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A. ខោ�ចក្តីីប្រី �កា��ដំិខោ�ធី
•

គខោប្រ�ង Blue Shield of California Promise Health គឺជាគខោប្រ�ង�ះខភាពីដែដំលបានចះ�ក្តីិចច�នាជាមួ យទាំ ំង
Medicare និង Medi‑Cal ខោដំ�មបី�ីល់អំ�ថ ប្រ�ខោ�ជូន៍នៃនក្តីមះ វ ិធីីទាំ ំងពីីរខោន�ដំល់អំំក្តីចះ�ខោ�ះ�ក្តីុ�ងគខោប្រ�ង។

•

ខោន�មិនដែមនជា�ញ្ជីជីខោពីញខោលញខោនា�ខោទ។ ពី�៌�ន�ី ីអំំពីីអំ�ថ ប្រ�ខោ�ជូន៏គឺជាខោ�ចក្តីីី�ខោងេ �ខា ីៗ ខោហ�យមិនដែមនជាការ
�រខោ�រខោរៀ�រា�់ខោពីញខោលញអំំពីីអំ�ថ ប្រ�ខោ�ជូន៍ខោ�សងៗខោនា�ខោទ។ �ប្រ��់ពី័�៌�ន�ដែនថ ម �ូ មទាំក្តី់ទងមក្តីគខោប្រ�ងខោន�
ខោដំ�មបីអានខោ�ៀវខោ�ដែណឹនាំ��ជូិក្តីរ��់គខោប្រ�ង Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan ។

•

គខោប្រ�ង Blue Shield of California Promise Health Plan អំនះវ�ី តាមចា�់រ��់រដំឋ ដែដំល�នជាធីរ�ន
និងចា�់�ិទិ�ះី វ ិល�ហពី័និ ខោហ�យមិន�នការខោរ ើ�ខោអំ�ង មិន�ី ល់ខោ�វា ឬក្តី៏ប្រ�ប្រពីឹ�ីចំខោពា�ពីួ ក្តីខោគខះ�ពីីអំំក្តីដំ៏នៃទ
ខោ�យស្ថារដែ�មូ លខោហ�ះ�ញ្ញាជ�ិ ពីណឹ៌�មប
� រ ខោដំ�មក្តីំខោណឹ��ជា�ិស្ថា�ន៍ អំ�ី �ញ្ញាាណឹប្រក្តី �មជូនជា�ិភាគ�ិច ស្ថាថនភាពី
ខោវជូជ ស្ថាស្រ្ត�ី ពី័�៌�នដែហសន �ះពីែកា រ ើជូន ស្ថា�នា ខោ�ទ ស្ថាថនភាពីអាពាហ៍ពីិពាហ៍ ខោយនឌ័័រ អំ�ី �ញ្ញាាណឹខោយនឌ័័រ
ចំណឹូលចិ�ី�ូ វ� ខោ�ទ អាយះ ពីិការភាពី�ូ វ� ចិ�ី ឬពីិការភាពីរាងកាយខោនា�ខោទ។
គខោប្រ�ង Blue Shield of California Promise Health Plan �ី ល់ជូូននូ វ៖
•

•

ជូំនួយ និងខោ�វាក្តីមះខោ�យឥ�គិ�នៃ�ាខោ�ដំល់ជូនទាំងឡាយដែដំល�ន
ំ
ពីិការភាពី ខោដំ�មបីប្របាប្រ�័យទាំក្តី់ទងប្រ�ក្តី�ខោ�យ
ប្រ��ិទិភាពីជាមួយពីួក្តីខោយ�ង ដំូចជា៖
◦

ិ �ក្តី�ខោ�យលក្តីេណឹៈ�មប�ីប្រិ គ�់ប្រ�ន់
អំំក្តី�ក្តីដែប្រ�ភាស្ថាកាយវការប្រ

◦

ពី័�៌�នដែដំល�រខោ�រជាទប្រមង់ខោ�សងៗ (អំក្តីសរពីះមធី
ព ំ �ំខោ�ង ទប្រមង់ខោអំ�ិចប្រ�ូនិក្តីដែដំលអាចចូ លខោប្រ�បា
� ន និង
ទប្រមង់ខោ�សងៗ)

ខោ�វាក្តីមះ ភាស្ថាខោ�យមិនគិ�នៃ�ា�ប្រ��់ជូនទាំងឡាយណា
ំ
ដែដំលភាស្ថាខោដំ�មរ��់ពីួក្តីខោគមិនដែមនជាភាស្ថាអំង់ខោគា�
ដំូចជា៖
◦

អំំក្តី�ក្តីដែប្រ�ភាស្ថាប្រ�ក្តី�ខោ�យគះណឹ�មប�ីប្រិ គ�់ប្រ�ន់

◦

ពី័�៌�នដែដំលប្រ�វូ បាន�រខោ�រជាភាស្ថាដំ៏នៃទខោ�សងខោទៀ�

ប្រ��ិនខោ��អំំក្តីប្រ�វូ ការខោ�វាទាំ ំងខោន� �ូ មទាំក្តី់ទងខោ�កាន់អំំក្តី�ប្រម��ប្រមួល�ិទិ�ះី វ ិលរ��់គខោប្រ�ង Blue Shield of
California Promise Health Plan ។
ប្រ��ិនខោ��អំំក្តីខោជូឿថាគខោប្រ�ង Blue Shield of California Promise Health Plan ខក្តី�នមិនបាន�ី ល់ខោ�វាក្តីមះ
ទាំ ំងខោន� ឬបានខោរ ើ�ខោអំ�ងតាមរ ូ�ភាពីខោ�សងខោទៀ�ខោ�យស្ថារមូ លខោហ�ះជា�ិស្ថា� ពីណឹ៌�មប
� រ ជា�ិខោដំ�មក្តីំខោណឹ��
អំ�ី �ញ្ញាាណឹប្រក្តី �មជូនជា�ិភាគ�ិច ស្ថាថនភាពីខោវជូជ ស្ថាស្រ្ត�ី ពី័�៌�នដែហសន �ះពីែកា រ ើជូន ស្ថា�នា ខោ�ទ ស្ថាថនភាពីប្រគួស្ថារ
ខោយនឌ័័រ អំ�ី �ញ្ញាាណឹខោយនឌ័័រ ចំណឹូលចិ�ី�ូ វ� ខោ�ទ អាយះ ពីិការភាពី�ូ វ� ចិ�ី ឬពីិការភាពីរាងកាយ អំំ ក្តីអាច�ក្តី់
�ណឹីឹងស្ថាទះក្តីេខោ�កាន់៖
Blue Shield of California Promise Health Plan
Civil Rights Coordinator
601 Potrero Grande Dr. Monterey Park, CA 91755
ខោលខទូ រ�ពីទ ៖ (844) 883‑2233 (TTY: 711)
ទូ រស្ថារ៖ (323) 889‑2228
អំះីដែមល៖ BSCPHPCivilRights@blueshieldca.com
អំំ ក្តីអាច�ក្តី់ពាក្តីយ�ណឹីឹងស្ថាទះក្តីេខោ�យផ្លាទល់ ឬតាមនៃប្រ��ណឹីយ៍ តាមទូ រស្ថារ ឬតាមអំះីដែមល។ ប្រ��ិនខោ��អំំក្តីប្រ�វូ ការ
ជូំនួយក្តីុ�ងការ�ក្តី់�ណឹីឹងស្ថាទះក្តីេ ខោនា�ខោយ�ង�នអំំ ក្តី�ប្រម��ប្រមួល�ិទិ�ះី វ ិលខោដំ�មបីជូួយអំំ ក្តី។

?

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមានសំំណួួរ សូូ មទូូ រសព្ទទ មកគម្រោ��ង Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan តាមរយៈៈលេ�ខ
1-855-905-3825 TTY៖ 711 ចាប់់ពីីម៉ោ�ោង 8:00 ព្រឹ�ឹក រហូូ តដល់់ម៉ោ�ោង 8:00 យប់់ ប្រាំ�ពី
ំ រី ថ្ងៃ�ៃក្នុុ�ងមួួ យសប្តាាហ៍៍។ ការហៅ�
មកលេ�ខនេះ�ះគឺឺឥតគិិតថ្លៃ�ៃ។
សម្រា�ប់់ព័ត៌
័ មា
៌ នបន្ថែ�ែម សូូ មចូូ លទៅ�កាន់់គេ�ហទំព័
ំ រ័ www.blueshieldca.com/promise/calmediconnect ។
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អំំ ក្តីក្តី៏អាច�ក្តី់ពាក្តីយ�ណឹីឹង�ិទិ�ះី វ ិលជាមួ យប្រក្តី�ួ ង�ះ��ិបាល និងខោ�វាមនះ�សជា�ិ�ហរដំឋ អាខោមរ ិក្តី (U.S.
Department of Health and Human Services) ការ ិ�ល័យ�ិទិ�ះី វ ិល (Office for Civil Rights) តាមប្រ�ពី័និ
ូ ិក្តីតាមរយៈការ ិ�ល័យ�ណឹីឹង�ិទិ�ះី វ ិល (Office for Civil Rights Complaint Portal) តាមខោគហទំពី័រ
ខោអំ�ិចប្រ�ន
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf ឬតាមនៃប្រ��ណឹីយ៍ ឬទូ រ�ពីទ ខោ�៖
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1‑800‑368‑1019, 800‑537‑7697 (TDD)
ទប្រមង់ដែ���ទនៃនពាក្តីយ�ណឹីង
ឹ �នខោ� http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html ។

ិ
B. ការពីិនិ�យខោ��ង វញខោល�ការធានា
រាា�់រងរ��់ Medicare និង
Medi‑Cal រ��់អំំក្តី�ប្រ��់ឆ្នាំំំខោប្រកាយ
ជាការ�ំ�ន់ប្រ�វូ ពីិនិ�យខោល�ការធានារាា�់រងរ��់អំំ ក្តីឥ�ូវខោន� ខោដំ�មបីធានាថាការធានារាា�់រងខោនា�ខោ�ដែ��ំខោពីញខោ�ចក្តីីី
ប្រ�វូ ការរ��់អំំ ក្តីខោ�ឆ្នាំំំខោប្រកាយ។ ប្រ��ិនខោ��វាមិន�ំខោពីញតាម�ប្រមូវការរ��់អំំក្តីខោទ អំំ ក្តីអាចចាំក្តីខោចញពីីគខោប្រ�ងបាន។
�ប្រ��់ពី័�៌�ន�ដែនថ ម �ូ មខោម�លដែ�ំ ក្តី E2 ។
ប្រ��ិនខោ��អំំក្តីខោប្រជូ��ខោរ ើ�ចាំក្តីខោចញពីី Blue Shield Promise Cal MediConnect Planខោនា� ��ជូិក្តីភាពីរ��់អំំក្តីនឹង
�ញ្ជីច�់ខោ�នៃ�ៃ ចះងខោប្រកាយនៃនដែខដែដំលអំំ ក្តីបាន�ក្តី់�ំខោណឹ�រ��់អំំក្តី។
ប្រ��ិនខោ��អំំ ក្តីចាំក្តីខោចញពីីគខោប្រ�ង អំំ ក្តីខោ�ដែ��ថ ិ�ក្តីុ�ងក្តីមះ វ ិធីី Medicare និង Medi‑Cal ដំ៏ដែដំលដំរា�ណាអំំ ក្តីខោ��ន
�ិទិទទួ លបាន។
•

អំំ ក្តីនឹង�នជូខោប្រម��មួ យអំំពីីរខោ�ៀ�ក្តីុ�ងការទទួ លបានអំ�ថ ប្រ�ខោ�ជូន៍ Medicare រ��់អំំក្តី (�ូ មអានទំពី័រទី 11) ។

•

អំំ ក្តីនឹងទទួ លបានអំ�ថ ប្រ�ខោ�ជូន៍ Medi‑Cal តាមរយៈគខោប្រ�ងដែ�ទាំ ំដែដំលប្រគ�់ប្រគងខោ�យ Medi‑Cal ចំខោពា�
ជូខោប្រម��រ��់អំំក្តី (�ប្រ��់ពី័�៌�ន�ដែនថ ម �ូ មខោម�លទំពី័រទី 12) ។

?
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B1. ធីនធាន�ដែនថ ម
• ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to
you. Call 1-855-905-3825 (TTY: 711), 8:00 a.m. to 8:00 pm., seven days a week. The call is free.
• Español (Spanish): ATENCIÓN: Si usted habla español, hay a su disposición servicios de
asistencia de idiomas sin costo. Llame al 1-855-905-3825 (TTY: 711), de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.,
los siete días de la semana. La llamada es gratuita.
• 中文 (Chinese): 请留意：如果您说中文，可以免费获得语言协助服务。请拨打1-855-905-3825
（听障和语障 专线：711），每周七天办公，早上8:00至晚上8:00。此电话为免付费专线。
• T
 iếngViệt(Vietnamese):LƯUÝ:NếuquývịnóitiếngViệt,chúngtôisẽcungcấpmiễnphídịch
vụhỗtrợngônngữchoquývị.Gọisố1-855-905-3825(TTY:711),8giờsángđến8giờtối,bảy
ngàytrongtuần.Cuộcgọinàymiễnphi.́
• Tagalog(Tagalog–Filipino):PAUNAWA:KungnagsasalitakayongTagalog,maymgaavailable
na libreng serbisyo ng tulong sa wika para sa inyo. Tumawag sa 1-855-905-3825 (TTY: 711),
8:00 a.m. hanggang 8:00 p.m., pitong araw sa isang linggo. Libre ang tawag.
• 한국어(Korean):주: 귀하가 한국어를 사용하시는 경우, 무료로 언어 지원 서비스를 이용하실 수
있습니다. 1-855-905-3825(TTY: 711)번으로 주 7일, 오전 8시부터 오후 8시까지 전화하실 수
있습니다. 이 전화는 무료입니다.
• Հայերեն (Armenian): ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, Ձեզ տրամադրելի են
անվճար լեզվական օգնության ծառայություններ: Զանգահարեք 1-855-905-3825 (TTY՝ 711)
համարով, 8:00-ից 20:00, շաբաթը յոթ օր: Հեռախոսազանգն անվճար է:
با.خدماتامدادزبانیبدوناخذهزینهدراختیارشمامیباشد،اگربهزبانفارسیصحبتمیکنید:توجه:(Farsi)• فارسی
اینتماس.شبدرهفتروزهفتهتماسبگیرید8:00صبحتا8:00ازساعت،(TTY: 711) 1-855-905-3825شماره
.رایگاناست
• Р
 усский(Russian):ОБРАТИТЕВНИМАНИЕ!ЕслиВыговоритепо-русски,мыможем
предложитьВамбесплатныеуслугиязыковойподдержки.Звонитепотелефону
1-855-905-3825(TTY:711)с8:00до20:00безвыходных.Звонокбесплатный.
اتصلعلىالرقم.یتوفرلكخدماتالمساعدةاللغویةالمجانیة،إذاكنتتتحدثاللغةالعربیة:تنبیه:(Arabic)• العربیة
عل ًم ابأنهذهالمكالمة.مساءًطوالأیاماألسبوع8:00صباحً اإلى8:00منالساعة،(TTY: 711) 1-855-905-3825
.مجانیة
• ដែខះ រ(Khmer):ចាំ�់អារមះណឹ៍៖ ខោ���ិនអំំក្តីនិ�យភាស្ថាដែខះ រ ខោ�វាជូំនួយភាស្ថា គឺ�ន�ំរា�់អំំក្តី ខោ�យ
ឥ�គិ�នៃ�ា។ ខោ� 1-855-905-3825 (TTY: 711) ខោ�ោង 8:00 ប្រពីឹក្តី ដំល់ 8:00 យ�់ ប្របាំពីីរនៃ�ៃមួយអាទិ�យ។
ខោ�គឺឥ�គិ�នៃ�ាខោទ។
• भाषा (Hindi): ध्ान: यद ि आप भाषा बोलते हैं, तो आपके ल लए भाषा सहायता से व ाएं न नःशु ल्क उपलब्ध हैं। फोन करना
1-855-905-3825 (TTY: 711), सु ब ह 8:00 बजे से शाम 8:00 बजे तक, सप्ाह के सातों द िन। फोन करना फ्री है।
• LusHmoob(Hmong):LUSCEEV:YogkojhaisLusHmoob,muajkevpabtxhaisluspubdawb
raukoj.Hurau1-855-905-3825(TTY:711),8:00teevsawvntxovtxog8:00teevtsausntuj,xya
hnubhauviblubasthiv.Qhovhuxovtoojnoyoghudawbxwb.
• ພາສາລາວ (Laotian): ສ່ງສຳາຄັັນ: ຖ້້າທ່່ານເວ້າພາສາລາວແມ່່ນມ່ີບໍຳລິການຊ່່ວຍເຫຼືືອ
� ທ່າງດ້້ານພາສາບໍ່ເສຍຄັ່າໃຫຼື້ທ່່ານ. ໂທ່ຫຼືາ
ເບໍີ 1-855-905-3825 (TTY: 711), 8:00 ໂມ່ງເຊ່້າ ຫຼືາ 8:00 ໂມ່ງແລງ, ເຈັັດ້ວັນຕໍ່່ອາທ່ິດ້. ການໂທ່ແມ່່ນບໍ່ເສຍຄັ່າ.
• 日本語 (Japanese):注意事項：日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。
1-855-905-3825 (TTY: 711）まで、お電話にてご連絡ください。毎日午前8時から午後8時まで受け付け
ています。通話は無料です。

