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Health Net Cal MediConnect Plan 
(Medicare-Medicaid Plan) 
 

�រេស� ើសុំ�រសេ្រមចចិត�េលើ�រ���� ប់រងេស�ផ�ល់�� �ំមេវជ�ប��  MEDICARE 
 

សំណុំែបបបទេនះ�ច្រត�វ�នេផ�ើមកេយើង�មសំបុ្រត ឬទូរ�រ៖  
 
�សយ�� ន៖     េលខទូរ�រ៖ 
Medicare Part D    1-800-977-8226 
Prior Authorization Department 
P.O. Box 419069 
Rancho Cordova, CA 95741    
    
អ�កក៏�ចេស� ើសុំឱ្យេយើងកំណត់�រ្រគបដណ� ប់�មរយៈទូរស័ព�េលខ 1-855-464-3571 (Los Angeles 
County) ឬ 1-855-464-3572 (ស្រ�ប់ San Diego County) (TTY: 711) 
ឬ�មរយៈេគហទំព័ររបស់េយើង�សយ�� ន www.healthnet.com/calmediconnect។ 
េ�៉ងេស�ស�ជិកគឺ�ប់ពីេ�៉ង 8 ្រពឹក ដល់េ�៉ង 8 យប់ ពីៃថ�ច័ន� រហូតដល់ៃថ�ស្ុរក។ 
េ�េ្រ�េ�៉ងេធ� ��រ េ�ៃថ�ចុងស�� ហ ៍និងេ�ៃថ�ឈប់ស្រ�ក អ�ក�ចេផ�ើ�រទុក�ន។ 
េយើងខ� � ំនឹងទូរស័ព�េ�េ�កអ�កវ �ញេ�ៃថ�េធ� ��រប�� ប់។  
 
អ�កែដល�ចេស� ើសំុ៖ អ�កេចញេវជ�ប�� របស់អ�ក�ចេស� ើសុំ �រសេ្រមចចិត�េលើ�រ���� ប់រងជំនួសអ�ក។ 
្របសិនេបើអ�កចង់ឱ្យបុគ�ល�� ក់េផ្សងេទៀត (ដូច�ស�ជិក្រគ��រ ឬមិត�ភក� ិ) េធ� ��រេស� ើសុំស្រ�ប់អ�ក 
េ�ះបុគ�ល�� ក់េ�ះ ្រត�វែត�អ�កតំ�ងរបស់អ�ក។ 
សូម�ក់ទងមកេយើងេដើម្បីដឹងពីរេបៀបចុះេ�� ះអ�កតំ�ង។ 
 
ព័ត៌�នរបស់អ�កចុះេ�� ះ 
េ�� ះរបស់អ�កចុះេ�� ះ 
 

ៃថ�ែខ�� ំកំេណើត  

�សយ�� នរបស់អ�កចុះេ�� ះ 
 
ទី្រក �ង 
 

រដ� ហ្ស� ីបកូដ 

ទូរស័ព� 
 

េលខស�� លស់�ជកិរបស់អ�កចុះេ�� ះ  

 
បំេពញែផ�ក�ងេ្រ�មេនះែតប៉ុេ�� ះ ្របសិនេបើអ�កែដលេធ��សំេណើេនះមិនែមន
�អ�កចុះេ�� ះឬអ�កេចញេវជ�ប�� ៖ 



េ�� ះរបស់អ�កេស� ើសុ ំ
 

 
 
 
 
 
 
 
ទំ�ក់ទំនងរ�ងអ�កេស� ើសុ ំនិងអ�កចុះេ�� ះ 

 
 
 
 
 
 
�សយ�� ន 

 
ទី្រក �ង 

 
រដ� ហ្ស� ីបកូដ 

ទូរស័ព� 
 

 
 

ឯក�រតំ�ងស្រ�ប់�រេស� ើសំុែដលេធ��េឡើងេ�យបុគ�ល��� ក់េ្រ�ពីអ�កចុះេ�� ះ 
ឬអ�កេចញេវជ�ប�� របស់អ�កចុះេ�� ះ៖ 

�� ប់ឯក�រែដលប�� ញពី�រផ�ល់សិទ� ិ េដើម្បីតំ�ងអ�កចុះេ�� ះ 
(�របំេពញទំរង់ែបបបទសំុសិទ� ិផ�ល់េពញេលញ�តំ�ង CMS-1696 ឬ 

