
គ្មាា�នការភ្ញាា�ក់់ផ្អើើ�លទេ�៖    
សូូមយល់ដឹឹងអំំពីសីូិទ្ធិិិរបសូ់អំនក់ជំំទាសូ់នឹង  
វិិក់កយបត្រ�វេ�ជំជសាស្រ្ត��គួួរឱ្�យភ្ញាា�ក់់ផ្អើើ�ល

ច្បាាប់ស់្តីី�ពី�គ្មាា នការភ្ញាា ក់ផ់្អើ�ើ�ល (The No Surprises Act) ការពារប្រប់ជាពីលរដ្ឋឋដែដ្ឋលផ្អើច្បាញថ្លៃ�ៃធានារ៉ាាប់រ់ងស្តីិ�តផ្អើប្រកាមគផ្អើប្រ�ងសុ្តីខភ្ញាពីជាប្រក់ុម ន�ងប់ុគគលពី�ការទទួលបាន
វិ �ក់កយប់ប្រតផ្អើវិជ្ជជសាស្ត្រស្តីីគួរឱ្យយភ្ញាា ក់ផ់្អើ�ើ�ល ក់ុុងក់រណី� ពីួក់ផ្អើគទទួលបានផ្អើស្តីវាក់មាស្តីផ្អើស្ត្រ�គ �ប់នាា ន ់ផ្អើស្តីវាក់មាម�នដែមនស្តីផ្អើស្ត្រ�គ �ប់នាា នភ់្ញាគផ្អើប្រច្បា�នពី�អ្នុក់�ីល់ផ្អើស្តីវាក់មាផ្អើប្រ�ប់ណី្តាញ
ផ្អើ�ប្រគះ�សិានកុុ់ងប់ណី្តាញ ន�ងផ្អើស្តីវាក់មានានាពី�អុ្នក់�ីល់ផ្អើស្តីវាក់មាស្តីផ្អើស្ត្រ�គ �ប់នាា នត់ាមយនីផ្អើ��ផ្អើប្រ�ប់ណី្តាញ។ ច្បាាប់ផ់្អើន�ប់ផ្អើងក�តដំ្ឋផ្អើណី� រការផ្អើ��ប្រសាយវិ �វាទផ្អើ�យ
ឯក់រ៉ាជ្ជយស្តីប្រ�ប់វ់ិ �វាទការទូទាតប់្របាក់រ់វាងគផ្អើប្រ�ង ន�ងអុ្នក់�ីល់ផ្អើស្តីវាក់មានានា ន�ង�ីល់ជូ្ជនឱ្យកាស្តីផ្អើ��ប្រសាយវិ �វាទ�ា�ស្តីប្រ�ប់បុ់់គគលដែដ្ឋលម�ន�នធានារ៉ាាប់រ់ង ន�ង
ប់ងប់្របាក់ផ់្អើ�យខៃួនឯងផ្អើ�ផ្អើពីលពីួក់ផ្អើគទទួលបានវិ �ក់កយប់ប្រតផ្អើវិជ្ជជសាស្ត្រស្តីីដែដ្ឋល�នទំហំំផ្អើប្រច្បា�នជាងការបាា នស់ាា នផ្អើ�យផ្អើសាា �ប្រតងដ់ែដ្ឋលពីួក់ផ្អើគទទួលបានពី�អុ្នក់�ីល់
ផ្អើស្តីវាក់មា។ 

