
ពាក្យស្នើ្ុំប្រាក់ឧបត្ថម្ភមូលដ្ឋា នសេជ្ជសាស្្រ
(ត្រូវបានបតរើសតរារ់ការចុះប ម្ ះមូលដ្ឋា នបវជ្ជសាសស្រ និងការរញ្្ជ ក់ប�ើងវញិ)

ផ្នកទី 1 ៖ ប្តរូេបំសេញសដ្យអតិថិជន (សូមបបាះពុម្ព)

្ប្រាបេ់កិ្កយបប្តអតិថិជនផែលរានបងស់ដ្យនរណារាន ក់ស្សេងសទៀតសប្រៅេី SCE ៖

េត័រ៌ានទាក់ទងជំនួ្ មូលដ្ឋា នសេជ្ជសាស្្រ SCE ៖

អតិថិជនយលថ់ា៖

សលខគណនីអតិថិជន SCE ៖ 2- សលខគណនីស្វាកម្ម៖ 3-

ទូរ្័េ្ទសៅ្្ទទះ៖ (           ) ទូរ្័េ្ទជំនួ្៖ (           )

អា្យដ្ឋា នទីតាងំ៖ យូនីត/អាគារ៖

ស ្្ម ទះរប្់អនកប្គបប់្គងទីតាអំ៖ ទូរ្័េ្ទទីតាងំ៖ (           )

ស ្្ម ទះរប្់អនកជួល៖ ទូរ្័េ្ទរប្់អនកជួល៖ (           )

ហត្ថសលខាអតិថិជន៖ កាលបរសិ្ឆេទ៖ ផខ/ថថងៃ/ឆ្ន ំ

¡ ទូរ្័េ្ទ (សូមរញ្្ជ ក់បលខទូរស័ព្ទ)៖ (           ) ¡ TTY (សូមរញ្្ជ ក់បលខទូរស័ព្ទ)៖ (           )

¡ សារជាអកសេរ (សូមរញ្្ជ ក់បលខទូរស័ព្ទដៃ)៖ (           )

¡ អុីផមល (សូមរញ្្ជ ក់អាសយដ្ឋា នអីុមមល)៖

¡ ខ្ុ ំមិន្ងឱ់្យ SCE ទាក់ទងខ្ុ ំអំេីេត័រ៌ានដ្្់្ រន្រសទ។

ស ្្ម ទះអតិថិជន (ៃូចមៃលបានរង្ហា ញបលើវកិ្កយរត្ររស់អ្នក)៖

ស ្្ម ទះរប្់អនកជំងឺមូលដ្ឋា នសេជ្ជសាស្្រសៅ្្ទទះ (បរើខុសគ្្ន )៖

អា្យដ្ឋា នស្្ើ្ំបុប្តរប្់អតិថិជន (បរើខុសគ្្ន )៖

ស ្្ម ទះទីតាងំ្្ទទះ្លត័ ឬអាគារ្្ទទះផលវែង៖

អា្យដ្ឋា នស្វា៖

បៅបពលរញ្ច រ់ការដ្ក់ពាក្យសំុបនះ បយើងនឹងជូនៃំណឹងៃល់អ្នកបដ្យស្័យតរវ្្រិអំពីការបតគ្ងទុក ការមិនបានបតគ្ងទុក និងការដ្ច់ចរន្ររង្ិលតាមទូ
រស័ព្ទ។ បយើងក៏រានសម្្ថភាពជូនៃំណឹងៃល់អ្នកអំពីការការដ្ច់ចរន្រតាមអីុមមល ការប្ញើសារ ឬ Teletypewriter (TTY) ។ តរសិនបរើអ្នកទទួលបានការជូនៃំ
ណឹងអំពីការដ្ច់ចរន្រពីបយើងរចួប�ើយ ប�ើយចង់រន្រ ឬតរសិនបរើរច្ចុរ្បន្នអ្នកមិនទទួលបានការជូនៃំណឹងអំពីការដ្ច់ចរន្របទ រុ៉មន្រអ្នកចង់ៃឹង សូមរង្ហា
ញវធីិសាសស្រមៃលអ្នកបពញចិ្្រក្នុងការទទួលព័្៌រានអំពីការដ្ច់ចរន្រខាងបតកាម៖

