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

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

�រ����ប់រងសុខ�ព និងឱសថរបស់អ�កេ្រ�ម Health Net Cal MediConnect
�រែណ�ំអំពីេសៀវេ�ែណ�ំស �ជិក
េសៀវេ�ែណ�ំេនះ្រ�ប់េ�កអ� កឲ្យដឹងអំពី�រ����ប់រងរបស់េ��អ� កេ្រ�ម Health Net Cal
MediConnect រហូ តដល់ៃថ� ទី 31 ែខធ� � ��ំ 2022។ េសៀវេ�ែណ�ំេនះពន្យល់អំពីេស�ែថ� ំេស�សុខ�ពែផ� ក
ឥរ ��បថ (សុខ�ពផ� វ� ចិត� និងប��េសពេ្រគ�ងេញ�ន) �រ����ប់រងស្រ�ប់ឱសថ�មេវជ� ប�� េស�
និង�រ�ំ្រទរយៈេពលយូរអែង� ង។ េស� និង�រ�ំ្រទរយៈេពលែវងជួ យឱ្យេ�កអ� ក��ក់េ�ក��ងផ� ះេ�យមិន
�ំ�ច់េធ� �ដំេណើរេ��ន់មណ�លែថ� ំឬមន� ីរេពទ្យ។ �ក្យគន� ឹះ និងនិយមន័យរបស់��នេ�ក��ងលំ�ប់
អក្សរ្រកមេ�ក��ងជំពូកចុងេ្រ�យៃន េសៀវេ�ែណ�ំស�ជិក។
េនះ គឺ�ឯក�រផ� វ� ច�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” “ពួ កេយើង” ឬ “របស់ពួកេយើង” ��នន័យ� Health Net
Community Solutions, Inc។ េ�េពល�និ�យ “ែផន�រ” “ែផន�ររបស់ពួកេយើង” ��នន័យ� Health
Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)។
សូ ម្រ�ប៖ េបើសិនអ� កនិ�យ�� ���ប់ �េមនី ែខ� រ ចិន ��សុី កូ េរ� រុស� ្សី េអស�៉ញ ��ឡ
� ក និងេវៀត�ម
េស�កម� ជំនួយែផ� ក���នផ� ល់ជូនេ�កអ� កេ�យឥតគិតៃថ� ។ សូ មទូ រសព� 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�ទូ រសព� េ��ន់េ�ក
អ� កវ �ញេ�ៃថ� េធ� ��រប��ប់។ �រេ�ទូ រសព� េនះ គឺឥតគិតៃថ� ។
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េបើសិនេ�កអ� ក�នសំណួរ សូ មទូ រសព� 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��ហ៍ និងៃថ� ឈប់ស្រ�ក េ�កអ� ក�ចេផ�ើ�រទុក�ន។ េគនឹងេ�ទូ រសព� េ��ន់េ�កអ� កវ �ញេ�
ៃថ� េធ� ��រប��ប់។�រេ�ទូ រសព� េនះ គឺឥតគិតៃថ� ។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម សូ មចូ លេ��ន់េគហទំព័រ
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េសៀវេ�ែណ�ំស�ជិក Health Net Cal MediConnect



ជំពូកទី 1 ៖ �រ�ប់េផ� ើម�ស�ជិក

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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ជំពូកទី 1 ៖ �រ�ប់េផ� ើម�ស�ជិក

 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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ជំពូកទី 1 ៖ �រ�ប់េផ� ើម�ស�ជិក

េ�កអ� ក�ចទទួ ល�នឯក�រេនះេ�យឥតគិតៃថ� េ�ក��ងទ្រមង់េផ្សងៗេទៀត ដូ ច� អក្សរេ�ះពុម�ធំៗ
អក្សរស្រ�ប់ជនពិ�រែភ� ក និង/ឬ �សេម� ង។ សូ មទូ រសព� 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�ទូ រសព� េ��ន់េ�កអ� កវ �ញេ�ៃថ� េធ� ��រប��ប់។
�រេ�ទូ រសព� េ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��ន
� ព័ត៌�នេ��ន់េ�កអ� ក���មួ យេទៀតឬ
�ទ្រមង់េផ្សងេទៀត េបើសិនេ�កអ� កេស� ើសុំ�ែបបេនះ។ េនះ្រត�វ�នេគេ�� "សំេណើរអចិៃ�ន� យ៍"។ េយើងនឹង
ចង្រកងឯក�រជេ្រមើសរបស់អ�ក។
សូ មេ�ទូ រសព� មកេយើង េបើសិន៖
•

េ�កអ� កចង់ទទួ ល�នព័ត៌�នរបស់អ�ក������ប់ �េមនី កម��� (ែខ� រ) ចិន (អក្សរ
ចិនបុ�ណ) ��រសុី កូ េរ� រុស� ្សី េអស�៉ញ ���ល េវៀត�ម ឬ �ទ្រមង់េផ្សង។ េ�កអ� ក�ច
េស� ើសុំ���មួ យក��ងចំេ�ម��� ំងេនះ�ទ្រមង់េផ្សង�ន។

•

េ�កអ� កចង់��ស់ប�រ��ឬទ្រមង់
�
ៃនព័ត៌�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
េ�កអ� ក�ចេផ�ើ�រទុក�ន។ េគនឹងេ�ទូ រសព� េ��ន់េ�កអ� កវ �ញេ�ៃថ� េធ� ��រប��ប់។

?
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�របដិេសធមិនទទួ លខុស្រត�វ
 ្រក �មហ៊ុន Health Net Community Solutions, Inc. គឺ�ែផន�រសុខ�ព ែដលចុះកិច�សន�
�មួ យ Medicare និង Medi-Cal េដើម្បីផ�ល់អត�្របេ�ជន៍ៃនកម� វ �ធី� ំងពីរ 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� ។ សូ មទូ រសព� មកេលខ
េស�អតិថិជនរបស់េយើង ឬេមើលេសៀវេ�ែណ�ំស�ជិក របស់អ�កចំេ�ះព័ត៌�នបែន� មរ ួម� ំង
�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�រទទួ លខុស្រត�វរ ួមរបស់
បុគ�ល��ក់េ�េ្រ�មច�ប់ៃន�រ�រ�រអ� កជំងឺ និងច�ប់ែថ� ំែដល�នតៃម� សមរម្យ (ACA)។
សូ មចូ លេមើលេគហទំព័រអំពីេស�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�រទទួ លខុស្រត�វរ ួមរបស់បុគ�ល។

?

េបើសិនេ�កអ� ក�នសំណួរ សូ មទូ រសព� 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��ហ៍ និងៃថ� ឈប់ស្រ�ក េ�កអ� ក�ចេផ�ើ�រទុក�ន។ េគនឹងេ�ទូ រសព� េ��ន់េ�កអ� កវ �ញេ�
ៃថ� េធ� ��រប��ប់។�រេ�ទូ រសព� េនះ គឺឥតគិតៃថ� ។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម សូ មចូ លេ��ន់េគហទំព័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
6

េសៀវេ�ែណ�ំស�ជិក Health Net Cal MediConnect

ជំពូកទី 1 ៖ �រ�ប់េផ� ើម�ស�ជិក

ជំពូកទី 1 ៖ �រ�ប់េផ�ម
ើ �ស�ជិក
េសចក� ីេផ�ើម
ជំពូកេនះរ ួម�នព័ត៌�នអំពី Health Net Cal MediConnect ែដល�ែផន�រសុខ�ព្រគបដ
ណ�ប់េលើេស�កម� Medicare និង Medi-Cal � ំងអស់ និងស�ជិក�ពរបស់អ�ក។ ជំពូកេនះក៏្រ�ប់េ�ក
អ� កអំពីអ��ែដល្រត�វរ�ពឹងទុក និងព័ត៌�នេផ្សងេទៀតែដលេ�កអ� កនឹងទទួ ល�នពី Health Net Cal
MediConnect ។ �ក្យគន� ឹះ និងនិយមន័យរបស់��នេ�ក��ងលំ�ប់អក្សរ្រកមេ�ក��ងជំពូកចុងេ្រ�យៃន
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A. សូម��គមន៍មក�ន់ Health Net Cal MediConnect
Health Net Cal MediConnect គឺ�ែផន�រមួ យរបស់ Cal MediConnect ។ ែផន�រ Cal MediConnect
Plan គឺ�អង� �ពមួ យែដលរ ួម�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� ំេដើម្បីជួយដល់េ�កអ� កក��ង�រ្រគប់្រគងអ� កផ� ល់េស� និងេស�កម�
របស់អ�ក� ំងអស់។ ពួ កេគេធ� ��ររ ួម��េ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� កនូ វេស�កម� ��ែដល�ែផ� កមួ យរបស់ Cal MediConnect ។
Cal MediConnect គឺ�កម� វ �ធីប��ញមួ យែដលចូ លរ ួម�ម�នេ�យរដ� California និងរ��ភិ�លសហព័ន�
េដើម្បី ផ� ល់នូវ�រែថ� ំល�្របេសើរស្រ�ប់្រប�ជនែដល�ន� ំង Medicare និង Medi-Cal ។ ស� ិតេ្រ�ម�រ
ប��ញេនះ រ��ភិ�លរដ� និងសហព័ន�ចង់�កល្បងមេធ��យថ� ីៗក��ង�រេធ� �ឱ្យ្របេសើរេឡើងនូ វរេបៀបែដល
អ� កទទួ ល�នេស� Medicare និង Medi-Cal របស់អ�ក ។
បទពិេ�ធន៍ែដលេ�កអ� ក�ចេជឿ�ក់�ន
េ�កអ� ក�នចុះេ��ះេ�ក��ងែផន�រសុខ�ពមួ យែដលេ�កអ� ក�ចេជឿ�ក់�ន។
Health Net ជួ យ្រប�ជន�ងមួ យ�ន�ក់ ែដល�ន Medicare និង Medi-Cal ឱ្យទទួ ល�នេស���ែដល
ពួ កេគ្រត�វ�រ។ េយើងជួ យ�មរយៈ�រផ� ល់លទ� �ព្របេសើរ�ងមុនឱ្យេ�កអ� កទទួ ល�នអត�្របេ�ជន៍ និង
េស���ពី Medicare និង Medi-Cal របស់េ�កអ� ក បូ ករ ួមនឹងផល្របេ�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� កនូ វ
ក្រមិត "អ� កេមើលែថ" ៃនេស�កម� េ�ក��ង �រជួ យេ�កអ� កែស� ងរកអត�្របេ�ជន៍ដូចែដលេយើងេធ� �
ចំេ�ះ្រក �ម្រគ� �រេយើង��ល់ែដរ ្រប�រេនះនឹងរក ចេម� ើយតប�៉ង�ប់រហ័សែដលេ�កអ� ក្រត�វ�រ
េដើម្បីទទួ ល�ន�រែថ� ំ។

•

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

•

សហគមន៍របស់អ�ក�សហគមន៍របស់េយើង – េយើង�្រក �មហ៊ុនមួ យ ែដល�ន្របភពេចញពី�គ
�ងត្ប
� ងៃនរដ� California េហតុេនះេហើយនិេ�ជិតរបស់េយើងរស់េ�ទីកែន� ងែដលេ�កអ� ករស់េ�។
េយើង�ំ្រទដល់សហគមន៍ក��ងមូ ល��នរបស់េយើង�មួ យ៖
– �រពិនិត្យសុខ�ពេ�ក��ងកម� វ �ធីសុខ�ព និងមជ្ឈមណ�លសហគមន៍ក��ងមូ ល��ន។
– ចូ លរ ួម��ក់អប់រ�ពីសុខ�ពេ�យឥតគិតៃថ�

?

េបើសិនេ�កអ� ក�នសំណួរ សូ មទូ រសព� 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��ហ៍ និងៃថ� ឈប់ស្រ�ក េ�កអ� ក�ចេផ�ើ�រទុក�ន។ េគនឹងេ�ទូ រសព� េ��ន់េ�កអ� កវ �ញេ�
ៃថ� េធ� ��រប��ប់។�រេ�ទូ រសព� េនះ គឺឥតគិតៃថ� ។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម សូ មចូ លេ��ន់េគហទំព័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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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�យុ 65 ��ំ ឬេ្រចើន�ងេនះ

•

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

•

ពលរដ� ែដល�នជំងឺត្រមងេ�ម (ខូ ច្រកេលៀន) 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 ជួ យដល់្រប�ជន ែដល�ន្រ�ក់ចំណូល
និងធន�ន�នក្រមិតក��ង�របង់ៃថ� េស�កម� និង�រ�ំ្រទរយៈេពលយូរអែង� ង (LTSS) ្រពម� ំង�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� � ំងេ�ះ�ចសេ្រមចេតើេតើ្រត�វដំេណើរ�រកម� វ �ធីរបស់ខ� �នដូ ចេម� ចេ�យ្រត�វអនុវត� �មច�ប់សហព័ន�។
កម� វ �ធី Medicare និងរដ� California �នអនុម័តេលើ Health Net Cal MediConnect ។ អ� ក�ចទទួ លយក
េស� Medicare និង Medi-Cal �មរយៈែផន�ររបស់េយើង ដ�ប�៖

•

េយើងេ្រជើសេរ �សផ� ល់ែផន�រជូ នេ�កអ� កនិង

•

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

េបើេ�ះបី�ែផន�ររបស់េយើងឈប់ដំេណើរ�រ�េពលអ�គត សិទ�ិទទួ ល�នេស� Medicare និង MediCal នឹងមិន្រត�វ�នប៉ះ�ល់េឡើយ។

?

េបើសិនេ�កអ� ក�នសំណួរ សូ មទូ រសព� 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��ហ៍ និងៃថ� ឈប់ស្រ�ក េ�កអ� ក�ចេផ�ើ�រទុក�ន។ េគនឹងេ�ទូ រសព� េ��ន់េ�កអ� កវ �ញេ�
ៃថ� េធ� ��រប��ប់។�រេ�ទូ រសព� េនះ គឺឥតគិតៃថ� ។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម សូ មចូ លេ��ន់េគហទំព័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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C. អត�្របេ�ជន៍ៃនែផន�រេនះ
េពលេនះ េ�កអ� កនឹងទទួ ល�នេស� Medicare និង Medi-Cal � ំងអស់របស់អ�កពី Health Net Cal
MediConnect រ ួម� ំងឱសថ�នេវជ� ប��។ េ�កអ� កនឹងមិនបង់ៃថ�េ្រ�បែន� មេទេដើម្បីចូលរ ួមេ�ក��ង
ែផន�រេនះ។
Health Net Cal MediConnect នឹងជួ យឲ្យអត�្របេ�ជន៍ Medicare និង Medi-Cal េធ� ��ររ ួម�� និងដំេណើរ
�រេ��ន់ែត្របេសើរ�ងមុនស្រ�ប់េ�កអ� ក។ គុណសម្បត� ិមួយចំនួនរ ួម�ន ៖

•

េ�កអ� ក�ចេធ� ��រ�មួ យេ្រ�ងសុខ�ពមួ យស្រ�ប់ត្រម�វ�រ����ប់រងសុខ�ពរបស់
អ� ក�ំងអស់។

•

េ�កអ� កនឹង�ន្រក �មែថ� ំមួ យែដលេ�កអ� កជួ យបេង� ើតេឡើង។ ្រក �មែថ� ំរបស់អ�ក �ច
រ ួម�នេ�កអ� ក��ល់, អ� កែថ� ំរបស់អ�ក, េវជ� បណ�ិត, គិ�នុប��ក, អ� កពិេ្រ�ះេ�បល់,
ឬអ� កជំ�ញ�ងែផ� កសុខ�ពេផ្សងេទៀត។

•

េ�កអ� កនឹង�នលទ� �ពទទួ ល�នអ� កស្រមបស្រម� ល�រែថ� ំ��ក់។ េនះគឺ�បុគ�ល
ែដលេធ� ��រ�មួ យេ�កអ� ក, �មួ យ Health Net Cal MediConnect, និង�មួ យ្រក �មែថ� ំ
របស់អ�កេដើម្បីជួយបេង� ើតែផន�រែថ� ំមួ យ។

•

េ�កអ� កនឹង�នលទ� �ពដឹក�ំ�រែថ� ំរបស់ខ� �នអ� ក��ល់ េ្រ�ម�រជួ យេ្រ�មែ្រជងពី
្រក �មែថ� ំរបស់អ�ក និងអ� កស្រមបស្រម� ល�រែថ� ំ។

•

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

o ្រក �មែថ� ំរបស់អ�ក នឹង���េវជ� បណ�ិតរបស់អ�កដឹងអំពីឱសថ� ំងអស់ ែដលេ�ក
អ� កកំពុងេ្របើ ដូ េច� ះពួ កេគ�ច��� េ�កអ� កកំពុងេ្របើឱសថ្រតឹម្រត�វ និង�ន
េ��ន់បន� យផលប៉ះ�ល់�មួ យ ែដលេ�កអ� ក�ចទទួ លរងពីឱសថ� ំងេ�ះ។

o ្រក �មែថ� ំរបស់អ�ក នឹង���លទ� ផលេតស� របស់អ�ក ្រត�វ�នែចករ� ែលក�មួ យ
េវជ� បណ�ិត � ំងអស់របស់អ�ក និងអ� កផ� ល់េស�េផ្សងេទៀត �ម�ពសម្រសប។

?

េបើសិនេ�កអ� ក�នសំណួរ សូ មទូ រសព� 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��ហ៍ និងៃថ� ឈប់ស្រ�ក េ�កអ� ក�ចេផ�ើ�រទុក�ន។ េគនឹងេ�ទូ រសព� េ��ន់េ�កអ� កវ �ញេ�
ៃថ� េធ� ��រប��ប់។�រេ�ទូ រសព� េនះ គឺឥតគិតៃថ� ។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម សូ មចូ លេ��ន់េគហទំព័រ
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ជំពូកទី 1 ៖ �រ�ប់េផ� ើម�ស�ជិក

D. តំបន់េស�របស់ Health Net Cal MediConnect
តំបន់េស�របស់េយើង រ ួមប��ល
� � ំងេ�នធីក��ងរដ� California៖ Los Angeles េ�យ�ន�រេលើកែលងេលខ
ូ
កូ ដតំបន់ដចតេ�េនះ៖ 94704.
�នែត្រប�ជនរស់េ�ក��ងតំបន់េស�របស់េយើងប៉ុេ�
� ះ ែដល�ចចូ លរ ួមក��ង Health Net Cal
MediConnect ។
េបើសិនេ�កអ� ក��ស់ទីលំេ�េចញពីតំបន់េស�របស់េយើង េ�ះេ�កអ� កមិន�ចបន� េ្របើែផន�រេនះ
េទៀត�នេទ។ សូ មេមើលជំពូកទី 8 ែផ� ក K ទំព័រទី 193 ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� មអំពីផលប៉ះ�ល់ៃន�រ�ក
េចញពីតំបន់េស�របស់េយើង។ អ� ក្រត�វ�ក់ទងេ��ន់បុគ�លិក�ងកំណត់សិទ�ិទទួ ល�ន្រប�ំេ�នធី ក��ង
មូ ល��នរបស់អ�ក។
សូមេ�ទូ រសព�
េ�េលខ

េលខឥតគិតៃថ� ក��ងតំបន់៖
1-866-613-3777
េលខឥតគិតៃថ� ទូ� ំងរដ� ៖
1-800-541-5555
�រេ�ទូ រសព� េនះ គឺឥតគិតៃថ� ។
ពីៃថ� ច័ន�ដល់ៃថ� សុ្រក ពីេ�៉ង 8:00 ្រពឹកដល់េ�៉ង 5:00 ��ច េលើកែលងែតៃថ�
ឈប់ស្រ�ក។

TTY

711 (េស�ប��ន
� បន� �រេ�ទូ រសព� �តិ)
េលខេនះគឺស្រ�ប់អ�កែដល�នប��ក��ង�រ��ប់ ឬនិ�យ។ េ�កអ� ក
�ំ�ច់្រត�វ�នឧបករណ៍ទូរសព� ពិេសសេដើម្បីេ�េ��ន់េលខេនះ។

សរេសរសំបុ្រត

សូ មេ�ងេ�ទំព័រស (White Pages) េ្រ�មេ�នធីរ��ភិ�លេ�នធី
(COUNTY GOVERNMENT)
ៃនេសៀវេ�ទូ រសព� របស់អ�ក េដើម្បីែស� ងរក�រ ��ល័យបេ្រមើេស�សង� មេ�ជិត
អ� កបំផុត។

េគហទំព័រ

?

http://dpss.lacounty.gov/en/health/senior-disabled.html

េបើសិនេ�កអ� ក�នសំណួរ សូ មទូ រសព� 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��ហ៍ និងៃថ� ឈប់ស្រ�ក េ�កអ� ក�ចេផ�ើ�រទុក�ន។ េគនឹងេ�ទូ រសព� េ��ន់េ�កអ� កវ �ញេ�
ៃថ� េធ� ��រប��ប់។�រេ�ទូ រសព� េនះ គឺឥតគិតៃថ� ។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម សូ មចូ លេ��ន់េគហទំព័រ
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ជំពូកទី 1 ៖ �រ�ប់េផ� ើម�ស�ជិក

E. អ� �ែដលេធ� �ឲ្យេ�កអ� ក�នសិទ�ិ��យ�ស�ជិកែផន�រ
េ�កអ� ក�នលក� ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់ចូលរ ួមក��ងែផន�ររបស់េយើង ដ�ប�េ�កអ� ក ៖

•

•

រស់េ�ក��ងតំបន់េស�របស់េយើង និង

•

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

•

�ន� ំង Medicare ែផ� ក A និង Medicare ែផ� ក B និង

•

បច��ប្បន� កំពុង�នលក� ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់ទទួ ល�ន Medi-Cal និងកំពុងទទួ លយកអត�
្របេ�ជន៍ Medi-Cal េពញេលញ រ ួម�ន៖
o

បុគ�លែដលបំេពញ�មបទប្ប�� តិ�ែចករ� ែលក�រចំ�យ ដូ ចេរៀប�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� ីពី វ ��ន�នសិទ�ិទទួ លបែន� មេ�ក��ងេ�នធី របស់អ�ក។ សូ មទូ រសព� េ��ន់េស�
ស�ជិកស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម។

F. អ� �ែដល្រត�វរ�ពឹងទុកេ�េពលេ�កអ� កចូ លរ ួមក��ងែផន�រ�េលើកដំបូង
េ�េពលេ�កអ� កចូ លរ ួមក��ងែផន�រេលើកដំបូង េ�កអ� កនឹងទទួ ល�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 ជូ នេ�កអ� ក។ HRA េនះគឺ�មូ ល��នស្រ�ប់បេង� ើតែផន�រែថ� ំ
បុគ�ល (ICP) របស់អ�ក។ HRA នឹង�ក់ប��ល
� សំណួរេដើម្បីកំណត់អត� 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�រមកជួ ប��ល់,
�មទូ រសព� ឬសំបុ្រត។
េយើងនឹងេផ�ើព័ត៌�នបែន� មស� ីពី HRA ជូ នេ�កអ� ក។
េបើសិន Health Net Cal MediConnect គឺ�ែផន�រថ� ីស្រ�ប់េ�កអ� ក េ�ះេ�កអ� ក�ចបន� ជួ បេវជ�
បណ�ិតែដលេ�កអ� កកំពុងជួ ប�េពលបច��ប្បន� ស្រ�ប់រយៈេពល�ក់�ក់មួយ។ េ�កអ� ក�ចរក�
អ� កផ� ល់េស�និង�រអនុ��តឲ្យសិទ�ិទទួ លេស�កម� �េពលបច��ប្បន� របស់អ�ក េ�េពលេ�កអ� កចុះេ��ះ
�នក��ងរយៈេពលរហូ តដល់េ� 12 ែខ េបើសិនលក� ខណ�ដូ ចតេ�េនះ� ំងអស់្រត�វ�នបំេពញ�ន៖

•

?

េ�កអ� ក តំ�ងរបស់អ�ក ឬអ� កផ� ល់េស�របស់អ�ក េធ� ��រេស� ើសុំ��ល់មក�ន់េយើងេដើម្បី
បន� ជួ បអ� កផ� ល់េស��េពលបច��ប្បន� របស់អ�ក។

េបើសិនេ�កអ� ក�នសំណួរ សូ មទូ រសព� 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��ហ៍ និងៃថ� ឈប់ស្រ�ក េ�កអ� ក�ចេផ�ើ�រទុក�ន។ េគនឹងេ�ទូ រសព� េ��ន់េ�កអ� កវ �ញេ�
ៃថ� េធ� ��រប��ប់។�រេ�ទូ រសព� េនះ គឺឥតគិតៃថ� ។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម សូ មចូ លេ��ន់េគហទំព័រ
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•

ជំពូកទី 1 ៖ �រ�ប់េផ� ើម�ស�ជិក

េយើង�នរកេឃើញ� េ�កអ� ក�នទំ�ក់ទំនង្រ�ប់�មួ យអ� កផ� ល់េស�ែថ� ំសុខ�ពបឋម ឬ
ឯកេទស េ�យ�ន�រេលើកែលងមួ យចំនួន។ េពលេយើងនិ�យ� ទំ�ក់ទំនងសម� ័ន��ព�ន
្រ�ប់ ��នន័យ�េ�កអ� ក�នជួ ប�មួ យអ� កផ� ល់េស�េ�េ្រ�ប�
� ញ�៉ងេ�ច�ស់មួយ
ដងស្រ�ប់�រេ�ជួ បពិេ្រ�ះ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� កនឹងទទួ លរងេ្រ�ះ��ក់េ�យ�រ�ព�ក់�នៃន
�រែថ� ំសុខ�ពរបស់អ�ក។

o េ�កអ� ក ឬអ� កផ� ល់េស�កម� របស់អ�ក្រត�វែតប��ញឯក�រៃនទំ�ក់ទំនងែដល�ន
្រ�ប់ និងយល់្រពមេ�នឹងលក� ខណ�មួ យចំនួនេ�េ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��ប់បន្ស ំដៃទេទៀត ឬេស�កម� ែដលមិន្រត�វ�ន�ប់ប��ល
�
េ�េ្រ�មកម� វ �ធី Cal MediConnect េ�ះេឡើយ។
ប��ប់ពី រយៈ�លៃន�រែថ� ំ�បន� េទៀត�នចប់, េ�កអ� កនឹង្រត�វជួ បេវជ� បណ�ិត និងអ� កផ� ល់េស�ដៃទេទៀត
េ�ក��ងប�
� ញ Health Net Cal MediConnect ែដល�សម� ័ន����មួ យ្រក �មេវជ� ��ស� របស់អ�កផ� ល់េស�ែថ� ំ
សុខ�ពបឋម េលើកែលងែតេយើង�នេធ� �កិច�្រពមេ្រព�ង�មួ យេវជ� បណ�ិតេ�េ្រ�ប�
� ញរបស់អ�ក។ អ� កផ� ល់េស
�ែថ� ំក��ងប�
� ញ គឺ�អ� កផ� ល់េស�ែថ� ំែដលេធ� ��រ�មួ យែផន�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� ំសុខ�ពដៃទេទៀតែដលេធ� ��រ�រ�មួ យ��េហើយ
្រត�វ�នចុះកិច�សន� េដើម្បីេធ� ��រ�រ�មួ យែផន�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�ំងជូ នេ�កអ� ក។ សូ មេមើលជំពូទី 3
ែផ� ក D ទំព័រទី 46 ស្រ�ប់ស�ីពី�រទទួ ល�ន�រែថ� ំ។

G. ្រក �មែថ�ំ និងែផន�រែថ�ំរបស់អ�ក
G1. ្រក �មែថ�ំ
េតើេ�កអ� ក្រត�វ�រជំនួយក��ង�រទទួ ល�ន�រែថ� ំែដលេ�កអ� ក្រត�វ�រែដរឬេទ? ្រក �មែថ� ំ�ចជួ យ
េ�កអ� ក�ន។ ្រក �មែថ� ំ�ចនឹងរ ួម�នេវជ� បណ�ិតរបស់អ�ក អ� កស្រមបស្រម� ល�រែថ� ំ ឬបុគ�លែផ� ក
ែថ� ំសុខ�ពដៃទេទៀតែដលេ�កអ� កេ្រជើសេរ �ស។
អ� កស្រមបស្រម� ល�រែថ� ំ គឺ�មនុស្សែដល្រត�វ�នបណ��ះប�
� លេដើម្បីជួយេ�កអ� ក្រគប់្រគង�រែថ� ំ
ែដលេ�កអ� ក្រត�វ�រ។ េ�កអ� កនឹងទទួ ល�នអ� កស្រមបស្រម� ល�រែថ� ំ េ�េពលេ�កអ� កចុះេ��ះេ�
ក��ង Health Net Cal MediConnect ។ មនុស្ស��ក់េនះក៏នឹងប��ន
� េ�កអ� កេ��ន់ធន�នសហគមន៍ផង
ែដរ េបើសិន Health Net Cal MediConnect មិនផ� ល់ជូនេស�ែដលេ�កអ� ក្រត�វ�រ ។

?

េបើសិនេ�កអ� ក�នសំណួរ សូ មទូ រសព� 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��ហ៍ និងៃថ� ឈប់ស្រ�ក េ�កអ� ក�ចេផ�ើ�រទុក�ន។ េគនឹងេ�ទូ រសព� េ��ន់េ�កអ� កវ �ញេ�
ៃថ� េធ� ��រប��ប់។�រេ�ទូ រសព� េនះ គឺឥតគិតៃថ� ។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម សូ មចូ លេ��ន់េគហទំព័រ
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អ� ក�ចទូ រសព� មកេយើង�មេលខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) េដើម្បីេស� ើសុំ្រក �មែថ� ំសុខ�ព។ �ប់ពី
េ�៉ង 8 ្រពឹកដល់េ�៉ង 8 យប់ ពីៃថ� ចន� ដល់ៃថ� សុ្រក។ េ្រ�េ�៉ងេធ� ��រ េរៀង�ល់ៃថ� ចុងស��ហ៍ និងៃថ� ឈប់
ស្រ�ក េ�កអ� ក�ចេផ�ើ�រទុក�ន។ �រេ�ទូ រសព� េនះ គឺឥតគិតៃថ� ។ េគនឹងេ�ទូ រសព� េ��ន់េ�ក
អ� កវ �ញេ�ៃថ� េធ� ��រប��ប់។

G2. ែផន�រែថ�ំ
្រក �មែថ� ំរបស់អ�កនឹងេធ� ��រ�មួ យេ�កអ� កេដើម្បីគិតេចញនូ វែផន�រែថ� ំមួ យ។ ែផន�រែថ� ំ្រ�ប់េ�ក
អ� ក និងេវជ� បណ�ិតរបស់អ�កនូ វេស�កម� អ��ែដលេ�កអ� ក្រត�វ�រ និងរេបៀបែដលេ�កអ� កនឹងទទួ ល�នពួ ក�។
�រ ួម�នត្រម�វ�រេវជ� ��ស� សុខ�ពឥរ ��បថ និង LTSS (េស�កម� និងជំនួយ�ំ្រទរយៈេពលយូរអែង� ង)។
ែផន�រែថ� ំរបស់អ�កនឹង្រត�វ�នេធ� �េឡើង្រ�ន់ែតស្រ�ប់េ�កអ� ក និងត្រម�វ�ររបស់អ�កែតប៉ុេ�
� ះ។
ែផន�រែថ� ំរបស់អ�កនឹងរ ួម�ន៖

•

េ�លេ�ែថ� ំរបស់អ�ក។

•

�លវ ��គស្រ�ប់េពលេវ�ែដលេ�កអ� កគួ រទទួ ល�នេស�កម� ែដលេ�កអ� ក្រត�វ�រ។

ប��ប់ពី�រ�យតៃម� �និភ័យសុខ�ពរ ួចមក ្រក �ម�រ�រែថ� ំរបស់អ�កនឹងជួ ប�មួ យេ�កអ� ក។ ពួ កេគ
នឹងនិ�យេ��ន់េ�កអ� កអំពីេស�កម� ែដលេ�កអ� ក្រត�វ�រ។ ពួ កេគក៏�ច្រ�ប់េ�កអ� កអំពីេស�
កម� �មួ យែដលេ�កអ� ក�ចនឹងគិតចង់�ន។ ែផន�រែថ� ំរបស់អ�កនឹង�នមូ ល��នែផ� កេលើត្រម�វ
�ររបស់អ�ក។ ្រក �មែថ� ំសុខ�ពរបស់អ�កនឹងេធ� ��រ�មួ យេ�កអ� កេដើម្បី�ប់េដតែផន�រែថ� ំរបស់
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�ំស ្រ�ប់ស �ជិក
េសៀវេ�ែណ�ំស�ជិក េនះគឺ�ែផ� កមួ យៃនកិច�សន�រ�ងេយើង និងេ�កអ� ក។ េនះ�នន័យ� េយើង្រត�វែត

េ�រពអនុវត� �មច�ប់្រកិត្រកម� ំងអស់ក��ងឯក�រេនះ។ េបើសិនេ�កអ� កគិត� េយើង�នេធ� �អ��មួយផ�យ
�
នឹង វ ��ន� ំងេនះ េ�កអ� ក�ចេធ� �បណ�ឹងឧទ� រណ៍ ឬត��ចំេ�ះសកម� �ពរបស់េយើង។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នស� ីពី
រេបៀប�ក់�ក្យបណ�ឹង សូ ម�នជំពូកទី 9 ែផ� ក D ទំព័រ 200 ឬេ�ទូ រសព� េ��ន់េលខ 1-800-MEDICARE
(1-800-633-4227)។

េ�កអ� ក�ចេស� ើសុំេសៀវេ�ែណ�ំស�ជិកេ�យទូ រសព� េ�េ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
��ហ៍ និងៃថ� ឈប់ស្រ�ក េ�កអ� ក�ចេផ�ើ�រទុក�ន។ េគនឹងេ�ទូ រសព� េ��ន់េ�កអ� កវ �ញេ�ៃថ� េធ� �
�រប��ប់។ េ�កអ� កក៏�ចចូ លេមើល េសៀវេ�ែណ�ំស�ជិក �មរយៈmmp.healthnetcalifornia.com ឬ
�ញយក�ពីេគហទំព័រេនះ។
កិច�សន�េនះចូ ល�ធរ�នេ�ក��ងែខែដលេ�កអ� កចុះេ��ះក��ង Health Net Cal MediConnect េ�
ចេ��ះពីៃថ� ទី 1 ែខមក� ��ំ 2022 និងៃថ� ទី 31 ែខធ� � ��ំ 2022។

?

េបើសិនេ�កអ� ក�នសំណួរ សូ មទូ រសព� 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��ហ៍ និងៃថ� ឈប់ស្រ�ក េ�កអ� ក�ចេផ�ើ�រទុក�ន។ េគនឹងេ�ទូ រសព� េ��ន់េ�កអ� កវ �ញេ�
ៃថ� េធ� ��រប��ប់។�រេ�ទូ រសព� េនះ គឺឥតគិតៃថ� ។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម សូ មចូ លេ��ន់េគហទំព័រ
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J. ព័ត៌�នេផ្សងេទៀតែដលេ�កអ� កនឹងទទួ ល�នពីេយើង
េ�កអ� កគួ រទទួ ល�នប័ណ�ស��ល់ស�ជិក Health Net Cal MediConnect រ ួចេហើយ ព័ត៌�នអំពីរេបៀប
ចូ លេ្របើ្រ�ស់ប�� ី�យេ��ះអ� កផ� ល់េស�និងឱសថ��ន និងព័ត៌�នអំពីរេបៀបចូ លេ្របើប�� ីឱសថែដល�ន
�រ����ប់រង។

J1. ប័ណ�ស��ល់ស�ជិក Health Net Cal MediConnect របស់អ�ក
េ្រ�មែផន�ររបស់េយើង េ�កអ� កនឹង�នប័ណ�មួ យស្រ�ប់េស� Medicare និង Medi-Cal របស់អ�ក រ ួម
�នេស� និង�រ�ំ្រទរយៈយូរអែង� ង េស�សុខ�ពឥរ ��បថ�ក់�ក់មួយចំនួន និងេវជ� ប��។ េ�កអ� ក
�ំ�ច់្រត�វប��ញប័ណ�េនះ េ�េពលែដលេ�កអ� កទទួ លយកេស� ឬេវជ� ប���មួ យ។ េនះគឺ�គំរ ូប័ណ�
េដើម្បីប��ញ�ប័ណ�របស់អ�កនឹង�នរ ូប�ងដូ ចេម� ច ៖

េបើសិនប័ណ� Cal MediConnect ្រត�វ�នខូ ច�ត, �ត់, ឬ្រត�វេគលួ ច សូ មេ�ទូ រសព� េ��ន់ េស�បេ្រមើ
ស�ជិក��ម េហើយេយើងនឹងេផ�ើ�តថ� ីជូនេ�កអ� ក។ អ� ក�ចទូ រសព� 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�ទូ រសព� េ�
�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 េដើម្បីទទួ លយកេស���ពី Cal MediConnect េឡើយ។ សូ ម
រក�ទុកប័ណ�� ំងេ�ះេ�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� យប្រតជូ ន Medicare មិនែមនជូ នែផន�រេយើង េហើយេ�ក
អ� ក�ចនឹងទទួ ល�នវ �ក� យប្រតេនះ។ សូ មេមើលជំពូកទី 7 ែផ� ក A ទំព័រ 154 េដើម្បីេមើល�្រត�វេធ� �អ��េបើសិន
អ� កទទួ ល វ �ក� យប្រតពីអ�កផ� ល់េស�។
សូ មចង�ំ� ស្រ�ប់េស�សុខ�ពផ� វ� ចិត�ឯកេទសែដលេ�កអ� ក�ចនឹងទទួ ល�នពីែផន�រសុខ�ព
ផ� វ� ចិត�េ�នធី (MHP) េ�ះេ�កអ� កនឹង្រត�វ�រប័ណ� Medi-Cal របស់អ�កេដើម្បីទទួ ល�នេស�កម� � ំងេ�ះ។

?

េបើសិនេ�កអ� ក�នសំណួរ សូ មទូ រសព� 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��ហ៍ និងៃថ� ឈប់ស្រ�ក េ�កអ� ក�ចេផ�ើ�រទុក�ន។ េគនឹងេ�ទូ រសព� េ��ន់េ�កអ� កវ �ញេ�
ៃថ� េធ� ��រប��ប់។�រេ�ទូ រសព� េនះ គឺឥតគិតៃថ� ។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម សូ មចូ លេ��ន់េគហទំព័រ
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J2. ប�� ី�យេ��ះអ� កផ�ល ់េស�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 េដើម្បីទទួ ល�នេស���ែដល្រត�វ�ន����ប់រង។ �ន�រេលើក
ែលងមួ យចំនួនេ�េពលេ�កអ� កចូ លរ ួម�មួ យែផន�ររបស់េយើងេលើកដំបូង (សូ មេមើលទំព័រ 13)។
អ� ក�ចេស� ើសប
ុំ �� ី�យេ��ះអ� កផ� ល់េស� និងឱសថ��នេ�យេ�ទូ រសព� េ�ែ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�ទូ រសព� េ�
�ន់េ�កអ� កវ �ញេ�ៃថ� េធ� ��រប��ប់។ េ�កអ� កក៏�ចេមើលប�� ី�យេ��ះអ� កផ� ល់េស�និងឱសថ��ន
�មរយៈ mmp.healthnetcalifornia.com ឬ�ញយក�េចញពីេគហទំព័រេនះ។

� ំងែផ� 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� ំសុខ�ព (ដូ ច�េវជ� បណ�ិត គិ�នុប្ប��កក្រមិតខ� ស់ និងអ� កចិត���ស� ) មន� ីរ (ដូ ច�មន� ីរេពទ្យ និង
មន� ីរព��ល) និងអ� កផ� ល់េស�កម� ជំនួយ�ំ្រទ (ដូ ច�អ� កផ� ល់េស�កម� សុខ�ពេពលៃថ� មនុស្សេពញវ �យ
និងសុខ�ព�មផ� ះ) ែដលេ�កអ� ក�ចជួ បដូ ច�ស�ជិក Health Net Cal MediConnect ។ េយើងក៏�យ
�មឱសថ��នែដលេ�កអ� ក�ចនឹងេ្របើ្រ�ស់េដើម្បីទទួ ល�នឱសថ�មេវជ� ប��របស់អ�កផងែដរ។
ឱសថ��នែដល�ន�យេ�ក��ងប�� ីេ��ះអ� កផ� ល់េស�កម� និងឱសថ��នរ ួម�ន �រលក់�យ �រប��
ទិញ�មៃ្របសណីយ៍ �រេ្របើឱសថេ�ផ� ះ និង�រែថ� ំរយៈេពលែវង (LTC) ។
និយមន័យអ� កផ�ល់េស�ក��ងប�
� ញ

•

ប�
� ញអ� កផ� ល់េស�របស់ Health Net Cal MediConnect រ ួម�ន៖

o េវជ� បណ�ិត គិ�នុប��ក និងអ� កជំ�ញែថ� ំសុខ�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� ំសុខ�ព�មផ� ះ អ� កផ� ត់ផ�ង់ប រ ���រ

េវជ� ��ស� េ្របើ�ប់�នយូរ និងអ� កដៃទេទៀតែដលផ� ល់របស់របរ និងេស�កម� ែដលេ�ក
អ� កទទួ ល�ន�មរយៈកម� វ �ធី Medicare ឬ Medi-Cal ។

អ� កផ� ល់េស�ក��ងប�
� ញ �នយល់្រពមទទួ លយក�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��ជូ នស�ជិកែផន�រេយើង។ ចូ រេ្របើប�� ី�យេ��ះអ� កផ� ល់េស�និងឱសថ��ន
េដើម្បីែស� រងរកឱសថ��នក��ងប�
� ញែដលេ�កអ� កចង់េ្របើ។

េបើសិនេ�កអ� ក�នសំណួរ សូ មទូ រសព� 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��ហ៍ និងៃថ� ឈប់ស្រ�ក េ�កអ� ក�ចេផ�ើ�រទុក�ន។ េគនឹងេ�ទូ រសព� េ��ន់េ�កអ� កវ �ញេ�
ៃថ� េធ� ��រប��ប់។�រេ�ទូ រសព� េនះ គឺឥតគិតៃថ� ។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម សូ មចូ លេ��ន់េគហទំព័រ
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េលើកែលងក��ងករណីប��ន់ េ�កអ� ក្រត�វែតបំេពញេវជ� ប��េ�ឱសថ��នក��ងប�
� ញ�
មួ យរបស់េយើង េបើសិនេ�កអ� កចង់ឲ្យែផន�រេយើងជួ យបង់្រ�ក់ឲ្យ។

សូ មេ�ទូ រសព� េ��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�ទូ រសព� េ��ន់េ�កអ� កវ �ញេ�ៃថ� េធ� ��រ
ប��ប់។ � ំងែផ� 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�� ីឱ សថសិ�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� កពី វ ��ន ឬ�រ�ក់ក្រមិតេលើឱសថ�មួ យ ដូ ច�ែដនកំណត់ៃនបរ ��ណ
ែដលេ�កអ� ក�ចទទួ ល�ន។ សូ មេមើលជំពូកទី 5 ែផ� ក C ទំព័រ 131 ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� មអំពីបទប�� ត� ិ
និង�ររ �តត្បិត� ំងេនះ។
េរៀង�ល់��ំេយើងនឹងេផ�ើឲ្យេ�កអ� កនូ វព័ត៌�នអំពីរេបៀបទទួ ល�នប��ីឱសថ ប៉ុែន� �រ��ស់ប�រមួ
� យចំនួន
�ចេកើតេឡើងក��ង��ំនីមួយៗ។ េដើម្បីទទួ ល�នព័ត៌�នែដល�នេធ� �បច��ប្បន� ចុងេ្រ�យ �េតើឱសថ�្រត�វ
�ន����ប់រង សូ មចូ លេមើល mmp.healthnetcalifornia.com ឬទូ រសព� 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�ទូ រសព� េ��ន់េ�កអ� កវ �ញេ�ៃថ� េធ� ��រប��ប់។

J4. �រពន្យល់ព ីអត�្របេ�ជន៍
េ�េពលេ�កអ� កេ្របើអត�្របេ�ជន៍ឱសថ�មេវជ� ប�� ែផ� ក D របស់អ�ក េយើងនឹងេផ�ើរ�យ�រណ៍សេង� ប
មួ យជូ នេ�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� កនូ វចំនួនសរុបែដលេ�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 ដូ ច��រេកើនេឡើងៃនតៃម� និងឱសថដ៏ៃទេទៀតែដល�ន�រចំ�យរ ួមតិច�ង ែដល
�ចរក�ន។ អ� ក�ចនិ�យ�មួ យអ� កេចញេវជ� ប��របស់អ�ក អំពីជេ្រមើសចំ�យ�ប� ំងេនះ។ ជំពូកទី
6 ែផ� ក A ទំព័រ 144ផ� ល់ព័ត៌�នបែន� មអំពី EOB និងរេបៀបែដល�នឹងជួ យដល់េ�កអ� កក��ង�រ�ម�ន
�រ����ប់រងេលើឱសថរបស់អ�ក។
EOB ក៏�នផងែដរេ�េពលេ�កអ� កេស� ើសុំ។ េដើម្បីទទួ ល�នច�ប់ថតចម� ង សូ ម�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
េ�ទូ រសព� េ��ន់េ�កអ� កវ �ញេ�ៃថ� េធ� ��រប��ប់។

?

េបើសិនេ�កអ� ក�នសំណួរ សូ មទូ រសព� 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��ហ៍ និងៃថ� ឈប់ស្រ�ក េ�កអ� ក�ចេផ�ើ�រទុក�ន។ េគនឹងេ�ទូ រសព� េ��ន់េ�កអ� កវ �ញេ�
ៃថ� េធ� ��រប��ប់។�រេ�ទូ រសព� េនះ គឺឥតគិតៃថ� ។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម សូ មចូ លេ��ន់េគហទំព័រ
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ជំពូកទី 1 ៖ �រ�ប់េផ� ើម�ស�ជិក

K. រេបៀបរក�បច��ប្បន� �ពកំណត់្រ�ស�ជិក�ពរបស់អ�ក
េ�កអ� ក�ចរក�បច��ប្បន� �ពកំណត់្រ�ស�ជិក�ពរបស់អ�ក �មរយៈ�រជូ នដំណឹងដល់េយើង េ�
េពលព័ត៌�នរបស់អ�ក��ស់ប�រ។
�
អ� កផ� ល់េស� និងឱសថ��នក��ងប�
� ញៃនែផន�រ �ំ�ច់្រត�វ�នព័ត៌�ន្រតឹម្រត�វអំពីេ�កអ� ក។ ពួ ក
េគេ្របើកំណត់្រ�ស�ជិក�ពរបស់អ�កេដើម្បីដឹងពីេស�និងឱសថែដលេ�កអ� កទទួ លយកនិងតៃម� ៃនេស�
និងឱសថ�ំងេនះ។ �្រស័យេហតុេនះ េ�កអ� ក�ំ�ច់្រត�វជួ យដល់េយើងក��ង�ររក�បច��ប្បន� �ពៃន
ព័ត៌�នរបស់អ�ក។
សូ មជូ នដំណឹងដល់េយើងអំពី៖

•

�រ��ស់ប�រេ�
�
� ះ �សយ��ន ឬេលខទូ រសព� របស់េ�កយអ� ក។

•

�រ��ស់ប�រេលើ
� �រ����ប់រងសុខ�ពេផ្សងេទៀតដូ ច�ពីនិេ�ជក និេ�ជក ប� ីឬ្របពន�
េ�កអ� ក ឬសំណងរបស់កម� ករ។

•

�ក្យបណ�ឹង�ម�រសំណងដូ ច��រ�ម�រពីេ្រ�ះ��ក់រថយន� ។

•

�រទទួ ល�ន�រែថ� ំេ�ផ� ះ ឬមន� ីរេពទ្យ។

•

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

•

�រ��ស់ប�រចំ
� េ�ះអ� កេមើលែថរបស់អ�ក (ឬនរ���ក់ែដលទទួ លខុស្រត�វចំេ�ះេ�កអ� ក)

•

េ�កអ� កគឺ�ែផ� កមួ យ ឬ��យ�ែផ� កមួ យៃន�រសិក�្រ�វ្រ�វ្រ�វ្រ�វគ� ីនិក។

េបើសិន�នព័ត៌�ន�មួ យ��ស់ប�រ� សូ ម្រ�ប់ឲ្យេយើងដឹង�មរយៈ�រទូ រសព� េ�េ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�ទូ រសព�
េ��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�ប់ព័ត៌�នលម� ិតអំពីរេបៀបែដលេយើង�រ�រ PHI របស់អ�ក សូ មេមើលជំពូកទី 8 ែផ� ក C1 ទំព័រ 175 ។

?

េបើសិនេ�កអ� ក�នសំណួរ សូ មទូ រសព� 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��ហ៍ និងៃថ� ឈប់ស្រ�ក េ�កអ� ក�ចេផ�ើ�រទុក�ន។ េគនឹងេ�ទូ រសព� េ��ន់េ�កអ� កវ �ញេ�
ៃថ� េធ� ��រប��ប់។�រេ�ទូ រសព� េនះ គឺឥតគិតៃថ� ។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម សូ មចូ លេ��ន់េគហទំព័រ
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ជំពូកទី 2 ៖ បេខទូ រសពទ និងធនធានសំខាន់ៗ
បសចកត ីប្តម
ើ
ជាំព្ូកសន្េះ្ត េ់ឲ្យសោកអ្ន កន្ូ វព្័ត៌មាន្ទាំនក់ទាំន្ងសព្មាប់្ន្ធាន្សាំខាន្់ៗ ណដេអាចជួ យសោកអ្ន កឲ្យស្ៃ យ
ើ
សាំែួររបស់អ្នកអ្ាំព្ី Health Net Cal MediConnect ន្ិងអ្តថព្បសោជន្៍ថ្ន្ការណងទ ាំសុខភាព្របស់អ្នក។ សោក
អ្ន កក៏អាចសព្បើជាំព្ូកសន្េះ សដើមបីទទួ េប្ដន្ព្័ត៌មាន្អ្ាំព្ីរសបៀបទក់ទងអ្ន កសព្មបសព្មួ េណ្ន កណងទ ាំរបស់អ្នក
ន្ិងអ្ន កស្េងសទៀត ណដេអាចជួ យដេ់សោកអ្ន កប្ដន្។ ពាកយេន្ៃ ឹេះ ន្ិងន្ិយមន្័យរបស់វាមាន្សៅកនុងេាំដាប់
អ្កេរព្កមសៅកនុងជាំព្ូកចុងសព្កាយថ្ន្ សសៀវសៅណែនាំសមាជិក។
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?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។.
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ជាំព្ូកទី 2៖ សេខទូ រសព្ទ ន្ិង្ន្ធាន្សាំខាន្់ៗ

K. រសបៀបទក់ទងណ្ន្ការសុខភាព្្ល វូ ចិតតឯកសទសសខាន្្ីរបស់អ្នក..................................................... 36
K1. ទក់ទងណ្ន្ការសុខភាព្្ល វូ ចិតតឯកសទសរបស់សខាន្្ីអ្ាំព្ី៖....................................................... 36
L. រសបៀបទក់ទងសៅព្កសួ ងព្េប់ព្េងសុខាភិប្ដេរដា កាេីហវ ូញ៉ោ (California)........................................... 37
M. ្ន្ធាន្ដថ្ទសទៀត ........................................................................................................................ 38

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។.
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ជាំព្ូកទី 2៖ សេខទូ រសព្ទ ន្ិង្ន្ធាន្សាំខាន្់ៗ

A. រប ៀ ទាក់ទងបៅកាន់ បសវា បម្រមើសមាជិក Health Net Cal MediConnect
ព្បសភទទាំនក់ទាំន្ង

សូមបៅ
ទូ រសពទ បៅ
បេខ

1-855-464-3571 ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។
ចាប់ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ធដេ់ថ្ងៃ សុព្ក សមា៉ោង 8:00 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8:00 យប់ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើ
ការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រ
ទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។
សយើងមាន្្ត េ់ជូន្សសវាបកណព្បសដាយឥតេិតថ្ងៃសព្មាប់សោកអ្ន កណដេមិន្
សចេះន្ិោយភាសាអ្ង់សេៃ ស។
711 (សសវាបញ្ជន្
ូ បន្ត ការសៅទូ រសព្ទ ជាតិ) ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។

TTY

សេខសន្េះេឺសព្មាប់អ្នកណដេមាន្បញ្ហាកនុងការសាាប់ ឬន្ិោយ។ សោកអ្ន ក
ចាាំប្ដច់ព្តូវមាន្ឧបករែ៍ទូរសព្ទ ព្ិសសសសដើមបីសៅសៅកាន្់សេខសន្េះ។
ចាប់ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ធដេ់ថ្ងៃ សុព្ក សមា៉ោង 8:00 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8:00 យប់ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើ
ការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រ
ទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។
ទូ រសារ

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. បពេណាម្រតូវទាក់ទងបៅបសវា បម្រមើសមាជិក


សាំែួរអ្ាំព្ណី ្ន្ការ



សាំែួរអ្ាំព្ីការទមទរសាំែង ការសចញវ ិកក យបព្តេិតថ្ងៃឬប័ែណសមាគេ់សមាជិក



សសចកត ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រងអ្ាំព្ីការណងទ ាំសុខភាព្សោកអ្ន ក

o សសចកត ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រងអ្ាំព្ីការណងទ ាំសុខភាព្របស់អ្នក េឺជាសសចកត ីសសព្មចអ្ាំព្ី ៖
– អ្តថព្បសោជន្៍ ន្ិងសសវាណដេមាន្ការរា៉ាប់រងរបស់អ្នក ឬ
– ចាំន្ួន្ទឹកព្ប្ដក់ណដេសយើងន្ឹងបង់សព្មាប់សសវាសុខភាព្សោកអ្ន ក។
o សូ មទូ រសព្ទ មកព្ួ កសយើង សបើសិន្សោកអ្ន កមាន្សាំែួរព្ីសសចកត ីសសព្មចសេើការធាន
រា៉ាប់រងអ្ាំព្កា
ី រណងទ ាំសុខភាព្របស់អ្នក។

o សដើមបីណសវ ងយេ់បណន្ែ មអ្ាំព្កា
ី រសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រង សូ មសមើេជាំព្ូកទី 9 ណ្ន ក D
ទាំព្័រ 200 ។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។.
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ជាំព្ូកទី 2៖ សេខទូ រសព្ទ ន្ិង្ន្ធាន្សាំខាន្់ៗ

បែតឹងឧទធ រែ៍អ្ាំព្កា
ី រណងទ ាំសុខភាព្របស់អ្នក

o បែតឹងឧទធរែ៍េឺជា វ ិ្ី្ល វូ ការមួ យកនុងការសសន ើសុាំឲ្យសយើងព្ិន្ិតយស ើង វ ិញសេើសសចកត ីសសព្មច
ណដេសយើងប្ដន្ស្វ ើស ើងអ្ាំព្ីការធានរា៉ាប់រងរបស់អ្នក ន្ិងសសន ើសុាំឲ្យសយើងផ្លៃស់បតរូ
សសចកត ីសសព្មចសនេះ សបើសន្
ិ សោកអ្ន កេិតថា សយើងមាន្កាំហុស្គ ង។

o សដើមបីណសវ ងយេ់បណន្ែ មអ្ាំព្កា
ី របត ឹងឧទធ រែ៍ សូ មអាន្ជាំព្ូកទី 9 ណ្ន ក D ទាំព្័រ 200 ។


បែតឹងតវា៉ាអ្ាំព្ីការណងទ ាំសុខភាព្របស់សោកអ្ន ក

o សោកអ្ន កអាចបា ឹងតវា៉ាអ្ាំព្ីសយើង ឬអ្ន ក្តេ់សសវាណងទ ាំណាមួ យ (រ ួមទ ាំងអ្ន ក្តេ់ សសវា

ណងទ ាំកនុងបណា
ត ញ ឬសព្ៅបណា
ត ញ) អ្ន ក្ត េស់ សវាណងទ ាំកនុងបណា
ត ញ េឺជាអ្ន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំ
ណដេស្វ កា
ើ រជាមួ យណ្ន្ការសុខភាព្។ សោកអ្ន កក៏អាចបា ឹងតវា៉ាអ្ាំព្ីេុែភាព្ថ្ន្ការណងទ ាំ
សុខភាព្ណដេសោកអ្ន កទទួ េប្ដន្ មកកាន្់ព្ួកសយើង ឬមកកាន្់អ្ងគ ភាព្ណកេមអ េុែ
ភាព្ (សូ មសមើេណ្ន ក F ទាំព្រ័ 31)។

o សោកអ្ន កអាចទូ រសព្ទ មកកាន្់ព្ួកសយើង សហើយព្ន្យេ់ព្ីបែតឹងតវា៉ារបស់អ្នក។ សូ មសៅទូ រ
សព្ទ សៅកាន្់សសវាបសព្មើសមាជិក តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាប់ព្ី
សមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ ចុង
សប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់
សោកអ្ន ក វ ិញសៅថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។

o សបើសិន្បែតឹងតវា៉ាសោកអ្ន កេឺអ្ាំព្ីការសសព្មចចិតតសេើការរា៉ាប់រងអ្ាំព្ីការណងទ ាំសុខភាព្

របស់អ្នក សនេះសោកអ្ន កអាចស្វ ើបែតឹងឧទធ រែ៍ប្ដន្ (សូ មសមើេណ្ន កខាងសេើទព្
ាំ ័រ 22)។

o សោកអ្ន កអាចស្ញើបែតឹងតវា៉ាអ្ាំព្ី Health Net Cal MediConnect សៅកាន្់ Medicare ។

សោកអ្ន កអាចសព្បើព្ប្ដស់ទព្មង់ណបបបទតាមបណា
ា ញអ្ុីន្្ឺែិតសៅ
www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx។ ឬសោកអ្ន កអាចទូ រសព្ទ
សៅ1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) សដើមបីសសន ស
ើ ុាំជាំន្ួយ។

o សោកអ្ន កអាចបត ឹងតវា៉ាអ្ាំព្ី Health Net Cal MediConnect សៅកមម វ ិ្ី Cal

MediConnect Ombuds សដាយទូ រសព្ទ មកកាន្់សេខ 1-855-501-3077 711) ព្ីថ្ងៃ ចន្ទ
ដេ់ថ្ងៃ សុព្ក ព្ីសមា៉ោង 9:00 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 5:00 ោៃច សេើកណេងណតថ្ងៃឈប់សព្មាក។

o សដើមបីសិកាបណន្ែ មព្ីការដាក់បែតឹងតវា៉ាទក់ទងន្ឹងការណងទ ាំសុខភាព្របស់អ្នក សូ ម
សមើេជាំព្ូកទី 9 ណ្ន ក J ទាំព្រ័ 253។



សសចកត ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រងឱសងរបស់អ្នក

o សសចកត ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់ឱសងរបស់សោកអ្ន ក េឺជាសសចកត ីសសព្មចអ្ាំព្ី ៖
– អ្តថព្បសោជន្៍ ន្ិងឱសងណដេប្ដន្រា៉ាប់រងរបស់អ្នក ឬ
– ចាំន្ួន្ទឹកព្ប្ដក់ ណដេសយើងន្ឹងបង់សព្មាប់ឱសងរបស់អ្នក។
o សន្េះ អ្ន្ុវតត ចាំសពាេះឱសង ណ្នក D របស់អ្នក ឱសងតាមសវជជ បញ្ហជរបស់ Medi-Cal ន្ិងឱសង
មិន្មាន្សវជជ បញ្ហជរបស់ Medi-Cal។

o សព្មាប់ព្័តមា
៌ ន្បណន្ែ មអ្ាំព្ីការសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រងសេើឱសងតាមសវជជ បញ្ហជរបស់
អ្ន ក សូ មអាន្ជាំព្ូកទី 9 ណ្នក F4 ទាំព្័រ 227 ។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។.
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ជាំព្ូកទី 2៖ សេខទូ រសព្ទ ន្ិង្ន្ធាន្សាំខាន្់ៗ

បែតឹងឧទធ រែ៍អ្ាំព្ឱ
ី សងរបស់អ្នក

o បែតឹងឧទធរែ៍ េឺជាវវ ិ្ីមួយកនុងការសសន ើសុាំឲ្យសយើងផ្លៃស់បតរសសចកត
ូ
ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រង។
o សព្មាប់ព្័តមា
៌ ន្បណន្ែ មសា ីព្ី វ ិ្ីដាក់បែតឹងឧទធ រែ៍អ្ាំព្ីឱសងតាមសវជជ បញ្ហជណ្ន ក D របស់អ្នកតាម
ទូ រសព្ទ សូ មទាំនក់ទាំន្ងសសវាបសព្មើសមាជិក តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាប់ព្ី
សមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការសរៀងរាេ់ថ្ងៃ ចុងសប្ដាហ៍
ន្ិងថ្ងៃ ឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ អ្ន កក៏អាចស្ញើរសាំសែើររបស់អ្នកតាមរយៈទូ រសារមកសេខ 1-866-388-1766 ។
សបើសិន្អ្ន កចង់ដាក់បែាឹងឧទធ រែ៍ ឬបែាឹងតវា៉ាជាោយេកខ អ្កេរ សូ មស្ញើបែតឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក
មកកាន្់អាសយដាាន្ខាងសព្កាម។
Health Net Community Solutions, Inc.
Medicare Part D Appeals
PO Box 31383
Tampa, FL 33631-3383

o សព្មាប់ព្័តមា
៌ ន្បណន្ែ មសា ីព្ី វ ិ្ីដាក់បែតឹងឧទធ រែ៍អ្ាំព្ីឱសង Medi-Cal របស់អ្នកតាមទូ រសព្ទ
សូ មទាំនក់ទាំន្ងសសវាបសព្មើសមាជិក តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង
8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការសរៀងរាេ់ថ្ងៃ ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ
ឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅថ្ងៃ ស្វ ើ
ការបនទប់។ អ្ន កក៏អាចស្ញើរសាំសែើររបស់អ្នកតាមរយៈទូ រសារមកសេខ 1-877-713-6189 ។ សបើសិន្
អ្ន កចង់ដាក់បែាឹងឧទធ រែ៍ ឬបែាឹងតវា៉ាជាោយេកខ អ្កេរ សូ មស្ញើបែតឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នកមក
កាន្់អាសយដាាន្ខាងសព្កាម។
Health Net Community Solutions, Inc.
Attn: Appeals & Grievances Dept.
PO Box 10422
Van Nuys, CA 91410-0422

o សព្មាប់ព្័តមា
៌ ន្បណន្ែ មសា ីព្ីការដាក់បែតឹងឧទធ រែ៍អ្ព្
ាំ ីឱសងតាមសវជជ បញ្ហជរបស់អ្នក សូ មសមើេ
ជាំព្ូកទី 9 ណ្ន ក F5 ទាំព្័រ 231 ។



បែតឹងតវា៉ាអ្ាំព្ឱ
ី សងរបស់អ្នក

o សោកអ្ន កអាចដាក់បែាឹងតវា៉ាព្ីព្ួកសយើង ឬឱសងសាែន្ណាមួ យ។ សន្េះរ ួមបញ្ចេ
ូ ទ ាំង
បែាឹងតវា៉ាព្ីឱសងព្តូវការសវជជ បញ្ហជរបស់សោកអ្ន ក្ងណដរ។

o សបើសិន្ការបត ឹងតវា៉ារបស់អ្នកស្វ ើស ើងចាំសពាេះសសចកត ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រង អ្ាំព្ឱ
ី សង
តាមសវជជ បញ្ហជសនេះសោកអ្ន កអាចបា ឹងឧទធ រែ៍ប្ដន្។ (សូ មសមើេណ្ន កខាងសេើ ទាំព្រ័ 22 ។)

o សោកអ្ន កអាចស្ញើបែតឹងតវា៉ាអ្ាំព្ី Health Net Cal MediConnect សៅកាន្់ Medicare ។
សោកអ្ន កអាចសព្បើព្ប្ដស់ទព្មង់ណបបបទតាមបណា
ា ញអ្ុីន្្ឺែិតសៅ

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។.
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ជាំព្ូកទី 2៖ សេខទូ រសព្ទ ន្ិង្ន្ធាន្សាំខាន្់ៗ

www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx។ ឬសោកអ្ន កអាចទូ រសព្ទ
សៅ1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) សដើមបីសសន ស
ើ ុាំជាំន្ួយ។

o សព្មាប់ព្័តមា
៌ ន្បណន្ែ មសា ីព្ីការដាក់បែតឹងតវា៉ាអ្ាំព្ីឱសងតាមសវជជ បញ្ហជរបស់អ្នក សូ ម
សមើេជាំព្ូកទី 9 ណ្ន ក J ទាំព្រ័ 253 ។



ការបង់ព្ប្ដក់សព្មាប់ការណងទ ាំសុខភាព្ ឬឱសងណដេសោកអ្ន កប្ដន្បង់ព្ប្ដក់ រ ួចសហើយ

o សព្មាប់ព្័តមា
៌ ន្បណន្ែ មអ្ាំព្ីរសបៀបសសន ើសុាំឲ្យសយើងបង់ព្ប្ដក់ឲ្យសោកអ្ន ក វ ិញ ឬបង់
វវ ិកក យបព្តណដេសោកអ្ន កទទួ េប្ដន្ សូ មសមើេជាំព្ូកទី 7 ណ្ន ក A ទាំព្័រ 154។

o សបើសិន្សោកអ្ន កសសន ើសុាំឲ្យសយើងបង់វវ ិកក យបព្ត សហើយសយើងបដិសស្ណ្នកណាមួ យថ្ន្សាំសែើ
របស់អ្នកសនេះ សោកអ្ន កអាចបត ឹងឧទធ រែ៍សេើសសចកត ស
ី សព្មចរបស់សយើង។ សូ មសមើេជាំព្ូកទី
9 ណ្ន ក D ទាំព្័រ 200 សព្មាប់ព្័ត៌មាន្បណន្ែ មសា ីអ្ាំព្ីបែតឹងឧទធ រែ៍។

B. រប ៀ ទាក់ទងអ្ន កសម្រម សម្រមួ េការន្ែទាំរ ស់អ្នក
អ្ន កសព្មបសព្មួ េការណងទ ាំសុខភាព្ េឺជាមន្ុសេដ៏សាំខាន្់មានក់ណដេស្វ កា
ើ រជាមួ យសោកអ្ន ក ជាមួ យណ្ន្ការ
សុខភាព្ ន្ិងជាមួ យអ្ន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំសុខភាព្របស់អ្នក សដើមបីធានឲ្យព្ប្ដកដថា សោកអ្ន កទទួ េប្ដន្ការ
ណងទ ាំសុខភាព្ណដេសោកអ្ន កព្តូវការ។ អ្ន កសព្មបសព្មួ េការណងទ ាំមានក់ន្ឹងព្តូវចាត់តាាំងសព្មាប់សោកអ្ន ក
សៅសព្េណដេសោកអ្ន កកាៃយជាសមាជិកថ្ន្ណ្ន្ការ។ អ្ន កសព្មបសព្មួ េណងទ ាំរបស់អ្នកន្ឹងទក់ទងសោក
អ្ន កសៅសព្េសោកអ្ន កចុេះស្មេះកនុងណ្ន្ការរបស់សយើង។
សសវាបសព្មើសមាជិកអាចព្ប្ដប់សោកអ្ន កព្ីរសបៀបណដេសោកអ្ន កអាចទក់ទងអ្ន កសព្មបសព្មួ េណ្ន កណងទ ាំរបស់
អ្ន កប្ដន្។ អ្ន កសព្មបសព្មួ េការណងទ ាំជួ យសរៀបចាំដាក់បញ្ចេ
ូ គ្ននសសវាណងទ ាំសុខភាព្សដើមបីបាំសព្ញឲ្យប្ដន្សៅតាម
តព្មូវការថ្ន្ការណងទ ាំសុខភាព្របស់សោកអ្ន ក។ ព្ួ កសេស្វ ើការជាមួ យសោកអ្ន កសដើមបីសរៀបចាំណ្ន្ការណងទ ាំរបស់អ្ន
ក។ ព្ួ កសេជួ យសោកអ្ន កកនុងការសសព្មចសព្ជើសសរ ើសព្ក ុមណងទ ាំសុខភាព្សោកអ្ន ក។ អ្ន កសព្មបសព្មួ េការណងទ ាំ
របស់អ្នក្ត េ់ព្័ត៌មាន្ណដេសោកអ្ន កព្តូវការសដើមបីព្េប់ព្េងការណងទ ាំសុខភាព្របស់សោកអ្ន ក។ សន្េះ ក៏ន្ឹងជួ យ
សោកអ្ន កបសងក ើតជសព្មើសណដេព្តឹមព្តូវសព្មាប់សោកអ្ន ក្ងណដរ។ សោកអ្ន កអាចសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សសវាបសព្មើ
សមាជិកសបើសិន្សោកអ្ន កព្តូវការជាំន្ួយកនុងការទក់ទងជាមួ យន្ឹងអ្ន កសព្មបសព្មួ េការណងទ ាំរបស់អ្នក។
សបើសិន្សោកអ្ន កចង់ផ្លៃស់បតរអ្ន
ូ កសព្មបសព្មួ េការណងទ ាំរបស់អ្នក ឬមាន្សាំែួរ បណន្ែ មណាមួ យ សូ មទាំនក់
ទាំន្ងសេខទូ រសព្ទ ខាងសព្កាមសន្េះ។
សោកអ្ន កក៏អាចសៅទូ រសព្ទ មកកាន្់អ្នកសព្មបសព្មួ េការណងទ ាំរបស់អ្នក្ងណដរមុន្សព្េព្ួ កសេទក់ទងសោក
អ្ន ក។ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកកាន្់សេខខាងសព្កាមសហើយសសន ើសុាំន្ិោយសៅ កាន្់អ្នកសព្មបសព្មួ េការណងទ ាំរបស់អ្នក។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។.
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ជាំព្ូកទី 2៖ សេខទូ រសព្ទ ន្ិង្ន្ធាន្សាំខាន្់ៗ

ព្បសភទទាំ នក់ទាំន្ង

សូមបៅ
ទូ រសពទ បៅ
បេខ

1-855-464-3571 ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។
ចាប់ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ធដេ់ថ្ងៃ សុព្ក សមា៉ោង 8:00 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8:00 យប់ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើ
ការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រ
ិញសៅថ្ងៃ
ទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ
ស្វ ើការបនទប់។
សយើងមាន្្ត េ់ជូន្សសវាបកណព្បសដាយឥតេិតថ្ងៃសព្មាប់សោកអ្ន កណដេមិន្
សចេះន្ិោយភាសាអ្ង់សេៃ ស។

TTY

711 (សសវាបញ្ជន្
ូ បន្ត ការសៅទូ រសព្ទ ជាតិ) ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។
សេខសន្េះេឺសព្មាប់អ្នកណដេមាន្បញ្ហាកនុងការសាាប់ ឬន្ិោយ។ សោកអ្ន ក
ចាាំប្ដច់ព្តូវមាន្ឧបករែ៍ទូរសព្ទ ព្ិសសសសដើមបីសៅសៅកាន្់សេខសន្េះ។
ចាប់ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ធដេ់ថ្ងៃ សុព្ក សមា៉ោង 8:00 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8:00 យប់ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើ
ការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រ
ទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។

សរបសរ
សំ ុម្រត

Health Net Community Solutions, Inc.
PO Box 10422
Van Nuys, CA 91410-0422

B1. បៅបពេណា ន្ែេម្រតូវទាក់ទងអ្ន កសម្រម សម្រមួ េន្ែទាំសុខភាពរ ស់អ្នក


សាំែួរអ្ាំព្ីការណងទ ាំសុខភាព្របស់អ្នក



សាំែួរអ្ាំព្កា
ី រទទួ េប្ដន្សសវាសុខភាព្ឥរ ិោបង (សុខភាព្្ល វូ ចិតត ន្ិងវវ ិបតា ិសព្បើព្ប្ដស់សារធាតុសញៀន្)



សាំែួរអ្ាំព្្
ី សមោប្ដយស្វ ើដសាំ ែើរ



សាំែួរអ្ាំព្ីការ្ត េ់សសវា ន្ិងជាំន្ួយគ្នាំព្ទរយៈសព្េយូរអ្ណងវ ង (LTSS) ។

LTSS រ ួមមាន្សសវាសព្មាប់មន្ុសេសព្ញវ ័យតាមសហេមន្៍ (Community-Based Adult Service, CBAS) ន្ិង
មែឌេណងទ ាំសុខភាព្ (Nursing Facilities, NF)
សព្េខៃ េះ សោកអ្ន កអាចទទួ េជាំន្ួយជាមួ យន្ឹងតព្មូវការកនុងការរស់សៅ ន្ិងការណងទ ាំ សុខភាព្ព្បចាាំថ្ងៃរបស់អ្នក។
សោកអ្ន កអាចទទួ េសសវាខាងសព្កាមសន្េះ ៖

?



