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េសៀវេ�ែណ�សំ�ជិក Health Net Cal MediConnect Plan 
(Medicare-Medicaid Plan) 
 

 

ៃថ�ទី 1 ែខមក� ��  ំ2022 - ៃថ�ទ ី31 ែខធ� � �� ំ 2022 

�រ���� ប់រងសុខ�ព និងឱសថរបស់អ�កេ្រ�ម Health Net Cal MediConnect 

�រែណ�អំំពីេសៀវេ�ែណ�ំស�ជិក 

េសៀវេ�ែណ�ំេនះ្រ�ប់េ�កអ�កឲ្យដឹងអំពី�រ���� ប់រងរបស់េ��អ�កេ្រ�ម Health Net Cal 
MediConnect រហូតដល់ៃថ�ទី 31 ែខធ� � ��  ំ2022។ េសៀវេ�ែណ�ំេនះពន្យល់អំពីេស�ែថ�េំស�សុខ�ពែផ�ក
ឥរ ��បថ (សុខ�ពផ� �វចិត� និងប�� េសពេ្រគ�ងេញ�ន) �រ���� ប់រងស្រ�ប់ឱសថ�មេវជ�ប��  េស� 
និង�រ�ំ្រទរយៈេពលយូរអែង�ង។ េស� និង�រ�ំ្រទរយៈេពលែវងជួយឱ្យេ�កអ�ក�� ក់េ�ក� �ងផ�ះេ�យមិន
�ំ�ច់េធ� �ដំេណើរេ��ន់មណ� លែថ�ឬំមន� ីរេពទ្យ។ �ក្យគន� ឹះ និងនិយមន័យរបស់��នេ�ក� �ងលំ�ប់
អក្សរ្រកមេ�ក� �ងជំពូកចុងេ្រ�យៃន េសៀវេ�ែណ�ំស�ជិក។  

េនះ គឺ�ឯក�រផ� �វច�ប់មួយដ៏�ន�រៈសំ�ន់។ សូមរក��ទុកេ�ក� �ងកែន�ង�នសុវត� ិ�ព។ 

ែផន�រ Cal MediConnect េនះ្រត�វ�នផ�ល់ជូនេ�យ Health Net Community Solutions, Inc ។ េ�េពល
េសៀវេ�ែណ�់ំស�ជិកេនះ និ�យ “េយើង” “ពួកេយើង” ឬ “របស់ពួកេយើង” ��នន័យ� Health Net 
Community Solutions, Inc។ េ�េពល�និ�យ “ែផន�រ” “ែផន�ររបស់ពួកេយើង” ��នន័យ� Health 
Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)។ 

សូម្រ�ប៖ េបើសិនអ�កនិ�យ�� ��� ប ់�េមនី ែខ� រ ចិន �� សុី កូេរ� រុស្ស�  ីេអស�៉ញ ��ឡ� ក និងេវៀត�ម  
េស�កម�ជំនួយែផ�ក���នផ�ល់ជូនេ�កអ�កេ�យឥតគិតៃថ�។ សូមទូរសព�មកេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) �ប់ពីេ�៉ង 8 ្រពឹកដល់េ�៉ង 8 យប់ ពីៃថ�ច័ន�  ដល់ៃថ�សុ្រក។ េ្រ�េ�៉ងេធ� ��រ 
េរៀង�ល់ៃថ�ចុងស�� ហ៍ និងៃថ�ឈប់ស្រ�ក េ�កអ�ក�ចេផ�ើ�រទុក�ន។ េគនឹងេ�ទូរសព�េ��ន់េ�ក
អ�កវ �ញេ�ៃថ�េធ� ��រប�� ប់។ �រេ�ទូរសព�េនះ គឺឥតគិតៃថ�។ 
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 ATTENTION: If you do not 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。 
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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. 

 
 

 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. 
 

 
 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, chú ng 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. 
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េ�កអ�ក�ចទទួល�នឯក�រេនះេ�យឥតគិតៃថ�េ�ក� �ងទ្រមង់េផ្សងៗេទៀត ដូច� អក្សរេ�ះពុម�ធំៗ 
អក្សរស្រ�ប់ជនពិ�រែភ�ក និង/ឬ �សេម�ង។ សូមទូរសព�មកេលខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) �ប់ពី
េ�៉ង 8 ្រពឹកដល់េ�៉ង 8 យប់ ពីៃថ�ច័ន�  ដល់ៃថ�សុ្រក។ េ្រ�េ�៉ងេធ� ��រ េរៀង�ល់ៃថ�ចុងស�� ហ៍ និងៃថ�ឈប់
ស្រ�ក េ�កអ�ក�ចេផ�ើ�រទុក�ន។ េគនឹងេ�ទូរសព�េ��ន់េ�កអ�កវ �ញេ�ៃថ�េធ� ��រប�� ប់។  
�រេ�ទូរសព�េនះ គឺឥតគិតៃថ�។ 

ែផន�រ Health Net Cal MediConnect (ែផន�រ Medicare-Medicaid) ចង់េធ� �ឲ្យ្រ�កដ� េ�កអ�កយល់
ពីព័ត៌�នស� ីពីែផន�រសុខ�ពរបស់អ�ក។ េយើង�ចប�� �នព័ត៌�នេ��ន់េ�កអ�ក���មួយេទៀតឬ
�ទ្រមង់េផ្សងេទៀត េបើសិនេ�កអ�កេស� ើសុំ�ែបបេនះ។ េនះ្រត�វ�នេគេ�� "សំេណើរអចិៃ�ន�យ៍"។ េយើងនឹង
ចង្រកងឯក�រជេ្រមើសរបស់អ�ក។ 

សូមេ�ទូរសព�មកេយើង េបើសិន៖ 

• េ�កអ�កចង់ទទួល�នព័ត៌�នរបស់អ�ក������ ប់ �េមនី កម� �� (ែខ� រ) ចិន (អក្សរ
ចិនបុ�ណ) �� រសុី កូេរ� រុស្ស�  ីេអស�៉ញ ��� ល េវៀត�ម ឬ �ទ្រមង់េផ្សង។  េ�កអ�ក�ច
េស� ើសុំ���មួយក� �ងចំេ�ម���ងំេនះ�ទ្រមង់េផ្សង�ន។ 

• េ�កអ�កចង់�� ស់ប� �រ��ឬទ្រមង់ៃនព័ត៌�នែដលេយើងេផ�ើេ��ន់េ�កអ�ក។ 

េបើសិនេ�កអ�ក្រត�វ�រជំនួយេដើម្បីយល់ពីព័ត៌�នស� ីពីែផន�ររបស់អ�ក េ�កអ�ក�ចទំ�ក់ទំនងេស�
បេ្រមើស�ជិក Health Net Cal MediConnect �មរយៈេលខ 1-855-464-3571 (TTY: 711)។ �ប់ពីេ�៉ង 8 
្រពឹកដល់េ�៉ង 8 យប់ ពីៃថ�ចន�ដល់ៃថ�សុ្រក។ េ្រ�េ�៉ងេធ� ��រ េរៀង�ល់ៃថ�ចុងស�� ហ៍ និងៃថ�ឈប់ស្រ�ក 
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�របដិេសធមិនទទួលខុស្រត�វ 

 ្រក �មហ៊ុន Health Net Community Solutions, Inc. គឺ�ែផន�រសុខ�ព ែដលចុះកិច�សន�
�មួយ Medicare និង Medi-Cal េដើម្បីផ�ល់អត� ្របេ�ជន៍ៃនកម� វ �ធី�ងំពីរ ដល់អ�កចុះេ�� ះ។ 

 អ�កផ�ល់េស��ងេ្រ�ប�� ញ/មិន�នចុះកិច�សន�គឺមិន�ន�តព�កិច�េដើម្បីព��លស�ជិក
របស់ Health Net Cal MediConnect េទ េលើកែលងែតក� �ង�� ន�ព�សន�។ សូមទូរសព� មកេលខ
េស�អតិថិជនរបស់េយើង ឬេមើលេសៀវេ�ែណ�ំស�ជិក របស់អ�កចំេ�ះព័ត៌�នបែន�មរមួ�ងំ
�រែចករ�ែលក�រចំ�យែដលអនុវត�ចំេ�ះេស��ងេ្រ�ប�� ញ។s 

 �រ���� ប់រងេ្រ�ម Health Net Cal MediConnect គឺ��រ���� ប់រងសុខ�ពែដល�ន
លក�ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់េ�� "�រ���� ប់រងសំ�ន់អប្បបរ�។" �បំេពញេ��ច�ប់
�រ�រអ�កជំងឺ និងែថ�ែំដល�នតៃម�សមរម្យមលក�ខណ� ត្រម�វៃន�រទទួលខុស្រត�វរមួរបស់
បុគ�ល�� ក់េ�េ្រ�មច�ប់ៃន�រ�រ�រអ�កជំងឺ និងច�ប់ែថ�ែំដល�នតៃម�សមរម្យ (ACA)។ 
សូមចូលេមើលេគហទំព័រអំពីេស�កម�ចំណូលៃផ�ក� �ង (IRS) �ម�សយ�� ន
www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�មអំពី
លក�ខណ� ត្រម�វៃន�រទទួលខុស្រត�វរមួរបស់បុគ�ល។ 
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ជំពូកទី 1 ៖ �រ�ប់េផ�ើម�ស�ជកិ 

េសចក� ីេផ�ើម 

ជំពូកេនះរមួ�នព័ត៌�នអំពី Health Net Cal MediConnect ែដល�ែផន�រសុខ�ព្រគបដ 
ណ� ប់េលើេស�កម� Medicare និង Medi-Cal �ងំអស់ និងស�ជិក�ពរបស់អ�ក។ ជំពូកេនះក៏្រ�ប់េ�ក
អ�កអំពីអ� �ែដល្រត�វរ�ពឹងទុក និងព័ត៌�នេផ្សងេទៀតែដលេ�កអ�កនឹងទទួល�នពី Health Net Cal 
MediConnect ។ �ក្យគន� ឹះ និងនិយមន័យរបស់��នេ�ក� �ងលំ�ប់អក្សរ្រកមេ�ក� �ងជំពូកចុងេ្រ�យៃន 
េសៀវេ�ែណ�ំស�ជិក។ 
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A. សូម�� គមន៍មក�ន់ Health Net Cal MediConnect 
Health Net Cal MediConnect គឺ�ែផន�រមួយរបស់ Cal MediConnect ។ ែផន�រ Cal MediConnect 
Plan គឺ�អង��ពមួយែដលរមួ�នេវជ�បណ� ិត មន� ីរេពទ្យ ឱសថ�� ន អ�កផ�ល់េស� និង�រ�ំ្រទរយៈេពល
ែវង អ�កផ�ល់េស�សុខ�ពែផ�កឥរ ��បថ និងអ�កផ�ល់េស�េផ្សងៗេទៀត។ ែផន�រេនះក៏�នអ�កស្រមប
ស្រម�ល�រែថ� ំនិង្រក �ម�រ�រែថ�េំដើម្បីជួយដលេ់�កអ�កក� �ង�រ្រគប់្រគងអ�កផ�ល់េស� និងេស�កម�
របស់អ�ក�ងំអស់។ ពួកេគេធ� ��ររមួ�� េដើម្បីផ�ល់�រែថ�ែំដលេ�កអ�ក្រត�វ�រ។ 

Health Net Cal MediConnect ្រត�វ�នអនុម័តេ�យរដ� California និងមជ្ឈមណ� លស្រ�ប់េស�កម� Medicare 
& Medicaid (CMS) េដើម្បីផ�ល់ជូនេ�កអ�កនូវេស�កម���ែដល�ែផ�កមួយរបស់ Cal MediConnect ។ 

Cal MediConnect គឺ�កម� វ �ធីប�� ញមួយែដលចូលរមួ�ម�នេ�យរដ� California និងរ�� ភិ�លសហព័ន�
េដើម្បី ផ�ល់នូវ�រែថ�លំ� ្របេសើរស្រ�ប់្រប�ជនែដល�ន�ងំ Medicare និង Medi-Cal ។ ស� ិតេ្រ�ម�រ
ប�� ញេនះ រ�� ភិ�លរដ� និងសហព័ន�ចង់�កល្បងមេធ��យថ�ីៗក� �ង�រេធ� �ឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវរេបៀបែដល
អ�កទទួល�នេស� Medicare និង Medi-Cal របស់អ�ក ។ 

បទពិេ�ធន៍ែដលេ�កអ�ក�ចេជឿ�ក់�ន 
 
េ�កអ�ក�នចុះេ�� ះេ�ក� �ងែផន�រសុខ�ពមួយែដលេ�កអ�ក�ចេជឿ�ក់�ន។ 

Health Net ជួយ្រប�ជន�ងមួយ�ន�ក់ ែដល�ន Medicare និង Medi-Cal ឱ្យទទួល�នេស���ែដល
ពួកេគ្រត�វ�រ។ េយើងជួយ�មរយៈ�រផ�ល់លទ��ព្របេសើរ�ងមុនឱ្យេ�កអ�កទទួល�នអត� ្របេ�ជន៍ និង
េស���ពី Medicare និង Medi-Cal របសេ់�កអ�ក បូករមួនឹងផល្របេ�ជន៍េផ្សងេទៀត�េ្រចើន ៖ 

• េយើង�នេ�ទន�ពចំេ�ះខ� �នឯង្រតង់ចំណុចផ�ល់នូវេស�កម�អតិថិជនដ៏ល�ឥតេ�� ះ ្រប�រេនះ្រត�វ
�នេធ� �ឲ្យសេ្រមច�នេ�យ ផ�ល់នូវ�រយកចិត�ទុក�ក់ែដល�នលក�ណៈេ�� ត�វ �ជ��ន លក�ណៈ
ត្រម�វ�មបុគ�លចំេ�ះេ�កអ�កក� �ង�ម�ស�ជិករបស់េយើង។ បុគ�លិកេស�បេ្រមើស�ជិក
្របកបេ�យ�របណ� � ះប�� លរបស់េយើង នឹងមិនទុកេ�កអ�កឲ្យរង់�ំេឡើយ េហើយ�ចផ�ល់ជំនួយ
េ្រ�មែ្រជងពហុ���មរយៈេស�កម�អ�កបកែ្រប��េ�ះេឡើយ។ េយើងនឹងផ�ល់ជូនេ�កអ�កនូវ
ក្រមិត "អ�កេមើលែថ" ៃនេស�កម�េ�ក� �ង �រជួយេ�កអ�កែស� ងរកអត� ្របេ�ជន៍ដូចែដលេយើងេធ� �
ចំេ�ះ្រក �ម្រគ��រេយើង�� ល់ែដរ ្រប�រេនះនឹងរក ចេម� ើយតប�៉ង�ប់រហ័សែដលេ�កអ�ក្រត�វ�រ
េដើម្បីទទួល�ន�រែថ�។ំ 

• េយើង�នក�ងប�� ញ្របកបេ�យគុណ�ពខ�ស់ៃនេវជ�បណ� ិតអស់រយៈេពលជិត 25 �� មំកេហើយ។ 
េវជ�បណ� ិត និងអ�កឯកេទសេ�ក� �ងប�� ញ Cal MediConnect េយើង េធ� ��ររមួ�� េ�ក� �ង Medical 
Groups េដើម្បីេធ� �ឲ្យ្រ�កដ� េ�កអ�កទទួល�ន�រែថ�ែំដលេ�កអ�ក្រត�វ�រ េ�េពលេ�កអ�ក
្រត�វ�រ�។ 

• សហគមន៍របស់អ�ក�សហគមន៍របស់េយើង – េយើង�្រក �មហ៊ុនមួយ ែដល�ន្របភពេចញពី�គ
�ងត្ប� ងៃនរដ� California េហតុេនះេហើយនិេ�ជិតរបស់េយើងរស់េ�ទីកែន�ងែដលេ�កអ�ករស់េ�។ 
េយើង�ំ្រទដល់សហគមន៍ក� �ងមូល�� នរបស់េយើង�មួយ៖ 

– �រពិនិត្យសុខ�ពេ�ក� �ងកម� វ �ធីសុខ�ព និងមជ្ឈមណ� លសហគមន៍ក� �ងមូល�� ន។ 

– ចូលរមួ�� ក់អប់រ�ពីសុខ�ពេ�យឥតគិតៃថ� 
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េបើសិនេ�កអ�ក�នសំណួរ សូមទូរសព�មក Health Net Cal MediConnect �មរយៈេលខ 1-855-464-3571 
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B. ព័ត៌�នអំពី Medicare និង Medi-Cal 

B1. Medicare 

Medicare គឺ�កម� វ �ធី���� ប់រងសុខ�ពរបស់សហព័ន�ស្រ�ប់ ៖ 

• ពលរដ�ែដល�ន�យ ុ65 ��  ំឬេ្រចើន�ងេនះ 

• ពលរដ�មួយចំនួនែដល�ន�យុេ្រ�ម 65 ��  ំនិង�នពិ�រ�ព និង 

• ពលរដ�ែដល�នជំងឺត្រមងេ�ម (ខូច្រកេលៀន) ដំ�ក់�លចុងេ្រ�យ។ 

B2. Medi-Cal 
Medi-Cal គឺ�េ�� ះកម� វ �ធី Medicaid របស់រដ� California ។ Medi-Cal ្រត�វ�នដំេណើរ�រេ�យរដ� េហើយ្រត�វ
�នបង់្រ�ក់េ�យរដ� និងរ�� ភិ�លសហព័ន�។ កម� វ �ធី Medi-Cal ជួយដល់្រប�ជន ែដល�ន្រ�ក់ចំណូល
និងធន�ន�នក្រមិតក� �ង�របង់ៃថ�េស�កម� និង�រ�ំ្រទរយៈេពលយូរអែង�ង (LTSS) ្រពម�ងំ�រ
ចំ�យែផ�កេវជ���ស� ។ កម� វ �ធីេនះ���� ប់រងេលើេស�បែន�ម និងឱសថែដលមិន្រត�វ�ន���� ប់រង
េ�យកម� វ �ធី Medicare ។ 

រដ�នីមួយៗសេ្រមច៖ 

• អ� �្រត�វ�ប់�្រ�ក់ចំណូល និងធន�ន 

• អ�ក�ែដល�នលក�ណសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់ 

• េតើេស�អ� �្រត�វ�ន���� ប់រង និង  

• ៃថ�ចំ�យស្រ�ប់េស���។  

រដ��ងំេ�ះ�ចសេ្រមចេតើេតើ្រត�វដំេណើរ�រកម� វ �ធីរបស់ខ� �នដូចេម�ចេ�យ្រត�វអនុវត��មច�ប់សហព័ន�។ 

កម� វ �ធី Medicare និងរដ� California �នអនុម័តេលើ Health Net Cal MediConnect ។ អ�ក�ចទទួលយក
េស� Medicare និង Medi-Cal �មរយៈែផន�ររបស់េយើង ដ�ប�៖ 

• េយើងេ្រជើសេរ �សផ�ល់ែផន�រជូនេ�កអ�កនិង 

• Medicare និងរដ� California អនុ�� តឲ្យេយើងបន�ផ�ល់ជូនែផន�រេនះ។ 

េបើេ�ះបី�ែផន�ររបស់េយើងឈប់ដំេណើរ�រ�េពលអ�គត សិទ�ិទទួល�នេស� Medicare និង Medi-
Cal នឹងមិន្រត�វ�នប៉ះ�ល់េឡើយ។ 
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C. អត� ្របេ�ជន៍ៃនែផន�រេនះ 

េពលេនះ េ�កអ�កនឹងទទួល�នេស� Medicare និង Medi-Cal �ងំអស់របស់អ�កពី Health Net Cal 
MediConnect រមួ�ងំឱសថ�នេវជ�ប�� ។ េ�កអ�កនឹងមិនបង់ៃថ�េ្រ�បែន�មេទេដើម្ីបចូលរមួេ�ក� �ង
ែផន�រេនះ។ 

Health Net Cal MediConnect នឹងជួយឲ្យអត� ្របេ�ជន៍ Medicare និង Medi-Cal េធ� ��ររមួ��  និងដំេណើរ
�រេ��ន់ែត្របេសើរ�ងមុនស្រ�ប់េ�កអ�ក។ គុណសម្បត� ិមួយចំនួនរមួ�ន ៖ 

• េ�កអ�ក�ចេធ� ��រ�មួយេ្រ�ងសុខ�ពមួយស្រ�ប់ត្រម�វ�រ���� ប់រងសុខ�ពរបស់
អ�ក�ងំអស់។ 

• េ�កអ�កនឹង�ន្រក �មែថ�មួំយែដលេ�កអ�កជួយបេង� ើតេឡើង។ ្រក �មែថ�រំបស់អ�ក �ច
រមួ�នេ�កអ�ក�� ល់, អ�កែថ�រំបស់អ�ក, េវជ�បណ� ិត, គិ�នុប�� ក, អ�កពិេ្រ�ះេ�បល,់ 
ឬអ�កជំ�ញ�ងែផ�កសខុ�ពេផ្សងេទៀត។ 

• េ�កអ�កនឹង�នលទ��ពទទួល�នអ�កស្រមបស្រម�ល�រែថ��ំ� ក់។ េនះគឺ�បុគ�ល 
ែដលេធ� ��រ�មួយេ�កអ�ក, �មួយ Health Net Cal MediConnect, និង�មួយ្រក �មែថ�ំ
របស់អ�កេដើម្បីជួយបេង� ើតែផន�រែថ�មួំយ។ 

• េ�កអ�កនឹង�នលទ��ពដឹក�ំ�រែថ�រំបស់ខ� �នអ�ក�� ល ់េ្រ�ម�រជួយេ្រ�មែ្រជងពី
្រក �មែថ�រំបស់អ�ក និងអ�កស្រមបស្រម�ល�រែថ�។ំ 

• ្រក �មែថ� ំនិងអ�កស្រមបស្រម�ល�រែថ� ំនឹងេធ� ��រ�មួយេ�កអ�កេដើម្បីបេង� ើតែផន�រ
ែថ� ំែដល្រត�វ�នបេង� ើតេឡើង�ពិេសស �មត្រម�វ�រសុខ�ពរបស់អ�ក។ ្រក �មែថ� ំនឹង
ជួយស្រមបស្រម�លេស�ែដលេ�កអ�ក្រត�វ�រ។ េនះ�នន័យ� ឧ�ហរណ៍ ៖ 

o ្រក �មែថ�រំបស់អ�ក នឹង���េវជ�បណ� ិតរបស់អ�កដឹងអំពីឱសថ�ងំអស់ ែដលេ�ក
អ�កកំពុងេ្របើ ដូេច�ះពួកេគ�ច��� េ�កអ�កកំពុងេ្របើឱសថ្រតឹម្រត�វ និង�ន
េ��ន់បន�យផលប៉ះ�ល់�មួយ ែដលេ�កអ�ក�ចទទួលរងពីឱសថ�ងំេ�ះ។ 

o ្រក �មែថ�រំបស់អ�ក នឹង���លទ�ផលេតស� របស់អ�ក ្រត�វ�នែចករ�ែលក�មួយ 
េវជ�បណ� ិត �ងំអស់របស់អ�ក និងអ�កផ�ល់េស�េផ្សងេទៀត �ម�ពសម្រសប។ 
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D. តំបន់េស�របស់ Health Net Cal MediConnect 

តំបន់េស�របស់េយើង រមួប�� �ល�ងំេ�នធីក� �ងរដ� California៖ Los Angeles េ�យ�ន�រេលើកែលងេលខ
កូដតំបន់ដូចតេ�េនះ៖ 94704. 

�នែត្រប�ជនរស់េ�ក� �ងតំបន់េស�របស់េយើងប៉ុេ�� ះ ែដល�ចចូលរមួក� �ង Health Net Cal 
MediConnect ។ 

េបើសិនេ�កអ�ក�� ស់ទីលំេ�េចញពីតំបន់េស�របស់េយើង េ�ះេ�កអ�កមិន�ចបន�េ្របើែផន�រេនះ
េទៀត�នេទ។ សូមេមើលជំពូកទី 8 ែផ�ក K ទំព័រទី 193 ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�មអំពីផលប៉ះ�ល់ៃន�រ�ក
េចញពីតំបន់េស�របស់េយើង។ អ�ក្រត�វ�ក់ទងេ��ន់បុគ�លិក�ងកំណត់សិទ�ិទទួល�ន្រប�ំេ�នធី ក� �ង
មូល�� នរបស់អ�ក។ 

សូមេ�ទូរសព�
េ�េលខ 

េលខឥតគិតៃថ�ក� �ងតំបន់៖ 

1-866-613-3777 

េលខឥតគិតៃថ�ទូ�ងំរដ� ៖ 

1-800-541-5555 

�រេ�ទូរសព�េនះ គឺឥតគិតៃថ�។ 

ពីៃថ�ច័ន�ដល់ៃថ�សុ្រក ពីេ�៉ង 8:00 ្រពឹកដល់េ�៉ង 5:00 �� ច េលើកែលងែតៃថ�
ឈប់ស្រ�ក។ 

TTY 711 (េស�ប�� �នបន��រេ�ទូរសព��តិ) 

េលខេនះគឺស្រ�ប់អ�កែដល�នប�� ក� �ង�រ�� ប់ ឬនិ�យ។ េ�កអ�ក
�ំ�ច់្រត�វ�នឧបករណ៍ទូរសព�ពិេសសេដើម្បីេ�េ��ន់េលខេនះ។ 

សរេសរសំបុ្រត សូមេ�ងេ�ទំព័រស (White Pages) េ្រ�មេ�នធីរ�� ភិ�លេ�នធី 
(COUNTY GOVERNMENT) 

ៃនេសៀវេ�ទូរសព�របស់អ�ក េដើម្បីែស� ងរក�រ ��ល័យបេ្រមើេស�សង�មេ�ជិត
អ�កបំផុត។ 

េគហទំព័រ http://dpss.lacounty.gov/en/health/senior-disabled.html 
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E. អ� �ែដលេធ� �ឲ្យេ�កអ�ក�នសិទ� ិ�� យ�ស�ជិកែផន�រ 

េ�កអ�ក�នលក�ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់ចូលរមួក� �ងែផន�ររបស់េយើង ដ�ប�េ�កអ�ក ៖ 

• រស់េ�ក� �ងតំបន់េស�របស់េយើង និង 

• �ន�យុ 21��  ំឬេ្រចើន�ងេនះ េ�េពលចុះេ�� ះ និង  

• �ន�ងំ Medicare ែផ�ក A និង Medicare ែផ�ក B និង 

• បច� �ប្បន�កំពុង�នលក�ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់ទទួល�ន Medi-Cal និងកំពុងទទួលយកអត�
្របេ�ជន៍ Medi-Cal េពញេលញ រមួ�ន៖ 

o បុគ�លែដលបំេពញ�មបទប្ប�� តិ�ែចករ�ែលក�រចំ�យ ដូចេរៀប�ប់�ងេ្រ�ម ៖ 

o េ�កអ�ក�� ក់េ�ក� �ងមន� ីរែថ�ែំដល្រត�វែចករ�ែលក�រចំ�យ និង 

• �ពលរដ�សហរដ��េមរ �ក ឬ�នវត��នេ�យ្រសបច�ប់េ�ក� �ងសហរដ��េមរ �ក។ 

�ចនឹង�នវ ��នស� ីពីវ ��ន�នសិទ�ិទទួលបែន�មេ�ក� �ងេ�នធី របស់អ�ក។ សូមទូរសព�េ��ន់េស�
ស�ជិកស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�ម។ 

F. អ� �ែដល្រត�វរ�ពឹងទុកេ�េពលេ�កអ�កចូលរមួក� �ងែផន�រ�េលើកដំបូង 

េ�េពលេ�កអ�កចូលរមួក� �ងែផន�រេលើកដំបូង េ�កអ�កនឹងទទួល�ន�រ�យតៃម�អំពី�និភ័យែផ�ក
សុខ�ព (HRA) ក� �ងចេ�� ះ 45 និង 90 ៃថ�ដំបូង �្រស័យេលើស�ពសុខ�ពរបស់អ�ក (េ�លគឺ�និភ័យ
ខ�ស់ ឬ�ប)។ 

េយើង្រត�វ�នត្រម�វឱ្យបំេពញ HRA ជូនេ�កអ�ក។ HRA េនះគឺ�មូល�� នស្រ�ប់បេង� ើតែផន�រែថ�ំ
បុគ�ល (ICP) របស់អ�ក។ HRA នឹង�ក់ប�� �លសំណួរេដើម្បីកំណត់អត�ស�� ណត្រម�វ�រេវជ���ស�  LTSS និង
សុខ�ពឥរ ��បថ និងត្រម�វ�រៃន�របំេពញមុខ�រ។ 

េយើងនឹងែស� ងរកេ�កអ�កេដើម្បីបំេពញ HRA ។ HRA �ច្រត�វ�នបំេពញេ�យ�រមកជួប�� ល់,  
�មទូរសព� ឬសំបុ្រត។ 

េយើងនឹងេផ�ើព័ត៌�នបែន�មស� ីពី HRA ជូនេ�កអ�ក។  

េបើសិន Health Net Cal MediConnect គឺ�ែផន�រថ�ីស្រ�ប់េ�កអ�ក េ�ះេ�កអ�ក�ចបន�ជួបេវជ�
បណ� ិតែដលេ�កអ�កកំពុងជួប�េពលបច� �ប្បន�  ស្រ�ប់រយៈេពល�ក់�ក់មួយ។  េ�កអ�ក�ចរក� 
អ�កផ�ល់េស�និង�រអនុ�� តឲ្យសិទ�ិទទួលេស�កម��េពលបច� �ប្បន� របស់អ�ក េ�េពលេ�កអ�កចុះេ�� ះ 
�នក� �ងរយៈេពលរហូតដលេ់� 12 ែខ េបើសិនលក�ខណ� ដូចតេ�េនះ�ងំអស់្រត�វ�នបំេពញ�ន៖ 

• េ�កអ�ក តំ�ងរបស់អ�ក ឬអ�កផ�ល់េស�របស់អ�ក េធ� ��រេស� ើសុំ�� លម់ក�ន់េយើងេដើម្បី
បន� ជួបអ�កផ�ល់េស��េពលបច� �ប្បន� របស់អ�ក។ 
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• េយើង�នរកេឃើញ� េ�កអ�ក�នទំ�ក់ទំនង្រ�ប់�មួយអ�កផ�ល់េស�ែថ�សំុខ�ពបឋម ឬ
ឯកេទស េ�យ�ន�រេលើកែលងមួយចំនួន។ េពលេយើងនិ�យ� ទំ�ក់ទំនងសម� ័ន��ព�ន
្រ�ប់ ��នន័យ�េ�កអ�ក�នជួប�មួយអ�កផ�ល់េស�េ�េ្រ�ប�� ញ�៉ងេ�ច�ស់មួយ
ដងស្រ�ប់�រេ�ជួបពិេ្រ�ះមិនែមនសេ្រ�� ះប�� ន់ក� �ងអំឡ� ងេពល 12 ែខមុន�លបរ �េច�ទៃន
�រចុះេ�� ះដំបូងរបស់អ�កេ�ក� �ងកម� វ �ធី Health Net Cal MediConnect ។ 

o េយើងនឹងកំណត់ទំ�ក់ទំនងែដល�ន្រ�ប់របស់អ�កេ�យ�រពិនិត្យេមើលព័ត៌�នសុខ
�ពេ�កអ�កែដល�ច�នស្រ�ប់េយើង ឬព័ត៌�នែដលេ�កអ�កផ�ល់ឲ្យេយើង។ 

o េយើង�នរយៈេពល 30 ៃថ� េដើម្បីេឆ� ើយតបេ�នឹងសំេណើរបស់អ�ក។ េ�កអ�កក៏�ចេស� ើឱ្
យេយើងេធ� ��រសេ្រមចចិត��ប់�ងេនះផងែដរ េ�យេយើងនឹងេធ� ��រេឆ� ើយតប��ច់
�តក� �ងរយៈេពល 15 ៃថ�។ 

o េយើងខ� � ំ�នរយៈេពល 3 ៃថ��ម្របតិទិនេដើម្បីេឆ� ើយតបេ�នឹង�រេស� ើសុំរបស់អ�ក 
្របសិនេបើ�ន�និភ័យែដល�អ�កនឹងទទួលរងេ្រ�ះ�� ក់េ�យ�រ�ព�ក់�នៃន
�រែថ�សំុខ�ពរបស់អ�ក។ 

o េ�កអ�ក ឬអ�កផ�ល់េស�កម�របស់អ�ក្រត�វែតប�� ញឯក�រៃនទំ�ក់ទំនងែដល�ន
្រ�ប់ និងយល់្រពមេ�នឹងលក�ខណ� មួយចំនួនេ�េពលេធ� ��រេស� ើសុំ។ 

កំណត់ស�� ល់៖ �រេស� ើសុំេនះ មិន�ច ្រត�វ�នេធ� �េឡើងស្រ�ប់អ�កផ�ល់េស�ៃនបរ ��� រេវជ���ស� ែដលេ្របើ
�នយូរ (DME) �រដឹកជ�� �ន េស�កម�ជំនួយប�� ប់បន្សដំៃទេទៀត ឬេស�កម�ែដលមិន្រត�វ�ន�ប់ប�� �ល
េ�េ្រ�មកម� វ �ធី Cal MediConnect េ�ះេឡើយ។  

ប�� ប់ពី រយៈ�លៃន�រែថ��ំបន�េទៀត�នចប់, េ�កអ�កនឹង្រត�វជួបេវជ�បណ� ិត និងអ�កផ�ល់េស�ដៃទេទៀត
េ�ក� �ងប�� ញ Health Net Cal MediConnect ែដល�សម� ័ន����មួយ្រក �មេវជ���ស� របស់អ�កផ�ល់េស�ែថ�ំ
សុខ�ពបឋម េលើកែលងែតេយើង�នេធ� �កិច� ្រពមេ្រព�ង�មួយេវជ�បណ� ិតេ�េ្រ�ប�� ញរបស់អ�ក។ អ�កផ�ល់េស
�ែថ�កំ� �ងប�� ញ គឺ�អ�កផ�ល់េស�ែថ�ែំដលេធ� ��រ�មួយែផន�រសុខ�ព។  េ�េពលេ�កអ�កចុះេ�� ះក� �ង
ែផន�រេយើង េ�កអ�ក្រត�វេ្រជើសេរ �ស្រក �ម�រ�រេវជ���ស��ប់កិច�សន�ពីប�� ញរបស់េយើង។ ្រក �ម�រ�រេវជ�
��ស�  គឺ� ្រក �ម PCP ្រគ�េពទ្យឯកេទស និងអ�កផ�ល់េស�ែថ�សំុខ�ពដៃទេទៀតែដលេធ� ��រ�រ�មួយ�� េហើយ
្រត�វ�នចុះកិច�សន� េដើម្បីេធ� ��រ�រ�មួយែផន�ររបស់េយើង។ េ�កអ�កក៏នឹងេ្រជើសេរ �សអ�កផ�ល់េស�ែថ�ំ
សុខ�ពបឋម (PCP) �� ក់ពី្រក �ម�រ�រេវជ���ស��ប់កិច�សន�េនះផងែដរ។ ្របសិនេបើេ�កអ�កមិនេ្រជើសេរ �ស
្រក �ម�រ�រេវជ���ស� និង PCP ែដល�ប់កិច�សន�េទ េយើងខ� � ំនឹង�ត់�ំងជូនេ�កអ�ក។ សូមេមើលជំពូទី 3 
ែផ�ក D ទំព័រទី 46 ស្រ�ប់ស� ីពី�រទទួល�ន�រែថ�។ំ 

G. ្រក �មែថ� ំនិងែផន�រែថ�រំបស់អ�ក 

G1. ្រក �មែថ� ំ
េតើេ�កអ�ក្រត�វ�រជំនួយក� �ង�រទទួល�ន�រែថ�ែំដលេ�កអ�ក្រត�វ�រែដរឬេទ? ្រក �មែថ��ំចជួយ
េ�កអ�ក�ន។ ្រក �មែថ��ំចនឹងរមួ�នេវជ�បណ� ិតរបស់អ�ក អ�កស្រមបស្រម�ល�រែថ� ំឬបុគ�លែផ�ក
ែថ�សំុខ�ពដៃទេទៀតែដលេ�កអ�កេ្រជើសេរ �ស។  

អ�កស្រមបស្រម�ល�រែថ� ំគឺ�មនុស្សែដល្រត�វ�នបណ� � ះប�� លេដើម្បីជួយេ�កអ�ក្រគប់្រគង�រែថ�ំ
ែដលេ�កអ�ក្រត�វ�រ។ េ�កអ�កនឹងទទួល�នអ�កស្រមបស្រម�ល�រែថ� ំេ�េពលេ�កអ�កចុះេ�� ះេ�
ក� �ង Health Net Cal MediConnect ។ មនុស្ស�� ក់េនះក៏នឹងប�� �នេ�កអ�កេ��ន់ធន�នសហគមន៍ផង
ែដរ េបើសិន Health Net Cal MediConnect មិនផ�ល់ជូនេស�ែដលេ�កអ�ក្រត�វ�រ ។  

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


េសៀវេ�ែណ�ំស�ជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទ ី1 ៖ �រ�ប់េផ�ើម�ស�ជិក 

េបើសិនេ�កអ�ក�នសំណួរ សូមទូរសព�មក Health Net Cal MediConnect �មរយៈេលខ 1-855-464-3571 
(TTY: 711) �ប់ពីេ�៉ង 8 ្រពឹកដល់េ�៉ង 8 យប់ ពីៃថ�ច័ន�  ដល់ៃថ�សុ្រក។ េ្រ�េ�៉ងេធ� ��រ េរៀង�ល់ៃថ� 
ចុងស�� ហ ៍និងៃថ�ឈប់ស្រ�ក េ�កអ�ក�ចេផ�ើ�រទុក�ន។ េគនឹងេ�ទូរសព�េ��ន់េ�កអ�កវ �ញេ�
ៃថ�េធ� ��រប�� ប់។�រេ�ទូរសព�េនះ គឺឥតគិតៃថ�។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�ម សូមចូលេ��ន់េគហទំព័រ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 15 ? 

 

អ�ក�ចទូរសព�មកេយើង�មេលខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) េដើម្បីេស� ើសុំ្រក �មែថ�សំុខ�ព។ �ប់ពី
េ�៉ង 8 ្រពឹកដល់េ�៉ង 8 យប ់ពីៃថ�ចន�ដល់ៃថ�សុ្រក។ េ្រ�េ�៉ងេធ� ��រ េរៀង�ល់ៃថ�ចុងស�� ហ៍ និងៃថ�ឈប់
ស្រ�ក េ�កអ�ក�ចេផ�ើ�រទុក�ន។ �រេ�ទូរសព�េនះ គឺឥតគិតៃថ�។ េគនឹងេ�ទូរសព�េ��ន់េ�ក
អ�កវ �ញេ�ៃថ�េធ� ��រប�� ប់។ 

G2. ែផន�រែថ� ំ
្រក �មែថ�រំបស់អ�កនឹងេធ� ��រ�មួយេ�កអ�កេដើម្បីគិតេចញនូវែផន�រែថ�មួំយ។ ែផន�រែថ�្ំរ�ប់េ�ក
អ�ក និងេវជ�បណ� ិតរបស់អ�កនូវេស�កម�អ� �ែដលេ�កអ�ក្រត�វ�រ និងរេបៀបែដលេ�កអ�កនឹងទទួល�នពួក�។ 
�រមួ�នត្រម�វ�រេវជ���ស�  សុខ�ពឥរ ��បថ និង LTSS (េស�កម�និងជំនួយ�ំ្រទរយៈេពលយូរអែង�ង)។ 
ែផន�រែថ�រំបស់អ�កនឹង្រត�វ�នេធ� �េឡើង្រ�ន់ែតស្រ�ប់េ�កអ�ក និងត្រម�វ�ររបស់អ�កែតប៉ុេ�� ះ។ 

ែផន�រែថ�រំបស់អ�កនឹងរមួ�ន៖ 

• េ�លេ�ែថ�រំបស់អ�ក។  

• �លវ ��គស្រ�ប់េពលេវ�ែដលេ�កអ�កគួរទទួល�នេស�កម�ែដលេ�កអ�ក្រត�វ�រ។  

ប�� ប់ពី�រ�យតៃម��និភ័យសុខ�ពរចួមក ្រក �ម�រ�រែថ�រំបស់អ�កនឹងជួប�មួយេ�កអ�ក។ ពួកេគ
នឹងនិ�យេ��ន់េ�កអ�កអំពីេស�កម�ែដលេ�កអ�ក្រត�វ�រ។ ពួកេគក៏�ច្រ�ប់េ�កអ�កអំពីេស�
កម��មួយែដលេ�កអ�ក�ចនឹងគិតចង់�ន។ ែផន�រែថ�រំបស់អ�កនឹង�នមូល�� នែផ�កេលើត្រម�វ
�ររបស់អ�ក។ ្រក �មែថ�សំុខ�ពរបស់អ�កនឹងេធ� ��រ�មួយេ�កអ�កេដើម្បី�ប់េដតែផន�រែថ�រំបស់
អ�ក�៉ងេ�ច�ស់េរៀង�ល់�� ំ។ 

H. បុព��ភែផន�រ្រប�ែំខៃន Health Net Cal MediConnect 

Health Net Cal MediConnect មិន�នបុព��ភែផន�រ្រប�ំែខេទ។ 

I. េសៀវេ�ែណ�សំ្រ�ប់ស�ជិក 
េសៀវេ�ែណ�ំស�ជិក េនះគឺ�ែផ�កមួយៃនកិច�សន�រ�ងេយើង និងេ�កអ�ក។ េនះ�នន័យ� េយើង្រត�វែត
េ�រពអនុវត��មច�ប់្រកិត្រកម�ងំអសក់� �ងឯក�រេនះ។ េបើសិនេ�កអ�កគិត� េយើង�នេធ� �អ� �មួយផ� �យ
នឹងវ ��ន�ងំេនះ េ�កអ�ក�ចេធ� �បណ� ឹងឧទ�រណ៍ ឬត�� ចំេ�ះសកម��ពរបស់េយើង។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នស� ីពី
រេបៀប�ក់�ក្យបណ� ឹង សូម�នជំពូកទី 9 ែផ�ក D ទំព័រ 200 ឬេ�ទូរសព�េ��ន់េលខ 1-800-MEDICARE 
(1-800-633-4227)។ 

េ�កអ�ក�ចេស� ើសុំេសៀវេ�ែណ�ំស�ជិកេ�យទូរសព�េ�េស�បេ្រមើស�ជិក�មរយៈ 1-855-464-3571 
(TTY: 711) �ប់ពីេ�៉ង 8 ្រពឹកដល់េ�៉ង 8 យប់ ពីៃថ�ច័ន�  ដល់ៃថ�សុ្រក។ េ្រ�េ�៉ងេធ� ��រ េរៀង�ល់ៃថ�ចុងស
�� ហ ៍និងៃថ�ឈប់ស្រ�ក េ�កអ�ក�ចេផ�ើ�រទុក�ន។ េគនឹងេ�ទូរសព�េ��ន់េ�កអ�កវ �ញេ�ៃថ�េធ� �
�រប�� ប។់ េ�កអ�កក៏�ចចូលេមើល េសៀវេ�ែណ�ំស�ជិក �មរយៈmmp.healthnetcalifornia.com ឬ
�ញយក�ពីេគហទំព័រេនះ។   

កិច�សន�េនះចូល�ធរ�នេ�ក� �ងែខែដលេ�កអ�កចុះេ�� ះក� �ង Health Net Cal MediConnect េ�
ចេ�� ះពីៃថ�ទី 1 ែខមក� ��  ំ2022 និងៃថ�ទី 31 ែខធ� � ��  ំ2022។ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html
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េសៀវេ�ែណ�ំស�ជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទ ី1 ៖ �រ�ប់េផ�ើម�ស�ជិក 

េបើសិនេ�កអ�ក�នសំណួរ សូមទូរសព�មក Health Net Cal MediConnect �មរយៈេលខ 1-855-464-3571 
(TTY: 711) �ប់ពីេ�៉ង 8 ្រពឹកដល់េ�៉ង 8 យប់ ពីៃថ�ច័ន�  ដល់ៃថ�សុ្រក។ េ្រ�េ�៉ងេធ� ��រ េរៀង�ល់ៃថ� 
ចុងស�� ហ ៍និងៃថ�ឈប់ស្រ�ក េ�កអ�ក�ចេផ�ើ�រទុក�ន។ េគនឹងេ�ទូរសព�េ��ន់េ�កអ�កវ �ញេ�
ៃថ�េធ� ��រប�� ប់។�រេ�ទូរសព�េនះ គឺឥតគិតៃថ�។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�ម សូមចូលេ��ន់េគហទំព័រ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 16 ? 

 

J. ព័ត៌�នេផ្សងេទៀតែដលេ�កអ�កនឹងទទួល�នពីេយើង 

េ�កអ�កគួរទទួល�នប័ណ� ស�� ល់ស�ជិក Health Net Cal MediConnect រចួេហើយ ព័ត៌�នអំពីរេបៀប
ចូលេ្របើ្រ�ស់ប�� ី�យេ�� ះអ�កផ�ល់េស�និងឱសថ�� ន និងព័ត៌�នអំពីរេបៀបចូលេ្របើប�� ីឱសថែដល�ន
�រ���� ប់រង។ 

J1. ប័ណ� ស�� ល់ស�ជកិ Health Net Cal MediConnect របស់អ�ក 

េ្រ�មែផន�ររបស់េយើង េ�កអ�កនឹង�នប័ណ� មួយស្រ�ប់េស� Medicare និង Medi-Cal របស់អ�ក រមួ
�នេស� និង�រ�ំ្រទរយៈយូរអែង�ង េស�សុខ�ពឥរ ��បថ�ក់�ក់មួយចំនួន និងេវជ�ប�� ។ េ�កអ�ក
�ំ�ច់្រត�វប�� ញប័ណ� េនះ េ�េពលែដលេ�កអ�កទទួលយកេស� ឬេវជ�ប�� �មួយ។ េនះគឺ�គំរបូ័ណ�
េដើម្បីប�� ញ�ប័ណ� របស់អ�កនឹង�នរបូ�ងដូចេម�ច ៖ 

េបើសិនប័ណ�  Cal MediConnect ្រត�វ�នខូច�ត, �ត់, ឬ្រត�វេគលួច សូមេ�ទូរសព�េ��ន់ េស�បេ្រមើ
ស�ជិក�� ម េហើយេយើងនឹងេផ�ើ�តថ�ីជូនេ�កអ�ក។ អ�ក�ចទូរសព�មក�ន់េស�បេ្រមើស�ជិក�ម
េលខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) �ប់ពីេ�៉ង 8 ្រពឹកដល់េ�៉ង 8 យប់ ពីៃថ�ច័ន�  ដល់ៃថ�សុ្រក។ េ្រ�េ�៉ង
េធ� ��រ េរៀង�ល់ៃថ�ចុងស�� ហ៍ និងៃថ�ឈប់ស្រ�ក េ�កអ�ក�ចេផ�ើ�រទុក�ន។ េគនឹងេ�ទូរសព�េ�
�ន់េ�កអ�កវ �ញេ�ៃថ�េធ� ��រប�� ប់។ 

ដ�ប�េ�កអ�ក�ស�ជិកៃនែផន�ររបស់េយើង េ�កអ�កមិន�ំ�ច់េ្របើប័ណ�  Medicare ពណ៌ ្រកហម 
ស និង េខៀវ ឬប័ណ�  Medi-Cal card របស់អ�ក េដើម្បីទទួលយកេស���ពី Cal MediConnect េឡើយ។ សូម
រក�ទុកប័ណ� �ងំេ�ះេ�ទីកែន�ងសុវត� ិ�ព ស្រ�ប់េ្របើេ�េពលែដលេ�កអ�ក្រត�វ�រ�េពលេ្រ�យ។ េបើ
េ�កអ�កប�� ញប័ណ�  Medicare របស់អ�កជំនួសប័ណ� ស�� ល់ស�ជិក Health Net Cal MediConnect របស់
េ�កអ�ក េ�ះអ�កផ�ល់េស��ចនឹងេចញវ �ក�យប្រតជូន Medicare មិនែមនជូនែផន�រេយើង េហើយេ�ក
អ�ក�ចនឹងទទួល�នវ �ក�យប្រតេនះ។ សូមេមើលជំពូកទី 7 ែផ�ក A ទំព័រ 154 េដើម្បីេមើល�្រត�វេធ� �អ� �េបើសិន
អ�កទទួលវ �ក�យប្រតពីអ�កផ�ល់េស�។  

សូមចង�ំ� ស្រ�ប់េស�សុខ�ពផ� �វចិត�ឯកេទសែដលេ�កអ�ក�ចនឹងទទួល�នពីែផន�រសុខ�ព 
ផ� �វចិត�េ�នធី (MHP) េ�ះេ�កអ�កនឹង្រត�វ�រប័ណ�  Medi-Cal របស់អ�កេដើម្បីទទួល�នេស�កម��ងំេ�ះ។  
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េសៀវេ�ែណ�ំស�ជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទ ី1 ៖ �រ�ប់េផ�ើម�ស�ជិក 

េបើសិនេ�កអ�ក�នសំណួរ សូមទូរសព�មក Health Net Cal MediConnect �មរយៈេលខ 1-855-464-3571 
(TTY: 711) �ប់ពីេ�៉ង 8 ្រពឹកដល់េ�៉ង 8 យប់ ពីៃថ�ច័ន�  ដល់ៃថ�សុ្រក។ េ្រ�េ�៉ងេធ� ��រ េរៀង�ល់ៃថ� 
ចុងស�� ហ ៍និងៃថ�ឈប់ស្រ�ក េ�កអ�ក�ចេផ�ើ�រទុក�ន។ េគនឹងេ�ទូរសព�េ��ន់េ�កអ�កវ �ញេ�
ៃថ�េធ� ��រប�� ប់។�រេ�ទូរសព�េនះ គឺឥតគិតៃថ�។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�ម សូមចូលេ��ន់េគហទំព័រ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 17 ? 

 

J2. ប�� ី�យេ�� ះអ�កផ�ល់េស�និងឱសថ�� ន 
ប�� ី�យេ�� ះអ�កផ�ល់េស� និងឱសថ�� ន គឺ�ប�� ី�យេ�� ះអ�កផ�ល់េស� និងឱសថ�� នក� �ងប�� ញ 
Health Net Cal MediConnect ។ េ�េពលែដលេ�កអ�ក�ស�ជិកៃនែផន�ររបស់េយើង េ�កអ�ក
�ំ�ច់្រត�វេ្របើអ�កផ�ល់េស�ក� �ងប�� ញ េដើម្បីទទួល�នេស���ែដល្រត�វ�ន���� ប់រង។ �ន�រេលើក
ែលងមួយចំនួនេ�េពលេ�កអ�កចូលរមួ�មួយែផន�ររបស់េយើងេលើកដំបូង (សូមេមើលទំព័រ 13)។ 

អ�ក�ចេស� ើសុបំ�� ី�យេ�� ះអ�កផ�ល់េស� និងឱសថ�� នេ�យេ�ទូរសព�េ�ែផ�កេស�ស�ជិក�មរយៈ
េលខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) �ប់ពីេ�៉ង 8 ្រពឹកដល់េ�៉ង 8 យប់ ពីៃថ�ច័ន�  ដល់ៃថ�សុ្រក។ េ្រ�េ�៉ង
េធ� ��រ េរៀង�ល់ៃថ�ចុងស�� ហ៍ និងៃថ�ឈប់ស្រ�ក េ�កអ�ក�ចេផ�ើ�រទុក�ន។ េគនឹងេ�ទូរសព�េ�
�ន់េ�កអ�កវ �ញេ�ៃថ�េធ� ��រប�� ប់។ េ�កអ�កក៏�ចេមើលប�� ី�យេ�� ះអ�កផ�ល់េស�និងឱសថ�� ន 
�មរយៈ mmp.healthnetcalifornia.com ឬ�ញយក�េចញពីេគហទំព័រេនះ។  

�ងំែផ�កេស�បេ្រមើស�ជិក និងេគហទំព័រ�ចផ�ល់ព័ត៌�នចុងេ្រ�យបំផុតដល់េ�កអ�កអំពី�រែកែ្រប
េលើអ�កផ�ល់េស� និងឱសថ�� នក� �ងប�� ញរបស់េយើង។ ប�� ីអ�កផ�ល់េស�និងឱសថ�យ�មអ�កជំ�ញ
ែថ�សំុខ�ព (ដូច�េវជ�បណ� ិត គិ�នុប្ប�� កក្រមិតខ�ស់ និងអ�កចិត���ស� ) មន� ីរ (ដូច�មន� ីរេពទ្យ និង
មន� ីរព��ល) និងអ�កផ�ល់េស�កម�ជំនួយ�ំ្រទ (ដូច�អ�កផ�ល់េស�កម�សុខ�ពេពលៃថ�មនុស្សេពញវ �យ 
និងសុខ�ព�មផ�ះ) ែដលេ�កអ�ក�ចជួបដូច�ស�ជិក Health Net Cal MediConnect ។ េយើងក៏�យ
�មឱសថ�� នែដលេ�កអ�ក�ចនឹងេ្របើ្រ�ស់េដើម្បីទទួល�នឱសថ�មេវជ�ប�� របស់អ�កផងែដរ។  
ឱសថ�� នែដល�ន�យេ�ក� �ងប�� ីេ�� ះអ�កផ�ល់េស�កម� និងឱសថ�� នរមួ�ន �រលក់�យ �រប��
ទិញ�មៃ្របសណីយ៍ �រេ្របើឱសថេ�ផ�ះ និង�រែថ�រំយៈេពលែវង (LTC) ។ 

និយមន័យអ�កផ�ល់េស�ក� �ងប�� ញ 

• ប�� ញអ�កផ�ល់េស�របស់ Health Net Cal MediConnect រមួ�ន៖ 

o េវជ�បណ� ិត គិ�នុប�� ក និងអ�កជំ�ញែថ�សំុខ�ពដៃទេទៀតែដលេ�កអ�ក�ច
េ�រកក� �ង�ម�ស�ជិកៃនែផន�ររបស់េយើង  

o មន� ីរព��ល មន� ីរេពទ្យ �� ប័នែថ� ំនិងកែន�ងដៃទេទៀតែដលផ�ល់េស�សុខ�ពេ�
ក� �ងែផន�ររបស់េយើង និង 

o LTSS េស�សុខ�ពឥរ ��បថ �� ក់�រែថ�សំុខ�ព�មផ�ះ អ�កផ�ត់ផ�ង់បរ ��� រ 
េវជ���ស� េ្របើ�ប់�នយូរ និងអ�កដៃទេទៀតែដលផ�ល់របស់របរ និងេស�កម�ែដលេ�ក
អ�កទទួល�ន�មរយៈកម� វ �ធី Medicare ឬ Medi-Cal ។  

អ�កផ�ល់េស�ក� �ងប�� ញ �នយល់្រពមទទួលយក�របង់្រ�ក់ពីែផន�ររបស់េយើង ��របង់្រ�ក់្រគប់
ចំនួន ស្រ�ប់េស�ែដលស� ិតេ្រ�ម�រ���� ប់រង។ 

និយមន័យៃនឱសថ�� នក� �ងប�� ញ 

• ឱសថ�� នក� �ងប�� ញ គឺ�ឱសថ�� ន (�ងលក់ឱសថ) ែដល�នយល់្រពមេចញឱសថ
�មេវជ�ប�� ជូនស�ជិកែផន�រេយើង។ ចូរេ្របើប�� ី�យេ�� ះអ�កផ�ល់េស�និងឱសថ�� ន 
េដើម្បីែស� រងរកឱសថ�� នក� �ងប�� ញែដលេ�កអ�កចង់េ្របើ។ 
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េសៀវេ�ែណ�ំស�ជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទ ី1 ៖ �រ�ប់េផ�ើម�ស�ជិក 

េបើសិនេ�កអ�ក�នសំណួរ សូមទូរសព�មក Health Net Cal MediConnect �មរយៈេលខ 1-855-464-3571 
(TTY: 711) �ប់ពីេ�៉ង 8 ្រពឹកដល់េ�៉ង 8 យប់ ពីៃថ�ច័ន�  ដល់ៃថ�សុ្រក។ េ្រ�េ�៉ងេធ� ��រ េរៀង�ល់ៃថ� 
ចុងស�� ហ ៍និងៃថ�ឈប់ស្រ�ក េ�កអ�ក�ចេផ�ើ�រទុក�ន។ េគនឹងេ�ទូរសព�េ��ន់េ�កអ�កវ �ញេ�
ៃថ�េធ� ��រប�� ប់។�រេ�ទូរសព�េនះ គឺឥតគិតៃថ�។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�ម សូមចូលេ��ន់េគហទំព័រ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 18 ? 

 

• េលើកែលងក� �ងករណីប�� ន់ េ�កអ�ក្រត�វែតបំេពញេវជ�ប�� េ�ឱសថ�� នក� �ងប�� ញ�
មួយរបស់េយើង េបើសិនេ�កអ�កចង់ឲ្យែផន�រេយើងជួយបង់្រ�ក់ឲ្យ។ 

សូមេ�ទូរសព�េ��ន់េស�បេ្រមើស�ជិក �មរយៈេលខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ស្រ�ប់ព័ត៌�ន
បែន�ម។ �ប់ពីេ�៉ង 8 ្រពឹកដល់េ�៉ង 8 យប់ ពីៃថ�ចន�ដល់ៃថ�សុ្រក។ េ្រ�េ�៉ងេធ� ��រ េរៀង�ល់ៃថ�ចុងស�� ហ៍ 
និងៃថ�ឈប់ស្រ�ក េ�កអ�ក�ចេផ�ើ�រទុក�ន។ េគនឹងេ�ទូរសព�េ��ន់េ�កអ�កវ �ញេ�ៃថ�េធ� ��រ 
ប�� ប់។ �ងំែផ�កេស�បេ្រមើស�ជិក និងេគហទំព័រ Health Net Cal MediConnect �ចផ�ល់ព័ត៌�នចុង
េ្រ�យបំផុតដល់អ�កអំពីបច� �ប្បន��ពៃន�រ�� ស់ប� �រអ�កផ�ល់េស� និងឱសថ�� នក� �ងប�� ញរបស់េយើង។ 

J3. ប�� ីឱសថសិ� តេ្រ�ម�រ���� ប់រង 

ែផន�រេនះ�នប�� ីឱសថសិ� តេ្រ�ម�រ���� ប់រង។ េយើងេ��េ�យខ� ី� “ប�� ីឱសថ”។ ប�� ីេនះ ្រ�ប់ពី
្របេភទឱសថ�មេវជ�ប�� ែដល្រត�វ�ន���� ប់រងេ�យ Health Net Cal MediConnect។ 

ប�� ីឱសថេនះ ក៏្រ�ប់េ�កអ�កពីវ ��ន ឬ�រ�ក់ក្រមិតេលើឱសថ�មួយ ដូច�ែដនកំណត់ៃនបរ ��ណ
ែដលេ�កអ�ក�ចទទួល�ន។ សូមេមើលជំពូកទី 5 ែផ�ក C ទំព័រ 131 ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�មអំពីបទប��ត� ិ 
និង�ររ �តត្បិត�ងំេនះ។ 

េរៀង�ល់�� ំេយើងនឹងេផ�ើឲ្យេ�កអ�កនូវព័ត៌�នអំពីរេបៀបទទួល�នប�� ីឱសថ ប៉ុែន��រ�� ស់ប� �រមួយចំនួន
�ចេកើតេឡើងក� �ង�� ំនីមួយៗ។ េដើម្បីទទួល�នព័ត៌�នែដល�នេធ� �បច� �ប្បន�ចុងេ្រ�យ �េតើឱសថ�្រត�វ
�ន���� បរ់ង សូមចូលេមើល mmp.healthnetcalifornia.com ឬទូរសព�មកេលខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) 
�ប់ពីេ�៉ង 8 ្រពឹកដល់េ�៉ង 8 យប ់ពីៃថ�ច័ន�  ដល់ៃថ�សុ្រក។ េ្រ�េ�៉ងេធ� ��រ េរៀង�ល់ៃថ�ចុងស�� ហ៍ និងៃថ�
ឈប់ស្រ�ក េ�កអ�ក�ចេផ�ើ�រទុក�ន។ េគនឹងេ�ទូរសព�េ��ន់េ�កអ�កវ �ញេ�ៃថ�េធ� ��រប�� ប់។ 

J4. �រពន្យល់ពីអត� ្របេ�ជន៍ 

េ�េពលេ�កអ�កេ្របើអត� ្របេ�ជន៍ឱសថ�មេវជ�ប��  ែផ�ក D របស់អ�ក េយើងនឹងេផ�ើរ�យ�រណ៍សេង�ប
មួយជូនេ�កអ�ក េដើម្បីជួយឱ្យេ�កអ�កយល់ និង�ម�ន�របង់្រ�ក់ស្រ�ប់ឱសថ�មេវជ�ប�� ៃន 
ែផ�ក D របស់អ�ក។ រ�យ�រណ៍សេង�បេនះ ្រត�វ�នេ��� �រពន្យល់អំពីអត� ្របេ�ជន៍ (EOB) ។ 

�រពន្យល់អំពីអត� ្របេ�ជន៍ ្រ�ប់េ�កអ�កនូវចំនួនសរុបែដលេ�កអ�ក ឬ អ�កដៃទេទៀតតំ�ងឲ្យេ�ក
អ�ក �នចំ�យេ�េលើឱសថ�មេវជ�ប��  ែផ�ក D របស់អ�ក និងចំនួនសរុបែដលេយើង�នបង់ៃថ�ជូន
ស្រ�ប់ឱសថ�មេវជ�ប��  ែផ�ក D នីមួយៗរបស់អ�កេ�ក� �ងអំឡ� ងែខេ�ះ។ EOB �នព័ត៌�នបែន�មអំពី
ឱសថ ែដលអ�កេ្របើ ដូច��រេកើនេឡើងៃនតៃម�និងឱសថដ៏ៃទេទៀតែដល�ន�រចំ�យរមួតិច�ង ែដល
�ចរក�ន។ អ�ក�ចនិ�យ�មួយអ�កេចញេវជ�ប�� របស់អ�ក អំពីជេ្រមើសចំ�យ�ប�ងំេនះ។ ជំពូកទី 
6 ែផ�ក A ទំព័រ 144ផ�ល់ព័ត៌�នបែន�មអំពី EOB និងរេបៀបែដល�នឹងជួយដល់េ�កអ�កក� �ង�រ�ម�ន
�រ���� ប់រងេលើឱសថរបស់អ�ក។ 

EOB ក៏�នផងែដរេ�េពលេ�កអ�កេស� ើសុំ។ េដើម្បីទទួល�នច�ប់ថតចម�ង សូម�ក់ទងែផ�កេស�
ស�ជិក�មរយៈេលខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) �ប់ពីេ�៉ង 8 ្រពឹកដល់េ�៉ង 8 យប់ ពីៃថ�ច័ន�  ដល់ៃថ�
សុ្រក។ េ្រ�េ�៉ងេធ� ��រ េរៀង�ល់ៃថ�ចុងស�� ហ៍ និងៃថ�ឈប់ស្រ�ក េ�កអ�ក�ចេផ�ើ�រទុក�ន។ េគនឹង
េ�ទូរសព�េ��ន់េ�កអ�កវ �ញេ�ៃថ�េធ� ��រប�� ប់។ 
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េសៀវេ�ែណ�ំស�ជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទ ី1 ៖ �រ�ប់េផ�ើម�ស�ជិក 

េបើសិនេ�កអ�ក�នសំណួរ សូមទូរសព�មក Health Net Cal MediConnect �មរយៈេលខ 1-855-464-3571 
(TTY: 711) �ប់ពីេ�៉ង 8 ្រពឹកដល់េ�៉ង 8 យប់ ពីៃថ�ច័ន�  ដល់ៃថ�សុ្រក។ េ្រ�េ�៉ងេធ� ��រ េរៀង�ល់ៃថ� 
ចុងស�� ហ ៍និងៃថ�ឈប់ស្រ�ក េ�កអ�ក�ចេផ�ើ�រទុក�ន។ េគនឹងេ�ទូរសព�េ��ន់េ�កអ�កវ �ញេ�
ៃថ�េធ� ��រប�� ប់។�រេ�ទូរសព�េនះ គឺឥតគិតៃថ�។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�ម សូមចូលេ��ន់េគហទំព័រ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 19 ? 

 

K. រេបៀបរក�បច� �ប្បន��ពកំណត់្រ�ស�ជិក�ពរបស់អ�ក 

េ�កអ�ក�ចរក�បច� �ប្បន��ពកំណត់្រ�ស�ជិក�ពរបស់អ�ក �មរយៈ�រជូនដំណឹងដល់េយើង េ�
េពលព័ត៌�នរបស់អ�ក�� ស់ប� �រ។  

អ�កផ�ល់េស� និងឱសថ�� នក� �ងប�� ញៃនែផន�រ �ំ�ច់្រត�វ�នព័ត៌�ន្រតឹម្រត�វអំពីេ�កអ�ក។ ពួក 
េគេ្របើកំណត់្រ�ស�ជិក�ពរបស់អ�កេដើម្ីបដឹងពីេស�និងឱសថែដលេ�កអ�កទទួលយកនិងតៃម�ៃនេស�
និងឱសថ�ងំេនះ។ �្រស័យេហតុេនះ េ�កអ�ក�ំ�ច់្រត�វជួយដល់េយើងក� �ង�ររក�បច� �ប្បន��ពៃន
ព័ត៌�នរបស់អ�ក។ 

សូមជូនដំណឹងដល់េយើងអំពី៖ 

• �រ�� សប់� �រេ�� ះ �សយ�� ន ឬេលខទូរសព�របស់េ�កយអ�ក។ 

• �រ�� ស់ប� �រេលើ�រ���� ប់រងសុខ�ពេផ្សងេទៀតដូច�ពីនិេ�ជក និេ�ជក ប� ីឬ្របពន�
េ�កអ�ក ឬសំណងរបស់កម�ករ។ 

• �ក្យបណ� ឹង�ម�រសំណងដូច��រ�ម�រពីេ្រ�ះ�� ក់រថយន�។ 

• �រទទួល�ន�រែថ�េំ�ផ�ះ ឬមន� ីរេពទ្យ។ 

• ែថ�េំ�មន� ីរេពទ្យ ឬបន�ប់សេ្រ�� ះប�� ន់។ 

• �រ�� ស់ប� �រចំេ�ះអ�កេមើលែថរបស់អ�ក (ឬនរ��� ក់ែដលទទួលខុស្រត�វចំេ�ះេ�កអ�ក) 

• េ�កអ�កគឺ�ែផ�កមួយ ឬ�� យ�ែផ�កមួយៃន�រសិក�្រ�វ្រ�វ្រ�វ្រ�វគ� ីនិក។ 

េបើសិន�នព័ត៌�ន�មួយ�� ស់ប� �រ សូម្រ�ប់ឲ្យេយើងដឹង�មរយៈ�រទូរសព�េ�េស�បេ្រមើស�ជិក�ម 
រយៈេលខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) �ប់ពីេ�៉ង 8 ្រពឹកដល់េ�៉ង 8 យប់ ពីៃថ�ច័ន�  ដល់ៃថ�សុ្រក។ េ្រ�
េ�៉ងេធ� ��រ េរៀង�ល់ៃថ�ចុងស�� ហ៍ និងៃថ�ឈប់ស្រ�ក េ�កអ�ក�ចេផ�ើ�រទុក�ន។ េគនឹងេ�ទូរសព�
េ��ន់េ�កអ�កវ �ញេ�ៃថ�េធ� ��រប�� ប់។ 

K1. ឯកជន�ពព័ត៌�នឯកជន�ព�� ល់ខ� �ន (PHI) 
ព័ត៌�នក� �ងកំណត់្រ�ស�ជិក�ពរបស់អ�ក�ច�នព័ត៌�នសុខ�ព�� ល់ខ� �ន (PHI) ។ ច�ប់រដ�  
និងសហព័ន�ត្រម�វឲ្យេយើងរក�ទុក PHI របស់អ�ក�លក�ណៈឯកជន។ េយើង្រត�វ្រ�កដ� PHI របស់អ�ក្រត�វ�ន�រ
�រ។ ស្រ�បព័់ត៌�នលម� ិតអំពីរេបៀបែដលេយើង�រ�រ PHI របស់អ�ក សូមេមើលជំពូកទី 8 ែផ�ក C1 ទំព័រ 175 ។ 
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។. 20 ? 
 

ជំពូកទី 2 ៖ បេខទូរសពទ  និងធនធានសំខាន់ៗ 

បសចកត ីប ត្ើម 

ជាំពូ្កសន្េះ ត្េ់ឲ្យសោកអ្នកនូ្វព្័ត៌មាន្ទាំនក់ទាំន្ងសព្មាប់្ន្ធាន្សាំខាន្់ៗ ណដេអាចជួយសោកអ្នកឲ្យស ៃ្ ើយ

សាំែួររបស់អ្នកអ្ាំព្ ីHealth Net Cal MediConnect និ្ងអ្តថ ព្បសោជន៍្ថ្ន្ការណងទាំសុខភាព្របស់អ្នក។ សោក

អ្នកក៏អាចសព្បើជាំពូ្កសន្េះ សដើមបីទទួេប្ដន្ព្័ត៌មាន្អ្ាំព្ីរសបៀបទក់ទងអ្នកសព្មបសព្មួេណ ន្កណងទាំរបស់អ្នក 

និ្ងអ្នកស្េងសទៀត ណដេអាចជួយដេ់សោកអ្នកប្ដន្។ ពាកយេន្ៃ ឹេះ និ្ងនិ្យមន័្យរបស់វាមាន្សៅកន ុងេាំដាប់

អ្កេរព្កមសៅកន ុងជាំពូ្កចុងសព្កាយថ្ន្ សសៀវសៅណែនាំសមាជិក។ 
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A. រប ៀ ទាក់ទងបៅកាន់ បសវា បម្រមើសមាជិក Health Net Cal MediConnect 
ព្បសភទទាំនក់ទាំន្ង  

សូមបៅ 

ទូរសពទបៅ

បេខ 

1-855-464-3571 ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ 

ចាប់ពី្ថ្ងៃច័ន្ធដេ់ថ្ងៃសុព្ក សមា៉ោ ង 8:00 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8:00 យប់ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើ

ការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារ 

ទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ 

សយើងមាន្ ត្េ់ជូន្សសវាបកណព្បសដាយឥតេិតថ្ងៃសព្មាប់សោកអ្នកណដេមិន្

សចេះនិ្ោយភាសាអ្ង់សេៃស។ 

TTY 711 (សសវាបញ្ជ នូ្បន្តការសៅទូរសព្ទជាតិ) ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។  

សេខសន្េះេឺសព្មាប់អ្នកណដេមាន្បញ្ហា កន ុងការសាា ប់ ឬនិ្ោយ។ សោកអ្នក

ចាាំប្ដច់ព្តវូមាន្ឧបករែទូ៍រសព្ទព្ិសសសសដើមបីសៅសៅកាន់្សេខសន្េះ។ 

ចាប់ពី្ថ្ងៃច័ន្ធដេ់ថ្ងៃសុព្ក សមា៉ោ ង 8:00 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8:00 យប់ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើ

ការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារ 

ទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ 

ទូរសារ 1-800-281-2999 ឬ 1-866-461-6876 

សរបសរ

សំ ុម្រត 

Health Net Community Solutions, Inc. 

PO Box 10422 

Van Nuys, CA 91410-0422 

បេហទំព័រ mmp.healthnetcalifornia.com 

 

A1. បពេណាម្រតវូទាក់ទងបៅបសវា បម្រមើសមាជិក 

 សាំែួរអ្ាំព្ណី្ន្ការ  

 សាំែួរអ្ាំព្ីការទមទរសាំែង ការសចញវកិកយបព្តេិតថ្ងៃឬប័ែណ សមាគ េស់មាជិក 

 សសចកត ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រងអ្ាំព្ីការណងទាំសុខភាព្សោកអ្នក 

o សសចកត ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រងអ្ាំព្ីការណងទាំសុខភាព្របស់អ្នក េឺជាសសចកត ីសសព្មចអ្ាំព្ ី៖ 

– អ្តថ ព្បសោជន៍្ និ្ងសសវាណដេមាន្ការរា៉ា ប់រងរបស់អ្នក ឬ 

– ចាំនួ្ន្ទឹកព្ប្ដក់ណដេសយើងនឹ្ងបង់សព្មាប់សសវាសុខភាព្សោកអ្នក។ 

o សូមទូរសព្ទមកពួ្កសយើង សបើសិន្សោកអ្នកមាន្សាំែួរព្ីសសចកត ីសសព្មចសេើការធាន

រា៉ា ប់រងអ្ាំព្កីារណងទាំសុខភាព្របស់អ្នក។ 

o សដើមបណីសវ ងយេ់បណន្ែមអ្ាំព្កីារសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង សូមសមើេជាំពូ្កទី 9 ណ ន្ក D 

ទាំព្័រ 200 ។ 
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(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 
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 បែត ឹងឧទធរែអ៍្ាំព្កីារណងទាំសុខភាព្របស់អ្នក 

o បែត ឹងឧទធរែ៍េឺជាវ ិ្ ី ល្ វូការមួយកន ុងការសសន ើសុាំឲ្យសយើងពិ្និ្តយស ើងវញិសេើសសចកត ីសសព្មច 

ណដេសយើងប្ដន្ស វ្ ើស ើងអ្ាំព្ីការធានរា៉ា ប់រងរបស់អ្នក និ្ងសសន ើសុាំឲ្យសយើងផ្លៃ ស់បត រូ 

សសចកត ីសសព្មចសនេះ សបើសនិ្សោកអ្នកេិតថា សយើងមាន្កាំហុស គ្ង។   

o សដើមបណីសវ ងយេ់បណន្ែមអ្ាំព្កីារបត ឹងឧទធរែ៍ សូមអាន្ជាំពូ្កទី 9 ណ ន្ក D ទាំព្័រ 200 ។ 

 បែត ឹងតវា៉ា អ្ាំព្ីការណងទាំសុខភាព្របស់សោកអ្នក 

o សោកអ្នកអាចបា ឹងតវា៉ា អ្ាំព្ីសយើង ឬអ្នក ត្េ់សសវាណងទាំណាមួយ (រមួទ ាំងអ្នក ត្េ់ សសវា

ណងទាំកន ុងបណាត ញ ឬសព្ៅបណាត ញ) អ្នក ត្េស់សវាណងទាំកន ុងបណាត ញ េឺជាអ្នក ត្េ់សសវាណងទាំ

ណដេស វ្ ើការជាមួយណ្ន្ការសុខភាព្។ សោកអ្នកក៏អាចបា ឹងតវា៉ា អ្ាំពី្េុែភាព្ថ្ន្ការណងទាំ

សុខភាព្ណដេសោកអ្នកទទួេប្ដន្ មកកាន់្ពួ្កសយើង ឬមកកាន់្អ្ងគភាព្ណកេមអេុែ

ភាព្ (សូមសមើេណ ន្ក F ទាំព្រ័ 31)។ 

o សោកអ្នកអាចទូរសព្ទមកកាន់្ពួ្កសយើង សហើយព្ន្យេ់ពី្បែត ឹងតវា៉ា របស់អ្នក។ សូមសៅទូរ

សព្ទសៅកាន់្សសវាបសព្មើសមាជិក តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាប់ពី្

សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃចុង

សប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្

សោកអ្នកវញិសៅថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ 

o សបើសិន្បែត ឹងតវា៉ា សោកអ្នកេឺអ្ាំពី្ការសសព្មចចិតតសេើការរា៉ា ប់រងអ្ាំពី្ការណងទាំសុខភាព្

របស់អ្នក សនេះសោកអ្នកអាចស វ្ ើបែត ឹងឧទធរែប៍្ដន្ (សូមសមើេណ ន្កខាងសេើទាំព្័រ 22)។ 

o សោកអ្នកអាចស្ញើបែត ឹងតវា៉ា អ្ាំព្ ីHealth Net Cal MediConnect សៅកាន់្ Medicare ។ 

សោកអ្នកអាចសព្បើព្ប្ដស់ទព្មង់ណបបបទតាមបណាា ញអីុ្ន្្ឺែិតសៅ 

www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx។ ឬសោកអ្នកអាចទូរសព្ទ

សៅ1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) សដើមបសីសន ើសុាំជាំនួ្យ។ 

o សោកអ្នកអាចបត ឹងតវា៉ា អ្ាំពី្ Health Net Cal MediConnect សៅកមម វ ិ្ ី Cal 

MediConnect Ombuds សដាយទូរសព្ទមកកាន់្សេខ 1-855-501-3077 711) ព្ថី្ងៃចន្ទ

ដេ់ថ្ងៃសុព្ក ព្ីសមា៉ោ ង 9:00 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 5:00 ោៃ ច សេើកណេងណតថ្ងៃឈប់សព្មាក។ 

o សដើមបីសិកាបណន្ែមពី្ការដាក់បែត ឹងតវា៉ា ទក់ទងនឹ្ងការណងទាំសុខភាព្របស់អ្នក សូម

សមើេជាំពូ្កទី 9 ណ ន្ក J ទាំព្រ័ 253។ 

 សសចកត ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រងឱសងរបស់អ្នក 

o សសចកត ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់ឱសងរបស់សោកអ្នក េឺជាសសចកត ីសសព្មចអ្ាំព្ ី៖ 

– អ្តថ ព្បសោជន៍្ និ្ងឱសងណដេប្ដន្រា៉ា ប់រងរបស់អ្នក ឬ 

– ចាំនួ្ន្ទឹកព្ប្ដក់ ណដេសយើងនឹ្ងបង់សព្មាប់ឱសងរបស់អ្នក។ 

o សន្េះ អ្នុ្វតតចាំសពាេះឱសង ណ ន្ក D របស់អ្នក ឱសងតាមសវជជបញ្ហជ របស់ Medi-Cal និ្ងឱសង

មិន្មាន្សវជជបញ្ហជ របស ់Medi-Cal។ 

o សព្មាប់ព្័ត៌មាន្បណន្ែមអ្ាំព្ីការសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រងសេើឱសងតាមសវជជបញ្ហជ របស់
អ្នក សូមអាន្ជាំពូ្កទី 9 ណ ន្ក F4 ទាំព្័រ 227 ។ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html
http://www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx


សសៀវសៅណែនាំ់ សមាជិក Health Net Cal MediConnect  ជាំពូ្កទី 2៖ សេខទូរសព្ទ ន្ិង្ន្ធាន្សាំខាន្់ៗ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។. 24 ? 
 

 បែត ឹងឧទធរែអ៍្ាំព្ឱីសងរបស់អ្នក 

o បែត ឹងឧទធរែ៍ េឺជាវវ ិ្ ីមួយកន ុងការសសន ើសុាំឲ្យសយើងផ្លៃ ស់បត រូសសចកត ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង។ 

o សព្មាប់ព័្ត៌មាន្បណន្ែមសា ីពី្វ ិ្ ីដាក់បែត ឹងឧទធរែ៍អ្ាំពី្ឱសងតាមសវជជបញ្ហជ ណ ន្ក D របស់អ្នកតាម

ទូរសព្ទ សូមទាំនក់ទាំន្ងសសវាបសព្មើសមាជិក តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាប់ពី្

សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការសរៀងរាេ់ថ្ងៃចុងសប្ដា ហ៍ 

និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ អ្នកក៏អាចស្ញើរសាំសែើររបស់អ្នកតាមរយៈទូរសារមកសេខ 1-866-388-1766 ។ 

សបើសិន្អ្នកចង់ដាក់បែា ឹងឧទធរែ៍ ឬបែា ឹងតវា៉ា ជាោយេកខអ្កេរ សូមស្ញើបែត ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក

មកកាន់្អាសយដាា ន្ខាងសព្កាម។ 

Health Net Community Solutions, Inc. 

Medicare Part D Appeals  

PO Box 31383 

Tampa, FL 33631-3383 

 

o សព្មាប់ព័្ត៌មាន្បណន្ែមសា ីពី្វ ិ្ ីដាក់បែត ឹងឧទធរែ៍អ្ាំពី្ឱសង Medi-Cal របស់អ្នកតាមទូរសព្ទ 

សូមទាំនក់ទាំន្ងសសវាបសព្មើសមាជិក តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 

8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការសរៀងរាេ់ថ្ងៃចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃ

ឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅថ្ងៃស វ្ ើ

ការបនទ ប់។ អ្នកក៏អាចស្ញើរសាំសែើររបស់អ្នកតាមរយៈទូរសារមកសេខ 1-877-713-6189 ។ សបើសិន្

អ្នកចង់ដាក់បែា ឹងឧទធរែ៍ ឬបែា ឹងតវា៉ា ជាោយេកខអ្កេរ សូមស្ញើបែត ឹងឧទធរែរ៍បស់អ្នកមក

កាន់្អាសយដាា ន្ខាងសព្កាម។ 

Health Net Community Solutions, Inc. 

Attn: Appeals & Grievances Dept. 

PO Box 10422 

Van Nuys, CA 91410-0422 

 

o សព្មាប់ព្័ត៌មាន្បណន្ែមសា ីព្ីការដាក់បែត ឹងឧទធរែ៍អ្ាំព្ីឱសងតាមសវជជបញ្ហជ របសអ់្នក សូមសមើេ

ជាំពូ្កទី 9 ណ ន្ក F5 ទាំព្័រ 231 ។ 

 បែត ឹងតវា៉ា អ្ាំព្ឱីសងរបស់អ្នក 

o សោកអ្នកអាចដាក់បែា ឹងតវា៉ា ពី្ពួ្កសយើង ឬឱសងសាែ ន្ណាមួយ។ សន្េះរមួបញ្ច េូទាំង

បែា ឹងតវា៉ា ព្ីឱសងព្តវូការសវជជបញ្ហជ របស់សោកអ្នក្ងណដរ។ 

o សបើសិន្ការបត ឹងតវា៉ា របស់អ្នកស វ្ ើស ើងចាំសពាេះសសចកត ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង អ្ាំព្ឱីសង

តាមសវជជបញ្ហជ សនេះសោកអ្នកអាចបា ឹងឧទធរែ៍ប្ដន្។ (សូមសមើេណ ន្កខាងសេើ ទាំព្រ័ 22 ។) 

o សោកអ្នកអាចស្ញើបែត ឹងតវា៉ា អ្ាំព្ ីHealth Net Cal MediConnect សៅកាន់្ Medicare ។ 

សោកអ្នកអាចសព្បើព្ប្ដស់ទព្មង់ណបបបទតាមបណាា ញអីុ្ន្្ឺែិតសៅ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំ់ សមាជិក Health Net Cal MediConnect  ជាំពូ្កទី 2៖ សេខទូរសព្ទ ន្ិង្ន្ធាន្សាំខាន្់ៗ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។. 25 ? 
 

www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx។ ឬសោកអ្នកអាចទូរសព្ទ

សៅ1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) សដើមបសីសន ើសុាំជាំនួ្យ។ 

o សព្មាប់ព័្ត៌មាន្បណន្ែមសា ីពី្ការដាក់បែត ឹងតវា៉ា អ្ាំពី្ឱសងតាមសវជជបញ្ហជ របស់អ្នក សូម

សមើេជាំពូ្កទី 9 ណ ន្ក J ទាំព្រ័ 253 ។ 

 ការបង់ព្ប្ដក់សព្មាប់ការណងទាំសុខភាព្ ឬឱសងណដេសោកអ្នកប្ដន្បង់ព្ប្ដក់ រចួសហើយ 

o សព្មាប់ព័្ត៌មាន្បណន្ែមអ្ាំពី្រសបៀបសសន ើសុាំឲ្យសយើងបង់ព្ប្ដក់ឲ្យសោកអ្នកវញិ ឬបង់

វវកិកយបព្តណដេសោកអ្នកទទួេប្ដន្ សូមសមើេជាំពូ្កទី 7 ណ ន្ក A ទាំព្័រ 154។ 

o សបើសិន្សោកអ្នកសសន ើសុាំឲ្យសយើងបង់វវកិកយបព្ត សហើយសយើងបដិសស្ណ ន្កណាមួយថ្ន្សាំសែើ

របស់អ្នកសនេះ សោកអ្នកអាចបត ឹងឧទធរែស៍េើសសចកតសីសព្មចរបស់សយើង។ សូមសមើេជាំពូ្កទី 

9 ណ ន្ក D ទាំព្័រ 200 សព្មាប់ព្័ត៌មាន្បណន្ែមសា ីអ្ាំព្ីបែត ឹងឧទធរែ៍។ 

B. រប ៀ ទាក់ទងអ្នកសម្រម សម្រមួេការន្ែទារំ ស់អ្នក 

អ្នកសព្មបសព្មួេការណងទាំសុខភាព្ េឺជាមនុ្សេដស៏ាំខាន់្មាន ក់ណដេស វ្ ើការជាមួយសោកអ្នក ជាមួយណ្ន្ការ

សុខភាព្ និ្ងជាមួយអ្នក ត្េ់សសវាណងទាំសុខភាព្របស់អ្នក សដើមបធីានឲ្យព្ប្ដកដថា សោកអ្នកទទួេប្ដន្ការ

ណងទាំសុខភាព្ណដេសោកអ្នកព្តវូការ។ អ្នកសព្មបសព្មួេការណងទាំមាន ក់នឹ្ងព្តវូចាត់តាាំងសព្មាប់សោកអ្នក 

សៅសព្េណដេសោកអ្នកកាៃ យជាសមាជិកថ្ន្ណ្ន្ការ។ អ្នកសព្មបសព្មួេណងទាំរបស់អ្នកនឹ្ងទក់ទងសោក

អ្នកសៅសព្េសោកអ្នកចុេះស ម្ េះកន ុងណ្ន្ការរបស់សយើង។ 

 

សសវាបសព្មើសមាជិកអាចព្ប្ដប់សោកអ្នកព្ីរសបៀបណដេសោកអ្នកអាចទក់ទងអ្នកសព្មបសព្មួេណ ន្កណងទាំរបស់

អ្នកប្ដន្។ អ្នកសព្មបសព្មួេការណងទាំជួយសរៀបចាំដាក់បញ្ច េូគ្នន សសវាណងទាំសុខភាព្សដើមបបីាំសព្ញឲ្យប្ដន្សៅតាម

តព្មូវការថ្ន្ការណងទាំសុខភាព្របស់សោកអ្នក។ ពួ្កសេស វ្ ើការជាមួយសោកអ្នកសដើមបីសរៀបចាំណ្ន្ការណងទាំរបសអ់្ន

ក។ ពួ្កសេជួយសោកអ្នកកន ុងការសសព្មចសព្ជើសសរ ើសព្កមុណងទាំសុខភាព្សោកអ្នក។ អ្នកសព្មបសព្មួេការណងទាំ

របស់អ្នក ត្េ់ព័្ត៌មាន្ណដេសោកអ្នកព្តវូការសដើមបពី្េប់ព្េងការណងទាំសុខភាព្របស់សោកអ្នក។ សន្េះ ក៏នឹ្ងជួយ

សោកអ្នកបសងក ើតជសព្មើសណដេព្តឹមព្តវូសព្មាប់សោកអ្នក្ងណដរ។ សោកអ្នកអាចសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សសវាបសព្មើ

សមាជិកសបើសិន្សោកអ្នកព្តវូការជាំនួ្យកន ុងការទក់ទងជាមួយនឹ្ងអ្នកសព្មបសព្មួេការណងទាំរបស់អ្នក។ 

 

សបើសិន្សោកអ្នកចង់ផ្លៃ សប់ត រូអ្នកសព្មបសព្មួេការណងទាំរបស់អ្នក ឬមាន្សាំែួរ បណន្ែមណាមួយ សូមទាំនក់

ទាំន្ងសេខទូរសព្ទខាងសព្កាមសន្េះ។ 

 

សោកអ្នកក៏អាចសៅទូរសព្ទមកកាន់្អ្នកសព្មបសព្មួេការណងទាំរបស់អ្នក្ងណដរមុន្សព្េពួ្កសេទក់ទងសោក

អ្នក។ សូមសៅទូរសព្ទមកកាន់្សេខខាងសព្កាមសហើយសសន ើសុាំនិ្ោយសៅ កាន់្អ្នកសព្មបសព្មួេការណងទាំរបស់អ្នក។ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html
http://www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx


សសៀវសៅណែនាំ់ សមាជិក Health Net Cal MediConnect  ជាំពូ្កទី 2៖ សេខទូរសព្ទ ន្ិង្ន្ធាន្សាំខាន្់ៗ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។. 26 ? 
 

ព្បសភទទាំនក់ទាំន្ង  

សូមបៅ 

ទូរសពទបៅ

បេខ 

1-855-464-3571 ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ 

ចាប់ពី្ថ្ងៃច័ន្ធដេ់ថ្ងៃសុព្ក សមា៉ោ ង 8:00 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8:00 យប់ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើ

ការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារ 

ទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ 

សយើងមាន្ ត្េ់ជូន្សសវាបកណព្បសដាយឥតេិតថ្ងៃសព្មាប់សោកអ្នកណដេមិន្

សចេះនិ្ោយភាសាអ្ង់សេៃស។ 

TTY 711 (សសវាបញ្ជ នូ្បន្តការសៅទូរសព្ទជាតិ) ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។  

សេខសន្េះេឺសព្មាប់អ្នកណដេមាន្បញ្ហា កន ុងការសាា ប់ ឬនិ្ោយ។ សោកអ្នក

ចាាំប្ដច់ព្តវូមាន្ឧបករែទូ៍រសព្ទព្ិសសសសដើមបីសៅសៅកាន់្សេខសន្េះ។ 

ចាប់ពី្ថ្ងៃច័ន្ធដេ់ថ្ងៃសុព្ក សមា៉ោ ង 8:00 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8:00 យប់ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើ

ការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារ 

ទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ 

សរបសរ

សំ ុម្រត 

Health Net Community Solutions, Inc. 

PO Box 10422 

Van Nuys, CA 91410-0422 

 

B1. បៅបពេណា ន្ែេម្រតវូទាក់ទងអ្នកសម្រម សម្រមួេន្ែទាសុំខភាពរ ស់អ្នក 

 សាំែួរអ្ាំព្ីការណងទាំសុខភាព្របស់អ្នក 

 សាំែួរអ្ាំព្កីារទទួេប្ដន្សសវាសុខភាព្ឥរោិបង (សុខភាព្ ល្ វូចិតត និ្ងវវបិតា ិសព្បើព្ប្ដស់សារធាតុសញៀន្)  

 សាំែួរអ្ាំព្ី្ សមោប្ដយស វ្ ើដាំសែើរ 

 សាំែួរអ្ាំព្ីការ ត្េ់សសវា និ្ងជាំនួ្យគ្នាំព្ទរយៈសព្េយូរអ្ណងវង (LTSS) ។  

LTSS រមួមាន្សសវាសព្មាប់មនុ្សេសព្ញវយ័តាមសហេមន៍្ (Community-Based Adult Service, CBAS) និ្ង

មែឌ េណងទាំសុខភាព្ (Nursing Facilities, NF) 

សព្េខៃេះ សោកអ្នកអាចទទួេជាំនួ្យជាមួយនឹ្ងតព្មូវការកន ុងការរស់សៅ និ្ងការណងទាំ សុខភាព្ព្បចាាំថ្ងៃរបស់អ្នក។  

សោកអ្នកអាចទទួេសសវាខាងសព្កាមសន្េះ ៖ 

 សសវាមនុ្សេសព្ញវយ័តាមសហេមន៍្ (CBAS) 

 ការណងទាំសដាយមន្ទ ីរជាំនញ 

 ការព្ោប្ដេសដាយចេន 

 ការព្ោប្ដេសាត រសមបទរាងកាយ 

 ការព្ោប្ដេវវបិតត ិពាកយសាំដី 

 សសវាសងគមសវជជសាស្រសត  និង 

 ការណងទាំសុខភាព្តាម ទ្េះ។  

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំ់ សមាជិក Health Net Cal MediConnect  ជាំពូ្កទី 2៖ សេខទូរសព្ទ ន្ិង្ន្ធាន្សាំខាន្់ៗ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។. 27 ? 
 

បសវាមនុសសបពញវយ័តាមសហេមន៍ (CBAS)៖ 

 

សមាជិក Medi-Cal ណដេមាន្កាំសសាយ ល្ វូកាយ ល្ វូចិតត ឬសងគមណដេសកើត ស ើងបនទ ប់ព្ីអាយុ18 ឆ្ន ាំ 

និ្ងណដេអាចទទួេអ្តថ ព្បសោជន៍្ពី្សសវាមនុ្សេសព្ញវយ័តាមសហេមន៍្ (CBAS) អាចមាន្សិទធិទទួេ

ប្ដន្សសវាសន្េះ។ 

សមាជិកមាន្សិទធិទទួេប្ដន្ព្តវូបាំសព្ញេកខែៈវនិិ្ចឆ ័យណាមួយដូចខាងសព្កាម៖ 

 តព្មូវការណដេសមេមមនឹ្ងបាំសព្ញតាមកព្មិតថ្ន្មន្ទ ីរណងទាំកព្មិត A (NF-A) ឬសេើសព្ីសន្េះ 

 ព្ិការភាព្ណ ន្កយេ់ដឹងពី្កព្មិតម្យម សៅ ៃ្ន់្ ៃ្រ រមួទ ាំងជាំងឺសភៃចការចងចាាំពី្ កព្មិតម្យម 

សៅ ៃ្ន់្ ៃ្រ ឬជាំងឺវសងវងវង្វវ ន់្ស្េងសទៀត 

 ព្ិការភាព្ណ ន្កេូតោស ់

ព្ិការភាព្ណ ន្កយេ់ដឹងពី្កព្មិតព្សាេ សៅម្យម រមួទ ាំងជាំងឺសភៃចការចងចាាំ ឬជាំងឺវសងវងវង្វវ ន់្ សហើយ

ព្តវូការជាំនួ្យ ឬការព្េប់ព្េងសេើសកមមភាព្ព្ីរដូច ខាងសព្កាម ៖ 

o ងូតទឹក o ការសដើរចុេះស ើង 

o សសៃ ៀកពាក់ o ការស ទ្រព្ីកណន្ៃងមួយសៅកណន្ៃង

មួយសទៀត 

o បញ្ច ុ កចាំែីខល នួ្ឯង o ព្េប់ព្េងការសព្បើព្ប្ដសឱ់សង 

o ការចូេបន្ទប់ទឹក o អ្នម័យ 

 

ជាំងឺ ល្ វូចិតតរា ាំថ្រ៉ា ឬរបួសខួរកាេ និ្ងព្តវូការជាំនួ្យ ឬការព្េប់ព្េងសេើសកមមភាព្ ព្ីរដូចខាងសព្កាម ៖ 

o ងូតទឹក o ការចូេបន្ទប់ទឹក 

o សសៃ ៀកពាក់ o ការសដើរចុេះស ើង 

o បញ្ច ុ កចាំែីខល នួ្ឯង o ការស ទ្រព្ីកណន្ៃងមួយសៅកណន្ៃង

មួយសទៀត 

ព្េប់ព្េងការសព្បើព្ប្ដសឱ់សង ឬព្តវូការជាំនួ្យ ឬការព្េប់ព្េងសេើតព្មូវការ ណាមួយព្ីបញ្ជ ីសកមមភាព្ខាង

សេើ និ្ងសកមមភាព្ណាមួយខាងសព្កាម ៖ 

o អ្នម័យ 

o ការព្េប់ព្េងព្ប្ដក់កាស 

o ការសព្បើព្ប្ដស់្ ន្ធាន្ 

o ការសរៀបចាំចាំែីអាហារ 

o មស្ោប្ដយស វ្ ើដាំសែើរ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំ់ សមាជិក Health Net Cal MediConnect  ជាំពូ្កទី 2៖ សេខទូរសព្ទ ន្ិង្ន្ធាន្សាំខាន្់ៗ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។. 28 ? 
 

 កត ីរំព្ឹងសមសហតុ្េ ណដេថាសសវាបង្វក រនឹ្ងរកា ឬស វ្ ើឲ្យព្បសសើរដេក់ព្មិត មុខង្វរបចច ុបបន្ន  

(ឧទហរែ៍ កន ុងករែមីាន្របួសខួរកាេសដាយសារការ ប៉ោេះទងគ ិច ល្ វូចិតា ឬការ ៃ្ងសរាេ) 

 មាន្េទធភាព្ខពសក់ន ុងការចុេះសខាយបណន្ែម និ្ងទាំន្ងជាអាចដាក់សៅកន ុងកណន្ៃង ណងទាំ សបើសិន្

គ្នម ន្កមម វ ិ្  ីCBAS (ឧទហរែ ៍កន ុងករែីមាន្ដុាំព្កកន ុងខួរកាេ ឬជាំងឺវសងវងវង្វវ ន់្ទក់ទងនឹ្ង

សមសរាេសអ្ដស៍) 

មនទ ីរន្ែទា ំ(NF) ៖ 

សមាជិកព្តវូណតព្តវូការការណងទាំណ ន្កសវជជសាស្រសត រយៈសព្េណវងឬខៃ ី 24 សមា៉ោ ងសៅតាមសវជជបញ្ហជ របសព់្េសូព្ទយសដើមបី

មាន្សិទធទិទួេប្ដន្ការណងទាំរយៈសព្េណវង (LTC) ឬសដើមបចូីេមន្ទ ីរណងទាំជាំនញ (SNF)។ 

C. រប ៀ ទាក់ទងបៅបេខទូរសពទ ន្ ន្កម្រ ឹកាពីេិោនុ ដ្ឋា ក 

ណខេទូរសព្ទ ា្េ់ឱវាទសដាយេិោនុ្បដាា កថ្ន្កមម វ ិ្ ី Health Net Cal MediConnect េឺជាសសវាណដេ ត្េ់នូ្វការ

បង្វា ត់បង្វា ញ និ្ងឱវាទរបស់េិោនុ្បដាា កតាមទូរសព្ទសដាយឥតេិតថ្ងៃព្ីអ្នកេៃនិី្កសាព្សត ព្បកបសដាយការប

ែត ុ េះបណាត េណដេមាន្សព្ញ 24 សមា៉ោ ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយសប្ដត ហ៍ 365 ថ្ងៃកន ុងមួយឆ្ន ាំ។ បណាត ញណខេទូរសព្ទ

សុាំព្បឹកាព្ីេិោនុ្បដាា ក ត្េ់នូ្វការវាយតថ្មៃប្ដ៉ោ ន់្ព្បមាែសេើការណងទាំសុខភាព្ផ្លទ េ់ភាៃ មៗសដើមបីជួយសមាជិក

កាំែត់នូ្វកព្មិតថ្ន្ការណងទាំណដេព្តវូការសៅសព្េសនេះ។ អ្នកេៃ ីនិ្កសាស្រសតប្ដន្ ត្េ់ការព្ិសព្គ្នេះសោបេ់មួយ

ទេ់នឹ្ងមួយ ស ៃ្ ើយសាំែួរសខុភាព្ និ្ងការគ្នាំព្ទណ ន្កសរាេសញ្ហា ណដេ ត្េ់អ្ាំណាចដេ់សមាជិកសដើមបីស វ្ ើការសាំសរ

ចចិតតសដាយភាព្សជឿជាក់ និ្ងព្តឹមព្តវូសេើការណងទាំ និ្ងការព្ោប្ដេរបស់ពួ្កសេ។ សមាជិកអាចមាន្េទធ

ភាព្ចូេសព្បើព្ប្ដស់ណខេទូរសព្ទ ា្េ់ឱវាទសដាយេិោនុ្បដាា កសដាយសៅសេខសសវាសមាជិកថ្ន្កមម វ ិ្ ី Health 

Net Cal MediConnect ណដេមាន្សៅសេើខនងប័ែណ សមាគ េ់សមាជិករបស់ពួ្កសេ។ 

ព្បសភទទាំនក់ទាំន្ង  

សូមបៅ 

ទូរសពទបៅ

បេខ 

1-855-464-3571 ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ 

ការ ត្េ់ការបង្វា ត់បសព្ងៀន្ និ្ងឱវាទរបស់េិោនុ្បដាា កយិកាព្ីសាំណាក់អ្នកេៃ ី

និ្កសាស្រសត ព្បកបសដាយការបែត ុ េះបណាត េ មាន្សព្ញ 24 សមា៉ោ ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃ 

កន ុងមួយសប្ដត ហ៍ 365 ថ្ងៃកន ុងមួយឆ្ន ាំ។ 

សយើងមាន្ ត្េ់ជូន្សសវាបកណព្បសដាយឥតេិតថ្ងៃសព្មាប់សោកអ្នកណដេមិន្

សចេះនិ្ោយភាសាអ្ង់សេៃស។ 

TTY 711 (សសវាបញ្ជ នូ្បន្តការសៅទូរសព្ទជាតិ) ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។  

សេខសន្េះេឺសព្មាប់អ្នកណដេមាន្បញ្ហា កន ុងការសាា ប់ ឬនិ្ោយ។ សោកអ្នក

ចាាំប្ដច់ព្តវូមាន្ឧបករែទូ៍រសព្ទព្ិសសសសដើមបីសៅសៅកាន់្សេខសន្េះ។ 

ការ ត្េ់ការបង្វា ត់បសព្ងៀន្ និ្ងឱវាទរបស់េិោនុ្បដាា កយិកាព្ីសាំណាក់អ្នកេៃ ី

និ្កសាស្រសត ព្បកបសដាយការបែត ុ េះបណាត េ មាន្សព្ញ 24 សមា៉ោ ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃ 

កន ុងមួយសប្ដត ហ៍ 365 ថ្ងៃកន ុងមួយឆ្ន ាំ។ 

 

C1. បៅបពេណាម្រតវូទាក់ទងន្ខសទូរសពទ្ដេ់ឱវាទបដ្ឋយេិោនុ ដ្ឋា ក  

 សាំែួរអ្ាំព្ីការណងទាំសុខភាព្របស់អ្នក 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំ់ សមាជិក Health Net Cal MediConnect  ជាំពូ្កទី 2៖ សេខទូរសព្ទ ន្ិង្ន្ធាន្សាំខាន្់ៗ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។. 29 ? 
 

D. រប ៀ ទាក់ទង ណាត ញទូរសពទ វ ិតត ិសខុភាពឥរយិា ែ 

បណាត ញសុខភាព្ព្េប់ព្េង (MHN) ព្បតិបតត ិការបណាត ញទូរសព្ទ វបិតត ិសុខភាព្ឥរោិបង 24/7 សព្មាប់

សមាជិកណដេព្តវូការជាំនួ្យព្បសភទសន្េះ។ សៅសព្េណាមួយកន ុងអ្ាំ ុងសព្េសមាជិកសៅអាចសសន ើសុាំនិ្ោយសៅ

កាន់្អ្នកេៃ ីនិ្កសាស្រសត ណដេមាន្អាជាញ ប័ែណ ណដេអាចជួយពួ្កសេកន ុងការទទួេប្ដន្សសវាណដេពួ្កសេព្តវូការ។ 

សមាជិកននអាចសព្បើណខេទូរសព្ទសព្េមាន្វបិតត ិសន្េះ សដាយសៅសៅសេខខាងសព្កាម។ 
ព្បសភទទាំនក់ទាំន្ង  

សូមបៅ 

ទូរសពទបៅ

បេខ 

1-855-464-3571 ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ 

អ្នកេៃ ីនិ្កសាស្រសតសុខភាព្ឥរោិបងណដេមាន្អាជាញ ប័ែណ  អាចរកប្ដន្ 24 

សមា៉ោ ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយសប្ដត ហ៍ 365 ថ្ងៃកន ុងមួយឆ្ន ាំ។ 

សយើងមាន្ ត្េ់ជូន្សសវាបកណព្បសដាយឥតេិតថ្ងៃសព្មាប់សោកអ្នកណដេមិន្

សចេះនិ្ោយភាសាអ្ង់សេៃស។ 

TTY 711 (សសវាបញ្ជ នូ្បន្តការសៅទូរសព្ទជាតិ) ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។  

សេខសន្េះេឺសព្មាប់អ្នកណដេមាន្បញ្ហា កន ុងការសាា ប់ ឬនិ្ោយ។ សោកអ្នក

ចាាំប្ដច់ព្តវូមាន្ឧបករែទូ៍រសព្ទព្ិសសសសដើមបីសៅសៅកាន់្សេខសន្េះ។ 

អ្នកេៃ ីនិ្កសាស្រសតសុខភាព្ឥរោិបងណដេមាន្អាជាញ ប័ែណ  អាចរកប្ដន្ 24 

សមា៉ោ ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយសប្ដត ហ៍ 365 ថ្ងៃកន ុងមួយឆ្ន ាំ។ 

 

D1. បៅបពេណាម្រតវូទាក់ទង ណាត ញទូរសពទ វ ិតត ិសុខភាពឥរយិា ែ 

 សាំែួរអ្ាំព្សីសវាសុខភាព្រាងកាយ និ្ងសសវាសព្បើព្ប្ដសស់ារធាតុសញៀន្ 

 កមម វ ិ្  ីHealth Net Cal MediConnect ត្េជូ់ន្សោកអ្នកនូ្វព្័ត៌មាន្សវជជសាស្រសត  និ្ងដាំបូនម ន្

រយៈសព្េសព្ញមួយថ្ងៃ។ សៅសព្េណដេសោកអ្នកសៅទូរសព្ទ អ្នកឯកសទសសុខភាព្ឥរោិបង

របស់សយើងខុ្ាំនឹ្ងស ៃ្ ើយសាំែួរទក់ទងនឹ្ងសុខុមាេភាព្របសអ់្នក។ សបើសិន្សោកអ្នកមាន្

តព្មូវការសុខភាព្បនទ ន់្ ប៉ោុណន្តមិន្ណមន្ជាការសសព្ង្វគ េះបនទ ន់្សនេះ សោកអ្នកអាចទូរសព្ទមក

កាន់្ណខេវបិតត ិសុខភាព្ឥរោិបងរបស់សយើង 24 សមា៉ោ ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយសប្ដត ហ៍ 365 

ថ្ងៃកន ុងមួយឆ្ន ាំ សព្មាប់សាំែួរសវជជសាស្រសតទក់ទងនឹ្ងសុខភាព្ ល្ វូចិតា។ 

សព្មាប់សាំែួរទក់ទងនឹ្ងសសវាឯកសទសសុខភាព្ ល្ វូចិតតថ្ន្សខាន្្ីរបស់អ្នក សូមសមើេទាំព្័រ 36 ។ 

 

 

 

 

 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំ់ សមាជិក Health Net Cal MediConnect  ជាំពូ្កទី 2៖ សេខទូរសព្ទ ន្ិង្ន្ធាន្សាំខាន្់ៗ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។. 30 ? 
 

E. រប ៀ ទាក់ទងកមម វធីិ Health Insurance Counseling and Advocacy 

Program (HICAP)  

កមម វ ិ្ ីគ្នាំព្ទ និ្ងការព្បឹកាសេើការធានរា៉ា ប់រងសុខភាព្ (HICAP) ត្េក់ារព្បឹកាសេើការធានរា៉ា ប់រងសុខភាព្

សដាយឥតេិតថ្ងៃដេ់សោកអ្នក ណដេមាន្កមម វ ិ្ ី Medicare។ អ្នកព្បឹកាសោបេរ់បស់ HICAP អាចស ៃ្ ើយ

សាំែួរសោកអ្នក និ្ងជួយសោកអ្នកឲ្យណសវងយេ់ពី្អ្វ ើណដេព្តវូស វ្ ើសដើមបីសដាេះព្សាយបញ្ហា របស់អ្នក។ HICAP មាន្

អ្នកព្បឹកាសោបេ់ណដេប្ដន្បែត ុ េះបណាត េសៅព្េប់សខាន្្ី សហើយសសវាសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។  

HICAPមិន្មាន្ទាំនក់ទាំន្ងនឹ្ងព្កមុហ ុន្ធានរា៉ា ប់ ឬណ្ន្ការសុខភាព្ណាមួយស ើយ។ 

សូមបៅ 

ទូរសពទបៅ

បេខ 

1-213-383-4519 

សសវាសហេមន៍្ និ្ងមនុ្សេចាស់ថ្ន្សខាន្្ី Los Angeles៖ 1-800-824-0780 

ព្ីថ្ងៃច័ន្ទដេថ់្ងៃសពុ្ក ព្សីមា៉ោ ង 9:00 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 5:00 ោៃ ច 

TTY សសវាសហេមន៍្ និ្ងមនុ្សេចាស់ថ្ន្សខាន្្ី Los Angeles៖ 711 (សសវាបញ្ជ នូ្

បន្តការសៅទូរសព្ទជាតិ) 

សេខសន្េះេឺសព្មាប់អ្នកណដេមាន្បញ្ហា កន ុងការសាា ប់ ឬនិ្ោយ។ សោកអ្នក

ចាាំប្ដច់ព្តវូមាន្ឧបករែទូ៍រសព្ទព្ិសសសសដើមបីសៅសៅកាន់្សេខសន្េះ។ 

ព្ីថ្ងៃច័ន្ទដេថ់្ងៃសពុ្ក ព្សីមា៉ោ ង 9:00 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 5:00 ោៃ ច 

សរបសរ

សំ ុម្រត 

HICAP 

Center for Health Care Rights 

520 S. Lafayette Park Place, Suite 214  

Los Angeles, CA 90057 

បេហទំព័រ www.healthcarerights.org 

 

E1. បៅបពេណាម្រតវូទាក់ទងបៅ HICAP 

 សាំែួរអ្ាំពី្ណ្ន្ការ Cal MediConnect របស់អ្នក ឬ Medicare ស្េងសទៀត 

o អ្នកព្បឹការបស់ HICAP អាចស ៃ្ ើយសាំែួររបស់អ្នកអ្ាំព្ីការផ្លៃ ស់បត រូសៅណ្ន្ការងមី និ្ងជួយ

សោកអ្នក៖ 

– ណសវងយេ់សិទធរិបស់អ្នក 

– ណសវងយេ់ពី្ជសព្មើសណ្ន្ការរបស់អ្នក 

– ដាក់បែត ឹងតវា៉ា អ្ាំពី្ការណងទាំសុខភាព្ ឬការព្ោប្ដេរបស់អ្នក និង 

– សដាេះព្សាយបញ្ហា ជាមួយវកិកយបព្តរបស់អ្នក។ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html
https://healthcarerights.org/


សសៀវសៅណែនាំ់ សមាជិក Health Net Cal MediConnect  ជាំពូ្កទី 2៖ សេខទូរសព្ទ ន្ិង្ន្ធាន្សាំខាន្់ៗ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។. 31 ? 
 

F. រប ៀ ទំនាក់ទំនងអ្ងគភាពន្កេមអេុណភាព (QIO) 

រដារបសស់យើងមាន្អ្ងគភាព្មួយសៅថា Livanta ។ អ្ងគភាព្សន្េះ េឺជាព្កមុសវជជបែឌ តិ និ្ងអ្នកជាំនញណងទាំសខុ

ភាព្ដថ្ទសទៀត ណដេជួយណកេមអេុែភាព្ណងទាំសុខភាព្សព្មាប់អ្នកសៅកន ុងកមម វ ិ្ ី Medicare។ Livanta មិន្

មាន្ទាំនក់ទាំន្ងនឹ្ងណ្ន្ការរបសស់យើងស ើយ។ 

ព្បសភទទាំនក់ទាំន្ង  

សូមបៅ 

ទូរសពទបៅ

បេខ 

1-877-588-1123 

TTY 1-855-887-6668 

សេខសន្េះេឺសព្មាប់អ្នកណដេមាន្បញ្ហា កន ុងការសាា ប់ ឬនិ្ោយ។ សោកអ្នក

ចាាំប្ដច់ព្តវូមាន្ឧបករែទូ៍រសព្ទព្ិសសសសដើមបីសៅសៅកាន់្សេខសន្េះ។ 

សរបសរ

សំ ុម្រត 

Livanta BFCC-QIO Program 

10820 Guilford Road, Suite 202 

Annapolis Junction, MD 20701 

បេហទំព័រ www.livantaqio.com 

 

F1. បៅបពេណាម្រតវូទាក់ទងបៅ Livanta 

 សាំែួរអ្ាំព្ីការណងទាំសុខភាព្របស់អ្នក 

o សោកអ្នកអាចស វ្ ើបែត ឹងតវា៉ា ពី្ការណងទាំណដេសោកអ្នកប្ដន្ទទួេ សបើសិន្ ៖ 

– មាន្បញ្ហា ជាមួយេុែភាព្រណងទាំ 

– េិតថាការសាន ក់សៅមន្ទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកព្តវូបញ្ច ប់ឆ្ប់សព្ក ឬ 

– េិតថាសសវាណងទាំសុខភាព្សៅ ទ្េះ មន្ទ ីរណងទាំជាំនញ ឬមន្ទ ីរសាត រនី្តិសមបទថ្ន្ការ

ពិ្សព្គ្នេះជាំងឺសព្ៅទូេាំទូោយ (CORF) កាំព្ុងបញ្ច ប់សេឿន្សព្ក។  

  

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html
https://www.livantaqio.com/en


សសៀវសៅណែនាំ់ សមាជិក Health Net Cal MediConnect  ជាំពូ្កទី 2៖ សេខទូរសព្ទ ន្ិង្ន្ធាន្សាំខាន្់ៗ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។. 32 ? 
 

G. រប ៀ ទាក់ទងកមម វធីិ Medicare 

Medicare េឺជាកមម វ ិ្ ីធានរា៉ា ប់សុខភាព្សហព្័ន្ធសព្មាប់អ្នកណដេមាន្អាយ ុ65ឆ្ន ាំ ឬសេើសព្ីសន្េះ ជន្ពិ្ការ

អាយុសព្កាម 65 ឆ្ន ាំ និ្ងអ្នកណដេមាន្ជាំងឺតព្មងសនមដាំណាក់កាេចុងសព្កាយ (តព្មងសនមណេងដាំសែើរការ

ជាអ្ចិថ្ស្រន្តយ៍ណដេតព្មូវឲ្យោង្ម ឬបដ រូតព្មងសនម)។ 

ទីភាន ក់ង្វរសហព្័ន្ធណដេទទួេបន្ទ ុកកមម វ ិ្ ី Medicare េឺជាមជឈមែឌ េ ត្េស់សវា Medicare និ្ង Medicaid ឬ 

CMS ។ 

ព្បសភទទាំនក់ទាំន្ង  

សូមបៅ 

ទូរសពទបៅ

បេខ 

1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 

ការសៅទូរសព្ទមកកាន់្សេខសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ 24 សមា៉ោ ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុង

មួយសប្ដត ហ៍។ 

TTY 1-877-486-2048។ ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ 

សេខសន្េះេឺសព្មាប់អ្នកណដេមាន្បញ្ហា កន ុងការសាា ប់ ឬនិ្ោយ។ សោកអ្នក

ចាាំប្ដច់ព្តវូមាន្ឧបករែទូ៍រសព្ទព្ិសសសសដើមបីសៅសៅកាន់្សេខសន្េះ។ 

បេហទំព័រ www.medicare.gov 

សន្េះេឺជាសេហទាំព្័រ ល្ វូការសព្មាប់ Medicare។ វា ត្េជូ់ន្សោកអ្នកនូ្វព្័ត៌មាន្

ងមីៗបាំ្ុតអ្ាំព្ី Medicare ។ វាក៏មាន្ព្័ត៌មាន្អ្ាំព្ីមន្ទ ីរសព្ទយ មែឌ ណងទាំមនុ្សេ

ចាស់ សវជជបែឌ ិត ភាន ក់ង្វរសុខភាព្តាម ទ្េះ មន្ទ ីរោង្ម មន្ទ ីរសាត រនី្តិសមប

ទសព្មាប់អ្នកជាំងឺសាន ក់ព្ោប្ដេ និ្ងមន្ទ ីរសព្ទយសព្មាប់អ្នកជាំងឺ ៃ្ន់្។ 

វារមួមាន្សេហទាំព្័រ និ្ងសេខទូរសព្ទណដេមាន្ព្បសោជន្៍។ សេហទាំព្័រសន្េះ រមួ

មាន្កូន្សសៀវសៅ ណដេអ្នកអាចព្ព្ីន្សដាយផ្លទ េស់ចញពី្កុាំព្យូ ទ័ររបស់អ្នក។  

សបើសិន្សោកអ្នកមិន្មាន្កុាំព្យូ ទ័រសទ បណាណ េ័យកន ុងតាំបន់្ ឬមជឈមែឌ េចាស់

ជរារបស់អ្នកអាចជួយសោកអ្នកចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រសន្េះសដាយសព្បើព្ប្ដស ់

កុាំព្យូ រទ័ររបសពួ់្កសេ។ ឬសោកអ្នកអាចទូរសព្ទសៅ Medicare តាមសេខខាង

សេើសហើយព្ប្ដប់ពួ្កសេព្ីអ្វ ើ ណដេសោកអ្នកកាំព្ុងណសវងរក។ ពួ្កសេនឹ្ងណសវងរក

ព្័ត៌មាន្សៅសេើសេហទាំព្័រ ព្ព្ីន្វាសចញ សហើយស្ញើជូន្សោកអ្នក។ 

  

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html
http://www.medicare.gov/


សសៀវសៅណែនាំ់ សមាជិក Health Net Cal MediConnect  ជាំពូ្កទី 2៖ សេខទូរសព្ទ ន្ិង្ន្ធាន្សាំខាន្់ៗ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។. 33 ? 
 

H. រប ៀ ទាក់ទងបៅកាន់ជបម្រមើសន្ែទាសំខុភាព Medi-Cal 

ជសព្មើសណងទាំសុខភាព្ Medi-Cal អាចជួយសោកអ្នកប្ដន្ សបើសិន្សោកអ្នកមាន្សាំែួរអ្ាំព្ីការសព្ជើសសរ ើស

ណ្ន្ការ Cal MediConnect ឬបញ្ហា កន ុងការចុេះស ម្ េះស្េងសទៀត។ 

ព្បសភទទាំនក់ទាំន្ង  

សូមបៅ 

ទូរសពទបៅ

បេខ 

1-844-580-7272 

តាំណាងណ ន្កជសព្មើសណងទាំសុខភាព្បសព្មើការសៅចសនៃ េះសមា៉ោ ង 8:00 ព្ព្ឹក និ្ង

សមា៉ោ ង 6:00 ោៃ ច ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសុព្ក។ 

TTY 1-800-430-7077 

សេខសន្េះេឺសព្មាប់អ្នកណដេមាន្បញ្ហា កន ុងការសាា ប់ ឬនិ្ោយ។ សោកអ្នក

ចាាំប្ដច់ព្តវូមាន្ឧបករែទូ៍រសព្ទព្ិសសសសដើមបីសៅសៅកាន់្សេខសន្េះ។ 

សរបសរ

សំ ុម្រត 

California Department of Health Care Services 

Health Care Options 

P.O. Box 989009 

West Sacramento, CA 95798-9850 

បេហទំព័រ www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov 

  

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html
https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/


សសៀវសៅណែនាំ់ សមាជិក Health Net Cal MediConnect  ជាំពូ្កទី 2៖ សេខទូរសព្ទ ន្ិង្ន្ធាន្សាំខាន្់ៗ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។. 34 ? 
 

I. រប ៀ ទាក់ទងបៅកាន់កមម វធីិ Cal MediConnect Ombuds  

កមម វ ិ្  ីCal MediConnect Ombuds េឺជាអ្នកគ្នាំពារកន ុងនមជាតាំណាងរបស់អ្នក។ ពួ្កសេអាចស ៃ្ ើយសាំែួរ

នន សបើសិន្អ្នកមាន្បញ្ហា  ឬពាកយបែត ឹងតវា៉ា  សហើយអាចជួយឱយអ្នកយេ់អ្ាំព្ីអ្វ ើ ណដេព្តវូស វ្ ើ។ កមម វ ិ្ ី Cal 

MediConnect Ombuds Program ក៏អាចជួយអ្នកជាមួយនឹ្ងបញ្ហា សសវា ឬបញ្ហា វកិកយបព្ត។ កមម វ ិ្ ី Cal 

MediConnect Ombuds មិន្មាន្ទាំនក់ទាំន្ងជាមួយណ្ន្ការរបស់សយើង ឬព្កមុហ ុន្ធានរា៉ា ប់រង ឬណ្ន្ការ

សុខភាព្ណាមួយស ើយ។ សសវារបស់ពួ្កសេេឺឥតេិតថ្ងៃ។ 

ព្បសភទទាំនក់ទាំន្ង  

សូមបៅ 

ទូរសពទបៅ

បេខ 

1-855-501-3077។ ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ 

ព្ីថ្ងៃច័ន្ទដេថ់្ងៃសពុ្ក ព្សីមា៉ោ ង 9:00 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 5:00 ោៃ ច សេើកណេងណតថ្ងៃ

ឈប់សព្មាក 

TTY 711 (សសវាបញ្ជ នូ្បន្តការសៅទូរសព្ទជាតិ) 

សេខសន្េះេឺសព្មាប់អ្នកណដេមាន្បញ្ហា កន ុងការសាា ប់ ឬនិ្ោយ។ សោកអ្នក

ចាាំប្ដច់ព្តវូមាន្ឧបករែទូ៍រសព្ទព្ិសសសសដើមបីសៅសៅកាន់្សេខសន្េះ។ 

ព្ីថ្ងៃច័ន្ទដេថ់្ងៃសពុ្ក ព្សីមា៉ោ ង 9:00 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 5:00 ោៃ ច សេើកណេងណតថ្ងៃ

ឈប់សព្មាក 

សរបសរ

សំ ុម្រត 

Neighborhood Legal Services of Los Angeles County Health Consumer 

Center 

13327 Van Nuys Blvd.  

Pacoima, CA 91331 

 

1102 East Chevy Chase Drive  

Glendale, CA 91205 

 

3629 Santa Anita Avenue  

El Monte, CA 91731 

បេហទំព័រ calduals.org/background/cal-mediconnect/problem-

resolution/ombudsman/ 

 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html
http://calduals.org/background/cal-mediconnect/problem-resolution/ombudsman/
http://calduals.org/background/cal-mediconnect/problem-resolution/ombudsman/


សសៀវសៅណែនាំ់ សមាជិក Health Net Cal MediConnect  ជាំពូ្កទី 2៖ សេខទូរសព្ទ ន្ិង្ន្ធាន្សាំខាន្់ៗ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។. 35 ? 
 

J. រប ៀ ទាក់ទងបសវាសងគមកិចចរ ស់បខានធី 

សបើសិន្សោកអ្នកព្តវូការជាំនួ្យជាមួយសសវាសព្មាប់សសវាសងគមកិចចសខាន្្ីណាមួយ ណដេ ា្េជ់ាំនួ្យ កន ុងករែី

ណដេមាន្្េព្បសោជន៍្ណដេពាក់ព្័ន្ធ  សូមទាំនក់ទាំន្ងព្កសួងសងគមកិចចរបសស់ខាន្្ីកន ុងតាំបន់្របស់សោក

អ្នក។  

ព្បសភទទាំនក់ទាំន្ង  

សូមបៅ 

ទូរសពទបៅ

បេខ 

1-866-613-3777។ ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។  

សេើកណេងណតថ្ងៃឈប់សព្មាក៖  

ព្ីថ្ងៃច័ន្ទដេថ់្ងៃសពុ្ក ព្សីមា៉ោ ង 7:30 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 7:30 យប់  

ថ្ងៃអាទិតយ សមា៉ោ ង 8:00 ព្ព្កឹ ដេ់សមា៉ោ ង 4:30 ោៃ ច។ 

TTY 711 (សសវាបញ្ជ នូ្បន្តការសៅទូរសព្ទជាតិ) 

សេខសន្េះេឺសព្មាប់អ្នកណដេមាន្បញ្ហា កន ុងការសាា ប់ ឬនិ្ោយ។ សោកអ្នក

ចាាំប្ដច់ព្តវូមាន្ឧបករែទូ៍រសព្ទព្ិសសសសដើមបីសៅសៅកាន់្សេខសន្េះ។ 

ព្ីថ្ងៃច័ន្ទដេថ់្ងៃសពុ្ក ព្សីមា៉ោ ង 7:30 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 7:30 យប់  

ថ្ងៃអាទិតយ សមា៉ោ ង 8:00 ព្ព្កឹ ដេ់សមា៉ោ ង 4:30 ោៃ ច។ 

សរបសរ

សំ ុម្រត 

សូមសមើេសៅសេើ dpss.lacounty.gov/en/resources/offices.htmlឬសៅកន ុង

សសៀវសៅទូរសព្ទរបស់អ្នកសដាយសោងសៅសេើទាំព្័រព្ែស៌សដើមបណីសវ ងរក

ការោិេ័យបសព្មើសសវាសងគមសៅជិតសោកអ្នកបាំ្ុត។ 

បេហទំព័រ dpss.lacounty.gov 

 

  

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html
https://dpss.lacounty.gov/en/resources/offices.html
http://dpss.lacounty.gov/


សសៀវសៅណែនាំ់ សមាជិក Health Net Cal MediConnect  ជាំពូ្កទី 2៖ សេខទូរសព្ទ ន្ិង្ន្ធាន្សាំខាន្់ៗ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។. 36 ? 
 

K. រប ៀ ទាក់ទងន្្នការសុខភាព ល្ វូចិតតឯកបទសបខានធីរ ស់អ្នក 

សសវាសុខភាព្ ល្ វូចិតតឯកសទសថ្ន្កមម វ ិ្ ី Medi-Cal េឺមាន្សព្មាប់សោកអ្នកតាមរយៈណ្ន្ការសុខភាព្ ល្ វូ

ចិតត (MHP) របស់សខាន្្ី សបើសិន្សោកអ្នកបាំសព្ញប្ដន្ព្េប់េកខខែឌ តព្មូវការចាាំប្ដច់ណ ន្កសវជជសាស្រសត ។ 

ព្បសភទទាំនក់ទាំន្ង  

សូមបៅ 

ទូរសពទបៅ

បេខ 

ណខេទូរសព្ទបនទ ន់្ថ្ន្ព្កសួងសុខភាព្ ល្ វូចិតត (DMH) សខាន្្ី Los Angeles៖ 

1-800-854-7771 ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ 

24 សមា៉ោ ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយសប្ដត ហ៍ 365 ថ្ងៃកន ុងមួយឆ្ន ាំ  

សយើងមាន្ ត្េ់ជូន្សសវាបកណព្បសដាយឥតេិតថ្ងៃសព្មាប់សោកអ្នកណដេមិន្

សចេះនិ្ោយភាសាអ្ង់សេៃស។ 

TTY 711 (សសវាបញ្ជ នូ្បន្តការសៅទូរសព្ទជាតិ) ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។  

សេខសន្េះេឺសព្មាប់អ្នកណដេមាន្បញ្ហា កន ុងការសាា ប់ ឬនិ្ោយ។ សោកអ្នក

ចាាំប្ដច់ព្តវូមាន្ឧបករែទូ៍រសព្ទព្ិសសសសដើមបីសៅសៅកាន់្សេខសន្េះ។ 

24 សមា៉ោ ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយសប្ដត ហ៍ 365 ថ្ងៃកន ុងមួយឆ្ន ាំ  

 

K1. ទាក់ទងន្្នការសុខភាព ល្ វូចិតតឯកបទសរ ស់បខានធីអំ្ពី៖ 

 សាំែួរអ្ាំព្សីសវាសុខភាព្ឥរោិបងណដេ ត្េស់ដាយសខាន្្ី 

 សព្មាប់ព្័ត៌មាន្សមាៃ ត់អ្ាំព្សីុខភាព្ ល្ វូចិតតសដាយឥតេិតថ្ងៃ សូមទក់ទងអ្នក ត្េ់សសវា និ្ង

ការព្បឹកាសោបេអ់្ាំព្ីវវបិតត  ិសៅសព្េណាក៏ប្ដន្ សូមសៅទូរសព្ទមកកាន់្ណខេទូរសព្ទបនទ ន់្

របសព់្កសួងសុខភាព្ ល្ វូចិតតLos Angeles ។ 

  

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំ់ សមាជិក Health Net Cal MediConnect  ជាំពូ្កទី 2៖ សេខទូរសព្ទ ន្ិង្ន្ធាន្សាំខាន្់ៗ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។. 37 ? 
 

L. រប ៀ ទាក់ទងបៅម្រកសួងម្រេ ់ម្រេងសុខាភបិាេរែាកាេីហវ ញូ៉ា  (California) 

ព្កសួងណងទាំសុខភាព្ណដេព្េប់ព្េងសដាយ California (California Department of Managed Care, DMHC) 

ទទួេខុសព្តវូកន ុងការដាក់បញ្ាតា ិសៅសេើណ្ន្ការសុខភាព្ទាំងឡាយ។ មជឈមែឌ េជាំនួ្យរបស់ DMHC អាច

ជួយសោកអ្នកកន ុងការដាក់បែត ឹងឧទធរែ៍ និ្ងបែា ឹងតវា៉ា  ចាំសពាេះណ្ន្ការសខុភាព្របស់អ្នកសា ីព្ីសសវានន

របស ់Medi-Cal ។ 

ព្បសភទទាំនក់ទាំន្ង  

សូមបៅ 

ទូរសពទបៅ

បេខ 

1-888-466-2219 

តាំណាង DMHC េឺសៅរង់ចាាំបសព្មើសោកអ្នកចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8:00 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 

6:00 ោៃ ច ព្ថី្ងៃច័ន្ទដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ 

TDD: 1-877-688-9891 

សេខសន្េះេឺសព្មាប់អ្នកណដេមាន្បញ្ហា កន ុងការសាា ប់ ឬនិ្ោយ។ សោកអ្នក

ចាាំប្ដច់ព្តវូមាន្ឧបករែទូ៍រសព្ទព្ិសសសសដើមបីសៅសៅកាន់្សេខសន្េះ។ 

សរបសរ

សំ ុម្រត 

Help Center  

California Department of Managed Health Care 

980 Ninth Street, Suite 500 

Sacramento, CA 95814-2725 

ទូរសារ 1-916-255-5241 

បេហទំព័រ www.dmhc.ca.gov 
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សសៀវសៅណែនាំ់ សមាជិក Health Net Cal MediConnect  ជាំពូ្កទី 2៖ សេខទូរសព្ទ ន្ិង្ន្ធាន្សាំខាន្់ៗ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 
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M. ធនធានែទទបទៀត 

ទីភាន ក់ងារបសវាមនសុសចាសក់ន ុងមូេដ្ឋា ន 
 

ទីភាន ក់ង្វរសសវាមនុ្សេចាសក់ន ុងមូេដាា ន្របស់អ្នកអាច ត្េ់ព័្ត៌មាន្ជូន្អ្នក និ្ងជួយសព្មបសព្មួេសសវាណដេ

មាន្សព្មាប់មនុ្សេចាស់។ 

 

សូមបៅ 

ទូរសពទបៅ

បេខ 

1-800-510-2020 

ព្ីថ្ងៃច័ន្ទដេថ់្ងៃសពុ្ក ព្សីមា៉ោ ង 8:00 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 5:00 ោៃ ច សេើកណេងណតថ្ងៃ

ឈប់សព្មាក។ 

TTY 711 (សសវាបញ្ជ នូ្បន្តការសៅទូរសព្ទជាតិ) 

សេខសន្េះេឺសព្មាប់អ្នកណដេមាន្បញ្ហា កន ុងការសាា ប់ ឬនិ្ោយ។ សោកអ្នក

ចាាំប្ដច់ព្តវូមាន្ឧបករែទូ៍រសព្ទព្ិសសសសដើមបីសៅសៅកាន់្សេខសន្េះ។ 

ព្ីថ្ងៃច័ន្ទដេថ់្ងៃសពុ្ក ព្សីមា៉ោ ង 8:00 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 5:00 ោៃ ច សេើកណេងណតថ្ងៃ

ឈប់សព្មាក។ 

បេហទំព័រ https://wdacs.lacounty.gov/services 
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សសៀវសៅណែនាំ់ សមាជិក Health Net Cal MediConnect  ជាំពូ្កទី 2៖ សេខទូរសព្ទ ន្ិង្ន្ធាន្សាំខាន្់ៗ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 
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នាយកដ្ឋា នបសវាន្ែទាសំុខភាព (DHCS) 

 

កន ុងនមជាសមាជិកមាន ក់ថ្ន្ណ្ន្ការសយើង សោកអ្នកមាន្សិទធិទទួេប្ដន្ទាំងកមម វ ិ្ ី Medicare និ្ង Medi-

Cal (Medicaid) ។ Medi-Cal (Medicaid) េឺជាកមម វ ិ្ ីរមួមួយរបស់រដាា ភិប្ដេសហព្័ន្ធ  និ្ងរដា ណដេជួយដេ់

ចាំណាយណ ន្កសវជជសាស្រសតសព្មាប់មនុ្សេជាក់ោក់ណដេមាន្ចាំែូេទប និ្ង្ន្ធាន្មាន្កព្មិត។ សបើសិន្

សោកអ្នកមាន្សាំែួរអ្ាំព្ជីាំនួ្យណដេសោកអ្នកទទួេពី្កមម វ ិ្ ី Medi-Cal (Medicaid) សូមទាំនក់ទាំន្ងនយក

ដាា ន្សសវាណងទាំសុខភាព្ (DHCS)។ 

 

សូមបៅ 

ទូរសពទបៅ

បេខ 

1-888-452-8609 ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ 

ព្ីថ្ងៃច័ន្ទដេថ់្ងៃសពុ្ក ព្សីមា៉ោ ង 8:00 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 5:00 ោៃ ច សេើកណេងណតថ្ងៃ

ឈប់សព្មាក។ 

TTY 711 (សសវាបញ្ជ នូ្បន្តការសៅទូរសព្ទជាតិ) 

សេខសន្េះេឺសព្មាប់អ្នកណដេមាន្បញ្ហា កន ុងការសាា ប់ ឬនិ្ោយ។ សោកអ្នក

ចាាំប្ដច់ព្តវូមាន្ឧបករែទូ៍រសព្ទព្ិសសសសដើមបីសៅសៅកាន់្សេខសន្េះ។ 

ព្ីថ្ងៃច័ន្ទដេថ់្ងៃសពុ្ក ព្សីមា៉ោ ង 8:00 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 5:00 ោៃ ច សេើកណេងណតថ្ងៃ

ឈប់សព្មាក។ 

បេហទំព័រ www.dhcs.ca.gov/individuals 
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សសៀវសៅណែនាំ់ សមាជិក Health Net Cal MediConnect  ជាំពូ្កទី 2៖ សេខទូរសព្ទ ន្ិង្ន្ធាន្សាំខាន្់ៗ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 
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សនត ិសខុសងគម 

 

សន្ត ិសុខសងគមទទួេខុសព្តវូកន ុងការកាំែត់សិទធិទទួេប្ដន្ និ្ងព្េប់ព្េងការចុេះស ម្ េះចូេកមម វ ិ្ ី Medicare។ 

ព្េរដាសហរដាអាសមរកិ ណដេមាន្អាយ ុ65ឆ្ន ាំ ឬសេើសព្ីសន្េះ ឬណដេមាន្ព្ិការភាព្ ឬជាំងឺតព្មងសនមដាំណាក់

កាេចុងសព្កាយ និ្ងបាំសព្ញតាមេកខខែឌ មួយចាំនួ្ន្ េឺមាន្សិទធិទទួេកមម វ ិ្ ី Medicare។ សបើសិន្សោកអ្នក

ទទួេប្ដន្ការព្តួតព្ិនិ្តយណ ន្កសន្ត ិសុខសងគមរចួសហើយសនេះ ការចុេះស ម្ េះចូេកមម វ ិ្ ី Medicare េឺស វ្ ើស ើង

សដាយសវ ័យព្បវតត ិ។ សបើសិន្សោកអ្នកមិន្ទន់្ប្ដន្ការព្តួតព្ិនិ្តយណ ន្កសន្ត ិសុខសងគមសទ សោកអ្នកព្តវូចុេះ

ស ម្ េះកន ុងកមម វ ិ្ ី Medicare។ សន្ត ិសុខសងគមព្េប់ព្េងដាំសែើរការចុេះស ម្ េះសព្មាប់កមម វ ិ្ ី Medicare។ សដើមបី

ដាក់ពាកយសុាំ Medicare សោកអ្នកអាចទូរសព្ទមកកាន់្សន្ត ិសុខសងគម ឬអាចអ្សញ្ជ ើញមកកាន់្ការោិេ័យ

សន្ត ិសុខសងគមកន ុងតាំបន់្របសអ់្នក។ 

សន្ត ិសុខសងគមក៏ទទួេខុសព្តវូ្ងណដរសេើការកាំែត់ព្សីោកអ្នកណាណដេព្តវូបង់ព្ប្ដក់បណន្ែមសព្មាប់ការ

ធានរា៉ា ប់រងសៅសេើឱសងព្តវូការសវជជបញ្ហជ ណ ន្ក D សដាយសារពួ្កសេមាន្ចាំែូេខពស់។ សបើសិន្សោកអ្នកទទួេ

ប្ដន្េិខិតព្ីសន្ត ិសុខសងគមណដេព្ប្ដប់សោកអ្នកថា សោកអ្នកព្តវូបង់ព្ប្ដក់បណន្ែម ឬមាន្សាំែួរអ្ាំព្បីរមិាែ

ទឹកព្ប្ដក់ ឬសបើសិន្ចាំែូេរបស់សោកអ្នកធាៃ ក់ចុេះ សដាយសារព្ព្ឹតត ិការែ៍ស វ្ ើឲ្យជីវតិមាន្ការផ្លៃ ស់បត រូសនេះ សោក

អ្នកអាចទូរសព្ទមកកាន់្សន្ត ិសុខសងគមសដើមបីសសន ើសុាំការព្ិចារណាស ើងវញិ។ 

សបើសិន្សោកអ្នកសរ ើ្ ទេះ ឬផ្លៃ ស់បត រូអាសយដាា ន្ថ្ព្បសែីយរ៍បស់អ្នក វាសាំខាន្ណ់ាស់ណដេសោកអ្នកទាំនក់ទាំន្ង

សន្ត ិសុខសងគមសដើមបពី្ប្ដបពួ់្កសេឲ្យដឹង។ 

 

សូមបៅ 

ទូរសពទបៅ

បេខ 

1-800-772-1213។ ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ 

ព្ីថ្ងៃច័ន្ទដេថ់្ងៃសពុ្ក ព្សីមា៉ោ ង 8:00 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 7:00 ោៃ ច 

សោកអ្នកអាចសព្បើព្ប្ដស់សសវាទូរសព្ទសវ ័យព្បវតត ិរបសស់ន្ត ិសុខសងគមសដើមបីទទួេ

ប្ដន្ព្័ត៌មាន្ណដេប្ដន្ងតទុក និ្ងស វ្ ើពាែិជជកមមមួយចាំនួ្ន្ 24 សមា៉ោ ងកន ុង

មួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយសប្ដត ហ៍ 365 ថ្ងៃកន ុងមួយឆ្ន ាំ។ 

TTY 1-800-325-0778។ ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ 

សេខទូរសព្ទសន្េះ តព្មូវឲ្យមាន្ឧបករែ៍ទូរសព្ទព្ិសសស និ្ងសព្មាប់ណតអ្នកណដេ

មាន្បញ្ហា កន ុងការសាត ប់ ឬការនិ្ោយប៉ោុសណាណ េះ។ 

ព្ីថ្ងៃច័ន្ទដេថ់្ងៃសពុ្ក ព្សីមា៉ោ ង 8:00 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 7:00 ោៃ ច 

សោកអ្នកអាចសព្បើព្ប្ដស់សសវាទូរសព្ទសវ ័យព្បវតត ិរបសស់ន្ត ិសុខសងគមសដើមបីទទួេ

ប្ដន្ព្័ត៌មាន្ណដេប្ដន្ងតទុក និ្ងស វ្ ើពាែិជជកមមមួយចាំនួ្ន្ 24 សមា៉ោ ងកន ុង

មួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយសប្ដត ហ៍ 365 ថ្ងៃកន ុងមួយឆ្ន ាំ។ 

បេហទំព័រ www.ssa.gov 

 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 
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ជំពូកទី 3 ៖ ការបម្រ ើម្រាស់ការធានារ៉ា  ់រងរ ស់ន្ែនការសម្រមា ់ការន្ែទំ
សុខភាពរ ស់អ្នក និងបសវាធានារ៉ា  ់រងបែេងបទៀត 

បសចកត ីបែតើម 

ជាំពូ្កសន្េះមាន្េកខខែឌ  និ្ងវធិាន្ជាក់ោក់ ណដេសោកអ្នកព្តវូដឹង សដើមបីទទួេប្ដន្ការណងទាំសុខភាព្ និ្ង

សសវាធានរា៉ា ប់រងស្េងសទៀតជាមួយនឹ្ង Health Net Cal MediConnect ។ វាក៏ព្ប្ដប់សោកអ្នកអ្ាំព្ីអ្នកសព្មប

សព្មួេណងទាំរបស់អ្នក ព្ីរសបៀបទទួេប្ដន្ការណងទាំព្អី្នក ត្េ់សសវាស្េងៗ និ្ងកន ុងសាា ន្ភាព្ព្ិសសសមួយ

ចាំនួ្ន្ (រមួទ ាំងព្ីអ្នក ត្េ់សសវា ឬឱសងសាា ន្សព្ៅបណ្តត ញ) អ្វ ើណដេព្តវូស វ្ ើសៅសព្េសោកអ្នកទទួេប្ដន្

វវកិយយបព្តសោយផ្ទទ េស់ព្មាប់សសវា ណដេប្ដន្ធានរា៉ា ប់រងសោយ ណ្ន្ការរបស់សយើង និ្ងវធិាន្សព្មាប់ការស វ្ ើ

ជាមាា សឧ់បករែស៍វជជសាស្រសត សព្បើប្ដន្យូរ (DME) ។ ពាកយេន្ៃ ឹេះ និ្ងនិ្យមន័្យរបស់វាមាន្សៅកន ុងេាំោប់អ្កេរ

ព្កមសៅកន ុងជាំពូ្កចុងសព្កាយថ្ន្ សសៀវសៅណែនាំសមាជិក។ 

តារងមាតិកា 
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 3 ៖ ការសព្បើព្ប្ដស់ការធានរា៉ា ប់រងរបស់

ណ្ន្ការសព្មាប់ការណងទាំសុខភាព្របស់អ្នក  

  ន្ិងសសវាធានរា៉ា ប់រងស្េងសទៀត 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 
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F1. សតើសសវាសុខភាព្ឥរយិាបងអ្វ ើខៃ េះរបស់ Medi-Cal ព្តវូប្ដន្ ត្េ់ជូន្សៅសព្ៅ Health Net Cal 

MediConnect តាមរយៈព្កសួងសុខភាព្ ល្ វូចិតត (DMH) សោន្្ី Los Angeles និ្ងព្កសួងសុោ

ភិប្ដេសាធារែៈសោន្្ី Los Angeles (ការព្េប់ព្េង និ្ងបញ្ហា សសព្សព្េឿងសញៀន្) 

(DPH/SAPC) .......................................................................................................................... 52 
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 3 ៖ ការសព្បើព្ប្ដស់ការធានរា៉ា ប់រងរបស់

ណ្ន្ការសព្មាប់ការណងទាំសុខភាព្របស់អ្នក  

  ន្ិងសសវាធានរា៉ា ប់រងស្េងសទៀត 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 43 ? 
 

A. ពត៌័មានអ្ពំី "បសវា" "បសវា ន្ែលម្រតវូានធានារ៉ា  ់រង" "អ្នកែតល់បសវា" និង "អ្នក

ែតលប់សវាកន ុង ណ្តត ញ" 

សសវា េឺជាការណងទាំសុខភាព្ សសវានិ្ងការគាំព្ទរយៈសព្េយូរអ្ណងវង ការ រ្ត់ រ្ង់ សសវាសុខភាព្ឥរយិាបង ឱ

សងមាន្ និ្ងគា ន្សវជជបញ្ហជ  បរកិាខ រ និ្ងសសវាស្េងសទៀត។ បសវាន្ែលមានការធានារ៉ា  ់រង៖ េឺជាសសវាទាំងសន្េះ

ណ្តមួយ ណដេណ្ន្ការរបសស់យើងបង់ថ្ងៃជូន្។ ការណងទាំសុខភាព្ ណដេប្ដន្ធានរា៉ា ប់ររង សុខភាព្ឥរយិាបង 

និ្ងជាំនួ្យគាំព្ទ និ្ងសសវាណងទាំយូរអ្ណងវង (Long-term Services and Supports, LTSS) ព្តវូប្ដន្រាយសៅកន ុង

តារាងអ្តថ ព្បសយាជន៍្សៅកន ុងជាំពូ្កទី 4 ណ ន្ក D ទាំព្័រ 70 ។ 

អ្នក ត្េ់សសវា េឺជាសវជជបែឌ តិ េិោនុ្បោា ក និ្ងបុេរេស្េងសទៀត ណដេ ត្េ់សសវា និ្ងការណងទាំសុខភាព្ជូន្

សោកអ្នក។ ពាកយ អ្នក ត្េស់សវា រមួមាន្មន្ទ ីរសព្ទយ ភាន ក់្រសុខភាព្តាម ទ្េះ េៃនីី្ក និ្ងកណន្ៃងស្េងសទៀត 

ណដេ ត្េឲ់្យអ្នកនូ្វសសវាណងទាំសុខភាព្ សសវាសុខភាព្ឥរយិាបង ឧបករែ៍សវជជសាស្រសត  និ្ងជាំនួ្យគាំព្ទ  

និ្ងសសវាណងទាំយូរអ្ណងវង (LTSS) មួយចាំនួ្ន្។  

អ្នក ា្េ់សសវាកន ុងបណ្តត ញ េឺជាអ្នក ា្េ់សសវា ណដេស វ្ ើការជាមួយណ្ន្ការសុខភាព្។ អ្នក ា្េស់សវាណងទាំទាំង

សន្េះ ប្ដន្ព្ព្មទទួេ យកការបង់ព្ប្ដក់របស់សយើងជាការបង់ព្ប្ដក់សព្ញសេញ។ អ្នក ា្េ់សសវាណងទាំកន ុងបណ្តត ញ

សចញវកិយយបព្តឲ្យសយើងសោយផ្ទទ េ់ សព្មាបក់ារណងទាំណដេពួ្កសេ ា្េជូ់ន្សោកអ្នក។ សៅសព្េ ណដេសោកអ្នក

ជួបព្ិសព្គេះជាមួយអ្នក ា្េស់សវាណងទាំកន ុងបណ្តត ញ ជា្មាតាអ្នកមិន្បង់អ្វ ើសព្មាប់សសវាណដេមាន្ការរា៉ា ប់រង

សនេះសទ។ 

B. វវ ធាធានសត ពីីការទទួលានការន្ែទសំខុភាព សខុភាពន្ែនកឥរ ធាយា ទ និងជំនួយ 

គមំ្រទ នងិបសវាន្ែទយូំរអ្ន្ងែង (LTSS) ន្ែលធានារ៉ា  ់រងបោយន្ែនការ 

Health Net Cal MediConnect ធានរា៉ា ប់រងសេើសសវាទាំងអ្ស់ ណដេរា៉ា ប់រងសោយ Medicare និ្ង Medi-Cal ។ 

សន្េះរមួបញ្ច េូទាំងសសវាសុខភាព្ណ ន្កឥរយិាបទ ក៏ដូចជាជាំនួ្យគាំព្ទ និ្ងសសវាណងទាំយូរអ្ណងវង (LTSS)។ 

Health Net Cal MediConnect ជាទូសៅនឹ្ងបង់ព្ប្ដក់សព្មាប់សសវាណងទាំសុខភាព្ សសវាសុខភាព្ណ ន្កឥរយិា

បទ និ្ង LTSS ណដេសោកអ្នកទទួេប្ដន្ សបើសិន្សោកអ្នកស វ្ ើតាមវវធិាន្របសណ់្ន្ការ។ សដើមបីមាន្កា

ររា៉ា ប់រងពី្ណ្ន្ការ៖ 

 ការណងទាំសុខភាព្ណដេសោកអ្នកទទួេព្តវូណតជា អ្តថ ម្រ បយាជន៍របស់ណ្ន្ការមួយ។ សន្េះមាន្

ន័្យថា ការណងទាំសនេះ ព្តវូណតមាន្សៅកន ុងតារាងអ្តថ ព្បសយាជន៍្ថ្ន្ណ្ន្ការ។ (តារាង េឺសៅ

កន ុងជាំពូ្កទី 4 ណ ន្ក D ទាំព្័រ 70ថ្ន្សសៀវសៅណែនាំសន្េះ)។ 

 ការណងទាំព្តវូណតព្តវូប្ដន្កាំែត់ថា ចាំចខ់ាងបវជជសាស្តសត ។ សោយភាព្ចាាំប្ដច់ោងសវជជសាស្រសត  

សយើងចង់មាន្ន័្យថា សោកអ្នកព្តវូការសសវា សដើមបីទប់សាយ ត់សរាេ វវនិិ្ច័័យ ឬព្ាប្ដេជាំងឺរបស់

អ្នក ឬសដើមបីរកាសាា ន្ភាព្សុខភាព្បចច ុបបន្ន របស់អ្នក។ សន្េះរមួបញ្ច េូទាំងការណងទាំ ណដេ

សោកអ្នកមិន្ចាាំប្ដច់ចូេមន្ទ ីរសព្ទយ ឬមន្ទ ីរណងទាំ។ វាក៏មាន្ន័្យ្ងណដរថា សសវា បរកិាខ រ រ្ត់

រ្ង់ ឬឱសងណដេបាំសព្ញតាមបទោា ន្អ្នុ្វតាណ ន្កសវជជសាស្រសត  ណដេអាចទទួេយកប្ដន្។  

 សព្មាប់សសវាសវជជសាស្រសត  អ្នកព្តវូណតមាន្បណ្តត ញមួយសៅថា អ្នកែតល់បសវាន្ែទសំុខភាព ឋម 

(PCP) ណដេប្ដន្ប រ្ ប់ការណងទាំ ឬប្ដន្ព្ប្ដប់អ្នកសៅជួបជាមួយសវជជបែឌ ិតមួយស្េងសទៀត។វ

កន ុងនមជាសមាជិកមាន ក់ថ្ន្ណ្ន្ការ សោកអ្នកព្តវូណតសព្ជើសសរ ើសអ្នក ា្េ់សសវាកន ុងបណ្តត ញជា 

PCP របស់អ្នក។ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 3 ៖ ការសព្បើព្ប្ដស់ការធានរា៉ា ប់រងរបស់

ណ្ន្ការសព្មាប់ការណងទាំសុខភាព្របស់អ្នក  

  ន្ិងសសវាធានរា៉ា ប់រងស្េងសទៀត 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 44 ? 
 

o កន ុងករែីជាសព្ចើន្ PCP បណ្តត ញរបស់អ្នក ព្តវូណត ត្េ់ការយេ់ព្ព្ម ព្ីសោកអ្នកមុន្សព្េ

សោកអ្នកអាចសមើេស ើញន្រណ្តមាន ក់ ណដេមិន្ណមន្ជា PCP របស់អ្នក ឬសព្បើអ្នក ត្េ់សសវា

ស្េងសទៀតសៅកន ុងបណ្តត ញរបស់ណ្ន្ការសន្េះ។ សន្េះសៅថា ការ ញ្ជ នូ នត។ សបើសិន្អ្នកមិន្

ទទួេប្ដន្ការយេ់ព្ព្មសនេះសទ Health Net Cal MediConnect អាចនឹ្ងមិន្ព្េបដែត ប់

សេើសសវាទាំងសនេះ។ សោកអ្នកមិន្ព្តវូការបញ្ជ នូ្បន្តសទសដើមបីជួបអ្នកឯកសទសជាក់ោក់

មួយចាំនួ្ន្ដូចជាអ្នកឯកសទសោងសុខភាព្របស់ស្រសត ី។ សដើមបណីសវ ងយេ់បណន្ាមអ្ាំព្ីការ

បញ្ជ នូ្បន្ត  សូមសមើេទាំព្័រ 48។ 

o PCPs របស់ណ្ន្ការរបស់សយើង មាន្ទាំនក់ទាំន្ងជាមួយព្កមុសវជជសាស្រសតទ ាំងសន្េះ។ សៅសព្េ

អ្នកសព្ជើស PCP របស់អ្នក សោកអ្នកក៏អាចសព្ជើសព្កមុសវជជសាស្រសត  ណដេមាន្ទាំនក់ទាំន្ង 

នឹ្ងគន ្ងណដរ។ សន្េះមាន្ន័្យថា PCP របស់អ្នកនឹ្ងកាំព្ុងស វ្ ើការបញ្ជ នូ្ សោកអ្នកបន្តសៅ

កាន់្អ្នកឯកសទស និ្ងសសវាណដេមាន្សមព័ន្ធភាព្ជាសាោ ជាមួយនឹ្ងព្កមុការ្រសវជជ

សាស្រសត របស ់គត់្ង ណដរ។ ព្កមុការ្រសវជជសាស្រសា  េឺជាព្កមុ PCP ព្េសូព្ទយឯកសទស និ្ង

អ្នក ា្េ់សសវា ណងទាំសុខភាព្ដថ្ទសទៀត ណដេស វ្ ើការ្រជាមួយគន  សហើយព្តវូប្ដន្ចុេះកិចា

សន្ា សដើមបីស វ្ ើការ្រ ជាមួយ ណ្ន្ការសយើង។ 

o សោកអ្នកមិន្ចាាំប្ដច់ព្តវូការការបញ្ជ នូ្ពី្ PCP របស់អ្នកសព្មាប់ការណងទាំសសព្ រ្ េះបនទ ន់្ 

ឬការណងទាំព្តវូការបនទ ន់្ ឬសដើមបជួីបជាមួយអ្នក ត្េ់សសវាសុខភាព្ស្រសត ីសឡើយ។ សោកអ្នក

អាចទទួេព្បសភទណងទាំស្េងសទៀតសោយមិន្ចាាំប្ដច់មាន្ការបញ្ជ នូ្ពី្ PCP របស់អ្នក។ 

សដើមបណីសវ ងយេ់បណន្ាមអ្ាំព្ីចាំែុចសន្េះ សូមសមើេទាំព្័រ 48។ 

o សដើមបណីសវ ងយេ់បណន្ាមអ្ាំព្ីការសព្ជើសសរ ើស PCP សូមសមើេទាំព្័រ 47។ 

 បោកអ្នកម្រតវូន្តទទួលការន្ែទពីំអ្នកែតល់បសវានន ណ្តត ញ ន្ែល ជា ់សមព ័នធជាសាខាជាមួយ នងឹ

ម្រកមុការងារបវជជសាស្តសត រ ស ់PCP រ ស់អ្នក។ ជា្មាតា ណ្ន្ការនឹ្ងមិន្រា៉ា ប់រងសេើការណងទាំ ណដេ

ទទួេព្ីអ្នក ា្េ់សសវា ណដេមិន្ស វ្ ើការជាមួយ ណ្ន្ការ សុខភាព្និ្ងព្កមុការ្រសវជជសាស្រសត របស់ PCP 

របស់អ្នក សនេះសឡើយ។ ោងសព្កាមសន្េះេឺជាករែីមួយចាំនួ្ន្សៅសព្េវវធិាន្សន្េះ មិន្អ្នុ្វតត ៖ 

o ណ្ន្ការរមួមាន្ការណងទាំសសព្ រ្ េះបនទ ន់្ ឬការណងទាំព្តវូការបនទ ន់្ព្អី្នក ា្េ់សសវាសព្ៅ 

បណ្តត ញ។ សដើមបីណសវ ងយេ់បណន្ាម និ្ងសដើមបីដឹងថា សតើការណងទាំបនទ ន់្ ឬភាៃ មៗចាាំប្ដច់ព្តវូ

ការអ្វ ើខៃ េះ សូមសមើេណ ន្ក H ទាំព្័រ 57។ 

o សបើសិន្សោកអ្នកព្តវូការការណងទាំ ណដេមាន្សៅកន ុងណ្ន្ការរបស់សយើង សហើយអ្នក ា្េ់សសវា

កន ុងបណ្តត ញមិន្អាច ត្េ់ការណងទាំជូន្សោកអ្នកប្ដន្ សនេះសោកអ្នកអាចទទួេការណងទាំ

ពី្អ្នក ា្េស់សវាសព្ៅបណ្តត ញ។ សបើសិន្សោកអ្នកព្តវូប្ដន្មាន្តព្មូវឲ្យជួបជាមួយអ្នក 

ត្េស់សវាសៅសព្ៅបណ្តត ញ សនេះនឹ្ងទមទរតព្មូវឲ្យមាន្ការអ្នុ្ញ្ហា ត ត្េ់សិទធិជាមុន្។ កាេ

ណ្តការអ្នុ្ញ្ហា តព្តវូប្ដន្ឯកភាព្យេ់ព្ព្ម អ្នក ត្េ់សសវា ណដេសសន ើសុាំ និ្ងអ្នក ត្េ់សសវា

ណដេទទួេ នឹ្ងព្តវូប្ដន្ជព្មាបជូន្ដាំែឹងអ្ាំព្ីការអ្នុ្ញ្ហា តឲ្យសិទធិណដេព្តវូប្ដន្ឯកភាព្

យេ់ព្ព្ម។ សៅកន ុងសាា ន្ភាព្សន្េះ សយើងនឹ្ងធានរា៉ា ប់សេើការណងទាំសោយឥតេិតថ្ងៃចាំសពាេះ

អ្នក។ សដើមបីណសវ ងយេ់អ្ាំព្កីារទទួេប្ដន្ការយេ់ព្ព្ម សដើមបជួីបអ្នក ត្េ់សសវាសៅោងសព្ៅ

បណ្តា ញ សូមសមើេណ ន្ក D ទាំព្័រ 46។ 

o ណ្ន្ការធានរា៉ា ប់រងសេើសសវាោងតព្មងសនម សព្េសោកអ្នកសា ិតសៅសព្ៅតាំបន់្សសវា

របសណ់្ន្ការរយៈសព្េខៃ ី។ សោកអ្នកអាចទទួេប្ដន្សសវាទាំងសន្េះ សៅតាម 

មន្ទ ីរោងឈាមណដេបញ្ហជ ក់ទទួេសារ េស់ោយ Medicare។  

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 3 ៖ ការសព្បើព្ប្ដស់ការធានរា៉ា ប់រងរបស់

ណ្ន្ការសព្មាប់ការណងទាំសុខភាព្របស់អ្នក  

  ន្ិងសសវាធានរា៉ា ប់រងស្េងសទៀត 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 45 ? 
 

o សៅសព្េសោកអ្នកចូេរមួនឹ្ងណ្ន្ការជាសេើកដាំបូង សោកអ្នកអាចសសន ើសុាំបន្តជួបជាមួយ 

អ្នក ត្េ់សសវា នសព្េបចច ុបបន្ន របស់អ្នកប្ដន្។ សោយមាន្ករែីសេើកណេងមួយចាំនួ្ន្ សយើង

ព្តវូតព្មូវឲ្យយេ់ព្ព្មសាំសែើសន្េះ សបើសិន្សយើង អាចបញ្ហជ ក់ថា សោកអ្នកមាន្ទាំនក់ទាំន្ង

មាន្ព្សាប់ជាមួយអ្នក ត្េ់សសវា (សូមអាន្ជាំពូ្កទី 1 ទាំព្័រ 13)។ សបើសិន្សយើងយេ់ព្ព្មតាម

ការសសន ើសុាំរបស់អ្នក សនេះសោកអ្នកអាចបន្តជួបអ្នក ត្េ់សសវា ណដេ សោកអ្នក ជួបនសព្េ

សន្េះរហូតដេ ់12 ណខ សដើមបទីទួេសសវា។ កន ុងអ្ាំឡុងសព្េសនេះ អ្នកសព្មបសព្មួេការណងទាំ

របស់អ្នកនឹ្ងទក់ទងសោកអ្នក សដើមបីជួយសោកអ្នក ឲ្យ រកអ្នក ត្េ់សសវា សៅកន ុង 

បណ្តត ញសយើង ណដេមាន្សមព័ន្ធភាព្ជាសាោជាមួយ នឹ្ងព្កមុ ការ្រសវជជសាស្រសត របស់ PCP 

របស់អ្នក។ បនទ ប់ព្ី 12 ណខមក សយើងនឹ្ងណេងរា៉ា ប់រងសេើការណងទាំរបស់អ្នកតសៅសទៀត

សហើយ សបើសិន្សោកអ្នកបន្តជួបអ្នក ត្េ់សសវា ណដេមិន្សៅកន ុងបណ្តត ញរបស់សយើង សហើយ 

មិន្ជាប់ជាសមព័ន្ធភាព្ជាសាោជាមួយនឹ្ងព្កមុការ្រសវជជសាស្រសត របស់ PCP របស់អ្នក។ 

C. ព័ត៌មានអំ្ពីអ្នកសម្រម សម្រមួលការន្ែទសំខុភាពរ ស់អ្នក 

C1. អ្ែីបៅជាអ្នកសម្រម សម្រមួលការន្ែទសុំខភាព 

អ្នកសព្មបសព្មួេការណងទាំសុខភាព្ េឺជាមនុ្សេដស៏ាំោន់្មាន ក់ណដេស វ្ ើការជាមួយសោកអ្នក ជាមួយណ្ន្ការ

សុខភាព្ និ្ងជាមួយអ្នក ត្េ់សសវាណងទាំសុខភាព្របស់អ្នក សដើមបធីានឲ្យព្ប្ដកដថា សោកអ្នកទទួេប្ដន្ការ

ណងទាំសុខភាព្ណដេសោកអ្នកព្តវូការ។ អ្នកសព្មបសព្មួេការណងទាំជួយសរៀបចាំោក់បញ្ច េូគន សសវាណងទាំ 

សុខភាព្សដើមបបីាំសព្ញឲ្យប្ដន្សៅតាមតព្មូវការថ្ន្ការណងទាំសុខភាព្របស់សោកអ្នក។ ពួ្កសេស វ្ ើការជាមួយសោក

អ្នកសដើមបីសរៀបចាំណ្ន្ការណងទាំរបសអ់្នក។ ពួ្កសេជួយសោកអ្នកកន ុងការសសព្មចសព្ជើសសរ ើសព្កមុណងទាំសុខភាព្

សោកអ្នក។ អ្នកសព្មបសព្មួេការណងទាំរបស់អ្នក ត្េព់្័ត៌មាន្ណដេសោកអ្នកព្តវូការសដើមបពី្េប់ព្េងការណងទាំ

សុខភាព្របស់សោកអ្នក។ សន្េះ ក៏នឹ្ងជួយសោកអ្នកបសងយ ើតជសព្មើសណដេព្តឹមព្តវូសព្មាប់សោកអ្នក្ងណដរ។ 

 

C2. វវ ធីា ី ន្ែលបោកអ្នកចចទក់ទងអ្នកសម្រម សម្រមួលការន្ែទសុំខភាពរ ស់អ្នក 

អ្នកសព្មបសព្មួេការណងទាំមាន ក់នឹ្ងព្តវូចាត់តាាំងសព្មាប់សោកអ្នក សៅសព្េណដេសោកអ្នកកាៃ យជា

សមាជិកថ្ន្ណ្ន្ការ។ អ្នកសព្មបសព្មួេណងទាំរបស់អ្នកនឹ្ងទក់ទងសោកអ្នកសៅសព្េសោកអ្នកចុេះសឈាា េះ

កន ុងណ្ន្ការរបស់សយើង។ សសវាបសព្មើសមាជិកអាចព្ប្ដប់សោកអ្នកព្ីរសបៀបណដេសោកអ្នកអាចទក់ទងអ្នក

សព្មបសព្មួេណ ន្កណងទាំរបស់អ្នកប្ដន្។ សោកអ្នកអាចសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សសវាបសព្មើសមាជិកសបើសិន្សោក

អ្នកព្តវូការជាំនួ្យកន ុងការទក់ទងជាមួយនឹ្ងអ្នកសព្មបសព្មួេការណងទាំរបសអ់្នក។ 

 

C3. បតើបោកអ្នកចចផ្លា ស់ ត រូអ្នកសម្រម សម្រមួលការន្ែទសុំខភាពរ ស់អ្នកបោយរប ៀ ណ្ត 

សបើសិន្សោកអ្នកចង់បត រូអ្នកសព្មបសព្មួេការណងទាំសុខភាព្របស់អ្នក សូមទាំនក់ទាំន្ងសសវាបសព្មើសមាជិក។ 

 
សបើសិន្អ្នកព្តវូការជាំនួ្យបណន្ាម សូមទូរសព្ទមកសសវាបសព្មើសមាជិករបស់សយើងតាមសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។  

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 3 ៖ ការសព្បើព្ប្ដស់ការធានរា៉ា ប់រងរបស់

ណ្ន្ការសព្មាប់ការណងទាំសុខភាព្របស់អ្នក  

  ន្ិងសសវាធានរា៉ា ប់រងស្េងសទៀត 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 46 ? 
 

D. ការន្ែទពំីអ្នកែតលប់សវាន្ែទ ំឋម អ្នកជំនាញ អ្នកែតល់បសវាបវជជសាស្តសត កន ុង ណ្តត

ញបែេងៗ និងអ្នកែតល់បសវាបវជជសាស្តសត បម្រៅ ណ្តត ញ 

D1. ការន្ែទពីំ អ្នកែតល់បសវាន្ែទ ំឋម  

សោកអ្នកព្តវូណតសព្ជើសសរ ើសអ្នក ត្េ់សសវាណងទាំសុខភាព្បឋម (PCP) សដើមបី្ តេជូ់ន្ និ្ងព្េប់ព្េងចាត់ណចង

ការណងទាំរបស់អ្នក។ PCPs របស់ណ្ន្ការរបស់សយើង មាន្ទាំនក់ទាំន្ងជាមួយព្កមុសវជជសាស្រសតទ ាំងសន្េះ។ សៅ

សព្េអ្នកសព្ជើស PCP របសអ់្នក សោកអ្នកក៏អាចសព្ជើសព្កមុសវជជសាស្រសត  ណដេមាន្ទាំនក់ទាំន្ង នឹ្ងគន ្ងណដរ។ 

និយមនយ័នន "PCP" ប ើយបតើ PCP ប ែី ីអ្ែ ីខាះសម្រមា ់បោកអ្នក 

សៅសព្េអ្នកកាៃ យជាសមាជិកមួយរបូថ្ន្ណ្ន្ការរបស់សយើង សោកអ្នកព្តវូណតសព្ជើសសរ ើសអ្នក ត្េ់សសវាកន ុង 

បណ្តត ញ Health Net Cal MediConnect សដើមបីស វ្ ើជា PCP របស់អ្នក។ PCP របស់អ្នក េឺជាសវជជបែឌ ិតមួយរបូ

ណដេព្តវូនឹ្ងេកខខែឌ តព្មូវរបស់រដា  សហើយព្តវូប្ដន្បែត ុ េះបណ្តត េ សដើមបី ត្េ់ការណងទាំណ ន្កសវជជសាស្រសត មូេោា ន្ជូន្

សោកអ្នក។ ទាំងសនេះរមួមាន្សវជជបែឌ ិត ណដេ ត្េ់ការណងទាំណ ន្កសវជជសាស្រសត ទូសៅ និ្ង/ឬព្បចាាំព្េួសារ សព្ទយជាំនញ

ណ ន្កឱសង ណដេ ត្េ់ការណងទាំសវជជសាស្រសត ថ្ ទ្កន ុង និ្ងព្េសូព្ទយណ ន្កសរាេស្រសត ី (OB/GYNs) ណដេ ត្េ់ការណងទាំ

សព្មាប់ស្រសត ី។ 

សោកអ្នកនឹ្ងទទួេការណងទាំសុខភាព្ជាព្បចាាំ ឬជាមូេោា ន្ភាេសព្ចើន្ពី្ PCP របស់អ្នក។ PCP របស់អ្នកក៏

នឹ្ងជួយព្េប់ព្េងសសវាធានរា៉ា ប់រងស្េងសទៀត ណដេសោកអ្នកទទួេកន ុងនមជាសមាជិកមាន ក់ថ្ន្ណ្ន្ការ

របស់សយើង្ងណដរ។ សន្េះ រមួមាន្ ៖ 

 ការងត X-Ray 

 ការស វ្ ើសតសត ពី្មន្ទ ីរព្ិសសា្ន៍្ 

 ការព្ាប្ដេ 

 ការណងទាំរបសអ់្នកព្ីសវជជបែឌ ិត ណដេជាព្េសូព្ទយឯកសទស 

 ការចូេសព្មាកកន ុងមន្ទ ីរសព្ទយ និ្ង 

 ការណងទាំតាមោន្សុខភាព្។ 

"ការសព្មបសព្មួេ" សសវាធានរា៉ា ប់រងរបស់អ្នករមួមាន្ ៖ ការពិ្និ្តយ ឬការពិ្សព្គេះជាំងឺជាមួយអ្នក ត្េ់ សសវា

ណងទាំណ្ន្ការស្េងសទៀត អ្ាំព្ីការណងទាំសុខភាព្ និ្ងដាំសែើរការព្ាប្ដេ។ សបើសនិ្សោកអ្នកព្តវូការសសវា 

ឬបរកិាខ រធានរា៉ា ប់រងព្បសភទជាក់ោក់មួយចាំនួ្ន្ សោកអ្នកព្តវូណតទទួេការយេ់ព្ព្មជាមុន្ពី្PCP របស់អ្នក 

(ដូចជា ការបញ្ជ នូ្សោកអ្នកសៅរកព្េសូព្ទយឯកសទសណ្តមាន ក់)។ សព្មាប់សសវាជាក់ោក់មួយចាំនួ្ន្ PCP របស់

អ្នកព្តវូការទទួេប្ដន្ការអ្នុ្ញ្ហា តឲ្យ សិទធិជាមុន្ (អ្នុ្ម័តជាមុន្)។ សបើសិន្សសវាណដេសោកអ្នកព្តវូការតព្មូវ

ឲ្យមាន្ការអ្នុ្ញ្ហា តជាមុន្សនេះ PCP របស់អ្នកនឹ្ងសសន ើសុាំការអ្នុ្ញ្ហា តពី្ណ្ន្ការរបសស់យើង ឬព្កមុការ្រ 

សវជជសាស្រសត របសអ់្នក។ សោយសហតុថា PCP របស់អ្នកនឹ្ង ត្េ់ និ្ងសព្មបសព្មួេការណងទាំសុខភាព្របស់អ្នក 

សនេះសោកអ្នកេួរបញ្ជ នូ្កាំែត់ព្តាសវជជសាស្រសតព្ីមុន្ទាំងអ្ស់របស់អ្នកសៅការយិាេ័យ PCP របស់អ្នក។ 

ដូចសយើងប្ដន្ព្ន្យេោ់ងសេើ ជា្មាតា សោកអ្នកនឹ្ងព្តវូជួបព្ិសព្គេះជាមួយ PCP អ្នកជាមុន្សព្មាប់តព្មូវ

ការណងទាំសុខភាព្សទៀងទត់ភាេសព្ចើន្របសអ់្នក។ សៅសព្េណដេ PCP របស់អ្នកេិតថា សោកអ្នកព្តវូការការ

ព្ាប្ដេឯកសទស ពួ្កសេនឹ្ងព្តវូបញ្ច នូ្សោកអ្នក (ការអ្នុ្ម័តជាមុន្) សៅកាន់្ព្េសូព្ទយឯកសទសថ្ន្ណ្ន្ការ 

ឬអ្នក ត្េ់សសវាមួយចាំនួ្ន្ស្េងសទៀត។ មាន្ព្បសភទសសវាធានរា៉ា ប់រងមួយចាំនួ្ន្ប៉ោុសណ្តណ េះ ណដេសោកអ្នកអាច

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 3 ៖ ការសព្បើព្ប្ដស់ការធានរា៉ា ប់រងរបស់

ណ្ន្ការសព្មាប់ការណងទាំសុខភាព្របស់អ្នក  

  ន្ិងសសវាធានរា៉ា ប់រងស្េងសទៀត 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 47 ? 
 

ទទួេប្ដន្ សោយមិន្ចាាំប្ដច់មាន្ការឯកភាព្ជាមុន្ពី្ PCP អ្នក ដូចការព្ន្យេ់របស់សយើងោងសព្កាមសន្េះ។ 

សមាជិកមាន ក់ៗមាន្ PCP មួយ។ PCP អាចជាមន្ទ ីរព្ាប្ដេ។ ស្រសត ីអាចសព្ជើសសរ ើសព្េសូព្ទយណ ន្កសមភព្/សរាេស្រសត  ី

(OB/GYN) ឬ មន្ទ ីរព្ាប្ដេស វ្ ើណ្ន្ការព្េួសារជា PCP របស់ពួ្កសេ។ 

សោកអ្នកអាចនឹ្ងសព្ជើសសរ ើសអ្នកព្បកបវជិាជ ជីវៈសវជជសាស្រសត មិន្ណមន្ព្េសូព្ទយជា PCP របស់អ្នកប្ដន្។ អ្នក

ព្បកបវជិាជ ជីវៈមិន្ណមន្ជាព្េសូព្ទយរមួមាន្៖ ឆ្ាប-េិោនុ្បោា កណដេមាន្វញិ្ហា បន្ប័ព្ត សព្ទយអ្នុ្សវជជបែឌ ិត

មាន្វញិ្ហា បន្ប័ព្ត និ្ងជាំនួ្យការព្េសូព្ទយ។ សោកអ្នកនឹ្ងព្តវូប្ដន្ភាជ ប់សៅកាន់្ PCP ណដេសដើរតួនទី

ព្េប់ព្េង ប៉ោុណន្តសោកអ្នកនឹ្ងបន្តទទួេប្ដន្សសវាពី្អ្នកព្បកបវជិាជ ជីវៈមិន្ណមន្ព្េសូព្ទយ ណដេព្តវូប្ដន្សព្ជើស

សរ ើសរបស់អ្នក។ សោកអ្នកព្តវូប្ដន្អ្នុ្ញ្ហា តឲ្យផ្ទៃ ស់បត រូជសព្មើសអ្នកព្បកបវជិាជ ជីវៈណដេ ត្េស់សវារបស់អ្នកសោយ

ផ្ទៃ ស់បត រូ PCP ណដេសដើរតួនទីព្េប់ព្េង។ ប័ែណ សមារ េ់ខល នួ្របស់អ្នកនឹ្ងព្តវូប្ដន្សប្ដេះពុ្មពសោយមាន្សឈាា េះ

របស ់PCP ណដេសដើរតួនទជីាអ្នកព្េប់ព្េង។ សោកអ្នកព្បណហេនឹ្ងអាចមាន្អ្នកឯកសទសសដើរតួនទីជា PCP 

របស់អ្នក។ អ្នកឯកសទសព្តវូណតមាន្ឆ្ន្ទៈ និ្ងអាច ត្េ់នូ្វការណងទាំណដេសោកអ្នកព្តវូការ។ 

ការបម្រជើសបរសីមណឌ លសុខភាពស ព័នធ (FQHC) ឬគ្ា ីនិកសុខភាពជន ទ (RHC) ន្ែលមានលកខណៈសមបតត ិ

ម្រគ្ ់ម្រគនប់ ែី ីជា PCP រ ស់អ្នក 

FQHC ឬ RHC េឺជាមន្ទ ីរព្ាប្ដេ សហើយអាចស វ្ ើជា PCP របស់អ្នកប្ដន្។ FQHC និ្ង RHC េឺជាមែឌ េសុខ

ភាព្ ណដេ ត្េស់សវាណងទាំបឋម។ សូមទូរសព្ទមកកាន់្សសវាបសព្មើសមាជិក សដើមបីសុាំសឈាា េះ និ្ងអាសយោា ន្ថ្ន្ 

FQHC និ្ង RHC ណដេស វ្ ើការជាមួយ Health Net Cal MediConnect ឬណសវងរកសៅកន ុងបញ្ជ ីរាយសឈាា េះអ្នក ត្េ់

សសវា និ្ងឱសងសាា ន្។ 

ជបម្រមើសរ ស់អ្នកចំប ះPCP 

សៅសព្េសោកអ្នកចុេះសឈាា េះកន ុងណ្ន្ការសយើង សោកអ្នកព្តវូសព្ជើសសរ ើសព្កមុការ្រសវជជសាស្រសាជាប់កិចាសន្ាពី្

បណ្តត ញរបស់សយើង។ ព្កមុការ្រសវជជសាស្រសា  េឺជា ព្កមុ PCP ព្េសូព្ទយឯកសទស និ្ងអ្នក ា្េ់សសវាណងទាំសុខភាព្

ដថ្ទសទៀតណដេស វ្ ើការ្រជាមួយគន សហើយព្តវូប្ដន្ចុេះកិចាសន្ា សដើមបីស វ្ ើការ្រជាមួយណ្ន្ការរបស់សយើង។ 

សោកអ្នកក៏នឹ្ងសព្ជើសសរ ើស PCP មាន ក់ព្ីព្កមុការ្រសវជជសាស្រសាជាប់កិចាសន្ាសន្េះ្ងណដរ។ ការយិាេ័យរបស់

សវជជបែឌ ិតព្ាប្ដេបឋមរបស់អ្នកេួរ ត្េ់ភាព្្យព្សួេឲ្យអ្នកស វ្ ើដាំសែើរសៅកាន់្។ សោកអ្នកអាចសសន ើសុាំ PCP 

កន ុងចមាៃ យ 10 ថ្ម៉ោេ៍ ឬ 30 នទីពី្កណន្ៃងណដេអ្នករស់សៅ ឬស វ្ ើការ។ សោកអ្នកអាចណសវងរកព្កមុការ្រ 

សវជជសាស្រសត  (និ្ង PCP និ្ងមន្ទ ីរសព្ទយណដេជាសាោរបស់ពួ្កសេ) សៅកន ុងបញ្ជ ីរាយសឈាា េះអ្នក ត្េស់សវា និ្ងឱស
ងសាា ន្ ឬសោកអ្នកអាចនឹ្ងចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័ររបសស់យើងតាមរយៈ mmp.healthnetcalifornia.com។ 

សដើមបីបញ្ហជ ក់ព្ីវតតមាន្របស់អ្នក ត្េ់សសវា ឬសដើមបីសាកសួរព្័ត៌មាន្អ្ាំព្ី PCP ជាក់ោក់មួយ សូមទាំនក់ទាំន្ង

សសវាបសព្មើសមាជិក តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃ

ច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារ 

ទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។  

ព្កមុការ្រសវជជសាស្រសត  និ្ង PCP នី្មួយៗព្តវូស វ្ ើការបញ្ជ នូ្សៅព្េសូព្ទយឯកសទសថ្ន្ណ្ន្ការជាក់ោក់ និ្ងសព្បើ

ព្ប្ដសម់ន្ទ ីរសព្ទយជាក់ោក់មួយចាំនួ្ន្ សៅកន ុងបណ្តត ញរបស់ពួ្កសេ។ សបើសិន្មាន្ព្េសូព្ទយឯកសទស ឬមន្ទ ីរសព្ទយ

របស់ណ្ន្ការជាក់ោក់មួយណដេសោកអ្នកចង់សព្បើព្ប្ដស់ ដាំបូងសោកអ្នកព្តវូព្ប្ដកដថា ព្េសូព្ទយឯកសទស 

និ្ងមន្ទ ីរសព្ទយសា ិតសៅកន ុងព្កមុការ្រសវជជសាស្រសត  និ្ងបណ្តត ញរបស ់PCP ។ សឈាា េះ និ្ងសេខទូរសព្ទការយិាេ័យ

របសP់CP អ្នកមាន្សប្ដេះពុ្មពសេើប័ែណ សមាជិកភាព្របស់អ្នក។ 

សបើសិន្សោកអ្នកមិន្សព្ជើសសរ ើសព្កមុការ្រសវជជសាស្រសត  ឬ PCP មាន ក់សទ ឬសបើសិន្សោកអ្នកសព្ជើសសរ ើសព្កមុ

ការ្រសវជជសាស្រសត  ឬPCP មួយណដេមិន្មាន្សៅកន ុងណ្ន្ការសន្េះ សយើងនឹ្ងចាត់ណចងឲ្យសោកអ្នកសោយ

សវ ័យព្បវតា ិនូ្វព្កមុការ្រសវជជសាស្រសត  និ្ង PCP ណដេសា តិសៅជិត ទ្េះសោកអ្នក។ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html
https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 3 ៖ ការសព្បើព្ប្ដស់ការធានរា៉ា ប់រងរបស់

ណ្ន្ការសព្មាប់ការណងទាំសុខភាព្របស់អ្នក  

  ន្ិងសសវាធានរា៉ា ប់រងស្េងសទៀត 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 48 ? 
 

