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ការធានារ៉ា រ់រងពលើការព្វើពេសត ការេាបាល ន្ិងការចាក់ថ្នាំរង្ការជាំងឺ COVID-19
សប្រារ់េលរដ្ឋដដ្លមិន្ាន្ការធានារ៉ា រ់រងសុខភាេ
ព្វើរច្ចុរបន្នភាេពៅថ្ងៃទ្ី 11 ដខឧសភា ឆ្នាំ 2021

ឯកសារពោលការណ៍ដណនាាំពន្េះ ប្រេូវបាន្ព្វើរច្ចុរបន្នភាេ ពដ្ើមបីជាការរញ្ជ
ា ក់ជូន្ថ្ ឥឡូវពន្េះ ការចាក់ថ្នាំរង្ការ ន្ិងការ
េាបាលជាំងឺ COVID-19 សថិេពប្រកាមការធានារ៉ា រ់រង សប្រារ់េលរដ្ឋដដ្លមិន្ាន្ការធានារ៉ា រ់រងសុខភាេ គិេចារ់េីថ្ងៃទ្ី 11
ដខមីនា ឆ្នាំ 2021 ។
ពេើអីវជាការធានារ៉ា រ់រងពលើការព្វើពេសត ការេាបាល ន្ិងការចាក់ថ្នាំរង្ការជាំងឺ COVID-19?
ជពប្រមើសច្ាំព

េះការធានារ៉ា រ់រងពន្េះ គឺជាការផ្តល់ការធានារ៉ា រ់រងច្ាំព

ពរគវ ិន្ិច្័យ
ឆ ជាំងឺ COVID-19 ប្រេមទាំងការេាបាលជាំងឺ COVID-19 ច្ាំព

េះថ្នាំរង្ការជាំងឺ COVID-19 ការព្វើពេសត ន្ិងការព្វើ

េះអនកដដ្លមិន្ាន្ការធានារ៉ា រ់រងសុខភាេ ។ ការ

ធានារ៉ា រ់រងពន្េះ គឺរួមរញ្ូច លន្ូវថ្ងៃធានារ៉ា រ់រងពលើការព្វើពេសតផ្ទទល់ ប្រេមទាំងថ្ងៃច្ាំណាយពលើការមកជួរពេទ្យ ន្ិងការវាយ
េថ្មៃ

ក់េ័ន្ធន្ឹងការព្វើពេសតពន្េះ ។ ពមពរគ COVID-19 ជា្មមតា ពគពៅថ្ វ ីរុសកូរណា
៉ាូ
។

ពរើខាំុម
្ ិន្បាន្ទ្ិញការធានារ៉ា រ់រងសុខភាេ ពេើ ថ្ងៃព្វើពេសត ថ្ងៃថ្នាំរង្ការ ឬថ្ងៃេាបាលជាំងឺ COVID-19 ន្ឹងសថិេពប្រកាមការធានា
រ៉ា រ់រងដដ្រឬពទ្?

បាទ្/ចាស អនកអាច្ាន្លកខណៈសមបេតិទ្ទ្ួលបាន្ការធានារ៉ា រ់រងពលើថ្នាំរង្ការ ការព្វើពេសត ពសវាកមម

ក់េ័ន្ធន្ឹងការព្វើពេសត

ន្ិងការេាបាលជាំងឺ COVID-19 ។ ពរើអនកាន្លកខណៈអាច្ទ្ទ្ួលបាន្ការធានារ៉ា រលរងពន្េះ កមមវ ិ្ី MaineCare ន្ឹងជាអនក
ពច្ញការច្ាំណាយពលើពសវាកម្មទាំងអស់ ។ អនកាន្លកខណៈសមបេតិអាច្ទ្ទ្ួលបាន្ការធានារ៉ា រ់រង ពរើ ៖

•
•
•

អនកជាេលរដ្ឋររស់រដ្ឋពមន្

អនកជាេលរដ្ឋអាពមរ ិក អនកាន្សញ្ជ
ា េិអាពមរ ិក ឬជាជន្អពនាតប្ររពវសន្៍ស្សរច្ារ់ ន្ិង
អនកមិន្បាន្ទ្ិញការធានារ៉ា រ់រងសុខភាេ