តរសិនបរើបវជ្ជរណិ្្ (MD) បវជ្ជរណិ្្ជំងឺពុកឆ្ឹង (DO) ជំនួយការត្រូបពទ្យ (PA) ឬ្ិលានុរដ្ឋា យិកាហា្់ការ (NP) រញ្្ជ ក់ថា សា្ថ នភាពសុខភាពររស់ព
លរៃឋាជាអចិដ្រន្រយ៍ ពលរៃឋាមៃលរានមូលដ្ឋា នបវជ្ជសាសស្រត្រូវម្រំបពញទតមង់មរររទមៃលរញ្្ជ ក់បដ្យខ្ួនឯងនូវសិទ្ិរន្រទទួលបាន មូលដ្ឋា នបវជ្ជសា
សស្របរៀងរាល់ពីរឆ្្ន ំម្រង។

តរសិនបរើបវជ្ជរណិ្្ (MD) បវជ្ជរណិ្្ជំងឺពុកឆ្ឹង (DO) ជំនួយការត្រូបពទ្យ (PA) ឬ្ិលានុរដ្ឋា យិកាហា្់ការ (NP) រញ្្ជ ក់ថាសា្ថ នភាពសុខភាពររស់ 
ពលរៃឋាមិនស្ថិ្ស្ថិរបទ ពលរៃឋាមៃលរានមូលដ្ឋា នបវជ្ជសាសស្រត្រូវម្រំបពញទតមង់មរររទមៃលរញ្្ជ ក់បដ្យខ្ួនឯងនូវសិទ្ិរន្រទទួលបានមូលដ្ឋា នបវជ្ជ
សាសស្របរៀងរាល់ឆ្្ន ំ ប�ើយអ្ិថិជនត្រូវម្ដ្ក់ពាក្យសំុថមីជាមួយនឹងវញិ្ញា រនរត្ររស់បវជ្ជរណិ្្បរៀងរាល់ពីរឆ្្ន ំម្រង។

តរសិនបរើពលរៃឋាពិការម្្នក អ្ិថិជនអាចទាក់ទងបៅ SCE បៃើម្បីបស្នើសំុការជូនៃំណឹងពិបសស បៅបពលមៃលរានទំាង ការរញ្្ជ ក់ប�ើងវញិ្ងមៃរ (បៃើ
ម្បីរំបពញពាក្យសំុថមីជាមួយវញិ្ញា រនរ័ត្ររស់បវជ្ជរណិ្្) ឬទតមង់ស្័យវាយ្ដម្ត្រូវបានប្ញើបចញ។

SCE មិនអាចធានានូវបសវាកមមហាគា ស និងអ្គាិសនីមៃលគ្ម នការរខំានប�ើយ ប�ើយអ្ិថិជនត្រូវទទួលខុសត្រូវចំបពាះការបរៀរចំជំនួសក្នុងករណីរានកា
រដ្ច់ហាគា ស ឬចរន្រអ្គាិសនី។
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4

ខ្ុ ំ្ូមបញ្្ជ ក់ថាេត័រ៌ានខាងសលើគឺប្តរឹមប្តរូេ។ ខ្ុ ំក៏្ ូមបញ្្ជ ក់្ងផែរថា េលរែឋាផែលរានមូលដ្ឋា នសេជ្ជសាស្្ររ្់សៅសេញសរាោងសៅអា្យដ្ឋា នសនទះ សហើយប្តរូេការ ឬបន្រទាម
ទារប្រាក់ឧបត្ថម្ភមូលដ្ឋា នសេជ្ជសាស្្រ។ ខ្ុ ំយលប់្េមអនុញ្ញា តឱ្យ SCE ស្្ទៀងផ្្ទ តេ់ត័រ៌ានសនទះ។ ខ្ុកំ៏យលប់្េមជូនែំណរឹ ងែល ់SCE ភ្លា មៗ្ងផែរ ប្ប្ិនសបើេលរែឋាផែលរានល
ក្ខណៈ្ម្បត្រិប្គបប់្គានផ់្លា ្់ទីលំសៅ ឬផលងប្តរូេការប្រាក់ឧបត្ថម្ភមូលដ្ឋា នសេជ្ជសាស ្្រសទៀត។

ប្រាក់ឧបត្ថម្ភមូលដ្ឋា នសេជ្ជសាស្្រ្្រងដ់្រ គឺអគ្ិ្នី 16.5 គីឡូវា ោតស់រាោងកនុងមួយថថងៃ (0.822 ផទមថនឧ្្ម័នធម្មជាតិកនុងមួយថថងៃ) ផែលបផន្ថមសៅសលើការផបងផ្កប្រា
ក់ឧបត្ថម្ភមូលដ្ឋា ន្្រងដ់្ររប្់អនក។ ប្ប្ិនសបើប្រាក់ឧបត្ថម្ភសនទះមិនស្លាើយតបនរឹងតប្មរូេការសេជ្ជសាស្្ររប្់អនកសទ ្ូមទាក់ទង SCE តាមសលខ 1-800-447-6620
សែើម្បីេិភ្កសាេី្ំនួនបផន្ថម។
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ពាក្យស្នើ្ុំប្រាក់ឧបត្ថម្ភមូលដ្ឋា នសេជ្ជសាស្្រ