សសវាមន្ុសេសព្ញវ ័យតាមសហេមន្៍ (CBAS)



ការណងទ ាំសដាយមន្ទ ីរជាំនញ



ការព្ោប្ដេសដាយចេន



ការព្ោប្ដេសាតរសមបទរាងកាយ



ការព្ោប្ដេវវ ិបតត ិពាកយសាំដី



សសវាសងគ មសវជជ សាស្រសត និង



ការណងទ ាំសុខភាព្តាម្ទ េះ។

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។.
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ជាំព្ូកទី 2៖ សេខទូ រសព្ទ ន្ិង្ន្ធាន្សាំខាន្់ៗ

បសវាមនុសសបពញវ ័យតាមសហេមន៍ (CBAS)៖
សមាជិក Medi-Cal ណដេមាន្កាំសសាយ្ល វូ កាយ ្ល វូ ចិតត ឬសងគ មណដេសកើត ស ង
ើ បនទប់ព្ីអាយុ18 ឆ្នាំ
ន្ិងណដេអាចទទួ េអ្តថព្បសោជន្៍ព្សី សវាមន្ុសេសព្ញវ ័យតាមសហេមន្៍ (CBAS) អាចមាន្សិទធិទទួ េ
ប្ដន្សសវាសន្េះ។
សមាជិកមាន្សិទធិទទួ េប្ដន្ព្តូវបាំសព្ញេកខ ែៈវ ិន្ិចឆ័យណាមួ យដូ ចខាងសព្កាម៖


តព្មូវការណដេសមេម មន្ឹងបាំសព្ញតាមកព្មិតថ្ន្មន្ទ ីរណងទ ាំកព្មិត A (NF-A) ឬសេើសព្ីសន្េះ



ព្ិការភាព្ណ្ន កយេ់ដឹងព្ីកព្មិតម្យម សៅ្ៃ ន្់្ៃរ រ ួមទ ាំងជាំងឺសភៃ ចការចងចាាំព្ី កព្មិតម្យម
សៅ្ៃ ន្់្ៃរ ឬជាំងឺវសងវ ងវង្វវន្់ស្េងសទៀត



ព្ិការភាព្ណ្ន កេូ តោស់

ព្ិការភាព្ណ្ន កយេ់ដឹងព្ីកព្មិតព្សាេ សៅម្យម រ ួមទ ាំងជាំងឺសភៃ ចការចងចាាំ ឬជាំងឺវសងវ ងវង្វវន្់ សហើយ
ព្តូវការជាំន្ួយ ឬការព្េប់ព្េងសេើសកមម ភាព្ព្ីរដូ ច ខាងសព្កាម ៖

o ងូ តទឹក

o ការសដើរចុេះស ើង

o សសៃ ៀកពាក់

o ការស្ទរព្ីកណន្ៃ ងមួ យសៅកណន្ៃ ង
មួ យសទៀត

o បញ្ចុកចាំែីខល ួន្ឯង

o ព្េប់ព្េងការសព្បើព្ប្ដស់ឱសង

o ការចូ េបន្ទ ប់ទឹក

o អ្នម័យ

ជាំងឺ្ល វូ ចិតតរាថ្ាំ រ៉ា ឬរបួ សខួ រកាេ ន្ិងព្តូវការជាំន្ួយ ឬការព្េប់ព្េងសេើសកមម ភាព្ ព្ីរដូ ចខាងសព្កាម ៖

o ងូ តទឹក

o

ការចូ េបន្ទ ប់ទឹក

o សសៃ ៀកពាក់

o

ការសដើរចុេះស ើង

o បញ្ចុកចាំែីខល ួន្ឯង

o

ការស្ទ រព្ីកណន្ៃ ងមួ យសៅកណន្ៃ ង
មួ យសទៀត

ព្េប់ព្េងការសព្បើព្ប្ដស់ឱសង ឬព្តូវការជាំន្ួយ ឬការព្េប់ព្េងសេើតព្មូវការ ណាមួ យព្ីបញ្ជ ីសកមម ភាព្ខាង
សេើ ន្ិងសកមម ភាព្ណាមួ យខាងសព្កាម ៖

o អ្នម័យ
o ការព្េប់ព្េងព្ប្ដក់កាស
o ការសព្បើព្ប្ដស់្ន្ធាន្
o ការសរៀបចាំចាំែីអាហារ
o មស្ោប្ដយស្វ ើដាំសែើរ

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។.
27

សសៀវសៅណែនាំ់សមាជិក Health Net Cal MediConnect

ជាំព្ូកទី 2៖ សេខទូ រសព្ទ ន្ិង្ន្ធាន្សាំខាន្់ៗ



កត ីរំព្ឹងសមសហតុ្េ ណដេថាសសវាបង្វករន្ឹងរកា ឬស្វ ឲ្
ើ យព្បសសើរដេ់កព្មិត មុខង្វរបចចុបបន្ន
(ឧទហរែ៍ កនុងករែីមាន្របួ សខួ រកាេសដាយសារការ ប៉ោេះទងគ ិច្ល វូ ចិតា ឬការ្ៃ ងសរាេ)



មាន្េទធ ភាព្ខព សក
់ ន ុ ងការចុេះសខាយបណន្ែ ម ន្ិងទាំន្ងជាអាចដាក់សៅកនុងកណន្ៃ ង ណងទ ាំ សបើសិន្
គ្នមន្កមម វ ិ្ី CBAS (ឧទហរែ៍ កនុងករែីមាន្ដុាំព្កកនុងខួ រកាេ ឬជាំងឺវសងវ ងវង្វវន្់ទក់ទងន្ឹង
សមសរាេសអ្ដស៍)

មនទ ីរន្ែទាំ (NF) ៖
សមាជិកព្តូវណតព្តូវការការណងទ ាំណ្ន កសវជជ សាស្រសតរយៈសព្េណវងឬខៃ ី 24 សមា៉ោងសៅតាមសវជជ បញ្ហជរបស់ព្េូសព្ទយសដើមបី
មាន្សិទធទ
ិ ទួ េប្ដន្ការណងទ ាំរយៈសព្េណវង (LTC) ឬសដើមបីចូេមន្ទ ីរណងទ ាំជាំនញ (SNF)។

C. រប ៀ ទាក់ទងបៅបេខទូ រសពទ ន្្នកម្រ ឹកាពីេិោនុ ដ្ឋាក
ណខេទូ រសព្ទ ្ាេឱ
់ វាទសដាយេិោន្ុបដាាកថ្ន្កមម វ ិ្ី Health Net Cal MediConnect េឺជាសសវាណដេ្ត េ់ន្ូវការ
បង្វាត់បង្វាញ ន្ិងឱវាទរបស់េិោន្ុបដាាកតាមទូ រសព្ទ សដាយឥតេិតថ្ងៃ ព្ីអ្នកេៃ ន្
ី ិកសាព្សត ព្បកបសដាយការប
ែតុេះបណា
ត េណដេមាន្សព្ញ 24 សមា៉ោងកនុងមួ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកនុងមួ យសប្ដតហ៍ 365 ថ្ងៃ កនុងមួ យឆ្នាំ។ បណា
ត ញណខេទូ រសព្ទ
សុាំព្បឹកាព្ីេិោន្ុបដាាក្តេ់ន្ូវការវាយតថ្មៃ ប្ដ៉ោន្់ព្បមាែសេើការណងទ ាំសុខភាព្ផ្លទេ់ភាៃមៗសដើមបីជួយសមាជិក
កាំែត់ន្ូវកព្មិតថ្ន្ការណងទ ាំណដេព្តូវការសៅសព្េសនេះ។ អ្ន កេៃ ីន្ិកសាស្រសតប្ដន្្ត េ់ការព្ិសព្គ្នេះសោបេ់មួយ
ទេ់ន្ឹងមួ យ ស្ៃ ើយសាំែួរសុខភាព្ ន្ិងការគ្នាំព្ទណ្ន កសរាេសញ្ហាណដេ្ត េ់អ្ាំណាចដេ់សមាជិកសដើមបីស្វ ើការសាំសរ
ចចិតតសដាយភាព្សជឿជាក់ ន្ិងព្តឹមព្តូវសេើការណងទ ាំ ន្ិងការព្ោប្ដេរបស់ព្ួកសេ។ សមាជិកអាចមាន្េទធ
ភាព្ចូ េសព្បើព្ប្ដស់ណខេទូ រសព្ទ ្ាេ់ឱវាទសដាយេិោន្ុបដាាកសដាយសៅសេខសសវាសមាជិកថ្ន្កមម វ ិ្ី Health
Net Cal MediConnect ណដេមាន្សៅសេើខនងប័ែណសមាគេ់សមាជិករបស់ព្ួកសេ។
ព្បសភទទាំ នក់ទាំន្ង

សូមបៅ
ទូ រសពទ បៅ
បេខ

1-855-464-3571 ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។
ការ្ត េ់ការបង្វាត់បសព្ងៀន្ ន្ិងឱវាទរបស់េិោន្ុបដាាកយិកាព្ីសាំណាក់អ្នកេៃ ី
ន្ិកសាស្រសតព្បកបសដាយការបែតុេះបណា
ត េ មាន្សព្ញ 24 សមា៉ោងកនុងមួ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃ
កនុងមួ យសប្ដតហ៍ 365 ថ្ងៃ កនុងមួ យឆ្នាំ។
សយើងមាន្្ត េ់ជូន្សសវាបកណព្បសដាយឥតេិតថ្ងៃសព្មាប់សោកអ្ន កណដេមិន្
សចេះន្ិោយភាសាអ្ង់សេៃ ស។

TTY

711 (សសវាបញ្ជន្
ូ បន្ត ការសៅទូ រសព្ទ ជាតិ) ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។
សេខសន្េះេឺសព្មាប់អ្នកណដេមាន្បញ្ហាកនុងការសាាប់ ឬន្ិោយ។ សោកអ្ន ក
ចាាំប្ដច់ព្តូវមាន្ឧបករែ៍ទូរសព្ទ ព្ិសសសសដើមបីសៅសៅកាន្់សេខសន្េះ។
ការ្ត េ់ការបង្វាត់បសព្ងៀន្ ន្ិងឱវាទរបស់េិោន្ុបដាាកយិកាព្ីសាំណាក់អ្នកេៃ ី
ន្ិកសាស្រសតព្បកបសដាយការបែតុេះបណា
ត េ មាន្សព្ញ 24 សមា៉ោងកនុងមួ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃ
កនុងមួ យសប្ដតហ៍ 365 ថ្ងៃ កនុងមួ យឆ្នាំ។

C1. បៅបពេណាម្រតូវទាក់ទងន្ខសទូ រសពទ ្ដេ់ឱវាទបដ្ឋយេិោនុ ដ្ឋាក


?

សាំែួរអ្ាំព្ីការណងទ ាំសុខភាព្របស់អ្នក

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។.
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ជាំព្ូកទី 2៖ សេខទូ រសព្ទ ន្ិង្ន្ធាន្សាំខាន្់ៗ

D. រប ៀ ទាក់ទង ណា
ត ញទូ រសពទ វ ិ តត ិសខ
ុ ភាពឥរ ិយា ែ
បណា
ត ញសុខភាព្ព្េប់ព្េង (MHN) ព្បតិបតត ិការបណា
ត ញទូ រសព្ទ វ ិបតត ិសុខភាព្ឥរ ិោបង 24/7 សព្មាប់
សមាជិកណដេព្តូវការជាំន្ួយព្បសភទសន្េះ។ សៅសព្េណាមួ យកនុងអ្ាំ ុ ងសព្េសមាជិកសៅអាចសសន ើសុាំន្ិោយសៅ
កាន្់អ្នកេៃ ីន្ិកសាស្រសតណដេមាន្អាជាញប័ែណណដេអាចជួ យព្ួ កសេកនុងការទទួ េប្ដន្សសវាណដេព្ួ កសេព្តូវការ។
សមាជិកននអាចសព្បើណខេទូ រសព្ទ សព្េមាន្វ ិបតត ិសន្េះ សដាយសៅសៅសេខខាងសព្កាម។
ព្បសភទទាំ នក់ទាំន្ង

សូមបៅ
ទូ រសពទ បៅ
បេខ

1-855-464-3571 ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។
អ្ន កេៃ ីន្ិកសាស្រសតសុខភាព្ឥរ ិោបងណដេមាន្អាជាញប័ែណ អាចរកប្ដន្ 24
សមា៉ោងកនុងមួ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃ កនុងមួ យសប្ដតហ៍ 365 ថ្ងៃ កនុងមួ យឆ្នាំ។
សយើងមាន្្ត េ់ជូន្សសវាបកណព្បសដាយឥតេិតថ្ងៃសព្មាប់សោកអ្ន កណដេមិន្
សចេះន្ិោយភាសាអ្ង់សេៃ ស។

TTY

711 (សសវាបញ្ជន្
ូ បន្ត ការសៅទូ រសព្ទ ជាតិ) ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។
សេខសន្េះេឺសព្មាប់អ្នកណដេមាន្បញ្ហាកនុងការសាាប់ ឬន្ិោយ។ សោកអ្ន ក
ចាាំប្ដច់ព្តូវមាន្ឧបករែ៍ទូរសព្ទ ព្ិសសសសដើមបីសៅសៅកាន្់សេខសន្េះ។
អ្ន កេៃ ីន្ិកសាស្រសតសុខភាព្ឥរ ិោបងណដេមាន្អាជាញប័ែណ អាចរកប្ដន្ 24
សមា៉ោងកនុងមួ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃ កនុងមួ យសប្ដតហ៍ 365 ថ្ងៃ កនុងមួ យឆ្នាំ។

D1. បៅបពេណាម្រតូវទាក់ទង ណា
ត ញទូ រសពទ វ ិ តត ិសុខភាពឥរ ិយា ែ


សាំែួរអ្ាំព្សី សវាសុខភាព្រាងកាយ ន្ិងសសវាសព្បើព្ប្ដស់សារធាតុសញៀន្



កមម វ ិ្ី Health Net Cal MediConnect ្ត េជ
់ ូ ន្សោកអ្ន កន្ូ វព្័ត៌មាន្សវជជ សាស្រសត ន្ិងដាំបូនមន្
រយៈសព្េសព្ញមួ យថ្ងៃ។ សៅសព្េណដេសោកអ្ន កសៅទូ រសព្ទ អ្ន កឯកសទសសុខភាព្ឥរ ិោបង
របស់សយើងខ្ុាំន្ឹងស្ៃ ើយសាំែួរទក់ទងន្ឹងសុខុមាេភាព្របស់អ្នក។ សបើសិន្សោកអ្ន កមាន្
តព្មូវការសុខភាព្បនទន្់ ប៉ោុណន្ត មិន្ណមន្ជាការសសព្ង្វគេះបនទន្់សនេះ សោកអ្ន កអាចទូ រសព្ទ មក
កាន្់ណខេវ ិបតត ិសុខភាព្ឥរ ិោបងរបស់សយើង 24 សមា៉ោងកនុងមួ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃ កនុងមួ យសប្ដតហ៍ 365
ថ្ងៃ កនុងមួ យឆ្នាំ សព្មាប់សែ
ាំ ួ រសវជជ សាស្រសតទក់ទងន្ឹងសុខភាព្្ល វូ ចិតា។

សព្មាប់សាំែួរទក់ទងន្ឹងសសវាឯកសទសសុខភាព្្ល វូ ចិតតថ្ន្សខាន្្ីរបស់អ្នក សូ មសមើេទាំព្័រ 36 ។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។.
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ជាំព្ូកទី 2៖ សេខទូ រសព្ទ ន្ិង្ន្ធាន្សាំខាន្់ៗ

E. រប ៀ ទាក់ទងកមម វ ិធី Health Insurance Counseling and Advocacy
Program (HICAP)
កមម វ ិ្ីគ្នាំព្ទ ន្ិងការព្បឹកាសេើការធានរា៉ាប់រងសុខភាព្ (HICAP)្ត េកា
់ រព្បឹកាសេើការធានរា៉ាប់រងសុខភាព្
សដាយឥតេិតថ្ងៃដេ់សោកអ្ន ក ណដេមាន្កមម វ ិ្ី Medicare។ អ្ន កព្បឹកាសោបេ់របស់ HICAP អាចស្ៃ ើយ
សាំែួរសោកអ្ន ក ន្ិងជួ យសោកអ្ន កឲ្យណសវ ងយេ់ព្ីអ្វើណដេព្តូវស្វ ើសដើមបីសដាេះព្សាយបញ្ហារបស់អ្នក។ HICAP មាន្
អ្ន កព្បឹកាសោបេ់ណដេប្ដន្បែតុេះបណា
ត េសៅព្េប់សខាន្្ី សហើយសសវាសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។
HICAPមិន្មាន្ទាំនក់ទាំន្ងន្ឹងព្ក ុមហុន្ធានរា៉ាប់ ឬណ្ន្ការសុខភាព្ណាមួ យស ើយ។
សូមបៅ
ទូ រសពទ បៅ
បេខ

1-213-383-4519

TTY

សសវាសហេមន្៍ ន្ិងមន្ុសេចាស់ថ្ន្សខាន្្ី Los Angeles៖ 711 (សសវាបញ្ជន្
ូ
បន្ត ការសៅទូ រសព្ទ ជាតិ)

សសវាសហេមន្៍ ន្ិងមន្ុសេចាស់ថ្ន្សខាន្្ី Los Angeles៖ 1-800-824-0780
ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក ព្ីសមា៉ោង 9:00 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 5:00 ោៃច

សេខសន្េះេឺសព្មាប់អ្នកណដេមាន្បញ្ហាកនុងការសាាប់ ឬន្ិោយ។ សោកអ្ន ក
ចាាំប្ដច់ព្តូវមាន្ឧបករែ៍ទូរសព្ទ ព្ិសសសសដើមបីសៅសៅកាន្់សេខសន្េះ។
ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក ព្ីសមា៉ោង 9:00 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 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. បៅបពេណាម្រតូវទាក់ទងបៅ HICAP


សាំែួរអ្ាំព្ីណ្ន្ការ Cal MediConnect របស់អ្នក ឬ Medicare ស្េងសទៀត

o អ្ន កព្បឹការបស់ HICAP អាចស្ៃ ើយសាំែួររបស់អ្នកអ្ាំព្ីការផ្លៃស់បតរសៅណ្ន្ការងម
ូ
ី ន្ិងជួ យ
សោកអ្ន ក៖

– ណសវ ងយេ់សិទធរិ បស់អ្នក
– ណសវ ងយេ់ព្ីជសព្មើសណ្ន្ការរបស់អ្នក
– ដាក់បែតឹងតវា៉ាអ្ាំព្ីការណងទ ាំសុខភាព្ ឬការព្ោប្ដេរបស់អ្នក និង
– សដាេះព្សាយបញ្ហាជាមួ យវ ិកក យបព្តរបស់អ្នក។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។.
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F. រប ៀ ទំនាក់ទំនងអ្ងគ ភាពន្កេមអ េុណភាព (QIO)
រដា របស់សយើងមាន្អ្ងគ ភាព្មួ យសៅថា Livanta ។ អ្ងគ ភាព្សន្េះ េឺជាព្ក ុមសវជជ បែឌត
ិ ន្ិងអ្ន កជាំនញណងទ ាំសុខ
ភាព្ដថ្ទសទៀត ណដេជួ យណកេមអ េុែភាព្ណងទ ាំសុខភាព្សព្មាប់អ្នកសៅកនុងកមម វ ិ្ី Medicare។ Livanta មិន្
មាន្ទាំនក់ទាំន្ងន្ឹងណ្ន្ការរបស់សយើងស ើយ។
ព្បសភទទាំ នក់ទាំន្ង

សូមបៅ
ទូ រសពទ បៅ
បេខ

1-877-588-1123

TTY

1-855-887-6668
សេខសន្េះេឺសព្មាប់អ្នកណដេមាន្បញ្ហាកនុងការសាាប់ ឬន្ិោយ។ សោកអ្ន ក
ចាាំប្ដច់ព្តូវមាន្ឧបករែ៍ទូរសព្ទ ព្ិសសសសដើមបីសៅសៅកាន្់សេខសន្េះ។

សរបសរ
សំ ុម្រត

Livanta BFCC-QIO Program
10820 Guilford Road, Suite 202
Annapolis Junction, MD 20701

បេហទំព័រ

www.livantaqio.com

F1. បៅបពេណាម្រតូវទាក់ទងបៅ Livanta


សាំែួរអ្ាំព្ីការណងទ ាំសុខភាព្របស់អ្នក

o សោកអ្ន កអាចស្វ ើបែតឹងតវា៉ាព្ីការណងទ ាំណដេសោកអ្ន កប្ដន្ទទួ េ សបើសិន្ ៖
– មាន្បញ្ហាជាមួ យេុែភាព្រណងទ ាំ
– េិតថាការសានក់សៅមន្ទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកព្តូវបញ្ច ប់ឆ្ប់សព្ក ឬ
– េិតថាសសវាណងទ ាំសុខភាព្សៅ្ទេះ មន្ទ ីរណងទ ាំជាំនញ ឬមន្ទ ីរសាតរន្ីតិសមបទថ្ន្ការ
ព្ិសព្គ្នេះជាំងឺសព្ៅទូ េាំទូោយ (CORF) កាំព្ុងបញ្ច ប់សេឿន្សព្ក។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។.
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ជាំព្ូកទី 2៖ សេខទូ រសព្ទ ន្ិង្ន្ធាន្សាំខាន្់ៗ

G. រប ៀ ទាក់ទងកមម វ ិធី Medicare
Medicare េឺជាកមម វ ិ្ីធានរា៉ាប់សុខភាព្សហព្័ន្ធសព្មាប់អ្នកណដេមាន្អាយុ 65ឆ្នាំ ឬសេើសព្ីសន្េះ ជន្ព្ិការ
អាយុសព្កាម 65 ឆ្នាំ ន្ិងអ្ន កណដេមាន្ជាំងឺតព្មងសនមដាំណាក់កាេចុងសព្កាយ (តព្មងសនមណេងដាំសែើរការ
ជាអ្ចិថ្ស្រន្តយ៍ណដេតព្មូវឲ្យោង្ម ឬបដ ូរតព្មងសនម)។
ទីភានក់ង្វរសហព្័ន្ធណដេទទួ េបន្ទុកកមម វ ិ្ី Medicare េឺជាមជឈមែឌេ្ត េស់ សវា Medicare ន្ិង Medicaid ឬ
CMS ។
ព្បសភទទាំ នក់ទាំន្ង

សូមបៅ
ទូ រសពទ បៅ
បេខ

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

TTY

1-877-486-2048។ ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។

ការសៅទូ រសព្ទ មកកាន្់សេខសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ 24 សមា៉ោងកនុងមួ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃ កនុង
មួ យសប្ដតហ៍។

សេខសន្េះេឺសព្មាប់អ្នកណដេមាន្បញ្ហាកនុងការសាាប់ ឬន្ិោយ។ សោកអ្ន ក
ចាាំប្ដច់ព្តូវមាន្ឧបករែ៍ទូរសព្ទ ព្ិសសសសដើមបីសៅសៅកាន្់សេខសន្េះ។
បេហទំព័រ

www.medicare.gov
សន្េះេឺជាសេហទាំព្័រ្ល វូ ការសព្មាប់ Medicare។ វា្ត េជ
់ ូ ន្សោកអ្ន កន្ូ វព្័ត៌មាន្
ងម ីៗបាំ្ុតអ្ាំព្ី Medicare ។ វាក៏មាន្ព្័ត៌មាន្អ្ាំព្ីមន្ទ ីរសព្ទយ មែឌណងទ ាំមន្ុសេ
ចាស់ សវជជ បែឌិត ភានក់ង្វរសុខភាព្តាម្ទ េះ មន្ទ ីរោង្ម មន្ទ ីរសាតរន្ីតិសមប
ទសព្មាប់អ្នកជាំងឺសានក់ព្ោប្ដេ ន្ិងមន្ទ ីរសព្ទយសព្មាប់អ្នកជាំងឺ្ៃន្់។
វារ ួមមាន្សេហទាំព្័រ ន្ិងសេខទូ រសព្ទ ណដេមាន្ព្បសោជន្៍។ សេហទាំព្័រសន្េះ រ ួម
មាន្កូ ន្សសៀវសៅ ណដេអ្ន កអាចព្ព្ីន្សដាយផ្លទេ់សចញព្ីកុាំព្ូ យទ័ររបស់អ្នក។
សបើសិន្សោកអ្ន កមិន្មាន្កុាំព្ូ យទ័រសទ បណា
ណ េ័យកនុងតាំបន្់ ឬមជឈមែឌេចាស់
ជរារបស់អ្នកអាចជួ យសោកអ្ន កចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រសន្េះសដាយសព្បើព្ប្ដស់
កុាំព្ូ យរទ័ររបស់ព្ួកសេ។ ឬសោកអ្ន កអាចទូ រសព្ទ សៅ Medicare តាមសេខខាង
សេើសហើយព្ប្ដប់ព្ួកសេព្ីអ្វើ ណដេសោកអ្ន កកាំព្ុងណសវ ងរក។ ព្ួ កសេន្ឹងណសវ ងរក
ព្័ត៌មាន្សៅសេើសេហទាំព្័រ ព្ព្ីន្វាសចញ សហើយស្ញជ
ើ ូ ន្សោកអ្ន ក។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។.
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ជាំព្ូកទី 2៖ សេខទូ រសព្ទ ន្ិង្ន្ធាន្សាំខាន្់ៗ

H. រប ៀ ទាក់ទងបៅកាន់ជបម្រមើសន្ែទាំសខ
ុ ភាព Medi-Cal
ជសព្មើសណងទ ាំសុខភាព្ Medi-Cal អាចជួ យសោកអ្ន កប្ដន្ សបើសិន្សោកអ្ន កមាន្សាំែួរអ្ាំព្ីការសព្ជើសសរ ើស
ណ្ន្ការ Cal MediConnect ឬបញ្ហាកនុងការចុេះស្មេះស្េងសទៀត។
ព្បសភទទាំ នក់ទាំន្ង

សូមបៅ
ទូ រសពទ បៅ
បេខ

1-844-580-7272

TTY

1-800-430-7077

តាំណាងណ្ន កជសព្មើសណងទ ាំសុខភាព្បសព្មើការសៅចសនៃេះសមា៉ោង 8:00 ព្ព្ឹក ន្ិង
សមា៉ោង 6:00 ោៃច ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សុព្ក។

សេខសន្េះេឺសព្មាប់អ្នកណដេមាន្បញ្ហាកនុងការសាាប់ ឬន្ិោយ។ សោកអ្ន ក
ចាាំប្ដច់ព្តូវមាន្ឧបករែ៍ទូរសព្ទ ព្ិសសសសដើមបីសៅសៅកាន្់សេខសន្េះ។

?

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

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។.
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ជាំព្ូកទី 2៖ សេខទូ រសព្ទ ន្ិង្ន្ធាន្សាំខាន្់ៗ

I. រប ៀ ទាក់ទងបៅកាន់កមម វ ិធី Cal MediConnect Ombuds
កមម វ ិ្ី Cal MediConnect Ombuds េឺជាអ្ន កគ្នាំពារកនុងនមជាតាំណាងរបស់អ្នក។ ព្ួ កសេអាចស្ៃ ើយសាំែួរ
នន សបើសិន្អ្ន កមាន្បញ្ហា ឬពាកយបែតឹងតវា៉ា សហើយអាចជួ យឱយអ្ន កយេ់អ្ាំព្ីអ្វើ ណដេព្តូវស្វ ើ។ កមម វ ិ្ី Cal
MediConnect Ombuds Program ក៏អាចជួ យអ្ន កជាមួ យន្ឹងបញ្ហាសសវា ឬបញ្ហា វ ិកក យបព្ត។ កមម វ ិ្ី Cal
MediConnect Ombuds មិន្មាន្ទាំនក់ទាំន្ងជាមួ យណ្ន្ការរបស់សយើង ឬព្ក ុមហុន្ធានរា៉ាប់រង ឬណ្ន្ការ
សុខភាព្ណាមួ យស ើយ។ សសវារបស់ព្ួកសេេឺឥតេិតថ្ងៃ ។
ព្បសភទទាំ នក់ទាំន្ង

សូមបៅ
ទូ រសពទ បៅ
បេខ

1-855-501-3077។ ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។

TTY

711 (សសវាបញ្ជន្
ូ បន្ត ការសៅទូ រសព្ទ ជាតិ)

ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក ព្ីសមា៉ោង 9:00 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 5:00 ោៃច សេើកណេងណតថ្ងៃ
ឈប់សព្មាក

សេខសន្េះេឺសព្មាប់អ្នកណដេមាន្បញ្ហាកនុងការសាាប់ ឬន្ិោយ។ សោកអ្ន ក
ចាាំប្ដច់ព្តូវមាន្ឧបករែ៍ទូរសព្ទ ព្ិសសសសដើមបីសៅសៅកាន្់សេខសន្េះ។
ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក ព្ីសមា៉ោង 9:00 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 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/problemresolution/ombudsman/

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។.
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ជាំព្ូកទី 2៖ សេខទូ រសព្ទ ន្ិង្ន្ធាន្សាំខាន្់ៗ

J. រប ៀ ទាក់ទងបសវាសងគ មកិចចរ ស់បខានធី
សបើសិន្សោកអ្ន កព្តូវការជាំន្ួយជាមួ យសសវាសព្មាប់សសវាសងគ មកិចចសខាន្្ីណាមួ យ ណដេ្ា េជ
់ ាំន្ួយ កនុងករែី
ណដេមាន្្េព្បសោជន្៍ណដេពាក់ព្័ន្ធ សូ មទាំនក់ទាំន្ងព្កសួ ងសងគ មកិចចរបស់សខាន្្ីកនុងតាំបន្់របស់សោក
អ្ន ក។
ព្បសភទទាំ នក់ទាំន្ង

សូមបៅ
ទូ រសពទ បៅ
បេខ

1-866-613-3777។ ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។
សេើកណេងណតថ្ងៃ ឈប់សព្មាក៖
ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក ព្ីសមា៉ោង 7:30 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 7:30 យប់
ថ្ងៃអាទិតយ សមា៉ោង 8:00 ព្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោង 4:30 ោៃច។

TTY

711 (សសវាបញ្ជន្
ូ បន្ត ការសៅទូ រសព្ទ ជាតិ)
សេខសន្េះេឺសព្មាប់អ្នកណដេមាន្បញ្ហាកនុងការសាាប់ ឬន្ិោយ។ សោកអ្ន ក
ចាាំប្ដច់ព្តូវមាន្ឧបករែ៍ទូរសព្ទ ព្ិសសសសដើមបីសៅសៅកាន្់សេខសន្េះ។
ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក ព្ីសមា៉ោង 7:30 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 7:30 យប់
ថ្ងៃអាទិតយ សមា៉ោង 8:00 ព្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោង 4:30 ោៃច។

?

សរបសរ
សំ ុម្រត

សូ មសមើេសៅសេើ dpss.lacounty.gov/en/resources/offices.htmlឬសៅកនុង
សសៀវសៅទូ រសព្ទ របស់អ្នកសដាយសោងសៅសេើទាំព្័រព្ែ៌សសដើមបីណសវ ងរក
ការ ិោេ័យបសព្មើសសវាសងគ មសៅជិតសោកអ្ន កបាំ្ុត។

បេហទំព័រ

dpss.lacounty.gov

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។.
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ជាំព្ូកទី 2៖ សេខទូ រសព្ទ ន្ិង្ន្ធាន្សាំខាន្់ៗ

K. រប ៀ ទាក់ទងន្្នការសុខភាព្ល វូ ចិតតឯកបទសបខានធីរ ស់អ្នក
សសវាសុខភាព្្ល វូ ចិតតឯកសទសថ្ន្កមម វ ិ្ី Medi-Cal េឺមាន្សព្មាប់សោកអ្ន កតាមរយៈណ្ន្ការសុខភាព្្ល វូ
ចិតត (MHP) របស់សខាន្្ី សបើសិន្សោកអ្ន កបាំសព្ញប្ដន្ព្េប់េកខ ខែឌតព្មូវការចាាំប្ដច់ណ្ន កសវជជ សាស្រសត។
ព្បសភទទាំ នក់ទាំន្ង

សូមបៅ
ទូ រសពទ បៅ
បេខ

ណខេទូ រសព្ទ បនទន្់ថ្ន្ព្កសួ ងសុខភាព្្ល វូ ចិតត (DMH) សខាន្្ី Los Angeles៖
1-800-854-7771 ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។
24 សមា៉ោងកនុងមួ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកនុងមួ យសប្ដតហ៍ 365 ថ្ងៃ កនុងមួ យឆ្នាំ
សយើងមាន្្ត េ់ជូន្សសវាបកណព្បសដាយឥតេិតថ្ងៃសព្មាប់សោកអ្ន កណដេមិន្
សចេះន្ិោយភាសាអ្ង់សេៃ ស។

TTY

711 (សសវាបញ្ជន្
ូ បន្ត ការសៅទូ រសព្ទ ជាតិ) ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។
សេខសន្េះេឺសព្មាប់អ្នកណដេមាន្បញ្ហាកនុងការសាាប់ ឬន្ិោយ។ សោកអ្ន ក
ចាាំប្ដច់ព្តូវមាន្ឧបករែ៍ទូរសព្ទ ព្ិសសសសដើមបីសៅសៅកាន្់សេខសន្េះ។
24 សមា៉ោងកនុងមួ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកនុងមួ យសប្ដតហ៍ 365 ថ្ងៃ កនុងមួ យឆ្នាំ

K1. ទាក់ទងន្្នការសុខភាព្ល វូ ចិតតឯកបទសរ ស់បខានធីអ្ំពី៖

?



សាំែួរអ្ាំព្សី សវាសុខភាព្ឥរ ិោបងណដេ្ត េស់ ដាយសខាន្្ី



សព្មាប់ព្័ត៌មាន្សមាៃត់អ្ាំព្ស
ី ុខភាព្្ល វូ ចិតតសដាយឥតេិតថ្ងៃ សូ មទក់ទងអ្ន ក្ត េ់សសវា ន្ិង
ការព្បឹកាសោបេ់អ្ាំព្ីវវ ិបតត ិ សៅសព្េណាក៏ប្ដន្ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកកាន្់ណខេទូ រសព្ទ បនទន្់
របស់ព្កសួ ងសុខភាព្្ល វូ ចិតតLos Angeles ។

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។.
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ជាំព្ូកទី 2៖ សេខទូ រសព្ទ ន្ិង្ន្ធាន្សាំខាន្់ៗ

ូ ៉ា (California)
L. រប ៀ ទាក់ទងបៅម្រកសួងម្រេ ់ម្រេងសុខាភិបាេរែា កាេីហវញ
ព្កសួ ងណងទ ាំសុខភាព្ណដេព្េប់ព្េងសដាយ California (California Department of Managed Care, DMHC)
ទទួ េខុសព្តូវកនុងការដាក់បញ្ា តា ិសៅសេើណ្ន្ការសុខភាព្ទ ាំងឡាយ។ មជឈមែឌេជាំន្ួយរបស់ DMHC អាច
ជួ យសោកអ្ន កកនុងការដាក់បែតឹងឧទធ រែ៍ ន្ិងបែាឹងតវា៉ា ចាំសពាេះណ្ន្ការសុខភាព្របស់អ្នកសា ីព្ីសសវានន
របស់ Medi-Cal ។
ព្បសភទទាំ នក់ទាំន្ង

សូមបៅ
ទូ រសពទ បៅ
បេខ

1-888-466-2219

TDD:

1-877-688-9891

តាំណាង DMHC េឺសៅរង់ចាាំបសព្មើសោកអ្ន កចាប់ព្សី មា៉ោង 8:00 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង
6:00 ោៃច ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទដេ់ថ្ងៃសុព្ក។

សេខសន្េះេឺសព្មាប់អ្នកណដេមាន្បញ្ហាកនុងការសាាប់ ឬន្ិោយ។ សោកអ្ន ក
ចាាំប្ដច់ព្តូវមាន្ឧបករែ៍ទូរសព្ទ ព្ិសសសសដើមបីសៅសៅកាន្់សេខសន្េះ។

?

សរបសរ
សំ ុម្រត

Help Center
California Department of Managed Health Care
980 Ninth Street, Suite 500
Sacramento, CA 95814-2725

ទូ រសារ

1-916-255-5241

បេហទំព័រ

www.dmhc.ca.gov

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។.
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ជាំព្ូកទី 2៖ សេខទូ រសព្ទ ន្ិង្ន្ធាន្សាំខាន្់ៗ

M. ធនធានែទទបទៀត
ទីភានក់ងារបសវាមនុសសចាស់កនុងមូ េដ្ឋាន
ទីភានក់ង្វរសសវាមន្ុសេចាស់កនុងមូ េដាាន្របស់អ្នកអាច្ត េ់ព្័ត៌មាន្ជូ ន្អ្ន ក ន្ិងជួ យសព្មបសព្មួ េសសវាណដេ
មាន្សព្មាប់មន្ុសេចាស់។

សូមបៅ
ទូ រសពទ បៅ
បេខ

1-800-510-2020

TTY

711 (សសវាបញ្ជន្
ូ បន្ត ការសៅទូ រសព្ទ ជាតិ)

ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក ព្ីសមា៉ោង 8:00 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 5:00 ោៃច សេើកណេងណតថ្ងៃ
ឈប់សព្មាក។

សេខសន្េះេឺសព្មាប់អ្នកណដេមាន្បញ្ហាកនុងការសាាប់ ឬន្ិោយ។ សោកអ្ន ក
ចាាំប្ដច់ព្តូវមាន្ឧបករែ៍ទូរសព្ទ ព្ិសសសសដើមបីសៅសៅកាន្់សេខសន្េះ។
ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក ព្ីសមា៉ោង 8:00 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 5:00 ោៃច សេើកណេងណតថ្ងៃ
ឈប់សព្មាក។
បេហទំព័រ

?

https://wdacs.lacounty.gov/services

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។.
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ជាំព្ូកទី 2៖ សេខទូ រសព្ទ ន្ិង្ន្ធាន្សាំខាន្់ៗ

នាយកដ្ឋានបសវាន្ែទាំសុខភាព (DHCS)
កនុងនមជាសមាជិកមានក់ថ្ន្ណ្ន្ការសយើង សោកអ្ន កមាន្សិទធិទទួ េប្ដន្ទ ាំងកមម វ ិ្ី Medicare ន្ិង MediCal (Medicaid) ។ Medi-Cal (Medicaid) េឺជាកមម វ ិ្ីរ ួមមួ យរបស់រដាាភិប្ដេសហព្័ន្ធ ន្ិងរដា ណដេជួ យដេ់
ចាំណាយណ្ន កសវជជ សាស្រសតសព្មាប់មន្ុសេជាក់ោក់ណដេមាន្ចាំែូេទប ន្ិង្ន្ធាន្មាន្កព្មិត។ សបើសិន្
សោកអ្ន កមាន្សាំែួរអ្ាំព្ជ
ី ន្
ាំ ួ យណដេសោកអ្ន កទទួ េព្ីកមម វ ិ្ី Medi-Cal (Medicaid) សូ មទាំនក់ទាំន្ងនយក
ដាាន្សសវាណងទ ាំសុខភាព្ (DHCS)។

សូមបៅ
ទូ រសពទ បៅ
បេខ

1-888-452-8609 ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ

TTY

711 (សសវាបញ្ជន្
ូ បន្ត ការសៅទូ រសព្ទ ជាតិ)

ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក ព្ីសមា៉ោង 8:00 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 5:00 ោៃច សេើកណេងណតថ្ងៃ
ឈប់សព្មាក។

សេខសន្េះេឺសព្មាប់អ្នកណដេមាន្បញ្ហាកនុងការសាាប់ ឬន្ិោយ។ សោកអ្ន ក
ចាាំប្ដច់ព្តូវមាន្ឧបករែ៍ទូរសព្ទ ព្ិសសសសដើមបីសៅសៅកាន្់សេខសន្េះ។
ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក ព្ីសមា៉ោង 8:00 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 5:00 ោៃច សេើកណេងណតថ្ងៃ
ឈប់សព្មាក។
បេហទំព័រ

?

www.dhcs.ca.gov/individuals

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។.
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ជាំព្ូកទី 2៖ សេខទូ រសព្ទ ន្ិង្ន្ធាន្សាំខាន្់ៗ

សនត ិសខ
ុ សងគ ម
សន្ត ិសុខសងគ មទទួ េខុសព្តូវកនុងការកាំែត់សិទធិទទួ េប្ដន្ ន្ិងព្េប់ព្េងការចុេះស្មេះចូ េកមម វ ិ្ី Medicare។
ព្េរដា សហរដា អាសមរ ិក ណដេមាន្អាយុ 65ឆ្នាំ ឬសេើសព្ីសន្េះ ឬណដេមាន្ព្ិការភាព្ ឬជាំងឺតព្មងសនមដាំណាក់
កាេចុងសព្កាយ ន្ិងបាំសព្ញតាមេកខ ខែឌមួ យចាំន្ួន្ េឺមាន្សិទធិទទួ េកមម វ ិ្ី Medicare។ សបើសិន្សោកអ្ន ក
ទទួ េប្ដន្ការព្តួ តព្ិន្ិតយណ្ន កសន្ត ិសុខសងគ មរ ួចសហើយសនេះ ការចុេះស្មេះចូ េកមម វ ិ្ី Medicare េឺស្វ ើស ើង
សដាយសវ ័យព្បវតត ិ។ សបើសិន្សោកអ្ន កមិន្ទន្់ប្ដន្ការព្តួ តព្ិន្ិតយណ្ន កសន្ត ិសុខសងគ មសទ សោកអ្ន កព្តូវចុេះ
ស្មេះកនុងកមម វ ិ្ី Medicare។ សន្ត ិសុខសងគ មព្េប់ព្េងដាំសែើរការចុេះស្មេះសព្មាប់កមម វ ិ្ី Medicare។ សដើមបី
ដាក់ពាកយសុាំ Medicare សោកអ្ន កអាចទូ រសព្ទ មកកាន្់សន្ត ិសុខសងគ ម ឬអាចអ្សញ្ជ ើញមកកាន្់កា រ ិោេ័យ
សន្ត ិសុខសងគ មកនុងតាំបន្់របស់អ្នក។
សន្ត ិសុខសងគ មក៏ទទួ េខុសព្តូវ្ងណដរសេើការកាំែត់ព្សី ោកអ្ន កណាណដេព្តូវបង់ព្ប្ដក់បណន្ែ មសព្មាប់ការ
ធានរា៉ាប់រងសៅសេើឱសងព្តូវការសវជជ បញ្ហជណ្ន ក D សដាយសារព្ួ កសេមាន្ចាំែូេខព ស់។ សបើសិន្សោកអ្ន កទទួ េ
ប្ដន្េិខិតព្ីសន្ត ិសុខសងគ មណដេព្ប្ដប់សោកអ្ន កថា សោកអ្ន កព្តូវបង់ព្ប្ដក់បណន្ែ ម ឬមាន្សាំែួរអ្ាំព្ប
ី រ ិមាែ
ទឹកព្ប្ដក់ ឬសបើសិន្ចាំែូេរបស់សោកអ្ន កធាៃក់ចុេះ សដាយសារព្ព្ឹតតិការែ៍ស្វ ើឲ្យជី វ ិតមាន្ការផ្លៃស់បតរសនេះ
ូ
សោក
ិញ។
អ្ន កអាចទូ រសព្ទ មកកាន្់សន្ត ិសុខសងគ មសដើមបីសសន ើសកា
ុាំ រព្ិចារណាស ើង វ
សបើសិន្សោកអ្ន កសរ ើ្ទ េះ ឬផ្លៃស់បតរអាសយដា
ូ
ា ន្ថ្ព្បសែីយរ៍ បស់អ្នក វាសាំខាន្់ណាស់ណដេសោកអ្ន កទាំនក់ទាំន្ង
ឹ
សន្ត ិសុខសងគ មសដើមបីព្ប្ដប់ព្ួកសេឲ្យដង។

សូមបៅ
ទូ រសពទ បៅ
បេខ

1-800-772-1213។ ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។

TTY

1-800-325-0778។ ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។

ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក ព្ីសមា៉ោង 8:00 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 7:00 ោៃច
សោកអ្ន កអាចសព្បើព្ប្ដស់សសវាទូ រសព្ទ សវ័យព្បវតត ិរបស់សន្ត ិសុខសងគ មសដើមបីទទួ េ
ប្ដន្ព្័ត៌មាន្ណដេប្ដន្ងតទុក ន្ិងស្វ ើពាែិជជកមម មួយចាំន្ួន្ 24 សមា៉ោងកនុង
មួ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃ កនុងមួ យសប្ដតហ៍ 365 ថ្ងៃ កនុងមួ យឆ្ន។ាំ

សេខទូ រសព្ទ សន្េះ តព្មូវឲ្យមាន្ឧបករែ៍ទូរសព្ទ ព្ិសសស ន្ិងសព្មាប់ណតអ្ន កណដេ
មាន្បញ្ហាកនុងការសាតប់ ឬការន្ិោយប៉ោុសណា
ណ េះ។
ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក ព្ីសមា៉ោង 8:00 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 7:00 ោៃច
សោកអ្ន កអាចសព្បើព្ប្ដស់សសវាទូ រសព្ទ សវ័យព្បវតត ិរបស់សន្ត ិសុខសងគ មសដើមបីទទួ េ
ប្ដន្ព្័ត៌មាន្ណដេប្ដន្ងតទុក ន្ិងស្វ ើពាែិជជកមម មួយចាំន្ួន្ 24 សមា៉ោងកនុង
មួ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃ កនុងមួ យសប្ដតហ៍ 365 ថ្ងៃ កនុងមួ យឆ្ន។ាំ
បេហទំព័រ

?

www.ssa.gov

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។.
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ជំពូកទី 3 ៖ ការបម្រ ើម្រាស់ការធានារ៉ា រ់ ងរ ស់ន្ែនការសម្រមា ់ការន្ែទំ
សុខភាពរ ស់អ្នក និងបសវាធានារ៉ា ់រងបែេងបទៀត
បសចកត ីបែតម
ើ
ជាំព្ូកសន្េះមាន្េកខ ខែឌ ន្ិង វ ិធាន្ជាក់ោក់ ណដេសោកអ្ន កព្តូវដឹង សដើមបីទទួ េប្ដន្ការណងទ ាំសុខភាព្ ន្ិង
សសវាធានរា៉ាប់រងស្េងសទៀតជាមួ យន្ឹង Health Net Cal MediConnect ។ វាក៏ព្ប្ដប់សោកអ្ន កអ្ាំព្ីអ្នកសព្មប
សព្មួ េណងទ ាំរបស់អ្នក ព្ីរសបៀបទទួ េប្ដន្ការណងទ ាំព្ីអ្នក្ត េ់សសវាស្េងៗ ន្ិងកនុងសាាន្ភាព្ព្ិសសសមួ យ
ចាំន្ួន្ (រ ួមទ ាំងព្ីអ្នក្ត េ់សសវា ឬឱសងសាាន្សព្ៅបណ្ត
ត ញ) អ្វ ើណដេព្តូវស្វ ើសៅសព្េសោកអ្ន កទទួ េប្ដន្
វវ ិកយ យបព្តសោយផ្ទទេ់សព្មាប់សសវា ណដេប្ដន្ធានរា៉ាប់រងសោយ ណ្ន្ការរបស់សយើង ន្ិង វ ិធាន្សព្មាប់ការស្វ ើ
ជាមាាស់ឧបករែ៍សវជជ សាស្រសតសព្បើប្ដន្យូរ (DME) ។ ពាកយេន្ៃ ឹេះ ន្ិងន្ិយមន្័យរបស់វាមាន្សៅកនុងេាំោប់អ្កេរ
ព្កមសៅកនុងជាំព្ូកចុងសព្កាយថ្ន្ សសៀវសៅណែនាំសមាជិក។
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ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ជាំព្ូកទី 3 ៖ ការសព្បើព្ប្ដស់ការធានរា៉ាប់រងរបស់
ណ្ន្ការសព្មាប់ការណងទ ាំសុខភាព្របស់អ្នក
ន្ិងសសវាធានរា៉ាប់រងស្េងសទៀត
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(DPH/SAPC).......................................................................................................................... 52
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ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ជាំព្ូកទី 3 ៖ ការសព្បើព្ប្ដស់ការធានរា៉ាប់រងរបស់
ណ្ន្ការសព្មាប់ការណងទ ាំសុខភាព្របស់អ្នក
ន្ិងសសវាធានរា៉ាប់រងស្េងសទៀត

A. ព័ត៌មានអ្ំពី "បសវា" "បសវា ន្ែលម្រតូវានធានារ៉ា ់រង" "អ្ន កែតល់បសវា" និង "អ្ន ក
ែតលប់ សវាកនុង ណ្ត
ត ញ"
សសវា េឺជាការណងទ ាំសុខភាព្ សសវាន្ិងការគាំព្ទរយៈសព្េយូរអ្ណងវ ង ការ្រ ត់្រង់ សសវាសុខភាព្ឥរ ិយាបង ឱ
សងមាន្ ន្ិងគាន្សវជជ បញ្ហជ បរ ិកាខរ ន្ិងសសវាស្េងសទៀត។ បសវាន្ែលមានការធានារ៉ា ់រង៖ េឺជាសសវាទ ាំងសន្េះ
ណ្តមួ យ ណដេណ្ន្ការរបស់សយើងបង់ថ្ងៃជូន្។ ការណងទ ាំសុខភាព្ ណដេប្ដន្ធានរា៉ាប់ររង សុខភាព្ឥរ ិយាបង
ន្ិងជាំន្ួយគាំព្ទ ន្ិងសសវាណងទ ាំយូរអ្ណងវ ង (Long-term Services and Supports, LTSS) ព្តូវប្ដន្រាយសៅកនុង
តារាងអ្តថព្បសយាជន្៍សៅកនុងជាំព្ូកទី 4 ណ្ន ក D ទាំព្័រ 70 ។
អ្ន ក្ត េ់សសវា េឺជាសវជជ បែឌត
ិ េិោន្ុបោាក ន្ិងបុេរេស្េងសទៀត ណដេ្ត េ់សសវា ន្ិងការណងទ ាំសុខភាព្ជូ ន្
សោកអ្ន ក។ ពាកយ អ្ន ក្ត េស់ សវា រ ួមមាន្មន្ទ ីរសព្ទយ ភានក់្រសុខភាព្តាម្ទ េះ េៃ ន្
ី ីក ន្ិងកណន្ៃ ងស្េងសទៀត
ណដេ្ត េឲ្
់ យអ្ន កន្ូ វសសវាណងទ ាំសុខភាព្ សសវាសុខភាព្ឥរ ិយាបង ឧបករែ៍សវជជ សាស្រសត ន្ិងជាំន្ួយគាំព្ទ
ន្ិងសសវាណងទ ាំយូរអ្ណងវ ង (LTSS) មួ យចាំន្ួន្។
អ្ន ក្ា េ់សសវាកនុងបណ្ត
ត ញ េឺជាអ្ន ក្ា េ់សសវា ណដេស្វ កា
ើ រជាមួ យណ្ន្ការសុខភាព្។ អ្ន ក្ា េស់ សវាណងទ ាំទ ាំង
សន្េះ ប្ដន្ព្ព្មទទួ េ យកការបង់ព្ប្ដក់របស់សយើងជាការបង់ព្ប្ដក់សព្ញសេញ។ អ្ន ក្ា េ់សសវាណងទ ាំកនុងបណ្ត
ត ញ
សចញវ ិកយ យបព្តឲ្យសយើងសោយផ្ទទេ់ សព្មាប់ការណងទ ាំណដេព្ួ កសេ្ា េជ
់ ូ ន្សោកអ្ន ក។ សៅសព្េ ណដេសោកអ្ន ក
ជួ បព្ិសព្គេះជាមួ យអ្ន ក្ា េស់ សវាណងទ ាំកនុងបណ្ត
ត ញ ជា្មា តាអ្ន កមិន្បង់អ្វើសព្មាប់សសវាណដេមាន្ការរា៉ាប់រង
សនេះសទ។

B. វវ ធាធានសតព
ី ីការទទួ លានការន្ែទំសខ
ុ ភាព សុខភាពន្ែនកឥរ ធាយា ទ និងជំនួយ
គំម្រទ និងបសវាន្ែទំយូរអ្ន្ងែ ង (LTSS) ន្ែលធានារ៉ា ់រងបោយន្ែនការ
Health Net Cal MediConnect ធានរា៉ាប់រងសេើសសវាទ ាំងអ្ស់ ណដេរា៉ាប់រងសោយ Medicare ន្ិង Medi-Cal ។
សន្េះរ ួមបញ្ចេ
ូ ទ ាំងសសវាសុខភាព្ណ្ន កឥរ ិយាបទ ក៏ដូចជាជាំន្ួយគាំព្ទ ន្ិងសសវាណងទ ាំយូរអ្ណងវ ង (LTSS)។
Health Net Cal MediConnect ជាទូ សៅន្ឹងបង់ព្ប្ដក់សព្មាប់សសវាណងទ ាំសុខភាព្ សសវាសុខភាព្ណ្ន កឥរ ិយា
បទ ន្ិង LTSS ណដេសោកអ្ន កទទួ េប្ដន្ សបើសិន្សោកអ្ន កស្វ ើតាមវវ ិធាន្របស់ណ្ន្ការ។ សដើមបីមាន្កា
ររា៉ាប់រងព្ីណ្ន្ការ៖

?



ការណងទ ាំសុខភាព្ណដេសោកអ្ន កទទួ េព្តូវណតជា អ្តថម្រ បយាជន៍របស់ណ្ន្ការមួ យ។ សន្េះមាន្
ន្័យថា ការណងទ ាំសនេះ ព្តូវណតមាន្សៅកនុងតារាងអ្តថព្បសយាជន្៍ថ្ន្ណ្ន្ការ។ (តារាង េឺសៅ
កនុងជាំព្ូកទី 4 ណ្ន ក D ទាំព្័រ 70ថ្ន្សសៀវសៅណែនាំសន្េះ)។



ការណងទ ាំព្តូវណតព្តូវប្ដន្កាំែត់ថា ចំាច់ខាងបវជជសាស្តសត។ សោយភាព្ចាាំប្ដច់ោងសវជជ សាស្រសត
សយើងចង់មាន្ន្័យថា សោកអ្ន កព្តូវការសសវា សដើមបីទប់សាយត់សរាេ វវ ិន្ិច័យ ឬព្ាប្ដេជាំងឺរបស់
អ្ន ក ឬសដើមបីរកាសាាន្ភាព្សុខភាព្បចចុបបន្ន របស់អ្នក។ សន្េះរ ួមបញ្ចេ
ូ ទ ាំងការណងទ ាំ ណដេ
សោកអ្ន កមិន្ចាាំប្ដច់ចូេមន្ទ ីរសព្ទយ ឬមន្ទ ីរណងទ ាំ។ វាក៏មាន្ន្័យ្ងណដរថា សសវា បរ ិកាខរ្រ ត់
្រ ង់ ឬឱសងណដេបាំសព្ញតាមបទោាន្អ្ន្ុវតា ណ្ន កសវជជ សាស្រសត ណដេអាចទទួ េយកប្ដន្។



សព្មាប់សសវាសវជជ សាស្រសត អ្ន កព្តូវណតមាន្បណ្ត
ត ញមួ យសៅថា អ្ន កែតល់បសវាន្ែទំសុខភាព ឋម
(PCP) ណដេប្ដន្ប្រប់ការណងទ ាំ ឬប្ដន្ព្ប្ដប់អ្នកសៅជួ បជាមួ យសវជជ បែឌិតមួ យស្េងសទៀត។វ
កនុងនមជាសមាជិកមានក់ថ្ន្ណ្ន្ការ សោកអ្ន កព្តូវណតសព្ជើសសរ ើសអ្ន ក្ា េ់សសវាកនុងបណ្ត
ត ញជា
PCP របស់អ្នក។

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ជាំព្ូកទី 3 ៖ ការសព្បើព្ប្ដស់ការធានរា៉ាប់រងរបស់
ណ្ន្ការសព្មាប់ការណងទ ាំសុខភាព្របស់អ្នក
ន្ិងសសវាធានរា៉ាប់រងស្េងសទៀត

o កនុងករែីជាសព្ចើន្ PCP បណ្ត
ត ញរបស់អ្នក ព្តូវណត្ត េ់ការយេ់ព្ព្ម ព្ីសោកអ្ន កមុន្សព្េ

សោកអ្ន កអាចសមើេស ើញន្រណ្តមានក់ ណដេមិន្ណមន្ជា PCP របស់អ្នក ឬសព្បើអ្នក្ត េ់សសវា
ស្េងសទៀតសៅកនុងបណ្ត
ត ញរបស់ណ្ន្ការសន្េះ។ សន្េះសៅថា ការ ញ្ជន
ូ
នត ។ សបើសិន្អ្ន កមិន្
ទទួ េប្ដន្ការយេ់ព្ព្មសនេះសទ Health Net Cal MediConnect អាចន្ឹងមិន្ព្េបដែតប់
សេើសសវាទ ាំងសនេះ។ សោកអ្ន កមិន្ព្តូវការបញ្ជន្
ូ បន្ត សទសដើមបីជួបអ្ន កឯកសទសជាក់ោក់
មួ យចាំន្ួន្ដូ ចជាអ្ន កឯកសទសោងសុខភាព្របស់ស្រសតី។ សដើមបីណសវ ងយេ់បណន្ា មអ្ាំព្ីការ
បញ្ជន្
ូ បន្ត សូ មសមើេទាំព្័រ 48។

o PCPs របស់ណ្ន្ការរបស់សយើង មាន្ទាំនក់ទាំន្ងជាមួ យព្ក ុមសវជជ សាស្រសតទ ាំងសន្េះ។ សៅសព្េ
អ្ន កសព្ជើស PCP របស់អ្នក សោកអ្ន កក៏អាចសព្ជើសព្ក ុមសវជជ សាស្រសត ណដេមាន្ទាំនក់ទាំន្ង
ន្ឹងគន្ងណដរ។ សន្េះមាន្ន្័យថា PCP របស់អ្នកន្ឹងកាំព្ុងស្វ ើការបញ្ជន្
ូ សោកអ្ន កបន្ត សៅ
កាន្់អ្នកឯកសទស ន្ិងសសវាណដេមាន្សមព ័ន្ធភាព្ជាសាោ ជាមួ យន្ឹងព្ក ុមការ្រសវជជ
សាស្រសតរបស់ គត់្ង ណដរ។ ព្ក ុមការ្រសវជជ សាស្រសា េឺជាព្ក ុម PCP ព្េូសព្ទយឯកសទស ន្ិង
អ្ន ក្ា េ់សសវា ណងទ ាំសុខភាព្ដថ្ទសទៀត ណដេស្វ ើការ្រជាមួ យគន សហើយព្តូវប្ដន្ចុេះកិចា
សន្ា សដើមបីស្វ ើការ្រ ជាមួ យ ណ្ន្ការសយើង។

o សោកអ្ន កមិន្ចាាំប្ដច់ព្តូវការការបញ្ជន្
ូ ព្ី PCP របស់អ្នកសព្មាប់ការណងទ ាំសសព្្រេះបនទន្់
ឬការណងទ ាំព្តូវការបនទន្់ ឬសដើមបីជួបជាមួ យអ្ន ក្ត េ់សសវាសុខភាព្ស្រសតីសឡើយ។ សោកអ្ន ក
អាចទទួ េព្បសភទណងទ ាំស្េងសទៀតសោយមិន្ចាាំប្ដច់មាន្ការបញ្ជន្
ូ ព្ី PCP របស់អ្នក។
សដើមបីណសវ ងយេ់បណន្ា មអ្ាំព្ីចាំែុចសន្េះ សូ មសមើេទាំព្័រ 48។

o សដើមបីណសវ ងយេ់បណន្ា មអ្ាំព្ីការសព្ជើសសរ ើស PCP សូ មសមើេទាំព្័រ 47។


បោកអ្ន កម្រតវូ ន្តទទួ លការន្ែទំពីអ្នកែតល់បសវានន ណ្ត
ត ញ ន្ែល ជា ់សមព ័នធជាសាខាជាមួ យ នឹង
ម្រក ុមការងារបវជជសាស្តសតរ ស់ PCP រ ស់អ្នក។ ជា្មា តា ណ្ន្ការន្ឹងមិន្រា៉ាប់រងសេើការណងទ ាំ ណដេ
ទទួ េព្ីអ្នក្ា េ់សសវា ណដេមិន្ស្វ ើការជាមួ យ ណ្ន្ការ សុខភាព្ន្ិងព្ក ុមការ្រសវជជ សាស្រសតរបស់ PCP
របស់អ្នក សនេះសឡើយ។ ោងសព្កាមសន្េះេឺជាករែីមួយចាំន្ួន្សៅសព្េវវ ិធាន្សន្េះ មិន្អ្ន្ុវតត ៖

o ណ្ន្ការរ ួមមាន្ការណងទ ាំសសព្្រេះបនទន្់ ឬការណងទ ាំព្តូវការបនទន្់ព្អ្
ី ន ក្ា េ់សសវាសព្ៅ

បណ្ត
ត ញ។ សដើមបីណសវ ងយេ់បណន្ា ម ន្ិងសដើមបីដឹងថា សតើការណងទ ាំបនទន្់ ឬភាៃមៗចាាំប្ដច់ព្តូវ
ការអ្វ ើខៃេះ សូ មសមើេណ្ន ក H ទាំព្័រ 57។

o សបើសិន្សោកអ្ន កព្តូវការការណងទ ាំ ណដេមាន្សៅកនុងណ្ន្ការរបស់សយើង សហើយអ្ន ក្ាេ់សសវា
កនុងបណ្ត
ត ញមិន្អាច្ត េ់ការណងទ ាំជូ ន្សោកអ្ន កប្ដន្ សនេះសោកអ្ន កអាចទទួ េការណងទ ាំ
ព្ីអ្នក្ា េស់ សវាសព្ៅបណ្ត
ត ញ។ សបើសិន្សោកអ្ន កព្តូវប្ដន្មាន្តព្មូវឲ្យជួ បជាមួ យអ្ន ក
្ត េស់ សវាសៅសព្ៅបណ្ត
ត ញ សនេះន្ឹងទមទរតព្មូវឲ្យមាន្ការអ្ន្ុញ្ហាត្ត េ់សិទធិជាមុន្។ កាេ
ណ្តការអ្ន្ុញ្ហាតព្តូវប្ដន្ឯកភាព្យេ់ព្ព្ម អ្ន ក្ត េ់សសវា ណដេសសន ើសុាំ ន្ិងអ្ន ក្ត េ់សសវា
ណដេទទួ េ ន្ឹងព្តូវប្ដន្ជព្មាបជូ ន្ដាំែឹងអ្ាំព្ីការអ្ន្ុញ្ហាតឲ្យសិទធិណដេព្តូវប្ដន្ឯកភាព្
យេ់ព្ព្ម។ សៅកនុងសាាន្ភាព្សន្េះ សយើងន្ឹងធានរា៉ាប់សេើការណងទ ាំសោយឥតេិតថ្ងៃ ចាំសពាេះ
អ្ន ក។ សដើមបីណសវ ងយេ់អ្ាំព្កា
ី រទទួ េប្ដន្ការយេ់ព្ព្ម សដើមបីជួបអ្ន ក្ត េ់សសវាសៅោងសព្ៅ
បណ្ត
ា ញ សូ មសមើេណ្ន ក D ទាំព្័រ 46។

o ណ្ន្ការធានរា៉ាប់រងសេើសសវាោងតព្មងសនម សព្េសោកអ្ន កសា ិតសៅសព្ៅតាំបន្់សសវា
របស់ណ្ន្ការរយៈសព្េខៃ ី។ សោកអ្ន កអាចទទួ េប្ដន្សសវាទ ាំងសន្េះ សៅតាម
មន្ទ ីរោងឈាមណដេបញ្ហជក់ទទួ េសារេ់សោយ Medicare។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ជាំព្ូកទី 3 ៖ ការសព្បើព្ប្ដស់ការធានរា៉ាប់រងរបស់
ណ្ន្ការសព្មាប់ការណងទ ាំសុខភាព្របស់អ្នក
ន្ិងសសវាធានរា៉ាប់រងស្េងសទៀត

o សៅសព្េសោកអ្ន កចូ េរ ួមន្ឹងណ្ន្ការជាសេើកដាំបូង សោកអ្ន កអាចសសន ើសុាំបន្ត ជួបជាមួ យ

អ្ន ក្ត េ់សសវា នសព្េបចចុបបន្ន របស់អ្នកប្ដន្។ សោយមាន្ករែីសេើកណេងមួ យចាំន្ួន្ សយើង
ព្តូវតព្មូវឲ្យយេ់ព្ព្មសាំសែើសន្េះ សបើសិន្សយើង អាចបញ្ហជក់ថា សោកអ្ន កមាន្ទាំនក់ទាំន្ង
មាន្ព្សាប់ជាមួ យអ្ន ក្ត េ់សសវា (សូ មអាន្ជាំព្ូកទី 1 ទាំព្័រ 13)។ សបើសិន្សយើងយេ់ព្ព្មតាម
ការសសន ើសុាំរបស់អ្នក សនេះសោកអ្ន កអាចបន្ត ជួបអ្ន ក្ត េ់សសវា ណដេ សោកអ្ន ក ជួ បនសព្េ
សន្េះរហូ តដេ់ 12 ណខ សដើមបីទទួ េសសវា។ កនុងអ្ាំឡ
ុ ងសព្េសនេះ អ្ន កសព្មបសព្មួ េការណងទ ាំ
របស់អ្នកន្ឹងទក់ទងសោកអ្ន ក សដើមបីជួយសោកអ្ន ក ឲ្យ រកអ្ន ក្ត េ់សសវា សៅកនុង
បណ្ត
ត ញសយើង ណដេមាន្សមព ័ន្ធភាព្ជាសាោជាមួ យ ន្ឹងព្ក ុម ការ្រសវជជ សាស្រសតរបស់ PCP
របស់អ្នក។ បនទប់ព្ី 12 ណខមក សយើងន្ឹងណេងរា៉ាប់រងសេើការណងទ ាំរបស់អ្នកតសៅសទៀត
សហើយ សបើសិន្សោកអ្ន កបន្ត ជួបអ្ន ក្ត េ់សសវា ណដេមិន្សៅកនុងបណ្ត
ត ញរបស់សយើង សហើយ
មិន្ជាប់ជាសមព ័ន្ធភាព្ជាសាោជាមួ យន្ឹងព្ក ុមការ្រសវជជ សាស្រសតរបស់ PCP របស់អ្នក។

C. ព័ត៌មានអ្ំពីអ្នកសម្រម សម្រមួ លការន្ែទំសខ
ុ ភាពរ ស់អ្នក
C1. អ្ែ ីបៅជាអ្ន កសម្រម សម្រមួ លការន្ែទំសុខភាព
អ្ន កសព្មបសព្មួ េការណងទ ាំសុខភាព្ េឺជាមន្ុសេដ៏សាំោន្់មានក់ណដេស្វ កា
ើ រជាមួ យសោកអ្ន ក ជាមួ យណ្ន្ការ
សុខភាព្ ន្ិងជាមួ យអ្ន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំសុខភាព្របស់អ្នក សដើមបីធានឲ្យព្ប្ដកដថា សោកអ្ន កទទួ េប្ដន្ការ
ណងទ ាំសុខភាព្ណដេសោកអ្ន កព្តូវការ។ អ្ន កសព្មបសព្មួ េការណងទ ាំជួ យសរៀបចាំោក់បញ្ចេ
ូ គនសសវាណងទ ាំ
សុខភាព្សដើមបីបាំសព្ញឲ្យប្ដន្សៅតាមតព្មូវការថ្ន្ការណងទ ាំសុខភាព្របស់សោកអ្ន ក។ ព្ួ កសេស្វ កា
ើ រជាមួ យសោក
អ្ន កសដើមបីសរៀបចាំណ្ន្ការណងទ ាំរបស់អ្នក។ ព្ួ កសេជួ យសោកអ្ន កកនុងការសសព្មចសព្ជើសសរ ើសព្ក ុមណងទ ាំសុខភាព្
សោកអ្ន ក។ អ្ន កសព្មបសព្មួ េការណងទ ាំរបស់អ្នក្ត េព្
់ ័ត៌មាន្ណដេសោកអ្ន កព្តូវការសដើមបីព្េប់ព្េងការណងទ ាំ
សុខភាព្របស់សោកអ្ន ក។ សន្េះ ក៏ន្ឹងជួ យសោកអ្ន កបសងយ ើតជសព្មើសណដេព្តឹមព្តូវសព្មាប់សោកអ្ន ក្ងណដរ។

C2. វវ ធាីីន្ែលបោកអ្ន កចចទក់ទងអ្ន កសម្រម សម្រមួ លការន្ែទំសុខភាពរ ស់អ្នក
អ្ន កសព្មបសព្មួ េការណងទ ាំមានក់ន្ឹងព្តូវចាត់តាាំងសព្មាប់សោកអ្ន ក សៅសព្េណដេសោកអ្ន កកាៃយជា
សមាជិកថ្ន្ណ្ន្ការ។ អ្ន កសព្មបសព្មួ េណងទ ាំរបស់អ្នកន្ឹងទក់ទងសោកអ្ន កសៅសព្េសោកអ្ន កចុេះសឈាាេះ
កនុងណ្ន្ការរបស់សយើង។ សសវាបសព្មើសមាជិកអាចព្ប្ដប់សោកអ្ន កព្ីរសបៀបណដេសោកអ្ន កអាចទក់ទងអ្ន ក
សព្មបសព្មួ េណ្ន កណងទ ាំរបស់អ្នកប្ដន្។ សោកអ្ន កអាចសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សសវាបសព្មើសមាជិកសបើសិន្សោក
អ្ន កព្តូវការជាំន្ួយកនុងការទក់ទងជាមួ យន្ឹងអ្ន កសព្មបសព្មួ េការណងទ ាំរបស់អ្នក។

C3. បតើបោកអ្ន កចចផ្លាស់ ត រអ្ន
ូ កសម្រម សម្រមួ លការន្ែទំសុខភាពរ ស់អ្នកបោយរប ៀ ណ្ត
សបើសិន្សោកអ្ន កចង់បតរអ្ន
ូ កសព្មបសព្មួ េការណងទ ាំសុខភាព្របស់អ្នក សូ មទាំនក់ទាំន្ងសសវាបសព្មើសមាជិក។
សបើសិន្អ្ន កព្តូវការជាំន្ួយបណន្ា ម សូ មទូ រសព្ទ មកសសវាបសព្មើសមាជិករបស់សយើងតាមសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ជាំព្ូកទី 3 ៖ ការសព្បើព្ប្ដស់ការធានរា៉ាប់រងរបស់
ណ្ន្ការសព្មាប់ការណងទ ាំសុខភាព្របស់អ្នក
ន្ិងសសវាធានរា៉ាប់រងស្េងសទៀត

D. ការន្ែទំពីអ្នកែតលប់ សវាន្ែទំ ឋម អ្ន កជំនាញ អ្ន កែតល់បសវាបវជជសាស្តសតកនុង ណ្ត
ត
ញបែេងៗ និងអ្ន កែតល់បសវាបវជជសាស្តសតបម្រៅ ណ្ត
ត ញ
D1. ការន្ែទំពី អ្ន កែតល់បសវាន្ែទំ ឋម
សោកអ្ន កព្តូវណតសព្ជើសសរ ើសអ្ន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំសុខភាព្បឋម (PCP) សដើមបី្តេជ
់ ូ ន្ ន្ិងព្េប់ព្េងចាត់ណចង
ការណងទ ាំរបស់អ្នក។ PCPs របស់ណ្ន្ការរបស់សយើង មាន្ទាំនក់ទាំន្ងជាមួ យព្ក ុមសវជជ សាស្រសតទ ាំងសន្េះ។ សៅ
សព្េអ្ន កសព្ជើស PCP របស់អ្នក សោកអ្ន កក៏អាចសព្ជើសព្ក ុមសវជជ សាស្រសត ណដេមាន្ទាំនក់ទាំន្ង ន្ឹងគន្ងណដរ។
និយមន័យនន "PCP" ប យ
ើ បតើ PCP បីែ ីអ្ែីខាះសម្រមា ់បោកអ្ន ក
សៅសព្េអ្ន កកាៃយជាសមាជិកមួ យរ ូបថ្ន្ណ្ន្ការរបស់សយើង សោកអ្ន កព្តូវណតសព្ជើសសរ ើសអ្ន ក្ត េ់សសវាកនុង
បណ្ត
ត ញ Health Net Cal MediConnect សដើមបីស្វ ើជា PCP របស់អ្នក។ PCP របស់អ្នក េឺជាសវជជ បែឌិតមួ យរ ូប
ណដេព្តូវន្ឹងេកខ ខែឌតព្មូវរបស់រដា សហើយព្តូវប្ដន្បែតុេះបណ្ត
ត េ សដើមបី្តេ់ការណងទ ាំណ្ន កសវជជ សាស្រសតមូ េោាន្ជូ ន្
សោកអ្ន ក។ ទ ាំងសនេះរ ួមមាន្សវជជ បែឌិត ណដេ្ត េ់ការណងទ ាំណ្ន កសវជជ សាស្រសតទូ សៅ ន្ិង/ឬព្បចាាំព្េួ សារ សព្ទយជាំនញ
ណ្ន កឱសង ណដេ្ត េ់ការណងទ ាំសវជជ សាស្រសតថ្្ទ កនុង ន្ិងព្េូសព្ទយណ្ន កសរាេស្រសតី (OB/GYNs) ណដេ្ត េ់ការណងទ ាំ
សព្មាប់ស្រសតី។
សោកអ្ន កន្ឹងទទួ េការណងទ ាំសុខភាព្ជាព្បចាាំ ឬជាមូ េោាន្ភាេសព្ចើន្ព្ី PCP របស់អ្នក។ PCP របស់អ្នកក៏
ន្ឹងជួ យព្េប់ព្េងសសវាធានរា៉ាប់រងស្េងសទៀត ណដេសោកអ្ន កទទួ េកនុងនមជាសមាជិកមានក់ថ្ន្ណ្ន្ការ
របស់សយើង្ងណដរ។ សន្េះ រ ួមមាន្ ៖
 ការងត X-Ray
 ការស្វ ើសតសត ព្ីមន្ទ ីរព្ិសសា្ន្៍
 ការព្ាប្ដេ
 ការណងទ ាំរបស់អ្នកព្ីសវជជ បែឌិត ណដេជាព្េូសព្ទយឯកសទស
 ការចូ េសព្មាកកនុងមន្ទ ីរសព្ទយ ន្ិង
 ការណងទ ាំតាមោន្សុខភាព្។
ឺ មួ យអ្ន ក្ត េ់ សសវា
"ការសព្មបសព្មួ េ" សសវាធានរា៉ាប់រងរបស់អ្នករ ួមមាន្ ៖ ការព្ិន្ិតយ ឬការព្ិសព្គេះជាំងជា
ណងទ ាំណ្ន្ការស្េងសទៀត អ្ាំព្ីការណងទ ាំសុខភាព្ ន្ិងដាំសែើរការព្ាប្ដេ។ សបើសន្
ិ សោកអ្ន កព្តូវការសសវា
ឬបរ ិកាខរធានរា៉ាប់រងព្បសភទជាក់ោក់មួយចាំន្ួន្ សោកអ្ន កព្តូវណតទទួ េការយេ់ព្ព្មជាមុន្ព្ីPCP របស់អ្នក
(ដូ ចជា ការបញ្ជន្
ូ សោកអ្ន កសៅរកព្េូសព្ទយឯកសទសណ្តមានក់)។ សព្មាប់សសវាជាក់ោក់មួយចាំន្ួន្ PCP របស់
អ្ន កព្តូវការទទួ េប្ដន្ការអ្ន្ុញ្ហាតឲ្យ សិទធិជាមុន្ (អ្ន្ុម័តជាមុន្)។ សបើសិន្សសវាណដេសោកអ្ន កព្តូវការតព្មូវ
ឲ្យមាន្ការអ្ន្ុញ្ហាតជាមុន្សនេះ PCP របស់អ្នកន្ឹងសសន ើសកា
ុាំ រអ្ន្ុញ្ហាតព្ីណ្ន្ការរបស់សយើង ឬព្ក ុមការ្រ
សវជជ សាស្រសតរបស់អ្នក។ សោយសហតុថា PCP របស់អ្នកន្ឹង្ត េ់ ន្ិងសព្មបសព្មួ េការណងទ ាំសុខភាព្របស់អ្នក
សនេះសោកអ្ន កេួ របញ្ជន្
ូ កាំែត់ព្តាសវជជ សាស្រសតព្ីមុន្ទ ាំងអ្ស់របស់អ្នកសៅការ ិយាេ័យ PCP របស់អ្នក។
ដូ ចសយើងប្ដន្ព្ន្យេ់ោងសេើ ជា្មា តា សោកអ្ន កន្ឹងព្តូវជួ បព្ិសព្គេះជាមួ យ PCP អ្ន កជាមុន្សព្មាប់តព្មូវ
ការណងទ ាំសុខភាព្សទៀងទត់ភាេសព្ចើន្របស់អ្នក។ សៅសព្េណដេ PCP របស់អ្នកេិតថា សោកអ្ន កព្តូវការការ
ព្ាប្ដេឯកសទស ព្ួ កសេន្ឹងព្តូវបញ្ចន្
ូ សោកអ្ន ក (ការអ្ន្ុម័តជាមុន្) សៅកាន្់ព្េូសព្ទយឯកសទសថ្ន្ណ្ន្ការ
ឬអ្ន ក្ត េ់សសវាមួ យចាំន្ួន្ស្េងសទៀត។ មាន្ព្បសភទសសវាធានរា៉ាប់រងមួ យចាំន្ួន្ប៉ោុសណ្ត
ណ េះ ណដេសោកអ្ន កអាច

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ជាំព្ូកទី 3 ៖ ការសព្បើព្ប្ដស់ការធានរា៉ាប់រងរបស់
ណ្ន្ការសព្មាប់ការណងទ ាំសុខភាព្របស់អ្នក
ន្ិងសសវាធានរា៉ាប់រងស្េងសទៀត

