Maine Department of Health and Human Services
(នាយកដ្ឋានសេវាកម្ម េុខភាព និងសេវាកម្ម ពលរដ្ា ប្រចាំរដ្ា សម្ន)
Office of MaineCare Services, Member Services
(ការ ិយាល័យសេវាកម្ម MaineCare,សេវាកម្ម េមាជិក)
11 State House Station

Janet T. Mills
Governor

Augusta, Maine 04333-0011
សលខសៅម្ិនអាេ់ប្ាក់ ៖ (800) 977-6740 អ្ន កសប្រើ TTY ៖ សលខ 711
ទូ រសារ ៖ (800) 314-8775

Jeanne M. Lambrew, Ph.D.
Commissioner

ការធានារ៉ារ់រងចាំស

ោះការស្វ ើសេេតរកសម្សរគ COVID-19 េប្មារ់ពលរដ្ា ដដ្ល
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សេើអ្វីជាការធានារ៉ារ់រងចាំស ោះការស្វ ើសេេតរកសម្សរគ COVID-19?
ការធានារ៉ាប់រងចាំព ោះព្វ ើពេសត រកពេពរគ COVID-19 គឺជាការផ្ត ល់ជូនការធានារ៉ាប់រងសម្រាប់ការព្វ ើពេសត
និងវិ ននិច័យ រកពេើលពរគសញ្ញា COVID-19 ពលើពលរដ្ឋ ខដ្លេិនបានទិញការធានារ៉ាប់រងសុែភាពពផ្េងពទៀេ ។ ការធានារ៉ាប់
រងពនោះ រ ួេានការព្វ ើពេសត ផ្ទាល់ ម្រពេទ ាំងថ្ងៃ ចាំណា ពលើការេកជួ បពពទយ និងការវា េថ្េៃ ក់ពយនធនឹងការព្វ ើពេសត ពនោះ ។
ពេពរគ COVID-19 ជា្េម តា ពគពៅថា វិ ររុសកូ រ៉ា ូណា ។ ការធានារ៉ាប់រងពលើការព្វ ើពេសត រកពេពរគ COVID-19
ម្ិនានពចញការចាំណា ពលើការពាបាលជាំងឺ COVID-19 ពទ ។
សរើខ្ញាំម្ិនម្ិនមានការធានារ៉ារ់រងេុខភាព សេើថ្លៃស្វ សើ េេតរកសម្សរគ COVID-19 េថិេសប្កាម្ការធានារ៉ារ់រងដដ្រឬសទ?
ខេនព ើ ។ អ្ន កអាចានលកខ ណៈសេបេត ិទទួ លបានការធានារ៉ាប់រងពលើថ្ងៃ ចាំណា ព្វ ើពេសត រកពេពរគ COVID-19 និងថ្ងៃ
ពសវាកេម ពផ្េងៗ ខដ្ល ក់ពយនធនឹងការព្វ ើពេសត ពនោះ ។ ពបើអ្នកានលកខ ណៈសេបេត ិម្រគប់ម្រាន់ កេម ិ ន្ី MaineCare នឹងជាអ្ន ក
ពចញថ្ងៃ ចាំណា ពលើពសវាកេម ទ ាំងអ្ស់ ។ អ្ន កានលកខ ណៈសេបេត អា
ិ ចទទួ លបានការធានារ៉ា ប់រង ពបើ ៖

