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គេ្រមាង Health Net Cal MediConnect (គេ្រមាង Medicare-Medicaid ) |  

េសៀវេភរយេឈ ះអ កតផ ល់េសវ និងឱសថស នឆា  ំ2021 

េសចក េផ ម ី

េសៀវេភរយេឈ ះអ កផ ល់េសវ និងឱសថស ន រមទួ ងំពត័ម៌ានអពំី អ កផ ល់េសវ នង្រិ បេភទឱសថស នេនក ុង  

Health Net Cal MediConnect និងករចុះប  ីអ កផ ល់េសវ និងឱសថស នទងអំ ស់របស់គេ្រមាងគតចិ បព់ីកល 

បរេិច ទៃនេសៀវេភេនះ។ ករចុះប  ីមានអសយដ នអ កផ ល់េសវនិងឱសថស ននិងពត័ម៌ានទំនាកទំ់ នងកដូ៏ចជា 

ពត័ម៌ានលម តេិ ផ្សងេទៀតដូចជាចំនួនៃថ  និងេម៉ាងៃន្របតិបត ិករ ឯកេទស និងជំនាញ។ ពក្យគន ឹះនងនិ ិយមនយ័ 

របស់វមានេនកុ ងលំដបអ់ក្សរ្រកមេនកុ ងជំពូកចុងេ្រកយៃនេសៀវេភែណនារំបស់សមាជិក។ 
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0A. ករបដិេសធ 

 Health Net Community Solutions, Inc. គឺជាគេ្រមាងសុខភាព ែដលចុះកិច សន្យោជាមយួ Medicare នង ិ
Medi-Cal េដម ្បផី ល់អត ្របេយាជនៃ៍នកម វធិីទងពំ ីរ ដល់អ កចុះេឈ ះ។  

 ប  ីថា រំយនាមអ កជំនាញែថទសុំខភាព (ដូចជាេវជ បណិ ត គលិនុប្បដ កក្រមតិខ ស់ និងអ កចិត ស ស )  

មន ីរ (ដូចជាមន ីរេពទ្យ និងមន ីរព្យោបាល) នងិអ កផ ល់េសវកម ជំនួយគា្ំរទ (ដូចជាអ កផ ល់េសវកម សុខភាព

េពលៃថ មនុស្សេពញវយ័ នងិសុខភាពតមផ ះ) ែដលេលកអ កអចជួបដូចជាសមាជិក  

Health Net Cal MediConnect។ េយងខ ុកំរ៏យនាមឱសថស នែដលេលកអ កអចនឹងេ្រប្របាស់េដម្ប ី
ទទលួបានឱសថមានេវជ ប  របស់េលកអ កផងែដរ។  

 េយងនឹងចតទុ់ក្រក មទងេំ នះជា“អ កផ ល់េសវសុខភាពក ុងបណា ញ” េនក ុងប  ីេនះ។ អ កផ ល់េសវទងេំ នះ 

បានចុះកិច សន្យោជាមយួនឹងេយងេដម្បផ ី ល់េសវកម ដល់េលកអ ក។ េនះជាប  ីថា ៃំនអ កផ ល់េសវសុខភាព 

ក ុងបណា ញរបស់ Health Net Cal MediConnect ស្រមាបេ់ខនធី Los Angeles, California។ 

 អ កផ ល់េសវខងេ្រកបណា ញ/មនបាិ នចុះកិច សន្យោគឺមនមាិ នកតព កិច េដម្ប ពី្យោបាលសមាជិករបស់គេ្រមាង 

Health Net Cal MediConnect េទ េលកែលងែតក ុងស នភាពសេ ង ះបនា ន។់ សូមទូរស័ព មកេលខេសវបេ្រម 
សមាជិករបស់េយង ឬេមល េសៀវេភែណនារំបស់សមាជិករបស់េលកអ កចំេពះពត័ម៌ានបែន មរមទួ ងកំ រែចក 

រែំលកករចំណាយែដលអនុវត ចំេពះេសវខងេ្រកបណា ញ។ 

 អ កអចទទួលឯកសរេនះេដយឥតគិតៃថ ក ុងទ្រមងេផ់ ្សងេទៀតដូចជា ករ្រពនីជាអក្សរខ តធំ អក្សរស្រមាបអ ់ កពិករ

ែភ ក ឬសំេឡងជាេដម។ សូមេហទូរស័ព េទកនេ់លខ 1-855-464-3571 (TTY: 711), ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់ 

េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន័ ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ នងៃិ ថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ 

សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះគឺឥតគិតៃថ ។ 

 គេ្រមាង Health Net Cal MediConnect (គេ្រមាង Medicare-Medicaid) ចងេ់ធ ឲ្យ្របាកដថា េលកអ កយល់ 

ពីពត័ម៌ានសីព ីគេ្រមាងសុខភាពរបស់េលកអ ក។ េយងអចប ូ នពត័ម៌ានេទកនេ់លកអ កជាភាសមយួេទៀត

ឬជាទ្រមងេ់ផ្សងេទៀត ្របសិនេបេលកអ កេសស ុំវែបបេនះ។ េនះ្រត វបានេគេហថា "សំេណ រអចិៃ ន យ"៍។ 

េយងនឹងចង្រកងឯកសរជេ្រមស របស់អ ក។ 
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សូមេហទូរស័ព មកេយង  ្របសិនេប៖ 

 

• េលកអ កចងទទួ់ លបានពត័ម៌ានរបស់េលកអ កជាភាសអរ៉ប ់អេមនី កម ុជា (ែខ រ) ចិន (អក្សរចនបុិ រណ) 

ហ រសីុ កូេរ ៉រសុ្ស ីុេអស្បោញ៉ តហ ល េវៀតណាម ឬ ជាទ្រមងេ់ផ្សង។  េលកអ កអចេសស ុំភាសណាមយួ 

ក ុងចេំណាមភាសទងេំ នះជាទ្រមងេ់ផ្សងបាន។ 

ឬ 

• េលកអ កចងផ់ា ស់ប ូរភាសឬទ្រមងៃ់នពត័ម៌ានែដលេយងេផ េទកនេ់លកអ ក។ 

្របសិនេបេលកអ ក្រត វករជនួំ យេដម្បយីល់ពពីត័ម៌ានសីព គេី ្រមាងរបស់េលកអ ក េលកអ កអចទំនាកទំ់ នង

េសវបេ្រមស មាជិក Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 1-855-464-3571 (TTY:711)។ 

ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន័ ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ 

និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងេឹ ហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ 

 ប  ីថា េំនះរមមាួ នអ កផ ល់េសវសុខភាពៃនេសវកម ទងំពីរគឺ Medicare និង Medicaid ។ 

 ATTENTION: If you speak a language other than 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. 

 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. 
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 ВНИМАНИЕ: Если вы говорите по-русски, мы можем предложить вам бесплатные услуги 
переводчика. Звоните по телефону 1-855-464-3571 (линия 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. 

 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 vào ngày làm việc hôm sau. Cuộc gọi này miễn phí. 