�ឯក�រ��យលក�ណ៍អក្សរែដល្រប�ក់្របែហល)។ 
ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�មេលើ�រែតង�ងំអ�កតំ�ង �ក់ទងែផន�ររបស់អ�ក ឬ 1-800-Medicare 

(1-800-633-4227) (TTY: 1-877-486-2048), 24 េ�៉ងក� �ងមួយៃថ� 7 ៃថ�ក� �ងមួយស�� ហ៍។ 
 
េ�� ះ�� �ំមេវជ�ប�� ែដលអ�កកំពុងេស� ើសំុ (្របសិនេបើ្រត�វ�នេគ�� ល់ �ប់�ងំ�ព�� ំង 
និងបរ ��ណ�� ែំដល�នេស� ើសុំក� �ងមួយែខ)៖  

 
 

 
្របេភទៃន�រេស� ើសំុ�រផ�ល់���� ប់រង 

� ខ� � ំ្រត�វ�រ�� ែំដលមិន�នេ�ក� �ងប�� ីគេ្រ�ងៃន�� ែំដល�ន�� (េលើកែលង�� ែំដល�នេវជ�ប�� )។*  



�ខ� � ំ�ននឹងកំពុងេ្របើ្រ�ស់�� ែំដល�លពីមុន ្រត�វ�នប�� �លក� �ងប�� ីគេ្រ�ងៃន��  ំ
បុ៉ែន� ្រត�វ�នលុបេ�ល ឬ្រត�វ�នដកេចញពីប�� ីេនះក� �ងកំឡ� ង�� ំៃនែផន�រ 
(េលើកែលង�� ែំដល�នេវជ�ប�� )។*  

� ខ� � ំេស� ើសុំ�រអនុ�� ត�មុនចំេ�ះ�� ែំដលអ�កេចញេវជ�ប�� របស់ខ� � ំ�នេចញឲ្យ។* 

� ខ� � ំេស� ើសុំករណីេលើកែលងចំេ�ះត្រម�វ�រែដលខ� ��ំន�កេ្របើ��  ំ
េផ្សងេទៀតមុនេពលខ� � ំទទួល�ន�� �ំមអ�កេចញេវជ�ប�� របស់ខ� � ំេចញឲ្យ 
(េលើកែលង�� ែំដល�នេវជ�ប�� )។* 

� ខ� � ំេស� ើសុំករណីេលើកែលងចំេ�ះ�រកំណត់របស់គេ្រ�ងេលើចំនួន��  ំ(ចំនួនបរ ��ណកំណត់) 
ែដលខ� � ំ�ចទទួល�នេដើម្បីឱ្យខ� � ំ�ចទទួល�ន�� ្ំរគប់ចំនួនែដលអ�កេចញេវជ�ប�� របស់ខ� � ំ�នេចញឲ្យ 
(េលើកែលង�� ែំដល�នេវជ�ប�� )។* 

� ែផន�រ�� រំបស់ខ� � ំគិតៃថ�សហទូ�ត់្រ�ក់ខ�ស�់ង ស្រ�ប់�� ែំដល
អ�កេចញេវជ�ប�� របសខ់� � ំ�នេចញ�� ឲំ្យ ខ�ស់�ង�រគិតៃថ��� ដំៃទេទៀត ែដលព��លប�� របស់ខ� � ំ 
េហើយខ� � ំចង់បង់់រមួៃថ�សហទូ�ត់្រ�ក់ ែដល�នតៃម��ប�ងេនះ (�រេលើកែលង�មក្រមិត)។* 

� ខ� � ំ�នេ្របើ�� ែំដល�លពីមុន្រត�វ�ន�នេ�ក� �ង�� ក់សហទូ�ត់្រ�ក់ែដល�ប�ង 
បុ៉ែន� ្រត�វ�ន�� ស់ប� �រ ឬ្រត�វ�ន�� ស់ប� �ររចួ េ��ន់�� ក់សហទូ�ត់្រ�ក់ែដលខ�ស់�ង 
(េលើកែលង�មក្រមិត)។*  