សព្មាប់ព័្ត៌មាន្សត ីពី្វ ិ្ ីផ្ទៃ ស់បត រូ PCP របស់អ្នក សូមសមើេ "ជសព្មើសសដើមបីរផ្ទៃ ស់បត រូ PCP របស់អ្នក" ោងសព្កាម។ 

ជបម្រមើសកន ុងការផ្លា ស់ ត រូ PCP រ ស់អ្នក 

សោកអ្នកអាចផ្ទៃ ស់បត រូ PCP របស់អ្នកសោយសហតុ្េណ្តមួយសៅសព្េណ្តក៏ប្ដន្។ ដូចគន សន្េះ្ងណដរ PCP 

របស់អ្នកក៏អាចចាកសចញពី្បណ្តត ញណ្ន្ការរបស់សយើង។ សបើសិន្ PCP របស់អ្នកចាកសចញពី្បណ្តត ញណ្ន្ការ

របស់សយើង សនេះសយើងអាចជួយសោកអ្នករក PCP ងាណីដេសា ិតសៅកន ុងបណ្តត ញណ្ន្ការរបស់សយើង សិន្អ្នក ត្េ់

សសវាសនេះន្ចាកសចញពី្បណ្តត ញរបស់សយើងឥឡូវសន្េះ។  

សាំសែើរបស់អ្នកនឹ្ងអ្នុ្វតតសៅថ្ងៃទីមួយថ្ន្ណខបនទ ប់ព្ីកាេបរសិច័ទថ្ន្ណ្ន្ការរបសស់យើងទទួេប្ដន្សាំសែើ

របស់អ្នក។ សដើមបផី្ទៃ ស់បត រូ PCP របស់អ្នក សូមទូរសព្ទសៅសសវាបសព្មើសមាជិកតាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ ការសៅរបស់អ្នកនឹ្ងព្តវូប្ដន្សឆ្ៃ ើយតប

ព្តេប់មកវញិសៅថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់ ឬអ្នកអាចចូេកាន់្សេហទាំព្័ររបស់សយើងណដេមាន្អាសយោា ន្ 

mmp.healthnetcalifornia.com សដើមបីស វ្ ើការោក់សាំសែើរបស់អ្នក។ 

សៅសព្េណដេសោកអ្នកទាំនក់ទាំន្ងសយើង ព្តវូព្ប្ដកដថា ព្ប្ដប់សយើងឲ្យដឹង សបើសិន្សោកអ្នកកាំព្ុងជួបព្ិសព្គេះ

ជាមួយព្េសូព្ទយឯកសទស ឬកាំព្ុងទទួេសសវាធានរា៉ា ប់រងស្េងសទៀត ណដេព្តវូការការយេ់ព្ព្មព្ី PCP របស់អ្នក 

(ដូចជា សសវាសុខភាព្តាម ទ្េះ និ្ងបរកិាខ រសវជជសាស្រសត សព្បើជាប់ប្ដន្យូរ)។ សសវាបសព្មើសមាជិកនឹ្ងឲ្យអ្នកដឹងអ្ាំព្ី

វវ ិ្ ី ណដេសោកអ្នកអាចបន្តទទួេប្ដន្សសវាណងទាំឯកសទស និ្ងសសវាស្េងសទៀតណដេសោកអ្នកប្ដន្ទទួេសៅ

សព្េសោកអ្នកផ្ទៃ ស់បត រូ PCP របស់អ្នក។ ពួ្កសេ ក៏នឹ្ងព្ិនិ្តយសដើមបីឲ្យព្ប្ដកដថា PCP ណដេសោកអ្នកចង់ផ្ទៃ ស់

បដ រូ េឺ ទទួេយកអ្នកជាំងឺងាីៗ។ សសវាបសព្មើសមាជិកនឹ្ងបដ រូកាំែត់ព្តាសមាជិកភាព្របស់អ្នកសដើមបីប ា្ ញសឈាា េះ 

PCP ងាីរបស់សោកអ្នក រចួព្ប្ដប់សោកអ្នកព្ីសព្េណដេការផ្ទៃ ស់បដ រូសៅកាន់្ PCP ងាីនឹ្ងចាប់ស ា្ើមអ្នុ្វតា។ 

ពួ្កសេក៏នឹ្ងស្ញើប័ែណ សមាជិកងាីជូន្សោកអ្នក ណដេប ា្ ញពី្សឈាា េះ និ្ងសេខទូរសព្ទរបស ់PCP ងាសីោក

អ្នក្ងណដរ។ 

សូមចងចាាំ PCP ថ្ន្ណ្ន្ការរបស់សយើងមាន្សមព័ន្ធភាព្ជាមួយរបសព់្កមុការ្រសវជជសាស្រសត ។ សបើសិន្សោកអ្នក

ផ្ទៃ ស់បត រូ PCP របស់អ្នក សោកអ្នកក៏អាចនឹ្ងកាំព្ុងផ្ទៃ ស់បត រូព្កមុសវជជសាស្រសត្ងណដរ។ សៅសព្េសោកអ្នកសសន ើសុាំ

ការផ្ទៃ ស់បត រូ ព្តវូព្ប្ដកដថាប្ដន្ព្ប្ដប់ណ ន្កសសវាបសព្មើសមាជិកថា សតើសោកអ្នកកាំព្ុងជួបនឹ្ងអ្នកឯកសទស ឬក៏

កាំព្ុងទទួេសសវាណដេមាន្ការធានរា៉ា ប់រងដថ្ទសទៀត ណដេតព្មូវឲ្យមាន្ការយេ់ព្ព្មព្ី PCP របស់អ្នក។ ណ ន្ក

សសវាបសព្មើសមាជិកនឹ្ងជួយធានឲ្យព្ប្ដកដថា សោកអ្នកអាចបន្តការណងទាំឯកសទស និ្ងសសវាស្េងសទៀត

របស់អ្នក សៅសព្េសោកអ្នកផ្ទៃ ស់បត រូ PCP របស់អ្នក។ 

បសវាន្ែលបោកអ្នកចចទទួលានបោយមិនាចទ់ទួលការយល់ម្រពមជាមុនពីសំណ្តក់ PCP របស់អ្នក 

សៅកន ុងករែីភាេសព្ចើន្ សោកអ្នកចាាំប្ដច់ព្តវូមាន្ការឯកភាព្ព្ី PCP របសអ់្នក មុន្សព្េជួបព្ិសព្គេះ

ជាមួយអ្នក ត្េ់សសវាស្េងសទៀត។ ការឯកភាព្សន្េះ សៅថា ការ ញ្ជ នូ។ សោកអ្នកអាចទទួេប្ដន្សសវានន 

ដូចជាសសវា ណដេមាន្សរៀបរាប់ោងសព្កាមសន្េះ សោយគា ន្ការឯកភាព្ជាមុន្ពី្ PCP របស់អ្នក ៖ 

 សសវាសសព្ រ្ េះបនទ ន់្ព្ីអ្នក ត្េ់សសវាកន ុងបណ្តត ញ ឬអ្នក ត្េ់សសវាណងទាំសព្ៅបណ្តត ញ។ 

 ការណងទាំព្តវូការបនទ ន់្ព្អី្នក ត្េស់សវាណងទាំកន ុងបណ្តត ញ។ 

 ការណងទាំព្តវូការបនទ ន់្ពី្អ្នក ត្េ់សសវាណងទាំសព្ៅបណ្តត ញ សៅសព្េសោកអ្នកមិន្អាចសៅរកអ្នក ត្េ់

សសវាណងទាំកន ុងបណ្តត ញប្ដន្ (ឧទហរែ ៍សៅសព្េអ្នកសា ិតសៅសព្ៅតាំបន់្សសវារបស់ណ្ន្ការ)។ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 3 ៖ ការសព្បើព្ប្ដស់ការធានរា៉ា ប់រងរបស់

ណ្ន្ការសព្មាប់ការណងទាំសុខភាព្របស់អ្នក  

  ន្ិងសសវាធានរា៉ា ប់រងស្េងសទៀត 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 49 ? 
 

 សសវាោងឈាម ណដេសោកអ្នកទទួេប្ដន្សៅមន្ទ ីរោងឈាមមាន្បញ្ហជ ក់ព្តឹមព្តវូពី្ 

Medicare សៅសព្េសោកអ្នកសា ិតសៅសព្ៅតាំបន់្សសវារបស់ណ្ន្ការ។ (សូមទូរសព្ទមកកាន់្សសវា 

បសព្មើសមាជិក មុន្សព្េណដេអ្នកចាកសចញពី្តាំបន់្សសវា។ សយើងអាចជួយឲ្យសោកអ្នកទទួេ

ប្ដន្សសវាោងឈាម ខែៈសព្េសោកអ្នកសា ិតសៅឆ្ងៃ យ)។ 

 ការចាក់ថាន ាំប យ្ រសេើជាំងឺផ្ទត សាយ និ្ងជាំងឺ COVID-19 ព្ព្មទាំងជាំងឺរោកសងៃើមព្បសភទ B និ្ង

ការចាក់ថាន ាំប យ្ រជាំងឺរោកទងសួត ដរាបណ្តសោកអ្នកទទួេសសវាទាំងសន្េះព្ីអ្នក ត្េ់សសវា

ណងទាំកន ុងបណ្តត ញ។ 

 សសវាណងទាំសុខភាព្ស្រសត ីជាព្បចាាំសទៀងទត់ និ្ងសសវាណ្ន្ការព្េួសារ។ សន្េះរមួទ ាំង សសវាព្ិនិ្តយសុដន់្ 

ព្ិនិ្តយមា៉ោ ម៉ោូ ព្កាម (ព្ិនិ្តយសុដន់្សោយកាាំរសា ីអិុ្ច) ព្និិ្តយសកាសកិាមហារ ើកមាត់សបូ ន្ និ្ង 

ការពិ្និ្តយសរ ើរាងរបន្តពូ្ជស្រសត ី ដរាបណ្តសោកអ្នកទទួេសសវាទាំងសន្េះព្អី្នក ត្េ់សសវាកន ុងបណ្តត ញ។ 

 សេើសព្ីសន្េះសៅសទៀត សបើសនិ្សោកអ្នកមាន្សិទធិទទួេប្ដន្សសវាព្ីអ្នក ត្េ់សសវាសខុភាព្ជា

ជន្ជាតិឥណ្តឌ  សនេះសោកអ្នកអាចនឹ្ងជួបអ្នក ត្េ់សសវាទាំងសន្េះប្ដន្សោយមិន្ចាាំប្ដច់មាន្

ការបញ្ជ នូ្បន្ត។ 

 សសវាណ្ន្ការព្េួសារពី្អ្នក ា្េស់សវាណងទាំកន ុងបណ្តា ញ និ្ងសព្ៅបណ្តា ញ។ 

 ការណងទាំមូេោា ន្មុន្សព្មាេ សសវាជាំងឺឆ្ៃងតាម ល្ វូសភទ និ្ងការស វ្ ើសតសតព្ិនិ្តយរកសមសរាេ HIV ។ 

សូមសមើេជាំពូ្កទី 4 សព្មាប់ព្័ត៌មាន្េមអ ិតអ្ាំព្ីសសវាណដេអាចទទួេប្ដន្ការយេ់ព្ព្មជាមុន្ (បញ្ជ នូ្បន្ត) ពី្ 

PCP របស់អ្នក។  

D2. ការន្ែទពីំអ្នកឯកបទស និងអ្នកែតល់បសវាកន ុង ណ្តត ញបែេងៗ 

ព្េសូព្ទយឯកសទស េឺជាសវជជបែឌ ិតណដេ ត្េ់ការណងទាំសុខភាព្សព្មាប់ជាំងឺជាក់ោក់មួយ ឬណ ន្កណ្តមួយថ្ន្ 

រាងកាយ។ ព្េសូព្ទយឯកសទសមាន្សព្ចើន្ព្បសភទ។ ោងសព្កាមសន្េះ េឺជាឧទហរែមួ៍យចាំនួ្ន្ ៖ 

 ការណងទាំសោយព្េសូព្ទយណ ន្កជាំងឺមហារ ើកសព្មាប់អ្នកជាំងឺមហារ ើក។ 

 ណងទាំសោយព្េសូព្ទយណ ន្កជាំងឺសបេះដូងសព្មាប់អ្នកជាំងឺសបេះដូង។ 

 ណងទាំសោយព្េសូព្ទយណ ន្កជាំងឺឆ្អ ឹងសព្មាប់អ្នកជាំងឺមាន្បញ្ហា ឆ្អ ឹង សនៃ ក់ ឬបញ្ហា សាច់ដុាំ។ 

សដើមបីឲ្យសោកអ្នកអាចជួបព្ិសព្គេះជាមួយព្េសូព្ទយឯកសទស ជា្មាតា សោកអ្នកចាាំប្ដច់ព្តវូមាន្ការឯកភាព្

ជាមុន្ព្ ីPCP របស់អ្នក (សន្េះសៅថា "ការបញ្ជ នូ្" សៅកាន់្ព្េសូព្ទយឯកសទស)។ វាសាំោន់្ណដេព្តវូទទួេប្ដន្ការ

បញ្ជ នូ្ (ការឯកភាព្ជាមុន្) ពី្ PCP របស់អ្នក មុន្សព្េណដេសោកអ្នកជួបព្ិសព្គេះជាមួយព្េសូព្ទយឯកសទស

កន ុងណ្ន្ការ ឬអ្នក ត្េ់សសវាណងទាំជាក់ោក់ស្េងសទៀត (មាន្ករែីសេើកណេងមួយចាំនួ្ន្ កន ុងសនេះរមួមាន្៖ ការ

ណងទាំសុខភាព្ស្រសត ជីាព្បចាាំ)។ សបើសិន្សោកអ្នកមិន្មាន្ការបញ្ជ នូ្ (ការឯកភាព្ជាមុន្) មុន្សព្េណដេសោក

អ្នកទទួេប្ដន្សសវាព្ពី្េសូព្ទយឯកសទស សនេះសោកអ្នកអាចព្តវូបង់ព្ប្ដក់សព្មាប់សសវាទាំងសន្េះសោយខល នួ្ឯង។ 

សបើសិន្ព្េសូព្ទយឯកសទសចង់ឲ្យសោកអ្នកព្តឡប់មករកការណងទាំបណន្ាម សូមព្ិនិ្តយឲ្យព្ប្ដកដជាមុន្ថា ការ

បញ្ជ នូ្ (ការឯកភាព្ជាមុន្) ណដេសោកអ្នកប្ដន្ទទួេពី្ PCP អ្នកសព្មាប់ការជួបព្ិសព្គេះសេើកដាំបូងរមួមាន្ 

ការជួបព្ិសព្គេះបណន្ាមសទៀតសព្មាប់ព្េសូព្ទយឯកសទស។ 

ព្កមុការ្រសវជជសាស្រសត  និ្ង PCP នី្មួយៗព្តវូស វ្ ើការបញ្ជ នូ្សៅព្េសូព្ទយឯកសទសថ្ន្ណ្ន្ការជាក់ោក់ និ្ងសព្បើ

ព្ប្ដសម់ន្ទ ីរសព្ទយជាក់ោក់មួយចាំនួ្ន្ សៅកន ុងបណ្តត ញរបស់ពួ្កសេ។ សន្េះមាន្ន័្យថា ព្កមុការ្រសវជជសាស្រសត  
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 3 ៖ ការសព្បើព្ប្ដស់ការធានរា៉ា ប់រងរបស់

ណ្ន្ការសព្មាប់ការណងទាំសុខភាព្របស់អ្នក  

  ន្ិងសសវាធានរា៉ា ប់រងស្េងសទៀត 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 50 ? 
 

និ្ង PCP ណដេសោកអ្នកសព្ជើសសរ ើសអាចកាំែត់ព្ពី្េសូព្ទយឯកសទស និ្ងមន្ទ ីរសព្ទយណដេសោកអ្នកអាចនឹ្ងសព្បើ

ព្ប្ដស។់ សបើសិន្មាន្ព្េសូព្ទយឯកសទស ឬមន្ទ ីរសព្ទយជាក់ោក់ ណដេសោកអ្នកចង់សព្បើព្ប្ដស ់សូមព្ិនិ្តយសមើេថា

សតើព្កមុការសវជជសាស្រសត  ឬ PCP របស់អ្នក សព្បើព្ប្ដសព់្េសូព្ទយឯកសទស ឬមន្ទ ីរសព្ទយសនេះឬយា៉ោ ងណ្ត។ ជាទូសៅ 

សោកអ្នកអាចផ្ទៃ ស់បត រូ PCP សៅសព្េណ្តក៏ប្ដន្ សបើសិន្សោកអ្នកចង់ជួបព្ិសព្គេះជាមួយព្េសូព្ទយឯកសទស

ថ្ន្ណ្ន្ការ ឬសៅកាន់្មន្ទ ីរសព្ទយណដេ PCP បចច ុបបន្ន របស់អ្នកមិន្អាចបញ្ជ នូ្សោកអ្នកសៅប្ដន្។ សៅកន ុង

ជាំពូ្កសព្កាម "ជសព្មើសសដើមបរីផ្ទៃ ស់បត រូ PCP របស់អ្នក" សយើងព្ប្ដប់សោកអ្នកអ្ាំពី្វ ិ្ ផី្ទៃ ស់បត រូ PCP របស់អ្នក។ 

ព្បសភទសសវាខៃេះតព្មូវឲ្យមាន្ការឯកភាព្ជាមុន្ ពី្ណ្ន្ការរបស់សយើង ឬពី្ព្កមុការ្រសវជជសាស្រសត របស់អ្នក (សន្េះ

សៅថា ការទទួេ "ការអ្នុ្ញ្ហា តជាមុន្")។ ការអ្នុ្ញ្ហា តជាមុន្ េឺជាដាំសែើរការទទួេប្ដន្ការឯកភាព្មុន្សព្េ

ណដេសោកអ្នកទទួេប្ដន្សសវាជាក់ោក់មួយចាំនួ្ន្។ សបើសិន្សសវាណដេសោកអ្នកព្តវូការសនេះ តព្មូវឲ្យមាន្ការ

អ្នុ្ញ្ហា តជាមុន្ PCP របស់អ្នក ឬអ្នក ត្េស់សវាណងទាំកន ុងបណ្តត ញស្េងសទៀត នឹ្ងសសន ើសុាំការអ្នុ្ញ្ហា តពី្ណ្ន្ការ

របស់សយើង ឬព្កមុការ្រសវជជសាស្រសត របស់អ្នក។ សាំសែើសន្េះនឹ្ងព្តវូប្ដន្ព្តួតព្ិនិ្តយ សហើយសសចកត ីសសព្មច (ការ

កាំែត់របសអ់្ងរភាព្) នឹ្ងព្តវូស្ញើជូន្សោកអ្នក និ្ងអ្នក ា្េ់សសវាណងទាំរបសអ់្នក។ សូមសមើេតារាងអ្តា

ព្បសយាជន្ស៍ៅកន ុងជាំពូ្កទី 4 ថ្ន្កូន្សសៀវសៅសន្េះសព្មាប់សសវាជាក់ោក់ណដេព្តវូការការអ្នុ្ញ្ហា តជាមុន្។ 

D3. អ្ែីន្ែលម្រតវូប ែី ីបៅបពលន្ែលអ្នកែតល់បសវាចកបចញពីន្ែនការរ ស់បយើង 

អ្នក ត្េស់សវាណងទាំកន ុងបណ្តត ញណដេសោកអ្នកកាំព្ុងសព្បើព្ប្ដសអ់ាចនឹ្ងចាកសចញពី្ណ្ន្ការរបសស់យើង។ សបើ

សិន្អ្នក ត្េ់សសវាណ្តមួយថ្ន្អ្នក ត្េ់សសវារបស់សោកអ្នកព្ិតជាចាកសចញពី្ណ្ន្ការរបស់សយើង សនេះសោក

អ្នកមាន្សិទធិ និ្ងការការពារមួយចាំនួ្ន្ណដេព្តវូប្ដន្សសងខបសៅោងសព្កាមសន្េះ៖ 

 សទេះបីជាអ្នក ា្េស់សវាណងទាំកន ុងបណ្តា ញរបសស់យើង អាចនឹ្ងផ្ទៃ ស់បដ រូកន ុងឆ្ងន ាំសន្េះ សយើងព្តវូ ា្េ់

ជូន្សោកអ្នកនូ្វេទធភាព្សៅជួបអ្នក ា្េស់សវាណដេមាន្េកខែៈសមបតត ិព្េប់ព្គន់្ សោយគា ន្

ការអាក់ោន្។ 

 សយើងនឹ្ងព្ាយាម ត្េដ់ាំែងឹជូន្សោកអ្នកយា៉ោ ងសហាចណ្តស់ក៏មុន្ 30 ថ្ងៃ សដើមបឲី្យសោកអ្នក

មាន្សព្េសព្ជើសសរ ើសអ្នក ត្េ់សសវាងាី។ 

 សយើងនឹ្ងជួយសោកអ្នកសព្ជើសសរ ើសអ្នក ា្េស់សវាណដេមាន្េកខែៈសមបតត ិព្េប់ព្គន់្ងាមីាន ក់ 

សដើមបបីន្ា ព្េប់ព្េងតព្មូវការណងទាំសុខភាព្របស់អ្នក។ 

 សបើសិន្សោកអ្នកកាំព្ុងឆ្ៃងកាត់ការព្ាប្ដេសវជជសាស្រសត  សោកអ្នកមាន្សិទធិសាកសួរ សហើយ
សយើងនឹ្ងស វ្ ើការជាមួយសោកអ្នកសដើមបីធានថាការព្ាប្ដេណដេចាាំប្ដច់ណ ន្កសវជជសាស្រសត ណដេ

សោកអ្នកកាំព្ុងទទួេមិន្ព្តវូប្ដន្ប អ្ ក់។ 

 សបើសិន្អ្នកសជឿជាក់ថា សយើងមិន្ប្ដន្ផ្ទៃ ស់បដ រូអ្នក ា្េ់សសវាណងទាំព្ីមុន្របសអ់្នក សោយអ្នក ា្េ ់

សសវាណងទាំណដេមាន្េកខែៈសមបតត ិព្េប់ព្គន់្មាន ក់ ឬថាការណងទាំរបសអ់្នក មិន្ព្តវូប្ដន្ 

ព្េប់ព្េងសោយសមព្សប សោកអ្នកមាន្សិទធិោក់ពាកយបែា ឹងឧទធរែ ៍ចាំសពាេះសសចកា ីសសព្មចរបស់

សយើង។ 

សបើសិន្សោកអ្នកដឹងថា អ្នក ា្េ់សសវាណងទាំណ្តមាន ក់របស់សយើងនឹ្ងចាកសចញពី្ណ្ន្ការសយើង សូមទក់ទង

សយើង សដើមបសីយើងអាចជួយអ្នកកន ុងការណសវងរកអ្នក ា្េ់សសវាណងទាំងាមីាន ក់ និ្ងព្េប់ព្េងការណងទាំរបស់អ្នក។ 

សព្មាប់ជាំនួ្យ សូមសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សសវាបសព្មើសមាជិក តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាប់

ព្ីសមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃ

ឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។  

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 3 ៖ ការសព្បើព្ប្ដស់ការធានរា៉ា ប់រងរបស់

ណ្ន្ការសព្មាប់ការណងទាំសុខភាព្របស់អ្នក  

  ន្ិងសសវាធានរា៉ា ប់រងស្េងសទៀត 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 51 ? 
 

D4. រប ៀ ទទួលានការន្ែទពីំអ្នកែតល់បសវាបៅបម្រៅ ណ្តត ញ 

សបើសិន្មាន្ព្បសភទសសវាជាក់ោក់មួយចាំនួ្ន្ណដេសោកអ្នកព្តវូការ សហើយសសវាសនេះមិន្មាន្សៅកន ុងបណ្តត ញ

ណ្ន្ការសយើង សនេះសោកអ្នកព្តវូទទួេប្ដន្ការអ្នុ្ញ្ហា តជាមុន្ (ការឯកភាព្ជាមុន្)។ PCP របស់អ្នកនឹ្ង

សសន ើសុាំការអ្នុ្ញ្ហា តជាមុន្ពី្ណ្ន្ការរបសស់យើង ឬព្កមុការ្រសវជជសាស្រសត របស់អ្នក។ 

វាជាសរឿងសាំោន្ណ់្តស់ ណដេព្តវូទទួេការឯកភាព្ជាមុន្ មុន្សព្េសោកអ្នកជួបព្ិសព្គេះជាមួយអ្នក ត្េស់សវា

ណងទាំសព្ៅបណ្តត ញ ឬទទួេសសវាសព្ៅបណ្តត ញរបស់សយើង (សេើកណេងណតកន ុងករែីសសព្ រ្ េះបនទ ន់្ និ្ងការណងទាំ

ណដេព្តវូការជាបនទ ន់្ សសវាណ្ន្ការព្េួសារ និ្ងសសវាោងឈាម ណដេសោកអ្នកទទួេសៅមន្ទ ីរោងឈាម

ណដេព្តវូប្ដន្បញ្ហជ ក់ទទួេសារ េ់សោយ Medicare កន ុងសព្េសោកអ្នកសា ិតសៅសព្ៅតាំបន់្សសវាថ្ន្ណ្ន្ការជា 

បសណ្តត េះអាសន្ន)។ សបើសិន្សោកអ្នកមិន្ទទួេប្ដន្ការឯកភាព្ជាមុន្សទ សោកអ្នកអាចព្តវូបង់ព្ប្ដក់សព្មាប់

សសវាទាំងសនេះសោយខល នួ្ឯង។ 

សព្មាប់ព្័ត៌មាន្សត ីព្ីការធានរា៉ា ប់សេើការណងទាំសសព្ រ្ េះបនទ ន់្ និ្ងការណងទាំបនទ ន់្សៅសព្ៅបណ្តា ញសនេះ សូម

សមើេណ ន្ក H សៅកន ុងជាំពូ្កសន្េះ។ 

សបើសិន្អ្នកសៅជួបអ្នក ត្េស់សវាសព្ៅបណ្តត ញ អ្នក ត្េស់សវាព្តវូមាន្សិទធិចូេរមួកន ុង Medicare និ្ង/ឬ Medi-Cal ។ 

 សយើងមិន្អាចបង់ថ្ងៃអ្នក ត្េ់សសវា ណដេមិន្មាន្សទិធិចូេរមួកន ុង Medicare និ្ង/ឬ 

Medi--Cal ប្ដន្សទ។ 

 សបើសិន្សោកអ្នកសៅរកអ្នក ត្េ់សសវាណងទាំណដេមិន្មាន្សិទធិចូេរមួកន ុង Medicare សនេះ អ្នក

ព្តវូណតបង់ថ្ងៃសព្ញនូ្វសសវាណដេអ្នកទទួេ។ 

 អ្នក ត្េ់សសវាណងទាំព្តវូណតព្ប្ដប់អ្នក សបើសិន្ពួ្កសេគា ន្សិទធិចូេរមួសៅកន ុង Medicare ។ 

E. រប ៀ ទទួលានបសវា និងជំនួយគមំ្រទរយៈបពលយូរអ្ន្ងែង (LTSS) 

ជាំនួ្យគាំព្ទ និ្ងសសវាណងទាំយូរអ្ណងវង (LTSS) រមួមាន្សសវាសព្មាប់មនុ្សេសព្ញវយ័សៅតាមសហេមន៍្ (CBAS) 

កមា វ ិ្ ីសសវាមនុ្សេចាស់ជរាព្ហុមុខ្រ (MSSP) និ្ងមន្ទ ីរណងទាំ (NF) ។ សសវាននអាចសកើតមាន្សឡើងសៅ ទ្េះ

របស់អ្នក, សហេមន៍្, ឬសៅតាមអាគរសព្ទយមួយប្ដន្។ ព្បសភទស្េងៗថ្ន្ LTSS មាន្សរៀបរាប់ដូចោងសព្កាម ៖ 

 បសវាសម្រមា ម់នុសេបពញវយ័បៅតាមស គ្មន៍ (Community Based Adult Services, CBAS)៖ 

អ្នកជាំងឺសព្ៅមន្ទ ីរសព្ទយ កមា វ ិ្ ី ណដេ ត្េ់សសវាតាមមន្ទ ីរ ណដេ ត្េ់នូ្វការណងទាំជាំនញ សសវាសងរម 

កិចា ការព្ាប្ដេសាត រនី្តិសមបទរ និ្ងការព្ាប្ដេការនិ្យាយសត ី ការណងទាំផ្ទទ េ់ខល នួ្  

ការបែត ុ េះបណ្តត េ និ្ងគាំព្ទព្កមុព្េួសារ/អ្នកសមើេណង សសវាអាហារបូតាមភ មស្ាប្ដយស វ្ ើដាំសែើរ  

និ្ងសសវាស្េងៗសទៀត សបើសនិ្ជាសោកអ្នកមាន្េកខែៈសមបតត ិព្េប់ព្គន់្កន ុងការទទួេប្ដន្។ 

 មនទ ីរន្ែទ ំ(NF) ៖ មន្ទ ីរណងទាំមួយណដេ ត្េក់ារណងទាំដេ់សោកអ្នក ណដេមិន្អាចរស់សៅ

ព្បកបសោយសុវតា ិភាព្សៅតាម ទ្េះ ប៉ោុណន្តមិន្ចាាំប្ដច់សា ិតសៅកន ុងមន្ទ ីរសព្ទយ។ 

អ្នកសព្មបសព្មួេការណងទាំសុខភាព្របស់អ្នក នឹ្ងជួយអ្នកឲ្យយេ់អ្ាំពី្កមា វ ិ្ នីី្មួយៗ។ សដើមបីណសវ ងយេ ់

បណន្ាមអ្ាំព្កីមា វ ិ្ ីណ្តមួយវសូមទាំនក់ទាំន្ងអ្នកសព្មបសព្មួេការណងទាំតាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃចុងស

ប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅថ្ងៃស វ្ ើ

ការបនទ ប់។ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 3 ៖ ការសព្បើព្ប្ដស់ការធានរា៉ា ប់រងរបស់

ណ្ន្ការសព្មាប់ការណងទាំសុខភាព្របស់អ្នក  

  ន្ិងសសវាធានរា៉ា ប់រងស្េងសទៀត 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 52 ? 
 

F. វវ ធីា ីបែើមបីទទួលានបសវាសខុភាពន្ែនកឥរ ធាយា ែ (សខុភាពែល វូចិតត និង ញ្ហា បសព

បម្រគ្ឿងបញៀន) 

អ្នកនឹ្ងមាន្សិទធិទទួេប្ដន្សសវាសុខភាព្អាកបបកិរយិាចាាំប្ដច់តាមណបបសវជជសាស្រសត ណដេព្តវូប្ដន្ធានរា៉ា ប់រង

សោយ Medicare និ្ង Medi-Cal ។ Health Net Cal MediConnect ត្េជូ់ន្នូ្វសិទធិទទួេប្ដន្សសវាសុខភាព្

អាកបបកិរយិា ណដេមាន្ការធានរា៉ា ប់រងសោយ Medicare ។ សសវាសុខភាព្ឥរយិាបងណដេរា៉ា ប់រងសោយ Medi-

Cal មិន្ព្តវូប្ដន្ ា្េ់សោយ Health Net Cal MediConnect សឡើយ ប៉ោុណន្តនឹ្ងមាន្សព្មាប់សមាជិក ណដេមាន្

សិទធិទទួេប្ដន្របស ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈនយកោា ន្សុខភាព្ ល្ វូចិតតរបស់សោន្្ី Los 

Angeles(DMH) និ្ងនយកោា ន្សុោភិប្ដេសាធារែៈ សោន្្ី Los Angeles (ការព្េប់ព្េង និ្ងការទប់

សាយ ត់ការសព្បើព្ប្ដស់សារធាតសុញៀន្) (DPH/SAPC)។ 

F1. បតើបសវាសុខភាពឥរ ធាយា ែអ្ែីខាះរ ស់ Medi-Cal ម្រតវូានែតល់ជូនបៅបម្រៅ Health Net Cal 

MediConnect តាមរយៈម្រកសួងសុខភាពែល វូចិតត (DMH) បខានីី Los Angeles និងម្រកសួងសុខាភិ

ាលសាធារណៈបខានីី Los Angeles (ការម្រគ្ ់ម្រគ្ង និង ញ្ហា បសពបម្រគ្ឿងបញៀន) (DPH/SAPC) 

សសវាឯកសទសសុខភាព្ ល្ វូចិតតរបស ់Medi-Cal មាន្សព្មាប់សោកអ្នក តាមរយៈណ្ន្ការសុខភាព្ ល្ វូចិតតរបស់

សោន្្ី (MHP) សបើសិន្សោកអ្នកបាំសព្ញតាមេកខខែឌចាាំប្ដច់ណ ន្កសវជជសាស្រសត របស់សសវាឯកសទសសុខភាព្ ល្ វូ

ចិតត Medi-Cal ។ សសវាសុខភាព្ ល្ វូចិតតឯកសទសរបស់ Medi-Cal ព្តវូប្ដន្ ត្េ់ជូន្សោយ តាមរយៈ 

ព្កសួងសុខភាព្ ល្ វូចិតត (DMH) សោន្្ី Los Angeles និ្ងព្កសួងសុោភិប្ដេសាធារែៈសោន្្ី Los 

Angeles (ការព្េប់ព្េង និ្ងការទប់សាយ ត់ការសព្បើព្ប្ដស់សារធាតុសញៀន្)(DPH/SAPC) រមួមាន្៖ 

 សសវាសុខភាព្ ល្ វូចិតត (ការវាយតថ្មៃ ការព្ាប្ដេ ការសាត រនី្តិសមបទ ជាប់សាច់សារសោហិត 

និ្ងការអ្ភិវឌ្ឍណ្ន្ការ) 

 សសវាគាំព្ទការសព្បើឱសង 

 ការព្ាប្ដេកព្មិត ៃ្ន់្សព្ញមួយថ្ងៃ 

 ការសាា រនី្តិសមបទសព្ញមួយថ្ងៃ 

 ការអ្ន្ារាេមន៍្ណ ន្កវបិតា ិ 

 ការស វ្ ើសសា រភាព្នី្យកមា វបិតត ិ 

 សសវាព្ាប្ដេមនុ្សេសព្ញវយ័សៅកន ុង ទ្េះ 

 សសវាព្ាប្ដេវវបិតត ិ្ ល វូចិតតកន ុង ទ្េះ 

 សសវាមន្ទ ីរសុខភាព្វកិេចរកិ 

 សសវាព្ាប្ដេអ្នកជាំងឺវកិេចរតិណដេព្តវូសព្មាកកន ុងមន្ទ ីរសព្ទយ  

 ការព្េប់ព្េងករែីសគេសៅ 
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 3 ៖ ការសព្បើព្ប្ដស់ការធានរា៉ា ប់រងរបស់

ណ្ន្ការសព្មាប់ការណងទាំសុខភាព្របស់អ្នក  

  ន្ិងសសវាធានរា៉ា ប់រងស្េងសទៀត 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 53 ? 
 

សសវា ត្េឱ់សងរបស ់Medi-Cal មាន្សព្មាប់សោកអ្នកតាមរយៈព្កសួងសុោភិប្ដេសាធារែៈសោន្្ី Los 

Angeles (ការព្េប់ព្េង និ្ងទប់សាយ ត់ការសព្បើព្ប្ដសស់ារធាតុសញៀន្) (DPH/SAPC) ព្បសិន្សបើសោកអ្នកបាំសព្ញ

តាមេកខែឌចាាំប្ដច់ណ ន្កសវជជសាស្រសត របសឱ់សង Medi-Cal។ សសវា ា្េឱ់សងរបស ់Medi-Cal ត្េ់សោយ 

នយកោា ន្សោុភិប្ដេសាធារែៈសោន្្ី Los Angeles (ការព្េប់ព្េង និ្ងការទប់សាយ ត់ការសព្បើព្ប្ដសស់ារ

ធាតុសញៀន្) (DPH/SAPC) រមួមាន្៖ 

 សសវាព្ាប្ដេកព្មិត ៃ្ន់្សព្មាប់អ្នកជាំងឺមិន្សព្មាកសៅមន្ទ ីសព្ទយ 

 សសវាព្ាប្ដេសៅសៅមែឌ េ 

 សសវា ត្េឱ់សងសព្មាប់ការព្ាប្ដេណបបពិ្សព្គេះជាំងឺសព្ៅសោយឥតេិតថ្ងៃ 

 សសវាព្ាប្ដេសារធាតុណ្តកូទីន្ 

 សសវាព្ាប្ដេការសញៀន្សារធាតុអាសភៀន្សោយឱសង ណ្តេ់ព្ទិចសូន្ 

បណន្ាមសៅនឹ្ងសសវាឱសងរបស់ Medi-Cal ដូចប្ដន្សរៀបរាប់ោងសេើ សោកអ្នកអាចទទួេប្ដន្សសវាបន្ាប

ជាតិព្ុេកន ុងរាងកាយសព្មាប់អ្នកជាំងឺសាន ក់សៅកន ុងសព្ទយសោយសា ័ព្េចិតត ព្បសិន្សោកអ្នកបាំសព្ញនូ្វេកខែៈ

វវនិិ្ច័័យថ្ន្ភាព្ចាាំប្ដច់ណ ន្កសវជជសាស្រសត ។ 

សោកអ្នកក៏នឹ្ងទទួេប្ដន្សសវាសុខភាព្ឥរយិាបងណដេមាន្េកខែៈចាាំប្ដច់ណ ន្កសវជជសាស្រសត  ណដេធានរា៉ា ប់

សោយ Medicare និ្ងព្េប់ព្េងសោយបណ្តត ញសុខភាព្ ល្ វូចិតត Health Net Cal MediConnect ្ងណដរ។ សសវា

សុខភាព្ឥរយិាបងរមួមាន្ ប៉ោុណន្តមិន្កព្មិតព្តឹមណត ៖ 

 សសវាសព្មាប់អ្នកជាំងឺសព្ៅ៖ អ្ន្ារាេមន៍្សេើវបិតា ិអ្នកជាំងឺសព្ៅមន្ទ ីរសព្ទយ ការវាយតថ្មៃ និ្ងព្ាប្ដេ 

រយៈសព្េខៃ ី ការព្ាប្ដេឯកសទសរយៈសព្េណវង ការណងទាំសាា រនី្តិសមបទណ្តមួយណដេទក់ទងនឹ្ង

វវបិតា ិសព្បើព្ប្ដស់សារធាតុសញៀន្។ 

 សសវា និ្ងបរកិាខ រ រ្ត់ រ្ង់សព្មាប់អ្នកជាំងឺសព្មាកសៅកន ុងមន្ទ ីរសព្ទយ ៖ ការសាន ក់សៅកន ុងបន្ទប់មួយ

មាន្ណព្េព្ីរ ឬសព្ចើន្ រមួទ ាំងអ្ងរភាព្ព្ាេព្ិសសស បរកិាខ រ រ្ត់ រ្ង់ និ្ងសសវាបនទ ប់បន្េ ាំ ណដេជា

្មាតា ត្េស់ោយមន្ទ ីរណងទាំ។ 

 អ្នកជាំងឺសៅកន ុងមន្ទ ីរសព្ទយ និ្ងការផ្ទៃ ស់បត រូកព្មិតថ្ន្ការណងទាំ សសវា ត្េក់ារចូេសព្មាកសព្ទយ

សោយអ្សន្ៃ ើ និ្ងសសវាណបបព្ិសព្គេះជាំងឺ ៃ្ន់្ ៃ្រសព្មាកសព្ៅមន្ទ ីរសព្ទយសៅសាា ប័ន្ណដេព្តវូប្ដន្

បញ្ហជ ក់ទទួេសារ េ់សោយ Medicare ។ 

 ការបន្ាបជាតិព្ុេកន ុងរាងកាយ ៖ សសវាសព្មាកកន ុងមន្ទ ីរសព្ទយ សព្មាប់សាា ន្ភាព្បន្ាបជាតិព្ុេ

ៃ្ន់្ ៃ្រ និ្ងការព្ាប្ដេសាា ន្ភាព្ ៃ្ន់្ ៃ្រណ ន្កសវជជសាស្រសត  ទក់ទងនឹ្ងវវបិតា ិសព្បើព្ប្ដស់សារធាតុសញៀន្។ 

 សសវាសសព្ រ្ េះបនទ ន់្៖ ការឆ្ល ុេះ ការពិ្និ្តយ និ្ងវាយតថ្មៃសដើមបីកាំែត់ ថាសតើព្ិតជាមាន្សាា ន្ភាព្ 

សវជជសាស្រសត ថ្ន្ការសសព្ រ្ េះបនទ ន់្ណ ន្កវកិេចរតិ និ្ងការណងទាំ ព្ព្មទាំងការព្ាប្ដេណដេចាាំប្ដច់

សដើមបីសព្មាេ ឬេុបបាំប្ដត់សាា ន្ភាព្សវជជសាស្រសា ថ្ន្ការសសព្ រ្ េះបនទ ន់្ណ ន្កវវកិេចរតិសន្េះឬសទ។ 

សព្មាប់ព្័ត៌មាន្សា ីព្ីអ្នក ត្េ់សសវាណងទាំ សូមសមើេបញ្ជ ីសឈាា េះឱសងសាា ន្ និ្ងអ្នក ត្េ់សសវាណងទាំរបស់អ្នក។ 

សោកអ្នកក៏អាចទាំនក់ទាំន្ងសសវាបសព្មើសមាជិក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ  

1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេស់មា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ 

សរៀងរាេ់ថ្ងៃចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ ការសៅរបស់អ្នកនឹ្ងព្តវូប្ដន្

សឆ្ៃ ើយតបព្តេប់មកវញិសៅថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់ ឬអ្នកអាចចូេកាន់្សេហទាំព្័រ របស់សយើង ណដេមាន្អាសយោា ន្ 

mmp.healthnetcalifornia.com  
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 3 ៖ ការសព្បើព្ប្ដស់ការធានរា៉ា ប់រងរបស់

ណ្ន្ការសព្មាប់ការណងទាំសុខភាព្របស់អ្នក  

  ន្ិងសសវាធានរា៉ា ប់រងស្េងសទៀត 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 
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ការកំណត់ នងិការមិនរ  ់ញ្ច ូលបសវាសុខភាពឥរ ធាយា ែ 

សព្មាប់បញ្ជ ីសត ីព្ីការកាំែត់ និ្ងការមិន្រាប់បញ្ច េូសសវាសុខភាព្ឥរយិាបង សូមសមើេជាំពូ្កទី 4 ណ ន្ក F ទាំព្័រ 116 ៖ 

អ្តថ ព្បសយាជន៍្ ណដេមិន្ព្តវូប្ដន្ធានរា៉ា ប់រងសោយ Health Net Cal MediConnect Medicare ឬ Medi-Cal។ 

ែំបណើរការន្ែលបម្រ ើម្រាសប់ែើមបីកំណត់ពីភាពចាំចន់្ែនកបវជជសាស្តសត សម្រមា ប់សវាសុខភាពឥរ ធាយា ែ 

ណ្ន្ការព្តវូណតអ្នុ្ញ្ហា តឲ្យមាន្ការធានរា៉ា ប់រងសេើបរកិាខ រ រ្ត់ រ្ង់ និ្ងសសវាសុខភាព្ ល្ វូចិតាជាក់ោក់មួយចាំ

នួ្ន្។ សព្មាបព់្័ត៌មាន្េមអ ិតសត ីព្ីសសវាននណដេតព្មូវឲ្យមាន្ការអ្នុ្ញ្ហា តជាមុន្ សូមសមើេជាំពូ្កទី 4។ សដើមបី

ទទួេប្ដន្ការអ្នុ្ញ្ហា តជាមុន្សព្មាប់សសវាទាំងសន្េះ អ្នកចាាំប្ដច់ព្តវូទូរសព្ទមកសសវាបសព្មើសមាជិករបស ់

Health Net Cal MediConnect តាមសេខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេស់មា៉ោ ង 8 

យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើ

សារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ ណ្ន្ការនឹ្ងបញ្ជ នូ្សោកអ្នកសៅ

កាន់្អ្នកជាំនញណ ន្កសុខភាព្ ល្ វូចិតតជាប់កិចាសន្ាណដេសា ិតសៅជិតសោកអ្នក ណដេសេនឹ្ងវាយតថ្មៃសោក

អ្នក សដើមបកីាំែត់ថាសតើសោកអ្នកព្តវូការការព្ាប្ដេបណន្ាម ឬយា៉ោ ងណ្ត។ សបើសនិ្សោកអ្នកព្តវូការការ

ព្ាប្ដេ សនេះអ្នកជាំនញណ ន្កសុខភាព្ ល្ វូចិតតជាប់កិចាសន្ាសនេះ នឹ្ងបសងយ ើតណ្ន្ការព្ាប្ដេមួយ សហើយ

បញ្ជ នូ្ណ្ន្ការសនេះសៅកាន់្ Health Net Cal MediConnect សដើមបពី្ិនិ្តយ។ សសវាននណដេមាន្សៅកន ុង

ណ្ន្ការព្ាប្ដេ នឹ្ងព្តវូរា៉ា ប់រងសៅសព្េអ្នុ្ញ្ហា តសោយណ្ន្ការសុខភាព្។ សបើសនិ្ណ្ន្ការសុខភាព្មិន្ ត្េ់

ការឯកភាព្សេើណ្ន្ការព្ាប្ដេសនេះសទ គា ន្សសវា និ្ងបរកិាខ រ រ្ត់ រ្ង់បណន្ាមណ្តនឹ្ងព្តវូប្ដន្រា៉ា ប់រងសព្មាប់

សាា ន្ភាព្ សនេះសឡើយ។ ប៉ោុណន្ត ណ្ន្ការអាចបញ្ជ នូ្សោកអ្នក សៅកាន់្ព្កសួងសុខភាព្ ល្ វូចិតតរបស់សោន្្ី 

សដើមបជួីយសោកអ្នកឲ្យទទួេប្ដន្ការណងទាំសុខភាព្ ណដេសោកអ្នកព្តវូការ។ 

នីតិវ ធីា ី ន្ណនា ំញ្ជ នូ នតរវាង Health Net Cal MediConnect នងិ Los Angeles ៖ នាយកោា នសុខភាពែល វូ

ចិតត (DMH) រ ស់បខានីី និងនាយកោា នសុខភាពសាធារណៈបខានីី Los Angeles (ការ ងាា រ នងិការ

ម្រគ្ ់ម្រគ្ងវ ធា តត ិននការបម្រ ើម្រាស់សារធាតុបញៀន) (DPH/SAPC)៖   

ការបញ្ជ នូ្សៅរកសសវាសុខភាព្ឥរយិាបង Health Net Cal MediConnect អាចស វ្ ើសឡើងព្ីព្បភព្ជាសព្ចើន្ រមួ

មាន្ ៖ អ្នក ត្េស់សវាសុខភាព្ឥរយិាបងរបស់សោន្្ី អ្នកព្េប់ព្េងករែសីោន្្ី PCP សមាជិក និ្ងព្កមុ

ព្េួសាររបសពួ់្កសេ។ ព្បភព្ថ្ន្ការបញ្ជ នូ្បន្តទ ាំងសន្េះ អាចទាំនក់ទាំន្ង Health Net Cal MediConnect ប្ដន្

សោយការសៅទូរសព្ទមកកាន់្សេខណដេមាន្សៅសេើប័ែណ សមារ េស់មាជិករបសអ់្នក។ Health Net Cal 

MediConnect នឹ្ងបញ្ហជ ក់អ្ាំព្ីសិទធិទទួេប្ដន្ សហើយអ្នុ្ញ្ហា តឲ្យ ត្េស់សវាសៅសព្េសមព្សប។ 

Health Net Cal MediConnect នឹ្ងស វ្ ើការជាមួយសោន្្ី Los Angeles សដើមបី្ ាេក់ារបញ្ជ នូ្បន្ត  និ្ងការ

សព្មបសព្មួេការណងទាំដ៏សមព្សបសព្មាប់សោកអ្នក។ 

ការបញ្ជ នូ្សៅរកសសវាឯកសទសសុខភាព្ ល្ វូចិតតសោន្្ី និ្ង/ឬសសវាព្ាប្ដេសព្េឿងព្សវងឹ/ថាន ាំសញៀន្ អាចស វ្ ើ

សឡើងសោយខល នួ្អ្នកផ្ទទ េ់។ 

សសវាសព្មបសព្មួេការណងទាំសុខភាព្រមួមាន្ ការសព្មបសព្មួេសសវារវាង PCPs, អ្នក ត្េស់សវាសុខភាព្ ល្ វូ

ចិតារបស់សោន្្ី, អ្នកព្េប់ព្េងករែសីោន្្ី, សោកអ្នក, និ្ងព្េួសារ ឬអ្នកណងទាំរបស់សោកអ្នក តាមណដេ

សមព្សប។ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 3 ៖ ការសព្បើព្ប្ដស់ការធានរា៉ា ប់រងរបស់

ណ្ន្ការសព្មាប់ការណងទាំសុខភាព្របស់អ្នក  

  ន្ិងសសវាធានរា៉ា ប់រងស្េងសទៀត 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 55 ? 
 

បតើម្រតវូប ែី ីអ្ែ ីប ើសិនបោកអ្នកមាន ញ្ហា  ឬ ណដ ឹងតវា៉ា អំ្ពីបសវាសុខភាពននឥរ ធាយា ែ 

អ្តថ ព្បសយាជន៍្ណដេមាន្ណចងកន ុងណ ន្កសន្េះ អ្នុ្សោមសៅនឹ្ងដាំសែើរការបែត ឹងឧទធរែ ៍ដូចគន នឹ្ងអ្តា

ព្បសយាជន៍្ស្េងសទៀត។ សូមសមើេជាំពូ្កទី 9 ណ ន្ក J ទាំព្័រ 253 សព្មាប់ព័្ត៌មាន្សា ីអ្ាំពី្ការោក់ពាកយបែត ឹងតវា៉ា ។ 

ការន្ែទជំា នដបទៀតសម្រមា ់សមាជិកទងំឡាយណ្តន្ែលកំពុងទទួលានបសវាសុខភាពឥរ ធាយា ែ 

សបើសិន្សោកអ្នកកាំព្ុងទទួេសសវាសុខភាព្ឥរយិាបង សនេះសោកអ្នកអាចសសន ើសុាំបន្ាជួបជាមួយអ្នក ត្េស់សវា

ណងទាំរបស់អ្នក។ សយើងតព្មូវឲ្យ ត្េ់ការយេ់ព្ព្មសេើសាំសែើសន្េះ សបើសិន្សោកអ្នកអាចប ា្ ញពី្ទាំនក់ទាំន្ង

ណដេមាន្ព្សាប់ជាមួយអ្នក ត្េស់សវាណងទាំរបស់អ្នកកន ុងរយៈសព្េ 12 ណខមុន្សព្េចុេះសឈាា េះ។ សបើសិន្សាំសែើរបស់

អ្នកព្តវូប្ដន្ឯកភាព្ សនេះសោកអ្នកអាចបន្តជួបអ្នក ត្េ់សសវាណងទាំសន្េះរហូតដេ់ 12 ណខ។ សព្កាយរយៈសព្េ12 

ណខដាំបូង សយើងអាចនឹ្ងណេង ត្េក់ារធានរា៉ា ប់រងសេើការណងទាំរបស់អ្នក សបើសិន្សោកអ្នកបន្តជួបអ្នក ត្េ ់

សសវាណងទាំសព្ៅបណ្តត ញ។ សព្មាប់ជាំនួ្យកន ុងការសសន ើសុាំរបស់អ្នក សូមទូរសព្ទមកសសវាបសព្មើសមាជិក Health Net 

Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃ

ច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារ 

ទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។  

G. រប ៀ ទទួលានបសវាែឹកជញ្ជ នូ 

Health Net Cal MediConnect កាំព្ុងសហការជាថ្ដេូជាមួយ LogistiCare Solutions, LLC (LogistiCare) 

សដើមបី្ តេ់សសវាដឹកជញ្ជ នូ្សវជជសាស្រសា មិន្ណមន្សសព្ រ្ េះបនទ ន់្ (NEMT) និ្ងសសវាដកឹជញ្ជ នូ្មិន្ណមន្សវជជសាស្រសត  

(NMT) ដេស់មាជិក Health Net ណដេប្ដន្ចុេះសឈាា េះកន ុងណ្ន្ការ Cal MediConnect ។ 

ការែឹកជញ្ជ នូន្ែនកបវជជសាស្តសដ មិនមានលកខណៈសបម្រងារ ះ នាទ ន់ (NEMT) 

ការដឹកជញ្ជ នូ្សវជជសាស្រសា មិន្ណមន្សសព្ រ្ េះបនទ ន់្ណដេចាាំប្ដច់សដើមបទីទួេប្ដន្សសវាសវជជសាស្រសា ណដេមាន្ការធាន

រា៉ា ប់រង និ្ងអាព្ស័យសេើសវជជបញ្ហជ ជាោយេកខែរ៍បស់ព្េសូព្ទយ ទន្តសព្ទយ ឬព្េសូព្ទយណ ន្កសនៃ ក់ សហើយសៅសព្េ

ណដេសាា ន្ភាព្សវជជសាស្រសត  និ្ង ល្ វូកាយរបស់អ្នកទទួេមិន្អ្នុ្ញ្ហា តឲ្យអ្នកទទួេសនេះស វ្ ើដាំសែើរសោយរងយន្ត ព្កងុ 

រងយន្តដឹកអ្នកដាំសែើរ រងយន្តតាក់សុ ីឬទព្មង់ស្េងដថ្ទសទៀតថ្ន្ការដឹកជញ្ជ នូ្សាធារែៈ ឬឯកជន្សនេះសឡើយ។ 

ការធានរា៉ា ប់រងសេើមស្ាប្ដយស វ្ ើដាំសែើររបស់ NEMT រមួមាន្៖ 

 ការស វ្ ើដាំសែើរសៅមកសោយគា ន្កាំែត់សព្មាប់សមាជកិមាន ក់ៗកន ុងមួយឆ្ងន ាំព្បតិទិន្សោយមិន្េិត

កថ្ព្ម 

 ឡាន្សព្ទយ រងយន្តណដេអាចោក់រសទេះរុញប្ដន្ និ្ងរងយន្តដឹកទាំនិ្ញ 

 សសវាសៅមកព្កីារណ្តត់ជួបព្េសូព្ទយ ពី្េាំសៅោា ន្ 

 មិន្កាំែត់ចមាៃ យមា៉ោ យេក៍ន ុងតាំបន់្សសវា 

 រមួទ ាំងសមាជិកព្េួសារ ឬអ្នកណងទាំមាន ក់សៅសព្េស វ្ ើដាំសែើរ សោយមិន្េិតថ្ងៃបណន្ាម 

 សោកអ្នកអាចសុាំឲ្យអ្នកសបើកបរឈប់សៅឱសងសាា ន្ កណន្ៃង ត្េ់សសវាព្ាប្ដេសោយវសិយុ សកមា ឬ

មន្ទ ីរព្ិសសា្ន៍្សព្េស វ្ ើដាំសែើរព្ីការយិាេ័យព្េសូព្ទយ  

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 3 ៖ ការសព្បើព្ប្ដស់ការធានរា៉ា ប់រងរបស់

ណ្ន្ការសព្មាប់ការណងទាំសុខភាព្របស់អ្នក  

  ន្ិងសសវាធានរា៉ា ប់រងស្េងសទៀត 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 56 ? 
 

មបីោាយប ែី ីែំបណើរមិនន្មនបវជជសាស្តសត  (NMT) 

NMT រមួមាន្ការដឹកជញ្ជ នូ្សៅរកសសវាសវជជសាស្រសា  តាមរយៈរងយន្តដឹកអ្នកដាំសែើរ តាក់សុ ីឬមស្ាប្ដយដឹក

ជញ្ជ នូ្សាធារែៈ/ឯកជន្ ណដេ ា្េជូ់ន្សោយបុេរេទាំងឡាយណដេមិន្ប្ដន្ចុេះសឈាា េះជាអ្នក ា្េស់សវារបស ់

Medi-Cal ។ សសវាសន្េះរមួបញ្ច េូទាំងការ ា្េជូ់ន្ព្ប្ដក់សាំែងេិតតាមរ វ្ ស់ថ្ម៉ោេ ៍ដេ់អ្នកសបើកបរដរាបណ្ត

ពួ្កសេមិន្ណមន្ជាសមាជកិ។ សបើសិន្អ្នកចង់ស វ្ ើដាំសែើរជាមួយមិតតភ័កត  ឬសមាជិកព្េួសារ សហើយចង់ទទួេ

ប្ដន្សាំែង សូមទូរសព្ទសៅ MotivCare ។ 

មស្ាប្ដយស វ្ ើដាំសែើរ NMT មិន្រមួបញ្ច េូ ការដឹកជញ្ជ នូ្សមាជិក ណដេឈឺ រងរបួស សងើបព្ីឈ ឺសខាយកមាៃ ាំង 

ឬប្ដត់បង់សមតាភាព្សោយសសវារងយន្ាេិោន្សសព្ រ្ េះ រងយន្ាដឹកជញ្ជ នូ្ណដេមាន្ថាន ក់សយាងសឡើងសេើ ឬ 

រងយន្ាដឹកជញ្ជ នូ្ណដេមាន្ជព្មាេសព្មួេដេ់ការចេត័ រសទេះជន្ពិ្ការសនេះសឡើយ។ 

ការធានរា៉ា ប់រងសេើមស្ាប្ដយស វ្ ើដាំសែើររបស់ NMT រមួមាន្៖ 

 ការស វ្ ើដាំសែើរសៅមកសោយគា ន្កាំែត់សព្មាប់សមាជកិមាន ក់ៗកន ុងមួយឆ្ងន ាំព្បតិទិន្សោយមិន្េិត

កថ្ព្ម 

 សសវាសៅទទួេ និ្ងោក់អ្នកជាំងឺតាម ល្ វូ 

 ការដឹកជញ្ជ នូ្តាមតាក់សុ ីរងយន្តសត ង់ោរដឹកអ្នកដាំសែើរ រងយន្ាតូច និ្ងការដកឹជញ្ជ នូ្ 

សាធារែៈ/ឯកជន្ជាសព្ចើន្ព្បសភទសទៀត 

 ការ ា្េ់ជូន្ព្ប្ដក់សាំែងេិតតាមរ វ្ ស់ថ្ម៉ោេ៍ដេ់អ្នកសបើកបរដរាបណ្តពួ្កសេមិន្ណមន្ជា

សមាជិក 

 សសវាសៅមកព្កីារណ្តត់ជួបព្េសូព្ទយ ពី្េាំសៅោា ន្ 

 មិន្កាំែត់ចមាៃ យមា៉ោ យេក៍ន ុងតាំបន់្សសវា 

 រមួទ ាំងសមាជិកព្េួសារ ឬអ្នកណងទាំមាន ក់សៅសព្េស វ្ ើដាំសែើរ សោយមិន្េិតថ្ងៃបណន្ាម 

 សោកអ្នកអាចសុាំឲ្យអ្នកសបើកបរឈប់សៅឱសងសាា ន្ កណន្ៃង ត្េ់សសវាព្ាប្ដេសោយវសិយុ សកមា ឬ

មន្ទ ីរព្ិសសា្ន៍្សព្េស វ្ ើដាំសែើរព្ីការយិាេ័យព្េសូព្ទយ  

សដើមបសីសន ើសុាំសសវាដឹកជញ្ជ នូ្ណដេប្ដន្សរៀបរាប់ោងសេើ សូមទក់ទងសៅសសវាបសព្មើសមាជិក Health Net Cal 

MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  

ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ 

សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។  

សាំសែើមស្ាប្ដយស វ្ ើដាំសែើរព្តវូណតោក់ជូន្ជាមុន្ឲ្យប្ដន្ព្ប្ដាំព្ីរថ្ងៃថ្ន្ថ្ងៃស វ្ ើការសព្មាប់ទ ាំងការដឹកជញ្ជ នូ្ណ ន្ក

សវជជសាស្រសា មិន្មាន្េកខែៈសសព្ រ្ េះបនទ ន់្ និ្ងការដឹកជញ្ជ នូ្មិន្មាន្េកខែៈសវជជសាស្រសា ។ 

សបើសនិ្សោកអ្នកព្តវូការសរៀបចាំសសវាសោយមាន្ការជូន្ដាំែឹងកន ុងរយៈសព្េខៃ ី សនេះការសសន ើសុាំទ ាំងសន្េះនឹ្ងព្តវូ

ប្ដន្ព្ិចារណ្តសៅតាមករែីនី្មួយៗ សហើយនឹ្ងអាព្ស័យសេើសភាព្ថ្ន្ការណ្តត់ជួប សព្េណដេការណ្តត់ជួប

សព្មាប់សសវាសវជជសាព្សត ព្តវូប្ដន្សរៀបចាំ សហើយភាព្អាចរកប្ដន្ថ្ន្្ន្ធាន្មស្ាប្ដយស វ្ ើដាំសែើរ ។ 
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 3 ៖ ការសព្បើព្ប្ដស់ការធានរា៉ា ប់រងរបស់

ណ្ន្ការសព្មាប់ការណងទាំសុខភាព្របស់អ្នក  

  ន្ិងសសវាធានរា៉ា ប់រងស្េងសទៀត 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 57 ? 
 

H. រប ៀ ទទួលបសវា ន្ែលមានធានារ៉ា  ់រងបៅបពលបោកអ្នកមានករណសីបម្រងារ ះ

 នាទ ន ់ឬតម្រមូវការ នាទ ន់ននការន្ែទ ំឬកន ុងអ្ំឡុងបពលមានបម្រគះម នតរយ 

H1. ការន្ែទបំៅបពលបោកអ្នកមានការសបម្រងារ ះ នាទ ន់ន្ែនកបវជជសាស្តសត  

និយមនយ័ននការសបម្រងារ ះ នាទ ន់ន្ែនកបវជជសាស្តសត  

ការសសព្ រ្ េះបនទ ន់្ណ ន្កសវជជសាស្រសត  េឺជាសាា ន្ភាព្សវជជសាស្រសត ណដេមាន្សរាេសញ្ហា ដូចជា ឈឺចុកចាបោ់ៃ ាំង ឬរង

របួស ៃ្ន់្ ៃ្រ។ សាា ន្ភាព្សនេះ េឺ ៃ្ន់្ ៃ្រយា៉ោ ងោៃ ាំងព្តង់ថា សបើសិន្មិន្ប្ដន្ទទួេការយកចិតតទុកោក់ណ ន្ក 

សវជជសាស្រសតភាៃ មៗសទ សោកអ្នក ឬន្រណ្តមាន ក់ក៏សោយណដេមាន្ចាំសែេះដឹងម្យមអ្ាំពី្សុខភាព្ និ្ងសវជជសាស្រសត

អាចរំព្ឹងទុកថាវាន្ឹងនាំមកនូ្វ៖ 

 ហានិ្ភ័យ ៃ្ន់្ ៃ្រចាំសពាេះសុខភាព្អ្នក ឬចាំសពាេះសុខភាព្កូន្សៅកន ុងថ្ ទ្របស់អ្នក ឬ 

 ការខូចោត ៃ្ន់្ ៃ្រចាំសពាេះមុខ្ររាងកាយ ឬ 

 មុខ្រថ្ន្សរ ើរាងរ ឬចាំ ណែកណ្តមួយថ្ន្រាងកាយដាំសែើរការខុសព្បព្កតី ៃ្ន់្ ៃ្រ ឬ 

 កន ុងករែីស្រសត ីមាន្ថ្ ទ្សពាេះ ណដេកាំព្ុងឈឺសពាេះសព្មាេកូន្ សៅសព្េណដេ៖ 

o មាន្សព្េសវោមិន្ព្េប់ព្គន់្សដើមបីស ទ្រអ្នកយា៉ោ ងមាន្សុវតា ិភាព្សៅកាន់្មន្ទ ីរសព្ទយមួយ

ស្េងសទៀតមុន្សព្េសព្មាេកូន្។ 

o ការស ទ្រសៅកាន់្មន្ទ ីរសព្ទយមួយស្េងសទៀតអាចនឹ្ងោក់ការេព្មាមកាំ ណហងចាំសពាេះ 
សុខភាព្ ឬសុវតាភិាព្របសអ់្នក ឬរបស់កូន្មិន្ទន់្សកើតរបស់អ្នក។ 

បតើម្រតវូប ែី ីែូចបមតចប ើសិនជាបោកអ្នកមានការសបម្រងារ ះ នាទ ន់ន្ែនកបវជជសាស្តសត  

សបើសិន្សោកអ្នកមាន្ការសសព្ រ្ េះបនទ ន់្ណ ន្កសវជជសាស្រសា  ៖ 

 រកជំនួយកាន់ន្តឆា ត់ាមន្តចចប ែី ីាន។ ទូរសព្ទសៅសេខ 911 ឬសៅកាន់្បន្ទប់សសព្ រ្ េះ

បនទ ន់្ ឬមន្ទ ីរសព្ទយណដេសា ិតសៅជិតបាំ្ុត។ ទូរសព្ទសៅរងយន្តសសព្ រ្ េះបនទ ន់្កន ុងករែីណដេ

សោកអ្នកព្តវូការវា។ សោកអ្នកមិនចាាំប្ដច់ទទួេការឯកភាព្ ឬការបញ្ជ នួ្ជាមុន្ព្ី PCP 

របស់អ្នកសឡើយ។ 

 បោកអ្នកម្រតវូប ែី ីឲ្យម្រាកែថា បោកអ្នកានម្រា ់ន្ែនការបយើងអ្ំពីករណសីបម្រងារ ះ នាទ ន់

រ សអ់្នកឲ្យានឆា ត់ាមន្ែលចចប ែី ីបៅាន។ សយើងព្តវូតាមោន្បន្ាសេើការណងទាំសសព្ រ្ េះ

បនទ ន់្របស់អ្នក។ សោកអ្នក ឬន្រណ្តមាន ក់ស្េងសទៀតេួរសៅទូរសព្ទ សដើមបពី្ប្ដប់ពួ្កសយើងអ្ាំព្ី

ការណងទាំករែសីសព្ រ្ េះបនទ ន់្របស់អ្នក ជា្មាតា កន ុងអ្ាំឡុងសព្េ 48 សមា៉ោ ង។ សទេះបីយា៉ោ ងណ្ត 

អ្នកនឹ្ងមិន្ចាាំប្ដច់ព្តវូបង់ថ្ងៃសព្មាប់សសវាសសព្ រ្ េះបនទ ន់្សទ សោយសារណតមាន្ការព្ន្ារ

សព្េកន ុងរយៈសព្េជូន្ដាំែងឹដេ់សយើង។ សូមទក់ទងសសវាបសព្មើសមាជិក តាមរយៈសេខ  

1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ 

សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារដ៏មាន្

សុវតា ិភាព្ទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 58 ? 
 

បសវាន្ែលានធានារ៉ា  ់រងបៅកន ុងករណសីបម្រងារ ះ នាទ ន់ន្ែនកបវជជសាស្តសត  

សោកអ្នកអាចនឹ្ងទទួេប្ដន្ការណងទាំករែីសសព្ រ្ េះបនទ ន់្ណដេមាន្ការធានរា៉ា ប់រងសៅសព្េណ្តក៏សោយ 

ណដេសោកអ្នកព្តវូការវា សៅព្េប់ទីកណន្ៃងសៅកន ុងសហរដាអាសមរកិ ឬទឹកដីរបស់ព្បសទសសន្េះ។ សបើសិន្សោក

អ្នកព្តវូការរងយន្តេិោន្សសព្ រ្ េះសដើមបសីៅកាន់្បន្ទប់សសព្ រ្ េះបនទ ន់្ សនេះណ្ន្ការសយើងមាន្រា៉ា ប់រងជូន្។ 

សដើមបណីសវ ងយេ់បណន្ាម សូមសមើេតារាងអ្តថ ព្បសយាជន៍្សៅកន ុងជាំពូ្កទី 4 ណ ន្ក D ទាំព្័រ 70 ។ 

សោកអ្នកអាចនឹ្ងទទួេប្ដន្ការណងទាំសវជជសាស្រសត ណបបសសព្ រ្ េះបនទ ន់្ណដេមាន្ការធានរា៉ា ប់រងសៅោងសព្ៅ 

សហរដាអាសមរកិប្ដន្។ អ្តថ ព្បសយាជន៍្សន្េះព្តវូប្ដន្កព្មិតកាំែត់ព្តឹម $50,000 កន ុងមួយឆ្ងន ាំ។ សព្មាប់ព្័ត៌មាន្

បណន្ាម សូមសមើេ "ការធានរា៉ា ប់រងបនទ ន់្/ភាៃ មៗទូទាំងព្ិភព្សោក" សៅកន ុងតារាងអ្តថ ព្បសយាជន៍្ ជាំពូ្កទី 4 

ថ្ន្កូន្សសៀវសៅសន្េះ ឬទក់ទងសសវាបសព្មើសមាជិកតាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោ ង 8 

ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃសពុ្ក។ បនទ ប់ព្ីសមា៉ោ ងោងសេើ សៅចុងសប្ដត ហ៍ និ្ងសៅថ្ងៃឈប់សព្មាក 

សោកអ្នកអាចបន្េេ់ទុកសារណដេមាន្សុវតា ិភាព្ប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅថ្ងៃស វ្ ើការប

នទ ប់។  

បនទ ប់ព្ីការសសព្ រ្ េះបនទ ន់្ចប់សព្វ ព្េប់ សោកអ្នកនឹ្ងព្តវូការការណងទាំតាមោន្បន្តសដើមបីឲ្យព្ប្ដកដថា សោក

អ្នកប្ដន្ព្បសសើរព្គន់្សបើសហើយ។ ការណងទាំតាមោន្បន្តរបស់អ្នក នឹ្ងព្តវូធានរា៉ា ប់រងសោយសយើង។  

សបើសិន្សោកអ្នកទទួេការណងទាំសសព្ រ្ េះបនទ ន់្របស់អ្នកព្ីអ្នក ត្េ់សសវាសៅសព្ៅបណ្តត ញ សនេះសយើងនឹ្ង

ព្ាយាមសរៀបចាំឲ្យអ្នក ា្េ់សសវាកន ុងបណ្តា ញ ា្េ់ការណងទាំដេ់សោកអ្នកវញិឲ្យប្ដន្សេឿន្តាមណដេអាចស វ្ ើប្ដន្។ 

ការទទួលការន្ែទសំបម្រងារ ះ នាទ ន់ ប ើសិនជាវាមិនន្មនជាករណសីបម្រងារ ះ នាទ ន ់

សៅសព្េខៃេះវាមាន្ការេាំប្ដកសដើមបីដឹងថាសតើសោកអ្នកមាន្ករែីសសព្ រ្ េះបនទ ន់្ណ ន្កសវជជសាស្រសត  ឬណ ន្កសុខ

ភាព្ឥរយិាបងឬក៏អ្ត់។ សោកអ្នកអាចចូេសៅទទួេការណងទាំសសព្ រ្ េះបនទ ន់្ និ្ងព្តវូសវជជបែឌ ិតព្ប្ដបថ់ា វា

មិន្ណមន្ជាករែីសសព្ រ្ េះបនទ ន់្សទ។ ដរាបណ្តសោកអ្នកេិតសោយសមសហតុ្េថា សុខភាព្របស់អ្នកសា ិត

កន ុងសភាព្សព្គេះថាន ក់ ៃ្ន់្ ៃ្រសនេះ សយើងនឹ្ងរា៉ា ប់រងសេើការណងទាំរបស់អ្នក។  

ប៉ោុណន្តបនទ ប់ព្ីសវជជបែឌ ិតនិ្យាយថា វាមិន្ណមន្ ជាករែីសសព្ រ្ េះបនទ ន់្សនេះសទ សយើងនឹ្ងរា៉ា ប់រងសេើការណងទាំ

បណន្ាម េុេះព្តាណត ៖ 

 សោកអ្នកសៅរកអ្នក ត្េ់សសវាណងទាំកន ុងបណ្តត ញ ឬ 

 ការណងទាំបណន្ាម ណដេអ្នកទទួេព្តវូប្ដន្ចាត់ទុកថាជា "ការណងទាំព្តវូការបនទ ន់្" សហើយសោក

អ្នកសគរព្តាមវធិាន្សដើមបទីទួេប្ដន្ការណងទាំសន្េះ។ (សូមសមើេណ ន្កបនទ ប់។ ) 

H2. ការន្ែទមំ្រតវូការ នាទ ន ់

និយមនយ័ននការន្ែទមំ្រតវូការ នាទ ន ់

ការណងទាំចាាំប្ដច់បនទ ន់្ េឺជាការណងទាំណដេសោកអ្នកទទួេសព្មាប់ជាំងឺ របួសភាៃ មៗ ឬសាា ន្ភាព្សកើតសឡើង

តក់ព្កហេ់ ណដេមិន្ណមន្ជាការសសព្ រ្ េះបនទ ន់្ ប៉ោុណន្ត ព្តវូការការណងទាំភាៃ មៗ។ ឧទហរែ៍ សោកអ្នកអាចនឹ្ង

ោប់ជាំងឺសឡើងវញិ សហើយព្តវូការព្ាប្ដេវា។ 

ការន្ែទនំ្ែលម្រតវូការ នាទ ន់ បៅបពលន្ែលបោកអ្នកសែ ិតបៅកន ុងតំ ន់បសវារ ស់ន្ែនការ 

កន ុងសាា ន្ភាព្ភាេសព្ចើន្ សយើងខុ្ាំនឹ្ងរា៉ា ប់រងសេើការណងទាំបនទ ន់្េុេះព្តាណត៖  

 សោកអ្នកទទួេការណងទាំសន្េះ ព្ីអ្នក ត្េ់សសវាណងទាំកន ុងបណ្តត ញ និង  

 សោកអ្នកសគរព្តាមវវធិាន្ស្េងសទៀត ណដេប្ដន្សរៀបរាប់កន ុងជាំពូ្កសន្េះ។ 

ប៉ោុណន្ត សបើសិន្សោកអ្នកមិន្អាចសៅរកអ្នក ត្េស់សវាណងទាំកន ុងបណ្តត ញប្ដន្ សនេះសយើងខុ្ាំនឹ្ងរា៉ា ប់រងសេើការណងទាំ

ព្តវូការបនទ ន់្ ណដេសោកអ្នកទទួេពី្អ្នក ត្េស់សវាណងទាំសព្ៅបណ្តត ញ។ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 3 ៖ ការសព្បើព្ប្ដស់ការធានរា៉ា ប់រងរបស់

ណ្ន្ការសព្មាប់ការណងទាំសុខភាព្របស់អ្នក  

  ន្ិងសសវាធានរា៉ា ប់រងស្េងសទៀត 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 59 ? 
 

កន ុងសាា ន្ភាព្សសព្ រ្ េះបនទ ន់្ ៃ្ន់្ ៃ្រ ៖ សូមទូរសព្ទមកកាន់្សេខ "911" ឬសៅកាន់្មន្ទ ីរសព្ទយណដេសៅជិតសោក

អ្នកបាំ្ុត។ 

សបើសិន្សាា ន្ភាព្របស់អ្នកមិន្សូវ ៃ្ន់្ ៃ្រ ៖ សូមទូរសព្ទសៅកាន់្ PCP ឬព្កមុការ្រសវជជសាស្រសត របស់អ្នក ឬសបើសិន្

សោកអ្នកមិន្អាចទូរសព្ទសៅពួ្កសេប្ដន្ ឬសោកអ្នកព្តវូការការណងទាំណ ន្កសវជជសាស្រសាភាៃ មៗ សូមសៅកាន់្មែឌ េ

សវជជសាស្រសា  មែឌ េណងទាំបនទ ន់្ ឬមន្ទ ីរសព្ទយណដេសា ិតសៅជិតបាំ្ុត។ 

សបើសនិ្សោកអ្នកមិន្ព្ប្ដកដថាសតើជាសាា ន្ភាព្សសព្ រ្ េះបនទ ន់្ ឬយា៉ោ ងណ្ត សនេះសោកអ្នកអាចទូរសព្ទសុាំជាំនួ្យពី្

ព្កមុការ្រសវជជសាស្រសត  ឬ PCP របស់សោកអ្នក។ 

ព្កមុការ្រសវជជសាស្រសត របស់អ្នករង់ចាាំទទួេទូរសព្ទរបស់អ្នក 24 សមា៉ោ ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយសប្ដត ហ៍ 365 ថ្ងៃ

កន ុងមួយឆ្ងន ាំទក់ទងសៅនឹ្ងការណងទាំសុខភាព្ណដេសោកអ្នកសជឿថាព្តវូការភាៃ មៗ។ ពួ្កសេនឹ្ងវាយតថ្មៃសាា ន្

ភាព្របស់អ្នក សហើយណែនាំសោកអ្នកអ្ាំព្ទីីកណន្ៃងណដេព្តវូសៅរកការណងទាំណដេសោកអ្នកព្តវូការ។ 

សបើសិន្សោកអ្នកមិន្ព្ប្ដកដថាសតើសោកអ្នកមាន្ករែីសសព្ រ្ េះបនទ ន់្ ឬព្តវូការការណងទាំបនទ ន់្ សនេះណខេទូរសព្ទ

េិោនុ្បោា យិការបស់សយើងមាន្បសព្មើជូន្សោកអ្នកព្េប់សព្េទាំងថ្ងៃទ ាំងយប់។  អ្នកអាចទក់ទងណខេទូរសព្ទ

េិោនុ្បោា យិការបស់សយើងសោយសៅសៅសេខ 1-855-464-3571 (TTY: 711)។ កន ុងនមជាសមាជិក Health Net 

Cal MediConnect សោកអ្នកមាន្េទធភាព្ចូេសព្បើព្ប្ដស់សសវាសសព្ រ្ េះបនទ ន់្ជួរមុខ និ្ងពិ្និ្តយរកជាំងឺ 24 សមា៉ោ ង

កន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយសប្ដត ហ៍ 365 ថ្ងៃកន ុងមួយឆ្ងន ាំ។  អ្នកអាចទូរសព្ទសៅកាន់្សសវាបសព្មើសមាជិក តាមរយៈ

សេខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) សបើសិន្អ្នកព្តវូការជាំនួ្យកន ុងការណសវងរកទីតាាំងអ្នក ត្េ់សសវា។ សសវាបសព្មើ

សមាជិកក៏អាចបញ្ជ នូ្អ្នកតទណខេទូរសព្ទេិោនុ្បោា យិកា។ សសវាបសព្មើសមាជិកមាន្បសព្មើជូន្ចាប់ព្ីសមា៉ោ ង 8 

ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក 

សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។  

ការន្ែទមំ្រតវូការ នាទ ន់ បៅបពលបោកអ្នកសែ ិតបៅបម្រៅតំ ន់បសវារ ស់ន្ែនការ 

សៅសព្េសោកអ្នកសា ិតសៅសព្ៅតាំបន់្សសវារបស់ណ្ន្ការ សោកអ្នកព្បណហេជាមិន្អាចទទួេការណងទាំព្ីអ្នក ត្េ់

សសវាណងទាំកន ុងបណ្តត ញប្ដន្សទ។ សៅកន ុងករែីសន្េះ ណ្ន្ការសយើងនឹ្ងរា៉ា ប់រងសេើការណងទាំព្តវូការបនទ ន់្ ណដេ

សោកអ្នកទទួេប្ដន្ពី្អ្នក ត្េស់សវាណងទាំណ្តមួយ។ 

ណ្ន្ការរបស់សយើងមិន្ព្េបដែត ប់សេើការណងទាំណដេព្តវូការជាបនទ ន់្ ឬណ្ន្ការណ្តមួយស្េងសទៀត  មិន្ណមន្ជា

ការសសព្ រ្ េះបនទ ន់្ ណដេព្តវូការជាបនទ ន់្ ឬណ្ន្ការណ្តមួយស្េងសទៀត ណដេអ្នកទទួេប្ដន្សៅសព្ៅ 

សហរដាអាសមរកិ។ 

សសវាណដេព្តវូការជាបនទ ន់្ណដេព្តវូប្ដន្ទទួេសៅោងសព្ៅសហរដាអាសមរកិអាចនឹ្ងព្តវូប្ដន្ចាត់ទុកថា ជា

ករែីសសព្ រ្ េះបនទ ន់្សៅសព្កាម អ្តថ ព្បសយាជន៍្ធានរា៉ា ប់រងករែីសសព្ រ្ េះបនទ ន់្/ករែីបនទ ន់្ទូទ ាំងព្ិភព្សោក។ 

សព្មាប់ព្័ត៌មាន្បណន្ាម សូមសមើេ "ការធានរា៉ា ប់រងកន ុងករែីសសព្ រ្ េះបនទ ន់្/ករែីបនទ ន់្ទូទ ាំងព្ិភព្សោក" 

សៅកន ុងតារាងអ្តថ ព្បសយាជន៍្សៅកន ុងជាំពូ្កទី 4 ថ្ន្កូន្សសៀវសៅសន្េះ។ 

H3. ការន្ែទអំំ្ឡុងបពលមានបម្រគះម នតរយ 

សបើសិន្អ្ភិប្ដេរដារបស់អ្នក សេោ្ិការថ្ន្ព្កសួងសុោភិប្ដេ និ្ងសសវាមនុ្សេអាសមរកិឬព្បធាន្ិបតីថ្ន្

សហរដាអាសមរកិព្បកាសភាព្មហន្តរាយ ឬភាព្អាសន្នសៅកន ុងតាំបន់្ភូមិសាស្រសត សោកអ្នក សនេះសោកអ្នកសៅណត

មាន្សិទធិទទួេប្ដន្ការណងទាំពី្ណ្ន្ការ Health Net Cal MediConnect ដណដេ។ 

សូមចូេសៅសេហទាំព្័ររបស់សយើងសព្មាប់ព្័ត៌មាន្សត ីព្ីរសបៀបទទួេប្ដន្ការណងទាំចាាំប្ដច់កន ុងអ្ាំឡុង 

សព្គេះមហន្តរាយ ណដេប្ដន្ព្បកាស៖ mmp.healthnetcalifornia.com។  

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html
https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 3 ៖ ការសព្បើព្ប្ដស់ការធានរា៉ា ប់រងរបស់

ណ្ន្ការសព្មាប់ការណងទាំសុខភាព្របស់អ្នក  

  ន្ិងសសវាធានរា៉ា ប់រងស្េងសទៀត 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 60 ? 
 

កន ុងអ្ាំឡុងសព្គេះមហន្តរាយណដេប្ដន្ព្បកាស សបើសិន្សោកអ្នកមិន្អាចសព្បើព្ប្ដស់អ្នក ត្េ់សសវាណងទាំកន ុងបណ្តត

ញប្ដន្សទ សយើងនឹ្ងអ្នុ្ញ្ហា តសោកអ្នកឲ្យទទួេការណងទាំព្ីអ្នក ត្េ់សសវា ណងទាំសព្ៅបណ្តត ញសោយសោកអ្នក 

មិន្សចញថ្ងៃអ្វ ើទ ាំងអ្ស។់ សបើសិន្សោកអ្នកមិន្អាចសព្បើព្ប្ដស់ឱសងសាា ន្ថ្ន្បណ្តត ញប្ដន្សទសៅកន ុងអ្ាំឡុងថ្ន្

សព្គេះមហន្តរាយណដេប្ដន្ព្បកាស សោកអ្នកនឹ្ងអាចព្តវូប្ដន្ ត្េ់ឱសងមាន្សវជជបញ្ហជ របស់អ្នកសៅឱសង

សាា ន្សព្ៅបណ្តត ញប្ដន្។ សព្មាប់ព័្ត៌មាន្បណន្ាម សូមសមើេជាំពូ្កទី 5 ។ 

I. បតើម្រតវូប ែី ីែូចបមតច ប ើសនិបោកអ្នកម្រតវូានគិ្តនែាបោយផ្លទ លស់ម្រមា ់បសវាន្ែល

ម្រតវូានធានារ៉ា  ់រងបោយន្ែនការរ ស់បយើង 

សបើសិន្អ្នក ត្េ់សសវាណងទាំសចញវកិយយបព្តេិតថ្ងៃពី្សោកអ្នកជាំនួ្សឲ្យការស្ញើវាសៅកាន់្ណ្ន្ការវញិ សនេះសោក

អ្នកេួរសសន ើសុាំសយើងឲ្យបង់ ភាេចាំ ណែកចូេរមួរបស់សយើង សៅកន ុងវកិយយបព្តសនេះ។ 

បោកអ្នកមិនគួ្រ ង់វ ធាកាយ ម្រតបនាះបោយខល នួឯងបឡើយ។ ប ើសិនបោកអ្នកពិតជា ង់ប ើយន្មន បនាះ

ន្ែនការម្រ ន្ លនឹងមនិចចទូទតស់ងបោកអ្នកវ ធាញបនាះបឡើយ។ 

សបើសិន្សោកអ្នកប្ដន្បង់ថ្ងៃសព្មាប់សសវាណដេមាន្ធានរា៉ា ប់រងរបស់អ្នក ឬសបើសិន្សោកអ្នកទទួេប្ដន្

វវកិយយបព្ត សព្មាបត់ថ្មៃសព្ញថ្ន្សសវាសវជជសាស្រសត ណដេមាន្ការធានរា៉ា ប់រង សូមសមើេជាំពូ្កទី 7 ណ ន្ក A ទាំព្័រ 

154 សដើមបីសិកាណសវងយេនូ់្វអ្វ ើណដេព្តវូស វ្ ើ។ 

I1. អ្ែីន្ែលម្រតវូប ែី ីប ើសិនបសវាមិនម្រតវូានធានារ៉ា  ់រងបោយន្ែនការរ ស់បយើង 

Health Net Cal MediConnect ធានរា៉ា ប់រងសេើសសវាទាំងអ្ស់៖ 

 ណដេព្តវូប្ដន្សសព្មចថាចាាំប្ដច់តាមណ ន្កសវជជសាស្រសា  នងិ 

 ណដេមាន្កន ុងតារាងអ្តថ ព្បសយាជន៍្របស់ណ្ន្ការ (សូមសមើេជាំពូ្កទី 4 ណ ន្ក D ទាំព្័រ 70) នងិ 

 ណដេសោកអ្នកទទួេប្ដន្សោយអ្នុ្វតាតាមវធិាន្ថ្ន្ណ្ន្ការដូចោងសព្កាម។ 

សបើសិន្សោកអ្នកទទួេសសវាណដេមិន្ប្ដន្រា៉ា ប់រងសោយណ្ន្ការរបស់សយើង បោកអ្នកម្រតវូបង់ថ្ងៃសសវាសព្ញ

សោយខល នួ្ឯង។ 

សបើសិន្សោកអ្នកចង់ដឹងថាសតើសយើងខុ្ាំបង់សសវា ឬការណងទាំសវជជសាស្រសាណ្តមួយ សនេះសោកអ្នកមាន្សិទធិ

សាកសួរសយើង។ សោកអ្នកក៏មាន្សិទធិសសន ើសុាំព្បការសន្េះជាោយេកខែ៍អ្កេរ្ងណដរ។ សបើសិន្សយើងនិ្យាយថា 

មិន្បង់សសវារបសអ់្នក សនេះសោកអ្នក មាន្សិទធិបត ឹងឧទធរែ៍ចាំសពាេះសសចកត ីសសព្មចរបសស់យើង។ 

ជាំពូ្កទី 9 ណ ន្កទី D និ្ងទាំព្័រ 200 ព្ន្យេ់ពី្អ្វ ើណដេព្តវូស វ្ ើ សបើសិន្សោកអ្នកចង់ឲ្យសយើងរា៉ា ប់រងសេើបរកិាខ រ ឬ 

សសវាសវជជសាស្រសត ។ ជាំពូ្កសន្េះ ក៏នឹ្ងព្ប្ដបស់ោកអ្នក្ងណដរនូ្វវ ិ្ ីបា ឹងឧទធរែ៍ចាំសពាេះសសចកត ីសសព្មចសេើការធាន

រា៉ា ប់រងរបសស់យើង។ សោកអ្នក ក៏អាចទូរសព្ទសៅកាន់្សសវាបសព្មើសមាជិកសដើមបសីិកាបណន្ាមអ្ាំព្ីសិទធិបត ឹងឧទធរែ៍

របស់អ្នក្ងណដរ។ 

សយើងនឹ្ងបង់ថ្ងៃសសវាខៃេះៗរហូតដេ់ចាំនួ្ន្កាំែត់ជាក់ោក់មួយ។ សបើសិន្សោកអ្នកសេើសព្ីចាំនួ្ន្កាំែត់ សនេះ

សោកអ្នកនឹ្ងព្តវូបង់ថ្ងៃសព្ញសដើមបទីទួេប្ដន្ព្បសភទសសវាបណន្ាម។ សូមទូរសព្ទមកកាន់្សសវាបសព្មើសមាជកិ 

សដើមបណីសវ ងយេពី់្ចាំនួ្ន្កាំែត់ និ្ងពី្កព្មិតណដេជិតដេច់ាំនួ្ន្កាំែត់។ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 3 ៖ ការសព្បើព្ប្ដស់ការធានរា៉ា ប់រងរបស់

ណ្ន្ការសព្មាប់ការណងទាំសុខភាព្របស់អ្នក  

  ន្ិងសសវាធានរា៉ា ប់រងស្េងសទៀត 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 61 ? 
 

J. ការធានារ៉ា  ់រងននបសវាន្ែទសំខុភាព បៅបពលបោកអ្នកសែ តិបៅកន ុងការសិកា

ម្រសាវម្រជាវន្ែនកគ្ា ីនិក 

J1. និយមន័យននការសិកាម្រសាវម្រជាវន្  គ្ា ីនិក 

ការសិកាព្សាវព្ជាវណ ន្កេៃ ីនិ្ក (អាចសៅប្ដន្ថា ការពិ្សសា្ន៍្ណ ន្កេៃ ីនិ្ក) េឺជាដាំសែើរការមួយណដេសវជជបែឌ ិត

ស វ្ ើព្ិសសា្ន៍្សេើព្បសភទណងទាំសុខភាព្ ឬឱសងងាី។ សវជជបែឌ ិតសសន ើសុាំអ្នកសា ័ព្េចិតតជួយដេ់ការសិកាសន្េះ។ ការ

សិកាព្សាវព្ជាវព្បសភទសន្េះ ជួយសវជជបែឌ ិតសសព្មចចិតតថាសតើការណងទាំសុខភាព្ព្បសភទងាី ឬឱសងងាីមាន្ 

ព្បសិទធិភាព្ឬសទ សហើយថាសតើវាមាន្សុវតា ិភាព្ណដរឬសទ។ 

សៅសព្េ Medicare ឯកភាព្សេើការសិកាព្សាវព្ជាវណដេសោកអ្នកចង់ចូេរមួ មាន្មនុ្សេណដេស វ្ ើការសៅកន ុង

ការសិកាព្សាវព្ជាវសន្េះនឹ្ងទក់ទងមកកាន់្សោកអ្នក។ បុេរេសនេះ នឹ្ងព្ប្ដប់អ្នកអ្ាំព្កីារសិកាព្សាវព្ជាវ សហើយ

ព្ិនិ្តយថាសតើសោកអ្នកមាន្េកខែៈសមបតត ិចូេរមួឬអ្ត់។ សោកអ្នកអាចចូេរមួកន ុងការសិកាព្សាវព្ជាវសន្េះប្ដន្ 

េុេះព្តាណតសោកអ្នកបាំសព្ញនូ្វេកខខែឌ តព្មូវនន។ សោកអ្នក ក៏ព្តវូណតយេ ់និ្ងទទួេសារ េ់នូ្វអ្វ ើណដេសោក

អ្នកព្តវូស វ្ ើសព្មាប់ការសិកាព្សាវព្ជាវសន្េះ្ងណដរ។ 

ខែៈសព្េសោកអ្នកចូេរមួកន ុងការសិកាព្សាវព្ជាវសន្េះ សោកអ្នកសៅណតអាចសា ិតសៅកន ុងណ្ន្ការសយើងខុ្ាំប្ដន្

ដណដេ។ រសបៀបសនេះសោកអ្នកសៅបន្តទទួេការណងទាំពី្ណ្ន្ការសយើងណដេមិន្ទក់ទងនឹ្ងការសិកាព្សាវព្ជាវ

សន្េះ។ 

សបើសិន្សោកអ្នកចង់ចូេរមួកន ុងការសិកាព្សាវព្ជាវណ ន្កេៃ ីនិ្ក ណដេឯកភាព្សោយ Medicare សោកអ្នកមិន្

ចាាំប្ដច់ទទួេការយេ់ព្ព្មព្ីសយើង ឬព្ីអ្នក ត្េ់សសវាណងទាំបឋមរបស់អ្នកសឡើយ។ អ្នក ត្េ់សសវាណងទាំ ណដេ ត្េ់

ការណងទាំដេស់ោកអ្នក ណដេជាណ ន្កមួយថ្ន្ការសិកាព្សាវព្ជាវសន្េះ មិន្ចាាំប្ដច់ជាអ្នក ត្េ់សសវាណងទាំកន ុង 

បណ្តត ញសឡើយ។ 

បោកអ្នកចាំចម់្រតវូម្រា ់បយើង មុនបពលន្ែលបោកអ្នកច ់បែតើមចូលរមួកន ុងការសិកាម្រសាវម្រជាវន្ែនកគ្ា ីនិក។ 

សបើសិន្សោកអ្នកមាន្បាំែងចង់ចូេរមួកន ុងការសិកាព្សាវព្ជាវណ ន្កេៃ ីនិ្ក សោកអ្នក ឬអ្នកសព្មបសព្មួេការ

ណងទាំសុខភាព្របស់អ្នកេបបីទាំនក់ទាំន្ងមកកាន់្សសវាបសព្មើសមាជិក សដើមបីឲ្យសយើងដឹងថា សោកអ្នកនឹ្ងចូេ

រមួកន ុងការព្ិសសា្ន៍្ណ ន្កេៃ ីនិ្ក។ 

J2. ការ ង់នែាបសវា បៅបពលបោកអ្នកសែ ិតបៅកន ុងការសិកាម្រសាវម្រជាវន្  គ្ា ីនិក 

សបើសិន្អ្នកសា ័ព្េចិតតសព្មាប់ការសិកាព្សាវព្ជាវេៃ ីនិ្កណដេ Medicare ឯកភាព្យេ់ព្ព្ម សនេះសោកអ្នកនឹ្ង

មិន្បង់ថ្ងៃអ្វ ើទ ាំងអ្ស់សព្មាប់សសវាណដេព្តវូប្ដន្រា៉ា ប់រងសៅសព្កាមការសិកាសហើយ Medicare នឹ្ងបង់ថ្ងៃសព្មាប់

សសវាណដេព្តវូប្ដន្រា៉ា ប់រងសៅសព្កាមការសិកាក៏ដូចជាតថ្មៃចាំណ្តយសទៀងទត់ជាព្បចាាំណដេពាក់ព្័ន្ធជាមួយការ

ណងទាំរបសស់ោកអ្នក។ សព្េណ្តសោកអ្នកចូេរមួសៅកន ុងការសិកាព្សាវព្ជាវណដេ Medicareឯកភាព្យេ់ព្ព្ម

សោកអ្នកព្តវូប្ដន្រា៉ា ប់រងសព្មាប់សឹងព្េប់បរកិាខ រ និ្ងសសវាទាំងអ្ស់ណដេសោកអ្នកទទួេប្ដន្ជាណ ន្កមួយថ្ន្

ការសិកា។ សន្េះ រមួមាន្ ៖ 

 បន្ទប់ និ្ងអាហារសព្មាប់ការសព្មាកកន ុងមន្ទ ីរសព្ទយណដេ Medicare នឹ្ងបង់ជូន្ សទេះបីជា

សោកអ្នកមិន្ចូេរមួកន ុងការសិកាព្សាវព្ជាវសន្េះ ក៏សោយ។ 

 ការវេះកាត់ ឬទព្មង់ការសវជជសាស្រសត ស្េងសទៀតណដេជាណ ន្កមួយថ្ន្ការសិកាព្សាវព្ជាវសន្េះ។ 

 ការព្ាប្ដេសេើ្េប៉ោេះពាេ់បនទ ប់បន្េ ាំ និ្ងបញ្ហា សម ុេសាា ញននថ្ន្ការណងទាំងាី។ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 3 ៖ ការសព្បើព្ប្ដស់ការធានរា៉ា ប់រងរបស់

ណ្ន្ការសព្មាប់ការណងទាំសុខភាព្របស់អ្នក  

  ន្ិងសសវាធានរា៉ា ប់រងស្េងសទៀត 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 62 ? 
 

សបើសិន្សោកអ្នកចូេរមួកន ុងការសិកាមួយណដេ Medicare មិនានឯកភាព សនេះសោកអ្នកនឹ្ងព្តវូបង់ថ្ងៃណ្ត

មួយសព្មាប់ការចូេរមួការសិកាព្សាវព្ជាវសន្េះ។ 

J3. ការន្សែ ងយល់ ន្នែមអំ្ពីការសិកាម្រសាវម្រជាវន្  គ្ា ីនិក 

សោកអ្នកអាចណសវងយេ់បណន្ាមអ្ាំព្ីការចូេរមួកន ុងការសិកាព្សាវព្ជាវណបបេៃ ីនិ្កសោយអាន្ "Medicare & 

Clinical Research Studies" សៅសេើសេហទាំព្័រ Medicare ៖ (www.medicare.gov/Pubs/pdf/02226-

Medicare-and-Clinical-Research-Studies.pdf)។ សោកអ្នកក៏អាចទូរសព្ទ្ងណដរមកកាន់្  

1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 24 សមា៉ោ ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយសប្ដត ហ៍។ អ្នកសព្បើ TTY េួរសៅសៅ

កាន់្សេខ 1-877-486-2048 ។ 

K. រប ៀ ន្ែលបសវាន្ែទសំខុភាពរ ស់អ្នកម្រតវូានធានារ៉ា  ់រង បៅបពលបោកអ្នក

ទទួលការន្ែទបំៅកន ុងសាែ  ន័ន្ែទសំុខភាពតាមន្  សាសនាន្ែលគា នលកខណៈ

បវជជសាស្តសត  

K1. និយមនយ័ននមណឌ លន្ែទសុំខភាពតាមន្  សាសនាន្ែលគា នលកខណៈបវជជសាស្តសត  

មែឌ េណងទាំសុខភាព្តាមណបបសាសនណដេគា ន្េកខែៈសវជជសាស្រសត  េឺជាទីកណន្ៃងមួយណដេ ត្េក់ារណងទាំសុខ

ភាព្ ណដេជា្មាតា សោកអ្នកទទួេសៅកន ុងមន្ទ ីរសព្ទយ ឬសៅកន ុងមន្ទ ីរណងទាំសោយជាំនញ។ សបើសិន្ការទទួេ

ការណងទាំសៅកន ុងមន្ទ ីរសព្ទយ ឬមន្ទ ីរណងទាំជាំនញ េឺជាការព្បឆ្ងាំងនឹ្ងជាំសន្ឿសាសនរបស់អ្នក សយើងនឹ្ងរា៉ា ប់រង

សេើការណងទាំសៅកន ុងមែឌ េណងទាំសុខភាព្តាមណបបសាសន ណដេគា ន្េកខែៈសវជជសាស្រសត ។  

សោកអ្នកអាចសព្ជើសសរ ើសទទួេការណងទាំសុខភាព្ប្ដន្ព្េប់សព្េសោយមូេសហតុណ្តមួយ។ អ្តថ ព្បសយាជន៍្សន្េះ 

េឺសព្មាប់ណតសសវាណងទាំកន ុងមន្ទ ីរសព្ទយ Medicare ណ ន្ក A ប៉ោុសណ្តណ េះ (សសវាណងទាំសុខភាព្មិន្តាមណបបសវជជសាស្រសត )

។ Medicare នឹ្ងបង់ណតសសវាណងទាំសុខភាព្ មិន្តាមណបបសវជជសាស្រសត  ណដេ ត្េស់ោយមែឌ េណងទាំសុខភាព្

តាមណបបសាសនណដេគា ន្េកខែៈសវជជសាស្រសតប៉ោុសណ្តណ េះ។ 

K2. ការទទួលានការន្ែទពីំសាែ  ័នន្ែទសុំខភាពន្  សាសនាន្ែលគា នលកខណៈបវជជសាស្តសត  

សដើមបីទទួេការណងទាំព្ីមែឌ េណងទាំសុខភាព្តាមណបបសាសនណដេគា ន្េកខែៈសវជជសាស្រសត  សោកអ្នកព្តវូណត

ចុេះហតាសេោសេើឯកសារ ល្ វូចាប់មួយណដេឯកសារសនេះសរសសរថា សោកអ្នកជាំទស់នឹ្ងការទទួេយកការ

ព្ាប្ដេតាមណបបសវជជសាស្រសត ណដេ "ព្តវូប្ដន្រាប់បញ្ច េូ"។ 

 ការព្ាប្ដេសវជជសាស្រសត  "មិន្មាន្ការសេើកណេង" េឺជាការណងទាំណ្តមួយណដេសា ព័្េចិតត និ្ងមិន្

តព្មូវ សោយចាប់សហព្័ន្ធ  ចាប់រដា ឬចាប់មូេោា ន្។ 

 ការព្ាប្ដេសវជជសាស្រសត  "មាន្ការសេើកណេង" េឺជាការណងទាំណ្តមួយណដេមិន្សា ័ព្េចិតត និ្ង

តព្មូវ សោយចាប់សហព្័ន្ធ  ចាប់រដា ឬចាប់មូេោា ន្។ 

សដើមបទីទួេការរា៉ា ប់រងពី្ណ្ន្ការរបស់សយើង ការណងទាំណដេសោកអ្នកទទួេព្ីមែឌ េណងទាំសុខភាព្តាមណបប

សាសនណដេគា ន្េកខែៈសវជជសាស្រសត ព្តវូណតបាំសព្ញនូ្វេកខខែឌ ដូចោងសព្កាម៖ 

 សមាភ រៈបរកិាខ រណដេ ត្េ់ការណងទាំព្តវូណតមាន្ការបញ្ហជ ក់ព្ី Medicare ។ 

 ការធានរា៉ា ប់រងសេើសសវារបស់ណ្ន្ការសយើងព្តវូប្ដន្កព្មិតចាំសពាេះការណងទាំកន ុងេកខែៈមិន្
ណមន្សាសន។  

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html
http://www.medicare.gov/Pubs/pdf/02226-Medicare-and-Clinical-Research-Studies.pdf
http://www.medicare.gov/Pubs/pdf/02226-Medicare-and-Clinical-Research-Studies.pdf


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 3 ៖ ការសព្បើព្ប្ដស់ការធានរា៉ា ប់រងរបស់

ណ្ន្ការសព្មាប់ការណងទាំសុខភាព្របស់អ្នក  

  ន្ិងសសវាធានរា៉ា ប់រងស្េងសទៀត 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 63 ? 
 

 សបើសិន្សោកអ្នកទទួេសសវាណដេ ា្េជូ់ន្សោកអ្នកសោយសាា ប័ន្សន្េះ សៅកន ុងមន្ទ ីរណងទាំមួយ 

េកខខែឌោងសព្កាមនឹ្ងព្តវូអ្នុ្វតា ៖ 

o សោកអ្នកព្តវូណតមាន្សាា ន្ភាព្សុខភាព្ ណដេអ្នុ្ញ្ហា តឲ្យសោកអ្នកទទួេសសវាធាន

រា៉ា ប់រងសព្មាប់ការណងទាំសខុភាព្សៅកន ុងមន្ទ ីរសព្ទយ ឬការណងទាំជាំនញសៅកន ុងមន្ទ ីរណងទាំ។ 

o សោកអ្នកព្តវូណតទទួេការឯកភាព្ពី្សយើង មុន្សព្េណដេសោកអ្នកព្តវូប្ដន្អ្នុ្ញ្ហា តឲ្យចូេ

សព្មាកកន ុងមែឌ េសនេះ សបើមិន្ដូសចាន េះសទ ការសព្មាករបស់អ្នកមិន្ព្តវូប្ដន្រា៉ា ប់រងសឡើយ។ 

មាន្ការធានរា៉ា ប់រងឥតមាន្កាំែត់សព្មាប់អ្តថ ព្បសយាជន៍្សន្េះ ដរាបណ្តសោកអ្នកបាំសព្ញប្ដន្ព្េប់សៅតាម

េកខខែឌទមទរ តព្មូវោងសេើ។ 

 

L.  រ ធាកាខ របវជជសាស្តសដ បម្រ ើជា ់ានយូរ (DME) 

L1. DME កន ុងនាមជាសមាជិកមាន ក់ននន្ែនការរ ស់បយើង 

DME មាន្ន័្យថា ជាបរកិាខ រជាក់ោក់មួយចាំនួ្ន្ ណដេព្តវូប្ដន្បញ្ហជ ទិញសោយអ្នក ត្េ់សសវាណងទាំសព្មាប់សព្បើ

ព្ប្ដស់សៅសេហោា ន្ផ្ទទ េ់របស់អ្នក។ ឧទហរែ៍ថ្ន្ទាំនិ្ញទាំងសន្េះមាន្ដូចជា សៅអី្រុញ សឈើឆ្ងព មព្ចត់ ព្បព្័ន្ធពូ្ក

ណដេសព្បើថាមព្េ ការ រ្ត់ រ្ង់សព្មាប់ជាំងឺទឹកសនមណ អ្ម ណព្េមន្ទ ីរសព្ទយណដេព្តវូប្ដន្បញ្ហជ ទិញសោយអ្នក ត្េ់សស

វាណងទាំសព្មាប់សព្បើសៅសេហោា ន្ ឧបករែ៍បញ្ច េូសសរ៉ាមូតាមសរថ្សឈាម (intravenous (IV) infusion pumps) 

ឧបករែ៍បសងយ ើតពាកយសមត ី បរកិាខ រនិ្ងការ រ្ត់ រ្ង់អុ្កសុីណសន្ ឧបករែ៍េមអ ិតឲ្យ្ង់ (Nebulizer) និ្ងរសទេះព្ចត់។ 

សោកអ្នកជានិ្ចាកាេនឹ្ងកាន់្កាប់បរកិាខ រទ ាំងសន្េះ ដូចជា ៖ អ្វយវៈសិបបនិ្មា ិត។  

សៅកន ុងណ ន្កសន្េះ សយើងព្ិភាកាអ្ាំព្ ីDME ណដេសោកអ្នកព្តវូណតជួេ។ កន ុងនមជាសមាជិកមាន ក់ថ្ន្ Health Net 

Cal MediConnect សោកអ្នកអាចទទួេប្ដន្កមាសិទធិសេើ DME ដរាបណ្តវាមាន្ភាព្ចាាំប្ដច់ណ ន្កសវជជសាស្រសត  

សហើយសោកអ្នកព្តវូការបរកិាខ រសនេះសព្មាប់រយៈសព្េយូរអ្ណងវង។ សេើសព្ីសន្េះ បរកិាខ រសនេះព្តវូមាន្ការអ្នុ្ញ្ហា ត 

សរៀបចាំ និ្ងសព្មបសព្មួេពី្ PCP របស់អ្នក ព្កមុការ្រសវជជសាស្រសត  និ្ង/ឬ Health Net Cal MediConnect។  

ទូរសព្ទសៅសសវាបសព្មើសមាជិក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) 

សដើមបណីសវ ងយេ់អ្ាំព្ីតព្មូវការជួេ ឬភាព្ជាមាា សថ់្ន្ឧបករែ៍សវជជសាស្រសា យូរអ្ណងវង និ្ងឯកសារណដេសោកអ្នកព្តវូ

ត្េ់។ ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃចន្ទដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃចុងសប្ដា ហ៍ និ្ង

ថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។  

សៅកន ុងសាា ន្ភាព្មួយចាំនួ្ន្ សយើងនឹ្ងស ទ្រភាព្ជាមាា ស់កមាសិទធិសៅសេើបរកិាខ រ DME សៅឲ្យសោកអ្នក។ ទូរសព្ទ

សៅសសវាបសព្មើសមាជិក សដើមបីណសវ ងយេ់អ្ាំព្ីេកខខែឌ តព្មូវ ណដេសោកអ្នកព្តវូបាំសព្ញ និ្ងព្កោសសាន មណដេ

សោកអ្នកព្តវូការ ា្េ់។ 

សបើសោកអ្នកទមទរភាព្ជាមាា ស់កមាសិទធិសៅសេើបរកិាខ រសវជជសាស្រសត សព្បើជាប់ប្ដន្យូរ ខែៈណដេសោកអ្នកជា

សមាជិកថ្ន្ណ្ន្ការរបស់សយើង សហើយសព្េឿងបរកិាខ រតព្មូវឲ្យមាន្ការណងទាំ សព្េសនេះសោកអ្នក ា្េ់សសវាព្តវូ

ប្ដន្អ្នុ្ញ្ហា តឲ្យសចញវកិយយបព្តសៅសេើថ្ងៃថ្ន្ការជួសជេុ។ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 3 ៖ ការសព្បើព្ប្ដស់ការធានរា៉ា ប់រងរបស់

ណ្ន្ការសព្មាប់ការណងទាំសុខភាព្របស់អ្នក  

  ន្ិងសសវាធានរា៉ា ប់រងស្េងសទៀត 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 64 ? 
 

L2. ភាពជាមាា ស់កមាសិទធ ិរ ស់ DME បៅបពលបោកអ្នក ត រូបៅ Original Medicare ឬ 
Medicare Advantage 

សៅកន ុងកមា វ ិ្  ីOriginal Medicare អ្នកណដេជួេ DME ព្បសភទណ្តមួយ នឹ្ងកាៃ យជាមាា ស់វាសព្កាយព្ីរយៈសព្េ 13 

ណខ។ សៅកន ុងណ្ន្ការ Medicare Advantage ណ្ន្ការអាចកាំែត់ចាំនួ្ន្ណខណដេអ្នកព្តវូណតជួេ DME ព្បសភទ

ជាក់ោក់ មុន្នឹ្ងពួ្កសេកាៃ យជាមាា ស់វាប្ដន្។ 

កំណត់សមារ ល់៖ សោកអ្នកអាចរកសមើេនិ្យមន័្យថ្ន្ណ្ន្ការ Original Medicare និ្ង Medicare Advantage 

សៅកន ុងជាំពូ្កទី 12 ។ សោកអ្នកក៏អាចរកព្័ត៌មាន្បណន្ាមអ្ាំពី្ណ្ន្ការទាំងសន្េះសៅកន ុងសសៀវសៅណែនាំ Medicare 

& You 2022 ប្ដន្្ងណដរ។ សបើសិន្ជាសោកអ្នកមិន្មាន្កូន្សសៀវសៅសន្េះសទ សោកអ្នកអាចទទួេវាប្ដន្តាមសេ

ហទាំព្័រ Medicare ណដេមាន្អាសយោា ន្ (www.medicare.gov) ឬ សោយទូរសព្ទសៅ 1-800-MEDICARE 

(1-800-633-4227) 24 សមា៉ោ ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយសប្ដត ហ៍។ អ្នកសព្បើ TTY េួរសៅសៅកាន់្សេខ 

1-877-486-2048។ 

សោកអ្នកនឹ្ងព្តវូស វ្ ើការបង់ថ្ងៃចាំនួ្ន្ 13 ដងជាប់ៗគន សព្កាមណ្ន្ការ Original Medicare ឬសោកអ្នកនឹ្ងព្តវូ

ស វ្ ើការបង់ថ្ងៃមួយចាំនួ្ន្ជាប់ៗគន ណដេកាំែត់សោយណ្ន្ការ Medicare Advantage សដើមបីកាន់្កាប់បរកិាខ រ DME 

សបើសិន្ជា៖ 

 សោកអ្នកមិន្ទន់្ប្ដន្កាៃ យជាមាា ស់កមាសិទធិសេើបរកិាខ រ DME សនេះសទ ខែៈសព្េសោកអ្នកសា ិតសៅកន ុង

ណ្ន្ការរបស់សយើង និង  

 សោកអ្នកចាកសចញពី្ណ្ន្ការរបស់សយើង សហើយទទួេប្ដន្អ្តថ ព្បសយាជន៍្ Medicare របស់អ្នកសៅសព្ៅ

ណ្ន្ការសុខភាព្ណ្តមួយសៅកន ុងកមា វ ិ្ ី Original Medicare ឬណ្ន្ការ Medicare Advantage ។  

សបើសិន្សោកអ្នកប្ដន្ស វ្ ើការទូទត់ព្ប្ដក់សព្មាប់បរកិាខ រ DME សៅសព្កាម Original Medicare ឬណ្ន្ការ 

Medicare Advantage មុន្សព្េណដេសោកអ្នកចូេរមួកន ុងណ្ន្ការរបស់សយើង បនាះការចំណ្តយរ ស់ Original 

Medicare ឬ Medicare Advantage ទងំអ្ស់បនាះមិនរ ់ ញ្ច ូល ថាជាការចណំ្តយន្ែលបោកអ្នកម្រតវូប ែី  ី

 នាទ  ់ពីការចកបចញពីន្ែនការរ ស់បយើងបឡើយ។  

 សោកអ្នកនឹ្ងព្តវូស វ្ ើការបង់ថ្ងៃចាំនួ្ន្ 13 ដងជាប់ៗគន សព្កាមកមា វ ិ្ ី Original Medicare ឬបង់ថ្ងៃកន ុង

ចាំនួ្ន្មួយជាប់ៗគន ណដេកាំែត់សោយណ្ន្ការ Medicare Advantage សដើមបីកាន់្កាប់បរកិាខ រ DME ។ 

 គា ន្ការសេើកណេងចាំសពាេះករែីសន្េះ សៅសព្េណដេសោកអ្នកព្តឡប់មកកាន់្កមា វ ិ្ ី Original Medicare 

ឬណ្ន្ការ Medicare Advantage វវញិសទ។ 

L3.  រ ធាកាខ អុ្កសីុន្សនទទួលានអ្តថ ម្រ បយាជន៍កន ុងនាមជាសមាជិកមាន ក់ននន្ែនការរ ស់បយើង៖ 

សបើសិន្អ្នកមាន្េកខែៈព្េប់ព្គន់្សព្មាប់ឧបករែ៍អុ្កសុីណសន្ណដេមាន្ការធានរា៉ា ប់រងសោយ Medicare សហើយ

អ្នកជាសមាជិកថ្ន្ណ្ន្ការរបស់សយើងសយើងនឹ្ងរា៉ា ប់រងដូចោងសព្កាម៖ 

 ការជួេឧបករែ៍អុ្កសុីណសន្ 

 ការណចកចាយអុ្កសុីណសន្និ្ងចាំែុេះអុ្កសុីណសន្ 

 បាំព្ង់ និ្ងសព្េឿងជាំនួ្យណដេទក់ទងសព្មាប់ការ ត្េ់អុ្កសុីណសន្ និ្ងចាំែុេះអុ្កសុីណសន្ 

 ការណងទាំ និ្ងជួសជុេឧបករែ៍អុ្កសុីណសន្ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html
http://www.medicare.gov/


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 3 ៖ ការសព្បើព្ប្ដស់ការធានរា៉ា ប់រងរបស់

ណ្ន្ការសព្មាប់ការណងទាំសុខភាព្របស់អ្នក  

  ន្ិងសសវាធានរា៉ា ប់រងស្េងសទៀត 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 
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ឧបករែ៍អុ្កសីុណសន្ព្តវូណតព្បេេ់ជូន្មាា ស់វញិសៅសព្េណដេណេងព្តវូការជាចាាំប្ដច់សព្មាប់អ្នកឬសបើសិន្អ្នក

ចាកសចញពី្ណ្ន្ការរបស់សយើង។  

L4. ឧ ករណ៍អុ្កសីុន្សន បៅបពលអ្នក ដ រូបៅ Original Medicareor ឬ Medicare Advantage 

សៅសព្េណដេឧបករែ៍អុ្កសុីណសន្មាន្ភាព្ចាាំប្ដច់ោងសវជជសាស្រសត សហើយអ្នកចកបចញពីន្ែនការរ ស់បយើង 

ប ើយ ត រូបៅជា Original Medicare អ្នកនឹ្ងជួេវាព្អី្នក រ្ត់ រ្ង់កន ុងរយៈសព្េ 36 ណខ។ ការបង់ថ្ងៃជួេព្បចាាំ

ណខរបស់អ្នកធានរា៉ា ប់រងសេើឧបករែ៍អុ្កសុីណសន្និ្ងការ រ្ត់ រ្ង់និ្ងសសវាណដេប្ដន្រាយោងសេើ។ 

សបើសិន្ឧបករែ៍អុ្កសុីណសន្ចាាំប្ដច់ោងសវជជសាស្រសត   នាទ  ់ពីអ្នកជលួវាអ្សរ់យៈបពល 36 ន្ខ៖ 

 អ្នក រ្ត់ រ្ង់របស់អ្នកព្តវូណត ត្េ់ឧបករែ៍អុ្កសុីណសន្ ឧបករែ៍ រ្ត់ រ្ង់ និ្ងសសវាកន ុងរយៈ

សព្េ 24 ណខសទៀត។  

 អ្នក រ្ត់ រ្ង់របស់អ្នកព្តវូណត ា្េ់ឧបករែ៍អុ្កសុីណសន្ និ្ងសព្េឿង រ្ត់ រ្ង់រហូតដេ់ 5 ឆ្ងន ាំ  

សបើសិន្មាន្ភាព្ចាាំប្ដច់ណ ន្កសវជជសាស្រសា ។ 

សបើសិន្ឧបករែ៍អុ្កសុីណសន្សៅណតចាាំប្ដច់ណ ន្កសវជជសាស្រសត  បៅចងុ ញ្ា  ់ននរយៈបពល 5 ឆាន ំ៖ 

 អ្នក រ្ត់ រ្ង់របស់អ្នកមិន្ព្តវូ ត្េ់វាសទៀតសទ សហើយអ្នកអាចសព្ជើសសរ ើសយកឧបករែ៍ជាំនួ្សពី្

អ្នក រ្ត់ រ្ង់ណ្តមួយវញិ។  

 រយៈសព្េ 5 ឆ្ងន ាំងាីចាបស់ ត្ើម។ 

 អ្នកនឹ្ងជួេពី្អ្នក រ្ត់ រ្ង់រយៈសព្េ 36 ណខ។  

 ដូសចាន េះអ្នក រ្ត់ រ្ង់របស់អ្នកព្តវូណត ត្េ់ឧបករែ៍អុ្កសុីណសន្ ឧបករែ៍្ រត់ រ្ង់ និ្ងសសវាកន ុង 

រយៈសព្េ 24 ណខសទៀត។  

 វដតងាីចាបស់ ត្ើមសរៀងរាេ់ 5 ឆ្ងន ាំមតង ដរាបណ្តឧបករែអុ៍្កសុីណសន្មាន្ភាព្ចាាំប្ដច់ោង 

សវជជសាស្រសត ។ 

សៅសព្េណដេឧបករែ៍អុ្កសុីណសន្មាន្ភាព្ចាាំប្ដច់ោងសវជជសាស្រសត សហើយ អ្នកចកបចញពីន្ែនការរ ស់បយើង 

ប ើយ ត រូបៅជាន្ែនការ Medicare Advantage ណ្ន្ការសន្េះនឹ្ងធានរា៉ា ប់រងយា៉ោ ងសហាចណ្តសនូ់្វអ្វ ើណដេ 

Original Medicare ធានរា៉ា ប់រង។ អ្នកអាចសាកសួរណ្ន្ការ Medicare Advantage របស់អ្នកថាសតើឧបករែ៍

អុ្កសុីណសន្ និ្ងសព្េឿង រ្ត់ រ្ង់ណដេវាធានរា៉ា ប់រង និ្ងចាំណ្តយរបសអ់្នកប៉ោុនា ន្។ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូកទី 4 ៖ តារាងអត្ថប្រសោជន៍ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសពទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោ ង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ពីថ្ងៃច័នទ  ដេ់ថ្ងៃសុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និងថ្ងៃឈរ់សប្មាក សោកអនកអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូរសពទសៅកាន់សោកអនកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការរនទ រ់។ការសៅទូរសពទសនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់សេហទាំព័រ 
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ជំពូកទី 4 ៖ តារាងអ្តែម្រ បោជន ៍

បសចកត ីប ត្ើម 

ជាំពូកសនេះប្ប្ដរ់សោកអនកអាំពីសសវាណដេ Health Net Cal MediConnect ធានរា៉ា រ់រង និងការរតឹ្រនត ឹង ឬការ

ដាក់កប្មិត្ណាមួយសេើសសវាទាំងសនេះ។ វាក៏ប្ប្ដរ់សោកអនកអាំពីអត្ថប្រសោជន៍ណដេមិនប្ត្វូប្ដនធានរា៉ា រ់រង

សប្កាមណ្នការររស់សយើង្ងណដរ។ ពាកយេនៃ ឹេះ និងនិយមន័យររស់វាមានសៅកន ុងេាំដារ់អកសរប្កមសៅកន ុង

ជាំពូកចុងសប្កាយថ្ន សសៀវសៅណែនាំសមាជិក។ 

តារាងមាតិកា 
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូកទី 4 ៖ តារាងអត្ថប្រសោជន៍ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសពទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោ ង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ពីថ្ងៃច័នទ  ដេ់ថ្ងៃសុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 
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ថ្ងៃស វ្ ើការរនទ រ់។ការសៅទូរសពទសនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់សេហទាំព័រ 
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A. បសវាន្ែលបានធានារា៉ា  ់រងរ ស់អ្នក  

ជាំពូកសនេះ ប្ប្ដរ់សោកអនកថាសត្ើសសវាអវ ីខៃ េះ ណដេ Health Net Cal MediConnect រង់ថ្ងៃជូន។ សោកអនកអាច

ណសវងយេ់្ងណដរអាំពីសសវាណដេមិនប្ត្ូវប្ដនធានរា៉ា រ់រង។ ព័ត៌្មានអាំពីអត្ថប្រសោជន៍ថ្នឱសងមានសៅកន ុង

ជាំពូកទី 5 ណ ន្ក A ទាំព័រ 125 ។ ជាំពូកសនេះ ក៏ប្ដនពនយេ់្ងណដរនូវេកខខែឌ កាំែត់្សៅសេើសសវាមួយចាំនួន។ 

សដាយសារសោកអនកប្ដនទទួេជាំនួយពី Medi-Cal សោកអនកមិនរង់ថ្ងៃអវ ីទ ាំងអស់សប្មារ់សសវាណដេមានការ

ធានរា៉ា រ់រងររស់អនក ដរារណាសោកអនកសោរពតាមវធិានននររស់ណ្នការ។ សូមសមើេជាំពូកទី 3 ណ ន្ក B 

ទាំព័រ 43 សប្មារ់ព័ត៌្មានេមអ ិត្សា ីអាំរីរទរញ្ញា ត្ត ិររស់ណ្នការ។ 

សរើសិនសោកអនកប្ត្ូវការជាំនួយកន ុងការយេ់ដឹងថាសសវាអវ ីណដេប្ត្វូប្ដនធានរា៉ា រ់រង សូមទូរសពទសៅកាន់អនក

សប្មរសប្មួេណងទាំររស់អនកនិង/ឬ ណ ន្កសសវារសប្មើសមាជិក តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) 

ចារ់ពីសមា៉ោ ង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ពីថ្ងៃច័នទ  ដេ់ថ្ងៃសុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃចុងសប្ដា ហ៍ និងថ្ងៃ

ឈរ់សប្មាក សោកអនកអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូរសពទសៅកាន់សោកអនកវញិសៅថ្ងៃស វ្ ើការរនទ រ់។  

A1. កន ុងអ្ំឡុងបពលននភាពអាសននខាងសុខភាពសាធារណៈ 

Health Net Cal MediConnect នឹងស វ្ ើតាមការណែនាំររស់រដឋ  និង/ឬសហព័នធណាមួយទក់ទងនឹងភាព

អាសននខាងសុខភាពសាធារែៈ (PHE) ។ កន ុងអាំឡុងសពេ PHE ណ្នការនឹង ត្េ់ជូននូវការធានរា៉ា រ់រង

ចាាំប្ដច់ទាំងអស់សប្មារ់សមាជិកររស់សយើង។ ការធានរា៉ា រ់រងអាចខុសោន អាប្ស័យសេើសសវាណដេទទួេប្ដន

និងរយៈសពេថ្ន PHE ។ សូមចូេសៅសេហទាំព័រសយើងសប្មារ់ព័ត៌្មានសត ីពីរសរៀរទទួេប្ដនការណងទាំចាាំប្ដច់

កន ុងអាំឡុងសពេ PHE សៅសេហទាំព័រ៖ mmp.healthnetcalifornia.com ឬទូរសពទសៅសសវារសប្មើអតិ្ងិជន។ អនក

អាចទក់ទងមកកាន់សសវារសប្មើសមាជិកតាមសេខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោ ង 8 ប្ពឹកដេ់

សមា៉ោ ង 8 យរ់ ពីថ្ងៃច័នទ  ដេ់ថ្ងៃសុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃចុងសប្ដា ហ៍ និងថ្ងៃឈរ់សប្មាក សោកអនក

អាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូរសពទសៅកាន់សោកអនកវញិសៅថ្ងៃស វ្ ើការរនទ រ់។ 

B. ចា ់ម្រ ឆំងនឹងអ្នក ត្ល់បសវាន្ែទនំ្ែលគិតនែៃបសវាពីបោកអ្នក 

សយើងមិនអនុញ្ញា ត្ឲ្យអនក ត្េ់សសវាររស់ Health Net Cal MediConnect សចញវកិកយរប្ត្េិត្ថ្ងៃពីសោកអនក

សប្មារ់សសវាណដេប្ត្វូប្ដនធានរា៉ា រ់រងសនេះសឡើយ។ សយើងរង់ថ្ងៃជូនអនក ត្េ់សសវាកមមសយើងសដាយផ្ទទ េ់ សហើយ

សយើងការពារសោកអនកពីរាេ់ការេិត្កថ្ប្មណាមួយ។ ចាំែុចសនេះ េឺជាការពិត្សរើសទេះរីជា សយើងរង់ថ្ងៃជូនអនក

ត្េ់សសវាណងទាំត្ិចជាងសោកអនក ត្េ់សសវាណងទាំេិត្ថ្ងៃសសវាក៏សដាយ។ 

បោកអ្នកនឹងមិនទទួលបានវកិកយ ម្រតពីអ្នក ត្ល់បសវាន្ែទសំម្រមា ់បសវាន្ែលមានធានារា៉ា  ់រងបនាោះបឡើយ។ 

សរើសិនអនកប្ដនទទួេ សូមសមើេជាំពូកទី 7 ណ ន្ក A ទាំព័រ 154 ឬទូរសពទមកសសវារសប្មើសមាជិក។ 
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ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសពទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 
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C. តារាងអ្តែម្រ បោជន៍រ ស់ន្្នការរ ស់បយើង 

តារាងអត្ថប្រសោជន៍សនេះ ប្ប្ដរ់សោកអនកថាសត្ើសសវាមួយណាណដេណ្នការរង់ថ្ងៃជូន។ វារាយនមប្រសេទថ្ន

សសវាសៅកន ុងេាំដារ់អកសរ សហើយពនយេ់សសវាណដេប្ត្វូប្ដនរា៉ា រ់រង។ 

បយើងនឹង ង់ម្របាក់ទូទត់សម្រមា ់បសវាន្ែលមានបៅកន ុងតារាងអ្តែម្រ បោជន៍ន្ត  ុប ណ្ ោះ បៅបពលវធិានចា ់

ខាងបម្រកាមម្រតវូបានប ៃ្ ើយត ។សោកអនកមិនរង់ថ្ងៃអវ ីសឡើយសប្មារ់សសវាណដេមានរាយនមសៅកន ុងតារាង

អត្ថប្រសោជន៍ ដរារណាសោកអនករាំសពញប្ដនប្េរ់តាមេកខខែឌទមទរត្ប្មូវថ្នការធានរា៉ា រ់រង ណដេប្ដន

សរៀររារ់ខាងសប្កាម។ 

 សសវាកមមណដេប្ត្វូប្ដនធានរា៉ា រ់រងររស ់Medicare និង Medi-Cal ររស់អនកប្ត្វូណត្ ត្េ់ជូន

សៅតាមចារ់ ណដេកាំែត្់សឡើងសដាយ Medicare និង Medi-Cal។ 

 សសវាទាំងសនេះ(រមួមានការណងទាំសវជជសាស្រសត , សុខភាពឥរោិរង និងសសវាទក់ទងនឹងការសប្រើ

ប្ប្ដស់សារធាត្ុសញៀន, សសវា និងការោាំប្ទរយៈសពេយូរអណងវង, ររកិាខ រ, សមាា រៈនិងឱសង)ប្ត្វូ

ណត្មានភាពចាាំប្ដច់ណ ន្កសវជជសាស្រសត ។ ចាាំប្ដច់តាមេកខែៈសវជជសាស្រសតមានន័យថា សោកអនកប្ត្វូ

ការសសវាសដើមបីរង្កក រ ស វ្ ើសរាេវនិិចឆ ័យ ឬពាប្ដេសាថ នភាពសវជជសាស្រសត  ឬសដើមបីរកាសាថ នភាព 

សុខភាពរចច ុរបនន ររស់អនក។ សនេះរមួរញ្ច េូទាំងការណងទាំ ណដេសោកអនកមិនចាាំប្ដច់ចូេមនទ ីរ

សពទយ ឬមនទ ីរណងទាំ។ វាក៏មានន័យ្ងណដរថា សសវា ររកិាខ រ គ្ត្់ គ្ង់ ឬឱសងណដេរាំសពញតាម

រទដាឋ នអនុវត្ាណ ន្កសវជជសាស្រសត  ណដេអាចទទួេយកប្ដន។ សសវាមួយ ចាាំប្ដច់តាមេកខែៈ 

សវជជសាស្រសត  សៅសពេណដេវាសមសហត្ុ្េ និងចាាំប្ដច់សដើមបីការពារអាយុជីវតិ្ សដើមបីរង្កក រ 

ជាំងឺសាំខាន់ៗ ឬពិការភាព ៃ្ន់ ៃ្ រ ឬសដើមបីរនថយការឈឺចារ់ ៃ្ន់ ៃ្ រ។  

 សោកអនកទទួេការណងទាំររស់អនកពីអនក ត្េ់សសវាណងទាំកន ុងរណាត ញ។ អនក ា្េ់សសវាកន ុងរណាា ញ 

េឺជាអនក ា្េ់សសវាណងទាំណដេស វ្ ើការជាមួយពួកសយើង។ សៅសសទ ើរប្េរ់ករែីទាំងអស់ សយើងនឹង

មិនរង់ថ្ងៃសេើការណងទាំណដេសោកអនកទទួេពីអនក ត្េ់សសវាសប្ៅរណាត ញសឡើយ។ ជាំពូកទី 3 ណ ន្ក 

D ទាំព័រ 46មានព៌ត័្មានរណនថមសត ីពីការសប្រើប្ប្ដស់អនក ត្េ់សសវាណងទាំកន ុង និងសប្ៅរណាត ញ។ 

 សោកអនកមានអនក ត្េ់សសវាណងទាំរឋម (PCP) ឬប្កមុណងទាំណដេកាំពុង ត្េ់ជូន និងប្េរ់ប្េង

ការណងទាំររស់អនក។ កន ុងករែីភាេសប្ចើន PCP ររស់សយើងប្ត្វូ ត្េ់ការយេ់ប្ពមដេ់អនកមុន

សពេអនកអាចជួរនរណាមាន ក់ ណដេមិនណមនជា PCP ររស់អនក ឬសប្រើអនក ត្េ់សសវាស្សងសទៀត្

សៅកន ុងរណាត ញររស់ណ្នការសនេះ។សនេះសៅថា ការរញ្ជ នូរនត។ ជាំពូកទី 3 ណ ន្ក D ទាំព័រ 46 

មានព័ត្៌មានសប្ចើនសទៀត្អាំពីការទទួេប្ដនការរញ្ជ នូរនត  និងពនយេ់ពីសពេណដេអនកមិន

ប្ត្វូការការរញ្ជ នូរនត។ 

 សោកអនកប្ត្វូណត្ទទួេការណងទាំពីអនក ត្េ់សសវាណងទាំណដេជាសមព ័នធសាខាជាមួយប្កមុការង្ករ

សវជជសាស្រសត ររស់ PCP សោកអនក។ សូមសមើេជាំពូទី 3 ណ ន្ក D ទាំព័រ 46 សប្មារ់ព័ត្៌មានរណនថម។ 

 សសវាមួយចាំនួនថ្នសសវាណដេប្ត្វូប្ដនរាយនមសៅកន ុងតារាងអត្ថប្រសោជន៍ប្ត្វូប្ដនធាន

រា៉ា រ់រង ណត្កន ុងករែីណដេសវជជរែឌ ិត្ ឬអនក ត្េ់សសវាណងទាំស្សងសទៀត្កន ុងរណាត ញររស់អនក

ទទួេប្ដនការឯកភាពជពីសយើងណត្រ៉ោុសណាណ េះ។សនេះសៅថាការអនុញ្ញា ត្ជាមុន។ សសវាណដេប្ត្វូ

ប្ដនធានរា៉ា រ់រងណដេប្ត្ូវការការអនុញ្ញា ត្ជាមុនប្ត្វូប្ដនសមាគ េ់សដាយអកសរសប្ទត្សៅកន ុង

តារាងអត្ថប្រសោជន៍។ 
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូកទី 4 ៖ តារាងអត្ថប្រសោជន៍ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសពទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោ ង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ពីថ្ងៃច័នទ  ដេ់ថ្ងៃសុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និងថ្ងៃឈរ់សប្មាក សោកអនកអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូរសពទសៅកាន់សោកអនកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការរនទ រ់។ការសៅទូរសពទសនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់សេហទាំព័រ 
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 រាេ់សសវាណងទាំេកខែៈរង្កក រទាំងអស់ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ។ អនកនឹងស ើញររូណ ៃ្សប្ដ៉ោ មសនេះ  សៅ

ជារ់នឹងសសវាកមមណងទាំេកខែៈរង្កក រសៅកន ុងតារាងអត្ថប្រសោជន៍។ 

 Care Plan Optional (CPO) ជាសសវាណដេមានសៅកន ុង ណ្នការណងទាំជាេកខែៈរុេគេររស់អនក។  

សសវាទាំងសនេះជួយសោកអនកោ៉ោ ងខាៃ ាំងសៅសេហដាឋ ន ដូចជា ចាំែីអាហារ ជួយសោកអនក ឬ 

សមើេណងសោកអនក ឬរប្ដរសប្មារ់ចារ់កាន់សពេងូត្ទឹក និង ល្ វូជប្មាេ ជាសដើម។ សរើកមម 

ទាំងសនេះអាចជួយអនកឲ្យរស់សៅកាន់ណត្មានភាពឯករាជយ រ៉ោុណនត  មិន ជាំនួសឱយការោាំប្ទឬសសវារយៈ 

សពេណវង (LTSS) ណដេអនកមានការអនុញ្ញា ត្ឱយទទួេប្ដនសៅសប្កាមេសប្មាង Medi-Cal  

សនេះសទ។ ឧទហរែ៍ថ្ន សសវា CPO ណដេ Health Net Cal MediConnect ប្ដន ា្េ់ជូនកាេពី 

អតី្ត្រមួមាន៖ ការណងទាំជាំនួសសប្មារ់អនកសមើេណងកន ុងប្េួសាររហូត្ដេ់សៅសពេ 24 សមា៉ោ ង  

សរៀង រាេ់ 6 ណខ និងសសវាកមមពិសសសសប្មារ់ប្កមុ (SSG) ណដេសៅកន ុងសនេះការចុេះសៅដេ់ ទ្េះ 

ប្ត្វូប្ដនកាំែត្់សពេសវោ នឹងស វ្ ើសឡើងកន ុងសោេរាំែង្ារភាជ រ់ទាំនក់ទាំនង សមាជិកររស់ 

សយើងសៅនឹងប្រធានសហេមន៍។ សរើសិនសោកអនកប្ត្វូការជាំនួយ ឬចង់ណសវងយេ់រណនថមពីសសវា 

CPO សូមស វ្ ើការទក់ទងសៅអនកសប្មរសប្មួេការណងទាំសុខភាពររស់អនក។ 
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូកទី 4 ៖ តារាងអត្ថប្រសោជន៍ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសពទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោ ង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ពីថ្ងៃច័នទ  ដេ់ថ្ងៃសុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និងថ្ងៃឈរ់សប្មាក សោកអនកអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូរសពទសៅកាន់សោកអនកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការរនទ រ់។ការសៅទូរសពទសនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់សេហទាំព័រ 
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D. តារាងអ្តែម្រ បោជន៍ 

 

បសវាន្ែលន្្នការរ ស់បយើង ង់នែៃជូន 

 
ការម្រតួតពិនិតយរកជំងឺរកីសរនសអាកន្ទប ោះ 

សយើងនឹងរង់ថ្ងៃជូនមួយសេើកសប្មារ់ការពិនិត្យសអកូសាស្រសត ចាំសពាេះមនុសសណដេប្រឈមនឹង 

ហានិេ័យ។ ណ្នការធានរា៉ា រ់រងណត្ការពិនិត្យរកជាំងឺសនេះរ៉ោុសណាណ េះ សរើសិនសោកអនកមានកតាត ហានិ

េ័យជាក់ោក់ខៃ េះៗ និងសរើសិនសោកអនកទទួេប្ដនការរញ្ជ នូរនតសប្មារ់ការពិនិត្យសនេះពីប្េូ

សពទយ ជាំនួយការប្េូសពទយ សពទយអនុសវជជរែឌ ិត្ េិោនុរដាឋ ក ឬអនកឯកសទសេិោនុរដាឋ កេៃ ីនិក

សាស្រសត ណត្រ៉ោុសណាណ េះ។  

សោកអនកេួណត្ពិភាកាជាមួយអនក ត្េ់សសវាណងទាំររស់អនកនិងទទួេប្ដនការរញ្ជ នូ។ 

ការអនុញ្ញា ត្ជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹងប្ត្វូការសដើមបីទទួេប្ដនការធានរា៉ា រ់រងសេើក

ណេងណត្កន ុងករែីសសស្រង្កគ េះរនទ ន់។ 

 ការចាក់មជ ុលវទិាសាស្ដសរ  

សយើងនឹងរង់ថ្ងៃជូនសប្មារ់សសវាចាក់មជ ុេវទិាសាស្រសតសប្មារ់អនកជាំងឺសប្ៅរហូត្ដេ់ពីរដងកន ុងរយៈ

សពេមួយណខប្រប្កតី្ទិនណាមួយក៏ប្ដន ឬកាន់ណត្ញឹកញារ់ជាងសនេះសរើសិនការចាក់មជ ុេ 

 វទិាសាស្រសតទាំងសនេះចាាំប្ដច់ណ ន្កសវជជសាស្រសត ។ 

សយើងនឹងរង់ថ្ងៃជូនសប្មារ់ការចាក់មជ ុេវទិយសាស្រសត រហូត្ដេ់ 12 ដងកន ុងរយៈសពេ 90 ថ្ងៃសរើសិន

ឈឺខនងរុា ាំថ្រ៉ា ណដេប្ត្វូប្ដនកាំែត់្ដូចជា៖ 

 រនតរហូត្ដេ់ 12 សប្ដត ហ ៍ឬយូជាងសនេះ 

 មិនជាក់ោក់ (មិនមានររញ្ញា ព័នធ ណដេអាចប្ត្ូវប្ដនកាំែត់្ ដូចជាមិនជារ់ពាក់ព័នធ

ជាមួយការដាេរាេជាំងឺមហារកីការរោក ឬជាំងឺឆ្ៃង) 

 មិនជារ់ពាក់ព័នធជាមួយការវេះកាត់្ និង 

 មិនជារ់ពាក់ព័នធជាមួយការមានថ្ ទ្សពាេះ។ 

សេើសពីសនេះ សយើងនឹងចាំណាយសប្មារ់សពេសវោរណនថមចាក់មជ ុេវទិាសាស្រសតរណនថម 8 សប្មារ់ជាំងឺ

ខនងរុា ាំថ្រ៉ា សរើសិនអនករង្កា ញភាពប្រសសើរសឡើង។ សោកអនកមិនអាចទទួេការពាប្ដេសដាយចាក់មជ ុេ

 វទិាសាស្រសត សេើសពី 20 កន ុងមួយឆន ាំសប្មារ់ការឈឺខនងរុា ាំថ្រ៉ាសរៀងរាេ់ឆន ាំសឡើយ។ 

ការពាប្ដេសដាយមជ ុេវទិាសាស្រសតសប្មារ់ការឈឺខនងរុា ាំថ្រ៉ាប្ត្វូណត្ប្ដនរញ្ឈរ់សរើសិនសោកអនកមិន

មានភាពប្រសសើរសឡើងឬសរើសិនសោកអនកកាន់ណត្ដុនដារ។ 
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូកទី 4 ៖ តារាងអត្ថប្រសោជន៍ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសពទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោ ង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ពីថ្ងៃច័នទ  ដេ់ថ្ងៃសុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និងថ្ងៃឈរ់សប្មាក សោកអនកអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូរសពទសៅកាន់សោកអនកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការរនទ រ់។ការសៅទូរសពទសនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់សេហទាំព័រ 
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បសវាន្ែលន្្នការរ ស់បយើង ង់នែៃជូន 

 

ការម្រតួតពិនិតយរកជំងឺ និងការម្រ ឹកាបោ ល់ចំប ោះការបម្រ ើបម្រគឿងម្រសវងឹខុសម្រ ម្រកតី 

សយើងនឹងរង់ថ្ងៃជូនសប្មារ់ការប្តួ្ត្ពិនិត្យរកការសប្រើប្ប្ដស់សប្េឿងប្សវងឹខុស ប្រប្កត្ី(SBIRT) 

មួយសេើកសប្មារ់មនុសសសពញវយ័ ណដេសប្រើប្ប្ដស់សប្េឿងប្សវងឹខុសប្រប្កត្ី រ៉ោុណនតមិនណមនសញៀន

សប្េឿងប្សវងឹសឡើយ។ សនេះ រូករមួទាំងស្រសា ីមានេ៌េ្ងណដរ។ 

សរើសិនសោកអនកប្តួ្ត្ពិនិត្យរកស ើញថា  វជិជមានសប្មារ់ការសប្រើប្ប្ដស់សប្េឿងប្សវងឹខុសប្រប្កត្ី

ណមនសនេះ សោកអនកអាចទទួេប្ដននូវការជួរប្រឹកាសោរេ់មួយទេ់នឹងមួយសដាយសសងខរៗ 

រហូត្ដេ់រួនសេើកកន ុងមួយឆន ាំៗ (សរើសិនសោកអនកមានេទធភាព សហើយមានសាម រត្ីេៃ ឺសាវ ង អាំឡុង

សពេថ្នការប្រឹកាសោរេ់) ជាមួយអនក ត្េ់សសវាណងទាំរឋម ឬប្េូសពទយណដេមានេកខែៈសមបត្ត ិ

ប្េរ់ប្ោន់សៅកន ុងរររិទណងទាំរឋម។ 

សោកអនកេួណត្ពិភាកាជាមួយអនក ត្េ់សសវាណងទាំររស់អនកនិងទទួេប្ដនការរញ្ជ នូ។ 

ការអនុញ្ញា ត្ជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹងប្ត្វូការសដើមបីទទួេប្ដនការធានរា៉ា រ់រងសេើក

ណេងណត្កន ុងករែីសសស្រង្កគ េះរនទ ន់។ 

 
បសវារែយនរសបស្ដ រ្ ោះ 

សសវាសសស្រង្កគ េះណដេប្ដនធានរា៉ា រ់រងមានដូចជាសសវាសសស្រង្កគ េះសៅសេើដី យនតសហាេះ ឧទធមាា ចប្ក។  

រងយនាសសស្រង្កគ េះនឹងដឹកនាំអនកសៅកាន់កណនៃងជិត្រាំ្ុត្ ណដេអាច ត្េ់ការណងទាំដេ់សោកអនកប្ដន។  

សាថ នភាពររស់អនកប្ត្វូណត្មានសភាព ៃ្ន់ ៃ្ រសមេមមប្េរ់ប្ោន់ណដេថា វ ិ្ ីដថ្ទសទៀត្កន ុងការសៅ

កាន់កណនៃងណងទាំអាចនឹងប្រងុយប្រថានជីវតិ្ ឬសុខភាពររស់អនក។ សសវារងយនាសសស្រង្កគ េះសប្មារ់

ករែីស្សងដថ្ទសទៀត្ប្ត្ូវណត្ឯកភាពសដាយសយើង។ 

កន ុងករែីណដេ មិនណមនជាករែីសសស្រង្កគ េះរនទ ន់ សយើង អាចនឹងរង់ថ្ងៃសប្មារ់រងយនតសសស្រង្កគ េះ។ 

សាថ នភាពសោកអនកប្ត្វូណត្ ៃ្ន់ ៃ្រសមេមមប្េរ់ប្ោន់ណដេថា វ ិ្ ីដថ្ទសទៀត្កន ុងការសៅកាន់កណនៃង

ណងទាំអាចប្រងុយជីវតិ្ ឬសុខភាពសោកអនក។  

ការអនុញ្ញា ត្ជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹងប្ត្វូការសដើមបីទទួេប្ដនការធានរា៉ា រ់រងសេើក

ណេងណត្កន ុងករែីសសស្រង្កគ េះរនទ ន់។ 

 
ការជួ ពិបម្ររោះសុខុមាលភាពម្រ ចាឆំន ំ 

សោកអនកអាចទទួេប្ដនការប្តួ្ត្ពិនិត្យសុខភាពប្រចាាំឆន ាំ។ សនេះ េឺសដើមបីរសងក ើត្ ឬស វ្ ើរចច ុរបនន

ភាពសេើណ្នការណងទាំរង្កក រសុខភាព សដាយណ អ្កសេើកតាត ហានិេ័យនសពេរចច ុរបនន ររស់អនក។ 

សយើងនឹងរង់ថ្ងៃជូនសប្មារ់សសវាសនេះ ចាំនួនមួយដងសរៀងរាេ់ 12 ណខមតង។ 

សោកអនកេួណត្ពិភាកាជាមួយអនក ត្េ់សសវាណងទាំររស់អនកនិងទទួេប្ដនការរញ្ជ នូ។ 

ការអនុញ្ញា ត្ជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹងប្ត្វូការសដើមបីទទួេប្ដនការធានរា៉ា រ់រងសេើក

ណេងណត្កន ុងករែីសសស្រង្កគ េះរនទ ន់។ 
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូកទី 4 ៖ តារាងអត្ថប្រសោជន៍ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសពទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោ ង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ពីថ្ងៃច័នទ  ដេ់ថ្ងៃសុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និងថ្ងៃឈរ់សប្មាក សោកអនកអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូរសពទសៅកាន់សោកអនកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការរនទ រ់។ការសៅទូរសពទសនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់សេហទាំព័រ 
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បសវាន្ែលន្្នការរ ស់បយើង ង់នែៃជូន 

 
ការវាស់ន្វងមា ស់ អ្ ឹង 

សយើងនឹងរង់ថ្ងៃជូន សប្មារ់ទប្មង់ការជាក់ោក់មួយចាំនួនសប្មារ់សមាជិកណដេមានេកខែៈ

សមបត្ត ិប្េរ់ប្ោន ់(តាម្មមតាេឺជារុេគេណាមាន ក់ណដេប្រឈមនឹងការប្ដត្់រង់មា៉ោ ស់ឆ្អ ឹង ឬជាំងឺ

ឆ្អ ឹងពុកសសត ើង)។ ទប្មង់ការទាំងសនេះ កាំែត្់អត្តសញ្ញា ែមា៉ោ ស់ឆ្អ ឹង ណសវ ងរកការប្ដត្់រង់ឆ្អ ឹង ឬណសវង

រកឲ្យស ើញនូវេុែភាពឆ្អ ឹង។  

សយើងនឹងរង់ថ្ងៃជូនសប្មារ់សសវាសនេះ មួយដងសរៀងរាេ់ 24 ណខ ឬកាន់ណត្ញឹកញារ់ជាងសនេះ សរើ

សិនវាមានភាពចាាំប្ដច់ណ ន្កសវជជសាស្រសត ។ សយើងនឹងរង់ថ្ងៃជូន្ងណដរសប្មារ់សវជជរែឌ ិត្ឲ្យ 

ពិនិត្យសមើេ និង ា្េ់សោរេ់ពីេទធ្េ។ 

សោកអនកេួណត្ពិភាកាជាមួយអនក ត្េ់សសវាណងទាំររស់អនកនិងទទួេប្ដនការរញ្ជ នូ។ 

ការអនុញ្ញា ត្ជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹងប្ត្វូការសដើមបីទទួេប្ដនការធានរា៉ា រ់រងសេើក

ណេងណត្កន ុងករែីសសស្រង្កគ េះរនទ ន់។ 

 
ការម្រតួតពិនិតយរាវរកជំងឺមហារកីសុែន ់(ការែតពិនិតយសុែន)់ 

សយើងនឹងរង់ថ្ងៃជូនសប្មារ់សសវាដូចខាងសប្កាម៖ 

 ការងត្ពិនិត្យសុដន់យកជាទិននន័យសោេមតងសៅចសនៃ េះអាយុ 35 ឆន ាំនិង 39 ឆន ាំ។ 

 ការងត្ការងត្ពិនិត្យសុដន់សរៀងរាេ់ 12 ណខមតងសប្មារ់ស្រសត ីណដេមានអាយុ 40 ឆន ាំនិងសេើសពី

សនេះ។ 

 ការពិនិត្យសុដន់ណររេៃ ីនិកសាស្រសតមាង សរៀងរាេ់ 24 ណខ 

សោកអនកេួណត្ពិភាកាជាមួយអនក ត្េ់សសវាណងទាំររស់អនកនិងទទួេប្ដនការរញ្ជ នូ។ 

ការអនុញ្ញា ត្ជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹងប្ត្វូការសដើមបីទទួេប្ដនការធានរា៉ា រ់រងសេើក

ណេងណត្កន ុងករែីសសស្រង្កគ េះរនទ ន់។ 

 
បសវាសាត រលទធភាពពលកមមប ោះែូង 

សយើងនឹងរង់ថ្ងៃជូនសប្មារ់សសវាសាត រេទធភាពពេកមមសរេះដូង ដូចជាេាំហាត្់ប្ប្ដែ ការអរ់រំ 

សុខភាព និងការប្រឹកាសោរេ់។ សមាជិកប្ត្វូណត្រាំសពញប្េរ់េកខខែឌជាមួយនឹង ការរញ្ជ នូរនត

ររស់សវជជរែឌ ិត្។  

សយើងក៏រា៉ា រ់រង្ងណដរនូវកមម វ ិ្ ីសាត រេទធភាពពេកមមសរេះដូងប្រពេេកខែៈ ណដេមានេកខែៈ

ខាៃ ាំងកាៃ ជាងកមម វ ិ្ ីសាត រេទធភាពពេកមមសរេះដូង។ 

សោកអនកេួណត្ពិភាកាជាមួយអនក ត្េ់សសវាណងទាំររស់អនកនិងទទួេប្ដនការរញ្ជ នូ។ 

ការអនុញ្ញា ត្ជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹងប្ត្វូការសដើមបីទទួេប្ដនការធានរា៉ា រ់រងសេើក

ណេងណត្កន ុងករែីសសស្រង្កគ េះរនទ ន់។ 
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូកទី 4 ៖ តារាងអត្ថប្រសោជន៍ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសពទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោ ង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ពីថ្ងៃច័នទ  ដេ់ថ្ងៃសុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និងថ្ងៃឈរ់សប្មាក សោកអនកអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូរសពទសៅកាន់សោកអនកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការរនទ រ់។ការសៅទូរសពទសនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់សេហទាំព័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 73 
? 
 