  

 
 
 
 

 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。 

 ចំ ប់ រមណ៍ៈ េបើសិនអ កនិ យ  ែខ រ េស ជំនួយ  ឥតគិតៃថ  គឺ នសំ ប់អ ក។ 

ទរស័ពេ េលខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ពីេ ៉ង 8 ្រពឹក ដល 8 ់ យប់ ៃថ ច័ន  រហូតៃថ ស្ុរក។ 

ប ប់ពីេ ងេធ  រ េ ចុង ទិត្យ និងៃថ បុណ្យ អ ក ចទុក រទរស័ព ន។ អ កនឹង្រត វ

 នទូរស័ព មកវញ  េ ៃថ េធ   រប  ប់េទៀត។  រេ េនះ គឺឥតេចញៃថ េឡើយ។ 

 

ូ  

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

 ប  ីថា គំឺមានបច ុប្បន ភាពគតចិ បព់ីៃថ ែដលអ កេធ ករ្រសវ្រជាវរបស់អ ក បុែ៉ន អ ក្រត វដឹងថា៖ 

 អ កផ ល់េសវសុខភាពក ុងបណា ញ Health Net Cal MediConnect មយួចំននួអច្រត វបានបែន ម 

ឬដកេចញពីបណា ញរបស់េយងបនា បព់ប ី  ីថា េំនះ្រត វបានេបាះពុម ផ្សោយ។ 

 អ កផ ល់េសវសុខភាពរបស់ Health Net Cal MediConnect មយួចនំួនេនក ុងបណា ញរបស់េយង 

្របែហលជាែលងទទួលយកសមាជិកថ ីេទៀតេហយ។ ្របសិនេបេលកអ កមានប  ក ុងករែស ងរកេលក 

អ កផ ល់េសវសុខភាពែដលនងទទួឹ លយកសមាជិកថ ៗី  សូមទូរស័ព មកែផ កេសវបេ្រមស មាជិកតមេលខ  

1-855-464-3571 (TTY: 711) េហយេយងនឹងជួយ េលកអ ក។ 

 េដម្បទទួី លពត័ម៌ានថ ីៗអពំីអ កផ ល់េសវសុខភាពក ុងបណា ញរបស់ Health Net Cal MediConnect 

ក ុងតំបនរ់បស់េលកអ ក សូមចូលេទកនេ់គហទពំរ័ mmp.healthnetcalifornia.com/findadoctor 

ឬេហទូរស័ព េទកនែ់ផ កេសវបេ្រមស មាជិកតមេលខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពក ឹ
ដល់ 8 យប ់ពៃីថ ចន័  ដល់ ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ នងិៃថឈ បស់្រមាក 

េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព 

េនះ គឥតគិតៃថ ។ ឺ

េវជ បណិ ត នងអ ក្របកបអជពែី ថទសុំខភាពដៃទេទៀតេនក ុងបណា ញរបស់ Health Net Cal MediConnect ្រត វបាន

រយប  ីេនេលទំពរ័ក ុងែផ កអ កផ ល់េសវែថទបឋម ំ និងឯកេទស។ ឱសថស នេនក ុងបណា ញរបស់េយង គ

មានរយេឈ ះេនកុ ងែផ កឱសថស ន។ 

ិ

ឺ
 

www.mmp.healthnetcalifornia.com/findadoctor
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1B. អ កផ លេសវសខភាព ់ ុ

5B1. ពក្យគន ះ ឹ
ែផ កេនះពន្យល់ពីពក្យគន ឹះែដលអ កនឹងេឃញេនក ុងេសៀវេភរយេឈ ះអ កផ ល់េសវ នងិឱសថស នរបស់េយង ។ 

• អ កផ ល់េសវសុខភាពគឺជាអ កជំនាញែថទសុំខភាព និងអ កផ ល់េសវគា្ំរទដូចជាេវជ បណិ ត គិលនុបដ យិក 

ឱសថករ ីអ កព្យោបាលេរគ និងបុគ លេផ្សងេទៀតែដលផ ល់ករែថទ ំនិងេសវកម ។ េសវរមប ួ ូ  លទងកំ រ 

ែថទេំវជ ស ស  េសវ និងករគា្ំរទរយៈេពលែវង (LTSS) ករផ តផ ង ឱសថតមេវជ ប   បរកិ រ និងេសវ

េផ្សងេទៀត។   

់ ់

o ពក្យអ កផ ល់េសវសុខភាពេនះ ករ៏មប ួ ូ  លផងែដរនូវមណ លែថទដូំចជា មន ីរេពទ្យ គ ីនិក នង ិ
និងកែន ងេផ្សងេទៀតែដលផ ល់េសវែថទេំវជ ស ស  បរកិ រេវជ ស ស  និងេសវ នងិករគា្ំរទរយៈេពលែវង។ 

o អ កផ ល់េសវសុខភាពែដលជាែផ កមយួៃនបណា ញគេ្រមាងរបស់េយង្រត វបានេគេហថាអ កផ ល់េសវសុខ

ភាពក ងបណា ញ។ ុ

• អ កផ ល់េសវសុខភាពក ុងបណា ញ គឺជាអ កផ ល់េសវកម ែដលបានចុះកច ិ សន្យោជាមយួេយង េដម្បផ ី ល់េស 

វកម ដល់សមាជិកេនក ុងគេ្រមាងរបស់េយង។ អ កផ ល់េសវសុខភាពក ុងបណា ញរបស់េយងជាទូេទ

េចញវក ិ យប្រតឲ្យេយងេដយផា ល់ ស្រមាបក់រែថទែំដលពួកេគផ ល់ជូនអ ក។ េនេពលែដលេលក

អ កជួបពិេ្រគាះជាមយួអ កផ ល់េសវែថទក ំ ុងបណា ញ ជាធម តអ កមនិបងអ់ ីស្រមាបេ់សវែដលមានកររ៉បរ់ង

េនាះេទ។ 

• អ កផ ល់េសវែថទបឋមំ  (PCP) ជា្រគ េពទ្យ្របច្ំរគ សរមយួ ្រគ េពទ្យទូេទ ្រគ េពទ្យកុមារ គ ីនិកែថទបឋំ ម 

ឬេវជ បណិ តឱសថខងក ុង ែដលផ ល់ឲ្យអ កនូវករែថទសុំខភាពជា្របច។ំ PCP របស់អ កនឹងរក្សោកំណត ់

្រតេវជ ស ស របស់អ ក និងយូរៗេទដឹងពត្រី ម វករសុខភាពរបស់អ ក។ PCP របស់អ កកនឹ៏ងផ ល់ឲ្យអ កនូវ 

ករប ូ នបន មយួែដរ ្របសិនេបអ ក្រត វករជបួអ កឯកេទស ឬអ កផ ល់េសវសុខភាពេផ្សងេទៀត។  
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• ្រគ េពទ្យឯកេទស គឺជាេវជ បណិ តែដលផ ល់េសវែថទសំុខភាពស្រមាបជ់ងជាកល់កម់យួ ឬែផ កណាមយួៃន

រងកយ។ ្រគ េពទ្យឯកេទសមានេ្រចន្របេភទ។ ខងេ្រកមេនះ គឺជាឧទហរណ៍មយួចនំនួ ៖ 

ំ ឺ

o ករែថទេំដយ្រគ េពទ្យែផ កជងំឺមហរកសី ្រមាបអ ់ កជំងមឺហរកី។ 

o ្រគ េពទ្យជំនាញខងជំងឺេបះដូងព្យោបាលអ កជងំឺែដលមានជងំឺេបះដូង។ 

o ្រគ េពទ្យជំនាញខងឆ ឹងព្យោបាលអ កជំងឺែដលមានប  ឆ ងឹ សនា ក ់ឬប  សចដុ់ំ។ 

• ្រក មករងរេវជស  ស  គឺជា្រកម  PCPs ្រគ េពទ្យឯកេទស នងអ ិ កផ ល់េសវកម ែថទសុំខភាពដៃទេទៀត

ែដលេធ ករងរជាមយួគា េហយ ្រត វបានចុះកចិ សន្យោេដម្បេីធ ករងរជាមយួគេ្រមាងេយងខំ។  ុ

• អ ក្របែហលជា្រត វករករប ូ នបន  េដម្បេីទជបួអ កឯកេទស ឬនរណាមា កែ់ដលមនែិ មនជា PCP របស់អ ក។ 

ករប ូ នបន មាននយ័ថា អ កផ ល់េសវែថទបំឋម (PCP) របស់េលកអ ក្រត វែតផ ល់ករយល់្រពមពីេលក 

អ កមុនេពលែដលេលកអ កអចជួបនរណាមា កែ់ដលមនែិ មនជា PCP របស់េលកអ ក។ ្របសិនេបេលក 

អ កមនិទទួលបានករប ូ នបន េនាះេទ Health Net Cal MediConnect អចនឹងមនិធានារ៉បរ់ងេលេសវ 

កម េនាះេឡយ។   

o ករប ូ នបន ពី PCP កុ ងបណា ញរបស់អ កមនិចបំាចស់្រមាប៖់ 

– ករែថទសំេ ង ះបនា ន ់

– ករែថទ្ំរត វករបនា ន ់

– េសវលងឈម ែដលេលកអ កទទួលបានេនមន ីរលងឈមមានប  ក្់រតឹម្រត វពី 

Medicare េនេពលេលកអ កសិ តេនេ្រកតំបនេ់សវរបស់គេ្រមាង ឬ 

– េសវកម មកពីអ កឯកេទសខងសុខភាព សី។  
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o េលសពីេនះេទេទៀត ្របសិនេបេលកអ កមានសិទ ិទទលួបានេសវកម ពអ ី កផ ល់េសវសុខភាពជាជន 