ការចាប់ផ់្អើ�ី�មពី�ឆុ្នាំ ំ2022 �នការការពារ�ា�ដែដ្ឋលទប់ស់ាក តវ់ិ �ក់កយប់ប្រតផ្អើវិជ្ជជសាស្ត្រស្តីីគួរឱ្យយភ្ញាា ក់ផ់្អើ�ើ�ល។ ប្រប់ស្តី�នផ្អើប់�ផ្អើ�ក់អ្នុក់�នការធានារ៉ាាប់រ់ងសុ្តីខភ្ញាពីឯក់ជ្ជន ការការពារ�ា�
ទាងំផ្អើន��មឃាតប់្រប់ផ្អើ�ទវិ �ក់កយប់ប្រតគួរឱ្យយភ្ញាា ក់ផ់្អើ�ើ�លទូផ្អើ�ភ្ញាគផ្អើប្រច្បា�ន។ ប្រប់ស្តី�នផ្អើប់�ផ្អើ�ក់អ្នុក់ម�ន�នការធានារ៉ាាប់រ់ង ឬអ្នុក់ស្តីផ្អើប្រមច្បាច្បា�តីម�នផ្អើប្រប់�ការធានារ៉ាាប់រ់ងសុ្តីខភ្ញាពី
រប់ស់្តីអុ្នក់ស្តីប្រ�ប់ផ់្អើស្តីវាក់មាណ្តាមយួដែដ្ឋលស្តីិ�តផ្អើប្រកាមការការពារទាងំផ្អើន� ជាញះក់ញាប់ផ់្អើ�ក់អ្នុក់អាច្បាទទួលបានការបាា នស់ាា នផ្អើ�យផ្អើសាា �ប្រតងអ់្នំពី�តថ្លៃមៃថ្លៃនការដែ�ទាំ
សុ្តីខភ្ញាពីរប់ស់្តីអុ្នក់មុនផ្អើពីលមក់ជ្ជួប់ពី�ន�តយរប់ស់្តីអុ្នក់។ ប្រប់ស្តី�នផ្អើប់�ផ្អើ�ក់អ្នុក់ម�នយល់ប្រពីមច្បាំផ្អើពា�វិ �ក់កយប់ប្រតរប់ស់្តីអុ្នក់ ផ្អើ�ក់អ្នុក់អាច្បាជំ្ជទាស់្តីនះងការគ�តថ្លៃ�ៃផ្អើន�។ ផ្អើន�ជាអ្នី�
ដែដ្ឋលផ្អើ�ក់អ្នុក់ប្រតូវិដ្ឋះងអ្នំពី�ស្តី�ទិ��ា�រប់ស់្តីអុ្នក់។

តើ�វិិក់កយបត្រ�វេ�ជំជសាស្រ្ត��គួួរឱ្�យភ្ញាា�ក់់ផ្អើើ�លជាអីីំ? 

• មុនផ្អើពីលច្បាាប់ស់្តីី�ពី�គ្មាា នការភ្ញាា ក់ផ់្អើ�ើ�ល (The No Surprises Act) ប្រប់ស្តី�នផ្អើប់�ផ្អើ�ក់អ្នុក់�នការធានារ៉ាាប់រ់ងសុ្តីខភ្ញាពី ន�ងបានទទួលការដែ�ទាសុំ្តីខភ្ញាពីពី�អ្នុក់
�ីល់ផ្អើស្តីវាក់មាផ្អើប្រ�ប់ណី្តាញប្រគះ�សិានផ្អើប្រ�ប់ណី្តាញ ផ្អើទា�ប់�ជាម�នដ្ឋះងក់ផ៏្អើ�យ ក់គ៏ផ្អើប្រ�ងសុ្តីខភ្ញាពីរប់ស់្តីអុ្នក់ប្រប់ដែហំលជាម�នអាច្បាផ្អើច្បាញថ្លៃ�ៃធានារ៉ាាប់រ់ងផ្អើល�ការ
ច្បាំណ្តាយផ្អើប្រ�ប់ណី្តាញទាងំអ្នស់្តីផ្អើនា�ផ្អើទ។ ការណ៍ីផ្អើន�អាច្បាផ្អើ�ី�ឱ្យយផ្អើ�ក់អ្នុក់ខាតប់ងច់្បាំណ្តាយផ្អើប្រច្បា�នជាង ប្រប់ស្តី�នផ្អើប់�ផ្អើ�ក់អ្នុក់បានទទួលការដែ�ទាសុំ្តីខភ្ញាពីពី�អ្នុក់
�ីល់ផ្អើស្តីវាក់មា ឬប្រគះ�សិានក់ុុងប់ណី្តាញ។ ប់ដែនមិពី�ផ្អើល�ការចូ្បាលរមួច្បាំណ្តាយផ្អើប្រ�ប់ណី្តាញណ្តាមយួដែដ្ឋលផ្អើ�ក់អ្នុក់ប្រប់ដែហំលជាជ្ជំពាក់ប់្របាក់ផ់្អើនា� អ្នុក់�ីល់
ផ្អើស្តីវាក់មា ឬប្រគះ�សិានផ្អើប្រ�ប់ណី្តាញអាច្បាផ្អើច្បាញវិ �ក់កយប់ប្រតគ�តប្របាក់ផ់្អើ�ក់អ្នុក់ស្តីប្រ�ប់ភ់្ញាពីខុស្តីគុ្មារវាងការគ�តថ្លៃ�ៃដែដ្ឋលបានផ្អើច្បាញវិ �ក់កយប់ប្រត ន�ងច្បាំនួនទះក់ប្របាក់់
ដែដ្ឋលគផ្អើប្រ�ងសុ្តីខភ្ញាពីរប់ស់្តីអុ្នក់បានប់ងប់្របាក់ ់លុ�ប្រតាដែតបាន�មឃាតផ់្អើ�យច្បាាប់រ់ដ្ឋឋ។ ការណ៍ីផ្អើន�ប្រតូវិបានផ្អើគផ្អើ�ថា “វិ �ក់កយប់ប្រតស្តីមតុលយ”។ វិ �ក់កយប់ប្រត
ស្តីមតុលយដែដ្ឋលម�នបានរពំីះងទុក់ពី�អ្នុក់�ីល់ផ្អើស្តីវាក់មាផ្អើប្រ�ប់ណី្តាញ ប្រតូវិបានផ្អើគផ្អើ�ថាជាវិ �ក់កយប់ប្រតផ្អើវិជ្ជជសាស្ត្រស្តីីដ្ឋគ៏ួរឱ្យយភ្ញាា ក់ផ់្អើ�ើ�ល�ងដែដ្ឋរ។  អ្នុក់ដែដ្ឋល�នក់មាវិ ��� 
Medicare ន�ង Medicaid ទទួលបានការការពារទាងំផ្អើន�រចួ្បាផ្អើហំ�យ ផ្អើហំ�យម�ន�ន�ន��យ័ច្បាំផ្អើពា�ការផ្អើច្បាញវិ �ក់កយប់ប្រតដ្ឋគ៏ួរឱ្យយភ្ញាា ក់ផ់្អើ�ើ�លផ្អើនា�ផ្អើទ។

