
 
 

ត ើអ្វ ីជា “ការតេញវកិ្កយបត្ សម ុល្យ” (ជួនកាល្ តេតៅថា 

“ការតេញវកិ្កយបត្ ដែល្មិនបានរំពឹងទុក្”)? 

នៅនេលអ្នកនៅជួបនេជជបណ្ឌ ិត ឬអ្នកផ្តល់នេវាថែទាំេុខភាេនផ្េងន ៀត 

អ្នកអាចជាំពាក់ការចាំណាយថ្ែៃអ្នកជាំងឺនចញនោយខល នួឯងមួយចាំនួន 

ដូចជាតថ្មៃរមួចាំ ថណ្ក េហធានារ៉ា ប់រង និង/ឬ ឹកប្រាក់នែរថដលប្រតូេបង់។ 

អ្នកអាចមានការចាំណាយនផ្េងន ៀត ឬប្រតូេបង់េកិកយបប្រតទាំងមូល 

ប្របេិននបើអ្នកន ើញអ្នកផ្តល់នេវា 

ឬនៅនមើលមណ្ឌ លថែទាំេុខភាេថដលមិនមាននៅកន ុងបណាត ញគនប្រមាងេុខ

ភាេរបេ់អ្នក។ 

"នប្រៅបណាត ញ" េិេណ៌្នាអ្ាំេីអ្នកផ្តល់នេវា និងមណ្ឌ លេុខភាេនានា 

ថដលមិនទន់ានចុុះកិចចេនាជាមួយថផ្នការេុខភាេរបេ់អ្នក។ 

អ្នកផ្តល់នេវានប្រៅបណាត ញអាចនឹងប្រតេូានអ្នុញ្ញា តឱ្យនចញេកិកយបប្រតដល់អ្នក

េប្រមាប់ភាេខុេគ្នន រវាងអ្វ ីថដលគនប្រមាងរបេ់អ្នកានយល់ប្រេមកន ុងការ ូទត់ 

និងចាំនួននេញនលញថដលប្រតេូគិតេប្រមាប់ថ្ែៃនេវា។ ននុះប្រតេូាននគនៅថា 

"ការនចញេកិកយបប្រតេមតុលយ។” 

ចាំនួន ឹកប្រាក់ននុះ ាំនងជានប្រចើនជាងការចាំណាយកន ុងបណាត ញេប្រមាប់នេវាកមម

ដូចគ្នន  

នហើយប្របថហលជាមិនរប់បញ្ច លូនៅកន ុងថដនកាំណ្ត់ថ្ែៃអ្នកជាំងឺនចញនោយខល នួឯង

ប្របចាំឆ្ន ាំរបេ់អ្នកន ។ 

"ការនចញេកិកយបប្រតថដលមិនានរំេឹង ុក" 

