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បសចកតីជូនដណំងឹសតីព្ីការផ្ល៉ោស ់តរូព្ ចាំឆ្៉ោំរ ស់ HEALTH NET CAL MEDICONNECT សព្មា ់ឆ្៉ោំ 2022 

A. ការ ដបស្ិ 

 បនេះមិនន្មនជា ញ្ជីបព្ញបេញបន្េះបទ។ ព្័ត៌មានអ្តែព្ បោជន៍សបងេ ព្រន់ន្តជាការសបងេ   ុបណា្៉ោេះវាមិន
ន្មនជាការព្័ណ៌ន្បព្ញបេញរ ស់អ្តែព្ បោជន៍បន្េះបទ។ សព្មា ់ព្័ត៌មាន ន្នែម សូមទាក់ទងេបព្មាង
ឬអានបសៀវបៅន្ណនំ្សមាជិក Health Net Cal MediConnect។

B. ការព្ិ ិ ៉ោ ើ  ៉ោ រង Medicare និង Medi-Cal រ ស់អ្ននតយប ើងវិញបេការធាន្រា ់ កសព្មា ់ 
ឆ្៉ោបំព្កាយ 

វាេឺសំខាន់ន្ដេព្តូវព្ិនិត៉ោយប ើងវិញនូវការធាន្រា ៉ោ ់រងរ ស់អ្នកឥឡូវបនេះបដើម៉ោបីឱ៉ោយព្ប្កដថ្ វានឹងបៅន្ត ំបព្ញប្នតាម
បសចកដីព្តូវការរ ស់អ្នកបៅឆ្៉ោំបព្កាយ។ ព្ សិនប ើវាមិន ំបព្ញប្នតាមបសចកដីព្តូវការរ ស់អ្នក អ្នកព្ ន្ហេជា
អាចចាកបចញព្ីេបព្មាងបនេះប្ន។ សូមបោងបៅន្្នក E2 សព្មា ់ព្័ត៌មាន ន្នែម។

ព្ សិនប ើអ្នកបព្ជើសបរើសចាកបចញពី្ Health Net Cal MediConnect សមាជិកភាព្រ ស់អ្នកនឹងព្តូវ ញ្ច ់បៅចុង
ន្ខន្ដេការបសនើសុំរ ស់អ្នកព្តូវប្នប្វើប ើង។

ព្ សិនប ើបោកអ្នកចាកបចញព្ីេបព្មាងបយើងខ្ុំ បោកអ្នកនឹងបៅន្តសែិតបៅកនុងកមមវិ្ី Medicare និង Medi-Cal 

ដន្ដេដរា ណាបោកអ្នកបៅមានសិទធិទទួេប្ន។

 អ្នកនឹងមានជបព្មើសមយអ្ំព្ីវិ្ី ន្ដេអ្នកទទួួ េប្នអ្តែព្ បោជន៍ Medicare រ ស់អ្នក
(សូមបោងបៅកាន់ទំព្័រទី 16)។

 អ្នកនឹងទទួេប្នអ្តែព្ បោជន៍ Medi-Cal រ ស់អ្នកតាមរយៈន្្នការន្ងទាំមានការព្េ ព្េងបោយ់
Medi-Cal ថ្នជបព្មើសរ ស់អ្នក (សូមបោងបៅកាន់ទំព្័រ 18 សព្មា ់ព្័ត៌មាន ន្នែម)។

? 

ប ើអ្កមានសំ រសព្ទមក័ Health Net Cal MediConnect តាមរយៈបេខ 1-855-464-3571ន ណួរ សូមទូ 
(TTY៖ 711) ចា ់ពី្បមា ៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់បមា ៉ោង 8 យ ់ ព្ីថ្ងៃច័នទ ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ បព្ៅបមា ៉ោងប្វើការ បរៀងរាេ់ថ្ងៃចុងសប្ដ៉ោហ៍
និងថ្ងៃឈ ់ នកអាចប្ញើសារទុកប្ន។ បេនឹងបៅទូរស័ព្ទបៅកាន់បោកអ្នកវិញបៅថ្ងៃប្វើការ ន្ទ៉ោ ់។សព្មាក បោកអ្
ការបៅទូរស័ព្ទបនេះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សព្មា ់ ័ ៌  ន្នែម សូមចូេបៅបេហទំព្័រព្តមាន 
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បសចកតីជូនដណំងឹសតីព្ីការផ្ល៉ោស ់តរូព្ ចាំឆ្៉ោំរ ស់ HEALTH NET CAL MEDICONNECT សព្មា ់ឆ្៉ោំ 2022

B1. ្នធាន ន្នែមបទៀត 

 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. 

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

(телетайп: 711) с 8:00 до 20:00 с понедельника по пятницу. В нерабочее 
время, а также в выходные и праздничные дни вы можете оставить 
сообщение. Вам перезвонят на следующий рабочий день. Звонок 
бесплатный.

 PAALALA: Kung nagsasalita kayo ng Tagalog, available sa inyo ang mga

serbisyo ng tulong 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  kayong  mag-iwan  ng  mensahe. Ang  inyong  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 să ̃n có dịch vụ hỗ trợ ngôn

ngữ  miên  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.

 : 

. 1-855-464-3571(TTY: 711) 

~ , 8 8 . , 
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ប ើអ្កមានសំ រសព្ទមក ័ Health Net Cal MediConnect តាមរយៈបេខ 1-855-464-3571ន ណួរ សូមទូ 
(TTY៖ 711) ចា ់ពី្បមា ៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់បមា ៉ោង 8 យ ់ ព្ីថ្ងៃច័នទ ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ បព្ៅបមា ៉ោងប្វើការ បរៀងរាេ់ថ្ងៃចុងសប្ដ៉ោហ៍
និងថ្ងៃឈ ់ នកអាចប្ញើសារទុកប្ន។ បេនឹងបៅទូរស័ព្ទបៅកាន់បោកអ្នកវិញបៅថ្ងៃប្វើការ ន្ទ៉ោ ់។សព្មាក បោកអ្
ការបៅទូរស័ព្ទបនេះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សព្មា ់ ័ ៌  ន្នែម សូមចូេបៅបេហទំព្័រព្តមាន 
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បសចកតីជូនដណំងឹសតីព្ីការផ្ល៉ោស ់តរូព្ ចាំឆ្៉ោំរ ស់ HEALTH NET CAL MEDICONNECT សព្មា ់ឆ្៉ោំ 2022 

 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: 

 

 

? 

ប ើអ្កមានសំ រសព្ទមក័ Health Net Cal MediConnect តាមរយៈបេខ 1-855-464-3571ន ណួរ សូមទូ 
(TTY៖ 711) ចា ់ពី្បមា ៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់បមា ៉ោង 8 យ ់ ព្ីថ្ងៃច័នទ ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ បព្ៅបមា ៉ោងប្វើការ បរៀងរាេ់ថ្ងៃចុងសប្ដ៉ោហ៍
និងថ្ងៃឈ ់ នកអាចប្ញើសារទុកប្ន។ បេនឹងបៅទូរស័ព្ទបៅកាន់បោកអ្នកវិញបៅថ្ងៃប្វើការ ន្ទ៉ោ ់។សព្មាក បោកអ្
ការបៅទូរស័ព្ទបនេះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សព្មា ់ ័ ៌  ន្នែម សូមចូេបៅបេហទំព្័រព្តមាន 
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ចំណា ់អារមមណ៍៖ ប ើសិនអ្នកនិោយភាសាន្ខមរ បសវាជំនួយភាសាឥតេិតថ្ងៃមានសព្មា ់អ្នក។ 
ទូរសព្ទបៅបេខ 1-855-464-3571 (TTY : 711) ពី្បមា ៉ោង 8 ព្ពឹ្កដេ់ 8 យ ់ ថ្ងៃចនទរហូតដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ 
 ន្ទ៉ោ ់ពី្បមា ៉ោងប វ្ើការ បៅចុងអាទិត៉ោយ និងថ្ងៃ ុណ៉ោយ អ្នកអាចទុកសារទូរសព្ទប្ន។ 
អ្នកនឹងព្តូវប្នទូរសព្ទមកវិញ បៅថ្ងៃប វ្ើការ ន្ទ៉ោ ់បទៀត។ ការបៅបនេះេឺឥតបចញថ្ងៃប ើយ។ 

  

  អ្នកអាចទទួេ បសចកតីជូនដំណឹងសតីព្ីការផ្ល៉ោស់ តូរព្ ចាំឆ្៉ោំ បនេះបោយឥតេិតថ្ងៃកនុងទព្មង់ប្៉ោេងបទៀត
ដូចជា ការព្ព្ីនជាអ្ក៉ោេរខា្៉ោត្ំ អ្ក៉ោេរសព្មា ់អ្នកព្ិការន្ភនក ឬសំប ងជាបដើម។ បៅទូរស័ព្ទមកបេខ
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចា ់ព្ីបមា ៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់បមា ៉ោង 8 យ ់ ព្ីថ្ងៃច័នទ ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។
បព្ៅបមា ៉ោងប្វើការ បរៀងរាេ់ថ្ងៃចុ ់ នកអាចប្ញើសារទុកប្ន។ងសប្ដ៉ោហ៍ និងថ្ងៃឈ សព្មាក បោកអ្
បេនឹងបៅទូរស័ព្ទបៅកាន់បោកអ្នកវិញបៅថ្ងៃប្វើការ ន្ទ៉ោ ់។ ការបៅទូរស័ព្ទបនេះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។

 Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) ចង់ប្វើឲ៉ោយព្ប្កដ
ថ្ បោកអ្នកយេ់ព្ីព្័ត៌មានសតីព្ីេបព្មាងសុខភាព្រ ស់បោកអ្នក។ បយើងអាច ញ្ជូនព្័ត៌មានបៅ
កាន់បោកអ្នកជាភាសាមួយបទៀតឬជាទព្មង់ប្៉ោេងបទៀត ព្ សិនប ើបោកអ្នកបសនើសុំវាន្  បនេះ។
បនេះព្តូវប្នបេបៅថ្ "សំបណើរអ្ចិថ្្នតយ៍"។ បយើងនឹងចងព្កងឯកសារជបព្មើសរ ស់អ្នក។



       

         
          

   
         

 

  

     
        

 

 

  

   
        

         
    

 

      

       
     

  

       
 

  
  

   
  

  

   

      

         
       

 

 

បសចកតីជូនដណំងឹសតីព្ីការផ្ល៉ោស ់តរូព្ ចាំឆ្៉ោំរ ស់ HEALTH NET CAL MEDICONNECT សព្មា ់ឆ្៉ោំ 2022 

សូមបៅទូរស័ព្ទមកបយើង ព្ សិនប ើ៖

o បោកអ្ន  ់ អាបមនី កមពុជា (ន្ខមរ) ចិនកចង់ទទួេប្នព្័ត៌មានរ ស់បោកអ្នកជាភាសាអារា ៉ោ
(អ្ក៉ោេរចិន ុរាណ) ហ្វ៉ោរសុី កូបរ៉េ រុស៉ោ្ុី បអ្ស៉ោ្ ៉ោញ តាហ្គ៉ោេ បវៀតណាម ឬ ជាទព្មង់ប្៉ោេង។
បោកអ្ន ំងបនេះជាទព្មង់ប្៉ោេងប្ន។កអាចបសនើសុំភាសាណាមួយកនុងចំបណាមភាសាទា

ឬ

o បោកអ្នកចង់ផ្ល៉ោស់ តូរភាសាឬទព្មង់ថ្នព្័តមានន្ដេបយើងប្ញើបៅកាន់បោកអ្នក។៌

ប ើអ្នកព្តូវការជំនួយ បដើម៉ោបីន្សវងយេ់អំ្ ី នព្ីព្័ត៌មានសតីព្េបព្មាងរ ស់អ្ក បន្េះអ្នកអាចទំន្ក់ទំនង
បសវា បព្មើសមាជិក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈបេខ 1-855-464-3571 

(TTY:711) ។ ចា ់ពី្បមា ៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់បមា ៉ោង 8 យ ់ ព្ីថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ បព្ៅបមា ៉ោង
ប្វើការ បរៀងរាេ់ថ្ងៃចុងសប្ដ៉ោហ៍ និងថ្ងៃឈ ់ នកអាចប្ញើសារទុកប្ន។សព្មាក បោកអ្
បេនឹងបៅទូរស័ព្ទបៅកាន់បោកអ្នកវិញបៅថ្ងៃប្វើការ ន្ទ៉ោ ់។

B2. ព្័ ំ ី Health Net Cal MediConnectត៌មានអ្ព្ 

 ព្កុមហ ុន Health Net Community Solutions, Inc. េឺជាេបព្មាងសុខភាព្មួយ
ន្ដេចុេះកិចចសន៉ោាជាមួយ Medicare និង Medi-Cal បដើម៉ោបី្តេ់អ្តែព្ បោជន៍ថ្នកមមវិ្ីទាំងព្ីរ
ដេ់អ្នកចុេះប ្៉ោេះ។

 ការធាន្រា ៉ោ ់រងបព្កាម Health Net Cal MediConnect េឺជាការធាន្រា ៉ោ រងសុខភាព្់
ន្ដេមានេកេណៈសម៉ោបតតិព្េ ់ព្រន់បៅថ្ "ការធាន្រា ៉ោ ់រងសំខាន់អ្ ៉ោប រមា។" 
វា ំបព្ញបៅតាច៉ោ្ ់ការពារអ្នកជំងឺ និងន្ងទាំន្ដេមានតថ្មៃសមរម៉ោយមេកេខណឌ
តព្មូវថ្នការទទួេខុសព្តូវរួមរ ស់ ុេគេមា្៉ោក់បៅបព្កាមច៉ោ្ ់ថ្នការការពារអ្នកជំងឺ និងច៉ោ្ ់ន្ងទាំ
ន្ដេមានតថ្មៃសមរម៉ោយ (ACA)។ សូមចូេបមើេបេហទំព្័រអ្ំព្ីបសវាចំណេថ្្ទកនុងូ (IRS) 
www.irs.gov/affordable-care-act/individuals-and-families សព្មា ់ព្័ត៌មាន ន្នែមអ្ំពី្
េកេខណឌតព្មូវថ្នការទទួេខុសព្តូវរួមរ ស់ ុេគេ។

 Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) ព្តូវប្ន្ដេ់ជូនបោយ
Health Net Community Solutions, Inc. បៅបព្េន្ដេបសចកតីជូនដំណឹងអ្ំព្ីការផ្ល៉ោស់
 តូរព្ ចាំឆ្៉ោំនិោយថ្ “បយើង” “ព្ួកបយើង” ឬ “រ ស់បយើង” វាមានន័យថ្ Health Net Community 

Solutions, Inc។ បៅបព្េន្ដេវានិោយថ្ “េបព្មាង” ឬ “ន្្នរ ស់បយើង” បន្េះវាមានន័យថ្
Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) 

? 

