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Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid
Plan)|  បញ្ប្ោះអ្កផ្េបសវា
ជី
ម ន ដ ់
នងឱសងសាន
ិ
ា 2019
បសចកដបី ផ្ដម
ើ
 បញ្ជីប្មោះអ្នកផ្ដេ់បសវា និងឱសងសាាន បនោះ រួមមានព្័តមា
៌ ន អ្ំព្ីព្ បបភទថ្នអ្នកផ្ដេ់បសវា និងឱសងសាន
ា បៅកនុង
Health Net Cal MediConnect និងការចុោះរាយអ្នកផ្ដេ់បសវា និងឱសងសាន
ា ទំងអ្ស់រ បស់គំបរាង
ចា ប់តាំងព្ីកាេ បរិបចេទថ្ន បញ្ជី ប្មោះបនោះ។ ការចុោះរាយ មានអាសយដ្ឋានរ បស់អ្ក
ន ផ្ដេ់បសវា និងឱសងសាន
ា
បហើយនិងព្័ត៌មានទក់ទង ព្ព្មទំងបសចកដី ព្ិសាារបផ្្េងបទៀត ដូចជាថ្ងៃ និងបមា"ងបធវើការ ភាព្ឯកទស និងជំន្ទញ
ផ្ងន្ដរ។ ពាក្យសំខាន់ៗ និងអ្តែន័យរ បស់វា ប ឃើញមាន តាមេំដ្ឋ ប់អ្កខរានុព្កម
កនុងជំព្ក
ូ ចុងបព្កាយថ្នបសៀវបៅន្ណន្ទំសមាជិក។
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ការ បដិបសធន៍
 Health Net Community Solutions, Inc. គឺជាគំបរាងសុខភាព្មួយ ន្ដេមានកិចចសន្ា ជាមួយ
ទំង Medicare និង Medi-Cal បដើម្បីផ្តេ់អ្តែព្ បបោជន៍ថ្នកមមវិធទ
ី ំងព្ីរមុខ សំរា ប់អ្នកចុោះប្មោះ។
  បញ្ជបី ្មោះបនោះចុោះរាយ អ្នកវិជាាជីវៈន្ងទំសុខភាព្ (ដូចជា បវជជ បណត
ឌិ , បព្ទ្យអ្នុបវជជ បណឌត
ិ , និងបព្ទ្យ
ចិតសា
ត ស្រស)ដ មនទីរ (ដូចជាមនទីរបព្ទ្យ ឬបវជជមនទីរ) និងអ្នកផ្ដេប់ សវាគំព្ទ (ដូចជា អ្នកផ្ដេប់ សវាសុខភាព្
បព្េថ្ងៃសំរា ប់មនុស្េបព្ញវ័យ និងសុខភាព្តាមផ្ទោះ) ន្ដេអ្នកអាចជួ បឋានៈជាសមាជិកថ្ន
Health Net។ បយើងក៏ចុោះរាយឱសងសាានន្ដេអ្នកអាចបព្ បើ បដើម្បីយកឱសងមានបវជជ បញ្ជារ បស់អ្ក
ន
ន្ដរ។
 បយើងនឹងបៅព្កុមទំងបនោះថ្ជា “ បណ្ដាញអ្នកផ្ដេប់ សវា” បៅកនុង បញ្ជបី ្មោះបនោះ។ អ្នកផ្ដេប់ សវា
ទំងបនោះបានចុោះហតែបេខា បេកិ
ើ ចចសន្ាជាមួយបយើង បដើម្បីផ្ដេប់ សវាឲ្យអ្នក។ បនោះគឺមន
ិ ន្មនជា
 បញ្ជីសព្វព្គ ប់ថ្ន បណ្ដាញអ្នកផ្ដេ់បសវារ បស់ Health Net Cal MediConnect សំរា ប់ត ប
ំ ន់ន្ដេ
 បង្ហាញបៅព្ក បខាងមុខ ថ្ន បញ្ជីប្មោះបនោះប ឡើយ។
ិ ច បដើម្បីព្ា
្ បាេសមាជិក
 អ្នកផ្ដេ់បសវាបៅបព្ៅ បណ្ដាញ/មិនចុោះកិចចសន្ា គឺមិនបៅបព្កាមកាតព្វកច
Health Net Cal MediConnect Plan បេើកន្េងន្តកនុងសាានការណ៍ជាអាសនន។ សូមទូរស័ព្ទ
បៅបេខបសវាអ្តិងជ
ិ នរ បស់បយើង ឬបមើេបសៀវបៅន្ណន្ទំសមាជិក រ បស់អ្នក សំរា ប់ព្័តមា
៌ ន បន្នែម
រួមទំងចំន្ណកតថ្មៃ ន្ដេអ្នុវតដចំបពាោះបសវាបៅបព្ៅ បណ្ដាញ។
 អ្នកអាចទទួេព្័ត៌មានបនោះ បដ្ឋយឥតគិតថ្ងៃ ជាទំរង់បផ្្េងបទៀត ដូចជា អ្ក្េរព្ុមពធំៗ អ្ក្េរព្បាាេ ឬ
ថ្សសំប ឡង។ បៅបេខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ព្ីបមា"ង 8 ព្ព្ឹក ដេ់ 8 យ ប់ ថ្ងៃច័នទ
រហូតថ្ងៃសុព្ក។  បន្ទា ប់ព្ីបមាងបធវ
"
ើការ បៅចុងអាទិត្យ និងថ្ងៃ បុណ្យ អ្នកអាចនឹងបានសូមឲ្យទុកសារ។
អ្នកនឹងព្តូវបានទូរសព្ទ
័ មកវិញ បៅថ្ងៃបធវើការ បន្ទា ប់បទៀត។ ការបៅគឺឥតបចញថ្ងៃប ឡើយ។

  បញ្ជីប្មោះបនោះ រួមមាននូវទំងផ្ដេ់បសវា សំរា ប់ទំង Medicare និង Medicaid។
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ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge,
are available to you. Call 1-855-464-3571 (TTY: 711) from 8 a.m. to 8 p.m.,
Monday through Friday. After hours, on weekends and on holidays, you can leave
a message. Your call will be returned within the next business day. The call is free.








 ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե Հայերեն եք խոսում, անվճար լեզվական օգնության
ծառայություններ են հասնում Ձեզ : Զանգահարեք 1-855-464-3571 (TTY՝ 711):
Մի անձ այստեղ է Ձեզ հետ զրուցելու նպատակով երկուշաբթիից ուրբաթ, կ.ա.
8:00-ից կ.հ. 8:00-ը: Աշխատանքային ժամերից անց, հանգստյան օրերին եւ
տոներին, կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Ձեր զանգը կվերադարձվի
հաջորդ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հեռախոսազանգն անվճար է:











請注意：如果您使用中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-855-464-3571
(聽障專線：711)。週一至週五，上午 8 點到下午 8 點。非營業時間、週末及假日，
您可以留言。我們會在下一個工作日給您回電。此專線為免付費電話。






 알림:귀하께서한국어를 사용하시는 경우 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수
있습니다. 1-855-464-3571 (TTY: 711)번으로 월요일 - 금요일, 오전 8 시부터 오후
8 시까지 전화하십시오. 영업시간 이후, 주말 및 공휴일에는 메시지를남기실 수
있습니다. 다음 영업일에 저희가 귀하께 전화를 드리겠습니다. 안내전화는
무료입니다.


?

ប បើសន
ិ អ្នកមានសំណរួ សូមទូរស័ព្ទបៅ Health Net Cal MediConnect តាមបេខ 1-855-464-3571 (TTY: 711)

ព្ីបមា"ង 8 ព្ព្ឹក ដេ់ 8 យ ប់ ថ្ងៃច័នទ រហូតថ្ងៃសុព្ក។  បន្ទា ប់ព្ីបមា"ងបធវើការ បៅចុងអាទិត្យ និងថ្ងៃ បណ្
ុ យ អ្នកអាចទុកសារបាន។

អ្នកនឹងព្តូវបានបៅ បកមកវិញ បៅថ្ងៃបធវើការ បន្ទា ប់បទៀត។ ការបៅគឺឥតបចញថ្ងៃប ឡើយ។ សំរា ប់ព្ត
័ មា
៌ ន បន្នែម បមើេ

www.healthnet.com/calmediconnect។

4





ВНИМАНИЕ: Если вы говорите по-русски, мы можем предложить вам
бесплатные услуги переводчика. Звоните по телефону 1-855-464-3571
(TTY: 711). Вы можете получить необходимую информацию непосредственно
у сотрудника плана с понедельника по пятницу с 8:00 часов утра до 8:00
часов вечера. В нерабочее время, а также в выходные и праздничные дни, вы
можете оставить сообщение. Вам перезвонят на следующий рабочий день.
Звонок бесплатный.



ATENCIÓN: Si usted habla español, hay servicios de asistencia de idiomas
disponibles para usted sin cargo. Llame al 1-855-464-3571 (TTY: 711) de
8:00 a.m. a 8:00 p.m., de lunes a viernes. Después del horario de atención,
los fines de semana y los días feriados puede dejar un mensaje. Le
devolveremos la llamada el siguiente día hábil. La llamada es gratuita.



PAALALA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, available sa inyo ang mga
serbisyo ng tulog sa wika, nang walang singil. Tumawag sa 1-855-464-3571
(TTY: 711) mula 8 a.m. hanggang 8 p.m., Lunes hanggang Biyernes.
Paglipas ng mga oras ng negosyo, tuwing Sabado at Linggo at sa pista
opisyal, maaari kang mag-iwan ng mensahe. Ang iyong tawag ay ibabalik sa
loob ng susunod na araw ng negosyo. Libre ang tawag.

 XIN LƯU Ý: Nếu quý vị nói tiếng Việt, chúng tôi sẵn có dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ
miễn phí dành cho quý vị. Hãy gọi 1-855-464-3571 (TTY: 711) từ 8 giờ sáng đến
8 giờ tối, từ thứ Hai đến hết thứ Sáu. Sau giờ làm việc, vào các ngày cuối tuần và
ngày lễ, quý vị có thể để lại tin nhắn. Cuộc gọi của quý vị sẽ được hồi đáp vâo
ngày làm việc hôm sau. Cuộc gọi này miễn phí.

?