?

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមានសំំណួួរ សូូ មទូូ រសព្ទទ មកគម្រោ��ង Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan តាមរយៈៈលេ�ខ
1-855-905-3825 TTY៖ 711 ចាប់់ពីីម៉ោ�ោង 8:00 ព្រឹ�ឹក រហូូ តដល់់ម៉ោ�ោង 8:00 យប់់ ប្រាំ�ពី
ំ រី ថ្ងៃ�ៃក្នុុ�ងមួួ យសប្តាាហ៍៍។ ការហៅ�
មកលេ�ខនេះ�ះគឺឺឥតគិិតថ្លៃ�ៃ។
សម្រា�ប់់ព័ត៌
័ មា
៌ នបន្ថែ�ែម សូូ មចូូ លទៅ�កាន់់គេ�ហទំព័
ំ រ័ www.blueshieldca.com/promise/calmediconnect ។
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ំ កា
ី រផ្លាាស់់ប្តូូរសម្រា�ប់់
�
ឆ្នាំំ� 2022 របស់់គម្រោ��ង Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan
• ภาษาไทย (Thai): เรีียน หากคุุณพููดภาษา ภาษาไทย เรีามีีบรีิการีคุวามีช่่วยเหลืือด้านภาษาให้แก่คุณ
ุ โดยไมี่มีคุ
ี า่ ใช่้
จ่่าย โทรี 1-855-905-3825 (TTY: 711) 8:00 น. ถึึง 20:00 น. ได้ตลือดเจ่็ดวันต่อสััปดาห์ โทรีฟรีี ไมี่มีคุ
ี า่ ใช่้จ่่าย
• ਪੰ ਜਾਬੀ(Punjabi):ਸਾਵਧਾਨ : ਜੇ ਤੁ ਸ ੀਂ [ਪੰ ਜਾਬੀ] ਬੋ ਲ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਲਈ ਮੁ ਫ ਤ ਭਾਸਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇ ਵ ਾਵਾਂ,
ਉਪਲਬਧ ਹਨ | ਕਾਲ ਕਰੋ 1-855-905-3825 (TTY: 711), ਸਵੇ ਰੇ 8:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਮ 8:00 ਵਜੇ ਤੱ ਕ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ
ਸੱ ਤ ਦਦਨ |711), ਸਵੇ ਰ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤਕ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸੱ ਤ ਦਦਨ. ਕਾਲ ਫ੍ ੀ ਹੈ |

• Українська(Ukrainian):ЗВЕРНІТЬУВАГУ!ЯкщоВирозмовляєтеукраїнською,миможемо
запропонуватиВамбезкоштовніпослугимовноїпідтримки.Телефонуйте1-855-905-3825
(TTY:711)з8:00до20:00безвихідних.Дзвінокбезкоштовний.
• Mienh(Mien):TOVJANGXLONGXOC:BeivtaixmeihgorngvMienhwaacnor,ninhmbuogorn
zangcduqvmbencnzoihwang-henhnzieweihfaanwaacbunmeihmuangxmaivzuqcfeixliuc
cuotvzinhnyaanh.Doucwaaclorxtaux1-855-905-3825(TTY:711),8:00diemvzianghhoclungh
ndormminghtaux8:00zianghhoclunghmuonz,yietcnormlivbaaizsekoinzoihsiechnoi.Naaiv
normdoucwaacgornsewang-henhlongcmaivzuqcfeixliuccuotvzinhnyaanh.
•

អំំ ក្តីអាចទទួ លបាន ខោ�ចក្តីីីជូូនដំំណឹឹងអំំពីីការផ្លាា�់�ូរប្រ� �ចាំំឆ្នាំំំខោន� ខោ�យឥ�គិ�នៃ�ា ក្តីុ�ងទប្រមង់ដំនៃទខោ�សង
ខោទៀ� ដំូ ចជា អំក្តីសរពីះមភធីំ អំក្តីសរ�ប្រ��់អំំក្តីពីិការដែ�ំ ក្តី ឬជា�ខោមា ង។ ទូ រ�ពីទ ខោ�ខោលខ 1‑855‑905‑3825
(TTY: 711) ចាំ�់ពីីខោ�ោង 8:00 ប្រពីឹក្តី រហូ �ដំល់ខោ�ោង 8:00 យ�់ ប្របាំពីីរនៃ�ៃ ក្តីុ�ងមួ យ�បាីហ៍ ។ ការខោ�មក្តីខោលខខោន�
គឺឥ�គិ�នៃ�ា ។

•

អំំ ក្តីអាចខោធីែ �ការខោ�ំ ��ឯក្តីស្ថារខោន�ជាភាស្ថាខោ�សងខោប្រ
ះំ
�ពីីភាស្ថាអំង់ខោគា � ឬជាទប្រមង់ជូំនួ��ប្រ��់ខោពីលឥ�ូវខោន�
និងខោពីលអំនាគ�។ ខោដំ�មបីខោធីែ �ការខោ�ំ ��ះំ �ូ មទំនាក្តី់ទំនងមក្តីកាន់ខោ�វា��ជូិក្តីរ��់គខោប្រ�ង Blue Shield
Promise Cal MediConnect Plan ។ ភាស្ថានិងទប្រមង់តាមចំណឹូលចិ�ីរ��់អំំក្តីនឹងប្រ�វូ បានរក្តីាទះក្តីក្តីុ�ង
ក្តីំណឹ�់ប្រតា�ប្រ��់ទំនាក្តី់ទំនងនាខោពីលអំនាគ�។ ខោដំ�មបីខោធីែ ��ចុ��បនំ ភាពីខោ�សងៗខោល�ការខោប្រជូ��ខោរ ើ�រ��់អំំក្តី �ូ ម
ទំនាក្តី់ទំនងគខោប្រ�ង Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan ។

B2. ពី័�៌�នអំំពីីគខោប្រ�ង Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan
•

គខោប្រ�ង Blue Shield of California Promise Health គឺជាគខោប្រ�ង�ះខភាពីដែដំលបានចះ�ក្តីិចច�នាជាមួ យ
ទាំ ំង Medicare និង Medi‑Cal ខោដំ�មបី�ីល់អំ�ថ ប្រ�ខោ�ជូន៍នៃនក្តីមះ វ ិធីីទាំ ំងពីីរខោន�ដំល់អំំក្តីចះ�ខោ�ះ�ក្តីុ�ងគខោប្រ�ង។

•

ការប្រគ�ដំណឹី�់ខោប្រកាម Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan គឺជាការធានារាា�់រងដែដំល�ន
លក្តីេណឹៈ�មប�ី ិប្រគ�់ប្រ�ន់ដែដំលខោ�ថា "ចាំំបាច់ក្តីប្រមិ�អំ�ប�រ�"។ វា�ំខោពីញបានតាមការទាំមទាំរ�ប្រមូវនៃនទំនួល
ខះ�ប្រ�វូ រ ួមចំដែណឹក្តី�ំនីមួយៗនៃនចា�់ការការពារអំំ ក្តីជូំងឺ និងការដែ�ទាំ ំប្រ�ក្តី�ខោ�យ�នៃមា �មប្រ�� (ACA) ។
�ូ មចូ លខោ�ខោគហទំពី័រខោ�វាចំណឹូលនៃ�ទ ក្តីុ�ង (IRS) ខោ�
www.irs.gov/affordable‑care‑act/individuals‑and‑families �ប្រ��់ពី័�៌�ន�ដែនថ ម�ី ីពីីលក្តីេខណឹឌ
�ប្រមូវក្តីុ�ងទំនួលខះ�ប្រ�វូ រ ួមរ��់�ះគគល�ំក្តី់ៗ។

•

Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan ប្រ�វូ បាន�ី ល់ជូូនខោ�យ Blue Shield of California
Promise Health Plan។ ខោ�ខោពីលដែដំល ខោ�ចក្តីីីជូូនដំំណឹឹងប្រ�ចាំំឆ្នាំំំអំំពីីការផ្លាា�់�ូ �រ ខោន��រខោ�រថា “ខោយ�ង”
“ពីួ ក្តីខោយ�ង” ឬ “រ��់ខោយ�ង” ពាក្តីយខោន��ំខោ�ខោល� Blue Shield of California Promise Health Plan ។
ខោ�ខោពីលដែដំលវានិ�យថា "គខោប្រ�ង" ឬ "គខោប្រ�ងរ��់ខោយ�ង" វា�នន័យថា Blue Shield Promise Cal
MediConnect Plan។

B3. ចំណឹះច�ំ�ន់ៗ ដែដំលប្រ�វូ ខោធីែ �៖
•

?

ពិិនិិត្យយថាតើត្យើ មានិការផ្លាាស់់ប្តូូរណាមួួ
�
យចំំតើ�ះអត្យថ ប្រប្តូតើ�ជនិ៍ និិងថ្លៃ�ាចំំណាយ រប្តូស់់តើយើងដែ�លអាចំប្តូះះ�ល់�ល់
អន កឬ�ះងណា។
◦ ខោ���នការផ្លាា�់�ូរ� ដែដំល�ោ�ពាល់ដំល់ខោ�វា ដែដំលអំំ ក្តីខោប្រ��ប្របា�់ដែដំរឬខោទ?
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមានសំំណួួរ សូូ មទូូ រសព្ទទ មកគម្រោ��ង Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan តាមរយៈៈលេ�ខ
1-855-905-3825 TTY៖ 711 ចាប់់ពីីម៉ោ�ោង 8:00 ព្រឹ�ឹក រហូូ តដល់់ម៉ោ�ោង 8:00 យប់់ ប្រាំ�ពី
ំ រី ថ្ងៃ�ៃក្នុុ�ងមួួ យសប្តាាហ៍៍។ ការហៅ�
មកលេ�ខនេះ�ះគឺឺឥតគិិតថ្លៃ�ៃ។
សម្រា�ប់់ព័ត៌
័ មា
៌ នបន្ថែ�ែម សូូ មចូូ លទៅ�កាន់់គេ�ហទំព័
ំ រ័ www.blueshieldca.com/promise/calmediconnect ។
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•

ជាការ�ំ�ន់ប្រ�វូ ពីិនិ�យខោល�ការផ្លាា�់�ូរ� នៃនអំ�ថ ប្រ�ខោ�ជូន៍ និងនៃ�ា ចំណាយ ខោដំ�មបីធានាឲ្យយប្របាក្តីដំថា ការផ្លាា�់�ូរ�
ទាំ ំងខោនា�នឹង�នប្រ�ខោ�ជូន៍�ប្រ��់អំំ ក្តីខោ�ឆ្នាំំំខោប្រកាយ។

•

ពីិនិ�យខោម�លដែ�ំ ក្តី D1 ទាំក្តី់ទងនឹងពី័�៌�ន�ដែនថ មអំំពីីការផ្លាា�់�ូរនៃនអំ�ថ
�
ប្រ�ខោ�ជូន៍ និងនៃ�ា ចំណាយ ចំខោពា�
គខោប្រ�ងរ��់ខោយ�ង។

•

ពិិនិត្យ
ិ យថាតើត្យើ មានិការផ្លាាស់់ប្តូូរ� ចំំតើ�ះការធានារ៉ាាប្តូ់រងតើលើឱស់�តាមួតើេជជប្តូញ្ជាជដែ�លអាចំប្តូះះ�ល់�ល់អន កឬ�ះងណា។

◦
◦
◦
◦

•

•

•

ខោ��ឱ��រ��់អំំ ក្តីនឹងប្រ�វូ បានធានារាា�់រងដែដំរឬខោទ? ខោ��ពីួក្តីវា�នក្តីប្រមិ�រ ួមចំដែណឹក្តី�ង់នៃ�ា ចំណាយ ខះ��ំ
ដែដំរឬខោទ? ខោ��អំំ ក្តីអាច�នី ខោប្រ��ប្របា�់ឱ��ស្ថាថនដែ�មួ យដែដំរឬខោទ?
ជាការ�ំ�ន់ប្រ�វូ ពីិនិ�យខោល�ការផ្លាា�់�ូរ� ខោដំ�មបីធានាឱយប្របាក្តីដំថា ការធានារាា�់រងឱ��រ��់ខោយ�ង�ន
ប្រ�ខោ�ជូន៍�ប្រ��់អំំ ក្តីខោ�ឆ្នាំំំខោប្រកាយ។
រក្តីខោម�លខោ�ក្តីុ�ងដែ�ំ ក្តី D2 �ប្រ��់ពី័�៌�នអំំពីីការផ្លាា�់�ូរការធានារា
�
ា �់រងខោល�ឱ��រ��់ខោយ�ង។
�នៃមា ឱ��រ��់អំំក្តីអាចនឹងខោក្តី�នខោ��ងតាំងពីីឆ្នាំំំខោ�។
»

