសព្មាបសសវាសសស្តងាេះ
បននសទ ព្បសនសបែកព្នារសព្លកងការផ្លដែងដលសយងែ។ សព្មាបព្ែមានបណនម
សមសៅទរសព្មកណផ្កសសវាបសព្មែែងជនតាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711)
ចាបព្សមាង 8 ព្ព្ក ដល សមាង 8 យប ព្រព្រថ្ងកងមយសរហ (សលកណលងណែថ្ងបែយ
Thanksgiving នងបែយែណែល) ចាបព្ថ្ងទ 1 ណែែលា ដលថ្ងទ 31 ណែមន នងថ្ងចន
ដលថ្ងសព្ក (សលកណលងណែថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1 ណែសមសា ដលថ្ងទ 30 ណែកញ្ញ។
ែកអាចណសងរកព្ែមានសនេះសៅោងែងបែសមាលសមាជករបសែក។

ប្រសនបរអ្កមានសណរ សមសៅទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្សមាង 8 ព្ព្ក ដលសមាង 8 យប
ព្រព្រថ្ងកងមយសរហ (សលកណលងណែថ្ងបែយ Thanksgiving នងបែយែណែល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែែលា ដលថ្ងទ 31 ណែមន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (សលកណលងណែថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែសមសា ដលថ្ងទ 30 ណែកញ្ញ។ ការសៅទរសព្គឥែគែថ្ង។ សប្មារពតមានរន្នម សមចលសមល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជព្កទ 3៖ ការសព្បព្រសការធា
នរបរងថ្នគសព្មាងរបសសយង
សព្មាបសសវាណងទសែភាព្ នង
សសវាណដលរនរបរងសផ្សងសទៀែ

បសវាប្គរដណរបៅកងការសបស្តភា :រននន្ង កបវជសាស្តស
ែកអាចនងទទលរនការណងទព្ារលសសស្តងាេះបននសៅសព្លណាកសដាយណដលែកចារចព្ែវការវា
ព្គបកណនងសៅសហរដអាសមរក ឬណដនដននរបសែន។ ព្បសនសបែកព្ែវការរងយនសសស្តងាេះ
សដមបសធ្ដសែរសៅកានបនបសសស្តងាេះបនន គសព្មាងរបសសយងនងរបរងសលសសវាសនេះ។ សដមបណសងយល
បណនម សមសមលតារងែែព្បសយាជនសៅកងជព្កទ 4។
Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP) ផ្លការធានរបរងបណនមសលការណងទស
ែភាព្បននណដលមានកែែសព្មាបឱកាសសៅសព្លណដលែកសៅសព្ៅសហរដអាសមរក។
សមសមលតារងែែព្បសយាជនសៅកងជព្កទ 4 សព្មាបព្ែមានលមែបណនម។
បនបព្ការសសស្តងាេះបននរនចបសៅ ែកអាចនងព្ែវការចារចនវការណងទតាមដានសែភាព្សដ
មបព្រកដថា ែកមានភាព្ធ្រព្សាល។ ការណងទព្ារលសដាយការតាមដានរបសែកនងទទលរន
ការរបរងសដាយសយងែ។ ព្បសនសបែកទទលរនការណងទកងព្គអាសនព្សណាកែកផ្លសសវា
ណងទសព្ៅបណាញ  សយងនងព្ាយាមរកែកផ្លសសវាកមកងបណាញ ឱយទទលករែរបសែកមកព្គ
បព្គងឱយរនឆ្បៗតាមណដលអាចសធ្សៅរន។ ព្បសនសបែកព្ែវការរងយនសសស្តងាេះ សដមបសធ្ដសែរសៅ
កានបនបសសស្តងាេះបនន គសព្មាងរបសសយងនងរបរងសលសសវាសនេះ។ សដមបណសងយលបណនម
សមសមលតារងែែព្បសយាជនសៅកង ជពកទ 4 ថ្ន សសៀវសៅណែនសមាជករបសែក។
គសព្មាងសនេះរបរងសលសសវាសសស្តងាេះបនន ព្បសនសបែកកព្ងសធ្ដសែរសៅោងសព្ៅសហរដអាសមរកស
ព្មាបរយៈសព្លែចជាងព្រមយណែ។ ទហធានរបរងព្ែវរនកែែព្ែម $100,000 កងមយឆ្សព្មាប
សសវាសសស្តងាេះបននទទងព្ភព្សលាក។ សនេះគជាែែព្បសយាជនបណនម។ វាមនព្ែវរនរបរងសដា
យកម វធ្ Medicare របសសហព្នសនេះសទ។ ែកព្ែវណែបងរលថ្ងចណាយទងែសណដលសលសព្
$100,000 នងរលថ្ងចណាយទងែសកងការវលព្ែេបសៅែបនសសវាកមរបសែកវញ ។ ែកព្បណហ
លជាអាចទញ ធានរបរងកងការសធ្ដសែរបណនមតាមរយៈភាកងារណដលមានការែនញ្ញែ។ ការបងព្រ
ករមចនន $0 សព្មាបការជបព្នែយណងទបននទទងព្ភព្សលាក ណដលមានការរបរងនមយៗ
ការដកជញ្នផ្ វសគកកងព្គអាសន ឬការសៅជបព្នែយសៅបនបសសស្តងាេះបនន។ ព្បសនសបែកព្ែ
វការការណងទកងព្គអាសនសៅោងសព្ៅសហរដអាសមរក ឬណដនដរបសព្បសទសសនេះ សមសៅទរសព្ម
កកម វធ្ Blue Cross Blue Shield Global Core តាមរយៈសលែ 1-800-810-BLUE (1-800-810-2583)។
ឬសៅទរសព្មកសលែណដលគែថ្ងសសវាោងែកទទលទរសព្តាមរយៈសលែ 1-804-673-1177។
សយងអាចជយែក 24 សមាងកងមយថ្ង ព្រព្រថ្ងកងមយសរហ 365 ថ្ងកងមយឆ្។
ែកផ្លសសវាណដលផ្លឱយែកនវការណងទកងព្គអាសនសសព្មចថាសែសព្លណាណដលសានភាព្របសែក
មានសសរភាព្ សហយសែសព្លណាណដលភាព្អាសនណផ្កសវជសាស្តសរនបញ្ប។ ែកផ្លសសវាទងសនេះ
នងបនព្ារលែក សហយនងទកទងមកសយងែសដមបសធ្ណផ្នការ ព្បសនសបែកព្ែវការការណងទតា
មដានសដមបឱយមានភាព្ធ្លព្សាល។
គសព្មាងរបសសយងរបរងសលការណងទតាមដានរបសែក។ ព្បសនសបែកទទលរនការណងទកងព្គអា
សនព្សណាកែកផ្លសសវាណងទសព្ៅបណាញ  សយងនងព្ាយាមរកែកផ្លសសវាកមកងបណាញ ឱយទទល
ករែរបសែកមកព្គបព្គងឱយរនឆ្បៗតាមណដលអាចសធ្សៅរន។ ព្បសនសបែកទទលរនការ
ណងទកងព្គអាសនសៅឯមនរសព្ទយសព្ៅបណាញ  សហយព្ែវការការណងទសៅកងមនរសព្ទយបនបព្
សានភាព្អាសនរបសែកមានសរភាព្ ែកព្ែវណែទទលរនការែនញ្ញែព្គសព្មាងសព្មាបការណងទ
សៅកងមនរសព្ទយរបសែកសៅឯមនរសព្ទយសព្ៅបណាញ  សហយការចណាយរបសែកគជាការបងចណែក
រមណដលែកនងព្ែវបងសៅឯមនរសព្ទយកងបណាញ ។

?

ប្រសនបរអ្កមានសណរ សមសៅទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្សមាង 8 ព្ព្ក ដលសមាង 8 យប
ព្រព្រថ្ងកងមយសរហ (សលកណលងណែថ្ងបែយ Thanksgiving នងបែយែណែល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែែលា ដលថ្ងទ 31 ណែមន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (សលកណលងណែថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែសមសា ដលថ្ងទ 30 ណែកញ្ញ។ ការសៅទរសព្គឥែគែថ្ង។ សប្មារពតមានរន្នម សមចលសមល
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ជព្កទ 3៖ ការសព្បព្រសការធា
នរបរងថ្នគសព្មាងរបសសយង
សព្មាបសសវាណងទសែភាព្ នង
សសវាណដលរនរបរងសផ្សងសទៀែ

ការទទលការន្ងទរននប្រសនបរអ្កមនប្តវការសបស្តភា :រនន
ជនកាល វាអាចនងព្រកកងការដងរនថាសែែកមានែព្មវការបននសព្មាបការព្ារលស
ែភាព្ផ្ វកាយឬអាកបបក រយាឬកែែ។ ែកអាចនងចលសៅរកសសវាកមណងទកងព្គអាសន
សហយមានសវជបែែនយាយថា ករែរបសែកមនសែកងភាព្អាសនសនេះសទ។ ដរបណាែករនគ
ែសមសហែផ្លថា សែភាព្របសែករនសែកងសព្គេះថាកធ្នធ្រ សយងនងធានរបរងសលកា
រណងទរបសែក។
បនបព្សវជបែែនយាយថា ករែសនេះមនសែកងភាព្អាសនសទ សយងរបរងសលការណងទបណនមរប
សែកលេះព្តាណែ៖

•

ែកសព្បព្រសែកផ្លសសវាកងបណាញ  ឬ

•

ការណងទបណនមណដលែកទទលរនព្ែវរនចាែទកថាជា "ការណងទណដលព្ែវការជាបនន"
សហយែកែនវែតាមបទបញ្ញែ (សមសមលណផ្ក H2) សព្មាបការទទលរនការណងទ
ណបបសនេះ។

G2. ការន្ងទន្ដលប្តវការរនន
ការណងទណដលព្ែវការជាបនន គជាការណងទណដលែកទទលរនសព្មាបសានភាព្មនណមនអាសន
បណនព្ែវការការណងទភាមៗ។ ជាឧទហរែ ែកព្បណហលជាមានការសរសេងថ្នសានភាព្ជង
ណដលមានកនងមក ឬឈបព្ងកធ្នធ្រណដលសកែសេងសៅចងសរហ សហយព្ែវការការព្ារល។
ការន្ងទន្ដលប្តវការជារនន បៅកងតរនបសវាកមថ្នគបប្មាងររសបយង
កងករែភាគសព្ចន សយងធានរបរងណែសលការណងទណដលព្ែវការជាបនន ព្បសនសប៖

•

ែកទទលការណងទសនេះ ព្ែកផ្លសសវាកងបណាញ  នង

•

ែកែនវែតាមបទបញ្ញែណដលរនសរៀបរបសៅកងជព្កសនេះ។

ព្បសនសបវាមនអាចសៅរច ឬសមសហែផ្លកងការសៅរកែកផ្លសសវាកងបណាញ 
សយងនងរបរងសលការណងទណដលព្ែវការជាបនន ណដលែកទទលរនព្ែកផ្លសសវាសព្ៅបណាញ ។
សសវាណដលព្ែវការជាបនន អាចព្ែវរនផ្លជនសដាយែកផ្លសសវាកងបណាញ  ឬសដាយែកផ្ល
សសវាសព្ៅបណាញ  សៅសព្លណដលែកផ្លសសវាកងបណាញ មនទសនរ ឬមនអាចចលដសែរការរនជា
បសណាេះអាសន។ ការណចករណលកថ្ងចណាយសព្មាបសសវាណដលព្ែវការជាបនន ណដលរនផ្លជនសៅសព្ៅ
បណាញ  គដចគសៅនងសសវាណដលផ្លជនសៅកងបណាញ ។ ការធានរបរងសលសសវាណដលព្ែវការជាបន
នមានសៅទទងព្ភព្សលាក។
ការន្ងទន្ដលប្តវការជារនន ន្ដលបៅខាងបប្ភា តរនបសវាកមថ្នគបប្មាងររសបយង
សៅសព្លណដលែកសែសៅសព្ៅែបនសសវាកមថ្នគសព្មាងរបសសយង ែកព្បណហលជាមនអាចទទលរ
នការណងទព្ែកផ្លសសវាកមកងបណាញ សេយ។ សែកងករែសនេះ គសព្មាងរបសសយងនងរបរងសល
ការណងទណដលព្ែវការជាបនន ណដលែកទទលរនព្ែកផ្លសសវាកមណាមយ។

?

ប្រសនបរអ្កមានសណរ សមសៅទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្សមាង 8 ព្ព្ក ដលសមាង 8 យប
ព្រព្រថ្ងកងមយសរហ (សលកណលងណែថ្ងបែយ Thanksgiving នងបែយែណែល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែែលា ដលថ្ងទ 31 ណែមន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (សលកណលងណែថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែសមសា ដលថ្ងទ 30 ណែកញ្ញ។ ការសៅទរសព្គឥែគែថ្ង។ សប្មារពតមានរន្នម សមចលសមល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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សសៀវសៅណែនសមាជករបស Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)

ជព្កទ 3៖ ការសព្បព្រសការធា
នរបរងថ្នគសព្មាងរបសសយង
សព្មាបសសវាណងទសែភាព្ នង
សសវាណដលរនរបរងសផ្សងសទៀែ

គសព្មាងសនេះរបរងសលសសវាសសស្តងាេះបនន ព្បសនសបែកកព្ងសធ្ដសែរសៅោងសព្ៅសហរដអាសមរ
កសព្មាបរយៈសព្លែចជាងព្រមយណែ។ ទហធានរបរងព្ែវរនកែែព្ែម $100,000 កងមយឆ្
សព្មាប សសវាសសស្តងាេះបននទទងព្ភព្សលាក។ សនេះគជាែែព្បសយាជនបណនម។ វាមនព្ែវរនរបរ
ងសដាយកម វធ្ Medicare របសសហព្នសនេះសទ។ ែកព្ែវណែបងរលថ្ងចណាយទងែសណដលសលសព្
$100,000 នងរលថ្ងចណាយទងែសកងការវលព្ែេបសៅែបនសសវាកមរបសែកវញ ។ ែកព្បណហល
ជាអាចទញ ធានរបរងសព្មាបការសធ្ដសែរបណនមតាមរយៈភាកងារណដលមានការែនញ្ញែ។ ការប
ងព្រករមចនន $0 សព្មាបសសវាណដលព្ែវការជាបននទទងព្ភព្សលាកណដលមានការរបរងនមយៗ។
ព្បសនសបែកព្ែវការការណងទបននសៅោងសព្ៅសហរដអាសមរក ឬណដនដរបសព្បសទសសនេះ
សមសៅទរសព្មកកម វធ្ Blue Cross Blue Shield Global Core តាមរយៈសលែ 1-800-810-BLUE
(1-800-810-2583)។ ឬសៅទរសព្មកសលែណដលគែថ្ងសសវាោងែកទទលទរសព្តាមរយៈសលែ
1-804-673-1177។ សយងអាចជយែក 24 សមាងកងមយថ្ង 7 ថ្ងកងមយសរហ 365 ថ្ងកងមយឆ្។
សសវាកមបណនមអាចព្ែវរនរបរងសដាយែនសលាមតាមែែព្បសយាជន នងសគលការែណែន
Medi-Cal របសែក។

G3. ការន្ងទកងអ្ឡ ងបពលមានបប្គ:ម ហ នរាយ
សបែភរលរដរបសែក រដមស្តនសោភរលនងសសវាមនសសជាែសហរដអាសមរក ឬព្បធានធ្បែសហ
រដអាសមរកព្បកាសដាករដកងសានភាព្សព្គេះមហនរយ ឬភាព្អាសនសៅកងែបនភមសាស្តស
របសែក ែកសៅណែមានសទទទលរនការណងទព្គសព្មាងរបសសយង។
ចលសមលសគហទព្ររបសសយងសព្មាបព្ែមានែព្រសបៀបទទលរនការណងទ ណដលែកព្ែវការកងែ
េងសព្លថ្នសព្គេះមហនរយណដលរនព្បកាស៖ shop.anthem.com/medicare/ca។
កងែេងសព្លថ្នសព្គេះមហនរយណដលរនព្បកាស ព្បសនសបែកមនអាចសព្បែកផ្លសសវាក
ងបណាញ រនសទ ែកអាចទទលយកការណងទព្ែកផ្លសសវាសព្ៅបណាញ ណដលគែ ថ្ងចណាយសលែក។
ព្បសនសបែកមនអាចសព្បឱសងសានសៅកងបណាញ ែេងសព្លមានសព្គេះមហនរយដចណដលរនព្ប
កាសសនេះ ែកអាចសបកឱសងមានសវជបញ្ញសៅឯឱសងសានសព្ៅបណាញ រន។ សមសមល ជពកទ 5 ថ្ន
សសៀវសៅណែនសមាជក សព្មាបព្ែមានបណនម។

H. អ្ន្ដលប្តវបធ្ ប្រសនបរអ្កទទលបានវកយរប្តបដ្ឋយផ្លលសប្មារបស
វាកមន្ដលគបប្មាងររសបយងរាររង
ព្បសនសបែកផ្លសសវាកមសផ្ វកយបព្ែសៅែក ជនសឱយការសផ្វាសៅកានគសព្មាងរបសសយង
ែកព្ែវសសសឱយសយងែបងថ្ង វកយបព្ែ សនេះ។
អ្កមនគររង វកយរប្តបដ្ឋយខ នអ្កផ្លលបទ។ ប្រសនបរអ្ករងថ្ង វកយរប្ត បយងប្រន្ ហ 
 ហ លជាម
នបចញថ្ងសងឱយអ្កវញបឡ 
ឡ យ។
ព្បសនសបែកទទលរនវកយបព្ែសព្មាបសសវាសវជសាស្តសណដលរនរបរង សមសមល ជពកទ 7 ថ្ន
សសៀវសៅណែនសមាជក របសែក សដមបណសងយលព្ែណដលព្ែវសធ្។

?

ប្រសនបរអ្កមានសណរ សមសៅទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្សមាង 8 ព្ព្ក ដលសមាង 8 យប
ព្រព្រថ្ងកងមយសរហ (សលកណលងណែថ្ងបែយ Thanksgiving នងបែយែណែល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែែលា ដលថ្ងទ 31 ណែមន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (សលកណលងណែថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែសមសា ដលថ្ងទ 30 ណែកញ្ញ។ ការសៅទរសព្គឥែគែថ្ង។ សប្មារពតមានរន្នម សមចលសមល
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ជព្កទ 3៖ ការសព្បព្រសការធា
នរបរងថ្នគសព្មាងរបសសយង
សព្មាបសសវាណងទសែភាព្ នង
សសវាណដលរនរបរងសផ្សងសទៀែ

H1. អ្ន្ដលប្តវបធ្ប្រសនបរគបប្មាងររសបយងមនរាររងបលបសវាកម
គសព្មាងរបសសយងធានរបរងសលរលសសវាកមទងែស៖

•

ណដលព្ែវរនសសព្មចថាចារចតាមណផ្កសវជសាស្តស នង

•

ណដលព្ែវរនរយបញ្កងតារងែែព្បសយាជនថ្នគសព្មាងរបសសយង (សមសមល ជពកទ 4
ថ្ន សសៀវសៅណែនសមាជក) ររសអ្ក នង

•

ណដលែកទទលរនតាមរយៈការែនវែបទបញ្ញែរបសគសព្មាង។

ព្បសនសបែកទទលរនសសវាកម ណដលគសព្មាងរបសសយងមនរបរង អ្កប្តវរងថ្ងចណយបព
ញបដ្ឋយខ នអ្ក។
ព្បសនសបែកចងដងថាសែសយងព្ែវបងព្រកសព្មាបសសវាកមសវជសាស្តស ឬការណងទណាមយសនេះ
ែកមានសទសាកសរសយងែរន។ ែកកមានសទសដមបសសរសវាជាលាយលកែែកសរផ្ងណដរ។ សប
សយងែនយាយាថា សយងែនងមនបងព្រកទទែសព្មាបសសវាកមរបសែកសនេះ ែកមានសទបង
ឧទរែចសពាេះសសចកសសព្មចសយងែរន។
ជពកទ 9 ថ្ន សសៀវសៅណែនសមាជក របសែកព្នយលព្ែណដលព្ែវសធ្ ព្បសនសបែកចងឱយសយងែរប
រងសលសសវាកម ឬទនញ ណផ្កសវជសាស្តស។ សលសព្សនេះ វាព្របឱយែកដងែព្រសបៀបណដលព្ែវបងឧទរែ
ចសពាេះសសចកសសព្មចសលការរបរងរបសសយងែបណនមសទៀែ។ ទរសព្សៅណផ្កបសព្មសសវាសមាជក
សដមបណសងយលបណនមែព្សទបងឧទរែរបសែក។
សយងបងព្រកសព្មាបថ្ងសសវាកមមយចននរហែដលព្ែមការកែែជាកលាកមយ។ ព្បសនសបែកសព្ប
ហសព្ការកែែសនេះ ែកព្ែវបងថ្ងចណាយសព្ញ សដមបទទលរនព្បសភទសសវាកមសព្ចនជាងសនេះសទៀែ។
ទរសព្សៅណផ្កបសព្មសសវាសមាជក សដមបរកសមលថាសែការកែែែែព្បសយាជនមានកព្មែណា
សហយសែែករនសព្បព្រសែែព្បសយាជនរបសែកបណា។

I. ការធានរាររងបសវាន្ងទសខ ភាពបៅកងការសកាប្សាវប្ជាវបលការពង បាល
I1. នយមនយថ្នការសកាប្សាវប្ជាវបលការពង បាល
ការសកាព្សាវព្ជាវោងព្ារល (ព្ែវរនសគសៅផ្ងណដរថា ការសាកលបងព្ារល) គជាមសធ្ារយម
យណដលសវជបែែសធ្សែសព្បសភទងៗថ្នការណងទសែភាព្ ឬឱសង។ ការសកាព្សាវព្ជាវសលការព្ារ
លណដលព្ែវរនយលព្ព្មសដាយ Medicare ជាធ្មតាសឱយែកសព្គចែចលរមកងការសកា។
សៅសព្លណដល Medicare យលព្ព្មសលការសកាណដលែកចងចលរម មនសសមាកណដលសធ្ការសល
ការសកានងទកទងសៅែក។ បគលសនេះព្របែកែព្ការសកា សហយណសងយលថាសែែកមា
នលកែៈសមបែព្គបព្គនកងការចលរមកងការសកាណដរឬសទ។ ែកអាចចលរមកងការសកាព្សាវ
ព្ជាវសនេះរន ដរបណាែកស្យែបរនតាមលកែែចារចនន។ ែកព្ែវណែយលដង
នងទទលយកនវែណដលែកព្ែវណែសធ្សៅកងការសកាព្សាវព្ជាវសនេះ។

?

ប្រសនបរអ្កមានសណរ សមសៅទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្សមាង 8 ព្ព្ក ដលសមាង 8 យប
ព្រព្រថ្ងកងមយសរហ (សលកណលងណែថ្ងបែយ Thanksgiving នងបែយែណែល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែែលា ដលថ្ងទ 31 ណែមន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (សលកណលងណែថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែសមសា ដលថ្ងទ 30 ណែកញ្ញ។ ការសៅទរសព្គឥែគែថ្ង។ សប្មារពតមានរន្នម សមចលសមល
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ជព្កទ 3៖ ការសព្បព្រសការធា
នរបរងថ្នគសព្មាងរបសសយង
សព្មាបសសវាណងទសែភាព្ នង
សសវាណដលរនរបរងសផ្សងសទៀែ

ែែៈណដលែកកព្ងចលរមកងការសកាសនេះ ែកអាចបនចេះសណ េះចលរមកងគសព្មាងសយងរន។
វធ្សនេះ គសព្មាងរបសសយងបនរបរងដលែកសព្មាបសសវាកម នងការណងទណដលមនទកទ
ងនងការសកា។
ព្បសនសបែកចងចលរមកងការសកាព្សាវព្ជាវសលការព្ារលណដលរនយលព្ព្មសដាយ Medicare
ែកមនព្ែវការការយលព្ព្មព្សយងែ ឬព្ែកណងទបឋមរបសែកសេយ។ ែកផ្លសសវា ណដលផ្លការណង
ទដលែក ជាណផ្កមយថ្នការសកាព្សាវព្ជាវសនេះ មន ចារចជាែកផ្លសសវាកងបណាញ សេយ។
បយងបលកទកចតឱយអ្កប្បារបយងខ មនបពលអ្កចលរមកងការសកាប្សាវប្ជាវបលការពង បាល។
ព្បសនសបែកមានគសព្មាងចលរមកងការព្សាវព្ជាវសលការព្ារល ែក ឬែកសព្មបសព្មលការណងទ
របសែកគរទកទងណផ្កបសព្មសសវាសមាជកសដមបឱយសយងែដងថា ែកនងចលរមកងការសាកលបង
ព្ារល។

I2. ការរងប្បាកសប្មារបសវាកមបៅបពលអ្កសតបៅកងការសកាប្សាវប្ជាវបលការពង បាល
ព្បសនសបែកសព្គចែសព្មាបការសកាព្សាវព្ជាវសលការព្ារល ណដល Medicare យលព្ព្ម សនេះែក
មនចណាយែទងែសសព្មាបសសវាកមណដលសែសព្កាមការសកាសនេះសទ។ Medicare បងថ្ងសសវាណដល
របរងសព្កាមការសកា កដចជាថ្ងចណាយជាព្បចាណដលទកទងនងការណងទរបសែក។
សៅសព្លណដលែកចលរមកងការសកាព្សាវព្ជាវសលការព្ារលណដលយលព្ព្មសដាយកម វធ្ Medicare
សនេះែកនងទទលរនការរបរងសព្មាបសសវាកម នងមែទនញ ភាគសព្ចន ណដលែកទទលរនជាណផ្
កថ្នការសកាសនេះ។ សនេះរមបញ្លទង៖

•

បនប នងរបបអាហារសព្មាបការសាកសៅមនរសព្ទយ ណដល Medicare នងបងឱយ
សមបណែែកមនរនសែកងការសកាកសដាយ។

•

ព្បែបែការវេះកាែ ឬនែ វធ្ព្ារលសផ្សងសទៀែណដលជាណផ្កថ្នការសកាព្សាវព្ជាវសនេះ។

•

ការព្ារលសលផ្លបេះពាលបនបបនស នងផ្លវរកថ្នការណងទព្ារលង។

ព្បសនសបែកចលរមកងការសកាមយ ណដល Medicare មនរនយលព្ព្ម
សនេះែកនងព្ែវបងថ្ងចណាយណាមយសព្មាបការចលរមការសកាសនេះ។

I3. រន្នមបទៀតអ្ពការប្សាវប្ជាវបលការពង បាល
ែកអាចណសងយលបណនមែព្ការចលរមកងការសកាព្សាវព្ជាវសលការព្ារលតាមរយៈការអាន
"Medicare នងការសកាព្សាវព្ជាវសលការព្ារល" សលសគហទព្រ Medicare
(www.medicare.gov/Pubs/pdf/02226-Medicare-and-Clinical-Research-Studies.pdf)។
ែកកអាចសៅទរសព្មកសលែ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 24 សមាងកងមយថ្ង 7
ថ្ងកងមយសរហ។ ែកសព្បព្រស TTY គរណែសៅទរសព្មក 1-877-486-2048។

?

ប្រសនបរអ្កមានសណរ សមសៅទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្សមាង 8 ព្ព្ក ដលសមាង 8 យប
ព្រព្រថ្ងកងមយសរហ (សលកណលងណែថ្ងបែយ Thanksgiving នងបែយែណែល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែែលា ដលថ្ងទ 31 ណែមន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (សលកណលងណែថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែសមសា ដលថ្ងទ 30 ណែកញ្ញ។ ការសៅទរសព្គឥែគែថ្ង។ សប្មារពតមានរន្នម សមចលសមល
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ជព្កទ 3៖ ការសព្បព្រសការធា
នរបរងថ្នគសព្មាងរបសសយង
សព្មាបសសវាណងទសែភាព្ នង
សសវាណដលរនរបរងសផ្សងសទៀែ

J. របរៀរបសវាទសខ ភាពររសអ្កទទលបានការធានរាររងកងសារនន្ង
ទសខ ភាពមនន្មនន្ង កបវជសាស្តសន្ររសាសន
J1. នយមនយថ្នសារនន្ងទសខ ភាពមនន្មនន្ង កបវជសាស្តសន្ររសាសន
សាបនណងទសែភាព្សាសនមនណមនសវជសាស្តសណបបសាសន គជាទកណនងមយណដលផ្លការណងទ
ដលែកនងជាធ្មតាទទលរនសៅកងមនរសព្ទយ ឬសៅមែលណងទជនញ ។ ព្បសនសបការទទលរ
នការណងទសៅកងមនរសព្ទយ ឬមែលណងទសែភាព្ជនញ ព្បឆ្ងនងជសនឿសាសនរបសែក
សយងធានរបរងសលការណងទសៅសាបនណងទសែភាព្មនណមនសវជសាស្តសណបបសាសន។
ែែព្បសយាជនសនេះគសព្មាបណែសសវាកមែកជងណដលសព្មាកព្ារលសៅសព្ទយរបស Medicare ណផ្ក A
(សសវាកមណងទសែភាព្មនណមនណផ្កសវជសាស្តស) បសណាេះ។

J2. ការន្ងទពសារនន្ងទសខ ភាពមនន្មនន្ង កបវជសាស្តសន្ររសាសន
សដមបទទលរនការណងទព្ារលព្សាបនសាសនណដលមនផ្លការណងទសែភាព្ណផ្កសវជសាស្តស
ែកព្ែវណែចេះហែសលោសលឯកសារផ្ វការមយចាបណដលនយាយបញ្ញកថា ែកព្បឆ្ងនងការទទ
លរននវការព្ារលតាមណបបសវជសាស្តសណដល “មនមានការសលកណលង”។

•

ការព្ារលណបបសវជសាស្តសណដល "មនសលកណលង" គជាការណងទណាណដល សប្គចត
នងមនតប្មវ សដាយចាបសហព្ន រដ ឬមលដានសេយ។

•

ការព្ារលណបបសវជសាសណដល "សលកណលង" គជាការណងទណាណដល មនសប្គចត
ប ហ 
 ហ យប្តវបានតប្មវសែសព្កាមចាបសហព្ន រដ ឬមលដាន។

សដមបទទលរនការរបរងព្គសព្មាងសយង ការណងទព្ារលណដលែកទទលរនព្សាបនណងទសែភា
ព្ណបបសាសនមនណមនសវជសាស្តសព្ែវណែស្យែបរនសៅនងលកែែដចោងសព្កាម៖

•

មែលណងទណដលផ្លនវការណងទព្ារល ព្ែវណែមានការទទលសាលសដាយកម វធ្
Medicare។

•

ការធានរបរងសសវាថ្នគសព្មាងរបសែកព្ែវរនកព្មែសៅតាមទដភាព្មនណមនសាសន
ថ្នការណងទ។

•

ព្បសនសបែកទទលរនសសវាកមព្សាបនសនេះ ណដលែកទទលរនសៅកងមែលណង
ទមយ៖

o ែកព្ែវណែមានលកែែណផ្កសវជសាស្តសណដលនងែនញ្ញែឱយែកទទលរនសសវាណដ
លទទលរនការរបរងសព្មាបការណងទព្ារលណដលសព្មាកសៅមនរសព្ទយ
ឬមែលណងទជនញ ។

o ែកព្ែវណែទទលរនការយលព្ព្មព្សយងែសន មននងែកព្ែវរនែនញ្ញែច
លសាកសៅកងមែលណងទ សបមនដសចាេះសទ ការសាកសៅរបសែកនង មន
ទទលរនការរបរងសទ។

?

ប្រសនបរអ្កមានសណរ សមសៅទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្សមាង 8 ព្ព្ក ដលសមាង 8 យប
ព្រព្រថ្ងកងមយសរហ (សលកណលងណែថ្ងបែយ Thanksgiving នងបែយែណែល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែែលា ដលថ្ងទ 31 ណែមន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (សលកណលងណែថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែសមសា ដលថ្ងទ 30 ណែកញ្ញ។ ការសៅទរសព្គឥែគែថ្ង។ សប្មារពតមានរន្នម សមចលសមល
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ណដនកែែថ្នការធានរបរងែកជងកងមនរសព្ទយ Medicare ព្ែវរនែនវែ។ សព្មាបព្ែមានប
ណនម សមសមលតារងែែព្បសយាជនសៅកងជព្កទ 4។

K. សមារ:ររការបពទយន្ដលជារបានយរ (DME)
K1. DME កងនមជាសមាជកគបប្មាងររសបយង
DME រមមានទនញ ចារចណផ្កសវជសាស្តសជាកលាក ណដលរនបញ្ញទញ សដាយែកផ្លសសវាដចជា
រសទេះរញ  សឈព្ចែ ព្បព្នព្កណដលសដរសដាយថាមព្ល សមារផ្ែផ្ងសព្មាបជងទកសនមណផ្ម
ណព្គមនរសព្ទយណដលរនបញ្ញទញ សដាយែកផ្លសសវាសព្មាបសព្បព្រសកងផ្េះ ឧបករែដាកសសរម (IV)
ឧបករែជនយការនយាយ ឧបករែផ្ែផ្ងែកសណសន ឧបករែជនយកងការដកដសងម
(មាសន្ងដសងម) នងឧបករែជនយកងការសដរ។
ជានចកាល ែកព្ែវមានសមារជាកលាកដចជា សររងសបបនមែ។
សៅកងណផ្កសនេះ សយងព្ភាកាែព្ DME ណដលែករនជល។ សៅកង Original Medicare ែកណដលជល
DME ព្បសភទជាកលាកកាយ ជាមាសកមសទថ្នសមារបនបព្ចណាយសលការបងព្រករមសព្មា
បទនញ រយៈសព្ល 13 ណែ។ កងនមជាសមាជកថ្នគសព្មាងរបសសយង ែកនងមនកាយជាមាសកមសទ
DME សេយ មនថាែកជលវារយៈសព្លយរបននសនេះសទ។
សទេះបជាែកមាន DME រហែដល 12 ណែជាបៗគសៅសព្កាម Medicare មនសព្លែករនចលរមកង
គសព្មាងរបសសយងកសដាយ កែកនង មន កាយជាមាសកមសទឧបករែណដរ។

K2. ភាពជាមាសកមសទ DME ប្រសនបរអ្កររបឡ កាន Original Medicare
ព្បសនសបែកមនទទលរនភាព្ជាមាសថ្នទនញ  DME ែែៈសព្លណដលសែសៅកងគសព្មាង
របសសយង ែកព្ែវណែសធ្ការបងព្រកងចនន 13 ដងជាបៗគ បនបព្ែកបរសៅ Original Medicare
សដមបសធ្ជាមាសកមសទថ្នទនញ សនេះ។ ការបងព្រកណដលែករនសធ្សេង ែែៈសព្លណដលសែសៅកង
គសព្មាងរបសសយង មន របសៅសលការបងព្រកចនន 13 ដងជាបៗគទងសនេះសទ។
ព្បសនសបែករនបងព្រកែចជាង 13 ដងសព្មាបទនញ  DME សៅសព្កាម Original Medicare ពមន
ែកចលរមកងគសព្មាងរបសសយង ការបងព្រកព្មនរបសែកមនរបបញ្លសៅកងការទទែ 13
ដងជាបៗគសនេះសទ។ ែកព្ែវណែសធ្ការបងព្រកងចនន 13 ដងជាបៗគ បនបព្ែកព្ែលបសៅ
Original Medicare វញ  សដមបកាយជាមាសកមសទថ្នទនញ សនេះ។ មនមានករែសលកណលងចសពាេះ
ករែសនេះសទ សៅសព្លែកព្ែេបសៅ Original Medicare វញ ។

K3. អ្តប្របង ជនឧរករណង លអ្កសន្សនដលសមាជកថ្នគបប្មាងររសបយង
ព្បសនសបែកមានលកែៈសមបែព្គបព្គនកងការទទលរនឧបករែផ្លែកសណសនណដលព្ែវរន
ធានរបរងសដាយ Medicare សហយែកជាសមាជកមាកថ្នគសព្មាងរបសសយង សយងនងធាន
របរងសល៖

• ជលឧបករែផ្លែកសណសន

?

ប្រសនបរអ្កមានសណរ សមសៅទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្សមាង 8 ព្ព្ក ដលសមាង 8 យប
ព្រព្រថ្ងកងមយសរហ (សលកណលងណែថ្ងបែយ Thanksgiving នងបែយែណែល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែែលា ដលថ្ងទ 31 ណែមន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (សលកណលងណែថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែសមសា ដលថ្ងទ 30 ណែកញ្ញ។ ការសៅទរសព្គឥែគែថ្ង។ សប្មារពតមានរន្នម សមចលសមល
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• ការណចកចាយែកសណសននងបរមាែែកសណសន
• ឧបករែបព្ងនងសព្គឿងបនសណដលទកទងសព្មាបការណចកចាយែកសណសននងបរមាែែ
កសណសន

• ណងទនងជសជលឧបករែផ្លែកសណសន
ឧបករែផ្លែកសណសនព្ែវណែព្បគលជនមាស វញ សៅសព្លណដលណលងព្ែវការជាចារចសព្មាបែកឬ
ព្បសនសបែកចាកសចញ ព្ណផ្នការរបសសយង។

K4. ឧរករណង លអ្កសន្សន បៅបពលអ្កររបឡ  Original Medicare
សៅសព្លណដលឧបករែផ្លែកសណសនមានភាព្ចារចោងសវជសាស្តស សហយ អ្កចាកបចញពគបប្មា
ងររសបយង នងររបឡ  Original Medicare ែករនជលវាព្ែកផ្ែផ្ងសព្មាបរយៈសព្ល 36 ណែ។
ការបងថ្ងជលព្បចាណែរបសែក ធានរបរងសលឧបករែផ្លែកសណសននងការផ្ែផ្ង
នងសសវាកមណដលរនរយោងសល។
ព្បសនសបឧបករែផ្លែកសណសនមានភាព្ចារចណផ្កសវជសាស្តស រនរពអ្កបានជលវាអ្សរយ:
បពល 36 ន្ខ  ែកផ្ែផ្ងរបសែកព្ែវណែផ្ល៖

•

ឧបករែ ការផ្ែផ្ង នងសសវាកមែកសណសនសព្មាបរយៈសព្ល 24 ណែសទៀែ។

•

ឧបករែ នងការផ្ែផ្ងែកសណសនរហែដលសៅ 5 ឆ្ព្បសនសបមានការចារចណផ្
កសវជសាស្តស។

ព្បសនសបឧបករែផ្លែកសណសនសៅណែចារចណផ្កសវជសាស្តសបៅចងរណ  រថ្នរយ:បពល 5 ឆ្៖

?

•

ែកផ្ែផ្ងរបសែកមនចារចផ្លវាសទៀែសទ សហយែកអាចសព្ជសសរសឧបករែជនសព្ែក
ផ្ែផ្ងណាមយករន។

•

រយៈសព្ល 5 ឆ្ងចាបសផ្ម។

•

ែករនជលព្ែកផ្ែផ្ងសព្មាបរយៈសព្ល 36 ណែ។

•

សព្លសនេះែកផ្ែផ្ងរបសែកផ្លជនឧបករែ ការផ្ែផ្ង នងសសវាកមសព្មាបរយៈសព្ល
24 ណែសទៀែ។

•

រយៈសព្លវលជងមយសទៀែចាបសផ្មសរៀងរល 5 ឆ្មង ដរបណាឧបករែផ្លែកសណសន
មានភាព្ចារចសព្មាបណផ្កសវជសាស្តស។

ប្រសនបរអ្កមានសណរ សមសៅទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្សមាង 8 ព្ព្ក ដលសមាង 8 យប
ព្រព្រថ្ងកងមយសរហ (សលកណលងណែថ្ងបែយ Thanksgiving នងបែយែណែល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែែលា ដលថ្ងទ 31 ណែមន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (សលកណលងណែថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែសមសា ដលថ្ងទ 30 ណែកញ្ញ។ ការសៅទរសព្គឥែគែថ្ង។ សប្មារពតមានរន្នម សមចលសមល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជពកទ 4៖ តារាងអ្តប្របង ជន
បសចកបង ម
ជព្កសនេះ ព្របែកែព្សសវាកម ណដលគសព្មាងរបសសយងរបរង នងរលការដាកកហែ ឬណដនកែ
ែសលសសវាកមទងសនេះ។ វាកព្របែកែព្ែែព្បសយាជនណដលមនព្ែវរនធានរបរងសព្កាម
គសព្មាងរបសសយងផ្ងណដរ។ ពាកយគនេះ នងនយមនយមានតាមលដាបែករព្កមកងជព្កចង

សព្កាយថ្ន សសៀវសៅណែនសមាជក របសែក។
សមាជកងសប្មារ Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)៖ កងករែភាគសព្ចន
ែកនងព្ែវរនចេះសណ េះសៅកង Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)
សព្មាបែែព្បសយាជន Medicare របសែកសៅថ្ងទ 1 ថ្នណែ បនបព្ែកសសសឱយចេះសណ េះសៅកង
Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)។ ែកសៅណែអាចទទលរនសសវា Medi-Cal
របសែកព្គសព្មាងសែភាព្ Medi-Cal ព្មនរបសែកសព្មាបរយៈសព្លមយណែបណនមសទៀែ។
បនបព្សនេះ ែកនងទទលរនសសវាកម Medi-Cal របសែកតាមរយៈ Anthem Medi-Cal។
វានងមនមានគមាែកងការរបរងថ្ន Medi-Cal របសែកសទ។ សមសៅទរសព្មកសយងែតាមរយៈ
1-844-309-6996 (TTY: 711) ព្បសនសបែកមានសែរណាមយ។
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(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្សមាង 8 ព្ព្ក ដលសមាង 8 យប
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ណែសមសា ដលថ្ងទ 30 ណែកញ្ញ។ ការសៅទរសព្គឥែគែថ្ង។ សប្មារពតមានរន្នម សមចលសមល
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ជព្កទ 4៖
តារងែែព្បសយាជន

A. បសវាកមន្ដលមានការរាររងររសអ្ក
ជព្កសនេះ ព្របែកែព្សសវាណដលមានការរបរងព្គសព្មាងរបសសយង។ែកកអាចណសងយលែព្សសវាក
មណដលមនធានរបរងផ្ងណដរ។ ព្ែមានែព្ែែព្បសយាជនឱសងមានសៅកង ជពកទ 5។
ជព្កសនេះ កព្នយលព្ណដនកែែសលការផ្លសសវាមយចននផ្ងណដរ។
សដាយសារែកទទលរនជនយព្ Medi-Cal ែកមនបងែសព្មាបសសវាកមណដលែកទទលរនសនេះសទ
ដរបណាែកសគរព្តាមបទបញ្ែរបសគសព្មាង។ សមសមល ជពកទ 3 ថ្ន សសៀវសៅណែនសមាជក
របសែកសព្មាបព្ែមានលមែែព្បទបញ្ែរបសគសព្មាង។
ព្បសនសបែកព្ែវការជនយកងការណសងយលែព្សសវាកមណាមយណដលមានការរបរង
សមសៅទរសព្មក ណផ្កសសវាបសព្មសមាជកតាមរយៈសលែ 1-844-309-6996 (TTY: 711)។

B. រទរណ  តប្រឆ្ងនងអ្កង លបសវាន្ដលគតថ្ងបសវាមកអ្ក
សយងមនែនញ្ញែឱយែកផ្លសសវាកងបណាញ របសសយងសចញ វកយបព្ែជនែកសព្មាបសសវាកមណដល
មានការធានរបរងសនេះសទ។ សយងបងព្រកជនែកផ្លសសវាកមសដាយផ្លល សហយសយងការពារែកព្
ការគែថ្ងសផ្សងៗ។ សនេះជាការព្ែ សទេះបជាសយងបងព្រកជនែកផ្លសសវាកងចននែចជាងថ្ងសស
វាកមណដលែកផ្លសសវាទមទរកសដាយ។
អ្កនងមនទទលបានវកយរប្តពអ្កង លបសវាន្ងទសប្មារបសវាន្ដលមានធានរាររងបន:បឡ 
ឡ យ។
ព្បសនសបែកទទលរន សមសមល ជពកទ 7 ថ្ន សសៀវសៅណែនសមាជក របសែក ឬទរសព្សៅណផ្កប
សព្មសសវាសមាជក។

C. តារាងអ្តប្របង ជនថ្នគបប្មាងររសបយង
តារងែែព្បសយាជនព្របែកព្សសវាកមណដលគសព្មាងរបសសយងបងព្រកទទែ។ វារយបញ្សសវាក
មណដលធានរបរងតាមលដាបែករព្កម នងព្នយលែព្សសវាទងសនេះ។
បយងនងរងន្តថ្ងបសវាកមណន្ដលបានរាយកងតារាងអ្តប្របង ជន បៅបពលន្ដលបានរបពញតាម
រទរណ  តដចខាងបប្កាម។ ែកមន បងថ្ងែសព្មាបសសវាកមណដលមានកងតារងែែព្បសយាជនសទ
ដរបណាែកបសព្ញ តាមែព្មវការថ្នការធានរបរងដចរនព្ែនោងសព្កាម។

•

?

សយងព្ែវណែផ្លជនសសវាកមណដលសែសព្កាមការរបរងរបស Medicare នង Medi-Cal របសែក
សដាយសយាងតាមបទបញ្ញែណដលរនកែែសដាយកម វធ្ Medicare នង Medi-Cal។

ប្រសនបរអ្កមានសណរ សមសៅទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្សមាង 8 ព្ព្ក ដលសមាង 8 យប
ព្រព្រថ្ងកងមយសរហ (សលកណលងណែថ្ងបែយ Thanksgiving នងបែយែណែល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែែលា ដលថ្ងទ 31 ណែមន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (សលកណលងណែថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែសមសា ដលថ្ងទ 30 ណែកញ្ញ។ ការសៅទរសព្គឥែគែថ្ង។ សប្មារពតមានរន្នម សមចលសមល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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?

•

សសវាកមនន (រមទងការណងទសវជសាស្តស សសវាកមណងទសែភាព្អាកបបក រយា នងសសវាផ្ល
ចការសព្បព្រសសារធាែសញ ៀន សសវា នងការគព្ទរយៈសព្លណវង សមារផ្ែផ្ង ឧបករែ
នងឱសង) ព្ែវណែ "មានភាព្ចារចណផ្កសវជសាស្តស"។ ភាព្ចារចោងណផ្កសវជសាស្តសព្ព្ែន
ែព្សសវាកម ការផ្ែផ្ង ឬឱសងណដលែកព្ែវការសដមបបងារ សធ្សរគវនចយ ឬព្ារលលក
ែែសវជសាស្តស ឬរកាសានភាព្សែភាព្បចបបនរបសែក។ ចែចសនេះរមមានការណងទណដល
កឱយែកព្ែវសៅព្ារលសៅមនរសព្ទយ ឬមែលណងទមនសសចាស។ វាកមាននយថាសសវាកម
ការផ្ែផ្ង ឬឱសងព្ែវតាមសងដារណដលទទលយករនថ្នការែនវែណផ្កសវជសាស្តស។

•

ែកទទលរនសសវាកមណងទព្ែកផ្លសសវាកមសៅកងបណាញ ។ ែកផ្លសសវាកមកងបណាញ 
គជាែកផ្លសសវាកមណងទណដលសធ្ការជាមយសយងែ។ កងករែភាគសព្ចន សយង មន
បងព្រកទទែសព្មាបសសវាកមណដលែកទទលរនព្ែកផ្លសសវាកមសៅសព្ៅបណាញ សទ។
ជពកទ 3 ថ្ន សសៀវសៅណែនសមាជក
របសែកមានព្ែមានបណនមែព្ការសព្បព្រសែកផ្លសសវាកង នងសព្ៅបណាញ ។

•

ែកមានែកផ្លសសវាណងទបឋម (PCP) ឬព្កមណងទណដលកព្ងផ្ល នងព្គបព្គងសសវាកម
ណងទែក។ កងករែភាគសព្ចន PCP របសែកព្ែវផ្លការយលព្ព្មដលែកមនសព្លែកអា
ចជបនរណាមាកណដលមនណមនជា PCP របសែក ឬសព្បព្រសែកផ្លសសវាសផ្សងសទៀែសៅក
ងបណាញ របសគសព្មាងសនេះ។ ការយលព្ព្មសនេះព្ែវរនសគសៅថា ការបញ្នព្ារលបន។
ជពកទ 3 ថ្ន សសៀវសៅណែនសមាជក របសែកមានព្ែមានបណនមែព្ការទទលរនការ
បញ្នព្ារលបន នងសៅសព្លណដលែកមន ព្ែវការសសវាសនេះ។

•

ែកព្ែវណែទទលរនការណងទព្ែកផ្លសសវាណដលមានទនកទនងជាមយព្កមសវជសាស្តស PCP
របសែក។ សមសមល ជពកទ 3 ថ្ន សសៀវសៅណែនសមាជក សព្មាបព្ែមានបណនម។

•

សយងធានរបរងសលសសវាកមមយចននណដលមានរយកងតារងែែព្បសយាជន លេះព្តាណែសវ
ជបែែ ឬែកផ្លសសវាកងបណាញ សផ្សងសទៀែរបសែកទទលរនការយលព្ព្មព្សយងជា
មនសន។ វាព្ែវរនសៅថា ការែនញ្ញែជាមន។ សយងសមាលសសវាកមណដលមានការធានរប
រងសៅកងតារងែែព្បសយាជនណដលព្ែវការការែនញ្ញែជាមនសដាយមានកែែចណា។

•

ព្បសនសបែកសែសៅកងរយៈសព្ល 3ណែថ្នគសព្មាងរបសសយង ណដលចាែទកថាមានសទបន
ទទលរន សយងនងបនផ្លែែព្បសយាជនទងែសណដលធានរបរងសលគសព្មាង
Medicare Advantage។ សទេះជាយាងណាកសដាយ កងែេងសព្លសនេះ សយងនងមនបនរប
រងសលែែព្បសយាជន Medicaid ណដលព្ែវរនរមបញ្លសៅសព្កាមគសព្មាងរដថ្ន Medicaid
ណដលអាចែនវែរនសទ។ ចននទកព្រកថ្នការណចករណលកថ្ងចណាយរបស Medicare
សព្មាបែែព្បសយាជនសគល នងែែព្បសយាជនបណនមរបស Medicare មនផ្លសបរកងែេ
ងសព្លសនេះសទ។

•

Medicare ែនញ្ញែឱយ Anthem ផ្លែែព្បសយាជនទងសនេះ នង/ឬការបងព្រករម/សហធាន
របរងសលែថ្មទបជាងជាណផ្កថ្នកម វធ្រចនការធានរបរងសដាយណផ្កសលែថ្ម។
កម វធ្សនេះែនញ្ញែឱយ Medicare សាកលបងវធ្ងសដមបណកលមគសព្មាង Medicare Advantage។

ប្រសនបរអ្កមានសណរ សមសៅទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្សមាង 8 ព្ព្ក ដលសមាង 8 យប
ព្រព្រថ្ងកងមយសរហ (សលកណលងណែថ្ងបែយ Thanksgiving នងបែយែណែល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែែលា ដលថ្ងទ 31 ណែមន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (សលកណលងណែថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែសមសា ដលថ្ងទ 30 ណែកញ្ញ។ ការសៅទរសព្គឥែគែថ្ង។ សប្មារពតមានរន្នម សមចលសមល
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ពតមានអ្ពអ្តប្របង ជនសខានៗសប្មាររាលអ្កច:បភា :ទងអ្សន្ដលចលរមកងបសវាន្ង ន
ការន្ងទសខ ភាព នងសខ មាលភាព (WHP)
សព្ពាេះណែ Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP) ចលរមកងែែព្ប
សយាជនថ្នការរចនការធានរបរងសលែថ្មជាកលាក (ែែព្បសយាជនព្ែវរនសមា
លសៅកងតារងែែព្បសយាជនសវជសាស្តសសដាយសលែសយាង) ែកនងមានសទទទលរន
សសវាកម WHP ោងសព្កាម រមទងសសវាណផ្នការណងទជាមន (ACP)៖
ធ្នធានសរៀបចណផ្នការណងទជាមនតាមែនឡាញ សៅថា MyDirectives® ។ ធ្នធានសនេះ
ជយែកកងការបសងែការណែនជាមន ណដលែកអាចបញ្លនវធាែផ្សថ្ន៖ • បណាសៅរស–
ការសសព្មចចែសលការព្ារលណផ្កសវជសាស្តសណដលែកចង ឬមនចងទទលយក • សទែណាងផ្
វចាបណផ្កសវជសាស្តស – ការចាែតាងភាកងារណងទសែភាព្មយ ឬសព្ចនណដលអាចសធ្ការស
សព្មចចែណផ្កសវជសាស្តសសព្មាបែក ព្បសនសបែកមនមានលទភាព្ • ទព្មងណបបបទថ្នការប
រចាគសររង • នងសព្ចនសទៀែ រមទងររយការែចែលចែសាសន − ែកអាចបសងែគសព្មា
ងណងទឌជងលងសៅសល MyDirectives® ឬ ព្បសនសបែករនសរៀបចឯកសារទងសនេះ
រចរលសហយ ែកអាចអាបេែឯកសារទងសនេះ សដមបផ្លភាព្ងាយព្សលកងការណចករណលក
ជាមយែកណដលអាចព្ែវការចលសព្បឯកសារទងសនេះ។ MyDirectives® មានសព្មាបែក
នងែកផ្លសសវាណផ្កសវជសាស្តសណដលរនកែែរបសែកកងរយៈសព្ល 24 សមាងកងមយថ្ង
ព្រព្រថ្ងកងមយសរហ។ ែកអាចបណនមព្ែមានងរនព្គបសព្ល សៅសព្លណដលសានភាព្
សែភាព្ ឬសានភាព្របសែកផ្លសបរ។ − សដមបចាបសផ្ម សមចលសៅកានផ្ែងលស
មាជករបស Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP) សហយសព្ជសយកកម វ
ធ្បងាបជាមន។ វានងនែកសៅកានកម វធ្ MyDirectives® សដមបបសងែគែនងមយ
ឬភាបគែនណដលែកមានព្សាប។ − ការចលរមសៅកងកម វធ្ណាមយណដលរមមានការសរៀ
បចណផ្នការណងទសែភាព្ នងសែមាលភាព្គជាការសព្គចែ សហយែកមានសសរភា
ព្កងការបដសសធ្សសវាកមទងសនេះរនព្គបសព្ល។
ពតមានអ្ពអ្តប្របង ជនសខានៗសប្មារអ្កច:បភា :ទងអ្ស៖ សដាយសារណែែកទទលរន
"ជនយបណនម" (“Extra Help”) សដមបបងព្រកទទែសព្មាបកម វធ្ឱសងមានសវជបញ្ញថ្ន
Medicare របសែក ដចជាថ្ងធានរបរង ព្រកកាែកង នងសហការធានរបរង
ែកមានសទទទលរនែែព្បសយាជនបណនមណដលរនកែែសគលសៅសផ្សងសទៀែ នង/ឬ
ការណចករណលកថ្ងចណាយកាែបនយណដលរនសគលសៅ។ សមាជកបៅកងគបប្មាងបន:
នងមនរងប្បាកទទតអ្ទងអ្សសប្មារឱសងន្ដលមានការធានរាររងន្ង ក D
តាមរយៈដណាកកាលទងែសថ្នការធានរបរងណផ្ក D របសព្កសគ។

•

?

រល សសវាបងារទងែសគឥែគែថ្ង។ ែកនងសឃ ញ ណផ្សរម
សនេះសៅជាបនងសសវាបងារសៅកងតារងែែព្បសយាជន។

ប្រសនបរអ្កមានសណរ សមសៅទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្សមាង 8 ព្ព្ក ដលសមាង 8 យប
ព្រព្រថ្ងកងមយសរហ (សលកណលងណែថ្ងបែយ Thanksgiving នងបែយែណែល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែែលា ដលថ្ងទ 31 ណែមន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (សលកណលងណែថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែសមសា ដលថ្ងទ 30 ណែកញ្ញ។ ការសៅទរសព្គឥែគែថ្ង។ សប្មារពតមានរន្នម សមចលសមល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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សសៀវសៅណែនសមាជករបស Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)

ជព្កទ 4៖
តារងែែព្បសយាជន

•

 ហ 
ជនយស ហ គមន
៖ ជនយសហគមនអាចមានសៅសព្កាមគសព្មាងណងទលកែៈបគលរបសែក។
ជនយសហគមនគសមព្សបតាមណផ្កសវជសាស្តស នងជសព្មសសសវាកម ឬកណនងណដលមានែថ្ម
ធ្រថ្ង។ សសវាកមទងសនេះគជាជសព្មសសព្មាបសមាជក។ ព្បសនសបែកមានលកែៈព្គបព្គន
សសវាកមទងសនេះអាចជយែកឱយរសសៅសដាយឯករជយជាងមន។ សសវាកមទងសនេះមនជន
សែែព្បសយាជនណដលែកទទលរនសព្កាម Medi-Cal សនេះសទ។ ឧទហរែថ្នការគព្ទសហគ
មនណដលសយងផ្លជនរមមាន៖

?

o

ការផ្លសររពស ហ គមនបឡ ង :៖ សព្មាបសមាជកណដលកព្ងរសសៅកង NF ណដលចងសផ្
រសៅកានសហគមនព្បកបសដាយសវែភាព្ សហយព្ែវការជនយកងការសធ្ដសចេះ

o

ការសារនតសមបទនបពលថ្ង៖ ការបែេះបណាលជនញ កងការព្គបព្គងហរញ្វែ
ការគព្ទណផ្កការងារ ជនញ កងការរសសៅព្បចាថ្ង ជាសដម សដមបធានសរភា
ព្សៅកងសហគមន

o

ការន្កន្ប្រររសានកងង : ណដលអាចជយសមាជកឱយសាកសៅកងផ្េះរបសព្កសគ
ដចជាផ្ វជព្មាល នងរររសតាងសៅកងបនបទក។

o

ប្បាកកកកន្នងសាកបៅ៖ ការបសបញ ការទទែសព្មាបព្រកកកធាន ព្រកកកសព្មា
បសសវាែសនទកហាស នងព្បសភទសផ្សងសទៀែថ្នការទទែសដមបទទលរនលសៅឋាន។
សមាជកកព្ែវណែចលរមកងការរករកការផ្លសបរលសៅឋានផ្ងណដរ

o

ការជល នងការរនទទលបានលបៅឋាន៖ សៅសព្លទទលរនលសៅឋាន សមាជកគ
ព្ទសៅកងផ្េះណដលសៅសល

o

ការផ្លសររ នងការរករកលបៅឋាន៖ ការបសព្ញ គសព្មាងគព្ទលសៅឋានសដមបកែ
ែែែសញ្ញែឧបសគចសពាេះលសៅឋាន ការជយកងការណសងរកលសៅឋាន ការសធ្ការ
ជាមយមាសផ្េះ នងសកមភាព្សផ្សងសទៀែសដមបជយសព្មលដលការសរៀបចលសៅឋាន

o

ការសប្មាកពង បាល៖ ការដាកឱយសាកសៅរហែដល 90 ថ្ងសព្មាបែកណដលគនផ្េះ
សណមបង ឬមានសានភាព្រសសៅមនសែសសរ ណដលឈោងសព្ក ឬសែាយកងការធ្រសសប
យសេងវញ កងបរយាកាសរសសៅធ្មតារបសព្កសគ នងព្ែវការការព្ែែព្នែយណផ្
កព្ារល (ការព្គបព្គង ឬការផ្លជនថា ជនយកងសកមភាព្ថ្នការរសសៅព្បចាថ្ង
(ADL)) បណនមនចារចព្ែវការកព្មែថ្នការណងទរបសមែលណងទមនសសចាស (NF)

o

អាហារតប្មវតាមបវជសាស្តស ឬចណអាហារន្ដលគប្ទន្ង កបវជសាស្តស៖ អាហាររហែដលព្
រសព្លកងមយថ្ង ឬបែសព្មាបអាហារសែភាព្សព្មាបសមាជក ណដលមានែព្មវការោ
ងព្ារលសព្មាបរបបអាហារព្សសស នងមនមានធ្នធានសផ្សងសទៀែសដមបជ
យព្កសគកងការសរៀបចអាហារ

o

ការរន្ងរ ឬការផ្លសររមណលន្ងទមនសេចាសបឡ កានមជឈមណលជនយកង
ការរសបៅ (ALF)៖ សមាជកសៅកងសហគមនណដលមានហានភយសព្មាបការដាក
ឱយសាកសៅ NF ឬបចបបនរសសៅកង NF នងការជយព្កសគកងការណសងរក ALF
សដមបសាកសៅ

ប្រសនបរអ្កមានសណរ សមសៅទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្សមាង 8 ព្ព្ក ដលសមាង 8 យប
ព្រព្រថ្ងកងមយសរហ (សលកណលងណែថ្ងបែយ Thanksgiving នងបែយែណែល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែែលា ដលថ្ងទ 31 ណែមន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (សលកណលងណែថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែសមសា ដលថ្ងទ 30 ណែកញ្ញ។ ការសៅទរសព្គឥែគែថ្ង។ សប្មារពតមានរន្នម សមចលសមល
shop.anthem.com/medicare/ca។
63

សសៀវសៅណែនាំសមាជាំករបសាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)

ជាំព្ាំកទាំ4៖
តារងែែាំព្បសយាជនាំ

•

o

ការន្ងទិផ្លិលិែិន៖
ិ សមាាំងណងទផ្ល
ាំ ាំ លាំែាំនបណនាំ
ាំ
មសព្មាបាំែាំកណដលកាំព្ាំងរងាំចាាំសសវា
ផ្ាំលាំការគាំព្ទតាមផ្ាំេះ (IHSS) សដាំមបាំចាបាំសផ្ាំាំម ឬបណនាំមសលាំIHSS សព្មាបាំកាលៈសទសៈ
ជាកាំណសាំង ការសព្មបសព្មាំលបរសា
ាំ ាំនរសាំសៅ៖

o

ការសប្មាករយៈបពលែិិ៖ សព្មាបាំសមាជាំកណដលមានែាំកណងទសព្ៅផ្
ាំ
ាំ វការ
ាំ
ណដលមានហានាំ
ភាំយថ្នការមាំនអាចផ្ាំលាំការណងទសព្ៅផ្
ាំ
ាំ វការសដាយមាំ
ាំ
នមានការសព្មាក

o

កន្និងសាិកិបៅបប្កាយបចញពិមនិិរបពទយកិិងរយៈបពលែិិ៖ ការកណនាំងសាាំកាំសៅរហាំែដលាំ
180 ថ្ងាំសព្មាបាំែាំកណដលគាំនផ្ាំេះសណមបង នាំងព្ែាំវការការព្ែាំែព្ាំនាំែយណផ្ាំកព្ារល។
សមាជាំកនាំងព្ែាំវរនផ្ាំលាំជាំនសសវារាំករកការផ្លាំសាំបាំរលាំ
ាំ សៅឋាន

o

ិ រយៈបពលែិ៖ិ រយៈសព្លែាំាំមន
មណិលផ្លិចិបប្គឿងប្សវង
ាំ សលាំសព្ាំ24 សមាាំង ការដាកាំឱយសៅជាំ
ាំ
ាំ
នាំសបនាំបសសស្ត
ាំ ងាាំេះបនាំនាំឬគាំកសព្មាបាំែាំកព្សវង សដាំមបាំបនាបជាែាំព្សវង
ាំ ែាំាំថ្នការសព្បព្ាំរសាំសារធាែសាំ ៀន (SUD)
នាំងភាាំបាំជាមាំយសសវាព្ារលវប

o

ិ ត
ការកាតរ
ិ និយបប្គេះថ្និ កិជង
ិ  ហ 
ិ ៖ ធានសាំវែាំាំភាព្សៅកាំាំងផ្ាំេះសដាំមបាំបងាាំ រកាំឱ
ាំ យជាំងាំហាំ
ែកានាំណែមានភាព្ធ្ាំនាំធ្ាំរោាំាំងសេាំង

ព្បសាំនសបែ
ាំ ាំកព្ែាំវការជាំនាំយ ឬចងាំណសាំងយលាំថាសែាំជាំនាំយសហគមនាំណាមាំយអាចមានសព្មា
បែ
ាំ ាំក សាំមសៅទាំរសព្ាំមកសលែ 1-844-309-6996 (TTY: 711) ឬសៅទាំរសព្ាំមកែាំកផ្ាំលាំសសវា
ណងទសាំ
ាំ ែភាព្របសាំែាំក។

D. តារាងអ្តិប្របោជនិថ្នគបប្មាងររសិបយិង
បសវាកមិន្ដលគបប្មាងររសិបយិងរងិថ្ងិជិន
ការពិនត
ិ យរកបមិលការបបាិងសរថ្ស្មប្ក ហ មកិិងបពាេះ

អ្ិិន្ដលអ្ិកប្តិវរងិថ្ងិ
$0

សយាំងបងាំព្រកាំទាំទែាំសព្មាបាំការព្ែាំែព្ាំនាំែយែាំាំលព្តាសសានមាំងសព្មា
បាំែាំកណដលមានការព្បឈម។ គសព្មាងនាំងសធ្ាំាំការធានរាំបាំរង
សលាំការព្ាំនាំែយសនេះព្បសាំនសបាំែាំកមានកតាាំព្បឈមមាំយចាំនាំនជាកាំលាកាំ
សហាំយព្បសាំនសបាំែាំកទទាំលរនការបញ្ាំនព្ារលបនាំ
ាំ
ព្ព្គាំ
ាំ សព្ទយ
ែាំកជាំនាំយការព្គាំសព្ទយ គាំលានាំបដាាំយាំកាជាំន ឬែាំកឯកសទ
សោងណងទរបសាំ
ាំ
ែាំក។

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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សសៀវសៅណែនាំសមាជាំករបសាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)

ជាំព្ាំកទាំ4៖
តារងែែាំព្បសយាជនាំ

បសវាកមិន្ដលគបប្មាងររសិបយិងរងិថ្ងិជិន
ិ សាស្តសិ – ន្ដលធារាិរិរងបដ្ឋយ Medicare
ការចាកម
ិ ិិល វទា

អ្ិិន្ដលអ្ិកប្តវិរងិថ្ងិ
$0

សប្មារិការឈិចារិែិងន្្ិកខាងបប្កាមរាិថ្ិរិ
ការជាំបព្ាំនាំែយរហាំែដលាំសៅ 12 ដងកាំាំងរយៈសព្ល 90 ថ្ងាំព្ែវាំរនរាំ
បរាំងសព្មាបាំែាំកទទាំលែែាំព្បសយាជនាំរបសាំMedicare សព្កាមកាលៈ
សទសៈដាំចោងសព្កាម៖ ចាំសពាេះសគលបែង
ាំ
ថ្នែែាំព្បសយាជនាំសនេះ
ការឈាំែាំងណផ្ាំកោងសព្កាមរាំថ្រាំ
ាំ ព្ែាំវរនកែែ
ាំ
ាំថាជា៖

• បនាំមានែសាំរយៈសព្ល 12 សរាំហាំឬយាំរជាងសនេះ
• ណដលមន
ាំ ជាកាំលាកាំ(មាំនមានបព្
ាំ ាំសហែាំជាព្បព្ាំនាំណដលអាចសធ្ាំាំ
ការកែែ
ាំ
ាំ ែាំសញ្ញាំែរន ដាំចជាមន
ែ
ាំ មានពាកព្ាំ
ាំ នាំនង
ាំ ជាំ
ាំ ាំង)
ងាំសកាសកា
ាំ មហារក
ាំ ជង
ាំ ាំរលាក ឬជាំង្

• មាំនជាបាំពាកាំព្ាំនាំជាមាំយការវេះកាែាំនិង
• មាំនទកាំទងនង
ាំ ការមានថ្ផ្ាំសពាេះ។
សលាំសព្ាំសនេះសទៀែ សយាំងបងព្ាំរកទ
ាំ ាំទែាំសព្មាបាំការព្ារលសដាយកា
ាំ ាសាស្តសាំចន
រចាកាំមាំាំល វទ
ាំ ាំន 8 ដងបណនាំមសទៀែ សព្មាបាំការឈាំែាំងណផ្ាំ
កោងសព្កាមរាំថ្រាំ
ាំ ព្បសន
ាំ សបាំែាំកបងាាំ នាំវភាព្ធ្ាំរសសបយព្
ាំ
ាំ ង
ជ
ាំ ។ាំ
ាំ
ែាំកមាំនអាចទទាំលរនការព្ារលសដាយការចាកាំមាំាំល វទាសាស្តសាំសលាំ
សព្ាំ20 ដងរនសទកាំាំងមាំយឆ្ាំាំសព្មាបាំការឈាំចាបាំែាំងណផ្ាំកោ
ងសព្កាមធ្ាំនាំធ្ាំរ។
ាំ ាសាស្តសាំសព្មាបកា
ការព្ារលសដាយការចាកាំមាំាំល វទ
ាំ រឈាំែាំងណផ្ាំកោង
សព្កាមរាំថ្រាំ
ាំ ណដលមានការធានរាំបាំរងសដាយ Medicare
ព្ែាំវណែរនបញ្ឈបាំព្បសាំនសបែ
ាំ ាំកមន
ាំ មានភាព្ធ្ាំរសសបាំយសទសនេះ
ឬែាំកកានាំណែមានសភាព្ធ្ាំនាំធ្ាំរណងមសទៀែ។
ែព្មវាំការរបសាំែាំកផ្ាំលាំសសវា៖ សវជាំបែាំាំែ (ដាំចណដលរនកាំែែាំកាំាំង
1861(r)(1) ថ្នចាបស
ាំ ាំាំែាំព្ាំសនាំាំសាំែសងាំម (ចាប)ាំ អាចផ្ាំលាំសសវា
ាំ
ចាកាំមាំាំល វទាសាស្តសាំព្សបតាមែព្មាំវការរបសរាំដាំណដលអាចែនាំ
វែាំរន។

អ្តិប្របោជនិបនេះប្តវិបានរនិបៅទិពិររនិរិ

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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សសៀវសៅណែនាំសមាជាំករបសាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)

ជាំព្ាំកទាំ4៖
តារងែែាំព្បសយាជនាំ

បសវាកមិន្ដលគបប្មាងររសិបយិងរងិថ្ងិជិន

អ្ិិន្ដលអ្ិកប្តិវរងិថ្ងិ

់ សាស្ត្់់–់ដែលធារ់ប់រងដោយ់Medicare (ត)
ការចាកម្
់ ់់ល វទ្យា
ជាំនាំយការព្គសាំព្ទយ (PA) ព្គសាំព្ទយណដលជាគលា
ាំ នាំបដាាំយាំកា (NP)/
ែាំកឯកសទសោងគាំលានាំបដាាំយាំកាតាមគាំាំនាំក (CNS) (ដាំចណដល
រនកាំែែាំសៅកាំាំងឆ្ាំាំ1861(aa)(5) ថ្នចាបាំ) នង
ាំ បគ
ាំ ាំលកជាំ
ាំ នាំ
ាំ ាសាស្តសាំ ព្បសាំនសបព្
យអាចផ្ាំលសាំសវាចាកាំមាំាំល វទ
ាំ ាំកសគបសាំព្ តាម
លកាំែែាំែព្មាំវរបសាំរដាំណដលអាចែនវាំែាំរនទង
ាំ ែសាំនង
ាំ មានស
ាំ ាសាស្តសាំ
ញ្ញាំបព្ែែនប
ាំ ែាំាំែ ឬសញ្ញាំបព្ែបែាំាំែណផ្ាំកចាកាំមាំាំល វទ
ឬឱសងបាំពាាំ ព្ាំសាលាណដលទទាំលសាាំលាំសដាយគែៈកមាំការទទាំលសាាំ
ាំ ាសាស្តសាំ នង
លគ
ាំ ាំែភាព្ែបរាំាំសលាំការចាកាំមាំាំល វទ
ាំ ឱសងបាំពាាំ (ACAOM)
នង
ាំ អាជាាំបែាំបចាំាំបបនាំ សព្ សល សកមាំ នាំងគាំនការរែ
ាំ បនាំង
ាំ
ាំ ាសាស្តសាំសៅកាំាំងរដាំ ណដនដាំឬរដាំឯករជយ
សដាំមបាំែនាំវែាំការចាកាំមាំាំល វទ
(ឧទហរែាំPuerto Rico) ថ្នសហរដាំអាសមរក
ាំ ឬ ស្ំតំColumbia។
ាំ ាសាស្តសាំព្ែវាំណែសាំែ
បាំគាំលាំកជាំនាំយណដលបាំពាកឧ
ាំ បករែាំចាកាំមាំាំល វទ
ាំ
សៅសព្កាមកព្មែ
ាំ សមព្សបថ្នការព្ែាំែព្ាំនែ
ាំ យរបសាំព្គាំសព្ទយ PA ឬ
NP/CNS ណដលែព្មាំវសដាយបទបបញ្ាំែាំរបសាំសយាំងសៅ 42 CFR §§
410.26 នង
ាំ 410.27។
ព្ាំភាកាជាមាំយែាំកផ្ាំលាំសសវារបសាំែាំក នាំងទទាំលរនការបញ្ាំន
ាំ ព្ា
រលបនាំ នាំង/ឬការែនាំញ្ញាំែជាមន
ាំ ។
ិ សាស្តសិ – រន្និម
ការចាកម
ិ ិិល វទា
ាំ ាសាស្តសាំបណនាំ
គសព្មាងសនេះរាំបាំរងសលាំការជាំបព្ារលសដាយចាកាំមាំាំល វទ
មគាំនណដនកាំែែាំកាំាំងមាំយឆ្ាំ។ាំ
ការពនិ
ិ តយ និងពិបប្គេះបោរលិអ្ព
ិ កា
ិ របប្រិប្បាសសា
ិ រធាតិប្ស
ិ មិនប្តិមប្តវិ
ិវង

$0

សយាំងបងាំព្រកថ្ាំងាំចណា
ាំ យសព្មាបសាំសវាព្ន
ាំ ែ
ាំ យការសព្បាំព្រសាំសព្គឿងព្សវ ាំ
ាំ ដលសព្បាំព្រសជា
ងមាំនព្ែម
ាំ ព្ែវាំ (SABIRT) សព្មាបាំមនាំសសសព្ វយណ
ាំ ែាំ
ាំ មាំនព្ែម
ព្សវង
ាំ ព្ែវាំ កប
ាំ ណាំាំនាំមន
ាំ ណមនស ៀនសាំរសទ។ សនេះបាំករម
ាំ ទង
ាំ ស្តសាំាំ
មានថ្ផ្ាំសពាេះផ្ងណដរ។
ាំ ាំមានសព្មាបាំការសព្បព្ាំរសាំសព្គឿងព្សវង
ាំ មាំ
ព្បសន
ាំ សបែ
ាំ ាំកព្ន
ាំ ាំែយស ាំ វជ
នព្ែាំមព្ែវាំ ែាំកទទាំលរនវគាំព្សព្គេះសយាបលាំ
ាំ
ែទលាំរយៈសព្លែាំាំចាំនាំ
នបាំនជាសរៀងរលាំឆ្ាំាំ(ព្បសាំនែាំកអាច នាំងទទាំលដាំែាំងែាំេ
ាំ ងសព្ល
ព្ាំសព្គេះសយាបលាំ) ជាមាំយែាំកផ្ាំលាំសសវាណងទប
ាំ ឋមណដលមានលកាំែស
មបែាំាំព្គបាំព្គនាំឬព្គាំសព្ទយកាំាំងការកាំែែាំការណងទប
ាំ ឋមមាំយ។
អត់ប្បដោជន់ដនេះប្តវ់បានបន់ដៅទ្យ់ព់របន្ទ់ប់។

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ4៖
តារងែែាំព្បសយាជនាំ

បសវាកមិន្ដលគបប្មាងររសិបយិងរងិថ្ងិជិន

អ្ិិន្ដលអ្ិកប្តិវរងិថ្ងិ

់
ការព់នត
់ យ់ន់ងព់ដប្រេះដោបល់អ់ពកា
់ រដប្ប់ប្បា្់សារធាត់ប្្វងម្់
នប្ត់ម្ប្ត់វ់(បន់)
ិ
មណិលផ្លិចិបប្គឿងប្សវងរយៈបពលែិ
ិ៖ រយៈសព្លែាំមាំ
ាំ នសលាំសព្ាំ24
សមាាំង ការដាកាំឱយសៅជាំនាំសបនាំបាំសសស្តងាាំេះបនាំនាំឬគាំកសព្មាបាំែាំកព្ស
ាំ សដាំមបាំបនាបជាែាំព្សវង
ាំ នាំងភាាំបាំជាមាំយសសវាព្ារលវបែាំ
ាំ ាំថ្នការ
ាំវង
សព្បាំព្រសាំសារធាែាំស ៀន (SUD)
ព្ាំភាកាជាមាំយែាំកផ្ាំលាំសសវារបសាំែាំក នាំងទទាំលរនការបញ្ាំន
ាំ
ព្ារលបនាំ នាំង/ឬការែនាំញ្ញាំែជាមាំន។
បសវារងយនិសបស្ត្ិេះ

$0

សសវាកមាំរងយនាំសសស្តងាាំេះណដលមានការធានរាំបាំរងរម
ាំ មាន សសវា
សសស្តងាាំេះបនាំនតាម
ាំ
ផ្ាំ វាំសគក តាមយនាំសហាេះ តាមឧទាំមាាំសចព្ក
(សែសលកាំ)។ រងយនាំសសស្តងាាំេះបនាំនន
ាំ ង
ាំ នាំែាំកសៅកានាំកណនាំងណដលជាំែ
បាំផ្ាំែណដលអាចផ្ាំលាំសសវាណងទជ
ាំ ាំនែាំករន។
សាាំនភាព្របសាំែាំកព្ែវាំណែធ្ាំនាំធ្ាំរណដលការសព្បាំមសធ្ារយដថ្ទសទៀែ
ាំ
សដាំ
ាំ
មបាំសៅកណនាំងព្ារលអាចបងាំសព្គេះថាាំកាំដលាំសាំែភាព្ ឬជាំវែរបសាំ
ែាំក។ សសវារងយនាំសសស្តងាាំេះសព្មាបាំករែាំសផ្សងៗសទៀែព្ែវាំណែមានការយ
លាំព្ព្មព្ាំសយាំងែាំាំ។
កាំាំងករែាំណដលមន
ាំ ណមនជាការសសស្តងាាំេះបនាំនាំសយាំងអាច បងាំណងាំសព្មា
បាំសសវារងយនាំសសស្តងាាំេះ។ សាាំនភាព្របសាំែាំកព្ែាំវណែធ្ាំនធ្
ាំ ាំរណដលការសព្បាំ
មសធ្ារយដាំថ្ទសទៀែសដាំមបសាំៅកណនាំងព្ារលអាចបងាំសព្គេះថាាំកដលាំ
ាំ
ាំ ឬសាំែភាព្របសាំែាំក។
ជាំវែ
ការមកជិរពនិ
ិ តយសិែមា
ិ លភាពប្រចាឆ្
ិ ិិ

$0

ែាំកគាំរណែទទាំលរនការព្ន
ាំ ាំែយព្បចាាំឆ្ាំ។ាំ សសវាកមាំសនេះមានសគលបាំ
ែងបសងាំាំែគសព្មាង ឬសធ្ាំប
ាំ ចាំាំបបនាំភាព្គសព្មាងការពារ សដាយណផ្ាំ
កសលាំកតាាំហានាំភាំយបចាំាំបបនាំរបសាំែាំក។ សយាំងបងាំព្រកទ
ាំ ាំទែាំសព្មា
បាំសសវាកមាំសនេះសរៀងរលាំ12 ណែមាំង។
ការពិនត
ិ យរាងកាយជាប្រចាបិរៀងរាលិឆ្ិិ

$0

បណនាំមព្ាំសលាំការព្ាំនាំែយ "សាំមសាាំគមនាំមកកានាំMedicare" ឬការជាំប
ព្ាំនាំែយសាំែាំមាលភាព្ព្បចាាំឆ្ាំាំែាំកព្ែាំវរនរាំបាំរងសព្មាបាំព្ាំនាំែយរង
កាយជាព្បចាាំកាំាំងឆ្ាំាំនាំមាំយៗ។ ការព្ាំនាំែយរងកាយជាព្បចាាំថ្ងាំរម
ាំ មា
នការព្ាំនែ
ាំ យ នាំងវាយែថ្មាំយាាំងទាំលទាំ
ាំ លាយែាំព្ាំសាាំនភាព្សាំែភាព្
នាំងជាំងាំរាំថ្ាំរាំរបសាំែាំក។

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ4៖
តារងែែាំព្បសយាជនាំ

បសវាកមិន្ដលគបប្មាងររសិបយិងរងិថ្ងិជិន
ិ ត
បសវារ្ិរជង
ិ  ហ 
ិ

អ្ិិន្ដលអ្ិកប្តិវរងិថ្ងិ
$0

ាំ ែ
ែាំកអាចទទាំលរនការែបាំរាំែាំព្ាំជាំងហ
ាំ នាំងការវាយែថ្មាំព្បរ
ាំ យា
ាំ
កាសកាំាំងផ្ាំេះសព្មាបាំកតាាំណដលសកាំែមានជាទាំសៅសៅកាំាំងផ្ាំេះសព្មាបែ
ាំ ាំ
កសកាំែជាំងាំហាំែណដលព្គបព្ាំគងមាំនរនលាំ។
ការវាសិមាិសឆ្
ិ ិង

$0

ាំ ច
សយាំងបងព្ាំរកាំទាំទែស
ាំ ព្មាបន
ាំ ែ
ាំ ាំវធ្
ាំ ាសលា
ាំ សាំសព្មាបសមាជាំ
ាំ
កណដ
លមានលកាំែសមបែាំាំព្គបាំព្គនាំ(ជាធ្មាំតា ែាំកណដលព្បឈមនង
ាំ ហានាំ
ាំ ទ
ភយរែ
ាំ
ាំបងដាំ
ាំ ្
ាំ ាំង ឬហានភ
ាំ ាំយ្ាំាំងព្ាំក)។ នាំែាំវធ្
ាំ ង
ាំ សនេះកាំែ
ែាំដាំ្
ាំ ាំង រកសមាំលករែាំរែប
ាំ ងាំ្ាំាំង ឬរកសមាំលគាំែភាព្្ាំាំង។
សយាំងបងាំព្រកាំទាំទែាំសព្មាបាំសសវាកមាំទង
ាំ សនេះសរៀងរលាំ24 ណែមាំង
ឬ ាំកញាបាំជាងសនេះអាព្សាំយសៅសលាំភាព្ចារច
ាំ
ាំណផ្ាំកសវជាំសាស្តសាំសព្មាបាំ
សសវាកមាំទង
ាំ សនេះ។ សយាំងកាំនាំងបងាំព្រកាំទាំទែសព្
ាំ មាបាំសវជាំបែាំែ
ាំ
សដាំមបាំព្ាំនាំែយ នាំងផ្ាំលាំសយាបលាំែាំព្ាំលទាំផ្ល។
ការពនិ
ិ តយរកមហារក
ិ សដ
ិ និ(បមិមមិិប្កាម)

$0

សយាំងបងព្ាំរកាំទាំទែាំសព្មាបាំសសវាកមាំោងសព្កាម៖

• ្ាំាំេះសមលស
ាំ
ាំដនាំកព្មែ
ាំ មាំលដាាំនសព្មាបស្តាំសាំាំណដលមានអាយាំកាំាំងច
សនាំេះព្ាំ35 ឆ្ាំាំដលាំ39 ឆ្ាំាំ

• ្ាំាំេះសមលស
ាំ
ាំ សរៀងរលាំ12 ណែមាំងសព្មាបាំស្តសាំណាំដលមានអា
ដនាំ
យាំចាបាំព្ាំ40 ឆ្ាំាំសេាំងសៅ

• ព្ាំនែ
ាំ យសាំដនាំសព្មាបាំការព្ារលសរៀងរលាំ24 ណែមាំង
បសវាកមិសាិនិតស
ិ មបទបរេះដិង

$0

សយាំងបងាំព្រកាំទាំទែាំសព្មាបសាំសវាកមាំសាាំនែ
ាំ សម
ាំ បទសបេះដាំង ដាំចជា
ការសធ្ាំាំលហាែព្
ាំ
ាំរែ ការសក
ាំ ាែបាំរាំនង
ាំ ការព្ាំសព្គេះសយាបលាំជាសដាំម។
សមាជាំកព្ែាំវណែបសាំព្ ព្គបាំលកាំែែាំជាមាំយនង
ាំ ការបញ្ាំន
ាំ ព្ារ
លបនាំរបសាំសវជាំបែាំាំែ។
ាំ សា
សយាំងកាំធានរាំបរាំងសលាំកមាំវធ្
ាំ ាំរនែ
ាំ ស
ាំ មបទសបេះដាំង ណដលោាំ ង
ាំ កាាំ ជា
ាំ ាំសាាំរនាំែស
ងកមាំវធ្
ាំ មបទសបេះដាំង។
ព្ាំភាកាជាមាំយែាំកផ្ាំលាំសសវារបសាំែាំក នាំងទទាំលរនការបញ្ាំន
ាំ ព្ារ
លបនាំ នាំង/ឬការែនាំញ្ញាំែជាមាំន។

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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សសៀវសៅណែនាំសមាជាំករបសាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)

ជាំព្ាំកទាំ4៖
តារងែែាំព្បសយាជនាំ

បសវាកមិន្ដលគបប្មាងររសិបយិងរងិថ្ងិជិន
ការជរ
ិ បពទយបដម
ិ បិកាតរ
ិ និយហានិភិយជិងិបរេះដិង
(ពាបាលចលនសប្មារិជង
ិ ិបរេះដិង)

អ្ិិន្ដលអ្ិកប្តិវរងិថ្ងិ
$0

សយាំងបងាំព្រកាំទាំទែាំសព្មាបសាំសវាកមាំជាំបព្ាំនាំែយមាំងកាំាំងមាំយឆ្ាំាំ
ឬសព្ចាំនជាងសនេះ សបាំសាំនជាចាាំរចាំជាមាំយែាំកផ្ាំលាំសសវាកមាំណងទ ាំ
សាំែភាព្បឋម សដាំមបជ
ាំ ាំយកាែប
ាំ នាំយហានាំភាំយរបសាំែាំ
កព្ជ
ាំ ង
ាំ សាំបេះដាំង។ កាំាំងសព្លជាំបព្ាំនែ
ាំ យ សវជាំបែាំាំែរបសាំែាំកអាច៖

• ព្ាំភាកាែព្ាំ
ាំ ការសព្បព្ាំរសាំថាាំអាស
ាំ
ាំាំរន
ាំ
• ព្ាំនាំែយសមាាំធ្្មរបសាំែាំក និង/ឬ
• ផ្ាំលាំឱយែាំកនាំវគនាំាំេះកាំាំងការសធ្ាំាំឱយព្រកដថា ែាំកកាំព្ាំងណែទទាំ
លរនអាហារយាាំងសមព្សប។
ការបធ្ិិបតសិបមល
ិ ជង
ិ ិបរេះដិង

$0

សយាំងែាំាំបងាំព្រកាំទាំទែាំសព្មាបាំការសធ្ាំសាំែសាំ្ម សដាំមបាំព្ាំនាំែយរកជាំ
ងាំសបេះដាំងសរៀងរលព្ាំរាំឆ្ាំាំ(60 ណែ) មាំង។ ការសធ្ាំាំសែសាំ្មកាំព្ាំនាំែយរក
បញ្ញាំណដលសកាំែសេាំងសដាយសារហានាំភាំយជាំងាំសបេះដាំងផ្ងណដរ។
ការពិនត
ិ យបមិលមហារកមា
ិ
តិសិបន និងមហារក
ិ សិបន

$0

សយាំងបងាំព្រកទ
ាំ ាំទែសព្
ាំ មាបសាំសវាកមាំោងសព្កាម៖

• សព្មាបស្តាំសាំទ
ាំ ង
ាំ ែសាំ៖ ការព្ន
ាំ ែ
ាំ យកាលសាំដនាំនង
ាំ ការព្ន
ាំ ាំែយ
ព្ែគកសរៀងរលាំ24 ណែមាំង

• សព្មាបស្តាំសាំាំណដលព្បឈមនង
ាំ បញ្ញាំជាំងាំមហារក
ាំ កសាំបន ឬទាំរមាស៖
ការព្ន
ាំ ែ
ាំ យកាលសាំដនាំសធ្ាំសាំេាំងសរៀងរលាំ12 ណែមាំង

• សព្មាបស្តាំសាំាំណដលរន្ាំងកាែាំការព្ាំនាំែយកាលសដន
ាំ ាំណដលែាំសព្បក
ាំ ាំលក
ែាំកាំាំងរយៈសព្ល 3 ឆ្ាំ ច
ាំ ង
ាំ សព្កាយ នង
ាំ សាំែ
ាំ កាំាំងវយផ្
ាំ ាំសែែ
ាំ ៖
ការព្ន
ាំ ែ
ាំ យកាលសដនាំ
ាំ សធ្ាំសាំេាំងសរៀងរលាំ12 ណែមាំង
ាំ ហារក
• សព្មាបស្តាំសាំាំអាយាំ30-65 ឆ្ាំ៖ាំ ការសធ្ាំសាំែសាំជាំងម
ាំ មាែាំសាំបន
(HPV) ឬ ការសធ្ាំសាំែសាំ Pap បាំកនាំងវរាំាំស HPV សរៀងរលាំ5 ឆ្ាំ ាំមាំង

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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សសៀវសៅណែនាំសមាជាំករបសាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)

ជាំព្ាំកទាំ4៖
តារងែែាំព្បសយាជនាំ

បសវាកមិន្ដលគបប្មាងររសិបយិងរងិថ្ងិជិន
បសវាចារិសរថ្ស

អ្ិិន្ដលអ្ិកប្តិវរងិថ្ងិ
$0

សយាំងបងាំព្រកទ
ាំ ាំទែាំសព្មាបាំសសវាកមាំោងសព្កាម៖

• ការព្ារល្ាំាំងែាំងសដាយថ្ដសដាំមបណាំកែព្មវាំសព្គចសថាាំេះ។
អាចមានសសវាកមាំបណនាំម។ ទកាំទងែាំកសព្មបសព្មាំលការណងទរាំបសាំ
ែាំកសដាំមបាំទទាំលរនជាំនាំយ។
ព្ាំភាកាជាមាំយែាំកផ្ាំលាំសសវារបសាំែាំក នាំងទទាំលរនការបញ្ាំន
ាំ
ព្ារលបនាំ នាំង/ឬការែនាំញ្ញាំែជាមាំន។
ការពនិ
ិ តយបមិលមហារកប
ិ ពាេះបវៀនធ្ិ

$0

សព្មាបាំែាំកណដលមានអាយាំចាបាំព្ាំ50 សេាំងសៅ សយាំងបងព្ាំរកាំទាំទ
ែាំសព្មាបាំសសវាកមាំោងសព្កាម៖

• ការព្ន
ាំ ែ
ាំ យសពាេះសវៀនធ្ាំសដាយឧបករែាំព្ាំសសស (ឬការព្ាំនែ
ាំ យ
នង
ាំ លាងសមាាំែសដាយសព្បសា
ាំ រធាែាំររយាំ
ាំ ាំម) សរៀងរលាំ48 ណែមាំង

• ការសធ្ាំាំសែសាំ្មកបាំកាំាំងលាមក សធ្ាំសាំេាំងសរៀងរលាំ12 ណែមាំង
• ការសធ្ាំសាំែសាំ្មកបក
ាំ ាំាំងលាមកណផ្ាំកសលាំសារធាែាំរាំកាំជាែាំGuaiac
ឬ ការសធ្ាំសាំែសាំសារធាែាំជាែគ
ាំ ម
ាំ ថ្នព្បព្
ាំ
នាំាំការ
ពាររងកាយតាមលាមកសរៀងរលាំ12 ណែមាំង

• ការព្ន
ាំ ាំែយចាំងសពាេះសវៀនធ្ាំតាម DNA សរៀងរលាំ3 ឆ្ាំម
ាំ ាំង
• ការ្ាំាំេះព្ាំនាំែយណផ្ាំកោងកាំាំងថ្នសពាេះសវៀនធ្ាំសរៀងរលាំដបាំឆ្ាំាំ
(បាំាំណនាំមន
ាំ ណមនកាំាំងរយៈសព្ល 48 ណែថ្នការព្ាំនាំែយសពាេះសវៀនធ្ាំសទ)

• ការ្ាំាំេះព្ាំនាំែយណផ្ាំកោងកាំាំងថ្នសពាេះសវៀនធ្ាំ(ឬការព្ាំនែ
ាំ យ នាំងលា
ងសមាាំែសដាយសព្បាំសារធាែាំររយាំ
ាំ ាំម) សព្មាបាំែាំកណដលព្បឈ
មនាំងជាំងាំមហារក
ាំ សពាេះសវៀនធ្ាំែាំសាំសរៀងរលាំ24 ណែមាំង។

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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សសៀវសៅណែនាំសមាជាំករបសាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)

ជាំព្ាំកទាំ4៖
តារងែែាំព្បសយាជនាំ

បសវាកមិន្ដលគបប្មាងររសិបយិងរងិថ្ងិជិន
ិ
 ហ គមនិ(CBAS)
បសវាមនិសេបពញវយតាមស

អ្ិិន្ដលអ្ិកប្តិវរងិថ្ងិ
$0

ាំ ផ្ាំលាំសសវាកមាំសៅមាំលដាាំនដលាំែាំកជាំងាំមាំនស
CBAS គាំជាកមាំវធ្ាំ
ព្មាកព្ារលសៅមនាំាំរសព្ទយ ណដលមនាំសសចាំលរមសយាងសៅតាមកា
ាំ
ាំ
លវភាគ។
សសវាកមាំសនេះផ្ាំលាំនាំវការណងទសដាយមនាំ
ាំ
ាំរជាំន សសវាកមាំ
សងាំមកាំចាំការព្ារលសដាយចលន (រមទ
ាំ ងការព្ារលច
ាំ
លនែវយវ រងកាយ នាំងព្ាំការភាព្ការនាំយាយ) ការណងទផ្ល
ាំ ាំ លាំែាំន
ាំ
ការបែាំាំេះបណា
ាំ ល នាំងសព្ជាមណព្ជងដលាំព្គាំសារ/ែាំកណងទែាំ
ាំ កជាំងាំ
សសវាកមាំចាំែាំអាហារ ការសធ្ាំាំដាំសែាំរ នាំងសសវាកមាំដថ្ទសទៀែ។
សយាំងបងាំព្រកាំទាំទែាំសព្មាបាំសសវាកមាំCBAS ព្បសាំនសបាំែាំកបាំសព្
ាំ ចាំយសាំទាំាំទទាំលរន។
តាមលកាំែ វនាំ
ចិណិ៖ ព្បសាំនសបាំកណនាំង CBAS មាំនមានសសវាកមាំផ្ាំលាំឱយសទ
សយាំងែាំាំាំនាំងផ្ាំលាំសសវាកមាំណដលមាំនមានទងសនេះដាចាំ
ាំ
សដាយណេកព្ាំគាំ។
ការប្រិកាបោរលិបដិមបិផ្លិចិបា រ ិឬការបប្រិថ្និជ
ិ កិ

$0

ព្បសាំនសបាំែាំកសព្បាំថាាំជកាំមាំ
ាំ
នមានសញ្ញាំ ឬសរគសញ្ញាំថ្នជាំងាំទកាំ
ទងនាំងថាាំជកាំសហាំ
ាំ
យែាំកមានបាំែងចងាំបញ្ឈបាំ៖

• សយាំងបងាំព្រកាំទាំទែាំសព្មាបាំការបាំាំនបាំងផ្លាំចាំការសព្បថា
ាំ ាំ ជកាំ
ាំ ចាំនាំន
ព្ាំរដងកាំាំងែេ
ាំ ាំ ងសព្ល 12 ណែជាសសវាកមាំបងាាំរជាំងាំ។ សសវាក
មាំសនេះមាំនគាំែថ្ងាំសព្មាបាំែាំកសទ។ ការបាំន
ាំ បាំងឈបាំជកាំររន
ាំ ម
ាំ ាំ
យៗរម
ាំ បញ្ាំលទ
ាំ
ង
ាំ ការជាំបព្បាំកាសយាបលាំផ្លាំលាំមាែាំរហាំែដលាំសៅបាំ
នដង។
ាំ ចាំយសៅស ាំ ថា
សបាំែាំកសព្បាំព្រសាំថាាំជកាំសហាំ
ាំ
យព្ែាំវសធ្ាំាំសរគវនាំ
មានជាំងាំពាកាំព្ាំនាំនាំងថាាំជកាំឬកាំ
ាំ
ព្ាំងសលបថាាំណដលអាចរងផ្លបាំ
ាំ
េះ
ពាលាំសដាយសារថាាំជកាំ
ាំ ៖

• សយាំងបងាំព្រកាំទាំទែាំសព្មាបាំការបាំាំនបាំងឈបាំជកាំររសាំដាយការ
ព្បាំកាព្ាំរដងកាំាំងកាំេ
ាំ ងសព្ល 12 ណែ។ សសវាកមាំព្សព្គេះសយាបលាំ
ាំ
នាំមាំយៗរម
ាំ បញ្ាំលទ
ាំ
ង
ាំ ការជាំបសវជាំបែាំាំែផ្លាំលាំចាំនាំនបាំនដង
ផ្ងណដរ។
សបាំែាំកមានថ្ផ្ាំសពាេះ ែាំកព្បណហលជាទទាំលរនសសវាកមាំព្សព្គេះសយាប
ាំ
លាំែាំព្ាំការបញ្ឈបាំការសព្បាំព្រសាំថាាំជកាំ
ាំ សដាយគាំនកាំែែាំបាំាំណនាំព្ែាំវមា
នការែនាំញ្ញាំែជាមាំន។

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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សសៀវសៅណែនាំសមាជាំករបសាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)

ជាំព្ាំកទាំ4៖
តារងែែាំព្បសយាជនាំ

បសវាកមិន្ដលគបប្មាងររសិបយិងរងិថ្ងិជិន
បសវាកមិបធ្ិញ

អ្ិិន្ដលអ្ិកប្តិវរងិថ្ងិ
$0

ជាទាំសៅ សសវាសាំែភាព្សធ្ាំ ណបបបងាាំរ (ដាំចជាការសមាាំែ
ការព្ាំនាំែយសធ្ាំ ជាព្បចាាំនាំងការងែកាាំរសាំាំែាំាំចសធ្ាំ )
មាំនព្ែាំវរនរាំបាំរងសដាយ Original Medicare សទសនេះ។
ែាំកព្ែាំវណែសព្បាំព្រសាំែាំកផ្ាំលាំសសវាណដលជាណផ្ាំកថ្នបណា
ាំ សវជាំសាស្តសាំរប
សាំAnthem MediBlue Dual Advantage (HMO D-SNP)។
ែាំកអាចណសាំងរកែាំកផ្ាំលាំសសវាទងសនេះសៅក
ាំ
ាំាំងបញ្ាំាំរយស្ាំេះែាំកផ្ាំលាំ
សសវា។ សដាំមបាំណសាំងយលាំបណនាំម សាំមទាំរសព្ាំសៅណផ្ាំកបសព្មាំសសវាសមាជាំក។
បសវាសិែភាពបធ្ិញ – រន្និម
គសព្មាងសនេះផ្ាំលាំនាំវការធានរាំបាំរងសាំែភាព្សធ្ាំ បណនាំម ណដលមាំនព្ែាំ
វរនរាំបាំរងសដាយ Original Medicare។ គសព្មាងសនេះរាំបាំរងសលាំ៖
ការព្ាំនាំែយមាែាំ2 ដង ការសមាាំែ 2 ដង ការងែកាាំរសាំាំែាំាំចសធ្ាំ 1
ដង ការព្ារលសដាយសព្បាំសារធាែាំភាំាំយែរ 1 ដងជាសរៀងរលាំឆ្ាំ។ាំ
សសវាសាំែភាព្សធ្ាំ ណបបបងាាំរោងសលាំព្ែាំវរនកាំែែាំដាំចោងសព្កាម៖
- D0120 ការវាយែថ្មាំមាែាំតាមកាលកាំែែាំ
- D0150 ការវាយែថ្មាំផ្លាំលាំមាែាំណបបទាំលទាំ
ាំ លាយ
ាំ ការពារជាំងាំមនាំសសសព្ វយ
ាំ
- D1110 ាំវធ្ាំ
- D0210 របភាព្ងែកាាំ
ាំ
រសាំក
ាំ ាំាំងមាែាំសសាំរសព្
ាំ
សល
- D0330 របភាព្កាាំ
ាំ
រសាំទ
ាំ ងព្ស
ាំ
ង
ាំ
- D1208 ការសព្បាំសារធាែាំភាំាំយែរសៅសលាំសធ្ាំ មាំនរមបញ្
ាំ
ាំ លវា
ាំ ាំនាំស
គសព្មាងសនេះរាំបាំរងរហាំែដលាំព្រកាំឧបែាំមាំចាំនាំន $1,500.00 សព្មាបាំ
សសវាសាំែភាព្សធ្ាំ ដាំទាំលទាំ
ាំ លាយណដលមានការរាំបាំរងជាសរៀងរលាំឆ្ាំាំ។
ចាំនាំនទាំកព្រកាំណដលមាំនសព្បាំសៅចាំងឆ្ាំតាមព្បែាំ
ាំ
ទាំននាំងផ្ាំែកាំែែាំ។

អ្តិប្របោជនិបនេះប្តិវបានរនិបៅទិពិររនិរិ

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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សសៀវសៅណែនាំសមាជាំករបសាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)

ជាំព្ាំកទាំ4៖
តារងែែាំព្បសយាជនាំ

បសវាកមិន្ដលគបប្មាងររសិបយិងរងិថ្ងិជិន

អ្ិិន្ដលអ្ិកប្តិវរងិថ្ងិ

បសវាកមិរន្និម (ត)
ព្រកាំឧបែាំមាំោងសាំែភាព្សធ្ាំ ដាំទាំលទាំ
ាំ លាយរបសាំសយាំងអាចព្ែាំវរន
សព្បាំព្រសាំសព្មាបាំសសវាសាំែភាព្សធ្ាំ ណាមាំយ រមទ
ាំ ងបាំ
ាំ ណនាំ
ាំ មាំនដាកាំកាំ
ហាំែចាំសពាេះ៖ ការព្ាំនាំែយបណនាំម ការសមាាំែ នាំងកាាំរសាំាំែាំាំច ការសមាាំ
ែសធ្ាំ ព្គបាំកណនាំង ការព្ារលសដាយសព្បាំសារធាែាំភាំាំយែរ ការបាំេះ
នាំងការជាំសជាំល ការព្ារលរនាំឬសសធ្ាំ (ទនាំសព្ទយឯកសទសបែាំ ាំ
លសធ្ាំ ) ព្កាសាំសធ្ាំ ពាកាំ(ការសព្សាបព្ាំសលាំ) សាាំន នាំងការដាាំ
បសងាាំលសធ្ាំ ការដកសធ្ាំ នាំងសសវាកមាំសផ្សងៗសទៀែ។
សដាំមបាំទទាំលរនការរាំបាំរងកាំាំងបណា
ាំ ែាំកព្ែាំវសព្បាំែាំកផ្ាំលាំសសវាណដ
លចាំេះកាំចាំសនាជាមាំយនាំងែាំកលកាំសធ្ាំ របសាំសយាំង សដាំមបាំផ្ាំលាំសស
វាសាំែភាព្សធ្ាំ បណនាំម។ ការណងទណដលផ្ាំ
ាំ
លាំសដាយែាំកផ្ាំលាំសសវាណដល
មាំនណមនជាណផ្ាំកថ្នបណា
ាំ សាំែភាព្សធ្ាំ បណនាំមរបសាំសយាំងមាំនព្ែាំវរ
នរាំបាំរងសទ។
ព្ាំភាកាជាមាំយែាំកផ្ាំលាំសសវារបសាំែាំក នាំងទទាំលរនការបញ្ាំនព្ា
ាំ
រលបនាំ នាំង/ឬការែនាំញ្ញាំែជាមាំន។
ែែាំព្បសយាជនាំបណនាំមអាចរករនតាមរយៈ Medi-Cal។ ទកាំទងែាំក
សព្មបសព្មាំលការណងទសាំ
ាំ ែភាព្របសាំែាំកសព្មាបាំព្ាំែាំមានលមាំាំែ។
ការពិនិតយបមិលជិងិបាកិទក
ិ ចិតិ

$0

ាំ
សយាំងបងាំព្រកាំទាំទែាំសព្មាបាំការព្ាំនាំែយសមាំលជាំងរកាំ
ទាំកចាំែាំជាសរៀង
រលាំឆ្ាំ។ាំ ការព្ាំនាំែយសនេះ ព្ែាំវណែសធ្ាំាំសេាំងកាំាំងមែាំលណងទបឋម
ាំ
ណដលអាចផ្ាំលាំជាំនការព្ារលតាមដាន នាំងការបញ្ាំនព្ារលបនាំ
ាំ
។

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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សសៀវសៅណែនាំសមាជាំករបសាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)

ជាំព្ាំកទាំ4៖
តារងែែាំព្បសយាជនាំ

បសវាកមិន្ដលគបប្មាងររសិបយិងរងិថ្ងិជិន
ការពន
ិ ត
ិ យបមល
ិ ជង
ិ ិទិកបនមន្្ម
ិ

អ្ិិន្ដលអ្ិកប្តិវរងិថ្ងិ
$0

សយាំងបងាំព្រកាំទាំទែាំសព្មាបាំការព្ាំនាំែយសនេះ (រម
ាំ ទង
ាំ ការសធ្ាំាំសែសាំជាែាំ
គាំាំយកាំសរហាំសផ្ងណដរ) សបែ
ាំ ាំកមានកតាាំហានាំភាំយណាមាំយកាំាំង
ចាំសណាមកតាាំោងសព្កាម៖

• សមាាំធ្្មែាំសាំ(សេាំង្ម)
• កាំែែាំសហែក
ាំ ព្មែ
ាំ កាំសេសសាំរាំល
ាំ នង
ាំ ្ទគ
ំ ំផំសរ ំែសព្ប
ាំ
ព្កែាំ
(ជង
ំ ំផេំសជាតខា
ំ ំ ញក
ំ ំំង្ម)

• ភាព្ធាែោ
ាំ ាំ ាំង
• ព្បវែាំាំមានជាែស
ាំ ាំរកាំាំង្មែាំសាំ(គាំាំយកាំស)
ការសធ្ាំាំសែសាំអាចព្ែាំវរនរាំបាំរងកាំាំងករែាំមាំយចន
ាំ ាំន ដាំចជាករែាំែាំ
ាំ មានព្បវែាំាំព្គាំសារសកាំែជង
ាំ ាំទាំកសនមណផ្ាំម។
កធាែាំហាំសកាំែែាំនង
ណផ្ាំកសលាំលទាំផ្លព្ាំនែ
ាំ យ ែាំកព្បណហលជាមានលកាំែ:សមបែាំាំព្គ
ាំ ាំកសនមណផ្ាំម
បាំព្គនាំសព្មាបាំសសវាកមាំព្ាំរដងកាំាំងការងែព្ាំនាំែយជាំងទ
ជាសរៀងរលាំ12 ណែមាំង។
ិ កបនមន្្ម
ការរណ
ិិេះរណ
ិ លការប្គរប្ិគងជង
ិ ទិ
ិ បដ្ឋយែិន
ិ ឯង
បសវាកមិ និងការ្ិតិ្ង
ិ ិ

$0

សយាំងបងាំព្រកទ
ាំ ាំទែាំសព្មាបសាំសវាកមាំោងសព្កាម
ាំ ាំកសនមណផ្ាំម
ចសាំពាេះសមាជាំកទង
ាំ ឡាយណាណដលមានជង
ាំ ទ
(មន
ាំ ថាព្ាំកសគសព្បព្ាំរសាំែងាំសាំាំយលាំន ឬកាំែែាំសនេះសទ)៖

• សមាាំរផ្ាំែផ្
ាំ ាំងស
ាំ ព្មាបាំព្ាំនែ
ាំ យជាែាំសាំរកាំាំង្មរបសាំែាំក
រម
ាំ មានដាំចោងសព្កាម៖

o ឧបករែាំព្ែាំែព្ាំនាំែយជាែស
ាំ ាំរកាំាំង្ម
o បនាំេះសធ្ាំាំសែសាំជាែស
ាំ ាំរកាំាំង្ម
o ឧបករែាំវេះកាែាំនាំងកាំនកាាំបែ
ាំ វេះកាែាំ
o ដាំសណាេះព្សាយសព្មាបាំព្គបាំព្គងជាែាំសាំរ
សដាំមបាំព្ាំនាំែយភាព្សាំព្កាំែថ្នបនាំេះព្ាំនាំែយ នាំងឧបករែាំសែសាំ
អ្តិប្របោជនិបនេះប្តវិបានរនិបៅទិពិររនិរិ

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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សសៀវសៅណែនសមាជករបស Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)

ជព្កទ 4៖
តារងែែព្បសយាជន

បសវាកមន្ដលគបប្មាងររសបយងរងថ្ងជន

អ្ន្ដលអ្កប្តវរងថ្ង

ការរណេះរណលការប្គរប្គងជងទកបនមន្្មបដ្ឋយែនឯង
បសវាកម នងការ្ត្ង (រន)

• សព្មាបែកជងទកសនមណផ្មណដលមានជងសជងរថ្រ
សយងបងព្រកសព្មាបចែចដចោងសព្កាម៖

o ណសបកសជងព្ារលណដលចាកព្មែព្មវតាមបគលមាកៗចនន
មយគ (រមទងសនេះព្ទនបរែសជង) រមទងការថ្លែព្ម
វឱយព្ែវលម នងសនេះព្ទនបរែសជងសព្ៅបណនមព្រគ
សទៀែកងមយឆ្នមយៗ ឬ

o ណសបកសជងកណវងមយគរ រមទងការែព្មមែព្មវ នងព្បដាប
សកបញ្លបគរ (មនរបបញ្លព្បដាបសកបញ្លអាច
ដកសច រន បណនមនអាចែព្មវតាមសជងរនណដលព្ែវ
រនផ្លឱយជាមយណសបកសជងណបបសនេះសទ)

• កងករែមយចនន សយងបងព្រកទទែសលការបែេះ
បណាលសដមបជយែកកងការព្គបព្គងជងទកសនមណផ្មរបសែ
ក។ សដមបណសងយលបណនម សមទកទងសៅណផ្កសសវាសមាជក។
បសវាកមអ្កប្រកាសប្មារស្តសមានថ្្បពាេះ

$0

សព្មាបបគលណដលមានថ្ផ្សពាេះ សយងបងព្រកទទែសព្មាបការណា
ែជបចននព្របនដងជាមយនងែកព្បកាសព្មាបស្តសមានថ្ផ្សពាេះ
ែេងសព្លមានថ្ផ្សពាេះ នងសព្កាយសព្លសព្មាល
កដចជាជនយែេងសព្លឈសពាេះសព្មាល នងសព្មាលកនរច។

?

ប្រសនបរអ្កមានសណរ សមសៅទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្សមាង 8 ព្ព្ក ដលសមាង 8 យប
ព្រព្រថ្ងកងមយសរហ (សលកណលងណែថ្ងបែយ Thanksgiving នងបែយែណែល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែែលា ដលថ្ងទ 31 ណែមន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (សលកណលងណែថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែសមសា ដលថ្ងទ 30 ណែកញ្ញ។ ការសៅទរសព្គឥែគែថ្ង។ សប្មារពតមានរន្នម សមចលសមល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជព្កទ 4៖
តារងែែព្បសយាជន

បសវាកមន្ដលគបប្មាងររសបយងរងថ្ងជន

អ្ន្ដលអ្កប្តវរងថ្ង

ររការបវជសាស្តសជារបានយរ (DME) នងសមារ្ត្ងន្ដលពាកពន

$0

សមសមលជព្ក ចងសព្កាយថ្ន សសៀវសៅណែនសមាជក របសែកស
ព្មាបនយមនយថ្នពាកយ "បរការសវជសាស្តសជាបរនយរ (DME)"។

គសព្មាងសនេះរបរងសលឧប
ករែព្ែែព្នែយជាែសរ
កង្មមយជាសរៀងរល
ឆ្តាមព្បែទន។

សយងធានរបរងសៅសលទន ដចោងសព្កាម៖

• រសទេះរ

រមទងរសទេះរ សែេចព្ែនក

• សឈព្ចែ
• ព្បព្នព្កសដរសដាយថាមព្ល
• បនេះសមាធ្សែសព្មាបព្ក
• សមារផ្ែផ្ងសព្មាបជងទកសនមណផ្ម
• ណព្គមនរសព្ទយណដលបញ្ញទ សដាយែកផ្លសសវាកមសព្មាបសព្បសៅ
កងផ្េះ

• ឧបករែដាកសសរម នងណដកព្ទ (IV)
• ឧបករែបញ្លអាហារសៅកងសពាេះសវៀន នងសមារផ្ែផ្ង
• ឧបករែជនយការនយាយ
• ឧបករែ នងសមារផ្ែផ្ងែកសណសន
• មាសន្ងដសងម
• ឧបករែជនយកងការសដរ
• ថ្ដសកាងសងដារ ឬណដកព្ចែសជងបន នងការសមារផ្ែផ្ងជនស
• ណែសទ ែព្មងក (សៅសលទរ)
• ឧបករែរសញាច្ង

បនេះសធ្សែសជាែសរកង
្មព្ែវរនរបរងស
ព្មាបកព្មែដសែែបរមា
ចនន 100 បនេះសរៀងរល
30 ថ្ងសព្មាបែកជង
ណដលមានការទមទរអា
ងសយលនកងរយៈសព្ល
180 ថ្ងចងសព្កាយ។
បនេះសធ្សែសជាែសរកង
្មព្ែវរនរបរងស
ព្មាបកព្មែដសែែបរមា
ចនន 50 បនេះសរៀងរល
30 ថ្ងសព្មាបែកជងណដ
លមនមានការទមទរអា
ងសយលនកងរយៈសព្ល
180 ថ្ងចងសព្កាយ ។
មលជស្មព្ែវរនរប
រងមានចនន 100 សដម
សរៀងរល 30 ថ្ង នងរហ
ែដល 300 សដមសព្មាប
ការផ្ែផ្ងរយៈសព្ល
90 ថ្ង។

• ឧបករែណងទការលាង្ម
សមារសផ្សងសទៀែអាចព្ែវរនរបរង។
អ្តប្របោជនបនេះប្តវបានរនបៅទពររនរ

?

ប្រសនបរអ្កមានសណរ សមសៅទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្សមាង 8 ព្ព្ក ដលសមាង 8 យប
ព្រព្រថ្ងកងមយសរហ (សលកណលងណែថ្ងបែយ Thanksgiving នងបែយែណែល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែែលា ដលថ្ងទ 31 ណែមន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (សលកណលងណែថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែសមសា ដលថ្ងទ 30 ណែកញ្ញ។ ការសៅទរសព្គឥែគែថ្ង។ សប្មារពតមានរន្នម សមចលសមល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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តារងែែព្បសយាជន

បសវាកមន្ដលគបប្មាងររសបយងរងថ្ងជន

អ្ន្ដលអ្កប្តវរងថ្ង

ររការបវជសាស្តសជារបានយរ (DME) នងសមារ្ត្ងន្ដលពាកពន
(រន)
ជាមយនង សសៀវសៅណែនសមាជក សនេះ សយងរនសផ្ជនែកនវបញ្
DME ថ្នគសព្មាងរបសសយង។ បញ្សនេះព្របែកែព្មាកយសហា
នងព្កមហនផ្លែ DME ណដលសយងបងព្រកសព្មាប។ ែកកអាចរក
ស
បញ្មាកយសហា ព្កមហនផ្លែ នងែកផ្ែផ្ងងៗបផ្ែសៅ
សលសគហទព្ររបសសយងតាមរយៈ shop.anthem.com/medicare/ca។
ជាទសៅ គសព្មាងរបសសយងរបរងសល DME ណាមយណដលរនរ
បរងសដាយ Medicare នង Medi-Cal ព្មាកយសហា នងព្កមហន
ផ្លែសៅកងបញ្សនេះ។ សយងមនរបរងសល មាកយសហា នងព្កមហ
នផ្លែសផ្សងសទៀែសទ លេះព្តាណែសវជបែែរបសែក ឬែកផ្លសសវា
សផ្សងសទៀែព្របសយងថា ែកព្ែវការមាកយសហា។ សទេះជាយាងណា
កសដាយ ព្បសនសបែកជាសមាជកងថ្នគសព្មាងរបសសយង សហយកព្
ងណែសព្បមាកយសហា DME ណដលមនមានសៅកងបញ្របសសយង
សយងនងបនបងព្រកទទែសព្មាបមាកយសហាសនេះសព្មាបែករហែ
ដលរយៈសព្ល 90 ថ្ង។ កងែេងសព្លសនេះ សមព្សព្គេះជាមយសវជប
ែែរបសែក សដមបសសព្មចថាសែមាកយសហាែ ណដលសមព្សប
តាមសវជសាស្តសសព្មាបែកបនបព្រយៈសព្ល 90 ថ្ង។ (ព្បសនសប
ែកមនយលព្សបជាមយសវជបែែរបសែក ែកអាចសសសឱយ
ព្កសគបញ្នែកសព្មាបមែសយាបលទព្រ។)
ព្បសនសបែក (ឬសវជបែែរបសែក) មនយលព្សបជាមយសសចក
សសព្មចសលការធានរបរងរបសគសព្មាង សនេះែក ឬសវជបែែរប
សែកអាចដាកពាកយបែងឧទរែរន។ ែកកអាចដាកពាកយបែ
ងឧទរែរនណដរ ព្បសនសបែកមនយលព្សបជាមយសសចកសសព្មច
របសសវជបែែរបសែកសលផ្លែផ្ល ឬមាកយសហាណដលព្ែមព្ែវស
ព្មាបលកែែសែភាព្របសែក។ សព្មាបព្ែមានបណនមែព្បែ
ងឧទរែ សមសមល ជពកទ 9 ថ្ន សសៀវសៅណែនសមាជករបសែក។
ព្បសនសបែកផ្ែផ្ងរបសសយងកងែបនរបសែកមនមានយសហា
ឬព្កមហនផ្លែផ្លជាកលាក ែកអាចសរព្កសគថាសែព្កសគអាច
បញ្ញទ ជាព្សសសសព្មាបែករនណដរឬសទ។ បញ្ែកផ្ែផ្ងងៗប
ផ្ែគមានសៅសលសគហទព្ររបសសយង។ ព្បសនសបែកទទលរន
សមារបរការសវជសាស្តសជាបរនយរែេងសព្លសាកព្យរលសៅកងម
នរសព្ទយ ឬមែលណងទសែភាព្ជន សនេះថ្ងចណាយនងព្ែវរ
នរមបញ្លកងការទមទរសែងសព្មាបការសាកព្ារលរបសែក។
អ្តប្របោជនបនេះប្តវបានរនបៅទពររនរ

?

ប្រសនបរអ្កមានសណរ សមសៅទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្សមាង 8 ព្ព្ក ដលសមាង 8 យប
ព្រព្រថ្ងកងមយសរហ (សលកណលងណែថ្ងបែយ Thanksgiving នងបែយែណែល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែែលា ដលថ្ងទ 31 ណែមន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (សលកណលងណែថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែសមសា ដលថ្ងទ 30 ណែកញ្ញ។ ការសៅទរសព្គឥែគែថ្ង។ សប្មារពតមានរន្នម សមចលសមល
shop.anthem.com/medicare/ca។
77

សសៀវសៅណែនសមាជករបស Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)

ជព្កទ 4៖
តារងែែព្បសយាជន

បសវាកមន្ដលគបប្មាងររសបយងរងថ្ងជន

អ្ន្ដលអ្កប្តវរងថ្ង

ររការបវជសាស្តសជារបានយរ (DME) នងសមារ្ត្ងន្ដលពាកពន
(រន)
ឧបករែព្ែែព្នែយជាែសរជាបនបនប (CGM) កងការព្ារល
នងសមារផ្ែផ្ងណដលពាកព្នព្ែវរនរបរងសដាយ Medicare សៅ
សព្លណដលព្កសគបសព្ តាមលកែវនចយថ្នការកែែការធានរ
បរងថាកជាែ (NCD) នងការកែែការធានរបរងថាកមលដាន
(LCD) របស Medicare។ សលសព្សនេះសទៀែ សៅកណនងណដលមនមានល
កែវនចយ NCD/LCD សនេះ CGM កងការព្ារលព្ែវណែបសព្ តា
មណដនកែែែែព្បសយាជនថ្នគសព្មាងណាមយ នងសគលការែណែ
នការកងការែនវែព្ារលណដលណផ្កសលភសតាងរបសគសព្មាង។
គសព្មាងសនេះរបរងណែសលឧបករែព្ែែព្នែយជាែសរជាបនបនប
(CGM) របស FreeStyle Libre បសណាេះ។ សយងនងមនរបរងសលមាក
យសហាសផ្សងសទៀែសទ លេះព្តាណែែកផ្លសសវារបសែកព្របសយងែថា
វាចារចោងសវជសាស្តស។ ព្ែវណែទ CGM សៅហាងលករយកង
បណា ឬឱសងសានបញ្ញទ តាមថ្ព្បសែយរបសសយង សដមបទទ
លរនការរបរង។ ព្បសនសបែកទ សមារផ្ែផ្ងទងសនេះតាមរយៈ
ែកផ្លបរការសវជសាស្តសជាបរនយរ (DME) សមារទងសនេះ
នងមនព្ែវរនធានរបរងសទ។
ណដនកែែថ្នការធានរបរង៖
-សសនសរចនន 2 កងមយណែ
-ែកទទលមាកសរៀងរល 2 ឆ្មង
សបបមអាងសយលនែសព្ CGM សហយអាចទ រនតាមរយៈ
ែកផ្លសសវា DME
ែកផ្លសសវារបសែកព្ែវណែទទលរនការយលព្ព្មព្សយងសព្មាបទ
ន ដចជា យានជនេះណដលសដរសដាយថាមព្ល រសទេះរ នងទន ណដល
ពាកព្ន នងរសទេះរ នងណព្គ ណដលមនមានសងដារ។ ែកផ្លសសវារប
សែកកព្ែវណែទទលរនការយលព្ព្មសព្មាបឧបករែព្ែែព្នែយ
ជាែសរជាបនបនបណដលរបរងសដាយ Medicare ផ្ងណដរ។
គសព្មាងសនេះធានរបរងសលណែ DUROLANE, EUFLEXXA,
SUPARTZ នង Gel-SYN-3 អោ
ំ ំេំ រំន
ំ ំក បសណាេះ។
សយងនងមនរបរងសលមាកយសហាសផ្សងសទៀែសទ លេះព្តាណែែកផ្លសស
វារបសែកព្របសយងែថាវាចារចោងសវជសាស្តស
ព្ភាកាជាមយែកផ្លសសវារបសែក នងទទលរនការបញ្នព្ារ
លបន នង/ឬការែនញ្ញែជាមន។

?

ប្រសនបរអ្កមានសណរ សមសៅទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្សមាង 8 ព្ព្ក ដលសមាង 8 យប
ព្រព្រថ្ងកងមយសរហ (សលកណលងណែថ្ងបែយ Thanksgiving នងបែយែណែល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែែលា ដលថ្ងទ 31 ណែមន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (សលកណលងណែថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែសមសា ដលថ្ងទ 30 ណែកញ្ញ។ ការសៅទរសព្គឥែគែថ្ង។ សប្មារពតមានរន្នម សមចលសមល
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ជព្កទ 4៖
តារងែែព្បសយាជន

បសវាកមន្ដលគបប្មាងររសបយងរងថ្ងជន

អ្ន្ដលអ្កប្តវរងថ្ង

ការន្ងទកងប្គអាសន

$0

ការណងទកងព្គអាសនមាននយថាជាសសវាកមទងឡាយណាណដល៖

ព្បសនសបែកទទលការណង
ទកងព្គអាសនសៅមនរ
សព្ទយសព្ៅបណា
នងព្ែវការការណងទសព្មា
កព្ារលកងមនសព្ទយប
នបព្សានភាព្អាសនរ
បសែកមានសសរភាព្
ែកព្ែវព្ែលបសៅមនរសព្
ទយកងបណា វ សព្មាប
ការណងទរបសែក
សដមបបនការបងថ្ង។
ែកអាចសាកសៅមនរសព្
ទយសព្ៅបណា សព្មាបការ
ណងទសព្មាកព្ារលកង
មនសព្ទយរបសែក
ដរបណាគសព្មាងរបសសយ
ងែនញ្ញែសព្មាបការសា
កសៅរបសែកបសណាេះ។

• ផ្លជនសដាយែកផ្លសសវាណងទណដលមានការបែេះបណាល
សដមបផ្លសសវាសសស្តងាេះបនន នង

• ចារចព្ែវព្ារលបននណផ្កសវជសាស្តស។
ភាព្បននណផ្កសវជសាស្តស គជាសានភាព្សវជសាស្តសជាមយនងការឈ
ចាបធ្នធ្រ ឬការរងរបសធ្នធ្រ។ សានភាព្សនេះធ្នធ្រណាសណដលថា
ព្បសនសបវាមនទទលរនការព្ារលភាមៗែកណដលមានចសែេះដង
ជាទសៅថ្នសែភាព្ នងឱសងអាចរព្ងថាវានងមានលទផ្ល៖

• ហានភយធ្នធ្រចសពាេះសែភាព្ែក
ឬចសពាេះសែភាព្កនសៅកងថ្ផ្របសែក ឬ

• ការែចោែធ្នធ្រចសពាេះមែងាររងកាយ ឬ
• មែងារថ្នសររង
ឬចណែកណាមយថ្នរងកាយដសែរការែសព្បព្កែធ្នធ្រ ឬ

• កងករែស្តសមានគភកព្ងសព្មាល សព្ល៖
o ព្មានសព្លសវលាព្គបព្គនកងការសផ្រែកព្បកបសដាយសវែ
ភាព្សៅកានមនរសព្ទយមយសផ្សងសទៀែមនសព្លសព្មាល។

o ការសផ្រសៅមនរសព្ទយសផ្សងសទៀែអាចបងការគរមកណហងដល
សែភាព្ ឬសវែភាព្របសែក ឬដលកនណដលមនទនសក
ែរបសែក។

ការន្ងទកងប្គអាសនទទងពភពបលាក៖
គសព្មាងសនេះរបរងសលសសវាសសស្តងាេះបនន
ព្បសនសបែកកព្ងសធ្ដសែរសៅោងសព្ៅសហរដអាសមរកសព្មាបរ
យៈសព្លែចជាងព្រមយណែ។

ការបងព្រករមចនន $0
សព្មាបការជបព្នែយណង
ទបននទទងព្ភព្សលា
កណដលមានការរបរងនម
យៗ ការដកជញ្នផ្ វសគ
កកងព្គអាសន ឬការ
សៅជបព្នែយសៅបនបស
សស្តងាេះបនន។

អ្តប្របោជនបនេះប្តវបានរនបៅទពររនរ

?

ប្រសនបរអ្កមានសណរ សមសៅទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្សមាង 8 ព្ព្ក ដលសមាង 8 យប
ព្រព្រថ្ងកងមយសរហ (សលកណលងណែថ្ងបែយ Thanksgiving នងបែយែណែល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែែលា ដលថ្ងទ 31 ណែមន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (សលកណលងណែថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
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បសវាកមន្ដលគបប្មាងររសបយងរងថ្ងជន

អ្ន្ដលអ្កប្តវរងថ្ង

ការន្ងទកងប្គអាសន (រន)
ទហធានរបរងព្ែវរនកែែព្ែម $100,000 កងមយឆ្សព្មាប
សសវាសសស្តងាេះបននទទងព្ភព្សលាក។ សនេះគជាែែព្បសយាជន
បណនម។ វាមនព្ែវរនរបរងសដាយកម វធ្ Medicare របសសហព្
នសនេះសទ។ ែកព្ែវណែបងរលថ្ងចណាយទងែសណដលសលសព្
$100,000 នងរលថ្ងចណាយទងែសកងការវលព្ែេបសៅែបន
សសវាកមរបសែកវ ។ ែកអាចទ ធានរបរងកងការសធ្ដសែរប
ណនមតាមរយៈភាកងារណដលមានការែនញ្ញែ។ ព្បសនសបែកព្ែវ
ការការណងទកងព្គអាសនសៅោងសព្ៅសហរដអាសមរក ឬណដនដរប
សព្បសទសសនេះ សមសៅទរសព្មកកម វធ្ Blue Cross Blue Shield
Global Core តាមរយៈសលែ 1-800-810-BLUE (1-800-810-2583)។
ឬសៅទរសព្មកសលែណដលគែថ្ងសសវាោងែកទទលទរសព្តាមរយៈ
សលែ 1-804-673-1177។ សយងអាចជយែករយៈសព្ល 24
សមាងកងមយថ្ង ព្រព្រថ្ងកងមយសរហ 365 ថ្ងកងមយឆ្។
ភាពចាបាចរន្នមសខានៗ

$0

ែកអាចសព្ជសសរសរនណែព្រ (2) បសណាេះកងចសណាមែែព្បសយា
ជនបណនមោងសព្កាមកងមយឆ្៖

• ឧបករែជនយ៖ $500 ជាសរៀងរលឆ្
• គែន Flex - សែភាព្សធ្

ណភក ព្ែសចៀក៖ $500 ជាសរៀងរលឆ្

• គែន Flex - សសវាទកសភងសរម៖ $50 ជាសរៀងរលណែ
• សព្គឿងសទសសព្មាបសែភាព្៖ $50 ជាសរៀងរលណែ
• ជនយសៅកងផ្េះ៖ 60 សមាងជាសរៀងរលឆ្
• មសធ្ារយសធ្ដសែរ៖ ការសធ្ដសែរមយសជងចនន 60 ដងកង
មយឆ្
សមសមលោងសព្កាមសព្មាបការព្ព្ែនែព្ែែព្បសយាជន
ែកមនចារចបងព្រកទទែសព្មាបជសព្មសែែព្បសយាជនបណនម
ថ្នភាព្ចារចបណនមសោនៗចននព្រ (2)
ណដលែករនសព្ជសសរសសនេះសទ។
អ្តប្របោជនបនេះប្តវបានរនបៅទពររនរ

?

ប្រសនបរអ្កមានសណរ សមសៅទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្សមាង 8 ព្ព្ក ដលសមាង 8 យប
ព្រព្រថ្ងកងមយសរហ (សលកណលងណែថ្ងបែយ Thanksgiving នងបែយែណែល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែែលា ដលថ្ងទ 31 ណែមន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (សលកណលងណែថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែសមសា ដលថ្ងទ 30 ណែកញ្ញ។ ការសៅទរសព្គឥែគែថ្ង។ សប្មារពតមានរន្នម សមចលសមល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជព្កទ 4៖
តារងែែព្បសយាជន

បសវាកមន្ដលគបប្មាងររសបយងរងថ្ងជន

អ្ន្ដលអ្កប្តវរងថ្ង

ភាពចាបាចរន្នមសខានៗ (រន)
ឧរករណជនយ1៖
ែែព្បសយាជនសនេះផ្លជននវព្រកឧបែមព្បចាឆ្ដលការទ ឧបក
រែជនយសៅសលបែឥែទនបងព្រកជាមន។ ទន មានការរបរ
ងណដលែនញ្ញែសដាយ Medicare រមមានជាអាទ៖ សៅែបងន ADA
សៅែែងយសព្លងែទកផ្លឈក កាលទកផ្លឈកណដលកានសដា
យថ្ដ ឧបករែងកយកែវាន ផ្ វជព្មាលសព្មាបរសទេះរ បសណាេះ
អាសន នងសព្ចនសទៀែ។
បែឥែទនព្ែវរនបងព្រកជាមនសដាយគសព្មាងជាមយនងចន
នព្រកឧបែម។ ែកអាចបងព្រកទទែសព្មាបសសវាផ្លលែនរ
បសែកណែបសណាេះ សហយមនអាចបណបងបែ សៅជាសាចព្រករន
សទ។ រលមលនធ្ណដលមនរនសព្បព្រសនងផ្ែកែែសៅចងឆ្
សហយមនអាចសលកបនសៅកងឆ្បនបរនសទ។
សនេះជាវធ្កងការទទលរនែែព្បសយាជនរបសែក៖

• ដាកការបញ្ញទ តាមែនឡា ។
• ទរសព្សៅសធ្ការបញ្ញទ ។ សព្ជសសរសទន តាមរយៈការសដរទ
តាមែនឡា ឬព្កាតាេកឧបករែជនយ។ សព្ែៀមស្េះផ្ល
ែផ្ល នងសលែបែែែព្បសយាជនថ្នឧបករែជនយរបសែ
កឱយរនរចរល។ ែកអាចសព្ជសសរសសៅយកសៅកងហាង
ឬការដកជញ្នដលផ្េះ។
ចណា៖

• សៅសព្លណដលរនសព្បព្រសចននទកព្រកព្បចាឆ្សហយ
ែកព្ែវទទលែសព្ែវចសពាេះថ្ងចណាយណដលសៅសល។

• រលការជសជល ឬការសដាេះដរទន ណដលរនសព្ជសសរស
ព្ែវរនកែែចសពាេះការធានរបសព្កហនផ្លែ។

• ទន ព្ែវរនកែែចសពាេះទន ណដលរនផ្លជនសៅកងកាតា
េក នងសែសព្កាមភាព្អាចរករន។

• ទន ព្ែវណែសព្មាបណែការសព្បព្រសជាចមបងរបសែកបសណាេះ។
• ទន ព្ែវរនកែែចសពាេះទន ណដលរនផ្លជនសៅកងកាតា
េក នងសែសព្កាមភាព្អាចរករន។
អត់ប្បដោជន់ដនេះប្ត់វបានបន់ដៅទ្យ់ព់របន្ទ់ប់

?