ជាតិឥណា  េនាះេលកអ កអចនឹងជបួអ កផ ល់េសវកម ទងេំ នះបានេដយមនចិ បំាចម់ាន

ករប ូ នបន ។ េយង្រត វបងលុ់យឲ្យអ កផ ល់េសវសុខភាពឥណា ស្រមាបេ់សវកម ទងំេនាះេទះបី 

ពួកេគេនេ្រកបណា ញគេ្រមាងរបស់េយងកេ៏ដយ។ 

o ពត័ម៌ានបែន មសីព ីករប ូ នបន មានេនក ុងជំពូកទី 3 ៃនេសៀវេភែណនារំបស់សមាជិក។ 

• េលកអ កកម៏ានលទ ភាពទទលួបានអ កស្រមបស្រម លករែថទមំា ក ់នង្រិ ក មែថទែំដលអ កជួយ េ្រជសេរស ។ 

o អ កស្រមបស្រម លករែថទ ំជួយ អ ក្រគប្់រគងអ កផ ល់េសវេវជ ស ស  នងេិ សវកម របស់អ ក។ 

o ្រក មែថទរំបស់អ កគឺជា្រក មមនុស្សែដលសហករគា េដម្បអីភវិឌ្ឍនគ៍េ្រមាងែថទលំក ណៈបុគ ល

ស្រមាបសុ់ខភាពរបស់អ ក នងិករគា្ំរទែដលអ ក្រត វករ េឆ យ តបនឹងត្រម វករផា ល់ខួ ន និងេគាលេដ

របស់អ ក។ 

o ្រក មែថទរំបស់អ កចបេ់ផ មជាមយួអ កផ ល់េសវែថទបឋំ ម និងអ កស្រមបស្រម លករែថទ។ំ 

សមាជិក្រក មេផ្សងេទៀតអចរមប ួ ូ  លទងសំ ុខភាពៃនឥរយិាបថ ឬអ កជំនាញខងេសវសង ម 

អ កឯកេទសខង្រគ េពទ្យ ឬ្រគ េពទ្យចណីំអហរ។ 

o គេ្រមាងែថទផំា ល់ខ ួនគឺជាប  ីៃនេគាលេដែថទសុំខភាពែដលអ កយល់្រពមេធ ករជាមយួ្រក មែថទ ំ

របស់អ ក។ េគាលេដទងំេនះ រមមាួ ន៖ 

– ករែថទសុំខភាពរងកយរបស់អ ក 

– ករែថទសុំខភាពផ ូវចិត របស់អ ក 

– េសវនិងករគា្ំរទរយៈេពលែវង។ (ទងេំ នះគឺស្រមាបមន់ ុស្សែដល្រត វករជនួំ យក ុងករេធ ករ

ងរ្របចៃំថ ដូចជាងូតទក ឹ េស  កពក ់េធ ម  ូប នងិេលបថា ជំាេដម។) 
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• អ កទងអសំ ់គា េន្រក មែថទេំធ ករជាមយួគា េដម្ប្ីរបាកដថាករែថទរំបស់អ ក្រត វបានស្រមបស្រម ល។ 

េនះមាននយ័ថាពកួេគេធ ឲ្យ ្របាកដថាករេធ េតស  និងមន ីរពិេសធន្៍រត វបានេធ ម ងេហយ  េហយលទ ផល្រត វ 

បានែចករែំលកជាមយួអ កផល ់េសវសុខភាពែដលសម្រសប។ វកម៏ាននយ័ថា PCP របស់អ កគួរែតដឹងអំព ី

ថា ទំងអសំ ់ែដលអ កេ្រប េដម្បឲ្យី គាតអ់ចកតបន ់ យផលបះ៉ពល់អវជ ិ មាន។ PCP របស់អ កនឹងទទួលបាន 

ករអនុ  តពីអ កមុនេពលែចករែំលកពត័ម៌ានេវជ ស ស របស់អ កជាមយួអ កផ ល់េសវសុខភាពេផ្សងេទៀត។ 
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បនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះគឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ mmp.healthnetcalifornia.com។ 
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6B2. េ្រជសេរសអ កផ ល់េសវែថទសំុខភាពបឋម (PCP)  
អ កអចទទួលបានេសវកម ពីអ កផ ល់េសវសុខភាពណាែដលេនក ងបណា ញរបស់េយង  និងទទួលយកសមាជកថ ិ ៗី។ ុ

ដំបូង េលកអ ក្រត វេ្រជសេរស អ កផ ល់េសវែថទបឋម។ំ  េលកអ ក្របែហលនងអឹ ចមានអ កឯកេទសេដរតួនាទីជា PCP 

របស់េលកអ ក។ អ កឯកេទស្រត វែតមានឆន ៈ និងអចផ ល់នូវករែថទែំដលេលកអ ក្រត វករ។ ្របសិនេបេលកអ ក 

្រត វករអ កឯកេទសេធ ជា PCP របស់អ ក សូមេហទូរស័ព មកកនែ់ផ កេសវបេ្រមស មាជិកតមរយៈេលខ  

1-855-464-3571 (TTY: 711) ពីេម៉ាង 8 ្រពកដលឹ ់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន័ ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ េរៀងរល់ 

ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងេឹ ហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ  
ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះគឺឥតគិតៃថ ។ 

PCP ៃនគេ្រមាងេយងជាសមន ័  សខជាមយួ្រក មករងរេវជ ស ស ។ េនេពលេលកអក េ្រជសេរស  PCP 

របស់េលកអ ក េលកអ កកក៏ពុំងេ្រជសេរស ្រក មករងរេវជស  ស ែដលជាបជ់ាសម ន័ស ខជាមយួគា ផងែដរ។ 

េនះមាននយ័ថា PCP របស់េលកអ កនឹងកំពុងេធ ករប ូ នេលកអ កបន េទកនអ ់ កឯកេទស 

និងេសវកម ែដលមានសម ន ័ ភាពជាសខ ជាមយួនឹង្រកម ករងរេវជ ស ស របស់គាតផ់ងែដរ។ 

• ្របសិនេបមានអ កឯកេទសឬមន ីរេពទ្យជាកល់កែដលអ កចងេ់្រប វចបំាច្់រត វពិនតិ្យេមល ថាេតពួកេគមាន 

ទំនាកទំ់ នងជាមយួ្រក មេពទ្យ PCP របស់អ កែដរឬេទ។ អ កអចរកេមល េនក ុងប  ីថា េំនះ 

ឬេសស ុំែផ កេសវបេ្រមស មាជិករបស់ Health Net Cal MediConnect េដម្បពីនិិត្យេមល ថាេត PCP 

ែដលអ កចងប់ានេធ ករប ូ នេទកនអ ់ កឯកេទសេនាះ ឬេ្របមន ីរេពទ្យេនាះឬអត។់ 

• ្របសិនេបេលកអ កមនសិ ិតេ នក ុង្រក មេវជ ស សរ បស់ PCP េទ េនាះ Health Net Cal MediConnect 

អចនងមនធានារ៉បរ់ងេលេសវេនាះេឡយ។ ឹ ិ  

េដម្បេី្រជសេរស  PCP សូមេទកនប់  ីៃនអ កផ ល់េសវែថទ ំេហយេ្រជសេរស អក ផល ់េសវែថទមំា ក៖់ 