និ�យខោ�កាន់ខោវជូជ �ណឹឌិ�រ��់អំំក្តីអំំពីីជូខោប្រម��ឱ���នៃមា ទាំ�ខោ�សងៗដែដំលអាចនឹង�ន�ប្រ��់អំំក្តី;
វាប្រ�ដែហលជា�នស ំ�ំនៃចអំំ ក្តីពីីការចំណាយខោចញពីីខោ�ខោ�ោប្រ�ចាំំឆ្នាំំំខោពីញមួ យឆ្នាំំំ។

»

ខោដំ�មបីទទួ លបានពី័�៌�ន�ដែនថ ម�ី ីពីី�នៃមា ឱ�� �ូ មចូ លខោ�
www.medicare.gov/drug‑coverage‑part‑d/costs‑for‑medicare‑drug‑coverage ។ (ចះច
ខោល��ណឹ
ំ “dashboards” (ផ្លាទង
ំ ពី័��
៌ ន) ខោ�ចំក្តីណា
ី លក្តីំណឹ�់��គល់ខោឆ្នាំព�ខោ�ដែ�ំក្តី�ងខោប្រកាមនៃនទំពីរ័ ។
ផ្លាទង
ំ ពី័��
៌ នទាំ ំងខោន�រំខោលចឱយខោ��ញថាប្រក្តី �មហុន
ះ �លិ�ណាដែដំលបាន�ខោងើ ន
� �នៃមា ឱ��រ��់ពីួក្តីខោគ ខោហ�យ
ផ្លាទង
ំ ពី័��
៌ នទាំ ំងខោន�ក្តី៏�ង្ហាាញពី័��
៌ នអំំពី�
ី នៃមា ឱ��ខោ�សងខោទៀ� ពីីមួយឆ្នាំំខោំ �មួ យឆ្នាំំំ �ងដែដំរ។)

»

ចាំំក្តីុ�ងចិ�ីថាអំ�ថ ប្រ�ខោ�ជូន៍គខោប្រ�ងរ��់អំំក្តីនឹងក្តីំណឹ�់�ោងជាក្តី់លាក្តី់ពីី�នៃមា ចំណាយខោល�ឱ��រ��់
អំំ ក្តីដែដំលអាចនឹងផ្លាា�់�ូរ។
�

ស់ូមួពិិនិិត្យយតើមួើលថាតើត្យើ អន កផ្តតល់តើស់វានិិងឱស់�ស្ថាថនិរប្តូស់់អនក និឹងស់ថិត្យកុ�ងប្តូណា
ត ញរប្តូស់់តើយើងតើ�ឆ្នាំនតើំ ប្រកាយឬ
�ះងណា។

◦

ខោ��ខោវជូជ �ណឹឌិ�រ��់អំំក្តី រ ួមទាំ ំងប្រគខោូ ពីទយឯក្តីខោទ�រ��់អំំក្តី�នខោ�ក្តីុ�ង�ណា
ី ញរ��់ខោយ�ងខំ�ំដែដំរឬខោទ? ចះ�
ចំខោពា�ឱ��ស្ថាថនរ��់អំំ ក្តីវ ិញ? ចះ�ចំខោពា�មនទ ីរខោពីទយ ឬអំំ ក្តី�ី លខោ�វា
់
ដំ៏នៃទខោទៀ�ដែដំលអំំ ក្តីខោប្រ��ប្របា�់?

◦

រក្តីខោម�លខោ�ដែ�ំ ក្តី C �ប្រ��់ពី័�៌�នអំំពីី �ញ្ជីជីអំំក្តី�ី ល់ខោ�វានិងឱ��ស្ថាថនរ��់ខោយ�ង ។

គិត្យអំពិីថ្លៃ�ាចំំណាយទាំំងមួូ លរប្តូស់់អន កកុ�ងគតើប្រមាង។

◦

ខោ��អំំ ក្តីនឹងចំណាយខោចញពីីខោ�ខោ�ោចំនួន�ោះនាះនខោល�ខោ�វានិងឱ��តាមខោវជូជ �ញ្ញាជដែដំលអំំ ក្តីខោប្រ��ប្របា�់ជាប្រ�ចាំំ?

◦

ខោ��នៃ�ា ចំណាយ�រះ�ខោប្រ�ៀ�ខោធីៀ�នឹងជូខោប្រម��ធានារាា�់រងដំ៏នៃទខោទៀ��ោងដំូ ចខោមី ច?

ស់ូមួគិត្យថាតើត្យើ អន កស់ប្តូាយ រ ីករ៉ាយនិឹងគតើប្រមាងរប្តូស់់តើយើងឬ�ះងណា។

ប្រប្តូស់ិនិតើប្តូើអនកស់ំតើរចំចំិត្យតថាប្តូនិត តើ�ជាមួួ យ
Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan៖

ប្រប្តូស់ិនិតើប្តូើតើ�កអន កស់តើប្រមួចំចំិត្យតផ្លាាស់់ប្តូូ �រគតើប្រមាង៖

ប្រ��ិនខោ��អំំ ក្តីចង់ខោ��នី ជាមួ យនឹងខោយ�ងខោ�
ឆ្នាំំំខោប្រកាយ វាង្ហាយប្រ�ួលខោទ គឺអំំ ក្តីមិនចាំំបាច់ខោធីែ អំែ
� ី
ខោទ។ ប្រ��ិនខោ��អំំ ក្តីមិនខោធីែ �ការផ្លាា�់�ូរ� អំំ ក្តីនឹង�នី
ចះ�ខោ�ះ�ក្តីុ�ងគខោប្រ�ងរ��់ខោយ�ងខោ�យ�ែ ័យប្រ�វ�ិី។

ប្រ��ិនខោ��អំំក្តី�ខោប្រមចថាការធានារាា�់រងខោ�សងខោទៀ�នឹង
�ំខោពីញ�ប្រមូវការរ��់អំំក្តីបានលអ ប្រ�ខោ��រ អំំ ក្តីអាចខោធីែ �ការ
ផ្លាា�់�ូរគខោប្រ
�
�ង (�ប្រ��់ពី័�៌�ន�ដែនថ ម �ូ មខោម�លដែ�ំ ក្តី
E2) ។ ប្រ��ិនខោ��អំំ ក្តីចះ�ខោ�ះ�ក្តីុ�ងគខោប្រ�ង�ះ ី ការធានារាា�់រង
�ះ ីនឹងចាំ�់គិ�ខោ�នៃ�ៃ ទីមួយនៃនដែខ�នាទ�់។ ខោដំ�មបីដែ�ែ ងយល់
�ដែនថ មអំំពីីជូខោប្រម��រ��់អំំក្តី �ូ មខោម�លខោ�ក្តីុ�ងដែ�ំ ក្តី E ខោ�
ទំពី័រទី 10 ។

?

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមានសំំណួួរ សូូ មទូូ រសព្ទទ មកគម្រោ��ង Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan តាមរយៈៈលេ�ខ
1-855-905-3825 TTY៖ 711 ចាប់់ពីីម៉ោ�ោង 8:00 ព្រឹ�ឹក រហូូ តដល់់ម៉ោ�ោង 8:00 យប់់ ប្រាំ�ពី
ំ រី ថ្ងៃ�ៃក្នុុ�ងមួួ យសប្តាាហ៍៍។ ការហៅ�
មកលេ�ខនេះ�ះគឺឺឥតគិិតថ្លៃ�ៃ។
សម្រា�ប់់ព័ត៌
័ មា
៌ នបន្ថែ�ែម សូូ មចូូ លទៅ�កាន់់គេ�ហទំព័
ំ រ័ www.blueshieldca.com/promise/calmediconnect ។
5

សេ�ចក្ដីីជូ
� ូ នដំំណឹង
ឹ ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ស្ដីីអំ
� ពី
ំ កា
ី រផ្លាាស់់ប្តូូរសម្រា�ប់់
�
ឆ្នាំំ� 2022 របស់់គម្រោ��ង Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan

C. ការផ្លាា�់�ូរនានាចំខោពា�អំំ
�
ក្តី�ីល់
ខោ�វាក្តីមះ និងឱ��ស្ថាថនខោ�ក្តីុង
�
�ណា
ី ញ
�ណា
ី ញ អំំ ក្តី�ី ល់ខោ�វាក្តីមះ និងឱ��ស្ថាថនរ��់ខោយ�ង បានផ្លាា�់�ូ �រ�ប្រ��់ឆ្នាំំំ 2022 ។
ខោយ�ង�ូ មខោធីែ �ការខោល�ក្តីទឹក្តីចិ�ីអំំក្តីក្តីុ�ងការ ប្រត្យួ ត្យពិិនិិត្យយតើ�ើង េ ិញតើលើ ប្តូញ្ជីជីតើ�ះះអន កផ្តដល់តើស់វាកមួះ និិងឱស់�ស្ថាថនិរប្តូស់់តើយើង
�ចុ��បនំ ខោដំ�មបីដែ�ែ ងយល់ថា ខោ��អំំក្តី�ី ល់ខោ�វាក្តីមះ និងឱ��ស្ថាថនដែដំលអំំ ក្តីខោប្រ��ខោ�ដែ��ថ ិ�ក្តីុ�ង�ណា
ី ញរ��់ខោយ�ងដែដំរឬខោទ។
�ចុ��បនំ ភាពីនៃន �ញ្ជីជីខោ�ះ�អំំ ក្តី�ី ល់ខោ�វាក្តីមះ និងឱ��ស្ថាថន គឺ�ថិ�ខោ�ខោល�ខោគហទំពី័ររ��់ខោយ�ងដែដំល�នអា�យ�ឋន
www.blueshieldca.com/promise/calmediconnect/directory ។ អំំ ក្តីក្តី៏អាចទូ រ�ពីទ មក្តីដែ�ំ ក្តីដែ�ទាំ ំអំ�ិ�ិជូន
តាមរយៈខោលខ 1‑855‑905‑3825 �ប្រ��់ពី័�៌�ន�ះ ីៗអំំពីីអំំក្តី�ី ល់ខោ�វាក្តីមះ ឬខោដំ�មបីខោ�ំ ��ះំខោយ�ងឱយខោ�ា� �ញ្ជីជីខោ�ះ�អំំ ក្តី�ី ល់
ខោ�វាក្តីមះ និងឱ��ស្ថាថនខោ�អំំ ក្តី ។
ជាការ�ំ�ន់ ដែដំលអំំ ក្តីប្រ�វូ ដំឹងថា ខោយ�ងក្តី៏អាចខោធីែ �ការផ្លាា�់�ូរ� ចំខោពា��ណា
ី ញរ��់ខោយ�ងក្តីុ�ងអំំ�
� ងឆ្នាំំំ�ងដែដំរ។ ប្រ��ិនខោ��
អំំ ក្តី�ី ល់ខោ�វាពីិ�ជាចាំក្តីខោចញពីីគខោប្រ�ង អំំ ក្តី�ន�ិទិ និងក្តីិចចការពារជាក្តី់លាក្តី់។ �ប្រ��់ពី័�៌�ន�ដែនថ ម �ូ មខោម�ល
ជូំពីូក្តីទី 3 នៃន ខោ�ៀវខោ�ដែណឹនាំ��ជូិក្តីរ��់អំំក្តី ។

D. ការផ្លាា�់�ូរចំខោពា�អំ�ថ
�
ប្រ�ខោ�ជូន៍
និងនៃ�ាចំណាយ�ប្រ��់ឆ្នាំំំខោប្រកាយ
D1. ការផ្លាា�់�ូរ� ចំខោពា�អំ�ថ ប្រ�ខោ�ជូន៍ និងនៃ�ា ចំណាយ ខោល�ខោ�វាខោវជូជ ស្ថាស្រ្ត�ី
ខោយ�ងក្តីំពីះងដែ�ផ្លាា�់�ូរការរា
�
ា �់រងរ��់ខោយ�ងខោ�ខោល�ខោ�វាក្តីមះ ខោវជូជ ស្ថាស្រ្ត�ីមួ យចំនួន និងចំនួនដែដំលអំំ ក្តី�ង់�ប្រ��់ខោ�វាក្តីមះ
ខោវជូជ ស្ថាស្រ្ត�ីដែដំល�នរាា�់រងទាំ ំងខោន� ខោ�ឆ្នាំំំខោប្រកាយ។ តារាង�ងខោប្រកាមខោន�ខោរៀ�រា�់អំំពីីការផ្លាា�់�ូ �រទាំ ំងខោន�។

?