តើ�ការការពារថ្មីីីមានអំីីខ្លះះ� ប្រ�សូិនបើ�ខ្លះំ�ំមានការធានារ៉ាា�ប់រងសូុខ្លះភ្ញាពី? 

ប្រប់ស្តី�នផ្អើប់�ផ្អើ�ក់អ្នុក់ទទួលបានការធានារ៉ាាប់រ់ងសុ្តីខភ្ញាពីតាមរយៈន�ផ្អើ�ជ្ជក់រប់ស់្តីអុ្នក់ ទ��ារធានារ៉ាាប់រ់ងសុ្តីខភ្ញាពី (Health Insurance Marketplace®), 1 ឬ
គផ្អើប្រ�ងធានារ៉ាាប់រ់ងសុ្តីខភ្ញាពីប់ុគគលដែដ្ឋលផ្អើ�ក់អ្នុក់ទ�ញផ្អើ�យផ្ទាា ល់ពី�ប្រក់ុមហុុំនធានារ៉ាាប់រ់ង ច្បាាប់�់ា�ទាងំផ្អើន�នះង៖

• �មឃាតវ់ិ �ក់កយប់ប្រតគួរឱ្យយភ្ញាា ក់ផ់្អើ�ើ�លចំ្បាផ្អើពា�ផ្អើស្តីវាក់មាស្តីផ្អើស្ត្រ�គ �ប់នាា នភ់្ញាគផ្អើប្រច្បា�ន ផ្អើទា�ប់�ជាផ្អើ�ក់អ្នុក់ទទួលបានផ្អើស្តីវាក់មាផ្អើប្រ�ប់ណី្តាញ ន�ងផ្អើ�យគ្មាា ន
ការយល់ប្រពីមជាមុនក់ផ៏្អើ�យ (ការ�ីល់ស្តី�ទិ�អ្ននុញ្ញាា តជាមុន)។