គឺជាេកិកយបប្រតេមតុលយថដលមិនានរំេឹង ុក។ 

វាអាចនកើតន ើងនៅនេលថដលអ្នកមិនអាចប្រគប់ប្រគងថានតើអ្នកណាថដល

ពាក់េ័នធនឹងការថែទាំរបេ់អ្នក ដូចជា នៅនេលថដលអ្នកមានអាេនន  

ឬនៅនេលថដលអ្នកកាំណ្ត់នេលនៅជួបនៅមជឈមណ្ឌ លកន ុងបណាត ញ 

ប ុថនែ ប្រតេូានេាាលនោយអ្នកផ្តល់នេវានប្រៅបណាត ញថដលមិនានរំេឹង

 ុក។ 

អ្នក្ត្ វូបានការពារពកីារតេញវកិ្កយបត្ សម លុ្យសត្ាប៖់ 

តសវាសតត្ រ្ ោះបន្ទា ន ់

ប្របេិននបើអ្នកមានស្ថា នភាេជាំងឺថដលប្រតូេេនប្រ រ្ ុះបនាា ន់ 

និង  ួលាននេវាេនប្រ រ្ ុះបនាា ន់េីអ្នកផ្តល់នេវា ឬកថនៃងនៅនប្រៅបណាត ញ 

អ្នកផ្តល់នេវា 

ឬកថនៃងភាគនប្រចើនអាចនឹងនចញេកិកយបប្រតដល់អ្នកជាចាំនួន ឹកប្រាក់ថចករំ

ថលកចាំណាយកន ុងបណាត ញរបេ់គនប្រមាងរបេ់អ្នក (ដូចជាតថ្មៃរមួចាំ ថណ្ក 

និងេហធានារ៉ា ប់រង)។ 

អ្នកមិនអាចប្រតូេាននចញេកិកយបប្រតេមតុលយេប្រមាប់នេវាេនប្រ រ្ ុះបនាា ន់ទាំង

ននុះន ។ ននុះរប់បញ្ច លូទាំងនេវាកមមថដលអ្នកអាច  ួលាន 

បនាា ប់េីអ្នកមានស្ថា នភាេជាំងឺនឹងនេញិ 

លុុះប្រាថតអ្នកផ្តល់ការយល់ប្រេមជាលាយលកខណ៍្អ្កេរ 

និងនាុះបង់ការការពាររបេ់អ្នកមិនឱ្យមានតុលយភាេគិតថ្ែៃេប្រមាប់នេវាកមម

នប្រកាយនេា រភាេទាំងននុះ។ 

តសវាមួយេំនួនតៅមនា ីរតពទយក្ន ុងបណ្តា ញ 

ឬមជឈមណ្ឌ ល្វោះកា ់សតត្ រ្ ោះបន្ទា ន ់

នៅនេលថដលអ្នក  ួលាននេវាេីមនា ីរនេ យកន ុងបណាត ញ 

ឬមជឈមណ្ឌ លេុះកាត់េនប្រ រ្ ុះបនាា ន់ 

អ្នកផ្តល់នេវាមួយចាំនួនអាចមាននប្រៅបណាត ញ។ នៅកន ុងករណ្ីទាំងននុះ 

ភាគនប្រចើនថដលអ្នកផ្តល់នេវាទាំងននាុះអាចនចញេកិកយបប្រតដល់អ្នក 

គឺជាចាំនួន ឹកប្រាក់ថចករំថលកចាំណាយកន ុងបណាត ញរបេ់គនប្រមាងរបេ់អ្នក

។ ននុះអ្នុេតតចាំនពាុះថាន ាំេនប្រ រ្ ុះបនាា ន់ ការនប្របើថាន ាំេនៃ ប់ នរគេ ិា វេ ិយស េកមម  

មនា ីរេិនស្ថធន៍ ការថែទាំេាាលទរកន ើបនឹងនកើត 

ជាំនួយការប្រគូនេ យេុះកាត់ មនា ីរនេ យ 

ឬនេវាប្រគូនេ យថែទាំអ្នកជាំងឺថដលឈឺធងន់។ 

អ្នកផ្តល់នេវាទាំងននុះមិនអាចនធវ ីេមតុលយេកិកយបប្រតដល់អ្នកានន  

នហើយប្របថហលជាមិនេុាំឱ្យអ្នកនាុះបង់ការការពាររបេ់អ្នក 

នដើមបីកុាំឱ្យមានការនចញេកិកយបប្រតេមតុលយ។ 

150418 5/22 

សិទធ ិ របស់អ្នក្ និង 

ការការពារត្បឆំងនឹងវកិ្កយបត្ តវជជសាស្តសា ដែល្

មិនបានរំពឹងទុក្ 

នៅនេលថដលអ្នក  ួលានការថែទាំេនប្រ រ្ ុះបនាា ន់ 

ឬ  ួលានការេាាលនោយអ្នកផ្តល់នេវានប្រៅបណាត ញនៅមនា ីរនេ យកន ុងបណាត ញ ឬមជឈមណ្ឌ លេុះកាត់េនប្រ រ្ ុះបនាា ន់ 