ផ្នកទី 2 ៖ ប្តរូេបំសេញសដ្យសេជ្ជបណិ្ត (M.D.) សេជ្ជបណិ្តជំងេុឺក្្រឹង (D.O.) ជំនួយការប្គរូសេទ្យ (PA) ឬគិលានុបដ្ឋា យិកាហាតក់ារ (NP) 
ផែលរាន្បាបអ់នុញ្ញា ត

ខ្ុ ំ្ូមបញ្្ជ ក់ថា សា្ថ នភ្េ្ុខភ្េ និងតប្មរូេការអនកជំងឺរប្់ខ្ុ ំ(្ូមសរាទះេុម្ព)៖

ឧបករណ៍៖ ¡ អគ្ិ្នី ¡ ហ្ា្

ឧបករណ៍៖ ¡ អគ្ិ្នី ¡ ហ្ា្

ឧបករណ៍៖ ¡ អគ្ិ្នី ¡ ហ្ា្

1. ប្តរូេការសប្បើប្រា្់ឧបករណ៍សេជ្ជសាស្្រផែលែំសណើ រការសដ្យអគ្ិ្ន*ី (សប្ជើ្យកមួយ)        ¡ ប្តរូេការ      ¡ មិនប្តរូេការ

ឧរករណ៍បវជ្ជសាសស្រមៃលៃំបណើ រការបដ្យអ្គាិសនីខាងបតកាមបនះ្ឺ (ត្រូវបាន) បតរើបៅក្នុង្្ទះររស់អ្នកជំងឺមៃលរានប ម្ ះខាងបលើ៖

នាមប្តកូលរប្់អនកជំងឺ៖ នាមខលាួន៖

*  ឧរករណ៍បវជ្ជសាសស្រមៃលៃំបណើ រការបដ្យអ្គាិសនី មៃលរានលក្ខណៈសម្ប្្រិត្រ់តគ្ន់ ្ឺជាឧរករណ៍បវជ្ជសាសស្រណាមៃលត្រូវ
បានបតរើបៃើម្បីតទតទង់ជីវ ិ្  ឬពឹងម្្កបលើការចល័្។ ឧរករណ៍បនះត្រូវម្ៃំបណើ រការបដ្យបតរើហាគា ស ឬអ្គាិសនីមៃល្គា្់្គាង់បដ្យ
SCE ។ វារមួរានជាអាទិ៍ ឧរករណ៍ៃកៃបងហាើម (ឧរករណ៍សសរូរយកអុកសីុមសន), សួ្មៃក, រ៉ាសីុន Hemodialysis, រ៉ាសីុនរឺ្,
ឧរករណ៍របំោចសរដសតរសាទអ្គាិសនី, រន្ទះសរា្ព ធ និងរ៉ាសីុនរូម, ្ង់ Aerosol, អ្គាិសនីស្ថិ្ិ និងរ៉ាសីុនបាញ់ថា្ន ំសតរារ់ការ
ថ្ឆ្ុះអូ៊លតតាសូនិក, រ៉ាសីុនរង្ហា រ់, រ៉ាសីុន IPPB, រ៉ាសីុនវភិា្្តមងបនាម និងរបទះរញុបដ្យបតរើមូ៉ទ័រ។ ឧបករណ៍ផែលប្តរូេរានសប្បើ្
ប្រាបក់ារេយារាលមិនរានលក្ខណៈប្គបប់្គានស់ទ។

តបាក់ឧរ ្្ថម្ភមូលដ្ឋា នបវជ្ជសាសស្រស្រង់ដ្រអាចរានសតរារ់កំបៅ និង/ឬត្ជាក់ តរសិនបរើអ្នកជំងឺរាជំងឺង្រ់បជើងទំាងពីរ, មនុស្សខ្ិន,