ប បើសន
ិ អ្នកមានសំណរួ សូមទូរស័ព្ទបៅ Health Net Cal MediConnect តាមបេខ 1-855-464-3571 (TTY: 711)

ព្ីបមា"ង 8 ព្ព្ឹក ដេ់ 8 យ ប់ ថ្ងៃច័នទ រហូតថ្ងៃសុព្ក។  បន្ទា ប់ព្ីបមា"ងបធវើការ បៅចុងអាទិត្យ និងថ្ងៃ បណ្
ុ យ អ្នកអាចទុកសារបាន។

អ្នកនឹងព្តូវបានបៅ បកមកវិញ បៅថ្ងៃបធវើការ បន្ទា ប់បទៀត។ ការបៅគឺឥតបចញថ្ងៃប ឡើយ។ សំរា ប់ព្ត
័ មា
៌ ន បន្នែម បមើេ
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  បញ្ជបី នោះទន់ បចចុ ប្បននកាេ បៅថ្ងៃថ្នការន្សវងរករ បស់អ្ក
ន  ប "ុន្នតអ្នកព្តូវដឹងថ្៖



 បណ្ដាញអ្នកផ្ដេ់បសវាមួយចំនួន រ បស់ Health Net Cal MediConnect អាចនឹងបានន្ងម ឬ
ដកបចញព្ី បណ្ដាញរ បស់បយើង  បន្ទា ប់ព្ី បញ្ជីប្មោះបនោះបានបបាោះព្ុមព។



អ្នកផ្ដេប់ សវាមួយចំនួន រ បស់ Health Net Cal MediConnect បៅកនុង បណ្ដាញរ បស់បយើង
អាចនឹងន្េងទទួេយកសមាជិកងម។
ី ប បើសិនអ្នកមាន បញ្ជា កនុងការរកអ្នកផ្តេ់បសវា ន្ដេនឹង
ព្ព្មទទួេយកសមាជិកងមី ទូរស័ព្ទបៅន្ផ្នកបសវាសមាជិក តាមបេខ 1-855-464-3571
(TTY : 711) បហើយបយើងនឹងជួយអ្នក ។



បដើម្បទ
ី ទួេព្័ត៌មានទន់ បចច ប
ុ ប្ ននកាេ បំផ្ុត អ្ំព្ ប
ី ណ្ដាញអ្នកផ្ដេប់ សវារ បស់ Health Net
Cal MediConnect បៅកនុងតំ បន់រ បស់អ្នក បមើេ www.healthnet.com/calmediconnect
ឬទូរស័ព្បទ ៅន្ផ្នកបសវាសមាជិក តាមបេខ 1-855-464-3571 (TTY:711) ព្ីបមា"ង 8 ព្ព្ឹក
ដេ់ 8 យ ប់ ថ្ងៃច័នទ រហូតថ្ងៃសុព្ក។ ការបៅគឺឥតបចញថ្ងៃប ឡើយ។

ឌិ និងអ្នកវិជាាជីវៈន្ងទំសុខភាព្បផ្្េងបទៀត បៅកនុង បណ្ដាញរ បស់ Health Net Cal MediConnect
បវជជ បណត
គឺបានចុោះរាយបៅបេើទំព្រ័ កនុងន្ផ្នក អ្នកផ្ដេ់ការន្ងទំជា បឋម។ ឱសងសាានបៅកនុង បណ្ដាញរ បស់បយើង
ើ ព្័រ កនុងន្ផ្នកឱសងសាាន។
ព្តូវបានរាយ បញ្ជបី ៅបេទំ

អ្នកផ្ដេប់សវា
អ្តន
ែ យ
័ សខា
ំ នៗ
់
ន្ផ្នកបនោះព្ន្យេ់ព្ីពាក្យបព្ចន៍សំខាន់ៗ ន្ដេអ្នកនឹងប ឃើញបៅកនុង បញ្ជីប្មោះអ្នកផ្ដេប់ សវា និងឱសងសាាន រ បស់
បយើង។



ឌិ បព្ទ្យ,
អ្នកផ្ដេប់ សវា គឺជាអ្នកវិជាាជីវៈន្ងទំសុខភាព្ និងអ្នកផ្ដេ់បសវាគំព្ទ ដូចជា បវជជ បណត,
ឱសងករ, អ្នកព្្ាបាេ, និងមនុស្េបផ្្េងៗបទៀត ន្ដេផ្ដេ់ការន្ងទំ និងបសវាន្ទន្ទ។ បសវា
រួមមានទំងការន្ងទំសុខភាព្, បសវា និងការគំព្ទយូរអ្ន្ងវង (long-term services and
support, LTSS), សំភារៈ, ឱសងមានបវជជ បញ្ជ,ា  បរិកាារ និងបសវាបផ្្េងៗបទៀត។

o ពាក្យ អ្នកផ្ដេប់ សវា ក៏រម
ួ ទំងមនទីរបផ្្េងៗ ដូចជាមនទីរបព្ទ្យ, បវជជមនទីរ, និងទីកន្នៃងបផ្្េងបទៀត
ន្ដេផ្ដេប់ សវាសុខភាព្,  បរិកាារបព្ទ្យ, និងបសវា និងការគព្ទយូ
ំ
រអ្ន្ងវង។

?

ប បើសន
ិ អ្នកមានសំណរួ សូមទូរស័ព្ទបៅ Health Net Cal MediConnect តាមបេខ 1-855-464-3571 (TTY: 711)

ព្ីបមា"ង 8 ព្ព្ឹក ដេ់ 8 យ ប់ ថ្ងៃច័នទ រហូតថ្ងៃសុព្ក។  បន្ទា ប់ព្ីបមា"ងបធវើការ បៅចុងអាទិត្យ និងថ្ងៃ បណ្
ុ យ អ្នកអាចទុកសារបាន។

អ្នកនឹងព្តូវបានបៅ បកមកវិញ បៅថ្ងៃបធវើការ បន្ទា ប់បទៀត។ ការបៅគឺឥតបចញថ្ងៃប ឡើយ។ សំរា ប់ព្ត
័ មា
៌ ន បន្នែម បមើេ
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o អ្នកផ្ដេប់ សវា ន្ដេជាន្ផ្នក បណ្ដាញថ្នគំបរាងរ បស់បយើង ព្តូវបានបៅថ្  បណ្ដាញអ្នកផ្ដេ់បសវា។


 បណ្ដាញអ្នកផ្ដេប់ សវា គឺជាអ្នកផ្ដេ់បសវាន្ដេមានកិចចសន្ាជាមួយបយើង បដើម្បីផ្ដេ់បសវាសំរា ប់
សមាជិក បៅកនុងគំបរាងរ បស់បយើង។ អ្នកផ្តេ់បសវាបៅកនុង បណ្ដាញរ បស់បយើង ជាទូបៅបចញ
វិកកយ ប័ព្តមកបយើងផ្ទាេ់ សំរា ប់ការន្ងទំន្ដេបគផ្ដេ់ឲ្យអ្នក។ បៅបព្េអ្នកបៅជួ ប បណ្ដាញ
អ្នកផ្ដេ់បសវា តាមធមមតាអ្នកមិន បង់ថ្ងៃបសវាន្ដេរា" ប់រងប ឡើយ។



អ្នកផ្ដេកា
់ រន្ងទជា
ំ  បឋម (Primary Care Provider, PCP) គឺជា ព្គូបព្ទ្យព្ បចាំព្គួសារ,
ព្គូបព្ទ្យកុមារ, បវជជមនទីរន្ងទំជា បឋម, បវជជ បណតអាកា
ឌិ
រកនង
ុ ព្បាណ ន្ដេផ្ដេ់ការន្ងទំព្ បព្កតី
ឲ្យអ្នក។ PCP រ បស់អ្នកនឹងរក្ាកំណត់ព្តាសខភាព្
រ បស់អ្នក បហើយយូរៗបៅ ក៏ដឹងបសចកដព្ី តូវការ
ុ
ថ្នសុខភាព្រ បស់អ្នក។ PCP រ បស់អ្នក ក៏នឹងផ្ដេ់ឲ្យអ្នកនូវការ បញ្ន
ជូ ន្ដរ ប បើសិនអ្នកព្តូវការបៅជួ ប
អ្នកឯកបទសមានក់ ឬអ្នកផ្ដេប់ សវាណ្ដបផ្្េងបទៀត។



អ្នកឯកបទស គឺជាបវជជ បណឌិត ន្ដេផ្ដេប់ សវាន្ងទំសុខភាព្ សំរា ប់ជំងជា
ឺ ក់លាក់ ឬន្ផ្នកណ្ដមួយ
ថ្នរូ បកាយ។ មានអ្នកឯកបទសជាបព្ចើនព្ បបភទ។ ខាងបព្កាមបនោះគឺជាឧទហរណ៍មួយចំនួន៖

o បវជជ បណតខាងដុ
ឌិ
សាចដុ
ំ
់ ោះ ន្ងទំអ្នកជំងន្ដេមានជំ
ឺ
ងឺមហារើក។
o ព្គូបព្ទ្យប បោះដូង ន្ងទំអ្នកជំងន្ឺ ដេមានជំងបឺ  បោះដូង។
o ព្គូបព្ទ្យខាងសណ្ដានឆ្អង
ឹ ន្ងទំអ្នកជំងន្ឺ ដេមាន បញ្ជឆ្អ
ា ឹង សន្ទាក់ ឬេកខណៈសាច់ដុខ
ំ ៃោះ។


ព្កុមបព្ទ្យ គឺជាព្កុមថ្ន PCP, អ្នកឯកបទស, និងអ្នកផ្ដេ់ការន្ងទំសុខភាព្បផ្្េងបទៀត
ន្ដេបធវើការជាមួយគន និងមានកិចចសន្ាបដើម្បីបធវើការបៅកនង
ុ គំបរាងរ បស់បយង។
ើ



អ្នកអាចនឹងព្តូវការនូវការ បញ្ន
ជូ បដើម្បបី ៅជួ បអ្នកឯកបទស ឬអ្នកណ្ដមានកន្់ ដេមិនន្មនជា
PCP រ បស់អ្នក។ ការ បញ្ន
ជូ មានន័យថ្ អ្នកផ្ដេ់ការន្ងទំជា បឋម (PCP) រ បស់អ្នក
ព្តូវន្តផ្ដេ់ការយេ់ព្ព្មឲ្យអ្នក មុននឹងអ្នកអាចបៅជួ បនរណ្ដមានក់ ន្ដេមិនន្មនជា PCP
រ បស់អ្នក។ ប បើសិនអ្នកមិនបានការ បញ្ជូនបទ Health Net Cal MediConnect
អាចនឹងមិនរា" ប់រងបសវាប ឡើយ។

o ការ បញ្ជូនព្ី បណ្ដាញ PCP រ បស់អ្នក គឺមិនចាំបាច់បទ សំរា ប់៖
– ការន្ងទំជាអាសនន;
– ការន្ងទំន្ដេព្តូវការ បន្ទាន;់

?