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមានសំំណួួរ សូូ មទូូ រសព្ទទ មកគម្រោ��ង Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan តាមរយៈៈលេ�ខ
1-855-905-3825 TTY៖ 711 ចាប់់ពីីម៉ោ�ោង 8:00 ព្រឹ�ឹក រហូូ តដល់់ម៉ោ�ោង 8:00 យប់់ ប្រាំ�ពី
ំ រី ថ្ងៃ�ៃក្នុុ�ងមួួ យសប្តាាហ៍៍។ ការហៅ�
មកលេ�ខនេះ�ះគឺឺឥតគិិតថ្លៃ�ៃ។
សម្រា�ប់់ព័ត៌
័ មា
៌ នបន្ថែ�ែម សូូ មចូូ លទៅ�កាន់់គេ�ហទំព័
ំ រ័ www.blueshieldca.com/promise/calmediconnect ។
6

សេ�ចក្ដីីជូ
� ូ នដំំណឹង
ឹ ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ស្ដីីអំ
� ពី
ំ កា
ី រផ្លាាស់់ប្តូូរសម្រា�ប់់
�
ឆ្នាំំ� 2022 របស់់គម្រោ��ង Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan
2021 (ឆ្នាំនតើំ និះ)

2022 (ឆ្នាំនតើំ ប្រកាយ)

អំំ ក្តីចំណាយ $0 នៃនការ�ង់ប្របាក្តី់រ ួម

អំំ ក្តីចំណាយ $0 នៃនការ�ង់ប្របាក្តី់រ ួម

អំំ ក្តីចំណាយ $0 នៃនការ�ង់ប្របាក្តី់រ ួម ការធានា
រាា�់ក្តីុ�ងការ�ខោស្រ្តង្ហាគ��នាទន់/ក្តីុ�ងប្រ��នអា�នំ
ទូ ទាំ ំងពីិ�ពីខោលាក្តី

អំំ ក្តីចំណាយ $0 នៃនការ�ង់ប្របាក្តី់រ ួម ការធានា
រាា�់ក្តីុ�ងការ�ខោស្រ្តង្ហាគ��នាទន់/ក្តីុ�ងប្រ��នអា�នំ
ទូ ទាំ ំងពីិ�ពីខោលាក្តី

ដែដំនក្តីំណឹ�់នៃនការធានារាា�់រងគខោប្រ�ងចំនួន
$25,000 �ប្រ��់ខោ�វាក្តីមះ �ខោស្រ្តង្ហាគ��នាទន់/ខោពីល
�នអា�នំ ខោ�ខោប្រ��ហរដំឋ អាខោមរ ិក្តីជាខោរៀងរាល់
ឆ្នាំំំ។

មិន�នដែដំនក្តីំណឹ�់នៃនការធានារាា�់រង
គខោប្រ�ង�ប្រ��់ខោ�វាក្តីមះ �ខោស្រ្តង្ហាគ��នាទន់/ខោពីល
�នអា�នំ ខោ�ខោប្រ��ហរដំឋ អាខោមរ ិក្តីជាខោរៀងរាល់
ឆ្នាំំំខោទ។

កមួះ េ ិធីីតើស់វាជំនិួស់
ចំប្រមួ ះះស់ប្រមាប្តូ់
មួនិុស់សចាស់់
(MSSP)

អំំ ក្តីចំណាយ $0 នៃនការ�ង់ប្របាក្តី់រ ួម (ចំនួន
អំ�ិ�រ�នៃនការធានារាា�់រងខោល�គខោប្រ�ងចំនួន
$5,356.25 ជាខោរៀងរាល់ឆ្នាំំំ)

មិនធានារាា�់រងតាមរយៈគខោប្រ�ងរ��់ខោយ�ង
ខោទ �ោះដែនី ខោយ�ងនឹងខោ�ដែ�ជូួ យ�ប្រម��ប្រមួលការ
ចូ លខោប្រ��ខោ�វាក្តីមះ ទាំ ំងខោន��ប្រ��់អំំក្តី។

ការជាេដែ�លមួិនិ
មានិតើេជជប្តូញ្ជាជ
(OTC)

ដែដំនក្តីំណឹ�់នៃនអំ�ថ ប្រ�ខោ�ជូន៍ចំនួន $120
ខោរៀងរាល់ 3 ដែខ

ដែដំនក្តីំណឹ�់នៃនអំ�ថ ប្រ�ខោ�ជូន៍ចំនួន $185
ខោរៀងរាល់ 3 ដែខ

អំំ ក្តីអាចខោធីែ �ការ�ញ្ញាជទិញមី ងក្តីុ�ងមួ យប្រ�ី��។
ដែដំនក្តីំណឹ�់មួយចំនួនអាចប្រ�វូ បានអំនះវ�ី ។
�ូ មខោម�លកាតា�
� ក្តី OTC �ប្រ��់ពី័�៌�ន
�ដែនថ ម។

អំំ ក្តីអាចខោធីែ �ការ�ញ្ញាជទិញពីីរដំងក្តីុ�ងមួ យ
ប្រ�ី��។ ដែដំនក្តីំណឹ�់មួយចំនួនអាចប្រ�វូ បាន
អំនះវ�ី ។ �ូ មខោម�លកាតា�
� ក្តី OTC �ប្រ��់
ពី័�៌�ន�ដែនថ ម។

អំំ ក្តីចំណាយ $0 នៃនការ�ង់ប្របាក្តី់រ ួម

អំំ ក្តីចំណាយ $0 នៃនការ�ង់ប្របាក្តី់រ ួម

អំំ ក្តីចំណាយ $0 នៃនការ�ង់ប្របាក្តី់រ ួម ការធានា
រាា�់រងក្តីុ�ងការ�ខោស្រ្តង្ហាគ��នាទន់/ក្តីុ�ងប្រ��ន
អា�នំ ទូ ទាំ ំងពីិ�ពីខោលាក្តី

អំំ ក្តីចំណាយ $0 នៃនការ�ង់ប្របាក្តី់រ ួម ការធានា
រាា�់ក្តីុ�ងការ�ខោស្រ្តង្ហាគ��នាទន់/ក្តីុ�ងប្រ��នអា�នំ
ទូ ទាំ ំងពីិ�ពីខោលាក្តី

ដែដំនក្តីំណឹ�់នៃនការធានារាា�់រងគខោប្រ�ងចំនួន
$25,000 �ប្រ��់ខោ�វាក្តីមះ �ខោស្រ្តង្ហាគ��នាទន់/ខោពីល
�នអា�នំ ខោ�ខោប្រ��ហរដំឋ អាខោមរ ិក្តីជាខោរៀងរាល់
ឆ្នាំំំ។

មិន�នដែដំនក្តីំណឹ�់នៃនការធានារាា�់រង
គខោប្រ�ង�ប្រ��់ខោ�វាក្តីមះ �ខោស្រ្តង្ហាគ��នាទន់/ខោពីល
�នអា�នំ ខោ�ខោប្រ��ហរដំឋ អាខោមរ ិក្តីជាខោរៀងរាល់
ឆ្នាំំំខោទ។

ការដែ�ទាំំកុ�ង
ប្រ�អាស់និន

ការដែ�ទាំំប្តូនាានិ់

D2. ការផ្លាា�់�ូរ� ចំខោពា�ការធានារាា�់រងខោល�ឱ���នខោវជូជ �ញ្ញាជ
ការផ្លាាស់់ប្តូូរ� ចំំតើ�ះប្តូញ្ជីជីឱស់�
�ញ្ជីជីឱ�� �នការធានារាា�់រងដែដំលបានខោធីែ ��ចុ��បនំ ភាពី គឺ�នខោ�ខោល�ខោគហទំពី័ររ��់ខោយ�ង ដែដំល�នអា�យ�ឋន
www.blueshieldca.com/promise/calmediconnect/pharmacy ។ អំំ ក្តីក្តី៏អាចទូ រ�ពីទ មក្តីដែ�ំ ក្តីដែ�ទាំ ំអំ�ិ�ិជូន
តាមរយៈខោលខ 1‑855‑905‑3825 TTY៖ 711 ចាំ�់ពីីខោ�ោង 8:00 ប្រពីឹក្តី រហូ �ដំល់ខោ�ោង 8:00 យ�់ ប្របាំពីីរនៃ�ៃ ក្តីុ�ងមួ យ�បាីហ៍
�ប្រ��់ពី័�៌�នឱ���ះ ីៗ ឬខោដំ�មបីខោ�ំ ��ះំឱយខោយ�ងខោ�ា�ជូូនអំំ ក្តីនូ វ �ញ្ជីជីឱ��ដែដំល�នការធានារាា�់រង ។

�ញ្ជីជីឱ��ដែដំល�នការធានារាា�់រង ក្តី៏ប្រ�វូ បានខោគខោ��ងដែដំរថា “�ញ្ជីជីឱ��។”
ខោយ�ងបានខោធីែ �ការផ្លាា�់�ូរនានាចំ
�
ខោពា��ញ្ជីជីឱ��រ��់ខោយ�ង ដែដំលរ ួម�នការផ្លាា�់�ូរចំ
� ខោពា�ឱ�� ដែដំលខោយ�ងធានារាា�់រង
និងការផ្លាា�់�ូរចំ
� ខោពា�លក្តីេខណឹឌ ដែដំលអំនះវ�ី ចំខោពា�ទំហំធានារាា�់រងរ��់ខោយ�ង�ប្រ��់ឱ��ជាក្តី់លាក្តី់មួយចំនួន។
�ូ មពីិនិ�យខោម�ល�ញ្ជីជីឱ��ខោ��ង វ ិញខោដំ�មបី ប្រ�ក�ថាឱស់�រប្តូស់់អនកនិឹងប្រត្យូេ�និធានារ៉ាាប្តូ់រងតើ�ឆ្នាំនតើំ ប្រកាយ និងដែ�ែ ងយល់
ថាខោ��នឹង�នការ�ក្តី់់ក្តីំហិ�ណាមួ យដែដំរឬខោទ។

?

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមានសំំណួួរ សូូ មទូូ រសព្ទទ មកគម្រោ��ង Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan តាមរយៈៈលេ�ខ
1-855-905-3825 TTY៖ 711 ចាប់់ពីីម៉ោ�ោង 8:00 ព្រឹ�ឹក រហូូ តដល់់ម៉ោ�ោង 8:00 យប់់ ប្រាំ�ពី
ំ រី ថ្ងៃ�ៃក្នុុ�ងមួួ យសប្តាាហ៍៍។ ការហៅ�
មកលេ�ខនេះ�ះគឺឺឥតគិិតថ្លៃ�ៃ។
សម្រា�ប់់ព័ត៌
័ មា
៌ នបន្ថែ�ែម សូូ មចូូ លទៅ�កាន់់គេ�ហទំព័
ំ រ័ www.blueshieldca.com/promise/calmediconnect ។
7

សេ�ចក្ដីីជូ
� ូ នដំំណឹង
ឹ ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ស្ដីីអំ
� ពី
ំ កា
ី រផ្លាាស់់ប្តូូរសម្រា�ប់់
�
ឆ្នាំំ� 2022 របស់់គម្រោ��ង Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan
ប្រ��ិនខោ��អំំ ក្តីរង�ល�ោ�ពាល់ខោ�យស្ថារដែ�ការផ្លាា�់�ូរ� ចំខោពា�ការធានារាា�់រងឱ�� ខោយ�ងខោល�ក្តីទឹក្តីចិ�ីអំំ ក្តីឱយ៖
•

•

•

ខោធីែ �ការជាមួ យនឹងខោវជូជ �ណឹឌិ�រ��់អំំ ក្តី (ឬអំំ ក្តីខោចញខោវជូជ �ញ្ញាជដំ៏នៃទខោទៀ�) ខោដំ�មបីដែ�ែ ងរក្តីឱ��ខោ�សងដែដំលខោយ�ង
ធានារាា�់រង។

◦

អំំ ក្តីអាចទូ រ�ពីទ មក្តីដែ�ំ ក្តីដែ�ទាំ ំអំ�ិ�ិជូនតាមរយៈខោលខ 1‑855‑905‑3825 TTY៖ 711 ចាំ�់ពីីខោ�ោង 8:00 ប្រពីឹក្តី
រហូ �ដំល់ខោ�ោង 8:00 យ�់ ប្របាំពីីរនៃ�ៃ ក្តីុ�ងមួ យ�បាីហ៍ ឬទាំក្តី់ទងមក្តីកាន់អំំក្តី�ប្រម��ប្រមួលដែ�ំ ក្តីដែ�ទាំ ំ�ះខភាពី
រ��់អំំក្តី ខោដំ�មបីខោ�ំ ��ះំ�ញ្ជីជីឱ��ដែដំល�នការធានារាា�់រង ដែដំលពីាបាល�ភាពីជូំងឺដំូច�ំ។

◦

�ញ្ជីជីខោន�អាចជូួ យអំំ ក្តី�ី ល់ខោ�វារ��់អំំ ក្តីឱយដែ�ែ ងរក្តីឱ��ដែដំលបានធានារាា់�់រង ដែដំលអាច�នប្រ��ិទិភាពី
ចំខោពា�អំំ ក្តី។

�ូ ម�ហការជាមួ យខោវជូជ �ណឹឌិ�រ��់អំំក្តី (ឬអំំ ក្តីខោចញខោវជូជ �ញ្ញាជខោ�សងខោទៀ�) ខោហ�យខោ�ំ ��ះំគខោប្រ�ងឱយខោធីែ �ការខោល�ក្តីដែលង
ខោដំ�មបីប្រគ�ដំណឹី�់ឱ��ខោនា�។

◦

អំំ ក្តីអាចខោ�ំ ��ះំក្តីរណឹីខោល�ក្តីដែលងមះនឆ្នាំំំ�នាទ�់ ខោហ�យខោយ�ងនឹង�ី ល់ចខោមា �យដំល់អំំក្តីក្តីុ�ងរយៈខោពីល 72 ខោ�ោង
�នាទ�់ពីីខោយ�ងទទួ លបាន�ំខោណឹ�រ��់អំំក្តី (ឬខោ�ចក្តីីីដែ�ា ងការណឹ៍�ំប្រទពីីខោពីទយដែដំលខោចញខោវជូជ �ញ្ញាជរ��់អំំក្តី)។

◦

ខោដំ�មបីដែ�ែ ងយល់អំំពីីអំែីដែដំលអំំ ក្តីប្រ�វូ ខោធីែ �ខោដំ�មបីខោ�ំ ��ះំការខោល�ក្តីដែលង �ូ មខោម�លជូំពីូក្តីទី 9 នៃន ខោ�ៀវខោ�ដែណឹនាំ��ជូិក្តី
ឆ្នាំំំ 2022 ឬទូ រ�ពីទ មក្តីដែ�ំ ក្តីដែ�ទាំ ំអំ�ិ�ិជូនតាមរយៈខោលខ 1‑855‑905‑3825 TTY៖ 711 ចាំ�់ពីីខោ�ោង 8:00 ប្រពីឹក្តី
រហូ �ដំល់ខោ�ោង 8:00 យ�់ ប្របាំពីីរនៃ�ៃ ក្តីុ�ងមួ យ�បាីហ៍។ ការខោ�មក្តីខោលខខោន�គឺឥ�គិ�នៃ�ា ។

◦

ប្រ��ិនខោ��អំំក្តីប្រ�វូ ការជូំនួយក្តីុ�ងការខោ�ំ ��ះំការខោល�ក្តីដែលង អំំ ក្តីអាចទំនាក្តី់ទំនងមក្តីដែ�ំ ដែ�ទាំ ំអំ�ិ�ិជូន ឬ
អំំ ក្តី�ប្រម��ប្រមួលដែ�ំ ក្តីដែ�ទាំ ំ�ះខភាពីរ��់អំំក្តី ។ �ូ មខោម�លជូំពីូក្តីទី 2 និងជូំពីូក្តីទី 3 នៃន ខោ�ៀវខោ�ដែណឹនាំ
��ជូិក្តី ខោដំ�មបីដែ�ែ ងយល់�ដែនថ មអំំពីីរខោ�ៀ�ក្តីុ�ងការទាំក្តី់ទងអំំ ក្តី�ប្រម��ប្រមួលដែ�ំ ក្តីដែ�ទាំ ំ�ះខភាពីរ��់អំំក្តី។

ខោ�ំ ��ះំគខោប្រ�ងខោដំ�មបីធានារាា�់រងខោល�ការ�គ �់�គង់ឱ��ជា�ខោណា
ី �អា�នំ ។

◦

ខោ�ក្តីុ�ងស្ថាថនការណឹ៍ខា� ខោយ�ងនឹងធានារាា�់រងខោល� ការផ្តគត្យ់ផ្តគង់ឱស់�ជាប្តូតើណា
ដ ះអាស់និន ខោ�ក្តីុ�ងអំំ�
� ងខោពីល [90]
នៃ�ៃ ដំំ�ូងនៃនឆ្នាំំំតាមប្រ��ិទិន។