ប ើអ្កមានសំ រសព្ទមក័ Health Net Cal MediConnect តាមរយៈបេខ 1-855-464-3571ន ណួរ សូមទូ 
(TTY៖ 711) ចា ់ពី្បមា ៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់បមា ៉ោង 8 យ ់ ព្ីថ្ងៃច័នទ ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ បព្ៅបមា ៉ោងប្វើការ បរៀងរាេ់ថ្ងៃចុងសប្ដ៉ោហ៍
និងថ្ងៃឈ ់ នកអាចប្ញើសារទុកប្ន។ បេនឹងបៅទូរស័ព្ទបៅកាន់បោកអ្នកវិញបៅថ្ងៃប្វើការ ន្ទ៉ោ ់។សព្មាក បោកអ្
ការបៅទូរស័ព្ទបនេះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សព្មា ់ ័ ៌  ន្នែម សូមចូេបៅបេហទំព្័រព្តមាន 
mmp.healthnetcalifornia.com។
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http://www.irs.gov/affordable-care-act/individuals-and-families
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B3. បរឿងស ំ ់ ូ វើខានៗន្ដេព្តវប្៖ 

 ព្ិន ិ យបមើ ស់ តូ ំ ែ  បោជន៍ និងការចណាយបេើត៉ោ េថ្បតើមានការផ្ល៉ោ រណាមួយចបពាេះអ្តព្ ំ រ ស់បយើង 
ន្ដេអាច េះពាេ់ដេអ់្នកន្ដរឬបទ។ 

o បតើមានការផ្ល៉ោស់ តូរណាមួយន្ដេ េះពាេ់ដេ់បសវាកមមន្ដេអ្នកបព្ ើបទ? 

o វាចាំប្ច់កនុងការព្ិនិត៉ោយបមើេការផ្ល៉ោស់ ដូរថ្នអ្តែព្ បោជន៍ និងថ្ងៃចំណាយ បដើម៉ោបីព្ប្កដថ្
ព្ួកវានឹងដំបណើរការេអសព្មា ់អ្នកបៅឆ្៉ោំបព្កាយ។

o រកបមើេន្្នក D សព្មា ់ព្័ត៌មានអ្ំពី្ការផ្ល៉ោស់ ដូរអ្តែព្ បោជន៍ និងថ្ងៃចំណាយ
សព្មា ់េបព្មាងរ ស់បយើង។

 ព្ិនតិ យប៉ោ មេើ ថ្បតើមានការផ្ស ល៉ោ ់  រតូ ណាមួយចបពាំ េះការធាន្រា   ៉ោ រ ់ ងបេថ្ងើ ៃទញថ្ ិ ្៉ោំតាមបវជជ ញ្ជ៉ោរ  សប ់ យងើ  
ន្ដេអាច  េះពាេ់ដេអ់្នកន្ដរឬបទ។  

o បតើឱសងរ ស់អ្នកនឹងមានការធាន្រា ៉ោ ់រងន្ដរបទ? បតើព្ួកវាសែិតបៅកនុងកព្មិត
ចំណាយរួមរ្៉ោន្ដរបទ? បតើអ្នកអាច នតបព្ ើឱសងសាថ៉ោនដន្ដេប្នបទ? 

o វាចាំប្ច់កនងុការព្ិនិត៉ោយប ើងវិញនូវការផ្ល៉ោស់ តូរបដើម៉ោបីប្វើឱ៉ោយព្ប្កដថ្ការធាន្រា ៉ោ ់រងឱសងរ ស់
បយើងនឹងដំបណើរការេអសព្មា ់អ្នកបៅឆ្៉ោំបព្កាយ។

o រកបមើេបៅកនុងន្្នក D2 សព្មា ់ព្័ត៌ ំព្ីការផ្ល៉ោស់ តូរបៅបេើការធាន្រា ៉ោ រងឱសងរ ស់បយើង។មានអ្  ់

o ថ្ងៃថ្្៉ោំរ ស់អ្នកអាចបកើនប ើងចា ់តំាងព្ីឆ្៉ោំមុនមកបមៃ េះ។

– ព្ិភាក៉ោាជាមួយបវជជ ណឌិតរ ស់អ្នកអំ្ព្ីជបព្មើសថ្នការចំណាយកាន់ន្តទា ន្ដេអាចមានស
ព្មា ់អ្នក។ ការប្វើន្  បនេះអាចជួយអ្នកកនុងការចំណាយបចញព្ីបហ្ប  ៉ោព្ ចាំឆ្៉ោំបព្ញមួយឆ្៉ោំ។

– បដើម៉ោបីទទួេប្នព្័ត៌មាន ន្នែមអ្ំពី្តថ្មៃឱសង សូមចូេបមើេ
www.medicare.gov/drug-coverage-part-d/costs-for-medicare-drug-coverage។
(ចុចបេើតំណភាជ៉ោ ់ “ផ្ទ៉ោំងព្័ត៌មាន” បៅចំកណាដ៉ោេកំណតសមាគ៉ោេ់បៅន្្នកខាងបព្កាមថ្នទំព្័រ។់
ផ្ទ៉ោំងព័្ ជ៉ោ ឹ ុងដំប ើងថ្ងៃរ ស់ព្ួកបេត៌មានទាំងបនេះេូស ញ្ក់ថ្ព្កុមហ ុន្េិតណាន្ដេប្ននងកំព្
បហើយក៏ ងាហ៉ោញព្័ត៌មានអ្ំព្ីតថ្មៃថ្្៉ោំពី្មួយឆ្៉ោំបៅមួយឆ្៉ោំ្ងន្ដរ)។

– សូមចងចាំថ្អ្តែព្ បោជន៍ថ្នេបព្មាងរ ស់អ្នកនឹងកំណត់ោ ៉ោងច៉ោ្ស់ថ្បតើថ្ងៃថ្្៉ោំបោយខលួន
ឯងអាចផ្ល៉ោស់ តូរប្ន  ុន្្៉ោន។

 ព្ិនតិ យប ៉ោ មេើ ថ្បតើអ្ក ន ្េត ប់ សវាសុខភាព្  និងឱសងសានរថ៉ោ   សអ្ ់ នកនឹងសែិតបៅកនុង ណាដ៉ោញ 
រ សប់ យងប ើ ៅឆ្៉ោំបព្កាយឬបទ។  

? 

ប ើអ្កមានសំ រសព្ទមក ័ Health Net Cal MediConnect តាមរយៈបេខ 1-855-464-3571ន ណួរ សូមទូ 
(TTY៖ 711) ចា ់ពី្បមា ៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់បមា ៉ោង 8 យ ់ ព្ីថ្ងៃច័នទ ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ បព្ៅបមា ៉ោងប្វើការ បរៀងរាេ់ថ្ងៃចុងសប្ដ៉ោហ៍
និងថ្ងៃឈ ់ នកអាចប្ញើសារទុកប្ន។ បេនឹងបៅទូរស័ព្ទបៅកាន់បោកអ្នកវិញបៅថ្ងៃប្វើការ ន្ទ៉ោ ់។សព្មាក បោកអ្
ការបៅទូរស័ព្ទបនេះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សព្មា ់ ័ ៌  ន្នែម សូមចូេបៅបេហទំព្័រព្តមាន 
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o បតើបវជជ ណឌិតរ ស់អ្នក រា ់ ញ្ចូេព្េូបព្ទ៉ោយជំន្ញរ ស់អ្នកមានបៅកនុង ណាដ៉ោញរ ស់បយើង
ន្ដរឬបទ? បហើយឱសងសាថ៉ោនរ ស់អ្ន  ៉ោកោងបម ចន្ដរ? បហើយចុេះមនទីរបព្ទ៉ោយ ឬអ្នក្ដេ់បស
វាសុខភាព្ន្ដេអ្នកបព្ ើោ ៉ោងបម ចន្ដរ?

o រកបមើេកនុងន្្នក C សព្មា ់ព័្ ដត៌មានអ្ំព្ី បសៀវបៅរាយប ្៉ោេះអ្នក្េ់បសវាសុខភាព្
និងឱសងសាថ៉ោន រ ស់បយើង។

 េិតអ្ំព្ី ណាយសរុ បៅកនុងេបព្មាងបន្េះ។ថ្ងៃចំ 

o បតើអ្នកនឹងចំណាយថ្ងៃបចញពី្បហ្ប  ៉ោ ន្្៉ោនសព្មា ់បសវាកមម និងឱសងតាមបវជជ ញ្ជ៉ោន្ដេអ្នកបព្ ើជាព្ ចំា?

o បតើថ្ងៃចំណាយសរុ បព្ ៀ ប្ៀ បៅនឹងជបព្មើសធាន្រា ៉ោ ់រងប្៉ោេងបទៀតោ ៉ោងដូចបមដច?

 េិតអ្ំព្ី អ្កបព្ញចិ យេបព្មាងរ ស់បយើងឬអ្ត។់ថ្បតើ ន តតជាមួ 

ប អ្ើ កសបព្មចចន តិ នត ចត ូេរមជាួ មយួ  Health  Net 
Cal  MediConnect៖  

ព្ សនប ិ អ្ើ កសបព្មចចន តិតផ្ល៉ោស់ រេបដូ ព្មាង៖  

 
  

  
 

  
  

   
  

  
   

   
 

ព្ សិនប ើអ្នកចង់ នតបៅជាមួយបយើងឆ្៉ោំបព្កាយ 
វាងាយព្សួេបទ េឺថ្មិនចាំប្ច់ប្វើអ្វីទាំងអ្ស់។
ព្ សិនប ើអ្នកមិនប្វើការផ្ល៉ោស់ តូរបទ អ្នកនឹងបៅន្តចុេះប ្៉ោេះ 
ចូេកនុងេបព្មាងរ ស់បយើងបោយសវ័យព្ វតតិ។

ប ើអ្នកសបព្មចថ្ ការធាន្រា ៉ោ ់រងប្៉ោេងបទៀតនឹងប្ៃើយត 
បៅតាមតព្មូវការរ ស់អ្នកប្នព្ បសើរជាង បន្េះ 
អ្នកអាច តូរេបព្មាងប្ន (សូមបមើេន្្នក E2

សព្មា ់ព្័ត៌មាន ន្នែម)។ ព្ សិនប ើអ្នកចុេះប ្៉ោេះចូេ 
េបព្មាងងមី បន្េះការធាន្រា ៉ោ ់រងងមីរ ស់បោកអ្នកនឹងព្តូវ 
ចា ់ប្តើមបៅថ្ងៃទីមួយថ្នន្ខ ន្ទ៉ោ ់។ រកបមើេន្្នក E2 
បៅទំព្័រទី 16 បដើម៉ោបីន្សវងយេ់ ន្នែមអំ្ព្ីជបព្មើសរ ស់ 
អ្នក។

C.  ការផ្សល៉ោ  ់  រច ដូ បំ ពាេះអ្ក្ន េដ ប់ សវាសខភាព្ ុ   និងឱសងសានកងថ៉ោ នុ  ណាដ៉ោញ  

អ្នក្េ់បសវាសុខភាព្ និងឱសងសាថ៉ោនកនុង ណាដ៉ោញរ ស់បយើងប្នផ្ល៉ោស់ តូរសព្មា ់ឆ្៉ោំ 2022។  ដ

បយើងសូមបេើកទឹកចិតតឱ៉ោយអ្នក ព្ិនត ិ យប ៉ោ មេ ើ ប ងវ ើ ិញបេបសៀវបើ ៅរាយប ្៉ោេះ អ្កន ្ដេបសវា់ សខុ ភាព្  និងឱសងសាថ៉ោន  
បដើម៉ោបីឱ៉ោយដឹងថ្ អ្នក្េ់បសវាសុខភាព្ និងឱសងសាថ៉ោនរ ស់អ្នកបៅន្តសែិតបៅកនុង ណាដ៉ោញរ ស់បយើងដន្ដេ។ 
បសៀវបៅរាយប ្៉ោេះអ្នក្ដេ់បសវាសុខភាព្ និងឱសងសាថ៉ោនន្ដេប្នប្វើ ចចុ ៉ោបននភាព្ សែិតបៅបេើបេហទំព្័ររ ស់បយើង  
េឺ  mmp.healthnetcalifornia.com/findadoctor។ អ្នកកអាចបៅទូរស័ព្ទបៅកាន់បសវា បព្មើសមាជិក តាមរយៈបេខ 
1-855-464-3571  (TTY: 711) ព្ីបមា ៉ោង 8  ព្ព្ឹក ដេ់បមា ៉ោង 8  ោង៉ោច ចា ់ពី្ថ្ងៃច័នទ ដេ់ថ្ងៃសុព្ក សព្មា ់ព្័ត៌មាន 
អ្នក្េ់បសវាសុខភាព្ន្ដេប្នប្វើ ចចុ ៉ោបននភាព្ ឬបសនើសុំឱ៉ោយព្ួកបយើងអ្ ៊ីន្មេបសៀវបៅរាយប ្៉ោេះអ្នក្ដេ់បសវាសុខភាព្ 
និងឱសងសាថ៉ោនបៅអ្នក។ 

ដ

៏

ត

? 