ប បើសន
ិ អ្នកមានសំណរួ សូមទូរស័ព្ទបៅ Health Net Cal MediConnect តាមបេខ 1-855-464-3571 (TTY: 711)

ព្ីបមា"ង 8 ព្ព្ឹក ដេ់ 8 យ ប់ ថ្ងៃច័នទ រហូតថ្ងៃសុព្ក។  បន្ទា ប់ព្ីបមា"ងបធវើការ បៅចុងអាទិត្យ និងថ្ងៃ បណ្
ុ យ អ្នកអាចទុកសារបាន។

អ្នកនឹងព្តូវបានបៅ បកមកវិញ បៅថ្ងៃបធវើការ បន្ទា ប់បទៀត។ ការបៅគឺឥតបចញថ្ងៃប ឡើយ។ សំរា ប់ព្ត
័ មា
៌ ន បន្នែម បមើេ
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– បសវាលាង្មតព្មងមូព្ត ន្ដេអ្នកទទួេបៅឯមនទីរលាង្ម ន្ដេ Medicare
បាន បញ្ជក់
ា បៅបព្េអ្នកបៅបព្ៅព្ីតំ បន់បសវារ បស់គំបរាង; ឬ

– បសវាព្ីអ្នកឯកបទសខាងសុខភាព្ស្រសតី។
o បេើសព្ីបនោះបទៀត ប បើសិនអ្នកមានសិទទ
ធិ ទួេបសវាព្ីអ្នកផ្ដេប់ សវាសុខភាព្ឥណ្ដន
ឌ
អ្នកអាចនឹងជួ បអ្នកផ្ដេប់ សវាបន្ទោះបាន បដ្ឋយមិនបាច់មានការ បញ្ជូនបទ។ បយើងព្តូវន្ត បង់
ព្បាក់ឲ្យអ្នកផ្តេ់បសវាសុខភាព្ឥណ្ដឌន សំរា ប់បសវាទំងបន្ទោះ បទោះប បើបគបៅបព្ៅ បណ្ដាញ
ថ្នគំបរាង រ បស់បយើងក៏បដ្ឋយ។

o ព្័ត៌មាន បន្នែម សដីព្ីការ បញ្ជូន គឺមានបៅជំព្ូក 3 ថ្នបសៀវបៅន្ណន្ទំសមាជិក។


អ្នកក៏អាចនឹងទទួេបានអ្នកសំរ បសំរួេការន្ងទំមានក់ និងព្កុមន្ងទំមួយ ន្ដេអ្នកជួយបព្ជើសបរើស។

o អ្នកសរំ បសរំេ
ួ ការន្ងទំ ជួយអ្នកចាត់ន្ចង អ្នកផ្ដេ់បសវាសខភាព្រ បស
ុ
់អ្ក
ន និងបសវាទំងឡាយ។
o ព្កុមន្ងទំរ បស់អ្នក គឺជាព្កុមថ្នមនុស្េ ន្ដេនឹងបធវើការជាមួយអ្នក បដើម្បី បបងកើតគំបរាងន្ងទំ
បរៀងៗខៃួន បដើម្បបី ដ្ឋោះព្សាយបសចកដីព្តូវការរ បសអ្ន
់ ក ខាងសុខភាព្ និងការគំពារ ន្ដេឆ្ៃុោះ
 បញ្ជចំងនូវចំណង់ និងបគេបៅផ្ទាេ់ខៃួនរ បស់អ្នក។

o ព្កុមន្ងទំរ បស់អ្នក ចា ប់បផ្ដើមជាមួយនឹងអ្នកផ្ដេ់ការន្ងទជា
ំ  បឋម និងអ្នកសំរ បសំរួេការន្ងទំ
រ បស់អ្នក។ សមាជិកព្កុមបផ្្េងៗបទៀត អាចនឹងរួមមាននូវអ្នកជំន្ទញខាងសុខភាព្ឥរិោ បង
ឬសងគមកិចច ព្គូបព្ទ្យឯកបទស ឬជំន្ទញខាងរ ប បអាហារ។

o គំបរាងន្ងទផ្ទ
ំ េ
ា ខៃ
់ ន
ួ គឺជា បញ្ជីថ្នបគេបៅន្ងទំសុខភាព្
ន្ដេអ្នកយេ់ព្ព្មបធវើការជាមួយព្កុមន្ងទំរ បសអ្ន
់ ក។ បគេបៅទំងបនោះរួមមាននូវ៖

– ការន្ងទំសុខភាព្កាយរ បស់អ្នក;
– ការន្ងទំសុខភាព្អារមមណ៍រ បស់អ្នក
– បសវា និងការគំព្ទយូរអ្ន្ងវង។ (ការទំងបនោះ គឺសំរា ប់អ្នកន្ដេព្តូវការជំនួយ
បដើម្បីបធវើកច
ិ ចការព្ បចាំថ្ងៃ ដូចជាការងូតទឹក ការបសៃៀកពាក់ ការដ្ឋំសៃ
និងការបេ បថ្នំ ជាបដើម)។

?

ប បើសន
ិ អ្នកមានសំណរួ សូមទូរស័ព្ទបៅ Health Net Cal MediConnect តាមបេខ 1-855-464-3571 (TTY: 711)

ព្ីបមា"ង 8 ព្ព្ឹក ដេ់ 8 យ ប់ ថ្ងៃច័នទ រហូតថ្ងៃសុព្ក។  បន្ទា ប់ព្ីបមា"ងបធវើការ បៅចុងអាទិត្យ និងថ្ងៃ បណ្
ុ យ អ្នកអាចទុកសារបាន។

អ្នកនឹងព្តូវបានបៅ បកមកវិញ បៅថ្ងៃបធវើការ បន្ទា ប់បទៀត។ ការបៅគឺឥតបចញថ្ងៃប ឡើយ។ សំរា ប់ព្ត
័ មា
៌ ន បន្នែម បមើេ
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ព្គ ប់ៗគនបៅកនង
ុ ព្កុមន្ងទំ បធវកា
ើ រជាមួយគន បដើម្បីបធវើឲ្យព្បាកដ ថ្ការន្ងទំអ្នកព្តូវបានសំរ ប
សំរួេ។ បនោះមានន័យថ្បគបធវើឲ្យព្បាកដថ្ការបធវបើ តសត និងការព្ិបសាធន៍ព្តូវបានបធវើន្តមដង បហើយ
េទធផ្េព្តូវបានន្ចកចាយជាមួយអ្នកផ្ដេប់ សវាបដ្ឋយសមរម្យ។ វាក៏មានន័យថ្ PCP រ បស់អ្នក
គួរន្តដឹងព្ីថ្នំបព្ទ្យទំងអ្ស់ន្ដេអ្នកបេ ប បដើម្បឲ
ី ្យគត់អាចកាត់ បនែយផ្េ ប "ោះពាេ់អ្វិជជមាន
អ្វីមួយ។ PCP រ បស់អ្នកនឹងន្តងន្តរកការអ្នុញ្ជាតព្ីអ្នកជានិចច មុននឹងន្ចកចាយព្័ត៌មាន
សុខភាព្រ បស់អ្នក ជាមួយអ្នកផ្ដេប់ សវាបផ្្េងៗបទៀត។

ការបព្ជសបរស
ើ
ើ អ្កផ្េការន្ងទជា បឋម
ន ដ ់
ំ
(PCP)
អ្នកអាចទទួេបសវាព្ីអ្ក
ន ផ្តេ់បសវាណ្ដមួយ ន្ដេបៅកនង
ុ  បណ្ដាញរ បស់បយង
ើ និងទទួេយកសមាជិកងមី។
ជាដំ បូង អ្នកនឹងព្តូវបព្ជើសបរើសអ្នកផ្ដេ់ការន្ងទំជា បឋមមានក់។ អ្នកអាចនឹងមានអ្នកឯកបទសមានក់ បធវើជា PCP
រ បស់អ្នក។ អ្នកឯកបទសទំងបនោះ ព្តូវន្តសុខចិតដ និងអាចផ្ដេ់ការន្ងទំន្ដេអ្នកព្តូវការ។ ប បើសិនអ្នកព្តូវបសនើសុំ
អ្នកឯកបទសមានក់ បធវើជា PCP រ បស់អ្នក ទូរស័ព្ទបៅន្ផ្នកបសវាសមាជិករ បស់បយើង តាមបេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ព្ីបមា"ង 8 ព្ព្ឹក ដេ់ 8 យ ប់ ថ្ងៃច័នទ រហូតថ្ងៃសុព្ក។ ការបៅគឺឥតបចញថ្ងៃប ឡើយ។
គំបរាង PCP រ បស់បយើង គឺជាសមពនធជាមួយនឹងព្កុមបព្ទ្យ។ បៅបព្េអ្នកបព្ជើសបរើស PCP រ បស់អ្នក បន្ទោះអ្នកក៏
កំព្ុងន្តបព្ជើសបរើសសមពនធព្កុមបព្ទ្យន្ដរ។ បនោះមានន័យថ្ PCP រ បស់អ្នកនឹង បញ្ជូនអ្នកឲ្យបៅជួ បអ្នកឯកបទស
និងបសវាន្ដេក៏មានសមពនធជាមួយព្កុមបព្ទ្យរ បស់គត់ផ្ងន្ដរ។



ប បើសិនមានអ្នកឯកបទស ឬមនទីរបព្ទ្យណ្ដមួយ ន្ដេអ្នកចង់បព្ បើ វាជាសារៈសំខាន់ន្ដេអ្នកព្តូវ
ដឹងថ្បគជាសមពនធជាមួយព្កុមបព្ទ្យថ្ន PCP រ បស់អ្នក។ អ្នកអាចបមើេកនុង បញ្ជបី ្មោះបនោះ ឬសួរ
ន្ផ្នកបសវាសមាជិក Health Net Cal MediConnect បដើម្បីន្ឆ្កបមើេ ប បើសិន PCP ន្ដេអ្នកចង់
បាន អាចបធវកា
ើ រ បញ្ជូនបៅជួ បអ្នកឯកបទសបន្ទោះ ឬបព្ បើមនទីរបព្ទ្យបន្ទោះឬអ្ត់។



ប បើសិនអ្នកមិនចង់បៅកនុងព្កុមបព្ទ្យថ្ន PCP រ បស់អ្នកបទ Health Net Cal MediConnect
អាចនឹងមនរា
ិ " ប់រងបសវាប ឡើយ។

បដើម្បីបព្ជើសបរើស PCP មានក់ ព្តូវបៅបមើេ បញ្ជីថ្នអ្នកផ្តេប់ សវា និងបព្ជើសបរើសអ្នកផ្ដេប់ សវាមានក់៖

?