បសវាន្ែលន្្នការរ ស់បយើង ង់នែៃជូន 

 
ការជួ ពិបម្ររោះបែើមបីកាត់ នែយហានិភ័យជំងឺប ោះែូងសរនសឈាម (ប ោះែូង) (ការពាបាលសម្រមា ់
ជំងឺប ោះែូង) 

សយើងរង់ថ្ងៃជូនសប្មារ់ការជួរពិសប្ោេះមតងកន ុងមួយឆន ាំ ឬសប្ចើនជាងសនេះសរើចាាំប្ដច់ ជាមួយអនក ត្
េ់សសវាណងទាំសុខភាពរឋមររស់អនក សដើមបីជួយរនថយហានិេ័យជាំងឺសរេះដូងររស់អនក។ កន ុងអាំឡុង
ការជួរពិសប្ោេះសនេះ សវជជរែឌ ិត្ររស់អនកអាចនឹង ៖  

 ពិភាកាពីការសប្រើប្ប្ដស់ថាន ាំអាសព ីរនី 

 ពិនិត្យសមាព ្ឈាមអនក និង/ឬ 

 ា្េ់ដាំរូនម នឲ្យអនកសដើមបីធានថា អនកររសិភាេរររអាហារប្ដនេអ ។ 

សោកអនកេួណត្ពិភាកាជាមួយអនក ត្េ់សសវាណងទាំររស់អនកនិងទទួេប្ដនការរញ្ជ នូ។ 

ការអនុញ្ញា ត្ជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹងប្ត្វូការសដើមបីទទួេប្ដនការធានរា៉ា រ់រងសេើក
ណេងណត្កន ុងករែីសសស្រង្កគ េះរនទ ន់។ 

 
ការប វ្ ើបតសរ រកជំងឺប ោះែូងសរនសឈាម 

សយើងនឹងរង់ថ្ងៃជូនសប្មារ់ស វ្ ើសត្សាឈាមរកសមើេជាំងឺសរេះដូងសរថ្សឈាមមួយដងសរៀងរាេ់ប្ប្ដាំឆន ាំ
(60 ណខ)។ ស វ្ ើសត្សាឈាមទាំងសនេះក៏ពិនិត្យរកសមើេ្ងណដរនូវវកិារៈ សដាយសារណត្ហានិេ័យខពស់ថ្ន
ជាំងឺសរេះដូង។ 

សោកអនកេួណត្ពិភាកាជាមួយអនក ត្េ់សសវាណងទាំររស់អនកនិងទទួេប្ដនការរញ្ជ នូ។ 

ការអនុញ្ញា ត្ជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹងប្ត្វូការសដើមបីទទួេប្ដនការធានរា៉ា រ់រងសេើក
ណេងណត្កន ុងករែីសសស្រង្កគ េះរនទ ន់។ 

 
ការពិនិតយរាវរកជំងឺមហារកីមាត់សបូ ន និងទវ រមាស 

សយើងនឹងរង់ថ្ងៃជូនសប្មារ់សសវាដូចខាងសប្កាម៖ 

 សប្មារ់ស្រសា ីប្េរ់ររូ៖ ការស វ្ ើសត្សា ពិនិត្យសកាសិកាមាត្់សបូ ន និងការពិនិត្យអាងប្ត្ោកមួយ
ដងសរៀងរាេ់ 24 ណខមាង 

 សប្មារ់ស្រសត ីណដេប្រឈមខពស់នឹងហានិេ័យថ្នជាំងឺមហារកីមាត់្សបូ ន ឬ ទវ រមាស ៖ ការស វ្ ើ 
សត្សា ពិនិត្យសកាសិកាមាត់្សបូ នមួយដងសរៀងរាេ់ 12 ណខមតង 

 សប្មារ់ស្រសា ីណដេមានមានការស វ្ ើសត្សា ពិនិត្យសកាសិកាមាត្់សបូ នខុសពីប្រប្កត្ី កន ុងរយៈសពេ 
3 ឆន ាំចុងសប្កាយ សហើយសថ ិត្សៅកន ុងវយ័មានកូន៖ ការស វ្ ើសត្សា ពិនិត្យសកាសិកាមាត់្សបូ នមួយ
ដងសរៀងរាេ់ 12 ណខមាង 

 សប្មារ់ស្រសត ីណដេមានអាយុ 30-65ឆន ាំ៖ ការស វ្ ើសត្សត ិ៍ជាំងឺកាមសរាេ (HPV) ឬ ការស វ្ ើសត្សត ិ៍ Pap 
plus HPVមតងសរៀងរាេ់ 5ឆន ាំ 

សោកអនកេួណត្ពិភាកាជាមួយអនក ត្េ់សសវាណងទាំររស់អនកនិងទទួេប្ដនការរញ្ជ នូ។ 

ការអនុញ្ញា ត្ជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹងប្ត្វូការសដើមបីទទួេប្ដនការធានរា៉ា រ់រងសេើក
ណេងណត្កន ុងករែីសសស្រង្កគ េះរនទ ន់។ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូកទី 4 ៖ តារាងអត្ថប្រសោជន៍ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសពទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោ ង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ពីថ្ងៃច័នទ  ដេ់ថ្ងៃសុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និងថ្ងៃឈរ់សប្មាក សោកអនកអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូរសពទសៅកាន់សោកអនកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការរនទ រ់។ការសៅទូរសពទសនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់សេហទាំព័រ 
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បសវាន្ែលន្្នការរ ស់បយើង ង់នែៃជូន 

 
បសវាពាបាលចា ់សរនស 

សយើងនឹងរង់ថ្ងៃជូនសប្មារ់សសវាដូចខាងសប្កាម៖ 

 ការពត្់ត្ាំរង់ឆ្អ ឹងខនងឲ្យប្ត្ូវតាមេនៃង វញិ 

សោកអនកេួណត្ពិភាកាជាមួយអនក ត្េ់សសវាណងទាំររស់អនកនិងទទួេប្ដនការរញ្ជ នូ។ 

ការអនុញ្ញា ត្ជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹងប្ត្វូការសដើមបីទទួេប្ដនការធានរា៉ា រ់រងសេើក
ណេងណត្កន ុងករែីសសស្រង្កគ េះរនទ ន់។ 

 
ការពិនិតយរាវរកជំងឺមហារកីប ោះបវៀន្ ំ

សប្មារ់មនុសសអាយុ 50 ឆន ាំនិងសេើសពីសនេះ សយើងនឹងរង់ថ្ងៃជូនសប្មារ់សសវាដូចត្សៅសនេះ៖ 

 ការឆ្ល ុេះកាំណាត្់សពាេះសវៀន ា្ំ ណកបរទវ រោមកសដាយសប្រើឧរករែ៍ឆ្ល ុេះទន់រត់្ណរន(ឬការងត្វទិយុ
សាស្រសត សពាេះសវៀន្ាំ សដាយការសុេរញ្ច េូសារធាត្ុប្ដរ៉ាយូ មតាមទវ រោមក) សៅសរៀងរាេ់ 48 ណខមតង 

 ការស វ្ ើសត្សា រកឈាមកន ុងោមកសរៀងរាេ់ 12 ណខមតង 

 ការស វ្ ើសត្សា រកឈាមកន ុងោមក ឬការស វ្ ើសត្សតអងគរដិរកខ ប្ប្ដែ-េីមីសាស្រសត សេើោមក ណដេ
មានមូេដាឋ នសេើសារធាត្ុ Guaiacum សរៀងរាេ់ 12 ណខមតង 

 ការពិនិត្យរកជាំងឺសពាេះសវៀន ា្ំ-ចុងសពាេះសវៀន្ាំសដាយមានមូេដាឋ នសេើ DNA សរៀងរាេ់ 3 ឆន ាំមតង  

 ការឆ្ល ុេះសពាេះសវៀន្ាំសរៀងរាេ់ដរ់ឆន ាំមតង (រ៉ោុណនតមិនណមនកន ុងអាំឡុង 48 ណខថ្នការឆ្ល ុេះកាំណាត្់
សពាេះសវៀន ា្ំ ណកបរទវ ោមកសដើមបីពិនិត្យរកជាំងឺសនេះសឡើយ)។ 

 ការឆ្ល ុេះសពាេះសវៀន្ាំ (ឬការងត្វទិយុ សាស្រសត សពាេះសវៀន្ាំ សដាយការសុេរញ្ច េូសារធាត្ុប្ដរ៉ាយូ មតាម
ទវ រ្ាំ) សប្មារ់អនកណដេមានហានិេ័យខពស់ប្រឈមនឹងជាំងឺមហារកីសពាេះសវៀន ា្ំ-ចុងសពាេះសវៀន
ា្ំ សរៀងរាេ់ 24 ណខមតង។ 

សោកអនកេួណត្ពិភាកាជាមួយអនក ត្េ់សសវាណងទាំររស់អនកនិងទទួេប្ដនការរញ្ជ នូ។ 

ការអនុញ្ញា ត្ជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹងប្ត្វូការសដើមបីទទួេប្ដនការធានរា៉ា រ់រងសេើក
ណេងណត្កន ុងករែីសសស្រង្កគ េះរនទ ន់។ 

 
បសវាកមមសម្រមា ់មនុសសបពញវយ័បៅតាមសហគមន៍ (CBAS) 

CBAS េឺជាកមម វ ិ្ ីសសវាណររពិសប្ោេះជាំងឺសប្ៅណដេមានមូេដាឋ នសៅមនទ ីរណងទាំណដេមនុសសមក
ចូេរមួសៅតាមកាេវភិាេកាំែត់្។ វា ា្េ់ការណងទាំសវជជសាស្រសត ប្រករសដាយជាំនញ សសវាសងគមកិចច 
ការពាប្ដេ (រមួមានការពាប្ដេសាត រេទធភាពពេកមម ការពាប្ដេសដាយចេន និងការ
ពាប្ដេ វរិត្ត ិពាកយសាំដ)ី ការណងទាំផ្ទទ េ់ខល នួ ការរែុ្េះរណាត េ និងការោាំប្ទប្េួសារ/អនកណងទាំ សសវា
អាហាររូត្ថមា ការដឹកជញ្ជ នូ និងសសវាស្សងដថ្ទសទៀត្។ សយើងនឹងរង់ថ្ងៃជូនសប្មារ់ CBAS សរើ
សិនអនករាំសពញតាមប្េរ់េកខែៈ វនិិចឆ ័យថ្នសិទធិទទួេប្ដន។ 

កំណត់សមារ ល់៖ សរើសិនមនទ ីរណងទាំ CBAS មិនមានសសវាសនេះសទ សនេះសយើងអាច ត្េ់សសវាកមមទាំង
សនេះដាច់សដាយណឡក។ 

សោកអនកេួណត្ពិភាកាជាមួយអនក ត្េ់សសវាណងទាំររស់អនកនិងទទួេប្ដនការរញ្ជ នូ។ 

ការអនុញ្ញា ត្ជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹងប្ត្វូការសដើមបីទទួេប្ដនការធានរា៉ា រ់រងសេើក
ណេងណត្កន ុងករែីសសស្រង្កគ េះរនទ ន់។ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូកទី 4 ៖ តារាងអត្ថប្រសោជន៍ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសពទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោ ង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ពីថ្ងៃច័នទ  ដេ់ថ្ងៃសុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និងថ្ងៃឈរ់សប្មាក សោកអនកអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូរសពទសៅកាន់សោកអនកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការរនទ រ់។ការសៅទូរសពទសនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់សេហទាំព័រ 
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បសវាន្ែលន្្នការរ ស់បយើង ង់នែៃជូន 

 
ការម្រ ឹកាបោ ល់បែើមបីផ្តត ច់បារឬីផ្តត ច់ការបម្រ ើម្របាស់ថ្ន ជំក់ 

សរើសិនសោកអនកសប្រើប្ប្ដស់ថាន ាំជក់ រ៉ោុណនតមិនមានសញ្ញា និងសរាេសញ្ញា ថ្នជាំងឺទក់ទងនឹងថាន ាំជក់សទ 

សហើយចង់ឬប្ត្វូការរញ្ឈរ់៖  

 សយើងនឹងរង់ថ្ងៃជូនសប្មារ់ការពាោមរ៉ោុនរ៉ោងរញ្ឈរ់ចាំនួនពីរសេើកសៅកន ុងរយៈសពេ 12 

ណខជាសសវារង្កក រជាំងឺ។ សសវាសនេះ មិនេិត្ថ្ងៃសប្មារ់សោកអនក។ ការពាោមរ៉ោុនរ៉ោងឈរ់

នីមួយៗរមួរញ្ច េូការជួរពិសប្ោេះ ត្េ់ប្រឹកាសោរេ់ត្ទេ់មុខោន រហូត្ដេ់រួនដង។ 

សរើសិនសោកអនកសប្រើប្ប្ដស់ថាន ាំជក់ សហើយប្ត្វូប្ដនស វ្ ើសរាេវនិិចឆ ័យថាមានជាំងឺទក់ទងនឹងថាន ាំជក់ 

ឬកាំពុងសប្រើប្ប្ដស់ឱសងណដេអាចនឹងរងរ៉ោេះពាេ់សដាយថាន ាំជក់សនេះ៖  

 សយើងនឹងរង់ថ្ងៃជូនសប្មារ់ការប្រឹកាសោរេ់សេើការរ៉ោុនរ៉ោងរញ្ឈរ់ចាំនួនពីរដងសៅកន ុង 

រយៈសពេ 12ណខ។ ការប្រឹកាសោរេ់ពីការរ៉ោុនរ៉ោងនីមួយៗ រមួមានរហូត្ដេ់ការជួរពិសប្ោេះ

ទេ់មុខោន ចាំនួនរួនដង។ 

សរើសិនអនកមានេេ៌ អនកអាចនឹងទទួេប្ដនការប្រឹកាសោរេ់ផ្ទត ច់ថាន ាំជក់សដាយឥត្កាំែត្់ 

សដាយមានការអនុញ្ញា ត្ឲ្យសិទធិជាមុន។ 

សោកអនកេួណត្ពិភាកាជាមួយអនក ត្េ់សសវាណងទាំររស់អនកនិងទទួេប្ដនការរញ្ជ នូ។ 

ការអនុញ្ញា ត្ជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹងប្ត្វូការសដើមបីទទួេប្ដនការធានរា៉ា រ់រងសេើក

ណេងណត្កន ុងករែីសសស្រង្កគ េះរនទ ន់។ 

 
បសវាន្ែទបំ ម្ញ 

សសវាណងទាំស ម្ញជាក់ោក់មួយចាំនួន មានដូចជាការសមាអ ត្ ការរាំសពញ និងការពាក់ប្កាសស ម្ញ 

េឺមានតាមរយៈកមម វ ិ្  ីMedi-Cal Dental។ សូមសមើេណ ន្ក E2 សប្មារ់ព័ត៌្មានរណនថមអាំពី 

អត្ថប្រសោជន៍សនេះ។ 

សោកអនកេួណត្ពិភាកាជាមួយអនក ត្េ់សសវាណងទាំររស់អនកនិងទទួេប្ដនការរញ្ជ នូ។ 

ការអនុញ្ញា ត្ជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹងប្ត្វូការសដើមបីទទួេប្ដនការធានរា៉ា រ់រងសេើក

ណេងណត្កន ុងករែីសសស្រង្កគ េះរនទ ន់។ 

 
ការពិនិតយរកជំងឺធាៃ ក់ទឹកចិតត 

សយើងនឹងរង់ថ្ងៃជូនសប្មារ់ការពិនិត្យរកជាំងឺធាៃ ក់ទឹកចិត្តមួយដងសរៀងរាេ់ឆន ាំ។ ការពិនិត្យរាវរក

ប្ត្វូណត្ស វ្ ើសឡើងសៅកន ុងសាថ រ័នណងទាំរឋម ណដេអាច ត្េ់ការពាប្ដេតាមដានរនត  និង 

ការរញ្ជ នូ។ 

សោកអនកេួណត្ពិភាកាជាមួយអនក ត្េ់សសវាណងទាំររស់អនកនិងទទួេប្ដនការរញ្ជ នូ។ 

ការអនុញ្ញា ត្ជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹងប្ត្វូការសដើមបីទទួេប្ដនការធានរា៉ា រ់រងសេើក

ណេងណត្កន ុងករែីសសស្រង្កគ េះរនទ ន់។ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូកទី 4 ៖ តារាងអត្ថប្រសោជន៍ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសពទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោ ង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ពីថ្ងៃច័នទ  ដេ់ថ្ងៃសុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និងថ្ងៃឈរ់សប្មាក សោកអនកអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូរសពទសៅកាន់សោកអនកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការរនទ រ់។ការសៅទូរសពទសនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់សេហទាំព័រ 
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បសវាន្ែលន្្នការរ ស់បយើង ង់នែៃជូន 

 
ការ្ុ្ោះពិនិតយជំងឺទឹកបនាមន្ អ្ម 

សយើងនឹងរង់ថ្ងៃជូនសប្មារ់ការពិនិត្យរកជាំងឺសនេះ (រមួមានការ វភិាេកាំរតិ្ជាតិ្សក រកន ុងឈាមសពេ

មិនទន់ររសិភាេអាហារ) សរើសិនសោកអនកមានកតាត ណាមួយកន ុងចាំសណាមកតាត ហានិេ័យដូចត្

សៅសនេះ៖ 

 សាំពា្ឈាមខពស់ (សេើសសាំពា្ឈាម) 

 ប្រវត្ត ិមានកាំរតិ្ជាត្ិកូសឡសសត រ៉ាេូ និងប្ទីេៃ ីសសរតី្ខុសពី្មមតា (ជាត្ិខាៃ ញ់កន ុងឈាម 

មិន្មមតា) 

 ភាពធាត់្ប្ជេុ 

 ប្រវត្ត ិមានជាត្ិសក រកន ុងឈាមខពស់ (ជាតិ្េល ុយកូស) 

ការស វ្ ើសត្សា ពិនិត្យរកជាំងឺអាចនឹងប្ត្ូវប្ដនធានរា៉ា រ់រងសៅកន ុងករែីមួយចាំនួនស្សងសទៀត្ ដូច

ជា សរើសិនអនកសេើសទាំងន់ និងមានប្រវត្ត ិប្េួសារមានជាំងឺទឹកសនមណ អ្ម។ 

អាប្ស័យសេើេទធ្េស វ្ ើសត្សា  អនកអាចនឹងមានេកខែៈសមបត្ត ិប្េរ់ប្ោន់សប្មារ់ការពិនិត្យរកជាំងឺ

ទឹកសនមណ អ្មរហូត្ដេ់ពីរសេើកសៅសរៀងរាេ់ 12 ណខមតង។ 

សោកអនកេួណត្ពិភាកាជាមួយអនក ត្េ់សសវាណងទាំររស់អនកនិងទទួេប្ដនការរញ្ជ នូ។ 

ការអនុញ្ញា ត្ជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹងប្ត្វូការសដើមបីទទួេប្ដនការធានរា៉ា រ់រងសេើក

ណេងណត្កន ុងករែីសសស្រង្កគ េះរនទ ន់។ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូកទី 4 ៖ តារាងអត្ថប្រសោជន៍ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសពទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោ ង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ពីថ្ងៃច័នទ  ដេ់ថ្ងៃសុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និងថ្ងៃឈរ់សប្មាក សោកអនកអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូរសពទសៅកាន់សោកអនកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការរនទ រ់។ការសៅទូរសពទសនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់សេហទាំព័រ 
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បសវាន្ែលន្្នការរ ស់បយើង ង់នែៃជូន 

 
ការ ណុ្ោះ ត្ ល បសវា និងបម្រគឿង រ្ត់ រ្ង់សម្រមា ់ការម្រគ ់ម្រគងជំងឺទឹកបនាមន្ អ្មបោយខ្នួឯង 

សយើងនឹងរង់ថ្ងៃជូនសប្មារ់សសវាខាងសប្កាមសប្មារ់អនកទាំងឡាយណាណដេមានជាំងឺទឹកសនម

ណ អ្ម (មិនថាពួកសេសប្រើប្ប្ដស់ថាន ាំអាាំងស ុយេីន ឬអត្់)៖ 

 ររកិាខ រ គ្ត់្ គ្ង់សដើមបីប្តួ្ត្ពិនិត្យតាមដានជាតិ្េល ុយកូសកន ុងឈាមររស់អនក រមួមានដូចសៅ

សនេះ៖ 

o មា៉ោ សុីនប្តួ្ត្ពិនិត្យជាត្ិេល ុយកូសកន ុងឈាម 

o រនទេះពិនិត្យជាត្ិេល ុយកូសកន ុងឈាម 

o កូនកាាំរិត្សជាេះឈាម និងមជ ុេជួសឈាម 

o សូេុយសយុ ងប្េរ់ប្េងជាត្ិេល ុយកូសសប្មារ់ប្តួ្ត្ពិនិត្យភាពសុប្កិត្ថ្នរនទេះពិនិត្យ 
និងប្រដារ់ពិនិត្យេល ុយកូសកន ុងឈាម។ 

 សប្មារ់អនកជាំងឺទឹកសនមណ អ្មណដេអាចមានជាំងឺប្រអរ់សជើង ៃ្ន់ ៃ្រមកពីជាំងឺទឹកសនម

ណ អ្មសនេះ សយើងនឹងរង់ថ្ងៃសប្មារ់សសវាដូចខាងសប្កាម ៖ 

o ណសបកសជើងពាប្ដេណដេចាក់ពុមពត្ប្មូវតាមរុេគេមាន ក់ៗចាំនួនមួយេូ (រមួទាំងសនទេះ

ប្ទនរ់ប្ដត្សជើង) រមួទាំងការថ្េត្ប្មូវឲ្យប្ត្វូេមម និងសនទេះប្ទនរ់ប្ដត្សជើងសប្ៅ

រណនថមពីរេូសទៀត្កន ុងមួយឆន ាំនីមួយៗ ឬ 

o ណសបកសជើងជសប្ៅសប្ៅមួយេូរ រមួមានការថ្េត្ប្មូវឲ្យេមម និងសនទេះប្ទនរ់ប្ដត្សជើង

ចាំនួនរីេូរសរៀងរាេ់ឆន ាំនីមួយៗ (មិនរូករញ្ច េូសនទ េះប្ទនរ់ប្ដត្សជើងដកសចញចូេ

ប្ដនណដេមិនត្ប្មូវតាមទាំហាំសជើងណដេប្ត្វូប្ដន ត្េ់ជូនជាមួយណសបកសជើងសនេះសឡើយ) 

 សយើងនឹងរង់ថ្ងៃសប្មារ់ការរែុ្េះរណាត េសដើមបីជួយសោកអនកកន ុងការប្េរ់ប្េងជាំងឺទឹកសនម

ណ អ្មសៅកន ុងករែីមួយចាំនួន។ សដើមបីណសវ ងយេ់រណនថមសទៀត្ សូមទក់ទងសសវារសប្មើ 

សមាជិក។ 

ឧរករែ៍ពិនិត្យជាត្ិសក រ និងររកិាខ គ្ត់្ គ្ង់ប្ត្វូប្ដនកាំែត់្ប្តឹ្មមា៉ោ ក់ Accu-Chek និង OneTouch 

សៅសពេទទួេប្ដនមកពីឱសងសាថ ន។ សប្មារ់ឧរករែ៍មា៉ោ ក់យីសហាស្សងសទៀត្មិនមានការធាន

រា៉ា រ់រងសទ េុេះប្តាណត្មានមានការយេ់ប្ពមជាមុន។ 

សោកអនកេួណត្ពិភាកាជាមួយអនក ត្េ់សសវាណងទាំររស់អនកនិងទទួេប្ដនការរញ្ជ នូ។ 

ការអនុញ្ញា ត្ជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹងប្ត្វូការសដើមបីទទួេប្ដនការធានរា៉ា រ់រងសេើក

ណេងណត្កន ុងករែីសសស្រង្កគ េះរនទ ន់។ 
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូកទី 4 ៖ តារាងអត្ថប្រសោជន៍ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសពទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោ ង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ពីថ្ងៃច័នទ  ដេ់ថ្ងៃសុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និងថ្ងៃឈរ់សប្មាក សោកអនកអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូរសពទសៅកាន់សោកអនកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការរនទ រ់។ការសៅទូរសពទសនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់សេហទាំព័រ 
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បសវាន្ែលន្្នការរ ស់បយើង ង់នែៃជូន 

 
 រកិាា របវជជសាស្ដសត បម្រ ើជា ់បានយូរ (DME) និងបម្រគឿង រ្ត់ រ្ង់ន្ែល កព់័នធ  

(សប្មារ់និយមន័យថ្ន “ររកិាខ រសវជជសាស្រសា ណដេសប្រើប្ដនយូរ (DME)” សូមសមើេជាំពូកទី 12 ទាំព័រ  

275ថ្នសសៀវសៅណែនាំសនេះ។) 

ររកិាខ រណដេប្ត្វូប្ដនធានរា៉ា រ់រងមានដូចខាងសប្កាម៖ 

 រទេះរុញ 

 សឈើប្ចត្់ 

 ប្រព័នធ ពូកសដើរសដាយថាមពេអេគ ីសនី 

 រនទេះសមាព ្សង តួ្សប្មារ់ពូក 

 សប្េឿង គ្ត់្ គ្ង់សប្មារ់ជាំងឺទឹកសនមណ អ្ម 

 ណប្េសពទយណដេប្ត្វូប្ដនសចញសវជជរញ្ញជ សដាយអនក ត្េ់សសវាណងទាំសប្មារ់សប្រើប្ប្ដស់សៅ ទ្េះ 

 មា៉ោ សុីនរូមទឹករញ្ច េូនិងរសង្កគ េរញ្ច េូកន ុងឈាម (IV) 

 មា៉ោ សុីនវាស់ឈាម និងសប្េឿង គ្ត្់ គ្ង់ 

 ររធិានជាំនួយរសងក ើត្សាំសឡងនិោយ 

 ររកិាខ រ និងសប្េឿង គ្ត់្ គ្ង់សប្មារ់សប្រើជាមួយអុកសុីណសន  

 រាំពង់ប្ដញ់ទឹកថាន ាំចូេសួត្ 

 រទេះប្ចត្់ 

 សឈើប្ចត្់ដងសកាងសតង់ដារ ឬសឈើប្ចត់្សជើងរួន និងសប្េឿងរនៃ ស់ 

 ឧរករែ៍ទរ់ក (ជារ់នឹងទវ រ) 

 ឧរករែ៍រំសញាចឆ្អ ឹង 

 សប្េឿងណងទាំឧរករែ៍ោងឈាម 

ររកិាខ រដថ្ទស្សងសទៀត្អាចនឹងប្ត្វូប្ដនធានរា៉ា រ់រង្ងណដរ។ 

សយើងនឹងរង់ថ្ងៃជូនសប្មារ់រាេ់ប្េរ់ររកិាខ រសវជជសាស្រសត សប្រើជារ់ប្ដនយូរ (DME) ណដេចាាំប្ដច់ណ ន្ក

សវជជសាស្រសតទាំងអស់ណដេណ្នការ Medicare និង Medi-Cal តាម្មមតារង់ថ្ងៃជូន។ សរើសិនអនក

គ្ត្់ គ្ង់ររស់សយើងសៅកន ុងត្ាំរន់អនកមិនមានមា៉ោ កយីសហា ឬសរាងចប្ក្េិត្ពិសសសជាក់ោក់ណា

មួយសទ អនកអាចនឹងសួរពួកសេ ថាសត្ើពួកសេអាចរញ្ញជ ទិញឧរករែ៍សនេះជាពិសសស សប្មារ់សោក

អនកប្ដនណដរសទ។ 

អ្តែម្រ បោជន៍បនោះម្រតវូបាន នតបៅទំព័រ នាា  ់ 
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូកទី 4 ៖ តារាងអត្ថប្រសោជន៍ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសពទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោ ង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ពីថ្ងៃច័នទ  ដេ់ថ្ងៃសុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និងថ្ងៃឈរ់សប្មាក សោកអនកអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូរសពទសៅកាន់សោកអនកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការរនទ រ់។ការសៅទូរសពទសនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់សេហទាំព័រ 
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បសវាន្ែលន្្នការរ ស់បយើង ង់នែៃជូន 

 
 រកិាា របវជជសាស្ដសត បម្រ ើជា ់បានយូរ (DME) និងបម្រគឿង រ្ត់ រ្ង់ន្ែល កព់័នធ (ត) 

សូមទក់ទងសៅកាន់សសវារសប្មើសមាជិកសដើមបីជួយសោកអនកសៅកន ុងការណសវ ងរកទីតាាំងអនក គ្ត្់

គ្ង់មួយស្សងសទៀត្ណដេអាចនឹងមានររកិាខ រពិសសសជាក់ោក់មួយ។ 

ឧរករែ៍សវជជសាស្រសត សប្រើសប្រើជារ់ប្ដនយូរណដេមិនធានរា៉ា រ់រងសប្កាមកមម វ ិ្ ី Medicare សប្មារ់សប្រើ

ប្ប្ដស់សៅសប្ៅ ទ្េះ ក៏ប្ត្វូប្ដនធានរា៉ា រ់រង្ងណដរ។  

សោកអនកេួណត្ពិភាកាជាមួយអនក ត្េ់សសវាណងទាំររស់អនកនិងទទួេប្ដនការរញ្ជ នូ។ 

ការអនុញ្ញា ត្ជាមុន (ការឯកភាពទុកជាមុន) អាចនឹងប្ត្វូការសដើមបីទទួេប្ដនការធានរា៉ា រ់រង 

សេើកណេងណត្កន ុងករែីសសស្រង្កគ េះរនទ ន់។ 
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូកទី 4 ៖ តារាងអត្ថប្រសោជន៍ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសពទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោ ង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ពីថ្ងៃច័នទ  ដេ់ថ្ងៃសុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និងថ្ងៃឈរ់សប្មាក សោកអនកអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូរសពទសៅកាន់សោកអនកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការរនទ រ់។ការសៅទូរសពទសនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់សេហទាំព័រ 
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បសវាន្ែលន្្នការរ ស់បយើង ង់នែៃជូន 

 
ការន្ែទសំបស្ដ រ្ ោះ នាា ន់ 

ការណងទាំសសស្រង្កគ េះរនទ ន់ េឺជាសសវាណដេ៖ 

 ត្េ់ជូនសដាយអនក ត្េ់សសវាណងទាំណដេមានការរែុ្េះរណាត េ សដើមបី ត្េ់សសវាសសស្រង្កគ េះរនទ ន់ 

និង 

 ចាាំប្ដច់សដើមបីពាប្ដេសាថ នភាពសសស្រង្កគ េះរនទ ន់ណ ន្កសវជជសាស្រសត ។ 

សាថ នភាពសសស្រង្កគ េះរនទ ន់ណ ន្កសវជជសាស្រសត េឺជាសាថ នភាពសវជជសាស្រសត ណដេមានការឈឺចារ់ខាៃ ាំងឬររួស

ៃ្ន់ ៃ្ រ។  សាថ នភាពសនេះេឺ ៃ្ន់ ៃ្ រោ៉ោ ងខាៃ ាំងណដេថា ប្រសិនវាមិនប្ដនទទួេការយកចិត្តទុកដាក់

ណ ន្កសវជជសាស្រសតភាៃ មៗសទ នរណាមាន ក់ក៏សដាយណដេមានចាំសែេះដឹងម្យមអាំពីសុខភាពនិង 

សវជជសាស្រសតអាចរំពឹងទុកថាវានឹងនាំមកនូវ៖ 

 ហានិេ័យ ៃ្ន់ ៃ្រចាំសពាេះសុខភាពអនក ឬចាំសពាេះសុខភាពកូនសៅកន ុងថ្ ទ្ររស់អនក ឬ 

 ការខូចខាត្ ៃ្ន់ ៃ្ រចាំសពាេះមុខង្កររាងកាយ ឬ 

 មុខង្ករថ្នសររីាងគ ឬចាំ ណែកណាមួយថ្នរាងកាយដាំសែើរការខុសប្រប្កតី្ ៃ្ន់ ៃ្ រ ឬ 

 កន ុងករែីស្រសត ីមានថ្ ទ្សពាេះ ណដេកាំពុងឈឺសពាេះសប្មាេកូន សៅសពេណដេ៖ 

o មានសពេសវោមិនប្េរ់ប្ោន់សដើមបីស ទ្រអនកោ៉ោ ងមានសុវត្ថ ិភាពសៅកាន់មនទ ីរសពទយ
មួយស្សងសទៀត្មុនសពេសប្មាេកូន។ 

o ការស ទ្រសៅកាន់មនទ ីរសពទយមួយស្សងសទៀត្អាចនឹងដាក់ការេប្មាមកាំ ណហងចាំសពាេះ
សុខភាព ឬសុវត្ថ ិភាពររស់អនក ឬររស់កូនមិនទន់សកើត្ររស់អនក។ 

សរើសិនសោកអនកទទួេប្ដនការណងទាំសសស្រង្កគ េះរនទ ន់សៅមនទ ីរសពទយសប្ៅរណាត ញ សហើយប្ត្វូការការ

ណងទាំសាំរាកសពទយរនទ រ់ពីសាថ នភាពសសស្រង្កគ េះរនទ ន់ររស់អនកប្ត្ូវប្ដនរកាឲ្យមានសសថ រភាព សនេះ

សោកអនកប្ត្វូណត្វេិប្ត្េរ់សៅកាន់មនទ ីរសពទយសៅកន ុងរណាត ញវញិសប្មារ់ការណងទាំររស់អនក សដើមបី

រនតទទួេប្ដនការរង់ថ្ងៃជូន។ សោកអនកអាចសាន ក់សៅកន ុងមនទ ីរសពទយសប្ៅរណាត ញសប្មារ់ការ

ណងទាំសាំរាកសពទយររស់អនកប្ដនណត្កន ុងករែីណដេណ្នការររស់អនកឯកភាពការសាន ក់សៅររស់អនក

ណត្រ៉ោុសណាណ េះ។ 

 ការធានរា៉ា រ់រងសៅកន ុងសហរដឋអាសមរកិ។ 

 

សប្មារ់ការធានរា៉ា រ់រងសៅសប្ៅសហរដឋអាសមរកិ សូមសមើេ "ការធានរា៉ា រ់រង សេើករែីសសស្រង្កគ េះ

រនទ ន់/ប្រញារ់ ទូទ ាំងពិេពសោក" ខាងសប្កាមសៅកន ុងតារាងអត្ថប្រសោជន៍សនេះ។ 

សហរដឋអាសមរកិមានន័យថារដឋទ ាំង 50 មែឌ េថ្ន Columbia, Puerto Rico, the Virgin Islands, 

Guam, the Northern Mariana Islands និង American Samoa ។ 
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូកទី 4 ៖ តារាងអត្ថប្រសោជន៍ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសពទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោ ង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ពីថ្ងៃច័នទ  ដេ់ថ្ងៃសុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និងថ្ងៃឈរ់សប្មាក សោកអនកអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូរសពទសៅកាន់សោកអនកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការរនទ រ់។ការសៅទូរសពទសនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់សេហទាំព័រ 
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បសវាន្ែលន្្នការរ ស់បយើង ង់នែៃជូន 

 
បសវាន្្នការម្រគួសារ 

ចារ់អនុញ្ញា ត្ឲ្យអនកសប្ជើសសរសីអនក ត្េ់សសវាណងទាំណាមួយ សប្មារ់សសវាណ្នការប្េួសារមួយចាំនួ

ន។ សនេះមានន័យថាសវជជរែឌ ិត្ មនទ ីរពាប្ដេ មនទ ីរសពទយ ឱសងសាថ ន ឬការោិេ័យណ្នការ 

ប្េួសារណាមួយក៏ប្ដន។ 

សយើងនឹងរង់ថ្ងៃជូនសប្មារ់សសវាដូចខាងសប្កាម៖ 

 ការពិនិត្យសប្មារ់ណ្នការប្េួសារ និងការពាប្ដេសវជជសាស្រសត  

 ការស វ្ ើសត្សា  វភិាេរកសរាេ វនិិចឆ ័យ និង វភិាេសៅមនទ ីរពិសសា្ន៍សប្មារ់ណ្នការប្េួសារ 

  វ ិ្ ីសាស្រសត ណ្នការប្េួសារ (កងដាក់កន ុងសបូ ន កងរងករ់សប្កាមណសបក ថាន ាំចាក់ ប្ោរ់ថាន ាំពនារ

កាំសែើត្ រនទេះរិទពនារកាំសែើត្ឬកងពនារកាំសែើត្ស កកន ុងទវ រមាស) 

 ររកិាខ រ គ្ត្់ គ្ង់ណ្នការប្េួសារសដាយមានសវជជរញ្ញជ  (សប្សាមអនម័យ សអរ៉ោុងពនារកាំសែើត្ 

ទឹកពពុេះសមាៃ រ់សមជីវតិ្សឈាម េ សប្សាមអនម័យស្រសា ី េប្មរមាត្់សបូ ន) 

 ការប្រឹកាសោរេ់ និងការស វ្ ើសរាេ វនិិចឆ ័យសៅសេើភាពអារ និងសសវាពាក់ព័នធ  

 ការ ត្េ់ប្រឹកា ការស វ្ ើសត្សត ពិនិត្យ និងការពាប្ដេសប្មារ់ជាំងឺឆ្ៃងតាម ល្ វូសេទ (STIs) 

 ការ ត្េ់ប្រឹកានិងការស វ្ ើសត្សត វភិាេរកសមសរាេ HIV និងជាំងឺ AIDs និងសភាពជាំងឺណដេពាក់

ព័នធនឹងសមសរាេ HIV ដថ្ទសទៀត្ 

 ការពនារកាំសែើត្ជាអចិថ្ស្រនតយ៍ (សោកអនកប្ត្ូវណត្មានអាយុ 21 ឆន ាំឬសេើសពីសនេះសដើមបីសប្ជើស

សរសីវ ិ្ ីសាស្រសត ណ្នការប្េួសារសនេះ។ សោកអនកប្ត្វូណត្ចុេះហត្ថសេខាសេើទប្មង់ណរររទយេ់ប្ពម

កន ុងការមិនឲ្យមានកូនររស់សហព័នធោ៉ោ ងសហាចណាស់ 30 ថ្ងៃ រ៉ោុណនតមិនសេើសពី 180 ថ្ងៃមុន

កាេររសិចឆទថ្នការវេះកាត់្)។ 

 ការប្រឹកាសោរេ់ណ ន្កសសសនទិច 

សយើងក៏នឹងរង់ថ្ងៃ្ងណដរ សប្មារ់សសវាកមមណ្នការប្េួសារមួយចាំនួនស្សងសទៀត្។ ោ៉ោ ងសនេះកត ី 

សោកអនកប្ត្វូណត្ជួរអនក ត្េ់សសវាណងទាំកន ុងរណាត ញអនក ត្េ់សសវាណងទាំសយើង សប្មារ់សសវាដូចខាង

សប្កាម៖ 

 ការពាប្ដេសប្មារ់សាថ នភាពអារោម នកូនណររសវជជសាស្រសា  (សសវាសនេះ មិនរមួរញ្ច េូ វ ិ្ ី 

សិរបនិមិមត្សដើមបីស វ្ ើឲ្យមានេេ៌សឡើយ)។ 

 ការពាប្ដេជាំងឺសអដស ៍និងសាថ នភាពសុខភាពស្សងសទៀត្ទក់ទងនឹងសមសរាេសអដស៍ 

 ការស វ្ ើ វភិាេជាត្ិពិនធ ុ  
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កមម វ ិ្ ីអ្ ់រំសុខភាព និងសុខុមាលភាព 

សយើង ត្េ់ជូននូវកមម វ ិ្ ីជាសប្ចើន ណដេសផ្ទត ត្សេើសាថ នភាពសុខភាពជាក់ោក់មួយចាំនួន។ កមម វ ិ្ ី

ទ ាំងសនេះ រមួមាន៖ 

 ថាន ក់អរ់រំសុខភាព 

 ថាន ក់អរ់រំពីអាហាររូត្ថមា 

 ការផ្ទត ច់ប្ដរ ីនិងការផ្ទត ច់ការសប្រើប្ប្ដស់ថាន ាំជក់ និង 

 រណាត ញទូរសពទពិសប្ោេះសោរេ់នឹងការណងទាំ 

 អត្ថប្រសោជន៍កាយសមបទ 

អត្ថប្រសោជន៍កាយសមបទ ត្េ់ជូន សមាជិកភាពកាយសមបទជាមូេដាឋ នសៅតាម

កណនៃង ត្េ់ជូន ឬសោកអនកអាចសសន ើសុាំកមម វ ិ្ ីកាយសមបទសៅកន ុងសេហដាឋ ន។ 

 

សោកអនកេួណត្ពិភាកាជាមួយអនក ត្េ់សសវាណងទាំររស់អនកនិងទទួេប្ដនការរញ្ជ នូ។ 

ការអនុញ្ញា ត្ជាមុន (ការឯកភាពទុកជាមុន) អាចនឹងប្ត្វូការសដើមបីទទួេប្ដនការធានរា៉ា រ់រង 

សេើកណេងណត្កន ុងករែីសសស្រង្កគ េះរនទ ន់។ 
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ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសពទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោ ង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ពីថ្ងៃច័នទ  ដេ់ថ្ងៃសុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និងថ្ងៃឈរ់សប្មាក សោកអនកអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូរសពទសៅកាន់សោកអនកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការរនទ រ់។ការសៅទូរសពទសនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់សេហទាំព័រ 
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បសវាន្ែលន្្នការរ ស់បយើង ង់នែៃជូន 

 
បសវាពិនិតយម្រតបចៀក 

សយើងរង់ថ្ងៃជូនសប្មារ់ការស វ្ ើពិសសា្ន៍សេើប្ត្សចៀក និងេាំនឹងណដេស វ្ ើសដាយអនក ត្េ់សសវាររស់
អនក។ ការស វ្ ើសត្សត វភិាេសនេះប្ប្ដរ់អនកថាសត្ើសោកអនកប្ត្វូការការពាប្ដេណ ន្កសវជជសាស្រសត ណដរឬអ
ត់្។ សសវាទាំងសនេះប្ត្វូប្ដនធានរា៉ា រ់រងជាការណងទាំសប្មារ់អនកជាំងឺសប្ៅ សៅសពេសោកអនកទទួេ
ការពាប្ដេសនេះពីប្េូសពទយ, ប្េូសពទយជាំនញសសាត្សាស្រសត  ឬអនក ត្េ់សសវាណដេមានេកខែៈសមបត្ត ិ
ប្េរ់ប្ោន់ដថ្ទសទៀត្។ 

សរើសិនអនកមានថ្ ទ្សពាេះ ឬសាន ក់សៅមនទ ីណងទាំ សយើងនឹងរង់ថ្ងៃជូន្ងណដរសប្មារ់ឧរករែ៍ជាំនួយ
កន ុងការសាត រ់ រមួមាន៖ 

 ឧរករែ៍ពាក់ប្ត្សចៀកសប្មារ់ប្សូរសាំសេង សប្េឿង គ្ត្់ គ្ង់ និងឧរករែ៍ស កកន ុងប្ត្សចៀក 

 ការជួសជុេណដេមានត្ាំថ្េសេើសពី $25 កន ុងការជួសជុេមួយដង 

 ងមពិេមួយឈុត្ដាំរូង 

 ការជួរពិសប្ោេះចាំនួនប្ប្ដាំមួយដង សប្មារ់ការរែុ្េះរណាត េ ការណកកុន និងការត្ាំរវូររកិាខ រឲ្យប្ត្វូ
េមមជាមួយអនក គ្ត្់ គ្ង់ណត្មួយ រនទ រ់ពីអនកទទួេប្ដនឧរករែជ៍ាំនួយកន ុងការសាត រ់។ 

 ការជួេកន ុងរយៈសពេសាកេបងថ្នឧរករែ៍ជាំនួយកន ុងការសាត រ់ 

 

ត្ាំថ្េសសវាថ្នអត្ថប្រសោជន៍ឧរករែ៍ជាំនួយកន ុងការសាត រ់ រមួមានពនធអាករថ្នការេក់ ប្ត្វូប្ដន
កាំហិត្ប្ត្ឹម $1,510 កន ុងមួយឆន ាំសារសពើពនធ (ឆន ាំសារសពើពនធចារ់ស ត្ ើមពីណខកកកដារហូត្ដេ់ណខមិងុន
ថ្នឆន ាំរនទ រ់)។ សរើសិនអនកមានេេ៌ សនេះអត្ថប្រសោជន៍អត្ិររមាចាំនួន$1,510មិនអនុវត្តសេើ
អនកសឡើយ។ ការរ្រូជាំនួសងមីថ្នឧរករែ៍ជាំនួយការសាត រ់ណដេប្ដត្់រង់ ប្ត្ូវសេេួចឬខូចខាត្
សដាយសារណត្កាេៈសទសៈសេើសហួសពីការប្េរ់ប្េងររស់អនកមិនប្ត្វូប្ដនរូករញ្ច េូសៅកន ុងចាំនួន
អត្ថប្រសោជន៍អត្ិររមាណដេមានចាំនួន $ 1,510 សឡើយ។ 

សោកអនកេួណត្ពិភាកាជាមួយអនក ត្េ់សសវាណងទាំររស់អនកនិងទទួេប្ដនការរញ្ជ នូ។ 

ការអនុញ្ញា ត្ជាមុន (ការឯកភាពទុកជាមុន) អាចនឹងប្ត្វូការសដើមបីទទួេប្ដនការធានរា៉ា រ់រង 
សេើកណេងណត្កន ុងករែីសសស្រង្កគ េះរនទ ន់។ 

 
ការពិនិតយរាវរកបមបរាគបអ្ែស៍ (វវរីុស HIV) 

សយើងរង់ថ្ងៃសេើការពិនិត្យរាវរកសមសរាេសអដស៍សរៀងរាេ់ 12 ណខមតង សប្មារ់សោកអនកណដេ ៖ 

 សសន ើសុាំស វ្ ើការវភិាេរាវរកសមសរាេសអដស៍ ឬ 

 កាំពុងប្រឈមខពស់នឹងការចមៃងសមសរាេសអដស៍។  

សប្មារ់ស្រសត ីមានេេ៌ សយើងរង់ថ្ងៃសប្មារ់ការពិនិត្យរកសមសរាេ សអដស៍ រហូត្ដេ់ចាំនួនរីដង កន ុង
អាំឡុងសពេមានេេ៌។ 

សយើងក៏នឹងរង់ថ្ងៃសប្មារ់ការពិនិត្យជាំងឺ HIV រណនថមសៅសពេណដេមានការណែនាំពីអនក ត្េ់ 
សសវា។ 

សោកអនកេួណត្ពិភាកាជាមួយអនក ត្េ់សសវាណងទាំររស់អនកនិងទទួេប្ដនការរញ្ជ នូ។ 

ការអនុញ្ញា ត្ជាមុន (ការឯកភាពទុកជាមុន) អាចនឹងប្ត្វូការសដើមបីទទួេប្ដនការធានរា៉ា រ់រង 
សេើកណេងណត្កន ុងករែីសសស្រង្កគ េះរនទ ន់។ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូកទី 4 ៖ តារាងអត្ថប្រសោជន៍ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសពទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោ ង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ពីថ្ងៃច័នទ  ដេ់ថ្ងៃសុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និងថ្ងៃឈរ់សប្មាក សោកអនកអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូរសពទសៅកាន់សោកអនកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការរនទ រ់។ការសៅទូរសពទសនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់សេហទាំព័រ 
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បសវាន្ែលន្្នការរ ស់បយើង ង់នែៃជូន 

 
ការន្ែទបំោយទីភាន ក់្រសុខភាពតាម ា្ោះ 

មុនសពេសោកអនកអាចទទួេប្ដនសសវាសុខភាពតាម ទ្េះ សវជជរែឌ ិត្ប្ត្វូប្ប្ដរស់យើងថា សោកអនក

ប្ត្វូការសសវាសនេះ សហើយការណងទាំសុខភាពសនេះ ប្ត្ូវណត្ ត្េ់ជូនសដាយទីភាន ក់ង្ករសុខភាពតាម ទ្េះ។ 

សយើងនឹងរង់ថ្ងៃជូនសប្មារ់សសវាដូចត្សៅសនេះ សហើយប្រណហេជាសសវាដថ្ទសទៀត្ណដេមិនមានរាយ

សឈាម េះសៅទីសនេះ៖ 

 សសវាណងទាំជាំងឺជាំនញនិងជាំនួយការសុខភាពតាម ទ្េះសប្ៅសមា៉ោ ងនិងមតងមាក េតាមណដេប្ត្វូ

ការ (សដើមបីប្ត្ូវប្ដនរា៉ា រ់រងសៅសប្កាមអត្ថប្រសោជន៍ការណងទាំសុខភាពតាម ទ្េះ សសវាណងទាំ

ជាំនញនិងជាំនួយណងទាំសុខភាពតាម ទ្េះរមួរញ្ច េូោន ររស់អនកប្ត្វូណត្ត្ិចជាង 8 សមា៉ោ ងកន ុង

មួយថ្ងៃនិង 35 សមា៉ោ ងកន ុងមួយសប្ដត ហ៍)។ 

 ការពាប្ដេសដាយចេន ការពាប្ដេសាត រេទធភាពពេកមម និងការពាប្ដេសេើការនិោយសត ី 

 សសវាសងគមកិចច និងសវជជសាស្រសត  

 សមាា រៈ និងររកិាខ រសវជជសាស្រសត  

សោកអនកេួណត្ពិភាកាជាមួយអនក ត្េ់សសវាណងទាំររស់អនកនិងទទួេប្ដនការរញ្ជ នូ។ 

ការអនុញ្ញា ត្ជាមុន (ការឯកភាពទុកជាមុន) អាចនឹងប្ត្វូការសដើមបីទទួេប្ដនការធានរា៉ា រ់រង 

សេើកណេងណត្កន ុងករែីសសស្រង្កគ េះរនទ ន់។ 

 
ការពាបាលបោយពយួ របសរ៉ាមូតាម ា្ោះ 

ណ្នការសនេះនឹងចាំណាយសប្មារ់ការពាប្ដេសដាយការពយួ រសសរ៉ាមូសៅ ទ្េះណដេប្ត្វូប្ដនកាំែត់្ថាជា

ថាន ាំឬសារធាតុ្ជីវសាស្រសត ណដេប្ត្វូប្ដនប្េរ់ប្េងសៅកន ុងសរថ្សឈាមណវ៉ាន ឬោរសប្កាមណសបកនិង ត្េ់

ជូនអនកសៅ ទ្េះ។ ខាងសប្កាមសនេះប្ត្វូការជាចាាំប្ដច់សដើមបីអនុវត្តការពយួ រសសរ៉ាមូសៅ ទ្េះ៖ 

 ថាន ាំ ឬសារធាតុ្ជីវសាស្រសត  ដូចជាថាន ាំប្រឆាំងវរុីស ឬកល រូ ុយេីន។ 

 ឧរករែ៍ដូចជាសីរុា ាំងរូម និង  

 សមាា រ គ្ត្់ គ្ង់ ដូចជាទុសោ ឬរាំពង់រូម។ 

ណ្នការសនេះនឹងប្េរដែត រ់សេើសសវាពយួ រសសរ៉ាមូសៅ ទ្េះណដេរមួមានជាអាទិ៍៖ 

 សសវាវជិាជ ជីវៈរមួទាំងសសវាណងទាំប្ត្វូប្ដន ត្េ់ជូនប្សរតាមណ្នការណងទាំររស់អនក។ 

 ការរែុ្េះរណាត េសមាជិក និងការអរ់រំមិនប្ត្វូប្ដនរារ់រញ្ច េូកន ុងការធានរា៉ា រ់រង DME 

សទ។ 

 ការប្តួ្ត្ពិនិត្យពីចមាៃ យ និង 

 សសវាប្តួ្ត្ពិនិត្យសប្មារ់ការ ត្េ់ការពាប្ដេសដាយការពយួ រសសរ៉ាមូសៅ ទ្េះ និងថាន ាំសប្មារ់ការពយួ រ

សសរ៉ាមូសៅ ទ្េះណដេ ា្េ់សដាយអនក គ្ត្់ គ្ង់ការពាប្ដេសដាយការពយួ រសសរ៉ាមូសៅ ទ្េះ។ 

ការអនុញ្ញា ត្ជាមុន (ការឯកភាពទុកជាមុន) អាចនឹងប្ត្វូការសដើមបីទទួេប្ដនការធានរា៉ា រ់រង 

សេើកណេងណត្កន ុងករែីសសស្រង្កគ េះរនទ ន់។ 
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូកទី 4 ៖ តារាងអត្ថប្រសោជន៍ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសពទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោ ង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ពីថ្ងៃច័នទ  ដេ់ថ្ងៃសុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និងថ្ងៃឈរ់សប្មាក សោកអនកអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូរសពទសៅកាន់សោកអនកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការរនទ រ់។ការសៅទូរសពទសនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់សេហទាំព័រ 
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បសវាន្ែលន្្នការរ ស់បយើង ង់នែៃជូន 

 
ការន្ែទបំៅែំ្ក់កាលចុងបម្រកាយ 

សោកអនកអាចទទួេប្ដនការណងទាំពីកមម វ ិ្ ីណងទាំដាំណាក់កាេចុងសប្កាយណាមួយណដេសចញ

 វញិ្ញា រនរប្ត្រញ្ញជ ក់សដាយកមម វ ិ្ ី Medicare ។  សោកអនកមានសិទធិសប្ដេះសឆន ត្សប្ជើសសរសីមនទ ីរ

ពាប្ដេជាំងឺដាំណាក់កាេចុងសប្កាយ សរើសិនអនក ត្េ់សសវា និងនយកសវជជសាស្រសត មនទ ីរពាប្ដេជាំងឺ

ដាំណាក់កាេចុងសប្កាយររស់អនកកាំែត្់ថាសជាេវាសនជាំងឺររស់អនកដេ់ដាំណាក់កាេចុងសប្កាយ

សហើយ។ សនេះមានន័យថា សោកអនកមានជាំងឺដាំណាក់កាេចុងសប្កាយ សហើយប្ត្វូប្ដនរំពឹងថាមាន

សពេសវោប្តឹ្មណត្ប្ប្ដាំមួយណខ ឬតិ្ចជាងសនេះរ៉ោុសណាណ េះសដើមបីរស់សៅ។ សវជជរែឌ ិត្ថ្នការណងទាំដាំណាក់

កាេចុងសប្កាយររស់អនក អាចជាអនក ត្េ់សសវាណងទាំកន ុងរណាត ញ ឬអនក ត្េ់សសវាណងទាំសប្ៅ 

រណាត ញ។ 

ណ្នការនឹងរង់ថ្ងៃជូនសប្មារ់អវ ីដូចត្សៅសនេះកន ុងខែៈសោកអនកកាំពុងណត្ទទួេសសវា 

សងគហដាឋ ន៖  

 ឱសងសប្មារ់ពាប្ដេរាំប្ដត្់សរាេសញ្ញា  និងការឈឺចារ់ 

 ការណងទាំឆៃ ស់សវនរយៈសពេខៃ ីសប្មារ់សាំរាេរនទ ុកសមាជិកប្េួសារ 

 ការណងទាំតាម ទ្េះ 

អ្តែម្រ បោជន៍បនោះម្រតវូបាន នតបៅទំព័រ នាា  ់ 
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូកទី 4 ៖ តារាងអត្ថប្រសោជន៍ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសពទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោ ង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ពីថ្ងៃច័នទ  ដេ់ថ្ងៃសុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និងថ្ងៃឈរ់សប្មាក សោកអនកអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូរសពទសៅកាន់សោកអនកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការរនទ រ់។ការសៅទូរសពទសនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់សេហទាំព័រ 
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បសវាន្ែលន្្នការរ ស់បយើង ង់នែៃជូន 

 
បសវាន្ែទអំ្នកជំងឺ ង្ន់ ( នត) 

បសវាមនា ីរពាបាលជំងឺែំ្ក់កាលចុងបម្រកាយនិងបសវាន្ែលរា៉ា  ់រងបោយ Medicare ន្ ន្ក A ឬ B 

ម្រតវូបានបចញវកិកយ ម្រតគិតនែៃពី Medicare ។  

 សូមសមើេណ ន្ក F ថ្នជាំពូកសនេះសប្មារ់ព័ត្៌មានរណនថម។ 

សម្រមា ់បសវាន្ែលធានារា៉ា  ់រងបោយន្្នការ Health Net Cal MediConnect   ុន្នតមិនម្រតវូបាន

ធានារា៉ា  ់រងបោយ Medicare ន្ ន្ក A ឬ B បទ៖  

 Health Net Cal MediConnect នឹងធានរា៉ា រ់រងសេើសសវាណដេរា៉ា រ់រងសដាយណ្នការណដេមិន

ធានរា៉ា រ់រងសៅសប្កាម Medicare Part A ឬ B ។ ណ្នការនឹងធានរា៉ា រ់រងសេើសសវា មិនថាវា

មានទក់ទងនឹងសជាេវាសនជាំងឺដាំណាក់កាេចុងសប្កាយររស់អនកឬអត្់សនេះសឡើយ។ សោក

អនក មិនរង់អវ ីសឡើយសប្មារ់សសវាទាំងសនេះ។ 

សម្រមា ់ឱសែន្ែលអាចនឹងម្រតវូបានរា៉ា  ់រងបោយអ្តែម្រ បោជន៍ Medicare ន្ ន្ក D ននកមម វ ិ្ ី 

Health Net Cal MediConnect ៖ 

 ឱសងមិនធាៃ រ់ប្ត្វូប្ដនធានរា៉ា រ់រងសដាយការណងទាំដាំណាក់កាេចុងសប្កាយ និងណ្នការ

ររស់សយើងកន ុងសពេណត្មួយសឡើយ។ សប្មារ់ព័ត៌្មានរណនថម សូមសមើេជាំពូកទី 5 ណ ន្ក F3 

ទាំព័រ 137 ។ 

កំណត់សមារ ល់៖ សរើសិនសោកអនកប្ត្វូការការណងទាំសប្មារ់ជាំងឺណដេមិន ៃ្ន់ ៃ្រ េួរណត្សៅទូរសពទ

សៅកាន់អនកសប្មរសប្មួេការណងទាំសុខភាពររស់អនកសដើមបីសរៀរចាំសសវាសនេះ។ ការណងទាំមិនណមន

សៅមនទ ីរពាប្ដេដាំណាក់កាេចុងសប្កាយ េឺជាការណងទាំ ណដេមិនទក់ទងនឹងសជាេវាសនជាំងឺ

ដាំណាក់កាេចុងសប្កាយ។ អនកអាចទូរសពទមកកាន់អនកសប្មរសប្មួេការណងទាំសុខភាពតាមសេខ 

1-855-464-3571 (TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោ ង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ពីថ្ងៃច័នទ  ដេ់ថ្ងៃសុប្ក។ សប្ៅ

សមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃចុងសប្ដា ហ ៍និងថ្ងៃឈរ់សប្មាក សោកអនកអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹង

សៅទូរសពទសៅកាន់សោកអនកវញិសៅថ្ងៃស វ្ ើការរនទ រ់។ 

ណ្នការររស់សយើងធានរា៉ា រ់រងសេើសសវាពិសប្ោេះសោរេ់សេើសងគហដាឋ នដាំណាក់កាេចុងសប្កាយ 

(ណត្មួយដងរ៉ោុសណាណ េះ) សប្មារ់អនកជាំងឺដាំណាក់កាេចុងសប្កាយ ណដេមិនប្ដនសប្ជើសសរសីយក 

អត្ថប្រសោជន៍សងគហដាឋ ន។ 

សោកអនកេួណត្ពិភាកាជាមួយអនក ត្េ់សសវាណងទាំររស់អនកនិងទទួេប្ដនការរញ្ជ នូ។ 

ការអនុញ្ញា ត្ជាមុន (ការឯកភាពទុកជាមុន) អាចនឹងប្ត្វូការសដើមបីទទួេប្ដនការធានរា៉ា រ់រង 

សេើកណេងណត្កន ុងករែីសសស្រង្កគ េះរនទ ន់។ 
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូកទី 4 ៖ តារាងអត្ថប្រសោជន៍ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសពទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោ ង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ពីថ្ងៃច័នទ  ដេ់ថ្ងៃសុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និងថ្ងៃឈរ់សប្មាក សោកអនកអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូរសពទសៅកាន់សោកអនកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការរនទ រ់។ការសៅទូរសពទសនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់សេហទាំព័រ 
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បសវាន្ែលន្្នការរ ស់បយើង ង់នែៃជូន 

 
ការចាក់ថ្ន  ំ ក្ រ 

សយើងនឹងរង់ថ្ងៃជូនសប្មារ់សសវាដូចខាងសប្កាម៖ 

 ថាន ាំរង្កក រជាំងឺរោកសួត្ 

 ចាក់ថាន ាំការពារផ្ទត សាយមតងសរៀងរាេ់រដូវសៃ ឹកសឈើប្ជេុះ និងរដូវរង្ករ ជាមួយការចាក់ការពារ

ផ្ទា សាយរណនថម ករែីប្ត្វូការណ ន្កសវជជសាស្រសត  

 ថាន ាំរង្កក រជាំងឺរោកសងៃើមប្រសេទ B សរើសិនសោកអនកប្រឈមហានិេ័យខពស់ ឬម្យមចាំសពាេះ

ការឆ្ៃងជាំងឺរោកសងៃើមប្រសេទ B 

 វា៉ា ក់សាាំង COVID-19 

 ថាន ាំរង្កក រដថ្ទសទៀត្សរើសិនសោកអនកប្រឈមនឹងហានិេ័យ សហើយថាន ាំរង្កក រទាំងសនេះរាំសពញ

ប្ដនតាមវធិានធានរា៉ា រ់រងថ្នកមម វ ិ្ ី Medicare Part B ។ 

សយើងនឹងរង់ថ្ងៃជូនសប្មារ់ថាន ាំរង្កក រដថ្ទសទៀត្ ណដេរាំសពញប្ដនតាមវធិានធានរា៉ា រ់រងថ្នកមម វ ិ្ ី 

Medicare ណ ន្ក D ។ សូមអានជាំពូកទី 6 ណ ន្ក H ទាំព័រ 150 សដើមបីណសវ ងយេ់រណនថម។ 

សយើងនឹងរង់ថ្ងៃសប្មារ់វា៉ា ក់សាាំងទាំងអស់សប្មារ់មនុសស ា្ំដូចណដេប្ត្វូប្ដនណែនាំសដាយ 

េែៈកមាម ្ិការប្រឹកាសោរេ់ពីការប្រត្ិរត្ត ិចាក់ថាន ាំរង្កក រ (Advisory Committee on 

Immuninization Practices, ACIP) ។ 

សោកអនកេួរពភិាកាជាមួយអនក ត្េ់សសវាណងទាំររស់សោកអនកសដើមបីទទួេប្ដនការរញ្ជ នូសប្មារ់ថាន ាំ
រង្កក រជាំងរឺោកសងៃើមប្រសេទ B ឬថាន ាំរង្កក រដថ្ទសទៀត្។ 

ការ ត្េ់សិទធិអនុញ្ញា ត្ជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) មិនប្ត្វូការសឡើយសប្មារ់ថាន ាំរង្កក រជាំងរឺោកសួត្ ឬ
ថាន ាំរង្កក រជាំងផឺ្ទត សាយប្រសេទចាក់។ 

ការអនុញ្ញា ត្ជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹងប្ត្វូការសដើមបីទទួេប្ដនការធានរា៉ា រ់រង សេើក
ណេងណត្កន ុងករែីសសស្រង្កគ េះរនទ ន់ សប្មារ់ថាន ាំរង្កក រជាំងរឺោកសងៃើមប្រសេទ B ឬថាន ាំរង្កក រដថ្ទសទៀត្។ 

 
ការន្ែទអំ្នកជំងឺសម្រមាកកន ុងមនា ីបពទយ 

សយើងនឹងរង់ថ្ងៃជូនសប្មារ់សសវាដូចត្សៅសនេះ និងសសវាសវជជសាស្រសតចាាំប្ដច់ស្សងសទៀត្ណដេមិន
ប្ដនរាយសឈាម េះសៅទីសនេះ៖ 

 រនទរ់ពាក់កណាត េឯកជន (ឬរនទរ់ឯកជនសរើសិនវាមានភាពចាាំប្ដច់ណ ន្កសវជជសាស្រសត ) 

 អាហាររមួមាន រររអាហារពិសសស 

 សសវាណងទាំទូសៅ 

 ចាំណាយថ្នណ ន្កណងទាំពិសសស ដូចជាណ ន្កណងទាំប្េរ់ប្ជងុសប្ជាយ ឬណ ន្កណងទាំជាំងឺសរថ្សឈាម
សរេះដូង 

 ថាន ាំសពទយ និងឱសងស្សងៗ 

 ការស វ្ ើសត្សា សៅមនទ ីរពិសសា្ន៍ 

 សសវាងត្កាាំរសម ីអុិច និងសសវា វទិយុ សាស្រសត ដថ្ទសទៀត្ 

 សប្េឿង គ្ត្់ គ្ង់ការវេះកាត្់ និងសវជជសាស្រសតចាាំប្ដច់ 

អ្តែម្រ បោជន៍បនោះម្រតវូបាន នតបៅទំព័រ នាា  ់ 
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូកទី 4 ៖ តារាងអត្ថប្រសោជន៍ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសពទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោ ង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ពីថ្ងៃច័នទ  ដេ់ថ្ងៃសុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និងថ្ងៃឈរ់សប្មាក សោកអនកអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូរសពទសៅកាន់សោកអនកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការរនទ រ់។ការសៅទូរសពទសនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់សេហទាំព័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 88 
? 
 

បសវាន្ែលន្្នការរ ស់បយើង ង់នែៃជូន 

 
ការន្ែទអំ្នកជំងឺបៅមនា ីរបពទយ (ត) 

 ឧរករែ៍ននដូចជា សៅអីរសទេះរុញ 

 សសវារនទរ់វេះកាត់្ និងរនទរ់សប្កាយសែត ាំ 

 ការពាប្ដេសដាយចេន ការពាប្ដេសាត រេទធភាពពេកមម និងការពាប្ដេ វរិត្ត ិពាកយសាំដី 

 សសវាពាប្ដេការសប្រើប្ប្ដស់សារធាត្ុសញៀនណររសប្មាកកន ុងមនទ ីរសពទយ 

 កន ុងករែីមួយចាំនួន ប្រសេទថ្នការ្ាាំសររីាងគដូចខាងសប្កាម ៖ ការ្ាាំកញ្ចក់ណេនក ត្ាំរង

សនម ត្ាំរងសនម/េាំ ណពង សរេះដូង សងៃើម សួត្ សរេះដូង/សួត្ ខួរឆ្អ ឹងខនង សកាសិកាសដើម និង

សពាេះសវៀន/សររីាងគកន ុងប្រសហាងសពាេះ។ 

សរើសិនសោកអនកប្ត្ូវការ្ាាំសររីាងគ មជឈមែឌ េ្ាាំសររីាងគណដេប្ត្វូប្ដនអនុម័ត្សដាយ Medicare 

នឹងស វ្ ើការប្តួ្ត្ពិនិត្យសឡើងវញិនូវករែីររស់អនក សហើយសសប្មចថា សត្ើសោកអនកជាសរកខជនស 

ប្មារ់ការ្ាាំសររីាងគណដរឬសទ។ ប្កមុប្េូសពទយផ្ទៃ ស់រ្រូសររីាងគកន ុងអាចសៅកន ុងមូេដាឋ ន ឬសៅសប្ៅ

ត្ាំរន់សសវាររស់អនក។ សរើសិនសោកអនក ា្េ់សសវាណងទាំណ ន្ក្ាាំសររីាងគសៅកន ុងត្ាំរន់សសវា នឹងយេ់

ប្ពមទទួេយកអាប្តារង់ថ្ងៃររស់ Medicare សពេសនេះ សោកអនកនឹងទទួេប្ដនសសវា្ាាំសរ ី

រាងគររស់អនកសៅកន ុងត្ាំរន់មូេដាឋ ន ឬ សៅសប្ៅេាំនាំថ្នការណងទាំសប្មារ់សហេមន៍ររស់អនក។  

សរើសិន Health Net Cal MediConnect ត្េ់នូវសសវារ្រូសររីាងគខាងសប្ៅេាំរថូ្នការណងទាំសប្មារ់

សហេមន៍ររស់អនក សហើយ អនកសប្ជើសសរសីយកការរ្រូសររីាងគររស់អនកសៅទីសនេះ សយើងនឹងសរៀរចាំឬ

រង់ថ្ងៃសាន ក់សៅនិងថ្ងៃស វ្ ើដាំសែើរសប្មារ់អនកនិងមនុសសមាន ក់ស្សងសទៀត្។  

 ឈាម រមួមានការរកាទុក និងការប្េរ់ប្េង  

 សសវាប្េូសពទយពាប្ដេ 

 
សោកអនកប្ត្វូណត្ទទួេប្ដនការឯកភាពពីណ្នការ សដើមបីរនតទទួេប្ដនការណងទាំអនកជាំងឺសៅ
មនទ ីរសពទយសប្ៅរណាត ញ  
រនត រ់ពីការសសស្រង្កគ េះរនទ ន់ររស់អនកមានភាននឹងន។  

 

សោកអនកេួណត្ពិភាកាជាមួយអនក ត្េ់សសវាណងទាំររស់អនកនិងទទួេប្ដនការរញ្ជ នូ។ 

ការអនុញ្ញា ត្ជាមុន (ការឯកភាពទុកជាមុន) អាចនឹងប្ត្វូការសដើមបីទទួេប្ដនការធានរា៉ា រ់រង 

សេើកណេងណត្កន ុងករែីសសស្រង្កគ េះរនទ ន់។ 
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូកទី 4 ៖ តារាងអត្ថប្រសោជន៍ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសពទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 
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ចុងសប្ដា ហ៍ និងថ្ងៃឈរ់សប្មាក សោកអនកអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូរសពទសៅកាន់សោកអនកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការរនទ រ់។ការសៅទូរសពទសនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់សេហទាំព័រ 
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ការន្ែទសុំខភាព្្ វូចិតតន្  ពិបម្ររោះជំងឺកន ុង 

សយើងនឹងរង់ថ្ងៃជូនសប្មារ់សសវាណងទាំសុខភាព ល្ វូចិត្តណដេប្ត្វូការនូវការសាំណាក់កន ុងមនទ ីរសពទយ។ 

 សរើសិនសោកអនកប្ត្ូវការសសវាសាំរាកសពទយសៅកន ុងមនទ ីរសពទយ វកិេចរតិ្ឯករាជយ សយើងនឹងរង់

ថ្ងៃសប្មារ់ 190 ថ្ងៃដាំរូង។ រនទ រ់មក ទីភាន ក់ង្ករសុខភាព ល្ វូចិត្តថ្នសខាន្ីកន ុងមូេដាឋ ន 

នឹងរង់ថ្ងៃសសវាសាំរាកសពទយណ ន្កវកិេចរតិ្ ណដេមានភាពចាាំប្ដច់ណ ន្កសវជជសាស្រសត ។ ការ ត្េ់

សិទធិអនុញ្ញា ត្សប្មារ់ការណងទាំសេើសពី 190 ថ្ងៃ នឹងប្ត្វូប្ដនសប្មរសប្មួេជាមួយទីភាន ក់ង្ករ

សុខភាព ល្ វូចិត្តថ្នសខាន្ីកន ុងមូេដាឋ ន។  

o ណដនកាំែត់្ 190 ថ្ងៃមិនអនុវត្ាចាំសពាេះសសវាសុខភាព ល្ វូចិត្ាណររសប្មាកកន ុងមនទ ីរ

សពទយណដេ ា្េ់សដាយណ ន្ក វកិេចរតិ្ថ្នមនទ ីរសពទយទូសៅសឡើយ។ 

 សរើសិនសោកអនកមានអាយុ 65 ឆន ាំ ឬសេើសពីសនេះ សយើងនឹងរង់ថ្ងៃសសវាននណដេសោកអនក

ទទួេប្ដនកន ុងវទិាសាថ នជាំងឺ ល្ វូចិត្ត (IMD)។ 

 

ការអនុញ្ញា ត្ជាមុន (ការឯកភាពទុកជាមុន) អាចនឹងប្ត្វូការសដើមបីទទួេប្ដនការធានរា៉ា រ់រង 

សេើកណេងណត្កន ុងករែីសសស្រង្កគ េះរនទ ន់។ 
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បសវាន្ែលន្្នការរ ស់បយើង ង់នែៃជូន 

 
ការសាន ក់បៅន្  ពិបម្ររោះជំងឺកន ុង៖ បសវាន្ែលម្រតវូបានធានារា៉ា  ់រងបៅកន ុងមនា ីរបពទយឬបៅកន ុង

មនា ីរន្ែទជំំនាញ (SNF) កន ុងអ្ំឡុងការសាន ក់បៅន្  ពិបម្ររោះជំងឺកន ុងន្ែលមិនម្រតវូបានធានា

រា៉ា  ់រង 

សរើសិនការសាន ក់សៅមនទ ីរសពទយររស់អនក មិនមានសហត្ុ្េសមរមយ សហើយមិនចាាំប្ដច់ណ ន្ក 

សវជជសាស្រសត  សនេះសយើងនឹងមិនទូទត់្ជូនសោកអនកសឡើយ។ 

ោ៉ោ ងណាកត ី សៅកន ុងករែីមួយចាំនួនណដេការណងទាំសប្មាកសៅកន ុងមនទ ីរសពទយមិនប្ត្វូាប្ដនធាន

រា៉ា រ់រងសទ សយើងអាចនឹងរង់ថ្ងៃជូនសប្មារ់សសវា ណដេសោកអនកទទួេប្ដនខែៈណដេសោកអនកសថ ិត្

សៅកន ុងមនទ ីរសពទយ ឬមនទ ីរណងទាំ។ សដើមបីណសវ ងយេ់រណនថមសទៀត្ សូមទក់ទងសសវារសប្មើសមាជិក។ 

សយើងនឹងរង់ថ្ងៃជូនសប្មារ់សសវាដូចត្សៅសនេះ សហើយប្រណហេជាសសវាដថ្ទសទៀត្ណដេមិនមានរាយ

សឈាម េះសៅទីសនេះ៖ 

 សសវាសវជជរែឌ ិត្ 

 ការស វ្ ើសត្សា រកសរាេវនិិចឆ ័យដូចជា ការស វ្ ើសត្សា សៅមនទ ីរពិសសា្ន៍ 

 ការងត្កាាំរសម ីអិុច, ការពាប្ដេសដាយសារធាត្ុរា៉ា ដយូ មនិងការពាប្ដេសដាយធាតុ្េីមីអីុសូតូ្រ 

រមួទាំងសមាា រៈ និងសសវាររស់សោកអនករសចចកសទស 

 ការរំុររួសវេះកាត់្ 

 រែរ រែរចាក់ពុមព និងឧរករែ៍ស្សងសទៀត្ណដេសប្រើប្ប្ដស់សប្មារ់ការប្ដក់ឆ្អ ឹង និងការ

ភាៃ ត្់ឆ្អ ឹង 

 សររីាងគសិរបនិមិមត្ និងឧរករែ៍ជាំនួយទរ់ត្ាំរង់ឆ្អ ឹង សប្ៅពីឧរករែ៍ណ ន្កទនតសាស្រសត  រមួមាន

ការផ្ទៃ ស់រ្រូងមី ឬការជួសជុេឧរករែ៍ទាំងសនេះ។ ទាំងអស់សនេះ េឺជាឧរករែ៍ណដេ៖ 

o រ្រូជាំនួសសររីាងគកាយខាងកន ុងមួយចាំ ណែក ឬទាំងមូេ (រមួមានជាេិកាសពញសេញ) ឬ 

o រ្រូជាំនួសមុខង្ករទាំងមូេ ឬមួយចាំ ណែកថ្នសររីាងគកាយខាងកន ុងណដេមិនដាំសែើរ

ការ ឬដាំសែើរការខុសប្រប្កត្ី។ 

 ឧរករែ៍រុំទរ់សជើង ថ្ដ ខនង និងកញ្ច ឹងក ណខសប្កវា៉ា ត់្ប្ទ ចនទេ់ណខវង និងសជើង ថ្ដ និងណេនក

សិរបនិមិត្ត។ សនេះរមួរញ្ច េូទាំងការថ្េត្ាំរវូ ការជួសជុេ និងការរ្រូងមីជាំនួសណដេប្ត្វូការ

ចាាំប្ដច់សដាយសារណត្ការប្ដក់ណរក ការសឹកសរច រេិ ការប្ដត្់រង់ ឬការផ្ទៃ ស់រ្រូសេើសាថ នភាព

អនកជាំងឺ។ 

 ការពាប្ដេសដាយចេន ការពាប្ដេ វរិត្ត ិពាកយសាំដី និងការពាប្ដេសាត រេទធភាពពេកមម។ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html
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បសវាន្ែលន្្នការរ ស់បយើង ង់នែៃជូន 

 
 រកិាា រ និងបសវាជំងឺតំរងបនាម 

សយើងនឹងរង់ថ្ងៃជូនសប្មារ់សសវាដូចខាងសប្កាម៖ 

 សសវាអរ់រពីំជាំងឺត្ាំរងសនម សដើមបីរសប្ងៀនពីការណងទាំត្ាំរងសនម និងជួយសមាជិកឲ្យស វ្ ើការសាំសរ
ចចិត្តប្តឹ្មប្ត្ូវពីការណងទាំររស់ពូកសេ។ សោកអនកប្ត្វូណត្មានជាំងឺត្ាំរងសនមរុាាំថ្រ៉ាដាំណាក់កាេទី IV 
សហើយសវជជរែឌ ិត្សោកអនកប្ត្វូណត្រញ្ជ នូសោកអនក។ សយើងនឹងធានរា៉ា រ់រងសេើសសវាអរ់រំពីជាំងឺត្ាំរង
សនមរហូត្ដេ់ ប្ប្ដាំមួយវេគ។ 

 ការពាប្ដេោងឈាមណររពិសប្ោេះជាំងឺសប្ៅ រមួមានការពាប្ដេសដាយោងឈាមសៅសពេណដេ
សថ ិត្សៅសប្ៅត្ាំរន់សសវាជារសណាត េះអាសនន  ដូចប្ដនពនយេ់សៅកន ុងជាំពូកទី 3 ណ ន្ក D4 ទាំព័រ 51 

 ការពាប្ដេោងឈាមណររសាំរាកសពទយ សរើសិនអនកប្ត្វូប្ដនទទួេឲ្យចូេសប្មាកកន ុងមនទ ីរសពទយ
សប្មារ់ការណងទាំពិសសស។ 

 ការរែុ្េះរណាត េពីការោងឈាមសដាយខល នួឯង រមួមានការរែុ្េះរណាត េសប្មារ់អនក និងនរណា
មាន ក់ណដេជួយសោកអនកកន ុងការពាប្ដេសដាយោងឈាមសៅ ទ្េះររស់សោកអនក។ 

 ឧរករែ៍ និងសប្េឿង គ្ត្់ គ្ង់សប្មារ់ការោងឈាមសៅ ទ្េះះេះ 

 សសវាោាំប្ទសៅ ទ្េះមួយចាំនួន ដូចជាការចុេះជួរចាាំប្ដច់សដាយរុេគេិកណ ន្កោងឈាមណដេមានការ
រែុ្េះរណាត េសដើមបីប្តួ្ត្ពិនិត្យសេើការោងឈាមសៅ ទ្េះររស់អនកសដើមបីជួយកន ុងសពេសសស្រង្កគ េះ
រនទ ន់និងសដើមបីជួយប្តួ្ត្ពិនិត្យឧរករែ៍ោងឈាមនិងការ គ្ត្់ គ្ង់ទឹកសប្រើប្ប្ដស់ររស់អនក។ 

អត្ថប្រសោជន៍ឱសងសៅកន ុង Medicare ណ ន្ក B ររស់អនករង់ថ្ងៃសេើឱសងមួយចាំនួនសប្មារ់កា 
រោងឈាម។ សប្មារ់ព៌ត័្មាន សូមសមើេសៅកន ុង "ឱសងទមទរសវជជរញ្ញជ  Medicare ណ ន្ក B" សៅ
កន ុងតារាងសនេះ។ 

សោកអនកេួណត្ពិភាកាជាមួយអនក ត្េ់សសវាណងទាំររស់អនកនិងទទួេប្ដនការរញ្ជ នូ។ 

 
ការពិនិតយរកជំងឺមហារកីសួត 

ណ្នការនឹងរង់ថ្ងៃជូនសប្មារ់ការពិនិត្យរកជាំងឺមហារកីសួត្សរៀងរាេ់ 12 ណខមតងសរើសិនសោក
អនក៖ 

 មានអាយ ុ50-80 ឆន ាំ និង 

 មានការ ត្េ់ប្រឹកានិងការជួរពិសប្ោេះសដើមបីស វ្ ើការសសប្មចចិត្តរមួោន ជាមួយសវជជរែឌ ិត្សោក
អនកឬអនក ត្េ់សសវាណងទាំណដេមានេកខែៈសមបត្ត ិប្េរ់ប្ោន់ដថ្ទសទៀត្ និង 

 ប្ដនជក់ប្ដរោី៉ោ ងសហាចណាស់ 1 កញ្ចរ់កន ុងមួយថ្ងៃអស់រយៈសពេ 20 ឆន ាំសដាយោម នសញ្ញា និង
សរាេសញ្ញា ថ្នជាំងឺមហារកីសួត្ឬជក់ប្ដរសីពេសនេះឬប្ដនឈរ់កន ុងរងវង់រយៈសពេ 15 ឆន ាំ។ 

រនទ រ់ពីការពិនិត្យរកជាំងឺសេើកទីមួយ ណ្នការនឹងរង់ថ្ងៃជូនសប្មារ់ការពិនិត្យរកជាំងឺមួយស្សង
សទៀត្សៅសរៀងរាេ់ឆន ាំនីមួយៗជាមួយនឹងសវជជរញ្ញជ ជាោយេ័កខែ៍អកសរពីសវជជរែឌ ិត្ ឬ 
អនក ត្េ់សសវាណងទាំណដេមានេកខែៈសមបត្ត ិប្េរ់ប្ោន់ដថ្ទសទៀត្ររស់អនក។  

សោកអនកេួណត្ពិភាកាជាមួយអនក ត្េ់សសវាណងទាំររស់អនកនិងទទួេប្ដនការរញ្ជ នូ។ 

ការអនុញ្ញា ត្ជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹងប្ត្វូការសដើមបីទទួេប្ដនការធានរា៉ា រ់រងសេើក
ណេងណត្កន ុងករែីសសស្រង្កគ េះរនទ ន់។ 
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូកទី 4 ៖ តារាងអត្ថប្រសោជន៍ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសពទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោ ង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ពីថ្ងៃច័នទ  ដេ់ថ្ងៃសុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និងថ្ងៃឈរ់សប្មាក សោកអនកអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូរសពទសៅកាន់សោកអនកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការរនទ រ់។ការសៅទូរសពទសនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់សេហទាំព័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 92 
? 
 

បសវាន្ែលន្្នការរ ស់បយើង ង់នែៃជូន 

 
អ្តែម្រ បោជន៍បលើមហ  ូអាហារ 

ណ្នការ ត្េ់ជូនអាហារណដេដឹកជញ្ជ នូដេ់ ទ្េះភាៃ មៗរនទ រ់ពីសប្មាកពាប្ដេសៅមនទ ីរសពទយ 

សដើមបីជួយដេ់ការជាសេះសសបើយររស់សមាជិកមាន ក់។ ចាំនួនអត្ថប្រសោជន៍សរុរ ត្េ់ជូនអាហារ 3 

សពេកន ុងមួយថ្ងៃកន ុងរយៈសពេ 14 ថ្ងៃសដាយមានអាហារសប្ចើនរាំ្ុត្ 42 មុខកន ុងការសកើត្សឡើងមួយ

ដង សប្មារ់ចាំនួនឥត្កាំែត់្ថ្នការសកើត្សឡើងកន ុងមួយឆន ាំ។ 

ទក់ទងសៅសសវារសប្មើសមាជិកសដើមបីកាំែត្់សពេសវោរញ្ជ នូអាហារ។ សេខទូរសពទមានសៅសេើ

េប្មរខាងសប្កាយថ្នកូនសសៀវសៅសនេះ។  

 

ការអនុញ្ញា ត្ជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹងប្ត្វូការសដើមបីទទួេប្ដនការធានរា៉ា រ់រងសេើក

ណេងណត្កន ុងករែីសសស្រង្កគ េះរនទ ន់។ 

 
ការពាបាលបោយអាហារ ូតែមភបវជជសាស្ដសត  

អត្ថប្រសោជន៍សនេះ េឺសប្មារ់អនកមានជាំងឺទឹកសនមណ អ្ម ឬជាំងឺត្ាំរងសនមសដាយោម នការោង

ឈាម។ វាក៏សប្មារ់សប្កាយសពេស វ្ ើការ្ាាំត្ាំរងសនម្ងណដរ សៅសពេណដេ ប្ត្វូប្ដនរញ្ជ នូសដាយ

សវជជរែឌ ិត្ររស់អនក។ 

សយើងនឹងរង់ថ្ងៃជូនសប្មារ់សសវាប្រឹកាសោរេ់មួយទេ់នឹងមួយ ណដេមានរយៈសពេរីសមា៉ោ ងកន ុង

អាំឡុងឆន ាំដាំរូង ណដេសោកអនកទទួេសសវាកមមពាប្ដេសដាយអាហាររូត្ថមាសវជជសាស្រសត សប្កាម 

Medicare។ (សនេះ រមួមានណ្នការររស់សយើង, ណ្នការ Medicare Advantage ណាមួយស្សងសទៀត្ 

ឬកមម វ ិ្  ីMedicare)។ សយើងនឹងយេ់ប្ពមចាំសពាេះសសវារណនថមណាណដេជាត្ប្មូវការសវជជសាស្រសត ។ 

សយើងរង់ថ្ងៃជូនសប្មារ់សសវាប្រឹកាសោរេ់មួយទេ់នឹងមួយ ណដេមានរយៈសពេពីរសមា៉ោ ងជាសរៀង

រាេ់ឆន ាំរនទ រ់ពីសពេសនេះមក។ សរើសិនសាថ នភាព ការពាប្ដេ ឬការស វ្ ើសរាេវនិិចឆ ័យររស់អនកផ្ទៃ ស់

រ្រូ សោកអនកអាចទទួេប្ដនចាំនួនសមា៉ោ ងពាប្ដេកាន់ណត្សប្ចើនណងមសទៀត្ សដាយមាន ការរញ្ជ នូ

ពីសវជជរែឌ ិត្។ សវជជរែឌ ិត្ប្ត្វូណត្សចញសវជជរញ្ញជ នូវសសវាទាំងសនេះ និងស វ្ ើ ការរញ្ជ នូជាងមីជាសរៀងរាេ់

ឆន ាំ សរើសិនការពាប្ដេររស់អនកប្ត្ូវការចាាំប្ដច់សប្មារ់ឆន ាំប្រតិ្ទិនរនទ រ់។ សយើងនឹងយេ់ប្ពម

ចាំសពាេះសសវារណនថមណាណដេជាត្ប្មូវការសវជជសាស្រសត ។ 

សោកអនកេួណត្ពិភាកាជាមួយអនក ត្េ់សសវាណងទាំររស់អនកនិងទទួេប្ដនការរញ្ជ នូ។ 

ការអនុញ្ញា ត្ជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹងប្ត្វូការសដើមបីទទួេប្ដនការធានរា៉ា រ់រងសេើក

ណេងណត្កន ុងករែីសសស្រង្កគ េះរនទ ន់។ 
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូកទី 4 ៖ តារាងអត្ថប្រសោជន៍ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសពទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោ ង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ពីថ្ងៃច័នទ  ដេ់ថ្ងៃសុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និងថ្ងៃឈរ់សប្មាក សោកអនកអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូរសពទសៅកាន់សោកអនកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការរនទ រ់។ការសៅទូរសពទសនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់សេហទាំព័រ 
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កមម វ ិ្ ី ក្ រជំងឺទឹកបនាមន្ អ្មរ ស់កមម វ ិ្ ី Medicare (MDPP) 

ណ្នការនឹងរង់ថ្ងៃសេើសសវា MDPP។ MDPPប្ត្វូប្ដនសរៀរចាំសឡើងសដើមបីជួយឲ្យអនករសងក ើ 

នឥរោិរងណដេមានសុខភាពេអ ។ វា ត្េ់ការរែុ្េះរណាត េណដេមានប្រសោជន៍សៅកន ុង៖ 

 ការផ្ទៃ ស់រ្រូរររអាហារ រយៈសពេណវង និង 

 ការរសងក ើនសកមមភាពរាងកាយនិង  

  វ ិ្ ីរកាការសប្មកទមៃន់ និងណររណ្នជីវតិ្ណដេមានសុខភាពេអ ។ 

 

សោកអនកេួណត្ពិភាកាជាមួយអនក ត្េ់សសវាណងទាំររស់អនកនិងទទួេប្ដនការរញ្ជ នូ។ 

ការអនុញ្ញា ត្ជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹងប្ត្វូការសដើមបីទទួេប្ដនការធានរា៉ា រ់រងសេើក

ណេងណត្កន ុងករែីសសស្រង្កគ េះរនទ ន់។ 

 
ឱសែមានបវជជ ញ្ជជ  Medicare ន្ ន្ក B 

ឱសងទាំងសនេះប្ត្វូប្ដនធានរា៉ា រ់រងសៅសប្កាម Medicare ណ ន្ក B ។ ឱសងមួយចាំនួនអាចប្ត្ូវ

សោរពតាមការពាប្ដេតាមជាំហាន៖ Health Net Cal MediConnect នឹងរង់ថ្ងៃចាំណាយសប្មារ់

ឱសងដូចត្សៅសនេះ៖  

 ឱសងណដេជា្មមតា សោកអនកមិនប្ដនសប្រើសដាយខល នួឯង និងប្ត្វូប្ដនចាក់ ឬរញ្ច េូកន ុង

សរថ្សឈាម កន ុងសពេណដេសោកអនកកាំពុងទទួេសសវាពីសវជជរែឌ ិត្, អនកជាំងឺមិនសប្មាកកន ុង

មនទ ីរសពទយ ឬពីមែឌ េសេយកមមកាំរតិ្ប្សាេ  

 ឱសងណដេអនកសប្រើ សដាយសប្រើប្ប្ដស់ររកិាខ រសវជជសាស្រសត សប្រើប្ដនយូរ(ដូចជាមា៉ោ សុីនសព ុង)ណដេប្ត្វូ

ប្ដនអនុញ្ញា ត្សដាយណ្នការ។ 

 ឱសងកាំែកឈាមណដេអនកសប្រើសដាយខល នួឯង សដាយការចាក់សរើសិនសោកអនកមានជាំងឺ

ឈាមកក។ 

 ឱសងសប្មារ់រងអន់សកមមភាពប្រព័នធភាពសុាាំ សរើសិនអនកប្ដនចុេះសឈាម េះសៅកន ុង Medicare 

ណ ន្ក A សៅសពេណដេមានការ្ាាំសររីាងគ។ 

 ឱសងសប្មារ់ពាប្ដេជាំងឺពុកឆ្អ ឹងណដេសប្រើសដាយការចាក់។ ឱសងទាំងសនេះ ប្ត្វូប្ដនរង់ថ្ងៃ

ជូន ប្រសិនសរើសោកអនកសចញពី ទ្េះមិនរចួ មានការប្ដក់ឆ្អ ឹងណដេសវជជរែឌ ិត្រញ្ញជ ក់ថា 

ទក់ទងនឹងការពុកឆ្អ ឹងសប្កាយសពេអស់រដូវ សហើយមិនអាចចាក់ថាន ាំសដាយខល នួឯងប្ដន។ 

 សារធាត្ុអង់ទីណហសន 

 ឱសងប្រឆាំងជាំងឺមហារកីប្រសេទសេរ និងថាន ាំរាំប្ដត្់កអ តួ្ជាក់ោក់មួយចាំនួន។ 

អ្តែម្រ បោជន៍បនោះម្រតវូបាន នតបៅទំព័រ នាា  ់ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូកទី 4 ៖ តារាងអត្ថប្រសោជន៍ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសពទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោ ង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ពីថ្ងៃច័នទ  ដេ់ថ្ងៃសុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និងថ្ងៃឈរ់សប្មាក សោកអនកអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូរសពទសៅកាន់សោកអនកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការរនទ រ់។ការសៅទូរសពទសនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់សេហទាំព័រ 
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ឱសែមានបវជជ ញ្ជជ ននកមម វ ិ្ ី Medicare ន្ ន្ក B ( នត) 

 ឱសងជាក់ោក់សប្មារ់ការោងឈាមសៅ ទ្េះ មានដូចជាសហប្ដ៉ោ រនី ថាន ាំរនារសប្មារ់ 

សហប្ដ៉ោ រនី (សៅសពេចាាំប្ដច់ណដេណររសវជជសាស្រសត ) ថាន ាំសព ឹក្មមតា និងភាន ក់ង្ករជប្មញុការ្េិត្

សកាសិកាប្កហម (ដូចជា Epogen, Procrit, Epoetin Alfa, Aranesp, ឬ Darbepoetin Alfa) 

 ប្រូសត្អីុន IV immune globulin សប្មារ់ការពាប្ដេសៅ ទ្េះនូវជាំងឺកងវេះភាពសុាាំរឋម។ 

ត្ាំែខាងសប្កាមនឹងនាំអនកសៅកាន់រញ្ជ ីឱសង ណ ន្ក B ណដេអាចទទួេយកការពាប្ដេជាជាំហា ៖ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp/resources.html 

សយើងក៏រា៉ា រ់រងវា៉ា ក់សាាំមួយចាំនួនសថ ិត្សប្កាមអត្តប្រសោជន៍ឱសងមានសវជជរញ្ញជ  Mediaciare ណ ន្ក B 

និង ណ ន្ក D។ 

ជាំពូកទី 5 ណ ន្ក A ទាំព័រ 125 ពនយេ់អាំពីអត្ថប្រសោជន៍ថ្នឱសងតាមសវជជរញ្ញជ សប្មារ់អនកជាំងឺ 

ណដេមិនសាន ក់ពាប្ដេសៅមនទ ីរសពទយ។ វាពនយេ់នូវវធិានណដេសោកអនកប្ត្វូណត្អនុវត្ាតាមសដើមបីឲ្យ

សវជជរញ្ញជ សនេះប្ត្វូប្ដនធានរា៉ា រ់រង។  

ជាំពូកទី 6 ណ ន្ក D3 ទាំព័រ 148 ពនយេ់ពីអវ ីណដេសោកអនករង់សប្មារ់ឱសងប្ត្ូវការសវជជរញ្ញជ ណររ

ពិសប្ោេះជាំងឺសប្ៅ តាមរយៈណ្នការររស់សយើង។ 

ការអនុញ្ញា ត្ជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹងប្ត្វូការសដើមបីទទួេប្ដនការធានរា៉ា រ់រងសេើក

ណេងណត្កន ុងករែីសសស្រង្កគ េះរនទ ន់។ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html
https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp/resources.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូកទី 4 ៖ តារាងអត្ថប្រសោជន៍ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសពទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោ ង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ពីថ្ងៃច័នទ  ដេ់ថ្ងៃសុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និងថ្ងៃឈរ់សប្មាក សោកអនកអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូរសពទសៅកាន់សោកអនកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការរនទ រ់។ការសៅទូរសពទសនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់សេហទាំព័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 95 
? 
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ការែឹកជញ្ជ នូន្ ន្កបវជជសាស្ដសរ មិនមានលកាណៈសបស្ដ រ្ ោះ នាា ន់ (NEMT) 

អត្ថប្រសោជន៍សនេះអនុញ្ញា ត្ឲ្យមានមស្ាប្ដយស វ្ ើដាំសែើរ ដ៏មានប្រសិទធិភាពសមនឹងត្ថ្មៃរាំ្ុត្

សហើយអាចរកសប្រើប្ប្ដស់ប្ដន។ សនេះអាចរមួមាន ៖ សសវារងយនតេិោនសសស្រង្កគ េះ រងយនតមានថាន ក់

សោងសឡើងចុេះ រងយនតមានជប្មាេសប្មារ់សប្មួេសៅអីរុញ ជនពិការ ការដឹកជញ្ជ នូណររ 

សវជជសាស្រសត និងការសប្មរសប្មួេជាមួយនឹងការដឹកជញ្ជ នូអមជាំនួយ។ 

ទប្មង់ថ្នការដឹកជញ្ជ នូសនេះ ប្ត្វូប្ដន ត្េ់សិទធិអនុញ្ញា ត្សៅសពេ៖  

 សាថ នភាពសវជជសាស្រសត  និង/ឬ ល្ វូកាយររស់អនក មិនអនុញ្ញា ត្ឲ្យសោកអនកអាចស វ្ ើដាំសែើរសដាយ

រងយនត ប្កងុ រងយនតដឹកអនកដាំសែើរ រងយនតតាក់សុី ឬទប្មង់ស្សងដថ្ទសទៀត្ថ្នការដឹកជញ្ជ នូ

សាធារែៈ ឬឯកជន និង  

 ការដឹកជញ្ជ នូ េឺប្ត្ូវការចាាំប្ដច់សប្មារ់សោេរាំែងសដើមបីទទួេប្ដនការណងទាំសវជជសាស្រសតចាាំ

ប្ដច់។ 

អាប្ស័យសេើសសវា វាអាចនឹងប្ត្វូការការអនុញ្ញា ត្ជាមុន។ 

សដើមបីសសន ើសុាំសសវាដឹកជញ្ជ នូណដេប្ដនសរៀររារ់ខាងសេើ សូមទក់ទងសៅសសវារសប្មើសមាជិក Health 

Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោ ង 8 ប្ពឹកដេ់

សមា៉ោ ង 8 យរ់ ពីថ្ងៃច័នទ  ដេ់ថ្ងៃសុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃចុងសប្ដា ហ៍ និងថ្ងៃឈរ់

សប្មាក សោកអនកអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូរសពទសៅកាន់សោកអនកវញិសៅ 

ថ្ងៃស វ្ ើការរនទ រ់។  

សាំសែើមស្ាប្ដយស វ្ ើដាំសែើរប្ត្ូវណត្ដាក់ជូនជាមុនឲ្យប្ដនប្ប្ដាំពីរថ្ងៃថ្នថ្ងៃស វ្ ើការសប្មារ់ទាំងការ

ដឹកជញ្ជ នូណ ន្កសវជជសាស្រសា មិនមានេកខែៈសសស្រង្កគ េះរនទ ន់ និងការដឹកជញ្ជ នូមិនមានេកខែៈ 

សវជជសាស្រសា ។ 

សរើសិនសោកអនកប្ត្ូវការសរៀរចាំសសវាសដាយមានការជូនដាំែឹងកន ុងរយៈសពេខៃ ី សនេះការសសន ើសុាំទ ាំង

សនេះនឹងប្ត្ូវប្ដនពិចារណាសៅតាមករែីនីមួយៗសហើយនឹងអាប្ស័យសេើសភាពថ្នការណាត់្ជួរ 

សពេណដេការណាត់្ជួរសប្មារ់សសវាសវជជសាស្រសត ប្ត្វូប្ដនសរៀរចាំសហើយភាពអាចរកប្ដនថ្ន្នធាន

មស្ាប្ដយស វ្ ើដាំសែើរ ។ 

ModivCare (ពីមុនមានសឈាម េះថា LogistiCare) នឹងសប្មរសប្មួេការទទួេប្ដនសវជជរញ្ញជ  (ទប្មង់

ណរររទអេះអាងរញ្ញជ ក់ររស់ប្េូសពទយ) ពីអនក ត្េ់សសវាណងទាំររស់អនក។ 

 

សោកអនកេួណត្ពិភាកាជាមួយអនក ត្េ់សសវាណងទាំររស់អនកនិងទទួេប្ដនការរញ្ជ នូ។ 

អាប្ស័យសេើសសវា វាអាចនឹងប្ត្វូការការអនុញ្ញា ត្ឲ្យសិទធិជាមុន។ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូកទី 4 ៖ តារាងអត្ថប្រសោជន៍ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសពទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោ ង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ពីថ្ងៃច័នទ  ដេ់ថ្ងៃសុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និងថ្ងៃឈរ់សប្មាក សោកអនកអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូរសពទសៅកាន់សោកអនកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការរនទ រ់។ការសៅទូរសពទសនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់សេហទាំព័រ 
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បសវាន្ែលន្្នការរ ស់បយើង ង់នែៃជូន 

 
មប្ាបាយប វ្ ើែំបណើរមិនន្មនបវជជសាស្ដសត  (NMT) 

អត្ថប្រសោជន៍សនេះ អនុញ្ញា ត្សប្មារ់ដឹកជញ្ជ នូសៅកាន់សសវាសវជជសាស្រសត  សដាយរងយនតដឹកអនក

ដាំសែើរ រងយនតតាក់សុី ឬទប្មង់ស្សងសទៀត្ថ្នមស្ាប្ដយដឹកជញ្ជ នូសាធារែៈ/ឯកជន។ 

អត្ថប្រសោជន៍សនេះ មិនដាក់កាំែត្់សេើអត្ថប្រសោជន៍ការដឹកជញ្ជ នូសវជជសាស្រសត មិនណមនសសស្រង្កគ េះ

រនទ ន់ររស់សោកអនកសនេះសឡើយ។  

សូមសោងសៅកាន់ជាំពូកទី 3 ណ ន្ក G ទាំព័រ 55 សប្មារ់ព៌ត័្មានរណនថមសត ីពីសសវាដឹកជញ្ជ នូ។ 

សដើមបីសសន ើសុាំសសវាដឹកជញ្ជ នូណដេប្ដនសរៀររារ់ខាងសេើ សូមទក់ទងសៅសសវារសប្មើសមាជិក Health 

Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោ ង 8 ប្ពឹកដេ់

សមា៉ោ ង 8 យរ់ ពីថ្ងៃច័នទ  ដេ់ថ្ងៃសុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃចុងសប្ដា ហ៍ និងថ្ងៃឈរ់

សប្មាក សោកអនកអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូរសពទសៅកាន់សោកអនកវញិសៅ 

ថ្ងៃស វ្ ើការរនទ រ់។  

សាំសែើមស្ាប្ដយស វ្ ើដាំសែើរប្ត្ូវណត្ដាក់ជូនជាមុនឲ្យប្ដនប្ប្ដាំពីរថ្ងៃថ្នថ្ងៃស វ្ ើការសប្មារ់ទាំងការ

ដឹកជញ្ជ នូណ ន្កសវជជសាស្រសា មិនមានេកខែៈសសស្រង្កគ េះរនទ ន់ និងការដឹកជញ្ជ នូមិនមានេកខែៈ 

សវជជសាស្រសា ។ 

សរើសិនសោកអនកប្ត្ូវការសរៀរចាំសសវាសដាយមានការជូនដាំែឹងកន ុងរយៈសពេខៃ ី សនេះការសសន ើសុាំទ ាំង

សនេះនឹងប្ត្ូវប្ដនពិចារណាសៅតាមករែីនីមួយៗសហើយនឹងអាប្ស័យសេើសភាពថ្នការណាត់្ជួរ 

សពេណដេការណាត់្ជួរសប្មារ់សសវាសវជជសាស្រសត ប្ត្វូប្ដនសរៀរចាំសហើយភាពអាចរកប្ដនថ្ន្នធាន

មស្ាប្ដយស វ្ ើដាំសែើរ ។ 

ModivCare (ពីមុនមានសឈាម េះថា LogistiCare) នឹងសប្មរសប្មួេការទទួេប្ដនសវជជរញ្ញជ  (ទប្មង់

ណរររទអេះអាងរញ្ញជ ក់ររស់ប្េូសពទយ) ពីអនក ត្េ់សសវាណងទាំររស់អនក។ 

សោកអនកេួណត្ពិភាកាជាមួយអនក ត្េ់សសវាណងទាំររស់អនកនិងទទួេប្ដនការរញ្ជ នូ។ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូកទី 4 ៖ តារាងអត្ថប្រសោជន៍ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសពទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោ ង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ពីថ្ងៃច័នទ  ដេ់ថ្ងៃសុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និងថ្ងៃឈរ់សប្មាក សោកអនកអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូរសពទសៅកាន់សោកអនកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការរនទ រ់។ការសៅទូរសពទសនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់សេហទាំព័រ 
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បសវាន្ែលន្្នការរ ស់បយើង ង់នែៃជូន 

 
ការន្ែទបំៅមនា ីរន្ែទ ំ

មនទ ីរណងទាំ (NF)េឺជាទីកណនៃងណដេ ត្េ់ការណងទាំសប្មារ់មនុសសណដេមិនអាចទទួេប្ដនការណងទាំ

សៅ ទ្េះ រ៉ោុណនត ណដេមិនចាាំប្ដច់សប្មាកសៅកន ុងមនទ ីរសពទយ។ 

សសវាណដេសយើង នឹងរង់ថ្ងៃជូនរមួមានដូចត្សៅ ណត្មិនកាំហិត្ប្ត្ឹមណត្៖ 

 រនទរ់ពាក់កណាត េឯកជន (ឬរនទរ់ឯកជនសរើសិនវាមានភាពចាាំប្ដច់ណ ន្កសវជជសាស្រសត ) 

 អាហាររមួមាន រររអាហារពិសសស 

 សសវាណងទាំ 

 ការពាប្ដេសដាយចេន ការពាប្ដេសាត រេទធភាពពេកមម និងការពាប្ដេសេើការនិោយសត ី 

 ការពាប្ដេ ល្ វូដសងា ើម 

 ឱសងណដេ ត្េ់ជូនសោកអនកជាណ ន្កមួយថ្នណ្នការណងទាំររស់អនក។  (សនេះ រមួមានសារធាត្ុ

ណដេមានវត្តមានប្សារ់ពី្មមជាត្ិសៅកន ុងរាងកាយររស់សោកអនកដូចជា កតាត កាំែកឈាម)

។ 

 ឈាម រមួមានការរកាទុក និងការប្េរ់ប្េង 

 សប្េឿង គ្ត្់ គ្ង់ណ ន្កសវជជសាស្រសត  និងការវេះកាត់្ណដេប្ត្វូ ត្េ់ជូនជាទូសៅសដាយមនទ ីរណងទាំ 

 ការស វ្ ើសត្សា កន ុងមនទ ីរពិសសា្ន៍ ណដេជាទូសៅ ត្េ់ជូនសដាយមនទ ីរណងទាំ 

 សសវាងត្កាាំរសម ីអុិច និងសសវាវទិយុ សាស្រសត ដថ្ទស្សងសទៀត្ណដេជាទូសៅ ត្េ់ជូនសដាយមនទ ីរណងទាំ 

 ការសប្រើប្ប្ដស់ររកិាខ រដូចជា សៅអីរសទេះរុញណដេជាទូសៅ ត្េ់ជូនសដាយមនទ ីរណងទាំ 

 សសវាប្េូសពទយ/រុេគេិកឯកសទសជាំនញ 

 ររកិាខ រសវជជសាស្រសា សប្រើជារ់ប្ដនយូរ 

 សសវាណងទាំស ម្ញ រមួមានទាំងប្កាស់ស ម្ញសិរបនិមិត្ត 

 អត្ថប្រសោជន៍ការណងទាំណេនក 

អ្តែម្រ បោជន៍បនោះម្រតវូបាន នតបៅទំព័រ នាា  ់ 
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូកទី 4 ៖ តារាងអត្ថប្រសោជន៍ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសពទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោ ង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ពីថ្ងៃច័នទ  ដេ់ថ្ងៃសុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និងថ្ងៃឈរ់សប្មាក សោកអនកអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូរសពទសៅកាន់សោកអនកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការរនទ រ់។ការសៅទូរសពទសនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់សេហទាំព័រ 
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បសវាន្ែលន្្នការរ ស់បយើង ង់នែៃជូន 

 
ការន្ែទបំៅមនា ីរន្ែទ ំ(ត) 

 ការពិនិត្យប្ត្សចៀក 

 ការណងទាំសដាយចារ់សរថ្ស 

 សសវាណ ន្កប្េិចសថាៃ េះ 

តាម្មមតា សោកអនកនឹងទទួេប្ដនការណងទាំររស់អនកពីមនទ ីរណងទាំកន ុងរណាត ញ។ រ៉ោុណនា សោកអនក

ប្រណហេនឹងអាចទទួេប្ដនការណងទាំររស់អនកពីមនទ ីរណងទាំមិនសៅកន ុងរណាត ញសយើង។ សោកអនក

អាចទទួេប្ដនការណងទាំពីទីកណនៃងដូចខាងសប្កាម សរើសិនពួកសេទទួេយកចាំនួនប្ប្ដក់ររស់

ណ្នការររស់សយើងជាការរង់ទូទត់្៖ 

 កណនៃងណងទាំ ឬសហេមន៍ណងទាំរនាដេ់មនុសសចាស់ចូេនិវត្តន៍ ណដេសោកអនកកាំពុងសាន ក់

សៅមុនសពេសោកអនកសៅកាន់មនទ ីរសពទយ (ដរារណាវា ត្េ់ការណងទាំររស់មនទ ីរណងទាំ)។ 

 មនទ ីរណងទាំណដេរត ី ឬប្រពនធសោកអនកកាំពុងសាន ក់សៅ សពេណដេសោកអនកចាកសចញពីមនទ ីរ

សពទយ។ 

សោកអនកេួណត្ពិភាកាជាមួយអនក ត្េ់សសវាណងទាំររស់អនកនិងទទួេប្ដនការរញ្ជ នូ។ 

ការអនុញ្ញា ត្ជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹងប្ត្វូការសដើមបីទទួេប្ដនការធានរា៉ា រ់រងសេើក
ណេងណត្កន ុងករែីសសស្រង្កគ េះរនទ ន់។ 

 
ការពិនិតយរក ញ្ជា ធាត់ម្រជលុ និងការពាបាលបែើមបី នែយទំងន់ 

សរើសិនសោកអនកមានសនទសសន៍ទមៃន់ខល នួចាំនួន 30 ឬសេើសពីសនេះ សយើងនឹងរង់ថ្ងៃជូនសប្មារ់

ការប្រឹកាសោរេ់ សដើមបីជួយសោកអនកឲ្យប្សកទមៃន់។ សោកអនកប្ត្វូណត្ទទួេប្ដនការប្រឹកា

សោរេ់សៅកន ុងសាថ រ័នណងទាំរឋម។ ការស វ្ ើណររសនេះ វាអាចប្ត្ូវប្ដនប្េរ់ប្េងសដាយណ្នការ

រង្កក រសពញសេញររស់អនក។ សូមពិភាកាជាមួយអនក ត្េ់សសវាណងទាំសុខភាពរឋមររស់អនក សដើមបី

ណសវ ងយេ់រណនថម។ 

សោកអនកេួណត្ពិភាកាជាមួយអនក ត្េ់សសវាណងទាំររស់អនកនិងទទួេប្ដនការរញ្ជ នូ។ 

ការអនុញ្ញា ត្ជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹងប្ត្វូការសដើមបីទទួេប្ដនការធានរា៉ា រ់រងសេើក

ណេងណត្កន ុងករែីសសស្រង្កគ េះរនទ ន់។ 
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូកទី 4 ៖ តារាងអត្ថប្រសោជន៍ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសពទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោ ង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ពីថ្ងៃច័នទ  ដេ់ថ្ងៃសុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និងថ្ងៃឈរ់សប្មាក សោកអនកអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូរសពទសៅកាន់សោកអនកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការរនទ រ់។ការសៅទូរសពទសនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់សេហទាំព័រ 
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បសវាន្ែលន្្នការរ ស់បយើង ង់នែៃជូន 

 
បសវាវ ិ្ ីពាបាលសារធាតុបញៀន (OTP) 

ណ្នការនឹងរង់ថ្ងៃជូនសប្មារ់សសវាពាប្ដេជាំងឺថ្នការសប្រើសារធាតុ្សញៀនដូចខាងសប្កាម 

(OUD)៖ 

 សកមមភាពរញ្ច េូកន ុងខល នួ 

 ការវាយត្ថ្មៃតាមកាេកាំែត្់ 

 ការសប្រើឱសងណដេទទួេការអនុញ្ញា ត្សដាយរដឋប្ដេឱសង និងចាំែីអាហារ (FDA) សហើយសរើ

សិនអនុវត្តប្ដន សនេះការប្េរ់ប្េង និង ត្េ់ជូនសោកអនកនូវការសប្រើឱសងទាំងសនេះ 

 ការប្រឹកាពីការសប្រើសារធាត្ុសញៀន 

  វ ិ្ ីពាប្ដេ សដាយរុេគេ និងជាប្កមុ 

 ការស វ្ ើសត្សត រកការសប្រើប្ប្ដស់ឱសង ឬសារធាត្ុេីមីកន ុងរាងកាយររស់អនក (សត្សត រកសារធាត្ុ

ពុេ) 

ការអនុញ្ញា ត្ជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹងប្ត្វូការសដើមបីទទួេប្ដនការធានរា៉ា រ់រងសេើក

ណេងណត្កន ុងករែីសសស្រង្កគ េះរនទ ន់។ 

 
ការប វ្ ើបតសរ វនិិចឆ ័យ និងបសវា និងបម្រគឿង រ្ត់ រ្ង់ន្  ពិបម្ររោះជំងឺបម្រៅ 

សយើងនឹងរង់ថ្ងៃជូនសប្មារ់សសវាដូចត្សៅសនេះ និងសសវាសវជជសាស្រសតចាាំប្ដច់ស្សងសទៀត្ណដេមិន

ប្ដនរាយសឈាម េះសៅទីសនេះ៖ 

 ការងត្កាាំរសម ីអុិច 

 ការពាប្ដេសដាយ វទិយុ សកមម (សដាយរា៉ា ដយូ មនិងធាតុ្អីុសូតូ្រ) រមួមានសាំភារៈនិងសប្េឿង គ្ត្់

គ្ង់សប្មារ់អនករសចចកសទស។ 

 សប្េឿង គ្ត្់ គ្ង់ការវេះកាត្់ ដូចជាសប្េឿងរំុររួស 

 រែរ រែរចាក់ពុមព និងឧរករែ៍ស្សងសទៀត្ណដេសប្រើប្ប្ដស់សប្មារ់ការប្ដក់ឆ្អ ឹង និងការ

ភាៃ ត្់ឆ្អ ឹង 

 ការស វ្ ើសត្សា សៅមនទ ីរពិសសា្ន៍ 

 ឈាម រមួមានការរកាទុក និងការប្េរ់ប្េង 

 ការស វ្ ើសត្សា រកសរាេវនិិចឆ ័យណររពិសប្ោេះជាំងឺសប្ៅដថ្ទស្សងសទៀត្ (រមួមានការស វ្ ើសត្សាសម ុ ប្េ

សាម ញ ដូចជា CT, MRI, MRA, SPECT)។ 

សោកអនកេួណត្ពិភាកាជាមួយអនក ត្េ់សសវាណងទាំររស់អនកនិងទទួេប្ដនការរញ្ជ នូ។ 

ការអនុញ្ញា ត្ជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹងប្ត្វូការសដើមបីទទួេប្ដនការធានរា៉ា រ់រងសេើក

ណេងណត្កន ុងករែីសសស្រង្កគ េះរនទ ន់។ 
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូកទី 4 ៖ តារាងអត្ថប្រសោជន៍ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសពទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោ ង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ពីថ្ងៃច័នទ  ដេ់ថ្ងៃសុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និងថ្ងៃឈរ់សប្មាក សោកអនកអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូរសពទសៅកាន់សោកអនកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការរនទ រ់។ការសៅទូរសពទសនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់សេហទាំព័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 100 
? 
 

បសវាន្ែលន្្នការរ ស់បយើង ង់នែៃជូន 

 
បសវាពិបម្ររោះជំងឺបម្រៅបៅមនា ីរបពទយ 

សយើងរង់ថ្ងៃសប្មារ់សសវាសវជជសាស្រសតចាាំប្ដច់ ណដេសោកអនកទទួេប្ដនសៅកន ុងណ ន្កពិសប្ោេះជាំងឺសប្ៅ

មនទ ីរសពទយ សប្មារ់ការវនិិចឆ ័យសរាេ ឬការពាប្ដេជាំងឺ ឬររួស ដូចជា៖ 

 សសវាកន ុងណ ន្កសសស្រង្កគ េះរនទ ន់ ឬមនទ ីរពាប្ដេពិសប្ោេះជាំងឺសប្ៅ ដូចជាសសវាប្តួ្ត្ពិនិត្យតាម

ដាន ឬការវេះកាត់្ខាងសប្ៅ 

o សសវាថ្នការប្តួ្ត្ពិនិត្យតាមដានជួយសវជជរែឌ ិត្ររស់អនកឲ្យប្ដនដឹង ថាសត្ើសោក

អនកចាាំប្ដច់ប្ត្វូអនុញាត្ឲ្យសាន ក់សៅមនទ ីរសពទយ ជា "អនកជាំងឺសប្មាកពាប្ដេ"  

ឬអត្់។ 

o ជួនកាេសោកអនកអាចសាន ក់សៅមនទ ីរសពទយណត្មួយយរ់ សហើយសៅណត្អាចទុកថាជា 

"អនកជាំងឺមិនសប្មាកពាប្ដេកន ុងមនទ ីសពទយ"។ 

o សោកអនកអាចទទួេប្ដនព័ត៌្មានអាំពីអនកជាំងឺសប្មាកកន ុងមនទ ីសពទយឬក៏អនកជាំងឺ
មិនសប្មាកពាប្ដេកន ុងមនទ ីរសពទយសៅកន ុងព័ត្៌មានសនេះ៖ 

www.medicare.gov/sites/default/files/2018-09/11435-Are-You-an-Inpatient-

or-Outpatient.pdf 

 ការស វ្ ើសត្សា សៅកន ុងមនទ ីរពិសសា្ន៍ និងការស វ្ ើសត្សា រកសរាេ វនិិចឆ ័យ ណដេសចញ វកិកយរប្ត្េិត្

ថ្ងៃសដាយមនទ ីរសពទយ 

 ការណងទាំសុខភាព ល្ វូចិត្ត រមួមានការណងទាំសៅកន ុងកមម វ ិ្ ីសាំរាកសពទយមិនសពញសេញ ប្រសិន

សរើសវជជរែឌ ិត្រញ្ញជ ក់ថា ការពាប្ដេចូេសាំរាកសពទយេឺចាាំប្ដច ់សដាយោម នវា។ 

 សសវាងត្កាាំរសម ីអុិច និងសសវា វទិយុ សាស្រសត ដថ្ទសទៀត្ ណដេសចញ វកិកយរប្ត្េិត្ថ្ងៃសដាយមនទ ីរសពទយ 

 សប្េឿង គ្ត្់ គ្ង់សវជជសាស្រសត  ដូចជារែរ និងរែរចាក់ពុមព 

 ការពិនិត្យរកជាំងឺ និងសសវារង្កក រជាំងឺណដេប្ត្វូប្ដនរាយនមសៅពាសសពញ 

តារាងអត្ថប្រសោជន៍ 

 ឱសងមួយចាំនួន ណដេសោកអនកមិនអាចសប្រើសដាយខល នួឯងប្ដន។ 

សោកអនកេួណត្ពិភាកាជាមួយអនក ត្េ់សសវាណងទាំររស់អនកនិងទទួេប្ដនការរញ្ជ នូ។ 

ការអនុញ្ញា ត្ជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹងប្ត្វូការសដើមបីទទួេប្ដនការធានរា៉ា រ់រងសេើក

ណេងណត្កន ុងករែីសសស្រង្កគ េះរនទ ន់។ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html
https://www.medicare.gov/sites/default/files/2018-09/11435-Are-You-an-Inpatient-or-Outpatient.pdf
https://www.medicare.gov/sites/default/files/2018-09/11435-Are-You-an-Inpatient-or-Outpatient.pdf


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូកទី 4 ៖ តារាងអត្ថប្រសោជន៍ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសពទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោ ង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ពីថ្ងៃច័នទ  ដេ់ថ្ងៃសុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និងថ្ងៃឈរ់សប្មាក សោកអនកអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូរសពទសៅកាន់សោកអនកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការរនទ រ់។ការសៅទូរសពទសនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់សេហទាំព័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 101 
? 
 

បសវាន្ែលន្្នការរ ស់បយើង ង់នែៃជូន 

 
ការន្ែទសុំខភាព្្ វូចិតតន្  ពិបម្ររោះជំងឺបម្រៅ 

សយើងនឹងរង់ថ្ងៃជូនសប្មារ់សសវាកមមសុខភាព ល្ វូចិត្តណដេ ត្េ់ជូនសដាយ៖ 

 សវជជរែឌ ិត្ ឬប្េូសពទយវកិេចរតិ្ ណដេមានអាជាញ រ័ែណ ពីរដឋ 

 ប្េូសពទយណ ន្កចិត្តសាស្រសត េៃ ីនិកសាស្រសត  

 រុេគេិកសងគមកិចចជាំនញេៃ ីនិកសាស្រសត  

 េិោនុរដាឋ កឯកសទសេៃ ីនិកសាស្រសត  

 សពទយអនុសវជជរែឌ ិត្ 

 ជាំនួយការប្េួសពទយ 

 រុេគេិកអាជីពណ ន្កណងទាំសុខភាព ល្ វូចិត្ត ណដេមានេកខែៈសមបត្ត ិប្េរ់ប្ោន់ររស់កមម វ ិ្  ី

Medicare ដថ្ទសទៀត្ណាមួយដូចណដេអនុញ្ញា ត្សៅសប្កាមចារ់រដឋណដេចូេជា្រមាន។ 

សយើងនឹងរង់ថ្ងៃជូនសប្មារ់សសវាដូចត្សៅសនេះ សហើយប្រណហេជាសសវាដថ្ទសទៀត្ណដេមិនមានរាយ

សឈាម េះសៅទីសនេះ៖ 

 សសវាមនទ ីរពាប្ដេ  

 ការពាប្ដេសពេថ្ងៃ  

 សសវាសាត រសមបទ ល្ វូចិត្ត-សងគម  

 កមម វ ិ្ ីសប្មាកសពទយមិនសពញសេញ/កមម វ ិ្ ី ណររពិសប្ោេះជាំងឺសប្ៅប្េរ់ប្ជងុសប្ជាយ 

 ការពាប្ដេ និងការវាយត្ាំថ្េណ ន្កសុខភាព ល្ វូចិត្តជាប្កមុ និងរុេគេ 

 ការស វ្ ើសត្សា ណ ន្កចិត្តសាស្រសត សៅសពេណដេប្ត្វូប្ដនរញ្ញជ ក់ថាចាាំប្ដច់ណ ន្កសវជជសាស្រសត សដើមបីវាយ

ត្ាំថ្េពីេទធ្េសុខភាព ល្ វូចិត្ត 

 សសវាពិសប្ោេះជាំងឺសប្ៅ សប្មារ់សោេរាំែងប្តួ្ត្ពិនិត្យតាមដានការពាប្ដេសដាយឱសង 

 សសវាមនទ ីរពិសសា្ន៍ណររពិសប្ោេះជាំងឺសប្ៅ ឱសង សប្េឿង គ្ត្់ គ្ង់និងថាន ាំរាំរ៉ោនសុខភាព 

 ការប្រឹកាជាំងឺ វកិេចរតិ្ 

ការអនុញ្ញា ត្ជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹងប្ត្វូការសដើមបីទទួេប្ដនការធានរា៉ា រ់រងសេើក

ណេងណត្កន ុងករែីសសស្រង្កគ េះរនទ ន់។ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូកទី 4 ៖ តារាងអត្ថប្រសោជន៍ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសពទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោ ង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ពីថ្ងៃច័នទ  ដេ់ថ្ងៃសុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និងថ្ងៃឈរ់សប្មាក សោកអនកអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូរសពទសៅកាន់សោកអនកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការរនទ រ់។ការសៅទូរសពទសនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់សេហទាំព័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 102 
? 
 

បសវាន្ែលន្្នការរ ស់បយើង ង់នែៃជូន 

 
បសវកមមសាត រសមបទន្  ពិបម្ររោះជំងឺបម្រៅ 

សយើងនឹងរង់ថ្ងៃសប្មារ់ការពាប្ដេសដាយចេន ការពាប្ដេសាត រេទធភាពពេកមម និងការ

ពាប្ដេការនិោយសត ី។ 

សោកអនកអាចទទួេប្ដនសសវាសាត រនីតិ្សមបទសប្មារ់អនកជាំងឺមិនសប្មាកពាប្ដេកន ុងមនទ ីរសពទយ 

ការោិេ័យអនកពាប្ដេឯករាជយ, មនទ រីសាត រនីត្ិសមបទទូេាំទូោយសប្មារ់អនកជាំងឺមិនសប្មាក

ពាប្ដេកន ុងមនទ ីសពទយ (CORFs) និងមនទ ីរដថ្ទស្សងសទៀត្។ 

សោកអនកេួណត្ពិភាកាជាមួយអនក ត្េ់សសវាណងទាំររស់អនកនិងទទួេប្ដនការរញ្ជ នូ។ 

ការអនុញ្ញា ត្ជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹងប្ត្វូការសដើមបីទទួេប្ដនការធានរា៉ា រ់រងសេើក

ណេងណត្កន ុងករែីសសស្រង្កគ េះរនទ ន់។ 

 
បសវាពិបម្ររោះជំងឺបម្រៅសម្រមា ់ការបម្រ ើម្របាស់សារធាតុបញៀន 

សយើងនឹងរង់ថ្ងៃជូនសប្មារ់សសវាដូចត្សៅសនេះ សហើយប្រណហេជាសសវាដថ្ទសទៀត្ណដេមិនមានរាយ

សឈាម េះសៅទីសនេះ៖ 

 ការប្តួ្ត្ពិនិត្យរកជាំងឺ និងការប្រឹកាសោរេ់ចាំសពាេះការសប្រើសប្េឿងប្សវងឹខុសប្រប្កតី្ 

 ការពាប្ដេការសប្រើប្ប្ដស់ថាន ាំសញៀន 

 ការប្រឹកាសោរេ់ជាប្កមុ ឬជារុេគេ សដាយអនកជាំនញេៃ ីនិកសាស្រសត ណដេមានេុែសមបត្ត ិ

ប្េរ់ប្ោន់ 

 ការពាប្ដេរនារការសញៀនសារធាត្ុសញៀនកប្មិត្សប្កាមប្សួចប្សាវ សៅកន ុងកមម វ ិ្ ីពាប្ដេ

ការសញៀនសៅកន ុងមែឌ េពាប្ដេ 

 សសវាណ ន្កសប្េឿងប្សវងឹ និង/ឬថាន ាំសញៀនសៅកន ុងមែឌ េពាប្ដេសប្ៅប្េរ់ប្ជងុសប្ជាយសប្មារ់

អនកជាំងឺមិនសប្មាកពាប្ដេកន ុងមនទ ីសពទយ 

 ការពាប្ដេសដាយឱសង Naltrexone (vivitrol) ។ 

ការអនុញ្ញា ត្ជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹងប្ត្វូការសដើមបីទទួេប្ដនការធានរា៉ា រ់រងសេើក

ណេងណត្កន ុងករែីសសស្រង្កគ េះរនទ ន់។ 

 
ការវោះកាត់ន្  ពិបម្ររោះជំងឺបម្រៅ 

សយើងនឹងរង់ថ្ងៃជូនសប្មារ់ការវេះកាត្់ និងសសវាណររពិសប្ោេះជាំងឺសប្ៅសៅណ ន្កពិសប្ោេះជាំងឺសប្ៅថ្ន

មនទ ីរសពទយ និងសៅមែឌ េវេះកាត្់មិនសាំរាកសពទយ។ 

សោកអនកេួណត្ពិភាកាជាមួយអនក ត្េ់សសវាណងទាំររស់អនកនិងទទួេប្ដនការរញ្ជ នូ។ 

ការអនុញ្ញា ត្ជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹងប្ត្វូការសដើមបីទទួេប្ដនការធានរា៉ា រ់រងសេើក

ណេងណត្កន ុងករែីសសស្រង្កគ េះរនទ ន់។ 
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូកទី 4 ៖ តារាងអត្ថប្រសោជន៍ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសពទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោ ង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ពីថ្ងៃច័នទ  ដេ់ថ្ងៃសុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និងថ្ងៃឈរ់សប្មាក សោកអនកអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូរសពទសៅកាន់សោកអនកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការរនទ រ់។ការសៅទូរសពទសនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់សេហទាំព័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 103 
? 
 

បសវាន្ែលន្្នការរ ស់បយើង ង់នែៃជូន 

 
ឱសែមិនមានបវជជ ញ្ជជ  (OTC)៖ 

េសប្មាងធានរា៉ា រ់រងសៅសេើទាំនិញ OTC មានកាំែត្់ ណដេអាចរកប្ដនតាមថ្ប្រសែីយ៍ និងសប្ជើស

សរសីហាងឱសងសាថ នេក់រាយ CVS សដាយមិនមានថ្ងៃរណនថមចាំសពាេះអនក។ ចូរទក់ទងមក Health 

Net Cal MediConnect សប្មារ់ព័ត៌្មានរណនថម។ 

សដើមបីជាអត្ថប្រសោជន៍រណនថម េសប្មាងររស់សយើងធានរា៉ា រ់រងរហូត្ដេ់ $55 កន ុងមួយប្តី្មាស

ប្រត្ិទិនសប្មារ់ទាំនិញណដេមិនត្ប្មូវសវជជរញ្ញជ  (OTC) ណដេប្េរ់េកខែៈ។  

ការធានរា៉ា រ់រង OTC សនេះប្ត្វូប្ដនកាំែត់្សប្មារ់ការរញ្ញជ ទិញមួយកន ុងមួយប្តី្មាសប្រតិ្ទិន។  

រាេ់ចាំនួនទឹកប្ប្ដក់ណដេមិនប្ដនសប្រើនឹងមិនសេើកសៅប្ត្ីមាសសប្កាយថ្នប្រត្ិទិនសនេះសទ។  

អនកអាចរញ្ញជ ទិញរហូត្ដេ់ទាំនិញដូចោន ចាំនួនប្ប្ដាំរួន កន ុងមួយប្តី្មាសប្រតិ្ទិនសេើកណេងណត្

មានការកត់្សមាគ េ់ស្សងសទៀត្សៅកន ុងកូនសសៀវសៅ។ មិនមានការកាំែត្់សេើចាំនួនទាំនិញសរុរសៅ

កន ុងការរញ្ញជ ទិញររស់អនកសទ។ 

ការធានរា៉ា រ់រងសនេះអាចប្ត្វូប្ដនសប្រើណត្សដើមបីរញ្ញជ ទិញទាំនិញ OTC សប្មារ់សមាជិករ៉ោុសណាណ េះ។ 

 
បសវាសំរាកពាបាលកន ុងមនា ីរបពទយមិនបពញបលញ 

ការសប្មាកពាប្ដេកន ុងមនទ ីរសពទយមិនសពញសេញ េឺជាកមម វ ិ្ ី ណដេប្ត្វូប្ដនសរៀរចាំជារចនសមព ័នធ

ថ្នការពាប្ដេវកិេវទិាសកមម។ វាប្ត្វូប្ដន ត្េ់ជូនជាសសវាសប្មារ់អនកជាំងឺមិនសប្មាកពាប្ដេ

កន ុងមនទ ីរសពទយ ឬសដាយមែឌ េសុខភាពពិសប្ោេះជាំងឺ ល្ វូចិត្តប្រចាាំសហេមន៍។ វាមានេកខែៈ ៃ្ន់ ៃ្រ

ជាងការណងទាំណដេសោកអនកទទួេប្ដនសៅកន ុងការោិេ័យសវជជរែឌ ិត្ ឬអនកពាប្ដេររស់អនក។ 

វា វាអាចជួយរង្កក រសោកអនកមិនឲ្យសាន ក់សៅកន ុងមនទ ីរសពទយ។ 

កំណត់សមារ ល់៖ សដាយសារណត្  វញិ្ញា រនរប្ត្ Medicare ប្ត្វូប្ដនត្ប្មូវឱយមានសប្មារ់ Cal 

MediConnectសយើងប្េរដែត រ់ណត្ការចូេមនទ ីរសពទយរ៉ោុសណាណ េះ សៅ មែឌ េអនកជាំងឺសប្ៅមនទ ីរសពទយ។ 

ការអនុញ្ញា ត្ជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹងប្ត្វូការសដើមបីទទួេប្ដនការធានរា៉ា រ់រងសេើក
ណេងណត្កន ុងករែីសសស្រង្កគ េះរនទ ន់។ 

 
បសវាម្រគបូពទយ/អ្នក ត្ល់បសវាន្ែទ ំរមួមានការជួ ពិបម្ររោះបៅការោិល័យបវជជ ណឌ ិត 

សយើងនឹងរង់ថ្ងៃជូនសប្មារ់សសវាដូចខាងសប្កាម៖ 

 ការណងទាំសុខភាព ឬការវេះកាត់្ណដេមានភាពចាាំប្ដច់ណ ន្កសវជជសាស្រសត ត្េ់ជូនសៅតាមកណនៃង

ដូចជា៖ 

o ការោិេ័យររស់ប្េូសពទយ 

o មែឌ េវេះកាត្់មិនសាំរាកសពទយណដេមានការរញ្ញជ ក់ទទួេសាគ េ់ 

o ណ ន្កពិសប្ោេះជាំងឺសប្ៅថ្នមនទ ីរសពទយ 

 ការពិសប្ោេះជាំងឺ ការស វ្ ើសរាេវនិិចឆ ័យ និងការពាប្ដេសដាយប្េូសពទយឯកសទស 

 ការពិនិត្យប្ត្សចៀក និងេាំនឹងមូេដាឋ នណដេប្ត្វូប្ដន ត្េ់ជូនសដាយអនក ត្េ់សសវាណងទាំ សុខ

ភាព រឋមររស់អនក សរើសិនសវជជរែឌ ិត្សោកអនកសចញសវជជរញ្ញជ  សដើមបីសមើេថា សត្ើសោកអនក

ប្ត្វូការការពាប្ដេណដរឬសទ 

អ្តែម្រ បោជន៍បនោះម្រតវូបាន នតបៅទំព័រ នាា  ់ 
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូកទី 4 ៖ តារាងអត្ថប្រសោជន៍ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសពទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោ ង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ពីថ្ងៃច័នទ  ដេ់ថ្ងៃសុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និងថ្ងៃឈរ់សប្មាក សោកអនកអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូរសពទសៅកាន់សោកអនកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការរនទ រ់។ការសៅទូរសពទសនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់សេហទាំព័រ 
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បសវាម្រគបូពទយ/អ្នក ត្ល់បសវាន្ែទ ំរមួមានការជួ ពិបម្ររោះបៅការោិល័យបវជជ ណឌ ិត (ត) 

1. សសវាណងទាំសុខភាពពីចមាៃ យមួយចាំនួន ណដេរមួមាន៖ ការណងទាំរឋម សពទយឯកសទស និង 

សសវាជាំនញខាងណងទាំសុខភាពស្សងសទៀត្ និងសសវាឯកសទសសុខភាព ល្ វូចិត្តសប្មារ់អនក

ជាំងឺមិនសប្មាកកន ុងមនទ ីសពទយ ណដេរមួមានការណងទាំអនកជាំងឺវកិេចរកិ។   

o សោកអនកមានជសប្មើសថ្នការទទូេប្ដនសសវាទាំងសនេះតាមរយៈការសៅជួរពិនិត្យជាំងឺ
សដាយផ្ទទ េ់ឬតាមសសវាសុខភាពតាមទូរសពទ។ សរើសិនអនកសប្ជើសសរសីការ ត្េ់ព័ត្៌មាន

សុខភាពសដាយប្រព័នធ សអឡិចប្ត្និូចកន ុងចាំសណាមសសវាទាំងសនេះ អនកប្ត្វូណត្សប្រើប្ប្ដស់អនក

គ្ត់្ គ្ង់រណាត ញណដេ ត្េ់សសវា ត្េ់ពត៌្មានសុខភាពសដាយប្រព័នធ សអឡិចប្ត្ូនិចសនេះ។  

2. សសវាណងទាំសុខភាពពីចមាៃ យសប្មារ់ការជួរពិសប្ោេះទក់ទងនឹងជាំងឺត្ប្មងសនមដាំណាក់

កាេចុងសប្កាយប្រចាាំណខ (ESRD) សប្មារ់សមាជិកជាំងឺត្ប្មងសនមណដេមានមូេដាឋ នសៅ

មនទ ីរសពទយ ឬមជឈមែឌ េោងត្ប្មងសនមណដេមានសភាព ៃ្ន់ ៃ្រសៅមនទ ីរសពទយ 

មជឈមែឌ េោងត្ប្មងសនម ឬ សេហដាឋ នររស់សមាជិក 

3. សសវាទូរសុខភាពនឹង ត្េ់ការវភិាេសរាេ ការវាយត្ថ្មៃ ឬការពាប្ដេសរាេសញ្ញា ថ្នការដាច់

សរថ្សឈាមកន ុងខួរកាេ 

4. សសវាសុខភាពពីចមាៃ យសប្មារ់សមាជិកណដេមានរញ្ញា សប្រើប្ប្ដស់សារធាត្ុសញៀន ឬជាំងឺ 

សុខភាព ល្ វូចិត្តណដេសកើត្មានដាំណាេោន  

o ការចុេះសឈាម េះនិមម ិត្ (ឧទហរែ៍ តាមរយៈទូរសពទ ឬ តាមវសីដអូឆត្) ជាមួយសវជជ

រែឌ ិត្ររស់អនកពី 5-10 នទ ីសរើសិនអនកមិនណមនជាអនកជាំងឺងមី។ 

o ការវាយត្ថ្មៃថ្នវសីដអូ និង/ឬ ររូភាពណដេសោកអនកប្ដនស្ញើសៅកាន់សវជជរែឌ ិត្

ររស់អនក សហើយការពនយេ់ និងការតាមដានសដាយសវជជរែឌ ិត្ររស់អនកកន ុងរយៈសពេ 

24 សមា៉ោ ង សរើសិនអនកមិនណមនជាអនកជាំងឺងមី។ 

5. ការប្រឹកាសោរេ់ណដេសវជជរែឌ ិត្ររស់អនកមានជាមួយសវជជរែឌ ិត្ស្សងសទៀត្តាមទូរសពទ  

អុីន្ឺសែត្ ឬ កាំែត្់ប្តាសុខភាពសអឡិចប្ត្និូក សរើសិនសោកអនកមិនណមនជាអនកជាំងឺងមី 

 សោរេ់ទីពីរ ា្េ់សដាយអនក ត្េ់សសវាមាន ក់ស្សងសទៀត្ មុនសពេការវេះកាត្់សដាយសវជជសាស្រសត  

 ការណងទាំស ម្ញមិនមានេកខែៈជាប្រចាាំ។ សសវាណដេប្ត្វូប្ដនធានរា៉ា រ់រងប្ត្វូប្ដនកប្មិត្ប្ត្ឹម

ណត្៖ 

o ការវេះកាត្់ថាគ ម ឬរចនសម័ពនធពាក់ព័នធ  

o ការពាប្ដេណកកុនការប្ដក់ឆ្អ ឹងថាគ មឬឆ្អ ឹងមុខ 

o ការដកស ម្ញមុនការពាប្ដេសដាយ វទិយុ សាស្រសត សៅសេើជាំងឺមហារកី 

o សសវាណដេនឹងប្ត្វូប្ដនធានរា៉ា រ់រងសៅសពេប្ត្វូប្ដន ត្េ់ជូនសដាយប្េូសពទយ 

សោកអនកេួណត្ពិភាកាជាមួយអនក ត្េ់សសវាណងទាំររស់អនកនិងទទួេប្ដនការរញ្ជ នូ។ 

ការអនុញ្ញា ត្ជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹងប្ត្វូការសដើមបីទទួេប្ដនការធានរា៉ា រ់រងសេើក

ណេងណត្កន ុងករែីសសស្រង្កគ េះរនទ ន់។ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូកទី 4 ៖ តារាងអត្ថប្រសោជន៍ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសពទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោ ង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ពីថ្ងៃច័នទ  ដេ់ថ្ងៃសុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និងថ្ងៃឈរ់សប្មាក សោកអនកអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូរសពទសៅកាន់សោកអនកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការរនទ រ់។ការសៅទូរសពទសនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់សេហទាំព័រ 
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បសវាន្ែលន្្នការរ ស់បយើង ង់នែៃជូន 

 
បសវាន្ ន្កម្រគិចបថ្ៃ ោះ 

សយើងនឹងរង់ថ្ងៃជូនសប្មារ់សសវាដូចខាងសប្កាម៖ 

 ការវនិិចឆ ័យសរាេ និងការពាប្ដេររួស និងជាំងឺប្រអរ់សជើងណររសវជជសាស្រសត  ឬណររវេះកាត្ ់

(ដូចជាដូចជាជាំងឺប្កញ៉ោង់ប្មាមសជើង ឬណកងសជើងមានខាន យឆ្អ ឹង) 

 ការណងទាំប្រអរ់សជើងជាប្រចាាំសប្មារ់សមាជិកណដេមានសាថ នភាពណដេអាចរ៉ោេះពាេ់ដេ់

សជើងដូចជា ជាំងឺទឹកសនមណ អ្ម 

ការណងទាំជាប្រចាាំរណនថមប្ត្វូប្ដនកប្មិត្ប្តឹ្មណត្ការជួរពិសប្ោេះចាំនួន 12 ដងកន ុងមួយឆន ាំណដេរមួ

រញ្ច េូទាំងការកាត្់ ឬការយកណ ៃ្ និងណសបកប្កិនសៅសេើសជើងសចញ និងការត្ប្មឹម ការកាត្់  

ឬការប្ចឹរប្កចក 

សោកអនកេួណត្ពិភាកាជាមួយអនក ត្េ់សសវាណងទាំររស់អនកនិងទទួេប្ដនការរញ្ជ នូ។ 

 
ការពិនិតយបែើមបីរកជំងឺមហារកីម្រកបពញម្រ ួសាត ត 

សប្មារ់រុរសអាយ ុ50 ឆន ាំ និងសេើសពីសនេះ សយើងនឹងរង់ថ្ងៃជូនសប្មារ់សសវាខាងសប្កាម សរៀងរាេ់

12 ណខមតង៖ 

 ការពិនិត្យទវ រោមកតាមណររឌីជីងេ 

 ការវភិាេរកសមើេអង់ទីណសនប្កសពញប្រូសាត ត្ជាក់ោក់ (PSA) ។ 

សោកអនកេួណត្ពិភាកាជាមួយអនក ត្េ់សសវាណងទាំររស់អនកនិងទទួេប្ដនការរញ្ជ នូ។ 

ការអនុញ្ញា ត្ជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹងប្ត្វូការសដើមបីទទួេប្ដនការធានរា៉ា រ់រងសេើក

ណេងណត្កន ុងករែីសសស្រង្កគ េះរនទ ន់។ 
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូកទី 4 ៖ តារាងអត្ថប្រសោជន៍ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសពទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោ ង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ពីថ្ងៃច័នទ  ដេ់ថ្ងៃសុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និងថ្ងៃឈរ់សប្មាក សោកអនកអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូរសពទសៅកាន់សោកអនកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការរនទ រ់។ការសៅទូរសពទសនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់សេហទាំព័រ 
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សររីាងរសិ បនិមិតត និងបម្រគឿង រ្ត់ រ្ង់ ក់ព័នធ  

សររីាងគសិរបនិមិត្ត ជាំនួសណ ន្កថ្នរាងកាយមួយណ ន្ក ឬណ ន្កទាំងមូេ ថ្នរាងកាយ ឬមុខង្ករមួយ

ណ ន្ក ឬទាំងមូេ។ សយើងនឹងរង់ថ្ងៃជូនសប្មារ់សប្េឿងររធិានសររីាងគសិរបនិមិមត្ខាងសប្កាម និង

សប្េឿងររធិានដថ្ទស្សងសទៀត្ណដេមិនមានរាយសឈាម េះសៅទីសនេះ ៖ 

 សសាងប្ត្ងោមកសប្មារ់អនកជាំងឺវេះសចាេះប្រសហាងសេើសពាេះជាំនួសទវ រោមកនិងររកិាខ រពាក់

ព័នធនឹងការវេះសរើកសពាេះសវៀន្ាំ 

 អាហាររាំរ៉ោនខាងសប្ៅ និងការចាក់តាមសរថ្ស សដាយរារ់ទាំងឧរករែ៍ គ្ត្់ គ្ង់ការរញ្ច ុ ក

ចាំែី ឧរករែ៍រញ្ច េូអាហាររាំរ៉ោន ការដាក់ទុសោ និងអាដារ់ទ័រ សូេុយសយុ ង ប្ពមទាំង

ររកិាខ រសប្មារ់ការចាក់រញ្ច េូសដាយខល នួឯង 

 ឧរករែ៍សភាញ ចត្ប្មូវចរនតអេគ ីសនីសរេះដូង 

 ឧរករែ៍រុំទរ់ប្ទប្ទង់សររីាងគ 

 ណសបកសជើងសិរបនិមិត្ត 

 ថ្ដ ឬសជើងសិរបនិមិត្ត 

 សុដន់សិរបនិមិត្ត (រមួមានអាវប្ទនរ់វេះកាត់្រនទ រ់ពីការវេះកាត់្សុដន់) 

 ណ ន្កសិរបនិមម ិត្នឹងប្ត្វូសប្រើជាំនួសប្េរ់ណ ន្កទាំងអស់ថ្នណ ន្ករាងកាយថ្ ទ្មុខខាងសប្ៅណដេ

ប្ត្វូប្ដនដកសចញ ឬ ខូចខាត្សដាយសារជាំងឺ សប្ោេះថាន ក់ ឬ ពិការភាពពីកាំសែើត្ 

 ណប្កម និងសខាកនទរសប្មារ់ការរសនទ ររង់ណដេមិនអាចប្េរ់ប្េងប្ដន 

សយើងនឹងរង់ថ្ងៃជូន្ងណដរ សប្មារ់សប្េឿង គ្ត់្ គ្ង់មួយចាំនួនទក់ទងនឹងសររីាងគសិរបនិមិត្ត។ 

សយើងនឹងរង់ថ្ងៃជូន្ងណដរ សដើមបីស វ្ ើការជួសជុេ ឬរ្រូសររីាងគសិរបនិមិត្តងមី។ 

សយើង ត្េ់ជូននូវការធានរា៉ា រ់រងមួយចាំនួន រនទ រ់ពីការរកណេនកសឡើងប្ដយ ឬការវេះកាត់្ជាំងឺ

ណេនកសឡើងប្ដយ។ សូមសមើេ “ការណងទាំសុខភាពណេនក” សៅសពេសប្កាយសៅកន ុងណ ន្កសនេះទាំព័រ 110 

សប្មារ់ព័ត៌្មានេមអ ិត្។ 

សយើងនឹងមិនស វ្ ើការរង់ថ្ងៃសប្មារ់ឧរករែ៍ស ម្ញសិរបនិមម ិត្ជូនសនេះសទ។ 

សោកអនកេួរពិភាកាជាមួយអនក ត្េ់សសវាណងទាំររស់សោកអនកសដើមបីទទួេប្ដនការរញ្ជ នូរនត  

សប្មារ់ការរសនទ ររង់ណដេមិនអាចប្េរ់ប្េងប្ដន និងសខាកនតរទឹកសនម។ 

ការអនុញ្ញា ត្ជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹងប្ត្វូការសដើមបីទទួេប្ដនការធានរា៉ា រ់រងសេើក

ណេងណត្កន ុងករែីសសស្រង្កគ េះរនទ ន់។ 
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូកទី 4 ៖ តារាងអត្ថប្រសោជន៍ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសពទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោ ង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ពីថ្ងៃច័នទ  ដេ់ថ្ងៃសុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និងថ្ងៃឈរ់សប្មាក សោកអនកអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូរសពទសៅកាន់សោកអនកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការរនទ រ់។ការសៅទូរសពទសនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់សេហទាំព័រ 
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បសវាសាត រសមបទសួត 

សយើងនឹងរង់ថ្ងៃជូនសប្មារ់កមម វ ិ្ ីសាត រនិត្ិសមបទជូនដេ់សមាជិក ណដេមានជាំងឺ ល្ វូដសងា ើមរងក

ឲ្យសទ េះ ល្ វូដសងា ើមរុា ាំថ្រ៉ា (COPD) ពីកប្មិត្ម្យមរហូត្ដេ់កប្មិត្ ៃ្ន់ ៃ្រខាៃ ាំង។ សោកអនកប្ត្វូណត្មាន

ការរញ្ជ នូរនតសប្មារ់ការសាត រសមបទសួត្ពីសវជជរែឌ ិត្ ឬអនក ត្េ់សសវាណដេប្ដនពាប្ដេជាំងឺ 

COPD។ 

សយើងនឹងរង់ថ្ងៃសប្មារ់សសវា ល្ វូដសងា ើមដេ់អនកជាំងឺណដេពឹងអាប្ស័យសេើមា៉ោ សុីនសរ់ដសងា ើម 

សិរបនិមិមត្។  

សោកអនកេួណត្ពិភាកាជាមួយអនក ត្េ់សសវាណងទាំររស់អនកនិងទទួេប្ដនការរញ្ជ នូ។ 

ការអនុញ្ញា ត្ជាមុន (ការឯកភាពទុកជាមុន) អាចនឹងប្ត្វូការសដើមបីទទួេប្ដនការធានរា៉ា រ់រង 

សេើកណេងណត្កន ុងករែីសសស្រង្កគ េះរនទ ន់។ 

 
ការពិនិតយរាវរកនិងការម្រ ឹកាបោ ល់ជំងឺ ៃ្ងតាម្្ វូបភទ (STIs) 

សយើងនឹងរង់ថ្ងៃជូនសប្មារ់ការពិនិត្យរកជាំងឺរងកសដាយសមសរាេ Chlamydia ជាំងឺប្រសមេះ ជាំងឺសាវ យ 

និងរោកសងៃើមប្រសេទ B។ ការពិនិត្យរកទាំងសនេះ ប្ត្វូប្ដនធានរា៉ា រ់រងសប្មារ់ស្រសត ីមានេេ៌ និង

សប្មារ់មនុសសមួយចាំនួនណដេប្រឈមកាំរតិ្ខពស់នឹងហានិេ័យជាំងឺ STI។ អនក ត្េ់សសវាណងទាំសុខ

ភាពរឋមប្ត្ូវណត្សចញសវជជរញ្ញជ សប្មារ់ការស វ្ ើសត្សា ពិនិត្យរកជាំងឺ។ សយើងធានរា៉ា រ់រងសេើការស វ្ ើសត្សា

ពិនិត្យរកជាំងឺទាំងសនេះ សរៀងរាេ់12 ណខមតង ឬសៅសពេជាក់ោក់ណាមួយកន ុងអាំឡុងសពេមានេេ៌។ 

សយើង ក៏នឹងរង់ថ្ងៃ្ងណដរសប្មារ់វេគ ជួរប្រឹកាសោរេ់ណ ន្កអាករបកិរោិសដាយផ្ទទ េ់ទេ់មុខដ៏

ខាៃ ាំងកាៃ រហូត្ដេ់ពីរដងរាេ់ឆន ាំសប្មារ់មនុសសសពញវយ័សកមម ល្ វូសេទ ណដេប្រឈមខពស់នឹង 

ហានិេ័យ STI។ រាេ់ជាំនួរនីមួយៗអាចនឹងមានរយៈសពេព ី20 សៅ 30 នទី។  សយើងនឹងរង់ថ្ងៃ

សប្មារ់ការជួរប្រឹកាសោរេ់ទាំងសនេះជាសសវារង្កក រ ណត្កន ុងករែីណដេវាប្ត្វូប្ដន ត្េ់ជូនសដាយ 

អនក ត្េ់សសវាណងទាំ សុខភាពរឋមរ៉ោុសណាណ េះ។ ជាំនួរសនេះប្ត្ូវណត្សៅកន ុងមជឈដាឋ នណងទាំរឋម ដូចជា

សៅតាមការោិេ័យសវជជរែឌ ិត្ជាសដើម។ 

សោកអនកេួណត្ពិភាកាជាមួយអនក ត្េ់សសវាណងទាំររស់អនកនិងទទួេប្ដនការរញ្ជ នូ។ 

ការអនុញ្ញា ត្ជាមុន (ការឯកភាពទុកជាមុន) អាចនឹងប្ត្វូការសដើមបីទទួេប្ដនការធានរា៉ា រ់រង 

សេើកណេងណត្កន ុងករែីសសស្រង្កគ េះរនទ ន់។ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូកទី 4 ៖ តារាងអត្ថប្រសោជន៍ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសពទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោ ង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ពីថ្ងៃច័នទ  ដេ់ថ្ងៃសុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និងថ្ងៃឈរ់សប្មាក សោកអនកអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូរសពទសៅកាន់សោកអនកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការរនទ រ់។ការសៅទូរសពទសនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់សេហទាំព័រ 
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បសវាន្ែលន្្នការរ ស់បយើង ង់នែៃជូន 

 
ការន្ែទកំន ុងមនា ីរន្ែទជំំនាញ (SNF) 

សយើងនឹងរង់ថ្ងៃជូនសប្មារ់សសវាដូចត្សៅសនេះ សហើយប្រណហេជាសសវាដថ្ទសទៀត្ណដេមិនមានរាយ

សឈាម េះសៅទីសនេះ៖  

 រនទរ់ពាក់កណាត េឯកជន ឬរនទរ់ឯកជនសរើសិនវាមានភាពចាាំប្ដច់ណ ន្កសវជជសាស្រសត  

 អាហាររមួមាន រររអាហារពិសសស 

 សសវាណងទាំ 

 ការពាប្ដេសដាយចេន ការពាប្ដេសាត រេទធភាពពេកមម និងការពាប្ដេសេើការនិោយសត ី 

 ឱសងណដេសោកអនកទទួេប្ដនជាចាំ ណែកមួយថ្នណ្នការណងទាំររស់សោកអនក រមួមាន 

សារធាត្ុណដេមានសៅកន ុងរាងកាយររស់អនកពី្មមជាត្ិ ដូចជាកតាត កាំែកឈាម 

 ឈាម រមួមានការរកាទុក និងការប្េរ់ប្េង  

 សប្េឿងររកិាខ រសវជជសាស្រសត  និងការវេះកាត្់ណដេ ត្េ់ជូនសដាយមនទ ីរណងទាំ 

 ការស វ្ ើសត្សា សៅកន ុងមនទ ីរពិសសា្ន៍ណដេ ត្េ់ជូនសដាយមនទ ីរណងទាំ 

 សសវាងត្កាាំរសម ីអុិច និងសសវាវទិយុ សាស្រសត ដថ្ទសទៀត្ ណដេ ត្េ់ជូនសដាយមនទ ីរណងទាំ 

 ឧរករែ៍សប្រើប្ប្ដស់ ដូចជាសៅអីរសទេះរុញ ណដេជា្មមតា ប្ត្ូវប្ដន ត្េ់ជូនសដាយមនទ ីរណងទាំ 

 សសវាប្េូសពទយ/អនក ត្េ់សសវាណងទាំ 

តាម្មមតា សោកអនកនឹងទទួេប្ដនការណងទាំររស់អនកពីមនទ ីរណងទាំកន ុងរណាត ញ។ រ៉ោុណនា សោកអនក

ប្រណហេនឹងអាចទទួេប្ដនការណងទាំររស់អនកពីមនទ ីរណងទាំមិនសៅកន ុងរណាត ញសយើង។ សោកអនក

អាចទទួេប្ដនការណងទាំពីទីកណនៃងដូចខាងសប្កាម សរើសិនពួកសេទទួេយកចាំនួនប្ប្ដក់ររស់

ណ្នការររស់សយើងជាការរង់ទូទត់្៖ 

 មែឌ េណងទាំ ឬមែឌ េសហេមន៍ណងទាំជារ់រនាសប្មារ់អនកចូេនិវត្តន៍ ណដេសោកអនកអាច

សាន ក់សៅមុនសពេសោកអនកសៅកាន់មនទ ីរសពទយ (ដរារណាវា ត្េ់ការណងទាំដូចកន ុងមនទ ីរណងទាំ) 

 មនទ ីរណងទាំណដេរត ី ឬប្រពនធសោកអនកសាន ក់សៅ សពេសោកអនកចាកសចញពីមនទ ីរសពទយ 

ការអនុញ្ញា ត្ជាមុន (ការឯកភាពទុកជាមុន) អាចនឹងប្ត្វូការសដើមបីទទួេប្ដនការធានរា៉ា រ់រង 

សេើកណេងណត្កន ុងករែីសសស្រង្កគ េះរនទ ន់។ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូកទី 4 ៖ តារាងអត្ថប្រសោជន៍ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសពទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោ ង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ពីថ្ងៃច័នទ  ដេ់ថ្ងៃសុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និងថ្ងៃឈរ់សប្មាក សោកអនកអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូរសពទសៅកាន់សោកអនកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការរនទ រ់។ការសៅទូរសពទសនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់សេហទាំព័រ 
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បសវាន្ែលន្្នការរ ស់បយើង ង់នែៃជូន 

 
ការពាបាលលំហាត់ម្របាណតាមការន្ណនា ំ(SET) 

ណ្នការនឹងរង់ថ្ងៃសសវា SET សប្មារ់សមាជិកណដេមានជាំងឺសរថ្សឈាមប្កហម (PAD) ណដេ

មានការណែនាំសប្មារ់ជាំងឺ PAD ពីប្េូសពទយណដេទទួេរនទ ុកការពាប្ដេជាំងឺ PAD ។ ណ្នការនឹង

រង់ថ្ងៃសប្មារ់៖ 

 រហូត្ដេ់ 36 វេគកន ុងអាំឡុងរយៈសពេ 12 សប្ដត ហ៍ សរើសិនជាសឆ្ៃ ើយត្រតាមេកខខែឌ ត្ប្មូវការ

ររស់ SET ទាំងអស់ 

 រយៈសពេ 36 សេើករណនថមសទៀត្ កន ុងសពេរនត ិចមតងៗ សរើសិនអនក ត្េ់សសវាណងទាំសុខភាពចាត្់

ទុកថាចាាំប្ដច់តាមសវជជសាស្រសត   

កមម វ ិ្ ី SET ប្ត្វូណត្៖ 

 កមម វ ិ្ ីហវ ឹកហាត់្េាំហាត់្ប្ប្ដែពាប្ដេជាវេគ រយៈសពេ 30-60 នទ ីសប្មារ់ PAD សប្មារ់

សមាជិកណដេមានការរមួេប្កសពើសដាយសារចរាចរឈាមសខាយ (ដាំសែើរខចក)  

 សៅកន ុងរររិទការពិសប្ោេះជាំងឺសប្ៅសៅមនទ ីរសពទយ ឬសៅការោិេ័យប្េូសពទយ 

 ត្េ់ជូនសដាយរុេគេិកមានជាំនញ ណដេស វ្ ើឲ្យប្ប្ដកដថាអត្ថប្រសោជន៍េឺសេើសពីការសប្ោេះ

ថាន ក់ និងណដេប្ដនរែុ្េះរណាត េសៅកន ុងការពាប្ដេេាំហាត្់ប្ប្ដែសប្មារ់ PAD 

 សប្កាមការប្េរ់ប្េងសដាយផ្ទទ េ់ររស់ប្េូសពទយ ជាំនួយការប្េូសពទយ ឬេិោនុរដាឋ ក/អនកឯកសទស

េិោនុរដាឋ កតាមេកខែៈេៃ ីនិកវទិាណដេប្ដនរែុ្េះរណាត េទាំងកន ុងតិ្ចនិកោាំប្ទជីវតិ្

កប្មិត្មូេដាឋ ន និងកប្មិត្ខពស់។ 

សោកអនកេួណត្ពិភាកាជាមួយអនក ត្េ់សសវាណងទាំររស់អនកនិងទទួេប្ដនការរញ្ជ នូ។ 

ការអនុញ្ញា ត្ជាមុន (ការឯកភាពទុកជាមុន) អាចនឹងប្ត្វូការសដើមបីទទួេប្ដនការធានរា៉ា រ់រង 

សេើកណេងណត្កន ុងករែីសសស្រង្កគ េះរនទ ន់។ 

 
ការន្ែទ ំនាា ន់ 

ការណងទាំរនទ ន់ េឺជាការណងទា្ំ តេ់ជូនសដើមបីពាប្ដេ៖ 

 ករែីមិនណមនសសស្រង្កគ េះរនទ ន់ណដេទមទរការណងទាំណ ន្កសវជជសាស្រសតភាៃ មៗ ឬ 

 ជាំងឺទន់ហន់ភាៃ មៗ ឬ  

 ររួសសាន ម ឬ 

 សាថ នភាពណដេប្ត្វូការការណងទាំភាៃ មៗ។ 

សរើសិនសោកអនកប្ត្ូវការការណងទាំរនទ ន់ សោកអនកេួរពាោមទទួេការណងទាំសនេះ ពីអនក ត្េ់ 

សសវាកន ុងរណាត ញជាមុនសិន។ រ៉ោុណនា សោកអនកអាចសប្រើប្ប្ដស់អនក ត្េ់សសវាសប្ៅរណាត ញ សៅសពេ

សោកអនកមិនអាចទទួេប្ដនអនក ត្េ់សសវាកន ុងរណាត ញប្ដន។ 

ការណងទាំណដេប្ត្វូការជារនទ ន់ណដេប្ត្វូប្ដនទទួេសៅខាងសប្ៅសហរដឋអាសមរកិអាចនឹងប្ត្វូប្ដន

ចាត្់ទុកថាជាករែីសសស្រង្កគ េះរនទ ន់សៅសប្កាមអត្ថប្រសោជន៍រា៉ា រ់រងករែីសសស្រង្កគ េះរនទ ន់/ករែីរនទ ន់

សៅទូទាំងពិេពសោក។ សប្មារ់ព័ត្៌មានរណនថម សូមសមើេ "ការរា៉ា រ់រងករែីសសស្រង្កគ េះរនទ ន់/ករែី

រនទ ន់សៅទូទាំងពិេពសោក" សៅកន ុងតារាងអត្ថប្រសោជន៍សនេះខាងសប្កាម សៅទាំព័រ 113 ។ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូកទី 4 ៖ តារាងអត្ថប្រសោជន៍ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសពទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោ ង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ពីថ្ងៃច័នទ  ដេ់ថ្ងៃសុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និងថ្ងៃឈរ់សប្មាក សោកអនកអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូរសពទសៅកាន់សោកអនកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការរនទ រ់។ការសៅទូរសពទសនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់សេហទាំព័រ 
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បសវាន្ែលន្្នការរ ស់បយើង ង់នែៃជូន 

 
ការន្ែទនំ្ភនក 

សយើងនឹងរង់ថ្ងៃជូនសប្មារ់សសវាដូចខាងសប្កាម៖ 

 ការពិនិត្យណេនកជាប្រចាាំចាំនួនមួយដងជាសរៀងរាេ់ឆន ាំ និង 

 រហូត្ដេ់ $ 250 សប្មារ់ណវ៉ានតា (ស ុមតាមសាង់ដារ និងមិនតាមសាង់ដារ និងកញ្ច ក់ណវ៉ានតា

ណដេ ត្េ់ការសមើេស ើញមួយណររ កញ្ច ក់ណវ៉ានតាណដេមានកាំែុាំពនៃ ឺពីរណររ កញ្ច ក់ណវ៉ានតាណដេ

មានកាំែុាំពនៃ ឺរីណររប្រសេទសាមញ្ា  ឬកញ្ចក់ឡង់ទី) សៅសរៀងរាេ់ពីរឆន ាំមតង។ 

 រហូត្ដេ់ចាំនួន $250 សប្មារ់កញ្ចក់ពាក់កន ុងណេនកតាមការសប្ជើសសរសី ការណកកុនថ្េត្ប្មូវ

និងការវាយត្ថ្មៃណវ៉ានតាសៅសរៀងរាេ់ពីរឆន ាំមតង*, **, ***។ 

 ការពិនិត្យណេនកសមើេស ើញសខាយ (រហូត្ដេ់រួនដងកន ុងមួយឆន ាំ)**** 

 ឧរករែ៍ជាំនួយណេនកសមើេស ើញសខាយ**** 

*េិត្ចារ់ពីកាេររសិចឆទថ្នការ ត្េ់សសវា/ការជាវ អត្ថប្រសោជន៍សប្ចើនឆន ាំ អាចនឹងមិនមាន ា្េ់

ជូនកន ុងឆន ាំរនតរនទ រ់សឡើយ។ 

** សោកអនកទទួេខុសប្ត្វូ 100% សៅសេើសមត្ុេយណដេសៅសសសសេ់ណាមួយណដេសេើសពីចាំនួន

អនុញ្ញា ត្ $250។ 

*** ណកវកញ្ចក់ពាក់កន ុងណេនក ការណកកុនថ្េត្ប្មូវ និងការវាយត្ថ្មៃណដេចាាំប្ដច់ខាងណ ន្កណងទាំ

ណេនកប្ត្ូវប្ដនរង់ថ្ងៃជូនសពញថ្ងៃសៅសរៀងរាេ់ពីរឆន ាំមតង។ 

**** ការធានរា៉ា រ់រងណដេប្ត្វូប្ដនដាក់កប្មិត្ណត្ចាំសពាេះស្រសា ីមានេេ៌ ឬអនកទាំងឡាយណាណដេ 

សាន ក់សៅមនទ ីរណងទាំជាំនញ សៅសពេរាំសពញប្ដនសៅតាមេកខែៈវនិិចឆ ័យថ្នការស វ្ ើសរាេវនិិចឆ ័

យនិងសវជជរញ្ញជ ។ សសវាណដេប្ត្វូប្ដនធានរា៉ា រ់រងរមួមាន៖ 

ការពិនិត្យ៖ ការវាយត្ថ្មៃសដាយ វជិាជ ជីវៈ ការណកកុនថ្េត្ាំរវូឧរករែ៍ជាំនួយណេនកសមើេស ើញសខាយ 

និងការប្តួ្ត្ពិនិត្យជារនារនទ រ់ សរើសិនសមប្សរ រមួទាំងការណងទាំតាមដានរនារយៈសពេ

ប្ប្ដាំមួយណខ។ 

អ្តែម្រ បោជន៍បនោះម្រតវូបាន នតបៅទំព័រ នាា  ់ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូកទី 4 ៖ តារាងអត្ថប្រសោជន៍ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសពទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោ ង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ពីថ្ងៃច័នទ  ដេ់ថ្ងៃសុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និងថ្ងៃឈរ់សប្មាក សោកអនកអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូរសពទសៅកាន់សោកអនកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការរនទ រ់។ការសៅទូរសពទសនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់សេហទាំព័រ 
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បសវាន្ែលន្្នការរ ស់បយើង ង់នែៃជូន 

 
ការន្ែទចំកខ ុ  (ត) 

សមាា រៈជាំនួយណេនកសមើេស ើញសខាយរមួមាន៖ 

 ឧរករែ៍ជាំនួយណេនកសមើេស ើញសខាយណដេកាន់នឹងថ្ដ និងឧរករែ៍ពាក់ជាជាំនួយស្សងៗ

សទៀត្ណដេមិនណមនជាណវ៉ានតា។ 

 ឧរករែ៍ពាក់ជាជាំនួយកសមាយេាំសហើញ ណដេជាណវ៉ានតាមានកញ្ចក់រាំពាក់រណនថមមាខ ង 

 ប្រព័នធ ណកវយឹត្ និងកញ្ចក់ណកវសមាសស្សងៗសទៀត្ រមួទាំងណកវយឺត្េាំសហើញឆៃ យ ណកវយឹត្េាំ

សហើញជិត្ និងប្រព័នធកញ្ចក់ណកវសមាស 

ការណងទាំសុខភាពណេនក (រនត ) សសវាណេនកតាមណររសវជជសាស្រសត ៖ 

សោកអនកេួរពិភាកាជាមួយអនក ត្េ់សសវាណងទាំររស់សោកអនក សហើយទទួេប្ដនការរញ្ជ នូរនត

សប្មារ់ការពិនិត្យណេនកណដេប្ត្វូប្ដនធានរា៉ា រ់រងសដាយ Medicare ។ សសវាសវជជសាស្រសតទក់ទងនឹង

ណេនកប្ត្វូប្ដន ត្េ់ជូន ឬសរៀរចាំសដាយ PCP ររស់អនក។ 

សយើងនឹងរង់ថ្ងៃជូនសប្មារ់សសវាសវជជរែឌ ិត្ណ ន្កពិសប្ោេះជាំងឺសប្ៅ សប្មារ់ការស វ្ ើសរាេវនិិចឆ ័យ និង

ការពាប្ដេជាំងឺ និងររួសននថ្នណេនក។ ឧទហរែ៍ ចាំែុចសនេះរមួមានការពិនិត្យណេនកប្រចាាំឆន ាំ

សប្មារ់ជាំងឺសរទីនណេនករណាត េមកពីជាំងឺទឹកសនមណ អ្មសប្មារ់អនកជាំងឺទឹកសនមណ អ្មនិងការ

ពាប្ដេសប្មារ់ជាំងឺងមងយខូចចាំែុចសេឿងថ្នប្ដត្ណេនកទក់ទងនឹងការ វវិត្តន៍ភាពចាស់។  

សប្មារ់អនកណដេប្រឈមខពស់នឹងហានិេ័យជាំងឺទឹកដក់កន ុងណេនក សយើងនឹងរង់ថ្ងៃសប្មារ់ការ 

ពិនិត្យរកជាំងឺទឹកដក់កន ុងណេនកចាំនួនមួយដងសរៀងរាេ់ឆន ាំ។ អនកណដេប្រឈមខពស់នឹងហានិេ័យជាំងឺ

ទឹកដក់កន ុងណេនករមួមាន៖ 

 អនកមានប្រវត្ត ិប្កមុប្េួសារមានជាំងឺទឹកដក់កន ុងណេនក 

 អនកមានជាំងឺទឺកសនមណ អ្ម 

 ជនជាតិ្អាសមរកិសដើមកាំសែើត្អាស្រហវ ិកណដេមានវយ័ 50 ឆន ាំនិងចាស់ជាងសនេះ 

 ជនជាត្ិអាសមរកិសដើមកាំសែើត្សអសា៉ោ ញណដេមានអាយុ 65 ឆន ាំឬចាស់ជាងសនេះ 

សយើងនឹងរង់ថ្ងៃសប្មារ់ណវ៉ានតាមួយ ឬកញ្ចក់ពាក់កន ុងណេនកមួយេូ រនទ រ់ពីការវេះកាត្់ជាំងឺណេនក

សឡើងប្ដយនីមួយៗរចួ សៅសពេណដេសវជជរែឌ ិត្ស វ្ ើការស ករញ្ច េូកញ្ចក់ណកវណេនកសិរបនិមិមត្ដាក់

កន ុងណេនក។ (សរើសិនសោកអនកមានការវេះកាត្់ជាំងឺណេនកសឡើងប្ដយចាំនួនពីរដង សដាយណឡកពីោន  

សោកអនកប្ត្វូណត្ទទួេប្ដនណវ៉ានតាមួយេូរនទ រ់ពីការវេះកាត្់នីមួយៗ។ សោកអនកមិនអាចទទួេ

ប្ដនណវ៉ានតាចាំនួនពីរេូសឡើយ រនទ រ់ពីការវេះកាត្់សេើកទីពីរ សរើសទេះរីជាសោកអនកមិនប្ដនទទួេ

ប្ដនណវ៉ានតាចាំនួនមួយេូរនទ រ់ពីការវេះកាត់្សេើកទីមួយក៏សដាយ)។ សយើងនឹងរង់ថ្ងៃជូន្ងណដរ

សប្មារ់កញ្ច ក់ណកសាំរេួការសមើេ ស ុម និងការរដ រូងមីជូន ប្រសិនសរើសោកអនកប្ត្វូការវារនទ រ់ពីរក

ណេនកសឡើងប្ដយសចញ សដាយោម នការដាក់កញ្ចក់ណកវណេនកសិរបនិមិមត្កន ុងប្ោរ់ណេនករចួ។ 

អ្តែម្រ បោជន៍បនោះម្រតវូបាន នតបៅទំព័រ នាា  ់ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូកទី 4 ៖ តារាងអត្ថប្រសោជន៍ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសពទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោ ង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ពីថ្ងៃច័នទ  ដេ់ថ្ងៃសុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និងថ្ងៃឈរ់សប្មាក សោកអនកអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូរសពទសៅកាន់សោកអនកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការរនទ រ់។ការសៅទូរសពទសនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់សេហទាំព័រ 
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បសវាន្ែលន្្នការរ ស់បយើង ង់នែៃជូន 

 
ការន្ែទចំកខ ុ  (ត) 

រប ៀ បម្រ ើម្របាស់អ្តែម្រ បោជន៍ទក់ទងនឹងការន្ែទនំ្ភនករ ស់អ្នក 

ណ្នការសនេះ ត្េ់ជូនការធានរា៉ា រ់រងសប្មារ់ការពិនិត្យណេនកប្រចាាំឆន ាំនិងចកខ ុ េ័ែឌ សរៀងរាេ់ 24 ណខ

មតង។ អនកនឹងទទួេប្ដនការពិនិត្យេាំសហើញប្រចាាំឆន ាំររស់អនក (សដើមបីកាំែត្់ពីភាពប្ត្វូការសប្មារ់

ចកខ ុ េ័ែឌ ណដេប្តឹ្មប្ត្វូ) និងចកខ ុ េ័ែឌតាមរយៈអនក ត្េ់សសវាចកខ ុ ណដេចូេរមួ មិនណមនតាមរយៈ

ប្កមុសវជជសាស្រសត ររស់អនកសឡើយ។ 

ស វ្ ើការសរៀរចាំសប្មារ់ការពិនិត្យណេនកជាប្រចាាំឆន ាំររស់អនកជាមួយនឹងអនក ត្េ់សសវាណដេចូេរមួ

ជាមួយណ្នការ។ សដើមបីណសវ ងរកទីតាាំងអនក ត្េ់សសវាណងទាំណេនកណដេចូេរមួ សូមទូរសពទសៅសសវា

រសប្មើសមាជិកររស់ Health Net Cal MediConnect តាមសេខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) 

ចារ់ពីសមា៉ោ ង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ពីថ្ងៃច័នទ  ដេ់ថ្ងៃសុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃចុង 

សប្ដា ហ ៍និងថ្ងៃឈរ់សប្មាក សោកអនកអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូរសពទសៅកាន់សោក

អនកវញិសៅថ្ងៃស វ្ ើការរនទ រ់។ ឬសោកអនកចូេសមើេអនឡាញប្ដនតាមរយៈ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 

សោកអនកអាចជាវចកខ ុ េ័ែឌ ពីអនក ត្េ់សសវាណងទាំណដេស វ្ ើការពិនិត្យសោកអនក ឬពីរញ្ជ ីរាយនមថ្ន

អនក ត្េ់សសវាចកខ ុ េ័ែឌ ណដេចូេរមួជាមួយណ្នការសៅកន ុងត្ាំរន់សសវាររស់អនក។ ចកខ ុ េ័ែឌ ណដេ

គ្ត្់ គ្ង់សដាយអនក ត្េ់សសវាណងទាំសប្ៅពីអនក ត្េ់សសវាណងទាំណដេចូេរមួជាមួយណ្នការ មិនប្ត្ូវ

ប្ដនធានរា៉ា រ់រងជូនសឡើយ។ សដើមបីណសវ ងរកទីតាាំងអនក ត្េ់សសវាណងទាំចកខ ុ េ័ែឌ ណដេចូេរមួ សូម 

ទូរសពទសៅសសវារសប្មើសមាជិកររស ់Health Net Cal MediConnect តាមសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោ ង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ពីថ្ងៃច័នទ  ដេ់ថ្ងៃសុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀង

រាេ់ថ្ងៃចុងសប្ដា ហ ៍និងថ្ងៃឈរ់សប្មាក សោកអនកអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូរសពទសៅ

កាន់សោកអនកវញិសៅថ្ងៃស វ្ ើការរនទ រ់។ ឬសោកអនកចូេសមើេអនឡាញប្ដនតាមរយៈ 
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អនកនឹងទទួេខុសប្ត្វូចាំសពាេះការទូទត់្ថ្ងៃសសវាណដេមិនមានការធានរា៉ា រ់រង ដូចជាចាំនួនទឹក

ប្ប្ដក់ណាមួយសេើប្ប្ដក់ឧរត្ថមាថ្ងៃណវ៉ានតា ឬជសប្មើសកញ្ច ក់ណកវណកសមផសសដូចជា ថាន ាំកូត្រាំប្ដត្់ 

សាន កឆ្ក តូ្ កញ្ច ក់ណដេមានមុខង្ករថ្េត្ប្មូវតាមចមាៃ យ កញ្ចក់ពែ៌សប្ពឿងៗជាសដើម។េ។ ថ្ងៃ

ចាំណាយណដេអនកប្ដនរង់សប្មារ់សសវាមមណដេមិនមានការរា៉ា រ់រងទាំងសនេះ នឹងប្ត្វូប្ដនស វ្ ើសឡើង

សដាយផ្ទទ េ់សៅអនក ត្េ់ណវ៉ានតាណដេចូេរមួររស់អនក។ 

សនេះេឺអវ ីប្េរ់ោ៉ោ ងណដេសោកអនកប្ត្វូស វ្ ើសដើមបីទទួេប្ដននូវការពិនិត្យណេនកប្រចាាំឆន ាំររស់អនក 

និងណវ៉ានតា ឬកញ្ចក់ពាក់កន ុងណេនកងមីររស់អនក។ 

សប្មារ់រញ្ជ ីថ្នការមិនរារ់រញ្ច េូសប្េឿងចកខ ុ េ័ែឌ  និងការពិនិត្យណេនកសទៀងទត្់ជាប្រចាាំ សូមសមើេ

ណ ន្ក F សប្កាយមកសទៀត្សៅកន ុងជាំពូកសនេះ។ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html
https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html
https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូកទី 4 ៖ តារាងអត្ថប្រសោជន៍ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសពទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោ ង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ពីថ្ងៃច័នទ  ដេ់ថ្ងៃសុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និងថ្ងៃឈរ់សប្មាក សោកអនកអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូរសពទសៅកាន់សោកអនកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការរនទ រ់។ការសៅទូរសពទសនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់សេហទាំព័រ 
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បសវាន្ែលន្្នការរ ស់បយើង ង់នែៃជូន 

 
ការជួ ពិបម្ររោះលកាណៈ ក្ រជំងឺ "Welcome to Medicare" 

សយើងធានរា៉ា រ់រងសេើការជួរពិសប្ោេះេកខែៈរង្កក រជាំងឺ "Welcome to Medicare" ចាំនួនមួយសេើក។ 

ការជួរពិសប្ោេះសនេះ រមួមាន៖  

 ការពិនិត្យសមើេសុខភាពររស់អនកសឡើងវញិ 

 ការអរ់រ ំនិងការប្រឹកាសោរេ់អាំពីសសវារង្កក រជាំងឺណដេសោកអនកប្ត្វូការ (រមួមានការពិនិត្យ

រកជាំងឺ និងការចាក់ថាន ាំរង្កក រ) និង 

 ការរញ្ជ នូសប្មារ់ការណងទាំដថ្ទស្សងសទៀត្ សរើសិនសោកអនកប្ត្វូការវា។ 

កំណត់សមារ ល់៖ សយើងធានរា៉ា រ់រងសេើការជួរពិសប្ោេះេកខែៈរង្កក រ "សាវ េមន៍មកកាន់ Medicare" 

ណត្កន ុងអាំឡុងសពេ 12 ណខដាំរូងណដេសោកអនកមានអត្ថប្រសោជន៍ Medicare ណ ន្ក B រ៉ោុសណាណ េះ។ 

សៅសពេសោកអនកស វ្ ើការណាត់្ជួរ សូមប្ប្ដរ់ការោិេ័យសវជជរែឌ ិត្ររស់អនកថា សោកអនកចង់

កាំែត់្សពេជួរពិសប្ោេះេកខែៈរង្កក រ " សាវ េមន៍មកកាន់ Medicare"។ 

សោកអនកេួណត្ពិភាកាជាមួយអនក ត្េ់សសវាណងទាំររស់អនកនិងទទួេប្ដនការរញ្ជ នូ។ 

ការអនុញ្ញា ត្ជាមុន (ការឯកភាពទុកជាមុន) អាចនឹងប្ត្វូការសដើមបីទទួេប្ដនការធានរា៉ា រ់រង 

សេើកណេងណត្កន ុងករែីសសស្រង្កគ េះរនទ ន់។ 

 ការរា៉ា  ់រងន្  សបស្ដ រ្ ោះ នាា ន់/ នាា ន់ទូទងំពិភពបោក 

 
ការរា៉ា រ់រងណររសសស្រង្កគ េះរនទ ន់/រនទ ន់ទូទាំងពិេពសោក។ ប្ត្ូវប្ដនឲ្យនិយមន័យថាជា

ការណងទាំរនទ ន់ មិនប្ដនរំពឹងទុក និងសប្កាយការស វ្ ើសថ ិរភាពនីយកមមណដេប្ត្វូប្ដន

ទទួេសៅខាងសប្ៅសហរដឋអាសមរកិ។1 

 ប្ត្វូប្ដនដាក់កប្មិត្កាំែត់្ចាំសពាេះណត្សសវាណដេនឹងប្ត្ូវប្ដនចាត់្ថាន ក់ថាជាការណងទាំករែី 

សសស្រង្កគ េះរនទ ន់ ការណងទាំណដេប្ត្វូការជារនទ ន់ ឬការណងទាំសប្កាយការស វ្ ើសសថ រភាពនីយកមមសរើ

សិនវាប្ត្វូប្ដន ត្េ់ជូនសៅកន ុងសហរដឋអាសមរកិ។1 

 សសវារងយនតសសស្រង្កគ េះប្ត្វូប្ដនរា៉ា រ់រងសៅកន ុងសាថ នភាពណដេការទទួេប្ដនរនទរ់សសស្រង្កគ េះ

រនទ ន់សៅកន ុងវ ិ្ ីដថ្ទណាមួយអាចនឹងស វ្ ើឲ្យមានសប្ោេះថាន ក់ដេ់សុខភាពសោកអនក។ 

 ពនធអាករ និងកថ្ប្មឈន េួររសទស (រមួមានរ៉ោុណនត មិនកាំែត់្ប្តឹ្មណត្កថ្ប្មឈន េួការរ្រូររូិយ 

រ័ែណ  ឬប្រត្ិរត្ត ិការររូិយរ័ែណ ) មិនប្ត្ូវប្ដនរា៉ា រ់រងសនេះសឡើយ។ 

 

មានកប្មិត្កាំែត្់ប្រចាាំឆន ាំចាំនួន $50,000 សប្មារ់ការរា៉ា រ់រងណររសសស្រង្កគ េះរនទ ន់/រនទ ន់ទូទាំង

ពិេពសោក។ 

1សហរដឋអាសមរកិមានន័យថារដឋទ ាំង 50, District of Columbia, Puerto Rico, the Virgin Islands, 

Guam, the Northern Mariana Islands និង American Samoa។ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូកទី 4 ៖ តារាងអត្ថប្រសោជន៍ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសពទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោ ង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ពីថ្ងៃច័នទ  ដេ់ថ្ងៃសុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និងថ្ងៃឈរ់សប្មាក សោកអនកអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូរសពទសៅកាន់សោកអនកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការរនទ រ់។ការសៅទូរសពទសនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់សេហទាំព័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 114 
? 
 

E. អ្តែម្រ បោជន៍ន្ែលបានធានារា៉ា  ់រងបៅបម្រៅ Health Net Cal MediConnect 

សសវាដូចត្សៅសនេះមិនប្ត្ូវប្ដនរា៉ា រ់រងសដាយ Health Net Cal MediConnect សឡើយ រ៉ោុណនតមានតាមរយៈ 

Medicare ឬ Medi-Cal ។- 

E1. អ្នតរកាលសហគមន៍រែឋ California (CCT) 

កមម វ ិ្ ីអនត រកាេសហេមន៍ថ្នរដឋ California (CCT) សប្រើប្ប្ដស់អងគភាពនាំមុខកន ុងត្ាំរន់សដើមបីជួយសោកអនក

ណដេទទួេអត្ថប្រសោជន៍ Medi-Cal ប្តឹ្មប្ត្វូ ណដេសប្មាកពាប្ដេកន ុងមនទ ីរសពទយ រយៈសពេោ៉ោ ងត្ិច 90 ថ្ងៃ

ជារ់ោន  ការផ្ទៃ ស់រ្រូប្ត្ឡរ់សៅវញិ និងរស់សៅសដាយសុវត្ថ ិភាពដណដេសៅកន ុងសហេមន៍។សសវាសប្មរសប្មួេ

អនតរកាេមូេនិ្ិកមម វ ិ្ ី CCT កន ុងអាំឡុងរយៈកាេមុនអនតរកាេនិងកន ុងរយៈសពេ 365 ថ្ងៃសប្កាយអនតរកាេ

សដើមបីជួយអតាថ ោហកកន ុងការផ្ទៃ ស់សៅកាន់រររិទសហេមន៍ វញិ។ 

អនកអាចទទួេសសវាសប្មរសប្មួេការផ្ទៃ ស់រ្រូពីអងគភាពនាំមុខ CCT ណដេរសប្មើដេ់សខាន្ីណដេអនករស់

សៅ។ អនកអាចណសវងរករញ្ជ ីអងគភាពនាំមុខ CCT និងសខាន្ីណដេពួកសេរសប្មើសៅសេើសេហទាំព័រររស់ប្កសួង

សសវាណងទាំសុខភាព (Department of Health Care Services) តាមរយៈ៖ 

www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/CCT។ 

សម្រមា ់បសវាសម្រម សម្រមួលអ្នតរកាល CCT៖  

Medi-Cal នឹងរង់ថ្ងៃសប្មារ់សសវាសប្មរសប្មួេអនតរកាេ។ សោកអនកមិនរង់អវ ីសឡើយសប្មារ់សសវាទាំងសនេះ។ 

សម្រមា ់បសវាន្ែលមិនទក់ទងបៅនឹងអ្នតរកាល CCT ររស់អនក៖ 

អនក ត្េ់សសវាណងទាំនឹងសចញវកិកយរប្ត្េិត្ថ្ងៃពី Health Net Cal MediConnect សប្មារ់សសវាររស់អនក។ 

Health Net Cal MediConnect នឹងរង់ថ្ងៃជូនសប្មារ់សសវសោនងសត្រមណដេប្ត្វូប្ដន ត្េ់ជូនរនទ រ់ពី 

អនតរកាេររស់អនក៖ សោកអនកមិនរង់អវ ីសឡើយសប្មារ់សសវាទាំងសនេះ។ 

កន ុងខែៈណដេសោកអនកកាំពុងទទួេប្ដនសសវាសប្មរសប្មួេអនតរកាេ CCT សនេះ Health Net Cal 

MediConnect នឹងរង់ថ្ងៃសប្មារ់សសវាណដេប្ត្វូប្ដនរាយនមសៅកន ុងតារាងអត្ថប្រសោជន៍សៅកន ុងណ ន្ក D 

ថ្នជាំពូកសនេះ។ 

រម នការផ្តៃ ស់ ្រូបៅបលើអ្តែម្រ បោជន៍ការរា៉ា  ់រងឱសែននកមម វ ិ្ ី Health Net Cal MediConnect 

បឡើយ៖ 

ឱសងណដេមិនប្ត្វូប្ដនរា៉ា រ់រងសដាយកមម វ ិ្ ី CCT។ សោកអនកនឹងរនតទទួេប្ដនអត្ថប្រសោជន៍ឱសងតាម

្មមតាររស់សោកអនកតាមរយៈ Health Net Cal MediConnect។ សប្មារ់ព័ត៌្មានរណនថម សូមសមើេជាំពូកទី 5 

ណ ន្ក F ទាំព័រ 137 

កំណត់សមារ ល់៖ សរើសិនសោកអនកប្ត្វូការការណងទាំអនត រកាេមិនណមន CCTសោក េួរណត្សៅទូរសពទសៅកាន់

អនកសប្មរសប្មួេការណងទាំសុខភាពររស់សោកអនកសដើមបីសរៀរចាំសសវាសនេះ។ ការណងទាំអនត រកាេមិនណមន CCT 

េឺជាការណងទាំណដេមិនទក់ទងនឹងសៅនឹងអនត រកាេររស់អនកពីប្េឹេះសាថ ន/មនទ ីរណងទាំ។ សដើមបីទក់ទងអនក

សប្មរសប្មួេររស់អនក សូមទូរសពទសៅ Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោ ង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ពីថ្ងៃច័នទ  ដេ់ថ្ងៃសុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃចុង 

សប្ដា ហ៍ និងថ្ងៃឈរ់សប្មាក សោកអនកអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូរសពទសៅកាន់សោកអនកវញិសៅថ្ងៃ

ស វ្ ើការរនទ រ់។  

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html
https://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/CCT.aspx


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូកទី 4 ៖ តារាងអត្ថប្រសោជន៍ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសពទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោ ង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ពីថ្ងៃច័នទ  ដេ់ថ្ងៃសុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និងថ្ងៃឈរ់សប្មាក សោកអនកអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូរសពទសៅកាន់សោកអនកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការរនទ រ់។ការសៅទូរសពទសនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់សេហទាំព័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 115 
? 
 

E2. កមម វ ិ្ ី Medi-Cal Dental  

សសវាណងទាំស ម្ញមួយចាំនួនមានតាមរយៈកមម វ ិ្ ី ណងទាំស ម្ញ Medi-Cal ។ ឧទហរែ៍៖ សសវាកមមដូចជា៖ 

 ការពិនិត្យសេើកដាំរូង, កាាំរសម ីអុិច, ការសមាអ ត្ និងការពាប្ដេសដាយេល ុយអរ 

 ការរ៉ោេះស ម្ញ និងសប្សារស ម្ញ 

 ការពាប្ដេឬសស ម្ញ 

 ការដាក់ស ម្ញសិរបនិមិត្ត ការណកេមអ ការជួសជុេ និងការត្ប្មង់ជួរសឡើងវញិ 

អត្ថប្រសោជន៍ណងទាំស ម្ញេឺមានសៅកន ុងកមម វ ិ្ ី Medi-Cal Dental Program ជាសសវាមិនេិត្ប្ប្ដក់។ សប្មារ់

ព័ត៌្មានរណនថម ឬសរើសិនសោកអនកប្ត្វូការជាំនួយកន ុងការណសវ ងរកប្េូសពទយស ម្ញណដេទទួេ Medi-Cal សូម

ទក់ទងរណាត ញទូរសពទសសវាអតិ្ងិជន តាមរយៈសេខ 1-800-322-6384 (អនកសប្រើប្ប្ដស់ TTY សូមសៅមកកាន់

សេខ 1-800-735-2922)។ ការសៅទូរសពទសនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ។ អនកត្ាំណាងកមម វ ិ្ ី Medi-Cal អាចជួយសោក

អនកចារ់ពីសមា៉ោ ង 8:00 ប្ពឹកដេ់ 5:00 ោៃ ច ពីថ្ងៃច័នទដេ់ថ្ងៃសុប្ក។ សោកអនកអាចចូេសៅកាន់សេហទាំព័រតាម

រយៈ dental.dhcs.ca.gov/ សប្មារ់ព័ត៌្មានរណនថម។ 

រណនថមពីសេើកមម វ ិ្ ីេិត្ប្ប្ដក់សប្មារ់សសវា Medi-Cal សោកអនកអាចនឹងទទួេប្ដននូវការធានរា៉ា រ់រងណងទាំ

ស ម្ញតាមរយៈណ្នការណងទាំស ម្ញសដាយមានការប្េរ់ប្េង។ ណ្នការណងទាំស ម្ញសដាយមានការប្េរ់ប្េងមាន

សៅកន ុងសខាន្ី Los Angeles ។ សរើសិនសោកអនកចង់ប្ដនព័ត្៌មានរណនថមអាំពីណ្នការធានរា៉ា រ់រង 

ទនតសាស្រសត  ប្ត្វូការជាំនួយសៅកន ុងការកាំែត់្អត្តសញ្ញា ែណ្នការធានរា៉ា រ់រងទនតសាស្រសត ររស់អនក ឬចង់ផ្ទៃ ស់រ្រូ

ណ្នការធានរា៉ា រ់រងទនតសាស្រសត  សូមទក់ទងជសប្មើសណងទាំសុខភាព (Health Care Option) តាមរយៈសេខ  

1-800-430-4263 (អនកសប្រើប្ប្ដស់ TTY សូមសៅមកសេខ 1-800-430-7077) ពីថ្ងៃច័នទ រហូត្ដេ់សុប្ក ពីសមា៉ោ ង 

8:00 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោ ង 6:00 ោៃ ច។ ការសៅទូរសពទសនេះេឺឥត្េិត្ថ្ងៃ។ 

E3. ការន្ែទបំៅែំ្ក់កាលចុងបម្រកាយ 

សោកអនកអាចទទួេប្ដនការណងទាំពីកមម វ ិ្ ីណងទាំដាំណាក់កាេចុងសប្កាយណាមួយណដេសចញវញិ្ញា រនរប្ត្

រញ្ញជ ក់សដាយកមម វ ិ្  ីMedicare ។  សោកអនកមានសិទធិសប្ដេះសឆន ត្សប្ជើសសរសីមនទ ីរពាប្ដេជាំងឺដាំណាក់កាេចុង

សប្កាយ សរើសិនអនក ត្េ់សសវា និងនយកសវជជសាស្រសត មនទ ីរពាប្ដេជាំងឺដាំណាក់កាេចុងសប្កាយររស់អនកកាំែត់្ថា

សជាេវាសនជាំងឺររស់អនកដេ់ដាំណាក់កាេចុងសប្កាយសហើយ។ សនេះមានន័យថា សោកអនកមានជាំងឺដាំណាក់កាេ

ចុងសប្កាយ សហើយប្ត្វូប្ដនរំពឹងថាមានសពេសវោប្តឹ្មណត្ប្ប្ដាំមួយណខ ឬតិ្ចជាងសនេះរ៉ោុសណាណ េះសដើមបីរស់សៅ។  

សវជជរែឌ ិត្ថ្នការណងទាំដាំណាក់កាេចុងសប្កាយររស់អនក អាចជាអនក ត្េ់សសវាណងទាំកន ុងរណាត ញ ឬអនក ត្េ់សស

វាណងទាំសប្ៅរណាត ញ។ 

សូមសមើេតារាងអត្ថប្រសោជន៍សៅកន ុងណ ន្ក D ថ្នជាំពូកសនេះសប្មារ់ព័ត៌្មានរណនថមអាំពីអវ ីណដេ Health Net 

Cal MediConnect រង់ថ្ងៃជូនកន ុងខែៈណដេសោកអនកកាំពុងទទួេសសវាណងទាំសៅមនទ ីរពាប្ដេដាំណាក់កាេ

ចុងសប្កាយ។ 

សម្រមា ់បសវាមនា ីរពាបាលជំងឺែំ្ក់កាលចុងបម្រកាយ និងបសវាន្ែលម្រតវូបានរា៉ា  ់រងបោយ Medicare ន្ ន្ក A

ឬ B ន្ែលទក់ទងនឹងបជាគវាសនាជំងឺែំ្ក់កាលចុងបម្រកាយរ ស់អ្នក៖  

 អនក ា្េ់សសវាសងគហដាឋ ននឹងសចញ វកិកយរប្ត្ឲ្យ Medicare សប្មារ់សសវាននររស់សោកអនក។ 

Medicare នឹងរង់ថ្ងៃសប្មារ់សសវាសងគហដាឋ ន ណដេទក់ទងនឹងសជាេវាសនជាំងឺដេ់ដាំណាក់

កាេចុងសប្កាយររស់អនក។ សោកអនកមិនរង់អវ ីសឡើយសប្មារ់សសវាទាំងសនេះ។ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html
https://dental.dhcs.ca.gov/


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូកទី 4 ៖ តារាងអត្ថប្រសោជន៍ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសពទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោ ង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ពីថ្ងៃច័នទ  ដេ់ថ្ងៃសុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និងថ្ងៃឈរ់សប្មាក សោកអនកអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូរសពទសៅកាន់សោកអនកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការរនទ រ់។ការសៅទូរសពទសនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់សេហទាំព័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 116 
? 
 