ប ើអ្កមានសំ រសព្ទមក័ Health Net Cal MediConnect តាមរយៈបេខ 1-855-464-3571ន ណួរ សូមទូ 
(TTY៖ 711) ចា ់ពី្បមា ៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់បមា ៉ោង 8 យ ់ ព្ីថ្ងៃច័នទ ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ បព្ៅបមា ៉ោងប្វើការ បរៀងរាេ់ថ្ងៃចុងសប្ដ៉ោហ៍
និងថ្ងៃឈ ់ នកអាចប្ញើសារទុកប្ន។ បេនឹងបៅទូរស័ព្ទបៅកាន់បោកអ្នកវិញបៅថ្ងៃប្វើការ ន្ទ៉ោ ់។សព្មាក បោកអ្
ការបៅទូរស័ព្ទបនេះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សព្មា ់ ័ ៌  ន្នែម សូមចូេបៅបេហទំព្័រព្តមាន 
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វាជាការសំខាន់ន្ដេអ្នកព្តូវដឹងថ្បយើងក៏អាចប្វើការផ្ល៉ោស់ តូរ ណាដ៉ោញរ ស់បយើង្ងន្ដរកនុងអ្ំឡុងឆ្៉ោំបន្េះ។ ព្ សិនប ើ
អ្នក ត្  ់ព្័ត៌មាន ន្នែមេ់បសវាសុខភាព្រ ស់អ្នកចាកបចញព្ីេបព្មាង អ្នកមានសិទធិ និងការការពារជាក់ោក់។ សព្មា
សូមបមើេជំព្ូកទី 3 ថ្ន បសៀវបៅន្ណន្ំរ ស់សមាជិក រ ស់អ្នក។

D.  ការផ្សល៉ោ  ់  រចដូ បំ ពាេះអ្តព្ បែ ោជន ៍ នងថ្ិ ងច ៃ ំណាយ  សព្មា ឆ់ ប្៉ោំ ព្កាយ  

D1. ការផ្ល៉ោស់  រចដូ បពាេះអ្តព្ បំ ែ ោជន ៍  នងថ្ងិ ចៃ ណាយំ   សព្មា បសវាបវ ់ ជសាព្សជ តន្ន្  

បយើងកំព្ុងផ្ល៉ោស់ តូរការធាន្រា ៉ោ ់រងរ ស់បយើងសព្មា ់បសវាកមមបវជជសាព្សតជាក់ោក់ និងអ្វីន្ដេអ្នកចំណាយសព្មា ់បស
វាបវជជសាព្សតន្ដេប្នធាន្រា ៉ោ ់រងទាំងបនេះ ឆ្៉ោំបព្កាយ។ តារាងខាងបព្កាមព្ិព្ណ៌ន្អ្ំព្ីការផ្ល៉ោស់ តូរទាំងបនេះ។

? 

ប ើអ្កមានសំ រសព្ទមក ័ Health Net Cal MediConnect តាមរយៈបេខ 1-855-464-3571ន ណួរ សូមទូ 
(TTY៖ 711) ចា ់ពី្បមា ៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់បមា ៉ោង 8 យ ់ ព្ីថ្ងៃច័នទ ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ បព្ៅបមា ៉ោងប្វើការ បរៀងរាេ់ថ្ងៃចុងសប្ដ៉ោហ៍
និងថ្ងៃឈ ់ នកអាចប្ញើសារទុកប្ន។ បេនឹងបៅទូរស័ព្ទបៅកាន់បោកអ្នកវិញបៅថ្ងៃប្វើការ ន្ទ៉ោ ់។សព្មាក បោកអ្
ការបៅទូរស័ព្ទបនេះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សព្មា ់ ័ ៌  ន្នែម សូមចូេបៅបេហទំព្័រព្តមាន 
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2021 (ឆ្៉ោបំនេះ) 2022 (ឆ្៉ោបំព្កាយ) 

ឧ ករណ៍ជនំយួកនុងការ 
សាដ៉ោ  ់

អ្នក ង់ថ្ងៃសហចំណាយ $0 

អ្តែព្ បោជន៍សព្មា ់ឧ ករណ៍ជំនួយកនុងការ
សាដ៉ោ ់ េឺមានតថ្មៃ $1510 ដុោល៉ោរ
កនុងមួយឆ្៉ោំសារបព្ើព្នធ (ថ្ងៃទី 1 ន្ខកកកោ
ដេ់ថ្ងៃទី 30 ន្ខមិងុន្) និងរា ់ ញ្ចូេទាំង
ព្ុមព ការ្គត់ គ្ង់ការន្កតព្មូវ
និងបព្េឿង រិកាខ៉ោរ ន្នែម។

អ្នក ង់ថ្ងៃសហចំណាយ $0 

ចំនួនធាន្រា ៉ោ ់រងបេើអ្តែព្ បោជន៍អ្តិ រ
មាថ្នេបព្មាងសព្មា ់ឧ ករណ៍ជំនួយកនុង
ការសាដ៉ោ ់ េឺចំនួន $1,510 

ដុោល៉ោរកនុងមួយឆ្៉ោំសារបព្ើព្នធ (ថ្ងៃទី 1 

ន្ខកកកោដេ់ថ្ងៃទី 30 ន្ខមិងុន្) ។

ការ តូរជំនួសងមីបៅបេើឧ ករណ៍ជំនួយការ
សាត៉ោ ់ន្ដេប្ត់ ង់ ព្តូវប្នបេេួច
ឬខូចខាតបោយសារន្តកាេៈបទសៈណា
មួយ ន្ដេបេើសហួសព្ីការព្េ ់ព្េងរ ស់
អ្នកទទួេមិនព្តូវប្ន ូក ញ្ចូេបៅកនុងចំ
នួនធាន្រា ៉ោ ់រងបេើអ្តែព្ បោជន៍អ្តិ រមា
ន្ដេមានចំនួន $1,510 ដុោល៉ោរបន្េះ
ប ើយ។

អ្តែព្ បោជន៍សព្មា ់ឧ ករណ៍ជំនួយកនុង
ការសាដ៉ោ ់ ដូចជាការសមាអ៉ោត្៉ោេិត
ការន្កតព្មូវ ការ្គត់ គ្ង់ បព្េឿង រិកាខ៉ោរ ន្នែម
ការជួសជុេ ការ ណ្តេះ
 ណាដ៉ោេ ការន្កសព្មួេ និងបព្េឿង ន្ល៉ោស់
អាចតព្មូវឱ៉ោយមានការអ្នុញ្ញ៉ោតសព្មា ់បស
វាឧ ករណ៍ជំនួយកនុងការសាត៉ោ ់មួយចំនួន។

? 

ប ើអ្កមានសំ រសព្ទមក ័ Health Net Cal MediConnect តាមរយៈបេខ 1-855-464-3571ន ណួរ សូមទូ 
(TTY៖ 711) ចា ់ពី្បមា ៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់បមា ៉ោង 8 យ ់ ព្ីថ្ងៃច័នទ ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ បព្ៅបមា ៉ោងប្វើការ បរៀងរាេ់ថ្ងៃចុងសប្ដ៉ោហ៍
និងថ្ងៃឈ ់ នកអាចប្ញើសារទុកប្ន។ បេនឹងបៅទូរស័ព្ទបៅកាន់បោកអ្នកវិញបៅថ្ងៃប្វើការ ន្ទ៉ោ ់។សព្មាក បោកអ្
ការបៅទូរស័ព្ទបនេះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សព្មា ់ ័ ៌  ន្នែម សូមចូេបៅបេហទំព្័រព្តមាន 
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បសចកតីជូនដណំងឹសតីព្ីការផ្ល៉ោស ់តរូព្ ចាំឆ្៉ោំរ ស់ HEALTH NET CAL MEDICONNECT សព្មា ់ឆ្៉ោំ 2022 

2021 (ឆ្៉ោបំនេះ) 2022 (ឆ្៉ោបំព្កាយ) 

អ្តែព្ បោជនប៍េើមហូ អា 
ហ្រ 

អ្នក ង់ថ្ងៃសហចំណាយ $0 

េបព្មាងរា ៉ោ ់រងបេើអាហ្រព្តូវប្ន ញ្ជូនបៅដេ់
្ទេះបព្កាយបព្េបចញព្ីមនទីរបព្ទ៉ោយ
ឬមនទីរន្ងទាំជំន្ញ។ បសវាន្ន្
េឺអាព្ស័យបេើការព្ិនិត៉ោយបមើេប ើងវិញថ្ន
ការព្េ ់ព្េងបេើករណី និងការយេ់ព្ព្ម
ជាមុនចំបពាេះអ្នកេក់។

អ្នក ង់ថ្ងៃសហចំណាយ $0 

េបព្មាង្តេ់ជូនអាហ្រ
ន្ដេ ញ្ជូនបៅដេ់ ទ្េះភាល៉ោមៗ
 ន្ទ៉ោ ់ព្ីសព្មាកព្៉ោាប្េបៅមនទីរបព្ទ៉ោយ
បដើម៉ោបីជួយដេ់ការជាសេះបស៉ោបើយរ ស់សមា
ជិកម្ា៉ោក់។

ចំនួនអ្តែព្ បោជន៍សរុ ្តេ់ជូនអាហ្រ
3 បព្េកនុងមួយថ្ងៃកនុងរយៈបព្េ
14 ថ្ងៃបោយមានអាហ្របព្ចើន ំ្ុត
42 មុខកនុងការបកើតប ើងមួយដង
សព្មា ់ចំនួនឥតកំណត់ថ្នការបកើតប ើង
កនុងមួយឆ្៉ោំ។

កមមវិ្ បីសវាកមម 
ព្ហបុរេ ណំង 
សព្មា ម់នសុ៉ោេចាស់ 
(MSSP) 

(ន្្នកបនេះមាន នតបៅទ ំ
ព្រ័ ន្ទ៉ោ ។់) 

អ្នក ង់ថ្ងៃសហចំណាយ $0 

MSSP េឺជាកមមវិ្ីព្េ ់ព្េងការន្ងទាំ
ន្ដេ្តេ់បសវាតាម ទ្េះ និងតាមសហេមន៍
(HCBS) បៅកាន់ ុេគេន្ដេ
មានសិទធិទទួេប្ន Medi-Cal។

បដើម៉ោបីមានសិទធិទទួេប្ន បោកអ្នកព្តូវន្ត
មានអាយុ 65ឆ្៉ោំ ឬបេើសព្ីបនេះ
រសប់ៅកនុងតំ ន់បសវា អាចឲ៉ោយបេ បព្មើបសវា
ប្នបៅកនុងន្ដនកំហិតថ្ងៃចំណាយរ ស់
MSSP សមព្ស សព្មា ់បសវាព្េ ់ព្េង
ការន្ងទាំ កំព្ុងមានសិទធិទទួេប្ន Medi-
Cal បហើយព្តូវប្ន ញ្ជ៉ោក់ ឬន្ដេអាច
 ញ្ជ៉ោក់សព្មា ់ការោក់បៅកនុងមនទីរន្ងទាំ។

កមមវិ្ី បព្មើបសវាជនចាស់ជរាន្ដេព្ហុ
បរេ ំណង (MSSP) 
មិនព្តូវប្នរា ៉ោ ់រងប ើយ។

បសវា MSSP រួមមាន ៖

 មណឌេន្ងទាំមនុស៉ោេបព្ញវ័យ
បព្េថ្ងៃ/មណឌេរំពារ

 ជំនួយន្្នកការសា្៉ោក់បៅ

? 

ប ើអ្កមានសំ រសព្ទមក ័ Health Net Cal MediConnect តាមរយៈបេខ 1-855-464-3571ន ណួរ សូមទូ 
(TTY៖ 711) ចា ់ពី្បមា ៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់បមា ៉ោង 8 យ ់ ព្ីថ្ងៃច័នទ ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ បព្ៅបមា ៉ោងប្វើការ បរៀងរាេ់ថ្ងៃចុងសប្ដ៉ោហ៍
និងថ្ងៃឈ ់ នកអាចប្ញើសារទុកប្ន។ បេនឹងបៅទូរស័ព្ទបៅកាន់បោកអ្នកវិញបៅថ្ងៃប្វើការ ន្ទ៉ោ ់។សព្មាក បោកអ្
ការបៅទូរស័ព្ទបនេះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សព្មា ់ ័ ៌  ន្នែម សូមចូេបៅបេហទំព្័រព្តមាន 
mmp.healthnetcalifornia.com។
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បសចកតីជូនដណំងឹសតីព្ីការផ្ល៉ោស ់តរូព្ ចាំឆ្៉ោំរ ស់ HEALTH NET CAL MEDICONNECT សព្មា ់ឆ្៉ោំ 2022 

2021 (ឆ្៉ោបំនេះ) 2022 (ឆ្៉ោបំព្កាយ) 

កមវម ្ិបីសវាកមព្ម ហ ុ 
បរេ  ំណងសព្មា  ់  
មនុសេចា៉ោ ស់  (MSSP)
( នត)  

 ជំនួយន្ងទាំផ្ទ៉ោេ់ខលួន និងការងារ

       

         
          

   
         

 

     

 

 

   
 

  

  

  
 

  

  

  

  

  
   

 

 
 

 

 

 

 

 
  

  
    

         
   

   

   

   
  

ព្ ចាំថ្ងៃ
 

 ការព្េ ់ព្េងបដើម៉ោបីតាមបមើេការពារ

 ការព្េ ់ព្េងការន្ងទាំ

 បសវា្តេ់ការន្ងទាំជំនួសបដើម៉ោបីជួយ
សព្មាេសមាជិកព្េួសារន្ងទាំអ្នកជំងឺ

 មប្៉ោាប្យប្វើដំបណើរ

 បសវាមហូ អាហ្រ

 បសវាកមមសងគមកិចច

 បសវាកមមេមន្េមន៍

អ្តែព្ បោជន៍បនេះ ព្តូវប្នធាន្រា ៉ោ ់រង
រហូតដេ់ចំនួនទឹកព្ប្ក់ $5,356.25 កនុង
មួយឆ្៉ោំ។

ការអ្នញុ្ញ៉ោតជាមុន ខាងបព្កាមបនេះមិនតព្មូវឲ៉ោយមានការអ្នុ
ញ្ញ៉ោតជាមុនបន្េះបទ៖

ឧ ករណ៍ជំនួយកនុងការសាដ៉ោ ់

ខាងបព្កាមបនេះតព្មូវឲ៉ោយមានការអ្នុញ្ញ៉ោតជា
មុន៖

ឧ ករណ៍ជំនួយកនុងការសាដ៉ោ ់

D2. ការផ្ល៉ោស់ តូ ូរបៅឱសងន្ដេព្តវប្នធាន្រា ៉ោ រ់ង 

ផ្ល៉ោស់ របៅតូ កាន់ឱសងបៅកនុង ញ្រជី  សប់ យងខើ ្ុំ 

 ញ្ជីឱសងន្ដេព្តូវមានការធាន្រា ៉ោ ់រងន្ដេប្នប្វើ ចចុ ៉ោបននភាព្េឺមានបៅបេើបេហទំព្័ររ ស់បយើង
mmp.healthnetcalifornia.com/formulary។ អ្នកក៏អាចបៅទូរស័ព្ទបៅកាន់បសវា បព្មើសមាជិក តាមរយៈបេខ
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចា ់ព្ីបមា ៉ោង 8 ព្ព្ឹក ដេ់ 8 ោង៉ោចព្ីថ្ងៃច័នទ ដេ់ថ្ងៃសុព្ក បដើម៉ោបី
ទទួេប្នព្័ត៌មានអំ្ព្ីឱសងន្ដេប្នប្វើ ចចុ ៉ោបននភាព្ ឬបដើម៉ោបីសុំឱ៉ោយបយើងប្ញើអ្ ៊ីន្មេនូវ  ញ្ជីឱសងន្ដេព្តូវប្ន
ធាន្រា ៉ោ ់រង បៅអ្នកវិញ។

 ញ្ជីឱសងន្ដេមានការធាន្រា ៉ោ ់រង ឬបៅម៉ោា ៉ោងបទៀតថ្ “ ញ្ជីឱសង។” 

បយើងប្វើការផ្ល៉ោស់ តូរ ញ្ជីឱសងរ ស់បយើងរួមមាន ការផ្ល៉ោស់ តូរឱសងន្ដេមានការធាន្រា ៉ោ ់រង និងការផ្ល៉ោស់ តូរបៅបេើការ
កំណត់រ ស់ឱសងនីមួយៗ។

? 