ន្ដេអ្នកបព្ បើឥ ឡូវបនោះ, ឬ



ន្ដេបានផ្ដេអ្
់ នុសាសន៍បដ្ឋយនរណ្ដមានក់ន្ដេអ្នកទុកចិតត, ឬ



ការិោេ័យរ បស់បគគឺង្ហយព្សួេ សំរា ប់អ្នកបធវដ
ើ ំបណើរបៅ។

ប បើសន
ិ អ្នកមានសំណរួ សូមទូរស័ព្ទបៅ Health Net Cal MediConnect តាមបេខ 1-855-464-3571 (TTY: 711)

ព្ីបមា"ង 8 ព្ព្ឹក ដេ់ 8 យ ប់ ថ្ងៃច័នទ រហូតថ្ងៃសុព្ក។  បន្ទា ប់ព្ីបមា"ងបធវើការ បៅចុងអាទិត្យ និងថ្ងៃ បណ្
ុ យ អ្នកអាចទុកសារបាន។

អ្នកនឹងព្តូវបានបៅ បកមកវិញ បៅថ្ងៃបធវើការ បន្ទា ប់បទៀត។ ការបៅគឺឥតបចញថ្ងៃប ឡើយ។ សំរា ប់ព្ត
័ មា
៌ ន បន្នែម បមើេ
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ប បើសិនអ្នកចង់បានជំនួយ កនុងការបព្ជើស PCP មានក់ សូមទូរស័ព្ទបៅន្ផ្នកបសវាសមាជិក តាមបេខ
1-855-464-3571 (TTY: 711) ព្ីបមា"ង 8 ព្ព្ឹក ដេ់ 8 យ ប់ ថ្ងៃច័នទ រហូតថ្ងៃសព្ុ ក។
ការបៅគឺឥតបចញថ្ងៃប ឡើយ ឬបមើេ www.healthnet.com/calmediconnect។



ប បើសិនអ្នកមានសំណួរ ថ្បតើបយើងនឹង បង់ថ្ងៃបសវាសុខភាព្ ឬការន្ងទំណ្ដមួយន្ដេអ្នកចង់បាន
ឬព្តូវការ ទូរស័ព្បទ ៅន្ផ្នកបសវាសមាជិក បហើយសួរសិន មុននឹងអ្នកទទួេបសវា ឬការន្ងទំ។

បសវា នងការគព្ទយរអ្ន្ងង
ិ
ំ
ូ
វ (LTSS)
ឋានៈជាសមាជិកថ្ន Health Net Cal MediConnect អ្នកអាចនឹងទទួេ បសវា និងការគំព្ទយូរអ្ន្ងវង (long-term
services and support, LTSS) ដូចជា បសវាមនុស្េបព្ញវ័យតាមសហគមន៍ (Community-Based Adult
Services, CBAS), កមមវិធបី សវាព្ព្ឹទាវ័យ ព្ហុបគេ បំណង (Multipurpose Senior Services Program,
MSSP), និងការន្ងទំព្គ ប់ព្គងយូរអ្ន្ងវង បៅកនុងមនទីរគិលានុ បដ្ឋាកមម។ LTSS ជួយមនុស្េន្ដេព្តូវការជំនួយ
បដើម្បីបធវើកច
ិ ចការព្ បចាំថ្ងៃ ដូចជាការងូតទឹក ការបសៃៀកពាក់ ការដ្ឋំសៃ និងការបេ បថ្នំ ជាបដើម។ ភាគបព្ចើនថ្នបសវាទំង
បនោះ ព្តូវបានផ្ដេ់ឲ្យបៅផ្ទោះរ បស់អ្នក ឬកនុងសហគមន៍រ បស់អ្នក  ប "ុន្នដអាចនឹងបានផ្ដេ់ឲ្យបៅកនុងេំបៅគិលានុ បដ្ឋាកមម
ឬមនទីរបព្ទ្យ។
បសវាទំងបនោះរួមមាននូវ បសវាមនុស្េបព្ញវ័យតាមសហគមន៍ (CBAS)។
CBAS គឺជាកមមវិធស
ី ុខភាព្បព្េថ្ងៃតាមសហគមន៍ ន្ដេផ្ដេប់ សវាដេ់មនុស្េវ័យចំណ្ដស់ និងមនុស្េ
បព្ញវ័យ ន្ដេមានេកខណៈសុខភាព្  បញ្ជចិ
ា តដ ឬសុខភាព្អារមមណ៍ រាំថ្រ" និង/ឬ ព្ិការភាព្ ន្ដេសែិតកនុង
ហានិភ័យព្តូវការន្ងទំ បៅសាា ប័នមួយ។
បដើម្បីដ្ឋក់ពាក្យសុំ CBAS សូមទក់ទង Health Net Cal MediConnect តាមបេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ព្ីបមា"ង 8 ព្ព្ឹក ដេ់ 8 យ ប់ ថ្ងៃច័នទ រហូតថ្ងៃសុព្ក។
បសវា និងការគំព្ទយូរអ្ន្ងវងបផ្្េងៗបទៀត ន្ដេបានផ្ដេប់ ដ្ឋយ Health Net Cal MediConnect រួមមាន
កមមវិធីបសវាព្ព្ឹទាវ័យ ព្ហុបគេ បំណង (MSSP) និងការន្ងទំព្គ ប់ព្គងយូរអ្ន្ងវង បៅកនង
ុ មនទីរគិលាន បដ្ឋា
កមម។
ុ
កមមវិធី MSSP ផ្ដេ់បសវាសំរា ប់មនុស្េអាយុ 65 ឆ្នំ និងចាស់ជាង។ ជាមួយនឹងការន្ងទំព្គ ប់ព្គងយូរអ្ន្ងវង
បៅកនុងមនទីរគិលានុ បដ្ឋាកមម គំបរាងសុខភាព្បធវឲ
ើ ្យព្បាកដ ថ្ការន្ងទំគឺខាា ប់ខន
ជួ បហើយការផ្ទាស់ បដូរអ្វីមួយ

ព្តូវបានបព្គងទុកោងេអ
។ បដើម្បីរកអ្នកផ្ដេ់បសវា ថ្នបសវាទំងបនោះ បៅបមើេន្ផ្នក បសវា និងការគំព្ទយូរអ្ន្ងវង
"
កនុង បញ្ជីប្មោះបនោះ។
 បញ្ជបី ព្ញបេញថ្នបសវាទំងបនោះ មានបៅកនុងជំព្ូក 4 ថ្នបសៀវបៅន្ណន្ទំសមាជិក រ បស់អ្នក។

?

ប បើសន
ិ អ្នកមានសំណរួ សូមទូរស័ព្ទបៅ Health Net Cal MediConnect តាមបេខ 1-855-464-3571 (TTY: 711)

ព្ីបមា"ង 8 ព្ព្ឹក ដេ់ 8 យ ប់ ថ្ងៃច័នទ រហូតថ្ងៃសុព្ក។  បន្ទា ប់ព្ីបមា"ងបធវើការ បៅចុងអាទិត្យ និងថ្ងៃ បណ្
ុ យ អ្នកអាចទុកសារបាន។

អ្នកនឹងព្តូវបានបៅ បកមកវិញ បៅថ្ងៃបធវើការ បន្ទា ប់បទៀត។ ការបៅគឺឥតបចញថ្ងៃប ឡើយ។ សំរា ប់ព្ត
័ មា
៌ ន បន្នែម បមើេ
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រប បៀ បសគេអ្កផ្េបសវា
ំ
់ ន ដ ់
បៅកង បណ្ដញរ បស
នុ
ា
់ Health Net Cal MediConnect
អ្នកព្តូវន្តទទួេបសវាន្ដេរា" ប់រងទំងអ្ស់រ បស់អ្នក ព្ីអ្នកផ្ដេប់ សវាបៅកនុង បណ្ដាញរ បស់បយើង ន្ដេមាន
សមពនធជាមួយព្កុមបព្ទ្យថ្ន PCP រ បស់អ្នក។ ប បើសិនអ្នកបៅជួ បអ្នកផ្ដេប់ សវាន្ដេមិនបៅកនុង បណ្ដាញរ បស់
Health Net Cal MediConnect Plan បហើយក៏មិនន្មនជាសមពនជា
ធ មួយនឹងព្កុមបព្ទ្យថ្ន PCP រ បស់អ្នក
(បដ្ឋយគមនការអ្នុញ្ជតជាមុ
ន ឬមានការយេ់ព្ព្មព្ីបយើង) អ្នកនឹងព្តូវ បង់ថ្ងៃវិកកយ ប័ព្ត។
ា
៓|អuុញ្ញq
ហឦ ជាzុu គឺ៓|{}់រxzxី Health Net Cal MediConnect zុuuឹងអនកអាចssួ}សវា
ឬឱrអវz
ី ួ{ ឬសៅជួvអនកwដ}់សវាសរហឧvណ្ដញ្ដញ។ Health Net Cal MediConnect អាចuឹងzិuរ៉ាv់|ង
សវា ឬឱrសs សvើិuអនកzិuបាussូ}៓|{}់រxz។

?