សម្រមា ់បសវាន្ែលម្រតវូបានរា៉ា  ់រងបោយ Medicare ន្ ន្ក A ឬ Bន្ែលមិនទក់ទងនឹងបជាគវាសនាជំងឺែល់ែំ្ 

ក់កាលចុងបម្រកាយរ ស់អ្នក (បលើកន្លងន្តការន្ែទនំ្  សបស្ដ រ្ ោះ នាា ន់ឬការន្ែទនំ្ែលម្រតវូការជា នាា ន់ន្ត  ុប ណ្ ោះ): 

 អនក ត្េ់សសវានឹងសចញ វកិកយរប្ត្ឲ្យ Medicare សប្មារ់សសវាររស់សោកអនក។ Medicare នឹងរង់ថ្ងៃជូន

សប្មារ់សសវាណដេធានរា៉ា រ់រងសដាយ Medicare ណ ន្ក A ឬ B ។ សោកអនកមិនរង់អវ ីសឡើយសប្មារ់សសវា

ទាំងសនេះ។ 

សម្រមា ់ឱសែន្ែលអាចនឹងម្រតវូបានរា៉ា  ់រងបោយអ្តែម្រ បោជន៍ Medicare ន្ ន្ក D ននកមម វ ិ្ ី Health Net 

Cal MediConnect ៖ 

 ឱសងមិនធាៃ រ់ប្ត្វូប្ដនធានរា៉ា រ់រងសដាយការណងទាំដាំណាក់កាេចុងសប្កាយ និងណ្នការររស់សយើង

កន ុងសពេណត្មួយសឡើយ។ សប្មារ់ព័ត៌្មានរណនថម សូមសមើេជាំពូកទី 5 ណ ន្ក F3 ទាំព័រ 137 ។ 

កំណត់សមារ ល់៖ សរើសិនសោកអនកប្ត្វូការការណងទាំសប្មារ់ជាំងឺណដេមិន ៃ្ន់ ៃ្រ េួរណត្សៅទូរសពទសៅកាន់អនក

សប្មរសប្មួេការណងទាំសុខភាពររស់អនកសដើមបីសរៀរចាំសសវាសនេះ។ ការណងទាំមិនណមនសៅមនទ ីរពាប្ដេដាំណាក់

កាេចុងសប្កាយ េឺជាការណងទាំ ណដេមិនទក់ទងនឹងសជាេវាសនជាំងឺដាំណាក់កាេចុងសប្កាយ។  សដើមបី

ទក់ទងអនកសប្មរសប្មួេររស់អនក សូមទូរសពទសៅ Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ  

1-855-464-3571 (TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោ ង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ពីថ្ងៃច័នទ  ដេ់ថ្ងៃសុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ 

សរៀងរាេ់ថ្ងៃចុងសប្ដា ហ៍ និងថ្ងៃឈរ់សប្មាក សោកអនកអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូរសពទសៅកាន់សោក

អនកវញិសៅថ្ងៃស វ្ ើការរនទ រ់។ 

F.  អ្តែម្រ បោជន៍ន្ែលមិនម្រតវូបានរា៉ា  ់រងបោយ Health Net Cal MediConnect 

Medicare ឬ Medi-Cal 

ណ ន្កសនេះប្ប្ដរ់សោកអនកពីអត្ថប្រសោជន៍ប្រសេទណាខៃេះណដេមិនប្ត្វូប្ដនរមួរញ្ច េូសដាយណ្នការ។ មិនរមួ

រញ្ច េូ មានន័យថាសយើងមិនរង់ថ្ងៃជូនសប្មារ់អត្ថប្រសោជន៍ទាំងសនេះសឡើយ។ កមម វ ិ្ ី Medicare និង Medi-

Cal នឹងមិនរង់ថ្ងៃជូនសប្មារ់អត្ថប្រសោជន៍ទាំងសនេះដូចោន ។ 

រញ្ជ ីរាយនមខាងសប្កាមសនេះសរៀររារ់ពីសសវា និងររកិាខ រមួយចាំនួនណដេមិនប្ត្វូប្ដនធានរា៉ា រ់រងសដាយសយើង 

មិនថាសថ ិត្សប្កាមេកខខែឌណាមួយ សហើយររកិាខ រមួយចាំនួនណដេមិនប្ត្ូវប្ដនរមួរញ្ច េូសដាយសយើង ណត្សៅកន ុង

ករែីមួយចាំនួនរ៉ោុសណាណ េះ។  

សយើងនឹងមិនរង់ថ្ងៃជូនសប្មារ់អត្ថប្រសោជន៍សវជជសាស្រសត ណដេប្ត្វូប្ដនផ្ទត់្សចាេដូចមានរាយនមសៅកន ុង

ណ ន្កសនេះ (ឬសៅកណនៃងស្សងណាមួយសៅកន ុងសសៀវសៅណែនាំសប្មារ់សមាជិកសនេះសឡើយ) សេើកណេងណត្សៅ

សប្កាមេកខខែឌជាក់ោក់ណដេប្ត្វូប្ដនរាយនមសរៀររារ់ណត្រ៉ោុសណាណ េះ។ សរើសិនសោកអនកេិត្ថា សយើងេួរណត្រង់

ថ្ងៃជូនសប្មារ់សសវា ណដេមិនប្ត្ូវប្ដនធានរា៉ា រ់រង សនេះសោកអនកអាចដាក់រែា ឹងឧទធរែ៍។ សប្មារ់ព័ត៌្មាន

រណនថមសា ីអាំពីការដាក់ពាកយរែត ឹងឧទធរែ៍ សូមសមើេជាំពូកទី 9 ណ ន្ក D ទាំព័រ 200 ។ 

រណនថមពីសេើការមិនរមួរញ្ច េូ ឬការដាក់កប្មិត្កាំែត់្ណាមួយណដេប្ត្វូប្ដនសរៀររារ់សៅកន ុង 

តារាងអត្ថប្រសោជន៍ ររកិាខ រ និងសសវាដូចត្សៅសនេះមិនប្ត្ូវប្ដនរា៉ា រ់រងសដាយណ្នការររស់សយើងខុ្ាំសឡើយ៖ 

 សសវាណដេមិនប្ត្វូប្ដនចាត់្ទុកថា "សមសហត្ុ្េ និងមានភាពចាាំប្ដច់ណ ន្កសវជជសាស្រសត " សៅ

តាមសា ង់ដារកមម វ ិ្  ីMedicare និង Medi-Cal េុេះប្តាណត្សសវាទាំងសនេះ មានរាយសឈាម េះសដាយ

ណ្នការររស់សយើងថា ជាសសវាធានរា៉ា រ់រង។ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូកទី 4 ៖ តារាងអត្ថប្រសោជន៍ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសពទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោ ង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ពីថ្ងៃច័នទ  ដេ់ថ្ងៃសុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និងថ្ងៃឈរ់សប្មាក សោកអនកអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូរសពទសៅកាន់សោកអនកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការរនទ រ់។ការសៅទូរសពទសនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់សេហទាំព័រ 
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 ការពាប្ដេតាមការវេះកាត្់និងសវជជសាស្រសតសាកេបង ររកិាខ រ និងឱសង េុេះប្តាណត្ប្ត្វូប្ដនធាន

រា៉ា រ់រងសដាយកមម វ ិ្  ីMedicare ឬសៅសប្កាមការសិកាប្សាវប្ជាវេៃ ីនិកសាស្រសត ណដេអនុម័ត្សដាយ

កមម វ ិ្  ីMedicare ឬ សដាយណ្នការររស់សយើង។ សូសមសមើេជាំពូកទី 3 ទាំព័រ 61 សប្មារ់ព័ត៌្មាន

រណនថមសេើការសិកាប្សាវប្ជាវេៃ ីនិក។ ការពាប្ដេ និងររកិាខ រពិសសា្ន៍ 

សាកេបង េឺជាអវ ីទ ាំងឡាយណាណដេមិនប្ត្វូប្ដនទទួេសាគ េ់ជាទូសៅសដាយសហេមន៍សវជជសាស្រសត ។ 

 ការពាប្ដេវេះកាត់្សប្មារ់ភាពធាត់្ប្ជេុ សេើកណេងណត្សៅសពេចាាំប្ដច់តាមន័យសវជជសាស្រសត  

សហើយ Medicare ចាំណាយសេើវា។ 

 រនទរ់ឯកជនសៅកន ុងមនទ ីរសពទយ សេើកណេងណត្សៅសពេចាាំប្ដច់។ 

 េិោនុរដាឋ កសាំរារ់សមើេណងទាំឯកជន។ 

 ររកិាខ រផ្ទទ េ់ខល នួសៅកន ុងរនទរ់ររស់អនកសៅឯមនទ ីរសពទយ ឬមនទ ីរណងទាំដូចជាទូរសពទ ឬទូរទសសន៍។ 

 ការណងទាំសពញសមា៉ោ ងសៅកន ុង ទ្េះររស់អនក។ 

 ត្ថ្មៃណដេេិត្សដាយសាច់ញាត្ិ ឬសមាជិកផ្ទទ េ់ថ្នប្េួសារររស់អនក។ 

 ការសប្ជើសសរសី ឬនីតិ្វ ិ្ ីសេើកកមពស់សដាយសម ័ប្េចិត្ត ឬសសវា (រមួទាំងការសប្មកទមៃន់ រែុ្េះ

សក់ រសងក ើនប្រសិទធិភាព ល្ វូសេទ រសងក ើនប្រសិទធិភាពអត្តពេិក សោេរាំែងសប្េឿងសាំអាង 

ការប្រឆាំងភាពចាស់ និងរសងក ើនប្រសិទធិភាព ល្ វូចិត្ត) សេើកណេងណត្សៅសពេចាាំប្ដច់។ 

 ការវេះកាត្់ណកសមផសស ឬការណកកុនកន ុងសោេរាំែងសាំអិត្សាំអាងដថ្ទសទៀត្ េុេះប្តាណត្វាចាាំប្ដច់ 

សដាយសារណត្ររួសសដាយថ្ចដនយ ឬសដើមបីស វ្ ើឲ្យកាន់ណត្ប្រសសើរសឡើងនូវចាំ ណែករាងកាយ ណដេមាន

រាងសណាឋ នខុសប្រប្កត្ី។ រ៉ោុណនា សយើងនឹងរង់ថ្ងៃជូនសាំរារ់ការរ៉ោេះរ៉ោូ វណកកុនសុដន់ឲ្យដូចសដើមសឡើង

 វញិ រនទ រ់ពីការវេះកាត់្សុដន់ និងសាំរារ់ពាប្ដេសុដន់មាខ ងសទៀត្ សដើមបីស វ្ ើឲ្យវាសមោន ។ 

 ការណងទាំណររចារ់សរថ្ស សប្ៅពីការចារ់ត្ណប្មត្ប្មង់ឆ្អ ឹងខនងសដាយថ្ដណដេប្សរសៅនឹង

សោេការែ៍ណែនាំថ្នការធានរា៉ា រ់រង។ 

 ណសបកសជើងសាំរារ់អនកមានសជើងសិរបនិមម ិត្ េុេះប្តាណត្ ណសបកសជើងជាចាំ ណែកមួយថ្នឧរករែ៍រុំទរ់

ប្ទប្ទង់សជើង សហើយប្ត្វូប្ដនរូករញ្ច េូសៅកន ុងត្ាំថ្េថ្នឧរករែ៍រុំទរ់ប្ទប្ទង់សជើងរចួសហើយ ឬ

ណសបកសជើងសនេះ េឺសាំរារ់អនកណដេមានជាំងឺប្រអរ់សជើងណដេរណាា េមកពីជាំងឺទឺកសនមណ អ្ម។ 

 ឧរករែ៍ជាំនួយប្ទប្ទង់ប្រអរ់សជើង សេើកណេងណត្ណសបកសជើងសាំរារ់អនកមានសជើងសិរបនិមម ិត្ ឬ

ណសបកសជើងពាប្ដេសាំរារ់អនកមានជាំងឺប្រអរ់សជើងណដេរណាា េមកពីជាំងឺទឹកសនមណ អ្ម។ 

 ការផ្ទៃ ស់រ្រូនីតិ្វ ិ្ ីសមាអ ត្សមសរាេ និងសប្េឿង ត្ត្់ គ្ង់ពនាកាំសែើត្មិនតាមសវជជរញ្ញជ  

 សសវាពាប្ដេណររ្មមជាត្ិ (ការសប្រើប្ប្ដស់ការពាប្ដេណររ្មមជាត្ិ ឬណររជាំនួស)។ 

 សសវាណដេ ត្េ់ជូនសៅកាន់អត្ីត្យុទធជនសៅកន ុងសាថ រ័នកិចចការអត្ីត្យុទធជន (Veterans 

Affairs, VA)។ ោ៉ោ ងសនេះកត ី សពេអត្ីត្យុទធជនទទួេប្ដនសសវាសសស្រង្កគ េះរនទ ន់សៅឯមនទ ីរសពទយ 

VA សហើយការរមួចាំ ណែកចាំណាយសៅសេើ VA េឺសប្ចើន ជាងការរមួចាំ ណែកថ្ងៃចាំណាយសៅសប្កាម

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូកទី 4 ៖ តារាងអត្ថប្រសោជន៍ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសពទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោ ង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ពីថ្ងៃច័នទ  ដេ់ថ្ងៃសុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និងថ្ងៃឈរ់សប្មាក សោកអនកអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូរសពទសៅកាន់សោកអនកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការរនទ រ់។ការសៅទូរសពទសនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់សេហទាំព័រ 
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ណ្នការររស់សយើងសនេះ សយើងនឹងទូទត់្សងចាំនួនណដេសេើសខុសោន សនេះដេ់អត្ីត្យុទធជន 

 វញិ។ សោកអនកសៅណត្ទទួេខុសប្ត្វូចាំសពាេះចាំនួនទឹកប្ប្ដក់កន ុងចាំ ណែកថ្នការចាំណាយររស់

អនកដណដេ។ 

 ការស វ្ ើសត្សា ពិសសា្ន៍ និងការពាប្ដេណដេប្ត្វូប្ដនសចញរញ្ញជ សដាយត្ុោការ សេើកណេងណត្វា

មានភាពចាាំប្ដច់ណ ន្កសវជជសាស្រសត  សហើយសៅកន ុងការជួរពិសប្ោេះ ណដេប្ត្វូប្ដនអនុញ្ញា ត្សៅ

សប្កាមកិចចសនាររស់ណ្នការ។ 

 ការពាប្ដេសៅមែឌ េពាប្ដេសាត រសមបទ ល្ វូចិត្ត។ អត្ថប្រសោជន៍សនេះ អាចនឹងមានសៅ

សប្កាមអត្ថប្រសោជន៍សុខភាព ល្ វូចិត្តឯកសទសររស់សខាន្ី។ 

 សសវាជាំនួយរនទ រ់រនស ាំ ដូចជាសសវាសាត រសមបទណ ន្កវជិាជ ជីវៈ និងសសវាសាត រសមបទដថ្ទសទៀត្ 

(អត្ថប្រសោជន៍សនេះ អាចនឹងមានសៅសប្កាមអត្ថប្រសោជន៍សុខភាព ល្ វូចិត្តឯកសទសររស់

សខាន្ី) និងសសវាអាហាររូត្ថមា។ 

 ការស វ្ ើសត្សត ណ ន្កចិត្ាសាស្រសា  និងការស វ្ ើសត្សា សេើប្រព័នធ ប្រសាទ សេើកណេងណត្ប្ត្វូប្ដនស វ្ ើសឡើង

សដាយអនកចិត្តសាស្រសត ណដេមានអាជាញ រ័ែណ សាំរារ់ជាំនួយសៅកន ុងការសរៀរណ្នការពាប្ដេ រមួ

មានការប្េរ់ប្េងឱសង ឬការរញ្ញជ ក់ឲ្យចាស់ពីសរាេ វនិិចឆ ័យ និងការសេើកណេងជាក់ោក់នូវ

ការសាកេបងណ ន្កអរ់រំ សិកា្ិការ និងសមត្ថភាពសាំសរចប្ដន ការពិសសា្ន៍ណ ន្កចិត្តសាស្រសត

ទក់ទងនឹងសាថ នភាពសវជជសាស្រសត  ឬសដើមបីកាំែត្់ពីភាពសប្ត្ៀមរចួរាេ់សាំរារ់ការវេះកាត្់ និង

រប្ដយការែ៍កុាំពយូ ទ័រសដាយសវ ័យប្រវត្ា ិ។ 

 ការខូចខាត្ចាំសពាេះមនទ ីរសពទយ ឬមនទ ីរណងទាំណដេរងកសឡើងសដាយសារសោកអនក។ 

 ការពាប្ដេជីវប្រត្ិកិរោិ ឬការពាប្ដេតាមវ ិ្ ីសែត ាំ។ 

 ការពិនិត្យសកាសិកាប្រសាទសដាយការសភាញ ចមា៉ោ សញ៉ោទិច (TMS) ។ 

 កូដ V ដូចប្ដនសរៀររារ់សៅកន ុង DSM 5 ។ 

 សសវាននណដេចាត់្ទុកថា មានេកខែៈពិសសា្ន៍ ឬសសងកត្សដាយ Health Net Cal 

MediConnect ។ 

 សសវា ណដេទទួេប្ដនសៅសប្ៅរដឋរឋមណដេអនកសាន ក់សៅររស់អនក សេើកណេងណត្សៅកន ុងករែី

ណដេមានសសវាសសស្រង្កគ េះរនទ ន់ សហើយសរើមិនដូសចាន េះសទ ប្ត្វូប្ដនអនុញ្ញា ត្សដាយកមម វ ិ្ ី Health 

Net Cal MediConnect ។ 

 ការពាប្ដេសដាយឆ្ក់នឹងចរនតអេគ ីសនី (ECT) សេើកណេងណត្ប្ត្ូវប្ដន អនុញ្ញា ត្សដាយកមម វ ិ្ ី 

Health Net Cal MediConnect ។ 

 ការណងទាំស ម្ញជាសទៀងទត់្មានដូចជាការសមាអ ត្ស ម្ញ ការរ៉ោេះប្រសហាងស ម្ញ ឬប្កាសស ម្ញ

សិរបនិមម ិត្សពញទាំងមូេ។ សទេះោ៉ោ ងណា សសវាណងទាំស ម្ញជាក់ោក់មួយចាំនួនរមួទាំងស ម្ញ

សិរបនិមម ិត្សពញប្កាស់ទាំងមូេនឹងប្ត្ូវ ា្េ់ជូនសដាយកមម វ ិ្ ី Denti-Cal ររស់រដឋ។ សប្មារ់

ព័ត៌្មានរណនថម សូមសមើេ "សសវាណងទាំស ម្ញ" សៅកន ុងតារាងអត្ថប្រសោជន៍។ 
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូកទី 4 ៖ តារាងអត្ថប្រសោជន៍ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសពទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោ ង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ពីថ្ងៃច័នទ  ដេ់ថ្ងៃសុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និងថ្ងៃឈរ់សប្មាក សោកអនកអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូរសពទសៅកាន់សោកអនកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការរនទ រ់។ការសៅទូរសពទសនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់សេហទាំព័រ 
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ការមិនរមួ ញ្ច ូលន្ ន្កចកខ ុ ភ័ណឌ  និងការន្ែទនំ្ភនក្មមតាជាម្រ ចាមំានការធានារា៉ា  ់រងបោយន្្នការ

មិនន្មន Medicare៖ 

 

 ការវេះកាត់្ណកវណេនក និងការវេះកាត្់ LASIK ។ សូមទាំនក់ទាំនងណ្នការសប្មារ់ព័ត្៌មានសត ីពី

ការរញ្ច ុ េះត្ថ្មៃដាំសែើរការ LASIK។ 

 ការពិនិត្យរករញ្ញា មិន្មមតាថ្នណេនក ឬេាំហាត្់េាំសហើញ និងការពិនិត្យរណនថមទាំងឡាយណដេ

ពាក់ព័នធ។ 

 ការពាប្ដេទក់ទងនឹងេាំង្កកពនៃ ឺសេើកញ្ច ក់ណេនក (CRT)។ 

 ការពាប្ដេកញ្ច ក់ណេនកឲ្យ្មមតាវញិ (ទាំរង់ការណដេសប្រើកញ្ចក់ពាក់កន ុងណេនក សដើមបីផ្ទៃ ស់រ្រូរាង

សណាឋ នថ្នកញ្ចក់ណេនក សដើមបីកាត្់រនថយជាំងឺណេនកម៉ោញូរ)។ 

 ការណកកុនកញ្ចក់ពាក់កន ុងណេនក រនទ រ់ពី្ុត្រយៈសពេណកកុនត្ាំរវូដាំរូង (90 ថ្ងៃ)។ 

 កញ្ចក់សសម ើ កញ្ចក់ដាក់ណកវណេនករារសសម ើ (កញ្ច ក់ណដេមានកាំ ណែេាំង្កកថ្នពនៃ ឺត្ិចជាង + .50 

diopter) ។ 

 ណវ៉ានតាចាំនួនពីរេូ ជាំនួសឲ្យណវ៉ានតាមួយណដេមានកាំនុាំពនៃ ឺពីរ។ 

 ចកខ ុ េ័ែឌ  និងណវ៉ានតាការពារពនៃ ឺប្ពេះអាទិត្យណដេមិនមានសវជជរញ្ញជ  

 ការរណនថមកញ្ចក់ 

 ការផ្ទៃ ស់រដ រូកញ្ចក់ណវ៉ានតា និងស ុមសៅសប្កាមណ្នការសនេះ ណដេប្ដនប្ដត្់រង់ ឬណរកប្ដក់ 

សេើកណេងណត្សៅចសនៃ េះសពេ្មមតា ណដេសសវាមាន ា្េ់ជូន។ 

 ការពាប្ដេសដាយការវេះកាត់្ណេនក ឬតាមណររសវជជសាស្រសត  (សាំរារ់ការពាប្ដេវេះកាត់្ណដេមាន

ការធានរា៉ា រ់រង សូមសមើេតារាងអត្ថប្រសោជន៍ខាងសេើសៅកន ុងជាំពូកសនេះ)។ 

 ការពាប្ដេណកសាំរេួណេនកកន ុងេកខែៈជាការពិសសា្ន៍។ 

 កញ្ចក់រារសសម ើពាក់កន ុងណេនក សដើមបីផ្ទៃ ស់រ្រូពែ៌ណេនកសប្មារ់ជាការេមអ។ 

 ត្ាំថ្េសាំរារ់សសវា និង/ឬ សាំភារៈណដេសេើសពីប្ប្ដក់ឧរត្ថមាអត្ថប្រសោជន៍ររស់ណ្នការ។ 

 កញ្ចក់ពាក់កន ុងណេនកណដេមានពែ៌ណររសិេបៈ។ 

 ការថ្េត្ាំរវូកញ្ចក់ពាក់កន ុងណេនក ការដុសខាត្ ់ឬការសាំអាត្។ 

 ការជួរពិសប្ោេះសៅការោិេ័យរណនថមសទៀត្ទក់ទងនឹងសរាេសាស្រសត  រណាត េមកពីការសប្រើ

កញ្ចក់ពាក់កន ុងណេនក។ 

 កិចចប្ពមសប្ពៀងសសវាកមម ឬសោេនសោប្ដយធានរា៉ា រ់រងសេើកញ្ចក់ពាក់កន ុងណេនក។ 
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូកទី 4 ៖ តារាងអត្ថប្រសោជន៍ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសពទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោ ង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យរ់ ពីថ្ងៃច័នទ  ដេ់ថ្ងៃសុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និងថ្ងៃឈរ់សប្មាក សោកអនកអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូរសពទសៅកាន់សោកអនកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការរនទ រ់។ការសៅទូរសពទសនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់សេហទាំព័រ 
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 សសវា ឬសប្េឿង គ្ត់្ គ្ង់ទក់ទងនឹងណេនកណដេប្ត្វូប្ដន ត្េ់ជូនសដាយអនក ត្េ់សសវាណាមួយ សប្ៅ

ពីអនក ត្េ់សសវាណដេចូេរមួកន ុងណ្នការ។ 

 ឱសងប្ត្វូការសវជជរញ្ញជ សប្មារ់អនកជាំងឺមិនសប្មាកកន ុងមនទ ីសពទយ ឬឱសងមិនប្ត្វូការសវជជរញ្ញជ  

មិនប្ត្ូវប្ដនធានរា៉ា រ់រង ជាណ ន្កមួយថ្នអត្ថប្រសោជន៍ណងទាំណេនកររស់សោកអនកសឡើយ។ សូម

សមើេតារាងអត្ថប្រសោជន៍ខាងសេើសៅកន ុងជាំពូកសនេះ។ ជាំពូកទី 5 និងទី 6 មានព៌ត្័មាន

រណនថមអាំពីឱសងប្ត្វូការសវជជរញ្ញជ ណររពិសប្ោេះជាំងឺសប្ៅសៅសប្កាមអត្ថប្រសោជន៍ឱសងប្ត្វូការ

សវជជរញ្ញជ  ឬណររសវជជសាស្រសា ររស់អនក។ 

 ឧរករែ៍ជាំនួយការសមើេ (សប្ៅពីណវ៉ានតា ឬកញ្ចក់ពាក់កន ុងណេនក) ឬឧរករែ៍ជាំនួយការសមើេ

ស ើញសខាយដូចប្ដនសរៀររារ់ប្តួ្សៗសៅកន ុងតារាងអត្ថប្រសោជន៍ពីមុនសៅកន ុងជាំពូកសនេះ។ 

 ចកខ ុ េ័ែឌ ណកសាំរេួការសមើេណដេទមទរសដាយនិសោជកជាេកខខែឌ មួយថ្នការង្ករ និងជា

ចកខ ុ េ័ែឌ សុវត្ថ ិភាព េុេះប្តាណត្ប្ត្វូប្ដនធានរា៉ា រ់រងជាក់ោក់សៅសប្កាមណ្នការ។ 

 សសវា ឬសមាា រៈណងទាំណេនក ត្េ់ជូនសដាយណ្នការអត្ថប្រសោជន៍ជាប្កមុមួយស្សងសទៀត្ណដេ 

ត្េ់ការណងទាំណេនក។ 

 សសវាណងទាំណេនកណដេប្ដនរង្កា ញជូនរនទ រ់ពីការធានរា៉ា រ់រងររស់អនកប្ដនរញ្ចរ់ សេើកណេង

ណត្មានការរង្កគ រ់រញ្ញជ ឲ្យមានការទិញសមាា រៈមុនការធានរា៉ា រ់រងណដេប្ដនរញ្ចរ់ប្ត្វូប្ដន

ា្េ់ជូន សហើយសសវាកមមណដេប្ដនរង្កា ញដេ់សោកអនកេឺសថ ិត្សៅកន ុងរយៈសពេ 31 ថ្ងៃេិត្

ចារ់ពីថ្ងៃសចញរញ្ញជ ដូចសនេះ។ 

 សសវាណងទាំណេនកណដេ ត្េ់ជូនសៅតាមចារ់សាំែងររស់រុេគេិក (Workers’ Compensation) 

ឬចារ់ប្សសដៀងោន សនេះ ឬណដេត្ប្មូវសដាយភាន ក់ង្ករ ឬកមម វ ិ្ ីណាមួយថ្នរដាឋ េិប្ដេ មិនថាជា

សហព័នធ  រដឋ ឬសាថ រ័នរងណាមួយសឡើយ។ 

 សសវាណងទាំណេនក និង/ឬ សមាា រៈណដេមិនប្ដនរញ្ញជ ក់សៅកន ុងសសៀវសៅណែនាំសមាជិកសនេះ។ 
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព័្រ 
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ជំពូកទី 5 ៖ ការទទួលបានឱសថតាមបេជជ ញ្ជជ សម្រមា ់អ្នកជងំឺមិនសម្រមាក
ពាបាលកន ុងមនទ ីបពទយ រ ស់អ្នកតាមរយៈន្ែនការ 

បសចកត ីបែតើម 

ជាំពូ្កសន្េះព្ន្យេ់អ្ាំពី្បទបញ្ញា តត ិសព្មាប់ការទទួេប្ដន្សឱសងតាមសវជជបញ្ញជ បសព្មាប់អ្នកជាំងឺមិន្សព្មាក

ព្ាប្ដេកន ុងមន្ទ ីរសព្ទយរបស់អ្នក។ ឱសងទាំងសន្េះ េឺជាឱសងណដេអ្នក ត្េ់សសវាណងទាំរបស់អ្នកស វ្ ើការបញ្ញជ ទិញ

ជូន្អ្នក ណដេអ្នកទទួេប្ដន្ព្ីឱសងសាា ន្ ឬសោយការបញ្ញជ ទិញតាមថ្ព្បសែីយ៍។ ឱសងទាំងសន្េះរាប់បញ្ច េូឱ

សងណដេមាន្ការធានរា៉ា ប់រងសៅសព្កាម Medicare ណ ន្ក D ន្ិង Medi-Cal ។ ជាំពូ្កទី 6 ណ ន្កទី D3 ទាំព្័រ 148 

ព្ប្ដប់អ្នកអ្ាំព្ីអ្វ ីណដេអ្នកបង់ថ្ងៃសព្មាប់ឱសងទាំងសន្េះ។ ពាកយេន្ៃ ឹេះ ន្ិងន្ិយមន្័យរបស់វាមាន្សៅកន ុងេាំោប់

អ្កសរព្កមសៅកន ុងជាំពូ្កចុងសព្កាយថ្ន្ សសៀវសៅណែនាំសមាជិក។ 

Health Net Cal MediConnect ក៏ធានរា៉ា ប់រងសេើឱសងដូចខាងសព្កាមសន្េះ្ងណដរ សទេះបីជាឱសងទាំងសន្េះ 

មិន្ព្តូវប្ដន្សេើកយកមកពិ្ភាកាសៅកន ុងជាំពូ្កសន្េះក៏សោយ៖ 

 ឱសងណដេធានរា៉ា ប់រងសោយ Medicare ណ ន្ក A។ ទាំងសន្េះរមួមាន្ឱសងមួយចាំនួ្ន្ណដេ ត្េ់

ជូន្សោកអ្នក សៅសព្េណដេសោកអ្នកសព្មាកព្ាប្ដេសៅកន ុងមន្ទ ីរសព្ទយ ឬមន្ទ ីរណងទាំ។ 

 ឱសងណដេធានរា៉ា ប់រងសោយ Medicare ណ ន្ក B ។ ទាំងសន្េះរមួមាន្ឱសងព្ាប្ដេសោយសព្បើជាតិ

េីមីមួយចាំនួ្ន្ ថ្ន ាំចាក់មួយចាំនួ្ន្ណដេ ត្េ់ជូន្សោកអ្នកសៅសព្េសោកអ្នកជួបពិ្សព្រេះជាមួយ

សវជជបែឌ ិត ឬអ្នក ត្េ់សសវាណងទាំស្សងសទៀតសៅកន ុងការយិាេ័យ ន្ិងឱសងណដេ ត្េ់ជូន្សោកអ្នក

សៅេៃ ីន្ិកោងឈាម។ សដើមបីណសវ ងយេ់បណន្ាមអ្ាំព្ីឱសងណដេទទួេប្ដន្ការធានរា៉ា ប់រងសៅសព្កាម 

Medicare ណ ន្ក B សូមសមើេតារាងអ្តាព្បសយាជន្៍សៅកន ុងជាំពូ្កទី 4 ណ ន្ក D ទាំព្័រ 70 ។ 

វេ ធាននសម្រមា ់ការនរ៉ាប  ់រងឱសថលកណណៈពបិម្រោះជជំងឺបម្រររ ស់ន្ែនការ 

ជាទូសៅ សយើងន្ឹងធានរា៉ា ប់រងសេើឱសងរបស់អ្នក ដរាបណាសោកអ្នកអ្ន្ុវតតតាមវវធិាន្ននសៅកន ុងណ ន្កសន្េះ។ 

1. សោកអ្នកព្តវូឱយសវជជបែឌ ិត ឬអ្នក ត្េ់សសវាណងទាំស្សងសទៀតសៅកន ុងបណាា ញរបស់សយើងសចញ 

សវជជបញ្ញជ ជូន្សោកអ្នក។ បុេគេសន្េះ ជាសរឿយៗ េឺជាអ្នក ត្េ់ការណងទាំបឋម (PCP) របស់អ្នក។វាក៏

អាចជាអ្នក ា្េ់សសវាណងទាំកន ុងបណាា ញស្សងមួយសទៀត្ងណដរ សបើសិន្អ្នក ត្េ់ការណងទាំបឋម

របស់អ្នក ប្ដន្បញ្ជ នូ្សោកអ្នកឱយមកទទួេការណងទាំ។  

2. ជាទូសៅ សោកអ្នកព្តវូសព្បើឱសងសាា ន្កន ុងបណាត ញ សដើមបីទទួេប្ដន្ការ គ្ត់ គ្ង់ឱសងតាមសវជជបញ្ញជ

របស់អ្នក។ 

3. ឱសងព្តវូការសវជជបញ្ញជ របស់អ្នកព្តវូណតសា ិតកន ុង បញ្ជ ីឱសងណដេមាន្ការធានរា៉ា ប់រង របស់

ណ្ន្ការ សយើងសៅវាសោយខៃ ីថ្ “បញ្ជ ីឱសង”។ 

 សបើសិន្ឱសងមិន្សា ិតកន ុងបញ្ជ ីឱសងសទ សយើងអាចន្ឹងធានរា៉ា ប់រងជូន្ សព្មាប់ករែីសេើកណេង។  

 សូមសមើេជាំពូ្កទី 9 ណ ន្ក F2 ទាំព្័រ 224 សដើមបីណសវ ងយេ់អ្ាំព្ីការសសន ើសុាំករែីសេើកណេង 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 5 ៖ ការទទួេប្ដន្សឱសងតាមសវជជបញ្ញជ ប

សព្មាប់អ្នកជាំងឺ ណដេមិន្សព្មាកព្ាប្ដេសៅកន ុង

មន្ទ ីរសព្ទយរបស់អ្នក 

តាមរយៈណ្ន្ការ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព័្រ 
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4. ឱសងរបស់អ្នកព្តវូសព្បើសព្មាប់ ការបញ្ញជ ក់ណដេប្ដន្ទទួេសាគ េ់ណបបសវជជសាស្រសា ។ សន្េះ មាន្ន្័យថ្ 

ការសព្បើឱសងសន្េះ អាចព្តវូប្ដន្ឯកភាព្សោយរដឋប្ដេចាំែីអាហារ ន្ិងឱសង (Food and Drug 

Administration) ឬរាំព្ទសោយឯកសារសយាងណ ន្កសវជជសាស្រសតជាក់ោក់។ សព្មាប់ថ្ន ាំណដេព្តវូប្ដន្

រា៉ា ប់រ៉ាងសោយ Medi-Cal សន្េះមាន្ន្័យថ្ ការសព្បើព្ប្ដស់ឱសង េឺចាាំប្ដច់ ន្ិងសមសហតុ្េ សដើមបី

ការពារអាយុជីវតិ ទប់សាា ត់ជាំងឺ ឬព្ិការភាព្ ា្ំដុាំ ឬសដើមបីកាត់បន្ាយការឈឺចាប់ ៃ្ន្់ ៃ្ រតាមរយៈ

ការស វ្ ើសរាេវនិិ្ចឆ ័យ ឬការព្ាប្ដេជាំងឺ សរាេ ឬក៏របួស។ 
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សព្មាប់អ្នកជាំងឺ ណដេមិន្សព្មាកព្ាប្ដេសៅកន ុង

មន្ទ ីរសព្ទយរបស់អ្នក 

តាមរយៈណ្ន្ការ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 
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ចុងសប្ដា ហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព័្រ 
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A. ការទទួលបានការែគត់ែគង់ ំបពញតាមបេជជ ញ្ជជ រ ស់អ្នក 

A1. ការ ំបពញបេជជ ញ្ជជ រ ស់អ្នកបៅតាមឱសថស្ថែ ន ណ្តត ញ 

កន ុងករែីភាេសព្ចើន្បាំ្ុត សយើងន្ឹងចាំណាយសព្មាប់ឱសងតាមសវជជបញ្ញជ  ន្តកន ុងករណីពួ្កវាព្តូវប្ដន្ គ្ត់ គ្ង់ឱ្

យសោយឱសងសាា ន្កន ុងបណាត ញណាមួយរបស់សយើងប៉ោុសណាណ េះ។ ឱសងសាា ន្កន ុងបណាត ញ េឺជាហាងេក់ឱសងណដេ

ប្ដន្យេ់ព្ព្ម គ្ត់ គ្ង់ឱសងតាមសវជជបញ្ញជ ជូន្ដេ់សមាជិកណ្ន្ការរបស់សយើង។ សោកអ្នកអាចសៅកាន់្ 

ឱសងសាា ន្កន ុងបណាត ញរបស់សយើងណាមួយក៏ប្ដន្។ 

សដើមបីណសវ ងរកឱសងសាា ន្កន ុងបណាត ញ សនេះសោកអ្នកអាចរកសមើេសៅកន ុងបញ្ជ ីរាយសឈាម េះអ្នក ត្េ់សសវាណងទាំ 

ន្ិងឱសងសាា ន្ សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព័្ររបស់សយើង ឬទាំនក់ទាំន្ងណ ន្កសសវាបសព្មើសមាជិក។  

A2. ការបម្រ ើ ណណ សមាគ លស់មាជិករ ស់អ្នកបៅបពលន្ែលបោកអ្នក ំបពញបេជជ ញ្ជជ  

សដើមបី គ្ត់ គ្ង់ឱសងតាមសវជជបញ្ញជ របស់អ្នក សូម ង្ហា ញ ័ណណ សមាគ ល់សមាជិករ ស់អ្នក សៅឱសងសាា ន្កន ុង 

បណាត ញរបស់អ្នក។ ឱសងសាា ន្កន ុងបណាត ញនឹ្ងសចញវកិាយបព្តជូន្ពួ្កសយើង សព្មាប់ចាំ ណែកថ្ន្ចាំណាយសេើ 

តថ្មៃឱសងណដេមាន្សវជជបញ្ញជ ណដេមាន្ការធានរា៉ា ប់រងរបស់អ្នក។ សោកអ្នកចាាំប្ដច់ព្តវូបង់ ចាំ ណែកផ្លទ េ់

ខល នួ្សៅឲ្យឱសងសាា ន្ជាថ្ងៃចាំណាយរមួចាំណាយសៅសព្េសោកអ្នកមកយកសវជជបញ្ញជ របស់អ្នក។ 

សបើសិន្សោកអ្នកមិន្មាន្បែណ សមាគ េ់សមាជិកជាប់ខល នួ្ សៅសព្េសោកអ្នកឱយសេ គ្ត់ គ្ង់ឱសងតាម 

សវជជបញ្ញជ របស់អ្នក សូមសសន ើឱសងសាា ន្ឱយសៅទូរសព្ទមកពួ្កសយើង សដើមបីទទួេប្ដន្ព្័ត៌មាន្ចាាំប្ដច់។ 

ប ើសិនឱសថស្ថែ នមិនអាចទទួលបានព័ត៌មានចបំាច់បទ បរជបោកអ្នកអាចនឹងម្រតេូ ង់ថ្ថៃទងំម្រសងុ

សម្រមា ់ឱសថតាមបេជជ ញ្ជជ បៅបពលន្ែលបោកអ្នកមកយកវា។ បនទ ប់មកសោកអ្នកអាចសសន ើសុាំពួ្កសយើងឲ្្

យសងអ្នកវញិនូ្វចាំ ណែកចូេរមួការចាំណាយរបស់សយើង។ សបើសិន្សោកអ្នកមិន្អាចបង់ថ្ងៃឱសងសទសនេះ សូម

ទាំនក់ទាំន្ងសសវាបសព្មើសមាជិកភាៃ មៗ។ សយើងនឹ្ងស វ្ ើអ្វ ីៗណដេអាចជួយសោកអ្នកប្ដន្។ 

 សដើមបីណសវ ងយេ់អ្ាំពី្រសបៀបសសន ើឱយសយើងបង់ព្ប្ដក់ជូន្សោកអ្នកវញិ សូមអាន្ជាំពូ្កទី 7 ណ ន្ក A ទាំព្ីរ 154 ។ 

 សបើសិន្អ្នកព្តវូការជាំនួ្យកន ុងការ គ្ត់ គ្ង់ឱសងតាមសវជជបញ្ញជ  សនេះសោកអ្នកអាចទាំនក់

ទាំន្ងមកកាន់្ណ ន្កសសវាបសព្មើសមាជិក។  

A3. បតើម្រតេូប វ្ ើយ៉ា ងណ្ត ប ើសិនបោកអ្នក ត រូបៅកាន់ ណ្តត ញឱសថស្ថែ នបែេងបទៀត 

សបើសិន្សោកអ្នកបត រូឱសងសាា ន្ សហើយព្តវូការឲ្យសេ គ្ត់ គ្ង់ឱសងតាមសវជជបញ្ញជ ស ើងវញិ សនេះសោកអ្នកអាច

សសន ើសុាំសអាយអ្នក ត្េ់សសវាសចញសវជជបញ្ញជ ងមីឬ សសន ើសអាយឱសងសាា ន្របស់អ្នកស ទ្រសវជជបញ្ញជ សន្េះ សៅកាន់្ឱសងសាា ន្

ងមីសន្េះ សបើសិន្ការ គ្ត់ គ្ង់ឱសងតាមសវជជបញ្ញជ ងមីមតងសទៀតសៅសេ់សៅស ើយ។ 

សបើសិន្សោកអ្នកព្តូវការជាំនួ្យ សដើមបីបត រូឱសងសាា ន្កន ុងបណាត ញ សនេះសោកអ្នកអាចទាំនក់ទាំន្ងមកកាន់្

ណ ន្កសសវាបសព្មើសមាជិក។  

A4. បតើម្រតេូប វ្ ើយ៉ា ងណ្ត ប ើសិនឱសថស្ថែ នន្ែលបោកអ្នកបម្រ ើម្របាស់ចកបចញពី ណ្តត ញ 

សបើសិន្ឱសងសាា ន្ណដេសោកអ្នកសព្បើចាកសចញព្ីបណាត ញណ្ន្ការ សនេះសោកអ្នកព្តវូណសវ ងរកឱសងសាា ន្ងមី

កន ុងបណាត ញ។ 

សដើមបីណសវ ងរកឱសងសាា ន្ងមីកន ុងបណាត ញ សនេះសោកអ្នកអាចរកសមើេសៅកន ុងបញ្ជ ីរាយសឈាម េះអ្នក ត្េ់សសវា និ្ង 

ឱសងសាា ន្ ឬចូេសៅកាន់្សេហទាំព័្ររបស់សយើង ឬទក់ទងណ ន្កសសវាបសព្មើសមាជិក។  

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 5 ៖ ការទទួេប្ដន្សឱសងតាមសវជជបញ្ញជ ប

សព្មាប់អ្នកជាំងឺ ណដេមិន្សព្មាកព្ាប្ដេសៅកន ុង

មន្ទ ីរសព្ទយរបស់អ្នក 

តាមរយៈណ្ន្ការ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព័្រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 126 ? 
 

A5. បម្រ ើឱសថស្ថែ នឯកបទស 

មាន្សព្េខៃេះ សវជជបញ្ញជ ព្តូវណត គ្ត់ គ្ង់សៅឱសងសាា ន្ឯកសទស។ ឱសងសាា ន្ឯកសទស រមួមាន្ ៖ 

 ឱសងសាា ន្ណដេ គ្ត់ គ្ង់ឱសងសព្មាប់ការព្ាប្ដេសោយការព្យួ រសសរ៉ាមូតាម ទ្េះ។  

 ឱសងសាា ន្ណដេ គ្ត់ គ្ង់ឱសងជូន្អ្នកសាន ក់សៅកន ុងមន្ទ ីរណងទាំរយៈសព្េណវងដូចជា មែឌ េណងទាំ។  

o ជាទូសៅ ទីកណន្ៃងណងទាំរយៈសព្េណវង មាន្ឱសងសាា ន្ខល នួ្ឯង។ សបើសិន្សោកអ្នកជាជន្

សាំណាក់សៅកន ុងសាា ប័ន្ណងទាំរយៈសព្េណវង សនេះសយើងព្តវូណតស វ្ ើឱយព្ប្ដកដថ្ សោកអ្នក

អាចទទួេប្ដន្ឱសង ណដេសោកអ្នកព្តវូការសៅឯឱសងសាា ន្ថ្ន្សាា ប័ន្សនេះ។  

o សបើសិន្ឱសងសាា ន្កន ុងសាា ប័ន្ណងទាំរយៈសព្េណវងរបស់អ្នកមិន្សា ិតកន ុងបណាត ញរបស់សយើង 

ឬអ្នកមាន្ការព្ិប្ដកកន ុងការទទួេប្ដន្អ្តាព្បសយាជន៍្ណ ន្កឱសងរបស់អ្នកសៅកន ុង 

សាា ប័ន្ណងទាំរយៈសព្េណវង សូមទក់ទងណ ន្កសសវាបសព្មើសមាជិក។  

 ឱសងសាា ន្ណដេបសព្មើឱយកមម វ ិ្ ីសុខភាព្ជន្ជាតិសដើមអាសមរកិសៅទីព្កងុ/កុេសមពន្ធ /សសវា

សុខភាព្ជន្ជាតិសដើមអាសមរកិ (Indian Health Service/Tribal/Urban Indian Health 

Program)។ សេើកណេងករែីបនទ ន្់ មាន្ណតជន្ជាតិអាសមរកិសដើម ឬជន្ជាតិសដើម អាឡាសាា  

ប៉ោុសណាណ េះ ណដេអាចសព្បើឱសងសាា ន្ទាំងសន្េះប្ដន្។  

 ឱសងសាា ន្ណដេ គ្ត់ គ្ង់ឱសងព្តវូការការចាត់ណចង ន្ិងការណែនាំព្ិសសសសព្មាប់ការសព្បើព្ប្ដស់។ 

សដើមបីណសវ ងរកឱសងសាា ន្ឯកសទស អ្នកអាចរកសមើេសៅកន ុងបញ្ជ ីរាយសឈាម េះអ្នក ត្េ់សសវាណងទាំន្ិងឱសងសាា ន្ 

សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព័្ររបស់សយើង ឬទាំនក់ទាំន្ងណ ន្កសសវាបសព្មើសមាជិក។ 

A6. បម្រ ើបសវា ញ្ជជ ទិញតាមថ្ម្រ សណីយ៍ បែើមបទីទួលបានឱសថរ ស់អ្នក 

សព្មាប់ឱសងជាក់ោក់មួយចាំនួ្ន្ សោកអ្នកអាចសព្បើសសវាបញ្ញជ ទិញតាមថ្ព្បសែីយ៍កន ុងបណាត ញរបស់ 

ណ្ន្ការ។ ជាទូសៅ ឱសងណដេអាចរកប្ដន្តាមរយៈការបញ្ញជ ទិញតាមថ្ព្បសែីយ៍ េឺជាឱសងណដេសោកអ្នកព្តវូ

សព្បើព្ប្ដស់យា៉ោ ងសទៀងទត់ជាព្បចាាំសព្មាប់សាា ន្ភាព្សវជជសាស្រសត រយៈសព្េយូរអ្ណងវង ឬរុាាំថ្រ៉ា។ ថ្ន ាំណដេមិន្មាន្តាមរ

យៈសសវាបញ្ញជ ទិញតាមថ្ព្បសែីយ៍របស់ណ្ន្ការព្តវូប្ដន្សមាគ េ់សោយសញ្ញា  NM សៅកន ុងបញ្ជ ីឱសងរបស់សយើង។ 

សសវាបញ្ញជ ទិញតាមថ្ព្បសែីយ៍របស់ណ្ន្ការរបស់សយើងអ្ន្ុញ្ញា ត  ឲ្យសោកអ្នកបញ្ញជ ទិញ រហូតដេ់ 90 ថ្ងៃ។ ការ

គ្ត់ គ្ង់ឱសងរយៈសព្េ 90ថ្ងៃមាន្ថ្ងៃបង់រមួដូចរន នឹ្ងការ គ្ត់ គ្ង់រយៈសព្េមួយណខណដរ។ 

ការែគត់ែគង់ឱសថតាមបេជជ ញ្ជជ រ ស់ខំុ្តាមថ្ម្រ សណីយ៍ 

សដើមបីទទួេប្ដន្ សាំែុាំណបបបទបញ្ញជ ទិញន្ិង ព្័ត៌មាន្អ្ាំព្ីការបាំសព្ញសវជជបញ្ញជ របស់អ្នកតាមអីុ្ណមេសូមចូេ

សមើេសេហទាំព្័ររបស់សយើង mmp.healthnetcalifornia.comឬទូរសព្ទសៅសសវាកមមសមាជិកតាមសេខ 1-855-

464-3571 (TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀង

រាេ់ថ្ងៃចុងសប្ដា ហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។  សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នក

វវញិសៅថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ 

ជាទូសៅ សវជជបញ្ញជ ណដេបញ្ញជ ទិញតាមរយៈថ្ព្បសែីយ៍ន្ឹងមកដេ់ថ្ដសោកអ្នកកន ុងរយៈសព្េ 10-14 ថ្ងៃ។ សបើសិន្

ការបញ្ញជ ទិញតាមអីុ្ណមេរបស់អ្នកព្តូវប្ដន្ព្ន្ារសព្េសូមទូរសព្ទសៅកាន់្ណ ន្កសសវាបសព្មើសមាជិក ឬ CVS 

Caremark តាមសេខ 1-888-624-1139 (TTY: 711)។ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 5 ៖ ការទទួេប្ដន្សឱសងតាមសវជជបញ្ញជ ប

សព្មាប់អ្នកជាំងឺ ណដេមិន្សព្មាកព្ាប្ដេសៅកន ុង

មន្ទ ីរសព្ទយរបស់អ្នក 

តាមរយៈណ្ន្ការ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព័្រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 127 ? 
 

នីតិេ ធ្ា ី ញ្ជជ ទិញតាមថ្ម្រ សណីយ៍ 

សសវាបញ្ញជ ទិញតាមថ្ព្បសែីយ៍មាន្នី្តិវ ិ្ ីខុសៗរន សព្មាប់ឱសងតាមសវជជបញ្ញជ ងមីៗណដេវាទទួេប្ដន្ពី្សោក

អ្នក ឱសងតាមសវជជបញ្ញជ ងមីៗណដេទទួេប្ដន្សោយផ្លទ េ់ព្ីការយិាេ័យអ្នក ា្េ់សសវារបស់អ្នក ន្ិងការ គ្ត់ គ្ង់ 

ឱសងស ើងវញិតាមសវជជបញ្ញជ ថ្ន្ការបញ្ញជ ទិញតាមសាររបស់អ្នក៖ 

1.បេជជ ញ្ជជ ថមីៗន្ែលឱសថស្ថែ នទទួលបានពីបោកអ្នក 

ឱសងសាា ន្ន្ឹងស វ្ ើការបាំសព្ញ និ្ងដឹកជញ្ជ នូ្សោយសវ ័យព្បវតា ិនូ្វសវជជបញ្ញជ ងមីៗ ណដេខល នួ្ទទួេប្ដន្ព្ី

សោកអ្នក។ 

2.បេជជ ញ្ជជ ថមីៗ ន្ែលឱសថស្ថែ នទទួលបានបោយផ្ទទ ល់ពីការ ធាយល័យអ្នកែដល់បសវារ ស់អ្នក 

សព្កាយពី្ឱសងសាា ន្ទទួេប្ដន្សវជជបញ្ញជ មួយពី្អ្នក ា្េ់សសវាណងទាំសុខភាព្ ឱសងសាា ន្សនេះនឹ្ងទាំនក់

ទាំន្ងសោកអ្នក សដើមបីដឹងថ្ សតើសោកអ្នកចង់ប្ដន្ការបាំសព្ញឱសងភាៃ មៗ ឬសៅសព្េសព្កាយ។  

 សន្េះន្ឹង ា្េ់ឱកាសដេ់សោកអ្នកកន ុងការស វ្ ើឱយព្ប្ដកដថ្ ឱសងសាា ន្ន្ឹងបញ្ជ នូ្ឱសងប្ដន្

ព្តឹមព្តូវ (រមួមាន្ព្បសិទធិភាព្ បរមិាែ ន្ិងទព្មង់) សហើយសបើសិន្ចាាំប្ដច់ អ្ន្ុញ្ញា តឱយសោក

អ្នកបញ្ឈប់ ឬព្ន្ារសព្េការបញ្ញជ ទិញសនេះ មុន្ន្ឹងសោកអ្នកព្តវូប្ដន្សចញវកិាយបព្តេិតថ្ងៃ 

សហើយការបញ្ញជ ទិញសនេះព្តវូប្ដន្ដឹកជញ្ជ នូ្។  

 វាជាការសាំខាន្់ណាស់ ណដេសោកអ្នកព្តវូស ៃ្ ើយតបរាេ់សព្េ ណដេឱសងសាា ន្ទាំនក់ទាំន្ង 

សដើមបីព្ប្ដប់ឱយពួ្កសេដឹងពី្អ្វ ីណដេព្តវូស វ្ ើជាមួយនឹ្ងសវជជបញ្ញជ ងមីសនេះ ន្ិងបង្កា រការព្ន្ារសព្េ

ណាមួយកន ុងការដឹកជញ្ជ នូ្។ 

3.ការែគត់ែគង់ប ើងេ ធាញនូេឱសថតាមបេជជ ញ្ជជ ន្ែល ញ្ជជ ទិញតាមថ្ម្រ សណីយ៍ 

សព្មាប់ការបាំសព្ញឱសងរបស់អ្នកស ើងវញិ មាន្ជសព្មើស សដើមបីចុេះសឈាម េះសព្មាប់កមម វ ិ្ ីបាំសព្ញស ើង

វវញិសោយសវ ័យព្បវតត ិ។ សៅសព្កាមកមម វ ិ្ ីសន្េះ សយើងនឹ្ងចាប់ស ត្ ើមដាំសែើរការការបាំសព្ញស ើងវញិសោយ

សវ ័យព្បវតត ិ សៅសព្េណដេកាំែត់ព្តារបស់សយើងបង្កា ញថ្ សោកអ្នកជិតអ្ស់ ឱសងសព្បើព្ប្ដស់សហើយ។ 

 ឱសងសាា ន្នឹ្ងទក់ទងមកសោកអ្នកមុន្នឹ្ងបញ្ជ នូ្ការបាំសព្ញស ើងវញិនី្មួយៗ សដើមបីធានថ្ 

សោកអ្នកព្តវូការឱសងបណន្ាមសទៀត សហើយសោកអ្នកអាចសប្ដេះបង់ការបាំសព្ញស ើងវញិ ណដេប្ដន្

កាំែត់សព្េ សបើសិន្សោកអ្នកមាន្ឱសងព្េប់ព្រន្់ ឬសបើសិន្ឱសងរបស់អ្នកប្ដន្ផ្លៃ ស់បត រូ។  

 សបើសិន្សោកអ្នកសព្ជើសសរ ើសមិន្សព្បើកមម វ ិ្ ីបាំសព្ញស ើងវញិសោយសវ ័យព្បវតត ិរបស់សយើងសនេះសទ 

សូមទក់ទងឱសងសាា ន្របស់អ្នករយៈសព្េ 14 ថ្ងៃមុន្សព្េសោកអ្នកេិតថ្ ឱសងមាន្សៅ

កន ុងថ្ដន្ឹងអ្ស់ សហើយសដើមបីព្ប្ដកដថ្ ការបញ្ញជ ទិញបនទ ប់របស់អ្នកព្តូវប្ដន្ដឹកជញ្ជ នូ្សៅឱយ

សោកអ្នកទន្់សព្េសវោ។ 

សដើមបីចាកសចញព្ី កមម វ ិ្  ីរបស់សយើងណដេសរៀបចាំការបាំសព្ញស ើងវញិតាមថ្ព្បសែីយ៍សោយ

សវ ័យព្បវតត ិ សូមទាំនក់ទាំន្ងមកពួ្កសយើង តាមរយៈការសៅសៅកាន់្សសវាបសព្មើសមាជិក ឬ 

ឱសងសាា ន្បញ្ញជ ទិញតាមថ្ព្បសែីយ៍របស់អ្នក៖  

CVS Caremark: 1-888-624-1139 (TTY: 711)  

ដូសចនេះ ឱសងសាា ន្អាចទាំនក់ទាំន្ងសៅកាន្់សោកអ្នក សដើមបីបញ្ញជ ក់ការបញ្ញជ ទិញរបស់អ្នកមុន្ស វ្ ើការដឹកជញ្ជ នូ្ 

សូមព្ប្ដកដថ្ សោកអ្នកព្ប្ដប់ឱយឱសងសាា ន្ដឹងពី្វ ិ្ ីដ៏េអបាំ្ុតកន ុងការទាំនក់ទាំន្ងសោកអ្នក។ សោកអ្នកេួរណត

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 5 ៖ ការទទួេប្ដន្សឱសងតាមសវជជបញ្ញជ ប

សព្មាប់អ្នកជាំងឺ ណដេមិន្សព្មាកព្ាប្ដេសៅកន ុង

មន្ទ ីរសព្ទយរបស់អ្នក 

តាមរយៈណ្ន្ការ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព័្រ 
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ស ទ្ៀងផ្លទ ត់ព្័ត៌មាន្ទាំនក់ទាំន្ងរបស់អ្នករាេ់សព្េណដេសោកអ្នកបញ្ញជ ទិញ និ្ងសៅសព្េសោកអ្នកចុេះសឈាម េះចូេ

សៅកន ុងកមម វ ិ្ ីបាំសព្ញស ើងវញិសោយសវ ័យព្បវតត ិ ឬសបើសិន្ព្័ត៌មាន្ទាំនក់ទាំន្ងរបស់អ្នកផ្លៃ ស់បត រូ។ 

A7. ការទទួលយកការែគត់ែគង់ឱសថរយៈបពលយូរអ្ន្ងវង 

សោកអ្នកអាចទទួេប្ដន្ការ គ្ត់ គ្ង់ឱសងសព្បើព្ប្ដស់ជាព្បចាាំរយៈសព្េណវងណដេមាន្កន ុងបញ្ជ ីឱសងរបស់ណ្ន្ការរបស់

សយើង។ ឱសងសព្បើព្ប្ដស់ជាព្បចាាំ េឺជាឱសងណដេសោកអ្នកសព្បើជាព្បចាាំ សព្មាប់សាា ន្ភាព្ជាំងឺរុា ាំថ្រ៉ា ឬរយៈសព្េណវង។  

ឱសងសាា ន្កន ុងបណាត ញមួយចាំនួ្ន្អ្នុ្ញ្ញា តឱយសោកអ្នកទទួេប្ដន្ការ គ្ត់ គ្ង់ឱសងសព្បើព្ប្ដស់ជាព្បចាាំរយៈសព្េណវ

ង។ ការ គ្ត់ គ្ង់ឱសងរយៈសព្េ 90ថ្ងៃមាន្ថ្ងៃបង់រមួដូចរន នឹ្ងការ គ្ត់ គ្ង់រយៈសព្េមួយណខណដរ។ បញ្ជ ីរាយសឈាម េះ

អ្នក ត្េ់សសវាណងទាំ ន្ិងឱសងសាា ន្ ព្ប្ដប់សោកអ្នកឱយដឹងពី្ឱសងសាា ន្ណាមួយណដេអាច ត្េ់ការ គ្ត់ គ្ង់ឱសងសព្បើ

ព្ប្ដស់ជាព្បចាាំរយៈសព្េណវង ជូន្សោកអ្នក។ សោកអ្នក ក៏អាចទូរសព្ទសៅកាន់្ណ ន្កសសវាបសព្មើសមាជិកសព្មាប់

ព្័ត៌មាន្បណន្ាម។ 

សព្មាប់ឱសងព្បសេទជាក់ោក់មួយចាំនួ្ន្ សោកអ្នក អាចសព្បើសសវាបញ្ញជ ទិញតាមថ្ព្បសែីយ៍ថ្ន្បណាត ញរបស់

ណ្ន្ការសដើមបីទទួេប្ដន្ការ គ្ត់ គ្ង់ឱសងសព្បើព្ប្ដស់ជាព្បចាាំរយៈសព្េណវង។ សូមអាន្ណ ន្កខាងសេើសៅទាំព្័រ 127 

សដើមបីណសវ ងយេ់អ្ាំព្ីសសវាបញ្ញជ ទិញតាមថ្ព្បសែីយ៍។ 

A8. ការបម្រ ើម្របាស់ឱសថស្ថែ នន្ែលមិនមានបៅកន ុង ណ្តត ញរ ស់ន្ែនការ 

ជាទូសៅ សយើងបង់ថ្ងៃឱសងណដេព្តវូប្ដន្ គ្ត់ គ្ង់សៅឱសងសាា ន្សព្ៅបណាត ញណតកន ុងករែីណដេសោកអ្នកមិន្អាច

សព្បើឱសងសាា ន្កន ុងបណាត ញប៉ោុសណាណ េះ។ សយើងមាន្ឱសងសាា ន្កន ុងបណាត ញសៅសព្ៅតាំបន្់សសវារបស់សយើង ណដេសោក

អ្នកអាចទទួេប្ដន្ការ គ្ត់ គ្ង់បាំសព្ញតាមសវជជបញ្ញជ របស់អ្នក កន ុងនមជាសមាជិកមាន ក់ថ្ន្ណ្ន្ការរបស់សយើង។ 

សយើងនឹ្ងបង់ថ្ងៃសវជជបញ្ញជ ណដេព្តវូប្ដន្ គ្ត់ គ្ង់ឱសងសៅឱសងសាា ន្សព្ៅបណាត ញកន ុងករែីដូចខាងសព្កាម ៖ 

 អ្នកស វ្ ើដាំសែើរសព្ៅតាំបន្់សសវាកមមរបស់ណ្ន្ការ សហើយព្តវូការឱសងណដេអ្នកមិន្អាចរកប្ដន្សៅឱ
សងសាា ន្កន ុងបណាត ញណដេសៅជិតអ្នក។ 

 អ្នកព្តូវការឱសងជាបនទ ន់្ សហើយរម ន្ឱសងសាា ន្កន ុងបណាត ញណាណដេសៅជិតអ្នក  

ន្ិងសបើកស ើយ។ 

 អ្នកចាាំប្ដច់ព្តវូចាកសចញព្ី ទ្េះរបស់អ្នក សោយសារសព្រេះមហន្តរាយសហព្័ន្ធ  ឬករែីអាសន្នណ ន្ក

សុខភាព្សាធារែៈស្សងសទៀត។ 

ជាទូសៅ សយើងនឹ្ងធានរា៉ា ប់រងសេើការបាំសព្ញមួយដងរហូតដេ់ការ គ្ត់ គ្ង់រយៈសព្េ 30 ថ្ងៃសៅឱសងសាា ន្សព្ៅ 

បណាត ញកន ុងសាា ន្ភាព្ទាំងសន្េះ។ 

កន ុងករែីទាំងសន្េះ ជាដាំបូង សូមណ្កជាមួយនឹ្ងណ ន្កសសវាបសព្មើសមាជិក សដើមបីដឹងថ្ សតើមាន្ឱសងសាា ន្កន ុង 

បណាត ញសៅជិតៗអ្នកណដឬសទ។ 

A9.  ង់ម្របាក់ឱយបោកអ្នកេ ធាញប ើសិនបោកអ្នក ង់ថ្ថៃឱសថតាមបេជជ ញ្ជជ  

សបើសិន្សោកអ្នកចាាំប្ដច់ព្តវូសព្បើឱសងសាា ន្សៅសព្ៅបណាា ញជាទូសៅ អ្នកនឹ្ងព្តវូបង់ថ្ងៃចាំណាយសព្ញ ជាំនួ្សឱយការ

បង់ព្ប្ដក់រមួ សៅសព្េណដេអ្នកទទួេប្ដន្សវជជបញ្ញជ របស់អ្នក។ សោកអ្នកអាចសសន ើឱយសយើងបង់ព្ប្ដក់ជូន្សោកអ្នក

វវញិសព្មាប់ចាំ ណែកថ្ន្ការចូេរមួចាំណាយរបស់សយើង។ 

សដើមបីណសវ ងយេ់បណន្ាមអ្ាំព្ីសរឿងសន្េះ សូមសមើេជាំពូ្កទី 7 ណ ន្ក A ទាំព្័រ 154 ។ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 5 ៖ ការទទួេប្ដន្សឱសងតាមសវជជបញ្ញជ ប

សព្មាប់អ្នកជាំងឺ ណដេមិន្សព្មាកព្ាប្ដេសៅកន ុង

មន្ទ ីរសព្ទយរបស់អ្នក 

តាមរយៈណ្ន្ការ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព័្រ 
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B.  ញ្ជ ីឱសថរ ស់ន្ែនការ 

សយើងមាន្ បញ្ជ ីឱសងណដេមាន្ការធានរា៉ា ប់រង សយើងសៅវាសោយខៃ ីថ្ “បញ្ជ ីឱសង”។ 

ឱសងកន ុងបញ្ជ ីឱសងសន្េះ ព្តវូប្ដន្សព្ជើសសរ ើសពី្ពួ្កសយើងសព្កាមជាំនួ្យរបស់ព្កមុសវជជបែឌ ិត ន្ិងឱសងការ ើ។  

បញ្ជ ីឱសងសន្េះ ក៏ព្ប្ដប់ឱយសោកអ្នកដឹង្ងណដរ អ្ាំពី្វធិាន្ណាមួយណដេសោកអ្នកព្តវូសររព្តាមសដើមបីទទួេ

ប្ដន្ឱសងរបស់សោកអ្នក។ 

ជាទូសៅ សយើងន្ឹងបង់ថ្ងៃឱសងណដេសា ិតកន ុងបញ្ជ ីឱសងរបស់ណ្ន្ការ ដរាបណាសោកអ្នកសររព្តាមវធិាន្

ណដេព្តវូប្ដន្ ព្ន្យេ់កន ុងជាំពូ្កសន្េះ។ 

B1. ឱសថបៅកន ុង ញ្ជ ីឱសថ 

បញ្ជ ីឱសងរមួមាន្ឱសងណដេធានរា៉ា ប់រងសព្កាមឱសង Medicare ណ ន្ក D ន្ិងឱសងតាមសវជជបញ្ញជ មួយចាំនួ្ន្ 

ព្ព្មទាំងឱសងរម ន្សវជជបញ្ញជ  (OTC) ន្ងិ្េិត្េណដេធានរា៉ា ប់រងសព្កាមអ្តាព្បសយាជន្៍ Medi-Cal របសអ់្នក។ 

បញ្ជ ីឱសងរមួមាន្ ទាំងឱសងមាន្មា៉ោ កយីសហាន្ិងឱសងរម ន្មា៉ោ កយីសហា។ ឱសងរម ន្មា៉ោ កយីសហាមាន្ធាតុ្ស ាំ

សកមមដូចរន សៅន្ឹងឱសងមាន្មា៉ោ កយីសហាណដរ។ ជាទូសៅ ឱសងទាំងសន្េះមាន្ព្បសិទធភាព្ដូចរន នឹ្ងឱសងមាន្

មា៉ោ កយីសហាណដរ សហើយជា្មមតាមាន្តថ្មៃសថ្កជាង។  

ណ្ន្ការរបស់សយើងក៏ធានរា៉ា ប់រងសេើឱសង ន្ិង្េិត្េ OTC មួយចាំនួ្ន្។ ឱសង OTC មួយចាំនួ្ន្មាន្តថ្មៃ

តិចជាងឱសងតាមសវជជបញ្ញជ  សហើយមាន្ព្បសិទធភាព្ដូចរន ។សព្មាប់ព័្ត៌មាន្បណន្ាម សូមទូរសព្ទសៅណ ន្កសសវា

បសព្មើសមាជិក។  

B2. រប ៀ ន្សវ ងរកឱសថបៅកន ុង ញ្ជ ីឱសថ 

សដើមបីដឹងថ្ឱសងណដេសោកអ្នកព្តវូសព្បើសា ិតកន ុងបញ្ជ ីឱសង សោកអ្នកអាច ៖ 

 ព្ិនិ្តយសមើេបញ្ជ ីឱសងចុងសព្កាយបាំ្ុតណដេសយើងប្ដន្ស្ញើជូន្តាមថ្ព្បសែីយ៍។ 

 ចូេសៅសេហទាំព័្ររបស់ណ្ន្ការតាមអាសយោឋ ន្mmp.healthnetcalifornia.com។ បញ្ជ ីឱសងសេើ 

សេហទាំព្័រណតងណតជាបញ្ជ ីចុងសព្កាយសេបាំ្ុត។ 

 សូមទូរសព្ទសៅកាន់្ណ ន្កសសវាបសព្មើសមាជិក សដើមបីដឹងថ្ឱសងមួយសា ិតកន ុងបញ្ជ ីឱសងណដរឬសទ ឬសសន ើសុាំ

ចាប់ចមៃងថ្ន្បញ្ជ ីសនេះណតមតង។ 

B3. ឱសថន្ែលមិនមានបៅកន ុង ញ្ជ ីឱសថ 

សយើងមិន្ធានរា៉ា ប់រងសេើឱសងតាមសវជជបញ្ញជ ទាំងអ្ស់សនេះសទ។ ឱសងមួយចាំនួ្ន្មិន្សា ិតកន ុងបញ្ជ ីឱសងសទ 

ព្ីសព្ពាេះចាប់មិន្អ្ន្ុញ្ញា តឱយសយើងខុ្ាំស វ្ ើដូសចាន េះ។ កន ុងករែីស្សងសទៀត សយើងប្ដន្សសព្មចចិតតមិន្ោក់បញ្ច េូ 

ឱសងមួយចាំនួ្ន្ចូេកន ុងបញ្ជ ឱីសង។ 

Health Net Cal MediConnect ន្ឹងមិន្បង់ថ្ងៃឱសងណដេព្តវូប្ដន្រាយសឈាម េះកន ុងណ ន្កសន្េះសទ។ ឱសងទាំងសន្េះ 

សៅថ្ឱសថមិនម្រតេូបាន៉ា ់ ញ្ច ូល។ សបើសិន្សោកអ្នកទទួេប្ដន្សវជជបញ្ញជ ណដេមាន្ឱសងមិន្ព្តូវប្ដន្រាប់

បញ្ច េូ សោកអ្នកចាាំប្ដច់ព្តវូបង់ព្ប្ដក់សោយខល នួ្ឯង។ សបើសិន្សោកអ្នកយេ់ថ្សយើងេបបីបង់ថ្ងៃឱសងមិន្ព្តវូ

ប្ដន្រាប់បញ្ច េូ សោយសារណតករែីរបស់អ្នក សនេះសោកអ្នកអាចស វ្ ើការបា ឹងឧទធរែ៍ប្ដន្។ (សដើមបីណសវ ងយេ់អ្ាំព្ី

រសបៀបោក់ពាកយបែត ឹងឧទធរែ៍ សូមសមើេជាំពូ្កទី 9 ណ ន្ក F5 ទាំព្័រ 231 ។) 

ខាងសព្កាមសន្េះ េឺជាវធិាន្ទូសៅប ីសព្មាប់ឱសងមិន្ព្តវូប្ដន្រាប់បញ្ច េូ ៖ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html
https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 5 ៖ ការទទួេប្ដន្សឱសងតាមសវជជបញ្ញជ ប

សព្មាប់អ្នកជាំងឺ ណដេមិន្សព្មាកព្ាប្ដេសៅកន ុង

មន្ទ ីរសព្ទយរបស់អ្នក 

តាមរយៈណ្ន្ការ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព័្រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 130 ? 
 

1. ការធានរា៉ា ប់រងសេើឱសងពិ្សព្រេះជាំងឺខាងសព្ៅរបស់ណ្ន្ការរបស់សយើង (ណដេរមួបញ្ច េូទាំងឱសង ណ ន្ក D 

និ្ង Medi-Cal) មិន្អាចបង់ថ្ងៃឱសង ណដេព្តវូប្ដន្ធានរា៉ា ប់រងរចួសហើយសៅសព្កាម Medicare ណ ន្ក A ឬ 

ណ ន្ក B សទ។ ឱសងណដេធានរា៉ា ប់រងសព្កាម Medicare ណ ន្ក A ឬ Part B ព្តូវប្ដន្ធានរា៉ា ប់រងសោយ Health 

Net Cal MediConnect សោយឥតេិតថ្ងៃ ប៉ោុណន្តឱសងទាំងសនេះមិន្ព្តវូប្ដន្សេចាត់ទុកថ្ជាណ ន្កមួយថ្ន្

អ្តាព្បសយាជន៍្ឱសងតាមសវជជបញ្ញជ ពិ្សព្រេះជាំងឺសព្ៅរបស់អ្នកស ើយ។ 

2. ណ្ន្ការរបស់សយើងមិន្អាចរា៉ា ប់រងបង់ថ្ងៃឱសងណដេទិញសៅសព្ៅសហរដឋអាសមរកិ និ្ងណដន្ដីរបស់ 

សហរដឋអាសមរកិស ើយ។ 

3. ការសព្បើឱសងព្តវូណតព្តវូប្ដន្ឯកភាព្សោយរដឋប្ដេចាំែីអាហារ ន្ិងឱសង (FDA) ឬព្តវូប្ដន្រាំព្ទសោយ 

សសចកត ីសយាងណ ន្កសវជជសាស្រសតជាក់ោក់ សដើមបីជាការព្ាប្ដេសព្មាប់េកខខែឌ របស់អ្នក។ សវជជបែឌ ិតរបស់អ្នក

អាចន្ឹងសចញឱសងមួយចាំនួ្ន្សដើមបីព្ាប្ដេសាា ន្ភាព្ជាំងឺរបស់អ្នក សទេះបីជាវាមិន្ព្តូវប្ដន្ឯកភាព្ឱយ

ព្ាប្ដេសាា ន្ភាព្ជាំងឺរបស់អ្នកក៏សោយ។ ករែីសន្េះព្តវូប្ដន្សេសៅថ្ ជាការសព្បើព្ប្ដស់សោយរម ន្ការអ្ន្ុញ្ញា

ត។ ជាទូសៅ ណ្ន្ការរបស់សយើងមិន្ធានរា៉ា ប់រងសេើឱសងសៅសព្េណដេឱសងទាំងសន្េះ ព្តវូប្ដន្សចញសវជជ

បញ្ញជ សព្មាប់ការសព្បើព្ប្ដស់សោយរម ន្ការអ្ន្ុញ្ញា ត។ 

ជាងសន្េះសៅសទៀត សយាងតាមចាប ់ព្បសេទឱសងណដេរាយសឈាម េះខាងសព្កាមមិន្ព្តូវប្ដន្ធានរា៉ា ប់រងសោយ 

Medicare ឬ Medi-Cal សទ។  

 ឱសងសព្បើ សដើមបីបសងា ើន្សមតាភាព្បន្តពូ្ជ 

 ឱសងសព្បើ សដើមបីសរេបាំែងណកសមផសស ឬសដើមបីបសងា ើន្ការេូតោស់ថ្ន្សក់ 

 ឱសងព្តវូប្ដន្សព្បើព្ប្ដស់សព្មាប់ព្ាប្ដេមុខង្កររងឹ ឬសេទមិន្ដាំសែើការ ដូចជា Viagra®, Cialis®, 

Levitra®,ន្ិង Caverject® 

 ឱសងសព្មាប់ការព្ិសព្រេះជាំងឺសព្ៅ សៅសព្េព្កមុហ ុន្្េិតឱសងព្ប្ដប់ថ្ សោកអ្នកព្តវូ ៃ្ងការស វ្ ើសតសត  

ឬទទួេយកសសវាណដេ ា្េជូ់ន្សោយពួ្កសេណតប៉ោុសណាណ េះ 

B4. កម្រមិតរមួចំន្ណកការចំណ្តយថ្ន ញ្ជ ីឱសថ 

ឱសងនី្មួយៗសៅកន ុងបញ្ជ ីឱសងរបស់សយើង េឺសា ិតកន ុងកព្មិតមួយថ្ន្កព្មិតរមួចាំ ណែកការចាំណាយទាំងបី។ 

កព្មិត េឺជាព្បសេទព្កមុថ្ន្ឱសងណដេមាន្ព្បសេទដូចរន  (ឧទហរែ៍ ឱសងមាន្មា៉ោ កយីសយា ឱសងរម ន្មា៉ោ ក

យីសហា ឬឱសងរម ន្សវជជបញ្ញជ  (OTC))។ ជាទូសៅ កព្មិតរមួចាំ ណែកការចាំណាយកាន់្ណតខពស់ តថ្មៃឱសងរបស់អ្នកក៏

កាន់្ណតថ្ងៃណដរ។ 

 េាំោប់ថ្ន ក់ទី 1 (ឱសងទូសៅ) រមួមាន្ឱសងទូសៅ។ សន្េះេឺជាកព្មិតថ្ន្ការណចករំណេកថ្ងៃចាំណាយទបបាំ្ុត។ 

 េាំោប់ថ្ន ក់ទី 2 (ឱសងមាន្យីសហា) រមួមាន្ឱសងមាន្យីសហា និ្ងអាចរមួបញ្ច េូឱសងទូសៅមួយចាំនួ្ន្។ សន្េះ

េឺជាកព្មិតថ្ន្ការណចករំណេកថ្ងៃចាំណាយខពស់បាំ្ុត។  

 កព្មិតថ្ន ក់ទី 3 (មិន្ណមន្ជា Medicare Rx/ឱសង OTC) រាប់មាន្សវជជបញ្ញជ មួយចាំនួ្ន្ និ្ង ឱសងមិន្មាន្

សវជជបញ្ញជ  (OTC) ឱសងណដេមាន្យីសហា និ្ង រម ន្យីសហាណដេធានរា៉ា ប់រងសោយ Medi-Cal ។ 

សដើមបីណសវ ងយេ់ព្ីកព្មិតចាំ ណែកចាំណាយថ្ន្ឱសងរបស់អ្នកសូមសមើេកន ុងបញ្ជ ីឱសងរបស់សយើង។ 

ជាំពូ្កទី 6 ណ ន្ក D3 ទាំព្័រ 148 នឹ្ងព្ប្ដប់ពី្ចាំនួ្ន្ទឹកព្ប្ដក់ណដេសោកអ្នកព្តវូបង់សព្មាប់កព្មិតរមួចាំ ណែកការ

ចាំណាយនី្មួយៗ។ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 5 ៖ ការទទួេប្ដន្សឱសងតាមសវជជបញ្ញជ ប

សព្មាប់អ្នកជាំងឺ ណដេមិន្សព្មាកព្ាប្ដេសៅកន ុង

មន្ទ ីរសព្ទយរបស់អ្នក 

តាមរយៈណ្ន្ការ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព័្រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 131 ? 
 

C. ការោក់កំណត់បលើឱសថមួយចំនួន 

សព្មាប់ឱសងតាមសវជជបញ្ញជ មួយចាំនួ្ន្ វវធិាន្ព្ិសសសប្ដន្កាំែត់សេើរសបៀប និ្ងសព្េណដេណ្ន្ការព្តវូធានរា៉ា ប់រ

ង។ ជាទូសៅ វវធិាន្របស់សយើងសេើកទឹកចិតតឱយសោកអ្នកទទួេយកឱសងណដេព្តវូនឹ្ងសាា ន្ភាព្សុខភាព្របស់

អ្នក ន្ិងមាន្សុវតា ិភាព្ ន្ិងព្បសិទធភាព្។ សៅសព្េឱសងមាន្សុវតា ិភាព្ សហើយមាន្តថ្មៃសថ្ក មាន្ព្បសិទធភាព្

ដូចរន នឹ្ងឱសងមាន្តថ្មៃថ្ងៃ សនេះសយើងខុ្ាំរំពឹ្ងថ្អ្នក ត្េ់សសវាណងទាំរបស់អ្នកន្ឹងសព្បើឱសងមាន្តថ្មៃសថ្ក។ 

ប ើសិនមានវេ ធាននពិបសសណ្តមួយចំប ជឱសថរ ស់អ្នកជាទូបៅវាមានន័យថាអ្នក អ្នកែតល់បសវាន្ថទអំ្នកនឹង

ម្រតេូចត់វេ ធាននការ ន្នែម បែើមបីឱយបយើងនរ៉ាប  ់រងបលើឱសថបរជ។ ឧទហរែ ៍អ្នក ត្េ់សសវាណងទាំរបស់អ្នកអាច

នឹ្ងព្ប្ដប់ពួ្កសយើងព្ីការស វ្ ើសរាេវវនិិ្ចឆ ័យរបស់អ្នក ឬ ត្េ់េទធ្េសតសតឈាមជាមុន្។ សបើសិន្សោកអ្នក ឬអ្នក ត្េ់

សសវាណងទាំសោកអ្នកយេ់ថ្ វវធិាន្របស់សយើងមិន្េបបីអ្ន្ុវតតចាំសពាេះសាា ន្ភាព្របស់អ្នក សនេះសោកអ្នកេបបីសសន ើ

ឱយសយើង ត្េ់ការសេើកណេង។ សយើងអាច ឬមិន្អាចយេ់ព្ព្មឱយសោកអ្នកសព្បើឱសងសោយរម ន្ការចាត់វវធិាន្ការ

បណន្ាមសនេះ។ 

សដើមបីណសវ ងយេ់បណន្ាមអ្ាំព្ីការសសន ើសុាំករែីសេើកណេង សូមសមើេជាំពូ្កទី 9 ណ ន្ក F2 ទាំព្័រ 224 ។ 

1.  ការោក់កម្រមិតកំណត់បលើការបម្រ ើម្របាស់ឱសថមានមា៉ា កយីបោបៅបពលទម្រមង់ោះម នមា៉ា កយីបោក៏មានន្ែរ 

ជាទូសៅ ឱសងរម ន្មា៉ោ កយីសហាមាន្ព្បសិទធភាព្ដូចរន សៅនឹ្ងឱសងមាន្មា៉ោ កយីសហាណដរ សហើយតាម្មមតា

មាន្តថ្មៃទបជាង។ កន ុងសសទ ើរព្េប់ករែីទាំងអ្ស់ សបើសិន្មាន្ទព្មង់រម ន្មា៉ោ កយីសហាថ្ន្សងមាន្មា៉ោ កយីសហា 

ឱសងសាា ន្បណាត ញរបស់សយើងនឹ្ង ត្េ់ជូន្អ្នកនូ្វទព្មង់រម ន្មា៉ោ កយីសហា។  

 តាម្មមតា សយើងន្ឹងមិន្បង់ថ្ងៃសព្មាប់ឱសងមាន្មា៉ោ កយីសហាសទ សៅសព្េមាន្ទព្មង់ឱសងរម ន្មា៉ោ ក

យីសហា។  

 យា៉ោ ងសន្េះកត ី សបើសិន្អ្នក ត្េ់សសវារបស់អ្នក ប្ដន្ព្ប្ដប់សយើងព្ីសហតុ្េសវជជសាស្រសតេថ្ឱសងរម ន្មា៉ោ ក

យីសហាន្ឹងរម ន្ព្បសិទធភាព្ សព្មាប់សោកអ្នក សនេះសយើងនឹ្ងធានរា៉ា ប់រងសេើឱសងមាន្មា៉ោ កយីសហា។  

 ថ្ងៃបង់រមួសោកអ្នកអាចនឹ្ងកាន់្ណតខពស់សព្មាប់ឱសងមាន្មា៉ោ កយីសហាជាងថ្ងៃថ្ងៃចាំណាយរមួសព្មាប់ 

ឱសងរម ន្មា៉ោ កយីសហា។ 

2.  ការទទួលបានការឯកភាពជាមុនពីន្ែនការ 

សព្មាប់ឱសងមួយចាំនួ្ន្ សោកអ្នក ឬសវជជបែឌ ិតរបស់អ្នកព្តវូណតទទួេប្ដន្ការឯកភាព្ពី្ណ្ន្ការ Health 

Net Cal MediConnect ជាមុន្សិន្ មុន្សព្េសោកអ្នកទទួេប្ដន្ការ គ្ត់ គ្ង់បាំសព្ញឱសងតាមសវជជបញ្ញជ

របស់អ្នក។ សបើសិន្សោកអ្នកមិន្ទទួេប្ដន្ការឯកភាព្សទសនេះ ណ្ន្ការ Health Net Cal MediConnect 

មិន្អាចធានរា៉ា ប់រងសេើឱសងប្ដន្ស ើយ។ 

3.  ស្ថកបម្រ ើឱសថបែេងបទៀតសិន 

ជាទូសៅ សយើងចង់ឱយសោកអ្នកសាកេបងឱសងមាន្តថ្មៃទបជាមុន្សិន្ (ណដេជាសរឿយៗមាន្ព្បសិទធភាព្ដូច

រន ) មុន្សព្េសយើងធានរា៉ា ប់រងសេើឱសងណដេថ្ងៃជាង។ ឧទហរែ៍ សបើសិន្ឱសង A ន្ិងឱសង B ព្ាប្ដេជាំងឺ

ដូចរន  សហើយឱសង A សថ្កជាងឱសង B សយើងអាចនឹ្ងតព្មូវឱយសោកអ្នកសព្បើឱសង A សិន្។  

សបើសិន្ឱសង A រម ន្ព្បសិទធភាព្ សយើងន្ឹងបង់ថ្ងៃឱសង B ជូន្សោកអ្នក។ ករែីសន្េះសៅថ្ការព្ាប្ដេជា

ដាំណាក់កាេ។ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 5 ៖ ការទទួេប្ដន្សឱសងតាមសវជជបញ្ញជ ប

សព្មាប់អ្នកជាំងឺ ណដេមិន្សព្មាកព្ាប្ដេសៅកន ុង

មន្ទ ីរសព្ទយរបស់អ្នក 

តាមរយៈណ្ន្ការ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព័្រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 132 ? 
 

4.  ការោក់កំណត់ រ ធាមាណ 

សព្មាប់ឱសងមួយចាំនួ្ន្ សយើងកាំែត់បរមិាែឱសងណដេសោកអ្នកអាចមាន្។ ព្បការសន្េះព្តវូប្ដន្សៅថ្ 

ការោក់កាំែត់បរមិាែ។ ឧទហរែ ៍សយើងអាចន្ឹងោក់កាំែត់ឱសងចាំនួ្ន្ប៉ោុនម ន្ណដេសោកអ្នកអាច

ទទួេប្ដន្រាេ់សព្េណដេសោកអ្នកទទួេការ គ្ត់ គ្ង់បាំសព្ញសវជជបញ្ញជ របស់អ្នក។ 

សដើមបីណសវ ងយេ់ថ្សតើវវធិាន្ទាំងឡាយខាងសេើអ្ន្ុវតតចាំសពាេះឱសងណដេអ្នកសព្បើព្ប្ដស់ ឬចង់សព្បើព្ប្ដស់ឬអ្ត់សនេះ 

សូមសមើេសៅកន ុងបញ្ជ ីឱសង។ សព្មាប់ព្័ត៌មាន្ចុងសព្កាយបាំ្ុត សូមទូរសព្ទសៅណ ន្កសសវាបសព្មើសមាជិក ឬចូេ

សៅសេហទាំព្័រសយើងតាមអាសយោឋ ន្mmp.healthnetcalifornia.com។ 

D. មូលបេតុន្ែលឱសថរ ស់អ្នកមិនទទួលបានការនរ៉ាប  ់រង 

សយើងព្ាយាមស វ្ ើឱយការធានរា៉ា ប់រងសៅសេើឱសងរបស់អ្នកដាំសែើរការសៅេអ ព្បសសើរសព្មាប់សោកអ្នក ប៉ោុណន្តមាន្

សព្េខៃេះ ឱសងមួយអាចមិន្ទទួេប្ដន្ការធានរា៉ា ប់រងតាមរសបៀបណដេសោកអ្នកចង់ប្ដន្សនេះស ើយ។ 

ឧទហរែ៍៖ 

 ឱសងណដេសោកអ្នកចង់សព្បើមិន្ព្តវូប្ដន្ធានរា៉ា ប់រងសោយណ្ន្ការរបស់សយើង។ ឱសងសន្េះអាចមិន្

សា ិតកន ុងបញ្ជ ីឱសង។ ទព្មង់ឱសងរម ន្មា៉ោ កយីសហាអាចទទួេប្ដន្ធានរា៉ា ប់រង ប៉ោុណន្តឱសងមាន្មា៉ោ ក

យីសហាណដេសោកអ្នកចង់សព្បើមិន្ព្តវូប្ដន្ធានរា៉ា ប់រងសៅវញិ។ ឱសងសន្េះ អាចជាឱសងងមី សហើយសយើង

មិន្ទន្់ប្ដន្ព្តួតពិ្និ្តយសុវតា ិភាព្ ន្ិងព្បសិទធភាព្របស់វា។ 

 ឱសងព្តវូប្ដន្ធានរា៉ា ប់រង ប៉ោុណន្តមាន្វវធិាន្ ឬការកាំែត់ព្ិសសសៗចាំសពាេះការធានរា៉ា ប់រងសេើឱសង

សនេះ។ ដូចប្ដន្ព្ន្យេ់កន ុងណ ន្កខាងសេើ ទាំព្័រ 131 ឱសងមួយចាំនួ្ន្ណដេធានរា៉ា ប់រងសោយណ្ន្ការ

របស់សយើង មាន្វធិាន្ណដេកាំែត់ការសព្បើ។ កន ុងករែីមួយចាំនួ្ន្ សោកអ្នក ឬអ្នកសចញសវជជបញ្ញជ របស់

អ្នកអាចនឹ្ងសសន ើសុាំពួ្កសយើងឱយសេើកណេងចាំសពាេះវធិាន្ណាមួយ។ 

មាន្ចាំែុចណដេសោកអ្នកអាចស វ្ ើប្ដន្សបើសិន្ឱសងមិន្ព្តវូប្ដន្ធានរា៉ា ប់រងតាមរសបៀបណដេសោកអ្នកចង់ប្ដន្។ 

D1. ការទទួលបានការែគត់ែគង់ បណ្តត ជអាសនន  

កន ុងករែីខៃ េះ សយើងអាច ត្េ់ការ គ្ត់ គ្ង់ឱសងជាបសណាត េះអាសន្នដេ់សោកអ្នក សៅសព្េឱសងសនេះមិន្សា ិតកន ុងបញ្ជ ី

ឱសង ឬសៅសព្េណដេវាមាន្ការកាំែត់តាមរសបៀបមួយចាំនួ្ន្។ សន្េះ ា្េ់សព្េឱយសោកអ្នកព្ិភាកាជាមួយអ្នក ត្េ់

សសវាណងទាំរបស់អ្នក អ្ាំព្ីការទទួេប្ដន្ឱសងមួយស្សងសទៀត ឬសសន ើសុាំឱយសយើងខុ្ាំធានរា៉ា ប់រងសេើឱសងសនេះ។ 

បែើមបីទទួលបានការែគត់ែគង់ឱសថជា បណ្តត ជអាសនន  បោកអ្នកម្រតេូ ំបពញតាមេ ធាននទងំពីរខាងបម្រកាម៖ 

1. ឱសងណដេសោកអ្នកកាំពុ្ងសព្បើព្ប្ដស់៖ 

 ណេងសា ិតកន ុងបញ្ជ ីឱសងរបស់សយើង ឬ 

 មិន្ណដេមាន្សៅកន ុងបញ្ជ ីឱសងរបស់សយើង ឬ 

 សព្េសន្េះព្តូវប្ដន្ោក់កាំែត់តាមរសបៀបមួយចាំនួ្ន្។ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html
https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 5 ៖ ការទទួេប្ដន្សឱសងតាមសវជជបញ្ញជ ប

សព្មាប់អ្នកជាំងឺ ណដេមិន្សព្មាកព្ាប្ដេសៅកន ុង

មន្ទ ីរសព្ទយរបស់អ្នក 

តាមរយៈណ្ន្ការ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព័្រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 133 ? 
 

2. សោកអ្នកព្តវូសា ិតកន ុងសាា ន្ភាព្ណាមួយខាងសព្កាម ៖ 

 សោកអ្នកសៅកន ុងណ្ន្ការកាេព្ីឆ្ន ាំមុន្។ 

o សយើងន្ឹងធានរា៉ា ប់រងសេើការ គ្ត់ គ្ង់ជាបសណាត េះអាសន្នថ្ន្ឱសងរបស់អ្នក កន ុងអ្ំ ុងបពល 

90 ថ្ថៃែំ ូងតាមឆ្ន ំម្រ តិទិន។ 

o ការ គ្ត់ គ្ង់បសណាត េះអាសន្នសន្េះនឹ្ងមាន្រហូតដេ់សៅ 30 ថ្ងៃថ្ន្ការសព្បើឱសងសៅឱស

ងសាា ន្េក់រាយ ន្ិងរហូតដេ់សៅ 31 ថ្ងៃថ្ន្ការសព្បើព្ប្ដស់ឱសងសៅឱសងសាា ន្ណងទាំ 

សុខភាព្រយៈសព្េយូរអ្ណងវង ។  

o សបើសិន្សវជជបញ្ញជ របស់អ្នកព្តវូប្ដន្សរសសរកន ុងរយៈសព្េតិចថ្ងៃ សនេះសយើងន្ឹងអ្ន្ុញ្ញា តឱយ
មាន្ការបាំសព្ញសទវេុែ សដើមបី គ្ត់ គ្ង់រហូតដេ់អ្តិបរមា 30 ថ្ងៃថ្ន្ការសព្បើព្ប្ដស់ឱសងសៅ

ឱសងសាា ន្េក់រាយ សហើយរហូតដេ់ 31 ថ្ងៃថ្ន្ការសព្បើព្ប្ដស់ឱសងសៅឱសងសាា ន្ណងទាំរយៈ

សព្េយូរអ្ណងវង។សោកអ្នកព្តវូណតបាំសព្ញឱសងតាមសវជជបញ្ញជ សៅឱសងសាា ន្កន ុងបណាត ញ។ 

o ឱសងសាា ន្ណងទាំរយៈសព្េយូរអ្ណងវងអាច ត្េ់ឱសងតាមសវជជបញ្ញជ របស់អ្នកកន ុងបរមិាែ

តិចតួចកន ុងសព្េមួយសដើមបីការពារការសព្បើខជ េះខាជ យ។ 

 សោកអ្នក េឺជាសមាជិកងមីកន ុងណ្ន្ការរបស់សយើង។ 

o សយើងន្ឹងធានរា៉ា ប់រងសេើការ គ្ត់ គ្ង់ជាបសណាត េះអាសន្នថ្ន្ឱសថរ ស់អ្នកកន ុងអ្ំ ុងបពល 

90 ថ្ថៃ ែំ ូងថ្នសមាជិកភាពរ ស់អ្នកបៅកន ុងន្ែនការ។  

o ការ គ្ត់ គ្ង់បសណាត េះអាសន្នសន្េះនឹ្ងមាន្រហូតដេ់សៅ 30 ថ្ងៃថ្ន្ការសព្បើឱសងសៅឱសង

សាា ន្េក់រាយ ន្ិងរហូតដេ់សៅ 31 ថ្ងៃថ្ន្ការសព្បើព្ប្ដស់ឱសងសៅឱសងសាា ន្ណងទាំ 

សុខភាព្រយៈសព្េយូរអ្ណងវង ។  

o សបើសិន្សវជជបញ្ញជ របស់អ្នកព្តវូប្ដន្សរសសរកន ុងរយៈសព្េតិចថ្ងៃ សនេះសយើងន្ឹងអ្ន្ុញ្ញា តឱយ
មាន្ការបាំសព្ញសទវេុែ សដើមបី គ្ត់ គ្ង់រហូតដេ់អ្តិបរមា 30 ថ្ងៃថ្ន្ការសព្បើព្ប្ដស់ឱសងសៅ

ឱសងសាា ន្េក់រាយ សហើយរហូតដេ់ 31 ថ្ងៃថ្ន្ការសព្បើព្ប្ដស់ឱសងសៅឱសងសាា ន្ណងទាំរយៈ

សព្េយូរអ្ណងវង។សោកអ្នកព្តវូណតបាំសព្ញឱសងតាមសវជជបញ្ញជ សៅឱសងសាា ន្កន ុងបណាត ញ។ 

o ឱសងសាា ន្ណងទាំរយៈសព្េយូរអ្ណងវងអាច ត្េ់ឱសងតាមសវជជបញ្ញជ របស់អ្នកកន ុងបរមិាែ

តិចតួចកន ុងសព្េមួយសដើមបីការពារការសព្បើខជ េះខាជ យ។ 

 អ្នកសា ិតកន ុងណ្ន្ការអ្ស់រយៈសព្េសេើសព្ី 90ថ្ងៃ សហើយរស់សៅកន ុងសវជជសាា ន្ណងទាំរយៈសព្េណវង 

ព្ព្មទាំងព្តវូការការ គ្ត់ គ្ង់ឱសងភាៃ មៗ។ 

o សយើងន្ឹងធានរា៉ា ប់រងសេើការ គ្ត់ គ្ង់រយៈសព្េ 31 ថ្ងៃ មាង ឬតិចជាងសន្េះ សបើសិន្ 

សវជជបញ្ញជ របស់អ្នកព្តវូប្ដន្សរសសរសព្មាប់រយៈសព្េតិចជាងពី្របីថ្ងៃ។ សន្េះ េឺជាការបណន្ាម

សៅសេើការ គ្ត់ គ្ង់ បសណាត េះអាសន្នខាងសេើ។  

o សបើសិន្កព្មិតថ្ន្ការណងទាំរបស់អ្នកផ្លៃ ស់បត រូ សនេះសយើងន្ឹងធានរា៉ា ប់រងសេើការ គ្ត់ គ្ង់ 
ឱសងបសណាត េះអាសន្ន របស់អ្នក។ ការផ្លៃ ស់បត រូកព្មិតថ្ន្ការណងទាំសកើតស ើងប្ដន្សៅសព្េ 

ណដេសោកអ្នកព្តវូប្ដន្អ្ន្ុញាតឱយចាកសចញព្ីមន្ទ ីរសព្ទយ។  វាក៏សកើតស ើងសៅសព្េសោក

អ្នកផ្លៃ ស់បត រូសៅ ឬមកព្ីកណន្ៃងណងទាំសុខភាព្រយៈសព្េយូរអ្ណងវង្ងណដរ។ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 5 ៖ ការទទួេប្ដន្សឱសងតាមសវជជបញ្ញជ ប

សព្មាប់អ្នកជាំងឺ ណដេមិន្សព្មាកព្ាប្ដេសៅកន ុង

មន្ទ ីរសព្ទយរបស់អ្នក 

តាមរយៈណ្ន្ការ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព័្រ 
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o សបើសិន្ សោកអ្នកផ្លៃ ស់បត រូទីេាំសៅព្ីកណន្ៃងណងទាំ ឬមន្ទ ីររណងទាំយៈសព្េយូរអ្ណងវង សហើយព្តវូការការ

គ្ត់ គ្ង់បសណាត េះអាសន្ន  សនេះសយើងន្ឹងរា៉ា ប់រងសេើការ គ្ត់ គ្ង់រយៈសព្េ 30 ថ្ងៃចាំនួ្ន្មួយដង។  

សបើសិន្សវជជបញ្ញជ របស់អ្នកព្តវូប្ដន្សរសសរកន ុងរយៈសព្េតិចថ្ងៃ សនេះសយើងន្ឹងអ្ន្ុញ្ញា តឱយមាន្ការ

បាំសព្ញស ើងវញិ សដើមបីទទួេប្ដន្ការ គ្ត់ គ្ង់ឱសងសរុបរហូតដេ់ 30 ថ្ងៃ។ 

o សបើសិន្សោកអ្នកផ្លៃ ស់បត រូទីេាំសៅព្ីកណន្ៃងណងទាំ ឬមន្ទ ីរណងទាំរយៈសព្េយូរអ្ណងវង សហើយព្តវូការការ

គ្ត់ គ្ង់បសណាត េះអាសន្ន  សនេះសយើងន្ឹងធានរា៉ា ប់រងសេើការ គ្ត់ គ្ង់បសណាត េះអាសន្នរយៈសព្េ 31 ថ្ងៃ

ចាំនួ្ន្មួយដង។ សបើសិន្សវជជបញ្ញជ របស់អ្នកព្តវូប្ដន្សរសសរកន ុងរយៈសព្េតិចថ្ងៃ សនេះសយើងន្ឹង

អ្ន្ុញ្ញា តឱយមាន្ការបាំសព្ញស ើងវញិ សដើមបីទទួេប្ដន្ការ គ្ត់ គ្ង់ឱសងសរុបរហូតដេ់ 31 ថ្ងៃ។ 

o សដើមបីសសន ើសុាំការ គ្ត់ គ្ង់ឱសងជាបសណាត េះអាសន្ន  សូមសៅទូរសព្ទសៅកាន្់ណ ន្កសសវាបសព្មើសមាជិក។ 

សៅសព្េសោកអ្នកទទួេប្ដន្ការ គ្ត់ គ្ង់ឱសងបសណាត េះអាសន្ន  សនេះសោកអ្នកេបបីព្ិភាកាជាមួយអ្នក ត្េ់ 

សសវាណងទាំរបស់អ្នកសដើមបីសសព្មចព្ីអ្វ ីណដេព្តវូស វ្ ើសៅសព្េអ្ស់ឱសង។ ខាងសព្កាមសន្េះ េឺជាជសព្មើសរបស់អ្នក៖ 

 សោកអ្នកអាចបត រូសៅសព្បើឱសងមួយស្សងសទៀត។ 

វាអាចមាន្ឱសងមួយស្សងសទៀតណដេធានរា៉ា ប់រងសោយណ្ន្ការរបស់សយើង សហើយសមព្សបសព្មាប់

សោកអ្នក។ សោកអ្នកអាចសៅទូរសព្ទសៅកាន្់ណ ន្កសសវាបសព្មើសមាជិក សដើមបីសសន ើសុាំបញ្ជ ីឱសងណដេ

មាន្ការធានរា៉ា ប់រងណដេព្ាប្ដេសាា ន្ភាព្ជាំងឺណតមួយ។ បញ្ជ ីសន្េះ អាចជួយអ្នក ត្េ់សសវាណងទាំរបស់

អ្នកកន ុងការណសវ ងរកឱសងធានរា៉ា ប់រងណដេសមព្សបសព្មាប់សោកអ្នក។ 

ឬ 

 សោកអ្នកអាចសសន ើសុាំការសេើកណេង។ 

សោកអ្នក ន្ិងអ្នក ត្េ់សសវាណងទាំរបស់អ្នកអាចសសន ើសុាំឱយពួ្កសយើង ត្េ់ការសេើកណេង។ ឧទហរែ ៍សោក

អ្នកអាចសសន ើឱយសយើងខុ្ាំធានរា៉ា ប់រងសេើឱសង សទេះបីជាឱសងសនេះ មិន្សា ិតកន ុងបញ្ជ ីឱសងកស៏ោយ។ 

ឬសោកអ្នកអាចសសន ើឱយពួ្កសយើងធានរា៉ា ប់រងសេើឱសងសោយរម ន្ោក់ការកាំែត់។ សបើសិន្អ្នក ត្េ់សសវា

ណងទាំរបស់អ្នកព្ប្ដប់ថ្ សោកអ្នកមាន្មូេសហតសុុខភាព្សមព្សបសដើមបីទទួេប្ដន្ការសេើកណេង សនេះ

ពួ្កសេអាចជួយសោកអ្នកកន ុងការសសន ើសុាំការសេើកណេង។ 

សបើសិន្ឱសងណដេសោកអ្នកសព្បើព្ប្ដស់នឹ្ងព្តវូប្ដន្ដកសចញពី្បញ្ជ ីឱសង ឬព្តវូប្ដន្កព្មិតកន ុងេកខខែឌណា

មួយសៅឆ្ន ាំបនទ ប់សនេះសយើងន្ឹងអ្ន្ុញ្ញា តឱយសោកអ្នកសសន ើសុាំការសេើកណេងមុន្ឆ្ន ាំបនទ ប់។  

 សយើងនឹ្ងជព្មាបសោកអ្នកពី្ការណព្បព្បួេណាមួយសៅកន ុងការធានរា៉ា ប់រងសេើឱសងរបស់អ្នកសព្មាប់ឆ្ន ាំ

បនទ ប់។ បនទ ប់មក សោកអ្នកអាចសសន ើឱយសយើង ត្េ់ការសេើកណេង និ្ងធានរា៉ា ប់រងសេើឱសងតាម

េកខខែឌ ណដេសោកអ្នកចង់ប្ដន្ ណដេនឹ្ងព្តវូធានរា៉ា ប់រងសៅឆ្ន ាំបនទ ប់។  

 សយើងន្ឹងស ៃ្ ើយតបសៅសាំសែើសុាំការសេើកណេង កន ុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោ ង បនទ ប់ព្ីសយើងប្ដន្ទទួេការសសន ើ

សុាំរបស់អ្នក (ឬេិខិតអ្េះអាងរាំព្ទព្ីអ្នកសចញសវជជបញ្ញជ របស់អ្នក)។ 

សដើមបីណសវ ងយេ់បណន្ាមអ្ាំពី្ការសសន ើសុាំករែីសេើកណេង សូមសមើេជាំពូ្កទី 9 ណ ន្ក F2 ទាំព្័រ 224 ។ 

សបើសិន្សោកអ្នកព្តវូការជាំនួ្យកន ុងការសសន ើសុាំការសេើកណេង សនេះសោកអ្នកអាចទាំនក់ទាំន្ងណ ន្កសសវាបសព្មើស
មាជិក។  
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 5 ៖ ការទទួេប្ដន្សឱសងតាមសវជជបញ្ញជ ប

សព្មាប់អ្នកជាំងឺ ណដេមិន្សព្មាកព្ាប្ដេសៅកន ុង

មន្ទ ីរសព្ទយរបស់អ្នក 

តាមរយៈណ្ន្ការ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព័្រ 
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E. ការផ្ទៃ ស់ ត រូការនរ៉ាប  ់រងសម្រមា ់ឱសថរ ស់បោកអ្នក 

ការផ្លៃ ស់បត រូការធានរា៉ា ប់រងឱសងភាេសព្ចើន្សកើតស ើងសៅថ្ងៃទី 1 ណខមករា ប៉ោុណន្ត សយើងអាចបណន្ាម ឬ 

ដកឱសងសចញព្ីបញ្ជ ីឱសងកន ុងអ្ាំ ុងឆ្ន ាំសនេះ។ សយើងក៏អាចផ្លៃ ស់បត រូវធិាន្ការចាប់អ្ាំពី្ឱសងរបស់សយើង។ 

ឧទហរែ៍សយើងអាច ៖ 

 សសព្មចចិតតថ្ តព្មូវឱយមាន្ ឬមិន្តព្មូវឱយមាន្ការយេ់ព្ព្មជាមុន្សព្មាប់ឱសង។ (ការយេ់

ព្ព្មជាមុន្ េឺជាការអ្ន្ុញ្ញា តពី្ Health Net Cal MediConnect មុន្សព្េសោកអ្នកអាច

ទទួេប្ដន្ឱសង។) 

 បណន្ាម ឬបត រូបរមិាែឱសងណដេសោកអ្នកអាចទទួេប្ដន្ (សៅថ្ ការោក់កាំែត់បរមិាែ) ។  

 បណន្ាម ឬផ្លៃ ស់បត រូការរតឹបន្ត ឹងការព្ាប្ដេជាជាំហាន្សេើឱសង។ (ការព្ាប្ដេជាជាំហាន្មាន្ន្័យ

ថ្ សោកអ្នកព្តវូណតព្ាយាមសព្បើឱសងមួយមុន្សព្េសយើងន្ឹងរា៉ា ប់រងសេើឱសងស្សងសទៀត។) 

សព្មាប់ព័្ត៌មាន្បណន្ាមអ្ាំពី្វធិាន្ការឱសងទាំងសន្េះ សូមសមើេណ ន្ក C សៅសដើមជាំពូ្កសន្េះ។ 

សបើសិន្សោកអ្នកកាំព្ុងសព្បើឱសងណដេព្តវូប្ដន្សេធានរា៉ា ប់រងបៅបែើមឆ្ន ំ សនេះសយើងន្ឹងមិន្ដកសចញ ឬ 

បត រូការធានរា៉ា ប់រងឱសងសនេះកន ុងអ្ំ ុងបពលបសសសល់ថ្នឆ្ន ំសនេះសទសេើកណេងណត៖ 

 ឱសងងមី មាន្តថ្មៃសថ្កជាង ណដេមាន្ភាជ ប់មកជាមួយនូ្វឱសងណដេមាន្សៅសេើបញ្ជ ីឱសង

បចច ុបបន្ន សន្េះ ឬ 

 សយើងប្ដន្សិកាថ្ ឱសងសនេះមិន្មាន្សុវតា ិភាព្ ឬ  

 ឱសងព្តវូប្ដន្ដកសចញពី្ទី្ារ 

សដើមបីប្ដន្ព័្ត៌មាន្បណន្ាមសៅសេើអ្វ ីណដេសកើតស ើងសៅសព្េមាន្ការផ្លៃ ស់បត រូបញ្ជ ីឱសង សនេះសោកអ្នកណតង

ណតអាច៖ 

 តាមោន្ព្័ត៌មាន្ងមីៗអ្ាំព្ីបញ្ជ ីឱសងសៅសេើអ្ុីន្្ឺែិតតាមអាសយោឋ ន្ 

mmp.healthnetcalifornia.com ឬ 

 សូមទូរសព្ទសៅកាន់្ណ ន្កសសវាបសព្មើសមាជិក សដើមបីព្ិនិ្តយបញ្ជ ីឱសងបចច ុបបន្នតាមរយៈសេខ  

1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ 

សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃចុងសប្ដា ហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។  

សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ 
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 5 ៖ ការទទួេប្ដន្សឱសងតាមសវជជបញ្ញជ ប

សព្មាប់អ្នកជាំងឺ ណដេមិន្សព្មាកព្ាប្ដេសៅកន ុង

មន្ទ ីរសព្ទយរបស់អ្នក 

តាមរយៈណ្ន្ការ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព័្រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 136 ? 
 

ការផ្លៃ ស់បត រូបញ្ជ ីឱសងមួយចាំនួ្ន្នឹ្ងសកើតស ើងភាៃ មៗ។ ឧទហរែ៍៖ 

 ឱសថោះម នមា៉ា កយីបោថមីមួយអាចមានេ ធាញ។សព្េខៃេះ ឱសងរម ន្មា៉ោ កយីសហាងមីណដេមាន្សៅសេើ
ទី្ារមាន្ព្បសិទធភាព្ដូចឱសងមា៉ោ កយីសហាសៅកន ុងបញ្ជ ីឱសងឥ ូវសន្េះណដរ។ សៅសព្េវាសកើត

ស ើង សយើងអាចដកសចញឱសងមាន្មា៉ោ កយីសហា ន្ិងបណន្ាមឱសងរម ន្មា៉ោ កយីសហាងមី ប៉ោុណន្តការ

ចាំណាយរបស់អ្នកសព្មាប់ឱសងងមីនឹ្ងសៅណតដូចរន ឬក៏នឹ្ងទបជាង។ 

សៅសព្េសយើងបណន្ាមឱសងរម ន្មា៉ោ កយីសហាងមីៗ សនេះសយើងក៏អាចសសព្មចចិតតរកាទុកឱសង

បចច ុបបន្ន សៅសេើបញ្ជ ី ប៉ោុណន្ត ព្តវូផ្លៃ ស់បត រូវធិាន្ការធានរា៉ា ប់រង ឬការោក់កាំែត់។ 

o សយើងព្បណហេជាមិន្ព្ប្ដប់អ្នកមុន្សព្េសយើងស វ្ ើការផ្លៃ ស់បត រូសន្េះសទ ប៉ោុណន្ត សយើងន្ឹងស្ញើឱយ

អ្នកនូ្វព័្ត៌មាន្អ្ាំពី្ការផ្លៃ ស់បត រូជាក់ោក់ឬការផ្លៃ ស់បត រូណដេសយើងប្ដន្ស វ្ ើព្ីមុន្មក។ 

o សោកអ្នក ឬអ្នក ត្េ់សសវារបស់អ្នកអាចសសន ើសុាំ "ការសេើកណេង" ព្ីការផ្លៃ ស់បត រូទ ាំងសន្េះ 

ប្ដន្។ សយើងនឹ្ងស្ញើការជូន្ដាំែឹងជាមួយនឹ្ងជាំហាន្ ណដេសោកអ្នកអាចអ្ន្ុវតត សដើមបី

យកសៅសសន ើសុាំករែីសេើកណេង។ សូមសមើេជាំពូ្កទី 9 ថ្ន្សសៀវសៅណែនាំសន្េះ សព្មាប់

ព្័ត៌មាន្បណន្ាមអ្ាំព្ីករែីសេើកណេង។ 

 ឱសថម្រតេូបានែកបចញពីទីែារ។ សបើសិន្រដឋប្ដេចាំែីអាហារ ន្ិងឱសង (FDA) ន្ិយាយថ្ឱសង

ណដេសោកអ្នកសព្បើមិន្មាន្សុវតា ិភាព្ ឬអ្នក្េិតឱសងព្តវូេុបបាំប្ដត់ឱសងសចញពី្ទី្ារ សនេះ

សយើងន្ឹងដកវាសចញព្ីបញ្ជ ីឱសង។ សបើសិន្សោកអ្នកទទួេទន្ឱសង សយើងនឹ្ងឱយសោកអ្នកដឹង

អ្ាំពី្វា។ សោកអ្នកអាចនិ្យាយជាមួយសវជជបែឌ ិតរបស់អ្នកអ្ាំពី្ជសព្មើសស្សងសទៀត។ 

បយើងអាចប វ្ ើការផ្ទៃ ស់ ត រូបែេងបទៀតន្ែល ៉ាជ ល់ែល់ឱសថន្ែលអ្នកបម្រ ើ។សយើងន្ឹងព្ប្ដប់សោកអ្នកជាមុន្

អ្ាំពី្ការផ្លៃ ស់បត រូស្សងៗសៅសេើបញ្ជ ីឱសង។ ការផ្លៃ ស់បត រូសន្េះអាចសកើតស ើង សបើសិន្៖ 

 FDA ត្េ់ការណែនាំងមី ឬមាន្ការណែនាំេៃ ីន្ិកងមីអ្ាំព្ីឱសង។  

 សយើងបណន្ាមឱសងរម ន្មា៉ោ កយីសហាងមីសព្មាប់ទី្ារ និង 

o ផ្លៃ ស់បត រូឱសងមាន្មា៉ោ កយីសហាណដេកាំព្ុងមាន្សៅកន ុងបញ្ជ ីឱសង ឬ  

o ផ្លៃ ស់បត រូវធិាន្ការ ឬការកាំែត់ធានរា៉ា ប់រងសព្មាប់ឱសងណដេមាន្មា៉ោ កយីសហា។ 

សៅសព្េណដេការផ្លៃ ស់បត រូទ ាំងសន្េះប្ដន្សកើតស ើង សយើងន្ឹង៖ 

 ព្ប្ដប់សោកអ្នកយា៉ោ ងសហាចណាស់ 30 ថ្ងៃមុន្សព្េសយើងផ្លៃ ស់បត រូសេើបញ្ជ ីឱសង ឬ 

 អ្នុ្ញាតឱយអ្នកប្ដន្ដឹង សហើយ ត្េ់ជូន្អ្នកនូ្វការ គ្ត់ គ្ង់ឱសងរយៈសព្េ 30 ថ្ងៃបនទ ប់ព្ីអ្នក

សសន ើសុាំការបាំសព្ញជាងមី។  

សន្េះនឹ្ង ត្េ់រយៈសព្េឱយសោកអ្នកនិ្យាយជាមួយសវជជបែឌ ិតសោកអ្នក ឬអ្នកសចញសវជជបញ្ញជ ស្សងសទៀត។ ពួ្ក

សេអាចជួយអ្នកកន ុងការសសព្មចចិតត៖ 

 សបើសិន្មាន្ឱសងព្សសដៀងរន សៅកន ុងបញ្ជ ីឱសង សោកអ្នកអាចសព្បើវាជាំនួ្ស ឬ  

 សសន ើសុាំករែីសេើកណេងពី្ការផ្លៃ ស់បត រូទ ាំងសន្េះ។ សដើមបីណសវ ងយេ់បណន្ាមអ្ាំពី្ការសសន ើសុាំករែីសេើក

ណេង សូមសមើេជាំពូ្កទី 9 ណ ន្ក F2 ទាំព្័រ 224 ។ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 5 ៖ ការទទួេប្ដន្សឱសងតាមសវជជបញ្ញជ ប

សព្មាប់អ្នកជាំងឺ ណដេមិន្សព្មាកព្ាប្ដេសៅកន ុង

មន្ទ ីរសព្ទយរបស់អ្នក 

តាមរយៈណ្ន្ការ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព័្រ 
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បយើងអាចនឹងផ្ទៃ ស់ ត រូឱសថន្ែលបោកអ្នកបម្រ ើម្របាស់ន្ែលមិន ៉ាជ ល់ែល់បោកអ្នកកន ុងបពល ចច ុ បនន។ ចាំសពាេះ

ការផ្លៃ ស់បត រូណបបសន្េះ សបើសិន្សោកអ្នកកាំពុ្ងសព្បើឱសងណដេព្តវូប្ដន្សេធានរា៉ា ប់រងបៅបែើមឆ្ន ំ សនេះជាទូសៅ

សយើងន្ឹងមិន្ដកសចញ ឬបត រូការធានរា៉ា ប់រងឱសងសនេះកន ុងអ្ំ ុងបពលបសសសល់ថ្នឆ្ន ំបរជបទ។  

ឧទហរែ៍៖ សបើសិន្សយើងដកឱសងណដេសោកអ្នកកាំព្ុងសព្បើព្ប្ដស់ សហើយបសងា ើន្ការចាំណាយបណន្ាមសេើឱសងរបស់

អ្នកឬ កព្មិតការសព្បើព្ប្ដស់របស់វា សនេះការផ្លៃ ស់បត រូន្ឹងមិន្ប៉ោេះពាេ់ដេ់ការសព្បើព្ប្ដស់ឱសងរបស់អ្នក ឬអ្វ ីណដេ

សោកអ្នកប្ដន្ចាំណាយសព្មាប់ឱសងសព្មាប់សព្េសវោណដេសៅសសសសេ់កន ុងឆ្ន ាំសនេះសទ។  

F. ការនរ៉ាប  ់រងបលើឱសថកន ុងករណីពិបសស 

F1. ប ើសិនបោកអ្នកកំពុងសែ ិតកន ុងមនទ ីរបពទយ ឬមនទ ីរន្ថទជំំរញន្ែលការស្ថន ក់បៅបនជម្រតេូបាននរ
៉ាប  ់រងបោយន្ែនការបយើង 

សបើសិន្សោកអ្នកព្តូវប្ដន្ចូេសព្មាកសៅមន្ទ ីរសព្ទយ ឬមន្ទ ីរណងទាំជាំនញណដេធានរា៉ា ប់រងសោយណ្ន្ការសយើង ជា

ទូសៅ សយើងន្ឹងធានរា៉ា ប់រងសេើថ្ងៃឱសងតាមសវជជបញ្ញជ របស់អ្នក កន ុងអ្ាំ ុងសព្េសាន ក់សៅសនេះ។ សោកអ្នកមិន្

ចាាំប្ដច់ព្តូវបង់ថ្ងៃបង់រមួស ើយ។ សៅសព្េណដេសោកអ្នកចាកសចញពី្មន្ទ ីរសព្ទយ ឬមន្ទ ីរណងទាំជាំនញ សយើងនឹ្ង

ធានរា៉ា ប់រងសេើឱសងរបស់អ្នក ដរាបណាឱសងទាំងសនេះ បាំសព្ញតាមវវធិាន្ទាំងអ្ស់សព្មាប់ការធានរា៉ា ប់រងរបស់

សយើង។ 

សដើមបីណសវ ងយេ់បណន្ាមអ្ាំព្ីការធានរា៉ា ប់រងឱសង និ្ងពី្អ្វ ីណដេសោកអ្នកព្តវូបង់ សូមសមើេជាំពូ្កទី 6 ណ ន្ក D3 

ទាំព្័រ 148 ។ 

F2. ប ើសិនបោកអ្នកកំពុងសែ ិតកន ុងមនទ ីរន្ថទរំយៈបពលយូរអ្ន្ងវង 

តាម្មមតា មន្ទ ីរណងទាំរយៈសព្េណវង ដូចជាមែឌ េណងទាំ មាន្ឱសងសាា ន្ផ្លទ េ់ខល នួ្ ឬឱសងសាា ន្ណដេ គ្ត់ គ្ង់ 

ឱសងដេ់អ្នកសាន ក់សៅទាំងអ្ស់របស់ខល នួ្។ សបើសិន្សោកអ្នកកាំព្ុងសាន ក់សៅកន ុងមន្ទ ីរណងទាំរយៈសព្េណវង សនេះ

សោកអ្នកអាចទទួេយកឱសងតាមសវជជបញ្ញជ សៅឱសងសាា ន្ថ្ន្មន្ទ ីរសនេះ សបើសិន្វាជាណ ន្កមួយថ្ន្បណាត ញសយើង។ 

សូមព្ិនិ្តយសមើេបញ្ជ ីរាយសឈាម េះអ្នក ត្េ់សសវាណងទាំ ន្ិងឱសងសាា ន្ សដើមបីណសវ ងយេ់ ថ្សតើឱសងសាា ន្សៅមន្ទ ីរណងទាំ

រយៈសព្េណវងរបស់អ្នក េឺជាណ ន្កមួយថ្ន្បណាត ញរបស់សយើងណដរឬសទ។ សបើសិន្មិន្ណមន្ ឬសបើសិន្សោកអ្នកព្តវូការ

ព្័ត៌មាន្បណន្ាម សូមទក់ទងណ ន្កសសវាបសព្មើសមាជិក។ 

F3. ប ើសិនបោកអ្នកសែ តិបៅកន ុងកមម េ ធ្ា ីន្ថទែំណំ្តក់កាលចុងបម្រកាយន្ែលបាន ញ្ជជ ក់ទទួលស្ថគ ល់
បោយ Medicare 

ឱសងមិន្ធាៃ ប់ព្តវូប្ដន្ធានរា៉ា ប់រងសោយការណងទាំដាំណាក់កាេចុងសព្កាយ និ្ងណ្ន្ការរបស់សយើងកន ុងសព្េណត

មួយស ើយ។  

 សបើសិន្សោកអ្នកព្តវូប្ដន្ចុេះសឈាម េះសៅកន ុងមន្ទ ីរព្ាប្ដេជាំងឺដាំណាក់កាេចុងសព្កាយរបស់ Medicare 

សហើយព្តវូការឱសងបាំប្ដត់ការឈឺចាប់ ឱសងបាំប្ដត់ចសង្កអ រ ឱសងបញ្ច ុ េះោមក ឬព្បឆ្ាំងការងប់អារមមែ៍

ណដេមិន្ព្តវូប្ដន្ធានរា៉ា ប់រងសោយមន្ទ ីរព្ាប្ដេជាំងឺដាំណាក់កាេចុងសព្កាយរបស់អ្នក សោយសារណតវា

មិន្ទក់ទងនឹ្ងជាំងឺដាំណាក់កាេចុងសព្កាយ ន្ិងសាា ន្ភាព្ពាក់ព័្ន្ធ របស់សោកអ្នក សនេះណ្ន្ការសយើង

ខុ្ាំព្តវូណតទទួេការជូន្ដាំែឹងពី្អ្នកសចញសវជជបញ្ញជ  ឬអ្នក ា្េ់សសវាណងទាំថ្ន្មន្ទ ីរព្ាប្ដេជាំងឺដាំណាក់កាេ

ចុងសព្កាយរបស់អ្នកថ្ ឱសងសនេះមិន្ពាក់ព័្ន្ធ  មុន្សព្េណដេណ្ន្ការសយើងអាចធានរា៉ា ប់រងឱសងសនេះ

ប្ដន្។ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 5 ៖ ការទទួេប្ដន្សឱសងតាមសវជជបញ្ញជ ប

សព្មាប់អ្នកជាំងឺ ណដេមិន្សព្មាកព្ាប្ដេសៅកន ុង

មន្ទ ីរសព្ទយរបស់អ្នក 

តាមរយៈណ្ន្ការ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព័្រ 
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 សដើមបីបង្កា រការយឺតយា៉ោ វកន ុងការទទួេប្ដន្ឱសងមិន្ពាក់ព្័ន្ធណាមួយណដេេួរព្តូវប្ដន្ធានរា៉ា ប់រងសោយ

ណ្ន្ការសយើងខុ្ាំ សនេះសោកអ្នកអាចសសន ើសុាំឱយអ្នក ា្េ់សសវាមន្ទ ីរព្ាប្ដេជាំងឺដាំណាក់កាេចុងសព្កាយ ឬ

អ្នកសចញសវជជបញ្ញជ របស់សោកអ្នកឱយធានព្ប្ដកដថ្សយើងប្ដន្ទទួេការជូន្ដាំែឹងណដេថ្ឱសងសនេះមិន្

ពាក់ព្័ន្ធ  មុន្សព្េណដេសោកអ្នកសសន ើសុាំឱយឱសងសាា ន្ គ្ត់ គ្ង់ឱសងសៅតាមសវជជបញ្ញជ របស់អ្នក។ 

សបើសិន្សោកអ្នកចាកសចញព្ីមន្ទ ីរណងទាំដាំណាក់កាេចុងសព្កាយ ណ្ន្ការសយើងខុ្ាំេួរណតធានរា៉ា ប់រងសេើឱសង

ទាំងអ្ស់របស់អ្នក។ សដើមបីបង្កា រការយឺតយា៉ោ វណាមួយសៅឱសងសាា ន្សៅសព្េណដេអ្តាព្បសយាជន្៍ថ្ន្ការណងទាំ

ដាំណាក់កាេចុងសព្កាយ Medicare របស់សោកអ្នកបញ្ចប់ សនេះសោកអ្នកេួរយកឯកសារសៅកាន់្ឱសងសាា ន្

សដើមបីបញ្ញជ ក់ថ្ សោកអ្នកប្ដន្ចាកសចញពី្ការណងទាំដាំណាក់កាេចុងសព្កាយសហើយ។ សូមសមើេណ ន្កមុន្ៗថ្ន្

ជាំពូ្កសន្េះ ណដេនិ្យាយអ្ាំពី្វធិាន្ននសព្មាប់ទទួេប្ដន្ការធានរា៉ា ប់រងឱសងសព្កាម ណ ន្ក D ។ 

សដើមបីណសវ ងយេ់បណន្ាមអ្ាំពី្អ្តាព្បសយាជន៍្ថ្ន្មន្ទ ីរសព្ទយអ្នកជាំងឺ ៃ្ន់្ សូមសមើេជាំពូ្កទី 4 ណ ន្ក E3 ទាំព្័រ 115 ។ 

G. កមម េ ធ្ា ីសត ីពីសុេតែ ិភាពឱសថនិងការម្ររ ់ម្ររងឱសថ 

G1. កមម េ ធ្ា សីម្រមា ជួ់យសមាជិកឱយបម្រ ើម្របាសឱ់សថម្រ ក បោយសុេតែ ិភាព 

រាេ់សព្េណដេសោកអ្នកទទួេការ គ្ត់ គ្ង់ឱសងតាមសវជជបញ្ញជ  សនេះសយើងនឹ្ងណសវងរកបញ្ញា ណដេអាចសកើតមាន្

ដូចជាកាំហុស គ្ងឱសង ឬឱសងណដេ៖ 

 មិន្ចាាំប្ដច់ព្តវូការសព្ពាេះថ្សោកអ្នកកាំពុ្ងសព្បើឱសងដថ្ទសទៀតណដេមាន្ព្បសិទធភាព្ដូចរន  

 មិន្មាន្សុវតា ិភាព្សព្មាប់អាយុ ឬសេទរបស់អ្នក 

 អាចស វ្ ើឱយសោកអ្នកសព្រេះថ្ន ក់ សបើសិន្សោកអ្នកទទួេទន្កន ុងសព្េណតមួយ 

 មាន្សារធាតុ្ស ាំណដេសោកអ្នកអាចនឹ្ងមាន្ព្បតិកមមជាមួយ 

 មាន្បរមិាែថ្ន្ឱសងបាំប្ដត់ការឈឺចាប់ណដេមាន្សារធាតុសញៀន្សោយមិន្មាន្សុវតា ិភាព្ 

សបើសិន្សយើងរកស ើញបញ្ញា ណដេអាចមាន្សៅកន ុងការសព្បើឱសងតាមសវជជបញ្ញជ របស់អ្នក សនេះសយើងនឹ្ងស វ្ ើការ

ជាមួយអ្នក ត្េ់សសវាណងទាំរបស់អ្នកសដើមបីណកតព្មូវបញ្ញា សន្េះ។ 

G2. កមម េ ធ្ា ី បែើមបីជួយែល់សមាជិកកន ុងការម្ររ ់ម្ររង ឱសថរ ស់ពួករ  

សបើសិន្សោកអ្នកសព្បើឱសងសព្មាប់សាា ន្ភាព្សវជជសាស្រសត ស្សងៗរន  សហើយ/ឬក៏សៅកន ុងកមម វ ិ្ ីព្េប់ព្េងឱសង

សដើមបីជួយសោកអ្នកស វ្ ើការព្ាប្ដេសោយសព្បើថ្ន ាំមាន្សារធាតុសញៀន្របស់អ្នកសោយសុវតា ិភាព្ សោកអ្នកអាច

ន្ឹងមាន្សិទធិទទួេប្ដន្សសវានន សោយឥតេិតថ្ងៃ តាមរយៈកមម វ ិ្ ីព្េប់ព្េងការព្ាប្ដេសោយឱសង 

(MTM)។ កមម វ ិ្ ីសន្េះ ជួយសោកអ្នក និ្ងអ្នក ា្េ់សសវាណងទាំសោកអ្នកសដើមបីឱយព្ប្ដកដថ្ឱសងរបស់អ្នកកាំព្ុង

ណតមាន្ព្បសិទធិភាព្សដើមបីណកេមអសុខភាព្សោកអ្នកឱយកាន់្ណតព្បសសើរស ើង។ ឱសងការ ើ ឬអ្នកវវជិាជ ជីវៈណ ន្ក 

សុខភាព្ស្សងសទៀតនឹ្ង ា្េ់ជូន្សោកអ្នកនូ្វការព្តួតពិ្និ្តយយា៉ោ ងទូេាំទូោយសេើឱសងព្េប់មុខរបស់អ្នក 

សហើយព្ិភាកាជាមួយសោកអ្នកអ្ាំពី្៖  

 រសបៀបទទួេប្ដន្អ្តាព្បសយាជន្៍សព្ចើន្បាំ្ុតពី្ឱសងណដេសោកអ្នកសព្បើ 

 រាេ់កងវេ់ណាមួយណដេសោកអ្នកមាន្ដូចជា ថ្ងៃចាំណាយសេើការសព្បើឱសង និ្ងព្បតិកមមឱសង 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 5 ៖ ការទទួេប្ដន្សឱសងតាមសវជជបញ្ញជ ប

សព្មាប់អ្នកជាំងឺ ណដេមិន្សព្មាកព្ាប្ដេសៅកន ុង

មន្ទ ីរសព្ទយរបស់អ្នក 

តាមរយៈណ្ន្ការ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព័្រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 139 ? 
 

 រសបៀបដព៏្បសសើរបាំ្ុតកន ុងការសព្បើឱសងរបស់អ្នក 

 រាេ់សាំែួរ ឬបញ្ញា ណាមួយ ណដេសោកអ្នកមាន្ចាំសពាេះឱសងព្តវូការសវជជបញ្ញជ  និ្ងមិន្ព្តវូការសវជជបញ្ញជ

របស់អ្នក-- 

សោកអ្នកនឹ្ងទទួេប្ដន្ការសសងខបជាោយេកខែ៍អ្កសរអ្ាំពី្ការព្ិភាកាសន្េះ។ ការសសងខបមាន្ណ្ន្ការ

សកមមភាព្សា ីពី្ការសព្បើឱសងណដេណែនាំពី្អ្វ ីណដេសោកអ្នកអាចស វ្ ើ សដើមបីអាចសព្បើព្ប្ដស់ឱសងសោកអ្នកឱ្

យប្ដន្េអបាំ្ុត។ សោកអ្នកក៏នឹ្ងទទួេប្ដន្បញ្ជ ីឱសងផ្លទ េ់ខល នួ្ណដេនឹ្ងបញ្ច េូនូ្វឱសងទាំងឡាយណាណដេ

សោកអ្នកកាំពុ្ងសព្បើព្ប្ដស់ និ្ងពី្មូេសហតុណដេសោកអ្នកសព្បើឱសងទាំងសន្េះ។ សេើសព្ីសន្េះសទៀត សោកអ្នកន្ឹង

ទទួេប្ដន្ព័្ត៌មាន្អ្ាំព្ីការសប្ដេះបង់សចាេការព្ាប្ដេសោយសវជជបញ្ញជ សោយសុវតា ិភាព្ណដេជាសារធាតុណដេ

ព្តវូប្ដន្ព្េប់ព្េង។ 

វាជាការព្បសសើរកន ុងការកាំែត់សព្េណាត់ជួប សដើមបីព្តួតពិ្និ្តយឱសងរបស់អ្នក មុន្ការជួបពិ្សព្រេះ "សុខុមាេ

ភាព្" ព្បចាាំឆ្ន ាំរបស់អ្នក សដើមបីឱយសោកអ្នកអាចនិ្យាយជាមួយសវជជបែឌ ិតសោកអ្នកអ្ាំពី្ណ្ន្ការសកមមភាព្ 

ន្ិងបញ្ជ ីឱសងរបស់អ្នក។ សូមយកណ្ន្ការសកមមភាព្ និ្ងបញ្ជ ីឱសងរបស់អ្នកមកជាមួយសៅសព្េជួប

ព្ិសព្រេះ ឬសៅរាេ់សព្េណដេសោកអ្នកពិ្ភាកាជាមួយសវជជបែឌ ិត ឱសងការ ើ និ្ងអ្នក ា្េ់សសវាកមមសុខភាព្

ដថ្ទស្សងសទៀតរបស់សោកអ្នក។ ដូចរន ្ងណដរ សូមយកបញ្ជ ីឱសងរបស់អ្នកមកជាមួយសបើសិន្សោកអ្នកសៅ

កាន់្មន្ទ ីរសព្ទយ ឬបន្ទប់សសស្រង្កគ េះបនទ ន្់។ 

កមម វ ិ្ ីព្េប់ព្េងការព្ាប្ដេសោយការសព្បើឱសងេឺ មាន្េកខែៈសម ័ព្េចិតត និ្ងឥតេិតថ្ងៃសព្មាប់សមាជិក

ណដេមាន្េកខែៈសមបតា ិព្េប់ព្រន្់។ សបើសិន្សយើងមាន្កមម វ ិ្ ីណដេសមព្សបន្ឹងតព្មូវការរបស់អ្នក សនេះ

សយើងន្ឹងចុេះសឈាម េះអ្នកចូេកន ុងកមម វ ិ្ ីសន្េះ សហើយស្ញើព្័ត៌មាន្ជូន្សោកអ្នក។ សបើសិន្សោកអ្នកមិន្ចង់ចូេរមួ

កន ុងកមម វ ិ្ ីសន្េះ សូមជូន្ដាំែឹងដេ់សយើង សនេះសយើងន្ឹងដកសឈាម េះសោកអ្នកសចញព្ីកមម វ ើ្ ី។ 

សបើសិន្សោកអ្នកមាន្សាំែួរណាមួយអ្ាំពី្កមម វ ិ្ ីទ ាំងសន្េះ សូមទាំនក់ទាំន្ងណ ន្កសសវាអ្តិងិជន្។  

G3. កមម េ ធ្ា ីម្ររ ់ម្ររងឱសថបែើមបីជួយសមាជិកបោយបម្រ ើឱសថមានស្ថរនតុបញៀន បោយ

សុេតែ ិភាព 

Health Net Cal MediConnect មាន្កមម វ ិ្ ីមួយណដេអាចជួយសមាជិកសោយការព្ាប្ដេសព្បើព្ប្ដស់ថ្ន ាំមាន្

សារធាតុសញៀន្តាមសវជជបញ្ញជ របស់ពួ្កសេ ឬការព្ាប្ដេដ៏សទៀតណដេមិន្ព្តវូប្ដន្សេសព្បើព្ប្ដស់ជាញឹកញាប់។ 

កមម វ ិ្ ីសន្េះព្តវូប្ដន្សេសៅថ្ជាកមម វ ិ្ ីព្េប់ព្េងឱសង (DMP)។  

សបើសិន្សោកអ្នកស វ្ ើការព្ាប្ដេសោយសព្បើព្ប្ដស់ថ្ន ាំសញៀន្ណដេសោកអ្នកទទួេប្ដន្ព្ីសវជជបែឌ ិត ឬឱសងសាា ន្

ជាសព្ចើន្ ឬសបើសិន្អ្នកមាន្ការសព្បើព្ប្ដស់ថ្ន ាំសញៀន្សព្ចើន្ងមីៗសន្េះ សយើងអាចនិ្យាយជាមួយសវជជបែឌ ិតរបស់អ្នក 

សដើមបីព្ប្ដកដថ្ ការព្ាប្ដេសោយថ្ន ាំសញៀន្របស់អ្នកេឺសមព្សប ន្ិងចាាំប្ដច់ខាងសវជជសាស្រសតចាស់ោស់។ 

សោយស វ្ ើការជាមួយសវជជបែឌ ិតរបស់អ្នក សបើសិន្សយើងសសព្មចថ្ការសព្បើព្ប្ដស់ថ្ន ាំមាន្សារធាតុសញៀន្តាម 

សវជជបញ្ញជ របស់អ្នកឬការព្ាប្ដេសោយថ្ន ាំរំង្កប់អារមមែ៍មិន្មាន្សុវតា ិភាព្ សយើងអាចកាំែត់ព្ីរសបៀបណដេ

សោកអ្នកអាចទទួេប្ដន្ការព្ាប្ដេទាំងសនេះ។ ការោក់ណដន្កាំែត់ អាចរាប់បញ្ច េូ៖ 

 តព្មូវឱយសោកអ្នកទទួេប្ដន្សវជជបញ្ញជ ទាំងអ្ស់សព្មាប់ឱសងទាំងសនេះពីឱសថស្ថែ នជាក់ោក់ 

និ្ង/ឬ ពីបេជជ ណឌ ិតពិតម្របាកែ 
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 5 ៖ ការទទួេប្ដន្សឱសងតាមសវជជបញ្ញជ ប

សព្មាប់អ្នកជាំងឺ ណដេមិន្សព្មាកព្ាប្ដេសៅកន ុង

មន្ទ ីរសព្ទយរបស់អ្នក 

តាមរយៈណ្ន្ការ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព័្រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 140 ? 
 

 ការោក់កំណត់ រ ធាមាណឱសថទាំងសនេះ ណដេសយើងអាចធានរា៉ា ប់រងសព្មាប់សោកអ្នក 

សបើសិន្សយើងេិតថ្ មាន្ការោក់ណដន្កាំែត់មួយ ឬសព្ចើន្េួរណតអ្ន្ុវតតចាំសពាេះសោកអ្នក សនេះសយើងន្ឹងស្ញើ

េិខិតមួយជាមុន្។ េិខិតសន្េះនឹ្ងព្ន្យេ់អ្ាំព្ីការោក់ណដន្កាំែត់ ណដេសយើងេិតថ្ េួរអ្ន្ុវតត។  

បោកអ្នកនឹងមានឱកាសម្របា ់បយើងថា បតើបេជជ ណឌ ិត ឬឱសថស្ថែ នមួយណ្ត ន្ែលបោកអ្នកចង់បម្រ ើម្របាស់ 

បេើយព័ត៌មានណ្តមួយ ន្ែលបោកអ្នករិតថា សំខាន់សម្រមា ់បយើងែឹង។ សយើងសសព្មចកាំែត់ការធានរា៉ា ប់រង

របស់អ្នកសព្មាប់ការព្ាប្ដេទាំងសន្េះ បនទ ប់ព្ីអ្នកមាន្ឱកាសស ៃ្ ើយតប សយើងនឹ្ងស្ញើសោកអ្នកនូ្វសាំបុព្ត

មួយស្សងសទៀត ណដេអ្េះអាងពី្ការោក់ណដន្កាំែត់។  

 

សបើសិន្សោកអ្នកេិតថ្ សយើងមាន្កាំហុស សោកអ្នកមិន្យេ់ព្សបថ្ សោកអ្នកកាំពុ្ងសា ិតកន ុងហាន្ិេ័យថ្ន្

ការសព្បើព្ប្ដស់មិន្ព្តឹមព្តវូសេើឱសងតាមសវជជបញ្ញជ  ឬសោកអ្នកមិន្យេ់ព្សបន្ឹងការោក់ណដន្កាំែត់ សនេះ

សោកអ្នក ន្ិងអ្នកសចញសវជជបញ្ញជ របស់អ្នកអាចោក់ពាកយបែត ឹងឧទធរែ៍ប្ដន្។ សបើសិន្អ្នកោក់បែត ឹងឧទធរែ៍ 

សនេះសយើងន្ឹងពិ្ន្ិតយសេើករែីរបស់អ្នក ន្ិង ត្េ់ជូន្សោកអ្នកនូ្វការសសព្មចមួយ។ សបើសិន្សយើងបន្តបដិសស្

ណ ន្កណាមួយថ្ន្បែត ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នកទក់ទងសៅន្ឹងការកាំែត់ចាំសពាេះសិទធសព្បើព្ប្ដស់របស់អ្នកចាំសពាេះការ

ព្ាប្ដេ សយើងន្ឹងស្ញើករែីរបស់អ្នកសោយសវ ័យព្បវតត ិសៅកាន់្អ្ងគភាព្ពិ្និ្តយស ើងវញិសោយឯករាជយ 

(Independent Review Entity, IRE) ។ (សដើមបីណសវ ងយេ់ព្ីរសបៀបោក់ពាកយបែត ឹងឧទធរែ៍ សូមសមើេជាំពូ្កទី 9 

ណ ន្ក F5 ទាំព្័រ 231។) 

DMP មិន្អ្ន្ុវតតសេើសោកអ្នក សបើសិន្សោកអ្នក៖ 

 មាន្បញ្ញា សុខភាព្មួយចាំនួ្ន្ ដូចជាជាំងឺមហារ ើក ឬជាំងឺ sickle cell 

 កាំពុ្ងទទួេប្ដន្សងគហោឋ ន្ ថ្ន ាំបាំប្ដត់ការឈឺចាប់បសណាត េះអាសន្ន  ការណងទាំជីវតិចុងសព្កាយ 

ឬ  

 រស់សៅកន ុងមែឌ េណងទាំសុខភាព្រយៈសព្េយូរ។ 
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព័្រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 141 ? 
 

ជំពូកទី 6 ៖  អ្វ ីន្ែលបោកអ្នកម្រតវូ ង់ថ្លៃសម្រមា ់ឱសលតាមបវជជ ញ្ជជ ថ្ន 
កមម វធីិ Medicare និង Medi-Cal រ ស់អ្នក 

បសចកត ីប ត្ើម 

ជាំពូ្កសន្េះ ព្ប្ដប់ព្ីអ្វ ីណដេសោកអ្នកព្តវូបង់សព្មាប់ឱសងព្តវូការសវជជបញ្ជជ ណបបព្ិសព្រេះជាំងឺសព្ៅរបស់សោក 

អ្នក។ ពាកយថា "ឱសង" សយើងមាន្ន្័យសសដា សៅសេើ៖ 

 ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ  Medicare ណ ន្ក D និង 

 ឱសងនិ្ងបរកិាា រណដេព្តវូប្ដន្ធានរា៉ា ប់រងសៅសព្កាមកមម វ ិ្ ី Medi-Cal និង 

 ឱសង ន្ិងបរកិាា រណដេព្តវូប្ដន្ធានរា៉ា ប់រងសោយណ្ន្ការកន ុងនមជាអ្តថព្បសោជន្៍បណន្ថម។ 

សោយសារសោកអ្នកមាន្សិទធិចូេរមួកមម វ ិ្ ី Medi-Cal សនេះសោកអ្នកន្ឹងទទួេប្ដន្ "ជាំនួ្យបណន្ថម" (Extra 

Help) ពី្កមម វ ិ្ ី Medicare សដើមបីជួយបង់ថ្ងៃឱសងតាមសវជជបញ្ជជ ថ្ន្កមម វ ិ្ ី Medicare ណ ន្ក D របស់អ្នក។ 

ជំនួយ ន្នែមេឺជាកមម វ ិ្  ីMedicare ណដេជួយដេ់សោកអ្នកណដេមាន្ព្ប្ដក់ចាំែូេ ន្ិង្ន្ធាន្

តិចតួចអាចកាត់បន្ថយការចាំណាយសេើឱសងតាមសវជជបញ្ជជ របស់ Medicare ណ ន្ក D ដូចជាថ្ងៃបុព្វ

ោភធានរា៉ា ប់រង ទឹកព្ប្ដក់ធាន និ្ងថ្ងៃបង់រមួ។ ជាំនួ្យបណន្ថម ក៏ព្តវូប្ដន្សៅមយ៉ោងសទៀតណដរថា 

“ព្ប្ដក់ឧបតថមភសព្មាប់អ្នកមាន្ចាំែូេទាប” ឬ “LIS”។ 

 

ពាកយេន្ៃ ឹេះ ន្ិងន្ិយមន្័យរបស់វាមាន្សៅកន ុងេាំោប់អ្កសរព្កមសៅកន ុងជាំពូ្កចុងសព្កាយថ្ន្  

សសៀវសៅណែនាំសមាជិក។ 

សដើមបីយេ់ដឹងបណន្ថមពី្ឱសងព្តវូការសវជជបញ្ជជ សនេះអ្នកអាចសមើេសៅកន ុងកណន្ៃងទាាំងសន្េះ៖ 

 បញ្ជ ីឱសងសិថ តសព្កាមការធានរា៉ា ប់រងរបស់សយើង។  

o សយើងសៅបញ្ជ ីសន្េះថា "បញ្ជ ីឱសង"។ បញ្ជ ីសន្េះព្ប្ដប់សោកអ្នកនូ្វ៖ 

– ឱសងណាមួយណដេសយើងបង់ថ្ងៃជូន្ 

– កព្មិតរមួចាំ ណែកការចាំណាយទាាំងបី ណាមួយណដេឱសងនី្មួយៗសថ ិតសៅ 

– ថាសតើមាន្ការោក់កាំែត់ណាមួយណដរឬសទ សៅសេើឱសង 

o សបើសិន្សោកអ្នកព្តវូការបញ្ជ ីឱសងចមៃងមួយចាប់ សូមទូរសព្ទសៅកាន់្សសវាបសព្មើ 
សមាជិក។ សោកអ្នក ក៏អាចណសវ ងរកបញ្ជ ីឱសងប្ដន្្ងណដរសៅសេើសេហទាំព្័រសយើងតាមរ

យៈ mmp.healthnetcalifornia.com ។ បញ្ជ ីឱសងសៅសេើសេហទាំព្័រ េឺជាន្ិចចកាេចុង

សព្កាយបាំ្ុត។ 
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ចុងសប្ដា ហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព័្រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 142 ? 
 

 ជាំពូ្កទី 5 ថ្ន្សសៀវសៅណែនាំសមាជិកសន្េះ។  

o ជាំពូ្កទី 5 ណ ន្ក A ទាំព្័រ 125ព្ប្ដប់ព្ីរសបៀបទទួេប្ដន្ឱសង តាមសវជជបញ្ជជ សព្មាប់អ្នកជាំងឺ

មិន្សព្មាកកន ុងមន្ទ ីសព្ទយរបស់អ្នកតាមរយៈណ្ន្ការរបស់សយើង។  

o វាមាន្វវធិាន្ននណដេសោកអ្នកព្តវូអ្នុ្វតាតាម។ វាក៏ព្ប្ដប់្ងណដរពី្ព្បសភទណាមួយថ្ន្

ឱសងព្តវូការសវជជបញ្ជជ សន្េះ ណដេ មិន្ព្តូវប្ដន្ធានរា៉ា ប់រងសោយណ្ន្ការរបស់សយើង។ 

 បញ្ជ ីស ម្ េះឱសងសាថ ន្ ន្ិងអ្នក ត្េ់សសវាណងទាាំរបស់សយើង។  

o សសទ ើរព្េប់ករែីទាាំងអ្ស់សោកអ្នកព្តវូណតសព្បើព្ប្ដស់ឱសងសាថ ន្កន ុងបណាត ញសដើមបីទទួេប្ដន្

ឱសងណដេព្តវូប្ដន្ធានរា៉ា ប់រងរបស់អ្នក។ ឱសងសាថ ន្កន ុងបណាត ញ េឺឱសងសាថ ន្ណដេ

ប្ដន្ឯកភាព្ស វ្ ើការជាមួយសយើង។  

o បញ្ជ ីស ម្ េះអ្នក ត្េ់សសវា ន្ិងឱសងសាថ ន្ មាន្បញ្ជ ីថ្ន្ឱសងសាថ ន្សៅកន ុងបណាា ញ។ សោក

អ្នកអាចអាន្បណន្ថមអ្ាំព្ីឱសងសាថ ន្កន ុងបណាត ញសៅកន ុងជាំពូ្កទី 5 ណ ន្ក A ទាំព្័រ 125 ។ 
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A. ការពនយល់ពីអ្តែម្រ បោជន៍ (EOB) 

ណ្ន្ការសយើងតាមោន្សៅសេើឱសងព្តវូការសវជជបញ្ជជ របស់អ្នក។ សយើងតាមោន្សេើតថ្មៃព្ីរព្បសភទ៖ 

 តថ្មៃបចញពីបោប ៉ៅ ផ្ទា ល់របស់អ្នក។ សន្េះេឺជាចាំនួ្ន្ទឹកព្ប្ដក់ណដេសោកអ្នកឬអ្នកស្សងសទៀត

តាងនមជាំនួ្សឲ្យសោកអ្នក បង់ថ្ងៃសព្មាប់សវជជបញ្ជជ របស់អ្នក។ 

 តថ្មៃសរុ ថ្នឱសលរបស់អ្នក។ សន្េះេឺជាចាំនួ្ន្ទឹកព្ប្ដក់ណដេសោកអ្នក ឬអ្នកស្សងណដេ 

តាងនមជាំនួ្សឲ្យសោកអ្នក បង់ថ្ងៃសព្មាប់សវជជបញ្ជជ របស់អ្នក បូករមួនឹ្ងចាំនួ្ន្ទឹកព្ប្ដក់

ណដេសយើងខុ្ាំបង់។ 

សៅសព្េសោកអ្នកទទួេប្ដន្ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ តាមរយៈណ្ន្ការរបស់សយើង សនេះសយើងស្ញើជូន្អ្នកនូ្វរប្ដយ

ការែ៍មួយសៅថា ការព្ន្យេ់អ្ាំព្ីអ្តថព្បសោជន្៍។ សយើងសៅវាកាត់ថា EOB ។ EOB មាន្ព្័ត៌មាន្បណន្ថមអ្ាំព្ី

ឱសង ណដេអ្នកសព្បើ ដូចជាការសកើន្ស ើងថ្ន្តថ្មៃនិ្ងឱសងដ៏ថ្ទសទៀតណដេមាន្ការចាំណាយរមួតិចជាង ណដេ

អាចរកប្ដន្។ អ្នកអាចនិ្ោយជាមួយអ្នកសចញសវជជបញ្ជជ របស់អ្នក អ្ាំពី្ជសព្មើសចាំណាយទាបទាាំងសន្េះ។ EOB 

រមួមាន្៖ 

 ព៌ត័មានសម្រមា ់ន្ែប ោះ។ រប្ដយការែ៍សន្េះ ព្ប្ដប់អ្នកពី្ឱសងព្តវូការសវជជបញ្ជជ ណាមួយណដេ

សោកអ្នកប្ដន្ទទួេ។ វាបង្កា ញព្ីតថ្មៃឱសងសរុប, អ្វ ីណដេសយើងបង់ថ្ងៃជូន្ និ្ងអ្វ ីណដេសោក

អ្នក ន្ិងអ្នកស្សងបង់ថ្ងៃសព្មាប់អ្វ ីណដេសោកអ្នកប្ដន្បង់។ 

 ព័ត៌មាន “ពីបែើមឆ្ន ំែល់បពល ចច ុ បនន” ។សន្េះ េឺជាតថ្មៃឱសងសរុបរបស់អ្នក ន្ិងការបង់ថ្ងៃ

សរុបណដេប្ដន្ស វ្ ើស ើងចាប់តាាំងព្ីថ្ងៃទី 1 ណខមករា។ 

 ព័ត៌មានអ្ំពីតថ្មៃឱសល ។ សន្េះជាតថ្មៃសរុបរបស់ឱសង ន្ិងការផ្លៃ ស់បត រូេិតជាភាេរយថ្ន្

តថ្មៃឱសងចាប់តាាំងព្ីការមកសបើកសេើកដាំបូង។ 

 ជបម្រមើសន្ែលមានតថ្មៃទា  ។ សបើមាន្ ជសព្មើសទាាំងសន្េះបង្កា ញសៅកន ុងសសចកត ីសសងាបខាង

សព្កាមឱសងបចច ុបបន្ន របស់អ្នក។ អ្នកអាចនិ្ោយជាមួយអ្នកសចញសវជជបញ្ជជ របស់អ្នកសដើមបី

ណសវ ងយេ់បណន្ថម។ 

សយើង ត្េ់ជូន្នូ្វការធានរា៉ា ប់រងសេើឱសងណដេមិន្ប្ដន្ធានរា៉ា ប់រងសៅសព្កាមកមម វ ិ្ ី Medicare។  

 ការបង់ថ្ងៃសព្មាប់ឱសងទាាំងសន្េះ នឹ្ងមិន្រាប់បញ្ច េូសៅកន ុងតថ្មៃសរុបសចញពី្សោស ៉ោ ផ្លទ េ់

របស់សោកអ្នកស ើយ។  

 សដើមបីណសវ ងយេ់ថាសតើឱសងណាមួយណដេណ្ន្ការរបស់សយើងធានរា៉ា ប់រងជូន្ សូមសមើេ 

បញ្ជ ីឱសង។ 

 

 

 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 6 ៖ សតើសោកអ្នកព្តវូបង់អ្វ ីខៃ េះសព្មាប់ ឱសង

តាមសវជជបញ្ជជ ថ្ន្ Medicare ន្ិង Medi-Cal របស់អ្នក 

 ឱសងណដេព្តវូការសវជជបញ្ជជ  

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព័្រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 145 ? 
 

B. រប ៀ តាមដានតថ្មៃថ្នឱសលរ ស់អ្នក 

សដើមបីតាមោន្តថ្មៃឱសងរបស់អ្នក ន្ិងការបង់ព្ប្ដក់ណដេសោកអ្នកប្ដន្ស វ្ ើ សយើងសព្បើព្ប្ដស់នូ្វកាំែត់ព្តាណដេ

សយើងទទួេប្ដន្ព្ីសោកអ្នក ន្ិងពី្ឱសងសាថ ន្របស់សោកអ្នក។ ខាងសព្កាមសន្េះ េឺជាវវ ិ្ ី ណដេសោកអ្នកអាច

ជួយសយើងប្ដន្៖ 

1. បម្រ ើម្រាស់ ័ណណ សមាា ល់សមាជិករ ស់អ្នក។ 

សូមបង្កា ញប័ែណ សមាគ េ់សមាជិករបស់អ្នករាេ់សព្េណដេសោកអ្នកឲ្យសេ គ្ត់ គ្ង់បាំសព្ញតាមសវជជបញ្ជជ របស់ 

អ្នក។ សន្េះនឹ្ងជួយសយើងឲ្យដឹងពី្ការ គ្ត់ គ្ង់ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ ន្ិងអ្វ ីណដេសោកអ្នកបង់។ 

2. ម្រតវូម្រាកែថា បយើងមានព៌ត័មានន្ែលបយើងម្រតវូការ។ 

ឲ្យសយើងខុ្ាំនូ្វបង្កា ន្់ថ្ដឱសងណដេសោកអ្នកប្ដន្បងថ់្ងៃរចួមួយចាប់។ អ្នកអាចសសន ើសុាំសយើងឲ្យបង់ព្ប្ដក់ជូន្

សោកអ្នកវញិសព្មាប់ចាំ ណែកថ្ន្ការបង់ថ្ងៃឱសងរបស់សយើង។ 

ខាងសព្កាមសន្េះ េឺជាសាថ ន្ភាព្ខៃេះៗណដេសោកអ្នកេបបីឲ្យសយើងនូ្វបង្កា ន្់ថ្ដរបស់សោកអ្នកមួយចាប់ ៖ 

 សៅសព្េសោកអ្នកទិញឱសងណដេព្តវូប្ដន្ធានរា៉ា ប់រងសៅឯឱសងសាថ ន្កន ុងបណាត ញ កន ុងតថ្មៃព្ិសសស ឬ 

សព្បើព្ប្ដស់ប័ែណ បញ្ច ុ េះតថ្មៃណដេមិន្ណមន្ជាណ ន្កមួយថ្ន្អ្តថព្បសោជន្៍របស់ណ្ន្ការសយើង 

 សៅសព្េសោកអ្នកបង់ថ្ងៃថ្ងៃចាំណាយរមួសព្មាប់ឱសងណដេសោកអ្នកទទួេប្ដន្សៅសព្កាមកមម វ ិ្ ីជាំនួ្យ

ដេអ់្នកជាំងឺរបស់ព្កមុហ ុន្្េិតឱសង។ 

 សៅសព្េសោកអ្នកទិញឱសងណដេព្តវូប្ដន្ធានរា៉ា ប់រងសៅឱសងសាថ ន្សព្ៅបណាត ញ។ 

 សៅសព្េសោកអ្នកបងថ់្ងៃសព្ញសព្មាប់ឱសងណដេព្តវូប្ដន្ធានរា៉ា ប់រង។ 

សដើមបីសិកាពី្វ ិ្ ីសសន ើសុាំសយើងឲ្យបង់ព្ប្ដក់ជូន្អ្នកវញិសព្មាប់ការរមួចាំ ណែកថ្ន្ការចាំណាយ ឱសងរបស់សយើង 

សូមសមើេជាំពូ្កទី 7 ណ ន្ក A ទាំព្ីរ 154 ។ 

3. ប្ ញើជូនបយើងនូវព៌ត័មានអំ្ពីការ ង់ម្រាក់ន្ែលអ្នកប្េងាន ង់សម្រមា ់បោកអ្នក។ 

ការបង់ព្ប្ដក់ណដេស វ្ ើស ើងសោយអ្នកស្សង និ្ងអ្ងគភាព្មួយចាំនួ្ន្ ក៏រាប់បញ្ច េូជាការបង់ព្ប្ដក់សចញពី្

សោស ៉ោ ផ្លទ េ់របស់សោកអ្នក្ងណដរ។ ឧទាហរែ ៍ការបង់ព្ប្ដក់ណដេស វ្ ើស ើងសោយកមម វ ិ្ ីជាំនួ្យឱសងសព្មាប់

អ្នកសកើតជាំងឺសអ្ដស៍, សសវាសុខាភិប្ដេជន្ជាតសិដើមអាសមរកិ និ្ងអ្ងគការសបបុ រស្៌មសសទ ើរណតទាាំងអ្ស់ រាប់

បញ្ច េូជាការបង់ព្ប្ដក់សចញព្សីោស ៉ោ ផ្លទ េ់របស់អ្នក។ ចាំែុចសន្េះ អាចជួយសោកអ្នកឲ្យមាន្េកាែៈសមបតត ិ

ព្េប់ព្រន្់សព្មាប់ការធានរា៉ា ប់រងសេើសព្រេះមហន្ារាយ។ សៅសព្េសោកអ្នក្ន្ដេ់ដាំណាក់កាេធានរា៉ា ប់រង

សេើសព្រេះមហន្ារាយ សនេះ Health Net Cal MediConnect បង់ព្ប្ដក់ជូន្ទាាំងអ្ស់សព្មាប់តថ្មៃឱសងកន ុង ណ ន្ក 

D របស់អ្នក សព្មាប់រយៈសព្េសព្ញមួយឆ្ន ាំ។ 

4. ពិនិតយបមើល EOB ន្ែលបយើងប្ញើជូនបោកអ្នក។ 

សៅសព្េសោកអ្នកទទួេប្ដន្ការព្ន្យេ់អ្ាំព្ីអ្តថព្បសោជន្៍តាមេសាំបុព្ត សូមព្ប្ដកដថា វាមាន្ភាព្សព្ញ

សេញ និ្ងព្តឹមព្តវូ។ សបើសិន្សោកអ្នកេិតថា វាមិន្ព្តឹមព្តវូ ឬប្ដតព់្ីរប្ដយការែ ៍ឬសបើសិន្សោកអ្នកមាន្សាំ

នួ្រណាមួយ សូមទូរសព្ទសៅកាន់្សសវាបសព្មើសមាជិក។  ជាំនួ្សឱយការទទួេប្ដន្ EOB ជាព្កោសតាមថ្ព្បសែីយ៍ 

ឥ ូវសន្េះអ្នកមាន្ជសព្មើសកន ុងការទទួេប្ដន្ EOB ជាទព្មង់សអ្ ិចព្តនិូ្ច (eEOB)។ អ្នកអាចសសន ើសុាំ eEOB 

សោយចូេសៅសេហទាំព័្រ www.caremark.com។ ព្បសនិ្សបើអ្នកសព្ជើសសរ ើសទទួេយកជសព្មើសសន្េះ អ្នកន្ឹងទទួេ

ប្ដន្អ្ុីណមេសព្េណដេ eEOB របស់អ្នករចួរាេ់សព្មាប់សមើេ សប្ដេះព្ុមព ឬក៏ទាញយក។ eEOBs ព្តវូប្ដន្សេ

សាគ េ់្ងណដរថាជា EOBs មិន្ណមន្ជាព្កោស។ eEOBs ទាាំងសន្េះេឺជាចាប់ចមៃង (ជារបូភាព្) ដូចរន បេះបិទ

ថ្ន្ EOBs ណដេសប្ដេះព្ុមពសចញមក។ ព្តវូព្ប្ដកដថា ប្ដន្រកាទុក EOB ទាាំងសន្េះ។ ពួ្កវាជាកាំែត់ព្តាដ៏សាំខាន់្

មួយថ្ន្ការចាំណាយសេើឱសងរបស់សោកអ្នក។ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html
http://www.caremark.com/


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 6 ៖ សតើសោកអ្នកព្តវូបង់អ្វ ីខៃ េះសព្មាប់ ឱសង

តាមសវជជបញ្ជជ ថ្ន្ Medicare ន្ិង Medi-Cal របស់អ្នក 

 ឱសងណដេព្តវូការសវជជបញ្ជជ  

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព័្រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 146 ? 
 

C. ែំណាក់កាល ង់ម្រាក់បលើឱសលសម្រមា ់ឱសល Medicare ន្ ន្ក D  

ដាំណាក់កាេបង់ព្ប្ដក់មាន្ពី្រសព្មាប់ការធានរា៉ា ប់រងសេើឱសងតាមសវជជបញ្ជជ ថ្ន្កមម វ ិ្ ី Medicare ណ ន្ក D របស់

អ្នកសៅសព្កាម Health Net Cal MediConnect។ ចាំនួ្ន្ទឹកព្ប្ដក់ណដេសោកអ្នកបង់អាព្ស័យសេើដាំណាក់កាេណា

មួយណដេសោកអ្នកសថ ិតសៅ កន ុងសព្េណដេសោកអ្នកទទួេប្ដន្ការ គ្ត់ គ្ង់ ឬ គ្ត់ គ្ង់ស ើងវញិនូ្វឱសងតាម 

សវជជបញ្ជជ របស់អ្នក។ ខាងសព្កាមសន្េះ េឺជាដាំណាក់កាេទាាំងព្ីរ ៖ 

ែំណាក់កាលទី1៖ ែំណាក់កាលធា រា៉ា  ់រងែំ ូង 
ែំណាក់កាលទី 2 ែំណាក់កាលធា រា៉ា  ់រងបលើបម្ររោះ

មហនដរាយ 

សៅកន ុងដាំណាក់កាេសន្េះ សយើងបង់ណ ន្កណាមួយសេើ

ថ្ងៃឱសងសោកអ្នក សហើយសោកអ្នកបង់ព្ប្ដក់

សព្មាប់ចាំ ណែករបស់សោកអ្នក។ ចាំ ណែករបស់អ្នក

ព្តវូប្ដន្សេសៅថា ថ្ងៃបង់រមួ។ 

សោកអ្នកចាបស់ ា្ើមសៅកន ុងដាំណាក់កាេសន្េះ សៅ

សព្េណដេសោកអ្នកទទួេប្ដន្ការ គ្ត់ គ្ង់ឱសង

តាមសវជជបញ្ជជ ដាំបូងរបស់សោកអ្នកសៅកន ុងឆ្ន ាំសនេះ។ 

សៅកន ុងដាំណាក់កាេសន្េះ សយើងបង់ព្ប្ដក់ទាាំងអ្ស់

សេើថ្ងៃឱសងរបស់អ្នករហូតដេ់ថ្ងៃ ទី31 ណខ ន្  ូឆ្ន ាំ 

2022។ 

សោកអ្នកចាប់ស ត្ ើមដាំណាក់កាេសន្េះ សៅសព្េណដេ

សោកអ្នកប្ដន្បង់ចាំនួ្ន្ជាក់ោក់ថ្ន្ថ្ងៃចាំណាយ

សចញពី្សោស ៉ោ ផ្លទ េ់។ 

 

D. ែំណាក់កាលទី1៖ ែំណាក់កាលធា រា៉ា  ់រងែំ ូង  

សៅកន ុងដាំណាក់កាេធានរា៉ា ប់រងដាំបូង សយើងបង់សេើចាំ ណែកថ្ន្តថ្មៃឱសងព្តវូការសវជជបញ្ជជ ណដេព្តវូប្ដន្ធាន

រា៉ា ប់រងរបស់សោកអ្នក សហើយសោកអ្នកបង់ចាំ ណែករបស់អ្នក។ ចាំ ណែករបស់អ្នកព្តវូប្ដន្សេសៅថា ថ្ងៃបង់រមួ។ ថ្ងៃ

បង់រមួអាព្ស័យសេើកព្មិតចាំ ណែកការចូេរមួបង់ថ្ងៃណាមួយណដេឱសងសនេះសថ ិតសៅ ន្ិងកណន្ៃងណដេសោកអ្នក

ទទួេឱសងសនេះ។ 

 កព្មិតថ្ន្ការរមួចាំ ណែកការចាំណាយ េឺជាព្កមុឱសងណដេមាន្ថ្ងៃសហចាំណាយដូចរន ។ ព្េប់ឱសងសៅកន ុង 

បញ្ជ ីឱសងរបស់ណ្ន្ការេឺសថ ិតសៅកន ុងកព្មិតមួយថ្ន្កព្មិតចាំ ណែកចូេរមួបង់ថ្ងៃចាំនួ្ន្បី។ ជាទូសៅ សេខកព្មិត

ថ្ន្ការរមួការចាំណាយកាន់្ណតខពស់ តថ្មៃថ្ងៃចាំណាយរមួរបស់អ្នកក៏កាន់្ណតថ្ងៃណដរ។ សដើមបីណសវ ងរកកព្មិតការរមួ

ចាំ ណែកការចាំណាយសព្មាប់ឱសងរបស់អ្នក សនេះសោកអ្នកអាចសមើេសៅកន ុងបញ្ជ ីឱសង។ 

 េាំោប់ថាន ក់ទី 1 (ឱសងទូសៅ) រមួមាន្ឱសងទូសៅ។ ថ្ងៃថ្ងៃចាំណាយរមួ េឺចាប់ព្ ី$0 ដេ់ $3.95 អាព្ស័យសេើ

ព្ប្ដក់ចាំែូេរបស់អ្នក 

 េាំោប់ថាន ក់ទី 2 (ឱសងមាន្យីសោ) រមួមាន្ឱសងមាន្យីសោ និ្ងអាចរមួបញ្ច េូឱសងទូសៅមួយចាំនួ្ន្។ 

ថ្ងៃសហចាំណាយ េឺចាប់ព្ី $0 ដេ់ $9.85 អាព្ស័យសេើព្ប្ដក់ចាំែូេរបស់អ្នក 

 ឱសងកព្មិតទី 3 (មិន្ណមន្ជា Medicare Rx/ឱសង OTC) សោយរាប់ទាាំងសវជជបញ្ជជ មួយចាំនួ្ន្ ន្ិង ឱសង

មិន្មាន្សវជជបញ្ជជ  (OTC) ឱសងណដេមាន្យីសោ និ្ង រម ន្យីសោណដេធានរា៉ា ប់រងសោយ Medi-Cal ។ 

ការបង់ព្ប្ដក់រមួេឺ $0 ។ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 6 ៖ សតើសោកអ្នកព្តវូបង់អ្វ ីខៃ េះសព្មាប់ ឱសង

តាមសវជជបញ្ជជ ថ្ន្ Medicare ន្ិង Medi-Cal របស់អ្នក 

 ឱសងណដេព្តវូការសវជជបញ្ជជ  

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព័្រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 147 ? 
 

D1. ជបម្រមើស  ថ្នឱសលស្ថែ នរ ស់អ្នក 

បរមិាែណដេសោកអ្នកបង់សេើឱសងអាព្ស័យសេើ ថាសតើសោកអ្នកទទួេប្ដន្ឱសងព្ី៖ 

 ឱសងសាថ ន្កន ុងបណាត ញ, ឬ 

 ឱសងសាថ ន្សព្ៅបណាត ញ។ 

សៅកន ុងករែីដ៏កព្ម សយើងធានរា៉ា ប់រងសេើការ គ្ត់ គ្ង់ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ សៅឱសងសាថ ន្សព្ៅបណាត ញ។ សូម

សមើេជាំពូ្កទី 5 ណ ន្ក A8 ទាំព្័រទី 128 សដើមបីណសវ ងយេ់សព្េណដេសយើងនឹ្ងស វ្ ើដូសចនេះ។ 

សដើមបីយេ់ដឹងបណន្ថមពី្ជសព្មើសថ្ន្ឱសងសាថ ន្ទាាំងសន្េះសូមសមើេជាំពូ្កទី 5 ណ ន្ក A ទាំព្័រ 125 សៅកន ុងសសៀវសៅ

ណែនាំសន្េះន្ិងសៅកន ុងបញ្ជ ីស ម្ េះឱសងសាថ ន្ន្ិងអ្នក ត្េ់សសវាណងទាាំរបស់សយើង។ 

D2. ការទទួលយកការ ា្ត់ ា្ង់ឱសលរយៈបពលយូរអ្ន្ងវង 

សព្មាប់ឱសងមួយចាំនួ្ន្ សោកអ្នកអាចទទួេប្ដន្ការ គ្ត់ គ្ង់រយៈសព្េណវង (ណដេព្តវូប្ដន្សេសៅ្ងណដរថា 

"ការ គ្ត់ គ្ង់អូ្សបនៃ យ") សៅសព្េសោកអ្នកបាំសព្ញការ គ្ត់ គ្ង់ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ របស់អ្នក។ ការ គ្ត់ គ្ង់ 

រយៈសព្េណវង េឺការ គ្ត់ គ្ង់ រហូតដេ់ សៅ 90 ថ្ងៃ។ វាមាន្តថ្មៃដូចរន នឹ្ងការ គ្ត់ គ្ង់រយៈសព្េមួយណខណដរ។ 

សព្មាប់សសចកត ីេាំអ្ិតសត ីព្ីកណន្ៃង និ្ងវ ិ្ ីទទួេប្ដន្ការ គ្ត់ គ្ង់ឱសងរយៈសព្េណវង សូមសមើេជាំពូ្កទី 5 ណ ន្ក 

A7 ទាំព្័រ 128ឬបញ្ជ ីស ម្ េះឱសងសាថ ន្ន្ិងអ្នក ត្េ់សសវាណងទាាំ។ 
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 6 ៖ សតើសោកអ្នកព្តវូបង់អ្វ ីខៃ េះសព្មាប់ ឱសង

តាមសវជជបញ្ជជ ថ្ន្ Medicare ន្ិង Medi-Cal របស់អ្នក 

 ឱសងណដេព្តវូការសវជជបញ្ជជ  

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព័្រ 
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D3. អ្វ ីន្ែលបោកអ្នក ង់ 

សៅកន ុងដាំណាក់កាេធានរា៉ា ប់រងដាំបូង សោកអ្នកអាចនឹ្ងបង់ថ្ងៃបង់រមួសៅរាេ់សព្េសោកអ្នកបាំសព្ញការ គ្ត់ គ្ង់

ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ របស់អ្នក។ សបើសិន្ឱសងណដេព្តវូប្ដន្ធានរា៉ា ប់រងរបស់អ្នកមាន្តថ្មៃតិចជាងថ្ងៃថ្ងៃចាំណាយរមួ 

សនេះសោកអ្នកនឹ្ងបង់ថ្ងៃទាបជាង។ 

សោកអ្នកអាចទាំនក់ទាំន្ងសសវាសមាជិក សដើមបីណសវ ងយេ់បណន្ថមថាសតើថ្ងៃថ្ងៃចាំណាយរមួរបស់សោកអ្នកប៉ោុនម ន្

សព្មាប់ឱសងណដេព្តវូប្ដន្ធានរា៉ា ប់រងណាមួយ។ 

ចំន្ណកន្ែលបោកអ្នកម្រតវូ ង់បៅបពលបោកអ្នកទទួលានការ ា្ត់ ា្ង់រយៈបពលមួយន្ែ ឬរយៈបពលន្វងនូវឱសល

តាមបវជជ ញ្ជជ ន្ែលម្រតវូានធា រា៉ា  ់រងពី៖ 

 ឱសលស្ថែ នកន ុង 

 ណាត ញ 

 

ការ គ្ត់ គ្ង់រយៈ

សព្េមួយណខ 

ឬរហូតដេ់ 90 ថ្ងៃ 

បសវា ញ្ជជ ទិញ

តាមថ្ម្រ សណីយ៍

រ ស់ន្្នការ 

 

ការ គ្ត់ គ្ង់រយៈ

សព្េមួយណខ 

ឬរហូតដេ់ 90 ថ្ងៃ 

ឱសលស្ថែ នន្លទា ំ

រយៈបពលន្វងកន ុង

ណាត ញ 

 

ការ គ្ត់ គ្ង់រហូត

ដេ់ 31 ថ្ងៃ 

ឱសលស្ថែ នបម្រៅ 

 ណាត ញ 

 

ការ គ្ត់ គ្ង់រហូត

ដេ់ 30 ថ្ងៃ។ ការ

ធានរា៉ា ប់រង េឺ

កាំែត់ចាំសពាេះករែី

ជាក់ោក់មួយចាំនួ្

ន្។ សូមសមើេជាំពូ្ក

ទី 5 ណ ន្ក A8 ទាំព្័រ

ទី 128 សព្មាប់

ព្័ត៌មាន្េមអ ិត។ 

ការចូលរមួចំណាយ  

កម្រមិតទ ី1 

(ឱសងទូសៅ) 

 ការបង់ព្ប្ដក់រមួ 

$0, $1.35វឬ $3.95 

សន្េះ អាព្ស័យសេើ

កព្មិតថ្ន្ការធាន

រា៉ា ប់រង Medi-Cal 

របស់អ្នក។ 

ការបង់ព្ប្ដក់រមួ  

$0, $1.35 ឬ $3.95 

សន្េះ អាព្ស័យសេើ

កព្មិតថ្ន្ការធាន

រា៉ា ប់រង Medi-Cal 

របស់អ្នក។ 

ការបង់ព្ប្ដក់រមួ  

$0, $1.35 ឬ $3.95 

សន្េះ អាព្ស័យសេើ

កព្មិតថ្ន្ការធាន

រា៉ា ប់រង Medi-Cal 

របស់អ្នក។ 

ការបង់ព្ប្ដក់រមួ  

$0, $1.35 ឬវ$3.95 

សន្េះ អាព្ស័យសេើ

កព្មិតថ្ន្ការធាន

រា៉ា ប់រង Medi-Cal 

របស់អ្នក។ 

ការចូលរមួចំណាយ  

កម្រមិតទ ី2 

(ឱសងមាន្មា៉ោ ក

យីសោ) 

 ការបង់ព្ប្ដក់រមួពី្ 

$0, $4 ឬ $9.85 

សន្េះ អាព្ស័យសេើ

កព្មិតថ្ន្ការធាន

រា៉ា ប់រង Medi-Cal 

របស់អ្នក។ 

ការបង់ព្ប្ដក់រមួពី្ 

$0, $4 ឬវ$9.85 

សន្េះ អាព្ស័យសេើ

កព្មិតថ្ន្ការធាន

រា៉ា ប់រង Medi-Cal 

របស់អ្នក។ 

ការបង់ព្ប្ដក់រមួពី្ 

$0, $4 ឬ $9.85 

សន្េះ អាព្ស័យសេើ

កព្មិតថ្ន្ការធាន

រា៉ា ប់រង Medi-Cal 

របស់អ្នក។ 

ការបង់ព្ប្ដក់រមួពី្ 

$0, $4 ឬ $9.85 

សន្េះ អាព្ស័យសេើ

កព្មិតថ្ន្ការធាន

រា៉ា ប់រង Medi-Cal 

របស់អ្នក។ 

កម្រមិតថាន ក់ទី 3 

(ឱសងមិន្ណមន្ 

Medicare Rx/OTC) 

ព្ប្ដក់បង់ចាំ ណែក

រមួ $0 

ព្ប្ដក់បង់ចាំ ណែក

រមួ $0 

ព្ប្ដក់បង់ចាំ ណែក

រមួ $0 

ព្ប្ដក់បង់ចាំ ណែក

រមួ $0 
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 6 ៖ សតើសោកអ្នកព្តវូបង់អ្វ ីខៃ េះសព្មាប់ ឱសង

តាមសវជជបញ្ជជ ថ្ន្ Medicare ន្ិង Medi-Cal របស់អ្នក 

 ឱសងណដេព្តវូការសវជជបញ្ជជ  

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព័្រ 
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សព្មាប់ព្៌ត័មាន្សត ីពី្ឱសងសាថ ន្ណាមួយណដេអាច ត្េ់ជូន្សោកអ្នកនូ្វការ គ្ត់ គ្ង់រយៈសព្េណវង សូមសមើេបញ្ជ ី

ស ម្ េះឱសងសាថ ន្ន្ិងអ្នក ត្េ់សសវាណងទាាំរបស់សយើង។ 

D4. ទី ញ្ច  ់ថ្នែំណាក់កាលធា រា៉ា  ់រងែំ ូង 

ដាំណាក់កាេធានរា៉ា ប់រងដាំបូងចប់សៅសព្េថ្ងៃចាំណាយសចញព្ីសោស ៉ោ ផ្លទ េ់សរុបរបស់អ្នក្ន្ដេ់ចាំនួ្ន្$

7,050។ សៅចាំែុចសនេះ ដាំណាក់កាេធានរា៉ា ប់រងសេើសព្រេះមហន្ារាយនឹ្ងចាប់ស ត្ ើម។ សយើងធានរា៉ា ប់រងសេើតថ្មៃ 

ឱសងទាាំងអ្ស់របស់អ្នកចាប់ព្ីសព្េសនេះ រហូតដេដ់ាំណាច់ឆ្ន ាំ។ 

EOB របស់អ្នកនឹ្ងជួយសោកអ្នកតាមោន្ពី្ចាំនួ្ន្ណដេសោកអ្នកប្ដន្បង់ថ្ងៃ សព្មាប់ឱសងរបសអ់្នកកន ុងកាំ

 ុងសព្េមួយឆ្ន ាំសនេះ។ សយើងនឹ្ងឲ្យសោកអ្នកប្ដន្ដឹង សបើសិន្សោកអ្នក្ន្ដេ់ចាំនួ្ន្ោក់កាំែត់ $7,050  

សហើយ។ មន្ុសសជាសព្ចើន្មិន្្ន្ដេច់ាំនួ្ន្ោក់កាំែត់សន្េះស ើយ កន ុងរយៈសព្េមួយឆ្ន ាំ។ 

E. ែំណាក់កាលទី 2 ែំណាក់កាលធា រា៉ា  ់រងបលើបម្ររោះមហនដរាយ  

សៅសព្េសោកអ្នក្ន្ដេ់ចាំនួ្ន្ណដន្កាំែត់ថ្ន្ការចាំណាយព្ប្ដក់ព្ីសោស ៉ោ ផ្លទ េ់ចាំនួ្ន្ $7,050  សព្មាប់ឱសង

តាមសវជជបញ្ជជ របស់អ្នកសហើយ ដាំណាក់កាេធានរា៉ា ប់រងសេើសព្រេះមហន្ារាយន្ឹងចាប់ស ត្ ើម។ សោកអ្នកនឹ្ងសថ ិតសៅ

កន ុងដាំណាក់កាេធានរា៉ា ប់រងសេើសព្រេះមហន្ារាយ រហូតដេ់ដាំណាច់ឆ្ន ាំព្បតិទិន្។ សៅកន ុងដាំណាក់កាេសន្េះ 

ណ្ន្ការនឹ្ងបង់ថ្ងៃចាំណាយទាាំងអ្ស់សព្មាប់ឱសង Medicare របស់អ្នក។ 

F. ឱសលរ ស់បោកអ្នកម្រតវូគិតថ្លៃប ើសិនបវជជ ណឌ ិតបោកអ្នកបចញបវជជ ញ្ជជ ការ 

ា្ត់ ា្ង់តិចជាងមួយន្ែបពញ  

កន ុងករែីខៃ េះ សោកអ្នកបង់ថ្ងៃថ្ងៃចាំណាយរមួសដើមបីធានសៅសេើការ គ្ត់ គ្ង់មួយណខសព្ញថ្ន្ឱសងណដេព្តវូប្ដន្

ធានរា៉ា ប់រង។ ប៉ោុណន្ត  សវជជបែឌ ិតសោកអ្នកអាចសចញសវជជបញ្ជជ កន ុងចាំនួ្ន្តិចជាងការ គ្ត់ គ្ង់រយៈសព្េមួយណខប្ដន្។  

 អាចន្ឹងមាន្សព្េខៃេះណដេសោកអ្នកចងស់ុាំឲ្យសវជជបែឌ ិតសោកអ្នកសចញសវជជបញ្ជជ ការ គ្ត់ គ្ង់ឱសងតិច
ជាងមួយណខ (ឧទាហរែ ៍សព្េសោកអ្នកកាំពុ្ងសាកេបងឱសងជាសេើកដាំបូងណដេព្តវូប្ដន្សេសាគ េ់ថា

មាន្ឥទធិព្េបនទ ប់បន្ស ា្ំ ៃន្់ ៃ្ រ)។ 

 សបើសិន្សវជជបែឌ ិតសោកអ្នកយេ់ព្សប សនេះសោកអ្នកមិន្ចាាំប្ដច់ព្តវូបង់ថ្ងៃសព្មាប់ការ គ្ត់ គ្ង់់ឱសង

ចាំនួ្ន្សព្ញមួយណខសព្មាប់ឱសងជាកោ់ក់មួយចាំនួ្ន្សនេះស ើយ។  

សៅសព្េសោកអ្នកទទួេប្ដន្ការ គ្ត់ គ្ង់ឱសងតិចជាងរយៈសព្េមួយណខ សនេះថ្ងៃចាំណាយសោកអ្នកនឹ្ងណ អ្កសេើ

ចាំនួ្ន្ថ្ងៃណដេសោកអ្នកទទួេប្ដន្ឱសង។ សយើងនឹ្ងេែនចាំនួ្ន្ទឹកព្ប្ដក់ណដេសោកអ្នកបង់កន ុងមួយថ្ងៃ 

សព្មាប់ឱសងរបស់អ្នក (េឺ "អ្ព្តាចាំ ណែកចាំណាយព្បចាាំថ្ងៃ") សហើយេុែវាន្ឹងចាំនួ្ន្ថ្ងៃណដេសោកអ្នកទទួេប្ដន្

ឱសង។  

 សន្េះេឺជាឧទាហរែ៍៖ ឧបមាថា ថ្ងៃសហចាំណាយឱសងរបស់អ្នកសព្មាប់ការ គ្ត់ គ្ង់រយៈសព្េសព្ញមួយណខ 

(ការ គ្ត់ គ្ង់រយៈសព្េ 30 ថ្ងៃ) េឺ $1.35 ។ សន្េះេឺមាន្ន្័យថា ចាំនួ្ន្ទឹកព្ប្ដក់ណដេសោកអ្នកព្តវូបង់សាំ

រាប់ឱសងរបស់អ្នកេឺតិចជាង $0.05 ដុោៃ រកន ុងមួយថ្ងៃ។ សបើសិន្សោកអ្នកទទួេប្ដន្ការ គ្ត់ គ្ង់ឱសង 

រយៈសព្េ 7 ថ្ងៃ សនេះការទូទាត់របស់អ្នកនឹ្ងតិចជាង $0.05 ដោុៃ រកន ុងមួយថ្ងៃ សោយព្តវូប្ដន្េុែនឹ្ង 7 

ថ្ងៃសព្មាប់ការបង់ព្ប្ដក់សរុបចាំនួ្ន្ $0.35 ។  

 ការចូេរមួចាំណាយព្បចាាំថ្ងៃអ្ន្ុញ្ជា តសោកអ្នកឲ្យធានប្ដន្ថា ឱសងមាន្ព្បសិទធភាព្ចាំសពាេះសោកអ្នក 

មុន្សព្េសោកអ្នកព្តវូបង់ការ គ្ត់ គ្ង់រយៈសព្េមួយណខសព្ញ។  

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 6 ៖ សតើសោកអ្នកព្តវូបង់អ្វ ីខៃ េះសព្មាប់ ឱសង

តាមសវជជបញ្ជជ ថ្ន្ Medicare ន្ិង Medi-Cal របស់អ្នក 

 ឱសងណដេព្តវូការសវជជបញ្ជជ  

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព័្រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 150 ? 
 