◦

ការ�គ �់�គង់ជា�ខោណា
ី �អា�នំ ខោន�នឹង�នរហូ �ដំល់ខោ� ការ�គ �់�គង់មួយដែខ ។ (ខោដំ�មបីដែ�ែ ងយល់�ដែនថ មថាខោ��
ខោពីលណាអំំ ក្តីអាចទទួ លបានការ�គ �់�គង់ជា�ខោណា
ី �អា�នំ និងរខោ�ៀ�ក្តីុ�ងការខោ�ំ ��ះំ�ប្រ��់ការ�គ �់�គង់ខោនា� �ូ ម
ខោម�លជូំពីូក្តីទី 5 នៃន ខោ�ៀខោ�ដែណឹនាំ��ជូិក្តី)

◦

ខោ�ខោពីលអំំ ក្តីទទួ លបានខោ�វាក្តីមះ �គ�់�គង់ឱ���ខោណា
ី �អា�នំ អំំ ក្តីគួ រដែ�ពីិខោប្រ��ជាមួ យខោវជូជ �ណឹឌិ�រ��់អំំក្តី
ខោដំ�មបី�ខោប្រមចចិ�ីថា ខោ��នឹងប្រ�វូ ខោធីែ �អំែីខា� ខោ�ខោពីលដែដំលការ�គ �់�គង់�ខោណា
ី �អា�នំ រ��់អំំក្តីដែលង�ន។ អំំ ក្តីអាច
�ូរខោ�ខោប្រ
�
��ឱ��ខោ�សងខោទៀ�ដែដំលប្រគ�ដំណឹី�់ខោ�យគខោប្រ�ងឬខោ�ំ ��ះំគខោប្រ�ងឱយខោធីែ �ការខោល�ក្តីដែលង�ប្រ��់អំំក្តីនិង
ប្រគ�ដំណឹី�់ឱ���ចុ��បនំ រ��់អំំក្តី។

◦

�ំខោណឹ��ះំខោល�ក្តីដែលងក្តីុ�ងការខោប្រ��ឱ��ខោប្រ��ញ្ជីជី ប្រ�វូ ដែ��ក្តី់ជូូនខោរៀងរាល់ឆ្នាំំំខោ�គខោប្រ�ង។

ការផ្លាាស់់ប្តូូ �រចំំតើ�ះថ្លៃ�ាចំំណាយតើ�តើលើឱស់�មានិតើេជជប្តូញ្ជាជ
�នដំំណាក្តី់កាល�ង់ប្របាក្តី់ពីីរ�ប្រ��់ការធានារាា�់រងខោល�នៃ�ា ទិញឱ��តាមខោវជូជ �ញ្ញាជរ��់អំំក្តីខោ�ខោប្រកាម Medicare
ដែ�ំ ក្តី D ខោប្រកាមគខោប្រ�ង Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan។ ថាខោ�� អំំ ក្តី�ង់ចំនួន�ោះនាះន អាប្រ�័យខោល�
ដំំណាក្តី់កាលណាមួ យរ��់អំំ ក្តី ខោ�ដែពីលអំំ ក្តីទទួ លឱ��តាមខោវជូជ �ញ្ញាជ ឬទទួ លឱ��តាមខោវជូជ �ញ្ញាជ�ដែនថ ម។ �នពីីរ
ដំំណាក្តី់កាល៖

?

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមានសំំណួួរ សូូ មទូូ រសព្ទទ មកគម្រោ��ង Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan តាមរយៈៈលេ�ខ
1-855-905-3825 TTY៖ 711 ចាប់់ពីីម៉ោ�ោង 8:00 ព្រឹ�ឹក រហូូ តដល់់ម៉ោ�ោង 8:00 យប់់ ប្រាំ�ពី
ំ រី ថ្ងៃ�ៃក្នុុ�ងមួួ យសប្តាាហ៍៍។ ការហៅ�
មកលេ�ខនេះ�ះគឺឺឥតគិិតថ្លៃ�ៃ។
សម្រា�ប់់ព័ត៌
័ មា
៌ នបន្ថែ�ែម សូូ មចូូ លទៅ�កាន់់គេ�ហទំព័
ំ រ័ www.blueshieldca.com/promise/calmediconnect ។
8

សេ�ចក្ដីីជូ
� ូ នដំំណឹង
ឹ ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ស្ដីីអំ
� ពី
ំ កា
ី រផ្លាាស់់ប្តូូរសម្រា�ប់់
�
ឆ្នាំំ� 2022 របស់់គម្រោ��ង Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan
�ំណាក់កាលទីី 1

�ំណាក់កាលទីី 2

�ំណាក់កាលធានារ៉ាាប្តូ់រង�ំប្តូូង

�ំណាក់កាលធានារ៉ាាប្តូ់រងចំុងតើប្រកាយ

ក្តីុ�ងអំំ�
� ងដំំណាក្តី់កាលខោន� គខោប្រ�ង�ង់នៃ�ា ចំណាយ
មួ យដែ�ំ ក្តី�ប្រ��់ឱ��រ��់អំំ ក្តី ខោហ�យអំំ ក្តី�ង់នៃ�ា
ចំណាយដែដំលជាចំដែណឹក្តីរ��់អំំ ក្តី។ ចំដែណឹក្តីរ��់អំំក្តី
ប្រ�វូ បានខោ�ថា ការ�ង់ប្របាក្តី់រ ួម។

ក្តីុ�ងអំំ�
� ងដំំណាក្តី់កាលខោន� គខោប្រ�ង�ង់រាល់ការ
ចំណាយទាំ ំងអំ�់ខោល�ឱ��រ��់អំំក្តីរហូ �ដំល់នៃ�ៃ ទី 31
ដែខធីុ � ឆ្នាំំំ 2022។

អំំ ក្តីចាំ�់ខោ�ី �មដំំណាក្តី់កាលខោន� ខោ�ខោពីលអំំ ក្តីទទួ ល
បានឱ��តាមខោវជូជ �ញ្ញាជដំំ�ូង ក្តីុ�ងឆ្នាំំំធានារាា�់រង។

អំំ ក្តីចាំ�់ខោ�ី �មដំំណាក្តី់កាលខោន� ខោ�ខោពីលអំំ ក្តីបាន�ង់
នៃ�ា ចំណាយខោចញពីីខោ�ខោ�ោក្តីុ�ងចំនួនជាក្តី់លាក្តី់មួ យ។

ដំំណាក្តី់កាលធានារាា�់រងដំំ�ូង�ញ្ជីច�់ខោ�ខោពីលដែដំលការចំណាយពីីខោ�ខោ�ោ�រះ�រ��់អំំក្តី�ប្រ��់ឱ��តាមខោវជូជ�ញ្ញាជខោក្តី�នដំល់
$7,050 ។ ប្រ�ង់ចំនះចខោន� ដំំណាក្តី់ការធានារាា�់រងនៃនការខោក្តី���នខោប្រ��មហនី រាយចាំ�់ខោ�ីម
� ។ គខោប្រ�ងធានារាា់�់រងខោល�នៃ�ា
ចំណាយឱ��ទាំង
ំ អំ�់រ��់អំំក្តី ចាំ�់ពីីខោពីលខោនា� រហូ �ដំល់ដំំណាច់ឆ្នាំំំ។ �ូ មខោម�លជូំពីូក្តីទី 6 នៃន ខោ�ៀវខោ�ដែណឹនាំ��ជូិក្តី
រ��់អំំក្តី�ប្រ��់ពី័�៌�ន�ដែនថមអំំពីីរខោ�ៀ�ដែដំលអំំក្តីនឹងទូទាំ�់នៃ�ាចំណាយ�ប្រ��់ឱ��តាមខោវជូជ�ញ្ញាជ។

D3. ដំំណាក្តី់កាលទី 1៖ “ដំំណាក្តី់កាលធានារាា�់រងដំំ�ូង”
ក្តីុ�ងអំំ�
� ងដំំណាក្តី់កាលធានារាា�់រង�ឋម គខោប្រ�ងនឹង�ង់ចំដែណឹក្តីនៃននៃ�ា ចំណាយចំខោពា�ឱ��តាមខោវជូជ �ញ្ញាជរ��់អំំក្តីដែដំល
បានធានារាា�់រង ខោហ�យអំំក្តី�ង់នៃ�ា ចំណាយដែដំលជាចំដែណឹក្តីរ��់អំំក្តី។ ចំដែណឹក្តីរ��់អំំក្តីប្រ�វូ បានខោ�ថា ការ�ង់ប្របាក្តី់
រម។
�័យខោល�ថាខោ��ឱ��ខោនា��ថ �
ិ ខោ�ក្តីុ�ងជាន់លំ��់នៃនការ�ង់នៃ�ាចូល�ំដែ��ណានិងក្តីដែនា ងណាដែដំល
ួ ការ�ង់ប្របាក្តី់រមអាប្រ
ួ
អំំក្តីទទួលបានវា។ អំំក្តីនឹង�ង់ប្របាក្តី់រម
ួ ចំដែណឹក្តីខោពីលខោ�ខោពីទយមីងៗ រាល់ខោពីលដែដំលអំំក្តីទទួលបានឱ��តាមខោវជូជ �ញ្ញាជ។
ប្រ��ិនខោ��ឱ��រ��់អំំក្តីដែដំលបានធានារាា�់រង �ន�នៃមា �ិចជាង�នៃមា រម
ួ ចំដែណឹក្តីខោពីលខោ�ខោពីទយមីងៗ អំំក្តីនឹង�ង់�នៃមា
ទាំ�ខោនា�។
តើយើង�និប្តូូរឱស់�មួួ
�
យចំំនិួនិកុ�ងប្តូញ្ជីជឱ
ី ស់�តើ�កប្រមួិត្យថានក់ឱស់�ទាំប្តូ ឬខ្ពពស់់ជាង។ ប្រ��ិនខោ��ឱ��រ��់អំំក្តី�ូរពីីថា
� ំ ក្តី់មួយ
ខោ�ថាំក្តី់មួយខោទៀ� ខោនា�វាអាច�ោ�ពាល់ដំល់ចំនួនរមច
ិ ក្តីុ�ង
ួ ំ ដែណឹក្តី�ង់នៃ�ារ��់អំំក្តី។ ខោដំ�មបីដែ�ែ ងយល់ថាខោ��ឱ��រ��់អំំក្តីនឹង�ថ �
ថាំក្តី់ឱ��ខោ�សង�ំ ឬ�ោងណា �ូ មពីិន�
ិ យខោម�លឱ��ទាំងខោនា�ខោ�ក្តី
ំ
ុ �ង�ញ្ជីជឱ
ី ��។
តារាង�ងខោប្រកាម�ង្ហាាញពីីការចំណាយរ��់អំំក្តី�ប្រ��់ឱ��ក្តីុ�ងដែ�ំក្តីនីមួយៗនៃនចំណា�់ថាំក្តី់ឱ��ទាំង
ំ 4 រ��់ខោយ�ង។ ចំនួន
ទាំងខោន�ប្រ
ំ
�វូ អំនះវ�ីដែត្យ ក្តីុ�ងអំំ�
� ងរយៈខោពីលដែដំលអំំក្តី�ថ �
ិ ក្តីុ�ងដំំណាក្តី់កាលធានារាា�់រងដំំ�ូង�ោខោណា
ះ ណ �។
2021 (ឆ្នាំនតើំ និះ)

2022 (ឆ្នាំនតើំ ប្រកាយ)

ឱស់�កុះងថានក់ទីី 1
(ប្រ�ខោ�ទឱ��ទូ ខោ� ដែដំលគខោប្រ�ងចង់បាន)
នៃ�ា ចំណាយ�ប្រ��់ការ�គ �់�គ ង់ឱ��ក្តីុ�ងលំ��់ថាំក្តី់ទី
1 ដែដំលទទួ លពីីឱ��ស្ថាថនក្តីុ�ង�ណា
ី ញ �ប្រ��់រយៈខោពីល
មួ យដែខ

ការ�ង់ប្របាក្តី់រ ួមរ��់អំំក្តី
�ប្រ��់ការ�គ �់�គង់ក្តីុ�ងមួ យ
ដែខ (30នៃ�ៃ ) គឺ $0 កុ�ងមួួ យ
តើេជជប្តូញ្ជាជ ។

ការ�ង់ប្របាក្តី់រ ួមរ��់អំំក្តី
�ប្រ��់ការ�គ �់�គង់ក្តីុ�ងមួ យ
ដែខ (30នៃ�ៃ ) គឺ $0 កុ�ងមួួ យ
តើេជជប្តូញ្ជាជ ។

ឱស់�កុះងថានក់ទីី 2
(ឱ��ទូ ខោ�)
នៃ�ា ចំណាយ�ប្រ��់ការ�គ �់�គ ង់ឱ��ក្តីុ�ងថាំក្តី់ទី 2 ដែដំល
ទទួ លពីីឱ��ស្ថាថនក្តីុ�ង�ណា
ី ញ

ការ�ង់ប្របាក្តី់រ ួមរ��់អំំក្តី
�ប្រ��់ការ�គ �់�គង់ក្តីុ�ងមួ យ
ដែខ (30នៃ�ៃ ) គឺ $0, $1.30, ឬ
$3.70 កុ�ងមួួ យតើេជជប្តូញ្ជាជ។

ការ�ង់ប្របាក្តី់រ ួមរ��់អំំក្តី
�ប្រ��់ការ�គ �់�គង់ក្តីុ�ងមួ យ
ដែខ (30នៃ�ៃ ) គឺ $0, $1.35 ឬ
$3.95 កុ�ងមួួ យតើេជជប្តូញ្ជាជ។

?