ប បើសន
ិ អ្នកមានសំណរួ សូមទូរស័ព្ទបៅ Health Net Cal MediConnect តាមបេខ 1-855-464-3571 (TTY: 711)

ព្ីបមា"ង 8 ព្ព្ឹក ដេ់ 8 យ ប់ ថ្ងៃច័នទ រហូតថ្ងៃសុព្ក។  បន្ទា ប់ព្ីបមា"ងបធវើការ បៅចុងអាទិត្យ និងថ្ងៃ បណ្
ុ យ អ្នកអាចទុកសារបាន។

អ្នកនឹងព្តូវបានបៅ បកមកវិញ បៅថ្ងៃបធវើការ បន្ទា ប់បទៀត។ ការបៅគឺឥតបចញថ្ងៃប ឡើយ។ សំរា ប់ព្ត
័ មា
៌ ន បន្នែម បមើេ
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ការបេើកន្េងចំបពាោះវិន័យបនោះ គឺបៅបព្េអ្នកព្តូវការន្ងទំជា បន្ទាន់ ឬជាអាសនន ឬព្តូវការលាង្ម និងមិនអាច
បៅជួ បអ្នកផ្ដេប់ សវាបៅកនុងគំបរាងបានបទ ដូចជាបៅបព្េអ្នកបៅឆ្ាយព្ីផ្ទោះ។ អ្នកក៏អាចបៅជួ បបព្ៅគំបរាង ឬបព្ៅ
ព្កុមបព្ទ្យ PCP រ បស់អ្នកបានន្ដរ ប បើសិន Health Net Cal MediConnect ផ្ដេឲ
់ ្យអ្នក នូវការអ្នុញ្ជាតជាមុន។
អ្នកអាចនឹងព្តូវការ បញ្ជូន បដើម្បីបៅជួ បនរណ្ដមានក់ ន្ដេមិនន្មនជាអ្នកផ្ដេកា
់ រន្ងទំជា បឋម។ មានព្័ត៌មានន្ងមបទៀត
អ្ំព្ីការ បញ្ជូន បៅកនុងន្ផ្នក, អ្តែន័យសំខាន់ ថ្ន បញ្ជីប្មោះបនោះ។


អ្នកអាចនឹងផ្ទាស់ បដូរអ្នកផ្ដេប់ សវា បៅកនុង បណ្ដាញ បៅបព្េណ្ដក៏បាន បៅកនុងអ្ំ ឡុងឆ្។
នំ ប បើ
សិនអ្នកបានបៅជួ ប  បណ្ដាញអ្នកផ្ដេប់ សវាមួយមកបហយ
ើ
អ្នកមិនចាំបាច់ បនតបៅជួ បអ្នកផ្ដេ់
បសវាដន្ដេបន្ទោះបទ។ សំរា ប់អ្នកផ្ដេប់ សវាមួយចំនួន អ្នកអាចនឹងព្តូវការ បញ្ជូនព្ី PCP រ បស់
អ្នក។



ព្តូវចាំថ្ គំបរាងថ្ន PCP រ បស់បយើង គឺជាសមពនធជាមួយនឹងព្កុមបព្ទ្យ។ ប បើសិនអ្នកផ្ទស
ា ់ បដូរ PCP
រ បស់អ្នក អ្នកអាចនឹងផ្ទាស បដ
់ ូរព្កុមបព្ទ្យផ្ងន្ដរ។ បៅបព្េអ្នកបសនើសុំផ្ទាស់ បដូរ ព្តូវឲ្យព្បាកដ បដើម្បី
ព្បា ប់ន្ផ្នកបសវាសមាជិក ថ្បតើអ្នកកំព្ុងជួ បអ្នកឯកបទស ឬកំព្ុងទទួេបសវាន្ដេរា" ប់រងបផ្្េងបទៀត
ន្ដេតព្មូវនូវការយេ់ព្ព្មព្ី PCP បន្ទោះន្ដរឬបទ។ ន្ផ្នកបសវាសមាជិកនឹងជួយបធវើឲ្យព្បាកដ
់ ូរ PCP
ថ្អ្នកអាច បនតការន្ងទំព្ិបសស និងបសវាបផ្្េងៗបទៀតរ បស់អ្នក បៅបព្េអ្នកផ្ទាស បដ
រ បស់អ្នក។



Health Net Cal MediConnect Plan បធវើការជាមួយអ្នកផ្តេ់បសវាទំងអ្ស់ បៅកនុង បណ្ដាញ
រ បស់បយើង បដើម្បីសំរ បសំរួេបសចកតីព្តូវការថ្នមនុស្េព្ិការ។ តាមអាចអ្នុវតដបាន  បញ្ជថ្ី ន
 បណ្ដាញអ្នកផ្ដេប់ សវា បៅកនុង បញ្ជីប្មោះបនោះ មាន បញ្ចូេព្័ត៌មានអ្ំព្កា
ី រសំរ បសំរួេន្ដេបគ
ផ្ដេ់។



ប បើសិនអ្នកព្តូវការបៅជួ បអ្នកផ្ដេប់ សវាមានក់ និងមិនព្បាកដប បើសិនបគផ្ដេជូ
់ នការសំរ បសំរួេន្ដេ
អ្នកព្តូវការ Health Net Cal MediConnect អាចជួយអ្នកបាន។ ព្ិបព្គោះជាមួយអ្នកសំរ បសំរួេ
ការន្ងទរ បស់
ំ
អ្នក សំរា ប់ជំនយ
ួ ឬទូរស័ព្ទបៅន្ផ្នកបសវាសមាជិក តាមបេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711)។

រប បៀ បរកអ្កផ្េបសវា
ន ដ ់
Health Net Cal MediConnect បៅកងត បនរ បសអ្ក
នុ ំ ់
់ ន
 បញ្ជីប្មោះបនោះ ព្តូវបាន បំន្ បកតាមព្ បបភទថ្នអ្នកផ្ដេ់បសវា និងទីកន្នៃង។ ព្ បបភទថ្នអ្នកផ្ដេ់បសវា រួមមាននូវ
អ្នកផ្ដេ់ការន្ងទំជា បឋម, អ្នកឯកបទស, មនទីរបព្ទ្យ, មនទីរគិលានុ បដ្ឋាកមម, មនទីរគិលានុ បដ្ឋាកមមមានជំន្ទញ,
ភានក់ង្ហរសុខភាព្តាមផ្ទោះ, អ្នកផ្ដេ់បសវាសុខភាព្អារមមណ,៍ បសវា និងការគំព្ទយូរអ្ន្ងវង, អ្នកផ្ដេ់បសវា

?

ប បើសន
ិ អ្នកមានសំណរួ សូមទូរស័ព្ទបៅ Health Net Cal MediConnect តាមបេខ 1-855-464-3571 (TTY: 711)

ព្ីបមា"ង 8 ព្ព្ឹក ដេ់ 8 យ ប់ ថ្ងៃច័នទ រហូតថ្ងៃសុព្ក។  បន្ទា ប់ព្ីបមា"ងបធវើការ បៅចុងអាទិត្យ និងថ្ងៃ បណ្
ុ យ អ្នកអាចទុកសារបាន។

អ្នកនឹងព្តូវបានបៅ បកមកវិញ បៅថ្ងៃបធវើការ បន្ទា ប់បទៀត។ ការបៅគឺឥតបចញថ្ងៃប ឡើយ។ សំរា ប់ព្ត
័ មា
៌ ន បន្នែម បមើេ
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ចាក់មជុេវិទា
្ សាស្រស,ដ និងអ្នកផ្ដេ់បសវាចកខុវិស័យ។ អ្នកផ្ដេ់ការន្ងទំជា បឋម និងអ្នកឯកបទស គឺបានចុោះរាយ
តាមព្កុមបព្ទ្យន្ដេបានចាត់តាំង រួច បន្ទា ប់មក តាមទីព្កុង ឬព្កុង។ ព្ បបភទថ្នអ្នក ផ្ដេ់បសវាបផ្្េងៗបទៀត
គឺបានចុោះរាយតាមទីព្កុង ឬព្កុង បៅកនុងន្ផ្នកនិមួយៗ។
ប បើសិនអ្នកព្តូវការជំនួយ កនុងការរកអ្នកផ្ដេ់បសវា ទូរស័ព្ទបៅន្ផ្នកបសវាសមាជិក តាមបេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ព្ីបមា"ង 8 ព្ព្ឹក ដេ់ 8 យ ប់ ថ្ងៃច័នទ រហូតថ្ងៃសុព្ក។ ការបៅគឺឥតបចញថ្ងៃប ឡើយ។
 បញ្ថ្ន បណ្ដា
ជី
ញអ្នកផ្ដេបសវា
់
 បញ្ជបី ្មោះ បណ្ដាញអ្នកផ្ដេប់ សវា រ បស់ Health Net Cal MediConnect បនោះ មាននូវ៖



អ្នកវជា
ិ ជី
ា វៈន្ងទំសខ
ុ ភាព្ រួមទំងព្គូបព្ទ្យន្ងទំជា បឋម, អ្នកឯកបទស, បព្ទ្យអ្នុបវជជ បណឌិត,
បព្ទ្យចតិសា
ដ ស្រស,ដ និងឱសងសាាន; និង



មនទរី រួមទំងមនទីរបព្ទ្យ, មនទីរគិលានុ បដ្ឋាកមម, មនទីរគិលានុ បដ្ឋាកមមមានជំន្ទញ, មនទីរសុខភាព្
អារមមណ;៍ និង



អ្នកផ្ដេប់សវាគព្ទ
ំ រួមទំងបសវាន្ងទំមនុស្េបព្ញវ័យបព្េថ្ងៃ, ការរស់បៅមានជំជួយ,
បសវាន្ដេអ្តិងជ
ិ នចាត់ន្ចង, អាហារផ្ដេ់ជូនតាមផ្ទោះ, ភានក់ង្ហរសុខភាព្តាមផ្ទោះ; និង



អ្នកផ្ដេប់សវាចកខវុ ស
ិ យ
័ ; និង



អ្នកផ្ដេប់ សវាចាក់មេ
ជុ វទ្
ិ ាសាស្រស។
ដ

អ្នកផ្ដេ់បសវា ព្តូវបានចុោះរាយតាមេំដ្ឋ ប់អ្កខរានុព្កុម តាមន្ទមព្តកូេ។ ជា បន្នែមបៅបេើព្័ត៌មានទក់ទង
ការចុោះរាយអ្នកផ្ដេ់បសវា ក៏មាន បញ្ចូេភាព្ឯកបទស និងជំន្ទញន្ដរ ឧទហរណ៍ ដូចជាភាសាន្ដេនិោយ
ឬការ បញ្ច ប់នូវការហកហវ
ឺនសមតែភាព្ខាងវ ប្បធម៌។
វឹ

៓|ហ្ក
វឹ ហ្u
វឺ zqថភាx។ងv្បtz៌ គឺជា៓|vង្ហាq់vសរងៀuvហuថz ំរv់អនកwដ}់៓|ហrទំុខភាx|v់
ស{ើង ហដ}ជួ{សគឲ្យ{}ដឹ
់ ង}អរvសើ| អំxីរvqដ,ិ qឡzល, uិងជំសuឿ|v់អនក សដើz្បីំ|}
ួ សវាទំងxួង

ឲ្យជួvសចកដរី qូ៓|។ងងគz, v្បtz៌, uិងភាសា|vអន
់ ក។

?

