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សំេណើសំុ�រសេ្រមចចិត�េឡើងវ �ញៃន�របដិេសធ�� �ំមេវជ�ប��  Medicare 
 
 
ពីេ្រ�ះេយើង Health Net Cal MediConnect (Medicare-Medicaid Plan) �នបដិេសធ  
�រេស� ើសុំរបស់អ�កស្រ�ប់�រ�� ប់រង (ឬ�របង់្រ�ក់ស្រ�ប់) �� �ំមេវជ�ប��  អ�ក�នសិទ�ិេស� ើសុំឱ្យ
េយើងេធ� ើ�រសេ្រមចចិត�េឡើងវ �ញ (បណ� ឹងឧទ�រណ៍) េលើ�រសេ្រមចចិត�របស់េយើង។ អ�ក�ន រយៈេពល 
60 ៃថ��ប់ពី�លបរ �េច�ទៃនេសចក� ីជូនដំណឹងអំព�ីរបដិេសធ���� ប់រងេលើៃថ��� �ំមេវជ�ប��  
Medicare េដើម្បីេស� ើសុំឱ្យេយើងេធ� ើ�រប�� ក់េឡើងវ �ញ។ 
សំណុំែបបបទេនះ�ច្រត�វ�នេផ�ើមកេយើង�មសំបុ្រត ឬទូរ�រ៖  
 
�សយ�� ន៖        េលខទូរ�រ៖ 
Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)  1-877-713-6189 
Attention: Appeals and Grievances Department 
P.O. Box 10422 
Van Nuys, CA 91410-0422 
 
   
អ�កក៏�ច�ក់បណ� ឹងឧទ�រណ៍មកេយើង�មរយៈេគហទំព័ររបស់េយើង 
www.healthnet.com/calmediconnect។  
សំេណើបណ� ឹងឧទ�រណ៍ែដល�នេធ� ើ�៉ង�ប់រហ័ស�ច្រត�វ�នេធ� ើ�មទូរស័ព�េលខ 1-855-464-3571 
(Los Angeles County) or 1-855-464-3572 (San Diego County) (TTY: 711)។ 
េ�៉ងេធ� ើ�រគឺ�ប់ពីេ�៉ង 8 ្រពឹក ដល់េ�៉ង 8 យប់ ពីៃថ�ច័ន� រហូតដល់ៃថ�សុ្រក។ 
េ�េ្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�ចេធ�ើ�រេស� ើសំុ៖ អ�កេចញេវជ�ប�� របស់អ�ក�ចេស� ើសុំឱ្យេយើងប� ឹងឧទ�រណ៍ជំនួសអ�ក។ 
្របសិនេបើអ�កចង់ឱ្យបុគ�ល�� ក់េផ្សងេទៀត (ដូច�ស�ជិក្រគ��រ ឬមិត�ភក� ិ) 
េធ� ើ�រេស� ើសុសំ្រ�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�� ះ៖ 

េ�� ះរបស់អ�កេស� ើសុំ  

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�� ះ 
(សំណំុែបបបទផ�ល់សិទ� ិ�តំ�ងែដលបំេពញរចួ CMS-1696 ឬ 

�ឯក�រ��យលក�ណ៍អក្សរែដល្រប�ក់្របែហល) ្របសិនេបើ�មិន្រត�វ�ន
្របគល់េ�ក្រមិត�រកំណត់េលើ���� ប់រងេ�ះេទ។  

ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�មអំពី�រ�ត់ជួបអ�កតំ�ង សូម�ក់ទងគេ្រ�ងរបស់អ�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៖   
 
េ�� ះ�� ៖ំ ក�� ំង/បរ ��ណ /ដូស៖   
 

េតើអ�ក�នទិញ�� ែំដលកំពុងរង់�ំបណ� ឹងឧទ�រណ៍ឬ?   ☐  �ទ/�៎ស     ☐ េទ 
 
្របសិនេបើ "�ទ/�៎ស"៖ 
�លបរ �េច�ទែដល�នទិញ៖  
ចំនួនទឹក្រ�ក់ែដល�នបង់៖  $  (�� ប់ច�ប់ចម�ងប�� ន់ៃដ)         
 
េ�� ះ និងេលខទូរស័ព�របស់ឱសថ�� ន៖  
 
 



ព័ត៌�ន របស់អ�កេចញេវជ�ប��  
 
េ�� ះ                                                          
 
�សយ�� ន  
 
ទី្រក �ង  រដ�  ហ្ស� ីបកូដ  
 
ទូរស័ព��រ ��ល័យ  ទូរ�រ  
 
បុគ�លទំ�ក់ទំនង្រប�ំ�រ ��ល័យ  
 

កំណត់ចំ�ំសំ�ន់៖  �រសេ្រមចចិត��៉ង�ប់រហ័ស 
្របសិនេបើអ�ក ឬអ�កេចញេវជ�ប�� របស់អ�កេជឿ� �ររង់�ំ 7 ៃថ� 
ស្រ�ប់�រសេ្រមចចិត�ស� ង់�រ�ចេធ� ើឱ្យប៉ះ�ល់�៉ងធ�ន់ធ�រដល់�យុជីវ �ត សុខ�ព 
ឬសមត��ពរបស់អ�កេដើម្បីទទួល�នសុខ�ព�អតិបរ�េឡើងវ �ញ 
អ�ក�ចេស� ើសុំ�រសេ្រមចចិត��ប់រហ័ស�ន។ ្របសិនេបើអ�កេចញ 
េវជ�ប�� របស់អ�កប�� ញ��ររង់�ំរយៈេពល 7 ៃថ� �ចប៉ះ�ល់ដល់សខុ�ពរបស់អ�ក�៉ងធ�ន់ធ�រ 
េយើងនឹងផ�ល់�រសេ្រមចចិត�េ�យស� ័យ្របវត� ិក� �ងរយៈេពល 72 េ�៉ង។ 
្របសិនេបើអ�កមិនទទួល�ន�រ�ំ្រទពីអ�កេចញេវជ�ប�� របស់អ�កស្រ�ប់�រេស� ើសុំ�ប�� ន់ 
េ�ះេយើងនឹងសេ្រមចចិត��េតើករណីរបស់អ�កត្រម�វឱ្យ�ន�រសេ្រមចចិត�
�៉ង�ប់រហ័សឬ�៉ង�។ កអ�កមិន�ចេស� ើសុំបណ� ឹងឧទ�រណ៍រហ័ស�នេឡើយ ្របសិនេបើេ�ក
អ�កកំពុងេស� ើសុំេយើងឱ្យសងដល់េ�កអ�កវ �ញស្រ�ប់�� ែំដលេ�កអ�ក�នទទួលរចួេហើយ។ 
 

