
 

1 

 

សិទ្ធិ និង ការ ការពារ របស់ អ្នក ប្បឆាំង នឹង  

ច្បាប់ វេជ្ជ សាស្តសរ  ដែល ភ្ញា ក់ វ អ្ើល  និង ការ 

វច្បញ វេ ក្ក័យបបប្រ រុលយ ភ្ញព វៅ រែឋ វ៉ា សុ៊ីនវោន 
 

វៅ វពល ដែល អ្នក ទ្ទួ្ល បាន ការ ដែទាំ សវប្ រ្ ោះ បន្ទា ន់ ឬ ប្រូេ បាន ពាបាល វោប  អ្នក រ្ល់ វសវ វប្ៅ បណ្តរ ញ វៅ មនា ៊ីរ 

វពទ្យ កន ុង បណ្តរ ញ ឬ មជ្ឈមណ្ឌ ល េោះ ការ់ ដែល មាន ការ ប្ពួប បារមភ អ្នក ប្រូេ បាន ការពារ ព៊ី ការ បង់ ថ្ែៃ ដែល គួរ ឲ្យ ភ្ញា ក់ 

វ អ្ើល ឬ ការ បង់ ថ្ែៃ រុលយ ភ្ញព ។ 

អ្វីទៅជា "អ្ត្រាការត្រាក់សមតុល្យ" (ជួនកាល្ទៅថា  "អ្ត្រាការត្រាក់ភ្ញា ក់ទ្អើល្")?                                                                          

វៅវពលវ ើញប្គូវពទ្យ ឬអ្នក រ្ល់វសវដែទាំសុខភ្ញពវ្េងវទ្ៀរ     

អ្នកអាច្បនឹងជ្ាំពាក់ការច្បាំណ្តបវប្ៅវោវ ៉ៅ ជាក់លាក់ែូច្បជាការបង់កាក់       កាក់កាក់ និង/ឬការការ់ បនថប។ អ្នក 

ប្បដែល ជា មាន ការ ច្បាំណ្តប វ្េង វទ្ៀរ ឬ ប្រូេ បង់ ថ្ែៃ វសច្បករ ៊ី ប្ពាង ច្បាប់ ទាំង មូល ប្បសិន វបើ អ្នក វ ើញ អ្នក រ្រ់ រ្ង់ 

ឬ វៅ កដនៃង ដែទាំ សុខ ភ្ញព ដែល មិន សថ ិរ វៅ កន ុង បណ្តរ ញ ដ្នការ សុខ ភ្ញព របស់ អ្នក ។ 

 " វប្ៅ បណ្តរ ញ " ពពិណ៌្ន្ទ អ្ាំព៊ី អ្នក រ្ល់ វសវ និង អាគារ ដែល មិន ទន់ បាន ចុ្បោះ ែរថ វលខា វលើ កិច្បច សនា ជាមួប 

ដ្នការ  សុខ ភ្ញព របស់ អ្នក ។ អ្នក រ្ល់ វសវ វប្ៅ បណ្តរ ញ អាច្ប ប្រូេ បាន អ្នុញ្ញា រ ឲ្យ បង់ ថ្ែៃ អ្នក សប្មាប់ ភ្ញព ខុស 

គាន  រវង អ្វ  ីដែល ដ្នការ របស់ អ្នក បាន បល់ ប្ពម បង់ និង ច្បាំនួន វពញវលញ ដែល ប្រូេ បាន បង់ ថ្ែៃ សប្មាប់ វសវ 

មួប ។ វនោះ ប្រូេ បាន វគ វៅ ថា " ការ វច្បញ ថ្ែៃ រុលយ ភ្ញព ។ " ច្បាំនួន វនោះ ទ្ាំនង ជា វប្ច្បើន ជាង ការ ច្បាំណ្តប កន ុង បណ្តរ ញ 

សប្មាប់ វសវ  ែូច្ប គាន  វែើប ប្បដែល ជា មិន  រាប់ វឆព ោះ វៅ ដែន កាំណ្រ់ វប្ៅ វោវ ៉ៅ  ប្បចាំ ឆន ាំ របស់ អ្នក វ ើប ។ 

"ការ វច្បញ ថ្ែៃ វោប ភ្ញា ក់ វ អ្ើល"  គឺ ជា វសច្បករ ៊ី ប្ពាង ច្បាប់ រុលយ ភ្ញព ដែល មិន បាន រំពឹង ទ្ុក ។     

