សិទ្ធិ និង ការ ការពារ របស់ អ្ន ក ប្បឆាំង នឹង ការ បង់ ថ្លៃ វេជ្ជ សាស្តសរ ដ៏ ភ្ញាក់ វ្អើល
នៅ នេល ដែល អ្ន ក ទទួ ល បាន ការ ដែទាំ សនគ្រោះ បន្ទាន់ ឬ គរូវ បាន េាបាល នោយ អ្ន ក
ផ្តល់ នសវា នគៅ បណ្ត
ត ញ នៅ មនា ីរ នេទយ កនុង បណ្ត
ត ញ ឬ មជ្ឈមណ្ឌល វោះ ការ់ ដែល មាន ការ
គេួ យ បារមភ អ្ន ក គរូវ បាន ការពារ េី ការ បង់ ថ្ែៃ ដែល គួ រ ឲ្យ ភ្ញាក់ នផ្អើល ឬ ការ បង់ ថ្ែៃ រុលយ
ភ្ញេ.
វ ើអ្វីវៅជា "អ្ប្ាការប្ាក់សម ុលយ" (ជ្ួនកាលវៅថា "អ្ប្ាការប្ាក់ភ្ញាក់វ្អើល")?
នៅនេលន ើញគគូនេទយ ឬអ្ន កផ្តល់នសវាដែទាំសុខភ្ញេនផ្េងនទៀរ
អ្ន កអាចនឹងជ្ាំពាក់ការចាំណ្តយនគៅនោន ៉ៅ ជាក់លាក់ែូចជាការបង់កាក់ កាក់កាក់
និង/ឬការការ់ បនថ យ។ អ្ន ក គបដែល ជា មាន ការ ចាំណ្តយ នផ្េង នទៀរ ឬ គរូវ បង់ ថ្ែៃ នសចកត ី
គពាង ចាប់ ទាំង មូ ល គបសិន នបើ អ្ន ក ន ើញ អ្ន ក ផ្ររ់ផ្រង់ ឬ នៅ កដនៃ ង ដែទាំ សុខ ភ្ញេ ដែល
មិន សថ ិរ នៅ កនុង បណ្ត
ត ញ ដផ្នការ សុខ ភ្ញេ របស់ អ្ន ក ។
" នគៅ បណ្ត
ត ញ " េិេណ្៌ន្ទ អ្ាំេី អ្ន ក ផ្តល់ នសវា និង អាគារ ដែល មិន ទន់ បាន ចុោះ ែរថ នលខា
នលើ កិចច សនា ជាមួ យ ដផ្នការ សុខ ភ្ញេ របស់ អ្ន ក ។ អ្ន ក ផ្ររ់ផ្រង់ នគៅ បណ្ត
ត ញ អាច គរូវ
បាន អ្នុញ្ញារ ឲ្យ បង់ ថ្ែៃ អ្ន ក សគមាប់ ភ្ញេ ខុស គាន រវាង អ្វ ី ដែល ដផ្នការ របស់ អ្ន ក បាន
យល់ គេម បង់ និង ចាំនួន នេញនលញ ដែល គរូវ បាន បង់ ថ្ែៃ សគមាប់ នសវា មួ យ ។ ននោះនៅថា
"អ្ប្ាការប្ាក់សម ុលយ" ។ ចាំនួន ននោះ ទាំនង ជា នគចើន ជាង ការ ចាំណ្តយ កនុង បណ្ត
ត ញ
សគមាប់ នសវា ែូ ច គាន នែើយ គបដែល ជា មិន រាប់ ន្ពោះ នៅ ដែន កាំណ្រ់ គបចាំ ្នាំ របស់ អ្ន ក
នគៅ នោន ៉ៅ ន ើយ ។
"ការ នចញ ថ្ែៃ នោយ ភ្ញាក់ នផ្អើល" គឺ ជា នសចកត ី គពាង ចាប់ រុលយ ភ្ញេ ដែល មិន បាន រំេឹង
ទុក ។
ននោះអាចនកើរន ើងនៅនេលអ្ន កមិនអាចគគប់គគងអ្ន កដែលពាក់េ័នធនឹងការដែទាំរបស់អ្នកែូ ច
ជានៅនេលដែលអ្ន កមានអាសនន ឬនៅនេលដែលអ្ន កកាំណ្រ់កាលវ ិភ្ញគែាំនណ្ើរទសេនកិចចនៅទី
តាំងបណ្ត
ត ញប៉ៅុដនែគរូវបានេាបាលនោយមិនបានរំេឹងទុកនោយអ្ន កផ្តល់នសវានគៅបណ្ត
ត ញ។
អ្ន ក ប្ េូ ាន ការពារ ពី ការ បង់ ថ្លៃ