• ែដលអ កេ្របឥ ឡូវេនះ ឬ 

• អ កែដល្រត វបានែណនាេំដយនរណាមា កែ់ដលអ កេជឿទុកចិត  ឬ 

• ករយិាល័យរបស់អក ែដលងយ្រស លស្រមាបអ់ ក។ 
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• ្របសិនេបអ កចងជួ់ យក  ុងករេ្រជសេរស  PCP ទូរស័ព មកកនែ់ផ កេសវបេ្រមស មាជិករបស់េយងខ ុ ំតមរយៈ 

េលខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពកដលឹ ់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន័ ដល់ៃថ សុ្រក។  

េ្រកេម៉ាងេធ ករ េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ 

េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះគឺឥតគិតៃថ ។ ឬ ចូលេមល  

mmp.healthnetcalifornia.com។ 

• ្របសិនេបអ កមានសំណួរថាេតេយងនឹងបងៃ់ថ េសវកម ឬករែថទេំវជ ស ស ណាមយួែដលអ កចងប់ានឬ្រត វករ 

សូមទូរស័ព មកេសវកម សមាជិក េហយសកសួរមនុេពលអ កទទួលបានេសវកម ឬករែថទ។ំ 

  

www.mmp.healthnetcalifornia.com
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7B3. េសវ នងករគា្រទំ េសវរយៈេពលែវង (LTSS) ិ
កុ ងនាមជាសមាជកិ Health Net Cal MediConnect អ កអចនឹងទទួលបានេសវ នងិករគា្ំរទរយៈេពលែវង (LTSS) 

ដូចជាេសវមនុស្សេពញវយ័តមសហគមន ៍(CBAS) កម វធិីេសវមនុស្សចស់ជរពហុមុខងរ (MSSP) និងករែថទ ំ

ជាអណាព្យោបាលរយៈេពលែវងកុ ងមណ លែថទ។ំ LTSS ជួយ មនុស្សែដល្រត វករជនួំ យក ុងករេធ ករងរ្របចៃំថ ដូច

ជាងូតទឹក េស  កពក ់េធ ម ូបនិងេលបថា ជំាេដម ។ េសវកម ទងេំ នះគឺមានផ ល់ជូនដល់ផ ះ ឬដល់សហគមនរ៍បស់អ ក 

បុែន វកម៏ានផ ល់ជូនេនក ុងមន ីរែថទ ំនងមន ិ ីរេពទ្យផងែដរ។ ៉

េសវកម ទងេំ នះរមមាួ នេសវមនុស្សេពញវយ័តមសហគមន ៍(CBAS)។ 

CBAS គឺជាកម វធិីសុខភាព្របចៃំថ េនតមសហគមនែ៍ដលផ ល់េសវកម ដល់មនុស្សវយ័ចំណាស់ និងមនុស្សេពញ 

វយ័ែដលមានប  សុខភាពរុៃំរ ៉ករយល់ដឹង ឬសុខភាពផ ូវចិត  និង / ឬពិករភាពែដលកពុំង្របឈមនងត្រឹ ម វករ 

ែថទតំមស បន។័  

េដម្បដីកព់ក្យសំុ CBAS សូមទូរស័ព េទ Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹក ដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន័ ដល់សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ 

និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងេឹ ហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ 

េសវ និងករគា្ំរទរយៈេពលែវងេផ្សងេទៀតែដល្រត វបានផ ល់េដយ Health Net Cal MediConnect រមទួ ងកំ ម វធិ ី

េសវមនុស្សចស់ជរពហុមខុងរ (MSSP) និងករែថទជំាអណាព្យោបាលរយៈេពលែវងក ុងមណ លែថទ។ំ MSSP 

ផ ល់េសវកម ស្រមាបម់នុស្សអយុ 65 ឆា េំឡងេទ។ ជាមយួករែថទជំាអណាព្យោបាលរយៈេពលែវងេនកុ ងមណ ល

ែថទ ំគេ្រមាងសុខភាព្រត វេធ ឲ្យ ្របាកដថា ករែថទគឺំេធ េឡងជាប ់េហយករផា ស់បូ រណាមយួ្រត វែតមានករេរៀបច ំ

ឲ្យបានល ។  

ប  ីេពញេលញៃនេសវកម ទងេំ នះមានេនក ុងជំពូកទី 4 ៃនេសៀវេភែណនារំបស់សមាជិករបស់អ ក។ 
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8B4. វធកណំតសមាលអ កផ លេសវសខភាពេនក ងបណាញរបស 
Health Net Cal MediConnect 
ិ ី ់  ់ ់ ុ ុ  ់

េលកអ ក្រត វែតទទួលរល់េសវកម ែដលបានធានារ៉បរ់ងរបស់អ កទងំអស់ពីអ កផ ល់េសវសុខភាពែដលជា

សម ន ័ សខជាមយួ្រក មេវជ ស ស របស់ PCP េលកអ ក។ ្របសិនេបអ  កេទរកអ កផ ល់េសវសុខភាពែដលមនមាិ ន 

េនក ុងបណា ញរបស់ Health Net Cal MediConnect េហយមនមាិ នទំនាកទំ់ នងជាមយួ្រក មេវជ ស ស របស់ PCP 

របស់អ ក (េដយគា នករអនុ  តជាមនុ ឬករយល់្រពមពេីយង) អ កនឹង្រត វបងវ់ក ិ យប្រត។ 

 

  

ករអនុ  តជាមុនគឺជា ករយល់្រពមពី Health Net Cal MediConnect ែដលមុនេពលែដលេលក 

អ កអចទទួលបានេសវកម  ឬឱសថជាកល់កណ់ាមយួ ឬជបួជាមយួអ កផ ល់េសវែថទេំ្រកបណា ញ 

បាន។ Health Net Cal MediConnect អចមនិធានារ៉បរ់ងេលេសវ ឬឱសថេនះេទ ្របសិនេប 
េលកអ កមនិទទួលបានករអនុមត។័  

ករេលកែលងចំេពះច្បោបេ់នះគឺេនេពលែដលអ ក្រត វករករែថទបនាំ  ន ់ឬសេ ង ះបនា ន ់ឬ ករលងឈម 

េហយមនអិ ចេទរកអ កផ ល់េសវសុខភាពេនក ុងគេ្រមាងដូចជាេពលអ កេនឆា យពីផ ះ។ អ កកអ៏ចេចញេ្រកគេ្រមាង 

ឬ្រក មេវជ ស ស របស់ PCP របស់អ កផងែដរ ្របសិនេប Health Net Cal MediConnect ផ ល់ករអនុ  តឲ្យ 

អ កជាមុន។  

អ កអចនង្រឹ ត វករប ូ នបន ឲ្យេទជួបនរណាមា កែ់ដលមនែិ មនជាអ កផ ល់េសវែថទសុំខភាពបឋម។ 

មានពត័ម៌ានេ្រចនេទៀតអំពីករប ូ នបន េនក ុងែផ ក B1 ពក្យគន ឹះ ៃនេសៀវេភរយេឈ ះអសយដ នេនះ។ 

• អ កអចផា ស់ប ូរអ កផ ល់េសវសុខភាពេនក ុងបណា ញេនេពលណាមយួក ុងឆា េំនះ។ ្របសិនេបអ កបានេទ 

រកអ កផ ល់េសវសុខភាពក ុងបណា ញមយួ អ កមនចិ បំាចបន ់ េទរកអ កផ ល់េសវសុខភាពដែដលេនាះេទ។ 

ស្រមាបអ ់ កផ ល់េសវសុខភាពមយួចំននួ អ ក្របែហលជា្រត វករករប ូ នបន ពី PCP របស់អ ក។ 



 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរស័ព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  

1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន័ ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ េរៀងរល់ 

ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករ 

បនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះគឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ mmp.healthnetcalifornia.com។ 
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• សូមចងច ំPCP ៃនគេ្រមាងេយងខ ុ ំមានសម ន ័ ភាពជាមយួរបស់្រក មករងរេវជ ស ស ។ ្របសិនេបេលក 