ប ើអ្កមានសំ រសព្ទមក ័ Health Net Cal MediConnect តាមរយៈបេខ 1-855-464-3571ន ណួរ សូមទូ 
(TTY៖ 711) ចា ់ពី្បមា ៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់បមា ៉ោង 8 យ ់ ព្ីថ្ងៃច័នទ ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ បព្ៅបមា ៉ោងប្វើការ បរៀងរាេ់ថ្ងៃចុងសប្ដ៉ោហ៍
និងថ្ងៃឈ ់ នកអាចប្ញើសារទុកប្ន។ បេនឹងបៅទូរស័ព្ទបៅកាន់បោកអ្នកវិញបៅថ្ងៃប្វើការ ន្ទ៉ោ ់។សព្មាក បោកអ្
ការបៅទូរស័ព្ទបនេះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សព្មា ់ ័ ៌  ន្នែម សូមចូេបៅបេហទំព្័រព្តមាន 
mmp.healthnetcalifornia.com។
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បសចកតីជូនដណំងឹសតីព្ីការផ្ល៉ោស ់តរូព្ ចាំឆ្៉ោំរ ស់ HEALTH NET CAL MEDICONNECT សព្មា ់ឆ្៉ោំ 2022 

ការព្ិនិត៉ោយបមើេ ញ្ជីឱសងប ើងវិញ បដើម៉ោបី ធាន្ថ្ឱសងរ ស់អ្នកព្តវប្នធាន្រា រងបៅឆ្៉ោំបព្កាយ និងដឹងថ្ បតើវាមានូ  ៉ោ ់ 
ការោក់កំហិតណាមួយបៅបេើឱសងទាំងបន្េះបទ។

ប ើសិនជាអ្នកទទួេរង  េះពាេ់បោយសារការផ្ល៉ោស់ តូរឱសងន្ដេព្តូវប្នរា ៉ោ ់រង បយើងបេើកទឹកចិតតឲ៉ោយបោកអ្នក៖

 សហការជាមួយព្េូបព្ទ៉ោយរ ស់អ្នក (ឬអ្នកបចញបវជជ ញ្ជ៉ោប្៉ោេង) បដើម៉ោបីន្សវងរកឱសងប្៉ោេងន្ដេមានការ
ធាន្រា ៉ោ ់រងព្ីបយើង។

o អ្នកអាចទូរស័ព្ទមកកាន់បសវា បព្មើសមាជិកតាមបេខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ព្ីបមា ៉ោង
8 ព្ព្ឹក ដេ់បមា ៉ោង 8 ោង៉ោច ព្ីថ្ងៃច័នទ ដេ់ថ្ងៃសុព្ក បដើម៉ោបីសុំ ញ្ជីឱសងន្ដេព្តូវប្នធាន្រា ៉ោ ់រង
ន្ដេព្៉ោាប្េជំងឺន្ដេមានសភាព្ដូចរ្៉ោ។

o  ញ្ជីបនេះ អាចជួយអ្នក្តេ់បសវាន្ងទាំបោកអ្នកកនុងការន្សវងរកឱសងធាន្រា ៉ោ ់រងន្ដេសមព្ស 
សព្មា ់បោកអ្នក។

 បសនើរសុំេបព្មាងបដើម៉ោបីបចញថ្ងៃឱសង  ុបណា្៉ោេះអាសននជូនអ្នក។

o បៅកនុងករណីខៃេះ បយើងនឹងប្វើការរា ៉ោ ់រងបៅបេើឱសង  ុបណា្៉ោេះអាសនន ជូនអ្នកជាកនុងរយៈបព្េ
90 ថ្ងៃដំ ូងថ្នឆ្៉ោំតាមព្ តិទិន។

o ឱសង បណាដ៉ោេះអាសននបនេះេឺមានេក់បៅឱសងសាថ៉ោនរាយចា ់ព្ី 30 ប ើងបៅនិង
មានេក់រយៈបព្េន្វងបៅឱសងសាថ៉ោនកនុងរយៈបព្េ 31 ថ្ងៃ។ (បដើម៉ោបីន្សវងយេ់ ីដឹង ន្នែមអ្ំព្
ឱសង បណាដ៉ោេះអាសនន និងរប ៀ កនុងការបសនើសុំសព្មា ់មួយ សូមអានជំព្ូកទី 5 ថ្នបសៀវបៅន្ណន្ំ
សមាជិក។) 

o បៅបព្េបោកអ្នកទទួេប្នការ្គត់្គង់ឱសងជា បណាដ៉ោេះអាសនន បន្េះបោកអ្នកេ ៉ោបីព្ិភាក៉ោា
ជាមួយអ្នក្តេ់បសវាន្ងទាំរ ស់បោកអ្នកបដើម៉ោបីសបព្មចព្ីអ្វីន្ដេព្តូវប្វើបៅបព្េអ្សឱសង។់
អ្នកអាចប្វើការផ្ល៉ោស់ តូរបៅបព្ ើព្ប្ស់ឱសងប្៉ោេងន្ដេមានការធាន្រា ៉ោ ់រងព្ីេបព្មាងបយើង ឬក៏បសនើសំុ
ឲ៉ោយេបព្មាងរា ៉ោ ់រងចំបពាេះឱសងន្ដេអ្នកកំព្ងព្ប្ស់ ចចុ ៉ោបនន។ បដើម៉ោបីន្សវងយេ់អ្ំព្ីអ្វីុ
ន្ដេអ្នកព្តូវប្វើ បដើម៉ោបីបសនើសុំការបេើកន្េង សូមបមើេបៅជំព្ូកទី 9 ន្្នក F ថ្នបសៀវបៅន្ណន្ំ
សមាជិក ឆ្៉ោំ 2022 ឬបៅទូរស័ព្ទបៅកាន់បសវា បព្មើសមាជិក។

– ព្ សិនប ើអ្នកសែិតបៅកនុងេបព្មាងបេើសព្ី 90 ថ្ងៃ និងរស់បៅកនុង្ទេះន្ងទាំរយៈបព្េ
ន្វង បយើងនឹងរា ៉ោ ់រង្គត់ ូ្គង់ឱសងជនអ្នករយៈបព្េ 31ថ្ងៃ ឬតិចជាងបនេះ ព្ សិនប ើ
បវជជ ញ្ជ៉ោរ ស់អ្នកព្តូវប្នសរបសរព្ីរ ីថ្ងៃមុន។ បនេះេឺជាការ ន្នែមបៅបេើការ្គត់្គង់
 បណាដ៉ោេះអាសននខាងបេើ។

– ប ើសិនជាអ្នកផ្ល៉ោស់ពី្កន្នៃងន្ងទាំរយៈបព្េន្វង ឬព្ីមនទីរបព្ទ៉ោយបៅ្ទេះ
បយើងនឹងធាន្រា ៉ោ ់រង្គត់  ើ្គង់ឱសងរយៈបព្េ 30 ថ្ងៃ ឬតិចជាងបនេះ ព្ សិនប
បវជជ ញ្ជ៉ោរ ស់អ្នកព្តូវប្នសរបសរមុនព្ីរ ីថ្ងៃ (កនុងករណីណាមួយ
បយើងនឹងអ្នុ ូញ្ញ៉ោតឲ៉ោយ្តេ់ឱសងជនបោកអ្នករហូតដេ់ 30 ថ្ងៃ)។

? 

ប ើអ្កមានសំ រសព្ទមក ័ Health Net Cal MediConnect តាមរយៈបេខ 1-855-464-3571ន ណួរ សូមទូ 
(TTY៖ 711) ចា ់ពី្បមា ៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់បមា ៉ោង 8 យ ់ ព្ីថ្ងៃច័នទ ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ បព្ៅបមា ៉ោងប្វើការ បរៀងរាេ់ថ្ងៃចុងសប្ដ៉ោហ៍
និងថ្ងៃឈ ់ នកអាចប្ញើសារទុកប្ន។ បេនឹងបៅទូរស័ព្ទបៅកាន់បោកអ្នកវិញបៅថ្ងៃប្វើការ ន្ទ៉ោ ់។សព្មាក បោកអ្
ការបៅទូរស័ព្ទបនេះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សព្មា ់ ័ ៌  ន្នែម សូមចូេបៅបេហទំព្័រព្តមាន 
mmp.healthnetcalifornia.com។
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បសចកតីជូនដណំងឹសតីព្ីការផ្ល៉ោស ់តរូព្ ចាំឆ្៉ោំរ ស់ HEALTH NET CAL MEDICONNECT សព្មា ់ឆ្៉ោំ 2022 

– ប ើសិនប ើអ្នកផ្ល៉ោស់ព្្ទេះបៅកន្នៃងន្ងទាំរយៈបព្េន្វង ឬព្ីមនទីរបព្ទ៉ោយ 
បយើងនឹងធាន្រា ៉ោ ់រង់ឱសង  ុបណាដ៉ោេះអាសននរយៈបព្េ 31  ថ្ងៃឬតិចជាងបនេះ 
ព្ សិនប ើបវជជ ញ្ជ៉ោរ ស់អ្នកព្តូវប្នសរបសរមុនព្ីរ ីថ្ងៃ (កនុងករណីណាមយ 
បយើងនឹងអ្នុញ្ញ៉ោតឲ៉ោយ្តេ់ឱសងជនបោកអ្នករហូតដេ់ 31  ថ្ងៃ)។ អ្នកព្តូវន្ត ំបព្ញ 
ឱសងតាមបវជជ ញ្ជ៉ោបៅឱសងសាថ៉ោនកនុង ណាដ៉ោញ 

ី

ួ
ូ

 ញ្ជីបេើកន្េងឱសងមួយចំនួននឹងព្តូវធាន្រា ៉ោ ់រងឆ្៉ោំបព្កាយ។ អ្នកនឹងព្តូវជូនដំណឹងអ្ំព្ីករណីបេើកន្េងទាំងបនេះ 
បៅកនុងេិខិតន្ដេមានការអ្នុម័ត ន្ដេបយើងនឹងប្ញើជូនអ្នក។ េិខិតន្ដេមានការអ្នុម័ត មាន ញ្ចូេព្័ត៌មាន ន្នែម 
អ្ំព្ីករណីបេើកន្េងបេើឱសងជាក់ោក់រ ស់អ្នក និងកាេ រិបចេទ្ុតកំណត់ថ្នការបសនើសុំករណីបេើកន្េង 
រ ស់អ្នក្ងន្ដរ។ បដើម៉ោបីន្សវងយេ់អ្ព្ីអ្វី ន្ដេអ្នកព្តូវប្វើ បដើម៉ោបីបសនើសុំការបេើកន្េង សូមបមើេបៅជំព្ូកទី 9  ន្្នក F  
ថ្នបសៀវបៅន្ណន្ំសមាជិក ឆ្៉ោំ 2022  ឬបៅទូរស័ព្ទបៅកាន់បសវា បព្មើសមាជិក។ 

ំ

ការផ្ល៉ោស់ តរូបៅបេើថ្ងៃចំណាយឱសងតាមបវជជ ញ្ជ៉ោ 

ដំណាក់កាេ ង់ព្ប្ក់មានព្ីរសព្មា ់ការធាន្រា ៉ោ ់រងបេើឱសងតាមបវជជ ញ្ជ៉ោថ្នកមមវិ្ី Medicare ន្្នក D រ ស់បោក
អ្នកបៅបព្កាម Health Net Cal MediConnect។ ចំនួនទឹកព្ប្ក់ន្ដេបោកអ្នក ង់អាព្ស័យបេើដំណាក់កាេណាមយួ
ន្ដេបោកអ្នកសែិតបៅ កនុងបព្េន្ដេបោកអ្នកទទួេប្នការ្គត់្គង់ ឬ្គត់្គង់ប ើងវិញនូវឱសងតាមបវជជ ញ្ជ៉ោ
រ ស់បោកអ្នក។ ខាងបព្កាមបនេះ េឺជាដំណាក់កាេទាំងពី្រ ៖

ដំណាក់កាេទី 1 

ដំណាក់កាេធាន្រា ៉ោ រ់ងដំ ងូ 
ដំណាក់កាេទី 2 

ដំណាក់កាេធាន្រា ៉ោ ់រងបេើបព្រេះមហនដរាយ 

អ្ំឡុងដំណាក់កាេបនេះ េបព្មាងចំណាយន្្នកថ្នថ្ងៃឱសងរ ស់អ្នក
បហើយអ្នកចំណាយចំន្ណករ ស់អ្នក។ ចំន្ណករ ស់បោកអ្នកព្តូវប្ន
បេបៅថ្ ថ្ងៃសហចំណាយ។

បោកអ្នកចា ់ប្ដើមបៅកនុងដំណាក់កាេបនេះបៅបព្េន្ដេបោកអ្នកទ
ទួេប្នការ្គត់្គង់ឱសងតាមបវជជ ញ្ជ៉ោដំ ូងរ ស់បោកអ្នកបៅកនុង
ឆ្៉ោំបន្េះ។

បៅកនុងដំណាក់កាេបនេះ េបព្មាង ង់ព្ប្ក់
ទាំងអ្ស់បេើថ្ងៃឱសងរ ស់អ្នករហូតដេ់ថ្ងៃ ទី
31 ន្ខ្នូ ឆ្៉ោំ 2021។

បោកអ្នកចា ់ប្តើមដំណាក់កាេបនេះ
បៅបព្េន្ដេបោកអ្នកប្ន ង់
ចំនួនជាក់ោក់ថ្នថ្ងៃចំណាយបចញពី្
បហ្ប ៉ោផ្ទ៉ោេ់។

ដំណាកកាេធាន្រា៉ោ ់រងដំ ូងច ់ បៅបព្េថ្ងៃចណាយបចញពី្បហ្ប ផ្ទ៉ោេសរុ រ ស់អ្នក ន ដេចំនួន $7,050  ដោល៉ោរ។  
បៅចណចបន្េះ ដណាកកាេធាន្រា ៉ោ ់រងបេើបព្រេះមហនដរាយនឹងចា ់ប្ម។ េបព្មាងធាន្រា ៉ោ ់រងបេើថ្ងៃចំណាយឱសងទាង 
អ្ស់រ ស់បោកអ្នកចា ពី្បព្េបន្េះរហូតដេ់ដណាច់ឆ្៉ោំ។ សមបមេជំពូ្កទី 6  ថ្នបសៀវបៅន្ណនំ្ សមាជិក រ សអ្នក 
សព្មា ់ព័្តមាន ន្នែមអំ្ពី្តថ្មៃ ន្ដេអ្នកនង ង់សព្មា ់ឱសងន្ដេមានបវជជ ញ្ជ៉ោ។ 

់ ់ ់ ុំ  ៉ោ
ំ ំ តើ ំុ ់

់ ំ ូ ់ើ
៌ ឹ

D3. ដណាកំ កាេទ់ ី 1៖  "ដណាកំ កាេធាន្រា់   ៉ោ រងដ់ ំ  ងូ"  
បៅកនុងដំណាកកាេធាន្រា ៉ោ ់រងដំ ូង បយើងខ្ុំ ង់បេើចំន្ណកថ្នតថ្មៃឱសងព្តូវការបវជជ ញ្ជ៉ោន្ដេព្តូវប្នធាន្រា ៉ោ ់រងរ ស់ 
បោកអ្នក បហើយបោកអ្នក ង់ចំន្ណករ ស់បោកអ្នក។ ចំន្ណករ ស់បោកអ្នកព្តូវប្នបេបៅថ្ ថ្ងៃសហចណាយ។ 

់
ំ

? 

