
្រក�មហុ៊ន េសហ�ធីេណត អុិនសួរនឹស៍ សឺវសី (េខមបូឌ) ឯ.ក
អគារ BRED Bank ជានទី់ 5 អគារេលខ 30 មហវថិី្រពះនេរត�ម  សង� តផ់្សោរថ�ី3
ខណ� ដូនេពញ រជធានីភ�េំពញ ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា

េឈ� ះេពញរបស់អ�កជំងឺ៖ េឈ� ះជាអក្សរឡាតងំ៖

េឈ� ះេពញរបស់្របធានសហគមន៖៍ េឈ� ះជាអក្សរឡាតងំ៖

េលខសមាជិក៖ៃថ� ែខ ឆា� កំំេណើ ត៖ េលខទូរស័ព�៖

េឈ� ះអ�កទទួលផលជាអក្សរឡាតងំ៖

សូមេ្រជើសេរ ើសវធិីមយួខងេ្រកម៖

ករទូទត្់របាកសំ់ណងតមមូលប្បទនប្រត

អត�្របេយាជនជ៍ាសច្់របាក់ ករបង�ិលសងេទេលើករចំណាយែផ�កវជិ�ស�ស�

ករទូទតសំ់ណងតមរយៈករេផ�រ្របាកេ់ទគណនីធនាគារ

េឈ� ះគណនីជាអក្សរឡាតងំ៖ េលខគណនី៖

ទំពរ័ ១ ៃន២

អសយដ� នធនាគារ៖េឈ� ះធនាគារ៖

ឬ 

ពត័ម៌ានទូេទ

ទំរងទ់មទរសំណង

ពត័ម៌ានអំពីអ�កជំងឺ

ករទទួលសំណង

េដើម្បទីទួលបាន្របាកប់ង�ិលសង េលកអ�ក្រត�វ៖
- បំេពញ្រគបែ់ផ�កទងំអស់ៃនទំរងទ់មទរសំណងេនះ
- ្រត�វភា� បម់កជាមយួវកិយ័ប្័រតច្បោបេ់ដើមទងំអស់។ ប�� ក៖់ េយើងមនិទទួលរល់ឯកសរចម�ងេនាះេទ។ ្រក�មហុ៊ននឹងរក្សោឯកសរច្បោបេ់ដើមទងំេនាះស្រមាប់
  េ្របើ្របាស់ក�ុងករេធ�ើសវនកម�។  េលកអ�កអចរក្សោច្បោបច់ម�ងបានតមករេស�ើសុំរបស់េលកអ�ក។
- ចុះហត�េលខ និងកលបរេិច�ទេនក�ុងទំរងទ់មទរសំណងេនះ
- សូមេផ�ើទំរងទ់មទរសំណង និងឯកសរពកព់ន័�ទងំអស់េទកន៖់  

េតើេលកអ�កធា� បប់ាន ឬកំពុងព្យោបាលរបសួ ឬជំងឺែបបេនះពីមុនេទ? 
្របសិនេបើធា� ប ់សូមេលកអ�កប�� កល់ម�តិខងេ្រកម៖

េតើស� នភាពសុខភាពេនះបានចបេ់ផ�ើមយ៉ាងដូចេម�ច? សូមេលកអ�កប�� កឲ់្យបានច្បោស់លស់ពីេរគស��  និងេរៀបរបពី់ស� នភាពលម�តិតងំពីេពលចបេ់ផ�ើមមក។ 
ស្រមាបេ់្រគាះថា� កៃ់ចដន្យ សូមេលកអ�កប�� កពី់រេបៀប េពលេវល និងទីកែន�ងេ្រគាះថា� កែ់ដលបានេកើតេឡើង៖

្របសិនេបើករព្យោបាលរបសួស� មរបស់េលកអ�កបណា� លមកពីេ្រគាះថា� កៃ់ចដន្យ េតើមានភាគីទី៣ 
ពកព់ន័�ណាមយួែដលេលកអ�កអចទមទរសំណងបានែដរ ឬេទ?