អ្នកប្រតូេានការពារេីការនចញេកិកយបប្រតថដលមិនានរំេឹង ុក ឬការនចញេកិកយបប្រតេមតុលយ។ 



ប្របេិននបើអ្នក  ួលាននេវាកមមនផ្េងន ៀតនៅកថនៃងទាំងននុះកន ុង

បណាត ញ 

អ្នកផ្តល់នេវានប្រៅបណាត ញមិនអាចមានេមតុលយេកិកយបប្រតអ្នកាន

ន  លុុះប្រាថតអ្នកផ្តល់ការយល់ប្រេមជាលាយលកខណ្៍អ្កេរ 

និងនាុះបង់ការការពាររបេ់អ្នក។ 

អ្នក្មិន ត្មូវឱ្យតបាោះបង់ការការពាររបស់អ្នក្ពីការតេញវកិ្កយបត្ ស

ម ុល្យតទ។ 

អ្នក្ក៏្មនិត្ វូបាន ត្មូវឱ្យទទួល្បានការដែទតំត្ៅបណ្តា ញតន្ទោះដែរ។ 

អ្នក្អាេតត្ជើសតរសីអ្នក្ផ្ាល្់តសវា 

ឬក្ដនែងតៅក្ន ុងបណ្តា ញននេតត្ាងរបស់អ្នក្។ 

តៅតពល្ការតេញវកិ្កយបត្ សម ុល្យមិនត្ វូបានអ្នុញ្ញា   

អ្នក្ក៏្ានការការពារែូេខាងតត្កាម៖ 

• អ្នកគឺជាបុគរលថដល  ួលខុេប្រតូេថតនលើការបង់ចាំ ថណ្កថ្នការចាំណាយរប

េ់អ្នក (តថ្មៃរមួចាំ ថណ្ក េហធានារ៉ា ប់រង 

និងតថ្មៃនែរថដលប្រតូេបង់ប្របចាំឆ្ន ាំវ នឹងបង់វ ប្របេិននបើអ្នកផ្តល់នេវាវ

ឬកថនៃងគឺនៅកន ុងបណាត ញ)។វ

គនប្រមាងេុខភាេរបេ់អ្នកនឹងបង់ថ្ែៃដល់អ្នកផ្តល់នេវាវ

និងមណ្ឌ លេុខភាេនោយផ្ទា ល់។ 

• ថផ្នការេុខភាេរបេ់អ្នក ជា ូនៅប្រតេូ៖ 

• ធានារ៉ា ប់រងនលើនេវាេនប្រ រ្ ុះបនាា ន់នោយមិនតប្រមេូឱ្យអ្នក  ួលានកា
រយល់ប្រេមេប្រមាប់នេវាកមមជាមុន (ការអ្នុញ្ញា តជាមុន)។ 

• ធានារ៉ា ប់រងនលើនេវាេនប្រ រ្ ុះបនាា ន់នោយអ្នកផ្តល់នេវានប្រៅបណាត ញ។ 

• ថផ្ែកអ្វ ីថដលអ្នកជាំពាក់អ្នកផ្តល់នេវា ឬមណ្ឌ លេុខភាេ 

(ថ្ែៃចាំណាយរមួគ្នន ) នៅនលើអ្វ ីថដលអ្នកផ្តល់នេវាកន ុងបណាត ញ 

ឬមណ្ឌ លេុខភាេ 

និងប ា្ ញចាំនួនននាុះនៅកន ុងការេនយល់អ្ាំេីអ្តថ ប្របនោជន៍របេ់អ្ន

ក។ 

• រប់ចាំនួនណាមួយថដលអ្នកានបង់េប្រមាប់នេវាេនប្រ រ្ ុះបនាា ន់ 

ឬនេវានប្រៅបណាត ញ រហូតឈានដល់តថ្មៃនែរប្រតេូបង់ប្របចាំឆ្ន ាំយ 

និងថ្ែៃអ្នកជាំងឺនចញនោយខល នួឯងរបេ់អ្នក។ 

ត្បសិនតបើអ្នក្តជឿថា អ្នក្ត្ វូបានតេញវកិ្កយបត្ ខុស 

អ្នក្អាេទក់្ទង៖ 

ការយិាល្័យធាន្ទរ៉ា ប់រងរែឋ Maine 

207-624-8475, ឬ 800-300-5000 ( ូរេ័េាឥតគិតថ្ែៃ) 

ការយិាល្ព័ ៌ានធាន្ទរ៉ា ប់រង NH 

603-271-2261 ឬ (800) 852-3416 ( ូរេ័េាឥតគិតថ្ែៃ) 

អ្ុីថមល៖  consumerservices@ins.nh.gov 

េប្រមាប់េ័ត៌មានបថនាមអ្ាំេីេិ ធ ិរបេ់អ្នកនប្រកាមចាប់េហេ័នធ  េូមចូលនៅកាន់៖  
www.cms.gov/nosurprises/consumers 

េប្រមាប់េ័ត៌មានបថនាមអ្ាំេីេិ ធ ិរបេ់អ្នកនប្រកាមចាប់េហេ័នធ  

េូមចូលនៅកាន់៖ www.maine.gov/pfr/insurance/ 

 

 

WF 439000-22 

mailto:consumerservices@ins.nh.gov
http://www.cms.gov/nosurprises/consumers
http://www.maine.gov/pfr/insurance/