� គេ្រ�ង�� រំបស់ខ� � ំ�នគិតៃថ�សហទូ�ត់្រ�ក់ៃថ��ង�� ែំដលគួរ�ន។ 

� ខ� � ំចង់�នសំណងស្រ�ប់�� �ំមេវជ�ប�� ែដល្រត�វ�ន្រគបដណ� ប់ 
ែដលខ� � ំ�នបង់េ�យ្រ�ក់េចញពីេ�េ�៉។  

*ចំ�ំ៖ ្របសិនេបើអ�កកំពុងេស� ើសំុ�រេលើកែលង�� ែំដល�នេវជ�ប��  ឬ�មក្រមិត ្រគ�េពទ្យ
របស់អ�ក្រត�វែតផ�ល់េសចក� ីែថ�ង�្ំរទសំេណើរបស់អ�ក។ �រេស� ើសំុ��ែដល�ន�រអនុ�� ត�មុន 
(ឬត្រម�វ�រ្រគប់្រគង�រេ្របើ្រ�ស់�មួយេផ្សងេទៀត) �ចត្រម�វឲ្យ�នព័ត៌�ន�្ំរទបែន�ម។ 
អ�កេចញេវជ�ប�� របស់អ�ក�ចេ្របើឯក�រ�� ប់ "ព័ត៌�ន�្ំរទស្រ�ប់
សំេណើេលើកែលងឬ�រអនុ�� ត�មុន" េដើម្បី�្ំរទសំេណើរបស់អ�ក។ 

 
ព័ត៌�នបែន�មែដលេយើងគួរពិ�រ� (�� ប់ឯក�រ�ំ្រទេផ្សងៗ)៖ 

 
 
 
 

 
 
 

កំណត់ចំ�ំសំ�ន់៖ �រសេ្រមចចិត��៉ង�ប់រហ័ស 
្របសិនេបើអ�កឬអ�កេចញេវជ�ប�� របស់អ�កេជឿ� �ររង់�ំ 72 
េ�៉ងស្រ�ប់�រសេ្រមចចិត�ស� ង់�រ�ចេធ� �ឱ្យប៉ះ�ល់�៉ងធ�ន់ធ�រដល់សុខ�ព �យុជីវ �ត 
ឬសមត��ពេដើម្បីទទួល�នសុខ�ព�អតិបរ�េឡើងវ �ញ អ�ក�ចេស� ើសុំ�រសេ្រមចចិត��ប់រហ័ស�ន។ 
្របសិនេបើអ�កេចញេវជ�ប�� របស់អ�កប�� ញ��ររង់�ំរយៈេពល 72 េ�៉ង 
�ចប៉ះ�ល់ដល់សុខ�ពរបស់អ�ក�៉ងធ�ន់ធ�រ េយើងនឹងផ�ល់�រសេ្រមចចិត�េ�យស� �យ្របវត� ិក� �ងរយៈេពល 
24 េ�៉ង។ ្របសិនេបើអ�កមិនទទួល�ន�រ�ំ្រទពីអ�កេចញេវជ�ប�� របស់អ�កស្រ�ប់�រេស� ើសុ�ំ
ប�� ន់េ�ះេយើងនឹងសេ្រមចចិត��េតើករណីរបស់អ�កត្រម�វឱ្យ�ន�រសេ្រមចចិត�



�៉ង�ប់រហ័សឬ�៉ង�។ អ�កមិន�ចេស� ើសុំបណ� ឹងឧទ�រណ៍រហ័ស�នេឡើយ ្របសិនេបើអ�ក
កំពុងេស� ើសុេំយើងឱ្យសង្រ�ក់ដល់អ�កវ �ញស្រ�ប់�� ែំដលអ�ក�នទទួលរចួេហើយ។ 

�សូមពិនិត្យ្របអប់េនះ្របសិនេបើអ�កគិត� អ�ក្រត�វ�រ�រសំេរចចិត�ក� �ងរយៈេពល 24 េ�៉ង 
(្របសិនេបើអ�ក�នលិខិត�្ំរទប�� ក់ពីអ�កេចញេវជ�ប�� របស់អ�ក សូម�� ប់�េ�នឹងសំេណើេនះ)។ 
 
ហត�េល�៖ �លបរ �េច�ទ៖  

 
 