• �មឃាតក់ារចូ្បាលរមួច្បាំណ្តាយផ្អើប្រ�ប់ណី្តាញ (ដូ្ឋច្បាជាការធានារ៉ាាប់រ់ងកាក់ ់ឬការទូទាតប់្របាក់រ់មួគុ្មាផ្អើប្រ�ប់ណី្តាញ) ស្តីប្រ�ប់ផ់្អើស្តីវាក់មាស្តីផ្អើស្ត្រ�គ �ប់នាា នភ់្ញាគផ្អើប្រច្បា�ន 
ន�ងផ្អើស្តីវាក់មាម�នដែមនស្តីផ្អើស្ត្រ�គ �ប់នាា នម់យួច្បាំនួន។ ផ្អើ�ក់អ្នុក់ម�នអាច្បាប្រតូវិបានផ្អើគគ�តថ្លៃ�ៃផ្អើល�ស្តីពី�ការចូ្បាលរមួច្បាំណ្តាយក់ុុងប់ណី្តាញស្តីប្រ�ប់ផ់្អើស្តីវាក់មាទាងំផ្អើន�ផ្អើទ។ 

• �មឃាតក់ារគ�តថ្លៃ�ៃផ្អើប្រ�ប់ណី្តាញ ន�ងវិ �ក់កយប់ប្រតស្តីមតុលយស្តីប្រ�ប់ផ់្អើស្តីវាក់មាប់ដែនិមមយួច្បាំនួន (ដូ្ឋច្បាជាថុាសឹំ្តីះក់ ឬវិ �ទយសុ្តីក់មា) ដែដ្ឋល�ីល់ជូ្ជនផ្អើ�យអុ្នក់�ីល់
ផ្អើស្តីវាក់មាផ្អើប្រ�ប់ណី្តាញ ជាដែ�ុក់មយួថ្លៃនការមក់ជួ្ជប់ពី�ន�តយរប់ស់្តីអុ្នក់ជំ្ជងឺផ្អើ�កានប់្រគះ�សិានក់ុុងប់ណី្តាញ។

• តប្រមូវិឱ្យយ�នអ្នុក់�ីល់ផ្អើស្តីវាក់មា ន�ងប្រគះ�សិានដែ�ទាសុំ្តីខភ្ញាពី�ដល់ជូ្ជនផ្អើ�ក់អុ្នក់នូវិល�ខ�តជូ្ជនដំ្ឋណីះ ង�យយល់ដែដ្ឋលពីនយល់អ្នំពី�ការការពារការផ្អើច្បាញវិ �ក់កយប់ប្រត
ដែដ្ឋលអាច្បាអ្ននុវិតបីាន អ្នុក់ដែដ្ឋលប្រតូវិទាក់ទ់ង ប្រប់ស្តី�នផ្អើប់�ផ្អើ�ក់អ្នុក់�នប់ញ្ញាា បារមភថាអ្នុក់�ីល់ផ្អើស្តីវាក់មា ឬប្រគះ�សិានបានរផំ្អើ��ប់ំពានផ្អើល�ការការពារ ផ្អើហំ�យថា
ការយល់ប្រពីមពី�អុ្នក់ជំ្ជងឺតប្រមូវិឱ្យយ�នការប់ដ្ឋ�ផ្អើស្តី�ការការពារវិ �ក់កយប់ប្រត (ឧទាហំរណ៍ីផ្អើ�ក់អ្នុក់ប្រតូវិដែតទទួលបានល�ខ�តជូ្ជនដ្ឋំណីះ ង ន�ងការយល់ប្រពីមឱ្យយ�ន
ស្តីមតុលយដែដ្ឋលផ្អើច្បាញវិ �ក់កយប់ប្រតផ្អើ�យអុ្នក់�ីល់ផ្អើស្តីវាក់មាផ្អើប្រ�ប់ណី្តាញ)។

1  ទ��ារធានារ៉ាាប់រ់ងសុ្តីខភ្ញាពី (Health Insurance Marketplace®) គឺជាស្តីញ្ញាា ស្តី�គ ល់ផ្អើស្តីវាក់មាដែដ្ឋលបានចុ្បា�ប់ញ្ជីជ �ថ្លៃន ប្រក់សួ្តីងសុ្តីខា��បាលន�ងផ្អើស្តីវាក់មាពីលរដ្ឋឋស្តីហំរដ្ឋឋអាផ្អើមរ �ក់ (U.S.  
  Department of Health & Human Services.)



ចុះុ�បើ�ខ្លះំ�ំមិនមានការធានារ៉ាា�ប់រងសូុខ្លះភ្ញាពី ឬជ្រើ��សូរើើសូបង់ថ្លៃះ�ថែ�ទាំសូុខ្លះភ្ញាពីដោយខ្លះះ�នឯង ដោយមិនប្រើ��ការធានារ៉ាា�ប់រងសូុខ្លះភ្ញាពីរបសូ់ខ្លះំ� ំ(គេ�ហៅម�យ៉ាា�ងទេៀតថា “ការ
បង់ប្រា��ក់់ដោយខ្លះះ�នឯង”)? 