ទទួ េប្ដន្ សោយមិន្ចាាំប្ដច់មាន្ការឯកភាព្ជាមុន្ព្ី PCP អ្ន ក ដូ ចការព្ន្យេ់របស់សយើងោងសព្កាមសន្េះ។
សមាជិកមានក់ៗមាន្ PCP មួ យ។ PCP អាចជាមន្ទ ីរព្ាប្ដេ។ ស្រសតីអាចសព្ជើសសរ ើសព្េូសព្ទយណ្ន កសមភ ព្/សរាេស្រសតី
(OB/GYN) ឬ មន្ទ ីរព្ាប្ដេស្វ ើណ្ន្ការព្េួ សារជា PCP របស់ព្ួកសេ។
សោកអ្ន កអាចន្ឹងសព្ជើសសរ ើសអ្ន កព្បកបវ ិជាជជីវៈសវជជ សាស្រសតមិន្ណមន្ព្េូសព្ទយជា PCP របស់អ្នកប្ដន្។ អ្ន ក
ព្បកបវ ិជាជជីវៈមិន្ណមន្ជាព្េូសព្ទយរ ួមមាន្៖ ឆ្ា ប-េិោន្ុបោាកណដេមាន្វ ិញ្ហាបន្ប័ព្ត សព្ទយអ្ន្ុសវជជ បែឌិត
មាន្វ ិញ្ហាបន្ប័ព្ត ន្ិងជាំន្ួយការព្េូសព្ទយ។ សោកអ្ន កន្ឹងព្តូវប្ដន្ភាជប់សៅកាន្់ PCP ណដេសដើរតួ នទី
ព្េប់ព្េង ប៉ោុណន្ត សោកអ្ន កន្ឹងបន្ត ទទួ េប្ដន្សសវាព្ីអ្នកព្បកបវ ិជាជជីវៈមិន្ណមន្ព្េូសព្ទយ ណដេព្តូវប្ដន្សព្ជើស
សរ ើសរបស់អ្នក។ សោកអ្ន កព្តូវប្ដន្អ្ន្ុញ្ហាតឲ្យផ្ទៃស់បតរជសព្មើ
ូ
សអ្ន កព្បកបវ ិជាជជីវៈណដេ្ត េស់ សវារបស់អ្នកសោយ
ផ្ទៃស់បតរូ PCP ណដេសដើរតួ នទីព្េប់ព្េង។ ប័ែណសមារេ់ខល ួន្របស់អ្នកន្ឹងព្តូវប្ដន្សប្ដេះព្ុមពសោយមាន្សឈាាេះ
របស់ PCP ណដេសដើរតួ នទីជាអ្ន កព្េប់ព្េង។ សោកអ្ន កព្បណហេន្ឹងអាចមាន្អ្ន កឯកសទសសដើរតួ នទីជា PCP
របស់អ្នក។ អ្ន កឯកសទសព្តូវណតមាន្ឆ្ន្ទ ៈ ន្ិងអាច្តេ់ន្ូវការណងទ ាំណដេសោកអ្ន កព្តូវការ។
ការបម្រជស
ើ បរ ីសមណឌលសុខភាពស ព័នធ (FQHC) ឬគ្ា ីនិកសុខភាពជន ទ (RHC) ន្ែលមានលកខ ណៈសមបតត ិ
ម្រគ្ ់ម្រគន់បីែ ីជា PCP រ ស់អ្នក
FQHC ឬ RHC េឺជាមន្ទ ីរព្ាប្ដេ សហើយអាចស្វ ើជា PCP របស់អ្នកប្ដន្។ FQHC ន្ិង RHC េឺជាមែឌេសុខ
ភាព្ ណដេ្ត េស់ សវាណងទ ាំបឋម។ សូ មទូ រសព្ទ មកកាន្់សសវាបសព្មើសមាជិក សដើមបីសុាំសឈាាេះ ន្ិងអាសយោាន្ថ្ន្
FQHC ន្ិង RHC ណដេស្វ ើការជាមួ យ Health Net Cal MediConnect ឬណសវ ងរកសៅកនុងបញ្ជ ីរាយសឈាាេះអ្ន ក្តេ់
សសវា ន្ិងឱសងសាាន្។
ជបម្រមើសរ ស់អ្នកចំប

ះPCP

សៅសព្េសោកអ្ន កចុេះសឈាាេះកនុងណ្ន្ការសយើង សោកអ្ន កព្តូវសព្ជើសសរ ើសព្ក ុមការ្រសវជជ សាស្រសាជាប់កិចាសន្ាព្ី
បណ្ត
ត ញរបស់សយើង។ ព្ក ុមការ្រសវជជ សាស្រសា េឺជា ព្ក ុម PCP ព្េូសព្ទយឯកសទស ន្ិងអ្ន ក្ា េ់សសវាណងទ ាំសុខភាព្
ដថ្ទសទៀតណដេស្វ កា
ើ រ្រជាមួ យគនសហើយព្តូវប្ដន្ចុេះកិចាសន្ា សដើមបីស្វ ើការ្រជាមួ យណ្ន្ការរបស់សយើង។
សោកអ្ន កក៏ន្ឹងសព្ជើសសរ ើស PCP មានក់ព្ីព្ក ុមការ្រសវជជ សាស្រសាជាប់កិចាសន្ាសន្េះ្ងណដរ។ ការ ិយាេ័យរបស់
សវជជ បែឌិតព្ាប្ដេបឋមរបស់អ្នកេួ រ្ត េ់ភាព្្យព្សួ េឲ្យអ្ន កស្វ ើដាំសែើរសៅកាន្់។ សោកអ្ន កអាចសសន ើសុាំ PCP
កនុងចមាៃយ 10 ថ្ម៉ោេ៍ ឬ 30 នទីព្ីកណន្ៃ ងណដេអ្ន ករស់សៅ ឬស្វ ើការ។ សោកអ្ន កអាចណសវ ងរកព្ក ុមការ្រ
សវជជ សាស្រសត (ន្ិង PCP ន្ិងមន្ទ ីរសព្ទយណដេជាសាោរបស់ព្ួកសេ) សៅកនុងបញ្ជ ីរាយសឈាាេះអ្ន ក្ត េស់ សវា ន្ិងឱស
ងសាាន្ ឬសោកអ្ន កអាចន្ឹងចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័ររបស់សយើងតាមរយៈ mmp.healthnetcalifornia.com។
សដើមបីបញ្ហជក់ព្ីវតត មាន្របស់អ្នក្ត េ់សសវា ឬសដើមបីសាកសួ រព្័ត៌មាន្អ្ាំព្ី PCP ជាក់ោក់មួយ សូ មទាំនក់ទាំន្ង
សសវាបសព្មើសមាជិក តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ
ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារ
ទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។
ព្ក ុមការ្រសវជជ សាស្រសត ន្ិង PCP ន្ីមួយៗព្តូវស្វ ើការបញ្ជន្
ូ សៅព្េូសព្ទយឯកសទសថ្ន្ណ្ន្ការជាក់ោក់ ន្ិងសព្បើ
ព្ប្ដស់មន្ទ ីរសព្ទយជាក់ោក់មួយចាំន្ួន្ សៅកនុងបណ្ត
ត ញរបស់ព្ួកសេ។ សបើសិន្មាន្ព្េូសព្ទយឯកសទស ឬមន្ទ ីរសព្ទយ
របស់ណ្ន្ការជាក់ោក់មួយណដេសោកអ្ន កចង់សព្បើព្ប្ដស់ ដាំបូងសោកអ្ន កព្តូវព្ប្ដកដថា ព្េូសព្ទយឯកសទស
ន្ិងមន្ទ ីរសព្ទយសា ិតសៅកនុងព្ក ុមការ្រសវជជ សាស្រសត ន្ិងបណ្ត
ត ញរបស់ PCP ។ សឈាាេះ ន្ិងសេខទូ រសព្ទ កា រ ិយាេ័យ
របស់PCP អ្ន កមាន្សប្ដេះព្ុមពសេើប័ែណសមាជិកភាព្របស់អ្នក។
សបើសិន្សោកអ្ន កមិន្សព្ជើសសរ ើសព្ក ុមការ្រសវជជ សាស្រសត ឬ PCP មានក់សទ ឬសបើសិន្សោកអ្ន កសព្ជើសសរ ើសព្ក ុម
ការ្រសវជជ សាស្រសត ឬPCP មួ យណដេមិន្មាន្សៅកនុងណ្ន្ការសន្េះ សយើងន្ឹងចាត់ណចងឲ្យសោកអ្ន កសោយ
សវ ័យព្បវតា ិន្ូវព្ក ុមការ្រសវជជ សាស្រសត ន្ិង PCP ណដេសា ត
ិ សៅជិត្ទ េះសោកអ្ន ក។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ជាំព្ូកទី 3 ៖ ការសព្បើព្ប្ដស់ការធានរា៉ាប់រងរបស់
ណ្ន្ការសព្មាប់ការណងទ ាំសុខភាព្របស់អ្នក
ន្ិងសសវាធានរា៉ាប់រងស្េងសទៀត

សព្មាប់ព្័ត៌មាន្សត ីព្ី វ ិ្ីផ្ទៃស់បតរូ PCP របស់អ្នក សូ មសមើេ "ជសព្មើសសដើមបីរផ្ទៃស់បតរូ PCP របស់អ្នក" ោងសព្កាម។
ជបម្រមើសកនុងការផ្លាស់ ត រូ PCP រ ស់អ្នក
សោកអ្ន កអាចផ្ទៃស់បតរូ PCP របស់អ្នកសោយសហតុ្េណ្តមួ យសៅសព្េណ្តក៏ប្ដន្។ ដូ ចគនសន្េះ្ងណដរ PCP
របស់អ្នកក៏អាចចាកសចញព្ីបណ្ត
ត ញណ្ន្ការរបស់សយើង។ សបើសិន្ PCP របស់អ្នកចាកសចញព្ីបណ្ត
ត ញណ្ន្ការ
របស់សយើង សនេះសយើងអាចជួ យសោកអ្ន ករក PCP ងាណី ដេសា ិតសៅកនុងបណ្ត
ត ញណ្ន្ការរបស់សយើង សិន្អ្ន ក្តេ់
សសវាសនេះន្ចាកសចញព្ីបណ្ត
ត ញរបស់សយើងឥឡូវសន្េះ។
សាំសែើរបស់អ្នកន្ឹងអ្ន្ុវតត សៅថ្ងៃ ទីមួយថ្ន្ណខបនទប់ព្ីកាេបរ ិសច័ ទថ្ន្ណ្ន្ការរបស់សយើងទទួ េប្ដន្សាំសែើ
របស់អ្នក។ សដើមបីផ្ទៃស់បតរូ PCP របស់អ្នក សូ មទូ រសព្ទ សៅសសវាបសព្មើសមាជិកតាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ ការសៅរបស់អ្នកន្ឹងព្តូវប្ដន្សឆ្ៃ ើយតប
ិញសៅថ្ងៃ
ព្តេប់មកវ
ស្វ កា
ើ របនទប់ ឬអ្ន កអាចចូ េកាន្់សេហទាំព្័ររបស់សយើងណដេមាន្អាសយោាន្
mmp.healthnetcalifornia.com សដើមបីស្វ ើការោក់សសាំ ែើរបស់អ្នក។
សៅសព្េណដេសោកអ្ន កទាំនក់ទាំន្ងសយើង ព្តូវព្ប្ដកដថា ព្ប្ដប់សយើងឲ្យដឹង សបើសិន្សោកអ្ន កកាំព្ុងជួ បព្ិសព្គេះ
ជាមួ យព្េូសព្ទយឯកសទស ឬកាំព្ុងទទួ េសសវាធានរា៉ាប់រងស្េងសទៀត ណដេព្តូវការការយេ់ព្ព្មព្ី PCP របស់អ្នក
(ដូ ចជា សសវាសុខភាព្តាម្ទ េះ ន្ិងបរ ិកាខរសវជជ សាស្រសតសព្បើជាប់ប្ដន្យូរ)។ សសវាបសព្មើសមាជិកន្ឹងឲ្យអ្ន កដឹងអ្ាំព្ី
វវ ិ្ី ណដេសោកអ្ន កអាចបន្ត ទទួ េប្ដន្សសវាណងទ ាំឯកសទស ន្ិងសសវាស្េងសទៀតណដេសោកអ្ន កប្ដន្ទទួ េសៅ
សព្េសោកអ្ន កផ្ទៃស់បតរូ PCP របស់អ្នក។ ព្ួ កសេ ក៏ន្ឹងព្ិន្ិតយសដើមបីឲ្យព្ប្ដកដថា PCP ណដេសោកអ្ន កចង់ផ្ទៃស់
បដ ូរ េឺ ទទួ េយកអ្ន កជាំងឺងាីៗ។ សសវាបសព្មើសមាជិកន្ឹងបដ ូរកាំែត់ព្តាសមាជិកភាព្របស់អ្នកសដើមបីប្ាញសឈាាេះ
PCP ងា ីរបស់សោកអ្ន ក រ ួចព្ប្ដប់សោកអ្ន កព្ីសព្េណដេការផ្ទៃស់បដ ូរសៅកាន្់ PCP ងា ីន្ឹងចាប់ស្ា ើមអ្ន្ុវតា ។
ព្ួ កសេក៏ន្ឹងស្ញើបែ
័ ណ សមាជិកងា ីជូន្សោកអ្ន ក ណដេប្ាញព្ីសឈាាេះ ន្ិងសេខទូ រសព្ទ របស់ PCP ងាសី ោក
អ្ន ក្ងណដរ។
សូ មចងចាាំ PCP ថ្ន្ណ្ន្ការរបស់សយើងមាន្សមព ័ន្ធភាព្ជាមួ យរបស់ព្ក ុមការ្រសវជជ សាស្រសត។ សបើសិន្សោកអ្ន ក
ផ្ទៃស់បតរូ PCP របស់អ្នក សោកអ្ន កក៏អាចន្ឹងកាំព្ុងផ្ទៃស់បតរព្ក
ូ ុមសវជជ សាស្រសត្ងណដរ។ សៅសព្េសោកអ្ន កសសន ស
ើ ុាំ
ការផ្ទៃស់បតរូ ព្តូវព្ប្ដកដថាប្ដន្ព្ប្ដប់ណ្ន កសសវាបសព្មើសមាជិកថា សតើសោកអ្ន កកាំព្ុងជួ បន្ឹងអ្ន កឯកសទស ឬក៏
កាំព្ុងទទួ េសសវាណដេមាន្ការធានរា៉ាប់រងដថ្ទសទៀត ណដេតព្មូវឲ្យមាន្ការយេ់ព្ព្មព្ី PCP របស់អ្នក។ ណ្នក
សសវាបសព្មើសមាជិកន្ឹងជួ យធានឲ្យព្ប្ដកដថា សោកអ្ន កអាចបន្ត ការណងទ ាំឯកសទស ន្ិងសសវាស្េងសទៀត
របស់អ្នក សៅសព្េសោកអ្ន កផ្ទៃស់បតរូ PCP របស់អ្នក។
បសវាន្ែលបោកអ្ន កចចទទួ លានបោយមិនាច់ទទួ លការយល់ម្រពមជាមុនពីសំណ្តក់ PCP របស់អ្នក
សៅកនុងករែីភាេសព្ចើន្ សោកអ្ន កចាាំប្ដច់ព្តូវមាន្ការឯកភាព្ព្ី PCP របស់អ្នក មុន្សព្េជួ បព្ិសព្គេះ
ជាមួ យអ្ន ក្ត េ់សសវាស្េងសទៀត។ ការឯកភាព្សន្េះ សៅថា ការ ញ្ជន
ូ ។ សោកអ្ន កអាចទទួ េប្ដន្សសវានន
ដូ ចជាសសវា ណដេមាន្សរៀបរាប់ោងសព្កាមសន្េះ សោយគាន្ការឯកភាព្ជាមុន្ព្ី PCP របស់អ្នក ៖

?



សសវាសសព្្រេះបនទន្់ព្ីអ្នក្ត េ់សសវាកនុងបណ្ត
ត ញ ឬអ្ន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំសព្ៅបណ្ត
ត ញ។



ការណងទ ាំព្តូវការបនទន្់ព្អ្
ី ន ក្ត េស់ សវាណងទ ាំកនុងបណ្ត
ត ញ។



ការណងទ ាំព្តូវការបនទន្់ព្អ្
ី ន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំសព្ៅបណ្ត
ត ញ សៅសព្េសោកអ្ន កមិន្អាចសៅរកអ្ន ក្ត េ់
សសវាណងទ ាំកនុងបណ្ត
ត ញប្ដន្ (ឧទហរែ៍ សៅសព្េអ្ន កសា ិតសៅសព្ៅតាំបន្់សសវារបស់ណ្ន្ការ)។

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ជាំព្ូកទី 3 ៖ ការសព្បើព្ប្ដស់ការធានរា៉ាប់រងរបស់
ណ្ន្ការសព្មាប់ការណងទ ាំសុខភាព្របស់អ្នក
ន្ិងសសវាធានរា៉ាប់រងស្េងសទៀត



សសវាោងឈាម ណដេសោកអ្ន កទទួ េប្ដន្សៅមន្ទ ីរោងឈាមមាន្បញ្ហជក់ព្តឹមព្តូវព្ី
Medicare សៅសព្េសោកអ្ន កសា ិតសៅសព្ៅតាំបន្់សសវារបស់ណ្ន្ការ។ (សូ មទូ រសព្ទ មកកាន្់សសវា
បសព្មើសមាជិក មុន្សព្េណដេអ្ន កចាកសចញព្ីតាំបន្់សសវា។ សយើងអាចជួ យឲ្យសោកអ្ន កទទួ េ
ប្ដន្សសវាោងឈាម ខែៈសព្េសោកអ្ន កសា ិតសៅឆ្ងៃយ)។



ការចាក់ថានប
ាំ ្យរសេើជាំងឺផ្ទតសាយ ន្ិងជាំងឺ COVID-19 ព្ព្មទ ាំងជាំងឺរោកសងៃ ើមព្បសភទ B ន្ិង
ការចាក់ថានប
ាំ ្យរជាំងឺរោកទងសួ ត ដរាបណ្តសោកអ្ន កទទួ េសសវាទ ាំងសន្េះព្ីអ្នក្ត េ់សសវា
ណងទ ាំកនុងបណ្ត
ត ញ។



សសវាណងទ ាំសុខភាព្ស្រសតីជាព្បចាាំសទៀងទត់ ន្ិងសសវាណ្ន្ការព្េួ សារ។ សន្េះរ ួមទ ាំង សសវាព្ិន្ិតយសុដន្់
ព្ិន្ិតយមា៉ោម៉ោូ ព្កាម (ព្ិន្ិតយសុដន្់សោយកាាំរសា ីអ្ុិច) ព្ិន្ិតយសកាសិកាមហារ ើកមាត់សូ បន្ ន្ិង
ការព្ិន្ិតយសរ ើរាងរ បន្ត ព្ូជស្រសតី ដរាបណ្តសោកអ្ន កទទួ េសសវាទ ាំងសន្េះព្ីអ្នក្ត េ់សសវាកនុងបណ្ត
ត ញ។



សេើសព្ីសន្េះសៅសទៀត សបើសន្
ិ សោកអ្ន កមាន្សិទធិទទួ េប្ដន្សសវាព្ីអ្នក្ត េ់សសវាសុខភាព្ជា
ជន្ជាតិឥណ្ត
ឌ សនេះសោកអ្ន កអាចន្ឹងជួ បអ្ន ក្ត េ់សសវាទ ាំងសន្េះប្ដន្សោយមិន្ចាាំប្ដច់មាន្
ការបញ្ជន្
ូ បន្ត ។



សសវាណ្ន្ការព្េួ សារព្ីអ្នក្ា េស់ សវាណងទ ាំកនុងបណ្ត
ា ញ ន្ិងសព្ៅបណ្ត
ា ញ។



ការណងទ ាំមូ េោាន្មុន្សព្មាេ សសវាជាំងឺឆ្ៃងតាម្ល វូ សភទ ន្ិងការស្វ ើសតសត ព្ិន្ិតយរកសមសរាេ HIV ។

សូ មសមើេជាំព្ូកទី 4 សព្មាប់ព្័ត៌មាន្េមអ ិតអ្ាំព្ីសសវាណដេអាចទទួ េប្ដន្ការយេ់ព្ព្មជាមុន្ (បញ្ជន្
ូ បន្ត ) ព្ី
PCP របស់អ្នក។

D2. ការន្ែទំពីអ្នកឯកបទស និងអ្ន កែតល់បសវាកនុង ណ្ត
ត ញបែេងៗ
ព្េូសព្ទយឯកសទស េឺជាសវជជ បែឌិតណដេ្តេ់ការណងទ ាំសុខភាព្សព្មាប់ជាំងឺជាក់ោក់មួយ ឬណ្ន កណ្តមួ យថ្ន្
រាងកាយ។ ព្េូសព្ទយឯកសទសមាន្សព្ចើន្ព្បសភទ។ ោងសព្កាមសន្េះ េឺជាឧទហរែ៍មួយចាំន្ួន្ ៖



ការណងទ ាំសោយព្េូសព្ទយណ្នកជាំងឺមហារ ើកសព្មាប់អ្នកជាំងឺមហារ ើក។



ណងទ ាំសោយព្េូសព្ទយណ្ន កជាំងឺសបេះដូ ងសព្មាប់អ្នកជាំងឺសបេះដូ ង។



ណងទ ាំសោយព្េូសព្ទយណ្ន កជាំងឺឆ្អឹងសព្មាប់អ្នកជាំងឺមាន្បញ្ហាឆ្អ ឹង សនៃក់ ឬបញ្ហាសាច់ដុាំ។

សដើមបីឲ្យសោកអ្ន កអាចជួ បព្ិសព្គេះជាមួ យព្េូសព្ទយឯកសទស ជា្មា តា សោកអ្ន កចាាំប្ដច់ព្តូវមាន្ការឯកភាព្
ជាមុន្ព្ី PCP របស់អ្នក (សន្េះសៅថា "ការបញ្ជន្
ូ " សៅកាន្់ព្េូសព្ទយឯកសទស)។ វាសាំោន្់ណដេព្តូវទទួ េប្ដន្ការ
បញ្ជន្
ូ (ការឯកភាព្ជាមុន្) ព្ី PCP របស់អ្នក មុន្សព្េណដេសោកអ្ន កជួ បព្ិសព្គេះជាមួ យព្េូសព្ទយឯកសទស
កនុងណ្ន្ការ ឬអ្ន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំជាក់ោក់ស្េងសទៀត (មាន្ករែីសេើកណេងមួ យចាំន្ួន្ កនុងសនេះរ ួមមាន្៖ ការ
ណងទ ាំសុខភាព្ស្រសតជា
ី ព្បចាាំ)។ សបើសិន្សោកអ្ន កមិន្មាន្ការបញ្ជន្
ូ (ការឯកភាព្ជាមុន្) មុន្សព្េណដេសោក
អ្ន កទទួ េប្ដន្សសវាព្ីព្េូសព្ទយឯកសទស សនេះសោកអ្ន កអាចព្តូវបង់ព្ប្ដក់សព្មាប់សសវាទ ាំងសន្េះសោយខល ួន្ឯង។
សបើសិន្ព្េូសព្ទយឯកសទសចង់ឲ្យសោកអ្ន កព្តឡប់មករកការណងទ ាំបណន្ា ម សូ មព្ិន្ិតយឲ្យព្ប្ដកដជាមុន្ថា ការ
បញ្ជន្
ូ (ការឯកភាព្ជាមុន្) ណដេសោកអ្ន កប្ដន្ទទួ េព្ី PCP អ្ន កសព្មាប់ការជួ បព្ិសព្គេះសេើកដាំបូងរ ួមមាន្
ការជួ បព្ិសព្គេះបណន្ា មសទៀតសព្មាប់ព្េូសព្ទយឯកសទស។
ព្ក ុមការ្រសវជជ សាស្រសត ន្ិង PCP ន្ីមួយៗព្តូវស្វ ើការបញ្ជន្
ូ សៅព្េូសព្ទយឯកសទសថ្ន្ណ្ន្ការជាក់ោក់ ន្ិងសព្បើ
ព្ប្ដស់មន្ទ ីរសព្ទយជាក់ោក់មួយចាំន្ួន្ សៅកនុងបណ្ត
ត ញរបស់ព្ួកសេ។ សន្េះមាន្ន្័យថា ព្ក ុមការ្រសវជជ សាស្រសត

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ជាំព្ូកទី 3 ៖ ការសព្បើព្ប្ដស់ការធានរា៉ាប់រងរបស់
ណ្ន្ការសព្មាប់ការណងទ ាំសុខភាព្របស់អ្នក
ន្ិងសសវាធានរា៉ាប់រងស្េងសទៀត

ន្ិង PCP ណដេសោកអ្ន កសព្ជើសសរ ើសអាចកាំែត់ព្ព្ី េូសព្ទយឯកសទស ន្ិងមន្ទ ីរសព្ទយណដេសោកអ្ន កអាចន្ឹងសព្បើ
ព្ប្ដស់។ សបើសិន្មាន្ព្េូសព្ទយឯកសទស ឬមន្ទ ីរសព្ទយជាក់ោក់ ណដេសោកអ្ន កចង់សព្បើព្ប្ដស់ សូ មព្ិន្ិតយសមើេថា
សតើព្ក ុមការសវជជ សាស្រសត ឬ PCP របស់អ្នក សព្បើព្ប្ដស់ព្េូសព្ទយឯកសទស ឬមន្ទ ីរសព្ទយសនេះឬយា៉ោងណ្ត។ ជាទូ សៅ
សោកអ្ន កអាចផ្ទៃស់បតរូ PCP សៅសព្េណ្តក៏ប្ដន្ សបើសិន្សោកអ្ន កចង់ជួបព្ិសព្គេះជាមួ យព្េូសព្ទយឯកសទស
ថ្ន្ណ្ន្ការ ឬសៅកាន្់មន្ទ ីរសព្ទយណដេ PCP បចចុបបន្ន របស់អ្នកមិន្អាចបញ្ជន្
ូ សោកអ្ន កសៅប្ដន្។ សៅកនុង
ជាំព្ូកសព្កាម "ជសព្មើសសដើមបីរផ្ទៃស់បតរូ PCP របស់អ្នក" សយើងព្ប្ដប់សោកអ្ន កអ្ាំព្ី វ ិ្ីផ្ទៃស់បតរូ PCP របស់អ្នក។
ព្បសភទសសវាខៃ េះតព្មូវឲ្យមាន្ការឯកភាព្ជាមុន្ ព្ីណ្ន្ការរបស់សយើង ឬព្ីព្ក ុមការ្រសវជជ សាស្រសតរបស់អ្នក (សន្េះ
សៅថា ការទទួ េ "ការអ្ន្ុញ្ហាតជាមុន្")។ ការអ្ន្ុញ្ហាតជាមុន្ េឺជាដាំសែើរការទទួ េប្ដន្ការឯកភាព្មុន្សព្េ
ណដេសោកអ្ន កទទួ េប្ដន្សសវាជាក់ោក់មួយចាំន្ួន្។ សបើសិន្សសវាណដេសោកអ្ន កព្តូវការសនេះ តព្មូវឲ្យមាន្ការ
អ្ន្ុញ្ហាតជាមុន្ PCP របស់អ្នក ឬអ្ន ក្ត េស់ សវាណងទ ាំកនុងបណ្ត
ត ញស្េងសទៀត ន្ឹងសសន ើសកា
ុាំ រអ្ន្ុញ្ហាតព្ីណ្ន្ការ
របស់សយើង ឬព្ក ុមការ្រសវជជ សាស្រសតរបស់អ្នក។ សាំសែើសន្េះន្ឹងព្តូវប្ដន្ព្តួ តព្ិន្ិតយ សហើយសសចកត ីសសព្មច (ការ
កាំែត់របស់អ្ងរ ភាព្) ន្ឹងព្តូវស្ញើជូន្សោកអ្ន ក ន្ិងអ្ន ក្ា េ់សសវាណងទ ាំរបស់អ្នក។ សូ មសមើេតារាងអ្តា
ព្បសយាជន្៍សៅកនុងជាំព្ូកទី 4 ថ្ន្កូ ន្សសៀវសៅសន្េះសព្មាប់សសវាជាក់ោក់ណដេព្តូវការការអ្ន្ុញ្ហាតជាមុន្។

D3. អ្ែ ីន្ែលម្រតូវបីែ ីបៅបពលន្ែលអ្ន កែតល់បសវាចកបចញពីន្ែនការរ ស់បយើង
អ្ន ក្ត េស់ សវាណងទ ាំកនុងបណ្ត
ត ញណដេសោកអ្ន កកាំព្ុងសព្បើព្ប្ដស់អាចន្ឹងចាកសចញព្ីណ្ន្ការរបស់សយើង។ សបើ
សិន្អ្ន ក្ត េ់សសវាណ្តមួ យថ្ន្អ្ន ក្ត េ់សសវារបស់សោកអ្ន កព្ិតជាចាកសចញព្ីណ្ន្ការរបស់សយើង សនេះសោក
អ្ន កមាន្សិទធិ ន្ិងការការពារមួ យចាំន្ួន្ណដេព្តូវប្ដន្សសងខ បសៅោងសព្កាមសន្េះ៖



សទេះបីជាអ្ន ក្ា េស់ សវាណងទ ាំកនុងបណ្ត
ា ញរបស់សយើង អាចន្ឹងផ្ទៃស់បដ ូរកនុងឆ្ងនាំសន្េះ សយើងព្តូវ្ា េ់
ជូ ន្សោកអ្ន កន្ូ វេទធ ភាព្សៅជួ បអ្ន ក្ា េស់ សវាណដេមាន្េកខ ែៈសមបតត ិព្េប់ព្គន្់ សោយគាន្
ការអាក់ោន្។



សយើងន្ឹងព្ាយាម្ត េដ
់ ាំែង
ឹ ជូ ន្សោកអ្ន កយា៉ោងសហាចណ្តស់ក៏មុន្ 30 ថ្ងៃ សដើមបីឲ្យសោកអ្ន ក
មាន្សព្េសព្ជើសសរ ើសអ្ន ក្តេ់សសវាងា ី។



សយើងន្ឹងជួ យសោកអ្ន កសព្ជើសសរ ើសអ្ន ក្ា េស់ សវាណដេមាន្េកខ ែៈសមបតត ិព្េប់ព្គន្់ងាមា
ី ន ក់
សដើមបីបន្ា ព្េប់ព្េងតព្មូវការណងទ ាំសុខភាព្របស់អ្នក។



សបើសិន្សោកអ្ន កកាំព្ុងឆ្ៃ ងកាត់ការព្ាប្ដេសវជជ សាស្រសត សោកអ្ន កមាន្សិទធិសាកសួ រ សហើយ
សយើងន្ឹងស្វ ើការជាមួ យសោកអ្ន កសដើមបីធានថាការព្ាប្ដេណដេចាាំប្ដច់ណ្ន កសវជជ សាស្រសតណដេ
សោកអ្ន កកាំព្ុងទទួ េមិន្ព្តូវប្ដន្ប្អក់។



សបើសិន្អ្ន កសជឿជាក់ថា សយើងមិន្ប្ដន្ផ្ទៃស់បដ ូរអ្ន ក្ា េ់សសវាណងទ ាំព្ីមុន្របស់អ្នក សោយអ្ន ក្ា េ់
សសវាណងទ ាំណដេមាន្េកខ ែៈសមបតត ិព្េប់ព្គន្់មានក់ ឬថាការណងទ ាំរបស់អ្នក មិន្ព្តូវប្ដន្
ព្េប់ព្េងសោយសមព្សប សោកអ្ន កមាន្សិទធិោក់ពាកយបែាឹងឧទធ រែ៍ ចាំសពាេះសសចកា ីសសព្មចរបស់
សយើង។

សបើសិន្សោកអ្ន កដឹងថា អ្ន ក្ា េ់សសវាណងទ ាំណ្តមានក់របស់សយើងន្ឹងចាកសចញព្ីណ្ន្ការសយើង សូ មទក់ទង
សយើង សដើមបីសយើងអាចជួ យអ្ន កកនុងការណសវ ងរកអ្ន ក្ា េ់សសវាណងទ ាំងាមា
ី ន ក់ ន្ិងព្េប់ព្េងការណងទ ាំរបស់អ្នក។
សព្មាប់ជាំន្ួយ សូ មសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សសវាបសព្មើសមាជិក តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាប់
ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ
ឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ជាំព្ូកទី 3 ៖ ការសព្បើព្ប្ដស់ការធានរា៉ាប់រងរបស់
ណ្ន្ការសព្មាប់ការណងទ ាំសុខភាព្របស់អ្នក

D4. រប ៀ ទទួ លានការន្ែទំពីអ្នកែតល់បសវាបៅបម្រៅ ណ្ត
ត ញ

ន្ិងសសវាធានរា៉ាប់រងស្េងសទៀត

សបើសិន្មាន្ព្បសភទសសវាជាក់ោក់មួយចាំន្ួន្ណដេសោកអ្ន កព្តូវការ សហើយសសវាសនេះមិន្មាន្សៅកនុងបណ្ត
ត ញ
ណ្ន្ការសយើង សនេះសោកអ្ន កព្តូវទទួ េប្ដន្ការអ្ន្ុញ្ហាតជាមុន្ (ការឯកភាព្ជាមុន្)។ PCP របស់អ្នកន្ឹង
សសន ើសុាំការអ្ន្ុញ្ហាតជាមុន្ព្ីណ្ន្ការរបស់សយើង ឬព្ក ុមការ្រសវជជ សាស្រសតរបស់អ្នក។
វាជាសរឿងសាំោន្់ណ្តស់ ណដេព្តូវទទួ េការឯកភាព្ជាមុន្ មុន្សព្េសោកអ្ន កជួ បព្ិសព្គេះជាមួ យអ្ន ក្ត េស់ សវា
ណងទ ាំសព្ៅបណ្ត
ត ញ ឬទទួ េសសវាសព្ៅបណ្ត
ត ញរបស់សយើង (សេើកណេងណតកនុងករែីសសព្្រេះបនទន្់ ន្ិងការណងទ ាំ
ណដេព្តូវការជាបនទន្់ សសវាណ្ន្ការព្េួ សារ ន្ិងសសវាោងឈាម ណដេសោកអ្ន កទទួ េសៅមន្ទ ីរោងឈាម
ណដេព្តូវប្ដន្បញ្ហជក់ទទួ េសារេ់សោយ Medicare កនុងសព្េសោកអ្ន កសា ិតសៅសព្ៅតាំបន្់សសវាថ្ន្ណ្ន្ការជា
បសណ្ត
ត េះអាសន្ន )។ សបើសិន្សោកអ្ន កមិន្ទទួ េប្ដន្ការឯកភាព្ជាមុន្សទ សោកអ្ន កអាចព្តូវបង់ព្ប្ដក់សព្មាប់
សសវាទ ាំងសនេះសោយខល ួន្ឯង។
សព្មាប់ព្័តមា
៌ ន្សត ីព្ីការធានរា៉ាប់សេើការណងទ ាំសសព្្រេះបនទន្់ ន្ិងការណងទ ាំបនទន្់សៅសព្ៅបណ្ត
ា ញសនេះ សូ ម
សមើេណ្ន ក H សៅកនុងជាំព្ូកសន្េះ។
សបើសិន្អ្ន កសៅជួ បអ្ន ក្ត េស់ សវាសព្ៅបណ្ត
ត ញ អ្ន ក្ត េស់ សវាព្តូវមាន្សិទធិចូេរ ួមកនុង Medicare ន្ិង/ឬ Medi-Cal ។



សយើងមិន្អាចបង់ថ្ងៃ អ្នក្ត េ់សសវា ណដេមិន្មាន្សិទធិចូេរ ួមកនុង Medicare ន្ិង/ឬ
Medi--Cal ប្ដន្សទ។



សបើសិន្សោកអ្ន កសៅរកអ្ន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំណដេមិន្មាន្សិទធិចូេរ ួមកនុង Medicare សនេះ អ្ន ក
ព្តូវណតបង់ថ្ងៃ សព្ញន្ូ វសសវាណដេអ្ន កទទួ េ។



អ្ន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំព្តូវណតព្ប្ដប់អ្នក សបើសិន្ព្ួ កសេគាន្សិទធិចូេរ ួមសៅកនុង Medicare ។

E. រប ៀ ទទួ លានបសវា និងជំនួយគំម្រទរយៈបពលយូរអ្ន្ងែ ង (LTSS)
ជាំន្ួយគាំព្ទ ន្ិងសសវាណងទ ាំយូរអ្ណងវ ង (LTSS) រ ួមមាន្សសវាសព្មាប់មន្ុសេសព្ញវ ័យសៅតាមសហេមន្៍ (CBAS)
កមា វ ិ្ីសសវាមន្ុសេចាស់ជរាព្ហុមុខ្រ (MSSP) ន្ិងមន្ទ ីរណងទ ាំ (NF) ។ សសវាននអាចសកើតមាន្សឡើងសៅ្ទ េះ
របស់អ្នក, សហេមន្៍, ឬសៅតាមអាគរសព្ទយមួ យប្ដន្។ ព្បសភទស្េងៗថ្ន្ LTSS មាន្សរៀបរាប់ដូចោងសព្កាម ៖



បសវាសម្រមា ម
់ នុសេបពញវ ័យបៅតាមស គ្មន៍ (Community Based Adult Services, CBAS)៖
អ្ន កជាំងឺសព្ៅមន្ទ ីរសព្ទយ កមា វ ិ្ីណដេ្ត េស់ សវាតាមមន្ទ ីរ ណដេ្ត េ់ន្ូវការណងទ ាំជាំនញ សសវាសងរ ម
កិចា ការព្ាប្ដេសាតរន្ីតិសមបទរ ន្ិងការព្ាប្ដេការន្ិយាយសត ី ការណងទ ាំផ្ទទេ់ខល ួន្
ការបែតុេះបណ្ត
ត េ ន្ិងគាំព្ទព្ក ុមព្េួ សារ/អ្ន កសមើេណង សសវាអាហារ ូបតា មភ មស្ាប្ដយស្វ ើដាំសែើរ
ន្ិងសសវាស្េងៗសទៀត សបើសន្
ិ ជាសោកអ្ន កមាន្េកខ ែៈសមបតត ិព្េប់ព្គន្់កនុងការទទួ េប្ដន្។



មនទ ីរន្ែទំ (NF) ៖ មន្ទ ីរណងទ ាំមួ យណដេ្ត េកា
់ រណងទ ាំដេ់សោកអ្ន ក ណដេមិន្អាចរស់សៅ
ព្បកបសោយសុវតា ិភាព្សៅតាម្ទ េះ ប៉ោុណន្ត មិន្ចាាំប្ដច់សាិតសៅកនុងមន្ទ ីរសព្ទយ។

អ្ន កសព្មបសព្មួ េការណងទ ាំសុខភាព្របស់អ្នក ន្ឹងជួ យអ្ន កឲ្យយេ់អ្ាំព្ីកមា វ ិ្ីន្ីមួយៗ។ សដើមបីណសវ ងយេ់
បណន្ា មអ្ាំព្ក
ី មា វ ិ្ីណ្តមួ យវសូ មទាំនក់ទាំន្ងអ្ន កសព្មបសព្មួ េការណងទ ាំតាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ ចង
ុ ស
ប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅថ្ងៃ ស្វ ើ
ការបនទប់។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ជាំព្ូកទី 3 ៖ ការសព្បើព្ប្ដស់ការធានរា៉ាប់រងរបស់
ណ្ន្ការសព្មាប់ការណងទ ាំសុខភាព្របស់អ្នក
ន្ិងសសវាធានរា៉ាប់រងស្េងសទៀត

F. វវ ធាីីបែើមបីទទួ លានបសវាសុខភាពន្ែនកឥរ ធាយា ែ (សុខភាពែល វូ ចិតត និង ញ្ហាបសព
បម្រគ្ឿងបញៀន)
អ្ន កន្ឹងមាន្សិទធិទទួ េប្ដន្សសវាសុខភាព្អាកបបកិ រ ិយាចាាំប្ដច់តាមណបបសវជជ សាស្រសតណដេព្តូវប្ដន្ធានរា៉ាប់រង
សោយ Medicare ន្ិង Medi-Cal ។ Health Net Cal MediConnect ្ត េជ
់ ូ ន្ន្ូ វសិទធិទទួ េប្ដន្សសវាសុខភាព្
អាកបបកិ រ ិយា ណដេមាន្ការធានរា៉ាប់រងសោយ Medicare ។ សសវាសុខភាព្ឥរ ិយាបងណដេរា៉ាប់រងសោយ MediCal មិន្ព្តូវប្ដន្្ា េ់សោយ Health Net Cal MediConnect សឡើយ ប៉ោុណន្ត ន្ឹងមាន្សព្មាប់សមាជិក ណដេមាន្
សិទធិទទួ េប្ដន្របស់ Health Net Cal MediConnect តាមរយៈនយកោាន្សុខភាព្្ល វូ ចិតតរបស់សោន្្ី Los
Angeles(DMH) ន្ិងនយកោាន្សុោភិប្ដេសាធារែៈ សោន្្ី Los Angeles (ការព្េប់ព្េង ន្ិងការទប់
សាយត់ការសព្បើព្ប្ដស់សារធាតុសញៀន្) (DPH/SAPC)។

F1. បតើបសវាសុខភាពឥរ ធាយា ែអ្ែ ីខាះរ ស់ Medi-Cal ម្រតូវានែតល់ជូនបៅបម្រៅ Health Net Cal
MediConnect តាមរយៈម្រកសួងសុខភាពែល វូ ចិតត (DMH) បខានីី Los Angeles និងម្រកសួងសុខាភិ
ាលសាធារណៈបខានីី Los Angeles (ការម្រគ្ ់ម្រគ្ង និង ញ្ហាបសពបម្រគ្ឿងបញៀន) (DPH/SAPC)
សសវាឯកសទសសុខភាព្្ល វូ ចិតតរបស់ Medi-Cal មាន្សព្មាប់សោកអ្ន ក តាមរយៈណ្ន្ការសុខភាព្្ល វូ ចិតតរបស់
សោន្្ី (MHP) សបើសិន្សោកអ្ន កបាំសព្ញតាមេកខ ខែឌចាាំប្ដច់ណ្ន កសវជជ សាស្រសតរបស់សសវាឯកសទសសុខភាព្្ល វូ
ចិតត Medi-Cal ។ សសវាសុខភាព្្ល វូ ចិតតឯកសទសរបស់ Medi-Cal ព្តូវប្ដន្្ត េ់ជូន្សោយ តាមរយៈ
ព្កសួ ងសុខភាព្្ល វូ ចិតត (DMH) សោន្្ី Los Angeles ន្ិងព្កសួ ងសុោភិប្ដេសាធារែៈសោន្្ី Los
Angeles (ការព្េប់ព្េង ន្ិងការទប់សាយត់ការសព្បើព្ប្ដស់សារធាតុសញៀន្)(DPH/SAPC) រ ួមមាន្៖

?



សសវាសុខភាព្្ល វូ ចិតត (ការវាយតថ្មៃ ការព្ាប្ដេ ការសាតរន្ីតិសមបទ ជាប់សាច់សារសោហិត
ន្ិងការអ្ភិវឌ្ឍណ្ន្ការ)



សសវាគាំព្ទការសព្បើឱសង



ការព្ាប្ដេកព្មិត្ៃ ន្់សព្ញមួ យថ្ងៃ



ការសាារន្ីតិសមបទសព្ញមួ យថ្ងៃ



ការអ្ន្ា រាេមន្៍ណ្ន ក វ ិបតា ិ



ការស្វ ើសសា រភាព្ន្ីយកមា វ ិបតត ិ



សសវាព្ាប្ដេមន្ុសេសព្ញវ ័យសៅកនុង្ទ េះ



សសវាព្ាប្ដេវវ ិបតត ិ្ល វូ ចិតតកនុង្ទ េះ



សសវាមន្ទ ីរសុខភាព្វ ិកេចរ ិក



សសវាព្ាប្ដេអ្ន កជាំងឺ វ ិកេចរ ិតណដេព្តូវសព្មាកកនុងមន្ទ ីរសព្ទយ



ការព្េប់ព្េងករែីសគេសៅ

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ជាំព្ូកទី 3 ៖ ការសព្បើព្ប្ដស់ការធានរា៉ាប់រងរបស់
ណ្ន្ការសព្មាប់ការណងទ ាំសុខភាព្របស់អ្នក
ន្ិងសសវាធានរា៉ាប់រងស្េងសទៀត

សសវា្ត េឱ
់ សងរបស់ Medi-Cal មាន្សព្មាប់សោកអ្ន កតាមរយៈព្កសួ ងសុោភិប្ដេសាធារែៈសោន្្ី Los
Angeles (ការព្េប់ព្េង ន្ិងទប់សាយត់ការសព្បើព្ប្ដស់សារធាតុសញៀន្) (DPH/SAPC) ព្បសិន្សបើសោកអ្ន កបាំសព្ញ
តាមេកខ ែឌចាាំប្ដច់ណ្ន កសវជជ សាស្រសតរបស់ឱសង Medi-Cal។ សសវា្ា េឱ
់ សងរបស់ Medi-Cal ្ត េ់សោយ
នយកោាន្សុោភិប្ដេសាធារែៈសោន្្ី Los Angeles (ការព្េប់ព្េង ន្ិងការទប់សាយត់ការសព្បើព្ប្ដស់សារ
ធាតុសញៀន្) (DPH/SAPC) រ ួមមាន្៖



សសវាព្ាប្ដេកព្មិត្ៃ ន្់សព្មាប់អ្នកជាំងឺមិន្សព្មាកសៅមន្ទ ីសព្ទយ



សសវាព្ាប្ដេសៅសៅមែឌេ



សសវា្ត េឱ
់ សងសព្មាប់ការព្ាប្ដេណបបព្ិសព្គេះជាំងឺសព្ៅសោយឥតេិតថ្ងៃ



សសវាព្ាប្ដេសារធាតុណ្តកូ ទីន្



សសវាព្ាប្ដេការសញៀន្សារធាតុអាសភៀន្សោយឱសង ណ្តេ់ព្ទិចសូ ន្

បណន្ា មសៅន្ឹងសសវាឱសងរបស់ Medi-Cal ដូ ចប្ដន្សរៀបរាប់ោងសេើ សោកអ្ន កអាចទទួ េប្ដន្សសវាបន្ាប
ជាតិព្ុេកនុងរាងកាយសព្មាប់អ្នកជាំងឺសានក់សៅកនុងសព្ទយសោយសា ័ព្េចិតត ព្បសិន្សោកអ្ន កបាំសព្ញន្ូ វេកខ ែៈ
វវ ិន្ិច័យថ្ន្ភាព្ចាាំប្ដច់ណ្នកសវជជ សាស្រសត។
សោកអ្ន កក៏ន្ឹងទទួ េប្ដន្សសវាសុខភាព្ឥរ ិយាបងណដេមាន្េកខ ែៈចាាំប្ដច់ណ្នកសវជជ សាស្រសត ណដេធានរា៉ាប់
សោយ Medicare ន្ិងព្េប់ព្េងសោយបណ្ត
ត ញសុខភាព្្ល វូ ចិតត Health Net Cal MediConnect ្ងណដរ។ សសវា
សុខភាព្ឥរ ិយាបងរ ួមមាន្ ប៉ោុណន្ត មិន្កព្មិតព្តឹមណត ៖


សសវាសព្មាប់អ្នកជាំងឺសព្ៅ៖ អ្ន្ា រាេមន្៍សេើ វ ិបតា ិអ្នកជាំងឺសព្ៅមន្ទ ីរសព្ទយ ការវាយតថ្មៃ ន្ិងព្ាប្ដេ
រយៈសព្េខៃ ី ការព្ាប្ដេឯកសទសរយៈសព្េណវង ការណងទ ាំសាារន្ីតិសមបទណ្តមួ យណដេទក់ទងន្ឹង
វវ ិបតា ិសព្បើព្ប្ដស់សារធាតុសញៀន្។



សសវា ន្ិងបរ ិកាខរ្រ ត់្រងស
់ ព្មាប់អ្នកជាំងឺសព្មាកសៅកនុងមន្ទ ីរសព្ទយ ៖ ការសានក់សៅកនុងបន្ទ ប់មួយ
មាន្ណព្េព្ីរ ឬសព្ចើន្ រ ួមទ ាំងអ្ងរ ភាព្ព្ាេព្ិសសស បរ ិកាខរ្រ ត់្រង់ ន្ិងសសវាបនទប់បន្េ ាំ ណដេជា
្មា តា្ត េស់ ោយមន្ទ ីរណងទ ាំ។



អ្ន កជាំងឺសៅកនុងមន្ទ ីរសព្ទយ ន្ិងការផ្ទៃស់បតរកព្មិ
ូ
តថ្ន្ការណងទ ាំ សសវា្ត េកា
់ រចូ េសព្មាកសព្ទយ
សោយអ្សន្ៃ ើ ន្ិងសសវាណបបព្ិសព្គេះជាំងឺ្ៃន្់្ៃរសព្មាកសព្ៅមន្ទ ីរសព្ទយសៅសាាប័ន្ណដេព្តូវប្ដន្
បញ្ហជក់ទទួ េសារេ់សោយ Medicare ។



ការបន្ាបជាតិព្ុេកនុងរាងកាយ ៖ សសវាសព្មាកកនុងមន្ទ ីរសព្ទយ សព្មាប់សាាន្ភាព្បន្ាបជាតិព្ុេ
្ៃ ន្់្ៃរ ន្ិងការព្ាប្ដេសាាន្ភាព្្ៃ ន្់្ៃរណ្ន កសវជជ សាស្រសត ទក់ទងន្ឹងវវ ិបតា ិសព្បើព្ប្ដស់សារធាតុសញៀន្។



សសវាសសព្្រេះបនទន្់៖ ការឆ្លុេះ ការព្ិន្ិតយ ន្ិងវាយតថ្មៃ សដើមបីកាំែត់ ថាសតើព្ិតជាមាន្សាាន្ភាព្
សវជជ សាស្រសតថ្ន្ការសសព្្រេះបនទន្់ណ្ន ក វ ិកេចរ ិត ន្ិងការណងទ ាំ ព្ព្មទ ាំងការព្ាប្ដេណដេចាាំប្ដច់
សដើមបីសព្មាេ ឬេុបបាំប្ដត់សាាន្ភាព្សវជជ សាស្រសាថ្ន្ការសសព្្រេះបនទន្់ណ្ន កវវ ិកេចរ ិតសន្េះឬសទ។

សព្មាប់ព្័ត៌មាន្សា ីព្ីអ្នក្ត េ់សសវាណងទ ាំ សូ មសមើេបញ្ជ ីសឈាាេះឱសងសាាន្ ន្ិងអ្ន ក្ត េ់សសវាណងទរាំ បស់អ្នក។
សោកអ្ន កក៏អាចទាំនក់ទាំន្ងសសវាបសព្មើសមាជិក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ
សរៀងរាេ់ថ្ងៃ ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ ការសៅរបស់អ្នកន្ឹងព្តូវប្ដន្
សឆ្ៃ ើយតបព្តេប់មកវ ិញសៅថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់ ឬអ្ន កអាចចូ េកាន្់សេហទាំព្័រ របស់សយើង ណដេមាន្អាសយោាន្
mmp.healthnetcalifornia.com

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ជាំព្ូកទី 3 ៖ ការសព្បើព្ប្ដស់ការធានរា៉ាប់រងរបស់
ណ្ន្ការសព្មាប់ការណងទ ាំសុខភាព្របស់អ្នក
ន្ិងសសវាធានរា៉ាប់រងស្េងសទៀត

ការកំណត់ និងការមិនរ ់ ញ្ចូលបសវាសុខភាពឥរ ធាយា ែ
សព្មាប់បញ្ជ ីសតីព្ីការកាំែត់ ន្ិងការមិន្រាប់បញ្ចេ
ូ សសវាសុខភាព្ឥរ ិយាបង សូ មសមើេជាំព្ូកទី 4 ណ្ន ក F ទាំព្័រ 116 ៖
អ្តថព្បសយាជន្៍ ណដេមិន្ព្តូវប្ដន្ធានរា៉ាប់រងសោយ Health Net Cal MediConnect Medicare ឬ Medi-Cal។
ែំបណើរការន្ែលបម្រ ើម្រាស់បែើមបីកំណត់ពភា
ី ពចំាច់ន្ែនកបវជជសាស្តសតសម្រមា ប់ សវាសុខភាពឥរ ធាយា ែ
ណ្ន្ការព្តូវណតអ្ន្ុញ្ហាតឲ្យមាន្ការធានរា៉ាប់រងសេើប រ ិកាខរ្រ ត់្រង់ ន្ិងសសវាសុខភាព្្ល វូ ចិតាជាក់ោក់មួយចាំ
ន្ួ ន្។ សព្មាប់ព្័ត៌មាន្េមអ ិតសត ីព្ីសសវាននណដេតព្មូវឲ្យមាន្ការអ្ន្ុញ្ហាតជាមុន្ សូ មសមើេជាំព្ូកទី 4។ សដើមបី
ទទួ េប្ដន្ការអ្ន្ុញ្ហាតជាមុន្សព្មាប់សសវាទ ាំងសន្េះ អ្ន កចាាំប្ដច់ព្តូវទូ រសព្ទ មកសសវាបសព្មើសមាជិករបស់
Health Net Cal MediConnect តាមសេខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាប់ព្សី មា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8
យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើ
សារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ ណ្ន្ការន្ឹងបញ្ជន្
ូ សោកអ្ន កសៅ
កាន្់អ្នកជាំនញណ្ន កសុខភាព្្ល វូ ចិតតជាប់កិចាសន្ាណដេសា ិតសៅជិតសោកអ្ន ក ណដេសេន្ឹងវាយតថ្មៃ សោក
អ្ន ក សដើមបីកាំែត់ថាសតើសោកអ្ន កព្តូវការការព្ាប្ដេបណន្ា ម ឬយា៉ោងណ្ត។ សបើសន្
ិ សោកអ្ន កព្តូវការការ
ព្ាប្ដេ សនេះអ្ន កជាំនញណ្ន កសុខភាព្្ល វូ ចិតតជាប់កិចាសន្ាសនេះ ន្ឹងបសងយ ើតណ្ន្ការព្ាប្ដេមួ យ សហើយ
បញ្ជន្
ូ ណ្ន្ការសនេះសៅកាន្់ Health Net Cal MediConnect សដើមបីព្ិន្ិតយ។ សសវាននណដេមាន្សៅកនុង
ណ្ន្ការព្ាប្ដេ ន្ឹងព្តូវរា៉ាប់រងសៅសព្េអ្ន្ុញ្ហាតសោយណ្ន្ការសុខភាព្។ សបើសន្
ិ ណ្ន្ការសុខភាព្មិន្្ត េ់
ការឯកភាព្សេើណ្ន្ការព្ាប្ដេសនេះសទ គាន្សសវា ន្ិងបរ ិកាខរ្រ ត់្រង់បណន្ា មណ្តន្ឹងព្តូវប្ដន្រា៉ាប់រងសព្មាប់
សាាន្ភាព្ សនេះសឡើយ។ ប៉ោុណន្ត ណ្ន្ការអាចបញ្ជន្
ូ សោកអ្ន ក សៅកាន្់ព្កសួ ងសុខភាព្្ល វូ ចិតតរបស់សោន្្ី
សដើមបីជួយសោកអ្ន កឲ្យទទួ េប្ដន្ការណងទ ាំសុខភាព្ ណដេសោកអ្ន កព្តូវការ។
នីតិ វ ធាីីន្ណនាំ ញ្ជន
ូ
នត រវាង Health Net Cal MediConnect និង Los Angeles ៖ នាយកោានសុខភាពែល វូ
ចិតត (DMH) រ ស់បខានីី និងនាយកោានសុខភាពសាធារណៈបខានីី Los Angeles (ការ ងាារ និងការ
ម្រគ្ ់ម្រគ្ងវ ធា តត ិននការបម្រ ើម្រាស់សារធាតុបញៀន) (DPH/SAPC)៖
ការបញ្ជន្
ូ សៅរកសសវាសុខភាព្ឥរ ិយាបង Health Net Cal MediConnect អាចស្វ ើសឡើងព្ីព្បភព្ជាសព្ចើន្ រ ួម
មាន្ ៖ អ្ន ក្ត េស់ សវាសុខភាព្ឥរ ិយាបងរបស់សោន្្ី អ្ន កព្េប់ព្េងករែីសោន្្ី PCP សមាជិក ន្ិងព្ក ុម
ព្េួ សាររបស់ព្ួកសេ។ ព្បភព្ថ្ន្ការបញ្ជន្
ូ បន្ត ទ ាំងសន្េះ អាចទាំនក់ទាំន្ង Health Net Cal MediConnect ប្ដន្
សោយការសៅទូ រសព្ទ មកកាន្់សេខណដេមាន្សៅសេើប័ែណសមារេ់សមាជិករបស់អ្នក។ Health Net Cal
MediConnect ន្ឹងបញ្ហជក់អ្ាំព្ីសិទធិទទួ េប្ដន្ សហើយអ្ន្ុញ្ហាតឲ្យ្ត េស់ សវាសៅសព្េសមព្សប។
Health Net Cal MediConnect ន្ឹងស្វ កា
ើ រជាមួ យសោន្្ី Los Angeles សដើមបី្ាេកា
់ របញ្ជន្
ូ បន្ត ន្ិងការ
សព្មបសព្មួ េការណងទ ាំដ៏សមព្សបសព្មាប់សោកអ្ន ក។
ការបញ្ជន្
ូ សៅរកសសវាឯកសទសសុខភាព្្ល វូ ចិតតសោន្្ី ន្ិង/ឬសសវាព្ាប្ដេសព្េឿងព្សវ ឹង/ថានសាំ ញៀន្ អាចស្វ ើ
សឡើងសោយខល ួន្អ្ន កផ្ទទេ់។
សសវាសព្មបសព្មួ េការណងទ ាំសុខភាព្រ ួមមាន្ ការសព្មបសព្មួ េសសវារវាង PCPs, អ្ន ក្ត េស់ សវាសុខភាព្្ល វូ
ចិតារបស់សោន្្ី, អ្ន កព្េប់ព្េងករែីសោន្្ី, សោកអ្ន ក, ន្ិងព្េួ សារ ឬអ្ន កណងទ ាំរបស់សោកអ្ន ក តាមណដេ
សមព្សប។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ជាំព្ូកទី 3 ៖ ការសព្បើព្ប្ដស់ការធានរា៉ាប់រងរបស់
ណ្ន្ការសព្មាប់ការណងទ ាំសុខភាព្របស់អ្នក
ន្ិងសសវាធានរា៉ាប់រងស្េងសទៀត

បតើម្រតូវបីែ ីអ្ែីប ើសិនបោកអ្ន កមាន ញ្ហា ឬ ណដឹងតវា៉ាអ្ំពីបសវាសុខភាពននឥរ ធាយា ែ
អ្តថព្បសយាជន្៍ណដេមាន្ណចងកនុងណ្ន កសន្េះ អ្ន្ុសោមសៅន្ឹងដាំសែើរការបែតឹងឧទធ រែ៍ ដូ ចគនន្ឹងអ្តា
ព្បសយាជន្៍ស្េងសទៀត។ សូ មសមើេជាំព្ូកទី 9 ណ្ន ក J ទាំព្័រ 253 សព្មាប់ព្័ត៌មាន្សា ីអ្ាំព្ីការោក់ពាកយបែតឹងតវា៉ា។
ការន្ែទំជា នដ បទៀតសម្រមា ់សមាជិកទំងឡាយណ្តន្ែលកំពុងទទួ លានបសវាសុខភាពឥរ ធាយា ែ
សបើសិន្សោកអ្ន កកាំព្ុងទទួ េសសវាសុខភាព្ឥរ ិយាបង សនេះសោកអ្ន កអាចសសន ើសុាំបន្ា ជួ បជាមួ យអ្ន ក្ត េស់ សវា
ណងទ ាំរបស់អ្នក។ សយើងតព្មូវឲ្យ្ត េ់ការយេ់ព្ព្មសេើសាំសែើសន្េះ សបើសិន្សោកអ្ន កអាចប្ាញព្ីទាំនក់ទាំន្ង
ណដេមាន្ព្សាប់ជាមួ យអ្ន ក្ត េស់ សវាណងទ ាំរបស់អ្នកកនុងរយៈសព្េ 12 ណខមុន្សព្េចុេះសឈាាេះ។ សបើសិន្សាំសែើរបស់
អ្ន កព្តូវប្ដន្ឯកភាព្ សនេះសោកអ្ន កអាចបន្ត ជួបអ្ន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំសន្េះរហូ តដេ់ 12 ណខ។ សព្កាយរយៈសព្េ12
ណខដាំបូង សយើងអាចន្ឹងណេង្ត េកា
់ រធានរា៉ាប់រងសេើការណងទ ាំរបស់អ្នក សបើសិន្សោកអ្ន កបន្ត ជួ បអ្ន ក្ត េ់
សសវាណងទ ាំសព្ៅបណ្ត
ត ញ។ សព្មាប់ជាំន្ួយកនុងការសសន ើសុាំរបស់អ្នក សូ មទូ រសព្ទ មកសសវាបសព្មើសមាជិក Health Net
Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ
ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារ
ទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។

G. រប ៀ ទទួ លានបសវាែឹកជញ្ជន
ូ
Health Net Cal MediConnect កាំព្ុងសហការជាថ្ដេូ ជាមួ យ LogistiCare Solutions, LLC (LogistiCare)
ឹ ជញ្ជន្
សដើមបី្តេ់សសវាដឹកជញ្ជន្
ូ សវជជ សាស្រសាមិន្ណមន្សសព្្រេះបនទន្់ (NEMT) ន្ិងសសវាដក
ូ មិន្ណមន្សវជជ សាស្រសត
(NMT) ដេ់សមាជិក Health Net ណដេប្ដន្ចុេះសឈាាេះកនុងណ្ន្ការ Cal MediConnect ។
ការែឹកជញ្ជន
ូ ន្ែនកបវជជសាស្តសដមិនមានលកខ ណៈសបម្រងារះ នាទន់ (NEMT)
ការដឹកជញ្ជន្
ូ សវជជ សាស្រសាមិន្ណមន្សសព្្រេះបនទន្់ណដេចាាំប្ដច់សដើមបីទទួ េប្ដន្សសវាសវជជ សាស្រសាណដេមាន្ការធាន
រា៉ាប់រង ន្ិងអាព្ស័យសេើសវជជ បញ្ហជជាោយេកខ ែ៍របស់ព្េូសព្ទយ ទន្ត សព្ទយ ឬព្េូសព្ទយណ្ន កសនៃក់ សហើយសៅសព្េ
ណដេសាាន្ភាព្សវជជ សាស្រសត ន្ិង្ល វូ កាយរបស់អ្នកទទួ េមិន្អ្ន្ុញ្ហាតឲ្យអ្ន កទទួ េសនេះស្វ ើដសាំ ែើរសោយរងយន្ត ព្ក ុង
រងយន្ត ដឹកអ្ន កដាំសែើរ រងយន្ត តាក់សុី ឬទព្មង់ស្េងដថ្ទសទៀតថ្ន្ការដឹកជញ្ជន្
ូ សាធារែៈ ឬឯកជន្សនេះសឡើយ។
ការធានរា៉ាប់រងសេើមស្ាប្ដយស្វ ដ
ើ ាំសែើររបស់ NEMT រ ួមមាន្៖

?



ការស្វ ើដាំសែើរសៅមកសោយគាន្កាំែត់សព្មាប់សមាជិកមានក់ៗកនុងមួ យឆ្ងនាំព្បតិទិន្សោយមិន្េិត
កថ្ព្ម



ឡាន្សព្ទយ រងយន្ត ណដេអាចោក់រសទេះរុញប្ដន្ ន្ិងរងយន្ត ដឹកទាំន្ិញ



សសវាសៅមកព្ីការណ្តត់ជួបព្េូសព្ទយ ព្ីេាំសៅោាន្



មិន្កាំែត់ចមាៃយមា៉ោយេ៍កនុងតាំបន្់សសវា



រ ួមទ ាំងសមាជិកព្េួ សារ ឬអ្ន កណងទ ាំមានក់សៅសព្េស្វ ើដាំសែើរ សោយមិន្េិតថ្ងៃបណន្ា ម



សោកអ្ន កអាចសុាំឲ្យអ្ន កសបើកបរឈប់សៅឱសងសាាន្ កណន្ៃ ង្ត េ់សសវាព្ាប្ដេសោយវ ិសយ
ុ សកមា ឬ
មន្ទ ីរព្ិសសា្ន្៍សព្េស្វ ើដាំសែើរព្ីកា រ ិយាេ័យព្េូសព្ទយ

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ជាំព្ូកទី 3 ៖ ការសព្បើព្ប្ដស់ការធានរា៉ាប់រងរបស់
ណ្ន្ការសព្មាប់ការណងទ ាំសុខភាព្របស់អ្នក
ន្ិងសសវាធានរា៉ាប់រងស្េងសទៀត

មបីោាយបីែ ីែំបណើរមិនន្មនបវជជសាស្តសត (NMT)
NMT រ ួមមាន្ការដឹកជញ្ជ ូន្សៅរកសសវាសវជជ សាស្រសា តាមរយៈរងយន្ត ដឹកអ្ន កដាំសែើរ តាក់សុី ឬមស្ាប្ដយដឹក
ជញ្ជន្
ូ សាធារែៈ/ឯកជន្ ណដេ្ា េជ
់ ូ ន្សោយបុេរេទ ាំងឡាយណដេមិន្ប្ដន្ចុេះសឈាាេះជាអ្ន ក្ា េស់ សវារបស់
Medi-Cal ។ សសវាសន្េះរ ួមបញ្ចេ
ូ ទ ាំងការ្ា េជ
់ ូ ន្ព្ប្ដក់សាំែងេិតតាមរ្វស់ថ្ម៉ោេ៍ ដេ់អ្នកសបើកបរដរាបណ្ត
ព្ួ កសេមិន្ណមន្ជាសមាជិក។ សបើសិន្អ្ន កចង់ស្វ ើដាំសែើរជាមួ យមិតតភ័កត ឬសមាជិកព្េួ សារ សហើយចង់ទទួ េ
ប្ដន្សាំែង សូ មទូ រសព្ទ សៅ MotivCare ។
មស្ាប្ដយស្វ ើដាំសែើរ NMT មិន្រ ួមបញ្ចេ
ូ ការដឹកជញ្ជ ូន្សមាជិក ណដេឈឺ រងរបួ ស សងើបព្ីឈឺ សខាយកមាៃាំង
ឬប្ដត់បង់សមតា ភាព្សោយសសវារងយន្ា េិោន្សសព្្រេះ រងយន្ា ដឹកជញ្ជន្
ូ ណដេមាន្ថានក់សយាងសឡើងសេើ ឬ
រងយន្ា ដឹកជញ្ជន្
ូ ណដេមាន្ជព្មាេសព្មួ េដេ់ការចេ័ត រសទេះជន្ព្ិការសនេះសឡើយ។
ការធានរា៉ាប់រងសេើមស្ាប្ដយស្វ ដ
ើ ាំសែើររបស់ NMT រ ួមមាន្៖


ការស្វ ើដាំសែើរសៅមកសោយគាន្កាំែត់សព្មាប់សមាជិកមានក់ៗកនុងមួ យឆ្ងនាំព្បតិទិន្សោយមិន្េិត
កថ្ព្ម



សសវាសៅទទួ េ ន្ិងោក់អ្នកជាំងឺតាម្ល វូ



ឹ ជញ្ជន្
ការដឹកជញ្ជន្
ូ តាមតាក់សុី រងយន្ត សតង់ោរដឹកអ្ន កដាំសែើរ រងយន្ា តូច ន្ិងការដក
ូ
សាធារែៈ/ឯកជន្ជាសព្ចើន្ព្បសភទសទៀត



ការ្ា េ់ជូន្ព្ប្ដក់សាំែងេិតតាមរ្វស់ថ្ម៉ោេ៍ដេ់អ្នកសបើកបរដរាបណ្តព្ួ កសេមិន្ណមន្ជា
សមាជិក



សសវាសៅមកព្ីការណ្តត់ជួបព្េូសព្ទយ ព្ីេាំសៅោាន្



មិន្កាំែត់ចមាៃយមា៉ោយេ៍កនុងតាំបន្់សសវា



រ ួមទ ាំងសមាជិកព្េួ សារ ឬអ្ន កណងទ ាំមានក់សៅសព្េស្វ ើដាំសែើរ សោយមិន្េិតថ្ងៃបណន្ា ម



សោកអ្ន កអាចសុាំឲ្យអ្ន កសបើកបរឈប់សៅឱសងសាាន្ កណន្ៃ ង្ត េ់សសវាព្ាប្ដេសោយវ ិសយ
ុ សកមា ឬ
មន្ទ ីរព្ិសសា្ន្៍សព្េស្វ ើដាំសែើរព្ីកា រ ិយាេ័យព្េូសព្ទយ

សដើមបីសសន ើសុាំសសវាដឹកជញ្ជន្
ូ ណដេប្ដន្សរៀបរាប់ោងសេើ សូ មទក់ទងសៅសសវាបសព្មើសមាជិក Health Net Cal
MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាប់ព្សី មា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ
ដេ់ថ្ងៃ សុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។
សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅថ្ងៃស្វ ើការបនទប់។
សាំសែើមស្ាប្ដយស្វ ើដាំសែើរព្តូវណតោក់ជូន្ជាមុន្ឲ្យប្ដន្ព្ប្ដាំព្ីរថ្ងៃ ថ្ន្ថ្ងៃ ស្វ ើការសព្មាប់ទ ាំងការដឹកជញ្ជន្
ូ ណ្នក
សវជជ សាស្រសាមិន្មាន្េកខ ែៈសសព្្រេះបនទន្់ ន្ិងការដឹកជញ្ជន្
ូ មិន្មាន្េកខ ែៈសវជជ សាស្រសា។
សបើសន្
ិ សោកអ្ន កព្តូវការសរៀបចាំសសវាសោយមាន្ការជូ ន្ដាំែឹងកនុងរយៈសព្េខៃ ី សនេះការសសន ើសុាំទ ាំងសន្េះន្ឹងព្តូវ
ប្ដន្ព្ិចារណ្តសៅតាមករែីន្ីមួយៗ សហើយន្ឹងអាព្ស័យសេើសភាព្ថ្ន្ការណ្តត់ជួប សព្េណដេការណ្តត់ជួប
សព្មាប់សសវាសវជជ សាព្សត ព្តូវប្ដន្សរៀបចាំ សហើយភាព្អាចរកប្ដន្ថ្ន្្ន្ធាន្មស្ាប្ដយស្វ ើដាំសែើរ ។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
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ជាំព្ូកទី 3 ៖ ការសព្បើព្ប្ដស់ការធានរា៉ាប់រងរបស់
ណ្ន្ការសព្មាប់ការណងទ ាំសុខភាព្របស់អ្នក
ន្ិងសសវាធានរា៉ាប់រងស្េងសទៀត

H. រប ៀ ទទួ លបសវា ន្ែលមានធានារ៉ា ់រងបៅបពលបោកអ្ន កមានករណីសបម្រងារះ
នាទន់ ឬតម្រមូវការ នាទន់ននការន្ែទំ ឬកនុងអ្ំឡ
ុ ងបពលមានបម្រគះម នត រយ
H1. ការន្ែទំបៅបពលបោកអ្ន កមានការសបម្រងារះ នាទន់ន្ែនកបវជជសាស្តសត
និយមន័យននការសបម្រងារះ នាទន់ន្ែនកបវជជសាស្តសត
ការសសព្្រេះបនទន្់ណ្ន កសវជជ សាស្រសត េឺជាសាាន្ភាព្សវជជ សាស្រសតណដេមាន្សរាេសញ្ហាដូ ចជា ឈឺចុកចាប់ោៃាំង ឬរង
របួ ស្ៃ ន្់្ៃរ។ សាាន្ភាព្សនេះ េឺ្ៃន្់្ៃរយា៉ោងោៃាំងព្តង់ថា សបើសិន្មិន្ប្ដន្ទទួ េការយកចិតតទុកោក់ណ្នក
សវជជ សាស្រសតភាៃមៗសទ សោកអ្ន ក ឬន្រណ្តមានក់ក៏សោយណដេមាន្ចាំសែេះដឹងម្យមអ្ាំព្ីសុខភាព្ ន្ិងសវជជ សាស្រសត
អាចរំព្ឹងទុកថាវាន្ឹងនាំមកន្ូ វ៖



ហាន្ិភ័យ្ៃ ន្់្ៃរចាំសពាេះសុខភាព្អ្ន ក ឬចាំសពាេះសុខភាព្កូ ន្សៅកនុងថ្្ទ របស់អ្នក ឬ



ការខូ ចោត្ៃ ន្់្ៃរចាំសពាេះមុខ្ររាងកាយ ឬ



មុខ្រថ្ន្សរ ើរាងរ ឬចាំណែកណ្តមួ យថ្ន្រាងកាយដាំសែើរការខុសព្បព្កតី្ៃន្់្ៃរ ឬ



កនុងករែីស្រសតីមាន្ថ្្ទសពាេះ ណដេកាំព្ុងឈឺសពាេះសព្មាេកូ ន្ សៅសព្េណដេ៖

o មាន្សព្េសវោមិន្ព្េប់ព្គន្់សដើមបីស្ទរអ្ន កយា៉ោងមាន្សុវតា ិភាព្សៅកាន្់មន្ទ ីរសព្ទយមួ យ
ស្េងសទៀតមុន្សព្េសព្មាេកូ ន្។

o ការស្ទរសៅកាន្់មន្ទ ីរសព្ទយមួ យស្េងសទៀតអាចន្ឹងោក់ការេព្មាមកាំណហងចាំសពាេះ
សុខភាព្ ឬសុវតា ភា
ិ ព្របស់អ្នក ឬរបស់កូន្មិន្ទន្់សកើតរបស់អ្នក។

បតើម្រតូវបីែ ីែូចបមត ចប ស
ើ ិនជាបោកអ្ន កមានការសបម្រងារះ នាទន់ន្ែនកបវជជសាស្តសត
សបើសិន្សោកអ្ន កមាន្ការសសព្្រេះបនទន្់ណ្ន កសវជជ សាស្រសា ៖

?