វនោះអាច្បវកើរវ ើងវៅវពលអ្នកមិនអាច្បប្គប់ប្គងអ្នកដែលពាក់ពយនធនឹងការដែទាំរបស់អ្នកែូច្បជាវៅវពលដែលអ្នកមាន

អាសននឬវៅវពលដែលអ្នកកាំណ្រ់កាលេ ក្ភ្ញគែាំវណ្ើរទ្សេនកិច្បចវៅទ្៊ីោាំងបណ្តរ ញប៉ៅុដនែ ប្រូេបានពាបាលវោបមិនបានរពំឹ

ងទ្ុកវោបអ្នក រ្ល់វសវវប្ៅបណ្តរ ញ     ។   

អ្នក ធាន្ទ រា៉ា ប់ រង ប្រូេ បាន រប្មូេ ឲ្យ ប្បាប់ អ្នក ោម របៈ វគែទ្ាំពយរ របស់ ពួក វគ ឬ ោម សាំវណ្ើ ដែល អ្នក រ្ល់ វសវ 

មនា ៊ីរ វពទ្យ និង អាគារ សថ ិរ វៅ កន ុង បណ្តរ ញ  របស់ ពួក វគ ។  មនា ៊ីរវពទ្យ េោះការ់  និង អ្នក ដ្ល់ វសវ ប្រូេ ប្បាប់ អ្នក ថា 

វរើ បណ្តរ ញ  រ្ល់ វសវ  ណ្ត ដែល ពួកវគ ចូ្បលរមួ កន ុង វគែទ្ាំពយរ ឬ ោម សាំវណ្ើ របស់ ពួកវគ ។ 

អ្នក ត្រតវូ ាន ការពារ ពី ការ បង់ ថ្លៃ តុល្យភ្ញព សត្រាប់:                                                   

Emergency Services 

ប្បសិន វបើ អ្នក មាន សាថ ន ភ្ញព វេជ្ជ សាស្តសរ  សវប្ រ្ ោះ បន្ទា ន់ សាថ ន ភ្ញព មិន ប្បប្ករ៊ី ថ្ន ការ វប្បើប្បាស់ សុខ ភ្ញព ល្ េូ ចិ្បររ 

ឬ សារ ធារុ និង ទ្ទួ្ល បាន វសវ សវប្ រ្ ោះ បន្ទា ន់ ព៊ី អ្នក រ្ល់ វសវ វប្ៅ បណ្តរ ញ ឬ អាគារ អ្នក រ្រ់ រ្ង់ ឬ អាគារ ភ្ញគ 

វប្ច្បើន អាច្ប បង់ ថ្ែៃ អ្នក គឺ ច្បាំនួន ដច្បក រំដលក រថ្មៃ  កន ុង បណ្តរ ញ របស់ អ្នក  ( ែូច្ប ជា ការ បង់ ប្បាក់ និង ការ ធាន្ទ រា៉ា ប់ 

រង ) ។  អ្នក មិន អាច្ប មាន រុលយភ្ញព សប្មាប់  វសវ កមម សវប្ រ្ ោះ បន្ទា ន់ ទាំង វនោះ បាន វទ្ ។  វនោះ រមួ មាន ការ ដែទាំ 

ដែល អ្នក ទ្ទួ្ល បាន វៅ មនា ៊ីរ វពទ្យ និង វៅ កន ុង អាគារ ដែល រ្ល់ វសវ វេ ក្បររ ិ ែល់ មនុសេ ដែល មាន ជ្ាំងឺ ល្ េូ ចិ្បររ ឬ 

ជ្ាំងឺ វប្បើប្បាស់ សារ ធារុ អាសនន ។ អ្នក មិន អាច្ប ប្រូេ បាន បង់ ថ្ែៃ រុលយភ្ញព សប្មាប់ វសវ កមម សវប្ រ្ ោះ បន្ទា ន់ ទាំង វនោះ 

រមួ ទាំង វសវ ដែល អ្នក អាច្ប ទ្ទួ្ល បាន បន្ទា ប់ ព៊ី អ្នក សថ រិ កន ុង សាថ ន ភ្ញព វែរ បាន វទ្ ។ 

 