ប្រសនបរអ្កមានសណរ សមសៅទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្សមាង 8 ព្ព្ក ដលសមាង 8 យប
ព្រព្រថ្ងកងមយសរហ (សលកណលងណែថ្ងបែយ Thanksgiving នងបែយែណែល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែែលា ដលថ្ងទ 31 ណែមន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (សលកណលងណែថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែសមសា ដលថ្ងទ 30 ណែកញ្ញ។ ការសៅទរសព្គឥែគែថ្ង។ សប្មារពតមានរន្នម សមចលសមល
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ជព្កទ 4៖
តារងែែព្បសយាជន

បសវាកមន្ដលគបប្មាងររសបយងរងថ្ងជន

អ្ន្ដលអ្កប្តវរងថ្ង

ភាពចា់បាច់បដន់ម្្់ខាន់ៗ់(បន់)

• ណដនកែែបរមាែអាចនងមាន។
• មនរមបញ្លសសវាកមដសេងសទ។
គណន Flex - សែភាពបធ្ញ ន្ភក ប្តបចៀក1៖
គែន Flex - ែែព្បសយាជនសែភាព្សធ្ ណភក ព្ែសចៀក គជាបែ
ឥែទនបងព្រកជាមន ណដលអាចព្ែវរនសព្បសដមបកាែបនយកា
រចណាយសច ព្សហាស ព្បចាឆ្របសែកសព្មាបរលសសវាសែភាព្សធ្
ណភក នង/ឬព្ែសចៀក ដចណដលរនព្ព្ែនសៅកងណផ្កទង
សនេះថ្នតារងសនេះ។ បែសនេះអាចព្ែវរនសព្បសដមបបងព្រកទទែ
ឱយែកផ្លសសវាសែភាព្សធ្ ណភក ឬព្ែសចៀករបសែកសដាយផ្លលស
ព្មាបការចណាយសច ព្សហាស ណាមយណដលែកជបព្បទេះ។
បែឥែទនព្ែវរនបងព្រកជាមនសដាយគសព្មាងជាមយនងចន
នព្រកឧបែម។ ែកអាចបងព្រកទទែសព្មាបសសវាផ្លលែនរបស
ែកណែបសណាេះ សហយមនអាចបណបងបែ សៅជាសាចព្រករនសទ។
ដសែរការថ្នណកសមសសមនព្ែវរនរបរងសព្កាមែែព្បសយាជនសនេះ
សទ។ រលមលនធ្ណដលមនរនសព្បព្រសនងផ្ែកែែសៅចងឆ្
សហយមនអាចសលកបនសៅកងឆ្បនបរនសទ។
គណន Flex - បសវាទកបភងសរាម1៖
គែន Flex - សសវាទកសភងសរមគជាបែឥែទនបងព្រកជាម
នជាមយនងព្រកឧបែម ណដលអាចព្ែវរនសព្បសដមបកាែបនយកា
រចណាយសច ព្សហាស របសែកសព្មាបសសវាទកសភងសរម
ដចជាឧសនធ្មជាែ/ព្បសផ្ន ែគសន ទក លបងរ ែនធ្ែែ
នងថ្ងគសព្មាងព្បព្នទរសព្។ បែអាចព្ែវរនសព្បសដមបរបរងកា
រចណាយទងសនេះ សៅសព្លណដលផ្លជនសដាយែកផ្លសសវាទក
សភងសរមណាមយ ណដលទទលយកបែឥែទនបងព្រកជាមន។
បែឥែទនព្ែវរនបងព្រកជាមនសដាយគសព្មាងជាមយនងចន
នព្រកឧបែម។ ែកអាចបងព្រកទទែសព្មាបសសវាផ្លលែនរប
សែកណែបសណាេះ សហយមនអាចបណបងបែ សៅជាសាចព្រករ
នសទ។ បែសនេះមនអាចសព្បសដមបសរៀបចព្បែបែការណដលសកែ
សេងសដាយសយព្បវែរនសទ។ រលមលនធ្ណដលមនរនសព្បព្រសន
ងផ្ែកែែសៅចងណែ សហយមនអាចសលកបនសៅកងណែបនប
រនសទ។
អ្តប្របោជនបនេះប្តវបានរនបៅទពររនរ

?

ប្រសនបរអ្កមានសណរ សមសៅទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្សមាង 8 ព្ព្ក ដលសមាង 8 យប
ព្រព្រថ្ងកងមយសរហ (សលកណលងណែថ្ងបែយ Thanksgiving នងបែយែណែល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែែលា ដលថ្ងទ 31 ណែមន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (សលកណលងណែថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែសមសា ដលថ្ងទ 30 ណែកញ្ញ។ ការសៅទរសព្គឥែគែថ្ង។ សប្មារពតមានរន្នម សមចលសមល
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ជព្កទ 4៖
តារងែែព្បសយាជន

បសវាកមន្ដលគបប្មាងររសបយងរងថ្ងជន

អ្ន្ដលអ្កប្តវរងថ្ង

ភាពចាបាចរន្នមសខានៗ (រន)
ព្បសនសបែកផ្លសសវារបសែកមនទទលយកបែឥែទនបងព្រ
កជាមនសព្មាបការទទែ ឬកងករែព្បែបែការបែបរជយ
ែកអាចដាកបញ្នទព្មងទមទរសព្មាបការទទែសងវ
រមជាមយនងភសតាងថ្នការទទែ។ ការទមទរព្ែវណែដាកបញ្ន
កងរយៈសព្ល 90 ថ្ងគែចាបព្កាលបរសចទទទែ។
បប្គឿងបទសសប្មារសែភាព1៖
សព្គឿងសទសសព្មាបសែភាព្ផ្លជនែកនវព្រកឧបែមសព្មាបការ
ទ ទន អាហារសែភាព្សដាយសព្បបែែែព្បសយាជនសៅហាងលក
រយណដលចលរម។ ទន មយចនន រមទងផ្លែផ្លថាជក
នងសព្គឿងព្សវង ព្ែវរនដកសច ។ ចននទកព្រកណដលមនរនសព្ប
នងផ្ែកែែសៅចងណែ។ ចននទកព្រកណដលមនរនសព្ប
មនអាចសលកបនសៅណែបនបរនសទ។
សនេះជាវធ្កងការទទលរនែែព្បសយាជនរបសែក៖

1. ទ ទន សៅកងហាង
2. សធ្ការបញ្ញទ តាមែនឡា
3. ទរសព្សៅសធ្ការបញ្ញទ
ចណា៖

• រលការទ ទងែសព្ែវណែរនសធ្សេងតាមរយៈែកលករយណដ
លរនែនញ្ញែរបសគសព្មាង។

• សៅសព្លណដលែក្នដលព្រកឧបែមព្បចាណែរបសែក
ែកព្ែវទទលែសព្ែវចសពាេះថ្ងចណាយសព្មាបការទ ណដលសៅស
លរបសែក

• ការបញ្ញទ ណដលសផ្តាមថ្ព្បសែយព្ែវរនកែែព្ែមការបញ្ញ
ទ មងកងមយណែ សហយព្ែវមានែថ្មយាងែច $35។
ជនយបៅកង្េះ1៖
ែែព្បសយាជនសនេះផ្លនវភាព្ជាថ្ដគ នងជនយជាមយនងសកមភា
ព្ឯករជយថ្នការរសសៅព្បចាថ្ង ដចជាការងារសៅផ្េះ ជនយដលការ
ណាែជប ឬទទលរនទន សៅោងសព្ៅផ្េះ ដចជាសព្គឿងសទស
ឬថាសព្ទយ នងសព្ចនសទៀែ។
អ្តប្របោជនបនេះប្តវបានរនបៅទពររនរ

?

ប្រសនបរអ្កមានសណរ សមសៅទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្សមាង 8 ព្ព្ក ដលសមាង 8 យប
ព្រព្រថ្ងកងមយសរហ (សលកណលងណែថ្ងបែយ Thanksgiving នងបែយែណែល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែែលា ដលថ្ងទ 31 ណែមន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (សលកណលងណែថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែសមសា ដលថ្ងទ 30 ណែកញ្ញ។ ការសៅទរសព្គឥែគែថ្ង។ សប្មារពតមានរន្នម សមចលសមល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជព្កទ 4៖
តារងែែព្បសយាជន

បសវាកមន្ដលគបប្មាងររសបយងរងថ្ងជន

អ្ន្ដលអ្កប្តវរងថ្ង

ភាពចាបាចរន្នមសខានៗ (រន)
ជនយកងផ្េះអាចដសែរការសដាយភាបជាមយែែព្បសយាជនសផ្សង
សទៀែ ឬគសព្មាងណងទសដមបសលកកមសការរសសៅសដាយឯករជយ
ជនយកងការកាែបនយអារមែថ្នភាព្ឯសកាកងសងមរបសសមា
ជក នងណកលមទសសនៈផ្ វចែទសៅរបសព្កសគ។
ែកព្ែវណែសព្បែកផ្លសសវាណដលរនែនញ្ញែសដាយគសព្មាង។
ការដកជញ្ន1៖
ែែព្បសយាជនសនេះរបរងសលការសធ្ដសែរមយសជងសៅកានទតាងក
ងែបនសសវាកមកងែបន (ណដនកែែ 60 មាយកងការសធ្ដ
សែរមយសជង) សៅសព្លទទលរនសសវាកមណដលរបរង
សដាយគសព្មាង។
ែកអាចសៅកានឱសងសានបនបព្ការណាែជបជាមយសវជបែែរ
បសែកសដមបទទលសវជបញ្ញ។ សនេះនងមនរបជាការសធ្ដសែរដាច
សដាយណេកសនេះសទ។ សៅសព្លែកកែែកាលវភាគសៅទទលព្ក
ណនងជបព្នែយ សមព្របែកលកថា ែកព្ែវសៅកានឱសងសាន។
សឱយែកផ្លសសវា/មជឈមែលទរសព្សៅផ្លព្ែមានែព្សវជបញ្ញ
ដសចេះែកមនចារចរងចាយរ។
ការឈបសនេះនងមនរបជាការសធ្ដសែរដាចសដាយណេកសនេះសទ។
ែកព្ែវណែសព្បគសព្មាងណដលរនែនញ្ញែសដាយែកលក នងកែែ
កាលវភាគសធ្ដសែររយៈសព្ល 48 សមាងថ្នសមាងសធ្ការជាមន។
របរៀរបប្ជសបរសអ្តប្របោជនថ្នភាពចាបាចរន្នមសខា
នៗររសអ្ក៖
ែកអាចសព្ជសសរសែែព្បសយាជនរបសែកទងតាមរយៈផ្ែងលសមា
ជក ឬតាមរយៈការទកទងសៅណផ្កបសព្មសសវាសមាជក។ សព្មាបែ
ែព្បសយាជនណដលព្ែវរបរង ែកព្ែវណែសព្បែកផ្លសសវាណដលមា
នការែនញ្ញែ។
ែកអាចសធ្ការផ្លសបរមយ (1-) ដងកងមយឆ្ចសពាេះការសរេះសឆ្ែ
ដបងរបសែក ព្បសនសបែកមនរនសព្បព្រសណផ្កណាមយថ្នែែ
ព្បសយាជនរបសែក សហយចងសព្ជសសរសជសព្មសមយសផ្សងសទៀែ។
ែកនងទទលរនលែែបញ្ញកកងរយៈសព្ល 7 ថ្ងថ្នថ្ងសធ្ការថ្នកា
រសរេះសឆ្ែរបសែក ជាមយនងព្ែមានលមែែព្ែែព្បសយាជន។
ព្បសនសបែកមានសែរណាមយ សមទកទងសៅណផ្កបសព្មសសវា
សមាជក។
1

ែែព្បសយាជនថ្នការរចនការធានរបរងណផ្កសលែថ្ម

?

ប្រសនបរអ្កមានសណរ សមសៅទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្សមាង 8 ព្ព្ក ដលសមាង 8 យប
ព្រព្រថ្ងកងមយសរហ (សលកណលងណែថ្ងបែយ Thanksgiving នងបែយែណែល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែែលា ដលថ្ងទ 31 ណែមន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (សលកណលងណែថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែសមសា ដលថ្ងទ 30 ណែកញ្ញ។ ការសៅទរសព្គឥែគែថ្ង។ សប្មារពតមានរន្នម សមចលសមល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជព្កទ 4៖
តារងែែព្បសយាជន

បសវាកមន្ដលគបប្មាងររសបយងរងថ្ងជន
បសវាកមពនារកបណត

អ្ន្ដលអ្កប្តវរងថ្ង
$0

ចាបសនេះែនញ្ញែឱយែកសព្ជសសរសព្កមែកផ្លសសវាមណាមយសព្មាប
សសវាកមសរៀបចណផ្នការព្គសារចាសលាស។ សនេះមាននយថា សវជប
ែែ គនក មនរសព្ទយ ឱសងសាន ឬការយាលយសរៀបចណផ្នការព្គសារ។
សយងបងព្រកទទែសព្មាបសសវាកមោងសព្កាម៖

• ការព្នែយការសរៀបចណផ្នការព្គសារ នងការព្ារលតាមណប
បសវជសាស្តស

• ព្សសាធ្នការសរៀបចណផ្នការព្គសារ នងការសែសសធ្សរគវនចយ
• វធ្សាស្តសកងការសរៀបចណផ្នការព្គសារ (IUC/IUD ចងថ្ដសបន
សព្កៀវ ចាកថាព្នារ ថាសលបព្នារ ថាគលកា ឬដាកកង)

• សមារផ្ែផ្ងការសរៀបចណផ្នការព្គសារសដាយមានសវជបញ្ញ
(សព្សាមែនមយ សែបង ហម ហល សព្សាមែនមយស្តស កង)

• ការព្បកាសយាបល នងការសធ្សរគវនចយ នងសសវាកមននណដ
លពាកព្ន

• ការព្បកា ការសធ្សែស នងការព្ារលជង្ងតាមការរមសភទ
(STI)

• ការផ្លព្បកា នងការសធ្សែសសមសរគ HIV នងសែដស
នងសានភាព្ទកទងនង HIV សផ្សងៗ

• ការព្នាកសែែជាែចថ្ស្តនយ (ែកព្ែវណែមានអាយ 21 ឆ្ ឬចា
សជាងសនេះសដមបសព្ជសសរសរសបៀបថ្នការសធ្ណផ្នការព្គសារសនេះ។
ែកព្ែវណែចេះហែសលោសលទព្មងណបបបទយលព្ព្មសលការ
បញ្ឈបការយកកនរបសសហព្នយាងែច 30 ថ្ង បណនមនសលសព្
180 ថ្ងមនថ្ងវេះកាែសនេះសទ។)

• ការព្បកាសយាបលែព្បញ្ញណហសន
សយងកនងបងព្រកទទែសព្មាបសសវាកមសរៀបចណផ្នការព្គសារសផ្ស
ងមយចននសទៀែផ្ងណដរ។ សទេះបជាយាងណាកសដាយ ែកព្ែវណែមក
ជបែកផ្លសសវាសៅកងបណា សព្មាបសសវាដចោងសព្កាម៖

• ការព្ារលសានភាព្គនកនតាមណបបសវជសាស្តស (សសវាកមសនេះ
មនរមបញ្លការសព្បព្រសវធ្សបបនមែសដមបសធ្ឱយមានកនសេយ)។

• សសវាកមព្ារលសានភាព្ជងសែដស នងលកែែពាកព្នន
ងវរស HIV សផ្សងសទៀែ

• ការសធ្សែសណហសន

?
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អ្ន្ដលអ្កប្តវរងថ្ង
$0

កម វធ្តាមដ្ឋនកាយសមបទ
ឧបករែសែភាព្ នងសែមាលភាព្ ព្ែវរនរចនសេងសដមប
សលកកមសរសបៀបរសសៅសកម ណដលសផ្លែសលសកមភាព្រងកាយ
នងភាព្ទទលែសព្ែវចសពាេះលទផ្លសែភាព្ជាមយនងសកមភាព្
ណដលគព្ទសដាយកម វធ្តាមដានកាយសមបទ។
ណដនកែែគឧបករែមយសរៀងរលព្រឆ្មង។
សមាជកព្ែវណែទទលរនព្ែកផ្លសសវាណដលមានកចសនា។
គណន Flex - ការហាតប្បាណន្ដលសកម
គសព្មាងសនេះធានរបរងសលព្រកឧបែម $25.00 កងមយណែ សព្មា
បការទទែ ថ្ងចលសព្បសព្មាប ថាកហាែព្រែ នងថាក/កម វធ្ណដ
លផ្លសដាយកណនងហាែព្រែកឡា ដចជាកម វធ្វាយកនសហាល
អាងណហលទក នងទលានវាយកនរល ណដលព្ែវបងថ្ងសព្មា
បការចលសព្បព្រស។
មលនធ្ណដលមនរនសព្បណាមយ នងសលកបនព្មយណែ សៅមយណែ
បណនមនអាចសលកបនសៅឆ្សព្កាយតាមព្បែទនរនសទ។
SilverSneakers
កម វធ្ SilverSneakers អាចជយែករសសៅព្បកបសដាយសែភាព្ល
មានភាព្សកមសព្ចនជាងមនតាមរយៈការហាែព្រែ នងទនកទ
នងកងសងម។ ែកព្ែវរនធានរបរងសព្មាបែែព្បសយាជនថ្ន
ការហាែព្រែតាមរយៈកម វធ្ SilverSneakers សៅទតាងណដលរ
នចលរម។ ែកមានសទទទលរនព្គបងាែ ណដលដកនថាកលហា
ែព្រែជាព្កមណដលរនសរៀបចសេងជាព្សសស។ សៅទតាងណដលរ
នចលរមទទងព្បសទស ែកអាចចលសរៀនបណនមជាមយនងការសព្ប
ព្រសឧបករែហាែព្រែ នងសព្គឿងបរការសផ្សងៗសទៀែ។
សលសព្សនេះសៅសទៀែ កម វធ្ SilverSneakers FLEX® ផ្លឱយែកនវ
ជសព្មសសដមបទទលរនសកមភាព្សៅោងសព្ៅកណនងហាែព្រែណប
បព្បថ្ព្ែ (ដចជា មជឈមែលកមាន ផ្ារទសនប នងសនចារ)។
កម វធ្ SilverSneakers កភាបែកសៅបណា គព្ទ នងធ្នធាន
នមែតាមរយៈកម វធ្ SilverSneakers Live, SilverSneakers
OnDemandTM នងកម វធ្សលឧបករែចលែរបសសយង
SilverSneakers GOTM។
អ្តប្របោជនបនេះប្តវបានរនបៅទពររនរ
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អ្ន្ដលអ្កប្តវរងថ្ង

កម វធ្ហាតប្បាណ (រន)
ឧបករែសៅផ្េះព្ែវរនផ្លជនសព្មាបសមាជក ណដលចងចាបសផ្ម
ហាែព្រែសៅផ្េះ ឬសព្មាបែកណដលមនអាចសៅដលកណនងហាែព្រ
ែសដាយសាររបស ជង ឬកព្ងសធ្ដសែរសៅផ្េះ។ ែណដលែកព្ែវ
ការសដមបចាបសផ្មគសលែសមាលកម វធ្ SilverSneakers
ផ្លលែនរបសែក។ សមចលសៅកាន SilverSneakers.com
សដមបណសងយលបណនមែព្ែែព្បសយាជនរបសែក ឬសៅទរសព្
មកសលែ 1-888-423-4632 (TTY: 711) ចាបព្ថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក
ព្សមាង 8 ព្ព្ក ដលសមាង 8 យប សមាងសៅសលាកោងសកែ។
កម វធ្អ្ររសែភាព នងសែមាលភាព

$0

សយងផ្លជននវកម វធ្ជាសព្ចនណដលសផ្លែសោនសៅសលលកែែសែ
ភាព្ជាកលាក។ កម វធ្ទងសនេះរមមាន៖

• ថាកែបរែព្សែភាព្
• ថាកែបរែព្សារធាែបបន
• ការផ្លចររ នងការផ្លចការសព្បព្រសថាជក នង
• បណា ទរសព្សព្មាបការព្សព្គេះការព្ារល
• គែន Flex - ការហាែព្រែណដលសកម សមសមលកម វធ្ហាែ
ព្រែសព្មាបព្ែមានលមែ

• កម វធ្តាមដានកាយសមបទ – សមសមលកម វធ្ហាែព្រ
ែសព្មាបព្ែមានលមែ

• កម វធ្ហាែព្រែ SilverSneakers® - សមសមលកម វធ្ហាែ
ព្រែសព្មាបព្ែមានលមែបណនម
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អាហារសែភាព (Healthy Meals)

អ្ន្ដលអ្កប្តវរងថ្ង
$0

ែកអាចនងមានសទទទលរនកម វធ្អាហារ សដមបជយែកកងកា
រណងរការបបអាហារណដលមានសែភាព្ល សដមបព្ទព្ទងសានភា
ព្សវជសាស្តស ឬែព្មវការអាហារបែមរបសែក។
ែែព្បសយាជនសនេះផ្លជននវអាហារណដលមានសែភាព្ល
ណដលរនសរៀបចបញ្នសដាយផ្លលសៅផ្េះរបសែករហែដលសៅ 180
សព្លជាសរៀងរលឆ្។
សព្មាបលកែសមបែណដលឆ្បរហសបផ្ែ ែកផ្លសសវារបសែកគ
សកសមបផ្ែកងការសសសវាជនសែក។ មាងវ សទៀែ ែកអាចទ
កទងសៅណផ្កបសព្មសសវាសមាជក ឬែកសព្មបសព្មលការ
ណងទរបសែក សហយែកែណាងមាកនងជយសធ្ឱយមានសព្លភាព្
ថាែកមានលកែសមបែព្គបព្គនសព្មាបែែព្បសយាជន នងសរៀ
បចឱយែកព្ែវរនទកទង សដមបបសព្ ការវាយែថ្មអាហារបែម
នងកែែកាលវភាគថ្នការផ្លអាហាររបសែក។
សព្មាបសយងែកងការផ្លែែព្បសយាជនអាហាររបសែក សយង
ឬភាគទបណដលសធ្សកមភាព្ជនសសយង ព្បណហលជាព្ែវទកទងែ
កសដាយសព្បសលែទរសព្ណដលែករនផ្លជន សដមបបញ្ញកព្ែមាន
លមែែព្ការដកជញ្ន នងែព្មវការអាហារបែមណាមយ។
ចណា៖ សយងមនអាចផ្ចសផ្មែែព្បសយាជនរបសែកសដាយម
នមានការនយាយសៅកានែករនសទ។ តាមរយៈការសសសែែព្បសយា
ជនសនេះ ែកកព្ងែនញ្ញែឱយសយងែទកទងែកតាមរយៈទរសព្
យាងចាស។
បសវាសែភាពប្តបចៀក

$0

ការវាយែថ្មសែភាព្ព្ែសចៀក
នងកព្មែសលៀងកងការសាបតាមរយៈការវនចយ ណដលសធ្សេងសដា
យែកផ្លសសវារបសែក សដមបកែែថាសែែកព្ែវការការព្ារលណផ្
កសវជសាស្តសណដលព្ែវរនរបរងជាការណងទណដលមនសាកព្ារលក
ងមនរសព្ទយ សៅសព្លណដលផ្លសដាយព្គសព្ទយ ែកជន ណផ្កសសា
ែទសសន ឬែកផ្លសសវាណដលមានលកែសមបែព្គបព្គនសផ្សង
សទៀែឬែែ។
អ្តប្របោជនបនេះប្តវបានរនបៅទពររនរ

?

ប្រសនបរអ្កមានសណរ សមសៅទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្សមាង 8 ព្ព្ក ដលសមាង 8 យប
ព្រព្រថ្ងកងមយសរហ (សលកណលងណែថ្ងបែយ Thanksgiving នងបែយែណែល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែែលា ដលថ្ងទ 31 ណែមន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (សលកណលងណែថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែសមសា ដលថ្ងទ 30 ណែកញ្ញ។ ការសៅទរសព្គឥែគែថ្ង។ សប្មារពតមានរន្នម សមចលសមល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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បសវាកមន្ដលគបប្មាងររសបយងរងថ្ងជន

អ្ន្ដលអ្កប្តវរងថ្ង

បសវាសែភាពប្តបចៀក (រន)
សព្មាបការណងទសែភាព្ព្ែសចៀកណដលរនរបរងសដាយ Medicare
សៅកងបណា ែកព្ែវណែសព្បព្រសសវជបែែសៅកងបណា សវជសា
ស្តសឯកសទសរបស Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP)។ ែកអាចណសងរកសវជបែែទងសនេះសៅកងបញ្
រយស្េះែកផ្លសសវា។ សដមបណសងយលបណនម សមទរសព្សៅ
សលែណផ្កបសព្មសសវាសមាជក ណដលមានសៅសលគព្មបោងសព្កា
យថ្នកនសសៀវសៅសនេះ។
ព្ភាកាជាមយែកផ្លសសវារបសែក នងទទលរនការបញ្នព្ា
រលបន នង/ឬការែនញ្ញែជាមន។
សសវាកមបណនមអាចព្ែវរនរបរងសដាយែនសលាមតាមែែព្បសយាជ
ន នងសគលការែណែន Medi-Cal របសែក។ សមទកទងែកស
ព្មបសព្មលការណងទរបសែកសព្មាបព្ែមានលមែ។
បសវាសែភាពប្តបចៀក – រន្នម
គសព្មាងសនេះផ្លនវការធានរបរងសែភាព្ព្ែសចៀកបណនម
ណដលមនព្ែវរនរបរងសដាយ Original Medicare។
គសព្មាងសនេះរបរងសលការព្នែយសែភាព្ព្ែសចៀកជាព្បចាចនន 1
នងការបពាកឧបករែ/ការវាយែថ្មថ្នឧបករែជនយការសាបសរៀង
រលឆ្។
ែែព្បសយាជនគសព្មាងែែបរមា $3,000.00 សព្មាបឧបករែជន
យការសាបតាមសវជបញ្ញជាសរៀងរលឆ្។ គសព្មាងរនចរចាែថ្ម
នងជសព្មសតាមរយៈែកផ្ែផ្ងឧបករែជនយការសាបរបសសយង
សដមបផ្លឱយែកនវជសព្មសសព្ចនបផ្ែ។
ែកព្ែវណែសព្ជសសរសឧបករែព្បញ្របរង ណដលមានតាមរយៈែកផ្
ែផ្ងឧបករែជនយការសាបណដលចលរមរបសសយង។ ឧបករែជន
យការសាបអាចទមទរការែនញ្ញែជាមនព្ែកផ្ែផ្ងឧបករែជ
នយការសាបរបសសយង។ ព្បសនសបសមាជកសព្ជសសរសឧបករែណដ
លមានងណដលមនអាចសាករន គសព្មាងនងផ្លការផ្ែផ្ងរយៈ
សព្ល 2 ឆ្ (រហែដល 64 ងកងមយព្ែសចៀក កងមយឆ្)។

អ្តប្របោជនបនេះប្តវបានរនបៅទពររនរ

?

ប្រសនបរអ្កមានសណរ សមសៅទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្សមាង 8 ព្ព្ក ដលសមាង 8 យប
ព្រព្រថ្ងកងមយសរហ (សលកណលងណែថ្ងបែយ Thanksgiving នងបែយែណែល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែែលា ដលថ្ងទ 31 ណែមន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (សលកណលងណែថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែសមសា ដលថ្ងទ 30 ណែកញ្ញ។ ការសៅទរសព្គឥែគែថ្ង។ សប្មារពតមានរន្នម សមចលសមល
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89

សសៀវសៅណែនសមាជករបស Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)

ជព្កទ 4៖
តារងែែព្បសយាជន
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បសវាសែភាពប្តបចៀក (រន)
សដមបណសងយលបណនម សមទរសព្សៅណផ្កបសព្មសសវាសមាជក។
បនបព្គសព្មាងរនបងថ្ងែែព្បសយាជនសព្មាបការព្នែយសែភា
ព្ព្ែសចៀកជាព្បចា ឬឧបករែជនយការសាប ែកទទលែសព្ែវច
សពាេះថ្ងចណាយណដលសៅសល។
សសវាកមបណនមអាចព្ែវរនរបរងសដាយែនសលាមតាមែែព្បសយាជ
ន នងសគលការែណែន Medi-Cal របសែក។ សមទកទងែកស
ព្មបសព្មលការណងទរបសែកសព្មាបព្ែមានលមែ។
ការពនតយបមលបមបរាគ HIV

$0

សយងែបងព្រកទទែសព្មាបសសវាកមព្នែយរកវរស HIV សរៀងរល
12 ណែសព្មាបសមាជកណដល៖

• សសសព្នែយរកសមលសមសរគ HIV ឬ
• សែកងសានភាព្ព្បឈមកងការ្ងវរស HIV កានណែែស។
សព្មាបស្តសណដលមានថ្ផ្សពាេះ សយងែបងព្រកទទែសព្មាបការព្ន
ែយរកសមវរស HIV បដង ែេងសព្លមានថ្ផ្សពាេះ។
សយងកបងព្រកទទែសព្មាបការព្នែយរកសមសរគ HIV បណនម
សៅសព្លណដលមានការណែនព្ែកផ្លសសវារបសែក។
ការន្ងទបដ្ឋយទភាក្រសែភាពតាម្េះ

$0

មនសព្លែកអាចទទលរនសសវាកមណងទសែភាព្សៅតាមផ្េះ
សវជបែែមយរបព្ែវព្របសយងែថា ែកព្ែវការសសវាកមទងសនេះ
សហយព្ែវរនផ្លជនសដាយទភាកងារសែភាព្តាមផ្េះ។
សយងបងព្រកទទែសព្មាបសសវាកមោងសព្កាម សហយព្បណហលជា
សសវាកមសផ្សងៗសទៀែណដលមនមានសៅកងបញ្សនេះ៖

• សសវាកមផ្លជនយសែភាព្តាមផ្េះ នងមនរណងទជន មយ
រយៈសព្ល ឬសព្ៅសមាង (សដមបទទលរនការរបរងសព្កាមែែព្ប
សយាជនណងទសែភាព្តាមផ្េះ មនរណងទជន នងសសវាផ្លជ
នយសែភាព្តាមផ្េះរបសែករមគ ព្ែវណែសរបឱយរនែចជាង
8 សមាងកងមយថ្ង នង 35 សមាងកងមយសរហ)
អ្តប្របោជនបនេះប្តវបានរនបៅទពររនរ

?

ប្រសនបរអ្កមានសណរ សមសៅទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្សមាង 8 ព្ព្ក ដលសមាង 8 យប
ព្រព្រថ្ងកងមយសរហ (សលកណលងណែថ្ងបែយ Thanksgiving នងបែយែណែល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែែលា ដលថ្ងទ 31 ណែមន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (សលកណលងណែថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែសមសា ដលថ្ងទ 30 ណែកញ្ញ។ ការសៅទរសព្គឥែគែថ្ង។ សប្មារពតមានរន្នម សមចលសមល
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ការន្ងទបដ្ឋយទភាក្រសែភាពតាម្េះ (រន)

• ការព្ារលសដាយចលនសលរងកាយ ការព្ារលសដាយ
ចលនសដាយែកជន

នងសសវាកមព្ារលសដាយពាកយសម

• សសវាកមសវជសាស្តស នងសងមកច
• ឧបករែ នងសមារផ្ែផ្ងសវជសាស្តស
ការពាបាលតាមការពយរបសរមបៅ្េះ

$0

គសព្មាងរបសសយងបងព្រកទទែសព្មាបការព្ារលតាមរយៈការ
ព្យរសសរមសៅតាមផ្េះ ណដលព្ែវរនឱយនយមនយថា ជាការដាកបញ្
លសារធាែជវសាស្តស ឬឱសងកងសរថ្ស្ម ឬដាកសៅសព្កាមណសបក
សហយណដលរនផ្លជនដលែកសៅផ្េះ។ បរកាោងសព្កាមព្ែវកា
រចារចសព្មាបការព្ារលតាមរយៈការព្យរសសរមសៅផ្េះ៖

សសវាវជាជវៈសព្មាបការ
ព្ារលតាមរយៈការព្យរ
សសរមសៅតាមផ្េះ (HIT)
ណដលផ្លសដាយែកផ្ែផ្
ង HIT ណដលមានលកែៈ
សមបែព្គបព្គនសៅកង
ផ្េះរបសែកជង។

• សារធាែជវសាស្តស ឬឱសង ដចជាព្បសែែនគបលនព្បព្នភាព្សា
ឬព្បឆ្ងនងសមសរគ

• ឧបករែដចជាសរងបម នង
• សមារផ្ែផ្ង ដចជា បព្ងបញ្លថា ឬបព្ងកាសែណទ។
គសព្មាងរបសសយងធានរបរងសលសសវាព្យរសសរមសៅតាមផ្េះណដលរម
មានជាអាទ៖

• សសវាព្បកបសដាយវជាជវៈ រមមានសសវាសមលណងទ ណដលផ្លព្ស
បសៅតាមគសព្មាងណងទរបសែក

$0
បរការសវជសាស្តសជាបរន
យរ (DME) - រមបញ្លទ
ងឧបករែព្យរសសរមោង
សព្ៅ សមារផ្ែផ្ងណដល
ពាកព្ន នងឱសងព្យ
រសសរមសដាយែកផ្លសសវា
DME ណដលចេះកចសនា។

• ការបែេះបណាល នងការែបរដលសមាជក ណដលមនទន
រនរបបញ្លកងែែព្បសយាជន DME

• ការព្ែែព្នែយព្ចមាយ នង
• សសវាព្ែែព្នែយសព្មាបការផ្លជននវការព្ារលតាមការព្យរសស
រមសៅផ្េះ នងឱសងព្យរសសរមសៅផ្េះណដលព្ែវរន ផ្លសដាយែក
ផ្ែផ្ងការព្ារលការព្យរសសរមសៅផ្េះណដលមានវជាជវៈ។
ព្ភាកាជាមយែកផ្លសសវារបសែក នងទទលរនការបញ្នព្ារ
លបន នង/ឬការែនញ្ញែជាមន។

?
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ជព្កទ 4៖
តារងែែព្បសយាជន

បសវាកមន្ដលគបប្មាងររសបយងរងថ្ងជន
ការន្ងទបៅមនរន្ងទដណកកាលចងបប្កាយ

អ្ន្ដលអ្កប្តវរងថ្ង
$0

ែកមានសទសព្ជសមនរណងទសព្មាបែកជងដណាកកាលចងសព្កាយ
ព្បសនសបែកផ្លសសវាកម ឬព្បធានព្គបព្គងរសវជសាស្តសសៅម
នព្ារលែកជងដណាកកាលចងសព្កាយ សដមបកែែថាែកព្ែ
វណែទទលរនការណងទសព្មាបដណាកកាលចងសព្កាយ។ សនេះមានន
យថាែកមានជងធ្នធ្រ នងរព្ងថាអាចរសរនព្ែមព្រមយណែ
ឬែចជាងសនេះ។ ែកអាចទទលរនការណងទព្កម វធ្ថ្នមនរសព្
ទយណងទែកជងដណាកកាលចងសព្កាយណដលមានសសចកែនញ្ញែសដា
យកម វធ្ Medicare។ គសព្មាងព្ែវណែជយែកកងការណសងរកកម វ
ធ្ថ្នមនរសព្ទយណងទែកជងដណាកកាលចងសព្កាយណដលរនបញ្ញក
សដាយ Medicare។ សវជបែែណផ្កណងទជងដណាកកាលចងសព្កា
យរបសែក អាចជាែកផ្លសសវាកមកងបណា ឬព្កមែកផ្លសស
វាកមសព្ៅបណា ។
គសព្មាងរបសសយងបងព្រកទទែដចោងសព្កាម ែែៈសព្លណដលែ
កទទលរនសសវាព្មនរសព្ទយណងទែកជងដណាកកាលចងសព្កាយ៖

• ឱសងសព្មាបព្ារលសរគសញ្ញ នងការឈចាប
• ការណងទជនសរយ:សព្លែ
• ការណងទតាមផ្េះ
បសវាមនរបពទយន្ងទអ្កជងដណកកាលចងបប្កាយ
នងបសវាន្ដលមានការរាររងបដ្ឋយ Medicare ន្្ក A ឬ B
គប្តវបានបចញវកយរប្តឱយ Medicare។

• សមសមល ន្្ក F ថ្នជព្កសនេះ សព្មាបព្ែមានបណនម។
សប្មារបសវាន្ដលបានរាររងបដ្ឋយគបប្មាងររសបយង
រន្នមនប្តវបានរាររងបដ្ឋយ Medicare បៅន្្ក A ឬ B៖

• គសព្មាងរបសសយងរបរងសលសសវាកម ណដលមនមានការរ
បរងសៅសព្កាម Medicare ណផ្ក A ឬ B។ សយងរបរងសលសសវាកម
សនេះមនថាវាទកទងជាមយនងការព្ារលជងដណាកកាលចង
សព្កាយរបសែកឬែែសនេះសទ។ ែកមនចារចបងព្រកទទែ
សព្មាបសសវាកមទងសនេះសទ។
អ្តប្របោជនបនេះប្តវបានរនបៅទពររនរ

?
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បសវាកមន្ដលគបប្មាងររសបយងរងថ្ងជន

អ្ន្ដលអ្កប្តវរងថ្ង

ការន្ងទបៅមនរន្ងទដណកកាលចងបប្កាយ (រន)
សប្មារឱសងន្ដលអាចប្តវបានរាររងបដ្ឋយអ្តប្របោជន
Medicare ន្្ក D ថ្នគបប្មាងររសបយង៖
ឱសងមនព្ែវរនធានរបរងសដាយទងការណងទដណាកកាលចង
សព្កាយ នងគសព្មាងរបសសយងែកងសព្លណែមយរនសទ។ សព្មាបព្
ែមានបណនម សមសមល ជពកទ 5 ថ្នសសៀវសៅណែនសមាជ
ករបសែក។
ចណ៖ ព្បសនសបែកព្ែវការការណងទមនសៅមនរសព្ទយណងទែ
កជងដណាកកាលចងសព្កាយសទ សមសៅទរសព្សៅកានែកសព្មប
សព្មលការណងទរបសែកសដមបសរៀបចសសវាទងសនេះ។ ការណងទម
នសែកងដណាកកាលចងសព្កាយ គជាការណងទណដល មនពាកព្ន
ជាមយនងការព្ារលជងដណាកកាលចងសព្កាយរបសែក។
គសព្មាងរបសសយងធានរបរងសលសសវាព្សព្គេះសយាបលសព្មាបការណង
ទសលែកណដលមានជងធ្នធ្រ (ណែមយដងគែ) សព្មាបែកជងណដ
លសែកងដណាកកាលចងសព្កាយ ណដលមនរនសព្ជសសរសយកែ
ែព្បសយាជនថ្នមនរសព្ទយណងទែកជងដណាកកាលចងសព្កាយ។
ការចាកថ្នរ្រ

$0

សយងបងព្រកទទែសព្មាបសសវាកមោងសព្កាម៖

• វាកសាងបងារជងរលាកសែ
• ការចាកវាកសាងបងាជងផ្លសសាយធ្ មងសៅរដវផ្លសាយកងម
យរដវធាកែយល នងរដវរងារ ជាមយនងការចាកវាកសាងបងា
រជងផ្លសាយធ្បណនម ព្បសនសបមាន ការចារចណផ្កសវជសាស្តស

• វាកសាងបងារជងសងមព្បសភទ B សបែកសែកងសានភាព្
ព្បឈមែសឬមធ្យមថ្នជងសងមព្បសភទ B។

• វាកសាង COVID-19
• វាំកំស្នំងផ្េងៗផទៀតំ្បសំនផបំអំកសំំតកំំងស្នំនភាព្បឈ
មសំខភាពំផហំ វាំកំស្នំងទងផនាះសម្សបតាមបទបញ្ជ
ំ
ំ
តំំធានារំបំរងំMedicare ថ្ំក B
អ្តប្របោជនបនេះប្តវបានរនបៅទពររនរ

?
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បសវាកមន្ដលគបប្មាងររសបយងរងថ្ងជន

អ្ន្ដលអ្កប្តវរងថ្ង

ការចាកថ្នរ្រ (រន)
សយងបងព្រកទទែសលវាកសាងសផ្សងសទៀែ ដចជាវាកសាងបងារជ
ងសរម ណដលបសព្ តាមបទបញ្ែថ្នការធានរបរងរបស Medicare
ណផ្ក D។
សយងែកបងព្រកទទែសលវាកសាងទងែសសព្មាបមនសសសព្ វយ
តាមការណែនរបសគែៈកមាធ្ការព្បកាសយាបលសព្ការែនវែសល
ការចាកថាបងារសរគ (ACIP)។
ការន្ងទអ្កជងន្ដលសប្មាកបៅមនរបពទយ

$0

សយងនងបងព្រកទទែសព្មាបសសវាកមោងសព្កាម
នងសសវាកមណដលចារចតាមណបបសវជសាស្តសសផ្សងៗសទៀែ
ណដលមនមានសៅកងបញ្សនេះ៖

ែកព្ែវណែទទលរនការ
ែនញ្ញែព្គសព្មាងរបស
សយង សដមបទទលរនកា
រណងទចសពាេះែកជងសាក
ព្ារលសៅកងមនរសព្
ទយសព្ៅបណា បនបព្
ការសសស្តងាេះបននរបសែ
កមានសសរភាព្សហយ។

• បនបពាកកណាលឯកជន (ឬបនបឯកជនសព្ សល
សបវាមានភាព្ចារចណផ្កសវជសាស្តស)

• អាហារ រមទងរបបអាហារព្សសស
• សសវាកមណងទព្ារលជាព្បចា
• ថ្ងចណាយសព្មាបែងភាព្ណងទព្សសស ដចជាែងភាព្ណងទ
បនន ឬែងភាព្ណងទជងសបេះដង

• ឱសង នងការសព្បព្រសឱសង
• ការសធ្សែសព្សសាធ្ន
• សសវាកមងែការសែច នងសសវាកមងែ្េះសផ្សងៗសទៀែ
• សមារវេះកាែ នងសមារសវជសាស្តសចារចព្ែវមាន
• របសរបរសព្បព្រស ដចជា រសទេះរ សព្មាបែកព្ការសជងជាសដម
• សសវាកមព្បែបែការ នងបនបសព្មាបសព្លធ្រព្សាល
• សសវាកមព្ារលសដាយចលនសលរងកាយ សដាយវជាជវ:
នងសដាយសដ

• សសវាកមែកជងសាកព្ារលសដមបផ្លចសារធាែស ៀន
អ្តប្របោជនបនេះប្តវបានរនបៅទពររនរ

?

ប្រសនបរអ្កមានសណរ សមសៅទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្សមាង 8 ព្ព្ក ដលសមាង 8 យប
ព្រព្រថ្ងកងមយសរហ (សលកណលងណែថ្ងបែយ Thanksgiving នងបែយែណែល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែែលា ដលថ្ងទ 31 ណែមន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (សលកណលងណែថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែសមសា ដលថ្ងទ 30 ណែកញ្ញ។ ការសៅទរសព្គឥែគែថ្ង។ សប្មារពតមានរន្នម សមចលសមល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជព្កទ 4៖
តារងែែព្បសយាជន

បសវាកមន្ដលគបប្មាងររសបយងរងថ្ងជន

អ្ន្ដលអ្កប្តវរងថ្ង

ការន្ងទអ្កជងកងមនរបពទយ (រន)

• កងករែែេះ ព្បសភទថ្នការបរសររងដចែសៅសនេះ៖ ណកវណភក
ែសព្មាងសនម ែសព្មាងសនម/លណព្ង សបេះដង សងម សែ
សបេះដង/សែ ្ង ែរ្ង សកាសកាសម នងសពាេះសវៀន/សព្គឿងកង
ចព្មេះ។
សបែកព្ែវការបរសររង មជឈមែលបរសររងណដលទទលសាលសដាយ
Medicare នងព្នែយសមលករែែកសេងវ សហយសសព្មចថាសែែ
កគជាសបកជនសព្មាបបរសររងណដរឬសទ។ ែកផ្លសសវាកមណផ្ក
ការបរសររងអាចសៅកងមលដាន ឬសៅសព្ៅែបនសសវាកម។
ព្បសនសបែកផ្លសសវាវេះកាែបរសររងកងមលដានយលព្ព្មទទល
យកែព្តាែថ្ម Medicare សនេះែកអាចទទលរនសសវាបរសររងរ
បសែកសៅតាមមលដាន ឬសព្ៅទព្មងថ្នការណងទសព្មាបសហគ
មនរបសែក។ ព្បសនសបគសព្មាងរបសសយងផ្លសសវាបរសររងោ
ងសព្ៅទព្មងថ្នការណងទសព្មាបសហគមនរបសសយង សហយែកសព្ជ
សសរសយកការបរសររងរបសែកសៅទសនេះ សយងនងសរៀបច ឬបង
ថ្ងសាកសៅ នងថ្ងសធ្ដសែរសព្មាបែក នងែកែមដសែររប
សែកមាកសផ្សងសទៀែ។

• ្ម រមទងការរកាទក នងការចាែណចង
• សសវាកមព្គសព្ទយ
បសវាសប្មារអ្កជងសាកពាបាលបៅកងមនរបពទយពាបាល្ វចត

$0

សយងបងព្រកទទែសព្មាបសសវាណងទសែភាព្ផ្ វចែណដលែព្មវឱយ
មានការសាកសៅកងមនរសព្ទយ។

• ព្បសនសបែកព្ែវការសសវាែកជងសាកព្ារលសៅកងមនរសព្ទយ
ព្ារលផ្ វចែណដលដាចណែឯង សយងបងព្រកទទែសព្មាប
190 ថ្ងដបងថ្នការសាកសៅកងមនរសព្ទយសនេះ។ បនបព្សនេះ
ទភាកងារសែភាព្ផ្ វចែសោនធ្មលដាននងបងព្រកទទែស
ព្មាបសសវាព្ារលែកជងសព្មាកសៅកងមនរសព្ទយព្ារលផ្ វ
ចែណដលចារច។ ការែនញ្ញែសព្មាបសសវាណងទសលសព្ 190 ថ្ង
គព្ែវរនសព្មបសព្មលជាមយទភាកងារសែភាព្ផ្ វចែសោន
ធ្កងែបន។
អ្តប្របោជនបនេះប្តវបានរនបៅទពររនរ

?

ប្រសនបរអ្កមានសណរ សមសៅទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្សមាង 8 ព្ព្ក ដលសមាង 8 យប
ព្រព្រថ្ងកងមយសរហ (សលកណលងណែថ្ងបែយ Thanksgiving នងបែយែណែល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែែលា ដលថ្ងទ 31 ណែមន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (សលកណលងណែថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែសមសា ដលថ្ងទ 30 ណែកញ្ញ។ ការសៅទរសព្គឥែគែថ្ង។ សប្មារពតមានរន្នម សមចលសមល
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ជព្កទ 4៖
តារងែែព្បសយាជន

បសវាកមន្ដលគបប្មាងររសបយងរងថ្ងជន

អ្ន្ដលអ្កប្តវរងថ្ង

បសវាសប្មារអ្កជងសាកពាបាលបៅកងមនរបពទយពាបាល្ វចត
(រន)

o កព្មែកែែ 190 ថ្ងមនព្ែវរនែនវែចសពាេះសសវាកមស
ែភាព្ផ្ វចែរបសែកជងសព្មាកព្ារលសៅមនរសព្ទយ
ណដលព្ែវរនផ្លជនសៅណផ្កវកលចរកថ្នមនរសព្ទយទសៅ។

• ព្បសនសបែកមានអាយ 65 ឆ្ ឬចាងសជាងសនេះ សយងនងបង
ព្រកទទែសព្មាបសសវាណដលែកទទលរនសៅមនរណងទែកជ
ងផ្ វចែ (IMD)។
ព្ភាកាជាមយែកផ្លសសវារបសែក នងទទលរនការបញ្នព្ារ
លបន នង/ឬការែនញ្ញែជាមន។
ការសាកបៅមនរបពទយររសអ្កជង៖ បសវារាររងបៅមនរបពទយ
ឬមនរន្ងទជនញ (SNF) កងអ្ ងបពលសាកបៅមនរបពទយបដ្ឋ
យមនមានការធានរាររង

$0

សយងមនបងព្រកទទែសព្មាបការសាកសៅព្ារលកងមនរសព្ទយរ
បសែកសទ ព្បសនសបវាមនសមសហែផ្ល នងចារចោងសវជសាស្តស។
សទេះបជាយាងណាកសដាយ កងករែជាកលាកមយចនន
ណដលការណងទែកជងសាកព្ារលមនព្ែវរនធានរបរង
សយងអាចជាសៅណែបងព្រកទទែសព្មាបសសវាណដលែករនទទល
ែែៈសព្លណដលែកសាកសៅកងមនរសព្ទយ ឬមែលណងទមនសស
ចាស។ សដមបណសងយលបណនម សមទកទងសៅណផ្កសសវាសមាជក។
សយងបងព្រកទទែសព្មាបសសវាកមោងសព្កាម សហយព្បណហលជាសស
វាកមសផ្សងៗសទៀែណដលមនមានសៅកងបញ្សនេះ៖

• សសវាកមសវជបែែ
• ការសធ្សែសសរគវនចយ ដចជាសធ្សែសសៅមនរព្សសាធ្ន
• ការងែការសែច ការព្ារលសរគសដាយរឌយម នងការព្ារ
លសរគសដាយែសែប រមទងសមារ នងសសវាកមែកបសចកសទស

• សព្គឿងផ្ែផ្ងណផ្កវេះកាែ
អ្តប្របោជនបនេះប្តវបានរនបៅទពររនរ

?

ប្រសនបរអ្កមានសណរ សមសៅទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្សមាង 8 ព្ព្ក ដលសមាង 8 យប
ព្រព្រថ្ងកងមយសរហ (សលកណលងណែថ្ងបែយ Thanksgiving នងបែយែណែល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែែលា ដលថ្ងទ 31 ណែមន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (សលកណលងណែថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែសមសា ដលថ្ងទ 30 ណែកញ្ញ។ ការសៅទរសព្គឥែគែថ្ង។ សប្មារពតមានរន្នម សមចលសមល
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ជព្កទ 4៖
តារងែែព្បសយាជន

បសវាកមន្ដលគបប្មាងររសបយងរងថ្ងជន

អ្ន្ដលអ្កប្តវរងថ្ង

ការសាកបៅមនរបពទយររសអ្កជង៖ បសវាន្ដលមានការធានរាររ
ងបៅមនរបពទយ ឬមណលន្ងទសែភាពជនញ (SNF) កងអ្ ង
បពលសាកបៅមនរបពទយបដ្ឋយមនមានការធានរាររង (រន)

• រែប្ង នងសមារសផ្សងៗសទៀែណដលព្ែវរនសព្បព្រសស
ព្មាបណផ្ករក នងភាែ

• ឧបករែព្ទ នងែព្មងសព្ៅព្ទនសព្ទយ រមមានការជនស
ឬការជសជលឧបករែទងសនេះ។
ទងសនេះគជាឧបករែណដលជនសណផ្កទងែស ឬមយណផ្កថ្ន៖

o សររងកាយោងកង (រមមានជាលកាណដលជាបគ) ឬ
o មែងារថ្នសររងកាយោងកងណដលែសកម ឬមានមែ
ងារែសព្បព្កែ។

• សជង ថ្ដ ែង នងព្បដាបទបក ព្បដាបព្ទ នងសជងថ្ដសបបនមែ
ព្ព្មទងណភក។ សនេះរមបញ្លទងការណកែព្មង ការជសជល
នងការជនសណដលចារចសដាយសារណែការការរកណបក
សករចរល រែបង ឬការផ្លសបរសៅតាមអាការរបសែក

• ការព្ារលសដាយចលន ការព្ារលការនយាយ នងការព្ា
រលសដាយការងារ
បសវា នងសមារ្ត្ងន្្កជងតប្មងបនម

$0

សយងបងព្រកទទែសព្មាបសសវាកមោងសព្កាម៖

• សសវាែបរែព្ជងែព្មងសនម សដមបបសព្ងៀនព្ការណងទែ
ព្មងសនម នងជយែកសធ្ការសសព្មចចែឱយរនលែព្ការណងទ
របសែក។ ែកព្ែវសែកងសានភាព្ដណាកការទ IV ថ្នជងែព្ម
ងសនមរថ្រ សហយសវជបែែរបសែកព្ែវចាែបញ្នែក។ សយងធា
នរបរងរហែដលព្រមយវគថ្នសសវាែបរែព្ជងែព្មងសនម។

• ការព្ារលការលាង្មសព្មាបែកជងមនសាកព្ារល
រមទងការព្ារលការលាង្មសព្លសច ព្កណនងណដលផ្លសស
វាជាបសណាេះអាសន ដចណដលរនព្នយលសៅកង ជពកទ 3 ថ្ន
សសៀវសៅណែនសមាជករបសែក ឬសៅសព្លណដលែកផ្លសសវារប
សែកសព្មាបសសវាសនេះមនមានជាបសណាេះអាសន ឬមនអាចច
លសៅទទលរន។
អ្តប្របោជនបនេះប្តវបានរនបៅទពររនរ

?

ប្រសនបរអ្កមានសណរ សមសៅទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្សមាង 8 ព្ព្ក ដលសមាង 8 យប
ព្រព្រថ្ងកងមយសរហ (សលកណលងណែថ្ងបែយ Thanksgiving នងបែយែណែល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែែលា ដលថ្ងទ 31 ណែមន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (សលកណលងណែថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែសមសា ដលថ្ងទ 30 ណែកញ្ញ។ ការសៅទរសព្គឥែគែថ្ង។ សប្មារពតមានរន្នម សមចលសមល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជព្កទ 4៖
តារងែែព្បសយាជន

បសវាកមន្ដលគបប្មាងររសបយងរងថ្ងជន

អ្ន្ដលអ្កប្តវរងថ្ង

បសវា នងសមារ្ត្ងន្្កជងតប្មងបនម (រន)

• ការព្ារលការលាង្មសព្មាបែកជងមនសាកព្ារល
ព្បសនសបែកព្ែវរនទទលសាលថា ជាែកជងសាកព្ារលសៅ
មនរសព្ទយសព្មាបសសវាណងទព្សសស

• កម វធ្បែេះបណាលែព្ វធ្លាង្មសដាយែនឯង រមមានការ
បែេះបណាលសព្មាបែក នងែកណដលជយែកជាមយការព្ារ
លសដាយវធ្លាង្មសៅផ្េះរបសែក

• ឧបករែ នងសព្គឿងផ្ែផ្ងសព្មាបការលាង្មសៅផ្េះ
• សសវាកមជនយគព្ទសៅផ្េះជាកលាក ដចជា ការចេះសៅព្នែយ
សៅសព្លចារចសដាយបគលកណផ្កលាង្មណដលទទលរនការ
បែេះបណាល សដមបព្នែយការលាង្មសៅផ្េះរបសែក
សដមបជយកងករែអាសន នងសដមបព្នែយឧបករែលាង្ម
នងការផ្ែផ្ងទក។
ែែព្បសយាជនឱសង Medicare ណផ្ក B របសែកបងព្រកទទែស
ព្មាបថ្ងឱសងមយចននសព្មាបការលាង្ម។ សព្មាបព្ែមានប
ណនម សមសមល "ឱសងមានសវជបញ្ញរបស Medicare ណផ្ក B"
សៅកងតារងសនេះ។
ការពនតយជងមហារកសត

$0

គសព្មាងរបសសយងនងបងព្រកទទែសព្មាបការព្នែយជងមហារក
សែជាសរៀងរល 12 ណែព្បសនសបែក៖

• មានអាយព្ 50-77 ឆ្ នង
• មានការផ្លព្បកា នងការជបព្សព្គេះសដមបសធ្ការសសព្មចចែរ
មគជាមយសវជបែែរបសែក ឬែកផ្លសសវាណងទណដលមាន
លកែៈសមបែព្គបព្គនដថ្ទសទៀែ នង

• រនជកររយាងសហាចណាស 1 កញ្បកងមយថ្ង ែសរយៈសព្ល
20 ឆ្សដាយគនសញ្ញ ឬសរគសញ្ញថ្នជងមហារកសែ
ឬសៅជកររ ឬរនឈបសៅកងរយៈសព្ល 15 ឆ្ចងសព្កាយ។
បនបព្ការព្នែយជាសលកដបង គសព្មាងរបសសយងនងបងព្រកទ
ទែសព្មាបការតាមដានមងសទៀែជាសរៀងរលឆ្ជាមយការបញ្ញទ
ជាលាយលកែែកសរព្សវជបែែរបសែក ឬែកផ្លសសវាណដលមា
នលកែៈសមបែព្គបព្គនសផ្សងសទៀែ។

?

ប្រសនបរអ្កមានសណរ សមសៅទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្សមាង 8 ព្ព្ក ដលសមាង 8 យប
ព្រព្រថ្ងកងមយសរហ (សលកណលងណែថ្ងបែយ Thanksgiving នងបែយែណែល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែែលា ដលថ្ងទ 31 ណែមន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (សលកណលងណែថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែសមសា ដលថ្ងទ 30 ណែកញ្ញ។ ការសៅទរសព្គឥែគែថ្ង។ សប្មារពតមានរន្នម សមចលសមល
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ជព្កទ 4៖
តារងែែព្បសយាជន

បសវាកមន្ដលគបប្មាងររសបយងរងថ្ងជន

?

អ្ន្ដលអ្កប្តវរងថ្ង

អាហារ - បប្កាយបចញពមនរបពទយ

$0

បនបព្ែកព្ែវរនចាកសច ព្ការសាកព្ារលសៅកងមនរសព្ទយ
ឬមែលណងទណដលមានជន ែកអាចមានលកែៈសមបែព្គបព្គន
សព្មាបអាហារណដលមានជវជាែ ចមនជាមន នងកាសសកងទទកកក
ណដលដកជញ្នសៅែកសដាយមនគែថ្ង។ បនបព្ការសាកសៅមយយ
បសៅមនរសព្ទយ ឬមែលណងទណដលមានជន ែកអាចព្ែវរនទក
ទងសដាយគសព្មាង ឬែកែណាងមាក សដមបសមលថាសែែកចងរនែ
ែព្បសយាជនសនេះណដរឬសទ។ មាងវ សទៀែ ែក ឬែកផ្លសសវាណងទ/ែក
សព្មបសព្មលការណងទអាចទកទងសៅណផ្កបសព្មសសវាសមាជកបនប
ព្ការសច ព្មនរសព្ទយរបសែក សហយែកែណាងមាកនងជយសធ្ឱយមា
នសព្លភាព្ថាែកមានលកែសមបែព្គបព្គនសព្មាបែែព្បសយាជន
នងសរៀបចឱយែកព្ែវរនទកទង សដមបបសព្ ការវាយែថ្មអាហារបែ
ម នងកែែកាលវភាគថ្នការផ្លអាហាររបសែក។
សដមបឱយសយងែផ្លែែព្បសយាជនអាហាររបសែក សយង ឬភាគទ
បណដលសធ្សកមភាព្ជនសសយង ព្បណហលជាព្ែវទកទងែក
សដាយសព្បសលែទរសព្ណដលែករនផ្លជន សដមបបញ្ញកព្ែ
មានលមែែព្ការដកជញ្ន នងែព្មវការអាហារបែមណាមយ។
សសវាកមបណនមអាចព្ែវរនរបរងសដាយែនសលាមតាមែែព្បសយាជ
ន នងសគលការែណែន Medi-Cal របសែក។ សមទកទងែកស
ព្មបសព្មលការណងទរបសែកសព្មាបព្ែមានលមែ។

អាហាររហែដល 2 សព្ល
កងមយថ្ងសព្មាបរយៈសព្
ល 7 ថ្ងបនបព្ការសច
ព្មនរសព្ទយ ឬមែល
ណងទណដលមានជន
(SNF)។

ការពាបាលចណអាហារបវជសាស្តស
ែែព្បសយាជនសនេះមានសព្មាបែកជងទកសនមណផ្ម ឬជងែព្មង
សនម សដាយមនមានការលាង្ម។ វាកមានសព្មាបការវេះបរព្កសលៀ
នផ្ងណដរ សៅសព្លមានការបញ្នបនព្សវជបែែរបសែក។
សយងបងព្រកទទែសព្មាបសសវាកមព្សព្គេះសយាបលមយទលនងម
យរយ:សព្លបសមាង ែេងឆ្ដបងណដលែកទទលរនសសវាកមព្ា
រលសដាយសព្បសារធាែឱសងបបនសព្កាមកម វធ្ Medicare។ សយង
អាចែនមែសសវាកមបណនម សបសនជាចារចតាមណបបសវជសាស្តស។
សយងបងព្រកទទែសព្មាបសសវាកមព្សព្គេះសយាបលមយទលនងម
យរយ:សព្លព្រសមាងកងឆ្នមយៗបនបព្សនេះ។ ព្បសនសបសាន
ភាព្ ការព្ារល ឬការផ្លសបរការសធ្សរគវនចយរបសែកែកអាច
ទទលរនចននសមាងព្ារលកានណែសព្ចនណងមសទៀែ សដាយមាន
ការបញ្នព្ារលបនព្សវជបែែ។ សវជបែែមាកព្ែវណែសច សវជប
ញ្ញសព្មាបសសវាកមទងសនេះ នងបនការបញ្នព្ារលបន ជាសរៀងរ
លឆ្ ព្បសនសបែកព្ែវការការព្ារលសៅឆ្បនបតាមព្បែទន។
សយងអាចែនមែសសវាកមបណនម សបសនជាចារចតាមណបបសវជសាស្តស។

$0
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អ្ន្ដលអ្កប្តវរងថ្ង

ការគប្ទធ្នធានស គមន Medicare
សទេះបជាែែព្បសយាជនគសព្មាងរបសែកព្ែវរនរចនសេងសដមបរ
បរងសលែណដល Medicare នងរបរង កដចជាែែព្បសយាជនបណន
មមយចននដចណដលរនព្ព្ែនសៅកងព្កឡាចព្ែងកសដាយ
ែកព្បណហលជាព្ែវការជនយបណនម។
កងនមជាសមាជក គសព្មាងរបសែកផ្លការគព្ទព្ព្កមផ្សព្ផ្ាយ
ធ្នធានសហគមន សដមបជយផ្ារភាបគមាែរវាងែែព្បសយា
ជនណផ្កសវជសាស្តសរបសែក នងធ្នធានណដលមានសព្មាបែកសៅ
កងសហគមនរបសែក។ ព្កមគព្ទធ្នធានសហគមន Medicare
នងជយែកតាមរយៈការផ្លព្ែមាន នងការែបរែព្សសវាកមណដ
លមានមលដានសៅសហគមន នងកម វធ្ជនយសៅកងែបន
របសែក។
សដមបចលសព្បែែព្បសយាជនសនេះ សមទរសព្សៅណផ្កបសព្មសសវា
សមាជក សហយសររកព្កមជនយធ្នធានសហគមនរបស Medicare។
កម វធ្រ្រជងទកបនមន្្មររស Medicare (MDPP)

$0

គសព្មាងរបសសយងបងព្រកទទែសព្មាបសសវាកម MDPP។ MDPP
ព្ែវរនបសងែសេងសដមបជយែកបសងនអាកបបក រយាព្បកបសដាយ
សែភាព្ល។ វាផ្លជននវការបែេះបណាជាកណសងសៅកង៖

• ការផ្លសបររបបអាហាររយៈសព្លណវង នង
• បសងនសកមភាព្រងកាយ នង
• វធ្សដមបរកាការសព្មកទមន
នងរសបៀបរសសៅព្បកបសដាយសែភាព្ល។

?
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បសវាកមន្ដលគបប្មាងររសបយងរងថ្ងជន
ឱសងមានបវជរញ្ហររស Medicare ន្្ក B

អ្ន្ដលអ្កប្តវរងថ្ង
$0

ឱសងទងសនេះសែសព្កាមណផ្ក B ថ្ន Medicare។ គសព្មាងរបសសយ
ងបងព្រកទទែសព្មាបឱសងដចោងសព្កាម៖

• ឱសងណដលជាធ្មតាែកមនផ្លឱយែនឯង នងព្ែវរនចាកបញ្
ល ឬព្យរសសរម កងសព្លណដលែកទទលរនសសវាកមសវជបែែ
ែកជងមនសព្មាកព្ារលរបសមនរសព្ទយ ឬសសវាកមមជឈមែ
លវេះកាែចលែ

• ឱសងណដលែកកព្ងសលបសដាយសព្បព្រសបរការសវជសាស្តសជាបរ
នយរ (ដចជា ឧបករែជនយដសងម ឬមាសន្ងដសងមជាសដម)
ណដលមានការែនញ្ញែព្គសព្មាងរបសសយង

• កតាបណាលឱយ្មកកណដលែកផ្លឱយែនឯង
តាមរយ:ការចាកថាសៅសព្លែកមានការរែបង្ម

• ឱសងសព្មាបការពារភាព្សា ព្បសនសបែករនចេះស្េះសៅកង
Medicare ណផ្ក A សៅសព្លមានការផ្លសបរសររង

• ឱសងជនយ្ងណដលព្ែវរនចាកបញ្ល។ សយងបងថ្ងឱស
ងទងសនេះសៅសព្លែកកព្ងសធ្ដសែរមកផ្េះ មានរបសសព្បេះ្
ងណដលសវជបែែបញ្ញកថា មានទនកទនងជាមយសានភាព្
្ងសែាយសព្កាយសព្លស្តសែសរដវ សហយមនអាចចាកថាសដាយ
ែនឯងរន

• ែងទណហសន
• ឱសងណដលព្ែវសលបសដមបព្បឆ្ងជងមហារក នងថាព្បឆ្ងជ
ងចងកែ

• ឱសងជាកលាកមយចននសព្មាបការលាង្មតាមផ្េះ រមទង
ថាសហរ រន ថាបរែជាែសហរ រន (សៅសព្លមានភាព្ចារ
ចោងសវជសាស្តស) ថាលាបឱយសក នងភាកងាររសញាចសកាសកា
្មព្កហម

• កបយលនសាកព្មែទ IV សព្មាបការព្ារលសៅផ្េះសលជងែេះ
ភាព្សាបឋម
សយងករបរងសលវាកសាងមយចននសៅសព្កាមែែព្បសយាជនឱសង
មានសវជបញ្ញរបស Medicare ណផ្ក B នងណផ្ក D របសសយង។
អ្តប្របោជនបនេះប្តវបានរនបៅទពររនរ

?
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ឱសងមានបវជរញ្ហររស Medicare ន្្ក B (រន)
ជពកទ 5 ថ្ន សសៀវសៅណែនសមាជក របសែកព្នយលព្ែែព្បសយា
ជនឱសងមានសវជបញ្ញរបសែកជងមនសព្មាកព្ារលរបសសយង។
វាព្នយលែព្បទបញ្ែ ណដលែកព្ែវសធ្តាម សដមបឱយឱសងមា
នសវជបញ្ញរបសែកទទលរនការធានរបរង។
ជពកទ 6 ថ្ន សសៀវសៅណែនសមាជក របសែកព្នយលព្ែណដល
ែកព្ែវបងព្រកទទែសព្មាបឱសងមានសវជបញ្ញរបសែកជងមន
សាកព្ារលរបសែកតាមរយៈគសព្មាងរបសសយង។
ការន្ងទបៅមណលន្ងទមនសេចាស

$0

មែលណងទមនសសចាស (NF) គជាកណនងផ្លសសវាណងទសព្មាបែ
កណដលមនអាចទទលរនសសវាកមណងទសៅតាមផ្េះ
កបណនមនចារចសព្មាកសៅមនរសព្ទយ។
សសវាកមណដលសយងបងព្រកទទែរមមានជាអាទ ដចោងសព្កាម៖

• បនបពាកកណាលឯកជន (ឬបនបឯកជន ព្បសនសបមានភាព្
ចារចណផ្កសវជសាស្តស)

• អាហារ រមទងរបបអាហារព្សសស
• សសវាកមណងទែកជង
• ការព្ារលសដាយចលនសលរងកាយ ការព្ារលសដាយចលន
សដាយែកជន

នងសសវាកមព្ារលសដាយពាកយសម

• ការព្ារលជងផ្ វដសងម
• ឱសងណដលព្ែវផ្លឱយែកជាណផ្កថ្នគសព្មាងណងទរបសែក។
(ឱសងសនេះបករមទងសារធាែណដលជាធ្មតាមានវែមានសៅកង
ែន ដចជា កតាបណាលឱយ្មកកជាសដម។)

• ្ម រមទងការរកាទក នងការចាែណចង
• សមារផ្ែផ្ងណផ្កសវជសាស្តស នងវេះកាែជាធ្មតាព្ែវរនផ្លឱយ
សដាយមែលណងទមនសសចាស នងែកជង
អ្តប្របោជនបនេះប្តវបានរនបៅទពររនរ

?
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ណែសមសា ដលថ្ងទ 30 ណែកញ្ញ។ ការសៅទរសព្គឥែគែថ្ង។ សប្មារពតមានរន្នម សមចលសមល
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ជព្កទ 4៖
តារងែែព្បសយាជន

បសវាកមន្ដលគបប្មាងររសបយងរងថ្ងជន

អ្ន្ដលអ្កប្តវរងថ្ង

បសវាកមន្ងទបៅមណលបមលន្ងអ្កជង (រន)

• ការសធ្សែសសដាយបនបព្សសាធ្ន ណដលផ្លជនសដាយមែលណងទ
មនសសចាស

• ការងែការសែច នងសសវាកមងែ្េះសផ្សងៗសទៀែ ជាធ្មតាព្ែវ
រនផ្លជនសដាយមែលណងទមនសសចាស

• ការសព្បព្រសរបសរបរ ដចជា រសទេះរ ព្មាបែកព្ការសជង
ជាធ្មតាព្ែវរនផ្លជនសដាយមែលណងទមនសសចាស

• សសវាកមព្ារល/ណងទជង
• សមារបរការសវជសាស្តសសព្បរនយរ
• សសវាកមទនសព្ទយ រមមានសសវាកមដាកសធ្ ជាសដម
• ែែព្បសយាជនណផ្កសែភាព្ណភក
• សធ្សែសសមែភាព្សាប
• ការព្ារលសដាយសធ្ចលនសរថ្ស
• សសវាព្ារលជងសជង
ជាធ្មតាែកទទលរនការណងទរបសែកព្មែលណងទកងបណា
។ សទេះជាយាងណា ែកព្បណហលជាអាចទទលរនការណងទរបសែកព្
មែលណដលមនសៅកងបណា របសសយងែ។ ែកអាចទទលរនការ
ណងទព្កណនងោងសព្កាម សបកណនងទងសនេះព្ព្មទទលចននទ
កព្រករបសគសព្មាងសព្មាបការទទែ៖

?

•

មែលណងទមនសសចាស ឬសហគមនផ្លការណងទបនដលែកច
លនវែណដលែករសសៅទសនេះមនសព្លែកចលមនរសព្ទយ
(ដរបណាទសនេះផ្លជនមនរណងទព្ារល)។

•

មែលណងទមនសសចាស ណដលជាកណនងបព្បព្ន ឬថ្ដគកងព្គ
សាររបសែកកព្ងរសសៅ សព្លណដលែកចាកសច ព្មនរសព្ទយ។

ប្រសនបរអ្កមានសណរ សមសៅទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្សមាង 8 ព្ព្ក ដលសមាង 8 យប
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ណែែលា ដលថ្ងទ 31 ណែមន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (សលកណលងណែថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែសមសា ដលថ្ងទ 30 ណែកញ្ញ។ ការសៅទរសព្គឥែគែថ្ង។ សប្មារពតមានរន្នម សមចលសមល
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ជព្កទ 4៖
តារងែែព្បសយាជន

បសវាកមន្ដលគបប្មាងររសបយងរងថ្ងជន
ការពនតយ នងការពាបាលបរាគធាតបដមបកាតរនយទមន

អ្ន្ដលអ្កប្តវរងថ្ង
$0

ព្បសនសបែកមានសនសសនដងែនសរបចាបព្ 30 សេងសៅ
សយងនងបងព្រកទទែសព្មាបសសវាកមព្សព្គេះសយាបលសដមបជយែ
កកងការសព្មកទមន។ ែកព្ែវទទលរនសសវាកមព្សព្គេះសយាប
លសៅកងការសរៀបចការណងទបឋម។ តាមវធ្សនេះ វាអាចព្គបព្គ
ងជាមយនងគសព្មាងការពារសព្ សល របសែក។ សមនយាយជាម
យែកផ្លសសវាកមណងទសែភាព្បឋមរបសែក សដមបណសងយ
លបណនម។
បសវាកមថ្នកម វធ្ពាបាលបដ្ឋយសារធាតអ្្យអ្ត (OTP)

$0

គសព្មាងរបសសយងបងព្រកទទែសព្មាបសសវាកមោងសព្កាមសដមប
ព្ារលបញ្ញថ្នការសព្បព្រសសារធាែែផ្យែែ (OUD)៖

• សកមភាព្បញ្លកងែន
• ការវាយែថ្មតាមកាលកែែ
• ការសព្បឱសងណដលរនែនមែសដាយរដរលចែអាហារ
នងឱសង (FDA) នងសបសនជាែនវែរន សធ្ការព្គបព្គង
នងផ្លឱសងទងសនេះដលែក

• ការព្បកាសយាបលែព្ការសព្បព្រសសារធាែស ៀន
• ការព្ារលបគល នងជាព្កម
• ការសធ្សែសរកសារធាែស ៀន
ឬសារធាែគមសៅកងរងកាយរបសែក (ការសធ្សែសជាែព្ល)
ព្ភាកាជាមយែកផ្លសសវារបសែក នងទទលរនការបញ្នព្ា
រលបន នង/ឬការែនញ្ញែជាមន។

?

ប្រសនបរអ្កមានសណរ សមសៅទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
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តារងែែព្បសយាជន

បសវាកមន្ដលគបប្មាងររសបយងរងថ្ងជន
ការសបងតបមលសប្មារអ្កជងន្ដលមនសាកពាបាល

អ្ន្ដលអ្កប្តវរងថ្ង
$0

សសវាែសងែ គជាសសវាកមសព្មាបែកជងណដលមនសព្មាកព្ារ
លសៅមនរសព្ទយ ណដលព្ែវរនផ្លជនសដមបកែែថាសែែកចារ
ចព្ែវចលសព្មាកកងមនរសព្ទយ ឬអាចសច ព្សព្ទយវ រន។
សដមបឱយសសវាែសងែថ្នមនរសព្ទយសព្មាបែកជងណដលមនសាកព្ារ
លទទលរនការធានរបរង សសវាទងសនេះព្ែវណែបសព្ លកែៈ
វនចយរបស Medicare នងចាែទកថាសមសហែផ្ល នងចារច។
សសវាកមព្នែយព្ែវរនធានរបរង ណែសៅសព្លណដលផ្លជន
សដាយបទបញ្ញរបសព្គសព្ទយ ឬបគលសផ្សងសទៀែណដលទទលរនសទ
ែនញ្ញែតាមចាបអាជាបែរបសរដ នងបគលកមនរសព្ទយ
តាមចាប សដមបសសព្មចឱយែកជងសព្មាកសៅមនរសព្ទយ
ឬបទបញ្ញការសធ្សែសែកជងណដលមនសព្មាកព្ារលបសណាេះ។
ចណ៖ លេះព្តាណែែកផ្លសសវារនសរសសរការបញ្ញឱយែកសា
កសៅជាែកជងសាកព្ារលកងមនរសព្ទយ ែកគសៅណែជាែ
កមកព្សព្គេះជង សហយព្ែវបងចននព្រកថ្នការណចករណលកថ្ងចណា
យសព្មាបសសវាមនរសព្ទយសព្មាបជងមនសាកព្ារល។ សទេះបជាែក
សាកសៅកងមនរសព្ទយសព្ មយយបកសដាយ កែកសៅណែអាចចា
ែទកជា "ែកជងមនសាកព្ារលសៅមនរសព្ទយ"។ ព្បសនសបែកម
នព្រកដថា ែកគជាែកជងមនសាកព្ារលសៅមនរសព្ទយសទ
ែកគរណែសរសៅកានបគលកមនរសព្ទយ។ ែកកអាចណសងរកព្
ែមានបណនមសៅកងសលាកបព្ែព្ែរបស Medicare ណដលសៅថា
"សែែកជាែកជងសព្មាកព្ារលសៅកងមនរសព្ទយ ឬែកជមនស
ព្មាកព្ារលសៅកងមនរសព្ទយ? ព្បសនសបែកមាន Medicare –
សាកសរ!" សលាកបព្ែព្ែសនេះមានសៅសលសគហទព្រតាមរយៈ
https://www.medicare.gov/sites/default/files/2021-10/11435Inpatient-or-Outpatient.pdf ឬតាមរយៈការសៅទរសព្មកសលែ
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)។ ែកសព្ប TTY សមសៅទរស
ព្មកសលែ 1-877-486-2048។ ែកអាចសៅទរសព្សៅកានសលែទ
ងសនេះសដាយឥែគែថ្ងរន (ណដលបសព្មជន 24 សមាង កងមយថ្ង 7
ថ្ងកងមយសរហ)។
ការែនញ្ញែជាមនអាចព្ែវទមទរ។

?

ប្រសនបរអ្កមានសណរ សមសៅទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្សមាង 8 ព្ព្ក ដលសមាង 8 យប
ព្រព្រថ្ងកងមយសរហ (សលកណលងណែថ្ងបែយ Thanksgiving នងបែយែណែល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែែលា ដលថ្ងទ 31 ណែមន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (សលកណលងណែថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែសមសា ដលថ្ងទ 30 ណែកញ្ញ។ ការសៅទរសព្គឥែគែថ្ង។ សប្មារពតមានរន្នម សមចលសមល
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ជព្កទ 4៖
តារងែែព្បសយាជន

បសវាកមន្ដលគបប្មាងររសបយងរងថ្ងជន
ការបធ្បតសបរាគវនចយអ្កជងន្ដលមនសប្មាកបៅមនរបពទយ
នងបសវាពាបាល នងសមារ្ត្ង

អ្ន្ដលអ្កប្តវរងថ្ង
$0

សយងនងបងព្រកទទែសព្មាបសសវាកមោងសព្កាម នងសសវាកម
ណដលចារចតាមណបបសវជសាស្តសសផ្សងៗសទៀែ ណដលមនមានសៅកង
បញ្សនេះ៖

• ការងែកមរសែច
• ការព្ារលសដាយការស (រឌយម នងែសែប) បករមទងសមារ
នងសព្គឿងផ្ែផ្ងរបសែកបសចកសទសផ្ងណដរ

• សព្គឿងផ្ែផ្ងណផ្កវេះកាែ ដចជាសព្គឿងបងសមងជាសដម
• រែប្ង នងសមារសផ្សងៗសទៀែណដលព្ែវរនសព្បព្រស
សព្មាបណផ្ករក នងភាែ

• ការសធ្សែសព្សសាធ្ន
• ្ម រមទងការរកាទក នងការចាែណចង
• ការសធ្សែសសរគវនចយសផ្សងៗសទៀែសព្មាបែកជងមនសព្មាក
សៅសព្ទយ
ព្ភាកាជាមយែកផ្លសសវារបសែក នងទទលរនការបញ្នព្ា
រលបន នង/ឬការែនញ្ញែជាមន។

?

ប្រសនបរអ្កមានសណរ សមសៅទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្សមាង 8 ព្ព្ក ដលសមាង 8 យប
ព្រព្រថ្ងកងមយសរហ (សលកណលងណែថ្ងបែយ Thanksgiving នងបែយែណែល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែែលា ដលថ្ងទ 31 ណែមន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (សលកណលងណែថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែសមសា ដលថ្ងទ 30 ណែកញ្ញ។ ការសៅទរសព្គឥែគែថ្ង។ សប្មារពតមានរន្នម សមចលសមល
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ជព្កទ 4៖
តារងែែព្បសយាជន

បសវាកមន្ដលគបប្មាងររសបយងរងថ្ងជន
បសវាពបប្គេះជងសប្មារអ្កជងន្ដលមនសាកពាបាល

អ្ន្ដលអ្កប្តវរងថ្ង
$0

សយងបងព្រកទទែសព្មាបសសវាកមចារចណផ្កសវជសាស្តសណដលែក
ទទលរនសៅណផ្កែកជងមនសាកព្ារលសៅមនរសព្ទយសព្មាបកា
រសធ្សរគវនចយ ឬការព្ារលជង ឬរបស ដចជា៖

• សសវាកមសៅណផ្កសលសស្តងាេះបនន ឬគនកសព្មាបែកជងណដមន
សាកព្ារលសៅមនរសព្ទយដចជា សសវាកមព្នែយ ឬវេះកាែែ
កជងមនសាកព្ារលសៅមនរសព្ទយជាសដម

o សសវាកមព្នែយជយឱយសវជបែែរបសែកដងថា
សែែកព្ែវការចលសព្មាកកងមនរសព្ទយជា
"ែកជងសាកព្ារល" ឬកែែ។

o សព្លែេះ ែកអាចសព្មាកសៅមនរសព្ទយមយយប
បណនសៅណែជា "ែកជងមនសាកព្ារល"។

o ែកអាចទទលរនព្ែមានបណនមែព្ការកាយជាែកជងសា
កព្ារល ឬែកជងែកជងមនសាកព្ារលសៅកង
សលាកបព្ែព្ែមានសនេះ៖ www.medicare.gov/media/11101

• មនរព្សសាធ្ន នងការសធ្សែសសរគវនចយណដលរនសច វកយ
បព្ែសច សដាយមនរសព្ទយ

• សសវាកមណងទសែភាព្ផ្ វចែ រមទងការណងទសៅកងកម វធ្
សព្មាកព្ារលសដាយណផ្កសៅមនរសព្ទយ ព្បសនសបសវជបែែ
បញ្ញកថា ចារចព្ែវមានការព្ារលែកជងសព្មាកកង
មនរសព្ទយសដាយមនមានកម វធ្សនេះ

• ការងែការសែច នងសសវាកមងែ្េះសផ្សងៗសទៀែណដលព្ែវរន
សច វកយបព្ែសដាយមនរសព្ទយសនេះ

• សមារផ្ែផ្ងសវជសាស្តស ដចជា រែប្ង នងឧបករែបងសមង
ជាសដម

• ការ្េះព្នែយ នងសសវាបងារជងណដលមានរយនមសៅកងតារ
ងែែព្បសយាជន

• ឱសងមយចននណដលែកមនអាចផ្លឱយែនឯងរន
ព្ភាកាជាមយែកផ្លសសវារបសែក នងទទលរនការបញ្នព្ា
រលបន នង/ឬការែនញ្ញែជាមន។

?

ប្រសនបរអ្កមានសណរ សមសៅទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្សមាង 8 ព្ព្ក ដលសមាង 8 យប
ព្រព្រថ្ងកងមយសរហ (សលកណលងណែថ្ងបែយ Thanksgiving នងបែយែណែល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែែលា ដលថ្ងទ 31 ណែមន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (សលកណលងណែថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែសមសា ដលថ្ងទ 30 ណែកញ្ញ។ ការសៅទរសព្គឥែគែថ្ង។ សប្មារពតមានរន្នម សមចលសមល
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ជព្កទ 4៖
តារងែែព្បសយាជន

បសវាកមន្ដលគបប្មាងររសបយងរងថ្ងជន
ការន្ងទសែភាពអ្កជង្ វចតសប្មារអ្កជងមនសាកពាបាល

អ្ន្ដលអ្កប្តវរងថ្ង
$0

សយងបងព្រកទទែសព្មាបសសវាកមសែភាព្ផ្ វចែណដលព្ែវរន
ផ្លជនសដាយ៖

• សព្ទយ ឬសវជបែែណផ្កវកលចរកណដលមានអាជាបែព្រដ
• សព្ទយណផ្កវកលចរកសៅតាមគនក
• បគលកកចការសងមសៅតាមគនក
• គលានបដាយកាឯកសទសសៅតាមគនក
• ព្គសព្ទយណផ្កណងទែកជង
• ជនយការព្គសព្ទយ
• ែកវជាជវ:ណផ្កណងទសែភាព្ផ្ វចែសផ្សងៗសទៀែ ណដលមានការទ
ទលសាលសដាយកម វធ្ Medicare ដចណដលរនែនញ្ញែ
សព្កាមចាបចលជាធ្រមានរបសរដ
សយងបងព្រកទទែសព្មាបសសវាកមោងសព្កាម សហយព្បណហលជា
សសវាកមសផ្សងៗសទៀែណដលមនមានសៅកងបញ្សនេះ៖

• សសវាកមព្ារលតាមគនក
• ការព្ារលសៅសព្លថ្ង
• សសវាកមសារនែសមបទផ្ វចែ នងសងម
• ការព្ារលសដាយណផ្កសៅមនរសព្ទយ
ឬកម វធ្ព្សព្គេះែកជងមនសាកព្ារលយាងលែលន

• ការព្ារល នងការវាយែថ្មែព្បញ្ញសែភាព្ផ្ វចែជាព្កម
នងជាលកែៈបគល

• ការសធ្សែសោងផ្ វចែសៅសព្លមានការបងា តាមណបបសវជសា
ស្តសសព្មាបសធ្ការវាយែថ្មលទផ្លថ្នសែភាព្ផ្ វចែ

• សសវាកមសព្មាបែកជងមនសាកព្ារលសៅមនរសព្ទយសព្មាប
សគលសៅព្ែែព្នែយការព្ារលតាមណបបឱសង

• មនរព្សសាធ្នសព្មាបែកជងមនសាកព្ារលសៅមនរសព្ទយ
ឱសង សមារផ្ែផ្ង នងសមារសផ្សងៗសទៀែ

• ការព្បកាសយាបលែព្សែភាព្ផ្ វចែ
ព្ភាកាជាមយែកផ្លសសវារបសែក នងទទលរនការបញ្នព្ា
រលបន នង/ឬការែនញ្ញែជាមន។

?

ប្រសនបរអ្កមានសណរ សមសៅទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្សមាង 8 ព្ព្ក ដលសមាង 8 យប
ព្រព្រថ្ងកងមយសរហ (សលកណលងណែថ្ងបែយ Thanksgiving នងបែយែណែល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែែលា ដលថ្ងទ 31 ណែមន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (សលកណលងណែថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែសមសា ដលថ្ងទ 30 ណែកញ្ញ។ ការសៅទរសព្គឥែគែថ្ង។ សប្មារពតមានរន្នម សមចលសមល
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ជព្កទ 4៖
តារងែែព្បសយាជន

បសវាកមន្ដលគបប្មាងររសបយងរងថ្ងជន
បសវាសារនតសមបទសប្មារអ្កជងមនសាកបៅមនរបពទយ

អ្ន្ដលអ្កប្តវរងថ្ង
$0

សយងបងព្រកទទែសព្មាបការព្ារលសដាយចលន
សដាយែកជន នងការព្ារលសដាយពាកយសម។
ែកអាចទទលរនសសវាកមសារនែសមបទែកជងណដលមនសាកព្ា
រកលសៅមនរសព្ទយ ព្ណផ្កែកជងណដលមនសាកព្ារ
កលសៅមនរសព្ទយ ការយាលយែកជន ឯករជយ
មែលសារនែសមបទសព្មាបែកជងណដលមនសាកព្ារកលសៅម
នរសព្ទយដទលទលាយ (CORF) នងមែលសផ្សងៗសទៀែ។
ព្ភាកាជាមយែកផ្លសសវារបសែក នងទទលរនការបញ្នព្ា
រលបន នង/ឬការែនញ្ញែជាមន។
បសវាពាបាលការបប្រសារធាតបញៀនសប្មារអ្កជងមនសាកពាបាល

$0

សយងបងព្រកទទែសព្មាបសសវាកមោងសព្កាម
សហយព្បណហលជាសសវាកមសផ្សងៗសទៀែណដលមនមានសៅកងបញ្សនេះ៖

• ការព្នែយ នងព្សព្គេះសយាបលែព្ការសព្បព្រសសារធាែ
ព្សវងមនព្ែមព្ែវ

• ការព្ារលការសព្បព្រសសារធាែស ៀនែសចាប
• សសវាកមព្សព្គេះសយាបលជាព្កម នងឯកបគល ផ្លជនសដាយ
ព្គសព្ទយព្នែយជងផ្លលណដលមានលកែ:សមបែព្គបព្គន

• សសវាកមបសញ្ សារធាែព្លោង សៅកងកម វធ្បនាប
សារធាែស ៀនតាមលសៅឋាន

• សសវាកមបនាបជាែព្សវង នង/ឬសារធាែស ៀនសៅកងមជឈម
ែលព្ារលែកជងមនសាកព្ារលសៅមនរសព្ទយបនន

• សសវាកមការបនកាែបនយជាែណាលសព្ែសន (vivitrol)
ព្ភាកាជាមយែកផ្លសសវារបសែក នងទទលរនការបញ្នព្ា
រលបន នង/ឬការែនញ្ញែជាមន។

?

ប្រសនបរអ្កមានសណរ សមសៅទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្សមាង 8 ព្ព្ក ដលសមាង 8 យប
ព្រព្រថ្ងកងមយសរហ (សលកណលងណែថ្ងបែយ Thanksgiving នងបែយែណែល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែែលា ដលថ្ងទ 31 ណែមន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (សលកណលងណែថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែសមសា ដលថ្ងទ 30 ណែកញ្ញ។ ការសៅទរសព្គឥែគែថ្ង។ សប្មារពតមានរន្នម សមចលសមល
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ជព្កទ 4៖
តារងែែព្បសយាជន

បសវាកមន្ដលគបប្មាងររសបយងរងថ្ងជន
ការវេះកាតអ្កជងមនសាកពាបាល

អ្ន្ដលអ្កប្តវរងថ្ង
$0

សយងបងព្រកទទែសព្មាបសសវាកមវេះកាែដលែកជងមនសាកព្ា
រល នងសសវាកមសៅមែលណងទមនសសចាសមនសាកព្ា
រលសៅមនរសព្ទយ នងមែលវេះកាែចលែ។
ព្ភាកាជាមយែកផ្លសសវារបសែក នងទទលរនការបញ្នព្ា
រលបន នង/ឬការែនញ្ញែជាមន។
ការធានរាររងរន្នមបល្លត្លន្ដលមនមានបវជរញ្ហ (OTC)

$0

គសព្មាងសនេះព្គបរបរងសលឱសងជាកលាកមយចនន ណដលព្ែវរនែ
នញ្ញែ មនណមនសវជបញ្ញ ឱសងណដលមនមានសវជបញ្ញ នងទន ណដ
លទកទងនងសែភាព្ រហែដល $200 បរៀងរាលប្តមាស។
បរមាែ OTC ណដលមនរនសព្បនងសលកបនសៅព្ែមាសបនប។
បរមាែ OTC ណដលមនរនសព្ប មនអាចសលកបនសៅឆ្
បនបតាមព្បែទនសទ។
សសវាកមបណនមអាចព្ែវរនរបរងសដាយែនសលាមតាមែែព្បសយាជ
ន នងសគលការែណែន Medi-Cal Rx របសែក។ ទកទងែកសព្ម
បសព្មលការណងទសែភាព្របសែកសព្មាបព្ែមានលមែ។
ទន មនមានសវជបញ្ញ (OTC) គជាឱសង នងផ្លែផ្លទកទងន
ងសែភាព្ ណដលមនព្ែវការសវជបញ្ញ។ ទន OTC សព្ចនជាង 1,000
មែព្ែវរនរបរងសដាយគសព្មាងសនេះ ដចណដលរនែនញ្ញែសដាយ
Medicare។ ទន ណដលរនរបរងរមមាន៖
• ថាដសសធ្
• ថាបនកណភក
• ថារ ចលព្ចមេះ
•

វតាមន

• ថាជញ្កបរែកក
• ឱសងបរែការឈចាប
• ថា បនាបអាសត្កពះ
អ្តប្របោជនបនេះប្តវបានរនបៅទពររនរ

?
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(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្សមាង 8 ព្ព្ក ដលសមាង 8 យប
ព្រព្រថ្ងកងមយសរហ (សលកណលងណែថ្ងបែយ Thanksgiving នងបែយែណែល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែែលា ដលថ្ងទ 31 ណែមន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (សលកណលងណែថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែសមសា ដលថ្ងទ 30 ណែកញ្ញ។ ការសៅទរសព្គឥែគែថ្ង។ សប្មារពតមានរន្នម សមចលសមល
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បសវាកមន្ដលគបប្មាងររសបយងរងថ្ងជន

អ្ន្ដលអ្កប្តវរងថ្ង

ការធានរាររងរន្នមបល្លត្លន្ដលមនមានបវជរញ្ហ (OTC) (ត)
• ទន ជនយដបង
• នងសព្ចនសទៀែ...
ព្បណហល 14 ថ្ងថ្នថ្ងសធ្ការបនបព្ការចេះស្េះ ែកនងទទលរ
នកញ្បសាគមនណដលមានបែែែព្បសយាជន កាតាេក
នងព្ែមានែព្រសបៀបចាបសផ្មសព្បព្រសែែព្បសយាជនរបសែក
ដសចេះែកអាចចាបសផ្មទ ផ្លែផ្លណដលមានការរបរង។
សនេះជាវធ្កងការទទលរនែែព្បសយាជនរបសែក៖
1. សធ្ការបញ្ញទ តាមែនឡា តាមរយៈសគហទព្រ
ឬកម វធ្ឧបករែចលែសាែហនសព្មាបការសៅទទលយក
សៅកងហាង ឬការដកជញ្នដលផ្េះ។
2. ទ ទន សៅកងហាងសដាយសព្បបែែែព្បសយាជន OTC
របសែកសៅហាង Walmart ជាង 4,600 កណនង
នងែកលករយណដលចលរមសផ្សងសទៀែ។
3. ទរសព្សៅសធ្ការបញ្ញទ ។ សព្ជសសរសទន តាមរយៈការ
ទ ទន តាមែនឡា ឬព្កាតាេក OTC។
សព្ែៀមស្េះផ្លែផ្ល សលែបែែែព្បសយាជន OTC
នងព្ែមានែព្ការដកជញ្នរបសែកឱយរនរចរល។
ចណ៖ ការទ ព្ែវរនកែែចសពាេះព្រកែែព្បសយាជនណដលមាន។
បនបព្គសព្មាងរនបងព្រកសព្មាបែែព្បសយាជន OTC
ែកទទលែសព្ែវចសពាេះថ្ងចណាយណដលសៅសល។ ការបញ្ញទ ណដល
សផ្តាមថ្ព្បសែយមានកែែចសពាេះការបញ្ញទ មងកងមយព្ែមា
ស។ មនមានណដនកែែសលចននថ្នការទ កងហាង សព្ៅព្ព្រកឧ
បែមព្បចាព្ែមាសជាែែបរមាសនេះសទ។ ចននព្រកណដលមន
រនសព្បនងសលកបនសៅព្ែមាសបនប បណនមនសលកសៅឆ្ប
នបសនេះសទ។ រលការបញ្ញទ ទងែសព្ែវណែសធ្សេងតាមគសព្មា
ងណដលរនែនញ្ញែសដាយែកលករយ ឬទ សៅហាងលករយណដ
លចលរម។ មាកយសហាជាកលាកព្បណហលមនមានសទ
សហយបរមាែអាចនងព្ែវរនកែែ ឬដាកកហែសនេះសទ។
សមទកទងណផ្កសព្បសសវាសមាជក ឬែកសព្មបសព្មលកា
រណងទរបសែក ព្បសនសបែកមានសែរែព្ែែព្បសយាជនសនេះ។

?
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បសវាកមន្ដលគបប្មាងររសបយងរងថ្ងជន
បសវាសរាកពាបាលកងមនរបពទយមនបពញបលញ

អ្ន្ដលអ្កប្តវរងថ្ង
$0

កម វធ្សព្មាកព្ារលសដាយណផ្កសៅមនរសព្ទយ គជាកម វធ្ណដលមា
នរចនសមនព្ារលជង វកលចរកកព្មែធ្ន។ កម វធ្សនេះព្ែវរន
ផ្លជនកងសសវាព្សព្គេះែកជងមនសាកព្ារលរបសមនរសព្ទយ
ឬសដាយមែលសែភាព្ផ្ វចែកងសហគមន។ សសវាកមសនេះមានភា
បរហសជាងការណងទណដលែកទទលរនសៅកងការយាលយសវជបែ
ែ ឬែកព្ារលសរគរបសែក។ សសវាកមសនេះអាចជយែកមនចារ
ចឱយសព្មាកសៅមនរសព្ទយសទ។
ចណ៖ សដាយសារណែមនមានមជឈមែលសែភាព្ផ្ វចែសៅតាម
សហគមនកងបណា របសសយង សយងនងធានរបរងសលការសព្មា
កព្ារលសដាយណផ្កសៅមនរសព្ទយណដលជាសសវាកមសព្មាបែកជងម
នសាកព្ារលសៅមនរសព្ទយណែបសណាេះ។
ព្ភាកាជាមយែកផ្លសសវារបសែក នងទទលរនការបញ្នព្ា
រលបន នង/ឬការែនញ្ញែជាមន។
ប្រពនបឆ្យតរសបស្ត្េះរននផ្លលែន (PERS)

$0

ការធានរបរងថ្នព្បព្នស្យែបសសស្តងាេះបននផ្លលែនមយ
នងការព្ែែព្នែយព្បចាណែសៅកងផ្េះរបសសមាជក សៅសព្លណដលសរៀ
បចសដាយគសព្មាងជាមយែកលកណដលរនចេះកចសនា។ ែែព្បសយា
ជនថ្នព្បព្នស្យែបសសស្តងាេះបននផ្លលែន ផ្លនវឧបករែ
សៅកងផ្េះ សដមបជនដែងដលបគលកណដលសមព្សបថ្នភាព្អាសន
(ឧ. ការដល)។ សមទរសព្សៅណផ្កបសព្មសសវាសមាជកសព្មាបព្
ែមានបណនម ឬសដមបសសសែងភាព្។

?

ប្រសនបរអ្កមានសណរ សមសៅទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្សមាង 8 ព្ព្ក ដលសមាង 8 យប
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ណែែលា ដលថ្ងទ 31 ណែមន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (សលកណលងណែថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែសមសា ដលថ្ងទ 30 ណែកញ្ញ។ ការសៅទរសព្គឥែគែថ្ង។ សប្មារពតមានរន្នម សមចលសមល
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ជព្កទ 4៖
តារងែែព្បសយាជន

បសវាកមន្ដលគបប្មាងររសបយងរងថ្ងជន
ប្គបពទយ/អ្ក្លបសវាកម រមទងការមកជរបពទយបៅការោលយ

អ្ន្ដលអ្កប្តវរងថ្ង
$0

សយងបងព្រកទទែសព្មាបសសវាកមោងសព្កាម៖

• ការណងទសែភាព្ណដលចារចណផ្កសវជសាស្តស ឬសសវាកមវេះ
កាែណដលផ្លជនសៅកណនងនន មានដចជា៖

o ការយាលយព្គសព្ទយ
o មជឈមែលវេះកាែចលែណដលមានការទទលសាល
o ណផ្កែកជងណដលមនសាកព្ារលសៅមនរសព្ទយ
• ការព្សព្គេះសយាបល ការសធ្សរគវនចយ
នងការព្ារលសដាយព្គសព្ទយឯកសទស

• ការព្នែយព្ែសចៀក នងលនងមលដានណដលព្ែវរនផ្លជន
សដាយែកផ្លសសវាណងទបឋម របសែកឬ ែកឯកសទសព្ប
សនសបសវជបែែរបសែកសច សវជបញ្ញឱយព្កសគណសងយលថាសែ
ែកព្ែវការការព្ារលណដរឬសទ

• សសវាសែភាព្តាមព្បព្នសែេចព្ែនកជាកលាកមយចនន
រមទងការព្បកា ការសធ្សរគវនចយ នងការព្ារលសដាយ
ព្គសព្ទយ ឬែកជន សព្មាបសមាជកសៅែបនទជនបទជាក
លាកមយចនន ឬ កណនងសផ្សងសទៀែណដលទទលរនការែន
ញ្ញែសដាយ Medicare។

o ែកមានជសព្មសកងការទទលរនសសវាកមទងសនេះតាមរ
យៈការជបផ្លល ឬ តាមរយេះសសវាសែភាព្តាមព្បព្នសែ
េចព្ែនក។ ព្បសនសបែកសព្ជសសរសការផ្លព្ែមានសែភា
ព្តាមព្បព្នសែេចព្ែនកកងចសណាមសសវាកមទងសនេះ
ែកព្ែវណែសព្បព្រសែកផ្លសសវាកងបណា ណដលផ្លសស
វាកមតាមរៈសសវាសែភាព្តាមព្បព្នសែេចព្ែនក។

• សសវាសែភាព្តាមព្បព្នសែេចព្ែនកមយចនន រមទងការ
ព្បកា ការសធ្សរគវនចយ នងការព្ារលសដាយព្គសព្ទយ
ែកជន សព្មាបសមាជកសៅែបនទជនបទជាកលា
កមយចនន ឬកណនងសផ្សងសទៀែណដលទទលរនការែន
ញ្ញែសដាយ Medicare
អ្តប្របោជនបនេះប្តវបានរនបៅទពររនរ

?

ប្រសនបរអ្កមានសណរ សមសៅទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្សមាង 8 ព្ព្ក ដលសមាង 8 យប
ព្រព្រថ្ងកងមយសរហ (សលកណលងណែថ្ងបែយ Thanksgiving នងបែយែណែល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែែលា ដលថ្ងទ 31 ណែមន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (សលកណលងណែថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែសមសា ដលថ្ងទ 30 ណែកញ្ញ។ ការសៅទរសព្គឥែគែថ្ង។ សប្មារពតមានរន្នម សមចលសមល
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បសវាកមន្ដលគបប្មាងររសបយងរងថ្ងជន

អ្ន្ដលអ្កប្តវរងថ្ង

បសវាប្គបពទយ/អ្ក្លបសវាន្ងទ រមទងការមកជរបវជរណតបៅ
ការោលយររសបវជរណត (រន)

• សសវាសែភាព្តាមព្បព្នសែេចព្ែនកព្បចាណែទកទងនងជង
ែព្មងសនមសៅដណាកកាលចងសព្កាយ (ESRD) សព្មាបស
មាជកលាង្មតាមផ្េះ សៅកងមនរសព្ទយ ឬមជឈមែលទទ
លការព្ារលជងែព្មងសនមសៅមនរសព្ទយកព្មែធ្នធ្រ
សៅមជឈមែលព្នែយលាង្មែព្មងសនម ឬសៅផ្េះ

• សសវាកមផ្លព្ែមានសែភាព្តាមព្បព្នសែេចព្ែនក
សដមបសធ្សរគវនចយ វាយែថ្ម ឬព្ារលសរគសញ្ញថ្នជងដាច
សរថ្ស្មកងកាល

• សសវាសែភាព្តាមព្បព្នសែេចព្ែនកសព្មាបសមាជកណដលមា
នបញ្ញសព្បព្រសសារធាែស ៀន ឬជងសែភាព្ផ្ វចែណដ
លសកែមានដណាលគ

• សសវាសែភាព្តាមព្បព្នសែេចព្ែនកសព្មាបការសធ្សរគវនចយ
ការវាយែថ្ម នងការព្ារលបញ្ញសែភាព្ផ្ វចែ ព្បសនសប៖

o ែកមានការជបព្សព្គេះសដាយផ្លលកងរយៈសព្ល 6
ណែមនការជបព្សព្គេះតាមសសវាសែភាព្តាមព្បព្នសែេច
ព្ែនកជាសលកដបងរបសែក

o ែកមានការសៅជបព្សព្គេះសដាយផ្លលជាសរៀងរល 12 ណែមង
ែែៈសព្លទទលរនសសវាសែភាព្តាមព្បព្នសែេចព្ែនក
ទងសនេះ

o ករែសលកណលងអាចព្ែវរនសធ្សេងចសពាេះករែោងសលស
ព្មាបកាលៈសទសៈជាកលាកមយចនន

• សសវាសែភាព្តាមព្បព្នសែេចព្ែនកសព្មាបការជបព្នែយសែ
ភាព្ផ្ វចែ ណដលផ្លជនសដាយគនកសែភាព្ជនបទ
នងមែលសែភាព្ណដលមានការទទលសាលព្សហព្ន។

• ការចេះស្េះចលណបបនមែ (ឧទហរែ តាមរយៈទរសព្
ឬការជណជកតាមវសដែ) ជាមយសវជបែែរបសែករយៈសព្ល 5
សៅ 10 នទ ប្រសនបរ

o ែកមនណមនជាែកជងងសទ ប យ
អ្តប្របោជនបនេះប្តវបានរនបៅទពររនរ

?
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ជព្កទ 4៖
តារងែែព្បសយាជន

បសវាកមន្ដលគបប្មាងររសបយងរងថ្ងជន

អ្ន្ដលអ្កប្តវរងថ្ង

បសវាប្គបពទយ/អ្ក្លបសវាន្ងទ រមទងការមកជរបវជរណតបៅ
ការោលយររសបវជរណត (រន)

o ការជណជកសនេះមនទកទងសៅនងការជបសៅការយាលយកា
លព្ 7 ថ្ងកនងមកសនេះសទ ប យ

o ការជណជកសនេះមននឱយមានការជបព្នែយសៅការយាលយ
សៅកងរយៈសព្ល 24 សមាង ឬសៅកងការណាែជបណដលឆ្
បបផ្ែសនេះសទ

• ការវាយែថ្មថ្នវសដែ នង/ឬ របភាព្ណដលែកសផ្សៅឱយសវ
ជបែែរបសែក នងការបកព្សាយព្នយល នងតាមដានសដាយ
សវជបែែរបសែកកងរយៈសព្ល 24 សមាង ប្រសនបរ

o ែកមនណមនជាែកជងងសទ ប យ
o ការវាយែថ្មមនទកទងសៅនងការជបព្សព្គេះសៅការយាល
យកាលព្ 7 ថ្ងកនងមកសនេះសទ ប យ

o ការវាយែថ្មសនេះមននឱយមានការជបផ្លលសៅការយាលយ
ព្គសព្ទយសៅកងរយៈសព្ល 24 សមាង ឬសៅកងការណាែជបណដ
លឆ្បបផ្ែសនេះសទ

• ការព្សព្គេះសយាបលណដលសវជបែែរបសែកមានជាមយសវជបែ
ែដថ្ទសទៀែតាមរៈទរសព្ បណា ែនធ្ែែ ឬកែែព្តាសែភា
ព្សែេចព្ែនក ព្បសនសបែកមនណមនជាែកជងង

• មែសយាបលទព្រ ផ្លសដាយែកផ្លសសវាកមកងប
ណា សផ្សងសទៀែ មនសព្លការវេះកាែ

• សសវាកមណងទសធ្ មនព្បចា។ សសវាកមណដលព្ែវរនរបរង
មានកែែចសពាេះ៖

o សសវាកមវេះកាែថាម ឬសព្គង្ែពាកព្ន
o កែែចែចរកថ្នថាម ឬ្ងមែ
o ដកសធ្ មនសព្លមនការព្ារលសដាយការសថ្នការវេះកាែ
មហារក

o សសវាកមណដលនងទទលរនការរបរងសដាយព្គសព្ទយ

?

ប្រសនបរអ្កមានសណរ សមសៅទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្សមាង 8 ព្ព្ក ដលសមាង 8 យប
ព្រព្រថ្ងកងមយសរហ (សលកណលងណែថ្ងបែយ Thanksgiving នងបែយែណែល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែែលា ដលថ្ងទ 31 ណែមន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (សលកណលងណែថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែសមសា ដលថ្ងទ 30 ណែកញ្ញ។ ការសៅទរសព្គឥែគែថ្ង។ សប្មារពតមានរន្នម សមចលសមល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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សសៀវសៅណែនសមាជករបស Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)

ជព្កទ 4៖
តារងែែព្បសយាជន

បសវាកមន្ដលគបប្មាងររសបយងរងថ្ងជន

អ្ន្ដលអ្កប្តវរងថ្ង

បសវាពាបាលជងបជង

$0

សយងបងព្រកទទែសព្មាបសសវាកមោងសព្កាម៖

• ការសធ្សរគវនចយ នងការព្ារលសដាយសវជសាស្តស ឬវេះកាែរបស
នងជងននសៅព្ែងសជង (ដចជា ណផ្ព្មាមសជង ឬណកងសជង
សេងដ រង)

• សសវាកមណងទសជងជាព្បចាសព្មាបសមាជកណដលមានលកែែបេះ
ពាលដលសជង ដចជា ជងសនមណផ្មជាសដម
បសវាពាបាលបជង – រន្នម
គសព្មាងសនេះរបរងសលសសវាណងទសជងបណនម ណដលមនព្ែវរនរបរ
ងសដាយ Original Medicare៖
ការយកសច ឬការកាែណផ្សលណសបក ឬណសបកព្កន ការកាែព្កចក
នងការណងទែនមយ នងការការពារសផ្សងសទៀែ កងករែណដលគ
នជង របស ឬសរគសញ្ញណដលទកទងនងសជង។
ការែនញ្ញែជាមនអាចព្ែវទមទរ
ការបធ្បតសរកបមលមហារកប្កបពញប្រសាត

$0

សព្មាបបរសណដលមានចាបព្ 50 ឆ្សេងសៅ សយងបងព្រកទទែស
ព្មាបសសវាកមដចោងសព្កាមសរៀងរល 12 ណែមង៖

• ការព្នែយសពាេះសវៀនសដាយព្បព្នឌជងល
• ការសធ្សែសែងទណហសនជាកលាករបសព្កសព្

?

(PSA)

ប្រសនបរអ្កមានសណរ សមសៅទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្សមាង 8 ព្ព្ក ដលសមាង 8 យប
ព្រព្រថ្ងកងមយសរហ (សលកណលងណែថ្ងបែយ Thanksgiving នងបែយែណែល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែែលា ដលថ្ងទ 31 ណែមន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (សលកណលងណែថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែសមសា ដលថ្ងទ 30 ណែកញ្ញ។ ការសៅទរសព្គឥែគែថ្ង។ សប្មារពតមានរន្នម សមចលសមល
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សសៀវសៅណែនសមាជករបស Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)

ជព្កទ 4៖
តារងែែព្បសយាជន

បសវាកមន្ដលគបប្មាងររសបយងរងថ្ងជន
ឧរករណសរបនមត នងបប្គឿង្ត្ងពាកពន

អ្ន្ដលអ្កប្តវរងថ្ង
$0

ឧបករែសបបនមែជនស រលណផ្កទងែស ឬណផ្កែេះថ្ន ណផ្ក
ឬមែងាររបសរងកាយ។ សយងបងព្រកទទែសព្មាបឧបករែ
សបបនមែោងសព្កាម នងព្បណហលសព្មាបឧបករែសផ្សងៗសទៀ
ែណដលមនមានសៅកងបញ្សនេះ៖

• ងងសព្មាបបងរលាមកព្សពាេះសវៀន នងសមារណដលពាកព្ន
សព្មាបការណងទសពាេះសវៀន

• សារធាែបបនណដលសព្មាបសលបចលតាមសពាេះសវៀន
នងសព្មាបចាកតាមសរថ្ស ដចជាឧបករែផ្ែផ្ងអាហារ
ឧបករែព្យរសសរម ទសយា នងអាដាបទរ សលយសយង
នងសមារផ្ែផ្ងសព្មាបការចាកណដលសធ្សេងសដាយែនឯង

• ឧបករែព្ែែព្នែយចងាកសបេះដង
• រែប
• ណសបកសជងសបបនមែ
• ថ្ដ នងសជងសបបនមែ
• សដនសបបនមែ (រមទងអាវព្ទនបសព្មាបពាកសព្កាយការវេះ
កាែសដន)

• ណផ្កសបបនមែ សដមបជនសណផ្កទងែសថ្នណផ្ករងកាយ
មែោងសព្ៅ ព្ែវរនយកសច
ឬព្ការភាព្ព្កសែែ

ឬែចសដាយសារជង ការរងរបស

• ណព្កមទបការហរលាមក នងកនបលាមក
សយងនងបងព្រកទទែសព្មាបសមារផ្ែផ្ងមយចននណដលមាន
ការពាកព្ននងឧបករែសបបនមែផ្ងណដរ។ សយងកបងព្រកទទ
ែសព្មាបការជសជល ឬផ្លសបរែវយវៈសបបនមែផ្ងណដរ។
សយងមានផ្លជនការបរងមយចននបនបព្ការការវេះកាែ
ឬយករយណភកសច ។ សមសមលណផ្ក "សសវាសែភាព្ណភក"
សៅសព្លសព្កាយសៅកងតារងសនេះសព្មាបព្ែមានលមែ។

?

ប្រសនបរអ្កមានសណរ សមសៅទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្សមាង 8 ព្ព្ក ដលសមាង 8 យប
ព្រព្រថ្ងកងមយសរហ (សលកណលងណែថ្ងបែយ Thanksgiving នងបែយែណែល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែែលា ដលថ្ងទ 31 ណែមន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (សលកណលងណែថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែសមសា ដលថ្ងទ 30 ណែកញ្ញ។ ការសៅទរសព្គឥែគែថ្ង។ សប្មារពតមានរន្នម សមចលសមល
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សសៀវសៅណែនសមាជករបស Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)

ជព្កទ 4៖
តារងែែព្បសយាជន

បសវាកមន្ដលគបប្មាងររសបយងរងថ្ងជន
បសវាកមសារសានភាពសត

អ្ន្ដលអ្កប្តវរងថ្ង
$0

សយងបងព្រកទទែសព្មាបកម វងសារសានភាព្សែ សព្មាបសមាជ
កណដលមានកព្មែធ្នថ្នជងសែរថ្រ (COPD)។ ែកព្ែវណែមានការ
បញ្នព្ារលបន សព្មាបសសវាកមសារសានភាព្សែ ព្សវជបែែ
ឬែកផ្លសសវាព្ារលជង COPD។
សយងបងព្រកទទែសព្មាបសសវាកមសព្មលការដកដសងម
សព្មាបែកជងណដលព្ងពាកសលបព្ងែយលជយដកដសងម។
ការពនតយ នងការប្រកាបោរលចបពាេះជងឆ្ងតាមការរមបភទ
(STI)

$0

សយងបងព្រកទទែសព្មាបការព្នែយររសែ សរគព្បសមេះ
សរគសាយ នងរលាកសងមព្បសភទ B។ ការព្នែយទងសនេះព្ែវរនធា
នរបរងសព្មាបស្តសមានថ្ផ្សពាេះ នងសព្មាបមនសសមយចននណដល
សែសៅកងហានភយសកនសេង សព្មាប STI។ ែកផ្លសសវាណង
ទបឋមព្ែវណែសច បទបញ្ញការសធ្សែសរកជង។ សយងរបរងសលការ
សធ្សែសទងសនេះសរៀងរល 12 ណែមង ឬសព្លណាជាកលាកមយែ
េងសព្លមានថ្ផ្សពាេះ។
សយងកបងព្រកទទែសព្មាបវគព្បកាសយាបលផ្លល សកមភាព្ព្ប
កាសយាបលផ្ វចែមានភាព្លែលនែសចននព្រដងកងឆ្នមយៗ
សព្មាបមនសសសព្ វយណដលសកមកងការរមសភទណដលសែកងហាន
ភយែសចសពាេះការ្ងជង STI។ វគនមយៗអាចមានរយៈសព្លព្ 20
សៅ 30 នទ។ សយងបងព្រកទទែសព្មាបវគព្សព្គេះសយាប
លទងសនេះណដលជាសសវាកមការពារណែបសណាេះ ព្បសនសបរនផ្លសដា
យែកផ្លសសវាណងទបឋម។ វគទងសនេះព្ែវណែសធ្សេងសៅទតាង
ែណហទសែភាព្បឋម ដចជា សៅការយាលយសវជបែែជាសដម។

?

ប្រសនបរអ្កមានសណរ សមសៅទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្សមាង 8 ព្ព្ក ដលសមាង 8 យប
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ណែែលា ដលថ្ងទ 31 ណែមន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (សលកណលងណែថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែសមសា ដលថ្ងទ 30 ណែកញ្ញ។ ការសៅទរសព្គឥែគែថ្ង។ សប្មារពតមានរន្នម សមចលសមល
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ជព្កទ 4៖
តារងែែព្បសយាជន

បសវាកមន្ដលគបប្មាងររសបយងរងថ្ងជន
ការន្ងទកងមនរន្ងទជនញ (SNF)

អ្ន្ដលអ្កប្តវរងថ្ង
$0

សយងបងព្រកទទែសព្មាបសសវាកមោងសព្កាម សហយព្បណហលជា
សសវាកមសផ្សងៗសទៀែណដលមនមានសៅកងបញ្សនេះ៖

• បនបពាកកណាលឯកជន ឬបនបឯកជនសព្ សល
សបវាមានភាព្ចារចណផ្កសវជសាស្តស

• អាហារ រមទងរបបអាហារព្សសស
• សសវាកមណងទែកជង
• ការព្ារលសដាយចលនសលរងកាយ ការព្ារលសដាយចល
នសដាយែកជន

នងសសវាកមព្ារលសដាយពាកយសម

• ឱសងណដលែកទទលរនជាណផ្កថ្នគសព្មាងណងទរបសែក
រមទងសារធាែណដលមានជាធ្មតាសៅកងែនព្រែ
ដចជាកតាកែក្មជាសដម

• ្ម រមទងការរកាទក នងការចាែណចង
• សមារផ្ែផ្ងណផ្កសវជសាស្តស នងវេះកាែព្ែវរនផ្លឱយសដាយ
មែលណងទមនសសចាស

• ការសធ្សែសព្សសាធ្ន ណដលផ្លជនសដាយមែណងទមនសសចាស
• សសវាកមងែការសែច នងសសវាកមងែ្េះសផ្សងៗសទៀែណដលផ្ល
ជនសដាយមែលណងទមនសសចាស

• ការសព្បព្រសរបសរបរ ដចជា រសទេះរ សព្មាបែកព្ការសជង
ណដលជាធ្មតាផ្លជនសដាយមែលណងទមនសសចាស

• សសវាកមព្គសព្ទយ/ែកផ្លសសវាកម
ជាធ្មតាែកទទលរនការណងទរបសែកព្មែលណងទកងបណា
។ សទេះជាយាងណា ែកព្បណហលជាអាចទទលរនការណងទរបសែ
កព្មែលណដលមនសៅកងបណា របសសយងែ។ ែកអាចទទល
រនការណងទព្កណនងោងសព្កាម សបកណនងទងសនេះព្ព្មទទលចន
នទកព្រករបសគសព្មាងសព្មាបការទទែ៖
អ្តប្របោជនបនេះប្តវបានរនបៅទពររនរ

?

ប្រសនបរអ្កមានសណរ សមសៅទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្សមាង 8 ព្ព្ក ដលសមាង 8 យប
ព្រព្រថ្ងកងមយសរហ (សលកណលងណែថ្ងបែយ Thanksgiving នងបែយែណែល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែែលា ដលថ្ងទ 31 ណែមន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (សលកណលងណែថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែសមសា ដលថ្ងទ 30 ណែកញ្ញ។ ការសៅទរសព្គឥែគែថ្ង។ សប្មារពតមានរន្នម សមចលសមល
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ជព្កទ 4៖
តារងែែព្បសយាជន

បសវាកមន្ដលគបប្មាងររសបយងរងថ្ងជន

អ្ន្ដលអ្កប្តវរងថ្ង

ការន្ងទកងមនរន្ងទជនញ (SNF) (រន)

• សសវាណងទតាមសហគមនែកចលនវែនជាបនបនប ឬសសវា
កមណងទសៅមែលណងទមនសសចាស ណដលជាទកណនងរសសៅរប
សែកមនសព្លែកសៅមនរសព្ទយ (ដរបណាវាផ្លការណង
ទណបបមែលណងទមនសសចាស)។

• មែលណងទមនសសចាស ណដលជាកណនងបព្បព្ន ឬថ្ដគកងព្គសា
ររបសែកកព្ងរសសៅ សព្លណដលែកចាកសច ព្មនរសព្ទយ។
ការពាបាលបដ្ឋយការបធ្លហាតប្បាណ (SET)

$0

សយងបងព្រកទទែសល SET សព្មាបសមាជកណដលមានសរគសញ្ញជ
ងសរថ្ស្មព្កហម (PAD) ណដលមានការបញ្នបនឱយសៅព្ារលជ
ង PAD ព្ព្គសព្ទយណដលទទលែសព្ែវសលការព្ារលជង PAD សនេះ។
គសព្មាងរបសសយងបងព្រកទទែសព្មាប៖

• រហែដល 36 វគកងែេងសព្ល 12 សរហ សបសនជាែព្មវការ
SET ទងែសព្ែវរនបសព្

• 36 វគបណនមសទៀែ
សបសនជាព្ែវរនចាែទកថាចារចតាមណបបសវជសាស្តសសដាយែ
កផ្លសសវាណងទសែភាព្
កម វធ្ SET ព្ែវណែមាន៖

• វគណដលមានរយៈសព្ល 30 សៅ 60 នទថ្នកម វធ្បែេះបណាលហា
ែព្រែព្ារលសព្មាប PAD សព្មាបសមាជកណដលមានកា
ររមលព្កសព្ សដាយសារ្មរែមនល (កាមកាចសជង)

• សៅកងការកែែរបសមនរសព្ទយព្ារលែកជងណដលមនសាក
ព្ារល ឬសៅកងការយាលយរបសព្គសព្ទយ

• ផ្លជនសដាយបគលកណដលមានលកែៈសមបែព្គបព្គន ណដលសធ្
ឱយែែព្បសយាជនសលសព្សព្គេះថាក នងណដលរនទទលការបែេះ
បណាលកងការព្ារលសដាយលហាែព្រែសព្មាប PAD

• សព្កាមការព្គបព្គងសដាយផ្លលរបសព្គសព្ទយ ជនយការព្គសព្ទយ
ឬបគលកជន គលានបដាយកា/ែកឯកសទសគលានបដាយកា
តាមគនក ណដលរនទទលការបែេះបណាលទងកងែចន
កគព្ទជ វែមលដាន នងលដាបែស

?

ប្រសនបរអ្កមានសណរ សមសៅទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្សមាង 8 ព្ព្ក ដលសមាង 8 យប
ព្រព្រថ្ងកងមយសរហ (សលកណលងណែថ្ងបែយ Thanksgiving នងបែយែណែល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែែលា ដលថ្ងទ 31 ណែមន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (សលកណលងណែថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
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ជព្កទ 4៖
តារងែែព្បសយាជន

បសវាកមន្ដលគបប្មាងររសបយងរងថ្ងជន
មបធ្ាបាយបធ្ដបណរ៖ មបធ្ាបាយការបធ្ដបណរន្្កបវជសាស្តសសប្មារ
ករណមនរនន

អ្ន្ដលអ្កប្តវរងថ្ង
$0

ែែព្បសយាជនសនេះែនញ្ញែឱយមានការផ្លមសធ្ារយសធ្ដសែរណដល
មានែថ្មសមរមយបផ្ែ នងអាចសព្បព្រស។ សវាកមសនេះរមមាន៖
រងយនសសស្តងាេះ រងយនណវនសព្មាបែកជងមនសែកងភាព្អាសន
រងយនណវនសព្មាបែកជងសព្បរសទេះរ នងសសវាកមសព្មបសព្មល
ការសធ្ដសែរ។
ទព្មងថ្នមសធ្ារយសធ្ដសែរព្ែវរនែនញ្ញែសៅសព្ល៖

•

សានភាព្សវជសាស្តស នង/ឬ ផ្ វកាយរបសែក មនែនញ្ញែឱយែ
កអាចសធ្ដសែរសដាយរងយនព្កង រងយនដកែកដសែរ រងយន
តាកស ឬទព្មងសផ្សងដថ្ទសទៀែថ្នការដកជញ្នសាធារែៈ
ឬឯកជន នង

សដាយណផ្កសលសសវាកមសនេះ ចារចព្ែវមានការែនញ្ញែជាមន។
មបធ្ាបាយបធ្ដបណរ៖ មបធ្ាបាយបធ្ដបណរមនន្មនន្្កបវជសាស្តស

$0

ែែព្បសយាជនសនេះ ែនញ្ញែឱយមសធ្ារយសធ្ដសែរសៅកានកណន
ងផ្លសសវាកមសវជសាស្តស សដាយរងយនដកែកដសែរ រងយនតាកស
ឬទព្មងថ្នមសធ្ារយសធ្ដសែរសាធារែ: នងឯកជនដថ្ទសទៀែ។
ការដកជញ្នគព្ែវរនទមទរសព្មាបសគលបែងថ្នការទទលរ
នការណងទសវជសាស្តសណដលចារច រមមានការសធ្ដសែរសៅកានការ
ណាែជបោងសែភាព្សធ្ នងសដមបទទលយកឱសងមានសវជ
បញ្ញ។
ែែព្បសយាជនសនេះមនកែែែែព្បសយាជនថ្នមសធ្ារយសធ្ដសែរ
ណផ្កសវជសាស្តសមនសែកងព្គមានអាសនរបសែកសនេះសទ។

?

ប្រសនបរអ្កមានសណរ សមសៅទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្សមាង 8 ព្ព្ក ដលសមាង 8 យប
ព្រព្រថ្ងកងមយសរហ (សលកណលងណែថ្ងបែយ Thanksgiving នងបែយែណែល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែែលា ដលថ្ងទ 31 ណែមន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (សលកណលងណែថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែសមសា ដលថ្ងទ 30 ណែកញ្ញ។ ការសៅទរសព្គឥែគែថ្ង។ សប្មារពតមានរន្នម សមចលសមល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជព្កទ 4៖
តារងែែព្បសយាជន

បសវាកមន្ដលគបប្មាងររសបយងរងថ្ងជន
ការន្ងទរនន

អ្ន្ដលអ្កប្តវរងថ្ង
$0

ការណងទបនន គជាការណងទណដលរនផ្លឱយព្ារល៖

• ករែមនណមនសសស្តងាេះបននណដលទមទរការណងទណផ្កសវជសាស្តស
ភាមៗ ឬ

• ជងទនហនភាមៗ ឬ
• របសសាម ឬ
• សានភាព្ណដលព្ែវការសសវាកមណងទភាមៗ។
សបែកព្ែវការការណងទបនន ជាដបងែកគរព្ាយាមរកសសវាកមព្
ែកសៅកងបណា ។ សទេះបយាងណាកសដាយ ែកអាចសព្បព្រសែក
ផ្លសសវាសព្ៅបណា សៅសព្លណដលែកមនអាចសៅដលែកផ្លសស
វាកងបណា (ឧទហរែ សៅសព្លែកសៅោងសព្ៅែបនសសវាក
មរបសគសព្មាង ឬែេងសព្លចងសរហ)។
ការជរពបប្គេះជាមយបវជរណតតាមវបដអ្

$0

LiveHealth Online ែនញ្ញែឱយែកសមលស
សវជបែែណដលមាន
ការែនញ្ញែព្ព្កមព្បកា នងែកព្ារលសរគ/ព្គសព្ទយចែសា
ស្តសណដលមានអាជាបែតាមរយៈការផ្ាយផ្លល វសដែព្ររសបៀប
សៅសលសាែហន សងសបែ ឬកព្យទររបសែក។ ងាយព្សលកងការចាប
សផ្ម! ែកអាចចេះស្េះតាមរយៈ livehealthonline.com ឬទ យកក
ម វធ្សលឧបករែចលែរបស LiveHealth Online សដាយឥែគែថ្ង
សហយចេះស្េះ។ ព្ែវព្រកដថាែកមានបែធានរបរងសែភាព្រ
បសែកជាសព្សច - ែកនងព្ែវការវាសដមបស្យសែរមយចនន។
ចេះប្េះបដ្ឋយឥតគតថ្ង៖
ែកព្ែវណែបញ្លព្ែមានធានរបរងសែភាព្របសែកកងែេង
សព្លចេះស្េះ ដសចេះព្ែវសព្ែៀមបែសមាលសមាជករបសែកឱយ
រចរលសៅសព្លែកចេះស្េះ។
ែែព្បសយាជនថ្នការជបសវជបែែតាមវសដែ៖
ការជបសនេះគដចគសៅនងការជបសវជបែែធ្មតារបសែកទលម
ែគ បណនព្គនណែតាមកាសមរសលសវបបសណាេះ។
អ្តប្របោជនបនេះប្តវបានរនបៅទពររនរ

?

ប្រសនបរអ្កមានសណរ សមសៅទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្សមាង 8 ព្ព្ក ដលសមាង 8 យប
ព្រព្រថ្ងកងមយសរហ (សលកណលងណែថ្ងបែយ Thanksgiving នងបែយែណែល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែែលា ដលថ្ងទ 31 ណែមន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (សលកណលងណែថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែសមសា ដលថ្ងទ 30 ណែកញ្ញ។ ការសៅទរសព្គឥែគែថ្ង។ សប្មារពតមានរន្នម សមចលសមល
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បសវាកមន្ដលគបប្មាងររសបយងរងថ្ងជន

អ្ន្ដលអ្កប្តវរងថ្ង

ការជរពបប្គេះជាមយបវជរណតតាមវបដអ្ (រន)
វាជាជសព្មសដលសព្មាបការណងទសវជសាស្តស សៅសព្លណដលសវជបែ
ែរបសែកមនអាចជបែកផ្លលរន។ សវជបែែណដលមាន
ការែនញ្ញែព្ព្កមព្បកាអាចជយរន 24/7 សព្មាបការណងទ
នងលកែែទសៅជាសព្ចនដចជា ផ្លសាយធ្ ផ្លសាយែច
ណភកសេងព្កហម នងសព្ចនសទៀែ។
សវជបែែអាចសផ្សវជបញ្ញសៅឱសងសានតាមជសព្មសរបសែក
ព្បសនសបចារច។
ព្បសនសបែកមានអារមែតានែង ព្ព្យររម ឬមានសព្លសវលា
ដលរក ែកអាចសធ្ការណាែជបសដមបនយាយជាមយែកព្ារ
លណដលមានអាជាបែ ឬចែ វទមយរបព្ផ្េះរបសែក ឬតាមផ្ វ។
កងករែភាគសព្ចន ែកអាចសធ្ការណាែជប នងជបែកព្ារល
ឬែកព្គសព្ទយចែសាស្តសកងរយៈសព្លបនថ្ង ឬែចជាងសនេះ។
ការជបសវជបែែតាមវសដែមានសគលបែងបសព្ បណនមសៅនង
ការសៅជបផ្លលជាមយព្គសព្ទយណដលមានការបញ្ញកព្ព្កមព្បកាភរ
ល សហយមានសព្មាបការណងទព្បសភទភាគសព្ចន។
LiveHealth Online គជាស្េះពាែជកមរបសសាជវកមព្គបព្គ
ងសែភាព្ ណដលជាព្កមហនដាចសដាយណេកណដលផ្លសសវាសែភាព្
តាមព្បព្នសែេចព្ែនកកងនមគសព្មាងសនេះ។
ការន្ងទសែភាពន្ភក

$0

សយងបងព្រកទទែសព្មាបសសវាកមោងសព្កាម៖

• ការព្នែយណភកជាព្បចាចននមយដងជាសរៀងរលឆ្ នង
• ផ្លជនរហែដល $100 សព្មាបថ្ងណវនតា (ដង នងកញ្ក)
ឬផ្លជនរហែដល $100 សព្មាបណកវដាកកងណភកសរៀង
រលព្រឆ្មង។
សយងបងព្រកទទែសលសសវាសវជបែែចសពាេះែកជងមនសាកព្ា
រល សព្មាបការសធ្សរគវនចយ នងការព្ារលជង ព្ព្មទងការ
របសសៅណផ្កណភក។ ឧទហរែ សនេះរមបញ្លទងការព្នែយណភកព្ប
ចាឆ្សព្មាបជងសរទនទកសនមណផ្មចសពាេះែកណដលមានជងទកសន
មណផ្ម នងការព្ារលការចេះសែាយណភកទកទងនងវយ។
អ្តប្របោជនបនេះប្តវបានរនបៅទពររនរ

?