រកជំនួយកាន់ន្តឆា តា
់ មន្តចចបីែ ីាន។ ទូ រសព្ទ សៅសេខ 911 ឬសៅកាន្់បន្ទ ប់សសព្្រេះ
បនទន្់ ឬមន្ទ ីរសព្ទយណដេសា ិតសៅជិតបាំ្ុត។ ទូ រសព្ទ សៅរងយន្ត សសព្្រេះបនទន្់កនុងករែីណដេ
សោកអ្ន កព្តូវការវា។ សោកអ្ន កមិនចាាំប្ដច់ទទួ េការឯកភាព្ ឬការបញ្ជន្
ួ ជាមុន្ព្ី PCP
របស់អ្នកសឡើយ។



បោកអ្ន កម្រតូវបីែ ីឲ្យម្រាកែថា បោកអ្ន កានម្រា ់ ន្ែនការបយើងអ្ំពីករណីសបម្រងារះ នាទន់
រ ស់អ្នកឲ្យានឆា តា
់ មន្ែលចចបីែ ីបៅាន។ សយើងព្តូវតាមោន្បន្ា សេើការណងទ ាំសសព្្រេះ
បនទន្់របស់អ្នក។ សោកអ្ន ក ឬន្រណ្តមានក់ស្េងសទៀតេួ រសៅទូ រសព្ទ សដើមបីព្ប្ដប់ព្ួកសយើងអ្ាំព្ី
ការណងទ ាំករែីសសព្្រេះបនទន្់របស់អ្នក ជា្មា តា កនុងអ្ាំឡ
ុ ងសព្េ 48 សមា៉ោង។ សទេះបីយា៉ោងណ្ត
អ្ន កន្ឹងមិន្ចាាំប្ដច់ព្តូវបង់ថ្ងៃ សព្មាប់សសវាសសព្្រេះបនទន្់សទ សោយសារណតមាន្ការព្ន្ារ
សព្េកនុងរយៈសព្េជូ ន្ដាំែង
ឹ ដេ់សយើង។ សូ មទក់ទងសសវាបសព្មើសមាជិក តាមរយៈសេខ
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សុព្ក។
សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រដ៏មាន្
សុវតា ិភាព្ទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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បសវាន្ែលានធានារ៉ា ់រងបៅកនុងករណីសបម្រងារះ នាទន់ន្ែនកបវជជសាស្តសត
សោកអ្ន កអាចន្ឹងទទួ េប្ដន្ការណងទ ាំករែីសសព្្រេះបនទន្់ណដេមាន្ការធានរា៉ាប់រងសៅសព្េណ្តក៏សោយ
ណដេសោកអ្ន កព្តូវការវា សៅព្េប់ទីកណន្ៃ ងសៅកនុងសហរដា អាសមរ ិក ឬទឹកដីរបស់ព្បសទសសន្េះ។ សបើសិន្សោក
អ្ន កព្តូវការរងយន្ត េិោន្សសព្្រេះសដើមបីសៅកាន្់បន្ទ ប់សសព្្រេះបនទន្់ សនេះណ្ន្ការសយើងមាន្រា៉ាប់រងជូ ន្។
សដើមបីណសវ ងយេ់បណន្ា ម សូ មសមើេតារាងអ្តថព្បសយាជន្៍សៅកនុងជាំព្ូកទី 4 ណ្ន ក D ទាំព្័រ 70 ។
សោកអ្ន កអាចន្ឹងទទួ េប្ដន្ការណងទ ាំសវជជ សាស្រសតណបបសសព្្រេះបនទន្់ណដេមាន្ការធានរា៉ាប់រងសៅោងសព្ៅ
សហរដា អាសមរ ិកប្ដន្។ អ្តថព្បសយាជន្៍សន្េះព្តូវប្ដន្កព្មិតកាំែត់ព្តឹម $50,000 កនុងមួ យឆ្ងនាំ។ សព្មាប់ព្័ត៌មាន្
បណន្ា ម សូ មសមើេ "ការធានរា៉ាប់រងបនទន្់/ភាៃមៗទូ ទ ាំងព្ិភព្សោក" សៅកនុងតារាងអ្តថព្បសយាជន្៍ ជាំព្ូកទី 4
ថ្ន្កូ ន្សសៀវសៅសន្េះ ឬទក់ទងសសវាបសព្មើសមាជិកតាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8
ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ បនទប់ព្ីសមា៉ោងោងសេើ សៅចុងសប្ដតហ៍ ន្ិងសៅថ្ងៃ ឈប់សព្មាក
សោកអ្ន កអាចបន្េេ់ទុកសារណដេមាន្សុវតា ិភាព្ប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅថ្ងៃស្វ ើការប
នទប់។
បនទប់ព្ីការសសព្្រេះបនទន្់ចប់សព្វព្េប់ សោកអ្ន កន្ឹងព្តូវការការណងទ ាំតាមោន្បន្ត សដើមបីឲ្យព្ប្ដកដថា សោក
អ្ន កប្ដន្ព្បសសើរព្គន្់សបើសហើយ។ ការណងទ ាំតាមោន្បន្ត របស់អ្នក ន្ឹងព្តូវធានរា៉ាប់រងសោយសយើង។
សបើសិន្សោកអ្ន កទទួ េការណងទ ាំសសព្្រេះបនទន្់របស់អ្នកព្ីអ្នក្ត េ់សសវាសៅសព្ៅបណ្ត
ត ញ សនេះសយើងន្ឹង
ព្ាយាមសរៀបចាំឲ្យអ្ន ក្ា េស់ សវាកនុងបណ្ត
ា ញ្ា េ់ការណងទ ាំដេ់សោកអ្ន ក វ ិញឲ្យប្ដន្សេឿន្តាមណដេអាចស្វ ើប្ដន្។
ការទទួ លការន្ែទំសបម្រងារះ នាទន់ ប ស
ើ ិនជាវាមិនន្មនជាករណីសបម្រងារះ នាទន់
សៅសព្េខៃ េះវាមាន្ការេាំប្ដកសដើមបីដឹងថាសតើសោកអ្ន កមាន្ករែីសសព្្រេះបនទន្់ណ្ន កសវជជ សាស្រសត ឬណ្ន កសុខ
ភាព្ឥរ ិយាបងឬក៏អ្ត់។ សោកអ្ន កអាចចូ េសៅទទួ េការណងទ ាំសសព្្រេះបនទន្់ ន្ិងព្តូវសវជជ បែឌិតព្ប្ដប់ថា វា
មិន្ណមន្ជាករែីសសព្្រេះបនទន្់សទ។ ដរាបណ្តសោកអ្ន កេិតសោយសមសហតុ្េថា សុខភាព្របស់អ្នកសា ិត
កនុងសភាព្សព្គេះថានក់្ៃន្់្ៃរសនេះ សយើងន្ឹងរា៉ាប់រងសេើការណងទ ាំរបស់អ្នក។
ប៉ោុណន្ត បនទប់ព្ីសវជជ បែឌិតន្ិយាយថា វាមិន្ណមន្ ជាករែីសសព្្រេះបនទន្់សនេះសទ សយើងន្ឹងរា៉ាប់រងសេើការណងទ ាំ
បណន្ា ម េុេះព្តាណត ៖



សោកអ្ន កសៅរកអ្ន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំកនុងបណ្ត
ត ញឬ



ការណងទ ាំបណន្ា ម ណដេអ្ន កទទួ េព្តូវប្ដន្ចាត់ទុកថាជា "ការណងទ ាំព្តូវការបនទន្់" សហើយសោក
អ្ន កសគរព្តាមវ ិធាន្សដើមបីទទួ េប្ដន្ការណងទ ាំសន្េះ។ (សូ មសមើេណ្ន កបនទប់។ )

H2. ការន្ែទំម្រតូវការ នាទន់
និយមន័យននការន្ែទំម្រតវូ ការ នាទន់
ការណងទ ាំចាាំប្ដច់បនទន្់ េឺជាការណងទ ាំណដេសោកអ្ន កទទួ េសព្មាប់ជាំងឺ របួ សភាៃមៗ ឬសាាន្ភាព្សកើតសឡើង
តក់ព្កហេ់ ណដេមិន្ណមន្ជាការសសព្្រេះបនទន្់ ប៉ោុណន្ត ព្តូវការការណងទ ាំភាៃមៗ។ ឧទហរែ៍ សោកអ្ន កអាចន្ឹង
ោប់ជាំងឺសឡើង វ ិញ សហើយព្តូវការព្ាប្ដេវា។
ការន្ែទំន្ែលម្រតវូ ការ នាទន់ បៅបពលន្ែលបោកអ្ន កសែិតបៅកនុងតំ ន់បសវារ ស់ន្ែនការ
កនុងសាាន្ភាព្ភាេសព្ចើន្ សយើងខ្ុាំន្ឹងរា៉ាប់រងសេើការណងទ ាំបនទន្់េុេះព្តាណត៖



សោកអ្ន កទទួ េការណងទ ាំសន្េះ ព្ីអ្នក្ត េ់សសវាណងទ ាំកនុងបណ្ត
ត ញ និង



សោកអ្ន កសគរព្តាមវវ ិធាន្ស្េងសទៀត ណដេប្ដន្សរៀបរាប់កនុងជាំព្ូកសន្េះ។

ប៉ោុណន្ត សបើសិន្សោកអ្ន កមិន្អាចសៅរកអ្ន ក្ត េស់ សវាណងទ ាំកនុងបណ្ត
ត ញប្ដន្ សនេះសយើងខ្ុាំន្ឹងរា៉ាប់រងសេើការណងទ ាំ
ព្តូវការបនទន្់ ណដេសោកអ្ន កទទួ េព្ីអ្នក្ត េស់ សវាណងទ ាំសព្ៅបណ្ត
ត ញ។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ជាំព្ូកទី 3 ៖ ការសព្បើព្ប្ដស់ការធានរា៉ាប់រងរបស់
ណ្ន្ការសព្មាប់ការណងទ ាំសុខភាព្របស់អ្នក
ន្ិងសសវាធានរា៉ាប់រងស្េងសទៀត

កនុងសាាន្ភាព្សសព្្រេះបនទន្់្ៃន្់្ៃរ ៖ សូ មទូ រសព្ទ មកកាន្់សេខ "911" ឬសៅកាន្់មន្ទ ីរសព្ទយណដេសៅជិតសោក
អ្ន កបាំ្ុត។
សបើសិន្សាាន្ភាព្របស់អ្នកមិន្សូ វ្ៃ ន្់្ៃរ ៖ សូ មទូ រសព្ទ សៅកាន្់ PCP ឬព្ក ុមការ្រសវជជ សាស្រសតរបស់អ្នក ឬសបើសិន្
សោកអ្ន កមិន្អាចទូ រសព្ទ សៅព្ួ កសេប្ដន្ ឬសោកអ្ន កព្តូវការការណងទ ាំណ្ន កសវជជ សាស្រសាភាៃមៗ សូ មសៅកាន្់មែឌេ
សវជជ សាស្រសា មែឌេណងទ ាំបនទន្់ ឬមន្ទ ីរសព្ទយណដេសា ិតសៅជិតបាំ្ុត។
សបើសន្
ិ សោកអ្ន កមិន្ព្ប្ដកដថាសតើជាសាាន្ភាព្សសព្្រេះបនទន្់ ឬយា៉ោងណ្ត សនេះសោកអ្ន កអាចទូ រសព្ទ សុាំជាំន្ួយព្ី
ព្ក ុមការ្រសវជជ សាស្រសត ឬ PCP របស់សោកអ្ន ក។
ព្ក ុមការ្រសវជជ សាស្រសតរបស់អ្នករង់ចាាំទទួ េទូ រសព្ទ របស់អ្នក 24 សមា៉ោងកនុងមួ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃ កនុងមួ យសប្ដតហ៍ 365 ថ្ងៃ
កនុងមួ យឆ្ងនាំទក់ទងសៅន្ឹងការណងទ ាំសុខភាព្ណដេសោកអ្ន កសជឿថាព្តូវការភាៃមៗ។ ព្ួ កសេន្ឹងវាយតថ្មៃ សាាន្
ភាព្របស់អ្នក សហើយណែនាំសោកអ្ន កអ្ាំព្ទ
ី ីកណន្ៃ ងណដេព្តូវសៅរកការណងទ ាំណដេសោកអ្ន កព្តូវការ។
សបើសិន្សោកអ្ន កមិន្ព្ប្ដកដថាសតើសោកអ្ន កមាន្ករែីសសព្្រេះបនទន្់ ឬព្តូវការការណងទ ាំបនទន្់ សនេះណខេទូ រសព្ទ
េិោន្ុបោាយិការបស់សយើងមាន្បសព្មើជូន្សោកអ្ន កព្េប់សព្េទ ាំងថ្ងៃ ទ ាំងយប់។ អ្ន កអាចទក់ទងណខេទូ រសព្ទ
េិោន្ុបោាយិការបស់សយើងសោយសៅសៅសេខ 1-855-464-3571 (TTY: 711)។ កនុងនមជាសមាជិក Health Net
Cal MediConnect សោកអ្ន កមាន្េទធ ភាព្ចូ េសព្បើព្ប្ដស់សសវាសសព្្រេះបនទន្់ជួរមុខ ន្ិងព្ិន្ិតយរកជាំងឺ 24 សមា៉ោង
កនុងមួ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃ កនុងមួ យសប្ដតហ៍ 365 ថ្ងៃ កនុងមួ យឆ្ងនាំ។ អ្ន កអាចទូ រសព្ទ សៅកាន្់សសវាបសព្មើសមាជិក តាមរយៈ
សេខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) សបើសិន្អ្ន កព្តូវការជាំន្ួយកនុងការណសវ ងរកទីតាាំងអ្ន ក្ត េ់សសវា។ សសវាបសព្មើ
សមាជិកក៏អាចបញ្ជន្
ូ អ្ន កតទណខេទូ រសព្ទ េិោន្ុបោាយិកា។ សសវាបសព្មើសមាជិកមាន្បសព្មើជូន្ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8
ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទដេ់ថ្ងៃ សុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់សព្មាក
សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅថ្ងៃស្វ ើការបនទប់។
ការន្ែទំម្រតវូ ការ នាទន់ បៅបពលបោកអ្ន កសែិតបៅបម្រៅតំ ន់បសវារ ស់ន្ែនការ
សៅសព្េសោកអ្ន កសា ិតសៅសព្ៅតាំបន្់សសវារបស់ណ្ន្ការ សោកអ្ន កព្បណហេជាមិន្អាចទទួ េការណងទ ាំព្ីអ្នក្ត េ់
សសវាណងទ ាំកនុងបណ្ត
ត ញប្ដន្សទ។ សៅកនុងករែីសន្េះ ណ្ន្ការសយើងន្ឹងរា៉ាប់រងសេើការណងទ ាំព្តូវការបនទន្់ ណដេ
សោកអ្ន កទទួ េប្ដន្ព្ីអ្នក្ត េស់ សវាណងទ ាំណ្តមួ យ។
ណ្ន្ការរបស់សយើងមិន្ព្េបដែតប់សេើការណងទ ាំណដេព្តូវការជាបនទន្់ ឬណ្ន្ការណ្តមួ យស្េងសទៀត មិន្ណមន្ជា
ការសសព្្រេះបនទន្់ ណដេព្តូវការជាបនទន្់ ឬណ្ន្ការណ្តមួ យស្េងសទៀត ណដេអ្ន កទទួ េប្ដន្សៅសព្ៅ
សហរដា អាសមរ ិក។
សសវាណដេព្តូវការជាបនទន្់ណដេព្តូវប្ដន្ទទួ េសៅោងសព្ៅសហរដា អាសមរ ិកអាចន្ឹងព្តូវប្ដន្ចាត់ទុកថា ជា
ករែីសសព្្រេះបនទន្់សៅសព្កាម អ្តថព្បសយាជន្៍ធានរា៉ាប់រងករែីសសព្្រេះបនទន្់/ករែីបនទន្់ទូទ ាំងព្ិភព្សោក។
សព្មាប់ព្័ត៌មាន្បណន្ា ម សូ មសមើេ "ការធានរា៉ាប់រងកនុងករែីសសព្្រេះបនទន្់/ករែីបនទន្់ទូទ ាំងព្ិភព្សោក"
សៅកនុងតារាងអ្តថព្បសយាជន្៍សៅកនុងជាំព្ូកទី 4 ថ្ន្កូ ន្សសៀវសៅសន្េះ។

H3. ការន្ែទំអ្ំឡ
ុ ងបពលមានបម្រគះម នត រយ
សបើសិន្អ្ភិប្ដេរដា របស់អ្នក សេោ្ិការថ្ន្ព្កសួ ងសុោភិប្ដេ ន្ិងសសវាមន្ុសេអាសមរ ិកឬព្បធាន្ិបតីថ្ន្
សហរដា អាសមរ ិកព្បកាសភាព្មហន្ត រាយ ឬភាព្អាសន្ន សៅកនុងតាំបន្់ភូមិសាស្រសតសោកអ្ន ក សនេះសោកអ្ន កសៅណត
មាន្សិទធិទទួ េប្ដន្ការណងទ ាំព្ីណ្ន្ការ Health Net Cal MediConnect ដណដេ។
សូ មចូ េសៅសេហទាំព្័ររបស់សយើងសព្មាប់ព្័ត៌មាន្សត ីព្ីរសបៀបទទួ េប្ដន្ការណងទ ាំចាាំប្ដច់កនុងអ្ាំឡ
ុ ង
សព្គេះមហន្ត រាយ ណដេប្ដន្ព្បកាស៖ mmp.healthnetcalifornia.com។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
59

សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect

ជាំព្ូកទី 3 ៖ ការសព្បើព្ប្ដស់ការធានរា៉ាប់រងរបស់
ណ្ន្ការសព្មាប់ការណងទ ាំសុខភាព្របស់អ្នក
ន្ិងសសវាធានរា៉ាប់រងស្េងសទៀត

កនុងអ្ាំឡ
ុ ងសព្គេះមហន្ត រាយណដេប្ដន្ព្បកាស សបើសិន្សោកអ្ន កមិន្អាចសព្បើព្ប្ដស់អ្នក្ត េ់សសវាណងទ ាំកនុងបណ្ត
ត
ញប្ដន្សទ សយើងន្ឹងអ្ន្ុញ្ហាតសោកអ្ន កឲ្យទទួ េការណងទ ាំព្ីអ្នក្ត េ់សសវា ណងទ ាំសព្ៅបណ្ត
ត ញសោយសោកអ្ន ក
មិន្សចញថ្ងៃ អ្វើទ ាំងអ្ស់។ សបើសិន្សោកអ្ន កមិន្អាចសព្បើព្ប្ដស់ឱសងសាាន្ថ្ន្បណ្ត
ត ញប្ដន្សទសៅកនុងអ្ាំឡ
ុ ងថ្ន្
សព្គេះមហន្ត រាយណដេប្ដន្ព្បកាស សោកអ្ន កន្ឹងអាចព្តូវប្ដន្្ត េ់ឱសងមាន្សវជជ បញ្ហជរបស់អ្នកសៅឱសង
សាាន្សព្ៅបណ្ត
ត ញប្ដន្។ សព្មាប់ព្័ត៌មាន្បណន្ា ម សូ មសមើេជាំព្ូកទី 5 ។

I. បតើម្រតូវបីែ ីែូចបមត ច ប ើសន
ិ បោកអ្ន កម្រតូវានគ្ិតនែាបោយផ្លទល់សម្រមា ់បសវាន្ែល
ម្រតូវានធានារ៉ា ់រងបោយន្ែនការរ ស់បយើង
សបើសិន្អ្ន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំសចញវ ិកយ យបព្តេិតថ្ងៃ ព្ីសោកអ្ន កជាំន្ួសឲ្យការស្ញវា
ើ សៅកាន្់ណ្ន្ការវ ិញ សនេះសោក
អ្ន កេួ រសសន ើសុាំសយើងឲ្យបង់ ភាេចាំណែកចូ េរ ួមរបស់សយើង សៅកនុង វ ិកយ យបព្តសនេះ។
បោកអ្ន កមិនគ្ួ រ ង់ វ ធាកា យ ម្រតបនាះបោយខល ួនឯងបឡើយ។ ប ស
ើ ិនបោកអ្ន កពិតជា ង់ប យ
ើ ន្មន បនាះ
ន្ែនការម្រ ន្ លនឹងមិនចចទូ ទត់សងបោកអ្ន ក វ ធាញបនាះបឡើយ។
សបើសិន្សោកអ្ន កប្ដន្បង់ថ្ងៃ សព្មាប់សសវាណដេមាន្ធានរា៉ាប់រងរបស់អ្នក ឬសបើសិន្សោកអ្ន កទទួ េប្ដន្
វវ ិកយ យបព្ត សព្មាប់តថ្មៃ សព្ញថ្ន្សសវាសវជជ សាស្រសតណដេមាន្ការធានរា៉ាប់រង សូ មសមើេជាំព្ូកទី 7 ណ្ន ក A ទាំព្័រ
154 សដើមបីសិកាណសវ ងយេ់ន្ូវអ្វ ើណដេព្តូវស្វ ើ។

I1. អ្ែ ីន្ែលម្រតូវបីែ ីប ើសិនបសវាមិនម្រតូវានធានារ៉ា ់រងបោយន្ែនការរ ស់បយើង
Health Net Cal MediConnect ធានរា៉ាប់រងសេើសសវាទ ាំងអ្ស់៖



ណដេព្តូវប្ដន្សសព្មចថាចាាំប្ដច់តាមណ្ន កសវជជ សាស្រសា និង



ណដេមាន្កនុងតារាងអ្តថព្បសយាជន្៍របស់ណ្ន្ការ (សូ មសមើេជាំព្ូកទី 4 ណ្ន ក D ទាំព្័រ 70) និង



ណដេសោកអ្ន កទទួ េប្ដន្សោយអ្ន្ុវតា តាមវ ិធាន្ថ្ន្ណ្ន្ការដូ ចោងសព្កាម។

សបើសិន្សោកអ្ន កទទួ េសសវាណដេមិន្ប្ដន្រា៉ាប់រងសោយណ្ន្ការរបស់សយើង បោកអ្ន កម្រតូវបង់ថ្ងៃសសវាសព្ញ
សោយខល ួន្ឯង។
សបើសិន្សោកអ្ន កចង់ដឹងថាសតើសយើងខ្ុាំបង់សសវា ឬការណងទ ាំសវជជ សាស្រសាណ្តមួ យ សនេះសោកអ្ន កមាន្សិទធិ
សាកសួ រសយើង។ សោកអ្ន កក៏មាន្សិទធិសសន ើសុាំព្បការសន្េះជាោយេកខ ែ៍អ្កេរ្ងណដរ។ សបើសិន្សយើងន្ិយាយថា
មិន្បង់សសវារបស់អ្នក សនេះសោកអ្ន ក មាន្សិទធិបតឹងឧទធ រែ៍ចាំសពាេះសសចកត ីសសព្មចរបស់សយើង។
ជាំព្ូកទី 9 ណ្ន កទី D ន្ិងទាំព្័រ 200 ព្ន្យេ់ព្ីអ្វើណដេព្តូវស្វ ើ សបើសិន្សោកអ្ន កចង់ឲ្យសយើងរា៉ាប់រងសេើប រ ិកាខរ ឬ
សសវាសវជជ សាស្រសត។ ជាំព្ូកសន្េះ ក៏ន្ឹងព្ប្ដប់សោកអ្ន ក្ងណដរន្ូ វ វ ិ្ីបាឹងឧទធ រែ៍ចាំសពាេះសសចកត ីសសព្មចសេើការធាន
រា៉ាប់រងរបស់សយើង។ សោកអ្ន ក ក៏អាចទូ រសព្ទ សៅកាន្់សសវាបសព្មើសមាជិកសដើមបីសិកាបណន្ា មអ្ាំព្ីសិទធិបតឹងឧទធ រែ៍
របស់អ្នក្ងណដរ។
សយើងន្ឹងបង់ថ្ងៃ សសវាខៃ េះៗរហូ តដេ់ចាំន្ួន្កាំែត់ជាក់ោក់មួយ។ សបើសិន្សោកអ្ន កសេើសព្ីចាំន្ួន្កាំែត់ សនេះ
សោកអ្ន កន្ឹងព្តូវបង់ថ្ងៃ សព្ញសដើមបីទទួ េប្ដន្ព្បសភទសសវាបណន្ា ម។ សូ មទូ រសព្ទ មកកាន្់សសវាបសព្មើសមាជិក
សដើមបីណសវ ងយេ់ព្ច
ី ាំន្ួន្កាំែត់ ន្ិងព្ីកព្មិតណដេជិតដេ់ចាំន្ួន្កាំែត់។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ជាំព្ូកទី 3 ៖ ការសព្បើព្ប្ដស់ការធានរា៉ាប់រងរបស់
ណ្ន្ការសព្មាប់ការណងទ ាំសុខភាព្របស់អ្នក
ន្ិងសសវាធានរា៉ាប់រងស្េងសទៀត

J. ការធានារ៉ា ់រងននបសវាន្ែទំសខ
ុ ភាព បៅបពលបោកអ្ន កសែត
ិ បៅកនុងការសិកា
ម្រសាវម្រជាវន្ែនកគ្ា ីនិក
J1. និយមន័យននការសិកាម្រសាវម្រជាវន្

គ្ា ីនិក

ការសិកាព្សាវព្ជាវណ្ន កេៃ ីន្ក
ិ (អាចសៅប្ដន្ថា ការព្ិសសា្ន្៍ណ្ន កេៃ ីន្ិក) េឺជាដាំសែើរការមួ យណដេសវជជ បែឌិត
ស្វ ើព្ិសសា្ន្៍សេើព្បសភទណងទ ាំសុខភាព្ ឬឱសងងា ី។ សវជជ បែឌិតសសន ើសអ្
ុាំ ន កសា ័ព្េចិតតជួយដេ់ការសិកាសន្េះ។ ការ
សិកាព្សាវព្ជាវព្បសភទសន្េះ ជួ យសវជជ បែឌិតសសព្មចចិតតថាសតើការណងទ ាំសុខភាព្ព្បសភទងា ី ឬឱសងងា ីមាន្
ព្បសិទធិភាព្ឬសទ សហើយថាសតើវាមាន្សុវតា ិភាព្ណដរឬសទ។
សៅសព្េ Medicare ឯកភាព្សេើការសិកាព្សាវព្ជាវណដេសោកអ្ន កចង់ចូេរ ួម មាន្មន្ុសេណដេស្វ ើការសៅកនុង
ការសិកាព្សាវព្ជាវសន្េះន្ឹងទក់ទងមកកាន្់សោកអ្ន ក។ បុេរេសនេះ ន្ឹងព្ប្ដប់អ្នកអ្ាំព្កា
ី រសិកាព្សាវព្ជាវ សហើយ
ព្ិន្ិតយថាសតើសោកអ្ន កមាន្េកខ ែៈសមបតត ិចូេរ ួមឬអ្ត់។ សោកអ្ន កអាចចូ េរ ួមកនុងការសិកាព្សាវព្ជាវសន្េះប្ដន្
េុេះព្តាណតសោកអ្ន កបាំសព្ញន្ូ វេកខ ខែឌតព្មូវនន។ សោកអ្ន ក ក៏ព្តូវណតយេ់ ន្ិងទទួ េសារេ់ន្ូវអ្វ ើណដេសោក
អ្ន កព្តូវស្វ ើសព្មាប់ការសិកាព្សាវព្ជាវសន្េះ្ងណដរ។
ខែៈសព្េសោកអ្ន កចូ េរ ួមកនុងការសិកាព្សាវព្ជាវសន្េះ សោកអ្ន កសៅណតអាចសា ិតសៅកនុងណ្ន្ការសយើងខ្ុាំប្ដន្
ដណដេ។ រសបៀបសនេះសោកអ្ន កសៅបន្ត ទទួ េការណងទ ាំព្ីណ្ន្ការសយើងណដេមិន្ទក់ទងន្ឹងការសិកាព្សាវព្ជាវ
សន្េះ។
សបើសិន្សោកអ្ន កចង់ចូេរ ួមកនុងការសិកាព្សាវព្ជាវណ្ន កេៃ ីន្ិក ណដេឯកភាព្សោយ Medicare សោកអ្ន កមិន្
ចាាំប្ដច់ទទួ េការយេ់ព្ព្មព្ីសយើង ឬព្ីអ្នក្ត េ់សសវាណងទ ាំបឋមរបស់អ្នកសឡើយ។ អ្ន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំ ណដេ្តេ់
ការណងទ ាំដេ់សោកអ្ន ក ណដេជាណ្ន កមួ យថ្ន្ការសិកាព្សាវព្ជាវសន្េះ មិន្ចាាំប្ដច់ជាអ្ន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំកនុង
បណ្ត
ត ញសឡើយ។
បោកអ្ន កចំាច់ម្រតវូ ម្រា ់បយើង មុនបពលន្ែលបោកអ្ន កច ់បែតើមចូ លរ ួមកនុងការសិកាម្រសាវម្រជាវន្ែនកគ្ា ីនិក។
សបើសិន្សោកអ្ន កមាន្បាំែងចង់ចូេរ ួមកនុងការសិកាព្សាវព្ជាវណ្ន កេៃ ីន្ិក សោកអ្ន ក ឬអ្ន កសព្មបសព្មួ េការ
ណងទ ាំសុខភាព្របស់អ្នកេបបីទាំនក់ទាំន្ងមកកាន្់សសវាបសព្មើសមាជិក សដើមបីឲ្យសយើងដឹងថា សោកអ្ន កន្ឹងចូ េ
រ ួមកនុងការព្ិសសា្ន្៍ណ្ន កេៃ ីន្ិក។

J2. ការ ង់នែាបសវា បៅបពលបោកអ្ន កសែិតបៅកនុងការសិកាម្រសាវម្រជាវន្

គ្ា ីនិក

សបើសិន្អ្ន កសា ័ព្េចិតតសព្មាប់ការសិកាព្សាវព្ជាវេៃ ីន្ិកណដេ Medicare ឯកភាព្យេ់ព្ព្ម សនេះសោកអ្ន កន្ឹង
មិន្បង់ថ្ងៃ អ្វើទ ាំងអ្ស់សព្មាប់សសវាណដេព្តូវប្ដន្រា៉ាប់រងសៅសព្កាមការសិកាសហើយ Medicare ន្ឹងបង់ថ្ងៃ សព្មាប់
សសវាណដេព្តូវប្ដន្រា៉ាប់រងសៅសព្កាមការសិកាក៏ដូចជាតថ្មៃ ចាំណ្តយសទៀងទត់ជាព្បចាាំណដេពាក់ព្័ន្ធជាមួ យការ
ណងទ ាំរបស់សោកអ្ន ក។ សព្េណ្តសោកអ្ន កចូ េរ ួមសៅកនុងការសិកាព្សាវព្ជាវណដេ Medicareឯកភាព្យេ់ព្ព្ម
សោកអ្ន កព្តូវប្ដន្រា៉ាប់រងសព្មាប់សឹងព្េប់ប រ ិកាខរ ន្ិងសសវាទ ាំងអ្ស់ណដេសោកអ្ន កទទួ េប្ដន្ជាណ្ន កមួ យថ្ន្
ការសិកា។ សន្េះ រ ួមមាន្ ៖

?



បន្ទ ប់ ន្ិងអាហារសព្មាប់ការសព្មាកកនុងមន្ទ ីរសព្ទយណដេ Medicare ន្ឹងបង់ជូន្ សទេះបីជា
សោកអ្ន កមិន្ចូ េរ ួមកនុងការសិកាព្សាវព្ជាវសន្េះ ក៏សោយ។



ការវេះកាត់ ឬទព្មង់ការសវជជ សាស្រសតស្េងសទៀតណដេជាណ្នកមួ យថ្ន្ការសិកាព្សាវព្ជាវសន្េះ។



ការព្ាប្ដេសេើ្េប៉ោេះពាេ់បនទប់បន្េ ាំ ន្ិងបញ្ហាសមុេសាាញននថ្ន្ការណងទ ាំងា ី។

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ជាំព្ូកទី 3 ៖ ការសព្បើព្ប្ដស់ការធានរា៉ាប់រងរបស់
ណ្ន្ការសព្មាប់ការណងទ ាំសុខភាព្របស់អ្នក
ន្ិងសសវាធានរា៉ាប់រងស្េងសទៀត

សបើសិន្សោកអ្ន កចូ េរ ួមកនុងការសិកាមួ យណដេ Medicare មិនានឯកភាព សនេះសោកអ្ន កន្ឹងព្តូវបង់ថ្ងៃ ណ្ត
មួ យសព្មាប់ការចូ េរ ួមការសិកាព្សាវព្ជាវសន្េះ។

J3. ការន្សែងយល់ ន្នែ មអ្ំពីការសិកាម្រសាវម្រជាវន្

គ្ា ីនិក

សោកអ្ន កអាចណសវ ងយេ់បណន្ា មអ្ាំព្ីការចូ េរ ួមកនុងការសិកាព្សាវព្ជាវណបបេៃ ីន្ិកសោយអាន្ "Medicare &
Clinical Research Studies" សៅសេើសេហទាំព្័រ Medicare ៖ (www.medicare.gov/Pubs/pdf/02226Medicare-and-Clinical-Research-Studies.pdf)។ សោកអ្ន កក៏អាចទូ រសព្ទ ្ងណដរមកកាន្់
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 24 សមា៉ោងកនុងមួ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃ កនុងមួ យសប្ដតហ៍។ អ្ន កសព្បើ TTY េួ រសៅសៅ
កាន្់សេខ 1-877-486-2048 ។

K. រប ៀ ន្ែលបសវាន្ែទំសខ
ុ ភាពរ ស់អ្នកម្រតូវានធានារ៉ា ់រង បៅបពលបោកអ្ន ក
ទទួ លការន្ែទំបៅកនុងសាែ ន
័ ន្ែទំសុខភាពតាមន្
សាសនាន្ែលគានលកខ ណៈ
បវជជសាស្តសត
K1. និយមន័យននមណឌលន្ែទំសុខភាពតាមន្

សាសនាន្ែលគានលកខ ណៈបវជជសាស្តសត

មែឌេណងទ ាំសុខភាព្តាមណបបសាសនណដេគាន្េកខ ែៈសវជជ សាស្រសត េឺជាទីកណន្ៃ ងមួ យណដេ្ត េកា
់ រណងទ ាំសុខ
ភាព្ ណដេជា្មា តា សោកអ្ន កទទួ េសៅកនុងមន្ទ ីរសព្ទយ ឬសៅកនុងមន្ទ ីរណងទ ាំសោយជាំនញ។ សបើសិន្ការទទួ េ
ការណងទ ាំសៅកនុងមន្ទ ីរសព្ទយ ឬមន្ទ ីរណងទ ាំជាំនញ េឺជាការព្បឆ្ងាំងន្ឹងជាំសន្ឿសាសនរបស់អ្នក សយើងន្ឹងរា៉ាប់រង
សេើការណងទ ាំសៅកនុងមែឌេណងទ ាំសុខភាព្តាមណបបសាសន ណដេគាន្េកខ ែៈសវជជ សាស្រសត។
សោកអ្ន កអាចសព្ជើសសរ ើសទទួ េការណងទ ាំសុខភាព្ប្ដន្ព្េប់សព្េសោយមូ េសហតុណ្តមួ យ។ អ្តថព្បសយាជន្៍សន្េះ
េឺសព្មាប់ណតសសវាណងទ ាំកនុងមន្ទ ីរសព្ទយ Medicare ណ្ន ក A ប៉ោុសណ្ត
ណ េះ (សសវាណងទ ាំសុខភាព្មិន្តាមណបបសវជជ សាស្រសត)
។ Medicare ន្ឹងបង់ណតសសវាណងទ ាំសុខភាព្ មិន្តាមណបបសវជជ សាស្រសត ណដេ្ត េស់ ោយមែឌេណងទ ាំសុខភាព្
តាមណបបសាសនណដេគាន្េកខ ែៈសវជជ សាស្រសតប៉ោុសណ្ត
ណ េះ។

K2. ការទទួ លានការន្ែទំពីសាែ ័នន្ែទំសុខភាពន្

សាសនាន្ែលគានលកខ ណៈបវជជសាស្តសត

សដើមបីទទួ េការណងទ ាំព្ីមែឌេណងទ ាំសុខភាព្តាមណបបសាសនណដេគាន្េកខ ែៈសវជជ សាស្រសត សោកអ្ន កព្តូវណត
ចុេះហតា សេោសេើឯកសារ្ល វូ ចាប់មួយណដេឯកសារសនេះសរសសរថា សោកអ្ន កជាំទស់ន្ឹងការទទួ េយកការ
ព្ាប្ដេតាមណបបសវជជ សាស្រសតណដេ "ព្តូវប្ដន្រាប់បញ្ចេ
ូ "។



ការព្ាប្ដេសវជជ សាស្រសត "មិន្មាន្ការសេើកណេង" េឺជាការណងទ ាំណ្តមួ យណដេសា ព្័ េចិតត ន្ិងមិន្
តព្មូវ សោយចាប់សហព្័ន្ធ ចាប់រដា ឬចាប់មូេោាន្។



ការព្ាប្ដេសវជជ សាស្រសត "មាន្ការសេើកណេង" េឺជាការណងទ ាំណ្តមួ យណដេមិន្សា ័ព្េចិតត ន្ិង
តព្មូវ សោយចាប់សហព្័ន្ធ ចាប់រដា ឬចាប់មូេោាន្។

សដើមបីទទួ េការរា៉ាប់រងព្ីណ្ន្ការរបស់សយើង ការណងទ ាំណដេសោកអ្ន កទទួ េព្ីមែឌេណងទ ាំសុខភាព្តាមណបប
សាសនណដេគាន្េកខ ែៈសវជជ សាស្រសតព្តូវណតបាំសព្ញន្ូ វេកខ ខែឌដូ ចោងសព្កាម៖

?



សមាភរៈបរ ិកាខរណដេ្ត េ់ការណងទ ាំព្តូវណតមាន្ការបញ្ហជក់ព្ី Medicare ។



ការធានរា៉ាប់រងសេើសសវារបស់ណ្ន្ការសយើងព្តូវប្ដន្កព្មិតចាំសពាេះការណងទ ាំកនុងេកខ ែៈមិន្
ណមន្សាសន។

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ជាំព្ូកទី 3 ៖ ការសព្បើព្ប្ដស់ការធានរា៉ាប់រងរបស់
ណ្ន្ការសព្មាប់ការណងទ ាំសុខភាព្របស់អ្នក
ន្ិងសសវាធានរា៉ាប់រងស្េងសទៀត



សបើសិន្សោកអ្ន កទទួ េសសវាណដេ្ា េជ
់ ូ ន្សោកអ្ន កសោយសាាប័ន្សន្េះ សៅកនុងមន្ទ ីរណងទ ាំមួ យ
េកខ ខែឌោងសព្កាមន្ឹងព្តូវអ្ន្ុវតា ៖

o សោកអ្ន កព្តូវណតមាន្សាាន្ភាព្សុខភាព្ ណដេអ្ន្ុញ្ហាតឲ្យសោកអ្ន កទទួ េសសវាធាន

រា៉ាប់រងសព្មាប់ការណងទ ាំសុខភាព្សៅកនុងមន្ទ ីរសព្ទយ ឬការណងទ ាំជាំនញសៅកនុងមន្ទ ីរណងទ ាំ។

o សោកអ្ន កព្តូវណតទទួ េការឯកភាព្ព្ីសយើង មុន្សព្េណដេសោកអ្ន កព្តូវប្ដន្អ្ន្ុញ្ហាតឲ្យចូ េ
សព្មាកកនុងមែឌេសនេះ សបើមិន្ដូ សចានេះសទ ការសព្មាករបស់អ្នកមិន្ព្តូវប្ដន្រា៉ាប់រងសឡើយ។

មាន្ការធានរា៉ាប់រងឥតមាន្កាំែត់សព្មាប់អ្តថព្បសយាជន្៍សន្េះ ដរាបណ្តសោកអ្ន កបាំសព្ញប្ដន្ព្េប់សៅតាម
េកខ ខែឌទមទរ តព្មូវោងសេើ។

L.

រ ធាកាខរបវជជសាស្តសដបម្រ ជា
ើ
់ានយូរ (DME)

L1. DME កនុងនាមជាសមាជិកមានក់ននន្ែនការរ ស់បយើង
DME មាន្ន្័យថា ជាបរ ិកាខរជាក់ោក់មួយចាំន្ួន្ ណដេព្តូវប្ដន្បញ្ហជទិញសោយអ្ន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំសព្មាប់សព្បើ
ព្ប្ដស់សៅសេហោាន្ផ្ទទេ់របស់អ្នក។ ឧទហរែ៍ថ្ន្ទាំន្ិញទ ាំងសន្េះមាន្ដូ ចជា សៅអ្ីរុញ សឈើឆ្ងពមព្ចត់ ព្បព្័ន្ធព្ូក
ណដេសព្បើថាមព្េ ការ្រ ត់្រង់សព្មាប់ជាំងឺទឹកសនមណ្អ ម ណព្េមន្ទ ីរសព្ទយណដេព្តូវប្ដន្បញ្ហជទិញសោយអ្ន ក្ត េ់សស
វាណងទ ាំសព្មាប់សព្បើសៅសេហោាន្ ឧបករែ៍បញ្ចេ
ូ សសរ៉ា ូមតាមសរថ្សឈាម (intravenous (IV) infusion pumps)
ឧបករែ៍បសងយ ើតពាកយសមត ី បរ ិកាខរន្ិងការ្រ ត់្រង់អ្ុកសុីណសន្ ឧបករែ៍េមអ ិតឲ្យ្ង់ (Nebulizer) ន្ិងរសទេះព្ចត់។
សោកអ្ន កជាន្ិចាកាេន្ឹងកាន្់កាប់ប រ ិកាខរទ ាំងសន្េះ ដូ ចជា ៖ អ្វយវៈសិបបន្ិមាិត។
សៅកនុងណ្ន កសន្េះ សយើងព្ិភាកាអ្ាំព្ី DME ណដេសោកអ្ន កព្តូវណតជួ េ។ កនុងនមជាសមាជិកមានក់ថ្ន្ Health Net
Cal MediConnect សោកអ្ន កអាចទទួ េប្ដន្កមា សិទធិសេើ DME ដរាបណ្តវាមាន្ភាព្ចាាំប្ដច់ណ្ន កសវជជ សាស្រសត
សហើយសោកអ្ន កព្តូវការបរ ិកាខរសនេះសព្មាប់រយៈសព្េយូរអ្ណងវ ង។ សេើសព្ីសន្េះ បរ ិកាខរសនេះព្តូវមាន្ការអ្ន្ុញ្ហាត
សរៀបចាំ ន្ិងសព្មបសព្មួ េព្ី PCP របស់អ្នក ព្ក ុមការ្រសវជជ សាស្រសត ន្ិង/ឬ Health Net Cal MediConnect។
ទូ រសព្ទ សៅសសវាបសព្មើសមាជិក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 (TTY: 711)
សដើមបីណសវ ងយេ់អ្ាំព្ីតព្មូវការជួ េ ឬភាព្ជាមាាស់ថ្ន្ឧបករែ៍សវជជ សាស្រសាយូរអ្ណងវ ង ន្ិងឯកសារណដេសោកអ្ន កព្តូវ
្ត េ់។ ចាប់ព្សី មា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ចន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិង
ថ្ងៃ ឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។
សៅកនុងសាាន្ភាព្មួ យចាំន្ួន្ សយើងន្ឹងស្ទ រភាព្ជាមាាស់កមា សិទធិសៅសេើប រ ិកាខរ DME សៅឲ្យសោកអ្ន ក។ ទូ រសព្ទ
សៅសសវាបសព្មើសមាជិក សដើមបីណសវ ងយេ់អ្ាំព្ីេកខ ខែឌតព្មូវ ណដេសោកអ្ន កព្តូវបាំសព្ញ ន្ិងព្កោសសានមណដេ
សោកអ្ន កព្តូវការ្ា េ់។
សបើសោកអ្ន កទមទរភាព្ជាមាាស់កមា សិទធិសៅសេើប រ ិកាខរសវជជ សាស្រសតសព្បើជាប់ប្ដន្យូរ ខែៈណដេសោកអ្ន កជា
សមាជិកថ្ន្ណ្ន្ការរបស់សយើង សហើយសព្េឿងបរ ិកាខរតព្មូវឲ្យមាន្ការណងទ ាំ សព្េសនេះសោកអ្ន ក្ា េ់សសវាព្តូវ
ប្ដន្អ្ន្ុញ្ហាតឲ្យសចញវ ិកយ យបព្តសៅសេើថ្ងៃ ថ្ន្ការជួ សជុេ។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ជាំព្ូកទី 3 ៖ ការសព្បើព្ប្ដស់ការធានរា៉ាប់រងរបស់
ណ្ន្ការសព្មាប់ការណងទ ាំសុខភាព្របស់អ្នក
ន្ិងសសវាធានរា៉ាប់រងស្េងសទៀត

L2. ភាពជាមាាស់កមា សិទធិរ ស់ DME បៅបពលបោកអ្ន ក ត របៅ
ូ
Original Medicare ឬ
Medicare Advantage

សៅកនុងកមា វ ិ្ី Original Medicare អ្ន កណដេជួ េ DME ព្បសភទណ្តមួ យ ន្ឹងកាៃយជាមាាស់វាសព្កាយព្ីរយៈសព្េ 13
ណខ។ សៅកនុងណ្ន្ការ Medicare Advantage ណ្ន្ការអាចកាំែត់ចាំន្ួន្ណខណដេអ្ន កព្តូវណតជួ េ DME ព្បសភទ
ជាក់ោក់ មុន្ន្ឹងព្ួ កសេកាៃយជាមាាស់វាប្ដន្។
កំណត់សមារល់៖ សោកអ្ន កអាចរកសមើេន្ិយមន្័យថ្ន្ណ្ន្ការ Original Medicare ន្ិង Medicare Advantage
សៅកនុងជាំព្ូកទី 12 ។ សោកអ្ន កក៏អាចរកព្័ត៌មាន្បណន្ា មអ្ាំព្ីណ្ន្ការទ ាំងសន្េះសៅកនុងសសៀវសៅណែនាំ Medicare
& You 2022 ប្ដន្្ងណដរ។ សបើសិន្ជាសោកអ្ន កមិន្មាន្កូ ន្សសៀវសៅសន្េះសទ សោកអ្ន កអាចទទួ េវាប្ដន្តាមសេ
ហទាំព្័រ Medicare ណដេមាន្អាសយោាន្ (www.medicare.gov) ឬ សោយទូ រសព្ទ សៅ 1-800-MEDICARE
(1-800-633-4227) 24 សមា៉ោងកនុងមួ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃ កនុងមួ យសប្ដតហ៍។ អ្ន កសព្បើ TTY េួ រសៅសៅកាន្់សេខ
1-877-486-2048។
សោកអ្ន កន្ឹងព្តូវស្វ ើការបង់ថ្ងៃ ចាំន្ួន្ 13 ដងជាប់ៗគនសព្កាមណ្ន្ការ Original Medicare ឬសោកអ្ន កន្ឹងព្តូវ
ស្វ ើការបង់ថ្ងៃ មួយចាំន្ួន្ជាប់ៗគនណដេកាំែត់សោយណ្ន្ការ Medicare Advantage សដើមបីកាន្់កាប់ប រ ិកាខរ DME
សបើសិន្ជា៖



សោកអ្ន កមិន្ទន្់ប្ដន្កាៃយជាមាាស់កមា សិទធិសេើប រ ិកាខរ DME សនេះសទ ខែៈសព្េសោកអ្ន កសា ិតសៅកនុង
ណ្ន្ការរបស់សយើង និង



សោកអ្ន កចាកសចញព្ីណ្ន្ការរបស់សយើង សហើយទទួ េប្ដន្អ្តថព្បសយាជន្៍ Medicare របស់អ្នកសៅសព្ៅ
ណ្ន្ការសុខភាព្ណ្តមួ យសៅកនុងកមា វ ិ្ី Original Medicare ឬណ្ន្ការ Medicare Advantage ។

សបើសិន្សោកអ្ន កប្ដន្ស្វ ើការទូ ទត់ព្ប្ដក់សព្មាប់ប រ ិកាខរ DME សៅសព្កាម Original Medicare ឬណ្ន្ការ
Medicare Advantage មុន្សព្េណដេសោកអ្ន កចូ េរ ួមកនុងណ្ន្ការរបស់សយើង បនាះការចំណ្តយរ ស់ Original
Medicare ឬ Medicare Advantage ទំងអ្ស់បនាះមិនរ ់ ញ្ចូល ថាជាការចំណ្តយន្ែលបោកអ្ន កម្រតវូ បីែ ី
នាទ ់ពីការចកបចញពីន្ែនការរ ស់បយើងបឡើយ។



សោកអ្ន កន្ឹងព្តូវស្វ ើការបង់ថ្ងៃ ចាំន្ួន្ 13 ដងជាប់ៗគនសព្កាមកមា វ ិ្ី Original Medicare ឬបង់ថ្ងៃ កនុង
ចាំន្ួន្មួ យជាប់ៗគនណដេកាំែត់សោយណ្ន្ការ Medicare Advantage សដើមបីកាន្់កាប់ប រ ិកាខរ DME ។



គាន្ការសេើកណេងចាំសពាេះករែីសន្េះ សៅសព្េណដេសោកអ្ន កព្តឡប់មកកាន្់កមា វ ិ្ី Original Medicare
ឬណ្ន្ការ Medicare Advantage វវ ិញសទ។

រ ធាកាខអ្ុកសុីន្សនទទួ លានអ្តថម្រ បយាជន៍កនុងនាមជាសមាជិកមានក់ននន្ែនការរ ស់បយើង៖

L3.

សបើសិន្អ្ន កមាន្េកខ ែៈព្េប់ព្គន្់សព្មាប់ឧបករែ៍អ្ុកសុីណសន្ណដេមាន្ការធានរា៉ាប់រងសោយ Medicare សហើយ
អ្ន កជាសមាជិកថ្ន្ណ្ន្ការរបស់សយើងសយើងន្ឹងរា៉ាប់រងដូ ចោងសព្កាម៖

?



ការជួ េឧបករែ៍អ្ុកសុីណសន្



ការណចកចាយអ្ុកសុីណសន្ន្ិងចាំែុេះអ្ុកសុីណសន្



បាំព្ង់ ន្ិងសព្េឿងជាំន្ួយណដេទក់ទងសព្មាប់ការ្ត េ់អ្ុកសុីណសន្ ន្ិងចាំែុេះអ្ុកសុីណសន្



ការណងទ ាំ ន្ិងជួ សជុេឧបករែ៍អ្ុកសុីណសន្

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ជាំព្ូកទី 3 ៖ ការសព្បើព្ប្ដស់ការធានរា៉ាប់រងរបស់
ណ្ន្ការសព្មាប់ការណងទ ាំសុខភាព្របស់អ្នក
ន្ិងសសវាធានរា៉ាប់រងស្េងសទៀត

ឧបករែ៍អ្ុកសុីណសន្ព្តូវណតព្បេេ់ជូន្មាាស់ វ ិញសៅសព្េណដេណេងព្តូវការជាចាាំប្ដច់សព្មាប់អ្នកឬសបើសិន្អ្ន ក
ចាកសចញព្ីណ្ន្ការរបស់សយើង។

L4. ឧ ករណ៍អ្ុកសុីន្សន បៅបពលអ្ន ក ដ ូរបៅ Original Medicareor ឬ Medicare Advantage
សៅសព្េណដេឧបករែ៍អ្ក
ុ សុីណសន្មាន្ភាព្ចាាំប្ដច់ោងសវជជ សាស្រសតសហើយអ្ន កចកបចញពីន្ែនការរ ស់បយើង
ប ើយ ត របៅជា
ូ
Original Medicare អ្ន កន្ឹងជួ េវាព្ីអ្នក្រ ត់្រង់កនុងរយៈសព្េ 36 ណខ។ ការបង់ថ្ងៃ ជួេព្បចាាំ
ណខរបស់អ្នកធានរា៉ាប់រងសេើឧបករែ៍អ្ុកសុីណសន្ន្ិងការ្រ ត់្រង់ន្ិងសសវាណដេប្ដន្រាយោងសេើ។
សបើសិន្ឧបករែ៍អ្ុកសុីណសន្ចាាំប្ដច់ោងសវជជ សាស្រសត

នាទ ់ពីអ្នកជួលវាអ្ស់រយៈបពល 36 ន្ខ៖



អ្ន ក្រ ត់្រង់របស់អ្នកព្តូវណត្ត េ់ឧបករែ៍អ្ុកសុីណសន្ ឧបករែ៍្រត្
់ រ ង់ ន្ិងសសវាកនុងរយៈ
សព្េ 24 ណខសទៀត។



អ្ន ក្រ ត់្រង់របស់អ្នកព្តូវណត្ា េ់ឧបករែ៍អ្ុកសុីណសន្ ន្ិងសព្េឿង្រ ត់្រង់រហូ តដេ់ 5 ឆ្ងនាំ
សបើសិន្មាន្ភាព្ចាាំប្ដច់ណ្ន កសវជជ សាស្រសា។

សបើសិន្ឧបករែ៍អ្ុកសុីណសន្សៅណតចាាំប្ដច់ណ្ន កសវជជ សាស្រសត បៅចុង ញ្ា ់ននរយៈបពល 5 ឆានំ៖



អ្ន ក្រ ត់្រង់របស់អ្នកមិន្ព្តូវ្ត េ់វាសទៀតសទ សហើយអ្ន កអាចសព្ជើសសរ ើសយកឧបករែ៍ជាំន្ួសព្ី
អ្ន ក្រ ត់្រង់ណ្តមួ យវ ិញ។



រយៈសព្េ 5 ឆ្ងនង
ាំ ា ីចាប់ស្ត ើម។



អ្ន កន្ឹងជួ េព្ីអ្នក្រ ត់្រង់រយៈសព្េ 36 ណខ។



ដូ សចានេះអ្ន ក្រ ត្
់ រ ង់របស់អ្នកព្តូវណត្ត េ់ឧបករែ៍អ្ុកសុីណសន្ ឧបករែ៍្រត់្រង់ ន្ិងសសវាកនុង
រយៈសព្េ 24 ណខសទៀត។



វដត ងាីចាប់ស្ត ើមសរៀងរាេ់ 5 ឆ្ងនាំមតង ដរាបណ្តឧបករែ៍អ្ុកសុីណសន្មាន្ភាព្ចាាំប្ដច់ោង
សវជជ សាស្រសត។

សៅសព្េណដេឧបករែ៍អ្ក
ុ សុីណសន្មាន្ភាព្ចាាំប្ដច់ោងសវជជ សាស្រសតសហើយ អ្ន កចកបចញពីន្ែនការរ ស់បយើង
ប ើយ ត របៅជាន្ែនការ
ូ
Medicare Advantage ណ្ន្ការសន្េះន្ឹងធានរា៉ាប់រងយា៉ោងសហាចណ្តស់ន្ូវអ្វ ើណដេ
Original Medicare ធានរា៉ាប់រង។ អ្ន កអាចសាកសួ រណ្ន្ការ Medicare Advantage របស់អ្នកថាសតើឧបករែ៍
អ្ុកសុីណសន្ ន្ិងសព្េឿង្រ ត្
់ រ ង់ណដេវាធានរា៉ាប់រង ន្ិងចាំណ្តយរបស់អ្នកប៉ោុនាន្។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
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ជំពូកទី 4 ៖ តារាងអ្តែ ម្រ បោជន៍
បសចកត ីប្តើម
ជាំពូកសនេះប្ប្ដរ់សោកអន កអាំពីសសវាណដេ Health Net Cal MediConnect ធានរា៉ារ់រង និងការរ ឹត្រនត ឹង ឬការ
ដាក់កប្មិត្ណាមួ យសេើសសវាទ ាំងសនេះ។ វាក៏ប្ប្ដរ់សោកអន កអាំពីអត្ថ ប្រសោជន៍ណដេមិនប្ត្ូវប្ដនធានរា៉ារ់រង
សប្កាមណ្នការររស់សយើង្ងណដរ។ ពាកយេនៃ ឹេះ និងនិយមន័យររស់វាមានសៅកនុងេាំដារ់អកសរប្កមសៅកនុង
ជាំពូកចុងសប្កាយថ្ន សសៀវសៅណែនាំសមាជិក។
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?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសពទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោង 8 យរ់ ពីថ្ងៃ ច័នទ ដេ់ថ្ងៃ សុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ និងថ្ងៃ ឈរ់សប្មាក សោកអន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូ រសពទ សៅកាន់សោកអន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការរនទរ់។ការសៅទូ រសពទ សនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន់សេហទាំព័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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A. បសវាន្ែលបានធានារា៉ា ់រងរ ស់អ្នក
ជាំពូកសនេះ ប្ប្ដរ់សោកអន កថាសត្ើសសវាអវ ីខៃេះ ណដេ Health Net Cal MediConnect រង់ថ្ងៃ ជូន។ សោកអន កអាច
ណសវ ងយេ់្ងណដរអាំពីសសវាណដេមិនប្ត្ូវប្ដនធានរា៉ារ់រង។ ព័ត្៌មានអាំពីអត្ថ ប្រសោជន៍ថ្នឱសងមានសៅកនុង
ជាំពូកទី 5 ណ្ន ក A ទាំព័រ 125 ។ ជាំពូកសនេះ ក៏ប្ដនពនយេ់្ងណដរនូ វេកខ ខែឌកាំែត្់សៅសេើសសវាមួ យចាំនួន។
សដាយសារសោកអន កប្ដនទទួ េជាំនួយពី Medi-Cal សោកអន កមិនរង់ថ្ងៃ អវីទ ាំងអស់សប្មារ់សសវាណដេមានការ
ធានរា៉ារ់រងររស់អនក ដរារណាសោកអន កសោរពតាមវ ិធានននររស់ណ្នការ។ សូ មសមើេជាំពូកទី 3 ណ្ន ក B
ទាំព័រ 43 សប្មារ់ព័ត្៌មានេមអ ិត្សា ីអាំរីរទរញ្ញាត្ត ិររស់ណ្នការ។
សរើសិនសោកអន កប្ត្ូវការជាំនួយកនុងការយេ់ដឹងថាសសវាអវ ីណដេប្ត្ូវប្ដនធានរា៉ារ់រង សូ មទូ រសពទ សៅកាន់អនក
សប្មរសប្មួ េណងទ ាំររស់អនកនិង/ឬ ណ្ន កសសវារសប្មើសមាជិក តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 (TTY: 711)
ចារ់ពីសមា៉ោង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោង 8 យរ់ ពីថ្ងៃ ច័នទ ដេ់ថ្ងៃ សុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ ចុងសប្ដាហ៍ និងថ្ងៃ
ឈរ់សប្មាក សោកអន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូ រសពទ សៅកាន់សោកអន កវ ិញសៅថ្ងៃ ស្វ ើការរនទរ់។

A1. កនុងអ្ំឡ
ុ ងបពលននភាពអាសនន ខាងសុខភាពសាធារណៈ
Health Net Cal MediConnect នឹងស្វ ើតាមការណែនាំររស់រដឋ និង/ឬសហព័នធណាមួ យទក់ទងនឹងភាព
អាសនន ខាងសុខភាពសាធារែៈ (PHE) ។ កនុងអាំឡ
ុ ងសពេ PHE ណ្នការនឹង្ត េ់ជូននូ វការធានរា៉ារ់រង
ចាាំប្ដច់ទ ាំងអស់សប្មារ់សមាជិកររស់សយើង។ ការធានរា៉ារ់រងអាចខុសោនអាប្ស័យសេើសសវាណដេទទួ េប្ដន
និងរយៈសពេថ្ន PHE ។ សូ មចូ េសៅសេហទាំព័រសយើងសប្មារ់ព័ត្៌មានសត ីពីរសរៀរទទួ េប្ដនការណងទ ាំចាាំប្ដច់
កនុងអាំឡ
ុ ងសពេ PHE សៅសេហទាំព័រ៖ mmp.healthnetcalifornia.com ឬទូ រសពទ សៅសសវារសប្មើអត្ិងិជន។ អន ក
អាចទក់ទងមកកាន់សសវារសប្មើសមាជិកតាមសេខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោង 8 ប្ពឹកដេ់
សមា៉ោង 8 យរ់ ពីថ្ងៃ ច័នទ ដេ់ថ្ងៃ សុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ ចុងសប្ដាហ៍ និងថ្ងៃ ឈរ់សប្មាក សោកអន ក
អាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូ រសពទ សៅកាន់សោកអន កវ ិញសៅថ្ងៃ ស្វ ើការរនទរ់។

B. ចា ់ម្រ ឆំងនឹងអ្ន ក្តល់បសវាន្ែទំន្ែលគិតនែៃបសវាពីបោកអ្ន ក
សយើងមិនអនុញ្ញាត្ឲ្យអន ក្ត េ់សសវាររស់ Health Net Cal MediConnect សចញវ ិកក យរប្ត្េិត្ថ្ងៃ ពីសោកអន ក
សប្មារ់សសវាណដេប្ត្ូវប្ដនធានរា៉ារ់រងសនេះសឡើយ។ សយើងរង់ថ្ងៃ ជូនអន ក្ត េ់សសវាកមម សយើងសដាយផ្ទទេ់ សហើយ
សយើងការពារសោកអន កពីរាេ់ការេិត្កថ្ប្មណាមួ យ។ ចាំែុចសនេះ េឺជាការពិត្សរើសទេះរីជា សយើងរង់ថ្ងៃ ជូនអន ក
្ត េ់សសវាណងទ ាំត្ិចជាងសោកអន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំេិត្ថ្ងៃ សសវាក៏សដាយ។
បោកអ្ន កនឹងមិនទទួ លបានវ ិកក យ ម្រតពីអ្នក្តល់បសវាន្ែទំសម្រមា ់បសវាន្ែលមានធានារា៉ា ់រងបនាោះបឡើយ។
សរើសិនអន កប្ដនទទួ េ សូ មសមើេជាំពូកទី 7 ណ្ន ក A ទាំព័រ 154 ឬទូ រសពទ មកសសវារសប្មើសមាជិក។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសពទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោង 8 យរ់ ពីថ្ងៃ ច័នទ ដេ់ថ្ងៃ សុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ និងថ្ងៃ ឈរ់សប្មាក សោកអន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូ រសពទ សៅកាន់សោកអន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការរនទរ់។ការសៅទូ រសពទ សនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន់សេហទាំព័រ
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C. តារាងអ្តែ ម្រ បោជន៍រ ស់ន្្នការរ ស់បយើង
តារាងអត្ថ ប្រសោជន៍សនេះ ប្ប្ដរ់សោកអន កថាសត្ើសសវាមួ យណាណដេណ្នការរង់ថ្ងៃ ជូន។ វារាយនមប្រសេទថ្ន
សសវាសៅកនុងេាំដារ់អកសរ សហើយពនយេ់សសវាណដេប្ត្ូវប្ដនរា៉ារ់រង។
បយើងនឹង ង់ម្របាក់ទូទត់សម្រមា ់បសវាន្ែលមានបៅកនុងតារាងអ្តែ ម្រ បោជន៍ន្ត ុប្
ណ ោះ បៅបពលវ ិធានចា ់
ខាងបម្រកាមម្រតូវបានប្ៃ ើយត ។សោកអន កមិនរង់ថ្ងៃ អវីសឡើយសប្មារ់សសវាណដេមានរាយនមសៅកនុងតារាង
អត្ថ ប្រសោជន៍ ដរារណាសោកអន ករាំសពញប្ដនប្េរ់តាមេកខ ខែឌទមទរត្ប្មូវថ្នការធានរា៉ារ់រង ណដេប្ដន
សរៀររារ់ខាងសប្កាម។



សសវាកមម ណដេប្ត្ូវប្ដនធានរា៉ារ់រងររស់ Medicare និង Medi-Cal ររស់អនកប្ត្ូវណត្្ត េ់ជូន
សៅតាមចារ់ ណដេកាំែត្់សឡើងសដាយ Medicare និង Medi-Cal។



សសវាទ ាំងសនេះ(រ ួមមានការណងទ ាំសវជជ សាស្រសត, សុខភាពឥរ ិោរង និងសសវាទក់ទងនឹងការសប្រើ
ប្ប្ដស់សារធាត្ុសញៀន, សសវា និងការោាំប្ទរយៈសពេយូរអណងវ ង, ររ ិកាខរ, សមាារៈនិងឱសង)ប្ត្ូវ
ណត្មានភាពចាាំប្ដច់ណ្ន កសវជជ សាស្រសត។ ចាាំប្ដច់តាមេកខ ែៈសវជជ សាស្រសតមានន័យថា សោកអន កប្ត្ូវ
ការសសវាសដើមបីរង្កករ ស្វ ើសរាេវ ិនិចឆ័យ ឬពាប្ដេសាថនភាពសវជជ សាស្រសត ឬសដើមបីរកាសាថនភាព
សុខភាពរចចុរបនន ររស់អនក។ សនេះរ ួមរញ្ចេ
ូ ទ ាំងការណងទ ាំ ណដេសោកអន កមិនចាាំប្ដច់ចូេមនទ ីរ
សពទយ ឬមនទ ីរណងទ ាំ។ វាក៏មានន័យ្ងណដរថា សសវា ររ ិកាខរ្គ ត្់្គង់ ឬឱសងណដេរាំសពញតាម
រទដាឋនអនុវត្ា ណ្ន កសវជជ សាស្រសត ណដេអាចទទួ េយកប្ដន។ សសវាមួ យ ចាាំប្ដច់តាមេកខ ែៈ
សវជជ សាស្រសត សៅសពេណដេវាសមសហត្ុ្េ និងចាាំប្ដច់សដើមបីការពារអាយុជី វ ិត្ សដើមបីរង្កករ
ជាំងឺសាំខាន់ៗ ឬពិការភាព្ៃ ន់្ៃរ ឬសដើមបីរនថ យការឈឺចារ់្ៃន់្ៃរ។



សោកអន កទទួ េការណងទ ាំររស់អនកពីអនក្ត េ់សសវាណងទ ាំកនុងរណា
ត ញ។ អន ក្ា េ់សសវាកនុងរណា
ា ញ
េឺជាអន ក្ា េ់សសវាណងទ ាំណដេស្វ ើការជាមួ យពួ កសយើង។ សៅសសទ ើរប្េរ់ករែីទ ាំងអស់ សយើងនឹង
មិនរង់ថ្ងៃ សេើការណងទ ាំណដេសោកអន កទទួ េពីអនក្ត េ់សសវាសប្ៅរណា
ត ញសឡើយ។ ជាំពូកទី 3 ណ្ន ក
D ទាំព័រ 46មានព៌ត្័មានរណនថ មសត ីពីការសប្រើប្ប្ដស់អនក្ត េ់សសវាណងទ ាំកនុង និងសប្ៅរណា
ត ញ។



សោកអន កមានអន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំរឋម (PCP) ឬប្ក ុមណងទ ាំណដេកាំពុង្ត េ់ជូន និងប្េរ់ប្េង
ការណងទ ាំររស់អនក។ កនុងករែីភាេសប្ចើន PCP ររស់សយើងប្ត្ូវ្ត េ់ការយេ់ប្ពមដេ់អនកមុន
សពេអន កអាចជួ រនរណាមានក់ ណដេមិនណមនជា PCP ររស់អនក ឬសប្រើអនក្ត េ់សសវាស្សងសទៀត្
សៅកនុងរណា
ត ញររស់ណ្នការសនេះ។សនេះសៅថា ការរញ្ជន
ូ រនត ។ ជាំពូកទី 3 ណ្ន ក D ទាំព័រ 46
មានព័ត្៌មានសប្ចើនសទៀត្អាំពីការទទួ េប្ដនការរញ្ជន
ូ រនត និងពនយេ់ពីសពេណដេអន កមិន
ប្ត្ូវការការរញ្ជន
ូ រនត ។



សោកអន កប្ត្ូវណត្ទទួ េការណងទ ាំពីអនក្ត េ់សសវាណងទ ាំណដេជាសមព ័នធសាខាជាមួ យប្ក ុមការង្ករ
សវជជ សាស្រសតររស់ PCP សោកអន ក។ សូ មសមើេជាំពូទី 3 ណ្ន ក D ទាំព័រ 46 សប្មារ់ព័ត្៌មានរណនថ ម។



សសវាមួ យចាំនួនថ្នសសវាណដេប្ត្ូវប្ដនរាយនមសៅកនុងតារាងអត្ថ ប្រសោជន៍ប្ត្ូវប្ដនធាន
រា៉ារ់រង ណត្កនុងករែីណដេសវជជ រែឌិត្ ឬអន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំស្សងសទៀត្កនុងរណា
ត ញររស់អនក
ទទួ េប្ដនការឯកភាពជពីសយើងណត្រ៉ោុសណា
ណ េះ។សនេះសៅថាការអនុញ្ញាត្ជាមុន។ សសវាណដេប្ត្ូវ
ប្ដនធានរា៉ារ់រងណដេប្ត្ូវការការអនុញ្ញាត្ជាមុនប្ត្ូវប្ដនសមាគេ់សដាយអកសរសប្ទត្សៅកនុង

តារាងអត្ថ ប្រសោជន៍។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសពទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោង 8 យរ់ ពីថ្ងៃ ច័នទ ដេ់ថ្ងៃ សុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ និងថ្ងៃ ឈរ់សប្មាក សោកអន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូ រសពទ សៅកាន់សោកអន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការរនទរ់។ការសៅទូ រសពទ សនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន់សេហទាំព័រ
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?