ធា� ប់ មនិធា� ប់

មាន គា� ន

េតើេលកអ�កកំពុងទមទរសំណងេលើស� នភាពសុខភាពអ�ី?

ចំនួនវកិយ័ប្រត /  ទំពរ័ភា� បជ់ាមយួ៖

េលកអ�កកំពុងទមទរសំណងពី៖ 

ចំនួនទឹក្របាកស់រុបៃនករទមទរសំណង៖

សូមប�� កថ់ាចំនួន្របាកប់ង�ិលសងទងំអស់ នឹងអ្រស័យេទេលើគេ្រមាងធានារ៉បរ់ងែដលេលកអ�កបានេ្រជើសេរ ើស។ ្របាកប់ង�ិលសងអចនឹងមានចំនួនតិចជាងទឹក្របាកទ់ម ទរសំណងរបស់
េលកអ�ក។

វកិយ័ប្រត និងទឹក្របាកស់រុបៃនករទមទរសំណង
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េបើបាន សូមេលកអ�កប�� កពី់កលបរេិច�ទចូល និងេចញ េហើយភា� បម់កជាមយួលិខិតស្រមាកេពទ្យពីមន�ីរេពទ្យេដើម្បបី�� កក់លបរេិច�ទៃនករស្រមាកព្យោបាល៖  

ករព្យោបាលែផ�កជំងឺេ្រក

មាន គា� ន

ទំរងទ់មទរសំណង

េតើេលកអ�កបានស្រមាកព្យោបាលក�ុងមន�ីរេពទ្យែដរឬេទ?

ទំពរ័ ២ ៃន២

ថ ថ ខខ ឆឆ ថ ថ ខខ ឆឆកលបរេិច�ទចូល

ថ ថ ខខ ឆឆ

កលបរេិច�ទ

ពិនិត្យសុខភាព ឬចកវ៉់កសំ់ង

ថ ថ ខខ ឆឆ

ថ ថ ខខ ឆឆ

ថ ថ ខខ ឆឆ

ថ ថ ខខ ឆឆ

កលបរេិច�ទេចញ

ខ�ុ ំពិតជាបានអនពត័ម៌ានក�ុងទំរងទ់មទរសំណងេនះ។ ខ�ុ ំសូម្របកស  និងប�� កថ់ា រល់ពត័ម៌ាន និងឯកសរទងំអស់ែដលខ�ុ ំបានផ�ល់េនក�ុងទំរងទ់មទរ
សំណងេនះគឺ្រតឹម្រត�វ និងពិត្របាកដែមន។

ខ�ុ ំអនុ�� តឲ្យ Forte ពិនិត្យេឡើងវញិនូវរល់ពត័ម៌ានទងំអស់ក�ុងទំរងទ់មទរសំណងេនះ។

ខ�ុ ំអនុ�� តឲ្យ Forte េធ�ើករេស�ើសុំពត័ម៌ានេវជ�ស�ស�ពី្រគ�េពទ្យ និង/ឬ មន�ីរេពទ្យ្របសិនេបើចបំាច។់

ខ�ុ ំអនុ�� តឲ្យ Forte ពិនិត្យេឡើងវញិនូវពត័ម៌ានក�ុងរបាយករណ៍េពទ្យ និងកំណត្់រតសុខភាពែដលអចនឹង្រត�វបានេស�ើសុំ។

ខ�ុ ំយល់្រពមថានឹងអនុ�� តឲ្យ Forte េផ�ើពត័ម៌ានបែន�មអំពីករទមទរសំណងេនះេទកន្់របធានសហគមន ៍េលើកែលងែតខ�ុ ំមនិបានអនុ�� ត�ិ។