ប បើសន
ិ អ្នកមានសំណរួ សូមទូរស័ព្ទបៅ Health Net Cal MediConnect តាមបេខ 1-855-464-3571 (TTY: 711)

ព្ីបមា"ង 8 ព្ព្ឹក ដេ់ 8 យ ប់ ថ្ងៃច័នទ រហូតថ្ងៃសុព្ក។  បន្ទា ប់ព្ីបមា"ងបធវើការ បៅចុងអាទិត្យ និងថ្ងៃ បណ្
ុ យ អ្នកអាចទុកសារបាន។

អ្នកនឹងព្តូវបានបៅ បកមកវិញ បៅថ្ងៃបធវើការ បន្ទា ប់បទៀត។ ការបៅគឺឥតបចញថ្ងៃប ឡើយ។ សំរា ប់ព្ត
័ មា
៌ ន បន្នែម បមើេ
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 បណ្ដញ
ា អ្នកផ្ដេប់សវា រ បស់ Health Net Cal MediConnect
អ្នកផ្ដេប់ សវាបៅកនុង បញ្ជបី ្មោះបនោះ ព្តូវបានបរៀ បចំតាមអ្កខរានុព្កម តាមព្កុមបព្ទ្យ។ អ្នកអាចនឹងទទួេបសវា
ព្ីអ្នកផ្តេ់បសវាណ្ដមួយបៅកនង
ុ  បញ្ជីបនោះ។ សំរា ប់បសវាមួយចំនួន អ្នកអាចនឹងព្តូវការ បញ្ជូនព្ី PCP រ បស់អ្នក។

?

ប បើសន
ិ អ្នកមានសំណរួ សូមទូរស័ព្ទបៅ Health Net Cal MediConnect តាមបេខ 1-855-464-3571 (TTY: 711)

ព្ីបមា"ង 8 ព្ព្ឹក ដេ់ 8 យ ប់ ថ្ងៃច័នទ រហូតថ្ងៃសុព្ក។  បន្ទា ប់ព្ីបមា"ងបធវើការ បៅចុងអាទិត្យ និងថ្ងៃ បណ្
ុ យ អ្នកអាចទុកសារបាន។

អ្នកនឹងព្តូវបានបៅ បកមកវិញ បៅថ្ងៃបធវើការ បន្ទា ប់បទៀត។ ការបៅគឺឥតបចញថ្ងៃប ឡើយ។ សំរា ប់ព្ត
័ មា
៌ ន បន្នែម បមើេ
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ព្ត
័ មា
៌ ន េទភា
ធ ព្បចញចេ
ូ
បៅខាងបព្កាម គឺជាព្័ត៌មានបានបព្ បើបៅកនុង បញ្ជីប្មោះអ្នកផ្ដេ់បសវា បដើម្បី បង្ហាញេទធភាព្បចញចូេ បៅឯការិោ
េ័យរ បស់អ្នកផ្ដេ់បសវា ឬបៅកន្នៃងឤគរ។ ព្័ត៌មានបនោះមិនន្មនជាបសចកដីសន្ា ថ្បវជជ បណតព្គ ប់
ឌិ
ៗរូ ប នឹង
ន្តងន្តមានេទធភាព្បចញចូេ ន្ដេអ្នកអាចនឹងព្តូវការ សំរា ប់ភាព្ព្ិការប ឡើយ។ អ្នកគួរន្តទូរស័ព្ទបៅការិោ
េ័យថ្នបវជជ បណឌិតរ បស់អ្នក បដើម្បីនោ
ិ យអ្ំព្ីេទធភាព្បចញចូេន្ដេអ្នកព្តូវការ សំរា ប់ភាព្ព្ិការរ បសអ្ន
់ ក។

ការតព្មវថ្
ូ នេទភា
ធ ព្បចញចេ
ូ ៖
ជាមូេដ្ឋន
ា ៖ មនទីរតំណ្ដងឲ្យការតព្មូវ

មានកំរត
ិ ៖ មនទីរ គឺកំព្ង
ុ ខវោះការតព្មូវថ្នេទធភាព្បចញ

ថ្នេទធភាព្បចញចូេទំងអ្ស់ព្បាំព្ីរ

ចូេមួយ ឬបព្ចើនជាង កនុង បណ្ដាព្បាំព្ីរ

បដ្ឋយមិនរា ប់អ្ក្េរ T។

បដ្ឋយមិនរា ប់អ្ក្េរ T។

អ្ក្េរសំគេ់

អ្តែនយ
័

េកខណៈ

ASL

សញ្ជាណ ប័ដ

សញ្ជាណ ប័ដ ន្ដេមានអ្ក្េរព្បាាេ និងតួអ្ក្េរព្ួកៗ បៅតាមការិោេ័យ

(ASL)

អ្បណដើរយនដ, និងទារ បនទ ប់ទឹក។

ចំណតឡាន

កន្នៃងចំណតឡាន រួមទំងកន្នៃងឡានវា"នឤចចត គឺឤចបចញចូេបាន។ ផ្ៃូវចូេមាន

P

ចិបញ្ចើមងនេ់ជំរាេ បៅចបន្ទាោះចំណតឡាន, ការិោេ័យ, និងកន្នៃងឈ ប់ឲ្យចុោះ។
EB

IB

បៅខាងបព្ៅ

មានចិបញ្ចើមងនេ់ជំរាេ និងផ្ៃូវជំរាេបផ្្េងបទៀតចូេបៅឤគរ ន្ដេធំេមមសំរា ប់អ្នកបព្ បើ

(ខាងបព្ៅ)

របទោះរុញ ឬសគូទ័រ។ មាន បង្ហាន់ថ្ដបតាងទំងសងខាងថ្នផ្ៃូវជំរាេ។ ទារប បើកទូលាយេមម

អាគរ

បដើម្បីឲ្យអ្នកបព្ បើរបទោះរុញ ឬសគូទ័រ ឤចចូេបាន និងមានចំណ្ដ ប់បតាង ន្ដេង្ហយបព្ បើ។

បៅខាងកនុង

ទារប បើកទូលាយេមម បដើម្បីឲយ្ អ្នកបព្ បើរបទោះរុញ ឬសគូទ័រ ឤចចូេបាន និងមាន ចំណ្ដ ប់បតាង

(ខាងកនុង)

ន្ដេង្ហយបព្ បើ។ ផ្ៃូវជំរាេខាងកនុង គឺធំេមម ព្ព្មទំងមាន បង្ហាន់ បតាងថ្ដផ្ង។ ប បើសិន

អាគរ

មានជបណដើរ ក៏មាន បង្ហាន់ថ្ដបតាងន្ដរ។ ជបណដើរយនដ មានសំប ឡងន្ដេង្ហយសាា ប់បាន
និងមានប ឡវចុចជា អ្ក្េរព្បាាេ ឤចប្ង ចុចបាន។ ជបណដើរយនដមាន បនទ ប់ធំេមម
សំរា ប់អ្នកបព្ បើរបទោះរុញ ឬសគូទ័រ ឤច បត់ន្ បរបាន។ ប បើសិនមានព្ បដ្ឋ ប់បេើក វាឤចបព្ បើបាន
បដ្ឋយគមនជំនួយ។

R

 បនទ ប់ទឹក

 បនទ ប់ទឹកគឺឤចបចញចូេបាន ក៏មានទារទូលាយេមម បដើម្បីសំរ បសំរួេរបទោះរុញ ឬសគូទ័រ
និងក៏ង្ហយប បើក។  បនទ ប់ទឹកមាន បនទ ប់ធំេមម សំរា ប់របទោះរុញ ឬសគូទ័រ បដើម្បី បត់ន្ បរ និង
 បិទទារបាន។ មានតំបណ្ដង គឺវតែុសំរា ប់បតាង ន្ដេង្ហយព្សួេឤចបផ្ទរខៃួនព្ីរបទោះរុញ
បៅ បងគន់។ កាាំទឹក គឺង្ហយប្ងដេ់ បហើយក្ាេ បិទប បើកទឹក សា ប ៊ូ និងព្កដ្ឋសកិត
គឺង្ហយប្ងដេ់ និងង្ហយបព្ បើ។

?

ប បើសន
ិ អ្នកមានសំណរួ សូមទូរស័ព្ទបៅ Health Net Cal MediConnect តាមបេខ 1-855-464-3571 (TTY: 711)

ព្ីបមា"ង 8 ព្ព្ឹក ដេ់ 8 យ ប់ ថ្ងៃច័នទ រហូតថ្ងៃសុព្ក។  បន្ទា ប់ព្ីបមា"ងបធវើការ បៅចុងអាទិត្យ និងថ្ងៃ បណ្
ុ យ អ្នកអាចទុកសារបាន។

អ្នកនឹងព្តូវបានបៅ បកមកវិញ បៅថ្ងៃបធវើការ បន្ទា ប់បទៀត។ ការបៅគឺឥតបចញថ្ងៃប ឡើយ។ សំរា ប់ព្ត
័ មា
៌ ន បន្នែម បមើេ
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អ្ក្េរសំគេ់

អ្តែនយ
័

េកខណៈ

E

 បនទ ប់ព្ិនិត្យ

ព្ចកចូេបៅ បនទ ប់ព្ិនិត្យ គឺឤចបចញចូេបាន បដ្ឋយមានផ្ៃូវចូេព្ស ឡោះ។ ទារប បើកបាន
ទូលាយេមម បដើម្បីសំរ បសំរួេរបទោះរុញ ឬសគូទ័រ និងង្ហយប បើកបាន។  បនទ ប់ព្ិនិត្យមាន
 បនទ ប់ធំេមម សំរា ប់របទោះរុញ ឬសគូទ័រ បដើម្បី បត់ន្ បរបាន។

PA

PD

កន្នៃងអ្នកចូេរួម

សមាជិកអាចទទួេ និងបព្ បើព្បាស់កន្នៃងទូបៅ និង បរិកាារ បដ្ឋយមាន ឬបដ្ឋយគមន

បព្ បើសំរា ប់បរាគ

អ្នកជំងឺគឺអាចបចញចូេ និងបព្ បើកន្នៃងសំរា ប់ការបធវើបតសដ និងការព្្ាបាេ

វិនិចេ័យ និងព្្ា

និងឧ បករណ៍។

ជំនួយ។

បាេអ្នកជំងឺ
បព្ បើ
T

?