☐ សូមធីក្របអប់េនះ ្របសិនេបើអ�កគិត� អ�ក្រត�វ�រ�រសេ្រមចចិត�ក� �ងរយៈេពល 72 េ�៉ង 
(្របសិនេបើអ�ក�នលិខិត�្ំរទប�� ក់ពីអ�កេចញេវជ�ប�� របស់អ�ក សូម�� ប់�េ�នឹងសំេណើេនះ)។ 
 

សូមពន្យល់ពីេហតុផលរបស់អ�កស្រ�ប់�រប� ឹងឧទ�រណ៍។ �� ប់ទំព័របែន�ម ្របសិនេបើ�ំ�ច់។ 
�� ប់ព័ត៌�នបែន�ម�មួយែដលអ�កេជឿ� �ចជួយករណីរបស់អ�ក ដូច�
េសចក� ីែថ�ងពីអ�កេចញេវជ�ប�� របស់អ�ក និងកំណត់្រ�េវជ���ស� ែដល�ក់ព័ន�។ 
អ�ក្របែហល�ចង់សំេ�េ�េលើ 
�រពន្យល់ែដលេយើង�នផ�ល់ជូនេ�ក� �ងេសចក� ីជូនដំណឹងអំពី�របដិេសធ�រ្រគបដណ� ប់��  ំ
េវជ�ប�� របស ់Medicare េហើយឱ្យអ�កេចញេវជ�ប�� របស់អ�កប�� ក់ពីលក�ណៈវ �និច� ័យ្រគប 
ដណ� ប់ៃនគេ្រ�ង ្របសនិេបើ�នដូចែដល�នប�� ក់េ�ក� �ងលិខិតបដិេសធៃនគេ្រ�ង 
ឬេ�ក� �ងឯក�រគេ្រ�ងេផ្សងេទៀត។ 
�តុចូលពីអ�កេចញេវជ�ប�� របស់អ�កនឹង្រត�វ�រ�ំ�ច់េដើម្បីពន្យល់ពីមូលេហតុែដលអ�កមិន�ច
បំេពញ�មលក�ណៈវ �និច� ័យ្រគបដណ� ប់ៃនគេ្រ�ង និង / 
ឬមូលេហតុែដល�� ែំដលត្រម�វេ�យគេ្រ�ងេនះមិនសម្រសប�លក�ណៈេវជ�សស្រ�ប់អ�ក។  

 
 
 

 

ហត�េល�របស់មនុស្សែដលេស� ើសុំបណ� ឹងឧទ�រណ៍ (អ�កចុះេ�� ះ ឬអ�កេចញេវជ�ប��  
ឬអ�កតំ�ងរបស់អ�កចុះេ�� ះ)៖  
  
____________________________________       �លបរ �េច�ទ៖ __________________ 
 
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។  



 
 
 
  



 
 
 
  



 
 
 
  



 
 
 
  



 
 


	កំណត់ចំណាំសំខាន់៖  ការសម្រេចចិត្តយ៉ាងឆាប់រហ័ស
	ប្រសិនបើអ្នក ឬអ្នកចេញវេជ្ជបញ្ជារបស់អ្នកជឿថា ការរង់ចាំ 7 ថ្ងៃ សម្រាប់ការសម្រេចចិត្តស្តង់ដារអាចធ្វើឱ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់អាយុជីវិត សុខភាព ឬសមត្ថភាពរបស់អ្នកដើម្បីទទួលបានសុខភាពជាអតិបរមាឡើងវិញ អ្នកអាចស្នើសុំការសម្រេចចិត្តឆាប់រហ័សបាន។ ប្រសិនបើអ្នកចេញ វេ...
	☐ សូមធីកប្រអប់នេះ ប្រសិនបើអ្នកគិតថា អ្នកត្រូវការការសម្រេចចិត្តក្នុងរយៈពេល 72 ម៉ោង (ប្រសិនបើអ្នកមានលិខិតគាំទ្របញ្ជាក់ពីអ្នកចេញវេជ្ជបញ្ជារបស់អ្នក សូមភ្ជាប់វាទៅនឹងសំណើនេះ)។
	សូមពន្យល់ពីហេតុផលរបស់អ្នកសម្រាប់ការប្តឹងឧទ្ធរណ៍។ ភ្ជាប់ទំព័របន្ថែម ប្រសិនបើចាំបាច់។ ភ្ជាប់ព័ត៌មានបន្ថែមណាមួយដែលអ្នកជឿថា អាចជួយករណីរបស់អ្នក ដូចជាសេចក្តីថ្លែងពីអ្នកចេញវេជ្ជបញ្ជារបស់អ្នក និងកំណត់ត្រាវេជ្ជសាស្ត្រដែលពាក់ព័ន្ធ។ អ្នកប្រហែលជាចង់សំដៅទៅលើ
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