ទសវា ជាក់លាក់  ទៅ មនទ ីរ ទពទ្យ  កន ុង បណ្តា ញ ឬ មជឈមណ្ឌ ល្ វះ កាត់ អាមប ុល្តូរ ី
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វៅ វពល ដែល អ្នក ទ្ទួ្ល បាន វសវ ព៊ី មនា ៊ីរ វពទ្យ កន ុង បណ្តរ ញ ឬ មជ្ឈមណ្ឌ ល េោះ ការ់ ដែល មាន ការ រំវ ើប អ្នក រ្ល់ 

វសវ មួប ច្បាំនួន អាច្ប នឹង មាន  បណ្តរ ញ វប្ៅ បណ្តរ ញ ។  កន ុង ករណ្៊ី  ទាំង វនោះ អ្នក រ្ល់ វសវ ទាំង វនោះ ភ្ញគ វប្ច្បើន អាច្ប 

បង់ ថ្ែៃ អ្នក គឺ ច្បាំនួន ថ្ន ការ ដច្បក រំដលក រថ្មៃ កន ុង បណ្តរ ញ របស់ អ្នក ។ 

អ្នក ក៏ មិន ត្រតវូ ាន តត្រមូវ ឲ្យ យក ចិតា ទ្ុក ដាក់ ទចញ ពី បណ្តា ញ ដែរ ។  អ្នក អាច ទត្រជើស ទរសី អ្នក 

្គត់្គង់ ឬ ឧបករណ្៍ ទៅ កន ុង បណ្តា ញ ដ្នការ របស់ អ្នក ។ 

ទពល្ ណ្ត អាច សុុំ ល្ុប ទោល្ ការ ការពារ របស់ អ្នក ព ីការ បង ់ថ្លៃ តុល្យភ្ញព:  

អ្នក រ្ល់ ការ ដែទាំ សុខ ភ្ញព  រមួ ទាំង មនា ៊ីរ វពទ្យ និង អ្នក រ្ល់ រែ បនរ  សវប្ រ្ ោះ បន្ទា ន់ ោម ល្ េូ អាកាស មិន  អាច្ប 

រប្មូេ ឲ្យ អ្នក  វបាោះ បង់ ការ ការពារ របស់ អ្នក ព៊ី ការ បង់ ថ្ែៃ រុលយ ភ្ញព ាន ទ ើយ ។ 

ប្បសិន   វបើ អ្នក មាន ការ ប្គប ែណ្រ ប់ ោម របៈ ដ្នការ សុខភ្ញព ប្កមុ ដែល រ្ល់ មូលនិធិ វោប ខល នួ ឯង វៅ កន ុង 

សាថ នភ្ញព ដែល មាន កប្មិរ មួប ច្បាំនួន  អ្នក រ្រ់ រ្ង់ អាច្ប សុាំ ឲ្យ អ្នក  បល់ ប្ពម  លុប វចល ការ  ការពារ ការ បង់ ថ្ែៃ 

រុលយភ្ញព របស់ អ្នក ប៉ៅុដនរ អ្នក  មិន ដែល្ ាន  រប្មូេ ឲ្យ មាន ការ បល់ ប្ពម របស់ អ្នក ។  

សូមទ្ាំន្ទក់ទ្ាំនងមកកាន់និវោជ្ក     ឬដ្នការសុខភ្ញពរបស់អ្នកវែើមប៊ីទ្ទួ្លបានពយរ៌មានបដនថម     ។  

ទៅទពល្ លៃឹង តុល្យភ្ញព មិន ត្រតវូ ាន អ្នុញ្ញា ត អ្នក ក៏ ាន ការ ការពារ ែូច ខាង ទត្រកាម ដែរ:  

1. អ្នក ទ្ទួ្ល ខុស ប្រូេ ដរ ច្បាំវពាោះ ការ បង់ ច្បាំ ដណ្ក ថ្ន ការ ច្បាំណ្តប របស់ អ្នក ប៉ៅុវណ្តណ ោះ ( ែូច្ប ជា ការ បង់ ប្បាក់ 

កាក់ ការ ធាន្ទ រា៉ា ប់ រង   និង ការ ការ់ បនថប ដែល អ្នក នឹង បង់ ប្បសិន វបើ អ្នក រ្ល់ ឬ អាគារ គឺ វៅ កន ុង 

បណ្តរ ញ ) ។ ដ្នការ  សុខភ្ញព របស់ អ្នក នឹង បង់ ថ្ែៃ អ្នក រ្រ់ រ្ង់ បណ្តរ ញ និង អាគារ វោប ផ្ទា ល់ ។ 