 សោកអ្នកក៏អាចសសន ើសុាំអ្នក ត្េ់សសវាណងទាាំរបស់អ្នកឲ្យសចញសវជជបញ្ជជ ឱសងកន ុងចាំនួ្ន្តិចជាង

បរមិាែ គ្ត់ គ្ង់សព្ញមួយណខ្ងណដរ សបើសិន្ព្បការសន្េះនឹ្ងជួយសោកអ្នក៖ 

o ស វ្ ើណ្ន្ការប្ដន្ព្បសសើរជាងសន្េះសៅសព្េណដេបាំសព្ញឱសងរបស់អ្នកជាងមី 

o សព្មបសព្មួេការបាំសព្ញជាមួយឱសងស្សងសទៀតណដេសោកអ្នកសព្បើ និង  

o សព្បើសព្េស វ្ ើដាំសែើរតិចសៅកាន់្ឱសងសាថ ន្  

G. ជំនួយ ង់ថ្លៃបលើបវជជ ញ្ជជ សម្រមា ់អ្នក ទ្ កុបមបរាគបអ្ែស/៍ជំងឺបអ្ែស ៍ 

G1. អ្វ ីជាកមម វធិីជំនួយឱសល AIDS (ADAP) 

កមម វ ិ្ ីជាំនួ្យណ ន្កឱសងសព្មាប់អ្នក ទ្ ុកជាំងឺសអ្ដស៍ (ADAP) ជួយធានថា បុេគេមាន្ ទ្ ុកសមសរាេសអ្ដស៍/ជាំងឺ

សអ្ដស៍ណដេមាន្សិទធិទទួេប្ដន្ មាន្េទធភាព្ទទួេប្ដន្ឱសងព្បឆ្ាំងជាំងឺសអ្ដស៍ណដេជួយសព្សាចព្សង់ជីវតិ។

ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ  Medicare ណ ន្ក D ណបបពិ្សព្រេះជាំងឺសព្ៅណដេព្តវូប្ដន្ធានរា៉ា ប់រង្ងណដរសោយ ADAP 

មាន្េកាែៈសមបតិតព្េប់ព្រន់្សព្មាប់ជាំនួ្យរមួចាំ ណែកបង់ថ្ងៃសវជជបញ្ជជ  តាមរយៈព្កសួងសុខាភិប្ដេ 

សាធារែៈរដឋ California, ការោិេ័យជាំងឺសអ្ដស៍សព្មាប់បុេគេចុេះស ម្ េះសៅកន ុងកមម វ ិ្ ី ADAP ។ 

G2. បតើបោកអ្នកម្រតវូបធវ ើែូចបមដច ប ើសិនបោកអ្នកមិនម្រតវូានចុោះប ម្ ោះចូលកន ុង ADAP ? 

សព្មាប់ព័្ត៌មាន្អ្ាំពី្េកាែៈវនិិ្ចឆ ័យថ្ន្សិទធិទទួេប្ដន្ ឱសងណដេព្តវូប្ដន្ធានរា៉ា ប់រង ឬរសបៀបចុេះស ម្ េះចូេ

កន ុងកមម វ ិ្ ី សូមទូរសព្ទសៅសេខ -1-844-421-7050 ឬចូេសៅសេហទាំព័្រ ADAP តាមរយៈ

www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DOA/Pages/OA_adap_eligibility.aspx។ 

G3. បតើបោកអ្នកម្រតវូបធវ ើែូចបមតច ប ើសិនបោកអ្នកានចុោះប ម្ ោះចូលកន ុងកមម វធិី ADAP 
រចួរាល់បហើយប ោះ 

កមម វ ិ្ ី ADAP អាចបន្ត ត្េ់ដេ់អ្តិងិជន្ ADAP នូ្វជាំនួ្យកន ុងការចូេរមួចាំ ណែកបង់ថ្ងៃឱសងតាមសវជជបញ្ជជ

ថ្ន្ Medicare ណ ន្ក D សព្មាប់ឱសងសៅកន ុងសសៀវសៅឱសង ADAP ។សដើមបីឲ្យព្ប្ដកដថាសោកអ្នកបន្តទទួេ

ប្ដន្ជាំនួ្យសន្េះ សូមជូន្ដាំែឹងដេ់បុេគេិកចុេះស ម្ េះថ្ន្កមម វ ិ្ ី ADAP កន ុងតាំបន្់របស់អ្នក អ្ាំព្ីការផ្លៃ ស់បត រូ

ណាមួយសេើសេខប័ែណ ធានរា៉ា ប់រង ឬស ម្ េះណ្ន្ការ Medicare ណ ន្ក D របស់អ្នក។សបើសិន្សោកអ្នកព្តវូការ

ជាំនួ្យណសវងរកកណន្ៃងចុេះស ម្ េះ ADAP និ្ង/ឬ បុេគេិកចុេះស ម្ េះចូេ សូមទូរសព្ទសៅសេខ 1-844-421-7050 ឬ

ចូេសៅសេហទាំព័្រណដេប្ដន្រាយខាងសេើ។ 

H. ការចាក់ថាន  ំង្កា រ 

សយើងរា៉ា ប់រងសេើការចាក់វា៉ា ក់សាាំងបង្កា រសព្មាប់កមម វ ិ្ ី Medicare ណ ន្ក D។ មាន្ព្ីរណ ន្កចាំសពាេះការព្េបដែត ប់

របស់សយើងសេើថាន ាំបង្កា រ Medicare ណ ន្ក D៖ 

1. ណ ន្កទីមួយថ្ន្ការធានរា៉ា ប់រង េឺសព្មាប់តថ្មៃថាន  ំង្កា រែល នួវាផ្ទា ល់ន្តមតង។ ថាន ាំបង្កា រ េឺជាឱសង

ព្តវូការសវជជបញ្ជជ ។ 

2. ណ ន្កទីព្ីរថ្ន្ការធានរា៉ា ប់រង េឺសព្មាប់តថ្មៃកន ុងការ ត្ល់ការចាក់ថាន  ំង្កា រែល់បោកអ្នក។ 

ឧទាហរែ៍ សព្េខៃេះសោកអ្នកអាចនឹ្ងទទួេថាន ាំបង្កា រជាថាន ាំចាក់ណដេព្តវូប្ដន្ ត្េ់ជូន្សោកអ្នក

សោយសវជជបែឌ ិតរបស់អ្នក។ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html
http://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DOA/Pages/OA_adap_eligibility.aspx


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 6 ៖ សតើសោកអ្នកព្តវូបង់អ្វ ីខៃ េះសព្មាប់ ឱសង

តាមសវជជបញ្ជជ ថ្ន្ Medicare ន្ិង Medi-Cal របស់អ្នក 

 ឱសងណដេព្តវូការសវជជបញ្ជជ  

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព័្រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 151 ? 
 

H1. អ្វ ីន្ែលបោកអ្នកម្រតវូែឹងមុនបពលន្ែលបោកអ្នកទទួលានការ ត្ល់ថាន  ំង្កា រ 

សយើងសូមណែនាំឲ្យសោកអ្នកទូរសព្ទមកកាន្់សយើងជាមុន្សិន្ តាមរយៈសសវាបសព្មើសមាជិកសៅសព្េណាណដេ

សោកអ្នកមាន្ណ្ន្ការចង់ទទួេថាន ាំបង្កា រ។ 

 សយើងអាចព្ប្ដប់សោកអ្នកអ្ាំពី្រសបៀបណដេការ ត្េ់ថាន ាំបង្កា ររបស់អ្នកព្តូវប្ដន្ធានរា៉ា ប់រង

សោយណ្ន្ការសយើងន្ិងព្ន្យេ់ព្ីចាំ ណែកបង់ថ្ងៃរបស់អ្នក។ 

 សយើងអាចព្ប្ដប់សោកអ្នកព្ីរសបៀបរកាចាំណាយរបស់សោកអ្នកឲ្យសៅទាប សោយសព្បើព្ប្ដស់ 

ឱសងសាថ ន្ និ្ងអ្នក ត្េស់សវាកមមកន ុងបណាត ញ។ ឱសងសាថ ន្កន ុងបណាត ញ េឺឱសងសាថ ន្ណដេ

ប្ដន្ព្ព្មសព្ព្ៀងស្ើវការជាមួយណ្ន្ការសយើង។ អ្នក ត្េ់សសវាណងទាាំកន ុងបណាត ញ េឺជាអ្នក ត្េ់សស

វាណងទាាំណដេស វ្ ើការជាមួយណ្ន្ការសុខភាព្។ អ្នក ត្េ់សសវាណងទាាំកន ុងបណាត ញេួរណតស វ្ ើការ

ជាមួយកមម វ ិ្ ី Health Net Cal MediConnect សដើមបីធានថាសោកអ្នកមិន្ប្ដន្ចាំណាយជា

មុន្សព្មាប់ថាន ាំបង្កា រ ណ ន្ក D សនេះស ើយ។ 

H2. អ្វ ីន្ែលបោកអ្នកម្រតវូ ង់សម្រមា ់ការចាក់ថាន  ំង្កា រ Medicare ន្ ន្ក D 

អ្វ ីណដេសោកអ្នកបង់សព្មាប់ការចាក់ថាន ាំបង្កា រអាព្ស័យសេើព្បសភទថ្ន្ថាន ាំបង្កា រ (សតើសោកអ្នកកាំព្ុងទទួេ 

ថាន ាំបង្កា រអ្វ ី)។ 

 ថាន ាំបង្កា រមួយចាំនួ្ន្ព្តវូប្ដន្ចាត់ទុកថា ជាអ្តថព្បសោជន្៍សុខភាព្ជាជាងឱសង។ ថាន ាំបង្កា រ

ទាាំងសន្េះ ព្តវូប្ដន្ធានរា៉ា ប់រងសោយឥតេិតថ្ងៃសព្មាប់សោកអ្នក។ សដើមបីយេ់ដឹងបណន្ថមពី្

ការធានរា៉ា ប់រងសេើថាន ាំបង្កា រទាាំងសន្េះ សូមសមើេតារាងអ្តថព្បសោជន្៍សៅកន ុងជាំពូ្កទី 4 ណ ន្ក 

D ទាំព្័រ 70 ។ 

 ថាន ាំបង្កា រដថ្ទសទៀតព្តវូប្ដន្ចាត់ទុកថាជាឱសងថ្ន្កមម វ ិ្ ី Medicare ណ ន្ក D។ សោកអ្នកអាច

ណសវងរកវា៉ា ក់សាាំងទាាំងសន្េះ សៅកន ុងបញ្ជ ីឱសងរបស់ណ្ន្ការ។ សោកអ្នកអាចនឹ្ងព្តវូថ្ងៃបង់ថ្ងៃ

ចាំណាយរមួសព្មាប់វា៉ា ក់សាាំងកន ុងកមម វ ិ្ ី Medicare ណ ន្ក D ។ 

ខាងសព្កាមសន្េះ េឺជាវ ិ្ ីទូសៅបីោ៉ោ ងណដេសោកអ្នកអាចនឹ្ងទទួេថាន ាំបង្កា រ Medicare ណ ន្ក D ។ 

1. សោកអ្នកទទួេប្ដន្ថាន ាំបង្កា រសៅកន ុងកមម វ ិ្ ី Medicare ណ ន្ក D សៅតាមឱសងសាថ ន្កន ុងបណាត ញ 

សហើយទទួេប្ដន្ការចាក់ថាន ាំបង្កា ររបស់អ្នកសៅឱសងសាថ ន្។ 

 អ្នកន្ឹងបង់សហការចាំណាយ សព្មាប់ថាន ាំបង្កា រ។ 

2. អ្នកទទួេការ ត្េ់ថាន ាំបង្កា រកន ុងកមម វ ិ្ ី Medicare ណ ន្ក D សៅការោិេ័យសវជជបែឌ ិតអ្នក សហើយ 

សវជជបែឌ ិតអ្នកចាក់ថាន ាំបង្កា រសនេះឲ្យអ្នក។ 

 សោកអ្នកន្ឹងបង់ថ្ងៃបង់រមួ ជូន្សវជជបែឌ ិតសព្មាប់ថាន ាំបង្កា រ។  

 ណ្ន្ការសយើងនឹ្ងបង់ថ្ងៃសព្មាប់តថ្មៃកន ុងការចាក់ថាន ាំបង្កា រ។ 

 ការោិេ័យរបស់សវជជបែឌ ិត េួរទាំនក់ទាំន្ងមកណ្ន្ការសយើងកន ុងសាថ ន្ភាព្សន្េះ សដើមបីឲ្យសយើង

ព្ប្ដកដថា ពួ្កសេដឹងថា សោកអ្នកព្តវូបង់ណត ថ្ងៃថ្ងៃចាំណាយរមួ សព្មាប់ថាន ាំបង្កា រប៉ោុសណាណ េះ។ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 6 ៖ សតើសោកអ្នកព្តវូបង់អ្វ ីខៃ េះសព្មាប់ ឱសង

តាមសវជជបញ្ជជ ថ្ន្ Medicare ន្ិង Medi-Cal របស់អ្នក 

 ឱសងណដេព្តវូការសវជជបញ្ជជ  

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព័្រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 152 ? 
 

3. សោកអ្នកទទួេថាន ាំបង្កា រកន ុងកមម វ ិ្ ី Medicare ណ ន្ក D សនេះសៅតាមឱសងសាថ ន្ សហើយយកវាសៅ

កាន់្ការោិេ័យសវជជបែឌ ិតសោកអ្នកសដើមបីចាក់ថាន ាំបង្កា រ។ 

 អ្នកន្ឹងបង់សហការចាំណាយ សព្មាប់ថាន ាំបង្កា រ។ 

 ណ្ន្ការសយើងនឹ្ងបង់ថ្ងៃសព្មាប់តថ្មៃកន ុងការចាក់ថាន ាំបង្កា រ។ 

 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 153 ? 
 

ជំពូកទី 7 ៖ ការបសន ើស ំពួកប ើងឲ្យ ង់ថ្លៃការរមួចំន្ណករ ស់ប ើងថ្ន
វិ ក្កយ  ម្រតន្លលបោកអ្នកទទួលននសម្រមា ់បសា ឬឱសលន្លលមានការ
ធានារ៉ា  ់រង 

បសចកត ីប ត្ើម 

កន ុងជាំពូ្កសន្េះនឹ្ងព្ប្ដប់សោកអ្នកព្ីរសបៀប និ្ងសព្េណាព្តវូស្ញើ វកិកយបព្តឲ្យពួ្កសយើង សដើមបសីសន ើសុាំការទូទាត់។ វា

ក៏ព្ប្ដប់សោកអ្នកអ្ាំព្ីរសបៀបស វ្ ើបែត ឹងឧទធរែ៍ សបើសិន្សោកអ្នកមិន្យេ់ព្ព្មជាមួយនឹ្ងសសចកត ីសសព្មចព្ីការ

ធានរា៉ា ប់រងមួយសន្េះ។ ពាកយេន្ៃ ឹេះ និ្ងនិ្យមន័្យរបស់វាមាន្សៅកន ុងេាំដាប់អ្កសរព្កមសៅកន ុងជាំពូ្កចុង

សព្កាយថ្ន្ សសៀវសៅណែនាំសមាជិក។ 

តារងមាតិកា 
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 7 ៖ ការសសន ើសុាំឲ្យពួ្កសយើងបង់ព្ប្ដក់  

 ចាំ ណែក របស់សយើងសេើវកិកយបព្តណដេសោកអ្នកប្ដន្ទទួេសព្មាប់សសវា ឬឱសងណដេព្តវូប្ដន្ធានរា៉ា ប់រង 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

កន ុងថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 154 ? 
 

A. បសន ើស ំពួកប ើង បលើមប ីង់ថ្លៃសម្រមា ់បសា និងឱសលរ ស់អ្នក 

អ្នក ា្េស់សវាណងទាាំកន ុងបណាា ញរបសស់យើងព្តវូណតសចញវវកិកយបព្តេិតថ្ងៃព្ណី្ន្ការសព្មាប់សសវា និ្ងឱសងមាន្

ធានរា៉ា ប់រងណដេសោកអ្នកប្ដន្ទទួេរចួសហើយ។ អ្នក ត្េ់សសវាណងទាាំកន ុងបណាត ញ េឺជាអ្នក ត្េ់សសវាណងទាាំណដេ

ស វ្ ើការជាមួយណ្ន្ការសុខភាព្។ 

ប ើសិនបោកអ្នកទទួលននិ ក្កយ  ម្រតសម្រមា ់ ថ្លៃចណំា បពញបលើបសាន្លទសំ ខភាព ឬឱសល សូមប្ញើ

វិ ក្កយ  ម្រតបនាមមកពួកប ើង  សដើមបីស្ញើ វកិកយបព្តមកពួ្កសយើង សូមសមើេណ ន្ក B ទាំព្័រទី 157 ។ 

 សបើសិន្សសវាឬឱសងទាាំងសនេះព្តវូប្ដន្ធានរា៉ា ប់រង សនេះសយើងនឹ្ងបង់ព្ប្ដក់ជូន្អ្នក ា្េស់សវា

សដាយផ្ទទ េ់។ 

 សបើសិន្សសវា ឬឱសងព្តវូប្ដន្ធានរា៉ា ប់រង សហើយសោកអ្នកប្ដន្បង់ថ្ងៃសេើសព្ីចាំ ណែកចូេរមួ

បង់ថ្ងៃចាំណាយរបស់អ្នករចួសហើយ សនេះវាជាសិទធិរបស់អ្នកសដើមបីទទួេប្ដន្ទឹកព្ប្ដក់សាំែងវញិ។ 

 សបើសិន្សសវា ឬឱសងមិនព្តវូប្ដន្ធានរា៉ា ប់រងសទ សនេះសយើងនឹ្ងជព្មាបជូន្សោកអ្នកឲ្យប្ដន្

ដឹង។ 

សូមទាក់ទងមកកាន់្សសវាបសព្មើសមាជិក សបើសិន្សោកអ្នកមាន្សាំែួរណាមួយ។ សបើសិន្សោកអ្នកមិន្ដឹងថា 

សោកអ្នកេួរបង់ព្ប្ដក់សព្មាប់អ្វ ើខៃ េះសទ ឬសបើសិន្ សោកអ្នកទទួេប្ដន្វកិកយបព្ត សហើយមិន្ដឹងថាព្តវូស វ្ ើយ៉ោ ង

ដូចសមាចចាំសពាេះវកិកយបព្តសនេះ សយើងអាចជួយសោកអ្នកប្ដន្។ សោកអ្នកក៏អាចទូរសព្ទមកកាន់្ពួ្កសយើង សបើ

សិន្សោកអ្នកចង់ព្ប្ដបពួ់្កសយើងនូ្វព្័ត៌មាន្អ្ាំព្សីាំសែើសុាំបង់ព្ប្ដក់ណដេសោកអ្នកប្ដន្ស្ញើមកកាន់្ពួ្កសយើង

រចួសហើយ។ 

សន្េះ េឺជាឧទាហរែ៍អ្ាំព្ីសព្េសវោណដេសោកអ្នកអាចនឹ្ងព្តវូសសន ើសុាំពួ្កសយើងឲ្យបង់ព្ប្ដក់ជូន្សោកអ្នកវវញិ 

ឬបង់វវកិកយបព្តណដេសោកអ្នកប្ដន្ទទួេ៖ 

1. បពលន្លលបោកអ្នកទទួលការន្លទសំ ខភាពសបម្រ រ្ ម នាា ន់ ឬន្លលម្រតូិ ការ នាា ន់ពីអ្នក្ដល់បសា

បៅបម្រៅ ណាដ ញ 

សោកអ្នកេួរសសន ើសុាំឲ្យអ្នក ា្េ់សសវាសចញវវកិកយបព្តេិតព្ប្ដក់ពី្ពួ្កសយើង។ 

 សបើសិន្សោកអ្នកបង់ថ្ងៃសព្ញទាាំងអ្សស់ៅសព្េណដេសោកអ្នកទទួេការណងទាាំ សូមសសន ើសុាំឲ្យ

ពួ្កសយើងបង់ថ្ងៃសងសោកអ្នកវញិ។។ សូមស្ញើ វកិកយបព្ត និ្ងភសត ុតាងថ្ន្ការបង់ថ្ងៃទូទាត់ណា

មួយណដេសោកអ្នកប្ដន្ស វ្ ើមកកាន់្ពួ្កសយើង។ 

 សោកអ្នកអាចយកវវកិកយបព្តពី្អ្នក ា្េ់សសវាណងទាាំ សដាយសសន ើសុាំការបង់ព្ប្ដក់ណដេសោកអ្នក

េិតថា សោកអ្នកមិន្ជាំពាក់។ សូមស្ញើ វកិកយបព្ត និ្ងភសត ុតាងថ្ន្ការបង់ថ្ងៃទូទាត់ណាមួយ

ណដេសោកអ្នកប្ដន្ស វ្ ើមកកាន់្ពួ្កសយើង។ 

o សបើសិន្អ្នក ា្េ់សសវាណងទាាំេបបីទទួេប្ដន្ព្ប្ដក់សនេះ សយើងនឹ្ងបង់ព្ប្ដក់ជូន្អ្នក ា្េ់សសវា

ណងទាាំសនេះសដាយផ្ទទ េ។់ 

o សបើសិន្សោកអ្នកប្ដន្បង់ថ្ងៃសព្មាប់សសវារចួសហើយ សយើងនឹ្ងបង់ថ្ងៃសងសោកអ្នកវញិ។ 
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 7 ៖ ការសសន ើសុាំឲ្យពួ្កសយើងបង់ព្ប្ដក់  

 ចាំ ណែក របស់សយើងសេើវកិកយបព្តណដេសោកអ្នកប្ដន្ទទួេសព្មាប់សសវា ឬឱសងណដេព្តវូប្ដន្ធានរា៉ា ប់រង 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

កន ុងថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 155 ? 
 

2. បពលន្លលអ្នក្ដលប់សាកន ុង ណាដ ញប្ញើវិ ក្កយ  ម្រតជូនបោកអ្នក 

អ្នក ា្េស់សវាកន ុងបណាា ញព្តវូណតសចញវវកិកយបព្តេិតថ្ងៃជូន្ពួ្កសយើងជានិ្ចច។ សូមបង្ហា ញប័ែណ សមាា េ់

សមាជិក Health Net Cal MediConnect របស់អ្នក សព្េសោកអ្នកទទួេប្ដន្សសវា ឬសវជជបញ្ជជ ណា 

មួយ។ ការសចញវកិកយបព្តេិតថ្ងៃមិន្ព្តឹមព្តវូ/មិន្សមព្សប សកើតមាន្ស ើងសៅសព្េណដេអ្នក ត្េ់សស

វា (ដូចជាសវជជបែឌ ិត ឬមន្ទរីសព្ទយ) សចញវកិកយបព្តេិតថ្ងៃពី្សោកអ្នកសេើសពី្ចាំនួ្ន្ចូេរមួចាំ ណែក

សចញថ្ងៃរបស់ណ្ន្ការសព្មាប់សសវាសនេះ។ សូមទំនាកទ់ំនងមកកាន់បសា បម្រមើសមាជកិ ប ើសិនបោក

អ្នកទទួលននិ ក្កយ  ម្រតណាមួ  

 កន ុងនមជាសមាជិកមាន ក់របស ់Health Net Cal MediConnect សោកអ្នកព្តវូចាំណាយសេើចាំនួ្ន្

ថ្ងៃចាំណាយរមួ សៅសព្េសោកអ្នកទទួេសសវារា៉ា ប់រងសដាយណ្ន្ការរបស់សយើង។ សយើងមិន្អ្នុ្ញ្ជា ត

ឲ្យអ្នក ត្េស់សវាណងទាាំសចញវកិកយបព្តេិតថ្ងៃសេើសព្ីសោកអ្នកស ើយ។ ចាំែុចសន្េះ េឺជាការព្ិតសបើ

សទាេះបីជា សយើងបង់ថ្ងៃជូន្អ្នក ត្េ់សសវាណងទាាំតិចជាងសោកអ្នក ត្េស់សវាណងទាាំេិតថ្ងៃសសវាក៏ 

សដាយ។ សបើសិន្សយើងសសព្មចិតតមិន្បង់ថ្ងៃចាំណាយណាមួយ អ្នកសៅណតមិន្ព្តវូចាំណាយពួ្កវាសទ។ 

 សៅសព្េណាណដេអ្នកទទួេវកិកយបព្តពី្អ្នក ា្េ់សសវាកន ុងបណាា ញណដេអ្នកថាវាសព្ចើន្ជាងអ្វ ើណដេ

អ្នកេួរបង់ថ្ងៃ សូមស្ញើ វកិកយបព្តសនេះមកកាន់្ពួ្កសយើង។ សយើងខុ្ាំនឹ្ងទាក់ទងសៅកាន់្អ្នក ា្េ់

សសវាណងទាាំសដាយផ្ទទ េ់ និ្ងចាត់ណចងសដាេះព្សាយបញ្ជា សនេះ។ 

 សបើសិន្សោកអ្នកប្ដន្បង់ថ្ងៃ វកិកយបព្តសដាយអ្នក ា្េ់សសវាកន ុងបណាា ញរចួសហើយប៉ោណុន្តអ្នកមាន្

អារមមែ៍ថា អ្នកប្ដន្បង់ថ្ងៃសព្ចើន្សព្កសូមស្ញើ វកិកយបព្ត និ្ងភសត ុតាងថ្ន្ការបង់ថ្ងៃណាមួយ

ណដេសោកអ្នកប្ដន្ស វ្ ើមកកាន់្ពួ្កសយើង។ សយើងខុ្ាំនឹ្ងបង់ព្ប្ដក់ជូន្អ្នកវញិ សព្មាប់ចាំនួ្ន្ខុស

គ្នន រវាងចាំនួ្ន្អ្នកប្ដន្បង់និ្ងចាំនួ្ន្ណដេអ្នកប្ដន្ជាំពាក់សៅសព្កាមេសព្មាង។ 

3. ប ើសិនបោកអ្នកបម្រ ើម្រនសឱ់សលស្ថែ នបៅបម្រៅ ណាដ ញ បលើមបីទទួលការ្រត់្រងឱ់សលតាមបិជជ ញ្ជជ  

សបើសិន្សោកអ្នកសៅកាន់្ឱសងសាា ន្សៅសព្ៅបណាា ញណាមួយ សោកអ្នកនឹ្ងព្តវូបង់ព្ប្ដក់សព្ញតាម

សវជជបញ្ជជ សោកអ្នក។ 

 កន ុងករែីតិចតួចប៉ោុសណាណ េះ សយើងនឹ្ងធានរា៉ា ប់រងសវជជបញ្ជជ ណដេប្ដន្បាំសព្ញសៅឱសងសាា ន្សព្ៅ 

បណាត ញ។ សូមស្ញើចាប់ចមៃងបង្ហក ន់្ថ្ដបង់ព្ប្ដក់របស់អ្នកមួយចាប់មកកាន់្ពួ្កសយើង សៅសព្េ

ណដេសោកអ្នកសសន ើសុាំឲ្យពួ្កសយើងបង់ព្ប្ដក់ជូន្សោកអ្នកវញិ សព្មាប់ចាំ ណែកណដេសយើងព្តវូបង់។  

 សូមអាន្ជាំពូ្កទី 5 ណ ន្ក A8 ទាំព្័រ 128 ថ្ន្សសៀវសៅណែនាំរបស់សមាជិក សដើមបីយេ់ដឹងអ្ាំពី្ការសុាំ

ការយេ់ព្ព្មជាមុន្។ 

4. បពលបោកអ្នក ង់ថ្លៃបពញសម្រមា ់បិជជ ញ្ជជ  បម្ររមបោកអ្នកមនិមាន ណ័ណ សមារ លស់មាជិកជា ់ខល នួ 

សបើសិន្សោកអ្នកមិន្ប្ដន្យកប័ែណ សមាា េស់មាជិករបស់អ្នកតាមខល នួ្សទ សនេះសោកអ្នកអាចសសន ើសុាំ

ឲ្យឱសងសាា ន្ទូរសព្ទមកកាន់្ពួ្កសយើង ឬក៏ឲ្យណសវងរកព្័ត៌មាន្ចុេះស ម្ េះកន ុងណ្ន្ការរបស់អ្នក។  

 សបើសិន្ឱសងសាា ន្មិន្អាចទទួេប្ដន្ព្័ត៌មាន្ណដេពួ្កសេព្តវូការភាៃ មៗសនេះសទ សោកអ្នកអាច

ព្តវូបង់ថ្ងៃសព្ញសព្មាប់ឱសង ា្ត់ ា្ង់តាមសវជជបញ្ជជ របស់អ្នក។ 

 សូមស្ញើចាប់ចមៃងបង្ហក ន់្ថ្ដបង់ព្ប្ដក់របស់អ្នកមួយចាប់មកកាន់្ពួ្កសយើង សៅសព្េណដេ

សោកអ្នកសសន ើសុាំឲ្យពួ្កសយើងបង់ព្ប្ដក់ជូន្សោកអ្នកវញិ សព្មាប់ចាំ ណែកណដេសយើងព្តវូបង់។ 

 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 7 ៖ ការសសន ើសុាំឲ្យពួ្កសយើងបង់ព្ប្ដក់  

 ចាំ ណែក របស់សយើងសេើវកិកយបព្តណដេសោកអ្នកប្ដន្ទទួេសព្មាប់សសវា ឬឱសងណដេព្តវូប្ដន្ធានរា៉ា ប់រង 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

កន ុងថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 156 ? 
 

5. ប ើសិនបោកអ្នក ងថ់្លៃបពញសម្រមា ក់ារ្រត់្រងឱ់សលតាមបិជជ ញ្ជជ ន្លលមិនម្រតូិ ននធានា

រ៉ា  ់រង 

សោកអ្នកអាចនឹ្ងបង់ថ្ងៃសព្ញសព្មាប់ការ ា្ត់ ា្ង់ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ  សដាយសារឱសងសនេះមិន្

ព្តវូប្ដន្ធានរា៉ា ប់រង។ 

 ឱសងសនេះអាចនឹ្ងមិន្សា ិតកន ុង បញ្ជ ីឱសងណដេព្តវូប្ដន្ធានរា៉ា ប់រង (បញ្ជ ីឱសង)របស់សយើង 

ឬវាអាចមាន្ការតព្មូវ ឬការរតិតបិតណដេសោកអ្នកមិន្ប្ដន្ដឹង ឬមិន្េិតថា េួរអ្នុ្វតត

ចាំសពាេះសោកអ្នក។ ព្បសិន្សបើសោកអ្នកសសព្មចចិតតទទួេយកឱសងសនេះ សោកអ្នកអាចនឹ្ង

ព្តវូបង់ថ្ងៃឱសងសនេះសព្ញ។ 

o សបើសនិ្សោកអ្នកមិន្បង់ថ្ងៃឱសងសនេះ ប៉ោុណន្តេិតថា វាព្តវូប្ដន្ធានរា៉ា ប់រង សោកអ្នក

អាចសសន ើសុាំការសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង (សូមសមើេជាំពូ្កទី 9 ណ ន្ក F4 ទាំព្័រ 227) ។ 

o សបើសិន្សោកអ្នក និ្ងសវជជបែឌ ិតរបស់អ្នក ឬអ្នកសចញសវជជបញ្ជជ ស្សងសទៀតយេថ់ា សោក

អ្នកព្តវូការឱសងសនេះភាៃ មៗ សនេះសោកអ្នកអាចសសន ើសុាំសសចកា ីសសព្មចរហ័សព្ីការធាន

រា៉ា ប់រង (សូមសមើេជាំពូ្កទី 9 ណ ន្ក F4 ទាំព្័រ 227) ។ 

 សូមស្ញើបង្ហក ន់្ថ្ដបង់ព្ប្ដក់ងតចមៃងរបស់សោកអ្នកមួយចាប់មកកាន់្សយើង សៅសព្េណដេ

សោកអ្នកសសន ើសុាំឲ្យពួ្កសយើងបង់ព្ប្ដក់ជូន្សោកអ្នកវវញិ។ កន ុងករែីមួយចាំនួ្ន្ សយើងអាចនឹ្ង

ព្តវូការព័្ត៌មាន្បណន្ាមព្ីសវជជបែឌ ិតរបស់អ្នក ឬអ្នកសចញសវជជបញ្ជជ ស្សងសទៀតសដើមបីបង់ព្ប្ដក់

ជូន្អ្នកវញិនូ្វចាំ ណែកណដេសយើងព្តវូបង់សព្មាប់ថ្ងៃឱសង។ 

សៅសព្េសោកអ្នកស្ញើសាំសែើបង់ព្ប្ដក់មកកាន់្ពួ្កសយើងសនេះសយើងនឹ្ងព្ិនិ្តយសាំសែើរបសអ់្នក សហើយសសព្មច

ចិតតថាសតើសសវា ឬឱសងសនេះេួរធានរា៉ា ប់រងណដរឬសទ។ សន្េះសៅថាការស វ្ ើ "សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង"។ 

សបើសិន្សយើងសសព្មចថា វាេួរណតធានរា៉ា ប់រង សនេះសយើងនឹ្ងបង់ព្ប្ដក់សព្មាប់ចាំ ណែកចូេរមួបង់ថ្ងៃរបស់សយើង

ថ្ន្សសវា ឬឱសង។ សបើសិន្សយើងបដិសស្សាំសែើសុាំបង់ព្ប្ដក់របស់សោកអ្នក សនេះសោកអ្នកអាចដាក់ពាកយ

បែា ឹងឧទធរែ៍សេើសសចកា ីសសព្មចរបសស់យើង។ 

សដើមបណីសវ ងយេ់ពី្រសបៀបដាក់ពាកយបែត ឹងឧទធរែ៍ សូមសមើេជាំពូ្កទី 9 ណ ន្ក F5 ទាំព្័រទី 231 ។ 
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 7 ៖ ការសសន ើសុាំឲ្យពួ្កសយើងបង់ព្ប្ដក់  

 ចាំ ណែក របស់សយើងសេើវកិកយបព្តណដេសោកអ្នកប្ដន្ទទួេសព្មាប់សសវា ឬឱសងណដេព្តវូប្ដន្ធានរា៉ា ប់រង 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

កន ុងថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 
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B. ការប្ញើសំបណើរសម្រមា ក់ារទូទត់ 

សូមស្ញើវវកិកយបព្តរបសស់ោកអ្នក និ្ងភសត ុតាងថ្ន្ការបង់ព្ប្ដក់ណាមួយណដេសោកអ្នកប្ដន្ស វ្ ើមកកាន់្សយើង

។ ភសត ុតាងថ្ន្ការបង់ព្ប្ដក់អាចជាមូេបបទាន្បព្តងតចមៃងណដេសោកអ្នកប្ដន្សរសសរ ឬបង្ហក ន់្ថ្ដបង់

ព្ប្ដក់សចញសដាយអ្នក ា្េស់សវាកមម។ ាជាការម្រ បសើរន្លលបោកអ្នកលតចមៃងវិ ក្កយ  ម្រត នងិ យ្ ន់ថ្ល ង់

ម្រនក់ទ កសម្រមា ជ់ាកំណតប់េត ផ្ទា ល់ខល នួ  សោកអ្នកអាចសសន ើសុាំជាំនួ្យព្ីអ្នកសព្មបសព្មួេណងទាាំសុខភាព្

របស់អ្នក។ 

សដើមបឲី្យព្ប្ដកដថា សោកអ្នកនឹ្ង ា្េព់្័ត៌មាន្ទាាំងឡាយណាណដេសយើងព្តវូការសដើមបីស វ្ ើសសចកាសីសព្មច សនេះ

សោកអ្នកអាចបាំសព្ញទព្មង់ណបបបទទាមទាររបស់សយើងកន ុងការសសន ើសុាំការបង់ព្ប្ដក់។ 

 សោកអ្នកមិន្ចាាំប្ដច់សព្បើព្ប្ដសទ់ព្មង់ណបបបទសន្េះស ើយ ប៉ោុណន្ាវានឹ្ងជួយសយើងសដើមបដីាំសែើរការ

ព្័ត៌មាន្កាន់្ណតឆាប់រហ័ស។ 

 សោកអ្នកអាចទទួេប្ដន្សសចកត ីចមៃងថ្ន្ទព្មង់ណបបបទសៅសេើសេហទាំព្័ររបស់សយើង 

(mmp.healthnetcalifornia.com) ឬសោកអ្នកអាចទូរសព្ទមកកាន់្សសវាបសព្មើសមាជិក សហើយ

សសន ើសុាំទព្មង់ណបបបទសន្េះ។ 

សូមស្ញើសាំសែើសុាំបង់ព្ប្ដក់មកជាមួយនឹ្ងវវកិកយបព្ត ឬបង្ហក ន់្ថ្ដណាមួយ មកកាន់្ពួ្កសយើងតាមរយៈ

អាសយដាា ន្ខាងសព្កាមសន្េះ ៖ សូម ត្េ់ភសត ុតាងថ្ន្ការបង់ព្ប្ដក់ណដេអាចទទួេយកប្ដន្ ណដេអាចជាចាប់

ចមៃងថ្ន្មូេបបទាន្ប័ព្តណដេព្តវូប្ដន្េុបសចាេ រប្ដយការែ៍បែណ ឥែទាន្ ឬឥែព្ន្ធ  ឬរកិកយបព្តថ្ន្ការ

ស ទ្រព្ប្ដក់តាមព្បព្័ន្ធសអ្ ចិព្តនិូ្ក៖ 

អាសយដាា ន្សព្មាប់ការទាមទារណ ន្កសវជជសាស្រសា  ៖ 

Health Net Cal MediConnect 

Health Net Community Solutions, Inc. 

PO Box 9030 

Farmington, MO 63640-9030 

 

អ្នកម្រតូិ ន្តដាក ់ណត ងឹទមទរសណំងរ សអ់្នកមកពួកប ើងកន ុងរ ៈបពលមួ ឆ្ន ំវម្រ  ចាប់ពី្ថ្ងៃណដេអ្នក

ទទួេប្ដន្សសវា ឬ មុខទាំនិ្ញ។ 

អាសយដាា ន្សព្មាប់ការទាមទារសាំែងណ ន្កឱសងសាា ន្៖ 

Health Net Cal MediConnect 

Part D Prescription Drug Claims 
Attn: Pharmacy Claims 

PO Box 31577 

Tampa, FL 33631-3577 

 

អ្នកម្រតូិ ន្តដាក ់ណត ងឹទមទរសណំងរ សអ់្នកមកពួកប ើងកន ុងរ ៈបពល ឆី្ន ំ ចាប់ពី្ថ្ងៃណដេអ្នកទទួេ

ប្ដន្ឱសង។ 
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 7 ៖ ការសសន ើសុាំឲ្យពួ្កសយើងបង់ព្ប្ដក់  

 ចាំ ណែក របស់សយើងសេើវកិកយបព្តណដេសោកអ្នកប្ដន្ទទួេសព្មាប់សសវា ឬឱសងណដេព្តវូប្ដន្ធានរា៉ា ប់រង 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

កន ុងថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 
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C. ការសបម្រមចបលើការធានារ៉ា  ់រង 

បៅបពលប ើងទទួលននសំបណើស ំប វ្ ើការទូទត់រ សអ់្នក បនាមប ើងនងឹប វ្ ើបសចកដ ីសបម្រមចបលើការរ៉ា  រ់ង បនម

មានន ័ថា ប ើងនឹងសបម្រមចថាបតើការន្លទសំ ខភាពឬឱសលរ សអ់្នកម្រតូិ ននធានារ៉ា  ់រងបដា ន្្នការ

រ សប់ ើងន្លរឬបទ  សយើងក៏នឹ្ងស វ្ ើសសចកា ីសសព្មចពី្ចាំនួ្ន្ទឹកព្ប្ដក់ណដេសោកអ្នកព្តវូបង់សព្មាប់ ការណងទាាំ

សុខភាព្ ឬឱសង្ងណដរ សបើសិន្មាន្។ 

 សយើងនឹ្ងឲ្យសោកអ្នកដឹង សបើសិន្សយើងព្តវូការព្័ត៌មាន្បណន្ាមពី្សោកអ្នក។ 

 សបើសិន្សយើងសសព្មចថាការណងទាាំសុខភាព្ ឬឱសងសនេះព្តវូប្ដន្ធានរា៉ា ប់រង សហើយសោកអ្នកប្ដន្

អ្នុ្វតតតាមវធិាន្ទាាំងឡាយសព្មាប់ការទទួេប្ដន្សសវា ឬឱសងសនេះ សយើងនឹ្ងបង់ ចាំ ណែកណដេ

សយើងព្តវូបង់សព្មាប់វា។ សបើសិន្សោកអ្នកប្ដន្បង់ថ្ងៃសសវា ឬឱសងរចួសហើយ សយើងនឹ្ងស្ញើ 

មូេបបទាន្បព្តជូន្សោកអ្នកសព្មាប់ចាំ ណែកណដេសយើងព្តវូបង់។ សបើសិន្សោកអ្នកមិន្ទាន់្ប្ដន្

បង់ថ្ងៃសសវា ឬឱសងសទ សនេះសយើងនឹ្ងបង់ព្ប្ដក់ជូន្អ្នក ា្េស់សវាណងទាាំសដាយផ្ទទ េ់។ 

ជាំពូ្កទី 3 ណ ន្ក B ទាំព្័រ 43 ព្ន្យេ់ពី្វធិាន្សដើមបីទទួេសសវាណដេព្តវូប្ដន្ធានរា៉ា ប់រងរបស់អ្នក។ ជាំពូ្កទី 5 

ណ ន្ក A ទាំព្័រ 125 ព្ន្យេ់ពី្វធិាន្នន សដើមបីទទួេប្ដន្ឱសងទាមទារសវជជបញ្ជជ  Medicare ណ ន្ក D ណដេព្តវូ

ប្ដន្ធានរា៉ា ប់រងរបស់អ្នក។ 

 សបើសិន្សយើងសសព្មចមិន្បង់ ចាំ ណែកព្តវូបង់របស់សយើងសេើតថ្មៃថ្ន្សសវា ឬឱសង សនេះសយើង

នឹ្ងស្ញើជូន្សោកអ្នកនូ្វេិខិតមួយចាប់ សដើមបពី្ន្យេព់្ីមូេសហតុណដេសយើងសសព្មចដូសចាន េះ។ 

េិខិតសន្េះ ក៏នឹ្ងព្ន្យេ់្ងណដរអ្ាំព្សីិទធិរបស់អ្នកកន ុងការដាក់ពាកយបែា ឹងឧទធរែ៍។ 

 សដើមបយីេ់បណន្ាមអ្ាំព្ីការសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង សូមសមើេជាំពូ្កទី 9 ណ ន្ក D ទាំព្័រទី 200 ។ 

D.   ណដ ឹងឧទធរណ ៍

សបើសិន្សោកអ្នកេិតថាសយើងមាន្កាំហុសសេើការបដសិស្សាំសែើសុាំបង់ព្ប្ដក់របសអ់្នកសនេះសោកអ្នកអាចសសន ើសុាំ

ឲ្យពួ្កសយើងផ្ទៃ សប់ដ រូការសសព្មចចិតតរបស់សយើងប្ដន្។ សន្េះេឺសៅថាការដាក់ពាកយបែា ឹងឧទធរែ៍។ សោកអ្នកក៏

អាចដាក់ពាកយបែា ឹងឧទធរែ៍្ងណដរ សបើសិន្សោកអ្នកមិន្យេព់្សបនឹ្ងចាំនួ្ន្ទឹកព្ប្ដក់ណដេសយើងបង់ជូន្។ 

ដាំសែើរការដាក់ពាកយបែា ឹងឧទធរែ៍ េឺជាដាំសែើរការ ល្ វូការមួយ សដាយមាន្នី្តិវ ិ្ ីេមអ ិត និ្ងកាេកាំែត់សព្េ

សាំខាន់្ៗ។ សដើមបីណសវ ងយេប់ណន្ាមអ្ាំព្ីបែត ឹងឧទធរែ៍ សូមសមើេជាំពូ្កទី 9 ណ ន្ក D ទាំព្័រទី 200។ 

 សបើសិន្សោកអ្នកចង់ដាក់ពាកយបែា ឹងឧទទរែ៍អ្ាំពី្ការទទួេប្ដន្ការបង់ព្ប្ដក់ជូន្វញិសព្មាប់

សសវាណងទាាំសុខភាព្ សូមសមើេជាំពូ្កទី 9 ណ ន្ក E5 ទាំព្័រ 220 ។ 

 សបើសិន្សោកអ្នកចង់ដាក់ពាកយបែត ឹងឧទធរែ៍អ្ាំពី្ការទទួេប្ដន្ការបង់ព្ប្ដក់ជូន្វញិសព្មាប់

ឱសង សូមសមើេជាំពូ្កទី 9 ណ ន្ក F5 ទាំព្័រ 231 ។ 
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A. Your right to get information in a way that meets your needs 

We must tell you about the plan’s benefits and your rights in a way that you can understand. We 

must tell you about your rights each year that you are in our plan. 

 To get information in a way that you can understand, call Member Services. Our plan 

has people who can answer questions in different languages.  

 Our plan can also give you materials in languages other than English and in formats 

such as large print, braille, or audio. If you want to get documents in a different 

language and/or format for future mailings, please call Member Services. Health Net 

Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) wants to make sure you understand 

your health plan information. We can send materials to you in another language or 

alternate format if you ask for it this way. This is called a “standing request.” We will 

document your choice. Please call us if: 

o  You want to get your materials in Arabic, Armenian, Cambodian (Khmer), Chinese 

(traditional characters), Farsi, Korean, Russian, Spanish, Tagalog, Vietnamese or in 

an alternate format.  You can ask for one of these languages in an alternate format.

o You want to change the language or format that we send you materials.

 

If you need help understanding your plan materials, please contact Health Net Cal MediConnect 

Member Services at 1-855-464-3571 (TTY: 711). Hours are 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.

If you are having trouble getting information from our plan because of language problems or a 

disability and you want to file a complaint, call Medicare at 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). You 

can call 24 hours a day, 7 days a week. TTY users should call 1-877-486-2048. For information on 

filing a complaint with Medi-Cal, please contact Member Services at 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. 
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 لديك الحق في الحصول على المعلومات بالطريقة التي تفي باحتياجاتك
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Ձեր իրավունքը ստանալ տեղեկություններ այնպես, որը 
բավարարում է ձեր կարիքները 

Մենք պետք է տեղեկացնենք ձեզ ծրագրի նպաստների և ձեր իրավունքների մասին ձեզ 

հասկանալի ձևով: Մենք պետք է տեղեկացնենք ձեզ ձեր իրավունքների մասին յուրաքանչյուր 

տարի, քանի դեռ դուք մեր ծրագրի անդամ եք: 

 Ձեզ հասկանալի ձևով տեղեկություն ստանալու համար զանգահարեք Անդամների 

ծառայություններ։ Մեր ծրագրում կան մարդիկ, ովքեր կարող են հարցերի 

պատասխանել տարբեր լեզուներով:  

 Մեր ծրագիրը կարող է նաև տրամադրել նյութեր անգլերենից տարբերվող այլ 

լեզուներով և ձևաչափերով, ինչպես օրինակ՝ խոշոր տառատեսակ, բրեյլ կամ 

ձայնագրություն: Եթե հետագա առաքումների համար փաստաթղթերը ցանկանում եք 

ստանալ մեկ այլ լեզվով և/կամ ձևաչափով, խնդրում ենք զանգահարել Անդամների 

ծառայությունների բաժին։ Health Net Cal MediConnect Plan-ը (Medicare-Medicaid Plan) 

ցանկանում է հավաստիանալ, որ դուք հասկանում եք ձեր առողջապահական ծրագրի 

տեղեկատվությունը: Մենք կարող ենք նյութեր ուղարկել այլ լեզվով կամ 

այլընտրանքային ձևաչափով, եթե խնդրեք այն: Սա կոչվում է «մշտական խնդրանք»: 

Մենք կարձանագրենք ձեր ընտրությունը։ Խնդրում ենք զանգահարել մեզ, եթե. 

o Ցանկանում եք ստանալ նյութերն արաբերեն, հայերեն, կամբոջերեն (քմեր), 

չինարեն (ավանդական), պարսկերեն, կորեերեն, ռուսերեն, իսպաներեն, թագալոգ, 

վիետնամերեն լեզուներով կամ այլընտրանքային ձևաչափով:  Կարող եք խնդրել 

այս լեզուներից մեկն այլընտրանքային ձևաչափով: 

o Ցանկանում եք փոխել լեզուն կամ ձևաչափը, որով մենք ձեզ նյութեր ենք 

ուղարկում: 

Եթե ձեր ծրագրի նյութերը հասկանալու հարցում օգնության կարիք ունեք, խնդրում ենք դիմել 

Health Net Cal MediConnect-ի Անդամների ծառայությունների բաժին 1-855-464-3571 

հեռախոսահամարով (TTY՝ 711): Աշխատանքային ժամերն են՝ 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, 

երկուշաբթիից ուրբաթ օրերին։ Նշված ժամերից հետո, շաբաթ և կիրակի օրերին, ինչպես նաև 

տոն օրերին, կարող եք հաղորդագրություն թողնել։ Ձեզ հետ կզանգահարեն հաջորդ 

աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


ស ៀវសៅណែនាំ មាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 8 ៖  ិទធិ និ្ងទាំនួ្េខុ ព្តវូរប ់អ្នក 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ  ូមទូរ ព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃ ុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុង ប្ដា ហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់ ព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរ ព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរ ព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម  ូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។. 164 ? 
 

Եթե մեր ծրագրից տեղեկություն ստանալու դժվարություններ ունեք լեզվի խնդիրների կամ 

հաշմանդամության պատճառով և ցանկանում եք գանգատ ներկայացնել, զանգահարեք 

Medicare 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) հեռախոսահամարով։ Կարող եք զանգահարել 

օրը 24 ժամ, շաբաթը 7 օր: TTY օգտագործողները պետք է զանգահարեն 1-877-486-2048 

հեռախոսահամարով: Medi-Cal-ին գանգատ ներկայացնելու մասին լրացուցիչ 

տեղեկությունների համար խնդրում ենք դիմել Անդամների ծառայությունների բաժին 

1-855-464-3571 հեռախոսահամարով (TTY՝ 711), ժամը 8 a.m.-ից 8 p.m.-ը, երկուշաբթիից 

ուրբաթ օրերին։ Նշված ժամերից հետո, շաբաթ և կիրակի օրերին, ինչպես նաև տոն օրերին, 

կարող եք հաղորդագրություն թողնել։ Ձեզ հետ կզանգահարեն հաջորդ աշխատանքային 

օրվա ընթացքում: 
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សិទធ ិរ ស់អ្នកកន ុងការទទួលបានព័ត៌មានតាមរប ៀ ន្ែល ំបពញបៅតាមតម្រមូវការ
រ ស់អ្នក 
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您有權以符合您需求的方式取得資訊 

我們必須透過您能夠瞭解的方式告知您有關計畫的福利及您的權利。只要您尚在本計畫中，我們每年

皆必須告知您有關您的權利。 

 如欲透過您能夠瞭解的方式取得資訊，請致電會員服務部。本計畫有精通不同語言的人

士可為您解答疑問。  

 本計畫也可以為您提供英語以外的語言版本、大字版、點字版或語音版的資訊。若您想要

取得其他語言和/或格式的文件以供未來郵寄使用，請致電會員服務部。Health Net Cal 

MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) 想確保您瞭解自己的健保計畫資訊。如果您

提出要求，我們可以用其他語言或其他格式向您傳送材料。這被稱為「長期申請」。我們

將會記錄您的選擇。如果您有以下要求，請致電我們： 

o 您需要阿拉伯語、亞美尼亞語、柬埔寨語（高棉語）、中文（繁體字）、波斯語、韓

語、俄語、西班牙語、塔加洛語、越南語或其他格式的材料。您可以要求用另一種格式

提供其中一種語言。 

o 您想變更我們向您傳送材料的語言或格式。 

如果您需要幫助來瞭解自己的計畫材料，請致電 1-855-464-3571（聽障專線：711）聯絡 Health Net 

Cal MediConnect 會員服務部。服務時間為週一至週五上午 8 點至晚上 8 點。非營業時間、週末及假

日，您可以留言。我們將會在下個工作日回電給您。 

如果您因語言問題或殘疾，而在向本計畫取得資訊時遭遇困難，因此想要提出投訴，請致電 

Medicare，電話是 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)。您可以全天候撥打，每天 24 小時， 

每週 7 天均提供服務。聽障專線使用者請致電 1-877-486-2048。如需有關向 Medi-Cal 提出投訴 

的資訊，請於週一至週五上午 8 點至晚上 8 點聯繫會員服務部，電話是 1-855-464-3571 

（聽障專線：711）。非營業時間、週末及假日，您可以留言。我們將會在下個工作日回電給您。  
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باشد یازتانکه متناسب با ن یاطالعات به نحو یافتدر یحق شما برا  
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고객의 필요에 부합되는 방식으로 정보를 받아볼 권리 

당사는 플랜 혜택, 고객의 권리를 반드시 고객이 이해할 수 있는 방식으로 고객에게 알려 드려야 

합니다. 또한 고객께서 당사의 보험 플랜에 계속해 가입해 있는 한 매년 반드시 고객의 권리를 공지해 

드려야 합니다. 

 귀하가 이해하실 수 있는 방법으로 정보를 얻으시려면 가입자 서비스에 문의해 

주십시오. 여러 다른 언어로 질문에 답변해 드릴 수 있는 직원들이 근무하고 있습니다.  

 당사 플랜은 영어 이외의 다른 언어와 대형 인쇄체, 점자 혹은 오디어 형식으로 된 

자료도 제공해 드릴 수 있습니다. 향후 우편 발송 시 다른 언어 및 형식으로 작성된 

문서를 수신하기 원하시면 가입자 서비스에 문의해 주십시오. 

Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)은 귀하가 귀하의 건강보험 

정보를 잘 이해하실 것을 바라고 있습니다. 가입자의 요청이 있을 경우, 다른 언어로 

작성되었거나 대체 형식으로 제작된 자료를 보내드릴 수 있습니다. 이를 "지속 

요청"이라 합니다. 귀하가 선택하신 방식으로 문서를 준비하여 발송해 드립니다. 아래와 

같은 경우라면 연락주십시오. 

o 아랍어, 아르메니아어, 캄보디아어(크메르어), 중국어(번체), 이란어, 한국어, 러시아어, 

스페인어, 타갈로그어, 베트남어 등의 언어로 된 자료나 다른 형태로 된 자료를 받고 

싶을 수 있습니다.  이들 언어 중 한가지를 선택하여 대체 형식 자료를 요청하실 수 

있습니다. 

o 당사가 가입자에게 보내드리는 자료의 언어나 형식을 바꾸고 싶으실 수도 있습니다. 

귀하의 플랜 자료를 이해하는 데 도움이 필요하시면, Health Net Cal MediConnect 가입자 서비스에 

1-855-464-3571(TTY: 711)번으로 연락하십시오. 서비스 운영 시간은 월요일~금요일 오전 8시~오후 

8시입니다. 근무시간 이후, 주말 및 휴일에는 메시지를 남겨 주시면 됩니다. 그러면 다음 근무일에 

전화드리겠습니다. 

당사 플랜에 대한 정보를 얻는 데 언어나 장애 문제로 어려움이 있고 이에 대해 불만을 제기하길 

원하시면, 1-800-MEDICARE(1-800-633-4227)번으로 Medicare에 문의해 주십시오. 연중무휴 24시간 

언제든지 전화하실 수 있습니다. TTY 사용자는 1-877-486-2048로 문의해 주십시오. Medi-Cal에 

불만을 제기하는 것에 대한 자세한 내용은 월요일~금요일 오전 8시에서 오후 8시에 1-855-464-

3571(TTY: 711)번으로 가입자 서비스에 문의해 주십시오. 근무시간 이후, 주말 및 휴일에는 메시지를 

남겨 주시면 됩니다. 그러면 다음 근무일에 전화드리겠습니다.  
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Ваше право на получение информации в соответствии с вашими 
потребностями 

О страховом покрытии плана и ваших правах мы должны сообщать вам в понятной для вас 

форме. Пока вы остаетесь участником нашего плана, мы должны каждый год сообщать вам о 

ваших правах. 

 Чтобы получить информацию в удобной для вас форме, позвоните в отдел 

обслуживания участников плана. В нашем плане работают люди, которые могут 

отвечать на вопросы на разных языках.  

 Наш план также может предоставить вам материалы на языках, отличных от 

английского, и в других форматах, например напечатанными крупным шрифтом, 

шрифтом Брайля или в формате аудиозаписи. Если вы желаете в будущем получать 

документы на другом языке и/или в ином формате, позвоните в наш отдел 

обслуживания участников плана. Мы хотим, чтобы вы понимали всю информацию, 

связанную с вашим планом медицинского страхования Health Net Cal MediConnect Plan 

(Medicare-Medicaid Plan). По вашему запросу мы можем присылать вам материалы на 

другом языке или в альтернативном формате. Такой запрос называется «постоянно 

действующим запросом». Мы укажем ваш выбор в документах. Позвоните нам, если: 

o вы хотите получать материалы на арабском, армянском, камбоджийском 

(кхмерском), китайском (традиционном), корейском, русском, испанском, 

тагальском, вьетнамском языках, на фарси или же в другом формате.  Вы можете 

запросить материалы на одном из этих языков в другом формате;

o вы хотите изменить язык или формат материалов, которые мы вам присылаем.

Если вам нужна помощь, чтобы понять информацию, представленную в материалах плана, 

обратитесь в отдел обслуживания участников плана Health Net Cal MediConnect по телефону 

1-855-464-3571 (TTY: 711). Время работы: с 8:00 до 20:00 с понедельника по пятницу. В 

нерабочее время, в выходные и праздничные дни вы можете оставить сообщение. Вам 

перезвонят на следующий рабочий день.

Если у вас возникли сложности с получением информации от нашего плана из-за языкового 

барьера или ограниченных возможностей и вы хотите подать жалобу, звоните в программу 

Medicare по номеру 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Эта линия работает круглосуточно и 

без выходных. Если вы пользуетесь телефоном TTY, звоните по номеру 1-877-486-2048. 

Чтобы узнать, как подать жалобу в Medi-Cal, обратитесь в отдел обслуживания участников 

плана по телефону 1-855-464-3571 (TTY: 711) с 8:00 до 20:00 с понедельника по пятницу. В 

нерабочее время, в выходные и праздничные дни вы можете оставить сообщение. Вам 

перезвонят на следующий рабочий день. 
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Su derecho a obtener información de manera tal que satisfaga sus 
necesidades 

Debemos explicarle los beneficios del plan y sus derechos de una manera que usted pueda 

comprender e informarle sus derechos cada año que tenga la cobertura de nuestro plan. 

 Para obtener información de una manera que usted pueda comprender, llame al 

Departamento de Servicios al Afiliado. Nuestro plan cuenta con personas que pueden 

responder sus preguntas en varios idiomas.  

 El plan también puede proporcionarle material en otros idiomas, además del inglés,  

y en distintos formatos, como en braille, en audio o en letra grande. Si quiere recibir los 

documentos en otro idioma o formato en la correspondencia que se le envíe en el futuro, 

llame al Departamento de Servicios al Afiliado. En Health Net Cal MediConnect Plan 

(Medicare-Medicaid Plan), queremos asegurarnos de que usted entiende la información 

de su plan de salud. Podemos enviarle materiales en otros idiomas o en formatos 

alternativos si así los solicita. Esto se denomina “solicitud permanente”. Guardaremos  

su elección. Llámenos en los siguientes casos: 

o Si quiere recibir sus materiales en árabe, armenio, camboyano (jemer), chino 

(caracteres tradicionales), farsi, coreano, ruso, español, tagalo o vietnamita, o en un 

formato alternativo. También puede solicitar que se le envíen en uno de estos idiomas 

y, a su vez, en un formato alternativo.

o Si quiere cambiar el idioma o el formato en el que le enviamos los materiales.

Si necesita ayuda para entender los materiales de su plan, comuníquese con el Departamento de 

Servicios al Afiliado de Health Net Cal MediConnect, al 1-855-464-3571 (TTY: 711). El horario de 

atención es de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. Puede dejar un mensaje fuera del horario 

de atención, los fines de semana y los días feriados. Lo llamaremos el siguiente día hábil.

Si tiene dificultades para obtener información de nuestro plan por problemas relacionados con el 

idioma o una discapacidad y quiere presentar una queja, comuníquese con Medicare 

al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Puede llamar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 

Los usuarios de TTY deben llamar al 1-877-486-2048. Para obtener información sobre cómo 

presentar una queja ante Medi-Cal, llame al Departamento de Servicios al Afiliado, 

al 1-855-464-3571 (TTY: 711), de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. Puede dejar un 

mensaje fuera del horario de atención, los fines de semana y los días feriados. Lo llamaremos el 

siguiente día hábil. 
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Ang inyong karapatang makakuha ng impormasyon sa isang paraan na 
tumutugon sa mga pangangailangan ninyo 

Dapat naming sabihin sa inyo ang tungkol sa mga benepisyo ng plano at ang inyong mga karapatan 

sa isang paraan na mauunawaan ninyo. Dapat naming sabihin sa inyo ang tungkol sa inyong mga 

karapatan bawat taon na nasa plano namin kayo. 

 Para makakuha ng impormasyon sa isang paraan na maiintindihan ninyo, tawagan 

ang Mga Serbisyo para sa Miyembro. Ang aming plano ay mayroong mga tao na 

makakasagot sa inyong mga tanong sa iba’t ibang mga wika.  

 Mabibigyan rin kayo ng aming plano ng mga materyales na nasa mga wika maliban sa 

Ingles at nasa mga format tulad ng malalaking letra, braille, o audio. Kung gusto ninyong 

makuha ang mga dokumento sa ibang wika at/o format para sa mga mailing sa hinaharap, 

pakitawagan ang Mga Serbisyo para sa Miyembro. Gustong masiguro ng Health Net Cal 

MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) na nauunawaan ninyo ang impormasyon sa 

inyong planong pangkalusugan. Maaari kaming magpadala sa inyo ng mga materyal sa 

ibang wika o alternatibong format kung hihilingin ninyo ito sa ganitong paraan. Tinatawag 

itong “pangmatagalang kahilingan.” Itatala namin ang inyong pinili. Tumawag sa amin kung: 

o Gusto ninyong makuha ang inyong mga materyal sa Arabic, Armenian, Cambodian 

(Khmer), Chinese (mga tradisyonal na karakter), Farsi, Korean, Russian, Spanish, 

Tagalog, Vietnamese o sa isang alternatibong format.  Maaari ninyong hilingin ang isa 

sa mga wikang ito sa isang alternatibong format.

o Gusto ninyong baguhin ang wika o format na ipinadala namin sa inyo ang mga 

materyal.

Kung kailangan ninyo ng tulong sa pag-unawa ng mga materyal ng inyong plano, makipag-ugnayan sa 

Mga Serbisyo para sa Miyembro ng Health Net Cal MediConnect sa 1-855-464-3571 (TTY: 711). Ang 

mga oras ay mula 8 a.m. hanggang 8 p.m., Lunes hanggang Biyernes. Para sa mga oras 

pagkatapos ng trabaho, Sabado at Linggo, at pista opisyal, maaari kayong mag-iwan ng mensahe. 

May tatawag sa inyo sa susunod na araw ng negosyo.

Kung nahihirapan kayong makakakuha ng impormasyon mula sa aming plano dahil sa mga 

problema sa wika o kapansanan at gusto ninyong maghain ng reklamo, tawagan ang Medicare sa 1-

800-MEDICARE (1-800-633-4227). Maaari kayong tumawag 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa 

isang linggo. Dapat tumawag ang mga gumagamit ng TTY sa 1-877-486-2048. Para sa 

impormasyon sa paghahain ng reklamo sa Medi-Cal, mangyaring tawagan ang Mga Serbisyo para 

sa Miyembro sa 1-855-464-3571 (TTY: 711), mula 8 a.m. hanggang 8 p.m., Lunes hanggang 

Biyernes. Para sa mga oras pagkatapos ng trabaho, Sabado at Linggo, at pista opisyal, maaari 

kayong mag-iwan ng mensahe. May tatawag sa inyo sa susunod na araw ng negosyo. 
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Quyền nhận thông tin theo cách đáp ứng nhu cầu của quý vị 

Chúng tôi phải cho quý vị biết về các quyền lợi trong chương trình và quyền của quý vị theo cách 

mà quý vị có thể hiểu được. Chúng tôi phải cho quý vị biết về các quyền của quý vị vào mỗi năm mà 

quý vị tham gia chương trình của chúng tôi. 

 Để nhận thông tin theo cách thức quý vị có thể hiểu được, hãy gọi cho bộ phận Dịch 

vụ hội viên. Chương trình của chúng tôi có những người có thể trả lời các câu hỏi 

của quý vị bằng các ngôn ngữ khác nhau.  

 Chương trình của chúng tôi cũng có thể cung cấp cho quý vị các tài liệu bằng ngôn 

ngữ khác không phải tiếng Anh và bằng các định dạng chẳng hạn như bản in khổ 

lớn, chữ nổi braille hoặc âm thanh. Nếu quý vị muốn nhận tài liệu bằng ngôn ngữ 

và/hoặc định dạng khác để trao đổi thư từ trong tương lai, vui lòng gọi cho bộ phận 

Dịch vụ hội viên. Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) muốn 

đảm bảo rằng quý vị hiểu rõ thông tin về chương trình bảo hiểm sức khỏe của quý vị. 

Chúng tôi có thể gửi cho quý vị các tài liệu bằng ngôn ngữ khác hoặc bằng định dạng 

thay thế nếu quý vị có yêu cầu. Điều này được gọi là “yêu cầu thường xuyên”. Chúng 

tôi sẽ ghi chép lại lựa chọn của quý vị. Vui lòng gọi cho chúng tôi nếu: 

o Quý vị muốn nhận tài liệu bằng tiếng Ả Rập, tiếng Armenia, tiếng Campuchia (tiếng 

Khơ-me), tiếng Trung (phồn thể), tiếng Ba Tư, tiếng Hàn, tiếng Nga, tiếng Tây Ban 

Nha, tiếng Tagalog, tiếng Việt và/hoặc bằng định dạng thay thế. Quý vị có thể yêu cầu 

một trong những ngôn ngữ này ở một định dạng thay thế.

o Quý vị muốn thay đổi ngôn ngữ hoặc định dạng của tài liệu mà chúng tôi gửi cho quý 

vị.

Nếu quý vị cần trợ giúp để hiểu rõ các tài liệu của chương trình, vui lòng liên lạc với bộ phận Dịch vụ 

hội viên của Health Net Cal MediConnect theo số 1-855-464-3571 (TTY: 711). Giờ làm việc từ 8 giờ 

sáng đến 8 giờ tối, thứ Hai đến thứ Sáu. Ngoài giờ làm việc, vào cuối tuần và ngày lễ, quý vị có thể 

để lại lời nhắn. Sẽ có người phản hồi cuộc gọi của quý vị vào ngày làm việc tiếp theo.

Nếu quý vị đang gặp khó khăn với việc tiếp nhận thông tin từ chương trình của chúng tôi do các vấn 

đề về ngôn ngữ hoặc do tình trạng khuyết tật và quý vị muốn nộp đơn than phiền, hãy gọi cho 

Medicare theo số 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Quý vị có thể gọi 24 giờ một ngày, 7 ngày 

một tuần. Người dùng TTY xin gọi số 1-877-486-2048. Để biết thông tin về cách nộp đơn than phiền 

với Medi-Cal, vui lòng liên lạc bộ phận Dịch vụ hội viên theo số điện thoại 1-855-464-3571 (TTY: 

711), từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, thứ Hai đến thứ Sáu. Ngoài giờ làm việc, vào cuối tuần và ngày lễ, 

quý vị có thể để lại lời nhắn. Sẽ có người phản hồi cuộc gọi của quý vị vào ngày làm việc tiếp theo.  
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B. ការទទួលខុសម្រតវូរ ស់ប ើង គឺធានាថា បោកអ្នកទទួលបាននូវបសវា និងឱសថ 

ន្ែលម្រតវូបានធានាទាន់បពលបវោ 

សបើ ិន្សោកអ្នកមិន្អាចទទួេប្ដន្ការណ្តត់ជួបទន់្សព្េសវោ សដើមបីទទួេស វាណដេមាន្ការធានរា៉ា ប់រង 

សហើយសវជជបែឌ ិតរប ់អ្នកមិន្េិតថា សោកអ្នកអាចរង់ចាាំប្ដន្យូរជាងសន្េះ ព្មាប់ការណ្តត់ជួប សនេះសោក

អ្នកអាចសៅទូរ ព្ទមកកាន់្ណ ន្កស វាបសព្មើ មាជិករប ់ Health Net Cal MediConnect សហើយពួ្កសេនឹ្ង

ជួយដេ់អ្នក។ សមា៉ោ ង េឺចាប់ព្ីសមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃចន្ទ  ដេ់ថ្ងៃ ុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការសរៀង

រាេ់ថ្ងៃចុង ប្ដា ហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់ ព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរ ព្ទសៅកាន្់សោកអ្នក

វវញិសៅថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ 

កន ុងនមជា មាជិកមាន ក់ថ្ន្ណ្ន្ការរប ់សយើង៖ 

 សោកអ្នកមាន្ ិទធិសព្ជើ សរ ើ អ្នក ា្េស់ វាណងទាំបឋម (PCP) មាន ក់សៅកន ុងបណ្តា ញរប ់សយើ

ង។ អ្នក ា្េ់ស វាកន ុងបណ្តា ញ េឺជាអ្នក ា្េ់ស វាណងទាំណដេស វ្ ើការជាមួយពួ្កសយើង។ សោកអ្នក

អាចណ វ ងរកព័្ត៌មាន្បណន្ថមអ្ាំពី្អ្វ ីណដេជាព្បសេទថ្ន្អ្នក ត្េ់ស វាណងទាំអាចសដើរតួជា PCP 

ន្ិងរសបៀបសព្ជើ សរ ើ  PCP សៅកន ុងជាំពូ្កទី 3 ណ ន្ក D ទាំព្័រ 46 ។ 

o សៅសៅស វាបសព្មើ មាជិក ឬសមើេសៅកន ុងបញ្ជ ីអ្នក ត្េ់ស វាណងទាំន្ិងឱ ងសាថ ន្ សដើមបី

ណ វ ងយេ់បណន្ថមអ្ាំពី្បណ្តត ញអ្នក ត្េ់ស វាណងទាំ និ្ងដឹងថា សវជជបែឌ ិតណ្តណដេកាំពុ្ង

ទទួេយកអ្នកជាំងឺងមីៗ។ 

 ស្រ ត ីមាន្ ិទធិសៅរកអ្នកឯកសទ ខាង ុខភាព្រប ់ស្រ ត ីសដាយមិន្ចាាំប្ដច់បញ្ជ នូ្បន្ត។ ការ
បញ្ជ នូ្បន្ត  េឺជាការអ្ន្ុម័តពី្ PCP រប ់អ្នកសដើមបីរកសមើេន្រណ្តមាន ក់ណដេមិន្ណមន្ជា PCP 

រប ់អ្នក។  

 សោកអ្នកមាន្ ិទធិទទួេប្ដន្ស វាននណដេព្តវូប្ដន្ធានរា៉ា ប់រង ពី្អ្នក ា្េ់ស វាណងទាំកន ុង

បណ្តា ញ សៅកន ុងអ្ាំ ុងចាំនួ្ន្សព្េសវោ មព្ ប។ 

o សន្េះ រមួមាន្ ិទធិទទួេប្ដន្ស វាទន្់សព្េសវោពី្ព្េូសព្ទយឯកសទ នន។ 

o សបើ ិន្អ្នកមិន្អាចទទួេប្ដន្ស វាកន ុងរយៈសព្េ មសហតុ្េសទ សយើងព្តូវបង់ព្ប្ដក់

 ព្មាប់ការណងទាំសព្ៅព្បព័្ន្ធ។ 

 សោកអ្នកមាន្ ិទធិទទួេប្ដន្ស វា ឬការណងទាំ សស្រ គ្ េះបនទ ន្ ់ណដេព្តវូការបនទ ន្់សដាយមិន្

ចាាំប្ដច់មាន្ការឯកភាព្ជាមុន្។ 

 សោកអ្នកមាន្ ិទធិទទួេប្ដន្ការ គ្ត់ គ្ង់ឱ ងរប ់អ្នកសៅតាមសវជជបញ្ជជ  សៅឱ ងសាថ ន្
កន ុងបណ្តា ញណ្តមួយរប ់សយើងសដាយោម ន្ការព្ន្ារសព្េយូរ។ 

 សោកអ្នកមាន្ ិទធិដឹងព្ីសព្េណដេសោកអ្នកអាចជួបពិ្សព្ោេះជាមួយអ្នក ា្េ់ស វាសព្ៅ

បណ្តា ញណ្តមាន ក់ប្ដន្។ សដើមបីណ វ ងយេ់ព្ីអ្នក ត្េ់ស វាសព្ៅបណ្តត ញ  ូមសមើេជាំពូ្កទី 3 ណ ន្ក 

D4 ទាំព្័រ 51 ។ 

 សៅសព្េណដេសោកអ្នកចូេរមួកន ុងណ្ន្ការសយើងជាសេើកដាំបូង សោកអ្នកមាន្ ិទធិរកាទុក

អ្នក ា្េ់ស វាបចច ុបបន្ន រប ់អ្នក និ្ងការអ្ន្ុញ្ជា តទទួេស វារហូតដេ់ 12 ណខ សបើ ិន្ព្េប់សៅ

តាមេកខខែឌជាក់ោក់មួយចាំនួ្ន្ប្ដន្។ សដើមបីណ វ ងយេ់បណន្ថម អ្ាំពី្ការបន្ាជួបអ្នក ា្េ់ 

ស វាណងទាំរប ់អ្នក ន្ិងការអ្ន្ុញ្ជា តទទួេស វា  ូមសមើេជាំពូ្កទី 1 ណ ន្ក F ទាំព្័រ 13 ។ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


ស ៀវសៅណែនាំ មាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 8 ៖  ិទធិ និ្ងទាំនួ្េខុ ព្តវូរប ់អ្នក 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ  ូមទូរ ព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃ ុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុង ប្ដា ហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់ ព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរ ព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរ ព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម  ូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។. 175 ? 
 

 សោកអ្នកមាន្ ិទិធទទួេប្ដន្ការណងទាំណដេដឹកនាំប គ្ ប់ខល នួ្ឯង សដាយមាន្ជាំនួ្យពី្ព្កមុ

ណងទាំ និ្ងអ្នក ព្មប ព្មួេការណងទាំរប ់សោកអ្នក។ 

ជាំពូ្កទី 9 ណ ន្ក E ទាំព្័រ 205 ព្ប្ដប់ព្ីអ្វ ីណដេសោកអ្នកអាចស វ្ ើប្ដន្ សបើ ិន្សោកអ្នកេិតថា សោកអ្នកមិន្

ទទួេប្ដន្ស វា ឬឱ ងរប ់អ្នកសៅកន ុងអ្ាំ ុងចាំនួ្ន្សព្េសវោ មព្ បសទសនេះ។ ជាំពូ្កទី 9 ណ ន្ក D ទាំព្័រ 

200 ក៏ព្ប្ដប់សោកអ្នកពី្អ្វ ីណដេសោកអ្នកអាចស វ្ ើ្ងណដរ សបើ ិន្សយើងប្ដន្បដិស ្ការធានរា៉ា ប់រង ព្មាប់

ស វា ឬឱ ងរប ់អ្នក សហើយសោកអ្នកមិន្យេ់ព្ បន្ឹងស ចកា ី ព្មចរប ់សយើង។ 

C. ការទទួលខុសម្រតវូរ ស់ប ើង បែើមបីការពារព័ត៌មានអ្ំពីសុខភាពផ្ទា ល់ខល នួរ ស់អ្នក 

(PHI) 

សយើងការពារព្័ត៌មាន្ ុខភាព្ផ្ទទ េ់ខល នួ្រប ់អ្នក (PHI) តាមការស ន ើ ុាំព្ីចាប់ ហព្័ន្ធ  ន្ិងរដឋ។ 

PHI រប ់អ្នករមួបញ្ច េូទាំងព័្ត៌មាន្ ណដេសោកអ្នកប្ដន្ ត្េ់ឱយសយើងសៅសព្េសោកអ្នកប្ដន្ចុេះស ម្ េះកន ុង

ណ្ន្ការសន្េះ។ វាក៏រមួមាន្ កាំែត់ព្តាសវជជសាស្រ ា រប ់អ្នក ន្ិងព្័ត៌មាន្សវជជសាស្រ ា  និ្ង ុខភាព្ស្សងសទៀត្ង

ណដរ។ 

សោកអ្នកមាន្ ិទធិទទួេប្ដន្ព្័ត៌មាន្ ន្ិងសដើមបីព្េប់ព្េងរសបៀបសព្បើព្ប្ដ ់ PHI រប ់ខល នួ្។ សយើង ត្េ់ស ចកត ី

ជូន្ដាំែឹងជាោយេកខែ៍អ្កសរណដេព្ប្ដប់សោកអ្នកអ្ាំព្ី ិទធិទ ាំងសន្េះ សហើយព្ន្យេ់្ងណដរពី្រសបៀបណដេសយើង

ការពារឯកជន្ភាព្ថ្ន្ PHI រប ់អ្នក។ ការជូន្ដាំែឹងសន្េះ សៅថា "ការជូន្ដាំែឹងព្ីការអ្ន្ុវតាឯកជន្ភាព្"។ 

C1. វវ ធី ី ន្ែលប ើងការពារPHI រ ស់អ្នក 

សយើងព្ប្ដកដថា មន្ុ សណដេោម ន្ការអ្ន្ុញ្ជា ត មិន្សមើេ ឬផ្ទៃ  ់បដ រូកាំែត់ព្តារប ់អ្នកស ើយ។ 

កន ុងសាថ ន្ភាព្ភាេសព្ចើន្ សយើងមិន្ ត្េ់ PHI រប ់អ្នកសៅកាន់្អ្នកណដេមិន្ណងទាំ ឬបង់ព្ប្ដក់ ព្មាប់ការ

ណងទាំសោកអ្នកស ើយ។ សបើ ិន្សយើងខុ្ាំ ា្េ់ព្័ត៌មាន្ណមន្ សនេះសយើងតព្មូវឱយទទួេការអ្ន្ុញ្ជា តជាោយេកខែ៍

អ្កសរព្ីសោកអ្នកជាមុន្ ិន្។ ការអ្ន្ុញ្ជា តជាោយេកខែ៍អ្កសរអាច ា្េ់ជូន្សដាយសោកអ្នក ឬសដាយន្រណ្ត

មាន ក់ណដេមាន្អ្ាំណ្តចណ ន្កចាប ់កន ុងការ សព្មចចិតាជាំនួ្ សោកអ្នក។ 

មាន្ករែីមួយចាំនួ្ន្ សៅសព្េណដេសយើងមិន្ចាាំប្ដច់ព្តវូទទួេការអ្ន្ុញ្ជា តជាោយេកខែ៍អ្កសររប ់អ្នកជា

មុន្។ ករែីសេើកណេងទាំងសន្េះ ព្តវូប្ដន្អ្ន្ុញ្ជា ត ឬតព្មូវសដាយចាប់។ 

 សយើងចាាំប្ដច់តព្មូវឱយបសញ្េញ PHI សៅភាន ក់្ររដាឋ េិប្ដេណដេកាំពុ្ងពិ្ន្ិតយសមើេេុែភាព្ថ្ន្

ការណងទាំរប ់សយើង។ 

 សយើងចាាំប្ដច់ព្តវូបសញ្េញ PHI តាមដីកាប គ្ ប់រប ់តុោការ។ 

 សយើងតព្មូវឱយ ា្េ់ PHI រប ់អ្នកដេ់ Medicare។ សបើ ិន្ Medicare បសញ្េញ PHI រប ់អ្នក

 ព្មាប់ការព្សាវព្ជាវ ឬការសព្បើព្ប្ដ ់ស្សងសទៀត វាន្ឹងស វ្ ើស ើងសដាយសយាងសៅតាមចាប់ 

 ហព្័ន្ធ។ សបើ ិន្សយើងណចករំណេកព័្ត៌មាន្រប ់អ្នកជាមួយ Medi-Cal វាក៏នឹ្ងព្តវូប្ដន្ស វ្ ើ

ស ើង្ងណដរសដាយសយាងសៅតាមចាប់ ហព្័ន្ធ  ន្ិងចាប់រប ់រដឋ។ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


ស ៀវសៅណែនាំ មាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 8 ៖  ិទធិ និ្ងទាំនួ្េខុ ព្តវូរប ់អ្នក 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ  ូមទូរ ព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃ ុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុង ប្ដា ហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់ ព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរ ព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរ ព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម  ូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។. 176 ? 
 

C2. បោកអ្នកមានសិទធ ិបមើលកំណត់ម្រតាបវជជសាស្រសដ រ ស់អ្នក 

 សោកអ្នកមាន្ ិទធិសមើេកាំែត់ព្តាសវជជសាស្រ ា រប ់ខល នួ្ និ្ងទទួេប្ដន្ ាំសៅចាប់កាំែត់ព្តា

រប ់អ្នកមួយចាប់។ សយើងព្តវូប្ដន្អ្ន្ុញ្ជា តឱយេិតថ្ងៃងតចមៃងកាំែត់ព្តាសវជជសាស្រ ា រប ់ 

អ្នក។ 

 សោកអ្នកមាន្ ិទធិស ន ើ ុាំឱយសយើងស វ្ ើបចច ុបបន្នភាព្ ឬណកតព្មូវកាំែត់ព្តាសវជជសាស្រ ា រប ់អ្នក។ 

សបើ ិន្អ្នកស ន ើ ុាំសយើងឱយស វ្ ើណបបសន្េះសនេះ សយើងន្ឹងស វ្ ើការជាមួយអ្នក ា្េ់ស វាណងទាំ ុខភាព្

រប ់អ្នក សដើមបី សព្មចថាសតើការផ្ទៃ  ់បដ រូននេួរណតស វ្ ើស ើង ឬយា៉ោ ងណ្ត។ 

 សោកអ្នកមាន្ ិទធិដឹងអ្ាំពី្ ន្ិងរសបៀបណដេ PHI រប ់អ្នកព្តវូប្ដន្ណចករំណេកជាមួយអ្នក 

ដថ្ទ។ 

សបើ ិន្សោកអ្នកមាន្ចមៃេ់ឬការព្ពួ្យប្ដរមភអ្ាំពី្ភាព្ឯកជន្ថ្ន្ PHI រប ់ខល នួ្ ូមទូរ ព្ទសៅកាន់្ស វា

បសព្មើ មាជិក។  
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ស ៀវសៅណែនាំ មាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 8 ៖  ិទធិ និ្ងទាំនួ្េខុ ព្តវូរប ់អ្នក 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ  ូមទូរ ព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃ ុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុង ប្ដា ហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់ ព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរ ព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរ ព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម  ូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 
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ការជូនែំណឹងពីការអ្នុវតដន៍ឯកជនភាព 

បសចកដ ីជូនែំណឹងបនេះ បរៀ រា ់ពីរប ៀ ន្ែលព័ត៌មានបវជជសាស្រសត  អំ្ពីរ ូបោកអ្នកអាចនឹងម្រតវូបានបម្រ ើម្របាស់និង

ប ើកទមាា   និងពីរប ៀ ន្ែលបោកអ្នកអាចចូលបៅបមើលព័ត៌មានបនេះ។  

សូមពិនិតយបសចកដ ីជូនែំណឹងបនេះប ើងវ ធញបោ ម្រ ងុម្រ  ័តន។មានម្រ សិទធ ិភាពចា ់ពី 08.14.2017 

 

ករណី កិចចរ ស់អ្ងគភាពន្ែលម្រតវូបានរា៉ា  ់រង៖ 

Net Health** (ព្តវូប្ដន្សៅថា "សយើង" ឬ "ណ្ន្ការ") េឺជាអ្ងគភាព្សព្កាមការធានរា៉ា ប់រង ដូចណដេប្ដន្កាំែត់ 

ន្ិងព្េប់ព្េងសៅសព្កាមចាប់ ត ីព្ីេែសន្យយភាព្ ន្ិងការធានរា៉ា ប់រង ុខភាព្ចេ័ត ឆ្ន ាំ 1996 (HIPAA)។ Health 

Net ព្តវូប្ដន្តព្មូវសដាយចាប់ឱយរកាឯកជន្ភាព្ថ្ន្ព្័ត៌មាន្ ុខភាព្សព្កាមការការពារ (PHI) រប ់អ្នក ត្េ់ជូន្

សោកអ្នកនូ្វស ចកត ីជូន្ដាំែឹងអ្ាំពី្ករែីយកិចេតាម ល្ វូចាប់រប ់សយើង ន្ិងការអ្ន្ុវតតន្៍ឯកជន្ភាព្ណដេ

ទក់ទងន្ឹងព្័ត៌មាន្ PHI រប ់អ្នក ព្តវូសោរព្តាមេកខខែឌ ថ្ន្ស ចកត ីជូន្ដាំែឹងណដេបចច ុបបន្នចូេជា្រមាន្ 

សហើយជូន្ដាំែឹងដេ់សោកអ្នកកន ុងករែីមាន្ការរំសោេសេើព្័ត៌មាន្ PHI រប ់អ្នក។ PHI េឺជាព្័ត៌មាន្អ្ាំពី្សោក

អ្នក ណដេរមួមាន្ ព្័ត៌មាន្ព្បជាសាស្រ ត  ណដេព្តវូប្ដន្សព្បើព្ប្ដ ់យា៉ោ ង មសហតុ្េ សដើមបីកាំែត់អ្តា ញ្ជា ែសោក

អ្នក សហើយទក់ទងន្ឹងអាការ ឬ ុខភាព្ ល្ វូចិតត ឬរាងកាយនសព្េអ្នេត បចច ុបបន្ន  ន្ិងអ្តីតកាេរប ់អ្នក 

ការ ា្េ់ការណងទាំ ុខភាព្ជូន្សោកអ្នក ឬការបង់ព្ប្ដក់ ព្មាប់ការណងទាំសនេះ។ 

 

ស ចកត ីជូន្ដាំែឹងសន្េះសរៀបរាប់អ្ាំព្ីរសបៀបណដេសយើងអាចសព្បើព្ប្ដ ់ ន្ិងបសញ្េញព្័ត៌មាន្ PHI រប ់អ្នក។ វាក៏

ព្ែ៌នអ្ាំពី្ ិទធិរប ់អ្នកកន ុងការចូេសមើេ ណកតព្មូវ ន្ិងព្េប់ព្េងព្័ត៌មាន្ PHI រប ់អ្នក ន្ិងរសបៀបអ្ន្ុ

វតតន្៍ ិទធិទ ាំងសនេះ្ងណដរ។ ការសព្បើព្ប្ដ ់ ន្ិងការបសញ្េញព្័ត៌មាន្ទាំងអ្ ់ស្សងសទៀតអ្ាំពី្ព្័ត៌មាន្ PHI 

រប ់អ្នកមិន្ព្តវូប្ដន្សរៀបរាប់សៅកន ុងស ចកា ីជូន្ដាំែឹងសទ សហើយនឹ្ងព្តវូស វ្ ើស ើងសដាយមាន្ការអ្នុ្ញ្ជា តជា

ោយេកខែ៍អ្កសរព្ីសោកអ្នក។ 

 

** បសចកត ីជូនែំណឹងពីការម្រ តិ តត ិបនេះអ្នុវតតចំបពាេះអ្នកចុេះប ម្ េះបៅកន ុងអ្ងគភាពសុខភាពទាងំឡា 

ខាងបម្រកាម៖ 

Health Net of California, Inc. , Health Net Community Solutions, Inc. , Health Net Health Plan of 

Oregon, Inc. , Managed Health Network, LLC និ្ង Health Net Life Insurance Company ណដេជាសាខា

រប ់ Health Net, LLC និ្ង Centene Corporation ។ Health Net េឺជាពាែិជជ ញ្ជា ស វាណដេប្ដន្ចុេះបញ្ជ ី

សដាយ Health Net, LLC។ រាេ់សាៃ ក ញ្ជា ពាែិជជកមម/ ស វាណដេព្តវូប្ដន្កាំែត់ស្សងសទៀតេឺជាព្ទព្យ មបតត ិ

រប ់ព្កមុហ ុន្ពួ្កសេសរៀងៗខល នួ្។ រកា ិទធិព្េប់យា៉ោ ង។ 04/06/2018 

Health Net រកា ិទធិផ្ទៃ  ់បដ រូស ចកា ីជូន្ដាំែឹងសន្េះ។ សយើងរកា ិទធិកន ុងការព្តួតពិ្និ្តយស ើងវញិឬផ្ទៃ  ់បត រូស ចកត ី

ជូន្ដាំែឹងណដេមាន្ព្ប ិទធភាព្ ព្មាប់ PHI រប អ់្នកណដេសយើងមាន្រចួសហើយក៏ដូចជា PHI ណ្តមួយរប ់អ្នក

ណដេសយើងទទួេប្ដន្នសព្េអ្នេត។  Health Net នឹ្ងស វ្ ើការពិ្និ្តយណក ព្មួេស ើងវញិនិ្ងណចកចាយយា៉ោ ងរហ័ 

នូ្វស ចកត ីជូន្ដាំែឹងសន្េះសៅសព្េណ្តណដេមាន្ការផ្ទៃ  ់បត រូណ ន្កខៃ ឹមសារឯកសារដូចខាងសព្កាម៖ 

o ការសព្បើព្ប្ដ ់ន្ិងការសបើកទមាៃ យព្័ត៌មាន្ 

o  ិទធិរប ់អ្នក 

o កាតព្វកិចេ ល្ វូចាប់រប ់សយើង 

o ការអ្ន្ុវតតន្៍ ិទធិឯកជន្ស្សងសទៀតណដេប្ដន្បញ្ជជ ក់សៅកន ុងស ចកត ីជូន្ដាំែឹងសន្េះ 

 

សយើងន្ឹងស វ្ ើការ្សព្វ្ាយស ចកា ីជូន្ដាំែឹងណដេប្ដន្ណក ព្មួេសន្េះឱយមាន្សៅសេើ វិុបសាយង៍ ន្ិងសៅកន ុង

ស ៀវសៅណែនាំ មាជិករប ់សយើង។ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


ស ៀវសៅណែនាំ មាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 8 ៖  ិទធិ និ្ងទាំនួ្េខុ ព្តវូរប ់អ្នក 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ  ូមទូរ ព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃ ុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុង ប្ដា ហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់ ព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរ ព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរ ព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម  ូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 
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ការការពារជាលកខណៈផ្ ា្កន ុងផ្នការ បចច ញព័ត៌មាន PHI ផ្ទា ល់មាត់ ជាោ លកខណ៍អ្កសរ ឬបអ្ ិចម្រតនិូក៖ 

Health Net ការពារ PHI រប ់អ្នក។ សយើងមាន្នី្តិវ ិ្ ីឯកជន្ភាព្ ន្ិង ន្ត ិ ុខ សដើមបីជួយសោកអ្នក។ ទាំង

សន្េះេឺជាវ ិ្ ីមួយចាំនួ្ន្ណដេសយើងការពារព័្ត៌មាន្ PHI រប ់សោកអ្នក។ 

 សយើងបែដ ុ េះបណ្តា េបុេគេិករប ់សយើងឱយអ្នុ្វតតន៍្តាមនី្តិវ ិ្ ីឯកជន្ភាព្ ន្ិង ន្ត ិ ុខទាំង

សន្េះ។ 

 សយើងតព្មូវឱយថ្ដេូរអាជីវកមមរប ់សយើងអ្នុ្វតន ៍តតាមនី្តិវ ិ្ ីឯកជន្ភាព្ ន្ិង ន្ត ិ ុខទាំងសន្េះ។ 

សយើងរកាការយិាេ័យរប ់សយើងឱយមាន្ ុវតថ ិភាព្។ 

 សយើងន្ិយាយអ្ាំពី្ព្័ត៌មាន្ PHI រប ់អ្នក ព្មាប់ណតសហតុ្េអាជីវកមមជាមួយមនុ្ សណដេព្តវូការ

ដឹងណតប៉ោុសណ្តណ េះ។ 

 សយើងរកាព្័ត៌មាន្ PHI រប ់អ្នកឱយមាន្ ុវតថ ិភាព្ សៅសព្េសយើងស្ញើព្័ត៌មាន្សន្េះ ឬរកាទុក

ព្័ត៌មាន្សន្េះជាទព្មង់សអ្ ិចព្តនិូ្ក។ 

 សយើងសព្បើបសចេកវទិា សដើមបីការពារកុាំឱយមនុ្ សណដេមិន្ព្តឹមព្តវូចូេសព្បើព័្ត៌មាន្ PHI រប ់អ្នក។ 

 

ការបម្រ ើម្របាស់ និងការ បចច ញព័ត៌មាន PHI រ ស់អ្នកបោ មានការអ្នុចញ ត៖ 

ខាងសព្កាមសន្េះេឺជាបញ្ជ ីណដេសរៀបរាប់ព្ីរសបៀបណដេសយើងអាចសព្បើព្ប្ដ ់ ឬបសញ្េញព្័ត៌មាន្ PHI រប ់អ្នក

សដាយោម ន្ការយេ់ព្ព្ម ឬការអ្ន្ុញ្ជា តពី្សោកអ្នក៖ 

 ការពាបាល - សយើងអាចសព្បើឬប ា្ ញព្័ត៌មាន្កន ុង PHI រប ់អ្នកសៅព្េូសព្ទយឬអ្នក ត្េ់ស វា

ណងទាំ ុខភាព្ស្សងសទៀតណដេ ត្េ់ការព្ាប្ដេដេ់អ្នកសដើមបី ព្មប ព្មួេការព្ាប្ដេរប ់

អ្នកកន ុងចាំសណ្តមអ្នក ត្េ់ស វា ឬជួយសយើងកន ុងការ សព្មចចិតត ត្េ់ការអ្នុ្ញ្ជា តជាមុន្ណដេ

ទក់ទងន្ឹងអ្តថព្បសយាជន្៍រប ់អ្នក។ 

 

 ការទូទាត់ - សយើងអាចសព្បើន្ិងប ា្ ញព្័ត៌មាន្កន ុង PHI រប ់អ្នកសដើមបីទូទត់អ្តថព្បសយាជន៍្

 ព្មាប់ស វាណងទាំ ុខភាព្ណដេ ត្េ់ជូន្អ្នក។ សយើងអាចបសញ្េញព្័ត៌មាន្ PHI រប ់អ្នកសៅ

ណ្ន្ការ ុខភាព្មួយស្សងសទៀត អ្នក ត្េ់ស វាណងទាំ  ុខភាព្ឬអ្ងគភាព្ស្សងសទៀតណដេ

 ថ ិតសៅសព្កាមចាប់ ត ីពី្ ិទធិឯកជន្ ហព័្ន្ធ ព្មាប់សោេបាំែងទូទត់ព្ប្ដក់រប ់ពួ្កសេ។ 

 កមមភាព្បង់ព្ប្ដក់អាចរមួបញ្ច េូ៖ 

o ដាំសែើរការទមទរព្ប្ដក់ ាំែង 

o ការកាំែត់េកខែៈ មបតត ិ ឬការធានរា៉ា ប់រង  ព្មាប់ការទមទរ ាំែង 

o ការសចញវកិកយប័ព្តថ្ងៃបុព្វោេធានរា៉ា ប់រង 

o ការពិ្និ្តយស ើងវញិនូ្វស វា ព្មាប់តព្មូវការសវជជសាស្រ ត  

o ការអ្នុ្វតតន៍្ការពិ្និ្តយស ើងវញិធាតុថ្ន្ការទមទរព្ប្ដក់ ាំែង 

 

 ម្រ តិ តត ិការន្ថទាសំុខភាព - សយើងអាចសព្បើន្ិងប ា្ ញព្័ត៌មាន្កន ុង PHI រប ់អ្នកសដើមបី 

អ្ន្ុវតតព្បតិបតត ិការណងទាំ ុខភាព្រប ់សយើង។  កមមភាព្ទាំងសន្េះអាចរមួមាន្៖ 

o ការ ត្េ់ស វាបសព្មើអ្តិងិជន្ 

o ស ៃ្ ើយតបន្ឹងពាកយបែត ឹង ន្ិងបែត ឹងឧទធរែ៍ 

o ត្េ់ការព្េប់ព្េងករែី និ្ងការ ព្មប ព្មួេការណងទាំ 

o ការស វ្ ើការព្តួតពិ្និ្តយណ ន្កសវជជសាស្រ ត ថ្ន្បែត ឹងទមទរ ាំែង ន្ិង កមមភាព្វាយតថ្មៃ ន្ិង

ណកេមអេុែភាព្ស្សងសទៀត។ 

o  កមមភាព្ណកេមអ 

 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


ស ៀវសៅណែនាំ មាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 8 ៖  ិទធិ និ្ងទាំនួ្េខុ ព្តវូរប ់អ្នក 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ  ូមទូរ ព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃ ុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុង ប្ដា ហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់ ព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរ ព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរ ព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម  ូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។. 179 ? 
 

កន ុងព្បតិបតត ិការណងទាំ ុខភាព្រប ់សយើង សនេះសយើងក៏អាចបសញ្េញព្័ត៌មាន្ PHI សៅថ្ដេូ 

ពាែិជជកមម។ សយើងន្ឹងមាន្កិចេព្ព្មសព្ព្ៀងជាោយេ័កខអ្កសរ សដើមបីការពារ ឯកជន្ភាព្រប ់ PHI 

រប ់អ្នក ជាមួយថ្ដេូរពាែិជជកមមទ ាំងសន្េះ។ សយើងអាចបសញ្េញព្័ត៌មាន្ PHI រប ់អ្នកសៅណ្ន្ការ

 ុខភាព្មួយស្សងសទៀត អ្នក ត្េ់ស វាណងទាំណងទាំ ុខភាព្ ឬអ្ងគភាព្ស្សងសទៀត ណដេ ថ ិតសៅសព្កាម

ចាប់ ត ីព្ី ិទធិឯកជន្ ហព្័ន្ធ។  អ្ងគភាព្សន្េះក៏ព្តូវណតមាន្ទាំនក់ទាំន្ងជាមួយសោកអ្នក  ព្មាប់

ព្បតិបតត ិការណងទាំ ុខភាព្រប ់ខល នួ្្ងណដរ។ ព្បការសន្េះរមួមាន្៖ 

o  កមមភាព្វាយតថ្មៃ និ្ងណកេមអេុែភាព្ 

o ការពិ្និ្តយស ើងវញិនូ្វ មតថភាព្ ឬេុែ មបតត ិថ្ន្អ្នកជាំនញណ ន្កណងទាំ ុខភាព្ 

o ការព្េប់ព្េងករែី និ្ង ព្មប ព្មួេការណងទាំ 

o ការរកសមើេ និ្ងការទប់សាក ត់ការេួចបន្ៃ ាំ ន្ិងការបាំពាន្ការណងទាំ ុខភាព្ 

 

ន្្នការន្ថទាសុំខភាពជាម្រកមុ/ការ ង្ហា ញព័ត៌មានែល់អ្នកឧ តែមភន្្នការ - សយើងអាចប ា្ ញព្័ត៌មាន្ ុខ

ភាព្ណដេប្ដន្ការពាររប ់អ្នកដេ់អ្នកឧបតថមភណ្ន្ការណងទាំ ុខភាព្ព្កមុដូចជា ន្ិសយាជក ឬអ្ងគភាព្

ស្សងសទៀត ណដេកាំពុ្ង ត្េ់កមម វ ិ្ ី ណងទាំ ុខភាព្ដេ់អ្នក សបើ ិន្អ្នកឧបតថមភប្ដន្យេ់ព្ព្ម ា ីព្ីរសបៀប

ការពារជាក់ោក់រប ់ព្័ត៌មាន្ ណដេវាន្ឹងសព្បើឬប ា្ ញ ព្័ត៌មាន្ ុខភាព្ណដេប្ដន្ការពារ (ដូចជាការយេ់

ព្ព្មមិន្សព្បើព្ប្ដ ់ព័្ត៌មាន្ ុខភាព្ណដេប្ដន្ការពារ ព្មាប់ កមមភាព្ទក់ទងន្ឹងការ្រឬការ សព្មច

ចិតតទក់ទងន្ឹងការ្រ) ។ 

 

ការអ្នុញ្ញញ តឱយ ង្ហា ញព័ត៌មានកន ុង PHI ប្សងបទៀត ឬការ ង្ហា ញព័ត៌មានន្ែលម្រតវូបានទាមទារ៖ 

 សកមមភាពផ្រអ្ង្ហគ សថវ ធកា - សយើងអាចសព្បើព្ប្ដ ់ឬប ា្ ញព្័ត៌មាន្កន ុង PHI រប ់អ្នក ព្មាប់

 កមមភាព្ថ្រអ្ គ្  ងវកិាដូចជាការថ្រអ្ គ្   ព្មាប់មូេនិ្្ិ បបុ រ ្ម៌ ឬអ្ងគភាព្ព្ សដៀងោន

សដើមបីជួយ ត្េ់ងវកិាដេ់ កមមភាព្រប ់ពួ្កសេ។ ព្ប ិន្សយើងទក់ទងសោកអ្នក ព្មាប់

 កមមភាព្ថ្រអ្ គ្  ងវកិាសនេះ សយើងន្ឹង ា្េ់ឱកា ជូន្សោកអ្នក សព្មចចិតតថា មិន្ចូេរមួ 

ឬឈប ់ឬទទួេទាំនក់ទាំន្ងណបបសន្េះសៅសព្េអ្នេត។ 

 បោល ំណងធានា - សយើងអាចន្ឹងសព្បើព្ប្ដ ់ ឬប ា្ ញព្័ត៌មាន្កន ុង PHI រប ់អ្នកកន ុងសោេ

បាំែង សដើមបីស វ្ ើការធាន ដូចជាសដើមបីកាំែត់អ្ាំពី្ ាំសែើ ុាំ ឬការដាក់ពាកយ ុាំការធានរា៉ា ប់រង។ សបើ

 ិន្សយើងព្ិតជាសព្បើព្ប្ដ ់ ឬបសញ្េញព្័ត៌មាន្ PHI រប ់អ្នក ព្មាប់សោេបាំែងធានណមន្សនេះ 

សយើងព្តូវប្ដន្ហាមព្ប្ដមមិន្ឱយសព្បើព្ប្ដ  ់ឬបសញ្េញព្័ត៌មាន្ PHI រប ់អ្នក ណដេជាព័្ត៌មាន្ស 

សន្ទិកសៅកន ុងដាំសែើរការធានសន្េះស ើយ។ 

 ការរំលឹកការណាត់ជួ /ជបម្រមើសពាបាលប្សងបទៀត - សយើងអាចសព្បើព្ប្ដ ់ ន្ិងប ា្ ញព្័ត៌មាន្កន ុង 

PHI រប ់អ្នកសដើមបីរំេឹកអ្នកអ្ាំពី្ការណ្តត់ជួបព្ាប្ដេ និ្ងណងទាំ ុខភាព្ជាមួយសយើង ឬសដើមបី 

ត្េ់ឱយអ្នកនូ្វព័្ត៌មាន្ទក់ទងនឹ្ងជសព្មើ ថ្ន្ការព្ាប្ដេស្សងសទៀត ឬអ្តថព្បសយាជន្៍ ន្ិងស វា

ទក់ទងន្ឹង ុខភាព្ស្សងសទៀត ដូចជាព័្ត៌មាន្អ្ាំពី្រសបៀបឈប់ជក់ប្ដរ ើ ឬ ព្មកទមៃន្់ ។ 

 តាមតម្រមូវ បោ ចា ់ - សបើ ិន្ចាប់ ហព្័ន្ធ  រដឋ និ្ង/ឬ ចាប់មូេដាឋ ន្តព្មូវឱយមាន្ការសព្បើ

ព្ប្ដ ់ ឬការប ា្ ញព្័ត៌មាន្កន ុង PHI រប ់អ្នក សយើងសព្បើព្ប្ដ ់ ឬការប ា្ ញព្័ត៌មាន្កន ុង PHI 

រប ់អ្នកណដេអ្ន្ុសោមតាមចាប់សនេះ សហើយសៅតាមការដាក់កាំែត់កន ុងចាប់សន្េះ។ សបើចាប់ ឬ

បទបញ្ាតត ិព្ីរ ឬបីណដេព្េប់ព្េងសេើការសព្បើព្ប្ដ ់ដណដេ ឬជសមាៃ េះថ្ន្ការបសញ្េញព្័ត៌មាន្ សយើង

ន្ឹងអ្ន្ុសោមសៅតាមចាប់ ឬបទបបញ្ាតត ិតឹងរងឹខាៃ ាំង។ 

 សកមមភាពសុខភាពសាធារណៈ - សយើងអាចប ា្ ញព្័ត៌មាន្កន ុង PHI រប ់អ្នកសៅអាជាញ ្រ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


ស ៀវសៅណែនាំ មាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 8 ៖  ិទធិ និ្ងទាំនួ្េខុ ព្តវូរប ់អ្នក 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ  ូមទូរ ព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃ ុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុង ប្ដា ហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់ ព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរ ព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរ ព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម  ូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។. 180 ? 
 

 ុខភាព្សាធារែៈកន ុងសោេបាំែងការពារឬព្េប់ព្េងជាំងឺ ការរងរបួ  ឬព្ិការភាព្។ សយើងអាចន្ឹង

បសញ្េញព្័ត៌មាន្ PHI រប ់អ្នកសៅកាន្់រដឋប្ដេឱ ង ន្ិងចាំែីអាហារ (FDA) សដើមបីធានឲ្យប្ដន្ 

នូ្វេុែភាព្  ុវតថ ិភាព្ ឬព្ប ិទធភាព្ថ្ន្្េិត្េ ឬស វាសៅសព្កាមយុតាត ្ិការរប ់ FDA។ 

 ជនរងបម្រោេះផ្នការរំបោភ ំពាន និងការប េីសម្រ ន្ែស - សយើងអាចប ា្ ញព្័ត៌មាន្កន ុង PHI 

រប ់អ្នកសៅអាជាញ ្រមូេដាឋ ន្ រដឋ ឬ ហព័្ន្ធ រមួទាំងស វា ងគម ឬភាន ក់្រស វាការពារ ុវតថ ិភាព្

ណដេប្ដន្អ្ន្ុញ្ជា តសដាយចាប់ ន្ិងប្ដន្អ្ន្ុញ្ជា តសដាយចាប់ សដើមបីទទួេប្ដន្រប្ដយការែ៍ណបប

សន្េះ សបើ ិន្សយើងមាន្សហតុ្េព្េប់ព្ោន់្ សដើមបីជាថា មាន្ការរំសោេបាំពាន្ ការស វ្ ព្បណហ  ឬ

អ្ាំសព្ើហឹងាកន ុងព្េួសារ។ 

 នីតិវ ធី ីតុោការនិងរែឋបាល - សយើងអាចប ា្ ញព្័ត៌មាន្កន ុង PHI រប ់អ្នកសៅកន ុងនី្តិវ ិ្ ី

តុោការន្ិងរដឋប្ដេ។ សយើងក៏អាចប ា្ ញវាកន ុងការស ៃ្ ើយតបសៅន្ឹងចាំែុចខាងសព្កាម៖ 

o សាេដីកាតុោការ 

o តុោការរដឋប្ដេ 

o ដីកាប គ្ ប់ 

o ដីកាសកាេះសៅ 

o េិខិតប គ្ ប់ 

o  ាំសែើណ្កស្រ 

o  ាំសែើណ ន្កចាប់ព្ សដៀងោន  

 

 ការអ្នុវតតន៏ចា ់ - សយើងអាចប ា្ ញព្័ត៌មាន្កន ុង PHI រប ់អ្នកសៅមស្រន្ត ីអ្ន្ុវតតចាប់ ណដេពាក់

ព័្ន្ធ សៅសព្េណដេតព្មូវឱយស វ្ ើដូសចនេះ។ ឧទហរែ៍ កន ុងការស ៃ្ ើយតបសៅន្ឹង៖ 

o សាេដីកាតុោការ 

o ដីកាប គ្ ប់សដាយតុោការ 

o ដីកាប គ្ ប់ 

o ដីកាសកាេះសៅណដេសចញសដាយមស្រន្ត ីតុោការ 

o ដីកាប គ្ ប់សចញសដាយសៅព្កម 

សយើងអាចន្ឹងបសញ្េញព្័ត៌មាន្ណដេពាក់ព័្ន្ធន្ឹង PHI រប ់អ្នក្ងណដរសដើមបីកាំែត់ 

អ្តត ញ្ជា ែ ឬកាំែត់ទីតាាំងថ្ន្ជន្ ងស័យ ជន្សេចខល នួ្ សាកសី ាំខាន្់ចាាំប្ដច់ ឬមន្ុ សណដេ

ប្ដត់ខល នួ្។ 

 

 អ្នកម្រតួតពិនិតយសាកសព ម្រគបូពទយពិនិតយសុខភាព និងនា កបរៀ ចំ ុណយសព - សយើងអាច

ប ា្ ញព្័ត៌មាន្រប ់ PHI រប ់អ្នកសៅអ្នកព្តួតពិ្និ្តយសាក ព្យ ឬអ្នកព្តួតពិ្និ្តយសាក ព្។ ជា

ឧទហរែ ៍សន្េះអាចជាការចាាំប្ដច់ សដើមបីកាំែត់ពី្មូេសហតុថ្ន្ការសាៃ ប់។ សយើងអាចន្ឹងសបើក

ទមាៃ យ PHI រប ់អ្នកសៅកាន់្នយកចាត់ណចងបុែយ ព្ តាមណដេចាាំប្ដច់ សដើមបីឲ្យពួ្កសេ

បាំសព្ញតួនទីរប ់ពួ្កសេ។ 

 ការ រ ធចាច គសររីាងគ ន្ភនក និងជាលិកា - អាចប ា្ ញព្័ត៌មាន្កន ុង PHI រប ់អ្នកដេ់អ្ងគការទទួេ

យក រ ើរាងគ។ សយើងក៏អាចប ា្ ញព្័ត៌មាន្ PHI រប ់អ្នកសៅអ្នកណដេស វ្ ើការសៅកន ុងណ ន្កេទធកមម  

្នោរ ឬការផ្ទៃ  ់បត រូ រ ើរាងគ៖ 

o ការបរចិាេ េ រ ើរាងគ 

o ណេនក 

o ជាេិកា 
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ស ៀវសៅណែនាំ មាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 8 ៖  ិទធិ និ្ងទាំនួ្េខុ ព្តវូរប ់អ្នក 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ  ូមទូរ ព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃ ុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុង ប្ដា ហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់ ព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរ ព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរ ព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម  ូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។. 181 ? 
 

 ការគំរាមកំន្ែងែល់សុខភាព ន្ិង ុវតថ ិភាព្ - សយើងអាចសព្បើព្ប្ដ ់ ឬបសញ្េញព្័ត៌មាន្ PHI រប ់

អ្នក សបើ ិន្សយើងសជឿជាក់សដាយ ុទធចិតតថា ការសព្បើព្ប្ដ ់ ឬការបសញ្េញសន្េះ េឺចាាំប្ដច់ សដើមបីប ក្ រ 

ឬបន្ថយការេាំរាមកាំ ណហង ៃ្ន្់ ៃ្ រ ឬការេាំរាមកាំ ណហង ណដេជិតន្ឹងសកើតស ើងចាំសពាេះ ុខភាព្ ឬ

 ុវតថ ិភាព្រប ់បុេគេមួយរបូ ឬសាធារែជន្។ 

 មុខង្ហរជំនាញឯកបទសរ ស់រោឋ ភិបាល - សបើសោកអ្នកជា មាជិកថ្ន្កងកមាៃ ាំងសយាធា 

 ហរដឋអាសមរកិ សយើងអាចប ា្ ញព្័ត៌មាន្កន ុង PHI រប ់អ្នកតាមការតព្មូវសដាយអាជាញ ្រណដេ

ជាបញ្ជជ ការសយាធា។ សយើងក៏អាចន្ឹងបសញ្េញព្័ត៌មាន្ PHI រប ់អ្នក្ងណដរ៖ 

o សៅកាន់្ មស្រន្ត ី ហព្័ន្ធ ណដេមាន្ ិទធិអ្ាំណ្តច  ព្មាប់ ន្ត ិ ុខជាតិ ន្ិង កមមភាព្  

ស ុើបការែ៍ស្សងៗ។ 

o ព្ក ួងការបរសទ  ាំរាប់ការកាំែត់ភាព្ព្តឹមព្តវូណ ន្កសវជជសាស្រ ត  

o  ព្មាប់ស វាការពាររប ់ព្បធាន្ឬសោកអ្នកណដេទទួេ ិទធិអ្ាំណ្តចស្សងៗសទៀត 

 

 ការ ដ្ល់សំណងែល់កមមករ - សយើងអាចប ា្ ញព្័ត៌មាន្កន ុង PHI រប ់អ្នកសដើមបីអ្ន្ុសោមតាម

ចាប់ទក់ទងន្ឹងការ ា្េ់ ាំែងដេ់កមមករ ឬកមម វ ិ្ ីព្ សដៀងោន ស្សងសទៀតណដេកាំែត់សដាយ

ចាប់ណដេ ត្េ់អ្តថព្បសយាជន៍្ ព្មាប់ការរងរបួ  ឬជាំងឺទក់ទងនឹ្ងការ្រសដាយមិន្េិតពី្ 

កាំហុ ។ 

 សាែ នភាពអាសនន  – សយើងអាចប ា្ ញព្័ត៌មាន្ PHI រប ់អ្នកកន ុងសាថ ន្ភាព្អា ន្ន  ឬសបើសោក

អ្នកអ្ មតថភាព្ ឬមិន្មាន្វតតមាន្ សៅកាន់្ មាជិកព្េួសារ មិតតេ័កត ិជិត ន ិទធ ិ ទីភាន ក់្រ 

 សស្រ គ្ េះសព្ោេះមហន្តរាយ ណដេមាន្ ិទធិអ្ន្ុញ្ជា ត ឬបុេគេណ្តមួយស្សងសទៀត ណដេសោកអ្នកប្ដន្

កាំែត់អ្តត ញ្ជា ែពី្មុន្។ សយើងនឹ្ងសព្បើការវនិិ្ចឆ ័យ និ្ងបទពិ្សសា្ន៍្ព្បកបសដាយវជិាជ ជីវៈ សដើមបី

កាំែត់ថា សតើការបសញ្េញសន្េះ េឺសដើមបីជាឧតតមព្បសយាជន្៍រប ់អ្នកឬអ្ត់។ សបើការបសញ្េញសន្េះ េឺ

សដើមបីជាឧតតមព្បសយាជន្៍រប ់អ្នក សយើងន្ឹងបសញ្េញណតព្័ត៌មាន្ PHI ណដេពាក់ព័្ន្ធ សដាយផ្ទទ េ់

ដេ់ការចូេរមួរប ់បុេគេសន្េះសៅកន ុងការណងទាំសោកអ្នក។ 

 អ្នកបទាស - សបើ ិន្អ្នកជាអ្នកសទ ថ្ន្សាថ ប័ន្ណកតព្មូវ ឬ ថ ិតសព្កាមការឃុាំឃាំងរប ់មស្រន្ត ីអ្ន្ុវតត

ចាប ់សយើងអាចន្ឹងប ា្ ញព្័ត៌មាន្កន ុង PHI រប ់អ្នកសៅសាថ ប័ន្ណកតព្មូវ ឬមស្រន្ត ីអ្ន្ុវតតចាប់ 

សៅសព្េណដេព្័ត៌មាន្ទាំងសន្េះចាាំប្ដច់ ព្មាប់សាថ ប័ន្ សដើមបី ត្េ់ការណងទាំ ុខភាព្ដេ់អ្នក 

ការពារ ុខភាព្ ឬការពារ ុវតថ ិភាព្រប ់អ្នក ឬ ុខភាព្ឬ ុវតថ ិភាព្រប ់អ្នកដថ្ទ ឬសដើមបី

ការពារ ុវតថ ិភាព្ និ្ង ន្ត ិ ុខរប ់សាថ ប័ន្ណកតព្មូវ។ 

 ការម្រសាវម្រជាវ - កន ុងកាេៈសទ ៈជាក់ោក់មួយចាំនួ្ន្ សយើងអាចប ា្ ញព្័ត៌មាន្កន ុង PHI រប ់អ្នក

ដេ់អ្នកព្សាវព្ជាវសៅសព្េណដេការ ិកាព្សាវព្ជាវេៃ ីនិ្ករប ់ពួ្កសេព្តវូប្ដន្អ្នុ្ម័ត សហើយមាន្

ការការពារជាក់ោក់សដើមបីធានភាព្ឯកជន្ន្ិងការការពារ PHI រប ់អ្នក។ 

 

 

 

 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


ស ៀវសៅណែនាំ មាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 8 ៖  ិទធិ និ្ងទាំនួ្េខុ ព្តវូរប ់អ្នក 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ  ូមទូរ ព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃ ុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុង ប្ដា ហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់ ព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរ ព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរ ព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម  ូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។. 182 ? 
 

ការបម្រ ើម្របាស់ និង ង្ហា ញព័ត៌មាន PHI រ ស់អ្នកន្ែលទាមទារឱយមានការអ្នុញ្ញញ តជាោ លកខណ៍

អ្កសររ ស់អ្នក 

សយើងព្តូវប្ដន្ទមទរតព្មូវឱយមាន្ការអ្នុ្ញ្ជា តជាោយេកខែ៍អ្កសររប ់អ្នក សដើមបីសព្បើព្ប្ដ ់ ឬប ា្ ញ

ព្័ត៌មាន្ PHI រប ់អ្នក សដាយមាន្ការសេើកណេងណដេមាន្ណដន្កាំែត់ ព្មាប់មូេសហតុដូចខាងសព្កាម៖ 

 

ការលក់ PHI - សយើងនឹ្ងស ន ើ ុាំការអ្នុ្ញ្ជា តជាោយេកខែ៍អ្កសររប ់អ្នកមុន្សព្េសយើងស វ្ ើការប ា្ ញណ្តមួយ

ណដេចាត់ទុកថាជាការេក់ PHI រប ់អ្នកមាន្ន្័យថាសយើងកាំពុ្ងទទួេប្ដន្ ាំែង ព្មាប់ការប ា្ ញ PHI 

តាមេកខែៈសន្េះ។ 

ការប េី ើទី្ារ – សយើងន្ឹងស ន ើ ុាំការអ្ន្ុញ្ជា តជាោយេកខែ៍អ្កសរព្ីសោកអ្នក សដើមបីសព្បើព្ប្ដ ់ ឬប ា្ ញ

ព្័ត៌មាន្កន ុង PHI រប ់អ្នក ព្មាប់សោេបាំែងការ្សព្វ្ាយទី្ារ ដូចជាសៅសព្េសយើងមាន្ទាំនក់ទាំន្ង

្សព្វ្ាយទី្ារផ្ទទ េ់ជាមួយសោកអ្នក ឬសៅសព្េណដេសយើង ត្េ់ជូន្អ្ាំសណ្តយ្សព្វ្ាយ ណដេមាន្តថ្មៃតិច

តួច សដាយមាន្ការសេើកណេងតិចតួច ។ 

កំណត់ម្រតាការពាបាល ល្ វូចិតត - សយើងន្ឹងស ន ើ ុាំការអ្ន្ុញ្ជា តជាោយេកខែ៍អ្កសររប ់អ្នកសដើមបីសព្បើឬប ា្ ញ

កាំែត់ព្តាការព្ាប្ដេ ល្ វូចិតតរប ់អ្នកណ្តមួយណដេសយើងអាចមាន្សៅកន ុងឯកសារដូចជាការទូទត់  

ឬមុខ្រណងទាំ ុខភាព្ ណតករែីសេើកណេងដូចជាការព្ាប្ដេមួយចាំនួ្ន្។ 

 
សិទធ ិរ ស់ ុគគល 

 
ខាងសព្កាម េឺជា ិទធរប ់អ្នកទក់ទងន្ឹងព្័ត៌មាន្កន ុង PHI រប ់អ្នក។ សបើសោកអ្នកចង់សព្បើ ិទធិណ្តមួយ

ខាងសព្កាម  ូមទក់ទងមកពួ្កសយើងសដាយសព្បើព្ប្ដ ់ព្័ត៌មាន្សៅចុងបញ្េប់ថ្ន្ស ចកត ីជូន្ដាំែឹងសន្េះ។ 

 

 សិទធ ិែកែូតការអ្នុញ្ញញ ត - អ្នកអាចដកហូតការអ្ន្ុញ្ជា តរប ់អ្នកប្ដន្ព្េប់សព្េ ការដកហូត

ការអ្នុ្ញ្ជា តរប ់អ្នកព្តវូណត រស រជាោយេកខែ៍អ្កសរ។ ការដកហូតសន្េះន្ឹងមាន្ព្ប ិទធភាព្

ភាៃ ម សេើកណេងណតសព្េណដេសយើងប្ដន្ស វ្ ើការ្ររចួសហើយ ណ អ្កសេើការអ្ន្ុញ្ជា តណដេសយើងមាន្ 

មុន្សព្េសយើងទទួេប្ដន្េិខិតដកហូតជាោយេកខែ៍អ្កសរ។ 

 សិទធ ិកន ុងការបសន ើសុំការរតឹតបិត - អ្នកមាន្ ិទធិស ន ើ ុាំការរតឹតបិតសេើការសព្បើព្ប្ដ ់ន្ិងការប ា្ ញ PHI 

រប ់អ្នក ព្មាប់ការព្ាប្ដេ ការបង់ព្ប្ដក ់ឬព្បតិបតត ិការណងទាំ ុខភាព្ ព្ព្មទាំងការប ា្ ញ

ព្័ត៌មាន្ដេ់បុេគេណដេពាក់ព័្ន្ធន្ឹងការណងទាំ ឬការបង់ព្ប្ដក់ថ្ន្ការណងទាំរប ់អ្នក ដូចជា

 មាជិកព្េួសារឬមិតតេកត ិជិត ន ិទធ។  ាំសែើរប ់អ្នកេួរបញ្ជជ ក់អ្ាំពី្ការរតឹតបឹត ណដេសោកអ្នក

កាំពុ្ងស ន ើ ុាំ សហើយបញ្ជជ ក់ថា សតើការរតឹតបឹតសន្េះអ្ន្ុវតតចាំសពាេះអ្នកណ្តខៃេះ។ សយើងមិន្ព្តវូប្ដន្

ទមទរឱយយេ់ព្ព្មន្ឹង ាំសែើរសន្េះសទ។ សបើ ិន្សយើងយេ់ព្ព្ម សយើងន្ឹងអ្ន្ុសោមតាម ាំសែើ ុាំ

វរតឹបន្ត ឹងរប ់អ្នកេុេះព្តាណតមាន្ព្័ត៌មាន្ចាាំប្ដច់ សដើមបី ត្េ់ជូន្សោកអ្នកនូ្វការព្ាប្ដេ សស្រ គ្ េះ

បនទ ន្់។ សទេះជាយា៉ោ ងណ្តក៏សដាយ សយើងន្ឹងរតឹបន្ត ឹងការសព្បើព្ប្ដ ់ ឬការបសញ្េញព្័ត៌មាន្ PHI 

 ព្មាប់ការទូទត់ ឬព្បតិបតត ិការណងទាំ ុខភាព្សៅណ្ន្ការ ុខភាព្សៅសព្េ ណដេសោកអ្នក

ប្ដន្បង់ថ្ងៃសព្ញសេើស វា ឬទាំន្ិញសដាយសចញព្ប្ដក់ព្ីសហាស ៉ោ ផ្ទទ េ់ខល នួ្។ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


ស ៀវសៅណែនាំ មាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 8 ៖  ិទធិ និ្ងទាំនួ្េខុ ព្តវូរប ់អ្នក 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ  ូមទូរ ព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃ ុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុង ប្ដា ហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់ ព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរ ព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរ ព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម  ូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។. 183 ? 
 

 សិទធ ិកន ុងការបសន ើសុំទំនាក់ទំនងសមាា ត់ - អ្នកមាន្ ិទធិស ន ើ ុាំឱយសយើងទក់ទងជាមួយអ្នកអ្ាំពី្ PHI 

រប ់អ្នកសដាយមស្ាប្ដយស្សងសទៀតឬសៅទីតាាំងស្សងសទៀត។  ិទធិសន្េះអ្ន្ុវតតណតសៅកន ុងកាេៈសទ

 ៈ ដូចខាងសព្កាម៖ (1) ការទាំនក់ទាំន្ងប ា្ ញព្ីព្័តមាន្សវជជសាស្រ ត  ឬស ម្ េះ ន្ិងអា យដាឋ ន្រប ់

អ្នក ត្េ់ស វាណងទាំទក់ទងន្ឹងការទទួេស វា មាៃ ត់ ឬ (2) ការប ា្ ញព្័ត៌មាន្ទាំងអ្ ់ ឬណ ន្កណ្ត

មួយថ្ន្ព្័ត៌មាន្សវជជសាស្រ ត  ឬស ម្ េះ ន្ិងអា យដាឋ ន្រប ់អ្នក ត្េ់ស វាណងទាំអាចបងកសព្ោេះថាន ក់ដេ់

សោកអ្នក សបើ ិន្វាមិន្ព្តវូប្ដន្ស្ញើរជូន្សដាយមស្ាប្ដយស្សង ឬសៅទីតាាំងស្សងសទៀត ណដេសោក

អ្នកចង់ប្ដន្។ សោកអ្នកមិន្ចាាំប្ដច់ព្ន្យេ់អ្ាំព្ីមូេសហតុថ្ន្ការស ន ើ ុាំរប ់អ្នកសទ ប៉ោុណន្ត ាំសែើរប ់

អ្នកព្តវូណតបញ្ជជ ក់យា៉ោ ងចា ់ថា ការទាំនក់ទាំន្ងប ា្ ញព្័ត៌មាន្សវជជសាស្រ ត  ឬស ម្ េះ ន្ិងអា យដាឋ ន្ 

រប ់អ្នក ត្េ់ស វាណងទាំទក់ទងន្ឹង ការទទួេប្ដន្ស វា មាៃ ត់ ឬការប ា្ ញព្័ត៌មាន្ទាំងអ្ ់ ឬ

ណ ន្កថ្ន្ព្័ត៌មាន្សវជជសាស្រ ត  ស ម្ េះអ្នក ត្េ់ស វាណងទាំ ន្ិងអា យដាឋ ន្អាចស វ្ ើឲ្យសោកអ្នកមាន្សព្ោេះ

ថាន ក់ សបើ ិន្មស្ាប្ដយទាំនក់ទាំន្ង ឬទីតាាំងមិន្ព្តូវប្ដន្ផ្ទៃ  ់បត រូ។ សយើងព្តូវណតបាំសព្ញតាម ាំសែើរ

 ុាំរប ់អ្នក សបើ ិន្វា មសហតុ្េ សហើយបញ្ជជ ក់អ្ាំពី្មស្ាប្ដយ ឬទីតាាំងស្សង ណដេេួរណត ត្េ់

ព្័ត៌មាន្ PHI រប ់អ្នក។ 

 សិទធ ិទទួលបាននិងទទួលបានចា ់ចមាងផ្ន PHI រ ស់អ្នក - អ្នកមាន្ ិទធិសដើមបីសមើេឬយកចាប់

ចមៃងថ្ន្ PHI រប ់អ្នកណដេមាន្សៅកន ុង ាំែុាំកាំែត់ព្តាណដេប្ដន្កាំែត់ទុក សដាយមាន្ករែីសេើក

ណេងតិចតួច។ សោកអ្នកអាចស ន ើ ុាំឲ្យសយើង ត្េ់ចាប់ចមៃងកន ុងទព្មង់ស្សងសព្ៅព្ីចាប់ចមៃង។ 

សយើងន្ឹងសព្បើព្ប្ដ ់ទព្មង់ណដេសោកអ្នកស ន ើ ុាំ េុេះព្តាណតសយើងមិន្អាចស វ្ ើដូសចនេះប្ដន្។វសោកអ្នកព្តវូ

ស វ្ ើការស ន ើ ុាំជាោយេកខែ៍អ្កសរ សដើមបីទទួេប្ដន្ ិទធិចូេសមើេព័្ត៌មាន្ PHI រប ់អ្នក។ សបើ ិន្

សយើងបដិស ្ ាំសែើរប ់អ្នក សយើងន្ឹង ត្េ់ការព្ន្យេ់ជាោយេកខែ៍អ្កសរដេ់សោកអ្នក សហើយន្ឹង

ព្ប្ដប់សោកអ្នកថា សតើមូេសហតុថ្ន្ការបដិស ្អាចព្តវូប្ដន្ពិ្និ្តយស ើងវញិ ឬក៍អ្ត់ ន្ិង រសបៀបស ន ើ

 ុាំការពិ្និ្តយស ើងវញិ ឬថាសតើការបដិស ្មិន្អាចព្តវូប្ដន្ពិ្និ្តយស ើងវញិ ឬយា៉ោ ងណ្ត។ 

 សិទធ ិកន ុងន្កន្ម្រ  PHI រ ស់អ្នក - អ្នកមាន្ ិទធិស ន ើ ុាំឱយសយើងណកណព្ប ឬផ្ទៃ  ់បត រូ PHI រប ់អ្នក សបើ ិន្

អ្នកសជឿថា វាមាន្ព័្ត៌មាន្មិន្ព្តឹមព្តូវ។  ាំសែើរប ់អ្នកព្តូវណតស វ្ ើស ើងជាោយេកខែ៍អ្កសរ សហើយ

ព្តវូព្ន្យេ់ពី្មូេសហតុ ណដេេួរណតណកតព្មូវព័្ត៌មាន្សន្េះ។ សយើងអាចបដិស ្ ាំសែើរប ់អ្នកសដាយ

មាន្សហតុ្េជាក់ោក់មួយចាំនួ្ន្ ឧទហរែ៍ សបើ ិន្សយើងមិន្ប្ដន្បសងក ើតព័្ត៌មាន្ណដេសោកអ្នក

ចង់ឲ្យណកតព្មូវ សហើយមាន្ណតអ្នកបសងក ើតព្័ត៌មាន្ PHI អាចស វ្ ើការណកតព្មូវប្ដន្។ សបើ ិន្សយើង

បដិស ្ការស ន ើ ុាំរប ់អ្នក សយើងន្ឹង ត្េ់ការព្ន្យេ់ជាោយេកខែ៍អ្កសរដេ់សោកអ្នក។ សោកអ្នក

អាចស ៃ្ ើយតបជាមួយនឹ្ងេិខិតស ៃ្ ើយតបថា សោកអ្នកមិន្យេ់ព្ព្មចាំសពាេះការ សព្មចចិតតរប ់

សយើង សហើយសយើងន្ឹងភាជ ប់េិខិតស ៃ្ ើយតបរប ់អ្នកអ្ាំពី្ព្័ត៌មាន្ PHI ណដេសោកអ្នកស ន ើ ុាំឲ្យសយើង

ណកតព្មូវ។ សបើ ិន្សយើងទទួេយក ាំសែើរប ់អ្នក សដើមបីណកតព្មូវព័្ត៌មាន្សន្េះ សយើងន្ឹងខិតខាំព្បឹង

ណព្បងស វ្ ើយា៉ោ ងណ្ត សដើមបីជូន្ដាំែឹងដេ់អ្នកដថ្ទ រមួទាំងមនុ្ ស ណដេសោកអ្នកចាត់តាាំងអ្ាំព្ីការណក

តព្មូវសន្េះ សហើយរមួបញ្ច េូការផ្ទៃ  ់បត រូសន្េះកន ុងការបសញ្េញព្័ត៌មាន្សនេះនសព្េអ្នេត។ 

 សិទធ ិទទួលបានគណបន យផ្នការ ង្ហា ញព័ត៌មាន - អ្នកមាន្ ិទធិទទួេបញ្ជ ីថ្ន្ករែីកន ុងរយៈសព្េ 6 

ឆ្ន ាំចុងសព្កាយ ណដេសយើងឬ ហការ ើអាជីវកមមរប ់សយើងប្ដន្ប ា្ ញព័្ត៌មាន្កន ុង PHI រប ់អ្នក។ 

សន្េះមិន្អ្ន្ុវតតចាំសពាេះការប ា្ ញព្័ត៌មាន្ ព្មាប់សោេបាំែងថ្ន្ការព្ាប្ដេ ការទូទត់ ព្បតិបតត ិ

ការណងទាំ ុខភាព្ ឬការប ា្ ញព្័ត៌មាន្ណដេសោកអ្នកប្ដន្អ្ន្ុញ្ជា ត និ្ង កមមភាព្មួយចាំនួ្ន្

ស្សងសទៀត។ សបើ ិន្សោកអ្នកស ន ើ ុាំេែសន្យយសន្េះសេើ ពី្មួយដងកន ុងរយៈសព្េ 12 ណខ សនេះសយើង

អាចេិតថ្ងៃស វា មរមយសដាយណ អ្កសេើការចាំណ្តយ ព្មាប់ ាំសែើបណន្ថមទាំងសន្េះព្ីសោកអ្នក។ សយើង

នឹ្ង ត្េ់ជូន្សោកអ្នកនូ្វព័្ត៌មាន្បណន្ថម ត ីពី្ថ្ងៃស វារប ់សយើងសៅសព្េណដេសោកអ្នកស ន ើ ុាំ។ 

 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


ស ៀវសៅណែនាំ មាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 8 ៖  ិទធិ និ្ងទាំនួ្េខុ ព្តវូរប ់អ្នក 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ  ូមទូរ ព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃ ុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុង ប្ដា ហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់ ព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរ ព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរ ព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម  ូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។. 184 ? 
 

 សិទធ ិកន ុងការោក់ពាកយ ណត ឹង - សបើ ិន្សោកអ្នកមាន្អារមមែ៍ថា  ិទធិឯកជន្រប ់អ្នកព្តវូប្ដន្

រំសោេបាំពាន្ ឬសយើងប្ដន្រំសោេសេើការអ្ន្ុវតត ិទធិឯកជន្រប ់អ្នក សនេះសោកអ្នកអាចដាក់

ពាកយបែត ឹងមកពួ្កសយើងជាោយេកខែ៍អ្កសរ ឬតាមរយៈទូរ ព្ទសដាយសព្បើព័្ត៌មាន្ទាំនក់ទាំន្ង

សៅចុងបញ្េប់ថ្ន្ស ចកត ីជូន្ដាំែឹងសន្េះ។  ព្មាប់បែត ឹងរប ់ មាជិក Medi-Cal  មាជិកអាច

ន្ឹងទក់ទង្ងណដរសៅកាន់្ព្ក ួងស វា ុខាេិប្ដេរដឋ California ណដេព្តវូប្ដន្រាយនមសៅ

កន ុងណ ន្កបនទ ប់សន្េះ។ 

 
 

ឬអ្នកអាចដាក់ពាកយបែត ឹងសៅព្ក ួង ុខាេិប្ដេ ន្ិងស វាមន្ុ សជាតិរប ់ ហរដឋអាសមរកិ 

(U.S. Department of Health and Human Services) ការយិាេ័យ ិទធិ ុី វេិ (Office for Civil 

Rights) ណដេមាន្ទីតាាំងសៅ 200 Independence Avenue S.W., Washington, D.C. 20201 ឬ

សដាយទូរ ព្ទសៅសេខ 1-800-368-1019 (TTY: 1-866-788- 4989) ឬចូេសៅកាន់្ 

www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints។ 
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ស ៀវសៅណែនាំ មាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 8 ៖  ិទធិ និ្ងទាំនួ្េខុ ព្តវូរប ់អ្នក 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ  ូមទូរ ព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃ ុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុង ប្ដា ហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់ ព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរ ព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរ ព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម  ូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។. 185 ? 
 

ប ើងនឹងមិនប េី ើអ្េ ីម្រ ឆំងនឹងអ្នកប ើ  បពលអ្នកោក់ពាកយ ណត ឹង។ 

សិទធ ិទទួលបានចា ់ចមាងផ្នបសចកត ីជូនែំណឹងបនេះ អ្នកអាចស ន ើ ុាំចាប់ចមៃងថ្ន្ស ចកត ីជូន្ដាំែឹង

រប ់សយើងព្េប់សព្េសដាយសព្បើបញ្ជ ីព្័ត៌មាន្ទាំនក់ទាំន្ងសៅចុងបញ្េប់ថ្ន្ស ចកត ីជូន្ដាំែឹង។  

សបើ ិន្សោកអ្នកទទួេប្ដន្ស ចកត ីជូន្ដាំែឹងសន្េះសៅសេើសេហទាំព្័ររប ់សយើងឬតាមរយៈ ាំបុព្តសអ្

 ិចព្តនិូ្ក (អីុ្ណម៉ោេ)សោកអ្នកក៏មាន្ ិទធិស ន ើ ុាំចាប់ងតចមៃងព្កដា ្ងណដរ។ 

 

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 

សបើ ិន្សោកអ្នកមាន្ ាំែួរណ្តមួយអ្ាំពី្ស ចកត ីជូន្ដាំែឹងសន្េះ ការអ្ន្ុវតត ិទធិឯកជន្រប ់សយើងណដេ

ទក់ទងន្ឹងព្័ត៌មាន្ PHI រប ់អ្នកឬរសបៀបអ្ន្ុវតត ិទធិរប ់អ្នក សោកអ្នកអាចទក់ទងមកសយើងជា

ោយេកខែ៍អ្កសរឬតាមរយៈទូរ ព្ទសដាយសព្បើព័្ត៌មាន្ទាំនក់ទាំន្ងណដេប្ដន្ប ា្ ញខាងសព្កាម។ 

 

 
ការ ធយាល័ ឯកជនភាព Health Net ទូរសពា ៖ 1-855-464-3571 (TTY: 711) 

Attn: Privacy Official 
 

P.O. Box 9103 
 

Van Nuys, CA 91409 

ទូរសារ៖1-818-676-8314 

អ្ុីណមេ៖Privacy@healthnet.com 

 
 

 ព្មាប់ មាជិក Medi-Cal ណតប៉ោុសណ្តណ េះ សបើ ិន្សោកអ្នកសជឿថា សយើងមិន្ប្ដន្ការពារឯកជន្ភាព្

រប ់អ្នក សហើយព្ប្ដថាន ចង់ស វ្ ើបែត ឹង សោកអ្នកអាចន្ឹងដាក់បែត ឹងប្ដន្សដាយសៅទូរ ព្ទ ឬ រស រ

មកកាន់្៖ 

 

Privacy Officer  

c/o Office of Legal Services  

California Department of Health Care Services  

1501 Capitol Avenue, MS 0010 

P.O. Box 997413  

Sacramento, CA 95899-7413 

 

ទូរ ព្ទ៖ 1-916-445-4646 ឬ 1-866-866-0602 (TTY/TDD: 1-877-735-2929) 

 

អ្ុីណមេ៖ Privacyofficer@dhcs.ca.gov 
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ស ៀវសៅណែនាំ មាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 8 ៖  ិទធិ និ្ងទាំនួ្េខុ ព្តវូរប ់អ្នក 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ  ូមទូរ ព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃ ុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុង ប្ដា ហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់ ព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរ ព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរ ព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម  ូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។. 186 ? 
 

បសចកត ីជូនែំណឹងពីភាពឯកជនផ្នព័ត៌មានែិរចញ វតថ ុ 

 

ស ចកត ីជូន្ដាំែឹងសន្េះពិ្ព្ែ៌នអ្ាំពី្វ ិ្ ី ណដេ ព័ត៌មានែិរចញ វតថ ុ អ្ាំពី្សោកអ្នកអាចព្តវូប្ដន្សព្បើព្ប្ដ ់ ន្ិង

ប ា្ ញ និ្ងអ្ាំពី្វ ិ្ ី ណដេសោកអ្នកអាចចូេសមើេព្័ត៌មាន្សន្េះប្ដន្។  ូមពិ្ន្ិតយស ចកា ីជូន្ដាំែឹងសន្េះស ើង

វវញិសដាយព្បងុព្បយ័តន។ 

សយើងសបតជាញ យា៉ោ ងខាជ ប់ខជ នួ្កន ុងការរកានូ្វការ មាៃ ត់ព័្ត៌មាន្ហិរញ្ា វតថ ុផ្ទទ េ់ខល នួ្រប ់អ្នក។  ព្មាប់សោេ

បាំែងថ្ន្ស ចកត ីជូន្ដាំែឹងសន្េះ "ព្័ត៌មាន្ហិរញ្ា វតថ ុផ្ទទ េ់ខល នួ្” មាន្ន្័យថា ព្័ត៌មាន្អ្ាំព្ីអ្នកចុេះស ម្ េះ ន្ិង

អ្នកដាក់ពាកយ ុាំការធានរា៉ា ប់រងការណងទាំ ុខភាព្ ណដេ ត្េ់អ្តត ញ្ជា ែបុេគេ ណដេមិន្អាចរកប្ដន្ជា

សាធារែៈសហើយព្តវូប្ដន្ព្បមូេយកពី្បុេគេ ឬព្តូវប្ដន្ទទួេប្ដន្ សដាយមាន្ទាំនក់ទាំន្ងជាមួយនឹ្ងការ

ត្េ់ការធានរា៉ា ប់រងការណងទាំ ុខភាព្សៅឲ្យបុេគេសនេះ។ 

ព័ត៌មានន្ែលប ើងម្រ មូល៖ សយើងព្បមូេព័្ត៌មាន្ហិរញ្ា វតថ ុផ្ទទ េ់ខល នួ្អ្ាំពី្សោកអ្នកពី្ព្បេព្ដូចតសៅសន្េះ៖ 

 
 ព្័ត៌មាន្ណដេសយើងទទួេប្ដន្ព្ីសោកអ្នកសៅសេើពាកយ ុាំឬទព្ម់ងណបបបទដថ្ទសទៀត ដូចជា

ស ម្ េះ អា យដាឋ ន្ អាយុ ព្័ត៌មាន្សវជជសាស្រ ត  ន្ិងសេខសបឡា ន្ត ិ ុខ ងគម។ 

 ព័្ត៌មាន្អ្ាំពី្ព្បតិបតត ិការរប ់អ្នកជាមួយសយើង ជាមួយ មព ័ន្ធសាខាសយើងឬណ ន្កស្សងសទៀត  

ដូចជាព្បវតត ិការបង់ថ្ងៃបុព្វោេធានរា៉ា ប់រងន្ិងការទមទរ ាំែង ន្ិង 

 ព្័ត៌មាន្មកព្ីរប្ដយការែ៍អ្តិងិជន្។ 

 

ការបចញ្ា ព័ត៌មាន៖ សយើងមិន្បសញ្េញព្័ត៌មាន្ហិរញ្ា វតថ ុផ្ទទ េ់ខល នួ្អ្ាំព្ី មាជិករប ់សយើង ឬអ្តីត

 មាជិករប ់សយើងសៅភាេីទីបីណ្តមួយសេើកណេងណតមាន្ការតព្មូវឬអ្នុ្ញ្ជា តសដាយចាប់។ ឧទហរែ៍ សៅ

កន ុងណបបណ្ន្ថ្ន្ការអ្នុ្វតតន៍្ពាែិជជកមមទូសៅរប ់សយើង តាមណដេចាប់អ្ន្ុញ្ជា ត សយើងអាចន្ឹង សបើក

ទមាៃ យព្័ត៌មាន្ហិរញ្ា វតថ ុផ្ទទ េ់ខល នួ្ណដេសយើងព្បមូេប្ដន្អ្ាំពី្សោកអ្នក សដាយោម ន្ការអ្ន្ុញ្ជា តព្ីសោកអ្នក 

សៅឲ្យវទិាសាថ ន្ព្បសេទដូចតសៅសន្េះ៖ 

 សៅកាន់្ មព ័ន្ធសាខាសាជីវកមមរប ់សយើង ដូចជាព្កមុហ ុន្ធានរា៉ា ប់រងដថ្ទសទៀត។ 

 សៅកាន់្ព្កមុហ ុន្ណដេមិន្ជាប់ មព ័ន្ធសាខា ព្មាប់សោេបាំែងអាជីវកមមព្បចាាំថ្ងៃរប ់សយើង 

ដូចជាសដើមបីដាំសែើរការព្បតិបតត ិការរប ់សយើង រកានូ្វេែន្ីរប ់អ្នក ឬស ៃ្ ើយតបសៅន្ឹងដីការ

បញ្ជជ តុោការន្ិងការស ុើបអ្សងកត ល្ វូចាប់។ និ្ង 

 សៅកាន់្ព្កមុហ ុន្មិន្ជាប់ មព ័ន្ធសាខាណដេ ត្េ់ស វាជាំនួ្ ឲ្យសយើង រមួមាន្ការស្ញើទាំនក់ទាំន្ងព្ី

ការ្សព្វ្ាយពាែិជជកមមកន ុងនមជាណ្ន្ការរប ់សយើង។ 

 

ការរកាការសមាា ត់និងសុវតែ ិភាព៖ សយើងរកាការពារ ុវតថ ិភាព្តាមវ ិ្ ីរបូវន័្ត  សអ្ ិចព្តនិូ្កនិ្ងនី្តិវ ិ្ ីសដាយ

អ្នុ្សោមតាម ា ង់ដាររប ់រដឋនិ្ង ហព័្ន្ធណដេចូេជា្រមាន្សដើមបីការពារព័្ត៌មាន្ហិរញ្ា វតថ ុផ្ទទ េ់ខល នួ្រប ់

អ្នកពី្ហានិ្េ័យស្សងៗដូចជាការប្ដត់បង់ ការបាំផ្ទៃ ញឬការសព្បើព្ប្ដ ់ខុ ។ វវធិាន្ការទាំងសន្េះរមួមាន្ការ

ការពារ ុវតថ ិភាព្កុាំព្យូ ទ័រ ការការពារ ុវតថ ិភាព្ឯកសារនិ្ងអ្ោរនិ្ងការរតឹបន្ត ឹងសេើអ្នកណ្តណដេអាចចូេ

សមើេព្័ត៌មាន្ហិរញ្ា វតថ ុផ្ទទ េ់ខល នួ្រប ់អ្នក។ 

សួរសំណួរអំ្ពីន្្នការ៖ សបើ ិន្សោកអ្នកមាន្ ាំែួរណ្តមួយ អ្ាំពី្ស ចកត ីជូន្ដាំែឹងសន្េះ៖ 

 

 ូមបៅទូរសពា បៅកាន់បលខបនេះបោ ឥតគិតផ្ថា ន្ែលមានបៅបលើខនង ័ណណ សមាគ ល់សមាជិករ ស់អ្នក ឬ

ទក់ទងសៅកាន់្ Health Net តាមរយៈ  

1-855-464-3571 (TTY: 711)។ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


ស ៀវសៅណែនាំ មាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 8 ៖  ិទធិ និ្ងទាំនួ្េខុ ព្តវូរប ់អ្នក 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ  ូមទូរ ព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃ ុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុង ប្ដា ហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់ ព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរ ព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរ ព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម  ូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 
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D. ការទទួលខុសម្រតវូរ ស់ប ើងកន ុងការ ត្ល់ព័ត៌មានអំ្ពីន្្នការរ ស់ប ើង អ្នក ត្ល់

បសវា ណាត ញរ ស់ប ើង និងបសវារា៉ា  ់រងរ ស់អ្នក 

កន ុងនមជា មាជិកមាន ក់រប ់ Health Net Cal MediConnect សោកអ្នកមាន្ ិទធិទទួេព្័ត៌មាន្ពី្សយើង។  

សបើ ិន្សោកអ្នកមិន្សចេះនិ្យាយភាសាអ្ង់សេៃ សទ សយើងមាន្ស វាបកណព្ប សដើមបីស ៃ្ ើយនូ្វរាេ់ ាំែួរណ្តមួយ

ណដេសោកអ្នកអាចមាន្អ្ាំពី្ណ្ន្ការ ុខភាព្រប ់សយើង។ សដើមបីទទួេប្ដន្អ្នកបកណព្បផ្ទទ េ់មាត់ ព្ោន់្ណតទូរ

 ព្ទមកកាន្់សយើងតាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ

ច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃ ុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃចុង ប្ដា ហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់ ព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដ

ន្។ សេនឹ្ងសៅទូរ ព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ សន្េះជាស វា ព្មាប់អ្នកណដេមិន្ប្ដច់បង់

ព្ប្ដក់។ សោកអ្នក ក៏អាចទទួេប្ដន្ស ៀវសៅណែនាំសន្េះ សដាយឥតេិតថ្ងៃជាភាសាស្សងៗដូចខាងសព្កាម៖ 

 ភាសាអារា៉ា ប់ 

 ភាសាអាសមន្ី 

 ភាសាណខមរ 

 ភាសាចិន្ 

 ភាសាហាវ  ុី 

 ភាសាកូសរ៉ា 

 ភាសារុ សី 

 ភាសាសអ្ ា៉ោ ញ 

 ភាសាតាកា ក 

 ភាសាសវៀតណ្តម 

 

សយើងក៏អាច ត្េ់ព្័ត៌មាន្ជូន្សោកអ្នកជាអ្កសរសប្ដេះព្ុមព្ាំៗ អ្កសរ ព្មាប់ជន្ព្ិការណេនក ឬជា ាំស ង្ងណដរ។  

សបើ ិន្សោកអ្នកចង់ប្ដន្ព័្ត៌មាន្អ្ាំពី្ចាំែុចណ្តមួយខាងសព្កាម  ូមសៅទូរ ព្ទ ័សៅកាន់្ស វាបសព្មើ មាជិក: 

 រសបៀបសព្ជើ សរ ើ  ឬផ្ទៃ  ់បត រូណ្ន្ការ 

 ណ្ន្ការរប ់សយើង រមួមាន្៖ 

o ព្័ត៌មាន្ហិរញ្ា វតថ ុ 

o សតើសយើងព្តវូប្ដន្វាយតថ្មៃដាក់ព្ិន្ទ ុ សដាយ មាជិកណ្ន្ការយា៉ោ ងដូចសមតច 

o ចាំនួ្ន្បែា ឹងឧទធរែ៍ណដេដាក់សដាយ មាជិក 

o រសបៀបកន ុងការចាកសចញពី្ណ្ន្ការរប ់សយើង 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


ស ៀវសៅណែនាំ មាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 8 ៖  ិទធិ និ្ងទាំនួ្េខុ ព្តវូរប ់អ្នក 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ  ូមទូរ ព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃ ុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុង ប្ដា ហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់ ព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរ ព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរ ព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម  ូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 
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 អ្នក ត្េ់ស វាណងទាំកន ុងបណ្តត ញ ន្ិងឱ ងសាថ ន្កន ុងបណ្តត ញរប ់សយើងរមួមាន្៖ 

o រសបៀបសព្ជើ សរ ើ  ឬផ្ទៃ  ់បដ រូអ្នក ា្េ់ស វាណងទាំ ុខភាព្បឋម 

o េកខែៈ មបតត ិរប ់អ្នក ត្េ់ស វា ន្ិងឱ ងសាថ ន្រប ់សយើង 

o រសបៀបណដេសយើងបង់ថ្ងៃអ្នក ត្េ់ស ណងទាំកន ុងបណ្តត ញរប ់សយើង 

 ស វា និ្ងឱ ងណដេព្តវូប្ដន្ធានរា៉ា ប់រង ន្ិងអ្ាំពី្ចាប់ណដេសោកអ្នកព្តវូណតអ្នុ្វតត រមួទាំង: 

o ស វា និ្ងឱ ងណដេព្តវូប្ដន្ធានរា៉ា ប់រងសដាយណ្ន្ការសយើង 

o ណដន្កាំែត់ ព្មាប់ការធានរា៉ា ប់រង និ្ងឱ ងរប ់អ្នក 

o វវធិាន្ននណដេសោកអ្នកព្តវូណតអ្ន្ុវតាតាម សដើមបីទទួេប្ដន្ស វាន្ិងឱ ងណដេព្តវូប្ដន្ការធាន

រា៉ា ប់រង 

 សហតុអ្វ ីប្ដន្ជាអ្វ ីមួយមិន្ព្តវូប្ដន្ធានរា៉ា ប់រង ន្ិងអ្វ ីណដេសោកអ្នកអាចស វ្ ើប្ដន្អ្ាំព្ីវា រមួទាំងការ ួរ

សយើងអ្ាំព្:ី 

o  រស រជាោយេកខែ៍អ្កសរថាសហតុអ្វ ីប្ដន្ជាអ្វ ីមួយមិន្ព្តវូប្ដន្ធានរា៉ា ប់រង 

o ផ្ទៃ  ់បត រូនូ្វការ សព្មចចិតតណដេសយើងប្ដន្ស វ្ ើសហើយ 

o បង់ព្ប្ដក់សៅសេើវកិកយប័ព្តណដេសោកអ្នកមាន្ 

E. អ្សមតែភាពរ ស់អ្នក ត្ល់បសវាន្ថទាកំន ុង ណាត ញបែើមបីបចញវ ធកក  ម្រតឲ្យបោកអ្នក

ផ្ទា ល់ 

សវជជបែឌ ិត មន្ទ ីរសព្ទយ និ្ងអ្នក ា្េ់ស វាស្សងសទៀតសៅកន ុងបណ្តា ញសយើង មិន្អាចស វ្ ើឲ្យសោកអ្នកបង់ថ្ងៃ ព្មាប់ស 

វាណដេព្តវូប្ដន្ធានរា៉ា ប់រងសនេះស ើយ។ ពួ្កសេ ក៏មិន្អាចេិតព្ប្ដក់ព្ីសោកអ្នក សបើ ិន្សយើងបង់ព្ប្ដកត់ិចជាងអ្វ ី

ណដេសោកអ្នក ា្េ់ស វាេិតព្ប្ដក់សនេះណដរ។ សដើមបីណ វ ងយេ់ពី្អ្វ ីណដេព្តវូស វ្ ើ សបើ ិន្អ្នក ា្េ់ស វាណងទាំកន ុងបណ្តា ញ

ព្ាយាមេិតព្ប្ដក់ព្ីសោកអ្នក ព្មាប់ស វា ណដេព្តវូប្ដន្ធានរា៉ា ប់រង  ូមសមើេជាំពូ្កទី 7 ណ ន្ក A ទាំព្័រ 154 ។ 

F. សិទធ ិរ ស់អ្នក បែើមបីចាកបចញពី ន្្នការ Cal MediConnect រ ស់ ប ើង  

ោម ន្ន្រណ្តមាន ក់អាចបងខ ាំឲ្យសោកអ្នកបន្ាឱយសៅកន ុងណ្ន្ការសយើងប្ដន្ស ើយ សបើ ិន្សោកអ្នកមិន្ចង់សនេះ។  

 សោកអ្នកមាន្ ិទធិទទួេប្ដន្ស វាណងទាំ ុខភាព្រប ់អ្នកស ទ ើរណតទាំងអ្ ់ តាមរយៈ Original Medicare ឬ 

ណ្ន្ការ Medicare Advantage។  

 សោកអ្នកអាចទទួេប្ដន្អ្តថព្បសយាជន៍្ឱ ងព្តវូការសវជជបញ្ជជ  Medicare ណ ន្ក D រប ់អ្នក ពី្ណ្ន្ការឱ 

ងព្តវូការសវជជបញ្ជជ  ឬពី្ណ្ន្ការ Medicare Advantage។ 

  ូមសមើេជាំពូ្កទី 10 ណ ន្ក C ទាំព្័រ 263  ាំរាប់ព្័ត៌មាន្បណន្ថមអ្ាំព្ីថា សតើសព្េណ្តសោកអ្នកអាចចូេរមួកន ុង

ណ្ន្ការងមីថ្ន្ឱ ង Medicare Advantage ឬឱ ងតាមសវជជបញ្ជជ ។ 

 អ្តថព្បសយាជន្៍ Medi-Cal រប ់អ្នកន្ឹងបន្ត ា្េ់ជូន្ តាមរយៈ Health Net Community Solutions, Inc. េុេះ

ព្តាណតសោកអ្នកសព្ជើ សរ ើ ណ្ន្ការស្សងសទៀតណដេមាន្សៅកន ុងសខាន្្ីសន្េះ។   

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


ស ៀវសៅណែនាំ មាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 8 ៖  ិទធិ និ្ងទាំនួ្េខុ ព្តវូរប ់អ្នក 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ  ូមទូរ ព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃ ុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុង ប្ដា ហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់ ព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរ ព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរ ព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម  ូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។. 189 ? 
 

G. សិទធ ិរ ស់អ្នកកន ុងការសបម្រមចចិតតអ្ំពីការន្ថទាសំុខភាពរ ស់ខល នួ 

G1. សិទធ ិរ ស់អ្នក បែើមបែីឹងអ្ំពីជបម្រមើសផ្នការពាបាលរ ស់អ្នក និងការប េី ើការសបម្រមចចិតត
អ្ំពីការន្ថទាសំុខភាពរ ស់ខល នួ 

សោកអ្នកមាន្ ិទធិទទួេប្ដន្ព្័ត៌មាន្សព្ញសេញ ពី្សវជជបែឌ ិតអ្នក ន្ិងអ្នក ា្េ់ស វាណងទាំ ុខភាព្ស្សង

សទៀតសៅសព្េសោកអ្នកទទួេស វានន។ អ្នក ា្េ់ស វារប ់អ្នកព្តវូព្ន្យេ់ព្ី ភាព្ជាំងឺ ន្ិងជសព្មើ ការ

ព្ាប្ដេរប ់សោកអ្នកសៅកន ុងរសបៀបមួយណដេសោកអ្នកអាចយេ់ប្ដន្។ សោកអ្នកមាន្ ិទធិសដើមបី៖ 

 ែឹងពីជបម្រមើសរ ស់អ្នក។ សោកអ្នកមាន្ ិទធិដឹងព្ីព្បសេទថ្ន្ការព្ាប្ដេទាំងអ្ ់។ 

 ែឹងពីការម្រ ឈមនានា។ សោកអ្នកមាន្ ិទធិដឹងព្ីការព្បឈមណ្តមួយណដេពាក់ព្័ន្ធ។ សេព្តវូ

ព្ប្ដប់អ្នកជាមុន្ សបើ ិន្ស វា ឬការព្ាប្ដេណ្តមួយ េឺជាណ ន្កថ្ន្ការព្ិសសា្ន្៍ព្សាវព្ជាវ។ 

សោកអ្នកមាន្ ិទធិបដិស ្ការព្ាប្ដេេកខែៈព្ិសសា្ន្៍សន្េះ។ 

 ទទួលគំនិតទីពីរ។ សោកអ្នកមាន្ ិទធិជួបព្ិសព្ោេះជាមួយសវជជបែឌ ិតមួយស្សងសទៀត មុន្សព្េ

 សព្មចចិតាសេើការព្ាប្ដេ។ 

 និយា ថា “បទ។” សោកអ្នកមាន្ ិទធិបដិស ្ការព្ាប្ដេណ្តមួយប្ដន្។ សន្េះ រមួមាន្ ិទធិ

កន ុងការចាកសចញពី្ មន្ទ ីរសព្ទយ ឬមន្ទ ីរសវជជសាស្រ ា ដថ្ទស្សងសទៀត សបើសទេះបីជាសវជជបែឌ ិតរប ់

អ្នកឲ្យឱវាទសោកអ្នកមិន្ឲ្យចាកសចញក៏សដាយ។ សោកអ្នកក៏មាន្ ិទធិឈប់សព្បើឱ ងណដេព្តវូ

ប្ដន្សចញសវជជបញ្ជជ ឲ្យអ្នក្ងណដរ។ សបើ ិន្អ្នកបដិស ្ការព្ាប្ដេ ឬឈប់សព្បើឱ ងសចញ

សវជជបញ្ជជ  អ្នកន្ឹងមិន្ព្តវូដកសចញពី្ណ្ន្ការសយើងស ើយ។ ប៉ោុណន្ា សបើ ិន្អ្នកបដិស ្ការ

ព្ាប្ដេ ឬឈប់សព្បើឱ ងសនេះ សោកអ្នកទទួេយកទាំនួ្េខុ ព្តវូសព្ញសេញចាំសពាេះអ្វ ីណដេ

សកើតស ើងមកសេើរបូអ្នក។ 

 សំុឲ្យប ើងពនយល់ពីមូលបែតុន្ែលអ្នក ត្ល់បសវាមួ បាន ែិបសីការន្ថទា។ំ សោកអ្នកមាន្
 ិទធិទទួេប្ដន្ការព្ន្យេ់ព្ីសយើង សបើ ិន្អ្នក ា្េ់ស វាណងទាំបដិស ្ការណងទាំណដេអ្នកសជឿ

ជាក់ថា អ្នកេបបីទទួេប្ដន្។ 

 សំុឲ្យប ើងរា៉ា  ់រងបលើបសវាឬឱសថន្ែលម្រតវូបាន ែិបសីឬមិនម្រតវូបានរា៉ា  ់រង។ សន្េះសៅថាការ
ស វ្ ើស ចកា ី សព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង។ ជាំពូ្កទី 9 ណ ន្ក D ទាំព្័រ 200 ព្ប្ដប់ពី្វ ិ្ ីស ន ើ ុាំណ្ន្ការ

សដើមបីស វ្ ើការ សព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង។ 

G2. សិទធ ិរ ស់អ្នកកន ុងការនិយា អ្េ ីន្ែលបោកអ្នកចង់ឲ្យបកើតប ើង ប ើសិនបោកអ្នកមិន
អាចប េី ើការសបម្រមចចិតតន្ថទាសំុខភាពបោ ខល នួឯង 

សព្េខៃេះ មន្ុ សមិន្អាចស វ្ ើការ សព្មចចិតតព្ីការណងទាំ ុខភាព្ ព្មាប់ខល នួ្ពួ្កសេប្ដន្ស ើយ។ មុន្នឹ្ងករែី

សន្េះ សកើតស ើងចាំសពាេះសោកអ្នក អ្នកអាច៖ 

 បាំសព្ញណបបបទជាោយេកខែ៍អ្កសរសដើមបី ដ្ល់សិទធ ិឱយនរណាមាន ក់កន ុងការសបម្រមចបលើការន្ថទាំ
សុខភាពសម្រមា ់បោកអ្នក។ 

 ដ្ល់ការន្ណនាជំាោ លកខណ៍អ្កសរដេ់សវជជបែឌ ិតសោកអ្នក អ្ាំពី្វ ិ្ ី ណដេសោកអ្នកចង់ឱយ

ពួ្កសេចាត់ណចងការណងទាំ ុខភាព្រប ់អ្នក សបើ ិន្អ្នកមិន្អាចស វ្ ើការ សព្មចឱយខល នួ្ឯង។ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


ស ៀវសៅណែនាំ មាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 8 ៖  ិទធិ និ្ងទាំនួ្េខុ ព្តវូរប ់អ្នក 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ  ូមទូរ ព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃ ុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុង ប្ដា ហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់ ព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរ ព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរ ព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម  ូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។. 190 ? 
 

ឯកសារចាប់ណដេអ្នកអាចសព្បើសដើមបី ា្េ់ការណែនាំរប ់សោកអ្នក សៅថាការណែនាំជាមុន្។ ការណែនាំជា

មុន្មាន្សព្ចើន្ព្បសេទ ន្ិងមាន្ស ម្ េះខុ ៗោន ។ ឧទហរែ៍ ដូចជាពាកយបណ្តា ាំសព្េសៅរ ់ និ្ង ិទធិអ្ាំណ្តច

រប ់សមធាវ ើ ព្មាប់ការណងទាំ ុខភាព្។ 

អ្នកមិន្ចាាំប្ដច់សព្បើព្ប្ដ ់ការណែនាំជាមុន្សនេះសទ ប៉ោុណន្ាអ្នកអាចសព្បើព្ប្ដ ់វាប្ដន្ សបើ ិន្អ្នកចង់ស វ្ ើសនេះ។ 

ខាងសព្កាមសន្េះ េឺជាអ្វ ីណដេសោកអ្នកព្តវូអ្ន្ុវតតតាម៖ 

  កទម្រមង់ន្   ទ។ សោកអ្នកអាចយកទព្មង់ណបបបទពី្សវជជបែឌ ិតសោកអ្នក សមធាវ ើ ទី

ភាន ក់្រស វាណ ន្កចាប ់ឬបុេគេិក ងគមកិចេ។ អ្ងគភាព្ណដេ ា្េ់ព្័ត៌មាន្ដេ់អ្នកទាំងឡាយ

អ្ាំពី្ Medicare ឬ Medi-Cal ដូចជា HICAP (កមម វ ិ្ ីោាំព្ទការព្បឹកាសយាបេ់ ន្ិងធានរា៉ា ប់រង

 ុខភាព្) ក៏អាចមាន្ទព្មង់ណបបបទស ចកត ីប គ្ ប់ជាមុន្្ងណដរ។  

  ំបពញរចួចុេះែតែបលខាបលើទម្រមង់ន្   ទបនេះ។ ទព្មង់ណបបបទសន្េះ េឺជាឯកសារចាប់។ 
សោកអ្នកេួរណតពិ្ចារណ្តរកសមធាវ ើឲ្យជួយសរៀបចាំវា។ 

 ត្ល់នូវចា ់ចមាងឱយអ្នកន្ែលម្រតវូការែឹងអំ្ពីវា។ សោកអ្នកេួរ ា្េ់ទព្មង់ណបបបទមួយចាប់ 

ដេ់សវជជបែឌ ិតអ្នក។ សោកអ្នក ក៏េួរណត ា្េ់មួយចាប់ ដេ់បុេគេណដេអ្នកដាក់ស ម្ េះជា

មន្ុ សមាន ក ់សដើមបីស វ្ ើការ សព្មចចិតាជាំនួ្ សោកអ្នក។ សោកអ្នកក៏អាចន្ឹងចង់ ា្េ់ចាប់

ចមៃងសន្េះដេ់មិតាេ័កា ិជិត ន ិទធ ឬ មាជិកព្េួសារ្ងណដរ។ ព្តូវព្ប្ដកដថា ចាប់ងតចមៃងមួយ

ចាប់ព្តូវប្ដន្រកាទុកសៅ ទ្េះ។ 

 សបើ ិន្សោកអ្នកព្តូវចូេ ព្មាកកន ុងមន្ទ ីរសព្ទយសហើយសោកអ្នកមាន្ការណែនាំជាមុន្សដាយ
មាន្ចុេះហតថសេខាសនេះ សូម កវាមួ ចា ់បៅមនា ីរបពទយ។ 

o មន្ទ ីរសព្ទយន្ឹងសាក ួរអ្នកថាសតើ សោកអ្នកមាន្ណបបបទណែនាំជាមុន្ណដេមាន្ចុេះហតថ
សេខាឬអ្ត ់សហើយថាសតើសោកអ្នកមាន្យកវាមកជាមួយសទ។ 

o សបើ ិន្សោកអ្នកមិន្ប្ដន្ចុេះហតថសេខាសេើទព្មង់ណបបបទស ចកា ីប គ្ ប់ជាមុន្សទ មន្ទ ីរ

សព្ទយមាន្ទព្មង់ណបបបទ សហើយនឹ្ង ួរថាសតើអ្នកចង់ចុេះហតថសេខាឬអ្ត់។ 

ព្តវូចងចាាំថា វាជាជសព្មើ រប ់អ្នក កន ុងការបាំសព្ញការណែនាំជាមុន្ឬអ្ត់សនេះ។ 

 

G3. អ្េនី្ែលម្រតវូប េី ើ ប ើសនិការន្ណនារំ ស់បោកអ្នកមិនម្រតវូបានអ្នុវតដតាម 

សបើ ិន្សោកអ្នកប្ដន្ចុេះហតថសេខាសេើការណែនាំជាមុន្ សហើយសោកអ្នកសជឿជាក់ថា សវជជបែឌ ិត ឬមន្ទ ីរសព្ទយ

មិន្ប្ដន្អ្ន្ុវតា តាមការណែនាំសៅកន ុងឯកសារសន្េះ សោកអ្នកអាចដាក់ពាកយបែា ឹងជាមួយ ការយិាេ័យ ិទធិ

ព្េរដឋកន ុងមូេដាឋ ន្រប ់អ្នកប្ដន្។ 

Office for Civil Rights    

U.S. Department of Health & Human Services 

90 7th Street, Suite 4-100 

San Francisco, CA 94103 

 

អ្នកអាចទូរ ព្ទសៅការយិាេ័យ Office for Civil Rights តាមសេខ 1-800-368-1019  

(TTY៖ 1-800-537-7697) 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


ស ៀវសៅណែនាំ មាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 8 ៖  ិទធិ និ្ងទាំនួ្េខុ ព្តវូរប ់អ្នក 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ  ូមទូរ ព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃ ុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុង ប្ដា ហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់ ព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរ ព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរ ព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម  ូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 
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H. សិទធ ិរ ស់អ្នកកន ុងការប េី ើពាកយ ណត ឹង បែើ សំុឲ្យប ើងប េី ើការពិចារណាប ើងវ ធញអំ្ពី

ការសបម្រមចចិតតន្ែលប ើងបានប េី ើ 

ជាំពូ្កទី 9 ណ ន្ក E ទាំព្័រ 205 ព្ប្ដប់ព្ីអ្វ ីណដេអ្នកអាចស វ្ ើប្ដន្ សបើ ិន្អ្នកមាន្បញ្ជា  ឬកងវេ់ណ្តមួយអ្ាំពី្ស វា 

ឬការណងទាំណដេមាន្ការធានរា៉ា ប់រងរប ់អ្នក។ ឧទហរែ៍ អ្នកអាចស ន ើ ុាំឲ្យសយើងស វ្ ើការ សព្មចសេើការធាន

រា៉ា ប់រង ដាក់បែា ឹងឧទធរែ៍សដើមបីផ្ទៃ  ់បដ រូការ សព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង ឬបា ឹងតវា៉ា ។ 

សោកអ្នកមាន្ ិទធិទទួេប្ដន្ព្័ត៌មាន្អ្ាំព្ីបែា ឹងឧទធរែ៍ ន្ិងការបា ឹងតវា៉ា ណដេ មាជិកស្សងសទៀតប្ដន្ស វ្ ើ

ស ើងចាំសពាេះណ្ន្ការរប ់សយើង។ សដើមបីទទួេប្ដន្ព្័ត៌មាន្សន្េះ  ូមទូរ ព្ទមកកាន់្ស វាបសព្មើ មាជិក។ 

H1. អ្េ ីន្ែលម្រតវូប េី ើប ើសិនបោកអ្នកបជឿជាកថ់ាបោកអ្នកកំពុងទទួលរងភាពអ្ ុតត ិីម៌ ឬ

បោកអ្នកចង់ទទួលបានព័ត៌មាន ន្នែមសត ីពីសិទធ ិរ ស់អ្នក 

សបើ ិន្សោកអ្នកសជឿថា សោកអ្នកទទួេភាព្អ្យុតត ិ្ម៌ សហើយវាមិនន្មនជាការសរ ើ សអ្ើងចាំសពាេះសហតុ្េ

ននណដេមាន្កន ុងជាំពូ្កទី 11 ឬ សោកអ្នកចង់ប្ដន្ព្័ត៌មាន្បណន្ថម ត ីព្ី ិទធិរប ់អ្នក សនេះសោកអ្នកអាច

ទទួេប្ដន្ជាំនួ្យសដាយទូរ ព្ទសៅ៖ 

 ស វាបសព្មើ មាជិក។ 

 កមម វ ិ្ ីត  ូ មតិ ន្ិង ត្េ់ព្បឹកាការធានរា៉ា ប់រង ុខភាព្(HICAP)។  ព្មាប់ព្័ត៌មាន្េមអ ិតអ្ាំព្ី

អ្ងគភាព្សន្េះ ន្ិងព្ីរសបៀបទាំនក់ទាំន្ងអ្ងគភាព្សន្េះ  ូមសមើេជាំពូ្កទី 2 ណ ន្ក E ទាំព្័រ 30។ 

 កមម វ ិ្  ីCal MediConnect Ombuds។  ព្មាប់ព្័ត៌មាន្េមអ ិតអ្ាំព្ីអ្ងគភាព្សន្េះ ន្ិងពី្រសបៀប

ទាំនក់ទាំន្ងអ្ងគភាព្សន្េះ  ូមសមើេជាំពូ្កទី 2 ណ ន្ក I ទាំព្័រ 34។ 

 Medicare តាមរយៈសេខ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 24 សមា៉ោ ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃ

កន ុងមួយ ប្ដា ហ៍។ អ្នកសព្បើ TTY េួរសៅសៅកាន់្សេខ 1-877-486-2048 ។ (សោកអ្នកអាច

អាន្ ឬទញយក “ ិទធិ ន្ិងការការពារ Medicare,” ណដេអាចរេសឃើញសៅសេើសេហទាំព្័រ 

Medicare តាមរយៈ www.medicare.gov/Pubs/pdf/11534-Medicare-Rights-and-

Protections.pdf។) 

I.  បោកអ្នកមានសិទធ ិ ត្ល់បយា ល់អ្ំពីសិទធ ិជាសមាជិក និងបោលនបយាបា ទទួល

ខុសម្រតវូរ ស់ប ើង 

សបើ ិន្សោកអ្នកមាន្ ាំែួរ ឬការព្ពួ្យប្ដរមភអ្ាំពី្ ិទធិ និ្ងការទទួេខុ ព្តវូ ឬសបើ ិន្សោកអ្នកមាន្ ាំែូម

ព្រនន សដើមបីណកេមអសោេន្សយាប្ដយ ិទធិជា មាជិក  ូមណចករំណេកេាំន្ិតរប ់អ្នកជាមួយសយើងសដាយ

ទក់ទងស វាបសព្មើ មាជិកតាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 

យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃ ុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃចុង ប្ដា ហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់ ព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើ

សារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរ ព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ 

 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html
https://www.medicare.gov/Pubs/pdf/11534-Medicare-Rights-and-Protections.pdf
https://www.medicare.gov/Pubs/pdf/11534-Medicare-Rights-and-Protections.pdf


ស ៀវសៅណែនាំ មាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 8 ៖  ិទធិ និ្ងទាំនួ្េខុ ព្តវូរប ់អ្នក 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ  ូមទូរ ព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃ ុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុង ប្ដា ហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់ ព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរ ព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរ ព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម  ូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។. 192 ? 
 