•
•
•

អ្ន កជាពលរដ្ឋ របស់រដ្ឋ ថ្នរដ្ឋ វMaine
អ្ន កជាពលរដ្ឋ អាពេរ នក អ្ន កានសញ្ញាេិអាពេរ នក ឬជាជនអ្ពនាតម្របពិសន៍ម្រសបចាប់ និង
អ្ន កេិនបានទិញការធានារ៉ាប់រងសុែភាព
o េិនានសិទធិទទួ លបាន ឬេិនបានចុោះព្មោះចូ លជាសាជិកកេម ិ ន្ី MaineCare ឬ Cub Care
o េិនបានចុោះព្មោះចូ លជាសាជិកកេម ិ ន្ីខងទ ាំសុែភាពពផ្េងពទៀេ ខដ្លផ្ត ល់េូលនិ្ិពោ រោឋភិបាល
ស ពយនធ បូ ករ ួេទ ាំង ៖ កេម ិ ន្ី Medicare, TRICARE និងរដ្ឋ បាលអ្េីេ ុទធជន (Veterans Administration)
ម្រពេទ ាំងខផ្នការខងទ ាំសុែភាពនិពោជិេស ពយនធ ព ើ
o េិនបានចុោះព្មោះពៅកនុងគពម្រាងសុែភាពជាម្រក ុេ ឬការធានារ៉ាប់រងសុែភាពពផ្េងពទៀេ ។

ម្របាក់ចាំណូល និងម្រទពយសេបេត ិរបស់អ្នក េិនម្រេិូ បានរប់បញ្ចល
ូ ចាំព

ោះការព្វ ើពេសត រកពេពរគ COVID-19 ព ើ

។

អ្ន កម្រេិូ បាំពពញ កយសុាំែៃីៗ និងងា ៗ ពដ្ើេបីអាចទទួ លបានការធានារ៉ាប់រងពលើពសវាកេម ព្វ ើពេសត រកពេពរគ COVID- 19
និងពសវាកេម ព្វ ើពរគិ ននិច័យ ។ ពៅពពលអ្ន កោក់ កយសុាំការធានារ៉ាប់រងពនោះ គឺអ្នកម្រេិូ បញ្ញាក់អ្ោះអាងពោ ែល ួនឯងថា អ្ន ក
េិនានការធានារ៉ាប់រងសុែភាពពផ្េងពទៀេព ើ ។
សេេុអ្វីានជាខ្ញាំប្េូវដ្ឋក់ កយេុាំការធានារ៉ារ់រងសលើសេវាកម្ម ស្វ ើសេេតរកសម្សរគ COVID-19?
ពបើអ្នកព្វ ើពេសត រកពេពរគ COVID-19 ពោ េិនទទួ លបានការធានារ៉ាប់រងេួ ពនោះ ឬការធានារ៉ាប់រងពផ្េងពទៀេ គឺអ្នកម្រេិូ
ពចញការចាំណា ពលើថ្ងៃ ពសវាកេម ទ ាំងអ្ស់ពនោះពោ ែល ួនឯង ។ ពបើអ្នកគិេថា អ្ន កអាចនឹងានពេពរគ COVID-19 ពៅកនុង
ែល ួន ព ើ អ្ន កផ្ត ល់ពសវាកេម ខងទ ាំសុែភាពរបស់អ្នក ល់ម្រពេថា អ្ន កម្រេិូ ព្វ ើពេសត រកពេពរគពនោះ ម្របការសាំខាន់គឺអ្នកម្រេិូ ព្វ ើ
តាេការខណនាាំពនោះ ពដ្ើេបីទទួ លបានពយេ៌ានខដ្លអ្ន កម្រេិូ ការវពដ្ើេបីជួ ការ រការឆ្ៃ ងដ្ល់ម្រគួសារ េិេតភយកតិរបស់អ្នក
ម្រពេទ ាំងេនុសេដ្ថ្ទកុាំឲ្យពកើេជាំងឺពនោះ ។

