ដឹងពីសិទ�ិរបស់អ�កេ្រ�មច�ប់�រ�រ�រ
� យប័្រត�នសមតុល្យ
េចញវក័
�ប់ពីៃថ� ទី 1 ែខមក���ំ 2020 ច�ប់របស់រដ� Washington �រ�រអ� កពី�រេចញវ �ក័យប័្រត��ក់េផ� ើលឬ
“ វ �ក� យប្រត�នសមតុល្យ” ្របសិនេបើអ�កទទួ ល�ន�រែថ� ំប��ន់ ឬ្រត�វ�នព��លេ�មន� ីរេពទ្យក��ងប�
� ញ
ឬមន� ីរវះ�ត់អ�កជំងឺ។

� យប័្រត��ក់េផ�ើល” ឬ “ វក័
� យប័្រត�នតុល្យ�ព”
េតើអ�� “ វក័
េហើយេតើ�េកើតេឡើងេ�េពល�?
េ�េ្រ�មែផន�រសុខ�ពរបស់អ�ក អ� ក្រត�វទទួ លខុស្រត�វចំេ�ះទឹក្រ�ក់ចំ�យរ� ែលក។ េនះរ ួមប��ល
� �ង
ំ �រេចញៃថ� រ ួម
សហ����ប់រង និងទឹក្រ�ក់ែដលអ� ក្រត�វបង់មុន។
អ� ក�ច�ន�រចំ�យបែន� មឬទទួ លខុស្រត�វេលើ វ �ក័យប័្រត� ំងមូ ល ្របសិនេបើអ�កេឃើញអ� កផ� ល់េស�
ឬេ�កែន� ងែដលមិន�នេ�ក��ងប�
� ញអ� កផ� ល់េស�ក��ងែផន�ររបស់អ�ក។
អ� កផ� ល់េស�និងមណ�លព��លខ� ះមិន�ន់�នចុះកិច�សន��មួ យ្រក �មហ៊ុន����ប់រងរបស់អ�កេទ។
អ� ក� ំងេ�ះ្រត�វ�នេគេ���អ� កផ� ល់េស� ឬកែន� ងផ� ល់េស� “េ្រ�ប�
� ញ”។
ពួ កេគ�ចេចញវ �ក័យប័្រតឱ្យអ� កនូ វ�ពខុស��រ�ងអ� ែ� ដល្រក �មហ៊ុន����ប់រងរបស់អ�កបង់
និងចំនួនទឹក្រ�ក់ែដលអ� កផ� ល់េស� ឬមន� ីរេពទ្យេចញវ �ក័យប័្រត។ េនះ្រត�វ�នេគេ�� “ វ �ក័យប័្រត��ក់េផ� ើល” ឬ
“ វ �ក័យប័្រត�នសមតុល្យ។”
្រក �មហ៊ុន����ប់រង្រត�វ�នត្រម�វឲ្យ្រ�ប់អ�ក �មរយៈេគហទំព័ររបស់ពួកេគឬ�ម�រេស� ើសុំ ែដលអ� កផ� ល់េស�
មន� ីរេពទ្យ និងកែន� ង��េ�ក��ងប�
� ញរបស់ពួកេគ។ េហើយមន� ីរេពទ្យ អ�រវះ�ត់ និងអ� កផ� ល់េស�្រត�វែត្រ�ប់អ�ក�
ប�
� ញអ� កផ� ល់េស��មួ យែដលពួ កេគចូ លរ ួមេ�េលើេគហទំព័ររបស់ពួកេគឬ�ម�រេស� ើសុំ។

� យប័្រត�នសមតុល្យ៖
េពលែដលអ� កមិន�ច្រត�វ�នេចញវក័
េស�កម� សេ្រ��ះប��ន់
ទឹក្រ�ក់េ្រចើនបំផុតែដលអ� ក�ច្រត�វ�នគិត្រ�ក់ស្រ�ប់េស�កម� សេ្រ��ះ
ប��ន់គឺៃថ� ចំ�យរ� ែលកក��ងប�
� ញៃនែផន�ររបស់អ�ក េ�ះបី�អ� កទទួ លេស�កម� េ�ឯមន� ីរេពទ្យេ្រ�ប�
� ញក��ងរដ�
Washington អូ រ �ហ� ឹន ឬ ៃអ�ហូ ឬពីអ�កផ� ល់េស�េ្រ�ប�
� ញែដលេធ� ��រេ�មន� ីរេពទ្យ។ អ� កផ� ល់េស�
និងកែន� ងមិន�ចេចញវ �ក័យប័្រត�នសមតុល្យឲ្យអ� កស្រ�ប់េស�កម� សេ្រ��ះប��ន់េទ។
េស�កម� �ក់�ក់មួយចំនួនេ�មន� ីរេពទ្យក��ងប�
� ញ ឬអ�រវះ�ត់អ�កជម� ឺមិនស្រ�កេ�មន� ីរេពទ្យ
េ�េពលែដលអ� កទទួ ល�រវះ�ត់ �រេ្របើ��ស
ំ ន� ប់ េ�គ��ស� �រព��លេ�យវ �ទ្យ
� សកម� មន� ីរពិេ�ធន៍
ឬេស�កម� មន� ីរេពទ្យពីអ�កផ� ល់េស�េ្រ�ប�
� ញ ខណៈេពលែដលអ� កកំពុងស្រ�កព��លេ�មន� ីរេពទ្យក��ងប�
� ញ
ឬអ�រវះ�ត់អ�កជម� ឺមិនស្រ�កេ�មន� ីរេពទ្យ
ទឹក្រ�ក់េ្រចើនបំផុតែដលអ� ក�ច្រត�វ�នគិតៃថ� គឺៃថ� ចំ�យែចករ� ែលកក��ងប�
� ញរបស់អ�ក។
អ� កផ� លេ់ ស�� ំងេនះមិន�ចេចញវ �ក័យប័្រត�នសមតុល្យឲ្យអ� ក�នេទ។