មនុស្សស្ារ់ពាក់កណា្រ លខ្ួន, រានជំងឺកំណកបកាសិការ Sclerosis បតចើនមុខ ឬជំងឺរងឹមស្បក Scleroderma ។ តបាក់ឧរ្្ថម្ភមូលដ្ឋា នបវជ្ជ
សាសស្រស្រង់ដ្រអាចរាន្ងមៃរ តរសិនបរើអ្នកជំងឺរានតរព័ន្ភាពសំ៊ាចុះបខសោយ ជំងឺ្ំរាមកំម�ងៃល់អាយុជីវ ិ្  ឬសា្ថ នភាពប្្សងបទៀ
្មៃលរានការសឡើងកស ្្រ  ឬការប្តជាក់បផន្ថមផែលប្តរូេការេយារាលចារំា្ ់សែើម្បីប្ទប្ទងជ់ីេតិអនកជំងឺ ឬការពារការសខសាទះជីេជាតិថនសា្ថ នភ្េ្ុខភ្េរប្់អនកជំងឺ។

ប្តរូេការប្រាក់ឧបត្ថម្ភមូលដ្ឋា នសេជ្ជសាស្្រ្្រងដ់្រ្ប្រាបក់ារកស ្្រ ៖ (សូមបតជើសយកមួយ) ¡ ប្តរូេការ     ¡ មិនប្តរូេការ

ប្តរូេការប្រាក់ឧបត្ថម្ភមូលដ្ឋា នសេជ្ជសាស្្រ្្រងដ់្រ្ប្រាបក់ារប្តជាក់៖ (សូមបតជើសយកមួយ) ¡ ប្តរូេការ     ¡ មិនប្តរូេការ

3. តប្មរូេឱ្យសរៅ្រ  និងឱ្យប្តជាក់៖

2. គឺអនកជំងឺ្្ថតិសៅសប្កាមការេយារាលជំងឺរ ោថំរ ោ៖  (បតជើសយកមួយ) ¡ រាទ/ចា្      ¡ សទ

SCE ្ូមរកសា្ិទ្ិកនុងការស្្ទៀងផ្្ទ តេ់ត័រ៌ានផែលរានសៅកនុងពាក្យស្នើ្ុំសនទះជាមួយប្គរូសេទ្យផែលរានការអនុញ្ញា ត។

4.  ខ្ុ ំ្ូមបញ្្ជ ក់ថាឧបករណ៍សេជ្ជសាស្្រ និង/ឬសប្គឿងកស ដ្ៅ  ឬប្តជាក់បផន្ថមនរឹងអា្ប្តរូេរានទាមទារ ប្បរាណ៖ (បតជើសយកមួយ)

¡ ចំនួនឆ្្ន ំ ______________       ឬ      ¡ អចិដ្រន្រយ៍

5. ប្ប្ិនសបើឧបករណ៍ប្តរូេសប្បើកនុងសគាលបំណងប្ទប្ទងជ់ីេតិ ្ូមបញ្្ជ ក់សៅខាងសប្កាមសេលសេលាផែលអនកជំងឺអា្ប្ទាបំ្ទរានសបើ្ិនជាគា្ម ន ឧបករណ៍៖ (បតជើសយកមួយ)

¡ 2 បរ៉ាង ឬ្ិចជាង ¡ បតចើនជាង 2 បរ៉ាង

ស ្្ម ទះ MD, DO, PA, NP (្ូមសរាទះេុម្ព)៖ ទូរ្័េ្ទ៖ (             )

អា្យដ្ឋា នការយិាលយ័៖

អាជ្ាបណ័្ណរែឋា MD, DO, PA, NP ឬសលខអាជ្ាបណ័្ណសយាធា៖

ហត្ថសលខារប្់សេជ្ជបណិ្ត (្ុទះហត្ថសលខាផត MD, DO, PA, NP បោុសណា្ណ ទះ)៖ កាលបរសិ្ឆេទ៖ ផខ/ថថងៃ/ឆ្ន ំ

្ប្រាបស់ប្បើផតកនុង SCE បោុសណា្ណ ទះ៖

កាលររបិចឆេទទទួល៖ _________ ការមរងមចកមូលដ្ឋា នបវជ្ជសាសស្រ៖ _________ អងគាភាពអ្គាិសនី៖ _________ អងគាភាពហាគា ស៖ _________

ការរញ្្ជ ក់ប�ើងវញិ៖       ¡ ស្័យវាយ្ដម្បរៀងរាល់ 2 ឆ្្ន ំម្រង      ¡  ស្័យវាយ្ដម្តរចំាឆ្្ន ំ៖ ការរញ្្ជ ក់ MD, DO, PA, NP បរៀងរាល់ 2 ឆ្្ន ំម្រង

ស្្ើពាក្យស្នើ្ុំសៅកាន៖់ Southern California Edison Company 
Medical Baseline Department  

P.O. Box 9527
Azusa, CA 91702-9954