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមានសំំណួួរ សូូ មទូូ រសព្ទទ មកគម្រោ��ង Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan តាមរយៈៈលេ�ខ
1-855-905-3825 TTY៖ 711 ចាប់់ពីីម៉ោ�ោង 8:00 ព្រឹ�ឹក រហូូ តដល់់ម៉ោ�ោង 8:00 យប់់ ប្រាំ�ពី
ំ រី ថ្ងៃ�ៃក្នុុ�ងមួួ យសប្តាាហ៍៍។ ការហៅ�
មកលេ�ខនេះ�ះគឺឺឥតគិិតថ្លៃ�ៃ។
សម្រា�ប់់ព័ត៌
័ មា
៌ នបន្ថែ�ែម សូូ មចូូ លទៅ�កាន់់គេ�ហទំព័
ំ រ័ www.blueshieldca.com/promise/calmediconnect ។
9

សេ�ចក្ដីីជូ
� ូ នដំំណឹង
ឹ ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ស្ដីីអំ
� ពី
ំ កា
ី រផ្លាាស់់ប្តូូរសម្រា�ប់់
�
ឆ្នាំំ� 2022 របស់់គម្រោ��ង Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan

2021 (ឆ្នាំនតើំ និះ)

2022 (ឆ្នាំនតើំ ប្រកាយ)

ឱស់�កុះងថានក់ទីី 3
(ឱ���នយីខោ�)
នៃ�ា ចំណាយ�ប្រ��់ការ�គ �់�គ ង់ឱ��ក្តីុ�ងលំ��់ថាំក្តី់ទី
3 ដែដំលទទួ លពីីឱ��ស្ថាថនក្តីុ�ង�ណា
ី ញ �ប្រ��់រយៈខោពីល
មួ យដែខ

ការ�ង់ប្របាក្តី់រ ួមរ��់អំំក្តី
�ប្រ��់ការ�គ �់�គង់ក្តីុ�ងមួ យ
ដែខ (30នៃ�ៃ ) គឺ $0, $4.00 ឬ
$9.20 កុ�ងមួួ យតើេជជប្តូញ្ជាជ ។

ការ�ង់ប្របាក្តី់រ ួមរ��់អំំក្តី
�ប្រ��់ការ�គ �់�គង់ក្តីុ�ងមួ យ
ដែខ (30នៃ�ៃ ) គឺ $0, $4.00 ឬ
$9.85 កុ�ងមួួ យតើេជជប្តូញ្ជាជ ។

ឱស់�កុះងថានក់ទីី 4
(ឱ��មិនដែមន Medicare RX / មិន�ប្រមូវឱយ�ន
ខោវជូជ �ញ្ញាជ(OTC))
នៃ�ា ចំណាយ�ប្រ��់ការ�គ �់�គង់ឱ��ក្តីុ�ងលំ��់ថាំក្តី់ទី
4 ដែដំលទទួ លពីីឱ��ស្ថាថនក្តីុ�ង�ណា
ី ញ�ប្រ��់រយៈខោពីល
មួ យដែខ

ការ�ង់ប្របាក្តី់រ ួមរ��់អំំក្តី
�ប្រ��់ការ�គ �់�គង់ក្តីុ�ងមួ យ
ដែខ (30នៃ�ៃ ) គឺ $0 កុ�ងមួួ យ
តើេជជប្តូញ្ជាជ ។

ការ�ង់ប្របាក្តី់រ ួមរ��់អំំក្តី
�ប្រ��់ការ�គ �់�គង់ក្តីុ�ងមួ យ
ដែខ (30នៃ�ៃ ) គឺ $0 កុ�ងមួួ យ
តើេជជប្តូញ្ជាជ ។

ដំំណាក្តី់កាលរាា�់រងដំំ�ូង�ញ្ជីច�់ខោ�ខោពីលនៃ�ា ចំណាយខោចញពីីខោ�ខោ�ោ�រះ�រ��់អំំក្តី�នដំល់ចំនួន $7,050 ។ ខោ�ចំណឹះច
ខោន� គឺជាការចាំ�់ខោ�ី �មនៃនដំំណាក្តី់កាលធានារាា�់រងចះងខោប្រកាយ។ គខោប្រ�ងធានារាា់�់រងខោល�នៃ�ា ចំណាយឱ��ទាំ ំងអំ�់រ��់
អំំ ក្តី ចាំ�់ពីីខោពីលខោនា� រហូ �ដំល់ដំំណាច់ឆ្នាំំំ។ �ូ មខោម�លជូំពីូក្តីទី 6 នៃន ខោ�ៀវខោ�ដែណឹនាំ��ជូិក្តី រ��់អំំក្តី�ប្រ��់ពី័�៌�ន
�ដែនថ មអំំពីីរខោ�ៀ�ដែដំលអំំ ក្តីនឹងទូ ទាំ�់នៃ�ា ចំណាយ�ប្រ��់ឱ��តាមខោវជូជ �ញ្ញាជ។

D4. ដំំណាក្តី់កាលទី 2៖ “ដំំណាក្តី់កាលរាា�់រងខោល�ខោប្រ��មហនី រាយ”
ខោ�ខោពីលអំំ ក្តី�នដំល់ការក្តីប្រមិ� $7,050 ខោចញពីីខោ�បាោវរ��់អំំក្តី�ប្រ��់ឱ��តាមខោវជូជ �ញ្ញាជរ��់អំំក្តី ដំំណាក្តី់
ការធានារាា�់រងនៃនក្តីប្រមិ�ខោប្រ��មហនី រាយចាំ�់ខោ�ី �ម។ អំំ ក្តីនឹង�ថ ិ�ក្តីុ�ងដំំណាក្តី់ការធានារាា�់រងខោប្រ��មហនី រាយរហូ �ដំល់
ដំំណាច់ឆ្នាំំំតាមប្រ��ិទិន។

E. រខោ�ៀ�ខោប្រជូ��ខោរ�គខោប្រ
ើ
�ង
E1. រខោ�ៀ��នី ខោ�ក្តីុ�ងគខោប្រ�ងរ��់ខោយ�ង
ខោយ�ង�ងឹឹមថានឹង�នី រក្តីាអំំ ក្តីជា��ជូិក្តីរ��់ខោយ�ងខោ�ឆ្នាំំំខោប្រកាយ។
អំំ ក្តីអាច�នី ខោ�ក្តីុ�ងគខោប្រ�ងខោ�យមិនចាំំបាច់ខោធីែ អំែ
� ទាំ
ី ំងអំ�់។ ប្រ��ិនខោ��ខោលាក្តីអំំ ក្តីមិនចះ�ខោ�ះ��ះ�
ី ប្រ��់គខោប្រ�ង
Cal MediConnect ខោ�សងមួ យខោទៀ� ផ្លាា�់�ូរខោ�គខោប្រ
�
�ង Medicare Advantage ឬផ្លាា�់�ូរខោ�
�
Original Medicare
ខោទខោនា� ខោលាក្តីអំំ ក្តីនឹង�ថ �
ិ ក្តីុ�ងការចះ�ខោ�ះ�ខោ�យ�ែ យ
័ ប្រ�វ�ី ជា
ិ ��ជូិក្តី�ំក្តី់នៃនគខោប្រ�ងរ��់ខោយ�ង�ប្រ��់ឆ្នាំំំ 2022 ។

E2. រខោ�ៀ�ផ្លាា�់�ូរគខោប្រ
�
�ង
អំំ ក្តីអាច�ញ្ជីច�់��ជូិក្តីភាពីរ��់អំំក្តីខោ�ខោពីលណាមួ យក្តីុ�ងឆ្នាំំំ ខោ�យចះ�ខោ�ះ�ចូ លក្តីុ�ងគខោប្រ�ង
Medicare Advantage មួ យខោ�សងខោទៀ� ខោ�យចះ�ខោ�ះ�ចូ លក្តីុ�ងគខោប្រ�ង Cal MediConnect ខោ�សងខោទៀ� ឬផ្លាា�់�ូរ�
ខោ� Original Medicare។

?

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមានសំំណួួរ សូូ មទូូ រសព្ទទ មកគម្រោ��ង Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan តាមរយៈៈលេ�ខ
1-855-905-3825 TTY៖ 711 ចាប់់ពីីម៉ោ�ោង 8:00 ព្រឹ�ឹក រហូូ តដល់់ម៉ោ�ោង 8:00 យប់់ ប្រាំ�ពី
ំ រី ថ្ងៃ�ៃក្នុុ�ងមួួ យសប្តាាហ៍៍។ ការហៅ�
មកលេ�ខនេះ�ះគឺឺឥតគិិតថ្លៃ�ៃ។
សម្រា�ប់់ព័ត៌
័ មា
៌ នបន្ថែ�ែម សូូ មចូូ លទៅ�កាន់់គេ�ហទំព័
ំ រ័ www.blueshieldca.com/promise/calmediconnect ។
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សេ�ចក្ដីីជូ
� ូ នដំំណឹង
ឹ ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ស្ដីីអំ
� ពី
ំ កា
ី រផ្លាាស់់ប្តូូរសម្រា�ប់់
�
ឆ្នាំំ� 2022 របស់់គម្រោ��ង Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan
តើត្យើអន កនិឹងទីទីួ ល�និតើស់វា Medicare តើ�យរតើប្តូៀប្តូណា
អំំ ក្តីនឹង�នជូខោប្រម�
� �ី ខោដំ�មបីទទួ លបានខោ�វា Medicare រ��់អំំ ក្តី។ ខោ�យការខោរ ើ�យក្តីជូខោប្រម�
� មួ យក្តីុ�ងចំខោណាមជូខោប្រម�
�
ទាំ ំងខោន� ខោលាក្តីអំំ ក្តីនឹង�ញ្ជីច�់��ជូិក្តីភាពីរ��់ខោលាក្តីអំំ ក្តីខោ�យ�ែ យ
័ ប្រ�វ�ី ក្តី
ិ ុ � ងគខោប្រ�ង Cal MediConnect រ��់ខោយ�ង។
1. អន កអាចំប្តូូរ� តើ�៖

តើនិះគឺជាអី ីដែ�លប្រត្យូេតើធីី ើ៖

គតើប្រមាងធានារ៉ាាប្តូ់រងការដែ�ទាំំស់ុខ្ពភាពិ Medicare
(�ូ ចំជាគតើប្រមាង Medicare Advantage) ឬ កមួះ េ ិធីី
ដែ�ទាំំរ ួមួប្តូញ្ជីូ�លប្រគប្តូ់�ះងស់ប្រមាប្តូ់មួនិុស់សចាស់់ (PACE)
ប្រប្តូស់ិនិតើប្តូើអនកប្តូំតើពិញ�និប្រគប្តូ់លកខ ខ្ពណ្ឌឌត្យប្រមួូេនិិង
រស់់តើ�កុ�ងត្យំប្តូនិ់តើស់វាទាំំងតើនាះ។

�ូ មទូ រ�ពីទ ខោ�កាន់ Medicare តាមរយៈខោលខ
1‑800‑MEDICARE (1‑800‑633‑4227) 24 ខោ�ោងក្តីុ�ង
មួ យនៃ�ៃ 7 នៃ�ៃ ក្តីុ�ងមួ យ�បាីហ៍។ អំំ ក្តីខោប្រ��ប្របា�់ TTY អាច
ទូ រ�ពីទ ខោ�កាន់ខោលខ 1‑877‑486‑2048។
�ប្រ��់ការស្ថាក្តី�ួ រអំំពីី PACE �ូ មទូ រ�ពីទ មក្តីខោលខ
1‑855‑921‑PACE (7223) ។
ប្រ��ិនខោ��អំំ ក្តីប្រ�វូ ការជូំនួយ ឬពី័�៌�ន�ដែនថ ម៖
•

ទូ រ�ពីទ ខោ�ក្តីមះ វ ិធីី �ំប្រទ និងប្រ�ឹក្តីាខោ��ល់ខោល�
ការធានារាា�់រង�ះខភាពីក្តីុ�ងរដំ្ (HICAP) តាមរយៈ
ខោលខ 1‑800‑434‑0222ពីីនៃ�ៃ ចនទ ដំល់ នៃ�ៃ �ះប្រក្តី ពីី
ខោ�ោង 8:00 ប្រពីឹក្តីដំល់ខោ�ោង 5:00 លាៃច។ �ប្រ��់
ពី័�៌�ន�ដែនថ ម ឬខោដំ�មបីដែ�ែ ងរក្តីការ ិ�ល័យ HICAP
ប្រ�ចាំំ�ំ�ន់ក្តីុ�ងទីតាំងរ��់អំំក្តី �ូ មចូ លខោ�កាន់
www.aging.ca.gov/HICAP/ ។

អំំ ក្តីនឹងប្រ�វូ បានដំក្តីខោចញខោ�យ�ែ យ
័ ប្រ�វ�ី ិពីី
Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan
ខោ�ខោពីលគខោប្រ�ង�ះ ីរ��់អំំក្តីចាំ�់ខោ�ី �ម។
2. អន កអាចំប្តូូរ� តើ�៖

តើនិះគឺជាអី ីដែ�លប្រត្យូេតើធីី ើ៖

Original Medicare ដែ�លមានិគតើប្រមាងឱស់�តាមួ
តើេជជប្តូញ្ជាជ Medicare តើ�យដែ�ក

�ូ មទូ រ�ពីទ ខោ�កាន់ Medicare តាមរយៈខោលខ
1‑800‑MEDICARE (1‑800‑633‑4227) 24 ខោ�ោងក្តីុ�ង
មួ យនៃ�ៃ 7 នៃ�ៃ ក្តីុ�ងមួ យ�បាីហ៍។ អំំ ក្តីខោប្រ��ប្របា�់ TTY អាច
ទូ រ�ពីទ ខោ�កាន់ខោលខ 1‑877‑486‑2048។
ប្រ��ិនខោ��អំំ ក្តីប្រ�វូ ការជូំនួយ ឬពី័�៌�ន�ដែនថ ម៖
•

ទូ រ�ពីទ ខោ�ក្តីមះ វ ិធីី �ំប្រទ និងប្រ�ឹក្តីាខោ��ល់ខោល�
ការធានារាា�់រង�ះខភាពីក្តីុ�ងរដំ្ (HICAP) តាមរយៈ
ខោលខ 1‑800‑434‑0222 ពីីនៃ�ៃ ចនទ ដំល់ នៃ�ៃ �ះប្រក្តី ពីី
ខោ�ោង 8:00 ប្រពីឹក្តីដំល់ខោ�ោង 5:00 លាៃច។ �ប្រ��់
ពី័�៌�ន�ដែនថ ម ឬខោដំ�មបីដែ�ែ ងរក្តីការ ិ�ល័យ HICAP
ប្រ�ចាំំ�ំ�ន់ក្តីុ�ងទីតាំងរ��់អំំក្តី �ូ មចូ លខោ�កាន់
www.aging.ca.gov/HICAP/ ។

អំំ ក្តីនឹងប្រ�វូ បានដំក្តីខោចញខោ�យ�ែ យ
័ ប្រ�វ�ី ិពីី
Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan
ខោ�ខោពីលការធានារាា�់រងពីី Original Medicare
រ��់អំំក្តីចាំ�់ខោ�ី �ម។

?