មិន្ាន្សិទ្ិធទ្ទ្ួលបាន្ការធានារ៉ា រ់រង ឬមិន្ាន្សិទ្ិធអាច្ច្ុេះព្មេះច្ូលជាសាជិកកមមវ ិ្ីធានារ៉ា រ់
រងសុខភាេ MaineCare ឬ Cub Care



មិន្បាន្ច្ុេះព្មេះច្ូលជាសាជិកកមមវ ិ្ីដងទាំសុខភាេពផ្េងពទ្ៀេ ដដ្លផ្តល់មូលន្ិ្ិពោយរោឋភិបាល
សហេ័ន្ធ រូករួមទាំង ៖ កមមវ ិ្ី Medicare, TRICARE ន្ិងរដ្ឋបាលអេីេយុទ្ធជន្ (Veterans
Administration) ប្រេមទាំងដផ្ន្ការដងទាំសុខភាេន្ិពោជិកសហេ័ន្ធ ន្ិង



ច្ាំព

មិន្បាន្ច្ុេះព្មេះជាសាជិកការធានារ៉ា់ រ់រងសុខភាេជាប្រកុម ឬការធានារ៉ា រ់រងសុខភាេពផ្េងពទ្ៀេ ។

េះការធានារ៉ា រ់រងពលើការព្វើពេសត ការេាបាល ន្ិងការចាក់ថ្នាំរង្ការជាំងឺ COVID-19 ប្របាក់ច្ាំណូល ន្ិង្ន្ធាន្ររស់អក
ន

ម្ិនប្រូវយកម្កគិរចូលពឡើយ ។
អនកប្រេូវរាំពេញ

កយសុាំ ខៃីៗ ន្ិងង្កយៗពដ្ើមបីអាច្ទ្ទ្ួលបាន្ការធានារ៉ា រ់រងពលើពសវាកមមការព្វើពេសត ការេាបាល

ន្ិងពសវាកមមការព្វើពរគវ ិន្ិច្័យ
ឆ ជាំងឺ COVID- 19 ។ កនុងពេលអនកោក់

កយសុាំការធានារ៉ា រ់រងពន្េះ គឺអនកប្រេូវរញ្ជ
ា ក់អេះអាង

ពោយខៃួន្ឯងថ្ អនកមិន្ាន្ការធានារ៉ា រ់រងសុខភាេ ពផ្េងពទ្ៀេពឡើយ ។

ពហេុអីវបាន្ជាខ្ាំុគួរោក់

កយសុាំការធានារ៉ា រ់រងច្ាំព

េះការព្វើពេសត ការេាបាល ន្ិងការចាក់ថ្នាំរង្ការជាំងឺ COVID-19?

ពរើអនកព្វើពេសត េាបាល ឬចាក់ថ្នាំរង្ការជាំងឺ COVID-19 ពោយមិន្ទ្ទ្ួលបាន្ការធានារ៉ា រ់រងមួយពន្េះ ឬការធានារ៉ា រ់

រងពផ្េងពទ្ៀេ គឺអនកប្រេូវពច្ញការច្ាំណាយពលើថ្ងៃពសវាកមមទាំងអស់ពន្េះពោយខៃួន្ឯង ។ ពរើអនកគិេថ្ អាច្ាន្ពមពរគ
COVID-19 ពៅកនុងខៃួន្ ពហើយអនកផ្តល់ពសវាកមមដងទាំសុខភាេររស់អនក យល់ប្រេមថ្ អនកប្រេូវព្វើពេសតរកពមពរគពន្េះ
ប្ររកាសាំខាន្់គឺអនកប្រេូវព្វើតាមការដណនាាំពន្េះ ពដ្ើមបីបាន្ដ្ឹងការេិេ ពហើយអាច្ការ
ប្រេមទាំងមន្ុសេដ្ថ្ទ្ កុាំឲ្យពកើេជាំងឺពន្េះ ។
ពេើាន្ថ្ងៃផ្ុេកាំណេ់ ច្ាំព
ដដ្រឬពទ្?