� យប័្រត�នសមតុល្យមិន្រត�វ�នអនុ��
ក��ង��ន�ពែដលវក័
�រ�រ�រដូ ច�ងេ្រ�មក៏អនុវត� ផងែដរ៖
•

្រក �មហ៊ុន����ប់រងរបស់អ�កនឹងបង់ៃថ� េ�អ� កផ� ល់េស� និងកែន� ងផ� ល់េស��ងេ្រ�ប�
� ញេ�យ��ល់។
អ� កទទួ លខុស្រត�វែតេលើ�រេចញៃថ� ចំ�យរ� ែលកក��ងប�
� ញរបស់អ�កប៉ុេ�
� ះ។
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•

•
•

្រក �មហ៊ុន����ប់រងរបស់អ�ក្រត�វែត៖
o ែផ� ក�រទទួ លខុស្រត�វេលើ្រ�ក់ចំ�យរ� ែលកបស់អ�កេ�េលើអ��ែដល�នឹងទូ �ត់ឱ្យអ� កផ� ល់េស�ក��ងប�
�
ញ ឬកែន� ងក��ងតំបន់របស់អ�ក
េហើយប��ញចំនួនទឹក្រ�ក់េ�ះេ�ក��ងេសចក� ីពន្យល់ៃន�រ����ប់រងរបស់អ�ក។
o �ប់ចំនួនទឹក្រ�ក់ែដលអ� ក្រត�វចំ�យស្រ�ប់េស�កម� សេ្រ��ះប��ន់ ឬេស�កម� េ្រ�ប�
� ញមួ យចំនួន
(ែដល�នពិពណ៌��ងេលើ) េ��ះេ�រកចំនួនកំណត់ៃនទឹក្រ�ក់ែដល្រត�វបង់មុន
និងចំ�យពីេ�េ�៉របស់អ�ក។

អ� កផ� ល់េស� មន� ីរេពទ្យ ឬទី�ំងព��លរបស់អ�ក្រត�វសងមកវ �ញនូ វ្រ�ក់ែដលអ� ក�នបង់េលើសក��ងរយៈេពល 30
ៃថ� ៃនៃថ� េធ� ��រ។
អ� កផ� ល់េស� មន� ីរេពទ្យ ឬអ�រវះ�ត់អ�កជំងឺមិនស្រ�កមន� ីរេពទ្យ
មិន�ចេស� ើសុំឱ្យអ� ក�ក់ក្រមិតឬេ�ះបង់សិទ�ិ� ំងេនះ�នេទ។

្របសិនេបើអ�កទទួ ល�នេស�កម� ព ីអ�កផ�ល ់េស� មន� ីរេពទ្យ
ឬកែន� ងផ�ល ់េស�េ្រ�ប�
� ញក��ង�� ន�ពេផ្សងេទៀត�មួ យ អ� កេ�ែត�ច្រត�វ�នេចញ វ �ក័យប័្រ ត�នសមតុល ្យ
ឬអ� ក�ចទទួ លខុស ្រត�វេលើ វ �ក័យប័្រ ត� ង
ំ មូ ល។
ច�ប់េនះមិនអនុវត� ចំេ�ះែផន�រសុខ�ព� ង
ំ អស់េទ។
្របសិនេបើអ�កទទួ ល�ន�រ����ប់រងសុខ�ពពីនិេ�ជិករបស់អ�ក ច�ប់េនះ្របែហល�មិន�រ�រអ� កេទ។
្រត�វ្រ�កដ�ពិនិត្យេមើល ឯក�រែផន�ររបស់អ�ក ឬ�ក់ទ ង្រក �មហ៊ុន����ប់រងរបស់អ�កស្រ�ប់ព ័ត៌�នបែន� ម។
្របសិនេបើអ�កេជឿ�ក់� អ� ក្រត�វ�នេគេចញវ �ក័យប័្រតខុស សូ ម�ក់�ក្យបណ�ឹងេ��រ ��ល័យស� ង�រ����ប់រងៃន
រដ� Washington េ�េលើេគហទំព័រ www.insurance.wa.gov ឬេ�ទូ រស័ព�េ�េលខ 1-800-562-6900។
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