អ កផា ស់ប ូរ PCP របស់េលកអ ក េលកអ កកអ៏ចនឹងកពុំងផា ស់ប ូរ្រក មេវជ ស ស ផងែដរ។ េនេពលេលក 

អ កេសស ុំករផា ស់ប ូរ ្រត វ្របាកដថាបាន្របាបែ់ផ កេសវបេ្រមស មាជិកថា េតេលកអ កកពុំងជបួនឹងអ កឯក 

េទស ឬកកំ៏ ពុងទទលួេសវែដលមានករធានារ៉បរ់ងដៃទេទៀតែដលត្រម វឲ្យមានករយល់្រពមពី PCP 

របស់េលកអ ក។ ែផ កេសវបេ្រមស មាជិកនងជួឹ យ ធានាឲ្យ្របាកដថាេលកអ កអចបន ករែថទឯំកេទស  

និងេសវកម េផ្សងេទៀតរបស់េលកអ ក េនេពលេលកអ កផា ស់បូ រ PCP របស់េលកអ ក។ 

• Health Net Cal MediConnect េធ ករជាមយួអ កផ ល់េសវទងអសំ ់េនក ុងបណា ញរបស់េយង 

េដម្បបំី េពញត្រម វកររបស់ជនពិករ។ តមែដលអចអនុវត បាន ប  ីៃនអ កផ ល់េសវក ុងបណា ញេនក ុង 

ប  េនះរមមាួ នពត័ម៌ានអំពករស កេ់នែដលពួកេគផ ល់ជូន។ ី ី

• ្របសិនេបអ ក្រត វករជួបអ កផ ល់េសវ េហយអ កមន្រិ បាកដថាេតពួកេគផ ល់កែន ងស កេ់នែដលអ ក្រត វករេទ 

Health Net Cal MediConnect អចជួយអ  កបាន។ នយិាយជាមយួអ កស្រមបស្រម លករែថទរំបស់អ ក 

េដម្បសំុីជំនួយ ឬទូរស័ព មកែផ កេសវបេ្រមស មាជិកតមរយៈេលខ 1-855-464-3571 (TTY: 711)។  

  



 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរស័ព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  

1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន័ ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ េរៀងរល់ 

ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករ 

បនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះគឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ mmp.healthnetcalifornia.com។ 
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9B5. វធរកអ កផ លេសវរបស Health Net Cal MediConnect េនក ងតំបនរបសអ ក ិ ី ់ ់ ុ ់ ់

ប  ីថា ្ំរត វបានតេ្រម បតម្របេភទអ កផ ល់េសវ នងទិ ីតង។ំ  ្របេភទអ កផ ល់េសវរមួមានអ កផ ល់េសវែថទបឋំ ម 

អ កឯកេទស មន ីរេពទ្យ មណ លែថទ ំមណ លែថទែំដលមានជំនាញ ភា កង់រសុខភាពតមផ ះ អ កផ ល់េសវសុខ 

ភាពផ ូវចិត  េសវ និងករគា្ំរទរយៈេពលែវង អ កផ ល់េសវចកម ់ ុលវទិ្យោស ស  និងអ កផ ល់េសវកម ែផ កែភ ក។ 

អ កផ ល់េសវែថទបឋម ំ និងអ កឯកេទស្រត វបានរយតម្រក មេវជ ស ស ែដលបានចតត់ង ំ េហយបនា បមកត់ មទ្ីរក ង 

ឬទី្របជុជន។ំ  ្របេភទអ កផ ល់េសវេផ្សងេទៀតទងអសំ ់្រត វបានរយតមទី្រក ង ឬទី្របជុជនេំ នក ុងែផ កនមីយួៗ។ 

្របសិនេបេលកអ ក្រត វករជនួំ យែស ងរកអ កផ ល់េសវ សូមេហទូរស័ព មកកនែ់ផ កេសវបេ្រមស មាជិកតមរយៈេលខ 

1-855-464-3571 (TTY: 711) ពីេម៉ាង 8 ្រពកដលឹ ់េម៉ាង 8 យបព់ីៃថ ចន័ ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 

េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងេឹ ហទូរស័ព េទកនេ់លក 

អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះគឺឥតគិតៃថ ។ 

 

 

  



 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរស័ព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  

1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន័ ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ េរៀងរល់ 

ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករ 

បនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះគឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ mmp.healthnetcalifornia.com។ 
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10B6. ប េឈះអ កផ លេសវក ងបណាញ  ី  ់ ុ  

ប  ីេឈ ះៃនអ កផ ល់េសវក ុងបណា ញរបស់ Health Net Cal MediConnect េនះមាន៖ 

• អ កមានវជិា ជីវៈែថទសុំខភាព រមប ួ ូ  លទង្រំ គ េពទ្យែថទបឋម ំ អ កឯកេទស ្រគ េពទ្យជនំាញែថទ ំ

្រគ េពទ្យជំនាញែផ កចត ិ ស ស  និងឱសថស ន និង  

• មណ លែថទ ំរមទួ ងំមន ីរេពទ្យ មណ លែថទសុំខភាព មណ លែថទែំដលមានជំនាញ 

មណ លែថទសុំខភាពផ ូវចិត  និង  

• អ កផ ល់េសវគា្ំរទសុខភាព រមមាួ នេសវកម េពលៃថ មនុស្សេពញវយ័ ជំនួយដល់កររស់េន 

េសវកម ដឹកនាអតំ ិថជន ិ អហរែដលផ ល់ជូនតមផ ះ ភា កង់រសុខភាពតមផ ះ និង 

• 17អ កផ ល់េសវែថទែំភ ក និង 

• អ កផ ល់េសវខងចកមុ់ លវទិ្យោស ស ។ 

អ កផ ល់េសវ្រត វបានរយេឈ ះតមលំដបអ់ក រ្រកមតមនាម្រតកូល។ េ្រកពីពត័ម៌ានទំនាកទំ់ នង 

ប  ីេឈ ះអ កផ ល់េសវករ៏មួប ូ លអ កឯកេទស និងជំនាញ ឧទហរណ៍ដូចជាភាសនិយាយ 

ឬករប  បវ់គ បណុ ះបណា លជំនាញវប្បធម។៌ 

 

  

  

 

 

វគ បណុ ះបណា លជំនាញវប្បធមគ៌ឺជាករែណនាបំែន មស្រមាបអ ់ កផ ល់េសវែថទសុំខភាពរបស់េយងខ ុ ំ

ែដលជួយ ពួកេគឲ្យយល់ច្បោស់អំពីគុណតៃម  និង្របវត ិ កដូ៏ចជាជំេនឿរបស់េលកអ ក េដម្បសី្រមបស្រម ល 

េសវកម នានាឲ្យ្រត វតមត្រម វករែផ កសង ម វប្បធម ៌និងភាសរបស់េលកអ ក។ 
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1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន័ ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ េរៀងរល់ 

ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករ 
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2C. អ កផ លេសវសខភាពក ងបណាញរបស Health Net Cal MediConnect ់ ុ ុ  ់

អ កផ ល់េសវសុខភាពេនក ុងប  ីថា េំនះ្រត វបានេរៀបចំតមអក រ្រកមេដយ្រក មេវជ ស ស ។ អ កអចនងទទួឹ លេសវ 

កម ពីអ កផ ល់េសវសុខភាពណាមយួេនេលប  ីេនះ។ ស្រមាបេ់សវកម មយួចំនួនអ ក្របែហលជា្រត វករករប ូ នព ី

PCP របស់អ ក។  
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1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន័ ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ េរៀងរល់ 

ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករ 
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ពត័ម៌ានអំព ីលទ ភាពចូលេ្របបានេដយជនពករ ិ
ខងេ្រកមេនះជាពត័ម៌ានែដល្រត វបានេ្របេនក ុងេសៀវេភរយេឈ ះអ កផ ល់េសវសុខភាព េដម្បបងី  ញពី 

លទ ភាពចូលេ្របបានេដយជនពិករេនករយិាល័យអ កផ ល់េសវសុខភាព ឬអគារផា ល់ែតម ង។ 

ពត័ម៌ានេនះមនែិ មនជាករសន្យោែដលេវជ បណិ ត្រគបរ់បែូ តងែតមានសិទ ិទទួលបានែដលអ ក្រត វករេនាះេទ។ 

