CDBS - Non-Bulk Billing Consent - Khmer

គម្រោងអត្ថររម្ោជន៍ថែទាំសុខភាពោត្់ម្មេញសរោរ់កុោរ
ទររង់ផ្ល
ត កា
់ រយល់រពរររស់អក
ន ជាំងច
ឺ ាំម្

ោះការម្ចញវិកកយររត្រិនថរនដុល

ខ្ញាំបាទ/នាងខ្ញាំ (អនកជាំង/ឺ អាណាពយាបាលរសរចយារ់) សូររញ្ចយកថា
់ ខ្បា
ញាំ ទ/នាងខ្បា
ញាំ នទទួលព័ត្៌ោនអាំពី៖


ការពយាបាលថដលបាន ឬនឹងរត្ូវបានផ្តលជ
់ ូន ចារ់ពថ្ី ែៃម្នោះត្ម្ៅ ម្ៅម្រការគម្រោងអត្ថររម្ោជន៍ថែទាំ
សុខភាពោត្់ម្មេញសរោរ់កុោរ (Child Dental Benefits Schedule)



ត្ថ្រៃររថែលថ្នការពយាបាលម្នោះ រួរទាំងការចាំណាយរបាក់ផ្ទយល់ខៃួននានា និង



ការម្រៀរចាំសរោរ់ការម្ចញវិកយ
ក ររត្ និងការរង់របាក់សរោរ់ម្សវានានា។

ខ្យ
ញាំ ល់ដង
ឹ ថា ខ្/ញាំ អនកជាំងឺ នឹងទទួលបានអត្ថររម្ោជន៍ថែទាំសខ
ុ ភាពោត្់ម្មេញ រត្ឹរកររិត្អត្ិររោថ្ន
អត្ថររម្ោជន៍ម្នោះថត្រម្ុ ណា្ោះយ ។

ខ្យ
ញាំ ល់ដង
ឹ ថា អត្ថររម្ោជន៍សរោរ់ម្សវារួយចាំនន
ួ អាចោនលកខខណ្ឌកររិត្ ម្ែើយថា គម្រោងអត្ថររម្ោជន៍

ថែទាំសខ
ុ ភាពោត្់ម្មេញសរោរ់កោ
ុ រ ផ្តលកា
់ រធានាររ
យ រ់ ងម្លើរណាដម្យ សវាថដលសថត្
ិ កនង
ញ ថដនកាំណ្ត្់រម្ុ ណា្ោះយ ។ ខ្ញាំ

យល់ដង
ឹ ថា ខ្ន
ញាំ ង
ឹ រត្ូវរង់របាក់ផ្ល
ទយ ខ
់ ន
ៃួ សរោរ់ថ្ែៃម្សវាទាំងឡាយណា ថដលរិនសថត្
ិ ម្រការការធានាររ
យ រ់ ងររស់
គម្រោងអត្ថររម្ោជន៍ថែទាំសខ
ុ ភាពោត្់ម្មេញសរោរ់កោ
ុ រ។

រថនថរពីម្លើការចាំណាយរបាក់ផ្ល
ទយ ខ
់ ន
ៃួ ថដលបានពិភាកយា ខ្យ
ញាំ ល់ដង
ឹ ថា ត្ថ្រៃម្សវានានានឹងកាត្់រនថយកររិត្
អត្ិររោថ្នអត្ថររម្ោជន៍ថដលោន ម្ែើយថា ខ្ន
ញាំ ង
ឹ រត្ូវរង់របាក់ផ្ល
ទយ ខ
់ ន
ៃួ សរោរ់រង្គងគរថ្់ ែៃម្សវារថនថរនានា
ម្ៅម្ពលថដលអស់អត្ថររម្ោជន៍ម្នាោះ។

___________________________
ម្លខ Medicare ររស់អនកជាំងឺ

________________________________
ែត្ថម្លខាអនកជាំងឺ/អាណាពយាបាលរសរចយារ់

___________________________
ម្
ោះ្យ ម្ពញររស់អនកជាំងឺ

________________________________
ម្
ោះ្យ ម្ពញររស់អនកចុោះែត្ថម្លខា
(កនញងករណ្ីរន
ិ ថរនជាអនកជាំងឺ)
_______________________________
កាលររិម្ចេទ

ទររង់ម្នោះរត្ូវថត្រាំម្ពញ ម្ៅរល់ថ្ែៃថ្នការផ្ដលម្់ សវា ម្ៅម្រការគម្រោងអត្ថររម្ោជន៍ថែទាំសុខភាពោត្់ម្មេញ
សរោរ់កុោរ។

CDBS - Non-Bulk Billing Consent - English

CHILD DENTAL BENEFITS SCHEDULE
NON-BULK BILLING PATIENT CONSENT FORM
I, the patient / legal guardian, certify that I have been informed of:


the treatment that has been or will be provided on this day under the Child Dental
Benefits Schedule;



the likely cost of this treatment, including any out-of-pocket costs; and



the billing and payment arrangements for the services.

I understand that I / the patient will only have access to dental benefits of up to the benefit
cap.
I understand that benefits for some services may have restrictions and that the Child Dental
Benefits Schedule covers a limited range of services. I understand I will need to personally
meet the costs of any services not covered by the Child Dental Benefits Schedule.
In addition to the out-of-pocket costs discussed, I understand that the cost of services will
reduce the available benefit cap and that I will need to personally meet the costs of any
additional services once benefits are exhausted.

___________________________
Patient’s Medicare number

___________________________
Patient / legal guardian signature

___________________________
Patient’s full name

___________________________
Full name of person signing
(if not the patient)
___________________________
Date

This form must be completed on each day of service provision under the Child Dental
Benefits Schedule.