ប្រប់ស្តី�នផ្អើប់�អ្នុក់ម�ន�នការធានារ៉ាាប់រ់ង ឬអ្នុក់ប់ងប់្របាក់ផ់្អើ�យខៃួនឯងស្តីប្រ�ប់ក់ារដែ�ទាសុំ្តីខភ្ញាពី ក់ុុងក់រណី� ភ្ញាគផ្អើប្រច្បា�នច្បាាប់�់ា�ទាងំផ្អើន�ផ្អើ�ី�ឱ្យយប្របាក់ដ្ឋថាផ្អើ�ក់អ្នុក់អាច្បាទទួល
បានការបាា នស់ាា នផ្អើ�យផ្អើសាា �ប្រតងអ់្នំពី�ច្បាំនួនទះក់ប្របាក់ដ់ែ�ទាសុំ្តីខភ្ញាពីរប់ស់្តីអ្នុក់មុនផ្អើពីលផ្អើ�ក់អ្នុក់ទទួលបានការទូទាតប់្របាក់។់ 

ចុះុ�បើ�ខ្លះំ�ំត្រ��វិបានគេ�គួិតថ្លៃះ�លើ�សូពីីការបាា�ន់សាា�នដោយស្មោះា��ត្រ�ង់របសូ់ខ្លះំ�?ំ 

ស្តីប្រ�ប់ផ់្អើស្តីវាក់មាដែដ្ឋល�ីល់ជូ្ជនផ្អើ�ឆុ្នាំ ំ2022 ផ្អើ�ក់អ្នុក់អាច្បាជំ្ជទាស់្តីនះងវិ �ក់កយប់ប្រតផ្អើវិជ្ជជសាស្ត្រស្តីី ប្រប់ស្តី�នផ្អើប់�ការគ�តថ្លៃ�ៃចុ្បាងផ្អើប្រកាយរប់ស់្តីអ្នុក់�ា ងផ្អើ�ច្បាណ្តាស់្តី $400 ដុ្ឋ�ៃ រ
ផ្អើប្រច្បា�នជាងការបាា នស់ាា នផ្អើ�យផ្អើសាា �ប្រតងរ់ប់ស់្តីអ្នុក់ ផ្អើហំ�យផ្អើ�ក់អ្នុក់�ក់ព់ាក់យប់ណីីះ ងទាមទារសំ្តីណីងរប់ស់្តីអ្នុក់ក់ុុងរយៈផ្អើពីល 120 ថ្លៃ�ៃ ផ្អើ�យគ�តចាប់ព់ី�ថ្លៃ�ៃផ្អើច្បាញ
វិ �ក់កយប់ប្រតរប់ស់្តីអ្នុក់។ 

ចុះុ�បើ�ខ្លះំ�ំមិនមានការធានារ៉ាា�ប់រងពីីនិយោជំក់ ទ្ធិីផ្�សារ ឬគួម្រោ��ងបុគួគល? តើ�ការការពារថ្មីីីទាំងនេះ�� អំនុវិត�ចុះំពោះ�ខ្លះំ�ំឬទេ�? 

ក់មាវិ ���ផ្អើច្បាញថ្លៃ�ៃធានារ៉ាាប់រ់ងសុ្តីខភ្ញាពីមយួច្បាំនួន�នការការពារជ្ជំទាស់្តីនះងវិ �ក់កយប់ប្រតផ្អើវិជ្ជជសាស្ត្រស្តីីគួរឱ្យយភ្ញាា ក់ផ់្អើ�ើ�លរចួ្បាផ្អើហំ�យ។ ប្រប់ស្តី�នផ្អើប់�ផ្អើ�ក់អ្នុក់�នការធានារ៉ាាប់រ់ង
តាមរយៈ Medicare, Medicaid ឬ TRICARE ឬទទួលបានការដែ�ទាសុំ្តីខភ្ញាពីតាមរយៈផ្អើស្តីវាសុ្តីខភ្ញាពីឥណ្តាា  (Indian Health Services) ឬរដ្ឋឋបាលសុ្តីខភ្ញាពី
អ្នត�តយុទិជ្ជន (Veterans Health Administration) ផ្អើនា� ផ្អើ�ក់អ្នុក់ម�នប្រតូវិការប្រពីួយបារមភផ្អើទ ផ្អើ�យសារផ្អើ�ក់អ្នុក់ប្រតូវិបានការពាររចួ្បាផ្អើហំ�យជ្ជំទាស់្តីនះងវិ �ក់កយប់ប្រត
ផ្អើវិជ្ជជសាស្ត្រស្តីីគួរឱ្យយភ្ញាា ក់ផ់្អើ�ើ�លពី�អ្នុក់�ីល់ផ្អើស្តីវាក់មា ន�ងប្រគះ�សិានដែដ្ឋលចូ្បាលរមួក់ុុងក់មាវិ ���ទាងំផ្អើន�។ 