ប្រសនបរអ្កមានសណរ សមសៅទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្សមាង 8 ព្ព្ក ដលសមាង 8 យប
ព្រព្រថ្ងកងមយសរហ (សលកណលងណែថ្ងបែយ Thanksgiving នងបែយែណែល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែែលា ដលថ្ងទ 31 ណែមន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (សលកណលងណែថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែសមសា ដលថ្ងទ 30 ណែកញ្ញ។ ការសៅទរសព្គឥែគែថ្ង។ សប្មារពតមានរន្នម សមចលសមល
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បសវាកមន្ដលគបប្មាងររសបយងរងថ្ងជន

អ្ន្ដលអ្កប្តវរងថ្ង

ការន្ងទសែភាពន្ភក (រន)
សព្មាបែកណដលមានហានភយែសណផ្កជងទកដកកងណភក
សយងបងព្រកទទែសព្មាបសសវាកមព្នែយជងទកដកកងណភកកង
មយឆ្មង។ ែកណដលមានហានភយែសថ្នជងទកដកក
ងណភករមមាន៖

• ែកណដលមានព្គសារមានព្បវែសកែជងទកដកកងណភក
• ែកជងទកសនមណផ្ម
• ជនជាែអាស្តហកសញ្ញែអាសមរកណដលមានអាយចាបព្ 50
ឆ្សេងសៅ

• ជនជាែអាសមរកាងនយាយភាសាសែសា ណដលមានអាយ 65 ឆ្
ឬចាសជាងសនេះ
សយងបងព្រកទទែសព្មាបណវនតាមយគរ ឬណកវដាកកងណភក
បនបព្ការវេះកាែជងណភកសេងរយនមយៗ សៅសព្លណដលសវ
ជបែែបញ្លកញ្កសបបនមែដាកកងណភក។
ព្បសនសបែកមានការវេះកាែជងរយណភកព្រដាចសដាយណេកព្គ
ែកព្ែវទទលរនណវនតាមយគរ បនបព្សធ្ការវេះកាែរច។
ែកមនអាចទទលរនណវនតាព្រគរ សព្កាយសព្លវេះកាែជាសលកទ
ព្ររចសនេះសទ សទេះបជាែកមនរនទទលរនណវនតាមយគរសព្កា
យសព្លវេះកាែសលកទមយកសដាយ។
ន្ភក – រន្នម
គសព្មាងសនេះរបរងរហែដល $300.00 សព្មាបណវនតា ឬណកវដាកកង
ណភកជាសរៀងរលឆ្។
សយងរបរងសលការណងទសែភាព្ណភកសព្ចនជាងែណដល Medicare
របរង បណនែកព្ែវណែសព្បសវជបែែសៅកងបណា សែភាព្ណភ
ករបសសយង។
សសវាកមបណនមអាចព្ែវរនរបរងសដាយែនសលាមតាមែែព្បសយាជ
ន នងសគលការែណែន Medi-Cal របសែក។ សមទកទងែកសព្ម
បសព្មលការណងទរបសែកសព្មាបព្ែមានលមែ។

?

ប្រសនបរអ្កមានសណរ សមសៅទរសព្មកកាន Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្សមាង 8 ព្ព្ក ដលសមាង 8 យប
ព្រព្រថ្ងកងមយសរហ (សលកណលងណែថ្ងបែយ Thanksgiving នងបែយែណែល) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែែលា ដលថ្ងទ 31 ណែមន នងថ្ងចន ដលថ្ងសព្ក (សលកណលងណែថ្ងឈបសព្មាក) ចាបព្ថ្ងទ 1
ណែសមសា ដលថ្ងទ 30 ណែកញ្ញ។ ការសៅទរសព្គឥែគែថ្ង។ សប្មារពតមានរន្នម សមចលសមល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ4៖
តារងែែាំព្បសយាជនាំ

បសវាកមិន្ដលគបប្មាងររសិបយិងរងិថ្ងិជិន
ការជរ
ិ ពបិប្គេះលកិណៈរ្ិរជិងិ"សាិគមនិមកកានិគបប្មាង
Medicare"

អ្ិិន្ដលអ្ិកប្តវិរងិថ្ងិ
$0

សយាំងរាំបាំរងសលាំការជាំបព្ាំសព្គេះកាំាំងការបងាាំរជាំងាំ"សាាំគមនាំមកកានាំ
គសព្មាង Medicare" ចាំនាំនមាំយសលាំក។ ការជាំបព្ាំសព្គេះសនេះរមមាន៖
ាំ

• ការព្ាំនាំែយសាំែភាព្របសាំែាំកសេាំងវ ាំ
• ការែបាំរាំនាំងការព្បាំកាសយាបលាំែាំព្ាំសសវាកមាំបងាាំរជាំងាំណដល
ែាំកព្ែាំវការ (រមមានការព្ាំ
ាំ
នាំែយរកជាំងាំនាំងការចាកាំថាាំបងា
ាំ ាំ រ) និង

• ការបញ្ាំនព្ារលបនាំ
ាំ
សព្មាបាំសសវាកមាំណងទដាំ
ាំ ថ្ទសទៀែ
សៅសព្លែាំកព្ែាំវការ។
ចិណិ៖ សយាំងរាំបាំរងសលាំការជាំបព្ាំសព្គេះកាំាំងការបងាាំរជាំងាំ"សាាំគមនាំមក
កានាំគសព្មាង Medicare" ណែកាំាំងែាំេ
ាំ ងសព្ល 12 ណែដាំបាំងណដលែាំក
មាន Medicare ណផ្ាំក B បាំាំសណា
ាំ េះ។ សៅសព្លែាំកសធ្ាំាំការណាែាំជាំប សាំម
ព្របាំការយាលាំ
ាំ
យសវជាំបែាំែរបសាំ
ាំ
ែាំកថា ែាំកចងាំកាំែែាំសព្លជាំប
ព្ាំសព្គេះកាំាំងការបងាាំរជាំងាំ"សាាំគមនាំមកកានាំគសព្មាង Medicare"
របសាំែាំក។

E. អ្តិប្របោជនិន្ដលបានរាិរិរងបប្ៅពិគបប្មាងររសិបយិង
សយាំងមាំនរាំបាំរងសលាំសសវាដាំចោងសព្កាមសនេះសទ បាំណនាំ
ាំ សសវាទងសនេះអាចរករនតាមរយៈ
ាំ
ការគាំែថ្ងាំតាមសសវារបសាំOriginal Medicare ឬ Medi-Cal។

E1. ការផ្លិសិរិរររសិ
ិ
ស គមនិថ្នរដិCalifornia (CCT)
ាំ ាំផ្លាំសាំបាំរាំរបសស
កមាំវធ្
ាំ ហគមនាំថ្នរដាំ California (CCT) សព្បាំែងាំការ អងំការ្នមន
ំ ផគ កាំាំងព្សក
ាំ សដាំ
មបជ
ាំ ាំយដលាំែាំកណដលមានសាំទាំទទាំលផ្លព្ាំMedi-Cal ណដលរនរសាំសៅកាំាំងមនាំាំរព្ារលសព្មាបាំ
ែាំកជង
ាំ ាំសាាំកព្
ាំ ារលសព្មាបាំរយៈសព្លយាាំងសហាចណាសាំ90 ថ្ងាំជាបៗ
ាំ គាំឱយ ផ្លាំសាំបាំរាំសៅរសាំសៅ
ាំ ាំCCT ផ្ាំលាំងវកា
ាំ សព្មាបសាំសវាសព្មប
កាំាំងសហគមនាំវ ាំ ព្បកបសដាយសាំវែាំាំភាព្។ កមាំវធ្
សព្មាំលការផ្លាំសាំបាំរាំកាំាំងែេ
ាំ ាំ ងសព្លមាំនដាំណាកកាលផ្ល
ាំ
ាំសាំបាំរាំ នាំងសព្មាបាំរយៈសព្ល 365
ថ្ងាំសព្កាយការផ្លាំសាំបាំរាំ សដាំមបជ
ាំ ាំយដលាំែាំកទទាំលផ្លណដលរនផ្លាំសាំបាំរាំសៅងសហគមនាំវ ាំ ។
ែាំកអាចទទាំលរនសសវាសព្មបសព្មាំលការផ្លាំសាំបាំរព្ាំ
ាំ ែងាំការ CCT អងំការ្នមំនផគ
ណដលបសព្មាំការកាំាំងសោនធ្ាំណដលែាំករសាំសៅ។ ែាំកអាចណសាំងរកបញ្ាំាំថ្នែងាំការនាំមាំែរបសាំCCT
នាំងសោនធ្ាំណដលព្ាំកសគបសព្មាំការសៅសលាំសគហទាំព្ាំររបសាំព្កសាំងសសវាណងទសាំ
ាំ ែភាព្តាមរយៈ៖
www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/CCT។

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
125

សសៀវសៅណែនាំសមាជាំករបសាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)

ជាំព្ាំកទាំ4៖
តារងែែាំព្បសយាជនាំ

សប្មារិបសវាសប្មរសប្មិលថ្នការផ្លិសិរិរររសិCCT
ិ
Medi-Cal បងាំព្រកាំទាំទែាំសព្មាបាំសសវាសព្មបសព្មាំលថ្នការផ្លាំសាំបាំរសនេះ។
ាំ
ែាំកមាំនចាាំរចាំបងាំព្រកាំទាំ
ទែាំសព្មាបាំសសវាកមាំទងសនេះសទ។
ាំ
សប្មារិបសវាកមិមិនទកិទងនិងការផ្លិសិរិរថ្ន
ិ CCT ររសិអ្ិក
ាំ ាំយបព្ែមកសយាំងែាំាំសព្មាបាំសសវាកមាំរបសាំែាំក។ គសព្មាងរបសាំសយាំងបងព្ាំរកាំទាំទ
ែាំកផ្ាំលសាំសវាសច វក
ែសព្មា
ាំ
បសាំសវាកមាំណដលរនផ្ាំលាំជាំនបនាំបាំព្ាំការផ្លាំសាំបាំរាំរបសាំែាំក។ ែាំកមាំនចាាំរចាំបងាំព្រកទ
ាំ ាំ
ទែាំសព្មាបាំសសវាកមាំទង
ាំ សនេះសទ។
ែែៈសព្លណដលែាំកទទាំលរនសសវាកមាំសព្មបសព្មាំលថ្នការផ្លាំសាំបាំររបសាំCCT
ាំ
សយាំងបងាំព្រកាំទាំទែាំសព្មាបាំសសវាកមាំណដលរនរយកាំាំងតារងែែាំព្បសយាជនាំសៅកាំាំង ន្្ិក D។
មិនមានការផ្លិសិរិរអ្តិ
ិ ប្របោជនិថ្នការធានរាិរិរងបលិឱសងបទ
ាំ CCT មិនធានរាំបរងសលាំ
កមាំវធ្ាំ
ាំ
ឱសងសទ។ ែាំកបនាំទទាំលរនែែាំព្បសយាជនាំឱសងធ្មាំតារបសាំ
ែាំកតាមរយៈគសព្មាងរបសាំសយាំង។ សព្មាបាំព្ាំែាំមានបណនាំម សាំមសមាំល ជិពិកទិ5 ថ្នសសៀវសៅណែនាំ
សមាជាំករបសាំែាំក។
ចិណិ៖ ព្បសាំនសបាំែាំកព្ែាំវការការណងទសព្មាបាំ
ាំ
ការផ្លាំសាំបាំរណដលមាំ
ាំ
នណមនជា CCT សាំមសៅទាំរសព្ាំសៅែាំ
កសព្មបសព្មាំលការណងទរបសាំ
ាំ
ែាំកសដាំមបាំសរៀបចាំសសវាកមាំទងសនេះ។
ាំ
ការណងទសព្មាបាំ
ាំ
ការផ្លាំសាំបាំ ាំ
រណដលមាំនណមនជា CCT គាំជាការណងទណដល
ាំ
មិនទកាំទងសៅនាំងការផ្លាំសាំបាំររបសាំ
ាំ
ែាំកព្ាំមនាំាំរ/មនាំាំរណងទ។ាំ

ិ ្់ខភាពដម់ញរប្់Medi-Cal
E2. កមិវធ្ិ
ាំ Medi-Cal Dental រមមានអាទាំ
សសវាសាំែភាព្មាែាំសធ្ាំ មាំយចាំនាំនអាចណសាំងរករនតាមរយៈកមាំវធ្ាំ
ាំ
សសវាកមាំដាំចជា៖

•

ការព្ាំនាំែយដាំបាំង ការរ កាាំ
ាំ រសាំាំែាំាំច ការសមាាំែ នាំងការព្ារលសដាយសារធាែាំភាំាំយែាំរ

•

ការបាំេះ នាំងសព្សាបធ្ាំ

•

ការព្ារលឬសសធ្ាំ

•

សធ្ាំ ពាកាំការណកែព្មាំវ ការព្ារល នាំងការព្ែាំសធ្ាំ

ាំ ាំសំខភាពផធំញរបសំMedi-Cal ណដលជាសសវាកមាំគាំែែ
ែែាំព្បសយាជនកា
ាំ រណងទសាំធ្ាំ មានសៅកាំាំងកមាំវធ្
ថ្មាំតាមការព្ារល។ សព្មាបាំព្ាំែាំមានបណនាំម ឬព្បសាំនសបាំែាំកព្ែវាំការជាំនាំយកាំាំងការណសាំងរកទនាំសព្
ាំ ាំសំខភាពផធំញរបសំMedi-Cal សាំមទកទ
ទយណដលព្ព្មទទាំលយកកមាំវធ្
ាំ ងមកកានាំណែសទាំរសព្ាំបសព្មាំ
សសវាែែាំងជនតាម
ាំ
រយៈសលែ 1-800-322-6384 (ែាំកសព្បាំTTY សាំមសៅទាំរសព្ាំមកសលែ
ាំ សាំសវាកមាំ សំខភាពផធំញរបសំ
1-800-735-2922)។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ ែាំកែាំណាងរបសក
ាំ មាំវធ្
Medi-Cal អាចទាំសនរសដាំមបជ
ាំ ាំយែាំកចាបាំព្ាំសមាាំង 8:00 ព្ព្ាំក រហាំែដលាំសមាាំង 5:00 លាាំច ចាបាំព្ាំថ្ងាំចនាំ
រហាំែដលាំថ្ងាំសាំព្ក។ ែាំកកាំអាចចាំលសៅសគហទាំព្ាំរតាមរយៈ dental.dhcs.ca.gov/ សព្មាបាំព្ាំែាំមានបណនាំម។

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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សសៀវសៅណែនាំសមាជាំករបសាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)

ជាំព្ាំកទាំ4៖
តារងែែាំព្បសយាជនាំ

ាំ សំខភាពផធំញរបសំMedi-Cal ណដលជាសសវាកមាំគាំែែថ្មាំតាមការព្ារល ែាំកអាចទ
បណនាំមសលាំកមាំវធ្ាំ
ទាំលរនែែាំព្បសយាជនាំណងទសធ្ាំ
ាំ
តាមរយៈគសព្មាងណងទសាំ
ាំ ែភាព្មាែាំសធ្ាំ ។ គសព្មាងណងទសាំ
ាំ ែភា
ព្មាែាំសធ្ាំ មានសៅសោនធ្ាំLos Angeles។ ព្បសាំនសបាំែាំកចងាំរនព្ាំែាំមានបណនាំមែាំព្ាំគ
សព្មាងសាំែភាព្សធ្ាំ ព្ែាំវការជាំនាំយកាំាំងការកាំែែាំែែាំសញ្ញាំែគសព្មាងសាំែភាព្សធ្ាំ របសាំែាំក
ឬចងាំផ្លាំសាំបាំរគសព្មាងសាំ
ាំ
ែភាព្សធ្ាំ សាំមទកាំទងមកជសព្មាំសណងទសាំ
ាំ ែភាព្តាមរយៈសលែ
1-800-430-4263 (ែាំកសព្បាំព្រសាំTTY សាំមសៅទាំរសព្ាំមកសលែ 1-800-430-7077) ព្ាំថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក
ចាបាំព្ាំសមាាំង 8:00 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 6:00 លាាំច។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។
ចិណិ៖ គសព្មាងរបសាំសយាំងផ្ាំលាំជាំននាំវសសវាសាំែភាព្សធ្ាំ បណនាំម។ សាំមសមាំលតារងែែាំព្បសយាជនាំសៅកាំាំង
ន្្ិក D សព្មាបាំព្ាំែាំមានបណនាំម។

E3. ការន្ងទិបៅមនិិរបពទយន្ងទិអ្ិកជិងិដិណកិកាលចិងបប្កាយ
ាំ ាំណាកកា
ែាំកមានសទ
ាំ ាំសព្ជាំសមនាំាំរណងទស
ាំ ព្មាបែ
ាំ ាំកជាំងដ
ាំ លចង
ាំ សព្កាយ ព្បសាំនសបែ
ាំ ាំកផ្ាំលាំសសវាកមាំ
ាំ ណា
ឬព្បធានព្គបព្ាំគងរសវជាំសាស្តសាំសៅមនាំព្
ាំ ារលែាំកជង
ាំ ដ
ាំ កកា
ាំ លចាំងសព្កាយ សដាំមបាំកាំែែថាែ
ាំ
ាំ
ាំ ាំនធ្
កព្ែវាំណែទទាំលរនការណងទសព្
ាំ មាបាំដាំណាកកាលច
ាំ
ាំងសព្កាយ។ សនេះមាននាំយថាែាំកមានជាំងធ្
ាំ ាំរ
ាំ ាំ
នង
ាំ រាំព្ាំងថាអាចរសាំរនព្ែាំមព្រាំមាំយណែ ឬែាំចជាងសនេះ។ ែាំកអាចទទាំលរនការណងទព្
ាំ ក
ាំ មាំវធ្
ាំ ាំណាកាំកាលចង
ាំ ាំMedicare។
ថ្នមនាំាំរសព្ទយណងទែ
ាំ ាំកជង
ាំ ដ
ាំ សព្កាយណដលមានសសចកាំាំែនាំញ្ញាំែសដាយកមាំវធ្
ាំ ាំណាកាំកាលចាំងសព្កាយណដល
ាំ ថ្ាំនមនាំាំរសព្ទយណងទែ
គសព្មាងព្ែាំវណែជាំយែាំកកាំាំងការណសាំងរកកមាំវធ្
ាំ ាំកជាំងដ
ាំ ាំណាកាំកាលចាំងសព្កាយរបសាំែាំក
រនបញ្ញាំកាំសដាយ Medicare។ សវជាំបែាំាំែណផ្ាំកណងទជ
ាំ ង
ាំ ដ
អាចជាែាំកផ្ាំលាំសសវាកមាំកាំាំងបណា
ាំ ឬព្កម
ាំ ែាំកផ្ាំលាំសសវាកមាំសព្ៅបណា
ាំ ។
សាំមសមាំលតារងែែាំព្បសយាជនាំសៅកាំាំង ន្្ិក D សព្មាបាំព្ាំែាំមានបណនាំមែាំព្ាំែាំាំណដលសយាំងបងាំព្រកាំទាំ
ទែាំែែៈសព្លណដលែាំកកាំព្ាំងទទាំលរនសសវាណងទសៅមនាំ
ាំ
ាំរសព្ទយណងទែាំ
ាំ កជាំងាំដាំណាកាំកាលចាំងសព្កាយ។
សប្មារិបសវាមនិិរបពទយន្ងទិអ្ិកជិងិដិណកិកាលចិងបប្កាយ និងបសវាកមិន្ដលមានការរាិរិរងបដ្ឋយ
Medicare ន្្ិក A ឬ B ន្ដលទកិទងបៅនិងការពាបាលជិងិដណ
ិ កិកាលចិងបប្កាយររសិអ្ិក

•

ាំ ាំណាកាំកាលចង
ាំ ាំយបព្ែសៅកានាំ
ែាំកផ្ាំលសាំសវាថ្នមនាំាំរសព្ទយណងទែ
ាំ ាំកជាំងដ
ាំ សព្កាយសច វក
Medicare សព្មាបាំសសវាកមាំរបសាំែាំក។ Medicare បងាំព្រកាំទាំទែសព្
ាំ មាបាំសសវាព្ាំមនាំាំរសព្ទយណង
ទែ
ាំ ាំកជង
ាំ ាំដាំណាកកា
ាំ លចង
ាំ សព្កាយទកទ
ាំ ងនាំងការព្ារលជង
ាំ ាំដណា
ាំ កាំកាលចង
ាំ សព្កាយរបសាំែាំក
។ ែាំកមាំនចាាំរចាំបងាំព្រកាំទាំទែាំសព្មាបសាំសវាកមាំទង
ាំ សនេះសទ។

សប្មារិបសវាកមិន្ដលបានធានរាិរិរងបដ្ឋយ Medicare ន្្ិក A ឬ B ន្ដលមិនទកិទងបៅនិង
ការពាបាលជិងិដិណកិកាលចិងបប្កាយ (បលិកន្លងន្តការន្ងទិកិិងប្គអាសនិឬការន្ងទិរនិនិណ
ន្ដលចាិបាចិ)

•

?

ាំ ាំយបព្ែជាំន Medicare សព្មាបាំសសវាកមាំរបសាំែាំក។ Medicare
ែាំកផ្ាំលាំសសវានាំងសច វក
នង
ាំ បងព្ាំរកាំទាំទែាំសព្មាបាំសសវាកមាំណដលព្ែវាំរនរាំបរាំងសដាយ Medicare ណផ្ាំក A ឬ B។
ែាំកមន
ាំ ចាាំរចាំបងាំព្រកទ
ាំ ាំទែាំសព្មាបសាំសវាកមាំទង
ាំ សនេះសទ។

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ4៖
តារងែែាំព្បសយាជនាំ

សប្មារិឱសងន្ដលអាចប្តិវបានរាិរិរងបដ្ឋយអ្តិប្របោជនិMedicare ន្្ិក D ថ្នគបប្មាងររសិបយិង

•

ឱសងមាំនព្ែាំវរនធានរាំបាំរងសដាយទងការណងទ
ាំ
ដាំ
ាំ ណាកាំកាលចាំងសព្កាយ នាំងគសព្មាងរបសាំសយាំ
ងែាំាំាំកាំាំងសព្លណែមាំយរនសទ។ សព្មាបាំព្ាំែាំមានបណនាំម សាំមសមាំល ជិពិកទិ5 ថ្នសសៀវសៅណែនាំ
សមាជាំករបសាំែាំក។

ាំ ណាកាំកាលចាំងសព្កាយសទ
ចិណិ៖ ព្បសាំនសបាំែាំកព្ែាំវការការណងទមាំ
ាំ នសៅមនាំាំរសព្ទយណងទែាំ
ាំ កជាំងដាំ
សាំមសៅទាំរសព្ាំសៅកានាំែាំកសព្មបសព្មាំលការណងទរបសាំ
ាំ
ែាំកសដាំមបាំសរៀបចាំសសវាទងសនេះ។
ាំ
ការណងទមាំ
ាំ នមា
នសៅមនាំាំរសព្ទយណងទែាំ
ាំ កជាំងាំដាំណាកាំកាលចាំងសព្កាយ គាំជាការណងទណដលមាំ
ាំ
នទកាំទងជាមាំយនាំ
ងការព្ារលជាំងាំដាំណាកាំកាលចាំងសព្កាយរបសាំែាំក។

F. អ្តិប្របោជនិមន
ិ ប្តិវបានរាិរិរងបដ្ឋយ គបប្មាង Medicare ឬ Medi-Cal
ររសិបយិងបទ
ណផ្ាំកសនេះ ព្របាំែាំកែាំព្ាំែែាំព្បសយាជនាំណដលមាំនរបាំបញ្ាំលក
ាំ ាំាំងគសព្មាងរបសាំសយាំង។ "មាំនរបាំបញ្ាំល"
ាំ
មាននាំយថាសយាំងមាំនបងាំព្រកាំទាំទែាំសព្មាបាំែែាំព្បសយាជនាំទងសនេះសទ។
ាំ
Medicare នាំង Medi-Cal
កាំមាំនបងាំព្រកាំទាំទែាំឱយផ្ងណដរ។
បញ្ាំាំោងសព្កាមព្ាំព្ែាំនែាំព្ាំសសវាកមាំនាំងករែាំមាំយចាំនាំនណដលសយាំងែាំាំាំមាំនធានរាំបាំរង
សព្កាមលកាំែែាំណាមាំយ ព្ព្មទងសយាំ
ាំ
ងែាំាំាំមាំនរបាំបញ្ាំលក
ាំ ាំាំងករែាំមាំយចាំនាំនណែបាំាំសណា
ាំ េះ។
សយាំងមាំនបងាំព្រកាំទាំទែាំសព្មាបាំែែាំព្បសយាជនាំណផ្ាំកសវជាំសាស្តសាំណដលមាំនរនរបាំបញ្ាំលដាំ
ាំ ចមានរយន
មសៅកាំាំងណផ្ាំកសនេះសទ (ឬសៅកណនាំងសផ្សងណាមាំយសៅកាំាំង សសៀវសៅណែនាំសព្មាបាំសមាជាំក សនេះសេាំយ)
សលាំកណលងណែសៅសព្កាមលកាំែែាំជាកាំលាកាំណដលព្ែាំវរនសរៀបរបាំណែបាំាំសណា
ាំ េះ។ សទេះបាំជាែាំកទទាំលរន
សសវាសៅឯមែាំលសសស្តងាាំេះបនាំនាំកាំសដាយ កាំគសព្មាងនាំងមាំនបងាំព្រកាំទាំទែាំសព្មាបាំសសវាកមាំទ ាំ
ងសនេះណដរ។ ព្បសាំនសបាំែាំកគាំែថាគសព្មាងរបសាំសយាំងគាំរណែបងាំព្រកាំទាំទែាំសព្មាបាំសសវាកមាំណាមាំ
យណដលមាំនទទាំលរនការធានរាំបាំរង ែាំកអាចសសាំសាំ
ាំ ាំដាកាំបែាំាំងឧទាំរែាំរន។
សព្មាបាំព្ាំែាំមានបណនាំមែាំព្ាំបែាំាំងឧទាំរែាំសាំមសមាំល ជិពិកទិ9 ថ្ន សសៀវសៅណែនាំសមាជាំក។
បណនាំមព្ាំសលាំការមាំនរបាំបញ្ាំល
ាំ ឬការដាកាំកព្មាំែណាមាំយដាំចណដលរនសរៀបរបាំសៅកាំាំងតារងែែាំ
ព្បសយាជនាំសនេះ គសព្មាងរបសាំសយាំងមាំនធានរាំបាំរងសលាំសមាាំរ នាំងសសវាកមាំោងសព្កាម៖

?

•

សសវាកមាំព្ែាំវរនចាែាំទាំកថាមាំន "សមព្សប នាំងចាាំរចាំោងសវជាំសាស្តសាំ" សយាងតាមសាំងាំដា
ររបសាំMedicare នាំង Medi-Cal លាំេះព្តាណែសយាំងសរៀបរបាំថាទងសនេះគាំ
ាំ
ជាសសវាកមាំ
ណដលមានការរាំបាំរង។

•

សសវាកមាំសវជាំសាស្តសាំ នាំងវេះកាែាំណផ្ាំកព្ាំសសាធ្នាំទាំនាំ នាំងឱសងសលាំកណលងណែ Medicare
ាំ Medicare ឬគសព្មាងរបសាំ
ការសាំកាព្សាវព្ជាវណផ្ាំកព្ារលណដលព្ែាំវរនយលាំព្ព្មសដាយកមាំវធ្ាំ
សយាំងរាំបាំរងសលាំវា។ សាំមសមាំល ជិពិកទិ3 ថ្នសសៀវសៅណែនាំសមាជាំកាំសព្មាបាំព្ាំែាំមានបណនាំមែាំ
ព្ាំការសាំកាព្សាវព្ជាវសលាំការព្ារល។ សសវាកមាំនាំងសមាាំរព្ាំសសាធ្នាំគាំជាសសវាកមាំ
នាំងសមាាំរណដលមាំនព្ែាំវរនទទាំលសាាំលាំជាទាំសៅសដាយសហគមនាំសវជាំសាស្តសាំ។

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ4៖
តារងែែាំព្បសយាជនាំ

?

•

សសវាកមាំព្ារលសដាយវេះកាែាំសព្មាបាំជាំងាំធាែាំមានសមសរគ សលាំកណលងណែសៅសព្លសសវាកមាំសនេះ
មានភាព្ចាាំរចាំណផ្ាំកសវជាំសាស្តសាំ សហាំយ Medicare បងាំថ្ងាំសសវាកមាំសនេះ។

•

បនាំបាំឯកជនសៅកាំាំងមនាំាំរសព្ទយ សលាំកណលងសៅសព្លបនាំបាំសនេះមានភាព្ចាាំរចាំណផ្ាំកសវជាំសាស្តសាំ។

•

គាំលានាំបដាាំយាំកាបាំសព្ ភារៈកាំចាំឯកជន។

•

សមាាំរផ្លាំលាំែាំនសៅក
ាំ
ាំាំងបនាំបាំរបសាំែាំកសៅមនាំាំរសព្ទយ ឬសៅមែាំលណងទមនាំ
ាំ សចាសាំដាំចជា
ទាំរសព្ាំឬទាំរទសសនាំជាសដាំម។

•

ាំ
សសវាកមាំណងទែាំ
ាំ កជាំងសព្
សមាាំងសៅកាំាំងលាំឋានរបសាំែាំក។

•

ថ្ងាំសសវាកមាំណដលព្ែាំវគាំែសដាយសាចាំញាែាំជាំែ ឬសមាជាំកព្គាំសាររបសាំែាំក។

•

ាំ ឬសសវាកមាំសព្ជាំសតាាំង ឬសដាយសាំាំព្គចាំែាំ(រមបញ្
នាំែាំវធ្ាំ
ាំ
ាំ លទ
ាំ
ងការសព្មកទមាំ
ាំ
នាំការបែាំាំេះសកាំ
សមែាំភាព្ផ្ាំ វសភទ
ាំ
សមែាំភាព្ែែាំព្លកមាំសគលបាំែងណកសមាំសស ការពារការចាសាំមាំនអាយាំ
នាំងសមែាំភាព្ផ្ាំ វចាំ
ាំ ែាំ) សលាំកណលងណែសៅសព្លចាាំរចាំណផ្ាំកសវជាំសាស្តសាំ ។

•

សសវាកមាំវេះកាែាំណកសមាំសស ឬការងារណកសមាំសសសផ្សងៗសទៀែ សលាំកណលងណែមានភាព្ចាាំរចាំ
សដាយសាណែមានសព្គេះថាាំកាំសដាយថ្ចដនយ ឬសដាំមបាំព្ព្ងាំងណផ្ាំកថ្នរងកាយណដលមាំនមាន
ទព្មងាំព្ែាំមព្ែាំវ។ សទេះបាំជាយាាំងណា សយាំងបងាំព្រកាំទាំទែាំសព្មាបាំសសវាកមាំបសងាំាំនទាំហាំសាំ
ដនាំសេាំងវ ាំ សព្កាយសព្លវេះកាែាំសាំដនាំរច
ាំ នាំងសព្មាបាំការព្ារលជាំងាំសាំដនាំសផ្សងៗសទៀែ។

•

សសវាកមាំចាបាំសរថ្ស សលាំកណលងការសធ្ាំាំសរថ្ស្ាំាំងែាំងណដលព្សបតាមការណែនាំ
របសាំគសព្មាងធានរាំបាំរង។

•

ណសបកសជាំងទព្មរងកាយ សលាំណលងណែណសបកសជាំងសនេះជាណផ្ាំកថ្នរែបសជាំង នាំងព្ែាំវរនដាកាំបញ្ាំាំ
លកាំាំងថ្ងាំចាំណាយសលាំរែប ឬណសបកសជាំងសព្មាបាំែាំកជាំងាំសជាំងរាំាំថ្រាំ។

•

សមាាំរគាំព្ទសព្មាបាំសជាំង សលាំកណលងណែណសបកសជាំងណកទព្មងាំរងកាយ ឬណសបកសជាំងសបបនាំមាំ
ែាំសព្មាបាំែាំកជាំងាំសជាំងរាំាំថ្រាំ។

•

ាំ សព្កៀវ ការវេះកាែាំណកសភទ នាំងការផ្ាំែាំផ្ាំងាំឱសងព្នារកាំសែាំែ
ផ្ាំាំយព្សេេះព្ាំនាំែាំវធ្ាំ
ណដលមាំនមានសវជាំបញ្ញាំ ។

•

សសវាកមាំព្ារលសរគតាមរសបៀបធ្មាំជាែាំ(ការសព្បាំព្រសាំថាាំព្ារលធ្មាំ
ាំ
ជាែាំឬរសបៀបព្ារ
លតាមជសព្មាំសសផ្សង)។

•

សសវាកមាំណដលព្ែាំវរនផ្ាំលាំឱយយាំទាំជនកាំាំងមែាំលកាំចាំការយាំទាំជន (VA)។ សទេះបាំជាយាាំងណា
សៅសព្លយាំទាំជនណាមាាំកាំទទាំលរនសសវាកមាំសសស្តងាាំេះបនាំនាំសៅមនាំាំរសព្ទយ VA សហាំយការណចករាំ
ណលកថ្ងាំចាំណាយ VA មានចាំនាំនសព្ចាំនជាងការណចករាំណលកថ្ងាំចាំណាយកាំាំងគសព្មាងរបសាំសយាំង
សយាំងនាំងបងាំព្រកាំទាំទែាំជាំនយាំទាំជនវ ាំ តាមចាំនាំនណដលែាំសគាំ។ ែាំកសៅណែទទាំលែាំ
សព្ែាំវចាំសពាេះចាំនាំនទាំកព្រកាំកាំាំងការបងាំថ្ងាំចាំណែករមរបសាំ
ាំ
ែាំក។

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជិពិកទិ5៖ ការទទិលបានឱសងមានបវជិរញ្ហិសប្មារិអ្ិកជិងិមិ
នសាិកិពាបាលររសិអ្ិក
បសចកិិប្ិម
ិ
ជាំព្ាំកសនេះព្នយលាំែាំព្ាំបទបញ្ញាំែាំាំសព្មាបាំការទទាំលរនឱសងមានសវជាំបញ្ញាំសព្មាបាំែាំកជាំងាំមាំនសព្មាក
ព្ារលកាំាំងមនាំាំរសព្ទយរបសាំែាំក។ ឱសងទងសនេះ
ាំ
គាំជាឱសងណដលែាំកផ្ាំលាំសសវាណងទរបសាំ
ាំ
ែាំកសធ្ាំាំការ
បញ្ញាំទាំ ជាំនែាំក ណដលែាំកទទាំលរនព្ាំឱសងសាាំន ឬសដាយការបញ្ញាំទាំ តាមថ្ព្បសែាំយាំ។ ឱសងទង
ាំ
សនេះរមមានទ
ាំ
ងឱសងណដលរនរ
ាំ
ាំបាំរងសៅសព្កាម Medicare ណផ្ាំក D នាំង Medi-Cal។ ពាកយគនាំាំេះ
នាំងនាំយមនាំយមានតាមលាំដាបាំែកាំរព្កមកាំាំងជាំព្ាំកចាំងសព្កាយថ្ន សសៀវសៅណែនាំសមាជាំក របសាំែាំក។
សយាំងកាំធានរាំបាំរងសលាំឱសងោងសព្កាមផ្ងណដរ សទេះបាំជាឱសងទងសនេះមាំ
ាំ
នព្ែាំវរនព្ាំភាកា
សៅកាំាំងជាំព្ាំកសនេះកាំសដាយ៖
ាំ
មបញ្
ាំ
ាំ លទ
ាំ
ងឱស
ាំ
• ឱសងន្ដលបានរាិរិរងបដ្ឋយ Medicare ន្្ិក A។ ជាទាំសៅឱសងទងសនេះរ

ងមាំយចាំនាំនណដលព្ែាំវរនផ្ាំលាំឱយសៅែាំកែែៈសព្លែាំកសាំាំែសៅកាំាំងមនាំាំរសព្ទយ ឬមែាំលណងទ។ាំ

ាំ
មបញ្
ាំ
ាំ លទ
ាំ
ងឱសង
ាំ
• ឱសងន្ដលបានរាិរិរងបដ្ឋយ Medicare ន្្ិក B។ ឱសងទងសនេះរ

គាំមាំមាំយចាំនាំន ថាាំចាកាំ
ាំ
មាំយចាំនាំនណដលរនផ្ាំលាំជាំនែាំកសៅែែៈសព្លណដលែាំកសៅជាំ
បសវជាំបែាំាំែ ឬែាំកផ្ាំលាំសសវាសផ្សងសទៀែសៅកាំាំងការយាលាំ
ាំ
យ នាំងឱសងណដលរនផ្ាំលាំជាំនែាំក
សៅឯគាំាំនាំកលាង្ម។ សដាំមបាំណសាំងយលាំបណនាំមែាំព្ាំឱសងែាំាំែាំេះណដលរនរាំបាំរងសដាយ
Medicare ណផ្ាំក B សាំមសមាំលតារងែែាំព្បសយាជនាំសៅកាំាំង ជិពិកទិ4 ថ្ន សសៀវសៅណែនាំសមាជាំក
របសាំែាំក។

រទរញ្ិតិិសប្មារិការធានរាិរិរងឱសងចិបពាេះអ្ិកជិងិមិនសាិកិពាបាលររសិគបប្មាង
សយាំងធានរាំបាំរងឱសងរបសាំែាំកជាធ្មាំតាដរបណាែាំកែនាំវែាំតាមចាបាំសៅកាំាំងណផ្ាំកសនេះ។
1. ែាំកព្ែាំវណែមានព្គាំសព្ទយ ឬែាំកផ្ាំលាំសសវាសផ្សងសទៀែសរសសរសវជាំបញ្ញាំរបសាំែាំក ណដលព្ែាំវណែមានសាំព្ល
ភាព្សព្កាមចាបាំរដាំជាធ្រមាន។ មនាំសសមាាំកាំសនេះជា កញាបាំ
ាំ
គាំជាែាំកផ្ាំលាំសសវាណងទបឋមរបសាំ
ាំ
ែាំក
(PCP)។ វាកាំអាចជាែាំកផ្ាំលាំសសវាណងទក
ាំ ាំាំងបណា
ាំ សផ្សងមាំយសទៀែផ្ងណដរ ព្បសាំនសបាំែាំកផ្ាំលាំសសវា
ណងទបឋមរបសាំ
ាំ
ែាំក រនបញ្ាំនែាំ
ាំ កមកឱយទទាំលការណងទ។ាំ
2. ែាំកសច សវជាំបញ្ញាំរបសាំែាំក មិន ព្ែាំវសាំាំែសៅកាំាំងបញ្ាំាំណដលមាំនរបាំបញ្ាំល
ាំ ឬបញ្ាំបដាំ
ាំ សសធ្របសាំ
Medicare ឬបញ្ាំាំMedicaid ព្សសដៀងគាំណាមាំយ បញ្ាំថ្នការសលាំ
ាំ
កណលង Medicaid របសាំរដាំ
នាំងព្ែាំវរនដាកាំទែាំកមាំសដាយរដាំឬបញ្ាំាំMedicaid របសាំរដាំណដលព្សសដៀងគាំណាមាំយសទ។
3. ជាទាំសៅែាំកព្ែាំវសព្បាំឱសងសាាំនកាំាំងបណា
ាំ សដាំមបាំបាំសព្ សវជាំបញ្ញាំរបសាំែាំក។
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ាំ
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វករែាំសលាំកណលង។

• សាំមសមាំលជាំព្ាំកទាំ9 សដាំមបាំណសាំងយលាំែាំព្ាំការសសាំាំសាំាំករែាំសលាំកណលង។
ាំ ាំណាផ្ងណដ
ាំ
រថាការសសាំាំសាំាំសដាំមបាំធានរាំបាំរងសលាំឱសងមានសវជាំបញ្ញាំរបសាំែាំកនាំងព្ែាំវរន
• សាំមកែច
វាយែថ្មាំសព្កាមសាំងាំដាររបសាំMedicare នាំង Medi-Cal។

5. ឱសងរបសាំែាំកព្ែាំវណែសព្បាំតាមការណែនាំរបសាំសវជាំបញ្ញាំ។ សនេះមាននាំយថា ការសព្បាំឱសងព្ែាំវណែមា
នការយលាំព្ព្មព្ាំរដាំរលចែាំ
ាំ អាហារ នាំងឱសង ឬកមាន
ាំ
ការគាំព្ទសដាយឯកសារសយាងរបសាំសវ
ជាំសាស្តសាំមាំយចាំនាំន។ សវជាំបែាំាំែរបសាំែាំកព្បណហលជាអាចជាំយែាំកកាំាំងការកែ
ាំ ែាំែែាំសញ្ញាំែឯកសា
រសយាងោងសវជាំសាស្តសាំ សដាំមបគាំ
ាំ ព្ទដលាំការសព្បឱសង
ាំ
មានសវជាំបញ្ញាំណដលរនសសាំាំសាំ។ាំ
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A. ការបរិកឱសងមានបវជិរញ្ហិ
A1. ការបរិកឱសងតាមបវជិរញ្ហិររសិអ្ិកបៅឱសងសាិនកិិងរណ
ិញ
កាំាំងករែាំភាគសព្ចាំន សយាំងបងាំព្រកាំទាំទែាំសព្មាបាំសវជាំបញ្ញាំ ណែសៅសព្លណដលឱសងសនេះរនសបាំកសៅ
តាមឱសងសាាំនកាំាំងបណា
ាំ ណាមាំយរបសាំសយាំង។ ឱសងសាាំនកាំាំងបណា
ាំ គាំជាហាងលកាំឱសងណដលរន
យលាំព្ព្មសបាំកឱសងមានសវជាំបញ្ញាំសព្មាបាំសមាជាំកថ្នគសព្មាងរបសាំសយាំង។ ែាំកអាចសព្បាំព្រសាំឱស
ងសាាំនកាំាំងបណា
ាំ សយាំងែាំាំាំណាមាំយកាំរន។
សដាំមបាំណសាំងរកឱសងសាាំនកាំាំងបណា
ាំ សាំមរកសមាំលសៅកាំាំងសសៀវសៅបញ្ាំរយស្
ាំ
ាំ េះែាំកផ្ាំលសសវា
ាំ
នាំងឱសងសាាំន សាំមចាំលសៅកានាំសគហទាំព្ាំររបសាំសយាំង ឬទាំនកាំទាំនងណផ្ាំកបសព្មាំសសវាសមាជាំក។

A2. បប្រិប្បាសិរណិសមាិលិគបប្មាងររសិអ្ិកបៅបពលន្ដលអ្ិកបរិកឱសងមានបវជិរញ្ហិ
សដាំមបសាំបក
ាំ ឱសងមានសវជាំបញ្ញាំរបសាំែាំក សិមរ្ិញរណិសមាិលគបប្
ិ មាងររសអ្
ិ ិក
ាំ ាំយបព្ែឱយសយាំងែាំាំសព្មាបាំ
សៅឯឱសងសាាំនកាំាំងបណា
ាំ របសាំែាំក។ ឱសងសាាំនកាំាំងបណា
ាំ សច វក
ឱសងណដលមានសវជាំបញ្ញាំ ណដលរនរាំបាំរងសដាយ Medicare ណផ្ាំក D។ ែាំកព្បណហលជាព្ែាំវបងថ្ង
ាំ ាំ

បងាំព្រករាំម
ាំ សៅឱសងសាាំនសព្លែាំកទទាំលសវជាំបញ្ញាំរបសាំែាំក។
សាំមចងចាាំថា ែាំកព្ែាំវការបែាំ Medi-Cal ឬបែាំសមាាំលាំែែាំព្បសយាជនាំ(BIC) របសាំែាំក សដាំមបាំចាំលសព្បាំ
ឱសងណដលរនរាំបាំរងរបសាំMedi-Cal Rx។
ព្បសាំនសបាំែាំកមាំនមានបែាំសមាាំលាំគសព្មាង ឬ BIC ជាមាំយែាំក សៅសព្លែាំកសបាំកឱសងមាន
សវជាំបញ្ញាំរបសាំែាំក សាំមសសាំសាំ
ាំ ាំឱយឱសងសាាំនសៅទាំរសព្ាំមកសយាំងែាំាំាំសដាំមបាំទទាំលរនព្ាំែាំមានចាាំរចាំ។
ព្បសាំនសបាំឱសងសាាំនមាំនអាចទទាំលរនព្ាំែាំមានចាាំរចាំសទសនេះសទ ែាំកអាចនាំងបងាំថ្ងាំសព្ សព្មា
បាំឱសងមានសវជាំបញ្ញាំ សៅសព្លណដលែាំកទទាំលយកវាមក បនាំបាំមកែាំកអាចសសាំាំឱយសយាំងែាំាំាំប
ងាំសងព្ែេបាំសៅែាំក វ ាំ ។
ប្រសិនបរិអ្ិកមិនអាចរងិប្បាកិទិទតិថ្ងិឱសងបានបទ ចារិរដិនិងស ពិនិអ្និញ្ហិតឱយឱស
ងសាិនបចញនិវការ្ិតិ្ង
ិ ម
ិ ិនតិចជាង 72 បមាិងថ្នបវជិរញ្ហិន្ដលប្តិវការររសិអ្ិកកិិងប្គអាសនិ។
ទកិទងន្្ិករបប្មិបសវាសមាជិកភាិមៗ។ សយាំងនាំងសធ្ាំាំែាំាំព្គបាំយាាំងណដលសយាំងអាចសធ្ាំាំរន
សដាំមបាំជាំយែាំក។
ាំ
ងបងាំព្រកាំទាំទែាំសងែាំក វ ាំ សាំមសមាំល ជិពិកទិ7 ថ្ន សសៀវសៅណែនាំសមាជាំក
▪ សដាំមបាំសសាំាំសាំឱយសយាំ
របសាំែាំក។

▪ ព្បសាំនសបាំែាំកព្ែាំវការជាំនាំយកាំាំងការសបាំកឱសងមានសវជាំបញ្ញាំ ែាំកអាចទាំនកាំទាំនងមកកានាំណផ្ាំ
កសសវាបសព្មាំសមាជាំក ឬែាំកសព្មបសព្មាំលការណងទរបសាំ
ាំ
ែាំក។

A3. អ្ិិន្ដលប្តិវបធ្ិិប្រសិនបរិអ្ិកផ្លិសិរិរឱសងសា
ិ
ិនកិិងរណ
ិ ញររសិអ្ិក
ព្បសាំសបាំែាំកព្ែាំវការជាំនាំយសដាំមបាំបាំរឱសងសា
ាំ
ាំនកាំាំងបណា
ាំ របសាំែាំក ែាំកអាចទាំនកាំទាំនងណផ្ាំក
សសវាបសព្មាំសមាជាំក។

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ5៖ ការទទាំលរនឱស
ងតាមសវជាំបញ្ញាំសព្មាបាំែាំកជាំ
ងាំមាំនសាាំកាំព្ារលរបសាំែាំក

A4. បតិប្តិវបធ្ិិោិងណ ប្រសិនបរិឱសងសាិនន្ដលអ្ិកបប្រិប្បាសិចាកបចញពិរណ
ិញ
ព្បសាំនសបាំឱសងសាាំនណដលែាំកសព្បាំចាកសច ព្ាំបណា
ាំ គសព្មាងរបសាំសយាំង ែាំកនាំងព្ែាំវណសាំងរកឱសងសាាំ
នកាំាំងបណា
ាំ ងាំាំមាំយសទៀែ។
សដាំមបាំណសាំងរកឱសងសាាំនកាំាំងបណា
ាំ ងាំសាំ
ាំ មរកសមាំលសៅកាំាំង សសៀវសៅបញ្ាំរយស្
ាំ
ាំ េះ ែាំកផ្ាំលសសវា
ាំ
នាំងឱសងសាាំនសាំមចាំលសៅកានាំសគហទាំព្ាំរសយាំង ឬទាំនកាំទាំនងណផ្ាំកបសព្មាំសសវាសមាជាំក។

A5. ការបប្រិប្បាសិឱសងសាិនឯកបទស
មានសព្លែាំេះ សវជាំបញ្ញាំព្ែាំវណែផ្ាំែាំផ្ាំងាំសៅឱសងសាាំនឯកសទស។ ឱសងសាាំនឯកសទស រមមាន
ាំ
៖
ាំ
េះ។
• ឱសងសាាំនណដលផ្ាំែាំផ្ាំងាំឱសងសព្មាបាំការព្ារលតាមការព្យាំរសសរាំមសៅផ្ាំ

គសព្មាងរបសាំសយាំងនាំងរាំបាំរងការព្ារលតាមការព្យ
ាំ រសសរាំមសៅផ្ាំ
ាំ
េះ ព្បសាំនសបាំ៖

o ឱសងមានសវជាំបញ្ញាំរបសាំែាំកគាំសាំាំែសៅសលាំបញ្ាំាំស្ាំេះឱសងថ្នគសព្មាងរបសាំសយាំង
ឬករែាំសលាំកណលងថ្នបញ្ាំាំស្ាំេះឱសងព្ែាំវរនផ្ាំលាំសព្មាបាំឱសងមានសវជាំបញ្ញាំរបសាំែាំក។

o ឱសងណដលមានសវជាំបញ្ញាំរបសាំែាំកមាំនព្ែាំវរនរាំបាំរងសព្កាមែែាំព្បសយាជនាំសវជាំសាស្តសាំថ្នគ
សព្មាងរបសាំសយាំង ឬ Medi-Cal Rx សទ។

o គសព្មាងរបសាំសយាំងរនែនាំញ្ញាំែសវជាំបញ្ញាំរបសាំែាំកសព្មាបាំការព្ារលតាមការព្យាំរសសរាំម
ាំ
សៅផ្ាំេះ។

o សវជាំបញ្ញាំរបសាំែាំករនសរសសរសដាយែាំកសច សវជាំបញ្ញាំណដលមានការែនាំញ្ញាំែ
ាំ ងាំរយៈសព្លណវង
• ឱសងសាាំនណដលផ្ាំែាំផ្ាំងាំឱសងសព្មាបាំព្បជាជនណដលសព្មាកសៅមែាំលណងទជាំ
ដាំចជា មែាំលណងទមនាំ
ាំ សសចាសាំជាសដាំម។

ាំ
o ជាធ្មាំតា មែាំលណងទជាំ
ាំ ងរយៈសព្លណវងមានឱសងសា
ាំនរបសាំែាំនផ្ល
ាំ ាំ លាំ។ ព្បសាំនសបាំែាំកសាាំ
កាំសៅមែាំលណងទក
ាំ ាំាំងរយៈសព្លណវង សយាំងព្ែាំវណែព្រកដថាែាំកអាចទទាំលរនឱសងណដលែាំ
កព្ែាំវការសៅឯឱសងសាាំនរបសាំមែាំលណងទ។ាំ

o ព្បសាំនសបាំឱសងសាាំនកាំាំងមែាំលណងទរយៈសព្លណវងរបសាំ
ាំ
ែាំកមាំនសាំាំែកាំាំងបណា
ាំ សយាំង
ឬែាំកមានការព្ាំរកកាំាំងការទទាំលរនែែាំព្បសយាជនាំណផ្ាំកឱសងរបសាំែាំកសៅកាំាំងមែាំល
ណងទរយៈសព្លណវង
ាំ
សាំមទកាំទងណផ្ាំកបសព្មាំសសវាសមាជាំក។
ាំ ាំសសវាកមាំសែ
ាំ យកមាំវធ្
ាំ ភាព្ជនជាែសាំដាំមអាសមរក
ាំ / កាំលសមាំាំនាំ /
• ឱសងសាាំនណដលបសព្មឱ
ាំ ាំសែ
កមាំវធ្
ាំ ភាព្ជនជាែាំសដម
ាំ អាសមរក
ាំ សៅទព្ាំកង
ាំ ។ សលាំកណលងណែកាំាំងករែាំអាសនាំ
មានណែជនជាែសាំដាំមអាសមរក
ាំ ឬកាំអាឡាសាាំបាំាំសណា
ាំ េះ
សទាំបអាចសព្បព្ាំរសាំឱសងសាាំនទង
ាំ សនេះរន។

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ5៖ ការទទាំលរនឱស
ងតាមសវជាំបញ្ញាំសព្មាបាំែាំកជាំ
ងាំមាំនសាាំកាំព្ារលរបសាំែាំក

• ឱសងសាាំនណដលណចកចាយឱសងណដលព្ែាំវរនកព្មាំែសដាយរដាំរលចាំែាំអាហារនាំងឱសង (FDA)
សៅកានាំទាំតាាំងជាកាំលាកាំឬណដលែព្មាំវឱយមានការព្គបាំព្គងព្ាំសសស ការសព្មបសព្មាំលែាំ
កផ្ាំលាំសសវា ឬការែបាំរាំែាំព្ាំការសព្បាំព្រសាំរបសាំព្ាំកសគ។ (ចាំណាាំ៖ សសណារយាំ
ាំ ាំសនេះគាំរណែ
កព្មសកាំែសេាំងណាសាំ។)

សដាំមបាំណសាំងរកឱសងសាាំនឯកសទស ែាំកអាចរកសមាំលសៅកាំាំងសសៀវសៅបញ្ាំាំស្ាំេះែាំកផ្ាំលសសវា
ាំ
នាំងឱសងសាាំនសាំមចាំលសៅកានាំសគហទាំព្ាំរសយាំង ឬទាំនកាំទាំនងណផ្ាំកបសព្មាំសសវាសមាជាំក។

A6. ការបប្រិប្បាសិបសវារញ្ហិទិញតាមថ្ប្រសណិយិបដិមបិទញ
ិ ឱសងររសិអ្ិក
សព្មាបាំព្បសភទឱសងជាកាំលាកាំមាំយចាំនាំន ែាំកអាចសព្បាំព្រសាំសសវាបញ្ញាំទាំ តាមថ្ព្បសែាំយាំរបសាំ
គសព្មាង។ ជាទាំសៅ ឱសងណដលអាចរករនតាមរយៈការបញ្ញាំទាំ តាមថ្ព្បសែាំយាំគាំជាឱសងណដល
ែាំកព្ែាំវសព្បាំព្រសាំយាាំងសទៀងទែាំជាព្បចាាំសព្មាបាំសាាំនភាព្សវជាំសាស្តសាំរយៈសព្លណវង ឬរាំាំថ្រាំ
សសវាបញ្ញាំទាំ តាមថ្ព្បសែាំយាំថ្នគសព្មាងរបសាំសយាំងែព្មាំវឱយែាំកបញ្ញាំទាំ ឱសងផ្ាំែាំផ្ាំងាំយាាំងសហាចណាសាំ
ព្ែាំម 30 ថ្ងាំនាំងមាំនសលាំសព្ាំ100 ថ្ងាំរនសទ។

ការបរិកឱសងមានបវជិរញ្ហិររសិែិិិតាមរយៈថ្ប្រសណិយិ
សដាំមបាំទទាំលរនព្ាំែាំមានែាំព្ាំការសបាំកឱសងមានសវជាំបញ្ញាំរបសាំែាំកតាមថ្ព្បសែាំយាំឬសដាំមបាំទទាំលរ
នទព្មងាំបញ្ញាំទាំ នាំងព្ាំែាំមានែាំព្ាំការសបាំកឱសងមានសវជាំបញ្ញាំរបសាំែាំកតាមថ្ព្បសែាំយាំ
សាំមសៅទាំរសព្ាំមកណផ្ាំកសសវាបសព្មាំសមាជាំកសព្មាបាំការបញ្ញាំទាំ តាមថ្ព្បសែាំយាំរបសាំសយាំងតាមរយៈសល
ែ 1-833-203-1735 ែាំកសព្បាំព្រសាំTTY គាំរណែសៅទាំរសព្ាំមកសលែ 711។ សព្លសវលាដាំសែាំរការគាំ24
សមាាំងកាំាំងមាំយថ្ងាំ7 ថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ។ សសវាស្ាំាំយែបជាសាំសេងែនាំរកមាំ(IVR) របសាំសយាំងគាំមាន 24
សមាាំងកាំាំងមាំយថ្ងាំព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ។
ជាធ្មាំតា ការបញ្ញាំទាំ ឱសងសាាំនតាមថ្ព្បសែាំយាំនាំងព្ែាំវបញ្ាំនសៅែាំ
ាំ
កកាំាំងរយៈសព្លមាំនសលាំសព្ាំ14
ថ្ងាំ។ ព្ែាំវព្រកដថាែាំកមានការផ្ាំែាំផ្ាំងាំថាាំយា
ាំ ាំងសហាចណាសាំ14 ថ្ងាំសៅសលាំថ្ដ។ ព្បសាំនសបាំែាំកមាំន
មានថាាំព្គបាំ
ាំ
ព្គនាំសទ សាំមសសាំាំឱយសវជាំបែាំាំែរបសាំែាំកផ្ាំលាំសវជាំបញ្ញាំទាំព្ាំរដលាំែាំកសព្មាបាំការផ្ាំែាំផ្ាំងាំរយៈ
សព្ល 30 ថ្ងាំសហាំយសបាំកវាសៅឱសងសាាំនកាំាំងបណា
ាំ លកាំរយ ែែៈសព្លណដលែាំករងាំចាាំការផ្ាំែាំផ្ាំងាំតាមរ
យៈថ្ព្បសែាំយាំរបសាំែាំកមកដលាំ។ ព្បសាំនសបាំការដាំកជញ្ាំនតាមថ្ព្បសែាំ
ាំ
យាំរបសាំែាំកព្ែាំវរនព្នារសព្ល
សាំមទាំរសព្ាំសៅឱសងសាាំនបញ្ញាំទាំ តាមរយៈថ្ព្បសែាំយាំតាមសលែទាំរសព្ាំណដលរនផ្ាំលាំជាំនសៅកាំាំងសសៀវ
សៅបញ្ាំាំស្ាំេះែាំកផ្ាំលាំសសវា/ឱសងសាាំន។

ដិបណិរការថ្នការរញ្ហិទិញតាមថ្ប្រសណិយិ
ាំ ែ
សសវាបញ្ញាំទាំ តាមថ្ព្បសែយាំ
ាំ មាននាំែាំវធ្
ាំ ស
ាំ ៗគាំ សព្មាបសាំវជាំបញ្ញាំ ងាំាំៗណដលទទាំលរនព្ាំែាំក សវជាំបញ្ញាំ
ងាំាំៗណដលវាទទាំលរនសដាយផ្លាំលាំព្ាំការយាល
ាំ
យែ
ាំ ាំកផ្ាំលាំសសវាកមាំរបសាំែាំក នាំងការបាំសព្ សលាំ
សវជាំបញ្ញាំតាមការបញ្ញាំទាំ តាមថ្ព្បសែយាំ
ាំ របសាំែាំក។

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ5៖ ការទទាំលរនឱស
ងតាមសវជាំបញ្ញាំសព្មាបាំែាំកជាំ
ងាំមាំនសាាំកាំព្ារលរបសាំែាំក

1. បវជិរញ្ហិងិិន្ដលឱសងសាិនទទិលបានពិអ្ិក
ឱសងសាាំនសបាំកសដាយសាំាំយព្បវែាំនាំ
ាំ ងផ្ាំលាំសវជាំបញ្ញាំងាំាំណដលវាទទាំលរនព្ាំែាំក។
ព្បសាំនសបាំែាំកទទាំលរនឱសងមានសវជាំបញ្ញាំសដាយសាំយព្បវែាំ
ាំ
ាំតាមថ្ព្បសែាំយាំណដលែាំកមាំនចងាំរន
សហាំយែាំកមាំនព្ែាំវរនទកាំទងសដាំមបាំសមាំលថាសែាំែាំកចងាំរនវាមាំនសព្លដាំកជញ្ាំនសទ
ាំ
ែាំកអាចមានសាំទាំាំទទាំលរនព្រកាំបងាំាំលសងវ ាំ ។
ព្បសាំនសបាំែាំករនសព្បាំការបញ្ញាំទាំ តាមថ្ព្បសែាំយាំកាលព្ាំមាំន សហាំយមាំនចងាំឱយឱសងសាាំនសបាំក
នាំងដាំកជញ្ាំនឱសងមានសវជាំ
ាំ
បញ្ញាំងាំាំនាំមាំយៗសដាយសាំយព្បវែាំសាំ
ាំ
ាំ មទកាំទងមកសយាំងែាំាំាំតាមរយៈ
ការទាំរសព្ាំសៅកានាំសលែទាំរសព្ាំណផ្ាំកបសព្មាំសសវាសមាជាំកណដលមានសៅសលាំបែាំសមាជាំករបសាំែាំក។
ព្បសាំនសបាំែាំកមាំនធាាំបាំសព្បាំការដាំកជញ្ាំនការបញ្ញ
ាំ
ាំ ទាំ តាមថ្ព្បសែាំយាំរបសាំសយាំង នាំង/ឬសសព្មចចាំែាំ
បញ្ឈបាំការសបាំកឱសងមានសវជាំបញ្ញាំងាំាំសដាយសាំយព្បវែាំ
ាំ
ាំសទ ឱសងសាាំននាំងទកាំទងែាំករលាំសព្ល
ណដលវាទទាំលរនសវជាំបញ្ញាំងាំាំព្ាំែាំកផ្ាំលាំសសវាណងទសាំ
ាំ ែភាព្ សដាំមបាំសមាំលថាសែាំែាំកចងាំទទាំលរនការ
សបាំក នាំងដាំកជញ្ាំនថា
ាំ ាំ ភា
ាំ ាំ មៗណដរឬសទ។ វានាំងផ្ាំលាំឱយែាំកនាំវឱកាសសដាំមបាំសធ្ាំាំឱយព្រកដថាឱសងសាាំ
នកាំព្ាំងបញ្ាំនឱសងរនយា
ាំ
ាំងព្ែាំមព្ែាំវ (បាំករមកមា
ាំ
ាំ ង
ាំ បរមាែ
ាំ
នាំងទព្មងាំលកាំែៈ) សហាំយព្បសាំន
សបាំចាាំរចាំវានាំងែនាំញ្ញាំែឱយែាំកលាំបសចាល ឬព្នារសព្លកាំាំងការបញ្ញាំទាំ មាំនសព្លណដ
ាំ យបព្ែនាំង មាំនសព្លណដលឱសងព្ែាំវរនដាំកជញ្ាំនមកដលាំ
លែាំកបងាំវកាំ
ាំ
។
វាមានសារៈសាំោនាំសព្មាបាំែាំកកាំាំងការព្ែាំវស្ាំាំយែបរលាំសព្លណដលឱសងសាាំនទកាំទងមកកានាំែាំក
ាំ
សដាំមបាំែនាំញ្ញាំែឱយព្ាំកសគដងថាព្ាំ
កសគព្ែាំវសធ្ាំាំែាំាំជាមាំយនាំងសវជាំបញ្ញាំ ងាំនាំ
ាំ ងសដាំមបាំការពារការព្នា
រសព្លកាំាំងការដាំកជញ្ាំន។
ាំ
សដាំមបាំសព្ជាំសសរសសច
ាំ
ព្ាំការបញ្ាំនសដាយសាំ
ាំ
ាំយព្បវែាំាំនាំវសវជាំបញ្ញាំងាំាំណដលរនទទាំលសដាយផ្លាំលាំព្ាំការយាលាំ
ាំ
យែាំកផ្ាំលាំសសវាណងទសាំ
ាំ ែភាព្របសាំែាំក សាំមទកាំទងមកសយាំងែាំាំាំតាមរយៈការទាំរសព្ាំមកសលែទាំរសព្ាំ
ណផ្ាំកបសព្មាំសសវាសមាជាំកណដលមានសៅសលាំបែាំសមាជាំករបសាំែាំក។
2. បវជិរញ្ហិងិិន្ដលឱសងសាិនបនេះទទិលបានបដ្ឋយផ្លិលិពិកា រោលិ
ិ
យររសិអ្ិក្ិលិបសវាន្ងទិររសិអ្ិក
ឱសងសាាំនសបាំក នាំងបញ្ាំនសវជាំ
ាំ
បញ្ញាំងាំាំសដាយសាំយព្បវែាំណដលវាទទាំ
ាំ
ាំ
លរនព្ាំែាំកផ្ាំលាំសសវាណង
ទសាំ
ាំ ែភាព្ សដាយមាំនចាាំរចាំព្ាំនាំែយជាមាំយែាំកជាមាំន ព្បសាំនសបាំ៖

• ែាំករនសព្បាំសសវាបញ្ញាំទាំ តាមថ្ព្បសែាំយាំជាមាំយនាំងគសព្មាងរបសាំសយាំងកាលព្ាំមាំន ឬ
ាំ
ាំយព្បវែាំាំនាំវរលាំសវជាំបញ្ញាំងាំាំទងែស
ាំ
ាំណដលែាំកទទាំលរន
• ែាំកចាំេះស្ាំេះសព្មាបាំការបញ្ាំនសដាយសាំ
សដាយផ្លាំលាំព្ាំែាំកផ្ាំលាំសសវាណងទសាំ
ាំ ែភាព្។ ែាំកអាចសសាំាំសាំាំការបញ្ាំនសដាយសាំ
ាំ
យព្បវែាំ
ាំ
ាំនាំ
វរលាំសវជាំបញ្ញាំងាំាំទងែសាំ
ាំ
ឥេាំវសនេះ ឬសៅសព្លណាកាំរនតាមរយៈការផ្ាំលាំការយលាំព្ព្មសលាំសវ
ជាំបញ្ញាំដាំកជញ្ាំនដលាំ
ាំ
ផ្ាំេះងាំាំដាំបាំងរបសាំែាំក ណដលរនសផ្ាំសដាយព្គាំ
ាំ
សព្ទយរបសាំែាំក។

ព្បសាំនសបាំែាំករនសព្បាំការបញ្ញាំទាំ តាមថ្ព្បសែាំយាំកាលព្ាំមាំន សហាំយមាំនចងាំឱយឱសងសាាំនសបាំក
នាំងដាំកជញ្ាំនសវជាំ
ាំ
បញ្ញាំងាំាំនាំមាំយៗសដាយសាំយព្បវែាំសាំ
ាំ
ាំ មទកាំទងមកសយាំងែាំាំាំតាមរយៈ
ការទាំរសព្ាំសៅកានាំណផ្ាំកបសព្មាំសសវាសមាជាំក។

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
136

សសៀវសៅណែនាំសមាជាំករបសាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)

ជាំព្ាំកទាំ5៖ ការទទាំលរនឱស
ងតាមសវជាំបញ្ញាំសព្មាបាំែាំកជាំ
ងាំមាំនសាាំកាំព្ារលរបសាំែាំក

ព្បសាំនសបាំែាំកមាំនណដលសព្បាំការដាំកជញ្ាំនការបញ្ញ
ាំ
ាំ ទាំ តាមថ្ព្បសែាំយាំរបសាំសយាំង
នាំង/ឬសសព្មចចាំែាំបញ្ឈបាំការសបាំកឱសងមានសវជាំបញ្ញាំងាំាំសដាយសាំាំយព្បវែាំាំសទ
ឱសងសាាំនទកាំទងែាំករលាំសព្លណដលវាទទាំលរនសវជាំបញ្ញាំងាំាំព្ាំែាំកផ្ាំលសសវាណងទ
ាំ
សាំ
ាំ ែភាព្
សដាំមបាំសមាំលថាសែាំែាំកចងាំទទាំលរនការសបាំក នាំងដាំកជញ្ាំនថា
ាំ ាំ ភា
ាំ ាំ មៗណដរឬសទ។
ាំ
ាំងព្ែាំមព្ែាំវ
• វាផ្ាំលាំឱយែាំកនាំវឱកាសសដាំមបាំសធ្ាំាំឱយព្រកដថាឱសងសាាំនកាំព្ាំងបញ្ាំនឱសងរនយា

(បាំករមកមា
ាំ
ាំ ាំង បរមាែ នាំងទព្មងាំលកាំែៈ) សហាំយព្បសាំនសបាំចាាំរចាំវានាំងែនាំញ្ញាំែឱយែាំកលាំ
បសចាល ឬព្នារសព្លកាំាំងការបញ្ញាំទាំ មាំនសព្ល ឱសងព្ែាំវរនដាំកជញ្ាំនមកដលាំ
ាំ
។

• ស្ាំាំយែបរលាំសព្លណដលឱសងសាាំនទកាំទងមកែាំក សដាំមបាំឱយព្ាំកសគដាំងែាំព្ាំែាំាំណដល

ព្ែាំវសធ្ាំាំជាមាំយឱសងមានសវជាំបញ្ញាំងាំនាំ
ាំ ងសដាំមបាំការពារការព្នាសព្លណាមាំយកាំាំងការដាំកជញ្ាំន។
ាំ

សដាំមបាំសព្ជាំសសរសសច
ាំ
ព្ាំការបញ្ាំនសវជាំ
ាំ
បញ្ញាំងាំាំសដាយសាំយព្បវែាំណដលែាំ
ាំ
ាំ
កទទាំលរនសដាយផ្លាំលាំព្ាំការយា
ាំ
លាំយែាំកផ្ាំលាំសសវាណងទសាំ
ាំ ែភាព្របសាំែាំក សាំមទកាំទងមកសយាំងែាំាំាំតាមរយៈការទាំរសព្ាំមកណផ្ាំកប
សព្មាំសសវាសមាជាំក។
3. រិបពញឱសងមានបវជិរញ្ហិតាមការរញ្ហិទិញតាមថ្ប្រសណិយិប

ិ
ិង វញ

ាំ ាំ
សព្មាបកា
ាំ របាំសព្ ឱសងរបសាំែាំកសេាំងវ ាំ ែាំកមានជសព្មាំសកាំាំងការចេះាំស្ាំេះសព្មាបក
ាំ មាំវធ្
ាំ សាំនេះ សយាំងចាបាំសផ្ាំាំមដាំសែាំរការការបាំសព្
បាំសព្ សេាំងវ ាំ សដាយសាំាំយព្បវែាំាំ។ សាំាំែសព្កាមកមាំវធ្
សេាំងវ ាំ បនាំបាំរបសែ
ាំ ាំកសដាយសាំាំយព្បវែាំាំសៅសព្លណដលកាំែែាំព្តារបសាំសយាំងបងាាំ ថា
ែាំកគាំរណែជាំែែសាំឱសងរបសាំែាំក។
ាំ
សព្ នាំមាំយៗ សដាំមបាំសធ្ាំាំឱយព្រកដថា
• ឱសងសាាំនទកាំទងែាំកមាំនសព្លដាំកជញ្ាំនការបាំ

ែាំកព្ែាំវការសព្បាំថាាំកាន
ាំ ាំណែសព្ចាំន សហាំយែាំកអាចសរេះបងាំការបាំសព្ សេាំងវ ាំ តាមកាលកាំែែាំ
ព្បសាំនសបាំែាំកមានថាាំព្គបាំ
ាំ
ព្គនាំឬព្បសាំនសបាំថាាំរបសាំ
ាំ
ែាំករនផ្លាំសាំបាំរ។
ាំ

ាំ ាំបាំសព្ សដាយសាំាំយព្បវែាំាំរបសសាំយាំង
ាំ មន
ាំ សព្បាំព្រសាំកមាំវធ្
• ព្បសាំនសបាំែាំកសព្ជាំសសរស

សាំមទកាំទងឱសងសាាំនរបសាំែាំក 30 ថ្ងាំមាំនសវជាំបញ្ញាំបចាំាំបបនាំរបសាំែាំកនាំងែសាំសដាំមបព្ាំរកដថា
ការបញ្ញាំទាំ បនាំបាំរបសាំែាំកព្ែាំវរនដាំកជញ្ាំន
ាំ សៅែាំកទនាំសព្លសវលា។

ាំ បាំសព្ សដាយសាំាំយព្បវែាំាំរបសាំសយាំង ណដលសរៀបចាំការបាំសព្ តាមការប
សដាំមបាំសព្ជាំសសរសសច
ាំ
ព្ាំកមាំវធ្ាំ
ញ្ញាំទាំ តាមថ្ព្បសែាំយាំសដាយសាំាំយព្បវែាំសាំ
ាំ មទកាំទងមកសយាំងែាំាំាំតាមរយៈការទាំរសព្ាំមកណផ្ាំក
បសព្មាំសសវាសមាជាំក។
ាំ ព្ាំវធ្
ាំ ាំដាំលាំបាំផ្ាំែសដម
ែនាំញ្ញាំែឱសងសាាំនដង
ាំ បាំទកាំទងមកែាំក ដាំសចាំេះព្ាំកសគអាចទកទ
ាំ ងសៅែាំកសដាំមបាំ
បញ្ញាំកាំការបញ្ញាំទាំ របសាំែាំកមាំនសព្លដាំកជញ្ាំន
ាំ ។

A7. ការទទិលយកការ្ិតិ្ិងឱ
ិ សងរយៈបពលន្វង
សលាកែាំកអាចទទាំលរនការផ្ាំែាំផ្ាំងាំឱសងសព្បាំព្រសាំជាព្បចាាំរយៈសព្លណវងណដលមានកាំាំងបញ្ាំាំឱសងរបសាំ
គសព្មាងរបសាំសយាំងែាំាំាំ។ ឱសងណងទ ាំគាំជាឱសងណដលែាំកសលបសទៀងទែាំសព្មាបាំសាាំនភាព្ជាំងាំរាំាំថ្រាំ
ឬការសព្បាំព្រសាំឱសងរយៈសព្លណវង។

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ5៖ ការទទាំលរនឱស
ងតាមសវជាំបញ្ញាំសព្មាបាំែាំកជាំ
ងាំមាំនសាាំកាំព្ារលរបសាំែាំក

ឱសងសាាំនកាំាំងបណា
ាំ ែនាំញ្ញាំែឱយែាំកទទាំលរនសសវាកមាំផ្ាំែាំផ្ាំងាំឱសងណងទរយៈសព្លណវង។
ាំ
ការផ្ាំែាំផ្ាំងាំរយៈសព្ល 100 ថ្ងាំមានការបងាំព្រកាំរមដាំ
ាំ ចនាំងការផ្ាំែាំផ្ាំងាំរយៈសព្លមាំយណែណដរ។ សសៀវសៅប
ញ្ាំាំស្ាំេះែាំកផ្ាំលសសវា
ាំ
នាំង ឱសងសាាំន ព្របាំែាំកែាំព្ាំឱសងសាាំនណាណដលអាចផ្ាំលាំឱយែាំកនាំវការផ្ាំ
ែាំផ្ាំងឱសងណងទរយៈសព្លណវង។
ាំ
ែាំកកាំអាចទាំរសព្ាំសៅកានាំណផ្ាំកបសព្មាំសសវាសមាជាំកផ្ងណដរ
សព្មាបាំព្ាំែាំមានបណនាំម។

សព្មាបាំឱសងព្បសភទជាកាំលាកាំមាំយចាំនាំន សលាកែាំក អាចសព្បាំសសវាបញ្ញាំទាំ តាមថ្ព្បសែាំយាំថ្ន
បណា
ាំ របសាំគសព្មាង សដាំមបាំទទាំលរនការផ្ាំែាំផ្ាំងាំឱសងសព្បាំព្រសាំជាព្បចាាំរយៈសព្លណវង។ សាំមសមាំល ន្្ិក
A6 សដាំមបាំណសាំងយលាំែាំព្ាំសសវាបញ្ញាំទាំ តាមថ្ព្បសែាំយាំ។

A8. ការបប្រិប្បាសិឱសងសាិនន្ដលមិនមានបៅកិិងរណ
ិ ញថ្នគបប្មាងររសិបយិង
ជាទាំសៅ សយាំងបងាំព្រកាំទាំទែាំសព្មាបាំឱសងណដលរនសបាំកសៅតាមឱសងសាាំនសព្ៅបណា
ាំ លាំេះព្តាណែែាំ
កមាំនអាចសព្បាំឱសងសាាំនកាំាំងបណា
ាំ ណែបាំាំសណា
ាំ េះ។ សយាំងមានឱសងសាាំនកាំាំងបណា
ាំ សៅសព្ៅែាំបនាំសសវា
សយាំងែាំាំណដលែាំ
ាំ
កអាចទទាំលរនការសបាំកឱសងមានសវជាំបញ្ញាំរបសាំែាំក កាំាំងនមជាសមាជាំកមាាំកាំថ្នគ
សព្មាងរបសាំសយាំង។
សយាំងបងាំព្រកាំទាំទែាំសព្មាបាំសវជាំបញ្ញាំណដលរនសបាំកសៅឱសងសាាំនសព្ៅបណា
ាំ
សព្កាម៖

កាំាំងករែាំដាំចោង

ាំ នាំងណដនដាំរបសាំព្បសទសសនេះ សហាំយធាាំកាំែាំនឈាំ
ាំ
• ែាំកកាំព្ាំងសធ្ាំាំដាំសែាំរសៅកាំាំងសហរដាំអាសមរក
ឬរែាំបងាំឬែសាំឱសងមានសវជាំបញ្ញាំរបសាំែាំក។

ាំ នាំងណដនដាំរបសាំព្បសទសសនេះ សហាំយសវជាំបញ្ញាំគាំស
• ែាំកកាំព្ាំងសធ្ាំាំដាំសែាំរសៅកាំាំងសហរដាំអាសមរក
ព្មាបាំការណងទក
ាំ ាំាំងព្គអាសនាំ ឬបនាំនាំណផ្ាំកសវជាំសាស្តសាំ។

• ែាំកមាំនអាចទទាំលរនឱសងណដលមានការរាំបាំរងឱយរនទនាំសព្លសវលាសៅកាំាំងែាំបនាំសសវាកមាំរ
បសាំសយាំងសទ សដាយសារណែឱសងសាាំនកាំាំងបណា
ាំ ណដលផ្ាំលាំសសវា 24 សមាាំងមាំនមានសៅកាំាំ
ងចមាាំយសបាំកបរ 25 មាាំយសទ។

• ែាំកកាំព្ាំងណែបាំសព្ សវជាំបញ្ញាំសព្មាបាំឱសងណដលមានការរាំបាំរង ណដលមាំនមានសាំាំកទាំកជាព្បចាាំ
សៅឱសងសាាំនលកាំរយកាំាំងបណា
ាំ ណដលអាចចាំលសព្បាំរន។ (ឧទហរែាំឱសងសព្មាបាំការព្ា
រលជាំងាំកព្ម ឬឱសងឯកសទសសផ្សងសទៀែ។

កាំាំងករែាំទងសនេះ
ាំ
សយាំងណែនាំែាំកឱយព្ាំនាំែយជាមាំយណផ្ាំកបសព្មាំសសវាសមាជាំកជាមាំនសាំន សដាំមបាំរកសមាំលថា
សែាំមានឱសងសាាំនកាំាំងបណា
ាំ សៅណកបរឬែែាំ។

ិ
A9. ការរងិប្បាកិទិទតិសងអ្ិក វញសប្មារិ
ឱសងមានបវជិរញ្ហិ
Anthem MediBlue Full Dual Advantage មាំនអាចទាំទែាំសងែាំក វ ាំ សព្មាបាំសវជាំបញ្ញាំណដលរ
នរាំបាំរងសដាយ Med-Cal សទ។
ព្បសាំនសបាំែាំកព្ែាំវសព្បាំឱសងសាាំនសព្ៅបណា
ាំ ជាទាំសៅែាំកព្ែាំវបងាំថ្ងាំចាំណាយសព្ សៅសព្លែាំកទទាំ
លរនសវជាំបញ្ញាំរបសាំែាំក។ ែាំកអាចសសាំាំឱយសយាំងែាំាំាំទាំទែាំថ្ងាំចាំណាយសៅែាំក វ ាំ ។

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ5៖ ការទទាំលរនឱស
ងតាមសវជាំបញ្ញាំសព្មាបាំែាំកជាំ
ងាំមាំនសាាំកាំព្ារលរបសាំែាំក

ព្បសាំនសបាំែាំកបងាំថ្ងាំចាំណាយសព្ សព្មាបាំសវជាំបញ្ញាំរបសាំែាំក ណដលអាចព្ែាំវរនរាំបាំរងសដាយ
Medi-Cal Rx ែាំកព្បណហលជាអាចទទាំលរនសាំែងវ ាំ ព្ាំឱសងសាាំនសៅសព្លណដល Medi-Cal Rx
បងាំថ្ងាំចាំណាយសព្មាបាំសវជាំបញ្ញាំ។ មាំាងវ ាំ សទៀែ ែាំកអាចសសាំាំសាំាំឱយ Medi-Cal Rx ទាំទែាំសងែាំក វ ាំ តា
មរយៈការដាកាំបញ្ាំនការទមទរសាំ
ាំ
ែង "សាំែងសលាំការចាំណាយសច សហាស ាំរបសាំMedi-Cal (Conlan)"។
ព្ាំែាំមានបណនាំមអាចរករនសៅសលាំសគហទាំព្ាំររបសាំMedi-Cal Rx៖ medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/។
សដាំមបាំណសាំងយលាំបណនាំមែាំព្ាំបញ្ញាំសនេះ សាំមសមាំល ជិពិកទិ7 ថ្ន សសៀវសៅណែនាំសមាជាំក របសាំែាំក។

B. រញ្ិិឱសងថ្នគបប្មាងររសិបយិង
សយាំងមានបញ្ាំាំឱសងណដលមានការធានរាំបាំរង។ សយាំងសៅវាយាាំងែាំាំថា "បញ្ាំាំឱសង"។
សយាំងសព្ជាំសសរសឱសងក
ាំ
ាំាំងបញ្ាំាំឱសង សដាយមានជាំនាំយព្ាំព្កមសវជាំ
ាំ
បែាំាំែ នាំងឱសងការ។ាំ
បញ្ាំាំឱសងកាំព្របាំែាំកផ្ងណដរនាំវសគលការែាំណដលែាំកព្ែាំវែនាំវែាំតាមសដាំមបាំទទាំលរនឱសងរបសាំែាំក។
ជាទាំសៅ សយាំងធានរាំបាំរងសលាំឱសងណដលមានសៅកាំាំងបញ្ាំាំឱសងថ្នគសព្មាងរបសាំសយាំង
សៅសព្លែាំកសធ្ាំាំតាមបទបញ្ាំែាំណដលសយាំងព្នយលាំសៅកាំាំងជាំព្ាំកសនេះ។

B1. ឱសងកិិងរញ្ិិឱសងររសិបយិង
បញ្ាំាំឱសងរបសាំសយាំងរមមានឱសងណដលរនធានរ
ាំ
ាំបាំរងសដាយ Medicare។
ឱសងមានសវជាំបញ្ញាំភាគសព្ចាំនណដលែាំកទទាំលរនព្ាំឱសងសាាំនព្ែាំវរនធានរាំបរាំងសដាយគសព្មាងរបសាំ
ាំ មាំនជាកាំលាកាំអាចនាំងព្ែាំវរន
ែាំក។ ឱសងសផ្សងសទៀែ ដាំចជាឱសងគាំនសវជាំបញ្ញាំ (OTC) នាំងវតា
រាំបាំរងសដាយ Medi-Cal Rx។ សាំមចាំលសមាំលសគហទាំព្ាំររបសាំMedi-Cal Rx (medi-calrx.dhcs.ca.gov)
សព្មាបាំព្ាំែាំមានបណនាំម។ ែាំកកាំអាចសៅទាំរសព្ាំមកកានាំមជឈមែាំលសសវាកមាំបសព្មាំែែាំងាំជនរបសាំ
Medi-Cal Rx តាមសលែ 800-977-2273។ សាំមយកបែាំសមាាំលាំែែាំព្បសយាជនាំ(BIC) ថ្ន Medi-Cal
របសាំែាំកសៅសព្លណដលទទាំលយកឱសងមានសវជាំបញ្ញាំតាមរយៈ Medi-Cal Rx។
បញ្ាំាំឱសងរបសាំសយាំងរមមានឱសងមានមា
ាំ
ាំកយាំសហា នាំងឱសងទាំសៅ។
ឱសងមានមាាំកយាំសហា គាំជាឱសងមានសវជាំបញ្ញាំណដលព្ែាំវរនដាកាំលកាំសព្កាមស្ាំេះសញ្ញាំពាែាំជាំកមាំ
ណដលរនព្គបាំព្គងសដាយព្កមហាំ
ាំ ាំនផ្លាំែឱសង។ ឱសងមានមាាំកយាំសហាណដលសាំាំគសាាំ ជាងឱសងធ្មាំតា
(ឧទហរែាំឱសងណដលណផ្ាំកសលាំព្បាំសែែាំាំន) ព្ែាំវរនសគសៅថាផ្លាំែផ្លជាំវសាស្តសាំ។ សៅកាំាំងបញ្ាំាំឱសងរបសាំ
សយាំង សៅសព្លណដលសយាំងសាំសៅសៅសលាំពាកយថា "ឱសង" វាអាចមាននាំយថាជាឱសង ឬផ្លាំែផ្លជាំ
វសាស្តសាំ។
ឱសងទាំសៅមានធាែាំផ្សសកមាំ
ាំ
ដាំចគាំសៅនាំងឱសងមានមាាំកយាំសហាផ្ងណដរ។ ជាទាំសៅ ឱសងសៅ
មានព្បសាំទាំាំភាព្ដាំចគាំសៅនាំងឱសងណដលមានមាាំកយាំសហា សហាំយជាធ្មាំតាមានែថ្មាំធ្ាំរថ្ងាំជាង។
មានឱសងទាំសៅជាំនាំសណដលអាចរករនសព្មាបាំឱសងមានមាាំកយាំសហាជាសព្ចាំនសព្មាបាំែាំកផ្ាំលាំសសវារប
សាំែាំក ព្បសាំនសបាំែាំកមានសាំែាំរែាំព្ាំថាសែាំឱសងទាំសៅ ឬឱសងមានមាាំកយាំសហានាំងបាំសព្ ែព្មាំ
វការរបសាំែាំកឬែែាំ។

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ5៖ ការទទាំលរនឱស
ងតាមសវជាំបញ្ញាំសព្មាបាំែាំកជាំ
ងាំមាំនសាាំកាំព្ារលរបសាំែាំក

គសព្មាងរបសាំសយាំងកាំរាំបាំរងឱសង នាំងផ្លាំែផ្ល OTC ជាកាំលាកាំមាំយចាំនាំនណដលជាែែាំព្បសយា
ជនាំបណនាំមផ្ងណដរ។
ឱសង OTC មាំយចាំនាំនមានែថ្មាំទបជាងឱសងមានសវជាំបញ្ញាំ សហាំយមានព្បសាំទាំភាព្ដាំចគាំ។
ែែាំព្បសយាជនាំបណនាំមសនេះព្ែាំវរនសរៀបរបាំលមាំាំែសៅកាំាំងតារងែែាំព្បសយាជនាំណផ្ាំកសវជាំសាស្តសាំសៅកាំាំងជាំ
ព្ាំកទាំ4 ថ្នសសៀវសៅណែនាំសមាជាំកសនេះ។

B2. របរៀរន្សិងរកឱសងបៅកិិងរញ្ិិឱសងររសិបយិង
សដាំមបាំណសាំងរកសមាំលថា សែាំឱសងណដលែាំកសព្បាំមានសៅកាំាំងបញ្ាំាំឱសងរបសាំសយាំងណដរឬសទ ែាំកអាច៖
•

ព្ាំនាំែយបញ្ាំាំឱសងងាំាំបាំផ្ាំែ ណដលសយាំងរនសផ្ាំជាំ
ាំ នែាំកតាមថ្ព្បសែាំយាំ។

•

ចាំលសមាំលសគហទាំព្ាំរថ្នគសព្មាងរបសាំសយាំងតាមរយៈ shop.anthem.com/medicare/ca។
បញ្ាំាំឱសងសៅសលាំសគហទាំព្ាំរសនេះគាំងាំាំជានាំចាំ។

•

ាំ ថាឱសងមាំយសាំាំែកាំាំងបញ្ាំាំឱសងណដរឬសទ
សាំមទាំរសព្ាំសៅកានាំណផ្ាំកបសព្មសាំសវាសមាជាំក សដាំមបដ
ាំ ង
ឬសសាំាំសាំាំចាបាំចមាំងថ្នបញ្ាំាំសនេះណែមាំង។

•

ឱសងណដលមិនព្ែាំវរនរាំបាំរងសដាយណផ្ាំក D អាចព្ែាំវរនរាំបាំរងសដាយ Medi-Cal Rx។
សាំមចាំលសមាំលសគហទាំព្ាំររបសាំMedi-Cal Rx (medi-calrx.dhcs.ca.gov/)
សព្មាបាំព្ាំែាំមានបណនាំម។

B3. ឱសងន្ដលមិនមានបៅកិិងរញ្ិិឱសងររសិបយិង
សយាំងមាំនធានរាំបាំរងសលាំឱសងតាមសវជាំបញ្ញាំទងែសាំ
ាំ
សទ។ ឱសងមាំយចាំនាំនមាំនមានសៅកាំាំង
បញ្ាំាំឱសងរបសាំសយាំងសទ សដាយសារចាបាំមាំនែនាំញ្ញាំែឱយសយាំងធានរាំបាំរងសលាំឱសងទងសនេះ។
ាំ
សៅកាំាំងករែាំសផ្សងៗសទៀែ សយាំងរនសសព្មចថាមាំនដាកាំបញ្ាំលឱសងណាមាំ
ាំ
យសៅកាំាំងបញ្ាំាំឱសងរបសាំ
សយាំង។ ព្បសាំនសបាំឱសងព្ែាំវរនសច សវជាំបញ្ញាំ ណដលមាំនមានសៅកាំាំងបញ្ាំាំឱសងរបសាំសយាំង
ែព្មាំវការឱសងមានសវជាំបញ្ញាំរបសាំែាំកនាំងព្ែាំវរនវាយែថ្មាំសព្កាមសគលការែាំធានរាំបាំរងថ្នគសព្មាងរ
បសាំសយាំងជានាំចាំកាំដាំចជាបទបញ្ាំែាំថ្នការធានរាំបាំរងរបសាំMedicare ផ្ងណដរ។
គសព្មាងរបសាំសយាំងមាំនបងាំព្រកាំទាំទែាំសព្មាបាំឱសងណដលមានរយនមសៅកាំាំងណផ្ាំកសនេះសទ។ ឱសងទង
ាំ
សនេះព្ែាំវរនណគសៅថាឱសងន្ដលមិនរារិរញ្ិិល។ ព្បសាំនសបាំែាំកទទាំលរនឱសងមានសវជាំបញ្ញាំសព្មា
បាំឱសងណដលមាំនរនរបាំបញ្ាំល
ាំ ែាំកអាចជាព្ែាំវបងាំព្រកាំទាំទែាំសព្មាបាំឱសងសនេះសដាយែាំនឯង។
ាំ
ព្បសាំនសបាំែាំកគាំែថា សយាំងគាំរណែបងាំព្រកាំទាំទែាំសព្មាបាំឱសងណដលមាំនរនរបាំបញ្ាំលណាមាំ
ាំ
យ
សដាយសារណែករែាំរបសាំែាំក ែាំកអាចដាកាំពាកយបែាំងឧទាំ
ាំ
រែាំរន។ សាំមសមាំល ជិពិកទិ9 ថ្ន
សសៀវសៅណែនាំសមាជាំក របសាំែាំកសព្មាបាំព្ាំែាំមានបណនាំមែាំព្ាំបែាំាំងឧទាំរែាំ។

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ5៖ ការទទាំលរនឱស
ងតាមសវជាំបញ្ញាំសព្មាបាំែាំកជាំ
ងាំមាំនសាាំកាំព្ារលរបសាំែាំក

ោងសព្កាមសនេះគាំជាបទបញ្ាំែាំទាំសៅចាំនាំនបាំសព្មាបាំឱសងណដលមាំនរបាំបញ្ាំល៖
ាំ
1. ការធានរាំបាំរងសលាំឱសងសព្មាបាំែាំកជាំងាំមាំនសាាំកាំព្ារលថ្នគសព្មាងរបសាំសយាំង (ណដលរមបញ្
ាំ
ាំ ាំ
លណផ្ាំក D) មាំនអាចបងាំព្រកាំទាំទែាំសព្មាបាំឱសងណដល Medicare ណផ្ាំក A ឬណផ្ាំក B រនរាំបាំរងរច
ាំ
សហាំយសនេះសទ។ គសព្មាងរបសាំសយាំងរាំបាំរងសលាំឱសងណដលរនរាំបាំរងសាំាំែសព្កាម Medicare ណផ្ាំក A
ឬណផ្ាំក B សដាយមាំនគាំែថ្ងាំបាំាំណនាំឱសងទងសនេះមាំ
ាំ
នព្ែាំវរនចាែាំទាំកថាជាណផ្ាំកថ្នែែាំព្ប
សយាជនាំឱសងមានសវជាំបញ្ញាំរបសាំែាំកជាំងាំមាំនសាាំកាំព្ារលរបសាំែាំកសទ។
2. គសព្មាងរបសាំសយាំងមាំនអាចរាំបាំរងសលាំឱសង ណដលព្ែាំវរនទាំ សៅោងសព្ៅសហរដាំអាសមរក
ាំ
នាំងណដនដាំរបសាំព្បសទសសនេះរនសទ។
3. ការសព្បាំឱសងព្ែាំវណែមានការែនាំញ្ញាំែព្ាំរដាំរលចាំែាំអាហារនាំងឱសង (FDA) ឬកាំមានការគាំព្ទសដា
យឯកសារសយាងណផ្ាំកសវជាំសាស្តសាំមាំយចាំនាំនថាជាការព្ារលសព្មាបាំសាាំនភាព្របសាំែាំក។
សវជាំបែាំាំែរបសាំែាំកអាចព្បណហលជាព្ែាំវសច សវជាំបញ្ញាំសព្មាបាំឱសងជាកាំលាកាំមាំយចាំនាំន
សដាំមបាំព្ារលសាាំនភាព្របសាំែាំក សទេះបាំជាឱសងសនេះមាំនមានការែនាំញ្ញាំែឱយសព្បាំកាំាំងការព្ារល
សាាំនភាព្របសាំែាំកកាំសដាយ។ សនេះព្ែាំវរនសគសៅថា "ការសព្បាំព្រសាំសដាយគាំនការណែនាំព្ែាំមព្ែាំវ"។
គសព្មាងរបសាំសយាំងជាធ្មាំតាមាំនព្គបធានរាំបាំរងសលាំឱសងណដលព្ែាំវរនសច សវជាំបញ្ញាំសព្មាបាំការ
សព្បាំព្រសាំសដាយគាំនការណែនាំព្ែាំមព្ែាំវសនេះសទ។
ដាំចគាំផ្ងណដរ តាមចាបាំMedicare ឬ Medi-Cal មាំនអាចរាំបាំរងសលាំព្បសភទឱសងណដលមានរយន
មោងសព្កាមរនសទ។

• ឱសងព្ែាំវរនសព្បាំព្រសាំសព្មាបាំជាំរាំ ព្បសាំទាំភាព្
• ឱសងណដលសព្បាំព្រសាំជាសព្គឿងសមាាំង ឬសដាំមបាំជាំរាំ ការដាំេះសកាំ
• ឱសងព្ែាំវរនសព្បាំព្រសាំសព្មាបាំព្ារលបញ្ញាំព្បដាបាំសភទ ឬងាបាំលាំងាំដាំចជា ឱសង Viagra®,
Cialis®, Levitra®,នាំង Caverject®។ (គសព្មាងសនេះផ្ាំលាំនាំវការរាំបាំរងបណនាំមថ្នឱសងតាមសវជាំ
បញ្ញាំមាំយចាំនាំនណដលជាធ្មាំតាមាំនព្ែាំវរនរាំបាំរងសៅកាំាំងគសព្មាងឱសងតាមសវជាំបញ្ញាំរបសាំ
Medicare តាមរយៈការធានរាំបាំរងថាាំណដលព្បសសាំ
ាំ
រសេាំង ដាំចជាឱសងបាំរែាំការងាបាំលាំងាំ
Sildenafil បាំនព្គបាំកាំាំងមាំយណែ។)

ាំ ន
ាំ ណដលនាំយាយថា
• ឱសងសព្មាបាំែាំកជាំងាំមាំនសាាំកាំព្ារលណដលផ្លាំែសដាយព្កមហាំ
ែាំកព្ែាំវណែមានការសធ្ាំាំសែសាំ ឬសសវាកមាំណដលសធ្ាំាំសដាយព្ាំកសគណែបាំាំសណា
ាំ េះ

B4. កប្មិតរញ្ិិឱសង
រលាំឱសងកាំាំងបញ្ាំាំឱសងរបសាំសយាំងគាំសាំាំែកាំាំងកព្មាំែមាំយថ្នកព្មាំែទង
ាំ 5។ កព្មាំែគាំជាព្កមឱសងណដ
ាំ
លជាទាំសៅមានព្បសភទដាំចគាំ (ឧទហរែាំមាាំកយាំសហា នាំងព្បសភទទាំសៅ)
ាំ
ាំ លទ
ាំ
ងឱសងទាំ
ាំ
សៅណដលចងាំរន។
• កព្មាំែទាំ1 រមបញ្
ាំ
ាំ លទ
ាំ
ងឱសងទាំ
ាំ
សៅ។
• កព្មាំែទាំ2 រមបញ្

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ5៖ ការទទាំលរនឱស
ងតាមសវជាំបញ្ញាំសព្មាបាំែាំកជាំ
ងាំមាំនសាាំកាំព្ារលរបសាំែាំក

ាំ
ាំ លឱសងមានមា
ាំ
ាំកយាំសហាណដលចងាំរន។
• កព្មាំែទាំ3 រមបញ្
ាំ
ាំ លឱសងណដលមាំ
ាំ
នចងាំរន។
• កព្មាំែទាំ4 រមបញ្
ាំ បញ្ាំលឱស
ាំ
ងឯកសទស។
• កព្មាំែទាំ5 រម
សដាំមបាំរនដាំងថាសែាំឱសងរបសាំែាំកសាំាំែកាំាំងកព្មាំងណា សាំមរកសមាំលឱសងសនេះកាំាំងបញ្ាំាំឱសង។
ជិពិកទិ6 ថ្ន សសៀវសៅណែនាំសមាជាំក របសាំែាំកព្របាំែាំព្ាំចន
ាំ ាំនទាំកព្រកាំណដលែាំកព្ែាំវបងាំសព្មា
បាំឱសងសៅកាំាំងកព្មាំែនាំមាំយៗ។

C. ន្ដនកិណតិបលិឱសងមិយចិនិន
សព្មាបាំឱសងមានសវជាំបញ្ញាំជាកាំលាកាំបទបញ្ាំែាំព្ាំសសសមានការកាំែែាំនាំវរសបៀប នាំងសព្លសវលាណដល
គសព្មាងរបសាំសយាំងរាំបាំរងសលាំឱសងទងសនេះ។
ាំ
ជាទាំសៅ បទបញ្ាំែាំរបសាំសយាំងែាំាំាំជាំរាំ ឱយែាំកទទាំលរន
ឱសងណដលមានព្បសាំទាំភាព្សព្មាបាំសាាំនភាព្ជាំងាំរបសាំែាំក សហាំយមានសាំវែាំាំភាព្ នាំងព្បសាំទាំភាព្។
សៅសព្លឱសងមានសាំវែាំាំភាព្ នាំងមានែថ្មាំទប មានព្បសាំទាំភាព្ែាំសដាំ
ាំ ចឱសងណដលមានែថ្មាំែាំសាំ
សយាំងរាំព្ាំងថា ែាំកផ្ាំលាំសសវារបសាំែាំកសច សវជាំបញ្ញាំឱសងណដលមានែថ្មាំទប។
ប្រសិនបរិមានរទរញ្ិតិិពបិសស សប្មារិឱសងររសអ្
ិ ិក ជាធ្មិតាគិមាននិយថ្ន អ្ិក
ិ នការរន្និមបដិមបិឱយបយិងែិិិជិយបចញថ្ងិឱសងប្របភទបនេះ។
ឬអ្ិក្ល
ិ ិបសវាររសអ្
ិ ិកប្តវិចាតិវធា
ាំ ាំចាំយ ឬកាំផ្ាំលាំលទាំផ្
ឧទហរែាំែាំកផ្ាំលាំសសវាកមាំរបសាំែាំកព្បណហលជាព្ែាំវព្របាំសយាំងែាំាំែព្
ាំ កា
ាំ រសធ្ាំាំសរគវន
លព្ាំនាំែយ្មជាមាំន។ ព្បសាំនសបាំែាំក ឬកាំែាំកផ្ាំលាំសសវារបសាំែាំកគែ
ាំ ថា បទបញ្ាំែាំរបសាំសយាំងមាំនគាំ
រព្ែាំវរនែនាំវែាំនាំចាំសពាេះសាាំនភាព្របសាំែាំក ែាំកគាំរណែសសាំាំសាំសយាំងែាំាំឱយមានករែាំសលាំកណលង។
សយាំងព្បណហលជាឯកភាព្ ឬមន
ាំ ឯកភាព្ឱយែាំកសព្បាំព្រសាំឱសងសដាយមាំនមានចាំណាែាំការបណនាំម។
សដាំមបាំណសាំងយលាំបណនាំមែាំព្ាំការសសាំាំសាំាំការសលាំកណលង សាំមសមាំល ជិពិកទិ9 ថ្ន សសៀវសៅណែនាំសមាជាំក

របសាំែាំក។
1. ការកិណតិកប្មិតការបប្រិប្បាសិឱសងមានមាិកយិបហា បៅបពលឱសងទិបៅមានលកិ
ជាទាំសៅ ឱសងទាំសៅមានព្បសាំទាំភាព្ដាំចគាំនាំងឱសងមាាំកយាំសហា សហាំយជាធ្មាំតាមានែថ្មាំទ
បជាង។ ព្បសាំនសបាំមានឱសងទាំសៅថ្នឱសងណដលមានមាាំកយាំសហាណដលអាចរករន
ឱសងសាាំនកាំាំងបណា
ាំ របសាំសយាំងផ្ាំលាំឱយែាំកនាំវឱសងព្បសភទទាំសៅ។

• ជាធ្មាំតា សយាំងមាំនបងាំព្រកាំទាំទែាំសព្មាបាំឱសងមានមាាំកយាំសហាសទ
សៅសព្លណដលមានព្បសភទឱសងទាំសៅ។

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ5៖ ការទទាំលរនឱស
ងតាមសវជាំបញ្ញាំសព្មាបាំែាំកជាំ
ងាំមាំនសាាំកាំព្ារលរបសាំែាំក

• សទេះយាាំងណាកាំសដាយ ព្បសាំនសបាំែាំកផ្ាំលាំសសវារបសាំែាំក រនព្របាំសយាំងព្ាំសហែាំផ្លសវជាំសាស្តសាំថា

ព្បសភទឱសងទាំសៅនាំងមាំនមានព្បសាំទាំភាព្សព្មាបាំែាំកសទ ឬ រនសរសសរថា "គាំនការសព្បាំ
ជាំនាំស" សៅសលាំសវជាំបញ្ញាំរបសាំែាំកសព្មាបាំឱសងមានមាាំកយាំសហា ឬ រនព្របាំសយាំងែាំាំាំព្ាំសហែាំផ្ល
សវជាំសាស្តសាំថា ឱសងទាំសៅ ឬឱសងណដលរនរាំបាំរងសផ្សងសទៀែណដលព្ារលសាាំនភាព្ដាំចគាំ
នាំងមាំនមានព្បសាំទាំភាព្សព្មាបាំែាំកសទសនេះសយាំងនាំងរាំបាំរងសលាំឱសងមានមាាំកយាំសហា។

2. ការទទិលបានការយលិប្ពមពិគបប្មាងជាមិន
សព្មាបាំឱសងមាំយចន
ាំ ាំន ែាំក ឬសវជាំបែាំាំែរបសាំែាំកព្ែវាំណែទទាំលរនការយលព្ាំព្
មព្ាំគសព្មាងរបសាំសយាំង មន
ាំ នាំងែាំកអាចសបាំកឱសងមានសវជាំបញ្ញាំរបសាំែាំករន។
ព្បសាំនសបាំែាំកមន
ាំ ទទាំលរនការយលាំព្ព្មសនេះសទ សយាំងព្បណហលជាមាំនអាចធានរាំបាំរងសលាំឱ
សងទង
ាំ សនេះសទ។
3. សាកលបងបប្រិឱសងប្េងបទៀតជាមិនសិន
ជាទាំសៅ សយាំងចងាំឱយែាំកសាកលបងសព្បាំឱសងណដលមានែថ្មាំទប ណដលមានព្បសាំទាំភាព្
មាំនសព្លសយាំងធានរាំបាំរងសលាំឱសងណដលមានែថ្មាំថ្ងាំជាងសនេះ។ ឧទហរែាំព្បសាំនសបាំឱសង A
នាំងឱសង B មានព្បសាំទាំភាព្ចាំសពាេះលកាំែែាំជាំងាំដាំចគាំ បាំាំណនាំឱសង A មានែថ្មាំទបជាងឱសង B
សយាំងែាំាំាំព្បណហលជាែព្មាំវឱយែាំកសាកលបងសព្បាំព្រសាំឱសង A ជាមាំនសាំន។
ព្បសាំនសបាំឱសង A មិនមានព្បសាំទាំភាព្សព្មាបាំែាំកសនេះសទ សយាំងរាំបាំរងសលាំឱសង B។
ណដលសនេះសៅថា ការព្ារលជាជាំហាន។
4. ការកិណតិរ រមាណ
ិ
សព្មាបាំឱសងមាំយចាំនាំន សយាំងែាំាំាំកាំែែាំចាំនាំនឱសងណដលសលាកែាំកអាចមាន។ សនេះសៅថាណដនកាំែ
ែាំបរមាែ។
ាំ
ឧទហរែាំសយាំងែាំាំាំអាចនាំងដាកាំកព្មាំែចាំនាំនឱសងណដលែាំកអាចទទាំលរនរលាំសព្
លណដលែាំកបាំសព្ សវជាំបញ្ញាំរបសាំែាំក។
សដាំមបាំណសាំងយលាំថា សែាំបទបញ្ាំែាំោងសលាំែនាំវែាំចាំសពាេះឱសងណដលែាំកសព្បាំឬចងាំសលបណដរឬសទ សាំមព្ាំនាំ
ែយសមាំលបញ្ាំាំឱសងរបសាំសយាំង។ សព្មាបាំព្ាំែាំមានចាំងសព្កាយបាំផ្ាំែ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកណផ្ាំកសសវាបសព្មាំ
សមាជាំក ឬព្ាំនាំែយសមាំលសគហទាំព្ាំររបសាំសយាំងតាមរយៈ shop.anthem.com/medicare/ca។ ព្បសាំនសបាំែាំក
មាំនយលាំព្សបនាំងការសសព្មចចាំែាំសលាំការធានរាំបាំរង ឬការសលាំកណលងរបសាំសយាំងសទ ែាំកអាចសសាំាំសាំដាកាំ
ាំ
បែាំាំងឧទាំរែាំរន។ សព្មាបាំព្ាំែាំមានបណនាំមែាំព្ាំបញ្ញាំសនេះ សាំមសមាំលណផ្ាំក E សៅកាំាំង ជាំព្ាំកទាំ9។

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
143
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ជាំព្ាំកទាំ5៖ ការទទាំលរនឱស
ងតាមសវជាំបញ្ញាំសព្មាបាំែាំកជាំ
ងាំមាំនសាាំកាំព្ារលរបសាំែាំក

D. មិលប តិន្ដលឱសងររសិអ្ិកមិនប្តិវបានរាិរិរង
សយាំងព្ាយាមសធ្ាំាំឱយការធានរាំបាំរងសលាំឱសងរបសាំែាំកដាំសែាំរការរនលាំសព្មាបាំែាំក បាំាំណនាំសព្លែាំេះ
ឱសងព្បណហលជាអាចមាំនព្ែាំវរនធានរាំបាំរងតាមែាំាំណដលែាំកចងាំរនសនេះសទ។ ឧទហរែាំ៖

• គសព្មាងរបសាំសយាំងមាំនរនធានរាំបាំរងសលាំឱសងណដលែាំកចងាំសព្បាំសនេះសទ។ ឱសងព្បណហលជា

មាំនមានសៅកាំាំងបញ្ាំាំឱសងរបសាំសយាំងសទ។ សយាំងព្បណហលជាអាចធានរាំបាំរងសលាំព្បសភ
ទឱសងទាំសៅ បាំណនាំ
ាំ មាំនណមនជាឱសងមានសាាំកយាំសហាណដលែាំកចងាំសព្បាំសនេះសទ។ អាចជាឱសងងាំាំ
សហាំយសយាំងមាំនទនាំរនព្ាំនាំែយសមាំលវាសព្មាបាំសាំវែាំាំភាព្ នាំងព្បសាំទាំភាព្សៅសេាំយសទ។

• គសព្មាងរបសាំសយាំងធានរាំបាំរងសលាំឱសង បាំាំណនាំមានបញ្ាំែាំព្ាំសសស ឬណដនកាំែែាំសលាំការធានរាំ

បាំរងសលាំឱសង។ ដាំចណដលរនព្នយលាំសៅកាំាំងណផ្ាំកោងសលាំឱសងមាំយចាំនាំនណដលគសព្មាងរបសាំ
សយាំងធានរាំបាំរងមានបទបញ្ាំែាំណដលកាំែែាំការសព្បាំរបសាំឱសងទងសនេះ។
ាំ
កាំាំងករែាំមាំយចាំនាំន
ែាំក ឬែាំកសច សវជាំបញ្ញាំរបសាំែាំកព្បណហលជាចងាំសសាំសាំ
ាំ ាំនាំវករែាំសលាំកណលង។

មានសរឿងមាំយចាំនាំនណដលែាំកអាចសធ្ាំាំរន ព្បសាំនសបាំសយាំងមាំនធានរាំបាំរងសលាំឱសងតាមែាំាំណដ
លែាំកចងាំឱយសយាំងធានរាំបាំរង។

D1. ការទទិលបានការ្ិតិ្ិងជា
ិ របណ
ិ េះអាសនិ
កាំាំងករែាំមាំយចាំនាំន សយាំងែាំាំាំអាចផ្ាំលាំឱយែាំកនាំវសសវាផ្ាំែាំផ្ាំងាំឱសងបសណា
ាំ េះអាសនាំ សៅសព្លណដលឱសង
សនេះមាំនមានសៅកាំាំងបញ្ាំាំឱសង ឬព្ែាំវរនកាំែែាំតាមរសបៀបណាមាំយ។ ករែាំសនេះផ្ាំលាំសព្លសវលាឱយែាំក
សព្មាបាំព្ាំភាកាជាមាំយែាំកផ្ាំលាំសសវារបសាំែាំក ែាំព្ាំឱសងសផ្សងណាមាំយ ឬកាំសសាំឱយសយាំ
ាំ
ងែាំាំាំរាំបាំរងសលាំ
ឱសងសនេះ។
បដិមបិទទិលបានការ្ិតិ្ង
ិ ិឱសងជារបណ
ិ េះអាសនិអ្ិកប្តិវរិបពញតាមរទរញ្ិតិិពិរោិងខាងបប្កាម៖
1. ឱសងណដលែាំករនសព្ប៖ាំ

• ណលងមានសៅកាំាំងបញ្ាំាំឱសងរបសាំសយាំង ឬ
ាំ ណដលមានសៅកាំាំងបញ្ាំាំឱសងរបសាំសយាំង ឬ
• មន

• បចាំាំបបនាំមានកាំែែាំតាមលកាំែែាំណាមាំយ
2. ែាំកចាសាំជាសាំែ
ាំ កាំាំងសាាំនភាព្ណាមាំយកាំាំងចាំសណាមសាាំនភាព្ោងសព្កាម៖

•

សយាំងធានរាំបាំរងសលាំការផ្ាំែាំផ្ាំងាំឱសងរបសាំែាំកជាបសណា
ាំ េះអាសនាំ កិិងអ្ិ ិ ងបពល 90
ថ្ងិដិរិងតាមឆ្ិិប្រតិទិន។

o ការផ្ាំែាំផ្ាំងាំជាបសណា
ាំ េះអាសនាំសនេះនាំងមានរហាំែដលាំសៅ 30 ថ្ងាំ។

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ5៖ ការទទាំលរនឱស
ងតាមសវជាំបញ្ញាំសព្មាបាំែាំកជាំ
ងាំមាំនសាាំកាំព្ារលរបសាំែាំក

o ព្បសាំនសបាំសវជាំបញ្ញាំរបសាំែាំកបងាាំបាំឱយសព្បាំឱសងែាំចជាងរយៈសព្លសនេះព្ាំរបាំថ្ងាំ សយាំងនាំងែនាំ
ញ្ញាំែឱយែាំកសបាំកឱសងសេង
ាំ វ ាំ រនសព្ចាំនសលាំកសដាំមបផ្
ាំ ាំលាំឱយែាំកនាំវរយៈសព្លផ្ាំែផ្
ាំ ាំងាំសព្មាបាំ
ការសព្បព្ាំរសាំឱសងជាែែាំបរមារន 30 ថ្ងាំ។ ែាំកព្ែាំវណែសបាំកឱសងមានសវជាំបញ្ញាំរបសាំែាំន
ាំ
ព្ាំឱសងសាាំនកាំាំងបណា
ាំ ។

o ឱសងសាាំនណងទរាំយៈសព្លណវងអាចផ្ាំលាំឱសងមានសវជាំបញ្ញាំរបសាំែាំកមាំងៗកាំាំងបរមាែែ
ាំ
ាំចែាំ
ចសដាំមបាំបងាាំរការសៅសលាំសចាល។

• ែាំកជាសមាជាំកងាំាំកាំាំងគសព្មាងរបសាំសយាំង។
o សយាំងធានរាំបាំរងសលាំការផ្ាំែាំផ្ាំងាំឱសងរបសាំែាំកជាបសណា
ាំ េះអាសនាំ កិិងរយៈបពល 90
ថ្ងិដិរិងថ្នសមាជិកភាពររសិអ្ិកបៅកិិងគបប្មាងររសិបយិង។

o ការផ្ាំែាំផ្ាំងាំជាបសណា
ាំ េះអាសនាំសនេះនាំងមានរហាំែដលាំសៅ 30 ថ្ងាំ។
o ព្បសាំនសបាំសវជាំបញ្ញាំរបសាំែាំកបងាាំបាំឱយសព្បាំឱសងែាំចជាងរយៈសព្លសនេះព្ាំរបាំថ្ងាំ សយាំងនាំងែ
នាំញ្ញាំែឱយែាំកសបាំកឱសងសេាំងវ ាំ រនសព្ចាំនសលាំកសដម
ាំ បាំផ្ាំលាំឱយែាំកនាំវរយៈសព្លផ្ាំែាំផ្ាំងាំសព្មា
បាំការសព្បព្ាំរសាំឱសងជាែែាំបរមារន 30 ថ្ងាំ។ ែាំកព្ែាំវណែសបាំកឱសងមានសវជាំបញ្ញាំរបសាំែាំន
ាំ
ព្ាំឱសងសាាំនកាំាំងបណា
ាំ ។

o ឱសងសាាំនណងទរាំយៈសព្លណវងអាចផ្ាំលាំឱសងមានសវជាំបញ្ញាំរបសាំែាំកមាំងៗកាំាំងបរមាែែ
ាំ
ាំចែាំ
ចសដាំមបាំបងាាំរការសៅសលាំសចាល។

• ែាំកសាំាំែកាំាំងគសព្មាងែសាំរយៈសព្លសលាំសព្ាំ90 ថ្ងាំសហាំយរសាំសៅកាំាំងមែាំលណងទរាំយៈសព្លណវង
ព្ព្មទង
ាំ ព្ែាំវការការផ្ាំែាំផ្ាំងាំឱសងភាាំមៗ។

o សយាំងរាំបាំរងសលាំការផ្ាំែាំផ្ាំងរាំយៈសព្ល 34ថ្ងាំមាំង ឬែាំចជាងសនេះ ព្បសាំនសបាំសវជាំបញ្ញាំរបសាំែាំ
កព្ែាំវរនសរសសរកាំាំងរយៈសព្លថ្ងាំែាំចជាងសនេះ។ សនេះគាំជាការបណនាំមសៅសលាំការផ្ាំែាំផ្ាំងាំប
សណា
ាំ េះអាសនាំោងសលាំ។

o សដាំមបសាំសាំាំសាំាំការផ្ាំែាំផ្ាំងាំថាាំជាប
ាំ
សណា
ាំ េះអាសនាំ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកជាំបណផ្ាំកបសព្មសាំសវាសមាជាំក។
សៅសព្លែាំកណដលទទាំលរនការផ្ាំែាំផ្ាំងាំឱសងជាបសណា
ាំ េះអាសនាំ សាំមព្ាំភាកាជាមាំយែាំកផ្ាំលាំសសវារ
បសាំែាំកឱយរនឆ្បាំតាមណដលអាចសធ្ាំសាំៅរន សដាំមបសសព្
ាំ មចចាំែាំថាព្ែាំវសធ្ាំាំែាំាំសៅសព្លណដលការផ្ាំែាំផ្ាំងាំ
របសាំែាំកព្ែាំវរនែសាំ។ ោងសព្កាមសនេះគាំជាជសព្មាំសសព្មាបាំែាំក៖

• ផ្លាំសាំបាំរាំសៅសព្បាំឱសងមាំយសផ្សងសទៀែ។
គសព្មាងរបសាំសយាំងអាចធានរាំបាំរងសលាំឱសងសផ្សងសទៀែណដលមានព្បសាំទាំភាព្សព្មាបាំែាំក។
សាំមទាំរសព្ាំសៅណផ្ាំកសសវាបសព្មាំសមាជាំក សដាំមបាំសសាំស
ាំ ាំនាំវបញ្ាំាំឱសងណដលសយាំងសធ្ាំាំការធានរាំបាំរ
ងសដាំមបាំព្ារលសាាំនភាព្ជាំងាំដាំចគាំ។ បញ្ាំាំសនេះអាចជាំយដលាំែាំកផ្ាំលាំសសវារបសាំែាំកកាំាំងការ
ណសាំងរកឱសង ណដលព្ែាំវរនធានរាំបាំរងណដលមានព្បសាំទាំភាព្សព្មាបាំែាំក។
ឬ

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ5៖ ការទទាំលរនឱស
ងតាមសវជាំបញ្ញាំសព្មាបាំែាំកជាំ
ងាំមាំនសាាំកាំព្ារលរបសាំែាំក

• សសាំាំសាំាំការសលាំកណលងមាំយ។
ែាំក នាំងែាំកផ្ាំលាំសសវារបសាំែាំក អាចសសាំាំសាំាំឱយសយាំងែាំាំបសងាំាំែករែាំសលាំកណលងរន។ ឧទហរែាំ
ែាំកអាចសសាំាំសាំាំឱយសយាំងធានរាំបាំរងសលាំឱសងណដលមន
ាំ មានសៅកាំាំងបញ្ាំាំឱសងរបសាំសយាំង
ឬសសាំាំសាំាំឱយសយាំងធានរាំបាំរងសលាំឱសងសដាយគាំនណដនកាំែែាំ។ ព្បសាំនសបាំែាំកផ្ាំលាំសសវាកមាំ
នាំយាយថា ែាំកមានមាំលសហែាំលាំោងសវជាំសាស្តសាំ សព្មាបាំការសលាំកណលង ព្ាំកសគអាចជាំយែាំ
កសសាំាំសាំាំការសលាំកណលងផ្ងណដរ។
ព្បសាំនសបាំឱសងណដលែាំកសព្បាំនាំងព្ែាំវលាំបសច ព្ាំបញ្ាំាំឱសងរបសាំសយាំង ឬមានកាំែែាំសលាំការសព្បាំព្រសាំសដា
យព្បការណាមាំយសព្មាបាំឆ្ាំាំសព្កាយ សយាំងែនាំញ្ញាំែឱយែាំកអាចសសាំាំសាំការសលាំ
ាំ
កណលងមាំនសព្លណដលឆ្ាំាំ
សព្កាយមកដលាំ។

• សយាំងព្របាំែាំកែាំព្ាំការណព្បព្បាំលណាមាំយសៅកាំាំងការធានរាំបាំរងសលាំឱសងរបសាំែាំកសព្មាបាំឆ្ាំាំ
សព្កាយ។ សសាំាំសាំឱយ
ាំ សយាំងែាំាំសធ្ាំកា
ាំ រសលាំកណលង នាំងធានរាំបាំរងសលាំឱសងសព្មាបាំឆ្ាំាំសព្កាយ
តាមែាំាំណដលែាំកចងាំរន។

• សយាំងស្ាំាំយែបសាំសែាំរបសាំែាំកចាំសពាេះការសាំាំសលាំកណលងកាំាំងរយៈសព្ល 72 សមាាំង បនាំបាំព្ាំសយាំ
ងទទាំលរនសាំសែាំរបសាំែាំក (ឬលាំែាំែគាំព្ទរបសាំែាំកសច សវជាំបញ្ញាំរបសាំែាំក)។

សដាំមបណាំសាំងយលាំបណនាំមែាំព្ាំការសសាំាំសាំាំការសលាំកណលង សាំមសមាំល ជិពិកទិ9 ថ្ន សសៀវសៅណែនាំសមាជាំក
របសាំែាំក។
ព្បសាំនសបាំសលាកែាំកព្ែាំវការជាំនាំយកាំាំងការសសាំាំសាំការសលាំ
ាំ
កណលងមាំយ សាំមទកាំទងណផ្ាំកបសព្មាំសសវាស
មាជាំក។ ព្បសាំនសបាំែាំកមាំនយលាំព្សបនាំងការសសព្មចសលាំការធានរាំបាំរង ឬការសសព្មចសាំសែាំសលាំកណលង
របសាំសយាំង ែាំកអាចសសាំាំសាំដាក
ាំ
ាំបែាំាំងឧទាំរែាំរន (សព្មាបាំព្ាំែមាន
ាំ
បណនាំមែាំព្ាំបញ្ញាំសនេះ សាំមសមាំលណផ្ាំក
E សៅកាំាំងជាំព្ាំកទាំ9)។

E. ការផ្លិសរ
ិ ិរបិលិការធានរាិរិរងសប្មារិឱសងររសអ្
ិ ិក
ការផ្លាំសាំបាំរាំថ្នការធានរាំបរាំងសលាំឱសងភាគសព្ចន
ាំ សកែ
ាំ សេាំងសៅថ្ងាំទាំ1 ណែមករ បាំណាំនាំសយាំងអាចបណនាំម
ឬដកឱសងសច ព្ប
ាំ ញ្ាំាំឱសងកាំាំងរយៈសព្លមាំយឆ្ាំាំ។
សយាំងកអាច
ាំ
ណកណព្បបទបញ្ាំែាំរបសាំសយាំងែាំព្ាំឱសងផ្ងណដរ។ ឧទហរែាំសយាំងអាច៖
ាំ ាំថាព្ែវាំការ ឬមាំនព្ែាំវការការយលាំព្ព្មជាមាំនសព្មាបាំឱសង (ការែនញ្ញ
ាំ ាំ ែព្ាំសយាំងែាំាំ
• សសព្មចចែ
មន
ាំ សព្លែាំកអាចទទាំលរនឱសង)។
ាំ
ឱសងណដលែាំកអាចទទាំលរន (បរមាែក
ាំ
ែែ
ាំ
ាំ)។
• បណនាំម ឬផ្លាំសាំបាំរាំប រមាែ
ាំ បនាំាំងថ្នការព្ារលជាជាំហានសលាំឱសង (ែាំកព្ែវាំណែសាកលបងសព្បឱស
ាំ ង
• បណនាំម ឬផ្លាំសាំបាំរាំការរែ
មាំយមាំែ មន
ាំ សព្លណដលសយាំងធានរាំបរាំងសលាំឱសងសផ្សងសទៀែ)។

សព្មាបព្ាំ
ាំ ែមាន
ាំ
បណនាំមែព្ាំ
ាំ ចាបាំសលាំឱសងទង
ាំ សនេះ សាំមសមាំល ន្្ិក C។

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ5៖ ការទទាំលរនឱស
ងតាមសវជាំបញ្ញាំសព្មាបាំែាំកជាំ
ងាំមាំនសាាំកាំព្ារលរបសាំែាំក

ព្បសាំនសបែ
ាំ ាំកសព្បឱស
ាំ ងណដលមានរនធានរាំបាំរងបៅបដិមឆ្ាំសាំនេះ ជាទាំសៅសយាំងនាំងមាំនដកសច
ឬផ្លាំសាំបាំរាំនាំវការធានរាំបរាំងសលាំឱសង កិិងអ្ិ ិ ងបពលថ្នឆ្ិបិៅសលិបនេះបទ លាំេះព្តាណែ៖

• ឱសងងាំាំមានែថ្មាំសថាកជាង ណដលមានភាាំបាំមកជាមាំយនាំវឱសងណដលមានសៅសលាំប
ញ្ាំាំឱសងបចាំាំបបនាំសនេះ ឬ

• សយាំងរនសាំកាថាឱសងសនេះមាំនមានសាំវែាំាំភាព្សទ ឬ
• ឱសងមាំយព្ែវាំរនដកសច ព្ាំទាំផ្ារ។
សដាំមបាំទទាំលរនព្ាំែមាន
ាំ
បណនាំមែព្ាំ
ាំ ែាំាំណដលសកែ
ាំ សេាំង សៅសព្លណដលបញ្ាំឱ
ាំ សងព្ែវាំផ្លាំសាំបាំរាំ
ជានច
ាំ ាំកាលែាំកអាច៖

•

សាំមព្ាំនែ
ាំ យសមាំលបញ្ាំាំឱសងបចាំាំបបនាំរបសាំសយាំងសលាំែនឡា តាមរយៈ
shop.anthem.com/medicare/ca ឬ

•

សាំមសៅទាំរសព្ាំសៅណផ្ាំកបសព្មសាំសវាសមាជាំកតាមសលែទាំរសព្ាំណដលមានសៅណផ្ាំគោងសព្កាមថ្នទាំ
ព្ាំរ សដាំមបព្ាំ
ាំ នាំែយសមាំលបញ្ាំឱ
ាំ សងបចាំាំបបនាំរបសាំសយាំង។

ការផ្លាំសាំបាំរាំសៅសលាំបញ្ាំាំឱសងមាំយចាំនាំននង
ាំ សកែ
ាំ សេាំងភាិមៗ។ ឧទហរែាំ៖

•

ិ ។ សព្លែាំេះ ឱសងព្បសភទទាំសៅងាំម
ឱសងទិបៅងិម
ិ ិយអាចមានវញ
ាំ ាំយសច លកាំសៅកាំាំងទាំ
ផ្ារណដលមានព្បសាំទាំភាព្ដាំចជា ឱសងមានមាាំកយាំសហាណដលមានសៅកាំាំងបញ្ាំាំឱសងប
ចាំាំបបនាំសនេះ។ សៅសព្លណដលករែាំសនេះសកែ
ាំ មាន សយាំងអាចដកឱសងមានមាាំកសញ្ញាំសច
សហាំយដាកប
ាំ ញ្ាំលឱស
ាំ
ងទាំសៅងាំសាំនេះ បាំណាំនាំការចាំណាយរបសាំែាំកសព្មាបឱស
ាំ ងងាំសាំនេះសៅដណដល។
សៅសព្លសយាំងបណនាំមឱសងទាំសៅងាំសាំទៀែ សយាំងកាំអាចសសព្មចចាំែាំរកាទាំកឱសងណដលមានមាាំក
យាំសហាសៅសលាំបញ្ាំាំបាំណាំនាំព្ែវាំផ្លាំសាំបាំរាំបញ្ាំែាំថ្នការធានរាំបាំរង ឬណដនកែែ
ាំ
។ាំ

o សយាំងព្បណហលជាមន
ាំ ព្របាំែាំកមាំនសព្លសយាំងសធ្ាំាំការផ្លាំសាំបាំរាំសទ បាំណាំនាំសយាំងនាំងសផ្ាំឱយ
ាំ ែាំកនាំវ
ព្ាំែមាន
ាំ
ែព្ាំ
ាំ ការផ្លាំសាំបាំរាំជាកាំលាកាំណដលសយាំងរនសធ្ាំាំសៅសព្លណដលវាសកែ
ាំ សេាំង។

o ែាំក ឬែាំកផ្ាំលាំសសវារបសាំែាំកអាចសសាំាំសាំ"ការសលាំកណលង" ព្ាំការផ្លាំសាំបាំរាំទង
ាំ សនេះ។
សយាំងសផ្ការជ
ាំ
ាំនដាំែាំងដលាំែាំកនាំវជាំហានណដលែាំកអាចែនវាំែាំតាម សដាំមបាំសសាំាំសាំន
ាំ ាំ
វករែាំសលាំកណលងមាំយ។ សាំមសមល
ាំ ជិពិកទិ9 ថ្ន សសៀវសៅណែនាំសមាជាំក
របសាំែាំកសព្មាបាំព្ាំែាំមានបណនាំមែព្ាំ
ាំ ការសលាំកណលង។
ឱសងមិយប្តវិបានដកបចញពិទិ្ារ។ ព្បសាំនសបរាំដាំរលចាំែាំអាហារ នង
ាំ ឱសង (FDA)
នយាយថាឱស
ាំ
ងណដលែាំកសព្បាំមន
ាំ មានសាំវែាំាំភាព្ ឬព្កម
ាំ ហាំន
ាំ ផ្លាំែឱសងរនដកឱសងសច ព្ទ
ាំ ផ្ា
ាំ រ
សនេះសយាំងនង
ាំ ដកវាសច ព្ប
ាំ ញ្ាំាំឱសងរបសាំសយាំង។ ព្បសាំនសបាំែាំកកាំព្ាំងណែសព្បឱ
ាំ សង
សយាំងព្របាំែាំកឱយរនដាំង។

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ5៖ ការទទាំលរនឱស
ងតាមសវជាំបញ្ញាំសព្មាបាំែាំកជាំ
ងាំមាំនសាាំកាំព្ារលរបសាំែាំក

បយិងែិិអា
ិ ចបធ្ិកា
ិ រផ្លិសិរិរិប្េងៗបទៀតន្ដលរិេះពាលដ
ិ លិឱសងន្ដលអ្ិកបប្រិប្បាសិ។
សយាំងនាំងព្របាំែាំកជាមាំនែាំព្ាំការផ្លាំសាំបាំរាំសផ្សងៗសៅសលាំបញ្ាំាំឱសងរបសាំសយាំង។
ការផ្លាំសាំបាំរាំទង
ាំ សនេះអាចនង
ាំ សកាំែសេាំងព្បសាំនសបាំ៖

•

FDA ផ្ាំលាំសគលការែាំណែនាំងាំាំឬមានសគលការែាំណែនាំែាំព្ាំការព្ារលងាំាំសព្មាបាំឱសង។

•

សយាំងបណនាំមឱសងទាំសៅណដលមាំនងាំាំសព្មាបាំទផ្ា
ាំ រ និង

o ជាំនាំសសដាយឱសងមានមាាំកយាំសហាបចាំាំបបនាំសៅកាំាំងបញ្ាំាំឱសង ឬ
o ផ្លាំសាំបាំរាំបទបញ្ាំែាំ ឬណដនកាំែែាំថ្នការធានរាំបាំរងសព្មាបាំឱសងមានមាាំកយាំសហា។
ព្បសាំនសបែ
ាំ ាំកកព្ាំ
ាំ ងសព្បឱ
ាំ សងមានមាាំកយាំសហាសៅសព្លសយាំងសធ្ាំាំការផ្លាំសាំបាំរាំ សយាំងនាំងផ្ាំលាំ
ឱយែាំកនាំវព្ាំែាំមានែព្ាំ
ាំ ការផ្លាំសាំបាំរាំជាកាំលាក។ាំ សនេះកន
ាំ ាំងរម
ាំ បញ្ាំលផ្ង
ាំ
ណដរនាំវព្ាំែមាន
ាំ
ែាំ
ព្ាំជាំហានណដលែាំកអាចសធ្ាំរ
ាំ ន សដាំមបសាំសាំាំសាំការសលាំកណលង សដាំមបរ
ាំ ាំបាំរងសលាំឱសងមានមាាំ
កយាំសហា។ ែាំកព្បណហលជាមន
ាំ ទទាំលរនសសចកាំជ
ាំ ាំនដាំែាំងសនេះសទ មន
ាំ សព្លសយាំងសធ្ាំាំការផ្លាំ
សាំបាំរាំ។ − ែាំក ឬែាំកសច សវជាំបញ្ញាំរបសាំែាំកអាចសសាំាំសាំឱយ
ាំ សយាំងសធ្ាំាំការសលាំកណលង
នង
ាំ បនាំរាំបាំរងសលាំឱសងមានមាាំកយាំសហាសព្មាបាំែាំក។ សព្មាបព្ាំ
ាំ ែមាន
ាំ
ែព្ាំ
ាំ រសបៀ
បសសាំស
ាំ ាំការសលាំកណលង សាំមសមាំលជាំព្ាំកទាំ8។

•

សយាំងបណនាំមឱសងទាំសៅ និង

o ជាំនាំសឱសងមានមាាំកយាំសហាបចាំាំបបនាំសៅកាំាំងបញ្ាំាំឱសង ឬ
o ផ្លាំសាំបាំរាំបទបញ្ាំែាំ ឬណដនកាំែែាំថ្នការធានរាំបាំរងសព្មាបាំឱសងមានមាាំកយាំសហា។
សៅសព្លការផ្លាំសាំបាំរាំទង
ាំ សនេះសកាំែសេាំង សយាំង៖

•

ព្របាំែាំកយាាំងសហាចណាសាំ30 ថ្ងាំមាំនសព្លណដលសយាំងសធ្ាំាំការផ្លាំសាំបាំរាំសលាំបញ្ាំាំឱសងរបសាំសយាំង ឬ

•

ែនាំញាែឱយែាំករនដាំង សហាំយផ្ាំលាំជាំនែាំកនាំវការផ្ាំែាំផ្ាំងាំឱសងរយៈសព្ល 30 ថ្ងាំបនាំបាំព្ាំែាំកសសាំាំ
សាំាំការបាំសព្ ជាងាំាំ។

សនេះនាំងផ្ាំលាំសព្លសវលាដលាំែាំកកាំាំងការព្ាំភាកាជាមាំយសវជាំបែាំាំែ ឬែាំកសច សវជាំបញ្ញាំដថ្ទសទៀែ
របសាំែាំក។ ព្ាំកសគអាចជាំយែាំកកាំាំងការសសព្មចចាំែាំ៖

?