ព័ត៌�ន�្ំរទស្រ�ប់សំេណើេលើកែលង ឬ�រអនុ�� ត�មុន 

�រេស� ើសុំ�រេលើកែលង�� �ំនេវជ�ប��  និង�មក្រមិតមិន�ច្រត�វ�នដំេណើរ�រ
េ�យ�� នេសចក� ីែថ�ង�ំ្រទរបស់អ�កេចញេវជ�ប�� �នេឡើយ។ 
�រេស� ើសុសំិទ�ិ�មុន�ចត្រម�វឱ្យ�នព័ត៌�ន�ំ្រទ។ 

�សំណូមពរស្រ�ប់�រពិនិត្យេឡើងវ �ញប�� ន់៖ �មរយៈ�រធីក្របអប់េនះ 
និង�រចុះហត�េល��ងេ្រ�ម ខ� � ំសូមប�� ក់� �រ�ក់�ក្យពិនិត្យេមើលរយៈេពល 72 េ�៉ង�ចេធ��ឱ្យ
ប៉ះ�ល់�៉ងធ�ន់ធ�រដល់ជីវ �តឬសុខ�ពរបស់អ�កចុះេ�� ះ ឬសមត��ព
របស់អ�កចុះេ�� ះេដើម្បីទទួល�នសុខ�ព�អតិបរ�េឡើងវ �ញ ។ 

ព័ត៌�នរបស់អ�កេចញេវជ�ប��  
េ�� ះ 
 
�សយ�� ន 
 
ទី្រក �ង 
 

រដ� ហ្ស� ីបកូដ 

ទូរស័ព��រ ��ល័យ 
 

ទូរ�រ 

ហត�េល�របស់អ�កេចញេវជ�ប��  
 

�លបរ �េច�ទ 

 



�រេធ��េ�គវ �និច� ័យ និងព័ត៌�នេវជ���ស�   
�� ៖ំ  
 

ក�� ំង និងផ� �វែដល�� ចូំលេ�ក� �ងខ� �ន៖  �ពញឹក�ប់៖  

�លបរ �េច�ទ�ន�ប់េផ�ើម៖ 
� �ប់េផ�ើមថ� ី

រយៈេពលៃន�រព��លែដលរ�ពឹងទុក៖ ចំនួនក� �ងេពល 30 ៃថ�៖  

កម�ស ់/ ទំងន់៖ 
 

��ក់ហ្ស� ីនឹង�� ៖ំ  

�រេធ��េ�គវ �និច� ័យ – 
សូម�យ�រេធ��េ�គវ �និច� ័យ�ងំអស់ែដល�នេធ���មួយ�� ែំដល�នេស� ើ 
និងកូដេឆ� ើយតប ICD-10 ។ 
(្របសិនេបើជំងឺ្រត�វ�នព��ល�មួយ�� ែំដល�នេស� ើគឺ�េ�គស��  ឧ. �រធុញនឹង��រ 
្រសកគីឡ�  ដកដេង� ើម�ប់ ឈឺ្រទ�ង ចង់ក� �ត �េដើម 
ផ�ល់េ�គវ �និច័�យែដលប�� លឱ្យ�នេ�គស�� (��) ្របសិនេបើដឹង) 
 
 
 

កូដ ICD-10 

�រេធ��េ�គវ �និច� ័យ�ក់ព័ន�េផ្សងៗេទៀត៖ 
 
 

កូដ ICD-10 

្របវត� ិ�� ៖ំ (ស្រ�ប់�រព��លជំងឺត្រម�វ�រ�� ែំដល�នេស� ើ) 
�� ែំដល�ន�ក 

(្របសិនេបើ�រកំណត់បរ ��ណគឺ�ប��
មួយ �យឯក�ក្រមិត / 

ចំនួនសរុប្រប�ំៃថ��ន�កល្បង) 

�លបរ �េច�ទៃន�រ�ក
ល្បង��  ំ

 លទ�ផលៃន�រ�កល្បង�� មំុន 
 �ពប�ជ័យទល់នឹង�ពមិនអត់ឱន 
(ពន្យល់) 

   
   
   
   
េតើរបបឱសថបច� �ប្បន� របស់អ�កចុះេ�� ះស្រ�ប់អ� �ែដលត្រម�វឱ្យ�ន�� ?ំ 

 
 
សុវត� ិ�ព��  ំ  
្របតិកម�ែដល�នស�� ល ់FDA �មួយចំេ�ះ�� ែំដល�នេស� ើសំុេទ? ☐ �ទ/�៎ស  ☐  េទ 
 