ចុះុ�បើ�រដឹឋរបសូ់ខ្លះំ�ំមានចុះ�បាប់សូ�ីពីីការចេ�ញវិិក់កយបត្រ�គួួរឱ្�យភ្ញាា�ក់់ផ្អើើ�ល? 

ច្បាាប់ស់្តីី�ពី�គ្មាា នការភ្ញាា ក់ផ់្អើ�ើ�ល (The No Surprises Act) ប់ំផ្អើពីញប់ដែនិមនូវិច្បាាប់ស់្តីី�ពី�ការផ្អើច្បាញវិ �ក់កយប់ប្រតគួរឱ្យយភ្ញាា ក់ផ់្អើ�ើ�លរប់ស់្តីរដ្ឋឋ វាម�នជំ្ជនួស្តីឱ្យយពីួក់ផ្អើគផ្អើទ។ ច្បាាប់ស់្តីី�ពី�
គ្មាា នការភ្ញាា ក់ផ់្អើ�ើ�ល (The No Surprises Act) ជ្ជំនួស្តីការប់ផ្អើងក�ត “ស្តី�ទិ�ប់ផ្អើញ្ជីេញផ្អើ�ប់ល់” ស្តីប្រ�ប់ក់ារការពារអ្នុក់ផ្អើប្រប់�ប្របាស់្តីជ្ជំទាស់្តីនះងវិ �ក់កយប់ប្រតគួរឱ្យយភ្ញាា ក់ផ់្អើ�ើ�លពី�អ្នុក់
�ីល់ផ្អើស្តីវាក់មាផ្អើប្រ�ប់ណី្តាញ ន�ងការទទួលខុស្តីប្រតូវិផ្អើល�ការចូ្បាលរមួច្បាំណ្តាយផ្អើប្រច្បា�នជាងដែដ្ឋលពាក់ព់ីន័ិនះងអ្នុក់ជំ្ជងឺ។ ដូ្ឋផ្អើច្បាុ�ជាប់ញ្ញាា ទូផ្អើ� ដ្ឋរ៉ាប់ណ្តាច្បាាប់ស់្តីី�ពី�ការផ្អើច្បាញ
វិ �ក់កយប់ប្រតគួរឱ្យយភ្ញាា ក់ផ់្អើ�ើ�លរប់ស់្តីរដ្ឋឋ�ីល់ជូ្ជនការការពារអ្នុក់ផ្អើប្រប់�ប្របាស់្តីក់ប្រម�តដូ្ឋច្បាគុ្មាជ្ជំទាស់្តីនះងវិ �ក់កយប់ប្រតគួរឱ្យយភ្ញាា ក់ផ់្អើ�ើ�ល ន�ងការចូ្បាលរមួច្បាំណ្តាយផ្អើប្រច្បា�នជាង ដែដ្ឋលអ្ននុវិតី
តាមច្បាាប់ស់្តីី�ពី�គ្មាា នការភ្ញាា ក់ផ់្អើ�ើ�ល (The No Surprises Act) ន�ងប់ទប់បញ្ជីាតី�អ្ននុវិតីរប់ស់្តីខៃួន ដែដ្ឋលច្បាាប់រ់ដ្ឋឋនះងអ្ននុវិតីជាទូផ្អើ�។ ឧទាហំរណ៍ីប្រប់ស្តី�នផ្អើប់�រដ្ឋឋរប់ស់្តីអ្នុក់ 
ផ្អើប្រប់�ដ្ឋំផ្អើណី� រការផ្អើ��ប្រសាយវិ �វាទរប់ស់្តីអ្នុក់�ីល់ផ្អើស្តីវាក់មាអ្នុក់ជំ្ជងឺផ្ទាា ល់ខៃួនរប់ស់្តីខៃួនដែដ្ឋលក់ំណីតអ់្នប្រតាការប់ងប់្របាក់ស់្តីមរមយស្តីប្រ�ប់អ់្នុក់ផ្អើប្រប់�ប្របាស់្តីដែដ្ឋលប់ងប់្របាក់់
ផ្អើ�យខៃួនឯង ផ្អើហំ�យផ្អើស្តីវាក់មាសុ្តីខភ្ញាពី ន�ងពីលរដ្ឋឋ (Health and Human Services (HHS)) បានក់ំណីតថ់ាដ្ឋំផ្អើណី� រការរប់ស់្តីរដ្ឋឋប់ំផ្អើពីញ ឬផ្អើល�ស្តីពី�តប្រមូវិការទាមទារ
អ្នប់បប់រ�ដែដ្ឋលស្តីិ�តផ្អើប្រកាមដំ្ឋផ្អើណី� រការផ្អើ��ប្រសាយវិ �វាទរប់ស់្តីអ្នុក់�ីល់ផ្អើស្តីវាក់មាអ្នុក់ជំ្ជងឺស្តីហំពីន័ ិប់នាា ប់ម់ក់ផ្អើស្តីវាក់មា HHS នះងពីនាផ្អើពីលដ្ឋំផ្អើណី� រការរប់ស់្តីរដ្ឋឋ ផ្អើហំ�យម�ន
ទទួលយក់វិ �វាទដែប់ប់ផ្អើន�ផ្អើ�ក់ុុងដំ្ឋផ្អើណី� រការស្តីហំពីន័ិផ្អើទ។ 