•

ព្បសាំនសបាំមានឱសងព្សសដៀងគាំសៅកាំាំងបញ្ាំាំឱសង ែាំកអាចសព្បវា
ាំ ជាំនាំសរន ឬ

•

ថាែាំកគាំរណែសសាំាំសាំាំការសលាំកណលងែាំព្ាំការផ្លាំសាំបាំរាំទង
ាំ សនេះ។ សដាំមបាំណសាំងយលាំបណនាំមែាំ
ព្ាំការសសាំាំសាំការសលាំ
ាំ
កណលង សាំមសមាំល ជិពិកទិ9 ថ្ន សសៀវសៅណែនាំសមាជាំក របសាំែាំក។

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ5៖ ការទទាំលរនឱស
ងតាមសវជាំបញ្ញាំសព្មាបាំែាំកជាំ
ងាំមាំនសាាំកាំព្ារលរបសាំែាំក

បយិងអាចនិងផ្លិសិរិរិឱសងន្ដលអ្ិកបប្រិប្បាសិន្ដលមិនមានប្រសិទិភាពចិបពាេះអ្ិកកិិងបពលរចិិរបនិ។
ចាំសពាេះការផ្លាំសាំបាំរាំណបបសនេះ ព្បសាំនសបាំែាំកកាំព្ាំងសព្បឱ
ាំ សងណដលព្ែាំវរនធានរាំបរាំងបៅបដិម ឆ្ាំាំជាទាំ
សៅសយាំងមាំនដកសច ឬផ្លាំសាំបាំរាំការធានរាំបាំរងសលាំឱសងសនេះកិិងអ្ិ ិ ងបពលថ្នឆ្ិិបៅសលិបនេះបទ។
ឧទហរែាំព្បសាំនសបសាំយាំងរនដកសច នាំវឱសងមាំយណដលែាំកកាំព្ាំងសព្បាំព្រសាំឬដាកាំការកាំែែាំសលាំកា
រសព្បាំព្រសាំរបសាំវា សនេះការផ្លាំសាំបាំរាំនាំងមាំនបាំេះពាលាំដលាំការសព្បព្ាំរសាំឱសងរបសាំែាំក សព្មាបសាំព្លសវលា
សៅសសសសលាំសព្មាបាំឆ្ាំសាំនេះសេាំយ។

F. ការធានរាិរិរងបលឱ
ិ សងកិិងករណិពិបសស
F1. បៅកិិងមនិិរបពទយ ឬមណិលន្ងទន្ដ
ិ លមានជិនញសប្មារិការសាិកិពាបាលន្ដល
គបប្មាងររសិបយិងរាិរិរង
ព្បសាំនសបាំែាំកព្ែាំវរនែនាំញ្ញាំែឱយសព្មាកព្ារលសៅមនាំាំរសព្ទយ ឬសៅមែាំលណងទណាំដលមានជាំន
សព្កាមការធានរាំបាំរងរបសាំសយាំង ជាទាំសៅ សយាំងធានរាំបាំរងថ្ងាំចាំណាយសលាំឱសងតាមសវជាំបញ្ញាំ
របសាំែាំកែាំេ
ាំ ងសព្លសព្មាកព្ារល។ ែាំកនាំងមាំនចាាំរចាំបងាំព្រកាំរម
ាំ សនេះសទ។ សៅសព្លែាំកចាកសច
ព្ាំមនាំាំរសព្ទយ ឬកាំមែាំលណងទណាំដលមានជាំន សយាំងធានរាំបាំរងសលាំឱសងរបសាំែាំក
លាំេះព្តាណែឱសងសនេះរនបសាំព្ តាមបទបញ្ាំែាំធានរាំបាំរងទង
ាំ ែសាំរបសាំសយាំង។

F2. បៅកិិងមណិលន្ងទរិយៈបពលន្វង
ជាធ្មាំតា មែាំលណងទរាំយៈសព្លណវង ដាំចជាមែាំលណងទម
ាំ នាំសសចាសាំមានឱសងសាាំនផ្លាំលាំែាំន
ាំ ឬឱសង
សាាំនណដលផ្ាំែផ្
ាំ ាំងាំឱសងសព្មាបាំែាំាំកសាាំកាំសៅរបសាំព្ាំកសគផ្ងណដរ។ ព្បសាំនសបាំែាំកកាំព្ាំងសាាំកាំសៅ
កាំាំងមែាំលណងទរាំយៈសព្លណវង ែាំកអាចជាទទាំលរនឱសងមានសវជាំបញ្ញាំរបសាំែាំកតាមរយៈ
ឱសងសាាំនរបសាំមែាំលសនេះ ព្បសាំនសបាំមែាំលសនេះគាំជាណផ្ាំកមាំយសៅកាំាំងបណា
ាំ របសាំសយាំង។
សាំមព្ាំនាំែយសមាំលបញ្ាំាំរយស្ាំេះែាំកផ្ាំលសសវាណងទ
ាំ
ាំនង
ាំ ឱសងសាាំន សដាំមបណាំសាំងយលាំ
ថាសែាំឱសងសាាំនសៅមនាំាំរណងទរាំយៈសព្លណវងរបសាំែាំក គាំជាណផ្ាំកមាំយថ្នបណា
ាំ របសាំសយាំងណដរឬសទ។
សបាំមាំនណមនសទ ឬសបាំែាំកព្ែវាំការព្ាំែាំមានបណនាំម សាំមទកាំទងណផ្ាំកបសព្មាំសសវាសមាជាំក។

ិ ិថ្នមនិិរបពទយន្ងទអ្
F3. បៅកិិងកមិវធ្
ិ ិកជិងិដិណកិកាលចិងបប្កាយន្ដលបានរញ្ហិកិបដ្ឋយ
Medicare
ឱសងមាំនព្ែាំវរនធានរាំបាំរងសដាយទង
ាំ ការណងទដាំ
ាំ ណាកាំកាលចាំងសព្កាយ នាំងគសព្មាងរបសាំសយាំងែាំាំកាំាំង
សព្លណែមាំយរនសទ។
ាំ ាំកជាំងាំដណា
ាំ កាំកាលចាំងសព្កាយរបសាំMedicare
• ែាំកអាចចាំេះស្ាំេះសៅកាំាំងមនាំាំរសព្ទយណងទែ

សហាំយព្ែាំវការឱសងបាំរែការឈាំ
ាំ
ចាបាំឱសងបញ្ាំាំេះ ឬឱសងព្បឆ្ាំងនាំងការងបាំររមាំ ណដលមនាំាំរ
សព្ទយណងទែ
ាំ ាំកជាំងាំដាំណាកកា
ាំ លចាំងសព្កាយរបសាំែាំកមាំនធានរាំបាំរង សដាយសារវាមាំនមានការ
ពាកាំព្ាំនាំសៅនាំងការព្ារលដាំណាកាំកាលចាំងសព្កាយ នាំងសាាំនភាព្របសាំែាំក។ កាំាំងករែាំសនេះ
គសព្មាងរបសាំសយាំងព្ែាំវណែទទាំលរនការជាំនដាំែាំងព្ាំែាំកសច សវជាំបញ្ញាំ ឬែាំកផ្ាំលាំសសវាកាំាំងម
ាំ ាំណាកាំកាលចាំងសព្កាយរបសាំែាំកថា ឱសងសនេះមាំនមានពាកាំព្ាំនាំ
នាំាំរសព្ទយណងទែ
ាំ ាំកជាំងដ
សទមាំនសព្លណដលសយាំងធានរាំបាំរងសលាំឱសងសនេះ។

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ5៖ ការទទាំលរនឱស
ងតាមសវជាំបញ្ញាំសព្មាបាំែាំកជាំ
ងាំមាំនសាាំកាំព្ារលរបសាំែាំក

ាំ
រមាំនឱយមានការព្នាសព្លកាំាំងការទទាំលរនឱសងណដលមាំនពាកាំព្ាំនាំណដលគសព្មាងរ
• សដាំមបការពា
បសាំសយាំងគាំរណែមានការធានរាំបាំរង ែាំកអាចសសាំស
ាំ ាំឱយែាំកផ្ាំលាំសសវាកាំាំងមនាំាំរសព្ទយណងទែ
ាំ ាំកជាំ
ងាំដាំណាកាំកាលចាំងសព្កាយរបសាំែាំក ឬែាំកសច សវជាំបញ្ញាំសធ្ាំឱ
ាំ យព្រកដថា សយាំងមានការជាំនដាំ
ែាំងថាឱសងមាំនបរនពាកាំព្ាំនាំ មាំនសព្លណដលែាំកសសាំាំសាំាំឱយឱសងសាាំនបាំសព្ តា
មសវជាំបញ្ញាំរបសាំែាំក។

ព្បសាំនសបាំែាំកចាកសច ព្ម
ាំ នាំាំរសព្ទយណងទែ
ាំ ាំកជាំងាំដណា
ាំ កាំកាលចាំងសព្កាយ គសព្មាងរបសាំសយាំងធានរាំបាំ
រងសលាំឱសងទង
ាំ ែសាំរបសាំែាំក។ សដាំមបាំការពារការព្នាសព្លសៅឯឱសងសាាំន សៅសព្លណដលែែាំព្បសយាជ
នាំថ្នសសវាណងទែ
ាំ ាំកជាំងាំដណា
ាំ កាំកាលចាំងសព្កាយរបសាំMedicare រនបញ្ាំបាំសាំមយកឯកសារសៅឱស
ាំ ាំណាកាំកាលចាំងសព្កាយសហាំយ។
ងសាាំន សដាំមបាំសផ្ាំៀងផ្លាំែាំថាែាំករនចាកសច ព្ាំមនាំាំរសព្ទយណងទែ
ាំ ាំកជាំងដ
សាំមសមាំលសៅកានាំណផ្ាំកមាំនថ្នជាំព្ាំកសនេះ ណដលព្របាំែព្ាំ
ាំ ឱសងណដលគសព្មាងរបសាំសយាំងធានរាំបាំរង។
សាំមសមាំល ជិពិកទិ4 ថ្ន សសៀវសៅណែនាំសមាជាំក សព្មាបាំព្ាំែាំមានបណនាំមែាំព្ាំែែាំព្បសយាជនាំថ្នមនាំាំ
ាំ ាំណាកកា
រសព្ទយណងទែ
ាំ ាំកជាំងដ
ាំ លចាំងសព្កាយ។

ិស
G. កមិវធ្
ិ ិិពស
ិ ិវតិិភាពឱសង និងការប្គរិប្គងឱសង
ិ ិសប្មារិជិយអ្ិកឱយបចេះបប្រិឱសងប្រករបដ្ឋយសិវតិិភាព
G1. កមិវធ្
រលាំសព្លណដលែាំកសបាំកឱសងមានសវជាំបញ្ញាំ សយាំងណសាំងរកបញ្ញាំណដលអាចសកាំែមានដាំចជាកាំ
ហាំស្ាំងឱសង ឬឱសងណដល៖

• អាចមាំនណមនជាែព្មាំវការ សដាយសារណែែាំកសព្បាំឱសងណាមាំយសផ្សងសទៀែ ណដលមានមាំែងារដាំ
ចគាំ

ាំ ព្សព្មាបាំអាយាំនាំងសភទរបសាំែាំក
• ព្បណហលជាមាំនមានសាំវែាំភា

• អាចសធ្ាំាំឲ្យសលាកែាំកសព្គេះថាាំកាំព្បសាំនសបសាំលាកែាំកទទាំលទនកាំាំងសព្លណែមាំយ
• មានសារធាែាំផ្សណាំដលសលាកែាំកអាចនាំងមានព្បែាំកមាំជាមាំយ
ាំ ាំរែការឈាំ
ាំ
ចាបាំព្បសភទែាំផ្ាំយែាំាំែកាំាំងបរមាែណ
ាំ
ដលគាំនសាំវែាំភា
ាំ ព្
• មានការសព្បាំថាាំប
ព្បសាំនសបាំសយាំងសមាំលស ាំ ថា អាចមានបញ្ញាំកាំាំងការសព្បាំឱសងមានសវជាំបញ្ញាំរបសាំែាំក សយាំងនាំងសធ្ាំាំការ
ជាមាំយែាំកផ្ាំលាំសសវារបសាំែាំកសដាំមបាំណកណព្បនាំវបញ្ញាំទង
ាំ សនេះ។

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ5៖ ការទទាំលរនឱស
ងតាមសវជាំបញ្ញាំសព្មាបាំែាំកជាំ
ងាំមាំនសាាំកាំព្ារលរបសាំែាំក

ិ ិបដិមបិជិយអ្ិកកិិងការប្គរិប្គងឱសងររសិអ្ិក
G2. កមិវធ្
ាំ ាំព្គបាំព្គងឱសង សដាំមបអាច
ែាំកអាចសព្បាំថាាំស
ាំ ព្មាបាំសាាំនភាព្ជាំងាំសផ្សងៗគាំ នាំង/ឬសាំាំែសៅកាំាំងកមាំវធ្
ាំ
ជាំ
យែាំកសព្បាំព្រសាំឱសងែាំផ្ាំយែាំាំែព្បកបសដាយសាំវែាំាំភាព្។ កាំាំងករែាំណបបសនេះ ែាំកអាចមានសាំទាំាំទទាំលរ
ាំ ាំព្គបាំព្គងការព្ារលសដាយការសព្បឱ
នសសវាកមាំសដាយមាំនឥែគាំែថ្ងាំសព្មាបាំែាំក តាមរយៈកមាំវធ្
ាំ សង
ាំ ាំសនេះជាំយែាំក នាំងែាំកផ្ាំលាំសសវាកមាំរបសាំែាំកឱយមានទាំនាំកចាំែាំថាថាាំណាំដលែាំកទទាំល
(MTM)។ កមាំវធ្
ទនមានព្បសាំទាំភាព្កាំាំងការសធ្ាំាំឱយសាំែភាព្របសាំែាំកព្បសសាំរសេាំង។ ឱសងកាាំរ ាំឬែាំកជាំន ណផ្ាំកសាំែ
ភាព្សផ្សងសទៀែនាំងផ្ាំលាំឱយែាំកនាំវការព្ែាំែព្ាំនាំែយព្គបាំព្ជង
ាំ សព្ជាយមាំយថ្នការសព្បឱសងរប
ាំ
សាំែាំកទង
ាំ ែសាំ
សហាំយព្ាំភាកាជាមាំយែាំកែព្ាំ
ាំ ៖

• រសបៀបទទាំលរនែែាំព្បសយាជនាំជាសព្ចាំនបាំផ្ាំែព្ាំឱសងណដលែាំកទទាំលទន
ាំ មាំឱសង
• បញ្ញាំណាមាំយណដលែាំកមានដាំចជាថ្ងាំចាំណាយសៅសលាំការសព្បាំព្រសាំឱសង នាំងព្បែក

• មសធ្ារយដាំលាំបាំផ្ាំែកាំាំងការទទាំលទនឱសងរបសាំែាំក
• រលាំចមាំលាំឬបញ្ញាំណាមាំយណដលែាំកមានែាំព្ាំការសច សវជាំបញ្ញាំរបសាំែាំក
នាំងែាំព្ាំឱសងមានសវជាំបញ្ញាំ នាំងឱសងមាំនមានសវជាំបញ្ញាំ

បនាំបាំមក ព្ាំកសគនាំងផ្ាំលាំឱយែាំក៖

•

សសចកាំាំសសងាំបជាលាយលកាំែែកសរថ្នការព្ាំ
ាំ
ភាកាសនេះ។ សសចកាំាំសសងាំបមានគសព្មាងសកមាំភាព្
ថ្នការសព្បឱសង
ាំ
ណដលណែនាំែាំព្ាំែាំាំណដលែាំកអាចសធ្ាំាំរនសព្មាបការស
ាំ
ព្បាំឱសងរបសាំែាំកមានឱយ
មានព្បសាំទាំភាព្បាំផ្ាំែ។

•

បញ្ាំាំថ្នការសព្បឱសង
ាំ
ផ្លាំលាំែាំន
ាំ ណដលរម
ាំ បញ្ាំលឱស
ាំ
ងទង
ាំ ែសាំណដលែាំកសព្បាំនាំងមាំលសហែាំណដលែាំក
សព្បាំវា។

•

ព្ាំែាំមានែាំព្ាំការសរេះបងាំសចាលសដាយសាំវែាំាំភាព្នាំវឱសងមានសវជាំបញ្ញាំ ណដលជាសារធាែាំណដល
ព្ែាំវព្គបាំព្គង។

វាគាំជាគាំនាំែដាំព្បសសាំរកាំាំងការកាំែែាំសព្លព្ែាំែព្ាំនាំែយសមាំលឱសងរបសាំែាំកមាំនសព្លសៅទទាំលការព្យរល
"សាំែាំមាលភាព្" ព្បចាាំឆ្ាំាំដាំសចាំេះែាំកអាចព្ាំភាកាជាមាំយសវជាំបែាំាំែរបសាំែាំកែាំព្ាំណផ្នការសកមាំភាព្
នាំងបញ្ាំាំថាាំរាំបសាំែាំក។

?

•

នាំមកជាមាំយនាំវណផ្នការសកមាំភាព្ នាំងបញ្ាំាំថ្នការសព្បាំឱសងសៅសព្លណដលែាំកមកណាែាំជាំប
ឬសៅសព្លណាមាំយណដលែាំកមកព្ាំភាកាជាមាំយសវជាំបែាំាំែ ឱសងការ ាំឬែាំកផ្ាំលាំសសវាណងទសាំ
ាំ
ែភាព្របសាំែាំក។

•

សាំមយកបញ្ាំាំថ្នការសព្បឱ
ាំ សងមកជាមាំយែាំក ព្បសាំនសបាំែាំកសៅមនាំាំរសព្ទយ ឬបនាំបាំស
សស្តងាាំេះបនាំនាំ។

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ5៖ ការទទាំលរនឱស
ងតាមសវជាំបញ្ញាំសព្មាបាំែាំកជាំ
ងាំមាំនសាាំកាំព្ារលរបសាំែាំក

ាំ ាំព្គបាំព្គងការព្ារលតាមណបបសវជាំសាស្តសាំ គាំជាកមាំវធ្
ាំ ាំសាំាំព្គចាំែាំ នាំងឥែគាំែថ្ងាំសព្មាបាំសមាជាំក
កមាំវធ្
ាំ ាំណដលសមព្សបតាមែព្មាំវការរបសាំែាំក
ណដលមានលកាំែសមបែាំាំព្គបាំព្គនាំ។ ព្បសាំនសបសាំយាំងមានកមាំវធ្
ាំ ាំសនេះ ព្ព្មទង
សយាំងនាំងចាំេះស្ាំេះរបសាំែាំកសៅកាំាំងកមាំវធ្
ាំ សផ្ាំព្ាំ
ាំ ែមាន
ាំ
ជាំនដលាំែាំក។ ព្បសាំនសបាំែាំកមាំន
ាំ ាំសនេះសទ សាំមព្របាំឱយសយាំងដាំង សហាំយសយាំងនាំងដកស្ាំេះរបសាំែាំកសច ព្ាំកមាំ
ចងាំចាំលរម
ាំ កាំាំងកមាំវធ្
ាំ ាំសនេះ។
ាំវធ្
ាំ ាំទង
ព្បសាំនសបាំែាំកមានចមាំលាំែាំព្ាំកមាំវធ្
ាំ សនេះ សាំមទកាំទងណផ្ាំកបសព្មាំសសវាសមាជាំក។

ិ ិប្គរិប្គងឱសងសប្មារិការបប្រិប្បាសិឱសងអ្ិ្ិយអ្ិិតបដ្ឋយសិវតិិភាព
G3. កមិវធ្
ាំ ាំមាំយណដលអាចជាំយសមាជាំកឱយសព្បាំព្រសាំឱសងែាំផ្ាំយែាំាំែតាមសវជាំបញ្ញាំសដា
គសព្មាងរបសាំសយាំងមានកមាំវធ្
យសាំវែាំាំភាព្ នាំងឱសងដថ្ទសទៀែណដលជា ាំកញាបាំព្ែវាំរនសព្បាំព្រសាំមាំនរនព្ែាំមព្ែាំវ។
ាំ ាំសនេះព្ែាំវរនសគសៅថា កមាំវធ្
ាំ ាំព្គបាំព្គងឱសង (DMP)។
កមាំវធ្
ព្បសាំនសបាំែាំកសធ្ាំាំការព្ារលសដាយសព្បាំព្រសាំឱសងផ្ាំក
ាំ សារធាែាំែាំាំផ្យ
ាំ ែាំាំែ ណដលែាំកទទាំលរនព្ាំសវជាំ
បែាំាំែ ឬឱសងសាាំនជាសព្ចាំន ឬព្បសាំនសបាំែាំកមានការសព្បាំព្រសាំឱសងផ្ាំាំកសារធាែាំែាំាំផ្យ
ាំ ែាំាំែសព្ចាំនងាំាំៗសនេះ
សយាំងែាំាំអាចនាំយាយជាមាំយសវជាំបែាំាំែរបសាំែាំកសដាំមបព្ាំរកដថាការព្ារលឱសងផ្ាំាំកសារធាែាំែាំាំផ្ាំយែាំាំែរ
បសាំែាំកគាំសមព្សប នាំងចាាំរចោងសវជ
ាំ
ាំសាស្តសាំចាសាំលាសាំ។ ព្ាំភាកាជាមាំយសវជាំបែាំាំែរបសាំែាំក
ព្បសាំនសបាំសយាំងសសព្មចចាំែាំថាការសព្បព្ាំរសាំឱសង ែផ្យ
ាំ ាំ ែាំាំែតាមសវជាំបញ្ញាំរបសាំែាំកមាំនមានសាំវែាំាំភាព្សទ
សយាំងអាចនាំងដាកាំកាំែែាំព្ាំរសបៀបណដល ែាំកអាចទទាំលការសព្បសាំវជាំបញ្ញាំទង
ាំ សនេះ។ ការកាំែែាំអាច
រម
ាំ បញ្ាំល៖
ាំ
ាំ ែសាំសព្មាបឱសង
ាំ
ទង
ាំ សនេះ ព្ាំឱសងសាាំនជាកលា
ាំ កាំណាមាំយ
• ែព្មាំវឱយែាំកទទាំលសវជាំបញ្ញាំទង
នាំង/ឬ ព្ាំសវជាំបែាំាំែជាកលា
ាំ កាំណាមាាំក។ាំ

ាំ
នការសព្បឱសង
ាំ
ទង
ាំ សនេះ ណដលសយាំងធានរាំបាំរងសព្មាបាំែាំក
• ការកាំែែាំនាំវបរមាែថ្
ព្បសាំនសបាំសយាំងគាំែថាមានការកាំែែាំមាំយ ឬសព្ចាំនគាំរណែែនាំវែាំសព្មាបាំែាំក សនេះសយាំងនាំងសផ្ាំលាំ
ាំ ែាំែមាំ
យឱយែាំកជាមាំន។ លាំែាំែសនេះព្នយលាំែាំព្ាំការកាំែែាំណដលសយាំងគាំែថាគាំរណែែនាំវែាំ។
អ្ិកនិងមានឱកាសកិិងការប្បារិដលិបយិងអ្ិពិបវជរ
ិ ណិិត ឬឱសងសាិនណមិយន្ដលបពញចិតិកិិ
ងការបប្រិប្បាសិប្ពមទង
ិ ពិតិមានទង
ិ ឡាយន្ដលអ្ិកគិតថ្នវាសខា
ិ នស
ិ ប្មារិបយិងន្ដលប្តវិន្តដិង។
ព្បសាំនសបាំសយាំងសសព្មចថាព្ែាំវដាកាំកាំែែាំសលាំការធានរាំបាំរងរបសាំែាំកចាំសពាេះការសព្បាំសវជាំបញ្ញាំទង
ាំ សនេះ
បនាំបាំព្ាំែាំកមានឱកាសកាំាំងការស្ាំាំយែបសហាំយសនេះ សយាំងសផ្ជ
ាំ ាំនែាំកនាំវលាំែាំែមាំយសផ្សងសទៀែណដ
លបញ្ញាំកាំែាំព្ាំការកាំែែាំទង
ាំ ឡាយ ។
ព្បសាំនសបាំែាំកគាំែថាសយាំងរនសធ្ាំាំនាំវកាំហាំស ែាំកមាំនយលាំព្សបថាែាំកកាំព្ាំងណែសាំាំែសៅកាំាំងហានាំភាំ
យថ្នការសព្បាំឱសងមានសវជាំបញ្ញាំណដលមាំនព្ែាំមព្ែាំវ ឬែាំកមាំនយលាំព្សបនាំងការកាំែែាំសនេះែាំក
នាំងែាំកសច សវជាំបញ្ញាំរបសាំែាំកអាចដាកាំបែាំាំងឧទាំរែាំរន។ ព្បសាំនសបាំែាំកដាកាំបែាំាំងឧទាំរែាំ
សនេះសយាំងនាំងព្ាំនាំែយសលាំសាំែាំាំសរឿងរបសាំែាំក នាំងផ្ាំលាំជាំននាំវការសសព្មចជាលាយលកាំែែកសរដលាំ
ាំ
ែាំក។
ព្បសាំនសបាំសយាំងបនាំបដាំសសធ្ណផ្ាំកណាមាំយថ្នបែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំែាំកណដលទកាំទងសៅនាំងការកាំែែាំសលាំ
សាំទាំរបសាំែាំកចាំសពាេះការសព្បាំឱសង សយាំងនាំងសផ្ាំសាំ
ាំ ែាំាំសរឿងរបសាំែាំកសដាយសាំាំយព្បវែាំាំសៅកានាំែងាំភា
ព្ព្ែាំែព្ាំនាំែយឯករជយ។ សដាំមបាំណសាំងយលាំបណនាំមែាំព្ាំបែាំាំងឧទាំរែាំនាំងែងាំភាព្ព្ែាំែព្ាំនាំែយឯករជយ
សាំមសមាំល ជិពិកទិ9 ថ្ន សសៀវសៅណែនាំសមាជាំក របសាំែាំក។)

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
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ជាំព្ាំកទាំ5៖ ការទទាំលរនឱស
ងតាមសវជាំបញ្ញាំសព្មាបាំែាំកជាំ
ងាំមាំនសាាំកាំព្ារលរបសាំែាំក

DMP អាចនាំងមាំនែនាំវែាំចាំសពាេះែាំកសទព្បសាំនសបាំែាំក៖
ាំ កាំមាំយចាំនាំន ដាំចជាជាំងាំមហារក
ាំ ឬជាំងាំសកាសាំកាព្កហមរងកសែាំៀវ
• មានបញ្ញាំសាំែភាព្ជាកលា
ាំ ាំកជាំងាំដណា
ាំ កាំកាលចាំងសព្កាយ ការណងទប
ាំ សណា
ាំ េះអាសនាំ
• គាំកាំព្ាំងទទាំលការណងទសាំៅមនាំាំរណងទែ
ាំ ឬ
ឬការណងទ ាំដាំណាកកាលច
ាំ
ង
ាំ បញ្ាំបាំថ្នជាំវែ

• រសាំសៅកាំាំងមែាំលណងទរាំយៈសព្លណវង។

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
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ជិពិកទិ6៖ អ្ិិន្ដលអ្ិកប្តវរងិ
ិ
ថ្ងិសប្មារិMedicare និងឱសងមានបវជិ
រញ្ហិររសិMedi-Cal
បសចកិិប្ម
ិ
ជាំព្ាំកសនេះព្របាំព្ាំែាំណាំដលព្ែវាំបងាំសព្មាបាំឱសងតាមសវជាំបញ្ញាំថ្នែាំកជាំងាំណដលសៅសព្មាកព្ារលសៅ
មនាំាំរសព្ទយ។ តាមរយៈពាកយ "ឱសង" សយាំងមាននាំយថា៖
ាំ ាំMedicare ណផ្ាំក D និង
• ឱសងមានសវជាំបញ្ញាំថ្នកមាំវធ្

• ឱសង នាំងទាំនាំ ណដលមានការរាំបាំរងសដាយ Medi-Cal Rx និង
• ឱសង នាំងទាំនាំ ណដលមានការរាំបាំរងសដាយគសព្មាងរបសាំសយាំងជាផ្លព្បសយាជនាំបណនាំម។
សដាយសារែាំកមានសាំទាំាំទទាំលរន Medi-Cal ែាំកនាំងទទាំលរន "ជាំនាំយបណនាំម" ("Extra Help") ព្ាំ
Medicare សដាំមបាំជាំយបងាំព្រកាំសព្មាបឱសង
ាំ
មានសវជាំបញ្ញាំ Medicare ណផ្ាំក D របសាំែាំក។ សយាំង
រនសផ្ឱយ
ាំ ែាំកនាំវការបញ្ាំលដា
ាំ
ចាំសដាយណេកមាំយ ណដលសៅថា "ភសាំាំតាងបញ្ញាំកាំព្ាំែែាំព្បសយាជនាំបណនាំ
មថ្នធានរាំបាំរងសព្មាបាំែាំកណដលទទាំល ជាំនាំយបណនាំម ("Extra Help") សព្មាបាំការបងាំថ្ងាំឱសងមានសវ
ជាំបញ្ញាំ" (ព្ែាំវរនសាាំលាំផ្ងណដរថាជា "ែែាំព្បសយាជនប
ាំ ណនាំមសព្មាបាំែាំកណដលមានព្រកាំចាំែាំលទប" ឬ
"អតំ្បផោជនំLIS") ណដលព្របាំែាំកែាំព្ាំការរាំបាំរងសលាំឱសងរបសាំែាំក។ ព្បសាំនសបាំែាំកមាំ
នរនបញ្ាំលវាស
ាំ
ទ សាំមសៅទាំរសព្ាំសៅណផ្ាំកបសព្មសាំសវាសមាជាំក សហាំយសសាំាំសាំាំ"ំអតំ្បផោជនំLIS "។
ាំ ាំMedicare ណដលជាំយមនាំសសណដលមានព្រកាំចាំែាំល
ជិនិយរន្និម ("Extra Help") គាំជាកមាំវធ្
នាំងធ្នធានែាំចែាំច បនាំយថ្ងាំចាំណាយសលាំឱសងមានសវជាំបញ្ញាំរបសាំMedicare ណផ្ាំក D
ាំ ាំជាំនាំយបណនាំម
ដាំចជាថ្ងាំធានរាំបរង
ាំ ព្រកាំកាែាំកង នាំងការបងាំព្រកាំរម
ាំ ជាសដាំម។ កមាំវធ្
("Extra Help") កព្ាំែាំវរនសគសៅផ្ងណដរថា "ការទាំនាំកបព្មង
ាំ ែាំកមានចាំែាំលទប" ឬ "LIS"។
ពាកយគនាំាំេះសផ្សងសទៀែ នាំងនាំយមនាំយមានតាមលាំដាបាំែកាំរព្កមកាំាំងជាំព្ាំកចាំងសព្កាយ ថ្ន
សសៀវសៅណែនាំសមាជាំករបសាំែាំក។
សដាំមបណាំសាំងយលាំបណនាំមែាំព្ាំឱសងមានសវជាំបញ្ញាំ ែាំកអាចព្កសេកសមាំលសៅកណនាំងទង
ាំ សនេះ៖

• បញ្ាំាំឱសងណដលមានការរាំបាំរងរបសាំសយាំង។
o សយាំងសៅវាថា "បញ្ាំាំឱសង"។ វាព្របាំែាំកែាំព្ាំ៖

?

−

ឱសងណដលសយាំងបងាំថ្ងាំ

−

សែាំឱសងនាំមាំយៗសាំាំែកាំាំងចាំសណាមលាំដាបាំកព្មាំែទង
ាំ 5 ណាមាំយ

−

ថាសែាំមានការកព្មាំែណាមាំយសលាំឱសងណដរសទ

ប្រសនប
ិ រិអ្ិកមានសណ
ិ ិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រព្
ាំ រាំថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបែយ
ាំ Thanksgiving នង
ាំ បែយ
ាំ ែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែលា
ាំ ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមន
ាំ នង
ាំ ថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគឥ
ាំ ែគែ
ាំ ថ្ងាំ។ សប្មារិពតិ
ិ មានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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o ព្បសាំនសបាំែាំកព្ែាំវការចាបាំចមាំងថ្នបញ្ាំាំឱសងសយាំង សាំមទាំរសព្ាំសៅកានាំណផ្ាំកបសព្មាំសសវាកមាំ
សមាជាំក។ ែាំកកាំអាចណសាំងរកចាបាំចមាំងងាំាំបាំផ្ាំែថ្នបញ្ាំាំឱសងរបសាំសយាំង
សៅសលាំសគហទាំព្ាំររបសាំសយាំងរនផ្ងណដរតាមរយៈ shop.anthem.com/medicare/ca។

o ការធានរាំបាំរងសលាំឱសងគាំនសវជាំបញ្ញាំ (OTC) ព្ែាំវរនផ្ាំលាំជាំនជាែែាំព្បសយាជនាំបណនាំម។
សាំមសមាំលតារងែែាំព្បសយាជនាំសវជាំសាស្តសាំថ្នជាំព្ាំកទាំ4 សព្មាបាំព្ាំែមាន
ាំ
លមាំាំែ។

o ភាគសព្ចាំនថ្នឱសងមានសវជាំបញ្ញាំណដលែាំកទទាំលរនព្ាំឱសងសាាំនព្ែាំវរនរាំបាំរងសដាយ
Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)។ ឱសងសផ្សងសទៀែ
ាំ មាំនជាកលា
ដាំចជាឱសងគាំនសវជាំបញ្ញាំ (OTC) នាំងវតា
ាំ កាំអាចនាំងព្ែាំវរនរាំបរាំងសដាយ
Medi-Cal Rx។ សាំមចាំលសមលសគ
ាំ
ហទាំព្ាំររបសាំMedi-Cal Rx (medi-calrx.dhcs.ca.gov/)
សព្មាបាំព្ាំែមាន
ាំ
បណនាំម។ ែាំកកាំអាចសៅទាំរសព្ាំមកកានាំមជឈមែាំលសសវាកមាំបសព្មាំែ
ែាំងាំជនរបសាំMedi-Cal Rx តាមសលែ 800-977-2273។ សាំមនាំយកបែាំសមាាំលាំ
ែាំកទទាំលែែាំព្បសយាជនាំ(BIC) ថ្ន Medi-Cal របសាំែាំកមកជាមាំយ សៅសព្លទទាំលរន
សវជាំបញ្ញាំតាមរយៈ Medi-Cal Rx។

• ជិពិកទិ5 ថ្នសសៀវសៅណែនាំសមាជាំករបសាំែាំក។
o វាព្របាំព្ាំរសបៀបណដលទទាំលរនឱសងមានសវជាំបញ្ញាំសព្មាបាំែាំកជាំងាំមាំនសាាំកព្
ាំ ារ
លតាមរយៈគសព្មាងរបសាំសយាំង។

o វារបាំបញ្ាំល
ាំ ទង
ាំ បទបញ្ាំែាំណដលែាំកព្ែវាំណែែនវាំែាំតាម។ វាកាំព្របាំែព្ាំ
ាំ ព្បសភទឱសងមាន
សវជាំបញ្ញាំណដលគសព្មាងរបសាំសយាំងមន
ាំ រាំបរងផ្ងណដរ។

ាំ
នង
ាំ ឱសងសាាំនរបសាំសយាំង។
• សសៀវសៅបញ្ាំសាំ្ាំេះែាំកផ្ាំលសសវា

o កាំាំងករែាំភាគសព្ចាំន ែាំកព្ែវាំណែសព្បាំឱសងសាាំនកាំាំងបណា
ាំ សដម
ាំ បាំទទាំលរនឱសងណដលមា
នការធានរាំបរាំងរបសាំែាំក។ ឱសងសាាំនកាំាំងបណា
ាំ គជាឱសងសា
ាំ
ាំនណដលយលាំព្ព្មសធ្ាំាំការជា
មាំយសយាំងែាំាំ។

o សសៀវសៅបញ្ាំសាំ្ាំេះែាំកផ្ាំលសសវា
ាំ
នង
ាំ ឱសងសាាំន រយនមឱសងសាាំនសៅកាំាំងបណា
ាំ
របសាំសយាំង។ សាំមសមល
ាំ ជិពិកទិ5 ថ្ន សសៀវសៅណែនាំសមាជាំក របសាំែាំក ព្ាំែមា
ាំ នបណនាំមែាំ
ព្ាំឱសងសាាំនកាំាំងបណា
ាំ ។

?
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ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
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A. ការពនយលិពិអ្តិប្របោជនិ(EOB)
គសព្មាងរបសាំសយាំងរកាតាមដានសលាំឱសងមានសវជាំបញ្ញាំរបសាំែាំក។ សយាំងតាមដានថ្ងាំចាំណាយព្ាំរព្បសភទ៖

• ថ្ងិចិណយបចញពិបហាប ិរបសាំែាំក។ សនេះគាំជាចាំនាំនទាំកព្រកាំណដលែាំក ឬែាំកដថ្ទកាំាំងន
មជាែាំក បងាំថ្ងាំសព្មាបាំសវជាំបញ្ញាំរបសាំែាំក។ សដាយសារសមាជាំកទង
ាំ ែសាំបងាំព្រកាំ$0
សព្មាបាំសវជាំបញ្ញាំណផ្ាំក D ណដលព្ែាំវរនរាំបាំរង ចាំែាំចសនេះនាំងមាំនែនាំវែាំចាំសពាេះែាំកសទ។

ិ របសាំែាំក។ សនេះគាំជាចាំនាំនទាំកព្រកាំណដលែាំក ឬែាំកដថ្ទកាំាំងន
• ថ្ងិចិណយបលិឱសងសររ
មជាែាំក បងាំថ្ងាំសព្មាបាំសវជាំបញ្ញាំរបសាំែាំក បាំករម
ាំ ទង
ាំ ចាំនាំនណដលសយាំងបងាំ។

សៅសព្លណដលែាំកទទាំលរនឱសងមានសវជាំបញ្ញាំតាមរយៈគសព្មាងរបសាំសយាំង សយាំងនាំងសផ្ាំជ
ាំ ាំនែាំក
នាំវសសចកាំាំសសងាំបណដលមានចាំែងសជាំងថា ការព្នយលាំែាំព្ាំែែាំព្បសយាជនាំណផ្ាំក D។ សយាំងសៅវាយាាំងែាំថា
ាំ
EOB ណផ្ាំក D។ EOB ណផ្ាំក D មានព្ាំែាំមានបណនាំមែព្ាំ
ាំ ឱសងណដលែាំកសព្បាំដាំចជាការសកាំនសេាំងសលាំ
ែថ្មាំឱសងសរាំបជាសដាំម។
EOB ណផ្ាំក D រម
ាំ មាន៖
ាំ
ករនទទាំល។
• ពិតិមានសប្មារិន្ែបនេះ។ សសចកាំាំសសងាំបសនេះព្របាំព្ាំឱសងមានសវជាំបញ្ញាំែាំណដលែាំ
វាបងាាំ ព្ាំថ្ងាំឱសងសរាំប ែាំាំណដលសយាំងរនបងាំនាំងែាំាំណដលែាំក
នាំងែាំកដថ្ទណដលបងាំឱយែាំករនបងាំ។

• ពិតិមានពិបដិមឆ្ិិដលិបពលរចិិរបនិ។ សនេះគាំជាថ្ងាំឱសងសរាំប នាំងការបងាំព្រកាំសរាំប
ណដលរនសធ្ាំាំសេាំងចាបាំតាាំងព្ាំថ្ងាំទាំ1 ណែមករ។

• ពិតិមានអ្ិពិតថ្មិឱសង។ សនេះគាំជាែថ្មាំសរាំបថ្នឱសង

នាំងការផ្លាំសាំបាំរភាគរយថ្នែថ្មាំ
ាំ
ឱសងចាបាំតាាំងព្ាំការបាំសព្ សលាំកដាំបាំង។

សយាំងផ្ាំលាំនាំវការធានរាំបាំរងឱសងណដលមាំនព្ែាំវរនរាំបាំរងសៅសព្កាម Medicare។

?

•

ការបងាំព្រកាំសផ្សងៗណដលរនសធ្ាំាំសេាំងសព្មាបាំឱសងទង
ាំ សនេះមាំនរបាំចាំសពាេះថ្ងាំចាំណាយសច
ព្ាំសហារាំវសរាំបរបសាំែាំកសេាំយ។ សនេះរម
ាំ បញ្ាំលទ
ាំ
ង
ាំ សវជាំបញ្ញាំណដលព្ែាំវរនបាំសព្ តាមរយៈ
Medi-Cal Rx។

•

ឱសងមានសវជាំបញ្ញាំភាគសព្ចាំនណដលែាំកទទាំលរនព្ាំឱសងសាាំនព្ែាំវរនរាំបាំរងសដាយគសព្មាង។
ាំ មាំនជាកាំលាកាំអាចនាំងព្ែាំវរន
ឱសងសផ្សងសទៀែ ដាំចជាឱសងគាំនសវជាំបញ្ញាំ (OTC) នាំងវតា
រាំបាំរងសដាយ Medi-Cal Rx។ សាំមចាំលសមាំលសគហទាំព្ាំររបសាំMedi-Cal Rx (medi-calrx.dhcs.ca.gov/)
សព្មាបាំព្ាំែាំមានបណនាំម។ ែាំកកាំអាចសៅទាំរសព្ាំមកមជឈមែាំលសសវាបសព្មាំែែាំងាំជនរបសាំ
Medi-Cal តាមរយៈសលែ 1-800-977-2273។ សាំមនាំយកបែាំសមាាំលាំែាំកទទាំលែែាំព្បសយាជនាំ
(BIC) ថ្ន Medi-Cal របសាំែាំកមកជាមាំយ សៅសព្លទទាំលរនសវជាំបញ្ញាំតាមរយៈ Medi-Cal Rx។

•

សដាំមបណាំសាំងយលាំព្ាំឱសងណដលគសព្មាងរបសាំសយាំងរាំបាំរង សាំមសមាំលបញ្ាំាំឱសងរបសាំសយាំង។

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ6៖ ែាំាំណដលែាំកព្ែាំ
វបងាំថ្ងាំសព្មាបាំMedicare
នាំងឱសងមានសវជាំបញ្ញាំរបសាំ
Medi-Cal

B. របរៀរតាមដ្ឋនថ្ងិចណ
ិ យបលឱ
ិ សងររសិអ្ិក
សដាំមបតាម
ាំ
ដានថ្ងាំចាំណាយសលាំឱសងរបសាំែាំក នាំងការបងាំព្រកាំណដលែាំកសធ្ាំាំសេាំង សយាំងសព្បាំររយការ
ែាំនន ណដលសយាំងទទាំលរនព្ាំែាំក នាំងព្ាំឱសងសាាំនរបសាំែាំក។ សនេះគាំជារសបៀបណដលែាំកអា
ចជាំយសយាំងែាំាំ៖
1. បប្រិរណិសមាិលិែិនថ្
ិ នគបប្មាងររសអ្
ិ ិក។
បងាាំ បែាំសមាាំលាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP) របសាំែាំក រលាំសព្លណដ
លែាំកទទាំលរនសវជាំបញ្ញាំណដលរនបាំសព្ ។ សនេះនាំងជាំយសយាំងែាំាំឱយដាំងព្ាំឱសងមានសវជាំបញ្ញាំណដ
លែាំកមកសបាំក នាំងចាំនាំនព្រកាំណដលែាំកបងាំ។
2. ប្តវិប្បាកដថ្ន បយិងមានពិតិមានន្ដលបយិងប្តវិការ ។
ផ្ាំលាំឱយសយាំងែាំាំនាំវចាបាំចមាំងថ្នបងាាំនាំថ្ដបងាំព្រកាំសព្មាបាំឱសងណដលែាំករនបងាំព្រកាំ។
ែាំកអាចសាំាំឱយសយាំងែាំាំបងាំព្រកាំសៅែាំក វ ាំ សព្មាបឱ
ាំ សង។
សនេះគាំជាសព្លណាមាំយ សៅសព្លែាំកគាំរណែផ្ាំលាំឱយសយាំងនាំវចាបាំចមាំងថ្នបងាាំនាំថ្ដបងាំព្រកាំរបសាំែាំក៖
ាំ
ាំនបណា
ាំ កាំាំងែថ្មាំព្សសស
ាំ
• សៅសព្លែាំកទាំ ឱសងណដលរនព្គបដែាំបសៅឱសងសា

ឬសដាយសព្បាំបាំែាំបញ្ាំាំេះែថ្មាំ ណដលមាំនណមនជាណផ្ាំកថ្នែែាំព្បសយាជនាំរបសាំគសព្មាងរបសាំសយាំង

ាំ ាំជាំនាំយ
ាំ សព្មាបាំឱសងណដលែាំកទទាំលរនសាំាំែសព្កាមកមាំវធ្
• សៅសព្លែាំកបងាំព្រកាំចាំណែករម
ែាំកជាំងាំរបសាំែាំកផ្លាំែឱសង

• សៅសព្លែាំកទាំ ឱសងណដលទទាំលរនការរាំបាំរងសៅឱសងសាាំនសព្ៅបណាាំ មាំយ
• សៅសព្លែាំកបងាំសព្ ថ្ងាំសព្មាបាំឱសងណដលមានការរាំបាំរង
សព្មាបាំព្ាំែាំមានបណនាំមែាំព្ាំការសសាំាំសាំឱយសយាំ
ាំ
ងបងាំសងែាំក វ ាំ សព្មាបាំថ្ងាំឱសង សាំមសមាំល ជិពិកទិ7
ថ្នសសៀវសៅណែនាំសមាជាំក របសាំែាំក។
3. សិមប្ិឱ
ិ យបយិងនិវពិតិមានអ្ិពិការទិទតិប្បាកិន្ដលអ្ិកដថ្ទបានរងិឱយអ្ិក។
ការបងាំព្រកាំណដលរនសធ្ាំាំសេាំងសដាយែាំកដថ្ទ នាំងែងាំភាព្សផ្សងជាកលា
ាំ កាំកាំអាចរបាំចាំលជា
ាំ ាំ
ថ្ងាំចាំណាយសច ព្ាំសហារាំវរបសាំែាំកផ្ងណដរ។ ឧទហរែាំការបងាំព្រកាំណដលរនសធ្ាំាំសេាំងសដាយកមាំវធ្
ជាំនាំយឱសង AIDS សសវាសាំែភាព្ឥណា
ាំ នាំងសបាំបរធ្មភាគសព្
ាំ
ចាំនរបាំចាំលជាថ្ងាំចណា
ាំ យសច ព្ាំសហា
រាំវរបសាំែាំក។

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ6៖ ែាំាំណដលែាំកព្ែាំ
វបងាំថ្ងាំសព្មាបាំMedicare
នាំងឱសងមានសវជាំបញ្ញាំរបសាំ
Medi-Cal

4. សិមពិនត
ិ យបមិល EOB ន្ដលបយិងប្ិឱ
ិ យអ្ិក។
សៅសព្លែាំកទទាំលរន EOB ណផ្ាំក D តាមសាំបាំព្ែ ព្ែាំវព្រកដថាវាសព្ សល នាំងព្ែាំមព្ែាំវ។ សបាំ
ែាំកគាំែថាមានែាំាំមាំយែាំស្ាំង ឬរែាំឬសបាំែាំកមានសាំែាំរណាមាំយ សាំមសៅទាំរសព្ាំសៅកានាំ
ណផ្ាំកបសព្មាំសសវាសមាជាំក។ រកាទាំក EOB ណផ្ាំក D ទង
ាំ សនេះ។ ព្ាំកវាជាកាំែែាំព្តាដមាន
ាំ
សារៈសាំោនាំ
ថ្នការចាំណាយសលាំឱសងរបសាំែាំក។

C. អ្ិកមិនរងិថ្ងិអ្ិសប្មារិការ្ិត្
ិ ិងឱ
ិ សងរយៈបពលមិយន្ែ ឬរយៈបពល
ន្វងបនេះបទ
តាមរយៈគសព្មាងរបសាំសយាំង ែាំកមាំនបងាំថ្ងាំែាំាំទង
ាំ ែសាំសព្មាបឱសង
ាំ
ណដលមានការរាំបាំរង ដរបណាែាំក
ែនាំវែាំតាមបទបញ្ាំែាំថ្នគសព្មាងរបសាំសយាំង។

C1. កប្មិតររសិបយិង
កព្មាំែ គាំជាព្កម
ាំ ឱសងសៅសលាំបញ្ាំាំឱសងថ្នគសព្មាងរបសាំសយាំង។ រលាំឱសងកាំាំងបញ្ាំាំឱសងរបសាំសយាំងគាំសាំាំ
ែកាំាំងកព្មាំែមាំយថ្នកព្មាំែទង
ាំ 5។ អ្ិកមិនមានការរងិប្បាកិរម
ិ សប្មារិឱសងមានបវជរ
ិ ញ្ហិសៅសលាំប
ញ្ាំាំឱសងរបសាំសយាំងសទ។ សដាំមបាំណសាំងរកកព្មាំែសព្មាបាំឱសងរបសាំែាំក សាំមសមាំលបញ្ាំាំឱសងរបសាំសយាំង។
ាំ
ាំ លទ
ាំ
ឱសងទាំ
ាំ
សៅណដលចងាំរន។
• កព្មាំែទាំ1 រមបញ្
ាំ
ាំ លទ
ាំ
ឱសងទាំ
ាំ
សៅ។
• កព្មាំែទាំ2 រមបញ្
ាំ
ាំ លឱសងមានមា
ាំ
ាំកយាំសហាណដលចងាំរន។
• កព្មាំែទាំ3 រមបញ្
ាំ
ាំ លឱសងណដលមាំ
ាំ
នចងាំរន។
• កព្មាំែទាំ4 រមបញ្
ាំ
ាំ លឱសងឯកសទស។
ាំ
• កព្មាំែទាំ5 រមបញ្

C2. ជបប្មិសឱសងសាិនររសិអ្ិក
សែាំែាំកចាំណាយបាំាំនាំនសព្មាបាំឱសង មាំន អាព្សាំយសលាំថាសែាំែាំកទទាំលរនឱសងព្ាំ៖

• ឱសងសាាំនកាំាំងបណាាំ

ឬ

• ឱសងសាាំនសព្ៅបណាាំ ។
សៅកាំាំងករែាំមានកព្មាំែ សយាំងរាំបាំរងសៅសលាំសវជាំបញ្ញាំណដលសបាំកសៅឯឱសងសាាំនសព្ៅបណា
ាំ ។ សាំមសមាំល
ជិពិកទិ5 ថ្ន សសៀវសៅណែនាំសមាជាំក របសាំែាំក សដាំមបាំដាំងព្ាំសព្លណដលសយាំងែនាំវែាំណបបសនេះ។
សាំមសមាំលជាំព្ាំកទាំ9 សដាំមបាំណសាំងយលាំែាំព្ាំរសបៀបដាកាំបែាំាំងឧទាំរែាំព្បសាំនសបាំែាំកព្ែាំវរនសគព្របាំថា
ឱសងនាំងមាំនព្ែាំវរនរាំបាំរងសេាំយ។

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
159
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ជាំព្ាំកទាំ6៖ ែាំាំណដលែាំកព្ែាំ
វបងាំថ្ងាំសព្មាបាំMedicare
នាំងឱសងមានសវជាំបញ្ញាំរបសាំ
Medi-Cal

សដាំមបាំណសាំងយលាំបណនាំមែាំព្ាំជសព្មាំសឱសងសាាំនទងសនេះ
ាំ
សាំមសមាំលជិពិកទិ5 ថ្ន សសៀវសៅណែនាំសមាជាំក
របសាំែាំក នាំងសសៀវសៅបញ្ាំស្
ាំ ាំ េះែាំកផ្ាំលសសវា
ាំ
នាំងឱសងសាាំនរបសាំសយាំង។

C3. ការទទិលបានការ្ិតិ្ិងឱ
ិ សងរយៈបពលន្វង
សព្មាបាំឱសងមាំយចាំនាំន ែាំកអាចទទាំលរនការផ្ាំែាំផ្ាំងាំរយៈសព្លណវង (កព្ាំែាំវរនសៅផ្ងណដរថា
"ការផ្ាំែផ្
ាំ ាំងាំបណនាំម") សៅសព្លែាំកសបាំកឱសងមានសវជាំបញ្ញាំរបសាំែាំក។ ការផ្ាំងផ្
ាំ ាំងាំរយៈសព្លណវ
ងគាំមានរហាំែដលាំការផ្ាំែផ្
ាំ ាំងាំរយៈសព្ល 90 សព្មាបាំឱសង កាំាំងកព្មាំែទាំ2-5 នាំងរហាំែដលាំ100 ថ្ងាំសព្មា
បាំការផ្ាំែាំផ្ាំងាំឱសងកាំាំងកព្មាំែទាំ1។ មាំនមានការចណា
ាំ យព្ាំែាំកសព្មាបការផ្
ាំ
ាំែាំផ្ាំងាំរយៈសព្លណវងសទ។
សព្មាបាំព្ាំែមាន
ាំ
លមាំាំែែាំព្ាំទាំតាាំង នាំងរសបៀបទទាំលរនការផ្ាំែាំផ្ាំងាំឱសងរយៈសព្លណវង សាំមសមាំល ជិពិក
ទិ5 ថ្ន សសៀវសៅណែនាំសមាជាំក របសាំែាំកឬ សសៀវសៅបញ្ាំាំស្ាំេះែាំកផ្ាំលសសវា
ាំ
នាំងឱសងសាាំនរបសាំសយាំង។

C4. អ្ិន្ិ ដលអ្ិកប្តវិរងិថ្ងិ
អ្ិករងិ$0 សប្មារិបវជរ
ិ ញ្ហិន្ដលមានការរាិរិរងទង
ិ អ្សិបៅប្គរិកប្មិតទង
ិ អ្សិ។
ការធានរាំបាំរងសព្មាបាំឱសង OTC ណដលមាំនមានសវជាំបញ្ញាំព្ែាំវរនផ្ាំលាំជាំនជាែែាំព្បសយាជនាំបណនាំម
សហាំយអាចរករនសៅកាំាំង តារងែែាំព្បសយាជនាំណផ្ាំកសវជាំសាស្តសាំថ្នជាំព្ាំកទាំ4។
ឱសងមានសវជាំបញ្ញាំភាគសព្ចាំនណដលែាំកទទាំលរនព្ាំឱសងសាាំនព្ែាំវរនរាំបាំរងសដាយគសព្មាង។
ាំ មាំនជាកាំលាកាំអាចនាំងព្ែាំវរន
ឱសងសផ្សងសទៀែ ដាំចជាឱសងគាំនសវជាំបញ្ញាំ (OTC) នាំងវតា
រាំបាំរងសដាយ Medi-Cal Rx។ សាំមចាំលសមាំលសគហទាំព្ាំររបសាំMedi-Cal Rx (medi-calrx.dhcs.ca.gov/)
សព្មាបាំព្ាំែមាន
ាំ
បណនាំម។ ែាំកកាំអាចទាំរសព្ាំសៅកានម
ាំ ជឈមែាំលសសវាបសព្មាំែែាំងាំជនរបសាំMedi-Cal
តាមរយៈសលែ 800-977-2273។ សាំមនាំយកបែាំសមាាំលាំែាំកទទាំលែែាំព្បសយាជនាំ(BIC) ថ្ន Medi-Cal
របសាំែាំកមកជាមាំយ សៅសព្លទទាំលរនសវជាំបញ្ញាំតាមរយៈ Medi-Cal Rx។
ចិន្ណកថ្នថ្ងិចិណយររសិអ្ិកបៅបពលន្ដលអ្ិកទទិលបានការ្ិត្
ិ ង
ិ ិឱសងមានបវជិរញ្ហិ
ន្ដលមានការរាិរិរងមិយន្ែពិ៖
អ្ិករងិប្បាកិ$0 សប្មារិបវជរ
ិ ញ្ហិន្ដលមានការរាិរិរងទង
ិ អ្សិបៅប្គរិកប្មិតទង
ិ អ្សិតាមរយៈឱស
ងសាិនលកិរាយ ឱសងសាិនរញ្ហិទិញតាមរយៈថ្ប្រសណិយិនិងឱសងសាិនន្ងទរិយៈបពលន្វង។
សព្មាបាំព្ាំែមាន
ាំ
ែាំព្ាំឱសងសាាំនណដលអាចផ្ាំលាំការផ្ាំែាំផ្ាំងរាំយៈសព្លណវងដលាំែាំករន សាំមសមាំល
សសៀវសៅបញ្ាំាំស្ាំេះែាំកផ្ាំលសសវា
ាំ
នាំងឱសងសាាំនថ្នគសព្មាងរបសាំសយាំង។

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
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ជាំព្ាំកទាំ6៖ ែាំាំណដលែាំកព្ែាំ
វបងាំថ្ងាំសព្មាបាំMedicare
នាំងឱសងមានសវជាំបញ្ញាំរបសាំ
Medi-Cal

D. ការចាកវា
ិ ិកិសាិង
ស្នរែំសំខានំអំពំអំំថែេអំកបងំនែំវាំកំស្នំងំ–ំគផ្មាងរបសំផ ំងធានារំបំរងផេំវាំកំស្នំងំMedicare
ថ្ំកំD ភាគផ្ចំនផដ្ឋ មន
ំ គំតនែំពអ
ំ ំក។ មានព្ាំរណផ្ាំកចាំសពាេះការធានរាំបាំរងរប
សាំសយាំងសលវា
ាំ ាំកាំសាាំង Medicare ណផ្ាំក D៖
1. ណផ្ាំកទាំមាំយថ្នការធានរាំបរាំងសព្មាបាំថ្ងាំចាំណាយថ្នការចាកិវាិកសា
ិ ិងរ្ិរ។ វាាំកសា
ាំ ាំងគាំជាឱស
ងតាមសវជាំបញ្ញាំ។
2. ណផ្ាំកទាំព្ាំរថ្នការធានរាំបាំរងគាំសព្មាបាំការចាំណាយបលកា
ិ រ្ិលិវាិកសា
ិ ិងជិនអ្ិក។ ឧទហរែាំ
ជាំនកាលែាំកអាចទទាំលវាាំកាំសាាំងបងាាំរណដលសវជាំបែាំែ
ាំ របសាំែាំកចាកាំឱយែាំក។

D1. អ្ិិន្ដលអ្ិកប្តវិដិងមិនបពលអ្ិកទទិលការចាកិវាិកិសាិង
សយាំងណែនាំែាំកឱយទាំរសព្ាំសៅណផ្ាំកបសព្មាំសសវាសមាជាំក ព្បសាំនសបាំែាំកមានគសព្មាងចាកាំវាាំកាំសាាំង។
ាំ រាំបាំរងសលាំការចាកវា
ាំ ាំកាំសាាំងរបសាំែាំក
• សយាំងអាចព្របាំែាំកែាំព្ាំរសបៀបណដលគសព្មាងរបសាំសយង

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ិ ិយរប្តន្ដលអ្ិកទទិលបាន
ជិពិកទិ7៖ បសិិសិឱយបយិងរងិវក
សប្មារិបសវាកមិ ឬឱសងន្ដលន្ដលមានការធានរាិរិរង
បសចកិិប្ិម
ិ
ាំ ាំយបព្ែឱយសយាំងសដាំមបាំសសាំាំរសកា
ជាំព្ាំកសនេះព្របាំែាំកព្ាំរសបៀបនាំងសព្លណាព្ែាំវសផ្ាំាំវក
ាំ រទាំទែាំ។ វាកាំព្របាំែាំក
ព្ាំរសបៀបសធ្ាំាំបែាំាំងឧទាំរែាំផ្ងណដរ ព្បសាំនសបាំែាំកមាំនយលាំព្ព្មជាមាំយនាំងសសចកាំាំសសព្មចព្ាំការធា
នរាំបាំរង។ ពាកយគនាំាំេះ នាំងនាំយមនាំយមានតាមលាំដាបាំែកាំរព្កមកាំាំងជាំព្ាំកចាំងសព្កាយថ្ន
សសៀវសៅណែនាំសមាជាំករបសាំែាំក។

តារាងមាតិកា
A. ការផសំំរសំំឱយផ ំងបងំនែំផសវាកមំ ឬឱសែរបសំអំក ................................................................. 163
B. ការផ្ំស
ំ ផណ្ំ
ំ សកា
ំ រទំទតំ្ាកំមកផ ំង .................................................................................. 165
C. ផសចកំំសផ្មចផេំការធានារំបំរង.......................................................................................... 166
D. បណ្ំំងឧទំរណ្ំ....................................................................................................................... 167

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ7៖ សសាំាំសាំាំឱយសយាំងបងាំវ ាំ
កាំយបព្ែណដលែាំកទទាំលរន
សព្មាបាំសសវាកមាំ ឬឱសងណដ
លណដលមានការធានរាំបរង
ាំ

A. ការបសិិរសិឱ
ិ យបយិងរងិថ្ងិបសវាកមិ ឬឱសងររសិអ្ិក
ាំ ាំយបព្ែជាំនគសព្មាងសាំែភាព្សព្មាបាំសសវាកមាំ
ែាំកផ្ាំលាំសសវាកមាំកាំាំងបណា
ាំ របសាំសយាំងព្ែាំវណែសច វក
នាំងឱសងណដលមានការធានរាំបរងរបសាំ
ាំ
ែាំក បនាំបព្ាំ
ាំ ែាំករនទទាំលែាំាំទង
ាំ សនេះរច
ាំ រលាំ។ ែាំកផ្ាំលាំសសវា
ិ ិយរប្តសប្មារិ
កមាំកាំាំងបណា
ាំ សធ្ាំការជាមាំ
ាំ
យគសព្មាងសាំែភាព្សនេះ។ ប្រសិនបរិអ្ិកទទិលបានវក
ិ ិយរប្ត ប យ
ិ ិយរប្តមកបយិង។
ការន្ងទស
ិ ែភាព
ិ
ឬឱសង សិមកិិទិទតិវក
ិ ប្ិវិក
ាំ ាំយបព្ែមកសយាំង សាំមសមាំល ន្្ិក B។
សដាំមបសាំផ្ាំាំវក

•

សបាំសយាំងធានរាំបរងសលាំ
ាំ
សសវាកមាំ ឬឱសងទងសនេះ
ាំ
សយាំងនាំងបងាំព្រកាំឱយែាំកផ្ាំលាំសសវាកមាំ
សដាយផ្លាំលាំ។

•

ព្បសាំនសបាំសយាំងរាំបរងសលាំ
ាំ
សសវាកមាំ ឬឱសងទងសនេះ
ាំ
សហាំយែាំករនរងិប្បាកិរច
ាំ ែាំកមាន
សាំទាំាំទទាំលរនព្រកាំសាំែងមកាំវ ាំ ។

•

សបាំសយាំងមាំនធានរាំបរងសលាំ
ាំ
សសវាកមាំ ឬឱសងទងសនេះសទ
ាំ
សយាំងនាំងជព្មាបព្របាំែាំក។

ាំ យបព្ែ
ទកាំទងសសវាកមាំសមាជាំក ព្បសាំនសបាំែាំកមានចមាំលណាមាំ
ាំ
យ។ ព្បសាំនសបាំែាំកទទាំលរនវកាំ
សហាំយែាំកមាំនដាំងថាព្ែាំវសធ្ាំយា
ាំ ាំងសមាំចសយាំងអាចជាំយរន។ ែាំកកាំអាចសៅទាំរសព្ាំមកសយាំងរន សបាំ
ែាំកចងាំព្របាំសយាំងែាំព្ាំព្ាំែាំមានទកាំទងនាំងសាំសែាំសាំការទាំ
ាំ
ទែាំណដលែាំករនសផ្ាំាំជាំនសយាំង។
ោងសព្កាមសនេះគាំជាឧទហរែាំថ្នសព្លសវលាណដលែាំកព្បណហលជាព្ែាំវសសាំឱយសយាំ
ាំ
ងបងាំព្រកាំជាំនែាំកាំវ ាំ
ាំ យបព្ែណដលែាំករនទទាំល៖
ឬបងាំព្រកាំតាមវកាំ
1. បៅបពលអ្ិកទទិលបានបសវាកមិសបស្ត្ិេះរនិនិឬបសវាកមិន្ងទស
ិ ិែភាពរនិនិពិអ្ិក្ិលបិ សវា
បប្ៅរណ
ិ ញ។ សិមបមិលជិពិកទិ3 ន្្ិក D4 ទិពរិ ទិ44។
ាំ យបព្ែមកសយាំង។
សសាំាំឱយែាំកផ្ាំលាំសសវាសផ្ាំាំវកាំ

•

ាំ យសយាំងបងាំព្រកាំសងែាំ
សបាំែាំកបងាំព្រកាំសព្ សៅសព្លែាំកទទាំលរនសសវាកមាំណងទ ាំសាំមសសាំឱ
ាំ ាំយបព្ែមកសយាំង នាំងសសចកាំបញ្ញ
កវ ាំ ។ សាំមសផ្ាំាំវក
ាំ ាំ កថា
ាំ ែាំករនទាំទែព្ាំរកាំរច
ាំ សហាំយណមន។

•

ាំ ាំយបព្ែព្ាំែាំកផ្ាំលាំសសវាណដលរនសសាំសាំ
ែាំកព្បណហលជាទទាំលរនវក
ាំ ការទ
ាំ
ាំទែាំណដលែាំកគាំែថា
ាំ
ែាំកមាំនរនជាំពាកាំ។ សាំមសផ្ាំាំវកាំយបព្ែមកសយាំង នាំងសសចកាំបញ្ញ
ាំ ាំ កាំថា ែាំករនទាំទែាំព្រកាំ
រច
ាំ សហាំយណមន។

o សបាំែាំកផ្ាំលាំសសវាសនេះគាំរណែទទាំលរនការទាំទែាំសយាំងនាំងបងាំព្រកាំឱយែាំកផ្ាំលាំសសវាសនេះ
សដាយផ្លាំលាំ។

o សបាំែាំករនបងាំព្រកាំសព្មាបាំសសវាកមាំសនេះរច
ាំ សហាំយ សយាំងនាំងបងាំព្រកជ
ាំ ាំនែាំក វ ាំ ។
•

?

សដាំមបណាំសាំងយលាំែាំព្ាំឱសងសាាំនសព្ៅបណា
ាំ
របសាំែាំក។

សាំមសមល
ាំ ជិពិកទិ5 ថ្ន សសៀវសៅណែនាំសមាជាំក

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគឥែគាំ
ាំ
ែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ7៖ សសាំាំសាំាំឱយសយាំងបងាំវ ាំ
កាំយបព្ែណដលែាំកទទាំលរន
សព្មាបាំសសវាកមាំ ឬឱសងណដ
លណដលមានការធានរាំបរង
ាំ

ិ ិយរប្តជិនអ្ិក
2. បពលន្ដលអ្ិក្ិលិបសវាកិិងរណ
ិ ញប្ិវិក
ែាំកផ្ាំលាំសសវាណងទក
ាំ ាំាំងបណា
ាំ ព្ែាំវណែចាំណាយឱយសយាំង។ បងាាំ បែាំសមាាំលាំែាំន
ាំ ថ្នគសព្មាងរបសាំែាំក
ាំ ាំយបព្ែមាំនព្ែាំមព្ែាំវ ឬមាំនសមរមយសកាំែមា
សៅសព្លែាំកទទាំលរនសសវាកមាំ ឬសវជាំបញ្ញាំ។ ាំវក
ាំ ាំយបព្ែសព្ចាំនជាងចាំ
នសៅសព្លណដលែាំកផ្ាំលាំសសវា (ដាំចជាសវជាំបែាំាំែ ឬមនាំាំរសព្ទយ)សច វក
នាំនទាំកព្រកាំណចករាំណលកថ្ងាំចាំណាយរបសាំសយាំងសព្មាបាំសសវាកមាំ។ បៅទិរសពិបៅន្្ិកបសវាកមិ
ិ ិយរប្តណមិយ។ កិិរងិិវក
ិ ិយរប្ត។
សមាជិកបរិអ្ិកទទិលបានវក

•

សដាយសារណែសយាំងបងាំថ្ងាំទង
ាំ ព្សង
ាំ សព្មាបាំសសវាកមាំរបសាំែាំក ែាំកមាំនទទាំលែាំសព្ែាំវកាំាំង
ាំ ាំយបព្ែឱយែាំកសព្មាបាំ
ការបងាំសលាំការចាំណាយណាមាំយសទ។ ែាំកផ្ាំលាំសសវាមាំនគាំរសច វក
សសវាកមាំទង
ាំ សនេះសទ។

•

ាំ ាំយបព្ែព្ាំែាំកផ្ាំលាំសសវាកមាំកាំាំងបណា
សៅសព្លណាកាំសដាយឱយណែែាំកទទាំលរនវក
ាំ សាំម
ាំ ាំយបព្ែមកសយាំង។ សយាំងនាំងទាំនកាំទាំនងែាំកផ្ាំលសសវាសនេះសដាយផ្ល
សផ្ាំាំវក
ាំ
ាំ លាំនង
ាំ យកចាំែាំទាំកដា
កាំចាំសពាេះបញ្ញាំសនេះ។

•

ាំ ាំយបព្ែណដលទទាំលរនព្ាំែាំកផ្ាំលាំសសវាកាំាំងបណា
ាំ ាំយបព្ែ
សបាំែាំករនទាំទែាំវក
ាំ រច
ាំ សហាំយ មសផ្ាំាំវក
សនេះមកសយាំង នាំងភសាំាំតាងបញ្ញាំកាំការទាំទែាំព្រកណា
ាំ មាំយណដលែាំកព្ាំែជារនសធ្ាំាំសេាំង។
សយាំងនាំងបងាំព្រកាំឱយែាំក វ ាំ ៖ សព្មាបសាំសវាកមាំណដលរនរាំបាំរងរបសាំែាំក។

3. បៅបពលន្ដលអ្ិកបប្រិប្បាសិឱសងសាិនបប្ៅរណ
ិ ញកិិងការរិបពញបវជរ
ិ ញ្ហិ
សបាំែាំកសព្បាំឱសងសាាំនសព្ៅបណា
ាំ

ែាំកបងាំថ្ងាំសព្ សព្មាបាំសវជាំបញ្ញាំរបសាំែាំក។

•

សៅកាំាំងករែាំមាំយចាំនាំនែាំច សយាំងនាំងរាំបាំរងសៅសលាំសវជាំបញ្ញាំណដលរនបាំសព្ សៅឯឱសងសាាំន
សព្ៅបណា
ាំ ។ សាំមសផ្ឱយ
ាំ សយាំងនាំវចាបាំចមាំងថ្នបងាាំនាំថ្ដទទាំលព្រកាំរបសាំែាំក សៅសព្លែាំកសសាំាំ
ឱយសយាំងបងាំព្រកាំឱយែាំក វ ាំ ។

•

សដាំមបណាំសាំងយលាំែាំព្ាំឱសងសាាំនសព្ៅបណា
ាំ
របសាំែាំក។

សាំមសមល
ាំ ជិពិកទិ5 ថ្ន សសៀវសៅណែនាំសមាជាំក

4. បៅបពលអ្ិករងិថ្ងិបវជរ
ិ ញ្ហិបពញបលញ បដ្ឋយសារអ្ិកមិនមានរណិសមាិលិែិនថ្
ិ នគបប្មាង
ររសអ្
ិ ិកបៅជារិែិន
ិ
សបាំែាំកមាំនមានបែាំសមាាំលាំែាំនថ្នគសព្មាងសៅនាំ
ាំ
ងែាំនសទ
ាំ
ែាំកអាចសសាំាំឲ្យឱសងសាាំសនេះ
សៅទាំរសព្ាំមកសយាំង ឬព្ាំនាំែយសមាំលព្ាំែាំមានចាំេះស្ាំេះកាំាំងគសព្មាងរបសាំែាំក។

?

•

ព្បសាំនសបាំឱសងសាាំនមាំនអាចទទាំលរនព្ាំែាំមានភាាំមៗសទ ែាំកព្បណហលជាព្ែាំវបងាំថ្ងាំសវជាំប
ញ្ញាំទង
ាំ ព្សង
ាំ សដាយែាំន
ាំ ឯង ឬព្ែេបាំសៅឱសងសាាំនវ ាំ សដាយសព្បាំបែាំសមាាំលាំែាំន
ាំ ថ្នគសព្មាង
របសាំែាំក។

•

សាំមសផ្ាំឱ
ាំ យសយាំងនាំវចាបាំចមាំងថ្នបងាាំនាំថ្ដទទាំលព្រកាំរបសាំែាំក សៅសព្លែាំកសសាំាំឱយសយាំងបងាំព្រ
កាំឱយែាំក វ ាំ ។

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសណ
ិ ិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រព្
ាំ រាំថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបែយ
ាំ Thanksgiving នង
ាំ បែយ
ាំ ែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមន
ាំ នង
ាំ ថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគឥ
ាំ ែគែ
ាំ ថ្ងាំ។ សប្មារិពតិ
ិ មានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ7៖ សសាំាំសាំាំឱយសយាំងបងាំវ ាំ
កាំយបព្ែណដលែាំកទទាំលរន
សព្មាបាំសសវាកមាំ ឬឱសងណដ
លណដលមានការធានរាំបរង
ាំ

5. បៅបពលអ្ិករងិថ្ងិបវជរ
ិ ញ្ហិបពញបលញសប្មារិឱសងន្ដលមិនមានការធានរាិរិរង
ែាំកអាចបងាំថ្ងាំសវជាំបញ្ញាំសព្ សល

•

សដាយសារឱសងមាំនព្ែាំវរនរាំបាំរង។

ឱសងសនេះព្បណហលជាមាំនមានសៅកាំាំងបញ្ាំឱសងណដលមានការធានរ
ាំ
ាំបាំរង (បញ្ាំាំឱសង)
របសាំសយាំងសៅសលាំសគហទាំព្ាំររបសាំសយាំង ឬវាអាចមានលកាំែែាំឬការដាកាំកាំែែាំណដលែាំកមាំនដាំង
ឬមាំនគាំែថាវាមាំនគាំរែនាំវែាំចាំសពាេះែាំក។ សបាំែាំកសសព្មចចាំែាំទទាំលយកឱសងសនេះ ែាំកព្បណហល
ជាព្ែាំវបងាំថ្ងាំសព្ ។

o ព្បសាំនសបែ
ាំ ាំកមន
ាំ បងថ្ង
ាំ ាំឱសង បាំណាំនាំគែ
ាំ ថាសយាំងគាំររាំបរាំងសលាំវា ែាំកអាចសសាំស
ាំ ការ
ាំ
សសព្មចចែ
ាំ ាំសលាំការធានរាំបាំរង (សាំមសមាំល ជិពិកទិ9 ថ្ន សសៀវសៅណែនាំសមាជាំក
របសាំែាំក)។

o ព្បសាំនសបាំែាំក នាំងសវជាំបែាំែរបសាំ
ាំ
ែាំក ឬែាំកសច សវជាំបញ្ញាំដាំថ្ទសទៀែគាំែថា ែាំកព្ែាំវការ
ឱសងភាាំមៗ ែាំកអាចសសាំសាំ
ាំ ាំសសចកាំាំសសព្មចសលាំការធានរាំបាំរងរហាំសរន (សាំមសមាំល ជិពិកទិ
9 ថ្ន សសៀវសៅណែនាំសមាជាំក របសាំែាំក)។

•

សាំមសផ្ឱ
ាំ យសយាំងនាំវចាបាំចមាំងថ្នបងាាំនថ្ដ
ាំ ទទាំលព្រករាំបសាំែាំក សៅសព្លែាំកសសាំាំឱយសយាំងបងព្ាំរ
កាំឱយែាំក វ ាំ ។ កាំាំងករែាំមាំយចាំនាំន សយាំងព្បណហលជាព្ែវាំការព្ាំែមាន
ាំ
បណនាំមព្ាំសវជាំបែាំែ
ាំ របសាំែាំក
ឬែាំកសច សវជាំបញ្ញាំដាំថ្ទសទៀែសដាំមបប
ាំ ងព្ាំរកាំឱសងជាំនែាំក វ ាំ ។

សៅសព្លែាំកសផ្ាំឱយសយាំ
ាំ
ងនាំវសាំសែាំសព្មាបាំការទាំទែាំព្រកាំសយាំងនាំងព្ាំនាំែយសាំសែាំសនេះ នាំងសសព្មចថា
សែាំសសវាកមាំ ឬឱសងសនេះគាំរណែព្ែាំវរនរាំបាំរង ឬយាាំងណា។ សនេះព្ែាំវរនសយាំងសៅថា ជាការសធ្ាំាំ
"សសចកាំាំសសព្មចសលាំការរាំបាំរង"។ ព្បសាំនសបាំសយាំងសសព្មចថាសសវាកមាំ ឬឱសងគាំរណែព្ែាំវរនរាំបាំរង
សយាំងនាំងបងាំថ្ងាំសសវាកមាំ ឬឱសងសនេះ។
សបាំសយាំងបដាំសសធ្សាំសែាំរបសាំែាំកសព្មាបាំការទាំទែាំែាំកអាចជាំទសាំនាំងសសចកាំសសព្មចរបសាំ
ាំ
សយាំងរន។
សដាំមបាំណសាំងយលាំែាំព្ាំរសបៀបសធ្ាំាំបែាំាំងឧទាំរែាំសាំមសមាំល ជិពិកទិ9 ថ្ន សសៀវសៅណែនាំសមាជាំក របសាំែាំក។

B. ការប្ស
ិ ិបណិសកា
ិ រទិទតិប្បាកិមកបយង
ិ
ាំ យបព្ែរបសាំែាំកមកសយាំង ព្ព្មទងសសចកាំ
សាំមសផ្ាំាំវកាំ
ាំ
បញ្ញ
ាំ ាំ កាំថាែាំកព្ាំែជារនទាំទែាំព្រកាំទងសនេះ
ាំ
ណមន។ សសចកាំាំបញ្ញាំកាំការទាំទែាំអាចជាមាំលបបទនបព្ែងែចមាំងណដលែាំកសរសសរ
ិ យរប្ត
ឬបងាាំនាំថ្ដទទាំលព្រកាំរបសាំែាំកផ្ាំលាំសសវា។ ការងតចមិង វកិ
និងរ្ិនិថ្ដទទិលប្បាកិសប្មារិកិណតិប្តាររសិអ្ិកគិជាគិនត
ិ លិមិយ។
ែាំកអាចសាកសាំរែាំកសព្មបសព្មាំលការណងទរបសាំ
ាំ
ែាំកសដាំមបាំទទាំលរនជាំនាំយ។
សដាំមបាំព្រកដថាែាំកផ្ាំលាំឱយសយាំងនាំវព្ាំែាំមានទងែស
ាំ
ាំណដលសយាំងព្ែាំវការ សដាំមបាំសធ្ាំការសសព្មចចាំ
ាំ
ែាំ
ែាំកអាចបាំសព្ ទព្មងាំណបបបទទមទររបសាំសយាំង សដាំមបាំសសាំាំសាំព្រកាំ
ាំ
ទាំទែាំ។

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ7៖ សសាំាំសាំាំឱយសយាំងបងាំវ ាំ
កាំយបព្ែណដលែាំកទទាំលរន
សព្មាបាំសសវាកមាំ ឬឱសងណដ
លណដលមានការធានរាំបរង
ាំ

•

ែាំកមាំនព្ែាំវរនែព្មាំវឱយសព្បាំទព្មងាំណបបបទសនេះសទ បាំាំណនាំវាជាំយសយាំងឱយដាំសែាំរការព្ាំែាំមាន
កានាំណែសលឿន។

•

ែាំកអាចទទាំលរនទព្មងាំណបបបទសៅសលាំសគហទាំព្ាំររបសាំសយាំង
shop.anthem.com/medicare/ca ឬែាំកអាចសៅទាំរសព្ាំមកសសវាកមាំសមាជាំក
សហាំយសសាំាំសាំាំទព្មងាំណបបបទ។

ាំ យបព្ែ
សាំមសផ្ាំាំរសាំសែាំសាំាំទាំទែាំរបសាំែាំកតាមថ្ព្បសែាំយាំសដាយភាាំបាំមកជាមាំយ វកាំ
ឬបងាាំនាំថ្ដទទាំលព្រកាំតាមអាសយដាាំនសនេះ៖
Anthem Blue Cross
P.O. Box 366
Artesia, CA 90702-0366

C. បសចកិិសបប្មចបលិការធានរាិរិរង
បៅបពលបយិងទទិលបានសិបណិរសិិបធ្ិិការទិទតិររសិអ្ិក បយិងនិងបធ្ិបិ សចកិស
ិ បប្មចបលិការធាន
រាិរិរង។ បនេះមាននិយថ្នបយិងសបប្មចថ្នបតិគបប្មាងររសិបយិងរាិរិរងបលិបសវាកមិ ររសិរររ
ឬឱសងររសិអ្ិកន្ដរឬបទ។ សយាំងកាំសសព្មចចាំែាំសលាំចាំនាំនព្រកាំផ្ងណដរ ព្បសាំនសបាំមាន ែាំកព្ែាំវបងាំ។

•

សយាំងនាំងជាំនដាំែាំងដលាំែាំកថា សែាំសយាំងព្ែាំវការព្ាំែាំមានបណនាំមព្ាំែាំក ឬយាាំងណា។

•

ព្បសាំនសបាំសយាំងសសព្មចថាគសព្មាងរបសាំសយាំងរាំបាំរងសលាំសសវាកមាំ របសាំរបរ ឬឱសង
សហាំយែាំករនែនាំវែាំតាមបទបញ្ាំែាំទងែសាំ
ាំ
សព្មាបាំការទទាំលរនវា
សនេះសយាំងនាំងបងាំព្រកាំឱយ។ ព្បសាំនសបាំែាំករនបងាំថ្ងាំសសវាកមាំ ឬឱសងរចសហាំ
ាំ
យ សយាំងនាំងសផ្ាំាំ
មាំលបបទនបព្ែសៅែាំកសព្មាបាំែាំណដលែាំ
ាំ
ករនបងាំ។ ព្បសាំនសបាំែាំកមាំនទនាំរនបងាំព្រកាំសទ
សយាំងនាំងបងាំព្រកាំឱយែាំកផ្ាំលាំសសវាសដាយផ្លាំលាំ។

ជិពិកទិ3 ថ្ន សសៀវសៅណែនាំសមាជាំក របសាំែាំកព្នយលាំែាំព្ាំបទបញ្ាំែាំសព្មាបាំទទាំលរនសសវាកមាំណដល
មានការធានរាំបាំរង។ ជិពិកទិ5 ថ្ន សសៀវសៅណែនាំសមាជាំក របសាំែាំកព្នយលាំែាំព្ាំបទបញ្ាំែាំសព្មាបាំ
ទទាំលឱសងមានសវជាំបញ្ញាំណដលមានការរាំបាំរង Medicare ណផ្ាំក D។

?

•

សបាំសយាំងសសព្មចថា មាំនបងាំព្រកាំសព្មាបាំសសវាកមាំ ឬឱសងសនេះ សយាំងនាំងសផ្ាំាំលាំែាំែមាំយចាបាំ
ជាំនែាំករមជាមាំ
ាំ
យនាំងមាំលសហែាំ។ លាំែាំែសនេះកាំនាំងព្នយលាំែាំព្ាំសាំទាំាំបាំាំងឧទាំរែាំរបសាំែាំកផ្ងណដរ។

•

សដាំមបាំណសាំងយលាំបណនាំមែាំព្ាំសសចកាំាំសសព្មចសលាំការធានរាំបាំរង សាំមសមាំល ជិពិកទិ9 ន្្ិក E។
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ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
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ជាំព្ាំកទាំ7៖ សសាំាំសាំាំឱយសយាំងបងាំវ ាំ
កាំយបព្ែណដលែាំកទទាំលរន
សព្មាបាំសសវាកមាំ ឬឱសងណដ
លណដលមានការធានរាំបរង
ាំ

D. រណិិងឧទិរណិ
សបាំែាំកគាំែថា សយាំងរនសធ្ាំាំឱយមានកាំហាំស កាំាំងការព្ចានសចាលសាំសែាំសាំាំទាំទែាំព្រកាំរបសាំែាំក
ែាំកអាចសសាំាំឱយសយាំងផ្លាំសាំបាំរសសចកាំ
ាំ
ាំសសព្មចរបសាំសយាំងរន។ សនេះព្ែាំវរនសៅថា ការដាកាំបែាំាំងឧទាំរែាំ។
ែាំកកាំអាចសធ្ាំាំបែាំាំងឧទាំរែាំរនផ្ងណដរ សបាំែាំកមាំនយលាំព្ព្មសលាំចាំនាំនទាំកព្រកាំណដលសយាំងបងាំ។
ាំ ាំលមាំាំែ នាំងកាលបរសាំចាំទកាំែែាំ។ សដាំមបាំណសាំងយលាំែាំ
ដាំសែាំរការបែាំាំងឧទាំរែាំជាផ្ាំ វាំការមាននាំែាំវធ្
ព្ាំរសបៀបដាកាំបែាំាំងឧទាំរែាំសាំមសមាំល ជិពិកទិ9 ថ្ន សសៀវសៅណែនាំសមាជាំក របសាំែាំក៖

?

•

សដាំមបាំសធ្ាំាំការបាំាំងឧទាំរែាំែាំព្ាំការទទាំលរនសាំែងសព្មាបាំសសវាណងទសាំ
ាំ ែភាព្ សាំមសមាំល ន្្ិក F។

•

សដាំមបាំសធ្ាំាំការបាំាំងឧទាំរែាំែាំព្ាំការទទាំលរនសាំែងសព្មាបាំឱសង សាំមសមាំល ន្្ិក G។

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
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ជិពិកទិ8៖ សិទិ និងទិនិលែិសប្តិវររសិអ្ិក
បសចកិិប្ិម
ិ
ជាំព្ាំកសនេះរមបញ្
ាំ
ាំ លសាំ
ាំ
ទាំាំនាំងការទទាំលែាំសព្ែាំវរបសាំែាំកកាំាំងនមជាសមាជាំកគសព្មាងរបសាំសយាំង។
សយាំងព្ែាំវណែសគរព្សាំទាំាំរបសាំែាំក។ ពាកយគនាំាំេះ នាំងនាំយមនាំយមានតាមលាំដាបាំែកាំរព្កមកាំាំងជាំព្ាំកចាំង
សព្កាយថ្នសសៀវសៅណែនាំសមាជាំករបសាំែាំក។
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(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
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ជាំព្ាំកទាំ8៖ សាំទាំាំនាំងទាំនាំល
ែាំសព្ែាំវរបសាំែាំក
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ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
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ជាំព្ាំកទាំ8៖ សាំទាំាំនាំងទាំនាំល
ែាំសព្ែាំវរបសាំែាំក

A. Your right to get services and information in a way that meets
your needs
We must ensure all services are provided to you in a culturally competent and accessible
manner. We must also tell you about our plan’s benefits and your rights in a way that you can
understand. We must tell you about your rights each year that you are in our plan.

•

To get information in a way that you can understand, call Member Services. Our plan
has free interpreter services available to answer questions in different languages.

•

Our plan can also give you materials in languages other than English and in formats
such as large print, braille, or audio. To obtain materials in one of these alternative
formats, please call 1-833-707-3129 or write to Anthem MediBlue Full Dual
Advantage (HMO D-SNP) P.O. Box 60007, Los Angeles, CA 90060-0007.

o To get information in a way that you can understand, call Member Services.
Our plan has people who can answer questions in different languages
Our plan can also give you materials in languages other than English and in
formats such as large print, braille, or audio. You can call Member Services
and ask to have materials sent to you in Spanish, Chinese, Armenian,
Korean, Russian, Vietnamese, Farsi, Tagalog, Khmer or Arabic.

o You can get this document for free in other languages and formats, such as
large print, braille or audio. Call Member Services at the number listed on the
bottom of this page. When calling, let us know if you want this to be a
standing order. That means we will send the same documents in your
requested format and language every year. You can also call us to change
or cancel a standing order. You can also find your documents online at
shop.anthem.com/medicare/ca.
If you have trouble getting information from our plan because of language
problems or a disability and you want to file a complaint, call:

?

•

Medicare at 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). You can call 24 hours a day,
7 days a week. TTY users should call 1-877-486-2048.

•

U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights
at 1-800-368-1019. TTY users should call 1-800-537-7697.

•

Medi-Cal Office of Civil Rights at 916-440-7370. TTY users should call 711.

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
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A. Su derecho a recibir servicios e información de una manera que
satisfaga sus necesidades
Debemos asegurarnos de que se le proporcionen todos los servicios de una forma
culturalmente adecuada y accesible. También debemos informarle sobre los beneficios del plan
y sus derechos de manera que pueda entender. Debemos brindarle información sobre sus
derechos cada año que usted esté en nuestro plan.

•

Para obtener información que pueda entender, llame a Servicios para Miembros.
Nuestro plan tiene servicios de interpretación gratuitos disponibles para responder las
preguntas en diferentes idiomas.

•

Nuestro plan también puede brindarle materiales en otros idiomas además del
español y en formatos como letra grande, braille o audio. Para obtener materiales
en uno de estos formatos alternativos, llame al 1-833-707-3129 o escriba a
Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP) P.O. Box 60007,
Los Angeles, CA 90060-0007.

o Para obtener información que pueda entender, llame a Servicios para Miembros.
Nuestro plan cuenta con personas que pueden responder las preguntas en
diferentes idiomas. También puede brindarle materiales en otros idiomas,
además del español, y en formatos como letra grande, braille o audio.
Puede llamar a Servicios para Miembros y pedir que le envíen los materiales en
español, chino, armenio, coreano, ruso, vietnamita, farsi, tagalo, khmer o árabe.

o Puede recibir este documento de forma gratuita en otros idiomas y formatos,
como en letra grande, braille o audio. Llame a Servicios para Miembros al
número que figura en la parte inferior de esta página. Cuando llame, indique
si se trata de un pedido regular. Eso quiere decir que, todos los años,
enviaremos los mismos documentos en el formato e idioma solicitados.
Puede llamarnos para cambiar o cancelar el pedido regular. También puede
encontrar los documentos en línea, en shop.anthem.com/medicare/ca.
Si tiene dificultades para recibir información de nuestro plan debido a limitaciones de
idioma o a una discapacidad, y desea presentar una queja, puede comunicarse con:

?

•

Medicare al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Puede llamar las 24 horas del
día, los 7 días de la semana. Los usuarios de TTY deben llamar al 1-877-486-2048.

•

La Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos
(HHS) de los Estados Unidos al 1-800-368-1019. Los usuarios de TTY deben
llamar al 1-800-537-7697.

•

La Oficina de Derechos Civiles al 916-440-7370. Los usuarios de TTY deben
llamar al 711.

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
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A. 您以滿足您需求的方式獲得服務和資訊的權利
我們必須確保以符合您的文化習慣和無障礙的方式向您提供所有服務。我們還必須以您能夠瞭解
的方式告知您本計劃的福利以及您的權利。在您加入本計畫期間，我們必須每年均將您的權利告
知您。
•

如欲以您能夠了解的方式取得資訊，請致電會員服務部。我們的計劃提供免費口譯服務，
可以用不同語言回答問題。

•

本計畫也給予您英語以外的語言和大型字體印刷、點字或音訊格式的資料。要獲得其中一
種替代格式的材料，請致電 1-833-707-3129 或寫信至 Anthem MediBlue
Full Dual Advantage (HMO D-SNP) P.O. Box 60007, Los Angeles, CA 90060-0007。
o

如欲以您能夠了解的方式取得資訊，請致電會員服務部。我們的計劃有可以用不同
語言回答問題的人員。我們的計劃也給予您英語以外的語言和大字型印刷、點字或
音訊格式的資料。 您可致電會員服務部，要求向您傳送採用西班牙文、中文、
亞美尼亞文、韓文、俄文、越南文、波斯文、菲律賓文、高棉文或阿拉伯文的材料
。

o

您可以免費取得此檔案的其他語言和格式版本，例如大號字體印刷版、盲文或音訊
。致電會員服務部，電話號碼見本頁面底部。致電時，請告知我們您是否希望這是
一項常規訂單。這意味著我們每年都會以您要求的格式和語言發送相同的文件。您
也可以致電我們更改或取消長期訂單。您也可以從 shop.anthem.com/medicare/ca
在線上尋找您的文件。

如果您因為語言問題或殘疾而無法從我們的計劃中獲得資訊，並且您想提出投訴，請致電：

?

•

Medicare，電話是 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)。您可每週 7 天，每天 24 小時撥
打該電話。聼障專綫使用者可以致電 1-877-486-2048。

•

美國衛生與大眾服務部民權辦公室，電話是 1-800-368-1019。聼障專綫使用者可以致電
1-800-537-7697。

•

Medi-Cal 民權辦公室，電話是 916-440-7370。聼障專綫使用者可以致電 711。
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(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
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A. Quyền được nhận các dịch vụ và thông tin theo cách phù hợp với
nhu cầu của quý vị
Chúng tôi phải đảm bảo tất cả các dịch vụ được cung cấp cho quý vị theo cách phù hợp với
văn hóa và dễ tiếp cận. Chúng tôi cũng phải cho quý vị biết các quyền lợi của chương trình của
chúng tôi và quyền của quý vị theo cách mà quý vị có thể hiểu được. Chúng tôi phải thông báo
về các quyền của quý vị mỗi năm khi quý vị tham gia chương trình của chúng tôi.
• Để được nhận thông tin theo cách mà quý vị có thể hiểu được, xin gọi cho Ban Dịch vụ

Thành viên. Chương trình của chúng tôi có các dịch vụ thông dịch viên miễn phí để trả
lời các câu hỏi bằng các ngôn ngữ khác nhau.
• Chương trình chúng tôi cũng có thể cung cấp cho quý vị các tài liệu bằng những ngôn

ngữ khác ngoài Tiếng Anh ở các dạng thức như chữ in lớn, chữ nổi Braille, hoặc âm
thanh. Để nhận tài liệu ở một trong các định dạng thay thế này, vui lòng gọi
1-833-707-3129 hoặc viết thư cho Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)
P.O. Box 60007, Los Angeles, CA 90060-0007.
o

Để được nhận thông tin theo cách mà quý vị có thể hiểu được, xin gọi cho Ban
Dịch vụ Thành viên. Chương trình của chúng tôi có những người có thể trả lời
các câu hỏi bằng các ngôn ngữ khác nhau. Chương trình chúng tôi cũng có thể
cung cấp cho quý vị các tài liệu bằng những ngôn ngữ khác ngoài Tiếng Anh ở
các dạng thức như chữ in lớn, chữ nổi Braille, hoặc âm thanh. Quý vị có thể gọi
Ban Dịch vụ Thành viên và yêu cầu gửi các tài liệu cho quý vị bằng tiếng Tây
Ban Nha, tiếng Trung, tiếng Armenia, tiếng Hàn, tiếng Nga, tiếng Việt, tiếng Ba
Tư, tiếng Tagalog, tiếng Khmer hay tiếng Ả-rập.

o

Quý vị có thể yêu cầu cung cấp miễn phí tài liệu này ở các ngôn ngữ và dạng
thức khác, như chữ in lớn, chữ nổi braille hoặc âm thanh. Gọi Ban Dịch vụ
Thành viên theo số được ghi ở cuối trang này. Khi gọi điện, hãy cho chúng tôi
biết nếu quý vị muốn yêu cầu lệnh thường trực. Điều này có nghĩa là chúng tôi
sẽ gửi các tài liệu tương tự theo định dạng và ngôn ngữ yêu cầu hàng năm. Quý
vị cũng có thể gọi cho chúng tôi để thay đổi hoặc hủy bỏ yêu cầu lệnh thường
trực. Quý vị cũng có thể tìm thấy các tài liệu của mình tại
shop.anthem.com/medicare/ca.

Nếu quý vị gặp khó khăn khi tiếp nhận thông tin từ chương trình chúng tôi do bất
đồng ngôn ngữ hay khuyết tật và quý vị muốn khiếu nại, vui lòng gọi:
• Medicare theo số 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Quý vị có thể gọi đến vào

24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần. Người dùng TTY xin gọi 1-877-486-2048.
• Sở Y tế và các Dịch vụ Nhân sinhỳ, Văn phòng Quyền Công dân theo số

1-800-368-1019. Người dùng TTY xin gọi 1-800-537-7697.
• Medi-Cal Văn phòng Quyền Công dân theo số 916-440-7370. Người dùng

TTY xin gọi 711.

?
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(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
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A. Ang iyong karapatan na makakuha ng mga serbisyo at
impormasyon sa paraang nakakatugon sa iyong mga
pangangailangan
Dapat naming tiyakin na ang lahat ng mga serbisyo ay ibinibigay sa iyo sa isang kultural na
kakayahan at naa-access na paraan. Dapat din naming sabihin sa iyo ang tungkol sa mga
benepisyo ng aming plano at ang iyong mga karapatan sa paraang mauunawaan mo.
Dapat naming sabihin sa iyo ang tungkol sa iyong mga karapatan bawat taon na ikaw ay
nasa aming plano.
• Upang makakuha ng impormasyon sa paraang mauunawaan mo, tawagan ang Mga

Serbisyo sa Miyembro. Ang aming plano ay may mga libreng serbisyo ng interpreter na
magagamit upang sagutin ang mga tanong sa iba't ibang wika.
• Ang aming plano ay maaari ding magbigay sa iyo ng mga materyales sa mga wika

maliban sa Ingles at sa mga format tulad ng malaking print, braille, o audio. Upang
makakuha ng mga materyales sa isa sa mga alternatibong format na ito, mangyaring
tumawag sa 1-833-707-3129 o sumulat sa Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) P.O. Box 60007, Los Angeles, CA 90060-0007.
o Upang makakuha ng impormasyon sa paraang mauunawaan mo, tawagan ang

Mga Serbisyo sa Miyembro. Ang aming plano ay may mga taong makakasagot
sa mga tanong sa iba't ibang wika. Ang aming plano ay maaari ding magbigay sa
iyo ng mga materyal sa mga wika maliban sa Ingles at sa mga format tulad ng
malalaking print, braille, o audio. Maaari kang tumawag sa Member Services at
humiling na magpadala sa iyo ng mga materyales sa Spanish, Chinese,
Armenian, Korean, Russian, Vietnamese, Farsi, Tagalog, Khmer o Arabic.
o Makukuha mo ang dokumentong ito nang libre sa iba pang wika at format tulad

ng malalaking letra, braille, o audio. Tumawag sa Member Services sa numerong
nakalista sa ibaba ng page na ito. Kapag tumatawag, ipaalam sa amin kung
gusto mo itong maging standing order. Ibig sabihin, ipapadala namin ang
parehong mga dokumento sa iyong hiniling na format at wika bawat taon. Maaari
mo rin kaming tawagan para baguhin o kanselahin ang isang standing order.
Maaari mo ring mahanap ang iyong mga dokumento online sa
shop.anthem.com/medicare/ca.
Kung nahihirapan kang makakuha ng impormasyon mula sa aming plano dahil sa mga
problema sa wika o kapansanan at gusto mong maghain ng reklamo, tumawag sa:
• Medicare sa 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Maaari kang tumawag 24 oras sa

isang araw, 7 araw sa isang linggo. Ang mga gumagamit ng TTY ay dapat tumawag
sa 1-877-486-2048.
• U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights sa

1-800-368-1019. Ang mga gumagamit ng TTY ay dapat tumawag sa 1-800-537-7697.
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• Medi-Cal Office of Civil Rights sa 916-440-7370. Ang mga gumagamit ng TTY ay dapat

tumawag sa 711.

A. 가입자는 요구 사항에 맞는 방식으로 서비스와 정보를 얻을 권리를
가집니다.
모든 서비스는 문화적 수준에 부합하고 접근성 있는 방식으로 제공되어야 하며, 가입자가 이해할
수 있는 방법으로 플랜의 혜택 및 가입자 권리를 설명해야 합니다. 또한 가입자가 당사 플랜에
가입한 후 매년 가입자의 권리에 대해 알려야 합니다.
• 가입자가 이해할 수 있는 방식으로 정보를 얻으려면 가입자 서비스부로 전화해 주십시오.

당사 플랜에는 다양한 언어로 질문에 답변해줄 통역사 서비스가 있습니다.
• 또한 대형 활자체, 점자, 오디오와 같은 형식과 영어 이외의 언어로 된 자료를 제공해드릴

수도 있습니다. 이러한 대안적 형식으로 자료를 제공 받으려면 1-833-707-3129 번으로
전화하시거나 Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)에 P.O. Box 60007,
Los Angeles, CA 90060-0007 의 주소로 편지를 보내주십시오.
o 가입자가 이해할 수 있는 방식으로 정보를 얻으려면 가입자 서비스부로 전화해

주십시오. 당사 플랜에는 다양한 언어로 질문에 답변해줄 담당자가 있습니다. 당사
플랜은 대형 활자체, 점자, 오디오와 같은 형식과 영어 이외의 언어로 된 자료를
제공해드릴 수도 있습니다. 가입자 서비스부에 전화하여 스페인어, 중국어,
아르메니아어, 한국어, 러시아어, 베트남어, 페르시아어, 타갈로그어, 크메르어
또는 아랍어로 이러한 자료를 요청할 수 있습니다.
o 본 문서는 대형 활자체, 점자 또는 오디오와 같은 기타 언어 및 형식으로 무료로

제공해 드릴 수 있습니다. 이 페이지 하단에 열거된 번호로 가입자 서비스부에
전화해 주세요. 전화를 거실 때 다른 형식 또는 언어에 대한 귀하의 요청이
향후에도 상시 지시로 적용되기를 원하시는지 알려주세요. 그렇게 원하시면
요청하신 형식과 언어로 매년 동일한 서류를 보내드릴 것입니다. 상시 지시를
변경하거나 취소하려면 저희에게 연락하시면 됩니다. 필요한 서류는
shop.anthem.com/medicare/ca 에서 온라인으로도 확인하실 수 있습니다.
언어 문제나 장애로 인해 당사 플랜으로부터 정보를 얻는 데 문제가 있어 불만을
제기하실 경우, 연락하실 수 있는 전화번호는 다음과 같습니다.
• Medicare: 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)번. 주 7 일 하루 24 시간 언제든 문의하실

수 있습니다. TTY 사용자는 1-877-486-2048 번을 이용해 주십시오.
• 미국 보건 복지부, 시민권 사무소: 1-800-368-1019 번. TTY 사용자는

1-800-537-7697 번을 이용해 주십시오.
• Medi-Cal 시민권 사무소: 916-440-7370 번. TTY 사용자는 711 번을 이용해 주십시오.
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A. Ձեր իրավունքը ստանալու ծառայությունները և տեղեկություններն
այնպես, որ բավարարեն ձեր կարիքները
Մենք պետք է ապահովենք, որ բոլոր ծառայությունները ձեզ տրամադրվեն մշակութային
առումով գրագետ և մատչելի ձևով: Մենք պետք է նաև ձեզ տեղեկացնենք մեր ծրագրի
նպաստների և ձեր իրավունքների մասին այնպես, որ դուք կարողանաք հասկանալ: Մենք
պետք է պատմենք ձեզ ձեր իրավունքների մասին յուրաքանչյուր տարի, երբ դուք գտնվում
եք մեր ծրագրում:
• Որպեսզի ստանաք տեղեկություն ձեզ համար ընկալելի ձևով, զանգահարեք

Անդամների սպասարկման կենտրոն: Մեր ծրագիրն ունի անվճար թարգմանչական
ծառայություններ տարբեր լեզուներով հարցերին պատասխանելու համար:
• Մեր ծրագիրը կարող է նյութերը տրամադրել նաև այլ լեզուներով (բացի անգլերենից)

և այնպիսի ձևաչափերով, ինչպիսիք են՝ մեծ չափերով տպագիր, բրալյան կամ աուդիո
տարբերակները: Այս այլընտրանքային ձևաչափերից որևէ մեկով նյութեր ձեռք
բերելու համար զանգահարեք 1-833-707-3129 կամ գրեք Anthem MediBlue Full Dual
Advantage-ին (HMO D-SNP) P.O. Box 60007, Los Angeles, CA 90060-0007։

?

o

Որպեսզի ստանաք տեղեկություն ձեզ համար ընկալելի ձևով, զանգահարեք
Անդամների սպասարկման կենտրոն: Մեր ծրագրում կան մարդիկ, ովքեր
կարող են պատասխանել հարցերին տարբեր լեզուներով: Մեր ծրագիրը
կարող է նաև ձեզ նյութեր տրամադրել անգլերենից բացի այլ լեզուներով և
ձևաչափերով, ինչպիսիք են խոշոր տպագիր, բրալյան կամ աուդիո
տարբերակները: Կարող եք զանգահարել Անդամների սպասարկման կենտրոն
և խնդրել, որպեսզի այս տեղեկատվությունը ձեզ ուղարկվի իսպաներեն,
չինարեն, հայերեն, կորեերեն, ռուսերեն, վիետնամերեն, պարսկերեն,
թագալերեն, քմերեն կամ արաբերեն լեզուներով:

o

Դուք կարող եք անվճար ստանալ այս փաստաթուղթն այլ լեզուներով և
ձևաչափերով, ինչպես օրինակ՝ խոշոր տառատեսակով տպագրությունը,
բրալյան ձևաչափը կամ ձայնագրությունը: Զանգահարեք Անդամների
սպասարկման կենտրոն այս էջի ներքևում նշված հեռախոսահամարով:
Զանգահարելիս տեղեկացրեք մեզ՝ արդյոք ցանկանում եք, որ դա մշտական
պահանջ լինի: Սա նշանակում է, որ մենք ամեն տարի նույն փաստաթղթերը
կուղարկենք ձեր պահանջած ձևաչափով և լեզվով: Կարող եք նաև
զանգահարել մեզ՝ մշտական պահանջը փոխելու կամ չեղարկելու համար:
Դուք կարող եք նաև գտնել ձեր փաստաթղթերն առցանց՝
shop.anthem.com/medicare/ca:
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Եթե լեզվական խնդիրներ կամ հաշմանդամության պատճառով խնդիրներ ունեք մեր
ծրագրից տեղեկություններ ստանալու հետ, և ցանկանում եք բողոք ներկայացնել,
զանգահարեք.
• Medicare 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)։ Կարող եք զանգահարել օրը 24 ժամ,

շաբաթը 7 օր: TTY-ից օգտվողները պետք է զանգահարեն՝ 1-877-486-2048։
• ԱՄՆ Առողջապահության և մարդկային ծառայությունների վարչության

Քաղաքացիական իրավունքների գրասենյակ՝ 1-800-368-1019: TTY-ից օգտվողները
պետք է զանգահարեն՝ 1-800-537-7697։
• Medi-Cal Քաղաքացիական իրավունքների գրասենյակ՝ 916-440-7370։ TTY-ից

օգտվողները պետք է զանգահարեն՝ 711։

 حق شما برای دریافت خدمات و اطالعات به گونهای که پاسخگوی نیازهای شما باشد.A

باید اطمینان حاصل کنیم که همه خدمات به شیوهای متناسب با فرهنگتان و قابل دسترس به شما ارائه
 همچنین باید درباره مزایای طرح و حقوق شما به نحوی که برای شما قابل درک باشد.میشود
. به شما درباره حقوقتان اطالعرسانی کنیم، باید هر سال که عضو طرح ما هستید.اطالعرسانی کنیم
 با مرکز خدمات اعضا تماس،• برای دریافت اطالعات به گونهای که برای شما قابل فهم باشد
 در طرح ما مترجمان شفاهی رایگانی هستند که میتوانند به زبانهای مختلف به.بگیرید
.پرسشهای شما پاسخ دهند
• طرح ما همچنین میتواند اطالعات مورد نیاز شما را به زبانهای غیر از انگلیسی و به فرمتهای
 برای دریافت. یا فایل صوتی در اختیار شما قرار دهد، خط بریل،گوناگون شامل چاپ درشت
 تماس بگیرید یا با1-833-707-3129  لطفا با شماره،مطالب در یکی از این فرمتهای جایگزین
Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP) P.O. Box 60007,
. مکاتبه کنیدLos Angeles, CA 90060-0007
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 oبرای دریافت اطالعات به گونهای که برای شما قابل فهم باشد ،با مرکز خدمات اعضا
تماس بگیرید .طرح ما شامل افرادی است که میتوانند به زبانهای مختلف پاسخگوی
سؤاالت شما باشند .همچنین این طرح میتواند اطالعات مورد نیاز شما را به
زبانهای غیر از انگلیسی و به فرمتهای گوناگون شامل چاپ درشت ،خط بریل ،یا
فایل صوتی در اختیار شما قرار دهد .میتوانید با مرکز خدمات اعضا تماس بگیرید و
درخواست کنید تا مطالب موجود به زبانهای اسپانیایی ،چینی ،ارمنی ،کرهای،
روسی ،ویتنامی ،فارسی ،تاگالوگ ،خمر یا عربی برای شما ارسال شوند.
 oمیتوانید این سند را بهصورت رایگان در زبانها و فرمتهای دیگر مانند چاپ
درشت ،خط بریل یا فرمت صوتی دریافت کنید .با مرکز خدمات اعضا به شماره
مندرج در پایین این صفحه تماس بگیرید .اگر میخواهید این درخواست را
بهعنوان درخواست دائمی ثبت کنید ،هنگام تماس به ما اطالع دهید .این بدین معنی
است که ما هر سال این اسناد را به فرمت و زبان درخواستی شما ارسال میکنیم.
همچنین میتوانید برای تغییر یا لغو درخواست دائمی خود با ما تماس بگیرید.
میتوانید مدارک خود را بهصورت آنالین در آدرس
 shop.anthem.com/medicare/caنیز پیدا کنید.
اگر دریافت اطالعات از برنامه ما به دلیل مشکالت زبانی یا ناتوانی برای شما دشوار است و
میخواهید شکایت ارائه دهید ،با شماره زیر تماس بگیرید:
•  Medicareبه شماره ( .1-800-MEDICARE (1-800-633-4227میتوانید در  24ساعت
شبانهروز و  7روز هفته تماس بگیرید .کاربران  TTYباید با شماره 1-877-486-2048
تماس بگیرند.
• دفتر حقوق مدنی در وزارت بهداشت و خدمات انسانی امریکا با شماره تلفن .1-800-368-1019
کاربران  TTYباید با شماره  1-800-537-7697تماس بگیرند.
• دفتر حقوق مدنی  Medi-Calبه شماره  .916-440-7370کاربران  TTYباید با شماره  711تماس
بگیرند .دارید برای کمک گرفتن با مرکز خدمات اعضا تماس بگیرید.
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A. Вы имеете право получать необходимые вам помощь
и информацию
Мы должны следить за тем, чтобы все обслуживание было доступным и чтобы вы
получали его с учетом ваших культурных особенностей. О покрываемом планом
обслуживании и о ваших правах мы должны сообщать в понятной вам форме.
Пока вы остаетесь участником нашего плана, мы должны каждый год сообщать вам
о ваших правах.
• Для того чтобы получить информацию в удобной для вас форме, позвоните в наш

отдел обслуживания. У нас есть устные переводчики, которые на различных
языках отвечают на вопросы участников плана.
• Кроме того, вы можете получить материалы нашего плана в переводе на другие

языки или в других формах, например в виде аудиозаписи или напечатанными
крупным шрифтом или шрифтом Брайля. Для того чтобы получать материалы
плана в одной из альтернативных форм, позвоните по номеру 1-833-707-3129 или
напишите по следующему адресу: Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) P.O. Box 60007, Los Angeles, CA 90060-0007.
o Для того чтобы получить информацию в удобной для вас форме, позвоните

в наш отдел обслуживания. У нас есть люди, которые на различных языках
отвечают на вопросы участников плана. Кроме того, вы можете получить
материалы нашего плана в переводе на другие языки или в других формах,
например в виде аудиозаписи или напечатанными крупным шрифтом или
шрифтом Брайля. Вы можете позвонить в отдел обслуживания и попросить,
чтобы материалы плана вам присылали на испанском, китайском,
армянском, русском, вьетнамском, тагальском, кхмерском или арабском
языке или на фарси.
o Этот документ можно бесплатно получить на других языках и в других

формах, например напечатанным крупным шрифтом, шрифтом Брайля или
в виде аудиозаписи. Позвоните в отдел обслуживания по номеру,
указанному в нижней части страницы. Во время разговора снашим
сотрудником попросите считать ваше распоряжение долгосрочным. В этом
случае мы будем ежегодно присылать вам документы на выбранном языке
и в выбранной форме. Вы всегда можете нам позвонить, чтобы изменить
или отменить ваши долгосрочные распоряжения. Кроме того, необходимые
вам документы есть на сайте shop.anthem.com/medicare/ca.
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Если из-за инвалидности или недостаточного знания английского языка вам
трудно разбираться в информации, которую мы вам сообщаем, то можете
подать жалобу:
• В программу Medicare по номеру 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Звонить

можно круглосуточно и в любой день недели. Пользователям TTY следует звонить
по номеру 1-877-486-2048.
• В Управление по вопросам гражданских прав при Департаменте здравоохранения

и социальных служб по номеру 1-800-368-1019. Пользователям TTY следует
звонить по номеру 1-800-537-7697.
• В отдел гражданских прав при программе Medi-Cal по номеру 916-440-7370.

Пользователям TTY следует звонить по номеру 711.

 حقك في الحصول على الخدمات والمعلومات بطریقة تلبي احتیاجاتك.A

یجب أن نحرص على أن تكون جمیع الخدمات التي نقدمها إلیك مناسبة لثقافتك ویمكن الوصول إلیها
 ویجب أن نخبرك عن. یجب أن نخبرك أیضا عن مزایا خطتنا وحقوقك بطریقة یمكنك فهمها.بسهولة
.حقوقك سنویا طالما أنك مسجل في خطتنا
 لدینا في خطتنا. اتصل بخدمات األعضاء،• للحصول على المعلومات بالطریقة التي یمكنك فهمها
.خدمات الترجمة الفوریة التي یمكنك االستعانة بها للحصول على إجابة عن األسئلة بلغات مختلفة
 وبتنسیقات مثل الطباعة بأحرف،• یمكن لخطتنا توفیر المواد لك بلغات أخرى غیر اللغة اإلنجلیزیة
 للحصول على المستندات بتنسیق مختلف من هذه.كبیرة أو طریقة برایل أو مسجلة صوتیا
 أو إرسال رسالة كتابیة إلى1-833-707-3129  یرجى االتصال بالرقم،التنسیقات
Anthem Mediblue Full Dual Advantage (HMO D-SNP) P.O. Box 60007,
.Los Angeles, CA 90060-0007

 هناك. اتصل بخدمات األعضاء، للحصول على المعلومات بالطریقة التي یمكنك فهمهاo
 یمكن لخطتنا.أشخاص یعملون في خطتنا بإمكانهم اإلجابة عن أسئلتك بلغات مختلفة
 وبتنسیقات مثل الطباعة بأحرف،توفیر المواد لك بلغات أخرى غیر اللغة اإلنجلیزیة
 یمكنك االتصال بخدمات األعضاء وطلب.كبیرة أو طریقة برایل أو مسجلة صوتیا
إرسال المواد لك باللغة اإلسبانیة أو الصینیة أو األرمینیة أو الكوریة أو الروسیة أو
.الفیتنامیة أو الفارسیة أو التاغالوغیة أو الخمیریة أو العربیة

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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 یمكنك الحصول على هذا المستند مجانا بلغات وتنسیقات أخرى كأن تكون مطبوعة بأحرفo
 اتصل بخدمات األعضاء على الرقم المدرج في.كبیرة أو بطریقة برایل أو مسجلة صوتیا
. أخبرنا إذا كنت ترید أن یكون ذلك طلبا ثابتا، عند االتصال.الجزء السفلي من هذه الصفحة
 یمكنك.ویعني ذلك أننا سنرسل نفس المستندات بالتنسیق واللغة المطلوبین من جانبك كل عام
 یمكنك أیضا العثور على مستنداتك عبر.أیضا االتصال بنا لتغییر أو إلغاء طلب ثابت
.shop.anthem.com/medicare/ca اإلنترنت على الموقع اإللكتروني
إذا واجهت مشكلة في الحصول على معلومات من خطتنا بسبب مشكالت لغویة أو إعاقة وترید
: فاتصل على،تقدیم شكوى
 یمكنك االتصال على مدار.1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)  على الرقمMedicare •
.1-877-486-2048  االتصال على الرقمTTY  ویجب على مستخدمي.الساعة وطوال أیام األسبوع
• مكتب الحقوق المدنیة التابع لوزارة الصحة والخدمات اإلنسانیة األمریكیة على الرقم
.1-800-537-7697  االتصال على الرقمTTY  ویجب على مستخدمي.1-800-368-1019
 االتصالTTY  ویجب على مستخدمي916-440-7370  للحقوق المدنیة على الرقمMedi-Cal • مكتب
.711 على الرقم
A. អ្ិកមានសិទិទទិលបានបសវាកមិ និងពិតិមានតាមមបធ្ាបាយណមិយន្ដល
អ្ិកបពញចិតិ
សយាំងកាំព្ែាំវណែធានថាសសវាកមាំទង
ិ អ្សិព្ែាំវរនផ្ាំលាំជាំនែាំកសៅតាមលកាំែៈវបបធ្មាំនាំងលកាំែៈ
ណដលែាំកអាចសព្បាំព្រសាំរន។ សយាំងកាំព្ែាំវព្របាំែាំកែាំព្ាំែែាំព្បសយាជនាំថ្នគសព្មាងរបសាំសយាំង
ាំ ាំណដលែាំកអាចយលាំរន។ សយាំងព្ែាំវព្របាំែាំកែាំព្ាំសាំទាំាំរបសាំែាំកសរៀងរលាំឆ្ាំាំណដល
នាំងសាំទាំាំរបសាំែាំកតាមវធ្
ែាំកសាំាំែសៅកាំាំងគសព្មាងរបសាំសយាំង។
• សដាំមបាំទទាំលរនព្ាំែាំមានកាំាំងទព្មងាំណដលែាំកអាចយលាំរន សាំមទាំរសព្ាំសៅណផ្ាំកសសវាសមាជាំក។

គសព្មាងរបសាំសយាំងមានសសវាែាំកបកណព្បផ្លាំលាំមាែាំឥែគាំែថ្ងាំណដលអាចស្ាំាំយសាំែាំរ
ជាភាសាសផ្សងៗ។

• គសព្មាងរបសាំសយាំងអាចផ្ាំលាំជាំនែាំកនាំវសមាាំរៈ ជាភាសាសផ្សងសព្ៅព្ាំភាសាែងាំសគាំស

នាំងជាព្ទងាំព្ទយសផ្សងសទៀែដាំចជាែកសរសរេះព្ាំមាំធ្ាំៗ ែកសរសព្មាបាំជនព្ាំការណភាំក ឬ ជាសាំសេង។
សដាំមបាំទទាំលរនឯកសារកាំាំងទព្មងាំសផ្សងសទៀែ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកសលែ 1-833-707-3129
ឬសរសសរសារសៅ Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP) P.O. Box 60007,
Los Angeles, CA 90060-0007។
o សដាំមបាំទទាំលរនព្ាំែាំមានកាំាំងទព្មងាំណដលែាំកអាចយលាំរន សាំមទាំរសព្ាំសៅណផ្ាំកសសវា

សមាជាំក។ គសព្មាងរបសាំសយាំងមានែាំកណដលអាចស្ាំយសាំ
ាំ
ែាំរជាភាសាសផ្សងៗ។
គសព្មាងរបសាំសយាំងអាចផ្ាំលាំជាំនែាំកនាំវសមាាំរឯកសារជាភាសាសផ្សងសព្ៅព្ាំភាសា
ែងាំសគាំស នាំងជាព្ទងាំព្ទយសផ្សងសទៀែដាំចជាែកសរសរេះព្ាំមាំធ្ាំៗ ែកសរសព្មាបាំជនព្ាំ
ការណភាំក ឬជាសាំសេង។ ែាំកអាចទាំរសព្ាំសៅណផ្ាំកសសវាសមាជាំកសហាំយសាំាំឱយសគសផ្ាំាំឯកសារ
សៅែាំកជាភាសាសែសាាំ ចាំន អាសមនាំកាំសរាំរាំសស
ាំ ាំសវៀែណាម ហាាំសាំាំតាកាេ
ាំ ក ណែាំរ
ឬអារាំប។ាំ

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
181

សសៀវសៅណែនាំសមាជាំករបសាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)

ជាំព្ាំកទាំ8៖ សាំទាំាំនាំងទាំនាំល
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o ែាំកអាចទទាំលរនឯកសារសនេះសដាយឥែគាំែថ្ងាំតាមទព្មងាំនាំងភាសាសផ្សងៗដាំចជា

ការសរេះព្ាំមាំែកសរធ្ាំៗ ែកសរសព្មាបាំមនាំសសព្ាំការណភាំក ឬជាសាំសេង។ ទាំរសព្ាំសៅកានាំ
សសវាសមាជាំកតាមសលែទាំរសព្ាំណដលរយសៅណផ្ាំកោងសព្កាមថ្នទាំព្ាំរ។ សៅសព្លសៅទាំរ
សព្ាំ សាំមព្របាំសយាំងព្បសាំនសបាំែាំកចងាំដាកាំវាជាសាំសែាំជាព្បចាាំ។ មាននាំយថា សយាំងនាំង
សផ្ាំាំឯកសារដាំចគាំសៅតាមទព្មងាំនាំងភាសាណដលែាំករ នសសាំាំសាំជាសរៀងរលាំ
ាំ
ឆ្ាំាំ។
ែាំកកាំអាចសៅទាំរសព្ាំមកសយាំងែាំាំសដាំមបាំផ្លាំសាំបាំរាំ ឬបញ្ឈបាំសាំសែាំរជាព្បចាាំផ្ងណដរ។ ែាំក
កាំអាចណសាំងរកឯកសាររបសាំែាំកសលាំបណា
ាំ ែាំាំនធ្ាំែាំែរនផ្ងណដរតាម
shop.anthem.com/medicare/ca។

ប្រសិនបរិអ្ិកមានរញ្ហិកិិងការទទិលបានពិតិមានពិគបប្មាងររសិបយិង បដ្ឋយសារន្តរញ្ហិភាសា ឬ
ពិការភាព ប ិយអ្ិកចងិដ្ឋកិពាកយរណិិង សិមបៅទិរសពិមកបលែ៖
• Medicare តាម 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)។ ែាំកអាចសៅរន 24 សមាាំងកាំាំងមាំ

យថ្ងាំ 7 ថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ។ ែាំកសព្បាំព្រសាំTTY គាំរណែទាំរសព្ាំសៅកានាំសលែ 1-877-486-2048។
ាំ
• នយកដាាំនសាំែភាព្ នាំងសសវាមនាំសសសាស្តសាំ ការយាលាំ
ាំ
យសព្មាបាំសាំទាំាំសាំាំវលតាមសលែ
1-800-368-1019 ។ ែាំកសព្បាំព្រសាំTTY គាំរណែទាំរសព្ាំសៅកានាំសលែ 1-800-537-7697។
ាំ
• ការយាលាំ
ាំ
យសាំទាំាំសាំាំវលរបសាំ
Medi-Cal តាមសលែ 916-440-7370។ ែាំកសព្បាំព្រសាំTTY
គាំរណែទាំរសព្ាំសៅកានាំសលែ 711។

B. ទិនិលែស
ិ ររសិបយងក
ិ ិិងការធានថ្នអ្ិកទទិលបាននិវបសវាកមិ
នង
ិ ឱសងន្ដលបានរាិរិរងទនិបពលបវលា
ែាំកមានសាំទាំក
ាំ ាំាំងនមជាសមាជក
ាំ គសព្មាងរបសាំសយាំង។
ាំ កផ្ាំលាំសសវាណងទបឋម
ាំ
(PCP) កាំាំងបណា
ាំ របសាំសយាំងរន។
• ែាំកមានសាំទាំាំកាំាំងការសព្ជាំសសរសែាំ
ែាំកផ្ាំលាំសសវាកមាំកាំាំងបណា
ាំ គាំជាែាំកផ្ាំលាំសសវាកមាំណងទណដលសធ្ាំ
ាំ
ាំការជាមាំយសយាំងែាំាំ។
ែាំកអាចណសាំងរកព្ាំែាំមានបណនាំមែាំព្ាំែាំកផ្ាំលាំសសវាព្បសភទណាណដលអាចសដាំរែាំជា PCP
នាំងរសបៀបសព្ជាំសសរស
ាំ PCP សៅកាំាំងជិពិកទិ3 ថ្នសសៀវសៅណែនាំសមាជាំករបសាំែាំក។

o សាំមទាំរសព្ាំសៅកានាំណផ្ាំកបសព្មាំសសវាសមាជាំក ឬរកសមាំលសៅកាំាំងសសៀវសៅបញ្ាំាំែាំកផ្ាំលាំ
សសវានាំងឱសងសាាំន សដាំមបាំណសាំងយលាំថាសែាំែាំកផ្ាំលាំសសវាមាំយណានាំងសវជាំបែាំាំែមាំយណា
សៅកាំាំងបណា
ាំ ណដលយលាំព្ព្មទទាំលយកែាំកជាំងាំងាំាំ។

•

ស្តសាំាំមានសាំទាំាំកាំាំងការសៅរកែាំកឯកសទសសាំែភាព្របសាំស្តសាំាំសដាយមាំនមានការបញ្ាំនបនាំ
ាំ
។
ការបញ្ាំនព្ារលបនាំ
ាំ
គការយលាំ
ាំ
ព្ព្មព្ាំPCP របសាំែាំកសដាំមបាំឱយែាំកសព្បាំែាំកផ្ាំលាំសសវា
ណដលមាំនណមនជា PCP របសាំែាំក។

•

ែាំកមានសាំទាំក
ាំ ាំាំងការទទាំលរនសសវាណដលទទាំលរនការរាំបាំរងព្ាំែាំកផ្ាំលាំបណា
ាំ កាំាំងរយៈសព្
លសមព្សបមាំយ។

o សនេះរមមានសាំ
ាំ
ទាំាំកាំាំងការទទាំលរនសសវាកមាំសទៀងសព្លព្ាំែាំកឯកសទស។

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ8៖ សាំទាំាំនាំងទាំនាំល
ែាំសព្ែាំវរបសាំែាំក

o ព្បសាំនសបាំែាំកមាំនអាចទទាំលរនសសវាកមាំកាំាំងរយៈសព្លសមសហែាំផ្លសទ
សយាំងព្ែាំវបងាំព្រកាំសព្មាបាំការណងទសព្ៅបណា
ាំ
ាំ ។

•

ែាំកមានសាំទាំាំកាំាំងការទទាំលរនសសវា ឬការណងទស
ាំ សស្តងាាំេះបនាំនាំណដលព្ែាំវរនជាបនាំនាំសដាយមាំ
នចាាំរចាំមានការយលាំព្ព្មជាមាំន។

•

ែាំកមានសាំទាំាំកាំាំងការទទាំលរនសវជាំបញ្ញាំរបសាំែាំកព្ែាំវរនបាំសព្ សៅឱសងសាាំនបណា
ាំ ណាមាំ
យរបសាំសយាំងសដាយមាំនមានការព្នាសព្លយាំរសេាំយ។

•

ែាំកមានសាំទាំាំដាំងព្ាំសព្លណដលែាំកអាចសព្បាំព្រសាំែាំកផ្ាំលាំសសវាសព្ៅបណា
ាំ ។ សដាំមបណាំសាំងយលាំែាំព្ាំ
ែាំកផ្ាំលាំសសវាសព្ៅបណា
ាំ សាំមសមាំល ជិពិកទិ3 ថ្ន សសៀវសៅណែនាំសមាជាំក របសាំែាំក។

•

សៅសព្លណដលែាំកចាំលរមគសព្មាងរបសាំ
ាំ
សយាំងជាសលាំកដាំបាំងែាំកមានសាំទាំាំរកាែាំកផ្ាំលាំសសវា
នាំងសសវាកមាំបចាំាំបបនាំរបសាំែាំករហាំែដលាំ12 ណែព្បសាំនសបាំលកាំែែាំជាកាំលាកាំព្ែាំវរនបាំសព្ ។
សដាំមបាំណសាំងយលាំបណនាំមែាំព្ាំការកាែាំកផ្ាំលាំសសវារបសាំែាំក នាំងការែនាំញ្ញាំែសសវាកមាំ
សាំមសមាំលជិពិកទិ1 ថ្នសសៀវសៅណែនាំសមាជាំករបសាំែាំក។

•

ែាំកមានសាំទាំាំសធ្ាំាំការសសព្មចចាំែាំសលាំការណងទសាំ
ាំ ែភាព្សដាយែាំន
ាំ ឯង សដាយមានជាំនាំយព្ាំ
ព្កម
ាំ ណងទ ាំនាំងែាំកសព្មបសព្មាំលការណងទរាំបសាំែាំក។

ជិពិកទិ9 ថ្ន សសៀវសៅណែនាំសមាជាំក របសាំែាំកព្របាំែាំព្ាំែាំាំណដលែាំកអាចសធ្ាំាំព្បសាំនសបាំែាំកគាំែថា
ែាំកមាំនកាំព្ាំងទទាំលរនសសវាកមាំ នាំងឱសងកាំាំងរយៈសព្លសមសហែាំផ្លមាំយ។ វាព្របាំផ្ងណដរព្ាំែាំាំណដល
ែាំកអាចសធ្ាំាំសបាំែាំករនបដាំសសធ្ការរាំបាំរងសព្មាបាំសសវាកមាំ នាំងឱសងរបសាំែាំក
សហាំយែាំកមាំនយលាំព្សបតាមសសចកាំាំសសព្មចរបសាំសយាំង។

C. ទិនិលែស
ិ ប្តវរ
ិ រសបិយិងកិិងការការពារពិតមា
ិ នសិែភាពផ្លិលែ
ិ ិន
ិ ររសអ្
ិ ិក
(PHI)
សយាំងការពារព្ាំែាំមានសាំែភាព្ផ្លាំលាំែាំន
ាំ (PHI) របសាំែាំក តាមែព្មាំវការសដាយចាបាំសហព្ាំនាំ
នាំងចាបាំរដាំ។
PHI របសាំែាំករម
ាំ បញ្ាំលទ
ាំ
ង
ាំ ព្ាំែាំមានណដលែាំករនផ្ាំលាំឱយសយាំងែាំាំសៅសព្លែាំករនចាំេះស្ាំេះកាំាំង
គសព្មាងរបសាំសយាំង។ វាករន
ាំ
រម
ាំ បញ្ាំលន
ាំ ាំវររយការែាំសវជាំសាស្តសាំរបសាំែាំក នង
ាំ ព្ាំែាំមានសវជាំសាស្តសាំ
នង
ាំ សាំែភាព្សផ្សងសទៀែផ្ងណដរ។
ែាំកមានសាំទាំាំកាំាំងការទទាំលរនព្ាំែាំមានរបសាំែាំក នាំងមានសាំទាំាំព្គបាំព្គងរសបៀបណដល PHI
របសាំែាំកព្ែាំវរនសព្បាំព្រសាំ។ សយាំងផ្ាំលាំជាំនែាំកនាំវសសចកាំាំជាំនដាំែាំងជាលាយលកាំែែកសរណដល
ាំ
ព្របាំែាំកែាំព្ាំសាំទាំាំទងសនេះ
ាំ
នាំងព្នយលាំព្ាំរសបៀបណដលសយាំងែាំាំការពារឯកជនភាព្ថ្នព្ាំែាំមាន PHI
របសាំែាំក។ សសចកាំាំជាំនដាំែាំងសនេះព្ែាំវរនឱយស្ាំេះថា "សសចកាំាំជាំនដែាំងែាំព្ាំការែនាំវែាំឯកជនភាព្"។

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ8៖ សាំទាំាំនាំងទាំនាំល
ែាំសព្ែាំវរបសាំែាំក

សមាជាំកណដលអាចនាំងយលាំព្ព្មទទាំលយកសសវាកមាំណដលមានលកាំែៈសមាាំែាំមន
ាំ ែព្មាំវឱយទទាំលរនការ
ែនាំញ្ញាំែព្ាំសមាជាំកណាមាំយសផ្សងសទៀែ សដាំមបាំទទាំលរនសសវាកមាំណដលមានលកាំែៈសមាាំែាំឬសដាំមបាំដាកាំ
បញ្ាំន
ាំ ពាកយបែាំាំងទមទរសសវាកមាំណដលមានលកាំែៈសមាាំែាំសនេះសេាំយ។ Anthem MediBlue
Full Dual Advantage (HMO D-SNP) នាំងបញ្ាំន
ាំ ទនក
ាំ
ាំ ាំនងណដលទកាំទងនង
ទ
ាំ សសវាកមាំណដលមានលកាំ
ែៈសមាាំែាំសៅកានាំអាសយដាាំនថ្ព្បសែយាំ
ាំ អាសយដាាំនែាំាំណមល ឬសលែទាំរសព្ាំ ឬកាំាំងករែាំណដលគាំ
នការចាែាំតាាំង កាំាំងនមសមាជាំកសៅអាសយដាាំន ឬសលែទាំរសព្ាំសៅសលាំឯកសារ។ Anthem MediBlue
Full Dual Advantage (HMO D-SNP) នាំងមាំនបងាាំ ព្ាំែាំមានសវជាំសាស្តសាំទកាំទងនាំងសសវាកមាំណដលមា
នលកាំែៈសមាាំែាំដលាំសមាជាំកសផ្សងសទៀែសដាយគាំនការែនាំញ្ញាំែជាលាយលកាំែែកសរព្ាំ
ាំ
សមាជាំកណដលទ
ទាំលការណងទសាំនេះសទ។ Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP) នាំងផ្ាំលាំសាំសែាំសព្មាបាំ
ទាំនកាំទាំនងសមាាំែាំកាំាំងទព្មងាំនាំងព្ទងាំព្ទយណដលរនសសាំាំសាំាំព្បសាំនសបាំវាងាយព្សាំលផ្លាំែកាំាំងទព្មងាំ
នាំងព្ទងាំព្ទយណដលរនសសាំាំសាំាំឬសៅទាំតាាំងជាំនាំស។ សាំសែាំរបសាំសមាជាំកសព្មាបាំការទាំនកាំទាំន
ងសមាាំែាំទកាំទងនាំងសសវាកមាំសមាាំែាំនាំងមានសាំព្លភាព្រហាំែដលាំសមាជាំកដកសាំសែាំសនេះសច
ឬដាកាំសាំសែាំងាំាំសព្មាបាំការទាំនកាំទាំនងសមាាំែាំ។

C1. របរៀរន្ដលបយិងការពារ PHI ររសិអ្ិក
សយាំងសធ្ាំាំឱយព្រកដថា មាំនមានមនាំសសណដលគាំនការែនាំញ្ញាំែអាចសមាំលស ាំ ឬផ្លាំសាំបាំរកាំ
ាំ ែែាំព្តារបសាំ
ែាំកសេាំយ។
សលាំកណលងណែករែាំណដលមានកែាំសមាាំលាំដាំចោងសព្កាម សយាំងមាំនផ្ាំលាំPHI របសាំសៅនរណាមាាំកណដល
ាំ
មាំនពាកព្ាំ
ាំ នាំនាំងការផ្ាំលាំការណងទរាំបសាំែាំក ឬការបងាំថ្ងាំសលាំការណងទរាំបសាំែាំកសេាំយ។ ព្បសាំនសបាំសយាំងសធ្ាំាំ
ដាំសចាាំេះ សយាំងព្ែាំវណែទទាំលរនការែនាំញ្ញាំែជាលាយលកាំែាំែកសរព្ាំែាំកជាមាំន។ ែាំក ឬនរណាមាាំកាំណដ
លមានសាំទាំាំព្សបចាបាំកាំាំងការសធ្ាំាំការសសព្មចចាំែាំសព្មាបាំែាំក អាចផ្ាំលាំការែនាំញ្ញាំែជាលាយ
លកាំែែកសររន។
ាំ
សព្លែាំេះ សយាំងមាំនចាាំរចាំទទាំលរនការែនាំញ្ញាំែជាលាយលកាំែែកសរព្ាំ
ាំ
ែាំកជាមាំនសទ។
ការសលាំកណលងទងសនេះព្ែាំ
ាំ
វរនែនាំញ្ញាំែ ឬែព្មាំវសដាយចាបាំ៖

•

សយាំងព្ែាំវណែបងាាំ PHI ដលាំភាាំកាំងាររដាាំភាំរល ណដលព្ាំនាំែយសមាំលគាំែភាព្ថ្នការណងទ ាំ
ថ្នគសព្មាងរបសាំសយាំង។

•

សយាំងព្ែាំវណែបងាាំ

•

សយាំងព្ែាំវណែផ្ាំលាំឱយ Medicare នាំវ PHI របសាំែាំក។ ព្បសាំនសបាំMedicare បងាាំ PHI
របសាំែាំកសព្មាបាំការព្សាវព្ជាវ ឬការសព្បាំព្រសាំសផ្សងសទៀែ ព្ាំកសគនាំងសធ្ាំាំវាសដាយសយាងតាម
ចាបាំរដាំនាំងសហព្ាំនាំ។

PHI តាមការបងាាំបាំរបសាំែាំលាការ។

C2. សិទិររសិអ្ិកកិិងការបមិលកិណតិប្តាបវជសាស្ត
ិ សិររសិអ្ិក
•

?