េះការោក់

រការឆ្ៃងដ្ល់ប្រគួសារ មិេតភ័កិតររស់អនក

កយសុាំការធានារ៉ា រ់រងពលើការព្វើពេសត ការេាបាល ន្ិងការចាក់ថ្នាំរង្ការជាំងឺ COVID-19

កមមន្វ ិ្ី MaineCare ដណនាាំឲ្យអនកប្រេូវោក់

កយសុាំការធានារ៉ា រ់រងឲ្យបាន្រួច្រល់សិន្ មុន្ន្ឹងព្វើពេសត ឬទ្ទ្ួលពសវាកមម

ក់េ័ន្ធន្ឹងការព្វើពេសត ថ្នាំរង្ការ ឬការេាបាល ពរើអាច្ព្វើបាន្ ពោយសារថ្ វាអាច្កាេ់រន្ថយឱកាសដដ្លអនកផ្តល់ពសវាកមម

ទាំងអស់ពន្េះ ទរប្របាក់េីអនក ។ ពរើពទេះរីជា ខណៈពេលដដ្លការធានារ៉ា រ់រងពន្េះ ប្រគរដ្ណតរ់ដេច្ាំព

េះពសវាកមមដដ្លាន្

ផ្តល់ជូន្កនុងអាំឡងពេលប្រោអាសន្ន
សុខភាេសាធារណៈ (PHE, Public Health Emergency) ររស់រោឋភិបាលសហេ័ន្ធ អនក
ុ
ាន្ពេលរហូេដ្ល់រីដខ ពប្រកាយពេលអនកបាន្ទ្ទ្ួលថ្នាំរង្ការ បាន្ព្វើពេសត បាន្ទ្ទ្ួលពសវាកមម

ក់េ័ន្ធន្ឹងការព្វើេសត

រងសុខភាេររស់អនកប្រេូវទ្ទ្ួលបាន្ការអន្ុម័េិ គឺអនកមិន្បាច្់ពច្ញថ្ងៃការព្វើពេសត ន្ិងពសវាកមម

ក់េ័ន្ធន្ឹងការព្វើពេសត

ន្ិង/ឬការេាបាលជាំងឺពន្េះ សប្រារ់ោក់

កយសុាំការធានារ៉ា រ់រងសុខភាេេិពសសពន្េះ ។ ពរើ

កយសុាំការធានារ៉ា រ់

ថ្ងៃថ្នាំរង្ការ ន្ិង/ឬពច្ញថ្ងៃេាបាលជាំងឺ COVID-19 ពឡើយពរើអនកទ្ទ្ួលបាន្ពសវាកមមទាំងអស់ពន្េះ កនុងអាំឡងពេលថ្ន្
PHE ។
ុ
ការោក់

កយសុាំ ន្ឹងាន្ពេលច្ាំន្ួន្រីដខ ពប្រកាយអាំឡងពេល
PHE ប្រេូវបាន្រញ្ច រ់ ។ ពរើការធានារ៉ា រ់រងររស់អនកប្រេូវបាន្
ុ
អន្ុម័េិ អនកប្រេូវទក់ទ្ងអនកផ្តល់ពសវាកមម ប្របារ់េួកពគឲ្យបាន្ដ្ឹង ពដ្ើមបីឲ្យពគទរថ្ងៃពសវាកមមទាំងអស់ពន្េះេី MaineCare
ជាំន្ួសឲ្យការទរេីអនក ។

ពេើ ពសវាកមមអីវខៃេះដដ្លសថិេពប្រកាមការធានារ៉ា រ់រង?
ិ ិច្័យ
ពរើអនកាន្សិទ្ិធទ្ទ្ួបាន្ការធានារ៉ា រ់រង ការព្វើពេសតពដ្ើមបីព្វើពរគវន្
ឆ ជាំងឺ COVID-19 ប្រេូវសថិេពប្រកាមការធានារ៉ា រ់
រងទាំងអស់ ពហើយថ្ងៃពសវាកមមពផ្េងៗពទ្ៀេ ដដ្ល