្របសិនេបអ កមានពិករភាព អ កគួរែតទូរស័ព េទករយិាល័យេវជ បណិ ត េដម្បនិីយាយអំពីត្រម វករសិទ ិទទួល 

បានរបស់អ ក។ 

ត្រម វករ លទ ភាពចូលេ្របបានេដយជនពករ៖  ិ

 

 

    

បំេពញបាន្រគបល់ក ណៈ 
វនិិច យ័ទងអសំ ់៖ 
្របសិនេបអ កផ ល់េសវសុ

ខភាពបំេពញតមធាតុសំ

ខន់ៗ  (CE) ទងំ (49) 

ស្រមាបល់ទ ភាពចូលេ្រប
ៃនពិករភាពេនក ុងចណុំច

សំខនៗ់ទងបំ ន ួ (4)៖ 

កែន ងចតរថយន  

អគារខងេ្រក អ

គារខងក ុង 

និងករចូលេ្របក ម វធិី។ 

បំេពញតមលក ណៈវនិិច ័
យមយួចំនួន៖ 

្របសិនេបអ កផ ល់េសវសុ

ខភាពមនិបំេពញតមធាតុ

សំខន់ៗ (CEs) 1 

ឬេ្រចន។ 

គា នលក ណៈវនិិច យ័ណា 
បំេពញតមេទ៖ 
្របសិនេបអ កផ ល់េសវសុ

ខភាពរយករណ៍ថាគា ន

សិទ ិទទួលបានែផ កពិករ

ភាពស្រមាប ់CEs 

ទងំឡាយ។ 

ពត័ម៌ានលម តមិ នទិ ន ់
សេ្រមច៖ 
្របសិនេបមនមាិ នទន ិ នយ័

ណាមយួេដម្បគីា្ំរទចណុំច

សំខនទ់ង ំ 4 ។ 



 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរស័ព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  

1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន័ ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ េរៀងរល់ 

ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករ 
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សូចនាករ និយមនយ័ លក ណៈវនច យ ិ ិ

P ករចត ចំណតរថយន  និងកែន ងែដលអចឲ្យឡានដឹកទំនិញអចចូលចតបាន។  

ចិេ  មថ ល់ចណំតេននឹងកែន ង ករដកឹជ ូ នសធារណៈ និងករេដរេន្រតង ់

្រចកចូលកែន ងេនាះមានកណំល់េដរេឡងេលេខឿន។  

EB អគារខងេ្រក 

(ែផ កេនះ្រត វបានបន េទទំពរ័បនា ប។់) 

មាន្រចកជានម់យួេទៀតែដលអចចូលេទដល់អគារបាន។ កំណល់ផ ូវេដរេឡង 

េលេខឿន នងកំិ ណល់ផ ូវេផ្សងេទៀតេទកនអគា់ រគឺធំទូលយល មស្រមាបរ់េទះរញុ / 

សូតទ រ័។ មានបង នក់នេ់នសងខង្រចកជានេ់ឡង។ ទ រមានទទឹងលម  

ស្រមាបរ់េទះរញុ / សូ តទរ័ ចូលេហយទ រមានៃដទញែដលងយ្រស លេបក។ 

IB អគារខងក ុង ទ រមានទទឹងលម ស្រមាបរ់េទះរញុ / សូ តទរ័ េហយមានៃដទញែដលងយ្រស ល 

េបក។ មាន្រចកជានខ់ងក ុងែដលមានបង នៃ់ដកន។់ ្របសិនេបមានជេណ រយន  

វ្រត វែតឲ្យេ្របជាសធារណៈេដយមនគិ ិតៃថ ។ ជេណ រយន មានសំេឡងងយឮ 

និងបូតុ៊ងចុចស្រមាបមន់ ុស្សខ កេ់នក ុងេនាះ។ ជេណ រយន មានទំហំធំលម  

ស្រមាបរ់េទះរញុ/សូតទ រ័ែបរេ្រកយបាន។ បន បស់្រមាកអចេ្របបាន មានទ រធ ំ

ល មស្រមាបរ់េទះរញុ/សូ តទរ័េហយងយ្រស លេបក។ ករយិាល័យមានឧបករណ៍ 

ែដលអចចូលដំេណ រករបាន និងទីធា ភ ចឺ្បោស់ែដលឧបករណ៍េនះគឺស្រមាបក់រេផ រ 

ចំេហៀងេដយអ កេ្របរេទះរញុ ឬសូតទ រ័។ ឧបករណ៍េលកមានេនេពលចបំាច។់ 

្របសិនេបករយិាល័យមានេកអីេលក វអចេ្របេដយគា នជំនួយ។ 



 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរស័ព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  

1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន័ ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ េរៀងរល់ 

ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករ 
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(បន ) 

សូចនាករ និយមនយ័ លក ណៈវនិិច យ 

PA 

 

ករចូលេ្របកម វធិ ី ករចូលេ្របកម វធិីបែន ម រមួមានជាអទ៖ិ៍  ករ្របា្រស័យទកទង ់ នងសិ មា រែដល 

អចចូលេ្របបានតមទ្រមងេ់ផ្សងៗែដលបានផ ល់ឲ្យទនេ់ពលេវល 

បុគ លិកជួយក  ុងករេធ ែផនករេមល តមដន និងករគា្ំរទទកទងន់ ងពឹ ិករ 

ភាពេផ្សងេទៀត (ជនពិករែដលមនអិ ចរងច់េំនក ុងបន បរ់ងច់្ំរត វបានេគ 

ពិនិត្យេមល ភា មៗ)។ 

~ Rx ឱសថស នេនះអចផ ល់ករផ តផ ់ ងរ់យៈេពលយូរៃថ ។ 

+ អ កជំងថ ឺ ីៗ ថ ីៗេនះ្រគ េពទ្យកពុំងទទួលអ កជំងឺថ ៗី ។ 

# ស្រមាបែ់តអ ក 

ជំងឺមាន្រសប ់

បុេ៉ណា ះ 

ថ ីៗេនះ្រគ េពទ្យកពុំងទទួលអ កជំងឺែដលមាន្រសបែ់តបុេ៉ណា ះ។ 

* គា នអ កជងំឺេទ ថ ីៗេនះ ្រគ េពទ្យមនទទួិ លអ កជំងឺេទ។ 

ផ ូវឡាន្រក ង អ កផ ល់េសវបានបង ញទតីងេំ នះេនេលផ ូវឡាន្រក ង។ 

Health Net Community Solutions, Inc. មនអិ ចធានាបាននូវភាព្រតឹម្រត វៃនពត័ម៌ានអំពីលទ ភាព

ទទួលបានែផ កពិករភាពែដលបានរយករណ៍ខួន ឯងេដយអ កផ ល់េសវែថទេំទ េដយសរវមនទិ ន្់រត វ 

បានេផ  ងផា តេដ់ យគេ្រមាងសុខភាពតមរយៈករពិនិត្យេមល ទីតងំងយ្រស លចូលេដយផា ល់ (ASR)។ 

សមាជិក្រត វបានេលកទឹកចិត ឲ្យទកទងអ ់ កផ ល់េសវជាមុន េដម្បសីកសួរអំពីសិទ ិទទួលបានែផ កពិករភាព 

េហយ្រត វទកទងគ់ េ្រមាងសុខភាពភា មៗ ្របសិនេបពត័ម៌ានែដលរយករណ៍េដយខ ួនឯងមនិ្រតឹម្រត វ។ 
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3D. ប ឱសថសនក ងបណា ញ  ី  ុ

ែផ កៃនេសៀវេភេនះផ ល់នូវប  ីឱសថស នេនក ុងបណា ញ Health Net Cal MediConnect។ ឱសថស នក ុង 