ែាំកមានសាំទាំាំកាំាំងការព្ាំនាំែយសមាំលកាំែែាំព្តាសវជាំសាស្តសាំរបសាំែាំក នាំងកាំាំងការទទាំលរនចាបាំ
ចមាំងថ្នកាំែែាំព្តារបសាំែាំក។

ប្រសនប
ិ រិអ្ិកមានសណ
ិ ិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រព្
ាំ រាំថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបែយ
ាំ Thanksgiving នង
ាំ បែយ
ាំ ែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែលា
ាំ ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមន
ាំ នង
ាំ ថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគឥ
ាំ ែគែ
ាំ ថ្ងាំ។ សប្មារិពតិ
ិ មានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ8៖ សាំទាំាំនាំងទាំនាំល
ែាំសព្ែាំវរបសាំែាំក

•

ែាំកមានសាំទាំាំកាំាំងការដាកាំពាកយបែាំាំង នាំងសសាំាំឱយសយាំងែាំាំសធ្ាំាំបចាំាំបបនាំភាព្ ឬណកែព្មាំវកាំែែាំព្តា
សវជាំសាស្តសាំរបសាំែាំក។ សបាំែាំកសសាំាំឱយសយាំងែាំាំសធ្ាំាំដាំសចាំេះ សនេះសយាំងនាំងសធ្ាំាំការជាមាំយែាំកផ្ាំលាំការ
ណងទរាំបសាំែាំកសដាំមបាំសសព្មចថាសែាំការផ្លាំសាំបាំរាំគាំរណែព្ែាំវរនសធ្ាំាំឬយាាំងណា។

•

ែាំកមានសាំទាំាំដាំងថាសែាំសយង
ាំ ណចករាំណលក PHI របសាំែាំកជាមាំយែាំកដថ្ទឬែែាំនង
ាំ សដាយរសបៀ
បណា។

សបាំែាំកមានសាំែាំរ ឬកាំាំកងាំលសផ្សងៗែាំ
ាំ
ព្ាំឯកជនភាព្ថ្នព្ាំែាំមាន PHI ផ្លាំលាំែាំនរបសាំ
ាំ
ែាំក
សាំមសៅទាំរសព្ាំសៅកានាំណផ្ាំកបសព្មាំសសវាសមាជាំក។
Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)
បសចកិជ
ិ ិនដិណង
ិ អ្ិពិការអ្និវតិភាពឯកជនររសិHIPAA
ថ្ងាំជាធ្រមានដាំបាំងថ្នការជាំនដាំែាំងសនេះគាំថ្ងាំទាំ14 ណែសមសា ឆ្ាំាំ2003។ សសចកាំជ
ាំ ាំនដាំែាំងសនេះ
ព្ែាំវរនណកសព្មាំលសលាំកចាំងសព្កាយបាំផ្ាំែកាំាំងណែមាំងន
ាំ ឆ្ាំាំ2022។
សិមអានបសចកិិជិនដណ
ិ ិងបនេះបដ្ឋយប្រង
ិ ប្រយិតិ។ វាប្បារិអ្ិកថ្ន អ្ិកណអាចបមិលពិតមា
ិ នសិែ
ភាពន្ដលបានការពារ (PHI) ររសិអ្ិក។ វាប្បារិអ្ិកបៅបពលណន្ដលបយិងប្តវិបសិិរសិិឱយ
អ្ិកយលិប្ពមមិនបពលបយិងន្ចករិន្លកពិតិមានទង
ិ បនេះ។ វាប្បារិអ្ិកបៅបពលណ
ន្ដលបយិងអាចន្ចករិន្លកពិតិមានទង
ិ បនេះ បដ្ឋយមិនបាចិមានការយលិប្ពមររសិអ្ិក។
វាកិប្បារិអ្ិក្ងន្ដរថ្នអ្ិកមានសិទិអ្ិែិេះកិិងការបមិល និងផ្លិសរ
ិ ិរិពិតមា
ិ នររសិអ្ិក។
ព្ាំែាំមានែាំព្ាំសាំែភាព្ នាំងព្រកាំរបសាំែាំកគាំឯកជន។ ចាបាំរនណចងថាសយាំងព្ែាំវណែរកាព្ាំែាំមានព្បសភ
ទសនេះណដលសគសៅថា PHI ឱយមានសាំវែាំាំភាព្សព្មាបាំសមាជាំករបសាំសយាំង។ សនេះមាននាំយថាព្បសាំនសបាំែាំ
កជាសមាជាំកឥេាំវសនេះ ឬព្បសាំនសបាំែាំកធាាំបាំជាសមាជាំករបសាំសយាំង ព្ាំែមាន
ាំ
របសាំែាំកគាំមានសាំវែាំាំភាព្។
សយាំងទទាំលរនព្ាំែាំមានែព្ាំ
ាំ ែាំក ព្ាំភាាំកាំងាររដាំសព្មាបាំMedicaid នាំងមជឈមែាំលសព្មាបាំសសវាកមាំ
Medicare នាំង Medicaid បនាំបាំព្ាំែាំកមានសាំទាំាំនាំងចាំេះស្ាំេះកាំាំងគសព្មាងសាំែភាព្របសាំសយាំង។
សយាំងកាំទទាំលរនវាព្ាំសវជាំបែាំាំែ គាំាំនាំក មនាំាំរព្ាំសសាធ្នាំនាំងមនាំាំរសព្ទយរបសាំែាំកសដាំមបាំឱយ
សយាំងទទាំលរនការយលព្ាំព្ម នាំងបងាំព្រកាំសព្មាបាំការណងទសាំ
ាំ ែភាព្របសាំែាំក។
ចាបាំសហព្ាំនាំរនណចងថាសយាំងព្ែាំវណែព្របាំែាំកព្ាំែាំាំណដលចាបាំែព្មាំវឱយសយាំងព្ែាំវសធ្ាំាំសដាំមបការពា
ាំ
រ PHI
ណដលសយាំងទទាំលរនជាលាយលកាំែែកសរឬរកាទាំ
ាំ
កសៅសលាំកាំាំព្យ
ាំ ទាំរ។ សយាំងកាំព្ែាំវព្របាំែាំកព្ាំរសបៀបណដ
លសយាំងរកាទាំកវាឱយមានសាំវែាំាំភាព្ផ្ងណដរ។ សដាំមបាំការពារ PHI៖

•

សៅសលាំព្កដាស (សៅថាទព្មងាំរបវន
ាំ
ាំ) សយាំង៖
–
–

•

រកាទាំកសៅសលាំកាំាំព្ាំយទាំរ (សៅថាទព្មងាំបសចាំកសទស) សយាំង៖
–
–

?

ចាកាំសសាការយាល
ាំ
ាំយ នាំងឯកសាររបសាំសយាំង
បាំផ្លាំ ព្កដាសណដលមានព្ាំែាំមានសាំែភាព្សដាំមបាំកាំាំឱយែាំកសផ្សងអាចទទាំលរនវា
សព្បាំពាកយសមាាំែាំដាំសចាំេះមានណែមនាំសសណដលព្ែាំមព្ែាំវបាំាំសណា
ាំ េះអាចចាំលសមាំលរន
ាំ ាំព្ាំសសសសដាំមបតា
សព្បាំកមាំវធ្
ាំ មដានព្បព្ាំនាំរបសាំសយាំង

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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•

ជាំព្ាំកទាំ8៖ សាំទាំាំនាំងទាំនាំល
ែាំសព្ែាំវរបសាំែាំក

សព្លសព្បាំឬណចកចាយសដាយមនាំសសណដលសធ្ាំាំការឱយសយាំង សវជាំបែាំាំែ ឬរដាំ សយាំង៖
–
–

ាំ )
បសងាំាំែបទបញ្ាំែាំសព្មាបាំការរកាសាំវែាំាំភាព្ព្ាំែាំមាន (សៅថាសគលនសយារយ នាំងនាំែាំវធ្ាំ
បសព្ងៀនមនាំសសណដលសធ្ាំាំការឱយសយាំងឱយែនាំវែាំតាមបទបញ្ាំែាំ

បតិបពលណបយិងអាចបប្រិនិងន្ចករិន្លក PHI ររសិអ្ិកបានបដ្ឋយគិនរញ្ហិ?

សយាំងអាចណចករាំណលក PHI របសាំែាំកជាមាំយព្គាំសារ ឬមនាំសសណដលែាំកសព្ជាំសសរសណដលជាែាំ
ាំ
កជាំយ
ឬបងាំថ្ងាំសសវាណងទាំសាំែភាព្របសាំែាំក ព្បសាំនសបាំែាំកព្របាំសយាំងថាវាមាំនែាំសទ។
សព្លែាំេះសយាំងអាចសព្បាំនាំងណចករាំណលកវាបដ្ឋយគិនការយលាំព្ព្មព្ាំែាំក៖
•

សប្មារិការន្ងទិសិែភាពររសិអ្ិក
– សដាំមបាំជាំយសវជាំបែាំាំែ មនាំាំរសព្ទយ នាំងែាំកដថ្ទសទៀែឱយជាំយផ្ាំលាំការណងទណដលែាំ
ាំ
កព្ែាំវការ
• សប្មារិការទិទតិប្បាកិប្រតិរតិកា
ិ រន្ងទិសិែភាព និងការពាបាល
– សដាំមបាំណចករាំណលកព្ាំែាំមានជាមាំយសវជាំបែាំាំែ គាំាំនាំក
ាំ យបព្ែឱយសយាំងសព្មាបាំការណងទរបសាំ
នាំងែាំកដថ្ទសទៀែណដលសច វកាំ
ាំ
ែាំក
– សៅសព្លសយាំងនាំយាយថា សយាំងនាំងបងាំថ្ងាំការណងទ ាំ
ឬសសវាសាំែភាព្មាំនសព្លែាំកទទាំលរនសសវាទងសនេះ
ាំ
ាំ ាំសធ្ាំាំឱយកមាំវធ្
ាំ ាំរបសាំសយាំងកានាំណែព្បសសាំរសេាំង ព្ព្មទង
សដាំមបណាំសាំងរកវធ្
ាំ គាំព្ទែាំក នាំងជាំយែាំកឱយទទាំល
រនែែាំព្បសយាជនាំនាំងសសវាកមាំណដលមានផ្ាំលាំជាំន។ សយាំងអាចទទាំលរន PHI របសាំែាំកព្ាំព្បភព្សា
ធារែៈ សហាំយសយាំងអាចផ្ាំលាំPHI របសាំែាំក សដាំមបផ្ល
ាំ ាំសាំបាំរាំព្ែាំ
ាំ មានសាំែភាព្សដាំមបាំទទាំលរនព្រកាំទាំទែាំ
ព្បែាំបែាំាំការណងទសាំ
ាំ ែភាព្ នាំងការព្ារល។ ព្បសាំនសបាំែាំកមាំនចងាំរនវាសទ សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca សដាំមបាំទទាំលរនព្ាំែាំមានបណនាំម។
• សប្មារិប តិ្លអាជិវកមិន្ងទិសែ
ិ ភាព
ាំ បងាាំរការលាំចបនាំាំនាំងការរាំសលាភបាំពានគសព្មាង
– សដាំមបាំជាំយកាំាំងការសធ្ាំាំសវនកមាំ កមាំវធ្ាំ
នាំងការងារព្បចាាំថ្ងាំ
ាំ សធ្ាំាំឱយកមាំវធ្ាំ
ាំ របសាំសយាំងកានាំណែព្បសសាំរ
– សដាំមបាំរកវធ្ាំ
• សប្មារិប តិ្លសិែភាពសាធារណៈ
– សដាំមបាំជាំយមស្តនាំាំសាំោភាំរលសាធារែៈការពារមាំនឱយមនាំសសរងសព្គេះថាាំកាំឬមានជាំងាំ
• ជាមិយអ្ិកដថ្ទន្ដលជិយ ឬរងិប្បាកិសប្មារិការន្ងទិររសិអ្ិក
– ជាមាំយព្គាំសារ ឬមនាំសសណដលែាំកសព្ជាំសសរសណដលជាែាំ
ាំ
កជាំយ
ឬបងាំថ្ងាំសសវាណងទសាំ
ាំ ែភាព្របសាំែាំកព្បសាំនសបាំែាំកព្របាំសយាំងថាវាមាំនែាំសទ
– ជាមាំយែាំកណដលជាំយ ឬបងាំថ្ងាំការណងទសាំ
ាំ ែភាព្របសាំែាំក
ព្បសាំនសបាំែាំកមាំនអាចនាំយាយសដាយែាំនឯង
ាំ
សហាំយវាផ្ាំលាំព្បសយាជនាំលាំបាំផ្ាំែសព្មាបាំែាំក
សយាំងព្ែាំវណែទទាំលរនការយលាំព្ព្មជាលាយលកាំែែកសរព្ាំ
ាំ
ែាំកមន
ាំ សព្លសយាំងសព្បាំឬណចករាំណលក PHI
របសាំែាំកសព្មាបាំព្ាំែាំមានទង
ាំ ែសាំសលាំកណលងណែការណងទ ាំការបងព្ាំរកាំការព្បកបការងារព្បចាាំថ្ងាំ
ការព្សាវព្ជាវ ឬែាំសាំផ្សងសទៀែណដលរនសរៀបរបោង
ាំ
សព្កាម។ សយាំងព្ែាំវទទាំលរនការយលព្ាំព្មជា
លាយលកាំែែកសរព្ាំ
ាំ
ែាំកមន
ាំ សព្លសយាំងណចករាំណលកកែែ
ាំ
ព្ាំតាចែ
ាំ ាំសាស្តសាំរបសាំែាំកព្ាំសវជាំបែាំែ
ាំ របសាំែាំក។
ែាំកអាចព្របសាំយាំងជាលាយលកាំែែ
ាំ កសរថាែាំកចងយក
ាំ
មកវ ាំ នាំវការយលព្ាំព្មរបសែ
ាំ ាំក។
សយាំងមន
ាំ អាចដកមកាំវ ាំ នាំវែាំណាំដលសយាំងរនសព្បាំឬណចករាំណលករច
ាំ សៅសព្លណដលសយាំងមានការយលាំព្ព្ម
ព្ាំែាំកសនេះសេាំយ។ បណាំាំនាំសយាំងនង
ាំ ឈបសាំព្បាំឬណចករាំណលក PHI របសាំែាំកសៅសព្លែនគែ។

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ8៖ សាំទាំាំនាំងទាំនាំល
ែាំសព្ែាំវរបសាំែាំក

ិ ប្េងបទៀតន្ដលបយិងអាច — ឬកិិងករណិចារិន្ចងថ្នបយិងប្តិវន្ត — បប្រិPHI ររសិអ្ិក៖
ិវធ្ិ
• ជាំយបាំាំលស
ាំ នាំងែាំកសផ្សងសទៀែណដលមានែាំនទាំសធ្ាំាំឱយព្រកដថាែាំកដាំថ្ទសគរព្តាមចាបាំ
• រយការែាំែាំព្ាំការបាំពាន នាំងការមាំនសែាំសព្ាំ
• ជាំយែាំលាការសៅសព្លណដលមានការសសាំាំសាំសយាំ
ាំ ងឱយសធ្ាំដាំ
ាំ សចាំេះ
• ស្ាំាំយែបសៅឯកសារចាបាំ
• ផ្ាំលាំព្ាំែាំមានដលាំភាាំកាំងារព្ែាំែព្ាំនាំែយសាំែភាព្សព្មាបាំសវនកមាំ ឬការព្ាំនាំែយតាមដាន
ាំ
• ជាំយែាំកសធ្ាំាំសព្វភាគ
ែាំកព្ាំនាំែយសាំែភាព្ ឬែាំកដាំកនាំព្ាំធ្ាំបាំែយសព្រកស្ាំេះ
នាំងមាំលសហែាំថ្នការសាាំបាំរបសាំែាំក
ាំ
• ជាំយសៅសព្លែាំកសសាំរផ្ាំ
ាំ លាំណផ្ាំករងកាយមាំយរបសាំែាំកសៅការព្សាវព្ជាវាំវទាសាស្ត
សាំ
• សព្មាបាំការព្សាវព្ជាវ
• ការពារែាំក ឬែាំកដថ្ទកាំាំឱយរងសព្គេះ ឬមានជាំងាំ
• ជាំយបាំគាំលករដា
ាំ
ាំ ភាំរលកាំាំងការបាំសព្ ការងារជាកាំលាកាំមាំយចាំនាំន
• ផ្ាំលាំព្ាំែាំមានដលាំណផ្ាំកសាំែងកមាំករព្បសាំនសបាំែាំករងសព្គេះ ឬមានជាំងាំសៅកណនាំងសធ្ាំាំការ
បតិសិទិររសិអ្ិកមានអ្ិិែិេះ?
• ែាំកអាចសសាំាំរសាំាំសមាំល PHI របសាំែាំកនាំងទទាំលរនចាបាំចមាំងរបសាំវា។ សយាំងនាំងមានសព្ល 30
ថ្ងាំសដាំមបាំសផ្ាំវាសៅែាំ
ាំ
ក។ ព្បសាំនសបាំសយាំងព្ែាំវការសព្លសវលាបណនាំម សយាំងនាំងព្ែាំវព្របាំឱយែាំកដាំង។
សទេះជាយាាំងណាកាំសដាយសយាំងមាំនមានកាំែែាំព្តាសវជាំសាស្តសាំទងមាំ
ាំ លរបសាំែាំកសទ។
ប្រសិនបរិអ្ិកចងិបានចារិចមិងកិណតិប្តាបវជិសាស្តសិទិងមិលររសិអ្ិក សិមសិរបវជិរណិិត
ឬគិិនក
ិ សិែភាពររសិអ្ិក។
• ែាំកអាចសសាំរាំសាំឱយ
ាំ សយាំងបាំរាំកែែ
ាំ
ព្ាំតាសវជាំសាស្តសាំណដលសយាំងមានសព្មាបាំែាំកព្បសាំនសបែ
ាំ ាំកគាំែថាមាន
ែាំាំមាំយែស
ាំ ឬរែ។ាំ សយាំងនង
ាំ មានសព្ល 60 ថ្ងាំសដាំមបសាំផ្វា
ាំ សៅែាំក។ ព្បសាំនសបសាំយាំងព្ែាំវការសព្លសវលា
បណនាំម សយាំងនង
ាំ ព្ែវាំព្របឱ
ាំ យែាំកដាំង។
• សព្លែាំេះ ែាំកអាចសសាំរាំសាំក
ាំ ឱយ
ាំ សយាំងណចករាំណលក PHI របសាំែាំក។ បាំណាំនាំសយាំងមន
ាំ ព្ែវាំយលាំព្ព្មនង
ាំ សាំ
សែាំរបសាំែាំកព្គបាំសព្លសនេះសទ។
• ែាំកអាចសសាំាំរសាំាំឱយសយាំងសផ្ាំាំPHI សៅអាសយដាាំនសផ្សងជាជាងអាសយដាាំនរបសាំែាំកណដលសយាំងមាន
ាំ សផ្សងសទៀែ។ សយាំងអាចសធ្ាំាំដាំសចាំេះព្បសាំនសបាំការសផ្ាំវាសៅអាសយដា
ឬតាមវធ្ាំ
ាំ
ាំ នរបសាំែាំកណដលសយាំងមាន
អាចសធ្ាំាំឱយែាំកសាំាំែកាំាំងសព្គេះថាាំកាំ។
• ែាំកអាចសសាំរាំសាំឱយ
ាំ សយាំងព្របែ
ាំ ាំកព្គបាំសព្លណដលសយាំងរនណចករាំណលក PHI របសាំែាំកជាមាំយនរណាមាាំ
កសាំផ្សងសទៀែកាំាំងរយៈសព្លព្រាំមាំយឆ្ាំច
ាំ ាំងសព្កាយ។ វានង
ាំ មាំនរបាំបញ្ាំល
ាំ សព្លសវលាណដលសយាំងរនណច
កចាយព្ាំែាំមានទង
ាំ សនេះសដាយសារសហែាំផ្លការណងទសាំ
ាំ ែភាព្ ការបងព្ាំរកាំអាជាំវកមាំសសវាណងទ ាំ
សាំែភាព្ព្បចាាំថ្ងាំ ឬមាំលសហែាំសផ្សងសទៀែណដលសយាំងមន
ាំ រនរយស្ាំេះសៅទាំសនេះសទ។ សយាំងនង
ាំ មាន
សព្ល 60 ថ្ងាំសដាំមបាំសផ្ាំវា
ាំ សៅែាំក។ ព្បសាំនសបសាំយាំងព្ែាំវការសព្លសវលាបណនាំម សយាំងនាំងព្ែាំវព្របាំឱយែាំ
កដាំង។
• ែាំកអាចសសាំរាំសាំច
ាំ ាបច
ាំ មាំងឯកសារសសចកាំាំជាំនដាំែាំងសនេះសៅសព្លណាករន
ាំ
សទេះ
បាំជាែាំករនសសាំាំរសាំាំមាំយចាបាំតាមែាំាំណមលសហាំយកសាំដាយ។
ាំ ាំយបព្ែទង
• ព្បសន
ាំ សបែ
ាំ ាំកបងាំវក
ាំ ព្សង
ាំ សព្មាបាំសសវាកមាំមាំយ ែាំកអាចសសាំរាំសាំាំមន
ាំ ឱយសវជាំបែាំែ
ាំ របសាំែាំ
កណចកចាយព្ាំែមាន
ាំ
ែព្ាំ
ាំ សសវាសនេះជាមាំយសយាំង។

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ8៖ សាំទាំាំនាំងទាំនាំល
ែាំសព្ែាំវរបសាំែាំក

បតិបយិងប្តិវបធ្ិិអ្ិ?
•
•
•
•

•
•

•

ចាបាំណចងថាសយាំងព្ែវាំរកាទក
ាំ PHI របសាំែាំកជាឯកជនសលាំកណលងករែាំដាំចណដលសយាំងរននយា
ាំ
យសៅកាំាំងការជាំនដាំែាំងសនេះ។
សយាំងព្ែាំវព្របាំែាំកែាំព្ាំែាំាំណដលចាបាំណចងថាសយាំងព្ែាំវសធ្ាំាំសព្មាបាំភាព្ឯកជនរបសាំែាំក។
សយាំងព្ែាំវណែសធ្ាំាំែាំាំណដលសយាំងនាំយាយថាសយាំងនាំងសធ្ាំាំសៅកាំាំងសសចកាំាំជាំនដាំែាំងសនេះ។
ាំ ាំសផ្សងសទៀែជាជាងការសផ្ាំរាំ
សយាំងព្ែវាំសផ្រាំ PHI របសាំែាំកសៅអាសយដាាំនមាំយសផ្សងសទៀែ ឬសៅកាំាំង វធ្
តាមថ្ព្បសែយាំ
ាំ ធ្មាំតាព្បសាំនសបាំែាំកសសាំរាំសាំាំសដាយសលាំកសេាំងនាំវសហែផ្ល
ាំ
សមរមយដាំចជាករែាំណដ
លែាំកអាចសាំាំែសៅកាំាំងសព្គេះថាាំកាំ។
សយាំងព្ែាំវព្របាំែាំកថាសែាំសយាំងព្ែាំវណចករាំណលក PHI របសាំែាំកណដរឬសទបនាំបព្ាំ
ាំ ែាំករនសសាំាំរសាំសាំយាំង
កាំាំឱយសធ្ាំាំដាំសចាំេះ។
ព្បសាំនសបច
ាំ ាបាំរដាំណចងថាសយាំងព្ែវាំសធ្ាំាំសលាំសព្ាំែាំណាំដលសយាំងរននយាយស
ាំ
ៅទាំសនេះ
សយាំងនង
ាំ សធ្ាំាំតាមចាបទ
ាំ ង
ាំ សនេះ។

សយាំងព្ែាំវព្របាំែាំកឱយដាំងព្បសាំនសបាំសយាំងគាំែថាមានការរាំសលាភសលាំការសព្បាំPHI របសាំែាំក។

ការទកិទងមកអ្ិក
សយាំង រម
ាំ ជាមាំយសាោ នង
ាំ /ឬភាាំកងារ
ាំ លករាំបសាំសយាំង អាចសៅទាំរសព្ាំសៅែាំកឬសផ្សា
ាំ រសៅែាំកសដាយ
សព្បាំព្បព្ាំនាំសៅទាំរសព្ាំសដាយសាំាំយព្បវែាំាំនង
ាំ /ឬសសាំេងសាំបបនាំមាំាំែ។ សយាំងព្គនាំណែសធ្ាំណាំបបសនេះ
ព្សបតាមចាបាំការពារែាំកសព្បាំព្រសាំទាំរសព្ាំ (TCPA)។ ការសៅទាំរសព្ាំសនេះអាចជាការព្របាំែាំកែព្ាំ
ាំ ជាំសរស
ាំ
ថ្នការព្ារល ឬែែាំព្បសយាជនាំនង
ាំ សសវាកមាំណដលពាកាំព្ាំនាំនង
ាំ សាំែភាព្សផ្សងសទៀែ។
ព្បសាំនសបែ
ាំ ាំកមន
ាំ ចងាំឱយសយាំងទកទ
ាំ ងតាមទាំរសព្ាំ ែាំកព្គនាំណែព្របាំឱយែាំកសៅទាំរសព្ាំដាំង
ាំ ាំសនេះសទៀែសទ។ ឬែាំកអាចសៅទាំរសព្ាំមកសលែ
សហាំយសយាំងនាំងមន
ាំ ទកទ
ាំ ងមកែាំកតាមវធ្
1-844-203-3796 សដាំមបាំបណនាំមសលែទាំរសព្ាំរបសាំែាំកសៅបញ្ាំម
ាំ ន
ាំ ឱយសយាំងទាំរសព្ាំសៅ។
ចិេះបរិអ្ិកមានសិណិរ?
សបែ
ាំ ាំកមានសាំែាំរែព្ាំ
ាំ ចាបឯ
ាំ កជនភាព្របសាំសយាំង ឬចងាំសព្បសាំ
ាំ ទាំរាំបសាំែាំក សាំមសៅទាំរសព្ាំមក
ណផ្ាំកសសវាបសព្មសមា
ាំ
ជាំកតាមរយៈសលែ 1-833-707-3129។ ព្បសាំនសបែ
ាំ ាំកងាំងាំឬព្រក
ាំ
សាាំបាំ
សាំមសៅទាំរសព្ាំមក TTY៖ 711។
ចិេះបរិអ្ិកមានរណិិងតវាិ?
សយាំងសៅទាំសនេះសដាំមបាំផ្ាំលាំជាំនាំយ។ ព្បសាំនសបាំែាំកគាំែថា PHI របសាំែាំកមាំនមានសាំវែាំាំភាព្
ែាំកអាចសៅទាំរសព្ាំសៅសសវាកមាំសមាជាំក ឬទកាំទងព្កសាំងសាំោភាំរល នាំងសសវាមនាំសសជាែាំ។
គាំនែាំាំអាព្កកាំសកាំែសេាំងចាំសពាេះែាំកសទព្បសាំនសបាំែាំកបាំាំងែវាាំ។
សរបសរបៅ ឬទិរសពិបៅកានិប្កសិងសិខាភិបាល និងបសវាមនិសេជាតិ៖
Office for Civil Rights
U.S. Department of Health and Human Services
90 Seventh St., Suite 4-100
San Francisco, CA 94103
ទាំរសព្ាំ៖ 1-800-368-1019
TDD៖ 1-800-537-7697
ទាំរសារ៖ 1-415-437-8329
ឬ

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ8៖ សាំទាំាំនាំងទាំនាំល
ែាំសព្ែាំវរបសាំែាំក

Privacy Officer c/o Office of HIPAA Compliance
Department of Health Care Services (DHCS)
P.O. Box 997413, MS 4722
Sacramento, CA 95899-7413
ែាំាំណមល៖ privacyofficer@dhcs.ca.gov
ទាំរសព្ាំ៖ 1-916-445-4646
ទាំរសារ៖ 1-916-440-7680
ឬ
Information Security Officer
DHCS Information Security Office
P.O. Box 997413, MS 6400
Sacramento, CA 95899-7413
ែាំាំណមល៖ iso@dhcs.ca.gov
ទាំរសព្ាំ៖ ណផ្ាំកជាំនាំយ ITSD
1-916-440-7000 ឬ 1-800-579-0874
ទាំរសារ៖ 1-916-440-5537
សយាំងរកាសាំទាំាំកាំាំងការផ្លាំសាំបាំរាំសសចកាំាំជាំនដាំែាំងែាំព្ាំចាបាំភាព្បនាំការទទាំលរន នាំងគែសនយយភាព្
ាំ ាំណដលសយាំងរកាសាំវែាំាំភាព្ PHI របសាំែាំក។ ព្បសាំនសបាំករែាំសនេះ
ការធានរាំបាំរងសាំែភាព្ (HIPAA) នាំងវធ្
សកាំែសេាំង សយាំងនាំងព្របាំែាំកែាំព្ាំការផ្លាំសាំបាំរាំសៅកាំាំងព្ព្ាំែាំាំបាំព្ែព្ាំែាំមាន។ សយាំងកាំនាំងបសងាាំេះវា
សៅសលាំសគហទាំព្ាំរផ្ងណដរតាមរយៈ shop.anthem.com/medicare/ca/។
ពិជសាសនិជាតិសាសនិភាសា ទិបនរ្ិ វិបភទ និងអ្តិសញ្ហិណបយនឌិរ
សយាំងទទាំលរនព្ាំែាំមានែព្ាំ
ាំ ព្ាំជសាសនាំជាែាំសាសនាំភាសា ទាំសនរផ្ាំ វាំសភទ នាំងែែាំសញ្ញាំែសយនឌាំរែាំព្ាំ
ាំ ាំMedicare នាំង Medicaid។
ែាំកព្ាំទាំភាាំកាំងារ Medicaid របសាំរដាំ នាំងមជឈមែាំលបសព្មាំសសវាកមាំថ្នកមាំវធ្
សយាំងការពារព្ាំែាំមានសនេះដាំចណដលរនសរៀបរបសាំៅកាំាំងសសចកាំាំជាំនដាំែាំង។
សយាំងសព្បាំព្ាំែាំមានសនេះសដាំមបាំ៖
• សធ្ាំាំឱយព្រកដថាែាំកទទាំលរនការណងទណដលែាំ
ាំ
កព្ែាំវការ
ាំ សដាំមបាំណកលមាំលទាំផ្លសាំែភាព្
• បសងាំាំែកមាំវធ្ាំ
• បសងាំាំែ នាំងបញ្ាំនព្ាំ
ាំ ែាំមានែាំព្ាំការែបាំរាំសាំែភាព្
• ែនាំញ្ញាំែឱយសវជាំបែាំាំែដាំងែាំព្ាំែព្មាំវការភាសារបសាំែាំក
• ផ្ាំលាំសសវាបកណព្បផ្លាំែាំមាែាំនាំងបកណព្បជាែកសរ
សយាំងមិនសព្បាំព្ាំែាំមានសនេះសដាំមបាំ៖
• សច ការធានរាំបាំរងសាំែភាព្
• សសព្មចចាំែាំសលាំការគាំែថ្ងាំបងាំសសវា
• កាំែែាំែែាំព្បសយាជនាំ
• ណចករាំណលកជាមាំយែាំកសព្បាំណដលមាំនព្ែាំវរនែនាំញ្ញាំែ

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ8៖ សាំទាំាំនាំងទាំនាំល
ែាំសព្ែាំវរបសាំែាំក

ពិតិមានផ្លិលិែិនររសិ
ិ
អ្ិក
សយាំងអាចសសាំាំសាំាំសព្បាំព្រសាំនាំងណចករាំណលកព្ាំែាំមានផ្លាំលាំែាំន
ាំ (PI) ដាំចណដលសយាំងរននាំយាយសៅកាំាំ
ងសសចកាំាំជាំនដាំែាំងសនេះ។ PI របសាំែាំកមាំនបងាាំ ជាសាធារែៈ នាំងព្របាំសយាំងែាំាំថាែាំកជានរណាសនេះ
សទ។ វាព្ែាំវរនយកជា ាំកញាបាំសព្មាបាំសហែផ្លធា
ាំ
នរាំបាំរង។
• សយាំងអាចសព្បាំPI របសាំែាំកសដាំមបាំសធ្ាំាំការសសព្មចចាំែាំែាំព្ាំ៖
– សាំែភាព្
– ទមាាំបាំរបសាំែាំក
– ចាំែងាំចាំែាំលចាំែាំរបសាំែាំក
• សយាំងអាចទទាំលរន PI ែាំព្ាំែាំកព្ាំមនាំសសសផ្សងសទៀែ ឬព្កមដាំ
ាំ ចជា៖
– សវជាំបែាំាំែ
– មនាំាំរសព្ទយ
– ព្កមហាំ
ាំ ាំនធានរាំបាំរងសផ្សងសទៀែ
• សយាំងអាចណចករាំណលក PI ជាមាំយមនាំសស ឬព្កម
ាំ សៅោងសព្ៅព្កម
ាំ ហាំាំនរបសាំសយាំងសដាយមាំនចាាំរចាំមា
នការយលាំព្ព្មព្ាំែាំកកាំាំងករែាំែាំេះ។
• សយាំងនាំងព្របាំែាំកមាំនសព្លសយាំងសធ្ាំាំែាំមាំ
ាំ យ ណដលសយាំងព្ែាំវផ្ាំលាំឱកាសឱយែាំកនាំយាយថាសទ។
• សយាំងនាំងព្របាំែាំកែាំព្ាំរសបៀបព្របាំឱយសយាំងដាំង ព្បសាំនសបាំែាំកមាំនចងាំឱយសយាំងសព្បាំឬណចករាំណលក PI
របសាំែាំក។
• ែាំកមានសាំទាំាំសមាំល នាំងផ្លាំសាំបាំរាំ PI របសាំែាំក។
• សយាំងព្ែាំវព្រកដថា PI របសាំែាំកព្ែាំវរនរកាទាំកសដាយសាំវែាំាំភាព្។
ព្ាំែាំមានសនេះមានផ្ាំលាំជាំនសដាយឥែគាំែថ្ងាំ ជាភាសាសផ្សងសទៀែ។ សាំមទកាំទងណផ្ាំកសសវាបសព្មាំសមាជាំ
កតាមរយៈសលែ 1-833-707-3129 (TTY 711)។
រនណកណព្បសៅណែមាំងាំន ឆ្ាំាំ2022។

D. ទិនិលែស
ិ ប្តវរ
ិ រសិបយិងកិិងការ្ិលពិ
ិ តិមានជិនអ្ិក
កាំាំងនមជាសមាជាំកថ្នគសព្មាងរបសាំសយាំង ែាំកមានសាំទាំាំទទាំលរនព្ាំែាំមានព្ាំសយាំងែាំព្ាំគសព្មា
ងរបសាំសយាំង ែាំកផ្ាំលាំបណា
ាំ របសាំសយាំង នាំងសសវាកមាំណដលមានការធានរាំបាំរងរបសាំែាំក។
ព្បសាំនសបាំែាំកមាំននាំយាយភាសាែងាំសគាំសសទ សយាំងមានសសវាែាំកបកណព្បផ្លាំលាំមាែាំសដាំមបាំស្ាំាំយសាំែាំ
រណាមាំយណដលែាំកអាចនាំងមានែាំព្ាំគសព្មាងរបសាំសយាំង។ សដាំមបាំទទាំលែាំកបកណព្បផ្លាំលាំមាែាំសាំមសៅទាំរ
សព្ាំមកសយាំងតាមរយៈសលែ 1-833-707-3129 (TTY 711)។ សនេះគាំជាសសវាកមាំឥែគាំែថ្ងាំសព្មាបាំែាំក។
ែាំកអាចសៅទាំរសព្ាំមកណផ្ាំកសសវាបសព្មាំសមាជាំក សហាំយសាំាំឱយសគសផ្ាំឯ
ាំ កសារសៅែាំកជាភាសាសែសាាំ ចាំន
អាសមនាំកាំសរាំរាំសស
ាំ ាំសវៀែណាម ហាាំសាំាំតាកាេ
ាំ ក ណែាំរ ឬអារាំបាំ។ សយាំងកាំអាចផ្ាំលាំឱយែាំកនាំវព្ាំែាំមានជា
ែកសរព្ាំមាំធ្ាំែកសរសាាំបសព្មាបាំជនព្ាំការ ទាំនាំនាំយ ឬ CD ជាសាំសេងផ្ងណដរ។

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
190
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ជាំព្ាំកទាំ8៖ សាំទាំាំនាំងទាំនាំល
ែាំសព្ែាំវរបសាំែាំក

សបាំែាំកចងាំរនព្ាំែាំមានដាំចមានោងសព្កាម ទាំរសព្ាំសៅកានាំណផ្ាំកបសព្មាំសសវាសមាជាំក៖

•

រសបៀបសព្ជាំសសរស
ាំ ឬផ្លាំសាំបាំរគសព្មាង
ាំ

•

គសព្មាងរបសាំសយាំងរមមាន៖
ាំ

o ព្ាំែាំមានហាំរញ្ាំវែាំាំ
o រសបៀបណដលសមាជាំកគសព្មាងរនវាយែថ្មាំសយាំងែាំាំ
o ចាំនាំនបែាំាំងឧទាំរែាំណដលរនសធ្ាំាំសេាំងសដាយសមាជាំក
o រសបៀបចាកសច ព្ាំគសព្មាងរបសាំសយាំង
•

ែាំកផ្ាំលាំសសវាកាំាំងបណា
ាំ

នាំងឱសងសាាំនកាំាំងបណា
ាំ របសាំសយាំងរមមាន៖
ាំ

o រសបៀបសព្ជាំសសរស
ាំ ឬផ្លាំសាំបាំរាំ ែាំកផ្ាំលាំសសវាណងទបឋម
ាំ
o លកាំែៈសមបែាំាំថ្នែាំកផ្ាំលាំសសវា នាំងឱសងសាាំនននកាំាំងបណា
ាំ
o រសបៀបណដលសយាំងបងាំថ្ងាំឱយែាំកផ្ាំលាំសសវាកាំាំងបណា
ាំ របសាំសយាំង
•

សសវាកមាំ នាំងឱសងណដលមានការធានរាំបាំរង នាំងែាំព្ាំបទបញ្ាំែាំណដលែាំកព្ែាំវណែែនាំវែាំតាម
ណដលរមមាន៖
ាំ

o សសវាកមាំ (សាំមសមាំល ជិពិកទិ3 និងទិ4 ថ្ន សសៀវសៅណែនាំសមាជាំក របសាំែាំក) នាំងឱសង
(សាំមសមាំល ជិពិកទិ5 និងទិ6 ថ្ន សសៀវសៅណែនាំសមាជាំក របសាំែាំក) ណដលរាំបរាំងសដា
យគសព្មាងរបសាំសយាំង

o កព្មាំែចាំសពាេះការរាំបាំរង នាំងឱសងរបសាំែាំក
o បទបញ្ាំែាំណដលែាំកព្ែាំវណែែនាំវែាំតាមសដាំមបាំទទាំលរនសសវាកមាំ នាំងឱសងណដលមានកា
រធានរាំបាំរង

•

សហែាំែាំាំរនជាសសវាមាំយមាំនព្ែាំវរនរាំបាំរង សហាំយសែាំែាំកអាចសធ្ាំាំែាំាំរនកាំាំងករែាំសនេះ
(សាំមសមាំលជិពិកទិ9 ថ្នសសៀវសៅណែនាំសមាជាំករបសាំែាំក។) រមទ
ាំ ងការសាំ
ាំ
រសយាំងថា៖

o សរសសរជាលាយលកាំែែកសរព្ាំ
ាំ
មាំលសហែាំណដលសសវាមាំយមាំនព្ែាំវរនរាំបាំរង
o ផ្លាំសាំបាំរការសសព្មចចាំ
ាំ
ែាំណដលសយាំងរនសធ្ាំាំ
ាំ យបព្ែណដលែាំកទទាំលរន
o បងាំវកាំ

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ8៖ សាំទាំាំនាំងទាំនាំល
ែាំសព្ែាំវរបសាំែាំក

ិ ិយរប្តឱយអ្ិក
E. អ្សមតិភាពររសិអ្ិក្ល
ិ ិបសវាកិិងរណ
ិ ញកិិងការបចញវក
បដ្ឋយផ្លិលិ
សវជាំបែាំាំែ មនាំាំរសព្ទយ នាំងែាំកផ្ាំលាំសសវាសផ្សងសទៀែកាំាំងបណា
ាំ របសាំសយាំងមាំនអាចបញ្ញាំឱយែាំកបងាំថ្ងាំ
ាំ ាំយបព្ែ ឬគាំែថ្ងាំព្ាំែាំកសនេះ
សព្មាបាំសសវាណដលមានការធានរាំបាំរងសេាំយ។ ព្ាំកសគកាំមាំនអាចសរៀបចាំវក
ណដរ សបាំសយាំងបងាំថ្ងាំែាំចជាងចាំនាំនទាំកព្រកាំណដលែាំកផ្ាំលាំសសវារនគាំែថ្ងាំ។ សដាំមបាំណសាំងយលាំព្ាំែាំាំណដល
ព្ែាំវសធ្ាំាំសបាំែាំកផ្ាំលាំសសវាកាំាំងបណា
ាំ ព្ាយាមគាំែថ្ងាំសលាំែាំកសព្មាបាំសសវាកមាំណដលមានការធានរាំបាំរង
សាំមសមាំលជិពិកទិ7 ថ្នសសៀវសៅណែនាំសមាជាំករបសាំែាំក។

F. សិទិររសិអ្ិកកិិងការចាកបចញពិគបប្មាងររសិបយិង
គាំននរណាមាាំកាំអាចសធ្ាំាំឱយែាំកសាំាំែកាំាំងគសព្មាងរបសាំសយាំងសបាំែាំកមាំនចងាំ។

•

ែាំកមានសាំទាំាំកាំាំងការទទាំលរនសសវាណងទសាំ
ាំ ែភាព្របសាំែាំកភាគសព្ចាំនតាមរយៈគសព្មាង
Original Medicare ឬ Medicare Advantage សផ្សងសទៀែ។

•

ែាំកអាចទទាំលរនែែាំព្បសយាជនាំឱសងមានសវជាំបញ្ញាំ Medicare ណផ្ាំក D
របសាំែាំកព្ាំគសព្មាងឱសងមានសវជាំបញ្ញាំ ឬព្ាំគសព្មាង Medicare Advantage សផ្សងសទៀែ។

•

សាំមសមាំលជិពិកទិ10 ថ្នសសៀវសៅណែនាំសមាជាំករបសាំែាំក៖

o សព្មាបាំព្ាំែាំមានបណនាំមែាំព្ាំសព្លណដលែាំកអាចចាំលរមក
ាំ ាំាំងគសព្មាង Medicare Advantage
ងាំាំឬគសព្មាងែែាំព្បសយាជនាំឱសងមានសវជាំបញ្ញាំងាំ។ាំ

o សព្មាបាំព្ាំែាំមានែាំព្ាំរសបៀបណដលែាំកនាំងទទាំលរនែែាំព្បសយាជនាំMedi-Cal របសាំែាំក
ព្បសាំនសបាំែាំកចាកសច ព្ាំគសព្មាងរបសាំសយាំង។

G. សិទិររសិអ្ិកកិិងការសបប្មចចិតិអ្ព
ិ កា
ិ រន្ងទស
ិ ែ
ិ ភាពររសិអ្ិក
ែាំកមានសាំទាំាំកាំាំងការទទាំលរនព្ាំែាំមានសព្ សល ព្ាំសវជាំបែាំាំែរបសាំែាំក នាំងែាំកផ្ាំលាំសសវាណងទ ាំ
សាំែភាព្សផ្សងសទៀែ សដាំមបាំជាំយែាំកសធ្ាំាំការសសព្មចចាំែាំសលាំការណងទសាំ
ាំ ែភាព្របសាំែាំក។

G1. សិទិររសិអ្ិកកិិងការដិងពិជបប្មិសថ្នការពាបាលររសិអ្ិក និងបធ្ិិការសបប្មចចិតិ
ែាំកផ្ាំលាំសសវារបសាំែាំកព្ែាំវណែព្នយលាំែាំកែាំព្ាំលកាំែែាំ នាំងជសព្មាំសកាំាំងការព្ារល តាមមសធ្ារយ
ណាមាំយណដលែាំកងាយព្សាំលយលាំ។ ែាំកមានសាំទាំាំ៖

•

?

ដិងពិជបប្មិសររសិអ្ិក។ ែាំកមានសាំទាំាំទទាំលរនព្ាំែាំមានែាំព្ាំជសព្មាំសព្ារលសផ្សងៗគាំ។

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ8៖ សាំទាំាំនាំងទាំនាំល
ែាំសព្ែាំវរបសាំែាំក

•

ដិងពិហានិភយ
ិ នន។ ែាំកមានសាំទាំាំព្ែាំវរនព្របាំែាំព្ាំហានាំភាំយណាមាំយណដលពាកាំព្ាំនាំ។
សយាំងព្ែាំវណែព្របាំែាំកជាមាំនថាសែាំសសវាកមាំ ឬការព្ារលណាមាំយគាំជាណផ្ាំកថ្នការ
ព្ាំសសាធ្នាំព្សាវព្ជាវ។ ែាំកមានសាំទាំាំកាំាំងការបដាំសសធ្ការព្ារលព្ាំសសាធ្នាំ។

•

ទទិលបានមតិបោរលិទព
ិ ិរ។ ែាំកមានសាំទាំាំកាំាំងការសព្បាំសវជាំបែាំាំែសផ្សងសទៀែ
មាំនសព្លសសព្មចចាំែាំសលាំការព្ារល។

•

និោយថ្នបទ។ ែាំកមានសាំទាំាំបដាំសសធ្រលាំការព្ារល។ សនេះរម
ាំ មានសាំទាំាំកាំាំងការចាកសច ព្ាំមនាំាំ
រសព្ទយ ឬមែាំលសវជាំសាស្តសាំសផ្សងសទៀែ សាំមបាំណែសវជាំបែាំែ
ាំ របសាំែាំកព្របាំមាំនឱយែាំកសធ្ាំាំ
ណបបសនេះកាំសដាយ។ ែាំកមានសាំទាំាំកាំាំងការឈបាំសព្បាំឱសងមានសវជាំបញ្ញាំ។ ព្បសាំនសបែ
ាំ ាំកបដាំសសធ្
ការព្ារល ឬឈបាំសព្បឱ
ាំ សងមានសវជាំបញ្ញាំ សយាំងនាំងមាំនទមាាំកាំែាំកសច ព្ាំគសព្មាង
របសាំសយាំងសេាំយ។ សទេះជាយាាំងណា សបាំែាំកបដាំសសធ្ការព្ារល ឬឈបាំសព្បឱ
ាំ សងមានសវជាំបញ្ញាំ
ែាំកទទាំលយកទាំនាំលែាំសព្ែាំវសព្ សល សព្មាបាំែាំណាំ ដលរនសកាំែសេាំងចាំសពាេះែាំក។

•

សិិឱយបយិងពនយលិពិមិលប តិន្ដលអ្ិក្ិលិបសវាមិយបានរដិបសធ្ការន្ងទ។
ិ ែាំកមានសាំទាំាំកាំាំ
ងការទទាំលរនការព្នយលាំព្ាំសយាំង ព្បសាំនសបាំែាំកផ្ាំលាំសសវារនបដាំសសធ្ការណងទណដល
ាំ
ែាំកគាំែថាែាំកគាំរណែទទាំលរន។

•

បសិិសិឱយបយិងរាិរិរងបសវាកមិ ឬឱសងន្ដលបយិងបានរដិបសធ្ ឬជាធ្មិតាមិនរាិរិរង។
វាព្ែាំវរនសគសៅថាសសចកាំសសព្មចសលាំ
ាំ
ការរាំបាំរង។ ជិពិកទិ9 ថ្ន សសៀវសៅណែនាំសមាជាំក
របសាំែាំកព្របាំែាំព្ាំរសបៀបសាំាំសសចកាំាំសសព្មចសលាំការធានរាំបាំរងរបសាំសយាំង។

G2. សិទិររសិអ្ិកកិិងការនិោយអ្ិពិអ្ិន្ដលអ្ិកចងិឱយបកិតប

ិង

សព្លែាំេះ មនាំសសសយាំងមាំនអាចសធ្ាំាំសសចកាំាំសសព្មចសលាំការណងទសាំ
ាំ ែភាព្សព្មាបាំព្ាំកសគផ្លាំលាំ។
មាំនសព្លសរឿងសនេះសកាំែសេាំងចាំសពាេះែាំក ែាំកអាច៖
ាំ
មប្ិ
ាំ លិឱយនរណមាិកិនិវសិទិកិិងការបធ្ិិបសចកិិ
• បាំសព្ ទព្មងាំណបបបទជាលាយលកាំែែកសរសដាំ
សបប្មចបលកា
ិ រន្ងទស
ិ ិែភាពសប្មារិអ្ិក ។

ិ ិតអ្
ិ ិកនិវការន្ណនជា
ិ លាយលកិណិអ្កេរ ែាំព្ាំរសបៀបសដាេះព្សាយសលាំការណងទសាំ
ាំ
• ្ិលិឱយបវជរណ
ែភាព្របសាំែាំក ព្បសាំនសបែ
ាំ ាំកណព្បជាមាំនអាចសធ្ាំាំសសចកាំាំសសព្មចសព្មាបាំែាំន
ាំ ែាំក
រម
ាំ ទង
ាំ ការណងទណាំដលែាំកមិនចងាំរន។

ឯកសារផ្ាំ វចាបាំ
ាំ
ណដលែាំកសព្បាំសដាំមបាំផ្ាំលាំការណែនាំរបសាំែាំកព្ែាំវរនសៅថា "បណា
ាំ ទាំ
ាំ កជាមាំន"។
មានព្បសភទែាំសៗគាំថ្នបណា
ាំ ទាំ
ាំ កជាមាំន នាំងស្ាំេះែាំសគាំសព្មាបាំបណា
ាំ ទ
ាំ ងសនេះ។
ាំ
ឧទហរែាំទងសនេះ
ាំ
គាំជា ព្បែាំសាំទាំណដលសៅមានព្បសាំ
ាំ
ទាំភាព្ នាំងលាំែាំែព្បគលាំសាំទាំាំសព្មាបាំការណងទសាំ
ាំ ែភាព្។

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ8៖ សាំទាំាំនាំងទាំនាំល
ែាំសព្ែាំវរបសាំែាំក

ែាំកមាំនែព្មាំវឱយមានបណា
ាំ ទាំ
ាំ កជាមាំនសទ បាំាំណនាំែាំកអាចសធ្ាំាំវារន។ សនេះជាែាំាំណដលព្ែាំវសធ្ាំាំ
ព្បសាំនសបាំែាំកចងាំសព្បាំបណា
ាំ ទាំ
ាំ កជាមាំន៖

•

ទទិលបានទប្មងិន្រររទ។ ែាំកអាចទទាំលរនទព្មងាំណបបបទព្ាំសវជាំបែាំាំែរបសាំែាំក
ទាំភាាំកាំងារសសវាព្សបចាបាំឬបាំគាំលកសងាំ
ាំ
ម។ ឱសងសាាំន នាំងការយាលាំ
ាំ
យែាំកផ្ាំលាំសស
វាណែងណែមានទព្មងាំណបបបទជានាំចាំ។ ែាំកអាចណសាំងរកទព្មងាំណបបបទឥែគាំែថ្ងាំសលាំបណា
ាំ
សហាំយទ យកវា។ ែាំកកាំអាចទកាំទងសៅកានាំណផ្ាំកសសវាបសព្មាំសមាជាំក សដាំមបាំសសាំាំរសាំទព្មងាំ
ាំ
ណបបបទទងសនេះរនផ្ងណដរ។
ាំ

•

រិបពញទប្មងិន្រររទ ប យ
ិ ចិេះ តិបលខាបលិវា។ ទព្មងាំណបបបទសនេះគាំជាឯកសារផ្ាំ វចាបាំ
ាំ
។
ែាំកគាំរណែព្ាំចារណាមានសមធាវ ាំឬែាំកសផ្សងសទៀែណដលែាំកទាំកចាំែាំ ដាំចជាសមាជាំកព្គាំសារ ឬ
PCP របសាំែាំក សដាំមបាំជាំយែាំកបាំសព្ វា។

•

្ិលិនិវចារិចមិងឱយអ្ិកន្ដលប្តិវការដិង។
ែាំកគាំរណែផ្ាំលាំចាបាំចមាំងថ្នទព្មងាំណបបបទសនេះសៅកានាំសវជាំបែាំាំែរបសាំែាំក។
ែាំកគាំរណែផ្ាំលាំនាំវចាបាំចមាំងមាំយឱយបាំគាំលកណដលែាំ
ាំ
កដាកាំស្ាំេះ សដាំមបាំឱយសធ្ាំសសចកាំ
ាំ
ាំសសព្មច
សព្មាបាំែាំក។ ែាំកព្បណហលជាចងាំផ្ាំលាំនាំវចាបាំចមាំងសៅកានាំមាំែាំភកាំាំជាំែសាំាំទាំ ឬសមាជាំកព្គាំសារ។
រកាទាំកចាបាំចមាំងមាំយចាបាំសៅផ្ាំេះ។

•

ព្បសាំនសបាំែាំកនាំងព្ែាំវបញ្ាំនសៅសព្មាកព្ារលសៅមនាំ
ាំ
ាំរសព្ទយ សហាំយែាំករនចាំេះហែាំសលោសលាំ
បណា
ាំ ទាំ
ាំ កជាមាំនសនេះ សិមនិយកចារិចមិងថ្នទប្មងិន្រររទបនេះបៅកានិមនិិរបពទយ។
ាំ ទាំ
ាំ កជាមាំន
o មនាំាំរសព្ទយនាំងសាំរែាំកថាសែាំែាំករនចាំេះហែាំសលោសលាំទព្មងាំណបបបទបណា
សហាំយថាសែាំែាំកមានវាជាបាំែាំនែាំ
ាំ កឬសទ។
ាំ ទាំ
ាំ កជាមាំនសនេះសទ
o សបាំែាំកមាំនរនចាំេះហែាំសលោសលាំទព្មងាំណបបបទបណា
មនាំាំរសព្ទយមានទព្មងាំណបបបទ សហាំយនាំងសាំរថាសែាំែាំកចងាំចាំេះហែាំសលោសលាំវាណដរសទ។

ែាំកមានសាំទាំាំ៖

•

ដាកាំបណា
ាំ ទាំ
ាំ កជាមាំនរបសាំែាំកកាំាំងកាំែែាំព្តាសវជាំសាស្តសាំរបសាំែាំក។

•

ផ្លាំសាំបាំរាំ ឬលាំបសចាលបណា
ាំ ទាំ
ាំ កមាំនរបសាំែាំកសៅសព្លណាកាំរន។

•

ណសាំងយលាំែព្ាំ
ាំ ការផ្លាំសាំបាំរាំចសាំពាេះចាបាំសាំាំព្បណា
ាំ ាំ ទ
ាំ ាំកជាមាំន។ Anthem MediBlue
Full Dual Advantage (D-SNP) នង
ាំ ព្របាំែាំកែាំព្ាំការផ្លាំសាំបាំរាំសលាំចាបាំរដាំសដាយមន
ាំ សលាំសព្ាំ90
ថ្ងាំបនាំបព្ាំ
ាំ ការផ្លាំសាំបាំរាំ។

ការមានបណា
ាំ ទាំ
ាំ កជាមាំនគាំជាជសព្មាំសររសិអ្ិក។ សព្មាបាំព្ាំែាំមានបណនាំម សាំមទាំរសព្ាំសៅណផ្ាំកបសព្មាំសសវា
សមាជាំក។

?

ប្រសនប
ិ រិអ្ិកមានសណ
ិ ិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រព្
ាំ រាំថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបែយ
ាំ Thanksgiving នង
ាំ បែយ
ាំ ែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែលា
ាំ ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមន
ាំ នង
ាំ ថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគឥ
ាំ ែគែ
ាំ ថ្ងាំ។ សប្មារិពតិ
ិ មានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ8៖ សាំទាំាំនាំងទាំនាំល
ែាំសព្ែាំវរបសាំែាំក

G3. អ្ិន្ិ ដលប្តវិបធ្ិិប្រសិនបរិការន្ណនរិរសិអ្ិកមិនប្តវិបានអ្និវតិតាម
ព្បសាំនសបាំែាំករនចាំេះហែាំសលោសលាំបណា
ាំ ទ
ាំ ាំកជាមាំន សហាំយែាំកគាំែថាសវជាំបែាំាំែ ឬមនាំាំរសព្ទយមាំនរនែ
នាំវែាំតាមការណែនាំសៅកាំាំងសនេះ ែាំកអាចសធ្ាំកា
ាំ របាំាំងែវាាំជាមាំយ៖
រណិង
ិ បវជរ
ិ ណិិត៖
Medical Board of California
Central Complaint Unit
2005 Evergreen Street, Suite 1200 Sacramento, CA 95815
សលែឥែគាំែថ្ងាំ៖ 1-800-633-2322 (TTY: 711)
រណិង
ិ មនិរិបពទយ៖
California Department of Public Health
Consumer Information System
ទាំរសព្ាំ៖ 1-800-236-9747 (TTY: 711)

H. សទ
ិ ិររសអ្
ិ ិកកិិងការដ្ឋកិរណិង
ិ តវាិ
ិ បលកា
នងប
ិ សិស
ិ ឱ
ិ យបយង
ិ ពចា
ិ រណប ិង វញ
ិ រសបប្មចចត
ិ ិររសបិយិង
ជិពិកទិ9 ថ្ន សសៀវសៅណែនាំសមាជាំក របសាំែាំកព្របាំែាំកព្ាំែាំាំណដលែាំកអាចសធ្ាំាំសបាំែាំកមានបញ្ញាំ
ឬកាំាំកងាំលននែាំ
ាំ
ព្ាំសសវាកមាំ ឬការណងទណដល
ាំ
រនរាំបាំរងរបសាំែាំក។ ឧទហរែាំែាំកអាចសសាំាំឱយសយាំង
សធ្ាំាំការសសព្មចសលាំការរាំបាំរងសរៀបចាំបែាំាំងឧទាំរែាំកាំាំងការផ្លាំសាំបាំរាំសសចកាំាំសសព្មចសលាំការរាំបាំរង
ឬសធ្ាំាំបែាំាំង។
ែាំកមានសាំទាំាំទទាំលរនព្ាំែាំមានែាំព្ាំបែាំាំងឧទាំរែាំនាំងបែាំាំងែវាាំននណដលសមាជាំកគសព្មាងសផ្សងសទៀ
ែរនសរៀបចាំបាំាំងព្បឆ្ាំងនាំងសយាំងែាំាំ។ សដាំមបាំទទាំលរនព្ាំែាំមានសនេះ សាំមសៅទាំរសព្ាំសៅកានាំណផ្ាំក
បសព្មាំសសវាសមាជាំក។

H1. អ្ិិន្ដលប្តវិបធ្ិិអ្ិពិការប្រប្ពិតិបដ្ឋយអ្យិតិធ្មិឬបដិមបិទទិលបានពិតិមានរន្និ
មអ្ិពិសិទិររសិអ្ិក
ព្បសាំនសបាំែាំកគាំែថា សយាំងរនព្បព្ព្ាំែាំចាំសពាេះែាំកសដាយែយាំែាំាំធ្មាំសហាំយវាមិនទកាំទងែាំព្ាំការសរសសែ
ាំ
ាំង
សព្មាបាំសហែាំផ្លណដលមានរយកាំាំងជិពិកទិ11 ថ្នសសៀវសៅណែនាំសមាជាំករបសាំែាំក ឬែាំកចងាំរនព្ាំ
ែាំមានបណនាំមែាំព្ាំសាំទាំាំរបសាំែាំក ែាំកអាចសៅទាំរសព្ាំសៅ៖

?

•

ណផ្ាំកសសវាបសព្មាំសមាជាំកតាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711)។

•

ាំ ាំព្បាំកា នាំងគាំព្ទសយាបលាំែាំព្ាំការធានរាំបាំរងសាំែភាព្ (HICAP) តាមរយៈសលែ
កមាំវធ្
1-800-434-0222។ សព្មាបាំព្ាំែាំមានលមាំាំែែាំព្ាំHICAP សាំមសមាំលជាំព្ាំក 2។

•

ាំ ាំមស្តនាំាំបែាំាំងសាធារែៈតាមរយៈសលែ 1-888-452-8609។ សព្មាបាំព្ាំែាំមានលមាំាំែែាំព្ាំក
កមាំវធ្
ាំ ាំសនេះ សាំមសមាំល ជិពិកទិ2 ថ្ន សសៀវសៅណែនាំសមាជាំក របសាំែាំក។
មាំវធ្

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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•

ជាំព្ាំកទាំ8៖ សាំទាំាំនាំងទាំនាំល
ែាំសព្ែាំវរបសាំែាំក

Medicare តាមរយៈសលែ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 24 សមាាំងកាំាំងមាំយថ្ងាំ 7 ថ្ងាំកាំាំ
ងមាំយសរាំហាំ។ ែាំកសព្បាំព្រសាំTTY គាំរណែសៅទាំរសព្ាំមក 1-877-486-2048។ (ែាំកកាំអាចអាន
ឬទ យក "សាំទាំាំនាំងការការពាររបសាំMedicare" ណដលមានសៅសលាំសគហទាំព្ាំរ Medicare
តាមរយៈ www.medicare.gov/Pubs/pdf/11534-Medicare-Rights-and-Protections.pdf.)

I. ការទទិលែស
ិ ប្តវរ
ិ រសិអ្ិកកិិងនមជាសមាជិកគបប្មាង
កាំាំងនមជាសមាជក
ាំ មាាំកថ្ាំនគសព្មាងសនេះ ែាំកមានទន
ាំ ាំលែាំសព្ែាំវកាំាំងការបសាំព្ ដាំចមានកាំាំ
ងបញ្ាំាំោងសព្កាម។ សបាំែាំកមានសាំែាំរ សាំមសៅទាំរសព្ាំសៅកានាំណផ្ាំកបសព្មាំសសវាសមាជក
ាំ ។

•

សិមអានបសៀវបៅន្ណនិសមាជិក សដាំមបាំណសាំងយលាំព្ាំែាំាំណដលគសព្មាងរបសាំសយាំងរាំបាំរង
នាំងបទបញ្ាំែាំណដលព្ែាំវែនាំវែាំតាម សដាំមបាំទទាំលរនសសវា នាំងឱសងណដលព្ែាំវរនរាំបាំរង។
សព្មាបាំព្ាំែាំមានលមាំាំែែាំព្ាំ៖

o សសវាកមាំណដលមានការរាំបាំរង សាំមសមាំល ជិពិកទិ3 និងទិ4 ថ្ន សសៀវសៅណែនាំសមាជាំក
របសាំែាំក។ ជាំព្ាំកទងសនេះព្របាំ
ាំ
ែាំកព្ាំែាំាំណដលព្ែាំវរនធានរាំបាំរង ែាំណដលមាំ
ាំ
នព្ែាំវ
រនធានរាំបាំរង បទបញ្ាំែាំែាំាំែាំេះណដលែាំកព្ែាំវែនាំវែាំតាម នាំងែាំណដលែាំ
ាំ
កព្ែាំវបងាំ។

o ឱសងណដលរនរាំបាំរង សាំមសមាំល ជិពិកទិ5 និងទិ6 ថ្ន សសៀវសៅណែនាំសមាជាំក របសាំែាំក។
•

ប្បារិបយិងអ្ិពិការរាិរិរងសិែភាព ឬឱសងមានបវជិរញ្ហិប្េងបទៀតន្ដលមានការធានរាិរិរង
ណដលែាំកមាន។ សយាំងព្ែាំវណែព្រកដថាែាំករនសព្បាំជសព្មាំសថ្នការធានរាំបាំរងរបសាំែាំកទងែសាំ
ាំ
សៅសព្លែាំកទទាំលរនការណងទសាំ
ាំ ែភាព្។ សៅទាំរសព្ាំសៅណផ្ាំកបសព្មាំសសវាសមាជាំក
ព្បសាំនសបាំែាំកមានការធានរាំបាំរងសផ្សងសទៀែ។

•

ប្បារិបវជិរណិិត និងអ្ិក្ិលិបសវាន្ងទិសែ
ិ ភាពររសិអ្ិកប្េងបទៀតថាែាំកគាំជាសមាជាំកកាំាំង
គសព្មាងរបសាំសយាំង។ បងាាំ បែាំសមាាំលាំែាំនថ្នគសព្មាងរបសាំ
ាំ
ែាំក
សៅសព្លែាំកទទាំលរនសសវាកមាំ ឬឱសង។

•

ជិយបវជរ
ិ ណិត
ិ នង
ាំ ែាំកផ្ាំលាំសសវាណងទសាំ
ាំ ែភាព្សផ្សងៗសទៀែរបសាំែាំកឱយផ្ាំលាំដលាំែាំកនាំវការណង
ទដាំ
ាំ លាំបផ្ាំ
ាំ ែ។

o ផ្ាំលាំឱយព្ាំកសគនាំវព្ាំែាំមាន ណដលព្ាំកសគព្ែាំវការែាំព្ាំែាំក នង
ាំ សាំែភាព្របសាំែាំក។ ណសាំងយលាំឱយ
រនកានាំណែសព្ចន
ាំ តាមណែែាំកអាចែព្ាំ
ាំ បញ្ញាំសាំែភាព្របសាំែាំក។ ែនវាំែាំតាមគសព្មាង
ព្ារល នង
ាំ ការណែនាំននណដលែាំក នង
ាំ ែាំកផ្ាំលាំសសវារបសាំែាំកយលាំព្ព្ម។

o ព្ែវាំព្រកដថាសវជាំបែាំែ
ាំ របសាំែាំក នង
ាំ ែាំកផ្ាំលាំសសវាសផ្សងសទៀែដាំងែព្ាំ
ាំ ឱសងទង
ាំ ែសាំណដល
ាំ មន
ែាំកកាំព្ាំងសលប។ សនេះរម
ាំ មានទង
ាំ ឱសងមានសវជាំបញ្ញាំ នង
ាំ ឱសងគាំនសវជាំបញ្ញាំ ាំវតា
ាំ
នង
ាំ សារធាែាំបប
ាំ ន
ាំ ។

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ8៖ សាំទាំាំនាំងទាំនាំល
ែាំសព្ែាំវរបសាំែាំក

o សាកសាំរនាំវរលាំសាំែាំរណដលែាំកមាន។ សបាំសវជាំបែាំាំែ នាំងែាំកផ្ាំលាំសសវាសផ្សងសទៀែព្ែាំវណែព្នយលាំ
ាំ មាំយណដលែាំកអាចយលាំ។ សបាំែាំកមានសាំែាំរ សហាំយែាំកមាំនយលាំព្ាំចសមាំាំយ
ែាំាំៗតាមាំវធ្ាំ
ព្ែាំវសាកសាំរមាំងសទៀែ។

•

ស ការជាមិយអ្ិកសប្មរសប្មិលការន្ងទរិរសិអ្ិក រម
ាំ ទង
ាំ ការបាំសព្ ការវាយែថ្មាំហានាំ
ភាំយសាំែភាព្ព្បចាាំឆ្ាំ។ាំ

•

ប្តិវគិតពិចារណ។ សយាំងរាំព្ាំងសមាជាំកទងែសាំ
ាំ
របសាំគសព្មាងសធ្ាំការសគរព្សាំ
ាំ
ទាំាំែាំកដថ្ទ។
សយាំងកាំរាំព្ាំងឱយែាំកសធ្ាំាំសកមាំភាព្សដាយការសគរព្សៅកាំាំងការយាលាំ
ាំ
យសវជាំបែាំាំែរបសាំែាំក
មនាំាំរសព្ទយ នាំងជាមាំយែាំកផ្ាំលាំសសវាសផ្សងសទៀែផ្ងណដរ។

•

ប្បារិបយិងអ្ិពិបសវាកមិណមិយន្ដលអ្ិកទទិលបានបៅបប្ៅគបប្មាងររសិបយិង។

•

រងិនិវអ្ិិន្ដលអ្ិកជិពាកិ។ កាំាំងនមជាសមាជាំកគសព្មាងមាាំកាំែាំកទទាំលែាំសព្ែាំវសលាំការ
បងាំថ្ងាំទងសនេះ៖
ាំ

o ថ្ងាំធានរាំបាំរង Medicare ណផ្ាំក A នាំង Medicare ណផ្ាំក B។ ចាំសពាេះសមាជាំកភាគសព្ចាំនថ្ន
គសព្មាង Medi-Cal បងាំថ្ងាំឱយែាំកនាំវថ្ងាំធានរាំបាំរងតាមណផ្ាំក A នាំង B របសាំែាំក។

• ប្បារិបយិងែិិិប្រសិនបរិអ្ិកនិងផ្លិសិទិលិបៅ។ ព្បសាំនសបាំែាំកមានគសព្មាងផ្លាំសាំទាំ
សាំមព្របាំសយាំងភាាំមៗ។ ទាំរសព្ាំសៅកានាំណផ្ាំកបសព្មាំសសវាសមាជាំក។

o ប្រសិនបរិអ្ិកផ្លិសិទល
ិ ិបៅបៅខាងបប្ៅតិរនិបសវាកមិររសិបយិង អ្ិកមិនអាចសិិតបៅកិិ
ងគបប្មាងររសិបយិងបានបទ។ មានណែែាំកណដលរសាំសៅែាំបនាំសសវាកមាំរបសាំសយាំងបាំាំសណា
ាំ េះ
ណដលអាចកាាំយជាសមាជាំកថ្នគសព្មាងសនេះរន។ ជិពិកទិ1 ថ្នសសៀវសៅណែនាំសមាជាំករ
បសាំែាំកព្របាំែាំកែាំព្ាំែាំបនាំសសវាកមាំរបសាំសយាំង។

o សយាំងអាចជាំយែាំកឱយដាំងថាសែាំែាំកកាំព្ាំងផ្លាំសាំទាំសៅោងសព្ៅែាំបនាំសសវាកមាំរបសាំសយាំងឬែ
ែាំ។ កាំាំងែាំេ
ាំ ងសព្លថ្នការចាំេះស្ាំេះព្ាំសសស ែាំកអាចបាំរសៅ
ាំ
Original Medicare ឬចាំេះស្ាំេះ
សៅកាំាំងគសព្មាងសាំែភាព្ Medicare ឬគសព្មាងឱសងមានសវជាំបញ្ញាំសៅកាំាំងទាំតាាំងងាំរបសាំ
ាំ
ែាំក។ សយាំងអាចព្របាំែាំកថាសែាំសយាំងមានគសព្មាងកាំាំងែាំបនាំងាំរបសាំ
ាំ
ែាំកឬែែាំ។

o ព្របាំMedicare នាំង Medi-Cal ែាំព្ាំអាសយដាាំនងាំាំរបសាំែាំក សៅសព្លែាំកផ្លាំសាំទាំលាំសៅ។
សាំមសមាំល ជិពិកទិ2 ថ្ន សសៀវសៅណែនាំសមាជាំករបសាំែាំក សព្មាបាំសលែទាំរសព្ាំសព្មាបាំ
Medicare នាំង Medi-Cal។

o ប្រសិនបរិអ្ិកផ្លិសិទល
ិ ិបៅ និងសាិកិបៅកិិងតិរនិបសវាកមិររសិបយិង បយិងបៅន្តប្តិ
វការដិង។ សយាំងែាំាំព្ែាំវការរកាកាំែែាំព្តាសមាជាំកភាព្របសាំែាំកឱយមានបចាំាំបបនាំភាព្
នាំងដាំងព្ាំរសបៀបទកាំទងែាំក។
ាំ ាំណដលព្បសសាំរជាងមាំនកាំាំងកា
ិ បរិអ្ិកមានបលែទិរសពិងិឬវធ្
• ប្បារិបយិងឱយដិងប្រសន
រទកាំទងែាំក។

ាំ នាំយ សបាំែាំកមានសាំែាំរ ឬចមាំល។ាំ
• ទាំរសព្ាំសៅកានាំណផ្ាំកបសព្មាំសសវាសមាជាំក សដាំមបាំសាំជាំ

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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សសៀវសៅណែនាំសមាជាំករបសាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO DSNP)

ជិពិកទិ9៖ បតិអ្ិកបធ្ិិដិចបមិចែិេះ ប្រសិនបរិមានរញ្ហិ ឬរណិិងតវាិ
(បសចកិិសបប្មចបលិការធានរាិរិរង រណិិងឧទិរណិរណិិងតវាិ)
បសចកិិប្ម
ិ
ជាំព្ាំកសនេះមានព្ាំែាំមានែាំព្ាំសាំទាំាំរបសាំែាំក។ ចាំរអានជាំព្ាំកសនេះសដាំមបាំរកសមាំលនាំវែាំណដលព្ែាំ
ាំ
វសធ្ាំាំកាំាំងករែាំ៖
•

ែាំកមានបញ្ញាំ ឬបែាំាំងែាំព្ាំគសព្មាងរបសាំែាំក។

•

ែាំកព្ែាំវការសសវាកមាំ ទាំនាំ ឬឱសងណដលគសព្មាងរបសាំែាំករនព្របាំថានាំងមាំនបងាំថ្ងាំឱយ។

•

ែាំកមាំនយលាំព្សបនាំងសសចកាំាំសសព្មច ណដលគសព្មាងរបសាំែាំករនសធ្ាំាំសេាំងែាំព្ាំការណងទរបសាំ
ាំ
ែាំក។

•

ែាំកយលាំថា សសវាកមាំណដលទទាំលរនការធានរាំបាំរងរបសាំែាំកនាំងចបាំកាំាំងសព្លឆ្បាំៗសនេះ។

•

ែាំកមានបញ្ញាំ ឬបែាំាំងទកាំទងនង
ាំ សសវាកមាំ នង
ាំ ជាំនាំយរយៈសព្លណវងរបសាំែាំក ណដលរម
ាំ មានសស
ាំ តាមសហគមនាំ(CBAS) នង
វាមនស
ាំ សសព្ វយ
ាំ សសវាសៅមែាំលណងទម
ាំ នស
ាំ សចាសាំ(NF)។

ជាំព្ាំកសនេះមានសៅកាំាំងណផ្ាំកសផ្សងគាំសដាំមបាំជាំយែាំកឱយងាយណសាំងរកែាំណដលែាំ
ាំ
កកាំព្ាំងណសាំងរក។
ប្រសិនបរិអ្ិកមានរញ្ហិ ឬកងិលិសិមអានន្្ិកថ្នជិពិកបនេះ ន្ដលអ្និវតិចិបពាេះសាិនភាពររសិអ្ិក។
ែាំកគាំរទទាំលរនការណងទសាំ
ាំ ែភាព្ ឱសង ព្ព្មទង
ាំ សសវាកមាំ នង
ាំ ការគាំព្ទរយៈសព្លណវង ណដលសវជាំបែាំាំ
ែ នង
ាំ ែាំកផ្ាំលាំសសវាដថ្ទសទៀែរបសាំែាំកយលាំថាចាាំរចសព្មា
ាំ
បការណង
ាំ
ទជា
ាំ ណផ្ាំកមាំយកាំាំងគសព្មាងណងទ ាំ
របសាំែាំក។ ប្រសនប
ិ រិអ្ិកមានរញ្ហិជាមិយនិងការន្ងទរិរសអ្
ិ ិក អ្ិកអាចបៅទិរសពិមកកមិ
ិ ិមស្តនិរណិង
ិវធ្
ិ សាធារណៈ តាមបលែ 1-888-452-8609សដាំមបាំទទាំលរនជាំនាំយ។ ជាំព្ាំកសនេះព្នយលាំព្ាំ
ាំ ាំមស្តនាំប
ជសព្មស
ាំ សផ្សងៗណដលែាំកមានបញ្ញាំ នង
ាំ បែាំាំងសផ្សងៗ បណាំាំនាំែាំកអាចទកទ
ាំ ងកមាំវធ្
ាំ ែាំង
ាំ សាធារ
ែៈរនព្គបសាំព្ល សដាំមបាំជាំយណែនាំែព្ាំ
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ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
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ជាំព្ាំកទាំ9៖ សែាំែាំកសធ្ាំាំដាំចសមាំ
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បែាំាំងែវាាំ)

A. បតិប្តវបធ្
ិ ិអ្ិែិេះបរិអ្ិកមានរញ្ហិ ឬកងិលិ
ជាំព្ាំកសនេះព្នយលាំព្ាំរសបៀបសដាេះព្សាយបញ្ញាំ នាំងកងាំល។ាំ ដាំសែាំរការណដលែាំកសព្បអាព្
ាំ សាំយសលាំព្បសភទ
ថ្នបញ្ញាំណដលែាំកមាន។ សព្បាំព្រសាំដាំសែាំរការមាំយសព្មាបាំបសចកិិសបប្មចបលិការធានរាិរិរង
និងរណិិងឧទិរណិនាំងមាំយសទៀែសព្មាបាំការដ្ឋករ
ិ ណិិងតវាិ ណដលសៅមាាំងសទៀែថាបែាំាំងសាទាំកាំ។
ាំ ាំ
សដាំមបធាន
ាំ
រននាំវភាព្យាំែាំាំធ្មាំនាំងភាព្ឆ្បាំរហាំស ដាំសែាំរការនាំមាំយៗមានសាំែាំាំថ្នបទបញ្ាំែាំ នាំែាំវធ្
នាំងកាលបរសាំចាំទកាំែែាំណដលសយាំង នាំងែាំកព្ែាំវណែែនាំវែាំតាម។

A1. អ្ិពិវាកយសពិចារិ
មានលកាំែែាំផ្ាំ វាំចាបាំសៅកាំាំងជាំព្ាំកសនេះសព្មាបាំបទបញ្ាំែាំ នាំងកាលបរសាំចាំទកាំែែាំមាំយចាំនាំន។
ភាគសព្ចាំនថ្នវាកយសព្ាំទង
ាំ សនេះមានការលាំរកកាំាំងការយលាំដាំសចាំេះសយាំងសព្បាំពាកយងាយៗសៅជាំនាំស
ឱយវាកយសព្ាំផ្ាំ វាំចាបាំសៅសព្លសយាំងអាចសធ្ាំរ
ាំ ន។ សយាំងសព្បាំែកសរកាែាំែាំចបាំផ្ាំែតាមលទាំ
ភាព្អាចសធ្ាំាំសៅរន។
ឧទហរែាំសយាំងនាំយាយថា៖
•

"ការដាកាំបែាំាំង" ជាំនាំសឱយ "ការដាកាំបែាំាំងសាទាំកាំ"

•

"សសចកាំាំសសព្មចសលាំការធានរាំបាំរង" ជាំនាំសឱយ "សសចកាំាំសសព្មចរបសាំែងាំការ"
"សសចកាំាំសសព្មចសលាំែែាំព្បសយាជនាំ" "សសចកាំាំសសព្មចសលាំហានាំភាំយព្បឈម"ឬ
"សសចកាំាំសសព្មចសលាំការធានរាំបាំរង"

•

"សសចកាំាំសសព្មចសលាំការធានរាំបាំរងរហាំស" ជាំនាំសឱយ "សសចកាំាំសសព្មចសលឿន"

•

"ែងាំការព្ែាំែព្ាំនាំែយឯករជយ" ជាំនាំសឱយ "ែងាំភាព្ព្ែាំែព្ាំនាំែយឯករជយ"

ការដាំងព្ាំវាកយសព្ាំចាបាំព្ែម
ាំ ព្ែាំវអាចជាំយដលាំែាំកកាំាំងការសធ្ាំាំការទកាំទងរនកានាំណែចាសាំ
ដាំសចាំេះសយាំងែាំាំកាំផ្ាំលាំជាំនវាកយសព្ាំទង
ាំ សនេះផ្ងណដរ។

B. កន្និងទទិលបានជិនិយ
B1. សប្មារិពិតិមានរន្និម និងជិនិយ
សព្លែាំេះគាំមានការភានព្ាំចេាំកាំាំងការចាបាំសផ្ាំាំម ឬែនាំវែាំតាមដាំសែាំរការសព្មាបាំសដាេះព្សាយបញ្ញាំ។
វាអាចជាសរឿងព្ាំែសបាំែាំកមាំនមានអារមាំែលាំ
ាំ ឬព្ស
ាំ ាំវមានកមាាំាំងព្គបាំព្គនាំ។ សព្លែាំេះ
ែាំកព្បណហលជាមាំនមានព្ាំែាំមានណដលែាំកព្ែាំវការសដាំមបាំែនាំវែាំជាំហានបនាំបាំសទ។
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ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ9៖ សែាំែាំកសធ្ាំាំដាំចសមាំ
ចែាំេះ ព្បសាំនសបាំមានបញ្ញាំ ឬ
បែាំាំងែវាាំ (សសចកាំាំសសព្មចសលាំ
ការធានរាំបរង
ាំ បែាំាំងឧទាំរែាំ
បែាំាំងែវាាំ)

ិ ិប្រិកា និងតសិិមតិន្្ិកធានរាិរិរងសិែភាព
ជិនិយពិកមិវធ្
ាំ ាំព្បក
ែាំកអាចទាំរសព្ាំមកកមាំវធ្
ាំ ា នង
ាំ ែសាំាំមែាំណផ្ាំកការធានរាំបរងសាំែភាព្ (HICAP)។ ព្កម
ាំ ែាំកព្បាំកា
សយាបលាំរបសាំHICAP អាចស្ាំាំយសាំែាំរ នាំងជាំយឱយែាំកយលដ
ាំ ាំងនាំវែាំណាំដលព្ែវាំសធ្ាំច
ាំ ាំសពាេះបញ្ញាំរ
បសាំែាំករន។ HICAP ព្ាំមាន
ាំ
ទនក
ាំ
ាំទន
ាំ ងជាមាំយសយាំង ឬជាមាំយព្កម
ាំ ហាំាំន ធានរាំបរាំង ឬគសព្មាង
សាំែភាព្ណាមាំយសេាំយ។ HICAP រនបែាំាំេះបណា
ាំ លែាំកព្បក
ាំ ាសៅកាំាំងព្គបសាំោនធ្ាំទង
ាំ ែសាំ
សហាំយសសវាកមាំគព្ាំ
ាំ គ
ាំ ាំែថ្ងាំសទ។ សលែទាំរសព្ាំ HICAP គាំ1-800-434-0222 ។
ជិនិយពិHealth Consumer Alliance
ែាំកអាចសៅទាំរសព្ាំសៅ Health Consumer Alliance សហាំយព្ាំភាកាជាមាំយែាំកែសាំាំមែែ
ាំ ព្ាំ
ាំ សាំែាំ
ាំ ែ
រែាំព្ាំការធានរាំបាំរងសាំែភាព្របសាំែាំក។ ព្ាំកសគផ្ាំលាំជាំនាំយណផ្ាំកចាបាំសដាយឥែគាំែថ្ងាំ។ កមាំវធ្
ាំ ាំកសព្បាំ
ព្រសាំសសវាសាំែភាព្ ព្ាំមាន
ាំ
ទនក
ាំ
ាំ ន
ទ
ាំ ងជាមាំយសយាំង ឬជាមាំយព្កម
ាំ ហាំន
ាំ ធានរាំបាំរង ឬគសព្មាង
សាំែភាព្ណាមាំយសេាំយ។ សលែទាំរសព្ាំរបសាំព្ាំកសគគាំ1-888-804-3536 សហាំយសគហទាំព្ាំររបសាំព្ាំកសគគាំ
www.healthconsumer.org។
ជិនិយ និងពតិ
ិ មានពិMedicare
ាំ ព្
សព្មាបព្ាំ
ាំ ែមាន
ាំ
បណនាំម នង
ាំ ជាំនាំយ ែាំកអាចទកទ
ាំ ង Medicare។ សនេះគជា
ាំ វធ្
ាំ រាំយាាំងសដម
ាំ បទ
ាំ ទាំលរ
នជាំនាំយព្ាំMedicare៖
•

សាំមសៅទាំរសព្ាំមកសលែ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 24 សមាាំងកាំាំងមាំយថ្ងាំ 7
ថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហ។ាំ TTY ែាំកសព្បព្ាំរសាំសៅទាំរសព្ាំមក 1-877-486-2048។

•

សាំមចាំលសមាំលសគហទព្ាំ
ាំ រ Medicare (www.medicare.gov)។

ជិនិយ និងពតិ
ិ មានពិMedi-Cal
សព្មាបព្ាំ
ាំ ែមាន
ាំ
បណនាំម នង
ាំ ជាំនាំយព្ាំMedicaid សាំមទកទ
ាំ ង Medi-Cal។
ាំ ព្
សនេះជាវធ្
ាំ ាំរយាាំងសដម
ាំ បទ
ាំ ទាំលរនជន
ាំ ាំយព្ាំMedi-Cal៖
•

សៅទាំរសព្ាំមកសលែ 1-800-541-5555 (TTY: 711) ព្ាំថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក ព្ាំសមាាំង 8:00 ព្ព្ាំក ដលាំ
5:00 លាាំច។

•

សាំមចាំលសមាំលសគហទាំព្ាំរ Medi-Cal (www.medi-cal.ca.gov)

ជិនិយពិប្កសិងបសវាន្ងទស
ិ ិែភាពថ្នរដិ California
មស្តនាំាំបែាំាំងសាធារែៈណផ្ាំកណងទសាំព្កាមការព្គបាំព្គងរបសាំMedi-Cal ថ្នព្កសាំងសសវាណងទសាំ
ាំ ែភាព្
(DHCS) ថ្នរដាំ California អាចជាំយរន។ ព្ាំកសគអាចជាំយរន ព្បសាំនសបាំែាំកមានបញ្ញាំកាំាំងការចាំលរម
ាំ
ផ្លាំសាំបាំរាំ ឬចាកសច ព្ាំគសព្មាងសាំែភាព្។ ព្ាំកសគកអាច
ាំ
ជាំយរន ព្បសាំនសបាំែាំករនផ្លាំសាំទាំ
នាំងកាំព្ាំងមានបញ្ញាំទទាំលរនការសផ្ាំរ Medi-Cal របសាំែាំកសៅកានាំសោនធ្ាំងាំាំរបសាំែាំក។
ែាំកអាចសៅទាំរសព្ាំមកមស្តនាំាំបែាំាំងសាធារែៈព្ាំថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក ចសនាំេះសមាាំង 8:00 ព្ព្ាំក ដលាំ5:00
លាាំចតាមរយៈសលែ 1-888-452-8609។

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ9៖ សែាំែាំកសធ្ាំាំដាំចសមាំ
ចែាំេះ ព្បសាំនសបាំមានបញ្ញាំ ឬ
បែាំាំងែវាាំ (សសចកាំាំសសព្មចសលាំ
ការធានរាំបរង
ាំ បែាំាំងឧទាំរែាំ
បែាំាំងែវាាំ)

ជិនិយពិប្កសិងន្ងទស
ិ ិែភាពបប្កាមការប្គរិប្គងថ្នរដិ California
ទកទ
ាំ ងព្កសាំងណងទសាំ
ាំ ែភាព្សព្កាមការព្គបាំព្គងថ្នរដាំ California សដាំមបទ
ាំ ទាំលរនជាំនាំយសដាយ
ឥែគែ
ាំ ថ្ងាំ។ DMHC គាំទទាំលែសព្ែ
ាំ
ាំវកាំាំងការដាកាំបទបបញ្ាំែាំគសព្មាងសាំែភាព្។ DMHC
ាំ ាំយបព្ែ។ សលែទាំរសព្ាំគាំ
ជាំយមនាំសសណដលមានបែាំង
ាំ ឧទាំរែាំែាំព្ាំសសវា Medi-Cal ឬបញ្ញាំ វក
1-888-466-2219។ បាំគាំលណដលងាំងាំមានបញ្ញាំព្ាំរកសាាំបាំឬនាំយាយអាចសព្បាំសលែទាំរសព្ាំ TDD
សដាយឥែគែ
ាំ ថ្ងាំតាមរយៈសលែ 1-877-688-9891។

C. ការយលដ
ិ ិងអ្ិពពា
ិ កយរណិិងតវាិ នង
ិ រណិង
ិ ឧទិរណិររសិMedicare នង
ិ
Medi-Cal បៅកិិងគបប្មាងររសិបយិង
ែាំកមាន Medicare នង
ាំ Medi-Cal។ ព្ាំែមាន
ាំ
សៅកាំាំងជាំព្ាំកសនេះែនវាំែាំចសាំពាេះែែាំព្បសយាជនាំMedicare
នង
ាំ Medi-Cal ទង
ិ អ្សិរបសាំែាំក។ សព្លែាំេះវាព្ែាំវរនសគសៅថា "ដាំសែាំរការរម
ាំ បញ្ាំលគ
ាំ ាំ " សព្ពាេះវារម
ាំ ប
ញ្ាំលគ
ាំ ាំ ឬរម
ាំ បញ្ាំលដាំ
ាំ សែាំរការ Medicare នង
ាំ Medi-Cal។
សព្លែាំេះដាំសែាំរការ Medicare នង
ាំ Medi-Cal មន
ាំ អាចរម
ាំ បញ្ាំលគ
ាំ ាំ រនសទ។ កាំាំងសាាំនភាព្ទង
ាំ សនេះ
ែាំកសព្បដាំ
ាំ សែាំរការមាំយសព្មាបាំែែាំព្បសយាជនាំMedicare នង
ាំ ដាំសែាំរការមាំយសផ្សងសទៀែសព្មាបាំែែាំព្ប
សយាជនាំMedi-Cal។ ន្្ិក F4 ព្នយលាំព្ាំសាាំនភាព្ទង
ាំ សនេះ។

D. រញ្ហិទកិទងនិង្លប្របោជនិររសអ្
ិ ិក
ព្បសាំនសបែ
ាំ ាំកមានបញ្ញាំ ឬកងាំលាំសាំមអានណផ្ាំកថ្នជាំព្ាំកសនេះ ណដលែនាំវែាំចាំសពាេះសាាំនភាព្របសាំែាំក។
តារងោងសព្កាមជាំយែាំកណសាំងរកណផ្ាំកព្ែម
ាំ ព្ែវាំថ្នជាំព្ាំកសនេះសព្មាបាំបញ្ញាំ ឬពាកយបែាំាំងែវាាំ។
បតិរញ្ហិ ឬកិបា
ិ រមិររសអ្
ិ ិកគិសិអ្ិ
ិ ពអ្ត
ិ ិប្របោជនិឬការធានរាិរិរងររសិអ្ិកន្មនបទ?
សនេះរបប
ាំ ញ្ាំលទ
ាំ
ង
ាំ បញ្ញាំែព្ាំ
ាំ ថាសែាំការណងទសាំវជាំសាស្តសាំព្សសស
ាំ
ឬឱសងមានសវជាំបញ្ញាំព្ែាំវរនរាំបាំរង
ាំ ាំណដលវាព្ែវាំរនរាំបរាំង នង
ឬែែាំាំវធ្
ាំ បញ្ញាំែព្ាំ
ាំ ការទាំទែព្ាំរកាំសព្មាបាំការណងទសាំវជាំសាស្តសាំ
ឬឱសងមានសវជាំបញ្ញាំ។
បាទ/ចាស។
បញ្ញាំរបសាំែាំាំគែ
ាំ ាំព្ាំែែាំព្បសយាជនាំ
ឬការធានរាំបរាំង។
សាំមសមាំល ន្្ិក E "សសចកាំស
ាំ សព្មចសលាំការធាន
រាំបរាំង នង
ាំ បែាំាំងឧទាំរែាំ"។

?

បទ។
បញ្ញាំរបសាំែាំាំគាំមាំនណមនែាំព្ាំផ្លព្បសយាជនាំ
ឬការធានរាំបាំរងសទ។
សាំមសមាំល ន្្ិក K "រសបៀបដាកពា
ាំ កយបែាំង
ាំ ែវាាំ"។

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ9៖ សែាំែាំកសធ្ាំាំដាំចសមាំ
ចែាំេះ ព្បសាំនសបាំមានបញ្ញាំ ឬ
បែាំាំងែវាាំ (សសចកាំាំសសព្មចសលាំ
ការធានរាំបរង
ាំ បែាំាំងឧទាំរែាំ
បែាំាំងែវាាំ)

E. បសចកិស
ិ បប្មចចត
ិ ិបលិការធានរាិរិរង នងរ
ិ ណិិងឧទិរណិ
ដាំសែាំរការកាំាំងការសសាំាំរសសចកាំាំសសព្មចសាំាំព្ាំការធានរាំបរាំង នាំងការដាកាំបែាំាំងឧទាំរែាំអាចសដាេះ
ព្សាយបញ្ញាំណដលពាកាំព្ាំនាំនាំងែែាំព្បសយាជនាំនាំងការធានរាំបាំរងរបសាំែាំក។ វាករាំម
ាំ បញ្ាំលប
ាំ ញ្ញាំកា
របងាំព្រកាំផ្ងណដរ។

E1. បសចកិិសបប្មចបលិការធានរាិរិរង
សសចកាំាំសសព្មចសលាំការធានរាំបាំរងជាសសចកាំាំសសព្មចណដលសយាំងសធ្ាំាំសេាំងែាំព្ាំែែាំព្បសយាជនាំនាំងការធាន
រាំបាំរងរបសាំែាំក ឬែាំព្ាំចាំនាំនទាំកព្រកាំណដលសយាំងែាំាំនាំងបងាំថ្ងាំសសវាកមាំ ឬឱសងរបសាំែាំក។ សយាំង
នាំងសធ្ាំាំសសចកាំាំសសព្មចសលាំការធានរាំបាំរងសៅសព្លសយាំងសសព្មចថាព្ែាំវធានសលាំែាំាំែាំេះជាំនែាំក សហាំយព្ែាំវ
ចាំណាយបាំាំនាំន។ ជាឧទហរែាំសវជាំបែាំាំែកាំាំងបណា
ាំ របសាំែាំកសធ្ាំាំសសចកាំាំសសព្មចសលាំការធានរាំបាំរង
ណដលែាំសណាយផ្លសព្មាបាំែាំករលាំសព្លណដលែាំកទទាំលរនការណងទសាំ
ាំ ែភាព្ព្ាំព្ាំកសគ
ឬព្បសាំនសបាំព្ាំកសគបញ្ាំនែាំ
ាំ កសៅកានាំែាំកឯកសទសោងសវជាំសាស្តសាំ។
ែាំក ឬសវជាំបែាំាំែរបសាំែាំកកាំអាចទកាំទងមកសយាំង នាំងសសាំាំសាំាំសសចកាំាំសសព្មចសលាំការធានរាំបាំរ
ងផ្ងណដរ។ ែាំក ឬសវជាំបែាំែ
ាំ របសាំែាំកព្បណហលជាមាំនព្រកដសទថាសែាំសយាំងរាំបាំរងសលាំសសវាសវជាំ
សាស្តសាំជាកាំលាកាំឬថាសែាំសយាំងអាចនាំងបដាំសសធ្មាំនផ្ាំលាំការណងទសាំ
ាំ ែភាព្ណដលែាំកគាំែថាែាំកព្ែាំវការ
ឬែែាំ។ ប្រសន
ិ បរិអ្ិកចងដ
ិ ិងថ្នបតិបយង
ិ និងរាិរិរងបលិបសវាបវជសាស្ត
ិ សិមិនបពលអ្ិកទទិលបានឬអ្តិ
អ្ិកអាចសាកសិរពិកបយិងឱយបធ្ិិបសចកិិសបប្មចបលិការធានរាិរិរងសប្មារិអ្ិក។
កាំាំងករែាំែាំេះ សយាំងអាចសសព្មចចាំែាំថាសសវាកមាំ ឬឱសងមាំនព្ែាំវរនរាំបាំរង ឬណលងមានរាំបាំរងសទៀែ
សហាំយសព្មាបាំែាំកព្ាំMedicare ឬ Medi-Cal។ ព្បសាំនសបាំែាំកមាំនយលាំព្សបនាំងសសចកាំាំសសព្មចសលាំការ
ធានរាំបាំរងសនេះសទ ែាំកអាចបាំាំងឧទាំរែាំរន។

E2. រណិិងឧទិរណិ
ព្បសាំនសបាំសយាំងសធ្ាំាំសសចកាំាំសសព្មចសលាំការធានរាំបាំរង សហាំយែាំកមាំនសព្ ចាំែាំនង
ាំ សសចកាំាំសសព្មចសនេះ
ាំ ាំផ្ាំ វាំការមាំយកាំាំងការសសាំាំសាំាំឱយ
ែាំកអាច "បាំាំងឧទាំរែាំ" ចាំសពាេះសសចកាំាំសសព្មចសនេះ។ បែាំាំងឧទាំរែាំគាំជាវធ្
សយាំងព្ែាំែព្ាំនាំែយ នាំងផ្លាំសាំបាំរាំសសចកាំាំសសព្មចសលាំការធានរាំបាំរងណដលសយាំងរនសធ្ាំាំសេាំង។
សៅសព្លែាំកបាំាំងឧទាំរែាំចាំសពាេះសសចកាំាំសសព្មចជាសលាំកដាំបាំង សនេះព្ែាំវរនសគសៅថាបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ
1។ សៅកាំាំងបែាំាំងឧទាំរែាំសនេះ សយាំងព្ែាំែព្ាំនាំែយសមាំលសសចកាំាំសសព្មចសលាំការធានរាំបាំរង ណដលសយាំងរន
សធ្ាំាំសេាំង សដាំមបាំព្ាំនាំែយសមាំលថាសែាំសយាំងរនែនាំវែាំតាមបទបញ្ាំែាំទង
ាំ ែសាំព្ែាំមព្ែាំវណដរឬសទ។
ែាំកព្ែាំែព្ាំនាំែយសេាំងវ ាំ ណដលែាំសព្ាំែាំកណដលរនសធ្ាំាំសសចកាំាំសសព្មចសដាំមណដលមន
ាំ ែាំសណាយផ្លសដាេះព្សា
យបែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំែាំក។
កាំាំងករែាំភាគសព្ចាំន ែាំកព្ែាំវចាបាំសផ្ាំាំមបែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំែាំកព្ាំកព្មាំែ 1។ ព្បសាំនសបាំែាំកមាំនចងាំបាំាំង
ឧទាំរែាំជាសលាំកដាំបាំងសៅគសព្មាងសព្មាបាំសសវា Medi-Cal ព្បសាំនសបាំបញ្ញាំសាំែភាព្របសាំែាំកគាំបនាំនាំ
ឬទកាំទងនាំងភាព្បនាំនាំនាំងធ្ាំនាំធ្ាំរដលាំសាំែភាព្របសាំែាំក ឬព្បសាំនសបាំែាំកសាំាំែកាំាំងសភាព្ឈាំចាបាំធ្ាំ
នាំធ្ាំរ នាំងព្ែាំវការការសសព្មចចាំែាំបនាំនាំសលាកែាំកអាចសសាំាំឱយមានការព្ែាំែព្ាំនាំែយណផ្ាំកសវជាំសាស្តសាំឯករជយ
ព្ាំព្កសាំងណងទសាំ
ាំ ែភាព្សាំែ
ាំ សព្កាមការព្គបាំព្គងតាមរយៈ www.dmhc.ca.gov។ សាំមសមាំលទាំព្ាំរទាំ218
សព្មាបាំព្ាំែាំមានបណនាំម។

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ9៖ សែាំែាំកសធ្ាំាំដាំចសមាំ
ចែាំេះ ព្បសាំនសបាំមានបញ្ញាំ ឬ
បែាំាំងែវាាំ (សសចកាំាំសសព្មចសលាំ
ការធានរាំបរង
ាំ បែាំាំងឧទាំរែាំ
បែាំាំងែវាាំ)

សៅសព្លសយាំងបញ្ាំបកា
ាំ រព្ែាំែព្ាំនាំែយសេាំងវ ាំ សហាំយ សយាំងនាំងផ្ាំលាំឱយែាំកនាំវសសចកាំាំសសព្មចរបសាំសយាំង។
សៅសព្កាមកាលៈសទសៈមាំយចាំនាំន ណដលមានព្នយលាំសព្លសព្កាយសទៀែសៅកាំាំងជាំព្ាំកសនេះ ែាំកអាចសសាំាំសាំាំឱយ
មានការព្សនាំឿន ឬ "សសចកាំាំសសព្មចសលាំការធានរាំបាំរងរហាំស" ឬការបាំាំងឧទាំរែាំឆ្បាំរហាំសថ្នសសច
កាំាំសសព្មចសលាំការធានរាំបាំរង។
ព្បសាំនសបាំសយាំងរដិបសធ្ចសាំពាេះបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 1 របសាំែាំកសដាយណផ្ាំក ឬទង
ាំ ែសាំ
ែាំកអាចបនាំសៅបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 2 រន។ ែងាំភាព្ព្ែាំែព្ាំនាំែយឯករជយណដលមាំនមានទាំនកាំទាំ
នងជាមាំយសយាំងសធ្ាំាំបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 2។
•

កាំាំងសាាំនភាព្ែាំេះ សាំែាំសាំរឿងរបសាំែាំកព្ែវាំរនរញ្ិនប
ិ ដ្ឋយសិយ
ិ ប្រវតិិសៅែងាំភាព្ព្ែាំែព្ាំនាំែយឯ
ករជយសព្មាបាំបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 2។ ព្បសាំនសបសាំរឿងសនេះសកាំែសេាំង សយាំងនង
ាំ ព្របាំែាំក។

•

កាំាំងសាាំនភាព្សផ្សងសទៀែ ែាំកប្តវិបសិិសិបែាំង
ាំ ឧទាំរែាំកព្មែ
ាំ 2។

•

សាំមសមាំល ន្្ិក F4 សព្មាបាំព្ាំែមាន
ាំ
បណនាំមែាំព្ាំបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មែ
ាំ 2។

ព្បសាំនសបែ
ាំ ាំកមន
ាំ សព្ ចាំែាំនាំងសសចកាំាំសសព្មចថ្នបែាំង
ាំ ឧទាំរែាំកព្មាំែ 2 ែាំកព្បណហលជាអាច្ាំងកាែាំ
កព្មែ
ាំ បណនាំមថ្នបែាំង
ាំ ឧទាំរែាំ។

E3. ជិនិយទកិទងបសចកិិសបប្មចបលិការធានរាិរិរង និងរណិិងឧទិរណិ
ែាំកអាចសាំាំជាំនាំយព្ាំចាំែាំចណាមាំយោងសព្កាម៖

?

•

បសវាកមិសមាជិកសៅសលាំសលែសៅោងសព្កាមទព្ាំ
ាំ រ។

•

ិគ
កមិវធ្
ិ ពារ
ិ
និង្ិលិប្រិកាអ្ិពិការធានរាិររងសែ
ិ ភាព (HICAP) តាមរយៈ
1-800-434-0222។

•

មជឈមណិលជិនិយបៅប្កសិងន្ងទស
ិ ិែភាពន្ដលមានការប្គរិប្គង )DMHC)
សព្មាបជាំ
ាំ នាំយឥែគែ
ាំ ថ្ងាំ។ DMHC គាំទទាំលែាំសព្ែវាំកាំាំងការដាកប
ាំ ទបបញ្ាំែាំគសព្មាងសាំែភាព្។
ាំ ាំយបព្ែ។
DMHC ជាំយមនាំសសណដលមានបែាំង
ាំ ឧទាំរែាំែព្ាំ
ាំ សសវា Medi-Cal ឬបញ្ញាំ វក
សលែទាំរសព្ាំគាំ1-888-466-2219 ។ បាំគាំលណដលងាំងាំមានបញ្ញាំព្ាំរកសាាំបាំ
ឬនាំយាយអាចសព្បសាំលែទាំរសព្ាំ TDD សដាយឥែគែ
ាំ ថ្ងាំតាមរយៈសលែ 1-877-688-9891។

•

បវជរណ
ិ ិតរ
ិ រសបិលាកអ្ិក ឬអ្ិក្ិលិបសវាប្េងបទៀត។ សវជាំបែាំាំែ ឬែាំកផ្ាំលាំសសវាដថ្ទសទៀែរបសាំ
ែាំកអាចសសាំស
ាំ ាំសសចកាំាំសសព្មចសលាំការធានរាំបរាំង ឬបែាំង
ាំ ឧទាំរែាំសដាយែណា
ាំ ងឱយរប
ាំ ែាំករន។

•

មិតិភកិិឬសមាជិកប្គិសារ។ ែាំកអាចដាកសាំ្ាំេះែាំកសផ្សងឱយសធ្ាំាំសកមាំភាព្តាងនមឱយែាំកជា
"ែណា
ាំ ង" របសាំែាំក សហាំយសសាំាំសាំាំសសចកាំាំសសព្មចសលាំការធានរាំបាំរង ឬដាកប
ាំ ែាំាំងឧទាំរែាំ។

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
206

សសៀវសៅណែនាំសមាជាំករបសាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)

•

ជាំព្ាំកទាំ9៖ សែាំែាំកសធ្ាំាំដាំចសមាំ
ចែាំេះ ព្បសាំនសបាំមានបញ្ញាំ ឬ
បែាំាំងែវាាំ (សសចកាំាំសសព្មចសលាំ
ការធានរាំបរង
ាំ បែាំាំងឧទាំរែាំ
បែាំាំងែវាាំ)

បមធាវ។ិ ែាំកមានសាំទាំាំទទាំលរនសមធាវ ាំបាំណនាំអ្ិកមន
ិ ប្តវិបានតប្មវិឱយមានបមធាវ ិ
សដាំមបសាំសាំាំសាំាំសសចកាំាំសសព្មចសលាំការធានរាំបាំរង ឬសធ្ាំាំបែាំាំងឧទាំរែាំសនេះសទ។
ាំ ាំលែ
ាំ ាំសមាគមគែៈសមធា
o សៅទាំរសព្ាំមកសមធាវផ្ល
ាំ ាំន
ាំ របសាំែាំក ឬទទាំលរនស្ាំេះសមធាវព្
ាំាំាំងែាំបនាំឬសសវាកមាំបញ្ាំន
ាំវក
ាំ ព្ារលបនាំសផ្សងសទៀែ។ ព្កម
ាំ ែាំកចាបាំែាំេះនាំងផ្ាំលាំជាំនែាំកនាំវ
សសវាផ្ាំ វាំចាបាំសដាយឥែគែ
ាំ ថ្ងាំសបាំែាំកមានលកាំែៈសមបែាំាំព្គបាំព្គន។ាំ
ាំ ាំនាំយណផ្ាំកចាបាំព្ាំHealth Consumer Alliance តាមរយៈសលែ
o សសាំាំសាំាំសមធាវជ
1-888-804-3536។

បាំសព្ ទព្មងាំណបបបទណែងតាាំងែាំកែាំណាង ព្បសាំនសបាំែាំកចងាំឱយសមធាវ ាំឬែាំកសផ្សងសធ្ាំាំជាែាំកែាំណា
ងរបសាំែាំក។ ទព្មងាំណបបបទសនេះនាំងផ្ាំលាំការែនាំញ្ញាំែឱយនរណាមាាំកាំសធ្ាំាំសកមាំភាព្តាងនមឱយែាំក។
សៅទាំរសព្ាំសៅសសវាកមាំសមាជាំកតាមសលែសៅណផ្ាំកោងសព្កាមទាំព្ាំរ សហាំយសាំររកទព្មងាំណបបបទ
"ការណែងតាាំងែាំកែាំណាង"។ ែាំកកាំអាចទទាំលរនទព្មងាំណបបបទសដាយចាំលសមាំល
www.cms.gov/Medicare/CMS-Forms/CMS-Forms/downloads/cms1696.pdf ឬសៅសលាំសគហទាំព្ាំរ
ិ បយិងែិិិនិវចារិចមិងថ្នន្រររទ
របសាំសយាំងសៅ shop.anthem.com/medicare/ca។ អ្ិកប្តវិ្ិលឱយ
ន្ដលចិេះ តិបលខារច។
ិ

E4. ន្្ិកណមិយថ្នជិពិកបនេះអាចជិយអ្ិកបាន
មានសាាំនភាព្ចាំនាំនបាំនណដលពាកាំព្ាំនាំនង
ាំ សសចកាំាំសសព្មចសលាំការធានរាំបាំរង នង
ាំ បែាំាំងឧទាំរែាំ។
សាាំនភាព្នាំមាំយៗមានបទបញ្ាំែាំ នង
ាំ កាលបរសាំចាំទកាំែែាំែាំសៗគាំ។ សយាំងផ្ាំលាំព្ាំែាំមានលមាំែ
ាំ សព្មា
បាំណផ្ាំកនម
ាំ ាំយៗសៅកាំាំងណផ្ាំកដាចាំសដាយណេកថ្នជាំព្ាំកសនេះ។ សាំមសមាំលណផ្ាំកណដលែនាំវែាំ៖
•

ន្្ិក F "ការណងទសវជាំ
ាំ សាស្តសាំ"

•

ន្្ិក G "ឱសងមានសវជាំបញ្ញាំណផ្ាំក D របសាំMedicare"

•

ន្្ិក H "ការសសាំាំសាំាំឱយសយាំងរាំបាំរងសលាំការសាាំកាំសៅមនាំាំរសព្ទយយាំរជាងសនេះ"

•

ន្្ិកទិI "ការសសាំស
ាំ ាំឱយសយាំងបនាំការរាំបរាំងសលាំសសវាសវជាំសាស្តសាំមាំយចន
ាំ ាំន"
(ណផ្ាំកសនេះែនវាំែាំណែចសាំពាេះសសវាកមាំទង
ាំ សនេះបាំាំសណា
ាំ េះ៖ ការណងទសាំ
ាំ ែភាព្តាមផ្ាំេះ
ការណងទសាំៅមែាំលណងទម
ាំ នសសចា
ាំ
សាំសដាយែាំកជាំន
នាំងមែាំលសាាំរនែ
ាំ ស
ាំ មបទទាំសៅសព្មាបែ
ាំ ាំកជាំងាំមាំនសព្មាកសៅមនាំរាំសព្ទយ (CORF)។)

ព្បសាំនសបាំែាំកមន
ាំ ព្រកដថាណផ្ាំកណាណដលព្ែវាំសព្បាំសនេះ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកណផ្ាំកបសព្មាំសសវាសមាជាំកតាម
សលែសៅណផ្ាំកោងសព្កាមថ្នទាំព្ាំរ។

F. ការន្ងទបវជ
ិ សាស្ត
ិ សិ
ណផ្ាំកសនេះព្នយលាំព្ាំែាំណាំដលព្ែាំវសធ្ាំាំព្បសាំនសបែ
ាំ ាំកមានបញ្ញាំកាំាំងការទទាំលរនការធានរាំបរាំងស
ព្មាបាំការណងទសាំវជាំសាស្តសាំ ឬព្បសន
ាំ សបែ
ាំ ាំកចងាំឱយសយាំងទាំទែាំសងែាំក វ ាំ សព្មាបកា
ាំ រណងទរាំបសាំែាំក។

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
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ជាំព្ាំកទាំ9៖ សែាំែាំកសធ្ាំាំដាំចសមាំ
ចែាំេះ ព្បសាំនសបាំមានបញ្ញាំ ឬ
បែាំាំងែវាាំ (សសចកាំាំសសព្មចសលាំ
ការធានរាំបរង
ាំ បែាំាំងឧទាំរែាំ
បែាំាំងែវាាំ)

ណផ្ាំកសនេះនាំយាយែាំព្ាំែែាំព្បសយាជនាំរបសាំែាំកសព្មាបការណង
ាំ
ទ ាំនាំងសសវាកមាំសវជាំសាស្តសាំណដលព្ែាំវ
រនព្ែាំនសៅកាំាំង ជិពិកទិ4 ថ្ន សសៀវសៅណែនាំសមាជាំក របសាំែាំក។ ជាទាំសៅ សយាំងសាំសៅសៅសលាំ
"ការធានរាំបាំរងសលាំការណងទសាំវជាំសាស្តសាំ" ឬ "ការណងទសាំវជាំសាស្តសាំ" សៅកាំាំងណផ្ាំកណដលសៅសលថ្នណផ្
ាំ
ាំកសនេះ។
ពាកយថា "ការណងទសាំវជាំសាស្តសាំ" រម
ាំ បញ្ាំលទ
ាំ
ង
ាំ សសវាសវជាំសាស្តសាំ នាំងទាំនាំ កាំដាំចជាឱសងមានសវជាំបញ្ញាំរបសាំ
Medicare ណផ្ាំក B ណដលជាធ្មាំតាជាឱសងណដលព្គបាំព្គងសដាយសវជាំបែាំាំែ ឬែាំកជាំន ណងទសាំ
ាំ ែភាព្រប
សាំែាំក។ បទបញ្ាំែាំសផ្សងៗអាចែនាំវែាំចាំសពាេះឱសងមានសវជាំបញ្ញាំណផ្ាំក B។ សៅសព្លណដលព្ាំកសគសធ្ាំាំដាំសចាំេះ
សនេះសយាំងព្នយលាំព្ាំរសបៀបណដលបទបញ្ាំែាំសព្មាបាំឱសងមានសវជាំបញ្ញាំណផ្ាំក B ែសគ
ាំ ាំ ព្ាំបទបញ្ាំែាំសព្មា
បាំសសវាកមាំ នាំងទាំនាំ សវជាំសាស្តសាំ។

F1. ការបប្រិប្បាសិន្្ិកបនេះ
ណផ្ាំកសនេះព្នយលាំព្ាំែាំាំណដលែាំកអាចសធ្ាំាំរនកាំាំងសាាំនភាព្ដាំចោងសព្កាមសនេះ៖
1. ែាំកគាំែថាសយាំងរាំបាំរងសលាំការណងទសាំ
ាំ ែភាព្ណដលែាំកព្ែាំវការ បាំាំណនាំែាំកមាំនទទាំលរន។
អ្ិិន្ដលអ្ិកអាចបធ្ិិបាន៖ ែាំកអាចសសាំាំព្ាំកសយាំងសធ្ាំាំសសចកាំាំសសព្មចសលាំការធានរាំបាំរង។ សាំមសមាំល
ន្្ិក F2។
2. សយាំងមាំនរនែនាំញ្ញាំែសលាំការណងទសាំ
ាំ ែភាព្ណដលសវជាំបែាំាំែរបសាំែាំក ឬែាំកផ្ាំលាំសសវាណងទសាំ
ាំ
ែភាព្សផ្សងសទៀែចងាំផ្ាំលាំឱយែាំកសទ សហាំយែាំកគាំែថាសយាំងគាំរណែែនាំញ្ញាំែ។
អ្ិិន្ដលអ្ិកអាចបធ្ិិបាន៖ ែាំកអាចបាំាំងឧទាំរែាំចាំសពាេះសសចកាំាំសសព្មចរបសាំសយាំង។ សាំមសមាំល ន្្ិក F3។
3. ែាំករនទទាំលការណងទសាំ
ាំ ែភាព្ណដលែាំកគាំែថាសយាំងរាំបាំរង បាំាំណនាំសយាំងនាំងមាំនទាំទែាំព្រកាំ។
អ្ិិន្ដលអ្ិកអាចបធ្ិិបាន៖ ែាំកអាចបាំាំងឧទាំរែាំសលាំការសសព្មចរបសាំព្ាំកសយាំងកាំាំងការមាំនបងាំព្រកាំ។
សាំមសមាំល ន្្ិក F5។
4. ែាំកទទាំលរន នាំងចាំណាយសលាំសសវាកមាំណងទសាំ
ាំ ែភាព្ ណដលែាំកយលាំថាសយាំងរាំបាំរង សហាំយែាំកចងាំ
ឱយសយាំងទាំទែាំសងសៅែាំក វ ាំ ។
អ្ិិន្ដលអ្ិកអាចបធ្ិិបាន៖ ែាំកអាចសសាំាំឱយសយាំងែាំាំទាំទែាំថ្ងាំចាំណាយសៅែាំក វ ាំ ។ សាំមសមាំល ន្្ិក F5។
5. សយាំងរនកាែាំបនាំយ ឬបញ្ឈបាំការធានរាំបាំរងរបសាំែាំកសព្មាបាំការណងទសាំវជាំសាស្តសាំជាកាំលាកាំ
សហាំយែាំកគាំែថាសសចកាំាំសសព្មចរបសាំសយាំងអាចបាំេះពាលាំដលាំសាំែភាព្របសាំែាំក។
6. ែាំកកាំព្ាំងជាំបព្បទេះនាំងការព្នាសព្លកាំាំងការណងទ ាំឬែាំកមាំនអាចរកសវជាំបែាំាំែរនសទ។

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
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ជាំព្ាំកទាំ9៖ សែាំែាំកសធ្ាំាំដាំចសមាំ
ចែាំេះ ព្បសាំនសបាំមានបញ្ញាំ ឬ
បែាំាំងែវាាំ (សសចកាំាំសសព្មចសលាំ
ការធានរាំបរង
ាំ បែាំាំងឧទាំរែាំ
បែាំាំងែវាាំ)

អ្ិិន្ដលអ្ិកអាចបធ្ិិបាន៖ ែាំកអាចបាំាំងឧទាំរែាំចសពាេះសសចកាំាំសសព្មចរបសាំសយាំងកាំាំងការកាែាំបនាំយ
ឬបញ្ឈបាំការណងទសវជាំ
ាំ សាស្តសាំ។ សាំមសមាំល ន្្ិក F4។
•

ព្បសាំន សបការធា
ាំ
នរាំបាំរងគាំសព្មាបាំការណងទសាំៅមនាំាំរសព្ទយ ការណងទសាំ
ាំ ែភាព្តាមផ្ាំេះ
ការណងទសាំៅមែាំលណងទម
ាំ នាំសសចាសាំសដាយែាំកជាំន ឬសសវាមែាំលសាាំរនាំែាំសមប
ទទាំសៅសព្មាបាំែាំកជាំងាំមាំនសព្មាកសៅមនាំាំរសព្ទយ (CORF) សនេះបទបញ្ាំែាំព្ាំសសសនាំងព្ែាំ
វរនែនាំវែាំ។ សាំមសមាំលន្្ិក H ឬន្្ិក I សដាំមបាំណសាំងយលាំបណនាំម។

•

សព្មាបាំសាាំនភាព្សផ្សងសទៀែទង
ាំ ែសាំណដលពាកាំព្ាំនាំនាំងការកាែាំបនាំយ ឬការបញ្ឈបាំការធានរាំ
បាំរងរបសាំែាំកសព្មាបាំការណងទសាំវជាំសាស្តសាំជាកាំលាកាំសាំមសព្បាំព្រសាំណផ្ាំកសនេះ (ន្្ិក F)
ជាការណែនាំរបសាំែាំក។

F2. ការបសិិសិបសចកិិសបប្មចបលិការធានរាិរិរង
សៅសព្លណដលសសចកាំាំសសព្មចសលាំការធានរាំបរាំងពាកព្ាំ
ាំ នាំនង
ាំ ការណងទសាំ
ាំ ែភាព្របសាំែាំក
វាព្ែវាំរនសគសៅថា "បសចកិិសបប្មចរម
ិ គិររសអ្
ិ ងិការ"។
ែាំក សវជាំបែាំាំែរបសាំែាំក ឬែាំកែាំណាងរបសាំែាំកអាចសាំររកសសចកាំាំសសព្មចសលាំធានរាំបាំរងរប
សាំសយាំងព្ែាំម៖

•
•
•

ការសៅទាំរសព្ាំ៖ 1-844-469-6831 (TTY: 711)។
ទាំរសារ៖ 1-877-664-1504
ជាលាយលកាំែែកសរ៖
ាំ
Anthem Blue Cross
Coverage Determinations
P.O. Box 60007
Los Angeles, CA 60060-0007

បសចកិស
ិ បប្មចបលិការធានរាិរិរងសិងិដ្ឋរ
សៅសព្លសយាំងផ្ាំលាំឱយែាំកនាំវសសចកាំាំសសព្មចរបសាំសយាំង សយាំងសព្បកាលប
ាំ
រសាំចាំទកាំែែាំ"សាំងាំដារ"
ព្បសាំនសបសាំយាំងមន
ាំ ឯកភាព្សព្បកាលប
ាំ
រសាំចាំទ "រហាំស" សទ។សសចកាំាំសសព្មចសលាំការធានរាំបរាំងសាំងាំដារមា
ននយថា
ាំ
សយាំងនង
ាំ ផ្ាំលាំចសមាំាំយដលាំែាំកែព្ាំ
ាំ ៖

•

•

?

Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP) នង
ំ សផ្មចផេំការ េំ្ពម
ជាមន
ំ ជា្បចាំកំំងរ ៈផពេំ5ំនែំនននែំផធំកា
ំ រំផៅផពេថែេំAnthem MediBlue
Full Dual Advantage (HMO D-SNP) ទទំេានពំតំមានថែេ្តេំការំ
ផែំមបផំធំំការសផ្មចចំតំផនាះំនង
ំ មំនផេំសពំំ14ំនែំ្បតទ
ំ ន
ំ បនាំបពំ
ំ ំAnthem MediBlue
Full Dual Advantage (HMO D-SNP) ានទទំេសផំណ្ំ។
ឱសងមានសវជាំបញ្ញាំណផ្ាំក B របសាំMedicare កាំាំងរយៈសព្ល 72 សមាាំងបនាំបាំព្ាំសយាំងទទាំលរ
នសាំសែាំរបសាំែាំក។

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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សសៀវសៅណែនាំសមាជាំករបសាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)

ជាំព្ាំកទាំ9៖ សែាំែាំកសធ្ាំាំដាំចសមាំ
ចែាំេះ ព្បសាំនសបាំមានបញ្ញាំ ឬ
បែាំាំងែវាាំ (សសចកាំាំសសព្មចសលាំ
ការធានរាំបរង
ាំ បែាំាំងឧទាំរែាំ
បែាំាំងែវាាំ)

សប្មារិទិនញ
ិ ឬបសវាកមិបវជសាស្ត
ិ សិ បយិងអាចចិណយបពលរ ិតដលិ14 ថ្ងិតាមប្រតិទិនបទៀត
ព្បសាំនសបាំែាំកសសាំាំសាំាំសព្លសវលាបណនាំម ឬព្បសាំនសបាំសយាំងព្ែាំវការព្ាំែាំមានបណនាំមណដលអាចផ្ាំលាំែែាំព្ប
សយាជនាំដលាំែាំក (ដាំចជាកាំែែាំព្តាសវជាំសាស្តសាំព្ែាំ
ាំ កផ្ាំលាំសសវាសព្ៅបណា
ាំ ជាសដាំម)។ ព្បសាំនសបាំសយាំងចាំណា
យសព្លបាំាំនាំនថ្ងាំបណនាំមសដាំមបាំសធ្ាំាំសសចកាំាំសសព្មច សយាំងនាំងព្របាំែាំកជាលាយលកាំែែកសរ។
ាំ
បយិងមិនអា
ចរន្និមថ្ងិបានបទ ប្រសិនបរិសិបណរិរសិអ្ិកគិសប្មារិឱសងមានបវជរញ្ហ
ិ ិ ន្្ិក B ថ្ន Medicare។
ព្បសាំនសបាំែាំកគាំែថាសយាំងមិនគាំរព្ែាំវកាសព្លបន
ាំ ាំ នថ្ងាំបណនាំមសទ ែាំកអាចដាកាំ"បែាំាំងរហាំស" ែាំព្ាំសសច
កាំាំសសព្មចរបសាំសយាំងចាំសពាេះការព្ែាំវការសព្លបន
ាំ ាំ នថ្ងាំបណនាំម។ សៅសព្លែាំកដាកប
ាំ ែាំាំងរហាំស សយាំងផ្ាំ
លាំឱយែាំកនាំវចសមាំាំយចាំសពាេះពាកយបែាំាំងរបសាំែាំកកាំាំងរយៈសព្ល 24 សមាាំង។ ដាំសែាំរការសព្មាបាំការដាកាំ
បែាំាំងគាំែាំសព្ាំដាំសែាំរការសព្មាបាំសសចកាំាំសសព្មចសលាំការធានរាំបាំរង នាំងបែាំង
ាំ ឧទាំរែាំ។
សព្មាបាំព្ាំែមា
ាំ នបណនាំមែាំព្ាំការដាកាំបែាំាំងែវាាំ រម
ាំ ទង
ាំ បែាំាំងរហាំស សាំមសមាំល ន្្ិក K។
បសចកិស
ិ បប្មចបលិការធានរាិរិរងរ ស
ិ
វាកយសព្ាំចាបាំសព្មាបាំ"សសចកាំាំសសព្មចសលាំការធានរាំបាំរងរហាំស" គាំ"បសចកិស
ិ បប្មចបលឿន។"
សៅសព្លែាំកសសាំាំសាំាំឱយសយាំងសធ្ាំាំសសចកាំាំសសព្មចសលាំការធានរាំបាំរងែាំព្ាំការណងទសាំ
ាំ ែភាព្របសាំែាំក សហាំយសាំ
ែភាព្របសាំែាំកទមទរឱយមានការស្ាំាំយែបរហាំស សាំមសសាំាំសាំាំសយាំងឱយសធ្ាំាំ"សសចកាំាំសសព្មចសលាំការធា
នរាំបាំរងរហាំស"។ សសចកាំាំសសព្មចសលាំការធានរាំបាំរងរហាំសមាននាំយថា សយាំងនាំងផ្ាំលាំចសមាំាំយដលាំែាំកែាំព្ាំ៖

•

សសវាសវជាំសាស្តសាំ ឬទាំនាំ កាំាំងរយៈសព្ល 72 សមាាំងបនាំបព្ាំ
ាំ សយាំងទទាំលរនសាំសែាំរបសាំែាំក។

•

ឱសងមានសវជាំបញ្ញាំណផ្ាំក B របសាំMedicare កាំាំងរយៈសព្ល 24 សមាាំងបនាំបាំព្ាំសយាំងទទាំលរន
សាំសែាំរបសាំែាំក។

សប្មារិទិនញ
ិ ឬបសវាកមិបវជសាស្ត
ិ សិ បយិងអាចចិណយបពលរ ិតដលិ14 ថ្ងិបទៀតតាមប្រតិទិន ព្បសាំន
សបាំសយាំងរកស ាំ ថាព្ាំែមា
ាំ នណដលអាចផ្ាំលាំែែាំព្បសយាជនាំដលាំែាំកគាំរនរែាំ(ដាំចជាកាំែែាំព្តាសវជាំសា
ស្តសាំព្ែាំ
ាំ កផ្ាំលាំសសវាសព្ៅបណា
ាំ ជាសដាំម) ឬព្បសាំនសបែ
ាំ ាំកព្ែាំវការសព្លសវលាសដាំមបផ្
ាំ ាំលាំព្ាំែាំមានដលាំ
សយាំងសព្មាបាំការព្ែាំែព្ាំនែ
ាំ យសេាំងវ ាំ ។ ព្បសាំនសបសាំយាំងចាំណាយសព្លបាំាំនាំនថ្ងាំបណនាំមសដាំ
មបាំសធ្ាំាំសសចកាំាំសសព្មច សយាំងនាំងព្របាំែាំកជាលាយលកាំែែកសរ។
ាំ
បយិងមិនអាចរន្និមបមាិងបានបទ
ប្រសិនបរិសិបណរិរសិអ្ិកគិសប្មារិឱសងមានបវជរ
ិ ញ្ហិររសិMedicare ន្្ិក B។
ព្បសាំនសបាំែាំកគាំែថាសយាំងមាំនគាំរព្ែាំវការសព្លបាំាំនាំនថ្ងាំបណនាំម សដាំមបសាំធ្ាំាំសសចកាំាំសសព្មចសលាំការធានរាំ
បាំរងសទ ែាំកអាចដាកាំ"បែាំាំងរហាំស" ែាំព្ាំសសចកាំាំសសព្មចរបសាំសយាំងចាំសពាេះការព្ែាំវការសព្លបាំាំនាំ
នថ្ងាំបណនាំម។ សព្មាបាំព្ាំែមា
ាំ នបណនាំមែាំព្ាំការដាកាំបែាំាំងែវាាំ រម
ាំ ទង
ាំ បែាំាំងរហាំស សាំមសមាំល ន្្ិក K។
សយាំងនាំងសៅទាំរសព្ាំមកែាំកភាាំមៗសៅសព្លសយាំងសធ្ាំាំសសចកាំាំសសព្មច។
សដាំមបាំទទាំលរនសសចកាំាំសសព្មចសលាំការធានរាំបាំរងរហាំស ែាំកព្ែាំវណែបាំសព្ តាមលកាំែែាំព្រ៖
ាំ

•

?