1

សេើសេវាកម្ម អ្វីខៃោះដដ្លេថិេសប្កាម្ការធានារ៉ារ់រង?
ពបើអ្នកានសិទធិទទួ លបានការធានារ៉ាប់រងវការព្វ ើពេសត ពដ្ើេបីព្វ ើពរគិ ននិច័យ រកជាំងឺវCOVID-19វម្រេិូ បានធានារ៉ាប់រងវព ើ
ថ្ងៃ ពសវាកេម ពផ្េងៗពទៀេខដ្ល ក់ពយនធនឹងការព្វ ើពេសត ពនោះវដ្ូ ចជាការេកជួ បពពទយវនិងការវា េថ្េៃ លទធ ផ្លព្វ ើពេសត វ
ក៏ម្រេិូ បានធានារ៉ាប់រងខដ្រវ។វសូ េទូ រសយពាេកជួ បជាេួ នឹងអ្ន កផ្ត ល់ពសវាកេម ខងទ ាំសុែភាពរបស់អ្នកវេុនេកជួ បពួ កពគវ
ពោ សារពួ កពគអាចវា េថ្េៃ សាានភាពអ្ន កតាេទូ រសយពាវឬតាេិ រពដ្អ្ូ វពដ្ើេបីអាចដ្ឹងថាពេើអ្នកគួ រពៅទទួ លការព្វ ើពេសត វ
និង/ឬវម្រេិូ ចុោះេកជួ បពពទយពោ ផ្ទាល់វ។វថ្ងៃ ពសវាកេម ការម្របឹកាជាំងឺតាេទូ រសយពាវឬិ រពដ្អ្ូ ទ ាំងអ្ស់ពនោះខដ្លពៅថាវ
“telehealth"វក៏សាិេពម្រកាេការធានារ៉ាប់រងខដ្រវ។វអ្ន កេិនបាច់ពចញថ្ងៃ ចាំណា ចាំព ោះការព្វ ើពេសត វឬថ្ងៃ ចាំណា ពលើពសវាកេម
ពផ្េងពទៀេខដ្ល ក់ពយនធព ើ វ។
សេើប្េូវស្វ ដ្
ើ ូ ចសម្ត ច សរើខ្ញាំប្េូវការការពាាលជាំងឺ COVID-19?
អ្ន កអាចោក់ កយសុាំការធានារ៉ាប់រងសុែភាពពីវកេម ិ ន្ីវMaineCareវ។វកនុងពនោះផ្ងខដ្រវពបើអ្នកបានបាេ់បង់ការធានារ៉ាប់
រងសុែភាពកនុងពពលងម ីៗវពោ សារការផ្ទៃស់បដ ូរថ្នសាានភាពការងាររបស់អ្នកវគឺអ្នកអាចានសិទធិទទួ លបានជាំនួ
ិរញ្ា ិេថុវ
ពដ្ើេបីទិញការធានារ៉ាប់រងសុែភាពតាេរ ៈទីផ្ារធានារ៉ាប់រងសុែភាពស ពយនធវ។វសូ េចូ លេកកាន់វវwww.CoverME.govវ
ពដ្ើេបីរកពេើលពីជពម្រេើសខដ្លានសម្រាប់អ្នកវ។
សេើប្េូវស្វ ដ្
ើ ូ ចសម្ត ចសរើខ្ញាំានស្វ ើសេេតរកសម្សរគ COVID-19 រ ួចរល់ សេើយខ្ញាំប្េូវសចញថ្លៃចាំណាយសនោះ?
ការធានារ៉ាប់រងពលើថ្ងៃ ពសវាកេម ពិនិេយរកពេពរគវCOVID-19វចាំព ោះពលរដ្ឋ ខដ្លេិនបានទិញការធានារ៉ាប់