ជាំពូកទី 4 ៖ តារាងអត្ថ ប្រសោជន៍



រាេ់សសវាណងទ ាំេកខ ែៈរង្កករទ ាំងអស់ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ ។ អន កនឹងស ើញរ ូរណ្ៃ សប្ដ៉ោមសនេះ
ជារ់នង
ឹ សសវាកមម ណងទ ាំេកខ ែៈរង្កករសៅកនុងតារាងអត្ថ ប្រសោជន៍។



Care Plan Optional (CPO) ជាសសវាណដេមានសៅកនុង ណ្នការណងទ ាំជាេកខ ែៈរុេគេររស់អនក។
សសវាទ ាំងសនេះជួ យសោកអន កោ៉ោងខាៃាំងសៅសេហដាឋន ដូ ចជា ចាំែីអាហារ ជួ យសោកអន ក ឬ
សមើេណងសោកអន ក ឬរប្ដរសប្មារ់ចារ់កាន់សពេងូ ត្ទឹក និង្ល វូ ជប្មាេ ជាសដើម។ សរើកមម
ទ ាំងសនេះអាចជួ យអន កឲ្យរស់សៅកាន់ណត្មានភាពឯករាជយ រ៉ោុណនត មិន ជាំនួសឱយការោាំប្ទឬសសវារយៈ
សពេណវង (LTSS) ណដេអន កមានការអនុញ្ញាត្ឱយទទួ េប្ដនសៅសប្កាមេសប្មាង Medi-Cal
សនេះសទ។ ឧទហរែ៍ថ្ន សសវា CPO ណដេ Health Net Cal MediConnect ប្ដន្ា េ់ជូនកាេពី
អត្ីត្រ ួមមាន៖ ការណងទ ាំជាំនួសសប្មារ់អនកសមើេណងកនុងប្េួ សាររហូ ត្ដេ់សៅសពេ 24 សមា៉ោង
សរៀង រាេ់ 6 ណខ និងសសវាកមម ពិសសសសប្មារ់ប្ក ុម (SSG) ណដេសៅកនុងសនេះការចុេះសៅដេ់្ទេះ
ប្ត្ូវប្ដនកាំែត្់សពេសវោ នឹងស្វ ើសឡើងកនុងសោេរាំែង្ារភាជរ់ទាំនក់ទាំនង សមាជិកររស់
សយើងសៅនឹងប្រធានសហេមន៍។ សរើសិនសោកអន កប្ត្ូវការជាំនួយ ឬចង់ណសវ ងយេ់រណនថ មពីសសវា
CPO សូ មស្វ ើការទក់ទងសៅអន កសប្មរសប្មួ េការណងទ ាំសុខភាពររស់អនក។

សៅ

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសពទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោង 8 យរ់ ពីថ្ងៃ ច័នទ ដេ់ថ្ងៃ សុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ និងថ្ងៃ ឈរ់សប្មាក សោកអន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូ រសពទ សៅកាន់សោកអន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការរនទរ់។ការសៅទូ រសពទ សនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន់សេហទាំព័រ
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ជាំពូកទី 4 ៖ តារាងអត្ថ ប្រសោជន៍

D. តារាងអ្តែ ម្រ បោជន៍

បសវាន្ែលន្្នការរ ស់បយើង ង់នែៃជូន
ការម្រតួ តពិនិតយរកជំងឺ រ ីកសរនសអាកន្ទប

ោះ

សយើងនឹងរង់ថ្ងៃ ជូនមួ យសេើកសប្មារ់ការពិនិត្យសអកូ សាស្រសតចាំសពាេះមនុសសណដេប្រឈមនឹង
ហានិេ័យ។ ណ្នការធានរា៉ារ់រងណត្ការពិនិត្យរកជាំងឺសនេះរ៉ោុសណា
ណ េះ សរើសិនសោកអន កមានកតាតហានិ
េ័យជាក់ោក់ខៃេះៗ និងសរើសិនសោកអន កទទួ េប្ដនការរញ្ជន
ូ រនត សប្មារ់ការពិនិត្យសនេះពីប្េូ
សពទយ ជាំនួយការប្េូសពទយ សពទយអនុសវជជ រែឌិត្ េិោនុរដាឋក ឬអន កឯកសទសេិោនុរដាឋកេៃ ីនិក
សាស្រសតណត្រ៉ោុសណា
ណ េះ។

សោកអន កេួ ណត្ពិភាកាជាមួ យអន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំររស់អនកនិងទទួ េប្ដនការរញ្ជន
ូ ។
ការអនុញ្ញាត្ជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹងប្ត្ូវការសដើមបីទទួ េប្ដនការធានរា៉ារ់រងសេើក
ណេងណត្កនុងករែីសសស្រង្កគេះរនទន់។
ការចាក់មជុល វ ិទាសាស្ដសរ
សយើងនឹងរង់ថ្ងៃ ជូនសប្មារ់សសវាចាក់មជុេ វ ិទាសាស្រសតសប្មារ់អនកជាំងឺសប្ៅរហូ ត្ដេ់ពីរដងកនុងរយៈ
សពេមួ យណខប្រប្កត្ីទិនណាមួ យក៏ប្ដន ឬកាន់ណត្ញឹកញារ់ជាងសនេះសរើសិនការចាក់មជុេ
វ ិទាសាស្រសតទ ាំងសនេះចាាំប្ដច់ណ្ន កសវជជ សាស្រសត។
សយើងនឹងរង់ថ្ងៃ ជូនសប្មារ់ការចាក់មជុេ វ ិទយសាស្រសតរហូ ត្ដេ់ 12 ដងកនុងរយៈសពេ 90 ថ្ងៃ សរើសិន
ឈឺខនងរាុថ្ាំ រ៉ា ណដេប្ត្ូវប្ដនកាំែត្់ដូចជា៖



រនត រហូ ត្ដេ់ 12 សប្ដតហ៍ ឬយូជាងសនេះ



មិនជាក់ោក់ (មិនមានររញ្ញាព័នធណដេអាចប្ត្ូវប្ដនកាំែត្់ ដូ ចជាមិនជារ់ពាក់ព័នធ
ជាមួ យការដាេរាេជាំងឺមហារ ីកការរោក ឬជាំងឺឆ្ៃង)



មិនជារ់ពាក់ព័នធជាមួ យការវេះកាត្់ និង



មិនជារ់ពាក់ព័នធជាមួ យការមានថ្្ទ សពាេះ។

សេើសពីសនេះ សយើងនឹងចាំណាយសប្មារ់សពេសវោរណនថ មចាក់មជុេ វ ិទាសាស្រសតរណនថ ម 8 សប្មារ់ជាំងឺ
ខន ងរាុថ្ាំ រ៉ា សរើសិនអន ករង្កាញភាពប្រសសើរសឡើង។ សោកអន កមិនអាចទទួ េការពាប្ដេសដាយចាក់មជុេ
វ ិទាសាស្រសតសេើសពី 20 កនុងមួ យឆនាំសប្មារ់ការឈឺខនងរាុថ្ាំ រ៉ាសរៀងរាេ់ឆនាំសឡើយ។
ការពាប្ដេសដាយមជុេ វ ិទាសាស្រសតសប្មារ់ការឈឺខនងរាុថ្ាំ រ៉ាប្ត្ូវណត្ប្ដនរញ្ឈរ់សរើសិនសោកអន កមិន
មានភាពប្រសសើរសឡើងឬសរើសិនសោកអន កកាន់ណត្ដុនដារ។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសពទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោង 8 យរ់ ពីថ្ងៃ ច័នទ ដេ់ថ្ងៃ សុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ និងថ្ងៃ ឈរ់សប្មាក សោកអន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូ រសពទ សៅកាន់សោកអន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការរនទរ់។ការសៅទូ រសពទ សនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន់សេហទាំព័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect

ជាំពូកទី 4 ៖ តារាងអត្ថ ប្រសោជន៍

បសវាន្ែលន្្នការរ ស់បយើង ង់នែៃជូន
ការម្រតួ តពិនិតយរកជំងឺ និងការម្រ ឹកាបោ ល់ចំប

ោះការបម្រ ើបម្រគឿងម្រសវ ឹងខុសម្រ ម្រកតី

សយើងនឹងរង់ថ្ងៃ ជូនសប្មារ់ការប្ត្ួ ត្ពិនិត្យរកការសប្រើប្ប្ដស់សប្េឿងប្សវ ឹងខុស ប្រប្កត្ី(SBIRT)
មួ យសេើកសប្មារ់មនុសសសពញវ ័យ ណដេសប្រើប្ប្ដស់សប្េឿងប្សវ ឹងខុសប្រប្កត្ី រ៉ោុណនត មិនណមនសញៀន
សប្េឿងប្សវ ឹងសឡើយ។ សនេះ រូ ករ ួមទ ាំងស្រសាីមានេ៌េ្ងណដរ។
សរើសិនសោកអន កប្ត្ួ ត្ពិនិត្យរកស ើញថា វ ិជជ មានសប្មារ់ការសប្រើប្ប្ដស់សប្េឿងប្សវ ឹងខុសប្រប្កត្ី
ណមនសនេះ សោកអន កអាចទទួ េប្ដននូ វការជួ រប្រឹកាសោរេ់មួយទេ់នឹងមួ យសដាយសសងខ រៗ
រហូ ត្ដេ់រួនសេើកកនុងមួ យឆនាំៗ (សរើសិនសោកអន កមានេទធ ភាព សហើយមានសាមរត្ីេៃឺសាវង អាំឡ
ុ ង
សពេថ្នការប្រឹកាសោរេ់) ជាមួ យអន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំរឋម ឬប្េូសពទយណដេមានេកខ ែៈសមបត្ត ិ
ប្េរ់ប្ោន់សៅកនុងររ ិរទណងទ ាំរឋម។

សោកអន កេួ ណត្ពិភាកាជាមួ យអន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំររស់អនកនិងទទួ េប្ដនការរញ្ជន
ូ ។
ការអនុញ្ញាត្ជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹងប្ត្ូវការសដើមបីទទួ េប្ដនការធានរា៉ារ់រងសេើក
ណេងណត្កនុងករែីសសស្រង្កគេះរនទន់។
បសវារែយនរ សបស្ដ្រោះ
សសវាសសស្រង្កគេះណដេប្ដនធានរា៉ារ់រងមានដូ ចជាសសវាសសស្រង្កគេះសៅសេើដី យនត សហាេះ ឧទធ មាាចប្ក។
រងយនា សសស្រង្កគេះនឹងដឹកនាំអនកសៅកាន់កណនៃ ងជិត្រាំ្ុត្ ណដេអាច្ត េ់ការណងទ ាំដេ់សោកអន កប្ដន។
សាថនភាពររស់អនកប្ត្ូវណត្មានសភាព្ៃ ន់្ៃរសមេម មប្េរ់ប្ោន់ណដេថា វ ិ្ីដថ្ទសទៀត្កនុងការសៅ
កាន់កណនៃ ងណងទ ាំអាចនឹងប្រងុយប្រថានជី វ ិត្ ឬសុខភាពររស់អនក។ សសវារងយនា សសស្រង្កគេះសប្មារ់
ករែីស្សងដថ្ទសទៀត្ប្ត្ូវណត្ឯកភាពសដាយសយើង។
កនុងករែីណដេ មិនណមនជាករែីសសស្រង្កគេះរនទន់ សយើង អាចនឹងរង់ថ្ងៃ សប្មារ់រងយនត សសស្រង្កគេះ។
សាថនភាពសោកអន កប្ត្ូវណត្្ៃ ន់្ៃរសមេម មប្េរ់ប្ោន់ណដេថា វ ិ្ីដថ្ទសទៀត្កនុងការសៅកាន់កណនៃ ង
ណងទ ាំអាចប្រងុយជី វ ិត្ ឬសុខភាពសោកអន ក។

ការអនុញ្ញាត្ជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹងប្ត្ូវការសដើមបីទទួ េប្ដនការធានរា៉ារ់រងសេើក
ណេងណត្កនុងករែីសសស្រង្កគេះរនទន់។
ការជួ ពិបម្ររោះសុខុមាលភាពម្រ ចាំឆនំ
សោកអន កអាចទទួ េប្ដនការប្ត្ួ ត្ពិនិត្យសុខភាពប្រចាាំឆនាំ។ សនេះ េឺសដើមបីរសងក ើត្ ឬស្វ ើរចចុរបនន
ភាពសេើណ្នការណងទ ាំរង្កករសុខភាព សដាយណ្អ កសេើកតាតហានិេ័យនសពេរចចុរបនន ររស់អនក។
សយើងនឹងរង់ថ្ងៃ ជូនសប្មារ់សសវាសនេះ ចាំនួនមួ យដងសរៀងរាេ់ 12 ណខមត ង។

សោកអន កេួ ណត្ពិភាកាជាមួ យអន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំររស់អនកនិងទទួ េប្ដនការរញ្ជន
ូ ។
ការអនុញ្ញាត្ជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹងប្ត្ូវការសដើមបីទទួ េប្ដនការធានរា៉ារ់រងសេើក
ណេងណត្កនុងករែីសសស្រង្កគេះរនទន់។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសពទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោង 8 យរ់ ពីថ្ងៃ ច័នទ ដេ់ថ្ងៃ សុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ និងថ្ងៃ ឈរ់សប្មាក សោកអន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូ រសពទ សៅកាន់សោកអន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការរនទរ់។ការសៅទូ រសពទ សនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន់សេហទាំព័រ
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បសវាន្ែលន្្នការរ ស់បយើង ង់នែៃជូន
ការវាស់ន្វងមាស់្អឹង
សយើងនឹងរង់ថ្ងៃ ជូន សប្មារ់ទប្មង់ការជាក់ោក់មួយចាំនួនសប្មារ់សមាជិកណដេមានេកខ ែៈ
សមបត្ត ិប្េរ់ប្ោន់ (តាម្មម តាេឺជារុេគេណាមានក់ណដេប្រឈមនឹងការប្ដត្់រង់មា៉ោស់ឆ្អឹង ឬជាំងឺ
ឆ្អ ឹងពុកសសត ើង)។ ទប្មង់ការទ ាំងសនេះ កាំែត្់អត្ត សញ្ញាែមា៉ោស់ឆ្អឹង ណសវ ងរកការប្ដត្់រង់ឆ្អឹង ឬណសវ ង
រកឲ្យស ើញនូ វេុែភាពឆ្អ ឹង។
សយើងនឹងរង់ថ្ងៃ ជូនសប្មារ់សសវាសនេះ មួ យដងសរៀងរាេ់ 24 ណខ ឬកាន់ណត្ញឹកញារ់ជាងសនេះ សរើ
សិនវាមានភាពចាាំប្ដច់ណ្ន កសវជជ សាស្រសត។ សយើងនឹងរង់ថ្ងៃ ជូន្ងណដរសប្មារ់សវជជ រែឌិត្ឲ្យ
ពិនិត្យសមើេ និង្ា េ់សោរេ់ពីេទធ ្េ។

សោកអន កេួ ណត្ពិភាកាជាមួ យអន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំររស់អនកនិងទទួ េប្ដនការរញ្ជន
ូ ។
ការអនុញ្ញាត្ជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹងប្ត្ូវការសដើមបីទទួ េប្ដនការធានរា៉ារ់រងសេើក
ណេងណត្កនុងករែីសសស្រង្កគេះរនទន់។
ការម្រតួ តពិនិតយរាវរកជំងឺមហារ ីកសុែន់ (ការែតពិនិតយសុែន់)
សយើងនឹងរង់ថ្ងៃ ជូនសប្មារ់សសវាដូ ចខាងសប្កាម៖



ការងត្ពិនិត្យសុដន់យកជាទិននន័យសោេមត ងសៅចសនៃេះអាយុ 35 ឆនាំនិង 39 ឆនាំ។



ការងត្ការងត្ពិនិត្យសុដន់សរៀងរាេ់ 12 ណខមត ងសប្មារ់ស្រសតីណដេមានអាយុ 40 ឆនាំនិងសេើសពី
សនេះ។



ការពិនិត្យសុដន់ណររេៃ ីនិកសាស្រសតមា ង សរៀងរាេ់ 24 ណខ

សោកអន កេួ ណត្ពិភាកាជាមួ យអន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំររស់អនកនិងទទួ េប្ដនការរញ្ជន
ូ ។
ការអនុញ្ញាត្ជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹងប្ត្ូវការសដើមបីទទួ េប្ដនការធានរា៉ារ់រងសេើក
ណេងណត្កនុងករែីសសស្រង្កគេះរនទន់។
បសវាសាតរលទធ ភាពពលកមម ប ោះែូ ង
សយើងនឹងរង់ថ្ងៃ ជូនសប្មារ់សសវាសាតរេទធ ភាពពេកមម សរេះដូ ង ដូ ចជាេាំហាត្់ប្ប្ដែ ការអរ់រំ
សុខភាព និងការប្រឹកាសោរេ់។ សមាជិកប្ត្ូវណត្រាំសពញប្េរ់េកខ ខែឌជាមួ យនឹង ការរញ្ជន
ូ រនត
ររស់សវជជ រែឌិត្។
សយើងក៏រា៉ារ់រង្ងណដរនូ វកមម វ ិ្ីសាតរេទធ ភាពពេកមម សរេះដូ ងប្រពេេកខ ែៈ ណដេមានេកខ ែៈ
ខាៃាំងកាៃជាងកមម វ ិ្ីសាតរេទធ ភាពពេកមម សរេះដូ ង។

សោកអន កេួ ណត្ពិភាកាជាមួ យអន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំររស់អនកនិងទទួ េប្ដនការរញ្ជន
ូ ។
ការអនុញ្ញាត្ជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹងប្ត្ូវការសដើមបីទទួ េប្ដនការធានរា៉ារ់រងសេើក
ណេងណត្កនុងករែីសសស្រង្កគេះរនទន់។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសពទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោង 8 យរ់ ពីថ្ងៃ ច័នទ ដេ់ថ្ងៃ សុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ និងថ្ងៃ ឈរ់សប្មាក សោកអន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូ រសពទ សៅកាន់សោកអន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការរនទរ់។ការសៅទូ រសពទ សនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន់សេហទាំព័រ
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បសវាន្ែលន្្នការរ ស់បយើង ង់នែៃជូន
ការជួ ពិបម្ររោះបែើមបីកាត់ នែ យហានិភ័យជំងឺប ោះែូ ងសរនសឈាម (ប ោះែូ ង) (ការពាបាលសម្រមា ់
ជំងឺប ោះែូ ង)
សយើងរង់ថ្ងៃ ជូនសប្មារ់ការជួ រពិសប្ោេះមត ងកនុងមួ យឆនាំ ឬសប្ចើនជាងសនេះសរើចាាំប្ដច់ ជាមួ យអន ក្ត
េ់សសវាណងទ ាំសុខភាពរឋមររស់អនក សដើមបីជួយរនថ យហានិេ័យជាំងឺសរេះដូ ងររស់អនក។ កនុងអាំឡ
ុ ង
ការជួ រពិសប្ោេះសនេះ សវជជ រែឌិត្ររស់អនកអាចនឹង ៖



ពិភាកាពីការសប្រើប្ប្ដស់ថានអា
ាំ សព ី រ ីន



ពិនិត្យសមាព្ឈាមអន ក និង/ឬ



្ា េ់ដាំរូនមនឲ្យអន កសដើមបីធានថា អន កររ ិសភាេរររអាហារប្ដនេអ ។

សោកអន កេួ ណត្ពិភាកាជាមួ យអន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំររស់អនកនិងទទួ េប្ដនការរញ្ជន
ូ ។
ការអនុញ្ញាត្ជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹងប្ត្ូវការសដើមបីទទួ េប្ដនការធានរា៉ារ់រងសេើក
ណេងណត្កនុងករែីសសស្រង្កគេះរនទន់។
ការប្វ ើបតសររកជំងឺប ោះែូ ងសរនសឈាម
សយើងនឹងរង់ថ្ងៃ ជូនសប្មារ់ស្វ ើសត្សា ឈាមរកសមើេជាំងឺសរេះដូ ងសរថ្សឈាមមួ យដងសរៀងរាេ់ប្ប្ដាំឆនាំ
(60 ណខ)។ ស្វ ើសត្សា ឈាមទ ាំងសនេះក៏ពិនិត្យរកសមើេ្ងណដរនូ វវ ិការៈ សដាយសារណត្ហានិេ័យខព ស់ថ្ន
ជាំងឺសរេះដូ ង។

សោកអន កេួ ណត្ពិភាកាជាមួ យអន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំររស់អនកនិងទទួ េប្ដនការរញ្ជន
ូ ។
ការអនុញ្ញាត្ជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹងប្ត្ូវការសដើមបីទទួ េប្ដនការធានរា៉ារ់រងសេើក
ណេងណត្កនុងករែីសសស្រង្កគេះរនទន់។
ការពិនិតយរាវរកជំងឺមហារ ីកមាត់សូ បន និងទវរមាស
សយើងនឹងរង់ថ្ងៃ ជូនសប្មារ់សសវាដូ ចខាងសប្កាម៖



សប្មារ់ស្រសាីប្េរ់រ ូរ៖ ការស្វ ើសត្សា ពិនិត្យសកាសិកាមាត្់សូ បន និងការពិនិត្យអាងប្ត្ោកមួ យ
ដងសរៀងរាេ់ 24 ណខមា ង



សប្មារ់ស្រសតីណដេប្រឈមខព ស់នឹងហានិេ័យថ្នជាំងឺមហារ ីកមាត្់សូ បន ឬ ទវរមាស ៖ ការស្វ ើ
សត្សា ពិនិត្យសកាសិកាមាត្់សូ បនមួ យដងសរៀងរាេ់ 12 ណខមត ង



សប្មារ់ស្រសាីណដេមានមានការស្វ ើសត្សា ពិនិត្យសកាសិកាមាត្់សូ បនខុសពីប្រប្កត្ី កនុងរយៈសពេ
3 ឆនាំចុងសប្កាយ សហើយសថ ិត្សៅកនុងវ ័យមានកូ ន៖ ការស្វ ើសត្សា ពិនិត្យសកាសិកាមាត្់សូ បនមួ យ
ដងសរៀងរាេ់ 12 ណខមា ង



សប្មារ់ស្រសតីណដេមានអាយុ 30-65ឆនាំ៖ ការស្វ ើសត្សត ិ៍ជាំងឺកាមសរាេ (HPV) ឬ ការស្វ ើសត្សត ិ៍ Pap
plus HPVមត ងសរៀងរាេ់ 5ឆនាំ

សោកអន កេួ ណត្ពិភាកាជាមួ យអន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំររស់អនកនិងទទួ េប្ដនការរញ្ជន
ូ ។
ការអនុញ្ញាត្ជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹងប្ត្ូវការសដើមបីទទួ េប្ដនការធានរា៉ារ់រងសេើក
ណេងណត្កនុងករែីសសស្រង្កគេះរនទន់។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសពទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោង 8 យរ់ ពីថ្ងៃ ច័នទ ដេ់ថ្ងៃ សុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ និងថ្ងៃ ឈរ់សប្មាក សោកអន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូ រសពទ សៅកាន់សោកអន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការរនទរ់។ការសៅទូ រសពទ សនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន់សេហទាំព័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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បសវាន្ែលន្្នការរ ស់បយើង ង់នែៃជូន
បសវាពាបាលចា ់សរនស
សយើងនឹងរង់ថ្ងៃ ជូនសប្មារ់សសវាដូ ចខាងសប្កាម៖
 ការពត្់ត្ាំរង់ឆ្អឹងខន ងឲ្យប្ត្ូវតាមេនៃ ង វ ិញ

សោកអន កេួ ណត្ពិភាកាជាមួ យអន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំររស់អនកនិងទទួ េប្ដនការរញ្ជន
ូ ។
ការអនុញ្ញាត្ជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹងប្ត្ូវការសដើមបីទទួ េប្ដនការធានរា៉ារ់រងសេើក
ណេងណត្កនុងករែីសសស្រង្កគេះរនទន់។
ការពិនិតយរាវរកជំងឺមហារ ីកប

ោះបវៀន្ំ

សប្មារ់មនុសសអាយុ 50 ឆនាំនិងសេើសពីសនេះ សយើងនឹងរង់ថ្ងៃ ជូនសប្មារ់សសវាដូ ចត្សៅសនេះ៖



ការឆ្លុេះកាំណាត្់សពាេះសវៀន្ាំណកបរទវរោមកសដាយសប្រើឧរករែ៍ឆ្លុេះទន់រត្់ណរន(ឬការងត្វ ិទយ
ុ
សាស្រសតសពាេះសវៀន្ាំ សដាយការសុេរញ្ចេ
ូ សារធាត្ុប្ដរ៉ាូ យមតាមទវរោមក) សៅសរៀងរាេ់ 48 ណខមត ង




ការស្វ ើសត្សា រកឈាមកនុងោមកសរៀងរាេ់ 12 ណខមត ង





ការស្វ ើសត្សា រកឈាមកនុងោមក ឬការស្វ ើសត្សត អងគ រដិរកខ ប្ប្ដែ-េីមីសាស្រសតសេើោមក ណដេ
មានមូ េដាឋនសេើសារធាត្ុ Guaiacum សរៀងរាេ់ 12 ណខមត ង
ការពិនិត្យរកជាំងសឺ ពាេះសវៀន្ាំ-ចុងសពាេះសវៀន្ាំសដាយមានមូ េដាឋនសេើ DNA សរៀងរាេ់ 3 ឆនាំមតង
ការឆ្លុេះសពាេះសវៀន្ាំសរៀងរាេ់ដរ់ឆនាំមតង (រ៉ោុណនត មិនណមនកនុងអាំឡ
ុ ង 48 ណខថ្នការឆ្លុេះកាំណាត្់
សពាេះសវៀន្ាំណកបរទវោមកសដើមបីពិនិត្យរកជាំងឺសនេះសឡើយ)។
ការឆ្លុេះសពាេះសវៀន្ាំ (ឬការងត្វ ិទយ
ុ សាស្រសតសពាេះសវៀន្ាំ សដាយការសុេរញ្ចេ
ូ សារធាត្ុប្ដរ៉ាូ យមតាម
ទវរ្ាំ) សប្មារ់អនកណដេមានហានិេ័យខព ស់ប្រឈមនឹងជាំងឺមហារ ីកសពាេះសវៀន្ាំ-ចុងសពាេះសវៀន
្ាំ សរៀងរាេ់ 24 ណខមត ង។

សោកអន កេួ ណត្ពិភាកាជាមួ យអន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំររស់អនកនិងទទួ េប្ដនការរញ្ជន
ូ ។
ការអនុញ្ញាត្ជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹងប្ត្ូវការសដើមបីទទួ េប្ដនការធានរា៉ារ់រងសេើក
ណេងណត្កនុងករែីសសស្រង្កគេះរនទន់។
បសវាកមម សម្រមា ់មនុសសបពញវ ័យបៅតាមសហគមន៍ (CBAS)
CBAS េឺជាកមម វ ិ្ីសសវាណររពិសប្ោេះជាំងឺសប្ៅណដេមានមូ េដាឋនសៅមនទ ីរណងទ ាំណដេមនុសសមក
ចូ េរ ួមសៅតាមកាេវ ិភាេកាំែត្់។ វា្ា េ់ការណងទសាំ វជជ សាស្រសតប្រករសដាយជាំនញ សសវាសងគ មកិចច
ការពាប្ដេ (រ ួមមានការពាប្ដេសាតរេទធ ភាពពេកមម ការពាប្ដេសដាយចេន និងការ
ពាប្ដេ វ ិរត្ត ិពាកយសាំដី) ការណងទ ាំផ្ទទេ់ខល ួន ការរែ្ុេះរណា
ត េ និងការោាំប្ទប្េួ សារ/អន កណងទ ាំ សសវា
ឹ
អាហារ ូរត្ថ មា ការដកជញ្ជន
ូ និងសសវាស្សងដថ្ទសទៀត្។ សយើងនឹងរង់ថ្ងៃ ជូនសប្មារ់ CBAS សរើ
សិនអន ករាំសពញតាមប្េរ់េកខ ែៈ វ ិនិចឆ័យថ្នសិទធិទទួ េប្ដន។
កំណត់សមារល់៖ សរើសិនមនទ ីរណងទ ាំ CBAS មិនមានសសវាសនេះសទ សនេះសយើងអាច្ត េ់សសវាកមម ទ ាំង
សនេះដាច់សដាយណឡក។

សោកអន កេួ ណត្ពិភាកាជាមួ យអន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំររស់អនកនិងទទួ េប្ដនការរញ្ជន
ូ ។
ការអនុញ្ញាត្ជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹងប្ត្ូវការសដើមបីទទួ េប្ដនការធានរា៉ារ់រងសេើក
ណេងណត្កនុងករែីសសស្រង្កគេះរនទន់។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសពទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោង 8 យរ់ ពីថ្ងៃ ច័នទ ដេ់ថ្ងៃ សុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ និងថ្ងៃ ឈរ់សប្មាក សោកអន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូ រសពទ សៅកាន់សោកអន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការរនទរ់។ការសៅទូ រសពទ សនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន់សេហទាំព័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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បសវាន្ែលន្្នការរ ស់បយើង ង់នែៃជូន
ការម្រ ឹកាបោ ល់បែើមបីផ្តតច់បា រ ីឬផ្តតច់ការបម្រ ើម្របាស់ថ្នជ
ំ ក់
សរើសិនសោកអន កសប្រើប្ប្ដស់ថានជ
ាំ ក់ រ៉ោុណនត មិនមានសញ្ញានិងសរាេសញ្ញាថ្នជាំងឺទក់ទងនឹងថានជ
ាំ ក់សទ
សហើយចង់ឬប្ត្ូវការរញ្ឈរ់៖



សយើងនឹងរង់ថ្ងៃ ជូនសប្មារ់ការពាោមរ៉ោុនរ៉ោងរញ្ឈរ់ចាំនួនពីរសេើកសៅកនុងរយៈសពេ 12
ណខជាសសវារង្កករជាំងឺ។ សសវាសនេះ មិនេិត្ថ្ងៃ សប្មារ់សោកអន ក។ ការពាោមរ៉ោុនរ៉ោងឈរ់
នីមួយៗរ ួមរញ្ចេ
ូ ការជួ រពិសប្ោេះ្ត េ់ប្រឹកាសោរេ់ត្ទេ់មុខោនរហូ ត្ដេ់រួនដង។

សរើសិនសោកអន កសប្រើប្ប្ដស់ថានជ
ាំ ក់ សហើយប្ត្ូវប្ដនស្វ ើសរាេវ ិនិចឆ័យថាមានជាំងឺទក់ទងនឹងថានជ
ាំ ក់
ឬកាំពុងសប្រើប្ប្ដស់ឱសងណដេអាចនឹងរងរ៉ោេះពាេ់សដាយថានជ
ាំ ក់សនេះ៖



សយើងនឹងរង់ថ្ងៃ ជូនសប្មារ់ការប្រឹកាសោរេ់សេើការរ៉ោុនរ៉ោងរញ្ឈរ់ចាំនួនពីរដងសៅកនុង
រយៈសពេ 12ណខ។ ការប្រឹកាសោរេ់ពីការរ៉ោុនរ៉ោងនីមួយៗ រ ួមមានរហូ ត្ដេ់ការជួ រពិសប្ោេះ
ទេ់មុខោនចាំនួនរួ នដង។

សរើសិនអន កមានេេ៌ អន កអាចនឹងទទួ េប្ដនការប្រឹកាសោរេ់ផ្ទតច់ថានជ
ាំ ក់សដាយឥត្កាំែត្់
សដាយមានការអនុញ្ញាត្ឲ្យសិទធិជាមុន។

សោកអន កេួ ណត្ពិភាកាជាមួ យអន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំររស់អនកនិងទទួ េប្ដនការរញ្ជន
ូ ។
ការអនុញ្ញាត្ជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹងប្ត្ូវការសដើមបីទទួ េប្ដនការធានរា៉ារ់រងសេើក
ណេងណត្កនុងករែីសសស្រង្កគេះរនទន់។
បសវាន្ែទំប្ម ញ
សសវាណងទ ាំស្ម ញជាក់ោក់មួយចាំនួន មានដូ ចជាការសមាអត្ ការរាំសពញ និងការពាក់ប្កាសស្ម ញ
េឺមានតាមរយៈកមម វ ិ្ី Medi-Cal Dental។ សូ មសមើេណ្ន ក E2 សប្មារ់ព័ត្៌មានរណនថ មអាំពី
អត្ថ ប្រសោជន៍សនេះ។

សោកអន កេួ ណត្ពិភាកាជាមួ យអន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំររស់អនកនិងទទួ េប្ដនការរញ្ជន
ូ ។
ការអនុញ្ញាត្ជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹងប្ត្ូវការសដើមបីទទួ េប្ដនការធានរា៉ារ់រងសេើក
ណេងណត្កនុងករែីសសស្រង្កគេះរនទន់។
ឺ ៃ ក់ទឹកចិតត
ការពិនិតយរកជំងធា
សយើងនឹងរង់ថ្ងៃ ជូនសប្មារ់ការពិនិត្យរកជាំងឺធាៃក់ទឹកចិត្តមួយដងសរៀងរាេ់ឆនាំ។ ការពិនិត្យរាវរក
ប្ត្ូវណត្ស្វ ើសឡើងសៅកនុងសាថរ័នណងទ ាំរឋម ណដេអាច្ត េ់ការពាប្ដេតាមដានរនត និង
ការរញ្ជន
ូ ។

សោកអន កេួ ណត្ពិភាកាជាមួ យអន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំររស់អនកនិងទទួ េប្ដនការរញ្ជន
ូ ។
ការអនុញ្ញាត្ជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹងប្ត្ូវការសដើមបីទទួ េប្ដនការធានរា៉ារ់រងសេើក
ណេងណត្កនុងករែីសសស្រង្កគេះរនទន់។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសពទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោង 8 យរ់ ពីថ្ងៃ ច័នទ ដេ់ថ្ងៃ សុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ និងថ្ងៃ ឈរ់សប្មាក សោកអន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូ រសពទ សៅកាន់សោកអន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការរនទរ់។ការសៅទូ រសពទ សនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន់សេហទាំព័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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បសវាន្ែលន្្នការរ ស់បយើង ង់នែៃជូន
ការ្្ុោះពិនិតយជំងឺទឹកបនាមន្្អម
សយើងនឹងរង់ថ្ងៃ ជូនសប្មារ់ការពិនិត្យរកជាំងឺសនេះ (រ ួមមានការ វ ិភាេកាំ រ ិត្ជាត្ិសករកនុងឈាមសពេ
មិនទន់រ រ ិសភាេអាហារ) សរើសិនសោកអន កមានកតាតណាមួ យកនុងចាំសណាមកតាតហានិេ័យដូ ចត្
សៅសនេះ៖



សាំពា្ឈាមខព ស់ (សេើសសាំពា្ឈាម)



ប្រវត្ត ិមានកាំ រ ិត្ជាត្ិកូសឡសសត រ៉ា ូេ និងប្ទីេៃីសសរ ីត្ខុសពី្មម តា (ជាត្ិខាៃញ់កនុងឈាម
មិន្មម តា)



ភាពធាត្់ប្ជ ុេ



ប្រវត្ត ិមានជាត្ិសករកនុងឈាមខព ស់ (ជាត្ិេលុយកូ ស)

ការស្វ ើសត្សា ពិនិត្យរកជាំងឺអាចនឹងប្ត្ូវប្ដនធានរា៉ារ់រងសៅកនុងករែីមួយចាំនួនស្សងសទៀត្ ដូ ច
ជា សរើសិនអន កសេើសទាំងន់ និងមានប្រវត្ត ិប្េួ សារមានជាំងឺទឹកសនមណ្អ ម។
អាប្ស័យសេើេទធ ្េស្វ ើសត្សា អន កអាចនឹងមានេកខ ែៈសមបត្ត ិប្េរ់ប្ោន់សប្មារ់ការពិនិត្យរកជាំងឺ
ទឹកសនមណ្អ មរហូ ត្ដេ់ពីរសេើកសៅសរៀងរាេ់ 12 ណខមត ង។

សោកអន កេួ ណត្ពិភាកាជាមួ យអន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំររស់អនកនិងទទួ េប្ដនការរញ្ជន
ូ ។
ការអនុញ្ញាត្ជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹងប្ត្ូវការសដើមបីទទួ េប្ដនការធានរា៉ារ់រងសេើក
ណេងណត្កនុងករែីសសស្រង្កគេះរនទន់។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសពទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោង 8 យរ់ ពីថ្ងៃ ច័នទ ដេ់ថ្ងៃ សុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ និងថ្ងៃ ឈរ់សប្មាក សោកអន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូ រសពទ សៅកាន់សោកអន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការរនទរ់។ការសៅទូ រសពទ សនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន់សេហទាំព័រ
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បសវាន្ែលន្្នការរ ស់បយើង ង់នែៃជូន
ការ ណ
្ ុ ោះ ្
ត ល បសវា និងបម្រគឿង្រត់្រង់សម្រមា ់ការម្រគ ់ម្រគងជំងឺទឹកបនាមន្្អមបោយខ្ ួនឯង
សយើងនឹងរង់ថ្ងៃ ជូនសប្មារ់សសវាខាងសប្កាមសប្មារ់អនកទ ាំងឡាយណាណដេមានជាំងឺទឹកសនម
ណ្អ ម (មិនថាពួ កសេសប្រើប្ប្ដស់ថានអា
ាំ ាំងសុយេីន ឬអត្់)៖



ររ ិកាខរ្គ ត្់្គង់សដើមបីប្ត្ួ ត្ពិនិត្យតាមដានជាត្ិេលុយកូ សកនុងឈាមររស់អនក រ ួមមានដូ ចសៅ
សនេះ៖

o មា៉ោសុីនប្ត្ួ ត្ពិនិត្យជាត្ិេលុយកូ សកនុងឈាម
o រនទ េះពិនិត្យជាត្ិេលុយកូ សកនុងឈាម
o កូ នកាាំរិត្សជាេះឈាម និងមជុេជួ សឈាម
o សូ េុយសយុងប្េរ់ប្េងជាត្ិេលុយកូ សសប្មារ់ប្ត្ួ ត្ពិនិត្យភាពសុប្កិត្ថ្នរនទ េះពិនិត្យ
និងប្រដារ់ពិនិត្យេលុយកូ សកនុងឈាម។



សប្មារ់អនកជាំងឺទឹកសនមណ្អ មណដេអាចមានជាំងឺប្រអរ់សជើង្ៃ ន់្ៃរមកពីជាំងឺទឹកសនម
ណ្អ មសនេះ សយើងនឹងរង់ថ្ងៃ សប្មារ់សសវាដូ ចខាងសប្កាម ៖

o ណសបកសជើងពាប្ដេណដេចាក់ពុមពត្ប្មូវតាមរុេគេមានក់ៗចាំនួនមួ យេូ (រ ួមទ ាំងសនទ េះ
ប្ទនរ់ប្ដត្សជើង) រ ួមទ ាំងការថ្េត្ប្មូវឲ្យប្ត្ូវេម ម និងសនទ េះប្ទនរ់ប្ដត្សជើងសប្ៅ
រណនថ មពីរេូ សទៀត្កនុងមួ យឆនាំនីមួយៗ ឬ

o ណសបកសជើងជសប្ៅសប្ៅមួ យេូ រ រ ួមមានការថ្េត្ប្មូវឲ្យេម ម និងសនទ េះប្ទនរ់ប្ដត្សជើង
ចាំនួនរីេូរសរៀងរាេ់ឆនាំនីមួយៗ (មិនរូ ករញ្ចេ
ូ សនទ េះប្ទនរ់ប្ដត្សជើងដកសចញចូ េ
ប្ដនណដេមិនត្ប្មូវតាមទាំហាំសជើងណដេប្ត្ូវប្ដន្ត េ់ជូនជាមួ យណសបកសជើងសនេះសឡើយ)



សយើងនឹងរង់ថ្ងៃ សប្មារ់ការរែ្ុេះរណា
ត េសដើមបីជួយសោកអន កកនុងការប្េរ់ប្េងជាំងឺទឹកសនម
ណ្អ មសៅកនុងករែីមួយចាំនួន។ សដើមបីណសវ ងយេ់រណនថ មសទៀត្ សូ មទក់ទងសសវារសប្មើ
សមាជិក។

ឧរករែ៍ពិនិត្យជាត្ិសករ និងររ ិកាខ្គ ត្់្គង់ប្ត្ូវប្ដនកាំែត្់ប្ត្ឹមមា៉ោក់ Accu-Chek និង OneTouch
សៅសពេទទួ េប្ដនមកពីឱសងសាថន។ សប្មារ់ឧរករែ៍មា៉ោក់យីសហាស្សងសទៀត្មិនមានការធាន
រា៉ារ់រងសទ េុេះប្តាណត្មានមានការយេ់ប្ពមជាមុន។

សោកអន កេួ ណត្ពិភាកាជាមួ យអន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំររស់អនកនិងទទួ េប្ដនការរញ្ជន
ូ ។
ការអនុញ្ញាត្ជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹងប្ត្ូវការសដើមបីទទួ េប្ដនការធានរា៉ារ់រងសេើក
ណេងណត្កនុងករែីសសស្រង្កគេះរនទន់។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសពទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោង 8 យរ់ ពីថ្ងៃ ច័នទ ដេ់ថ្ងៃ សុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ និងថ្ងៃ ឈរ់សប្មាក សោកអន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូ រសពទ សៅកាន់សោកអន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការរនទរ់។ការសៅទូ រសពទ សនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន់សេហទាំព័រ
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បសវាន្ែលន្្នការរ ស់បយើង ង់នែៃជូន
រ ិកាារបវជជសាស្ដសតបម្រ ើជា ់បានយូរ (DME) និងបម្រគឿង្រត់្រង់ន្ែល

ក់ព័នធ

(សប្មារ់និយមន័យថ្ន “ររ ិកាខរសវជជ សាស្រសាណដេសប្រើប្ដនយូរ (DME)” សូ មសមើេជាំពូកទី 12 ទាំព័រ
275ថ្នសសៀវសៅណែនាំសនេះ។)
ររ ិកាខរណដេប្ត្ូវប្ដនធានរា៉ារ់រងមានដូ ចខាងសប្កាម៖



រទេះរុញ



សឈើប្ចត្់



ប្រព័នធពូ កសដើរសដាយថាមពេអេគ ីសនី



រនទ េះសមាព្សងត្
ួ សប្មារ់ពូក



សប្េឿង្គ ត្់្គង់សប្មារ់ជាំងឺទឹកសនមណ្អ ម



ណប្េសពទយណដេប្ត្ូវប្ដនសចញសវជជ រញ្ញជសដាយអន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំសប្មារ់សប្រើប្ប្ដស់សៅ្ទ េះ



មា៉ោសុីនរូ មទឹករញ្ចេ
ូ និងរសង្កគេរញ្ចេ
ូ កនុងឈាម (IV)



មា៉ោសុីនវាស់ឈាម និងសប្េឿង្គ ត្់្គង់



ររ ិធានជាំនួយរសងក ើត្សាំសឡងនិោយ



ររ ិកាខរ និងសប្េឿង្គ ត្់្គង់សប្មារ់សប្រើជាមួ យអុកសុីណសន



រាំពង់ប្ដញ់ទឹកថានច
ាំ ូ េសួ ត្



រទេះប្ចត្់



សឈើប្ចត្់ដងសកាងសត ង់ដារ ឬសឈើប្ចត្់សជើងរួ ន និងសប្េឿងរនៃស់



ឧរករែ៍ទរ់ក (ជារ់នឹងទវរ)



ឧរករែ៍រំសញាចឆ្អ ឹង



សប្េឿងណងទ ាំឧរករែ៍ោងឈាម

ររ ិកាខរដថ្ទស្សងសទៀត្អាចនឹងប្ត្ូវប្ដនធានរា៉ារ់រង្ងណដរ។
សយើងនឹងរង់ថ្ងៃ ជូនសប្មារ់រាេ់ប្េរ់រ រ ិកាខរសវជជ សាស្រសតសប្រើជារ់ប្ដនយូរ (DME) ណដេចាាំប្ដច់ណ្ន ក
សវជជ សាស្រសតទ ាំងអស់ណដេណ្នការ Medicare និង Medi-Cal តាម្មម តារង់ថ្ងៃ ជូន។ សរើសិនអន ក
្គ ត្់្គង់ររស់សយើងសៅកនុងត្ាំរន់អនកមិនមានមា៉ោកយីសហា ឬសរាងចប្ក្េិត្ពិសសសជាក់ោក់ណា
មួ យសទ អន កអាចនឹងសួ រពួ កសេ ថាសត្ើពួកសេអាចរញ្ញជទិញឧរករែ៍សនេះជាពិសសស សប្មារ់សោក
អន កប្ដនណដរសទ។
អ្តែ ម្រ បោជន៍បនោះម្រតូវបាន នត បៅទំព័រ នាា ់

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសពទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោង 8 យរ់ ពីថ្ងៃ ច័នទ ដេ់ថ្ងៃ សុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ និងថ្ងៃ ឈរ់សប្មាក សោកអន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូ រសពទ សៅកាន់សោកអន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការរនទរ់។ការសៅទូ រសពទ សនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន់សេហទាំព័រ
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បសវាន្ែលន្្នការរ ស់បយើង ង់នែៃជូន
រ ិកាារបវជជសាស្ដសតបម្រ ើជា ់បានយូរ (DME) និងបម្រគឿង្រត់្រង់ន្ែល

ក់ព័នធ (ត)

សូ មទក់ទងសៅកាន់សសវារសប្មើសមាជិកសដើមបីជួយសោកអន កសៅកនុងការណសវ ងរកទីតាាំងអន ក្គ ត្់
្គ ង់មួយស្សងសទៀត្ណដេអាចនឹងមានររ ិកាខរពិសសសជាក់ោក់មួយ។
ឧរករែ៍សវជជ សាស្រសតសប្រើសប្រើជារ់ប្ដនយូរណដេមិនធានរា៉ារ់រងសប្កាមកមម វ ិ្ី Medicare សប្មារ់សប្រើ
ប្ប្ដស់សៅសប្ៅ្ទ េះ ក៏ប្ត្ូវប្ដនធានរា៉ារ់រង្ងណដរ។

សោកអន កេួ ណត្ពិភាកាជាមួ យអន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំររស់អនកនិងទទួ េប្ដនការរញ្ជន
ូ ។
ការអនុញ្ញាត្ជាមុន (ការឯកភាពទុកជាមុន) អាចនឹងប្ត្ូវការសដើមបីទទួ េប្ដនការធានរា៉ារ់រង
សេើកណេងណត្កនុងករែីសសស្រង្កគេះរនទន់។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសពទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោង 8 យរ់ ពីថ្ងៃ ច័នទ ដេ់ថ្ងៃ សុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ និងថ្ងៃ ឈរ់សប្មាក សោកអន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូ រសពទ សៅកាន់សោកអន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការរនទរ់។ការសៅទូ រសពទ សនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន់សេហទាំព័រ
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បសវាន្ែលន្្នការរ ស់បយើង ង់នែៃជូន
ការន្ែទំសបស្ដ្រោះ នាាន់
ការណងទ ាំសសស្រង្កគេះរនទន់ េឺជាសសវាណដេ៖



្ត េ់ជូនសដាយអន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំណដេមានការរែ្ុេះរណា
ត េ សដើមបី្តេ់សសវាសសស្រង្កគេះរនទន់
និង



ចាាំប្ដច់សដើមបីពាប្ដេសាថនភាពសសស្រង្កគេះរនទន់ណ្ន កសវជជ សាស្រសត។

សាថនភាពសសស្រង្កគេះរនទន់ណ្ន កសវជជ សាស្រសតេឺជាសាថនភាពសវជជ សាស្រសតណដេមានការឈឺចារ់ខាៃាំងឬររួ ស
្ៃ ន់្ៃរ។ សាថនភាពសនេះេឺ្ៃន់្ៃរោ៉ោងខាៃាំងណដេថា ប្រសិនវាមិនប្ដនទទួ េការយកចិត្តទុកដាក់
ណ្ន កសវជជ សាស្រសតភាៃមៗសទ នរណាមានក់ក៏សដាយណដេមានចាំសែេះដឹងម្យមអាំពីសុខភាពនិង
សវជជ សាស្រសតអាចរំពឹងទុកថាវានឹងនាំមកនូ វ៖



ហានិេ័យ្ៃ ន់្ៃរចាំសពាេះសុខភាពអន ក ឬចាំសពាេះសុខភាពកូ នសៅកនុងថ្្ទ ររស់អនក ឬ



ការខូ ចខាត្្ៃ ន់្ៃរចាំសពាេះមុខង្កររាងកាយ ឬ



មុខង្ករថ្នសរ ីរាងគ ឬចាំណែកណាមួ យថ្នរាងកាយដាំសែើរការខុសប្រប្កត្ី្ៃន់្ៃរ ឬ



កនុងករែីស្រសតីមានថ្្ទ សពាេះ ណដេកាំពុងឈឺសពាេះសប្មាេកូ ន សៅសពេណដេ៖

o មានសពេសវោមិនប្េរ់ប្ោន់សដើមបីស្ទ រអន កោ៉ោងមានសុវត្ថ ិភាពសៅកាន់មនទ ីរសពទយ
មួ យស្សងសទៀត្មុនសពេសប្មាេកូ ន។

o ការស្ទ រសៅកាន់មនទ ីរសពទយមួ យស្សងសទៀត្អាចនឹងដាក់ការេប្មាមកាំណហងចាំសពាេះ
សុខភាព ឬសុវត្ថ ិភាពររស់អនក ឬររស់កូនមិនទន់សកើត្ររស់អនក។
សរើសិនសោកអន កទទួ េប្ដនការណងទ ាំសសស្រង្កគេះរនទន់សៅមនទ ីរសពទយសប្ៅរណា
ត ញ សហើយប្ត្ូវការការ
ណងទ ាំសាំរាកសពទយរនទរ់ពីសាថនភាពសសស្រង្កគេះរនទន់ររស់អនកប្ត្ូវប្ដនរកាឲ្យមានសសថ រភាព សនេះ
សោកអន កប្ត្ូវណត្វ ិេប្ត្េរ់សៅកាន់មនទ ីរសពទយសៅកនុងរណា
ត ញវ ិញសប្មារ់ការណងទ ាំររស់អនក សដើមបី
រនត ទទួ េប្ដនការរង់ថ្ងៃ ជូន។ សោកអន កអាចសានក់សៅកនុងមនទ ីរសពទយសប្ៅរណា
ត ញសប្មារ់ការ
ណងទ ាំសាំរាកសពទយររស់អនកប្ដនណត្កនុងករែីណដេណ្នការររស់អនកឯកភាពការសានក់សៅររស់អនក
ណត្រ៉ោុសណា
ណ េះ។


ការធានរា៉ារ់រងសៅកនុងសហរដឋ អាសមរ ិក។

សប្មារ់ការធានរា៉ារ់រងសៅសប្ៅសហរដឋ អាសមរ ិក សូ មសមើេ "ការធានរា៉ារ់រង សេើករែីសសស្រង្កគេះ
រនទន់/ប្រញារ់ ទូ ទ ាំងពិេពសោក" ខាងសប្កាមសៅកនុងតារាងអត្ថ ប្រសោជន៍សនេះ។
សហរដឋ អាសមរ ិកមានន័យថារដឋ ទ ាំង 50 មែឌេថ្ន Columbia, Puerto Rico, the Virgin Islands,
Guam, the Northern Mariana Islands និង American Samoa ។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសពទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោង 8 យរ់ ពីថ្ងៃ ច័នទ ដេ់ថ្ងៃ សុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ និងថ្ងៃ ឈរ់សប្មាក សោកអន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូ រសពទ សៅកាន់សោកអន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការរនទរ់។ការសៅទូ រសពទ សនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន់សេហទាំព័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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បសវាន្ែលន្្នការរ ស់បយើង ង់នែៃជូន
បសវាន្្នការម្រគួ សារ
ចារ់អនុញ្ញាត្ឲ្យអន កសប្ជើសសរ ីសអន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំណាមួ យ សប្មារ់សសវាណ្នការប្េួ សារមួ យចាំនួ
ន។ សនេះមានន័យថាសវជជ រែឌិត្ មនទ ីរពាប្ដេ មនទ ីរសពទយ ឱសងសាថន ឬការ ិោេ័យណ្នការ
ប្េួ សារណាមួ យក៏ប្ដន។
សយើងនឹងរង់ថ្ងៃ ជូនសប្មារ់សសវាដូ ចខាងសប្កាម៖



ការពិនិត្យសប្មារ់ណ្នការប្េួ សារ និងការពាប្ដេសវជជ សាស្រសត



ការស្វ ើសត្សា វ ិភាេរកសរាេ វ ិនិចឆ័យ និង វ ិភាេសៅមនទ ីរពិសសា្ន៍សប្មារ់ណ្នការប្េួ សារ



វ ិ្ីសាស្រសតណ្នការប្េួ សារ (កងដាក់កនុងសប
ូ ន កងរងក រ់សប្កាមណសបក ថានចា
ាំ ក់ ប្ោរ់ថានព
ាំ នារ
កាំសែើត្ រនទ េះរិទពនារកាំសែើត្ឬកងពនារកាំសែើត្សកកនុងទវរមាស)



ររ ិកាខរ្គ ត្់្គង់ណ្នការប្េួ សារសដាយមានសវជជ រញ្ញជ (សប្សាមអនម័យ សអរ៉ោុងពនារកាំសែើត្
ទឹកពពុេះសមាៃរ់សមជី វ ិត្សឈាមេ សប្សាមអនម័យស្រសាី េប្មរមាត្់សូ បន)



ការប្រឹកាសោរេ់ និងការស្វ ើសរាេ វ ិនិចឆ័យសៅសេើភាពអារ និងសសវាពាក់ព័នធ



ការ្ត េ់ប្រឹកា ការស្វ ើសត្សត ពិនិត្យ និងការពាប្ដេសប្មារ់ជាំងឺឆ្ៃងតាម្ល វូ សេទ (STIs)



ការ្ត េ់ប្រឹកានិងការស្វ ើសត្សត វ ិភាេរកសមសរាេ HIV និងជាំងឺ AIDs និងសភាពជាំងឺណដេពាក់
ព័នធនឹងសមសរាេ HIV ដថ្ទសទៀត្



ការពនារកាំសែើត្ជាអចិថ្ស្រនតយ៍ (សោកអន កប្ត្ូវណត្មានអាយុ 21 ឆនាំឬសេើសពីសនេះសដើមបីសប្ជើស
សរ ីសវ ិ្ីសាស្រសតណ្នការប្េួ សារសនេះ។ សោកអន កប្ត្ូវណត្ចុេះហត្ថ សេខាសេើទប្មង់ណរររទយេ់ប្ពម
កនុងការមិនឲ្យមានកូ នររស់សហព័នធោ៉ោងសហាចណាស់ 30 ថ្ងៃ រ៉ោុណនត មិនសេើសពី 180 ថ្ងៃ មុន
កាេររ ិសចឆ ទថ្នការវេះកាត្់)។



ការប្រឹកាសោរេ់ណ្ន កសសសនទិច

សយើងក៏នឹងរង់ថ្ងៃ ្ងណដរ សប្មារ់សសវាកមម ណ្នការប្េួ សារមួ យចាំនួនស្សងសទៀត្។ ោ៉ោងសនេះកត ី
សោកអន កប្ត្ូវណត្ជួ រអន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំកនុងរណា
ត ញអន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំសយើង សប្មារ់សសវាដូ ចខាង
សប្កាម៖

?



ការពាប្ដេសប្មារ់សាថនភាពអារោមនកូ នណររសវជជ សាស្រសា (សសវាសនេះ មិនរ ួមរញ្ចេ
ូ វ ិ្ី
សិរបនិមម ត្
ិ សដើមបីស្វ ើឲ្យមានេេ៌សឡើយ)។



ការពាប្ដេជាំងឺសអដស៍ និងសាថនភាពសុខភាពស្សងសទៀត្ទក់ទងនឹងសមសរាេសអដស៍



ការស្វ ើ វ ិភាេជាត្ិពិនធុ

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសពទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោង 8 យរ់ ពីថ្ងៃ ច័នទ ដេ់ថ្ងៃ សុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ និងថ្ងៃ ឈរ់សប្មាក សោកអន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូ រសពទ សៅកាន់សោកអន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការរនទរ់។ការសៅទូ រសពទ សនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន់សេហទាំព័រ
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បសវាន្ែលន្្នការរ ស់បយើង ង់នែៃជូន
កមម វ ិ្ីអ្ ់រំសុខភាព និងសុខុមាលភាព
សយើង្ត េ់ជូននូ វកមម វ ិ្ីជាសប្ចើន ណដេសផ្ទតត្សេើសាថនភាពសុខភាពជាក់ោក់មួយចាំនួន។ កមម វ ិ្ី
ទ ាំងសនេះ រ ួមមាន៖



ថានក់អរ់រំសុខភាព



ថានក់អរ់រំពីអាហារ ូរត្ថ មា



ការផ្ទតច់ប្ដ រ ី និងការផ្ទតច់ការសប្រើប្ប្ដស់ថានជ
ាំ ក់ និង



រណា
ត ញទូ រសពទ ពិសប្ោេះសោរេ់នឹងការណងទ ាំ



អត្ថ ប្រសោជន៍កាយសមបទ
អត្ថ ប្រសោជន៍កាយសមបទ ្ត េ់ជូន សមាជិកភាពកាយសមបទជាមូ េដាឋនសៅតាម
កណនៃ ង្ត េ់ជូន ឬសោកអន កអាចសសន ើសុាំកមម វ ិ្ីកាយសមបទសៅកនុងសេហដាឋន។

សោកអន កេួ ណត្ពិភាកាជាមួ យអន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំររស់អនកនិងទទួ េប្ដនការរញ្ជន
ូ ។
ការអនុញ្ញាត្ជាមុន (ការឯកភាពទុកជាមុន) អាចនឹងប្ត្ូវការសដើមបីទទួ េប្ដនការធានរា៉ារ់រង
សេើកណេងណត្កនុងករែីសសស្រង្កគេះរនទន់។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសពទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោង 8 យរ់ ពីថ្ងៃ ច័នទ ដេ់ថ្ងៃ សុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ និងថ្ងៃ ឈរ់សប្មាក សោកអន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូ រសពទ សៅកាន់សោកអន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការរនទរ់។ការសៅទូ រសពទ សនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន់សេហទាំព័រ
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បសវាន្ែលន្្នការរ ស់បយើង ង់នែៃជូន
បសវាពិនិតយម្រតបចៀក
សយើងរង់ថ្ងៃ ជូនសប្មារ់ការស្វ ើពិសសា្ន៍សេើប្ត្សចៀក និងេាំនឹងណដេស្វ ើសដាយអន ក្ត េ់សសវាររស់
អន ក។ ការស្វ ើសត្សត វ ិភាេសនេះប្ប្ដរ់អនកថាសត្ើសោកអន កប្ត្ូវការការពាប្ដេណ្ន កសវជជ សាស្រសតណដរឬអ
ត្់។ សសវាទ ាំងសនេះប្ត្ូវប្ដនធានរា៉ារ់រងជាការណងទ ាំសប្មារ់អនកជាំងឺសប្ៅ សៅសពេសោកអន កទទួ េ
ការពាប្ដេសនេះពីប្េូសពទយ, ប្េូសពទយជាំនញសសាត្សាស្រសត ឬអន ក្ត េ់សសវាណដេមានេកខ ែៈសមបត្ត ិ
ប្េរ់ប្ោន់ដថ្ទសទៀត្។
សរើសិនអន កមានថ្្ទ សពាេះ ឬសានក់សៅមនទ ីណងទ ាំ សយើងនឹងរង់ថ្ងៃ ជូន្ងណដរសប្មារ់ឧរករែ៍ជាំនួយ
កនុងការសាតរ់ រ ួមមាន៖
 ឧរករែ៍ពាក់ប្ត្សចៀកសប្មារ់ប្សូ រសាំសេង សប្េឿង្គ ត្់្គង់ និងឧរករែ៍សកកនុងប្ត្សចៀក
 ការជួ សជុេណដេមានត្ាំថ្េសេើសពី $25 កនុងការជួ សជុេមួ យដង
 ងម ពិេមួ យឈុត្ដាំរូង
 ការជួ រពិសប្ោេះចាំនួនប្ប្ដាំមួយដង សប្មារ់ការរែ្ុេះរណា
ត េ ការណកកុន និងការត្ាំរ ូវររ ិកាខរឲ្យប្ត្ូវ
េម មជាមួ យអន ក្គ ត្់្គង់ណត្មួ យ រនទរ់ពីអនកទទួ េប្ដនឧរករែ៍ជាំនួយកនុងការសាតរ់។
 ការជួ េកនុងរយៈសពេសាកេបងថ្នឧរករែ៍ជាំនួយកនុងការសាតរ់
ត្ាំថ្េសសវាថ្នអត្ថ ប្រសោជន៍ឧរករែ៍ជាំនួយកនុងការសាតរ់ រ ួមមានពនធ អាករថ្នការេក់ ប្ត្ូវប្ដន
កាំហិត្ប្ត្ឹម $1,510 កនុងមួ យឆនាំសារសពើពនធ (ឆនាំសារសពើពនធ ចារ់ស្ត ើមពីណខកកក ដារហូ ត្ដេ់ណខមិងុន
ថ្នឆនាំរនទរ់)។ សរើសិនអន កមានេេ៌ សនេះអត្ថ ប្រសោជន៍អត្ិររមាចាំនួន$1,510មិនអនុវត្ត សេើ
អន កសឡើយ។ ការរ្រជាំ
ូ នួសងម ីថ្នឧរករែ៍ជាំនួយការសាតរ់ណដេប្ដត្់រង់ ប្ត្ូវសេេួ ចឬខូ ចខាត្
សដាយសារណត្កាេៈសទសៈសេើសហួ សពីការប្េរ់ប្េងររស់អនកមិនប្ត្ូវប្ដនរូ ករញ្ចេ
ូ សៅកនុងចាំនួន
អត្ថ ប្រសោជន៍អត្ិររមាណដេមានចាំនួន $ 1,510 សឡើយ។

សោកអន កេួ ណត្ពិភាកាជាមួ យអន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំររស់អនកនិងទទួ េប្ដនការរញ្ជន
ូ ។
ការអនុញ្ញាត្ជាមុន (ការឯកភាពទុកជាមុន) អាចនឹងប្ត្ូវការសដើមបីទទួ េប្ដនការធានរា៉ារ់រង
សេើកណេងណត្កនុងករែីសសស្រង្កគេះរនទន់។
ការពិនិតយរាវរកបមបរាគបអ្ែស៍ (វវ ីរុស HIV)
សយើងរង់ថ្ងៃ សេើការពិនិត្យរាវរកសមសរាេសអដស៍សរៀងរាេ់ 12 ណខមត ង សប្មារ់សោកអន កណដេ ៖
 សសន ើសុាំស្វ ើការវ ិភាេរាវរកសមសរាេសអដស៍ ឬ
 កាំពុងប្រឈមខព ស់នង
ឹ ការចមៃ ងសមសរាេសអដស៍។
សប្មារ់ស្រសតីមានេេ៌ សយើងរង់ថ្ងៃ សប្មារ់ការពិនិត្យរកសមសរាេ សអដស៍ រហូ ត្ដេ់ចាំនួនរីដង កនុង
អាំឡ
ុ ងសពេមានេេ៌។
សយើងក៏នឹងរង់ថ្ងៃ សប្មារ់ការពិនិត្យជាំងឺ HIV រណនថ មសៅសពេណដេមានការណែនាំពីអនក្ត េ់
សសវា។

សោកអន កេួ ណត្ពិភាកាជាមួ យអន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំររស់អនកនិងទទួ េប្ដនការរញ្ជន
ូ ។
ការអនុញ្ញាត្ជាមុន (ការឯកភាពទុកជាមុន) អាចនឹងប្ត្ូវការសដើមបីទទួ េប្ដនការធានរា៉ារ់រង
សេើកណេងណត្កនុងករែីសសស្រង្កគេះរនទន់។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសពទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោង 8 យរ់ ពីថ្ងៃ ច័នទ ដេ់ថ្ងៃ សុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ និងថ្ងៃ ឈរ់សប្មាក សោកអន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូ រសពទ សៅកាន់សោកអន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការរនទរ់។ការសៅទូ រសពទ សនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន់សេហទាំព័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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បសវាន្ែលន្្នការរ ស់បយើង ង់នែៃជូន
ការន្ែទំបោយទីភានក់្រសុខភាពតាម្ាោះ
មុនសពេសោកអន កអាចទទួ េប្ដនសសវាសុខភាពតាម្ទ េះ សវជជ រែឌិត្ប្ត្ូវប្ប្ដរ់សយើងថា សោកអន ក
ប្ត្ូវការសសវាសនេះ សហើយការណងទ ាំសុខភាពសនេះ ប្ត្ូវណត្្ត េ់ជូនសដាយទីភានក់ង្ករសុខភាពតាម្ទ េះ។
សយើងនឹងរង់ថ្ងៃ ជូនសប្មារ់សសវាដូ ចត្សៅសនេះ សហើយប្រណហេជាសសវាដថ្ទសទៀត្ណដេមិនមានរាយ
សឈាមេះសៅទីសនេះ៖



សសវាណងទ ាំជាំងឺជាំនញនិងជាំនួយការសុខភាពតាម្ទ េះសប្ៅសមា៉ោងនិងមត ងមាកេតាមណដេប្ត្ូវ
ការ (សដើមបីប្ត្ូវប្ដនរា៉ារ់រងសៅសប្កាមអត្ថ ប្រសោជន៍ការណងទ ាំសុខភាពតាម្ទ េះ សសវាណងទ ាំ
ជាំនញនិងជាំនួយណងទ ាំសុខភាពតាម្ទ េះរ ួមរញ្ចេ
ូ ោនររស់អនកប្ត្ូវណត្ត្ិចជាង 8 សមា៉ោងកនុង
មួ យថ្ងៃ និង 35 សមា៉ោងកនុងមួ យសប្ដតហ៍)។



ការពាប្ដេសដាយចេន ការពាប្ដេសាតរេទធ ភាពពេកមម និងការពាប្ដេសេើការនិោយសត ី



សសវាសងគ មកិចច និងសវជជ សាស្រសត



សមាារៈ និងររ ិកាខរសវជជ សាស្រសត

សោកអន កេួ ណត្ពិភាកាជាមួ យអន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំររស់អនកនិងទទួ េប្ដនការរញ្ជន
ូ ។
ការអនុញ្ញាត្ជាមុន (ការឯកភាពទុកជាមុន) អាចនឹងប្ត្ូវការសដើមបីទទួ េប្ដនការធានរា៉ារ់រង
សេើកណេងណត្កនុងករែីសសស្រង្កគេះរនទន់។
ការពាបាលបោយពយ
ួ របសរ៉ា ូមតាម្ាោះ
ណ្នការសនេះនឹងចាំណាយសប្មារ់ការពាប្ដេសដាយការពយ
ួ រសសរ៉ា ូមសៅ្ទ េះណដេប្ត្ូវប្ដនកាំែត្់ថាជា
ថានឬ
ាំ សារធាត្ុជីវសាស្រសតណដេប្ត្ូវប្ដនប្េរ់ប្េងសៅកនុងសរថ្សឈាមណវ៉ាន ឬោរសប្កាមណសបកនិង្ត េ់
ជូ នអន កសៅ្ទ េះ។ ខាងសប្កាមសនេះប្ត្ូវការជាចាាំប្ដច់សដើមបីអនុវត្ត ការពយ
ួ រសសរ៉ា ូមសៅ្ទ េះ៖



ថាន ាំ ឬសារធាត្ុជីវសាស្រសត ដូ ចជាថានប្ាំ រឆាំង វ ីរុស ឬកល ូរុយេីន។



ឧរករែ៍ដូចជាសីរាុង
ាំ រូ ម និង



សមាារ្គ ត្់្គង់ ដូ ចជាទុសោ ឬរាំពង់រូម។

ណ្នការសនេះនឹងប្េរដែតរ់សេើសសវាពយ
ួ រសសរ៉ា ូមសៅ្ទ េះណដេរ ួមមានជាអាទិ៍៖



សសវាវ ិជាជជីវៈរ ួមទ ាំងសសវាណងទ ាំប្ត្ូវប្ដន្ត េ់ជូនប្សរតាមណ្នការណងទ ាំររស់អនក។



ការរែ្ុេះរណា
ត េសមាជិក និងការអរ់រំមិនប្ត្ូវប្ដនរារ់រញ្ចេ
ូ កនុងការធានរា៉ារ់រង DME
សទ។



ការប្ត្ួ ត្ពិនិត្យពីចមាៃយ និង



សសវាប្ត្ួ ត្ពិនិត្យសប្មារ់ការ្ត េ់ការពាប្ដេសដាយការពយ
ួ រសសរ៉ា ូមសៅ្ទ េះ និងថានស
ាំ ប្មារ់ការពយ
ួ រ
សសរ៉ា ូមសៅ្ទ េះណដេ្ា េ់សដាយអន ក្គ ត្់្គង់ការពាប្ដេសដាយការពយ
ួ រសសរ៉ា ូមសៅ្ទ េះ។

ការអនុញ្ញាត្ជាមុន (ការឯកភាពទុកជាមុន) អាចនឹងប្ត្ូវការសដើមបីទទួ េប្ដនការធានរា៉ារ់រង
សេើកណេងណត្កនុងករែីសសស្រង្កគេះរនទន់។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសពទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោង 8 យរ់ ពីថ្ងៃ ច័នទ ដេ់ថ្ងៃ សុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ និងថ្ងៃ ឈរ់សប្មាក សោកអន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូ រសពទ សៅកាន់សោកអន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការរនទរ់។ការសៅទូ រសពទ សនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន់សេហទាំព័រ
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បសវាន្ែលន្្នការរ ស់បយើង ង់នែៃជូន
ការន្ែទំបៅែំ្ក់កាលចុងបម្រកាយ
សោកអន កអាចទទួ េប្ដនការណងទ ាំពីកមម វ ិ្ីណងទ ាំដាំណាក់កាេចុងសប្កាយណាមួ យណដេសចញ
វ ិញ្ញារនរប្ត្រញ្ញជក់សដាយកមម វ ិ្ី Medicare ។ សោកអន កមានសិទធិសប្ដេះសឆនត្សប្ជើសសរ ីសមនទ ីរ
ពាប្ដេជាំងឺដាំណាក់កាេចុងសប្កាយ សរើសិនអន ក្ត េ់សសវា និងនយកសវជជ សាស្រសតមនទ ីរពាប្ដេជាំងឺ
ដាំណាក់កាេចុងសប្កាយររស់អនកកាំែត្់ថាសជាេវាសនជាំងឺររស់អនកដេ់ដាំណាក់កាេចុងសប្កាយ
សហើយ។ សនេះមានន័យថា សោកអន កមានជាំងឺដាំណាក់កាេចុងសប្កាយ សហើយប្ត្ូវប្ដនរំពឹងថាមាន
សពេសវោប្ត្ឹមណត្ប្ប្ដាំមួយណខ ឬត្ិចជាងសនេះរ៉ោុសណា
ណ េះសដើមបីរស់សៅ។ សវជជ រែឌិត្ថ្នការណងទ ាំដាំណាក់
កាេចុងសប្កាយររស់អនក អាចជាអន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំកនុងរណា
ត ញ ឬអន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំសប្ៅ
រណា
ត ញ។
ណ្នការនឹងរង់ថ្ងៃ ជូនសប្មារ់អវីដូចត្សៅសនេះកនុងខែៈសោកអន កកាំពុងណត្ទទួ េសសវា
សងគ ហដាឋន៖



ឱសងសប្មារ់ពាប្ដេរាំប្ដត្់សរាេសញ្ញា និងការឈឺចារ់



ការណងទ ាំឆៃស់សវនរយៈសពេខៃ ីសប្មារ់សាំរាេរនទុកសមាជិកប្េួ សារ



ការណងទ ាំតាម្ទ េះ
អ្តែ ម្រ បោជន៍បនោះម្រតូវបាន នត បៅទំព័រ នាា ់

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសពទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោង 8 យរ់ ពីថ្ងៃ ច័នទ ដេ់ថ្ងៃ សុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ និងថ្ងៃ ឈរ់សប្មាក សោកអន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូ រសពទ សៅកាន់សោកអន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការរនទរ់។ការសៅទូ រសពទ សនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន់សេហទាំព័រ
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បសវាន្ែលន្្នការរ ស់បយើង ង់នែៃជូន
បសវាន្ែទំអ្នកជំងឺ្ងន់ ( នត )
បសវាមនា ីរពាបាលជំងឺែំ្ក់កាលចុងបម្រកាយនិងបសវាន្ែលរា៉ា ់រងបោយ Medicare ន្្នក A ឬ B
ម្រតូវបានបចញវ ិកក យ ម្រតគិតនែៃពី Medicare ។



សូ មសមើេណ្ន ក F ថ្នជាំពូកសនេះសប្មារ់ព័ត្៌មានរណនថ ម។

សម្រមា ប់ សវាន្ែលធានារា៉ា ់រងបោយន្្នការ Health Net Cal MediConnect
ធានារា៉ា រ់ ងបោយ Medicare ន្្នក A ឬ B បទ៖



ុន្នត មិនម្រតូវបាន

Health Net Cal MediConnect នឹងធានរា៉ារ់រងសេើសសវាណដេរា៉ារ់រងសដាយណ្នការណដេមិន
ធានរា៉ារ់រងសៅសប្កាម Medicare Part A ឬ B ។ ណ្នការនឹងធានរា៉ារ់រងសេើសសវា មិនថាវា
មានទក់ទងនឹងសជាេវាសនជាំងឺដាំណាក់កាេចុងសប្កាយររស់អនកឬអត្់សនេះសឡើយ។ សោក
អន ក មិនរង់អវីសឡើយសប្មារ់សសវាទ ាំងសនេះ។

សម្រមា ់ឱសែន្ែលអាចនឹងម្រតូវបានរា៉ា ់រងបោយអ្តែ ម្រ បោជន៍ Medicare ន្្នក D ននកមម វ ិ្ី
Health Net Cal MediConnect ៖



ឱសងមិនធាៃរ់ប្ត្ូវប្ដនធានរា៉ារ់រងសដាយការណងទ ាំដាំណាក់កាេចុងសប្កាយ និងណ្នការ
ររស់សយើងកនុងសពេណត្មួ យសឡើយ។ សប្មារ់ព័ត្៌មានរណនថ ម សូ មសមើេជាំពូកទី 5 ណ្ន ក F3
ទាំព័រ 137 ។

កំណត់សមារល់៖ សរើសិនសោកអន កប្ត្ូវការការណងទ ាំសប្មារ់ជាំងឺណដេមិន្ៃ ន់្ៃរ េួ រណត្សៅទូ រសពទ
សៅកាន់អនកសប្មរសប្មួ េការណងទ ាំសុខភាពររស់អនកសដើមបីសរៀរចាំសសវាសនេះ។ ការណងទ ាំមិនណមន
សៅមនទ ីរពាប្ដេដាំណាក់កាេចុងសប្កាយ េឺជាការណងទ ាំ ណដេមិនទក់ទងនឹងសជាេវាសនជាំងឺ
ដាំណាក់កាេចុងសប្កាយ។ អន កអាចទូ រសពទ មកកាន់អនកសប្មរសប្មួ េការណងទ ាំសុខភាពតាមសេខ
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោង 8 យរ់ ពីថ្ងៃ ច័នទ ដេ់ថ្ងៃ សុប្ក។ សប្ៅ
សមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ ចុងសប្ដាហ៍ និងថ្ងៃ ឈរ់សប្មាក សោកអន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹង
សៅទូ រសពទ សៅកាន់សោកអន កវ ិញសៅថ្ងៃ ស្វ ើការរនទរ់។
ណ្នការររស់សយើងធានរា៉ារ់រងសេើសសវាពិសប្ោេះសោរេ់សេើសងគ ហដាឋនដាំណាក់កាេចុងសប្កាយ
(ណត្មួ យដងរ៉ោុសណា
ណ េះ) សប្មារ់អនកជាំងឺដាំណាក់កាេចុងសប្កាយ ណដេមិនប្ដនសប្ជើសសរ ីសយក
អត្ថ ប្រសោជន៍សងគ ហដាឋន។

សោកអន កេួ ណត្ពិភាកាជាមួ យអន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំររស់អនកនិងទទួ េប្ដនការរញ្ជន
ូ ។
ការអនុញ្ញាត្ជាមុន (ការឯកភាពទុកជាមុន) អាចនឹងប្ត្ូវការសដើមបីទទួ េប្ដនការធានរា៉ារ់រង
សេើកណេងណត្កនុងករែីសសស្រង្កគេះរនទន់។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសពទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោង 8 យរ់ ពីថ្ងៃ ច័នទ ដេ់ថ្ងៃ សុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ និងថ្ងៃ ឈរ់សប្មាក សោកអន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូ រសពទ សៅកាន់សោកអន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការរនទរ់។ការសៅទូ រសពទ សនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន់សេហទាំព័រ
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បសវាន្ែលន្្នការរ ស់បយើង ង់នែៃជូន
ការចាក់ថ្ន ំ ្ករ
សយើងនឹងរង់ថ្ងៃ ជូនសប្មារ់សសវាដូ ចខាងសប្កាម៖




ថានរ
ាំ ង្កករជាំងឺរោកសួ ត្



ថានរ
ាំ ង្កករជាំងឺរោកសងៃ ើមប្រសេទ B សរើសិនសោកអន កប្រឈមហានិេ័យខព ស់ ឬម្យមចាំសពាេះ
ការឆ្ៃ ងជាំងឺរោកសងៃ ើមប្រសេទ B




វា៉ាក់សាាំង COVID-19

ចាក់ថានកា
ាំ រពារផ្ទតសាយមត ងសរៀងរាេ់រដូ វសៃ ឹកសឈើប្ជ ុេះ និងរដូ វរង្ករ ជាមួ យការចាក់ការពារ
ផ្ទាសាយរណនថ ម ករែីប្ត្ូវការណ្ន កសវជជ សាស្រសត

ថានរ
ាំ ង្កករដថ្ទសទៀត្សរើសិនសោកអន កប្រឈមនឹងហានិេ័យ សហើយថានរ
ាំ ង្កករទ ាំងសនេះរាំសពញ
ិធានធានរា
ិ្ី
ប្ដនតាមវ
៉ា រ់រងថ្នកមម វ Medicare Part B ។

សយើងនឹងរង់ថ្ងៃ ជូនសប្មារ់ថានរ
ាំ ង្កករដថ្ទសទៀត្ ណដេរាំសពញប្ដនតាមវ ិធានធានរា៉ារ់រងថ្នកមម វ ិ្ី
Medicare ណ្ន ក D ។ សូ មអានជាំពូកទី 6 ណ្ន ក H ទាំព័រ 150 សដើមបីណសវ ងយេ់រណនថ ម។
សយើងនឹងរង់ថ្ងៃ សប្មារ់វា៉ាក់សាាំងទ ាំងអស់សប្មារ់មនុសស្ាំដូចណដេប្ត្ូវប្ដនណែនាំសដាយ
េែៈកមាម្ិការប្រឹកាសោរេ់ពីការប្រត្ិរត្ត ិចាក់ថានរ
ាំ ង្កករ (Advisory Committee on
Immuninization Practices, ACIP) ។

សោកអន កេួ រពិភាកាជាមួ យអន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំររស់សោកអន កសដើមបីទទួ េប្ដនការរញ្ជន
ូ សប្មារ់ថាន ាំ
រង្កករជាំងរឺ ោកសងៃ ើមប្រសេទ B ឬថានរ
ាំ ង្កករដថ្ទសទៀត្។
ការ្ត េ់សិទធិអនុញ្ញាត្ជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) មិនប្ត្ូវការសឡើយសប្មារ់ថានរ
ាំ ង្កករជាំងរឺ ោកសួ ត្ ឬ
ឺ ត សាយប្រសេទចាក់។
ថានរ
ាំ ង្កករជាំងផ្ទ
ការអនុញ្ញាត្ជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹងប្ត្ូវការសដើមបីទទួ េប្ដនការធានរា៉ារ់រង សេើក
ណេងណត្កនុងករែីសសស្រង្កគេះរនទន់ សប្មារ់ថានរ
ាំ ង្កករជាំងរឺ ោកសងៃ ើមប្រសេទ B ឬថានរ
ាំ ង្កករដថ្ទសទៀត្។
ការន្ែទំអ្នកជំងឺសម្រមាកកនុងមនា ីបពទយ
សយើងនឹងរង់ថ្ងៃ ជូនសប្មារ់សសវាដូ ចត្សៅសនេះ និងសសវាសវជជ សាស្រសតចាាំប្ដច់ស្សងសទៀត្ណដេមិន
ប្ដនរាយសឈាមេះសៅទីសនេះ៖






រនទ រ់ពាក់កណា
ត េឯកជន (ឬរនទ រ់ឯកជនសរើសិនវាមានភាពចាាំប្ដច់ណ្ន កសវជជ សាស្រសត)






ថានសាំ ពទយ និងឱសងស្សងៗ

អាហាររ ួមមាន រររអាហារពិសសស
សសវាណងទ ាំទូ សៅ
ចាំណាយថ្នណ្ន កណងទ ាំពិសសស ដូ ចជាណ្ន កណងទ ាំប្េរ់ប្ជ ុងសប្ជាយ ឬណ្ន កណងទ ាំជាំងឺសរថ្សឈាម
សរេះដូ ង
ការស្វ ើសត្សា សៅមនទ ីរពិសសា្ន៍
សសវាងត្កាាំរសម ីអុិច និងសសវា វ ិទយ
ុ សាស្រសតដថ្ទសទៀត្
សប្េឿង្គ ត្់្គង់ការវេះកាត្់ និងសវជជ សាស្រសតចាាំប្ដច់
អ្តែ ម្រ បោជន៍បនោះម្រតូវបាន នត បៅទំព័រ នាា ់

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសពទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោង 8 យរ់ ពីថ្ងៃ ច័នទ ដេ់ថ្ងៃ សុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ និងថ្ងៃ ឈរ់សប្មាក សោកអន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូ រសពទ សៅកាន់សោកអន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការរនទរ់។ការសៅទូ រសពទ សនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន់សេហទាំព័រ
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បសវាន្ែលន្្នការរ ស់បយើង ង់នែៃជូន
ការន្ែទំអ្នកជំងឺបៅមនា ីរបពទយ (ត)



ឧរករែ៍ននដូ ចជា សៅអីរសទេះរុញ



សសវារនទ រ់វេះកាត្់ និងរនទ រ់សប្កាយសែតាំ



ការពាប្ដេសដាយចេន ការពាប្ដេសាតរេទធ ភាពពេកមម និងការពាប្ដេ វ ិរត្ត ិពាកយសាំដី



សសវាពាប្ដេការសប្រើប្ប្ដស់សារធាត្ុសញៀនណររសប្មាកកនុងមនទ ីរសពទយ



កនុងករែីមួយចាំនួន ប្រសេទថ្នការ្ាាំស រ ីរាងគ ដូចខាងសប្កាម ៖ ការ្ាាំកញ្ច ក់ណេន ក ត្ាំរង
សនម ត្ាំរងសនម/េាំណពង សរេះដូ ង សងៃ ើម សួ ត្ សរេះដូ ង/សួ ត្ ខួ រឆ្អ ឹងខន ង សកាសិកាសដើម និង
សពាេះសវៀន/សរ ីរាងគ កនុងប្រសហាងសពាេះ។

សរើសិនសោកអន កប្ត្ូវការ្ាាំស រ ីរាងគ មជឈមែឌេ្ាាំស រ ីរាងគ ណដេប្ត្ូវប្ដនអនុម័ត្សដាយ Medicare
នឹងស្វ ើការប្ត្ួ ត្ពិនិត្យសឡើង វ ិញនូ វករែីររស់អនក សហើយសសប្មចថា សត្ើសោកអន កជាសរកខ ជនស
ប្មារ់ការ្ាាំស រ ីរាងគ ណដរឬសទ។ ប្ក ុមប្េូសពទយផ្ទៃស់រ្រសរ
ូ
ីរាងគ កនុងអាចសៅកនុងមូ េដាឋន ឬសៅសប្ៅ
ត្ាំរន់សសវាររស់អនក។ សរើសិនសោកអន ក្ា េ់សសវាណងទ ាំណ្ន ក្ាាំស រ ីរាងគ សៅកនុងត្ាំរន់សសវា នឹងយេ់
ប្ពមទទួ េយកអាប្តារង់ថ្ងៃ ររស់ Medicare សពេសនេះ សោកអន កនឹងទទួ េប្ដនសសវា្ាាំស រ ី
រាងគ ររស់អនកសៅកនុងត្ាំរន់មូេដាឋន ឬ សៅសប្ៅេាំនាំថ្នការណងទ ាំសប្មារ់សហេមន៍ររស់អនក។
សរើសិន Health Net Cal MediConnect ្ត េ់នូវសសវារ្រសរ
ូ
ីរាងគ ខាងសប្ៅេាំរ ូថ្នការណងទ ាំសប្មារ់
សហេមន៍ររស់អនក សហើយ អន កសប្ជើសសរ ីសយកការរ្រសរ
ូ
ីរាងគ ររស់អនកសៅទីសនេះ សយើងនឹងសរៀរចាំឬ
រង់ថ្ងៃ សានក់សៅនិងថ្ងៃ ស្វ ើដាំសែើរសប្មារ់អនកនិងមនុសសមានក់ស្សងសទៀត្។



ឈាម រ ួមមានការរកាទុក និងការប្េរ់ប្េង



សសវាប្េូសពទយពាប្ដេ

សោកអន កប្ត្ូវណត្ទទួ េប្ដនការឯកភាពពីណ្នការ សដើមបីរនត ទទួ េប្ដនការណងទ ាំអន កជាំងឺសៅ
មនទ ីរសពទយសប្ៅរណា
ត ញ
រនតរ់ពីការសសស្រង្កគេះរនទន់ររស់អនកមានភាននឹងន។

សោកអន កេួ ណត្ពិភាកាជាមួ យអន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំររស់អនកនិងទទួ េប្ដនការរញ្ជន
ូ ។
ការអនុញ្ញាត្ជាមុន (ការឯកភាពទុកជាមុន) អាចនឹងប្ត្ូវការសដើមបីទទួ េប្ដនការធានរា៉ារ់រង
សេើកណេងណត្កនុងករែីសសស្រង្កគេះរនទន់។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសពទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោង 8 យរ់ ពីថ្ងៃ ច័នទ ដេ់ថ្ងៃ សុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ និងថ្ងៃ ឈរ់សប្មាក សោកអន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូ រសពទ សៅកាន់សោកអន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការរនទរ់។ការសៅទូ រសពទ សនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន់សេហទាំព័រ
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បសវាន្ែលន្្នការរ ស់បយើង ង់នែៃជូន
ការន្ែទំសុខភាព្្ វូ ចិតតន្

ពិបម្ររោះជំងឺកនុង

សយើងនឹងរង់ថ្ងៃ ជូនសប្មារ់សសវាណងទ ាំសុខភាព្ល វូ ចិត្តណដេប្ត្ូវការនូ វការសាំណាក់កនុងមនទ ីរសពទយ។



សរើសិនសោកអន កប្ត្ូវការសសវាសាំរាកសពទយសៅកនុងមនទ ីរសពទយ វ ិកេចរ ិត្ឯករាជយ សយើងនឹងរង់
ថ្ងៃ សប្មារ់ 190 ថ្ងៃ ដាំរូង។ រនទរ់មក ទីភានក់ង្ករសុខភាព្ល វូ ចិត្តថ្នសខាន្ីកនុងមូ េដាឋន
នឹងរង់ថ្ងៃ សសវាសាំរាកសពទយណ្ន ក វ ិកេចរ ិត្ ណដេមានភាពចាាំប្ដច់ណ្ន កសវជជ សាស្រសត។ ការ្ត េ់
សិទធិអនុញ្ញាត្សប្មារ់ការណងទ ាំសេើសពី 190 ថ្ងៃ នឹងប្ត្ូវប្ដនសប្មរសប្មួ េជាមួ យទីភានក់ង្ករ
សុខភាព្ល វូ ចិត្តថ្នសខាន្ីកនុងមូ េដាឋន។

o ណដនកាំែត្់ 190 ថ្ងៃ មន
ិ អនុវត្ា ចាំសពាេះសសវាសុខភាព្ល វូ ចិត្ាណររសប្មាកកនុងមនទ ីរ
សពទយណដេ្ា េ់សដាយណ្ន ក វ ិកេចរ ិត្ថ្នមនទ ីរសពទយទូ សៅសឡើយ។



សរើសិនសោកអន កមានអាយុ 65 ឆនាំ ឬសេើសពីសនេះ សយើងនឹងរង់ថ្ងៃ សសវាននណដេសោកអន ក
ទទួ េប្ដនកនុង វ ិទាសាថនជាំងឺ្ល វូ ចិត្ត (IMD)។

ការអនុញ្ញាត្ជាមុន (ការឯកភាពទុកជាមុន) អាចនឹងប្ត្ូវការសដើមបីទទួ េប្ដនការធានរា៉ារ់រង
សេើកណេងណត្កនុងករែីសសស្រង្កគេះរនទន់។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសពទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោង 8 យរ់ ពីថ្ងៃ ច័នទ ដេ់ថ្ងៃ សុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ និងថ្ងៃ ឈរ់សប្មាក សោកអន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូ រសពទ សៅកាន់សោកអន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការរនទរ់។ការសៅទូ រសពទ សនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន់សេហទាំព័រ
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បសវាន្ែលន្្នការរ ស់បយើង ង់នែៃជូន
ការសានក់បៅន្
ពិបម្ររោះជំងឺកនុង៖ បសវាន្ែលម្រតូវបានធានារា៉ា ់រងបៅកនុងមនា ីរបពទយឬបៅកនុង
មនា ីរន្ែទំជំនាញ (SNF) កនុងអ្ំឡ
ុ ងការសានក់បៅន្
ពិបម្ររោះជំងឺកនុងន្ែលមិនម្រតូវបានធានា
រា៉ា ់រង
សរើសិនការសានក់សៅមនទ ីរសពទយររស់អនក មិនមានសហត្ុ្េសមរមយ សហើយមិនចាាំប្ដច់ណ្ន ក
សវជជ សាស្រសត សនេះសយើងនឹងមិនទូ ទត្់ជូនសោកអន កសឡើយ។
ោ៉ោងណាកត ី សៅកនុងករែីមួយចាំនួនណដេការណងទ ាំសប្មាកសៅកនុងមនទ ីរសពទយមិនប្ត្ូវាប្ដនធាន
រា៉ារ់រងសទ សយើងអាចនឹងរង់ថ្ងៃ ជូនសប្មារ់សសវា ណដេសោកអន កទទួ េប្ដនខែៈណដេសោកអន កសថ ិត្
សៅកនុងមនទ ីរសពទយ ឬមនទ ីរណងទ ាំ។ សដើមបីណសវ ងយេ់រណនថ មសទៀត្ សូ មទក់ទងសសវារសប្មើសមាជិក។
សយើងនឹងរង់ថ្ងៃ ជូនសប្មារ់សសវាដូ ចត្សៅសនេះ សហើយប្រណហេជាសសវាដថ្ទសទៀត្ណដេមិនមានរាយ
សឈាមេះសៅទីសនេះ៖



សសវាសវជជ រែឌិត្



ការស្វ ើសត្សា រកសរាេវ ិនិចឆ័យដូ ចជា ការស្វ ើសត្សា សៅមនទ ីរពិសសា្ន៍



ការងត្កាាំរសម ីអច
ិុ , ការពាប្ដេសដាយសារធាត្ុរា៉ាដយ
ូ មនិងការពាប្ដេសដាយធាត្ុេីមីអុីសូត្ូ រ
រ ួមទ ាំងសមាារៈ និងសសវាររស់សោកអន ករសចច កសទស



ការរុំររួ សវេះកាត្់



រែរ រែរចាក់ពុមព និងឧរករែ៍ស្សងសទៀត្ណដេសប្រើប្ប្ដស់សប្មារ់ការប្ដក់ឆ្អឹង និងការ
ភាៃត្់ឆ្អឹង



សរ ីរាងគ សិរបនិមម ត្
ិ និងឧរករែ៍ជាំនួយទរ់ត្ាំរង់ឆ្អឹង សប្ៅពីឧរករែ៍ណ្ន កទនត សាស្រសត រ ួមមាន
ការផ្ទៃស់រ្រងម
ូ ី ឬការជួ សជុេឧរករែ៍ទ ាំងសនេះ។ ទ ាំងអស់សនេះ េឺជាឧរករែ៍ណដេ៖

o រ្រជាំ
ូ នួសសរ ីរាងគ កាយខាងកនុងមួ យចាំណែក ឬទ ាំងមូ េ (រ ួមមានជាេិកាសពញសេញ) ឬ
o រ្រជាំ
ូ នួសមុខង្ករទ ាំងមូ េ ឬមួ យចាំណែកថ្នសរ ីរាងគ កាយខាងកនុងណដេមិនដាំសែើរ
ការ ឬដាំសែើរការខុសប្រប្កត្ី។

?