ក់េ័ន្ធន្ឹងការព្វើពេសតពន្េះ ដ្ូច្ជាការមកជួរពេទ្យ ន្ិងការវាយេថ្មៃ

លទ្ធផ្លការព្វើពេសត ក៏សថិេពប្រកាមការធានារ៉ា រ់រងដដ្រ ។ សូមពៅទ្ូរស័េទមកជួរជាមួយន្ឹងអនកផ្តល់ពសវាកមមដងទាំសុខភាេ
ររស់អនក មុន្មកជួរេួកពគ ពោយសារេួកពគអាច្វាយេថ្មៃសាថន្ភាេអនកតាមទ្ូរស័េទ ឬតាមវ ីពដ្អូ ពដ្ើមបីអាច្ដ្ឹងថ្ពេើអនកគួរ
ពៅទ្ទ្ួលការព្វើពេសត ន្ិង/ឬ ប្រេូវច្ុេះមកជួរពេទ្យពោយផ្ទទល់ ។ ថ្ងៃពសវាកមមការប្ររឹកាជាំងឺតាមទ្ូរស័េទ

ឬវ ីពដ្អូទាំងអស់ពន្េះដដ្លពៅថ្ “telehealth" ក៏សថិេពប្រកាមការធានារ៉ា រ់រងដដ្រ ។ អនកមិន្បាច្់ពច្ញថ្ងៃច្ាំណាយ ច្ាំព
ពេសត ឬថ្ងៃច្ាំនាយពលើពសវាកមមពផ្េងពទ្ៀេដដ្ល

េះការព្វើ

ក់េ័ន្ធពឡើយ ។ ថ្នាំរង្ការជាំងឺ COVID-19 ក៏ាន្ផ្តល់ជូន្ដ្ល់អនកពោយ

ឥេគិេថ្ងៃផ្ងដដ្រ ពហើយពសវាកមមដដ្លអនកទ្ទ្ួលបាន្ ពដ្ើមបីេាបាលជាំងឺ COVID-19 ក៏សថិេពប្រកាមការធានារ៉ា រ់រងផ្ងដដ្រ ។
ពេើខាំុអា
្ ច្ទ្ទ្ួលបាន្េ័េ៌ាន្រដន្ថមអាំេីថ្នាំរង្ការជាំងឺ COVID-19 ពោយវ ិ្ីណា?
ទ្ីតាាំងផ្តល់ថ្នាំរង្ការ ប្រេូវបាន្ពរៀរច្ាំពៅតាមទ្ីកដន្ៃងនានាកនុងរដ្ឋពមន្ ពហើយទ្ីតាាំងន្ីមួយៗ ាន្េួនាទ្ីពរៀរច្ាំណាេ់ពេលផ្តល់
ថ្នាំរង្ការដ្ល់េលរដ្ឋ ពរៀងៗខៃួន្ ។ អនកអាច្ច្ូលមកកនុង ៖ https://www.maine.gov/covid19/vaccines ពដ្ើមបីបាន្ដ្ឹងេ័េ៌ាន្
រដន្ថមអាំេីទ្ីតាាំងផ្តល់ថ្នាំរង្ការដដ្លពៅដកបរអនក ន្ិងរពរៀរណាេ់ជួរពេទ្យ មកទ្ទ្ួលថ្នាំរង្ការ ។ ពរើអនកមិន្អាច្ច្ូលកនុង
វុ ិរថ្សេ៍ពន្េះបាន្ពទ្ ឬប្រេូវការជាំន្ួយរដន្ថម ពដ្ើមបីណាេ់ជួរពេទ្យទ្ទ្ួលថ្នាំរង្ការ សូមពៅទ្ូរស័េទមកកាន្់

ប្រកុមជាំន្ួយេ័េ៌ាន្អាំេីថ្នាំរង្ការជាំងឺ COVID-19 ថ្ន្សហគមន្៍រដ្ឋ MAINE (Maine COVID-19 Community Vaccination Line)
ដដ្លេួកពគាន្វេតាន្ចាាំផ្តល់ជាំន្ួយដ្ល់ប្ររជាជន្រដ្ឋពមន្ ឲ្យទ្ទ្ួលបាន្េ័េ៌ាន្អាំេីគីៃន្ីកផ្តល់ថ្នរ
ាំ ង្ការ ។ ប្រកុម Community
Vaccination Line ក៏អាច្ពប្រជាមដប្រជងដ្ល់ប្ររជាជន្ពៅកនុងរដ្ឋពមន្ដដ្លប្រេូវការ ជាំន្ួយដផ្នករកដប្ររភាសា ជាំន្ួយច្ាំព