ែាំកកាំព្ាំងសសាំាំសាំាំការធានរាំបាំរងសព្មាបាំការណងទណាំផ្ាំកសវជាំសាស្តសាំណដលែាំកមិនបានទទិល។
ែាំកមាំនអាចសសាំាំសាំាំសសចកាំាំសសព្មចសលាំការធានរាំបាំរង រហាំសែាំព្ាំការទាំទែព្ាំរកសព្មា
ាំ
បការណង
ាំ
ទ ាំ
សវជាំសាស្តសាំណដលែាំកមានរច
ាំ សហាំយសនេះសទ។

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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សសៀវសៅណែនាំសមាជាំករបសាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)

•

ជាំព្ាំកទាំ9៖ សែាំែាំកសធ្ាំាំដាំចសមាំ
ចែាំេះ ព្បសាំនសបាំមានបញ្ញាំ ឬ
បែាំាំងែវាាំ (សសចកាំាំសសព្មចសលាំ
ការធានរាំបរង
ាំ បែាំាំងឧទាំរែាំ
បែាំាំងែវាាំ)

ការសព្បាំកាលបរសចាំ
ាំ ទកាំែែាំតាមសាំងាំដារអាចរណ
ិ លឱយមានបប្គេះថ្និកិធ្ិនធ្
ិ ិរដលិសិែភាព
ររសិអ្ិកបាំេះពាលាំដលាំសមែាំភាព្របសាំែាំកកាំាំងការបាំសព្ មាំែងាររងកាយ។

បយិង្ិលិឱយអ្ិកនិវបសចកិស
ិ បប្មចបលកា
ិ រធានរាិរិរងឆ្រិរ ស
ិ បដ្ឋយសិិយប្រវតិិប្រសិនបរិបវជរ
ិ ណិិត
ររសអ្
ិ ិកប្បារិបយិងថ្នសិែភាពររសិអ្ិកទមទរបសចកិស
ិ បប្មចបនេះ។ ព្បសាំនសបាំែាំកសសាំាំសាំាំសដាយគាំន
ជាំនាំយព្ាំសវជាំបែាំាំែរបសាំែាំក សយាំងសសព្មចចាំែាំថាសែាំែាំកទទាំលរនសសចកាំាំសសព្មចសលាំការធាន
រាំបាំរងរហាំសឬែែាំ។
ព្បសាំនសបាំសយាំងសសព្មចថាសាាំនភាព្សាំែភាព្របសាំែាំកមាំនបាំសព្ តាមលកាំែែាំសព្មាបសាំសចកាំាំសសព្មច
សលាំការធានរាំបាំរងរហាំសសទ សយាំងនាំងសផ្ាំលាំ
ាំ ែាំែមាំយចាបាំណដលនាំងជាំនដាំែាំងសនេះមកែាំក
សហាំយសយាំងសព្បសាំព្លសវលាកែ
ាំ ែាំសាំងាំដារជាំនាំស វ ាំ ។ លាំែាំែសនេះព្របាំែាំក៖
•

សយាំងផ្ាំលាំឱយែាំកនាំវសសចកាំាំសសព្មចសលាំការធានរាំបរាំងឆ្បាំរហាំសសដាយសាំាំយព្បវែាំាំ
ព្បសាំនសបសាំវជាំបែាំែ
ាំ របសាំែាំកសសាំាំសាំវា
ាំ ។

•

រសបៀបណដលែាំកអាចដាកាំ"បែាំង
ាំ រហាំស" ចសាំពាេះសសចកាំាំសសព្មចរបសាំសយាំង សដាំមបផ្
ាំ ាំលាំជាំនែាំកនាំវ
សសចកាំាំសសព្មចសលាំការធានរាំបរាំងសាំងដារ
ាំ ជាំនាំសឱយសសចកាំាំសសព្មចសលាំការធានរាំបរាំងរហាំស។
សព្មាបាំព្ាំែមា
ាំ នបណនាំមែាំព្កា
ាំ រដាកប
ាំ ែាំង
ាំ ែវាាំ រម
ាំ ទង
ាំ បែាំង
ាំ រហាំស សាំមសមាំល ន្្ិក K។

ប្រសនប
ិ រិបយិងរដបិសធ្ចិបពាេះសបិណរិរសិអ្ិកបដ្ឋយន្្ិក ឬទង
ិ អ្សិសនេះសយាំងនង
ាំ សផ្លាំ
ាំ ែែ
ាំ សៅែាំ
កសដាយព្នយលាំែព្ាំ
ាំ សហែផ្
ាំ ល។
•

ព្បសាំនសបសាំយាំងរដបិសធ្ ែាំកមានសាំទាំាំដាកាំបែាំង
ាំ ឧទាំរែាំ។ ព្បសាំនសបែ
ាំ ាំកគែ
ាំ ថាសយាំងមា
ាំ ាំផ្ាំ វាំការមាំយកាំាំងការសសាំាំសាំាំឱយសយាំងព្ែាំែព្ាំនាំែយសលាំសស
នកហាំ
ាំ ស្ាំង ការដាកប
ាំ ែាំង
ាំ ឧទាំរែាំគជា
ាំ វធ្
ចកាំាំសសព្មចរបសាំសយាំង សហាំយផ្លាំសាំបាំរាំសសចកាំាំសសព្មចសនេះ។

•

ាំ ាំបែាំាំងឧទាំរែាំ
ព្បសាំនសបែ
ាំ ាំកសសព្មចចាំែាំដាកប
ាំ ែាំាំងឧទាំរែាំែាំកនាំងបនាំសៅកព្មាំែ 1 ថ្ននែ
ាំ ាំវធ្
(សាំមសមាំល ន្្ិក F3)។

កាំាំងកាលៈសទសៈមានកាំែែាំសយាំងអាចព្ចានសចាលសសាំែាំរបសាំែាំកសព្មាបសាំសចកាំាំសសព្មចសលាំការធា
នរាំបរាំង ណដលមាននយថា
ាំ
សយាំងនាំងមន
ាំ ព្ាំនែ
ាំ យសមលស
ាំ
សាំែាំសនេះសទ។ ឧទហរែាំសាំាំព្សព្លណដល
ាំ
សាំសែាំនាំងព្ែវាំរនព្ចានសចាលរម
ាំ មាន៖
•

ព្បសាំនសបាំសាំសែាំមាំនសព្ សល

•

ព្បសាំនសបន
ាំ រណាមាាំកាំសធ្ាំាំការសសាំាំសតាង
ាំ
នមឱយែាំក បាំណាំនាំមន
ាំ ព្ែវាំរនែនញ្ញ
ាំ ាំ ែព្សបចាបាំ
កាំាំងការសធ្ាំដ
ាំ ាំសចាំេះ
ឬ

•

ព្បសាំនសបាំែាំកសសាំាំសាំាំឱយដកសាំសែាំរបសាំែាំក។

ព្បសាំនសបសាំយាំងព្ចានសចាលសាំសែាំសាំសាំសចកាំាំសសព្មចសលាំការធានរាំបរាំង សយាំងនង
ាំ សផ្ជ
ាំ ាំនែាំកនាំវសសចកាំាំ
ជាំនដាំែាំងណដលព្នយលាំព្ាំមាំលសហែាំណដលសសាំែាំសនេះព្ែវាំរនព្ចានសចាល នង
ាំ រសបៀបសសាំាំសាំឱយ
ាំ មានការ
ព្ែាំែព្ាំនែ
ាំ យសេង
ាំ វ ាំ ែព្
ាំ កា
ាំ រព្ចានសចាលសនេះ។ ការព្ែាំែព្ាំនាំែយសេាំងាំវ ាំ សនេះព្ែវាំរនសគសៅថាបែាំាំ
ងឧទាំរែាំ។ បែាំង
ាំ ឧទាំរែាំព្ែាំវរនព្ាំភាកាសៅកាំាំងណផ្ាំកបនាំបាំ។

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ9៖ សែាំែាំកសធ្ាំាំដាំចសមាំ
ចែាំេះ ព្បសាំនសបាំមានបញ្ញាំ ឬ
បែាំាំងែវាាំ (សសចកាំាំសសព្មចសលាំ
ការធានរាំបរង
ាំ បែាំាំងឧទាំរែាំ
បែាំាំងែវាាំ)

F3. ការដ្ឋកិរណិិងឧទិរណិកប្មិត 1
បដិមបិចារិប្ិិមរណិង
ិ ឧទិរណិែាំក សវជាំបែាំាំែរបសាំែាំក ឬែាំកែាំណាងរបសាំែាំកព្ែាំវណែទកាំទងមកសយាំង។
សៅទាំរសព្ាំមកសយាំងតាមរយៈសលែ 1-833-707-3129។
បសិិសិរណិង
ិ ឧទិរណស
ិ ិងដ្ឋ
ិ រ ឬរណិង
ិ ឧទិរណរិ ស
ិ ជាលាយលកាំែែកសរ
ាំ
ឬសដាយសៅទាំរសព្ាំមកសយាំង
តាមរយៈសលែ 1-833-707-3129។
•

ព្បសាំនសបាំសវជាំបែាំាំែ ឬែាំកសច សវជាំបញ្ញាំសផ្សងសទៀែរបសាំែាំកសសាំាំសាំាំឱយបនាំសសវាកមាំ ឬទាំនាំ
ណដលែាំកកាំព្ាំងទទាំលរនរចសហាំ
ាំ
យកាំាំងែាំេ
ាំ ងសព្លបែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំែាំក ែាំកព្បណហលជា
ព្ែាំវដាកាំស្ាំេះព្ាំកសគជាែាំកែាំណាងរបសាំែាំក សដាំមបាំសធ្ាំាំសកមាំភាព្តាងនមឱយែាំក។

•

ព្បសាំនសបាំនរណាមាាំកាំសព្ៅព្ាំសវជាំបែាំាំែរបសាំែាំកសធ្ាំាំការបាំាំងឧទាំរែាំសព្មាបាំែាំក
សាំមបញ្ាំលទ
ាំ ព្មងាំណបបបទណែងតាាំងែាំកែាំណាងណដលែនាំញ្ញាំែឱយបាំគាំលសនេះសធ្ាំជា
ាំ ែាំណាងែាំក។
ែាំកអាចទទាំលរនទព្មងាំណបបបទសដាយការចាំលសមាំល www.cms.gov/Medicare/CMSForms/CMS-Forms/downloads/cms1696.pdf ឬសៅសលាំសគហទាំព្ាំររបសាំសយាំងសៅ
shop.anthem.com/medicare/ca។

•

សយាំងអាចទទាំលយកសាំសែាំបាំាំងឧទាំរែាំសដាយមាំនចាាំរចាំមានទព្មងាំណបបបទ បាំាំណនាំសយាំងមាំន
អាចចាបាំសផ្ាំាំម ឬបញ្ាំបការ
ាំ ព្ាំនាំែយរបសាំសយាំងរនសទរហាំែដលាំសយាំងទទាំលរនវា។ ព្បសាំនសបាំ
សយាំងមាំនទទាំលរនទព្មងាំណបបបទកាំាំងរយៈសព្ល 44 ថ្ងាំតាមព្បែាំទាំនបនាំបាំព្ាំទទាំល
រនសាំសែាំបែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំែាំក៖

o សយាំងព្ចានសចាលសាំសែាំរបសាំែាំក នាំង
o សយាំងសផ្ាំជាំ
ាំ នែាំកនាំវសសចកាំាំជាំនដាំែាំងជាលាយលកាំែែកសរណដលព្នយលាំ
ាំ
ែាំព្ាំសាំទាំាំរបសាំែាំកកាំាំង
ការសសាំាំសាំាំឱយែងាំការព្ែាំែព្ាំនាំែយឯករជយព្ាំនាំែយសមាំលសសចកាំាំសសព្មចចាំែាំរបសាំសយាំងកាំាំងការព្ចា
នសចាលបែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំែាំក។
ែាំកព្ែាំវសសាំាំរសាំាំដាកាំបែាំាំងឧទាំរែាំកិិងអ្ិ ិ ងបពល 60 ថ្ងិតាមប្រតិទិនគាំែចាបាំព្ាំកាលបរសាំចាំទមា
នសៅសលាំលាំែាំែណដលសយាំងរនសផ្សាំៅែាំក សដាំមបាំជាំនដាំែាំងដលាំែាំកែាំព្ាំសសចកាំាំសសព្មចរបសាំសយាំង។
សបាំែាំកែកកាលបរសាំចាំទកាំែែាំសនេះ សហាំយមានមាំលសហែាំសមរមយចាំសពាេះការែកោនសនេះ សយាំងអាចផ្ាំ
លាំសព្លសវលាបណនាំមឱយែាំកដាកាំបែាំាំងឧទាំរែាំ។ ឧទហរែាំសាំាំព្ាំសហែាំផ្លលាំៗគាំដាំចជា ែាំកមានជាំងាំធ្ាំនាំធ្ាំរ
ឬសយាំងរនផ្ាំលាំព្ាំែាំមានមាំនព្ែាំមព្ែាំវែាំព្ាំកាលបរសាំចាំទកាំែែាំ។ ព្នយលាំព្ាំមាំលសហែាំណដលបែាំាំងឧទាំរែាំរ
បសាំែាំកមានភាព្យាំែយាាំវសៅសព្លែាំកដាកាំបែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំែាំក។
ែាំកមានសាំទាំាំសសាំាំរសាំាំព្ាំែាំមានបណនាំមជាចាបាំចមាំងែាំព្ាំបែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំែាំកព្ាំសយាំងរនសដា
យឥែគាំែថ្ងាំ។ ែាំក នាំងសវជាំបែាំាំែរបសាំែាំកកាំអាចផ្ាំលាំព្ាំែាំមានបណនាំមមកសយាំង
សដាំមបាំជាជាំនាំយដលាំបែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំែាំកផ្ងណដរ។

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ9៖ សែាំែាំកសធ្ាំាំដាំចសមាំ
ចែាំេះ ព្បសាំនសបាំមានបញ្ញាំ ឬ
បែាំាំងែវាាំ (សសចកាំាំសសព្មចសលាំ
ការធានរាំបរង
ាំ បែាំាំងឧទាំរែាំ
បែាំាំងែវាាំ)

បរិសាិនភាពសិែភាពររសិអ្ិកតប្មិវឱយមាន សិមបសិបិយិង្ិលិឱយអ្ិកនិវរណិង
ិ ឧទិរណិរ ស
ិ ។
វាកយសព្ាំចាបាំសព្មាបាំ"បែាំាំងឧទាំរែាំរហាំស" គាំ"ការពិចារណប

ិ ន្ដលមានការពបនិឿន"។
ិង វញ

•

ព្បសាំនសបាំែាំកបាំាំងឧទាំរែាំចាំសពាេះសសចកាំាំសសព្មចណដលសយាំងរនសធ្ាំសាំេាំងែាំព្ាំការធ្នរាំបាំរងសព្មា
បាំការណងទណាំដលែាំកមាំនរនទទាំល សនេះែាំក នាំង/ឬសវជាំបែាំាំែរបសាំែាំកនាំងសសព្មច
ចាំែាំថាសែាំែាំកនាំងព្ែាំវការការបាំាំងឧទាំរែាំរហាំសណដរឬសទ។

•

ាំ ាំសព្មាបាំបែាំាំងឧទាំរែាំរហាំសគាំដាំចគាំសៅនាំងសសចកាំាំសសព្មចសលាំការធានរាំបាំរងរហាំសណដរ។
នាំែាំវធ្
សដាំមបសាំសាំាំសាំាំបែាំាំងឧទាំរែាំរហាំស សាំមែនាំវែាំតាមការណែនាំសព្មាបាំការសសាំាំសាំាំសសចកាំាំសសព្មចសលាំ
ការធានរាំបាំរងរហាំស សៅកាំាំង ន្្ិក F2។

•

ព្បសាំនសបាំសវជាំបែាំាំែរបសាំែាំកព្របាំសយាំងថាសាំែភាព្របសាំែាំកព្ែាំវការសសចកាំាំសសព្មចសនេះ
សយាំងនាំងផ្ាំលាំឱយែាំកនាំវបែាំាំងឧទាំរែាំរហាំស។

ប្រសិនបរិបយិងប្បារិអ្ិកថ្ន បយិងកិពិងរញ្ឈរិឬកាតិរនិយបសវាកមិ ឬទិនញ
ិ ន្ដលអ្ិកទទិល
បានរចប
ិ
ិយ អ្ិកប្រន្ លជាអាចរនិបសវាកមិ ឬទិនញ
ិ ទង
ិ បនេះកិិងអ្ិ ិ ងបពលរណិិង
ឧទិរណរិរសិអ្ិក។
•

ព្បសាំនសបាំសយាំងសសព្មចចាំែាំផ្លាំសាំបាំរាំ ឬបញ្ឈបាំការធានរាំបាំរងសព្មាបាំសសវាកមាំ ឬទាំនាំ ណដលែាំក
ាំ នការ។
ទទាំលរន សយាំងនាំងសផ្ាំសាំសចកាំាំជាំនដាំែាំងសៅែាំកមាំនសព្លសយាំងចាែាំវធា

•

ព្បសាំនសបាំែាំកមាំនយលាំព្សបនាំងសសចកាំាំសសព្មចរបសាំសយាំងសទ ែាំកអាចដាកាំបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 1។

•

សយាំងបនាំរាំបាំរងសសវាកមាំ ឬទាំនាំ ព្បសាំនសបាំែាំកសសាំស
ាំ ាំបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 1 កិិងរយៈបពល 10
ថ្ងិតាមប្រតិទិនថ្នកាលបរសាំចាំទសៅសលាំលាំែាំែរបសាំសយាំង ឬតាមកាលបរសាំចាំទណដលមានបាំែ
ងែនាំវែាំសកមាំភាព្ សពាលគាំមាំយណាណដលយាំរជាង។

o ព្បសាំនសបាំែាំកបាំសព្ តាមកាលបរសាំចាំទកាំែែាំសនេះ ែាំកនាំងទទាំលរនសសវាកមាំ ឬទាំនាំ សដា
យគាំនការផ្លាំសាំបាំរាំ ែែៈសព្លណដលបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 1 របសាំែាំកកាំព្ាំងរងាំចាាំ។

o ែាំកកាំនាំងទទាំលរនសសវាកមាំ ឬទាំនាំ សផ្សងសទៀែទង
ាំ ែសាំ(ណដលមាំនណមនជាកមាំទាំនាំ
ថ្នបែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំែាំក) សដាយគាំនការផ្លាំសាំបាំរាំ។

o ព្បសាំនសបាំែាំកមាំនបាំាំងឧទាំរែាំមាំនកាលបរសាំចាំទទង
ាំ សនេះសទ សនេះសសវាកមាំ ឬឱសងរបសាំែាំកនាំ
ងមាំនព្ែាំវរនបនាំសទ ែែៈសព្លណដលែាំករងាំចាាំសសចកាំាំសសព្មចសលាំបែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំែាំក។
បយិងនិងពិចារណបលិរណិិងឧទិរណិររសិអ្ិក ប ិយ្ិលិឱយអ្ិកនិវចបមិិយររសិបយិង។
•

?

សៅសព្លសយាំងព្ែាំែព្ាំនាំែយបែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំែាំក សយាំងព្ាំនែ
ាំ យសមាំលយាាំងព្បង
ាំ ព្បយាំែាំមាំងសទៀ
ែសលាំព្ាំែាំមានទង
ាំ ែសាំែព្ាំ
ាំ សាំសែាំរសាំាំការធានរាំបាំរងសលាំការណងទសាំ
ាំ ែភាព្របសាំែាំក។

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ9៖ សែាំែាំកសធ្ាំាំដាំចសមាំ
ចែាំេះ ព្បសាំនសបាំមានបញ្ញាំ ឬ
បែាំាំងែវាាំ (សសចកាំាំសសព្មចសលាំ
ការធានរាំបរង
ាំ បែាំាំងឧទាំរែាំ
បែាំាំងែវាាំ)

•

សយាំងព្ាំនាំែយសមាំលថាសែាំសយាំងរនែនាំវែាំតាមបទបញ្ាំែាំសៅសព្លណដលសយាំងរន រដិបសធ្
នាំងសាំសែាំរបសាំែាំក។

•

សយាំងនាំងព្បមាំលព្ាំែាំមានបណនាំម ព្បសាំនសបាំសយាំងព្ែាំវការព្ាំែាំមានសនេះ។
សយាំងអាចនាំងទកាំទងែាំក ឬសវជាំបែាំាំែរបសាំែាំក សដាំមបាំទទាំលរនព្ាំែាំមានបណនាំម។

មានកាលររបចិ
ិ ទកិណតិសប្មារិរណិិងឧទិរណិរ ិស។
•

សៅសព្លសយាំងសព្បកាលប
ាំ
រសាំចាំទកាំែែាំរហាំស សយាំងព្ែាំវណែផ្ាំលាំឱយែាំកនាំវចសមាំាំយរបសាំសយាំង
កិិងរយៈបពល 72 បមាិងរនិរិពិបយិងទទិលបានរណិិងឧទិរណិររសិអ្ិក។ សយាំង
នាំងផ្ាំលាំចសមាំាំយឱយរនឆ្បាំសបាំសាាំនភាព្សាំែភាព្របសាំែាំកែព្មាំវឱយសធ្ាំាំដាំសចាាំេះ។

ព្បសាំនសបសាំយាំងមន
ាំ ផ្ាំលាំចសមាំាំយជាំនែាំកកាំាំងរយៈសព្ល 72 សមាាំងសទ សយាំងនង
ាំ បញ្ាំន
ាំ សាំសែាំរបសាំែាំកសៅ
ាំ ប
នាំែាំវធ្
ាំ ែាំង
ាំ ឧទាំរែាំកព្មែ
ាំ 2។ បនាំបាំមក ែងាំការព្ែាំែព្ាំនាំែយឯករជយនង
ាំ ព្ែាំែព្ាំនែ
ាំ យសលាំវា។
ចែ
ាំ ាំចសព្កាយសទៀែសៅកាំាំងជាំព្ាំកសនេះ សយាំងព្របាំែាំកែាំព្ាំែងាំភាព្សនេះ នង
ាំ ព្នយលាំែាំព្ាំនែ
ាំ ាំ
ាំ ាំបែាំាំងឧទាំរែក
ាំវធ្
ាំ ព្មាំែ 2។
•

ប្រសនប
ិ រិបយិងយលប្ិពមចបិពាេះសបិណិររសអ្
ិ ិកបដ្ឋយន្្ិក ឬទង
ិ អ្សិសយាំងព្ែាំវែនញ្ញ
ាំ ាំ ែ ឬផ្ាំលាំ
ការធានរាំបរាំងណដលសយាំងយលាំព្ព្មផ្ាំលាំឱយកាំាំងរយៈសព្ល 72 សមាាំងបនាំបព្ាំ
ាំ សយាំងទទាំលរន
បែាំង
ាំ ឧទាំរែាំរបសាំែាំក។

•

ប្រសនប
ិ រិបយិងរដបិសធ្ចិបពាេះសបិណរិរសិអ្ិកបដ្ឋយន្្ិក ឬទង
ិ អ្សិសយាំងនង
ាំ សផ្ប
ាំ ែាំង
ាំ ឧទាំរ
ែាំរបសាំែាំកសៅែងាំភាព្ព្ែាំែព្ាំនែ
ាំ យឯករជយសព្មាបាំបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មែ
ាំ 2។

មានកាលររបចិ
ិ ទកិណតិសប្មារិរណិិងឧទិរណិសិងិដ្ឋរ។
•

សៅសព្លសយាំងសព្បកាលប
ាំ
រសាំចាំទកាំែែាំសាំងដារ
ាំ សយាំងព្ែវាំផ្ាំលាំឱយែាំកនាំវចសមាំាំយរបសាំសយាំងកាំាំង
រយៈបពល 30 ថ្ងិតាមប្រតិទិន បនាំបព្ាំ
ាំ សយាំងទទាំលរនបែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំែាំក
សព្មាបការធា
ាំ
នរាំបាំរងសព្មាបាំសសវាកមាំណដលែាំកមាំនរនទទាំល។

•

ព្បសាំនសបសាំ
ាំ សែាំរបសាំែាំកគាំសព្មាបាំឱសងមានសវជាំបញ្ញាំរបសាំMedicare ណផ្ាំក B ណដលែាំកមាំនរ
នទទាំល សយាំងនង
ាំ ផ្ាំលាំឱយែាំកនាំវចសមាំាំយរបសាំសយាំងកិិងរយៈបពល 7 ថ្ងិតាមប្រតិទន
ិ បនាំបព្ាំ
ាំ សយាំ
ងទទាំលរនបែាំង
ាំ ឧទាំរែាំរបសាំែាំក ឬឆ្បាំជាងសនេះ ព្បសាំនសបសាំ
ាំ ែភាព្របសាំែាំកទមទរឱយមា
នសសចកាំាំសសព្មចសនេះ។

ព្បសាំនសបសាំយាំងមន
ាំ ផ្ាំលាំចសមាំាំយជាំនែាំកតាមកាលបរសាំចាំទកាំែែាំសទ សយាំងនង
ាំ បញ្ាំន
ាំ សាំសែាំរបសាំ
ាំ ាំបែាំាំងឧទាំរែក
ែាំកសៅនាំែាំវធ្
ាំ ព្មែ
ាំ 2។ បនាំបម
ាំ ក ែងាំការព្ែាំែព្ាំនែ
ាំ យឯករជយនាំងព្ែាំែព្ាំ
នែ
ាំ យសលាំវា។ ចែ
ាំ ាំចសព្កាយសទៀែសៅកាំាំងជាំព្ាំកសនេះ សយាំងព្របាំែាំកែព្ាំ
ាំ ែងាំភាព្សនេះ
ាំ ាំបែាំាំងឧទាំរែក
នាំងព្នយលាំែព្
ាំ ន
ាំ ែ
ាំ ាំវធ្
ាំ ព្មាំែ 2។

?

ប្រសនប
ិ រិអ្ិកមានសណ
ិ ិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រព្
ាំ រាំថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបែយ
ាំ Thanksgiving នង
ាំ បែយ
ាំ ែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែលា
ាំ ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមន
ាំ នង
ាំ ថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបស
ាំ ព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគឥ
ាំ ែគែ
ាំ ថ្ងាំ។ សប្មារិពតិ
ិ មានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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សសៀវសៅណែនាំសមាជាំករបសាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)

ជាំព្ាំកទាំ9៖ សែាំែាំកសធ្ាំាំដាំចសមាំ
ចែាំេះ ព្បសាំនសបាំមានបញ្ញាំ ឬ
បែាំាំងែវាាំ (សសចកាំាំសសព្មចសលាំ
ការធានរាំបរង
ាំ បែាំាំងឧទាំរែាំ
បែាំាំងែវាាំ)

ប្រសិនបរិបយិងយលិប្ពមចបិពាេះសិបណិររសអ្
ិ ិកបដ្ឋយន្្ិក ឬទង
ិ អ្សិសយាំងព្ែាំវែនាំញ្ញាំែ ឬផ្ាំលាំ
ការធានរាំបាំរងណដលសយាំងយលាំព្ព្មផ្ាំលាំឱយកាំាំងរយៈសព្ល 30 ថ្ងាំតាមព្បែាំទាំន ឬកិិងរយៈបពល 7
ថ្ងិតាមប្រតិទិន ព្បសាំនសបសាំ
ាំ សែាំរបសាំែាំកគាំសព្មាបាំឱសងមានសវជាំបញ្ញាំរបសាំMedicare ណផ្ាំក B
បនាំបាំព្ាំសយាំងទទាំលរនបែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំែាំក។
ព្បសាំនសបាំសយាំងរដិបសធ្ចសាំពាេះសាំសែាំរបសាំែាំកសដាយណផ្ាំក ឬទង
ាំ ែសាំអ្ិកមានសិទិរិង
ិ ឧទិរណិ
រន្និម៖
ព្បសាំនសបាំសយាំងរដិបសធ្នង
ាំ ែាំាំណដលែាំករនសសាំាំសាំាំសដាយណផ្ាំក ឬទង
ាំ ែសាំសនេះសយាំងនាំងសផ្ាំលាំ
ាំ ែាំ
ែសៅែាំក។
•

ព្បសាំនសបាំបញ្ញាំរបសាំែាំកគាំែាំព្ាំការធានរាំបាំរងសលាំសសវាកមាំ ឬទាំនាំ របសាំMedicare លាំែាំែសនេះ
នាំងព្របាំែាំកថា សយាំងរនបញ្ាំន
ាំ ករែាំរបសាំែាំកសៅែងាំភាព្ព្ែាំែព្ាំនាំែយឯករជយសព្មាបាំបែាំាំង
ឧទាំរែាំកព្មាំែ 2 សហាំយ។

•

ព្បសាំនសបាំបញ្ញាំរបសាំែាំកគាំែាំព្ាំការធានរាំបាំរងសលាំសសវាកមាំ ឬទាំនាំ របសាំMedi-Cal សនេះ
លាំែាំែសនេះនាំងព្របាំែាំកព្ាំរសបៀបដាកាំបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 2 សដាយែាំន
ាំ ែាំក។

F4. ការដ្ឋកិរណិិងឧទិរណិកប្មិត 2
ព្បសាំនសបាំសយាំងរដិបសធ្ចសាំពាេះណផ្ាំក ឬទង
ាំ ែសាំថ្នបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែទាំ1 របសាំែាំក សយាំងនាំងសផ្ាំលាំ
ាំ ែាំ
ាំ ាំទង
ែមាំយសៅែាំក។ លាំែាំែសនេះព្របាំែាំកថាសែាំMedicare, Medi-Cal ឬកមាំវធ្
ាំ ព្ាំរជាធ្មាំតារាំបាំ
រងសលាំសសវាកមាំ ឬទាំនាំ ឬែែាំ។

?

•

ព្បសាំនសបាំបញ្ញាំរបសាំែាំកគាំែាំព្ាំសសវាកមាំ ឬទាំនាំ ណដល Medicare រាំបាំរងជាធ្មាំតា
ាំ បែាំាំងឧទាំរែាំភាាំមៗ
សយាំងនាំងបញ្ាំនសាំ
ាំ ែាំាំសរឿងរបសាំែាំកសដាយសាំាំយព្បវែាំាំសៅកព្មាំែ 2 ថ្ននាំែាំវធ្ាំ
សៅសព្លណដលបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 1 ព្ែាំវរនបញ្ាំបាំ។

•

ព្បសាំនសបាំបញ្ញាំរបសាំែាំកគាំែាំព្ាំសសវាកមាំ ឬទាំនាំ ណដល Medi-Cal រាំបាំរងជាធ្មាំតា ែាំកអាចដាកាំ
បែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 2 សដាយែាំន
ាំ ែាំករន។ លាំែាំែសនេះព្របាំែាំកព្ាំរសបៀបសធ្ាំាំដាំសចាំេះ។ សយាំងកាំនាំងរ ាំ
មបញ្ាំលព្
ាំ ាំែាំមានបណនាំមសៅសព្លសព្កាយសៅកាំាំងជាំព្ាំកសនេះផ្ងណដរ។ សយាំងមាំនដាកាំបែាំាំងឧទាំរែាំ
កព្មាំែ 2 សដាយសាំាំយព្បវែាំាំសព្មាបាំែាំកសព្មាបាំសសវាកមាំ ឬទាំនាំ Medi-Cal សទ។

•

ព្បសាំនសបាំបញ្ញាំរបសាំែាំកទកាំទងនាំងសសវាកមាំ ឬទាំនាំ ណដលទង
ិ Medicare និង Medi-Cal
អាចនាំងរាំបាំរង សនេះែាំកនាំងទទាំលរនបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 2 សដាយសាំាំយព្បវែាំាំជាមាំយែ
ងាំភាព្ព្ែាំែព្ាំនាំែយឯករជយ។ ែាំកកាំអាចសសាំាំសាំាំសវនការសដាយយាំែាំាំធ្មាំជាមាំយរដាំផ្ងណដរ។

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ9៖ សែាំែាំកសធ្ាំាំដាំចសមាំ
ចែាំេះ ព្បសាំនសបាំមានបញ្ញាំ ឬ
បែាំាំងែវាាំ (សសចកាំាំសសព្មចសលាំ
ការធានរាំបរង
ាំ បែាំាំងឧទាំរែាំ
បែាំាំងែវាាំ)

ព្បសាំនសបាំែាំកមានលកាំែៈសមបែាំាំព្គបាំព្គនាំសព្មាបាំការបនាំែែាំព្បសយាជនាំសៅសព្លែាំកដាកាំបែាំាំ
ងឧទាំរែាំកព្មាំែ 1 ែែាំព្បសយាជនាំរបសាំែាំកសព្មាបាំសសវាកមាំ ទាំនាំ ឬឱសងសៅសព្កាមបែាំាំងឧទាំ
រែាំកាំអាចបនាំកាំាំងែាំេ
ាំ ងសព្លកព្មាំែ 2 ផ្ងណដរ។ សាំមសមាំល ន្្ិក F3 សព្មាបាំព្ាំែាំមានែាំព្ាំការបនាំែែាំព្ប
សយាជនាំរបសាំែាំកកាំាំងែាំេ
ាំ ងបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 1។
•

ព្បសាំនសបាំបញ្ញាំរបសាំែាំកទកាំទងនាំងសសវាកមាំណដលជាធ្មាំតាព្ែាំវរនរាំបាំរងសដាយ Medicare
ាំ ាំបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំ
សនេះែែាំព្បសយាជនាំរបសាំែាំកសព្មាបាំសសវាកមាំសនេះមន
ាំ បនាំកាំាំងែាំេ
ាំ ងនាំែាំវធ្
ែ 2 ជាមាំយែងាំភាព្ព្ែាំែព្ាំនាំែយឯករជយសេាំយ។

•

ព្បសាំនសបាំបញ្ញាំរបសាំែាំកទកាំទងនាំងសសវាកមាំណដលជាធ្មាំតាព្ែាំវរនរាំបាំរងសដាយ Medi-Cal
ែែាំព្បសយាជនាំរបសាំែាំកសព្មាបាំសសវាកមាំសនេះសៅណែបនាំ ព្បសាំនសបាំែាំកដាកាំបែាំង
ាំ ឧទាំ
រែាំកព្មាំែ 2 កាំាំងរយៈសព្ល 10 ថ្ងាំតាមព្បែាំទាំន បនាំបាំព្ាំទទាំលរនលាំែាំែសសចកាំាំ
សសព្មចរបសាំសយាំង។

បៅបពលន្ដលរញ្ហិររសិអ្ិកគិអ្ព
ិ ិបសវាកមិ ឬទិនញ
ិ ន្ដល Medicare រាិរិរងជាធ្មិតា
ែងាំការព្ែាំែព្ាំនាំែយឯករជយនាំងព្ែាំែព្ាំនាំែយបែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំែាំក។ សនេះជាែងាំការឯករជយមាំ
យណដលព្ែាំវរនជាំលសដាយ Medicare។
ស្ាំេះផ្ាំ វាំការសព្មាបាំ"ែងាំការព្ែាំែព្ាំនាំែយឯករជយ" គាំ"សាិរិនប្តិតពិនត
ិ យឯករាជយ"
ណដលជាំនកាលព្ែាំវរនសគសៅថា "IRE"។

•

ែងាំការសនេះមាំនមានទាំនកាំទាំនងជាមាំយសយាំងសទ សហាំយកាំមាំនណមនជាភាាំកាំងាររដាាំភាំរលណដរ។
Medicare រនសព្ជាំសសរសព្ក
ាំ
មហាំ
ាំ ាំនជាែងាំការព្ែាំែព្ាំនាំែយឯករជយ សហាំយ Medicare
ព្គបាំព្គងការងាររបសាំព្ាំកសគ។

•

សយាំងនាំងសផ្ាំាំព្ាំែាំមានែាំព្ាំបែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំែាំក ("សាំែាំាំសរឿង" របសាំែាំក) សៅកានាំែងាំការសនេះ។
ែាំកមានសាំទាំាំទទាំលរនចាបាំចមាំងឯកសារសាំែាំាំសរឿងរបសាំែាំកសដាយឥែគាំែថ្ងាំ។

•

ែាំកមានសាំទាំផ្ាំ
ាំ លាំព្ាំែាំមានបណនាំមដលាំែងាំការព្ែាំែព្ាំនាំែយឯករជយ សដាំមបាំគាំព្ទបែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំ
ែាំក។

•

ែាំកព្ែាំែព្ាំនាំែយសៅែងាំការព្ែាំែព្ាំនាំែយឯករជយព្ាំនាំែយសមាំលសដាយព្បងព្បយាំ
ាំ
ែាំនាំវព្ាំែាំមានទងែ
ាំ
សាំណដលទកាំទងនាំងបែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំែាំក។

ប្រសិនបរិអ្ិកបានដ្ឋកិរណិិងឧទិរណិរ ិសបៅកប្មិត 1 អ្ិកកិនង
ិ មានរណិិងឧទិរណិរ ិសកប្មិត 2
បដ្ឋយសិិយប្រវតិ្
ិ ងន្ដរ។
•

?

ព្បសាំនសបាំែាំកដាកាំបែាំាំងឧទាំរែាំរហាំសមកសយាំងែាំាំមសៅកព្មាំែ 1 ែាំកនាំងទទាំលរនបែាំាំ
ងឧទាំរែាំរហាំសសដាយសាំយ
ាំ ព្បវែាំាំសៅកព្មាំែ 2។ ែងាំភាព្ព្ែាំែព្ាំនាំែយឯករជយព្ែាំវណែផ្ាំលាំឱយែាំក
នាំវចសមាំាំយចាំសពាេះបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 2 របសាំែាំកកិិងរយៈបពល 72 បមាិងបនាំបាំព្ាំទទាំលរ
នបែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំែាំក។

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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សសៀវសៅណែនាំសមាជាំករបសាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)

ជាំព្ាំកទាំ9៖ សែាំែាំកសធ្ាំាំដាំចសមាំ
ចែាំេះ ព្បសាំនសបាំមានបញ្ញាំ ឬ
បែាំាំងែវាាំ (សសចកាំាំសសព្មចសលាំ
ការធានរាំបរង
ាំ បែាំាំងឧទាំរែាំ
បែាំាំងែវាាំ)

ប្រសិនបរិអ្ិកមានរណិិងឧទិរណិសិងិដ្ឋរបៅកប្មិត 1 អ្ិកកិមានរណិិងឧទិរណិសិងិដ្ឋរបៅកប្មិត 2
្ងន្ដរ។
•

ព្បសាំនសបាំែាំករនដាកាំបែាំាំងឧទាំរែាំសាំងាំដារមកសយាំងសៅកព្មាំែ 1 ែាំកនាំងទទាំលរនបែាំាំ
ងឧទាំរែាំសាំងាំដារសដាយសាំយ
ាំ ព្បវែាំាំសៅកព្មាំែ 2។

•

ព្បសាំនសបាំសាំសែាំរបសាំែាំកទកាំទងនាំងទាំនាំ ឬសសវាកមាំសវជាំសាស្តសាំ ែងាំភាព្ព្ែាំែព្ាំនាំែយឯករជយ
ព្ែាំវណែផ្ាំលាំឱយែាំកនាំវចសមាំាំយចាំសពាេះបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 2 របសាំែាំកកិិងរយៈបពល 30
ថ្ងិតាមប្រតិទិន បនាំបាំព្ាំទទាំលរនបែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំែាំក។

•

ព្បសាំនសបាំសាំសែាំរបសាំែាំកគាំសព្មាបាំឱសងមានសវជាំបញ្ញាំរបសាំMedicare ណផ្ាំក B សនេះ
ែងាំភាព្ព្ែាំែព្ាំនាំែយឯករជយព្ែាំវណែផ្ាំលាំឱយែាំកនាំវចសមាំាំយចាំសពាេះបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 2
របសាំែាំកកិិងរយៈបពល 7 ថ្ងិតាមប្រតិទិន បនាំបាំព្ាំទទាំលរនបែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំែាំក។

ែងាំភាព្ព្ែាំែព្ាំនាំែយឯករជយនាំងផ្ាំលាំឱយែាំកនាំវចសមាំាំយរបសាំព្ាំកសគជាលាយលកាំែែកសរ
ាំ
នាំងព្នយលាំព្ាំមាំលសហែាំ។
•

•

•

?

ប្រសិនបរិអ្ងិភាពប្តិតពិនត
ិ យឯករាជយយលិប្ពមចិបពាេះសិបណិបដ្ឋយន្្ិក
ឬទិងអ្សិសប្មារិទិនញ
ិ ឬបសវាបវជិសាស្តសិ សយាំងព្ែាំវែនាំវែាំសសចកាំាំសសព្មចភាាំមៗ៖
o

ផ្ាំលាំសាំទាំាំសលាំការធានរាំបាំរងណផ្ាំកសវជាំសាស្តសាំកិិងរយៈបពល 72 បមាិង ឬ

o

ផ្ាំលាំសសវាកមាំកិិងរយៈបពល 14 ថ្ងិតាមប្រតិទិន បនាំបព្ាំ
ាំ សយាំងទទាំលរនសសចកាំស
ាំ សព្មច
របសាំែងាំការព្ែាំែព្ាំនាំែយឯករជយសព្មាបាំសិបណស
ិ ិងិដ្ឋរ ឬ

o

ផ្ាំលាំសសវាកមាំកាំាំងរយៈបពល 72 បមាិងចាបាំព្ាំថ្ងាំណដលសយាំងទទាំលរនសសចកាំាំសសព្ម
ចរបសាំែងាំការព្ែាំែព្ាំនាំែយឯករជយសព្មាបាំសិបណិន្ដលមានការពបនិឿន។

ព្បសាំនសបាំែងាំភាព្ព្ែាំែព្ាំនាំែយឯករជយ យលិប្ពម ចាំសពាេះសាំសែាំសដាយណផ្ាំក ឬទង
ាំ ែសាំសព្មាបាំឱ
សងមានសវជាំបញ្ញាំរបសាំMedicare ណផ្ាំក B សយាំងព្ែាំវែនាំញ្ញាំែ ឬផ្ាំលាំឱសងមានសវជាំបញ្ញាំរបសាំ
Medicare ណផ្ាំក B ណដលកព្ាំ
ាំ ងមានជសមាាំេះ៖
o

កិិងរយៈបពល 72 បមាិងបនាំបាំព្ាំសយាំងទទាំលរនសសចកាំាំសសព្មចរបសាំែងាំកា
រព្ែាំែព្ាំនាំែយឯករជយសព្មាបាំសិបណស
ិ ិងដ្ឋរ
ិ ឬ

o

កិិងរយៈបពល 24 បមាិងចាបាំព្ាំថ្ងាំណដលសយាំងទទាំលរនសសចកាំាំសសព្មចរបសាំែងាំការព្ែាំែ
ព្ាំនាំែយឯករជយសព្មាបាំសិបណិរ ិស។

ព្បសាំនសបាំែងាំភាព្ព្ែាំែព្ាំនាំែយឯករជយរដិបសធ្ចាំសពាេះបែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំែាំកសដាយណផ្ាំក
ឬទងែសាំ
ាំ
វាមាននាំយថាព្ាំកសគឯកភាព្ថាសយាំងមាំនគាំរយលាំព្ព្មសលាំសាំសែាំរបសាំែាំក
(ឬណផ្ាំកថ្នសាំសែាំរបសាំែាំកសេាំយ) សព្មាបាំការធានរាំបាំរងសលាំការណងទសាំ
ាំ ែភាព្។
សនេះព្ែាំវរនសគសៅថា "ការរកាសសចកាំាំសសព្មច" ឬ "ការបដាំសសធ្បែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំែាំក"។

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ9៖ សែាំែាំកសធ្ាំាំដាំចសមាំ
ចែាំេះ ព្បសាំនសបាំមានបញ្ញាំ ឬ
បែាំាំងែវាាំ (សសចកាំាំសសព្មចសលាំ
ការធានរាំបរង
ាំ បែាំាំងឧទាំរែាំ
បែាំាំងែវាាំ)

ព្បសាំនសបាំករែាំរបសាំែាំកបាំសព្ តាមលកាំែែាំែព្មាំវ ែាំកសព្ជាំសសរសថា
ាំ
សែាំែាំកចងាំបាំាំងឧ
ទាំរែាំបណនាំមឬែែាំ។
ាំ ាំបែាំាំងឧទាំរែាំបនាំបាំព្ាំកព្មាំែ 2 សព្មាបាំកព្មាំែសរាំប
មានកព្មាំែបណនាំមចាំនាំនបាំសៅកាំាំងនាំែាំវធ្
ចាំនាំនព្រាំ។
ព្បសាំនសបាំបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 2 របសាំែាំកព្ែាំវរនបដាំសសធ្ សហាំយែាំកបាំសព្ តាមលកាំ
ាំ ាំបែាំាំងឧទាំរែាំែាំកព្ែាំវណែសសព្មចចាំែាំថាសែាំចងាំបនាំសៅកព្មាំែ 3
ែែាំែព្មាំវ សដាំមបាំបនាំនាំែាំវធ្
សហាំយដាកាំបែាំាំងឧទាំរែាំទប
ាំ ាំឬែែាំ។ ព្ាំែាំមានលមាំាំែែាំព្ាំរសបៀបសធ្ាំាំដាំសចាំេះ គាំសៅកាំាំងសសចកាំាំជាំនដាំ
ែាំងជាលាយលកាំែែកសរណដលែាំ
ាំ
កទទាំលរនបនាំបព្ាំ
ាំ បែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 2 របសាំែាំក។
ាំ ាំចាំយសដាេះព្សាយបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 3។ សាំមសមាំល ន្្ិក J
សៅព្កមចាបរាំដាំរល ឬសមធាវាំវាំន
សព្មាបាំព្ាំែមាន
ាំ
បណនាំមែាំព្ាំបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 3, 4, នាំង 5។
បៅបពលន្ដលរញ្ហិររសិអ្ិកគិអ្ព
ិ ិបសវាកមិ ឬទិនញ
ិ ន្ដល Medi-Cal រាិរិរងជាធ្មិតា
ាំ ាំព្ាំរយាាំងសដាំមបដា
មានវធ្
ាំ កាំបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 2 សព្មាបាំសសវាកមាំ នាំងរបសាំMedi-Cal៖ (1)
ការដាកាំបែាំាំងែវាាំ ឬការព្ែាំែព្ាំនាំែយសវជាំសាស្តសាំសដាយឯករជយ ឬ (2) សវនការថាាំកាំរដាំ។
(1) ការប្តិតពិនត
ិ យន្្ិកបវជសាស្តស
ិ
ិបដ្ឋយឯករាជយ
ែាំកអាចដាកាំពាកយបែាំាំង ឬសសាំាំសាំាំការព្ែាំែព្ាំនាំែយណផ្ាំកសវជាំសាស្តសាំឯករជយ (IMR) ព្ាំមជឈមែាំលជាំនាំយសៅ
ព្កសាំងណងទសាំ
ាំ ែភាព្សព្កាមការព្គបាំព្គង (DMHC) ថ្នរដាំ California។ តាមរយៈការដាកាំបែាំាំងែវាាំ
DMHC នាំងព្ែាំែព្ាំនាំែយសសចកាំាំសសព្មចចាំែាំរបសាំសយាំង នាំងសធ្ាំាំការព្ាំចារណា។ IMR មានផ្ាំលាំជាំនសព្មាបាំ
សសវាមានរាំបាំរងរបសាំMedi-Cal ឬសមាាំរណដលមានលកាំែៈសវជាំសាស្តសាំ។ IMR គាំជាការព្ាំនាំែយសមាំលសាំែាំាំ
សរឿងរបសាំែាំកសេាំងវ ាំ សដាយសវជាំបែាំាំែណដលមាំនសាំាំែកាំាំងណផ្ាំកថ្នគសព្មាងរបសាំសយាំង ឬណផ្ាំកថ្ន DMHC
សទ។ ព្បសាំនសបាំIMR ព្ែាំវរនសសព្មចតាមការសព្ ចាំែាំរបសាំែាំក សយាំងព្ែាំវផ្ាំលាំឱយែាំកនាំវសសវាកមាំ
ឬទាំនាំ ណដលែាំករនសសាំស
ាំ ាំ។ ែាំកមាំនព្ែាំវបងាំថ្ងាំសព្មាបាំIMR សទ។
ែាំកអាចដាកាំពាកយបែាំាំង ឬដាកាំពាកយសព្មាបាំIMR ព្បសាំនសបាំគសព្មាងរបសាំសយាំង៖

?

•

បដាំសសធ្ ផ្លាំសាំបាំរាំ ឬព្នារសព្លសសវាកមាំ Medi-Cal ឬការព្ារលសដាយសារណែគសព្មាង
របសាំសយាំងកាំែែាំថាវាមាំនមានភាព្ចាាំរចាំណផ្ាំកសវជាំសាស្តសាំ។

•

នាំងមាំនរាំបាំរងការព្ារលរបសាំMedi-Cal ណបបព្ាំសសាធ្នាំឬការសសាំាំបែសងាំែសព្មាបាំ
សាាំនភាព្ជាំងាំធ្ាំនាំធ្ាំរ។

•

នាំងមាំនទាំទែាំថ្ងាំសលាំការសសស្តងាាំេះបនាំនាំឬសសវាកមាំ Medi-Cal បនាំនាំណដលែាំក
រនទទាំលរចសហាំ
ាំ
យ។

•

មាំនរនសដាេះព្សាយបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 1 របសាំែាំកសលាំសសវា Medi-Cal កាំាំងរយៈសព្ល 30
ថ្ងាំតាមព្បែាំទាំនសព្មាបាំការបាំាំងឧទាំរែាំសាំងាំដារ ឬ 72 សមាាំងសព្មាបាំការបាំាំងឧទាំរែាំរហាំស។

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
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ជាំព្ាំកទាំ9៖ សែាំែាំកសធ្ាំាំដាំចសមាំ
ចែាំេះ ព្បសាំនសបាំមានបញ្ញាំ ឬ
បែាំាំងែវាាំ (សសចកាំាំសសព្មចសលាំ
ការធានរាំបរង
ាំ បែាំាំងឧទាំរែាំ
បែាំាំងែវាាំ)

ចិណិ៖ ព្បសាំនសបាំែាំកផ្ាំលាំសសវារបសាំែាំកដាកាំពាកយបែាំាំងឧទាំរែាំសព្មាបាំែាំក បាំាំណនាំសយាំងមាំនរនទទាំល
ណបបបទការណាែាំជាំបែាំកែាំណាងរបសាំែាំក សនេះែាំកនាំងព្ែាំវការដាកាំពាកយបែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំែាំក
សេាំងវ ាំ ជាមាំយសយាំងមាំននាំងែាំកអាចបាំសព្ សព្មាបាំIMR កព្មាំែ 2 ជាមាំយនាំងព្កសាំងណងទសាំ
ាំ ែ
ភាព្ណដលសាំាំែសព្កាមការព្គបាំព្គង។
ែាំកទទាំលរនសាំទាំាំទង
ាំ ចាំសពាេះ IMR នាំងសវនការថាាំកាំរដាំ បាំាំណនាំមាំនមានសាំទាំាំសទ ព្បសាំនសបាំែាំករន
ទទាំលសវនការថាាំកាំរដាំសលាំបញ្ញាំដាំចគាំរច
ាំ សហាំយ។
កាំាំងករែាំភាគសព្ចាំនែាំកព្ែាំវដាកាំបែាំាំងឧទាំរែាំមាំយជាមាំយសយាំងមាំនសព្លសសាំាំសាំាំIMR។ សាំមសមាំលទាំព្ាំរទាំ
ាំ ាំបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 1 របសាំសយាំង។ ព្បសាំនសបែ
212 សព្មាបាំព្ាំែាំមានែាំព្ន
ាំ ាំែាំវធ្
ាំ ាំកមាំនយលាំព្ស
បជាមាំយនាំងការសសព្មចចែ
ាំ ាំរបសាំសយាំង ែាំកអាចដាកពា
ាំ កយបែាំាំងជាមាំយនាំង DMHC
ឬសសាំាំសាំាំមជឈមែាំលជាំនាំយរបសាំDMHC សព្មាបាំIMR។
ព្បសាំនសបាំការព្ារលរបសាំែាំកព្ែាំវរនបដាំសសធ្សដាយសារណែវាគាំជាការព្ាំសសាធ្នាំឬការសសាំាំបែសងាំែ
ែាំកមាំនចាាំរចាំចាំលរម
ាំ សៅកាំាំងដាំសែាំរការបែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំសយាំងមាំនសព្លណដលែាំកដាកាំពាកយសាំាំIMR
សនេះសទ។
ព្បសាំនសបាំបញ្ញាំរបសាំែាំកបនាំនាំឬជាបាំពាកាំព្ាំនាំនាំងការគាំរមកាំណហងបនាំនាំនង
ាំ ធ្ាំនាំធ្ាំរដលាំសាំែភា
ព្របសាំែាំក ឬព្បសាំនសបាំែាំកសាំាំែកាំាំងការឈាំចាបាំោាំាំងសនេះ ែាំកអាចបញ្ាំន
ាំ បញ្ញាំសនេះភាាំមសៅ DMHC
ឱយមានការយកចាំែាំទាំកដាកាំសដាយគាំនការ្ាំងកាែាំដាំសែាំរការែវាាំរបសាំសយាំងជាមាំន។
ែាំកព្ែាំវដ្ឋកិពាកយសិិIMR កិិងរវាង 6 ន្ែបនាំបាំព្ាំសយាំងែាំាំរនសផ្ការស
ាំ
សព្មចចែ
ាំ ាំជាលាយល
កាំែែកសរែាំ
ាំ
ព្ាំបែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំែាំក។ DMHC អាចទទាំលយកការដាកាំពាកយសាំប
ាំ នាំបាំព្ាំរយេះសព្ល 6 ណែ
សដាយមានសហែាំផ្លសមរមយដាំចជា ែាំកមានសាាំនភាព្សាំែភាព្ ណដលររង
ាំ ែាំកព្ាំសសាំាំសាំាំIMR
សព្មាបាំរយេះសព្ល 6 ណែ ឬ ែាំកមាំនរនទទាំលការជាំនដាំែាំងមាំនព្គបាំព្គនាំព្ាំសយាំងែាំព្ាំដាំសែាំរការ IMR។
សដាំមបសាំសាំាំសាំាំIMR៖

?

•

បាំសព្ ពាកយសសាំាំសាំការព្ែាំ
ាំ
ែព្ាំនាំែយណផ្ាំកសវជាំសាស្តសាំឯករជយ/ទព្មងាំពាកយបែាំាំងែវាាំមានសៅ៖
www.dmhc.ca.gov/fileacomplaint/submitanindependentmedicalreviewcomplaintform.aspx
ឬសៅទាំរសព្ាំមកមជឈមែាំលជាំនាំយ DMHC តាមរយៈសលែ 1-888-466-2219។ ែាំកសព្បាំព្រសាំ
TTY គាំរណែសៅទាំរសព្ាំមក 1-877-688-9891។

•

ព្បសាំនសបាំែាំកមាន សាំមភាាំបាំជាមាំយនាំវចាបាំចមាំងថ្នលាំែាំែ ឬឯកសារសផ្សងសទៀែ ែាំព្ាំសសវាកមាំ
ឬទាំនាំ ណដលសយាំងរនបដាំសសធ្។ វាអាចជាំយបសងាំាំនសលបឿនដាំសែាំរការ IMR រន។ សាំមសផ្ាំឯ
ាំ កសា
រជាចាបាំចមាំង មាំនណមនចាបាំសដាំមសទ។ មជឈមែាំលជាំនាំយមាំនអាចព្បគលាំឯកសារណា
មាំយមកវ ាំ រនសទ។

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ9៖ សែាំែាំកសធ្ាំាំដាំចសមាំ
ចែាំេះ ព្បសាំនសបាំមានបញ្ញាំ ឬ
បែាំាំងែវាាំ (សសចកាំាំសសព្មចសលាំ
ការធានរាំបរង
ាំ បែាំាំងឧទាំរែាំ
បែាំាំងែវាាំ)

•

បាំសព្ សាំែាំាំណបបបទជាំនាំយការណដលរនែនាំញ្ញាំែ ព្បសាំនសបាំមាននរណាមាាំកាំកាំព្ាំងជាំយ
ែាំកសសាំាំសាំាំIMR របសាំែាំក។ ែាំកអាចទទាំលរនទព្មងាំណបបបទសៅ
www.dmhc.ca.gov/FileaComplaint/IndependentMedicalReviewComplaintForms.aspxឬ
សៅទាំរសព្ាំមកមជឈមែាំលរបសាំព្កសាំងតាមរយៈសលែ 1-888-466-2219។ ែាំកសព្បព្ាំរសាំTTY
គាំរណែសៅទាំរសព្ាំមក 1-877-688-9891។

•

សផ្ាំាំសាំបាំព្ែ ឬទាំរសារនាំវទព្មងាំណបបបទ នាំងឯកសារភាាំបាំណាមាំយរបសាំែាំកសៅកានាំ៖
Help Center
Department of Managed Health Care
980 Ninth Street, Suite 500
Sacramento, CA 95814-2725
ទាំរសារ៖ 916-255-5241

ព្បសាំនសបាំែាំកមានសាំទាំាំទទាំលរន IMR សនេះទភា
ាំ ាំ កាំងារ DMHC នាំងព្ាំនាំែយករែាំរបសាំែាំកសេាំងវ ាំ
សហាំយសផ្ាំលាំ
ាំ ែាំែមាំយចាបាំកាំាំងរយៈសព្ល 7 ថ្ងាំតាមព្បែទ
ាំ ាំនណដលព្របាំែាំកថា ែាំកមានសាំទាំាំទទាំលរន
IMR។ បនាំបាំព្ាំគសព្មាងរបសាំែាំករនទទាំលពាកយសសាំាំសាំាំនាំងឯកសារសមាាំងរបសាំែាំករច
ាំ សហាំយ
សនេះសសចកាំាំសសព្មច របសាំIMR នាំងព្ែាំវសធ្ាំាំសេាំងសៅកាំាំងរយៈសព្ល 30 ថ្ងាំតាមព្បែាំទាំន។ ែាំកគាំរណែទ
ទាំលរនសសចកាំាំសសព្មចរបសាំIMR សៅកាំាំងរយៈសព្ល 45 ថ្ងាំតាមព្បែាំទាំន ចាំសពាេះការពាកយសសាំាំរសាំាំណដល
សព្ សល ។
ព្បសាំនសបាំករែាំរបសាំែាំកបនាំនាំសហាំយែាំកមានសាំទាំាំទទាំលរន IMR សនេះទភា
ាំ ាំ កាំDMHC នាំងព្ាំនាំែយក
រែាំរបសាំែាំកសេាំងវ ាំ សហាំយ សផ្ាំលាំ
ាំ ែាំែមាំយចាបាំកាំាំងរយៈសព្ល 2 ថ្ងាំតាមព្បែាំទាំន ព្របាំែាំកថា ែាំកមា
នសាំទាំាំទទាំល IMR។ បនាំបព្ាំ
ាំ គសព្មាងរបសាំែាំករនទទាំលពាកយសសាំាំសាំាំនាំងឯកសារសមាាំងរបសាំែាំករ ាំ
ចសហាំយ សនេះសសចកាំាំសសព្មច របសាំIMR នាំងព្ែាំវសធ្ាំាំសេាំងសៅកាំាំងរយៈសព្ល 3 ថ្ងាំតាមព្បែាំទាំន។ ែាំកគាំរណែ
ទទាំលរនសសចកាំាំសសព្មចរបសាំIMR សៅកាំាំងរយៈសព្ល 7 ថ្ងាំតាមព្បែាំទាំន ចាំសពាេះការពាកយសសាំាំរសាំាំណដល
សព្ សល ។ ព្បសាំនសបាំែាំកមាំនសព្ ចាំែាំនាំងលទាំផ្លព្ាំIMR សនេះែាំកសៅណែអាចសសាំាំរសាំាំឱយមានស
វនការថាាំកាំរដាំរន។
IMR អាចចាំណាយសព្លយាំរ ព្បសាំនសបាំDMHC មាំនទទាំលរនកាំែែាំព្តាសវជាំសាស្តសាំទង
ាំ ែសាំណដលព្ែាំវកា
រព្ាំែាំក ឬព្ាំសវជាំបែាំាំែព្ារលរបសាំែាំក។ ព្បសាំនសបាំែាំកកាំព្ាំងជាំបសវជាំបែាំាំែណដលមាំនមានសៅកាំាំង
បណា
ាំ គសព្មាងសាំែភាព្របសាំែាំកវាជាការសាំោនាំណដលែាំកព្ែាំវបញ្ាំន
ាំ នាំងបញ្ាំន
ាំ កាំែែាំព្តាសវជាំសាស្តសាំ
របសាំសយាំងព្ាំសវជាំបែាំាំែសនេះ។ គសព្មាងសាំែភាព្របសាំែាំកគាំែព្មាំវឱយយកឯកសារចាបច
ាំ មាំងកាំែែាំព្តា
សវជាំសាស្តសាំរបសាំែាំកព្ាំសវជាំបែាំាំែ ណដលសៅកាំាំងបណា
ាំ ។
ព្បសាំនសបាំDMHC សសព្មចថាករែាំរបសាំែាំកមាំនមានសាំទាំាំទទាំល IMR សនេះសទ DMHC នាំងព្ាំនាំែយសេាំងវ ាំ
នាំវករែាំរបសាំែាំកតាមរយៈដាំសែាំរការពាកយបែាំាំងែែាំងាំជនសទៀងទែាំរបសាំែាំន
ាំ ។ ការែវាាំរបសាំែាំកគាំរ
ណែព្ែាំវរនសដាេះព្សាយកាំាំងរយៈសព្ល 30 ថ្ងាំតាមព្បែាំទាំនថ្នការបញ្ាំន
ាំ ណបបបទណដលសព្ សល ។
ព្បសាំនសបាំការែវាាំរបសាំែាំកគាំព្បញាាំបាំវានាំងព្ែាំវរនសដាេះព្សាយឆ្បាំជាងសនេះ។

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ9៖ សែាំែាំកសធ្ាំាំដាំចសមាំ
ចែាំេះ ព្បសាំនសបាំមានបញ្ញាំ ឬ
បែាំាំងែវាាំ (សសចកាំាំសសព្មចសលាំ
ការធានរាំបរង
ាំ បែាំាំងឧទាំរែាំ
បែាំាំងែវាាំ)

(2) សវនការថ្និកិរដិ
ែាំកអាចសសាំាំរសាំាំសវនការថាាំកាំរដាំសព្មាបសាំសវា នាំងទាំនាំ ណដលធានរាំបាំរងសដាយ Medi-Cal។ សបាំសវជាំប
ែាំាំែ ឬែាំកផ្ាំលាំសសវាសផ្សងសទៀែរបសាំែាំកសសាំាំរសាំាំសសវាកមាំ ឬទាំនាំ ណដលសយាំងនាំងមាំនឯកភាព្ផ្ាំលាំជាំន ឬ
សយាំងនាំងមាំនបនាំបងាំថ្ងាំសសវាកមាំ ឬទាំនាំ ណដលែាំកមានរច
ាំ សហាំយ សយាំងរនបដាំសសធ្ចាំសពាេះបែាំាំង
ឧទាំរែាំកព្មាំែ 1 របសាំែាំក ែាំកមានសាំទាំាំសសាំាំសាំាំសវនការថាាំកាំរដាំរន។
កាំាំងករែាំភាគសព្ចាំន អ្ិកមានរយៈបពល 120 ថ្ងិបដិមបិបសិិរសស
ិ វនការថ្និកិរដិបនាំបាំព្ាំសសចកាំាំជាំ
នដាំែាំងសាំាំព្ាំ"សាំទាំាំសវនការរបសាំែាំក" ព្ែាំវរនសផ្សាំៅែាំក។
ចិណិ៖ ព្បសាំនសបាំែាំកសសាំាំរសាំាំឱយមានសវនការថាាំកាំរដាំ សដាយសារណែសយាំងរនព្របាំែាំកថាសសវាកមាំ
ណដលែាំកទទាំលរននាំងព្ែវាំរនផ្លាំសាំបាំរាំ ឬបញ្ឈបាំអ្ិកមានបពលតិចជាងមិនបដិមបិដ្ឋកិសិបណិររសិអ្ិក
ព្បសាំនសបាំែាំកចងាំបនាំទទាំលរនសសវាសនេះសៅសព្លសវនការថាាំកាំរដាំរបសាំែាំកកាំព្ាំងសាំាំែកាំាំងការរងាំចាាំ។
អាន "សែាំែែាំព្បសយាជនាំរបសាំែាំាំនាំងបនាំកាំាំងែាំេ
ាំ ងសព្លដាកាំបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មែ
ាំ 2 ណដរឬសទ" សលាំទាំព្ាំរទាំ
178 សព្មាបាំព្ាំែមាន
ាំ
បណនាំម។
ាំ ាំចាំនាំនព្ាំរសដាំមបាំសសាំាំរសាំាំសវនការថាាំកាំរដាំ៖
មានវធ្
1. ែាំកអាចបាំសព្ "សាំសែាំសាំសវ
ាំ នការថាាំកាំរដាំ" សៅសលាំណផ្ាំកោងសព្កាយថ្នសសចកាំជ
ាំ ាំនដាំែាំងែាំ
ព្ាំសកមាំភាព្។ ែាំកគាំរផ្ាំលាំព្ាំែាំមានណដលរនសសាំាំសាំទ
ាំ ង
ាំ ែសាំដាំចជាស្ាំេះសព្ អាសយដាាំន
សលែទាំរសព្ាំ ស្ាំេះគសព្មាង ឬសោនធ្ាំរបសាំែាំកណដលរនសធ្ាំាំសកមាំភាព្ព្បឆ្ាំងនាំងែាំក
ាំ ាំជាំនាំយពាកាំព្ាំនាំ នាំងមាំលសហែាំលមាំាំែណដលែាំកចងាំរនសវនការមាំយ។ បនាំបាំមក
កមាំវធ្
ាំ ាំមាំយកាំាំងចាំសណាមវធ្
ាំ ាំទង
ែាំកអាចដាកាំសាំសែាំរបសាំែាំកតាមវធ្
ាំ សនេះ៖
•

សៅព្កសាំងសាំែាំមាលភាព្សោនធ្ាំតាមអាសយដាាំនណដលរនបងាាំ សលាំសសចកាំាំជាំនដាំែាំង។

•

សៅកានាំព្កសាំងសសវាសងាំមថ្នរដាំ California៖
State Hearings Division
P.O. Box 944243, Mail Station 9-17-37
Sacramento, California 94244-2430

•

សៅកានាំសលែទាំរសាររបសាំណផ្ាំកសវនការថាាំកាំរដាំ 916-651-5210 ឬ 916-651-2789 ។

2. ែាំកអាចសៅទាំរសព្ាំមកព្កសាំងសសវាសងាំមថ្នរដាំ California តាមរយៈសលែ 1-800-952-5253។
ែាំកសព្បាំព្រសាំTTY គាំរណែសៅទាំរសព្ាំមក 1-800-952-8349។ ព្បសាំនសបាំែាំកសសព្មចសសាំាំរសាំាំ
សវនការថាាំកាំរដាំ តាមរយៈទាំរសព្ាំ ែាំកគាំរណែដាំងថាណែសទាំរសព្ាំមានភាព្មមា ាំកណាសាំ។
ាំ ព្ាំរយាាំងសដាំមបាំដាកាំបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 2 សព្មាបាំសសវាកមាំ នាំងទាំនាំ របសាំMedi-Cal៖ (1)
មានវធ្ាំ
ការដាកាំបែាំាំងែវាាំ ឬការព្ែាំែព្ាំនាំែយសវជាំសាស្តសាំសដាយឯករជយ ឬ (2) សវនការថាាំកាំរដាំ។

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ9៖ សែាំែាំកសធ្ាំាំដាំចសមាំ
ចែាំេះ ព្បសាំនសបាំមានបញ្ញាំ ឬ
បែាំាំងែវាាំ (សសចកាំាំសសព្មចសលាំ
ការធានរាំបរង
ាំ បែាំាំងឧទាំរែាំ
បែាំាំងែវាាំ)

ការយាលាំ
ាំ
យសវនការយាំែាំធ្មាំ
ាំ ផ្ាំលាំឱយែាំកនាំវសសចកាំាំសសព្មចរបសាំព្ាំកសគជាលាយលកាំែែកសរ
ាំ
នាំងព្នយលាំព្ាំមាំលសហែាំ។
•

ព្បសាំនសបាំការយាល
ាំ
យសវ
ាំ
នការយាំែាំាំធ្មាំយលិប្ពមសលាំសាំសែាំសដាយណផ្ាំក ឬទង
ាំ ែសាំសព្មាបាំទាំនាំ
ឬសសវាកមាំសវជាំសាស្តសាំ សយាំងព្ែាំវែនាំញ្ញាំែ ឬផ្ាំលាំសសវា ឬទាំនាំ កិិងរយៈបពល 72 បមាិងបនាំបាំព្ាំសយាំ
ងទទាំលរនសសចកាំាំសសព្មចរបសាំព្ាំកសគ។

•

ព្បសាំនសបាំការយាល
ាំ
យសវ
ាំ
នការយាំែាំាំធ្មាំរដិបសធ្បែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំែាំកសដាយណផ្ាំក ឬទង
ាំ ែសាំ
វាមាននាំយថាព្ាំកសគឯកភាព្ថាសយាំងមាំនគាំរយលាំព្ព្មសលាំសាំសែាំរបសាំែាំក (ឬណផ្ាំកថ្នសាំសែាំរបសាំ
ែាំកសេាំយ) សព្មាបាំការធានរាំបាំរងសលាំការណងទសាំ
ាំ ែភាព្។ សនេះព្ែាំវរនសគសៅថា
"ការរកាសសចកាំាំសសព្មច" ឬ "ការបដាំសសធ្បែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំែាំក"។

ព្បសាំនសបាំែងាំភាព្ព្ែាំែព្ាំនាំែយឯករជយ ឬសសចកាំាំសសព្មចរបសាំការយាល
ាំ
ាំយសវនការយាំែាំាំធ្មាំគាំ
រដិបសធ្សាំសែាំរបសាំែាំកទង
ាំ ែសាំឬណផ្ាំកែាំេះ ែាំកមានសាំទាំាំបាំាំងឧទាំរែាំបណនាំម។
ព្បសាំនសបាំបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 2 របសាំែាំករនសៅដលាំអ្ងិភាពប្តិតពិនត
ិ យឯករាជយសហាំយ ែាំកអាចបាំាំ
ងឧទាំរែាំមាំងសទៀែរនលាំេះព្តាណែែថ្មាំជាព្រកាំដាំលាាំរថ្នសសវាកមាំ ឬទាំនាំ ណដលែាំកចងាំរនព្ែាំវនាំ
ាំ ាំចាំយសដាេះព្សាយបែាំាំងឧទាំរែាំ
ងចាំនាំនទាំកព្រកាំែបបបរមាជាកាំលាក។ាំ សៅព្កមចាបរាំដាំរល ឬសមធាវាំវាំន
កព្មាំែ 3។ លិែត
ិ ន្ដលអ្ិកទទិលបានពិអ្ងិការប្តិតពិនត
ិ យឯករាជយពនយលអ្ិ
ិ ពិសិទិបលរណ
ិ ិង
ិ ឧទិរ
ណិរន្និមន្ដលអ្ិកអាចនិងមាន។
លាំែាំែណដលែាំកទទាំលរនព្ាំការយាល
ាំ
ាំយសវនការសដាយយាំែាំាំធ្មាំព្ែាំនែាំព្ាំជសព្មាំសបែាំាំងឧ
ទាំរែាំបនាំបាំ។
សាំមសមាំល ន្្ិក J សព្មាបាំព្ាំែាំមានបណនាំមែាំព្ាំសាំទាំាំសាំាំព្ាំបែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំែាំកបនាំបាំព្ាំកព្មាំែ 2។

F5. រញ្ហិទិទតិប្បាកិ
ាំ ាំយបព្ែឱយែាំកទរថ្ងាំសសវាកមាំ នាំងទាំនាំ
សយាំងមាំនែនាំញ្ញាំែឱយែាំកផ្ាំលាំសសវាកាំាំងបណា
ាំ របសាំសយាំងសផ្ាំាំវក
ណដលមានការរាំបាំរងសនេះសេាំយ។ សនេះគាំជាសរឿងព្ាំែ សទេះបាំជាសយាំងែាំាំបងព្ាំរកជ
ាំ ាំនែាំកផ្ាំលាំសសវាកាំាំងចាំនាំន
ែាំចជាងែថ្មាំណដលែាំកផ្ាំលាំសសវាគាំែថ្ងាំសសវាឬទាំនាំ ណដលមានការធានរាំបាំរងកាំសដាយ។ អ្ិកមិនប្តវិបាន
ិ ិយរប្តណមិយប យ
តប្មិវឱយរងិប្បាកស
ិ មតល
ិ យថ្នវក
ិ ។
ាំ ាំយបព្ែសព្មាបសាំសវាកមាំ នាំងទាំនាំ ណដលមានការរាំបាំរង សាំមសផ្ាំាំវក
ាំ ាំយបព្ែ
ព្បសាំនសបាំែាំកទទាំលរនវក
ិ ិយរប្តបដ្ឋយែិន
មកសយាំង។ អ្ិកមិនគិររងិវក
ិ អ្ិកផ្លិលិបទ។ សយាំងនាំងទាំនកាំទាំនងែាំកផ្ាំលាំសសវាសនេះ
ាំ ាំយបព្ែ ែាំកអាចទទាំលរនព្រ
សដាយផ្លាំលាំនាំងយកចាំែាំទាំកដាកាំចាំសពាេះបញ្ញាំសនេះ។ ព្បសាំនសបាំែាំកបងាំវក
កាំបងាំាំលសងវ ាំ ព្បសាំនសបែ
ាំ ាំករនែនាំវែាំតាមបទបញ្ាំែាំសព្មាបាំការទទាំលរនសសវាកមាំ ឬទាំនាំ ។
សាំមសមាំល ជិពិកទិ7 ថ្នសសៀវសៅណែនាំសមាជាំករបសាំែាំក សព្មាបាំព្ាំែមាន
ាំ
បណនាំម។ វាព្ែាំនែាំព្ាំសាាំន
ាំ ាំយបព្ែណដលែាំករន
ភាព្សៅសព្លណដលែាំកព្បណហលជាព្ែាំវសាំាំឱយសយាំងទាំទែាំសងែាំក វ ាំ ឬបងាំវក
ាំ ាំសផ្ាំស
ទទាំលព្ាំែាំកផ្ាំលាំសសវា។ វាកាំព្របាំព្ាំវធ្
ាំ ែ
ាំ ាំាំឯកសារមកព្ាំកសយាំងណដលសសាំាំឱយសយាំងែាំាំបងាំព្រកាំ។

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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សសៀវសៅណែនាំសមាជាំករបសាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)

ជាំព្ាំកទាំ9៖ សែាំែាំកសធ្ាំាំដាំចសមាំ
ចែាំេះ ព្បសាំនសបាំមានបញ្ញាំ ឬ
បែាំាំងែវាាំ (សសចកាំាំសសព្មចសលាំ
ការធានរាំបរង
ាំ បែាំាំងឧទាំរែាំ
បែាំាំងែវាាំ)

ព្បសាំនសបាំែាំកសសាំាំសាំាំឱយមានការទាំទែាំសងវ ាំ ែាំកកាំព្ាំងសសាំាំសាំាំសសចកាំាំសសព្មចសលាំការធានរាំបាំរង។
សយាំងនាំងព្ាំនាំែយសមាំលថាសែាំសសវាកមាំ ឬទាំនាំ ណដលែាំករនបងាំមានការធានរាំបាំរងឬែែាំ
សហាំយថាសែាំែាំករនែនាំវែាំតាមបទបញ្ាំែាំទងែសាំ
ាំ
សព្មាបាំការសព្បាំព្រសាំធានរាំបាំរងរបសាំែាំកឬែែាំ។
•

ព្បសាំនសបាំសសវាកមាំ ឬទាំនាំ ណដលែាំករនបងាំសហាំយសាំាំែកាំាំងការរាំបាំរង សហាំយែាំកែនាំវែាំតាមបទ
បញ្ាំែាំទង
ាំ ែសាំសយាំងនាំងសផ្ាំព្ាំរកាំទាំទែាំឱយែាំក (ឬែាំកផ្ាំលាំសសវារបសាំែាំក) ាំវ ាំ សព្មាបាំចាំណែក
ថ្នការចាំណាយរបសាំសយាំងសៅសលាំសសវាកមាំ ឬទាំនាំ កាំាំងរយៈសព្ល 60 ថ្ងាំបនាំបាំព្ាំសយាំងទទាំលរ
នសាំសែាំរបសាំែាំក។

•

សបាំែាំកមាំនទនាំរនបងាំថ្ងាំសសវាកមាំ ឬទាំនាំ សទ សយាំងនាំងសផ្ាំព្ាំរកាំបងាំថ្ងាំសៅព្កម
ាំ ែាំកផ្ាំលាំសស
វាសដាយផ្លាំលាំណែមាំង។ សៅសព្លសយាំងសផ្ាំព្ាំរកាំទាំទែាំវាគាំដាំចគាំនាំងការផ្ាំលាំចសមាំយ
ាំ ថា យលិប្ពម
តាមសាំសែាំសាំសាំសចកាំាំសសព្មចសលាំការធានរាំបាំរងរបសាំែាំកណដរ។

•

ព្បសាំនសបាំសសវាកមាំ ឬទាំនាំ មាំនព្ែាំវរនរាំបាំរង ឬែាំកមាំនរនែនាំវែាំតាមបទបញ្ាំែាំទង
ាំ ែសាំ
សយាំងនាំងសផ្ាំលាំ
ាំ ែាំែសៅែាំកសដាយព្របាំែាំកថា សយាំងនាំងមាំនបងាំព្រកាំសព្មាបាំសសវាកមាំ ឬទាំនាំ
នាំងព្នយលាំព្ាំមាំលសហែាំ។

ព្បសាំនសបាំែាំកមាំនយលាំព្សបនាំងសសចកាំាំសសព្មចរបសាំសយាំងកាំាំងការមាំនទាំទែាំព្រកាំសទ
ាំ ាំបែាំាំងឧទាំរែាំណដលរនព្ែន
អ្ិកអាចរិិងឧទិរណិបាន។ ែនាំវែាំតាមនាំែាំវធ្
ាំ សៅកាំាំង ន្្ិក F3។
សៅសព្លែាំកែនាំវែាំតាមការណែនាំទង
ាំ សនេះ សាំមចាំណាថា៖
ាំ
•

ព្បសាំនសបាំែាំកដាកាំបែាំាំងឧទាំរែាំសដាំមបាំឱយសយាំងទាំទែាំសងែាំក វ ាំ សយាំងនាំងព្ែាំវផ្ាំលាំឱយែាំកនាំ
វចសមាំាំយរបសាំសយាំងកាំាំងរយៈសព្ល 30 ថ្ងាំតាមព្បែាំទាំន
បនាំបាំព្ាំសយាំងទទាំលរនបែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំែាំក។

•

ព្បសាំនសបាំែាំកសសាំាំសាំាំឱយសយង
ាំ ទាំទែាំសងែាំក វ ាំ សព្មាបាំការណងទស
ាំ ាំែភាព្ណដលែាំករនទទាំល
នាំងបងាំព្រកាំសដាយែាំន
ាំ ឯង ែាំកមាំនអាចសសាំាំសាំាំបែាំង
ាំ ឧទាំរែាំរហាំសរនសទ។

ព្បសាំនសបាំចសមាំាំយរបសាំសយាំងចាំសពាេះបែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំែាំកគាំរដិបសធ្ សហាំយ Medicare ជាធ្មាំតារាំបាំ
រងសលាំសសវាកមាំ ឬទាំនាំ សនេះ សយាំងនាំងបញ្ាំន
ាំ ករែាំរបសាំែាំកសៅែងាំការព្ែាំែព្ាំនាំែយឯករជយ។
សយាំងនាំងសផ្ាំលាំ
ាំ ែាំែសៅែាំក ព្បសាំនសបាំសរឿងសនេះសកាំែសេាំង។

?

•

ែងាំការព្ែាំែព្ាំនាំែយឯករជយជាំទសាំនាំងសសចកាំាំសសព្មចរបសាំសយាំង សហាំយនាំយាយថាសយាំងែាំាំគាំរ
ទាំទែាំសាំែងជាំនែាំក សយាំងព្ែាំវសផ្ាំព្ាំរកាំទាំទែាំសៅែាំក ឬព្កម
ាំ ែាំកផ្ាំលាំសសវារបសាំែាំកកាំាំ
ងែាំេ
ាំ ងសព្ល 30 ថ្ងាំតាមព្បែាំទាំន។ ព្បសាំនសបាំចសមាំាំយសៅនាំងបែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំែាំកគាំយលិប្ពម
ាំ ាំបែាំាំងឧទាំរែាំបនាំបាំព្ាំកព្មាំែ 2 សយាំងព្ែវាំណែសផ្ព្ាំរកាំទាំ
សៅកាំាំងដាំណាកកាលណា
ាំ
មាំយថ្ននាំែាំវធ្
ទែាំសៅែាំក ឬែាំកផ្ាំលាំសសវាណងទសាំ
ាំ ែភាព្កាំាំងរយៈសព្ល 60 ថ្ងាំតាមព្បែាំទាំន។

•

ព្បសាំនសបាំែងាំការព្ែាំែព្ាំនាំែយឯករជយរដិបសធ្ចសាំពាេះបែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំែាំក វាមាននាំយថាព្ាំក
សគឯកភាព្ថាសយាំងមាំនគាំរមាំនយលាំព្ព្មតាមសាំសែាំរបសាំែាំក។ សនេះព្ែាំវរនសគសៅថា "ការរកា
សសចកាំាំសសព្មច" ឬ "ការបដាំសសធ្បែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំែាំក"។ ែាំកនាំងទទាំលរនលាំែាំែព្នយលាំែាំព្ាំ
សាំទាំប
ាំ ែាំាំងឧទាំរែាំបណនាំមណដលែាំកអាចនាំងមាន។ សាំមសមាំលន្្ិក J សព្មាបាំព្ាំែាំមានបណនាំមែាំព្ាំ
កព្មាំែបណនាំមថ្នបែាំាំងឧទាំរែាំ។

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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សសៀវសៅណែនាំសមាជាំករបសាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)

ជាំព្ាំកទាំ9៖ សែាំែាំកសធ្ាំាំដាំចសមាំ
ចែាំេះ ព្បសាំនសបាំមានបញ្ញាំ ឬ
បែាំាំងែវាាំ (សសចកាំាំសសព្មចសលាំ
ការធានរាំបរង
ាំ បែាំាំងឧទាំរែាំ
បែាំាំងែវាាំ)

ព្បសាំនសបាំចសមាំាំយរបសាំសយាំងចាំសពាេះបែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំែាំកគាំរដិបសធ្ សហាំយ Medi-Cal
ជាធ្មាំតារាំបាំរងសលាំសសវាកមាំ ឬទាំនាំ សនេះ ែាំកអាចដាកាំបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 2 សដាយែាំនែាំ
ាំ ករន។
សយាំងមាំនដាកាំបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 2 សដាយសាំយព្បវែាំ
ាំ
ាំសព្មាបាំែាំកសទ។ សាំមសមាំល ន្្ិក F4
សព្មាបាំព្ាំែាំមានបណនាំម។

G. ឱសងមានបវជរ
ិ ញ្ហិររសិMedicare ន្្ក
ិ D
ែែាំព្បសយាជនាំរបសាំែាំកកាំាំងនមជាសមាជាំកគសព្មាងរបសាំសយាំងរម
ាំ មានការធានរាំបាំរងសលាំឱសងតាម
សវជាំបញ្ញាំជាសព្ចាំន។ ភាគសព្ចាំនកាំាំងចាំសណាមសនេះគាំជាឱសង Medicare ណផ្ាំក D។ មានឱសងមាំយចាំនាំនណដល
Medicare ណផ្ាំក D មាំនរាំបាំរង ណដល Medi-Cal អាចរាំបាំរងរន។ ន្្ិកបនេះអ្និវតិន្តចិបពាេះរណិិ
ងឧទិរណិន្្ិក D រិិបណ
ិ េះ។ សយាំងនាំងនាំយាយថា "ឱសង" សៅកាំាំងណផ្ាំកណដលសៅសលាំថ្នណផ្ាំកសនេះ
ជាំនាំសឱយការនាំយាយថា "ឱសងណផ្ាំក D" រលាំសព្ល។
សដាំមបាំទទាំលរនការធានរាំបាំរង ឱសងព្ែាំវណែសព្បាំសព្មាបាំការណែនាំរបសាំសវជាំបញ្ញាំ។ សនេះមាននាំយថាឱ
សងព្ែាំវរនែនាំមាំែសដាយរដាំរលចាំែាំអាហារ នាំងឱសង (FDA) ឬគាំព្ទសដាយឯកសារសយាងសវជាំ
សាស្តសាំមាំយចាំនាំន។ សាំមសមល
ាំ ជិពិកទិ5 ថ្នសសៀវសៅណែនាំសមាជាំករបសាំែាំក សព្មាបាំព្ាំែាំមានបណនាំមែាំព្ាំ
ការចងាំាំលបងាាំ ណដលទទាំលយករនតាមណបបសវជាំសាស្តសាំ។

G1. បសចកិិសបប្មចបលិការធានរាិរិរង ន្្ិក D និងរណិិងឧទិរណិ
សនេះគាំជាឧទហរែាំសាំាំព្ាំសសចកាំាំសសព្មចសលាំការធានរាំបាំរងណដលែាំកសសាំាំសាំាំឱយសយាំងសធ្ាំាំសេាំងចាំសពាេះឱសងណផ្ាំ
ក D របសាំែាំក៖
•

ែាំកសសាំាំឱយសយាំងផ្ាំលាំករែាំសលាំកណលង រមទ
ាំ ងសសាំ
ាំ
ឱយសយាំ
ាំ
ង៖

o ការរាំបាំរងឱសងណផ្ាំក D ណដលមាំនមានសៅកាំាំងបញ្ាំាំឱសងរបសាំគសព្មាងរបសាំសយាំង ឬ
o ដាកាំការដាកាំកាំហាំែសលាំការធានរាំបាំរងរបសាំសយាំងសលាំឱសងសៅមាំយណេក (ដាំចជា
ណដនកាំែែាំសលាំចាំនាំនណដលែាំកអាចទទាំលរន)

•

ែាំកសាកសាំរសយាំងថាសែាំឱសងណដលមានការធានរាំបរងសព្មាបាំ
ាំ
ែាំកឬែែាំ
(ដាំចជាសៅសព្លណដលឱសងរបសាំែាំកសាំាំែសៅកាំាំងបញ្ាំាំឱសងរបសាំគសព្មាងរបសាំសយាំង
បាំាំណនាំសយាំងព្ែាំវណែែនាំញ្ញាំែវាសព្មាបាំែាំក មាំនសព្លណដលសយាំងរាំបាំរងសលាំឱសងសនេះ)

ចិណិ៖ ព្បសាំនសបាំឱសងសាាំនរបសាំែាំកព្របាំែាំកថា សវជាំបញ្ញាំរបសាំែាំកមាំនអាចបាំសព្ ដាំចណដលរនសរ
សសរជាលាយលកាំែែកសរសទ
ាំ
ឱសងសាាំននាំងផ្ាំលាំឱយែាំកនាំវការជាំនដាំែាំងជាលាយលកាំែែកសរណដល
ាំ
ព្នយលាំព្ាំរសបៀបទកាំទងមកសយាំងសដាំមបាំសសាំាំសាំសាំសចកាំាំសសព្មចសលាំការធានរាំបាំរង។
សសចកាំាំសសព្មចសលាំការធានរាំបាំរងដាំបាំងែាំព្ាំឱសងណផ្ាំក D របសាំែាំកព្ែាំវរនសគសៅថា
"បសចកិិសបប្មចបលិការធានរាិរិរង។"

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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•

ជាំព្ាំកទាំ9៖ សែាំែាំកសធ្ាំាំដាំចសមាំ
ចែាំេះ ព្បសាំនសបាំមានបញ្ញាំ ឬ
បែាំាំងែវាាំ (សសចកាំាំសសព្មចសលាំ
ការធានរាំបរង
ាំ បែាំាំងឧទាំរែាំ
បែាំាំងែវាាំ)

ែាំកចងាំឱយសយាំងបងាំថ្ងាំឱសងណដលែាំករនទាំ រច។
ាំ សនេះគាំជាការសសាំាំរសាំាំសសចកាំាំសសព្មចសលាំ
ការធានរាំបាំរងចាំសពាេះការបងាំព្រកាំ។

ព្បសាំនសបាំែាំកមាំនយលាំព្សបនាំងសសចកាំាំសសព្មចសលាំការធានរាំបាំរងណដលសយាំងរនសធ្ាំាំសេាំងសទ
ាំ ាំសសាំាំរសាំាំសសចកាំាំសសព្ម
ែាំកអាចបាំាំងឧទាំរែាំចាំសពាេះសសចកាំាំសសព្មចរបសាំសយាំង។ ណផ្ាំកសនេះព្របាំែាំកទង
ាំ ែព្
ាំ ាំវធ្
ចសលាំការធានរាំបាំរងផ្ង នាំង រសបៀបដាកាំបែាំាំងឧទាំរែាំ។ សព្បាំតារងោងសព្កាមសដាំមបជ
ាំ ាំយែាំក។
កិិងចិបណមសាិនភាពទិងបនេះ បតិអ្ិកសិិតកិិងសាិនភាពមិយណន្ដរ?
ែាំកព្ែាំវការឱសងណដល
មាំនមានសៅកាំាំងបញ្ាំាំ
ឱសងរបសាំសយាំង ឬព្ែាំវ
ការឱយសយាំងសលាំកណល
ងចាំសពាេះបទបញ្ាំែាំ
ឬការដាកាំកព្មាំែសលាំឱ
សងណដលសយាំងធាន។

ែាំកចងាំឱយសយាំង
ធានរាំបាំរងសលាំឱសង
ណដលមានកាំាំងបញ្ាំាំឱស
ង សហាំយែាំកយលាំថាែាំ
ករនបាំសព្ តាម
បទបញ្ាំែាំ ឬការដាកាំ
កព្មាំែរបសាំគសព្មាង
(ដាំចជាការទទាំលរន
ការែនាំញ្ញាំែជាមាំន)
ចាំសពាេះឱសងណដលែាំក
ព្ែាំវការ។

ែាំកចងាំសសាំាំឱយសយាំងែាំាំ
សងថ្ងាំឱសងណដលែាំក
ទទាំលរន នាំងបងាំថ្ងាំ
សហាំយសៅែាំក វ ាំ ។

សយាំងរនជាំនដាំែាំង
ព្របាំែាំកថា សយាំង
នាំងមាំនរាំបាំរង ឬបងាំ
ាំ ាំណដល
ថ្ងាំឱសងតាមវធ្
ែាំកចងាំរនសនេះសទ។

អ្ិកអាចបសិិឱយបយិង
្ិលិករណិបលិកន្លងមិ
យ។ (សនេះគាំជាព្បសភទ
ថ្នសសចកាំាំសសព្មចសលាំ
ការធានរាំបាំរង។)

អ្ិកអាចបសិិរសិិបសចកិិ
សបប្មចបលកា
ិ រធានរាិ
រិរងពិបយិងបាន។

អ្ិកអាចបសិិឱយបយិងែិិិ
ទិទតិថ្ងិចិណយបៅអ្ិ
ិ ។ (សនេះគាំជាព្បសភ
កវញ
ទថ្នសសចកាំាំសសព្មចសលាំ
ការធានរាំបាំរង។)

អ្ិកអាចបធ្ិិរណិិងឧទិ
រណ។
ិ (សនេះមាននាំយថា
ែាំកសាំាំឱយសយាំងព្ាំចារ
ណាសេាំងវ ាំ ។)

ចាបាំសផ្ាំាំម ន្្ិក G2
បនាំបាំមកសមាំល ន្្ិក
G3 និង G4។

សាំមសមាំល ន្្ិក G4។

សាំមសមាំល ន្្ិក G4។

សាំមសមាំល ន្្ិក G5។

G2. ការបលិកន្លងន្្ិក D
ាំ ាំណដលែាំកចងាំរនសទ ែាំកអាចសសាំាំឱយសយាំងផ្ាំលាំ"ករែាំ
ព្បសាំនសបាំសយាំងមាំនរាំបាំរងឱសងតាមាំវធ្
សលាំកណលង"។ ព្បសាំនសបាំសយាំងបដាំសសធ្សាំសែាំសាំការសលាំ
ាំ
កណលងរបសាំែាំក ែាំកអាចបាំាំងឧទាំរែាំចាំ
សពាេះសសចកាំាំសសព្មចរបសាំសយាំង។
សៅសព្លែាំកសសាំាំរសាំាំករែាំសលាំកណលង សវជាំបែាំាំែ ឬែាំកសច សវជាំបញ្ញាំដថ្ទសទៀែរបសាំែាំកនាំងព្ែាំវព្នយលាំ
ព្ាំមាំលសហែសាំវជាំសាស្តសាំណដលែាំកព្ែាំវការករែាំសលាំកណលងសនេះ។

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ9៖ សែាំែាំកសធ្ាំាំដាំចសមាំ
ចែាំេះ ព្បសាំនសបាំមានបញ្ញាំ ឬ
បែាំាំងែវាាំ (សសចកាំាំសសព្មចសលាំ
ការធានរាំបរង
ាំ បែាំាំងឧទាំរែាំ
បែាំាំងែវាាំ)

ការសសាំាំសាំាំការធានរាំបាំរងឱសងណដលមាំនមានសៅកាំាំងបញ្ាំាំឱសងរបសាំសយាំង
ឬសព្មាបាំការដកសច នាំវការដាកាំកាំហាំែសលាំឱសង ជាំនកាលព្ែាំវរនសគសៅថាការសសាំាំសាំាំ
"ករណិបលកន្ល
ិ
ងបលរញ្
ិ ិិឱសង"។
សនេះគាំជាឧទហរែាំមាំយចន
ាំ ាំនថ្នការសលាំកណលងណដលែាំក ឬសវជាំបែាំាំែរបសាំែាំក ឬែាំកសច សវជាំបញ្ញាំសផ្សង
សទៀែអាចសសាំាំសាំឱយ
ាំ សយាំងសធ្ាំ៖ាំ
1. ការធានរាិរិរងបលិឱសងន្ដលមិនមានបៅកិិងរញ្ិិឱសងររសិបយិង
•

ព្បសាំនសបាំសយាំងយលាំព្ព្មផ្ាំលាំករែាំសលាំកណលង នាំងរាំបរាំងឱសងណដលមាំនមានសៅកាំាំ
ងបញ្ាំាំឱសងរបសាំសយាំង សនេះែាំកនាំងព្ែាំវបងាំព្រកាំ$0។

•

ែាំកមាំនអាចទទាំលរនការសលាំកណលងចាំសពាេះចាំនាំនព្រកាំរម
ាំ ណដលព្ែាំវការសព្មាបឱសង
ាំ
សនេះសទ។

2. ការដកការដ្ឋកិកិ តស
ិ ប្មារិឱសងមានធានរាិរិរង

•

បទបញ្ាំែាំបណនាំម ឬការដាកាំកាំហាំែែនាំវែាំចាំសពាេះឱសងមាំយចាំនាំនសៅកាំាំងបញ្ាំាំឱសងរបសាំសយាំង
(សាំមសមាំលជិពិកទិ5 ថ្នសសៀវសៅណែនាំសមាជាំករបសាំែាំកសព្មាបាំព្ាំែាំមានបណនាំម)។

•

បទបញ្ាំែាំបណនាំម នាំងការដាកាំកាំហាំែសព្មាបាំឱសងមាំយចាំនាំនរមមាន៖
ាំ

o ការែព្មាំវឱយសព្បាំព្រសាំឱសងទាំសៅជាំនាំសឱសងមានមាាំកយាំសហា។
o ទទាំលរនការយលាំព្ព្មរបសាំសយាំងជាមាំន មាំនសព្លសយាំងយលាំព្ព្មកាំាំងការធានរាំបាំរ
ងឱសងសព្មាបាំែាំក។ សព្លែាំេះវាព្ែាំវរនសគសៅថា៖ "ការែនាំញ្ញាំែជាមាំន"។

o ែព្មាំវឱយសាកលបងឱសងសផ្សងជាមាំនសាំន មាំននាំងសយាំងយលាំព្ព្មសលាំការធានរាំបាំរងឱស
ាំ ាំព្ារលតាមដាំណាកាំកាល"។
ងណដលែាំកសសាំាំសាំាំ។ សព្លែាំេះវាព្ែាំវរនសៅថា៖ "ាំវធ្

o ណដនកាំែែាំបរមាែ
ាំ
។ ចសាំពាេះឱសងមាំយចាំនាំន មានការដាកាំកាំហាំែសលាំបរមាែ
ាំ
ឱសង
ណដលែាំកអាចមាន។

G3. ប្រការសិខានិន្ដលប្តវិដិងអ្ិពិការបសិិសិការបលិកន្លង
បវជរណ
ិ ិត
ិ ឬអ្ិកបចញបវជរញ្ហ
ិ ិ ដថ្ទបទៀតររសអ្
ិ ិកប្តវិប្បារិបយិងែិិិពិមិលប តិបវជសាស្តស
ិ
ិ។
សវជាំបែាំាំែ ឬែាំកសច សវជាំបញ្ញាំដថ្ទសទៀែរបសាំែាំកព្ែាំវផ្ាំលាំការរយការែាំព្នយលាំព្ាំមាំលសហែាំសវជាំសា
ស្តសាំចាំសពាេះការសសាំាំរសាំការសលាំ
ាំ
កណលង។ សព្មាបាំសសចកាំាំសសព្មចកានាំណែសលឿន សាំមបញ្ាំលព្
ាំ ាំែាំមានសវជាំ
សាស្តសាំសនេះព្ាំសវជាំបែាំាំែរបសាំែាំក ឬែាំកសច សវជាំបញ្ញាំសផ្សងសទៀែ សៅសព្លែាំកសសាំស
ាំ ាំការសលាំកណលង។

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ9៖ សែាំែាំកសធ្ាំាំដាំចសមាំ
ចែាំេះ ព្បសាំនសបាំមានបញ្ញាំ ឬ
បែាំាំងែវាាំ (សសចកាំាំសសព្មចសលាំ
ការធានរាំបរង
ាំ បែាំាំងឧទាំរែាំ
បែាំាំងែវាាំ)

បញ្ាំាំឱសងរបសាំសយាំងសព្ចាំនណែរម
ាំ បញ្ាំលឱស
ាំ
ងសព្ចាំនជាងមាំយសព្មាបាំព្ារលសាាំនភាព្សាំែភាព្ជាកាំលា
កាំមាំយ។ ឱសងទង
ាំ សនេះព្ែាំវរនសគសៅថាឱសង "ណដលមានជសព្មាំស"។ ព្បសាំនសបាំឱសងជាំនាំសមានព្ប
សាំទាំភាព្ដាំចឱសងណដលែាំកសសាំាំសាំាំសហាំយនាំងមាំនបងាំឱយមានផ្លបាំេះពាលាំឬបញ្ញាំសាំែភាព្សផ្សងសទៀែសទ
ជាទាំសៅសយាំងមិនយលាំព្ព្មសលាំសាំសែាំសលាំកណលងរបសាំែាំកសទ។ ព្បសាំនសបាំែាំកសសាំាំសាំឱយ
ាំ សយាំងមានការសលាំ
កណលងតាមកព្មាំែ ជាទាំសៅ សយាំងមិនយលាំព្ព្មសលាំសាំសែាំសលាំកណលងរបសាំែាំកសទ លាំេះព្តាណែឱសងជាំនាំសទ ាំ
ងែសាំសាំាំែសៅកាំាំងកព្មាំែណចករាំណលកថ្ងាំចាំណាយទប នាំងមាំនដាំសែាំរការលាំសព្មាបាំែាំក ឬទាំនងជាបងាំឱយ
មានព្បែាំកមាំមាំនលាំ ឬសព្គេះថាាំកាំសផ្សងសទៀែ។
បយិងអាច យលិប្ពម ឬ រដិបសធ្ និងសិបណរិរសិអ្ិក។
•

ព្បសាំនសបាំសយាំងយលិប្ពមនាំងសាំសែាំសាំាំសលាំកណលងរបសាំែាំក សនេះការសលាំកណលងជាធ្មាំតានាំងមា
នសាំព្លភាព្រហាំែដលាំដាំណាចាំឆ្ាំាំតាមព្បែាំទាំន។ សនេះគាំជាការព្ាំែដរបណាសវជាំបែាំាំែរបសាំែាំ
កបនាំសច សវជាំបញ្ញាំឱសងឱយែាំក សហាំយឱសងសនេះសៅណែមានសាំវែាំាំភាព្ នាំងព្បសាំទាំភាព្កាំាំងការ
ព្ារលសាាំនភាព្សាំែភាព្របសាំែាំក។

•

ព្បសាំនសបាំសយាំងរដិបសធ្ចាំសពាេះសាំសែាំសាំាំសលាំកណលងរបសាំែាំក ែាំកអាចដាកាំបែាំាំងឧទាំរែាំ។
សាំមសមាំល ន្្ិក G5 សព្មាបាំព្ាំែាំមានសាំាំព្ាំការដាកាំបែាំងឧទាំ
ាំ
រែាំព្បសាំនសបាំសយាំងរដិបសធ្។

ាំ សសាំាំរសាំាំសសចកាំាំសសព្មចសលាំការធានរាំបាំរង រមទ
ណផ្ាំកបនាំបាំសនេះព្របាំែាំកព្ាំវធ្ាំ
ាំ ងការសលាំ
ាំ
កណលង។

G4. ការបសិិសិបសចកិិសបប្មចបលិការធានរាិរិរង រម
ិ ទងក
ិ រណិបលិកន្លង

?

•

សសាំាំសាំាំព្បសភទថ្នសសចកាំាំសសព្មចសលាំការធានរាំបាំរងណដលែាំកចងាំរនសដាយសៅទាំរសព្ាំមក
1-833-293-0661 សរសសរសារ ឬសផ្ាំទ
ាំ ាំរសារមកសយាំង។ ែាំក ែាំកែាំណាង ឬសវជាំបែាំាំែរបសាំែាំក
(ឬែាំកសច សវជាំបញ្ញាំដថ្ទសទៀែ) អាចសធ្ាំាំដាំសចាំេះរន។ រម
ាំ បញ្ាំលស្
ាំ
ាំ េះរបសាំែាំក
ព្ាំែាំមានទាំនកាំទាំនង នាំងព្ាំែាំមានែាំព្ាំការទមទរ។

•

ែាំក ឬសវជាំបែាំាំែរបសាំែាំក (ឬែាំកសច សវជាំបញ្ញាំដថ្ទសទៀែ) ឬបាំគាំលណាមាាំកសាំទៀែ
ណដលសធ្ាំាំជាែាំណាងរបសាំែាំកអាចសសាំាំរសាំាំសសចកាំាំសសព្មចសលាំការធានរាំបាំរង។ ែាំកកាំអាចឱយ
សមធាវសាំធ្ាំជាែាំណាងរបសាំែាំកផ្ងណដរ។

•

សាំមសមាំល ន្្ិក E3 សដាំមបណាំសាំងយលាំព្ាំរសបៀបដាកាំស្ាំេះនរណាមាាំកាំជាែាំកែាំណាងរបសាំែាំក។

•

ែាំកមាំនចាាំរចាំផ្ាំលាំការែនាំញ្ញាំែជាលាយលកាំែែកសរដលាំ
ាំ
សវជាំបែាំាំែរបសាំែាំក
ឬែាំកសច សវជាំបញ្ញាំសផ្សងសទៀែ សដាំមបាំសសាំាំសាំសាំសចកាំាំសសព្មចសលាំការធានរាំបាំរងតា
ងនមឱយែាំកសទ។

•

ព្បសាំនសបាំែាំកចងាំសសាំាំសាំាំឱយសយាំងទាំទែាំសងែាំក វ ាំ សព្មាបាំថ្ងាំឱសង សាំមសមាំលជិពិកទិ7
ថ្នសសៀវសៅណែនាំសមាជាំករបសាំែាំក។

•

ព្បសាំនសបាំែាំកសសាំាំសាំាំការសលាំកណលង សាំមផ្ាំលាំឱយសយាំងនាំវ "ររយការែគាំ
ាំ ព្ទ" ។ សសចកាំាំណងាំងកា
រែាំគាំព្ទរម
ាំ មានសវជាំបែាំាំែរបសាំែាំក ឬសហែាំផ្លសវជាំសាស្តសាំរបសាំែាំកសច សវជាំបញ្ញាំសផ្សងសទៀែ
សព្មាបាំសាំសែាំសាំាំករែាំសលាំកណលង។

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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•

ជាំព្ាំកទាំ9៖ សែាំែាំកសធ្ាំាំដាំចសមាំ
ចែាំេះ ព្បសាំនសបាំមានបញ្ញាំ ឬ
បែាំាំងែវាាំ (សសចកាំាំសសព្មចសលាំ
ការធានរាំបរង
ាំ បែាំាំងឧទាំរែាំ
បែាំាំងែវាាំ)

សវជាំបែាំាំែ ឬែាំកសច សវជាំបញ្ញាំដថ្ទសទៀែរបសាំែាំកអាចសផ្ាំាំសសចកាំាំណងាំងការែាំគាំព្ទសនេះមកសយាំង
តាមទាំរសារ ឬតាមលាំែាំែ។ ព្ាំកសគកាំអាចព្របាំសយាំងតាមទាំរសព្ាំ សហាំយបនាំបាំមកទាំរសារ ឬសផ្ាំាំ
សសចកាំាំណងាំងការែាំ។

ប្រសិនបរិសិែភាពររសអ្
ិ ិកប្តវិការវា សិមបសិស
ិ ិបយិងែិិិសប្មារិ"បសចកិិសបប្មច បលកា
ិ រធានរាិរិ
រងរ ស
ិ "។
សយាំងសព្បកាលប
ាំ
រសាំចាំទកាំែែាំ"សាំងាំដារ" ព្បសាំនសបសាំយាំងមាំនឯកភាព្សព្បាំកាលបរសាំចាំទ "រហាំស" សទ។
•

បសចកិស
ិ បប្មចបលិការធានរាិរិរងសិងិដ្ឋរមាននាំយថាសយាំងផ្ាំលាំចសមាំាំយដលាំែាំកកាំាំងរយៈសព្ល 72
សមាាំងបនាំបាំព្ាំសយាំងទទាំលរនររយការែាំព្ាំសវជាំបែាំាំែរបសាំែាំក។

•

បសចកិស
ិ បប្មចបលិការធានរាិរិរងរ ស
ិ មាននាំយថា សយាំងនាំងផ្ាំលាំចសមាំាំយជាំនែាំកកាំាំងរយៈសព្ល
24 សមាាំងបនាំបាំព្ាំទទាំលរនររយការែាំព្ាំសវជាំបែាំាំែរបសាំែាំក។
"សសចកាំាំសសព្មចសលាំការធានរាំបាំរងរហាំស" ព្ែាំវរនសគសៅថា "បសចកិិសបប្មចបលិកា
រធានរាិរិរងបលឿន"។

ែាំកអាចទទាំលរនសសចកាំាំសសព្មចសលាំការធានរាំបាំរងរហាំស ព្បសាំនសបាំ៖
•

វាសព្មាបាំឱសងណដលែាំកមាំនរនទទាំល។ ែាំកមាំនអាចទទាំលរនសសចកាំាំសសព្មចសលាំ
ការធានរាំបាំរងរហាំសសបាំែាំកសសាំាំសាំាំឱយសយាំងែាំាំទាំទែាំសងថ្ងាំឱសងណដលែាំករនទាំ រច។
ាំ

•

សាំែភាព្ ឬសមែាំភាព្សធ្ាំស
ាំ កមាំភាព្សផ្សងៗរបសាំែាំកនាំងមានសព្គេះថាាំកាំធ្ាំនធ្
ាំ ាំរ ព្បសាំនសបាំសយាំ
ងសព្បាំកាលបរសាំចាំទកាំែែាំសាំងាំដារ។

ព្បសាំនសបាំសវជាំបែាំាំែរបសាំែាំក ឬែាំកសច សវជាំបញ្ញាំសផ្សងសទៀែព្របាំសយាំងថាសាាំនភាព្សាំែភាព្របសាំែាំ
កែព្មាំវឱយមានសសចកាំាំសសព្មចសលាំការធានរាំបាំរងរហាំស សយាំងនាំងឯកភាព្ នាំងផ្ាំលាំឱយែាំក
សយាំងនាំងសផ្ាំលាំ
ាំ ែាំែមាំយចាបាំណដលនាំងជាំនដាំែាំងព្របាំែាំក។
•

ព្បសាំនសបាំែាំកសសាំាំសាំាំសសចកាំស
ាំ សព្មចសលាំការធានរាំបាំរងរហាំស សដាយគាំនការគាំព្ទព្ាំសវជាំបែាំែ
ាំ
របសាំែាំក ឬែាំកសច សវជាំបញ្ញាំសផ្សងសទៀែ សនេះសយាំងនង
ាំ សសព្មចថាសែាំែាំកនាំងទទាំលរនសសច
កាំាំសសព្មចសលាំការធានរាំបាំរងរហាំសណដរឬសទ។

•

ព្បសាំនសបាំសយាំងសសព្មចថាសាាំនភាព្សាំែភាព្របសាំែាំកមាំនបាំសព្ តាមលកាំែែាំសព្មាបសាំសចកាំាំ
សសព្មចសលាំការធានរាំបាំរងរហាំសសទសនេះ សយាំងនាំងសព្បាំកាលបរសាំចាំទកាំែែាំសាំងាំដារជាំនាំស វ ាំ ។

សយាំងនាំងសផ្ាំលាំ
ាំ ែាំែមាំយចាបាំណដលនាំងជាំនដាំែាំងព្របាំែាំក។ លាំែាំែសនេះកាំព្របាំែាំកព្ាំរសបៀបដា
កាំបែាំាំងចាំសពាេះសសចកាំាំសសព្មចរបសាំសយាំងផ្ងណដរ។
ែាំកអាចដាកាំពាកយបែាំាំងរហាំស នាំងទទាំលរនការស្ាំយ
ាំ ែបកាំាំងរយៈសព្ល 24 សមាាំង។
សព្មាបាំព្ាំែមា
ាំ នបណនាំមែាំព្ាំការដាកាំបែាំាំងែវាាំ រម
ាំ ទង
ាំ បែាំាំងរហាំស សាំមសមាំល ន្្ិក K។

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ9៖ សែាំែាំកសធ្ាំាំដាំចសមាំ
ចែាំេះ ព្បសាំនសបាំមានបញ្ញាំ ឬ
បែាំាំងែវាាំ (សសចកាំាំសសព្មចសលាំ
ការធានរាំបរង
ាំ បែាំាំងឧទាំរែាំ
បែាំាំងែវាាំ)

កាលររបចិ
ិ ទកិណតិសប្មារិបសចកិិសបប្មចបលិការធានរាិរិរងរ ស
ិ
•

ព្បសាំនសបាំសយាំងសព្បាំកាលបរសាំចាំទកាំែែាំរហាំស សយាំងព្ែាំវណែផ្ាំលាំឱយែាំកនាំវចសមាំាំយរបសាំសយាំង
កាំាំងរយៈសព្ល 24 សមាាំងបនាំបាំព្ាំសយាំងទទាំលរនសាំសែាំរបសាំែាំក។ ព្បសាំនសបាំែាំកសសាំាំសាំាំកា
រសលាំកណលង សយាំងនាំងផ្ាំលាំឱយែាំកនាំវចសមាំាំយរបសាំសយាំងកាំាំងរយៈសព្ល 24 សមាាំងបនាំបាំព្ាំសយាំងទ
ទាំលរនររយការែាំគាំព្ទព្ាំសវជាំបែាំាំែរបសាំែាំក។ សយាំងផ្ាំលាំឱយែាំកនាំវចសមាំាំយរបសាំសយាំ
ងឱយរនឆ្បាំព្បសាំនសបាំសាំែភាព្របសាំែាំកទមទរការស្ាំាំយែបសនេះ។

•

ព្បសាំនសបាំសយាំងមាំនបាំសព្ តាមកាលបរសាំចាំទកាំែែាំសនេះសទ សយាំងនាំងសផ្ាំសាំ
ាំ សែាំរបសាំែាំកសៅក
ាំ ាំបែាំាំងឧទាំរែាំសដាំមបាំឱយមានការព្ែាំែព្ាំនាំែយព្ាំែងាំភាព្ព្ែាំែព្ាំនែ
ព្មាំែ 2 ថ្ននាំែាំវធ្
ាំ យឯករជយ។
សាំមសមាំល ន្្ិក G6 សព្មាបាំព្ាំែាំមានបណនាំមែាំព្ាំបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 2។

•

ព្បសាំនសបាំសយាំងយលិប្ពមចាំសពាេះសាំសែាំរបសាំែាំកសដាយណផ្ាំក ឬទង
ាំ ែសាំសយាំងនាំងផ្ាំលាំឱយែាំក
នាំវការធានរាំបាំរងកាំាំងរយៈសព្ល 24 សមាាំងបនាំបាំព្ាំសយាំងទទាំលរនសាំសែាំរបសាំែាំក
ឬររយការែាំគាំព្ទព្ាំសវជាំបែាំាំែរបសាំែាំក។

•

ព្បសាំនសបាំសយាំងរដិបសធ្ចសាំពាេះសាំសែាំរបសាំែាំកសដាយណផ្ាំក ឬទង
ាំ ែសាំសនេះសយាំងនាំងសផ្ាំលាំ
ាំ ែាំែ
សៅែាំកសដាយព្របាំែាំព្ាំសហែាំផ្ល។ លាំែាំែសនេះកាំព្របាំែាំកព្ាំរសបៀបណដលែាំកអាចដាកាំ
បែាំាំងឧទាំរែាំផ្ងណដរ។

កាលររបិចិទកិណតិសប្មារិបសចកិិសបប្មចបលិការធានរាិរិរងសិងដ្ឋរ
ិ អ្ិពិឱសងន្ដលអ្ិកមិនបា
នទទិល
•

ព្បសាំនសបាំសយាំងសព្បាំកាលបរសាំចាំទកាំែែាំសាំងាំដារ សយាំងព្ែាំវផ្ាំលាំឱយែាំកនាំវចសមាំាំយរបសាំសយាំង
កាំាំងរយៈសព្ល 72 សមាាំងបនាំបាំព្ាំសយាំងទទាំលរនសាំសែាំរបសាំែាំក។ ព្បសាំនសបាំែាំកសសាំាំសាំាំការសលាំ
កណលង សយាំងនាំងផ្ាំលាំឱយែាំកនាំវចសមាំាំយរបសាំសយាំងកាំាំងរយៈសព្ល 72 សមាាំងបនាំបព្ាំ
ាំ សយាំងទទាំល
រនររយការែាំគាំព្ទព្ាំសវជាំបែាំាំែរបសាំែាំក។ សយាំងផ្ាំលាំឱយែាំកនាំវចសមាំាំយរបសាំសយាំងឱយរនឆ្បាំ
ព្បសាំនសបាំសាំែភាព្របសាំែាំកទមទរការស្ាំយ
ាំ ែបសនេះ។

•

ព្បសាំនសបាំសយាំងមាំនបាំសព្ តាមកាលបរសាំចាំទកាំែែាំសនេះសទ សយាំងនាំងសផ្ាំសាំ
ាំ សែាំរបសាំែាំកសៅ
ាំ ាំបែាំាំងឧទាំរែាំសដាំមបឱយ
កព្មាំែ 2 ថ្ននាំែាំវធ្
ាំ មានការព្ែាំែព្ាំនាំែយព្ាំែងាំភាព្ព្ែាំែព្ាំនាំែយឯករជយ។

•

ព្បសាំនសបាំសយាំងយលិប្ពមចាំសពាេះសាំសែាំរបសាំែាំកសដាយណផ្ាំក ឬទង
ាំ ែសាំសយាំងនាំងផ្ាំលាំឱយែាំក
នាំវការធានរាំបាំរងកាំាំងរយៈសព្ល 72 សមាាំងបនាំបាំព្ាំសយាំងទទាំលរនសាំសែាំរបសាំែាំក
ឬររយការែាំគាំព្ទព្ាំសវជាំបែាំាំែរបសាំែាំកសព្មាបាំការសលាំកណលង។

•

ព្បសាំនសបាំសយាំងរដិបសធ្ចសាំពាេះសាំសែាំរបសាំែាំកសដាយណផ្ាំក ឬទង
ាំ ែសាំសនេះសយាំងនាំងសផ្ាំលាំ
ាំ ែាំែសៅ
ែាំកសដាយព្របាំែាំព្ាំសហែាំផ្ល។ លាំែាំែសនេះកាំព្របាំែាំកព្ាំរសបៀបដាកាំបែាំាំងឧទាំរែាំផ្ងណដរ។

កាលររបិចិទកិណតិសប្មារិបសចកិិសបប្មចបលិការធានរាិរិរងសិងដ្ឋរ
ិ អ្ិពិឱសងន្ដលអ្ិកបានទិញរ ិ
ចប ិយ
•

?

សយាំងព្ែាំវផ្ាំលាំចសមាំយ
ាំ ជាំនែាំកកាំាំងកាំេ
ាំ ងសព្ល 14 ថ្ងាំតាមព្បែាំទាំនបនាំបាំព្ាំទទាំលរនសាំសែាំរ
បសាំែាំក។

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ9៖ សែាំែាំកសធ្ាំាំដាំចសមាំ
ចែាំេះ ព្បសាំនសបាំមានបញ្ញាំ ឬ
បែាំាំងែវាាំ (សសចកាំាំសសព្មចសលាំ
ការធានរាំបរង
ាំ បែាំាំងឧទាំរែាំ
បែាំាំងែវាាំ)

•

ព្បសាំនសបាំសយាំងមាំនបាំសព្ តាមកាលបរសាំចាំទកាំែែាំសនេះសទ សយាំងនាំងសផ្ាំសាំ
ាំ សែាំរបសាំែាំកសៅ
ាំ ាំបែាំាំងឧទាំរែាំសដាំមបឱយ
កព្មាំែ 2 ថ្ននាំែាំវធ្
ាំ មានការព្ែាំែព្ាំនាំែយព្ាំែងាំភាព្ព្ែាំែព្ាំនាំែយឯករជយ។

•

ព្បសាំនសបាំសយាំងយលិប្ពមចាំសពាេះសាំសែាំរបសាំែាំកសដាយណផ្ាំក ឬទង
ាំ ែសាំសនេះសយាំងនាំងទាំទែាំស
ងែាំក វ ាំ កាំាំងរយៈសព្ល 14 ថ្ងាំតាមព្បែាំទាំន។

•

ព្បសាំនសបាំសយាំងរដិបសធ្ចសាំពាេះសាំសែាំរបសាំែាំកសដាយណផ្ាំក ឬទង
ាំ ែសាំសនេះសយាំងនាំងសផ្ាំលាំ
ាំ ែាំ
ែសៅែាំកសដាយព្របាំែាំព្ាំសហែាំផ្ល។ លាំែាំែសនេះកាំព្របាំែាំកព្ាំរសបៀបដាកាំបែាំាំងឧទាំរែាំផ្ងណដរ។

G5. ការដ្ឋកិរណិិងឧទិរណិកប្មិត 1
បែាំាំងឧទាំរែាំសៅគសព្មាងរបសាំសយាំងែាំព្ាំសសចកាំាំសសព្មចសលាំការធានរាំបាំរងឱសងណផ្ាំក D
ិ "។
ព្ែាំវរនសគសៅថាគសព្មាង "បសចកិិសបប្មចប ង
ិ វញ
•

ចាបាំសផ្ាំាំមរណិង
ិ ឧទិរណស
ិ ិងិដ្ឋរ ឬរ ស
ិ របសាំែាំកសដាយសៅទាំរសព្ាំមកសលែ 1-833-707-3129
សរសសរសារ ឬសផ្ាំទ
ាំ ាំរសារមកសយាំង។ ែាំក ែាំកែាំណាង ឬសវជាំបែាំាំែរបសាំែាំក (ឬែាំកសច សវជាំបញ្ញាំ
ដថ្ទសទៀែ) អាចសធ្ាំាំដាំសចាំេះរន។ រម
ាំ បញ្ាំលស
ាំ ្ាំេះរបសាំែាំក ព្ាំែាំមានទាំនកាំទាំនង នាំងព្ាំែាំមានទ
កាំទងនាំងការទមទររបសាំែាំក។

•

ែាំកព្ែាំវសសាំាំរសាំាំដាកាំបែាំាំងឧទាំរែាំកិិងអ្ិ ិ ងបពល 60 ថ្ងិតាមប្រតិទិនគាំែចាបាំព្ាំកាលបរសាំចាំទមា
នសៅសលាំលាំែាំែណដលសយាំងរនសផ្សាំៅែាំក សដាំមបាំជាំនដាំែាំងដលាំែាំកែាំព្ាំសសចកាំាំសសព្មចរ
បសាំសយាំង។

•

សបាំែាំកែកកាលបរសាំចាំទកាំែែាំសនេះ សហាំយមានមាំលសហែាំសមរមយចាំសពាេះការែកោនសនេះ សយាំង
អាចផ្ាំលាំសព្លសវលាបណនាំមឱយែាំកដាកាំបែាំាំងឧទាំរែាំ។ ឧទហរែាំសាំាំព្ាំសហែាំផ្លលាំៗគាំដាំចជា ែាំក
មានជាំងាំធ្ាំនាំធ្ាំរ ឬសយាំងរនផ្ាំលាំព្ាំែាំមានមាំនព្ែាំមព្ែវាំែាំព្ាំកាលបរសាំចាំទកាំែែាំ។ ព្នយលាំព្ាំមាំល
សហែាំណដលបែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំែាំកមានភាព្យាំែយាាំវសៅសព្លែាំកដាកាំបែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំែាំក។

•

ែាំកមានសាំទាំាំសសាំាំរសាំាំព្ាំែាំមានបណនាំមជាចាបាំចមាំងែាំព្ាំបែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំែាំកព្ាំសយាំងរនសដាយ
ឥែគាំែថ្ងាំ។ ែាំក នាំងសវជាំបែាំាំែរបសាំែាំកកាំអាចផ្ាំលាំព្ាំែាំមានបណនាំមមកសយាំង សដាំមបាំជាជាំនាំយ
ដលាំបែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំែាំកផ្ងណដរ។

បរិសាិនភាពសិែភាពររសិអ្ិកតប្មិវឱយមាន សិមបសិិបយិង្ិលិឱយអ្ិកនិវរណិិងឧទិរណិរ ស
ិ ។
បែាំាំងឧទាំរែាំរហាំសកាំព្ែាំវរនសគសៅផ្ងណដរថា "បសចកិស
ិ បប្មចបលឿន"។
•

?

ព្បសាំនសបាំែាំកបាំាំងឧទាំរែាំសលាំសសចកាំាំសសព្មចណដលសយាំងរនសធ្ាំាំសេាំងែាំព្ាំឱសងណដលែាំកមាំនរន
ទទាំល សនេះែាំក នាំងសវជាំបែាំាំែរបសាំែាំក ឬែាំកសច សវជាំបញ្ញាំសផ្សងសទៀែនាំងសសព្មចចាំែាំថាសែាំ
នាំងែាំកព្ែាំវការបែាំាំងឧទាំរែាំរហាំសណដរឬសទ។

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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•

ជាំព្ាំកទាំ9៖ សែាំែាំកសធ្ាំាំដាំចសមាំ
ចែាំេះ ព្បសាំនសបាំមានបញ្ញាំ ឬ
បែាំាំងែវាាំ (សសចកាំាំសសព្មចសលាំ
ការធានរាំបរង
ាំ បែាំាំងឧទាំរែាំ
បែាំាំងែវាាំ)

លកាំែែាំែព្មាំវសព្មាបាំបែាំងឧទាំ
ាំ
រែាំរហាំសគាំដាំចគាំនាំងលកាំែែាំែព្មាំវសព្មាបាំសសចកាំាំសសព្មចសលាំ
ការធានរាំបាំរងរហាំសណដរ។ សាំមសមាំលន្្ិក G4 សព្មាបាំព្ាំែាំមានបណនាំម។

សយាំងនាំងព្ាំចារណាសលាំបែាំងឧទាំ
ាំ
រែាំរបសាំែាំក សហាំយផ្ាំលាំឱយែាំកនាំវចសមាំាំយរបសាំសយាំង។
•

សយាំងនាំងព្ែាំែព្ាំនាំែយបែាំង
ាំ ែវាាំរបសាំែាំក សហាំយព្ាំនាំែយសមាំលសដាយព្បង
ាំ ព្បយាំែាំសេង
ាំ វ ាំ សលាំព្ាំែាំមា
នទង
ាំ ែសាំែាំព្ាំសាំសែាំសាំធា
ាំ នរាំបាំរងរបសាំែាំក។

•

សយាំងព្ាំនាំែយសមាំលថាសែាំសយាំងរនែនាំវែាំតាមបទបញ្ាំែាំទង
ាំ ែសាំសៅសព្លណដលសយាំងរន
រដិបសធ្ នាំងសាំសែាំរបសាំែាំក។

•

សយាំងអាចទកាំទងែាំក ឬសវជាំបែាំាំែរបសាំែាំក ឬែាំកសច សវជាំបញ្ញាំសផ្សងសទៀែ សដាំមបាំទទាំលរ
នព្ាំែាំមានបណនាំម។

កាលររបចិ
ិ ទកិណតិសប្មារិរណិិងឧទិរណិរ ស
ិ បៅកប្មិត 1
•

ព្បសាំនសបាំសយាំងសព្បាំកាលបរសាំចាំទកាំែែាំរហាំស សយាំងព្ែាំវណែផ្ាំលាំឱយែាំកនាំវចសមាំាំយរបសាំសយាំង
កិិងរយៈបពល 72 បមាិងបនាំបាំព្ាំសយាំងទទាំលរនបែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំែាំក។

•

សយាំងផ្ាំលាំឱយែាំកនាំវចសមាំាំយរបសាំសយាំងឱយរនឆ្បាំព្បសាំនសបាំសាំែភាព្របសាំែាំកទមទរការ
ស្ាំាំយែបសនេះ។

ព្បសាំនសបាំសយាំងមាំនផ្ាំលាំចសមាំាំយជាំនែាំកកាំាំងរយៈសព្ល 72 សមាាំងសទ សយាំងនាំងបញ្ាំន
ាំ សាំសែាំរបសាំែាំ
ាំ ប
កសៅនាំែាំវធ្
ាំ ែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 2។ បនាំបាំមក ែងាំការព្ែាំែព្ាំនាំែយឯករជយនង
ាំ ព្ែាំែព្ាំនាំែយសមាំលវា។
ាំ ាំបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 2។
សាំមសមាំល ន្្ិក G6 សព្មាបាំព្ាំែាំមានែាំព្ាំែងាំភាព្ព្ែាំែព្ាំនាំែយ នាំងនាំែាំវធ្
•

ព្បសាំនសបាំសយាំងយលិប្ពមចាំសពាេះសាំសែាំរបសាំែាំកសដាយណផ្ាំក ឬទងែសាំ
ាំ
សយាំងព្ែាំវផ្ាំលាំ
ការធានរាំបាំរងណដលសយាំងយលាំព្ព្មផ្ាំលាំឱយកាំាំងរយៈសព្ល 72 សមាាំងបនាំបាំព្ាំសយាំងទទាំលរន
បែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំែាំក។

•

ព្បសាំនសបាំសយាំងរដិបសធ្ចិបពាេះសាំសែាំរបសាំែាំកសដាយណផ្ាំក ឬទង
ាំ ែសាំសនេះសយាំងនាំងសផ្លាំ
ាំ ែាំ
ែសៅែាំក ណដលព្នយលាំព្ាំមាំលសហែាំនាំងព្របាំែាំកព្ាំរសបៀបណដលែាំកអាចដាកាំបែាំាំងឧទាំរែាំ។

កាលររបិចិទកិណតិសប្មារិរណិង
ិ ឧទិរណស
ិ ិងដ្ឋរបៅកប្មិត 1

?