ឧរករែ៍រុំទរ់សជើង ថ្ដ ខន ង និងកញ្ច ឹងក ណខសប្កវា៉ាត្់ប្ទ ចនទ េ់ណខវ ង និងសជើង ថ្ដ និងណេន ក
សិរបនិមិត្ត។ សនេះរ ួមរញ្ចេ
ូ ទ ាំងការថ្េត្ាំរ ូវ ការជួ សជុេ និងការរ្រងម
ូ ីជាំនួសណដេប្ត្ូវការ
ចាាំប្ដច់សដាយសារណត្ការប្ដក់ណរក ការសឹកសរច រ ិេ ការប្ដត្់រង់ ឬការផ្ទៃស់រ្រសេើ
ូ សាថនភាព
អន កជាំងឺ។



ការពាប្ដេសដាយចេន ការពាប្ដេ វ ិរត្ត ិពាកយសាំដី និងការពាប្ដេសាតរេទធ ភាពពេកមម ។

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសពទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោង 8 យរ់ ពីថ្ងៃ ច័នទ ដេ់ថ្ងៃ សុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ និងថ្ងៃ ឈរ់សប្មាក សោកអន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូ រសពទ សៅកាន់សោកអន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការរនទរ់។ការសៅទូ រសពទ សនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន់សេហទាំព័រ
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បសវាន្ែលន្្នការរ ស់បយើង ង់នែៃជូន
រ ិកាារ និងបសវាជំងឺតំរងបនាម
សយើងនឹងរង់ថ្ងៃ ជូនសប្មារ់សសវាដូ ចខាងសប្កាម៖



សសវាអរ់រព
ំ ីជាំងឺត្ាំរងសនម សដើមបីរសប្ងៀនពីការណងទ ាំត្ាំរងសនម និងជួ យសមាជិកឲ្យស្វ ើការសាំសរ
ចចិត្តប្ត្ឹមប្ត្ូវពីការណងទ ាំររស់ពូកសេ។ សោកអន កប្ត្ូវណត្មានជាំងឺត្ាំរងសនមរាុថ្ាំ រ៉ាដាំណាក់កាេទី IV
សហើយសវជជ រែឌិត្សោកអន កប្ត្ូវណត្រញ្ជន
ូ សោកអន ក។ សយើងនឹងធានរា៉ារ់រងសេើសសវាអរ់រំពីជាំងឺត្ាំរង
សនមរហូ ត្ដេ់ ប្ប្ដាំមួយវេគ ។



ការពាប្ដេោងឈាមណររពិសប្ោេះជាំងឺសប្ៅ រ ួមមានការពាប្ដេសដាយោងឈាមសៅសពេណដេ
សថ ិត្សៅសប្ៅត្ាំរន់សសវាជារសណា
ត េះអាសនន ដូ ចប្ដនពនយេ់សៅកនុងជាំពូកទី 3 ណ្ន ក D4 ទាំព័រ 51



ការពាប្ដេោងឈាមណររសាំរាកសពទយ សរើសិនអន កប្ត្ូវប្ដនទទួ េឲ្យចូ េសប្មាកកនុងមនទ ីរសពទយ
សប្មារ់ការណងទ ាំពិសសស។



ការរែ្ុេះរណា
ត េពីការោងឈាមសដាយខល ួនឯង រ ួមមានការរែ្ុេះរណា
ត េសប្មារ់អនក និងនរណា
មានក់ណដេជួ យសោកអន កកនុងការពាប្ដេសដាយោងឈាមសៅ្ទ េះររស់សោកអន ក។



ឧរករែ៍ និងសប្េឿង្គ ត្់្គង់សប្មារ់ការោងឈាមសៅ្ទ េះះេះ



សសវាោាំប្ទសៅ្ទ េះមួ យចាំនួន ដូ ចជាការចុេះជួ រចាាំប្ដច់សដាយរុេគេិកណ្ន កោងឈាមណដេមានការ
រែ្ុេះរណា
ត េសដើមបីប្ត្ួ ត្ពិនិត្យសេើការោងឈាមសៅ្ទ េះររស់អនកសដើមបីជួយកនុងសពេសសស្រង្កគេះ
រនទន់និងសដើមបីជួយប្ត្ួ ត្ពិនិត្យឧរករែ៍ោងឈាមនិងការ្គ ត្់្គង់ទឹកសប្រើប្ប្ដស់ររស់អនក។

អត្ថ ប្រសោជន៍ឱសងសៅកនុង Medicare ណ្ន ក B ររស់អនករង់ថ្ងៃ សេើឱសងមួ យចាំនួនសប្មារ់កា
រោងឈាម។ សប្មារ់ព៌ត្័មាន សូ មសមើេសៅកនុង "ឱសងទមទរសវជជ រញ្ញជ Medicare ណ្ន ក B" សៅ
កនុងតារាងសនេះ។

សោកអន កេួ ណត្ពិភាកាជាមួ យអន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំររស់អនកនិងទទួ េប្ដនការរញ្ជន
ូ ។
ការពិនិតយរកជំងឺមហារ ីកសួត
ណ្នការនឹងរង់ថ្ងៃ ជូនសប្មារ់ការពិនិត្យរកជាំងឺមហារ ីកសួ ត្សរៀងរាេ់ 12 ណខមត ងសរើសិនសោក
អន ក៖



មានអាយុ 50-80 ឆនាំ និង



មានការ្ត េ់ប្រឹកានិងការជួ រពិសប្ោេះសដើមបីស្វ ើការសសប្មចចិត្តរ ួមោនជាមួ យសវជជ រែឌិត្សោក
អន កឬអន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំណដេមានេកខ ែៈសមបត្ត ិប្េរ់ប្ោន់ដថ្ទសទៀត្ និង



ប្ដនជក់ប្ដ រ ីោ៉ោងសហាចណាស់ 1 កញ្ច រ់កនុងមួ យថ្ងៃ អស់រយៈសពេ 20 ឆនាំសដាយោមនសញ្ញានិង
សរាេសញ្ញាថ្នជាំងឺមហារ ីកសួ ត្ឬជក់ប្ដ រ ីសពេសនេះឬប្ដនឈរ់កនុងរងវ ង់រយៈសពេ 15 ឆនាំ។

រនទរ់ពីការពិនិត្យរកជាំងឺសេើកទីមួយ ណ្នការនឹងរង់ថ្ងៃ ជូនសប្មារ់ការពិនិត្យរកជាំងឺមួយស្សង
សទៀត្សៅសរៀងរាេ់ឆនាំនីមួយៗជាមួ យនឹងសវជជ រញ្ញជជាោយេ័កខែ៍អកសរពីសវជជ រែឌិត្ ឬ
អន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំណដេមានេកខ ែៈសមបត្ត ិប្េរ់ប្ោន់ដថ្ទសទៀត្ររស់អនក។

សោកអន កេួ ណត្ពិភាកាជាមួ យអន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំររស់អនកនិងទទួ េប្ដនការរញ្ជន
ូ ។
ការអនុញ្ញាត្ជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹងប្ត្ូវការសដើមបីទទួ េប្ដនការធានរា៉ារ់រងសេើក
ណេងណត្កនុងករែីសសស្រង្កគេះរនទន់។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសពទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោង 8 យរ់ ពីថ្ងៃ ច័នទ ដេ់ថ្ងៃ សុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ និងថ្ងៃ ឈរ់សប្មាក សោកអន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូ រសពទ សៅកាន់សោកអន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការរនទរ់។ការសៅទូ រសពទ សនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន់សេហទាំព័រ
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ជាំពូកទី 4 ៖ តារាងអត្ថ ប្រសោជន៍

បសវាន្ែលន្្នការរ ស់បយើង ង់នែៃជូន
អ្តែ ម្រ បោជន៍បលើមហ ូ អាហារ
ណ្នការ្ត េ់ជូនអាហារណដេដឹកជញ្ជន
ូ ដេ់្ទេះភាៃមៗរនទរ់ពីសប្មាកពាប្ដេសៅមនទ ីរសពទយ
សដើមបីជួយដេ់ការជាសេះសសបើយររស់សមាជិកមានក់។ ចាំនួនអត្ថ ប្រសោជន៍សរុរ្ត េ់ជូនអាហារ 3
សពេកនុងមួ យថ្ងៃ កនុងរយៈសពេ 14 ថ្ងៃ សដាយមានអាហារសប្ចើនរាំ្ុត្ 42 មុខកនុងការសកើត្សឡើងមួ យ
ដង សប្មារ់ចាំនួនឥត្កាំែត្់ថ្នការសកើត្សឡើងកនុងមួ យឆនាំ។
ទក់ទងសៅសសវារសប្មើសមាជិកសដើមបីកាំែត្់សពេសវោរញ្ជន
ូ អាហារ។ សេខទូ រសពទ មានសៅសេើ
េប្មរខាងសប្កាយថ្នកូ នសសៀវសៅសនេះ។

ការអនុញ្ញាត្ជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹងប្ត្ូវការសដើមបីទទួ េប្ដនការធានរា៉ារ់រងសេើក
ណេងណត្កនុងករែីសសស្រង្កគេះរនទន់។
ការពាបាលបោយអាហារ ូ តែ មភបវជជសាស្ដសត
អត្ថ ប្រសោជន៍សនេះ េឺសប្មារ់អនកមានជាំងឺទឹកសនមណ្អ ម ឬជាំងឺត្ាំរងសនមសដាយោមនការោង
ឈាម។ វាក៏សប្មារ់សប្កាយសពេស្វ ើការ្ាាំត្ាំរងសនម្ងណដរ សៅសពេណដេ ប្ត្ូវប្ដនរញ្ជន
ូ សដាយ
សវជជ រែឌិត្ររស់អនក។
សយើងនឹងរង់ថ្ងៃ ជូនសប្មារ់សសវាប្រឹកាសោរេ់មួយទេ់នឹងមួ យ ណដេមានរយៈសពេរីសមា៉ោងកនុង
អាំឡ
ុ ងឆនាំដាំរូង ណដេសោកអន កទទួ េសសវាកមម ពាប្ដេសដាយអាហារ ូរត្ថ មាសវជជ សាស្រសតសប្កាម
Medicare។ (សនេះ រ ួមមានណ្នការររស់សយើង, ណ្នការ Medicare Advantage ណាមួ យស្សងសទៀត្
ឬកមម វ ិ្ី Medicare)។ សយើងនឹងយេ់ប្ពមចាំសពាេះសសវារណនថ មណាណដេជាត្ប្មូវការសវជជ សាស្រសត។
សយើងរង់ថ្ងៃ ជូនសប្មារ់សសវាប្រឹកាសោរេ់មួយទេ់នឹងមួ យ ណដេមានរយៈសពេពីរសមា៉ោងជាសរៀង
រាេ់ឆនាំរនទរ់ពីសពេសនេះមក។ សរើសិនសាថនភាព ការពាប្ដេ ឬការស្វ ើសរាេវ ិនិចឆ័យររស់អនកផ្ទៃស់
រ្រូ សោកអន កអាចទទួ េប្ដនចាំនួនសមា៉ោងពាប្ដេកាន់ណត្សប្ចើនណងមសទៀត្ សដាយមាន ការរញ្ជន
ូ
ពីសវជជ រែឌិត្។ សវជជ រែឌិត្ប្ត្ូវណត្សចញសវជជ រញ្ញជនូ វសសវាទ ាំងសនេះ និងស្វ ើ ការរញ្ជន
ូ ជាងម ីជាសរៀងរាេ់
ឆនាំ សរើសិនការពាប្ដេររស់អនកប្ត្ូវការចាាំប្ដច់សប្មារ់ឆនាំប្រត្ិទិនរនទរ់។ សយើងនឹងយេ់ប្ពម
ចាំសពាេះសសវារណនថ មណាណដេជាត្ប្មូវការសវជជ សាស្រសត។

សោកអន កេួ ណត្ពិភាកាជាមួ យអន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំររស់អនកនិងទទួ េប្ដនការរញ្ជន
ូ ។
ការអនុញ្ញាត្ជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹងប្ត្ូវការសដើមបីទទួ េប្ដនការធានរា៉ារ់រងសេើក
ណេងណត្កនុងករែីសសស្រង្កគេះរនទន់។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសពទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោង 8 យរ់ ពីថ្ងៃ ច័នទ ដេ់ថ្ងៃ សុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ និងថ្ងៃ ឈរ់សប្មាក សោកអន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូ រសពទ សៅកាន់សោកអន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការរនទរ់។ការសៅទូ រសពទ សនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន់សេហទាំព័រ
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បសវាន្ែលន្្នការរ ស់បយើង ង់នែៃជូន
កមម វ ិ្ី ្ករជំងឺទឹកបនាមន្្អមរ ស់កមម វ ិ្ី Medicare (MDPP)
ណ្នការនឹងរង់ថ្ងៃ សេើសសវា MDPP។ MDPPប្ត្ូវប្ដនសរៀរចាំសឡើងសដើមបីជួយឲ្យអន ករសងក ើ
នឥរ ិោរងណដេមានសុខភាពេអ ។ វា្ត េ់ការរែ្ុេះរណា
ត េណដេមានប្រសោជន៍សៅកនុង៖



ការផ្ទៃស់រ្ររររអាហារ
ូ
រយៈសពេណវង និង



ការរសងក ើនសកមម ភាពរាងកាយនិង



វ ិ្ីរកាការសប្មកទមៃ ន់ និងណររណ្នជី វ ិត្ណដេមានសុខភាពេអ ។

សោកអន កេួ ណត្ពិភាកាជាមួ យអន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំររស់អនកនិងទទួ េប្ដនការរញ្ជន
ូ ។
ការអនុញ្ញាត្ជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹងប្ត្ូវការសដើមបីទទួ េប្ដនការធានរា៉ារ់រងសេើក
ណេងណត្កនុងករែីសសស្រង្កគេះរនទន់។
ឱសែមានបវជជ ញ្ជជ Medicare ន្្នក B
ឱសងទ ាំងសនេះប្ត្ូវប្ដនធានរា៉ារ់រងសៅសប្កាម Medicare ណ្ន ក B ។ ឱសងមួ យចាំនួនអាចប្ត្ូវ
សោរពតាមការពាប្ដេតាមជាំហាន៖ Health Net Cal MediConnect នឹងរង់ថ្ងៃ ចាំណាយសប្មារ់
ឱសងដូ ចត្សៅសនេះ៖



ឱសងណដេជា្មម តា សោកអន កមិនប្ដនសប្រើសដាយខល ួនឯង និងប្ត្ូវប្ដនចាក់ ឬរញ្ចេ
ូ កនុង
សរថ្សឈាម កនុងសពេណដេសោកអន កកាំពុងទទួ េសសវាពីសវជជ រែឌិត្, អន កជាំងឺមិនសប្មាកកនុង
មនទ ីរសពទយ ឬពីមែឌេសេយកមម កាំ រ ិត្ប្សាេ



ឱសងណដេអន កសប្រើ សដាយសប្រើប្ប្ដស់រ រ ិកាខរសវជជ សាស្រសតសប្រើប្ដនយូរ(ដូ ចជាមា៉ោសុីនសពុង)ណដេប្ត្ូវ
ប្ដនអនុញ្ញាត្សដាយណ្នការ។



ឱសងកាំែកឈាមណដេអន កសប្រើសដាយខល ួនឯង សដាយការចាក់សរើសិនសោកអន កមានជាំងឺ
ឈាមកក។



ឱសងសប្មារ់រងអ ន់សកមម ភាពប្រព័នធភាពសាុាំ សរើសិនអន កប្ដនចុេះសឈាមេះសៅកនុង Medicare
ណ្ន ក A សៅសពេណដេមានការ្ាាំស រ ីរាងគ ។



ឱសងសប្មារ់ពាប្ដេជាំងឺពុកឆ្អ ឹងណដេសប្រើសដាយការចាក់។ ឱសងទ ាំងសនេះ ប្ត្ូវប្ដនរង់ថ្ងៃ
ជូ ន ប្រសិនសរើសោកអន កសចញពី្ទេះមិនរ ួច មានការប្ដក់ឆ្អឹងណដេសវជជ រែឌិត្រញ្ញជក់ថា
ទក់ទងនឹងការពុកឆ្អ ឹងសប្កាយសពេអស់រដូ វ សហើយមិនអាចចាក់ថានសាំ ដាយខល ួនឯងប្ដន។



សារធាត្ុអង់ទីណហសន



ឱសងប្រឆាំងជាំងឺមហារ ីកប្រសេទសេរ និងថានរ
ាំ ាំប្ដត្់កអ ួត្ជាក់ោក់មួយចាំនួន។
អ្តែ ម្រ បោជន៍បនោះម្រតូវបាន នត បៅទំព័រ នាា ់

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសពទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោង 8 យរ់ ពីថ្ងៃ ច័នទ ដេ់ថ្ងៃ សុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ និងថ្ងៃ ឈរ់សប្មាក សោកអន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូ រសពទ សៅកាន់សោកអន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការរនទរ់។ការសៅទូ រសពទ សនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន់សេហទាំព័រ
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បសវាន្ែលន្្នការរ ស់បយើង ង់នែៃជូន
ឱសែមានបវជជ ញ្ជជននកមម វ ិ្ី Medicare ន្្នក B ( នត )



ឱសងជាក់ោក់សប្មារ់ការោងឈាមសៅ្ទ េះ មានដូ ចជាសហប្ដ៉ោ រ ីន ថានរ
ាំ នារសប្មារ់
សហប្ដ៉ោ រ ីន (សៅសពេចាាំប្ដច់ណដេណររសវជជ សាស្រសត) ថានស
ាំ ព ឹក្មម តា និងភានក់ង្ករជប្ម ុញការ្េិត្
សកាសិកាប្កហម (ដូ ចជា Epogen, Procrit, Epoetin Alfa, Aranesp, ឬ Darbepoetin Alfa)



ប្រូសត្អុីន IV immune globulin សប្មារ់ការពាប្ដេសៅ្ទ េះនូ វជាំងឺកងវ េះភាពសាុាំរឋម។

ត្ាំែខាងសប្កាមនឹងនាំអនកសៅកាន់រញ្ជ ីឱសង ណ្ន ក B ណដេអាចទទួ េយកការពាប្ដេជាជាំហា៖
https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp/resources.html
សយើងក៏រា៉ារ់រងវា៉ាក់សាាំមួយចាំនួនសថ ិត្សប្កាមអត្ត ប្រសោជន៍ឱសងមានសវជជ រញ្ញជ Mediaciare ណ្ន ក B
និង ណ្ន ក D។
ជាំពូកទី 5 ណ្ន ក A ទាំព័រ 125 ពនយេ់អាំពីអត្ថ ប្រសោជន៍ថ្នឱសងតាមសវជជ រញ្ញជសប្មារ់អនកជាំងឺ
ណដេមិនសានក់ពាប្ដេសៅមនទ ីរសពទយ។ វាពនយេ់នូវវ ិធានណដេសោកអន កប្ត្ូវណត្អនុវត្ា តាមសដើមបីឲ្យ
សវជជ រញ្ញជសនេះប្ត្ូវប្ដនធានរា៉ារ់រង។
ជាំពូកទី 6 ណ្ន ក D3 ទាំព័រ 148 ពនយេ់ពីអវីណដេសោកអន ករង់សប្មារ់ឱសងប្ត្ូវការសវជជ រញ្ញជណររ
ពិសប្ោេះជាំងឺសប្ៅ តាមរយៈណ្នការររស់សយើង។

ការអនុញ្ញាត្ជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹងប្ត្ូវការសដើមបីទទួ េប្ដនការធានរា៉ារ់រងសេើក
ណេងណត្កនុងករែីសសស្រង្កគេះរនទន់។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសពទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោង 8 យរ់ ពីថ្ងៃ ច័នទ ដេ់ថ្ងៃ សុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ និងថ្ងៃ ឈរ់សប្មាក សោកអន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូ រសពទ សៅកាន់សោកអន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការរនទរ់។ការសៅទូ រសពទ សនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន់សេហទាំព័រ
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បសវាន្ែលន្្នការរ ស់បយើង ង់នែៃជូន
ការែឹកជញ្ជន
ូ ន្្នកបវជជសាស្ដសរមិនមានលកា ណៈសបស្ដ្រោះ នាាន់ (NEMT)
អត្ថ ប្រសោជន៍សនេះអនុញ្ញាត្ឲ្យមានមស្ាប្ដយស្វ ើដាំសែើរ ដ៏មានប្រសិទធិភាពសមនឹងត្ថ្មៃ រាំ្ុត្
សហើយអាចរកសប្រើប្ប្ដស់ប្ដន។ សនេះអាចរ ួមមាន ៖ សសវារងយនត េិោនសសស្រង្កគេះ រងយនត មានថានក់
សោងសឡើងចុេះ រងយនត មានជប្មាេសប្មារ់សប្មួ េសៅអីរុញ ជនពិការ ការដឹកជញ្ជន
ូ ណររ
សវជជ សាស្រសតនិងការសប្មរសប្មួ េជាមួ យនឹងការដឹកជញ្ជន
ូ អមជាំនួយ។
ទប្មង់ថ្នការដឹកជញ្ជន
ូ សនេះ ប្ត្ូវប្ដន្ត េ់សិទធិអនុញ្ញាត្សៅសពេ៖



សាថនភាពសវជជ សាស្រសត និង/ឬ ្ល វូ កាយររស់អនក មិនអនុញ្ញាត្ឲ្យសោកអន កអាចស្វ ើដាំសែើរសដាយ
រងយនត ប្ក ុង រងយនត ដឹកអន កដាំសែើរ រងយនត តាក់សុី ឬទប្មង់ស្សងដថ្ទសទៀត្ថ្នការដឹកជញ្ជន
ូ
សាធារែៈ ឬឯកជន និង



ការដឹកជញ្ជន
ូ េឺប្ត្ូវការចាាំប្ដច់សប្មារ់សោេរាំែងសដើមបីទទួ េប្ដនការណងទ ាំសវជជ សាស្រសតចាាំ
ប្ដច់។

អាប្ស័យសេើសសវា វាអាចនឹងប្ត្ូវការការអនុញ្ញាត្ជាមុន។
សដើមបីសសន ើសុាំសសវាដឹកជញ្ជន
ូ ណដេប្ដនសរៀររារ់ខាងសេើ សូ មទក់ទងសៅសសវារសប្មើសមាជិក Health
Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោង 8 ប្ពឹកដេ់
សមា៉ោង 8 យរ់ ពីថ្ងៃ ច័នទ ដេ់ថ្ងៃ សុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ ចុងសប្ដាហ៍ និងថ្ងៃ ឈរ់
សប្មាក សោកអន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូ រសពទ សៅកាន់សោកអន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការរនទរ់។
សាំសែើមស្ាប្ដយស្វ ើដាំសែើរប្ត្ូវណត្ដាក់ជូនជាមុនឲ្យប្ដនប្ប្ដាំពីរថ្ងៃ ថ្នថ្ងៃ ស្វ ើការសប្មារ់ទ ាំងការ
ដឹកជញ្ជន
ូ ណ្ន កសវជជ សាស្រសាមិនមានេកខ ែៈសសស្រង្កគេះរនទន់ និងការដឹកជញ្ជន
ូ មិនមានេកខ ែៈ
សវជជ សាស្រសា។
សរើសិនសោកអន កប្ត្ូវការសរៀរចាំសសវាសដាយមានការជូ នដាំែឹងកនុងរយៈសពេខៃ ី សនេះការសសន ើសុាំទ ាំង
សនេះនឹងប្ត្ូវប្ដនពិចារណាសៅតាមករែីនីមួយៗសហើយនឹងអាប្ស័យសេើសភាពថ្នការណាត្់ជួរ
សពេណដេការណាត្់ជួរសប្មារ់សសវាសវជជ សាស្រសតប្ត្ូវប្ដនសរៀរចាំសហើយភាពអាចរកប្ដនថ្ន្នធាន
មស្ាប្ដយស្វ ើដាំសែើរ ។
ModivCare (ពីមុនមានសឈាមេះថា LogistiCare) នឹងសប្មរសប្មួ េការទទួ េប្ដនសវជជ រញ្ញជ (ទប្មង់
ណរររទអេះអាងរញ្ញជក់ររស់ប្េូសពទយ) ពីអនក្ត េ់សសវាណងទ ាំររស់អនក។

សោកអន កេួ ណត្ពិភាកាជាមួ យអន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំររស់អនកនិងទទួ េប្ដនការរញ្ជន
ូ ។
អាប្ស័យសេើសសវា វាអាចនឹងប្ត្ូវការការអនុញ្ញាត្ឲ្យសិទធិជាមុន។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសពទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោង 8 យរ់ ពីថ្ងៃ ច័នទ ដេ់ថ្ងៃ សុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ និងថ្ងៃ ឈរ់សប្មាក សោកអន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូ រសពទ សៅកាន់សោកអន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការរនទរ់។ការសៅទូ រសពទ សនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន់សេហទាំព័រ
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បសវាន្ែលន្្នការរ ស់បយើង ង់នែៃជូន
មប្ាបាយប្វ ើែំបណើរមិនន្មនបវជជសាស្ដសត (NMT)
អត្ថ ប្រសោជន៍សនេះ អនុញ្ញាត្សប្មារ់ដឹកជញ្ជន
ូ សៅកាន់សសវាសវជជ សាស្រសត សដាយរងយនត ដឹកអន ក
ដាំសែើរ រងយនត តាក់សុី ឬទប្មង់ស្សងសទៀត្ថ្នមស្ាប្ដយដឹកជញ្ជន
ូ សាធារែៈ/ឯកជន។
អត្ថ ប្រសោជន៍សនេះ មិនដាក់កាំែត្់សេើអត្ថ ប្រសោជន៍ការដឹកជញ្ជន
ូ សវជជ សាស្រសតមិនណមនសសស្រង្កគេះ
រនទន់ររស់សោកអន កសនេះសឡើយ។
សូ មសោងសៅកាន់ជាំពូកទី 3 ណ្ន ក G ទាំព័រ 55 សប្មារ់ព៌ត្័មានរណនថ មសត ីពីសសវាដឹកជញ្ជន
ូ ។
សដើមបីសសន ើសុាំសសវាដឹកជញ្ជន
ូ ណដេប្ដនសរៀររារ់ខាងសេើ សូ មទក់ទងសៅសសវារសប្មើសមាជិក Health
Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោង 8 ប្ពឹកដេ់
សមា៉ោង 8 យរ់ ពីថ្ងៃ ច័នទ ដេ់ថ្ងៃ សុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ ចុងសប្ដាហ៍ និងថ្ងៃ ឈរ់
សប្មាក សោកអន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូ រសពទ សៅកាន់សោកអន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការរនទរ់។
សាំសែើមស្ាប្ដយស្វ ើដាំសែើរប្ត្ូវណត្ដាក់ជូនជាមុនឲ្យប្ដនប្ប្ដាំពីរថ្ងៃ ថ្នថ្ងៃ ស្វ ើការសប្មារ់ទ ាំងការ
ដឹកជញ្ជន
ូ ណ្ន កសវជជ សាស្រសាមិនមានេកខ ែៈសសស្រង្កគេះរនទន់ និងការដឹកជញ្ជន
ូ មិនមានេកខ ែៈ
សវជជ សាស្រសា។
សរើសិនសោកអន កប្ត្ូវការសរៀរចាំសសវាសដាយមានការជូ នដាំែឹងកនុងរយៈសពេខៃ ី សនេះការសសន ើសុាំទ ាំង
សនេះនឹងប្ត្ូវប្ដនពិចារណាសៅតាមករែីនីមួយៗសហើយនឹងអាប្ស័យសេើសភាពថ្នការណាត្់ជួរ
សពេណដេការណាត្់ជួរសប្មារ់សសវាសវជជ សាស្រសតប្ត្ូវប្ដនសរៀរចាំសហើយភាពអាចរកប្ដនថ្ន្នធាន
មស្ាប្ដយស្វ ើដាំសែើរ ។
ModivCare (ពីមុនមានសឈាមេះថា LogistiCare) នឹងសប្មរសប្មួ េការទទួ េប្ដនសវជជ រញ្ញជ (ទប្មង់
ណរររទអេះអាងរញ្ញជក់ររស់ប្េូសពទយ) ពីអនក្ត េ់សសវាណងទ ាំររស់អនក។

សោកអន កេួ ណត្ពិភាកាជាមួ យអន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំររស់អនកនិងទទួ េប្ដនការរញ្ជន
ូ ។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសពទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោង 8 យរ់ ពីថ្ងៃ ច័នទ ដេ់ថ្ងៃ សុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ និងថ្ងៃ ឈរ់សប្មាក សោកអន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូ រសពទ សៅកាន់សោកអន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការរនទរ់។ការសៅទូ រសពទ សនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន់សេហទាំព័រ
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បសវាន្ែលន្្នការរ ស់បយើង ង់នែៃជូន
ការន្ែទំបៅមនា ីរន្ែទំ
មនទ ីរណងទ ាំ (NF)េឺជាទីកណនៃ ងណដេ្ត េ់ការណងទស
ាំ ប្មារ់មនុសសណដេមិនអាចទទួ េប្ដនការណងទ ាំ
សៅ្ទ េះ រ៉ោុណនត ណដេមិនចាាំប្ដច់សប្មាកសៅកនុងមនទ ីរសពទយ។
សសវាណដេសយើង នឹងរង់ថ្ងៃ ជូនរ ួមមានដូ ចត្សៅ ណត្មិនកាំហិត្ប្ត្ឹមណត្៖



រនទ រ់ពាក់កណា
ត េឯកជន (ឬរនទ រ់ឯកជនសរើសិនវាមានភាពចាាំប្ដច់ណ្ន កសវជជ សាស្រសត)



អាហាររ ួមមាន រររអាហារពិសសស



សសវាណងទ ាំ



ការពាប្ដេសដាយចេន ការពាប្ដេសាតរេទធ ភាពពេកមម និងការពាប្ដេសេើការនិោយសត ី



ការពាប្ដេ្ល វូ ដសងា ើម



ឱសងណដេ្ត េ់ជូនសោកអន កជាណ្ន កមួ យថ្នណ្នការណងទ ាំររស់អនក។ (សនេះ រ ួមមានសារធាត្ុ
ណដេមានវត្ត មានប្សារ់ពី្មម ជាត្ិសៅកនុងរាងកាយររស់សោកអន កដូ ចជា កតាតកាំែកឈាម)
។



ឈាម រ ួមមានការរកាទុក និងការប្េរ់ប្េង



សប្េឿង្គ ត្់្គង់ណ្ន កសវជជ សាស្រសត និងការវេះកាត្់ណដេប្ត្ូវ្ត េ់ជូនជាទូ សៅសដាយមនទ ីរណងទ ាំ



ការស្វ ើសត្សា កនុងមនទ ីរពិសសា្ន៍ ណដេជាទូ សៅ្ត េ់ជូនសដាយមនទ ីរណងទ ាំ



សសវាងត្កាាំរសម ីអុិច និងសសវាវ ិទយ
ុ សាស្រសតដថ្ទស្សងសទៀត្ណដេជាទូ សៅ្ត េ់ជូនសដាយមនទ ីរណងទ ាំ



ការសប្រើប្ប្ដស់រ រ ិកាខរដូ ចជា សៅអីរសទេះរុញណដេជាទូ សៅ្ត េ់ជូនសដាយមនទ ីរណងទ ាំ



សសវាប្េូសពទយ/រុេគេិកឯកសទសជាំនញ



ររ ិកាខរសវជជ សាស្រសាសប្រើជារ់ប្ដនយូរ



សសវាណងទ ាំស្ម ញ រ ួមមានទ ាំងប្កាស់ស្ម ញសិរបនិមិត្ត



អត្ថ ប្រសោជន៍ការណងទ ាំណេន ក
អ្តែ ម្រ បោជន៍បនោះម្រតូវបាន នត បៅទំព័រ នាា ់

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសពទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោង 8 យរ់ ពីថ្ងៃ ច័នទ ដេ់ថ្ងៃ សុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ និងថ្ងៃ ឈរ់សប្មាក សោកអន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូ រសពទ សៅកាន់សោកអន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការរនទរ់។ការសៅទូ រសពទ សនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន់សេហទាំព័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ជាំពូកទី 4 ៖ តារាងអត្ថ ប្រសោជន៍

បសវាន្ែលន្្នការរ ស់បយើង ង់នែៃជូន
ការន្ែទំបៅមនា ីរន្ែទំ (ត)



ការពិនិត្យប្ត្សចៀក



ការណងទ ាំសដាយចារ់សរថ្ស



សសវាណ្ន កប្េិចសថាៃេះ

តាម្មម តា សោកអន កនឹងទទួ េប្ដនការណងទ ាំររស់អនកពីមនទ ីរណងទ ាំកនុងរណា
ត ញ។ រ៉ោុណនា សោកអន ក
ប្រណហេនឹងអាចទទួ េប្ដនការណងទ ាំររស់អនកពីមនទ ីរណងទ ាំមិនសៅកនុងរណា
ត ញសយើង។ សោកអន ក
អាចទទួ េប្ដនការណងទ ាំពីទីកណនៃ ងដូ ចខាងសប្កាម សរើសិនពួ កសេទទួ េយកចាំនួនប្ប្ដក់ររស់
ណ្នការររស់សយើងជាការរង់ទូទត្់៖



កណនៃ ងណងទ ាំ ឬសហេមន៍ណងទ ាំរនា ដេ់មនុសសចាស់ចូេនិវត្ត ន៍ ណដេសោកអន កកាំពុងសានក់
សៅមុនសពេសោកអន កសៅកាន់មនទ ីរសពទយ (ដរារណាវា្ត េ់ការណងទ ាំររស់មនទ ីរណងទ ាំ)។



មនទ ីរណងទ ាំណដេរត ី ឬប្រពនធ សោកអន កកាំពុងសានក់សៅ សពេណដេសោកអន កចាកសចញពីមនទ ីរ
សពទយ។

សោកអន កេួ ណត្ពិភាកាជាមួ យអន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំររស់អនកនិងទទួ េប្ដនការរញ្ជន
ូ ។
ការអនុញ្ញាត្ជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹងប្ត្ូវការសដើមបីទទួ េប្ដនការធានរា៉ារ់រងសេើក
ណេងណត្កនុងករែីសសស្រង្កគេះរនទន់។
ការពិនិតយរក ញ្ជាធាត់ម្រជ ុល និងការពាបាលបែើមបី នែ យទំងន់
សរើសិនសោកអន កមានសនទ សសន៍ទមៃ ន់ខល ួនចាំនួន 30 ឬសេើសពីសនេះ សយើងនឹងរង់ថ្ងៃ ជូនសប្មារ់
ការប្រឹកាសោរេ់ សដើមបីជួយសោកអន កឲ្យប្សកទមៃ ន់។ សោកអន កប្ត្ូវណត្ទទួ េប្ដនការប្រឹកា
សោរេ់សៅកនុងសាថរ័នណងទ ាំរឋម។ ការស្វ ើណររសនេះ វាអាចប្ត្ូវប្ដនប្េរ់ប្េងសដាយណ្នការ
រង្កករសពញសេញររស់អនក។ សូ មពិភាកាជាមួ យអន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំសុខភាពរឋមររស់អនក សដើមបី
ណសវ ងយេ់រណនថ ម។

សោកអន កេួ ណត្ពិភាកាជាមួ យអន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំររស់អនកនិងទទួ េប្ដនការរញ្ជន
ូ ។
ការអនុញ្ញាត្ជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹងប្ត្ូវការសដើមបីទទួ េប្ដនការធានរា៉ារ់រងសេើក
ណេងណត្កនុងករែីសសស្រង្កគេះរនទន់។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសពទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោង 8 យរ់ ពីថ្ងៃ ច័នទ ដេ់ថ្ងៃ សុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ និងថ្ងៃ ឈរ់សប្មាក សោកអន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូ រសពទ សៅកាន់សោកអន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការរនទរ់។ការសៅទូ រសពទ សនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន់សេហទាំព័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ជាំពូកទី 4 ៖ តារាងអត្ថ ប្រសោជន៍

បសវាន្ែលន្្នការរ ស់បយើង ង់នែៃជូន
បសវាវ ិ្ីពាបាលសារធាតុបញៀន (OTP)
ណ្នការនឹងរង់ថ្ងៃ ជូនសប្មារ់សសវាពាប្ដេជាំងឺថ្នការសប្រើសារធាត្ុសញៀនដូ ចខាងសប្កាម
(OUD)៖



សកមម ភាពរញ្ចេ
ូ កនុងខល ួន



ការវាយត្ថ្មៃ តាមកាេកាំែត្់



ការសប្រើឱសងណដេទទួ េការអនុញ្ញាត្សដាយរដឋ ប្ដេឱសង និងចាំែីអាហារ (FDA) សហើយសរើ
សិនអនុវត្ត ប្ដន សនេះការប្េរ់ប្េង និង្ត េ់ជូនសោកអន កនូ វការសប្រើឱសងទ ាំងសនេះ



ការប្រឹកាពីការសប្រើសារធាត្ុសញៀន



វ ិ្ីពាប្ដេ សដាយរុេគេ និងជាប្ក ុម



ការស្វ ើសត្សត រកការសប្រើប្ប្ដស់ឱសង ឬសារធាត្ុេីមីកនុងរាងកាយររស់អនក (សត្សត រកសារធាត្ុ
ពុេ)

ការអនុញ្ញាត្ជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹងប្ត្ូវការសដើមបីទទួ េប្ដនការធានរា៉ារ់រងសេើក
ណេងណត្កនុងករែីសសស្រង្កគេះរនទន់។
ការប្វ ើបតសរ វ ិនិចឆ័យ និងបសវា និងបម្រគឿង្រត់្រង់ន្

ពិបម្ររោះជំងឺបម្រៅ

សយើងនឹងរង់ថ្ងៃ ជូនសប្មារ់សសវាដូ ចត្សៅសនេះ និងសសវាសវជជ សាស្រសតចាាំប្ដច់ស្សងសទៀត្ណដេមិន
ប្ដនរាយសឈាមេះសៅទីសនេះ៖



ការងត្កាាំរសម ីអុិច



ការពាប្ដេសដាយ វ ិទយ
ុ សកមម (សដាយរា៉ាដយ
ូ មនិងធាត្ុអុីសូត្ូ រ) រ ួមមានសាំភារៈនិងសប្េឿង្គ ត្់
្គ ង់សប្មារ់អនករសចច កសទស។



សប្េឿង្គ ត្់្គង់ការវេះកាត្់ ដូ ចជាសប្េឿងរុំររួ ស



រែរ រែរចាក់ពុមព និងឧរករែ៍ស្សងសទៀត្ណដេសប្រើប្ប្ដស់សប្មារ់ការប្ដក់ឆ្អឹង និងការ
ភាៃត្់ឆ្អឹង



ការស្វ ើសត្សា សៅមនទ ីរពិសសា្ន៍



ឈាម រ ួមមានការរកាទុក និងការប្េរ់ប្េង



ការស្វ ើសត្សា រកសរាេវ ិនិចឆ័យណររពិសប្ោេះជាំងឺសប្ៅដថ្ទស្សងសទៀត្ (រ ួមមានការស្វ ើសត្សា សមុប្េ
សាមញ ដូ ចជា CT, MRI, MRA, SPECT)។

សោកអន កេួ ណត្ពិភាកាជាមួ យអន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំររស់អនកនិងទទួ េប្ដនការរញ្ជន
ូ ។
ការអនុញ្ញាត្ជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹងប្ត្ូវការសដើមបីទទួ េប្ដនការធានរា៉ារ់រងសេើក
ណេងណត្កនុងករែីសសស្រង្កគេះរនទន់។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសពទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោង 8 យរ់ ពីថ្ងៃ ច័នទ ដេ់ថ្ងៃ សុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ និងថ្ងៃ ឈរ់សប្មាក សោកអន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូ រសពទ សៅកាន់សោកអន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការរនទរ់។ការសៅទូ រសពទ សនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន់សេហទាំព័រ
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បសវាន្ែលន្្នការរ ស់បយើង ង់នែៃជូន
បសវាពិបម្ររោះជំងឺបម្រៅបៅមនា ីរបពទយ
សយើងរង់ថ្ងៃ សប្មារ់សសវាសវជជ សាស្រសតចាាំប្ដច់ ណដេសោកអន កទទួ េប្ដនសៅកនុងណ្ន កពិសប្ោេះជាំងឺសប្ៅ
មនទ ីរសពទយ សប្មារ់ការវ ិនិចឆ័យសរាេ ឬការពាប្ដេជាំងឺ ឬររួ ស ដូ ចជា៖



សសវាកនុងណ្ន កសសស្រង្កគេះរនទន់ ឬមនទ ីរពាប្ដេពិសប្ោេះជាំងឺសប្ៅ ដូ ចជាសសវាប្ត្ួ ត្ពិនិត្យតាម
ដាន ឬការវេះកាត្់ខាងសប្ៅ

o សសវាថ្នការប្ត្ួ ត្ពិនិត្យតាមដានជួ យសវជជ រែឌិត្ររស់អនកឲ្យប្ដនដឹង ថាសត្ើសោក
អន កចាាំប្ដច់ប្ត្ូវអនុញាត្ឲ្យសានក់សៅមនទ ីរសពទយ ជា "អន កជាំងឺសប្មាកពាប្ដេ"
ឬអត្់។

o ជួ នកាេសោកអន កអាចសានក់សៅមនទ ីរសពទយណត្មួ យយរ់ សហើយសៅណត្អាចទុកថាជា
"អន កជាំងឺមិនសប្មាកពាប្ដេកនុងមនទ ីសពទយ"។

o សោកអន កអាចទទួ េប្ដនព័ត្៌មានអាំពីអនកជាំងឺសប្មាកកនុងមនទ ីសពទយឬក៏អនកជាំងឺ
មិនសប្មាកពាប្ដេកនុងមនទ ីរសពទយសៅកនុងព័ត្៌មានសនេះ៖
www.medicare.gov/sites/default/files/2018-09/11435-Are-You-an-Inpatientor-Outpatient.pdf



ការស្វ ើសត្សា សៅកនុងមនទ ីរពិសសា្ន៍ និងការស្វ ើសត្សា រកសរាេ វ ិនិចឆ័យ ណដេសចញ វ ិកក យរប្ត្េិត្
ថ្ងៃ សដាយមនទ ីរសពទយ



ការណងទ ាំសុខភាព្ល វូ ចិត្ត រ ួមមានការណងទសាំ ៅកនុងកមម វ ិ្ីសាំរាកសពទយមិនសពញសេញ ប្រសិន
សរើសវជជ រែឌិត្រញ្ញជក់ថា ការពាប្ដេចូ េសាំរាកសពទយេឺចាាំប្ដច់ សដាយោមនវា។



សសវាងត្កាាំរសម ីអុិច និងសសវា វ ិទយ
ុ សាស្រសតដថ្ទសទៀត្ ណដេសចញ វ ិកក យរប្ត្េិត្ថ្ងៃ សដាយមនទ ីរសពទយ



សប្េឿង្គ ត្់្គង់សវជជ សាស្រសត ដូ ចជារែរ និងរែរចាក់ពុមព



ការពិនិត្យរកជាំងឺ និងសសវារង្កករជាំងឺណដេប្ត្ូវប្ដនរាយនមសៅពាសសពញ
តារាងអត្ថ ប្រសោជន៍



ឱសងមួ យចាំនួន ណដេសោកអន កមិនអាចសប្រើសដាយខល ួនឯងប្ដន។

សោកអន កេួ ណត្ពិភាកាជាមួ យអន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំររស់អនកនិងទទួ េប្ដនការរញ្ជន
ូ ។
ការអនុញ្ញាត្ជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹងប្ត្ូវការសដើមបីទទួ េប្ដនការធានរា៉ារ់រងសេើក
ណេងណត្កនុងករែីសសស្រង្កគេះរនទន់។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសពទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោង 8 យរ់ ពីថ្ងៃ ច័នទ ដេ់ថ្ងៃ សុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ និងថ្ងៃ ឈរ់សប្មាក សោកអន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូ រសពទ សៅកាន់សោកអន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការរនទរ់។ការសៅទូ រសពទ សនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន់សេហទាំព័រ
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បសវាន្ែលន្្នការរ ស់បយើង ង់នែៃជូន
ការន្ែទំសុខភាព្្ វូ ចិតតន្

ពិបម្ររោះជំងឺបម្រៅ

សយើងនឹងរង់ថ្ងៃ ជូនសប្មារ់សសវាកមម សុខភាព្ល វូ ចិត្តណដេ្ត េ់ជូនសដាយ៖



សវជជ រែឌិត្ ឬប្េូសពទយវ ិកេចរ ិត្ ណដេមានអាជាញរ័ែណពីរដឋ



ប្េូសពទយណ្ន កចិត្តសាស្រសតេៃ ីនិកសាស្រសត



រុេគេិកសងគ មកិចចជាំនញេៃ ីនិកសាស្រសត



េិោនុរដាឋកឯកសទសេៃ ីនិកសាស្រសត



សពទយអនុសវជជ រែឌិត្



ជាំនួយការប្េួ សពទយ



រុេគេិកអាជីពណ្ន កណងទ ាំសុខភាព្ល វូ ចិត្ត ណដេមានេកខ ែៈសមបត្ត ិប្េរ់ប្ោន់ររស់កមម វ ិ្ី
Medicare ដថ្ទសទៀត្ណាមួ យដូ ចណដេអនុញ្ញាត្សៅសប្កាមចារ់រដឋ ណដេចូ េជា្រមាន។

សយើងនឹងរង់ថ្ងៃ ជូនសប្មារ់សសវាដូ ចត្សៅសនេះ សហើយប្រណហេជាសសវាដថ្ទសទៀត្ណដេមិនមានរាយ
សឈាមេះសៅទីសនេះ៖



សសវាមនទ ីរពាប្ដេ



ការពាប្ដេសពេថ្ងៃ



សសវាសាតរសមបទ្ល វូ ចិត្ត-សងគ ម



កមម វ ិ្ីសប្មាកសពទយមិនសពញសេញ/កមម វ ិ្ីណររពិសប្ោេះជាំងឺសប្ៅប្េរ់ប្ជ ុងសប្ជាយ



ការពាប្ដេ និងការវាយត្ាំថ្េណ្ន កសុខភាព្ល វូ ចិត្តជាប្ក ុម និងរុេគេ



ការស្វ ើសត្សា ណ្ន កចិត្តសាស្រសតសៅសពេណដេប្ត្ូវប្ដនរញ្ញជក់ថាចាាំប្ដច់ណ្ន កសវជជ សាស្រសតសដើមបីវាយ
ត្ាំថ្េពីេទធ ្េសុខភាព្ល វូ ចិត្ត



សសវាពិសប្ោេះជាំងឺសប្ៅ សប្មារ់សោេរាំែងប្ត្ួ ត្ពិនិត្យតាមដានការពាប្ដេសដាយឱសង



សសវាមនទ ីរពិសសា្ន៍ណររពិសប្ោេះជាំងឺសប្ៅ ឱសង សប្េឿង្គ ត្់្គង់និងថានរ
ាំ ាំរ៉ោនសុខភាព



ការប្រឹកាជាំងឺ វ ិកេចរ ិត្

ការអនុញ្ញាត្ជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹងប្ត្ូវការសដើមបីទទួ េប្ដនការធានរា៉ារ់រងសេើក
ណេងណត្កនុងករែីសសស្រង្កគេះរនទន់។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសពទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោង 8 យរ់ ពីថ្ងៃ ច័នទ ដេ់ថ្ងៃ សុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ និងថ្ងៃ ឈរ់សប្មាក សោកអន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូ រសពទ សៅកាន់សោកអន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការរនទរ់។ការសៅទូ រសពទ សនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន់សេហទាំព័រ
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បសវាន្ែលន្្នការរ ស់បយើង ង់នែៃជូន
បសវកមម សាតរសមបទន្

ពិបម្ររោះជំងឺបម្រៅ

សយើងនឹងរង់ថ្ងៃ សប្មារ់ការពាប្ដេសដាយចេន ការពាប្ដេសាតរេទធ ភាពពេកមម និងការ
ពាប្ដេការនិោយសត ី។
សោកអន កអាចទទួ េប្ដនសសវាសាតរនីត្ិសមបទសប្មារ់អនកជាំងឺមិនសប្មាកពាប្ដេកនុងមនទ ីរសពទយ
ការ ិោេ័យអន កពាប្ដេឯករាជយ, មនទ រី សាតរនីត្ិសមបទទូ េាំទូោយសប្មារ់អនកជាំងឺមិនសប្មាក
ពាប្ដេកនុងមនទ ីសពទយ (CORFs) និងមនទ ីរដថ្ទស្សងសទៀត្។

សោកអន កេួ ណត្ពិភាកាជាមួ យអន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំររស់អនកនិងទទួ េប្ដនការរញ្ជន
ូ ។
ការអនុញ្ញាត្ជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹងប្ត្ូវការសដើមបីទទួ េប្ដនការធានរា៉ារ់រងសេើក
ណេងណត្កនុងករែីសសស្រង្កគេះរនទន់។
បសវាពិបម្ររោះជំងឺបម្រៅសម្រមា ់ការបម្រ ើម្របាស់សារធាតុបញៀន
សយើងនឹងរង់ថ្ងៃ ជូនសប្មារ់សសវាដូ ចត្សៅសនេះ សហើយប្រណហេជាសសវាដថ្ទសទៀត្ណដេមិនមានរាយ
សឈាមេះសៅទីសនេះ៖



ការប្ត្ួ ត្ពិនិត្យរកជាំងឺ និងការប្រឹកាសោរេ់ចាំសពាេះការសប្រើសប្េឿងប្សវ ឹងខុសប្រប្កត្ី



ការពាប្ដេការសប្រើប្ប្ដស់ថានសាំ ញៀន



ការប្រឹកាសោរេ់ជាប្ក ុម ឬជារុេគេ សដាយអន កជាំនញេៃ ីនិកសាស្រសតណដេមានេុែសមបត្ត ិ
ប្េរ់ប្ោន់



ការពាប្ដេរនារការសញៀនសារធាត្ុសញៀនកប្មិត្សប្កាមប្សួ ចប្សាវ សៅកនុងកមម វ ិ្ីពាប្ដេ
ការសញៀនសៅកនុងមែឌេពាប្ដេ



សសវាណ្ន កសប្េឿងប្សវ ឹង និង/ឬថានសាំ ញៀនសៅកនុងមែឌេពាប្ដេសប្ៅប្េរ់ប្ជ ុងសប្ជាយសប្មារ់
អន កជាំងឺមិនសប្មាកពាប្ដេកនុងមនទ ីសពទយ



ការពាប្ដេសដាយឱសង Naltrexone (vivitrol) ។

ការអនុញ្ញាត្ជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹងប្ត្ូវការសដើមបីទទួ េប្ដនការធានរា៉ារ់រងសេើក
ណេងណត្កនុងករែីសសស្រង្កគេះរនទន់។
ការវោះកាត់ន្

ពិបម្ររោះជំងឺបម្រៅ

សយើងនឹងរង់ថ្ងៃ ជូនសប្មារ់ការវេះកាត្់ និងសសវាណររពិសប្ោេះជាំងឺសប្ៅសៅណ្ន កពិសប្ោេះជាំងឺសប្ៅថ្ន
មនទ ីរសពទយ និងសៅមែឌេវេះកាត្់មិនសាំរាកសពទយ។

សោកអន កេួ ណត្ពិភាកាជាមួ យអន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំររស់អនកនិងទទួ េប្ដនការរញ្ជន
ូ ។
ការអនុញ្ញាត្ជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹងប្ត្ូវការសដើមបីទទួ េប្ដនការធានរា៉ារ់រងសេើក
ណេងណត្កនុងករែីសសស្រង្កគេះរនទន់។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសពទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោង 8 យរ់ ពីថ្ងៃ ច័នទ ដេ់ថ្ងៃ សុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ និងថ្ងៃ ឈរ់សប្មាក សោកអន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូ រសពទ សៅកាន់សោកអន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការរនទរ់។ការសៅទូ រសពទ សនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន់សេហទាំព័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
102

សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect

ជាំពូកទី 4 ៖ តារាងអត្ថ ប្រសោជន៍

បសវាន្ែលន្្នការរ ស់បយើង ង់នែៃជូន
ឱសែមិនមានបវជជ ញ្ជជ (OTC)៖
េសប្មាងធានរា៉ារ់រងសៅសេើទាំនិញ OTC មានកាំែត្់ ណដេអាចរកប្ដនតាមថ្ប្រសែីយ៍ និងសប្ជើស
សរ ីសហាងឱសងសាថនេក់រាយ CVS សដាយមិនមានថ្ងៃ រណនថ មចាំសពាេះអន ក។ ចូ រទក់ទងមក Health
Net Cal MediConnect សប្មារ់ព័ត្៌មានរណនថ ម។
សដើមបីជាអត្ថ ប្រសោជន៍រណនថ ម េសប្មាងររស់សយើងធានរា៉ារ់រងរហូ ត្ដេ់ $55 កនុងមួ យប្ត្ីមាស
ប្រត្ិទិនសប្មារ់ទាំនិញណដេមិនត្ប្មូវសវជជ រញ្ញជ (OTC) ណដេប្េរ់េកខ ែៈ។
ការធានរា៉ារ់រង OTC សនេះប្ត្ូវប្ដនកាំែត្់សប្មារ់ការរញ្ញជទិញមួ យកនុងមួ យប្ត្ីមាសប្រត្ិទិន។
រាេ់ចាំនួនទឹកប្ប្ដក់ណដេមិនប្ដនសប្រើនឹងមិនសេើកសៅប្ត្ីមាសសប្កាយថ្នប្រត្ិទិនសនេះសទ។
អន កអាចរញ្ញជទិញរហូ ត្ដេ់ទាំនិញដូ ចោនចាំនួនប្ប្ដាំរួន កនុងមួ យប្ត្ីមាសប្រត្ិទិនសេើកណេងណត្
មានការកត្់សមាគេ់ស្សងសទៀត្សៅកនុងកូ នសសៀវសៅ។ មិនមានការកាំែត្់សេើចាំនួនទាំនិញសរុរសៅ
កនុងការរញ្ញជទិញររស់អនកសទ។
ការធានរា៉ារ់រងសនេះអាចប្ត្ូវប្ដនសប្រើណត្សដើមបីរញ្ញជទិញទាំនិញ OTC សប្មារ់សមាជិករ៉ោុសណា
ណ េះ។
បសវាសំរាកពាបាលកនុងមនា ីរបពទយមិនបពញបលញ
ការសប្មាកពាប្ដេកនុងមនទ ីរសពទយមិនសពញសេញ េឺជាកមម វ ិ្ីណដេប្ត្ូវប្ដនសរៀរចាំជារចនសមព ័នធ
ថ្នការពាប្ដេវ ិកេវ ិទាសកមម ។ វាប្ត្ូវប្ដន្ត េ់ជូនជាសសវាសប្មារ់អនកជាំងឺមិនសប្មាកពាប្ដេ
កនុងមនទ ីរសពទយ ឬសដាយមែឌេសុខភាពពិសប្ោេះជាំងឺ្ល វូ ចិត្តប្រចាាំសហេមន៍។ វាមានេកខ ែៈ្ៃ ន់្ៃរ
ជាងការណងទ ាំណដេសោកអន កទទួ េប្ដនសៅកនុងការ ិោេ័យសវជជ រែឌិត្ ឬអន កពាប្ដេររស់អនក។
វា វាអាចជួ យរង្កករសោកអន កមិនឲ្យសានក់សៅកនុងមនទ ីរសពទយ។
កំណត់សមារល់៖ សដាយសារណត្ វ ិញ្ញារនរប្ត្ Medicare ប្ត្ូវប្ដនត្ប្មូវឱយមានសប្មារ់ Cal
MediConnectសយើងប្េរដែតរ់ណត្ការចូ េមនទ ីរសពទយរ៉ោុសណា
ណ េះ សៅ មែឌេអន កជាំងឺសប្ៅមនទ ីរសពទយ។

ការអនុញ្ញាត្ជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹងប្ត្ូវការសដើមបីទទួ េប្ដនការធានរា៉ារ់រងសេើក
ណេងណត្កនុងករែីសសស្រង្កគេះរនទន់។
បសវាម្រគូបពទយ/អ្ន ក្តល់បសវាន្ែទំ រ ួមមានការជួ ពិបម្ររោះបៅការ ិោល័យបវជជ ណឌិត
សយើងនឹងរង់ថ្ងៃ ជូនសប្មារ់សសវាដូ ចខាងសប្កាម៖



ការណងទ ាំសុខភាព ឬការវេះកាត្់ណដេមានភាពចាាំប្ដច់ណ្ន កសវជជ សាស្រសត្ត េ់ជូនសៅតាមកណនៃ ង
ដូ ចជា៖

o ការ ិោេ័យររស់ប្េូសពទយ
o មែឌេវេះកាត្់មន
ិ សាំរាកសពទយណដេមានការរញ្ញជក់ទទួ េសាគេ់
o ណ្ន កពិសប្ោេះជាំងឺសប្ៅថ្នមនទ ីរសពទយ

?