ប ើអ្កមានសំ រសព្ទមក័ Health Net Cal MediConnect តាមរយៈបេខ 1-855-464-3571ន ណួរ សូមទូ 
(TTY៖ 711) ចា ់ពី្បមា ៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់បមា ៉ោង 8 យ ់ ព្ីថ្ងៃច័នទ ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ បព្ៅបមា ៉ោងប្វើការ បរៀងរាេ់ថ្ងៃចុងសប្ដ៉ោហ៍
និងថ្ងៃឈ ់ នកអាចប្ញើសារទុកប្ន។ បេនឹងបៅទូរស័ព្ទបៅកាន់បោកអ្នកវិញបៅថ្ងៃប្វើការ ន្ទ៉ោ ់។សព្មាក បោកអ្
ការបៅទូរស័ព្ទបនេះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សព្មា ់ ័ ៌  ន្នែម សូមចូេបៅបេហទំព្័រព្តមាន 
mmp.healthnetcalifornia.com។
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បសចកតីជូនដណំងឹសតីព្ីការផ្ល៉ោស ់តរូព្ ចាំឆ្៉ោំរ ស់ HEALTH NET CAL MEDICONNECT សព្មា ់ឆ្៉ោំ 2022 

ថ្ងៃសហចំណាយអាព្ស័យបេើកព្មិតចំន្ណកការចូេរួម ង់ថ្ងៃណាមួយន្ដេឱសងបន្េះសែិតបៅ និងកន្នៃងន្ដេបោកអ្នក
ទទួេឱសងបន្េះ។ បៅកនុងដំណាក់ នកអាចនឹង ង់ថ្ងៃសហចំណាយបៅរាេ់បព្េបោកកាេធាន្រា ៉ោ ់រងដំ ូង បោកអ្
អ្នក ំបព្ញការ្គត់ គ្ង់ឱសងតាមបវជជ ញ្ជ៉ោរ ស់បោកអ្នក។ ព្ សិនប ើឱសងន្ដេព្តូវប្នធាន្រា ៉ោ ់រងរ ស់បោកអ្នកមាន
តំថ្េតិចជាងថ្ងៃសហចំណាយ បន្េះបោកអ្នកនឹង ង់ថ្ងៃទា ជាង។

? 

ប ើអ្កមានសំ រសព្ទមក ័ Health Net Cal MediConnect តាមរយៈបេខ 1-855-464-3571ន ណួរ សូមទូ 
(TTY៖ 711) ចា ់ពី្បមា ៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់បមា ៉ោង 8 យ ់ ព្ីថ្ងៃច័នទ ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ បព្ៅបមា ៉ោងប្វើការ បរៀងរាេ់ថ្ងៃចុងសប្ដ៉ោហ៍
និងថ្ងៃឈ ់ នកអាចប្ញើសារទុកប្ន។ បេនឹងបៅទូរស័ព្ទបៅកាន់បោកអ្នកវិញបៅថ្ងៃប្វើការ ន្ទ៉ោ ់។សព្មាក បោកអ្
ការបៅទូរស័ព្ទបនេះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សព្មា ់ ័ ៌  ន្នែម សូមចូេបៅបេហទំព្័រព្តមាន 
mmp.healthnetcalifornia.com។
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បសចកតីជូនដណំងឹសតីព្ីការផ្ល៉ោស ់តរូព្ ចាំឆ្៉ោំរ ស់ HEALTH NET CAL MEDICONNECT សព្មា ់ឆ្៉ោំ 2022 

បយង ើ ប្នផ្សល៉ោ  ់  រ តូ ឱសងមួយចនំ ួនបៅកង នុ   ញ្ឱជី សងបនេះបៅកាន់ឱសងមានតថ្មៃទា ឬខពសជ់ា ងមន។ុ   
ព្ សិនប ើឱសងរ ស់អ្នកផ្ល៉ោស់ព្ីតថ្មៃថ្ងៃបៅតថ្មៃថ្ងៃជាងបនេះ វាអាច េះពាេ់ដេការសហចំណាយរ ស់អ្នក។ បដើម៉ោបី 
ឱ៉ោយដឹងអំ្ព្ីការចូេរួមចំន្ណក ង់រ ស់អ្នកកងកព្មិតខុសរ្៉ោ សូមរកបមើេកនុង ញ្ឱសង។  នុ ជី

តារាងខាងបព្កាមបនេះនឹង ងាហ៉ោញអ្ំព្តថ្មៃថ្្៉ោំថ្ន តថ្មៃថ្្៉ោំទាំង 3ព្ បភទ។ តថ្មៃទាំងបនេះព្តូវប្នអ្នុវតតន៍ន្តបព្េន្ដេបោក
អ្នកសតបៅកនុងដំណាក់កាេដំ ូង  ុបណា្៉ោេះ។  

ី
ែិ

2021 (ឆ្៉ោបំនេះ) 2022 (ឆ្៉ោបំព្កាយ) 

ការចូេរមួចនំ្ណក ងថ់្ងៃកព្មិតទ ី1 

(ឱសងថ្នការចូេរួមចំន្ណក
 ង់ថ្ងៃកព្មិតទី 1 រា ់ ញ្ចូេឱ
សងន្ដេដូចរ្៉ោ។) 

តថ្មៃឱសងសព្មា ់ការ្គត់្គង់រយៈ
បព្េ 1ន្ខបៅកនុងការចូេរួម
ចំន្ណក ង់ថ្ងៃកព្មិតមួយន្ដេ
ព្តូវប្ន ំបព្ញបៅឱសងកនុង ណាដ៉ោញ

សហចំណាយរ ស់អ្នក
សព្មា ់្គត់្គង់រយៈបព្េ
មួយន្ខ (30-ថ្ងៃ) េឺ
$0 - $3.70 កនងុមួយបវជជ ញ្ជ៉ោ។ 

សហចំណាយរ ស់អ្នក
សព្មា ់្គត់្គង់រយៈបព្េ
មួយន្ខ (30-ថ្ងៃ) េឺ
$0 - $3.95 កនងុមួយបវជជ ញ្ជ៉ោ។ 

ការចូេរមួចនំ្ណក ងថ់្ងៃកព្មិតទ ី2 

(ឱសងថ្នការចូេរួមចំន្ណក ង់ថ្ងៃ
កព្មិតទី 2 រា ់ ញ្ចូេឱសងន្ដេ
មានមា ៉ោកយីបហ្ និងអាចរា ់ ញ្ចូេ
មួយចំនួនឱសងទូបៅ
(generic drugs) ្ងន្ដរ។) 

តថ្មៃឱសងសព្មា ់ការ្គត់្គង់រយៈ
បព្េ 1ន្ខបៅកនុងការចូេរួមចំន្ណក
 ង់ថ្ងៃកព្មិតពី្រន្ដេព្តូវប្ន ំបព្ញ
បៅឱសងកនុង ណាដ៉ោញ

សហចំណាយរ ស់អ្នក
សព្មា ់្គត់្គង់រយៈបព្េ
មួយន្ខ (30-ថ្ងៃ) េឺ
$0 - $9.20 កនងុមួយបវជជ ញ្ជ៉ោ។ 

សហចំណាយរ ស់អ្នក
សព្មា ់្គត់្គង់រយៈបព្េ
មួយន្ខ (30-ថ្ងៃ) េឺ
$0 - $9.85 កនងុមួយបវជជ ញ្ជ៉ោ។ 

? 

ប ើអ្កមានសំ រសព្ទមក ័ Health Net Cal MediConnect តាមរយៈបេខ 1-855-464-3571ន ណួរ សូមទូ 
(TTY៖ 711) ចា ់ពី្បមា ៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់បមា ៉ោង 8 យ ់ ព្ីថ្ងៃច័នទ ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ បព្ៅបមា ៉ោងប្វើការ បរៀងរាេ់ថ្ងៃចុងសប្ដ៉ោហ៍
និងថ្ងៃឈ ់ នកអាចប្ញើសារទុកប្ន។ បេនឹងបៅទូរស័ព្ទបៅកាន់បោកអ្នកវិញបៅថ្ងៃប្វើការ ន្ទ៉ោ ់។សព្មាក បោកអ្
ការបៅទូរស័ព្ទបនេះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សព្មា ់ ័ ៌  ន្នែម សូមចូេបៅបេហទំព្័រព្តមាន 
mmp.healthnetcalifornia.com។
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បសចកតីជូនដណំងឹសតីព្ីការផ្ល៉ោស ់តរូព្ ចាំឆ្៉ោំរ ស់ HEALTH NET CAL MEDICONNECT សព្មា ់ឆ្៉ោំ 2022 

2021 (ឆ្៉ោបំនេះ) 2022 (ឆ្៉ោបំព្កាយ) 

ការចូេរមួចនំ្ណក ងថ់្ងៃកព្មិតទី 3 

(ឱសងថ្នការចូេរួមចំន្ណក ង់ថ្ងៃក
ព្មិតទី 3 បោយរា ់ទាំងឱសងតាម
បវជជ ញ្ជ៉ោមួយចំនួន និង ឱសងន្ដេ
ដូចរ្៉ោន្ដេមិនទាមទារបវជជ ញ្ជ៉ោ
(OTC) និងឱសងមានមា ៉ោកយីបហ្
ន្ដេព្តូវប្នធាន្រា ៉ោ ់រងបោយ
Medi-Cal។) 

ចំណាយសព្មា ់ការ្គត់្គង់ឱសងរយៈ
បព្េមួយន្ខបៅថ្្៉ោក់ទី 3 ន្ដេព្តូវប្ន
 ំបព្ញបៅតាម ណាដ៉ោញឱសងសាថ៉ោន។

សហចំណាយរ ស់អ្នកសព្មា ់
្គត់ គ្ង់រយៈបព្េមួយន្ខ
(30-ថ្ងៃ) េឺ
$0 កនុងមួយបវជជ ញ្ជ៉ោ។ 

សហចំណាយរ ស់អ្នកសព្មា ់្គត់
្គង់រយៈបព្េមួយន្ខ (30-ថ្ងៃ) េឺ
$0 កនុងមួយបវជជ ញ្ជ៉ោ។ 

ដំណាកកាេធាន្រា៉ោ ់រងដំ ូងច ់បៅបព្េថ្ងៃចណាយបចញពី្បហ្ប  ៉ោផ្ទ៉ោេ់សរុ រ ស់បោកអ្នក នដេ់ចំនន $7,050  
ដុោល៉ោរ។ បៅចណចបន្េះ ដណាកកាេធាន្រា ៉ោ ់រងបេើបព្រេះមហនរាយនឹងចា ់ប្ម។ េបព្មាងធាន្រា ៉ោ ់រងបេើថ្ងៃចណាយឱស 
ងទំាងអ្ស់រ ស់បោកអ្នកចា ់ពី្បព្េបន្េះរហូតដេ់ដំណាចឆ្៉ោំ។ សូមបមើេជំព្កទី 6  ថ្នបសៀវបៅន្ណនំ្សមាជិករ សអ្នក 
សព្មា ់ព្តមាន ន្នែមអំ្ព្ចំននទឹកព្ប្ក់ ន្ដេអ្នកព្តូវ ង់ចំបពាេះឱសងតាមបវជជ ញ្ជ៉ោ។ 

់ ួំ
ំ ំ ដ ំុ ់ តើ

់់ ូ
័ ៌ ី ួ

D4. ដណាកំ កាេទ់  ី  2  "ដណាកំ កាេធាន្រា់   ៉ោ  រងប់ ព្រេះមហនរាយដ "  

បៅបព្េបោកអ្នក នដេ់ចំនួនន្ដនកំណត់ថ្នការចំណាយព្ប្ក់ព្ីបហ្ប  ៉ោផ្ទ៉ោេ់ចំនន $7,050  សព្មា ់ឱសងតាម 
បវជជ ញ្ជ៉ោរ ស់បោកអ្នក បហើយដំណាក់កាេធាន្រា ៉ោ ់រងបេើបព្រេះមហនដរាយនឹងចា ់ប្តើម។ បោកអ្នកនឹងសតបៅកនុង 
ដំណាក់កាេធាន្រា ៉ោ ់រងបេើបព្រេះមហនដរាយ រហូតដេ់ដំណាចឆ្៉ោំព្ តិទិន។ 

ួ
ែិ

់

 បដម៉ោបដឹងព្តមាន ន្នមអំ្ព្បវជជ ញ្ជ៉ោន្ដេព្តវប្នរា៉ោ ់រងបោយ Medi-Cal  ឬ Medicare  សមអានបៅ 

បេើបេហទំព័្រ  ញ្ជីឱសងព្តូវប្នរា ៉ោ ់រង បៅបេើ បេហទំព័្រ mmp.healthnetcalifornia.com/formulary។ 
ើ ី ័ ៌ ែ ី ូ ូ

E.   រប  ៀ បព្ជសបើ រសេបើ ព្មាង  

E1. រប ៀ កងនុ ការសតបៅកែិ ងេបព្នុ មាង   

បយើងខ្ុំសង៉ោឃឹមថ្អ្នកនឹងបៅន្តជាសមាជិករ ស់បយើងកនុងឆ្៉ោំបព្កាយ។

អ្នកមនិ ចាំប្ច់ប្វើអ្វីទាងអ្ស់បដើម៉ោបីសែិតបៅកនុងេបព្មាងរ ស់បយើង។ ប ើសិនប ើអ្នកមិនប្នចុេះប េះកនុងេបព្មាង Cal  
MediConnect  ប្៉ោេង ឬផ្ល៉ោស់ តូរេបព្មាងអ្តែព្ បោជន៍ Medicare  Advantage  Plan  ឬផ្ល៉ោស តូរេបព្មាងបដើម 
Medicare  អ្នកនឹងចុេះប ្៉ោេះសវ័យព្ វតតិបៅកនុងសមាជិករ ស់បយើងន្ឆ្៉ោំ 2022។ 

ំ ្៉ោ
់

? 