J. ការវា តផ្មា បចចកវ ធទាថមីៗ និងមានម្រសា ់ 

បសចេកវទិាងមីៗរមួាន្នី្តិវ ិ្ ីអ្នុ្វតតន៍្ ឱ ង ្េិត្េជីវសាស្រ ត  ឬឧបករែ៍ងមីៗណដេព្តវូប្ដន្បសងក ើតស ើង

សដើមបីព្ាប្ដេជាំងឺ ឬេកខខែឌជាក់ោក់ ឬជាការសព្បើកមម វ ិ្ ីងម ីៗ ថ្ន្នី្តិវ ិ្ ីអ្នុ្វតតន៍្ ណដេមាន្ព្សាប់ ឱ ង 

្េិត្េជីវសាស្រ ត  ន្ិងឧបករែ៍ស្សងៗ។ ណ្ន្ការរប ់សយើងអ្ន្ុវតតតាមការកាំែត់ការធានរា៉ា ប់រងសៅថាន ក់

ជាតិ ន្ិងមូេដាឋ ន្រប ់ Medicare សៅសព្េណដេអាចអ្ន្ុវតតប្ដន្។ 

កន ុងករែីព្ុាំមាន្ស ចកត ី សព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រងរប ់ Medicare សនេះណ្ន្ការរប ់សយើងវាយតថ្មៃ  

បសចេកវទិាងមី ឬការអ្ន្ុវតតងមីថ្ន្បសចេកវទិាណដេមាន្ព្សាប់ សដើមបីបញ្ច េូកន ុងអ្តថព្បសយាជន្៍ ណដេអាចអ្ន្ុវតត

ប្ដន្ សដើមបីធានថា  មាជិកអាចទទួេប្ដន្នូ្វការណងរកាព្បកបសដាយ ុវតថ ិភាព្ ន្ិងព្ប ិទធភាព្សដាយស វ្ ើ

ការវាយតាំថ្េយា៉ោ ង ាំខាន្់សេើឯកសារសវជជសាស្រ ត ណដេប្ដន្ចុេះ្ាយងមីៗព្ីការព្ិនិ្តយព្ិច័យ - ពិ្និ្តយស ើងវញិនូ្វ

ការសប្ដេះព្ុមព្ាយ រមួទាំងការព្ិនិ្តយព្បព្័ន្ធជាព្បចាាំ ការព្ិសសា្ព្េប់ព្េងសដាយថ្ចដន្យ ការ ិកាព្កមុ  

ការ ិកាពិ្ន្ិតយករែី ការព្សាវព្ជាវ ការស វ្ ើសរាេវវនិិ្ចឆ ័យណដេមាន្េទធ្េេួរឲ្យកត់ មាគ េ់ ណដេប ា្ ញព្ី ុវតថ ិ

ភាព្ ន្ិងព្ប ិទធភាព្ ន្ិងការព្ិនិ្តយស ើងវញិនូ្វសោេការែ៍ណែនាំណ អ្កសេើេ ត ុតាង ណដេ ប្ដន្បសងក ើតស ើង

សដាយអ្ងគការជាតិ និ្ងអាជាញ ្រណដេព្តូវប្ដន្ទទួេសាគ េ់។ ណ្ន្ការរប ់សយើងក៏ពិ្ចារណ្តនូ្វមតិសយាបេ់ ការ

ត្េ់អ្ន្ុសា ន្៍ ន្ិងការវាយតថ្មៃសដាយព្េូសព្ទយព្ាប្ដេ  មាេមសវជជសាស្រ ត ណដេទទួេសាគ េ់ជាទូសៅទូទាំង

ព្បសទ  រមួទាំង ងគមជាំនញឯកសទ ព្េូសព្ទយ ព្កមុមតិឯកភាព្ ឬអ្ងគការវាយតថ្មៃបសចេកវទិាព្សាវព្ជាវ ឬ 

បសចេកវទិាណដេទទួេសាគ េ់ជាេកខែៈជាតិ រប្ដយការែ៍ ន្ិងការសប្ដេះព្ុមព្ាយរប ់ភាន ក់្ររដាឋ េិប្ដេស្សង

សទៀត (ឧទហរែ៍ដូចជា រដឋប្ដេអាហារ ន្ិងឱ ង (FDA) មជឈមែឌ េព្េប់ព្េងជាំងឺ (CDC) វវទិាសាថ ន្ជាតិ

 ុខភាព្ (NIH) ជាសដើម។ 
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ស ៀវសៅណែនាំ មាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 8 ៖  ិទធិ និ្ងទាំនួ្េខុ ព្តវូរប ់អ្នក 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ  ូមទូរ ព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃ ុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុង ប្ដា ហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់ ព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរ ព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរ ព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម  ូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។. 193 ? 
 

K. ការទទួលខុសម្រតវូរ ស់អ្នកកន ុងនាមជាសមាជិកន្្នការ 

កន ុងនមជា មាជិកមាន ក់រប ់ណ្ន្ការ អ្នកមាន្ទាំនួ្េខុ ព្តូវស វ្ ើអ្វ ីណដេព្តូវប្ដន្រាយនមខាងសព្កាមសន្េះ។ 

សបើ ិន្អ្នកមាន្ ាំែួរណ្តមួយ  ូមទូរ ព្ទមកកាន់្ស វាបសព្មើ មាជិក។ 

 សូមអានបសៀវបៅន្ណនាសំមាជិកសដើមបីណ វ ងយេ់ថាការធានរា៉ា ប់រ៉ាងសេើអ្វ ីខៃ េះ និ្ងអ្នកព្តវូស វ្ ើ
តាមវធិាន្អ្វ ីខៃ េះ សដើមបីទទួេប្ដន្ស វា ន្ិងឱ ងណដេ ថ ិតសព្កាមការធានរា៉ា ប់រ៉ាង។  ព្មាប់

ព្័ត៌មាន្េមអ ិតអ្ាំព្ីៈ 

o ស វាណដេមាន្ការធានរា៉ា ប់រ៉ាង  ូមចូេអាន្ជាំពូ្កទី 3 ណ ន្ក B ទាំព្័រ 43 ន្ិងជាំពូ្កទី 4 ណ ន្ក D 

ទាំព្័រ 70 ។ ជាំពូ្កទាំងសន្េះ ព្ប្ដប់អ្នកពី្អ្វ ីណដេព្តវូប្ដន្ធានរា៉ា ប់រង ពី្អ្វ ីណដេមិន្ព្តូវប្ដន្ធាន

រា៉ា ប់រង ពី្វវធិាន្អ្វ ីណដេសោកអ្នកព្តវូអ្ន្ុវតាតាម ន្ិងអ្វ ីណដេអ្នកព្តវូបង់ព្ប្ដក់។ 

o ឱ ងណដេមាន្ការធានរា៉ា ប់រ៉ាង  ូមចូេសមើេជាំពូ្កទី 5 ណ ន្ក A ទាំព្័រ 125 ន្ិងជាំពូ្កទី 6 

ណ ន្ក C ទាំព្័រ 146 ។ 

 ម្របា ់ប ើងអំ្ពីការធានារា៉ា  ់រងបលើឱសថម្រតវូការបវជជ ញ្ញជ  ឬសុខភាពណាមួ ប្សងបទៀតន្ែល
សោកអ្នកមាន្។ សយើងព្តវូប្ដន្ទមទរតព្មូវឲ្យស វ្ ើឲ្យព្ប្ដកដថា សោកអ្នកកាំពុ្ងសព្បើព្ប្ដ ់

ជសព្មើ ការធានរា៉ា ប់រងទាំងអ្ ់រប ់អ្នក សៅសព្េណដេសោកអ្នកទទួេប្ដន្ការណងទាំ ុខ

ភាព្។  ូមទូរ ព្ទមកកាន់្ស វាបសព្មើ មាជិក សបើ ិន្អ្នកមាន្ការធានរា៉ា ប់រងដថ្ទស្សង 

សទៀត។ 

 ម្របា ់បវជជ ណឌ ិតអ្នក និងអ្នក ដ្ល់បសវាន្ថទាសំុខភាពប្សងបទៀតថា សោកអ្នកព្តវូប្ដន្ចុេះ

ស ម្ េះសៅកន ុងណ្ន្ការរប ់សយើង។  ូមប ា្ ញប័ែណ  មាគ េ់ មាជិករប ់សោកអ្នក សៅសព្េ

ណដេសោកអ្នកទទួេស វាឬឱ ង។ 

 ជួ បវជជ ណឌ ិតរ ស់អ្នក ន្ិងអ្នក ា្េ់ស វាណងទាំ ុខភាព្ស្សងសទៀតកន ុងការ ា្េ់ជូន្អ្នកនូ្វ

ការណងទាំដ៏េអបាំ្ុត។ 

o ា្េ់ជូន្ពួ្កសេនូ្វព្័ត៌មាន្ណដេពួ្កសេព្តវូការអ្ាំពី្សោកអ្នក ន្ិង ុខភាព្សោកអ្នក។ 

ណ វ ងយេ់ឲ្យកាន់្ណតសព្ចើន្ណដេអាចរចួ អ្ាំពី្បញ្ជា  ុខភាព្រប ់អ្នក។ អ្ន្ុវតាតាមណ្ន្ការ 

និ្ងការណែនាំពី្ការព្ាប្ដេណដេសោកអ្នក ន្ិងអ្នក ា្េ់ស វាណងទាំរប ់អ្នកឯកភាព្ោន ។ 

o ព្តវូព្ប្ដកដថា សវជជបែឌ ិតអ្នក និ្ងអ្នក ា្េ់ស វាណងទាំស្សងសទៀតដឹងអ្ាំព្ីឱ ងទាំងឡាយ 

ណដេសោកអ្នកកាំព្ុងសព្បើព្ប្ដ ់។ សន្េះ រមួមាន្ឱ ងព្តវូការសវជជបញ្ជជ  ឱ ងមិន្ព្តវូការ 

សវជជបញ្ជជ  វវ ើតាមីន្ ន្ិងសារធាតុបាំសព្ញបណន្ថម។ 

o សបើ ិន្អ្នកមាន្ ាំែួរណ្តមួយ ព្តវូព្ប្ដកដថា  ួរ។ សវជជបែឌ ិតអ្នក ន្ិងអ្នក ា្េ់ស វាណងទាំ

ស្សងសទៀត ព្តវូព្ន្យេ់អ្វ ីតាមវវ ិ្ ីណដេសោកអ្នកអាចយេ់ប្ដន្។ សបើ ិន្អ្នក ួរ ាំែួរ 

សហើយអ្នកមិន្យេ់ព្ីចសមៃ ើយសនេះ  ូម ួរវាមាងសទៀត។ 

 ម្រតវូពិចារណា។ សយើងរំព្ឹងថា ព្េប់ មាជិករប ់សយើងសោរព្តាម ិទធិអ្នកជាំងឺស្សងៗ។ សយើង 

ក៏រំព្ឹងថាសោកអ្នកប ា្ ញ ការសោរព្សៅកន ុងការយិាេ័យរប ់សវជជបែឌ ិតអ្នក មន្ទ ីរសព្ទយ និ្ង

ការយិាេ័យអ្នក ា្េ់ស វាណងទាំស្សងសទៀត។ 
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ស ៀវសៅណែនាំ មាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 8 ៖  ិទធិ និ្ងទាំនួ្េខុ ព្តវូរប ់អ្នក 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ  ូមទូរ ព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃ ុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុង ប្ដា ហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់ ព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរ ព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរ ព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម  ូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។. 194 ? 
 

  ង់ម្របាក់ចំបពាេះអ្េ ីន្ែលអ្នកជំពាក់។ កន ុងនមជា មាជិកមាន ក ់អ្នកព្តវូទទួេខុ ព្តវូសេើការ

បង់ព្ប្ដក់ទាំងសន្េះ 

o បុព្វោេការធានរា៉ា ប់រងរប ់ Medicare ណ ន្ក A ន្ិង Medicare ណ ន្ក B ។  ព្មាប់

 មាជិក Health Net Cal MediConnect ភាេសព្ចើន្ស ទ ើរទ ាំងអ្ ់ Medi-Cal បង់ថ្ងៃ

 ព្មាប់បុព្វោេធានរា៉ា ប់រង ណ ន្ក A និ្ង Part B រប ់អ្នក។ 

o សបើ ិន្សោកអ្នកមាន្ការចូេរមួចាំ ណែកកន ុងការបង់ថ្ងៃចាំណ្តយជាមួយនឹ្ងកមម វ ិ្ ី Medi-Cal 

សោកអ្នកនឹ្ងទទួេខុ ព្តវូចាំសពាេះការបង់ថ្ងៃចាំនួ្ន្ភាេចាំ ណែកចូេរមួបង់ថ្ងៃចាំណ្តយរប ់អ្នក

មុន្សព្េ Health Net Cal MediConnect ន្ឹងបង់ថ្ងៃ ព្មាប់ស វាណដេមាន្ធានរា៉ា ប់រងថ្ន្កមមវវ ិ្ ី 

Medi-Cal រប ់អ្នក។ 

o  ព្មាប់ឱ ងមួយចាំនួ្ន្ថ្ន្ ឱ ងណដេព្តវូប្ដន្ធានរា៉ា ប់រងសដាយណ្ន្ការអ្នក អ្នកព្តវូ

បង់ភាេចាំ ណែកចូេរមួចាំ ណែកបង់ចាំណ្តយរប ់អ្នកសៅសព្េអ្នកទទួេប្ដន្ឱ ង។ សន្េះ

នឹ្ងជាថ្ងៃថ្ងៃចាំណ្តយរមួ (ចាំនួ្ន្សងរ)ជាំពូ្កទី 6 ណ ន្ក D3 ទាំព្័រ 148 ព្ប្ដប់អ្នកព្ីអ្វ ីណដេអ្នក

ព្តវូបង់ ព្មាប់ឱ ងរប ់អ្នក។ 

o ប ើសិនបោកអ្នកទទួលបានបសវាឬឱសថណាមួ ន្ែលមិនម្រតវូបានរា៉ា  ់រងបោ ន្្នការ

ប ើងខំុ្បោកអ្នកម្រតវូ ង់បពញផ្ថា។ សបើ ិន្សោកអ្នកមិន្យេ់ព្ បនឹ្ងការ សព្មចរប ់

សយើង កន ុងការមិន្ធានរា៉ា ប់រងសេើស វា ឬឱ ងណ្តមួយសនេះ សោកអ្នកអាចបា ឹងឧទធរែ៍។ 

 ូមសមើេជាំពូ្កទី 9 ណ ន្ក D ទាំព្័រ 200 សដើមបីសរៀន្ពី្វ ិ្ ីបត ឹងឧទធរែ៍។ 

 ម្របា ់ប ើងប ើសិនបោកអ្នកផ្ទា ស់ ដ រូទីលំបៅ។ សបើ ិន្អ្នកចង់ផ្ទៃ  ់បដ រូទីេាំសៅ វា ាំខាន្់ណ្ត ់

ណដេព្តវូព្ប្ដប់សយើងភាៃ មៗ។  ូមទូរ ព្ទសៅស វា មាជិក។ 

o ប ើសិនបោកអ្នកផ្ទា ស់ទីលំបៅបចញពីតំ ន់បសវារ ស់ប ើង បនាេះបោកអ្នកមិនអាច នត

បម្រ ើន្្នការបនេះបទៀតបានបទ។មាន្ណតព្បជាជន្រ ់សៅកន ុងតាំបន្់ស វារប ់សយើងប៉ោុសណ្តណ េះ 

សទើបអាចទទួេប្ដន្កមម វ ិ្  ីHealth Net Cal MediConnect។ ជាំពូ្កទី 1 ណ ន្ក D ទាំព្័រ 12 

ព្ប្ដបអ់្ាំព្ីតាំបន្់ ា្េ់ស វារប ់សយើង។  

o សយើងអាចជួយអ្នកេិតេូរ មិន្ថាអ្នកផ្ទៃ  ់បដ រូទីេាំសៅសៅសព្ៅតាំបន្់ ា្េ់ស វារប ់សយើងក៏
សដាយ។ កន ុងអ្ាំ ុងសព្េចុេះស ម្ េះព្ិស   អ្នកអាចផ្ទៃ  ់បដ រូសៅ Original Medicare ឬចុេះ

ស ម្ េះសៅកន ុងណ្ន្ការ ុខភាព្ Medicare ឬណ្ន្ការឱ ងព្តវូការសវជជបញ្ជជ  សៅកន ុងទី

តាាំងងមីរប ់អ្នក។ សយើងអាចឲ្យសោកអ្នកដឹង សបើ ិន្សយើងមាន្ណ្ន្ការណ្តមួយ សៅកន ុង

តាំបន្់ងមីរប ់សោកអ្នក។  

o ព្តវូព្ប្ដកថា្ងណដរថាអ្នុ្ញ្ជា តឱយ Medicare និ្ង Medi-Cal សាគ េ់ព្ីអា យដាឋ ន្ងមីរប ់

អ្នក សៅសព្េអ្នកផ្ទៃ  ់ទី។  ូមសមើេជាំពូ្កទី 2 ណ ន្ក G ទាំព្័រ 32 ន្ិងណ ន្ក H ទាំព្័រ 33 

សដើមបីរកសេខទូរ ព្ទ ព្មាប ់Medicare និ្ង Medi-Cal ។ 

o ប ើសិនអ្នកផ្ទា ស់ ដ រូទីលំបៅបៅកន ុងតំ ន់បសវារ ស់ប ើងប ើងបៅន្តម្រតវូែឹង្ងន្ែរ។ 
សយើងព្តវូរកាកាំែត់ព្តា មាជិកភាព្រប ់អ្នក ឲ្យមាន្បចច ុបបន្នភាព្ សហើយដឹងព្ីរសបៀប

កន ុងការទាំនក់ទាំន្ងសោកអ្នក។ 

  ូមទូរ ័ព្ទមកកាន្់ស វាបសព្មើ មាជិក ព្មាប់ជាំនួ្យ សបើ ិន្សោកអ្នកមាន្ ាំែួរ ឬកងវេ់

នន។ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html
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ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័តម៌ាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 
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ជំពូកទី 9 ៖ អ្វ ីន្ែលម្រតវូប វ្ ី ប ើសិនបោកអ្នកមាន ញ្ហា  ឬ ណត ឹងតវ៉ា   
(ការសបម្រមចបលើការធានារ៉ា  ់រង ណត ឹងឧទធរណ៍ ណត ឹងតវ៉ា ) 

បសចកត ីប ត្ើម 

ជាំពូ្កសន្េះ មាន្ព្័ត៌មាន្អ្ាំព្ីសិទធិរបស់អ្នក។ សូមអាន្ជាំពូ្កសន្េះ សដើមបណីសវ ងយេថ់ាព្តវូស វ្ ើអ្វ ើ សបើសិន្ ៖ 

 សោកអ្នកមាន្បញ្ហា ជាមួយ ឬបែត ឹងតវ៉ា អ្ាំព្ណី្ន្ការរបស់អ្នក។ 

 អ្នកព្តវូការសសវ បរកិាា រ ឬឱសងណដេណ្ន្ការរបស់អ្នកប្ដន្បញ្ហា ក់ថា នឹ្ងមិន្បង់ព្ប្ដក់។ 

 សោកអ្នកមិន្ព្សបជាមួយនឹ្ងការសសព្មចចិតតណដេណ្ន្ការរបស់អ្នកប្ដន្ស វ្ ើស ើងអ្ាំព្ីការ

ណងទាំសោកអ្នក។  

 សោកអ្នកេិតថា សសវណដេព្តវូប្ដន្ធានរា៉ា ប់រងរបស់អ្នកនឹ្ងបញ្ច ប់ឆាបស់ព្ក។ 

 សោកអ្នកមាន្បញ្ហា  ឬបែត ឹងតវ៉ា ជាមួយនឹ្ងសសវ និ្ងការគាំព្ទរយៈសព្េយូរអ្ណងវងរបស់អ្នក 

ណដេរមួមាន្កមម វ ិ្ ីសសវព្ហុសគេបាំែងសព្មាប់មនុ្សសចាស់ (MSSP) សសវមនុ្សសសព្ញវយ័

តាមសហេមន៍្ (CBAS) និ្ងសសវមន្ទ ីរណងទាំ (NF)។ 

ប ើសិនបោកអ្នកមាន ញ្ហា  ឬកត ីកងវល់ បនាោះបោកអ្នកម្រានន់្តអានន្្នកនានាននជំពូកបនោះន្ែលមានម្រ សិទធ ិ

ភាពចំប ោះស្ថែ នភាពរ សប់ោកអ្នក។ ជាំពូ្កសន្េះ ព្តវូណបងណចកជាណ ន្កស្សងៗ សដើមបីជួយអ្នកងាយព្សួេណសវង

រកនូ្វអ្វ ើណដេអ្នកកាំព្ុងណសវងរក។ 

ប ើសិនបោកអ្នកកំពុងម្រ ឈមនឹង ញ្ហា ជាមួយសុខភាព ឬបសវ នងិការាមំ្រទរយៈបពលយូរអ្ន្ងវង

រ ស់បោកអ្នក 

សោកអ្នកេួរទទួេការណងទាំសុខភាព្ ឱសង ព្ព្មទាំងសសវនិ្ងការគាំព្ទរយៈសព្េយូរអ្ណងវងរបស់អ្នក ណដេ

សវជាបែឌ ិត និ្ងអ្នក ត្េស់សវណងទាំស្សងសទៀតកាំែត់ថាចាាំប្ដច់សព្មាប់ការណងទាំរបស់អ្នកកន ុងនមជាណ ន្កមួយ

ថ្ន្ណ្ន្ការណងទាំរបស់សោកអ្នក។ ប ើសិនបោកអ្នកកពុំងមាន ញ្ហា ជាមួយការន្ែទសំុខភាពរ ស់បោកអ្នក 

បនាោះបោកអ្នកអាចទូរសពទបៅកានក់មម វ ិ្  ីCal MediConnect Ombuds តាមរយៈបលខ 1-855-501-3077 

សម្រមា ជ់ំនួយ។ ជាំពូ្កសន្េះព្ន្យេ់អ្ាំព្ជីសព្មើសស្សងៗណដេសោកអ្នកមាន្សព្មាប់បញ្ហា  និ្ងបែត ឹងតវ៉ា នន 

ប៉ោុណន្តជានិ្ចចកាេសោកអ្នកសៅណតអាចទូរសព្ទសៅកាន់្កមម វ ិ្ ី Cal MediConnect Ombuds សដើមបឲី្យជួយ

បងាា ញ ល្ វូសោកអ្នកឲ្យឆ្ៃងកាត់្ុតបញ្ហា របស់អ្នក។ សព្មាប់្ន្ធាន្បណន្ែមសដើមបសី េះព្សាយកងវេ់ និ្ងវ ិ្ ី

ទក់ទងជាមួយពួ្កសេ សូមសមើេជាំពូ្កទី 2 ណ ន្កទី I ទាំព្័រ 34 សព្មាប់ព័្ត៌មាន្បណន្ែមសត ីពី្កមម វ ិ្ ីអ្នកទទួេ

ពាកយបែត ឹង។ 
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(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 
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(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័តម៌ាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 9 ៖ សតើព្តវូស វ្ ើអ្វ ើសបើសិន្សោកអ្នកមាន្បញ្ហា  ឬបែា ឹងតវ៉ា  

 (សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង បែា ឹងឧទធរែ៍ បែា ឹងតវ៉ា ) 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័តម៌ាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 
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A. បតើបោកអ្នកម្រតវូប វ្ ីែូចបមេច ប ើសនិបោកអ្នកមាន ញ្ហា  

ជាំពូ្កសន្េះ នឹ្ងព្ប្ដប់សោកអ្នកអ្ាំព្ីអ្វ ើណដេព្តវូស វ្ ើ សបើសិន្សោកអ្នកមាន្បញ្ហា ជាមួយណ្ន្ការរបសអ់្នក ឬ

ជាមួយសសវ ឬការបង់ព្ប្ដក់របស់អ្នក។ Medicare និ្ង Medi-Cal ប្ដន្អ្នុ្ម័តយេ់ព្ព្មសេើដាំសែើរការទាំង

សន្េះ។ ដាំសែើរការនី្មួយៗមាន្បែត ុ ាំថ្ន្វវធិាន្ នី្តិវ ិ្ ី និ្ងកាេកាំែត់ ណដេសយើង និ្ងអ្នកព្តវូសគរព្តាម។ 

A1. អំ្ពីវកយស័ពទចា ់ 

មាន្ពាកយចាប់ព្ិប្ដកមួយចាំនួ្ន្សៅកន ុងវវធិាន្ និ្ងកាេកាំែត់សៅកន ុងជាំពូ្កសន្េះ។ ពាកយចាប់ភាេសព្ចើន្

អាចនឹ្ងព្ិប្ដកយេ ់សហតុសន្េះសយើងសព្បើព្ប្ដសព់ាកយសាមញ្ញជាំនួ្សឲ្យពាកយចាប់មួយចាំនួ្ន្។ សយើងសព្បើព្ប្ដស់

អ្កសរកាត់ឲ្យតិចបាំ្ុតតាមណដេអាចស វ្ ើប្ដន្។ 

ឧទហរែ ៍សយើងនឹ្ងនិ្ោយថា៖ 

 "ស វ្ ើការបា ឹងតវ៉ា " ជាជាង " ក់ពាកយបែត ឹងសារទុកា " 

 "សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង" ជាជាង "ការកាំែត់របស់អ្ងគភាព្" "ការកាំែត់សេើ 

អ្តថ ព្បសោជន៍្" "ការកាំែត់សេើហានិ្េ័យ" ឬ "ការកាំែត់សេើការធានរា៉ា ប់រង" 

 "សសចកត ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រងឆាប់រហ័ស" ជាជាង "ការកាំែត់បនទ ន់្" 

យេ់ដឹងអ្ាំព្ីវកយស័ព្ទចាប់ប្ដន្ព្តឹមព្តវូអាចជួយសោកអ្នកស វ្ ើការទាំនក់ទាំន្ងកាន់្ណតចាស ់ដូសចនេះសហើយប្ដន្

ជាសយើង ត្េវ់កយស័ព្ទទ ាំងសនេះ្ងណដរ។ 

B. បតើម្រតវូទូរសពទសុំជំនួយបៅកន្នែងណា 

B1. បតើម្រតវូទទួលព័ត៌មាន និងជំនួយ ន្នែមបៅកន្នែងណា 

ជួន្កាេ វអាចេួរឲ្យភាន្ព់្ច ាំកន ុងការចាប់ស ត្ើម ឬអ្នុ្វតតតាមនី្តិវ ិ្ ីសព្មាប់ស េះព្សាយបញ្ហា ។ សន្េះអាចជា

ការពិ្តណាស ់សបើសិន្អ្នកមាន្អាមមែមិ៍ន្ព្សួេ ឬមាន្ថាមព្េមាន្កព្មិត។ សព្េស្សងសទៀត អ្នកអាចនឹ្ង

មិន្ដឹងថាអ្នកព្តវូចាត់វវធិាន្ការបនទ ប់សទៀតសនេះស ើយ។  

បោកអ្នកអាចទទួលជំនួយពីកមម វ ិ្ ី  Cal MediConnect Ombuds Program 

សបើសិន្សោកអ្នកព្តវូការជាំនួ្យសោកអ្នកអាចទូរសព្ទសៅកមម វ ិ្ ី Cal MediConnect Ombuds ប្ដន្ជានិ្ចច។ 

កមម វ ិ្  ីCal MediConnect Ombuds េឺជាកមម វ ិ្ ីអ្នក ត្េ់សាំែងណដេអាចសឆ្ៃ ើយសាំែួររបស់អ្នក និ្ងជួយអ្នក

ឲ្យយេ់ពី្អ្វ ើណដេព្តវូស វ្ ើសដើមបីស េះព្សាយបញ្ហា របស់អ្នក។ កមម វ ិ្ ី Cal MediConnect Ombuds មិន្មាន្ទាំនក់

ទាំន្ងជាមួយសយើង ឬព្កមុហ ុន្ធានរា៉ា ប់រង ឬណ្ន្ការសុខភាព្ណាមួយស ើយ។ ពួ្កសេអាចជួយអ្នកឲ្យយេ់ពី្

នី្តិវ ិ្ ីណាមួយណដេព្តវូសព្បើ។ សេខទូរសព្ទសព្មាប់កមម វ ិ្ ី Cal MediConnect Ombuds េឺ 1-855-501-3077។ 

សសវទាំងសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សូមសមើេជាំពូ្កទី 2 ណ ន្កទី I ទាំព្័រ 34 សដើមបីទទួេប្ដន្ព្័ត៌មាន្បណន្ែមសត ីព្ី 

កមម វ ិ្ ីអ្នកទទួេប្ដន្។ 
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 9 ៖ សតើព្តវូស វ្ ើអ្វ ើសបើសិន្សោកអ្នកមាន្បញ្ហា  ឬបែា ឹងតវ៉ា  

 (សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង បែា ឹងឧទធរែ៍ បែា ឹងតវ៉ា ) 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័តម៌ាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 199 ? 
 

បោកអ្នកអាចទទួលបានជំនួយពីកមម វ ិ្ មី្រ ឹកាបោ ល់នងិាមំ្រទការធានារ៉ា  រ់ងសុខភាព 

សោកអ្នកក៏អាចទូរសព្ទសៅកមម វ ិ្ ីព្បឹកាសោបេ ់និ្ងគាំព្ទការធានរា៉ា ប់រងសុខភាព្ (HICAP) ្ងណដរ។ អ្នក

ព្បឹកាសោបេ់របស ់HICAP អាចសឆ្ៃ ើយសាំែួរសោកអ្នក និ្ងជួយសោកអ្នកឲ្យណសវងយេ់ពី្អ្វ ើណដេព្តវូស វ្ ើសដើមបី

ស េះព្សាយបញ្ហា របស់អ្នក។ HICAP មិន្មាន្ទក់ទងនឹ្ងសយើង ឬជាមួយព្កមុហ ុន្ធានរា៉ា ប់រង ឬណ្ន្ការ 

សុខភាព្ណាមួយស ើយ។ HICAP មាន្អ្នកព្បឹកាសោបេ់ណដេប្ដន្បែត ុ េះបណាត េសៅព្េប់សខាន្្ី សហើយសសវ

សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សេខទូរសព្ទរបស់ HICAP េឺ 1-800-434-0222។ 

ការទទួលបានជំនួយពីMedicare 

អ្នកអាចទូរសព្ទសៅកាន់្ Medicare ស យផ្លទ េ់សព្មាប់ការជួយស េះព្សាយបញ្ហា ។ សន្េះជាវ ិ្ ីពី្រោ៉ោ ងសដើមបីទទួេ

ប្ដន្ជាំនួ្យព្ ីMedicare៖ 

 ទូរសព្ទសៅសេខ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 24 សមា៉ោ ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7ថ្ងៃកន ុងមួយ

សប្ដត ហ៍។ TTY៖ 1-877-486-2048 ។ ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ 

 សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័ររបស់ Medicare តាមរយៈ www.medicare.gov។ 

បោកអ្នកអាចទទួលបានជំនួយពីនាយកដ្ឋា នម្ររ ់ម្ររងការន្ែទសំខុភាពននរែា California  

កន ុងកថាខែឌ សន្េះ វកយសព្ទ "បែា ឹងសារទុកា " មាន្ន័្យថា បែត ឹងឧទធរែ ៍ឬបែត ឹងតវ៉ា អ្ាំពី្សសវ Medi-Cal 

ណ្ន្ការសុខភាព្របស់អ្នក ឬអ្នក ត្េ់សសវរបស់អ្នក។ 

នយក ឋ ន្ណងទាំសុខភាព្ស យមាន្ការព្េប់ព្េងរបសរ់ដឋ California (California Department of Managed 

Health Care) ទទួេខុសព្តវូសចញចាប់ព្េប់ព្េងណ្ន្ការសសវណងទាំសុខភាព្។ សបើសិន្អ្នកមាន្បែត ឹងសារទុកា

ចាំសពាេះណ្ន្ការសុខភាព្របស់អ្នក សោកអ្នកេបបីទូរសព្ទមកណ្ន្ការសុខភាព្របស់អ្នកជាមុន្សិន្ តាមរយៈ

សេខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) សហើយសព្បើព្ប្ដស់នី្តិវ ិ្ ីស េះព្សាយបែត ឹងរបស់ណ្ន្ការសុខភាព្របស់អ្នក 

មុន្សព្េទក់ទងមកព្កសួង។ ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃចន្ទដេ់ថ្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ 

សរៀងរាេ់ថ្ងៃចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោក

អ្នកវញិសៅថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ ការសព្បើព្ប្ដស់នី្តិវ ិ្ ីបែា ឹងសារទុកា សន្េះ មិន្រារាាំងដេ់សិទធិព្សបចាប់ ទាំងឡាយ 

ឬដាំសណាេះព្សាយណដេអាចមាន្សព្មាប់អ្នកស ើយ។សបើសិន្សោកអ្នកព្តវូការជាំនួ្យសព្មាប់ការ ក់បែត ឹងសារ

ទុកាពាក់ព្័ន្ធនឹ្ងករែីបនទ ន់្ បែត ឹងសារទុកា ណដេណ្ន្ការសុខភាព្របស់អ្នកមិន្ប្ដន្ស េះព្សាយជូន្អ្នក

ស យសព្ញចិតត ឬបែត ឹងសារទុកា ណដេមិន្ទន់្ប្ដន្ស េះព្សាយកន ុងអ្ាំ ុងសព្េសេើសព្ី 30 ថ្ងៃ សនេះសោកអ្នក

អាចទូរសព្ទសៅនយ ឋ ន្សន្េះសដើមបីសសន ើរសុាំជាំនួ្យប្ដន្។សោកអ្នកក៏អាចមាន្សិទធទិទួេប្ដន្ការព្តួតព្ិនិ្តយ

សមើេស ើងវញិណ ន្កសវជាសាស្រសា ស យឯករាជយ (IMR) ្ងណដរ។ សបើសិន្សោកអ្នកមាន្សិទធសព្មាប់ IMR នី្តិវ ិ្ ី 

IMR នឹ្ង ត្េ់ជូន្នូ្វការពិ្និ្តយឥតេាំសអ្ៀងថ្ន្ការសសព្មចចិតតណបបសវជាសាស្រសតបសងក ើតស យណ្ន្ការសុខភាព្

ទក់ទងនឹ្ងភាព្ចាាំប្ដច់សវជាសាស្រសត ថ្ន្សសវណដេព្តវូប្ដន្សសន ើរសុាំឬការព្ាប្ដេ សសចកត ីសសព្មចការធានរា៉ា ប់រង

សព្មាប់ការព្ាប្ដេណដេណដេមាន្េកាែៈសាកេបងឬណបបសសុើបអ្សងកតឬជសមាៃ េះចាំណាយសព្មាប់សសព្ងាគ េះ

បនទ ន់្ឬសសវសវជាសាស្រសតបនទ ន់្។ ព្កសួងសន្េះ ក៏មាន្សេខទូរសព្ទឥតេិតថ្ងៃ (1-888-466-2219)  និ្ងណខស 

ទូរសព្ទ TDD (1-877-688-9891) សព្មាប់អ្នកណដេមាន្ព្ិការភាព្ណ ន្កការសាត ប់ និ្ងការនិ្ោយ។ សេហទាំព្រ័

តាមអីុ្ន្្ឺែិតរបស់ព្កសួង www.dmhc.ca.govមាន្ទព្មង់ណបបបទពាកយបែា ឹងតវ៉ា  ទព្មង់ណបបបទពាកយ

សសន ើសុាំ IMR និ្ងសសចកា ីណែនាំសៅសេើបណាា ញ។ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html
http://www.medicare.gov/
http://www.dmhc.ca.gov/


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 9 ៖ សតើព្តវូស វ្ ើអ្វ ើសបើសិន្សោកអ្នកមាន្បញ្ហា  ឬបែា ឹងតវ៉ា  

 (សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង បែា ឹងឧទធរែ៍ បែា ឹងតវ៉ា ) 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័តម៌ាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 200 ? 
 

C.  ញ្ហា ទក់ទងនងឹអ្តថ ម្រ បោជន៍រ ស់អ្នក 

C1. ការបម្រ ើម្របាស់នីតិវ ិ្ ីសម្រមា ់បសចកត ីសបម្រមចធានារ៉ា  ់រង និង ណត ឹងឧទហរណ៍ឬសម្រមា ់

 បងកើត ណត ឹង 

សបើសិន្សោកអ្នកមាន្បញ្ហា  ឬកត ីកងវេ ់សនេះសោកអ្នកព្គន់្ណតអាន្ណ ន្កននថ្ន្ជាំពូ្កសន្េះណដេមាន្ព្បសិទធិ

ភាព្ចាំសពាេះសាែ ន្ភាព្របស់សោកអ្នក។ តារាងខាងសព្កាមសន្េះនឹ្ងជួយអ្នកឲ្យណសវងរកណ ន្កណដេព្តឹមព្តវូថ្ន្

ជាំពូ្កសន្េះពាក់ព្័ន្ធនឹ្ងបញ្ហា  ឬបែត ឹង។ 

បតើ ញ្ហា  ឬកងវល់រ ស់អ្នក ក់ព័នធនឹងអ្តថ ម្រ បោជន៍ ឬ ក់ព័នធនឹងការធានារ៉ា  ់រងរ ស់អ្នក? 

(សន្េះរមួបញ្ច េូទាំងបញ្ហា ពាក់ព្័ន្ធនឹ្ងការណងទាំសុខភាព្ជាក់ោក់ សសវនិ្ងការគាំព្ទរយៈសព្េណវង ឬ

ឱសងព្តវូការសវជាបញ្ហា ព្តវូប្ដន្ធានរា៉ា ប់រងឬអ្ត់ វវ ិ្ ី ណដេឱសងទាំងសន្េះព្តវូប្ដន្ធានរា៉ា ប់រង និ្ង

បញ្ហា ពាក់ព្័ន្ធនឹ្ងការបង់ព្ប្ដក់សព្មាប់ការណងទាំសុខភាព្ ឬឱសងព្តវូការសវជាបញ្ហា ។)  

បាទឬចាស។ 

បញ្ហា របស់ខុ្ាំពាក់ព្័ន្ធនឹ្ង 

អ្តថ ព្បសោជន៍្ឬការធានរា៉ា ប់រង។ 

សូមសមើេសៅ ន្្នក D៖  

"បសចកត ីសបម្រមចចតិតបលើការធានារ៉ា  ់រង  

និង ណត ឹងឧទធរណ៍" សៅទាំព្័រ 200 ។ 

បទ។ 

បញ្ហា របស់ខុ្ាំមិន្ណមន្ទក់ទងនឹ្ង 

អ្តថ ព្បសោជន៍្ ឬការធានរា៉ា ប់រងសនេះស ើយ។ 

សូមរំេងសៅមុខសៅកាន់្ន្្នក J៖ 

 "រប ៀ ដ្ឋក ់ណត ងឹ" សៅទាំព្័រ 253។ 

D. បសចកត ីសបម្រមចបលើការធានារ៉ា  ់រង នងិ ណត ឹងឧទធរណ ៍

D1. ទិែាភាពទូបៅននការធានារ៉ា  ់រង និង ណត ឹងឧទធរណ៍  

ដាំសែើរការកន ុងការសសន ើសុាំសសចកត ីសសព្មចធានរា៉ា ប់រង និ្ងស វ្ ើបែត ឹងឧទធរែ៍ ស េះព្សាយបញ្ហា ពាក់ព្័ន្ធនឹ្ង 

អ្តថ ព្បសោជន៍្ និ្ងការធានរា៉ា ប់រងរបស់អ្នក។ វរមួបញ្ច េូ្ងណដរនូ្វបញ្ហា ជាមួយនឹ្ងការបង់ព្ប្ដក់។ សោក

អ្នកមិន្ទទួេខុសព្តវូចាំសពាេះការចាំណាយ Medicare សទសេើកណេងណតបង់រមួគន តាម ណ ន្ក D ។  

អ្វ ីជាបសចកតសីបម្រមចបលើការធានារ៉ា  ់រង? 

សសចកត ីសសព្មចធានរា៉ា ប់រង េឺជាសសចកត ីសសព្មចដាំបូងណដេសយើងស វ្ ើស ើងអ្ាំព្ីអ្តថ ព្បសោជន៍្ និ្ងការធាន

រា៉ា ប់រងរបស់អ្នក ឬអ្ាំព្ចីាំនួ្ន្ទឹកព្ប្ដក់ណដេសយើងនឹ្ងបង់សព្មាប់សសវសវជាសាស្រសត  បរកិាា រ ឬឱសងរបស់អ្នក។ 

សយើងនឹ្ងស វ្ ើសសចកត ីសសព្មចធានរា៉ា ប់រង សៅសព្េណដេសយើងសសព្មចថាអ្វ ើនឹ្ងព្តវូប្ដន្ធានរា៉ា ប់រងសព្មាប់

អ្នក សហើយសយើងព្តវូបង់ព្ប្ដក់ប៉ោុនម ន្។ 

សបើសិន្អ្នក ឬសវជាបែឌ ិតរបស់អ្នកមិន្ព្ប្ដកដថាសសវ បរកិាា រ ឬឱសង ព្តវូប្ដន្ធានរា៉ា ប់រងស យ Medicare 

ឬ Medi-Cal សទ អ្នក ឬសវជាបែឌ ិតរបស់អ្នកអាចសសន ើសុាំសសចកត ីសសព្មចធានរា៉ា ប់រង មុន្សព្េណដេសវជាបែឌ ិត 

ត្េ់សសវ សមាា រៈ ឬឱសង។  

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 9 ៖ សតើព្តវូស វ្ ើអ្វ ើសបើសិន្សោកអ្នកមាន្បញ្ហា  ឬបែា ឹងតវ៉ា  

 (សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង បែា ឹងឧទធរែ៍ បែា ឹងតវ៉ា ) 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័តម៌ាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 201 ? 
 

បតើ ណត ងឹឧទធរណ ៍ជាអ្វី? 

បែត ឹងឧទធរែ៍ េឺជាមស្ាប្ដយ ល្ វូការកន ុងការសសន ើសុាំឲ្យសយើងពិ្និ្តយស ើងវញិនូ្វសសចកត ីសសព្មច និ្ងផ្លៃ ស ់

បត រូសសចកត ីសសព្មចព្បសិន្អ្នកេិតថាសយើងប្ដន្ស វ្ ើខុស។ ឧទហរែ ៍សយើងខុ្ាំអាចសសព្មចថា សសវ សមាា រៈ ឬថាន ាំ 

ណដេអ្នកព្តវូការមិន្ប្ដន្សែ ិតសព្កាមការព្េបដែត ប់ ឬណេងសែ ិតសព្កាមការធានរា៉ា ប់រងស យ Medicare ឬ 

Medi-Cal សទៀតសហើយ ។ សបើសិន្អ្នក ឬសវជាបែឌ ិតរបស់អ្នកមិន្យេ់ព្សប់ជាមួយការសសព្មចចិតតរបស់សយើង 

អ្នកអាចបត ឹងឧទធរែ៍ប្ដន្។ 

D2. ការទទួលបានជំនួយជាមួយនឹងបសចកត ីសបម្រមចធានារ៉ា  ់រង និង ណត ឹងឧទធរណ៍ 

បតើខ្ញ ំអាចទូរសពទបៅអ្នកណាបែើមបីឲ្យជួយបសន ើសុំបសចកត ីសបម្រមចធានារ៉ា  ់រងឬប វ្ ីណត ងឹឧទធរណ៍? 

សោកអ្នកអាចសាកសួរសៅកាន់្មនុ្សសទាំងសន្េះ សដើមបសីុាំជាំនួ្យ៖  

 សូមសៅទូរសព្ទសៅកាន់្បសវ បម្រមើសមាជកិ តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) 

ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេស់មា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្

សោកអ្នកវញិសៅថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។  

 ទូរសព្ទសៅកាន់្កមម វ ិ្ ី Cal MediConnect Ombuds សដើមបីទទួេប្ដន្ជាំនួ្យស យឥតេិតង្

ថ្េ។ កមម វ ិ្  ីCal MediConnect Ombuds ជួយព្បជាជន្ណដេចុេះស ម្ េះសៅកន ុង Cal 

MediConnect ជាមួយនឹ្ងបញ្ហា សសវ ឬការសចញវវកិកយបព្ត។ សេខទូរសព្ទេឺ 1-855-501-3077។  

 ទូរសព្ទសៅកាន់្កមម វ ិ្ ីពិបម្រាោះបោ ល ់និងាមំ្រទការធានារ៉ា  ់រងសុខភាព (Health 

Insurance Counseling and Advocacy Program, HICAP) សដើមបីទទួេប្ដន្ជាំនួ្យ

ស យឥតេិតថ្ងៃ។ HICAP េឺជាសាែ ប័ន្ឯករាជយ។ វមិន្ទក់ទងជាមួយនឹ្ងណ្ន្ការសន្េះសទ។ 

សេខទូរសព្ទេឺ 1-800-434-0222។ 

 សូមសៅទូរសព្ទសៅមជឈមណឌ លជំនួយរ ស់ម្រកសួងម្ររ ់ម្ររងសខុាភិបាល (Department of 

Managed Health Care, DMHC) សដើមបីទទួេប្ដន្ជាំនួ្យស យឥតេិតថ្ងៃ។ DMHC ទទួេ

ខុសព្តវូព្េប់ព្េងឬស វ្ ើនិ្យ័តកមមណ្ន្ការសុខភាព្ទាំងឡាយ។ DMHC ជួយអ្នកទាំងឡាយ

ណា ណដេប្ដន្ចុេះស ម្ េះកន ុងកមម វ ិ្ ី Cal MediConnect កន ុងការ ក់ពាកយបែា ឹងឧទធរែ៍សា ីព្ី

សសវននរបស ់Medi-Cal ឬបញ្ហា វកិកយបព្ត។ សេខទូរសព្ទេឺ 1-888-466-2219។ អ្នកណដេ

ងៃង់ ព្បិ្ដកសាា ប់ ឬព្ិប្ដកនិ្ោយ អាចសៅមកសេខទូរសព្ទ TDD ស យឥតេិតថ្ងៃតាមរយៈ

សេខ 1-877-688-9891។  

 និ្ោយជាមួយបវជជ ណឌ ិត ឬអ្នក្តល់បសវសុខភាពប្េងបទៀតរ ស់អ្នក។ សវជាបែឌ ិត ឬអ្នក 

ត្េស់សវសុខភាព្ស្សងសទៀតរបស់អ្នកអាចសសន ើសុាំសសចកត ីសសព្មចធានរា៉ា ប់រង ឬបែត ឹង

ឧទធរែជ៍ាំនួ្សអ្នកប្ដន្។ 

 និ្ោយសៅកាន់្ មិតតភកត ិ ឬសមាជិកម្ររួស្ថរ សហើយសសន ើឱយគត់ស វ្ ើជាំនួ្សអ្នក។ សោកអ្នកអាចឲ្្

យបុេគេស្សងស វ្ ើជាំនួ្សអ្នកកន ុងឋាន្ៈជា "អ្នកតាំណាង" សដើមបីសសន ើសុាំសសចកត ីសសព្មចធាន

រា៉ា ប់រង ឬស វ្ ើបែត ឹងឧទធរែ។៍ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 9 ៖ សតើព្តវូស វ្ ើអ្វ ើសបើសិន្សោកអ្នកមាន្បញ្ហា  ឬបែា ឹងតវ៉ា  

 (សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង បែា ឹងឧទធរែ៍ បែា ឹងតវ៉ា ) 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័តម៌ាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 202 ? 
 

o សបើសោកអ្នកចង់ឲ្យមិតតេកត ិ សាច់ញាតិ ឬបុេគេស្សងស វ្ ើជាអ្នកតាំណាងរបស់អ្នក  

សូមទូរសព្ទសៅកាន់្ សសវសមាជិក សហើយសសន ើសុាំទព្មង់ណបបបទ "ចាត់តាាំងអ្នកតាំណាង" 

។ សោកអ្នកអាចទទួេប្ដន្ទព្មង់ណបបបទសន្េះតាមរយៈការចូេសៅកាន់្ 

www.cms.gov/Medicare/CMS-Forms/CMS-Forms/downloads/cms1696.pdf  ឬសៅ

សេើវ៉ា៉ិបសាយង៍របស់សយើងតាមរយៈ mmp.healthnetcalifornia.com/mmp/appeals-

grievances.html។ ទព្មង់ណបបបទសន្េះ ត្េ់ការអ្នុ្ញ្ហញ តដេ់មនុ្សសសនេះឲ្យមាន្សទិធិសដើរតួ

នទជីាំនួ្សអ្នកប្ដន្។ សោកអ្នកព្តវូ ត្េ់ឲ្យសយើងនូ្វចាប់ចមៃងថ្ន្ទព្មង់ណបបបទ ណដេ

មាន្ចុេះហតែសេខា។ 

 បោកអ្នកក៏មានសិទធកិន ញងការបសន ើសុំឱ្យបមធាវ ីស វ្ ើជាំនួ្សអ្នកប្ដន្ណដរ។ សោកអ្នកអាចទូរសព្ទ

សៅសមធាវ ើផ្លទ េ់របស់អ្នក ឬអាចទទួេប្ដន្ស ម្ េះរបស់សមធាវ ើពី្េែៈសមធាវ ើព្បចាាំតាំបន់្ ឬពី្

សសវបញ្ជ នូ្ស្សងៗ។ ព្កមុអ្នកចាប់ខៃេះនឹ្ង ត្េ់សសវចាប់ឲ្យអ្នកស យឥតេិតថ្ងៃ សបើសិន្

សោកអ្នកមាន្េកាែៈសមបតត ិព្េប់ព្គន់្។ សបើសិន្សោកអ្នកចង់ឲ្យសមធាវ ើតាំណាងអ្នក សោក

អ្នកព្តវូបាំសព្ញទព្មង់ណបបបទចាត់តាាំងអ្នកតាំណាង។ សោកអ្នកអាចសសន ើសុាំសមធាវ ើជាំនួ្យ

ណ ន្កចាប់ព្ីសហព័្ន្ធអ្នកសព្បើព្ប្ដស់សសវសុខភាព្តាមរយៈសេខទូរសព្ទ 1-888-804-3536 ។ 

o សទេះជាោ៉ោ ងណាក៏ស យ បោកអ្នកមិនចាបំាចម់ានបមធាវ ីជាអ្នកសសន ើសុាំសសចកត ីសសព្មច

ធានរា៉ា ប់រង ឬស វ្ ើបែត ឹងឧទធរែ៍ក៏ប្ដន្។ 

D3. ការបម្រ ើម្របាស់ន្្នកននជំពូកបនោះន្ែលនឹងជួយអ្នក 

មាន្សាែ ន្ភាព្ស្សងៗគន ចាំនួ្ន្បួន្ណដេពាក់ព្័ន្ធនឹ្ងសសចកត ីសសព្មចធានរា៉ា ប់រង និ្ងបែត ឹងឧទធរែ៍។ សាែ ន្

ភាព្នី្មួយៗ មាន្វធិាន្ និ្ងថ្ងៃ្ុតកាំែត់ស្សងៗគន ។ សយើងណបងណចកជាំពូ្កសន្េះជាណ ន្កស្សងៗខុសៗគន  សដើមបី

ជួយអ្នកឲ្យរកស ើញវធិាន្ណដេអ្នកព្តវូការសដើមបីអ្នុ្វតតតាម។ បោកអ្នកម្រាន់ន្តអានន្្នកន្ែលអ្នុវតតចំប ោះ

 ញ្ហា រ សអ់្នកន្ត  បុណាណ ោះ។ 

 ន្្នកទ ីE បៅទំព័រ 205 ត្េ់នូ្វព្័ត៌មាន្ដេ់សោកអ្នក សបើសិន្សោកអ្នកមាន្បញ្ហា ពាក់ព្័ន្ធ

នឹ្ងសសវ បរកិាា រ និ្ងឱសង (ប៉ោុណន្តមនិន្មនឱសង ណ ន្ក D) ។ ឧទហរែ ៍សព្បើព្ប្ដស ់

ណ ន្កសន្េះសបើសិន្៖ 

o អ្នកមិន្ប្ដន្ទទួេការណងទាំសវជាសាស្រសត ណដេអ្នកចង់ប្ដន្ សហើយអ្នកសជឿជាក់ថាណ្ន្ការ

សយើងរា៉ា ប់រងសេើការណងទាំសន្េះ។ 

o សយើងមិន្ឯកភាព្យេ់ព្ព្មសេើសសវ បរកិាា រ ឬឱសងណដេសវជាបែឌ ិតរបស់អ្នកចង់ឲ្យអ្នក 

សហើយអ្នកសជឿជាក់ថាការណងទាំសន្េះេួរណតព្តវូប្ដន្ធានរា៉ា ប់រងសនេះស ើយ។ 

– កំណតស់មាា ល់៖ សូមសព្បើព្ប្ដស់ណតណ ន្កទី E ប៉ោសុណាណ េះ សបើសិន្ឱសងទាំងសន្េះមិនព្តវូប្ដន្

រា៉ា ប់រងស យឱសង ណ ន្ក D សៅកន ុងបញ្ា ីរាយនមឱសងណដេមាន្ធានរា៉ា ប់រង ណដេ

ព្តវូប្ដន្សាគ េ់្ងណដរជាបញ្ា ីឱសងណដេមាន្ពាកយ "NT" មិន្ព្តវូប្ដន្ធានរា៉ា ប់រង

ស យ ណ ន្ក D ស ើយ។ សូមសមើេណ ន្ក F សៅទាំព័្រ 222 សព្មាប់បែត ឹងឧទធរែឱ៍សង 

ណ ន្ក D។ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html
http://www.cms.gov/Medicare/CMS-Forms/CMS-Forms/downloads/cms1696.pdf
https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp/appeals-grievances.html
https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp/appeals-grievances.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 9 ៖ សតើព្តវូស វ្ ើអ្វ ើសបើសិន្សោកអ្នកមាន្បញ្ហា  ឬបែា ឹងតវ៉ា  

 (សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង បែា ឹងឧទធរែ៍ បែា ឹងតវ៉ា ) 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័តម៌ាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 203 ? 
 

o សោកអ្នកប្ដន្ទទួេការណងទាំ ឬសសវសវជាសាស្រសត  ណដេសោកអ្នកេិតថាេួរណតព្តវូប្ដន្

ធានរា៉ា ប់រង ប៉ោុណន្តសយើងមិន្ប្ដន្បង់ព្ប្ដក់សព្មាបក់ារណងទាំសន្េះ។ 

o សោកអ្នកប្ដន្ទទួេ និ្ងបង់ព្ប្ដក់សព្មាប់សសវ ឬបរកិាា រសវជាសាស្រសត  ណដេអ្នកេិតថាព្តវូ

ប្ដន្ធានរា៉ា ប់រង សហើយអ្នកចង់សសន ើសុាំឲ្យសយើងបង់ព្ប្ដក់សនេះសងអ្នកវញិ។  

o សោកអ្នកព្តវូប្ដន្សេព្ប្ដបថ់ាការធានរា៉ា ប់រងចាំសពាេះការណងទាំសុខភាព្ណដេអ្នកកាំព្ុង

ទទួេប្ដន្នឹ្ងព្តវូកាត់បន្ែយ ឬបញ្ឈប ់សហើយសោកអ្នកមិន្យេ់ព្សបចាំសពាេះការសសព្មច

ចិតតរបស់សយើង។  

– កំណតស់មាា ល់៖ សបើសិន្ការធានរា៉ា ប់រងណដេនឹ្ងព្តវូបញ្ឈប់េឺសព្មាប់ការណងទាំកន ុង

មន្ទ ីរសព្ទយ ការណងទាំសុខភាព្តាម ទ្េះ ការណងទាំកន ុងមន្ទ ីរណងទាំជាំនញ ឬសសវមន្ទ រី 

សាត រនី្តិសមបទថ្ន្ការពិ្សព្គេះជាំងឺសព្ៅទូេាំទូោយ (CORF) សោកអ្នកព្តវូអាន្ណ ន្ក

ស្សងសទៀតថ្ន្ជាំពូ្កសន្េះ ស យសារណតវវធិាន្ពិ្សសសព្តវូប្ដន្អ្នុ្វតតចាំសពាេះការណងទាំ

ព្បសេទសន្េះ។ សូមសមើេណ ន្ក G និ្ង H សៅទាំព័្រ 236 និ្ង 244។ 

 ន្្នក F បៅទំព័រ 222 ត្េដ់េ់សោកអ្នកនូ្វព្័ត៌មាន្អ្ាំព្ីឱសង ណ ន្ក D ។ ឧទហរែ៍ សព្បើ

ព្ប្ដស់ណ ន្កសន្េះសបើសិន្៖ 

o សោកអ្នកចង់សសន ើសុាំឲ្យសយើងស វ្ ើការសេើកណេងសដើមបធីានរា៉ា ប់រងសៅសេើឱសង ណ ន្ក D ណដេ

មិន្មាន្សៅកន ុងបញ្ា ីឱសងរបស់សយើង។ 

o អ្នកចង់សសន ើសុាំឲ្យសយើងសេើកណេងការកព្មិតសេើបរមិាែឱសងណដេអ្នកអាចទទួេ។ 

o អ្នកចង់សសន ើសុាំឲ្យសយើងធានរា៉ា ប់រងសៅសេើឱសងណដេទមទរឲ្យមាន្ការអ្នុ្ញ្ហញ តជាមុន្។  

o សយើងមិន្ប្ដន្អ្នុ្ញ្ហញ តសៅតាមសាំសែើ ឬការសេើកណេងរបស់អ្នក សហើយអ្នកឬសវជាបែឌ ិត

របស់អ្នក ឬអ្នក ត្េ់សសវណងទាំសុខភាព្ស្សងសទៀត េិតថាសយើងេួរណតមាន្។ 

o អ្នកសសន ើសុាំឲ្យសយើងបង់ព្ប្ដក់សេើឱសងព្តវូការសវជាបញ្ហា  ណដេអ្នកប្ដន្ទិញរចួសហើយ។  

(សន្េះនឹ្ងសសន ើសុាំសសចកត ីសសព្មចធានរា៉ា ប់រងសេើការបង់ព្ប្ដក់។) 

 ន្្នកទ ីG បៅទំព័រ 236 ត្េ់ឲ្យសោកអ្នកនូ្វព្័ត៌មាន្អ្ាំព្ីរសបៀប សសន ើសុាំសយើងឲ្យធានរា៉ា ប់រងសេើ

ការសព្មាកណបបពិ្សព្គេះជាំងឺកន ុងសៅមន្ទ ីរសព្ទយឲ្យប្ដន្កាន់្ណតយូរជាងមុន្ សបើសនិ្សោកអ្នក 

េិតថាសវជាបែឌ ិតឲ្យសោកអ្នកសចញពី្មន្ទ ីរសព្ទយឆាប់រហ័សសព្ក។ សព្បើព្ប្ដសណ់ ន្កសន្េះសបើសិន្៖ 

o អ្នកសៅកន ុងមន្ទ ីរសព្ទយ សហើយេិតថាសវជាបែឌ ិតប្ដន្សសន ើឲ្យអ្នកសចញពី្មន្ទ ីរសព្ទយឆាប់រហស័

សព្ក។ 

 ន្្នកទ ីH បៅទំព័រ 244 ត្េ់ឲ្យសោកអ្នកនូ្វព្័ត៌មាន្ ថាសតើសោកអ្នកេិតថា ការណងទាំ 

សុខភាព្សៅ ទ្េះ ការណងទាំសៅមន្ទ ីរណងទាំជាំនញ និ្ងសសវមន្ទ ីរសាត រនី្តិសមបទថ្ន្ការព្ិសព្គេះ

ជាំងឺសព្ៅទូេាំទូោយ (CORF) របស់អ្នកនឹ្ងព្តវូបញ្ច ប់ឆាប់រហ័សសព្ក ឬោ៉ោ ងណា។ 
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 9 ៖ សតើព្តវូស វ្ ើអ្វ ើសបើសិន្សោកអ្នកមាន្បញ្ហា  ឬបែា ឹងតវ៉ា  

 (សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង បែា ឹងឧទធរែ៍ បែា ឹងតវ៉ា ) 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័តម៌ាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 
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សបើសិន្អ្នកមិន្ព្ប្ដកដថាណ ន្កមួយណាណដេអ្នកេួរសព្បើសូមសៅសៅកាន់្សសវបសព្មើសមាជិកតាមសេខ  

1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ 

សរៀងរាេ់ថ្ងៃចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោក

អ្នកវញិសៅថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។  

សបើសិន្សោកអ្នកព្តវូការជាំនួ្យ ឬព័្ត៌មាន្ស្សងសទៀត សូមសៅទូរសព្ទសៅកាន់្កមម វ ិ្ ី Cal MediConnect 

Ombuds  តាមសេខ 1-855-501-3077 ។  
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 9 ៖ សតើព្តវូស វ្ ើអ្វ ើសបើសិន្សោកអ្នកមាន្បញ្ហា  ឬបែា ឹងតវ៉ា  

 (សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង បែា ឹងឧទធរែ៍ បែា ឹងតវ៉ា ) 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័តម៌ាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 
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E.  ញ្ហា  ក់ព័នធនឹងបសវ  រកិាា រ និងឱ្សែ (មិនន្មនឱ្សែ ន្ ន្ក D)  

E1. បតើបម្រ ើម្របាស់ន្្នកបនោះបៅបពលណា 

ណ ន្កសន្េះនិ្ោយអ្ាំព្ីអ្វ ើណដេព្តវូស វ្ ើសបើសិន្អ្នកមាន្បញ្ហា ជាមួយនឹ្ង្េព្បសោជន៍្របស់អ្នកពាក់ព្័ន្ធនឹ្ង 

សវជាសាស្រសត  និ្ងសាែ ន្ភាព្សខុភាព្ ព្ព្មទាំងការគាំព្ទនិ្ងសសវរយៈសព្េណវង (LTSS)។ សោកអ្នកក៏អាចសព្បើ

ណ ន្កសន្េះសព្មាប់បញ្ហា ពាក់ព្័ន្ធនឹ្ងឱសងណដេមិនព្តវូប្ដន្ធានរា៉ា ប់រងស យ ណ ន្ក D រមួទ ាំងឱសង 

Medicare ណ ន្ក B ប្ដន្្ងណដរ។ ឱសងសៅកន ុងបញ្ា ីឱសងណដេមាន្អ្កសរ“ NT” េឺ មិនម្រតវូបាន ធានរា៉ា ប់រង

ស យឱសងណ ន្ក D សទ។ សូមសព្បើព្ប្ដស់ណ ន្ក F សព្មាបប់ែត ឹងឧទធរែ៍ឱសងណ ន្ក D ។ 

ណ ន្កសន្េះព្ប្ដប់ពី្អ្វ ើណដេអ្នកអាចស វ្ ើ សបើសិន្សោកអ្នកសែ ិតកន ុងសាែ ន្ភាព្ណាមួយដូចខាងសព្កាម៖ 

1. សោកអ្នកេិតថាសយើងធានរា៉ា ប់រងសេើសសវសវជាសាស្រសត  សសវសុខភាព្ឥរោិបង ឬសសវ និ្ង 

ការគាំព្ទរយៈសព្េយូរអ្ណងវង (LTSS) ណដេសោកអ្នកព្តវូការ ប៉ោុណន្តមិន្ទទួេប្ដន្។ 

អ្វ ីន្ែលបោកអ្នកអាចប វ្ ី៖ សោកអ្នកអាចសសន ើសុាំសយើងឲ្យស វ្ ើ សសចកត ីសសព្មចចិតតសេើការធាន 

រា៉ា ប់រង។ សូមចូេសៅកាន់្ណ ន្កទី E2 សៅទាំព័្រ 206 សព្មាបព់្័ត៌មាន្អ្ាំព្ីការសសន ើសុាំសសចកត ីសសព្មច

ចិតតសេើការធានរា៉ា ប់រង។  

2. សយើងមិន្ប្ដន្យេ់ព្ព្មសេើការណងទាំណដេសវជាបែឌ ិតសោកអ្នកចង់ ត្េ់ដេ់សោកអ្នកសហើយសោក

អ្នកេិតថាសយើងេួរណតឯកភាព្។ 

អ្វ ីន្ែលបោកអ្នកអាចប វ្ ី៖ សោកអ្នកអាចបត ឹងឧទធរែ៍សៅនឹ្ងសសចកត ីសសព្មចរបសស់យើងណដេមិន្

ឯកភាព្ចាំសពាេះការណងទាំសខុភាព្សន្េះ។ សូមសៅកាន់្ណ ន្ក E3 សៅទាំព័្រ 208 សព្មាប់ព័្ត៌មាន្សត ី

អ្ាំព្ីការ ក់បែត ឹងឧទធរែ។៍ 

3. សោកអ្នកទទួេប្ដន្សសវឬបរកិាា រណដសោកអ្នកេិតថាសយើងធានរា៉ា ប់រង ប៉ោុណន្តសយើងនឹ្ងមិន្បង់

ថ្ងៃជូន្សទ។ 

អ្វ ីន្ែលបោកអ្នកអាចប វ្ ី៖ សោកអ្នកអាចបត ឹងឧទធរែជ៍ាំទសស់សចកត ីសសព្មចចិតតមិន្បង់ទូទត់

របសស់យើង។ សូមសៅកាន់្ណ ន្ក E3 សៅទាំព័្រ 208 សព្មាប់ព័្ត៌មាន្សត ីអ្ាំព្ីការ ក់បែត ឹងឧទធរែ៍។ 

4. សោកអ្នកប្ដន្ទទួេនិ្ងបង់ថ្ងៃសសវឬសមាា រៈណដេសោកអ្នកេិតថាព្តវូប្ដន្រា៉ា ប់រងសហើយសោក

អ្នកចង់ឲ្យសយើងខុ្ាំបងវ ិេសងសោកអ្នកវញិសព្មាប់សសវ ឬបរកិាា រទ ាំងសនេះ។ 

អ្វ ីន្ែលបោកអ្នកអាចប វ្ ី៖ សោកអ្នកអាចសសន ើសុាំឲ្យសយើងបង់ព្ប្ដក់ជូន្សោកអ្នកវញិ។ សូមសៅកាន់្

ណ ន្កទី E5 សៅទាំព័្រ 220 សព្មាបព់្័ត៌មាន្សត ីអ្ាំព្កីារសសន ើសុាំឲ្យសយើងទូទត់។ 

5. សយើងកាត់បន្ែយឬបញ្ឈប់ការធានរា៉ា ប់រងរបស់អ្នកសព្មាប់សសវមួយចាំនួ្ន្សហើយអ្នកមិន្យេ់

ព្សបជាមួយសសចកត ីសសព្មចចិតតរបស់សយើង។ 

អ្វ ីន្ែលបោកអ្នកអាចប វ្ ី៖ អ្នកអាចស វ្ ើបែត ឹងឧទធរែ៍សៅនឹ្ងសសចកត ីសសព្មចចិតត របស់សយើង កន ុង

ការកាត់បន្ែយ ឬបញ្ឈប់សសវ។ សូមសៅកាន់្ណ ន្ក E3 សៅទាំព័្រ 208 សព្មាប់ព័្ត៌មាន្សត ីអ្ាំព្ីការ

 ក់បែត ឹងឧទធរែ៍។ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 9 ៖ សតើព្តវូស វ្ ើអ្វ ើសបើសិន្សោកអ្នកមាន្បញ្ហា  ឬបែា ឹងតវ៉ា  

 (សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង បែា ឹងឧទធរែ៍ បែា ឹងតវ៉ា ) 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័តម៌ាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 206 ? 
 

កំណតស់មាា ល់៖ វវធិាន្ពិ្សសសព្តវូអ្នុ្វតត សបើសិន្ការធានរា៉ា ប់រងណដេនឹ្ងព្តវូបញ្ឈប់ជាការណងទាំ

សុខភាព្សៅមន្ទ ីរសព្ទយ ការណងទាំសុខភាព្សៅ ទ្េះ ការណងទាំសៅមន្ទ ីរណងទាំជាំនញ ឬសសវមន្ទ ីរ 

សាត រនី្តិសមបទថ្ន្ការពិ្សព្គេះជាំងឺសព្ៅទូេាំទូោយ (CORF)។ សូមអាន្ណ ន្កទី G ឬទី H សៅទាំព័្រ 

236 និ្ងទាំព្័រ 244 សដើមបណីសវ ងយេ់បណន្ែម។ 

E2. ការបសន ើសំុបសចកត ីសបម្រមចធានារ៉ា  ់រង 

បតើម្រតវូប វ្ ីែូចបមតចបែើមបីបសន ើសុំបសចកតសីបម្រមចបលើការធានារ៉ា  ់រង បែើមបីទទួលបាននូវបសវន្្នក 

បវជជស្ថស្តសត  សុខភាព ល្ វូចតិត ឬបសវ និងការាមំ្រទរយៈបពលយូរអ្ន្ងវងជាកោ់ក ់(បសវ CBAS ឬ NF) 

សដើមបសីសន ើសុាំសសចកត ីសសព្មចធានរា៉ា ប់រង សូមទូរសព្ទ សរសសរ ឬទូរសារមកសយើង ឬសសន ើសុាំឲ្យអ្នកតាំណាង ឬ 

សវជាបែឌ ិតរបស់អ្នកសសន ើសុាំសសចកត ីសសព្មចព្ីសយើង។  

 សោកអ្នកអាចទូរសព្ទមកសយើងខុ្ាំ តាមរយៈសេខ៖ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាប់ពី្

សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃចុង 

សប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្

សោកអ្នកវញិសៅថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ 

 សោកអ្នកអាចទូរសារមកសយើងតាមរយៈសេខ៖ 1-800-743-1655 

 សោកអ្នកអាចសរសសរមកកាន់្សយើងតាមរយៈ៖  

Health Net Community Solutions, Inc. 
Medical Management  
21281 Burbank Boulevard 
Woodland Hills, CA 91367-6607 

 

បតើម្រតវូចណំាយរយៈបពល  នុាម នបែើមបីទទួលបានបសចកត ីសបម្រមចអ្ំពីការធានារ៉ា  រ់ង? 

បនទ ប់ព្ីការសសន ើសុាំរបស់អ្នក សហើយបនទ ប់ព្ីសយើងទទួេប្ដន្ព្័ត៌មាន្ទាំងអ្ស់សហើយសនេះ ជា្មមតា ព្តវូការ

សព្េ 5 ថ្ងៃស វ្ ើការ សដើមបីឲ្យសយើងស វ្ ើការសសព្មចចិតត េុេះព្តាណតការសសន ើសុាំរបស់អ្នកេឺសព្មាប់ឱសងមាន្សវជាបញ្ហា  

Medicare ណ ន្ក B ។ សបើសិន្ការសសន ើសុាំរបស់អ្នកសព្មាប់ឱសងមាន្សវជាបញ្ហា របស ់Medicare ណ ន្ក B សនេះសយើង

នឹ្ង ត្េ់ឲ្យអ្នកនូ្វការសសព្មចចិតតមិន្សេើសព្ី 72 សមា៉ោ ងសទ បនទ ប់ព្ីសយើងប្ដន្ទទួេសាំសែើរបស់អ្នក។ សបើសនិ្

សយើងមិន្ប្ដន្ ត្េ់ឲ្យសោកអ្នកនូ្វសសចកត ីសសព្មចរបស់សយើងកន ុងរយៈសព្េ 14 ថ្ងៃព្បតិទិន្សទ (ឬ 72 សមា៉ោ ង

សព្មាប់ឱសងមាន្សវជាបញ្ហា របស់ Medicare ណ ន្ក B) សនេះសោកអ្នកអាចបត ឹងឧទធរែ៍ប្ដន្។ 

សព្េខៃេះ សយើងព្តវូការសព្េសវោបណន្ែម សហើយសយើងនឹ្ងស្ញើេិខិតព្ប្ដប់អ្នកថាសយើងខុ្ាំព្តវូការសព្េសវោ 14 ថ្ងៃ

ព្បតិទិន្បណន្ែមសទៀត។ េិខិតសន្េះនឹ្ងព្ន្យេ់ពី្មូេសហតុព្តវូការសព្េសវោបណន្ែម។ សយើងមិន្អាចចាំណាយ

សព្េបណន្ែម សដើមបី្ តេ់ការសសព្មចចិតតដេ់សោកអ្នកសទ សបើសិន្សាំសែើរបស់អ្នកេឺសព្មាប់ឱសងមាន្សវជាបញ្ហា

របស ់Medicare ណ ន្ក B ។ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 9 ៖ សតើព្តវូស វ្ ើអ្វ ើសបើសិន្សោកអ្នកមាន្បញ្ហា  ឬបែា ឹងតវ៉ា  

 (សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង បែា ឹងឧទធរែ៍ បែា ឹងតវ៉ា ) 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័តម៌ាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 207 ? 
 

បតើខ្ញ ំអាចទទួលបានបសចកត ីសបម្រមចធានារ៉ា  ់រងកាន់ន្តឆា រ់ហស័ជាងបនោះបានបទ? 

បាទឬចាស។ សបើសិន្អ្នកព្តវូការការសឆ្ៃ ើយតបឆាប់រហ័សជាងសន្េះ ស យសារណតសុខភាព្របស់អ្នក សូមសសន ើសុាំ

សយើងឲ្យស វ្ ើ "សសចកត ីសសព្មចធានរា៉ា ប់រង ឆាប់រហ័ស"។ សបើសិន្សយើងឯកភាព្ចាំសពាេះសាំសែើ សនេះសយើងនឹ្ងជូន្

ដាំែឹងដេស់ោកអ្នកអ្ាំព្ីសសចកត ីសសព្មចរបស់សយើងកន ុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោ ង (ឬកន ុងរយៈសព្េ 24 សមា៉ោ ងសព្មាប់

ឱសងមាន្សវជាបញ្ហា របស ់Medicare ណ ន្ក B)។  

សទេះជាោ៉ោ ងណាក៏ស យ សព្េខៃេះសយើងព្តវូការសព្េសវោបណន្ែម សហើយសយើងខុ្ាំនឹ្ងស្ញើេិខិតព្ប្ដប់អ្នកថាសយើង

ព្តវូការសព្េសវោ 14 ថ្ងៃព្បតិទិន្បណន្ែមសទៀត។ េិខិតសន្េះនឹ្ងព្ន្យេ់ពី្មូេសហតុព្តវូការសព្េសវោបណន្ែម។ 

សយើងមិន្អាចចាំណាយសព្េបណន្ែម សដើមបី ត្េក់ារសសព្មចចិតតដេ់សោកអ្នកសទ សបើសិន្សាំសែើរបស់អ្នកេឺ

សព្មាប់ឱសងមាន្សវជាបញ្ហា របស់ Medicare ណ ន្ក B ។ 

វកយស័ពទចា ់សព្មាប ់"សសចកត ីសសព្មចធានរា៉ា ប់រងឆាប់រហ័ស"មាននយ័ថា "ការកំណត ់នាទ ន់" 

ការបសន ើសុំបសចកតសីបម្រមចធានារ៉ា  ់រងឆា រ់ហស័៖  

 សូមចាប់ស ត្ ើមស យទូរសព្ទ ឬស្ញើទូរសារសដើមបសីសន ើសុាំសយើងព្ីការធានរា៉ា ប់រងសេើការណងទាំសុខ

ភាព្ណដេសោកអ្នកចង់ប្ដន្។  

 សូមសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សសវបសព្មើសមាជិក តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) 

ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេស់មា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ បុេគេិកនឹ្ងទូរសព្ទសៅរក

អ្នកវញិសៅថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់ ឬស្ញើទូរសារមកសយើងតាមសេខ 1-800-743-1655។  

 ណសវងរកព័្ត៌មាន្េមអ ិតស្សងសទៀតអ្ាំពី្វ ិ្ ីទាំនក់ទាំន្ងមកសយើងសៅកន ុងជាំពូ្កទី 2 ណ ន្ក A 

ទាំព្័រ 22 ។ 

សោកអ្នកក៏អាចសសន ើសុាំអ្នក ត្េ់សសវណងទាំសុខភាព្របស់អ្នក ឬអ្នកតាំណាងរបស់អ្នកសដើមបីស វ្ ើសាំសែើចាំសពាេះការ

សសព្មចចិតតសេើការធានរា៉ា ប់រងប្ដន្ឆាប់រហ័សសព្មាប់សោកអ្នក្ងណដរ។  

ទងំបនោះរជឺាវធិានសម្រមា ប់សន ើសុំបសចកតសីបម្រមចធានារ៉ា  ់រងឆា រ់ហស័៖ 

អ្នកព្តវូបាំសព្ញេកាខែឌ តព្មូវដូចខាងសព្កាម សដើមបីទទួេប្ដន្សសចកត ីសសព្មចធានរា៉ា ប់រងឆាប់រហ័ស៖ 

1. សោកអ្នកអាចទទួេប្ដន្សសចកត ីសសព្មចធានរា៉ា ប់រងឆាប់រហ័ស ន្តកន ញងករណីន្ែលបោកអ្នកបសន ើ

សុំការធានារ៉ា  ់រងសម្រមា ក់ារន្ែទសំខុភាព ឬ រកិាា រ ន្ែលបោកអ្នកមិនទនប់ានទទួលន្ត

  ុបណាណ ោះ។ (សោកអ្នកមិន្អាចសសន ើសុាំសសចកត ីសសព្មចធានរា៉ា ប់រង ឆាប់រហ័សប្ដន្សទ សបើសិន្សាំសែើ

របស់អ្នកេឺអ្ាំព្ីការបង់ព្ប្ដក់សព្មាប់ការណងទាំសុខភាព្ ឬសព្មាប់បរកិាា រណដេសោកអ្នកទទួេ

ប្ដន្រចួសហើយ)។ 

2. សោកអ្នកអាចទទួេប្ដន្សសចកត ីសសព្មចធានារ៉ា  ់រង ឆា ់រហស័ ន្តកន ញងករណីន្ែលរយៈបពល្តុ

កំណតស់េ ង់ដ្ឋរ 14 នែៃតាមម្រ តិទិន (ឬកាលកណំត ់72 បមា ងសម្រមា ឱ់្សែតាមបវជជ ញ្ហជ  

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 9 ៖ សតើព្តវូស វ្ ើអ្វ ើសបើសិន្សោកអ្នកមាន្បញ្ហា  ឬបែា ឹងតវ៉ា  

 (សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង បែា ឹងឧទធរែ៍ បែា ឹងតវ៉ា ) 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័តម៌ាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 208 ? 
 

Medicare ន្្នក B) អាចនាឱំ្យមានបម្រាោះ(ថាន ក់ ៃ្ន់្ ៃរែលស់ុខភាពរ ស់អ្នក ឬប វ្ ីឱ្យ  ោះ ល់ែល់

សមតែភាព ំបពញមុខងាររ សអ់្នកន្ត  ុបណាណ ោះ។) 

 សបើសិន្សវជាបែឌ ិតរបស់អ្នកនិ្ោយថាអ្នកព្តវូការសសចកត ីសសព្មចធានរា៉ា ប់រងឆាបរ់ហ័ស 

សយើងនឹ្ងព្បេេ់ឱយអ្នកស យសវ ័យព្បវតត ិ។ 

 សបើសិន្សោកអ្នកសសន ើសុាំសសចកត ីសសព្មចធានរា៉ា បរងឆាប់រហ័ស ស យគម ន្ការគាំព្ទពី្ 

សវជាបែឌ ិតរបស់អ្នក សយើងនឹ្ងសសព្មចថាសតើអ្នកនឹ្ងទទួេប្ដន្សសចកត ីសសព្មចធានរា៉ា ប់រង

ឆាប់រហ័សឬអ្ត់។ 

o សបើសិន្សយើងសសព្មចថាសុខភាព្របស់អ្នកមិន្បាំសព្ញតាមេកាខែឌ តព្មូវសព្មាប់សសចកត ី

សសព្មចធានរា៉ា ប់រងឆាប់រហ័សសទ សយើងនឹ្ងស្ញើេិខិតជូន្អ្នក។ សយើងក៏នឹ្ងសព្បើព្ប្ដស់រយៈ

សព្េ្ុតកាំែត់្មមតា 14 ថ្ងៃព្បតិទិន្ជាំនួ្យវញិ (ឬក៏្ុតកាំែត់ 72 សមា៉ោ ងសព្មាប់ឱសង

តាមសវជាបញ្ហា  Medicare ណ ន្ក B)។ 

o េិខិតសន្េះនឹ្ងព្ប្ដប់អ្នកថា សបើសិន្សវជាបែឌ ិតរបស់អ្នកសសន ើសុាំសសចកត ីសសព្មចធានរា៉ា ប់រង

ឆាប់រហ័ស សយើងនឹ្ង ត្េស់សចកត ីសសព្មចធានរា៉ា ប់រងឆាប់រហ័សស យសវ ័យព្បវតត។ិ  

o េិខិតសន្េះក៏នឹ្ងព្ប្ដប់្ងណដរព្ីរសបៀបណដេសោកអ្នកអាច ក់ "ពាកយបែត ឹងឆាប់រហ័ស" 

ពាក់ព្័ន្ធនឹ្ងសសចកត ីសសព្មចរបស់សយើង សដើមបី ត្េជូ់ន្សោកអ្នកនូ្វសសចកត ីសសព្មចសេើការ

ធានរា៉ា ប់រងសត ង់ រ ជាំនួ្សឲ្យសសចកត ីសសព្មចថ្ន្ការធានរា៉ា ប់រងឆាប់រហ័ស។ សព្មាប់

ព្័ត៌មាន្បណន្ែមអ្ាំព្ីដាំសែើរការសព្មាបក់ារស វ្ ើបែត ឹងស យរមួបញ្ច េូទាំងបែត ឹងរហ័ស សូម

សមើេណ ន្ក J សៅទាំព័្រ 253។ 

 

ប ើសិនបសចកតសីបម្រមចធានារ៉ា  ់រងរឺបទបតើខ្ញ ំែឹងោ ងែូចបមតច? ?  

សបើសិន្ចសមៃ ើយេឺ បទ សយើងនឹ្ងស្ញើេិខិតជព្មាបសោកអ្នកអ្ាំព្ីមូេសហតុណដេសសព្មចថា បទ។ 

 សបើសិន្សយើងនិ្ោយថា បទ សោកអ្នកមាន្សិទធិកន ុងការសសន ើសុាំឲ្យសយើងផ្លៃ ស់បត រូសសចកត ីសសព្មច

ចិតតសន្េះប្ដន្ ស យស វ្ ើបែត ងឹឧទធរែ៍។ ការស វ្ ើបែត ឹងឧទធរែ៍មាន្ន័្យថាសសន ើសុាំឲ្យសយើងព្ិនិ្តយ

ស ើងវញិនូ្វសសចកត ីសសព្មចណដេប្ដន្បដិសស្ការធានរា៉ា ប់រង។  

 សបើសិន្អ្នកសសព្មចចិតតថាបត ឹងឧទធរែ៍ មាន្ន័្យថាអ្នកកាំព្ុងណតដាំសែើរការសៅកព្មិតទី 1 ថ្ន្

ដាំសែើរការបែត ឹងឧទធរែ៍ (សូមសមើេណ ន្កបនទ ប់សព្មាប់ព្័ត៌មាន្បណន្ែម)។ 

E3.  ណត ឹងឧទធរណ៍កម្រមិតទី 1 សម្រមា ់បសវ សមាា រៈ និងឱ្សែ (មិនន្មនឱ្សែបៅ ន្្នក D) 

បតើ ណត ងឹឧទធរណ ៍ជាអ្វី? 

បែត ឹងឧទធរែ៍ េឺជាមស្ាប្ដយ ល្ វូការកន ុងការសសន ើសុាំឲ្យសយើងពិ្និ្តយស ើងវញិនូ្វសសចកត ីសសព្មច និ្ងផ្លៃ ស ់

បត រូសសចកត ីសសព្មចព្បសិន្អ្នកេិតថាសយើងប្ដន្ស វ្ ើខុស។ សបើសិន្អ្នក ឬសវជាបែឌ ិតរបស់អ្នក ឬអ្នក ត្េ់សសវសខុ

ភាព្ស្សងសទៀត មិន្យេ់ព្សបនឹ្ងសសចកត ីសសព្មចរបស់សយើង អ្នកអាចបត ឹងឧទធរែ៍។  

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 9 ៖ សតើព្តវូស វ្ ើអ្វ ើសបើសិន្សោកអ្នកមាន្បញ្ហា  ឬបែា ឹងតវ៉ា  

 (សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង បែា ឹងឧទធរែ៍ បែា ឹងតវ៉ា ) 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័តម៌ាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 209 ? 
 

កន ុងករែីភាេសព្ចើន្ សោកអ្នកព្តវូចាប់ស ត្ ើមបែត ឹង

ឧទធរែ៍របស់អ្នកសៅកព្មិតទី 1 ។ សបើសិន្សោកអ្នកមិន្

ចង់បត ឹងឧទធរែ៍ជាមុន្ចាំសពាេះណ្ន្ការសព្មាប់សសវ 

Medi-Cal សហើយសបើសិន្បញ្ហា សុខភាព្របស់អ្នកសែ ិតកន ុង

សភាព្ព្តវូការសសព្ងាគ េះបនទ ន់្ ឬសែ ិតកន ុងការេាំរាម

កាំ ណហង ៃ្ន់្ ៃ្រដេ់សុខភាព្ណដេព្តវូការការសសព្ងាគ េះ 

ភាៃ មៗ ឬសបើសិន្សោកអ្នកសែ ិតកន ុងសាែ ន្ភាព្ឈឺ ៃ្ន់្ ៃ្រ 

និ្ងព្តវូការការសសព្មចចិតតភាៃ មៗ សនេះសោកអ្នកអាច

សសន ើសុាំឲ្យមាន្ការពិ្និ្តយស ើងវញិណ ន្កសវជាសាស្រសតឯករាជយ

ព្ីព្កសួងព្េប់ព្េងសុខាេិប្ដេតាមរយៈ 

www.dmhc.ca.gov។ សូមសៅកាន់្ទាំព្័រ 214 សព្មាប់

ព្័ត៌មាន្បណន្ែម។ សបើសិន្សោកអ្នកព្តវូការជាំនួ្យកន ុង

អ្ាំ ុងសព្េថ្ន្ដាំសែើរការបែត ឹងឧទធរែ ៍សោកអ្នកអាច

ទូរសព្ទមកកមម វ ើ្  ីCal MediConnect Ombuds តាម 

រយៈសេខ 1-855-501-3077 ។ កមម វ ិ្  ីCal 

MediConnect Ombuds មិន្មាន្ទាំនក់ទាំន្ងជាមួយ

សយើង ឬព្កមុហ ុន្ធានរា៉ា ប់រង ឬណ្ន្ការសុខភាព្ 

ស ើយ។ 

បតើអ្វ ីជា ណត ងឹឧទធរណក៍ម្រមតិទី1? 

បែត ឹងឧទធរែ៍កព្មិតទី 1 េឺជាបែត ឹងឧទធរែ៍ដាំបូងសេ

សៅនឹ្ងណ្ន្ការរបសស់យើង។ សយើងនឹ្ងពិ្និ្តយស ើងវញិ

នូ្វសសចកត ីសសព្មចធានរា៉ា ប់រង សដើមបសីមើេថាសតើវព្តឹម

ព្តវូ ឬអ្ត់។ អ្នកពិ្និ្តយស ើងវញិ េឺជាបុេគេណដេមិន្

ប្ដន្សចញសសចកត ីសសព្មចធានរា៉ា ប់រងសដើម។ សៅសព្េ

ណដេសយើងព្ិនិ្តយស ើងវវញិចប់សហើយ សយើងនឹ្ង ត្េ ់

សសចកត ីសសព្មចជាោយេកាែ៍អ្កសរសៅឲ្យអ្នក។ 

បនទ ប់ពី្សព្េណដេសយើងពិ្និ្តយស ើងវញិសហើយ សបើសិន្សយើងព្ប្ដបអ់្នកថាសសវ ឬសមាា រៈ មិន្ព្តវូប្ដន្ធាន

រា៉ា ប់រង ករែីរបស់អ្នកអាចបន្តសៅបែត ឹងឧទធរែ៍កព្មិតទី 2។  

 

បតើខ្ញ ំម្រតវូប វ្ ីណត ងឹឧទធរណក៍ម្រមិត1ោ ងែូចបមតច? 

 សដើមបចីាប់ស ត្ ើមស វ្ ើបែត ឹងឧទធរែ៍ អ្នក សវជាបែឌ ិតរបសអ់្នក ឬអ្នក ត្េ់សសវណងទាំសុខភាព្

ស្សងសទៀត ឬអ្នកតាំណាងរបស់អ្នកព្តវូទក់ទងមកសយើង។ អ្នកអាចទូរសព្ទមកសយើងតាម

សេខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃ

សុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារ

ទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ សព្មាប់ព្័ត៌មាន្

សបងា ៖ វវ ិ្ ីប វ្ ី ណត ងឹឧទធរណ៍កម្រមតិទី 1 

សោកអ្នក ឬសវជាបែឌ ិតអ្នកឬតាំណាងរបស់អ្នក

អាច ក់ការសសន ើសុាំរបសអ់្នកជាោយេកាែ៍

អ្កសរ សហើយស្ញើតាមថ្ព្បសែីយ៍ឬតាមទូរសារ

មកសយើង។ សោកអ្នកក៏អាចសសន ើសុាំបែត ឹងឧទធរែ៍

ស យការទូរសព្ទមកសយើង្ងណដរ។ 

 សសន ើសុាំកន ញងរយៈបពល 60 នែៃតាមម្រ តិទិនេិត

ចាប់ពី្ថ្ងៃសសព្មចចិតតណដេសោកអ្នកកាំព្ុង

បា ឹងឧទធរែ៍។ ព្បសិន្សបើសោកអ្នកខកខាន្

ហួសកាេកាំែត់សន្េះ ស យមាន្មូេសហតុ

ព្តឹមព្តវូ សនេះសោកអ្នកសៅណតអាចបត ឹង

ឧទធរែ៍ប្ដន្ (សូមសមើេទាំព្រ័ 200)។  

 សបើសិន្សោកអ្នកស វ្ ើបែត ឹងឧទធរែ៍ សព្ពាេះ

សយើងប្ដន្ព្ប្ដប់សោកអ្នកថា សសវណដេ

សោកអ្នកប្ដន្ទទួេនសព្េសន្េះនឹ្ងព្តវូ

ប្ដន្ផ្លៃ ស់បត រូ ឬបញ្ឈប ់សនេះបោកអ្នកមាន

បពលពីរ ីនែៃកន ញងការ តងឹឧទធរណ៍ សបើសិន្

សោកអ្នកចង់បន្តទទួេប្ដន្សសវសនេះកន ុង

ខែៈណដេបែត ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នកកាំព្ុង

ដាំសែើរការ។ (សូមសមើេទាំព្័រ 212)។ 

 បន្តអាន្ណ ន្កសន្េះសដើមបីសកិាណសវងយេ់

បណន្ែមអ្ាំព្ីកាេដេ់កាំែត់អ្វ ើណដេអ្នុ្វតតន៍្

ចាំសពាេះបែត ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក។ 

 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html
http://www.dmhc.ca.gov/


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 9 ៖ សតើព្តវូស វ្ ើអ្វ ើសបើសិន្សោកអ្នកមាន្បញ្ហា  ឬបែា ឹងតវ៉ា  

 (សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង បែា ឹងឧទធរែ៍ បែា ឹងតវ៉ា ) 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័តម៌ាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 
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េមអិតបណន្ែមអ្ាំព្ីរសបៀបទក់ទងមកសយើងសព្មាប់បែា ឹងឧទធរែ៍ សូមសមើេជាំពូ្កទី 2 ណ ន្ក A 

ទាំព្័រ 22។ 

 អ្នកអាចសសន ើសុាំ "បែត ឹងឧទធរែ៍សា ង់ រ" ឬ "បែត ឹងឧទធរែ៍ឆាប់រហ័ស" មកសយើង។ 

 សបើសិន្អ្នកនឹ្ងសសន ើសុាំបែត ឹងឧទធរែ៍្មមតា ឬបែត ឹងឧទធរែ៍ឆាប់រហ័ស សូមស វ្ ើបែត ឹងឧទធរែ៍

ជាោយេកាែ៍អ្កសរ ឬទូរសព្ទមកសយើង។  

o អ្នកអាច ក់សាំសែើជាោយេកាែ៍អ្កសរសៅកាន់្អាសយ ឋ ន្ដូចខាងសព្កាម៖ 

 

Health Net Community Solutions, Inc. 
Attn: Appeals & Grievances Dept. 

PO Box 10422 

Van Nuys, CA 91410-0422 

 

o សោកអ្នកអាច ក់សាំសែើរបស់អ្នក អ្ន្ឡាញ៖ 

mmp.healthnetcalifornia.com/mmp/appeals-grievances.html 

o សោកអ្នកអាចសសន ើសុាំបែត ឹងឧទធរែ៍្ងណដរ ស យទូរសព្ទមកសយើងតាមរយៈសេខ   

1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃសុ

ព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារ

ទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ 

 អ្នកនឹ្ងទទួេប្ដន្េិខិតមួយពី្សយើងខុ្ាំ កន ុងរយៈសព្េ 5 ថ្ងៃព្បតិទិន្ បនទ ប់ព្ទីទួេប្ដន្

បែា ឹងឧទធរែរ៍បសអ់្នក ស យជព្មាបអ្នកឲ្យដឹងថាសយើងទទួេប្ដន្បែា ឹងសនេះសហើយ។ 

វកយសពទចា ់សព្មាប ់"បែត ឹងឧទធរែ៍ឆាប់រហ័ស"រឺ "ការពិចារណាប ើងវញិ នាទ ន់។" 

 

បតើអ្នកប្េងអាចប វ្ ីណត ងឹឧទធរណជ៍ំនួសខ្ញ ំបានបទ? 

បាទឬចាស។ សវជាបែឌ ិតរបស់អ្នក ឬអ្នក ត្េ់សសវណងទាំសុខភាព្ស្សងៗសទៀត អាចស វ្ ើបែត ឹងឧទធរែ៍ជាំនួ្សអ្នក

ប្ដន្។ អ្នកស្សងសព្ៅព្ីសវជាបែឌ ិតរបស់អ្នក ឬអ្នក ត្េ់សសវណងទាំសុខភាព្ស្សងសទៀត ក៏អាចស វ្ ើបែត ឹងឧទធរែ៍

ជាំនួ្សអ្នកប្ដន្ណដរ ប៉ោុណន្តជាដាំបូងព្តវូបាំសព្ញទព្មង់ ណបបបទចាត់តាាំងអ្នកតាំណាងជាមុន្សិន្។ ទព្មង់ណបប

បទសន្េះនឹ្ង ត្េ់ការអ្នុ្ញ្ហញ តឲ្យអ្នកស្សងស វ្ ើសកមមភាព្ជាំនួ្ស អ្នក ប្ដន្។  

សដើមបីទទួេប្ដន្ទព្មង់ថ្ន្ការណតងតាាំងតាំណាង សូមទូរសព្ទសៅសសវបសព្មើសមាជិកសហើយស វ្ ើការសសន ើសុាំ ឬចូេ

សៅកាន់្ www.cms.gov/Medicare/CMS-Forms/CMS-Forms/downloads/cms1696.pdf ឬសៅសេើសេហទាំព្័រ

បស់សយើងតាមរយៈ mmp.healthnetcalifornia.com/mmp/appeals-grievances.html។ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html
https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp/appeals-grievances.html
http://www.cms.gov/Medicare/CMS-Forms/CMS-Forms/downloads/cms1696.pdf
https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp/appeals-grievances.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 9 ៖ សតើព្តវូស វ្ ើអ្វ ើសបើសិន្សោកអ្នកមាន្បញ្ហា  ឬបែា ឹងតវ៉ា  

 (សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង បែា ឹងឧទធរែ៍ បែា ឹងតវ៉ា ) 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័តម៌ាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 211 ? 
 

ប ើសិន ណត ងឹឧទធរណ៍ដ្ឋកប់ដ្ឋយអ្នកប្េងមិនន្មនបោកអ្នក ឬបវជជ ណឌ ិត ឬអ្នក្តល់បសវសុខភាពប្េង

បទៀតរ សអ់្នកបទ សនេះសយើងព្តវូទទួេប្ដន្នូ្វទព្មង់ណបបបទថ្ន្ការចាត់តាាំងអ្នកតាំណាងណដេបាំសព្ញរចួ មុន្

សព្េណដេសយើងអាចព្ិនិ្តយសេើបែត ឹងឧទធរែ៍ប្ដន្។ 

បតើខ្ញ ំមានបពលប វ្ ីណត ងឹឧទធរណរ៍យៈបពល  ុនាម ននែៃ? 

សោកអ្នកព្តវូណតសសន ើសុាំបែា ងឹឧទធរែ៍កន ញងរយៈបពល 60 នែៃតាមម្រ តិទិន េិតចាប់ពី្កាេបរសិចេទសៅសេើេិខិត

ណដេសយើងប្ដន្ស្ញើេិខិត ជព្មាបសោកអ្នកអ្ាំព្ីសសចកាសីសព្មចរបស់សយើង។  

ព្បសិន្អ្នកខកខាន្កន ុងរយៈសព្េ្ុតកាំែត់សន្េះ សហើយអ្នកមាន្មូេសហតុព្តឹមព្តវូកន ុងការខកខាន្ សយើងអាច

ត្េ់រយៈសព្េបណន្ែមសទៀតសដើមបីស វ្ ើបែត ងឹឧទធរែ៍របស់អ្នក។ ឧទរហែ៍ថ្ន្មូេសហតុព្តឹមព្តវូ៖ អ្នកមាន្ជាំងឺ

ៃ្ន់្ ៃ្រ ឬសយើងប្ដន្ ត្េព់្័ត៌មាន្ខុសអ្ាំព្ីថ្ងៃ្ុតកាំែត់សព្មាប់សសន ើសុាំបែត ឹងឧទធរែ៍។ សោកអ្នកេួណតព្ន្យេ់

មូេសហតុបែត ឹងឧទរែ៍របស់អ្នកយឺតសៅសព្េអ្នកបតងឹឧទរែ៍។ 

កំណតស់មាា ល់៖ សបើសិន្អ្នកស វ្ ើបែត ឹងឧទធរែ៍សព្ពាេះសយើងប្ដន្ព្ប្ដប់អ្នកថាសសវណដេអ្នកប្ដន្ទទួេនសព្េសន្េះ

នឹ្ងព្តវូប្ដន្ផ្លៃ ស់បត រូ ឬបញ្ឈប់ អ្នកមានបពលបវោពីរ នីែៃកន ញងការ តងឺឧទធរណ៍ សបើសិន្អ្នកចង់បន្តទទួេប្ដន្

សសវសនេះកន ុងខែៈណដេបែត ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នកកាំព្ុងដាំសែើរការ។ សូមអាន្ "សតើអ្តថ ព្បសោជន៍្សយើងនឹ្ងសៅ

បន្ត  សៅកន ុងអ្ាំ ុងបែត ឹងឧទធរែ៍កព្មិតទី 1 ឬសទ" សៅទាំព័្រ 212  សព្មាប់ព័្ត៌មាន្បណន្ែម។ 

បតើខ្ញ ំអាចទទួលបានចា ច់មែងឯកស្ថរសណុំំបរឿងរ ស់ខ្ញ ំបានន្ែរឬបទ? 

បាទឬចាស។ សសន ើសុាំឲ្យសយើងងតចមៃងស យទូរសព្ទសៅសសវបសព្មើសមាជិកសៅឯសេខ 1-855-464-3571 (TTY: 

711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃចុងសប្ដា ហ៍ 

និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅថ្ងៃស វ្ ើការ 

បនទ ប់។ 

បតើបវជជ ណឌ ិតរ សខ្់ញ ំអាច្តល់ព័ត៌មាន ន្នែមអ្ំពី ណត ងឹឧទធរណ៍រ សខ្់ញ ំបៅអ្នកបានន្ែរឬបទ? 

បាន សោកអ្នក និ្ងសវជាបែឌ ិតរបស់អ្នកអាច ត្េ់ព័្ត៌មាន្បណន្ែមមកសយើង សដើមបីគាំព្ទបែត ឹងឧទធរែ៍របស ់

អ្នក។ 

បតើន្្នការនឹងប វ្ ីបសចកតសីបម្រមចបលើ ណត ឹងឧទធរណោ៍ ងែូចបមតច?  

សយើងនឹ្ងព្ិនិ្តយោ៉ោ ងព្បងុព្បយ័តនបាំ្ុតចាំសពាេះរាេ់ព័្ត៌មាន្អ្ាំព្ីសាំសែើសុាំការធានរា៉ា បរងសៅសេើ ការណងទាំ 

សុខភាព្។ បនទ ប់មក សយើងពិ្និ្តយសមើេថាសយើងប្ដន្អ្នុ្វតតតាមព្េប់វធិាន្ទាំងអ្ស់ណដរឬសទសៅសព្េណដេ

សយើងនិ្ោយថាបទ  ចាំសពាេះសាំសែើរបស់អ្នក។ អ្នកព្តួតព្ិនិ្តយេឺជា ន្រណាមាន ក់សដេមិន្ប្ដន្ស វ្ ើការសសព្មចចិតា

ដាំបូងសេ។ 

សបើសិន្សយើងព្តវូការព័្ត៌មាន្បណន្ែម សយើងនឹ្ងសាកសួរអ្នក ឬសវជាបែឌ ិតរបស់អ្នក។  

 

 

 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 9 ៖ សតើព្តវូស វ្ ើអ្វ ើសបើសិន្សោកអ្នកមាន្បញ្ហា  ឬបែា ឹងតវ៉ា  

 (សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង បែា ឹងឧទធរែ៍ បែា ឹងតវ៉ា ) 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័តម៌ាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 212 ? 
 

បតើបៅបពលណាន្ែលខ្ញ ំបានទទួលបសចកតសីបម្រមចអ្ំពី ណេ ងឹឧទធរណ៍"សេ ង់ដ្ឋរ" ? 

សយើងនឹ្ង ត្េ់ចសមៃ ើយកន ុងរយៈសព្េ 30 ថ្ងៃព្បតិទិន្ បនទ ប់ព្ីសយើងប្ដន្ទទួេបែត ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក (ឬកន ុង 

រយៈសព្េ 7 ថ្ងៃព្បតិទិន្ បនទ ប់ព្ីសយើងទទួេប្ដន្បែត ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នកសព្មាប់ឱសងមាន្សវជាបញ្ហា របស ់

Medicare ណ ន្ក B)។ សយើងនឹ្ងសចញសសចកត ីសសព្មចសេឿន្ជាងសន្េះ សបើសិន្សាែ ន្ភាព្សុខភាព្របស់អ្នកតព្មូវ។  

 សបើសិន្សយើងមិន្ ត្េ់ចសមៃ ើយចាំសពាេះបែត ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នកកន ុងរយៈសព្េ 30 ថ្ងៃតាមព្បតិទិន្

សទ (ឬរយៈសព្េ 7ថ្ងៃ បនទ ប់ព្ីសយើងទទួេប្ដន្បែត ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នកសព្មាប់ឱសងតាម 

សវជាបញ្ហា  Mediacare ណ ន្ក B) សនេះសយើងនឹ្ងបញ្ជ នូ្ករែីរបស់អ្នកស យសវ ័យព្បវតត ិសៅកាន់្

កព្មិត 2 ថ្ន្ដាំសែើរការបែត ងឹឧទធរែ៍ សបើសិន្បញ្ហា របស់អ្នកពាក់ព្័ន្ធនឹ្ងការធានរា៉ា ប់រងថ្ន្សស

វ ឬបរកិាា ររបស់ Medicare ។ សោកអ្នកនឹ្ងព្តវូប្ដន្ជូន្ដាំែឹងសៅសព្េករែីសន្េះសកើតស ើង។ 

 សបើសិន្បញ្ហា របស់អ្នកពាក់ព្័ន្ធនឹ្ងការធានរា៉ា ប់រងសេើសសវ ឬបរកិាា រ Medi-Cal អ្នកនឹ្ងព្តវូ

ស វ្ ើបែត ឹងឧទធរែ៍កព្មិត 2 ស យខល នួ្ឯង។ សព្មាប់ព្ត៌័មាន្បណន្ែមអ្ាំព្ីដាំសែើរការថ្ន្បែត ឹង

ឧទធរែ ៍កព្មិត 2 សូមចូេសៅកាន់្ណ ន្ក E4 សៅទាំព័្រ 213។ 

ប ើសិនចបមែ ើយរ ស់បយើងរ ឺយល់ម្រពម ចាំសពាេះណ ន្កមួយ ឬទាំងអ្ស់ថ្ន្អ្វ ើណដេសោកអ្នកប្ដន្សសន ើសុាំ សនេះសយើង

នឹ្ងអ្នុ្ញ្ហញ ត ឬ ត្េក់ារធានរា៉ា ប់រងកន ុងរយៈសព្េ 30 ថ្ងៃតាមព្បតិទិន្បនទ ប់ព្ីសយើងប្ដន្ទទួេបែត ឹងឧទធរែ៍

របស់អ្នក។ (ឬរយៈសព្េ 7 ថ្ងៃ ព្បតិទិន្ បនទ ប់ព្ីសយើងប្ដន្ទទួេបែត ឹងឧទរែ៍របស់អ្នកសព្មាប់ឱសងតាម 

សវជាបញ្ហា  Medicare ណ ន្ក B)។ 

ប ើសិនចបមែ ើយរ ស់បយើងរសឺទ ចាំសពាេះមួយណ ន្ក ឬទាំងអ្ស់ថ្ន្អ្វ ើណដេអ្នកប្ដន្សសន ើ សយើងនឹ្ងស្ញើេិខិតសៅអ្នក។ 

សបើសិន្បញ្ហា របស់អ្នកពាក់ព្័ន្ធនឹ្ងការធានរា៉ា ប់រងថ្ន្ សសវ ឬបរកិាា រ Medicare េិខិតសនេះនឹ្ងព្ប្ដប់អ្នកថា

សយើងប្ដន្ ស្ញើករែីរបស់អ្នកសៅឱយ Independent Review Entity សព្មាប់បែត ឹងឧទធរែ៍កព្មិត 2។ សបើសិន្

បញ្ហា របស់អ្នកពាក់ព្័ន្ធនឹ្ងការរា៉ា ប់រងសេើសសវ ឬបរកិាា រ Medi-Cal េិខិតសនេះនឹ្ងព្ប្ដប់អ្នកព្ីរសបៀបស វ្ ើបែត ឹង

ឧទធរែ៍កព្មិត 2 ស យខល នួ្អ្នក។ សព្មាប់ព័្ត៌មាន្បណន្ែមអ្ាំព្ីដាំសែើរការថ្ន្បែត ងឹឧទធរែ៍ កព្មិត 2 សូមចូេ

សៅកាន់្ណ ន្ក E4 សៅទាំព័្រ 213។ 

បតើបៅបពលណាបទើ ខ្ញ ំនងឹបានលឺែំណងឹអ្ំពីបសចកតសីបម្រមចរ ស ់ណត ងឹឧទធរណ៍"ឆា រ់ហស័"? 

សបើសិន្សោកអ្នកសសន ើសុាំបែត ឹងឧទធរែ៍ឆាប់រហ័ស សយើងនឹ្ង ត្េ់ចសមៃ ើយកន ុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោ ង បនទ ប់ព្សីព្េ

ណដេសយើងប្ដន្ទទួេបែត ឹងឧទធរែរ៍បស់អ្នក។ សយើងនឹ្ង ត្េ់ចសមៃ ើយឆាប់ជាងសន្េះ សបើសិន្សុខភាព្របស់អ្នក

តព្មូវឲ្យសយើងស វ្ ើដូសចនេះ។  

 សបើសិន្សយើងមិន្ ត្េ់ចសមៃ ើយសៅនឹ្ងបែត ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នកកន ុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោ ង សនេះ

សយើងនឹ្ងបញ្ជ នូ្ករែីរបស់អ្នកស យសវ ័យព្បវតត ិសៅដាំសែើរការបែត ឹងឧទធរែ៍កព្មិត 2 ព្បសិន្

សបើបញ្ហា របស់អ្នកពាក់ព្័ន្ធនឹ្ងការរា៉ា ប់រងថ្ន្សសវ ឬបរកិាា ររបស ់Medicare។ សោកអ្នកនឹ្ង

ព្តវូប្ដន្ជូន្ដាំែឹងសៅសព្េករែីសន្េះសកើតស ើង។  

 សបើសិន្បញ្ហា របស់អ្នកពាក់ព្័ន្ធនឹ្ងការធានរា៉ា ប់រងសេើសសវ ឬបរកិាា រ Medi-Cal អ្នកនឹ្ងព្តវូ

ស វ្ ើបែត ឹងឧទធរែ៍កព្មិត 2 ស យខល នួ្ឯង។ សព្មាប់ព្ត៌័មាន្បណន្ែមអ្ាំព្ីដាំសែើរការថ្ន្បែត ឹង

ឧទធរែ ៍កព្មិត 2 សូមចូេសៅកាន់្ណ ន្ក E4 សៅទាំព័្រ 213។ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 9 ៖ សតើព្តវូស វ្ ើអ្វ ើសបើសិន្សោកអ្នកមាន្បញ្ហា  ឬបែា ឹងតវ៉ា  

 (សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង បែា ឹងឧទធរែ៍ បែា ឹងតវ៉ា ) 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័តម៌ាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 213 ? 
 

ប ើសិនចបមែ ើយរ ស់បយើងរយឺល់ម្រពមចាំសពាេះមួយណ ន្ក ឬទាំងអ្ស់ថ្ន្អ្វ ើណដេអ្នកប្ដន្សសន ើសុាំ សយើងព្តវូណត

អ្នុ្ញ្ហញ ត ឬ ត្េក់ារធានរា៉ា ប់រងកន ុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោ ង បនទ ប់ព្ីសយើងប្ដន្ទទួេបែត ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក។  

 

ប ើសិនចបមែ ើយរ ស់បយើងរសឺទ ចាំសពាេះមួយណ ន្ក ឬទាំងអ្ស់ថ្ន្អ្វ ើណដេអ្នកប្ដន្សសន ើ សយើងនឹ្ងស្ញើេិខិតសៅអ្នក។ 

សបើសិន្បញ្ហា របស់អ្នកពាក់ព្័ន្ធនឹ្ងការធានរា៉ា ប់រងថ្ន្ សសវ ឬបរកិាា រ Medicare េិខិតសនេះនឹ្ងព្ប្ដប់អ្នកថា

សយើងប្ដន្ ស្ញើករែីរបស់អ្នកសៅឱយ Independent Review Entity សព្មាប់បែត ឹងឧទធរែ៍កព្មិត 2។ សបើសិន្

បញ្ហា របស់អ្នកពាក់ព្័ន្ធនឹ្ងការរា៉ា ប់រងសេើសសវ ឬបរកិាា រ Medi-Cal េិខិតសនេះនឹ្ងព្ប្ដប់អ្នកព្ីរសបៀបស វ្ ើបែត ឹង

ឧទធរែ៍កព្មិត 2 ស យខល នួ្អ្នក។ សព្មាប់ព័្ត៌មាន្បណន្ែមអ្ាំព្ីដាំសែើរការថ្ន្បែត ងឹឧទធរែ៍ កព្មិត 2 សូមចូេ

សៅកាន់្ណ ន្ក E4 សៅទាំព័្រ 213។ 

បតើអ្តថ ម្រ បោជន៍រ សខ្់ញ ំ នតកន ញងអ្ ុំងបពលនន ណត ងឹឧទធរណ៍កម្រមិត1ន្ែរឬបទ? 

សបើសិន្សយើងសសព្មចចិតតផ្លៃ ស់បត រូឬបញ្ឈប់ការធានរា៉ា ប់រងសព្មាប់សសវ ឬបរកិាា រណដេព្តវូប្ដន្ឯកភាព្កាេព្ី

មុន្ សយើងនឹ្ងស្ញើេិខិតជូន្អ្នកមុន្សព្េចាត់ចាំណាត់ការ។ សបើសិន្អ្នកមិន្យេ់ព្សបជាមួយចាំណាត់ការសន្េះ 

អ្នកអាច ក់ពាកយបែត ឹងឧទធរែ៍កព្មិត 1 សហើយសសន ើសុាំសយើងឲ្យបន្តអ្តថ ព្បសោជន៍្សព្មាប់សសវ ឬបរកិាា ររបស់

អ្នកប្ដន្។ សោកអ្នកម្រតវូន្តប វ្ ីការបសន ើសុំបៅនែៃ ឬមុននែៃកំណត់ែូចតបៅបនោះ សដើមបីបន្តអ្តថ ព្បសោជន៍្របស់

អ្នក៖ 

 កន ុងរយៈសព្េ 10 ថ្ងៃេិតចាប់ព្ីកាេបរសិចេទស្ញើសសចកា ជូីន្ដាំែឹងតាមសារអ្ាំព្ីចាំណាត់ការថ្ន្

សកមមភាព្ ឬ 

 កាេបរសិចេទចូេជា្រមាន្ថ្ន្ចាំណាត់តាមសព្គងទុក 

សបើសិន្សោកអ្នកបាំសព្ញប្ដន្តាមកាេដេ់កាំែត់សន្េះ អ្នកអាចបន្តទទួេ សសវ ឬបរកិាា រណដេកាំព្ុងជាប់

ជសមាៃ េះ កន ុងខែៈណដេបែត ងឹឧទធរែ៍របស់អ្នកកាំព្ុងដាំសែើរការ។ 

E4.  ណត ឹងឧទធរណ៍កម្រមិតទី 2 សម្រមា ់បសវ សមាា រៈ និងឱ្សែ (មិនន្មនឱ្សែបៅ ន្្នក D) 

ប ើសិនន្្នការនោិយថាបទបៅកម្រមិត 1 បតើមានអ្វ ីបកើតប ើង នាទ  ់? 

សបើសិន្សយើងនិ្ោយថា បទ ចាំសពាេះមួយណ ន្ក ឬទាំងអ្ស់ថ្ន្ បែត ឹងឧទធរែ៍កព្មិតទ 1 របស់អ្នក សយើងនឹ្ងស្ញើ

េិខិតសៅសោកអ្នក។ េិខិតសន្េះនឹ្ងព្ប្ដប់អ្នកថាសតើសសវ ឬបរកិាា រ ព្តវូប្ដន្ធានរា៉ា ប់រង ស យ Medicare ឬ 

Medi-Cal ណដរឬសទ។ 

 សបើសិន្បញ្ហា របស់អ្នកពាក់ព្័ន្ធនឹ្ងសសវ ឬបរកិាា រថ្ន្ Medicare សយើងនឹ្ងស្ញើករែីរបស់អ្នក

ស យសវ ័យព្បវតត ិសៅកព្មិត 2 ថ្ន្ដាំសែើរការបែត ឹងឧទធរែ៍ បនទ ប់ព្សីព្េណដេបែត ងឹឧទធរែ៍

កព្មិត 1 ព្តវូប្ដន្បញ្ច ប់ភាៃ ម។  

 សបើសិន្បញ្ហា របស់អ្នកពាក់ព្័ន្ធនឹ្ងសសវ ឬបរកិាា រ Medi-Cal សោកអ្នកអាច ក់ពាកយបត ឹង

ឧទធរែ៍កព្មិត 2 ស យខល នួ្អ្នក។ េិខិតសន្េះនឹ្ងព្ប្ដប់អ្នកអ្ាំពី្វ ិ្ ី ណដេព្តវូស វ្ ើដូសចនេះ។ ព្័ត៌មាន្

ទាំងសនេះមាន្ដូចខាងសព្កាម។ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 9 ៖ សតើព្តវូស វ្ ើអ្វ ើសបើសិន្សោកអ្នកមាន្បញ្ហា  ឬបែា ឹងតវ៉ា  

 (សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង បែា ឹងឧទធរែ៍ បែា ឹងតវ៉ា ) 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័តម៌ាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 214 ? 
 

បតើអ្វ ីបៅជា ណត ឹងឧទធរណក៍ម្រមិត2? 

បែត ឹងឧទធរែ៍កព្មិត 2 េឺជាការអ្ាំពាវនវទីព្ីរ ណដេព្តវូប្ដន្ស វ្ ើស ើងស យអ្ងគការឯករាជយណដេមិន្មាន្ជាប់

ទក់ទងនឹ្ងណ្ន្ការរបស់សយើង។ 

 ញ្ហា រ សខ្់ញ ំរឺ ក់ព័នធនងឹបសវឬ រកិាា រននMedi-Cal ។ បតើខ្ញ ំម្រតវូប វ្ ី ណត ឹងឧទធរណក៍ម្រមិតទី2ោ ង

ែូចបមតច? 

មាន្វ ិ្ ីសាស្រសត ពី្រោ៉ោ ងកន ុងការស វ្ ើបែត ឹងឧទធរែ៍កព្មិតទី 2 សព្មាប់សសវ និ្ងបរកិាា រថ្ន្ Medi-Cal េឺ៖ (1)  

ការ ក់បែត ឹង ឬការពិ្និ្តយណ ន្កសវជាសាស្រសត ស យឯករាជយ ឬ (2) សវនការយុតត ិ្ម៌ថាន ក់រដឋ។  

(1) ការពិនិតយប ើងវញិន្ ន្កបវជជស្ថស្តសត បដ្ឋយឯករជយ (IMR) 

សោកអ្នកអាច ក់បែត ឹងជាមួយ ឬសសន ើសុាំការព្ិនិ្តយណ ន្កសវជាសាស្រសតឯករាជយ (IMR, Independent Medical 

Review) ព្ីមជឈមែឌ េជាំនួ្យសៅព្កសួងព្េប់ព្េងសខុាេិប្ដេរដឋ California (DMHC)។ តាមរយៈការ ក់ 

បែត ឹង សនេះ DMHC នឹ្ងស វ្ ើការពិ្និ្តយការសសព្មចរបស់សយើង សហើយស វ្ ើការសសព្មចមួយ។ IMR មាន្ ា្េជូ់ន្

សព្មាប់សសវ ឬបរកិាា រណាណដេធានរា៉ា ប់រងស យ Medi-Cal ណដេមាន្េកាែៈជាសវជាសាស្រសត ។ IMR េឺជាការ

ព្តួតព្ិនិ្តយសៅសេើករែរីបស់អ្នក ស យសវជាបែឌ ិតណដេមិន្សែ ិតសៅកន ុងណ្ន្ការសយើង ឬ ណ ន្កណ្ន្ការថ្ន្ 

DMHC ស ើយ។ ព្បសិន្សបើ IMR ព្តវូប្ដន្សសព្មចស យឈរខាងអ្នកសនេះ សយើងព្តវូ ា្េជូ់ន្អ្នកនូ្វសសវ 

ឬបរកិាា រណដេសោកអ្នកប្ដន្សសន ើសុាំ។ សោកអ្នកមិន្ចាំណាយអ្វ ើស ើយសេើ IMR។ 

សោកអ្នកអាច ក់ពាកយបែត ឹង ឬសសន ើសុាំ IMR ព្បសនិ្សបើណ្ន្ការសយើង ៖ 

 បដិសស្ ផ្លៃ ស់បដ រូ ឬព្ន្ារសព្េការព្ាប្ដេ ឬសសវណាមួយរបស ់Medi-Cal ស យសារ

ណ្ន្ការរបស់សយើងកាំែត់ថាវមិន្មាន្េកាែៈចាាំប្ដច់ណ ន្កសវជាសាស្រសត ។ 

 នឹ្ងមិន្ធានរា៉ា ប់រងការព្ាប្ដេរបស ់Medi-Cal ណដេមាន្េកាែៈព្ិសសា្ន៍្ ឬតាម ន្

សព្មាប់សាែ ន្ភាព្សវជាសាស្រសត ៃ្ន់្ ៃ្រស ើយ។ 

 នឹ្ងមិន្បង់ថ្ងៃសព្មាប់សសវននរបស ់Medi-Cal ណដេមាន្េកាែៈព្បញាប់ ឬសសព្ងាគ េះ

បនទ ន់្ណដេអ្នកប្ដន្ទទួេរចួសហើយ។  

 មិន្ប្ដន្ស េះព្សាយបែត ឹងឧទធរែ៍កព្មិតទី 1 ចាំសពាេះសសវ Medi-Cal កន ុងរយៈសព្េ 30 ថ្ងៃ

ព្បតិទិន្សព្មាប់បែត ឹងឧទធរែ៍សា ង់ រ ឬ 72 សមា៉ោ ងសព្មាប់បែត ឹងឧទធរែ៍ឆាប់រហ័ស។ 

កំណតស់មាា ល់៖ សបើសិន្អ្នក ត្េ់សសវសុខភាព្របស់អ្នកជាអ្នក ក់បែត ឹងឧទធរែ៍សព្មាបស់ោកអ្នក ណតសយើង

មិន្ប្ដន្ទទួេទព្មង់ណបបបទថ្ន្ការចាត់តាាំងថ្ន្អ្នកតាំណាងព្ីសោកអ្នកសនេះសទ សនេះសោកអ្នកចាាំប្ដច់ ក់

បែត ឹងឧទធរែ៍ជាងមជីាមួយសយើងមុន្នឹ្ងសោកអ្នកអាច ក់បែត ឹងកព្មិត 2 ថ្ន្ IMR ជាមួយព្កសួងព្េប់ព្េង

សុខាេិប្ដេ។ 

សោកអ្នកមាន្សិទធិទទួេប្ដន្ទាំង IMR និ្ង សវនការយុតត ិ្ម៌ថាន ក់រដឋ ប៉ោុណន្ាមិន្អាចស វ្ ើប្ដន្សទៀតស ើយ  

សបើសិន្សោកអ្នកប្ដន្ស ើងសវនការយុតត ិ្ម៌ថាន ក់រដឋ  រចួសហើយចាំសពាេះករែីដូចគន សន្េះ។  

សៅកន ុងករែីភាេសព្ចើន្ អ្នកព្តវូ ក់បែត ឹងឧទធរែ៍ជាមួយសយើង មុន្សព្េសសន ើសុាំ IMR ។ សូមសមើេទាំព្័រ 212 

សព្មាប់ព្័ត៌មាន្អ្ាំព្ីដាំសែើរការបែត ឹងឧទធរែ៍កព្មិតទី 1 របស់សយើង។ សបើសិន្សោកអ្នកមិន្យេ់ព្សបជាមួយ

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 9 ៖ សតើព្តវូស វ្ ើអ្វ ើសបើសិន្សោកអ្នកមាន្បញ្ហា  ឬបែា ឹងតវ៉ា  

 (សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង បែា ឹងឧទធរែ៍ បែា ឹងតវ៉ា ) 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័តម៌ាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 215 ? 
 

សសចកត ីសសព្មចរបស់សយើងសទ សនេះអ្នកអាច ក់បែត ងឹជាមួយ DMHC ឬ សសន ើព្មីជឈមែឌ េជាំនួ្យ DMHC 

សព្មាប់ IMR ។  

សបើសិន្ការព្ាប្ដេរបស់អ្នកព្តវូប្ដន្បដិសស្ស យសារណតវមាន្េកាែៈដកពិ្សសា្ន៍្សាកេបង ឬសសុើប

អ្សងកតតាម ន្ អ្នកមិន្ចាាំប្ដច់ចូេរមួកន ុងដាំសែើរការបែត ឹងឧទធរែ៍សយើងស ើយ មុន្សព្េអ្នក ក់ពាកយសុាំ 

IMR ។  

សបើសិន្បញ្ហា របស់អ្នកសែ ិតកន ុងសភាព្បនទ ន់្ ឬពាក់ព្័ន្ធនឹ្ងការេាំរាមកាំ ណហង ៃ្ន់្ ៃ្រដេ់សុខភាព្ និ្ងបនទ ន់្ 

សនេះសោកអ្នកអាចបញ្ជ នូ្វភាៃ មសៅកាន់្ DMHC សដើមបីស វ្ ើការពិ្និ្តយ ស យមិន្ចាាំប្ដច់អ្នុ្វតតតាមដាំសែើរការ

ថ្ន្បែត ឹងឧទធរែ៍ជាមុន្សនេះស ើយ។ 

អ្នកព្តវូណតដ្ឋក់ កយសុំ IMR កន ញងរយៈបពល 6 ន្ខ បនទ ប់ព្ីសព្េណដេសយើងស្ញើសសចកត ីសសព្មចជា 

ោយេកាអ្កសរអ្ាំព្ីបែត ឹងរបស់អ្នក។ DMHC អាចទទួេយកការ ក់ពាកយរបសអ់្នកបនទ ប់ព្ី 6 ណខចាំសពាេះសហតុ

្េណដេេអ ដូចជា សោកអ្នកមាន្សាែ ន្ភាព្សុខភាព្មួយណដេមិន្អាចឲ្យសោកអ្នកស វ្ ើការសសន ើសុាំ IMR កន ុងរយៈ

សព្េ 6 ណខសន្េះប្ដន្ ឬអ្នកមិន្ប្ដន្ទទួេការជូន្ដាំែងឹព្េប់ព្គន់្ព្ីសយើងសត ីព្ីដាំសែើរការ IMR សទសនេះ។  

សដើមបសីសន ើសុាំ IMR៖ 

 បាំសព្ញណបបបទពាកយសសន ើសុាំព្ិនិ្តយសុខភាព្/បែត ឹងឯករាជយ ណដេអាចរកប្ដន្សៅ៖ 

www.dmhc.ca.gov/fileacomplaint/submitanindependentmedicalreviewcomplaintform.

aspx ឬទូរសព្ទសៅមជឈមែឌ េជាំនួ្យ DMHC តាមសេខ 1-888-466-2219។ អ្នកសព្បើ TDD េួរ

សៅសៅកាន់្សេខ 1-877-688-9891 ។ 

 សបើសិន្សោកអ្នកមាន្ សូមភាា ប់មកជាមួយនូ្វេិខិតងតចមៃង ឬឯកសារស្សងសទៀតពាក់

ព្័ន្ធនឹ្ងសសវ ឬបរកិាា រណដេសយើងប្ដន្បដសិស្។ ទាំងសន្េះអាចព្សន្ៃឿន្ដាំសែើរការ IMR។ សូម

ស្ញើឯកសារងតចមៃង មិន្ណមន្ចាប់សដើម។ មជឈមែឌ េជាំនួ្យមិន្ ត្េ់ឯកសារព្ត ប់សៅវញិ

សទ។  

 សូមបាំសព្ញទព្មង់ពាកយសុាំជាំនួ្យការណដេព្តវូប្ដន្ ា្េស់ិទធិ (Authorized Assistant Form)  

សបើសិន្ន្រណាមាន ក់នឹ្ងជួយអ្នកកន ុងដាំសែើរការ IMR របស់អ្នក។ សោកអ្នកអាចទទួេប្ដន្

ទព្មង់ពាកយសន្េះប្ដន្តាមរយៈ 

www.dmhc.ca.gov/FileaComplaint/IndependentMedicalReviewComplaintForms.aspx

x  ឬស យទូរសព្ទសៅមជឈមែឌ េជាំនួ្យថ្ន្ព្កសួង តាមរយៈសេខ 1-888-466-2219។ អ្នកសព្បើ 

TDD េួរសៅសៅកាន់្សេខ 1-877-688-9891 ។ 

 សូមស្ញើ ឬទូរសារទព្មង់ពាកយននរបស់អ្នក ព្ព្មទាំងឯកសារភាា ប់ស្សងសៅកាន់្៖  

Help Center 

Department of Managed Health Care 

980 Ninth Street, Suite 500 

Sacramento, CA 95814-2725 

FAX: 916-255-5241 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html
http://www.dmhc.ca.gov/fileacomplaint/submitanindependentmedicalreviewcomplaintform.aspx
http://www.dmhc.ca.gov/fileacomplaint/submitanindependentmedicalreviewcomplaintform.aspx
http://www.dmhc.ca.gov/FileaComplaint/IndependentMedicalReviewComplaintForms.aspx
http://www.dmhc.ca.gov/FileaComplaint/IndependentMedicalReviewComplaintForms.aspx


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 9 ៖ សតើព្តវូស វ្ ើអ្វ ើសបើសិន្សោកអ្នកមាន្បញ្ហា  ឬបែា ឹងតវ៉ា  

 (សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង បែា ឹងឧទធរែ៍ បែា ឹងតវ៉ា ) 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័តម៌ាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 216 ? 
 

សបើសិន្សោកអ្នកមាន្េកាែៈសមបតត ិព្េប់ព្គន់្សព្មាប់ IMR DMHC នឹ្ងព្ិនិ្តយករែីរបស់អ្នកសហើយស្ញើ

េិខិតមួយចាប់កន ុងរយៈសព្េ 7 ថ្ងៃ ថ្ន្ថ្ងៃព្បតិទិន្ណដេព្ប្ដប់អ្នកថាអ្នកមាន្េកាែៈព្េប់ព្គន់្សព្មាប់ IMR 

។ បនទ ប់ព្កីារសសន ើសុាំនិ្ងឯកសារគាំព្ទរបស់អ្នកព្តវូប្ដន្ទទួេពី្ណ្ន្ការរបស់អ្នកការសសព្មចចិតត IMR នឹ្ង

ព្តវូប្ដន្ស វ្ ើស ើងកន ុងរយៈសព្េ 30 ថ្ងៃថ្ន្ថ្ងៃព្បតិទិន្។ សោកអ្នកេួរណតទទួេការសសព្មចចិតត IMR កន ុងរយៈ

សព្េ 45 ថ្ងៃថ្ន្ថ្ងៃព្បតិទិន្ថ្ន្ការ ក់ពាកយសសន ើសុាំ។  

សបើសិន្ករែីរបស់អ្នកជាបនទ ន់្សហើយសោកអ្នកមាន្េកាែៈសមបតត ិព្េប់ព្គន់្សព្មាប់ IMR DMHC នឹ្ង 

ព្ិនិ្តយករែីរបស់អ្នកសហើយស្ញើេិខិតមួយចាប់កន ុងរយៈសព្េ 2 ថ្ងៃថ្ន្ថ្ងៃព្បតិទិន្ណដេព្ប្ដប់អ្នកថាអ្នកមាន្

េកាែៈព្េប់ព្គន់្សព្មាប់ IMR ។ បនទ ប់ព្កីារសសន ើសុាំនិ្ងឯកសារគាំព្ទរបស់អ្នកព្តវូប្ដន្ទទួេពី្ណ្ន្ការរបស់

អ្នកការសសព្មចចិតត IMR នឹ្ងព្តវូប្ដន្ស វ្ ើស ើងកន ុងរយៈសព្េ 3 ថ្ងៃថ្ន្ថ្ងៃព្បតិទិន្។ សោកអ្នកេួរណតទទួេការ

សសព្មចចិតត IMR កន ុងរយៈសព្េ 7 ថ្ងៃថ្ន្ថ្ងៃព្បតិទិន្ថ្ន្ការ ក់ពាកយសសន ើសុាំ។ សបើសនិ្សោកអ្នកមិន្សព្ញចិតត

ជាមួយេទធ្េថ្ន្ IMR អ្នកអាចសសន ើសុាំសវនការយុតត ិ្ ម៌ថាន ក់រដឋប្ដន្។ 

 

IMR អាចព្តវូការសព្េយូជាង សបើសិន្ DMHC មិន្ប្ដន្ទទួេកាំែត់សហតុសវជាសាស្រសតតព្មូវការពី្អ្នកឬ 

សវជាបែឌ ិតព្ាប្ដេអ្នក។ សបើសិន្អ្នកកាំព្ុងជួបសវជាបែឌ ិតណដេមិន្ណមន្បណាត ញសុខភាព្របស់អ្នក វសាំខាន់្

ណដេអ្នកទទួេនិ្ងស្ញើឲ្យពួ្កសយើងកាំែត់សហតុសវជាសាស្រសតព្ីសវជាបែឌ ិតសនេះ។ ណ្ន្ការសុខភាព្របស់អ្នកព្តវូ

ប្ដន្តព្មូវឲ្យទទួេប្ដន្ចាប់ចមៃងថ្ន្កាំែត់សហតុសវជាសាស្រសតព្ីសវជាបែឌ ិតណដេសែ តិកន ុងបណាត ញ។  

សបើសិន្ DMHC សសព្មចថា ករែីរបស់អ្នកេឺមិន្មាន្សិទធិទទួេប្ដន្ IMR DMHC នឹ្ងព្ិនិ្តយសមើេករែីរបស់

អ្នកស ើងវញិតាមរយៈដាំសែើរការបែា ឹងអ្តិងិជន្ព្បចាាំ។ បែត ឹងរបស់អ្នកេួរណតប្ដន្ស េះព្សាយ កន ុងរយៈសព្េ 

30 ថ្ងៃតាមព្បតិទិន្ថ្ន្ការ ក់ពាកយសសន ើសុាំណដេប្ដន្បញ្ច ប់សហើយសនេះ។ សបើសិន្បែត ឹងរបស់អ្នកសែ ិតកន ុង

សភាព្បនទ ន់្ សនេះវនឹ្ងព្តវូប្ដន្ស េះព្សាយឆាប់រហ័សជាងសន្េះ។ 

(2) សវនាការយតុត ិ្ម៌ថាន ករ់ែា 

សោកអ្នកអាចសសន ើសុាំសវនការយុតត ិ្ម៌ថាន ក់រដឋសព្មាប់សសវ និ្ងបរកិាា រណដេធានរា៉ា ប់រងស យ Medi-Cal។ សបើ

សិន្សវជាបែឌ ិត ឬអ្នក ា្េស់សវស្សងសទៀតសសន ើសុាំសសវ ឬបរកិាា រណដេសយើងនឹ្ងមិន្ឯកភាព្យេ់ព្ព្ម ឬសយើង

នឹ្ងមិន្បន្តបង់ថ្ងៃសព្មាប់សសវ ឬបរកិាា រណដេអ្នកទទួេប្ដន្រចួសហើយ សហើយសយើងនិ្ោយថា សទ ចាំសពាេះបែា ងឹ

ឧទធរែ៍កព្មិតទី 1 របស់អ្នក មាន្សិទធិសសន ើសុាំសវនការយុតត ិ្ម៌ថាន ក់រដឋប្ដន្។ 

កន ុងករែីភាេសព្ចើន្ បោកអ្នកមានរយៈបពល 120 នែៃបែើមបីបសន ើសុំឱ្យមានសវនាការយតុត ិ្មថ៌ាន ក់រែា បនទ ប់ព្ី

សសចកា ីជូន្ដាំែឹងអ្ាំព្ ី"សទិធិសវនការរបស់អ្នក" ព្តវូប្ដន្ស្ញើសៅសោកអ្នកតាមថ្ព្បសែីយ។៍ 

កំណតស់មាា ល់៖ សបើសិន្សោកអ្នកសសន ើសុាំសវនការយតុត ិ្៌មថាន ក់រដឋស យសារណតសយើងព្ប្ដប់អ្នកថាសសវណដេអ្នក

ទទួេនសព្េសន្េះនឹ្ងព្តវូប្ដន្ផ្លៃ ស់បត រូឬបញ្ឈប់ អ្នក មានបពលពីរ ីនែៃបែើមបីដ្ឋក់ ញ្ជ នូសំបណើរ ស់អ្នក  

សបើសិន្អ្នកចង់បន្តទទួេប្ដន្សសវសនេះកន ុងខែៈណដេសវនការយុតត ិ្ម៌ថាន ក់រដឋរបស់អ្នកកាំព្ុងរង់ចាាំការស

សព្មច។ សូមអាន្ "សតើអ្តថ ព្បសោជន៍្ខុ្ាំនឹ្ងសៅបន្ត  សៅកន ុងអ្ាំ ុងបែត ឹងឧទធរែ៍កព្មិតទី 2 ឬសទ" សៅទាំព្័រ 

214 សព្មាប់ព្័ត៌មាន្បណន្ែម។ 
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 9 ៖ សតើព្តវូស វ្ ើអ្វ ើសបើសិន្សោកអ្នកមាន្បញ្ហា  ឬបែា ឹងតវ៉ា  

 (សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង បែា ឹងឧទធរែ៍ បែា ឹងតវ៉ា ) 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័តម៌ាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 
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មាន្មស្ាប្ដយព្ីរោ៉ោ ងសដើមបីសសន ើសុាំសវនការយុតត ិ្ម៌ថាន ក់រដឋ៖ 

1. សោកអ្នកអាចបាំសព្ញ "សាំសែើសុាំសវនការយុតត ិ្ម៌ថាន ក់រដឋ" សៅខាងសព្កាយថ្ន្សសចកត ីជូន្ដាំែឹង

អ្ាំព្ីចាំណាត់ការ។ សោកអ្នកអាច ត្េ់ព័្ត៌មាន្ទាំងអ្ស់ណដេប្ដន្សសន ើសុាំដូចជាស ម្ េះសព្ញ 

អាសយ ឋ ន្ សេខទូរសព្ទ ស ម្ េះណ្ន្ការរបស់អ្នក ឬសខាន្្ី ណដេចាត់វធិាន្ការចាំសពាេះអ្នក  

កមម វ ិ្ ីជាំនួ្យណដេពាក់ព្័ន្ធ  ព្ព្មទាំងមូេសហតុេមអ ិតថាសហតុអ្វ ើប្ដន្ជាអ្នកចង់ឲ្យមាន្សវនការ។ 

បនទ ប់មកអ្នកអាច ក់ពាកយសសន ើសុាំរបស់អ្នកតាមវ ិ្ ីណាមួយខាងសព្កាម៖ 

 កាន់្នយក ឋ ន្សុខុមាេភាព្ថ្ន្សខាន្្ី ណដេមាន្អាសយ ឋ ន្ដូចប្ដន្បងាា ញសៅកន ុង

សសចកត ីជូន្ដាំែឹង។  

 សៅកាន់្នយក ឋ ន្សសវសងគមសៅរដឋ  California (California Department of Social 

Services) ៖ 

State Hearings Division  

P.O. Box 944243, Mail Station 9-17-37  

Sacramento, California 94244-2430  

 សៅកាន់្ណ ន្កសវនការយតុត ិ្ម៌ថាន ក់រដឋតាមទូរសារសេខ 916-651-5210 ឬ 916-651-2789។ 

2. អ្នកអាចទូរសព្ទសៅកាន់្ព្កសួងសងគមកិចចរដឋកាេីហវ ័រញា៉ោ តាមសេខ 1-800-952-5253។ អ្នកសព្បើ 

TTY េួរសៅសៅកាន់្សេខ 1-800-952-8349 ។ សបើសិន្អ្នកសសព្មចចិតតសសន ើសុាំសវនការយុតត ិ្៌ម

ថាន ក់រដឋតាមរយៈទូរស័ព្ទ អ្នកេួរដឹងថាបណាត ញទូរសព្ទេឺរវេ់ណាស់។  

 ញ្ហា រ សខ្់ញ ំរឺ ក់ព័នធនងឹបសវឬ រកិាា រននMedicare។ បតើនឹងមានអ្វ ីបកើតប ើងបៅ ណត ងឹឧទធរណ៍

កម្រមិតទ2ី? 

សាែ ប័ន្ព្តតូពិ្និ្តយស ើងវញិស យឯករាជយ (IRE) នឹ្ងព្តួតពិ្និ្តយស ើងវញិស យយកចិតតទុក ក់សៅសេើ  

សសចកត ីសសព្មចកព្មិតទី 1 សហើយសសព្មចថាវេួរណតផ្លៃ ស់បត រូ ឬអ្ត់។ 

 សោកអ្នកមិន្តព្មូវឲ្យសសន ើសុាំបែត ឹងឧទធរែ៍កព្មិតទី 2 សទ។ សយើងនឹ្ងស្ញើការបដិសស្ស យ

សវ ័យព្បវតត ិ (ទាំងមូេ ឬមួយណ ន្ក) សៅកាន់្ IRE។ សោកអ្នកនឹ្ងព្តវូប្ដន្ជូន្ដាំែឹងសៅសព្េ

ករែីសន្េះសកើតស ើង។  

 IRE ព្តវូប្ដន្ជួេស យ Medicare សហើយមិន្មាន្ជាប់ទក់ទងនឹ្ងណ្ន្ការសន្េះសទ។  

 សោកអ្នកអាចសសន ើសុាំសសចកត ីចាំេងឯកសាររបស់អ្នកស យទូរសព្ទសៅសសវបសព្មើសមាជិកតាម

រយៈសេខ 1-855-464-3571 (TTY ៖ 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  

ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាច

ស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ 

IRE ព្តវូ ត្េ់ចសមៃ ើយជូន្អ្នកចាំសពាេះបែត ឹងឧទធរែ៍កព្មិតទី 2 របស់អ្នកកន ុងរយៈសព្េ 30 ថ្ងៃបនទ ប់ព្ីសព្េណដេ

វទទួេប្ដន្បែត ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក។ (ឬកន ុងរយៈសព្េ 7 ថ្ងៃថ្ន្ថ្ងៃព្បតិទិន្សៅសព្េណដេអ្នកទទួេបែត ឹង
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 9 ៖ សតើព្តវូស វ្ ើអ្វ ើសបើសិន្សោកអ្នកមាន្បញ្ហា  ឬបែា ឹងតវ៉ា  

 (សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង បែា ឹងឧទធរែ៍ បែា ឹងតវ៉ា ) 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័តម៌ាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 
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ឧទធរែ៍របស់អ្នកសព្មាប់ឱសងណដេមាន្សវជាបញ្ហា របស់ Medicare ណ ន្ក B)។ វវធិាន្សន្េះអ្នុ្វតត សបើសិន្អ្នកស្ញើ 

បែត ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នកមុន្សព្េណដេអ្នកទទួេប្ដន្សសវ ឬបរកិាា រសវជាសាស្រសត ។ 

 សទេះជាោ៉ោ ងណាក៏ស យ សបើសិន្ IRE ព្តវូការព្បមូេព្័ត៌មាន្បណន្ែមសទៀតណដេអាចចាំសែញ 

ដេ់សោកអ្នក សនេះវអាចព្តវូការសព្េរហូតដេ់ 14 ថ្ងៃតាមព្បតិទិន្បណន្ែមសទៀត។ សបើសិន្ 

IRE ព្តវូការរយៈសព្េបណន្ែមសទៀតសដើមបសីចញសសចកតសីសព្មច សាែ ប័ន្នឹ្ងព្ប្ដប់អ្នកតាមរយៈ

េិខិត។ IRE មិន្អាចចាំណាយសព្េបណន្ែមសដើមបសី វ្ ើការសសព្មចចិតតប្ដន្សទ សបើសិន្បែត ឹង

ឧទធរែ៍របស់អ្នកសព្មាប់ឱសងមាន្សវជាបញ្ហា របស ់Medicare ណ ន្ក B ។ 

សបើសិន្ប្ដន្ ក់ "បែត ឹងឧទធរែ៍ឆាប់រហ័ស" សៅកព្មិតទី 1 សនេះសោកអ្នកនឹ្ងទទួេប្ដន្បែត ឹងឧទធរែ៍ឆាប់

រហ័សកព្មិតទី 2 ស យសវ ័យព្បវតត ិ។ IRE ព្តវូ ត្េ់ចសមៃ ើយឲ្យអ្នកកន ុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោ ង បនទ ប់ព្ទីទួេប្ដន្ 

បែត ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក។ 

 សទេះជាោ៉ោ ងណាក៏ស យ សបើសិន្ IRE ព្តវូការព្បមូេព្័ត៌មាន្បណន្ែមសទៀតណដេអាចចាំសែញ 

ដេ់សោកអ្នក សនេះវអាចព្តវូការសព្េរហូតដេ់ 14 ថ្ងៃតាមព្បតិទិន្បណន្ែមសទៀត។ សបើសិន្ 

IRE ព្តវូការរយៈសព្េបណន្ែមសទៀតសដើមបសីចញសសចកតសីសព្មច សាែ ប័ន្នឹ្ងព្ប្ដប់អ្នកតាមរយៈ

េិខិត។ IRE មិន្អាចចាំណាយសព្េបណន្ែមសដើមបសី វ្ ើការសសព្មចចិតតប្ដន្សទ សបើសិន្បែត ឹង

ឧទធរែ៍របស់អ្នកសព្មាប់សវជាបញ្ហា របស់ Medicare ណ ន្ក B ។  

បតើអ្តថ ម្រ បោជន៍រ សខ្់ញ ំ នតកន ញងរយៈបពលនន ណត ងឹឧទធរណក៍ម្រមិតទ ី2 ន្ែរឬបទ? 

សបើសិន្បញ្ហា របស់អ្នកពាក់ព្័ន្ធនឹ្ងសសវ ឬបរកិាា រណដេធានរា៉ា ប់រងស យ Medicare សនេះអ្តថ ព្បសោជន្រ៍បស់

អ្នកចាំសពាេះសសវ ឬបរកិាា រសនេះនឹ្ងមិន្បន្តសៅកន ុងអ្ាំ ុងសព្េថ្ន្ដាំសែើរការបែត ងឹឧទធរែ៍កព្មិតទី 2 ជាមួយ

នឹ្ង អ្ងគភាព្ព្តួតពិ្និ្តយស ើងវញិស យឯករាជយ (Independent Review Entitiy, IRE) ។ 

សបើសិន្បញ្ហា របស់អ្នកទក់ទងនឹ្ងសសវ ឬបរកិាា រណដេព្តវូប្ដន្ធានរា៉ា ប់រងស យកមម វ ិ្ ី Medi-Cal សហើយ

សោកអ្នកសសន ើសុាំសវនការយុតត ិ្ម៌ថាន ក់រដឋ  អ្តថ ព្បសោជន៍្ Medi-Cal របស់អ្នកសព្មាប់សសវ ឬបរកិាា រសនេះអាច

បន្តរហូតដេ់សសចកា ីសសព្មចចិតតសៅសេើសវនការព្តវូប្ដន្បសងក ើតស ើង។ សោកអ្នកព្តវូណតសសន ើសុាំសវនការ បៅ 

ឬបៅមុន កាល របិចេទខាងបម្រកាយននកាល របិចេទែូចតបៅបនោះ សដើមបីបន្តអ្តថ ព្បសោជន៍្របស់អ្នក៖ 

 កន ុងរយៈសព្េ 10 ថ្ងៃេិតចាប់ព្ីថ្ងៃស្ញើសសចកា ីជូន្ដាំែងឹរបស់សយើងតាមថ្ព្បសែយី៍សៅកាន់្

សោកអ្នកសដើមបីព្ប្ដប់សោកអ្នកថា ការកាំែត់អ្តថ ព្បសោជន៍្ព្បឆាាំងនឹ្ងអ្នក (ការសសព្មច

ចិតតសេើបែា ឹងឧទធរែ៍កព្មិតទី 1) ព្តវូប្ដន្ស វ្ ើស ើង ឬ 

 កាេបរសិចេទចូេជា្រមាន្ថ្ន្ចាំណាត់តាមសព្គងទុក 

សបើសិន្អ្នកបាំសព្ញប្ដន្សៅតាមកាេដេ់កាំែត់សន្េះ សោកអ្នកអាចបន្តទទួេប្ដន្នូ្វសសវ ឬបរកិាា ណរេកាំព្ងុ

ជាប់ជសមាៃ េះសន្េះរហូតដេ់សសចកត ីសសព្មចថ្ន្សវនការព្តវូប្ដន្ស វ្ ើស ើង។ 

បតើខ្ញ ំនឹងទទួលបានព័តម៌ានអ្ំពីបសចកត ីសបម្រមចោ ងែូចបមតច? 

សបើសិន្បែត ឹងឧទធរែ៍កព្មិតទី 2 របស់អ្នកេឺជាការពិ្និ្តយស ើងវញិណ ន្កសវជាសាស្រសត ស យឯករាជយសនេះ ព្កសួង

ព្េប់ព្េងសុខាេិប្ដេនឹ្ងស្ញើេិខិតមួយសៅកាន់្អ្នក ស យព្ន្យេ់អ្ាំព្ីសសចកត ីសសព្មចណដេព្តវូប្ដន្ស វ្ ើស ើង

ស យសវជាបែឌ ិតទាំងឡាយណដេប្ដន្ពិ្និ្តយសមើេករែីរបស់អ្នកស ើងវញិ។ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 9 ៖ សតើព្តវូស វ្ ើអ្វ ើសបើសិន្សោកអ្នកមាន្បញ្ហា  ឬបែា ឹងតវ៉ា  

 (សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង បែា ឹងឧទធរែ៍ បែា ឹងតវ៉ា ) 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័តម៌ាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 219 ? 
 

 សបើសិន្សសចកត ីសសព្មចថ្ន្ការពិ្និ្តយណ ន្កសវជាសាស្រសត ស យឯករាជយេឺ យល់ម្រស ចាំសពាេះណ ន្ក

មួយ ឬទាំងអ្ស់ថ្ន្អ្វ ើណដេសោកអ្នកប្ដន្សសន ើសុាំ សនេះសយើងនឹ្ងព្តវូណត ត្េ់សសវ  

ឬការព្ាប្ដេ។ 

 សបើសិន្សសចកត ីសសព្មចថ្ន្ការពិ្និ្តយណ ន្កសវជាសាស្រសត ស យឯករាជយេឺ មនិបាន ចាំសពាេះមួយ

ណ ន្ក ឬទាំងអ្ស់ថ្ន្អ្វ ើណដេអ្នកប្ដន្សសន ើសុាំ មាន្ន័្យថាពួ្កសេយេ់ព្ព្មសៅនឹ្ងសសចកត ី

សសព្មចកព្មិតទី 1។ អ្នកសៅណតអាចទទួេប្ដន្សវនការយុតត ិ្ម៌ថាន ក់រដឋដណដេ។ សូមសៅ

កាន់្ទាំព្័រ 216 សព្មាប់ព័្ត៌មាន្អ្ាំព្ីការសសន ើសុាំសវនការថាន ក់រដឋ។ 

សបើសិន្បែា ឹងឧទធរែ៍កព្មិតទី 2 របស់អ្នកេឺជាសវនការយុតត ិ្ម៌ថាន ក់រដឋ ព្កសួងសសវសងគមកិចចរដឋ California 

នឹ្ងស្ញើេិខិតមួយចាប់ណដេព្ន្យេ់អ្ាំព្ីការសសព្មចចិតតរបស់ខល នួ្ជូន្ដេ់អ្នក។ 

 សបើសិន្សសចកត ីសសព្មចថ្ន្សវនការយុតត ិ្ម៌ថាន ក់រដឋេឺ យល់ម្រស   ចាំសពាេះណ ន្កមួយ ឬទាំង

អ្ស់ថ្ន្អ្វ ើណដេសោកអ្នកប្ដន្សសន ើសុាំ សនេះសយើងនឹ្ងព្តវូណតអ្នុ្វតតតាមសសចកត ីសសព្មចសនេះ។ 

សយើងព្តវូណតបាំសព្ញសកមមភាព្ណដេប្ដន្សរៀបរាប់កន ុងរយៈសព្េ 30 ថ្ងៃព្បតិទិន្ បនទ ប់ព្ីថ្ងៃ

ណដេសយើងប្ដន្ទទួេចាប់ចមៃងថ្ន្សសចកត ីសសព្មចសនេះ។ 

 សបើសិន្សសចកត ីសសព្មចថ្ន្សវនការយុតត ិ្ម៌ថាន ក់រដឋេឺ មិនបាន ចាំសពាេះមួយណ ន្ក ឬទាំងអ្ស់

ថ្ន្អ្វ ើណដេអ្នកប្ដន្សសន ើសុាំ មាន្ន័្យថាពួ្កសេយេព់្ព្មសៅនឹ្ងសសចកត ីសសព្មចកព្មិតទី 1។ 

សយើងអាចបញ្ឈប់ជាំនួ្យកន ុងអ្ាំ ុងសព្េរង់ចាាំននណដេអ្នកកាំព្ុងទទួេ។  

សបើសិន្បែត ឹងឧទធរែ៍កព្មិតទី 2 របស់អ្នកប្ដន្សៅដេ ់អ្ងគភាព្ព្តួតពិ្និ្តយស ើងវញិឯករាជយរបស់ Medicare 

អ្ងគភាព្សនេះនឹ្ងស្ញើេិខិតសៅអ្នកព្ន្យេ់អ្នកអ្ាំព្សីសចកត ីសសព្មចរបស់សេ។  

 សបើសិន្ IRE និ្ោយថា យល់ម្រពម ចាំសពាេះមួយណ ន្ក ឬទាំងអ្ស់ថ្ន្អ្វ ើណដេអ្នកប្ដន្សសន ើសុាំសៅ

កន ុងបែត ឹងឧទធរែ៍សា ង់ ររបស់អ្នក សយើងព្តវូណតអ្នុ្ញ្ហញ តឲ្យមាន្ការធានរា៉ា ប់រងសេើការ

ណងទាំសវជាសាស្រសតកន ុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោ ង ឬ ត្េ់ឲ្យអ្នកនូ្វសសវ ឬបរកិាា រកន ុងរយៈសព្េ 14 ថ្ងៃ

ព្បតិទិន្ចាប់ពី្ថ្ងៃណដេសយើងទទួេប្ដន្សសចកត ីសសព្មចរបស់ IRE។ សបើសិន្សោកអ្នកមាន្ 

បែត ឹងឧទធរែ៍ឆាប់រហ័ស សយើងព្តវូណតអ្នុ្ញ្ហញ តឲ្យមាន្ការធានរា៉ា ប់រងការណងទាំសវជាសាស្រសត  ឬ 

ត្េ់ជូន្អ្នកនូ្វសសវ ឬបរកិាា រសនេះកន ុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោ ងេិតចាប់ពី្កាេបរសិចេទណដេសយើង

ទទួេប្ដន្សសចកត ីសសព្មចចិតតរបស់ IRE ។  

 សបើសិន្ IRE និ្ោយថាយល់ម្រពមចាំសពាេះមួយណ ន្ក ឬទាំងអ្ស់ថ្ន្អ្វ ើណដេសោកអ្នកសសន ើសុាំសៅ

កន ុងបែត ឹងឧទធរែ៍តាមបទ ឋ ន្របស់អ្នកសព្មាប់ឱសងតាមសវជាបញ្ហា  Medicare ណ ន្ក B 

សយើងព្តវូអ្នុ្ញ្ហញ ត ឬ ត្េ់ឲ្យនូ្វការធានរា៉ា ប់រងសេើឱសងជូន្សោកអ្នកកន ុងរយៈសព្េ 72 

សមា៉ោ ងបនទ ប់ព្សីយើងទទួេប្ដន្សសចកត ីសសព្មច។ សបើសនិ្សោកអ្នកមាន្បែត ឹងឧទធរែ៍ឆាប់

រហ័ស សយើងព្តវូណតអ្នុ្ញ្ហញ តឲ្យមាន្ការធានរា៉ា ប់រងការណងទាំសវជាសាស្រសត  ឬ ត្េជូ់ន្អ្នកនូ្វសសវ 

ឬបរកិាា រសនេះកន ុងរយៈសព្េ 24 សមា៉ោ ងេិតចាប់ពី្កាេបរសិចេទណដេសយើងទទួេប្ដន្សសចកត ី

សសព្មចចិតតរបស ់IRE ។ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 9 ៖ សតើព្តវូស វ្ ើអ្វ ើសបើសិន្សោកអ្នកមាន្បញ្ហា  ឬបែា ឹងតវ៉ា  

 (សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង បែា ឹងឧទធរែ៍ បែា ឹងតវ៉ា ) 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័តម៌ាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 220 ? 
 

 សបើសិន្ IRE និ្ោយថា បទ ចាំសពាេះមួយណ ន្ក ឬទាំងអ្ស់ថ្ន្អ្វ ើណដេអ្នកប្ដន្សសន ើសុាំ វមាន្ន័្យ

ថាពួ្កសេយេ់ព្សបសៅនឹ្ងសសចកត ីសសព្មចកព្មិតទី 1 ។ សេសៅថា "ការតមកេ់សសចកត ី

សសព្មច"។ វក៏ព្តវូប្ដន្សៅ្ងណដរថាជា "ការព្ចាន្សចាេបែត ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក"។ 

ប ើសិនបសចកតសីបម្រមចរឺ បទ ចំប ោះមួយន្្នក ឬទងំអ្ស់ននអ្វ ីន្ែលអ្នកបានបសន ើសុំ បតើខ្ញ ំអាច ត ឹង

ឧទធរណប៍្េងបទៀតបានបទ? 

សបើសិន្បែត ឹងឧទធរែ៍កព្មិតទី 2 េឺជាការពិ្និ្តយស ើងវញិណ ន្កសវជាសាស្រសត ស យឯករាជយ អ្នកអាចសសន ើសុាំសវន

ការយុតត ិ្ម៌ថាន ក់រដឋ។ សូមសៅកាន់្ទាំព្័រ 216 សព្មាប់ព័្ត៌មាន្អ្ាំព្ីការសសន ើសុាំសវនការថាន ក់រដឋ។ 

សបើសិន្បែត ឹងឧទធរែ៍កព្មិត 2 េឺជាសវនការយុតត ិ្ម៌ថាន ក់រដឋ សោកអ្នកអាចសសន ើសុាំសវនការមតងសទៀតកន ុង 

រយៈសព្េ 30 ថ្ងៃបនទ ប់ព្ីអ្នកប្ដន្ទទួេសសចកត ីសសព្មច។ សោកអ្នកអាចសសន ើសុាំឲ្យពិ្និ្តយស ើងវញិនូ្វការ

បដិសស្របស់សវនការយតុត ិ្ម៌ថាន ក់រដឋ ស យ ក់បែត ឹងសៅតុោការជាន់្ខពស ់(អ្នុ្សោមតាមព្កមនី្តិវ ិ្ ី

រដឋបបសវែ ីណ ន្ក 1094.5) កន ុងរយៈសព្េមួយឆាន ាំបនទ ប់ពី្អ្នកទទួេប្ដន្សសចកត ីសសព្មច។ សោកអ្នកមិន្អាចសសន ើ

សុាំ IMR សបើសិន្អ្នកមាន្សវនការយុតត ិ្ម៌ថាន ក់រដឋរចួសៅសហើយចាំសពាេះបញ្ហា ដូចគន សនេះ។ 

សបើសិន្បែត ឹងឧទធរែ៍កព្មិតទី 2 របស់អ្នកប្ដន្ស ើងសៅដេអ់្ងគភាព្ព្តួតពិ្និ្តយស ើងវញិណ ន្កសវជាសាស្រសត  

(IRE) របស ់Medicare អ្នកអាចបត ឹងឧទធរែ៍មតងសទៀតណតកន ុងករែីសបើសិន្តថ្មៃទឹកព្ប្ដក់ថ្ន្សសវ ឬបរកិាា រ

ណដេអ្នកចង់ប្ដន្បាំសព្ញប្ដន្ព្េប់សៅនឹ្ងចាំនួ្ន្ទឹកព្ប្ដក់អ្បបបរមាជាក់ោក់មួយប៉ោុសណាណ េះ។ េិខិតណដេ

សោកអ្នកទទួេប្ដន្ព្ី IRE នឹ្ងព្ន្យេ់បណន្ែមអ្ាំព្ីសិទធិកន ុងការបត ឹងឧទធរែណ៍ដេអ្នកមាន្។ 

សូមសមើេណ ន្កទី I សៅទាំព័្រ 252 សព្មាប់ព័្ត៌មាន្បណន្ែមអ្ាំព្ីកព្មិតស្សងបណន្ែមសទៀតថ្ន្បែត ឹងឧទធរែ៍។ 

E5.  ញ្ហា ននការ ង់ម្របាក់ 

សយើងមិន្អ្នុ្ញ្ហញ តឲ្យអ្នក ត្េ់សសវណងទាំកន ុងបណាត ញសយើងសចញវកិកយបព្តេិតថ្ងៃពី្សោកអ្នក សព្មាបស់សវ និ្ង

បរកិាា រណដេព្តវូប្ដន្ធានរា៉ា ប់រងសនេះស ើយ។ ចាំែុចសន្េះ េឺជាការពិ្តសបើសទេះបីជា សយើងបង់ថ្ងៃជូន្អ្នក ត្េ់ 

សសវណងទាំតិចជាងអ្នក ត្េស់សវណងទាំេិតថ្ងៃសព្មាប់សសវ ឬបរកិាា រណដេមាន្ការធានរា៉ា ប់រងក៏ស យ។ សោក

អ្នកមិន្ព្តវូប្ដន្តព្មូវឲ្យបង់ថ្ងៃសមតុេយថ្ន្វកិកយបព្តណាមួយស ើយ។ ចាំនួ្ន្ទឹកព្ប្ដក់ណតមួយេត់ណដេអ្នកេួរ

ព្តវូប្ដន្សេសសន ើសុាំឲ្យបង់ថ្ងៃសនេះេឺថ្ងៃបង់រមួសព្មាប់ឱសងព្បសេទទី 1 និ្ង/ឬ ឱសងព្បសេទទី 2។ 

សបើសនិ្សោកអ្នកទទួេប្ដន្វកិកយបព្តណដេសេើសព្ីចាំនួ្ន្ថ្ងៃសហទូទត់របស់អ្នកសព្មាប់ សសវ និ្ងបរកិាា រ

ណដេមាន្ការធានរា៉ា ប់រង សូមស្ញើ វកិកយបព្តសនេះមកសយើង។ បោកអ្នកមិនរួរ ង់វកិកយ ម្រតបនាោះបដ្ឋយខល នួ

ឯងប ើយ។សយើងខុ្ាំនឹ្ងទក់ទងសៅកាន់្អ្នក ា្េស់សវណងទាំស យផ្លទ េ ់និ្ងចាត់ណចងស េះព្សាយបញ្ហា សនេះ។ 

សព្មាប់ព្័ត៌មាន្បណន្ែម សូមចាប់ស ត្ ើមស យអាន្ជាំពូ្កទី 7 ។ "ការសសន ើសុាំសយើងឲ្យបង់ថ្ងៃចាំ ណែករបស់សយើងថ្ន្

វវកិកយបព្តណដេសោកអ្នកប្ដន្ទទួេសព្មាប់សសវ ឬឱសងណដេមាន្ការធានរា៉ា ប់រង"។ ជាំពូ្កទី 7 ព្ពិ្ែន៌

អ្ាំព្ីសាែ ន្ភាព្ណដេកន ុងសនេះសោកអ្នកអាចនឹ្ងព្តវូសសន ើសុាំការសងព្ប្ដក់ព្ត ប់មកវញិ ឬបង់ព្ប្ដក់ថ្ងៃវវកិកយបព្ត

ណដេសោកអ្នកប្ដន្ទទួេព្ីសោកអ្នក ត្េស់សវ។ ជាំពូ្កសន្េះក៏ព្ប្ដប់្ងណដរអ្ាំពី្វ ិ្ ីស្ញើព្ក សសាន មណដេសសន ើសុាំ

សយើងសដើមបីបង់ព្ប្ដក់។  

 

 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 9 ៖ សតើព្តវូស វ្ ើអ្វ ើសបើសិន្សោកអ្នកមាន្បញ្ហា  ឬបែា ឹងតវ៉ា  

 (សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង បែា ឹងឧទធរែ៍ បែា ឹងតវ៉ា ) 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័តម៌ាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 221 ? 
 

បតើខ្ញ ំអាចបសន ើសុំបោកអ្នកឲ្យ ង់នែែសងខ្ញ ំវញិសម្រមា ភ់ារចំន្ណកចូលរមួ ង់នែែនន បសវ និង រកិាា រ

ន្ែលខ្ញ ំបាន ង់ម្របាក់បហើយបានន្ែរឬបទ? 

សូមចងចាាំថា សបើសិន្សោកអ្នកទទួេប្ដន្វកិកយបព្តណដេសេើសពី្ថ្ងៃសហទូទត់របស់អ្នកសព្មាប់សសវ និ្ង

បរកិាា រណដេមាន្ធានរា៉ា ប់រង សនេះសោកអ្នកមិន្េួរបង់ថ្ងៃ វកិកយបព្តស យខល នួ្ឯងស ើយ។ ប៉ោុណន្តសបើសនិ្សោក

អ្នកពិ្តជាប្ដន្បង់ថ្ងៃ វកិកយបព្តណមន្ សោកអ្នកអាចទទួេប្ដន្ព្ប្ដក់សាំែងមកវញិសបើសិន្សោកអ្នកសគរព្

តាមវធិាន្សព្មាប់ទទួេប្ដន្សសវនិ្ងបរកិាា រ។  

សបើសិន្សោកអ្នកនឹ្ងសសន ើសុាំការសងព្ប្ដក់វញិ សោកអ្នកនឹ្ងសសន ើសុាំសសចកត ីសសព្មចធានរា៉ា ប់រង។ សយើងនឹ្ង 

ព្ិនិ្តយសមើេ ថាសតើសសវ ឬបរកិាា រណដេសោកអ្នកប្ដន្បង់ព្ប្ដក់រចួសហើយ េឺជាសសវ ឬបរកិាា រណដេព្តវូប្ដន្

ធានរា៉ា ប់រង សហើយសយើងនឹ្ងពិ្និ្តយសមើេថាសតើសោកអ្នកប្ដន្អ្នុ្វតតតាមព្េប់វធិាន្ទាំងអ្ស់សដើមបីសព្បើព្ប្ដស់

ការធានរា៉ា ប់រងរបស់អ្នកណដរឬសទ។  

 សបើសិន្សសវ ឬបរកិាា រណដេសោកអ្នកប្ដន្បង់ថ្ងៃរចួ ព្តវូប្ដន្ធានរា៉ា ប់រង សហើយសោកអ្នក

ប្ដន្សគរព្តាមព្េប់វធិាន្ទាំងអ្ស់ សនេះសយើងនឹ្ងស្ញើ ចាំ ណែកថ្ន្ការបង់ថ្ងៃរបសស់យើង 

សអាយអ្នក ា្េស់សវសព្មាបស់សវ ឬបរកិាា រសនេះកន ុងរយៈសព្េ 60 ថ្ងៃតាមព្បតិទិន្ បនទ ប់ព្ី

សយើងប្ដន្ទទួេសាំសែើរបសអ់្នក។ អ្នក ត្េ់សសវរបស់អ្នកនឹ្ងស្ញើការទូទត់ណដេព្តវូបង់សៅឲ្យ

សោកអ្នកបនទ ប់មកសទៀត។  

 ព្បសិន្សោកអ្នកសៅមិន្ទន់្ប្ដន្បង់ថ្ងៃសសវនិ្ងបរកិាា រ សយើងនឹ្ងស្ញើការបង់ព្ប្ដក់សៅកាន់្

សោកអ្នក ត្េស់សវផ្លទ េ់។ សៅសព្េណដេសយើងស្ញើការបង់ព្ប្ដក់ េឺមាន្ន័្យដូចជា ការសឆ្ៃ ើយ

ថា យល់ម្រពម ចាំសពាេះសាំសែើសុាំរបស់អ្នកសេើសសចកត ីសសព្មចការធានរា៉ា ប់រងដូសចាន េះណដរ។ 

 សបើសិន្សសវ ឬបរកិាា រមិន្ព្តវូប្ដន្ធានរា៉ា ប់រង ឬក៏សោកអ្នកមិន្ប្ដន្សគរព្តាមព្េប់

វវធិាន្ទាំងអ្ស់សនេះសទ សយើងនឹ្ងស្ញើឲ្យសោកអ្នកនូ្វេិខិតមួយណដេព្ប្ដប់សោកអ្នកថាសយើង

នឹ្ងមិន្សចញថ្ងៃសសវ ឬបរកិាា រសទ ព្ព្មទាំងព្ន្យេ់ពី្មូេសហតុជូន្សោកអ្នក្ងណដរ។  

ចុោះប ើសិនបយើងនិោយថាបយើងនឹងមនិ ង់នែែវញិ? 

សបើសិន្សោកអ្នកមិន្យេ់ព្សបជាមួយនឹ្ងសសចកត ីសសព្មចរបស់សយើង បនាោះបោកអ្នកអាចប វ្ ី ណត ឹងឧទធរណ។៍ 

សូមអ្នុ្វតតតាមដាំសែើរការបែត ឹងឧទធរែ៍ណដេព្តវូប្ដន្សរៀបរាប់សៅកន ុងណ ន្ក E3 សៅសេើទាំព្័រ 208។ សៅសព្េ

ណដេសោកអ្នកអ្នុ្វតតតាមការណែនាំទាំងសន្េះ សូមកត់ចាំណាាំថា៖ 

 សបើសិន្ សោកអ្នក ក់ពាកយបែត ឹងឧទធរែ៍សដើមបទីមទរសាំែង សនេះសយើងព្តវូណត ត្េ់ចសមៃ ើយ

របស់សយើងជូន្សោកអ្នកកន ុងរយៈសព្េ 30 ថ្ងៃតាមព្បតិទិន្ បនទ ប់ព្ីសយើងប្ដន្ទទួេបែត ឹង

ឧទធរែ៍របស់អ្នក។  

 សបើសិន្សោកអ្នកកាំពុ្ងសសន ើសុាំឲ្យសយើងសងថ្ងៃទូទត់ជូន្សោកអ្នកវញិសព្មាប់សសវ ឬបរកិាា រ

ណដេសោកអ្នកប្ដន្ទទួេ និ្ងប្ដន្បង់ព្ប្ដក់ស យខល នួ្សោកអ្នករចួសហើយ សនេះសោកអ្នក

មិន្អាចសសន ើសុាំបែត ឹងឧទធរែ៍រហ័សប្ដន្ស ើយ។  
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 9 ៖ សតើព្តវូស វ្ ើអ្វ ើសបើសិន្សោកអ្នកមាន្បញ្ហា  ឬបែា ឹងតវ៉ា  

 (សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង បែា ឹងឧទធរែ៍ បែា ឹងតវ៉ា ) 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័តម៌ាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 
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សបើសិន្សយើងសឆ្ៃ ើយថា បទ ចាំសពាេះបែត ឹងឧទទែ៍របស់អ្នក សហើយសសវ និ្ងបរកិាា រ តាម្មមតាព្តវូប្ដន្ធាន

រា៉ា ប់រងស យ Medicare សយើងនឹ្ងស្ញើបែត ឹងរបស់អ្នកស យសវ ័យព្បវតត ិសៅ Independent Review Entity (IRE) 

។ សយើងនឹ្ងជូន្ដាំែឹងសោកអ្នកតាមរយៈេិខិត សបើសិន្វសកើតស ើង។ 

 សបើសិន្ IRE ព្ចាន្សចាេនូ្វសសចកត ីសសព្មចរបស់សយើង សហើយនិ្ោយថាសយើងេួរណតបង់ព្ប្ដក់

សៅឲ្យសោកអ្នក សយើងព្តវូណតបង់ព្ប្ដក់សៅឲ្យសោកអ្នក ឬសៅឲ្យសោកអ្នក ត្េស់សវសុខភាព្

កន ុងរយៈសព្េ 30 ថ្ងៃតាមព្បតិទិន្។ សបើសិន្ចសមៃ ើយសៅនឹ្ងបែត ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នកេឺ យល់

ម្រពម សៅព្េប់ដាំណាក់កាេថ្ន្ដាំសែើរការបែត ឹងឧទធរែប៍នទ ប់ព្ីកព្មិតទី 2 សនេះសយើងព្តវូណត

ស្ញើការបង់ថ្ងៃទូទត់ណដេសោកអ្នកប្ដន្សសន ើសុាំជូន្សោកអ្នក ឬជូន្អ្នក ត្េស់សវណងទាំកន ុង 

រយៈសព្េ 60 ថ្ងៃតាមព្បតិទិន្។ 

 សបើសិន្ IRE និ្ោយថា បទ ចាំសពាេះបែត ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក មាន្ន័្យថាពួ្កសេ យេ់ព្ព្ម

ចាំសពាេះសសចកត ីសសព្មចរបស់សយើង មិន្ណមន្សាំសែើរបសអ់្នកសទ។ (សន្េះព្តវូសៅថា "តមកេស់សចកត ី

សសព្មច។" វក៏ព្តវូប្ដន្សេសៅ្ងណដរថា “ការបដិសស្បែត ឹងឧទធរែរ៍បស់សោកអ្នក។”) 

េិខិតណដេអ្នកទទួេប្ដន្នឹ្ងព្ន្យេអ់្ាំព្សីិទធិបត ឹងឧទធរែប៍ណន្ែមរបសអ់្នក ។ សោកអ្នកអាច

បត ឹងឧទធរែ៍មតងសទៀត ព្បសនិ្តថ្មៃសាច់ព្ប្ដក់ថ្ន្សសវ ឬបរកិាា រណដេសោកអ្នកចង់ប្ដន្ 

បាំសព្ញប្ដន្តាមសាច់ព្ប្ដក់អ្បបបរមាមួយចាំនួ្ន្។ សូមសមើេណ ន្កទី I សៅទាំព័្រ 252 សព្មាប់

ព្័ត៌មាន្បណន្ែមអ្ាំព្ីកព្មិតស្សងបណន្ែមសទៀតថ្ន្បែត ងឹឧទធរែ៍។ 

សបើសិន្សយើងសឆ្ៃ ើយថា បទ ចាំសពាេះបែត ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក សហើយសសវ និ្ងបរកិាា រ េឺជាទូសៅព្តវូប្ដន្ធានរា៉ា ប់រង

ស យ Medi-Cal សនេះសោកអ្នកអាច ក់បែត ឹងឧទធរែ៍កព្មិតទី 2 ស យខល នួ្សោកអ្នកប្ដន្ (សូមសមើេ ណ ន្ក 

E4 សៅទាំព័្រ 213)។  

F. ឱ្សែ ន្ ន្ក D  

F1. បតើម្រតវូប វ្ ីោ ងបម ច ប ើសិនបោកអ្នកមាន ញ្ហា កន ញងការទទួលបានឱ្សែ ន្្នក Dឬបោក

អ្នកចង់ឲ្យបយើង ង់ម្របាក់ជូនបោកអ្នកវញិចំប ោះឱ្សែ ន្្នក D 

អ្តថ ព្បសោជន៍្របស់អ្នកកន ុងនមជាសមាជិកមាន ក់ថ្ន្ណ្ន្ការរបស់សយើង រមួមាន្ការធានរា៉ា ប់រងចាំសពាេះឱសង

ព្តវូការសវជាបញ្ហា ជាសព្ចើន្។ ភាេសព្ចើន្ថ្ន្ឱសងទាំងសន្េះ េឺ "ឱសង ណ ន្ក D"។ មាន្ឱសងមួយចាំនួ្ន្ណដេ 

Medicare ណ ន្ក D មិន្ធានរា៉ា ប់រង ប៉ោុណន្ត  Medi-Cal អាចនឹ្ងធានរា៉ា ប់រង។ ន្្នកបនោះអ្នុវតតន្តចំប ោះ ណត ងឹ

ឧទធរណ៍ន្្នក D ។  

បញ្ា ីថ្ន្ឱសងណដេមាន្ការធានរា៉ា ប់រង (បញ្ា ឱីសង) រមួមាន្ឱសងខៃេះ ណដេមាន្សញ្ហញ សាំគេ់ "NT"។ ឱសង

ទាំងសន្េះ មិនសែ ិតសៅកន ុងឱសង ណ ន្ក D ស ើយ។ បែត ងឹឧទធរែ៍ ឬសសចកត ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រងទក់ទង

នឹ្ងឱសងណដេមាន្សញ្ហញ សាំគេ់ "NT"  អ្នុ្វតតតាមដាំសែើរការសៅកន ុងណ ន្ក E សៅទាំព័្រ 205។ 

បតើខ្ញ ំអាចបសន ើសុំបសចកត ីសបម្រមចបលើការធានារ៉ា  រ់ង ឬប វ្ ី ណត ឹងឧទធរណ៍ ក់ព័នធនឹងឱ្សែម្រតវូការបវជជ

 ញ្ហជ  ន្្នក D បានន្ែរឬបទ?  

បាទឬចាស។ ខាងសព្កាមសន្េះ េឺជាឧទហរែ៍សា ពី្ីសសចកត ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង ណដេសោកអ្នកអាចសសន ើ

សុាំឲ្យសយើងស វ្ ើស ើងចាំសពាេះឱសង ណ ន្ក D: 
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 (សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង បែា ឹងឧទធរែ៍ បែា ឹងតវ៉ា ) 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័តម៌ាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 
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 សោកអ្នកសសន ើសុាំឲ្យសយើងឲ្យសេើកណេងដូចជា៖ 

o ការសសន ើសុាំឲ្យសយើងស វ្ ើការធានរា៉ា ប់រងសេើឱសង ណ ន្ក D ណដេមិន្សែ ិតកន ុងបញ្ា ីឱសងណដេ

ព្តវូប្ដន្ធានរា៉ា ប់រងរបស់ណ្ន្ការ 

o ការសសន ើសុាំសយើងឲ្យសេើកណេងការកព្មិតសេើការធានរា៉ា ប់រងសព្មាប់ឱសងរបស់ណ្ន្ការ 

(ដូចជាការកព្មិតសៅសេើចាំនួ្ន្ឱសងណដេសោកអ្នកអាចទទួេប្ដន្)  

 សោកអ្នកសសន ើសុាំសយើងថាសតើសបើឱសងព្តវូប្ដន្ធានរា៉ា ប់រងសព្មាប់សោកអ្នកឬអ្ត់ (ឧទហរែ៍

សៅសព្េណដេឱសងរបស់អ្នកសែ ិតសៅកន ុងបញ្ា ីឱសងថ្ន្ណ្ន្ការប៉ោុណន្ត សយើងតព្មូវឲ្យសោកអ្នក

ទទួេប្ដន្ការឯកភាព្ព្ីសយើងជាមុន្សិន្មុន្សព្េណដេសយើងធានរា៉ា ប់រងជូន្សោកអ្នក)។ 

កំណតស់មាា ល់៖ សបើសិន្ឱសងសាែ ន្ព្ប្ដបស់ោកអ្នកថាសវជាបញ្ហា ឱសងសោកអ្នកមិន្អាច គ្ត់ គ្ង់ប្ដន្ សោក

អ្នកនឹ្ងទទួេប្ដន្ការជូន្ដាំែឹងណដេព្ន្យេ់សោកអ្នកថាព្តវូទក់ទងមកសយើងោ៉ោ ងដូចសមតចសដើមបីសសន ើសុាំ 

សសចកត ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង។  

 សោកអ្នកអាចសសន ើសុាំសយើងឲ្យបង់ព្ប្ដក់សព្មាប់ឱសងព្តវូការសវជាបញ្ហា ណដេសោកអ្នកប្ដន្ទិញ

រចួសហើយ។ សន្េះ េឺជាការសសន ើសុាំសសចកត ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រងចាំសពាេះការបង់ព្ប្ដក់។ 

វកយសពទចា  ់សព្មាប់សសចកត ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រងឱសង ណ ន្ក D េឺជា "ការកំណត់បលើការ

ធានារ៉ា  ់រង"។ 

 

សបើសិន្សោកអ្នកមិន្យេ់ព្សបនឹ្ងសសចកត ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រងរបសស់យើង សនេះសោកអ្នកអាចបត ឹង

ឧទធរែច៍ាំសពាេះសសចកត ីសសព្មចសន្េះប្ដន្។ ណ ន្កសន្េះនឹ្ងព្ប្ដប់សោកអ្នកព្ីរសបៀបសសន ើសុាំសសចកត ីសសព្មចសេើការ

ធានរា៉ា ប់រងនិងរសបៀបសសន ើសុាំបែត ឹងឧទធរែ៍។  

សូមសព្បើព្ប្ដស់តារាងខាងសព្កាមសន្េះ សដើមបជួីយសោកអ្នកកន ុងការសសព្មចថាណ ន្កណាមាន្ព្័ត៌មាន្សព្មាប់

សាែ ន្ភាព្របស់អ្នក៖ 
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 (សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង បែា ឹងឧទធរែ៍ បែា ឹងតវ៉ា ) 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័តម៌ាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 
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បតើបោកអ្នកសែ តិកន ញងស្ថែ នភាពណាមួយកន ញងចំបណាមស្ថែ នភាពទងំបនោះ? 