តុ ឬជញ្ជីង

តុព្ិនិត្យឤចប ឡើងចុោះបាន បហើយជញ្ជីងគឺឤចងៃឹងបាន បដ្ឋយមាន បង្ហាន់ថ្ដ បដើម្បីជួយ

ព្ិនិត្យ

មនុស្េន្ដេបព្ បើរបទោះរុញ ឬសគូទ័រ។ ជញ្ជីងងៃឹង គឺឤចងៃឹងរបទោះរុញបាន។

ប បើសន
ិ អ្នកមានសំណរួ សូមទូរស័ព្ទបៅ Health Net Cal MediConnect តាមបេខ 1-855-464-3571 (TTY: 711)

ព្ីបមា"ង 8 ព្ព្ឹក ដេ់ 8 យ ប់ ថ្ងៃច័នទ រហូតថ្ងៃសុព្ក។  បន្ទា ប់ព្ីបមា"ងបធវើការ បៅចុងអាទិត្យ និងថ្ងៃ បណ្
ុ យ អ្នកអាចទុកសារបាន។

អ្នកនឹងព្តូវបានបៅ បកមកវិញ បៅថ្ងៃបធវើការ បន្ទា ប់បទៀត។ ការបៅគឺឥតបចញថ្ងៃប ឡើយ។ សំរា ប់ព្ត
័ មា
៌ ន បន្នែម បមើេ
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 បញ្ថ្ជីន បណ្ដញ
ា ឱសងសាន
ា
ន្ផ្នកថ្ន បញ្ជីប្មោះបនោះ ផ្ដេ់នូវ បញ្ជីថ្នឱសងសាាន បៅកនុង បណ្ដាញរ បស់ Health Net Cal MediConnect។
 បណ្ដាញឱសងសាានទងបនោះ
បានយេ់ព្ព្មផ្ដេឱ
់ សងមានបវជជ បញ្ជាបៅឲ្យអ្នក កនុងឋានៈជាសមាជិករ បស់គំបរាង។
ំ



សមាជិក Health Net Cal MediConnect ព្តូវន្តបព្ បើ បណ្ដាញឱសងសាាន
បដើម្បីទទួេឱសងមានបវជជ បញ្ជា។

o អ្នកព្តូវន្តបព្ បើ បណ្ដាញឱសងសាាន បេើកន្េងន្តសាានការណ៍ ថ្នការន្ងទំជាអាសនន
ឬជា បន្ទាន់។

o ប បើសិនអ្នកបៅបព្ៅ បណ្ដាញឱសងសាាន សំរា ប់ឱសងបវជជ បញ្ជា បៅបព្េវាមិន

ន្មនជាអាសនន អ្នកនឹងព្តូវ បង់ព្បាក់ព្ីបហាប ប" សំរា ប់ថ្ងៃបសវា។ សូមអានបសៀវបៅ

ន្ណន្ទំសមាជិក Health Net Cal MediConnect សំរា ប់ព្័ត៌មាន បន្នែម។



 បណ្ដាញឱសងសាានមួយចំនួន អាចនឹងមនបានចុ
ិ
ោះរាយកនុង បញ្ជីប្មោះបនោះបទ។

o  បណ្ដាញឱសងសាានមួយចំនួន អាចនឹងបានន្ងម ឬដកបចញព្ីគំបរាងរ បស់បយើង
 បន្ទា ប់ព្ី បញ្ជីប្មោះបនោះបានបបាោះព្ុមព។
្ អ្ំព្ី បណ្ដាញឱសងសាន
ា Health Net Cal MediConnect បៅកនុងតំ បន់រ បស់អ្នក
សំរា ប់ព្័ត៌មានទន់ បចចុ បបនន
សូមបមើេបគហ៍ទព្
ំ ័ររ បស់បយង
ើ បៅ www.healthnet.com/calmediconnect ឬទូរស័ព្បទ ៅន្ផ្នកបសវាសមាជិក
តាមបេខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ព្ីបមា"ង 8 ព្ព្ឹក ដេ់ 8 យ ប់ ថ្ងៃច័នទ រហូតថ្ងៃសុព្ក។ ការបៅគឺឥត
បចញថ្ងៃប ឡើយ។
បដើម្បទ
ី ទួេការបរៀ បរា ប់សព្វព្គ ប់ អ្ំព្កា
ី ររា" ប់រងឱសងមានបវជជ បញ្ជរ បស់
ា
អ្នក រួមទំងរប បៀ ប បំបព្ញឱសង

មានបវជជ បញ្ជារ បស់អ្ក
ន សូមអានបសៀវបៅន្ណន្ទំសមាជិក និង បញ្ជថ្ី នឱសងន្ដេរា" ប់រង រ បស់ Health Net
ើ បៅ
Cal MediConnect។ អ្នកក៏អាចបមើេ បញ្ជីឱសង បៅបេើបគហ៍ទំព្័ររ បស់បយង
www.healthnet.com/calmediconnect ន្ដរ។

រប បៀ បសគេឱសងសាន
ំ
់
ា បៅកង បណ្ដញរ បស
នុ
ា
់ Health Net Cal MediConnect
អ្មជាមួយនឹងឱសងសាានេក់រាយ  បណ្ដាញឱសងសាានថ្នគំបរាងរ បស់អ្នក រួមមាននូវ៖



?

ឱសងសាាន បញ្ជាទិញបផ្ញើតាមថ្ព្ បសណីយ៍ បផ្ញើឱសងមានបវជជ បញ្ជាន្ដេរា" ប់រង បៅឲ្យសមាជិក

ប បើសន
ិ អ្នកមានសំណរួ សូមទូរស័ព្ទបៅ Health Net Cal MediConnect តាមបេខ 1-855-464-3571 (TTY: 711)

ព្ីបមា"ង 8 ព្ព្ឹក ដេ់ 8 យ ប់ ថ្ងៃច័នទ រហូតថ្ងៃសុព្ក។  បន្ទា ប់ព្ីបមា"ងបធវើការ បៅចុងអាទិត្យ និងថ្ងៃ បណ្
ុ យ អ្នកអាចទុកសារបាន។

អ្នកនឹងព្តូវបានបៅ បកមកវិញ បៅថ្ងៃបធវើការ បន្ទា ប់បទៀត។ ការបៅគឺឥតបចញថ្ងៃប ឡើយ។ សំរា ប់ព្ត
័ មា
៌ ន បន្នែម បមើេ
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តាមរយៈថ្ព្ បសណីយ៍ ឬព្កុមហ ៊ុនបផ្ញើឥវា"ន់។



ឱសងសាានចាក់ថ្តាមផ្ទ
នំ
ោះ បរៀ បចំឱសងមានបវជជ បញ្ជា ន្ដេបានផ្ដេ់តាមសរថ្ស្ម
បៅកនុងសាច់ដុំ ឬជារប បៀ បបផ្្េងបទៀត មិនតាមមាត់ បដ្ឋយអ្នកផ្ដេ់បសវាន្ដេបានហវក
ឹ ហវន
ឺ
បៅកនុងផ្ទោះរ បស់អ្នក។



ឱសងសាាន ន្ងទំយូរអ្ន្ងវង (Long-term care, LTC)  បំបរើអ្នកមូេដ្ឋាន បៅកនុងមនទីរន្ងទំ
យូរអ្ន្ងវង ដូចជាេំបៅគិលានុ បដ្ឋាកមម។



ឱសងសាានឯកបទស ផ្ដេ់ឱសងឲ្យសមាជិក ម្បីព្្ាបាេេកខណៈជំងឺសមុគសាមញ ឬកព្មមាន
ដូចជា ជំងឺមហារើក, ជំងឺចក
ុ ចា ប់សន្ទាក់ឆ្អឹង, ជំងឺ បណ្ដាេឲ្យ្មព្កខន់, H.I.V។

អ្នកមិនបានតព្មូវឲ្យ បនតបៅឱសងសាានដន្ដេ បដើម្បី បំបព្ញបវជជ បញ្ជារ បស់អ្នកប ឡើយ។

ការផ្គតផ្ងឱសងបវជ បញ្ជយរអ្ន្ងង
់ គ ់
ជ
ា ូ
វ


កមមវធី
ិ  បញ្ជទិ
ា ញបផ្ញតា
ើ មថ្ព្ បសណយ
ី ។
៍ បយើងផ្តេ់ជូនកមមវិធ ប
ី ញ្ជាទិញបផ្ញើតាមថ្ព្ បសណីយ៍
ន្ដេអ្នុញ្ជាតអ្នកឲ្យទទួេការផ្គត់ផ្គងឱ
់ សងដេ់បៅចំនួន 90 ថ្ងៃ ថ្នឱសងបវជជ បញ្ជារ បស់អ្នក
បផ្ញើបៅផ្ទោះរ បស់អ្ក
ន ផ្ទាេ់ន្តមដង។ ការផ្គត់ផ្គង់ 90 ថ្ងៃ មានថ្ងៃរួម បង់ ដូចគននឹងការផ្គត់ផ្គងម
់ យ
ួ ន្ខ។



កមមវធី
ិ ឱសងសាន
ា េក់រាយ 90 ថ្ងៃ។ ឱសងសាានេក់រាយមួយចំនួន
ក៏អាចនឹងផ្តេ់ជូនការផ្គត់ផ្ង
គ ឱ
់ សងមានបវជជ បញ្ជា ន្ដេរា" ប់រងដេ់បៅ 90 ថ្ងៃ។ ការផ្គតផ្
់ គង់ 90 ថ្ងៃ
មានថ្ងៃរួម បង់ ដូចគននង
ឹ ការផ្គត់ផ្គង់មួយន្ខ។

?