រងសុែភាពានម្របសិទធភាពចាប់ពីថ្ងៃ ទីវ18វខែេីនាវឆ្នាំវ2020វ។វអ្ន កពៅខេអាចោក់ កយសុាំការធានារ៉ាប់រងបានខដ្រវពដ្ើេបី
ចង់ដ្ឹងថាវពេើអ្នកានសិទធិទទួ លបានការធានារ៉ាប់រងខដ្រឬពទវវ។វអ្ន កានពពលរ ូ េដ្ល់ពៅបីខែវគិេចាប់ពីកាលបរ នពច័ ទ
ខដ្លអ្ន កបានព្វ ើពេសត វពដ្ើេបីោក់ កយសុាំការធានារ៉ាប់រង។វឧទ រណ៍វពបើអ្នកបានព្វ ើពេសត ពៅថ្ងៃ ទីវ30វខែេីនាវឆ្នាំវ2020វ
គឺអ្នកានពពលោក់ កយសុាំការធានារ៉ាប់រងរ ូ េដ្ល់ថ្ងៃ ទីវ30វខែេិងុនាវឆ្នាំវ2020វពដ្ើេបីោក់ពសន ើ កយសុាំវនិងទទួ លបានការ
ធានារ៉ាប់រងវ។វជពម្រេើសការធានារ៉ាប់រងពនោះវគឺានផ្ត ល់ជូនរ ូ េដ្ល់ថ្ងៃ ចុងពម្រកា ថ្នការផ្ុេកាំណេ់ថ្ងៃ ម្របកាស
អាសនន សុែភាពសាធារណៈវខេព ើងែ្ុាំនឹងពៅបនត ដ្ាំពណើការ កយសុាំវពម្រកា ពពលខដ្លកាលបរ នពច័ ទម្របកាស
អាសនន ពនោះបានផ្ុេកាំណេ់វ។
ពបើអ្នកបានោក់ កយវព ើ ានសិទធិទទួ លបានការធានារ៉ាប់រងវអ្ន កម្រេិូ ទក់ទងអ្ន កផ្ត ល់ពសវាកេម របស់អ្នកវពដ្ើេបីឲ្យពួ កពគ
ពផ្ញើវិ នកយ បម្រេបង់ម្របាក់ពៅកាន់វMaineCareវសម្រាប់ការចាំណា ពលើពសវាកេម ពិនិេយរកពេពរគវCOVID-19វព ើ េិនម្រេិូ បនត
ពផ្ញើវិ នកយ បម្រេគិេថ្ងៃ ពីអ្នកចាំព ោះថ្ងៃ ព្វ ើពេសដ វនិងពសវាកេម ព្វ ើពរគិ ននិច័យ ខដ្លអ្ន កបានទទួ លព ើ ។វពបើបានបង់ម្របាក់ថ្ងៃ
ពសវាកេម រ ួចរល់ព ើ វគឺអ្នកម្រេិូ ទរម្របាក់ពនាោះពីអ្នកផ្ត ល់ពសវាកេម េកិ នញវព ើ ម្របាប់ឲ្យពួ កពគពផ្ញើវិ នកយ បម្រេពនាោះពៅកាន់វ
MaineCareវពដ្ើេបីបានទទួ លម្របាក់ថ្ងៃ ពសវាកេម ទ ាំងអ្ស់ពនោះវ។
សេើប្េូវស្វ ដ្
ើ ូ ចសម្ត ច សរើខ្ញាំទទួ លានសេវាកម្ម ដលទាំេុខភាពសសេងសទៀេ សៅសពលដដ្លខ្ញាំកាំពុងទទួ លានការ
ស្វ ើសេេតរកសម្សរគ COVID-19?
ពបើអ្នកទទួ លបានពសវាកេម ពផ្េងៗពទៀេពម្រៅពីពសវាកេម ក់ពយនធនឹងការព្វ ើពេសត វនិងការព្វ ើពរគិ នច័ យ រកពេពរគវCOVID-19វ