ជាឧទាហំរណ៍ីមយួផ្អើទៀតប្រប់ស្តី�នផ្អើប់�រដ្ឋឋរប់ស់្តីអ្នុក់�នក់�ច្បាេប្រពីមផ្អើប្រពីៀងស្តីី�ពី�គំរអូ្នុក់ប់ងប់្របាក់ទ់ាងំអ្នស់្តី (All-Payer Model Agreement) ឬច្បាាប់រ់ដ្ឋឋផ្អើ�េងផ្អើទៀតដែដ្ឋលក់ំណីត់
ច្បាំនួនទះក់ប្របាក់ថ់្លៃនការទូទាតប់្របាក់ជូ់្ជនដ្ឋល់អ្នុក់�ីល់ផ្អើស្តីវាក់មា ន�ងប្រគះ�សិានផ្អើប្រ�ប់ណី្តាញស្តីប្រ�ប់ផ់្អើស្តីវាក់មាមយួផ្អើនា� ក់�ច្បាេប្រពីមផ្អើប្រពីៀងស្តីី�ពី�គំរអូ្នុក់ប់ងប់្របាក់ទ់ាងំអ្នស់្តី 
(All-Payer Model Agreement) ឬច្បាាប់រ់ដ្ឋឋផ្អើ�េងផ្អើទៀតជាទូផ្អើ�នះងក់ំណីតច់្បាំនួនទះក់ប្របាក់ចូ់្បាលរមួការច្បាំណ្តាយរប់ស់្តីអ្នុក់ ន�ងអ្នប្រតាទូទាតប់្របាក់ផ់្អើប្រ�ប់ណី្តាញ។ 

តើ�ខ្លះំ�ំអាចុះស្វែី�ងយល់បន្ថែែ�មនៅឯណា? 

ផ្អើ�ដែត�នសំ្តីណួីរឬផ្អើទ? ស្តីប្រ�ប់ព់ីត័�៌នប់ដែនិម សូ្តីមចូ្បាលផ្អើ� CMS.gov/nosurprises, ឬផ្អើ�ទូរស័្តីពីាផ្អើ�ដែ�ុក់ជំ្ជនួយ (Help Desk) តាមផ្អើលខ 1-800-985-
3059។ អ្នុក់ផ្អើប្រប់�ប្របាស់្តី TTY សូ្តីមផ្អើ�ទូរស័្តីពីាផ្អើលខ 1-800-985-3059។

https://www.cms.gov/nosurprises