េះមព្ា

បាយព្វើដ្ាំពណើរ ទ្ទ្ួលពសវាកមមពៅផ្ទេះ ឬជួយដណនាាំអាំេី្ន្ធាន្នានាដដ្លាន្ពៅកនុងេាំរន្់ររស់េួកពគរស់ពៅផ្ងដដ្រ ។

ពដ្ើមបីអាច្ជួរជាមួយរុគគលិកប្រកុមជាំន្ួយេ័េ៌ាន្ថ្នាំរង្ការ (Vaccination Line) សូមពៅទ្ូរស័េទមកពលខ 1-888-445-4111 ។
ច្ាំព

េះអនកងៃង់ ឬេិបាកសាតរ់ អាច្ជួរជាមួយន្ឹងរុគគលិកប្រកុម Vaccination Line ពោយច្ុច្ទ្ូរស័េទមកពលខ 711 ពហើយពសនើសុាំ

2

ការីទ្ូរស័េទ ភាារ់ពៅពលខ 1-888-445-4111 ។
ពរើអនកមិន្ាន្ោន្ជាំន្ិេះ ឬខវេះមព្ាបាយព្វើដ្ាំពណើរពៅកាន្់ មណឌលផ្តល់ថ្នាំរង្ការ ន្ិងប្រេឡរ់មកផ្ទេះវ ិញ នាយកោឋន្
អាច្ពរៀរច្ាំមព្ាបាយព្វើដ្ាំពណើរជូន្បាន្ ពោយកាលវ ិភាគគឺេីថ្ងៃច្័ន្ទ ដ្ល់ថ្ងៃពៅរ ៍ ចារ់េីពា៉ា ង 7:00នាទ្ីប្រេឹក -

ពា៉ា ង4:00នាទ្ីល្ងៃច្ ។ នាយកោឋន្ កាំេុងពរៀរច្ាំកិច្ចការជាមួយន្ឹង ModivCare ពដ្ើមបីផ្តល់មព្ាបាយព្វើដ្ាំពណើរដ្ល់អនកដដ្ល

ខវេះមព្ាបាយព្វើដ្ាំពណើរពៅទ្ទ្ួលថ្នាំរង្ការ តាមការណាេ់ទ្ុក ។ ប្រេូវពរៀរច្ាំណាេ់ពេលមកទ្ទ្ួលថ្នាំរង្ការររស់អនកជាមុន្សិន្
។ ោ៉ា ងពោច្ណាស់ 48 ពា៉ា ង មុន្ពេលណាេ់ទ្ទ្ួលថ្នាំរង្ការររស់អនកមកដ្ល់ សូមពៅទ្ូរស័េម
ទ កកាន្់ ModivCare

តាមពលខ 1-855-608-5172 ពដ្ើមបីកក់ពៅអីឡាន្ ។ ពេលពៅទ្ូរស័េទមកកាន្់ ModivCare សូមពប្រេៀមេ័េ៌ាន្ខាងពប្រកាមទ្ុក
ឲ្យបាន្រួច្រល់ ៖

•
•
•

ថ្ងៃដខឆ្នាំ ន្ិងពេលពវល្ងថ្ន្ការណាេ់ពៅទ្ទ្ួលថ្នាំរង្ការររស់អនក

ព្មេះ អាសយោឋន្ ន្ិងពលខទ្ូរស័េទ ររស់មណឌលផ្តល់ថ្នាំរង្ការររស់អនក ពរើសិន្ជាាន្
អេតពលខ MaineCare ររស់អក
ន ពរើាន្

ពេើ ប្រេូវព្វើដ្ូច្ពមតច្ពរើខាំុបា
្ ន្ចាក់ថ្នាំរង្ការ ព្វើពេសត ន្ិង/េាបាល ជាំងឺ COVID-19 រួច្រល់ ពហើយអនកផ្តល់ពសវាកមម
បាន្ទរថ្ងៃេីខាំុ?
្