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមានសំំណួួរ សូូ មទូូ រសព្ទទ មកគម្រោ��ង Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan តាមរយៈៈលេ�ខ
1-855-905-3825 TTY៖ 711 ចាប់់ពីីម៉ោ�ោង 8:00 ព្រឹ�ឹក រហូូ តដល់់ម៉ោ�ោង 8:00 យប់់ ប្រាំ�ពី
ំ រី ថ្ងៃ�ៃក្នុុ�ងមួួ យសប្តាាហ៍៍។ ការហៅ�
មកលេ�ខនេះ�ះគឺឺឥតគិិតថ្លៃ�ៃ។
សម្រា�ប់់ព័ត៌
័ មា
៌ នបន្ថែ�ែម សូូ មចូូ លទៅ�កាន់់គេ�ហទំព័
ំ រ័ www.blueshieldca.com/promise/calmediconnect ។
11

សេ�ចក្ដីីជូ
� ូ នដំំណឹង
ឹ ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ស្ដីីអំ
� ពី
ំ កា
ី រផ្លាាស់់ប្តូូរសម្រា�ប់់
�
ឆ្នាំំ� 2022 របស់់គម្រោ��ង Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan
3. អន កអាចំប្តូូរ� តើ�៖

តើនិះគឺជាអី ីដែ�លប្រត្យូេតើធីី ើ៖

Original Medicare តើ�យ�ះនិគតើប្រមាងឱស់�តាមួ
តើេជជប្តូញ្ជាជ Medicare តើ�យដែ�ក

�ូ មទូ រ�ពីទ ខោ�កាន់ Medicare តាមរយៈខោលខ
1‑800‑MEDICARE (1‑800‑633‑4227) 24 ខោ�ោងក្តីុ�ង
មួ យនៃ�ៃ 7 នៃ�ៃ ក្តីុ�ងមួ យ�បាីហ៍។ អំំ ក្តីខោប្រ��ប្របា�់ TTY អាច
ទូ រ�ពីទ ខោ�កាន់ខោលខ 1‑877‑486‑2048។

កំណ្ឌត្យ់ស់មាគល់៖ ប្រ��ិនខោ��ខោលាក្តីអំំ ក្តី�ូរខោ�
�
Original Medicare ខោហ�យមិនចះ�ខោ�ះ�ក្តីុ�ងគខោប្រ�ង
ឱ�� �នខោវជូជ �ញ្ញាជ�ច់ខោ�យដែ�ក្តីមួ យរ��់
Medicare ខោនា� Medicare អាចចះ�ខោ�ះ�ខោលាក្តីអំំ ក្តី
ក្តីុ�ងគខោប្រ�ងថាំខោំ ពីទយមួ យ លះ�ប្រតាដែ�ខោលាក្តីអំំ ក្តីប្របា�់
Medicare ថាខោលាក្តីអំំ ក្តីមិនចង់ចូលរ ួម។
អំំ ក្តីគួ រខោបា�ខោចាំលការធានារាា�់រងឱ��តាមខោវជូជ �ញ្ញាជ
ដែ�ក្តីុ�ងក្តីរណឹីខោ��អំំ ក្តីទទួ លបានការធានារាា�់រងឱ��
ពីីនិខោ�ជូក្តី �ហជូីពី ឬប្រ��ពីដំ៏នៃទខោទៀ�។ ប្រ��ិនខោ��
អំំ ក្តី�ន�ំណឹួរ ថាខោ��អំំក្តីប្រ�វូ ការការធានារាា�់រង
ឱ��ឬអំ�់ខោនា� �ូ មទូ រ�ពីទ ខោ�កាន់ក្តីមះ វ ិធីី �ំប្រទ
និងប្រ�ឹក្តីាខោ��ល់ខោល�ការធានារាា�់រង�ះខភាពីក្តីុ�ង
រដំឋ (HICAP) តាមខោលខ 1‑800‑434‑0222 ពីីនៃ�ៃ ចនទ
ដំល់ នៃ�ៃ �ះប្រក្តី ពីីខោ�ោង 8:00 ប្រពីឹក្តីដំល់ ខោ�ោង 5:00 លាៃច
�ប្រ��់ពី័�៌�ន�ដែនថ ម ឬខោដំ�មបីដែ�ែ ងរក្តីការ ិ�ល័យ
HICAP ប្រ�ចាំំ�ំ�ន់ក្តីុ�ងទីតាំងរ��់អំំក្តី �ូ មចូ ល
ខោ�កាន់ www.aging.ca.gov/HICAP/ ។

ប្រ��ិនខោ��អំំ ក្តីប្រ�វូ ការជូំនួយ ឬពី័�៌�ន�ដែនថ ម៖
•

ទូ រ�ពីទ ខោ�ក្តីមះ វ ិធីី �ំប្រទ និងប្រ�ឹក្តីាខោ��ល់ខោល�
ការធានារាា�់រង�ះខភាពីក្តីុ�ងរដំឋ (HICAP) តាមរយៈ
ខោលខ 1‑800‑434‑0222 ពីីនៃ�ៃ ចនទ ដំល់ នៃ�ៃ �ះប្រក្តី ពីី
ខោ�ោង 8:00 ប្រពីឹក្តីដំល់ខោ�ោង 5:00 លាៃច។ �ប្រ��់
ពី័�៌�ន�ដែនថ ម ឬខោដំ�មបីដែ�ែ ងរក្តីការ ិ�ល័យ HICAP
ប្រ�ចាំំ�ំ�ន់ក្តីុ�ងទីតាំងរ��់អំំក្តី �ូ មចូ លខោ�កាន់
www.aging.ca.gov/HICAP/ ។

អំំ ក្តីនឹងប្រ�វូ បានដំក្តីខោចញខោ�យ�ែ យ
័ ប្រ�វ�ី ិពីី
Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan
ខោ�ខោពីលការធានារាា�់រងពីី Original Medicare
រ��់អំំក្តីចាំ�់ខោ�ី �ម។

តើត្យើអន កនិឹងទីទីួ ល�និតើស់វា Medi‑Cal តើ�យរតើប្តូៀប្តូណា
ប្រ��ិនខោ��អំំ ក្តីចាំក្តីខោចញពីីគខោប្រ�ង Cal MediConnect ខោនា�អំំ ក្តីនឹងចះ�ខោ�ះ�ក្តីុ�ងគខោប្រ�ងប្រគ�់ប្រគងការដែ�ទាំ ំ
Medi‑Cal ដែដំលជាជូខោប្រម��រ��់អំំ ក្តី។ ខោ�វា Medi‑Cal រ��់អំំក្តីរ ួម�នខោ�វានានា និង ជូំនួយឧ��ថ មភរយៈខោពីលដែវង
និង�ំដែហទាំ�ះ
ំ ខភាពី�ូ វ� ចិ�ី។
ខោ�ខោពីលខោលាក្តីអំំ ក្តី�ះំ�ញ្ជីច�់��ជូិក្តីភាពីរ��់ខោលាក្តីអំំ ក្តីក្តីុ�ងដែ�នការ Cal MediConnect រ��់ខោយ�ង ខោលាក្តីអំំ ក្តីនឹង
ប្រ�វូ ដែ�អំនះញ្ញាា�ឱយ Health Care Options ដំឹងពីីដែ�នការដែ�ទាំ ំប្រគ�់ប្រគងខោ�យ Medi‑Cal ដែដំលខោលាក្តីអំំ ក្តីចង់ចូលរ ួម។
ខោលាក្តីអំំ ក្តីអាចទូ រ�ពីទ ខោ� Heath Care Options តាមរយៈខោលខ 1‑844‑580‑7272 ចាំ�់ពីីនៃ�ៃ ច័នទ ដំល់នៃ�ៃ �ះប្រក្តី ពីីខោ�ោង
8:00 ប្រពីឹក្តី ដំល់ខោ�ោង 6:00 លាៃច។ អំំ ក្តីខោប្រ�� TTY គួ រទូ រ�ពីទ មក្តីខោលខ 1‑800‑430‑7077។

F. រខោ�ៀ�ទទួលបានជូំនួយ
F1. ទទួ លយក្តីជូំនួយពីីគខោប្រ�ង Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan
�ំណឹួរ? ខោយ�ងខោ�ទីខោន�ខោដំ�មបី�ី ល់ជូំនួយ។ �ូ មទូ រ�ពីទ ខោ�ដែ�ំ ក្តី�ខោប្រម�ខោ�វាអំ�ិ�ិជូនតាមខោលខ 1‑855‑905‑3825
(TTY ដែ��ោះខោណា
ណ � �ូ មទូ រ�ពីទ មក្តីខោលខ 711)។ ខោយ�ងនឹងខោ�រង់ចាំំខោ�ា �យទូ រ�ពីទ រ��់អំំក្តីចាំ�់ពីីខោ�ោង 8:00 ប្រពីឹក្តីដំល់ខោ�ោង
8:00 យ�់ ប្របាំពីីរនៃ�ៃ ក្តីុ�ងមួ យ�បាីហ៍។ ការខោ�ទូ រ�ពីទ មក្តីខោលខទាំ ំងខោន� គឺឥ�គិ�នៃ�ា ខោទ។

?

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមានសំំណួួរ សូូ មទូូ រសព្ទទ មកគម្រោ��ង Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan តាមរយៈៈលេ�ខ
1-855-905-3825 TTY៖ 711 ចាប់់ពីីម៉ោ�ោង 8:00 ព្រឹ�ឹក រហូូ តដល់់ម៉ោ�ោង 8:00 យប់់ ប្រាំ�ពី
ំ រី ថ្ងៃ�ៃក្នុុ�ងមួួ យសប្តាាហ៍៍។ ការហៅ�
មកលេ�ខនេះ�ះគឺឺឥតគិិតថ្លៃ�ៃ។
សម្រា�ប់់ព័ត៌
័ មា
៌ នបន្ថែ�ែម សូូ មចូូ លទៅ�កាន់់គេ�ហទំព័
ំ រ័ www.blueshieldca.com/promise/calmediconnect ។
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សេ�ចក្ដីីជូ
� ូ នដំំណឹង
ឹ ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ស្ដីីអំ
� ពី
ំ កា
ី រផ្លាាស់់ប្តូូរសម្រា�ប់់
�
ឆ្នាំំ� 2022 របស់់គម្រោ��ង Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan
ស់ូមួអានិ តើស់ៀេតើ�ដែណ្ឌនាំស់មាជិកឆ្នាំនំ 2022 រប្តូស់់អនក

ខោ�ៀវខោ�ដែណឹនាំ��ជូិក្តី ឆ្នាំំំ 2022 ខោន�គឺជាឯក្តីស្ថារ�ូ វ� ចា�់ ដែដំលពីិពីណឹ៌នាលមអ ិ�អំំពីីអំ�ថ ប្រ�ខោ�ជូន៍នៃនគខោប្រ�ងរ��់
អំំ ក្តី។ ខោ�ៀវខោ�ខោន��នខោ�ចក្តីីីលមអ ិ�អំំពីីអំ�ថ ប្រ�ខោ�ជូន៍ និងនៃ�ា ចំណាយខោ�ឆ្នាំំំខោប្រកាយ ។ ខោ�ៀវខោ�ខោន�ពីនយល់អំំពី�ិ
ី ទិ និង
វ ិធាន ដែដំលអំំ ក្តីប្រ�វូ អំនះវ�ី តាម ខោដំ�មបីទទួ លបានខោ�វា និងឱ��តាមខោវជូជ �ញ្ញាជ ដែដំលបានធានារាា�់រង។
ខោ�ៀវខោ�ដែណឹនាំ��ជូិក្តីឆ្នាំំំ 2022 នឹងអាចរក្តីបានខោ�នៃ�ៃ ទី 15 ដែខ�ះលា។ ចា�់ចមា ងនៃនខោ�ៀវខោ�
ដែណឹនាំ��ជូិក្តីឆ្នាំំំ 2022 ដែដំលបានខោធីែ ��ចុ��បនំ ភាពី ដែ�ងដែ��នខោ�ខោល�ខោគហទំពី័ររ��់ខោយ�ង គឺខោ�
www.blueshieldca.com/promise/calmediconnect/handbook ។ អំំ ក្តីក្តី៏អាចទូ រ�ពីទ ខោ�ដែ�ំ ក្តី�ខោប្រម�ខោ�វា
អំ�ិ�ិជូនតាមខោលខ 1‑855‑905‑3825 ខោដំ�មបីខោ�ំ ��ះំឱយខោយ�ងខោ�ា� ខោ�ៀវខោ�ដែណឹនាំ��ជូិក្តីឆ្នាំំំ 2022 ខោ�ឱយអំំ ក្តី ។
តើគហទីំពិ័ររប្តូស់់តើយើង
អំំ ក្តីក្តី៏អាចចូ លខោ�ខោគហទំពី័ររ��់ខោយ�ងគឺ www.blueshieldca.com/promise/calmediconnect ។ ជាការរំលឹក្តី
ខោគហទំពី័ររ��់ខោយ�ង�នពី័�៌�ន�ចុ��បនំ �ំ�ះ�អំំពីី�ណា
ី ញអំំ ក្តី�ី ល់ខោ�វា និងឱ��ស្ថាថនរ��់ខោយ�ង (�ញ្ជីជីខោ�ះ�អំំ ក្តី�ី ល់
ខោ�វា និងឱ��ស្ថាថន) និង�ញ្ជីជីឱ��រ��់ខោយ�ង (�ញ្ជីជីឱ��ដែដំល�នការធានារាា�់រង)។

F2. ទទួ លបានជូំនួយពីីអំនី រការចះ
ើ �ខោ�ះ�រ��់រដំឋ
អំនី រការចះ
ើ �ខោ�ះ�រ��់រដំឋ ខោ�ះ� Health Care Options អាចជូួ យអំំ ក្តីចះ�ខោ�ះ�ក្តីុ�ងគខោប្រ�ង�ះខភាពី
Cal MediConnect ។ ពីួ ក្តីខោគក្តី៏អាចជូួ យអំំ ក្តីលះ�ខោ�ះ�ខូ �នខោចញពីីគខោប្រ�ង Cal MediConnect Plan �ងដែដំរ។ អំំ ក្តី
អាចទូ រ�ពីទ ខោ� Heath Care Options តាមរយៈខោលខ 1844‑580‑7272 ចាំ�់ពីីនៃ�ៃ ចនទ ដំល់នៃ�ៃ �ះប្រក្តី ពីីខោ�ោង 8:00 ប្រពីឹក្តី
ដំល់ខោ�ោង 6:00 លាៃច។ អំំ ក្តីខោប្រ�� TTY គួ រទូ រ�ពីទ មក្តីខោលខ 1‑800‑430‑7077។

ិ �ណឹីង
F3. ការទទួ លបានជូំនួយពីីក្តីមះ វធីី
ឹ ស្ថាធារណឹៈនៃនគខោប្រ�ង Cal MediConnect
ក្តីមះ វ ិធីី�ណឹីឹងស្ថាធារណឹៈនៃនគខោប្រ�ង Cal MediConnect អាចជូួ យអំំ ក្តីបានប្រ��ិនខោ��អំំក្តី�ន�ញ្ញាាជាមួ យនឹង
គខោប្រ�ង Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan។ ខោ�វាក្តីមះ នៃនការ ិ�ល័យ�ំពារដែ�ំ ក្តីចា�់
ombudsman គឺឥ��នគិ�នៃ�ា ខោទ។ ក្តីមះ វ ិធីី�ណឹីឹងស្ថាធារណឹៈនៃនគខោប្រ�ង Cal MediConnect។