2.  ជាទូ្វៅ ដ្នការ  សុខភ្ញព របស់ អ្នក  ប្រូេ មាន ៖ 

1. ប្គប ែណ្រ ប់  វសវ  កមម សវប្ រ្ ោះ បន្ទា ន់ វោប មិន រប្មូេ ឲ្យ អ្នក  ទ្ទួ្ល បាន ការ អ្នុមយរ សាំរាប់ វសវ 

ជា មុន ( ការ អ្នុញ្ញា រ ព៊ី មុន ) ។ 

2. ប្គប ែណ្រ ប់  វសវ កមម សវប្ រ្ ោះ បន្ទា ន់ វោប អ្នក រ្ល់ វសវ វប្ៅ បណ្តរ ញ ។ 

3.     មូលោឋ នអ្វ ីដែលអ្នកជ្ាំពាក់អ្នក រ្រ់ រ្ង់ឬឧបករណ៏្     (ការច្បាំណ្តប-ការដច្បករំដលក)     

វលើអ្វ ីដែលវនឹងបង់កន ុង   - 

អ្នក រ្ល់វសវបណ្តរ ញឬកដនៃងសប្មបសប្មួលនិងប ា្ ញច្បាំនួនទ្ឹកប្បាក់វន្ទោះវៅកន ុងការពនយល់របស់

អ្នកអ្ាំព៊ីអ្រថ ប្បវោជ្ន៍។ 

4. សូម រាប់  ច្បាំនួន ដែល អ្នក បង់ ថ្ែៃ វសវ កមម សវប្ រ្ ោះ បន្ទា ន់  ឬ វសវ វប្ៅ បណ្តរ ញ វឆព ោះ វៅ ដែន 

កាំណ្រ់ ដែល អាច្ប ការ់ បនថប និង វប្ៅ វោវ ៉ៅ  របស់ អ្នក ។ 

 

ត្របសិនទបើអ្នកទជឿថាអ្នកត្រតវូានទេដាក់វកិកយបត្រតខុស, អ្នកអាច្បោក់ពាកយបណ្រ ឹងវៅរោឋ  ិបាលសែពយនធវៅ 

https://www.cms.gov/nosurprises/consumers  ឬវោបវៅ  1-800-985-3059;  និង/ឬ ោក់  ពាកយ បណ្រ ឹង វៅ 

ការ ក្ោលយប រែឋ Washington State Office របស់ សនង ការ ធាន្ទ រា៉ា ប់ រង វៅ ោម វគែទ្ាំពយរ របស់ ពួក វគ ឬ វោប ទូ្រសយពា 

វៅ កាន់ 1-800-562- 6900។ 

សូម ទ្សេន្ទ https://www.cms.gov/nosurprises សប្មាប់ ពយរ៌មាន បដនថម អ្ាំព៊ី សិទ្ធ ិរបស់ អ្នក វៅ វប្កាម ច្បាប់  សែពយនធ។ 

  សូម ទ្សេន្ទ វគែទ្ាំពយរ របស់ ការ ក្ោលយប សនង ការ   ធាន្ទ រា៉ា ប់ រង  Billing  Protection Act សប្មាប់ ពយរ៌មាន បដនថម 

អ្ាំព៊ី សិទ្ធ ិរបស់ អ្នក វៅ វប្កាម ច្បាប់ រែឋ វ៉ា សុ៊ីនវោន ។ 

https://www.cms.gov/nosurprises/consumers
https://www.insurance.wa.gov/file-complaint-or-check-your-complaint-status
https://www.cms.gov/nosurprises
https://www.insurance.wa.gov/what-consumers-need-know-about-surprise-or-balance-billing
https://www.insurance.wa.gov/what-consumers-need-know-about-surprise-or-balance-billing
https://www.insurance.wa.gov/what-consumers-need-know-about-surprise-or-balance-billing
https://www.insurance.wa.gov/what-consumers-need-know-about-surprise-or-balance-billing
https://www.insurance.wa.gov/what-consumers-need-know-about-surprise-or-balance-billing
https://www.insurance.wa.gov/what-consumers-need-know-about-surprise-or-balance-billing
https://www.insurance.wa.gov/what-consumers-need-know-about-surprise-or-balance-billing
https://www.insurance.wa.gov/what-consumers-need-know-about-surprise-or-balance-billing
https://www.insurance.wa.gov/what-consumers-need-know-about-surprise-or-balance-billing
https://www.insurance.wa.gov/what-consumers-need-know-about-surprise-or-balance-billing