•

ព្បសាំនសបាំសយាំងសព្បាំកាលបរសាំចាំទកាំែែាំសាំងាំដារ សយាំងព្ែាំវផ្ាំលាំឱយែាំកនាំវចសមាំាំយរបសាំសយាំង
កិិងរយៈបពល 7 ថ្ងិតាមប្រតិទិន បនាំបាំព្ាំសយាំងទទាំលរនបែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំែាំកសព្មាបាំឱសង
ណដលែាំកមាំនរនទទាំល។

•

សយាំងនាំងផ្ាំលាំឱយែាំកនាំវសសចកាំាំសសព្មចរបសាំសយាំងឱយកានាំណែរនឆ្បាំព្បសាំនសបាំែាំកមាំនរន
ទទាំលឱសង សហាំយសាាំនភាព្សាំែភាព្របសាំែាំកព្ែាំវការសសចកាំាំសសព្មចសនេះ។ ព្បសាំនសបាំែាំកសជឿជា
កាំថាសាាំនភាព្សាំែភាព្របសាំែាំកែព្មាំវឱយមានសសចកាំស
ាំ សព្មចនេះ សាំមសសាំាំសយាំងឱយផ្ាំលាំែាំកនាំវ
បែាំាំងឧទាំរែាំរហាំស។

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ9៖ សែាំែាំកសធ្ាំាំដាំចសមាំ
ចែាំេះ ព្បសាំនសបាំមានបញ្ញាំ ឬ
បែាំាំងែវាាំ (សសចកាំាំសសព្មចសលាំ
ការធានរាំបរង
ាំ បែាំាំងឧទាំរែាំ
បែាំាំងែវាាំ)

ព្បសាំនសបាំសយាំងមាំនផ្ាំលាំឱយែាំកនាំវសសចកាំាំសសព្មចកាំាំងរយៈសព្ល 7 ថ្ងាំតាមព្បែាំទាំនសទ សយាំងព្ែាំវសផ្ាំ
ាំ ាំបែាំាំងឧទាំរែាំ។ បនាំបាំមក ែងាំការព្ែាំែព្ាំនាំែយឯករជយនាំងព្ែាំែ
សាំសែាំរបសាំែាំកសៅកព្មាំែ 2 ថ្ននាំែាំវធ្
ាំ ាំបែាំាំងឧ
ព្ាំនាំែយសមាំលវា។ សាំមសមាំល ន្្ិក G6 សព្មាបាំព្ាំែាំមានែាំព្ាំែងាំភាព្ព្ែាំែព្ាំនាំែយ នាំងនាំែាំវធ្
ទាំរែាំកព្មាំែ 2។
ព្បសាំនសបាំសយាំងយលិប្ពមចាំសពាេះសាំសែាំរបសាំែាំកសដាយណផ្ាំក ឬទង
ាំ ែសាំ៖

•

សយាំងព្ែាំវណែ្ិលិការធានរាិរិរងណដលសយាំងរនយលាំព្ព្មសដាំមបផ្
ាំ ាំលាំឱយរនសលឿនអាព្សាំយសលាំែព្មាំ
វការសាំែភាព្របសាំែាំក បាំាំណនាំមិនបលិសពិ7 ថ្ងិតាមប្រតិទិន បនាំបាំព្ាំសយាំងទទាំលរនបែាំាំង
ឧទាំរែាំរបសាំែាំកសេាំយ។

•

សយាំងព្ែាំវណែប្ិប្ិបាកិទិទតិបៅអ្ិកសព្មាបាំឱសងណដលែាំករនទាំ កិិងរយៈបពល 30 ថ្ងិតាមប្រតិ
ទិន បនាំបាំព្ាំសយាំងទទាំលរនការបាំាំងឧទាំរែាំរបសាំែាំក។

ព្បសាំនសបាំសយាំងរដិបសធ្ចសាំពាេះសាំសែាំរបសាំែាំកសដាយណផ្ាំក ឬទង
ាំ ែសាំ៖

•

សយាំងនាំងសផ្ជ
ាំ ាំនែាំកនាំវលាំែាំែណដលព្នយលាំព្ាំមាំលសហែាំនាំងព្របាំែាំកព្ាំរសបៀបណដលែាំក
ដាកាំបែាំាំងឧទាំរែាំ។

•

សយាំងព្ែាំវណែផ្ាំលឱ
ាំ យែាំកនាំវចសមាំាំយរបសាំសយាំងែាំព្ាំការទាំទែាំសងែាំក វ ាំ សព្មាបឱ
ាំ សងណដលែាំករ
នទាំ កិិងរយៈបពល 14 ថ្ងិតាមប្រតិទិន បនាំបាំព្ាំសយាំងទទាំលរនបែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំែាំក។

ព្បសាំនសបាំសយាំងមាំនផ្ាំលាំឱយែាំកនាំវសសចកាំាំសសព្មចកាំាំងរយៈសព្ល 14 ថ្ងាំតាមព្បែាំទាំនសទ សយាំងព្ែាំវ
ាំ ាំបែាំាំងឧទាំរែាំ។ បនាំបាំមក ែងាំការព្ែាំែព្ាំនាំែយឯក
សផ្ាំសាំ
ាំ សែាំរបសាំែាំកសៅកព្មែ
ាំ 2 ថ្ននាំែាំវធ្
រជយនាំងព្ែាំែព្ាំនាំែយសមាំលវា។ សាំមសមាំល ន្្ិក G6 សព្មាបាំព្ាំែាំមានែាំព្ាំែងាំភាព្ព្ែាំែព្ាំនាំែយ
ាំ ាំបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 2។
នាំងនាំែាំាំវធ្

•

ព្បសាំនសបាំសយាំងយលិប្ពមចាំសពាេះសាំសែាំរបសាំែាំកសដាយណផ្ាំក ឬទង
ាំ ែសាំសនេះសយាំងព្ែាំវណែទាំទែាំស
ងែាំក វ ាំ កាំាំងរយៈសព្ល 30 ថ្ងាំតាមព្បែាំទាំន បនាំបាំព្ាំសយាំងទទាំលរនសាំសែាំរបសាំែាំក។

•

ព្បសាំនសបាំសយាំងរដិបសធ្ចសាំពាេះសាំសែាំរបសាំែាំកសដាយណផ្ាំក ឬទង
ាំ ែសាំសនេះសយាំងនាំងសផ្លាំ
ាំ ែាំែសៅ
ែាំក ណដលព្នយលាំព្ាំមាំលសហែាំនាំងព្របាំែាំកព្ាំរសបៀបណដលែាំកអាចដាកាំបែាំាំងឧទាំរែាំ។

G6. ការដ្ឋកិរណិិងឧទិរណិកប្មិត 2
ព្បសាំនសបាំសយាំងរដិបសធ្ចសាំពាេះបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 1 របសាំែាំក ែាំកអាចទទាំលយកសសចកាំាំសសព្មចរ
បសាំសយាំង ឬដាកាំបែាំាំងឧទាំរែាំសផ្សងសទៀែ។ ព្បសាំនសបាំែាំកសសព្មចចាំែាំដាកាំបែាំាំងឧទាំរែាំមាំយសផ្សងសទៀែ
ាំ ាំបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 2។ អ្ងិការប្តិតពិនត
ែាំកអាចសព្បាំព្រសាំនាំែាំវធ្
ិ យឯករាជយនាំងព្ាំនាំែយសមាំល
សសចកាំាំសសព្មចរបសាំសយាំង សៅសព្លណដលសយាំងរដិបសធ្ចាំសពាេះបែាំាំងឧទាំរែាំដាំបាំងរបសាំែាំក។
ែងាំការសនេះសសព្មចថាសែាំសយាំងគាំរផ្លាំសាំបាំរាំសសចកាំាំសសព្មចរបសាំសយាំងឬែែាំ។

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ9៖ សែាំែាំកសធ្ាំាំដាំចសមាំ
ចែាំេះ ព្បសាំនសបាំមានបញ្ញាំ ឬ
បែាំាំងែវាាំ (សសចកាំាំសសព្មចសលាំ
ការធានរាំបរង
ាំ បែាំាំងឧទាំរែាំ
បែាំាំងែវាាំ)

ស្ាំេះផ្ាំ វាំការសព្មាបាំ"ែងាំការព្ែាំែព្ាំនាំែយឯករជយ" គាំ"សាិរិនប្តិតពិនត
ិ យឯករាជយ"
ណដលជាំនកាលព្ែាំវរនសគសៅថា "IRE"។
សដាំមបាំដាកាំបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 2 ែាំក ែាំកែាំណាងរបសាំែាំក ឬសវជាំបែាំាំែ ឬែាំកសច សវជាំបញ្ញាំសផ្សងសទៀ
ែរបសាំែាំក ព្ែាំវណែទកាំទងែងាំភាព្ព្ែាំែព្ាំនាំែយឯករជយជាលាយលកិណិអ្កេរ សហាំយសសាំាំសាំាំឱយមានការ
ព្ាំនាំែយសេាំងវ ាំ សលាំករែាំរបសាំែាំក។
•

ព្បសាំនសបាំសយាំងរដិបសធ្ចសាំពាេះបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 1 របសាំែាំក លាំែាំែណដលសយាំងសផ្ាំជ
ាំ ាំនែាំករ ាំ
មមានបសចកិិន្ណនអ្ិ
ិ ពិរបរៀរដ្ឋកិរណិង
ិ ឧទិរណកប្មិ
ិ
ត 2 ជាមាំយែងាំភាព្ព្ែាំែព្ាំនាំែយ
ឯករជយ។ ការណែនាំនាំងព្របាំថានរណាអាចដាកាំបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 2 កាលបរសាំចាំទកាំែែាំណដ
លែាំកព្ែាំវណែែនាំវែាំតាម នាំងរសបៀបសដាំមបទ
ាំ កាំទងសៅែងាំភាព្។

•

សៅសព្លែាំកសធ្ាំាំការបាំាំងឧទាំរែាំសៅែងាំការព្ែាំែព្ាំនែ
ាំ យឯករជយ សយាំងនាំងសផ្ាំព្ាំ
ាំ ែាំមានណដលសយាំង
មានែព្ាំ
ាំ ការបាំាំងឧទាំរែាំរបសាំែាំកសៅកានាំែងាំការសនេះ។ ព្ាំែាំមានសនេះព្ែាំវរនសគសៅថា
"សាំែាំាំសរឿង" របសាំែាំក។ អ្ិកមានសិទិទទិលបានចារិចមិងឯកសារសណ
ិ ិ ិបរឿងររសិអ្ិកបដ្ឋ
យឥតគិតថ្ងិ។

•

ែាំកមានសាំទាំផ្
ាំ ាំលាំព្ាំែាំមានបណនាំមដលាំែងាំការព្ែាំែព្ាំនាំែយឯករជយ សដាំមបាំគាំព្ទបែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំ
ែាំក។

ែងាំភាព្ព្ែាំែព្ាំនាំែយឯករជយព្ាំនាំែយសមាំលបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 2 ណផ្ាំក D របសាំែាំក សហាំយផ្ាំលាំឱយែាំកនាំវ
ចសមាំាំយជាលាយលកាំែែកសរ។
ាំ
សាំមសមាំល ន្្ិក F4 សព្មាបាំព្ាំែាំមានបណនាំមែាំព្ាំែងាំភាព្ព្ែាំ
ែព្ាំនាំែយឯករជយ។
កាលររបិចិទកិណតិសប្មារិរណិង
ិ ឧទិរណរិ ស
ិ បៅកប្មិត 2
ព្បសាំនសបាំសាំែភាព្របសាំែាំកព្ែាំវការការសសព្មចចាំែាំសនេះ សាំមសសាំាំសាំាំបែាំាំងឧទាំរែាំរហាំសព្ាំែងាំកា
រព្ែាំែព្ាំនាំែយឯករជយ។
•

ព្បសាំនសបាំព្ាំកសគយលាំព្ព្មសលាំបែាំាំងឧទាំរែាំរហាំស ព្ាំកសគព្ែាំវណែផ្ាំលាំចសមាំាំយដលាំែាំកកិិងរយៈបពល
72 បមាិងបនាំបាំព្ាំទទាំលរនសាំសែាំបែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំែាំក។

•

ព្បសាំនសបាំព្ាំកសគយលិប្ពមសាំសែាំរបសាំែាំកសដាយណផ្ាំក ឬទង
ាំ ែសាំសយាំងព្ែាំវផ្ាំលាំការធានរាំបាំរងឱ
សងណដលរនែនាំមាំែកិិងរយៈបពល 24 បមាិងបនាំបព្ាំ
ាំ ទទាំលរនសសចកាំាំសសព្មចរបសាំែងាំភា
ព្ព្ែាំែព្ាំនាំែយឯករជយ។

កាលររបិចិទកិណតិសប្មារិរណិង
ិ ឧទិរណស
ិ ិងដ្ឋរបៅកប្មិត 2
ព្បសាំនសបាំែាំកមានបែាំាំងឧទាំរែាំសាំងាំដារសៅកព្មាំែ 2 ែងាំភាព្ព្ែាំែព្ាំនាំែយឯករជយព្ែាំវណែ
ផ្ាំលាំចសមាំាំយដលាំែាំក៖

•

?

កិិងរយៈបពល 7 ថ្ងិតាមប្រតិទិនបនាំបាំព្ាំព្ាំកសគទទាំលរនបែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំែាំក សព្មាបាំ
ឱសងណដលែាំកមាំនរនទទាំល។

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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•

ជាំព្ាំកទាំ9៖ សែាំែាំកសធ្ាំាំដាំចសមាំ
ចែាំេះ ព្បសាំនសបាំមានបញ្ញាំ ឬ
បែាំាំងែវាាំ (សសចកាំាំសសព្មចសលាំ
ការធានរាំបរង
ាំ បែាំាំងឧទាំរែាំ
បែាំាំងែវាាំ)

កិិងរយៈបពល 14 ថ្ងិតាមប្រតិទិនបនាំបាំព្ាំទទាំលរនបែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំែាំកសព្មាបាំការទាំទែាំ
សងថ្ងាំឱសងណដលែាំករនទាំ ។

ព្បសាំនសបាំែងាំភាព្ព្ែាំែព្ាំនាំែយឯករជយយលិប្ពមចាំសពាេះសាំសែាំសដាយណផ្ាំក ឬទងែសាំ
ាំ
របសាំែាំក៖

•

សយាំងព្ែាំវណែផ្ាំលាំការធានរាំបាំរងសលាំឱសងណដលព្ែាំវរនែនាំញ្ញាំែកិិងរយៈបពល 72
បមាិងបនាំបាំព្ាំសយាំងទទាំលរនសសចកាំាំសសព្មចរបសាំែងាំការព្ែាំែព្ាំនាំែយឯករជយ។

•

សយាំងព្ែាំវណែទាំទែាំសងែាំក វ ាំ សព្មាបាំឱសងណដលែាំករនទាំ កាំាំងរយៈសព្ល 30 ថ្ងាំតាមព្បែាំទាំន
បនាំបាំព្ាំសយាំងទទាំលរនសសចកាំាំសសព្មចរបសាំែងាំការព្ែាំែព្ាំនាំែយឯករជយ។

ព្បសាំនសបាំែងាំការព្ែាំែព្ាំនាំែយឯករជយរដិបសធ្ចសាំពាេះបែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំែាំក វាមាននាំយថាព្ាំក
សគឯកភាព្នាំងសសចកាំាំសសព្មចរបសាំសយាំងកាំាំងការមាំនយលាំព្ព្មតាមសាំសែាំរបសាំែាំក។
សនេះព្ែាំវរនសគសៅថា "ការរកាសសចកាំាំសសព្មច" ឬ "ការបដាំសសធ្បែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំែាំក"។
ព្បសាំនសបាំែងាំភាព្ព្ែាំែព្ាំនាំែយឯករជយរដិបសធ្ចាំសពាេះបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 2 របសាំែាំក ែាំកមានសាំទាំាំ
ចាំសពាេះបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 3 ព្បសាំនសបាំែថ្មាំជាព្រកាំដាំលាាំរថ្នការធានរាំបាំរងឱសងណដលែាំ
កសសាំាំសាំាំព្ែាំវនាំងែថ្មាំជាព្រកាំដាំលាាំរែបបបរមា។ ព្បសាំនសបាំែថ្មាំព្រកាំជាដាំលាាំរថ្នការធានរាំបាំរងឱសង
ណដលែាំកសសាំាំសាំាំគាំែាំចជាងចាំនាំនទាំកព្រកាំែបបបរមាណដលព្ែាំវការ សនេះែាំកមាំនអាចដាកាំបែាំាំងឧទាំរ
ែាំសផ្សងសទៀែរនសទ។ កាំាំងករែាំសនេះ សសចកាំាំសសព្មចថ្នបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែទាំ2 គាំជាការសសព្មចចាំង
សព្កាយ។ ែងាំភាព្ព្ែាំែព្ាំនាំែយឯករជយនាំងសផ្ាំជ
ាំ ាំនែាំកនាំវលាំែាំែណដលព្របាំែាំកែព្ាំ
ាំ ែថ្មាំព្រកាំជាដាំលាាំរែ
បបបរមាណដលព្ែាំវការ សដាំមបប
ាំ នាំបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 3។
ព្បសាំនសបាំែថ្មាំព្រកាំជាដាំលាាំរថ្នសាំសែាំរបសាំែាំកបាំសព្ តាមលកាំែែាំែព្មាំវ ែាំកសព្ជាំសសរសថា
ាំ
សែាំែាំកចងាំ
សធ្ាំាំបែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំែាំកបណនាំមសទៀែឬែែាំ។
•

ាំ បែាំាំងឧទាំរែាំបនាំបាំព្ាំកព្មាំែ 2។
មានកព្មាំែបណនាំមចាំនាំនបាំសៅកាំាំងនាំែាំវធ្ាំ

•

ព្បសាំនសបាំែងាំភាព្ព្ែាំែព្ាំនាំែយឯករជយរដិបសធ្ចាំសពាេះបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 2 របសាំែាំក
ាំ បែាំាំងឧទាំរែាំែាំក៖
សហាំយែាំកបាំសព្ តាមលកាំែែាំែព្មាំវ សដាំមបាំបនាំនាំែាំវធ្ាំ
o

សសព្មចចាំែាំថាសែាំែាំកចងាំដាកាំបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 3 ណដរឬសទ។

o

សាំមសមាំលលាំែាំែណដលែងាំភាព្ព្ែាំែព្ាំនាំែយឯករជយរនសផ្ាំាំមកែាំកបនាំបាំព្ាំបែាំាំងឧទាំរែាំក
ព្មាំែ 2 របសាំែាំកសព្មាបាំព្ាំែាំមានលមាំាំែែាំព្ាំរសបៀបដាកាំបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 3។

ាំ ចាំយសដាេះព្សាយបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 3។ សាំមសមាំល ន្្ិក J
សៅព្កមចាបាំរដាំរល ឬសមធាវាំវាំនាំ
សព្មាបាំព្ាំែាំមានែាំព្ាំបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 3, 4, នាំង 5។

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសណ
ិ ិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមន
ាំ នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពតិ
ិ មានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ9៖ សែាំែាំកសធ្ាំាំដាំចសមាំ
ចែាំេះ ព្បសាំនសបាំមានបញ្ញាំ ឬ
បែាំាំងែវាាំ (សសចកាំាំសសព្មចសលាំ
ការធានរាំបរង
ាំ បែាំាំងឧទាំរែាំ
បែាំាំងែវាាំ)

H. ការបសិិរសឱ
ិ យបយិងរាិរិរងការសប្មាកបៅមនិិរបពទយរយៈបពលយិរ
សៅសព្លែាំករនចាំលសាាំកាំសៅមនាំាំរសព្ទយ ែាំកមានសាំទាំាំទទាំលរនសសវាកមាំទង
ាំ ែសាំរបសាំម
ាំ ាំចាំយសរគ នាំងព្ារលជង
នាំាំសព្ទយណដលសយាំងធានរាំបរាំង នាំងចាាំរចាំចាំសពាេះការវន
ាំ ាំឬរបាំសរបសាំែាំក។
សព្មាបាំព្ាំែមាន
ាំ
បណនាំមែាំព្ាំការធានរាំបាំរងព្ាំមនាំាំរសព្ទយថ្នគសព្មាងរបសាំសយាំង សាំមសមាំលជិពិកទិ4
ថ្នសសៀវសៅណែនាំសមាជាំករបសាំែាំក។
កាំាំងែាំេ
ាំ ងសព្លសាាំកាំសៅមនាំាំរសព្ទយណដលមានការធានរាំបាំរង សវជាំបែាំាំែរបសាំែាំក នាំងបាំគាំលកមនាំ
ាំ
ាំរសព្
ទយសហការជាមាំយែាំក សដាំមបាំសរៀបចាំសព្មាបថ្ង
ាំ ាំណដលែាំកព្ែាំវចាកសច ព្ាំមនាំាំរសព្ទយ។
ព្ាំកសគកាំជាំយសរៀបចាំការណងទ ាំណដលែាំកព្បណហលជាព្ែាំវការបនាំបាំព្ាំែាំកចាកសច ផ្ងណដរ។
•

ថ្ងាំណដលែាំកចាកសច ព្ាំមនាំាំរសព្ទយព្ែាំវរនសៅថា៖ "កាលបរសចាំ
ាំ ទចាកសច "។

•

សវជាំបែាំាំែរបសាំែាំក នាំងបាំគាំលកសព្ទយនាំ
ាំ
ងព្របាំែាំកព្ាំកាលបរសចាំ
ាំ ទចាកសច ។

ព្បសាំនសបាំែាំកគាំែថាែាំកព្ែាំវរនសសាំាំសាំាំឱយចាកសច ព្ាំមនាំាំរសព្ទយឆ្បាំសព្ក ឬែាំកព្ព្ាំយររមាំែាំព្ាំការ
ណងទរាំបសាំែាំកបនាំបាំព្ាំែាំកសច ព្ាំមនាំាំរសព្ទយ ែាំកអាចសសាំាំសាំាំសាាំកាំសៅមនាំាំរសព្ទយឱយរនយាំរជាងសនេះ។
ាំ ាំសសាំាំរសាំាំសនេះ។
ណផ្ាំកបនាំបាំសនេះព្របាំែាំកព្ាំវធ្

H1. ការសិកាអ្ិពិសិទិិMedicare ររសិអ្ិក
កាំាំងរយៈសព្លព្ាំរថ្ងាំបនាំបព្ាំ
ាំ ែាំករនចាំលមនាំាំរសព្ទយ នរណាមាាំកាំសៅកាំាំងមនាំាំរសព្ទយ ដាំចជាគលា
ាំ នាំ
បដាាំយាំកា ឬែាំកសធ្ាំាំការងារសលាំសាំែាំាំសរឿងសនេះនាំងផ្ាំលាំឱយែាំកនាំវការជាំនដាំែាំងជាលាយលកាំែែកសរ
ាំ
ណដលសៅថា "សារសខា
ិ និមិយពិMedicare អ្ិពស
ិ ិទិររសិអ្ិក។" ែាំកព្គបគ
ាំ ាំ ណដលមាន Medicare
ទទាំលរនចាបាំចមាំងថ្នសសចកាំាំជាំនដាំែាំងសនេះ សៅសព្លណាណដលព្ាំកសគព្ែាំវរនសគប
ញ្ាំន
ាំ សៅមនាំាំរសព្ទយ។
ព្បសាំនសបាំែាំកមាំនទទាំលរនការជាំនដាំែាំងសទ សាំមសសាំស
ាំ ាំវាព្ាំបាំគាំលកមនាំ
ាំ
ាំរសព្ទយ។ ព្បសាំនសបាំែាំកព្ែាំ
វការជាំនាំយ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកណផ្ាំកបសព្មាំសសវាសមាជក
ាំ តាមរយៈសលែណដលមានសៅណផ្ាំកោ
ងសព្កាមថ្នទាំព្ាំរសនេះ។ ែាំកកាំអាចសៅទាំរសព្ាំមកសលែ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 24
សមាាំងកាំាំងមាំយថ្ងាំ 7 ថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ។ ែាំកសព្បព្ាំរសាំTTY គាំរណែសៅទាំរសព្ាំមក 1-877-486-2048។

•

សិមអានបសចកិិជិនដិណិងសដាយព្បងព្បយាំ
ាំ
ែាំ សហាំយសាំរសាំែាំរ ព្បសាំនសបាំែាំកមាំនយលាំ។
សសចកាំាំជាំនដាំែាំងសនេះព្របាំែាំកែាំព្ាំសាំទាំាំរបសាំែាំកកាំាំងនមជាែាំកជាំងាំសៅមនាំាំរសព្ទយ
រមទ
ាំ ងសាំ
ាំ ទាំាំរបសាំែាំកកាំាំងការ៖

o ទទាំលរនសសវាកមាំណដលព្ែាំវរនរាំបាំរងសដាយ Medicare ែាំេាំងសព្ល នាំងសព្កាយសព្ល
សាាំកាំសៅមនាំាំរសព្ទយរបសាំែាំក។ ែាំកមានសាំទាំាំដាំងថាសែាំសសវាកមាំទង
ាំ សនេះជាែាំាំ
នរណានាំងបងាំព្រកាំសលាំសសវាទង
ាំ សនេះ សែាំែាំកអាចទទាំលរនសសវាកមាំទង
ាំ សនេះសៅទាំណា។

o ចាំលរមច
ាំ ាំណែកកាំាំងសសចកាំាំសសព្មចណាមាំយែាំព្ាំរយៈសព្លសាាំកាំសៅមនាំាំរសព្ទយរបសាំែាំក។

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ9៖ សែាំែាំកសធ្ាំាំដាំចសមាំ
ចែាំេះ ព្បសាំនសបាំមានបញ្ញាំ ឬ
បែាំាំងែវាាំ (សសចកាំាំសសព្មចសលាំ
ការធានរាំបរង
ាំ បែាំាំងឧទាំរែាំ
បែាំាំងែវាាំ)

ាំ ាំកាំាំររមាំននណដលែាំកមានចាំសពាេះគាំែភាព្សសវា
o ដាំងព្ាំកណនាំងព្ែាំវរយការែព្
ណងទរាំបសាំមនាំាំរសព្ទយ។

o បាំាំងឧទាំរែាំព្បសាំនសបាំែាំកគាំែថាែាំកសច ព្ាំមនាំាំរសព្ទយឆ្បាំសព្ក។
•

ចិេះ តិបលខាបលិបសចកិិជិនដិណង
ិ បនេះ សដាំមបាំបងាាំ ថាែាំករនទទាំលវា
នាំងយលាំព្ាំសាំទាំាំរបសាំែាំក។

o ែាំក ឬនរណាមាាំកាំណដលសធ្ាំស
ាំ កមាំភាព្តាងនមឱយែាំក អាចចាំេះហែាំសលោសលាំសសចកាំាំជាំ
នដាំែាំងសនេះ។

o ការចាំេះហែាំសលោសលាំសសចកាំាំជាំនដាំែាំងបងាាំ ប្តិមន្តថាែាំករនទទាំលព្ាំែាំមានែាំព្ាំសាំទាំាំរប
សាំែាំកបាំាំសណា
ាំ េះ។ ការចាំេះហែាំសលោមិនមាននាំយថាែាំកយលាំព្ព្មនាំងកាលបរសចាំ
ាំ ទសច
ណដលសវជាំបែាំាំែរបសាំែាំក ឬបាំគាំលកមនាំ
ាំ
ាំរសព្ទយព្បណហលជារនព្របាំែាំកសនេះសទ។

•

រកាចារិចមិងថ្នសសចកាំជាំ
ាំ នដាំែាំងណដលរនចាំេះហែាំសលោ សដាំមបាំឱយែាំកមានព្ាំែាំមាន
ព្បសាំនសបាំែាំកព្ែាំវការវា។

ព្បសាំនសបាំែាំកចាំេះហែាំសលោសលាំការជាំនដាំែាំងសលាំសព្ាំព្ាំរថ្ងាំមាំនថ្ងាំណដលែាំកចាកសច ព្ាំមនាំាំរសព្ទយ
ែាំកនាំងទទាំលរនចាបាំចមាំងមាំយសទៀែមាំនសព្លែាំកសច ព្ាំមនាំាំរសព្ទយ។
ែាំកអាចសមាំលចាបាំចមាំងថ្នសសចកាំាំជាំនដាំែាំងសនេះជាមាំន ព្បសាំនសបាំែាំក៖

•

សាំមសៅទាំរសព្ាំសៅណផ្ាំកសសវាកមាំសមាជាំកតាមរយៈសលែណដលមានសៅណផ្ាំកោងសព្កាមថ្នទាំព្ាំរ
សនេះ។

•

សាំមសៅទាំរសព្ាំមក Medicare តាមរយៈសលែ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 24
សមាាំងកាំាំងមាំយថ្ងាំ 7 ថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ។ ែាំកសព្បព្ាំរសាំTTY គាំរណែសៅទាំរសព្ាំមក
1-877-486-2048។

•

សាំមចាំលសមាំល www.cms.gov/Medicare/Medicare-GeneralInformation/BNI/HospitalDischargeAppealNotices។

H2. ការដ្ឋកិរណិិងឧទិរណិកប្មិត 1
ព្បសាំនសបែ
ាំ ាំកចងឱយ
ាំ សយាំងរាំបរាំងសសវាកមាំមនាំរាំសព្ទយសព្មាបការស
ាំ
ព្មាកកាំាំងមនាំរាំសព្ទយរបសាំែាំកកាំាំងរយៈ
សព្លយាំរជាងសនេះ សាំមដាកប
ាំ ែាំង
ាំ ឧទាំរែាំ។ ែងាំភាព្ណកលមាំគែភាព្ន
ាំ
ាំងព្ែាំែព្ាំនាំែយបែាំាំងឧទាំ
រែាំកព្មែ
ាំ 1 សដាំមបសាំមលថា
ាំ
សែកាលប
ាំ
រសាំចាំទថ្នការចាកសច ណដលរនសព្គងទក
ាំ របសាំែាំកគាំសមព្សប
តាមណបបសវជាំសាស្តសាំសព្មាបាំែាំកឬែែ។ាំ
ែងាំភាព្ណកលមាំគាំែភាព្ គជាព្
ាំ កម
ាំ សវជាំបែាំែ
ាំ នង
ាំ ែាំកជាំន ណផ្ាំកណងទសាំ
ាំ ែភាព្សផ្សងសទៀែ ណដលទទាំ
លរនព្រកព្ាំ
ាំ រដាាំភរល
ាំ
សហព្ាំនាំ។ ែាំកជាំន ទង
ាំ សនេះនង
ាំ ព្ាំនែ
ាំ យ នង
ាំ ជាំយណកលមាំគែភាព្សព្
ាំ
មាបាំែាំក
ណដលមាន Medicare។ ព្ាំកសគមាំនណមនជាណផ្ាំកថ្នគសព្មាងរបសាំសយាំងសទ។

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ9៖ សែាំែាំកសធ្ាំាំដាំចសមាំ
ចែាំេះ ព្បសាំនសបាំមានបញ្ញាំ ឬ
បែាំាំងែវាាំ (សសចកាំាំសសព្មចសលាំ
ការធានរាំបរង
ាំ បែាំាំងឧទាំរែាំ
បែាំាំងែវាាំ)

សៅរដាំ California ែងាំភាព្ណកលមាំគាំែភាព្គាំជាែាំកទទាំលផ្ល Livanta នាំងែងាំភាព្ណកលមាំគាំែភា
ព្ណងទណាំដលសផ្លាំែសលាំព្គាំសារ (BFCC-QIO)។ សៅទាំរសព្ាំមកព្ាំកសគតាមសលែ 1-877-588-1123 ព្ាំថ្ងាំចនាំ
ដលាំថ្ងាំសាំព្ក ចាបាំព្ាំសមាាំង 8:00 ព្ព្ាំក ដលាំ6:00 លាាំច។ ែាំកសព្បាំព្រសាំTTY គាំរណែសៅទាំរសព្ាំមក
1-855-887-6668។ ព្ាំែាំមានទាំនកាំទាំនងកាំមានសៅកាំាំងសសចកាំាំជាំនដាំែាំងផ្ងណដរ "សារសាំោនាំមាំយព្ាំ
Medicare ែាំព្ាំសាំទាំាំរបសាំែាំក" នាំងសៅកាំាំង ជិពិកទិ2។
សិមទកិទងអ្ងិភាពន្កលមិគិណភាព មិនបពល បពលអ្ិកចាកបចញពិមនិរិ បពទយ និងមិនឱយ
ិសពិកាលររបចិ
ិ ទចាកបចញន្ដលបានបប្គងទិកររសិអ្ិក។
•

ប្រសិនបរិអ្ិកបៅទិរសពិមកមិនបពលអ្ិកចាកបចញ ែាំកអាចសាាំកាំសៅកាំាំងមនាំាំរសព្ទយបនាំបាំព្ាំ
ថ្ងាំសព្មាកព្ារលណដលែាំករនសព្គងទាំកសដាយមន
ាំ ចាាំរចាំបងាំព្រកាំែែៈសព្លណដលែាំក
រងាំចាាំសសចកាំាំសសព្មចរបសាំែងាំភាព្ណកលមាំគាំែភាព្ែាំព្ាំបែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំែាំក។

•

ប្រសិនបរិអ្ិកមិនទកិទងតាមរយៈទិរសពិបដិមបិដ្ឋកិរណិង
ិ ឧទិរណិសហាំយែាំកសសព្មចចាំែាំសាាំ
កាំសៅមនាំាំរសព្ទយសព្កាយកាលបរសាំចាំទចាកសច ណដលរនសព្គងទាំករបសាំែាំក ែាំកនាំងព្ែាំវបងាំថ្ងាំ
ចាំណាយទង
ាំ ែសាំសព្មាបាំសសវាកមាំណងទរាំបសាំមនាំាំរសព្ទយណដលែាំកទទាំលរនសព្កាយកាលបរសាំចាំទ
ចាកសច ណដលរនសព្គងទាំករបសាំែាំក។

•

ប្រសិនបរិអ្ិកែកកាលររបិចិទកិណតិសព្មាបាំការទកាំទងែងាំភាព្ណកលមាំគាំែភាព្ែាំព្ាំ
បែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំែាំក សាំមដាកាំបែាំាំងឧទាំរែាំសដាយផ្លាំលាំសៅសយាំងជាំនាំស វ ាំ ។ សាំមសមាំល
ន្្ិក G4 សព្មាបាំព្ាំែមាន
ាំ
ែាំព្ាំការដាកាំបែាំាំងឧទាំរែាំមកសយាំង។

•

សព្ពាេះការសាាំកាំសៅមនាំាំសព្ទយគាំព្ែាំវរនរាំបាំរងសដាយទង
ាំ Medicare នាំង Medi-Cal ព្បសាំនសបាំែងាំ
ភាព្ណកលមាំគាំែភាព្នាំងមាំនសាាំបាំសាំសែាំសាំាំបនាំការសាាំកាំសៅមនាំាំរសព្ទយរបសាំែាំក ឬែាំកសជឿថាសាាំ
នភាព្របសាំែាំកគាំបនាំនាំពាកាំព្ាំនាំនាំងហានាំភាំយបនាំនាំនាំងធ្ាំនាំធ្ាំរដលាំសាំែភាព្របសាំែាំក
ឬែាំកសាំាំែកាំាំងការឈាំចាបាំធ្ាំនាំធ្ាំរ ែាំកអាចដាកាំពាកយបែាំាំង ឬសសាំាំសឱយ
ាំ ព្កសាំងណងទសាំ
ាំ ែភា
ព្សព្កាមការព្គបាំព្គង (DMHC) ថ្នរដាំ California សធ្ាំកា
ាំ រព្ែាំែព្ាំនាំែយណផ្ាំកសវជាំសាស្តសាំសេាំងវ ាំ សដា
យឯករជយ។ សាំមសមាំលណផ្ាំក F4 សៅសលាំទាំព្ាំរ 215 សដាំមបណាំសាំងយលាំព្ាំរសបៀបដាកាំពាកយបែាំាំងែវាាំ
នាំងសសាំាំសាំាំDMHC ឱយព្ែាំែព្ាំនាំែយណផ្ាំកសវជាំសាស្តសាំសដាយឯករជយ។

សិមបសិិសិជន
ិ ិយបរិអ្ិកប្តិវការ។ ព្បសាំនសបាំែាំកមានសាំែាំរ ឬព្ែាំវការជាំនាំយសៅសព្លណាមាំយ៖

•

សាំមសៅទាំរសព្ាំសៅណផ្ាំកសសវាកមាំសមាជាំកតាមរយៈសលែណដលមានសៅណផ្ាំកោងសព្កាមថ្នទាំព្ាំរ
សនេះ។

•

ាំ ាំព្បាំកា នាំងែសាំាំមែាំណផ្ាំកធានរាំបាំរងសាំែភាព្ (HICAP) តាមរយៈ
សៅទាំរសព្ាំមកកមាំវធ្
1-800-434-0222។

ិ រ ស
សិមបសិរិសិ"ការពិនិតយប ង
ិ វញ
ិ "។ សធ្ាំាំសកមាំភាព្ឱយរនរហាំស សហាំយទកទ
ាំ ងសៅែងាំភាព្ណក
ាំ
លមាំគាំែភាព្ សដាំមបសាំសាំាំសាំាំឱយមានការព្ែាំែព្ាំនាំែយសេាំងវ រហាំសសលាំការចាកសច ព្ម
ាំ នាំាំរសព្ទយរបសាំែាំក។

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ពាកយផ្ាំ វាំចាបាំសព្មាបាំ"ការប្តិតពិនិតយប
"ការប្តិតពិនត
ិ យន្ដលមានការពបនិឿន"។
បតិមានអ្ិបិកិតប

ជាំព្ាំកទាំ9៖ សែាំែាំកសធ្ាំាំដាំចសមាំ
ចែាំេះ ព្បសាំនសបាំមានបញ្ញាំ ឬ
បែាំាំងែវាាំ (សសចកាំាំសសព្មចសលាំ
ការធានរាំបរង
ាំ បែាំាំងឧទាំរែាំ
បែាំាំងែវាាំ)

ិ រ ិស" គាំ"ការប្តិតពិនិតយប
ង
ិ វញ

ិ ភាិមៗ" ឬ
ិង វញ

ិងកិិងអ្ិ ិ ងបពលប្តិតពិនត
ិ យរ ស
ិ

•

ែាំកព្ែាំែព្ាំនាំែយសៅែងាំភាព្ណកលមាំគាំែភាព្សាកសាំរែាំក ឬែាំកែណា
ាំ ងរបសាំែាំកថាសហែែ
ាំ ាំរ
ាំ
នជាែាំកគែ
ាំ ថាការធានរាំបរាំងគាំរណែបនាំបនាំបាំព្ាំកាលបរសាំចាំទសច ណដលរនសព្គងទក
ាំ ។
ែាំកមាំនព្ែាំវរនែព្មវាំឱយសរសសរសសចកាំណាំងាំងណាមាំយសទ បាំណាំនាំែាំកអាចសរសសររន។

•

ែាំកព្ែាំែព្ាំនាំែយសមាំលព្ែ
ាំ ាំមានសវជាំសាស្តសាំរបសាំែាំក ព្ាំភាកាជាមាំយសវជាំបែាំាំែរបសាំែាំក
នង
ាំ ព្ែាំែព្ាំនាំែយព្ាំែមាន
ាំ
ណដលមនាំរាំសព្ទយ នង
ាំ គសព្មាងរបសាំសយាំងរនផ្ាំលាំឱយព្ាំកសគ។

•

សៅសព្លថ្ងាំព្ែងថ្នថ្
ាំ ងាំបនាំបព្ាំ
ាំ ែាំកព្ែាំែព្ាំនែ
ាំ យព្របាំដលាំគសព្មាងរបសាំសយាំងែព្ាំ
ាំ បែាំង
ាំ ឧទាំរែាំរ
បសាំែាំក ែាំកនាំងទទាំលរនការជាំនដាំែាំងមាំយសទៀែណដលព្នយលាំែព្ាំ
ាំ មាំលសហែណាំដលសវជាំបែាំាំែ
របសាំែាំក មនាំាំរសព្ទយ សហាំយសយាំងគែ
ាំ ថាសនេះគជាកាល
ាំ
បរសាំចាំទថ្នការចាកសច ព្ម
ាំ នាំរាំសព្
ទយព្ែម
ាំ ព្ែវាំណដលសមព្សបនង
ាំ ការព្ារលរបសាំែាំក។
វាកយសព្ាំចាបាំសព្មាបាំការព្នយលាំជាលាយលកាំែែកសរសនេះគជា
ាំ
ាំ "បសចកិជ
ិ ិនដណ
ិ ង
ិ លមិិតអ្ិពកា
ិ រ
បចញពមន
ិ ិរបពទយ"។ ែាំកអាចទទាំលរនគរាំ ាំតាមរយៈការសៅទាំរសព្ាំមកណផ្ាំកបសព្មសាំសវាសមាជាំ
កតាមសលែសៅោងសព្កាមទព្ាំ
ាំ រ ឬ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 24 សមាាំងកាំាំងមាំយថ្ងាំ
7 ថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហ។ាំ (ែាំកសព្បាំព្រសាំTTY គាំរណែសៅទាំរសព្ាំមក 1-877-486-2048។) ែាំកកាំអា
ចសមាំលការជាំនដាំែាំងគរាំផ្
ាំ ងណដរសលាំបណា
ាំ តាមរយៈ www.cms.gov/Medicare/MedicareGeneral-Information/BNI/HospitalDischargeAppealNotices។

កាំាំងរយៈសព្លមាំយថ្ងាំសព្ បនាំបាំព្ាំទទាំលរនព្ាំែាំមានទងែស
ាំ
ាំណដលែាំនព្ែាំ
ាំ
វការ
ែងាំការសលាំកកមាំសគាំ
ាំ ែភាព្នាំងផ្ាំលាំឱយែាំកនាំវចសមាំាំយរបសាំព្ាំកសគចាំសពាេះបែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំែាំក។
ព្បសាំនសបាំែងាំភាព្ណកលមាំគាំែភាព្យលិប្ពមចាំសពាេះបែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំែាំក៖
•

សយាំងនាំងផ្ាំលាំសសវាមនាំាំរសព្ទយសព្មាបាំែាំកជាំងាំសព្មាកកាំាំងមនាំាំរសព្ទយណដលមានការរាំបាំរងរបសាំែាំក
ដរបណាសសវាកមាំសនេះមានភាព្ចាាំរចាំណផ្ាំកសវជាំសាស្តសាំ។

ព្បសាំនសបាំែងាំភាព្ណកលមាំគាំែភាព្រដិបសធ្ចាំសពាេះបែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំែាំក៖

?

•

ព្ាំកសគសជឿថាកាលបរសចាំ
ាំ ទសច ណដលរនសព្គងទាំករបសាំែាំកគាំសមព្សបតាមណបបសវជាំសាស្តសាំ។

•

ការធានរាំបរាំងរបសាំសយាំងែាំាំសលាំសសវាមនាំរាំសព្ទយសព្មាបាំែាំកជាំងាំសព្មាកាំកាំាំងមនាំសាំព្ទយរ
បសាំែាំកនាំងចបសាំៅសព្លរសសៀលសៅថ្ងាំបនាំបព្ាំ
ាំ សព្លែងាំភាព្ណកលមាំគាំែភាព្ផ្ាំលាំ
ចសមាំាំយរបសាំព្ាំកសគចសាំពាេះបែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំែាំក។

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ9៖ សែាំែាំកសធ្ាំាំដាំចសមាំ
ចែាំេះ ព្បសាំនសបាំមានបញ្ញាំ ឬ
បែាំាំងែវាាំ (សសចកាំាំសសព្មចសលាំ
ការធានរាំបរង
ាំ បែាំាំងឧទាំរែាំ
បែាំាំងែវាាំ)

•

ែាំកព្បណហលជាព្ែាំវបងាំថ្ងាំសសវាសព្ សល សលាំណងទម
ាំ នាំរាំសព្ទយណដលែាំកទទាំលរនបនាំបាំព្ាំសព្លថ្ងាំ
ព្ែងាំសៅថ្ងាំបនាំបាំព្ាំែងាំភាព្ណកលមាំគាំែភាព្ផ្ាំលាំឱយែាំកនាំវចសមាំាំយរបសាំព្ាំកសគចាំសពាេះ
បែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំែាំក។

•

ែាំកអាចដាកាំបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 2 ព្បសាំនសបាំែងាំភាព្ណកលមាំគាំែភាព្បដាំសសធ្បែាំាំងឧ
ទាំរែាំកព្មាំែ 1 របសាំែាំក ប ិយែាំកសាាំកាំសៅកាំាំងមនាំាំរសព្ទយបនាំបាំព្ាំកាលបរសាំចាំទថ្នការចា
កសច ព្ាំមនាំាំរសព្ទយណដលែាំករនសព្គងទាំក។

H3. ការដ្ឋកិរណិិងឧទិរណិកប្មិត 2
សព្មាបាំបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 2 ែាំកសសាំាំសាំាំឱយែងាំភាព្ណកលមាំគាំែភាព្សធ្ាំាំការព្ាំនែ
ាំ យសមាំលសផ្សង
សទៀែសលាំសសចកាំាំសសព្មច ណដលព្ាំកសគរនសធ្ាំាំសេាំងសៅសលាំបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 1 របសាំែាំក។
សៅទាំរសព្ាំមកព្ាំកសគតាមរយៈ 1-877-588-1123។
ែាំកព្ែាំវណែសសាំាំសាំាំការព្ែាំែព្ាំនាំែយសនេះកិិងរយៈបពល 60 ថ្ងិតាមប្រតិទិន បនាំបាំព្ាំថ្ងាំណដលែងាំភាព្ណកលមាំ
គាំែភាព្រនរដិបសធ្នង
ាំ បែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 1 របសាំែាំក។ ែាំកអាចសសាំាំសកា
ាំ រព្ែាំែព្ាំនាំែយសេាំងវ ាំ
សនេះរនលិេះប្តាន្តែាំកសាាំកាំសៅកាំាំងមនាំាំរសព្ទយបនាំបាំព្ាំកាលបរសាំចាំទ ណដលការធានរាំបាំរងរបសាំ
ែាំកសព្មាបាំការណងទសាំនេះព្ែាំវរនបញ្ាំបាំ។
ែាំកព្ែាំែព្ាំនាំែយរបសាំែងាំការសលាំកកមាំសគាំ
ាំ ែភាព្នាំង៖

•

សាំមសមាំលសដាយព្បងព្បយាំ
ាំ
ែាំមាំងសទៀែសលាំព្ាំែាំមានទងែស
ាំ
ាំណដលទកាំទងនាំងបែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំ
ែាំក។

•

ព្របាំែាំកព្ាំសសចកាំាំសសព្មចរបសាំព្ាំកសគែាំព្ាំបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 2 របសាំែាំកកាំាំងរយៈសព្ល 14
ថ្ងាំតាមព្បែាំទាំន បនាំបាំព្ាំរនទទាំលសាំសែាំររបសាំែាំកសព្មាបាំការព្ែាំែព្ាំនាំែយសលាំកទាំព្ាំរ។

ព្បសាំនសបាំែងាំការព្ែាំែព្ាំនាំែយគាំែភាព្យលិប្ពមចាំសពាេះបែាំាំងែវាាំរបសាំែាំក៖
•

សយាំងព្ែវាំណែទាំទែាំសងែាំក វ ាំ សព្មាបច
ាំ ាំណែកថ្នថ្ងាំចណា
ាំ យរបសាំសយាំងសព្មាបកា
ាំ រណងទព្
ាំ ម
ាំ នាំាំរ
សព្ទយ ចាបាំព្ាំសវលាថ្ងាំព្ែងាំសៅថ្ងាំសនេះ បនាំបាំព្ាំកាលបរសាំចាំទណដលែងាំភាព្ណកលមាំគាំែភា
ព្រនបដាំសសធ្បែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 1 របសាំែាំក។

•

សយាំងនាំងផ្ាំលាំសសវាមនាំាំរសព្ទយសព្មាបាំែាំកជាំងាំសព្មាកកាំាំងមនាំាំរសព្ទយណដលមានការរាំបាំរងរបសាំែាំក
ដរបណាសសវាកមាំសនេះមានភាព្ចាាំរចាំណផ្ាំកសវជាំសាស្តសាំ។

ព្បសាំនសបាំែងាំភាព្ព្ែាំែព្ាំនាំែយគាំែភាព្រដិបសធ្ចាំសពាេះបែាំាំងែវាាំរបសាំែាំក៖

?

•

ព្ាំកសគឯកភាព្នាំងសសចកាំាំសសព្មចរបសាំព្ាំកសគែាំព្ាំបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 1 របសាំែាំក
សហាំយនាំងមាំនផ្លាំសាំបាំរវាសទ។
ាំ

•

ព្ាំកសគផ្ាំលាំឱយែាំកនាំវលាំែាំែមាំយណដលព្របាំែាំកព្ាំែាំាំណដលែាំកអាចសធ្ាំាំរន
ាំ បែាំាំងឧទាំរែាំនាំងដាកាំបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 3។
ព្បសាំនសបាំែាំកចងាំបនាំនាំែាំវធ្ាំ

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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•

ជាំព្ាំកទាំ9៖ សែាំែាំកសធ្ាំាំដាំចសមាំ
ចែាំេះ ព្បសាំនសបាំមានបញ្ញាំ ឬ
បែាំាំងែវាាំ (សសចកាំាំសសព្មចសលាំ
ការធានរាំបរង
ាំ បែាំាំងឧទាំរែាំ
បែាំាំងែវាាំ)

ែាំកកាំអាចដាកាំពាកយបែាំាំង ឬសសាំាំសាំាំឱយ DMHC សធ្ាំកា
ាំ រព្ែាំែព្ាំនាំែយណផ្ាំកសវជាំសាស្តសាំសេាំងវ ាំ សដា
យឯករជយសដាំមបាំទទាំលរនការបនាំសាាំកាំសៅកាំាំងមនាំាំរសព្ទយ។ សាំមសមាំលណផ្ាំក E4 សៅសលាំទាំព្ាំរ 207
សដាំមបណាំសាំងយលាំព្ាំរសបៀបដាកាំពាកយបែាំាំងែវាាំ នាំងសសាំស
ាំ ាំDMHC ឱយព្ែាំែព្ាំនាំែយណផ្ាំកសវ
ជាំសាស្តសាំសដាយឯករជយ។

ាំ ចាំយសដាេះព្សាយបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 3។ សាំមសមាំល ន្្ិក J
សៅព្កមចាបាំរដាំរល ឬសមធាវាំវាំនាំ
សព្មាបាំព្ាំែាំមានែាំព្ាំបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 3, 4, នាំង 5។

H4. ការដ្ឋកិរណិិងឧទិរណិជិនិសកប្មិត 1
ថ្ងាំផ្ាំែកាំែែាំសព្មាបាំការទកាំទងសៅែងាំភាព្ណកលមាំគាំែភាព្សព្មាបាំបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 1
គាំកាំាំងរយៈសព្ល 60 ថ្ងាំ ឬមាំនសលាំសព្ាំកាលបរសចាំ
ាំ ទសច ព្ាំមនាំាំរសព្ទយណដលរនសព្គងទាំករបសាំែាំក។
ាំ
ព្បសាំនសបាំែាំកែកោនកាលបរសចាំ
ាំ ទកាំែែាំថ្នបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 1 ែាំកអាចសព្បាំព្រសាំនាំែាំវធ្ាំ
"បែាំាំងឧទាំរែាំជាំនាំស"។
ទកាំទងណផ្ាំកសសវាកមាំសមាជាំកតាមសលែសៅោងសព្កាមទាំព្ាំរ សហាំយសសាំាំសាំាំ"ការព្ែាំែព្ាំនាំែយសេាំងវ ាំ រហាំស"
ព្ាំសយាំងសៅកាលបរសចាំ
ាំ ទសច ព្ាំមនាំាំរសព្ទយរបសាំែាំក។
វាកយសពិចារិសព្មាបាំ“ការព្ាំនាំែយសេាំងវ ាំ រហាំស” ឬ “បែាំាំងឧទាំរែាំរហាំស” គាំ
“រណិង
ិ ឧទិរណិរ ិស។”

•

សយាំងនាំងព្ាំនាំែយសមាំលព្ាំែាំមានទងែសាំ
ាំ
ែាំព្ាំការសាាំកាំសៅមនាំាំរសព្ទយរបសាំែាំក។

•

សយាំងព្ាំនាំែយសមាំលថាសសចកាំាំសសព្មចដាំបាំងគាំយាំែាំាំធ្មាំសហាំយែនាំវែាំតាមបទបញ្ាំែាំ។

•

សយាំងសព្បកាលប
ាំ
រសាំចាំទកាំែែរាំហាំសជាំនាំសឱយសព្លសវលាកែែ
ាំ
ាំ ាំងដារ
ស
ាំ
សហាំយផ្ាំលាំឱយែាំកនាំវសសចកាំស
ាំ សព្មចរបសាំសយាំងកាំាំងរយៈសព្ល 72
សមាាំងបនាំបព្
ាំ ែ
ាំ ាំកសសាំស
ាំ ឱ
ាំ យមានការព្ន
ាំ ែ
ាំ យសេង
ាំ វ ាំ យាាំងឆ្បរាំហស
ាំ ។

ព្បសាំនសបាំសយាំង យលិប្ពម ចាំសពាេះបែាំាំងឧទាំរែាំរហាំសរបសាំែាំក៖

•

សយាំងឯកភាព្ថា ែាំកព្ែាំវសៅមនាំាំរសព្ទយបនាំបាំព្ាំកាលបរសចាំ
ាំ ទសច ព្ាំមនាំាំរសព្ទយ។

•

សយាំងនាំងផ្ាំលាំសសវាមនាំាំរសព្ទយសព្មាបាំែាំកជាំងាំសព្មាកកាំាំងមនាំាំរសព្ទយណដលមានការរាំបាំរងរបសាំែាំក
ដរបណាសសវាកមាំសនេះមានភាព្ចាាំរចាំណផ្ាំកសវជាំសាស្តសាំ។

•

សយាំងនាំងទាំទែាំសងជាំនែាំក វ ាំ នាំវចាំណែកថ្ងាំចាំណាយរបសាំសយាំងសលាំការណងទណដលែាំ
ាំ
ករន
ទទាំលតាាំងព្ាំកាលបរសចាំ
ាំ ទណដលសយាំងរននាំយាយថា ការធានរាំបាំរងរបសាំែាំកនាំងចបាំ។

ព្បសាំនសបាំសយាំង រដិបសធ្ ចាំសពាេះបែាំាំងឧទាំរែាំរហាំសរបសាំែាំក៖

•

?

សយាំងឯកភាព្ថាកាលបរសចាំ
ាំ ទសច ណដលរនសព្គងទាំករបសាំែាំកគាំសមព្សបតាមសវជាំសាស្តសាំ។

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ9៖ សែាំែាំកសធ្ាំាំដាំចសមាំ
ចែាំេះ ព្បសាំនសបាំមានបញ្ញាំ ឬ
បែាំាំងែវាាំ (សសចកាំាំសសព្មចសលាំ
ការធានរាំបរង
ាំ បែាំាំងឧទាំរែាំ
បែាំាំងែវាាំ)

•

ការធានរាំបាំរងរបសាំសយាំងសលាំសសវាមនាំាំរសព្ទយសព្មាបាំែាំកជាំងាំសព្មាកសៅមនាំាំរសព្ទយរបសាំែាំកបញ្ាំ
បាំសៅថ្ងាំណដលសយាំងរនព្របាំែាំក។

•

សយាំងនាំងមាំនបងាំរលាំចាំណែកថ្នថ្ងាំចាំណាយ បនាំបាំព្ាំកាលបរសចាំ
ាំ ទសនេះសទ។

•

ែាំកព្បណហលជាព្ែាំវបងាំថ្ងាំសព្ សល សលាំសសវាណងទមនាំ
ាំ រសព្ទយ
ាំ
ណដលែាំករនទទាំលបនាំបាំព្ាំកាលប
ាំរសចាំ
ាំ ទសច ព្ាំមនាំាំរសព្ទយណដលរនសព្គងទាំក ព្បសាំនសបាំែាំកបនាំសាាំកាំសៅកាំាំងមនាំាំរសព្ទយ។

•

សយាំងសផ្ាំប
ាំ ែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំែាំកសៅែងាំការព្ែាំែព្ាំនាំែយឯករជយ សដាំមបាំព្រកដថាសយាំងរ
នែនាំវែាំតាមបទបញ្ាំែាំទង
ាំ ែសាំ។ សៅសព្លណដលសយាំងសធ្ាំាំដាំសចាំេះ ករែាំរបសាំែាំកនាំង្
ាំ ាំបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 2 សដាយសាំយ
នដលាំនាំែាំវធ្
ាំ ព្បវែាំាំ។

H5. ការដ្ឋកិរណិិងឧទិរណិជិនិសកប្មិត 2
សយាំងនាំងសផ្ាំព្ាំ
ាំ ែមាន
ាំ
សព្មាបាំបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 2 របសាំែាំកសៅកានាំែងាំភាព្ព្ែាំែព្ាំនាំែយ
ឯករជយកាំាំងរយៈសព្ល 24 សមាាំង បនាំបាំព្ាំរដិបសធ្ ចាំសពាេះបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 1 របសាំែាំក។
សយាំងែនាំវែាំចាំែាំចសនេះសដាយសាំាំយព្បវែាំាំ។ ែាំកមាំនចាាំរចាំសធ្ាំាំែាំាំសទ។
ព្បសាំនសបាំែាំកគាំែថាសយាំងមាំនរនបាំសព្ តាមកាលបរសាំចាំទកាំែែាំសនេះ ឬកាលបរសាំចាំទកាំែែាំសផ្សងសទៀ
ែសទ ែាំកអាចដាកាំពាកយបែាំាំងរន។ សាំមសមាំល ន្្ិក K សព្មាបាំព្ាំែមា
ាំ នែាំព្ាំការដាកាំបែាំាំងែវាាំ។
ែងាំការព្ែាំែព្ាំនាំែយឯករជយនាំងសធ្ាំាំការព្ែាំែព្ាំនាំែយរហាំសសលាំបែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំែាំក។ ព្ាំកសគព្ាំនាំែយសមាំ
លសដាយព្បង
ាំ ព្បយាំែាំសលាំព្ាំែាំមានទង
ាំ ែសាំែាំព្ាំការចាកសច ព្ាំមនាំាំរសព្ទយរបសាំែាំក សហាំយជាធ្មាំតាផ្ាំលាំច
សមាំាំយដលាំែាំកកាំាំងរយៈសព្ល 72 សមាាំង។
ព្បសាំនសបាំែងាំការព្ែាំែព្ាំនាំែយឯករជយយលិប្ពមចាំសពាេះបែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំែាំក៖
•

សយាំងនាំងទាំទែាំសងជាំនែាំក វ ាំ នាំវចាំណែកថ្ងាំចាំណាយរបសាំព្ាំកសយាំង សលាំការណងទណដលែាំ
ាំ
ករន
ទទាំលតាាំងព្ាំកាលបរសចាំ
ាំ ទណដលសយាំងរននាំយាយថា ការធានរាំបាំរងរបសាំែាំកនាំងចបាំ។

•

សយាំងនាំងផ្ាំលាំសសវាមនាំាំរសព្ទយសព្មាបាំែាំកជាំងាំសព្មាកកាំាំងមនាំាំរសព្ទយណដលមានការរាំបាំរងរបសាំែាំក
ដរបណាសសវាកមាំសនេះមានភាព្ចាាំរចាំណផ្ាំកសវជាំសាស្តសាំ។

ព្បសាំនសបាំែងាំការព្ែាំែព្ាំនាំែយឯករជយរដិបសធ្ចាំសពាេះបែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំែាំក៖

•

ព្ាំកសគឯកភាព្ថាកាលបរសចាំ
ាំ ទសច ព្ាំមនាំាំរសព្ទយណដលរនសព្គងទាំករបសាំែាំកគាំសមព្សបតាម
ណបបសវជាំសាស្តសាំ។

•

ព្ាំកសគផ្ាំលាំឱយែាំកនាំវលាំែាំែមាំយណដលព្របាំែាំកព្ាំែាំាំណដលែាំកអាចសធ្ាំាំរន ព្បសាំនសបាំែាំកចងាំប
ាំ ាំបែាំាំងឧទាំរែាំនាំងដាកាំបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 3។
នាំនាំែាំវធ្

ាំ ចាំយសដាេះព្សាយបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 3។ សាំមសមាំល ន្្ិក J
សៅព្កមចាបាំរដាំរល ឬសមធាវាំវាំនាំ
សព្មាបាំព្ាំែាំមានែាំព្ាំបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 3, 4, នាំង 5។

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ9៖ សែាំែាំកសធ្ាំាំដាំចសមាំ
ចែាំេះ ព្បសាំនសបាំមានបញ្ញាំ ឬ
បែាំាំងែវាាំ (សសចកាំាំសសព្មចសលាំ
ការធានរាំបរង
ាំ បែាំាំងឧទាំរែាំ
បែាំាំងែវាាំ)

ែាំកកាំអាចដាកាំពាកយបែាំាំង ឬសសាំាំសាំាំឱយ DMHC សធ្ាំការព្ែាំ
ាំ
ែព្ាំនាំែយណផ្ាំកសវជាំសាស្តសាំសេាំងវ ាំ សដាយឯករជយ
សដាំមបាំទទាំលរនការបនាំសាាំកាំសៅកាំាំងមនាំាំរសព្ទយ។ សាំមសមាំលណផ្ាំក F4 សៅសលាំទាំព្ាំរទាំ215 សដាំមបាំណសាំងយលាំ
ព្ាំរសបៀបដាកាំពាកយបែាំាំងែវាាំ នាំងសសាំាំសាំាំDMHC ឱយព្ែាំែព្ាំនាំែយណផ្ាំកសវជាំសាស្តសាំសដាយឯករជយ។
ែាំកអាចសសាំាំសាំាំឱយមានការព្ែាំែព្ាំនាំែយណផ្ាំកសវជាំសាស្តសាំសដាយឯករជយបណនាំមសលាំឬជាំនាំស
ឱយបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 3។

I. ការបសិស
ិ ឱ
ិ យបយិងរនិការធានរាិរិរងបលបស
ិ វាបវជសាស្ត
ិ សិមិយចន
ិ ិន
ណផ្ាំកសនេះគាំសព្មាបាំណែសសវាកមាំបាំព្បសភទណដលែាំកអាចទទាំលរនបាំាំសណា
ាំ េះ៖

•
•
•

សសវាណងទសាំ
ាំ ែភាព្តាមផ្ាំេះ
ការណងទសាំ
ាំ ែភាព្សដាយគាំលានាំបដាាំកជាំន សៅកាំាំងមែាំលណងទសាំ
ាំ ែភាព្ជាំន មាំយ។
ការណងទសា
ាំ ាំរនែ
ាំ ាំសមបទជាែាំកជាំងាំមាំនសព្មាកសៅមនាំរាំសព្ទយសៅមែាំលសាាំរនាំែស
ាំ មបទទាំសៅស
ព្មាបាំែាំកជាំងាំមាំនសព្មាកសៅមនាំរាំសព្ទយ (CORF) ណដលែនញ្ញ
ាំ ាំ ែសដាយ Medicare។ ជាធ្មាំតា
វាមាននយថា
ាំ
ែាំកកាំព្ាំងទទាំលរនការព្ារលជង
ាំ ាំឬសព្គេះថាាំកាំឬែាំកកព្ាំ
ាំ ងជាសេះសសបាំយព្ាំការ
វេះកាែសាំ
ាំ ោនាំណាមាំយ។

តាមរយៈសសវាណងទទ
ាំ ងបាំ
ាំ ព្បសភទសនេះ ែាំកមានសាំទាំាំកាំាំងការទទាំលរនសសវាណដលមានការធានរាំបរង
ាំ
ដរបណាសវជាំបែាំាំែនាំយាយថាែាំកព្ែាំវការសសវាសនេះ។
សៅសព្លណដលសយាំងសសព្មចឈបាំរាំបរាំងសលាំសសវាកមាំណាមាំយ សយាំងព្ែវាំព្របាំែាំកមិនបពលបញ្ាំបសាំសវា
កមាំរបសាំែាំក។ សៅសព្លណដលការធានរាំបាំរងរបសាំែាំកសព្មាបាំសសវាកមាំសនេះរនបញ្ាំបាំ
សយាំងឈបាំបងាំព្រកាំសព្មាបសាំសវាកមាំសនេះ។
ព្បសាំនសបាំែាំកគាំែថាសយាំងកាំព្ាំងបញ្ាំបាំការធានរាំបាំរងសលាំការណងទរបសាំ
ាំ
ែាំកឆ្បាំសព្ក
ាំ សសាំសាំ
អ្ិកអាចរិិងឧទិរណិចិបពាេះបសចកិស
ិ បប្មចររសិបយិង។ ណផ្ាំកសនេះព្របាំែាំកព្ាំវធ្ាំ
ាំ ាំបែាំាំងឧទរែាំ។

I1. បសចកិិជិនដិណង
ិ ជាមិន មន
ិ បពលការធានរាិរិរងររសិអ្ិករញ្ិរិ
សយាំងសផ្ការជ
ាំ
ាំនដាំែាំងជាលាយលកាំែែកសរសៅែាំ
ាំ
កថា ែាំកនាំងទទាំលរនយាាំងសហាចណាសាំព្ាំរថ្ងាំ
មន
ាំ សព្លសយាំងឈបាំបងព្ាំរកសព្មា
ាំ
បការណ
ាំ
ងទរាំបសាំែាំក។ សនេះព្ែាំវរនសគសៅថា "សសចកាំាំជាំនដាំែាំងែាំ
ព្ាំការមន
ាំ ធានរាំបរាំងរបសាំMedicare"។ សសចកាំាំជាំនដាំែាំងសនេះព្របាំែាំកព្ាំកាលបរសាំចាំទណដ
លសយាំងនង
ាំ ឈបាំរាំបរាំងសលាំការណងទរាំបសាំែាំក នង
ាំ រសបៀបបាំង
ាំ ឧទាំរែាំចសាំពាេះសសចកាំាំសសព្មចរបសាំសយាំង។
ែាំក ឬែាំណាងរបសាំែាំកគាំរចេះាំហែាំសលោសលាំសសចកាំជ
ាំ ាំនដាំែាំងសនេះ សដាំមបាំបងាាំ ថាែាំករនទទាំលវា។
ការចាំេះហែាំសលោសលាំសសចកាំាំជាំនដាំែាំងបងាាំ ប្តិមន្តថាែាំករនទទាំលព្ាំែមា
ាំ នបាំាំសណា
ាំ េះ។
ការចាំេះហែាំសលោមិនមាននាំយថាែាំកយលាំព្ព្មនង
ាំ សសចកាំាំសសព្មចរបសាំសយាំងសទ។

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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សសៀវសៅណែនាំសមាជាំករបសាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)

ជាំព្ាំកទាំ9៖ សែាំែាំកសធ្ាំាំដាំចសមាំ
ចែាំេះ ព្បសាំនសបាំមានបញ្ញាំ ឬ
បែាំាំងែវាាំ (សសចកាំាំសសព្មចសលាំ
ការធានរាំបរង
ាំ បែាំាំងឧទាំរែាំ
បែាំាំងែវាាំ)

I2. ការដ្ឋកិរណិិងឧទិរណិកប្មិត 1
ព្បសាំនសបាំែាំកគាំែថាសយាំងកាំព្ាំងបញ្ាំបាំការធានរាំបាំរងសលាំការណងទរាំបសាំែាំកឆ្បាំសព្ក ែាំកអាចបាំាំងឧទាំ
ាំ ាំបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 1
រែាំចាំសពាេះសសចកាំាំសសព្មចរបសាំសយាំង។ ណផ្ាំកសនេះព្របែ
ាំ ាំកែាំព្ាំនាំែាំវធ្
នាំងែាំាំណដលព្ែាំវសធ្ាំាំ។
•

បគរពតាមកាលររបិចិទកិណតិ។ កាលបរសាំចាំទកាំែែគ
ាំ ាំសាំោនាំ។ ណសាំងយលាំនាំងែនាំវែាំតាមកា
លកាំែែាំណដលែនាំវែាំចាំសពាេះែាំាំណដលែាំកព្ែាំវសធ្ាំាំ។ គសព្មាងរបសាំសយាំងកាំព្ែាំវែនាំវែាំតាមកាលបរសាំចាំ
ទកាំែែាំផ្ងណដរ។ ព្បសាំនសបាំែាំកគាំែថាសយាំងមាំនបាំសព្ តាមកាលបរសាំចាំទកាំែែាំរបសាំសយាំងសទ
ែាំកអាចដាកាំពាកយបែាំាំងរន។ សាំមសមាំល ន្្ិក K សព្មាបាំព្ាំែាំមានបណនាំមែាំព្ាំពាកយបែាំាំងែវាាំ។

•

សិមបសិិសិជន
ិ ិយបរិអ្ិកប្តិវការ។ ព្បសាំនសបាំែាំកមានសាំែាំរ ឬព្ែាំវការជាំនាំយសៅសព្លណាមាំយ៖

o សាំមសៅទាំរសព្ាំសៅណផ្ាំកសសវាកមាំសមាជាំកតាមរយៈសលែណដលមានសៅណផ្ាំកោងសព្កាមថ្នទាំ
ព្ាំរសនេះ។
ាំ ាំព្បាំកា នាំងែសាំាំមែាំណផ្ាំកធានរាំបាំរងសាំែភាព្ (HICAP) តាមរយៈ
o សៅទាំរសព្ាំមកកមាំវធ្
1-800-434-0222។

•

ទកិទងបៅអ្ងិភាពន្កលមិគិណភាព

o សាំមសមាំល ន្្ិក H2 ឬសមាំល ជិពិកទិ2 ថ្ន សសៀវសៅណែនាំសមាជាំក របសាំែាំក សព្មាបាំព្ាំែាំ
មានបណនាំមែាំព្ាំQIO នាំងរសបៀបទកាំទងព្ាំកសគ។

o សសាំាំសាំាំឱយព្ាំកសគព្ែាំែព្ាំនាំែយបែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំែាំកសេាំងវ ាំ សហាំយសសព្មចចាំែាំថាសែាំព្ែាំ
វផ្លាំសាំបាំរាំសសចកាំាំសសព្មចរបសាំគសព្មាងរបសាំសយាំងឬែែាំ។

•

បធ្ិិសកមិភាពឱយបានរ ស
ិ ប ិយបសិិសិ"រណិិងឧទិរណរិ ស
ិ "។ សាកសាំរែងាំភាព្ណក
លមាំគាំែភាព្ ព្បសាំនសបាំវាសមព្សបតាមណបបសវជាំសាស្តសាំចាំសពាេះព្ាំកសយាំងកាំាំងការបញ្ាំបាំការធា
នរាំបាំរងសលាំសសវាសវជាំសាស្តសាំរបសាំែាំក។

កាលររបិចិទកិណតិសប្មារិការទកិទងបៅអ្ងិភាពបនេះ

?

•

ែាំកព្ែាំវណែទកាំទងែងាំភាព្ណកលមាំគាំែភាព្ សដាំមបចាបាំ
ាំ
សផ្ាំាំមបែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំែាំកសៅសវលាថ្ងាំ
ព្ែងាំថ្នថ្ងាំមាំនកាលបរសាំចាំទណដលមានព្បសាំទាំភាព្សលាំការជាំនដាំែាំងែាំព្ាំែាំាំណដល Medicare
ធានរាំបាំរង ណដលសយាំងរនសផ្ាំម
ាំ កែាំក។

•

សបាំែាំកែកកាលបរសាំចាំទកាំែែាំទកាំទងែងាំភាព្ណកលមាំគាំែភាព្ ែាំកអាចដាកាំបែាំាំងឧទាំ
រែាំសដាយផ្លាំលាំមកសយាំងជន
ាំ ាំស វ ាំ ។ សព្មាបាំព្ាំែាំមានលមាំាំែែាំព្ាំរសបៀបសធ្ាំាំណបបសនេះ សាំមសមាំល
ន្្ិក I4។

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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•

ជាំព្ាំកទាំ9៖ សែាំែាំកសធ្ាំាំដាំចសមាំ
ចែាំេះ ព្បសាំនសបាំមានបញ្ញាំ ឬ
បែាំាំងែវាាំ (សសចកាំាំសសព្មចសលាំ
ការធានរាំបរង
ាំ បែាំាំងឧទាំរែាំ
បែាំាំងែវាាំ)

ព្បសាំនសបាំែងាំការណកលមាំគាំែភាព្នាំងមាំនទទាំលរនសាំសែាំររបសាំែាំកកាំាំងការបនាំការធានរាំ
បាំរងសសវាកមាំណងទសាំ
ាំ ែភាព្របសាំែាំក ឬែាំកសជឿថាសាាំនភាព្របសាំែាំកគាំបនាំនាំឬទកាំទាំននាំង
ហានាំភាំយបនាំនាំនាំងធ្ាំនាំធ្ាំរចាំសពាេះសាំែភាព្របសាំែាំក ឬែាំកកាំព្ាំងឈាំចាំកចាបាំធ្ាំនាំធ្ាំរ ែាំកអាច
ដាកាំពាកយបែាំាំង នាំងសសាំាំសាំព្ាំកសាំងណងទសាំ
ាំ ែភាព្សព្កាមការព្គបាំព្គង (DMHC) ថ្នរដាំ California
សព្មាបការ
ាំ ព្ែាំែព្ាំនាំែយណផ្ាំកសវជាំសាស្តសាំសេាំងវ ាំ សដាយឯករជយ។ សាំមសមាំលណផ្ាំក F4 សៅសលាំទាំព្ាំរទាំ
215 សដាំមបាំណសាំងយលាំព្ាំរសបៀបដាកាំពាកយបែាំាំងែវាាំ នង
ាំ សសាំាំសាំាំDMHC ឱយព្ែាំែព្ាំនាំែយណផ្ាំកសវជាំ
សាស្តសាំសដាយឯករជយ។
វាកយសព្ាំចាបាំសព្មាបាំការជាំនដាំែាំងជាលាយលកាំែែកសរគាំ
ាំ
"បសចកិិជិនដណ
ិ ិងអ្ិពិMedicare
មិនធានរាិរិរង។" សដាំមបាំទទាំលរនចាបាំចមាំងគាំរ ាំសាំមសៅទាំរសព្ាំមកណផ្ាំកបសព្មាំសសវាសមាជាំក
តាមសលែសៅោងសព្កាមទាំព្ាំរ ឬសៅទាំរសព្ាំមក Medicare តាមសលែ 1-800-MEDICARE
(1-800-633-4227) 24 សមាាំងកាំាំងមាំយថ្ងាំ 7 ថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហ។ាំ ែាំកសព្បាំព្រសាំTTY
គាំរណែសៅទាំរសព្ាំមក 1-877-486-2048។ ឬទទាំលរនចាបាំចមាំងសលាំបណា
ាំ តាមរយៈ
www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-Information/BNI/MAEDNotice។

បតិមានអ្ិបិកិតប

ិងកិិងអ្ិ ិ ងបពលរណិង
ិ ឧទិរណតា
ិ មដ្ឋនរ ិស

•

ែាំកព្ែាំែព្ាំនាំែយសៅែងាំភាព្ណកលមាំគាំែភាព្សាកសាំរែាំក ឬែាំណាងរបសាំែាំកថា សហែែ
ាំ ាំាំរន
ជាែាំកគែ
ាំ ថាការធានរាំបរាំងគាំរណែបនាំ។ ែាំកមាំនព្ែាំវរនែព្មវាំឱយសរសសរសសចកាំណាំងាំងណាមាំយសទ
បាំណាំនាំែាំកអាចសរសសររន។

•

ែាំកព្ែាំែព្ាំនាំែយសមាំលព្ាំែាំមានសវជាំសាស្តសាំរបសាំែាំក ព្ាំភាកាជាមាំយសវជាំបែាំាំែរបសាំែាំក
នាំងព្ែាំែព្ាំនាំែយព្ាំែាំមានណដលគសព្មាងរបសាំសយាំងរនផ្ាំលាំឱយព្ាំកសគ។

•

គសព្មាងរបសាំសយាំងកាំសផ្ជ
ាំ ាំនែាំកនាំវការជាំនដាំែាំងជាលាយលកាំែែកសរណដលព្នយលាំ
ាំ
ព្ាំសហែផ្
ាំ លរប
សាំសយាំងសព្មាបាំការបញ្ាំបការធា
ាំ
នរាំបរាំងសលាំសសវាកមាំរបសាំែាំកផ្ងណដរ។ ែាំកទទាំលរនសសចកាំជ
ាំ ាំ
នដាំែាំងសៅចង
ាំ បញ្ាំបាំថ្នថ្ងាំណដលែាំកព្ែាំែព្ាំនាំែយជាំនដាំែាំងដលាំសយាំងែព្ាំ
ាំ បែាំង
ាំ ឧទាំរែាំរបសាំ
ែាំក។
វាកយសពិចារិសព្មាបាំការព្នយលាំព្ាំសសចកាំជ
ាំ ាំនដាំែាំងគាំ“ការពនយលល
ិ មិត
ិ ពិការមិនធា
នរាិរិរង។”

•

ែាំកព្ែាំែព្ាំនាំែយនាំងព្របាំែាំកព្ាំសសចកាំាំសសព្មចរបសាំព្ាំកសគកាំាំងរយៈសព្លមាំយថ្ងាំសព្
បនាំបាំព្ាំទទាំលរនព្ាំែាំមានទងែស
ាំ
ាំណដលព្ាំកសគព្ែាំវការ។

ព្បសាំនសបាំែងាំការព្ែាំែព្ាំនាំែយឯករជយយលិប្ពមចាំសពាេះបែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំែាំក៖

•

?

សយាំងនាំងផ្ាំលាំសសវាណដលមានរាំបាំរងរបសាំែាំកដរបណាសសវាកមាំទងសនេះមានភាព្ចាាំ
ាំ
រចាំណផ្ាំក
សវជាំសាស្តសាំ។

ប្រសនប
ិ រិអ្ិកមានសណ
ិ ិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រព្
ាំ រាំថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបែយ
ាំ Thanksgiving នង
ាំ បែយ
ាំ ែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែលា
ាំ ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមន
ាំ នង
ាំ ថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបស
ាំ ព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគឥ
ាំ ែគែ
ាំ ថ្ងាំ។ សប្មារិពតិ
ិ មានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ9៖ សែាំែាំកសធ្ាំាំដាំចសមាំ
ចែាំេះ ព្បសាំនសបាំមានបញ្ញាំ ឬ
បែាំាំងែវាាំ (សសចកាំាំសសព្មចសលាំ
ការធានរាំបរង
ាំ បែាំាំងឧទាំរែាំ
បែាំាំងែវាាំ)

ព្បសាំនសបាំែងាំការព្ែាំែព្ាំនាំែយឯករជយរដិបសធ្ចាំសពាេះបែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំែាំក៖
•

ការធានរាំបាំរងរបសាំែាំកបញ្ាំបាំសៅថ្ងាំណដលសយាំងរនព្របាំែាំក។

•

សយាំងបញ្ឈបាំការបងាំចាំណែករបសាំសយាំងសព្មាបាំថ្ងាំចាំណាយសលាំការណងទសនេះសៅកាលបរ
ាំ
សចាំ
ាំ ទសៅកាំាំ
ងសសចកាំាំជាំនដាំែាំង។

•

ែាំកទាំទែាំែថ្មាំសព្ សព្មាបាំការណងទសនេះសដាយែ
ាំ
ាំនឯង
ាំ
ព្បសាំនសបាំែាំកសសព្មចបនាំសព្បាំព្រសាំ
សសវាកមាំណងទសាំ
ាំ ែភាព្សៅផ្ាំេះ ការណងទសៅមែ
ាំ
ាំលណងទមនាំ
ាំ សសចាសាំសដាយែាំកជាំន
ឬមែាំលសាាំរនាំែាំសមបទទាំសៅសព្មាបាំែាំកជាំងាំមាំនសព្មាកសៅមនាំាំរសព្ទយ (CORF) សព្កាយ
កាលបរសចាំ
ាំ ទណដលការធានរាំបាំរងព្ែាំវចបាំ។

•

ែាំកសសព្មចចាំែាំថាសែាំែាំកចងាំបនាំសសវាកមាំទងសនេះ
ាំ
នាំងសធ្ាំាំបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 2 ណដរឬសទ។

I3. ការដ្ឋកិរណិិងឧទិរណិកប្មិត 2
សព្មាបាំបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 2 ែាំកសសាំាំសាំាំឱយែងាំភាព្ណកលមាំគាំែភាព្សធ្ាំាំការព្ាំនែ
ាំ យសមាំលសផ្ស
ងសទៀែសលាំសសចកាំាំសសព្មច ណដលព្ាំកសគរនសធ្ាំាំសេាំងសៅសលាំបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 1 របសាំែាំក។
សៅទាំរសព្ាំមកព្ាំកសគតាមរយៈ 1-877-588-1123។
ែាំកព្ែាំវណែសសាំាំសាំាំការព្ែាំែព្ាំនាំែយសនេះកិិងរយៈបពល 60 ថ្ងិតាមប្រតិទិន បនាំបាំព្ាំថ្ងាំណដលែងាំភាព្ណកល
មាំគាំែភាព្រនរដិបសធ្នាំងបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 1 របសាំែាំក។ ែាំកអាចសសាំាំរសកា
ាំ រព្ាំនាំែយសេាំងវ ាំ សនេះ
លិេះប្តាន្តែាំកបនាំការណងទប
ាំ នាំបាំព្ាំកាលបរសាំចាំទណដលការធានរាំបាំរងសលាំការណងទសាំនេះបញ្ាំបាំ។
ែាំកព្ែាំែព្ាំនាំែយរបសាំែងាំការសលាំកកមាំសគាំ
ាំ ែភាព្នាំង៖

•

សាំមសមាំលសដាយព្បងព្បយាំ
ាំ
ែាំមាំងសទៀែសលាំព្ាំែាំមានទងែស
ាំ
ាំណដលទកាំទងនាំងបែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំ
ែាំក។

•

ព្របាំែាំកព្ាំសសចកាំាំសសព្មចរបសាំព្ាំកសគែាំព្ាំបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 2 របសាំែាំកកាំាំងរយៈសព្ល
14 ថ្ងាំតាមព្បែាំទន
ាំ បនាំបាំព្ាំរនទទាំលសសាំែាំររបសាំែាំកសព្មាបាំការព្ែាំែព្ាំនាំែយសលាំកទាំព្ាំរ។

ព្បសាំនសបាំែងាំការព្ែាំែព្ាំនាំែយឯករជយយលិប្ពមចាំសពាេះបែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំែាំក៖
•

សយាំងនាំងទាំទែាំសងជាំនែាំក វ ាំ នាំវចាំណែកថ្ងាំចាំណាយរបសាំព្ាំកសយាំង សលាំការណងទណដលែាំ
ាំ
ករន
ទទាំលតាាំងព្ាំកាលបរសចាំ
ាំ ទណដលសយាំងរននាំយាយថា ការធានរាំបាំរងរបសាំែាំកនាំងចបាំ។

•

សយាំងនាំងផ្ាំលាំការធានរាំបរងសព្មាបាំ
ាំ
ការណងទ ាំដរបណាវាមានភាព្ចាាំរចាំណផ្ាំកសវជាំសាស្តសាំ។

ព្បសាំនសបាំែងាំការព្ែាំែព្ាំនាំែយឯករជយរដិបសធ្ចាំសពាេះបែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំែាំក៖

?

•

ព្ាំកសគយលាំព្សបនាំងសសចកាំាំសសព្មចរបសាំសយាំងកាំាំងការបញ្ាំបាំការណងទរបសាំ
ាំ
ែាំក
សហាំយនាំងមាំនផ្លាំសាំបាំរវាសទ។
ាំ

•

ព្ាំកសគផ្ាំលាំឱយែាំកនាំវលាំែាំែមាំយណដលព្របាំែាំកព្ាំែាំាំណដលែាំកអាចសធ្ាំាំរន ព្បសាំនសបាំែាំកចងាំប
ាំ ាំបែាំាំងឧទាំរែាំនាំងដាកាំបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 3។
នាំនាំែាំវធ្

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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សសៀវសៅណែនាំសមាជាំករបសាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)

•

ជាំព្ាំកទាំ9៖ សែាំែាំកសធ្ាំាំដាំចសមាំ
ចែាំេះ ព្បសាំនសបាំមានបញ្ញាំ ឬ
បែាំាំងែវាាំ (សសចកាំាំសសព្មចសលាំ
ការធានរាំបរង
ាំ បែាំាំងឧទាំរែាំ
បែាំាំងែវាាំ)

ែាំកអាចដាកាំពាកយបែាំាំង នាំងសសាំាំសាំាំឱយ DMHC សព្មាបាំការព្ែាំែព្ាំនាំែយណផ្ាំកសវជាំសាស្តសាំ
សេាំងវ ាំ សដាយឯករជយសដាំមបាំបនាំការធានរាំបាំរងសសវាណងទសាំ
ាំ ែភាព្របសាំែាំក។ សាំមសមាំលណផ្ាំក
F4 សៅសលាំទាំព្ាំរទាំ15 សដាំមបាំណសាំងយលាំព្ាំរសបៀបសសាំាំសាំាំDMHC ឱយព្ែាំែព្ាំនាំែយណផ្ាំកសវជាំសាស្តសាំសដា
យឯករជយ។ ែាំកអាចដាកាំពាកយបែាំាំងែវាាំ ឬសសាំាំសាំាំឱយមានការព្ែាំែព្ាំនាំែយណផ្ាំកសវជាំសាស្តសាំសដាយ
ឯករជយបណនាំមសលាំឬជាំនាំសឱយបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 3។

ាំ ចាំយសដាេះព្សាយបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 3។ សាំមសមាំល ន្្ិក J
សៅព្កមចាបាំរដាំរល ឬសមធាវាំវាំនាំ
សព្មាបាំព្ាំែាំមានែាំព្ាំបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 3, 4, នាំង 5។

I4. ការដ្ឋកិរណិិងឧទិរណិជិនិសកប្មិត 1
ដាំចណដលរនព្នយលាំសៅកាំាំង ន្្ិក I2 ែាំកព្ែាំវណែសធ្ាំាំសកមាំភាព្ឱយរនរហាំស សហាំយទកាំទងែងាំភាព្
ណកលមាំគាំែភាព្ សដាំមបាំចាបាំសផ្ាំាំមបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មែ
ាំ 1 របសាំែាំក។ ព្បសាំនសបែ
ាំ ាំកែកោនកាលបរសាំចាំ
ទកាំែែាំែាំកអាចសព្បាំដាំសែាំរការ "បែាំាំងឧទាំរែាំជាំនាំស"។
ទកាំទងណផ្ាំកសសវាកមាំសមាជាំកតាមសលែសៅោងសព្កាមទាំព្ាំរ សហាំយសសាំាំសាំាំ"ការព្ែាំែព្ាំនាំែយសេាំងវ ាំ រហាំស"
ព្ាំសយាំង។
វាកយសពិចារិសព្មាបាំ“ការព្ាំនាំែយសេាំងវ ាំ រហាំស” ឬ “បែាំាំងឧទាំរែាំរហាំស” គាំ
“រណិិងឧទិរណិរ ិស។”

•

សយាំងនង
ាំ ព្ាំនែ
ាំ យសមលព្
ាំ ាំែមាន
ាំ
ទង
ាំ ែសាំែព្ាំ
ាំ ករែាំរបសាំែាំក។

•

សយាំងព្ាំនាំែយសមលថា
ាំ
សសចកាំាំសសព្មចដាំបាំងមានភាព្យាំែាំាំធ្មាំនង
ាំ ែនាំវែាំតាមបទបញ្ាំែាំសៅសព្ល
សយាំងកែែ
ាំ
ាំកាលប រសាំចាំទសព្មាបការប
ាំ
ញ្ាំបាំការធានរាំបរាំងសព្មាបាំសសវាកមាំរបសាំែាំក។
សយាំងសព្បកាលប
ាំ
រសាំចាំទកាំែែរាំហាំសជាំនាំសឱយសព្លសវលាកែែ
ាំ
ាំ ាំងដារ
ស
ាំ សហាំយផ្ាំលាំឱយែាំកនាំវសសច
កាំាំសសព្មចរបសាំសយាំងកាំាំងរយៈសព្ល 72 សមាាំងបនាំបព្
ាំ ែ
ាំ ាំកសសាំស
ាំ ាំឱយមានការព្ន
ាំ ែ
ាំ យសេាំងវ ាំ
យាាំងឆ្បាំរហាំស។

•

ព្បសាំនសបាំសយាំង យលិប្ពម ចាំសពាេះបែាំាំងឧទាំរែាំរហាំសរបសាំែាំក៖

?

•

សយាំងឯកភាព្ថា ែាំកព្ែាំវការសសវាកមាំយាំរជាងសនេះ។

•

សយាំងនាំងផ្ាំលាំសសវាណដលមានរាំបាំរងរបសាំែាំកដរបណាសសវាកមាំទងសនេះមានភាព្ចាាំ
ាំ
រចាំណផ្ាំក
សវជាំសាស្តសាំ។

•

សយាំងឯកភាព្ទាំទែាំសងែាំកនាំវចាំណែករបសាំសយាំងចាំសពាេះថ្ងាំចាំណាយសលាំការណងទណដលែាំ
ាំ
ករន
ទទាំលតាាំងព្ាំកាលបរសចាំ
ាំ ទណដលសយាំងនាំយាយថា ការធានរាំបាំរងរបសាំែាំកនាំងចបាំ។

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ9៖ សែាំែាំកសធ្ាំាំដាំចសមាំ
ចែាំេះ ព្បសាំនសបាំមានបញ្ញាំ ឬ
បែាំាំងែវាាំ (សសចកាំាំសសព្មចសលាំ
ការធានរាំបរង
ាំ បែាំាំងឧទាំរែាំ
បែាំាំងែវាាំ)

ព្បសាំនសបាំសយាំង រដិបសធ្ ចាំសពាេះបែាំាំងឧទាំរែាំរហាំសរបសាំែាំក៖

•

ការធានរាំបាំរងរបសាំសយាំងសព្មាបាំសសវាកមាំទងសនេះបញ្ាំ
ាំ
បាំសៅថ្ងាំណដលសយាំងរនព្របាំែាំក។

•

សយាំងនាំងមាំនបងាំរលាំចាំណែកថ្នថ្ងាំចាំណាយ បនាំបាំព្ាំកាលបរសចាំ
ាំ ទសនេះសទ។

•

ែាំកបងាំថ្ងាំសសវាទង
ាំ សនេះទង
ាំ ព្សង
ាំ ព្បសាំនសបាំែាំកបនាំទទាំលរនវាបនាំបាំព្ាំកាលបរសាំចាំទណដលសយាំ
ងរនព្របាំែាំកថាការធានរាំបាំរងរបសាំសយាំងនាំងបញ្ាំបាំ។

•

សយាំងសផ្ាំប
ាំ ែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំែាំកសៅែងាំការព្ែាំែព្ាំនាំែយឯករជយ សដាំមបាំព្រកដថាសយាំងរ
នែនាំវែាំតាមបទបញ្ាំែាំទង
ាំ ែសាំ។ សៅសព្លណដលសយាំងសធ្ាំាំដាំសចាំេះ ករែាំរបសាំែាំកនាំង្ន
ាំ ាំបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 2 សដាយសាំាំយព្បវែាំាំ។
ដលាំនាំែាំវធ្

I5. ការដ្ឋកិរណិិងឧទិរណិជិនិសកប្មិត 2
កាំាំងែាំេ
ាំ ងសព្លបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 2
សយាំងនាំងសផ្ាំព្ាំ
ាំ ែមាន
ាំ
សព្មាបាំបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 2 របសាំែាំកសៅកានាំែងាំភាព្ព្ែាំែព្ាំនាំែយឯ
ករជយកាំាំងរយៈសព្ល 24 សមាាំង បនាំបាំព្ាំបដាំសសធ្ ចាំសពាេះបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 1 របសាំែាំក។
សយាំងែនាំវែាំចាំែាំចសនេះសដាយសាំាំយព្បវែាំាំ។ ែាំកមាំនចាាំរចាំសធ្ាំាំែាំាំសទ។
ព្បសាំនសបាំែាំកគាំែថាសយាំងមាំនរនបាំសព្ តាមកាលបរសាំចាំទកាំែែាំសនេះ ឬកាលបរសាំចាំទកាំែែាំសផ្ស
ងសទៀែសទ ែាំកអាចដាកពា
ាំ កយបែាំាំងរន។ សាំមសមល
ាំ ន្្ិក K សព្មាបាំព្ាំែាំមានែាំព្ាំការដាកាំបែាំាំងែវាាំ។
ែងាំការព្ែាំែព្ាំនាំែយឯករជយនង
ាំ សធ្ាំកា
ាំ រព្ែាំែព្ាំនែ
ាំ យរហាំសសលាំបែាំង
ាំ ឧទាំរែាំរបសាំែាំក។ ព្ាំកសគព្ាំនាំែយសមាំ
លសដាយព្បង
ាំ ព្បយាំែាំសលាំព្ាំែាំមានទង
ាំ ែសាំែព្ាំ
ាំ ការចាកសច ព្ម
ាំ នាំាំរសព្ទយរបសាំែាំក សហាំយជាធ្មាំតាផ្ាំលាំច
សមាំាំយដលាំែាំកកាំាំងរយៈសព្ល 72 សមាាំង។
ព្បសាំនសបាំែងាំការព្ែាំែព្ាំនាំែយឯករជយយលិប្ពមចាំសពាេះបែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំែាំក៖
•

សយាំងនាំងទាំទែាំសងជាំនែាំក វ ាំ នាំវចាំណែកថ្ងាំចាំណាយរបសាំព្ាំកសយាំង សលាំការណងទណដលែាំ
ាំ
ករន
ទទាំលតាាំងព្ាំកាលបរសចាំ
ាំ ទណដលសយាំងរននាំយាយថា ការធានរាំបាំរងរបសាំែាំកនាំងចបាំ។

•

សយាំងនាំងផ្ាំលាំសសវាមនាំាំរសព្ទយសព្មាបាំែាំកជាំងាំសព្មាកកាំាំងមនាំាំរសព្ទយណដលមានការរាំបាំរងរបសាំែាំក
ដរបណាសសវាកមាំសនេះមានភាព្ចាាំរចាំណផ្ាំកសវជាំសាស្តសាំ។

ព្បសាំនសបាំែងាំការព្ែាំែព្ាំនាំែយឯករជយរដិបសធ្ចាំសពាេះបែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំែាំក៖

?

•

ព្ាំកសគយលាំព្សបនាំងសសចកាំាំសសព្មចរបសាំសយាំងកាំាំងការបញ្ាំបាំការណងទរបសាំ
ាំ
ែាំក
សហាំយនាំងមាំនផ្លាំសាំបាំរវាសទ។
ាំ

•

ព្ាំកសគផ្ាំលាំឱយែាំកនាំវលាំែែ
ាំ មាំយណដលព្របាំែាំកព្ាំែាំណាំដលែាំកអាចសធ្ាំាំរន ព្បសាំនសបែ
ាំ ាំកចងប
ាំ
ាំ ាំបែាំាំងឧទាំរែាំនង
នាំនែ
ាំ ាំវធ្
ាំ ដាកប
ាំ ែាំង
ាំ ឧទាំរែាំកព្មែ
ាំ 3។

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
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ជាំព្ាំកទាំ9៖ សែាំែាំកសធ្ាំាំដាំចសមាំ
ចែាំេះ ព្បសាំនសបាំមានបញ្ញាំ ឬ
បែាំាំងែវាាំ (សសចកាំាំសសព្មចសលាំ
ការធានរាំបរង
ាំ បែាំាំងឧទាំរែាំ
បែាំាំងែវាាំ)

ែាំកកាំអាចដាកាំពាកយបែាំាំងនាំងសសាំាំសាំាំឱយ DMHC សធ្ាំកា
ាំ រព្ែាំែព្ាំនាំែយណផ្ាំកសវជាំសាស្តសាំសេាំងវ ាំ សដាយឯករជយ
សដាំមបាំបនាំការធានរាំបាំរងសសវាណងទសាំ
ាំ ែភាព្របសាំែាំក។ សាំមសមាំលណផ្ាំក F4 សៅសលាំទាំព្ាំរទាំ215 សដាំមបាំណសាំ
ងយលាំព្ាំរសបៀបសសាំាំសាំាំDMHC ឱយព្ែាំែព្ាំនាំែយណផ្ាំកសវជាំសាស្តសាំសដាយឯករជយ។ ែាំកអាចដាកាំពាកយបែាំាំងែវាាំ
ឬសសាំាំសាំាំឱយមានការព្ែាំែព្ាំនាំែយណផ្ាំកសវជាំសាស្តសាំសដាយឯករជយបណនាំមសលាំឬជាំនាំសឱយបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 3។
ាំ ាំចាំយសដាេះព្សាយបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 3។ សាំមសមាំល ន្្ិក J សព្មាបាំព្ាំែាំ
សៅព្កមចាបរាំដាំរល ឬសមធាវាំវាំន
មានែាំព្ាំបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 3, 4, នាំង 5។

J. ការដ្ឋកិរណិិងឧទិរណិររសិអ្ិកបលស
ិ ពិកប្មិត 2
J1. ជិហានរនិរិសប្មារិបសវាកមិ និងទិនិញ Medicare
ព្បសាំនសបែ
ាំ ាំករនដាកាំបែាំង
ាំ ឧទាំរែាំកព្មែ
ាំ 1 នង
ាំ បែាំាំងឧទាំរែាំកព្មែ
ាំ 2 សព្មាបាំសសវាកមាំ Medicare
ឬទន
ាំ ាំ នន សហាំយបែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំែាំកទង
ាំ ព្ាំរព្ែាំវរនបដាំសសធ្ ែាំកអាចមានសាំទាំាំកាំាំងការបាំាំ
ងឧទាំរែាំកព្មាំែបណនាំម។
ព្បសាំនសបែ
ាំ ថ្មាំទក
ាំ ព្រកជា
ាំ ដាំលាាំរថ្នសសវាកមាំ ឬទន
ាំ ាំ Medicare ណដលែាំករនបាំង
ាំ ឧទាំរែាំមន
ាំ ស្ាំាំយែ
បនាំងចន
ាំ ាំនព្រកាំជាដាំលាាំរែបបបរមាជាកលា
ាំ កសាំទ ែាំកមន
ាំ អាចបាំាំងឧទាំរែាំបណនាំមសទៀែសទ។
ព្បសាំនសបែ
ាំ ថ្មាំព្រកជាដាំ
ាំ
លាាំរែាំសព្គបព្
ាំ
ាំគនាំែាំកអាចបនាំដាំសែាំរការបែាំាំងឧទាំរែាំរន។
លាំែែ
ាំ ណដលែាំកទទាំលរនព្ាំែងាំភាព្ព្ែាំែព្ាំនែ
ាំ យឯករជយសព្មាបាំបែាំង
ាំ ឧទាំរែាំកព្មែ
ាំ 2
របសាំែាំកព្នយលាំព្ាំបគ
ាំ ាំលណដលព្ែវាំទកទ
ាំ ង នង
ាំ ែាំណាំដលព្ែវាំសធ្ាំាំសដាំមបសាំសាំស
ាំ ប
ាំ ែាំាំងឧទាំរែាំកព្មែ
ាំ 3។
រណិិងឧទិរណិកប្មិត 3
ាំ ាំបែាំាំងឧទាំរែក
នាំែាំវធ្
ាំ ព្មាំែ 3 គជាស
ាំ
វនការសៅព្កមចាបរាំដាំរល (ALJ)។ ែាំកណដលសធ្ាំាំសសចកាំាំសសព្ម
ាំ ាំចាំយ ណដលសធ្ាំកា
ចគជា
ាំ ALJ ឬសមធាវវាំន
ាំ រឱយរដាាំភរ
ាំ លសហព្ន
ាំ ាំ។
ាំ ាំចាំយយលិប្ពមចសាំពាេះបែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំែាំក សយាំងមានសាំទាំប
ព្បសាំនសបាំALJ ឬសមធាវវាំន
ាំ ាំង
ាំ ឧទាំរែាំសលាំសស
ចកាំាំសសព្មចកព្មាំែ 3 ណដលែសាំណាយផ្លសព្មាបាំែាំក។

•

ព្បសាំនសបសាំយាំងសសព្មចចាំែាំរិិងឧទិរណសិ លាំសសចកាំាំសសព្មចសនេះ សយាំងនង
ាំ សផ្ច
ាំ ាបច
ាំ មាំងថ្នសាំសែាំ
បែាំង
ាំ ឧទាំរែាំកព្មែ
ាំ 4 មកែាំករម
ាំ ជាមាំយនង
ាំ ឯកសារភាាំបម
ាំ កជាមាំយនន។ សយាំងអាចនង
ាំ
រងាំចាាំសសចកាំាំសសព្មចថ្នបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មែ
ាំ 4 មន
ាំ សព្លផ្ាំលាំសាំទាំាំឬផ្ាំលាំសសវាកមាំណដលមាន
ជសមាាំេះសនេះ។

•

ព្បសាំនសបាំសយាំងសសព្មចចាំែាំមិនរិិងឧទិរណិសលាំសសចកាំាំសសព្មចសទសនេះ សយាំងព្ែាំវផ្ាំលាំសាំទាំាំ
ឬផ្ាំលាំឱយែាំកនាំវសសវាកមាំសនេះកាំាំងរយៈសព្ល 60 ថ្ងាំតាមព្បែាំទាំន បនាំបាំព្ាំទទាំលរន ALJ
ាំ ចាំយ។
ឬសសចកាំាំសសព្មចរបសាំសមធាវ វាំនាំ

ាំ ាំចាំយរដបិសធ្ចសាំពាេះបែាំង
ព្បសាំនសបាំALJ ឬសមធាវវាំន
ាំ ឧទាំរែាំរបសាំែាំក សនេះដាំសែាំរការបែាំាំ
ងឧទាំរែាំព្បណហលជាមន
ាំ អាចបញ្ាំបាំសទ។

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ9៖ សែាំែាំកសធ្ាំាំដាំចសមាំ
ចែាំេះ ព្បសាំនសបាំមានបញ្ញាំ ឬ
បែាំាំងែវាាំ (សសចកាំាំសសព្មចសលាំ
ការធានរាំបរង
ាំ បែាំាំងឧទាំរែាំ
បែាំាំងែវាាំ)

•

ព្បសាំនសបាំែាំកសសព្មចចាំែាំទទិលយកសសចកាំាំសសព្មចសនេះណដលបដាំសសធ្បែាំាំងែវាាំរបសាំែាំក
សនេះដាំសែាំរការបែាំាំងឧទាំរែាំនាំងចបាំសសចកាំាំសហាំយ។

•

ព្បសាំនសបាំែាំកសសព្មចចាំែាំមិនទទិលយកសសចកាំាំសសព្មចសនេះណដលបដាំសសធ្បែាំង
ាំ ឧទាំរែាំរបសាំែាំ
កសទ ែាំកអាចបនាំសៅកព្មាំែបនាំបាំថ្នដាំសែាំរការព្ាំនែ
ាំ យ។ សសចកាំាំជាំនដាំែាំងណដលែាំកទទាំលរ
ននាំងព្របាំែាំកព្ាំែាំាំណដលព្ែាំវសធ្ាំាំសព្មាបាំបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 4។

រណិង
ិ ឧទិរណិកប្មិត 4
ព្កមព្បាំ
ាំ
កាបែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំMedicare នាំងព្ាំនាំែយបែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំែាំក នាំងផ្ាំលាំចសមាំាំយដលាំែាំក។
ព្កមព្បាំ
ាំ
កាគាំជាណផ្ាំកមាំយថ្នរដាាំភាំរលសហព្ាំនាំ។
ព្បសាំនសបាំព្កម
ាំ ព្បាំកាយលិប្ពមចាំសពាេះបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 4 របសាំែាំក ឬបដាំសសធ្សាំសែាំសាំាំព្ែាំែព្ាំនាំែយ
របសាំសយាំងសលាំសសចកាំាំសសព្មចសលាំបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 3 ណដលែាំសណាយផ្លសព្មាបាំែាំក សយាំងមានសាំទាំាំបាំាំ
ងឧទាំរែាំសៅកព្មាំែ 5។

•

ព្បសាំនសបាំសយាំងសសព្មចចាំែាំរិិងឧទិរណសិ លាំសសចកាំាំសសព្មចសនេះ សយាំងនាំងព្របាំែាំកជាលាយ
លកាំែែកសរ។
ាំ

•

ព្បសាំនសបាំសយាំងសសព្មចចាំែាំមិនរិិងឧទិរណិចាំសពាេះសសចកាំាំសសព្មចសទសនេះ សយាំងព្ែាំវផ្ាំលាំសាំទាំាំ
ឬផ្ាំលាំឱយែាំកនាំវសសវាកមាំសនេះកាំាំងរយៈសព្ល 60 ថ្ងាំតាមព្បែាំទាំន បនាំបាំព្ាំទទាំលរនសសចកាំាំសសព្ម
ចរបសាំព្កម
ាំ ព្បាំកា។

ព្បសាំនសបាំព្កម
ាំ ព្បាំកានាំយាយថាបទ ឬបដាំសសធ្សាំសែស
ាំ ាំព្ែាំែព្ាំនាំែយសេាំងវ ាំ របសសាំយាំង ដាំសែាំរការបែាំាំ
ងឧទាំរែាំព្បណហលជាមាំនចបាំសទ។

•

ព្បសាំនសបាំែាំកសសព្មចចាំែាំទទិលយកសសចកាំាំសសព្មចសនេះណដលបដាំសសធ្បែាំាំងែវាាំរបសាំែាំក
សនេះដាំសែាំរការបែាំាំងឧទាំរែាំនាំងចបាំសសចកាំាំសហាំយ។

•

ព្បសាំនសបាំែាំកសសព្មចចាំែាំមិនទទិលយកសសចកាំាំសសព្មចសនេះណដលបដាំសសធ្បែាំង
ាំ ឧទាំរែាំរបសាំែាំ
កសទ ែាំកព្បណហលជាអាចបនាំសៅកព្មាំែបនាំបាំថ្នដាំសែាំរការព្ាំនាំែយ។ សសចកាំាំជាំនដាំែាំងណដលែាំ
កទទាំលរននាំងព្របាំែាំកថាសែាំែាំកអាចបនាំសៅបែាំង
ាំ ឧទាំរែាំកព្មាំែ 5 រនឬែែាំ
នាំងែាំាំណដលព្ែាំវសធ្ាំាំ។

រណិិងឧទិរណិកប្មិត 5
ាំ ព្ែាំែព្ាំនាំែយបែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំែាំក នាំងព្ាំែាំមានទង
ាំ ែសាំសហាំយស
▪ ែាំលាការមែាំលសហព្ាំនាំនង
សព្មចថាយលិប្ពម ឬរដិបសធ្។ សនេះជាសសចកាំាំសសព្មចចាំងសព្កាយ។ មាំនមានកព្មាំែបែាំាំងឧទាំរ
ែាំសផ្សងសទៀែសព្ៅព្ាំែលា
ាំ ការមែាំលសហព្ាំនាំសទ។

J2. រណិិងឧទិរណិMedi-Cal រន្និម
ែាំកកាំមានសាំទាំាំបាំាំងឧទាំរែាំសផ្សងសទៀែផ្ងណដរ ព្បសាំនសបាំបែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំែាំកទកាំទងនាំងសសវាកមាំ
ឬទាំនាំ ណដល Medi-Cal រាំបាំរងជាធ្មាំតា។

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ9៖ សែាំែាំកសធ្ាំាំដាំចសមាំ
ចែាំេះ ព្បសាំនសបាំមានបញ្ញាំ ឬ
បែាំាំងែវាាំ (សសចកាំាំសសព្មចសលាំ
ការធានរាំបរង
ាំ បែាំាំងឧទាំរែាំ
បែាំាំងែវាាំ)

លាំែាំែណដលែាំកទទាំលរនព្ាំការយាលាំ
ាំ
យសវនការយាំែាំាំធ្មាំនាំងព្របាំែាំកព្ាំែាំាំណដលព្ែាំវសធ្ាំាំ
ព្បសាំនសបាំែាំកចងាំបនាំដាំសែាំរការបែាំាំងឧទាំរែាំ។
ព្បសាំនសបាំែថ្មាំជាព្រកាំដាំលាាំរថ្នការធានរាំបាំរងណដលែាំកកាំព្ាំងសសាំាំសាំាំព្ែាំវនាំងលកាំែែាំែព្មាំវ
សនេះែាំកសព្ជាំសសរស
ាំ ថាសែាំែាំកចងាំដាកាំបែាំាំងឧទាំរែាំបណនាំមឬែែាំ។
•
•

•

មានកព្មាំែបណនាំមចាំនាំនបាំសៅកាំាំងដាំសែាំរការបែាំាំងឧទាំរែាំបនាំបាំព្ាំកព្មាំែ 2 សព្មាបាំកព្មាំែសរាំ
បចាំនាំនព្រាំថ្នបែាំាំងឧទាំរែាំ។
ព្បសាំនសបាំបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 2 របសាំែាំកព្ែាំវរនបដាំសសធ្ សហាំយែាំកបាំសព្ តាមលកាំែ
ែាំែព្មាំវ សដាំមបាំបនាំដាំសែាំរការបែាំាំងឧទាំរែាំែាំកព្ែាំវណែសសព្មចចាំែាំថាសែាំែាំកចងាំបនាំសៅកព្មាំែ 3
សហាំយដាកាំបែាំាំងឧទាំរែាំទប
ាំ ាំឬែែាំ។ ព្បសាំនសបាំែាំកសសព្មចចាំែាំដាកាំបែាំាំងឧទាំរែាំទាំបាំ
ព្ាំែាំមានលមាំាំែែាំព្ាំរសបៀបដាកាំបែាំាំងសនេះគាំមានសៅកាំាំងសសចកាំាំជាំនដាំែាំងជាលាយលកាំែែកសរ
ាំ
ណដលែាំករនទទាំលបនាំបព្ាំ
ាំ ការបាំាំងឧទាំរែាំសលាំកទាំព្ាំររបសាំែាំក។
ាំ ាំចាំយ។ ណផ្ាំក
បែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 3 ព្ែាំវរនព្គបាំព្គងសដាយសៅព្កមចាបាំរដាំរល ឬសមធាវវាំន
ាំ ាំបែាំាំងឧទាំរែាំ។
J3 ថ្នជាំព្ាំកសនេះព្របាំបណនាំមែាំព្ាំកព្មាំែ 3, 4 នាំង 5 ថ្ននាំែាំវធ្

J3. រណិិងឧទិរណិកប្មិត 3, 4 និង 5 សប្មារិការបសិិសិឱសងន្្ិក D
ណផ្ាំកសនេះព្បណហលជាសមព្សបសព្មាបាំែាំក ព្បសាំនសបាំែាំករនដាកាំបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 1
នាំងបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 2 រច
ាំ សហាំយបែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំែាំកទងព្ាំ
ាំ រព្ែាំវរនបដាំសសធ្។
ព្បសាំនសបាំែថ្មាំឱសងណដលែាំករនបាំាំងឧទាំរែាំព្ែាំវនាំងចាំនាំនទាំកព្រកាំដាំលាាំរជាកាំលាកាំែាំកអាចបនាំសៅ
កព្មាំែថ្នបែាំាំងឧទាំរែាំបណនាំម។ ការស្ាំាំយែបជាលាយលកាំែែកសរណដលែាំ
ាំ
កទទាំលរនចាំសពាេះបែាំាំ
ងឧទាំរែាំកព្មាំែ 2 របសាំែាំកព្នយលាំព្ាំបាំគាំលណដលព្ែាំវទកាំទង នាំងែាំាំណដលព្ែាំវសធ្ាំសាំដាំមបសាំសាំាំសាំាំបែាំាំ
ងឧទាំរែាំកព្មាំែ 3។
រណិិងឧទិរណិកប្មិត 3
ាំ ាំបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 3 គាំជាសវនការសៅព្កមចាបាំរដាំរល (ALJ)។ ែាំកណដលសធ្ាំាំសសចកាំាំ
នាំែាំវធ្
ាំ ាំចាំយ ណដលសធ្ាំាំការឱយរដាាំភាំរលសហព្ាំនាំ។
សសព្មចគាំជា ALJ ឬសមធាវវាំន
ាំ ចាំយយលិប្ពមចាំសពាេះបែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំែាំក៖
ព្បសាំនសបាំALJ ឬសមធាវ វាំនាំ

•

ដាំសែាំរការបែាំាំងឧទាំរែាំរនបញ្ាំបាំ។

•

សយាំងព្ែាំវណែែនាំញ្ញាំែ ឬផ្ាំលាំការធានរាំបាំរងសលាំឱសងណដលរនែនាំមាំែកាំាំងរយៈសព្ល 72 សមាាំង
(ឬ 24 សមាាំងសព្មាបាំការបាំងឧទាំ
ាំ
រែាំរហាំស) ឬសធ្ាំាំការទាំទែាំមាំនឱយសលាំសព្ាំ30 ថ្ងាំតាមព្បែាំទាំន
បនាំបាំព្ាំសយាំងទទាំលរនសសចកាំាំសសព្មច។

ាំ ាំចាំយរដិបសធ្ចាំសពាេះបែាំង
ព្បសាំនសបាំALJ ឬសមធាវវាំន
ាំ ឧទាំរែាំរបសាំែាំក សនេះដាំសែាំរការបែាំាំ
ងឧទាំរែាំព្បណហលជាមាំនអាចបញ្ាំបាំសទ។

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ9៖ សែាំែាំកសធ្ាំាំដាំចសមាំ
ចែាំេះ ព្បសាំនសបាំមានបញ្ញាំ ឬ
បែាំាំងែវាាំ (សសចកាំាំសសព្មចសលាំ
ការធានរាំបរង
ាំ បែាំាំងឧទាំរែាំ
បែាំាំងែវាាំ)

•

ព្បសាំនសបាំែាំកសសព្មចចាំែាំទទិលយកសសចកាំាំសសព្មចសនេះណដលបដាំសសធ្បែាំាំងែវាាំរបសាំែាំក
សនេះដាំសែាំរការបែាំាំងឧទាំរែាំនាំងចបាំសសចកាំាំសហាំយ។

•

ព្បសាំនសបាំែាំកសសព្មចចាំែាំមិនទទិលយកសសចកាំាំសសព្មចសនេះណដលបដាំសសធ្បែាំង
ាំ ឧទាំរែាំរបសាំែាំ
កសទ ែាំកអាចបនាំសៅកព្មាំែបនាំបាំថ្នដាំសែាំរការព្ាំនែ
ាំ យ។ សសចកាំាំជាំនដាំែាំងណដលែាំកទទាំលរ
ននាំងព្របាំែាំកព្ាំែាំាំណដលព្ែាំវសធ្ាំាំសព្មាបាំបែាំាំងឧទាំរែាំកព្មាំែ 4។

រណិិងឧទិរណិកប្មិត 4
ព្កមព្បាំ
ាំ
កាបែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំMedicare នាំងព្ាំនាំែយបែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំែាំក នាំងផ្ាំលាំចសមាំាំយដលាំែាំក។
ព្កមព្បាំ
ាំ
កាគាំជាណផ្ាំកមាំយថ្នរដាាំភាំរលសហព្ាំនាំ។
ព្បសាំនសបាំព្កមព្បាំ
ាំ
កាយលិប្ពមចាំសពាេះបែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំែាំក៖

•
•

ដាំសែាំរការបែាំាំងឧទាំរែាំរនបញ្ាំបាំ។
សយាំងព្ែាំវណែែនាំញ្ញាំែ ឬផ្ាំលាំការធានរាំបាំរងសលាំឱសងណដលរនែនាំមាំែកាំាំងរយៈសព្ល 72 សមាាំង
(ឬ 24 សមាាំងសព្មាបាំការបាំងឧទាំ
ាំ
រែាំរហាំស) ឬសធ្ាំាំការទាំទែាំមាំនឱយសលាំសព្ាំ30 ថ្ងាំតាមព្បែាំទាំន
បនាំបាំព្ាំសយាំងទទាំលរនសសចកាំាំសសព្មច។

ព្បសាំនសបាំព្កម
ាំ ព្បាំការដិបសធ្ចាំសពាេះបែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំែាំក ដាំសែាំរការបែាំាំងឧទាំរែាំព្បណហលជា
មាំនបញ្ាំបាំសទ។

•

ព្បសាំនសបាំែាំកសសព្មចចាំែាំទទិលយកសសចកាំាំសសព្មចសនេះណដលបដាំសសធ្បែាំាំងែវាាំរបសាំែាំក
សនេះដាំសែាំរការបែាំាំងឧទាំរែាំនាំងចបាំសសចកាំាំសហាំយ។

•

ព្បសាំនសបាំែាំកសសព្មចចាំែាំមិនទទិលយកសសចកាំាំសសព្មចសនេះណដលបដាំសសធ្បែាំង
ាំ ឧទាំរែាំរបសាំែាំ
កសទ ែាំកព្បណហលជាអាចបនាំសៅកព្មាំែបនាំបាំថ្នដាំសែាំរការព្ាំនាំែយ។ សសចកាំាំជាំនដាំែាំងណដលែាំ
កទទាំលរននាំងព្របាំែាំកថាសែាំែាំកអាចបនាំសៅបែាំង
ាំ ឧទាំរែាំកព្មាំែ 5 រនឬែែាំ
នាំងែាំាំណដលព្ែាំវសធ្ាំាំ។

រណិិងឧទិរណិកប្មិត 5
ែាំលាការមែាំលសហព្ាំនាំនង
ាំ ព្ែាំែព្ាំនាំែយបែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំែាំក នាំងព្ាំែាំមានទង
ាំ ែសាំ
សហាំយសសព្មចថាយលិប្ពម ឬរដិបសធ្។ សនេះជាសសចកាំាំសសព្មចចាំងសព្កាយ។ មាំនមានកព្មាំ
ែបែាំាំងឧទាំរែាំសផ្សងសទៀែសព្ៅព្ាំែាំលាការមែាំលសហព្ាំនាំសទ។

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ9៖ សែាំែាំកសធ្ាំាំដាំចសមាំ
ចែាំេះ ព្បសាំនសបាំមានបញ្ញាំ ឬ
បែាំាំងែវាាំ (សសចកាំាំសសព្មចសលាំ
ការធានរាំបរង
ាំ បែាំាំងឧទាំរែាំ
បែាំាំងែវាាំ)

K. របរៀរដ្ឋកិរណិង
ិ តវាិ
K1. បតិគិរដ្ឋកិរណិិងតវាិចិបពាេះរញ្ហិប្របភទណែិេះ
ាំ បែាំាំងសនេះព្ែាំវរនសព្បាំព្រសាំសព្មាបាំបញ្ញាំមាំយចាំនាំនបាំាំសណា
នាំែាំវធ្ាំ
ាំ េះ ដាំចជា បញ្ញាំ ណដលទកាំទងសៅនាំង
គាំែភាព្ថ្នសសវាណងទ ាំចាំនាំនដងថ្នការរងាំចាាំការសព្មបសព្មាំលសលាំការណងទ ាំនាំងសសវាបសព្មាំែែាំងាំជន។
សនេះគាំជាឧទហរែាំថ្នព្បសភទបញ្ញាំណដលសាំាំែសព្កាមចាំណាែាំការថ្នដាំសែាំរការដាកាំបែាំាំង។
ពាកយរណិិង

ឧទ រណិ

គិណភាពថ្នការន្ងទិសិែភាពររសិ
អ្ិក។

• ែាំកមាំនសព្ ចាំែាំនាំងគាំែភាព្ថ្នការណងទដាំ
ាំ ចជាការណងទ ាំ

ការបគរពឯកជនភាពររសិអ្ិក។

• ែាំកយលាំថាបាំគាំលណាមាាំកាំមាំនរនសគរព្សាំទាំាំភាព្ឯកជនរ
បសាំែាំក ឬរនណចករាំណលកព្ាំែាំមានែាំព្ាំែាំកណដលជាការ
សមាាំែាំ។

មិនមានការបគរព បសវាកមិអ្តិងិ
ិ មា
ជនមិនលិ ឬអាករបកិរោ
ិ អ្វជ
ិ
នប្េងបទៀត

• ែាំកផ្ាំលាំសសវា ឬបាំគាំលកណងទ
ាំ
សាំ
ាំ ែភាព្មាំនសាំភាព្របសារ
ឬមាំនសគរព្ែាំក។

សៅកាំាំងមនាំាំរសព្ទយ។

• បាំគាំលករបសាំ
ាំ
សយាំងរនព្បព្ព្ាំែាំចាំសពាេះែាំករនរនលាំ។
• ែាំកយលាំថា ែាំកព្ែាំវរនដកសច ព្ាំគសព្មាងរបសាំសយាំង។

ភាព្យប្សិល និងជិនិយភាសា

• ែាំកមាំនអាចទទាំលចាំលសព្បាំព្រសាំសសវាកមាំណងទសាំ
ាំ ែភាព្
នាំងសព្គឿងបរកា
ាំ ាំ សផ្សងៗសៅកាំាំងការយាលាំ
ាំ
យរបសាំសវជាំបែាំាំ
ែ ឬែាំកផ្ាំលាំសសវាកមាំ។
• សវជាំបែាំាំែ ឬែាំកផ្ាំលាំសសវារបសាំែាំកមាំនផ្ាំលាំែាំកប
កណព្បផ្លាំលាំមាែាំសព្មាបភា
ាំ សាណដលមាំនណមនជាភាសាែងាំ
សគាំសណដលែាំកនាំយាយ (ដាំចជាភាសាសញ្ញាំអាសមរក
ាំ
ឬភាសាសែសាាំ )។
• ែាំកផ្ាំលាំសសវារបសាំែាំកមាំនផ្ាំលាំឱយែាំកនាំវកណនាំងសាាំកាំសៅស
មសហែាំផ្លសផ្សងសទៀែណដលែាំកព្ែាំវការ នាំងសសាំាំសាំាំសនេះសទ។

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ពាកយរណិិង
បពលបវលារងិចាិ

ជាំព្ាំកទាំ9៖ សែាំែាំកសធ្ាំាំដាំចសមាំ
ចែាំេះ ព្បសាំនសបាំមានបញ្ញាំ ឬ
បែាំាំងែវាាំ (សសចកាំាំសសព្មចសលាំ
ការធានរាំបរង
ាំ បែាំាំងឧទាំរែាំ
បែាំាំងែវាាំ)

ឧទ រណិ
• ែាំកកាំព្ាំងមានបញ្ញាំកាំាំងការណាែាំជាំប ឬរងាំចាាំយាំរសព្
កសដាំមបាំទទាំលរនវា។
• សវជាំបែាំាំែ ឱសងការ ាំឬែាំកជាំន ណផ្ាំកសាំែភាព្សផ្សង
សទៀែ សសវាកមាំសមាជាំក ឬបាំគាំលកគសព្មាងសផ្សងសទៀែ
ាំ
ទាំកឱយែាំករងាំចាាំយាំរសព្ក។

ភាពសាិតសិិ

• ែាំកយលាំថា គាំាំនាំក មនាំាំរសព្ទយ ឬការយាល
ាំ
ាំយរបសាំសវជាំ
បែាំាំែមាំនសាាំែ។

ពិតិមានន្ដលអ្ិកទទិលបានពិបយិង

• ែាំកយលាំថា សយាំងែាំាំមាំនរនសផ្ាំាំសសចកាំាំជាំនដាំែាំង ឬលាំែាំែ
ណដលែាំកគាំរណែទទាំលរន។
• ែាំកយលាំថា ព្ាំែាំមានជាលាយលកាំែែកសរណដលសយាំ
ាំ
ងរន
សផ្ាំាំសៅែាំកគាំព្ាំរកយលាំោាំងណាសាំ
ាំ
។

ភាពទនិបពលបវលាទកិទងនិងបសច • ែាំកយលាំថា សយាំងែាំាំមាំនសធ្ាំាំតាមកាលបរសាំចាំទកាំែែាំសព្មា
កិិសបប្មចបលិការធានរាិរិរង
បាំសសចកាំាំសសព្មចសលាំការធានរាំបាំរង ឬស្ាំាំយែបនាំង
ឬរណិិងឧទិរណិ
បែាំាំងឧទាំរែាំរបសាំែាំក។
• ែាំកគាំែថា បនាំបាំព្ាំទទាំលរនសសចកាំាំសសព្មចសលាំ
ការធានរាំបាំរង ឬបែាំាំងឧទាំរែាំតាមសាំសែាំរបសាំែាំក
សយាំងែាំាំមាំនសធ្ាំាំតាមកាលបរសាំចាំទកាំែែាំចាំសពាេះកា
រែនាំញ្ញាំែ ឬការផ្ាំលាំសសវាកមាំជាំនែាំក ឬសងថ្ងាំសស
វាកមាំណងទសាំ
ាំ ែភាព្ជាកលា
ាំ កាំជាំនែាំកាំវ ាំ ។
• ែាំកមាំនគាំែថាសយាំងរនបញ្ាំនករែាំ
ាំ
របសាំែាំកសៅែងាំការ
ព្ែាំែព្ាំនាំែយឯករជយទនាំសព្លសវលាសទ។
មានពាកយរណិង
ិ ប្របភទប្េងៗគិ។ ែាំកអាចសធ្ាំាំបែាំាំងថ្ផ្ាំកាំាំង នាំង/ឬពាកយបែាំាំងោងសព្ៅរន។
ពាកយបែាំាំងថ្ផ្ាំកាំាំងព្ែាំវដាកាំសៅ នាំងព្ែាំែព្ាំនាំែយសដាយគសព្មាងរបសាំសយាំង។ ពាកយបែាំាំងោងសព្ៅ
ព្ែាំវរនដាកាំជាំន នាំងព្ែាំែព្ាំនាំែយសដាយែងាំការណដលមាំនពាកាំព្ាំនាំជាមាំយគសព្មាងរបសាំសយាំង។
ព្បសាំនសបាំែាំកព្ែាំវការជាំនាំយកាំាំងការដាកាំបែាំាំងថ្ផ្ាំកាំាំង នាំង/ឬោងសព្ៅ ែាំកអាចសៅទាំរសព្ាំមកសលែ
1-833-707-3129។

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ9៖ សែាំែាំកសធ្ាំាំដាំចសមាំ
ចែាំេះ ព្បសាំនសបាំមានបញ្ញាំ ឬ
បែាំាំងែវាាំ (សសចកាំាំសសព្មចសលាំ
ការធានរាំបរង
ាំ បែាំាំងឧទាំរែាំ
បែាំាំងែវាាំ)

វាកយសពិចារិសព្មាបាំ"បែាំាំង" គាំ"រណិិងសារទិកិ"។
វាកយសពិចារិ"ការសធ្ាំាំបែាំាំង" គាំ"ការដ្ឋកិរណិិងសារទិកិ"។

K2. រណិិងតវាិថ្្ិកិិង
សដាំមបាំដាកាំពាកយបែាំាំងថ្ផ្ាំកាំាំង សាំមសៅទាំរសព្ាំមកណផ្ាំកបសព្មាំសសវាសមាជាំកតាមសលែ 1-833-707-3129។
ែាំកអាចដាកាំពាកយបែាំាំងែវាាំរនព្គបាំសព្ល ព្បសាំនសបាំវាមាំនទកាំទងនាំងឱសងណផ្ាំក D សទ។
ព្បសាំនសបាំពាកយបែាំាំងែវាាំសនេះគាំែាំព្ាំឱសងណផ្ាំក D ែាំកព្ែាំវណែសធ្ាំាំវាកិិងរយៈបពល 60 ថ្ងិតាមប្រតិទិន
បនាំបាំព្ាំែាំកមានបញ្ញាំណដលែាំកចងាំបាំាំងែវាាំ។
•

សបាំមានែាំាំសផ្សងណដលែាំកព្ែាំវសធ្ាំាំណផ្ាំកសសវាកមាំសមាជាំកនាំងជព្មាបែាំក។

•

ែាំកកាំអាចសរសសរបែាំាំងរបសាំែាំក សហាំយសផ្សាំៅសយាំងរនផ្ងណដរ។ សបាំែាំកដាកាំបែាំាំងជាលាយល
កាំែែកសរ
ាំ
សយាំងនាំងស្ាំាំយែបបែាំាំងរបសាំែាំកជាលាយលកាំែាំែកសរវ ាំ ។

•

ពាកយបែាំាំងែវាាំទកាំទងនាំង Medicare ណផ្ាំក D ព្ែាំវណែសធ្ាំាំសេាំងកាំាំងរយៈសព្ល 60 ថ្ងាំតាមព្បែាំ
ទាំន បនាំបាំព្ាំែាំកមានបញ្ញាំណដលែាំកចងាំបាំាំងែវាាំ។

•

មាំនមានការកាំែែាំសព្មាបាំការដាកាំពាកយបែាំាំងែវាាំទកាំទងនាំង Medicare ណផ្ាំក C ឬែាំព្ាំគាំ
ែភាព្ថ្នការណងទសាំនេះសទ។
វាកយសពិចារិសព្មាបាំ"បែាំាំងរហាំស" គាំ"រណិិងសារទិកិរ ិស"។

សបាំអាច សយាំងនាំងផ្ាំលាំចសមាំយជាំ
ាំ នែាំកភាាំម។ សបាំែាំកទកាំទងសយាំងតាមទាំរសព្ាំសដាំមបាំដាកាំបែាំាំង
សយាំងអាចផ្ាំលាំចសមាំាំយជាំនែាំកតាមការទកាំទងដណដលសនេះ។ សបាំសាាំនភាព្សាំែភាព្របសាំែាំកែព្មាំវឱយ
សយាំងផ្ាំលាំចសមាំាំយឆ្បាំរហាំស សយាំងនាំងសធ្ាំាំតាមសនេះ។

?