•

ខោធីែ �ការជាអំំ ក្តី��ុូ ម�ិជូំនួ�អំំ ក្តី។ ពីួ ក្តីខោគអាចខោ�ា �យ�ំណឹួរនានាប្រ��ិនខោ��អំំក្តី�ន�ញ្ញាាឬពាក្តីយ�ណឹីង
ឹ ខោហ�យអាចជូួ យ
អំំ ក្តីឱយយល់ពីីអំែីដែដំលប្រ�វូ ខោធីែ �។

•

ប្រ�វូ ប្របាក្តីដំថាអំំ ក្តី�នពី័�៌�នពាក្តី់ពី័និនឹង�ិទិនិងការការពាររ��់អំំក្តីនិងរខោ�ៀ�ដែដំលអំំ ក្តីអាចខោ�ំ ��ះំ
ដំំខោណា�ប្រស្ថាយចំខោពា�ការបារមភ ដែដំលអំំ ក្តី�ន។

•

ពីះ�
ំ នទំនាក្តី់ទន
ំ ងជាមួ យខោយ�ងខំ�ំ ឬជាមួ យប្រក្តី �មហុន
ះ ធានារាា�់រង ឬគខោប្រ�ង�ះខភាពីណាមួ យខោ��យ។ ខោលខទូ រ�ពីទ
ិធីី
�ប្រ��់ទនា
ំ ក្តី់ទន
ំ ងមក្តីក្តីមះ វ �ណឹីង
ឹ ស្ថាធារណឹៈនៃនគខោប្រ�ង Cal MediConnect គឺ1‑855‑501‑3077។

ិ ��ុូ ម�ិ និងពីិខោប្រ��ខោ��ល់ធានារាា�់រង�ះខ
F4. ការទទួ លបានជូំនួយពីីក្តីមះ វធីី
ភាពី (HICAP)
អំំ ក្តីក្តី៏អាចទូ រ�ពីទ មក្តីក្តីមះ វ ិធីីជូំនួយការធានារាា�់រង�ះខភាពីរដំឋ (ឬ SHIP) ។ SHIP ប្រ�វូ បានខោគខោ�ថាក្តីមះ វ ិធីី�ីល់ប្រ�ឹក្តីា
និងការ�ំប្រទការធានារាា�់រងដែ�ំ ក្តី�ះខភាពី (HICAP) ខោ�ក្តីុ�ង California។ អំំ ក្តីប្រ�ឹក្តីារ��់ HICAP អាចជូួ យអំំ ក្តី
យល់ពីីជូខោប្រម��ខោ�សងៗនៃនគខោប្រ�ង Cal MediConnect ខោហ�យខោ�ា �យ�ំណឹួរខោ�សងៗអំំពីីការ�ូរ� គខោប្រ�ង។ HICAP ពីះំ�ន
ទំនាក្តី់ទំនងជាមួ យខោយ�ងខំ�ំឬជាមួ យប្រក្តី �មហុះនធានារាា�់រង ឬគខោប្រ�ង�ះខភាពីណាមួ យខោ��យ។ HICAP បាន�ណឹូ���ណា
ី ល
អំំ ក្តីប្រ�ឹក្តីាខោ�ក្តីុ�ងប្រគ�់ខោ�នធីីទាំ ំងអំ�់ ខោហ�យខោ�វាក្តីមះ គឺពីះំគិ�នៃ�ា ខោទ។ ខោលខទូ រ�ពីទ HICAP គឺ 1‑800‑434‑0222។
�ប្រ��់ពី័�៌�ន�ដែនថ ម ឬខោដំ�មបីដែ�ែ ងរក្តីការ ិ�ល័យ HICAP ប្រ�ចាំំ�ំ�ន់ក្តីុ�ងទីតាំងរ��់អំំក្តី �ូ មចូ លខោ�កាន់ខោគហទំពី័រ
www.aging.ca.gov/HICAP/ ។

?

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមានសំំណួួរ សូូ មទូូ រសព្ទទ មកគម្រោ��ង Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan តាមរយៈៈលេ�ខ
1-855-905-3825 TTY៖ 711 ចាប់់ពីីម៉ោ�ោង 8:00 ព្រឹ�ឹក រហូូ តដល់់ម៉ោ�ោង 8:00 យប់់ ប្រាំ�ពី
ំ រី ថ្ងៃ�ៃក្នុុ�ងមួួ យសប្តាាហ៍៍។ ការហៅ�
មកលេ�ខនេះ�ះគឺឺឥតគិិតថ្លៃ�ៃ។
សម្រា�ប់់ព័ត៌
័ មា
៌ នបន្ថែ�ែម សូូ មចូូ លទៅ�កាន់់គេ�ហទំព័
ំ រ័ www.blueshieldca.com/promise/calmediconnect ។
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សេ�ចក្ដីីជូ
� ូ នដំំណឹង
ឹ ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ស្ដីីអំ
� ពី
ំ កា
ី រផ្លាាស់់ប្តូូរសម្រា�ប់់
�
ឆ្នាំំ� 2022 របស់់គម្រោ��ង Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan

F5. ការទទួ លបានជូំនួយពីី Medicare
ខោដំ�មបីទទួ លបានពី័�៌�នខោ�យផ្លាទល់ពីី Medicare អំំ ក្តីអាចទូ រ�ពីទ ខោ�ខោលខ 1‑800‑MEDICARE (1‑800‑633‑4227)
បាន 24 ខោ�ោងក្តីុ�ងមួ យនៃ�ៃ 7 នៃ�ៃ ក្តីុ�ងមួ យ�បាីហ៍។ អំំ ក្តីខោប្រ��ប្របា�់ TTY អាចទូ រ�ពីទ ខោ�កាន់ខោលខ 1‑877‑486‑2048។
តើគហទីំពិ័ររប្តូស់់ Medicare
អំំ ក្តីអាចចូ លខោ�កាន់ខោគហទំពី័រ Medicare (www.medicare.gov)។ ប្រ��ិនខោ��អំំ ក្តីខោប្រជូ��ខោរ ើ�លះ�ខោ�ះ�ខោចញពីី
គខោប្រ�ង Cal MediConnect ខោហ�យចះ�ខោ�ះ�ក្តីុ�ងគខោប្រ�ង Medicare Advantage មួ យ ខោនា�ខោគហទំពី័រ Medicare
�នពី�៌�នអំំពីីនៃ�ា ចំណាយ ការធានារាា�់រង និងចំណា�់ថាំក្តី់គះណឹភាពី ខោដំ�មបីជូួយអំំ ក្តីខោប្រ�ៀ�ខោធីៀ�គខោប្រ�ង Medicare
Advantage ខោ�សងៗ។
អំំ ក្តីអាចរក្តីបានពី័�៌�នពីីគខោប្រ�ង Medicare Advantage ខោ�សងៗ ដែដំល�នក្តីុ�ង�ំ�ន់រ��់អំំ ក្តី ខោ�យខោប្រ��ប្របា�់
Medicare Plan Finder ខោ�ខោល�ខោគហទំពី័រ Medicare។ (�ប្រ��់ពី័�៌�នអំំពីីគខោប្រ�ង �ូ មខោម�លខោ�
www.medicare.gov ខោហ�យចះចខោល� “Find plans” (ដែ�ែ ងរក្តីគខោប្រ�ង)។)
Medicare & You 2022 (Medicare និិងអន ក 2022)
អំំ ក្តីអាចអាន ខោ�ៀវខោ�ដែណឹនាំអំំពីី Medicare & You 2022 (Medicare និងអំំ ក្តី 2022)។ ខោរៀងរាល់ឆ្នាំំំ ក្តីំងរដំូ វ�ា ឹក្តីខោ��
ប្រជូ �� ក្តីូនខោ�ៀវខោ�ខោន� ប្រ�វូ បានខោ�ា�តាមខោ�វាខោ�ា��ំ�ះប្រ�ខោ�អំំ ក្តីដែដំល�នគខោប្រ�ង Medicare។ ខោ�ៀវខោ��នខោ�ចក្តីីី�ខោងេ �
អំំពីីអំ�ថ ប្រ�ខោ�ជូន៍ Medicare �ិទិ និងក្តីិចចការពារ និងចខោមា �យចំខោពា��ំណឹួរដែដំលខោគ�ួ រញឹក្តីញា�់អំំពីី Medicare។
ប្រ��ិនខោ��អំំក្តី�ះនចា�់ចមា ងនៃនក្តីូនខោ�ៀវខោ�ខោន�ខោទ អំំ ក្តីអាចទទួ លវាបានខោ�ខោគហទំពី័រ Medicare
(www.medicare.gov) ឬខោ�យទូ រ�ពីទ ខោ� 1‑800‑MEDICARE (1‑800‑633‑4227) 24 ខោ�ោងក្តីុ�ងមួ យនៃ�ៃ 7
នៃ�ៃ ក្តីុ�ងមួ យ�បាីហ៍។ អំំ ក្តីខោប្រ��ប្របា�់ TTY អាចទូ រ�ពីទ ខោ�កាន់ខោលខ 1‑877‑486‑2048។

F6. ទទួ លបានជូំនួយពីីប្រក្តី�ួ ង California Department of Managed
Health Care
ប្រក្តី�ួ ងប្រគ�់ប្រគងការដែ�ទាំ ំ�ះខភាពីនៃនរដំឋ California ទទួ លខះ�ប្រ�វូ ចំខោពា�ការខោធីែ �និយ័�ក្តីមះ គខោប្រ�ងធានារាា�់រង
ខោ�វាក្តីមះ ដែ�ទាំ ំ�ះខភាពី។ ប្រ��ិនខោ��អំំក្តី�ន�ណឹីឹងស្ថាទះក្តីេអំំពីីគខោប្រ�ងដែ�ទាំ ំ�ះខភាពីរ��់អំំក្តី ជាដំំ�ូងអំំ ក្តីគួ រដែ�
ទូ រ�ពីទ ខោ�កាន់គខោប្រ�ងដែ�ទាំ ំ�ះខភាពីរ��់អំំក្តី�ិនតាមរយៈខោលខ 1‑855‑905‑3825 ខោហ�យខោប្រ��ដំំខោណឹ�រការ�ណឹីឹង
ស្ថាទះក្តីេនៃនគខោប្រ�ង�ះខភាពីរ��់អំំក្តីមះននឹងទាំក្តី់ទងខោ�នាយក្តី�ឋន។ ការខោប្រ��នី�ិ វ ិធីី�ណឹីឹងស្ថាទះក្តីេខោន�មិនបានរារាំង
ទ�់ស្ថាើ�់�ិទិ�ូ វ� ចា�់ឬដំំខោណា�ប្រស្ថាយដែក្តី�ប្រមូវជា�កាីនះពីលដែដំលអាចនឹង�ន�ប្រ��់រ ូ�អំំ ក្តីខោនា�ខោ��យ។ ប្រ��ិនខោ��
អំំ ក្តីប្រ�វូ ការជូំនួយជាមួ យនឹង�ណឹីង
ឹ �វាា ដែដំលពាក្តី់ពី័និនឹងការ�ខោស្រ្តង្ហាគ��នាទន់ �ណឹីឹង�វាា ដែដំលខោ�ពីះំទាំន់បានខោ��ប្រស្ថាយ
�ោងខោពីញចិ�ីខោ�យគខោប្រ�ង�ះខភាពីរ��់អំំក្តី ឬ�ណឹីឹង�វាា ដែដំលខោ�ដែ�ពីះំទាំន់បានខោ��ប្រស្ថាយខោល��ពីី 30 នៃ�ៃ ខោនា�
អំំ ក្តីអាចទូ រ�ពីទ ខោ�កាន់ប្រក្តី�ួ ងខោនា�ខោដំ�មបី�ះំជូំនួយបាន។ អំំ ក្តីក្តី៏អាច�ន�ិទិទទួ លបានការប្រ�ួ�ពីិនិ�យខោវជូជ ស្ថាស្រ្ត�ី
ឯក្តីរាជូយ (IMR) �ងដែដំរ។ ប្រ��ិនខោ��អំំក្តី�ន�ិទិស្ថាក្តី�មទទួ លបាន IMR ដំំខោណឹ�រការ IMR ខោនា�នឹង�ី ល់ការប្រ�ួ�ពីិនិ�យ
�ះខភាពីខោ��ង វ ិញខោ�យឥ�លខោមអ ៀងខោល�ខោ�ចក្តីីី�ខោប្រមចខោវជូជ ស្ថាស្រ្ត�ីដែដំលខោធីែ �ខោ��ងខោ�យគខោប្រ�ងធានារាា�់រង�ះខភាពី
ទាំក្តី់ទងនឹងភាពីចាំំបាច់ដែ�ំ ក្តីខោវជូជ ស្ថាស្រ្ត�ីនៃនខោ�វាក្តីមះ ឬការពីាបាលដែដំលបានខោ�ំ �ខោ��ង ខោ�ចក្តីីី�ខោប្រមច�ងធានារាា�់រង
�ប្រ��់ការពីាបាលដែដំលជាប្រ�ខោ�ទការដំក្តីពីិខោស្ថាធីន៍ ឬការខោ�ះ��អំខោងើ �និង វ ិវាទក្តីុ�ងខោរឿងទូ ទាំ�់ប្របាក្តី់�ប្រ��់ខោ�វាក្តីមះ
ខោវជូជ ស្ថាស្រ្ត�ី�ខោស្រ្តង្ហាគ��នាទន់ ឬភាពី�នាទន់។ ប្រក្តី�ួ ងក្តី៏�នខោលខទូ រ�ពីទ ឥ�គិ�នៃ�ា �ងដែដំរ (1‑888‑466‑2219) និងដែខស
TDD (1877‑688‑9891) �ប្រ��់អំំក្តីដែដំល�ន�ញ្ញាាក្តីុ�ងការស្ថាី�់ និងនិ�យ។ ខោគហទំពី័រអំះិនធីឺណឹិ�រ��់ប្រក្តី�ួ ង
www.dmhc.ca.gov �នដែ���ទ�ក្តី់ការ�វាា ដែ���ទ�ំខោណឹ� IMR និងខោ�ចក្តីីីដែណឹនាំអំនឡាញ។

?

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមានសំំណួួរ សូូ មទូូ រសព្ទទ មកគម្រោ��ង Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan តាមរយៈៈលេ�ខ
1-855-905-3825 TTY៖ 711 ចាប់់ពីីម៉ោ�ោង 8:00 ព្រឹ�ឹក រហូូ តដល់់ម៉ោ�ោង 8:00 យប់់ ប្រាំ�ពី
ំ រី ថ្ងៃ�ៃក្នុុ�ងមួួ យសប្តាាហ៍៍។ ការហៅ�
មកលេ�ខនេះ�ះគឺឺឥតគិិតថ្លៃ�ៃ។
សម្រា�ប់់ព័ត៌
័ មា
៌ នបន្ថែ�ែម សូូ មចូូ លទៅ�កាន់់គេ�ហទំព័
ំ រ័ www.blueshieldca.com/promise/calmediconnect ។
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