ខ�ុ ំ្របកសថា ខ�ុ ំពិតជាអ�ក ជំងឺ ឬជាឪពុក មា� យ ឬអណាព្យោបាលរបស់អ�កជំងឺែមន (្របសិនេបើអ�កជំងឺមានអយុេ្រកម១៨ឆា� )ំ

ខ�ុ ំ្របកសថា ខ�ុ ំ្រត�វជា របស់អ�កជំងឺខងេលើេនះែមន

ហត�េលខ និងេឈ� ះអ�កជំងឺ ឬជាឪពុក មា� យ ឬអណាព្យោបាល ឬសចញ់ាតិរបស់អ�កជំងឺ

ខ�ុ ំអនុ�� តឲ្យ្រគ�េពទ្យ និង/ឬ មន�ីរេពទ្យេធ�ើករផ�ល់របាយករណ៍េពទ្យ និងេសចក�ីចម�ងរបាយករណ៍សុខភាពរបស់ខ�ុ ំ ្របសិនេបើមានករេស�ើសុំពី Forte។ 
េដើម្បឲី្យ Forte អច៖
ក. េផ��ងផា� តជ់ាមយួទំរងេ់ស�ើសុំ ឬទំរងទ់មទរសំណង ស្រមាបអ់ត�្របេយាជន៍
ខ. អនុវត�សវនកម� និងករេសីុបអេង�តនានា និង
គ. ដំេណើ រករ និងករែចកចយពត័ម៌ានេពទ្យេទឲ្យភាគីទី៣ េនេពលែដលមានត្រម�វពីខងែផ�កច្បោប់

េតើេលកអ�កមានបណ័� សន្យោរ៉បរ់ងេផ្្សងេទៀតែដលអចធានាេលើករចំណាយព្យោបាលរបស់េលកអ�កេទ? 
ឧទហរណ៍៖ បណ័� សន្យោរ៉បរ់ងេពលេធ�ើដំេណើ រ? េបើមាន សូមប�� ក៖់

កិច�្រពមេ្រព�ង និងករអនុ�� ត�ិរបស់េលកអ�ក

ករព្យោបាលេផ្សងៗ

ថ ថ ខខ ឆឆកលបរេិច�ទ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ករែថទេំធ�ញករែថទែំភ�ក

បរកិ� រេវជ�ស�ស�យូអែង�ង

សូមេ្រជើសេរ ើសខងេ្រកម៖


	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled34: Off
	untitled35: Off
	untitled36: Off
	untitled37: Off
	untitled38: Off
	untitled39: Off
	untitled40: Off
	untitled41: Off
	untitled17: 
	untitled18: 
	untitled19: Off
	untitled20: Off
	untitled21: Off
	untitled22: Off
	untitled23: Off
	untitled24: Off
	untitled25: Off
	untitled26: Off
	untitled27: Off
	untitled28: Off
	untitled29: Off
	untitled30: Off
	untitled31: Off
	untitled32: Off
	untitled33: Off
	untitled42: 
	untitled43: 
	untitled44: 
	untitled45: 
	untitled46: 
	untitled50: 
	untitled51: 
	untitled52: 
	untitled53: 
	untitled54: 
	untitled55: 
	untitled56: 
	untitled57: 
	untitled58: 
	untitled59: 
	untitled60: 
	untitled61: 
	untitled62: 
	untitled63: 
	untitled64: 
	untitled65: 
	untitled66: 
	untitled67: 
	untitled68: 
	untitled69: 
	untitled70: 
	untitled71: 
	untitled72: 
	untitled73: 
	untitled74: 
	untitled75: 
	untitled76: 
	untitled77: 
	untitled78: 
	untitled79: 
	untitled80: 
	untitled81: 
	untitled82: 
	untitled83: 
	untitled84: 
	untitled85: 
	untitled86: 
	untitled87: 
	untitled88: 
	untitled89: 
	untitled90: 
	untitled91: 
	untitled92: 
	untitled93: 