ប ើអ្កមានសំ រសព្ទមក័ Health Net Cal MediConnect តាមរយៈបេខ 1-855-464-3571ន ណួរ សូមទូ 
(TTY៖ 711) ចា ់ពី្បមា ៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់បមា ៉ោង 8 យ ់ ព្ីថ្ងៃច័នទ ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ បព្ៅបមា ៉ោងប្វើការ បរៀងរាេ់ថ្ងៃចុងសប្ដ៉ោហ៍
និងថ្ងៃឈ ់ នកអាចប្ញើសារទុកប្ន។ បេនឹងបៅទូរស័ព្ទបៅកាន់បោកអ្នកវិញបៅថ្ងៃប្វើការ ន្ទ៉ោ ់។សព្មាក បោកអ្
ការបៅទូរស័ព្ទបនេះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សព្មា ់ ័ ៌  ន្នែម សូមចូេបៅបេហទំព្័រព្តមាន 
mmp.healthnetcalifornia.com។
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បសចកតីជូនដណំងឹសតីព្ីការផ្ល៉ោស ់តរូព្ ចាំឆ្៉ោំរ ស់ HEALTH NET CAL MEDICONNECT សព្មា ់ឆ្៉ោំ 2022 

E2. រប ៀ បព្ជើសបរើសេបព្មាង 

អ្នកអាច ញ្ច ់សមាជិកភាព្រ ស់អ្នកព្េ ់បព្េបវោកនុងកំឡុងបព្េមួយ បោយការចុេះប ្៉ោេះកនុងន្្នការ Medicare 

Advantage Plan ប្៉ោេងបទៀត ការចុេះប ្៉ោេះកនុងន្្នការ Cal MediConnect ប្៉ោេងបទៀត ឬផ្ល៉ោស់ តូរបៅេបព្មាង
Medicare បដើមវិញ។

បតើអ្កន នងឹ ទទេួ ប្នបសវាកម ម  Medicare  ោ ៉ោងដចបូ មចត   

បោកអ្កមានជបព្មើស ីោ ៉ោង បដើម៉ោបីទទួេប្នបសវាកមម Medicare  រ ស់បោកអ្នក។ បោយបព្ជើសបរើសនូវ 
ជបព្មើសណាមួយ បោកអ្នកនឹង ញ្ ់សមាជិកភាព្រ ស់បោកអ្នកបោយសវ័យព្ វតតិបៅកនុងេបព្មាង Cal  MediConnect  
រ ស់បយើងខ្ុំ៖ 

ន
ច

1. បោកអ្នកអាចផ្ល៉ោស់ តរូបៅកាន់៖ 

េបព្មាងសុខភាព្រ ស់ Medicare ដូចជាេបព្មាង 
Medicare Advantage 

ឬព្ សនិប ើបោកអ្នក បំព្ញប្នតាមេកេខណឌ 
ទាមទារបដើម៉ោបមីានេណុសម៉ោបតតពិ្េ ព់្រន់ 
និងរសក់នងុត ំនប់សវាកមម 
កមមវិ្ នី្ងទាំជនចាស់ជរាព្េ ព់្ បភទ (PACE) 

ខាងបព្កាមបនេះ េជឺាអ្វីន្ដេបោកអ្នកព្តវូអ្នវុតតតាម៖ 

សូមទូរស័ព្ទបៅកាន់ Medicare តាមរយៈបេខ
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 
24 បមា៉ោងកនុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកនុងមួយសប្ដ៉ោហ៍។ អ្នកបព្ ើព្ប្ស់
TTY េួរបៅបៅកាន់បេខ 1-877-486-2048 ។

សព្មា ់សំណួរអ្ំព្ី PACE សូមបៅទូរស័ព្ទបៅកាន់
បេខ 1-855-921-PACE (7223)។

ព្ សិនប ើបោកអ្នកព្តូវការជំនួយ ឬព្័ត៌មាន ន្នែម៖

 សូមទូរស័ព្ទបៅកាន់កមមវិ្ីព្ ឹក៉ោា
និងរំព្ទបោ េ់អ្ំពី្ការធាន្រា ៉ោ ់រងសុខភាព្
(HICAP) ថ្នរដឋ California តាមរយៈបេខ
1-800-434-0222 ចា ់ពី្ថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុព្ក
ព្ីបមា ៉ោង 8:00 ព្ព្ឹក ដេ់បមា ៉ោង 5:00 ោង៉ោច។
សព្មា ់ព្័ត៌មាន ន្នែម ឬបដើម៉ោបីន្សវងរក
ការិោេ័យ HICAP កនងុតំ ន់រ ស់បោកអ្នក
សូមចូេបមើេបេហទំព្័រ
www.aging.ca.gov/HICAP/ ។

បោកអ្នកនឹងព្តូវប្នេុ ប ្៉ោេះបចញបោយសវ័យព្ វតតិ
ពី្ Health Net Cal MediConnect បៅបព្េន្ដេ
ការធាន្រា ៉ោ ់រងបៅកនុងេបព្មាងងមីរ ស់បោកអ្នកប្ន
ចា ់ប្ដើម។

? 

ប ើអ្កមានសំ រសព្ទមក័ Health Net Cal MediConnect តាមរយៈបេខ 1-855-464-3571ន ណួរ សូមទូ 
(TTY៖ 711) ចា ់ពី្បមា ៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់បមា ៉ោង 8 យ ់ ព្ីថ្ងៃច័នទ ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ បព្ៅបមា ៉ោងប្វើការ បរៀងរាេ់ថ្ងៃចុងសប្ដ៉ោហ៍
និងថ្ងៃឈ ់ នកអាចប្ញើសារទុកប្ន។ បេនឹងបៅទូរស័ព្ទបៅកាន់បោកអ្នកវិញបៅថ្ងៃប្វើការ ន្ទ៉ោ ់។សព្មាក បោកអ្
ការបៅទូរស័ព្ទបនេះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សព្មា ់ ័ ៌  ន្នែម សូមចូេបៅបេហទំព្័រព្តមាន 
mmp.healthnetcalifornia.com។
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បសចកតីជូនដណំងឹសតីព្ីការផ្ល៉ោស ់តរូព្ ចាំឆ្៉ោំរ ស់ HEALTH NET CAL MEDICONNECT សព្មា ់ឆ្៉ោំ 2022 

2. បោកអ្នកអាចផ្ល៉ោស ់ តរូបៅកាន់៖ ខាងបព្កាមបនេះ េឺជាអ្វនី្ដេបោកអ្នកព្តវូអ្នវុតតតាម៖ 

Original Medicare បោយមាន 

េបព្មាងឱសងព្តវូការបវជជ ញ្ជ៉ោ Medicare 

ោចប់ោយន្ ក 

សូមទូរស័ព្ទបៅកាន់ Medicare តាមរយៈបេខ
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 24 

បមា ៉ោងកនុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកនុងមួយសប្ដ៉ោហ៍។ អ្នកបព្ ើព្ប្ស់
TTY េួរបៅបៅកាន់បេខ 1-877-486-2048 ។

ព្ សិនប ើបោកអ្នកព្តូវការជំនួយ ឬព្័ត៌មាន ន្នែម៖

 សូមទូរស័ព្ទបៅកាន់កមមវិ្ីព្ ឹក៉ោា និងរំព្ទ
បោ េ់អ្ំពី្ការធាន្រា ៉ោ ់រងសុខភាព្ (HICAP) 
ថ្នរដឋ California តាមរយៈបេខ
1-800-434-0222 ចា ់ពី្ថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុព្ក
ពី្បមា ៉ោង 8:00 ព្ព្ឹក ដេ់បមា ៉ោង 5:00 ោង៉ោច។
សព្មា ់ព្័ត៌មាន ន្នែម ឬបដើម៉ោបីន្សវងរក
ការិោេ័យ HICAP កនុងតំ ន់រ ស់បោកអ្នក
សូមចូេបមើេបេហទំព្័រ
www.aging.ca.gov/HICAP/ ។

បោកអ្នកនឹងព្តូវប្នេុ ប ្៉ោេះបចញបោយសវ័យព្ វតតិ
ពី្ Health Net Cal MediConnect បៅបព្េន្ដេ
ការធាន្រា ៉ោ ់រង Original Medicare បដើមរ ស់
បោកអ្នកប្នចា ់ប្ដើម។

? 

ប ើអ្កមានសំ រសព្ទមក ័ Health Net Cal MediConnect តាមរយៈបេខ 1-855-464-3571ន ណួរ សូមទូ 
(TTY៖ 711) ចា ់ពី្បមា ៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់បមា ៉ោង 8 យ ់ ព្ីថ្ងៃច័នទ ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ បព្ៅបមា ៉ោងប្វើការ បរៀងរាេ់ថ្ងៃចុងសប្ដ៉ោហ៍
និងថ្ងៃឈ ់ នកអាចប្ញើសារទុកប្ន។ បេនឹងបៅទូរស័ព្ទបៅកាន់បោកអ្នកវិញបៅថ្ងៃប្វើការ ន្ទ៉ោ ់។សព្មាក បោកអ្
ការបៅទូរស័ព្ទបនេះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សព្មា ់ ័ ៌  ន្នែម សូមចូេបៅបេហទំព្័រព្តមាន 
mmp.healthnetcalifornia.com។
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បសចកតីជូនដណំងឹសតីព្ីការផ្ល៉ោស ់តរូព្ ចាំឆ្៉ោំរ ស់ HEALTH NET CAL MEDICONNECT សព្មា ់ឆ្៉ោំ 2022 

3. បោកអ្នកអាចផ្ល៉ោស់ តរូបៅកាន់៖ 

Original Medicare បោយរ្៉ោនេបព្មាង 

ឱសងព្តវូការបវជជ ញ្ជ៉ោ Medicare ោចប់ោយន្ ក 

មួយ 

កំណតស់មាគ៉ោេ៖់ ព្ សិនប ើបោកអ្នកផ្ល៉ោស់ ដូរបៅ
Original Medicare បហើយមិនប្នចុេះប ្៉ោេះបៅកនុង
េបព្មាងឱសងព្តូវការបវជជ ញ្ជ៉ោ Medicare 

ោច់បោយន្ ក បន្េះ Medicare អាចនឹងចុេះប ្៉ោេះ
បោកអ្នកបៅកនុងេបព្មាងឱសង េុេះព្តាន្តបោកអ្នក
ព្ប្ ់ Medicare ថ្ បោកអ្នកមិនចង់ចូេរួមបៅកនុង
េបព្មាងបនេះ។

បោកអ្នកេ ៉ោបី ញ្៉ោឈ ់ការធាន្រា ៉ោ ់រងបេើឱសងតាមបវជជ
 ញ្ជ៉ោ ន្តកនុងករណីន្ដេបោកអ្នកមានការធាន្រា ៉ោ ់រង
ឱសងព្ីព្ ភព្មួយបទៀត ដូចជានិបោជក ឬសហជីព្
ជាបដើម។ ព្ សិនប ើបោកអ្នកមានសំណួរ ថ្បតើ
បោកអ្នកព្តូវការការធាន្រា ៉ោ ់រងន្្នកឱសងឬអ្ត់
សូមទូរស័ព្ទបៅកាន់កមមវិ្ីព្ ឹក៉ោា និងរំព្ទបោ េ់
អ្ំព្ីការធាន្រា ៉ោ ់រងសុខភាព្ថ្នរដឋ California 

(HICAP) តាមរយៈបេខ 1-800-434-0222 ព្ីថ្ងៃចនទ
ដេ់ថ្ងៃសុព្ក ព្ីបមា ៉ោង 8:00 ព្ព្ឹកដេ់បមា ៉ោង 5:00 ោង៉ោច។
សព្មា ់ព្័ត៌មាន ន្នែម ឬបដើម៉ោបីន្សវងរកការិោេ័យ
HICAP បៅកនុងតំ ន់រ ស់បោកអ្នក
សូមចូេបមើេបេហទំព្័រ
ន្ដេមានអាសយោឋ៉ោន
www.aging.ca.gov/HICAP/។

ខាងបព្កាមបនេះ េឺជាអ្វនី្ដេបោកអ្នកព្តវូអ្នវុតតតាម៖ 

សូមទូរស័ព្ទបៅកាន់ Medicare តាមរយៈបេខ
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 
24 បមា៉ោងកនុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកនុងមួយសប្ដ៉ោហ៍។
អ្នកបព្ ើព្ប្ស់ TTY េួរបៅបៅកាន់បេខ
1-877-486-2048 ។

ព្ សិនប ើបោកអ្នកព្តូវការជំនួយ ឬព័្ត៌មាន ន្នែម៖

 សូមទូរស័ព្ទបៅកាន់កមមវិ្ីព្ ឹក៉ោា និងរំព្ទ
បោ េ់អ្ំពី្ការធាន្រា ៉ោ ់រងសុខភាព្ (HICAP) 
ថ្នរដឋ California តាមរយៈបេខ
1-800-434-0222 ចា ់ពី្ថ្ងៃចនទដេ់ថ្ងៃសុព្ក
ព្ីបមា ៉ោង 8:00 ព្ព្ឹក ដេ់បមា ៉ោង 5:00 ោង៉ោច។
សព្មា ់ព្័ត៌មាន ន្នែម ឬបដើម៉ោបីន្សវងរក
ការិោេ័យ HICAP កនុងតំ ន់រ ស់បោកអ្នក
សូមចូេបមើេបេហទំព្័រ
www.aging.ca.gov/HICAP/ ។

បោកអ្នកនឹងព្តូវប្នេុ ប ្៉ោេះបចញបោយសវ័យព្ វតតិ
ពី្ Health Net Cal MediConnect បៅបព្េន្ដេ
ការធាន្រា ៉ោ ់រង Original Medicare រ ស់បោកអ្នក
ប្នចា ់ប្ដើម។

បតើអ្កន នងឹ ទទេួ ប្នបសវាកម ម  Medi-Cal  ោ ៉ោងដចបូ មចត   

ព្ សិនប ើអ្នកចាកបចញព្ីេបព្មាង Cal MediConnect រ ស់បយើង អ្នកអាចនឹងចុេះប ្៉ោេះបៅកនុងេបព្មាងន្ងទាំសុខភាព្
តាមការព្េ ់ព្េងរ ស់ Medi-Cal បៅតាមជបព្មើសរ ស់អ្នក។ បសវាកមម Medi-Cal រ ស់បោកអ្នករួម ញ្ចូេទាំងបសវា
និងការរំព្ទរយៈបព្េន្វង និងការន្ងទាំសុខភាព្ ល្ូវចិតដ។

បៅបព្េបោកអ្នកសុំ ញ្ច ់ជាសមាជិ នកបៅកនុងេបព្មាង Cal MediConnect រ ស់បយើងខ្ុំ បោកអ្កនឹងព្តូវឲ៉ោយ
Health Care Options ដឹងពី្េបព្មាងន្ងរក៉ោា Medi-Cal ន្ដេបោកអ្នកចង់ចូេរួម។ សូមទូរស័ព្ទបៅន្្នកជបព្មើស
ន្ងទាំសុខភាព្តាមរយៈបេខ1-844-580-7272ព្ីថ្ងៃច័នទ ដេ់ថ្ងៃសុព្កចា ់ព្ីបមា ៉ោង 8ព្ព្ឹក ដេ់បមា ៉ោង 6 ោង៉ោច។
អ្នកបព្ ើព្ប្ស់ TTY សូមទូរស័ព្ទបៅបេខ 1-800-430-7077។

? 