បណា ញទងេំ នះគឺជាឱសថស នែដលបានយល់្រពមផ ល់ថា តំមេវជ ប  ដល់អ កែដលជាសមាជិកៃនគេ្រមាង។  

• សមាជិករបស់ Health Net Cal MediConnect ្រត វែតេ្របឱសថស នក ុងបណា ញេដម្ប ទទួី លបាន 

ឱសថតមេវជ ប  ។ 

o អ ក្រត វែតេ្របឱសថស នក ុងបណា ញេលកែលងែតក ុងភាពសេ ង ះបនា ន ់ឬស នភាពព្យោបាលបនា ន។់  

o ្របសិនេបេលកអក េទកនឱ់សថស នេនេ្រកបណា ញស្រមាបេ់វជ ប  េនេពលវមនិែមនជាករសេ ង ះ

បនា ន ់េលកអ កនឹង្រត វបង្់របាកផ់ា ល់ស្រមាបេ់សវកម េនះ។ សូមអនេសៀវេភែណនាសំមាជិករបស់ 

Health Net Cal MediConnect ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម។ 

• ឱសថស នក ុងបណា ញមយួចំនួនអចនឹងមន្រិ ត វបានរយេឈ ះេនក ុងេសៀវេភេនះេទ។ 

o ឱសថស នក ុងបណា ញមយួចំនួនអចនឹង្រត វបានបែន ម ឬលុបេចញពគេី ្រមាងរបស់េយងបនា ប ់

ពីេសៀវេភេនះ្រត វបានេបាះពុម ផ្សោយ។ 

ស្រមាបព់ត័ម៌ានថ ីៗអពំីបណា ញឱសថស នរបស់ Health Net Cal MediConnect ក ុងតំបនរ់បស់អ ក សូមចូលេទ 

កនេ់គហទំពរ័របស់េយងតមរយៈ mmp.healthnetcalifornia.com ឬេហទូរស័ព េទកនែ់ផ កេសវបេ្រមស មាជិក 

តមេលខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹក ដល់ 8 យប ់ៃថ ចន័ ដល់សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 

េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងេឹ ហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិ 

េនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះគឥតគឺ តៃិ ថ ។ 

េដម្បទទួី លបានករពណ៌នាេពញេលញៃនករធានារ៉បរ់ងេលេវជ ប  របស់អ ក របប ់ ូ  លទងរំ េបៀបបេំពញ 

េវជ ប  របស់អ ក សូមអនេសៀវេភែណនារំបស់សមាជិក និងប  ីឱសថសិតេ ្រកមករធានារ៉បរ់ងរបស់  

Health Net Cal MediConnect។ អ កអចេមល ប  ីឱសថេនេលេគហទំពរ័របស់េយងតមអសយដ ន 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 

  

www.mmp.healthnetcalifornia.com
www.mmp.healthnetcalifornia.com
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11D1. វធកណំតសមាលឱសថសនេនក ងបណាញរបស Health Net Cal MediConnect ិ ី ់  ់  ុ  ់

រមជាួ មយួឱសថស នលករ់យ បណា ញឱសថស នៃនគេ្រមាងរបស់អ ករមមាួ ន៖ 

• ឱសថស នប  ទិញតមសំបុ្រតប ូ នឱសថតមេវជ ប  សិតេ ្រកមករធានារ៉បរ់ងដល់សមាជិកតមរយៈ 

្រក មហុ៊នៃ្របសណីយ ៍ឬ្រក មហុ៊នដឹកជ ូ ន។ 

• ឱសថស នព្យរួេសរមតូ ៉ មផ ះេរៀបចំឱសថតមេវជ ប  ែដល្រត វបានផ ល់ជូនតមរយៈចកប ់ ូ  លតមសរៃស

ឈម ក ុងសចដុ់ំ ឬផ ូវេ្រកពមីាតេ់ផ្សងេទៀតេដយអ កផ ល់េសវែដលទទលួបានករបណុ ះបណា លេនក ុង 

ផ ះរបស់អ ក។ 

• ឱសថស នែថទរំយៈេពលែវង (LTC) បេ្រមដល ់អ ករស់េនមណ លែថទរំយៈេពលែវងដូចជាមន ីរែថទ។ំ 

• ឱសថស នឯកេទសផ ល់ជូនសមាជិកនូវថា ែំដល្រត វបានេ្របេដម្បពី្យោបាលជងំឺរុៃំរែ៉ដលសុគស  ញឬក្រមដូចជា

មហរកី ជំងឺរលកសនា ករុ់ៃំរ ៉ជំងឺឈម្រកកក ហីុវ។ 

អ កមនិត្រម វឲ្យបន េទឱសថស នដែដលេដម្បបំី េពញេវជ ប  របស់អ កេទ។ 
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12D2. ករផត ផ់ ងេវជ់ ប   រយៈេពលែវង 

• កម វធិីប  ទិញតមសំបុ្រត។ េយងផ ល់ជូននូវកម វធិីប  ទិញតមសំបុ្រតែដលអនុ  តឲ្យអ កទទួលបានករ 

ផ តផ ់ ងថ់ា តំមេវជ ប  របស់អ ករហូតដល់ 90 ៃថ ែដលបានេផ េដយផា ល់េទផ ះរបស់អ ក។ ករផ តផ ់ ងឱ់សថ

រយៈេពល 90 ៃថ មានៃថ សហចំណាយដូចគា នឹងករផ តផ់ ងរ់យៈេពលមយួែខែដរ។  

• កម វធិីឱសថស នលករ់យរយៈេពល 90 ៃថ ។ ឱសថស នលករ់យមយួចំននួកអ៏ចផ ល់ករផ តផ ់ ងរ់ហូតដល់ 

90 ៃថ ៃនឱសថតមេវជ ប  សិតេ ្រកមករធានារ៉បរ់ងបានផងែដរ។ ករផ តផ ់ ងឱ់សថរយៈេពល 90 ៃថ 

មានៃថ សហចំណាយដូចគា នឹងករផ តផ ងរយៈេពលមយួែខែដរ។  ់ ់
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ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករ 

បនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះគឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ mmp.healthnetcalifornia.com។ 

25 

? 
 

4E. ឱសថសនបណាញរបស Health Net Cal MediConnect   ់

ប  ីឱសថស នបានតេ្រម បតម្របេភទឱសថស ននងទិ តីង។ំ  ្របេភទឱសថស នរមួមានហងលករ់យ  

និង្រក មបណា ញហង ករប  ទិញតមសំបុ្រត ករព្យរួសីុរមេូ ៉ នផ ះ ករែថទរំយៈេពលែវង និងឱសថស នឯកេទស។ 

ឱសថស ន្រត វបានចុះប  ីតមេខនធី ្រក ង នងសិ ុីបកូដេនក ុងែផ កនីមយួៗ។ អ កអចេទកនឱស់ ថដ នណាមយួ

េនក ុងបណា ញរបស់េយងបាន លុះ្រតែតបានកតស់មា ល់េផ្សងពីេនះេនក ុងែផ កនីមយួៗ។   
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1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន័ ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ េរៀងរល់ 

ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករ 

បនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះគឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ mmp.healthnetcalifornia.com។ 
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13E1. ឱសថសនប ទញតមសបុ្រត   ិ ំ

អ កអចយកថា តំមេវជ ប  ែដលបានដឹកជ ូ នេទផ ះរបស់អ កតមរយៈកម វធិប ី ូ  នករប  ទិញតមបណា ញរបស់

េយង។ ឱសថស ន្រត វែតទទលួបានករយល់្រពមពអ ី កមនុេពលប ូ នថា ណំាមយួេទអ ក។ 

អ កកម៏ានជេ្រមស េដម្ប ចុីះេឈ ះស្រមាបក់រដឹកជ ូ នប  ទិញតមសំបុ្រតេដយស័យ ្របវត ិ។ ជាធម តអ កគួររពំងឹ 

ថានឹងទទួលបានថា តំមេវជ ប  របស់អ កក ុងរយៈេពល 10 ៃថ ចបពី់េពលែដលឱសថស នទទួលប  ទិញតម 

សំបុ្រត។ ្របសិនេបអ កមនិទទួលបានថា តំមេវជ ប  របស់អ កក ុងរយៈេពលេនះេទ ្របសិនេបអ កចងលុ់បេចលករ 