�រ្រព�យ�រម�ចំេ�ះអន�រកម���  ំ
�មួយនឹង�របែន�មៃន�� ែំដល�នេស� ើសំុេ�របប�� បំច� �ប្បន� របស់អ�កចុះេ�� ះ�នែដរឬេទ?  
  ☐ �ទ/�៎ស ☐ េទ 
្របសិនេបើ ចេម� ើយេ�នឹងសំណួរ�មួយែដល�នកត់ស�� ល់�ងេលើគឺ�ទ/�៎ស សូម 1) ពន្យល់ប��  2) 
ពិ�ក�អំពីអត� ្របេ�ជន៍ទល់នឹង�និភ័យែដល�នស�� នុពល និង 3) �ម�នគេ្រ�ងេដើម្ប�ី�សុវត� ិ�ព 
 
 
 



�រ្រគប់្រគង�និភ័យខ�ស់ៃន�� រំបស់មនុស្សវ �យចំ�ស់  
 
្របសិនេបើអ�កចុះេ�� ះប�� ប់េ��យ ុ65 ��  ំ
េតើអ�ក�ន�រម�ណ៍�អត� ្របេ�ជន៍ៃន�រព��ល�មួយនឹង�� ែំដល្រត�វ�នេស� ើសំុ�នឥទ�ិពលេលើ�និភ័យែដល
�ចេកើត�នចំេ�ះអ�កជំងឺវ �យចំ�ស់េនះែដរឬេទ? ☐ �ទ/�៎ស ☐ េទ 
 
�េភៀន – (សូមបំេពញសំណួរ�ងេ្រ�ម ្របសិនេបើ�� ែំដល�នេស� ើគឺ� �េភៀន) 
 
េតើអ� �េ��ស��្រតមូ៉លីនសមមូល្រប�ំៃថ�? (MED)? មីលី្រ�ម/ៃថ� 
េតើអ�កយល់ដឹង�អ�កេចញេវជ�ប�� �� �ំេភៀនេផ្សងេទៀតស្រ�ប់អ�កចុះេ�� ះេនះ?        ☐ �ទ/�៎ស ☐ េទ 
  ្របសិនេបើដូេច�ះ សូមពន្យល់។ 
 
 
 
 
 
 
 

 

េតើក្រមិត MED �្រប�ំៃថ�ែដល�នែថ�ង�នកត់ស�� ល់��ំច់ែផ�កេវជ���ស� ?          ☐ �ទ/�៎ស ☐ េទ    
េតើក្រមិត��  ំMED ្រប�ំៃថ�សរុប�ប�ងមិន្រគប់្រ�ន់េដើម្បី្រគប់្រគង�រឈ�ឺប់របស់អ�កចុះេ�� ះេទ?  

        ☐ �ទ/�៎ស ☐ េទ 
 



មូលេហតុស្រ�ប់សំេណើ 
� �� េំផ្សងែដល្រត�វ�ន�ម ឬ�� ប់�កល្បងពីមុន ប៉ុែន��មួយនឹងលទ�ផលអវ �ជ��នេផ្សងៗ ឧ. �រពុល 
្របតិកម� ឬ�រប�ជ័យៃន�រព��ល ប�� ក់ដូច�ងេ្រ�ម ្របសិនេបើមិន�នកត់ស�� ល់រចួ 
េហើយេ�ក� �ងែផ�ក្របវត� ិ�� មុំនេ�េលើ�ក្យសំុ៖ (1) �� ែំដល�ន�កល្បង និងលទ�ផលៃន�រ�កល្បង��  ំ(2) 
្របសិនេបើ�នផលប៉ះ�ល់អវ �ជ��ន ប�� ី��  ំនិងលទ�ផលអវ �ជ��ននីមួយៗ (3) ្របសិនេបើ�រប�ជយ័ៃន�រព��ល 
្រត�វ�យប�� ីក្រមិតអតិបរ� និង្របែវងៃន�រព��លស្រ�ប់�� ែំដល្រត�វ�ន�កល្បង (4) ្របសិនេបើ�ន្របតិកម� 
សូមពន្យល់អំពីមូលេហតុ�ក់�ក់ែដល�� ចំង់�ន/�� �ំនេវជ�ប�� ដៃទេទៀត�ន្របតិកម� 