ុលយភ្ញព សប្ាប់ ៖

វសវាសវប្្រោះបន្ទាន់
គបសិន នបើ អ្ន ក មាន ស្ថថន ភ្ញេ នវជ្ជ ស្ថស្តសត សនគ្រោះ បន្ទាន់ និង ទទួ ល បាន នសវា កមម សនគ្រោះ
បន្ទាន់ េី អ្ន ក ផ្តល់ នសវា នគៅ បណ្ត
ត ញ ឬ អាគារ អ្ន ក ផ្តល់ នសវា ឬ អាគារ ភ្ញគ នគចើន អាច នឹង
បង់ ថ្ែៃ អ្ន ក គឺ ចាំនួន ដចក រំ ដលក រថ្មៃ កនុង បណ្ត
ត ញ របស់ អ្ន ក ( ែូ ច ជា ការ បង់ គបាក់ និង
ការ ធាន្ទ រា៉ាប់ រង ) ។ អ្ន ក មិន អាច មាន រុលយភ្ញេ សគមាប់ នសវា កមម សនគ្រោះ បន្ទាន់ ទាំង
ននោះ បាន នទ ។ ននោះ រ ួម បញ្ចល
ូ ទាំង នសវា ដែល អ្ន ក អាច ទទួ ល បាន បន្ទាប់ េី អ្ន ក សថ ិរ កនុង
ស្ថថន ភ្ញេ នែរ លុោះ គតដរ អ្ន ក ផ្តល់ ការ យល់ គេម ជា លាយ លកខ ណ្៍ អ្កេរ និង នបាោះ បង់ ការ
ការពារ របស់ អ្ន ក មិន ឲ្យ មាន រុលយ ភ្ញេ សគមាប់ នសវា នគកាយ នសថ រ ភ្ញេ ទាំង ននោះ ។
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ចាប់ សត ី េី ការ ការពារ រុលយ ភ្ញេ រែឋ វា៉ា សុីននតន prohibits ដែល មាន រុលយ ភ្ញេ ចាំនពាោះ
អ្ន ក ជ្ាំងឺ ដែល ទទួ ល បាន ការ ដែទាំ សនគ្រោះ បន្ទាន់ នគៅ បណ្ត
ត ញ និង ការ វោះ ការ់ នគៅ
បណ្ត
ត ញ វវ ិទយុ ស្ថស្តសត ជ្ាំងឺ ការ េាបាល ការ េាបាល មនា ីរ េិនស្ថធន៍ និង នសវា មនា ីរ នេទយ នៅ
កនុង អាគារ កនុង បណ្ត
ត ញ មួ យ ។
វសវា ជាក់លាក់ វៅ មនា ីរ វពទ្យ កនុង បណ្ត
រ ញ ឬ មជ្ឈមណ្ឌល េោះ កា ់ អាមបុល ូ រ ី
នៅ នេល ដែល អ្ន ក ទទួ ល បាន នសវា េី មនា ីរ នេទយ កនុង បណ្ត
ត ញ ឬ មជ្ឈមណ្ឌល វោះ ការ់ ដែល
មាន ការ រំន ើប អ្ន ក ផ្តល់ នសវា មួ យ ចាំនួន អាច នឹង មាន បណ្ត
ត ញ នគៅ បណ្ត
ត ញ ។ កនុង ករណ្ី
ទាំង ននោះ អ្ន ក ផ្តល់ នសវា ទាំង នន្ទោះ ភ្ញគ នគចើន អាច បង់ ថ្ែៃ អ្ន ក គឺ ចាំនួន ថ្ន ការ ដចក
រំ ដលក រថ្មៃ កនុង បណ្ត
ត ញ របស់ ដផ្នការ របស់ អ្ន ក ។ ននោះអ្នុវរត ចាំនពាោះឱសែសនគ្រោះបន្ទាន់,
ថានអ្
ាំ ង់ទីសាីនសៀ, ជ្ាំងឺ, វវ ិទយុ វ ិទា, មនា ីរេិនស្ថធន៍, ណ្ឺរ៉ា ូណ្តរ, ជ្ាំនួយការគគូនេទយ, គគូនេទយនេទយ,
ឬនសវាកមម អាាំងរង់សុីនរ។ អ្ន ក ផ្ររ់ផ្រង់ ទាំង ននោះ មិន អាច មាន រុលយភ្ញេ នលើ នសចកត ី គពាង
ចាប់ ដែល អ្ន ក និង មិន អាច សុាំ ឲ្យ អ្ន ក នបាោះ បង់ ការ ការពារ របស់ អ្ន ក មិន ឲ្យ មាន
រុលយភ្ញេ ដែល គរូវ បាន បង់ ថ្ែៃ នន្ទោះ នទ ។
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គបសិន នបើ អ្ន ក ទទួ ល បាន នសវា នផ្េង នទៀរ នៅ អាគារ កនុង បណ្ត
ត ញ ទាំង ននោះ អ្ន ក ផ្តល់ នសវា
នគៅ បណ្ត
ត ញ មិន អាច មាន រុលយភ្ញេ នលើ នសចកត ី គពាង ចាប់ អ្ន ក បាន នទ លុោះ គតដរ អ្ន ក
ផ្តល់ ការ យល់ គេម ជា លាយ លកខ ណ្៍ អ្កេរ និង នបាោះ បង់ ការ ការពារ របស់ អ្ន ក ។
អ្ន ក មិន ដដល ប្ េូ ាន ប្មូេ ឲ្យ វាោះ បង់ ការ ការពារ របស់ អ្ន ក ពី ការ វចញ វេ ក្ក័ យបបប្
ុលយ ភ្ញព វ ើប ។ អ្ន ក ក៏ មិន ប្ េូ ាន ប្មូេ ឲ្យ បក ចិ រ ទ្ុក ដាក់ វចញ ពី បណ្ត
រ ញ ដដរ ។
អ្ន ក អាច វប្ជ្ើស វរស
ី អ្ន ក ្រ ់្រង់ ឬ ឧបករណ្៍ វៅ កនុង បណ្ត
ា ញ ដ្នការ របស់ អ្ន ក ។
វៅវពល លៃង
ឹ
ដដរ ៖