សតើសោកអ្នកព្តវូការ 

ឱសងណដេមិន្មាន្

សៅកន ុងបញ្ា ីឱសង

របស់សយើង ឬសោក

អ្នកចង់ឲ្យសយើងសេើក

ណេងសេើវវធិាន្ ឬការ

កព្មិតឱសងណដេ

សយើងធានរា៉ា ប់រងណដរ

ឬសទ? 

សតើសោកអ្នកចង់ឲ្្

យសយើងរា៉ា ប់រងសេើឱ

សងណដេមាន្សៅកន ុង

បញ្ា ីឱសងរបសស់យើង 

សហើយសោកអ្នកសជឿ

ជាក់ថា សោកអ្នក

ប្ដន្បាំសព្ញតាមវវធិាន្ 

ឬការកព្មិត (ដូចជា

ការទទួេប្ដន្ការឯក

ភាព្ជាមុន្) ចាំសពាេះឱ

សងណដេសោកអ្នកព្តវូ

ការណដរឬសទ? 

សតើសោកអ្នកចង់ឲ្្

យសយើងបង់ព្ប្ដក់ជូន្

សោកអ្នកវវញិសព្មាប់ 

ឱសងណដេសោកអ្នក

ប្ដន្ទទួេ និ្ងប្ដន្

បង់ថ្ងៃសហើយណដរឬសទ? 

សតើសយើងធាៃ ប់ប្ដន្

ព្ប្ដប់សោកអ្នករចួមក

សហើយណដរឬសទថា សយើង

នឹ្ងមិន្ធានរា៉ា ប់រង 

ឬបង់ព្ប្ដក់សព្មាប់ 

ឱសងតាមរសបៀបណដេ

សោកអ្នកចង់ឲ្យវមាន្

ការធានរា៉ា ប់រង ឬបង់

ព្ប្ដក់?  

បោកអ្នកអាចបសន ើសុំ

បយើងឲ្យប វ្ ីការបលើកន្ល

ង។ (សន្េះ េឺជាព្បសេទ

មួយថ្ន្សសចកត ីសសព្មច

សេើការធានរា៉ា ប់រង)។ 

បោកអ្នកអាចបសន ើសុំ

បយើងឲ្យប វ្បីសចកត ី

សបម្រមចបលើធានា 

រ៉ា  ់រង។ 

បោកអ្នកអាចបសន ើសុំឲ្យ

បយើង ង់ម្របាកជូ់ន

បោកអ្នកវញិ។ (សន្េះ េឺ

ជាព្បសេទមួយថ្ន្សសច

កត ីសសព្មចសេើការធាន

រា៉ា ប់រង)។ 

បោកអ្នកអាចដ្ឋក់

 កយ ណេ ឹងឧទធរណ៍

បាន។ (សន្េះមាន្ន័្យ

ថាអ្នកកាំព្ុងសសន ើសុាំ

សយើងឲ្យពិ្ចារណាស ើងវ ិ

ញ។) 

សូមចាប់ស ត្ ើមជាមួយ 

ន្្នក F2 សៅទាំព័្រ 224

។ ក៏សមើេណ ន្ក F3 និ្ង 

F4 សៅសេើទាំព្័រ 226 

និ្ង 227 ្ងណដរ។ 

សូមរំេងសៅមុខសៅ

កាន់្ន្្នក F4 សៅទាំព័្រ 

226។ 

សូមរំេងសៅមុខសៅ

កាន់្ន្្នក F4 សៅទាំព័្រ 

226។ 

សូមរំេងសៅមុខសៅ

កាន់្ន្្នក F5 សៅទាំព័្រ 

231។ 

 

F2. បតើការបលើកន្លងរឺជាអ្វី?  

ការសេើកណេង េឺជាការអ្នុ្ញ្ហញ តឲ្យទទួេប្ដន្ការធានរា៉ា ប់រងសេើឱសងណដេជា្មមតាមិន្មាន្សៅកន ុងបញ្ា ី

ថ្ន្ឱសង ណដេមាន្ការធានរា៉ា ប់រងរបស់សយើង ឬជាការអ្នុ្ញ្ហញ តឲ្យសព្បើព្ប្ដស់ឱសងស យមិន្ចាាំប្ដច់មាន្

វវធិាន្ និ្ងការកាំែត់ជាក់ោក់ណាមួយ។ សបើសិន្ឱសងមិន្មាន្សៅកន ុងបញ្ា ីឱសងណដេមាន្ធានរា៉ា ប់រងរបស់
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 9 ៖ សតើព្តវូស វ្ ើអ្វ ើសបើសិន្សោកអ្នកមាន្បញ្ហា  ឬបែា ឹងតវ៉ា  

 (សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង បែា ឹងឧទធរែ៍ បែា ឹងតវ៉ា ) 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័តម៌ាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 225 ? 
 

សយើង ឬមិន្ព្តវូប្ដន្ធានរា៉ា ប់រងសៅតាមរសបៀបណដេសោកអ្នកចង់ប្ដន្ សោកអ្នកអាចសសន ើសុាំឲ្យសយើងស វ្ ើ  

"ការសេើកណេង" ប្ដន្។ 

សៅសព្េណដេសោកអ្នកសសន ើសុាំការសេើកណេង សវជាបែឌ តិរបស់អ្នក ឬអ្នកសចញសវជាបញ្ហា ស្សងសទៀតនឹ្ងព្តវូ

ព្ន្យេអ់្ាំព្មូីេសហតុសវជាសាស្រសត ណដេសោកអ្នកព្តវូការការសេើកណេង។  

ខាងសព្កាមសន្េះ េឺជាឧទហរែ៍សា ីព្ីការសេើកណេង ណដេសោកអ្នក ឬសវជាបែឌ ិតរបស់អ្នក ឬអ្នកសចញសវជាបញ្ហា

ស្សងសទៀតអាចសសន ើសុាំសយើងឲ្យ ៖ 

1. ការធានរា៉ា ប់រងសេើឱសង ណ ន្ក D ណដេមិន្សែ ិតកន ុងបញ្ា ីឱសង ណដេព្តវូធានរា៉ា ប់រងរបស់សយើង 

(បញ្ា ីឱសង)។ 

 សបើសិន្សយើងយេព់្ព្មស វ្ ើការសេើកណេងនិ្ងធានរា៉ា ប់រងសេើឱសងណដេមិន្សែ តិសៅកន ុង 

បញ្ា ីឱសងសនេះសោកអ្នកនឹ្ងព្តវូបង់ថ្ងៃចាំ ណែកថ្ន្ចាំណាយណដេអ្នុ្វតតចាំសពាេះឱសងកន ុងថាន ក់

ទី 2 សព្មាប់ឱសងមាន្មា៉ោ កយីសហាឬ ឱសងថាន ក់ទី 1  សព្មាប់ឱសងទូសៅ។  

 សោកអ្នកមិន្អាចសសន ើសុាំការសេើកណេងចាំសពាេះថ្ងៃបង់រមួទូទត់ ឬបរមិាែធានរា៉ា ប់រងរមួគន  

ណដេសយើងតព្មូវឲ្យសោកអ្នកបង់សព្មាបឱ់សងសនេះសទ។  

2. ការដកសចញការកព្មិតសៅសេើការធានរា៉ា ប់រងរបសស់យើង។ មាន្វធិាន្ ឬការកព្មិតបណន្ែមណដេ

អ្នុ្វតតចាំសពាេះឱសងមួយចាំនួ្ន្សៅកន ុងបញ្ា ីឱសងរបស់សយើង (សព្មាប់ព័្ត៌មាន្បណន្ែម សូមសមើេ

ជាំពូ្កទី 5 ណ ន្ក C ទាំព្័រ 131)។ 

 វវធិាន្និ្ងការកព្មិតបណន្ែមសេើការធានរា៉ា ប់រងសព្មាប់ឱសងជាក់ោក់មួយចាំនួ្ន្រមួមាន្៖  

o តព្មូវឱយសព្បើព្ប្ដស់ឱសងគម ន្មា៉ោ កយីសហា  ជាំនួ្សឱយឱសងមាន្មា៉ោ កយីសហា។  

o ទទួេប្ដន្ការឯកភាព្ពី្ណ្ន្ការមុន្សព្េណដេសយើងនឹ្ងយេ់ព្ព្មធានរា៉ា ប់រងសេើឱសង

សព្មាប់សោកអ្នក។ (ជួន្កាេ សេសៅថា "ការអ្នុ្ញ្ហញ តជាមុន្។") 

o តព្មូវឲ្យសាកេបងឱសងស្សងជាមុន្សិន្ មុន្សព្េណដេសយើងយេ់ព្ព្មធានរា៉ា ប់រងសេើ 

ឱសងណដេសោកអ្នកប្ដន្សសន ើសុាំ។ (ជួន្កាេ សេសៅថា "ការព្ាប្ដេតាមដាំណាក់កាេ។") 

o ការកព្មិតបរមិាែ។ សព្មាប់ឱសងមួយចាំនួ្ន្ សយើងកាំែត់បរមិាែឱសងណដេសោកអ្នក

អាចមាន្។ 

 សបើសយើងយេ់ព្ព្មស វ្ ើការសេើកណេង សហើយេុបសចាេការកព្មិតចាំសពាេះសោកអ្នក សនេះសោក

អ្នកសៅណតអាចសសន ើសុាំការសេើកណេងសេើចាំនួ្ន្ថ្ងៃបង់រមួទូទត់ ណដេសយើងតព្មូវឲ្យសោកអ្នក

ចាំណាយសេើឱសង។ 

វកយសពទចា  ់សព្មាប់ការសសន ើសុាំការដកសចញការកព្មិតសេើការធានរា៉ា ប់រងចាំសពាេះឱសង សព្េខៃេះ

ព្តវូប្ដន្សៅថា ការសសន ើសុាំ "ការបលើកន្លង ញ្ជ ឱី្សែន្ែលមានការធានារ៉ា  រ់ងពីម្រកមុហ ុនធានា

រ៉ា  ់រង"។ 
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 9 ៖ សតើព្តវូស វ្ ើអ្វ ើសបើសិន្សោកអ្នកមាន្បញ្ហា  ឬបែា ឹងតវ៉ា  

 (សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង បែា ឹងឧទធរែ៍ បែា ឹងតវ៉ា ) 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័តម៌ាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 
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F3. បរឿងសំខាន់ន្ែលម្រតវូែឹងអំ្ពីការបសន ើសំុការបលើកន្លង  

បវជជ ណឌ តិរ ស់អ្នក ឬអ្នកបចញបវជជ ញ្ហជ ប្េងបទៀតម្រតវូម្របា ់បយើងអ្ំពីមូលបហតបុវជជស្ថស្តសតនានា 

សវជាបែឌ ិតរបស់អ្នក ឬអ្នកសចញសវជាបញ្ហា ស្សងសទៀតព្តវូ ត្េ់ឲ្យសយើងនូ្វសសចកត ីណងៃងការែ៍មួយណដេព្ន្យេ់អ្ាំពី្

មូេសហតុសវជាសាស្រសត  សដើមបសីសន ើសុាំការសេើកណេង។ សសចកត ីសសព្មចរបស់សយើងអ្ាំព្កីារសេើកណេងនឹ្ងកាន់្ណតឆាប់

រហ័សព្បសិន្សបើសោកអ្នក ក់បញ្ច េូនូ្វព្័ត៌មាន្ព្ីសវជាបែឌ ិតរបស់អ្នក ឬអ្នកសចញសវជាបញ្ហា ស្សងសទៀត សៅ

សព្េណដេសោកអ្នកសសន ើសុាំការសេើកណេង។ 

ជាទូសៅ បញ្ា ីឱសងរបស់សយើងរមួបញ្ច េូនូ្វឱសងសព្ចើន្ជាងមួយ សដើមបីព្ាប្ដេអាការ ជាក់ោក់។ ទាំងសន្េះព្តវូ

ប្ដន្សេសៅថា ឱសង "ជាំនួ្ស"។ សបើសិន្ឱសងជាំនួ្សមាន្ព្បសិទធភាព្ ដូចគន នឹ្ងឱសងណដេសោកអ្នកកាំព្ុង

សសន ើសុាំ សហើយនឹ្ងមិន្បងកឲ្យមាន្្េរំខាន្បនទ ប់បន្ស ាំ ឬបញ្ហា សុខភាព្ស្សងសទៀតសនេះ ជាទូសៅសយើងនឹ្ងមិន្ 

ឯកភាព្សេើការសសន ើសុាំការសេើកណេងរបស់អ្នកស ើយ។ 

បយើងនងឹប ែ្ ើយថា យល់ម្រស  ឬ បទ ចំប ោះការបសន ើសុកំារបលើកន្លងរ សអ់្នក 

 សបើសិន្សយើងសឆ្ៃ ើយថា បាន ចាំសពាេះការសសន ើសុាំការសេើកណេងរបស់អ្នក សនេះការសេើកណេងសនេះ 

ជាទូសៅនឹ្ងបន្តរហូតដេប់ញ្ច ប់ឆាន ាំតាមព្បតិទិន្។ សន្េះជាការព្ិត ដរាបណាសវជាបែឌ ិតរបស់

អ្នកបន្តសចញសវជាបញ្ហា ឲ្យសោកអ្នក សហើយឱសងសនេះសៅណតមាន្សុវតែ ិភាព្ និ្ងព្បសិទធភាព្

កន ុងការព្ាប្ដេសាែ ន្ភាព្របសអ់្នក។ 

 សបើសិន្សយើងនិ្ោយថា បទ  ចាំសពាេះការសសន ើសុាំការសេើកណេងរបស់អ្នក សនេះសោកអ្នកអាចសសន ើ

សុាំឱយមាន្ការពិ្និ្តយស ើងវញិសេើសសចកត ីសសព្មចរបស់សយើង តាមរយៈការបត ឹងឧទធរែ៍។ ណ ន្កទី 

F5 សៅទាំព័្រ 231 ព្ប្ដប់ពី្រសបៀប ក់បែត ឹងឧទធរែ៍សបើសិន្សយើងនិ្ោយថាបទ។ 

ណ ន្កបនទ ប់ ព្ប្ដប់សោកអ្នកពី្វ ិ្ ីសសន ើសុាំសសចកត ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង រមួបញ្ច េូទាំងការសេើកណេង។ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 9 ៖ សតើព្តវូស វ្ ើអ្វ ើសបើសិន្សោកអ្នកមាន្បញ្ហា  ឬបែា ឹងតវ៉ា  

 (សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង បែា ឹងឧទធរែ៍ បែា ឹងតវ៉ា ) 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័តម៌ាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 
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F4. វវ ិ្ ីបសន ើសំុបសចកត ីសបម្រមចបលើការធានារ៉ា  ់រង ក់ព័នធនឹងឱ្សែ ន្្នក D ឬសំណងសម្រមា ់

ឱ្សែ ន្្នក D រមួ ញ្ច ូលទងំការបលើកន្លង  

អ្វ ីន្ែលម្រតវូប វ្  ី

 សសន ើសុាំព្បសេទថ្ន្សសចកត ីសសព្មចសេើការធាន

រា៉ា ប់រងណដេសោកអ្នកចង់ប្ដន្។ ទូរសព្ទ  

សរសសរេិខិត ឬទូរសារមកសយើងសដើមបីស វ្ ើការ

សសន ើសុាំ។ សោកអ្នក ឬតាំណាងរបស់អ្នក ឬ 

សវជាបែឌ ិតរបស់អ្នក (ឬអ្នកសចញសវជាបញ្ហា

ស្សងសទៀត) អាចសសន ើសុាំប្ដន្។ អ្នកអាចទូរសព្ទ

មកសយើងតាមសេខ 1-855-464-3571  

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 

យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ 

សរៀងរាេ់ថ្ងៃចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក 

សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរ

សព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅថ្ងៃស វ្ ើការបនទ

ប់។  

 សោកអ្នក ឬសវជាបែឌ ិតរបស់អ្នក (ឬអ្នកសចញ

សវជាបញ្ហា ស្សងសទៀត) ឬបុេគេដថ្ទស្សងសទៀត

ណដេសដើរតួជាំនួ្សសោកអ្នក អាចសសន ើសុាំសសចកត ី

សសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង។ សោកអ្នក ក៏

អាចមាន្សមធាវ ើតាំណាងឲ្យសោកអ្នក្ងណដរ។  

 សូមអាន្ណ ន្កទី D សៅទាំព័្រ 200 សដើមបណីសវ ង

យេ់ពី្រសបៀប ា្េក់ារអ្នុ្ញ្ហញ តដេ់បុេគេស្សង

សដើមបសី វ្ ើជាតាំណាងរបស់អ្នក។ 

 សោកអ្នកមិន្ចាាំប្ដច់ ត្េក់ារអ្នុ្ញ្ហញ តជា

ោយេកាែ៍អ្កសរសៅសវជាបែឌ ិតរបសអ់្នក ឬ

អ្នកសចញសវជាបញ្ហា ស្សងសទៀត សដើមបសីសន ើសុាំសយើង

ឲ្យសចញសសចកត ីសសព្មចធានរា៉ា ប់រងជាំនួ្ស

សោកអ្នកសទ។  

 សបើសិន្សោកអ្នកចង់សសន ើសុាំសយើងឲ្យបង់ព្ប្ដក់ជូន្សោកអ្នកវញិសព្មាប់ឱសង សូមអាន្ជាំពូ្ក

ទី 7 ណ ន្ក A ទាំព្័រ 154  ថ្ន្សសៀវសៅណែនាំសន្េះ។ ជាំពូ្កទី7 សរៀបរាប់អ្ាំព្សីព្េសវោណដេសោក

អ្នកអាចសសន ើសុាំការបង់ព្ប្ដក់ជូន្វញិ។ ជាំពូ្កសន្េះក៏ព្ប្ដក់្ងណដរអ្ាំព្ីរសបៀបស្ញើព្ក សសាន ម

ណដេសសន ើសុាំឲ្យសយើងបង់សងចាំ ណែកថ្ន្ការការចាំណាយសៅសេើឱសង ណដេសោកអ្នកប្ដន្ 

បង់រចួ។ 

សបងា ៖ វវ ិ្ បីសន ើសុបំសចកតសីបម្រមចបលើការធានា

រ៉ា  ់រងសម្រមា ឱ់្សែ ឬការ ង់ម្របាក ់

ទូរសព្ទ សរសសរ ឬទូរសារមកសយើងសដើមបសីសន ើសុាំ ឬ

សសន ើឲ្យសវជាបែឌ ិត ឬតាំណាងរបស់អ្នក ឬអ្នកសចញ

សវជាបញ្ហា ស្សងសទៀតសសន ើសុាំ។ សយើងនឹ្ង ត្េ់

ចសមៃ ើយឲ្យសោកអ្នកអ្ាំព្ីសសចកត ីសសព្មចសេើការ

ធានរា៉ា ប់រងសត ង់ រ កន ុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោ ង។ 

សយើងនឹ្ង ត្េ់ចសមៃ ើយឲ្យសោកអ្នកអ្ាំព្ីការបង់

ព្ប្ដក់ជូន្វញិសព្មាប់ឱសង ណ ន្ក D ណដេសោក

អ្នកប្ដន្បង់ព្ប្ដក់រចួ កន ុងរយៈសព្េ 14 ថ្ងៃតាម

ព្បតិទិន្។ 

 សបើសិន្សោកអ្នកសសន ើសុាំការសេើកណេង សូម

ភាា ប់មកជាមួយនូ្វសសចកត ីណងៃងការែ៍ណដេ

គាំព្ទការសសន ើសុាំ សចញស យសវជាបែឌ ិតរបស់

អ្នក ឬអ្នកសចញសវជាបញ្ហា ស្សងសទៀត។ 

 សោកអ្នក ឬសវជាបែឌ ិតរបស់អ្នក ឬអ្នក

សចញសវជាបញ្ហា ស្សងសទៀតអាចសសន ើសុាំសសចកត ី

សសព្មចឆាបរ់ហ័ស។ (ជាទូសៅ សសចកត ី

សសព្មចឆាប់រហ័សនឹ្ងព្តវូសចញកន ុងរយៈ

សព្េ 24 សមា៉ោ ង។) 

 សូមអាន្ណ ន្កសន្េះ សដើមបីឲ្យព្ប្ដកដថា សោក

អ្នកមាន្េកាែៈសមបតត ិព្េប់ព្គន់្សព្មាប់

បែា ឹងឧទធរែ៍ឆាប់រហ័ស! សូមអាន្ណ ន្កសន្េះ

្ងណដរ សដើមបីរកសមើេព័្ត៌មាន្អ្ាំព្ីកាេ

កាំែត់សព្េថ្ន្សសចកា ីសសព្មច។ 

 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 9 ៖ សតើព្តវូស វ្ ើអ្វ ើសបើសិន្សោកអ្នកមាន្បញ្ហា  ឬបែា ឹងតវ៉ា  

 (សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង បែា ឹងឧទធរែ៍ បែា ឹងតវ៉ា ) 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័តម៌ាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 228 ? 
 

 សបើសិន្សោកអ្នកសសន ើសុាំការសេើកណេង សូម ត្េ់នូ្វ "សសចកត ីណងៃងការែ៍គាំព្ទ។" សវជាបែឌ ិត

របសស់ោកអ្នក ឬអ្នកសចញសវជាបញ្ហា ស្សងសទៀតព្តវូ ត្េឲ់្យសយើងនូ្វមូេសហតុសវជាសាស្រសតចាំសពាេះ

ការសេើកណេងសេើឱសង។ សយើងសៅថា "សសចកត ីណងៃងការែ៍គាំព្ទ។" 

 សវជាបែឌ ិតរបស់អ្នក ឬអ្នកសចញសវជាបញ្ហា ស្សងសទៀត អាចទូរសារ ឬស្ញើសសចកត ីណងៃងការែ៍មក

កាន់្សយើង។ ឬសវជាបែឌ ិតរបស់អ្នក ឬអ្នកសចញសវជាបញ្ហា ស្សងសទៀតអាចព្ប្ដប់សយើងតាម 

ទូរសព្ទ សហើយទូរសារ ឬស្ញើសសចកត ីណងៃងការែ៍សនេះ។  

ប ើសិនសុខភាពរ សអ់្នកតម្រមូវ បោកអ្នកអាចបសន ើសុបំយើងឲ្យបចញ "បសចកត ីសបម្រមចធានារ៉ា  ់រងឆា ់

រហស័" 

សយើងនឹ្ងសព្បើព្ប្ដស ់"កាេកាំែត់សព្េសា ង់ រ" សេើកណេងណតសយើងយេព់្ព្មសព្បើព្ប្ដស់ "កាេកាំែត់សព្េឆាប់

រហ័ស"។  

 បសចកតសីបម្រមចបលើការធានារ៉ា  ់រងសេ ងដ់្ឋរ មាន្ន័្យថា សយើងនឹ្ង ត្េ់ឲ្យសោកអ្នកនូ្វចសមៃ ើយ

កន ុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោ ង បនទ ប់ព្ីសព្េណដេសយើងទទួេប្ដន្សសចកត ីណងៃងការែ៍របស់ 

សវជាបែឌ ិតសោកអ្នក។  

 បសចកតសីបម្រមចបលើការធានារ៉ា  ់រងឆា រ់ហស័មាន្ន័្យថាសយើងនឹ្ង ត្េ់ឲ្យសោកអ្នកនូ្វ

ចសមៃ ើយកន ុងរយៈសព្េ 24 សមា៉ោ ងបនទ ប់ព្ីសយើងទទួេប្ដន្សសចកត ីណងៃងការែ៍របស់ព្េសូព្ទយ។ 

វកយសពទចា ់សព្មាប ់"សសចកត ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រងឆាប់រហ័ស" េឺ "ការកណំត់បលើការធានា

រ៉ា  ់រង នាទ ន់"។ 

 

សោកអ្នកអាចទទួេប្ដន្សសចកត ីសសព្មចឆាប់រហ័សសៅប្ដន្ េុេះព្តាណត សោកអ្នកសសន ើសុាំឱសងណដេសោកអ្នក

មិន្ទន់្ប្ដន្ទទួេ។ (សោកអ្នកមិន្អាចទទួេប្ដន្សសចកត ីសសព្មចធានរា៉ា ប់រងឆាប់រហ័សប្ដន្សទ សបើសិន្

សោកអ្នកសសន ើសុាំសយើងឲ្យបង់ព្ប្ដក់ជូន្សោកអ្នកវវញិចាំសពាេះឱសងណដេសោកអ្នកប្ដន្ទិញរចួសហើយសនេះ)។ 

សោកអ្នកអាចទទួេប្ដន្សសចកត ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រងឆាប់រហ័សសៅប្ដន្ េុេះព្តាណតការសព្បើព្ប្ដសក់ាេ

កាំែត់សព្េសត ង់ រអាចបងកសព្គេះថាន ក់ ៃ្ន់្ ៃ្រដេស់ុខភាព្របស់អ្នក ឬប៉ោេះពាេ់ដេ់សមតែភាព្បាំសព្ញការងារ

របសអ់្នក។  

សបើសិន្សវជាបែឌ ិតរបស់អ្នក ឬអ្នកសចញសវជាបញ្ហា ស្សតសទៀតព្ប្ដប់សយើងថាសុខភាព្របស់អ្នកតព្មូវឲ្យមាន្  

"សសចកត ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រងឆាប់រហ័ស" សយើងនឹ្ងយេ់ព្ព្ម ា្េ់ឲ្យសោកអ្នកស យសវ ័យព្បវតត ិនូ្វសសចកត ី

សសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រងឆាប់រហ័ស សហើយេិខិតនឹ្ងព្ប្ដប់សោកអ្នកដូសចាន េះណដរ។ 

 សបើសិន្សោកអ្នកសសន ើសុាំសសចកត ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង ឆាប់រហ័សស យខល នួ្សោកអ្នក 

(ស យគម ន្ការគាំព្ទព្ីសវជាបែឌ ិតសោកអ្នក ឬអ្នកសចញសវជាបញ្ហា ស្សងសទៀត) សយើងនឹ្ង

សសព្មចថាសតើសោកអ្នកទទួេប្ដន្សសចកត ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង ឆាបរ់ហ័សណដរឬសទ។  

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 9 ៖ សតើព្តវូស វ្ ើអ្វ ើសបើសិន្សោកអ្នកមាន្បញ្ហា  ឬបែា ឹងតវ៉ា  

 (សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង បែា ឹងឧទធរែ៍ បែា ឹងតវ៉ា ) 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័តម៌ាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 229 ? 
 

 ព្បសិន្សយើងសសព្មចថា សាែ ន្ភាព្សវជាសាស្រសត របស់អ្នកមិន្បាំសព្ញតាមេកាខែឌ តព្មូវសដើមបី

ទទួេប្ដន្សសចកត ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រងឆាប់រហស័សទសនេះ សយើងនឹ្ងសព្បើព្ប្ដស់កាេ

កាំែត់សព្េសត ង់ រជាំនួ្សវញិ។  

o សយើងនឹ្ងស្ញើជូន្សោកអ្នកនូ្វេិខិតមួយណដេព្ប្ដប់សោកអ្នកនូ្វចាំែុចសនេះ។ េិខិតសនេះ 

នឹ្ងព្ប្ដប់សោកអ្នកពី្វ ិ្ ីស វ្ ើបែត ឹងតវ៉ា  សេើសសចកត ីសសព្មចរបស់សយើងកន ុងការ ា្េស់សចកត ី

សសព្មចសា ង់ រជូន្សោកអ្នក។  

o សោកអ្នកអាច ក់ "បែត ងឹតវ៉ា ឆាប់រហ័ស" សហើយទទួេប្ដន្ការសឆ្ៃ ើយតបសៅនឹ្ងបែត ឹង

តវ៉ា របស់អ្នកកន ុងរយៈសព្េ 24 សមា៉ោ ង។ សព្មាប់ព័្ត៌មាន្បណន្ែមអ្ាំព្ីដាំសែើរការសព្មាប់ការ

ស វ្ ើបែត ឹងស យរមួបញ្ច េូទាំងបែត ឹងរហ័ស សូមសមើេណ ន្ក J សៅទាំព័្រ 253។ 

កាលកំណត់បពលសម្រមា  ់"បសចកតសីបម្រមចបលើការធានារ៉ា  ់រងឆា រ់ហស័" 

 សបើសិន្សយើងសព្បើព្ប្ដសក់ាេកាំែត់សព្េឆាប់រហ័ស សយើងនឹ្ង ត្េច់សមៃ ើយជូន្សោកអ្នកកន ុង 

រយៈសព្េ 24 សមា៉ោ ង។ សន្េះមាន្ន័្យថា កន ុងរយៈសព្េ 24 សមា៉ោ ង បនទ ប់ព្សីយើងប្ដន្ទទួេការ

សសន ើសុាំរបស់អ្នក។ ឬ ព្បសិន្សបើសោកអ្នកសសន ើសុាំការសេើកណេង រយៈសព្េ 24 សមា៉ោ ងបនទ ប់ព្ី

សយើងទទួេប្ដន្សសចកត ីណងៃងការែ៍របស់សវជាបែឌ ិត ឬអ្នកសចញសវជាបញ្ហា ស្សងសទៀត ណដេ 

គាំព្ទសាំសែើរបស់អ្នក។ សយើងនឹ្ង ត្េ់ចសមៃ ើយឲ្យសោកអ្នកោ៉ោ ងឆាប់រហ័ស សបើសនិ្សុខភាព្

របស់អ្នកតព្មូវឲ្យសយើងស វ្ ើដូសចាន េះ។  

 សបើសិន្សយើងមិន្អាចស វ្ ើតាមកាេកាំែត់សព្េសន្េះសទសយើងនឹ្ងស្ញើសាំសែើរបស់អ្នកសៅដាំសែើរ

ការបែត ឹងឧទធរែក៍ព្មិតទី 2។ សៅកព្មិតទី 2 អ្ងគភាព្ព្តួតពិ្និ្តយស ើងវញិស យឯករាជយ

មួយនឹ្ងស វ្ ើការពិ្និ្តយស ើងវញិនូ្វសាំសែើរបស់អ្នក។  

 ប ើសិនចបមែ ើយរ ស់បយើងរបឺ្ដន្ ចាំសពាេះមួយណ ន្ក ឬទាំងអ្ស់ថ្ន្អ្វ ើណដេសោកអ្នកសសន ើសុាំ សយើង

នឹ្ង ា្េ់ជូន្សោកអ្នកនូ្វសសចកត ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង កន ុងរយៈសព្េ 24 សមា៉ោ ងបនទ ប់

ព្ីសយើងទទួេប្ដន្ការសសន ើសុាំ ឬសសចកត ីណងៃងការែ៍របស់សវជាបែឌ ិតរបស់អ្នក ឬអ្នកសចញ 

សវជាបញ្ហា ស្សងសទៀត ណដេគាំព្ទសាំសែើរបស់អ្នក។ 

 ប ើសិនចបមែ ើរ ស់បយើងរឺបទ ចាំសពាេះមួយណ ន្ក ឬទាំងមូេថ្ន្អ្វ ើណដេសោកអ្នកសសន ើសុាំ សយើងនឹ្ង

ស្ញើេិខិតជូន្សោកអ្នក ណដេព្ន្យេ់ពី្មូេសហតុណដេសយើងនិ្ោយថាបទ។ េិខិតក៏នឹ្ងព្ប្ដប់

្ងណដរព្ីរសបៀបណដេសោកអ្នកអាចស វ្ ើបែត ឹងឧទធរែជ៍ាំទស់នឹ្ងសសចកត ីសសព្មចរបស់សយើង

ណដរ។ 

កាលកំណត់សម្រមា ់ "បសចកត ីសបម្រមចបលើការធានារ៉ា  រ់ងសេ ង់ដ្ឋរ" ពីឱ្សែន្ែលបោកអ្នកបៅមិន

ទន់បានទទួល  

 សបើសិន្សយើងកាំព្ុងសព្បើព្ប្ដស់កាេកាំែត់សព្េសត ង់ រសយើងព្តវូណត ត្េ់ចសមៃ ើយសយើងជូន្សោក

អ្នកកន ុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោ ងបនទ ប់ព្ីសយើងទទួេប្ដន្សាំសែើរបស់អ្នក។ ឬ សបើសិន្សោកអ្នក

កាំព្ុងសសន ើសុាំការសេើកណេង សន្េះមាន្ន័្យថាកន ុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោ ងបនទ ប់ព្សីយើងទទួេប្ដន្

សសចកត ីណងៃងការែ៍គាំព្ទរបស់សវជាបែឌ ិតរបស់អ្នក ឬអ្នកសចញសវជាបញ្ហា ស្សងសទៀត។ សយើងនឹ្ង

ត្េ់ចសមៃ ើយឲ្យសោកអ្នកោ៉ោ ងឆាប់រហ័ស សបើសិន្សុខភាព្របស់អ្នកតព្មូវឲ្យសយើងស វ្ ើដូសចាន េះ។  

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 9 ៖ សតើព្តវូស វ្ ើអ្វ ើសបើសិន្សោកអ្នកមាន្បញ្ហា  ឬបែា ឹងតវ៉ា  

 (សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង បែា ឹងឧទធរែ៍ បែា ឹងតវ៉ា ) 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័តម៌ាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 230 ? 
 

 សបើសិន្សយើងមិន្អាចស វ្ ើតាមកាេកាំែត់សព្េសន្េះ សយើងនឹ្ងស្ញើសាំសែើរបសស់ោកអ្នក សៅ

ដាំសែើរការបែត ឹងឧទធរែ៍កព្មិតទី 2។ សៅកព្មិតទី 2 អ្ងគភាព្ព្តួតពិ្និ្តយស ើងវញិស យ 

ឯករាជយមួយនឹ្ងស វ្ ើការពិ្និ្តយស ើងវញិនូ្វសាំសែើរបស់អ្នក។  

 ប ើសិនចបមែ ើយរ ស់បយើងរយឺល់ម្រពម ចាំសពាេះមួយណ ន្ក ឬទាំងអ្ស់ថ្ន្អ្វ ើណដេសោកអ្នកសសន ើសុាំ 

សយើងព្តវូណតឯកភាព្យេ់ព្ព្មឬ ត្េ់ជូន្សោកអ្នកនូ្វការធានរា៉ា ប់រងកន ុងរយៈសព្េ 72 

សមា៉ោ ងបនទ ប់ព្សីយើងទទួេប្ដន្សាំសែើរបស់អ្នក ឬសបើសិន្សោកអ្នកសសន ើសុាំការសេើកណេង 

បនទ ប់ព្ីសយើងប្ដន្ទទួេសសចកត ីណងៃងការែ៍គាំព្ទរបស់សវជាបែឌ ិត ឬអ្នកសចញសវជាបញ្ហា របស់

អ្នក។  

 ប ើសិនចបមែ ើរ ស់បយើងរឺបទ ចាំសពាេះមួយណ ន្ក ឬទាំងមូេថ្ន្អ្វ ើណដេសោកអ្នកសសន ើសុាំ សយើងនឹ្ង

ស្ញើេិខិតជូន្សោកអ្នក ណដេព្ន្យេ់ពី្មូេសហតុណដេសយើងនិ្ោយថាបទ។ េិខិតក៏នឹ្ងព្ប្ដប់

្ងណដរព្ីរសបៀបណដេសោកអ្នកអាចស វ្ ើបែត ឹងឧទធរែជ៍ាំទស់នឹ្ងសសចកត ីសសព្មចរបស់សយើង

ណដរ។ 

កាលកំណត់បពលសម្រមា "់បសចកតសីបម្រមចបលើការធានារ៉ា  ់រងតាម ទដ្ឋា ន"ចំប ោះការ ង់ម្របាក់

សម្រមា ់ឱ្សែន្ែលបោកអ្នកបានទិញរចួបហើយ 

 សយើងព្តវូ ត្េ់ចសមៃ ើយរបស់សយើងកន ុងរយៈសព្េ 14 ថ្ងៃតាមព្បតិទិន្ បនទ ប់ពី្សយើងទទួេប្ដន្

សាំសែើរបស់អ្នក។ 

 សបើសិន្សយើងមិន្អាចស វ្ ើតាមកាេកាំែត់សព្េសន្េះសទសយើងនឹ្ងស្ញើសាំសែើរបស់អ្នកសៅដាំសែើរ

ការបែត ឹងឧទធរែក៍ព្មិតទី 2។ សៅកព្មិតទី 2 អ្ងគភាព្ព្តួតពិ្និ្តយស ើងវញិស យឯករាជយ

មួយនឹ្ងស វ្ ើការពិ្និ្តយស ើងវញិនូ្វសាំសែើរបស់អ្នក។  

 ម្រ សិនចបមែ ើយរ ស់បយើងរ ឺបាន ចាំសពាេះណ ន្កមួយ ឬណ ន្កទាំងអ្ស់ថ្ន្អ្វ ើណដេសោកប្ដន្អ្នក

សសន ើសុាំ សយើងនឹ្ងបង់ព្ប្ដក់ជូន្សោកអ្នកកន ុងរយៈសព្េ 14 ថ្ងៃតាមព្បតិទិន្។ 

 ប ើសិនចបមែ ើរ ស់បយើងរឺបទ ចាំសពាេះមួយណ ន្ក ឬទាំងមូេថ្ន្អ្វ ើណដេសោកអ្នកសសន ើសុាំ សយើងនឹ្ង

ស្ញើេិខិតជូន្សោកអ្នក ណដេព្ន្យេ់ពី្មូេសហតុណដេសយើងនិ្ោយថាបទ។ េិខិតក៏នឹ្ងព្ប្ដប់

្ងណដរព្ីរសបៀបណដេសោកអ្នកអាចស វ្ ើបែត ឹងឧទធរែជ៍ាំទស់នឹ្ងសសចកត ីសសព្មចរបស់សយើង

ណដរ។  
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 9 ៖ សតើព្តវូស វ្ ើអ្វ ើសបើសិន្សោកអ្នកមាន្បញ្ហា  ឬបែា ឹងតវ៉ា  

 (សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង បែា ឹងឧទធរែ៍ បែា ឹងតវ៉ា ) 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័តម៌ាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 
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F5.  ណត ឹងឧទធរណ៍កម្រមិតទី 1 សម្រមា ់ ន្្នក D 

 សដើមបចីាប់ស ត្ ើមបែត ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក សោក

អ្នក ឬសវជាបែឌ ិតសោកអ្នក ឬអ្នកសចញ 

សវជាបញ្ហា ស្សងសទៀត ឬតាំណាងរបសអ់្នក ព្តវូ

ទាំនក់ទាំន្ងមកសយើង។  

 សបើសិន្សោកអ្នកសសន ើសុាំបែត ឹងឧទធរែ៍សា ង់ រ 

សោកអ្នកអាចស វ្ ើបែត ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក

ស យស្ញើសាំសែើរបស់អ្នកជាោយេកាែ៍អ្កសរ។ 

សោកអ្នកអាចសសន ើសុាំបែត ឹងឧទធរែ៍្ងណដរ 

ស យទូរសព្ទមកសយើងតាមរយៈសេខ  

1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 

ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ 

សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃចុងសប្ដា ហ៍ និ្ង

ថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដ

ន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិ

សៅថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ 

 សបើសិន្សោកអ្នកចង់បត ឹងឧទធរែ៍ឆាប់រហ័ស 

សោកអ្នកអាចស វ្ ើបែត ឹងឧទធរែ៍ជា

ោយេកាែ៍អ្កសរ ឬទូរសព្ទមកសយើង។  

 សូមស វ្ ើបែត ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នកកន ញងរយៈបពល 

60 នែៃតាមម្រ តិទិនបនទ ប់ព្ីថ្ងៃទទួេប្ដន្ 

សសចកត ីជូន្ដាំែឹងណដេសយើងប្ដន្ស្ញើព្ប្ដប់

សោកអ្នកអ្ាំព្ីសសចកត ីសសព្មចរបស់សយើងាំ។ សបើ

សិន្សោកអ្នកខកខាន្កាេកាំែត់សព្េសន្េះ 

សហើយសោកអ្នកមាន្មូេសហតុព្តឹមព្តវូចាំសពាេះ

ការខកខាន្សន្េះ សយើងអាច ត្េស់ព្េបណន្ែមសទៀតឲ្យសោកអ្នកកន ុងការស វ្ ើបែត ឹងឧទធរែ៍។ 

ឧទហរែ ៍មូេសហតុព្តឹមព្តវូសព្មាប់ការខកខាន្កាេកាំែត់សព្េេឺសបើសិន្សោកអ្នកមាន្

ជាំងឺ ៃ្ន់្ ៃ្រ ណដេស វ្ ើឲ្យសោកអ្នកមិន្អាចទក់ទងសយើង ឬសបើសិន្សយើងមិន្ប្ដន្ ត្េឲ់្យសោក

អ្នកនូ្វព្័ត៌មាន្ព្តឹមព្តវូ ឬព្េប់ព្គន់្អ្ាំព្កីាេកាំែត់កន ុងការសសន ើសុាំបែត ឹងឧទធរែ។៍ 

 សោកអ្នកមាន្សិទធិសសន ើសុាំសយើងងតចមៃងព្័ត៌មាន្អ្ាំព្ីបែត ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក។ សដើមបសីសន ើសុាំ

ចាប់ចមៃង សូមទូរសព្ទមកសសវបសព្មើសមាជិក តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 (TTY:711) 

ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេស់មា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្

សោកអ្នកវញិសៅថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។  

សបងា ៖ វវ ិ្ ីប វ្ ី ណត ងឹឧទធរណ៍កម្រមតិទី 1 

សោកអ្នក ឬសវជាបែឌ ិតសោកអ្នក ឬអ្នកសចញ

សវជាបញ្ហា  ឬតាំណាងរបស់អ្នកអាច ក់ពាកយសសន ើ

សុាំរបស់អ្នកជាោយេកាែអ៍្កសរ សហើយស្ញើ ឬទូរ

សារមកសយើង។ សោកអ្នកក៏អាចសសន ើសុាំបែត ឹង

ឧទធរែស៍ យការទូរសព្ទមកសយើង្ងណដរ។ 

 សសន ើសុាំកន ញងរយៈបពល 60 នែៃតាមម្រ តិទិនេិត

ចាប់ពី្ថ្ងៃសសព្មចចិតតណដេសោកអ្នកកាំព្ុង

បា ឹងឧទធរែ៍។ សបើសិន្សោកអ្នកខកខាន្

ចាំសពាេះកាេកាំែត់សព្េសន្េះស យមាន្មូេ

សហតុព្តឹមព្តវូ សោកអ្នកសៅណតអាចបា ឹង

ឧទធរែ៍ប្ដន្។  

 សោកអ្នក ឬសវជាបែឌ ិតសោកអ្នក ឬសោក

អ្នកសចញសវជាបញ្ហា ស្សងសទៀត ឬតាំណាង

របស់អ្នកអាចទូរសព្ទមកសយើងសដើមបសីសន ើសុាំ 

បែត ឹងឧទធរែឆ៍ាប់រហ័ស។ 

 សូមអាន្ណ ន្កសន្េះ សដើមបីឲ្យព្ប្ដកដថា សោក

អ្នកមាន្េកាែៈសមបតត ិព្េប់ព្គន់្សព្មាប់

បែា ឹងឧទធរែ៍ឆាប់រហ័ស! សូមអាន្ណ ន្កសន្េះ

្ងណដរ សដើមបីរកសមើេព័្ត៌មាន្អ្ាំព្ីកាេ

កាំែត់សព្េថ្ន្សសចកា ីសសព្មច។ 

 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 9 ៖ សតើព្តវូស វ្ ើអ្វ ើសបើសិន្សោកអ្នកមាន្បញ្ហា  ឬបែា ឹងតវ៉ា  

 (សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង បែា ឹងឧទធរែ៍ បែា ឹងតវ៉ា ) 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័តម៌ាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 
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វកយសពទចា ់សព្មាប់បែត ងឹឧទធរែ៍ចាំសពាេះណ្ន្ការអ្ាំព្ីសសចកត ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រងឱសង 

ណ ន្ក D េឺ ណ្ន្ការ "ការកណំត់ប ើងវញិ"។ 

 

សបើសិន្សោកអ្នកចង់ប្ដន្ សោកអ្នក ឬសវជាបែឌ ិតសោកអ្នក ឬអ្នកសចញសវជាបញ្ហា ស្សងសទៀតអាច ត្េឲ់្យសយើង

នូ្វព្័ត៌មាន្បណន្ែម សដើមបគីាំព្ទបែត ឹងឧទធរែ៍របសអ់្នក។ 

 

ប ើសិនសុខភាពរ សអ់្នកម្រតវូការវ សូមបសន ើសុ ំ" ណត ងឹឧទធរណឆ៍ា ់រហស័" 

 សបើសិន្សោកអ្នកបត ឹងឧទធរែ៍នឹ្ងសសចកត ីសសព្មចថ្ន្ណ្ន្ការរបស់សយើងណដេប្ដន្សចញពាក់

ព្័ន្ធនឹ្ងឱសងណដេសោកអ្នកមិន្ទន់្ទទួេប្ដន្ សោកអ្នក និ្ងសវជាបែឌ ិតសោកអ្នក ឬអ្នក

សចញសវជាបញ្ហា ស្សងសទៀតព្តវូសសព្មចថា សោកអ្នកព្តវូការ "បែត ឹងឧទធរែ៍ឆាប់រហ័ស"។ 

 េកាខែឌទមទរសព្មាបក់ារទទួេប្ដន្ "បែត ឹងឧទធរែ៍ឆាប់រហ័ស" េឺដូចគន សៅនឹ្ង

េកាខែឌ សព្មាប់ការទទួេប្ដន្ "សសចកត ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រងរហ័ស" ណដរ ណដេព្តវូប្ដន្

ព្ែ៌នសៅកន ុងណ ន្កទី F4 សៅសេើទាំព្័រ 227។  

វកយសពទចា ់សព្មាប ់"បែត ឹងឧទធរែ៍រហ័ស" េឺ "ការកំណតស់្ថរប ើងវញិ នាទ ន់។" 

 

ន្្នការរ ស់បយើងនឹងពិនិតយប ើងវញិនូវ ណត ឹងឧទធរណ៍រ ស់អ្នក បហើយបចញបសចកតសីបម្រមចឲ្យបោក

អ្នក 

 សយើងព្ិនិ្តយស យព្បងុព្បយ័តនមតងសទៀតសេើព័្ត៌មាន្ពាក់ព្័ន្ធនឹ្ងការសសន ើសុាំធានរា៉ា ប់រងរបស់

អ្នក។ សយើងព្ិនិ្តយសមើេ ថាសតើសយើងប្ដន្អ្នុ្វតតតាមព្េប់វធិាន្ទាំងអ្ស់ណដរឬសទ សៅសព្េ

សយើងនិ្ោយថា បទ ចាំសពាេះសាំសែើរបស់អ្នក។ សយើងអាចទក់ទងសោកអ្នក ឬសវជាបែឌ ិតសោក

អ្នក ឬអ្នកសចញសវជាបញ្ហា ស្សងសទៀត សដើមបទីទួេប្ដន្ព្័ត៌មាន្បណន្ែម។ អ្នកពិ្និ្តយស ើងវញិ 

េឺជាបុេគេណដេមិន្ប្ដន្សចញសសចកត ីសសព្មចធានរា៉ា ប់រងសដើម។ 

កាលកំណត់បពលសម្រមា  ់" ណត ងឹឧទធរណឆ៍ា ់រហស័" 

 សបើសិន្សយើងសព្បើព្ប្ដសក់ាេកាំែត់សព្េឆាប់រហ័ស សយើងនឹ្ង ត្េ់ចសមៃ ើយឲ្យសោកអ្នកកន ុងរយៈ

សព្េ 72 សមា៉ោ ង បនទ ប់ព្ីសយើងប្ដន្ទទួេបែត ឹងឧទធរែ៍របសអ់្នក ឬឆាប់ជាងសន្េះ សបើសិន្

សុខភាព្របស់អ្នកតព្មូវឲ្យស វ្ ើណបបសន្េះ។  

 សបើសិន្សយើងមិន្ ត្េ់ចសមៃ ើយជូន្សោកអ្នកកន ុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោ ងសទ សយើងនឹ្ងស្ញើសាំសែើ

របស់អ្នកសៅកាន់្កព្មិតទី 2 ថ្ន្ដាំសែើរការបែត ឹងឧទធរែ៍។ សៅកព្មិតទី 2 អ្ងគភាព្ព្តួត 

ពិ្និ្តយស ើងវញិស យឯករាជយមួយនឹ្ងព្ិនិ្តយស ើងវវញិនូ្វបែត ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក។  
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 9 ៖ សតើព្តវូស វ្ ើអ្វ ើសបើសិន្សោកអ្នកមាន្បញ្ហា  ឬបែា ឹងតវ៉ា  

 (សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង បែា ឹងឧទធរែ៍ បែា ឹងតវ៉ា ) 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័តម៌ាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 
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 ប ើសិនចបមែ ើយរ ស់បយើងរបឺ្ដន្ ចាំសពាេះមួយណ ន្ក ឬទាំងអ្ស់ថ្ន្អ្វ ើណដេសោកអ្នកសសន ើសុាំ សយើង

នឹ្ង ត្េ់ការធាន្រា៉ា ប់រងសៅសោកអ្នកកន ុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោ ងបនទ ប់ព្ីសយើងទទួេប្ដន្ 

បែត ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក។  

 ប ើសិនចបមែ ើរ ស់បយើងរឺសទ ចាំសពាេះមួយណ ន្ក ឬទាំងមូេថ្ន្អ្វ ើណដេសោកអ្នកសសន ើសុាំ សយើងនឹ្ង

ស្ញើេិខិតជូន្សោកអ្នក ណដេព្ន្យេ់ពី្មូេសហតុណដេសយើងនិ្ោយថា បទ។  

កាលកំណត់បពលសម្រមា  ់" ណត ងឹឧទធរណស៍េ ងដ់្ឋរ" 

 សបើសិន្សយើងសព្បើព្ប្ដសក់ាេកាំែត់សព្េសា ង់ រ សយើងនឹ្ង ត្េ់ចសមៃ ើយសយើងកន ុងរយៈសព្េ 7 

ថ្ងៃតាមព្បតិទិន្បនទ ប់ព្ីសយើងទទួេប្ដន្បែត ឹងឧទធរែ៍របសអ់្នក ឬឆាប់ជាងសន្េះ សបើសិន្

សុខភាព្របស់អ្នកតព្មូវណបបសន្េះ។ សេើកណេងណតសោកអ្នកកាំព្ុង សុាំឲ្យសយើងបង់ព្ប្ដក់ឲ្យ

សោកអ្នកសព្មាប់ឱសងណដេសោកអ្នកប្ដន្ទិញសហើយ។ ព្បសិន្ជាសោកអ្នកកាំព្ុងសុាំឲ្យសយើង

បង់ព្ប្ដក់ឲ្យសោកអ្នកសព្មាប់ឱសងណដេសោកអ្នកប្ដន្ទិញសហើយ សយើងនឹ្ង ត្េ់ចសមៃ ើយកន ុង

រយៈសព្េ 14 ថ្ងៃតាមព្បតិទិន្ បនទ ប់ព្ីសយើងប្ដន្ទទួេបែត ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក។ សបើសិន្ 

សុខភាព្របស់អ្នកតព្មូវណបបសន្េះ សោកអ្នកេួរសសន ើសុាំ "បែត ឹងឧទធរែ៍ឆាប់រហ័ស។" 

 

 សបើសិន្សយើងមិន្ឲ្យសោកអ្នកស វ្ ើការសសព្មចចិតតកន ុងរយៈសព្េ 7 ថ្ងៃតាមព្បតិទិន្ ឬ 14 ថ្ងៃ 

សបើសិន្សោកអ្នកប្ដន្សុាំឲ្យសយើងបង់ព្ប្ដក់ឲ្យសោកអ្នកសព្មាប់ឱសងណដេសោកអ្នកប្ដន្ទិញ

រចួសហើយសនេះសយើងនឹ្ងស្ញើសាំសែើរបស់អ្នកសៅកព្មិត 2 ថ្ន្ដាំសែើរការបែត ឹងឧទធរែ៍។ សៅ

កព្មិតទី 2 អ្ងគភាព្ព្តួតពិ្និ្តយស ើងវញិស យឯករាជយមួយនឹ្ងព្ិនិ្តយស ើងវវញិនូ្វបែត ឹង

ឧទធរែ៍របស់អ្នក។  

 ប ើសិនចបមែ ើយរ ស់បយើងរបឺ្ដន្ ចាំសពាេះមួយណ ន្ក ឬទាំងអ្ស់ថ្ន្អ្វ ើណដេសោកអ្នកសសន ើសុាំ៖  

o សបើសិន្សយើងឯកភាព្សេើការសសន ើសុាំធានរា៉ា ប់រង សយើងព្តវូណត ត្េ់ការធានរា៉ា ប់រងដេ់សោក

អ្នកឲ្យប្ដន្សេឿន្តាម ណដេសុខភាព្របស់អ្នកទមទរតព្មូវ ប៉ោុណន្តមិន្សេើសព្ ី7 ថ្ងៃតាម

ព្បតិទិន្ បនទ ប់ព្ីសយើងប្ដន្ទទួេបែត ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នកឬ 14 ថ្ងៃ សបើសិន្សោកអ្នក

ប្ដន្សុាំឲ្យសយើងបង់ព្ប្ដក់ឲ្យសោកអ្នកសព្មាប់ឱសងណដេសោកអ្នកប្ដន្ទិញរចួសហើយ។  

o សបើសិន្សយើងឯកភាព្សេើសាំសែើសុាំបង់ព្ប្ដក់ជូន្សោកអ្នកវញិសព្មាប់ឱសងណដេប្ដន្ទិញ

រចួសហើយ សយើងនឹ្ងបង់ព្ប្ដក់ជូន្សោកអ្នកកន ុងរយៈសព្េ 30 ថ្ងៃតាមព្បតិទិន្ បនទ ប់ព្ី

សយើងទទួេប្ដន្សាំសែើបែត ងឹឧទធរែ៍របស់អ្នក។ 

 ប ើសិនចបមែ ើយរ ស់បយើងរបឺទ ចាំសពាេះមួយណ ន្ក ឬទាំងអ្ស់ថ្ន្អ្វ ើណដេសោកអ្នកសសន ើសុាំ សយើង

នឹ្ងស្ញើេិខិតព្ន្យេ់ពី្មូេសហតុណដេសយើងនិ្ោយថាបទ ។ 
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 9 ៖ សតើព្តវូស វ្ ើអ្វ ើសបើសិន្សោកអ្នកមាន្បញ្ហា  ឬបែា ឹងតវ៉ា  

 (សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង បែា ឹងឧទធរែ៍ បែា ឹងតវ៉ា ) 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័តម៌ាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 
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F6.  ណត ឹងឧទធរណ៍កម្រមិតទី 2 សម្រមា ់ ន្្នក D 

សបើសិន្សយើងនិ្ោយថាបទ ចាំសពាេះណ ន្កមួយ ឬណ ន្កទាំង

អ្ស់ថ្ន្បែត ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក សនេះសោកអ្នកអាច

សព្ជើសសរ ើសថាសតើេួរទទួេយកសសចកត ីសសព្មចសន្េះឬ ក់

បែត ឹងឧទធរែ៍មួយសទៀតឬោ៉ោ ងណា។ សបើសិន្សោកអ្នក

សសព្មចថាបន្តសៅបែត ឹងឧទធរែ៍កព្មិតទី 2 អ្ងគភាព្

ព្តួតពិ្និ្តយស ើងវញិស យឯករាជយ (IRE) នឹ្ងព្ិនិ្តយ

ស ើងវញិនូ្វសសចកត ីសសព្មចរបស់សយើង។ 

 សបើសិន្សោកអ្នកចង់ឲ្យអ្ងគភាព្ព្ិនិ្តយស ើង

វវញិស យឯករាជយ ពិ្និ្តយស ើងវញិនូ្វករែី

របស់អ្នក ការសសន ើសុាំបែត ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នកព្តវូ

ណតស វ្ ើជាោយេកាែអ៍្កសរ។ េិខិតណដេសយើង

ស្ញើពាក់ព្័ន្ធនឹ្ងសសចកត ីសសព្មចថ្ន្បែត ឹង

ឧទធរែ៍កព្មិតទី 1 នឹ្ងព្ន្យេ់ពី្វវ ិ្ ីសសន ើសុាំ 

បែត ឹងឧទធរែ៍កព្មិតទី 2។ 

 សៅសព្េសោកអ្នកបសងក ើតបែា ឹងឧទធរែ៍សៅ

កាន់្ IRE សយើងនឹ្ងស្ញើពួ្កសេនូ្វសាំែុាំឯកសារ

សរឿងកត ីរបស់អ្នក។ សោកអ្នកមាន្សិទធិសសន ើសុាំឲ្យ

សយើងងតចមៃងសាំែុាំឯកសាររបស់អ្នកមួយ

ចាប់ ស យទូរសព្ទមកណ ន្កសសវបសព្មើ

សមាជិក តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY:711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 

យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ 

សរៀងរាេ់ថ្ងៃចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក 

សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅថ្ងៃស វ្ ើការ 

បនទ ប់។  

 សោកអ្នកមាន្សិទធិ ត្េ់ឲ្យ IRE នូ្វព្័ត៌មាន្ស្សងសទៀតសដើមបគីាំព្ទបែត ឹងឧទធរែរ៍បសអ់្នក។ 

 IRE េឺជាអ្ងគភាព្ឯករាជយមួយណដេព្តវូប្ដន្ Medicare ជួេ។ វមិន្មាន្ទាំនក់ទាំន្ង

ជាមួយនឹ្ងណ្ន្ការសន្េះសទ សហើយវក៏មិន្ណមន្ជាភាន ក់ងាររបស់រ ឋ េិប្ដេណដរ។  

 អ្នកពិ្និ្តយស ើងវញិសៅ IRE នឹ្ងព្ិនិ្តយោ៉ោ ងព្បងុព្បយ័តនសេើព្័ត៌មាន្ទាំងអ្ស់ណដេទក់ទង

នឹ្ងបែត ឹងឧទធរែរ៍បសអ់្នក។ អ្ងគភាព្សន្េះ នឹ្ងស្ញើេិខិតជូន្សោកអ្នកសដើមបីព្ន្យេ់សោក

អ្នកអ្ាំព្ីសសចកត ីសសព្មចរបស់ខល នួ្។  

វកយសពទចា ់សព្មាប់បែា ងឹឧទធរែ៍សៅកាន់្ IRE អ្ាំព្ឱីសង ណ ន្ក D េឺ "ការពិចារណាប ើងវញិ។" 

 

សបងា ៖ វវ ិ្ ីប វ្ ី ណត ងឹឧទធរណ៍កម្រមតិទី 2 

សបើសិន្សោកអ្នកចង់ឲ្យអ្ងគភាព្ព្តួតព្ិនិ្តយ

ស ើងវញិស យឯករាជយពិ្និ្តយសមើេករែីរបស់

អ្នកស ើងវញិ ការសសន ើសុាំបែា ងឹឧទធរែ៍របស់អ្នក

ព្តវូណតស វ្ ើស ើងជាោយេកាែ៍អ្កសរ។  

 សសន ើសុាំកន ញងរយៈបពល 60 នែៃតាមម្រ តិទិនេិត

ចាប់ពី្ថ្ងៃសសព្មចចិតតណដេសោកអ្នកកាំព្ុង

បា ឹងឧទធរែ៍។ សបើសិន្សោកអ្នកខកខាន្

ចាំសពាេះកាេកាំែត់សព្េសន្េះស យមាន្មូេ

សហតុព្តឹមព្តវូ សោកអ្នកសៅណតអាចបា ឹង

ឧទធរែ៍ប្ដន្។  

 សោកអ្នក សវជាបែឌ ិតរបសអ់្នក ឬអ្នកសចញ

សវជាបញ្ហា ដថ្ទសទៀត ឬតាំណាងរបស់អ្នកអាច

សសន ើសុាំបែា ឹងឧទធរែ៍កព្មិតទី 2 ប្ដន្។ 

 សូមអាន្ណ ន្កសន្េះ សដើមបីឲ្យព្ប្ដកដថា សោក

អ្នកមាន្េកាែៈសមបតត ិព្េប់ព្គន់្សព្មាប់

បែា ឹងឧទធរែ៍ឆាប់រហ័ស! សូមអាន្ណ ន្កសន្េះ

្ងណដរ សដើមបីរកសមើេព័្ត៌មាន្អ្ាំព្ីកាេ

កាំែត់សព្េថ្ន្សសចកា ីសសព្មច។ 

 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 9 ៖ សតើព្តវូស វ្ ើអ្វ ើសបើសិន្សោកអ្នកមាន្បញ្ហា  ឬបែា ឹងតវ៉ា  

 (សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង បែា ឹងឧទធរែ៍ បែា ឹងតវ៉ា ) 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័តម៌ាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 235 ? 
 

កាលកំណត់បពលសម្រមា  ់" ណត ងឹឧទធរណឆ៍ា ់រហស័" បៅកម្រមិតទី 2 

 សបើសិន្សុខភាព្របស់អ្នកទមទរព្តវូការវ សូមសសន ើសុាំអ្ងគភាព្ព្តួតពិ្និ្តយស ើងវញិស យ 

ឯករាជយនូ្វ "បែត ឹងឧទធរែឆ៍ាប់រហ័ស។" 

 សបើសិន្ IRE យេ់ព្ព្ម ា្េឲ់្យសោកអ្នកនូ្វ "បែត ឹងឧទធរែ៍ឆាប់រហ័ស" វព្តវូ ត្េ់ចសមៃ ើយចាំសពាេះ

បែត ឹងឧទធរែ៍កព្មិតទី 2 របស់អ្នកកន ុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោ ងបនទ ប់ព្ីទទួេប្ដន្ការសសន ើសុាំ 

បែត ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក។ 

 សបើសិន្ IRE និ្ោយថាយល់ម្រពមចាំសពាេះមួយណ ន្ក ឬទាំងអ្ស់ថ្ន្អ្វ ើណដេសោកអ្នកសសន ើសុាំ សយើង

ព្តវូអ្នុ្ញ្ហញ ត ឬ ត្េ់ឲ្យនូ្វការធានរា៉ា ប់រងសេើឱសងជូន្សោកអ្នកកន ុងរយៈសព្េ 24 សមា៉ោ ង

បនទ ប់ព្ីសយើងទទួេប្ដន្សសចកត ីសសព្មច។ 

កាលកំណត់បពលសម្រមា  ់" ណត ងឹឧទធរណស៍េ ងដ់្ឋរ" បៅកម្រមិតទ ី2 

 សបើសិន្សោកអ្នកមាន្បែា ងឹឧទធរែ៍សា ង់ រសៅកព្មិតទី 2 IRE ព្តវូណត ា្េជូ់ន្សោកអ្នកនូ្វ

ចសមៃ ើយចាំសពាេះបែា ឹងឧទធរែ៍កព្មិតទី 2 របស់អ្នកកន ុងរយៈសព្េ 7 ថ្ងៃតាមព្បតិទិន្ បនទ ប់ព្ី

អ្ងគភាព្សន្េះទទួេប្ដន្បែា ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក ឬ 14 ថ្ងៃសបើសិន្សោកអ្នកប្ដន្សុាំឲ្យសយើង

បង់ព្ប្ដក់ សព្មាបឱ់សងណដេសោកអ្នកប្ដន្ទិញរចួសហើយ។ 

 សបើសិន្ IRE និ្ោយថាយល់ម្រពមចាំសពាេះមួយណ ន្ក ឬទាំងអ្ស់ថ្ន្អ្វ ើណដេសោកអ្នកសសន ើសុាំ សយើង

ព្តវូអ្នុ្ញ្ហញ ត ឬ ត្េ់ឲ្យនូ្វការធានរា៉ា ប់រងសេើឱសងជូន្សោកអ្នកកន ុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោ ង

បនទ ប់ព្ីសយើងទទួេប្ដន្សសចកត ីសសព្មច។  

 សបើសិន្ IRE ឯកភាព្សេើការសសន ើសុាំឲ្យបង់ព្ប្ដក់ជូន្សោកអ្នកវញិសព្មាប់ឱសងណដេសោកអ្នក

ប្ដន្ទិញរចួសហើយ សយើងនឹ្ងបង់ព្ប្ដក់ជូន្សោកអ្នកវញិកន ុងរយៈសព្េ 30 ថ្ងៃតាមព្បតិទិន្

បនទ ប់ព្ីសយើងខុ្ាំទទួេប្ដន្សសចកត ីសសព្មច។ 

បតើម្រតវូប វ្ ីអ្វ  ីប ើសិនអ្ងាភាពម្រតួតពិនិតយប ើងវញិបដ្ឋយឯករជយនិោយថាបទចំប ោះ ណត ងឹឧទធរណ៍

កម្រមិតទ ី2 រ សអ់្នក? 

បទ មាន្ន័្យថា IRE យេ់ព្ព្មសៅនឹ្ងសសចកត ីសសព្មចរបស់សយើងណដេមិន្ឯកភាព្តាមសាំសែើរបស់អ្នក។ សេ

សៅថា "ការតមកេ់សសចកតសីសព្មច"។ វក៏ព្តវូប្ដន្សៅ្ងណដរថាជា "ការព្ចាន្សចាេបែត ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក"។ 

សបើសិន្សោកអ្នកចង់សៅកាន់្កព្មិតទី 3 ថ្ន្ដាំសែើរការបែត ឹងឧទធរែ៍ ឱសងណដេសោកអ្នកកាំព្ុងសសន ើសុាំព្តវូណត

បាំសព្ញប្ដន្សៅនឹ្ងតថ្មៃ ទឹកព្ប្ដក់អ្បបបរមា។ សបើសិន្ទាំហាំទឹកព្ប្ដក់តិចជាងកព្មិតអ្បបបរមា សោកអ្នកមិន្

អាចបត ឹងឧទធរែ៍តសៅសទៀតប្ដន្សទ។ ព្បសិន្សបើទាំហាំទឹកព្ប្ដក់មាន្កព្មិតខពស់េមមសមរមយ សនេះសោកអ្នកអាច

សសន ើសុាំឲ្យមាន្បែត ឹងឧទធរែក៍ព្មិតទី 3។ េិខិតណដេសោកអ្នកទទួេប្ដន្ព្ី IRE នឹ្ងព្ប្ដបស់ោកអ្នកនូ្វចាំនួ្ន្

ទឹកព្ប្ដក់ណដេព្តវូការសដើមបបីន្តជាមួយដាំសែើរការបែត ងឹឧទធរែ៍។  

 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 9 ៖ សតើព្តវូស វ្ ើអ្វ ើសបើសិន្សោកអ្នកមាន្បញ្ហា  ឬបែា ឹងតវ៉ា  

 (សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង បែា ឹងឧទធរែ៍ បែា ឹងតវ៉ា ) 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័តម៌ាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 236 ? 
 

G. ការបសន ើសុឲំ្យបយើងធានារ៉ា  ់ងរងបលើការស្ថន ក់បៅកន ញងមនទ ីរបពទយន្វងជាងមនុ 

សៅសព្េណដេសោកអ្នកព្តវូប្ដន្អ្នុ្ញ្ហញ តឲ្យសព្មាកសព្ទយ សោកអ្នកមាន្សិទធិទទួេប្ដន្សសវមន្ទ ីរសព្ទយទាំង

អ្សណ់ដេសយើងធានរា៉ា ប់រង ណដេចាាំប្ដច់សព្មាប់ស វ្ ើសរាេវនិិ្ចេ ័យ និ្ងការព្ាប្ដេជាំងឺ ឬរបួសរបស់អ្នក។  

កន ុងអ្ាំ ុងសព្េសោកអ្នកសព្មាកសព្ទយណដេព្តវូប្ដន្ធានរា៉ា ប់រងរបស់អ្នក សវជាបែឌ ិតរបស់អ្នក និ្ងបុេគេិក

មន្ទ ីរសព្ទយនឹ្ងស វ្ ើការជាមួយសោកអ្នកសដើមបសីរៀបចាំសព្តៀមសព្មាប់ថ្ងៃណដេសោកអ្នកចាកសចញពី្មន្ទ ីរសព្ទយ។ 

ពួ្កសេនឹ្ងជួយសោកអ្នកកន ុងការសរៀបចាំការណងទាំសុខភាព្ទាំងឡាយណដេសោកអ្នកព្តវូការបនទ ប់ព្សីោក

អ្នកចាកសចញពី្មន្ទ ីរសព្ទយ។ 

 ថ្ងៃណដេសោកអ្នកចាកសចញពី្មន្ទ ីរសព្ទយព្តវូប្ដន្សៅថា "ថ្ងៃសចញពី្មន្ទ ីរសព្ទយ។" 

 សវជាបែឌ ិតរបស់អ្នក ឬបុេគេិកមន្ទ ីរសព្ទយនឹ្ងព្ប្ដប់សោកអ្នកអ្ាំព្ីថ្ងៃសចញព្ីមន្ទ ីរសព្ទយរបស់

អ្នក។  

សបើសិន្សោកអ្នកេិតថា សោកអ្នកព្តវូប្ដន្សេសសន ើសុាំឲ្យសចញពី្មន្ទ ីរសព្ទយឆាប់រហ័សសព្ក សោកអ្នកអាចសសន ើសុាំ

ការសព្មាកសព្ទយរយៈសព្េណវងជាងសន្េះ។ ណ ន្កសន្េះ នឹ្ងព្ប្ដប់សោកអ្នកអ្ាំពី្វ ិ្ ីសសន ើសុាំ។ 

G1. ន្សវ ងយល់អំ្ពីសិទធ ិ Medicare រ ស់អ្នក 

កន ុងរយៈសព្េព្ីរថ្ងៃបនទ ប់ព្ីថ្ងៃណដេសោកអ្នកព្តវូប្ដន្អ្នុ្ញ្ហញ តឲ្យសព្មាកសព្ទយ បុេគេិកសងគមកិចច ឬ 

េិោនុ្ប ឋ យកិានឹ្ង ត្េ់ឲ្យអ្នកនូ្វសសចកត ីជូន្ដាំែឹងមួយណដេព្តវូប្ដន្សៅថា "សារសាំខាន់្ពី្កមម វ ិ្ ី 

Medicare អ្ាំព្ីសិទធិរបស់អ្នក"។ សបើសិន្សោកអ្នកមិន្ប្ដន្ទទួេសសចកត ីជូន្ដាំែងឹសន្េះសទ សូមសួររកវព្ី

និ្សោជិតរបស់មន្ទ ីរសព្ទយ។ អ្នកក៏អាចសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សសវបសព្មើសមាជិក តាមរយៈសេខ 1-855-464-

3571 (TTY:711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេស់មា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ សោកអ្នកក៏អាចទូរសព្ទ្ងណដរមកកាន់្ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 24 សមា៉ោ ង

កន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយសប្ដត ហ៍។ អ្នកសព្បើ TTY េួរសៅសៅកាន់្សេខ 1-877-486-2048 ។ 

សូមអាន្សសចកត ីជូន្ដាំែឹងសន្េះ ស យព្បងុព្បយ័តន សហើយសួរសាំែួរសបើសិន្សោកអ្នកមិន្យេ់។ "សារសាំខាន្"់ 

ព្ប្ដប់សោកអ្នកអ្ាំពី្សិទធិរបស់អ្នកកន ុងនមជាអ្នកជាំងឺសដកសព្ទយ ស យរមួមាន្ទាំងសិទធិរបស់អ្នកកន ុងការ៖ 

 ទទួេប្ដន្សសវណដេមាន្ការធានរា៉ា ប់រងព្ី Medicare កន ុងសព្េ និ្ងសព្កាយសព្េសព្មាក

សព្ទយ។ សោកអ្នកមាន្សិទធដិឹងអ្ាំពី្សសវទាំងសន្េះមាន្អ្វ ើខៃ េះ សោកអ្នកណាជាសោកអ្នកបង់

ព្ប្ដក់ សហើយសោកអ្នកអាចទទួេវមកព្ីណា។ 

 កាៃ យជាចាំ ណែកមួយថ្ន្សសចកត ីសសព្មចចិតតណាមួយអ្ាំព្ី រយៈសព្េថ្ន្ការសព្មាកសព្ទយរបស ់

អ្នក។ 

 ដឹងអ្ាំពី្កណន្ៃងណដេព្តវូរាយការែ៍នូ្វរាេ់កងវេ់ណាមួយណដេសោកអ្នកមាន្អ្ាំព្ីេុែភាព្ថ្ន្

ការណងទាំរបស់អ្នកសៅកន ុងមន្ទ ីរសព្ទយ។  

 បត ឹងឧទធរែ៍ សបើសិន្សោកអ្នកេិតថា សោកអ្នកព្តវូប្ដន្ឲ្យចាកសចញពី្មន្ទ ីរសព្ទយឆាប់រហ័ស

សព្ក។ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 9 ៖ សតើព្តវូស វ្ ើអ្វ ើសបើសិន្សោកអ្នកមាន្បញ្ហា  ឬបែា ឹងតវ៉ា  

 (សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង បែា ឹងឧទធរែ៍ បែា ឹងតវ៉ា ) 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័តម៌ាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 
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សោកអ្នកព្តវូចុេះហតែសេខាសេើសសចកត ីជូន្ដាំែឹងរបស់ Medicare សដើមបីបងាា ញថាសោកអ្នកប្ដន្ទទួេ និ្ង

យេដ់ឹងអ្ាំពី្សិទធរិបស់អ្នក។ ការចុេះហតែសេខាសេើសសចកត ីជូន្ដាំែឹងមិនន្មនមាន្ន័្យថាសោកអ្នកយេ់ព្ព្ម

ចាំសពាេះកាេបរសិចេទសចញពី្មន្ទ ីរសព្ទយណដេអាចនឹ្ងព្តវូប្ដន្ព្ប្ដបស់ោកអ្នកស យសវជាបែឌ ិតរបស់អ្នក ឬ

បុេគេិករបស់មន្ទ ីរសព្ទយស ើយ។ 

 

សូមរកាទុកចាប់ចមៃងថ្ន្េិខិតជូន្ដាំែឹងណដេសោកអ្នកប្ដន្ចុេះហតែសេខា សដើមបីឲ្យសោកអ្នកអាចនឹ្ង

មាន្ព្័ត៌មាន្សៅកន ុងសនេះ ព្បសិន្សបើសោកអ្នកព្តវូការវ។ 

 សដើមបសីមើេឯកសារងតចមៃងថ្ន្សសចកត ីជូន្ដាំែឹងសន្េះជាមុន្ សោកអ្នកអាចទូរសព្ទសៅសសវ

បសព្មើសមាជិកតាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 (TTY:711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង  

8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃសពុ្ក។សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក 

សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅថ្ងៃស វ្ ើការ 

បនទ ប់។ សោកអ្នកក៏អាចទូរសព្ទ្ងណដរមកកាន់្ 1-800 MEDICARE (1-800-633-4227) 

24 សមា៉ោ ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយសប្ដត ហ៍។ អ្នកសព្បើ TTY េួរសៅសៅកាន់្សេខ  

1-877-486-2048 ។ ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ 

 សោកអ្នកក៏អាចសមើេសសចកត ីជូន្ដាំែឹងសន្េះសៅសេើព្បព្័ន្ធ អីុ្ន្្ឺែិតប្ដន្្ងណដរតាមរយៈ 

www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-

Information/BNI/HospitalDischargeAppealNotices។ 

 សបើសិន្សោកអ្នកព្តវូការជាំនួ្យ សូមសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សសវបសព្មើសមាជិក ឬណ្ន្ការ 

Medicare តាមរយៈសេខណដេព្តវូប្ដន្រាយនមសៅខាងសេើ។ 

G2.  ណត ឹងឧទធរណ៍កម្រមិតទី 1 បែើមបីផ្លែ ស់ ត រូនែៃបចញពីមនទ ីរបពទយរ ស់អ្នក 

សបើសិន្សោកអ្នកចង់ឲ្យសយើងធានរា៉ា ប់រងសេើសសវសព្មាប់សាែ ន្ភាព្សោកអ្នកជាំងឺព្តវូសព្មាកសព្ទយរបស់អ្នក

សព្មាប់រយៈសព្េណវងជាងមុន្ សោកអ្នកព្តវូសសន ើសុាំបែត ឹងឧទធរែ៍។ អ្ងគភាព្ណកេមអេុែភាព្នឹ្ងស វ្ ើការព្ិនិ្តយ

បែត ឹងឧទធរែ៍កព្មិតទី1 សដើមបសីមើេថាសតើថ្ងៃសចញពី្មន្ទ ីរសព្ទយណដេប្ដន្កាំែត់មាន្េកាែៈសវជាសាស្រសតសម

ព្សបសព្មាប់សោកអ្នកឬអ្ត់។ សៅរដឋ California អ្ងគភាព្ណកេមអេុែភាព្ព្តវូប្ដន្សេសៅថា Livanta។ 

សដើមបីបត ឹងឧទធរែជ៍ាំទស់ផ្លៃ ស់បត រូកាេបរសិចេទសចញពី្មន្ទ ីរសព្ទយរបស់អ្នក សូមទូរសព្ទសៅកាន់្ Livanta តាម 

រយៈ៖ 1-877-588-1123 (TTY: 1-855-887-6668)។ 

សូមទូរសពទជា នាទ ន់!  

សូមទូរសព្ទសៅកាន់្អ្ងគភាព្ណកេមអេុែភាព្ មុនបពល ណដេសោកអ្នកចាកសចញពី្មន្ទ ីរសព្ទយ សហើយមិន្ឲ្យ

យូរជាងកាេបរសិចេទណដេសព្គងសចញពី្មន្ទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកស ើយ។ "សារសាំខាន់្ព្ ីMedicare អ្ាំព្ីសិទធិរបស់

អ្នក" មាន្ព័្ត៌មាន្ពី្វ ិ្ ទីក់ទងសៅកាន់្អ្ងគភាព្ណកេមអេុែភាព្។ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html
http://www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-Information/BNI/HospitalDischargeAppealNotices
http://www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-Information/BNI/HospitalDischargeAppealNotices


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 9 ៖ សតើព្តវូស វ្ ើអ្វ ើសបើសិន្សោកអ្នកមាន្បញ្ហា  ឬបែា ឹងតវ៉ា  

 (សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង បែា ឹងឧទធរែ៍ បែា ឹងតវ៉ា ) 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័តម៌ាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 238 ? 
 

 ប ើសិនបោកអ្នកទូរសពទមនុបពលន្ែលបោក

អ្នកចាកបចញ សនេះសោកអ្នកព្តវូប្ដន្

អ្នុ្ញ្ហញ តឲ្យសាន ក់សៅកន ុងមន្ទ ីរសព្ទយ បនទ ប់ព្ី

កាេបរសិចេទសចញពី្មន្ទ ីរសព្ទយតាមការសព្គង

ទុករបស់អ្នក ស យគម ន្បង់ព្ប្ដក់ស ើយ ខែៈ

សព្េណដេសោកអ្នកកាំព្ុងរង់ចាាំទទួេយក 

សសចកត ីសសព្មចសេើបែត ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នកព្ី

អ្ងគភាព្ណកេមអេុែភាព្។ 

 ប ើសិនសោកអ្នកមិន្ទូរសព្ទសដើមបីបត ឹងឧទធរែ៍

សទ សហើយសោកអ្នកសសព្មចចិតតសាន ក់សៅបន្ត  

សព្កាយកាេបរសិចេទសចញពី្មន្ទ ីរសព្ទយតាមការ

សព្គងទុករបស់អ្នក សនេះសោកអ្នកអាចព្តវូ

បង់រាេ់ថ្ងៃចាំណាយ សព្មាបក់ារណងទាំសុខភាព្

ណដេសោកអ្នកប្ដន្ទទួេកន ុងមន្ទ ីរសព្ទយ 

បនទ ប់ព្ីកាេបរសិចេទសចញពី្មន្ទ ីរសព្ទយតាមការសព្គងទុករបស់អ្នកសន្េះ ។ 

 ប ើសិនសោកអ្នកខកខាន្កាេកាំែត់សព្មាប់ការទក់ទងសៅអ្ងគភាព្ណកេមអេុែភាព្អ្ាំព្ី

បែត ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក សនេះសោកអ្នកអាច ក់បែត ឹងឧទធរែ៍ស យផ្លទ េ់មកណ្ន្ការសយើង

ជាំនួ្សវញិ។ សព្មាប់ព្័ត៌មាន្េមអ ិត សូមសមើេណ ន្ក G4 សៅទាំព័្រ 242។ 

 ស យសារការសាន ក់សៅមន្ទ ីសព្ទយព្តវូប្ដន្ធានរា៉ា ប់រងស យ Medicare និ្ង Medi-Cal សបើ

សិន្អ្ងគភាព្ណកេមអេុែភាព្នឹ្ងមិន្សាត ប់សាំសែើរបស់អ្នកសដើមបីបន្តការសាន ក់សៅកន ុងមន្ទ ីរ

សព្ទយរបស់អ្នកសទ ឬសោកអ្នកសជឿថាសោកអ្នកមាន្សាែ ន្ភាព្បនទ ន់្ មាន្សាែ ន្ភាព្ណដេ

ពាក់ព្័ន្ធនឹ្ងហានិ្េ័យបនទ ន់្ ឬ ៃ្ន់្ ៃ្រដេ់សុខភាព្សោកអ្នក ឬសោកអ្នកកាំព្ុង 

សែ ិតកន ុងការឈឺចាប់ោ៉ោ ងខាៃ ាំង សោកអ្នកអាច ក់ពាកយបែត ឹង ឬសសន ើសុាំឲ្យព្កសួងព្េប់ព្េងសុ

ខាេិប្ដេរដឋ California (DMHC) ស វ្ ើការពិ្និ្តយណ ន្កសវជាសាស្រសត ស ើងវញិស យឯករាជយប្ដន្

្ងណដរ។ សូមសៅកាន់្ណ ន្កទី E4 សៅទាំព័្រ 213 សដើមបីណសវ ងយេ់ពី្វវ ិ្ ី ក់ពាកយបែត ឹង និ្ង

សសន ើសុាំឲ្យ DMHC ព្តួតព្ិនិ្តយណ ន្កសវជាសាស្រសត ស ើងវញិស យឯករាជយ។ 

សយើងចង់ស វ្ ើឲ្យព្ប្ដកដថា សោកអ្នកយេ់ដឹងពី្អ្វ ើ ណដេសោកអ្នកព្តវូស វ្ ើ សហើយថ្ងៃណាជាថ្ងៃ្ុតកាំែត់។ 

 បសន ើសុំជំនួយប ើសិនបោកអ្នកម្រតវូការ។ សបើសិន្សោកអ្នកមាន្សាំែួរ ឬព្តវូការជាំនួ្យសៅសព្េ

ណាមួយ សូមទូរសព្ទមកកាន់្សសវបសព្មើសមាជិកតាមរយៈ 1-855-464-3571 (TTY: 711) 

ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេស់មា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្

សោកអ្នកវញិសៅថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ សោកអ្នកក៏អាចទូរសព្ទសៅកមម វ ិ្ ីគាំព្ទ និ្ងព្បឹកា

សោបេ់សេើការធានរា៉ា ប់រងសុខភាព្ (HICAP) ប្ដន្្ងណដរតាមរយៈសេខ 1-800-434-0222

។ ឬអ្នកអាចសៅទូរសព្ទសៅកមម វ ិ្ ី Cal MediConnect Ombuds តាមរយៈសេខ  

1-855-501-3077។  

បតើអ្ងាភាពន្កលមអរុណភាព ជាអ្វី? 

សបងា ៖ រប ៀ ដ្ឋក់ កយ ណត ងឹឧទធរណ៍កម្រមិត

ទី 1បែើមបផី្លែ ស់ ត រូកាល របិចេទបចញពីមនទរី

បពទយរ ស់អ្នក 

សូមទូរសព្ទមកកាន់្អ្ងគភាព្សេើកកមពសេុ់ែ

ភាព្ (Quality Improvement Organization) 

កន ុងរដឋរបស់អ្នកតាមសេខ 1-877-588-1123 

(TTY: 1-855-887-6668) សហើយសសន ើសុាំ  

“ការពិ្និ្តយព្តវូការព្សន្ៃ ឿន្”។  

សូមទូរសព្ទមុន្សព្េណដេសោកអ្នកសចញពី្មន្ទ ីរ

សព្ទយ និ្ងមុន្កាេបរសិចេទសព្គងសចញពី្មន្ទ ីរ

សព្ទយរបស់អ្នក។ 

 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 9 ៖ សតើព្តវូស វ្ ើអ្វ ើសបើសិន្សោកអ្នកមាន្បញ្ហា  ឬបែា ឹងតវ៉ា  

 (សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង បែា ឹងឧទធរែ៍ បែា ឹងតវ៉ា ) 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័តម៌ាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 239 ? 
 

វេឺជាព្កមុសវជាបែឌ ិត និ្ងសោកអ្នកជាំនញណងទាំសុខភាព្ស្សងសទៀត ណដេព្តវូប្ដន្ជួេស យរ ឋ េិប្ដេ 

សហព្័ន្ធ។ សោកអ្នកជាំនញទាំងសន្េះ មិន្ណមន្ជាណ ន្កមួយថ្ន្ណ្ន្ការសយើងសទ។ ពួ្កសេព្តវូប្ដន្ជួេស យ 

Medicare សដើមបីព្ិនិ្តយ និ្ងជួយណកេមអេុែភាព្ថ្ន្ការណងទាំសុខភាព្របស់ព្បជាជន្ជាមួយ Medicare ។  

បសន ើសុ"ំការម្រតួតពិនិតយប ើងវញិឆា រ់ហស័" 

សោកអ្នកព្តវូសសន ើសុាំអ្ងគភាព្ណកេមអេុែភាព្នូ្វ "ការម្រតួតពិនិតយប ើងវញិឆា ់រហ័ស" សព្មាបក់ារសចញពី្

មន្ទ ីរសព្ទយរបស់អ្នក។ ការសសន ើសុាំ "ការព្តួតពិ្និ្តយស ើងវញិឆាប់រហ័ស" មាន្ន័្យថា សោកអ្នកកាំព្ុងសសន ើសុាំ 

អ្ងគភាព្ណកេមអេុែភាព្ឲ្យសព្បើព្ប្ដសក់ាេកាំែត់សព្េឆាប់រហ័សសព្មាប់បែត ឹងឧទធរែ៍ ជាំនួ្សឲ្យការសព្បើព្ប្ដស់

កាេកាំែត់សព្េសា ង់ រ។ 

វកយសពទចា ់សព្មាប ់"ការព្តួតពិ្និ្តយស ើងវញិឆាប់រហ័ស" េឺ "ការម្រតួតពិនិតយប ើងវញិ នាទ ន់"។ 

 

បតើមានអ្វ ីបកើតប ើងកន ញងអ្ ុំងការម្រតួតពិនិតយប ើងវញិរហស័? 

 សោកអ្នកព្តួតព្ិនិ្តយសៅអ្ងគភាព្ណកេមអេុែភាព្នឹ្ងសាកសួរសោកអ្នក ឬតាំណាងរបស់

អ្នកថាសហតុអ្វ ើប្ដន្ជាសោកអ្នកេិតថាការធានរា៉ា ប់រងេួរណតបន្ត  សព្កាយកាំែត់សចញពី្មន្ទ ីរ

សព្ទយ។ សោកអ្នកមិន្ចាាំប្ដច់សរៀបចាំអ្វ ើជាោយេកាែ៍អ្កសរសទ ប៉ោុណន្តសោកអ្នកអាចសរៀបចាំ

ប្ដន្ ព្បសិន្សបើសោកអ្នកមាន្បាំែងចង់ស វ្ ើ។  

 អ្នកពិ្និ្តយស ើងវញិនឹ្ងពិ្និ្តយសមើេកាំែត់ព្តាសវជាសាស្រសត របស់អ្នក និ្ោយជាមួយសវជាបែឌ ិត

របស់អ្នក និ្ងព្ិនិ្តយសមើេរាេព់្័ត៌មាន្ទាំងអ្ស់ណដេទក់ទងនឹ្ងការសព្មាកសព្ទយរបស់ 

អ្នក។  

 សៅសព្េថ្ងៃព្តង់ថ្ន្ថ្ងៃបនទ ប់ព្ីសោកអ្នកព្តួតព្ិនិ្តយប្ដន្ព្ប្ដបស់យើងអ្ាំព្ីបែត ឹងឧទធរែ៍របស់

អ្នក សោកអ្នកនឹ្ងទទួេប្ដន្េិខិតមួយណដេ ត្េឲ់្យសោកអ្នកនូ្វថ្ងៃកាំែត់សចញពី្ 

មន្ទ ីរសព្ទយ។ េិខិតសនេះ ព្ន្យេ់សោកអ្នកព្ីមូេសហតុណដេសវជាបែឌ ិត មន្ទ ីរសព្ទយ ព្ព្មទាំង

សយើងេិតថា វមាន្េកាែៈព្តឹមព្តវូណដេសោកអ្នកព្តវូសចញពី្មន្ទ ីរសព្ទយសៅថ្ងៃសនេះ។  

វកយសពទចា  ់សព្មាប់ការព្ន្យេ់ជាោយេកាែ៍អ្កសរសន្េះព្តវូប្ដន្សៅថា"បសចកត ីជូនែំណងឹ

លមអ ិតអ្ំពីការបចញពីមនទរីបពទយ"។ សោកអ្នកអាចទទួេប្ដន្េាំរមួូយ ស យទូរសព្ទសៅសសវបសព្មើ

សមាជិកតាមរយៈសេខ1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេស់មា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃ

ច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើ

សារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ សោកអ្នកក៏អាចទូរ

សព្ទ្ងណដរមកកាន់្ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 24 សមា៉ោ ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ

សប្ដត ហ៍។ អ្នកសព្បើ TTY េួរសៅសៅកាន់្សេខ 1-877-486-2048 ។ ឬសោកអ្នកអាចសមើេេាំរថូ្ន្ការ

ជូន្ដាំែឹងតាមរយៈអីុ្ន្្ឺែិត www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-

Information/BNI/HospitalDischargeAppealNotices។ 

 

ចុោះប ើសិនចបមែ ើយរយឺល់ម្រពមវញិ? 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html
http://www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-Information/BNI/HospitalDischargeAppealNotices
http://www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-Information/BNI/HospitalDischargeAppealNotices


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 9 ៖ សតើព្តវូស វ្ ើអ្វ ើសបើសិន្សោកអ្នកមាន្បញ្ហា  ឬបែា ឹងតវ៉ា  

 (សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង បែា ឹងឧទធរែ៍ បែា ឹងតវ៉ា ) 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័តម៌ាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 240 ? 
 

 សបើសិន្អ្ងគភាព្ណកេមអេុែភាព្និ្ោយថាយល់ម្រពមសៅនឹ្ង បែត ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក សនេះ

សយើងព្តវូណតបន្តធានរា៉ា ប់រងចាំសពាេះសសវមន្ទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកកន ុងរយៈសព្េយូរតាមណដេវ

ចាាំប្ដច់ខាងណ ន្កសវជាសាស្រសត ។  

ចុោះប ើសិនចបមែ ើយរឺបទវញិ? 

 សបើសិន្អ្ងគភាព្ណកេមអេុែភាព្និ្ោយថាបទ ចាំសពាេះបែត ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក សនេះពួ្កសេ

កាំព្ុងនិ្ោយថា កាេបរសិចេទសចញពី្មន្ទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកេឺសមរមយណ ន្កសវជាសាស្រសា សហើយ។  

សបើសិន្ករែសីន្េះសកើតស ើង ការធានរា៉ា ប់រងរបស់សយើងសព្មាប់សសវអ្នកជាំងឺសព្មាកកន ុងមន្ទ ីរ

សព្ទយនឹ្ងព្តវូបញ្ច ប់សៅសព្េថ្ងៃព្តង់សៅថ្ងៃបនទ ប់ព្អី្ងគភាព្ណកេមអេុែភាព្ ត្េ់ចសមៃ ើយ

ជូន្សោកអ្នក។  

 សបើសិន្អ្ងគភាព្ណកេមអេុែភាព្និ្ោយថា បទ សហើយសោកអ្នកសសព្មចចិតតសាន ក់សៅកន ុង

មន្ទ ីរសព្ទយ សព្េសនេះសោកអ្នកអាចនឹ្ងព្តវូណតបង់ថ្ងៃសព្មាប់ការសាន ក់សៅណដេបន្តរបស់អ្នក

សៅមន្ទ ីរសព្ទយសនេះ។ តថ្មៃចាំណាយសព្មាប់ការណងទាំសៅមន្ទ ីរសព្ទយណដេសោកអ្នកអាចនឹ្ងព្តវូ

ណតបង់ថ្ងៃចាប់ស ត្ ើមសៅថ្ងៃព្តង់សៅថ្ងៃបនទ ប់ព្ីអ្ងគភាព្ណកេមអេុែភាព្ ត្េ់ជូន្សោកអ្នក

នូ្វចសមៃ ើយរបស់ខល នួ្។  

 សបើសិន្អ្ងគភាព្ណកេមអេុែភាព្ព្ចាន្សចាេបែត ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក សហើយសោកអ្នកបន្ត  

សាន ក់សៅកន ុងមន្ទ ីរសព្ទយបនទ ប់ព្ីកាេបរសិចេទសចញពី្មន្ទ ីរសព្ទយតាមការសព្គងទុករបស់អ្នក 

សនេះសោកអ្នកអាច ក់បែត ឹងឧទធរែ៍កព្មិតទី 2 តាមការពិ្ព្ែ៌នសៅកន ុងណ ន្កបនទ ប់ 

ប្ដន្។ 

G3.  ណេ ឹងឧទធរណ៍កម្រមិត 2 បែើមបី ដ រូកាល របិចេទចាកបចញពីមនទ ីរបពទយរ ស់អ្នក 

សបើសិន្អ្ងគភាព្ណកេមអេុែភាព្ប្ដន្ព្ចាន្សចាេបែត ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក សហើយសោកអ្នកបន្តសាន ក់សៅកន ុង

មន្ទ ីរសព្ទយបនទ ប់ព្ីកាេបរសិចេទសចញពី្មន្ទ ីរសព្ទយតាមការសព្គងទុករបស់សោកអ្នក សនេះអ្នកអាច ក់ 

បែត ឹងឧទធរែ៍កព្មិតទី 2 ប្ដន្។ សោកអ្នកនឹ្ងព្តវូទាំនក់ទាំន្ងសៅអ្ងគភាព្ណកេមអេុែភាព្មតងសទៀត សហើយ

សសន ើសុាំឲ្យមាន្ការពិ្និ្តយស ើងវញិមតងសទៀត។ 

សសន ើសុាំការពិ្និ្តយស ើងវញិកព្មិតទី 2 កន ញងរយៈបពល 60 ថ្ងៃតាមព្បតិទិន្ បនទ ប់ព្ីថ្ងៃណដេអ្ងគភាព្ណកេមអ 

េុែភាព្និ្ោយថា បទ ចាំសពាេះបែត ឹងឧទធរែ៍កព្មិតទី 1 របស់អ្នក។ សោកអ្នកអាចសសន ើសុាំការព្ិនិ្តយស ើងវវញិ

សន្េះ សបើសិន្សោកអ្នកសាន ក់សៅកន ុងមន្ទ ីរសព្ទយបនទ ប់ព្ីថ្ងៃណដេការធានរា៉ា ប់រងសេើការណងទាំសុខភាព្របស់អ្នក

ព្តវូប្ដន្បញ្ច ប់។ 

សៅរដឋ California អ្ងគភាព្សេើកកមពស់េុែភាព្ (Quality Improvement Organization) ព្តវូប្ដន្សេសៅថា 

Livanta ។ សោកអ្នកអាចទាំនក់ទាំន្ង Livanta តាមរយៈសេខ៖ 1-877-588-1123 (TTY: 1-855-887-6668)។ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 9 ៖ សតើព្តវូស វ្ ើអ្វ ើសបើសិន្សោកអ្នកមាន្បញ្ហា  ឬបែា ឹងតវ៉ា  

 (សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង បែា ឹងឧទធរែ៍ បែា ឹងតវ៉ា ) 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័តម៌ាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 241 ? 
 

 អ្នកពិ្និ្តយស ើងវញិសៅអ្ងគភាព្ណកេមអ 

េុែភាព្នឹ្ងព្ិនិ្តយស យព្បងុព្បយ័តនសេើរាេ់

ព្័ត៌មាន្ទាំងឡាយណាណដេទក់ទងនឹ្ង 

បែត ឹងឧទធរែ៍របសអ់្នក។  

 កន ុងរយៈសព្េ 14 ថ្ងៃតាមព្បតិទិន្បនទ ប់ព្ី

ទទួេប្ដន្សាំសែើររបស់អ្នកសុាំឲ្យមាន្ការព្តួត

ពិ្និ្តយស ើងវញិសេើកទីពី្រ អ្នកពិ្និ្តយស ើងវញិ

របស់អ្ងគភាព្ណកេមអេុែភាព្នឹ្ងស វ្ ើសសចកត ី

សសព្មច។ 

បតើមានអ្វ ីបកើតប ើងប ើសនិចបមែ ើយរឺ យល់ម្រពម? 

 សយើងព្តវូណតបង់ព្ប្ដក់ជូន្សោកអ្នកវញិសព្មាប់ចាំ ណែកចូេរមួបង់ថ្ងៃរបស់សយើងសេើការណងទាំ

សៅមន្ទ ីរសព្ទយណដេសោកអ្នកប្ដន្ទទួេចាប់ពី្ថ្ងៃព្តង់សៅថ្ងៃបនទ ប់ព្ីកាេបរសិចេទថ្ន្ 

សសចកត ីសសព្មចចិតតបែត ឹងឧទធរែ៍ទីមួយរបស់អ្នក។ សយើងព្តវូបន្ត ត្េ់ការធានរា៉ា ប់រងសេើការ

ណងទាំកន ុងមន្ទ ីរសព្ទយ របស់អ្នកសៅតាមការចាាំប្ដច់ថ្ន្សសវសនេះ។  

 សោកអ្នកព្តវូបន្តបង់ចាំ ណែកថ្ន្ការចាំណាយរបស់អ្នក សហើយការកព្មិតសេើការធានរា៉ា ប់រង

អាចព្តវូប្ដន្អ្នុ្វតត។  

បតើមានអ្វ ីបកើតប ើងប ើសនិចបមែ ើយរ ឺបទ? 

វមាន្ន័្យថា អ្ងគភាព្ណកេមអេុែភាព្យេព់្សបនឹ្ងសសចកត ីសសព្មចកព្មិតទី 1 សហើយនឹ្ងមិន្ផ្លៃ ស់បត រូវសទ។ 

េិខិតណដេសោកអ្នកទទួេប្ដន្នឹ្ងព្ប្ដប់សោកអ្នកអ្ាំព្ីអ្វ ើណដេសោកអ្នកអាចស វ្ ើ សបើសិន្សោកអ្នកចង់បន្ត

ដាំសែើរការបែត ឹងឧទធរែ៍។  

សបើសិន្អ្ងគភាព្ណកេមអេុែភាព្ព្ចាន្សចាេបែត ឹងឧទធរែ៍កព្មិតទី 2 របស់អ្នក សនេះសោកអ្នកអាចនឹ្ងព្តវូ

ណតបង់ការចាំណាយសព្ញសព្មាប់ការសាន ក់សៅរបស់អ្នក បនទ ប់ព្កីាេបរសិចេទសព្គងសចញពី្មន្ទ ីរសព្ទយរបស់ 

អ្នក។ 

សោកអ្នកក៏អាច ក់ពាកយបែត ឹងសៅកាន់្ DMHC ឬសសន ើសុាំឲ្យ DMHC ស វ្ ើការពិ្និ្តយណ ន្កសវជាសាស្រសត ស ើងវញិ

ស យឯករាជយ សដើមបីបន្តការសាន ក់សៅកន ុងមន្ទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកប្ដន្្ងណដរ។ សូមសៅកាន់្ណ ន្កទី E4 សៅទាំព្័រ 

213 សដើមបីណសវ ងយេព់្វីវ ិ្ ី ក់ពាកយបែត ឹងជាមួយ និ្ងសសន ើសុាំឲ្យ DMHC ព្តួតព្ិនិ្តយណ ន្កសវជាសាស្រសត ស ើងវញិ

ស យឯករាជយ។ 

 

 

 

 

សបងា ៖ វវ ិ្ ីដ្ឋក់ ណត ឹងឧទធរណក៍ម្រមិតទី 2 

បែើមបផី្លែ ស់ ត រូកាល របិចេទបចញពីមនទ ីរបពទយ

រ សអ់្នក 

សូមទូរសព្ទមកកាន់្អ្ងគភាព្សេើកកមពសេុ់ែ

ភាព្ (Quality Improvement Organization) 

កន ុងរដឋរបស់អ្នកតាមសេខ 1-877-588-1123 

(TTY: 1-855-887-6668) សហើយសសន ើសុាំការព្តួត

ពិ្និ្តយស ើងវញិមួយសទៀត។ 

 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 9 ៖ សតើព្តវូស វ្ ើអ្វ ើសបើសិន្សោកអ្នកមាន្បញ្ហា  ឬបែា ឹងតវ៉ា  

 (សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង បែា ឹងឧទធរែ៍ បែា ឹងតវ៉ា ) 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័តម៌ាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 242 ? 
 

G4. បតើមានអ្វីបកើតប ើងប ើសិនខ្ញ ំខកខានកាលកំណត់បពល ណត ឹងឧទធរណ៍ 

សបើសិន្សោកអ្នកខកខាន្កាេកាំែត់សព្េស វ្ ើបែត ឹងឧទធរែ៍ មាន្មស្ាប្ដយមួយសទៀតសដើមបសី វ្ ើបែត ឹង

ឧទធរែ៍កព្មិតទី 1 និ្ងកព្មិតទី 2 ណដេព្តវូប្ដន្សៅថាបែត ឹងឧទធរែជ៍ាំនួ្ស។ ប៉ោណុន្តបែត ឹងឧទធរែ៍ព្ីរកព្មិត

ដាំបូងសន្េះេឺខុសគន ។ 

 ណត ងឹឧទធរណ៍ជំនួសកម្រមតិទី 1 បែើមបីផ្លែ ស់ ត រូនែៃបចញពីមនទ ីរបពទយរ ស់អ្នក 

សបើសិន្សោកអ្នកខកខាន្កាេកាំែត់សព្េសដើមបទីក់ទងសៅអ្ងគភាព្ណកេមអេុែភាព្ (ណដេមាន្រយៈសព្េ 

60 ថ្ងៃ ឬតិចជាងកាេបរសិចេទសចញពី្សព្ទយតាមណ្ន្ការរបស់អ្នក ណដេជាអាទភិាព្) សោកអ្នកអាចស វ្ ើ 

បែត ឹងឧទធរែ៍មកកាន់្សយើងប្ដន្ ស យសសន ើសុាំ "ការព្តួតពិ្និ្តយស ើងវញិឆាប់រហ័ស"។ ការព្តួតព្ិនិ្តយស ើងវវញិ

ឆាបរ់ហ័ស េឺជាបែត ឹងឧទធរែ៍ណដេសព្បើព្ប្ដសក់ាេកាំែត់សព្េឆាប់រហ័ស ជាំនួ្សឲ្យកាេកាំែត់សព្េសា ង់ រ។  

 សៅអ្ាំ ុងសព្េពិ្និ្តយស ើងវញិសន្េះ សយើងព្តួត

ព្ិនិ្តយសមើេព្េប់ព្័ត៌មាន្ទាំងអ្សទ់ក់ទង

នឹ្ងការសាន ក់សៅកន ុងមន្ទ ីរសព្ទយរបស់អ្នក។ 

សយើងព្ិនិ្តយសមើេថាសតើសសចកត ីសសព្មចអ្ាំព្ី

សព្េណដេសោកអ្នកេួរណតសចញពី្មន្ទ ីរសព្ទយ

មាន្េកាែៈព្តឹមព្តវូ សហើយសគរព្តាមព្េប់

វវធិាន្ឬអ្ត់។ 

 សយើងនឹ្ងសព្បើព្ប្ដសក់ាេកាំែត់សព្េឆាប់រហ័ស

ជាំនួ្សឲ្យកាេកាំែត់សព្េសត ង់ រសដើមបី្ តេ់

ចសមៃ ើយឱយសោកអ្នកចាំសពាេះការព្តួតព្ិនិ្តយស ើងវញិសន្េះ។ សន្េះមាន្ន័្យថាសយើងនឹ្ង ត្េ់ 

សសចកត ីសសព្មចសយើងជូន្សោកអ្នកកន ុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោ ង បនទ ប់ព្ីសោកអ្នកសសន ើសុាំ  

"ការព្តួតពិ្និ្តយស ើងវញិឆាប់រហ័ស។" 

 ប ើសិនបយើងនិ្ោយថាប្ដន្ចាំសពាេះការព្តួតពិ្និ្តយស ើងវញិឆាប់រហ័សរបស់អ្នក មាន្ន័្យថា 

សយើងយេ់ព្សបថាសោកអ្នកសៅណតព្តវូការសាន ក់សៅកន ុងមន្ទ ីរសព្ទយ បនទ ប់ព្ីថ្ងៃសចញពី្មន្ទ ីរ

សព្ទយ។ សយើងនឹ្ងបន្តធានរា៉ា ប់រងសេើសសវមន្ទ ីរសព្ទយសៅតាមការចាាំប្ដច់ថ្ន្សសវ។  

 វក៏មាន្ន័្យ្ងណដរថា សយើងយេ់ព្ព្មបង់ព្ប្ដក់ជូន្សោកអ្នកវញិសព្មាប់ចាំ ណែកចូេរមួ

បង់ថ្ងៃរបស់សយើងសៅសេើការចាំណាយសេើការណងទាំណដេសោកអ្នកទទួេប្ដន្ចាបព់្ីកាេ

បរសិចេទណដេសយើងនិ្ោយថា ការធានរា៉ា ប់រងរបស់អ្នកព្តវូប្ដន្បញ្ច ប់។  

 ប ើសិនបយើងនោិយថាសទចាំសពាេះការពិ្និ្តយស ើងវញិឆាប់រហ័សរបស់អ្នក សយើងនិ្ោយថា ថ្ងៃ

កាំែត់សចញពី្មន្ទ ីរសព្ទយរបស់អ្នក េឺមាន្េកាែៈ សវជាសាស្រសតសមព្សប។ ការធានរា៉ា ប់រងសេើ

សសវណងទាំកន ុងមន្ទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកព្តវូប្ដន្បញ្ច ប់សៅថ្ងៃ ណដេសយើងនិ្ោយថា ការធាន

រា៉ា ប់រងព្តវូប្ដន្បញ្ច ប់។  

o សបើសិន្សោកអ្នកសាន ក់សៅកន ុងមន្ទ ីរសព្ទយ បនទ ប់ ព្ថី្ងៃកាំែត់សចញពី្មន្ទ ីរសព្ទយ បោកអ្នក

អាចនឹងម្រតវូ ង់បពញនែែ សព្មាបក់ារណងទាំកន ុងមន្ទ ីរសព្ទយណដេសោកអ្នកប្ដន្ ទទួេ

បនទ ប់ព្ីថ្ងៃកាំែត់សចញពី្មន្ទ ីរសព្ទយ។ 

សបងា ៖ វវ ិ្ ីប វ្ ី ណេ ងឹឧទធរណ៍ជំនួសកម្រមតិទី 1 

សូមទូរសព្ទមកសេខសសវបសព្មើសមាជិករបស់

សយើង សហើយសសន ើសុាំ "ការព្តួតពិ្និ្តយស ើងវញិឆាប់

រហ័ស" សេើថ្ងៃសចញពី្មន្ទ ីរសព្ទយរបស់អ្នក។  

សយើងនឹ្ង ា្េ់ជូន្សោកអ្នកនូ្វសសចកា ីសសព្មច

ចិតតរបស់សយើងកន ុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោ ង។ 
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 9 ៖ សតើព្តវូស វ្ ើអ្វ ើសបើសិន្សោកអ្នកមាន្បញ្ហា  ឬបែា ឹងតវ៉ា  

 (សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង បែា ឹងឧទធរែ៍ បែា ឹងតវ៉ា ) 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័តម៌ាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 
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 សដើមបពី្ប្ដកដថា សយើងប្ដន្អ្នុ្វតតតាមវធិាន្ទាំងអ្ស់សៅសព្េណដេសយើងនិ្ោយថា បទ 

ចាំសពាេះបែត ឹងឧទធរែ៍ឆាប់រហ័សរបស់អ្នក សយើងនឹ្ងបញ្ជ នូ្បែត ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នកសៅកាន់្ 

"អ្ងគភាព្ព្តួតពិ្និ្តយស ើងវញិស យឯករាជយ" ។ សៅសព្េណដេសយើងស វ្ ើដូចសន្េះ វមាន្ន័្យថា

ករែីរបស់អ្នកនឹ្ងបន្តស យសវ ័យព្បវតត ិ សៅកព្មិតទី 2 ថ្ន្ដាំសែើរការបែត ឹងឧទធរែ៍។ 

វកយសពទចា ់សព្មាប ់"ការព្តួតពិ្និ្តយស ើងវញិឆាប់រហ័ស" ឬ "បែត ឹងឧទធរែ៍ឆាប់រហ័ស" េឺ  

" ណត ឹងឧទធរណ៍ នាទ ន"់។ 

 ណត ងឹឧទធរណ៍ជំនួសកម្រមតិទី 2 បែើមបីផ្លែ ស់ ត រូនែៃបចញពីមនទ ីរបពទយរ ស់អ្នក 

សយើងនឹ្ងបញ្ជ នូ្ព្័ត៌មាន្អ្ាំព្ីបែត ឹងឧទធរែ៍កព្មិតទី 2 របស់អ្នកសៅកាន់្អ្ងគភាព្ព្តួតពិ្និ្តយស ើងវញិស យ

ឯករាជយ (IRE) កន ុងរយៈសព្េ 24 សមា៉ោ ងេិតចាប់ពី្សព្េណដេសយើងសចញសសចកត ីសសព្មចកព្មិតទី 1 ជូន្សោក 

អ្នក។ សបើសិន្សោកអ្នកេិតថាសយើងមិន្បាំសព្ញតាមកាេកាំែត់សព្េសន្េះ ឬកាេកាំែត់សព្េស្សងសទៀត 

សោកអ្នកអាចស វ្ ើបែា ឹងតវ៉ា ប្ដន្។ ណ ន្ក J សៅទាំព័្រ 253 ព្ប្ដប់ពី្រសបៀប ក់បែត ឹង។ 

សៅអ្ាំ ុងសព្េបែត ឹងឧទធរែ៍កព្មិតទី 2 អ្ងគភាព្ IRE 

ពិ្និ្តយស ើងវញិសេើសសចកត ីសសព្មចណដេសយើងប្ដន្សចញ 

សៅសព្េណដេសយើងនិ្ោយថា បទ ចាំសពាេះ “ការព្តួត 

ពិ្និ្តយស ើងវញិឆាប់រហ័ស” របស់អ្នក។ អ្ងគភាព្សន្េះ 

សសព្មចថាសតើសសចកត ីសសព្មចរបស់សយើងេួរណតផ្លៃ ស់បត រូ ឬ

មិន្ផ្លៃ សប់ត រូ។ 

 IRE ស វ្ ើការ "ព្តួតពិ្និ្តយស ើងវញិឆាប់រហ័ស" 

សេើបែត ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក។ អ្នកព្ិនិ្តយស ើង

វវញិតាម្មមតា ត្េ់ចសមៃ ើយជូន្សោកអ្នក កន ុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោ ង។ 

 IRE េឺជាអ្ងគភាព្ឯករាជយមួយណដេព្តវូប្ដន្ Medicare ជួេ។ អ្ងគភាព្សន្េះ មិន្មាន្ទាំនក់

ទាំន្ងជាមួយនឹ្ងណ្ន្ការរបស់សយើងសទ សហើយវក៏មិន្ណមន្ជាភាន ក់ងាររ ឋ េិប្ដេណដរ។  

 អ្នកពិ្និ្តយស ើងវញិសៅ IRE នឹ្ងព្ិនិ្តយោ៉ោ ងព្បងុព្បយ័តនបាំ្ុតចាំសពាេះរាេ់ព័្ត៌មាន្ទាំងអ្ស់

ណដេទក់ទងនឹ្ងបែត ឹងឧទធរែ៍របសអ់្នកសត ីអ្ាំព្ីការសចញពី្មន្ទ ីរសព្ទយរបសអ់្នក។  

 សបើសិន្ IRE និ្ោយថាយល់ម្រពម ចាំសពាេះបែត ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក សព្េសនេះសយើងព្តវូណតបង់

ព្ប្ដក់ជូន្សោកអ្នកវញិសព្មាប់ចាំ ណែកចូេរមួការចាំណាយសេើការណងទាំសុខភាព្សៅមន្ទ ីរ

សព្ទយណដេសោកអ្នកប្ដន្ទទួេ ចាប់តាាំងព្កីាេបរសិចេទសព្គងសចញពី្មន្ទ ីរសព្ទយរបស់អ្នក។ 

សយើងក៏ព្តវូណតបន្តការធានរា៉ា ប់រងរបស់សយើងសេើសសវមន្ទ ីរសព្ទយរបស់អ្នក កន ុងរយៈសព្េយូរ

សៅតាមណដេវចាាំប្ដច់ណ ន្កសវជាសាស្រសត្ងណដរ។  

 សបើសិន្ IRE និ្ោយថា បទ ចាំសពាេះបែត ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក វមាន្ន័្យថាពួ្កសេយេ់ព្សប

ជាមួយសយើងថាកាេបរសិចេទសព្គងសចញពី្មន្ទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកមាន្េកាែៈសវជាសាស្រសត  

សមព្សប។  

សបងា ៖ វវ ិ្ ីប វ្ ី ណេ ងឹឧទធរណ៍ជំនួសកម្រមតិទី 2 

សោកអ្នកមិន្ចាាំប្ដច់ស វ្ ើអ្វ ើស ើយ។ ណ្ន្ការនឹ្ង

ស្ញើស យសវ ័យព្បវតត ិនូ្វបែា ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក

សៅកាន់្អ្ងគភាព្ព្តួតពិ្និ្តយស ើងវញិស យ 

ឯករាជយ។ 
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 9 ៖ សតើព្តវូស វ្ ើអ្វ ើសបើសិន្សោកអ្នកមាន្បញ្ហា  ឬបែា ឹងតវ៉ា  

 (សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង បែា ឹងឧទធរែ៍ បែា ឹងតវ៉ា ) 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័តម៌ាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 244 ? 
 

 េិខិតណដេសោកអ្នកទទួេពី្ IRE នឹ្ងព្ប្ដបស់ោកអ្នក ព្ីអ្វ ើណដេសោកអ្នកអាចស វ្ ើប្ដន្  

សបើសិន្សោកអ្នកព្ប្ដថាន ចង់បន្តសៅមុខសទៀតជាមួយដាំសែើរការព្តួតព្ិនិ្តយស ើងវវញិ។ េិខិត

សនេះ នឹ្ង ត្េ់ឲ្យសោកអ្នកនូ្វព្័ត៌មាន្េមអ ិតអ្ាំព្ីវវ ិ្ ីបន្តសៅបែត ឹងឧទធរែក៍ព្មិតទី 3 ណដេ

ព្តវូកាត់សសចកត ីស យសៅព្កម។  

សោកអ្នកក៏អាច ក់ពាកយបែត ឹងសៅកាន់្ DMHC និ្ងសសន ើសុាំឲ្យ DMHC ស វ្ ើការពិ្និ្តយស ើងវ ើញណ ន្កសវជាសាស្រសត

ស យឯករាជយ សដើមបីបន្តការសាន ក់សៅកន ុងមន្ទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកប្ដន្្ងណដរ។ សូមសៅកាន់្ណ ន្កទី E4 សៅទាំព្័រ 

213 សដើមបីណសវ ងយេព់្វីវ ិ្ ី ក់ពាកយបែត ឹងជាមួយ និ្ងសសន ើសុាំឲ្យ DMHC ព្តួតព្ិនិ្តយណ ន្កសវជាសាស្រសត ស ើងវញិ

ស យឯករាជយ។ សោកអ្នកអាចសសន ើសុាំនូ្វការព្តួតពិ្និ្តយស ើងវញិណ ន្កសវជាសាស្រសត ស យឯករាជយបណន្ែមព្ីសេើ ឬ

ជាំនួ្សឲ្យបែត ឹងឧទធរែ៍កព្មិតទី 3។ 

 

 

H. បតើម្រតវូប វ្ ីអ្វ ីប ើសនិបោកអ្នករិតថាបសវន្ែទសំុខភាពបៅតាម ទ្ោះ ការន្ែទបំៅ

មនទ ីរន្ែទជំំនាញ ឬមនទ ីរស្ថត រសមបទន្  ពិបម្រាោះជំងឺបម្រៅលកាណៈទូលំទូោយ 

(CORF) រ ស់អ្នកនងឹម្រតវូបាន ញ្ច  ឆ់ា ់ៗ 

ណ ន្កសន្េះនិ្ោយអ្ាំព្ីព្បសេទថ្ន្ការណងទាំដូចតសៅសន្េះណតប៉ោុសណាណ េះ៖ 

 សសវណងទាំសុខភាព្តាម ទ្េះ 

 ការណងទាំសុខភាព្ជាំនញសៅមន្ទ ីរណងទាំជាំនញ។  

 ការណងទាំសាត រសមបទណដេសោកអ្នកទទួេប្ដន្ណបបព្ិសព្គេះជាំងឺសៅសព្ៅសៅមន្ទ ីរសាត រសមបទ

ណបបពិ្សព្គេះជាំងឺសព្ៅេកាែៈទូេាំទូោយ (CORF) ណដេឯកភាព្ស យ Medicare ។ ជាទូសៅ 

មាន្ន័្យថា សោកអ្នកទទួេប្ដន្ការព្ាប្ដេជាំងឺ ឬរបួស ឬសោកអ្នកកាំព្ុងណតជាសេះសសបើយ

ព្ីការវេះកាត់ ៃ្ន់្ ៃ្រ។  

o ជាមួយនឹ្ងព្បសេទណាមួយថ្ន្ការណងទាំទាំងបីសន្េះ សោកអ្នកមាន្សិទធិទទួេប្ដន្សសវ

ធានរា៉ា ប់រងសៅតាមអ្វ ើណដេសវជាបែឌ ិតយេថ់ា សោកអ្នកព្តវូការ។  

o សៅសព្េណដេសយើងសសព្មចថាបញ្ឈប់ការធានរា៉ា ប់រងសៅសេើសសវទាំងអ្ស់សន្េះ សយើងព្តវូ

ព្ប្ដប់សោកអ្នកមុន្សព្េណដេសសវទាំងសន្េះព្តវូប្ដន្បញ្ច ប់។ សៅសព្េណដេការធាន

រា៉ា ប់រងរបស់អ្នកសៅសេើការណងទាំសុខភាព្សនេះព្តវូប្ដន្បញ្ច ប់ សយើងនឹ្ងឈប់បង់ថ្ងៃការ

ណងទាំសុខភាព្សោកអ្នកសទៀតសហើយ។ 

សបើសិន្សោកអ្នកេិតថា សយើងបញ្ច ប់ការធានរា៉ា ប់រងសេើការណងទាំសុខភាព្របសអ់្នកឆាប់សព្ក បោកអ្នកអាច

 ត ឹងឧទធរណច៍ំប ោះបសចកតសីបម្រមចរ ស់បយើងបាន។ ណ ន្កសន្េះ ព្ប្ដប់សោកអ្នកពី្វ ិ្ ីសសន ើសុាំបែត ឹងឧទធរែ៍។ 
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 9 ៖ សតើព្តវូស វ្ ើអ្វ ើសបើសិន្សោកអ្នកមាន្បញ្ហា  ឬបែា ឹងតវ៉ា  

 (សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង បែា ឹងឧទធរែ៍ បែា ឹងតវ៉ា ) 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័តម៌ាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 245 ? 
 

H1. បយើងនឹងជម្រមា បោកអ្នកជាមុនអំ្ពីបពលន្ែលការធានារ៉ា  ់រងរ ស់អ្នកម្រតវូបាន ញ្ច  ់ 

សោកអ្នកនឹ្ងទទួេប្ដន្សសចកត ីជូន្ដាំែឹងោ៉ោ ងសហាចណាស់ពី្រថ្ងៃមុន្សព្េសយើងបញ្ឈប់បង់ថ្ងៃសព្មាប់ការ

ណងទាំរបស់អ្នក។ ការសន្េះព្តវូប្ដន្សៅថា "ការជូន្ដាំែងឹព្ីការមិន្ធានរា៉ា ប់រងរបស ់Medicare"។ សសចកតជូីន្

ដាំែឹងជាោយេកាែ៍អ្កសរសន្េះនឹ្ងព្ប្ដប់អ្នកអ្ាំព្ីកាេបរសិចេទណដេសយើងនឹ្ងឈប់ ា្េក់ារធានរា៉ា ប់រ៉ាងសេើការ

ណងទាំរបស់អ្នក និ្ងរសបៀបបត ឹងឧទធរែ៍ចាំសពាេះការសសព្មចចិតតសន្េះ។ 

សោកអ្នក ឬតាំណាងរបសអ់្នកព្តវូចុេះហតែសេខាសេើការជូន្ដាំែឹងជាោយេកាែអ៍្កសរសដើមបបីងាា ញថាសោក

អ្នកប្ដន្ទទួេវ។ ការចុេះហតែសេខាសេើវមិនមានន័្យថាសោកអ្នកយេ់ព្សបជាមួយណ្ន្ការថាវដេ់សព្េ

ឈប់ទទួេប្ដន្ការណងទាំសទសនេះស ើយ។ 

សព្េណដេការធានរា៉ា ប់រងរបស់អ្នកចប់ សយើងនឹ្ងឈប់បង់ថ្ងៃចាំ ណែករបស់សយើងថ្ន្ការចាំណាយសព្មាប់ការ

ណងទាំរបស់អ្នកសទៀតសហើយ។ 

H2.  ណត ឹងឧទធរណ៍កម្រមិតទី 1 បែើមបី នតការន្ែទសុំខភាពរ ស់អ្នក  

សបើសិន្សោកអ្នកេិតថា សយើងបញ្ច ប់ការធានរា៉ា ប់រងសេើការណងទាំសុខភាព្របសអ់្នកឆាប់សព្ក សោកអ្នកអាច

បត ឹងឧទធរែច៍ាំសពាេះសសចកត ីសសព្មចរបស់សយើងប្ដន្។ ណ ន្កសន្េះ ព្ប្ដប់សោកអ្នកពី្វ ិ្ ីសសន ើសុាំបែត ឹងឧទធរែ៍។  

មុន្សព្េចាប់ស ត្ ើមបែត ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក សូមយេអ់្ាំព្ីអ្វ ើណដេសោកអ្នកព្តវូស វ្ ើ និ្ងព្ីអ្វ ើសៅជាកាេកាំែត់

សព្េ។ 

 ការប វ្តីាមកាល របិចេទកណំត។់ កាេកាំែត់សព្េ េឺសាំខាន់្។ ព្តវូព្ប្ដកដថា អ្នកយេ ់និ្ង

អ្នុ្វតតតាមកាេបរសិចេទកាំែត់ ណដេព្តវូនឹ្ងសរឿងននណដេអ្នកព្តវូណតស វ្ ើ។ មាន្កាេ

បរសិចេទកាំែត់្ងណដរណដេណ្ន្ការរបស់សយើងព្តវូណតអ្នុ្វតត។ (សបើសិន្សោកសោកអ្នកេិត

ថា សយើងមិន្ប្ដន្បាំសព្ញប្ដន្ទន់្តាមកាេកាំែត់សព្េរបស់សយើង សោកអ្នកអាច ក់

ពាកយបែា ឹងតវ៉ា ប្ដន្។ ណ ន្កទ J សៅទាំព័្រ 253 ព្ប្ដប់សោកអ្នកពី្វ ិ្ ី ក់ពាកយបែត ឹង)។ 

 បសន ើសុំជំនួយប ើសិនបោកអ្នកម្រតវូការ។ សបើសិន្សោកអ្នកមាន្សាំែួរ ឬព្តវូការជាំនួ្យសៅសព្េ

ណាមួយ សូមទូរសព្ទមកកាន់្សសវបសព្មើសមាជិកតាមរយៈ 1-855-464-3571 (TTY: 711) 

ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេស់មា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្

សោកអ្នកវញិសៅថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ ឬសៅទូរសព្ទសៅសេខកមម វ ិ្ ីជាំនួ្យធានរា៉ា ប់រងសុខភាព្

រដឋតាមរយៈសេខ 1-213-383-4519។ សបើសិន្អ្នកសែ ិតសៅកន ុងសខាន្្ី L.A. សូមសៅទូរសព្ទ

សៅសេខ 1-800-824-0782 (TTY៖ 711)។  

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 9 ៖ សតើព្តវូស វ្ ើអ្វ ើសបើសិន្សោកអ្នកមាន្បញ្ហា  ឬបែា ឹងតវ៉ា  

 (សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង បែា ឹងឧទធរែ៍ បែា ឹងតវ៉ា ) 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័តម៌ាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 246 ? 
 

កន ុងអ្ាំ ុងសព្េបែត ឹងឧទធរែ៍កព្មិតទី 1 អ្ងគភាព្ 

ណកេមអេុែភាព្នឹ្ងព្ិនិ្តយស ើងវវញិនូ្វបែត ឹងឧទធរែ៍

របស់អ្នក សហើយសសព្មចថាសតើព្តវូផ្លៃ ស់បត រូសសចកត ីសសព្មច

ណដេសយើងប្ដន្ស វ្ ើ ឬអ្ត់។ សៅរដឋ California អ្ងគភាព្

ណកេមអេុែភាព្ព្តវូប្ដន្សេសៅថា Livanta។ សោកអ្នក

អាចទាំនក់ទាំន្ង Livanta តាមរយៈសេខ៖  

1-877-588-1123 (TTY: 1-855-887-6668)។ ព្័ត៌មាន្

អ្ាំព្ីការបត ឹងឧទធរែ៍ជាំទស់សៅនឹ្ងអ្ងគភាព្ណកេមអេុែ

ភាព្ក៏មាន្សៅកន ុង "សសចកត ីជូន្ដាំែឹងអ្ាំព្ីការមិន្

ធានរា៉ា ប់រងរបស ់Medicare"។ សន្េះេឺជាសសចកត ីជូន្

ដាំែឹងណដេសោកអ្នកទទួេប្ដន្សៅសព្េសោកអ្នកព្តវូ

ប្ដន្ព្ប្ដបថ់ា សយើងនឹ្ងឈប់ធានរា៉ា ប់រងការណងទាំរបស់

អ្នក។ 

បតើអ្ងាភាពន្កលមអរុណភាព ជាអ្វី?  

វេឺជាព្កមុសវជាបែឌ ិត និ្ងសោកអ្នកជាំនញណងទាំសុខភាព្ស្សងសទៀត ណដេព្តវូប្ដន្ជួេស យរ ឋ េិប្ដេសហ

ព្័ន្ធ។ សោកអ្នកជាំនញទាំងសន្េះ មិន្ណមន្ជាណ ន្កមួយថ្ន្ណ្ន្ការសយើងសទ។ ពួ្កសេព្តវូប្ដន្ជួេស យ 

Medicare សដើមបីព្ិនិ្តយ និ្ងជួយណកេមអេុែភាព្ថ្ន្ការណងទាំសុខភាព្របស់ព្បជាជន្ជាមួយ Medicare ។  

បតើបោកអ្នករួរន្តបសន ើសុអំ្វ ី? 

សសន ើសុាំពី្ពួ្កសេនូ្វ "បែា ឹងឧទធរែ៍តាម ន្រហ័ស។" សន្េះេឺជាការព្តួតពិ្និ្តយស ើងវញិស យឯករាជយថាសតើ  

វសមព្សបណ ន្កសវជាសាស្រសត ណដរឬសទសព្មាប់សយើងកន ុងការបញ្ច ប់ការធានរា៉ា ប់រងសព្មាប់សសវរបស់អ្នក។ 

 

 

បតើកាល របិចេទ្ុតកំណតប់ៅបពលណាសម្រមា អ់្នកទក់ទងអ្ងាការបនោះ? 

 សោកអ្នកព្តវូទក់ទងសៅកាន់្អ្ងគភាព្ណកេមអេុែភាព្ ស យកុាំឲ្យហួសសព្េថ្ងៃព្តង់ថ្ន្ថ្ងៃ

បនទ ប់ព្សីោកអ្នកប្ដន្ទទួេសសចកត ីជូន្ដាំែឹងជាោយេកាែ៍អ្កសរណដេព្ប្ដប់សោកអ្នកព្ី

សព្េណដេសយើងនឹ្ងបញ្ឈបក់ារធានរា៉ា ប់រងសេើការណងទាំសុខភាព្របសអ់្នក។ 

 សបើសិន្សោកអ្នកខកខាន្កាេកាំែត់សព្េសព្មាប់ទក់ទងសៅអ្ងគភាព្ណកេមអេុែភាព្

អ្ាំព្បីែត ឹងរបស់អ្នក សោកអ្នកអាចស វ្ ើបែត ឹងឧទធរែស៍ យផ្លទ េ់មកសយើងជាំនួ្សវវញិប្ដន្។ 

សព្មាប់ព័្ត៌មាន្េមអ ិតអ្ាំពី្វ ិ្ ីស្សងសទៀតសន្េះកន ុងការ ក់បែត ឹងឧទទរែ៍របស់អ្នក សូមសមើេ

ណ ន្កទី H4 សៅទាំព័្រ 249។ 

 សបើសិន្អ្ងគភាព្ណកេមអេុែភាព្នឹ្ងមិន្ទទួេសាត ប់សាំសែើសុាំរបស់អ្នកសដើមបីបន្តការធាន

រា៉ា ប់រងសេើសសវណងទាំសុខភាព្របស់អ្នក ឬសោកអ្នកសជឿថា សោកអ្នកមាន្សាែ ន្ភាព្បនទ ន់្ 

ឬមាន្សាែ ន្ភាព្ណដេពាក់ព្័ន្ធនឹ្ងហានិ្េ័យបនទ ន់្ និ្ង ៃ្ន់្ ៃ្រដេ់សុខភាព្របស់អ្នក ឬសបើ

សោកអ្នកសែ ិតកន ុងសាែ ន្ភាព្ឈឺចាប់ ៃ្ន់្ ៃ្រ សោកអ្នកអាច ក់ពាកយបែត ឹងសៅកាន់្ព្កសួង

សបងា ៖ វវ ិ្ ីប វ្ ី ណត ងឹឧទធរណ៍កម្រមតិទី 1 បែើមបី

បសន ើឲ្យន្្នការ នតការន្ែទសំុខភាពរ សអ់្នក 

សូមទូរសព្ទមកកាន់្អ្ងគភាព្សេើកកមពស ់

េុែភាព្ (Quality Improvement 

Organization) កន ុងរដឋរបស់អ្នកតាមសេខ  

1-877-588-1123 (TTY: 1-855-887-6668) សសន ើ

សុាំឱយមាន្ "បែត ឹងឧទធរែរ៍ហ័ស"។  

សូមទូរសព្ទមុន្សព្េណដេសោកអ្នកចាកសចញពី្

ទីភាន ក់ងារ ឬមន្ទ ីរណងទាំណដេ ា្េក់ារណងទាំ 

សុខភាព្របស់សោកសោកអ្នក និ្ងមុន្កាេ

បរសិចេទសចញពី្ទីសនេះ។ 

 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 9 ៖ សតើព្តវូស វ្ ើអ្វ ើសបើសិន្សោកអ្នកមាន្បញ្ហា  ឬបែា ឹងតវ៉ា  

 (សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង បែា ឹងឧទធរែ៍ បែា ឹងតវ៉ា ) 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័តម៌ាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 247 ? 
 

ព្េប់ព្េងសុខាេិប្ដេរដឋ (DMHC) និ្ងសសន ើសុាំឲ្យ DMHC ស វ្ ើការពិ្និ្តយណ ន្កសវជាសាស្រសត ស ើងវញិ

ស យឯករាជយប្ដន្។ សូមសៅកាន់្ណ ន្កទី E4 សៅទាំព័្រ 213 សដើមបណីសវ ងយេ់ពី្វវ ិ្ ី ក់ពាកយ 

បែត ឹងជាមួយ និ្ងសសន ើសុាំឲ្យ DMHC ព្តួតព្ិនិ្តយណ ន្កសវជាសាស្រសត ស ើងវញិស យឯករាជយ។ 

វកយសពទចា ់សព្មាបស់សចកត ីជូន្ដាំែឹងជាោយេកាែ៍អ្កសរេឺ "បសចកតជូីនែំណឹងអ្ំពីការមិន

ធានារ៉ា  ់រងរ ស ់Medicare"។ សដើមបីទទួេប្ដន្េាំរចូាប់ងតចមៃង អ្នកអាចទូរសព្ទមកកាន់្សសវ

បសព្មើសមាជិកតាមសេខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេស់មា៉ោ ង 8 យប់ ពី្

ថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាច

ស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់ ឬសេខ 1-800-

MEDICARE (1-800-633-4227) 24 សមា៉ោ ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយសប្ដា ហ៍។ អ្នកសព្បើ TTY េួរសៅ

សៅកាន់្សេខ 1-877-486-2048 ។ ឬសមើេចាប់ចមៃងសៅសេើអីុ្ន្្ឺែិតតាមរយៈ 

www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-Information/BNI/MAEDNotices។  

 

បតើមានអ្វ ីបកើតប ើងបៅអំ្ ុងបពលមានការម្រតួតពិនិតយប ើងវញិបដ្ឋយអ្ងាភាពន្កលមអរុណភាព? 

 អ្នកពិ្និ្តយស ើងវញិសៅអ្ងគភាព្ណកេមអេុែភាព្នឹ្ងសាកសួរសោកអ្នក ឬតាំណាងរបសអ់្នក

អ្ាំព្មូីេសហតុណដេសោកអ្នកេិតថា ការធានរា៉ា ប់រងសេើសសវេួរបន្ត។ សោកអ្នកមិន្ចាាំប្ដច់

សរៀបចាំអ្វ ើជាោយេកាែ៍អ្កសរសទ ប៉ោុណន្តសោកអ្នកអាចសរៀបចាំប្ដន្ ព្បសិន្សបើសោកអ្នកមាន្

បាំែងចង់ស វ្ ើ។  

 សៅសព្េណដេសោកអ្នកសសន ើសុាំបែត ឹងឧទធរែ៍ ណ្ន្ការព្តវូណតសរសសរេិខិតជូន្សោកអ្នក និ្ង

អ្ងគភាព្ណកេមអេុែភាព្ស យព្ន្យេស់ហតុអ្វ ើប្ដន្ជាសសវរបស់អ្នកេួរបញ្ច ប់។ 

 អ្នកពិ្និ្តយស ើងវញិនឹ្ងព្ិនិ្តយសមើេឯកសារសុខភាព្របស់អ្នក និ្ោយជាមួយសវជាបែឌ ិត

របស់អ្នក និ្ងពិ្និ្តយស ើងវញិ្ងណដរនូ្វព្័ត៌មាន្ ណដេណ្ន្ការរបសស់យើងប្ដន្ ា្េឲ់្យពួ្ក

សេ។ 

 កន ញងរយៈបពលមួយនែៃបពញ នាទ  ់ពីមស្តនត ីម្រតួតពិនតិយបានទទួលម្ររ ់ព័ត៌មានទងំអ្ស់ន្ែល

ពួកបរម្រតវូការពួកបរនឹងម្របា ់បោកអ្នកអ្ំពីបសចកតសីបម្រមចរ សពួ់កបរ។ សោកអ្នកនឹ្ង

ទទួេប្ដន្ េិខិតមួយចាប់ណដេព្ន្យេ់អ្ាំព្សីសចកត ីសសព្មចសនេះ។ 

វកយសពទចាប់សព្មាប់េិខិតណដេព្ន្យេ់ពី្មូេសហតុណដេសសវសោកអ្នកេួរបញ្ច ប់េឺ "បសចកត ី

ពនយល់លមអតិអ្ំពីការមិន្តល់ធានារ៉ា  ់រង"។ 

 

បតើមានអ្វ ីបកើតប ើងប ើសនិ អ្នកពិនិតយប ើងវញិនិោយថា បាន? 

 សបើសិន្អ្នកពិ្និ្តយស ើងវញិនិ្ោយថា បាន ចាំសពាេះបែត ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក បនទ ប់មក សយើង

ព្តវូបន្ត ត្េ់ការធានរា៉ា ប់រងសេើសសវរបស់អ្នកសៅតាមការចាាំប្ដច់ថ្ន្សសវទាំងសនេះ។  

បតើមានអ្វ ីបកើតប ើង ប ើសនិអ្នកពិនិតយប ើងវញិនិោយថា បទ? 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html
http://www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-Information/BNI/MAEDNotices


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 9 ៖ សតើព្តវូស វ្ ើអ្វ ើសបើសិន្សោកអ្នកមាន្បញ្ហា  ឬបែា ឹងតវ៉ា  

 (សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង បែា ឹងឧទធរែ៍ បែា ឹងតវ៉ា ) 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័តម៌ាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 248 ? 
 

 សបើសិន្មស្រន្ត ីព្តួតពិ្និ្តយស ើងវញិនិ្ោយថា បទ ចាំសពាេះបែត ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក ការធាន

រា៉ា ប់រងរបស់អ្នកព្តវូបញ្ច ប់សៅថ្ងៃណដេសយើងប្ដន្ព្ប្ដប់សោកអ្នក។ សយើងនឹ្ងឈប់បង់ព្ប្ដក់

ចាំណាយ ណដេជាចាំ ណែករបសស់យើងចាំសពាេះការណងទាំសុខភាព្សន្េះ។  

 សបើសិន្សោកអ្នកសសព្មចថាបន្តទទួេយកសសវណងទាំសុខភាព្សៅ ទ្េះ ការណងទាំសៅមន្ទ ីរណងទាំ

ជាំនញ ឬសៅមន្ទ ីរសាត រនី្តិសមបទថ្ន្ការពិ្សព្គេះជាំងឺសព្ៅទូេាំទូោយ (CORF) បនទ ប់ព្ីកាេ

បរសិចេទថ្ន្ការធានរា៉ា ប់រងរបសអ់្នកប្ដន្បញ្ច ប់ អ្នកព្តវូបង់ព្ប្ដក់សព្ញសព្មាប់ការណងទាំទាំង

សនេះស យខល នួ្ឯង។ 

H3.  ណត ឹងឧទធរណ៍កម្រមិតទី 2 បែើមបី នតការន្ែទសុំខភាពរ ស់អ្នក  

សបើសិន្អ្ងគភាព្ណកេមអេុែភាព្និ្ោយថា បទ ចាំសពាេះបែត ឹងឧទធរែ៍ បហើយសោកអ្នកសព្ជើសសរ ើសបន្តការទទួេ

ប្ដន្ការណងទាំសុខភាព្ បនទ ប់ព្ីការធានរា៉ា ប់រងសេើការណងទាំសុខភាព្របស់អ្នកប្ដន្បញ្ច ប់ សនេះសោកអ្នក

អាច ក់បែត ឹងឧទធរែ៍កព្មិតទី 2 ប្ដន្។  

កន ុងអ្ាំ ុងសព្េថ្ន្ការស វ្ ើបែត ឹងឧទធរែ៍កព្មិតទី 2 អ្ងគភាព្ណកេមអេុែភាព្នឹ្ងស វ្ ើការព្តួតព្ិនិ្តយសមើេមតង

សទៀតសេើសសចកត ីសសព្មចចិតតណដេពួ្កសេប្ដន្ស វ្ ើសៅកព្មិតទី 1។ សបើសិន្ពួ្កសេនិ្ោយថាពួ្កសេយេព់្ព្ម

ជាមួយនឹ្ងសសចកត ីសសព្មចកព្មិតទី 1 សោកអ្នកព្តវូបង់សព្ញថ្ងៃសព្មាបក់ារណងទាំសុខភាព្សៅ ទ្េះ ការណងទាំ

សៅមន្ទ ីរណងទាំជាំនញ ឬសសវមន្ទ ីរសាត រសមបទទូេាំទូោយសព្មាប់អ្នកជាំងឺមិន្សព្មាកកន ុងមន្ទ ីរសព្ទយ (CORF) 

បនទ ប់ព្ីថ្ងៃណដេសយើងនិ្ោយថា ការធានរា៉ា ប់រងរបសអ់្នកព្តវូបញ្ច ប់។  

សៅរដឋ California អ្ងគភាព្ណកេមអេុែភាព្ព្តវូប្ដន្សេ

សៅថា Livanta។ សោកអ្នកអាចទាំនក់ទាំន្ង Livanta 

តាមរយៈសេខ៖ 1-877-588-1123 (TTY:  

1-855-887-6668)។ សសន ើសុាំការពិ្និ្តយស ើងវញិកព្មិតទី 2 

កន ញងរយៈបពល 60 ថ្ងៃតាមព្បតិទិន្ បនទ ប់ព្ីថ្ងៃណដេអ្ងគ

ភាព្ណកេមអេុែភាព្និ្ោយថា បទ ចាំសពាេះបែត ឹង

ឧទធរែ៍កព្មិតទី 1 របស់អ្នក។ សោកអ្នកអាចសសន ើសុាំការ

ពិ្និ្តយស ើងវញិសន្េះប្ដន្ណតកន ុងករែីណដេសោកអ្នក

បន្តទទួេប្ដន្ការណងទាំបនទ ប់កាេបរសិចេទណដេការ

ធានរា៉ា ប់រងរបស់អ្នកព្តវូប្ដន្បញ្ច ប់។ 

 អ្នកពិ្និ្តយស ើងវញិសៅអ្ងគភាព្ណកេមអ 

េុែភាព្នឹ្ងព្ិនិ្តយស យព្បងុព្បយ័តនសេើរាេ់

ព្័ត៌មាន្ទាំងឡាយណាណដេទក់ទងនឹ្ង 

បែត ឹងឧទធរែ៍របសអ់្នក។  

 អ្ងគភាព្ណកេមអេុែភាព្នឹ្ងស វ្ ើសសចកត ីសសព្មចរបស់ខល នួ្កន ុងរយៈសព្េ 14 ថ្ងៃតាមព្បតិទិន្

បនទ ប់ព្ីប្ដន្ទទួេសាំសែើសុាំស វ្ ើបែត ឹងឧទធរែ៍។ 

បតើមានអ្វ ីបកើតប ើង ប ើសនិអ្ងាភាពម្រតួតពិនិតយប ើងវញិនោិយថា បាន? 

សបងា ៖ វវ ិ្ ីប វ្ ី ណេ ងឹឧទធរណ៍កម្រមតិទី 2 បែើមបី

តម្រមូវឲ្យន្្នការ្េល់ការធានារ៉ា  ់រងបលើការ

ន្ែទសំខុភាពរ ស់អ្នកយូរជាងមុន 

សូមទូរសព្ទមកកាន់្អ្ងគភាព្សេើកកមពសេុ់ែ

ភាព្ (Quality Improvement Organization) 

កន ុងរដឋរបស់អ្នកតាមសេខ 1-877-588-1123 

(TTY: 1-855-887-6668) សហើយសសន ើសុាំការព្តួត

ពិ្និ្តយស ើងវញិមួយសទៀត។  

សូមទូរសព្ទមុន្សព្េណដេសោកអ្នកចាកសចញពី្

ទីភាន ក់ងារ ឬមន្ទ ីរណងទាំណដេ ា្េក់ារណងទាំ 

សុខភាព្របស់សោកសោកអ្នក និ្ងមុន្កាេ

បរសិចេទសចញពី្ទីសនេះ។ 

 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 9 ៖ សតើព្តវូស វ្ ើអ្វ ើសបើសិន្សោកអ្នកមាន្បញ្ហា  ឬបែា ឹងតវ៉ា  

 (សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង បែា ឹងឧទធរែ៍ បែា ឹងតវ៉ា ) 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័តម៌ាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 249 ? 
 

 សយើងព្តវូបង់ព្ប្ដក់ជូន្អ្នកវញិសព្មាប់ចាំ ណែករបស់សយើងសេើការចាំណាយណងទាំសុខភាព្ណដេ

សោកអ្នកប្ដន្ទទួេ ចាបព់្ីសព្េណដេសយើងនិ្ោយថា ការធានរា៉ា ប់រងរបស់អ្នកព្តវូបញ្ច ប់។ 

សយើងព្តវូបន្ត ត្េ់ការធានរា៉ា ប់រងសេើ ការណងទាំសុខភាព្របស់អ្នកសៅតាមរយៈសព្េណដេវ

ចាាំប្ដច់ណ ន្កសវជាសាស្រសត ។ 

បតើមានអ្វ ីបកើតប ើង ប ើសនិអ្ងាភាពម្រតួតពិនិតយប ើងវញិនោិយថា បទ? 

 វមាន្ន័្យថា ពួ្កសេយេ់ព្ព្មនឹ្ងសសចកតសីសព្មចណដេពួ្កសេប្ដន្សចញសៅកព្មិតទី1 

សហើយមិន្ស វ្ ើការផ្លៃ ស់បត រូសទ។  

 េិខិតណដេសោកអ្នកទទួេប្ដន្នឹ្ងព្ប្ដប់សោកអ្នកព្ីអ្វ ើណដេព្តវូស វ្ ើ សបើសិន្សោកអ្នកចង់

បន្តដាំសែើរការព្តួតព្ិនិ្តយស ើងវញិសន្េះ។ េិខិតសនេះ នឹ្ង ត្េ់ឲ្យសោកអ្នកនូ្វព្័ត៌មាន្េមអ ិត

អ្ាំព្វីវ ិ្ ីបន្តសៅបែត ឹងឧទធរែ៍កព្មិតទី 3 ណដេព្តវូកាត់សសចកត ីស យសៅព្កម។  

 សោកអ្នកអាច ក់ពាកយបែត ឹងសៅកាន់្ DMHC និ្ងសសន ើសុាំឲ្យ DMHC ស វ្ ើការពិ្និ្តយណ ន្ក 

សវជាសាស្រសត ស ើងវញិស យឯករាជយសដើមបីបន្តការធានរា៉ា ប់រងសេើសសវណងទាំសុខភាព្របស់អ្នក។ 

សូមសៅកាន់្ណ ន្កទី E4 សៅទាំព័្រ 213 សដើមបីណសវ ងយេ់ពី្វ ិ្ ី ក់ពាកយបែត ឹង និ្ងសសន ើសុាំឲ្យ 

DMHC សព្មាប់ការពិ្និ្តយសមើេតាមសវជាសាស្រសត ស ើងវញិស យឯករាជយ។ សោកអ្នកអាច ក់

ពាកយបែត ឹងសៅកាន់្ DMHC និ្ងសសន ើសុាំឲ្យ DMHC ស វ្ ើការពិ្និ្តយណ ន្កសវជាសាស្រសត ស ើងវញិស យ

ឯករាជយបណន្ែមព្សីេើ ឬជាំនួ្សឲ្យបែត ឹងឧទធរែ៍កព្មិតទី 3។ 

H4. ចុោះប ើសិនបោកអ្នកខកខានកាលកំណត់បពលសម្រមា ់ប វ្ ី  ណត ឹងឧទធរណ៍កម្រមិតទី 1 

រ ស់អ្នកវញិ 

សបើសិន្សោកអ្នកខកខាន្កាេកាំែត់សព្េស វ្ ើបែត ឹងឧទធរែ៍ មាន្មស្ាប្ដយមួយសទៀតសដើមបសី វ្ ើបែត ឹង

ឧទធរែ៍កព្មិតទី1 និ្ងកព្មិតទី 2 ណដេព្តវូប្ដន្សៅថាបែត ឹងឧទធរែ៍ជាំនួ្ស។ ប៉ោុណន្តបែត ឹងឧទធរែ៍ព្ីរកព្មិត

ដាំបូងសន្េះេឺខុសគន ។ 

 ណត ងឹឧទធរណ៍ជំនួសកម្រមតិទី 1 បែើមបី នតការស្ថន ក់បៅរ សអ់្នកន្វងជាងមនុ 

សបើសិន្សោកអ្នកខកខាន្កាេកាំែត់សព្េសដើមបទីក់ទងសៅអ្ងគភាព្ណកេមអេុែភាព្ សោកអ្នកអាចស វ្ ើ 

បែត ឹងឧទធរែ៍មកកាន់្សយើងប្ដន្ ស យសសន ើសុាំ "ការព្តួតពិ្និ្តយស ើងវញិឆាប់រហ័ស"។ ការព្តួតព្ិនិ្តយស ើងវវញិ

ឆាបរ់ហ័ស េឺជាបែត ឹងឧទធរែ៍ណដេសព្បើព្ប្ដសក់ាេកាំែត់សព្េឆាប់រហ័ស ជាំនួ្សឲ្យកាេកាំែត់សព្េសា ង់ រ។ 

 កន ុងអ្ាំ ុងសព្េថ្ន្ការពិ្និ្តយស ើងវញិសន្េះ សយើងព្ិនិ្តយសមើេព្េប់ព្័ត៌មាន្ទាំងអ្ស់អ្ាំព្ីការ

ណងទាំសុខភាព្តាម ទ្េះ ការណងទាំសៅមន្ទ ីរណងទាំជាំនញ ឬការណងទាំណដេសោកអ្នកកាំព្ុងទទួេ

ប្ដន្សៅឯមន្ទ ីរសាត រនី្តិសមបទថ្ន្ការពិ្សព្គេះជាំងឺសព្ៅទូេាំទូោយ (CORF) ។ សយើងព្ិនិ្តយ

សមើេថាសតើសសចកតសីសព្មចអ្ាំព្ីសព្េណដេសសវរបស់អ្នកេួរណតបញ្ច ប់ មាន្េកាែៈយុតា ិ្ម៌ 

សហើយសគរព្តាមព្េប់វវធិាន្ឬអ្ត់។ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 9 ៖ សតើព្តវូស វ្ ើអ្វ ើសបើសិន្សោកអ្នកមាន្បញ្ហា  ឬបែា ឹងតវ៉ា  

 (សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង បែា ឹងឧទធរែ៍ បែា ឹងតវ៉ា ) 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័តម៌ាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 250 ? 
 

 សយើងនឹ្ងសព្បើព្ប្ដសក់ាេកាំែត់សព្េឆាប់រហ័ស

ជាំនួ្សឲ្យកាេកាំែត់សព្េសត ង់ រសដើមបី្ តេ់

ចសមៃ ើយឱយសោកអ្នកចាំសពាេះការព្តួតព្ិនិ្តយ

ស ើងវញិសន្េះ។ សយើងនឹ្ងសចញសសចកត ីសសព្មច

កន ុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោ ងបនទ ប់ព្ីសោកអ្នកសសន ើ

សុាំ "ការព្តួតពិ្និ្តយស ើងវញិឆាប់រហ័ស។" 

 ប ើសិនបយើងនិ្ោយថាប្ដន្ ចាំសពាេះការព្តួត

ពិ្និ្តយស ើងវញិរបស់អ្នក មាន្ន័្យថា សយើង

យេ់ព្ព្មបន្តការធានរា៉ា ប់រងសេើសសវរបស់

អ្នក ដរាបណាវមាន្ភាព្ចាាំប្ដច់ណ ន្កសវជាសាស្រសា ។  

 វក៏មាន្ន័្យ្ងណដរថា សយើងយេ់ព្ព្មបង់ព្ប្ដក់ជូន្សោកអ្នកវញិសព្មាប់ចាំ ណែកចូេរមួ

បង់ថ្ងៃរបស់សយើងសៅសេើការចាំណាយសេើការណងទាំណដេសោកអ្នកទទួេប្ដន្ចាបពី់្ 

កាេបរសិចេទណដេសយើងនិ្ោយថា ការធានរា៉ា ប់រងរបស់អ្នកព្តវូប្ដន្បញ្ច ប់។  

 ប ើសិនបយើងនោិយថា បទ ចាំសពាេះការព្តួតពិ្និ្តយស ើងវញិឆាប់រហ័សរបស់អ្នក សនេះសយើង

កាំព្ុងនិ្ោយថា ការបញ្ឈប់សសវរបស់អ្នកេឺសមព្សបតាមណ ន្កសវជាសាស្រសត សហើយ។ ការធាន

រា៉ា ប់រងរបស់សយើងព្តវូប្ដន្បញ្ច ប់ ចាប់ពី្ថ្ងៃណដេសយើងនិ្ោយថា ការធានរា៉ា ប់រងនឹ្ងចប់។  

សបើសិន្សោកអ្នកបន្តទទួេសសវរបស់អ្នក បនទ ប់ព្ថី្ងៃណដេសយើងនិ្ោយថាវព្តវូបញ្ឈប់ បោកអ្នកអាចនងឹ

ម្រតវូ ង់នែែបពញសេើសសវនន។ 

សដើមបពី្ប្ដកដថា សយើងប្ដន្សគរព្តាមវធិាន្ទាំងអ្ស់សៅសព្េណដេសយើងនិ្ោយថា បទ ចាំសពាេះបែត ឹងឧទធរែ៍

ឆាប់រហ័សរបស់អ្នក សយើងនឹ្ងបញ្ជ នូ្បែត ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នកសៅកាន់្អ្ងគភាព្ព្តួតពិ្និ្តយស ើងវញិស យ 

ឯករាជយ។ សៅសព្េណដេសយើងស វ្ ើដូចសន្េះ វមាន្ន័្យថាករែីរបស់អ្នកនឹ្ងបន្តស យសវ ័យព្បវតត ិ សៅកព្មិតទី 2 

ថ្ន្ដាំសែើរការបែត ឹងឧទធរែ៍។ 

វកយសពទចា ់សព្មាប ់"ការព្តួតពិ្និ្តយស ើងវញិឆាប់រហ័ស" ឬ "បែត ឹងឧទធរែ៍ឆាប់រហ័ស" េឺ  

" ណត ឹងឧទធរណ៍ នាទ ន"់។ 

 

 ណត ងឹឧទធរណ៍ជំនួសកម្រមតិទី 2 បែើមបី នតការស្ថន ក់បៅរ សអ់្នកន្វងជាងមនុ 

សយើងនឹ្ងបញ្ជ នូ្ព្័ត៌មាន្អ្ាំព្ីបែត ឹងឧទធរែ៍កព្មិតទី 2 របស់អ្នកសៅកាន់្អ្ងគភាព្ព្តួតពិ្និ្តយស ើងវញិស យ

ឯករាជយ (IRE) កន ុងរយៈសព្េ 24 សមា៉ោ ងេិតចាប់ពី្សព្េណដេសយើងសចញសសចកត ីសសព្មចកព្មិតទី 1 ជូន្សោក 

អ្នក។ សបើសិន្សោកអ្នកេិតថាសយើងមិន្បាំសព្ញតាមកាេកាំែត់សព្េសន្េះ ឬកាេកាំែត់សព្េស្សងសទៀត 

សោកអ្នកអាចស វ្ ើបែា ឹងតវ៉ា ប្ដន្។ ណ ន្ក J សៅទាំព័្រ 253 ព្ប្ដប់ពី្រសបៀប ក់បែត ឹង។ 

សបងា ៖ វវ ិ្ ីប វ្ ី ណេ ងឹឧទធរណ៍ជំនួសកម្រមតិទី 1 

សូមទូរសព្ទមកសេខសសវបសព្មើសមាជិករបស់

សយើង សហើយសសន ើសុាំ “ការព្តួតព្ិនិ្តយស ើងវវញិឆាប់

រហ័ស” ។  

សយើងនឹ្ង ា្េ់ជូន្សោកអ្នកនូ្វសសចកា ីសសព្មច

ចិតតរបស់សយើងកន ុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោ ង។ 

 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 9 ៖ សតើព្តវូស វ្ ើអ្វ ើសបើសិន្សោកអ្នកមាន្បញ្ហា  ឬបែា ឹងតវ៉ា  

 (សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង បែា ឹងឧទធរែ៍ បែា ឹងតវ៉ា ) 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័តម៌ាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 251 ? 
 

សៅអ្ាំ ុងសព្េបែត ឹងឧទធរែ៍កព្មិតទី 2 អ្ងគភាព្ IRE 

ពិ្និ្តយស ើងវញិសេើសសចកត ីសសព្មចណដេសយើងប្ដន្សចញ 

សៅសព្េណដេសយើងនិ្ោយថា បទ ចាំសពាេះ “ការព្តួត 

ពិ្និ្តយស ើងវញិឆាប់រហ័ស” របស់អ្នក។ អ្ងគភាព្សន្េះ 

សសព្មចថាសតើសសចកត ីសសព្មចរបស់សយើងេួរណតផ្លៃ ស់បត រូ ឬ

មិន្ផ្លៃ សប់ត រូ។ 

 IRE ស វ្ ើការ "ព្តួតពិ្និ្តយស ើងវញិឆាប់រហ័ស" 

សេើបែត ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក។ អ្នកព្ិនិ្តយស ើង

វវញិតាម្មមតា ត្េ់ចសមៃ ើយជូន្សោកអ្នក កន ុង 

រយៈសព្េ 72 សមា៉ោ ង។ 

 IRE េឺជាអ្ងគភាព្ឯករាជយមួយណដេព្តវូប្ដន្ Medicare ជួេ។ អ្ងគភាព្សន្េះ មិន្មាន្ទាំនក់

ទាំន្ងជាមួយនឹ្ងណ្ន្ការរបស់សយើងសទ សហើយវក៏មិន្ណមន្ជាភាន ក់ងាររ ឋ េិប្ដេណដរ។  

 អ្នកពិ្និ្តយស ើងវញិសៅ IRE នឹ្ងព្និិ្តយោ៉ោ ងព្បងុព្បយ័តនសេើព្័ត៌មាន្ទាំងអ្ស់ណដេទក់ទង

នឹ្ងបែត ឹងឧទធរែរ៍បសអ់្នក។  

 ប ើសិននោិយថាបាននិ្ោយថាប្ដន្ ចាំសពាេះបែត ងឹឧទធរែ៍របស់ IRE សោកអ្នកសព្េសនេះ

សយើងព្តវូណតបង់ព្ប្ដក់ជូន្សោកអ្នកវញិនូ្វចាំ ណែកចូេរមួបង់ថ្ងៃរបស់សយើងសេើចាំណាយសេើការ

ណងទាំ។ សយើងក៏ព្តវូណតបន្តការធានរា៉ា ប់រងរបស់សយើងសេើសសវរបស់អ្នក្ងណដរកន ុងរយៈសព្េ

យូរតាមណដេវចាាំប្ដច់ណ ន្កសវជាសាស្រសា ។  

 ប ើសិន IRE និ្ោយថាសទ ចាំសពាេះបែត ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក វមាន្ន័្យថា ពួ្កសេយេ់ព្សប

ជាមួយសយើងថាការបញ្ឈបក់ារធានរា៉ា ប់រងសេើសសវសនេះេឺមាន្េកាែៈព្តឹមព្តវូណ ន្កសវជាសាស្រសា

សហើយ។ 

េិខិតណដេសោកអ្នកទទួេពី្ IRE នឹ្ងព្ប្ដបស់ោកអ្នក ព្ីអ្វ ើណដេសោកអ្នកអាចស វ្ ើប្ដន្ សបើសិន្សោកអ្នក

ព្ប្ដថាន ចង់បន្តសៅមុខសទៀតជាមួយដាំសែើរការព្តួតព្ិនិ្តយស ើងវវញិ។ េិខិតសនេះ នឹ្ង ត្េ់ឲ្យសោកអ្នកនូ្វ

ព្័ត៌មាន្េមអ ិតអ្ាំព្វីវ ិ្ ីសដើមបីបន្តសៅកាន់្បែត ឹងឧទធរែ៍កព្មិតទី 3 ណដេព្តវូប្ដន្ចាត់ណចងស េះព្សាយស យ

សៅព្កម។  

សោកអ្នកក៏អាច ក់ពាកយបែត ឹងសៅកាន់្ DMHC សហើយសសន ើសុាំឲ្យ DMHC ស វ្ ើការពិ្និ្តយណ ន្កសវជាសាស្រសត ស ើង

វវញិស យឯករាជយសដើមបីបន្តការធានរា៉ា ប់រងសេើសសវណងទាំសុខភាព្របស់អ្នកប្ដន្្ងណដរ។ សូមសៅកាន់្ណ ន្កទី 

E4 សៅទាំព័្រ 213 សដើមបណីសវងយេ់ពី្វ ិ្ ី ក់ពាកយបែត ងឹ និ្ងសសន ើសុាំឲ្យ DMHC សព្មាប់ការព្ិនិ្តយសមើេតាម 

សវជាសាស្រសត ស ើងវញិស យឯករាជយ។ សោកអ្នកអាច ក់ពាកយបែត ឹងសៅកាន់្ DMHC សហើយសសន ើសុាំឲ្យ DMHC ស វ្ ើ

ការពិ្និ្តយណ ន្កសវជាសាស្រសត ស ើងវញិស យឯករាជយបណន្ែមពី្សេើ ឬជាំនួ្សឲ្យបែត ឹងឧទធរែ៍កព្មិតទី 3 ប្ដន្។ 

សបងា ៖ វវ ិ្ ីប វ្ ី ណេ ងឹឧទធរណ៍កម្រមតិទី 2 បែើមបី

ទមទរឲ្យន្្នការ នតការន្ែទរំ សអ់្នក 

សោកអ្នកមិន្ចាាំប្ដច់ស វ្ ើអ្វ ើស ើយ។ ណ្ន្ការនឹ្ង

ស្ញើស យសវ ័យព្បវតត ិនូ្វបែា ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក

សៅកាន់្អ្ងគភាព្ព្តួតពិ្និ្តយស ើងវញិស យ 

ឯករាជយ។ 

 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 9 ៖ សតើព្តវូស វ្ ើអ្វ ើសបើសិន្សោកអ្នកមាន្បញ្ហា  ឬបែា ឹងតវ៉ា  

 (សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង បែា ឹងឧទធរែ៍ បែា ឹងតវ៉ា ) 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័តម៌ាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 252 ? 
 

I. ការនាយំក ណេ ឹងឧទធរណ៍រ ស់អ្នកបៅហួសពីកម្រមិតទី 2 

I1. ជំហាន នាទ  ស់ម្រមា ់បសវ និង រកិាា រ Medicare 

សបើសិន្សោកអ្នកប្ដន្ស វ្ ើបែត ឹងឧទធរែ៍កព្មិតទី1 និ្ងកព្មិតទី2 សព្មាប់សសវ ឬបរកិាា រ Medicare សហើយ 

បែត ឹងឧទធរែ៍ទ ាំងព្ីរសនេះ ព្តវូប្ដន្ព្ចាន្សចាេ សោកអ្នកអាចមាន្សិទធិស វ្ ើបែត ងឹឧទធរែ៍កព្មិតបណន្ែមសទៀត។ 

េិខិតណដេសោកអ្នកទទួេពី្អ្ងគភាព្ព្តួតពិ្និ្តយស ើងវញិស យឯករាជយ នឹ្ងព្ប្ដបស់ោកអ្នកអ្ាំព្ីអ្វ ើណដេ

សោកអ្នកព្តវូស វ្ ើ សបើសិន្សោកអ្នកមាន្បាំែងចង់បន្តកិចចដាំសែើរការបែត ឹងឧទធរែ៍។ 

កព្មិតទី 3 ថ្ន្ដាំសែើរការបែត ឹងឧទធរែ៍ េឺជាសវនការរបសស់ៅព្កមនី្តិរដឋប្ដេ (ALJ)។ អ្នកណដេស វ្ ើការ

សសព្មចចិតតសៅកន ុងបែត ឹងឧទធរែ៍កព្មិត 3 េឺជា ALJ ឬអ្នកវនិិ្ចេយជាសមធាវ ើ។ សបើសិន្អ្នកចង់ឲ្យ ALJ ឬអ្នក

វវនិិ្ចេយជាសមធាវ ើ ស វ្ ើការពិ្និ្តយបែត ឹងរបស់អ្នកសនេះ បរកិាា រឬសសវសវជាសាស្រសត ណដេសោកអ្នកកាំព្ុងសសន ើសុាំព្តវូណត

បាំសព្ញតាមចាំនួ្ន្ដោុៃ រអ្បបបរមា។ សបើសិន្ទាំហាំទឹកព្ប្ដក់ដោុៃ រតិចជាងកព្មិតអ្បបបរមា សោកអ្នកមិន្អាច

បត ឹងឧទធរែ៍សទៀតសទ។ សបើសនិ្តថ្មល ព្ប្ដក់ដោុៃ រមាន្កព្មិតខពស់ព្េប់ព្គន់្សហើយ សោកអ្នកអាចសសន ើសុាំ ALJ ឬ

អ្នកវនិិ្ចេយជាសមធាវ ើសដើមប ីសាត ប់បែត ឹង ឧទធរែ៍របស់អ្នក។ 

សបើសិន្សោកអ្នកមិន្យេ់ព្សបជាមួយការសសព្មចចិតតរបស់ ALJ ឬអ្នកវនិិ្ចេយជាសមធាវ ើសទសនេះ សោកអ្នក

អាចសៅព្កមុព្បឹកាបែត ឹងឧទធរែ៍របស់ Medicare។ បនទ ប់មក សោកអ្នកអាចមាន្សិទធិសសន ើសុាំឲ្យតុោការ 

សហព្័ន្ធព្ិនិ្តយសមើេសេើបែត ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក។  

សបើសិន្សោកអ្នកព្តវូការជាំនួ្យកន ុងដាំណាក់កាេណាមួយថ្ន្ដាំសែើរការបែត ឹងឧទធរែ ៍សោកអ្នកអាចទក់ទង

សៅកាន់្កមម វ ិ្ ី Cal MediConnect Ombuds តាមរយៈសេខ 1-855-501-3077។  

I2. ជំហាន នាទ  ស់ម្រមា ់បសវ និង រកិាា រ Medi-Cal 

អ្នកក៏មាន្សិទធិបត ឹងឧទធរែ៍បណន្ែម សបើសិន្បែត ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នកអ្ាំព្ីសសវ និ្ងសមាា រៈននណដេអាចព្តវូមាន្

ការរា៉ា ប់រងស យ Medi-Cal។ សបើអ្នកមិន្យេ់ព្សបជាមួយការសសព្មចចិតតរបស់សវនការយុតត ិ្ម៌ថាន ក់រដឋ  

សហើយអ្នកចង់ប្ដន្ការវនិិ្ចេ ័យមួយស្សងសទៀតសដើមបពិី្និ្តយវស ើងវញិ អ្នកអាចសសន ើសុាំសវនការស ើងវញិមួយ 

និ្ង/ឬណសវងរកការពិ្និ្តយស ើងវញិតាមណ ន្កចាប់។ 

សដើមបសីសន ើសុាំសវន្ការស ើងវញិ សូមស្ញើសាំសែើ (េិខិត) ជាោយេកាែ៍អ្កសរតាមថ្ព្បសែីយសៅកាន់្៖ 

The Rehearing Unit  

744 P Street, MS 19-37  

Sacramento, CA 95814  

េិខិតសន្េះព្តវូបញ្ច នូ្សៅកន ុងកាំ ុងសព្េ 30 ថ្ងៃ បនទ ប់ព្ីអ្នកប្ដន្សសចកត ីសសព្មចរបស់អ្នក។ កាេកាំែត់សព្េ

សន្េះអាចព្តវូប្ដន្ព្ន្ារសព្េរហូតដេ់ 180 ថ្ងៃសបើសិន្សោកអ្នកមាន្សហតុ្េេអសព្មាប់ការយឺតយូរសន្េះ។  

សៅកន ុងពាកយសសន ើសុាំសវនការស ើងវញិរបស់អ្នក សូមណងៃងបញ្ហា ក់ព្កីាេបរសិចេទណដេសោកអ្នកទទួេប្ដន្ 

សសចកត ីសសព្មចរបស់អ្នក និ្ងមូេសហតុណដេសវនការស ើងវញិេួរព្តវូប្ដន្ ត្េ់ជូន្។ សបើសិន្សោកអ្នកចង់

បងាា ញេសត ុតាងបណន្ែម ចូរព្ិព្ែ៌នអ្ាំព្េីសត ុតាងបណន្ែមសនេះ សហើយព្ន្យេមូ់េសហតុថ្ន្ការមិន្ប្ដន្បងាា ញ

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 9 ៖ សតើព្តវូស វ្ ើអ្វ ើសបើសិន្សោកអ្នកមាន្បញ្ហា  ឬបែា ឹងតវ៉ា  

 (សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង បែា ឹងឧទធរែ៍ បែា ឹងតវ៉ា ) 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័តម៌ាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 
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េ័សត ុតាងសនេះព្ីមុន្ និ្ងថាសតើេសដ ុតាងសន្េះ អាចផ្លៃ សប់ត រូសសចកត ីសសព្មចោ៉ោ ងដូចសមាច។ សោកអ្នកអាចនឹ្ង

ទក់ទងសៅកាន់្សសវណ ន្កចាប់សព្មាប់ជាំនួ្យ។ 

សដើមបសីសន ើសុាំការពិ្និ្តយស ើងវញិតាម ល្ វូតុោការ សនេះសោកអ្នកព្តវូ ក់បដឋនេិខិតសៅតុោការថាន ក់សេើ 

(សព្កាមព្កមនី្តិវ ិ្ ីរដឋបបសវែីណ ន្កទី 1094.5) កន ុងរយៈសព្េមួយឆាន ាំ បនទ ប់ព្បី្ដន្ទទួេសសចកា ីសសព្មចរបស់

សោកអ្នក។ សូម ក់ពាកយបត ឹងរបស់អ្នក សៅតុោការកាំពូ្េថ្ន្សខាន្្ីណដេមាន្ស ម្ េះកន ុងសសចកត ីសសព្មច។ 

សោកអ្នកអាច ក់ពាកយបត ឹង ស យមិន្ចាាំប្ដច់សសន ើសុាំសវនការស ើងវញិស ើយ។ មិន្េិតថ្ងៃ ក់ពាកយបត ឹងសទ។ 

សោកអ្នកអាចមាន្សិទធិទទួេប្ដន្ថ្ងៃឈន េួសមធាវ ើ និ្ងការចាំណាយស្សងៗសមព្សប សបើសិន្តុោការសចញសស

ចកត ីសសព្មចចុងសព្កាយគាំព្ទដេ់សោកអ្នក។  

សបើសិន្សវនការស ើងវញិព្តវូប្ដន្ស វ្ ើស ើង សហើយសោកអ្នកមិន្យេ់ព្សបនឹ្ងសសចកត ីសសព្មចណដេសចញព្ីសវ

នការស ើងវញិសនេះ សោកអ្នកអាចសសន ើសុាំការព្ិនិ្តយស ើងវញិតាម ល្ វូតុោការ ប៉ោណុន្ត សោកអ្នកមិន្អាចសសន ើសុាំ

សវនការស ើងវញិមតងសទៀតប្ដន្សទ។ 

 

 

 

 

 

J. រប ៀ ប វ្ ី ណត ឹងតវ៉ា   

J1. បតើ ញ្ហា ម្រ បភទអ្វ ីខែោះន្ែលអាចប វ្ ី ណត ឹងតវ៉ា បាន? 

ដាំសែើរការបែត ឹងតវ៉ា ព្តវូប្ដន្សព្បើសព្មាប់ណតព្បសេទថ្ន្បញ្ហា មួយចាំនួ្ន្ណតប៉ោុសណាណ េះដូចជាបញ្ហា ពាក់ព័្ន្ធនឹ្ង

េុែភាព្ថ្ន្ការណងទាំសុខភាព្ រយៈសព្េរង់ចាាំ និ្ងសសវអ្តិងិជន្។ ខាងសព្កាមសន្េះ េឺជាឧទហរែ៍សា ីព្បីញ្ហា

ណដេព្តវូស េះព្សាយស យដាំសែើរការបែត ឹងតវ៉ា ។ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 9 ៖ សតើព្តវូស វ្ ើអ្វ ើសបើសិន្សោកអ្នកមាន្បញ្ហា  ឬបែា ឹងតវ៉ា  

 (សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង បែា ឹងឧទធរែ៍ បែា ឹងតវ៉ា ) 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័តម៌ាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 
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 ណត ងឹតវ៉ា អំ្ពីរណុភាព 

 សោកអ្នកមិន្សព្ញចិតតជាមួយនឹ្ងេុែភាព្

ថ្ន្ការណងទាំសុខភាព្ ដូចជាការណងទាំ 

សុខភាព្ណដេសោកអ្នកទទួេប្ដន្សៅកន ុង

មន្ទ ីរសព្ទយ។ 

 ណត ងឹតវ៉ា អំ្ពីឯកជនភាព 

 អ្នកេិតថាន្ណាមាន ក់មិន្ប្ដន្សគរព្សិទធរបស់

អ្នកចាំសពាេះឯកជន្ភាព្ ឬក៏ប្ដន្ណចកចាយ

ព្័ត៌មាន្អ្ាំព្ីអ្នកណដេសមាៃ ត់។ 

 ណត ងឹតវ៉ា អំ្ពីបសវអ្តិែិជនមិនលអ  

 បុេគេិក ឬសោកអ្នក ត្េស់សវណងទាំសុខភាព្

មាន្ចរតិេសព្មាេះេសព្មើយ ឬមិន្សគរព្សោក

អ្នក។ 

 បុេគេិក Health Net Cal MediConnect ព្បព្ព្ឹតាចាំសពាេះសោកអ្នកមិន្េអ ។ 

 សោកអ្នកេិតថា សោកអ្នកកាំព្ុងព្តវូប្ដន្ជព្មញុឲ្យសចញពី្ណ្ន្ការ។ 

 ណត ងឹតវ៉ា អំ្ពីលទធភាពទទួលបានបសវ 

 សោកអ្នកមិន្អាចសព្បើព្ប្ដស់សសវណងទាំសុខភាព្ និ្ងបរកិាា រសៅកន ុងការោិេ័យរបស់ 

សវជាបែឌ ិត ឬសោកអ្នក ត្េស់សវសុខភាព្។ 

 សោកអ្នក ត្េស់សវសោកអ្នកមិន្ ត្េ់ដេ់សោកអ្នកនូ្វការសព្មបសព្មួេដ៏សមព្សបណដេ

សោកអ្នកព្តវូការដូចជា អ្នកបកណព្បភាសាកាយវកិារអាសមរកិជាសដើម។ 

 ណត ងឹតវ៉ា អំ្ពីបពលបវោរង់ចា ំ

 សោកអ្នកកាំព្ុងមាន្បញ្ហា កន ុងការណាត់ជួប ឬរង់ចាាំយូរសព្កសដើមបីទទួេប្ដន្ការណាត់ជួប។ 

 សោកអ្នកព្តវូប្ដន្ទុកឲ្យរង់ចាាំរយៈសព្េយូរស យសវជាបែឌ ិត ឱសងការ ើ ឬសោកអ្នកជាំនញ

សុខភាព្ស្សងសទៀត ឬស យសសវបសព្មើសមាជិក ឬបុេគេិករបស់ណ្ន្ការ។ 

 ណត ងឹតវ៉ា អំ្ពីភាពស្ថអ តមានអ្នាមយ័ 

 សោកអ្នកេិតថាេៃ ីនិ្ក មន្ទ ីរសព្ទយ ឬការោិេ័យសវជាបែឌ ិតមិន្មាន្អ្នម័យ។ 

 ណត ងឹតវ៉ា អំ្ពីការមានលទធភាពទទួលបាននូវបសវភាស្ថ 

 សវជាបែឌ ិត ឬសោកអ្នក ត្េស់សវសុខភាព្របស់អ្នកមិន្អាច ត្េ់ឲ្យសោកអ្នកនូ្វសោកអ្នក

បកណព្បភាសាកន ុងសព្េណាត់ជួបរបស់អ្នក។ 

សបងា ៖ រប ៀ ប វ្ ីណត ងឹតវ៉ា  

សោកអ្នកអាចស វ្ ើបែត ឹងតវ៉ា ថ្ ទ្កន ុងប្ដន្ជាមួយ

នឹ្ងណ្ន្ការសយើងនិ្ង/ឬបែត ឹងតវ៉ា ខាងសព្ៅ

ជាមួយនឹ្ងអ្ងគភាព្ណដេមិន្មាន្ទាំនក់

ទាំន្ងជាមួយណ្ន្ការសយើង។  

សូមទូរសព្ទសៅសសវបសព្មើសមាជិក ឬ ស្ញើេិខិត

មកសយើង សដើមបីស វ្ ើបែត ឹងតវ៉ា ថ្ ទ្កន ុង។ 

មាន្អ្ងគភាព្ស្សងៗខុសៗគន ណដេស េះព្សាយ

ចាត់ណចងបែត ឹងតវ៉ា ខាងសព្ៅ។ សព្មាប់

ព្័ត៌មាន្បណន្ែម សូមអាន្ណ ន្ក J3 សៅទាំព័្រ 258

។ 
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 9 ៖ សតើព្តវូស វ្ ើអ្វ ើសបើសិន្សោកអ្នកមាន្បញ្ហា  ឬបែា ឹងតវ៉ា  

 (សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង បែា ឹងឧទធរែ៍ បែា ឹងតវ៉ា ) 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័តម៌ាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 
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 ណត ងឹតវ៉ា អំ្ពីមប្ោបាយទំនាក់ទំនងពីបយើង 

 សោកអ្នកេិតថាសយើងខកខាន្មិន្ប្ដន្ជូន្ដាំែឹង ឬស្ញើេិខិតណដេសោកអ្នកេួរណតទទួេ

ប្ដន្។ 

 សោកអ្នកេិតថាព្័ត៌មាន្ជាោយេកាែ៍អ្កសរណដេសយើងស្ញើសៅ មាន្ការេាំប្ដកសព្កកន ុង

ការយេ់។ 

 ណត ងឹអ្ំពីភាពទន់បពលបវោននចំណាតក់ាររ ស់បយើង  ក់ព័នធ ឹនងឹបសចកត ីសបម្រមចបលើការធានា

រ៉ា  ់រង ឬ ណត ងឹឧទធរណ ៍

 សោកអ្នកសជឿជាក់ថា សយើងមិន្ប្ដន្បាំសព្ញសៅតាមកាេកាំែត់របស់សយើងខុ្ាំសព្មាប់ការស វ្ ើ

សសចកត ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង ឬការសឆ្ៃ ើយតបសៅបែត ឹងឧទធរែ៍របស់អ្នក។ 

 សោកអ្នកសជឿជាក់ថា បនទ ប់ព្ីទទួេប្ដន្សសចកត ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង ឬបែត ឹង

ឧទធរែ៍ណដេគាំព្ទដេ់សោកអ្នក សហើយ សយើងខុ្ាំមិន្អាចសគរព្តាមកាេកាំែត់សព្េកន ុងការ

ឯកភាព្ ឬ ត្េ់សសវ ឬបង់ព្ប្ដក់ជូន្សោកអ្នកវញិសព្មាប់សសវសវជាសាស្រសត មួយចាំនួ្ន្។ 

 សោកអ្នកសជឿជាក់ថាសយើងមិន្ប្ដន្បញ្ជ នូ្ករែីរបស់អ្នកសៅអ្ងគភាព្ព្តួតពិ្និ្តយស ើងវញិ

ស យឯករាជយទន់្សព្េសវោ។ 

វកយសពទចា ់សព្មាប ់"បែត ឹងតវ៉ា " េឺ " ណត ងឹស្ថរទកុា" ។ 

វកយសពទចា ់សព្មាប ់"ការស វ្ ើបែត ឹងតវ៉ា " េឺ "ការដ្ឋក់ ណេ ងឹស្ថរទកុា" ។ 

 

 

បតើមានម្រ បភទប្េងៗនន ណត ងឹតវ៉ា ន្ែរឬបទ? 