ការធានារ៉ា រ់រងពលើថ្ងៃពសវាកមមេិន្ិេយជាំងឺ COVID-19 ច្ាំព

េះេលរដ្ឋដដ្លមិន្បាន្ទ្ិញការធានារ៉ា រ់រងសុខភាេ

ាន្ប្ររសិទ្ិភា
ធ េចារ់េីថ្ងៃទ្ី 18 ដខមីនា ឆ្នាំ 2020 ។ អនកពៅដេអាច្ោក់

កយសុាំការធានារ៉ា រ់រងបាន្ដដ្រ ពដ្ើមបីច្ង់ដ្ឹងថ្

ពេើអនកាន្សិទ្ិធទ្ទ្ួលបាន្ការធានារ៉ា រ់រងដដ្រឬពទ្ ។ អនកាន្ពេលរហូេដ្ល់ពៅរីដខ គិេចារ់េីកាលររ ិពច្ឆទ្ដដ្លអនក
បាន្ព្វើពេសត ពដ្ើមបីោក់
គឺអនកាន្ពេលោក់

កយសុាំការធានារ៉ា រ់រង ។ ឧទហរណ៍ ពរើអនកបាន្ព្វើពេសតជាំងឺពន្េះ ពៅថ្ងៃទ្ី 30 ដខពមសា ឆ្នាំ 2020

កយសុាំការធានារ៉ា រ់រងរហូេដ្ល់ថ្ងៃទ្ី 30 ដខកកាោ ឆ្នាំ 2020 ពដ្ើមបីោក់ពសនើ

កយសុាំ ន្ិងទ្ទ្ួលបាន្ការ

ធានារ៉ា រ់រង ។ ជពប្រមើសការធានារ៉ា រ់រងពន្េះ គឺាន្ផ្តល់ជូន្រហូេដ្ល់ថ្ងៃច្ុងពប្រកាយថ្ន្ការផ្ុេកាំណេ់ថ្ងៃប្ររកាស
អាសន្នសុខភាេសាធារណៈ ដេពយើងខ្ាំុន្ឹងពៅរន្តដ្ាំពណើការ
អាសន្នពន្េះបាន្ផ្ុេកាំណេ់ ។
ពរើអនកបាន្ោក់

កយសុាំ ពប្រកាយពេលដដ្លកាលររពិ ច្ឆទ្ប្ររកាស

កយ ពហើយាន្សិទ្ិធទ្ទ្ួលបាន្ការធានារ៉ា រ់រង អនកប្រេូវទក់ទ្ងអនកផ្តល់ពសវាកមមររស់អនក ពដ្ើមបីឲ្យេួកពគពផ្្ើ

រ័ណណរង់ប្របាក់ពៅកាន្់ MaineCare សប្រារ់ការច្ាំណាយពលើពសវាកមមេិន្ិេយជាំងឺ COVID-19 ពហើយមិន្ប្រេូវរន្តពផ្្ើ
រ័ណណរង់ប្របាក់ ច្ាំព

េះថ្ងៃពសវាកមមព្វើពរគវ ិន្ិច្័យ
ឆ ដដ្លអនកបាន្ទ្ទ្ួល ។ ពរើបាន្រង់ប្របាក់ថ្ងៃពសវាកមមរួច្រល់ពហើយ គឺអនកប្រេូវ

ទរប្របាក់ពនាេះេីអនកផ្តល់ពសវាកមមមកវ ិញ ពហើយប្របារ់ឲ្យេួកពគពផ្្ើរ័ណណពនាេះពៅកាន្់ MaineCare ពដ្ើមបីបាន្ទ្ទ្ួលប្របាក់ថ្ងៃ
ពសវាកមមទាំងអស់ពន្េះ ។
ការធានារ៉ា រ់រងច្ាំព

េះថ្នាំរង្ការ ន្ិងការេាបាលជាំងឺ COVID-19 ប្រេូវច្ូលជា្រាន្ពៅថ្ងៃទ្ី 11 ដខមីនា ឆ្នាំ 2021 ពហើយអនក

ផ្តល់ពសវាកមម មិន្ប្រេូវទរថ្ងៃពសវាកមមេីអនកពឡើយ ។

ពេើ ប្រេូវព្វើដ្ូច្ពមតច្ ពរើខុាំទ្
្ ទ្ួលបាន្ពសវាកមមដងទាំសុខភាេពផ្េងពទ្ៀេ ពៅពេលដដ្លខ្ុាំកាំេុងទ្ទ្ួលបាន្ពសវាកមម
ជាំងឺ COVID-19?