ុលយភ្ញព មិន ប្ េូ ាន អ្នុញ្ញា

អ្ន ក ក៏ ាន ការ ការពារ ដូ ច ខាង វប្កាម វនោះ

អ្ន ក ទទួ ល ខុស គរូវ ដរ ចាំនពាោះ ការ បង់ ចាំដណ្ក ថ្ន ការ ចាំណ្តយ របស់ អ្ន ក ប៉ៅុនណ្ត
ណ ោះ ( ែូ ច ជា
ការ បង់ គបាក់ កាក់ ការ ធាន្ទ រា៉ាប់ រង និង ការ ការ់ បនថ យ ដែល អ្ន ក នឹង បង់ គបសិន នបើ
អ្ន ក ផ្តល់ ឬ អាគារ គឺ នៅ កនុង បណ្ត
ត ញ ) ។ ដផ្នការ សុខភ្ញេ របស់ អ្ន ក នឹង បង់ ថ្ែៃ អ្ន ក
ផ្ររ់ផ្រង់ បណ្ត
ត ញ និង អាគារ នោយ ផ្ទាល់ ។
ជាទូ នៅ ដផ្នការ សុខភ្ញេ របស់ អ្ន ក គរូវ មាន ៖
គគប ែណ្ត ប់ នសវា កមម សនគ្រោះ បន្ទាន់ នោយ មិន រគមូវ ឲ្យ អ្ន ក ទទួ ល បាន ការ
អ្នុម័រ សាំរាប់ នសវា ជា មុន ( ការ អ្នុញ្ញារ េី មុន ) ។
គគប ែណ្ត ប់ នសវា កមម សនគ្រោះ បន្ទាន់ នោយ អ្ន ក ផ្តល់ នសវា នគៅ បណ្ត
ត ញ។
មូ លោឋនអ្វ ីដែលអ្ន កជ្ាំពាក់អ្នកផ្ររ់ផ្រង់ឬឧបករណ្៏ (ការចាំណ្តយ-ការដចករំ ដលក)
នៅនលើអ្វីដែលវានឹងបង់ឲ្យអ្ន កផ្តល់នសវាកនុងបណ្ត
ត ញឬកដនៃ ងសគមបសគមួ ល
នែើយប្ាញចាំនួនទឹកគបាក់នន្ទោះនៅកនុងការេនយល់របស់អ្នកអ្ាំេីអ្រថគបនោជ្ន៍។
សូ ម រាប់ ចាំនួន ដែល អ្ន ក បង់ ថ្ែៃ នសវា កមម សនគ្រោះ បន្ទាន់ ឬ នសវា នគៅ បណ្ត
ត ញ ន្ពោះ
នៅ ដែន កាំណ្រ់ ដែល អាច ការ់ បនថ យ និង នគៅ នោន ៉ៅ របស់ អ្ន ក ។
ប្បសិនវបើអ្នកវជ្ឿថាអ្ន កប្ េូ ានវេវចញេ ក្ក័ បបប្ ខុស,
ោក់ពាកយបណ្ត ឹងនៅការ ិោល័យរែឋ វា៉ាសុីននតនថ្នសន ងការរងនៅ www.insurance.wa.gov
ឬនៅ 1-800-562-6900 សាំរាប់បញ្ញាអ្នុវរត ទក់ទងនឹងដផ្នការគគប់គគងរបស់រែឋ ឬ 1-800985-3059
(https://www.cms.gov/nosurprises/consumers)សគមាប់បញ្ញាអ្នុវរត ពាក់េ័នធនឹងដផ្នការដែ
លគគប់គគងនោយសែេ័នធ។
សូ ម ទសេន្ទ www.cms.gov/nosurprises សគមាប់ េ័រ៌មាន បដនថ ម អ្ាំេី សិទធិ របស់ អ្ន ក នៅ
នគកាម ចាប់ សែេ័នធ។
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