ប ើអ្កមានសំ រសព្ទមក័ Health Net Cal MediConnect តាមរយៈបេខ 1-855-464-3571ន ណួរ សូមទូ 
(TTY៖ 711) ចា ់ពី្បមា ៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់បមា ៉ោង 8 យ ់ ព្ីថ្ងៃច័នទ ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ បព្ៅបមា ៉ោងប្វើការ បរៀងរាេ់ថ្ងៃចុងសប្ដ៉ោហ៍
និងថ្ងៃឈ ់ នកអាចប្ញើសារទុកប្ន។ បេនឹងបៅទូរស័ព្ទបៅកាន់បោកអ្នកវិញបៅថ្ងៃប្វើការ ន្ទ៉ោ ់។សព្មាក បោកអ្
ការបៅទូរស័ព្ទបនេះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សព្មា ់ ័ ៌  ន្នែម សូមចូេបៅបេហទំព្័រព្តមាន 
mmp.healthnetcalifornia.com។
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បសចកតីជូនដណំងឹសតីព្ីការផ្ល៉ោស ់តរូព្ ចាំឆ្៉ោំរ ស់ HEALTH NET CAL MEDICONNECT សព្មា ់ឆ្៉ោំ 2022

F. រប ៀ សុំជនំ យួ 

F1. សុំជំ ីនួយព្ Health Net Cal MediConnect

សំណួរ? ពួ្កបយងបៅទីបនេះបដើម៉ោបីជយអ្នក។ សូមបៅទូរស័ព្ទបៅកាន់បសវា បព្មើសមាជិក តាមរយៈបេខ 1-855-464-3571 
(TTY   ុបណ្ា៉ោេះ,  សូមបៅមកបេខ 711)។ បយើងខរងចំាទទួេទូរសព្ទចា ់ពី្បមា៉ោង 8  ព្ពឹ្កដេ់បមា ៉ោង 8  យ ់ ពី្ថ្ងៃច័នទ 
ដេ់ថ្ងៃសព្ក។ បព្ៅបមា ៉ោងប វ្ើការ បរៀងរាេ់ថ្ងៃចុងសប្ដ៉ោហ៍ និងថ្ងៃឈ សព្មាក បោកអ្នកអាចប ញ្ើសារទុកប្ន។ 
បេនឹងបៅទរសព្ទបៅកាន់បោកអ្នកវិញបៅថ្ងៃប វ្ើការ ន្ទ៉ោ ។ ការបៅមកកានបេខបនេះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ 

ើ ួ
្ុំ ់

ុ ់
ូ ័ ់ ់

សូមអាន បសៀវបៅន្ណន្ំសមាជិកឆ្៉ោ ំ2022 

បសៀវបៅន្ណន្ំសមាជិកឆ្៉ោំ 2022  េឺព្ស ច្ ់ ន្ដេប្នព្ណ៌ន្េមអិតអ្ំព្ីអ្តែព្ បោជន៍េបព្មាងរ ស់អ្នក។ 
វាមានព័្ត៌មានេមអិតអ្ំព្ីអ្តែព្ បោជន៍ឆ្៉ោំបព្កាយ និងតថ្មៃ។ វាព្ន៉ោយេ់អ្ំព្ីសិទធិនិងច៉ោ្ ់ន្ដេអ្កព្តូវការបដើម៉ោបីទទួេប្ន 
បសវាធាន្រា ៉ោ ់រងនិងឱសងបវជជ ញ្ជ៉ោរ ស់អ្នក។  

៉ោ
ន

បសៀវបៅន្ណន្ំសមាជិកឆ្៉ោំ 2022 នឹងមានបៅថ្ងៃទី 15 ន្ខតុោបនេះ។ ច៉ោ្ ់ចមៃងចុងបព្កាយថ្នបសៀវបៅន្ណនំ្
សមាជិកឆ្៉ោំ 2022 េឺមានបៅបេើបេហទំព្័ររ ស់បយើងជានិចច ន្ដេមានអាសយោឋ៉ោន mmp.healthnetcalifornia.com

។ អ្នកក៏អាចបៅទូរស័ព្ទបៅកាន់បសវា បព្មើសមាជិក តាមរយៈបេខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ចា ់ពី្បមា ៉ោង
8 ព្ព្ឹក ដេ់បមា ៉ោង 8 ោង៉ោច ចា ់ព្ីថ្ងៃច័នទ ំដេ់ថ្ងៃសុព្ក បដើម៉ោបីបសនើសុំឱ៉ោយបយើងខ្ុំប្ញើ បសៀវបៅន្ណន្សមាជិក ឆ្៉ោំ 2022 

ជូនដេ់អ្នក។

បេហទពំ្ ររ័  សប់យើង 

បោកអ្នកក៏អាចចូេបៅកាន់បេហទព្័ររ ស់បយើងខំុ្តាមអាសយោឋ៉ោន mmp.healthnetcalifornia.com  ប្ន្ងន្ដរ។ 
ជាការរំេឹក បេហទំព័្ររ ស់បយើងមានព្័ត៌មានងមីចុងបព្កាយ ំ្ុតអ្ំព្ីអ្នក្តេ់បសវាន្ងទាំរ ស់បយើង និងឱសងសាថ៉ោនបៅកនុង 
 ណាញ ( ញ្ជីអ្នក ត្េ់បសវានិងឱសងសាថ៉ោន)និង ញ្ជីឱសងរ ស់បយើង (  ញ្ជីឱសងមានធាន្រា ៉ោ ់រង)។ 

ំ

ដ៉ោ

F2. ការទទេជួ នំយព្ួ ីភា្៉ោក់ងារថ្្៉ោករដ់  ឋ 

ភា្៉ោក់ងារជំនួយថ្្៉ោក់រដឋអាចជួយប្ៃើយសំណួរទាក់ទងនឹងការចុេះប ្៉ោេះជូនអ្នក អាចមាន។ អ្នកអាចបៅទូរស័ព្ទបៅន្្នក
ជបព្មើសន្ងទាំសុខភាព្តាមរយៈបេខ 1-844-580-7272 ព្ីថ្ងៃច័នទ ដេ់ថ្ងៃសុព្កចា ់ព្ីបមា ៉ោង 8:00 ព្ព្ឹក ដេ់បមា ៉ោង 6:00

ោង៉ោច។ អ្នកបព្ ើព្ប្ស់ TTY សូមទូរស័ព្ទបៅបេខ 1-800-430-7077។

F3. បោកអ្ន ួ ំ ី ម ិ ី Cal MediConnect Ombudsកអាចទទេជនួយព្ កមវ្ 

កមមវិ្ី The Cal MediConnect Ombuds អាចជួយអ្នក ព្ សិនប ើអ្នកមាន ញ្ហ៉ោជាមួយ Health Net Cal

MediConnect។ បសវាទទួេពាក៉ោយ ណដឹង េឺឥតេិតថ្ងៃបន្េះបទ។ កមមវិ្ី Cal MediConnect Ombuds៖

 បដើរតួរជាអ្នករំពារជំនួសអ្នក។ ព្ួកបេអាចប្ៃើយសំណួរព្ សិនប ើបោកអ្នកមាន ញ្ហ៉ោ
ឬ ណដឹងតវា ៉ោបហើយអាចជួយបោកអ្នកឲ៉ោយយេ់ព្ីអ្វីន្ដេព្តូវប្វើ។

 ព្តូវព្ប្កដថ្អ្នកមានសំណួរពាក់ព័្នធបៅនឹងសិទធិនិងការការពារ និងរប ៀ កនុងការ 
បោេះព្សាយ ញ្ហ៉ោរ ស់អ្នក។  

? 

ប ើអ្កមានសំ រសព្ទមក ័ Health Net Cal MediConnect តាមរយៈបេខ 1-855-464-3571ន ណួរ សូមទូ 
(TTY៖ 711) ចា ់ពី្បមា ៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់បមា ៉ោង 8 យ ់ ព្ីថ្ងៃច័នទ ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ បព្ៅបមា ៉ោងប្វើការ បរៀងរាេ់ថ្ងៃចុងសប្ដ៉ោហ៍
និងថ្ងៃឈ ់ នកអាចប្ញើសារទុកប្ន។ បេនឹងបៅទូរស័ព្ទបៅកាន់បោកអ្នកវិញបៅថ្ងៃប្វើការ ន្ទ៉ោ ់។សព្មាក បោកអ្
ការបៅទូរស័ព្ទបនេះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សព្មា ់ ័ ៌  ន្នែម សូមចូេបៅបេហទំព្័រព្តមាន 
mmp.healthnetcalifornia.com។
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បសចកតីជូនដណំងឹសតីព្ីការផ្ល៉ោស ់តរូព្ ចាំឆ្៉ោំរ ស់ HEALTH NET CAL MEDICONNECT សព្មា ់ឆ្៉ោំ 2022 

 វាមិនមានទាក់ទងនឹងបយើងខ្ុំ ឬជាមួយព្កុមហ ុនធាន្រា ៉ោ ់រង ឬេបព្មាងសុខភាព្ណាមួយប ើយ។
បេខទូរស័ព្ទសព្មា ់កមមវិ្ី Cal MediConnect Ombuds េឺ 1-855-501-3077។

F4. បោកអ្កន អាចទទេប្នជនួ ំ យព្ួ  ី កមវម  ្ិ ព្  ី ក ឹ ាបោ ៉ោ េ់ នងរិ ព្ទំ ការធាន្រា ៉ោ រ់ងសុខភាព្  
បោកអ្កក៏អាចទូរស័ព្ទបៅកមមវិ្ីព្ ឹក៉ោាបោ េ់ និងរំព្ទការធាន្រា ៉ោ ់រងសុខភាព្ (SHIP) ្ងន្ដរ។ 
បៅរដឋកាេីហវ័រញ ៉ោ SHIP  ព្តូវប្នបៅថ្កមមវិ្ីរំព្ទ និង្េ់ព្ ឹក៉ោាការធាន្រា ៉ោ ់រងសុខភាព្(HICAP)។ អ្នកព្ ឹក៉ោា 
HICAP  អាចជយឲ៉ោយអ្នកយេ់ព្ីជបព្មើសេបព្មាង Cal  MediConnect  និងប្ៃើយសំណួរអ្ំព្ីការផ្ល៉ោស់ តូរេបព្មាង។ 
HICAP  មិនមានទាក់ទងនឹងបយើងខំុ្ ឬជាមួយព្កុមហ ុនធាន្រា ៉ោ ់រង ឬេបព្មាងសុខភាព្ណាមយប ើយ។ HICAP 
មានអ្នកព្ ឹក៉ោាបោ េ់ន្ដេប្ន ណ្តេះ ណាដ៉ោេបៅព្េ ់បខាន្ បហើយបសវាបនេះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ បេខទូរសព្ទរ ស់ 
HICAP  េឺ 1-800-434-0222។ សព្មា ់ព្័ត៌មាន ន្នែមឬទីតាំងការិោេ័យ HICAP  បៅកនុងតំ នអ្នក 
សូមចេបៅកាន់បេហទំព្័រ www.aging.ca.gov/HICAP/។ 

ន
ត

ួ
ួ

ី
់

ូ

F5. ការទទេប្នជនួ ំ ួយព្ីMedicare  
បដើម៉ោបទទួេប្នព័្តមានអំ្ពី្ Medicare  បោយផ្ទ៉ោេ់ សូមទូរស័ព្ទបៅបេខ 1-800-MEDICARE  (1-800-633-4227)
24  បមា៉ោងកងមួយថ្ងៃ 7  ថ្ងៃកងមួយសប្ត៉ោហ៍។ អ្នកបព្ ើព្ប្ស់ TTY  េួរបៅបៅកាន់បេខ 1-877-486-2048  ។  

ី ៌
នុ នុ

បេហទពំ្ រ័ Medicare 

អ្នកអាចចូេបៅកាន់បេហទំព្័រ Medicare  (www.medicare.gov)។ ព្ សិនប ើអ្នកបព្ជើសបរើសចាកបចញព្េបព្មាង 
Cal  MediConnect  និងចុេះប ្៉ោេះកនុងេបព្មាង Medicare  Advantage  Medicare  មានព័្ត៌មានអ្ព្ីតថ្មៃ 
ការធាន្រា ៉ោ ់រង និងេណភាព្បដើម៉ោបីជួយអ្នកកនុងការបព្ ៀ ប្ៀ េបព្មាង Medicare  Advantage។  