ការពិសប្ោេះជាំងឺ ការស្វ ើសរាេវ ិនិចឆ័យ និងការពាប្ដេសដាយប្េូសពទយឯកសទស



ការពិនិត្យប្ត្សចៀក និងេាំនឹងមូ េដាឋនណដេប្ត្ូវប្ដន្ត េ់ជូនសដាយអន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំ សុខ
ភាព រឋមររស់អនក សរើសិនសវជជ រែឌិត្សោកអន កសចញសវជជ រញ្ញជ សដើមបីសមើេថា សត្ើសោកអន ក
ប្ត្ូវការការពាប្ដេណដរឬសទ
អ្តែ ម្រ បោជន៍បនោះម្រតូវបាន នត បៅទំព័រ នាា ់

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសពទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោង 8 យរ់ ពីថ្ងៃ ច័នទ ដេ់ថ្ងៃ សុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ និងថ្ងៃ ឈរ់សប្មាក សោកអន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូ រសពទ សៅកាន់សោកអន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការរនទរ់។ការសៅទូ រសពទ សនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន់សេហទាំព័រ
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បសវាម្រគូបពទយ/អ្ន ក្តល់បសវាន្ែទំ រ ួមមានការជួ ពិបម្ររោះបៅការ ិោល័យបវជជ ណឌិត (ត)

1. សសវាណងទ ាំសុខភាពពីចមាៃយមួ យចាំនួន ណដេរ ួមមាន៖ ការណងទ ាំរឋម សពទយឯកសទស និង
សសវាជាំនញខាងណងទ ាំសុខភាពស្សងសទៀត្ និងសសវាឯកសទសសុខភាព្ល វូ ចិត្តសប្មារ់អនក
ជាំងឺមិនសប្មាកកនុងមនទ ីសពទយ ណដេរ ួមមានការណងទ ាំអន កជាំងឺ វ ិកេចរ ិក។

o សោកអន កមានជសប្មើសថ្នការទទូ េប្ដនសសវាទ ាំងសនេះតាមរយៈការសៅជួ រពិនិត្យជាំងឺ
សដាយផ្ទទេ់ឬតាមសសវាសុខភាពតាមទូ រសពទ ។ សរើសិនអន កសប្ជើសសរ ីសការ្ត េ់ព័ត្៌មាន
សុខភាពសដាយប្រព័នធសអឡិចប្ត្ូនិចកនុងចាំសណាមសសវាទ ាំងសនេះ អន កប្ត្ូវណត្សប្រើប្ប្ដស់អនក
្គ ត្់្គង់រណា
ត ញណដេ្ត េ់សសវា្ត េ់ពត្៌មានសុខភាពសដាយប្រព័នធសអឡិចប្ត្ូនិចសនេះ។

2. សសវាណងទ ាំសុខភាពពីចមាៃយសប្មារ់ការជួ រពិសប្ោេះទក់ទងនឹងជាំងឺត្ប្មងសនមដាំណាក់
កាេចុងសប្កាយប្រចាាំណខ (ESRD) សប្មារ់សមាជិកជាំងឺត្ប្មងសនមណដេមានមូ េដាឋនសៅ
មនទ ីរសពទយ ឬមជឈមែឌេោងត្ប្មងសនមណដេមានសភាព្ៃ ន់្ៃរសៅមនទ ីរសពទយ
មជឈមែឌេោងត្ប្មងសនម ឬ សេហដាឋនររស់សមាជិក

3. សសវាទូ រសុខភាពនឹង្ត េ់ការវ ិភាេសរាេ ការវាយត្ថ្មៃ ឬការពាប្ដេសរាេសញ្ញាថ្នការដាច់
សរថ្សឈាមកនុងខួ រកាេ

4. សសវាសុខភាពពីចមាៃយសប្មារ់សមាជិកណដេមានរញ្ញាសប្រើប្ប្ដស់សារធាត្ុសញៀន ឬជាំងឺ
សុខភាព្ល វូ ចិត្តណដេសកើត្មានដាំណាេោន

o ការចុេះសឈាមេះនិមមិត្ (ឧទហរែ៍ តាមរយៈទូ រសពទ ឬ តាមវ ីសដអូ ឆត្) ជាមួ យសវជជ
រែឌិត្ររស់អនកពី 5-10 នទី សរើសិនអន កមិនណមនជាអន កជាំងឺងមី។

o ការវាយត្ថ្មៃ ថ្នវ ីសដអូ និង/ឬ រ ូរភាពណដេសោកអន កប្ដនស្ញើសៅកាន់សវជជ រែឌិត្
ររស់អនក សហើយការពនយេ់ និងការតាមដានសដាយសវជជ រែឌិត្ររស់អនកកនុងរយៈសពេ
24 សមា៉ោង សរើសិនអន កមិនណមនជាអន កជាំងឺងមី។

5. ការប្រឹកាសោរេ់ណដេសវជជ រែឌិត្ររស់អនកមានជាមួ យសវជជ រែឌិត្ស្សងសទៀត្តាមទូ រសពទ
អុីន្ឺសែត្ ឬ កាំែត្់ប្តាសុខភាពសអឡិចប្ត្ូនិក សរើសិនសោកអន កមិនណមនជាអន កជាំងឺងមី



សោរេ់ទីពីរ ្ា េ់សដាយអន ក្ត េ់សសវាមានក់ស្សងសទៀត្ មុនសពេការវេះកាត្់សដាយសវជជ សាស្រសត



ការណងទ ាំស្ម ញមិនមានេកខ ែៈជាប្រចាាំ។ សសវាណដេប្ត្ូវប្ដនធានរា៉ារ់រងប្ត្ូវប្ដនកប្មិត្ប្ត្ឹម
ណត្៖

o ការវេះកាត្់ថាគម ឬរចនសម័ពនធពាក់ព័នធ
o ការពាប្ដេណកកុនការប្ដក់ឆ្អឹងថាគមឬឆ្អ ឹងមុខ
o ការដកស្ម ញមុនការពាប្ដេសដាយ វ ិទយុសាស្រសតសៅសេើជាំងឺមហារ ីក
o សសវាណដេនឹងប្ត្ូវប្ដនធានរា៉ារ់រងសៅសពេប្ត្ូវប្ដន្ត េ់ជូនសដាយប្េូសពទយ
សោកអន កេួ ណត្ពិភាកាជាមួ យអន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំររស់អនកនិងទទួ េប្ដនការរញ្ជន
ូ ។
ការអនុញ្ញាត្ជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹងប្ត្ូវការសដើមបីទទួ េប្ដនការធានរា៉ារ់រងសេើក
ណេងណត្កនុងករែីសសស្រង្កគេះរនទន់។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសពទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោង 8 យរ់ ពីថ្ងៃ ច័នទ ដេ់ថ្ងៃ សុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ និងថ្ងៃ ឈរ់សប្មាក សោកអន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូ រសពទ សៅកាន់សោកអន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការរនទរ់។ការសៅទូ រសពទ សនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន់សេហទាំព័រ
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បសវាន្ែលន្្នការរ ស់បយើង ង់នែៃជូន
បសវាន្្នកម្រគិចបថ្ៃោះ
សយើងនឹងរង់ថ្ងៃ ជូនសប្មារ់សសវាដូ ចខាងសប្កាម៖



ការវ ិនិចឆ័យសរាេ និងការពាប្ដេររួ ស និងជាំងឺប្រអរ់សជើងណររសវជជ សាស្រសត ឬណររវេះកាត្់
(ដូ ចជាដូ ចជាជាំងឺប្កញ៉ោង់ប្មាមសជើង ឬណកងសជើងមានខានយឆ្អ ឹង)



ការណងទ ាំប្រអរ់សជើងជាប្រចាាំសប្មារ់សមាជិកណដេមានសាថនភាពណដេអាចរ៉ោេះពាេ់ដេ់
សជើងដូ ចជា ជាំងឺទឹកសនមណ្អ ម

ការណងទ ាំជាប្រចាាំរណនថ មប្ត្ូវប្ដនកប្មិត្ប្ត្ឹមណត្ការជួ រពិសប្ោេះចាំនួន 12 ដងកនុងមួ យឆនាំណដេរ ួម
រញ្ចេ
ូ ទ ាំងការកាត្់ ឬការយកណ្ៃ និងណសបកប្កិនសៅសេើសជើងសចញ និងការត្ប្មឹម ការកាត្់
ឬការប្ចឹរប្កចក

សោកអន កេួ ណត្ពិភាកាជាមួ យអន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំររស់អនកនិងទទួ េប្ដនការរញ្ជន
ូ ។
ការពិនិតយបែើមបីរកជំងឺមហារ ីកម្រកបពញម្រ ួ សាតត
សប្មារ់រុរសអាយុ 50 ឆនាំ និងសេើសពីសនេះ សយើងនឹងរង់ថ្ងៃ ជូនសប្មារ់សសវាខាងសប្កាម សរៀងរាេ់
12 ណខមត ង៖



ការពិនិត្យទវរោមកតាមណររឌីជីងេ



ការវ ិភាេរកសមើេអង់ទីណសនប្កសពញប្រូសាតត្ជាក់ោក់ (PSA) ។

សោកអន កេួ ណត្ពិភាកាជាមួ យអន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំររស់អនកនិងទទួ េប្ដនការរញ្ជន
ូ ។
ការអនុញ្ញាត្ជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹងប្ត្ូវការសដើមបីទទួ េប្ដនការធានរា៉ារ់រងសេើក
ណេងណត្កនុងករែីសសស្រង្កគេះរនទន់។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសពទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោង 8 យរ់ ពីថ្ងៃ ច័នទ ដេ់ថ្ងៃ សុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ និងថ្ងៃ ឈរ់សប្មាក សោកអន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូ រសពទ សៅកាន់សោកអន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការរនទរ់។ការសៅទូ រសពទ សនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន់សេហទាំព័រ
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បសវាន្ែលន្្នការរ ស់បយើង ង់នែៃជូន
សរ ីរាងរ សិ បនិមិតត និងបម្រគឿង្រត់្រង់

ក់ព័នធ

សរ ីរាងគ សិរបនិមិត្ត ជាំនួសណ្ន កថ្នរាងកាយមួ យណ្ន ក ឬណ្ន កទ ាំងមូ េ ថ្នរាងកាយ ឬមុខង្ករមួ យ
ណ្ន ក ឬទ ាំងមូ េ។ សយើងនឹងរង់ថ្ងៃ ជូនសប្មារ់សប្េឿងររ ិធានសរ ីរាងគ សិរបនិមម ិត្ខាងសប្កាម និង
សប្េឿងររ ិធានដថ្ទស្សងសទៀត្ណដេមិនមានរាយសឈាមេះសៅទីសនេះ ៖



សសាងប្ត្ងោមកសប្មារ់អនកជាំងឺវេះសចាេះប្រសហាងសេើសពាេះជាំនួសទវរោមកនិងររ ិកាខរពាក់
ព័នធនឹងការវេះសរើកសពាេះសវៀន្ាំ



អាហាររាំរ៉ោនខាងសប្ៅ និងការចាក់តាមសរថ្ស សដាយរារ់ទ ាំងឧរករែ៍្គត្់្គង់ការរញ្ចុក
ចាំែី ឧរករែ៍រញ្ចេ
ូ អាហាររាំរ៉ោន ការដាក់ទុសោ និងអាដារ់ទ័រ សូ េុយសយ
ុ ង ប្ពមទ ាំង
ររ ិកាខរសប្មារ់ការចាក់រញ្ចេ
ូ សដាយខល ួនឯង



ឧរករែ៍សភាញចត្ប្មូវចរនត អេគ ីសនីសរេះដូ ង



ឧរករែ៍រុំទរ់ប្ទប្ទង់ស រ ីរាងគ



ណសបកសជើងសិរបនិមិត្ត



ថ្ដ ឬសជើងសិរបនិមិត្ត



សុដន់សិរបនិមិត្ត (រ ួមមានអាវប្ទនរ់វេះកាត្់រនទរ់ពីការវេះកាត្់សុដន់)



ណ្ន កសិរបនិមមិត្នឹងប្ត្ូវសប្រើជាំនួសប្េរ់ណ្ន កទ ាំងអស់ថ្នណ្ន ករាងកាយថ្្ទ មុខខាងសប្ៅណដេ
ប្ត្ូវប្ដនដកសចញ ឬ ខូ ចខាត្សដាយសារជាំងឺ សប្ោេះថានក់ ឬ ពិការភាពពីកាំសែើត្



ណប្កម និងសខាកនទ រសប្មារ់ការរសនទររង់ណដេមិនអាចប្េរ់ប្េងប្ដន

សយើងនឹងរង់ថ្ងៃ ជូន្ងណដរ សប្មារ់សប្េឿង្គ ត្់្គង់មួយចាំនួនទក់ទងនឹងសរ ីរាងគ សិរបនិមិត្ត។
សយើងនឹងរង់ថ្ងៃ ជូន្ងណដរ សដើមបីស្វ ើការជួ សជុេ ឬរ្រសរ
ូ
ីរាងគ សិរបនិមិត្តងមី។
សយើង្ត េ់ជូននូ វការធានរា៉ារ់រងមួ យចាំនួន រនទរ់ពីការរកណេន កសឡើងប្ដយ ឬការវេះកាត្់ជាំងឺ
ណេន កសឡើងប្ដយ។ សូ មសមើេ “ការណងទ ាំសុខភាពណេន ក” សៅសពេសប្កាយសៅកនុងណ្ន កសនេះទាំព័រ 110
សប្មារ់ព័ត្៌មានេមអ ិត្។
សយើងនឹងមិនស្វ ើការរង់ថ្ងៃ សប្មារ់ឧរករែ៍ស្ម ញសិរបនិមមិត្ជូ នសនេះសទ។

សោកអន កេួ រពិភាកាជាមួ យអន ក្ត េ់សសវាណងទរាំ រស់សោកអន កសដើមបីទទួ េប្ដនការរញ្ជន
ូ រនត
សប្មារ់ការរសនទររង់ណដេមិនអាចប្េរ់ប្េងប្ដន និងសខាកនត រទឹកសនម។
ការអនុញ្ញាត្ជាមុន (ការឯកភាពជាមុន) អាចនឹងប្ត្ូវការសដើមបីទទួ េប្ដនការធានរា៉ារ់រងសេើក
ណេងណត្កនុងករែីសសស្រង្កគេះរនទន់។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសពទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោង 8 យរ់ ពីថ្ងៃ ច័នទ ដេ់ថ្ងៃ សុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ និងថ្ងៃ ឈរ់សប្មាក សោកអន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូ រសពទ សៅកាន់សោកអន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការរនទរ់។ការសៅទូ រសពទ សនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន់សេហទាំព័រ
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បសវាន្ែលន្្នការរ ស់បយើង ង់នែៃជូន
បសវាសាតរសមបទសួត
សយើងនឹងរង់ថ្ងៃ ជូនសប្មារ់កមម វ ិ្ីសាតរនិត្ិសមបទជូ នដេ់សមាជិក ណដេមានជាំងឺ្ល វូ ដសងា ើមរងក
ឲ្យសទ េះ្ល វូ ដសងា ើមរាុថ្ាំ រ៉ា (COPD) ពីកប្មិត្ម្យមរហូ ត្ដេ់កប្មិត្្ៃ ន់្ៃរខាៃាំង។ សោកអន កប្ត្ូវណត្មាន
ការរញ្ជន
ូ រនត សប្មារ់ការសាតរសមបទសួ ត្ពីសវជជ រែឌិត្ ឬអន ក្ត េ់សសវាណដេប្ដនពាប្ដេជាំងឺ
COPD។
សយើងនឹងរង់ថ្ងៃ សប្មារ់សសវា្ល វូ ដសងា ើមដេ់អនកជាំងឺណដេពឹងអាប្ស័យសេើមា៉ោសុីនសរ់ដសងា ើម
សិរបនិមម ត្
ិ ។

សោកអន កេួ ណត្ពិភាកាជាមួ យអន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំររស់អនកនិងទទួ េប្ដនការរញ្ជន
ូ ។
ការអនុញ្ញាត្ជាមុន (ការឯកភាពទុកជាមុន) អាចនឹងប្ត្ូវការសដើមបីទទួ េប្ដនការធានរា៉ារ់រង
សេើកណេងណត្កនុងករែីសសស្រង្កគេះរនទន់។
ការពិនិតយរាវរកនិងការម្រ ឹកាបោ ល់ជំងឺ្ៃងតាម្្ វូ បភទ (STIs)
សយើងនឹងរង់ថ្ងៃ ជូនសប្មារ់ការពិនិត្យរកជាំងឺរងក សដាយសមសរាេ Chlamydia ជាំងឺប្រសមេះ ជាំងឺសាវយ
និងរោកសងៃ ើមប្រសេទ B។ ការពិនត្
ិ យរកទ ាំងសនេះ ប្ត្ូវប្ដនធានរា៉ារ់រងសប្មារ់ស្រសតីមានេេ៌ និង
សប្មារ់មនុសសមួ យចាំនួនណដេប្រឈមកាំ រ ិត្ខព ស់នឹងហានិេ័យជាំងឺ STI។ អន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំសុខ
ភាពរឋមប្ត្ូវណត្សចញសវជជ រញ្ញជសប្មារ់ការស្វ ើសត្សា ពិនិត្យរកជាំងឺ។ សយើងធានរា៉ារ់រងសេើការស្វ ើសត្សា
ពិនិត្យរកជាំងឺទ ាំងសនេះ សរៀងរាេ់12 ណខមត ង ឬសៅសពេជាក់ោក់ណាមួ យកនុងអាំឡ
ុ ងសពេមានេេ៌។
សយើង ក៏នឹងរង់ថ្ងៃ ្ងណដរសប្មារ់វេគ ជួ រប្រឹកាសោរេ់ណ្ន កអាករបកិ រ ិោសដាយផ្ទទេ់ទេ់មុខដ៏
ខាៃាំងកាៃរហូ ត្ដេ់ពីរដងរាេ់ឆនាំសប្មារ់មនុសសសពញវ ័យសកមម ្ល វូ សេទ ណដេប្រឈមខព ស់នង
ឹ
ហានិេ័យ STI។ រាេ់ជាំនួរនីមួយៗអាចនឹងមានរយៈសពេពី 20 សៅ 30 នទី។ សយើងនឹងរង់ថ្ងៃ
សប្មារ់ការជួ រប្រឹកាសោរេ់ទ ាំងសនេះជាសសវារង្កករ ណត្កនុងករែីណដេវាប្ត្ូវប្ដន្ត េ់ជូនសដាយ
អន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំ សុខភាពរឋមរ៉ោុសណា
ណ េះ។ ជាំនួរសនេះប្ត្ូវណត្សៅកនុងមជឈដាឋនណងទ ាំរឋម ដូ ចជា
សៅតាមការ ិោេ័យសវជជ រែឌិត្ជាសដើម។

សោកអន កេួ ណត្ពិភាកាជាមួ យអន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំររស់អនកនិងទទួ េប្ដនការរញ្ជន
ូ ។
ការអនុញ្ញាត្ជាមុន (ការឯកភាពទុកជាមុន) អាចនឹងប្ត្ូវការសដើមបីទទួ េប្ដនការធានរា៉ារ់រង
សេើកណេងណត្កនុងករែីសសស្រង្កគេះរនទន់។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសពទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោង 8 យរ់ ពីថ្ងៃ ច័នទ ដេ់ថ្ងៃ សុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ និងថ្ងៃ ឈរ់សប្មាក សោកអន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូ រសពទ សៅកាន់សោកអន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការរនទរ់។ការសៅទូ រសពទ សនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន់សេហទាំព័រ
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បសវាន្ែលន្្នការរ ស់បយើង ង់នែៃជូន
ការន្ែទំកនុងមនា ីរន្ែទំជំនាញ (SNF)
សយើងនឹងរង់ថ្ងៃ ជូនសប្មារ់សសវាដូ ចត្សៅសនេះ សហើយប្រណហេជាសសវាដថ្ទសទៀត្ណដេមិនមានរាយ
សឈាមេះសៅទីសនេះ៖



រនទ រ់ពាក់កណា
ត េឯកជន ឬរនទ រ់ឯកជនសរើសិនវាមានភាពចាាំប្ដច់ណ្ន កសវជជ សាស្រសត



អាហាររ ួមមាន រររអាហារពិសសស



សសវាណងទ ាំ



ការពាប្ដេសដាយចេន ការពាប្ដេសាតរេទធ ភាពពេកមម និងការពាប្ដេសេើការនិោយសត ី



ឱសងណដេសោកអន កទទួ េប្ដនជាចាំណែកមួ យថ្នណ្នការណងទ ាំររស់សោកអន ក រ ួមមាន
សារធាត្ុណដេមានសៅកនុងរាងកាយររស់អនកពី្មម ជាត្ិ ដូ ចជាកតាតកាំែកឈាម



ឈាម រ ួមមានការរកាទុក និងការប្េរ់ប្េង



សប្េឿងររ ិកាខរសវជជ សាស្រសត និងការវេះកាត្់ណដេ្ត េ់ជូនសដាយមនទ ីរណងទ ាំ



ការស្វ ើសត្សា សៅកនុងមនទ ីរពិសសា្ន៍ណដេ្ត េ់ជូនសដាយមនទ ីរណងទ ាំ



សសវាងត្កាាំរសម ីអុិច និងសសវាវ ិទយ
ុ សាស្រសតដថ្ទសទៀត្ ណដេ្ត េ់ជូនសដាយមនទ ីរណងទ ាំ



ឧរករែ៍សប្រើប្ប្ដស់ ដូ ចជាសៅអីរសទេះរុញ ណដេជា្មម តា ប្ត្ូវប្ដន្ត េ់ជូនសដាយមនទ ីរណងទ ាំ



សសវាប្េូសពទយ/អន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំ

តាម្មម តា សោកអន កនឹងទទួ េប្ដនការណងទ ាំររស់អនកពីមនទ ីរណងទ ាំកនុងរណា
ត ញ។ រ៉ោុណនា សោកអន ក
ប្រណហេនឹងអាចទទួ េប្ដនការណងទ ាំររស់អនកពីមនទ ីរណងទ ាំមិនសៅកនុងរណា
ត ញសយើង។ សោកអន ក
អាចទទួ េប្ដនការណងទ ាំពីទីកណនៃ ងដូ ចខាងសប្កាម សរើសិនពួ កសេទទួ េយកចាំនួនប្ប្ដក់ររស់
ណ្នការររស់សយើងជាការរង់ទូទត្់៖



មែឌេណងទ ាំ ឬមែឌេសហេមន៍ណងទ ាំជារ់រនា សប្មារ់អនកចូ េនិវត្ត ន៍ ណដេសោកអន កអាច
សានក់សៅមុនសពេសោកអន កសៅកាន់មនទ ីរសពទយ (ដរារណាវា្ត េ់ការណងទ ាំដូ ចកនុងមនទ ីរណងទ ាំ)



មនទ ីរណងទ ាំណដេរត ី ឬប្រពនធ សោកអន កសានក់សៅ សពេសោកអន កចាកសចញពីមនទ ីរសពទយ

ការអនុញ្ញាត្ជាមុន (ការឯកភាពទុកជាមុន) អាចនឹងប្ត្ូវការសដើមបីទទួ េប្ដនការធានរា៉ារ់រង
សេើកណេងណត្កនុងករែីសសស្រង្កគេះរនទន់។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសពទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោង 8 យរ់ ពីថ្ងៃ ច័នទ ដេ់ថ្ងៃ សុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ និងថ្ងៃ ឈរ់សប្មាក សោកអន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូ រសពទ សៅកាន់សោកអន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការរនទរ់។ការសៅទូ រសពទ សនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន់សេហទាំព័រ
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បសវាន្ែលន្្នការរ ស់បយើង ង់នែៃជូន
ការពាបាលលំហាត់ម្របាណតាមការន្ណនាំ (SET)
ណ្នការនឹងរង់ថ្ងៃ សសវា SET សប្មារ់សមាជិកណដេមានជាំងឺសរថ្សឈាមប្កហម (PAD) ណដេ
មានការណែនាំសប្មារ់ជាំងឺ PAD ពីប្េូសពទយណដេទទួ េរនទុកការពាប្ដេជាំងឺ PAD ។ ណ្នការនឹង
រង់ថ្ងៃ សប្មារ់៖



រហូ ត្ដេ់ 36 វេគ កនុងអាំឡ
ុ ងរយៈសពេ 12 សប្ដតហ៍ សរើសិនជាសឆ្ៃ ើយត្រតាមេកខ ខែឌត្ប្មូវការ
ររស់ SET ទ ាំងអស់



រយៈសពេ 36 សេើករណនថ មសទៀត្ កនុងសពេរនត ិចមត ងៗ សរើសិនអន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំសុខភាពចាត្់
ទុកថាចាាំប្ដច់តាមសវជជ សាស្រសត

កមម វ ិ្ី SET ប្ត្ូវណត្៖






កមម វ ិ្ីហវឹកហាត្់េាំហាត្់ប្ប្ដែពាប្ដេជាវេគ រយៈសពេ 30-60 នទី សប្មារ់ PAD សប្មារ់
សមាជិកណដេមានការរមួ េប្កសពើសដាយសារចរាចរឈាមសខាយ (ដាំសែើរខច ក)
សៅកនុងររ ិរទការពិសប្ោេះជាំងសឺ ប្ៅសៅមនទ ីរសពទយ ឬសៅការ ិោេ័យប្េូសពទយ
្ត េ់ជូនសដាយរុេគេិកមានជាំនញ ណដេស្វ ើឲ្យប្ប្ដកដថាអត្ថ ប្រសោជន៍េឺសេើសពីការសប្ោេះ
ថានក់ និងណដេប្ដនរែ្ុេះរណា
ត េសៅកនុងការពាប្ដេេាំហាត្់ប្ប្ដែសប្មារ់ PAD
សប្កាមការប្េរ់ប្េងសដាយផ្ទទេ់ររស់ប្េូសពទយ ជាំនួយការប្េូសពទយ ឬេិោនុរដាឋក/អន កឯកសទស
េិោនុរដាឋកតាមេកខ ែៈេៃ ីនិក វ ិទាណដេប្ដនរែ្ុេះរណា
ត េទ ាំងកនុងត្ិចនិកោាំប្ទជី វ ិត្
កប្មិត្មូ េដាឋន និងកប្មិត្ខព ស់។

សោកអន កេួ ណត្ពិភាកាជាមួ យអន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំររស់អនកនិងទទួ េប្ដនការរញ្ជន
ូ ។
ការអនុញ្ញាត្ជាមុន (ការឯកភាពទុកជាមុន) អាចនឹងប្ត្ូវការសដើមបីទទួ េប្ដនការធានរា៉ារ់រង
សេើកណេងណត្កនុងករែីសសស្រង្កគេះរនទន់។
ការន្ែទំ នាាន់
ការណងទ ាំរនទន់ េឺជាការណងទ ាំ្ត េ់ជូនសដើមបីពាប្ដេ៖






ករែីមិនណមនសសស្រង្កគេះរនទន់ណដេទមទរការណងទ ាំណ្ន កសវជជ សាស្រសតភាៃមៗ ឬ
ជាំងឺទន់ហន់ភាៃមៗ ឬ
ររួ សសានម ឬ
សាថនភាពណដេប្ត្ូវការការណងទ ាំភាៃមៗ។

សរើសិនសោកអន កប្ត្ូវការការណងទ ាំរនទន់ សោកអន កេួ រពាោមទទួ េការណងទ ាំសនេះ ពីអនក្ត េ់
សសវាកនុងរណា
ត ញជាមុនសិន។ រ៉ោុណនា សោកអន កអាចសប្រើប្ប្ដស់អនក្ត េ់សសវាសប្ៅរណា
ត ញ សៅសពេ
សោកអន កមិនអាចទទួ េប្ដនអន ក្ត េ់សសវាកនុងរណា
ត ញប្ដន។
ការណងទ ាំណដេប្ត្ូវការជារនទន់ណដេប្ត្ូវប្ដនទទួ េសៅខាងសប្ៅសហរដឋ អាសមរ ិកអាចនឹងប្ត្ូវប្ដន
ចាត្់ទុកថាជាករែីសសស្រង្កគេះរនទន់សៅសប្កាមអត្ថ ប្រសោជន៍រា៉ារ់រងករែីសសស្រង្កគេះរនទន់/ករែីរនទន់
សៅទូ ទ ាំងពិេពសោក។ សប្មារ់ព័ត្៌មានរណនថ ម សូ មសមើេ "ការរា៉ារ់រងករែីសសស្រង្កគេះរនទន់/ករែី
រនទន់សៅទូ ទ ាំងពិេពសោក" សៅកនុងតារាងអត្ថ ប្រសោជន៍សនេះខាងសប្កាម សៅទាំព័រ 113 ។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសពទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោង 8 យរ់ ពីថ្ងៃ ច័នទ ដេ់ថ្ងៃ សុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ និងថ្ងៃ ឈរ់សប្មាក សោកអន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូ រសពទ សៅកាន់សោកអន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការរនទរ់។ការសៅទូ រសពទ សនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន់សេហទាំព័រ
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បសវាន្ែលន្្នការរ ស់បយើង ង់នែៃជូន
ការន្ែទំន្ភន ក
សយើងនឹងរង់ថ្ងៃ ជូនសប្មារ់សសវាដូ ចខាងសប្កាម៖



ការពិនិត្យណេន កជាប្រចាាំចាំនួនមួ យដងជាសរៀងរាេ់ឆនាំ និង



រហូ ត្ដេ់ $ 250 សប្មារ់ណវ៉ានតា (សុមតាមសា ង់ដារ និងមិនតាមសា ង់ដារ និងកញ្ច ក់ណវ៉ានតា
ណដេ្ត េ់ការសមើេស ើញមួ យណររ កញ្ច ក់ណវ៉ានតាណដេមានកាំែុាំពនៃ ឺពីរណររ កញ្ច ក់ណវ៉ានតាណដេ
មានកាំែុាំពនៃ ឺរីណររប្រសេទសាមញ្ា ឬកញ្ច ក់ឡង់ទី) សៅសរៀងរាេ់ពីរឆនាំមតង។



រហូ ត្ដេ់ចាំនួន $250 សប្មារ់កញ្ច ក់ពាក់កនុងណេន កតាមការសប្ជើសសរ ីស ការណកកុនថ្េត្ប្មូវ
និងការវាយត្ថ្មៃ ណវ៉ានតាសៅសរៀងរាេ់ពីរឆនាំមតង*, **, ***។



ការពិនិត្យណេន កសមើេស ើញសខាយ (រហូ ត្ដេ់រួនដងកនុងមួ យឆនាំ)****



ឧរករែ៍ជាំនួយណេន កសមើេស ើញសខាយ****

*េិត្ចារ់ពីកាេររ ិសចឆ ទថ្នការ្ត េ់សសវា/ការជាវ អត្ថ ប្រសោជន៍សប្ចើនឆនាំ អាចនឹងមិនមាន្ា េ់
ជូ នកនុងឆនាំរនត រនទរ់សឡើយ។
** សោកអន កទទួ េខុសប្ត្ូវ 100% សៅសេើសមត្ុេយណដេសៅសសសសេ់ណាមួ យណដេសេើសពីចាំនួន
អនុញ្ញាត្ $250។
*** ណកវកញ្ច ក់ពាក់កនុងណេន ក ការណកកុនថ្េត្ប្មូវ និងការវាយត្ថ្មៃ ណដេចាាំប្ដច់ខាងណ្ន កណងទ ាំ
ណេន កប្ត្ូវប្ដនរង់ថ្ងៃ ជូនសពញថ្ងៃ សៅសរៀងរាេ់ពីរឆនាំមតង។
**** ការធានរា៉ារ់រងណដេប្ត្ូវប្ដនដាក់កប្មិត្ណត្ចាំសពាេះស្រសាីមានេេ៌ ឬអន កទ ាំងឡាយណាណដេ
សានក់សៅមនទ ីរណងទ ាំជាំនញ សៅសពេរាំសពញប្ដនសៅតាមេកខ ែៈវ ិនិចឆ័យថ្នការស្វ ើសរាេវ ិនិចឆ័
យនិងសវជជ រញ្ញជ។ សសវាណដេប្ត្ូវប្ដនធានរា៉ារ់រងរ ួមមាន៖
ការពិនិត្យ៖ ការវាយត្ថ្មៃ សដាយ វ ិជាជជីវៈ ការណកកុនថ្េត្ាំរ ូវឧរករែ៍ជាំនួយណេន កសមើេស ើញសខាយ
និងការប្ត្ួ ត្ពិនិត្យជារនា រនទរ់ សរើសិនសមប្សរ រ ួមទ ាំងការណងទ ាំតាមដានរនា រយៈសពេ
ប្ប្ដាំមួយណខ។
អ្តែ ម្រ បោជន៍បនោះម្រតូវបាន នត បៅទំព័រ នាា ់

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសពទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោង 8 យរ់ ពីថ្ងៃ ច័នទ ដេ់ថ្ងៃ សុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ និងថ្ងៃ ឈរ់សប្មាក សោកអន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូ រសពទ សៅកាន់សោកអន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការរនទរ់។ការសៅទូ រសពទ សនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន់សេហទាំព័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ជាំពូកទី 4 ៖ តារាងអត្ថ ប្រសោជន៍

បសវាន្ែលន្្នការរ ស់បយើង ង់នែៃជូន
ការន្ែទំចកខុ (ត)
សមាារៈជាំនួយណេន កសមើេស ើញសខាយរ ួមមាន៖


ឧរករែ៍ជាំនួយណេន កសមើេស ើញសខាយណដេកាន់នឹងថ្ដ និងឧរករែ៍ពាក់ជាជាំនួយស្សងៗ
សទៀត្ណដេមិនណមនជាណវ៉ានតា។



ឧរករែ៍ពាក់ជាជាំនួយកសមាយេាំសហើញ ណដេជាណវ៉ានតាមានកញ្ច ក់រាំពាក់រណនថ មមាខង



ប្រព័នធណកវយឹត្ និងកញ្ច ក់ណកវសមាសស្សងៗសទៀត្ រ ួមទ ាំងណកវយឺត្េាំសហើញឆៃយ ណកវយឹត្េាំ
សហើញជិត្ និងប្រព័នធកញ្ច ក់ណកវសមាស

ការណងទ ាំសុខភាពណេន ក (រនត ) សសវាណេន កតាមណររសវជជ សាស្រសត៖
សោកអន កេួ រពិភាកាជាមួ យអន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំររស់សោកអន ក សហើយទទួ េប្ដនការរញ្ជន
ូ រនត
សប្មារ់ការពិនិត្យណេន កណដេប្ត្ូវប្ដនធានរា៉ារ់រងសដាយ Medicare ។ សសវាសវជជ សាស្រសតទក់ទងនឹង
ណេន កប្ត្ូវប្ដន្ត េ់ជូន ឬសរៀរចាំសដាយ PCP ររស់អនក។
សយើងនឹងរង់ថ្ងៃ ជូនសប្មារ់សសវាសវជជ រែឌិត្ណ្ន កពិសប្ោេះជាំងឺសប្ៅ សប្មារ់ការស្វ ើសរាេវ ិនិចឆ័យ និង
ការពាប្ដេជាំងឺ និងររួ សននថ្នណេន ក។ ឧទហរែ៍ ចាំែុចសនេះរ ួមមានការពិនិត្យណេន កប្រចាាំឆនាំ
សប្មារ់ជាំងឺសរទីនណេន ករណា
ត េមកពីជាំងឺទឹកសនមណ្អ មសប្មារ់អនកជាំងឺទឹកសនមណ្អ មនិងការ
ពាប្ដេសប្មារ់ជាំងឺងមងយខូ ចចាំែុចសេឿងថ្នប្ដត្ណេន កទក់ទងនឹងការ វ ិវត្ត ន៍ភាពចាស់។
សប្មារ់អនកណដេប្រឈមខព ស់នឹងហានិេ័យជាំងឺទឹកដក់កនុងណេន ក សយើងនឹងរង់ថ្ងៃ សប្មារ់ការ
ពិនិត្យរកជាំងឺទឹកដក់កនុងណេន កចាំនួនមួ យដងសរៀងរាេ់ឆនាំ។ អន កណដេប្រឈមខព ស់នង
ឹ ហានិេ័យជាំងឺ
ទឹកដក់កនុងណេន ករ ួមមាន៖



អន កមានប្រវត្ត ិប្ក ុមប្េួ សារមានជាំងឺទឹកដក់កនុងណេន ក



អន កមានជាំងឺទឺកសនមណ្អ ម



ជនជាត្ិអាសមរ ិកសដើមកាំសែើត្អាស្រហវិកណដេមានវ ័យ 50 ឆនាំនិងចាស់ជាងសនេះ



ជនជាត្ិអាសមរ ិកសដើមកាំសែើត្សអសា៉ោញណដេមានអាយុ 65 ឆនាំឬចាស់ជាងសនេះ

សយើងនឹងរង់ថ្ងៃ សប្មារ់ណវ៉ានតាមួ យ ឬកញ្ច ក់ពាក់កនុងណេន កមួ យេូ រនទរ់ពីការវេះកាត្់ជាំងឺណេន ក
សឡើងប្ដយនីមួយៗរ ួច សៅសពេណដេសវជជ រែឌិត្ស្វ ើការសករញ្ចេ
ូ កញ្ច ក់ណកវណេន កសិរបនិមម ិត្ដាក់
កនុងណេន ក។ (សរើសិនសោកអន កមានការវេះកាត្់ជាំងឺណេន កសឡើងប្ដយចាំនួនពីរដង សដាយណឡកពីោន
សោកអន កប្ត្ូវណត្ទទួ េប្ដនណវ៉ានតាមួ យេូ រនទរ់ពីការវេះកាត្់នីមួយៗ។ សោកអន កមិនអាចទទួ េ
ប្ដនណវ៉ានតាចាំនួនពីរេូ សឡើយ រនទរ់ពីការវេះកាត្់សេើកទីពីរ សរើសទេះរីជាសោកអន កមិនប្ដនទទួ េ
ប្ដនណវ៉ានតាចាំនួនមួ យេូ រនទរ់ពីការវេះកាត្់សេើកទីមួយក៏សដាយ)។ សយើងនឹងរង់ថ្ងៃ ជូន្ងណដរ
សប្មារ់កញ្ច ក់ណកសាំរ ួេការសមើេ សុម និងការរដ ូរងម ីជូន ប្រសិនសរើសោកអន កប្ត្ូវការវារនទរ់ពីរក
ណេន កសឡើងប្ដយសចញ សដាយោមនការដាក់កញ្ច ក់ណកវណេន កសិរបនិមម ត្
ិ កនុងប្ោរ់ណេន ករ ួច។
អ្តែ ម្រ បោជន៍បនោះម្រតូវបាន នត បៅទំព័រ នាា ់

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសពទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោង 8 យរ់ ពីថ្ងៃ ច័នទ ដេ់ថ្ងៃ សុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ និងថ្ងៃ ឈរ់សប្មាក សោកអន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូ រសពទ សៅកាន់សោកអន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការរនទរ់។ការសៅទូ រសពទ សនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន់សេហទាំព័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
111

សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect

ជាំពូកទី 4 ៖ តារាងអត្ថ ប្រសោជន៍

បសវាន្ែលន្្នការរ ស់បយើង ង់នែៃជូន
ការន្ែទំចកខុ (ត)
រប ៀ បម្រ ើម្របាស់អ្តែ ម្រ បោជន៍ទក់ទងនឹងការន្ែទំន្ភន ករ ស់អ្នក
ណ្នការសនេះ្ត េ់ជូនការធានរា៉ារ់រងសប្មារ់ការពិនិត្យណេន កប្រចាាំឆនាំនង
ិ ចកខុេ័ែឌសរៀងរាេ់ 24 ណខ
មត ង។ អន កនឹងទទួ េប្ដនការពិនិត្យេាំសហើញប្រចាាំឆនាំររស់អនក (សដើមបីកាំែត្់ពីភាពប្ត្ូវការសប្មារ់
ចកខុេ័ែឌណដេប្ត្ឹមប្ត្ូវ) និងចកខុេ័ែឌតាមរយៈអន ក្ត េ់សសវាចកខុណដេចូ េរ ួម មិនណមនតាមរយៈ
ប្ក ុមសវជជ សាស្រសតររស់អនកសឡើយ។
ស្វ ើការសរៀរចាំសប្មារ់ការពិនិត្យណេន កជាប្រចាាំឆនាំររស់អនកជាមួ យនឹងអន ក្ត េ់សសវាណដេចូ េរ ួម
ជាមួ យណ្នការ។ សដើមបីណសវ ងរកទីតាាំងអន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំណេន កណដេចូ េរ ួម សូ មទូ រសពទ សៅសសវា
រសប្មើសមាជិកររស់ Health Net Cal MediConnect តាមសេខ 1-855-464-3571 (TTY: 711)
ចារ់ពីសមា៉ោង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោង 8 យរ់ ពីថ្ងៃ ច័នទ ដេ់ថ្ងៃ សុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ ចុង
សប្ដាហ៍ និងថ្ងៃ ឈរ់សប្មាក សោកអន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូ រសពទ សៅកាន់សោក
អន កវ ិញសៅថ្ងៃ ស្វ ើការរនទរ់។ ឬសោកអន កចូ េសមើេអនឡាញប្ដនតាមរយៈ
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សោកអន កអាចជាវចកខុេ័ែឌពីអនក្ត េ់សសវាណងទ ាំណដេស្វ ើការពិនិត្យសោកអន ក ឬពីរញ្ជ ីរាយនមថ្ន
អន ក្ត េ់សសវាចកខុេ័ែឌណដេចូ េរ ួមជាមួ យណ្នការសៅកនុងត្ាំរន់សសវាររស់អនក។ ចកខុេ័ែឌណដេ
្គ ត្់្គង់សដាយអន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំសប្ៅពីអនក្ត េ់សសវាណងទ ាំណដេចូ េរ ួមជាមួ យណ្នការ មិនប្ត្ូវ
ប្ដនធានរា៉ារ់រងជូ នសឡើយ។ សដើមបីណសវ ងរកទីតាាំងអន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំចកខុេ័ែឌណដេចូ េរ ួម សូ ម
ទូ រសពទ សៅសសវារសប្មើសមាជិកររស់ Health Net Cal MediConnect តាមសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោង 8 យរ់ ពីថ្ងៃ ច័នទ ដេ់ថ្ងៃ សុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀង
រាេ់ថ្ងៃ ចុងសប្ដាហ៍ និងថ្ងៃ ឈរ់សប្មាក សោកអន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូ រសពទ សៅ
កាន់សោកអន កវ ិញសៅថ្ងៃ ស្វ ើការរនទរ់។ ឬសោកអន កចូ េសមើេអនឡាញប្ដនតាមរយៈ
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អន កនឹងទទួ េខុសប្ត្ូវចាំសពាេះការទូ ទត្់ថ្ងៃ សសវាណដេមិនមានការធានរា៉ារ់រង ដូ ចជាចាំនួនទឹក
ប្ប្ដក់ណាមួ យសេើប្ប្ដក់ឧរត្ថ មាថ្ងៃ ណវ៉ានតា ឬជសប្មើសកញ្ច ក់ណកវណកសមផ សសដូ ចជា ថានក
ាំ ូ ត្រាំប្ដត្់
សានកឆ្ក ូត្ កញ្ច ក់ណដេមានមុខង្ករថ្េត្ប្មូវតាមចមាៃយ កញ្ច ក់ពែ៌សប្ពឿងៗជាសដើម។េ។ ថ្ងៃ
ចាំណាយណដេអន កប្ដនរង់សប្មារ់សសវាមម ណដេមិនមានការរា៉ារ់រងទ ាំងសនេះ នឹងប្ត្ូវប្ដនស្វ ើសឡើង
សដាយផ្ទទេ់សៅអន ក្ត េ់ណវ៉ានតាណដេចូ េរ ួមររស់អនក។
សនេះេឺអវីប្េរ់ោ៉ោងណដេសោកអន កប្ត្ូវស្វ ើសដើមបីទទួ េប្ដននូ វការពិនិត្យណេន កប្រចាាំឆនាំររស់អនក
និងណវ៉ានតា ឬកញ្ច ក់ពាក់កនុងណេន កងម ីររស់អនក។
សប្មារ់រញ្ជ ីថ្នការមិនរារ់រញ្ចេ
ូ សប្េឿងចកខុេ័ែឌ និងការពិនិត្យណេន កសទៀងទត្់ជាប្រចាាំ សូ មសមើេ
ណ្ន ក F សប្កាយមកសទៀត្សៅកនុងជាំពូកសនេះ។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសពទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោង 8 យរ់ ពីថ្ងៃ ច័នទ ដេ់ថ្ងៃ សុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ និងថ្ងៃ ឈរ់សប្មាក សោកអន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូ រសពទ សៅកាន់សោកអន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការរនទរ់។ការសៅទូ រសពទ សនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន់សេហទាំព័រ
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បសវាន្ែលន្្នការរ ស់បយើង ង់នែៃជូន
ការជួ ពិបម្ររោះលកា ណៈ ្ករជំងឺ "Welcome to Medicare"
សយើងធានរា៉ារ់រងសេើការជួ រពិសប្ោេះេកខ ែៈរង្កករជាំងឺ "Welcome to Medicare" ចាំនួនមួ យសេើក។
ការជួ រពិសប្ោេះសនេះ រ ួមមាន៖



ការពិនិត្យសមើេសុខភាពររស់អនកសឡើង វ ិញ



ការអរ់រំ និងការប្រឹកាសោរេ់អាំពីសសវារង្កករជាំងឺណដេសោកអន កប្ត្ូវការ (រ ួមមានការពិនិត្យ
រកជាំងឺ និងការចាក់ថានរ
ាំ ង្កករ) និង



ការរញ្ជន
ូ សប្មារ់ការណងទ ាំដថ្ទស្សងសទៀត្ សរើសិនសោកអន កប្ត្ូវការវា។

កំណត់សមារល់៖ សយើងធានរា៉ារ់រងសេើការជួ រពិសប្ោេះេកខ ែៈរង្កករ "សាវេមន៍មកកាន់ Medicare"
ណត្កនុងអាំឡ
ុ ងសពេ 12 ណខដាំរូងណដេសោកអន កមានអត្ថ ប្រសោជន៍ Medicare ណ្ន ក B រ៉ោុសណា
ណ េះ។
សៅសពេសោកអន កស្វ ើការណាត្់ជួរ សូ មប្ប្ដរ់កា រ ិោេ័យសវជជ រែឌិត្ររស់អនកថា សោកអន កចង់
កាំែត្់សពេជួ រពិសប្ោេះេកខ ែៈរង្កករ " សាវេមន៍មកកាន់ Medicare"។

សោកអន កេួ ណត្ពិភាកាជាមួ យអន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំររស់អនកនិងទទួ េប្ដនការរញ្ជន
ូ ។
ការអនុញ្ញាត្ជាមុន (ការឯកភាពទុកជាមុន) អាចនឹងប្ត្ូវការសដើមបីទទួ េប្ដនការធានរា៉ារ់រង
សេើកណេងណត្កនុងករែីសសស្រង្កគេះរនទន់។

ការរា៉ា ់រងន្

សបស្ដ្រោះ នាាន់/ នាាន់ទូទំងពិភពបោក

ការរា៉ារ់រងណររសសស្រង្កគេះរនទន់/រនទន់ទូទ ាំងពិេពសោក។ ប្ត្ូវប្ដនឲ្យនិយមន័យថាជា
ការណងទ ាំរនទន់ មិនប្ដនរំពឹងទុក និងសប្កាយការស្វ ើសថិរភាពនីយកមម ណដេប្ត្ូវប្ដន
ទទួ េសៅខាងសប្ៅសហរដឋ អាសមរ ិក។1
 ប្ត្ូវប្ដនដាក់កប្មិត្កាំែត្់ចាំសពាេះណត្សសវាណដេនឹងប្ត្ូវប្ដនចាត្់ថានក់ថាជាការណងទ ាំករែី
សសស្រង្កគេះរនទន់ ការណងទ ាំណដេប្ត្ូវការជារនទន់ ឬការណងទ ាំសប្កាយការស្វ ើសសថ រភាពនីយកមម សរើ
សិនវាប្ត្ូវប្ដន្ត េ់ជូនសៅកនុងសហរដឋ អាសមរ ិក។1


សសវារងយនត សសស្រង្កគេះប្ត្ូវប្ដនរា៉ារ់រងសៅកនុងសាថនភាពណដេការទទួ េប្ដនរនទ រ់សសស្រង្កគេះ
រនទន់សៅកនុង វ ិ្ីដថ្ទណាមួ យអាចនឹងស្វ ើឲ្យមានសប្ោេះថានក់ដេ់សុខភាពសោកអន ក។



ពនធ អាករ និងកថ្ប្មឈន ួេររសទស (រ ួមមានរ៉ោុណនត មិនកាំែត្់ប្ត្ឹមណត្កថ្ប្មឈន ួេការរ្ររូ ូរិយ
រ័ែណ ឬប្រត្ិរត្ត ិការរ ូរិយរ័ែណ) មិនប្ត្ូវប្ដនរា៉ារ់រងសនេះសឡើយ។

មានកប្មិត្កាំែត្់ប្រចាាំឆនាំចាំនួន $50,000 សប្មារ់ការរា៉ារ់រងណររសសស្រង្កគេះរនទន់/រនទន់ទូទ ាំង
ពិេពសោក។
1សហរដឋ អាសមរ ិកមានន័យថារដឋ ទ ាំង

50, District of Columbia, Puerto Rico, the Virgin Islands,
Guam, the Northern Mariana Islands និង American Samoa។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសពទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោង 8 យរ់ ពីថ្ងៃ ច័នទ ដេ់ថ្ងៃ សុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ និងថ្ងៃ ឈរ់សប្មាក សោកអន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូ រសពទ សៅកាន់សោកអន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការរនទរ់។ការសៅទូ រសពទ សនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន់សេហទាំព័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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E. អ្តែ ម្រ បោជន៍ន្ែលបានធានារា៉ា ់រងបៅបម្រៅ Health Net Cal MediConnect
សសវាដូ ចត្សៅសនេះមិនប្ត្ូវប្ដនរា៉ារ់រងសដាយ Health Net Cal MediConnect សឡើយ រ៉ោុណនត មានតាមរយៈ
Medicare ឬ Medi-Cal ។-

E1. អ្នត រកាលសហគមន៍រែឋ California (CCT)
កមម វ ិ្ីអនត រកាេសហេមន៍ថ្នរដឋ California (CCT) សប្រើប្ប្ដស់អងគ ភាពនាំមុខកនុងត្ាំរន់សដើមបីជួយសោកអន ក
ណដេទទួ េអត្ថ ប្រសោជន៍ Medi-Cal ប្ត្ឹមប្ត្ូវ ណដេសប្មាកពាប្ដេកនុងមនទ ីរសពទយ រយៈសពេោ៉ោងត្ិច 90 ថ្ងៃ
ជារ់ោន ការផ្ទៃស់រ្រប្ត្ឡរ់
ូ
សៅវ ិញ និងរស់សៅសដាយសុវត្ថ ិភាពដណដេសៅកនុងសហេមន៍។សសវាសប្មរសប្មួ េ
អនត រកាេមូ េនិ្ិកមម វ ិ្ី CCT កនុងអាំឡ
ុ ងរយៈកាេមុនអនត រកាេនិងកនុងរយៈសពេ 365 ថ្ងៃ សប្កាយអនត រកាេ
សដើមបីជួយអតាថោហកកនុងការផ្ទៃស់សៅកាន់រ រ ិរទសហេមន៍ វ ិញ។
អន កអាចទទួ េសសវាសប្មរសប្មួ េការផ្ទៃស់រ្រពី
ូ អងគ ភាពនាំមុខ CCT ណដេរសប្មើដេ់សខាន្ីណដេអន ករស់
សៅ។ អន កអាចណសវ ងរករញ្ជ ីអងគ ភាពនាំមុខ CCT និងសខាន្ីណដេពួ កសេរសប្មើសៅសេើសេហទាំព័រររស់ប្កសួ ង
សសវាណងទ ាំសុខភាព (Department of Health Care Services) តាមរយៈ៖
www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/CCT។
សម្រមា ់បសវាសម្រម សម្រមួ លអ្នត រកាល CCT៖
Medi-Cal នឹងរង់ថ្ងៃ សប្មារ់សសវាសប្មរសប្មួ េអនត រកាេ។ សោកអន កមិនរង់អវីសឡើយសប្មារ់សសវាទ ាំងសនេះ។
សម្រមា ់បសវាន្ែលមិនទក់ទងបៅនឹងអ្នត រកាល CCT ររស់អនក៖
អន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំនឹងសចញវ ិកក យរប្ត្េិត្ថ្ងៃ ពី Health Net Cal MediConnect សប្មារ់សសវាររស់អនក។
Health Net Cal MediConnect នឹងរង់ថ្ងៃ ជូនសប្មារ់សសវសោនងសត្រមណដេប្ត្ូវប្ដន្ត េ់ជូនរនទរ់ពី
អនត រកាេររស់អនក៖ សោកអន កមិនរង់អវីសឡើយសប្មារ់សសវាទ ាំងសនេះ។
កនុងខែៈណដេសោកអន កកាំពុងទទួ េប្ដនសសវាសប្មរសប្មួ េអនត រកាេ CCT សនេះ Health Net Cal
MediConnect នឹងរង់ថ្ងៃ សប្មារ់សសវាណដេប្ត្ូវប្ដនរាយនមសៅកនុងតារាងអត្ថ ប្រសោជន៍សៅកនុងណ្ន ក D
ថ្នជាំពូកសនេះ។
រមនការផ្តៃស់ ្ របៅបលើ
ូ
អ្តែ ម្រ បោជន៍ការរា៉ា ់រងឱសែននកមម វ ិ្ី Health Net Cal MediConnect
បឡើយ៖
ឱសងណដេមិនប្ត្ូវប្ដនរា៉ារ់រងសដាយកមម វ ិ្ី CCT។ សោកអន កនឹងរនត ទទួ េប្ដនអត្ថ ប្រសោជន៍ឱសងតាម
្មម តាររស់សោកអន កតាមរយៈ Health Net Cal MediConnect។ សប្មារ់ព័ត្៌មានរណនថ ម សូ មសមើេជាំពូកទី 5
ណ្ន ក F ទាំព័រ 137
កំណត់សមារល់៖ សរើសិនសោកអន កប្ត្ូវការការណងទ ាំអនត រកាេមិនណមន CCTសោក េួ រណត្សៅទូ រសពទ សៅកាន់
អន កសប្មរសប្មួ េការណងទ ាំសុខភាពររស់សោកអន កសដើមបីសរៀរចាំសសវាសនេះ។ ការណងទ ាំអនត រកាេមិនណមន CCT
េឺជាការណងទ ាំណដេមិនទក់ទងនឹងសៅនឹងអនត រកាេររស់អនកពីប្េឹេះសាថន/មនទ ីរណងទ ាំ។ សដើមបីទក់ទងអន ក
សប្មរសប្មួ េររស់អនក សូ មទូ រសពទ សៅ Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោង 8 យរ់ ពីថ្ងៃ ច័នទ ដេ់ថ្ងៃ សុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ ចុង
សប្ដាហ៍ និងថ្ងៃ ឈរ់សប្មាក សោកអន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូ រសពទ សៅកាន់សោកអន កវ ិញសៅថ្ងៃ
ស្វ ើការរនទរ់។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសពទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោង 8 យរ់ ពីថ្ងៃ ច័នទ ដេ់ថ្ងៃ សុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ និងថ្ងៃ ឈរ់សប្មាក សោកអន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូ រសពទ សៅកាន់សោកអន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការរនទរ់។ការសៅទូ រសពទ សនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន់សេហទាំព័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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E2. កមម វ ិ្ី Medi-Cal Dental
សសវាណងទ ាំស្ម ញមួ យចាំនួនមានតាមរយៈកមម វ ិ្ីណងទ ាំស្ម ញ Medi-Cal ។ ឧទហរែ៍៖ សសវាកមម ដូចជា៖



ការពិនិត្យសេើកដាំរូង, កាាំរសម ីអុិច, ការសមាអត្ និងការពាប្ដេសដាយេលុយអរ



ការរ៉ោេះស្ម ញ និងសប្សារស្ម ញ



ការពាប្ដេឬសស្ម ញ



ការដាក់ស្ម ញសិរបនិមិត្ត ការណកេមអ ការជួ សជុេ និងការត្ប្មង់ជួរសឡើង វ ិញ

អត្ថ ប្រសោជន៍ណងទ ាំស្ម ញេឺមានសៅកនុងកមម វ ិ្ី Medi-Cal Dental Program ជាសសវាមិនេិត្ប្ប្ដក់។ សប្មារ់
ព័ត្៌មានរណនថ ម ឬសរើសិនសោកអន កប្ត្ូវការជាំនួយកនុងការណសវ ងរកប្េូសពទយស្ម ញណដេទទួ េ Medi-Cal សូ ម
ទក់ទងរណា
ត ញទូ រសពទ សសវាអត្ិងិជន តាមរយៈសេខ 1-800-322-6384 (អន កសប្រើប្ប្ដស់ TTY សូ មសៅមកកាន់
សេខ 1-800-735-2922)។ ការសៅទូ រសពទ សនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ ។ អន កត្ាំណាងកមម វ ិ្ី Medi-Cal អាចជួ យសោក
អន កចារ់ពីសមា៉ោង 8:00 ប្ពឹកដេ់ 5:00 ោៃច ពីថ្ងៃ ច័នទដេ់ថ្ងៃ សុប្ក។ សោកអន កអាចចូ េសៅកាន់សេហទាំព័រតាម
រយៈ dental.dhcs.ca.gov/ សប្មារ់ព័ត្៌មានរណនថ ម។
រណនថ មពីសេើកមម វ ិ្ីេិត្ប្ប្ដក់សប្មារ់សសវា Medi-Cal សោកអន កអាចនឹងទទួ េប្ដននូ វការធានរា៉ារ់រងណងទ ាំ
ស្ម ញតាមរយៈណ្នការណងទ ាំស្ម ញសដាយមានការប្េរ់ប្េង។ ណ្នការណងទ ាំស្ម ញសដាយមានការប្េរ់ប្េងមាន
សៅកនុងសខាន្ី Los Angeles ។ សរើសិនសោកអន កចង់ប្ដនព័ត្៌មានរណនថ មអាំពីណ្នការធានរា៉ារ់រង
ទនត សាស្រសត ប្ត្ូវការជាំនួយសៅកនុងការកាំែត្់អត្ត សញ្ញាែណ្នការធានរា៉ារ់រងទនត សាស្រសតររស់អនក ឬចង់ផ្ទៃស់រ្រូ
ណ្នការធានរា៉ារ់រងទនត សាស្រសត សូ មទក់ទងជសប្មើសណងទ ាំសុខភាព (Health Care Option) តាមរយៈសេខ
1-800-430-4263 (អន កសប្រើប្ប្ដស់ TTY សូ មសៅមកសេខ 1-800-430-7077) ពីថ្ងៃ ច័នទរហូ ត្ដេ់សុប្ក ពីសមា៉ោង
8:00 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោង 6:00 ោៃច។ ការសៅទូ រសពទ សនេះេឺឥត្េិត្ថ្ងៃ ។

E3. ការន្ែទំបៅែំ្ក់កាលចុងបម្រកាយ
សោកអន កអាចទទួ េប្ដនការណងទ ាំពីកមម វ ិ្ីណងទ ាំដាំណាក់កាេចុងសប្កាយណាមួ យណដេសចញវ ិញ្ញារនរប្ត្
រញ្ញជក់សដាយកមម វ ិ្ី Medicare ។ សោកអន កមានសិទធិសប្ដេះសឆនត្សប្ជើសសរ ីសមនទ ីរពាប្ដេជាំងឺដាំណាក់កាេចុង
សប្កាយ សរើសិនអន ក្ត េ់សសវា និងនយកសវជជ សាស្រសតមនទ ីរពាប្ដេជាំងឺដាំណាក់កាេចុងសប្កាយររស់អនកកាំែត្់ថា
សជាេវាសនជាំងឺររស់អនកដេ់ដាំណាក់កាេចុងសប្កាយសហើយ។ សនេះមានន័យថា សោកអន កមានជាំងឺដាំណាក់កាេ
ចុងសប្កាយ សហើយប្ត្ូវប្ដនរំពឹងថាមានសពេសវោប្ត្ឹមណត្ប្ប្ដាំមួយណខ ឬត្ិចជាងសនេះរ៉ោុសណា
ណ េះសដើមបីរស់សៅ។
សវជជ រែឌិត្ថ្នការណងទ ាំដាំណាក់កាេចុងសប្កាយររស់អនក អាចជាអន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំកនុងរណា
ត ញ ឬអន ក្ត េ់សស
វាណងទ ាំសប្ៅរណា
ត ញ។
សូ មសមើេតារាងអត្ថ ប្រសោជន៍សៅកនុងណ្ន ក D ថ្នជាំពូកសនេះសប្មារ់ព័ត្៌មានរណនថ មអាំពីអវីណដេ Health Net
Cal MediConnect រង់ថ្ងៃ ជូនកនុងខែៈណដេសោកអន កកាំពុងទទួ េសសវាណងទសាំ ៅមនទ ីរពាប្ដេដាំណាក់កាេ
ចុងសប្កាយ។
សម្រមា ់បសវាមនា ីរពាបាលជំងឺែំ្ក់កាលចុងបម្រកាយ និងបសវាន្ែលម្រតូវបានរា៉ា ់រងបោយ Medicare ន្្នក A
ឬ B ន្ែលទក់ទងនឹងបជាគវាសនាជំងឺែំ្ក់កាលចុងបម្រកាយរ ស់អ្នក៖



?

អន ក្ា េ់សសវាសងគ ហដាឋននឹងសចញ វ ិកក យរប្ត្ឲ្យ Medicare សប្មារ់សសវាននររស់សោកអន ក។
Medicare នឹងរង់ថ្ងៃ សប្មារ់សសវាសងគ ហដាឋន ណដេទក់ទងនឹងសជាេវាសនជាំងឺដេ់ដាំណាក់
កាេចុងសប្កាយររស់អនក។ សោកអន កមិនរង់អវីសឡើយសប្មារ់សសវាទ ាំងសនេះ។

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសពទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោង 8 យរ់ ពីថ្ងៃ ច័នទ ដេ់ថ្ងៃ សុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ និងថ្ងៃ ឈរ់សប្មាក សោកអន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូ រសពទ សៅកាន់សោកអន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការរនទរ់។ការសៅទូ រសពទ សនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន់សេហទាំព័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect

ជាំពូកទី 4 ៖ តារាងអត្ថ ប្រសោជន៍

សម្រមា ់បសវាន្ែលម្រតូវបានរា៉ា ់រងបោយ Medicare ន្្នក A ឬ Bន្ែលមិនទក់ទងនឹងបជាគវាសនាជំងឺែល់ែំ្
ក់កាលចុងបម្រកាយរ ស់អ្នក (បលើកន្លងន្តការន្ែទំន្
សបស្ដ្រោះ នាាន់ឬការន្ែទំន្ែលម្រតូវការជា នាាន់ន្ត ុប្
ណ ោះ):



អន ក្ត េ់សសវានឹងសចញ វ ិកក យរប្ត្ឲ្យ Medicare សប្មារ់សសវាររស់សោកអន ក។ Medicare នឹងរង់ថ្ងៃ ជូន
សប្មារ់សសវាណដេធានរា៉ារ់រងសដាយ Medicare ណ្ន ក A ឬ B ។ សោកអន កមិនរង់អវីសឡើយសប្មារ់សសវា
ទ ាំងសនេះ។

សម្រមា ់ឱសែន្ែលអាចនឹងម្រតូវបានរា៉ា ់រងបោយអ្តែ ម្រ បោជន៍ Medicare ន្្នក D ននកមម វ ិ្ី Health Net
Cal MediConnect ៖



ឱសងមិនធាៃរ់ប្ត្ូវប្ដនធានរា៉ារ់រងសដាយការណងទ ាំដាំណាក់កាេចុងសប្កាយ និងណ្នការររស់សយើង
កនុងសពេណត្មួ យសឡើយ។ សប្មារ់ព័ត្៌មានរណនថ ម សូ មសមើេជាំពូកទី 5 ណ្ន ក F3 ទាំព័រ 137 ។

កំណត់សមារល់៖ សរើសិនសោកអន កប្ត្ូវការការណងទ ាំសប្មារ់ជាំងឺណដេមិន្ៃ ន់្ៃរ េួ រណត្សៅទូ រសពទ សៅកាន់អនក
សប្មរសប្មួ េការណងទ ាំសុខភាពររស់អនកសដើមបីសរៀរចាំសសវាសនេះ។ ការណងទ ាំមិនណមនសៅមនទ ីរពាប្ដេដាំណាក់
កាេចុងសប្កាយ េឺជាការណងទ ាំ ណដេមិនទក់ទងនឹងសជាេវាសនជាំងឺដាំណាក់កាេចុងសប្កាយ។ សដើមបី
ទក់ទងអន កសប្មរសប្មួ េររស់អនក សូ មទូ រសពទ សៅ Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោង 8 យរ់ ពីថ្ងៃ ច័នទ ដេ់ថ្ងៃ សុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ
សរៀងរាេ់ថ្ងៃ ចុងសប្ដាហ៍ និងថ្ងៃ ឈរ់សប្មាក សោកអន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូ រសពទ សៅកាន់សោក
អន កវ ិញសៅថ្ងៃ ស្វ ើការរនទរ់។

F. អ្តែ ម្រ បោជន៍ន្ែលមិនម្រតូវបានរា៉ា ់រងបោយ Health Net Cal MediConnect
Medicare ឬ Medi-Cal
ណ្ន កសនេះប្ប្ដរ់សោកអន កពីអត្ថ ប្រសោជន៍ប្រសេទណាខៃ េះណដេមិនប្ត្ូវប្ដនរ ួមរញ្ចេ
ូ សដាយណ្នការ។ មិនរ ួម
រញ្ចេ
ូ មានន័យថាសយើងមិនរង់ថ្ងៃ ជូនសប្មារ់អត្ថ ប្រសោជន៍ទ ាំងសនេះសឡើយ។ កមម វ ិ្ី Medicare និង MediCal នឹងមិនរង់ថ្ងៃ ជូនសប្មារ់អត្ថ ប្រសោជន៍ទ ាំងសនេះដូ ចោន។
រញ្ជ ីរាយនមខាងសប្កាមសនេះសរៀររារ់ពីសសវា និងររ ិកាខរមួ យចាំនួនណដេមិនប្ត្ូវប្ដនធានរា៉ារ់រងសដាយសយើង
មិនថាសថ ិត្សប្កាមេកខ ខែឌណាមួ យ សហើយររ ិកាខរមួ យចាំនួនណដេមិនប្ត្ូវប្ដនរ ួមរញ្ចេ
ូ សដាយសយើង ណត្សៅកនុង
ករែីមួយចាំនួនរ៉ោុសណា
ណ េះ។
សយើងនឹងមិនរង់ថ្ងៃ ជូនសប្មារ់អត្ថ ប្រសោជន៍សវជជ សាស្រសតណដេប្ត្ូវប្ដនផ្ទត្់សចាេដូ ចមានរាយនមសៅកនុង
ណ្ន កសនេះ (ឬសៅកណនៃ ងស្សងណាមួ យសៅកនុងសសៀវសៅណែនាំសប្មារ់សមាជិកសនេះសឡើយ) សេើកណេងណត្សៅ
សប្កាមេកខ ខែឌជាក់ោក់ណដេប្ត្ូវប្ដនរាយនមសរៀររារ់ណត្រ៉ោុសណា
ណ េះ។ សរើសិនសោកអន កេិត្ថា សយើងេួ រណត្រង់
ថ្ងៃ ជូនសប្មារ់សសវា ណដេមិនប្ត្ូវប្ដនធានរា៉ារ់រង សនេះសោកអន កអាចដាក់រែាឹងឧទធ រែ៍។ សប្មារ់ព័ត្៌មាន
រណនថ មសា ីអាំពីការដាក់ពាកយរែតឹងឧទធ រែ៍ សូ មសមើេជាំពូកទី 9 ណ្ន ក D ទាំព័រ 200 ។
រណនថ មពីសេើការមិនរ ួមរញ្ចេ
ូ ឬការដាក់កប្មិត្កាំែត្់ណាមួ យណដេប្ត្ូវប្ដនសរៀររារ់សៅកនុង
តារាងអត្ថ ប្រសោជន៍ ររ ិកាខរ និងសសវាដូ ចត្សៅសនេះមិនប្ត្ូវប្ដនរា៉ារ់រងសដាយណ្នការររស់សយើងខ្ុាំសឡើយ៖



?

សសវាណដេមិនប្ត្ូវប្ដនចាត្់ទុកថា "សមសហត្ុ្េ និងមានភាពចាាំប្ដច់ណ្ន កសវជជ សាស្រសត" សៅ
តាមសា ង់ដារកមម វ ិ្ី Medicare និង Medi-Cal េុេះប្តាណត្សសវាទ ាំងសនេះ មានរាយសឈាមេះសដាយ
ណ្នការររស់សយើងថា ជាសសវាធានរា៉ារ់រង។

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសពទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោង 8 យរ់ ពីថ្ងៃ ច័នទ ដេ់ថ្ងៃ សុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ និងថ្ងៃ ឈរ់សប្មាក សោកអន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូ រសពទ សៅកាន់សោកអន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការរនទរ់។ការសៅទូ រសពទ សនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន់សេហទាំព័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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?

ជាំពូកទី 4 ៖ តារាងអត្ថ ប្រសោជន៍



ការពាប្ដេតាមការវេះកាត្់និងសវជជ សាស្រសតសាកេបង ររ ិកាខរ និងឱសង េុេះប្តាណត្ប្ត្ូវប្ដនធាន
រា៉ារ់រងសដាយកមម វ ិ្ី Medicare ឬសៅសប្កាមការសិកាប្សាវប្ជាវេៃ ីនិកសាស្រសតណដេអនុម័ត្សដាយ
កមម វ ិ្ី Medicare ឬ សដាយណ្នការររស់សយើង។ សូ សមសមើេជាំពូកទី 3 ទាំព័រ 61 សប្មារ់ព័ត្៌មាន
រណនថ មសេើការសិកាប្សាវប្ជាវេៃ ីនិក។ ការពាប្ដេ និងររ ិកាខរពិសសា្ន៍
សាកេបង េឺជាអវ ីទ ាំងឡាយណាណដេមិនប្ត្ូវប្ដនទទួ េសាគេ់ជាទូ សៅសដាយសហេមន៍សវជជ សាស្រសត។



ការពាប្ដេវេះកាត្់សប្មារ់ភាពធាត្់ប្ជ ុេ សេើកណេងណត្សៅសពេចាាំប្ដច់តាមន័យសវជជ សាស្រសត
សហើយ Medicare ចាំណាយសេើវា។



រនទ រ់ឯកជនសៅកនុងមនទ ីរសពទយ សេើកណេងណត្សៅសពេចាាំប្ដច់។



េិោនុរដាឋកសាំរារ់សមើេណងទ ាំឯកជន។



ររ ិកាខរផ្ទទេ់ខល ួនសៅកនុងរនទ រ់ររស់អនកសៅឯមនទ ីរសពទយ ឬមនទ ីរណងទ ាំដូ ចជាទូ រសពទ ឬទូ រទសសន៍។



ការណងទ ាំសពញសមា៉ោងសៅកនុង្ទ េះររស់អនក។



ត្ថ្មៃ ណដេេិត្សដាយសាច់ញាត្ិ ឬសមាជិកផ្ទទេ់ថ្នប្េួ សារររស់អនក។



ការសប្ជើសសរ ីស ឬនីត្ិ វ ិ្ីសេើកកមព ស់សដាយសម ័ប្េចិត្ត ឬសសវា (រ ួមទ ាំងការសប្មកទមៃ ន់ រែ្ុេះ
សក់ រសងក ើនប្រសិទធិភាព្ល វូ សេទ រសងក ើនប្រសិទធិភាពអត្ត ពេិក សោេរាំែងសប្េឿងសាំអាង
ការប្រឆាំងភាពចាស់ និងរសងក ើនប្រសិទធិភាព្ល វូ ចិត្ត) សេើកណេងណត្សៅសពេចាាំប្ដច់។



ការវេះកាត្់ណកសមផ សស ឬការណកកុនកនុងសោេរាំែងសាំអិត្សាំអាងដថ្ទសទៀត្ េុេះប្តាណត្វាចាាំប្ដច់
សដាយសារណត្ររួ សសដាយថ្ចដនយ ឬសដើមបីស្វ ើឲ្យកាន់ណត្ប្រសសើរសឡើងនូ វចាំណែករាងកាយ ណដេមាន
រាងសណា
ឋ នខុសប្រប្កត្ី។ រ៉ោុណនា សយើងនឹងរង់ថ្ងៃ ជូនសាំរារ់ការរ៉ោេះរ៉ោូ វណកកុនសុដន់ឲ្យដូ ចសដើមសឡើង
វ ិញ រនទរ់ពីការវេះកាត្់សុដន់ និងសាំរារ់ពាប្ដេសុដន់មាខងសទៀត្ សដើមបីស្វ ើឲ្យវាសមោន។



ការណងទ ាំណររចារ់សរថ្ស សប្ៅពីការចារ់ត្ណប្មត្ប្មង់ឆ្អឹងខន ងសដាយថ្ដណដេប្សរសៅនឹង
សោេការែ៍ណែនាំថ្នការធានរា៉ារ់រង។



ណសបកសជើងសាំរារ់អនកមានសជើងសិរបនិមមិត្ េុេះប្តាណត្ ណសបកសជើងជាចាំណែកមួ យថ្នឧរករែ៍រុំទរ់
ប្ទប្ទង់សជើង សហើយប្ត្ូវប្ដនរូ ករញ្ចេ
ូ សៅកនុងត្ាំថ្េថ្នឧរករែ៍រុំទរ់ប្ទប្ទង់សជើងរ ួចសហើយ ឬ
ណសបកសជើងសនេះ េឺសាំរារ់អនកណដេមានជាំងឺប្រអរ់សជើងណដេរណា
ា េមកពីជាំងឺទឺកសនមណ្អ ម។



ឧរករែ៍ជាំនួយប្ទប្ទង់ប្រអរ់សជើង សេើកណេងណត្ណសបកសជើងសាំរារ់អនកមានសជើងសិរបនិមមិត្ ឬ
ណសបកសជើងពាប្ដេសាំរារ់អនកមានជាំងឺប្រអរ់សជើងណដេរណា
ា េមកពីជាំងឺទឹកសនមណ្អ ម។



ការផ្ទៃស់រ្រនី
ូ ត្ិ វ ិ្ីសមាអត្សមសរាេ និងសប្េឿង្ត ត្់្គង់ពនាកាំសែើត្មិនតាមសវជជ រញ្ញជ



សសវាពាប្ដេណររ្មម ជាត្ិ (ការសប្រើប្ប្ដស់ការពាប្ដេណររ្មម ជាត្ិ ឬណររជាំនួស)។



សសវាណដេ្ត េ់ជូនសៅកាន់អត្ីត្យុទធជនសៅកនុងសាថរ័នកិចចការអត្ីត្យុទធជន (Veterans
Affairs, VA)។ ោ៉ោងសនេះកត ី សពេអត្ីត្យុទធជនទទួ េប្ដនសសវាសសស្រង្កគេះរនទន់សៅឯមនទ ីរសពទយ
VA សហើយការរ ួមចាំណែកចាំណាយសៅសេើ VA េឺសប្ចើន ជាងការរ ួមចាំណែកថ្ងៃ ចណា
ាំ យសៅសប្កាម

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសពទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោង 8 យរ់ ពីថ្ងៃ ច័នទ ដេ់ថ្ងៃ សុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ និងថ្ងៃ ឈរ់សប្មាក សោកអន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូ រសពទ សៅកាន់សោកអន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការរនទរ់។ការសៅទូ រសពទ សនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន់សេហទាំព័រ
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ជាំពូកទី 4 ៖ តារាងអត្ថ ប្រសោជន៍

ណ្នការររស់សយើងសនេះ សយើងនឹងទូ ទត្់សងចាំនួនណដេសេើសខុសោនសនេះដេ់អត្ីត្យុទធជន
វ ិញ។ សោកអន កសៅណត្ទទួ េខុសប្ត្ូវចាំសពាេះចាំនួនទឹកប្ប្ដក់កនុងចាំណែកថ្នការចាំណាយររស់
អន កដណដេ។

?



ការស្វ ើសត្សា ពិសសា្ន៍ និងការពាប្ដេណដេប្ត្ូវប្ដនសចញរញ្ញជសដាយត្ុោការ សេើកណេងណត្វា
មានភាពចាាំប្ដច់ណ្ន កសវជជ សាស្រសត សហើយសៅកនុងការជួ រពិសប្ោេះ ណដេប្ត្ូវប្ដនអនុញ្ញាត្សៅ
សប្កាមកិចចសនាររស់ណ្នការ។



ការពាប្ដេសៅមែឌេពាប្ដេសាតរសមបទ្ល វូ ចិត្ត។ អត្ថ ប្រសោជន៍សនេះ អាចនឹងមានសៅ
សប្កាមអត្ថ ប្រសោជន៍សុខភាព្ល វូ ចិត្តឯកសទសររស់សខាន្ី។



សសវាជាំនួយរនទរ់រនស ាំ ដូ ចជាសសវាសាតរសមបទណ្ន ក វ ិជាជជីវៈ និងសសវាសាតរសមបទដថ្ទសទៀត្
(អត្ថ ប្រសោជន៍សនេះ
អាចនឹងមានសៅសប្កាមអត្ថ ប្រសោជន៍សុខភាព្ល វូ ចិត្តឯកសទសររស់
សខាន្ី) និងសសវាអាហារ ូរត្ថ មា។



ការស្វ ើសត្សត ណ្ន កចិត្ាសាស្រសា និងការស្វ ើសត្សា សេើប្រព័នធប្រសាទ សេើកណេងណត្ប្ត្ូវប្ដនស្វ ើសឡើង
សដាយអន កចិត្តសាស្រសតណដេមានអាជាញរ័ែណសាំរារ់ជាំនួយសៅកនុងការសរៀរណ្នការពាប្ដេ រ ួម
មានការប្េរ់ប្េងឱសង ឬការរញ្ញជក់ឲ្យចាស់ពីសរាេ វ ិនិចឆ័យ និងការសេើកណេងជាក់ោក់នូវ
ការសាកេបងណ្ន កអរ់រំ សិកា្ិការ និងសមត្ថ ភាពសាំសរចប្ដន ការពិសសា្ន៍ណ្ន កចិត្តសាស្រសត
ទក់ទងនឹងសាថនភាពសវជជ សាស្រសត ឬសដើមបីកាំែត្់ពីភាពសប្ត្ៀមរ ួចរាេ់សាំរារ់ការវេះកាត្់ និង
រប្ដយការែ៍កុាំពូ យទ័រសដាយសវ ័យប្រវត្ា ិ។



ការខូ ចខាត្ចាំសពាេះមនទ ីរសពទយ ឬមនទ ីរណងទណាំ ដេរងក សឡើងសដាយសារសោកអន ក។



ការពាប្ដេជីវប្រត្ិកិ រ ិោ ឬការពាប្ដេតាមវ ិ្ីសែតាំ។



ការពិនិត្យសកាសិកាប្រសាទសដាយការសភាញចមា៉ោសញ៉ោទិច (TMS) ។



កូ ដ V ដូ ចប្ដនសរៀររារ់សៅកនុង DSM 5 ។



សសវាននណដេចាត្់ទុកថា មានេកខ ែៈពិសសា្ន៍ ឬសសងក ត្សដាយ Health Net Cal
MediConnect ។



សសវា ណដេទទួ េប្ដនសៅសប្ៅរដឋ រឋមណដេអន កសានក់សៅររស់អនក សេើកណេងណត្សៅកនុងករែី
ណដេមានសសវាសសស្រង្កគេះរនទន់ សហើយសរើមិនដូ សចានេះសទ ប្ត្ូវប្ដនអនុញ្ញាត្សដាយកមម វ ិ្ី Health
Net Cal MediConnect ។



ការពាប្ដេសដាយឆ្ក់នង
ឹ ចរនត អេគ ីសនី (ECT) សេើកណេងណត្ប្ត្ូវប្ដន អនុញ្ញាត្សដាយកមម វ ិ្ី
Health Net Cal MediConnect ។



ការណងទ ាំស្ម ញជាសទៀងទត្់មានដូ ចជាការសមាអត្ស្ម ញ ការរ៉ោេះប្រសហាងស្ម ញ ឬប្កាសស្ម ញ
សិរបនិមមិត្សពញទ ាំងមូ េ។ សទេះោ៉ោងណា សសវាណងទ ាំស្ម ញជាក់ោក់មួយចាំនួនរ ួមទ ាំងស្ម ញ
សិរបនិមមិត្សពញប្កាស់ទ ាំងមូ េនឹងប្ត្ូវ្ា េ់ជូនសដាយកមម វ ិ្ី Denti-Cal ររស់រដឋ ។ សប្មារ់
ព័ត្៌មានរណនថ ម សូ មសមើេ "សសវាណងទ ាំស្ម ញ" សៅកនុងតារាងអត្ថ ប្រសោជន៍។

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសពទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោង 8 យរ់ ពីថ្ងៃ ច័នទ ដេ់ថ្ងៃ សុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ និងថ្ងៃ ឈរ់សប្មាក សោកអន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូ រសពទ សៅកាន់សោកអន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការរនទរ់។ការសៅទូ រសពទ សនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន់សេហទាំព័រ
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ជាំពូកទី 4 ៖ តារាងអត្ថ ប្រសោជន៍

ការមិនរ ួម ញ្ចូលន្្នកចកខុភ័ណឌ និងការន្ែទំន្ភន ក្មម តាជាម្រ ចាំមានការធានារា៉ា ់រងបោយន្្នការ
មិនន្មន Medicare៖

?



ការវេះកាត្់ណកវណេន ក និងការវេះកាត្់ LASIK ។ សូ មទាំនក់ទាំនងណ្នការសប្មារ់ព័ត្៌មានសត ីពី
ការរញ្ចុេះត្ថ្មៃ ដាំសែើរការ LASIK។



ការពិនិត្យរករញ្ញាមិន្មម តាថ្នណេន ក ឬេាំហាត្់េាំសហើញ និងការពិនិត្យរណនថ មទ ាំងឡាយណដេ
ពាក់ព័នធ។



ការពាប្ដេទក់ទងនឹងេាំង្កកពនៃ ឺសេើកញ្ច ក់ណេន ក (CRT)។



ការពាប្ដេកញ្ច ក់ណេន កឲ្យ្មម តា វ ិញ (ទាំរង់ការណដេសប្រើកញ្ច ក់ពាក់កនុងណេន ក សដើមបីផ្ទៃស់រ្ររាង
ូ
សណា
ឋ នថ្នកញ្ច ក់ណេន ក សដើមបីកាត្់រនថ យជាំងឺណេន កម៉ោូ រ)។
ញ



ការណកកុនកញ្ច ក់ពាក់កនុងណេន ក រនទរ់ពី្ុត្រយៈសពេណកកុនត្ាំរ ូវដាំរូង (90 ថ្ងៃ )។



កញ្ច ក់សសម ើ កញ្ច ក់ដាក់ណកវណេន ករារសសម ើ (កញ្ច ក់ណដេមានកាំណែេាំង្កកថ្នពនៃ ឺត្ិចជាង + .50
diopter) ។



ណវ៉ានតាចាំនួនពីរេូ ជាំនួសឲ្យណវ៉ានតាមួ យណដេមានកាំនាំុពនៃ ឺពីរ។



ចកខុេ័ែឌ និងណវ៉ានតាការពារពនៃ ឺប្ពេះអាទិត្យណដេមិនមានសវជជ រញ្ញជ



ការរណនថ មកញ្ច ក់



ការផ្ទៃស់រដ ូរកញ្ច ក់ណវ៉ានតា និងសុមសៅសប្កាមណ្នការសនេះ ណដេប្ដនប្ដត្់រង់ ឬណរកប្ដក់
សេើកណេងណត្សៅចសនៃេះសពេ្មម តា ណដេសសវាមាន្ា េ់ជូន។



ការពាប្ដេសដាយការវេះកាត្់ណេន ក ឬតាមណររសវជជ សាស្រសត (សាំរារ់ការពាប្ដេវេះកាត្់ណដេមាន
ការធានរា៉ារ់រង សូ មសមើេតារាងអត្ថ ប្រសោជន៍ខាងសេើសៅកនុងជាំពូកសនេះ)។



ការពាប្ដេណកសាំរ ួេណេន កកនុងេកខ ែៈជាការពិសសា្ន៍។



កញ្ច ក់រារសសម ើពាក់កនុងណេន ក សដើមបីផ្ទៃស់រ្រពែ៌
ូ
ណេន កសប្មារ់ជាការេមអ ។



ត្ាំថ្េសាំរារ់សសវា និង/ឬ សាំភារៈណដេសេើសពីប្ប្ដក់ឧរត្ថ មាអត្ថ ប្រសោជន៍ររស់ណ្នការ។



កញ្ច ក់ពាក់កនុងណេន កណដេមានពែ៌ណររសិេបៈ។



ការថ្េត្ាំរ ូវកញ្ច ក់ពាក់កនុងណេន ក ការដុសខាត្់ ឬការសាំអាត្។



ការជួ រពិសប្ោេះសៅការ ិោេ័យរណនថ មសទៀត្ទក់ទងនឹងសរាេសាស្រសត រណា
ត េមកពីការសប្រើ
កញ្ច ក់ពាក់កនុងណេន ក។



កិចចប្ពមសប្ពៀងសសវាកមម ឬសោេនសោប្ដយធានរា៉ារ់រងសេើកញ្ច ក់ពាក់កនុងណេន ក។

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសពទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោង 8 យរ់ ពីថ្ងៃ ច័នទ ដេ់ថ្ងៃ សុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ និងថ្ងៃ ឈរ់សប្មាក សោកអន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូ រសពទ សៅកាន់សោកអន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការរនទរ់។ការសៅទូ រសពទ សនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន់សេហទាំព័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
119

សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect

?