ពរើអនកទ្ទ្ួលបាន្ពសវាកមមពផ្េងៗពទ្ៀេ ពប្រៅេីពសវាកមម

ក់ េ័ន្ធន្ឹង

ក់េ័ន្ធ ន្ឹងការព្វើពេសត ការេាបាល ឬការចាក់ថ្នាំរង្ការជាំងឺ COVID-

19 អនកផ្តល់ពសវាកមមដងទាំសុខភាេររស់អនក អាច្ពផ្្ើរ័ណណរង់ប្របាក់ថ្ងៃពសវាកមមទាំងពនាេះមកឲ្យអនក ។
ពេើខាំុអា
្ ច្ោក់
ការោក់

កយសុាំការធានារ៉ា រ់រងពលើការព្វើពេសត ការេាបាល ន្ិងការទ្ទ្ួលថ្នាំរង្ការជាំងឺ COVID-19 ពោយរពរៀរណា?

កយសុកា
ាំ រធានារ៉ា រ់រងពន្េះ មិន្ាន្ភាេលាំបាកពឡើយ! អនកប្រេូវរាំពេញ

កយសុាំ មួយទ្ាំេ័រ ដដ្ល

ាន្ពៅឯទ្ាំេ័រវុ ិរររស់ ការ ិោល័យប្រគួសារឯករជយ (OFI, Office for Family Independence’s) ។

រាំពេញជាលកខណៈពអឡិច្ប្រេូន្ិក ឬអាច្ពបាេះេុមពយកមករាំពេញពោយថ្ដ្ក៏បាន្ដដ្រ ។ អនកប្រេូវរញ្ូា ន្

កយសុាំពន្េះអាច្

កយសុាំពន្េះមកកាន្់

MaineCare តាមអុីពម៉ាល ថ្ប្ររសន្ីយ ឬតាមទ្ូរសារក៏បាន្ ។ ពរើអនកមិន្ាន្អុិន្ងឺណិេពប្ររើពទ្ អនកអាច្ពសនើសុាំអនកផ្តល់ពសវាកមម
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ដងទាំសុខភាេអនក ពបាេះេុមព
ពរើអនកច្ង់ោក់

កយសុាំមួយច្ារ់ ឲ្យអនកបាន្ដដ្រ ។

កយសុាំការធានារ៉ា រ់រងសុខភាេពេញពលញេី MaineCare អនកប្រេូវរាំពេញទ្ាំេ័រទ្ីេីរ ថ្ន្

រញ្ូច លប្របាក់ច្ាំណូល ន្ិង្ន្ធាន្ររស់អនក ។

កយសុាំ ពដ្ើមបីោក់

កមមវ ិ្ីអេិងិជន្សប្រារ់ការដងទាំសុខភាេកនុងេថ្មៃពថ្ក (CAHC, Consumers for Affordable Health Care) ាន្ផ្តល់ជូន្
តាមពលខទ្ូរស័េទ 1-800-965-7476 សប្រារ់ផ្តល់ច្ពមៃើយ ន្ិងជួយអនកកនុងការរាំពេញ

កយសុាំ ។ ពៅទ្ីពន្េះ េួកពគក៏អាច្ជួយអនក

ឲ្យបាន្យល់ដ្ឹងថ្ពេើជពប្រមើសការធានារ៉ា រ់រងសុខភាេន្ីមួយៗ ដដ្លអាច្ាន្សប្រារ់អនក ាន្ភាេខុសោនដ្ូច្ពមតច្ ។
ពេើខាំុប្រ្ េូវពផ្្ើ

កយសុាំពៅទ្ីណា?

អនកអាច្ោក់ពសនើ

កយសុាំការធានារ៉ា រ់រងសុខភាេររស់អនក តាមវ ិ្ីណាមួយខាងពប្រកាម ។

ថ្ប្ររសន្ីយ ៖

Office for Family Independence
State of Maine - DHHS
114 Corn Shop Lane

Farmington, ME 04938
អុីពម៉ាល: farmington.dhhs@maine.gov
ទ្ូរសារ ៖ 1-207-778-8429
ពេើខុាំអា
្ ច្ដ្ឹងបាន្ពោយរពរៀរណាថ្
ពរើអនកប្រេូវបាន្ភានក់ង្កររកព

កយសុាំររស់ខុាំបា
្ ន្ទ្ទ្ួលការអន្ុម័េិ?