ី
ំ

ុ

អ្នកអាចន្សវងរកព្័ត៌មានអ្ព្ីេបព្មាង Medicare  Advantage  បៅកនុងត ន់រ ស់អ្នកបោយបព្ ើព្ប្ស់ការន្សវងរក 
Medicare  Plan  បៅបេើបេហទំព័្ររ ស់បយើង។ (បដើម៉ោបី ងាហ៉ោញព្ត៌មានអ្ំព្ីន្្នការ សូមចូេបៅបមើេ 
www.medicare.gov  បហើយចុចបេើ “ន្សវងរកន្្នការ”)  

ំ ំ
័

Medicare & អ្នក ឆ្៉ោំ 2022 

អ្នកអានព្័ត៌មាន ន្នែមអ្ំព្ីបសៀវបៅន្ណន្ំ Medicare  & អ្នក ឆ្៉ោំ 2022  ប្ន្ងន្ដរ។ ជាបរៀងរាេ់ឆ្៉ោំកនុងរដូវសៃឹកបឈើព្ជុេះ 
បសៀវបៅបនេះនឹងព្តូវប្នប្ញើរបៅកាន់អ្នកជាមួយ Medicare។ វាមានការសបងេ អំ្ព្ីេបព្មាង Medicare  សិទធិនងការ 
ការពារ និងចបមៃើយចំបពាេះសំណួរបព្ញនិយមអ្ព្ី Medicare។  

ិ
ំ

ប ើសិនជាអ្នកមិនមានកូនបសៀវបៅបនេះបទ អ្នកអាចទទួេវាប្នតាមបេហទំព្័រ Medicare  ន្ដេមានអាសយោឋ៉ោន 
(www.medicare.gov) ឬ បោយទូរស័ព្ទបៅបេខ 1-800-MEDICARE  (1-800-633-4227)  
24  បមា ៉ោងកនុងមួយថ្ងៃ 7  ថ្ងៃកនុងមួយសប្ត៉ោហ៍។ អ្នកបព្ ើ TTY  េួរបៅបៅកាន់បេខ 1-877-486-2048។ 

F6. បោកអ្កន អាចទទេប្នជនួ ំ យព្ួ ន្យកី ោឋ៉ោនព្េ  ព្េងស់ ុខាភប្េរិ ដកាេហវ័រញឋ ី   ៉ោ  
ន្យកោឋ៉ោនន្ងទាសុខភាព្បោយមានការព្េ ់ព្េងរ ស់រដ California  (California  Department  of  Managed  
Health  Care) ទទួេខុសព្តូវបចញច៉ោ្ ់ព្េ ់ព្េងេបព្មាងបសវាន្ងទាសុខភាព្។ ប ើសនអ្នកមាន ណដឹងសារទកេចំបពាេះ 
ន្្នការសុខភាព្រ ស់អ្ក បន្េះអ្នកេួរន្តបៅទូរសព្ទបៅេបព្មាងសុខភាព្រ ស់អ្នកជាមុនសន តាមរយៈបេខ  
1-855-464-3571  (TTY: 711) ចា ពី្បមា៉ោង 8ព្ព្ក ដេ់បមាង 8  យ ់ បរៀងរាេ់ថ្ងចនដេ់ថ្ងសុព្ក 

ំ ឋ
ំ ិ ុ

ន ័ ិ
ទ័់ ឹ  ៉ោ ៃ ៃ

? 

ប ើអ្កមានសំ រសព្ទមក័ Health Net Cal MediConnect តាមរយៈបេខ 1-855-464-3571ន ណួរ សូមទូ 
(TTY៖ 711) ចា ់ពី្បមា ៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់បមា ៉ោង 8 យ ់ ព្ីថ្ងៃច័នទ ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ បព្ៅបមា ៉ោងប្វើការ បរៀងរាេ់ថ្ងៃចុងសប្ដ៉ោហ៍
និងថ្ងៃឈ ់ នកអាចប្ញើសារទុកប្ន។ បេនឹងបៅទូរស័ព្ទបៅកាន់បោកអ្នកវិញបៅថ្ងៃប្វើការ ន្ទ៉ោ ់។សព្មាក បោកអ្
ការបៅទូរស័ព្ទបនេះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សព្មា ់ ័ ៌  ន្នែម សូមចូេបៅបេហទំព្័រព្តមាន 
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បសចកតីជូនដណំងឹសតីព្ីការផ្ល៉ោស ់តរូព្ ចាំឆ្៉ោំរ ស់ HEALTH NET CAL MEDICONNECT សព្មា ់ឆ្៉ោំ 2022 

បហើយបព្ ើដំបណរការ ណដឹងសារទុកេរ សេបព្មាងសុខភាព្អ្នកមុនបព្េទន្កទំនងបៅន្យកោឋ៉ោនបនេះ។ 
ការបព្ ើព្ប្សនីតិវិ្ី ណងសារទុកេបនេះ មិនរារំាងដេ់សិទធិព្ស ច្ ់ ទំាងឡាយ ឬដំបណាេះព្សាយន្ដេអាចមានសព្មា ់ 
អ្នកប ើយ។ ព្ សិនប ើបោកអ្នកព្តូវការជំនួយសព្មា ការោក់ ណដឹងសារទុកពាក់ព័្ននឹងករណី ន្ទ៉ោន់  ណង 
សារទុកេន្ដេេបព្មាងសុខភាព្រ ស់អ្នកមិនប្នបោេះព្សាយជូនអ្កបោយបព្ញចិតត ឬ ណដឹងសារទកេន្ដេមនទានប្ន 
បោេះព្សាយកនុងអំ្ឡុងបព្េបេើសពី្ 30  ថ្ងៃ បន្េះបោកអ្នកអាចទរស័ព្ទបៅន្យោឋ៉ោនបនេះបដើម៉ោបីបសនើរសំុជំនួយប្ន។ 
បោកអ្នកកអាចមានសិទទទួេប្នការព្តួតពិ្និត៉ោយបមើេប ើងវញន្ ន្កបវជសាព្សដបោយឯករាជ៉ោយ (IMR) ្ងន្ដរ។ 
ព្ សនប ើបោកអ្នកមានសិទធសព្មា ់ IMR  នតិវិ្ី IMR  នឹង្េ់ជូននូវការព្និត៉ោយឥតេំបអ្ៀងថ្នការសបព្មចចិតតន្   
បវជជសាព្សត បងកើតបោយេបព្មាងសុខភាព្ទាក់ទងនងភាព្ចំាប្ច់បវជសាព្សតថ្នបសវាកមមន្ដេព្តូវប្នបសនើរសឬការព្៉ោាប្េ 
បសចកតីសបព្មចការធាន្រា៉ោ ់រងសព្មា ់ការព្៉ោាប្េន្ដេន្ដេមានេកេណៈសាកេ៉ោបងឬន្  បសុើ អ្បងកតឬជបមាល៉ោេះចំណាយ
សព្មា ់សប្ង្ា៉ោេះ ន្ទ៉ោនឬបសវាកមមបវជជសាព្សត ន្ន់។ ន្យកោឋ៉ោនបនេះ ក៏មានបេខទូរស័ព្ឥតេិតថ្ងៃ (1-888-466-2219)
និងន្ខេ ៉ោ ទរូ ស័ព្ទ   TDD  (1-877-688-9891)  សព្មា ់អ្នកន្ដេមានពិ្ការភាព្ន្ ន្កការសាត៉ោ ់ និងការនិោយ។ 
បេហទំព័្រតាមអ្ន្ឺណិតរ ស់ន្យកោន www.dmhc.ca.gov  មានទព្មង់ន្   ទពាក៉ោយ ណដឹងតវា៉ោ 
ទព្មង់ន្   ទពាក៉ោយបសសំុ IMR  និងបសចកដីន្ណនំ្បៅបេអ្នឡាញ។ 
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ប ើអ្កមានសំ រសព្ទមក័ Health Net Cal MediConnect តាមរយៈបេខ 1-855-464-3571ន ណួរ សូមទូ 
(TTY៖ 711) ចា ់ពី្បមា ៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់បមា ៉ោង 8 យ ់ ព្ីថ្ងៃច័នទ ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ បព្ៅបមា ៉ោងប្វើការ បរៀងរាេ់ថ្ងៃចុងសប្ដ៉ោហ៍
និងថ្ងៃឈ ់ នកអាចប្ញើសារទុកប្ន។ បេនឹងបៅទូរស័ព្ទបៅកាន់បោកអ្នកវិញបៅថ្ងៃប្វើការ ន្ទ៉ោ ់។សព្មាក បោកអ្
ការបៅទូរស័ព្ទបនេះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សព្មា ់ ័ ៌  ន្នែម សូមចូេបៅបេហទំព្័រព្តមាន 
mmp.healthnetcalifornia.com។
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បសចកតីជនដូ ណឹងសំ ព្ីការមិនមានការបរតី សបអ្ើ ើងចបពាេះសំ ខភាព្ុ    
Net Cal MediConnect  

ក្រម  ហ ន  Health Net Community Solutions, Inc. Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-

Medicaid Plan)  អ្នុបោមជាមួយនឹងច៉ោ្ ់សិទធសុីវិេសហព្័នធ ជា្រមាន និងមិនមានការបរើសបអ្ើង
បៅបេើមូេោនព្ូជសាសន ៍ព្ណ៌សម៉ោបុរ បដើមកំបណើត អាយុ ព្ិការភាព្ ឬបភទបន្េះបទ។ ន្្នការ Health Net Cal 

MediConnect មិនផ្ត់បចាេមនុស៉ោេ ឬព្ ព្ព្ឹតតចំបពាេះព្ួកបេខុសៗរ្៉ោ បោយសារន្តព្ូជសាសន ៍ព្ណ៌សម៉ោបុរ 
បដើមកំបណើតជាត ិអាយុ ព្ិការភាព្ ឬបភទ។ 
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ើ
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ិ
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ូ
ូ

ឋ៉ោ

Health Net Cal MediConnect ៖  

• ដ្េ់ជំនួយ និងបសវាបោយឥតេិតថ្ងដៃ េ់ជនពិ្ការបដម៉ោបីប វ្ើការព្ប្ព្ស័យ
ទាក់ទងជាមួយបយើងខំុ្ព្ ក បោយព្ សិទធភាព្ ដូចជា ដ្េ់
បោកអ្នកនូវអ្នក កន្ព្ ភាសាសញ្ញ៉ោន្ដេមានេុណសម៉ោបតតិព្េ ់ព្រន ់
និងព័្ត៌មានជាោយេកេណអ៍្ក៉ោេរជាទព្មង់ប ៉្ោេងបទៀត (អ្ក៉ោេរបប្េះពុ្មព្ៗ 
សំប ង ទព្មងបអ្ ិចព្តូនកន្ដេអាចចូេបព្ ើប្ន និងទព្មង់ប ៉្ោេងបទៀត)។ 

• ្ដេ់ជូនបសវាកមមន្្នកភាសាបោយឥតេតថ្ងៃដេ់អ្នកបព្ ើព្ប្ស់ភាសាបដើម
កំបណើតមិនន្មនជាភាសាអ្ង់បេៃស ដូចជា្ដេ់ជូនអ្នក ក
ន្ព្ ន្ដេមានេុណសម៉ោបតតិព្េ ់ព្រន់ និងព្័ត៌មានន្ដេ
សរបសរជាភាសាប្៉ោេងបទៀត។ 

ប ើសិនបោកអ្នកព្តូវការបសវាន្ន្ទំាងបនេះ សូមទាកទងមជ៉ោឈមណឌេទំន្ក់ទំនង
អ្តិងិជនរ ស ់Health  Net  Cal  MediConnect  តាមរយៈបេខទូរស័ព្  ទ  

1-855-464-3571  (Los  Angeles),  1-855-464-3572  (San  Diego)   

(TTY:  711)  ចា ពី់្បមា ៉ោង 8 ព្ពឹ្កដេបមា ៉ោង 8 យ  ពី្ថ្ងៃច័ន ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ 
បព្ៅបមា ៉ោងប វ្ើការបរៀងរាេ់ថ្ងចៃ ុងសប្ហដ៉ោ  និងថ្ងៃឈ ់សព្មាក 
បោកអ្នកអាចប្សាញើ រទុកប្ន។ បេនឹងបៅទរស័ព្ទបៅកាន់បោកអ្នក 

វិញបៅថ្ងៃប វ្ើការ ន្ទ៉ោ ់។ ការបៅទរស័ព្ទបនេះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ 
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ប ើសិនបោកអ្នកបជឿថ្ ន្្នការ Health Net Cal MediConnect  ខកខានមិនប្ន្តេ់បសវាន្ន្ទាំងបនេះ  
ឬប្នបរើសបអ្ើងបៅតាមមប្៉ោាប្យប្៉ោេងបទៀត បោយន្្អកបេមូេោឋ៉ោនព្ូជសាសន ៍ព្ណស៌ម៉ោបុរ បដើមកំបណើតជាត ិ 
អាយុ ព្ិការភាព្ ឬបភទ បន្េះបោកអ្នកអាចោក ់ណដឹងឧទធរណ៍តាមរយៈការបៅទូរស័ព្ទបៅកានប់េខខាងបេើ 
បហើយព្ប្ ់បៅព្ួកបេថ្ បោកអ្នកព្តូវការជំនួយកនុងការបរៀ ចពំាក៉ោយ ណដឹងឧទធរណ ៍បន្េះមជ៉ោឈមណឌេទំន្ក់ទំនង
អ្តិងិជនថ្នន្្នការ Health Net  មានបព្េបវោជួយបោកអ្នកជានិចច។ 

ើ

បោកអ្នកក៏អាចោក់ពាកយ៉ោ  ណដឹងសិទធិសីុវេិ្ងន្ដរបៅកាន់ការិោេ័យសព្មា សិទធិសីុវិេថ្នព្កសួង 
បសវាសុខភាព្ និងមនុសេ៉ោ សហរដឋអាបមរិកតាមអ្នឡាញតាមរយៈបេហទំព័្រការោិេ័យសព្មា ព់ាក៉ោយ ណដឹងសិទសីុវិេ
ន្ដេអាចរកប្នបៅអាសយោឋ៉ោន https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf  ឬតាមថ្ព្ សណីយ ៍ឬទូរសព័្ទ
ន្ដេមានអាសយោឋ៉ោន៖ ព្កសួងសុខាភិប្េ និងបសវាមនុស៉ោេថ្នសហរដអាបមរិកតាមអាសយោឋ៉ោន 200  Independence  

Avenue  SW,  Room  509F,  HHH  Building,  Washington,  DC  20201,  1-800-368-1019  (TDD:   

1-800-537-7697)  ទព្មងពាក៉ោយ ណដឹងមានបៅបេើបេហទំព័្រ http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.  
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