� អ�កជំងឺ�នេស� រ�ពេលើ�� បំច� �ប្បន� 
�និភ័យខ�ស់ៃនផលវ ��ក�ងេ�គឆ�ងសំ�ន់ៗ�មួយនឹង�រ�� ស់ប� �រ��  ំ
�រពន្យល់�ក់�ក់អំពីលទ�ផលគ� ីនិកមិនល� �មួយរ�ពឹងទុក 
េហើយេហតុអ� ��ន�េគរ�ពឹង�នឹង�នលទ�ផលអវ �ជ��ន�៉ងធ�ន់ធ�រ – ឧ. 
�� ន�ពេនះ�ន�រលំ�កក� �ង�រ្រគប់្រគង 
(�� �ំេ្រចើនព��មេ្របើ�� េំ្រចើន្របេភទែដល្រត�វ�រេដើម្បី្រគប់្រគង�� ន�ព) 
អ�កជំងឺ�នលទ�ផលមិនល� េ�េពលែដល�� ន�ពមិន្រត�វ�ន្រគប់្រគងពីមុន (ឧ. �រចូលស្រ�កេពទ្យ 
ឬ�រជួបព��លជំងឺធ�ន់ធ�រ�្រប�ំ �រ�ំងេបះដូង ជំងឺ�ច់សរៃស�មខួរក�ល �រ�� ក់ 
�រកំណត់សំ�ន់ៃន�� ន�ពមុខ�រ �រឈឺ�ប់ហួស្រប�ណ និង�រឈឺ�ប់) ។ ល។ 

� ត្រម�វ�រែផ�កេវជ���ស� ស្រ�ប់ក្រមិត�� ្ំរត�វេ្របើ និង/ឬ កំរ �ត�� ខំ�ស់�ង ប�� ក់�ងេ្រ�ម៖  
(1) �ក្យសំុ�ក់��  ំនិង/ឬ�រ�ក់�� ែំដល�ន�កល្បង និងលទ�ផលៃន�រ�កល្បង��  ំ 
(2) ពន្យល់ពីេហតុផលេវជ���ស�   
(3) រមួប�� �លនូវមូលេហតុែដលមិនសូវេ្របើ�� ែំដល�នក�� ំងខ�ស់�ងេនះគឺមិនែមន�ជេ្រមើសេទ - 
្របសិនេបើ�នក�� ំងខ�ស់�ង  

� េស� ើសំុ�រេលើកែលងក្រមិត�� �ំនេវជ�ប��  ប�� ក់�ងេ្រ�ម 
្របសិនេបើមិន�នកត់ស�� ល់ក� �ងែផ�ក្របវត� ិ�� �ំមុនេលើ�ក្យសំុ៖ (1)�� ែំដលចង់�ន ឬ�� ែំដល�នេវជ�ប��  
និងលទ�ផលៃន�រេ្របើ�� (ំs) (2) ្របសិនេបើ�នលទ�ផលអវ �ជ��ន ប�� ី��  ំនិងលទ�ផលអវ �ជ��នស្រ�ប់នីមួយៗ  
(3) ្របសិនេបើ�រប�ជ័យៃន�រព��ល ្រត�វ�យប�� កី្រមិតអតិបរ� 
និង្របែវងៃន�រព��លស្រ�ប់�� ែំដល្រត�វ�ន�កល្បង (4) ្របសិនេបើ�ន្របតិកម� 
សូមពន្យល់អំពីមូលេហតុ�ក់�ក់ែដល�� ចំង់�ន/�� �ំនេវជ�ប�� ដៃទេទៀត�ន្របតិកម� 

� េផ្សងៗេទៀត (ពន្យល់ដូច�ងេ្រ�ម) 
 

�ម�រ�រពន្យល់  
 
 
 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Health Net Community Solutions, Inc. គឺ�គេ្រ�ងសុខ�ពមួយែដលចុះកិច�សន��មួយ�ងំ 
Medicare និង Medi-Cal េដើម្បីផ�ល់អត�្របេ�ជន៍ៃនកម� វ �ធី�ងំពីរជូនអ�កចុះេ�� ះចូលរមួ។  



 
 
 
  



 
 
 
  



 
 
 
  



 
 
 
  



 
 
 
 
 