ើញថ្ ាន្សិទ្ិទ្
ធ ទ្ួលបាន្ការធានារ៉ា រ់រងពន្េះ អនកន្ឹងទ្ទ្ួលបាន្ដ្ាំណឹងថ្

រងររស់អនកប្រេូវបាន្អន្ុម័េិ ពហើយព្មេះររស់អនកប្រេូវបាន្ច្ុេះកនុងគពប្រាង Maine Rx ច្ាំព

កយសុាំការធានារ៉ា រ់

េះប្ររពភទ្ការធានារ៉ា រ់រងសុខភាេ

។ Maine Rx គឺជាកមមវ ិ្ីជាំន្ួយតាមការពរៀរច្ាំទ្ុកជាពស្សច្ ពដ្ើមបីជួយពច្ញថ្ងៃច្ាំណាយឱសងតាមពវជារញ្ជ
ា ពហើយពយើងខ្ាំុ

យល់ប្រេមច្ុេះព្មេះេលរដ្ឋដដ្លមិន្ាន្ការធានារ៉ា រ់រងសុខភាេ ច្ូលកនុងប្រកុមពន្េះ ពោយសារវាាន្ភាេង្កយស្សួលកនុងផ្តល់
ជូន្ការធានារ៉ា រ់រងបាន្ពលឿន្ ។ ពេលព្មេះររស់អនកប្រេូវបាន្ច្ុេះកនុងកមមវ ិ្ីពន្េះពហើយ អនកក៏ន្ឹងទ្ទ្ួលបាន្ការ
រញ្ុច េះេថ្មៃច្ាំព

េះថ្ងៃថ្នាំដដ្លទ្ិញតាមពវជារញ្ជ
ា ផ្ងដដ្រ ពេលអនកពប្ររើរ័ណណ Maine Rx ររស់អនក ។

ពរើអនករាំពេញ

កយសុាំទាំងេីរទ្ាំេ័រ ពយើងខ្ាំុន្ឹងេិន្ិេយពឡើងវ ិញន្ូវការធានារ៉ា រ់រងសុខភាេេីកមមវ ិ្ី MaineCare រួច្ពហើយពយើង

ខ្ុាំន្ឹងផ្តល់ដ្ាំណឹងដ្ល់អនក អាំេីពសច្កតីសពប្រមច្ ។ ពរើ កយសុាំររស់អនក ប្រេូវទ្ទ្ួលបាន្ការអន្ុម័េិ លិខិេជូន្ដ្ាំណឹងន្ឹងប្របារ់អនក
េីពេលពវល្ងចារ់ពផ្តើមការធានារ៉ា រ់រងសុខភាេេីកមមវ ិ្ី MaineCare ដដ្លអនកប្រេូវទ្ទ្ួលបាន្ ។ ពរើអនកមិន្អាច្ទ្ទ្ួលបាន្ការ
ធានារ៉ា រ់រងសុខភាេេីកមមវ ិ្ី MaineCare លិខិេជូន្ដ្ាំណឹងន្ឹងប្របារ់អនកេីមូលពហេុថ្ន្ការរដ្ិពស្ ។
ពរើាន្សាំណួរ ពេើខាំុប្រ្ េូវទ្ូរស័េទពៅជួរន្រណា?
ពរើអនកាន្សាំណួរអាំេីការោក់

កយសុាំការធានារ៉ា រ់រងពលើថ្ងៃច្ាំណាយពសវាកមមព្វើពេសតជាំងឺ COVID-19 សូមទក់ទ្ងមកកាន្់

ការិោល័យប្រគួសារឯករជយ (OFI, Office for Family Independence) តាមទ្ូរស័េទពលខ 1-855-797-4357 ។ ច្ាំព
TTY សូមច្ុច្មកពលខ 711 ។

េះអនកពប្ររើ

ពរើអនកាន្សាំណួរអាំេី ប្ររពភទ្ពសវាកមមសថិេពប្រកាមការធានារ៉ា រ់រង សូមពៅទ្ូរស័េទមកកាន្់ដផ្នកពសវាកមមអេិងិជន្ររស់កមមវ ិ្ី
MaineCare (MaineCare Member Services) តាមពលខ
1-800-977-6740 ។ ច្ាំព

េះអនកពប្ររើ TTY សូមច្ុច្មកពលខ 711 ។
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