•

សយាំងស្ាំាំយែបនាំងពាកយបែាំាំងភាគសព្ចាំនកាំាំងរយៈសព្ល 30 ថ្ងាំតាមព្បែាំទាំន។ ព្បសាំនសបាំសយាំងមាំ
នសធ្ាំាំសសចកាំាំសសព្មចចាំែាំកាំាំងរយៈសព្ល 30 ថ្ងាំតាមព្បែាំទាំនសព្ពាេះសយាំងព្ែាំវការព្ែ
ាំ ាំមានបណនាំម
សយាំងនាំងជាំនដាំែាំងដលាំែាំកជាលាយលកាំែែកសរ។
ាំ
សយាំងកាំនាំងផ្ាំលាំនាំវដាំែាំងចាំងសព្កាយ
ព្ាំសាាំនភាព្នាំងសព្លសវលារាំនាំសាាំនណដលែាំកនាំងទទាំលរនចសមាំាំយផ្ងណដរ។

•

សបាំែាំកដាកាំបែាំាំងសដាយសារសយាំងបដាំសសធ្សាំសែាំរបសាំែាំកចាំសពាេះ "សសចកាំាំសសព្មចសលាំ
ការធានរាំបាំរងរហាំស" ឬ "បែាំាំងឧទាំរែាំរហាំស" សយាំងនាំងផ្ាំលាំជាំនែាំកនាំវ "បែាំងរហាំ
ាំ
ស"
សដាយសាំាំយព្បវែាំាំនាំងស្ាំាំយែបបែាំាំងរបសាំែាំកកាំាំងរយៈសព្ល 24 សមាាំង។

ប្រសនប
ិ រិអ្ិកមានសណ
ិ ិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រព្
ាំ រាំថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបែយ
ាំ Thanksgiving នង
ាំ បែយ
ាំ ែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែលា
ាំ ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមន
ាំ នង
ាំ ថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបស
ាំ ព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគឥ
ាំ ែគែ
ាំ ថ្ងាំ។ សប្មារិពតិ
ិ មានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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•

ជាំព្ាំកទាំ9៖ សែាំែាំកសធ្ាំាំដាំចសមាំ
ចែាំេះ ព្បសាំនសបាំមានបញ្ញាំ ឬ
បែាំាំងែវាាំ (សសចកាំាំសសព្មចសលាំ
ការធានរាំបរង
ាំ បែាំាំងឧទាំរែាំ
បែាំាំងែវាាំ)

ព្បសាំនសបាំែាំកដាកាំពាកយបែាំាំងសព្ពាេះសយាំងរនចាំណាយសព្លបណនាំមសដាំមបាំសធ្ាំាំការសសព្មចចាំែាំសលាំ
ការធានរាំបាំរង ឬបាំាំងឧទាំរែាំសយាំងនាំងផ្ាំលាំឱយែាំកនាំវ "បែាំាំងរហាំស" សដាយសាំយាំព្បវែាំាំ
នាំងស្ាំាំយែបសៅនាំងពាកយបែាំាំងរបសាំែាំកកាំាំងរយៈសព្ល 24 សមាាំង។

ព្បសាំនសបាំសយាំងមាំនយលាំព្សបនាំងពាកយបែាំាំងរបសាំែាំកសដាយណផ្ាំក ឬទងែសាំ
ាំ
សយាំងនាំងព្របាំែាំក
នាំងផ្ាំលាំសហែាំផ្លដលាំែាំក។ សយាំងនាំងស្ាំាំយែបថាសែាំសយាំងឯកភាព្នាំងពាកយបែាំាំងឬែែាំ។

K3. ពាកយរណិិងតវាិខាងបប្ៅ
Medicare
ែាំកអាចព្របាំMedicare ែព្ាំ
ាំ ពាកយបែាំង
ាំ របសាំែាំក ឬសផ្វា
ាំ សៅ Medicare។ ទព្មងាំណបបបទបែាំង
ាំ ែ
វាាំរបសាំMedicare មានសៅសលាំសគហទាំព្ាំរ៖ www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx។
ែាំកមាំនចាាំរចាំដាកាំពាកយបែាំាំងជាមាំយ Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP) សទ
មាំនសព្លដាកាំពាកយបែាំាំងជាមាំយ Medicare។
Medicare ព្ាំចារណាសលាំពាកយបែាំាំងរបសាំែាំកយាាំងយកចាំែាំទាំកដាកាំបាំផ្ាំែ នាំងសព្បាំព្រសាំព្ាំែាំមានសនេះ
ាំ Medicare។
សដាំមបាំជាំយណកលមាំគាំែភាព្ថ្នកមាំវធ្ាំ
ព្បសាំនសបែ
ាំ ាំកមានមែាំណកលមាំ ឬកងាំលសផ្សងសទៀែ
ាំ
ឬព្បសាំនសបែ
ាំ ាំកមានអារមាំែថាគសព្មាងសាំ
ាំ
ែភាព្
មន
ាំ សដាេះព្សាយបញ្ញាំរបសាំែាំក ែាំកកាំអាចសៅទាំរសព្ាំមក 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)
ផ្ងណដរ។ ែាំកសព្បព្ាំរសាំTTY អាចទាំរសព្ាំមក 1-877-486-2048។ ការសៅទាំរសព្ាំគឥ
ាំ ែគែ
ាំ ថ្ងាំ។
Medi-Cal
អ្ិកអាចដ្ឋកិពាកយរណិិងតវាិបៅកានិមស្តនិរណិង
ិ សាធារណៈន្្ិកន្ងទបិប្កាមការប្គរិប្គងររសិ
Medi-Cal ថ្នប្កសិងបសវាន្ងទស
ិ ែភាព
ិ
(DHCS) រដិ California បដ្ឋយបៅទិរសពិមកបលែ
1-888-452-8609។ អ្ិកបប្រិប្បាសិTTY អាចទិរសពិមក 711។ បៅទិរសពិពថ្ិងិចនិ ដលថ្ិងិសិប្ក ចបនិេះ
បមាិង 8:00 ប្ពិក ដលិ5:00 លាិច។
ែាំកអាចដាកាំពាកយបែាំង
ាំ ែវាាំជាមាំយព្កសាំងណងទស
ាំ ាំែភាព្សព្កាមការព្គបព្ាំគងថ្នរដាំ California
(DMHC)។ DMHC គាំទទាំលែស
ាំ ព្ែវាំកាំាំងការដាកប
ាំ ទបបញ្ាំែាំគសព្មាងសាំែភាព្។ ែាំកអាចសៅទាំរសព្ាំ
មកមជឈមែាំលជន
ាំ ាំយ DMHC សដម
ាំ បាំសាំជ
ាំ ាំនាំយណផ្ាំកពាកយបែាំង
ាំ ែវាាំែាំព្ាំសសវាកមាំ Medi-Cal។ ែាំកអាច
ទកាំទងសៅ DMHC ព្បសន
ាំ សបាំែាំកព្ែាំវការជន
ាំ ាំយកាំាំងបែាំង
ាំ ទកទ
ាំ ងនង
ាំ បញ្ញាំបនាំនាំឬបញ្ញាំណដលពាកាំព្ាំ
នាំនង
ាំ ការគាំរមកាំណហងភាាំមៗ នង
ាំ ធ្ាំនធ្
ាំ ាំរដលស
ាំ ែ
ាំ ភាព្របសែ
ាំ ាំក ព្បសន
ាំ សបាំែាំកមាំនយលាំព្សបនាំងការស
សព្មចចែ
ាំ ាំគសព្មាងរបសាំសយាំងែព្
ាំ ពា
ាំ កយបែាំាំងរបសាំែាំក ឬព្បសន
ាំ សបគ
ាំ សព្មាងរបសាំសយង
ាំ មាំនរនសដាេះព្សា
យពាកយបែាំាំងរបសាំែាំកបនាំបាំព្ាំ30 ថ្ងាំតាមព្បែាំទន
ាំ ។
ាំ ព្ាំរយាាំងកាំាំងការទទាំលរនជាំនាំយព្ាំមជឈមែាំលជាំនាំយ៖
សនេះគាំជាវធ្ាំ
•

សៅទាំរសព្ាំមក 1-888-466-2219។ បាំគាំលណដលងាំងាំមានបញ្ញាំព្ាំរកសាាំបាំឬនាំយាយអាចសព្បាំព្រ
សាំសលែទាំរសព្ាំ TTY សដាយឥែគាំែថ្ងាំតាមរយៈសលែ 1-877-688-9891។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥ
ែគែ
ាំ ថ្ងាំ។

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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សសៀវសៅណែនាំសមាជាំករបសាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)

•

ជាំព្ាំកទាំ9៖ សែាំែាំកសធ្ាំាំដាំចសមាំ
ចែាំេះ ព្បសាំនសបាំមានបញ្ញាំ ឬ
បែាំាំងែវាាំ (សសចកាំាំសសព្មចសលាំ
ការធានរាំបរង
ាំ បែាំាំងឧទាំរែាំ
បែាំាំងែវាាំ)

សាំមចាំលសមាំលសគហទាំព្ាំររបសសាំព្កសាំងណងទសាំ
ាំ ែភាព្ណដលសាំាំែសព្កាមការព្គបាំព្គង
(www.dmhc.ca.gov)។

់
ការោល់
់
យ្់ទ្យ់្់វល
ែាំកអាចដាកពា
ាំ កយបែាំង
ាំ សៅកានកា
ាំ រយាល
ាំ
ាំយរបសាំនយកដាាំនសសវាកមាំសែភាព្
ាំ
នង
ាំ មនសស
ាំ សាស្តសាំ
ាំ ព្បសាំនសបែ
សដាំមបាំសាំទាំជន
ាំ សាំាំវល
ាំ ាំកគែ
ាំ ថាែាំកមាំនព្ែាំវរនសគព្បព្ព្ាំែាំមកសលាំសដាយយាំែាំធ្
ាំ មាំសទសនេះ។
ឧទហរែាំែាំកអាចដាកពា
ាំ កយបែាំង
ាំ ែព្ាំ
ាំ ការទទាំលរនជាំនាំយព្ាំការភាព្ ឬជាំនាំយណផ្ាំកភាសា។
ាំ គាំ1-800-368-1019។ ែាំកសព្បព្ាំរសាំTTY គាំរណែសៅទាំរសព្ាំមក
សលែទាំរសព្ាំកា រយា
ាំ លយស
ាំ
ទ
ាំ ាំសាំវល
1-800-537-7697។ ែាំកអាចចាំលសមល
ាំ www.hhs.gov/ocr សព្មាបាំព្ាំែមា
ាំ នបណនាំម។
ាំ
ែាំកកាំអាចទកាំទងការយាលាំ
ាំ
យសាំទាំាំសាំាំវលតាម៖
Office for Civil Rights
U.S. Department of Health and Human Services 90 7th Street, Suite 4-100
San Francisco, CA 94103
មជឈមែាំលស្ាំយ
ាំ ែបសៅនង
ាំ ែែង
ាំ ជន៖
ាំ
1-800-368-1019 TTY: 1-800-537-7697
ែាំាំណមល៖ ocrmail@hhs.gov
ែាំកកាំអាចមានសាំទាំសាំព្កាមចាបាំជនជាែអាស
ាំ មរក
ាំ ណដលមានព្ាំការភាព្ នង
ាំ សព្កាម ចាបសាំផ្សងៗ
ាំ សហព្ាំនាំ នង
ណដលែនាំវែាំសលែ
ាំ ងាំភាព្ណដលទទាំលងវកា
ាំ ចាបាំសផ្សងៗសទៀែណដលែនវាំែាំសព្មាបាំ
សហែផ្លស
ាំ
ផ្សងសទៀែ។ ែាំកអាចទកទ
ាំ ងមស្តនាំប
ាំ ែាំង
ាំ សាធារែៈរបសាំរដាំសដាយមាំនគែ
ាំ ថ្ងាំតាមរយៈសលែ
1-888-452-8609 ឬ TDD/TTY 1-800-735-2929 (សសវាបញ្ាំន
ាំ បនាំរដាំ California) ព្ាំថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក
ចាបាំព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំ5 លាាំច។ ែាំកអាចចាំលសព្បសាំគហទព្ាំ
ាំ រតាម
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/MMCDOfficeoftheOmbudsman.aspx។
អ្ងិភាពន្កលមិគិណភាព
សៅសព្លពាកយបែាំាំងរបសាំែាំកទកាំទងនាំងគាំែភាព្ថ្នការណងទ ាំែាំកមានជសព្មាំសព្ាំរ៖
•

ែាំកអាចដាកាំពាកយបែាំាំងរបសាំែាំកទកាំទងនាំងគាំែភាព្ថ្នការណងទសដាយផ្ល
ាំ
ាំ លាំសៅកានាំែងាំភា
ព្ណកលមាំគាំែភាព្។

•

ែាំកអាចដាកាំពាកយបែាំាំងែវាាំរបសាំែាំកសៅកានាំែងាំភាព្ណកលមាំគាំែភាព្
នាំងគសព្មាងរបសាំសយាំង។ ព្បសាំនសបាំែាំកដាកាំពាកយបែាំាំងែវាាំសៅកានាំែងាំភាព្ណកលមាំគាំែភាព្
ាំរបសាំែាំក។
សយាំងនាំងសហការជាមាំយព្ាំកសគ សដាំមបាំសដាេះព្សាយបែាំងែវា
ាំ

ែងាំភាព្ណកលមាំគាំែភាព្ គាំជាព្កមសវជាំ
ាំ
បែាំាំែ នាំងែាំកជាំន ណងទសាំ
ាំ ែភាព្សផ្សងសទៀែណដល
ទទាំលរនព្រកាំព្ាំរដាាំភាំរលសហព្ាំនាំ សដាំមបាំព្ាំនាំែយ នាំងសធ្ាំាំឱយសសវាកមាំណងទសាំ
ាំ ែភាព្ជាំនែាំកជាំងាំរបសាំ
Medicare មានសភាព្កានាំណែលាំព្បសសាំរ។ សដាំមបាំណសាំងយលាំបណនាំមែាំព្ាំែងាំភាព្ណកលមាំគាំែភាព្ សាំមសមាំល
ន្្ិក H2 ឬសមាំល ជិពិកទិ2 ថ្ន សសៀវសៅណែនាំសមាជាំក របសាំែាំក។
សៅរដាំ California ែងាំភាព្ណកលមាំគាំែភាព្ ព្ែវាំរនសគសៅថា Livanta។
សលែទាំរសព្ាំសព្មាបទ
ាំ នក
ាំ
ាំទាំនងគាំ1-877-588-1123។

?
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ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
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ជិពិកទិ10៖ ការរញ្ិរិសមាជិកភាពររសិអ្ិកបៅកិិងគបប្មាងររសិ
បយិង
បសចកិិប្ិម
ិ
ជាំព្ាំកសនេះព្នយលាំព្ាំរសបៀបណដលែាំកអាចបញ្ាំបាំសមាជាំកភាព្របសាំែាំកជាមាំយនាំងគសព្មាងរបសាំសយាំង
នាំងជសព្មាំសថ្នការធានរាំបាំរងសាំែភាព្របសាំែាំក បនាំបាំព្ាំែាំកចាកសច ព្ាំគសព្មាងរបសាំសយាំង។
ាំ ាំMedicare នាំង Medi-Cal
ព្បសាំនសបាំែាំកចាកសច ព្គ
ាំ សព្មាងរបសាំសយាំង ែាំកសៅណែសាំាំែកាំាំងកមាំវធ្
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ជាំព្ាំកទាំ10៖ ការបញ្ាំបាំ
សមាជាំកភាព្របសាំែាំកសៅ
កាំាំងគសព្មាងរបសាំសយាំង

A. បៅបពលន្ដលអ្ិកអាចរញ្ិរិសមាជិកភាពររសិអ្ិកជាមិយនិងគបប្មា
ងររសិបយិង
មនាំសសភាគសព្ចាំនណដលមាន Medicare អាចបញ្ាំបសមាជាំ
ាំ
កភាព្របសាំព្ាំកសគកាំាំងែាំេ
ាំ ងសព្លជាកាំ
លាកាំថ្នឆ្ាំ។ាំ សដាយសារែាំកមាន Medi-Cal ែាំកព្បណហលជាអាចបញ្ាំបាំសមាជាំកភាព្របសាំែាំកជាមាំយនាំ
ងគសព្មាងរបសាំសយាំង ឬបាំរាំសៅគសព្មាងសផ្សងមាំយសព្លកាំាំងែាំេ
ាំ ងសព្លនាំមាំយៗថ្ន
រយៈបពលចិេះប្ិេះពិបសស ោងសព្កាម៖

•
•
•

ណែមករ ដលាំណែមាំន
ណែសមសា ដលាំណែមាំងាំន
ណែកកាំដា ដលាំណែកញ្ញាំ

បណនាំមព្ាំសលាំរយៈសព្លចាំេះស្ាំេះព្ាំសសសទង
ាំ បាំសនេះ ែាំកអាចបញ្ាំបសមាជាំ
ាំ
កភាព្របសាំែាំកសៅកាំាំងគ
សព្មាងរបសាំសយាំងកាំាំងែាំេ
ាំ ងសព្លដាំចោងសព្កាមជាសរៀងរលាំឆ្ាំ៖ាំ

•

ិ ិ ិណដលមានរយៈសព្លព្ាំថ្ងាំទាំ15 ណែែលា
ាំ ដលាំថ្ងាំទាំ7 ណែធ្ាំ។ាំ
រយៈបពលចិេះប្ិេះប្រចាឆ្
ព្បសាំនសបែ
ាំ ាំកសព្ជាំសសរសគ
ាំ សព្មាងងាំាំកាំាំងែេ
ាំ ាំ ងសព្លសនេះ សមាជាំកភាព្របសាំែាំកសៅ
កាំាំងគសព្មាងរបសាំសយាំងនាំងបញ្ាំបាំសៅថ្ងាំទាំ31 ណែធ្ាំ ាំសហាំយសមាជាំកភាព្របសាំែាំកសៅ
កាំាំងគសព្មាងងាំាំនាំងចាបាំសផ្ាំម
ាំ សៅថ្ងាំទាំ1 ណែមករ។

•

រយៈបពលចិេះប្ិេះគបប្មាង Medicare Advantage ណដលមានរយៈសព្លព្ាំថ្ងាំទាំ1 ណែមករ
ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមន
ាំ ។ ព្បសាំនសបែ
ាំ ាំកសព្ជាំសសរសគ
ាំ សព្មាងងាំាំកាំាំងែាំេ
ាំ ងសព្លសនេះ
សមាជាំកភាព្របសាំែាំកសៅកាំាំងគសព្មាងងាំាំនាំងចាបាំសផ្ាំម
ាំ សៅថ្ងាំដាំបាំងថ្នណែបនាំប។ាំ

អាចមានសាាំនភាព្សផ្សងសទៀែសៅសព្លែាំកមានសាំទាំសធ្ាំ
ាំ ាំការផ្លាំសាំបាំរការចាំ
ាំ
េះស្ាំេះរបសាំែាំក។ ឧទហរែាំ
សៅសព្ល៖

•

ែាំករនផ្លាំសាំបាំរសច
ាំ
ព្ាំែាំបនាំសសវាកមាំរបសាំសយាំង

•

សាំទាំរាំបសាំែាំកសព្មាបាំMedi-Cal ឬ ជាំនាំយបណនាំម ("Extra Help") រនផ្លាំសាំបាំរាំ ឬ

•

ព្បសាំនសបាំែាំកសទាំបណែរនផ្លាំសាំសៅ សព្លសនេះកាំព្ាំងទទាំលការណងទ ាំ
ឬសទាំបណែផ្លាំសាំសច ព្ាំមែាំលណងទមនាំ
ាំ សសចាសាំឬមនាំាំរសព្ទយណងទរយៈសព្លណវង។
ាំ

សមាជាំកភាព្របសាំែាំកនាំងចបសាំៅថ្ងាំចាំងសព្កាយថ្នណែ ណដលសយាំងទទាំលរនសាំសែាំរបសាំែាំកសដាំ
មបផ្ល
ាំ ាំសាំបាំរាំគសព្មាងរបសាំែាំក។ ឧទហរែាំសបាំសយាំងទទាំលរនសាំសែាំរបសាំែាំកសៅថ្ងាំទាំ18 ណែមករ
ការរាំបាំរងរបសាំែាំកជាមាំយគសព្មាងរបសាំសយាំងនង
ាំ បញ្ាំបាំសៅថ្ងាំទាំ31 ណែមករ។ ការធានរាំបរាំងងាំរាំបសាំ
ែាំកនាំងចាបាំសផ្ាំាំមសៅថ្ងាំដាំបាំងថ្នណែបនាំបាំ(ថ្ងាំទាំ1 ណែកម
ាំ ាំៈ សៅកាំាំងឧទហរែាំសនេះ)។
ព្បសាំនសបាំែាំកសច ព្ាំគសព្មាងសាំែភាព្សនេះ ែាំកអាចទទាំលព្ាំែាំមានែាំព្ាំសាំសែាំ៖

?

•

ជសព្មាំស Medicare សៅកាំាំងតារងកាំាំង ន្្ិក C1។

•

សសវា Medi-Cal សៅកាំាំងន្្ិក C2។

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ10៖ ការបញ្ាំបាំ
សមាជាំកភាព្របសាំែាំកសៅ
កាំាំងគសព្មាងរបសាំសយាំង

ែាំកអាចទទាំលរនព្ាំែាំមានបណនាំមែាំព្ាំរសបៀបណដលែាំកអាចបញ្ាំបាំសមាជាំកភាព្របសាំែាំកសដាយការសៅ
ទាំរសព្ាំមក៖

•

សសវាកមាំសមាជាំកសៅសលាំសលែសៅោងសព្កាមទាំព្ាំរ។

•

Medicare តាមរយៈសលែ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 24 សមាាំងកាំាំងមាំយថ្ងាំ 7
ថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហ។ាំ ែាំកសព្បព្ាំរសាំTTY គាំរណែសៅទាំរសព្ាំមក 1-877-486-2048។

•

ាំ ាំព្បាំកា នាំងគាំព្ទសយាបលាំែាំព្ាំការធានរាំបាំរងសាំែភាព្ (HICAP) ថ្នរដាំ California
កមាំវធ្
តាមរយៈសលែ 1-800-434-0222 ថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំកដលាំសមាាំង 5 លាាំច
សព្មាបាំព្ាំែមាន
ាំ
បណនាំម ឬសដាំមបណាំសាំងរកការយាល
ាំ
ាំយ HICAP កាំាំងែាំបនាំរបសាំែាំក សាំមចាំលសមាំល
www.aging.ca.gov/HICAP/។

•

ជសព្មាំសណងទសាំ
ាំ ែភាព្តាមរយៈសលែ 1-844-580-7272 ព្ាំថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក ចាបាំព្ាំសមាាំង 8
ព្ព្ាំក ដលាំ6 លាាំច ែាំកសព្បព្ាំរសាំTTY អាចទាំរសព្ាំសៅកានាំសលែ 1-800-430-7077។

•

មស្តនាំាំបែាំាំងសាធារែៈណផ្ាំកណងទសាំព្កាមការព្គបាំព្គងរបសាំMedi-Cal
តាមរយៈសលែ1-888-452-8609ព្ាំថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 5 លាាំច
ឬែាំាំណមល MMCDOmbudsmanOffice@dhcs.ca.gov។

ាំ ាំព្គបាំព្គងឱសង ែាំកព្បណហលជាមាំនអាចផ្លាំសាំបាំរាំ
ចិណិ៖ ព្បសាំនសបែ
ាំ ាំកសាំាំែសៅកាំាំងកមាំវធ្
គសព្មាងរនសេាំយ។ សាំមសមល
ាំ ជិពិកទិ5 កាំាំងសសៀវសៅណែនាំសមាជាំករបសាំែាំកសព្មាបាំ
ាំ ាំព្គបាំព្គងឱសង។
ព្ែ
ាំ ាំមានែព្
ាំ ក
ាំ មាំវធ្

B. របរៀររញ្ិរិសមាជិកភាពររសិអ្ិកបៅកិិងគបប្មាងររសិបយង
ិ
ែាំកមានជសព្មាំសដាំចោងសព្កាមព្បសាំនសបាំែាំកចងាំចាកសច ព្ាំគសព្មាងរបសាំសយាំង៖

?

•

សាំមសៅទាំរសព្ាំមក Medicare តាមរយៈសលែ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 24
សមាាំងកាំាំងមាំយថ្ងាំ 7 ថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហ។ាំ ែាំកសព្បព្ាំរសាំTTY (ែាំកណដលមានបញ្ញាំកាំាំងការសាាំបាំឬ
នយាយ
ាំ
) អាចទាំរសព្ាំសៅកានាំសលែ 1-877-486-2048។ សៅសព្លែាំកសៅទាំរសព្ាំមក
1-800-MEDICARE ែាំកកាំអាចចេះាំស្ាំេះកាំាំងគសព្មាងសាំែភាព្ Medicare
ឬឱសងសផ្សងសទៀែផ្ងណដរ។ ព្ាំែមាន
ាំ
បណនាំមសាំាំព្ការទទាំ
ាំ
លរនសសវា Medicare
របសាំែាំកសៅសព្លែាំកចាកសច ព្ាំគសព្មាងរបសាំសយាំង គសាំៅកាំាំងតារងសលាំទាំព្ាំរ 260-262។

•

សាំមសៅទាំរសព្ាំមកជសព្មស
ាំ ណងទសាំ
ាំ ែភាព្តាមរយៈសលែ 1-844-580-7272 ព្ាំថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក
ចាបាំព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំ6 លាាំច ែាំកសព្បព្ាំរសាំTTY អាចទាំរសព្ាំសៅកានាំសលែ
1-800-430-7077។

•

ណផ្ាំក C ោងសព្កាមរម
ាំ មានជាំហានណដលែាំកអាចសធ្ាំសាំដាំមបច
ាំ ាំេះស្ាំេះកាំាំងគសព្មាងសផ្សង
ណដលនាំងបញ្ាំបាំសមាជាំកភាព្របសាំែាំកសៅកាំាំងគសព្មាងរបសាំសយាំងផ្ងណដរ។

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ10៖ ការបញ្ាំបាំ
សមាជាំកភាព្របសាំែាំកសៅ
កាំាំងគសព្មាងរបសាំសយាំង

C. របរៀរទទិលបានបសវា Medicare និង Medi-Cal
ែាំកមានជសព្មសែ
ាំ ាំព្ាំការទទាំលរនសសវា Medicare នង
ាំ Medi-Cal របសាំែាំក ព្បសាំនសបាំែាំកសព្ជាំសសរសចា
ាំ
កសច ព្ាំគសព្មាងរបសាំសយាំង។

C1. បសវាកមិ Medicare ររសិអ្ិក
ែាំកនង
ាំ មានជសព្មស
ាំ បាំសដាំមបាំទទាំលរនសសវា Medicare របសាំែាំក។ តាមរយៈការសរសយក
ាំ
ជសព្មសម
ាំ ាំ
យកាំាំងចសាំណាមជសព្មសទ
ាំ
ង
ាំ សនេះ ែាំកនាំងបញ្ាំបសមាជាំ
ាំ
កភាព្របសាំែាំកសដាយសាំយ
ាំ ព្បវែាំក
ាំ ាំាំង
គសព្មាងរបសាំសយាំង។
1. អ្ិកអាចផ្លិសិរិរបៅ៖
ិ

បនេះគិជាអ្ិិន្ដលប្តវិបធ្ិិ៖

គបប្មាងសិែភាព Medicare ប្េងបទៀត
ដិចជាគបប្មាង Medicare Advantage
ឬប្រសិនបរិអ្ិករិបពញតាមតប្មិវការសទ
ិ ិទទិ
លបាន និងរសិបៅ បៅកិិងតិរនិបសវាកមិ
ិ ិសប្មារិការន្ងទន្ិដលរម
កមិវធ្
ិ រញ្ិិលទ ិ
ងអ្សិសប្មារិមនិសេចាសិ(PACE)។

សាំមសៅទាំរសព្ាំមក Medicare តាមរយៈសលែ
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)
24 សមាាំងកាំាំងមាំយថ្ងាំ 7 ថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហ។ាំ
ែាំកសព្បាំព្រសាំTTY គាំរណែសៅទាំរសព្ាំមក
1-877-486-2048។
សព្មាបការសា
ាំ
កសាំរែព្ាំ
ាំ PACE សាំមទាំរសព្ាំមក
សលែ 1-855-921-PACE (7223)។
ព្បសាំនសបែ
ាំ ាំកព្ែាំវការជាំនាំយ ឬព្ែ
ាំ មាន
ាំ
បណនាំម៖
ាំ ាំព្បក
• សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកមាំវធ្
ាំ ា
នង
ាំ គាំព្ទសយាបលាំែព្ាំ
ាំ ការធានរាំបាំរងសាំែ
ភាព្ (HICAP) ថ្នរដាំ California
តាមរយៈសលែ 1-800-434-0222 ថ្ងាំចនាំ
ដលាំថ្ងាំសាំព្ក ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំកដលាំសមាាំង 5
លាាំច។ សព្មាបាំព្ាំែមាន
ាំ
បណនាំម ឬ
សដាំមបណាំសាំងរកការយាល
ាំ
ាំ HICAP
យ
កាំាំងែប
ាំ នរាំបសាំែាំក សាំមចាំលសមាំល
www.aging.ca.gov/HICAP/។
ឬ
ចេះាំស្ាំេះកាំាំងគសព្មាង Medicare ងាំាំ។
ែាំកនង
ាំ ព្ែវាំរនលាំបសច ព្ាំគសព្មាង
Medicare សដាយសាំាំយព្បវែាំសាំៅសព្លណដលការ
ធានរាំបាំរងថ្នគសព្មាងងាំរាំបសាំែាំកចាបាំសផ្ាំម
ាំ ។
គសព្មាង Medi-Cal របសាំែាំកអាចនង
ាំ ផ្លាំសាំបាំរាំ។

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ10៖ ការបញ្ាំបាំ
សមាជាំកភាព្របសាំែាំកសៅ
កាំាំងគសព្មាងរបសាំសយាំង

2. អ្ិកអាចផ្លិសិរិរបៅ៖
ិ

បនេះគិជាអ្ិិន្ដលប្តិវបធ្ិិ៖

Original Medicare ន្ដលមានគបប្មាងឱស
ងមានបវជរ
ិ ញ្ហិររសិMedicare បដ្ឋយន្ ក

សាំមសៅទាំរសព្ាំមក Medicare តាមរយៈសលែ
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)
24 សមាាំងកាំាំងមាំយថ្ងាំ 7 ថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ។
ែាំកសព្បាំព្រសាំTTY គាំរណែសៅទាំរសព្ាំមក
1-877-486-2048។
ព្បសាំនសបាំែាំកព្ែាំវការជាំនាំយ ឬព្ាំែមាន
ាំ
បណនាំម៖
ាំ ាំព្បាំកា
• សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកមាំវធ្
នាំងគាំព្ទសយាបលាំែាំព្ាំការធានរាំបាំរងសាំែ
ភាព្ (HICAP) ថ្នរដាំ California
តាមរយៈសលែ 1-800-434-0222 ថ្ងាំចនាំ
ដលាំថ្ងាំសាំព្ក ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំកដលាំសមាាំង 5
លាាំច។ សព្មាបាំព្ាំែាំមានបណនាំម ឬ
សដាំមបណាំសាំងរកការយាល
ាំ
ាំយ HICAP
កាំាំងែាំបនាំរបសាំែាំក សាំមចាំលសមាំល
www.aging.ca.gov/HICAP/។
ឬ
ចាំេះស្ាំេះកាំាំងគសព្មាងឱសងមានសវជាំបញ្ញាំរបសាំ
Medicare ងាំ។ាំ
ែាំកនាំងព្ែាំវរនលាំបសច ព្ាំគសព្មាងសដាយសាំាំ
យព្បវែាំាំសៅសព្លណដលការធានរាំបាំរង
Original Medicare របសាំែាំកចាបាំសផ្ាំាំម។
គសព្មាង Medi-Cal របសាំែាំកនាំងមាំនផ្លាំ
សាំបាំរាំសទ។

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ10៖ ការបញ្ាំបាំ
សមាជាំកភាព្របសាំែាំកសៅ
កាំាំងគសព្មាងរបសាំសយាំង

3. អ្ិកអាចផ្លិសិរិរបៅ៖
ិ

បនេះគិជាអ្ិិន្ដលប្តិវបធ្ិិ៖

Original Medicare បដ្ឋយគិនគបប្មាងឱ
សងមានបវជរ
ិ ញ្ហិ Medicare បដ្ឋយន្ ក

សាំមសៅទាំរសព្ាំមក Medicare តាមរយៈសលែ
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 24
សមាាំងកាំាំងមាំយថ្ងាំ 7 ថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ។ ែាំក
សព្បាំព្រសាំTTY គាំរណែសៅទាំរសព្ាំមក
1-877-486-2048។

ចិណិ៖ ព្បសាំនសបាំែាំកបាំរាំសៅ
Original Medicare សហាំយមាំនចាំេះស្ាំេះកាំាំង
គសព្មាងឱសងមានសវជាំបញ្ញាំ Medicare
សដាយណេកសនេះ Medicare អាចចាំេះស្ាំេះែាំក
រនលាំេះព្តាណែែាំកព្របាំMedicare ថាែាំកមាំន
ចងាំចាំលរម
ាំ ។
ែាំកគាំរសរេះបងាំការធានរាំបាំរងឱសងមានសវជាំ
បញ្ញាំ ណែកាំាំងករែាំែាំកទទាំលរនការធានរាំបាំ
រងឱសងព្ាំព្បភព្ដាំថ្ទសទៀែ ដាំចជានាំសយាជក
ឬសហជាំព្ជាសដាំម។ ព្បសាំនសបាំែាំកមានសាំែាំរថា
សែាំែាំកព្ែាំវការការធានរាំបាំរងសលាំឱសងឬែែាំ
ាំ ាំព្បាំកា នាំងគាំព្ទសយា
សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកមាំវធ្
បលាំែាំព្ាំការធានរាំបាំរងសាំែភាព្ (HICAP)
ថ្នរដាំ California តាមរយៈសលែ
1-800-434-0222 ព្ាំថ្ងាំចនាំដលាំថ្ងាំសាំព្ក
ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 5 លាាំច។ សព្មាបាំ
ព្ាំែាំមានបណនាំម ឬសដាំមបាំណសាំងរក HICAP
កាំាំងែាំបនរាំបសាំែាំក សាំមចាំលសមាំល
www.aging.ca.gov/HICAP/។

ព្បសាំនសបាំែាំកព្ែាំវការជាំនាំយ ឬព្ាំែាំមានបណនាំម៖
ាំ ាំព្បាំកា
• សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកមាំវធ្
នាំងគាំព្ទសយាបលាំែាំព្ាំការធានរាំបាំរងសាំែ
ភាព្ (HICAP) ថ្នរដាំ California
តាមរយៈសលែ 1-800-434-0222 ថ្ងាំចនាំ
ដលាំថ្ងាំសាំព្ក ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំកដលាំសមាាំង 5
លាាំច។ សព្មាបាំព្ាំែាំមានបណនាំម ឬ
សដាំមបណាំសាំងរកការយាល
ាំ
ាំយ HICAP
កាំាំងែាំបនាំរបសាំែាំក សាំមចាំលសមាំល
www.aging.ca.gov/HICAP/.។
ែាំកនាំងព្ែាំវរនលាំបសច ព្ាំគសព្មាងសដាយសាំាំ
យព្បវែាំាំសៅសព្លណដលការធានរាំបាំរង
Original Medicare របសាំែាំកចាបាំសផ្ាំាំម។
គសព្មាង Medi-Cal របសាំែាំកនាំងមាំនផ្លាំ
សាំបាំរាំសទ។

C2. បសវា Medi-Cal ររសិអ្ិក
សព្មាបសាំ
ាំ ែាំរែព្ាំ
ាំ រសបៀបទទាំលរនសសវា Medi-Cal របសាំែាំក បនាំបព្ាំ
ាំ ែាំកចាកសច ព្ាំគសព្មា
ងរបសាំសយាំង សាំមទកទ
ាំ ងសៅកានជ
ាំ សព្មស
ាំ ណងទសាំ
ាំ ែភាព្តាមរយៈសលែទាំរសព្ាំ 1-844-580-7272
ព្ាំថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 6 លាាំច ែាំកសព្បព្ាំរសាំTTY អាចសៅទាំរសព្ាំសៅសលែ
1-800-430-7077។ សាំមសាកសាំរែព្ាំ
ាំ រសបៀបថ្នការចាំលរម
ាំ គសព្មាងសផ្សងសទៀែ ឬការព្ែេបាំសៅ
Original Medicare ណដលបេះាំពាលាំដលាំរសបៀបណដលែាំកទទាំលរនការធានរាំបរាំង Medi-Cal របសាំែាំក។

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ10៖ ការបញ្ាំបាំ
សមាជាំកភាព្របសាំែាំកសៅ
កាំាំងគសព្មាងរបសាំសយាំង

D. របរៀរទទិលបានបសវាកមិបវជសាស្ត
ិ សិ នងឱ
ិ សងររសិអ្ិករ ិតដលិស
មាជិកភាពររសិអ្ិកបៅកិិងគបប្មាងររសបយិ
ិ ងរញ្ិរិ
ព្បសាំនសបាំែាំកចាកសច ព្គ
ាំ សព្មាង វាអាចចាំណាយសព្លមាំនសព្លសមាជាំកភាព្របសាំែាំកបញ្ាំបាំ
សហាំយការរាំបាំរង Medicare នាំង Medi-Cal ងាំាំរបសាំែាំកចាបាំសផ្ាំាំម។ ែាំេ
ាំ ងសព្លសនេះ ែាំកនាំងបនាំទទាំលរ
នឱសងមានសវជាំបញ្ញាំ នាំងការណងទសាំ
ាំ ែភាព្របសាំែាំកតាមរយៈគសព្មាងរបសាំសយាំងរហាំែទលាំណែចា
បាំសផ្ាំាំមគសព្មាងងាំ។ាំ

•

សព្បាំព្រសាំឱសងសាាំនកាំាំងបណា
ាំ របសាំសយាំងរមទ
ាំ ងតាមរយៈសសវាកមាំ
ាំ
ឱសងសាាំនណដលបញ្ញាំទាំ
តាមរយៈថ្ព្បសែាំយាំរបសាំសយាំង សដាំមបាំទទាំលរនការបាំសព្ សវជាំបញ្ញាំរបសាំែាំក។

•

ព្បសាំនសបាំែាំកកាំព្ាំងសព្មាកព្ារលសៅមនាំាំរសព្ទយសៅថ្ងាំណដលសមាជាំកភាព្របសាំែាំកសៅកាំាំងគ
សព្មាង Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP) រនបញ្ាំបាំគសព្មាងរបសាំ
សយាំងនាំងរាំបាំរងសលាំការសាាំកាំសៅមនាំាំរសព្ទយរបសាំែាំករហាំែដលាំែាំកព្ែាំវរនែនាំញ្ញាំែឱយសច ព្ាំមនាំាំ
រសព្ទយ។

E. សាិនភាពប្េងបទៀតបៅបពលសមាជិកភាពររសិអ្ិកបៅកិិងគបប្មា
ងររសិបយិងរញ្ិរិ
ទងសនេះគាំ
ាំ
ជាករែាំសៅសព្លណដល សយាំងព្ែាំវណែបញ្ាំបាំសមាជាំកភាព្របសាំែាំកសៅកាំាំងគសព្មាងរបសាំសយាំង៖

•

ព្បសាំនសបាំមានការផ្លាំកកាំាំងការធានរាំបាំរងថ្ន Medicare ណផ្ាំក A នាំងណផ្ាំក B របសាំែាំក។

•

ព្បសាំនសបាំែាំកណលងមានលកាំែៈសមបែាំព្ាំគបាំព្គនាំសព្មាបាំMedi-Cal សទៀែសហាំយ។
គសព្មាងរបសាំសយាំងគសព្មា
ាំ
បែ
ាំ ាំកណដលមានលកាំែសមបែាំាំសព្មាបទ
ាំ ង
ាំ Medicare នង
ាំ
ាំ ាំMedicare នង
Medi-Cal។ រដាំ ឬមជឈមែាំលបសព្មាំសសវាកមាំថ្នកមាំវធ្
ាំ Medicaid (CMS) អាច
ាំ ាំសនេះ។
លាំបស្ាំេះែាំកសច ព្បសាំនសបាំវាកែែ
ាំ
ថា
ាំ ែាំកមន
ាំ មានសាំទាំាំព្គបព្ាំគនាំសព្មាបាំកមាំវធ្

•

សបាំែាំកផ្លាំសាំទាំសច ព្ាំែាំបនាំសសវារបសាំែាំក។

•

សបាំែាំកសៅឆ្ាំយព្ាំែាំបនាំសសវារបសាំសយាំងែាំាំរយៈសព្លសលាំសព្ាំព្រាំមាំយណែ។
o

ព្បសាំនសបាំែាំកផ្លាំសាំទាំឬ សធ្ាំដ
ាំ ាំសែាំររយៈសព្លយាំរ ែាំកព្ែវាំការទាំរសព្ាំសៅណផ្ាំកបសព្មសាំសវាស
មាជក
ាំ សដាំមបណាំសាំងណសាំងរកថាសែាំកណនាំងណដលែាំកកាំព្ាំងផ្លាំសាំទសាំៅ ឬសធ្ាំដ
ាំ សែាំ
ាំ រសៅកានគ
ាំ ាំសាំាំ
ែកាំាំងែប
ាំ នសាំសវាថ្នគសព្មាងរបសាំសយាំងណដរសទ។

o សាំមសមាំល ជិពិកទិ4 ថ្នសសៀវសៅណែនាំសមាជក
ាំ របសាំែាំកសព្មាបព្ាំ
ាំ ែមាន
ាំ
សាំាំព្ាំការទទាំ
លរនការណងទតាម
ាំ
រយៈែែាំព្បសយាជនាំរបសាំែាំកទសសន ឬែាំកសធ្ាំដ
ាំ ាំសែាំររបសាំសយាំង
សៅសព្លណដលែាំកសៅឆ្ាំយព្ាំែប
ាំ នាំសសវាកមាំរបសាំគសព្មាងរបសាំសយាំង។

•

?

ព្បសាំនសបាំែាំកសៅព្នាំនគរសព្មាបាំបទសលាំាំសព្ព្ហាំទែាំ។

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ10៖ ការបញ្ាំបាំ
សមាជាំកភាព្របសាំែាំកសៅ
កាំាំងគសព្មាងរបសាំសយាំង

•

សបាំែាំកនាំយាយកាំហកាំឬលាកាំព្ាំែាំមានែាំព្ាំការធានរាំបាំរងសផ្សងសទៀែណដលែាំកមានសព្មាបឱស
ាំ
ងមានសវជាំបញ្ញាំ។

•

ព្បសាំនសបាំែាំកមាំនណមនជាព្លរដាំអាសមរក
ាំ ឬមាំនមានវែាំមានព្សបចាបាំសៅកាំាំងស
ហរដាំអាសមរក
ាំ ។

o ែាំកព្ែាំវណែជាព្លរដាំអាសមរក
ាំ ឬមានវែាំមានព្សបចាបាំសៅកាំាំងសហរដាំអាសមរក
ាំ សដាំមបាំមា
នសាំទាំាំកាាំយជាសមាជាំកគសព្មាងរបសាំសយាំង។

o មជឈមែាំលបសព្មាំសសវាកមាំ Medicare នាំង Medicaid នាំងជាំនដាំែាំងដលាំសយាំងែាំាំព្បសាំនសបាំ
ែាំកមាំនមានសាំទាំាំសធ្ាំាំជាសមាជាំកណផ្ាំកសលាំមាំលដាាំនទង
ាំ សនេះ។

o សយាំងព្ែាំវលាំបស្ាំេះែាំកព្បសាំនសបាំែាំកមាំនបាំសព្ តាមការែព្មាំវសនេះ។
សយាំងអាចសធ្ាំឱ
ាំ យែាំកចាកសច ព្គ
ាំ សព្មាងរបសាំសយាំងសព្មាបាំសហែដ
ាំ ាំចែសៅសនេះ លាំេះព្តាណែសយាំងែាំាំទ
ទាំលរនការែនញ្ញ
ាំ ាំ ែព្ាំMedicare នង
ាំ Medi-Cal ជាមាំនសាំនបាំសាំណា
ាំ េះ៖

•

សបាំែាំកមានសចែនផ្ាំលាំឱយសយាំងនាំវព្ាំែាំមានមាំនព្ែាំមព្ែាំវ សៅសព្លែាំកកាំព្ាំងចាំេះស្ាំេះកាំាំ
ងគសព្មាងរបសាំសយាំង សហាំយព្ាំែាំមានសនេះបាំេះពាលាំដលាំសាំទាំាំទទាំលរនគសព្មាងរបសាំសយាំង។

•

សបាំែាំកបនាំព្បព្ព្ាំែាំនាំវអាកបបកាំរយាសៅ
ាំ
កាំាំងរសបៀបមាំយណដលរោន
ាំ
សហាំយសធ្ាំឱ
ាំ យវាព្ាំរកដ
លាំសយាំងែាំាំកាំាំងការផ្ាំលាំការណងទោ
ាំ ងសវជាំសាស្តសាំសព្មាបាំែាំក នាំងសមាជាំកសផ្សងសទៀែថ្នគសព្មា
ងរបសាំសយាំង។

•

សបាំែាំកែនាំញ្ញាំែឱយនណាមាាំកាំសព្បាំបែាំសមាាំលាំែាំន
ាំ ថ្នគសព្មាងរបសាំែាំក សដាំមបាំទទាំលរនការណងទ ាំ
សវជាំសាស្តសាំ។ (Medicare អាចសាំរែគាំែធ្ាំការឱយសសាំាំបែសងាំែករែាំរបសាំែាំក ព្បសាំនសបាំសយាំង
បញ្ាំបាំសមាជាំកភាព្របសាំែាំកសព្មាបាំសហែាំផ្លសនេះ។)

F. រទរញ្ិតិប្ិ រឆ្ិងនិងការបសិិសឱ
ិ យអ្ិកចាកបចញពិគបប្មាងររសិ
បយិងបដ្ឋយសារ ប ត្
ិ លន្ដលទកិទងនងស
ិ ែ
ិ ភាព
សយាំងមន
ាំ អាចសាំាំឱយែាំកចាកសច ព្គ
ាំ សព្មាងរបសាំសយាំងសព្មាបាំសហែផ្លណា
ាំ
មាំយណដលទកាំទងនង
ាំ សាំែ
ភាព្របសាំែាំក។ ព្បសាំនសបែ
ាំ ាំកគាំែថាសយាំងកាំព្ាំងសសាំាំសាំឱយែាំកចាកសច ព្គ
ាំ សព្មាងរបសាំសយាំងសព្មាបាំសហ
ែផ្លណ
ាំ
ដលទកទ
ាំ ងនាំងសាំែភាព្ សិមទិរសពិមក Medicare តាមរយៈសលែ 1-800-MEDICARE
(1-800-633-4227)។ ែាំកសព្បាំព្រសាំTTY គាំរណែសៅទាំរសព្ាំមក 1-877-486-2048។ ែាំកអាចទាំរសព្ាំរន
24 សមាាំងកាំាំងមាំយថ្ងាំ 7 ថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហ។ាំ

?

ប្រសនប
ិ រិអ្ិកមានសណ
ិ ិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រព្
ាំ រាំថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបែយ
ាំ Thanksgiving នង
ាំ បែយ
ាំ ែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែលា
ាំ ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមន
ាំ នង
ាំ ថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបស
ាំ ព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគឥ
ាំ ែគែ
ាំ ថ្ងាំ។ សប្មារិពតិ
ិ មានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ10៖ ការបញ្ាំបាំ
សមាជាំកភាព្របសាំែាំកសៅ
កាំាំងគសព្មាងរបសាំសយាំង

G. អ្ិកមានសិទិកិិងការដ្ឋកិរណិង
ិ បរិបយិងរញ្ិរិសមាជិកភាពររសិអ្ិកកិិង
គបប្មាងររសិបយិង
ព្បសាំនសបាំសយាំងបញ្ាំបាំសមាជាំកភាព្របសាំែាំកកាំាំងគសព្មាងរបសាំសយាំង សយាំងព្ែាំវណែព្របាំែាំកព្ាំសហែាំផ្លរ
បសាំសយាំងជាលាយលកាំែែកសរសព្មាបការប
ាំ
ាំ
ញ្ាំបាំសមាជាំកភាព្របសាំែាំក។ សយាំងព្ែាំវណែព្នយលាំព្ាំរសបៀ
បណដលែាំកអាចដាកាំពាកយបែាំាំងសាទាំកាំ ឬដាកាំបែាំាំងែាំព្ាំសសចកាំាំសសព្មចរបសាំសយាំងកាំាំង
ការបញ្ាំបាំសមាជាំកភាព្របសាំែាំកផ្ងណដរ។ ែាំកកាំអាចសមាំល ជិពិកទិ9 ថ្នសសៀវសៅណែនាំសមាជាំក
របសាំែាំក សព្មាបាំព្ាំែាំមានែាំព្ាំរសបៀបដាកាំពាកយបែាំាំង។

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
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ជិពិកទិ11៖ បសចកិិជិនដិណិងតាម្ិ វិចារិ
បសចកិិប្ម
ិ
ជាំព្ាំកសនេះរម
ាំ បញ្ាំលទ
ាំ
ង
ាំ ការជាំនដាំែាំងផ្ាំ វាំចាបាំណដលែនាំវែាំចាំសពាេះសមាជាំកភាព្របសាំែាំកសៅកាំាំងគសព្មា
ងរបសាំសយាំង។ ពាកយគនាំាំេះ នាំងនាំយមនាំយមានតាម
លាំដាបាំែកាំរព្កមកាំាំងជាំព្ាំកចាំងសព្កាយថ្នសសៀវសៅណែនាំសមាជាំករបសាំែាំក។

A. តារាងមាតិកា
A. ផសចកំំជំនែំណ្ង
ំ អំពច
ំ ាបំ.................................................................................................... 267
B. ផសចកំំជំនែំណ្ង
ំ អំពកា
ំ រមំនផរសផអ
ំ
ំង ................................................................................... 267
C. ការជំនែំណ្ង
ំ អំពំMedicare ជាអំកបងំ្ាកំទំពរំ នំង Medi-Cal ជាអំកបងំ្ាកំតា
មមផធាា ចំងផ្កា ....................................................................................................... 268

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ11៖ សសចកាំាំជាំនដាំែាំង
តាមផ្ាំ វាំចាបាំ

A. បសចកិិជិនដិណិងអ្ិពិចារិ
ចាបាំជាសព្ចាំនែនាំវែាំចាំសពាេះសសៀវសៅណែនាំសមាជាំកសនេះ។ ចាបាំទង
ាំ សនេះអាចបាំេះពាលាំដលាំសាំទាំាំ
នាំងទាំនាំលែាំសព្ែាំវរបសាំែាំក សទេះបាំជាចាបាំមាំនព្ែាំវរនបញ្ាំល
ាំ ឬព្នយលាំសៅកាំាំង
ាំ ាំ
សសៀវសៅណែនាំសមាជាំកកាំសដាយ។ ចាបាំសាំោនាំៗណដលែនាំវែាំគាំចាបាំសហព្ាំនាំ នាំងរដាំែាំព្ាំកមាំវធ្
Medicare នាំង Medi-Cal។ ចាបាំសហព្ាំនាំ នាំងរដាំសផ្សងៗសទៀែកាំអាចនាំងជាបាំទកាំទងផ្ងណដរ។

B. បសចកិិជិនដិណិងអ្ិពិការមិនបរស
ិ បអ្ិង
ព្គបាំព្កម
ាំ ហាំាំន ឬទាំភាាំកងារទ
ាំ
ង
ាំ ែសាំណដលសធ្ាំាំការជាមាំយ Medicare នាំង Medi-Cal ព្ែាំវណែសគរព្តាមចា
បាំណដលការពារែាំកព្ាំការសរសសែ
ាំ
ាំង ឬការព្បព្ព្ាំែាំសដាយែយាំែាំាំធ្មាំ។ សយាំងមាំនសរស
ាំ សែាំង ឬព្បព្ព្ាំែាំចាំសពាេះ
ែាំសព្ាំែាំកដថ្ទ សដាយសារអាយាំរបសាំែាំក បទព្ាំសសាធ្នាំទមទរ ព្ែាំសមាំបរ ជាែាំសាសនាំភសាំាំតាងថ្នកា
រធានរាំបាំរង សភទ ព្ាំែមា
ាំ នណហសន ទតាាំ
ាំ ងភាំមាំសាស្តសាំកាំាំងែាំបនាំសសវាកមាំ សាាំនភាព្សាំែភាព្ ព្បវែាំាំជាំងាំ
ព្ាំការភាព្ផ្ាំ វាំចាំែាំ ឬរងកាយ សដាំមកាំសែាំែជាែាំព្ាំជសាសនាំសាសន សភទ ឬនន
ាំ ាំ ការផ្ាំ វាំសភទ។
សលាំសព្ាំសនេះសៅសទៀែ សយាំងមាំនសរសសែ
ាំ
ាំងសដាយែាំសចាបាំមាំនរបាំបញ្ាំលម
ាំ នាំសស ឬចាែាំទាំកព្ាំកសគែាំសគាំ
សដាយសារព្ាំជព្ងស ែែាំសញ្ញាំែព្កម
ាំ ជាែាំព្ាំនាំាំ ែែាំសញ្ញាំែសយនឌាំរ សាាំនភាព្អាពាហាំព្ាំពាហាំ
ឬសាាំនភាព្ជាំងាំ។
ព្បសាំនសបាំែាំកចងាំរនព្ាំែាំមានបណនាំម ឬមានកងាំលែាំ
ាំ ព្ាំការសរសសែ
ាំ
ាំង ឬទសងាំាំមាំនសសាំាំភាព្គាំ៖

•

ាំ
សាំមសៅទាំរសព្ាំសៅកានាំព្កសាំងសាំោភាំរល នាំងសសវាមនាំសសជាែាំការយា
ាំ លាំយសទ
ាំ ាំសាំាំវល
តាមរយៈសលែ 1-800-368-1019។ ែាំកសព្បាំព្រសាំTTY អាចទាំរសព្ាំមក 1-800-537-7697។
ាំ
បណនាំម។
ែាំកកាំអាចចាំលសមាំល www.hhs.gov/ocr សព្មាបាំព្ាំែមាន

•

ាំ តាមរយៈសលែ
សាំមសៅទាំរសព្ាំមកព្កសាំងសសវាណងទសាំ
ាំ ែភាព្ ការយា
ាំ លាំយសាំទាំាំសាំាំវល
1-916-440-7370។ ែាំកសព្បព្ាំរសាំTTY អាចទាំរសព្ាំសៅកានាំសលែ 711 (សសវាបញ្ាំន
ាំ ែទាំរ
គមនគមន)ាំ ។

•

សផ្ាំាំែាំាំណមលសៅ CivilRights@dhcs.ca.gov។

•

បាំសព្ ទព្មងាំណបបបទបែាំង
ាំ ឬសផ្ាំាំលាំែាំែសៅ៖
Deputy Director, Office of Civil Rights
Department of Health Care Services
Office of Civil Rights
P.O. Box 997413, MS 0009
Sacramento, CA 95899-7413
ទព្មងាំពាកយបែាំាំងមានសៅ៖
www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ11៖ សសចកាំាំជាំនដាំែាំង
តាមផ្ាំ វចាបាំ
ាំ

ព្បសាំនសបាំែាំកសជឿថាែាំកព្ែវាំរនសគសរសសែ
ាំ
ាំង សហាំយចងាំដាកាំពាកយបែាំាំងែាំព្ាំការសរសសែ
ាំ
ាំង សាំមទកាំទង
ាំ ។ ព្បសាំនសបាំែាំកសជឿថាែាំកទទាំលរនការព្បព្ព្ាំែាំសដាយែយាំែាំាំធ្មាំឬសាំទាំាំរបសាំែាំកមាំ
ការយា
ាំ លាំយសាំទាំាំសាំាំវល
នព្ែាំវរនសគរព្សដាយសារព្ាំជសាសនាំព្ាំការភាព្ សាសន សភទ សាំែភាព្ ជាែសា
ាំ សនាំជាំសនឿ (ជាំសនឿ)
ាំ ថ្ន
អាយាំទសាំនរផ្ាំ វាំសភទ ឬជាែាំកាំសែាំែរបសាំែាំក ែាំកគាំរណែទាំរសព្ាំសៅ ការយា
ាំ លាំយសាំទាំាំសាំាំវល
ព្កសាំងសាំោភាំរល នាំងសសវាមនាំសសជាែាំតាមរយៈសលែ 1-800-368-1019 (TTY: 1-800-537-7697)
ាំ កាំាំងែាំបនាំរបសាំែាំក។
ឬសៅទាំរសព្ាំមកការយា
ាំ លយ
ាំ សាំទាំាំសាំាំវល
ាំ ាំMedi-Cal ែាំកកាំអាចដាកាំពា
ព្បសាំនសបាំបែាំាំងសារទាំកាំរបសាំែាំកទកាំទងនាំងការសរស
ាំ សែាំងសៅកាំាំងកមាំវធ្
ាំ តាមរយៈសលែទាំរសព្ាំ
កយបែាំាំងសៅកានាំព្កសាំងសាំោភាំរល នាំងសសវាមនសសជាែ
ាំ
ាំការយាល
ាំ
ាំយសាំទាំាំសាំាំវល
ជាលាយលកាំែែកសរ
ាំ
ឬតាមសែេាំចព្ែាំនាំក៖

•

តាមទាំរសព្ាំ៖ សៅទាំរសព្ាំមក 1-916-440-7370។ ព្បសាំនសបាំែាំកមាំនអាចនាំយាយ
ឬសាាំបាំរនលាំសទ សាំមសៅទាំរសព្ាំមក 711 (សសវាបញ្ាំន
ាំ ែទាំរគមនគមនាំ)។

•

ជាលាយលកាំែែកសរ៖
ាំ
បាំសព្ ទព្មងាំណបបបទបែាំាំង ឬសផ្ាំាំលាំែាំែសៅ៖
Deputy Director, Office of Civil Rights
Department of Health Care Services
Office of Civil Rights
P.O. Box 997413, MS 0009
Sacramento, CA 95899-7413

ទព្មងាំពាកយបែាំាំងមានសៅ dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx។

•

សែេាំចព្ែាំនាំក៖ សផ្ាំាំែាំណមលសៅ
ាំ
CivilRights@dhcs.ca.gov

ព្បសាំនសបាំែាំកមានព្ាំការភាព្ សហាំយព្ែវាំការជាំនាំយកាំាំងការទទាំលរនសាំទាំណាំងទ ាំឬែាំកផ្ាំលាំសសវាកមាំ សាំម
ទាំរសព្ាំសៅកានសាំសវាកមាំសមាជក
ាំ ។ សបាំែាំកមានបែាំង
ាំ ដាំចជាបញ្ញាំមាំយជាមាំយការសព្បព្ាំរសាំសៅែាំ
មានកងាំសសវាសមាជាំកអាចជាំយរន។

C. ការជិនដិណង
ិ អ្ិពិMedicare ជាអ្ិករងិប្បាកិទព
ិ ិរ នង
ិ Medi-Cal
ជាអ្ិករងិប្បាកិតាមមបធ្ាបាយចិងបប្កាយ
សព្លែាំេះែាំកសផ្សងព្ែាំវណែបងព្ាំរកាំជាមាំនសព្មាបាំសសវាកមាំណដលសយាំងផ្ាំលាំជាំនែាំក។ ឧទហរែាំព្បសាំនសបាំ
ែាំកជាំបសព្គេះថាាំកច
ាំ រចរែាំឬែាំករងរបាំសសៅកណនាំងសធ្ាំាំការ ការធានរាំបាំរង ឬសែង
ាំ
កមាំករព្ែាំវណែបងាំ
ព្រកាំជាមាំន។
សយាំងមានសាំទាំាំនង
ាំ ទន
ាំ ាំលែសព្ែ
ាំ
វាំកាំាំងការព្បមាំលសសវា Medicare ណដលមានការរាំបាំរង ណដល Medicare
មន
ាំ ណមនជាែាំកបងាំព្រកដាំ
ាំ បាំង។
សយាំងែនវាំែាំតាមចាបាំនង
ាំ បទបបញ្ាំែាំរបសាំសហព្ាំនាំ នង
ាំ រដាំ ណដលទកទ
ាំ ងនាំងការទទាំលែសព្ែ
ាំ
វាំផ្ាំ វាំចា
ាំ នការសមសហែផ្
បាំរបសាំភាគាំទប
ាំ សព្មា
ាំ
បសាំសវាណងទសាំ
ាំ ែភាព្ដលាំសមាជាំក។ សយាំងចាែាំវធា
ាំ លទង
ាំ ែសាំ
សដាំមបធាន
ាំ
ថា Medi-Cal គជាែ
ាំ
ាំកបងាំព្រកាំតាមមសធ្ារយចង
ាំ សព្កាយ។

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជិពិកទិ12៖ និយមនិយថ្នពាកយសិខានិៗ
បសចកិិប្ម
ិ
ជាំព្ាំកសនេះរម
ាំ បញ្ាំលពា
ាំ
កយគនាំាំេះណដលសព្បព្ាំរសាំកាំាំងសសៀវសៅណែនាំសមាជាំករបសាំែាំកជាមាំយនាំងនាំយមនាំយ
ពាកយគនាំាំេះទង
ាំ សនេះ។ ពាកយទង
ាំ សនេះព្ែាំវរនរយតាមលាំដាបាំែកាំរព្កម។ ព្បសាំនសបាំែាំកមាំនអាច
រកស ាំ ពាកយណដលែាំកណសាំងរក ឬព្បសាំនសបាំែាំកព្ែាំវការព្ាំែាំមានសព្ចាំនសលាំសព្ន
ាំ ាំយមនាំយណដលមា
នរម
ាំ បញ្ាំល
ាំ សាំមទកាំទងណផ្ាំកសសវាសមាជាំក។

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ12៖ នាំយមនាំយថ្ន
ពាកយសាំោនាំៗ

សកមិភាពថ្នការរសិបៅប្រចាិថ្ងិ(ADL)៖ ជាកាំចាំការណដលមនាំសសសយាំងសធ្ាំាំតាមទមាាំបាំព្បចាាំថ្ងាំ ដាំចជាការ
ទទាំលទន ការសព្បាំព្រសាំបងាំនាំការសសាំៀកពាកាំការងាំែទាំក ឬការដាំសសធ្ាំ ។
មជឈមណិលវេះកាតិចលិត៖ ជាមនាំាំរណដលផ្ាំលាំនាំវការវេះកាែាំដលាំែាំកជាំងាំណដលមាំនព្ែាំវការសព្មាកសៅកាំាំង
មនាំាំរសព្ទយ ឬមាំនព្ែាំវការណងទព្ាំ
ាំ មនាំាំរសព្ទយណដលែាំកជាំងាំសនេះរាំព្ាំងថាែាំននាំ
ាំ ងទទាំលរនការព្ារលណងទ ាំ
មាំនសលាំសព្ាំ24 សមាាំង។
រណិិងឧទិរណិ៖ គាំជាមសធ្ារយមាំយសព្មាបាំែាំកកាំាំងការស្ាំាំយែបសៅនាំងចាំណាែាំការរបសាំសយាំង
ព្បសាំនសបាំែាំកគាំែថាព្ាំកសយាំងរនព្បព្ព្ាំែាំនាំវកាំហាំស។ ែាំកអាចសាំាំឱយសយាំងែាំាំណកណព្បសសចកាំាំសសព្មចែាំព្ាំ
ការរាំបាំរងតាមរយៈការដាកាំពាកយបែាំាំងឧទាំរែាំរន។ ជិពិកទិ9 ថ្នសសៀវសៅណែនាំសមាជាំករបសាំែាំក
ព្នយលាំែាំព្ាំការបាំាំងែវាាំ រមទ
ាំ ងរសបៀបសធ្ាំ
ាំ
ាំបែាំាំងែវាាំផ្ងណដរ។
សិែភាពអាករបកិរោ៖
ិ
ជាពាកយរមណដលសាំ
ាំ
សៅសៅសលាំសាំែភាព្ផ្ាំ វចាំ
ាំ ែាំ នាំងបញ្ញាំកាំាំងការ
សព្បាំព្រសាំសារធាែាំស ៀន។
ឱសងមានមាិកយិបហា៖ ឱសងមានសវជាំបញ្ញាំណដលព្ែាំវរនសច នាំងលកាំសដាយព្កមហាំ
ាំ ាំនណដលផ្លាំែ
ឱសងសដាយែាំនឯងផ្ល
ាំ
ាំ លាំ។ ឱសងមានមាាំកយាំសហាមានសារធាែាំផ្សដាំ
ាំ ចៗគាំនាំងព្បសភទឱសងណដលផ្លាំែ
គាំនស្ាំេះ ឬមាាំកយាំសហា។ ឱសងទាំសៅព្ែាំវរនសគផ្លាំែសេាំង នាំងលកាំសច សដាយព្កមហាំ
ាំ ាំនឱសងសផ្សងៗ
សទៀែ។
អ្ិកសប្មរសប្មិលការន្ងទិ៖ បាំគាំលសាំោនាំមាាំកាំណដលសធ្ាំាំការជាមាំយនាំងែាំក ជាមាំយនាំងគសព្មាង
សាំែភាព្ នាំងជាមាំយែាំកផ្ាំលាំសសវាកមាំណងទសាំ
ាំ ែភាព្សដាំមបាំធានថាែាំកទទាំលរនសសវាកមាំណងទណដល
ាំ
ែាំកព្ែាំវការ។
គបប្មាងន្ងទិសិែភាព៖ សាំមសមាំល "គសព្មាងណងទលកាំ
ាំ ែៈបាំគាំល"។
បសវាកមិជាជបប្មិសររសិគបប្មាងន្ងសិែភាព (បសវាកមិ CPO)៖ សសវាកមាំបណនាំមណដលជាជសព្មាំស
សាំាំែសៅគសព្មាងណងទលកាំ
ាំ ែៈបាំគាំល (ICP) របសាំែាំក។ សសវាកមាំទងសនេះមាំ
ាំ
នមានបាំែងជាំនាំសសសវា
នាំងការគាំព្ទរយៈសព្លណវងណដលែាំកព្ែាំវរនែនាំញ្ញាំែឱយទទាំលរនសៅសព្កាម Medi-Cal សនេះសទ។
ប្កមន្ងទិ
ិ
៖ សាំមសមាំល "ព្កមណងទ
ាំ
សាំ
ាំ ែភាព្ព្ហាំជាំន "។
មជឈមណិលសប្មារិបសវា Medicare និង Medicaid (CMS)៖ ទាំភាាំកាំងារសហព្ាំនាំទទាំលបនាំាំក
Medicare។ ជិពិក 2 ថ្ន សសៀវសៅណែនាំសមាជាំក របសាំែាំកព្នយលាំព្ាំរសបៀបទកាំទង CMS។
ិ
បសវាមនិសេបពញវយតាមស
គមនិ(CBAS)៖
ាំ ផ្ាំលាំសសវាកាំាំងមែាំលណងទសព្មាបាំ
កមាំវធ្ាំ
ាំ
ែាំកជាំងាំមាំនសាាំកាំព្ារលសៅមនាំាំរសព្ទយ ណដលផ្ាំលាំជាំននាំវ
ការណងទជាំ
ាំ ន សសវាសងាំម ការព្ារលសដាយចលន នាំងពាកយសមាំាំការណងទផ្ល
ាំ ាំ លាំែាំន
ាំ ការបែាំាំេះ
បណា
ាំ ល នាំងគាំព្ទដលាំព្គាំសារ/ែាំកណងទ ាំសសវាអាហារបែាំ
ាំ មាំ ការសធ្ាំាំដាំសែាំរ នាំងសសវាកមាំសផ្សងសទៀែសព្មាបាំ
ាំ ចាំយថ្នសាំទាំាំណដលអាចែនាំវែាំរន។
សមាជាំកណដលមានសាំទាំព្គបាំ
ាំ
ព្គនាំណដលបាំសព្ តាមលកាំែ វនាំ

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ12៖ នាំយមនាំយថ្ន
ពាកយសាំោនាំៗ

រណិិងតវាិ៖ គាំជាសសចកាំាំណងាំងការែាំជាលាយលកាំែែកសរ
ាំ
ឬផ្លាំលាំមាែាំណដលសរៀបរបាំថាែាំកមានបញ្ញាំ ឬ
កងាំលែាំ
ាំ ព្ាំសសវាណងទ ាំឬសសវាកមាំណដលមានការរាំបាំរងរបសាំែាំក។ បែាំាំងសនេះរមមាន
ាំ
កងាំលមាំ
ាំ យចាំនាំនែាំព្ាំ
គាំែភាព្ថ្នសសវាកមាំ គាំែភាព្ថ្នការណងទរបសាំ
ាំ
ែាំក ែាំកផ្ាំលាំសសវាកាំាំងបណា
ាំ សយាំង ឬឱសងសាាំនកាំាំង
បណា
ាំ សយាំង។ ស្ាំេះផ្ាំ វការសព្មាបាំ
ាំ
"ការសធ្ាំាំបែាំាំងែវាាំ" គាំ"ការដាកាំបែាំាំងសាទាំកាំ"។
ិ ិនសាិកិពាបាលបៅមនិិរបពទយ (CORF)៖ គាំជាមនាំាំរ
មណិលសាិរនិតស
ិ មបទទិបៅសប្មារិអ្ិកជិងម
ព្ារលណដលផ្ាំលាំជាសាំោនាំនាំវសសវាកមាំសាាំរនាំែាំសមបទ សព្កាយព្ាំមានជាំងាំសព្គេះថាាំកាំឬការវេះកាែាំ
ចាាំរចាំណាមាំយ។ វាផ្ាំលាំនាំវសសវាកមាំមាំយចាំនាំនធ្ាំណដលមានជាអាទាំការព្ារលសដាយចលន សសវាសងាំម
ឬណផ្ាំកចាំែាំសាស្តសាំ ការព្ារលព្បព្ាំនាំផ្ាំ វដសងាំ
ាំ
ាំម ការព្ារលសដាយការងារ ការព្ារលសដាយការនាំយាយ
នាំងសសវាវាយែថ្មាំប រសា
ាំ ាំនលាំសៅដាាំន។
បសចកិស
ិ បប្មចបលិការធានរាិរិរង៖ គាំជាសសចកាំាំសសព្មចែាំព្ាំែែាំព្បសយាជនាំណាមាំយណដលសយាំងរាំបាំរង។
សនេះរមបញ្
ាំ
ាំ លទ
ាំ
ងការសសព្មចចាំ
ាំ
ែាំែាំព្ាំឱសង នាំងសសវាកមាំណដលមានការរាំបាំរង
ឬចាំនាំនទាំកព្រកាំណដលសយាំងចាំណាយសព្មាបាំសសវាសាំែភាព្របសាំែាំក។ ជិពិកទិ9 ថ្ន
សសៀវសៅណែនាំសមាជាំករបសាំែាំក ព្នយលាំព្ាំរសបៀបសសាំសាំ
ាំ ាំសយាំងែាំាំកាំាំងការសសព្មចចាំែាំសលាំការធានរាំបាំរង។
ឱសងន្ដលមានការរាិរិរង៖ ពាកយណដលសយាំងសព្បាំសាំសៅសលាំព្គបាំឱសងមានសវជាំបញ្ញាំ នាំងឱសងគាំន
សវជាំបញ្ញាំ (OTC) ទងែស
ាំ
ាំណដលធានរាំបាំរងសដាយគសព្មាងរបសាំសយាំង។
បសវាន្ដលមានការរាិរិរង៖ ពាកយទាំសៅណដលសយាំងសព្បាំសាំសៅសលាំការណងទសាំ
ាំ ែភាព្ សសវា នាំងការគាំព្ទរយៈ
សព្លណវង ការផ្ាំែាំផ្ាំងាំសវជាំបញ្ញាំ នាំងឱសងគាំនសវជាំបញ្ញាំ ឧបករែាំនាំងសសវាកមាំសផ្សងសទៀែណដល
គសព្មាងរបសាំសយាំងរាំបាំរង។
ការរណ
ិិេះរណ
ិ លសមតិកច
ិ ិវរបធ្មិ៖ វគាំបែាំាំេះបណា
ាំ លណដលផ្ាំលាំការណែនាំបណនាំមសព្មាបាំែាំកផ្ាំលាំសស
វាណងទសាំ
ាំ ែភាព្របសាំសយាំងណដលជាំយព្ាំកសគឱយយលាំកានាំណែចាសាំែាំព្ាំព្បវែាំាំែថ្មាំនាំងជាំសនឿរ
បសាំែាំកសដាំមបាំសព្មបសសវាកមាំឱយព្ែាំវតាមែព្មាំវការសងាំមវបបធ្មាំនាំងភាសារបសាំែាំក។
អ្ប្តាន្ចករិន្លកថ្ងិចណ
ិ យប្រចាិថ្ងិ៖ ែព្តាណដលអាចែនាំវែាំរនសៅសព្លណដលសវជាំបែាំាំែរបសាំែាំក
សច សវជាំបញ្ញាំែាំចជាងមាំយណែសព្ ថ្នការផ្ាំែាំផ្ាំងាំឱសងមាំយចាំនាំនសព្មាបាំែាំក សហាំយែាំកព្ែាំវរ
នសគែព្មាំវឱយបងាំព្រកាំរម។
ាំ ែព្តាណចករាំណលកថ្ងាំចាំណាយព្បចាាំថ្ងាំគាំជាការបងាំព្រកាំរមណដលណបងណចក
ាំ
សដាយចាំនាំនថ្ងាំកាំាំងការផ្ាំែាំផ្ាំងាំកាំាំងមាំយណែ។
សនេះជាឧទហរែាំមាំយ៖ ឧបមាថាការបងាំព្រកាំរមសព្មាបាំ
ាំ
ឱសងរបសាំែាំកសព្មាបាំការផ្ាំែាំផ្ាំងាំសព្
មាំយណែ (ការផ្ាំែាំផ្ាំងាំរយៈសព្ល 30 ថ្ងាំ) គាំ$1.35។ សនេះមាននាំយថាចាំនាំនទាំកព្រកាំណដលែាំកចាំណាយស
ព្មាបាំឱសងរបសាំែាំកគាំែាំចជាង $0.05 កាំាំងមាំយថ្ងាំ។ ព្បសាំនសបាំែាំកទទាំលរនការផ្ាំែាំផ្ាំងាំឱសងរយៈសព្ល
7 ថ្ងាំ ការបងាំព្រកាំរបសាំែាំកគាំែាំចជាង $0.05 កាំាំងមាំយថ្ងាំ គាំែនាំង 7 ថ្ងាំ សព្មាបាំការទាំទែាំស
រាំបែាំចជាង $0.35។
ាំ Medicaid
ប្កសិងបសវាន្ងទិសិែភាព (DHCS)៖ ព្កសាំងរដាំសៅរដាំ California ណដលព្គបាំព្គងកមាំវធ្ាំ
(ព្ែាំវរនសគសាាំលាំថាជា Medi-Cal)។

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ12៖ នាំយមនាំយថ្ន
ពាកយសាំោនាំៗ

ប្កសិងន្ងទិសិែភាពបប្កាមការប្គរិប្គង (DMHC)៖ ព្កសាំងរដាំសៅរដាំ California ទទាំលែាំស
ព្ែាំវកាំាំងការព្គបាំព្គងគសព្មាងសាំែភាព្។ DMHC ជាំយមនាំសសណដលមានបែាំាំងែវាាំ នាំងបែាំាំងទមទ
រែាំព្ាំសសវាកមាំ Medi-Cal។ DMHC កាំសធ្ាំាំការព្ែាំែព្ាំនាំែយណផ្ាំកសវជាំសាស្តសាំឯករជយ (IMR) ផ្ងណដរ។
ការលិរប្ិេះ៖ ដាំសែាំរការបញ្ាំបាំសមាជាំកភាព្របសាំែាំកសៅកាំាំងគសព្មាងរបសាំសយាំង។ ការលាំបស្ាំេះសច
អាចនាំងមានលកាំែៈជាការសាំាំព្គចាំែាំ (ជសព្មាំសរបសាំែាំក) ឬមាំនសាំាំព្គចាំែាំ (មាំនណមនជាជសព្មាំស
របសាំែាំក)។
កប្មិតឱសង៖ ព្កមឱសងសៅសលាំ
ាំ
បញ្ាំាំឱសងរបសាំសយាំង។ ឱសងទាំសៅ ឱសងមានមាាំកយាំសហា ឬឱសង
ណដលែាំកអាចទទាំលរនសដាយគាំនសវជាំបញ្ញាំ (OTC) ជាឧទហរែាំថ្នកព្មាំែឱសង។ ព្គបាំឱសងកាំាំងប
ញ្ាំាំឱសងគាំសាំាំែកាំាំងកព្មាំែមាំយកាំាំងចាំសណាម 5 កព្មាំែ។
គបប្មាងតប្មិវការពិបសសន្ដលមានសិទិបទិ (D-SNP)៖ គសព្មាងសាំែភាព្ណដលបសព្មាំបាំគាំល
ណដលមានសាំទាំាំទទាំលរនទង
ាំ Medicare នាំង Medi-Cal។ គសព្មាងរបសាំសយាំងគាំD-SNP។
ររកា
ិ ិរបវជិសាស្តសិជារិបានយិរ (DME)៖ ទាំនាំ មាំយចាំនាំនណដលសវជាំបែាំាំែបញ្ញាំឱយសព្បាំសៅកាំាំងផ្ាំេះរបសាំែាំក។
ឧទហរែាំថ្នទាំនាំ ទងសនេះគាំ
ាំ
មានរសទេះរាំ សឈាំព្ចែាំព្បព្ាំនាំព្ាំកែគាំាំសនាំឧបករែាំផ្ាំែាំផ្ាំងាំជាំងាំទាំក
សនមណផ្ាំម ណព្គមនាំាំរសព្ទយណដលបញ្ញាំទាំ សដាយែាំកផ្ាំលាំសសវាសព្មាបាំសព្បាំព្រសាំកាំាំងផ្ាំេះ ឱសងចាកាំបញ្ាំល
ាំ
តាមសរថ្ស្ម IV ឧបករែាំបសញ្ាំ សាំសេង ឧបករែាំនាំងសព្គឿងផ្ាំែាំផ្ាំងាំែាំកសាំាំណសន
ឧបករែាំ្ាំាំងដសងាំាំម នាំងជាំនាំយកាំាំងការសដាំរ។
ការសបស្ត្ិេះរនិនិ៖ ការសសស្តងាាំេះបនាំនាំណផ្ាំកសវជាំសាស្តសាំ សៅសព្លណដលែាំក ឬែាំកសផ្សងសទៀែណដលមានចាំ
សែេះដាំងជាមធ្យមែាំព្ាំសាំែភាព្ នាំងឱសង សជឿថាែាំកមានសរគសញ្ញាំណផ្ាំកសវជាំសាស្តសាំ ណដលព្ែាំវការការយក
ចាំែាំទាំកដាកាំោងសវជាំសាស្តសាំជាបនាំនាំសដាំមបាំការពារការសាាំបាំការរែាំបងាំណផ្ាំករងកាយ ឬការរែាំបងាំ
ឬព្ាំការភាព្ធ្ាំនាំធ្ាំរដលាំមាំែងាររងកាយ។ អាការសរគណផ្ាំកសវជាំសាស្តសាំអាចជាបញ្ញាំរបាំសសាាំមធ្ាំនាំធ្ាំរ ឬ
ការឈាំចាំកចាបាំោាំាំងកាាំ។
ការន្ងទិរនិនិ៖ សសវារាំបាំរងណដលផ្ាំលាំសដាយែាំកផ្ាំលាំសសវាណដលរនទទាំលការបែាំាំេះបណា
ាំ លសដាំមបាំផ្ាំលាំសស
វាសសស្តងាាំេះបនាំនាំនាំងព្ែាំវការសដាំមបាំព្ារលការសសស្តងាាំេះបនាំនាំណផ្ាំកសវជាំសាស្តសាំ ឬសាំែភាព្អាកបបកាំរយា។
ាំ
ករណិបលិកន្លង៖ ការែនាំញ្ញាំែាំសដាំមបាំទទាំលរនការរាំបាំរងសព្មាបាំឱសងណដលជាធ្មាំតាមាំនមា
នការរាំបាំរង ឬសព្បាំព្រសាំឱសងសដាយគាំនបទបញ្ាំែាំ នាំងណដនកាំែែាំជាកាំលាកាំ។
ាំ Medicare ណដលជាំយមនាំសសណដលមានព្រកាំចាំែាំល
ជិនិយរន្និម ("Extra Help")៖ កមាំវធ្ាំ
នាំងធ្នធានមានកព្មាំែកាែាំបនាំយការចាំណាយសលាំឱសងមានសវជាំបញ្ញាំរបសាំMedicare ណផ្ាំក D
ាំ ជាំនាំយបណនាំម ("Extra Help") ព្ែាំវរន
ដាំចថ្ងាំធានរាំបាំរង ព្រកាំកាែាំកង នាំងការបងាំព្រកាំរម។
ាំ កមាំវធ្ាំ
សគសៅថា "ការទាំនាំកបព្មងែាំ
ាំ កមានចាំែាំលទប" ឬ "LIS"។
ឱសងទិបៅ៖ ឱសងមានសវជាំបញ្ញាំ ណដលព្ែាំវរនបញ្ញាំកាំសដាយរដាាំភាំរលសហព្ាំនាំសដាំមបាំសព្បាំព្រសាំជាំ
នាំសឱសងមានមាាំកយាំសហា។ ឱសងទាំសៅមានសារធាែាំផ្សដាំ
ាំ ចគាំ នាំងឱសងមានមាាំកយាំសហា។
ជាធ្មាំតាវាសថាកជាង សហាំយមានព្បសាំទាំភាព្ដាំចឱសងមានមាាំកយាំសហាណដរ។

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ12៖ នាំយមនាំយថ្ន
ពាកយសាំោនាំៗ

រណិិងសាទិកិ៖ បែាំាំងទមទរណដលែាំកសធ្ាំសេាំ
ាំ ងែាំព្ាំសយាំងែាំាំ ឬែាំកផ្ាំលាំសសវា ឬឱសងសាាំនកាំាំងបណា
ាំ
ណាមាំយរបសាំសយាំង។ ចាំែាំចសនេះរមមានបែ
ាំ
ាំាំងទមទរែាំព្ាំគាំែភាព្ថ្នការណងទរបសាំ
ាំ
ែាំក ឬ
គាំែភាព្ថ្នសសវាកមាំណដលផ្ាំលាំសដាយគសព្មាងសាំែភាព្របសាំែាំក។
ិ ប្រិកា និងគិប្ទបោរលិអ្ព
កមិវធ្ិ
ិ កា
ិ រធានរាិរិរងសិែភាព (HICAP)៖
ាំ ាំណដលផ្ាំលាំព្ាំែាំមានឥែគាំែថ្ងាំ នាំងសគលបាំែង នាំងការព្បាំកាែាំព្ាំMedicare។ ជិពិក 2 ថ្ន
កមាំវធ្
សសៀវសៅណែនាំសមាជាំករបសាំែាំក ព្នយលាំព្ាំរសបៀបទកាំទង HICAP។
គបប្មាងសិែភាព៖ គាំជាែងាំការចាែាំតាាំងមាំយណដលបសងាំាំែសេាំងសដាយមានសវជាំបែាំាំែ មនាំាំរសព្ទយ
ឱសងសាាំន ែាំកផ្ាំលាំសសវារយៈសព្លណវង នាំងែាំកផ្ាំលាំសសវាសផ្សងសទៀែ។ វាកាំមានែាំកសព្មបសព្មាំ
លការណងទផ្ងណដរ
ាំ
សដាំមបាំជាំយែាំកកាំាំងការព្គបាំព្គងែាំកផ្ាំលាំសសវា នាំងសសវាកមាំរបសាំែាំកទងែសាំ
ាំ
។
ព្ាំកសគទងែសាំ
ាំ
សធ្ាំាំការរមគ
ាំ ាំ សដាំមបាំផ្ាំលាំការណងទណដលែាំ
ាំ
កព្ែាំវការ។
ការវាយតថ្មិហានិភយ
ិ ន្្ិកសិែភាព៖ ការព្ាំនាំែយសេាំងវ ាំ ែាំព្ាំព្បវែាំាំសវជាំសាស្តសាំ នាំងសាាំនភាព្បចាំាំបបនាំ
របសាំែាំក។ វាព្ែាំវរនសព្បាំសដាំមបាំណសាំងយលាំែាំព្ាំសាំែភាព្របសាំែាំក នាំងរសបៀបណដលវាអាចនាំងផ្លាំ
សាំបាំរនសព្លែនគែ។
ាំ
ជិនិយន្ងទិសិែភាពតាមបគ ដ្ឋិន៖ បាំគាំលណដលផ្ាំលាំសសវាកមាំណដលមាំនព្ែាំវការជាំន របសាំគាំលានាំ
បដាាំយាំកា ឬែាំកព្ារលណដលមានអាជាាំបែាំ ដាំចជាជាំនាំយកាំាំងការណងទផ្ល
ាំ ាំ លាំែាំន
ាំ (ដាំចជាការងាំែទាំក
ការសព្បាំព្រសាំបងាំនាំការសសាំៀកពាកាំឬការែនាំវែាំលហាែាំ
ាំ
ព្រែណដលមានកាំាំងសវជាំបញ្ញាំ)។ ជាំនាំយការសាំ
ែភាព្តាមផ្ាំេះមាំនមានអាជាាំបែាំណងទ ាំឬផ្ាំលាំការព្ារលសទ។
ាំ ណងទណដលគាំ
មនិិរន្ងទិអ្ិកជិងិដិណកិកាលចិងបប្កាយ៖ ជាកមាំវធ្ាំ
ាំ
ព្ទជាំយដលាំែាំកណដលមានជាំងាំធ្ាំនាំធ្ាំរ
កាំាំងដាំណាកាំកាលចាំងសព្កាយសដាំមបាំឱយព្ាំកសគរសាំសៅព្បកបសដាយផ្លសាំែភាព្។ ការព្ារលដាំណាកាំកាលចាំ
ងសព្កាយមាននាំយថា ែាំកមានជាំងាំធ្ាំនាំធ្ាំរ នាំងរាំព្ាំងថាអាចរសាំរនព្ែាំមព្រាំមាំយណែ ឬែាំចជាងសនេះ។
•

ែាំកណដលចាំេះស្ាំេះទទាំលការព្ារលដាំណាកាំកាលចាំងសព្កាយមានសាំទាំសព្ជាំ
ាំ សសរសមនាំ
ាំ
ាំរណងទែាំ
ាំ
កជាំងាំដាំណាកាំកាលចាំងសព្កាយ។

•

ព្កមណងទ
ាំ
អាជាំ
ាំ
ព្ នាំងែាំកណងទណដលទទាំ
ាំ
លរនការបែាំាំេះបណា
ាំ លព្ាំសសសផ្ាំលាំនាំវការណងទ ាំ
ទងព្ស
ាំ
ងដលាំ
ាំ
ែាំកជាំងាំរមមានែព្មាំ
ាំ
វការោងណផ្ាំករងកាយ ផ្ាំ វអារមាំ
ាំ
ែាំសងាំម នាំងផ្ាំ វចាំ
ាំ ែាំ។

•

សយាំងែព្មាំវឱយផ្ាំលាំឱយែាំកនាំវបញ្ាំាំែាំកផ្ាំលាំសសវាមនាំាំរសព្ទយណងទែាំ
ាំ កជាំងាំដាំណាកាំកាលចាំងសព្កាយសៅ
កាំាំងែាំបនាំភាំមាំសាស្តសាំរបសាំែាំក។

ិ យរប្តមិនប្រប្កតិ/មិនប្តិមប្តិវ៖ សាាំនភាព្សៅសព្លណដលែាំកផ្ាំលាំសសវា (ដាំចជាសវជាំបែាំាំែ
ការបចញវកិ
ាំ យបព្ែឱយែាំកសព្ចាំនជាងចាំនាំនថ្នការណចករាំណលកថ្ងាំចាំណាយរបសាំសយាំងសព្មា
ឬមនាំាំរសព្ទយ) សច វកាំ
ាំ យបព្ែណដលែាំកមាំនយលាំ។
បាំសសវាកមាំ។ ទាំរសព្ាំសៅណផ្ាំកបសព្មាំសសវាសមាជាំក ព្បសាំនសបាំែាំកទទាំលរនវកាំ
សដាយសារសយាំងបងាំថ្ងាំចាំណាយទងព្ស
ាំ
ងសព្មាបាំ
ាំ
សសវាកមាំរបសាំែាំក សនេះអ្ិកមាំនជាំពាកាំការណចករាំ
ាំ យបព្ែឱយែាំកសព្មាបាំសសវាកមាំទងសនេះសទ។
ណលកថ្ងាំចាំណាយណាមាំយសេាំយ។ ែាំកផ្ាំលាំសសវាមាំនគាំរសច វកាំ
ាំ

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ12៖ នាំយមនាំយថ្ន
ពាកយសាំោនាំៗ

ការប្តិតពិនត
ិ យបវជិសាស្តសិបដ្ឋយឯករាជយ (IMR)៖ ព្បសាំនសបាំសយាំងបដាំសសធ្សាំសែាំររបសាំែាំកសព្មាបាំសស
វាសវជាំសាស្តសាំ ឬការព្ារល ែាំកអាចសធ្ាំាំការបាំាំងឧទាំរែាំ។ ព្បសាំនសបាំែាំកមាំនយលាំព្សបនាំងការសសព្ម
ចចាំែាំរបសាំសយាំង សហាំយបញ្ញាំរបសាំែាំកគាំែាំព្ាំសសវា Medi-Cal រមទ
ាំ ងការផ្ាំ
ាំ
ែាំផ្ាំងាំនាំងឱសង DME
ែាំកអាចសាំរ ព្កសាំងណងទសាំ
ាំ ែភាព្សព្កាមការព្គបាំព្គងថ្នរដាំ Californiaសព្មាបាំIMR។ IMR
គាំជាការព្ាំនាំែយករែាំរបសាំែាំកសេាំងវ ាំ សដាយសវជាំបែាំែណដលមាំ
ាំ
នសាំាំែកាំាំងណផ្ាំកថ្នគសព្មាងរបសាំសយាំងែាំាំសទ
។ ព្បសាំនសបាំសសចកាំាំសសព្មចរបសាំIMR គាំជាការសព្ ចាំែាំរបសាំែាំក សយាំងព្ែាំវផ្ាំលាំឱយែាំកនាំវសសវាកមាំ
ឬការព្ារលណដលែាំករនសសាំាំសាំាំ។ ែាំកមាំនព្ែាំវបងាំថ្ងាំសព្មាបាំIMR សទ។
គបប្មាងន្ងទិជាលកិណរិគិល (ICP ឬគបប្មាងន្ងទិសិែភាព)៖ ជាគសព្មាងសព្មាបាំសសវាកមាំណាមាំយ
ណដលែាំកនាំងទទាំលរន នាំងរសបៀបណដលែាំកទទាំលយកសសវាទងសនេះ។
ាំ
គសព្មាងរបសាំែាំកអាចរម
ាំ
មានសសវាណផ្ាំកសវជាំសាស្តសាំ សាំែភាព្ែកបបកាំរយា
ាំ នាំងសសវា នាំងការគាំព្ទរយៈសព្លណវង។
ិ ិកិពាបាល៖ ជាពាកយណដលសព្បាំសៅសព្លណដលែាំកព្ែាំវរនែនាំញ្ញាំែឱយចាំលមនាំាំរសព្ទយ
អ្ិកជិងសា
ជាផ្ាំ វការសព្មាបាំ
ាំ
សសវាសវជាំសាស្តសាំជន
ាំ
។ ព្បសាំនសបាំែាំកមាំនព្ែាំវរនែនាំញ្ញាំែជាផ្ាំ វការសទ
ាំ
ែាំកសៅណែអាចចាែាំទាំកថាជាែាំកជាំងាំមាំនសាាំកាំព្ារលជាំនាំសឱយែាំកជាំងាំសាាំកាំព្ារល
សទេះបាំជាែាំកសាាំកាំសៅមាំយយបាំកាំសដាយ។
ប្កមន្ងទិ
ិ
ព ិជន
ិ ញ (ICT ឬប្កមន្ងទិ
ិ
)៖ ព្កមណងទ
ាំ
អាចរ
ាំ
មមានសវជាំ
ាំ
បែាំាំែ គាំលានាំបដាាំយាំកា
ែាំកព្បាំកាសយាបលាំឬែាំកមានអាជាំព្ោងណផ្ាំកសាំែភាព្សផ្សងសទៀែណដលសៅទាំសនេះសដាំមបាំជាំយែាំកឱយ
ទទាំលរនការណងទណដលែាំ
ាំ
កព្ែាំវការ។ ព្កមណងទ
ាំ
របសាំ
ាំ
ែាំកកាំជាំយែាំកបសងាំាំែគសព្មាងណងទផ្ងណដរ។
ាំ

រញ្ិិឱសងន្ដលមានការរាិរិរង (រញ្ិិឱសង)៖ បញ្ាំឱសងមានសវជាំ
ាំ
បញ្ញាំ នាំងគាំនសវជាំបញ្ញាំ (OTC)
ណដលសយាំងរាំបាំរង។ សយាំងសព្ជាំសសរសឱសងក
ាំ
ាំាំងបញ្ាំាំសនេះ សដាយមានជាំនាំយព្ាំសវជាំបែាំាំែ នាំងឱសងការ។ាំ
បញ្ាំាំឱសងព្របាំែាំព្ាំករែាំណដលមានបទបញ្ាំែាំមាំយចាំនាំនណដលែាំកចាាំរចាំព្ែាំវែនាំវែាំតាមសដាំមបាំទទាំល
រនឱសងរបសាំែាំក។ ជាំនកាល បញ្ាំឱសងសនេះព្ែាំ
ាំ
វរនសគសៅថា "សសៀវសៅបញ្ាំាំស្ាំេះឱសង"។
បសវា និងការគិប្ទរយៈបពលន្វង (LTSS)៖ សសវា នាំងការគាំព្ទរយៈសព្លណវងជាំយណកលមាំសាាំនភាព្សាំ
ែភាព្រយៈសព្លណវង។ ភាគសព្ចាំនថ្នសសវាកមាំទងសនេះ
ាំ
ជាំយឱយែាំកសាំាំែសៅផ្ាំេះសដាំមបាំកាំាំឱយែាំកព្ាំរក
ាំ
សៅមនាំាំរណងទមនាំ
ាំ សសចាសាំឬមនាំាំរសព្ទយ។ LTSS រមមានសសវាមនាំ
ាំ
សសសព្ វយសៅតាមសហគមនាំ
(CBAS)
នាំងមែាំលណងទមនាំ
ាំ សសចាសាំ(NF)។
ការទិនក
ិ រប្មងអ្ិ
ិ កប្បាកិចិណិលទរ (LIS)៖ សាំមសមាំល "ជាំនាំយបណនាំម" ("Extra Help")។
ិ រញ្ហិទិញតាមថ្ប្រសណិយិ៖ គសព្មាងមាំយចាំនាំនអាចផ្ាំលាំជាំនកមាំវធ្ាំ
ាំ បញ្ញាំទាំ តាមថ្ព្បសែាំយាំ
កមិវធ្ិ
ណដលែនាំញ្ញាំែឱយែាំកទទាំលរនរហាំែដលាំ3 ណែថ្នការផ្ាំែាំផ្ាំងាំឱសងមានសវជាំបញ្ញាំណដលមានការធា
ាំ ចាំណាយមានព្បសាំទាំភាព្
នរាំបាំរងរបសាំែាំកណដលរនសផ្ាំាំសដាយផ្លាំលាំសៅផ្ាំេះរបសាំែាំក។ សនេះព្បណហលជាាំវធ្ាំ
នាំងងាយព្សាំលកាំាំងការបាំសព្ សវជាំបញ្ញាំណដលែាំកទទាំលជាព្បចាាំ។

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសណ
ិ ិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមន
ាំ នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពតិ
ិ មានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ12៖ នាំយមនាំយថ្ន
ពាកយសាំោនាំៗ

ាំ Medicaid របសាំរដាំ California។ កមាំវធ្ាំ
ាំ Medi-Cal
Medi-Cal៖ សនេះគាំជាស្ាំេះកមាំវធ្ាំ
ព្ែាំវរនដាំសែាំរការសដាយរដាំ នាំងទទាំលរនការទាំទែាំថ្ងាំចាំណាយសដាយរដាំ នាំងរដាាំភាំរលសហព្ាំនាំ។
•

វាជាំយដលាំព្បជាព្លរដាំណដលមានកព្មាំែព្រកាំចាំែាំល នាំងព្បភព្ហាំរញ្ាំវែាំាំទប
សហាំយជាំយទាំទែាំឱយនាំវែែាំព្បសយាជនាំជាំនាំយឧបែាំមាំ នាំងថ្ងាំចាំណាយោងសវជាំសាស្តសាំរយៈសព្លណវង។

•

វារាំបាំរងសលាំសសវាកមាំបណនាំម នាំងឱសងមាំយចាំនាំនណដលមាំនព្ែាំវរនរាំបាំរងសដាយ Medicare។

•

ាំ Medicaid ណព្បព្បាំលព្ាំរដាំមាំយសៅរដាំ បាំណនាំ
កមាំវធ្ាំ
ាំ ថ្ងាំចាំណាយសលាំការណងទសាំ
ាំ ែភាព្ភាគសព្ចាំន
ព្ែាំវរនរាំបាំរង ព្បសាំនសបាំែាំកមានលកាំែៈសមបែាំាំព្គបាំព្គនាំសព្មាបាំទង
ាំ Medicare នាំង
Medicaid។

•

សាំមសមាំល ជិពិក 2 ថ្ន សសៀវសៅណែនាំសមាជាំក របសាំែាំកសព្មាបាំព្ាំែាំមានែាំព្ាំរសបៀបទកាំទង
Medi-Cal។

គបប្មាង Medi-Cal៖ គសព្មាងណដលរាំបាំរងណែសលាំែែាំព្បសយាជនាំMedi-Cal ដាំចជាសសវា
នាំងការគាំព្ទរយៈសព្លណវង ឧបករែាំសវជាំសាស្តសាំ នាំងការដាំកជញ្ាំន។
ាំ ែែាំព្បសយាជនាំMedicare
គាំដាចាំសដាយណេក។
ចាិបាចិខាងបវជិសាស្តសិ៖ វាព្ាំព្ែាំនែាំព្ាំសសវាកមាំ ការផ្ាំែាំផ្ាំងាំឬឱសងណដលែាំកព្ែាំវការសដាំមបាំការពារ
ាំ ចាំយ ឬព្ារលសាាំនភាព្សាំែភាព្ ឬសដាំមបាំរកាសាាំនភាព្សាំែភាព្បចាំាំបបនាំរបសាំែាំក។
សធ្ាំាំសរគវនាំ
ចាំែាំចសនេះរមមានការណងទ
ាំ
ណដលកាំ
ាំ
ាំឱយែាំកព្ែាំវសៅព្ារលសៅមនាំាំរសព្ទយ ឬមែាំលណងទមនាំ
ាំ សសចាសាំ។
វាកាំមាននាំយថាសសវាកមាំ ការផ្ាំែាំផ្ាំងាំឬឱសងព្ែាំវតាមសាំងាំដារណដលទទាំលយករនថ្ន
ការែនាំវែាំណផ្ាំកសវជាំសាស្តសាំ។
ាំ ធានរាំបាំរងសាំែភាព្របសាំរដាំសហព្ាំនាំសព្មាបាំមនាំសសណដលមានអាយាំ65 ឬសលាំសសនេះ
Medicare៖ កមាំវធ្ាំ
មនាំសសមាំយចាំនាំនណដលមានអាយាំសព្កាម 65 ឆ្ាំាំបាំាំណនាំមានព្ាំការភាព្ជាបាំែាំន
ាំ នាំងសព្មាបាំព្បជាព្លរដាំ
ណដលមានជាំងាំែព្មងសនមសាំាំែកាំាំងដាំណាកាំកាលចាំងសព្កាយ (ជាទាំសៅគាំែាំកមានព្កសលៀនែាំចជា
ែចាំថ្ស្តនាំយាំណដលទមទរឱយមានការលាង្ម ឬបាំរព្កសលៀន)។
ាំ
ែាំកណដលមាន Medicare
អាចទទាំលរនការធានរាំបាំរងសាំែភាព្ Medicare របសាំព្ាំកសគតាមរយៈ Original Medicare
ឬគសព្មាងណងទណដលសាំ
ាំ
ាំែសព្កាមការព្គបាំព្គង (សាំមសមាំល "គសព្មាងសាំែភាព្")។
ាំ Medicare ណដលព្ែាំវរនសគសាាំលាំថាជា "Medicare ណផ្ាំក C" ឬ "MA"
អ្តិប្របោជនិMedicare៖ កមាំវធ្ាំ
ណដលផ្ាំលាំគសព្មាង MA តាមរយៈព្កមហាំ
ាំ ាំនឯកជន។ Medicare បងាំឱយព្កមហាំ
ាំ ាំនទងសនេះសដាំ
ាំ
មបាំរាំ
បាំរងែែាំព្បសយាជនាំMedicare របសាំែាំក។
បសវាន្ដលរាិរិរងបដ្ឋយ Medicare៖ សសវាកមាំណដលរាំបាំរងសដាយ Medicare ណផ្ាំក A នាំងណផ្ាំក B។
គសព្មាងសាំែភាព្របសាំMedicare ទងែសាំ
ាំ
រមទ
ាំ ងគសព្មាងរបសាំ
ាំ
សយាំង ព្ែាំវណែរាំបាំរងសលាំសសវា
កមាំទងែស
ាំ
ាំណដលរាំបាំរងសដាយ Medicare ណផ្ាំក A នាំងណផ្ាំក B។
អ្ិកចិេះប្ិេះ Medicare-Medi-Cal៖ បាំគាំល ណដលមានលកាំែៈព្គបាំព្គនាំសព្មាបាំការធានរាំបាំរង
Medicare នាំង Medi-Cal។ ែាំកចាំេះស្ាំេះកាំាំង Medicare-Medi-Cal ព្ែាំវរនសគសៅថា
"បាំគាំលណដលមានសាំទាំាំសទាំ"។

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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សសៀវសៅណែនាំសមាជាំករបសាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)

ជាំព្ាំកទាំ12៖ នាំយមនាំយថ្ន
ពាកយសាំោនាំៗ

ាំ Medicare ណដលរាំបាំរងសលាំមនាំាំរសព្ទយណដលចាាំរចាំបាំផ្ាំែណផ្ាំកសវជាំសាស្តសាំ
Medicare ន្្ិក A៖ កមាំវធ្ាំ
មែាំលណងទណដលមានជាំ
ាំ
ន សាំែភាព្តាមផ្ាំេះ នាំងការណងទសៅមនាំ
ាំ
ាំរសព្ទយណងទែាំ
ាំ កជាំងាំ
ដាំណាកាំកាលចាំងសព្កាយ។
ាំ Medicare ណដលរាំបាំរងសលាំសសវាកមាំ (ដាំចជាការសធ្ាំាំសែសាំមនាំាំរព្ាំសសាធ្នាំ
Medicare ន្្ិក B៖ កមាំវធ្ាំ
ការវេះកាែាំនាំងការជាំបព្ាំនាំែយជាមាំយសវជាំបែាំាំែ) នាំងសមាាំរផ្ាំែាំផ្ាំងាំ(ដាំចជារសទេះរាំ
នាំងឧបករែាំឧបករែាំជាំនាំយកាំាំងការសដាំរ) ណដល ចាាំរចាំណផ្ាំកសវជាំសាស្តសាំ សដាំមបាំព្ារលជាំងាំឬសាាំនភាព្។
Medicare ណផ្ាំក B កាំរាំបាំរងសលាំសសវាបងាាំរ នាំងព្ាំនាំែយជាសព្ចាំនផ្ងណដរ។
ាំ Medicare ណដលព្ែាំវរនសគសាាំលាំថាជា "Medicare Advantage" ឬ "MA"
Medicare ន្្ិក C៖ កមាំវធ្ាំ
ណដលែនាំញ្ញាំែឱយព្កមហាំ
ាំ ាំនធានរាំបាំរងសាំែភាព្ឯកជនផ្ាំលាំែែាំព្បសយាជនាំMedicare តាមរយៈគសព្មាង
Medicare Advantage។
ាំ ែែាំព្បសយាជនាំឱសងមានសវជាំបញ្ញាំរបសាំMedicare។ សយាំងសៅកមាំវធ្ាំ
ាំ សនេះសដា
Medicare ន្្ិក D៖ កមាំវធ្ាំ
យែាំាំថា "ណផ្ាំក D"។ ណផ្ាំក D រាំបាំរងសលាំឱសងមានសវជាំបញ្ញាំសព្មាបាំែាំកជាំងាំមាំនសាាំកាំព្ារលសៅមនាំរសព្ទយ
ាំ
វាាំកាំសាាំងបងាាំរ នាំងសមាាំរផ្ាំែាំផ្ាំងាំមាំយចាំនាំនណដលមាំនព្ែាំវរនរាំបាំរងសដាយ Medicare ណផ្ាំក A ឬណផ្ាំក B
ឬ Medi-Cal។ គសព្មាងរបសាំសយាំងរមបញ្
ាំ
ាំ ល
ាំ Medicare ណផ្ាំក D។
ឱសង Medicare ន្្ិក D៖ ឱសងណដលរនរាំបាំរងសព្កាម Medicare ណផ្ាំក D។ សភាព្ាំសសសមាំនរបាំបញ្ាំាំ
លព្បសភទឱសងមាំយចាំនាំនព្ាំការធានរាំបាំរងសព្កាមណផ្ាំក D។ Medi-Cal អាចនាំងរាំបាំរងសលាំឱសងទ ាំ
ងសនេះមាំយចាំនាំន។
ការប្គរិប្គងការពាបាលបដ្ឋយឱសង៖ ព្កមសសវាកមាំ
ាំ
ឬព្កមសសវាកមាំ
ាំ
សផ្សងៗគាំណដលផ្ាំលាំសដាយែាំ
កផ្ាំលាំសសវាណងទសាំ
ាំ ែភាព្ រមទ
ាំ ងឱសងការ
ាំ
ាំសដាំមបាំធានរននាំវលទាំផ្លព្ារលលាំបាំផ្ាំែសព្មា
បាំែាំកជាំងាំ។ សាំមសមាំល ជិពិកទិ5 ថ្ន សសៀវសៅណែនាំសមាជាំក របសាំែាំកសព្មាបាំព្ាំែាំមានបណនាំម។
សមាជិក (សមាជិកររសិគបប្មាងបយិង ឬសមាជិកគបប្មាង)៖ បាំគាំលណដលមាន Medicare នាំង Medi-Cal
ណដលមានលកាំែៈព្គបាំព្គនាំសដាំមបាំទទាំលរនសសវារាំបរង
ាំ ណដលរនចាំេះស្ាំេះកាំាំងគសព្មាងរបសាំសយាំង
ាំ Medicare នាំង
សហាំយការចាំេះស្ាំេះរបសាំព្ាំកសគព្ែាំវរនបញ្ញាំកាំសដាយមជឈមែាំលបសព្មាំសសវាកមាំថ្នកមាំវធ្ាំ
Medicaid (CMS) នាំងរដាំ។

បសៀវបៅន្ណនិសមាជិក និងពិតិមានសាធារណៈ៖ ឯកសារសនេះ រមជាមាំ
ាំ
យទព្មងាំចាំេះស្ាំេះ
នាំងឯកសារភាាំបាំសផ្សងសទៀែ ឬសសចកាំាំែមភាាំបាំណដលព្នយលាំព្ាំការធានរាំបាំរងរបសាំែាំក
ព្ាំែាំាំណដលសយាំងព្ែាំវសធ្ាំាំសាំទាំាំរបសាំែាំក នាំងែាំាំណដលែាំកព្ែាំវសធ្ាំាំកាំាំងនមជាសមាជាំកថ្នគសព្មាងរបសាំសយាំង។
ន្្ិករបប្មិបសវាសមាជិក៖ គាំជាណផ្ាំកមាំយសៅកាំាំងគសព្មាងរបសាំសយាំង ណដលទទាំលែាំសព្ែាំវកាំាំង
ការស្ាំាំយសាំែាំររបសាំែាំកែាំព្ាំសមាជាំកភាព្ ែែាំព្បសយាជនាំបែាំាំងសាទាំកាំ នាំងបែាំាំងឧទាំរែាំ។ សាំមសមាំល
ជិពិក 2 ថ្ន សសៀវសៅណែនាំសមាជាំក របសាំែាំកសព្មាបាំព្ាំែាំមានបណនាំមែាំព្ាំសសវាកមាំសមាជាំក។

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ12៖ នាំយមនាំយថ្ន
ពាកយសាំោនាំៗ

ឱសងសាិនកិិងរណ
ិ ញ៖ ឱសងសាាំន (ហាងឱសង) ណដលយលាំព្ព្មបាំសព្ សវជាំបញ្ញាំសព្មាបាំសមាជាំកគ
សព្មាងរបសាំសយាំង។ សយាំងសៅព្ាំកសគថា "ឱសងសាាំនកាំាំងបណា
ាំ " សដាយសារណែព្ាំកសគរនយលាំព្ព្
មសធ្ាំាំការជាមាំយគសព្មាងរបសាំសយាំង។ កាំាំងករែាំភាគសព្ចាំន សយាំងរាំបាំរងសលាំសវជាំបញ្ញាំរបសាំែាំកណែសៅសព្ល
បាំសព្ សៅឱសងសាាំនកាំាំងបណា
ាំ ណាមាំយរបសាំសយាំង។
អ្ិក្ិលិបសវាកិិងរណ
ិ ញ៖ "ែាំកផ្ាំលាំសសវា" គាំជាពាកយទាំសៅ ណដលសយាំងសព្បាំសព្មាបាំសវជាំបែាំាំែ
គាំលានាំដាាំយាំកា នាំងែាំកសផ្សងសទៀែណដលផ្ាំលាំសសវា នាំងការណងទដលាំ
ាំ ែាំក។ ពាកយសនេះមានជាអាទាំ
មនាំាំរសព្ទយ ភាាំកាំងារសាំែភាព្តាមផ្ាំេះ គាំាំនាំក នាំងកណនាំងសផ្សងៗសទៀែណដលផ្ាំលាំឱយែាំកនាំវសសវាកមាំែាំណហទ ាំ
សាំែភាព្ សសវាកមាំសែភាព្ផ្
ាំ
ាំ វចាំ
ាំ ែាំ ឧបករែាំសវជាំសាស្តសាំ នាំងសសវា នាំងការគាំព្ទរយៈសព្លណវង។
•

ព្ាំកសគព្ែាំវរនផ្ាំលាំអាជាាំបែាំ ឬបញ្ញាំកាំសដាយ Medicare នាំងសដាយរដាំសដាំមបាំផ្ាំលាំ
សសវាណងទសាំ
ាំ ែភាព្។

•

សយាំងសៅព្ាំកសគថា "ែាំកផ្ាំលាំសសវាកាំាំងបណា
ាំ " សៅសព្លណដលព្ាំកសគយលាំព្ព្មសធ្ាំការជាមាំ
ាំ
យគសព្មាងសាំែភាព្របសាំសយាំង ទទាំលយកការទាំទែាំរបសាំសយាំង នាំងមាំនគាំែព្រកាំបណនាំមដ
លាំសមាជាំក។

•

ែែៈសព្លណដលែាំកជាសមាជាំកថ្នគសព្មាងរបសាំសយាំង ែាំកព្ែាំវណែសព្បាំព្រសាំែាំកផ្ាំលាំសស
វាកាំាំងបណា
ាំ សដាំមបាំទទាំលរនសសវាកមាំណដលមានការធានរាំបាំរង។ សលាំសព្ាំសនេះ សគសៅ
ែាំកផ្ាំលាំសសវាកាំាំងបណា
ាំ ថា "ែាំកផ្ាំលាំសសវាកាំាំងគសព្មាង"។

មណិល ឬមនិិរន្ងទិមនិសេចាសិ៖ ជាកណនាំងណដលផ្ាំលាំការណងទសព្មាបាំ
ាំ
ែាំកណដលមាំនអាចទទាំលការណងទ ាំ
សៅផ្ាំេះ បាំាំណនាំមាំនចាាំរចាំសៅកាំាំងមនាំាំរសព្ទយ។
មស្តនិិរណិិងសាធារណៈ៖ ជាការយាលាំ
ាំ
យសៅកាំាំងរដាំរបសាំែាំក ណដលសធ្ាំាំការជាែាំកែសាំាំមែាំជាំនាំសែាំក។
ព្ាំកសគអាចស្ាំាំយសាំែាំរ ព្បសាំនសបាំែាំកមានបញ្ញាំ ឬបែាំាំងែវាាំ
សហាំយអាចជាំយែាំកឱយយលាំព្ាំែាំាំណដលព្ែាំវសធ្ាំ។ាំ សសវាកមាំថ្នមស្តនាំាំបែាំាំងសាធារែៈគាំឥែមានគាំែថ្ងាំសទ។
ែាំកអាចណសាំងរកព្ាំែាំមានបណនាំមសៅកាំាំង ជិពិក 2 និង 9 ថ្ន សសៀវសៅណែនាំសមាជាំករបសាំែាំក។
បសចកិស
ិ បប្មចររសិអ្ងិការ៖ គសព្មាងរបសាំសយាំងសធ្ាំឱយការសសព្មចចាំ
ាំ
ែាំរបសាំែងាំការមាំយ
សៅសព្លណដលសយាំង ឬែាំកផ្ាំលាំសសវាណាមាំយរបសាំសយាំងសធ្ាំាំការសសព្មចចាំែាំថាសែាំសសវាកមាំព្ែាំវរនរាំបាំរង
ឬថាសែាំែាំកចាំណាយបាំាំនាំនសព្មាបាំសសវាកមាំណដលមានការរាំបាំរង។ ការសសព្មចចាំែាំរបសាំែងាំការព្ែាំវរ
នសគសៅថា "សសចកាំាំសសព្មចសលាំការធានរាំបាំរង"។ ជិពិកទិ9 ថ្ន សសៀវសៅណែនាំសមាជាំករបសាំែាំក
ព្នយលាំព្ាំសសចកាំាំសសព្មចសលាំការធានរាំបាំរង។
Original Medicare (Medicare ន្ររប្រថ្ពណិឬ Medicare ថ្ងិតាមបសវា)៖ រដាាំភាំរលផ្ាំលាំជាំន
Original Medicare។ សៅសព្កាម Original Medicare សសវាកមាំព្ែាំវរនរាំបាំរងសដាយការបងាំព្រកាំ
សៅសវជាំបែាំាំែ មនាំាំរសព្ទយ នាំងែាំកផ្ាំលាំសសវាណងទសាំ
ាំ ែភាព្សផ្សងសទៀែណដលសភាកាំែែាំ។
•

?

ែាំកអាចសព្បាំសវជាំបែាំាំែ មនាំាំរសព្ទយ ឬែាំកផ្ាំលាំសសវាណងទសាំ
ាំ ែភាព្សផ្សងសទៀែណដលទទាំលយក
Medicare។ Original Medicare មានព្ាំរណផ្ាំក៖ ណផ្ាំក A (ការធានរាំបាំរងសលាំការចាំលមនាំាំរសព្ទយ)
នាំងណផ្ាំក B (ការធានរាំបាំរងណផ្ាំកសវជាំសាស្តសាំ)។

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ12៖ នាំយមនាំយថ្ន
ពាកយសាំោនាំៗ

•

Original Medicare មានសៅព្គបាំទាំកណនាំងកាំាំងសហរដាំអាសមរក។
ាំ

•

ព្បសាំនសបាំែាំកមាំនចងាំសាំាំែសៅកាំាំងគសព្មាងរបសាំសយាំងសទ ែាំកអាចសព្ជាំសសរស
ាំ
Original Medicare។

ឱសងសាិនបប្ៅរណ
ិ ញ៖ គាំជាឱសងសាាំនណដលមាំនយលាំព្ព្មសធ្ាំការជាមាំ
ាំ
យគសព្មាងរបសាំសយាំងសដាំមបាំ
សព្មបសព្មាំល ឬផ្ាំលាំជាំនឱសងណដលមានការរាំបាំរងសៅដលាំសមាជាំករបសាំគសព្មាងសយាំង។
គសព្មាងរបសាំសយាំងមាំនរាំបាំរងសលាំឱសងភាគសព្ចាំនណដលែាំកទទាំលរនព្ាំឱសងសាាំនសព្ៅបណា
ាំ សនេះសទ
លាំេះព្តាណែលកាំែែាំមាំយចាំនាំនព្ែាំវរនែនាំវែាំ។
អ្ិក្ិលិបសវាបប្ៅរណ
ិ ញ ឬ មនិរិ ពាបាលបប្ៅរណ
ិ ញ៖ គាំជាែាំកផ្ាំលាំសសវា ឬមនាំាំរព្ារលណដ
លមាំនព្ែាំវរនជាំល ជាកមាំសទាំ
ាំ ាំឬព្បែាំបែាំាំការសដាយគសព្មាងរបសាំសយាំង សហាំយមាំនមានកាំចាំសនាកាំាំ
ងការផ្ាំលាំសសវាសព្កាមការធានរាំបាំរងដលាំសមាជាំកគសព្មាងរបសាំសយាំង។ ជិពិកទិ3 ថ្ន
សសៀវសៅណែនាំសមាជាំករបសាំែាំក ព្នយលាំែាំកផ្ាំលាំសសវា ឬមែាំលណងទងសព្ៅបណា
ាំ
ាំ ។
ឱសងគិនបវជិរញ្ហិ (OTC)៖ ឱសងគាំនសវជាំបញ្ញាំ គាំជាឱសង
ឬថាាំណដលបាំ
ាំ
គាំលមាាំកាំអាចទាំ សដាយគាំនសវជាំបញ្ញាំព្ាំែាំកជាំន ណងទសាំ
ាំ ែភាព្។
ន្្ិក A៖ សាំមសមាំល "Medicare ណផ្ាំក A។"
ន្្ិក B៖ សាំមសមាំល "Medicare ណផ្ាំក B។"
ន្្ិក C៖ សាំមសមាំល "Medicare ណផ្ាំក C។"
ន្្ិក D៖ សាំមសមាំល "Medicare ណផ្ាំក D។"
ឱសងន្្ិក D ៖ សាំមសមាំល "ឱសង Medicare ណផ្ាំក D។"
ពិតិមានសិែភាពផ្លិលិែិន
ិ (បៅថ្នពិតមា
ិ នសិែភាពន្ដលប្តិវបានការពារ) (PHI)៖ ព្ាំែាំមានែាំព្ាំែាំក
នាំងសាំែភាព្របសាំែាំកដាំចជាស្ាំេះ អាសយដាាំន សលែសនាំាំសាំែសងាំម ការជាំបព្ាំនាំែយជាមាំយព្គាំសព្ទយ
នាំងព្បវែាំាំសវជាំសាស្តសាំរបសាំែាំក។ សាំមសមាំលសសចកាំាំជាំនដាំែាំងែាំព្ាំការែនាំវែាំឯកជនភាព្របសាំសយាំង
សព្មាបាំព្ាំែាំមានបណនាំមែាំព្ាំរសបៀបណដលសយាំងការពារ សព្បាំព្រសាំនាំងបងាាំ PHI របសាំែាំក
កាំដាំចជាសាំទាំាំរបសាំែាំកទកាំទងនាំង PHI របសាំែាំក។
អ្ិក្ិលិបសវាន្ងទិរឋម (PCP)៖ សវជាំបែាំាំែ ឬែាំកផ្ាំលាំសសវាសផ្សងសទៀែណដលែាំកសព្បាំដាំបាំងសព្មាបាំបញ្ញាំ
សាំែភាព្ភាគសព្ចាំន។ ព្ាំកសគសធ្ាំាំឱយព្រកដថាែាំកទទាំលរនការណងទណដលែាំ
ាំ
កព្ែាំវការសដាំមបាំ
ឱយមានសាំែភាព្លាំ។

?

•

ព្ាំកសគកាំអាចព្ាំភាកាជាមាំយសវជាំបែាំាំែ នាំងែាំកផ្ាំលាំសសវាណងទសាំ
ាំ ែភាព្សផ្សងសទៀ
ែែាំព្ាំការណងទរបសាំ
ាំ
ែាំក សហាំយបញ្ាំនែាំ
ាំ កសៅកានាំព្ាំកសគ។

•

សៅកាំាំងគសព្មាងសាំែភាព្ Medicare ជាសព្ចាំន ែាំកព្ែាំវណែសព្បាំែាំកផ្ាំលាំសសវាណងទសាំ
ាំ ែភាព្បឋ
មរបសាំែាំក មាំនសព្លែាំកសព្បាំែាំកផ្ាំលាំសសវាណងទសាំ
ាំ ែភាព្សផ្សងសទៀែ។

•

សាំមសមាំល ជិពិក 3 ថ្ន សសៀវសៅណែនាំសមាជាំក របសាំែាំក សព្មាបាំព្ាំែាំមានែាំព្ាំការទទាំលរ
នការណងទព្ាំ
ាំ ែាំកផ្ាំលាំសសវាណងទបឋម។
ាំ

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ12៖ នាំយមនាំយថ្ន
ពាកយសាំោនាំៗ

ការអ្និញ្ហិតជាមិន ការយលាំព្ព្មណដលែាំកព្ែាំវណែទទាំលរនព្ាំសយាំងែាំាំ មាំនសព្លែាំកអាច
ទទាំលរនសសវាកមាំ ឬឱសងជាកាំលាកាំឬសព្បាំព្រសាំែាំកផ្ាំលាំសសវាសព្ៅបណា
ាំ ។ គសព្មាងរបសាំសយាំង
ព្បណហលជាមាំនរាំបាំរងសលាំសសវាកមាំ ឬឱសងសទ ព្បសាំនសបាំែាំកមាំនទទាំលរនការយលាំព្ព្មជាមាំន។
គសព្មាងរបសាំសយាំងរាំបាំរងសលាំសសវាសវជាំសាស្តសាំកាំាំងបណា
ាំ មាំយចាំនាំន លាំេះព្តាណែសវជាំបែាំាំែរបសាំែាំក
ឬែាំកផ្ាំលាំសសវាកាំាំងបណា
ាំ សផ្សងសទៀែទទាំលរនការែនាំញ្ញាំែជាមាំនព្ាំសយាំងែាំាំ។
•

សសវាកមាំរាំបាំរងណដលព្ែាំវការការែនាំញ្ញាំែជាមាំនព្ាំគសព្មាងរបសាំសយាំងព្ែាំវរនសមាាំលាំសៅកាំាំង
ជិពិកទិ4 ថ្ន សសៀវសៅណែនាំសមាជាំក របសាំែាំក។

គសព្មាងរបសាំសយាំងរាំបាំរងសលាំឱសងមាំយចាំនាំន លាំេះព្តាណែែាំកទទាំលរនការែនាំញ្ញាំែជាមាំនព្ាំសយាំងែាំាំ។
•

ឱសងណដលមានការរាំបាំរងណដលព្ែាំវការការែនាំញ្ញាំែជាមាំនព្ាំគសព្មាងរបសាំសយាំងមានសញ្ញាំ
សមាាំលាំសៅកាំាំង បញ្ាំាំឱសងណដលមានការរាំបរង
ាំ ។

ិ សប្មារិការន្ងទិន្ដលរមរញ្
ាំ ាំណដលរាំបាំរងសលាំ
កមិវធ្ិ
ិ
ិ ិលទិងអ្សិសប្មារិមនិសេចាសិ(PACE)៖ កមាំវធ្
ែែាំព្បសយាជនាំMedicare នាំង Medi-Cal រមគ
ាំ ាំ សព្មាបាំមនាំសសណដលមានអាយាំចាបាំព្ាំ55 ឆ្ាំាំសេាំងសៅ
ណដលព្ែាំវការការណងទកព្មាំ
ាំ
ែែាំសជាងមាំ
ាំ
នសដាំមបាំរសាំសៅផ្ាំេះ។
អ្វយវៈសិរបនិមិត និងឧរករណិជន
ិ ិយអ្វយវៈ៖ ឧបករែាំសវជាំសាស្តសាំណដលបញ្ញាំទាំ សដាយសវជាំបែាំាំ
ែរបសាំែាំក ឬែាំកផ្ាំលាំសសវាណងទសាំ
ាំ ែភាព្សផ្សងសទៀែ ណដលរមមានជាអាទាំ
ាំ
រែបថ្ដ ែាំង នាំងក
ែវយវៈសាំបបនាំមាំាំែ ណភាំកសាំបបនាំមាំាំែ នាំងឧបករែាំណដលព្ែាំវការសដាំមបាំជាំនាំសណផ្ាំក ឬមាំែងារោងកាំាំ
ាំ ព្ារលសដាយបញ្ាំលសារធាែាំ
ងរបសាំរងកាយ រមទ
ាំ ងសមា
ាំ
ាំ រផ្ាំែាំផ្ាំងាំងងាំលាមក នាំងវធ្ាំ
ាំ
បាំបាំ
នតាមសពាេះសវៀន នាំង បញ្ាំលតាមសរថ្ស។
ាំ
អ្ងិភាពន្កលមិគិណភាព (QIO)៖ ព្កមសវជាំ
ាំ
បែាំាំែ នាំងែាំកជាំន ណផ្ាំកណងទសាំ
ាំ ែភាព្សផ្សងសទៀែ
ណដលជាំយណកលមាំគាំែភាព្ថ្នការណងទសព្មាបាំ
ាំ
ែាំកណដលមាន Medicare។ រដាាំភាំរលសហព្ាំនាំបងាំព្រកាំឱយ
QIO សដាំមបាំព្ាំនាំែយ នាំងណកលមាំការណងទណដលផ្ាំ
ាំ
លាំដលាំែាំកជាំងាំ។ សាំមសមាំល ជិពិក 2 ថ្ន
សសៀវសៅណែនាំសមាជាំក របសាំែាំក សព្មាបាំព្ាំែាំមានែាំព្ាំQIO។
ការកិណតិរ រមាណ៖
ិ
គាំជាការដាកាំកព្មាំែសៅសលាំចាំនាំនឱសងណដលែាំកអាចមាន។ សយាំងអាចកាំែែាំ
ចាំនាំនឱសងណដលសយាំងរាំបាំរងកាំាំងមាំយសវជាំបញ្ញាំ។
ការរញ្ិន
ិ ពាបាលរនិ៖ ការបញ្ាំនព្ារលបនាំ
ាំ
គាំជាការយលាំព្ព្មរបសាំែាំកផ្ាំលាំសសវាណងទបឋម
ាំ
(PCP)
របសាំែាំកសដាំមបាំសព្បាំព្រសាំែាំកផ្ាំលាំសសវាសព្ៅព្ាំPCP របសាំែាំក។ ព្បសាំនសបាំែាំកមាំនទទាំលរនការយលាំព្ព្ម
ជាមាំន សយាំងព្បណហលជាមាំនរាំបាំរងសលាំសសវាកមាំសនេះសទ។ ែាំកមាំនព្ែាំវការការបញ្ាំនព្ារលបនាំ
ាំ
សដាំមបាំសព្បាំែាំកឯកសទសមាំយចាំនាំនដាំចជាែាំកជាំន ណផ្ាំកសាំែភាព្ស្តសាំសទ។
ាំ
ែាំកអាចណសាំងរកព្ាំែាំមា
នបណនាំមែាំព្ាំការបញ្ាំនព្ារលបនាំ
ាំ
សៅកាំាំង ជិពិកទិ3 និងទិ4 ថ្ន សសៀវសៅណែនាំសមាជាំក របសាំែាំក។
បសវាសាិរនិតស
ិ មបទ៖ គាំជាការព្ារលណដលែាំកទទាំលរនសដាំមបាំជាំយែាំកឱយជាសេះសសបាំយព្ាំជាំងាំឬការ
វេះកាែាំចាាំរចាំណាមាំយ។ សាំមសមាំល ជិពិកទិ4 ថ្ន សសៀវសៅណែនាំសមាជាំករបសាំែាំកណសាំងយលាំបណនាំមែាំ
ព្ាំសសវាកមាំសាាំរនាំែាំសមបទ។

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ12៖ នាំយមនាំយថ្ន
ពាកយសាំោនាំៗ

បសវាន្ដល្យប្សិលរិេះពាលិ៖ សសវាកមាំទកាំទងនាំងសាំែភាព្ផ្ាំ វចាំ
ាំ ែាំ ឬអាកបបកាំរយា
ាំ សាំែភាព្ផ្ាំ វសភទ
ាំ
នាំងបនាំព្ាំជ ការសរៀបចាំណផ្នការព្គាំសារ ជាំងាំ្ាំងតាមការរមសភទ
ាំ
(STI) សមសរគសែដសាំ/ជាំងាំសែដសាំ
ការរាំសលាភផ្ាំ វសភទ
ាំ
នាំងការរាំលាំែកាំន ភាព្មាំនព្បព្កែាំថ្នការសព្បាំព្រសាំសារធាែាំស ៀន សយនឌាំរ ការណងទ ាំ
នាំងែាំសព្ាំហាំងាថ្ដគាំជាំែសាំទាំ
ាំ ។
តិរនិបសវាកមិ៖ គាំជាែាំបនាំភាំមាំសាស្តសាំណដលគសព្មាងសាំែភាព្ទទាំលយកសមាជាំកព្បសាំនសបាំគសព្មាង
កាំែែាំសមាជាំកភាព្តាមទាំតាាំងរសាំសៅរបសាំសមាជាំក។ សព្មាបាំគសព្មាងណដលកាំែែាំសវជាំបែាំាំែ
នាំងមនាំាំរសព្ទយណដលែាំកអាចសព្បាំជាទាំសៅវាជាែាំបនាំណដលែាំកអាចទទាំលរនសសវាជាព្បចាាំ
(មាំនសសស្តងាាំេះបនាំនាំ)។ មានណែមនាំសសណដលរសាំសៅកាំាំងែាំបនាំសសវាកមាំរបសាំសយាំងបាំាំសណា
ាំ េះណដលអា
ចទទាំលរនគសព្មាងរបសាំសយាំង។
ការរមច
ិ ិន្ណកថ្នថ្ងិចិណយ៖ ណផ្ាំកថ្នថ្ងាំចាំណាយសព្មាបាំការណងទសាំ
ាំ ែភាព្របសាំែាំក
ណដលែាំកព្បណហលជាព្ែាំវបងាំជាសរៀងរលាំណែ មាំនសព្លែែាំព្បសយាជនាំរបសាំែាំកមានព្បសាំទាំភាព្។
ចាំនាំនទាំកព្រកាំថ្នការរមច
ាំ ាំណែកថ្នថ្ងាំចាំណាយរបសាំែាំកណព្បព្បាំលអាព្សាំយសលាំព្រកាំចាំែាំល
នាំងធ្នធានរបសាំែាំក។
មណិលន្ងទិសិែភាពជិនញ (SNF)៖ គាំជាមែាំលណងទមនាំ
ាំ សសចាសណដលមានបាំគាំលក
ាំ
នាំងបរកា
ាំ ាំ រសព្ទយផ្ាំលាំជាំននាំវសសវាកមាំណងទជាំ
ាំ ន សហាំយកាំាំងករែាំភាគសព្ចាំនផ្ាំលាំជាំនសសវាកមាំ
សាាំរនាំែាំសមបទ នាំងសសវាកមាំសផ្សងសទៀែណដលទកាំទងសៅនាំងសាំែភាព្។
ការន្ងទិសែ
ិ ភាពបៅកិិងមណិលន្ងទិជន
ិ ញ (SNF)៖ សសវាកមាំសាាំរនាំែាំសមបទ នាំងណងទជាំ
ាំ ន
ណដលផ្ាំលាំជាំននាំវការណងទសាំ
ាំ ែភាព្ព្បចាាំថ្ងាំសៅកាំាំងមែាំលណងទជាំ
ាំ ន ។ ឧទហរែាំថ្នការណងទព្ាំ
ាំ
មែាំលណងទជាំ
ាំ ន រមមានជាអាទាំ
ាំ
ការព្ារលសដាយចលន ឬការចាកាំឱសងតាមសរថ្សណវាំន (IV)
ណដលគាំលានាំបបដាាំយាំកា ឬព្កមសវជាំ
ាំ
បែាំាំែណដលទទាំលរនការចាំេះបញ្ាំាំព្ែាំមព្ែាំវអាចផ្ាំលាំឱយរន។
ប្គិបពទយឯកបទស៖ សវជាំបែាំាំែណដលផ្ាំលាំនាំវសសវាណងទសាំ
ាំ ែភាព្សព្មាបាំជាំងាំជាកាំលាកាំឬណផ្ាំកណាមាំយថ្ន
រងកាយ។
ឱសងសាិនជិនញ៖ សាំមសមាំលជិពិកទិ5 ថ្ន សសៀវសៅណែនាំសមាជាំករបសាំែាំក សដាំមបាំណសាំងយលាំបណនាំមែាំព្ាំ
ឱសងសាាំនឯកសទស។
សវនការថ្និកិរដិ៖ ព្បសាំនសបាំសវជាំបែាំាំែរបសាំែាំក ឬែាំកផ្ាំលាំសសវាសផ្សងសទៀែសសាំាំសាំសសវា
ាំ
Medi-Cal
ណដលសយាំងនាំងមាំនយលាំព្ព្ម ឬសយាំងនាំងមាំនបនាំបងាំព្រកាំសព្មាបាំសសវា Medi-Cal
ណដលែាំកមានរចសហាំ
ាំ
យសនេះ ែាំកអាចសសាំាំសាំាំសវនការថាាំកាំរដាំ។ សបាំសវនការថាាំកាំរដាំសសព្មចតាមសាំសែាំ
របសាំែាំក សយាំងព្ែាំវណែផ្ាំលាំឱយែាំកនាំវែែាំព្បសយាជនាំឬការព្ារលណដលែាំករនសសាំាំរសាំាំ។
ការពាបាលជាជិហាន៖ បទបញ្ាំែាំថ្នការធានរាំបាំរងណដលែព្មាំវឱយែាំកសាកលបងឱសងសផ្សងសទៀែ
មាំនសព្លសយាំងរាំបាំរងឱសងណដលែាំកសសាំាំសាំ។ាំ

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ12៖ នាំយមនាំយថ្ន
ពាកយសាំោនាំៗ

ប្បាកិចិណិលសិវតិភា
ិ ពរន្និម (SSI)៖ ែែាំព្បសយាជនាំព្បចាាំណែ សនាំាំសាំែសងាំម បងាំជាំនែាំកណដលមាន
ព្រកាំចាំែាំល នាំងធ្នធានមានកព្មាំែ ណដលជាជនព្ាំការ ព្ាំការណភាំក ឬមានអាយាំ65 ឆ្ាំាំសេាំងសៅ។
ែែាំព្បសយាជនាំSSI មាំនដាំចគាំនាំងែែាំព្បសយាជនាំសនាំាំសាំែសងាំមសទ។ SSI ផ្ាំលាំការធានរាំបាំរង
Medi-Cal សដាយសាំាំយព្បវែាំាំ។
ការន្ងទិជារនិនិ៖ ការណងទែាំ
ាំ កណដលមានជាំងាំរបាំស ឬបញ្ាំសែភាព្ភា
ាំ
ាំ មៗ ណដលមាំនណមនជាសព្គេះ
អាសនាំ បាំាំណនាំព្ែាំវការការណងទភា
ាំ ាំ មៗ។ ែាំកអាចទទាំលរនការណងទព្ារលណដលព្ែាំ
ាំ
វការចាាំរចាំជា
បនាំនាំព្ាំែាំកផ្ាំលាំសសវាសព្ៅបណា
ាំ សៅសព្លណដលែាំកផ្ាំលាំសសវាកាំាំងបណា
ាំ មាំនអាចរករន ឬែាំកមាំន
អាចទកាំទងសៅព្ាំកសគរន។

?

ប្រសិនបរិអ្ិកមានសិណិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រាំព្ាំរថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបាំែយ Thanksgiving នាំងបាំែយែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែាំលា ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមាំន នាំងថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ សប្មារិពត
ិ ិមានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
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ជាំព្ាំកទាំ12៖ នាំយមនាំយថ្ន
ពាកយសាំោនាំៗ

ន្្ិករបប្មិបសវាសមាជិកររសិAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP)

បៅទិរសពិមក

1-833-707-3129 ការសៅទាំរសព្ាំមកកានាំសលែសនេះគាំឥែគាំែថ្ងាំ។
ចាបាំព្ាំថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ។
ណផ្ាំកបសព្មាំសសវាសមាជាំកកាំមានសសវាែាំកបកណព្បភាសាផ្លាំលាំមាែាំសដា
យឥែគាំែថ្ងាំសព្មាបាំែាំកណដលមាំននាំយាយភាសាែងាំសគាំសផ្ងណដរ។

TTY

711
ការសៅទាំរសព្ាំសៅកានាំសលែសនេះគាំឥែគាំែថ្ងាំ។ ចាបាំព្ាំថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក
ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ។

?

សរបសរលិែិតបៅ

12900 Park Plaza Drive, Suite 150
Mailstop 6150
Cerritos, CA 90703-9329

បគ ទិពិរ

shop.anthem.com/medicare/ca

ប្រសនប
ិ រិអ្ិកមានសណ
ិ ិរ សាំមសៅទាំរសព្ាំមកកានាំAnthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) តាមរយៈ 1-833-707-3129 (TTY: 711) ព្ាំសមាាំង 8 ព្ព្ាំក ដលាំសមាាំង 8 យបាំ
ព្រព្
ាំ រាំថ្ងាំកាំាំងមាំយសរាំហាំ(សលាំកណលងណែថ្ងាំបែយ
ាំ Thanksgiving នង
ាំ បែយ
ាំ ែាំណែល) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែែលា
ាំ ដលាំថ្ងាំទាំ31 ណែមន
ាំ នង
ាំ ថ្ងាំចនាំ ដលាំថ្ងាំសាំព្ក (សលាំកណលងណែថ្ងាំឈបាំសព្មាក) ចាបាំព្ាំថ្ងាំទាំ1
ណែសមសា ដលាំថ្ងាំទាំ30 ណែកញ្ញាំ។ ការសៅទាំរសព្ាំគឥ
ាំ ែគែ
ាំ ថ្ងាំ។ សប្មារិពតិ
ិ មានរន្និម សាំមចាំលសមាំល
shop.anthem.com/medicare/ca។
282
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