ប បើសន
ិ អ្នកមានសំណរួ សូមទូរស័ព្ទបៅ Health Net Cal MediConnect តាមបេខ 1-855-464-3571 (TTY: 711)

ព្ីបមា"ង 8 ព្ព្ឹក ដេ់ 8 យ ប់ ថ្ងៃច័នទ រហូតថ្ងៃសុព្ក។  បន្ទា ប់ព្ីបមា"ងបធវើការ បៅចុងអាទិត្យ និងថ្ងៃ បណ្
ុ យ អ្នកអាចទុកសារបាន។

អ្នកនឹងព្តូវបានបៅ បកមកវិញ បៅថ្ងៃបធវើការ បន្ទា ប់បទៀត។ ការបៅគឺឥតបចញថ្ងៃប ឡើយ។ សំរា ប់ព្ត
័ មា
៌ ន បន្នែម បមើេ
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 បណ្ដញ
ា ឱសងសាន
ា រ បស់ Health Net Cal MediConnect
 បញ្ជីប្មោះបនោះ ព្តូវបាន បំន្ បកបៅតាមព្ បបភទថ្នឱសងសាាន និងទីកន្នៃង។ ព្ បបភទឱសងសាាន រួមមានឱសង
សាានេក់រាយនិងសាខា,  បញ្ជាទិញបផ្ញើតាមថ្ព្ បសណីយ,៍ ចាក់ថ្នំតាមផ្ទោះ, ន្ងទំយូរអ្ន្ងវង, និងឱសងសាន
ា
ឯកបទស។ ឱសងសាាន ព្តូវបានចុោះរាយតាមបខានធី, ទីព្កុង និងសុី បកូដ បៅកនុងន្ផ្នកនិមួយៗ។ អ្នកអាច
បៅឱសងសាានណ្ដមួយក៏បាន បៅកនុង បណ្ដាញរ បស់បយើង។

ឱសងសាន
ា  បញ្ជទ
ា ញ
ិ បផ្តា
ញើ មថ្ព្ បសណយ
ី ៍
អ្នកអាចទទួេឱសងមានបវជជ បញ្ជា ឲ្យបានបផ្ញបើ ៅដេ់ផ្ទោះរ បសអ្ន
់ ក តាមរយៈ បណ្ដាញថ្នកមមវិធ ប
ី ញ្ជាទិញបផ្ញើតាម
ថ្ព្ បសណីយរ៍  បស់បយើង។ ឱសងសាាន ព្តូវន្តទទួេការយេ់ព្ព្មសិន មុននឹងបផ្ញឱ
ើ សងអ្វីមួយបៅអ្នក។
អ្នកក៏មានជំបរើស បដើម្បីចុោះប្មោះសំរា ប់ផ្ដេ់ឱសងជាសយព្ បវតដ
វ័
ិន្ដរ។ តាមធមមតា អ្នកគួរន្តរំព្ឹងទទួេឱសង
មានបវជជ បញ្ជារ បស់អ្នក កនុងបព្េ 10 ថ្ងៃ ចា ប់តាំងព្ីបព្េបានទទួេ បញ្ជា ថ្នឱសងសាាន បញ្ជាទិញបផ្ញើតាម
ថ្ព្ បសណីយ។
៍ ប បើសិនអ្នកមិនបានឱសងមានបវជជ បញ្ជរ បស់
ា
អ្នក កនុងបព្េបនោះបទ ឬប បើសិនអ្នកចង់េុ បបចាេការ
 បញ្ជទិ
ា ញសវ័យព្ បវតដិ ឬប បើសិនអ្នកព្តូវការសព្បា
ុំ ក់មកវិញ សំរា ប់ឱសងបវជជ បញ្ជអ្ន
ា កបានទទួេ ន្ដេអ្នកមិនចង់បាន
ឬមិនព្តូវការ សូមទក់ទងបយើងតាមបេខ 1-855-464-3571 (TTY:711) ព្ីបមា"ង 8 ព្ព្ឹក ដេ់ 8 យ ប់ ថ្ងៃច័នទ
រហូតថ្ងៃសុព្ក។ ការបៅគឺឥតបចញថ្ងៃប ឡើយ។ ឬទូរស័ព្ទបៅ ឱសងសាាន បញ្ជទិ
ា ញបផ្ញើតាមថ្ព្ បសណីយ៍ CVS
Caremark រ បស់អ្នក តាមបេខ
1-888-624-1139, (TTY: 711) និង Homescripts តាមបេខ 1- 888-239-7690 (TTY: 711)។ បដើម្បី

ន្សវងយេ់ន្ងមបទៀត អ្ំព្ីឱសងសាាន បញ្ជទិ
ា ញបផ្ញើតាមថ្ព្ បសណីយ៍ បមើេជំព្ក
ូ 5 ថ្នបសៀវបៅន្ណន្ទំ

សមាជិក។

ឱសងសាន
ា ចាកថ្
់ តាម
នំ
ផ្ោះទ
ឱសងសាានចាក់ថ្នំតាមបគហដ្ឋាន ជាទូបៅ គឺសំរា ប់អ្នកជងឺ
ំ ន្ដេទទួេវិធព្
ី ្ាបាេចាក់ថ្នំតាមបគហដ្ឋាន បហើយ
អាចនឹងមនមានស
ិ
ំរា ប់សមាជិកទំងអ្ស់ប ឡើយ។ អ្នកអាចបៅឱសងសាានចាក់ថ្នំតាមបគហដ្ឋានណ្ដមួយ បៅកនុង
 បណ្ដាញ ឱសងសាានរ បស់បយើង។ សំរា ប់ព្័ត៌មាន បន្នែម សូមទូរស័ព្ទបៅន្ផ្នកបសវាសមាជិក តាមបេខ
1-855-464-3571 (TTY: 711) ព្ីបមា"ង 8 ព្ព្ឹក ដេ់ 8 យ ប់ ថ្ងៃច័នទ រហូតថ្ងៃសុព្ក។ ការបៅគឺឥតបចញថ្ងៃប ឡើយ។

ឱសងសាន
ា ន្ងទយ
ំ រូអ្ន្ងង
វ
អ្នកមូេដ្ឋានន្ដេរស់បៅកនុងមនទីរន្ងទំយូរអ្ន្ងវង ដូចជាេំបៅគិលានុ បដ្ឋាកមម អាចនឹងទទួេឱសងមានបវជជ
 បញ្ជារ បស់បគ ន្ដេបាន រា" ប់រងបៅបព្កាម Health Net Cal MediConnect តាមរយៈឱសងសាានរ បស់មនទីរ

?

ប បើសន
ិ អ្នកមានសំណរួ សូមទូរស័ព្ទបៅ Health Net Cal MediConnect តាមបេខ 1-855-464-3571 (TTY: 711)

ព្ីបមា"ង 8 ព្ព្ឹក ដេ់ 8 យ ប់ ថ្ងៃច័នទ រហូតថ្ងៃសុព្ក។  បន្ទា ប់ព្ីបមា"ងបធវើការ បៅចុងអាទិត្យ និងថ្ងៃ បណ្
ុ យ អ្នកអាចទុកសារបាន។

អ្នកនឹងព្តូវបានបៅ បកមកវិញ បៅថ្ងៃបធវើការ បន្ទា ប់បទៀត។ ការបៅគឺឥតបចញថ្ងៃប ឡើយ។ សំរា ប់ព្ត
័ មា
៌ ន បន្នែម បមើេ
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ឬ បណ្ដាញឱសងសានដថ្ទបទៀត។
ា
បដើម្បីន្សវងយេ់ន្ងមបទៀត អ្ំព្ីការរា" ប់រងឱសងកនុងករណីព្ិបសស
បមើេជំព្ូក 5 ថ្នបសៀវបៅន្ណន្ទំសមាជិក។
ឱសងសាានន្ងទំយូរអ្ន្ងវង ជាទូបៅ គឺសំរា ប់មនុស្េន្ដេរស់បៅកនុងមនទីរន្ងទំយូរអ្ន្ងវង បហើយអាចនឹងមនមាន
ិ
សំរា ប់សមាជិកទំងអ្សប ឡើ
់ យ។ សំរា ប់ព្័ត៌មាន បន្នែម សូមទូរស័ព្ទបៅ Health Net Cal MediConnect តាម
បេខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ព្ីបមា"ង 8 ព្ព្ឹក ដេ់ 8 យ ប់ ថ្ងៃច័នទ រហូតថ្ងៃសុព្ក។ ការបៅគឺឥតបចញថ្ងៃ
ប ឡើយ។

ឱសងសាន
ា ឯកបទស
ឱសងសាានឯកបទស ផ្ដេ់ឱសងឲ្យសមាជិក ន្ដេបានបព្ បើបដើម្បីព្ា
្ បាេេកខណៈជំងស
ឺ មុគសាមញ ឬកព្មមាន
ដូចជា ជំងឺមហារើក, ជំងឺចក
ុ ចា ប់សន្ទាក់ឆ្អឹង, ជំងឺ បណ្ដាេឲ្យ្មព្កខន់, H.I.V។ សំរា ប់ព្័ត៌មាន បន្នែម
សូមទូរស័ព្ទបៅ Health Net Cal MediConnect តាមបេខ 1-855-464-8571 (TTY: 711) ព្ីបមា"ង 8 ព្ព្ឹក
ដេ់ 8 យ ប់ ថ្ងៃច័នទ រហូតថ្ងៃសុព្ក។ ការបៅគឺឥតបចញថ្ងៃប ឡើយ។

?

ប បើសន
ិ អ្នកមានសំណរួ សូមទូរស័ព្ទបៅ Health Net Cal MediConnect តាមបេខ 1-855-464-3571 (TTY: 711)

ព្ីបមា"ង 8 ព្ព្ឹក ដេ់ 8 យ ប់ ថ្ងៃច័នទ រហូតថ្ងៃសុព្ក។  បន្ទា ប់ព្ីបមា"ងបធវើការ បៅចុងអាទិត្យ និងថ្ងៃ បណ
ុ ្យ អ្នកអាចទុកសារបាន។

អ្នកនឹងព្តូវបានបៅ បកមកវិញ បៅថ្ងៃបធវើការ បន្ទា ប់បទៀត។ ការបៅគឺឥតបចញថ្ងៃប ឡើយ។ សំរា ប់ព្ត
័ មា
៌ ន បន្នែម បមើេ
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