អ្ន កផ្ត ល់ពសវាកេម ខងទ ាំសុែភាពរបស់អ្នកអាចពផ្ញើវិ នកយ បម្រេគិេថ្ងៃ ពសវាកេម ទ ាំងពនាោះេកឲ្យអ្ន កបាន។
សេើខ្ញាំអាចដ្ឋក់ កយេុាំការធានារ៉ារ់រងថ្លៃសេវាកម្ម ស្វ ើសេេតរកសម្សរគ COVID-19 ានយា៉ាងដ្ូ ចសម្ត ច?
ការោក់ កយសុាំធានារ៉ាប់រងថ្ងៃ ពសវាកេម ព្វ ើពេសត រកពេពរគវCOVID-19វគឺានភាពងា ម្រសួល!វអ្ន កម្រេិូ
បាំពពញ កយសុាំេួ ទាំពយរវខដ្លានពៅពលើពគ ទាំពយររបស់កា រ នោលយ ម្រគួសារឯករជយវវ(OFI,វOfficeវforវFamilyវ
Independence’s)វ។វ កយសុាំពនោះអាចបាំពពញជាលកខ ណៈពអ្ ិចម្រេូនិកវឬអាចពបាោះពុេព កេកបាំពពញពោ ថ្ដ្ក៏បានខដ្រ។វ
អ្ន កម្រេិូ បញ្ជន
ូ
កយសុាំពនោះេកកាន់វMaineCareវតាេអ្ុខី េលវថ្ម្របសណី ៍វវឬតាេទូ រសារក៏បានវ។វពបើអ្នក
េិនានអ្ុីន្ឺណិេពម្របើពទវអ្ន កអាចពសន ើសុាំអ្នកផ្ត ល់ពសវាកេម ខងទ ាំសុែភាពអ្ន កពបាោះពុេពេួ ចាប់ឲ្យអ្ន កបានខដ្រវ។
ពបើអ្នកចង់ោក់ កយសុាំការធានារ៉ាប់រងសុែភាពពពញពលញពីវMaineCareវអ្ន កម្រេិូ បាំពពញទាំពយរទីពីរថ្ន កយសុាំវពដ្ើេបីោក់
បញ្ចល
ូ ពយេ៌ានអ្ាំពម្រី បាក់ចាំណូលវនិងម្រទពយសេបេត ិរបស់អ្នកវ។
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កេម ិ ន្ីអ្េិងិជនសម្រាប់ការខងទ ាំសុែភាពកនុងេថ្េៃ ពថាក (CAHC, Consumers for Affordable Health Care) ានផ្ត ល់ជូន
តាេពលែទូ រសយពា 1-800-965-7476 សម្រាប់ផ្តល់ចពេៃ ើ និងជួ អ្ន កកនុងដ្ាំពណើរការោក់ កយសុាំ។ ពៅទីពនោះ ពួ កពគក៏អាច
ជួ អ្ន កឲ្យបាន ល់ដ្ឹងថាពេើជពម្រេើសការធានារ៉ាប់រងសុែភាពនីេួ ៗ ខដ្លអាចានសម្រាប់អ្នក ានភាពែុសាន
ដ្ូ ចពេត ច ។
សេើខ្ញាំប្េូវសសញើ កយេុាំសៅទីណា?
អ្ន កអាចោក់ពសន ើ កយសុាំការធានារ៉ាប់រងសុែភាពរបស់អ្នកតាេិ ន្ីណាេួ