ប  ទិញេដយស័ យ្របវត ិ ឬ្របសិនេបអ ក្រត វករេសស ុំសំណងស្រមាបេ់វជ ប  ែដលអ កបានទទួលែដលអ កមនិ 

ចងប់ានឬ្រត វករ សូមទកទ់ងមកេយងខ ុ ំតមេលខ 1-855-464-3571 (TTY:711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់  

8 យបៃ់ថ ចន័ ដល់សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ 

េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះគឺឥតគិតៃថ ។ េដម្បែីស ងយល់បែន ម 

អំពីឱសថស នប  ទិញតមសំបុ្រត សូមេមល ជពូំកទី 5 ៃនេសៀវេភែណនារំបស់សមាជិក។ 

 

  



 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរស័ព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  

1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន័ ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ េរៀងរល់ 

ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករ 
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14E2. ឱសថសនព្យរេសរមតមផ ះ ួ ៉ូ

ជាទូេទឱសថស នព្យរួេសរម៉ូតមផ ះគឺស្រមាបអ់ កជងំឺែដលទទួលករព្យោបាលេដយព្យរួេសរម៉ូតមផ ះ េហយ្របែហល 

ជាមនិមានស្រមាបស់មាជិកទងំអស់េទ។ អ កអចេទកនឱស់ ថព្យោបាលជងំឺតមផ ះេនក ុងបណា ញឱសថស ន។ 

ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមទូរស័ព េទែផ កេសវបេ្រមស មាជិកតមរយៈេលខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) 

ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 ល ច ពីៃថច ន័ ដល់សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក 

េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គ

ឥតគិតៃថ ។ 
ឺ
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1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន័ ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ េរៀងរល់ 

ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករ 

បនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះគឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ mmp.healthnetcalifornia.com។ 
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15E3. ឱសថស នែថទរំយៈេពលែវង 

អ ករស់េនមណ លែថទរំយៈេពលែវងដូចជាមន ីរែថទអំចចូលេមល ថា តំមេវជ ប  របស់ពួកេគែដលធានារ៉បរ់ង 

េ្រកមគេ្រមាង Health Net Cal MediConnect តមរយៈឱសថស នរបស់កមណ លែថទ ំឬឱសថស នបណា ញ។ 

េដម្បែីស ងយល់បែន មអពីំករធានារ៉បរ់ងឱសថក ុងករណីពេិសស សូមេមល ជពូំកទី 5 ៃន 

េសៀវេភែណនារំបស់សមាជកិ។ 

ជាទូេទឱសថស នែថទរំយៈេពលែវងគឺស្រមាបអ់ ករស់េនកុ ងមណ លែថទរំយៈេពលែវង េហយ្របែហលជា

មនមាិ នស្រមាបស់មាជិកទងអសំ ់េនាះេទ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net  

Cal MediConnect តមរយៈេលខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពកដលឹ ់េម៉ាង 8 យប ់

ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ 

េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឥតគិតៃថ ។ ឺ

 

 



 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរស័ព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  

1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ័ ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធក រ េរៀងរល់ 

ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងេឹ ហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ក រ 

បនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះគឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ mmp.healthnetcalifornia.com។ 
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16E4. ឱសថសនឯកេទស  

ឱសថស នឯកេទសផ ល់ជូនសមាជិកនូវឱសថែដល្រត វបានេ្របេដម្បពី្យោបាលជំងឺរុៃំរែ៉ដលសុគស  ញឬក្រមដូចជា 

មហរកី ជំងឺរលកសនា ករុ់ៃំរ ៉ជំងឺឈម្រកកក ជំងឺេអដស៍។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមទូរស័ព មកគេ្រមាង  

Health Net Cal MediConnect តមេលខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់

ពីៃថ ចន័  ដល់ ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ 

េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឥតគិតៃថ ។ ឺ
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Nondiscrimination Notice
Health Net Community Solutions, Inc. (Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)) 
complies with applicable federal civil rights laws and does not discriminate, exclude people or treat them 
differently on the basis of sex, race, color, religion, ancestry, national origin, ethnic group identification, 
age, mental disability, physical disability, medical condition, genetic information, marital status, gender, 
gender identity, or sexual orientation.

Health Net Cal MediConnect:

 • Provides free aids and services to people with disabilities to 
communicate effectively with us, such as qualified sign language 
interpreters and written information in other formats (large print, audio, 
accessible electronic formats, other formats).

 • Provides free language services to people whose primary language is 
not English, such as qualified interpreters and information written in 
other languages.

If you need these services, contact the Health Net Cal MediConnect 
Customer Contact Center at 1-855-464-3571 (Los Angeles County),  
1-855-464-3572 (San Diego County) (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.
If you believe that Health Net Cal MediConnect has failed to provide these services or discriminated in 
another way, you can file a grievance by calling the number above and telling them you need help filing 
a grievance; the Health Net Cal MediConnect Customer Contact Center is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services,  
Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at 
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at: U.S. Department of Health and 
Human Services, 200 Independence Avenue SW, Room 509F, HHH Building, Washington, DC 20201, 
1-800-368-1019 (TDD: 1-800-537-7697) if there is a concern of discrimination based on race, color, 
national origin, age, disability, or sex.

Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.
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Multi-Language Insert 
Multi-language Interpreter Services 

English: ATTENTION: If you do not speak English, language assistance services, free of charge, are 
available to you. Call 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711).

Spanish: ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. 
Llame al 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 

Chinese Mandarin: 注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711)。 

Chinese Cantonese: 注意：如果您說中文，您可獲得免費的語言協助服務。請致電   
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego)（TTY: 711）。

Tagalog: PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika 
nang walang bayad. Tumawag sa 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711).  

Vietnamese: CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi 
số 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711).

Korean: 주의 : 한국어를 사용하시는 경우 , 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다  
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 번으로 전화해 주십시오 .  

Russian: ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги 
перевода. Звоните 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 

Arabic: ملحوظة: إذا كنت تتحدث العربية، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل بالرقم
.(TTY: 711) (San Diego) 1-855-464-3572 ،(Los Angeles) 1-855-464-3571

Hindi: ध्यान दें: ्दद आप बोलते हैं तो आपके ललए मुफत में भयाषया सहया्तया सेवयाएं उपलब्ध हैं।  
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). पर कॉल करें।.

Japanese: 注意事項：日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。 
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). まで、お電話にてご連絡くだ
さい。

Farsi: توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنيد، تسهيالت زبانی بصورت رايگان برای شما فراهم می باشد. با 
.(TTY: 711) 1-855-464-3572 (San Diego), 1-855-464-3571 (Los Angeles)

Thai: เรยีน: ถา้คณุพดูภาษาไทยคณุสามารถใชบ้รกิารชว่ยเหลอืทางภาษาไดฟ้ร ีโทร  
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711).
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Armenian: ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են 
տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք   
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711) 

Cambodian: ប្រយត្ន៖ ប្រសនជាអ្នកនយាយ ភាសាខ្មែរ, បសវាជនួយខ្កភាសា បោយមនគតឈល 
គអាចមានសរា្រ្របរអ្នក។ ចរ ទរសព្ទ 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711).

័ ើ ិ ិ ំ ្ន ិ ិ ្នួ
ឺ ំ ់ ំ ើ ូ ូ ័

Hmong: LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj.  
Hu rau 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711).

Punjabi: ਧਿਆਨ ਧਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਧਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। 
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

Laotian: ໂປດຊາບ: ຖ້າທ່ານເວົ້າພາສາອັງກິດ, ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ກະລຸນາໂທ  
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711).
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សូូមចូូលទៅ កាន់់ទៅ ហទំំព័័រដែ លមាន់អាសូយដ្ឋាា ន់ mmp.healthnetcalifornia.com/findadoctor 
សូម្រាមាប់់ប់ញ្ជីី ថ្មីី ប់ំផុុត។ 
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