បាទឬចាស។ សោកអ្នកអាច ក់បែា ឹងតវ៉ា ថ្ ទ្កន ុងឬបែត ឹងតវ៉ា ខាងសព្ៅប្ដន្។ បែត ឹងតវ៉ា ថ្ ទ្កន ុងព្តវូប្ដន្

 ក់សៅកាន់្និ្ងព្តវូប្ដន្ព្តួតពិ្និ្តយសសើសរ ើស ើងវញិស យណ្ន្ការសយើង។ បែត ងឹតវ៉ា ខាងសព្ៅព្តវូប្ដន្ ក់

ពាកយ និ្ងព្តួតពិ្និ្តយស ើងវញិស យអ្ងគភាព្ណដេមិន្ណមន្ជាសមព័ន្ធសាខាជាមួយនឹ្ងណ្ន្ការសយើង។ សបើសិន្

សោកអ្នកព្តវូការជាំនួ្យកន ុងការស វ្ ើបែត ឹងតវ៉ា ថ្ ទ្កន ុង និ្ង/ឬបែត ឹងខាងសព្ៅ សនេះសោកអ្នកអាចទូរសព្ទសៅ

កាន់្កមម វ ិ្  ីCal MediConnect Ombuds តាមរយៈ 1-855-501-3077 ។ 

 

 

 

 

 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 9 ៖ សតើព្តវូស វ្ ើអ្វ ើសបើសិន្សោកអ្នកមាន្បញ្ហា  ឬបែា ឹងតវ៉ា  

 (សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង បែា ឹងឧទធរែ៍ បែា ឹងតវ៉ា ) 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័តម៌ាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 
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J2.  កយ ណត ឹងន្ទកន ញង 

សដើមបសី វ្ ើពាកយបែត ឹងថ្ ទ្កន ុង អ្នកអាចទូរសព្ទមកកាន់្សសវបសព្មើសមាជិកតាមសេខ 1-855-464-3571 (TTY: 

711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃចុងសប្ដា ហ៍ 

និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅថ្ងៃស វ្ ើការ 

បនទ ប់។ សោកអ្នកអាចស វ្ ើបែា ឹងតវ៉ា ប្ដន្ព្េប់សព្េ េុេះព្តាណតវមិន្ទក់ទងនឹ្ងឱសង ណ ន្ក D ។ បែា ឹង

ទាំងឡាយណាណដេពាក់ព្ន័្ធនឹ្ងឱសង ណ ន្ក D ព្តវូណតស វ្ ើស ើងបៅកន ញងរយៈបពល 60 នែៃតាមម្រ តិទិន បនទ ប់ព្ី

សោកអ្នកមាន្បញ្ហា ណដេសោកអ្នកចង់បា ឹង។  

 សបើសិន្មាន្អ្វ ើស្សងណដេសោកអ្នកព្តវូការស វ្ ើ សសវបសព្មើសមាជិក នឹ្ងព្ប្ដប់សោកអ្នក។ 

 សោកអ្នកក៏អាចសរសសរបែត ឹងតវ៉ា  សហើយស្ញើមកសយើង្ងណដរ។ សបើសិន្សោកអ្នក ក់បែត ឹង

តវ៉ា របស់អ្នកជាោយេកាែ៍អ្កសរ សយើងនឹ្ងសឆ្ៃ ើយតបជាោយេកាែ៍អ្កសរ។  

សយើងព្តវូណត ា្េដ់ាំែឹងដេស់ោកអ្នកអ្ាំព្សីសចកា ីសសព្មចរបសស់យើងចាំសពាេះបែា ឹងតវ៉ា របសអ់្នកឲ្យសេឿន្តាម

ណដេករែរីបសអ់្នកតព្មូវឲ្យ អាព្សយ័សេើសាែ ន្ភាព្សុខភាព្របសអ់្នក ប៉ោុណន្តមិន្យូរជាង 30 ថ្ងៃតាមព្បតិទិន្ 

សព្កាយពី្ទទួេប្ដន្បែា ឹងតវ៉ា របសអ់្នក។ សបើសិន្សយើងព្តវូការព្័ត៌មាន្បណន្ែម សហើយមិន្អាចសចញសសចកត ី

សសព្មចកន ុងរយៈសព្េ 30 ថ្ងៃ ប្ដន្ សនេះសយើងនឹ្ងជូន្ដាំែឹងជាោយេកាែអ៍្កសរសៅកាន់្សោកអ្នក និ្ង ត្េ់ឲ្្

យសោកអ្នកនូ្វព្័ត៌មាន្ងមីព្ីសាែ ន្ភាព្ និ្ងសព្េសវោប្ដ៉ោ ន់្សាម ន្សដើមបីទទួេប្ដន្ចសមៃ ើយ។ ឧទហរែ ៍សយើងខុ្ាំ

នឹ្ងជូន្ដាំែឹងដេ់សោកអ្នកថា បែា ឹងសារទុកាពាក់ព្័ន្ធនឹ្ង Medicare អាចបន្ាប្ដន្ណតរហូតដេរ់យៈសព្េ 

14 ថ្ងៃតាមព្បតិទិន្ប៉ោុសណាណ េះ។ កន ុងករែីជាក់ោក់មួយចាំនួ្ន្ សោកអ្នកមាន្សិទធិសសន ើសុាំការព្តួតព្ិនិ្តយស ើងវវញិ

ឆាបរ់ហ័សសេើបែា ឹងតវ៉ា របសអ់្នក។ សន្េះ សៅថា ទព្មង់ការថ្ន្ "បែា ឹងតវ៉ា ឆាប់រហ័ស"។ កន ុងករែជីាក់ោក់មួយ

ចាំនួ្ន្ សោកអ្នកមាន្សិទធិសសន ើសុាំការពិ្និ្តយស ើងវវញិឆាប់រហ័សសេើបែា ឹងតវ៉ា របស់អ្នក ព្បសិន្សបើសោកអ្នកមិន្

យេព់្សបជាមួយនឹ្ងសសចកត ីសសព្មចរបសស់យើង កន ុងសាែ ន្ភាព្ដូចខាងសព្កាម ៖ 

o សយើងបដិសស្សាំសែើរបសអ់្នកចាំសពាេះការព្តួតពិ្និ្តយស ើងវញិឆាប់រហ័សសេើសាំសែើសុាំការ

ណងទាំសវជាសាស្រសត  ឬឱសង Medicare ណ ន្ក D។ 

o សយើងបដិសស្សាំសែើរបស់អ្នកចាំសពាេះការព្តួតពិ្និ្តយស ើងវញិឆាប់រហ័ស សេើបែា ងឹឧទធរែ៍

ចាំសពាេះសសវននណដេព្តវូប្ដន្បដិសស្ ឬឱសង Medicare ណ ន្ក D។ 

o សយើងសសព្មចថាព្តវូការសព្េបណន្ែមសទៀត សដើមបពី្ិនិ្តយស ើងវវញិនូ្វសាំសែើរបសអ់្នកណដេសសន ើ

សុាំការណងទាំសវជាសាស្រសត ។ 

o សយើងសសព្មចថាព្តវូការសព្េបណន្ែមសទៀត សដើមបពី្ិនិ្តយស ើងវវញិនូ្វបែា ឹងឧទធរែច៍ាំសពាេះ

ការណងទាំសវជាសាស្រសត  ណដេព្តវូប្ដន្បដិសស្សនេះ។ 

o សបើសិន្សោកអ្នកមាន្បញ្ហា បនទ ន់្ ណដេពាក់ព្័ន្ធនឹ្ងហានិ្េ័យភាៃ មៗ និ្ង ៃ្ន់្ ៃ្រ ចាំសពាេះ

សុខភាព្របស់អ្នកសនេះ។ 

 បែា ឹងតវ៉ា ទ ាំងឡាយណាណដេពាក់ព័្ន្ធនឹ្ង Medicare ណ ន្ក D ព្តវូណតស វ្ ើស ើងសៅកន ុងរយៈសព្េ 60 ថ្ងៃ

តាមព្បតិទិន្ បនទ ប់ពី្សោកអ្នកមាន្បញ្ហា ណដេសោកអ្នកចង់ ក់បែា ឹងតវ៉ា ។ រាេ់ព្បសេទថ្ន្បែត ឹង

តវ៉ា ទ ាំងអ្ស់ ព្តវូ ក់ពាកយជាមួយសយើងឬសោកអ្នក ត្េ់សសវព្េប់សព្េសវោ ចាបព់្ីថ្ងៃសកើតឧបទទវសហតុ 
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 9 ៖ សតើព្តវូស វ្ ើអ្វ ើសបើសិន្សោកអ្នកមាន្បញ្ហា  ឬបែា ឹងតវ៉ា  

 (សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង បែា ឹងឧទធរែ៍ បែា ឹងតវ៉ា ) 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័តម៌ាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 
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ឬសកមមភាព្ប្ដន្សកើតស ើងណដេស វ្ ើឲ្យសោកអ្នកមិន្សព្ញចិតត។ 

 សបើសិន្សយើងមិន្អាចស េះព្សាយបែា ឹងតវ៉ា របស់អ្នកសៅកន ុងថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់ សយើងនឹ្ងស្ញើជូន្សោក

អ្នកនូ្វេិខិតមួយចាប់សៅកន ុងរយៈសព្េ 5 ថ្ងៃតាមព្បតិទិន្េិតចាបព់្ីថ្ងៃប្ដន្ទទួេបែា ឹងរបសអ់្នក 

សដើមបឲី្យសោកអ្នកដឹងថា សយើងប្ដន្ទទួេបែា ឹងតវ៉ា សន្េះសហើយ។ 

 

សបើសិន្សោកអ្នកស វ្ ើបែត ឹងស យសារណតសយើងបដិសស្ការសសន ើសុាំរបស់អ្នកចាំសពាេះ "សសចកត ីសសព្មចធានរា៉ា ប់រង

ឆាប់រហ័ស” ឬ "បែត ឹងឧទធរែ៍ឆាប់រហ័ស" សនេះសយើងនឹ្ង ត្េ់ឲ្យសោកអ្នកនូ្វ "បែត ឹងតវ៉ា ឆាប់រហ័ស" និ្ងសឆ្ៃ ើយ

តបសៅនឹ្ងបែត ឹងតវ៉ា របស់អ្នកកន ុងរយៈសព្េ 24 សមា៉ោ ង។ សបើសិន្សោកអ្នកមាន្បញ្ហា បនទ ន់្ ណដេពាក់ព្ន័្ធ

នឹ្ងហានិ្េ័យភាៃ មៗ និ្ង ៃ្ន់្ ៃ្រ ចាំសពាេះសុខភាព្របស់អ្នកសនេះ សោកអ្នកអាចសសន ើសុាំ "បែត ឹងតវ៉ាឆាប់រហ័ស" 

សហើយសយើងនឹ្ងសឆ្ៃ ើយតបកន ុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោ ង។ 

 

វកយសពទចា ់សព្មាប ់"បែត ឹងតវ៉ា ឆាប់រហ័ស" េឺ " ណត ឹងស្ថរទុកា នាទ ន"់ ។ 

 

សបើសិន្អាច សយើងនឹ្ងសឆ្ៃ ើយតបសៅសោកអ្នកជាបនទ ន់្។ សបើសិន្សោកអ្នកទូរសព្ទមកសយើងសដើមបីបត ឹង សយើង

អាច ត្េច់សមៃ ើយឲ្យសោកអ្នកសៅសព្េទូរសព្ទសនេះណតមតង។ សបើសិន្សាែ ន្ភាព្សខុភាព្របស់អ្នកតព្មូវឲ្យសយើង

សឆ្ៃ ើយតបឆាប់រហ័ស សយើងនឹ្ងសឆ្ៃ ើយតប។ 

 សយើងសឆ្ៃ ើយតបបែត ឹងតវ៉ា សសទ ើរទ ាំងអ្ស់កន ុងរយៈសព្េ 30 ថ្ងៃតាមព្បតិទិន្។ សបើសនិ្សយើងមិន្

ស វ្ ើសសចកត ីសសព្មចកន ុងរយៈសព្េ 30 ថ្ងៃតាមព្បតិទិន្សទ ស យសារណតសយើងព្តវូការព្័ត៌មាន្

បណន្ែមសទៀត សនេះសយើងនឹ្ងជូន្ដាំែឹងដេស់ោកអ្នកជាោយេ័កាែ៍អ្កសរ។ សយើងក៏នឹ្ង ត្េ់

ជូន្នូ្វដាំែឹងងមីបាំ្ុតអ្ាំព្សីាែ ព្ភាព្បែត ឹង និ្ងសព្េសវោប្ដ៉ោ ន់្សាម ន្ដេ់សោកអ្នកសដើមបី

ទទួេប្ដន្ចសមៃ ើយ្ងណដរ។  

 សបើសិន្សោកអ្នកស វ្ ើបែត ឹងស យសារណតសយើងបដិសស្ការសសន ើសុាំរបស់អ្នកចាំសពាេះ "សសចកត ី

សសព្មចធានរា៉ា ប់រងឆាប់រហ័ស” ឬ "បែត ឹងឧទធរែ៍ឆាប់រហ័ស" សនេះសយើងនឹ្ង ត្េឲ់្យសោកអ្នក

នូ្វ "បែត ឹងតវ៉ា ឆាប់រហ័ស" និ្ងសឆ្ៃ ើយតបសៅនឹ្ងបែត ងឹតវ៉ា របស់អ្នកកន ុងរយៈសព្េ 24 សមា៉ោ ង។ 

 សបើសិន្សោកអ្នកកាំព្ុងស វ្ ើបែត ឹងស យសារណតសយើងចាំណាយសព្េសវោបណន្ែមសដើមបីស វ្ ើសសចកត ី

សសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង សនេះសយើងនឹ្ង ត្េ់ជូន្សោកអ្នកស យសវ ័យព្បវតត ិនូ្វ "បែត ឹងតវ៉ា

ឆាប់រហ័ស" សហើយសឆ្ៃ ើយតបសៅនឹ្ងបែត ឹងរបស់អ្នកកន ុងរយៈសព្េ 24 សមា៉ោ ង។ 

 ប ើសិនបយើងមនិយល់ម្រស ជាមួយនឹ្ងណ ន្កខៃេះ ឬទាំងអ្ស់ថ្ន្បែត ឹងតវ៉ា របស់អ្នក សយើងនឹ្ង

ព្ប្ដប់សោកអ្នក សហើយ ត្េឲ់្យសោកអ្នកនូ្វសហតុ្េរបស់សយើង។ សយើងនឹ្ងសឆ្ៃ ើយតបថា សយើង

យេ់ព្សបជាមួយនឹ្ងបែត ឹងតវ៉ា  ឬអ្ត់។ 
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 9 ៖ សតើព្តវូស វ្ ើអ្វ ើសបើសិន្សោកអ្នកមាន្បញ្ហា  ឬបែា ឹងតវ៉ា  

 (សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង បែា ឹងឧទធរែ៍ បែា ឹងតវ៉ា ) 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័តម៌ាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 
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J3.  កយ ណត ឹងខាងបម្រៅ 

បោកអ្នកអាចម្របា  ់Medicare អ្ំពី ណត ងឹតវ៉ា រ សអ់្នក 

សោកអ្នកក៏អាចស្ញើបែត ឹងតវ៉ា របស់អ្នកសៅ Medicare ្ងណដរ។ ណបបបទ ក់ប្ដកយបែត ឹងរបស ់Medicare 

មាន្សៅឯ៖  www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx។ 

Medicare ចាត់ទុកបែត ឹងរបស់អ្នកមិន្ណមន្ជាការសេងសសើចស ើយ សហើយនឹ្ងសព្បើព្ប្ដស់ព្័ត៌មាន្សន្េះសដើមបី

ជួយណកេមអឲ្យព្បសសើរស ើងនូ្វេុែភាព្ថ្ន្កមម វ ិ្ ី Medicare។  

សបើសិន្សោកអ្នកមាន្មតិតប ឬកងវេ់ណាមួយស្សងសទៀត ឬសបើសិន្សោកអ្នកមាន្អារមមែ៍ថា ណ្ន្ការសន្េះ

មិន្កាំព្ុងព្ាោមស េះព្សាយបញ្ហា របស់អ្នក សូមសៅសៅកាន់្ទូរសព្ទសេខ 1-800-MEDICARE  

(1-800-633-4227)។ អ្នកសព្បើព្ប្ដស ់TTY អាចសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សេខ 1-877-486-2048។ ការសៅទូរសព្ទសន្េះ 

េឺឥតេិតថ្ងៃ។ 

បោកអ្នកអាចម្របា  ់Medi-Cal អំ្ពី ណត ងឹតវ៉ា រ សអ់្នក 

កមម វ ិ្  ីCal MediConnect Ombuds ក៏ជួយស េះព្សាយបញ្ហា កន ុងជាំហរអ្ព្ាព្កឹតយ សដើមបីធានថាសមាជិករបស់

សយើងទទួេប្ដន្សសវណដេមាន្ការធានរា៉ា ប់រងណដេសយើងព្តវូណត ត្េ់ជូន្។ កមម វ ិ្ ី Cal MediConnect 

Ombuds មិន្មាន្ទាំនក់ទាំន្ងជាមួយសយើង ឬព្កមុហ ុន្ធានរា៉ា ប់រង ឬណ្ន្ការសុខភាព្ណាមួយស ើយ។ 

សេខទូរសព្ទសព្មាប់កមម វ ិ្  ីCal MediConnect Ombuds េឺ 1-855-501-3077។ សសវទាំងសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ 

បោកអ្នកអាចម្របា ់ម្រកសួងម្ររ ់ម្ររងសខុាភិបាលរែា California (DMHC) អ្ំពី ណេ ងឹតវ៉ា រ សអ់្នក 

ព្កសួងណងទាំសុខភាព្ណដេព្េប់ព្េងស យ California (California Department of Managed Care, DMHC) 

ទទួេខុសព្តវូកន ុងការ ក់បញ្ញតា ិសៅសេើណ្ន្ការសុខភាព្ទាំងឡាយ។ សោកអ្នកអាចសៅទូរសព្ទសៅមែឌ េ

ជាំនួ្យ (Help Center) របស ់DMHC សព្មាប់ជាំនួ្យកន ុងការ ក់បែា ឹងតវ៉ា អ្ាំពី្សសវននរបស ់Medi-Cal ។ 

សោកអ្នកអាចទក់ទងសៅកាន់្ DMHC សបើសិន្សោកអ្នកព្តវូការជាំនួ្យកន ុងការ ក់បែត ឹងតវ៉ា  ណដេទក់ទង

នឹ្ងបញ្ហា បនទ ន់្ ឬបញ្ហា ណដេពាក់ព្័ន្ធនឹ្ងហានិ្េ័យបនទ ន់្និ្ង ៃ្ន់្ ៃ្រដេ់សុខភាព្របស់អ្នក សបើសោកអ្នក

កាំព្ុងឈឺចាប់ ៃ្ន់្ ៃ្រ សបើសោកអ្នកមិន្យេ់ព្សបនឹ្ងសសចកត ីសសព្មចរបស់ណ្ន្ការខុ្ាំអ្ាំព្ីបែត ឹងតវ៉ា របស់អ្នក 

ឬសបើណ្ន្ការរបស់សយើងមិន្ប្ដន្ស េះព្សាយបែត ឹងតវ៉ា របស់អ្នកបនទ ប់ពី្រយៈសព្េ 30 ថ្ងៃតាមព្បតិទិន្។ 

សោកអ្នកអាចទទួេប្ដន្ជាំនួ្យពី្មែឌ េជាំនួ្យតាមវ ិ្ ីពី្រោ៉ោ ង៖ 

 សៅទូរសព្ទ 1-888-466-2219។ អ្នកណដេងៃង់ ព្ិប្ដកសាា ប់ ឬព្ិប្ដកនិ្ោយ អាចសៅមក

សេខទូរសព្ទ TDD ស យឥតេិតថ្ងៃតាមរយៈសេខ 1-877-688-9891។ ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺ

ឥតេិតថ្ងៃ។ 

 សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័ររបស់ព្កសួងព្េប់ព្េងសុខាេិប្ដេ(www.dmhc.ca.gov)។ 

បោកអ្នកអាចដ្ឋក់ កយ ណេ ឹងតវ៉ា ជាមួយនឹងការោិល័យសិទធសិុីវលិបាន។ 

សោកអ្នកអាច ក់បែត ឹងតវ៉ា មកកាន់្ការោិេ័យសព្មាប់សិទធិសីុវេិថ្ន្ព្កសួងសុខាេិប្ដេ និ្ងមនុ្សសសាស្រសត

ប្ដន្ ព្បសិន្សបើសោកអ្នកេិតថា សោកអ្នកមិន្ព្តវូប្ដន្ព្បព្ព្ឹតាចាំសពាេះស យយុតា ិ្ម៌ព្តឹមព្តវូសទសនេះ។ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html
http://www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx
http://www.dmhc.ca.gov/


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 9 ៖ សតើព្តវូស វ្ ើអ្វ ើសបើសិន្សោកអ្នកមាន្បញ្ហា  ឬបែា ឹងតវ៉ា  

 (សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង បែា ឹងឧទធរែ៍ បែា ឹងតវ៉ា ) 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័តម៌ាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 259 ? 
 

ឧទហរែ ៍សោកអ្នកអាច ក់បែា ឹងតវ៉ា អ្ាំព្ីភាព្មាន្េទធភាព្សចញចូេប្ដន្សព្មាប់ជន្ពិ្ការឬជាំនួ្យណ ន្ក

ភាសាប្ដន្។ សេខទូរសព្ទសព្មាបក់ារោិេ័យសព្មាប់សិទធិសីុវេិេឺ 1-800-368-1019។ អ្នកសព្បើ TTY េួរសៅសៅ

កាន់្សេខ 1-800-537-7697 ។ សោកអ្នកក៏អាចចូេសៅកាន់្ www.hhs.gov/ocr សព្មាប់ព័្ត៌មាន្បណន្ែម្ង

ណដរ។  

សោកអ្នកក៏អាចនឹ្ងទក់ទងការោិេ័យព្បចាាំតាំបន់្សព្មាប់ការោិេ័យសិទធសីុិវេិ្ងណដរតាមរយៈ៖ 

Office for Civil Rights     
U.S. Department of Health and Human Services 
90 7th Street, Suite 4-100 
San Francisco, CA 94103  

ទូរសព្ទ៖ 1-800-368-1019 

TTY៖ 1-800-537-7697 

ទូរសារ៖ 1-202-619-3818 

 

សោកអ្នកក៏អាចមាន្សិទធិ្ ងណដរសៅសព្កាមចាប់ជន្ព្ិការអាសមរកិ និ្ងសៅសព្កាមចាប់សិទធិសីុវេិ Unruch ។ 

អ្នកអាចទក់ទងសៅកាន់្កមម វ ិ្ ី Cal MediConnect Ombuds សព្មាបជ់ាំនួ្យ។ សេខទូរសព្ទេឺ  

1-855-501-3077។ 

បោកអ្នកអាចដ្ឋក់ កយ ណេ ឹងតវ៉ា ជាមួយនឹងអ្ងាភាពន្កលមអរណុភាពបាន 

សៅសព្េណដេបែត ឹងតវ៉ា របស់អ្នកទក់ទងនឹ្ងេុែភាព្ថ្ន្ការណងទាំ សោកអ្នកក៏មាន្ជសព្មើសពី្រ្ងណដរ ៖ 

 សបើសិន្សោកអ្នកចង់ប្ដន្ សោកអ្នកអាចស វ្ ើបែត ឹងតវ៉ា អ្ាំពី្េុែភាព្ថ្ន្ការណងទាំសុខភាព្

ស យផ្លទ េស់ៅអ្ងគភាព្ណកេមអេុែភាព្ (ស យមិន្ចាាំប្ដច់ ស វ្ ើបែត ឹងមកសយើងសទ)។  

 ឬ សោកអ្នកអាចស វ្ ើបែត ងឹតវ៉ា របស់អ្នកមកសយើង និ្ងសៅកាន់្អ្ងគភាព្ណកេមអេុែភាព្

ប្ដន្្ងណដរ។ សបើសិន្សោកអ្នកស វ្ ើបែត ឹងតវ៉ា សៅអ្ងគភាព្សន្េះ សយើងនឹ្ងស វ្ ើការជាមួយពួ្ក

សេសដើមបសី េះព្សាយបែត ឹងតវ៉ា របស់អ្នក។ 

អ្ងគភាព្ណកេមអេុែភាព្ េឺជាព្កមុសវជាបែឌ ិតវវជិាា ជីវៈ និ្ងសោកអ្នកជាំនញណងទាំសុខភាព្ស្សងសទៀតណដេ

ព្តវូប្ដន្ជួេស យរ ឋ េិប្ដេសហព្័ន្ធ  សដើមបីព្ិនិ្តយ និ្ងណកេមអការណងទាំណដេ ត្េ់ជូន្សោកអ្នកជាំងឺរបស់ 

Medicare ។ សដើមបីណសវ ងយេ់បណន្ែមអ្ាំព្ីអ្ងគការសេើកកមពស់េុែភាព្ សូមសមើេជាំពូ្កទី 2 ណ ន្ក F ទាំព្័រ 31 ។ 

សៅរដឋ California អ្ងគភាព្ណកេមអេុែភាព្ព្តវូប្ដន្សេសៅថា Livanta។ សេខទូរសព្ទសព្មាប់ Livanta េឺ  

1-877-588-1123 (TTY: 1-855-887-6668)។ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html
http://www.hhs.gov/ocr


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 260 ? 
 

ជំពូកទី 10 ៖ ការ ញ្ច  ់សមាជិកភាពរ ស់អ្នកបៅកន ុងន្ែនការ Cal 
MediConnect 

បសចកត ីបែតើម 

សៅកន ុងជាំពូ្កសន្េះ ព្ប្ដបអ់្ាំព្ីរសបៀបណដេសោកអ្នកអាចបញ្ច ប់សមាជិកភាព្សោកអ្នកសៅកន ុងណ្ន្ការ Cal 

MediConnect របស់សយើង និ្ងព្ីជសព្មើសធានរា៉ា ប់រងសុខភាព្សោកអ្នកសព្កាយសព្េណដេសោកអ្នកចាកសចញ

ពី្ណ្ន្ការ។ សបើសិន្សោកអ្នកចាកសចញពី្ណ្ន្ការរបស់សយើង សនេះសោកអ្នកនឹ្ងសៅណតសថ ិតសៅកន ុងកមម វ ិ្ ី 

Medicare និ្ង Medi-Cal ដណដេដរាបណាសោកអ្នកសៅមាន្សិទធិទទួេប្ដន្។ ពាកយេន្ៃ ឹេះ និ្ងនិ្យមន័្យរបស់
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 10 ៖ ការបញ្ចប់សមាជិកភាព្របស់អ្នកសៅកន ុងណ្ន្ការ  

Cal MediConnect 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 261 ? 
 

A. បៅបពលបោកអ្នកអាច ញ្ច  ស់មាជិកភាពរ ស់អ្នកបៅកន ុងន្ែនការ Cal 

MediConnect រ សប់ ើង 

អ្នកអាចបញ្ច ប់សមាជិកភាព្របស់អ្នកសៅកន ុង Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid 

Plan) សព្េណាក៏ប្ដន្សៅកន ុងាំន ាំសន្េះសដាយការចុេះស ម្ េះកន ុងណ្ន្ការ Medicare Advantage មួយសទៀត ឬ

សដាយការចុេះស ម្ េះចូេកន ុងណ្ន្ការ Cal MediConnect មួយសទៀតឬក៏ការផ្លៃ ស់បត រូសៅណ្ន្ការ Original 

Medicare ក៏ប្ដន្។ 

សមាជិកភាព្របស់អ្នកនឹ្ងព្តវូបញ្ច ប់សៅថ្ងៃចុងសព្កាយថ្ន្ណខណដេសយើងទទួេប្ដន្សាំសែើសុាំរបស់អ្នក សដើមបីស វ្ ើ

ការផ្លៃ សប់ត រូណ្ន្ការសោកអ្នក។ ឧទាហរែ៍ សបើសិន្សយើងទទួេប្ដន្សាំសែើសុាំរបស់អ្នកសៅថ្ងៃទី18 ណខមករា 

សនេះការធានរា៉ា ប់រងរបស់អ្នកជាមួយណ្ន្ការសយើងនឹ្ងព្តវូប្ដន្បញ្ច ប់សៅថ្ងៃទី31 ណខមករា។ ការធានរា៉ា ប់រង

ងមីរបស់អ្នកនឹ្ងព្តវូចាប់ស េ្ ើមសៅថ្ងៃទីមួយថ្ន្ណខបនទ ប់ (ថ្ងៃទី 1 ណខកុមភៈសៅកន ុងឧទាហរែស៍ន្េះ)។ 

សៅសព្េសោកអ្នកបញ្ច ប់សមាជិកភាព្របស់អ្នកសៅកន ុងណ្ន្ការរបស់អ្នក សោកអ្នកនឹ្ងព្តវូប្ដន្ចុេះស ម្ េះ

កន ុង Medi-Cal ណដេប្ដន្ព្េប់ព្េងណ្ន្ការណងទាាំសព្មាប់ជាជសព្មើសសព្មាប់សោកអ្នក សព្មាប់សសវា Medi-Cal 

របស់អ្នក េុេះព្តាណតសោកអ្នកសព្ជើសសរ ើសយកណ្ន្ការ Cal MediConnect ស្សងសទៀត។ សោកអ្នកក៏អាចសព្ជើស

សរ ើសនូ្វជសព្មើសថ្ន្ការចុេះស ម្ េះសៅកន ុង Medicare របស់អ្នកសៅសព្េណដេសោកអ្នកបញ្ច ប់សមាជិកភាព្សោក

អ្នកសៅកន ុងណ្ន្ការសយើង។ សបើសិន្សោកអ្នកចាកសចញពី្ណ្ន្ការរបស់សយើង សោកអ្នកអាចទទួេប្ដន្

ព្័ត៌មាន្អ្ាំព្ី៖ 

 ជសព្មើស Medicare សៅកន ុងតារាងសៅណ ន្ក D1 ទាំព្័រ 264 ។ 

 សសវា Medi-Cal សៅណ ន្ក D2 ទាំព្័រ 267 ។ 

សោកអ្នកអាចទទួេប្ដន្ព្័ត៌មាន្បណន្ថមអ្ាំព្ីរសបៀប ណដេសោកអ្នកអាចបញ្ច ប់សមាជិកភាព្របស់អ្នកសដាយ

ការសៅទូរសព្ទមក៖ 

 សសវាបសព្មើសមាជិក តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់

សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់

សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅថ្ងៃស វ្ ើ

ការបនទ ប់។  

 ណ ន្កជសព្មើសណងទាាំសុខភាព្តាមសេខ 1-844-580-7272, ព្ថី្ងៃច័ន្ទដេថ់្ងៃសពុ្កចាប់ព្ីសមា៉ោ ង 

8:00 ព្ព្ឹកដេស់មា៉ោ ង 6:00 ោៃ ច។ អ្នកសព្បើ TTY េួរទូរសព្ទសៅសេខ 1-800-430-7077 ។  

 កមម វ ិ្ ីជាំនួ្យធានរា៉ា ប់រងសុខភាព្រដឋ (SHIP) កមម វ ិ្ ីគ្នាំព្ទនិ្ងព្បឹកាសោបេ់សេើការធាន

រា៉ា ប់រងសុខភាព្រដឋ California (HICAP) តាមសេខទូរសព្ទ 1-800-434-0222 ព្ីថ្ងៃច័ន្ទដេ់ថ្ងៃ

សុព្កព្ីសមា៉ោ ង 8:00 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 5:00 ោៃ ច។ សព្មាប់ព្ត៌មាន្បណន្ថមឬណសវងរកការោិេ័យ 

HICAP កន ុងតាំបន់្របស់អ្នក សូមចូេសៅកាន់្www.aging.ca.gov/HICAP/។ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html
http://www.aging.ca.gov/HICAP/


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 10 ៖ ការបញ្ចប់សមាជិកភាព្របស់អ្នកសៅកន ុងណ្ន្ការ  

Cal MediConnect 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 262 ? 
 

 កមម វ ិ្  ីCal MediConnect Ombuds តាមរយៈសេខ 1-855-501-3077 ចាបពី់្ថ្ងៃច័ន្ទដេថ់្ងៃ

សុព្ក ពី្សមា៉ោ ង 9:00 ព្ព្ឹក ដេស់មា៉ោ ង 5:00 ោៃ ច។ អ្នកសព្បើព្ប្ដស ់TTY េួរសៅសៅកាន់្សេខ  

1-855-847-7914 ។  

 Medicare តាមរយៈសេខ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 24 សមា៉ោ ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃ

កន ុងមួយសប្ដា ហ៍។ អ្នកសព្បើ TTY េួរសៅសៅកាន់្សេខ 1-877-486-2048 ។ 

កំណតស់មាា ល់៖ សបើសិន្សោកអ្នកសថ ិតសៅកន ុងកមម វ ិ្ ីព្េប់ព្េងឱសង សនេះសោកអ្នកមិន្អាចផ្លៃ ស់បត រូ

ណ្ន្ការប្ដន្សទ។ សូមសមើេជាំពូ្កទី 5 ណ ន្ក G ទាំព្័រ 138 សព្មាប់ព័្ត៌មាន្អ្ាំពី្កមម វ ិ្ ីព្េប់ព្េងឱសង។ 

 

B. រប ៀ  ញ្ច  ស់មាជកិភាពរ ស់អ្នកបៅកន ុងន្ែនការCal MediConnect រ ស់

ប ើង 

សបើសិន្សោកអ្នកសសព្មចចិតេបញ្ច ប់សមាជិកភាព្របស់អ្នក សូមជូន្ដាំែឹងសៅ Medi-Cal ឬ Medicare ថា

សោកអ្នកចង់ចាកសចញពី្ Health Net Cal MediConnect ៖ 

 សូមសៅទូរសព្ទសៅកាន់្ណ ន្កជសព្មើសណងទាាំសុខភាព្តាមរយៈសេខ 1-844-580-7272, ព្ថី្ងៃច័ន្ទ

ដេ់ថ្ងៃសុព្កចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8:00 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 6:00 ោៃ ច។ អ្នកសព្បើ TTY េួរទូរសព្ទសៅកាន់្

សេខ 1-800-430-7077 ឬ 

 សូមសៅទូរសព្ទសៅកាន់្ Medicare តាមរយៈសេខ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 24 

សមា៉ោ ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយសប្ដា ហ៍។ អ្នកសព្បើជា TTY (អ្នកណដេមាន្ការេាំប្ដកកន ុងការ

សាេ ប់ ឬនិ្ោយ) េួរទូរសព្ទសៅកាន់្សេខ 1-877-486-2048 ។ សៅសព្េណដេសោកអ្នក 

ទូរសព្ទសៅ 1-800-MEDICARE សោកអ្នកក៏អាចស វ្ ើការចុេះស ម្ េះសៅកន ុងណ្ន្ការសុខភាព្  

ឬឱសង Medicare មួយស្សងសទៀតប្ដន្្ងណដរ។ ព្័ត៌មាន្បណន្ថមសា ីព្ីការទទួេប្ដន្សសវា 

Medicare របស់សោកអ្នក សៅសព្េណដេសោកអ្នកចាកសចញពី្ណ្ន្ការសយើង េឺមាន្សៅកន ុង

តារាងសៅទាំព័្រ 263 
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 263 ? 
 

C. រប ៀ ចូលរមួន្ែនការ Cal MediConnect បែេងៗបទៀត 

សបើសិន្សោកអ្នកមាន្បាំែងចង់ទទួេប្ដន្អ្តថព្បសោជន៍្ Medicare និ្ង Medi-Cal រមួគ្នន ព្ីណ្ន្ការណត

មួយ សនេះសោកអ្នកអាចចូេរមួសៅកន ុងណ្ន្ការមួយស្សងសទៀតរបស ់Cal MediConnect ។  

សដើមបចុីេះស ម្ េះសៅកន ុងណ្ន្ការមួយស្សងសទៀតរបស ់Cal MediConnect សោកអ្នកព្តវូ៖  

 សូមសៅទូរសព្ទសៅកាន់្ណ ន្កជសព្មើសណងទាាំសុខភាព្តាមរយៈសេខ 1-844-580-7272 ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ

ដេ់ថ្ងៃសុព្កចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8:00 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 6:00 ោៃ ច។ អ្នកសព្បើ TTY េួរទូរសព្ទសៅកាន់្

សេខ 1-800-430-7077 ។ សូមព្ប្ដបពួ់្កសេថា សោកអ្នកចង់ចាកចញពី្ណ្ន្ការ Health Net 

Cal MediConnect សហើយចង់ចូេរមួសៅកន ុងណ្ន្ការមួយស្សងសទៀតរបស ់Cal MediConnect 

។ សបើសិន្សោកអ្នកមិន្ព្ប្ដកដថា សោកអ្នកចង់ចូេរមួសៅកន ុងណ្ន្ការមួយណា សនេះពួ្កសេ

អាចព្ប្ដបស់ោកអ្នកពី្ណ្ន្ការដថ្ទសទៀតណដេមាន្សៅកន ុងតាំបន់្សោកអ្នក។ 

ការធានរា៉ា ប់រងរបស់អ្នកជាមួយ Health Net Cal MediConnect នឹ្ងបញ្ច ប់សៅថ្ងៃចុងសព្កាយថ្ន្ណខណដេសយើង

ទទួេប្ដន្សាំសែើររបស់អ្នក។ 
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 10 ៖ ការបញ្ចប់សមាជិកភាព្របស់អ្នកសៅកន ុងណ្ន្ការ  

Cal MediConnect 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 264 ? 
 

D. បតើប វ្ ើដូចបមតច បដើមបទីទួលបានបសវា Medicare និង Medi-Calដាច់បដា ន្ែកពី

គ្នន  

សបើសិន្សោកអ្នកមិន្ចង់ចុេះស ម្ េះសៅកន ុងណ្ន្ការស្សងសទៀតរបស់ Cal MediConnect បនទ ប់ព្ីសោកអ្នក

ចាកសចញពី្ Health Net Cal MediConnect សនេះសោកអ្នកនឹ្ងព្តវូព្តែប់មកទទួេសសវា Medicare និ្ង 

Medi-Cal របស់អ្នកវញិដាច់សដាយណែកព្ីគ្នន ។ 

D1. វិ ធ្ ីទទួលបានបសវា Medicare រ ស់អ្នក 

សោកអ្នកនឹ្ងមាន្ជសព្មើសមួយអ្ាំព្ីវវ ិ្ ី ណដេសោកអ្នកទទួេប្ដន្អ្តថ ព្បសោជន៍្ Medicare របស់អ្នក។ 

សោកអ្នកមាន្ជសព្មើសបីោ៉ោ ង សដើមបទីទួេប្ដន្សសវា Medicare របស់អ្នក។ សដាយសព្ជើសសរ ើសនូ្វជសព្មើសណាមួយ 

សោកអ្នកនឹ្ងបញ្ច ប់សមាជិកភាព្របស់អ្នកសដាយសវ យ័ព្បវតេ ិសៅកន ុងណ្ន្ការ Cal MediConnect របសស់យើង។  

1. បោកអ្នកអាចផ្លា ស ់ត រូបៅកាន់៖ 

ន្ែនការសុខភាពរ ស់ Medicare 

(ដូចជាន្ែនការ Medicare 

Advantage) ឬប ើសនិបោកអ្នក

 ំបពញបានតាមលកខខណឌ ទាមទារ

បដើមបីមានគុណសមបតត ិម្រគ ម់្រគ្នន់ 

និងរស់កន ុងតំ ន់បសវា កមម ិ ធ្ ី ន្ែទាំ

ជនចាស់ជរាម្រគ ់ម្រ បេទ (PACE) 

 

 

 

 

 

 

 

តារាងបនេះ នតបៅទំព័រ ន្ទា  ់ 

ខាងបម្រកាមបនេះ គជឺាអ្វ ើន្ដលបោកអ្នកម្រតូិ អ្នុិតតតាម៖ 

សូមសៅទូរសព្ទសៅកាន់្ Medicare តាមរយៈសេខ  

1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 24 សមា៉ោ ងកន ុង

មួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយសប្ដា ហ៍។ អ្នកសព្បើ TTY េួរសៅសៅ

កាន់្សេខ 1-877-486-2048 ។ 

សព្មាប់សាំែួរអ្ាំព្ ីPACE សូមសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សេខ  

1-855-921-PACE (7223)។ 

សបើសិន្សោកអ្នកព្តវូការជាំនួ្យ ឬព្័ត៌មាន្បណន្ថម៖  

 សូមទូរសព្ទសៅកាន់្កមម វ ិ្ ពី្បឹកា និ្ងគ្នាំព្ទសោបេ់

អ្ាំព្ីការធានរា៉ា ប់រងសុខភាព្ (HICAP) ថ្ន្រដឋ 

California តាមរយៈសេខ 1-800-434-0222 ចាប់ពី្

ថ្ងៃច័ន្ទដេ់ថ្ងៃសពុ្ក ព្សីមា៉ោ ង 8:00 ព្ព្ឹក ដេស់មា៉ោ ង 

5:00 ោៃ ច។ សព្មាប់ព័្ត៌មាន្បណន្ថម ឬសដើមបីណសវ ងរក

ការោិេ័យ HICAP កន ុងតាំបន់្របស់អ្នក សូមចូេ

សមើេសេហទាំព្័រ www.aging.ca.gov/HICAP/ ។ 

សោកអ្នកនឹ្ងព្តវូប្ដន្េុបស ម្ េះសចញសដាយសវ ័យព្បវតេ ិព្ី 

Health Net Cal MediConnect សៅសព្េណដេការធាន

រា៉ា ប់រងសៅកន ុងណ្ន្ការងមីរបស់អ្នកប្ដន្ចាប់ស ា្ ើម។ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 10 ៖ ការបញ្ចប់សមាជិកភាព្របស់អ្នកសៅកន ុងណ្ន្ការ  

Cal MediConnect 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 265 ? 
 

( នត) 

2. បោកអ្នកអាចផ្លា ស ់ត រូបៅកាន់៖ 

Original Medicare បដា មាន 

ន្ែនការឱសែម្រតូិ ការបិជជ ញ្ជជ  

Medicare ដាច់បដា ន្ែក  

 

 

 

 

 

 

 

តារាងបនេះ នតបៅទំព័រ ន្ទា  ់ 

 

ខាងបម្រកាមបនេះ គជឺាអ្វ ើន្ដលបោកអ្នកម្រតូិ អ្នុិតតតាម៖ 

សូមសៅទូរសព្ទសៅកាន់្ Medicare តាមរយៈសេខ  

1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 24 សមា៉ោ ងកន ុង

មួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយសប្ដា ហ៍។ អ្នកសព្បើ TTY េួរសៅសៅ

កាន់្សេខ 1-877-486-2048 ។ 

សបើសិន្សោកអ្នកព្តវូការជាំនួ្យ ឬព្័ត៌មាន្បណន្ថម៖  

 សូមទូរសព្ទសៅកាន់្កមម វ ិ្ ពី្បឹកា និ្ងគ្នាំព្ទសោបេ់

អ្ាំព្ីការធានរា៉ា ប់រងសុខភាព្ (HICAP) ថ្ន្រដឋ 

California តាមរយៈសេខ 1-800-434-0222 ចាប់ពី្

ថ្ងៃច័ន្ទដេ់ថ្ងៃសពុ្ក ព្សីមា៉ោ ង 8:00 ព្ព្ឹក ដេស់មា៉ោ ង 

5:00 ោៃ ច។ សព្មាប់ព័្ត៌មាន្បណន្ថម ឬសដើមបីណសវ ងរក

ការោិេ័យ HICAP កន ុងតាំបន់្របស់អ្នក សូមចូេ

សមើេសេហទាំព្័រ www.aging.ca.gov/HICAP/ ។ 

សោកអ្នកនឹ្ងព្តវូប្ដន្េុបស ម្ េះសចញសដាយសវ ័យព្បវតេ ិពី្ 

Health Net Cal MediConnect សៅសព្េណដេការធាន

រា៉ា ប់រង Original Medicare របស់អ្នកប្ដន្ចាបស់ ា្ើម។ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html
http://www.aging.ca.gov/HICAP/


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 10 ៖ ការបញ្ចប់សមាជិកភាព្របស់អ្នកសៅកន ុងណ្ន្ការ  

Cal MediConnect 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 266 ? 
 

( នត) 

3. បោកអ្នកអាចផ្លា ស ់ត រូបៅកាន់៖ 

Original Medicare បដា គ្នម ន

ន្ែនការឱសែម្រតូិ ការបិជជ ញ្ជជ  

Medicare ដាចប់ដា ន្ែកមួ  

កំណតស់មាា ល់៖ សបើសិន្សោកអ្នក

ផ្លៃ សប់ដ រូសៅ Original Medicare 

សហើយមិន្ប្ដន្ចុេះស ម្ េះសៅកន ុង

ណ្ន្ការឱសងព្តវូការសវជជបញ្ជជ  

Medicare ដាច់សដាយណែក សនេះ 

Medicare អាចនឹ្ងចុេះស ម្ េះសោក

អ្នកសៅកន ុងណ្ន្ការឱសង េុេះព្តាណត

សោកអ្នកព្ប្ដប ់Medicare ថា សោក

អ្នកមិន្ចង់ចូេរមួសៅកន ុងណ្ន្ការ

សន្េះ។  

សោកអ្នកេបបបីញ្ឈបក់ារធាន

រា៉ា ប់រងសេើឱសងតាមសវជជបញ្ជជ  ណត

កន ុងករែីណដេសោកអ្នកមាន្ការ

ធានរា៉ា ប់រងឱសងព្ពី្បភព្មួយ

សទៀត ដូចជានិ្សោជក ឬសហជីព្ជា

សដើម។ សបើសិន្សោកអ្នកមាន្សាំែួរ 

ថាសតើសោកអ្នកព្តវូការការធាន

រា៉ា ប់រងណ ន្កឱសងឬអ្ត់ សូម 

ទូរសព្ទសៅកាន់្កមម វ ិ្ ីព្បឹកា និ្ងគ្នាំ

ព្ទសោបេ់អ្ាំព្ីការធានរា៉ា ប់រងសុខ

ភាព្ថ្ន្រដឋ California (HICAP) 

តាមរយៈសេខ 1-800-434-0222 ពី្

ថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃសុព្ក ព្ីសមា៉ោ ង 8:00 

ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 5:00 ោៃ ច។ សព្មាប់

ព្័ត៌មាន្បណន្ថម ឬសដើមបីណសវងរក

ការោិេ័យ HICAP សៅកន ុងតាំបន់្

របស់អ្នក សូមចូេសមើេសេហទាំព្័រ

ណដេមាន្អាសយដាឋ ន្

www.aging.ca.gov/HICAP/។ 

 

ខាងបម្រកាមបនេះ គជឺាអ្វ ើន្ដលបោកអ្នកម្រតូិ អ្នុិតតតាម៖ 

សូមសៅទូរសព្ទសៅកាន់្ Medicare តាមរយៈសេខ  

1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 24 សមា៉ោ ងកន ុង

មួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយសប្ដា ហ៍។ អ្នកសព្បើ TTY េួរសៅសៅ

កាន់្សេខ 1-877-486-2048 ។ 

សបើសិន្សោកអ្នកព្តវូការជាំនួ្យ ឬព្័ត៌មាន្បណន្ថម៖  

 សូមទូរសព្ទសៅកាន់្កមម វ ិ្ ពី្បឹកា និ្ងគ្នាំព្ទសោបេ់

អ្ាំព្ីការធានរា៉ា ប់រងសុខភាព្ (HICAP) ថ្ន្រដឋ 

California តាមរយៈសេខ 1-800-434-0222 ចាប់ពី្

ថ្ងៃច័ន្ទដេ់ថ្ងៃសពុ្ក ព្សីមា៉ោ ង 8:00 ព្ព្ឹក ដេស់មា៉ោ ង 

5:00 ោៃ ច។ សព្មាប់ព័្ត៌មាន្បណន្ថម ឬសដើមបីណសវ ងរក

ការោិេ័យ HICAP កន ុងតាំបន់្របស់អ្នក សូមចូេ

សមើេសេហទាំព្័រ www.aging.ca.gov/HICAP/ ។ 

សោកអ្នកនឹ្ងព្តវូប្ដន្េុបស ម្ េះសចញសដាយសវ ័យព្បវតេ ិពី្ 

Health Net Cal MediConnect សៅសព្េណដេការធាន

រា៉ា ប់រង Original Medicare របស់អ្នកប្ដន្ចាបស់ ា្ើម។ 

 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html
http://www.aging.ca.gov/HICAP/
http://www.aging.ca.gov/HICAP/


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 10 ៖ ការបញ្ចប់សមាជិកភាព្របស់អ្នកសៅកន ុងណ្ន្ការ  

Cal MediConnect 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 267 ? 
 

D2. រប ៀ បដើមបីទទួលបានបសវា Medi-Cal រ ស់អ្នក 

សបើសិន្អ្នកចាកសចញពី្ណ្ន្ការ Cal MediConnect របស់សយើង អ្នកអាចនឹ្ងចុេះស ម្ េះសៅកន ុងណ្ន្ការណងទាាំ

សុខភាព្តាមការព្េប់ព្េងរបស់ Medi-Cal សៅតាមជសព្មើសរបស់អ្នក។ 

សសវា Medi-Cal របស់អ្នករមួបញ្ច េូទាាំងសសវា និ្ងការគ្នាំព្ទរយៈសព្េណវង និ្ងការណងទាាំសុខភាព្ ល្ វូចិតា។  

សៅសព្េសោកអ្នកសុាំបញ្ច ប់ជាសមាជិកសៅកន ុងណ្ន្ការ Cal MediConnect របស់សយើង សោកអ្នកនឹ្ងព្តវូយយ 

Health Care Options ដឹងពី្ណ្ន្ការណងរកា Medi-Cal ណដេសោកអ្នកចង់ចូេរមួ។ 

 សូមសៅទូរសព្ទសៅកាន់្ណ ន្កជសព្មើសណងទាាំសុខភាព្តាមរយៈសេខ 1-844-580-7272, ព្ថី្ងៃច័ន្ទ

ដេ់ថ្ងៃសុព្កចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8:00 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 6:00 ោៃ ច។ អ្នកសព្បើ TTY េួរទូរសព្ទសៅកាន់្

សេខ 1-800-430-7077 ។ ព្ប្ដប់ពួ្កសេថា សោកអ្នកចង់សចញពី្ណ្ន្ការ Health Net Cal 

MediConnect សហើយមកចូេរមួកន ុងណ្ន្ការណងទាាំណដេព្េប់ព្េងសដាយ Medi-Cal វវញិ ។  

សបើសិន្សោកអ្នកមិន្ព្ប្ដកដថា សោកអ្នកចង់ចូេរមួសៅកន ុងណ្ន្ការមួយណា សនេះពួ្កសេ

អាចព្ប្ដបស់ោកអ្នកពី្ណ្ន្ការដថ្ទសទៀតណដេមាន្សៅកន ុងតាំបន់្សោកអ្នក។  

សៅសព្េណដេសោកអ្នកបញ្ច ប់សមាជិកភាព្របស់អ្នកជាមួយណ្ន្ការ Cal MediConnect របស់សយើង សនេះ

សោកអ្នកនឹ្ងទទួេប្ដន្ប័ែណ សមាា េ់សមាជិកងមីមួយ សសៀវសៅណែនាំសមាជិកងមីមួយនិ្ងបញ្ជ ីស ម្ េះអ្នក 

េ្េ់សសវាណងទាាំនិ្ងឱសងសាថ ន្ងមីមួយសព្មាប់ការធានរា៉ា ប់ររង Medi-Cal របស់អ្នក។ 

E.  នតទទួលបានបៅបសវាបិជជសាស្រសត និងឱសែរ ស់អ្នកតាមរ ៈន្ែនការពួកប ើង 

រហូតដល់កាតសមាជិកបោកអ្នកម្រតូិ បាន ញ្ច   ់

សបើសិន្សោកអ្នកចាកសចញពី្ Health Net Cal MediConnect សនេះ វាអាចនឹ្ងព្តវូការសព្េខៃេះ មុន្សព្េណដេ

សមាជិកភាព្របស់អ្នកបញ្ច ប់ សហើយការធានរា៉ា ប់រង Medicare និ្ង Medi-Cal ងមរីបស់អ្នកចាបស់ េ្ើម 

ដាំសែើរការ។ សូមសមើេណ ន្ក A ទាំព្័រ 261 សព្មាប់ព័្ត៌មាន្បណន្ថម។ កន ុងអ្ាំែុងសព្េសន្េះ សោកអ្នកនឹ្ងបន្ា  

ទទួេប្ដន្ការណងទាាំសុខភាព្ និ្ងឱសងសោកអ្នកតាមរយៈណ្ន្ការរបស់សយើង។ 

 បោកអ្នកគួរបម្រ ើម្របាស់ឱសែសាែ នកន ុង ណ្ដា ញរ សប់ ើង បដើមបទីទួលបានការែាត់ែាង ់

ឱសែតាមបិជជ ញ្ជជ បោកអ្នក។ ជាទូសៅ ឱសងព្តវូការសវជជបញ្ជជ របស់អ្នកព្តវូប្ដន្រា៉ា ប់រង ណត

កន ុងករែីណដេវាព្តវូប្ដន្ ា្ត់ ា្ង់សៅតាមឱសងសាថ ន្កន ុងបណាា ញណតប៉ោុសណាណ េះ សដាយរមួបញ្ច េូ

ទាាំងតាមរយៈសសវាឱសងសាថ ន្ណដេបញ្ជជ ទិញតាមរយៈថ្ព្បសែីយ៍របស់សយើង្ងណដរ។ 

 ប ើសិនបោកអ្នកចូលសម្រមាកកន ុងមនា ីរបពទយចំថ្ែៃន្ដលសមាជិកភាពរ ស់អ្នកែតុកំណត់ បន្ទេះ

ថ្ែាសាន កប់ៅកន ុងមនា ីរបពទយ ជាទូបៅនឹងម្រតូិ បានធាន្ទរា៉ា  ់រងបដា ន្ែនការ Cal 

MediConnect រ សប់ ើង រហូតដលប់ពលន្ដលបោកអ្នកម្រតូិ បានអ្នុញ្ជា តឲ្យបចញពីមនា ីរ

បពទយ។ ករែីសន្េះនឹ្ងសកើតមាន្សែើង សទាេះបីជាការធានរា៉ា ប់រងសុខភាព្ងមរីបស់អ្នកចាបស់ េ្ើម 

មុន្សព្េណដេសោកអ្នកសចញពី្មន្ទ ីរសព្ទយក៏សដាយ។ 

 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 10 ៖ ការបញ្ចប់សមាជិកភាព្របស់អ្នកសៅកន ុងណ្ន្ការ  

Cal MediConnect 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 268 ? 
 

F. សាែ នភាពបែេងបទៀតបៅបពលន្ដលសមាជកិភាពរ ស់អ្នកបៅកន ុងន្ែនការ Cal 

MediConnect រ សប់ ើង   ញ្ច   ់

ខាងសព្កាមសន្េះ េឺជាករែសីៅសព្េណដេ Health Net Cal MediConnect ព្តវូណតបញ្ច ប់សមាជិកភាព្របស់អ្នក

សៅកន ុងណ្ន្ការ៖ 

 សបើសិន្មាន្ការផ្លា កនូ្វការធានរា៉ា ប់រងថ្ន្ Medicare ណ ន្ក A និ្ង ណ ន្ក B របសអ់្នក។ 

 សបើសិន្អ្នកណេងមាន្េកខែៈព្េប់ព្គ្នន់្សព្មាប ់Medi-Cal ។ ណ្ន្ការរបស់សយើងេឺសព្មាប់

មនុ្សសណដេមាន្េកខែៈព្េប់ព្គ្នន់្សព្មាប់ទាាំង Medicare និ្ង Medi-Cal រដឋ California ឬ 

Medicare នឹ្ងយកអ្នកសចញពី្ណ្ន្ការ Health Net Cal MediConnect សហើយអ្នកនឹ្ងព្តេប់

សៅ Original Medicare វវញិ។  សបើសិន្សោកអ្នកទទួេប្ដន្ជាំនួ្យបណន្ថមសដើមបីបង់ថ្ងៃឱសង

ព្តវូការសវជជបញ្ជជ  Medicare ណ ន្ក D របស់អ្នក CMS នឹ្ងចុេះស ម្ េះសោកអ្នកសដាយសវ ័យព្បវតេ ិ

សៅកន ុងណ្ន្ការឱសងព្តវូការសវជជបញ្ជជ របស់ Medicare។  សបើសិន្អ្នកមាន្េកខែៈសមបតេ ិជាងមី

មេងសទៀតសព្មាប់ Medi-Cal សហើយមាន្បាំែងចង់ចុេះស ម្ េះចូេជាងមសីៅកន ុងណ្ន្ការ Health 

Net Cal MediConnect, អ្នកព្តវូសៅទូរសព្ទសៅកាន់្ណ ន្កជសព្មើសណងទាាំសុខភាព្តាមរយៈសេខ 

1-844-580-7272, ព្ីថ្ងៃច័ន្ទដេ់ថ្ងៃសពុ្កចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8:00 ព្ព្ឹកដេស់មា៉ោ ង 5:00 ោៃ ច។  

អ្នកសព្បើ TTY េួរទូរសព្ទសៅកាន់្សេខ 1-800-430-7077។ សូមព្ប្ដប់ពួ្កសេថា សោកអ្នកចង់

ចូេរមួមេងសទៀតកន ុងណ្ន្ការ Health Net Cal MediConnect ។ 

 សបើសិន្សោកអ្នកផ្លៃ ស់បដ រូទីេាំសៅសៅសព្ៅតាំបន់្សសវារបស់សយើង។  

 សបើសិន្សោកអ្នកសៅសព្ៅតាំបន់្សសវាកមមរបស់សយើងកន ុងរយៈសព្េសេើសព្ីព្ប្ដាំមួយណខ។  

o សបើសិន្សោកអ្នកផ្លៃ សប់ត រូទីេាំសៅ ឬស វ្ ើដាំសែើររយៈសព្េយូរ សោកអ្នកព្តវូសៅទូរសព្ទសៅ

កាន់្សសវាបសព្មើសមាជិកសដើមបីណសវ ងរកយយស ើញថាសតើទីកណន្ៃងណដេសោកអ្នកផ្លៃ សប់ត រូទី

េាំសៅ ឬស វ្ ើដាំសែើរសៅកាន់្សនេះ សថ ិតសៅកន ុងតាំបន់្សសវាកមមរបស់សយើងណដរឬសទ។ 

 សបើសិន្សោកអ្នកចូេព្ន្ធនគ្នរ ឬជាប់េុកសដាយសារបទសេម ើសឧព្កិដឋ។ 

 សបើសិន្សោកអ្នកកុហក ឬោក់ទុកព្័ត៌មាន្អ្ាំព្ីការធានរា៉ា ប់រងស្សងសទៀតណដេសោកអ្នក

មាន្ ចាំសពាេះឱសងព្តវូការសវជជបញ្ជជ ។ 

 សបើសិន្សោកអ្នកមិន្ណមន្ជាព្េរដឋអាសមរកិ ឬមិន្មាន្វតេមាន្សដាយព្សបចាប់សៅកន ុង

សហរដឋអាសមរកិ។  

o សោកអ្នកព្តវូណតជាព្េរដឋអាសមរកិ ឬមាន្វតេមាន្សដាយព្សបចាប់សៅកន ុង 

សហរដឋអាសមរកិសដើមបកីាៃ យជាសមាជិកថ្ន្ណ្ន្ការសយើង។  

o មែឌ េសព្មាបស់សវា Medicare និ្ង Medicaid នឹ្ងជព្មាបជូន្ដាំែឹងដេ់សយើង សបើសិន្

សោកអ្នកមិន្មាន្េកខែៈព្េប់ព្គ្នន់្សដើមបីបន្េសថ ិតសៅជាសមាជិកសដាយណ ា្កសេើ 

មូេដាឋ ន្សន្េះ។  

o សយើងព្តវូណតេុបស ម្ េះសោកអ្នកសចញ សបើសិន្សោកអ្នកមិន្បាំសព្ញប្ដន្ព្េប់តាម

េកខខែឌទាមទារតព្មូវសន្េះសទសនេះ។  

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 10 ៖ ការបញ្ចប់សមាជិកភាព្របស់អ្នកសៅកន ុងណ្ន្ការ  

Cal MediConnect 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 269 ? 
 

សបើសិន្សោកអ្នកណេងមាន្េកខែៈសមបតេ ិព្េប់ព្គ្នន់្សព្មាប់កមម វ ិ្ ី Medi-Cal ឬសាថ ន្ភាព្សោកអ្នកប្ដន្

ផ្លៃ ស់បត រូណដេស វ្ ើយយសោកអ្នកណេងមាន្សិទធិទទួេប្ដន្ Cal MediConnect តសៅសទៀត សោកអ្នកអាចនឹ្ងបន្េ

ទទួេប្ដន្អ្តថ ព្បសោជន៍្សោកអ្នកព្ី Health Net Cal MediConnect សព្មាប់រយៈកាេព្ីរណខបណន្ថមសទៀត។ 

សព្េសវោបណន្ថមសន្េះនឹ្ងអ្នុ្ញ្ជា តសោកអ្នកយយណកតព្មូវព្័ត៌មាន្អ្ាំព្ីភាព្មាន្សទិធិទទួេប្ដន្របស់អ្នកសបើសិន្ 

សជឿជាក់ថាសោកអ្នកសៅណតមាន្សិទធិស័កេ ិសមដណដេ។ សោកអ្នកនឹ្ងទទួេប្ដន្េិខិតព្ីសយើងអ្ាំព្ីការផ្លៃ សប់ត រូ

សៅសេើភាព្មាន្សិទធិស័កេ ិសមរបស់អ្នកសដាយមាន្ការណែនាំសដើមបីណកតព្មូវព្័ត៌មាន្ព្ីភាព្មាន្សិទធិស័កេ ិសម

របស់អ្នក។  

 សដើមបីសថ ិតសៅជាសមាជិកថ្ន្ Health Net Cal MediConnect សោកអ្នកព្តវូណតមាន្េកខែៈ

សមបតេ ិព្េប់ព្គ្នន់្មេងសទៀតសៅព្តឹមថ្ងៃចុងសព្កាយថ្ន្រយៈសព្េព្ីរណខសនេះ។  

 សបើសោកអ្នកមិន្មាន្េកខែៈសមបតេ ិព្េប់ព្គ្នន់្សៅព្តឹមចុងបញ្ច ប់ថ្ន្រយៈសព្េព្ីរណខសនេះសទ 

សោកអ្នកនឹ្ងព្តវូប្ដន្សេេុបស ម្ េះសចញពី្ Health Net Cal MediConnect។ 

កន ុងករែីណដេសយើងទទួេប្ដន្ការអ្នុ្ញ្ជា តជាមុន្ព្ ីMedicare និ្ង Medi-Cal សយើងក៏អាចយយសោកអ្នកចាក

សចញពី្ណ្ន្ការសយើងសព្មាប់មូេសហតុមួយចាំនួ្ន្ដូចខាងសព្កាម៖ 

 សបើសិន្សោកអ្នកមាន្សចតន េ្េ់ព័្ត៌មាន្មិន្ព្ិត សៅសព្េណដេសោកអ្នកចុេះស ម្ េះចូេ

កន ុងណ្ន្ការរបស់សយើង សហើយព្័ត៌មាន្ណដេសោកអ្នកប្ដន្ េ្េជូ់ន្សនេះ ប៉ោេះពាេដ់េ់សិទធ

ទទួេប្ដន្របស់អ្នកសៅកន ុងណ្ន្ការសយើង។ 

 សបើសិន្សោកអ្នកសៅណតបន្េព្បព្ព្ឹតាឥរោិបងណដេរំខាន្ និ្ងស វ្ ើយយព្ិប្ដកដេ់សយើងកន ុងការ 

េ្េ់ការណងទាាំសវជជសាស្រសេសព្មាប់សោកអ្នក និ្ងសមាជកិស្សងសទៀតសៅកន ុងណ្ន្ការសយើង។ 

 សបើសិន្សោកអ្នកបសណាេ យយយអ្នកណាមាន ក់សទៀតសព្បើព្ប្ដស់ប័ែណ សមាា េ់សមាជិករបស់អ្នកសដើមបី

ទទួេប្ដន្ការណងទាាំសវជជសាស្រសេ ។ 

o សបើសិន្សយើងបញ្ច ប់សមាជកិភាព្របស់អ្នក សដាយសារមូេសហតុសន្េះ Medicare អាចនឹ្ងយយ

អ្េាអ្្ិការកិចចស វ្ ើការសសុើបអ្សងេតសៅសេើករែីរបស់អ្នក។ 

G. វិ ធធានម្រ ាំំងនឹងការសុំឲ្យបោកអ្នកបចញពីន្ែនការ Cal MediConnect រ ស់

ប ើងបដា សារ បហតុែលន្ដលពាក់ពន័ធនងឹសខុភាពណ្ដមួ ។ 

សបើសិន្អ្នកមាន្អារមមែថ៍ា សោកអ្នកព្តវូប្ដន្សសន ើសុាំយយចាកសចញពី្ណ្ន្ការសយើង សដាយសារមូេសហតុទាក់ទង

នឹ្ងសុខភាព្ សនេះសោកអ្នកេួរទូរសព្ទសៅកាន់្ Medicare តាមសេខ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)។ 

អ្នកសព្បើ TTY េួរសៅសៅកាន់្សេខ 1-877-486-2048។ សោកអ្នកអាចសៅទូរសព្ទប្ដន្ 24 សមា៉ោ ងកន ុងមួយថ្ងៃ និ្ង 

7 ថ្ងៃកន ុងមួយសប្ដេ ហ៍។  

សោកអ្នកេួរទូរសព្ទសៅកាន់្កមម ិ ធ្ ី Cal MediConnect Ombuds តាមរយៈសេខ 1-855-501-3077 ចាបព់្ី

ថ្ងៃច័ន្ទដេ់ថ្ងៃសពុ្ក ព្សីមា៉ោ ង 9:00 ព្ព្ឹក ដេស់មា៉ោ ង 5:00 ោៃ ច។ អ្នកសព្បើព្ប្ដស់ TTY េួរទូរសព្ទសៅកាន់្សេខ  

1-855-847-7914 ។ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 10 ៖ ការបញ្ចប់សមាជិកភាព្របស់អ្នកសៅកន ុងណ្ន្ការ  

Cal MediConnect 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសណួំរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេថ់្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព្័រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 270 ? 
 

H. បោកអ្នកមានសិទធ ិកន ុងការប វ្ ើ ណត ឹង ប ើសនិប ើង ញ្ច  ់ភាពជាសមាជិករ ស់អ្នក

ពីន្ែនការរ ស់ប ើង 

សបើសិន្សយើងបញ្ច ប់សមាជកិភាព្របស់អ្នកសៅកន ុងណ្ន្ការ Cal MediConnect របស់សយើង សយើងព្តវូណតព្ប្ដប់

សោកអ្នកពី្មូេសហតុននរបស់សយើងជាោយេកខែ៍អ្កសរសព្មាប់ការបញ្ច ប់សមាជិកភាព្សោកអ្នក។ សយើង

ក៏ព្តវូព្ន្យេ់្ ងណដរព្ីរសបៀបណដេសោកអ្នកអាចដាក់ពាកយបែា ឹងសារទុកខ  ឬពាកយបែេ ឹងតវា៉ា  អ្ាំព្កីារសសព្មច

របសស់យើងកន ុងការបញ្ច ប់សមាជិកភាព្សោកអ្នក។ អ្នកក៏អាចសមើេជាំពូ្កទី 9 ណ ន្ក J ទាំព្័រ 253 សព្មាប់

ព័្ត៌មាន្សេ ីពី្រសបៀបស វ្ ើបែេ ឹងតវា៉ា ។ 

I. រប ៀ  បដើមបីទទួលបានព័ត៌មាន ន្នែមអ្ំពីការ ញ្ច  ស់មាជកិភាពថ្នន្ែនការ

រ ស់អ្នក 

សបើសិន្សោកអ្នកមាន្សាំែួរ ឬចង់ប្ដន្ព្័ត៌មាន្បណន្ថមអ្ាំព្ីសព្េណដេសយើងអាចបញ្ច ប់សមាជិកភាព្របស់

អ្នកសនេះ សោកអ្នកអាច៖ 

 សូមសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សសវាបសព្មើសមាជិក តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) 

ចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេស់មា៉ោ ង 8 យប់ ព្ថី្ងៃច័ន្ទ  ដេថ់្ងៃសពុ្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ

ចុងសប្ដា ហ៍ និ្ងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្

សោកអ្នកវញិសៅថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។  

 សូមសៅទូរសព្ទសៅកាន់្ណ ន្កជសព្មើសណងទាាំសុខភាព្តាមរយៈសេខ 1-844-580-7272, ព្ថី្ងៃច័ន្ទ

ដេ់ថ្ងៃសុព្កចាប់ពី្សមា៉ោ ង 8:00 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 6:00 ោៃ ច។ អ្នកសព្បើ TTY េួរទូរសព្ទសៅកាន់្

សេខ 1-800-430-7077 ។  

 សូមទូរសព្ទសៅកាន់្កមម វ ិ្ ពី្បឹកា និ្ងគ្នាំព្ទសោបេ់អ្ាំព្ីការធានរា៉ា ប់រងសុខភាព្ (HICAP) 

ថ្ន្រដឋ California តាមរយៈសេខ -1-800-434-0222 ចាប់ព្ីថ្ងៃច័ន្ទដេថ់្ងៃសពុ្ក ព្សីមា៉ោ ង 8:00 

ព្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោ ង 5:00 ោៃ ច។ សព្មាប់ព័្ត៌មាន្បណន្ថម ឬសដើមបណីសវ ងរកការោិេ័យ HICAP 

កន ុងតាំបន់្របស់អ្នក សូមចូេសមើេសេហទាំព្័រ www.aging.ca.gov/HICAP/។ 

 ទូរសព្ទសៅកាន់្កមម វ ិ្ ី Cal MediConnect Ombuds តាមរយៈសេខ 1-855-501-3077 ចាបពី់្

ថ្ងៃច័ន្ទដេថ់្ងៃសុព្ក ពី្សមា៉ោ ង 9:00 ព្ព្ឹក ដេស់មា៉ោ ង 5:00 ោៃ ច។ អ្នកសព្បើ TTY េួរសៅសៅកាន់្

សេខ 1-855-847-7914។  

 សូមសៅទូរសព្ទសៅកាន់្ Medicare តាមរយៈសេខ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 24 

សមា៉ោ ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយសប្ដា ហ៍។ អ្នកសព្បើ TTY េួរសៅសៅកាន់្សេខ 1-877-486-2048 ។ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html
http://www.aging.ca.gov/HICAP/


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព័្រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 271 ? 
 

ជំពូកទី 11 ៖ការជូនដំណងឹតាមផ្ល វូច្បា ់ 

បសច្បកត ីបផ្តើម 

ជាំពូ្កសន្េះ រមួមាន្នូ្វ ល្ វូចាប់ណដេព្តូវអ្នុ្វតតចាំស េះភាព្ជាសមាជិករបស់អ្នកសៅកន ុង Health Net Cal 

MediConnect ។  កយេន្ៃ ឹេះ ន្ិងន្ិយមន្័យរបស់វាមាន្សៅកន ុងេាំដាប់អ្កសរព្កមសៅកន ុងជាំពូ្កចុងសព្កាយថ្ន្ 

សសៀវសៅណែនាំសមាជិក។ 

តារាងមាតិកា 

A. សសចកា ីជូន្ដាំែឹងអ្ាំព្ីចាប់នន .................................................................................................... 272 

B. សសចកា ីជូន្ដាំែឹងអ្ាំព្ីការមិន្សរ ើសសអ្ើង ........................................................................................... 272 
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D. អ្នកស ៉ោ ការឯករាជយ ....................................................................................................................... 273 

E. ការេួចបន្ៃ ាំេសព្មាងណងទាំសុខភាព្ ................................................................................................. 273 

F. កាេៈសទសៈហួសពី្ការព្េប់ព្េងរបស់ Health Net Cal MediConnect ................................................ 274 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 11 ៖ ការជូន្ដាំែឹងតាម ល្ វូចាប់ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព័្រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 272 ? 
 

A. បសច្បកដ ីជូនដំណឹងអ្ំពីច្បា ់នានា 

ចាប់ជាសព្ចើន្អ្ន្ុវតាចាំស េះសសៀវសៅណែនាំសមាជិកសន្េះ។ ចាប់ទាំងសន្េះ អាចន្ឹងប៉ោេះ េ់ដេ់សិទធិ និ្ងការ

ទទួេខុសព្តវូរបស់អ្នក សទេះបីជាចាប់ទាំងសន្េះ មិន្ព្តវូប្ដន្បញ្ច េូ ឬព្ន្យេ់សៅកន ុងសសៀវសៅណែនាំសន្េះ ក៏សដា

យ។ ចាប់ចាំបងៗណដេអ្ន្ុវតាសៅកន ុងសសៀវសៅណែនាំសន្េះ េឺជាចាប់សហព្័ន្ធអ្ាំព្ីកមម វ ិ្ ី Medicare និ្ង 

Medi-Cal ។ ចាប់ដថ្ទរបស់សហព្័ន្ធ  ន្ិងរបស់រដឋក៏អាចសព្បើប្ដន្ណដរ។ 

B.  បសច្បកដ ីជូនដំណឹងអ្ំពីការមិនបរ ើសបអ្ើង 

រាេ់ព្កមុហ ុន្ ឬទីភាន ក់ងារណដេស វ្ ើការជាមួយ Medicare និ្ង Medi-Cal ព្តវូណតសោរព្តាមចាប់ណដេការ រ

សោកអ្នកពី្ការសរ ើសសអ្ើង ឬការព្បព្ព្ឹតត ិមិន្យុតត ិ្ម៌មកសេើខល នួ្។ សយើងខុ្ាំមិន្សរ ើសសអ្ើង ឬព្បព្ព្ឹតតចាំស េះសោក

អ្នកសដាយខុសព្ីសេ សដាយសារណតអាយុ បទព្ិសសា្ន្៍កន ុងការទមទរសាំែង ព្ែ៌សមបុ រ ជន្ជាត ិភសត ុតាង

ណដេបងាា ញព្ីភាព្អាចធានរា៉ា ប់រងប្ដន្ សយន្ឌ័រ ព្័ត៌មាន្សសសន្ទិច ទីតាាំងភូមិសាស្តសត សៅកន ុងតាំបន់្សសវា 

សាា ន្ភាព្សុខភាព្ ព្បវតត ិសវជជសាស្តសត  ព្ិការភាព្ ល្ វូកាយ ឬ ល្ វូសតិបញ្ញា  ជាតិកាំសែើត ពូ្ជអ្មបូ រ សាសន ឬ

សភទរបស់អ្នកស ើយ។ បណន្ាមព្ីសន្េះ សយើងក៏មិន្សរ ើសសអ្ើង ឬព្បព្ព្ឹតតចាំស េះអ្នកខុសោន ស ើយសដាយសារណត ពូ្ជ

ព្ងសរបស់អ្នក សាា ន្ភាព្ព្េួសាររបស់អ្នក ឬទាំសនរ ល្ វូសភទរបស់អ្នកណដរ។  

សបើសិន្សោកអ្នកព្តូវការព្័ត៌មាន្បណន្ាម ឬមាន្កា ីកងវេ់អ្ាំពី្ការសរ ើសសអ្ើង ឬការព្បព្ព្ឹតត ិចាំស េះខល នួ្សដាយ 

អ្យុតា ិ្ម៌៖ 

 សូមទូរសព្ទមកកាន់្ការយិាេ័យសព្មាប់សិទធិសុី វេិ (Office for Civil Rights) របស់ព្កសួងសសវា

សុខាភិប្ដេ និ្ងមន្ុសស តាមរយៈសេខ 1-800-368-1019 ។ អ្នកសព្បើ TTY អាចទូរសព្ទសៅ

សេខ 1-800-537-7697។ សោកអ្នកក៏អាចចូេសៅកាន់្ www.hhs.gov/ocr សព្មាប់ព្័ត៌មាន្

បណន្ាម្ងណដរ។ 

 សូមទូរសព្ទសៅកាន់្ការយិាេ័យសិទធិសុី វេិ។  

Office for Civil Rights    
U.S. Department of Health and Human Services 

90 7th Street, Suite 4-100 
San Francisco, CA 94103  
ទូរសព្ទ៖ 1-800-368-1019 
TTY៖ 1-800-537-7697 
ទូរសារ៖ 1-202-619-3818 

 

សបើសិន្សោកអ្នកមាន្ព្ិការភាព្ និ្ងព្តវូការជាំនួ្យសដើមបីអាចចូេសៅសព្បើសសវាកមមណងទាំសុខភាព្ ឬអ្នក ា្េ់

សសវា សូមទូរសព្ទមកកាន្់សសវាបសព្មើសមាជិក។ សបើសិន្សោកអ្នកមាន្បែា ឹងតវា៉ា  ដូចជា បញ្ញា ជាមួយការ

ទទួេប្ដន្រសទេះរុញ សនេះសសវាបសព្មើសមាជិកអាចជួយប្ដន្។ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html
http://www.hhs.gov/ocr


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 11 ៖ ការជូន្ដាំែឹងតាម ល្ វូចាប់ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព័្រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 273 ? 
 

C. បសច្បកដ ីជូនដំណឹងអ្ំពី Medicare ជាអ្នក ង់ម្រាក់ទីពីរ  និង Medi-Cal ជាអ្នក ង់

ម្រាក់ច្បុងបម្រកាយ 

ជួន្កាេ ន្រណាមាន ក់ស្សងព្តវូណតបង់ព្ប្ដក់មុន្ សព្មាប់សសវាកមមននណដេសយើងខុ្ាំ ា្េ់ជូន្សោកអ្នក។ 

ឧទហរែ៍ សបើសិន្សោកអ្នកសា ិតសៅកន ុងឧបបតា ិសហតុរងយន្ា  ឬសបើសិន្សោកអ្នកមាន្របួសសៅកណន្ៃងស វ្ ើការ 

ការធានរា៉ា ប់រង ឬសាំែងបុេគេិកព្តូវណតបង់ព្ប្ដក់មុន្។ 

សយើងខុ្ាំមាន្សិទធិ និ្ងការទទួេខុសព្តវូកន ុងការព្បមូេព្ប្ដក់សព្មាប់សសវា Medicare ណដេមាន្ការរា៉ា ប់រង ណដេ 

Medicare មិន្ណមន្ជាអ្នកបង់ដាំបូង។  

កមម វ ិ្ ី Cal MediConnect អ្ន្ុវតាតាមចាប់ ន្ិងបទបញ្ាតា ិរដឋ ន្ិងសហព្័ន្ធ ណដេទក់ទងន្ឹងការទទួេខុស

ព្តវូតាម ល្ វូចាប់របស់ភាេីទីបី សព្មាប់សសវាណងទាំសុខភាព្ ដេ់សមាជិក។ សយើងខុ្ាំនឹ្ងចាត់វធិាន្ការ 

សមព្សបទាំងឡាយសដើមបីធានថា កមម វ ិ្ ី Medi-Cal េឺជាអ្នកបង់ព្ប្ដក់ចុងសព្កាយ។ 

D. អ្នកប ៉ៅ ការឯករាជយ 

ទាំនក់ទាំន្ងរវាង Health Net Cal MediConnect និ្ងអ្នក ា្េ់សសវាណងទាំកន ុងបណាា ញនី្មួយៗ េឺជាទាំនក់

ទាំន្ងអ្នកស ៉ោ ការឯករាជយ។ អ្នក ា្េ់សសវាណងទាំណដេប្ដន្ចូេរមួមិន្ណមន្ជានិ្សយាជិត ឬភាន ក់ងាររបស់  

Health Net សហើយ Health Net ន្ិងន្ិសយាជិតណាមួយរបស់ Health Net មិន្ណមន្ជាន្ិសយាជិត ឬភាន ក់ងារ 

របស់អ្នក ា្េ់សសវាណងទាំណដេប្ដន្ចូេរមួ។ ោម ន្ករែីណាមួយណដេ Health Net ព្តវូរា៉ា ប់រងសេើការស វ្សព្បណហស 

ការព្បព្ព្ឹតាខុស ឬការមិន្រាប់បញ្ច េូអ្នកចូេរមួ ឬអ្នក ា្េ់សសវាណងទាំសុខភាព្ស្សងសទៀត។ ព្េូសព្ទយណដេប្ដន្

ចូេរមួ មិន្ណមន្ Health Net សនេះស ើយ ណដេព្តវូរកាទាំនក់ទាំន្ងរវាងព្េូសព្ទយ ន្ិងអ្នកជាំងឺ ជាមួយសមាជិក។ 

Health Net មិន្ណមន្ជាអ្នក ា្េ់សសវាណងទាំស ើយ។ 

E. ការលួច្ប នល ំគបម្រមាងន្ែទសុំខភាព 

ការលួច្ប នល ំគបម្រមាងន្ែទសុំខភាព ម្រតវូានកំណត់ថាជាការឆបាក ឬន្ែលងបាកម្រាស់បោយអ្នកផ្ដល់បសវា

ន្ែទ ំសមាជិក និបោជក ឬ ុគគលណាមួយន្ដល នល ំប វ្ ើជាពួកបគ។វាជា ទឧម្រកិដឋន្ដលអាច្បយកមកកាត់

បទសាន។  ុគគលណាមួយន្ដលចូ្បលរមួបោយឆនទះ ឬបោយបច្បតនាបៅកន ុងសកមមភាព ន្ដល ៉ៅុន ៉ៅងឆបាក

គបម្រមាងន្ែទសំុខភាព តាមរយៈការោក់ពាកយទមទរន្ដលមានបសច្បកដ ីរាយការណ៍មិនពិត ឬបាកម្រាស់គឺ 

មានបទសពីការ នល ំការធានារា៉ា  ់រង។ 

សបើសិន្សោកអ្នកប្ដរមភអ្ាំពី្ការេិតព្ប្ដក់ណាមួយ ណដេមាន្សៅកន ុងវកិកយបព្ត ឬណបបបទព្ន្យេ់ព្ីអ្តា

ព្បសយាជន្៍ ឬសបើសិន្សោកអ្នកដឹង ឬសងស័យពី្សកមមភាព្ខុសចាប់ណាមួយ សូមទូរសព្ទមកណខសទូរសព្ទថ្ន្ការ

េួចបន្ៃ ាំរបស់េសព្មាងសយើងខុ្ាំសដាយឥតេិតថ្ងៃ តាមរយៈសេខ 1-800-977-3565 (TTY: 711)។ ណខសទូរសព្ទថ្ន្

ការេួចបន្ៃ ាំស វ្ ើការ 24 សមា៉ោ ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយសប្ដត ហ៍ 365 ថ្ងៃកន ុងមួយឆ្ន ាំ រាេ់ការសៅទូរសព្ទនឹ្ងរកា

ជាការសមាៃ ត់បាំ្ុត។ 
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 11 ៖ ការជូន្ដាំែឹងតាម ល្ វូចាប់ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព័្រ 
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F. កាលៈបទសៈហួសពីការម្រគ ់ម្រគងរ ស់ Health Net Cal MediConnect 

សដាយេិតតាមវសិាេភាព្ថ្ន្សព្ោេះមហន្តរាយ្មមជាតិ សស្តងាគ ម ការបេះសប្ដររបស់ព្បជាជន្ ជាំងឺរាតតាត ការ

បាំស ៃ្ចបាំផ្លៃ ញមែឌ េមួយណ ន្កឬទាំងព្សងុ ការ្ុ្េះថ្ន្ព្ោប់ណបកអាតូមិក ឬការសាយសចញថ្ន្វទិយុ សកមម ព្ិការ

ភាព្បុេគេិកកន ុងព្កមុសាំខាន់្ៗ ការព្បកាសភាព្អាសន្នសដាយរដឋ  ឬព្ពឹ្តត ិការែ៍ព្សសដៀងោន សន្េះណដេហួសពី្េទធ

ភាព្ព្េប់ព្េងរបស់េសព្មាងសយើង បណាត េឲ្យមន្ទ ីរព្យប្ដេ ឬបុេគេិករបស់ Health Net មិន្មាន្េទធភាព្កន ុង

ការ ត្េ់ ឬសរៀបចាំសសវាកមម ឬអ្តាព្បសយាជន្៍ននណដេសា ិតសៅសព្កាមសសៀវសៅណែនាំសមាជិកសន្េះប្ដន្ សនេះ

កាតព្វកិចចរបស់ Health Net សដើមបី ត្េ់នូ្វសសវាកមម ឬអ្តាព្បសយាជន៍្ណបបសន្េះនឹ្ងព្តូវប្ដន្កាំែត់ព្តឹម

េកខខែឌ ទមទរណដេតព្មូវឲ្យ Health Net ស វ្ ើកិចចព្បឹងណព្បងយា៉ោ ងសសាម េះព្តង់កន ុងការ ត្េ់ ឬសរៀបចាំឲ្យមាន្ការ ត្

េ់សសវាកមម ឬអ្តាព្បសយាជន៍្ណបបសនេះ សៅកន ុងរងវង់អ្តា ិភាព្បចច ុបបន្ន ថ្ន្មន្ទ ីរព្ាប្ដេ ឬបុេគេិករបស់ខល នួ្។ 
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព័្រ 
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ជំពូកទី 12 ៖ និយមន័យពាកយសំខាន់ៗ 

បសចកត ីប ត្ើម 

ជាំពូ្កសន្េះ រមួបញ្ច េូទាំងពាកយេន្ៃ ឹេះណដេព្តវូសព្បើសៅកន ុងសសៀវសៅណែនាំសមាជិករមួជាមួយនឹ្ងនិ្យមន័្យ។ 

ពាកយទាំងឡាយព្តវូប្ដន្រាយស ម្ េះតាមេាំដាប់អ្កខ រព្កម។ សបើសិន្សោកអ្នកមិន្អាចណសវងរកពាកយ ឬសបើសិន្

សោកអ្នកព្តវូការព័្ត៌មាន្សព្ចើន្ ណដេរមួបញ្ច េូនឹ្ងនិ្យមន័្យ សូមទក់ទងសសវាបសព្មើសមាជិក។  
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 12 ៖ ន្ិយមន័្យពាកយសាំខាន្់ៗ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព័្រ 
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សកមមភាពរស់បៅម្រ ចថំ្ងៃ (ADL)៖ អ្វ ីណដេមន្ុសសស វ្ ើព្បចាាំថ្ងៃ្មមតា ដូចជា ការបរសិោេ ការសព្បើព្ប្ដស់

បងគន្់អ្នម័យ ការសសៃ ៀកពាក់ ការងូតទឹក ឬការដុសស ម្ញជាសដើម។ 

ជំនួយកន ុងអ្ំឡុងបពលរង់ច៖ំ សោកអ្នកអាចបន្តទទួេប្ដន្ព្ប្ដក់អ្តថព្បសោជន្៍របស់អ្នក សៅសព្េសោក

អ្នកកាំព្ុងរង់ចាាំសសចកត ីសសព្មចអ្ាំពី្បែត ឹងឧទធរែ៍កព្មិតទី 1 ឬសវនការរដឋ (សូមសមើេជាំពូ្កទី 9 ណ ន្ក E3 

ទាំព្័រ 208 សព្មាប់ព្័ត៌មាន្បណន្ថម)។ ការបន្តទទួេប្ដន្ធានរា៉ា ប់រងសន្េះ ព្តវូប្ដន្សេសៅថា "ជាំនួ្យកន ុងអ្ាំឡុង

សព្េរង់ចាាំ"។ 

មណឌ លវះកាត់អ្នកជំងឺអាចប ើរបាន៖ មន្ទ ីរណដេ ត្េ់ការវេះកាត់អ្នកជាំងឺសព្ៅដេ់អ្នកជាំងឺណដេមិន្ព្តវូការ

ការសព្មាកព្ាប្ដេសៅកន ុងមន្ទ ីរសព្ទយ និ្ងណដេមិន្ព្តវូសេរំពឹ្ងថានឹ្ងព្តវូការការណងទាំសេើសព្ ី24សមា៉ោ ង។ 

 ណត ឹងឧទធរណ៍៖  វ ិ្ ីមួយ សដើមបីឲ្យសោកអ្នកតវា៉ា នឹ្ងសកមមោព្របស់សយើង សបើសិន្សោកអ្នកេិតថាសយើងប្ដន្

ព្បព្ព្ឹតតខុស។ សោកអ្នកអាចសសន ើសុាំពួ្កឲ្យផ្លៃ ស់បដ រូការសសព្មចសេើធានរា៉ា ប់រង តាមរយៈបែត ឹងតវា៉ា ។ ជាំពូ្កទី 9 

ណ ន្ក D ទាំព្័រ 200 ព្ន្យេ់អ្ាំពី្បែា ឹងឧទធរែ៍ រមួទាំងវ ិ្ ីដាក់ពាកយបែា ឹងឧទធរែ៍។  

សុខភាព ល្ វូចិតត៖ ពាកយទូសៅ ណដេសាំសៅសេើសុខោព្ ល្ វូចិតត និ្ងជាំងឺពី្ការសព្បើព្ប្ដស់សារធាតុសញៀន្។ 

ឱសងមានមា៉ា កយីបោ៖ ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ ព្តូវប្ដន្្េិតនិ្ងេក់សដាយព្កមុហ ុន្្េិតឱសងមាន្ព្បភព្

សដើម។ ឱសងមាន្ស ម្ េះពាែិជជកមម មាន្សារធាតុ្ស ាំដូចគ្នន សៅនឹ្ងព្បសភទឱសងសព្បើទូសៅណដរ។ ព្បសភទឱសង

ទូសៅជា្មមតាព្តូវប្ដន្្េិតនិ្ងដាក់េក់សដាយព្កមុហ ុន្ឱសងស្សងសទៀត។ 

Cal MediConnect: កមម វ ិ្ ីមួយណដេ ត្េ់ជូន្សោកអ្នកនូ្វអ្តថព្បសោជន្៍ទាំង Medicare និ្ង Medi-Cal 

ទាំងព្ីររមួគ្នន សៅកន ុងណ្ន្ការសុខោព្មួយ។ សោកអ្នកមាន្ប័ែណ សមាគ េ់សមាជិកមួយសព្មាប់ព្េប់អ្តថ

ព្បសោជន្៍ទាំងអ្ស់របស់អ្នក។  

អ្នកសម្រម សម្រមួលការន្ងទសុំខភាព៖ បុេគេដ៏សាំខាន្់មាន ក់ណដេស វ្ ើការជាមួយសោកអ្នក ជាមួយ

ណ្ន្ការសុខោព្សោកអ្នក និ្ងជាមួយអ្នក ត្េ់សសវាណងទាំ សដើមបីធានថាសោកអ្នកទទួេប្ដន្នូ្វការណងទាំ

តាមអ្វ ីណដេសោកអ្នកចង់ប្ដន្។  

ន្្នការន្ងទសំុខភាព៖ សូមសមើេ “ណ្ន្ការណងទាំតព្មូវតាមេកខែៈបុេគេ។” 

បសវា ន្ទា  ់ នសថំ្នន្្នការន្ងទ ំ(បសវា CPO)៖ សសវាបណន្ថមស្សងៗណដេមិន្សូវសាំខាន្់សថ ិតសៅសព្កាម

ណ្ន្ការណងទាំេកខែៈបុេគេ (ICP) របស់អ្នក។ សសវាទាំងអ្ស់សន្េះ មិន្ណមន្សព្មាប់ជាំនួ្សសសវា ន្ិងជាំនួ្យរយៈ

សព្េយូរអ្ណងវងណដេសោកអ្នកព្តូវប្ដន្អ្នុ្ញ្ជា តឲ្យទទួេប្ដន្សព្កាម Medi-Cal សនេះសទ។ 

ម្រកមុន្ងទសុំខផាព៖ សូមសមើេ “ព្កមុ ា្េ់ការណងទាំសុខោព្អ្ន្តរជាំនញ។” 

 ំណាក់កាលធាន្ទរ៉ា  ់រងបម្ររះមហនដរយ ៖ ដាំណាក់កាេសៅកន ុងអ្តថព្បសោជន្៍ឱសង ណ ន្ក D ណដេ

ណ្ន្ការបង់រាេ់ថ្ងៃចាំណាយសេើឱសងទាំងអ្ស់របស់អ្នក រហូតដេ់ដាំណាច់ឆ្ន ាំ។ សោកអ្នកចាប់ស ត្ ើមដាំណាក់កាេ

សន្េះសៅសព្េណដេសោកអ្នកប្ដន្្ន្ដេ់ចាំនួ្ន្កាំែត់ទឹកព្ប្ដក់ $7,050 សព្មាប់ឱសងសព្ទយតាមសវជជបញ្ជជ

របស់អ្នក។ 

មជឈមណឌ លសម្រមា ់បសវា Medicare និង Medicaid (CMS)៖ ទីោន ក់ងារសហព្័ន្ធទទួេបន្ទ ុកសេើ 

Medicare។ ជាំពូ្កទី2 ណ ន្ក G ទាំព្័រ 32 ព្ន្យេ់ព្ីរសបៀបទាំនក់ទាំន្ង CMS ។ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 12 ៖ ន្ិយមន័្យពាកយសាំខាន្់ៗ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព័្រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 277 ? 
 

បសវាមនុសសបពញវយ័តាមសហគមន៍ (CBAS)៖ កមម វ ិ្ ីសសវាតាមមន្ទ ីសព្មាប់អ្នកជាំងឺសព្ៅណដេ ត្េ់នូ្វ

សសវាណងទាំព្ីអ្នកជាំនញ សសវាសងគមកិចច ការព្ាប្ដេសដាយឲ្យអ្នកជាំងឺស វ្ ើសកមមោព្ស្សងៗ ន្ិងសសវាព្ាប្ដេ

ណ ន្កន្ិោយសត ី សសវាណងទាំខល នួ្ការបែុ្េះបណាត េអ្នកណងទាំ/ព្េួសារ សសវាអាហារបូតថមភ មស្ាប្ដយស វ្ ើដាំសែើរ ន្ិង

សសវាស្សងៗសទៀតជូន្ដេ់អ្នកចុេះស ម្ េះណដេមាន្សិទធិទទួេប្ដន្ណដេបាំសព្ញតាមេកខខែឌ កន ុងការទទួេប្ដន្

សិទធិណដេពាក់ព្័ន្ធ។ 

 ណដ ឹង៖ េឺជាសសចកត ីណងៃងការែ៍ជាោយេកខែ៍អ្កសរ ឬតាមរយៈពាកយសាំដ ីណដេន្ិោយថា សោកអ្នកមាន្

បញ្ជា  ឬកងវេ់អ្ាំពី្សសវា ឬការណងទាំណដេមាន្ធានរា៉ា ប់រងរបស់សោកអ្នក។ សសចកត ីណងៃងការែ៍សន្េះរមួមាន្

កងវេ់ណាមួយទក់ទងនឹ្ងេុែោព្ថ្ន្សសវា េុែោព្ថ្ន្ការណងទាំសោកអ្នក អ្នក ា្េ់សសវាណងទាំកន ុងបណាា ញ

របស់សយើង ឱសងសាថ ន្កន ុងបណាា ញសយើង។ ស ម្ េះ ល្ វូការសព្មាប់ "ស វ្ ើបែត ឹង" េឺ "ការដាក់ពាកយបែា ឹងសារទុកខ "។ 

មនា ីរស្ដដ រនីតិសមបទសម្រមា ់អ្នកជំងឺមិនសម្រមាកកន ុងមនា ីរបពទយ ៏ទូលំទូោយ(CORF)៖ មន្ទ ីរណដេ

សផ្លត តសាំខាន្់សេើការ ត្េ់សសវាសាត រនី្តិសមបទបនទ ប់ពី្មាន្ជាំងឺ សព្គ្នេះថាន ក់ ឬការវេះកាត់សាំខាន្់ណាមួយ។  

ទីកណន្ៃងសន្េះ ត្េ់ជូន្សសវាជាសព្ចើន្សទៀតដូចជា ការព្ាប្ដេសដាយចេន សសវាសងគមន្ិងសសវាចិតតសាស្រសត  ការ

ព្ាប្ដេ ល្ វូដសងា ើម ការព្ាប្ដេសដាយឲ្យអ្នកជាំងឺស វ្ ើសកមមោព្ស្សងៗ ការព្ាប្ដេអ្នកមាន្បញ្ជា ន្ិោយ និ្ង

សសវាវាយតថ្មៃបរោិកាសកន ុង ទ្េះ។ 

ថ្ងៃ ង់រមួ៖ តថ្មៃជាក់ោក់ណាមួយណដេអ្នកបង់ជាចាំ ណែកថ្ន្ការចាំណាយរបស់អ្នក សៅព្េប់សព្េណដេសោក

អ្នកទទួេប្ដន្ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ ជាក់ោក់។ ឧទហរែ៍៖ អ្នកអាចចាំណាយ$2 ឬ $5 សព្មាប់ឱសងតាមសវជជប

ញ្ជជ ។ 

ការចូលរមួចំណាយ៖ ចាំនួ្ន្ទឹកព្ប្ដក់ណដេអ្នកព្តូវបង់សៅសព្េណដេអ្នកទទួេប្ដន្សវជជបញ្ជជ ជាក់ោក់មួយ។ 

ការចូេរមួចាំណាយរមួមាន្ថ្ងៃបង់រមួ។ 

ម្រ បេទថ្នការចូលរមួចំណាយ៖ ឱសងមួយព្កមុណដេមាន្ថ្ងៃបង់រមួដូចគ្នន ។ រាេ់ឱសងសៅកន ុងបញ្ជ ីឱសង

ណដេមាន្ការធានរា៉ា បរង (ណដេព្តវូសេសាគ េ់ថាជាបញ្ជ ីឱសង) េឺជាេាំដាប់ថាន ក់មួយកន ុងចាំសណាមេាំដាប់ថាន ក់

សព្មាប់ការណចករំណេកថ្ងៃចាំណាយចាំនួ្ន្ បី។ ជាទូសៅ ព្បសភទថ្ន្ការចូេរមួចាំណាយកាន់្ណតខពស់ ការចាំណាយ

របស់អ្នកសៅសេើឱសងក៏កាន់្ណតខពស់ណដរ។ 

ការសបម្រមចបលើការធាន្ទរ៉ា  ់រង៖ សសចកត ីសសព្មចអ្ាំព្ីអ្តថព្បសោជន្៍អ្វ ីខៃ េះណដេសយើងធានរា៉ា ប់រង។ សន្េះរមួ

មាន្ការសសព្មចសេើឱសង និ្ងសសវាណដេប្ដន្ធានរា៉ា ប់រង ឬបរមិាែទឹកព្ប្ដក់ណដេសយើងនឹ្ងបង់សព្មាប់សស

វាសុខោព្របស់អ្នក។ ជាំពូ្កទី 9 ណ ន្ក D ទាំព្័រ 200ព្ន្យេ់អ្ាំព្ីរសបៀបសសន ើសុាំពួ្កសយើងឲ្យស វ្ ើការសសព្មចសេើការ

ធានរា៉ា ប់រង។ 

ឱសងន្ លមានការធាន្ទរ៉ា  ់រង៖ ពាកយណដេសយើងសព្បើសន្េះ េឺ សដើមបីមាន្ន្័យថា ព្េប់ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ  

ន្ិងឱសងគ្នម ន្សវជជបញ្ជជ  (OTC) ណដេព្តវូប្ដន្ធានរា៉ា ប់រងសដាយណ្ន្ការរបស់សយើង។ 

បសវាន្ លមានការធាន្ទរ៉ា  ់រង៖ ពាកយទូសៅណដេសយើងសព្បើសដើមបីសាំសៅសេើព្េប់ការណងទាំសុខោព្ សសវា និ្ង

ការគ្នាំព្ទរយៈសព្េណវង បរកិាខ រ គ្ត់ គ្ង់ ឱសងណដេមាន្សវជជបញ្ជជ  ន្ិងមិន្មាន្សវជជបញ្ជជ  សមាភ រៈបរកិាខ រ និ្ងសសវា

ដថ្ទស្សងសទៀតណដេព្តវូប្ដន្ធានរា៉ា ប់រងសដាយណ្ន្ការសយើង។ 

ការ ណុ្ះ ណាត លសមតែភាពវ បធម៌៖ ការបែុ្េះបណាត េណដេ ត្េ់នូ្វការណែនាំបណន្ថមសព្មាប់អ្នក ត្េ់

សសវាណងទាំសុខោព្របស់សយើង ណដេជួយពួ្កសេឲ្យយេ់ចាស់អ្ាំពី្េុែតថ្មៃ ន្ិងព្បវតត ិ ន្ិងជាំសន្ឿរបស់អ្នក 

សដើមបីសព្មបតាមសសវាឲ្យព្តវូតាមតព្មូវការណ ន្កសងគម វបប្ម៌ន្ិងោសារបស់អ្នក។  

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 12 ៖ ន្ិយមន័្យពាកយសាំខាន្់ៗ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព័្រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 278 ? 
 

អ្ម្រតាការចូលរមួចំណាយម្រ ចថំ្ងៃ៖ អ្ព្តាណដេអាចអ្ន្ុវតតប្ដន្សៅសព្េណដេសវជជបែឌ ិតសចញសវជជបញ្ជជ តិច

ជាងការ គ្ត់ គ្ង់ឱសងជាក់ោក់សព្មាប់ចាំនួ្ន្សព្ញមួយណខសព្មាប់សោកអ្នក សហើយសោកអ្នកតព្មូវឲ្យបង់ថ្ងៃ

បង់រមួ។  អ្ព្តាចូេរមួចាំណាយព្បចាាំថ្ងៃេឺជាថ្ងៃបង់រមួមុន្ណដេណចកន្ឹងចាំនួ្ន្ថ្ងៃ សៅកន ុងការ គ្ត់ គ្ង់រយៈ

សព្េមួយណខ។  

ឧទហរែ៍មាន្ដូចខាងសព្កាម៖ ឧបមាថា ថ្ងៃសហចាំណាយឱសងរបស់អ្នកសព្មាប់ការ គ្ត់ គ្ង់រយៈសព្េសព្ញ

មួយណខ (ការ គ្ត់ គ្ង់រយៈសព្េ 30 ថ្ងៃ) េឺ $1.35 ។ សន្េះេឺមាន្ន្័យថា ចាំនួ្ន្ទឹកព្ប្ដក់ណដេសោកអ្នកព្តវូបង់សាំ

រាប់ឱសងរបស់អ្នកេឺតិចជាង $0.05 ដុោៃ រកន ុងមួយថ្ងៃ។ សបើសិន្សោកអ្នកទទួេប្ដន្ការ គ្ត់ គ្ង់ឱសងរយៈ

សព្េ 7 ថ្ងៃ សនេះការទូទត់របស់អ្នកនឹ្ងតិចជាង $0.05 ដុោៃ រកន ុងមួយថ្ងៃ សដាយព្តវូប្ដន្េុែនឹ្ង 7 ថ្ងៃ

សព្មាប់ការបង់ព្ប្ដក់សរុបចាំនួ្ន្ $0.35 ។ 

ម្រកសួងសុខាេិបាល (DHCS)៖ នយកដាឋ ន្រដឋសៅកន ុងរដឋ California ណដេព្េប់ព្េងកមម វ ិ្ ី Medicaid 

(ណដេព្តវូប្ដន្សៅថា Medi-Cal សៅកន ុងរដឋ California) ជាទូសៅព្តវូប្ដន្សៅថា "រដឋ" សៅកន ុងសសៀវសៅណែនាំ

សន្េះ។ 

ម្រកសួងន្ងទសុំខភាពន្ លមានការម្រគ ់ម្រគង (DMHC): ព្កសួងរបស់រដឋសៅកន ុងរដឋ California ណដេ

ទទួេខុសព្តវូព្េប់ព្េងណ្ន្ការសុខោព្ទាំងឡាយ។ DMHC ជួយព្បជាជន្សៅកន ុងណ្ន្ការ Cal 

MediConnect កន ុងការដាក់ពាកយបែត ឹងឧទធរែ៍ ន្ិងបែា ឹងអ្ាំព្ីសសវារបស់ Medi-Cal។ DMHC ក៏ស វ្ ើការព្ិន្ិតយ

សមើេណ ន្កសវជជសាស្រសត សដាយឯករាជយ(IMR)។ 

ការលុ ប ម្ ះបចញ៖ នី្តិវ ិ្ ីថ្ន្ការបញ្ចប់សមាជិកោព្របស់សោកអ្នកសៅកន ុងេសព្មាងរបស់សយើង។ ការ

េុបស ម្ េះសចញ េឺអាចស វ្ ើសឡើងសដាយសម ័ព្េចិតត (តាមជសព្មើសរបស់សោកអ្នកផ្លទ េ់) ឬមិន្សម ័ព្េចិតត (មិន្ណមន្

ជាជសព្មើសរបស់សោកអ្នក)។ 

ម្រ បេទឱសង៖ ព្កមុឱសងសៅកន ុងបញ្ជ ឱីសង។ ឱសងទូសៅ ឱសងមាន្មា៉ោ កយីសហា ឬឱសងគ្នម ន្សវជជបញ្ជជ  

(OTC) េឺជាឧទហរែ៍ថ្ន្ព្បសភទឱសង។ រាេ់ឱសងណដេមាន្កន ុងបញ្ជ ីឱសងេឺសថ ិតកន ុងព្បសភទមួយកន ុង

ចាំសណាមព្បសភទចាំនួ្ន្បី។ 

 រកិាា របវជជស្ដស្រសដ បម្រ ើជា ់បានយូរ(DME)៖ បរកិាខ រមួយចាំនួ្ន្ណដេសវជជបែឌ ិតបញ្ជជ ទិញសព្មាប់សព្បើព្ប្ដស់

សៅកន ុង ទ្េះរបស់សោកអ្នក។ ឧទហរែ៍ថ្ន្របស់ទាំងសន្េះរមួមាន្ រសទេះរុញ សឈើព្ចត់ ពូ្កអ្េគ ិសន្ី ឧបករែ៍ព្តួត

ព្ិនិ្តយទឹកសនមណ ែ្ម ណព្េសព្ទយណដេព្តវូប្ដន្បញ្ជជ ទិញសដាយអ្នក ត្េ់សសវាណងទាំសព្មាប់សព្បើព្ប្ដស់សៅ ទ្េះ 

ឧបករែ៍បញ្ច េូសសរ៉ាមូ ឧបករែ៍បសងក ើតសសមៃង បរកិាខ រ និ្ងសព្េឿង គ្ត់ គ្ង់សព្មាប់សព្បើជាមួយអុ្កសុីណសន្ 

បាំព្ង់ប្ដញ់ទឹកថាន ាំចូេសួត ន្ិងរសទេះព្ចត់។ 

ការសបស្រ រ្ ះ ន្ទា ន់៖ ការសសស្រងាគ េះបនទ ន់្ណ ន្កសវជជសាស្រសតេឺសៅសព្េណដេសោកអ្នក ឬបុេគេស្សងសទៀតណដេ

មាន្ចាំសែេះដឹងជាម្យមអ្ាំពី្សុខោព្និ្ងឱសង សជឿថាសោកអ្នកមាន្សរាេសញ្ជា សវជជសាស្រសា  ណដេព្តវូការ

ព្ាប្ដេោៃ មសដើមបីបងាក រសសចកត ីសាៃ ប់ ការប្ដត់បង់ណ ន្កណាមួយថ្ន្រាងកាយ ឬការប្ដត់បង់មុខងារថ្ន្ណ ន្ក

មួយថ្ន្រាងកាយ។ សរាេសញ្ជា សវជជសាស្រសតអាចស វ្ ើឲ្យមាន្របួស ៃ្ន្់ ៃ្រ ឬការឈឺចាប់ខាៃ ាំង។ 

ការន្ងទសំបស្រ រ្ ះ ន្ទា ន់៖ សសវាណដេមាន្ការធានរា៉ា ប់រងណដេព្តបូ្ដន្ ត្េ់ជូន្សដាយអ្នក ត្េ់សសវាណងទាំ

ណដេមាន្ការបែុ្េះបណាត េ សដើមបី ត្េ់សសវាសសស្រងាគ េះបនទ ន់្និ្ងតព្មូវការសសស្រងាគ េះបនទ ន្់សុខោព្ ល្ វូចិតតឬសវជជ

សាស្រសត ។ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 12 ៖ ន្ិយមន័្យពាកយសាំខាន្់ៗ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព័្រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 279 ? 
 

ការបលើកន្លង៖ ការអ្ន្ុញ្ជា តសដើមបីទទួេប្ដន្ការធានរា៉ា ប់រងសព្មាប់ឱសងណដេជា្មមតា មិន្ព្តូវប្ដន្

រា៉ា ប់រង ឬសដើមបីសព្បើព្ប្ដស់ឱសងព្បសភទសន្េះសដាយមិន្ចាាំប្ដច់មាន្វធិាន្ និ្ងណដន្កាំែត់ជាក់ោក់ណាមួយ។ 

ជំនួយ ន្នែម៖ កមម វ ិ្  ីMedicare ណដេជួយដេ់អ្នកណដេមាន្ព្ប្ដក់ចាំែូេ ន្ិង្ន្ធាន្មាន្កាំែត់កាត់

បន្ថយការចាំណាយសេើឱសងតាមសវជជបញ្ជជ  ណ ន្ក D របស់ Medicare ដូចជាថ្ងៃបុព្វោភធានរា៉ា ប់រង ទឹកព្ប្ដក់

ណដេកាត់សចញព្ីព្ប្ដក់ធាន និ្ងថ្ងៃបង់រមួ។ ជាំនួ្យបណន្ថម ក៏ព្តវូប្ដន្សៅមា៉ោងសទៀតណដរថា “ព្ប្ដក់ឧបតថមភ

សព្មាប់អ្នកមាន្ចាំែូេទប” ឬ “LIS”។   

ឱសងទូបៅ៖ ឱសងណដេមាន្សវជជបញ្ជជ ណដេព្តវូប្ដន្ឯកោព្សដាយរដាឋ ភិប្ដេសហព្័ន្ធ សដើមបីសព្បើព្ប្ដស់ជាំនួ្ស

ឲ្យឱសងមាន្មា៉ោ កយីសហា។ ឱសងទូសៅមាន្សារធាតុ្ស ាំដូចគ្នន សៅនឹ្ងឱសងមាន្មា៉ោ កយីសហាណដរ។ ជា្មមតា វា

មាន្តថ្មៃសថាកជាង និ្ងមាន្ព្បសិទធោព្សសទ ើរណតដូចគ្នន ន្ឹងឱសងមាន្មា៉ោ កយីសហា។ 

 ណដ ឹងស្ដរទុកា៖ បែា ឹងណដេសោកអ្នកបសងក ើតសឡើងសដើមបីបា ឹងពី្សយើង ឬអ្នក ត្េ់សសវាណងទាំ ឬឱសងសាថ ន្សៅ

កន ុងបណាា ញណាមួយរបស់សយើង។ ទាំងសន្េះ រមួមាន្បែា ឹងអ្ាំពី្េុែោព្ថ្ន្ការណងទាំរបស់អ្នក ឬេុែោព្ថ្ន្

សសវាណ្ន្ការសុខោព្របស់អ្នក។ 

កមម វធីិរមំ្រទ និង ត្ល់ម្រ ឹកាការធាន្ទរ៉ា  ់រងសុខភាព (HICAP)៖ កមម វ ិ្ ីមួយណដេ ត្េ់ជូន្ព្័ត៌មាន្

ន្ិងការព្បឹកាសោបេ់អ្ាំព្ ីMedicare សដាយឥតេិតថ្ងៃ ន្ិងសដាយសតាន្ុម័ត។ ជាំពូ្កទី 2 ណ ន្ក E ទាំព្័រ 30 

ព្ន្យេ់អ្ាំព្ីរសបៀបទាំនក់ទាំន្ង HICAP។ 

ន្្នការសុខភាព៖ អ្ងគោព្មួយណដេមាន្សមាសោព្ដូចជា សវជជបែឌ ិត មន្ទ ីរសព្ទយ ឱសងសាថ ន្ អ្នក ត្េ់

សសវាណងទាំ សសវារយៈសព្េណវង ន្ិងអ្នក ត្េ់សសវាណងទាំស្សងៗសទៀត។ វាមាន្អ្នកសព្មបសព្មួេការណងទាំសុខោព្ 

សដើមបីជួយសោកអ្នកសរៀបចាំចាត់ណចងអ្នក ត្េ់សសវាណងទាំ ន្ិងសសវាទាំងឡាយរបស់អ្នក។ ពួ្កសេស វ្ ើការរមួគ្នន

សដើមបី ត្េ់ការណងទាំណដេសោកអ្នកព្តវូការ។ 

ការវាយតថ្មៃពីបម្ររះថ្នន ក់សុខភាព៖ ការព្តួតព្ិនិ្តយសឡើងវញិសេើព្បវតត ិព្ាប្ដេ ន្ិងសាថ ន្ោព្បចច ុបបន្ន

របស់អ្នកជាំងឺ។ វាព្តវូប្ដន្សព្បើព្ប្ដស ់សដើមបីវាយតថ្មៃព្ីសុខោព្របស់អ្នកជាំងឺ ន្ិងពី្អ្ការណដេអាចផ្លៃ ស់ប្រូសៅ

សព្េអ្នេត។ 

អ្នកន្ងទសំុខភាពតាម ា្ះ៖ បុេគេ ា្េ់សសវាណដេមិន្ព្តូវការជាំនញរបស់េិោនុ្បដាឋ ក ឬអ្នកព្ាប្ដេ

ណដេមាន្អាជាញ ប័ែណ  ដូចជាជាំនួ្យកន ុងការណងទាំផ្លទ េ់ខល នួ្ (ដូចជា ការងូតទឹក ការសព្បើព្ប្ដស់បងគន្់អ្នម័យ 

ការសសៃ ៀកពាក់ ការហាត់ព្ប្ដែតាមសវជជបញ្ជជ ជាសដើម)។ អ្នកណងទាំសុខោព្តាម ទ្េះព្ុាំមាន្អាជាញ ប័ែណ ណងទាំ ឬ

ា្េ់ការព្ាប្ដេសឡើយ។ 

ការន្ងទ ំំណាក់កាលចុងបម្រកាយ៖ កមម វ ិ្ ី ណងទាំ និ្ងគ្នាំព្ទសព្មាប់អ្នកណដេមាន្ជាំងឺដាំណាក់កាេចុង

សព្កាយ សដើមបីជួយពួ្កសេឲ្យរស់សៅមាន្ោព្កក់សៅា ។ ជាំងឺ្ន្ដេ់ដាំណាក់កាេចុងសព្កាយមាន្ន័្យថាបុេគេ

មាន ក់សនេះមាន្ជាំងឺដាំណាក់កាេចុងសព្កាយ និ្ងរំពឹ្ងថារស់ប្ដន្ព្តឹមណតព្ប្ដាំមួយណខ ឬតិចជាងសន្េះ។  

 អ្នកចុេះស ម្ េះណដេមាន្ជាំងឺដាំណាក់កាេចុងសព្កាយអាចមាន្សិទធិសព្ជើសសរ ើសសងគហដាឋ ន្ប្ដន្។  

 ព្កមុអ្នកវជិាជ ជីវៈ ន្ិងអ្នក ា្េ់ការណងទាំណដេមាន្ការបែដ ុ េះបណាា េជាពិ្សសស ា្េ់ការណងទាំ

សព្មាប់បុេគេទាំងមូេ រមួមាន្ទាំងតព្មូវការ ល្ វូកាយ អារមមែ៍ សងគម ន្ិង វញិ្ជា ែ។  

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 12 ៖ ន្ិយមន័្យពាកយសាំខាន្់ៗ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព័្រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 280 ? 
 

 ណ្ន្ការ Health Net Cal MediConnect ព្តវូណត ា្េ់ជូន្សោកអ្នកនូ្វបញ្ជ ីអ្នក ា្េ់សសវាណងទាំ

សងគហដាឋ ន្សៅកន ុងតាំបន់្ភូមិសាស្រសា របស់អ្នក។ 

ការបចញវកិកយ ម្រតមិនម្រតឹមម្រតវូ/មិនសមម្រស ៖ សាថ ន្ោព្មួយសៅសព្េណដេអ្នក ត្េ់សសវាណងទាំ (ដូចជា

សវជជបែឌ ិតឬមន្ទ ីរសព្ទយ) សចញវកិកយបព្តឲ្យសោកអ្នកេិតសេើសចាំនួ្ន្ទឹកព្ប្ដក់ចាំ ណែកថ្ន្ការចាំណាយកន ុង

ណ្ន្ការសព្មាប់ថ្ងៃសសវា។ សូមបងាា ញប័ែណ សមាគ េ់សមាជិក Health Net Cal MediConnect របស់អ្នក សព្េ

សោកអ្នកទទួេប្ដន្សសវា ឬសវជជបញ្ជជ ណាមួយ។ សូមសៅទូរសព្ទមកកាន់្ណ ន្កសសវាបសព្មើសមាជិក សបើសិន្

សោកអ្នកទទួេប្ដន្វកិកយបព្តណាមួយ ណដេសោកអ្នកមិន្យេ់។ 

សដាយសារណតណ្ន្ការ Health Net Cal MediConnect បង់ថ្ងៃចាំណាយទាំងអ្ស់សព្មាប់សសវារបស់សោក អ្នក

មិន្ជាំពាក់ថ្ងៃចាំ ណែកចូេរមួបង់ព្ប្ដក់ណាមួយសទ។ អ្នក ត្េ់សសវាណងទាំមិន្េួរសចញវកិកយបព្តេិតតថ្មៃអ្វ ី

សព្មាប់សោកអ្នកសេើសសវាទាំងសន្េះសឡើយ។ 

ការម្រតួតពិនិតយបឡើងវញិន្ ន្កបវជជស្ដស្រសដ បោយឯករជយ (IMR) ៖ សបើសិន្សយើងបដិសស្សាំសែើសុាំសសវា ឬ

ការព្ាប្ដេណ ន្កសវជជសាស្រសា របស់សោកអ្នក សនេះសោកអ្នកអាចបា ឹងឧទធរែ៍អ្ាំព្ីសយើងប្ដន្។ សបើសិន្សោកអ្នក

មិន្ឯកោព្ជាមួយនឹ្ងសសចកត ីសសព្មចរបស់សយើង សហើយបញ្ជា របស់សោកអ្នកមាន្ជាប់ទក់ទងន្ឹងសសវា 

Medi-Cal សនេះសោកអ្នកអាចសសន ើសុាំព្កសួងព្េប់ព្េងសុខាភិប្ដេរដឋ California សដើមបីស វ្ ើ IMR ប្ដន្។ IMR  

េឺជាការព្តួតព្ិនិ្តយសឡើង វញិសៅសេើករែីររបស់អ្នក សដាយសវជជបែឌ ិតណដេមិន្សថ ិតសៅកន ុងណ្ន្ការសយើង។  

សបើសិន្ IMR ស វ្ ើការសសព្មចសៅតាមការចង់ប្ដន្របស់សោកអ្នក, សយើងព្តវូណត ត្េ់ជូន្នូ្វសសវាកមម និ្ងការ

ព្ាប្ដេតាមសាំសែើរបស់សោកអ្នក។ សោកអ្នកមិន្ចាំណាយអ្វ ីសឡើយសេើ IMR។ 

ន្្នការន្ងទលំកាណៈ ុគរល (ICP ឬន្្នការន្ងទ)ំ៖ ណ្ន្ការសព្មាប់សសវាអ្វ ីណដេអ្នកន្ឹងទទួេប្ដន្

ន្ិងរសបៀបណដេអ្នកន្ឹងទទួេប្ដន្សសវាទាំងសនេះ។ ណ្ន្ការរបស់សោកអ្នករមួមាន្ សសវាសវជជសាស្រសត  សសវាសុខ

ោព្ ល្ វូចិតា និ្ងសសវា និ្ងការគ្នាំព្ទសសវារយៈសព្េណវង។ 

 ំណាក់កាលធាន្ទរ៉ា  ់រង ំ ូង៖ ដាំណាក់កាេ សៅមុន្ការចាំណាយសរុបសេើឱសង ណ ន្ក D ប្ដន្្ន្ដេ់ 

$7,050។ សន្េះរមួមាន្ចាំនួ្ន្ទឹកព្ប្ដក់ណដេអ្នកប្ដន្បង់ ចាំនួ្ន្ទឹកព្ប្ដក់ណដេសព្មាងរបស់សយើងប្ដន្បង់ជាំនួ្ស

អ្នក ន្ិងព្ប្ដកឧ់បតថមភសព្មាប់អ្នកមាន្ចាំែូេទប។ សោកអ្នកចាប់ស ា្ ើមសៅកន ុងដាំណាក់កាេសន្េះ សៅសព្េ

ណដេសោកអ្នកទទួេប្ដន្ការ គ្ត់ គ្ង់ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ ដាំបូងរបស់សោកអ្នកសៅកន ុងឆ្ន ាំសនេះ។ អ្ាំឡុង

ដាំណាក់កាេសន្េះ ណ្ន្ការចាំណាយណ ន្កថ្ន្ថ្ងៃឱសងរបស់អ្នកសហើយអ្នកចាំណាយចាំ ណែករបស់អ្នក។ 

ជំងឺបៅកន ុងមនា ីរបពទយ៖ ពាកយណដេព្តវូប្ដន្សេសព្បើព្ប្ដស់ សព្េណដេសោកអ្នកចូេសព្មាកកន ុងមន្ទ ីសព្ទយជា

ល្ វូការសព្មាប់សសវាសវជជសាស្រសត ជាំនញ។ សបើសិន្សោកអ្នកមិន្ព្តវូប្ដន្ចូេសព្មាកជា ល្ វូការសទ សោកអ្នកសៅ

ណតអាចចាត់ទុកថាជាអ្នកជាំងឺណដេសព្មាកព្ាប្ដេសៅសព្ៅមន្ទ ីរសព្ទយ ជាំនួ្សអ្នកជាំងឺណដេសព្មាកព្ាប្ដេ

សៅកន ុងមន្ទ ីរសព្ទយ សទេះបីជាសោកអ្នកសព្មាកមួយយប់ក៏សដាយ។ 

ម្រកមុន្ងទពំហុជំន្ទញ (ICT ឬម្រកមុន្ងទ)ំ៖ ព្កមុណងទាំអាចរមួមាន្សវជជបែឌ ិត េិោន្ុដាឋ កយិកា អ្នក

ព្បឹកាសោបេ់ ឬ អ្នកជាំនញសុខោព្ស្សងៗសទៀត ណដេសៅចាាំជួយអ្នកទទួេប្ដន្តព្មូវការណងទាំណដេអ្នក

ព្តវូការ។ ព្កមុណងទាំសុខោព្របស់សោកអ្នក ក៏នឹ្ងជួយសោកអ្នកបសងក ើតណ្ន្ការណងទា្ំ ងណដរ។ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 12 ៖ ន្ិយមន័្យពាកយសាំខាន្់ៗ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព័្រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 281 ? 
 

 ញ្ជ ីឱសងន្ លមានការធាន្ទរ៉ា  ់រង ( ញ្ជ ីឱសង)៖ បញ្ជ ីឱសងណដេព្តវូការសវជជបញ្ជជ  ន្ិងឱសងណដេមិន្

ព្តវូការសវជជបញ្ជជ  (OTC) ណដេព្តវូប្ដន្ធានរា៉ា ប់សដាយណ្ន្ការ។ ណ្ន្ការសព្ជើសសរ ើសឱសងណដេមាន្សៅកន ុង

បញ្ជ ីសន្េះ សដាយមាន្ជាំនួ្យពី្សវជជបែឌ ិត និ្ងឱសងការ ើ។ បញ្ជ ីឱសងព្ប្ដប់សោកអ្នកសបើសិន្មាន្ណបបបទណា

មួយ ណដេសោកអ្នកព្តវូអ្នុ្វតាតាមសដើមបីប្ដន្ទទួេឱសង។ សព្េខៃេះ បញ្ជ ីឱសងព្តវូប្ដន្សេសៅថា "បញ្ជ ីឱសង

ណដេព្េប់ហ ុន្ធានរា៉ា ប់រងអ្ន្ុញ្ជា ត។" 

បសវា និងការរមំ្រទបសវារយៈបពលន្វង (LTSS) ៖ សសវា និ្ងការគ្នាំព្ទរយៈសព្េណវងេឺជាសសវាណដេជួយស វ្ ើ

សអាយព្បសសើសឡើងនូ្វជាំងឺរយៈសព្េណវង។ ោេសព្ចើន្ថ្ន្សសវាទាំងអ្ស់សន្េះ អាចជួយសោកអ្នកឲ្យសព្មាកសៅ ទ្េះ 

ដូសចនេះសោកអ្នកមិន្ចាាំប្ដច់សៅមន្ទ ីរណងទាំ ឬមន្ទ ីរសព្ទយសឡើយ។ LTSS រមួបញ្ច េូទាំងកមម វ ិ្ ីសសវាមនុ្សសចាស់ព្

ហុសគ្នេបាំែង (MSSP) សសវាមនុ្សសសព្ញវយ័សៅតាមសហេមន៍្ (CBAS) ន្ិងមន្ទ ីរណងទាំ/មន្ទ ីរណងទាំជាំងឺមិន្

សូវ ៃ្ន្់ ៃ្ រ (NF/SCF)។ 

ម្របាក់ឧ តែមភសម្រមា ់អ្នកមានចំណូលទ  (LIS)៖ សូមសមើេ “ជាំនួ្យបណន្ថម (Extra Help)” ។ 

Medi-Cal៖ សន្េះេឺជាស ម្ េះកមម វ ិ្ ី Medicaid របសរ់ដឋ California។ Medi-Cal ព្តូវប្ដន្ដាំសែើរការសដាយរដឋ 

សហើយព្តវូប្ដន្បង់ព្ប្ដក់សដាយរដឋ ន្ិងរដាឋ ភិប្ដេសហព្័ន្ធ។  

 កមម វ ិ្ ីសន្េះ ជួយអ្នកណដេមាន្ចាំែូេ និ្ង្ន្ធាន្មាន្កាំែត់កន ុងការបង់ចាំណាយសេើ 

សវជជសាស្រសា  ន្ិងសសវា ន្ិងការគ្នាំព្ទរយៈសព្េណវង។  

 វាប្ដន្ព្េបដែត ប់សៅសេើសសវាបណន្ថមនិ្ងឱសងមួយចាំនួ្ន្ណដេមិន្ប្ដន្ព្េប់ព្េងសដាយ 

Medicare ។  

 កមម វ ិ្  ីMedicaid មាន្ោព្ខុសគ្នន ពី្រដឋមួយសៅរដឋមួយប៉ោុណន្ត ថ្ងៃសសវាណងទាំសុខោព្ោេសព្ចើន្

ព្តវូប្ដន្ព្េប់ព្េងសបើសិន្សោកអ្នកមាន្េកខែៈព្េប់ព្គ្នន់្សព្មាប់ Medicare និ្ង Medicaid 

។  

 សូមសមើេជាំពូ្កទី 2 ណ ន្ក H ទាំព្័រ 33 សព្មាប់ព្័ត៌មាន្អ្ាំព្ីរសបៀបទក់ទងសៅ Medi-Cal ។ 

ន្្នការ Medi-Cal៖ ណ្ន្ការព្េបដែត ប់អ្តថព្បសោជន្៍ Medi-Cal ដូចជាការគ្នាំព្ទរយៈសព្េណវង បរកិាខ សវជជ

សាស្រសតន្ិងមស្ាប្ដយស វ្ ើដាំសែើរ។ អ្តថព្បសោជន្៍ Medicare ដាច់សដាយណឡកពី្គ្នន ។ 

ភាពចបំាច់ន្ ន្កបវជជស្ដស្រសដ ៖ វាព្ិព្ែ៌នសសវា ការ គ្ត់ គ្ង់ ឬឱសង ណដេអ្នកព្តវូការសដើមបីបងាក រ ស វ្ ើសរាេ

 វនិិ្ច័័យ ឬព្ាប្ដេសាថ ន្ោព្សវជជសាស្រសត ឬសដើមបីរកាសាថ ន្ោព្សុខោព្បចច ុបបន្ន របស់អ្នក។ សន្េះរមួបញ្ច េូទាំង

ការណងទាំ ណដេសោកអ្នកមិន្ចាាំប្ដច់ចូេមន្ទ ីរសព្ទយ ឬមន្ទ ីរណងទាំ។ វាក៏មាន្ន្័យ្ងណដរថា សសវា បរកិាខ រ គ្ត់

គ្ង់ ឬឱសងណដេបាំសព្ញតាមបទដាឋ ន្អ្ន្ុវតាណ ន្កសវជជសាស្រសត  ណដេអាចទទួេយកប្ដន្។ ោព្ចាាំប្ដច់ណ ន្កសវជជ

សាស្រសតសាំសៅសេើសសវាណដេព្តវូប្ដន្ធានទាំងឡាយណដេសមព្សប និ្ងចាាំប្ដច់សព្មាប់ការពារអាយុជីវតិ បងាក រ

ជាំងឺ ៃ្ន់្ ៃ្រ ឬ ព្ិការោព្ ៃ្ន្់ ៃ្រ ឬសព្មាប់កាត់បន្ថយការឈឺចុកចាប់ ៃ្ន្់ ៃ្ រ តាមរយៈការស វ្ ើសរាេវនិិ្ច័័យ ឬ 

ការព្ាប្ដេសរាេ ជាំងឺ ឬ របួសសាន ម។ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 12 ៖ ន្ិយមន័្យពាកយសាំខាន្់ៗ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព័្រ 
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Medicare៖ កមម វ ិ្ ីធានរា៉ា ប់រងសុខោព្សព្មាប់អ្នកមាន្អាយុ65ឆ្ន ាំ ឬសេើសពី្សន្េះ មន្ុសសព្ិការោព្មួយ

ចាំនួ្ន្អាយុសព្កាម 65ឆ្ន ាំ ន្ិងមន្ុសស ណដេមាន្ជាំងឺតាំរងសនមដាំណាក់កាេចុងសព្កាយ (មុខងារតាំរងសនមមិន្

ដាំសែើរការជាអ្ចិថ្ស្រន្តយ៍ ណដេព្តវូការោង្ម ឬការ្ាាំសរ ើរាងគ)។ អ្នកសថ ិតសៅកន ុង Medicare អាចទទួេ

ប្ដន្ការធានរា៉ា ប់រងសុខោព្ Medicare របស់ពួ្កសេ តាមរយៈណ្ន្ការ Original Medicare ឬណ្ន្ការណងទាំ

សុខោព្មាន្ការព្េប់ព្េង (សូមអាន្ "ណ្ន្ការសុខោព្")។ 

ន្្នការ Medicare Advantage ៖ កមម វ ិ្ ី Medicare មួយណដេសេសាគ េ់្ងណដរថាជា "Medicare ណ ន្ក 

C" ឬ "ណ្ន្ការ MA" ណដេ ត្េ់ជូន្ណ្ន្ការតាមរយៈព្កមុហ ុន្ឯកជន្។ Medicare បង់ថ្ងៃព្កមុហ ុន្ទាំងសន្េះ

សដើមបីធានរា៉ា ប់រងសេើអ្តថព្បសោជន្៍ Medicare របស់អ្នក។ 

បសវាធាន្ទរ៉ា  ់រងរ ស់ Medicare៖ សសវាណដេការរា៉ា ប់រងសដាយ Medicare ណ ន្ក A និ្ង ណ ន្ក B។ ណ្ន្ការ

សុខោព្ Medicare ទាំងអ្ស់ ណដេរមួមាន្ណ្ន្ការរបស់សយើង ព្តវូណតការរា៉ា ប់រងសេើសសវាទាំងអ្ស់ ណដេព្តវូ

មាន្ការរា៉ា ប់រងសដាយ Medicare ណ ន្ក A និ្ង ណ ន្ក B។ 

អ្នកចុះប ម្ ះកន ុង Medicare-Medi-Cal (សិទធទទួលបទេ)៖ A អ្នកណាណដេមាន្េកខែសមបតត ិព្េប់ព្គ្នន្់

សព្មាប់ការធានរា៉ា ប់រង Medicare និ្ង Medi-Cal ។ អ្នកចុេះស ម្ េះកន ុង Medicare-Medi-Cal ក៏អាចសៅមា៉ោង

សទៀតថា "អ្នកមាន្សិទធិទទួេអ្តថព្បសោជន្៍សទវ" ។ 

Medicare ន្ ន្ក A ៖ កមម វ ិ្  ីMedicare ណដេធានរា៉ា ប់រងោេសព្ចើន្សេើមន្ទ ីរសព្ទយណដេមាន្ោព្ចាាំប្ដច់

ណ ន្កសវជជសាស្រសត  មន្ទ ីរណងទាំជាំនញ ការណងទាំសុខោព្សៅ ទ្េះ ន្ិងការណងទាំសងគហដាឋ ន្។ 

Medicare ន្ ន្ក B ៖ កមម វ ិ្  ីMedicare ណដេធានរា៉ា ប់រងសេើសសវាស្សងៗ (ដូចជា ការស វ្ ើសតសា សៅកន ុងមន្ទ ីរ

ព្ិសសា្ន្៍ ការវេះកាត់ និ្ងការជួបពិ្សព្គ្នេះជាមួយសវជជបែឌ ិត) ន្ិងបរកិាខ រ គ្ត់ គ្ង់ (ដូចជា រសទេះរុញ ន្ិងរសទេះ

ព្ចត)់ ណដេមាន្ោព្ចាាំប្ដច់ណ ន្កសវជជសាស្រសត  សដើមបីព្ាប្ដេជាំងឺ ឬសាថ ន្ោព្ជាំងឺ។ Medicare ណ ន្ក B ក៏ធាន

រា៉ា ប់រងសេើសសវាបងាក រ និ្ងពិ្និ្តយរាវរកជាំងឺ្ងណដរ។ 

Medicare ន្ ន្ក C ៖ កមម វ ិ្  ីMedicare ណដេអ្ន្ុញ្ជា តឲ្យព្កមហ ុន្ធានរា៉ា ប់រងសុខោព្ ត្េ់ជូន្ អ្តថ

ព្បសោជន្៍ Mediacare តាមរយៈណ្ន្ការអ្តថព្បសោជន្៍ Medicare Advantage។ 

Medicare ន្ ន្ក D ៖ កមម វ ិ្ ីអ្តថព្បសោជន៍្សេើឱសងតាមសវជជបញ្ជជ  Medicare។ (សយើងសៅកមម វ ិ្ ីសន្េះ សដាយ

ខៃ ីថា "ណ ន្ក D")។ ណ ន្ក D ធានរា៉ា ប់រងសេើឱសងតាមសវជជបញ្ជជ បសព្មាប់អ្នកជាំងឺសព្ៅមន្ទ ីរសព្ទយ វា៉ា ក់សាាំង និ្ង

បរកិាខ រ គ្ត់ គ្ង់មួយចាំនួ្ន្សទៀត ណដេមិន្ព្តវូប្ដន្រា៉ា ប់រងសដាយ Medicare ណ ន្ក A ឬ ណ ន្ក B ឬ Medi-Cal។ 

Health Net Cal MediConnect រាប់បញ្ច េូទាំង Medicare ណ ន្ក D។ 

ឱសង Medicare ន្ ន្ក D៖ ឱសងណដេអាចព្តូវប្ដន្ធានរា៉ា ប់រងប្ដន្សៅកន ុងកមម វ ិ្ ី Medicare ណ ន្ក D។ 

សោប្ដន្និ្រាករែ៍ព្បសភទឱសងមួយចាំនួ្ន្ជាក់ោក់ពី្ការធានរា៉ា ប់រងសព្មាប់ឱសង ណ ន្ក D ។ Medi-Cal 

អាចន្ឹងធានរា៉ា ប់រងសៅសេើឱសងទាំងសន្េះមួយចាំនួ្ន្។ 

សមាជិក (សមាជិកថ្នន្្នការរ ស់បយើង ឬសមាជិកន្្នការ)៖ បុេគេសៅកន ុង Medicare និ្ង  

Medi-Cal ណដេមាន្េកខែៈសមបតត ិព្េប់ព្គ្នន្់សដើមបីទទួេប្ដន្សសវាណដេព្តវូប្ដន្ធានរា៉ា ប់រង បុេគេណដេ

ប្ដន្ចុេះស ម្ េះសៅកន ុងណ្ន្ការរបស់សយើង ន្ិងជាបុេគេណដេការចុេះស ម្ េះពួ្កសេ ព្តវូប្ដន្បញ្ជជ ក់ពី្មែឌ េសសវា 

Medicare និ្ង Medicaid (CMS) និ្ងពី្រដឋ។ 
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 12 ៖ ន្ិយមន័្យពាកយសាំខាន្់ៗ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព័្រ 
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បសៀវបៅន្ណន្ទសំមាជិក និងការបចញ្ាយព័ត៌មាន៖ ឯកសារសន្េះរមួជាមួយទព្មង់ណបបបទសព្មាប់

ចុេះស ម្ េះ ន្ិងឯកសារោជ ប់ស្សងសទៀត ឬសសចកត ីបណន្ថមោជ ប់មកជាមួយ ណដេព្ន្យេ់ព្ីការធានរា៉ា ប់រងរបស់

អ្នក អ្វ ីណដេសយើងព្តូវស វ្ ើ សិទធិរបស់អ្នក និ្ងអ្វ ីណដេសោកអ្នកព្តវូស វ្ ើកន ុងនមជាសមាជិកថ្ន្ណ្ន្ការរបស់ 

សយើង។ 

បសវា បម្រមើសមាជិក៖ ណ ន្កមួយសៅកន ុងណ្ន្ការរបស់សយើង ណដេទទួេខុសព្តវូចាំសពាេះការស ៃ្ ើយតបនឹ្ង

សាំែួររបស់អ្នកទក់ទងន្ឹងសមាជិកោព្ អ្តថព្បសោជន្៍ បែា ឹងសារទុកខ  ន្ិងបែា ឹងឧទធរែ៍។ សូមសមើេជាំពូ្ក

ទី 2 ណ ន្ក A ទាំព្័រ 22សព្មាប់ព្័ត៌មាន្ព្ីរសបៀបទាំនក់ទាំន្ងសៅសសវាបសព្មើសមាជិក។ 

ឱសងស្ដែ នកន ុង ណាដ ញ៖ ឱសងសាថ ន្ (ហាងឱសង) ណដេប្ដន្យេ់ព្ព្ម គ្ត់ គ្ង់ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ សព្មាប់

សមាជិកណ្ន្ការរបស់សយើង។ សយើងសៅវាថា "ឱសងសាថ ន្កន ុងបណាា ញ" ព្ីសព្ពាេះឱសងសាថ ន្ទាំងសនេះប្ដន្យេ់

ព្ព្មស វ្ ើការជាមួយណ្ន្ការរបស់សយើង។ កន ុងករែីោេសព្ចើន្ សវជជបញ្ជជ របស់សោកអ្នកព្តវូប្ដន្ធានរា៉ា ប់រងណត

សៅកន ុងករែីណដេសោកអ្នកទទួេប្ដន្ការ គ្ត់ គ្ង់ឱសងតាមសវជជបញ្ជជ សៅឱសងសាថ ន្កន ុងបណាា ញណាមួយ

របស់សយើង។ 

អ្នក ត្ល់បសវាន្ងទកំន ុង ណាដ ញ៖ "អ្នក ា្េ់សសវាណងទាំ" េឺជាពាកយទូសៅណដេសយើងសព្បើសាំសៅសេើសវជជបែឌ ិត េិ

ោន្ុបដាឋ ក ន្ិងបុេគេដថ្ទសទៀតណដេ ត្េ់សសវា ន្ិងការណងទាំជូន្សោកអ្នក។ ពាកយសន្េះ ក៏រមួបញ្ច េូ្ងណដរនូ្វ

មន្ទ ីរសព្ទយ ទីោន ក់ងារសុខោព្តាម ទ្េះ មន្ទ ីរព្ាប្ដេ ន្ិងកណន្ៃងស្សងសទៀតណដេ ត្េ់សសវាណងទាំសុខោព្ 

សមាភ រសវជជសាស្រសត  ន្ិងសសវា ន្ិងការគ្នាំព្ទរយៈសព្េណវង។  

 ពួ្កសេមាន្អាជាញ ប័ែណ  ឬប្ដន្បញ្ជជ ក់សដាយ Medicare ន្ិងសដាយរដឋកន ុងការ ា្េ់សសវាណងទាំ

សុខោព្។  

 សយើងសៅពួ្កសេថា "អ្នក ត្េ់សសវាណងទាំកន ុងបណាា ញ" សៅសព្េណដេពួ្កសេយេ់ព្ព្មស វ្ ើការ

ជាមួយណ្ន្ការសុខោព្សយើង សហើយទទួេយកការបង់ព្ប្ដក់ ន្ិងមិន្េិតព្ប្ដក់បណន្ថមសេើ

អ្តិងិជន្សៅកន ុងណ្ន្ការរបស់សយើងសនេះ។  

 សៅសព្េណដេសោកអ្នកជាសមាជិកថ្ន្ណ្ន្ការរបស់សយើង សោកអ្នកចាាំប្ដច់ព្តវូសព្បើអ្នក ត្េ់

សសវាកន ុងបណាត ញ សដើមបីទទួេប្ដន្សសវាននណដេព្តវូប្ដន្ធានរា៉ា ប់រង។ អ្នក ត្េ់សសវាណងទាំ

កន ុងបណាា ញ ក៏ព្តវូប្ដន្សេឲ្យស ម្ េះថា "អ្នក ត្េ់សសវាណងទាំកន ុងណ្ន្ការ។" 

មនា ីរ ឬមនា ីរន្ងទ៖ំ កណន្ៃងមួយណដេ ត្េ់ការណងទាំសុខោព្សព្មាប់អ្នកណដេមិន្អាចទទួេការណងទាំ 

សុខោព្សៅសេហដាឋ ន្ប្ដន្ ប៉ោុណន្ត ណដេមិន្ព្តូវការសព្មាកព្ាប្ដេសៅកន ុងមន្ទ ីរសព្ទយ។ 

អ្នកទទួលពាកយ ណដ ឹង៖ ការោិេ័យសៅកន ុងរដឋរបស់អ្នកណដេសដើរតួរជាអ្នកគ្នាំពារជាំនួ្សអ្នក។ ពួ្កសេអាច

ស ៃ្ ើយសាំែួរសបើសិន្អ្នកមាន្បញ្ជា  ឬពាកយបែត ឹង សហើយអាចជួយអ្នកឱយយេ់ពី្អ្វ ីណដេព្តវូស វ្ ើ។ សសវារបស់មស្រន្ត ី

សសុើបអ្សងកតេឺឥតេិតថ្ងៃ។ សោកអ្នកអាចណសវ ងរកព័្ត៌មាន្បណន្ថមអ្ាំពី្កមម វ ិ្ ី Cal MediConnect Ombuds 

សៅកន ុងជាំពូ្កទី 2 ណ ន្ក I ទាំព្័រ 34 ន្ិងជាំពូ្កទី 9 ណ ន្ក A ទាំព្័រ 198 ថ្ន្សសៀវសៅណែនាំសន្េះ។ 

បសចកដ ីសបម្រមចរ ស់អ្ងរភាព៖ ណ្ន្ការប្ដន្បសងក ើតសសចកត ីសសព្មចរបស់អ្ងគោព្មួយសៅសព្េណដេ

ណ្ន្ការ ឬអ្នក ត្េ់សសវាណងទាំរបស់ខល នួ្ណាមាន ក់ ស វ្ ើការសសព្មចថាសតើសសវាណាព្តវូប្ដន្ធានរា៉ា ប់រងឬអ្ត់ ឬថា

សតើសោកអ្នកព្តវូបង់ព្ប្ដក់ប៉ោុនម ន្សព្មាប់សសវាធានណដេព្តវូប្ដន្ធានរា៉ា ប់រង។ សសចកា ីសសព្មចរបស់អ្ងគោព្

ព្តវូប្ដន្សេសៅថា "ការសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង" សៅកន ុងសសៀវសៅណែនាំសន្េះ។ ជាំពូ្កទី 9 ណ ន្ក D ទាំព្័រ 200

ព្ន្យេ់អ្ាំព្ីរសបៀបសសន ើសុាំពួ្កសយើងឲ្យស វ្ ើការសសព្មចសេើការធានរា៉ា ប់រង។ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html


សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 12 ៖ ន្ិយមន័្យពាកយសាំខាន្់ៗ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព័្រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 284 ? 
 

Original Medicare (traditional Medicare ឬ ង់ម្របាក់ប ើមបីទទួលបានបសវា Medicare)៖ 

Original Medicare ព្តវូប្ដន្ ត្េ់ជូន្សដាយរដាឋ ភិប្ដេ។ សៅកន ុង Original Medicare សសវា Medicare ព្តវូប្ដន្

ធានរា៉ា ប់រងសដាយការបង់ព្ប្ដក់ដេ់សវជជបែឌ ិត មន្ទ ីរសព្ទយ ន្ិងអ្នក ត្េ់សសវាណងទាំសុខោព្ស្សងសទៀត នូ្វ

បរមិាែណដេប្ដន្កាំែត់សដាយសោ។  

 សោកអ្នកអាចជួបសវជជបែឌ ិត សៅកាន់្មន្ទ ីសព្ទយ ឬអ្នក ត្េស់សវាណងទាំសុខោព្ណាមួយណដេ

ទទួេយក Medicare។ Original Medicare មាន្ព្ីរណ ន្ក៖ ណ ន្ក A (ការធានរា៉ា ប់រងសៅមន្ទ ីរ

សព្ទយ) ន្ិង ណ ន្ក B (ការធានរា៉ា ប់រងសវជជសាស្រសា )។  

 Original Medicare អាចរកប្ដន្សៅព្េប់ទីកណន្ៃងសៅកន ុងសហរដឋអាសមរកិ។  

 សបើសិន្សោកអ្នកមិន្ចង់ចូេរមួសៅកន ុងេសព្មាងរបស់សយើងសនេះ សោកអ្នកអាចសព្ជើសសរ ើស 

Original Medicare ។ 

ឱសងស្ដែ នបម្រៅ ណាដ ញ៖ ឱសងសាថ ន្ណដេមិន្យេ់ព្ព្មស វ្ ើការជាមួយណ្ន្ការសយើងសដើមបីសព្មបសព្មួេ ឬ

ត្េ់ឱសងណដេព្តវូប្ដន្ធានរា៉ា ប់រង សៅដេ់សមាជិកថ្ន្ណ្ន្ការរបស់សយើង។ ឱសងោេសព្ចើន្ណដេសោកអ្នក

ទទួេប្ដន្ពី្ឱសងសាថ ន្សព្ៅបណាា ញ េឺមិន្ព្តូវប្ដន្ធានរា៉ា ប់រងសដាយណ្ន្ការរបស់សយើងសនេះសទ សេើកណេង

សៅកន ុងេកខខែឌជាក់ោក់មួយចាំនួ្ន្។-- 

អ្នក ត្ល់បសវាបម្រៅ ណាដ ញឬអាររន្ងទបំម្រៅ ណាដ ញ៖ អ្នក ត្េ់សសវាណងទាំ ឬមន្ទ ីណដេមិន្ព្តវូប្ដន្ជួេ 

កាន់្កាប់ជាកមមសិទធិ ឬដាំសែើរការសដាយណ្ន្ការសយើង និ្ងមិន្សថ ិតសៅសព្កាមកិចចសន្ាកន ុងការ ា្េ់សសវាណដេ

មាន្ការធានរា៉ា ប់រងជូន្សមាជិកថ្ន្ណ្ន្ការសយើង។ ជាំពូ្កទី 3 ណ ន្ក D4 ទាំព្័រ 51ព្ន្យេ់អ្ាំព្ីអ្នក ត្េ់សសវា

ណងទាំ ឬមន្ទ ីរណងទាំសព្ៅបណាា ញ។ 

ការចំណាយបចញពីបោប ៉ា ៖ េ័កខខ័ែឌ ទមទរតព្មូវកន ុងការចូេរមួបង់ចាំណាយសព្មាប់សមាជិកសដើមបីបង់

ថ្ងៃសេើោេចាំ ណែកថ្ន្សសវា ឬឱសងណដេពួ្កសេទទួេប្ដន្ ក៏ព្តវូប្ដន្សៅ្ងណដរថាេ័កកខខ័ែឌ ទមទរតព្មូវ

ការថ្ន្ចាំណាយ "សចញព្ីសហាស ៉ោ " ។ សូមសមើេន្ិយមន្័យសព្មាប់ “ចាំ ណែកចូេរមួបង់ព្ប្ដក់” ខាងសេើ។ 

ឱសងន្ លរម នបវជជ ញ្ជជ  (OTC)៖ ឱសងគ្នម ន្សវជជបញ្ជជ សាំសៅសៅសេើឱសង ឬឱសងតាមសវជជសាស្រសត ណដេ

បុេគេមាន ក់អាចទិញប្ដន្សដាយគ្នម ន្សវជជបញ្ជជ ព្ីអ្នកឯកសទសណងទាំសុខោព្។ 

ន្ ន្ក A៖ សូមសមើេ “Medicare ណ ន្ក A។” 

ន្ ន្ក B ៖ សូមសមើេ “Medicare ណ ន្ក B។” 

ន្ ន្ក C ៖ សូមសមើេ “Medicare ណ ន្ក C។” 

ន្ ន្ក D ៖ សូមសមើេ “Medicare ណ ន្ក D។” 

ឱសង ន្ ន្ក D ៖ សូមសមើេ “ឱសង Medicare ណ ន្ក D។” 
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 12 ៖ ន្ិយមន័្យពាកយសាំខាន្់ៗ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព័្រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 285 ? 
 

ព័ត៌មានសុខភាពផាា ល់ខល នួ (ក៏ម្រតវូ នបៅថ្នព័ត៌មានសុខភាពន្ លម្រតវូបានការពារ) (PHI)៖ 

ព្័ត៌មាន្អ្ាំព្ីសោកអ្នក និ្ងសុខោព្របស់អ្នកដូចជា ស ម្ េះ អាសយដាឋ ន្ សេខសន្ត ិសុខសងគម ការព្ិសព្គ្នេះ

ជាមួយព្េូសព្ទយ ន្ិងព្បវតត ិសវជជសាស្រសត ។ ចូរសមើេសសចកត ីជូន្ដាំែឹងថ្ន្ការអ្នុ្វតតឯកជន្ោព្របស់ Health Net 

Cal MediConnect សព្មាប់ព្័ត៌មាន្បណន្ថមសទៀតព្ីរសបៀបណដេ Health Net Cal MediConnect ការពារ សព្បើ

ព្ប្ដស់ ោតព្តដាង PHI របស់អ្នកក៏ដូចជាសិទធិរបស់អ្នកជាមួយការសគ្នរព្ចាំសពាេះ PHIរបស់អ្នក។ 

 

អ្នក ត្ល់បសវាន្ងទសំុខភាព ឋម (PCP)៖ អ្នក ត្េ់សសវាណងទាំសុខោព្បឋមរបស់សោកអ្នក េឺជា 

សវជជបែឌ ិត ឬអ្នក ត្េ់សសវាណងទាំស្សងសទៀត ណដេសោកអ្នកជួបពិ្សព្គ្នេះជាសេើកដាំបូង សព្មាប់បញ្ជា សុខោព្

ោេសព្ចើន្។ ពួ្កសេស វ្ ើឲ្យព្ប្ដកដថា សោកអ្នកទទួេប្ដន្ការណងទាំណដេសោកអ្នកព្តូវការ សដើមបីឲ្យមាន្ 

សុខោព្េែ ។  

 ពួ្កសេ ក៏អាចន្ឹងន្ិោយជាមួយសវជជបែឌ ិត ឬអ្នក ត្េ់សសវាណងទាំសុខោព្ស្សងសទៀត អ្ាំពី្

ការណងទាំរបស់អ្នក ន្ិងបញ្ជ នូ្សោកអ្នកសៅកាន់្អ្នកទាំងសនេះ្ងណដរ។  

 សៅកន ុងណ្ន្ការសុខោព្ Medicare ជាសព្ចើន្ សោកអ្នកព្តវូជួបពិ្សព្គ្នេះជាមួយអ្នក ត្េ់សសវា

ណងទាំសុខោព្បឋមរបស់សោកអ្នក មុន្សព្េណដេសោកអ្នកសៅជួបអ្នក ត្េ់សសវាណងទាំសុខ

ោព្ណាមួយស្សងសទៀត។  

 សមើេជាំពូ្កទី 3 ណ ន្ក D ទាំព្័រ 46 សព្មាប់ព្័ត៌មាន្សត ីព្ីការទទួេប្ដន្ការណងទាំណងទាំព្ីអ្នក ត្េ់

សសវាណងទាំបឋម។ 

ការអ្នុញ្ជា តជាមុន៖ សោកអ្នកព្តវូណតទទួេប្ដន្ការអ្នុ្ម័តពី្ Health Net Cal MediConnect មុន្សព្េ

ណដេសោកអ្នកអាចទទួេប្ដន្សសវា ឬឱសងជាក់ោក់ ឬជួបអ្នក ត្េ់សសវាសព្ៅបណាត ញ។ Health Net Cal 

MediConnect មិន្ធានរា៉ា ប់រងសេើសសវា ឬឱសងសន្េះប្ដន្សទ សបើសិន្សោកអ្នកមិន្ទទួេប្ដន្ការអ្នុ្ម័ត។ 

សសវាសវជជសាស្រសតកន ុងបណាា ញមួយចាំនួ្ន្ព្តវូប្ដន្ធានរា៉ា ប់រងណតសៅកន ុងករែីណដេសវជជបែឌ ិតរបស់អ្នក ឬអ្នក ត្

េ់សសវាណងទាំកន ុងបណាា ញស្សងសទៀត ទទួេប្ដន្ការអ្ន្ុញ្ជា តជាមុន្ពី្ណ្ន្ការរបស់សយើង។  

 សសវារា៉ា ប់រងណដេព្តវូការការអ្នុ្ញ្ជា តជាមុន្ពី្ណ្ន្ការរបស់សយើងព្តវូប្ដន្សមាគ េ់សៅកន ុង

តារាងថ្ន្អ្តថព្បសោជន្៍សៅកន ុងជាំពូ្កទី 4 ណ ន្ក D ទាំព្័រ 70 ។  

ឱសងមួយចាំនួ្ន្ព្តវូប្ដន្ធានរា៉ា ប់រង ណតសៅកន ុងករែីណដេសោកអ្នកទទួេប្ដន្ការអ្ន្ុញ្ជា តជាមុន្ព្ីសយើង។  

 ឱសងណដេព្តវូប្ដន្រា៉ា ប់រងណដេព្តវូការការអ្នុ្ញ្ជា តជាមុន្ពី្ណ្ន្ការរបស់សយើងនិ្ងព្តវូប្ដន្

សមាគ េ់កន ុងបញ្ជ ីឱសងណដេព្តវូប្ដន្ធាន។ 

កមម វធីិន្្នការន្ងទសំុខភាពម្រគ ់មុខសម្រមា ់មនុសសចស ់(PACE)៖ កមម វ ិ្ ីមួយណដេធានរា៉ា ប់រង

សេើអ្តថព្បសោជន្៍ Medicare និ្ង Medi-Cal រមួគ្នន ណតមួយសព្មាប់បុេគេណដេមាន្អាយ ុ55 ឆ្ន ាំ ន្ិងសេើសព្ី

សន្េះ ណដេព្តវូការការណងទាំសុខោព្កព្មិតខពស់ជាងសន្េះសដើមបីរសស់ៅកន ុង ទ្េះ។ 
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 12 ៖ ន្ិយមន័្យពាកយសាំខាន្់ៗ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព័្រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 286 ? 
 

បម្រគឿង រធិានសររីងរសិ បនិមិមត និង រកិាា រពាក់ព័នធ៖ ទាំងសន្េះេឺឧបករែ៍សព្ទយ ណដេព្តវូប្ដន្បញ្ជជ

ទិញសដាយសវជជបែឌ ិតរបស់សោកអ្នក ឬអ្នក ត្េ់សសវាណងទាំសុខោព្ដថ្ទសទៀត។ បរកិាខ រណដេព្តវូប្ដន្ធាន

រា៉ា ប់រងរមួមាន្ដូចជា ណតមិន្កាំែត់ព្តឹមណត ព្បដាប់រុំសព្សាបថ្ដ ខនង ន្ិងកញ្ច ឹងក អ្វយវៈសិបបន្ិមិតត ណភនក 

សិបបន្ិមិតត ន្ិងបរធិាន្ណដេព្តវូការសដើមបីប្រូងមីជាំនួ្សណ ន្កឬមុខាងាររាងកាយខាងកន ុង រមួមាន្សព្េឿ គ្ត់ គ្ង់

សព្មាប់ការវេះកាត់សពាេះសដើមបីបសងក ើតរន្ធសិបបន្ិមិតតន្ិង ការព្ាប្ដេអាហារបូតថមភបញ្ច េូកន ុងសពាេះសវៀន្ន្ិងកន ុង

សរថ្ស។ 

អ្ងរភាពន្កលមអគុណភាព (QIO)៖ ព្កមុសវជជបែឌ ិត ន្ិងអ្នកជាំនញណងទាំសុខោព្ស្សងសទៀត ណដេជួយណក

េមែេុែោព្ថ្ន្ការណងទាំសព្មាប់អ្នកណដេសថ ិតសៅកន ុង Medicare ។ ពួ្កសេព្តវូប្ដន្ជួេសដាយរដាឋ ភិប្ដេសហ

ព័្ន្ធសដើមបីព្តួតពិ្និ្តយសមើេ និ្ងណកេមែឲ្យព្បសសើរសឡើងនូ្វការណងទាំណដេព្តវូប្ដន្ ត្េ់ជូន្ដេ់អ្នកជាំងឺ។  

សូមសមើេសៅជាំពូ្កទី 2 ណ ន្ក F ទាំព្័រទី 31សព្មាប់ព្័ត៌មាន្អ្ាំព្ីរសបៀបទាំនក់ទាំន្ងសៅ QIO សព្មាប់រដឋរបស់អ្នក។ 

ការកំណត់ រមិាណ៖ ការកាំែត់សៅសេើបរមិាែឱសងណដេសោកអ្នកអាចទទួេប្ដន្។ កព្មិតដាក់កាំែត់

អាចន្ឹងស វ្ ើសឡើងសៅសេើបរមិាែឱសងណដេសយើងធានរា៉ា ប់រងកន ុងមួយសវជជបញ្ជជ ។ 

ការ ញ្ជ នូ នត៖ ការបញ្ជ នូ្បន្តមាន្ន្័យថា អ្នក ត្េ់សសវាណងទាំបឋម (PCP) របស់អ្នកព្តវូណត ត្េ់ការយេ់

ព្ព្មពី្សោកអ្នកមុន្សព្េណដេសោកអ្នកអាចជួបន្រណាមាន ក់ណដេមិន្ណមន្ជា PCP របស់អ្នក។ សបើសិន្អ្នក

មិន្ទទួេប្ដន្ការយេ់ព្ព្មសនេះសទ Health Net Cal MediConnect អាចន្ឹងមិន្ព្េបដែត ប់សេើសសវាទាំង

សនេះ។សោកអ្នកមិន្ព្តវូការបញ្ជ នូ្បន្តសទសដើមបីជួបអ្នកឯកសទសជាក់ោក់មួយចាំនួ្ន្ដូចជាអ្នកឯកសទសខាង

សុខោព្របស់ស្រសត ី។ សោកអ្នកអាចណសវ ងរកព្័ត៌មាន្បណន្ថមអ្ាំព្ីការបញ្ជ នូ្បន្តសៅជាំពូ្កទី 3 ណ ន្ក D ទាំព្័រ 46 

និ្ងអ្ាំពី្សសវាណដេព្តវូការបញ្ជ នូ្បន្តសៅកន ុងជាំពូ្កទី 4 ណ ន្ក D ទាំព្័រ 70។ 

បសវាស្ដដ រនីតិសមបទ៖ ការព្ាប្ដេណដេសោកអ្នកទទួេប្ដន្សដើមបីជួយសោកអ្នកឲ្យជាសេះសសបើយពី្ជាំងឺ 

សព្គ្នេះថាន ក់ ឬការវេះកាត់សាំខាន្់ណាមួយ។ សមើេជាំពូ្កទី 4 ណ ន្ក D ទាំព្័រទី 70 សដើមបីណសវ ងយេ់បណន្ថមសទៀតអ្ាំពី្

សសវាសាា រន្ីតិសមបទ។ 

តំ ន់បសវា៖ ទីតាាំងភូមិសាស្រសត ណដេណ្ន្ការសុខោព្ទទួេយកសមាជិក សបើសិន្វាកាំែត់សេើសមាជិកោព្

សដាយណ ែ្កសៅសេើកណន្ៃងណដេព្បជាជន្រស់សៅ។ សព្មាប់ណ្ន្ការរបស់សយើងណដេកាំែត់សៅសេើសវជជបែឌ ិត  

និ្ងមន្ទ ីរសព្ទយណាមួយណដេសោកអ្នកអាចសព្បើព្ប្ដស់ ជាទូសៅ វាេឺជាកណន្ៃងណដេសោកអ្នកទទួេប្ដន្សសវា 

(មិន្ណមន្សសស្រងាគ េះបនទ ន្់) ជាព្បចាាំ។ មាន្ណតព្បជាជន្រស់សៅកន ុងតាំបន្់សសវារបស់សយើងប៉ោុសណាណ េះ សទើបអាច

ទទួេប្ដន្កមម វ ិ្ ី Health Net Cal MediConnect។ 

ចំន្ណកចំណាយ៖ ចាំ ណែកថ្ន្ថ្ងៃណងទាំសុខោព្របស់សោកអ្នក ណដេសោកអ្នកព្តូវបង់សរៀងរាេ់ណខ មុន្សព្េ

អ្តថព្បសោជន្៍ Cal MediConnect ចាប់ស ត្ ើមមាន្ព្បសិទធោព្។ បរមិាែចាំ ណែកចាំណាយរបស់សោកអ្នកណព្ប

ព្បួេសៅតាមចាំែូេ និ្ង្ន្ធាន្របស់សោកអ្នក។  

មនា ីរន្ងទជំំន្ទញ (SNF)៖ មន្ទ ីរណងទាំមួយណដេមាន្បុេគេិក ន្ិងបរកិាខ រសព្មាប់ ត្េ់ការណងទាំដ៏ជាំនញ 

សហើយកន ុងករែីជាសព្ចើន្ ា្េ់សសវាសាា រន្ិតិសមបទជាំនញ និ្ង សសវាសុខោព្ពាក់ព្័ន្ធ ស្សងសទៀតសសវា 

សុខោព្។ 
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 12 ៖ ន្ិយមន័្យពាកយសាំខាន្់ៗ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព័្រ 
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ការន្ងទកំន ុងមនា ីរន្ងទជំំន្ទញ (SNF)៖ សសវាណងទាំជាំនញ និ្ងសសវាសាា រន្ីតិសមបទជាំនញ ណដេព្តូវប្ដន្

ត្េ់ជូន្ជាបន្តបនទ ប់ ជាសរៀងរាេ់ថ្ងៃ សៅកន ុងមន្ទ ីរណងទាំជាំនញ។ ឧទហរែ៍ថ្ន្ការណងទាំកន ុងមន្ទ ីរណងទាំជាំនញ

រមួមាន្ ការព្ាប្ដេសដាយចេន ឬការចាក់ឱសង (IV) តាមសរថ្សណវ៉ាន្ណដេអាច ា្េ់សដាយេិោន្ុបដាឋ ក

មាន្អាជាញ ប័ែណ ឬសវជជបែឌ ិតអាច ត្េ់ជូន្។ 

ម្រគបូពទយឯកបទស៖ សវជជបែឌ ិតណដេ ត្េ់ការណងទាំសុខោព្សព្មាប់ព្បសភទជាំងឺជាក់ោក់ណាមួយ ឬណ ន្កណា

មួយថ្ន្រាងកាយ។ 

សវន្ទការរ ឋ៖ សបើសិន្សវជជបែឌ ិតរបស់អ្នក ឬអ្នក ត្េ់សសវាណងទាំដថ្ទសទៀតសសន ើសុាំសសវា Medi-Cal ណដេសយើង

មិន្ឯកោព្ ឬសយើងន្ឹងមិន្បន្តបង់ព្ប្ដក់សេើសសវា Medi-Cal ណដេសោកអ្នកមាន្ព្សាប់សហើយ សនេះសោកអ្នក

អាចសសន ើសុាំ សវនការរដឋមួយប្ដន្។ សបើសិន្សវនការរដឋប្ដន្សសព្មចគ្នាំព្ទសោកអ្នក សយើងព្តវូណត ត្េ់ជូន្សោក

អ្នកនូ្វសសវាណដេសោកអ្នកប្ដន្សសន ើសុាំ។ 

ការពាបាលជា ំណាក់កាល៖ េឺជា វធិាន្ធានរា៉ា ប់រងមួយណដេតព្មូវឲ្យសោកអ្នកសាកេបងនូ្វឱសងមួយ

ស្សងសទៀតជាមុន្សិន្ មុន្សព្េណដេសយើងធានរា៉ា ប់រងសេើឱសងណដេសោកអ្នកប្ដន្សសន ើសុាំ។ 

ចំណូលសនត ិសុខ ន្នែម (SSI) ៖ ព្ប្ដក់អ្តថព្បសោជន្៍ព្បចាាំណខណដេចាំណាយសដាយសន្ត ិសុខសងគមជូន្ដេ់

បុេគេណដេមាន្ចាំែូេនិ្ង្ន្ធាន្មាន្កាំែត់ណដេជាជន្ពិ្ការ ខាវ ក់ ឬមាន្អាយ ុ65 ឆ្ន ាំន្ិងសេើសព្ីសន្េះ។ 

ព្ប្ដក់អ្តថព្បសោជន្៍ SSI មិន្ដូចព្ប្ដក់អ្តថព្បសោជន៍្សន្ត ិសុខសងគម។ 

ការន្ងទ ំន្ទា ន់៖ ការណងទាំណដេអ្នកទទួេប្ដន្សព្មាប់ជាំងឺ របួស ឬសាថ ន្ោព្ទន្់ហន់្ណដេមិន្ណមន្ជា

ករែីសសស្រងាគ េះបនទ ន្់ ប៉ោុណន្ត ព្តវូការការណងទាំោៃ ម។ សោកអ្នកអាចទទួេប្ដន្ការណងទាំព្តវូការបនទ ន្់ព្ីអ្នក 

ត្េ់សសវាណងទាំសព្ៅបណាា ញ សៅសព្េមិន្អាចណសវងរកអ្នក ា្េ់សសវាណងទាំកន ុងបណាា ញប្ដន្ ឬសោកអ្នកមិន្

អាចសៅជួបពួ្កសេប្ដន្។។ 
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 12 ៖ ន្ិយមន័្យពាកយសាំខាន្់ៗ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព័្រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 288 ? 
 

សសចកត ីជូន្ដាំែឹងសត ីព្ីការមិន្
សរ ើសសអ្ើង 
Health Net Community Solutions, Inc. (Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid 
Plan))អ្ន្ុសោមជាមួយន្ងឹចាប់សទិធិសុី វេិសហព្័ន្ធ  ន្ងិមិន្សរ ើសសអ្ើង មិន្បដិសស្មន្ុសស ឬព្បព្ព្តឹត
ចាំសពាេះពួ្កសេខសុគ្នន សដាយសាំអាងសេើសភទ ពូ្ជសាសន្៍ ព្ែ៌សមបុ រ សាសន ពូ្ជព្ងស សដើមកាំសែើត អ្តត
សញ្ជា ែព្កមុជន្ជាតិ អាយុ ព្ិការោព្ ល្ វូចតិត  ព្ិការោព្រាងកាយ សាថ ន្ោព្សុខោព្ ព្័ត៌មាន្ណហសន្ 
សាថ ន្ោព្អាពាហ៍ព្ពិាហ៍ សភទ ការកាំែត់សភទ ឬទាំសនរ ល្ វូសភទ។ 

Health Net Cal MediConnect៖ 

• ា្េ់ជាំនួ្យ ន្ិងសសវាសដាយឥតេិតថ្ងៃដេ់ជន្ព្ិការសដើមបីស វ្ ើការព្ប្ដព្ស័យ
ទក់ទងជាមួយសយើងខុ្ាំព្បកបសដាយព្បសិទធោព្ ដូចជា ា្េ់សោកអ្នក
នូ្វអ្នកបកណព្បោសាសញ្ជា ណដេមាន្េុែសមបតត ិព្េប់ព្គ្នន្់ ន្ិងព្័ត៌មាន្
ជាោយេកខែអ៍្កសរជាទព្មង់ស្សងសទៀត (អ្កសរសប្ដេះព្ុមព្ាំៗ សាំសឡង 
ទព្មង់សអ្ឡិចព្តនូ្ិកណដេអាចចូេសព្បើប្ដន្ ន្ិងទព្មង់ស្សងសទៀត)។ 

• ា្េជូ់ន្សសវាណ ន្កោសាសដាយឥតេិតថ្ងៃដេ់អ្នកសព្បើព្ប្ដស់ោសាសដើម
កាំសែើតមិន្ណមន្ោសាអ្ង់សេៃស ដូចជា ា្េជូ់ន្អ្នកបកណព្បណដេមាន្
េុែសមបតត ិព្េប់ព្គ្នន្់ ន្ិងព្័ត៌មាន្ណដេសរសសរជាោសាស្សងសទៀត។ 

សបើសិន្សោកអ្នកព្តវូការសសវាននទាំងសន្េះ សូមទក់ទងមជឈមែឌ េ
ទាំនកទ់ាំន្ងអ្តិងិជន្របស ់Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 
ទូរសព្ទ 1-855-464-3571 (សខាន្្ី Los Angeles), 1-855-464-3572 (សខា
ន្្ី San Diego) (TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ
ច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃចុងសប្ដា ហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់
សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូរសព្ទសៅកាន្ស់ោក
អ្នកវញិសៅថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឥឺតេិតថ្ងៃ។ 

សបើសោកអ្នកសជឿថា េសព្មាង Health Net Cal MediConnect មនិ្ប្ដន្ ត្េ់សសវាកមមទាំងសន្េះ ឬសរ ើសសអ្ើង
កន ុងេកខែៈស្សងសទៀត សោកអ្នកអាចដាកប់ែា ឹងសារទុកខតាមរយៈការសៅទូរស័ព្ទសៅកាន្់សេខខាង
សេើ សហើយព្ប្ដប់់សេថា សោកអ្នកព្តវូការជាំនួ្យកន ុងការសរៀបចាំពាកយបែត ឹងសារទុកខ  សព្ពាេះមជឈមែឌ េ
ទាំនក់ទាំន្ងអ្តិងជិន្ថ្ន្េសព្មាង Health Net Cal MediConnect មាន្សព្េសវោជួយសោកអ្នកជាន្ិចច។ 
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 12 ៖ ន្ិយមន័្យពាកយសាំខាន្់ៗ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 

ចុងសប្ដា ហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅ

ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព័្រ 
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សោកអ្នកក៏អាចដាក់ពាកយបែត ឹងសិទធសិុី វេិ្ងណដរសៅកាន្់ការោិេយ័ Office for Civil Rights 
ថ្ន្ព្កសួង Department of Health and Human Services ថ្ន្សហរដឋអាសមរកិតាមព្បព្័ន្ធ សអ្ឡិច

ព្តនូ្កិតាម រយៈសេហទាំព្័រពាកយបែត ឹងថ្ន្ការោិេយ័ Office for Civil Rights ណដេអាចរកប្ដន្សៅ
អាសយដាឋ ន្ https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf ឬតាមថ្ព្បសែីយ៍ ឬទូរសព្ទណដេ
មាន្អាសយដាឋ ន្៖ 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) ព្បសិន្សបើមាន្កតបី្ដរមភអ្ាំព្ីការសរ ើសសអ្ើងណ ែ្កសេើពូ្ជសាសន្ ៍ព្ែ៌សមបុ រ 
ជាតសិដើមកាំសែើត អាយុ ព្ិការោព្ ឬសភទ។ 

ទព្មងព់ាកយបែត ឹងមាន្សៅសេើសេហទាំព្រ័ http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 

FLY047573EH00 (9/20)  
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ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 
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ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព័្រ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 290 ? 
 

 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html
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ថ្ងៃស វ្ ើការបនទ ប់។ការសៅទូរសព្ទសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែម សូមចូេសៅកាន់្សេហទាំព័្រ 
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect ជាំពូ្កទី 12 ៖ ន្ិយមន័្យពាកយសាំខាន្់ៗ 

ប ើសិនបោកអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសព្ទមក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ  ដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ 
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បសវា បម្រមើសមាជិក Health Net Cal MediConnect 
ព្បសភទ ព្័ត៌មាន្េមែ ិត 

សូមបៅទូរសពា
បៅបលខ 

1-855-464-3571 

ការសៅមកកាន់្សេខសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ ចាប់ព្សីមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹក

ដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃចន្ទដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀង

រាេ់ថ្ងៃចុងសប្ដា ហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុក

ប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅថ្ងៃស វ្ ើការ 

បនទ ប់។ 

សសវាបសព្មើសមាជិកក៏មាន្សសវាអ្នកបកណព្បោសាសដាយឥតេិត

ថ្ងៃ្ងណដរសព្មាប់សោកអ្នកមិន្សចេះន្ិោយោសាអ្ង់សេៃស។ 

TTY 711 (សសវាបញ្ជ នូ្បន្តការសៅទូរសព្ទជាតិ) 

សេខទូរសព្ទសន្េះ តព្មូវឲ្យមាន្ឧបករែ៍ទូរសព្ទព្ិសសស និ្ង

សព្មាប់ណតអ្នកណដេមាន្បញ្ជា កន ុងការសាត ប់ ឬការន្ិោយប៉ោុសណាណ េះ។ 

ការសៅមកកាន់្សេខសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ ចាប់ព្សីមា៉ោ ង 8 ព្ព្ឹក

ដេ់សមា៉ោ ង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃចន្ទដេ់ថ្ងៃសុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោ ងស វ្ ើការ សរៀង

រាេ់ថ្ងៃចុងសប្ដា ហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្នកអាចស្ញើសារទុក

ប្ដន្។ សេនឹ្ងសៅទូរសព្ទសៅកាន់្សោកអ្នកវញិសៅថ្ងៃស វ្ ើការ 

បនទ ប់។ 

ទូរស្ដរ 1-800-281-2999 

សរបសរសំ ុម្រត Health Net Community Solutions, Inc. 

PO Box 10422 

Van Nuys, CA 91410-0422 

បគហទំព័រ mmp.healthnetcalifornia.com 

 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html
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