ខាងពម្រកាេ ។

ថ្ប្រេណីយ ៖ Office for Family Independence
State of Maine - DHHS
114 Corn Shop Lane
Farmington, ME 04938
អ្ុីដម្ល៖ farmington.dhhs@maine.gov
ទូ រសារ ៖ 1-207-778-8429
សេើខ្ញាំអាចដ្ឹងានសដ្ឋយរសរៀរណាថា កយេុាំររេ់ខ្ញាំានទទួ លការអ្នុម្័េ?
ពបើពគរកព ើញថា អ្ន កានសិទធិទទួ លបានការធានារ៉ាប់រងពសវាកេម ព្វ ើពេសត រកពេពរគ COVID-19 និងថ្ងៃ ចាំណា ពលើពសវាកេម
ពផ្េងៗខដ្ល ក់ពយនធ គឺអ្នកនឹងទទួ លបានលិែិេជូ នដ្ាំណឹងបញ្ញាក់ថា កយសុាំរបស់អ្នកបានទទួ លការអ្នុេយេ
ព ើ ម្របាប់អ្នកថា ព្មោះរបស់អ្នកបានចុោះកនុងម្របពភទការធានារ៉ាប់រង Maine Rx ។ Maine Rx គឺជាកេម ិ ន្ី
ជាំនួ តាេពិជា បញ្ញាានម្រសាប់ ពដ្ើេបីជួ ពចញថ្ងៃ ចាំណា ឱសងតាេពិជា បញ្ញា ព ើ ព ើងែ្ុាំ ល់ម្រពេ
ចុោះព្មោះពលរដ្ឋ ខដ្លេិនានការធានារ៉ាប់រងសុែភាព ចូ លកនុងម្រក ុេពនោះ ពោ សារវាានភាពងា ម្រសួលកនុងផ្ត ល់ជូនការ
ធានារ៉ាប់រងបានពលឿន។ ពពលព្មោះរបស់អ្នកម្រេិូ បានចុោះកនុងកេម ិ ន្ីពនោះព ើ អ្ន កក៏នឹងទទួ លបានការ
បញ្ចុោះេថ្េៃ ចាំព ោះថ្ងៃ ថានខាំ ដ្លទិញតាេពិជា បញ្ញាផ្ងខដ្រ ពពលអ្ន កពម្របើបយណណ Maine Rx របស់អ្នក ។
ពបើអ្នកបាំពពញ កយសុាំទ ាំងពីរទាំពយរ ព ើងែ្ុាំនឹងពិនិេយព ើង ិ នញនូ ិការធានារ៉ាប់រងសុែភាពពីកេម ិ ន្ី MaineCare រ ួចព ើ
ព ើងែ្ុាំនឹងផ្ត ល់ដ្ាំណឹងដ្ល់អ្នកអ្ាំពីពសចកត ីសពម្រេច។ ពបើ កយសុាំរបស់អ្នកម្រេិូ ទទួ លបានការអ្នុេេ
យ លិែិេជូ នដ្ាំណឹង
នឹងម្របាប់អ្នកពីពពលពិលាចាប់ពផ្ត ើេការធានារ៉ាប់រងសុែភាពពីកេម ិ ន្ី MaineCare ខដ្លអ្ន កម្រេិូ ទទួ លបាន។ ពបើអ្នកេិនអា
ចទទួ លបានការធានារ៉ាប់រងសុែភាពពីកេម ិ ន្ី MaineCare លិែិេជូ នដ្ាំណឹងនឹងម្របាប់អ្នកពីេូលព េុថ្នការបដ្ិពស្ ។
សរើមានេាំណួរ សេើខ្ញាំប្េូវទូ រេ័ពទសៅជួរនរណា?
ពបើអ្នកានសាំណួរអ្ាំពីការោក់ កយសុាំការធានារ៉ាប់រងពលើថ្ងៃ ចាំណា ពសវាកេម ព្វ ើពេសត រកពេពរគ COVID-19 សូ េទក់
ទងេកកាន់កា រ នោលយ ម្រគួសារឯករជយ (OFI, Office for Family Independence) តាេទូ រសយពាពលែ 1-855-797-4357 ។
ចាំព ោះអ្ន កពម្របើ TTY សូ េចុចេកពលែ 711 ។
ពបើអ្នកានសាំណួរអ្ាំពី ម្របពភទពសវាកេម សាិេពម្រកាេការធានារ៉ាប់រង
សូ េពៅទូ រសយពាេកកាន់ខផ្ន កពសវាកេម អ្េិងិជនរបស់កេម ិ ន្ីវMaineCare (MaineCare Member Services) តាេពលែ 1-800977-6740 ។ ចាំព ោះអ្ន កពម្របើ TTY សូ េចុចេកពលែ 711 ។