ជាំពូកទី 4 ៖ តារាងអត្ថ ប្រសោជន៍



សសវា ឬសប្េឿង្គ ត្់្គង់ទក់ទងនឹងណេន កណដេប្ត្ូវប្ដន្ត េ់ជូនសដាយអន ក្ត េ់សសវាណាមួ យ សប្ៅ
ពីអនក្ត េ់សសវាណដេចូ េរ ួមកនុងណ្នការ។



ឱសងប្ត្ូវការសវជជ រញ្ញជសប្មារ់អនកជាំងឺមិនសប្មាកកនុងមនទ ីសពទយ ឬឱសងមិនប្ត្ូវការសវជជ រញ្ញជ
មិនប្ត្ូវប្ដនធានរា៉ារ់រង ជាណ្ន កមួ យថ្នអត្ថ ប្រសោជន៍ណងទ ាំណេន កររស់សោកអន កសឡើយ។ សូ ម
សមើេតារាងអត្ថ ប្រសោជន៍ខាងសេើសៅកនុងជាំពូកសនេះ។ ជាំពូកទី 5 និងទី 6 មានព៌ត្័មាន
រណនថ មអាំពីឱសងប្ត្ូវការសវជជ រញ្ញជណររពិសប្ោេះជាំងឺសប្ៅសៅសប្កាមអត្ថ ប្រសោជន៍ឱសងប្ត្ូវការ
សវជជ រញ្ញជ ឬណររសវជជ សាស្រសាររស់អនក។



ឧរករែ៍ជាំនួយការសមើេ (សប្ៅពីណវ៉ានតា ឬកញ្ច ក់ពាក់កនុងណេន ក) ឬឧរករែ៍ជាំនួយការសមើេ
ស ើញសខាយដូ ចប្ដនសរៀររារ់ប្ត្ួ សៗសៅកនុងតារាងអត្ថ ប្រសោជន៍ពីមុនសៅកនុងជាំពូកសនេះ។



ចកខុេ័ែឌណកសាំរ ួេការសមើេណដេទមទរសដាយនិសោជកជាេកខ ខែឌមួ យថ្នការង្ករ និងជា
ចកខុេ័ែឌសុវត្ថ ិភាព េុេះប្តាណត្ប្ត្ូវប្ដនធានរា៉ារ់រងជាក់ោក់សៅសប្កាមណ្នការ។



សសវា ឬសមាារៈណងទ ាំណេន ក្ត េ់ជូនសដាយណ្នការអត្ថ ប្រសោជន៍ជាប្ក ុមមួ យស្សងសទៀត្ណដេ
្ត េ់ការណងទ ាំណេន ក។



សសវាណងទ ាំណេន កណដេប្ដនរង្កាញជូ នរនទរ់ពីការធានរា៉ារ់រងររស់អនកប្ដនរញ្ច រ់ សេើកណេង
ណត្មានការរង្កគរ់រញ្ញជឲ្យមានការទិញសមាារៈមុនការធានរា៉ារ់រងណដេប្ដនរញ្ច រ់ប្ត្ូវប្ដន
្ា េ់ជូន សហើយសសវាកមម ណដេប្ដនរង្កាញដេ់សោកអន កេឺសថិត្សៅកនុងរយៈសពេ 31 ថ្ងៃ េិត្
ចារ់ពីថ្ងៃ សចញរញ្ញជដូ ចសនេះ។



សសវាណងទ ាំណេន កណដេ្ត េ់ជូនសៅតាមចារ់សាំែងររស់រុេគេិក (Workers’ Compensation)
ឬចារ់ប្សសដៀងោនសនេះ ឬណដេត្ប្មូវសដាយភានក់ង្ករ ឬកមម វ ិ្ីណាមួ យថ្នរដាឋេិប្ដេ មិនថាជា
សហព័នធ រដឋ ឬសាថរ័នរងណាមួ យសឡើយ។



សសវាណងទ ាំណេន ក និង/ឬ សមាារៈណដេមិនប្ដនរញ្ញជក់សៅកនុងសសៀវសៅណែនាំសមាជិកសនេះ។

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសពទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចារ់ពីសមា៉ោង 8 ប្ពឹកដេ់សមា៉ោង 8 យរ់ ពីថ្ងៃ ច័នទ ដេ់ថ្ងៃ សុប្ក។ សប្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ និងថ្ងៃ ឈរ់សប្មាក សោកអន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន។ សេនឹងសៅទូ រសពទ សៅកាន់សោកអន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការរនទរ់។ការសៅទូ រសពទ សនេះ េឺឥត្េិត្ថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន់សេហទាំព័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ជំពូកទី 5 ៖ ការទទួ លបានឱសថតាមបេជជ ញ្ជជសម្រមា ់អ្នកជំងឺមិនសម្រមាក
ពាបាលកនុងមនទ ីបពទយ រ ស់អ្នកតាមរយៈន្ែនការ
បសចកត ីបែតើម
ជាំព្ូកសន្េះព្ន្យេ់អ្ាំព្ីបទបញ្ញាតត ិសព្មាប់ការទទួ េប្ដន្សឱសងតាមសវជជ បញ្ញជបសព្មាប់អ្នកជាំងឺមិន្សព្មាក
ព្ាប្ដេកនុងមន្ទ ីរសព្ទយរបស់អ្នក។ ឱសងទ ាំងសន្េះ េឺជាឱសងណដេអ្ន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំរបស់អ្នកស្វ ើការបញ្ញជទិញ
ជូ ន្អ្ន ក ណដេអ្ន កទទួ េប្ដន្ព្ីឱសងសាាន្ ឬសោយការបញ្ញជទិញតាមថ្ព្បសែីយ៍។ ឱសងទ ាំងសន្េះរាប់បញ្ចេ
ូ ឱ
សងណដេមាន្ការធានរា៉ាប់រងសៅសព្កាម Medicare ណ្ន ក D ន្ិង Medi-Cal ។ ជាំព្ូកទី 6 ណ្ន កទី D3 ទាំព្័រ 148
ព្ប្ដប់អ្នកអ្ាំព្ីអ្វីណដេអ្ន កបង់ថ្ងៃ សព្មាប់ឱសងទ ាំងសន្េះ។ ពាកយេន្ៃ ឹេះ ន្ិងន្ិយមន្័យរបស់វាមាន្សៅកនុងេាំោប់
អ្កសរព្កមសៅកនុងជាំព្ូកចុងសព្កាយថ្ន្ សសៀវសៅណែនាំសមាជិក។
Health Net Cal MediConnect ក៏ធានរា៉ាប់រងសេើឱសងដូ ចខាងសព្កាមសន្េះ្ងណដរ សទេះបីជាឱសងទ ាំងសន្េះ
មិន្ព្តូវប្ដន្សេើកយកមកព្ិភាកាសៅកនុងជាំព្ូកសន្េះក៏សោយ៖



ឱសងណដេធានរា៉ាប់រងសោយ Medicare ណ្ន ក A។ ទ ាំងសន្េះរ ួមមាន្ឱសងមួ យចាំន្ួន្ណដេ្ត េ់
ជូ ន្សោកអ្ន ក សៅសព្េណដេសោកអ្ន កសព្មាកព្ាប្ដេសៅកនុងមន្ទ ីរសព្ទយ ឬមន្ទ ីរណងទ ាំ។



ឱសងណដេធានរា៉ាប់រងសោយ Medicare ណ្ន ក B ។ ទ ាំងសន្េះរ ួមមាន្ឱសងព្ាប្ដេសោយសព្បើជាតិ
េីមីមួយចាំន្ួន្ ថ្នចា
ាំ ក់មួយចាំន្ួន្ណដេ្ត េ់ជូន្សោកអ្ន កសៅសព្េសោកអ្ន កជួ បព្ិសព្រេះជាមួ យ
សវជជ បែឌិត ឬអ្ន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំស្សងសទៀតសៅកនុងការ ិយាេ័យ ន្ិងឱសងណដេ្ត េ់ជូន្សោកអ្ន ក
សៅេៃ ីន្ិកោងឈាម។ សដើមបីណសវ ងយេ់បណន្ា មអ្ាំព្ីឱសងណដេទទួ េប្ដន្ការធានរា៉ាប់រងសៅសព្កាម
Medicare ណ្ន ក B សូ មសមើេតារាងអ្តា ព្បសយាជន្៍សៅកនុងជាំព្ូកទី 4 ណ្ន ក D ទាំព្័រ 70 ។

វេ ធាននសម្រមា ់ការនរ៉ាប ់រងឱសថលកណ ណៈពិបម្រោះជជំងឺបម្រររ ស់ន្ែនការ
ជាទូ សៅ សយើងន្ឹងធានរា៉ាប់រងសេើឱសងរបស់អ្នក ដរាបណាសោកអ្ន កអ្ន្ុវតត តាមវវ ិធាន្ននសៅកនុងណ្ន កសន្េះ។
1. សោកអ្ន កព្តូវឱយសវជជ បែឌិត ឬអ្ន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំស្សងសទៀតសៅកនុងបណា
ា ញរបស់សយើងសចញ
សវជជ បញ្ញជជូ ន្សោកអ្ន ក។ បុេគេសន្េះ ជាសរឿយៗ េឺជាអ្ន ក្ត េ់ការណងទ ាំបឋម (PCP) របស់អ្នក។វាក៏
អាចជាអ្ន ក្ា េ់សសវាណងទ ាំកនុងបណា
ា ញស្សងមួ យសទៀត្ងណដរ សបើសិន្អ្ន ក្ត េ់ការណងទប
ាំ ឋម
របស់អ្នក ប្ដន្បញ្ជន្
ូ សោកអ្ន កឱយមកទទួ េការណងទ ាំ។
2. ជាទូ សៅ សោកអ្ន កព្តូវសព្បើឱសងសាាន្កនុងបណា
ត ញ សដើមបីទទួ េប្ដន្ការ្គ ត់្គង់ឱសងតាមសវជជ បញ្ញជ
របស់អ្នក។
3. ឱសងព្តូវការសវជជ បញ្ញជរបស់អ្នកព្តូវណតសា ិតកនុង បញ្ជ ីឱសងណដេមាន្ការធានរា៉ាប់រង របស់
ណ្ន្ការ សយើងសៅវាសោយខៃ ីថ្ “បញ្ជ ីឱសង”។

?



សបើសិន្ឱសងមិន្សា ិតកនុងបញ្ជ ីឱសងសទ សយើងអាចន្ឹងធានរា៉ាប់រងជូ ន្ សព្មាប់ករែីសេើកណេង។



សូ មសមើេជាំព្ូកទី 9 ណ្ន ក F2 ទាំព្័រ 224 សដើមបីណសវ ងយេ់អ្ាំព្ីការសសន ើសុាំករែីសេើកណេង

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ជាំព្ូកទី 5 ៖ ការទទួ េប្ដន្សឱសងតាមសវជជ បញ្ញជប
សព្មាប់អ្នកជាំងឺ ណដេមិន្សព្មាកព្ាប្ដេសៅកនុង
មន្ទ ីរសព្ទយរបស់អ្នក
តាមរយៈណ្ន្ការ

4. ឱសងរបស់អ្នកព្តូវសព្បើសព្មាប់ ការបញ្ញជក់ណដេប្ដន្ទទួ េសាគេ់ណបបសវជជ សាស្រសា។ សន្េះ មាន្ន្័យថ្
ការសព្បើឱសងសន្េះ អាចព្តូវប្ដន្ឯកភាព្សោយរដឋ ប្ដេចាំែីអាហារ ន្ិងឱសង (Food and Drug
Administration) ឬរាំព្ទសោយឯកសារសយាងណ្ន កសវជជ សាស្រសតជាក់ោក់។ សព្មាប់ថ្នណាំ ដេព្តូវប្ដន្
រា៉ាប់រ៉ាងសោយ Medi-Cal សន្េះមាន្ន្័យថ្ ការសព្បើព្ប្ដស់ឱសង េឺចាាំប្ដច់ ន្ិងសមសហតុ្េ សដើមបី
ការពារអាយុជី វ ិត ទប់សាាត់ជាំងឺ ឬព្ិការភាព្្ាំដុាំ ឬសដើមបីកាត់បន្ា យការឈឺចាប់្ៃន្់្ៃរតាមរយៈ
ការស្វ ើសរាេវ ិន្ិចឆ័យ ឬការព្ាប្ដេជាំងឺ សរាេ ឬក៏របួ ស។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
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ថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
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(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
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ថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
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(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅ
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ជាំព្ូកទី 5 ៖ ការទទួ េប្ដន្សឱសងតាមសវជជ បញ្ញជប
សព្មាប់អ្នកជាំងឺ ណដេមិន្សព្មាកព្ាប្ដេសៅកនុង
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A. ការទទួ លបានការែគត់ែគង់ ំបពញតាមបេជជ ញ្ជជរ ស់អ្នក
A1. ការ ំបពញបេជជ ញ្ជជរ ស់អ្នកបៅតាមឱសថស្ថែន ណ្ត
ត ញ
កនុងករែីភាេសព្ចើន្បាំ្ុត សយើងន្ឹងចាំណាយសព្មាប់ឱសងតាមសវជជ បញ្ញជ ន្តកនុងករណីព្ួកវាព្តូវប្ដន្្គ ត់្គង់ឱ្
យសោយឱសងសាាន្កនុងបណា
ត ញណាមួ យរបស់សយើងប៉ោុសណា
ណ េះ។ ឱសងសាាន្កនុងបណា
ត ញ េឺជាហាងេក់ឱសងណដេ
ប្ដន្យេ់ព្ព្ម្គ ត់្គង់ឱសងតាមសវជជ បញ្ញជជូ ន្ដេ់សមាជិកណ្ន្ការរបស់សយើង។ សោកអ្ន កអាចសៅកាន្់
ឱសងសាាន្កនុងបណា
ត ញរបស់សយើងណាមួ យក៏ប្ដន្។
សដើមបីណសវ ងរកឱសងសាាន្កនុងបណា
ត ញ សនេះសោកអ្ន កអាចរកសមើេសៅកនុងបញ្ជ ីរាយសឈាមេះអ្ន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំ
ន្ិងឱសងសាាន្ សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័ររបស់សយើង ឬទាំនក់ទាំន្ងណ្ន កសសវាបសព្មើសមាជិក។

A2. ការបម្រ ើ ណណសមាគល់សមាជិករ ស់អ្នកបៅបពលន្ែលបោកអ្ន ក ំបពញបេជជ ញ្ជជ
សដើមបី្គត់្គង់ឱសងតាមសវជជ បញ្ញជរបស់អ្នក សូម ង្ហាញ ័ណណសមាគល់សមាជិករ ស់អ្នក សៅឱសងសាាន្កនុង
បណា
ត ញរបស់អ្នក។ ឱសងសាាន្កនុងបណា
ត ញន្ឹងសចញវ ិកា យបព្តជូ ន្ព្ួ កសយើង សព្មាប់ចាំណែកថ្ន្ចាំណាយសេើ
តថ្មៃ ឱសងណដេមាន្សវជជ បញ្ញជណដេមាន្ការធានរា៉ាប់រងរបស់អ្នក។ សោកអ្ន កចាាំប្ដច់ព្តូវបង់ ចាំណែកផ្លទេ់
ខល ួន្សៅឲ្យឱសងសាាន្ជាថ្ងៃ ចាំណាយរ ួមចាំណាយសៅសព្េសោកអ្ន កមកយកសវជជ បញ្ញជរបស់អ្នក។
សបើសិន្សោកអ្ន កមិន្មាន្បែណសមាគេ់សមាជិកជាប់ខល ួន្ សៅសព្េសោកអ្ន កឱយសេ្គ ត់្គង់ឱសងតាម
សវជជ បញ្ញជរបស់អ្នក សូ មសសន ើឱសងសាាន្ឱយសៅទូ រសព្ទ មកព្ួ កសយើង សដើមបីទទួ េប្ដន្ព្័ត៌មាន្ចាាំប្ដច់។
ប ើសិនឱសថស្ថែនមិនអាចទទួ លបានព័ត៌មានចំបាច់បទ បរជបោកអ្ន កអាចនឹងម្រតូេ ង់ថ្ថៃទង
ំ ម្រស ុង
សម្រមា ់ឱសថតាមបេជជ ញ្ជជបៅបពលន្ែលបោកអ្ន កមកយកវា។ បនទប់មកសោកអ្ន កអាចសសន ើសុាំព្ួកសយើងឲ្្
យសងអ្ន កវ ិញន្ូ វចាំណែកចូ េរ ួមការចាំណាយរបស់សយើង។ សបើសិន្សោកអ្ន កមិន្អាចបង់ថ្ងៃ ឱសងសទសនេះ សូ ម
ទាំនក់ទាំន្ងសសវាបសព្មើសមាជិកភាៃមៗ។ សយើងន្ឹងស្វ ើអ្វីៗណដេអាចជួ យសោកអ្ន កប្ដន្។



សដើមបីណសវ ងយេ់អ្ាំព្ីរសបៀបសសន ើឱយសយើងបង់ព្ប្ដក់ជូន្សោកអ្ន កវ ិញ សូ មអាន្ជាំព្ូកទី 7 ណ្ន ក A ទាំព្ីរ 154 ។



សបើសិន្អ្ន កព្តូវការជាំន្ួយកនុងការ្គ ត់្គង់ឱសងតាមសវជជ បញ្ញជ សនេះសោកអ្ន កអាចទាំនក់
ទាំន្ងមកកាន្់ណ្ន កសសវាបសព្មើសមាជិក។

A3. បតើម្រតូេប្វ ើយ៉ាងណ្ត ប ើសិនបោកអ្ន ក ត របៅកាន់
ូ
ណ្ត
ត ញឱសថស្ថែនបែេងបទៀត
សបើសិន្សោកអ្ន កបតរឱសងសា
ូ
ា ន្ សហើយព្តូវការឲ្យសេ្គ ត់្គង់ឱសងតាមសវជជ បញ្ញជស ើង វ ិញ សនេះសោកអ្ន កអាច
សសន ើសុាំសអាយអ្ន ក្ត េ់សសវាសចញសវជជ បញ្ញជងម ីឬ សសន ើសអាយឱសងសាាន្របស់អ្នកស្ទ រសវជជ បញ្ញជសន្េះ សៅកាន្់ឱសងសាាន្
ងម ីសន្េះ សបើសិន្ការ្គ ត់្គង់ឱសងតាមសវជជ បញ្ញជងម ីមតងសទៀតសៅសេ់សៅស ើយ។
សបើសិន្សោកអ្ន កព្តូវការជាំន្ួយ សដើមបីបតរឱសងសា
ូ
ា ន្កនុងបណា
ត ញ សនេះសោកអ្ន កអាចទាំនក់ទាំន្ងមកកាន្់
ណ្ន កសសវាបសព្មើសមាជិក។

A4. បតើម្រតូេប្វ ើយ៉ាងណ្ត ប ើសិនឱសថស្ថែនន្ែលបោកអ្ន កបម្រ ើម្របាស់ចកបចញពី ណ្ត
ត ញ
សបើសិន្ឱសងសាាន្ណដេសោកអ្ន កសព្បើចាកសចញព្ីបណា
ត ញណ្ន្ការ សនេះសោកអ្ន កព្តូវណសវ ងរកឱសងសាាន្ងម ី
កនុងបណា
ត ញ។
សដើមបីណសវ ងរកឱសងសាាន្ងម ីកនុងបណា
ត ញ សនេះសោកអ្ន កអាចរកសមើេសៅកនុងបញ្ជ ីរាយសឈាមេះអ្ន ក្ត េ់សសវា ន្ិង
ឱសងសាាន្ ឬចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័ររបស់សយើង ឬទក់ទងណ្ន កសសវាបសព្មើសមាជិក។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ជាំព្ូកទី 5 ៖ ការទទួ េប្ដន្សឱសងតាមសវជជ បញ្ញជប
សព្មាប់អ្នកជាំងឺ ណដេមិន្សព្មាកព្ាប្ដេសៅកនុង
មន្ទ ីរសព្ទយរបស់អ្នក
តាមរយៈណ្ន្ការ

A5. បម្រ ើឱសថស្ថែនឯកបទស
មាន្សព្េខៃ េះ សវជជ បញ្ញជព្តូវណត្គ ត់្គង់សៅឱសងសាាន្ឯកសទស។ ឱសងសាាន្ឯកសទស រ ួមមាន្ ៖



ឱសងសាាន្ណដេ្គ ត់្គង់ឱសងសព្មាប់ការព្ាប្ដេសោយការព្យ
ួ រសសរ៉ា ូមតាម្ទ េះ។



ឱសងសាាន្ណដេ្គ ត់្គង់ឱសងជូ ន្អ្ន កសានក់សៅកនុងមន្ទ ីរណងទ ាំរយៈសព្េណវងដូ ចជា មែឌេណងទ ាំ។

o ជាទូ សៅ ទីកណន្ៃ ងណងទ ាំរយៈសព្េណវង មាន្ឱសងសាាន្ខល ួន្ឯង។ សបើសិន្សោកអ្ន កជាជន្
សាំណាក់សៅកនុងសាាប័ន្ណងទ ាំរយៈសព្េណវង សនេះសយើងព្តូវណតស្វ ើឱយព្ប្ដកដថ្ សោកអ្ន ក
អាចទទួ េប្ដន្ឱសង ណដេសោកអ្ន កព្តូវការសៅឯឱសងសាាន្ថ្ន្សាាប័ន្សនេះ។

o សបើសិន្ឱសងសាាន្កនុងសាាប័ន្ណងទ ាំរយៈសព្េណវងរបស់អ្នកមិន្សា ិតកនុងបណា
ត ញរបស់សយើង
ឬអ្ន កមាន្ការព្ិប្ដកកនុងការទទួ េប្ដន្អ្តា ព្បសយាជន្៍ណ្ន កឱសងរបស់អ្នកសៅកនុង
សាាប័ន្ណងទ ាំរយៈសព្េណវង សូ មទក់ទងណ្ន កសសវាបសព្មើសមាជិក។



ឱសងសាាន្ណដេបសព្មើឱយកមម វ ិ្ីសុខភាព្ជន្ជាតិសដើមអាសមរ ិកសៅទីព្ក ុង/កុេសមព ន្ធ/សសវា
សុខភាព្ជន្ជាតិសដើមអាសមរ ិក (Indian Health Service/Tribal/Urban Indian Health
Program)។ សេើកណេងករែីបនទន្់ មាន្ណតជន្ជាតិអាសមរ ិកសដើម ឬជន្ជាតិសដើម អាឡាសាា
ប៉ោុសណា
ណ េះ ណដេអាចសព្បើឱសងសាាន្ទ ាំងសន្េះប្ដន្។



ឱសងសាាន្ណដេ្គ ត់្គង់ឱសងព្តូវការការចាត់ណចង ន្ិងការណែនាំព្ិសសសសព្មាប់ការសព្បើព្ប្ដស់។

សដើមបីណសវ ងរកឱសងសាាន្ឯកសទស អ្ន កអាចរកសមើេសៅកនុងបញ្ជ ីរាយសឈាមេះអ្ន ក្ត េ់សសវាណងទន្
ាំ ិងឱសងសាាន្
សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័ររបស់សយើង ឬទាំនក់ទាំន្ងណ្ន កសសវាបសព្មើសមាជិក។

A6. បម្រ ើបសវា ញ្ជជទិញតាមថ្ម្រ សណីយ៍ បែើមបីទទួ លបានឱសថរ ស់អ្នក
សព្មាប់ឱសងជាក់ោក់មួយចាំន្ួន្ សោកអ្ន កអាចសព្បើសសវាបញ្ញជទិញតាមថ្ព្បសែីយ៍កនុងបណា
ត ញរបស់
ណ្ន្ការ។ ជាទូ សៅ ឱសងណដេអាចរកប្ដន្តាមរយៈការបញ្ញជទិញតាមថ្ព្បសែីយ៍ េឺជាឱសងណដេសោកអ្ន កព្តូវ
សព្បើព្ប្ដស់យា៉ោងសទៀងទត់ជាព្បចាាំសព្មាប់សាាន្ភាព្សវជជ សាស្រសតរយៈសព្េយូរអ្ណងវ ង ឬរាុថ្ាំ រ៉ា។ ថ្នណាំ ដេមិន្មាន្តាមរ
យៈសសវាបញ្ញជទិញតាមថ្ព្បសែីយ៍របស់ណ្ន្ការព្តូវប្ដន្សមាគេ់សោយសញ្ញា NM សៅកនុងបញ្ជ ីឱសងរបស់សយើង។
សសវាបញ្ញជទិញតាមថ្ព្បសែីយ៍របស់ណ្ន្ការរបស់សយើងអ្ន្ុញ្ញាត ឲ្យសោកអ្ន កបញ្ញជទិញ រហូ តដេ់ 90 ថ្ងៃ ។ ការ
្គ ត់្គង់ឱសងរយៈសព្េ 90ថ្ងៃ មាន្ថ្ងៃ បង់រ ួមដូ ចរនន្ឹងការ្គ ត់្គង់រយៈសព្េមួ យណខណដរ។

ការែគត់ែគង់ឱសថតាមបេជជ ញ្ជជរ ស់ខ្ុំតាមថ្ម្រ សណីយ៍
សដើមបីទទួ េប្ដន្ សាំែុាំណបបបទបញ្ញជទិញន្ិង ព្័ត៌មាន្អ្ាំព្ីការបាំសព្ញសវជជ បញ្ញជរបស់អ្នកតាមអ្ុីណមេសូ មចូ េ
សមើេសេហទាំព្័ររបស់សយើង mmp.healthnetcalifornia.comឬទូ រសព្ទ សៅសសវាកមម សមាជិកតាមសេខ 1-855464-3571 (TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀង
រាេ់ថ្ងៃ ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក
វវ ិញសៅថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។
ជាទូ សៅ សវជជ បញ្ញជណដេបញ្ញជទិញតាមរយៈថ្ព្បសែីយ៍ន្ឹងមកដេ់ថ្ដសោកអ្ន កកនុងរយៈសព្េ 10-14 ថ្ងៃ ។ សបើសិន្
ការបញ្ញជទិញតាមអ្ុីណមេរបស់អ្នកព្តូវប្ដន្ព្ន្ារសព្េសូ មទូ រសព្ទ សៅកាន្់ណ្ន កសសវាបសព្មើសមាជិក ឬ CVS
Caremark តាមសេខ 1-888-624-1139 (TTY: 711)។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ជាំព្ូកទី 5 ៖ ការទទួ េប្ដន្សឱសងតាមសវជជ បញ្ញជប
សព្មាប់អ្នកជាំងឺ ណដេមិន្សព្មាកព្ាប្ដេសៅកនុង
មន្ទ ីរសព្ទយរបស់អ្នក
តាមរយៈណ្ន្ការ

នីតិ េ ធា្ី ញ្ជជទិញតាមថ្ម្រ សណីយ៍
សសវាបញ្ញជទិញតាមថ្ព្បសែីយ៍មាន្ន្ីតិ វ ិ្ីខុសៗរនសព្មាប់ឱសងតាមសវជជ បញ្ញជងម ីៗណដេវាទទួ េប្ដន្ព្ីសោក
អ្ន ក ឱសងតាមសវជជ បញ្ញជងម ីៗណដេទទួ េប្ដន្សោយផ្លទេ់ព្ីកា រ ិយាេ័យអ្ន ក្ា េ់សសវារបស់អ្នក ន្ិងការ្គ ត់្គង់
ឱសងស ើង វ ិញតាមសវជជ បញ្ញជថ្ន្ការបញ្ញជទិញតាមសាររបស់អ្នក៖
1.បេជជ ញ្ជជថមីៗន្ែលឱសថស្ថែនទទួ លបានពីបោកអ្ន ក
ឱសងសាាន្ន្ឹងស្វ ើការបាំសព្ញ ន្ិងដឹកជញ្ជន្
ូ សោយសវ ័យព្បវតា ិន្ូវសវជជ បញ្ញជងម ីៗ ណដេខល ួន្ទទួ េប្ដន្ព្ី
សោកអ្ន ក។
2.បេជជ ញ្ជជថមីៗ ន្ែលឱសថស្ថែនទទួ លបានបោយផ្ទទល់ពីកា រ ធាយល័យអ្ន កែដល់បសវារ ស់អ្នក
សព្កាយព្ីឱសងសាាន្ទទួ េប្ដន្សវជជ បញ្ញជមួ យព្ីអ្នក្ា េ់សសវាណងទ ាំសុខភាព្ ឱសងសាាន្សនេះន្ឹងទាំនក់
ទាំន្ងសោកអ្ន ក សដើមបីដឹងថ្ សតើសោកអ្ន កចង់ប្ដន្ការបាំសព្ញឱសងភាៃមៗ ឬសៅសព្េសព្កាយ។



សន្េះន្ឹង្ា េ់ឱកាសដេ់សោកអ្ន កកនុងការស្វ ើឱយព្ប្ដកដថ្ ឱសងសាាន្ន្ឹងបញ្ជន្
ូ ឱសងប្ដន្
ព្តឹមព្តូវ (រ ួមមាន្ព្បសិទធិភាព្ បរ ិមាែ ន្ិងទព្មង់) សហើយសបើសិន្ចាាំប្ដច់ អ្ន្ុញ្ញាតឱយសោក
អ្ន កបញ្ឈប់ ឬព្ន្ារសព្េការបញ្ញជទិញសនេះ មុន្ន្ឹងសោកអ្ន កព្តូវប្ដន្សចញវ ិកា យបព្តេិតថ្ងៃ
សហើយការបញ្ញជទិញសនេះព្តូវប្ដន្ដឹកជញ្ជន្
ូ ។



វាជាការសាំខាន្់ណាស់ ណដេសោកអ្ន កព្តូវស្ៃ ើយតបរាេ់សព្េ ណដេឱសងសាាន្ទាំនក់ទាំន្ង
សដើមបីព្ប្ដប់ឱយព្ួ កសេដឹងព្ីអ្វីណដេព្តូវស្វ ើជាមួ យន្ឹងសវជជ បញ្ញជងម ីសនេះ ន្ិងបង្ការការព្ន្ារសព្េ
ណាមួ យកនុងការដឹកជញ្ជន្
ូ ។

3.ការែគត់ែគង់ប

ើង េ ធាញនូ េឱសថតាមបេជជ ញ្ជជន្ែល ញ្ជជទិញតាមថ្ម្រ សណីយ៍

សព្មាប់ការបាំសព្ញឱសងរបស់អ្នកស ើង វ ិញ មាន្ជសព្មើស សដើមបីចុេះសឈាមេះសព្មាប់កមម វ ិ្ីបាំសព្ញស ើង
វវ ិញសោយសវ ័យព្បវតត ិ។ សៅសព្កាមកមម វ ិ្ីសន្េះ សយើងន្ឹងចាប់ស្ត ើមដាំសែើរការការបាំសព្ញស ើង វ ិញសោយ
សវ ័យព្បវតត ិ សៅសព្េណដេកាំែត់ព្តារបស់សយើងបង្កាញថ្ សោកអ្ន កជិតអ្ស់ ឱសងសព្បើព្ប្ដស់សហើយ។



ឱសងសាាន្ន្ឹងទក់ទងមកសោកអ្ន កមុន្ន្ឹងបញ្ជន្
ូ ការបាំសព្ញស ើង វ ិញន្ីមួយៗ សដើមបីធានថ្
សោកអ្ន កព្តូវការឱសងបណន្ា មសទៀត សហើយសោកអ្ន កអាចសប្ដេះបង់ការបាំសព្ញស ើង វ ិញ ណដេប្ដន្
កាំែត់សព្េ សបើសិន្សោកអ្ន កមាន្ឱសងព្េប់ព្រន្់ ឬសបើសិន្ឱសងរបស់អ្នកប្ដន្ផ្លៃស់បតរ។
ូ



សបើសិន្សោកអ្ន កសព្ជើសសរ ើសមិន្សព្បើកមម វ ិ្ីបាំសព្ញស ើង វ ិញសោយសវ ័យព្បវតត ិរបស់សយើងសនេះសទ
សូ មទក់ទងឱសងសាាន្របស់អ្នករយៈសព្េ 14 ថ្ងៃ មុន្សព្េសោកអ្ន កេិតថ្ ឱសងមាន្សៅ
កនុងថ្ដន្ឹងអ្ស់ សហើយសដើមបីព្ប្ដកដថ្ ការបញ្ញជទិញបនទប់របស់អ្នកព្តូវប្ដន្ដឹកជញ្ជន្
ូ សៅឱយ
សោកអ្ន កទន្់សព្េសវោ។

សដើមបីចាកសចញព្ី កមម វ ិ្ី របស់សយើងណដេសរៀបចាំការបាំសព្ញស ើង វ ិញតាមថ្ព្បសែីយ៍សោយ
សវ ័យព្បវតត ិ សូ មទាំនក់ទាំន្ងមកព្ួ កសយើង តាមរយៈការសៅសៅកាន្់សសវាបសព្មើសមាជិក ឬ
ឱសងសាាន្បញ្ញជទិញតាមថ្ព្បសែីយ៍របស់អ្នក៖
CVS Caremark: 1-888-624-1139 (TTY: 711)
ដូ សចន េះ ឱសងសាាន្អាចទាំនក់ទាំន្ងសៅកាន្់សោកអ្ន ក សដើមបីបញ្ញជក់ការបញ្ញជទិញរបស់អ្នកមុន្ស្វ ើការដឹកជញ្ជន្
ូ
សូ មព្ប្ដកដថ្ សោកអ្ន កព្ប្ដប់ឱយឱសងសាាន្ដឹងព្ី វ ិ្ីដ៏េអបាំ្ុតកនុងការទាំនក់ទាំន្ងសោកអ្ន ក។ សោកអ្ន កេួ រណត

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ជាំព្ូកទី 5 ៖ ការទទួ េប្ដន្សឱសងតាមសវជជ បញ្ញជប
សព្មាប់អ្នកជាំងឺ ណដេមិន្សព្មាកព្ាប្ដេសៅកនុង
មន្ទ ីរសព្ទយរបស់អ្នក
តាមរយៈណ្ន្ការ

ស្ទ ៀងផ្លទត់ព្័ត៌មាន្ទាំនក់ទាំន្ងរបស់អ្នករាេ់សព្េណដេសោកអ្ន កបញ្ញជទិញ ន្ិងសៅសព្េសោកអ្ន កចុេះសឈាមេះចូ េ
សៅកនុងកមម វ ិ្ីបាំសព្ញស ើង វ ិញសោយសវ ័យព្បវតត ិ ឬសបើសិន្ព្័ត៌មាន្ទាំនក់ទាំន្ងរបស់អ្នកផ្លៃស់បតរ។
ូ

A7. ការទទួ លយកការែគត់ែគង់ឱសថរយៈបពលយូរអ្ន្ងវ ង
សោកអ្ន កអាចទទួ េប្ដន្ការ្គ ត់្គង់ឱសងសព្បើព្ប្ដស់ជាព្បចាាំរយៈសព្េណវងណដេមាន្កនុងបញ្ជ ីឱសងរបស់ណ្ន្ការរបស់
សយើង។ ឱសងសព្បើព្ប្ដស់ជាព្បចាាំ េឺជាឱសងណដេសោកអ្ន កសព្បើជាព្បចាាំ សព្មាប់សាាន្ភាព្ជាំងឺរាុថ្ាំ រ៉ា ឬរយៈសព្េណវង។
ឱសងសាាន្កនុងបណា
ត ញមួ យចាំន្ួន្អ្ន្ុញ្ញាតឱយសោកអ្ន កទទួ េប្ដន្ការ្គ ត់្គង់ឱសងសព្បើព្ប្ដស់ជាព្បចាាំរយៈសព្េណវ
ង។ ការ្គ ត់្គង់ឱសងរយៈសព្េ 90ថ្ងៃ មាន្ថ្ងៃ បង់រ ួមដូ ចរនន្ឹងការ្គ ត់្គង់រយៈសព្េមួ យណខណដរ។ បញ្ជ ីរាយសឈាមេះ
អ្ន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំ ន្ិងឱសងសាាន្ ព្ប្ដប់សោកអ្ន កឱយដឹងព្ីឱសងសាាន្ណាមួ យណដេអាច្ត េ់ការ្គ ត់្គង់ឱសងសព្បើ
ព្ប្ដស់ជាព្បចាាំរយៈសព្េណវង ជូ ន្សោកអ្ន ក។ សោកអ្ន ក ក៏អាចទូ រសព្ទ សៅកាន្់ណ្ន កសសវាបសព្មើសមាជិកសព្មាប់
ព្័ត៌មាន្បណន្ា ម។
សព្មាប់ឱសងព្បសេទជាក់ោក់មួយចាំន្ួន្ សោកអ្ន ក អាចសព្បើសសវាបញ្ញជទិញតាមថ្ព្បសែីយ៍ថ្ន្បណា
ត ញរបស់
ណ្ន្ការសដើមបីទទួ េប្ដន្ការ្គ ត់្គង់ឱសងសព្បើព្ប្ដស់ជាព្បចាាំរយៈសព្េណវង។ សូ មអាន្ណ្ន កខាងសេើសៅទាំព្័រ 127
សដើមបីណសវ ងយេ់អ្ាំព្ីសសវាបញ្ញជទិញតាមថ្ព្បសែីយ៍។

A8. ការបម្រ ម្រើ បាស់ឱសថស្ថែនន្ែលមិនមានបៅកនុង ណ្ត
ត ញរ ស់ន្ែនការ
ជាទូ សៅ សយើងបង់ថ្ងៃ ឱសងណដេព្តូវប្ដន្្គ ត់្គង់សៅឱសងសាាន្សព្ៅបណា
ត ញណតកនុងករែីណដេសោកអ្ន កមិន្អាច
សព្បើឱសងសាាន្កនុងបណា
ត ញប៉ោុសណា
ណ េះ។ សយើងមាន្ឱសងសាាន្កនុងបណា
ត ញសៅសព្ៅតាំបន្់សសវារបស់សយើង ណដេសោក
អ្ន កអាចទទួ េប្ដន្ការ្គ ត់្គង់បាំសព្ញតាមសវជជ បញ្ញជរបស់អ្នក កនុងនមជាសមាជិកមានក់ថ្ន្ណ្ន្ការរបស់សយើង។
សយើងន្ឹងបង់ថ្ងៃ សវជជ បញ្ញជណដេព្តូវប្ដន្្គ ត់្គង់ឱសងសៅឱសងសាាន្សព្ៅបណា
ត ញកនុងករែីដូចខាងសព្កាម ៖

 អ្ន កស្វ ើដាំសែើរសព្ៅតាំបន្់សសវាកមម របស់ណ្ន្ការ សហើយព្តូវការឱសងណដេអ្ន កមិន្អាចរកប្ដន្សៅឱ
សងសាាន្កនុងបណា
ត ញណដេសៅជិតអ្ន ក។

 អ្ន កព្តូវការឱសងជាបនទន្់ សហើយរមន្ឱសងសាាន្កនុងបណា
ត ញណាណដេសៅជិតអ្ន ក
ន្ិងសបើកស ើយ។

 អ្ន កចាាំប្ដច់ព្តូវចាកសចញព្ី្ទេះរបស់អ្នក សោយសារសព្រេះមហន្ត រាយសហព្័ន្ធ ឬករែីអាសន្ន ណ្ន ក
សុខភាព្សាធារែៈស្សងសទៀត។
ជាទូ សៅ សយើងន្ឹងធានរា៉ាប់រងសេើការបាំសព្ញមួ យដងរហូ តដេ់ការ្គ ត់្គង់រយៈសព្េ 30 ថ្ងៃ សៅឱសងសាាន្សព្ៅ
បណា
ត ញកនុងសាាន្ភាព្ទ ាំងសន្េះ។
កនុងករែីទ ាំងសន្េះ ជាដាំបូង សូ មណ្កជាមួ យន្ឹងណ្ន កសសវាបសព្មើសមាជិក សដើមបីដឹងថ្ សតើមាន្ឱសងសាាន្កនុង
បណា
ត ញសៅជិតៗអ្ន កណដឬសទ។

A9.

ង់ម្របាក់ឱយបោកអ្ន ក េ ធាញប ស
ើ ិនបោកអ្ន ក ង់ថ្ថៃឱសថតាមបេជជ ញ្ជជ

សបើសិន្សោកអ្ន កចាាំប្ដច់ព្តូវសព្បើឱសងសាាន្សៅសព្ៅបណា
ា ញជាទូ សៅ អ្ន កន្ឹងព្តូវបង់ថ្ងៃ ចាំណាយសព្ញ ជាំន្ួសឱយការ
បង់ព្ប្ដក់រ ួម សៅសព្េណដេអ្ន កទទួ េប្ដន្សវជជ បញ្ញជរបស់អ្នក។ សោកអ្ន កអាចសសន ើឱយសយើងបង់ព្ប្ដក់ជូន្សោកអ្ន ក
វវ ិញសព្មាប់ចាំណែកថ្ន្ការចូ េរ ួមចាំណាយរបស់សយើង។
សដើមបីណសវ ងយេ់បណន្ា មអ្ាំព្ីសរឿងសន្េះ សូ មសមើេជាំព្ូកទី 7 ណ្ន ក A ទាំព្័រ 154 ។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ជាំព្ូកទី 5 ៖ ការទទួ េប្ដន្សឱសងតាមសវជជ បញ្ញជប
សព្មាប់អ្នកជាំងឺ ណដេមិន្សព្មាកព្ាប្ដេសៅកនុង
មន្ទ ីរសព្ទយរបស់អ្នក
តាមរយៈណ្ន្ការ

ញ្ជីឱសថរ ស់ន្ែនការ

B.

សយើងមាន្ បញ្ជ ីឱសងណដេមាន្ការធានរា៉ាប់រង សយើងសៅវាសោយខៃ ីថ្ “បញ្ជ ីឱសង”។
ឱសងកនុងបញ្ជ ីឱសងសន្េះ ព្តូវប្ដន្សព្ជើសសរ ើសព្ីព្ួកសយើងសព្កាមជាំន្ួយរបស់ព្ក ុមសវជជ បែឌិត ន្ិងឱសងការ ើ។
បញ្ជ ីឱសងសន្េះ ក៏ព្ប្ដប់ឱយសោកអ្ន កដឹង្ងណដរ អ្ាំព្ី វ ិធាន្ណាមួ យណដេសោកអ្ន កព្តូវសររព្តាមសដើមបីទទួ េ
ប្ដន្ឱសងរបស់សោកអ្ន ក។
ជាទូ សៅ សយើងន្ឹងបង់ថ្ងៃ ឱសងណដេសា ិតកនុងបញ្ជ ីឱសងរបស់ណ្ន្ការ ដរាបណាសោកអ្ន កសររព្តាមវ ិធាន្
ណដេព្តូវប្ដន្ ព្ន្យេ់កនុងជាំព្ូកសន្េះ។

B1. ឱសថបៅកនុង ញ្ជីឱសថ
បញ្ជ ីឱសងរ ួមមាន្ឱសងណដេធានរា៉ាប់រងសព្កាមឱសង Medicare ណ្ន ក D ន្ិងឱសងតាមសវជជ បញ្ញជមួ យចាំន្ួន្
ព្ព្មទ ាំងឱសងរមន្សវជជ បញ្ញជ (OTC) ន្ិង្េិត្េណដេធានរា៉ាប់រងសព្កាមអ្តា ព្បសយាជន្៍ Medi-Cal របស់អ្នក។
បញ្ជ ីឱសងរ ួមមាន្ ទ ាំងឱសងមាន្មា៉ោកយីសហាន្ិងឱសងរមន្មា៉ោកយីសហា។ ឱសងរមន្មា៉ោកយីសហាមាន្ធាតុ្ស ាំ
សកមម ដូចរនសៅន្ឹងឱសងមាន្មា៉ោកយីសហាណដរ។ ជាទូ សៅ ឱសងទ ាំងសន្េះមាន្ព្បសិទធភាព្ដូ ចរនន្ឹងឱសងមាន្
មា៉ោកយីសហាណដរ សហើយជា្មម តាមាន្តថ្មៃ សថ្កជាង។
ណ្ន្ការរបស់សយើងក៏ធានរា៉ាប់រងសេើឱសង ន្ិង្េិត្េ OTC មួ យចាំន្ួន្។ ឱសង OTC មួ យចាំន្ួន្មាន្តថ្មៃ
តិចជាងឱសងតាមសវជជ បញ្ញជ សហើយមាន្ព្បសិទធភាព្ដូ ចរន។សព្មាប់ព្័ត៌មាន្បណន្ា ម សូ មទូ រសព្ទ សៅណ្ន កសសវា
បសព្មើសមាជិក។

B2. រប ៀ ន្សវងរកឱសថបៅកនុង ញ្ជីឱសថ
សដើមបីដឹងថ្ឱសងណដេសោកអ្ន កព្តូវសព្បើសាិតកនុងបញ្ជ ីឱសង សោកអ្ន កអាច ៖



ព្ិន្ិតយសមើេបញ្ជ ីឱសងចុងសព្កាយបាំ្ុតណដេសយើងប្ដន្ស្ញើជូន្តាមថ្ព្បសែីយ៍។



ចូ េសៅសេហទាំព្័ររបស់ណ្ន្ការតាមអាសយោឋន្mmp.healthnetcalifornia.com។ បញ្ជ ីឱសងសេើ
សេហទាំព្័រណតងណតជាបញ្ជ ីចុងសព្កាយសេបាំ្ុត។



សូ មទូ រសព្ទ សៅកាន្់ណ្ន កសសវាបសព្មើសមាជិក សដើមបីដឹងថ្ឱសងមួ យសា ិតកនុងបញ្ជ ីឱសងណដរឬសទ ឬសសន ើសុាំ
ចាប់ចមៃ ងថ្ន្បញ្ជ ីសនេះណតមត ង។

B3. ឱសថន្ែលមិនមានបៅកនុង ញ្ជីឱសថ
សយើងមិន្ធានរា៉ាប់រងសេើឱសងតាមសវជជ បញ្ញជទ ាំងអ្ស់សនេះសទ។ ឱសងមួ យចាំន្ួន្មិន្សា ិតកនុងបញ្ជ ីឱសងសទ
ព្ីសព្ពាេះចាប់មិន្អ្ន្ុញ្ញាតឱយសយើងខ្ុាំស្វ ើដូសចានេះ។ កនុងករែីស្សងសទៀត សយើងប្ដន្សសព្មចចិតតមិន្ោក់បញ្ចេ
ូ
ឱសងមួ យចាំន្ួន្ចូ េកនុងបញ្ជ ីឱសង។
Health Net Cal MediConnect ន្ឹងមិន្បង់ថ្ងៃ ឱសងណដេព្តូវប្ដន្រាយសឈាមេះកនុងណ្ន កសន្េះសទ។ ឱសងទ ាំងសន្េះ
សៅថ្ឱសថមិនម្រតូេបាន៉ា ់ ញ្ចូល។ សបើសិន្សោកអ្ន កទទួ េប្ដន្សវជជ បញ្ញជណដេមាន្ឱសងមិន្ព្តូវប្ដន្រាប់
បញ្ចេ
ូ សោកអ្ន កចាាំប្ដច់ព្តូវបង់ព្ប្ដក់សោយខល ួន្ឯង។ សបើសិន្សោកអ្ន កយេ់ថ្សយើងេបបីបង់ថ្ងៃ ឱសងមិន្ព្តូវ
ប្ដន្រាប់បញ្ចេ
ូ សោយសារណតករែីរបស់អ្នក សនេះសោកអ្ន កអាចស្វ ើការបា ឹងឧទធ រែ៍ប្ដន្។ (សដើមបីណសវ ងយេ់អ្ាំព្ី
រសបៀបោក់ពាកយបែតឹងឧទធ រែ៍ សូ មសមើេជាំព្ូកទី 9 ណ្ន ក F5 ទាំព្័រ 231 ។)
ខាងសព្កាមសន្េះ េឺជា វ ិធាន្ទូ សៅបី សព្មាប់ឱសងមិន្ព្តូវប្ដន្រាប់បញ្ចេ
ូ ៖

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ជាំព្ូកទី 5 ៖ ការទទួ េប្ដន្សឱសងតាមសវជជ បញ្ញជប
សព្មាប់អ្នកជាំងឺ ណដេមិន្សព្មាកព្ាប្ដេសៅកនុង
មន្ទ ីរសព្ទយរបស់អ្នក
តាមរយៈណ្ន្ការ

1. ការធានរា៉ាប់រងសេើឱសងព្ិសព្រេះជាំងឺខាងសព្ៅរបស់ណ្ន្ការរបស់សយើង (ណដេរ ួមបញ្ចេ
ូ ទ ាំងឱសង ណ្ន ក D
ន្ិង Medi-Cal) មិន្អាចបង់ថ្ងៃ ឱសង ណដេព្តូវប្ដន្ធានរា៉ាប់រងរ ួចសហើយសៅសព្កាម Medicare ណ្ន ក A ឬ
ណ្ន ក B សទ។ ឱសងណដេធានរា៉ាប់រងសព្កាម Medicare ណ្ន ក A ឬ Part B ព្តូវប្ដន្ធានរា៉ាប់រងសោយ Health
Net Cal MediConnect សោយឥតេិតថ្ងៃ ប៉ោុណន្ត ឱសងទ ាំងសនេះមិន្ព្តូវប្ដន្សេចាត់ទុកថ្ជាណ្ន កមួ យថ្ន្
អ្តា ព្បសយាជន្៍ឱសងតាមសវជជ បញ្ញជព្ិសព្រេះជាំងឺសព្ៅរបស់អ្នកស ើយ។
2. ណ្ន្ការរបស់សយើងមិន្អាចរា៉ាប់រងបង់ថ្ងៃ ឱសងណដេទិញសៅសព្ៅសហរដឋ អាសមរ ិក ន្ិងណដន្ដីរបស់
សហរដឋ អាសមរ ិកស ើយ។
3. ការសព្បើឱសងព្តូវណតព្តូវប្ដន្ឯកភាព្សោយរដឋ ប្ដេចាំែីអាហារ ន្ិងឱសង (FDA) ឬព្តូវប្ដន្រាំព្ទសោយ
សសចកត ីសយាងណ្ន កសវជជ សាស្រសតជាក់ោក់ សដើមបីជាការព្ាប្ដេសព្មាប់េកខ ខែឌរបស់អ្នក។ សវជជ បែឌិតរបស់អ្នក
អាចន្ឹងសចញឱសងមួ យចាំន្ួន្សដើមបីព្ាប្ដេសាាន្ភាព្ជាំងឺរបស់អ្នក សទេះបីជាវាមិន្ព្តូវប្ដន្ឯកភាព្ឱយ
ព្ាប្ដេសាាន្ភាព្ជាំងឺរបស់អ្នកក៏សោយ។ ករែីសន្េះព្តូវប្ដន្សេសៅថ្ ជាការសព្បើព្ប្ដស់សោយរមន្ការអ្ន្ុញ្ញា
ត។ ជាទូ សៅ ណ្ន្ការរបស់សយើងមិន្ធានរា៉ាប់រងសេើឱសងសៅសព្េណដេឱសងទ ាំងសន្េះ ព្តូវប្ដន្សចញសវជជ
បញ្ញជសព្មាប់ការសព្បើព្ប្ដស់សោយរមន្ការអ្ន្ុញ្ញាត។
ជាងសន្េះសៅសទៀត សយាងតាមចាប់ ព្បសេទឱសងណដេរាយសឈាមេះខាងសព្កាមមិន្ព្តូវប្ដន្ធានរា៉ាប់រងសោយ
Medicare ឬ Medi-Cal សទ។



ឱសងសព្បើ សដើមបីបសងា ើន្សមតា ភាព្បន្ត ព្ូ ជ



ឱសងសព្បើ សដើមបីសរេបាំែងណកសមផ សស ឬសដើមបីបសងា ើន្ការេូ តោស់ថ្ន្សក់



ឱសងព្តូវប្ដន្សព្បើព្ប្ដស់សព្មាប់ព្ាប្ដេមុខង្កររ ឹង ឬសេទមិន្ដាំសែើការ ដូ ចជា Viagra®, Cialis®,
Levitra®,ន្ិង Caverject®



ឱសងសព្មាប់ការព្ិសព្រេះជាំងឺសព្ៅ សៅសព្េព្ក ុមហុន្្េិតឱសងព្ប្ដប់ថ្ សោកអ្ន កព្តូវ្ៃ ងការស្វ ើសតសត
ឬទទួ េយកសសវាណដេ្ា េជ
់ ូ ន្សោយព្ួ កសេណតប៉ោុសណា
ណ េះ

B4. កម្រមិតរ ួមចំន្ណកការចំណ្តយថ្ន ញ្ជីឱសថ
ឱសងន្ីមួយៗសៅកនុងបញ្ជ ីឱសងរបស់សយើង េឺសាិតកនុងកព្មិតមួ យថ្ន្កព្មិតរ ួមចាំណែកការចាំណាយទ ាំងបី។
កព្មិត េឺជាព្បសេទព្ក ុមថ្ន្ឱសងណដេមាន្ព្បសេទដូ ចរន (ឧទហរែ៍ ឱសងមាន្មា៉ោកយីសយា ឱសងរមន្មា៉ោក
យីសហា ឬឱសងរមន្សវជជ បញ្ញជ (OTC))។ ជាទូ សៅ កព្មិតរ ួមចាំណែកការចាំណាយកាន្់ណតខព ស់ តថ្មៃ ឱសងរបស់អ្នកក៏
កាន្់ណតថ្ងៃ ណដរ។

 េាំោប់ថ្នក់ទី 1 (ឱសងទូ សៅ) រ ួមមាន្ឱសងទូ សៅ។ សន្េះេឺជាកព្មិតថ្ន្ការណចករំ ណេកថ្ងៃ ចាំណាយទបបាំ្ុត។
 េាំោប់ថ្នក់ទី 2 (ឱសងមាន្យីសហា) រ ួមមាន្ឱសងមាន្យីសហា ន្ិងអាចរ ួមបញ្ចេ
ូ ឱសងទូ សៅមួ យចាំន្ួន្។ សន្េះ
េឺជាកព្មិតថ្ន្ការណចករំ ណេកថ្ងៃ ចាំណាយខព ស់បាំ្ុត។

 កព្មិតថ្នក់ទី 3 (មិន្ណមន្ជា Medicare Rx/ឱសង OTC) រាប់មាន្សវជជ បញ្ញជមួ យចាំន្ួន្ ន្ិង ឱសងមិន្មាន្
សវជជ បញ្ញជ (OTC) ឱសងណដេមាន្យីសហា ន្ិង រមន្យីសហាណដេធានរា៉ាប់រងសោយ Medi-Cal ។
សដើមបីណសវ ងយេ់ព្ីកព្មិតចាំណែកចាំណាយថ្ន្ឱសងរបស់អ្នកសូ មសមើេកនុងបញ្ជ ីឱសងរបស់សយើង។
ជាំព្ូកទី 6 ណ្ន ក D3 ទាំព្័រ 148 ន្ឹងព្ប្ដប់ព្ីចាំន្ួន្ទឹកព្ប្ដក់ណដេសោកអ្ន កព្តូវបង់សព្មាប់កព្មិតរ ួមចាំណែកការ
ចាំណាយន្ីមួយៗ។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ជាំព្ូកទី 5 ៖ ការទទួ េប្ដន្សឱសងតាមសវជជ បញ្ញជប
សព្មាប់អ្នកជាំងឺ ណដេមិន្សព្មាកព្ាប្ដេសៅកនុង
មន្ទ ីរសព្ទយរបស់អ្នក
តាមរយៈណ្ន្ការ

C. ការោក់កំណត់បលើឱសថមួ យចំនួន
សព្មាប់ឱសងតាមសវជជ បញ្ញជមួ យចាំន្ួន្ វវ ិធាន្ព្ិសសសប្ដន្កាំែត់សេើរសបៀប ន្ិងសព្េណដេណ្ន្ការព្តូវធានរា៉ាប់រ
ង។ ជាទូ សៅ វវ ិធាន្របស់សយើងសេើកទឹកចិតតឱយសោកអ្ន កទទួ េយកឱសងណដេព្តូវន្ឹងសាាន្ភាព្សុខភាព្របស់
អ្ន ក ន្ិងមាន្សុវតា ិភាព្ ន្ិងព្បសិទធភាព្។ សៅសព្េឱសងមាន្សុវតា ិភាព្ សហើយមាន្តថ្មៃ សថ្ក មាន្ព្បសិទធភាព្
ដូ ចរនន្ឹងឱសងមាន្តថ្មៃ ថ្ងៃ សនេះសយើងខ្ុាំរំព្ឹងថ្អ្ន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំរបស់អ្នកន្ឹងសព្បើឱសងមាន្តថ្មៃ សថ្ក។
ប ើសិនមានវេ ធាននពិបសសណ្តមួ យចំប ជឱសថរ ស់អ្នកជាទូ បៅវាមានន័យថាអ្ន ក អ្ន កែតល់បសវាន្ថទំអ្នកនឹង
ម្រតូេចត់វេ ធាននការ ន្នែ ម បែើមបីឱយបយើងនរ៉ាប ់រងបលើឱសថបរជ។ ឧទហរែ៍ អ្ន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំរបស់អ្នកអាច
ន្ឹងព្ប្ដប់ព្ួកសយើងព្ីការស្វ ើសរាេវវ ិន្ិចឆ័យរបស់អ្នក ឬ្ត េ់េទធ ្េសតសត ឈាមជាមុន្។ សបើសិន្សោកអ្ន ក ឬអ្ន ក្ត េ់
សសវាណងទ ាំសោកអ្ន កយេ់ថ្ វវ ិធាន្របស់សយើងមិន្េបបីអ្ន្ុវតត ចាំសពាេះសាាន្ភាព្របស់អ្នក សនេះសោកអ្ន កេបបីសសន ើ
ឱយសយើង្ត េ់ការសេើកណេង។ សយើងអាច ឬមិន្អាចយេ់ព្ព្មឱយសោកអ្ន កសព្បើឱសងសោយរមន្ការចាត់វវ ិធាន្ការ
បណន្ា មសនេះ។
សដើមបីណសវ ងយេ់បណន្ា មអ្ាំព្ីការសសន ើសុាំករែីសេើកណេង សូ មសមើេជាំព្ូកទី 9 ណ្ន ក F2 ទាំព្័រ 224 ។
1. ការោក់កម្រមិតកំណត់បលើការបម្រ ើម្របាស់ឱសថមានមា៉ាកយីបោបៅបពលទម្រមង់ោះមនមា៉ាកយីបោក៏មានន្ែរ
ជាទូ សៅ ឱសងរមន្មា៉ោកយីសហាមាន្ព្បសិទធភាព្ដូ ចរនសៅន្ឹងឱសងមាន្មា៉ោកយីសហាណដរ សហើយតាម្មម តា
មាន្តថ្មៃ ទបជាង។ កនុងសសទ ើរព្េប់ករែីទ ាំងអ្ស់ សបើសិន្មាន្ទព្មង់រមន្មា៉ោកយីសហាថ្ន្សងមាន្មា៉ោកយីសហា
ឱសងសាាន្បណា
ត ញរបស់សយើងន្ឹង្ត េ់ជូន្អ្ន កន្ូ វទព្មង់រមន្មា៉ោកយីសហា។



តាម្មម តា សយើងន្ឹងមិន្បង់ថ្ងៃ សព្មាប់ឱសងមាន្មា៉ោកយីសហាសទ សៅសព្េមាន្ទព្មង់ឱសងរមន្មា៉ោក
យីសហា។



យា៉ោងសន្េះកត ី សបើសិន្អ្ន ក្ត េ់សសវារបស់អ្នក ប្ដន្ព្ប្ដប់សយើងព្ីសហតុ្េសវជជ សាស្រសតេថ្ឱសងរមន្មា៉ោក
យីសហាន្ឹងរមន្ព្បសិទធភាព្ សព្មាប់សោកអ្ន ក សនេះសយើងន្ឹងធានរា៉ាប់រងសេើឱសងមាន្មា៉ោកយីសហា។



ថ្ងៃ បង់រ ួមសោកអ្ន កអាចន្ឹងកាន្់ណតខព ស់សព្មាប់ឱសងមាន្មា៉ោកយីសហាជាងថ្ងៃ ថ្ងៃ ចាំណាយរ ួមសព្មាប់
ឱសងរមន្មា៉ោកយីសហា។

2. ការទទួ លបានការឯកភាពជាមុនពីន្ែនការ
សព្មាប់ឱសងមួ យចាំន្ួន្ សោកអ្ន ក ឬសវជជ បែឌិតរបស់អ្នកព្តូវណតទទួ េប្ដន្ការឯកភាព្ព្ីណ្ន្ការ Health
Net Cal MediConnect ជាមុន្សិន្ មុន្សព្េសោកអ្ន កទទួ េប្ដន្ការ្គ ត់្គង់បាំសព្ញឱសងតាមសវជជ បញ្ញជ
របស់អ្នក។ សបើសិន្សោកអ្ន កមិន្ទទួ េប្ដន្ការឯកភាព្សទសនេះ ណ្ន្ការ Health Net Cal MediConnect
មិន្អាចធានរា៉ាប់រងសេើឱសងប្ដន្ស ើយ។
3. ស្ថកបម្រ ើឱសថបែេងបទៀតសិន
ជាទូ សៅ សយើងចង់ឱយសោកអ្ន កសាកេបងឱសងមាន្តថ្មៃ ទបជាមុន្សិន្ (ណដេជាសរឿយៗមាន្ព្បសិទធភាព្ដូ ច
រន) មុន្សព្េសយើងធានរា៉ាប់រងសេើឱសងណដេថ្ងៃ ជាង។ ឧទហរែ៍ សបើសិន្ឱសង A ន្ិងឱសង B ព្ាប្ដេជាំងឺ
ដូ ចរន សហើយឱសង A សថ្កជាងឱសង B សយើងអាចន្ឹងតព្មូវឱយសោកអ្ន កសព្បើឱសង A សិន្។
សបើសិន្ឱសង A រមន្ព្បសិទធភាព្ សយើងន្ឹងបង់ថ្ងៃ ឱសង B ជូ ន្សោកអ្ន ក។ ករែីសន្េះសៅថ្ការព្ាប្ដេជា
ដាំណាក់កាេ។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
131

សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect

ជាំព្ូកទី 5 ៖ ការទទួ េប្ដន្សឱសងតាមសវជជ បញ្ញជប
សព្មាប់អ្នកជាំងឺ ណដេមិន្សព្មាកព្ាប្ដេសៅកនុង
មន្ទ ីរសព្ទយរបស់អ្នក
តាមរយៈណ្ន្ការ

4. ការោក់កំណត់ រ ធាមាណ
សព្មាប់ឱសងមួ យចាំន្ួន្ សយើងកាំែត់ប រ ិមាែឱសងណដេសោកអ្ន កអាចមាន្។ ព្បការសន្េះព្តូវប្ដន្សៅថ្
ការោក់កាំែត់ប រ ិមាែ។ ឧទហរែ៍ សយើងអាចន្ឹងោក់កាំែត់ឱសងចាំន្ួន្ប៉ោុនមន្ណដេសោកអ្ន កអាច
ទទួ េប្ដន្រាេ់សព្េណដេសោកអ្ន កទទួ េការ្គ ត់្គង់បាំសព្ញសវជជ បញ្ញជរបស់អ្នក។
សដើមបីណសវ ងយេ់ថ្សតើវវ ិធាន្ទ ាំងឡាយខាងសេើអ្ន្ុវតត ចាំសពាេះឱសងណដេអ្ន កសព្បើព្ប្ដស់ ឬចង់សព្បើព្ប្ដស់ឬអ្ត់សនេះ
សូ មសមើេសៅកនុងបញ្ជ ីឱសង។ សព្មាប់ព្័ត៌មាន្ចុងសព្កាយបាំ្ុត សូ មទូ រសព្ទ សៅណ្ន កសសវាបសព្មើសមាជិក ឬចូ េ
សៅសេហទាំព្័រសយើងតាមអាសយោឋន្mmp.healthnetcalifornia.com។

D. មូ លបេតុន្ែលឱសថរ ស់អ្នកមិនទទួ លបានការនរ៉ាប ់រង
សយើងព្ាយាមស្វ ើឱយការធានរា៉ាប់រងសៅសេើឱសងរបស់អ្នកដាំសែើរការសៅេអ ព្បសសើរសព្មាប់សោកអ្ន ក ប៉ោុណន្ត មាន្
សព្េខៃ េះ ឱសងមួ យអាចមិន្ទទួ េប្ដន្ការធានរា៉ាប់រងតាមរសបៀបណដេសោកអ្ន កចង់ប្ដន្សនេះស ើយ។
ឧទហរែ៍៖



ឱសងណដេសោកអ្ន កចង់សព្បើមិន្ព្តូវប្ដន្ធានរា៉ាប់រងសោយណ្ន្ការរបស់សយើង។ ឱសងសន្េះអាចមិន្
សា ិតកនុងបញ្ជ ីឱសង។ ទព្មង់ឱសងរមន្មា៉ោកយីសហាអាចទទួ េប្ដន្ធានរា៉ាប់រង ប៉ោុណន្ត ឱសងមាន្មា៉ោក
យីសហាណដេសោកអ្ន កចង់សព្បើមិន្ព្តូវប្ដន្ធានរា៉ាប់រងសៅវ ិញ។ ឱសងសន្េះ អាចជាឱសងងម ី សហើយសយើង
មិន្ទន្់ប្ដន្ព្តួ តព្ិន្ិតយសុវតា ិភាព្ ន្ិងព្បសិទធភាព្របស់វា។



ឱសងព្តូវប្ដន្ធានរា៉ាប់រង ប៉ោុណន្ត មាន្វវ ិធាន្ ឬការកាំែត់ព្ិសសសៗចាំសពាេះការធានរា៉ាប់រងសេើឱសង
សនេះ។ ដូ ចប្ដន្ព្ន្យេ់កនុងណ្ន កខាងសេើ ទាំព្័រ 131 ឱសងមួ យចាំន្ួន្ណដេធានរា៉ាប់រងសោយណ្ន្ការ
របស់សយើង មាន្វ ិធាន្ណដេកាំែត់ការសព្បើ។ កនុងករែីមួយចាំន្ួន្ សោកអ្ន ក ឬអ្ន កសចញសវជជ បញ្ញជរបស់
អ្ន កអាចន្ឹងសសន ើសុាំព្ួកសយើងឱយសេើកណេងចាំសពាេះវ ិធាន្ណាមួ យ។

មាន្ចាំែុចណដេសោកអ្ន កអាចស្វ ើប្ដន្សបើសិន្ឱសងមិន្ព្តូវប្ដន្ធានរា៉ាប់រងតាមរសបៀបណដេសោកអ្ន កចង់ប្ដន្។

D1. ការទទួ លបានការែគត់ែគង់ បណ្ត
ត ជអាសនន
កនុងករែីខៃេះ សយើងអាច្ត េ់ការ្គ ត់្គង់ឱសងជាបសណា
ត េះអាសន្ន ដេ់សោកអ្ន ក សៅសព្េឱសងសនេះមិន្សា ិតកនុងបញ្ជ ី
ឱសង ឬសៅសព្េណដេវាមាន្ការកាំែត់តាមរសបៀបមួ យចាំន្ួន្។ សន្េះ ្ា េ់សព្េឱយសោកអ្ន កព្ិភាកាជាមួ យអ្ន ក្ត េ់
សសវាណងទ ាំរបស់អ្នក អ្ាំព្ីការទទួ េប្ដន្ឱសងមួ យស្សងសទៀត ឬសសន ើសុាំឱយសយើងខ្ុាំធានរា៉ាប់រងសេើឱសងសនេះ។
បែើមបីទទួ លបានការែគត់ែគង់ឱសថជា បណ្ត
ត ជអាសនន បោកអ្ន កម្រតូេ ំបពញតាមេ ធាននទំងពីរខាងបម្រកាម៖
1. ឱសងណដេសោកអ្ន កកាំព្ុងសព្បើព្ប្ដស់៖

?



ណេងសា ិតកនុងបញ្ជ ីឱសងរបស់សយើង ឬ



មិន្ណដេមាន្សៅកនុងបញ្ជ ីឱសងរបស់សយើង ឬ



សព្េសន្េះព្តូវប្ដន្ោក់កាំែត់តាមរសបៀបមួ យចាំន្ួន្។

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ជាំព្ូកទី 5 ៖ ការទទួ េប្ដន្សឱសងតាមសវជជ បញ្ញជប
សព្មាប់អ្នកជាំងឺ ណដេមិន្សព្មាកព្ាប្ដេសៅកនុង
មន្ទ ីរសព្ទយរបស់អ្នក
តាមរយៈណ្ន្ការ

2. សោកអ្ន កព្តូវសា ិតកនុងសាាន្ភាព្ណាមួ យខាងសព្កាម ៖



សោកអ្ន កសៅកនុងណ្ន្ការកាេព្ីឆ្នាំមុន្។

o សយើងន្ឹងធានរា៉ាប់រងសេើការ្គ ត់្គង់ជាបសណា
ត េះអាសន្ន ថ្ន្ឱសងរបស់អ្នក កនុងអ្ំ ុ ងបពល
90 ថ្ថៃែំ ូ ងតាមឆ្នំម្រ តិទិន។

o ការ្គ ត់្គង់បសណា
ត េះអាសន្ន សន្េះន្ឹងមាន្រហូ តដេ់សៅ 30 ថ្ងៃ ថ្ន្ការសព្បើឱសងសៅឱស
ងសាាន្េក់រាយ ន្ិងរហូ តដេ់សៅ 31 ថ្ងៃ ថ្ន្ការសព្បើព្ប្ដស់ឱសងសៅឱសងសាាន្ណងទ ាំ
សុខភាព្រយៈសព្េយូរអ្ណងវ ង ។

o សបើសិន្សវជជ បញ្ញជរបស់អ្នកព្តូវប្ដន្សរសសរកនុងរយៈសព្េតិចថ្ងៃ សនេះសយើងន្ឹងអ្ន្ុញ្ញាតឱយ
មាន្ការបាំសព្ញសទវ េុែ សដើមបី្គត់្គង់រហូ តដេ់អ្តិបរមា 30 ថ្ងៃ ថ្ន្ការសព្បើព្ប្ដស់ឱសងសៅ
ឱសងសាាន្េក់រាយ សហើយរហូ តដេ់ 31 ថ្ងៃ ថ្ន្ការសព្បើព្ប្ដស់ឱសងសៅឱសងសាាន្ណងទ ាំរយៈ
សព្េយូរអ្ណងវ ង។សោកអ្ន កព្តូវណតបាំសព្ញឱសងតាមសវជជ បញ្ញជសៅឱសងសាាន្កនុងបណា
ត ញ។

o ឱសងសាាន្ណងទ ាំរយៈសព្េយូរអ្ណងវ ងអាច្ត េ់ឱសងតាមសវជជ បញ្ញជរបស់អ្នកកនុងបរ ិមាែ
តិចតួ ចកនុងសព្េមួ យសដើមបីការពារការសព្បើខជេះខាជយ។



សោកអ្ន ក េឺជាសមាជិកងម ីកនុងណ្ន្ការរបស់សយើង។

o សយើងន្ឹងធានរា៉ាប់រងសេើការ្គ ត់្គង់ជាបសណា
ត េះអាសន្ន ថ្ន្ឱសថរ ស់អ្នកកនុងអ្ំ ុ ងបពល
90 ថ្ថៃ ែំ ូ ងថ្នសមាជិកភាពរ ស់អ្នកបៅកនុងន្ែនការ។

o ការ្គ ត់្គង់បសណា
ត េះអាសន្ន សន្េះន្ឹងមាន្រហូ តដេ់សៅ 30 ថ្ងៃ ថ្ន្ការសព្បើឱសងសៅឱសង
សាាន្េក់រាយ ន្ិងរហូ តដេ់សៅ 31 ថ្ងៃ ថ្ន្ការសព្បើព្ប្ដស់ឱសងសៅឱសងសាាន្ណងទ ាំ
សុខភាព្រយៈសព្េយូរអ្ណងវ ង ។

o សបើសិន្សវជជ បញ្ញជរបស់អ្នកព្តូវប្ដន្សរសសរកនុងរយៈសព្េតិចថ្ងៃ សនេះសយើងន្ឹងអ្ន្ុញ្ញាតឱយ
មាន្ការបាំសព្ញសទវ េុែ សដើមបី្គត់្គង់រហូ តដេ់អ្តិបរមា 30 ថ្ងៃ ថ្ន្ការសព្បើព្ប្ដស់ឱសងសៅ
ឱសងសាាន្េក់រាយ សហើយរហូ តដេ់ 31 ថ្ងៃ ថ្ន្ការសព្បើព្ប្ដស់ឱសងសៅឱសងសាាន្ណងទ ាំរយៈ
សព្េយូរអ្ណងវ ង។សោកអ្ន កព្តូវណតបាំសព្ញឱសងតាមសវជជ បញ្ញជសៅឱសងសាាន្កនុងបណា
ត ញ។

o ឱសងសាាន្ណងទ ាំរយៈសព្េយូរអ្ណងវ ងអាច្ត េ់ឱសងតាមសវជជ បញ្ញជរបស់អ្នកកនុងបរ ិមាែ
តិចតួ ចកនុងសព្េមួ យសដើមបីការពារការសព្បើខជេះខាជយ។



អ្ន កសា ិតកនុងណ្ន្ការអ្ស់រយៈសព្េសេើសព្ី 90ថ្ងៃ សហើយរស់សៅកនុងសវជជ សាាន្ណងទ ាំរយៈសព្េណវង
ព្ព្មទ ាំងព្តូវការការ្គ ត់្គង់ឱសងភាៃមៗ។

o សយើងន្ឹងធានរា៉ាប់រងសេើការ្គ ត់្គង់រយៈសព្េ 31 ថ្ងៃ មា ង ឬតិចជាងសន្េះ សបើសិន្
សវជជ បញ្ញជរបស់អ្នកព្តូវប្ដន្សរសសរសព្មាប់រយៈសព្េតិចជាងព្ីរបីថ្ងៃ ។ សន្េះ េឺជាការបណន្ា ម
សៅសេើការ្គ ត់្គង់ បសណា
ត េះអាសន្ន ខាងសេើ។

o សបើសិន្កព្មិតថ្ន្ការណងទ ាំរបស់អ្នកផ្លៃស់បតរូ សនេះសយើងន្ឹងធានរា៉ាប់រងសេើការ្គ ត់្គង់
ឱសងបសណា
ត េះអាសន្ន របស់អ្នក។ ការផ្លៃស់បតរកព្មិ
ូ
តថ្ន្ការណងទ ាំសកើតស ើងប្ដន្សៅសព្េ
ណដេសោកអ្ន កព្តូវប្ដន្អ្ន្ុញាតឱយចាកសចញព្ីមន្ទ ីរសព្ទយ។ វាក៏សកើតស ើងសៅសព្េសោក
អ្ន កផ្លៃស់បតរសៅ
ូ
ឬមកព្ីកណន្ៃ ងណងទ ាំសុខភាព្រយៈសព្េយូរអ្ណងវ ង្ងណដរ។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
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ជាំព្ូកទី 5 ៖ ការទទួ េប្ដន្សឱសងតាមសវជជ បញ្ញជប
សព្មាប់អ្នកជាំងឺ ណដេមិន្សព្មាកព្ាប្ដេសៅកនុង
មន្ទ ីរសព្ទយរបស់អ្នក
តាមរយៈណ្ន្ការ

o សបើសិន្ សោកអ្ន កផ្លៃស់បតរទី
ូ េាំសៅព្ីកណន្ៃ ងណងទ ាំ ឬមន្ទ ីររណងទ ាំយៈសព្េយូរអ្ណងវ ង សហើយព្តូវការការ
្គ ត់្គង់បសណា
ត េះអាសន្ន សនេះសយើងន្ឹងរា៉ាប់រងសេើការ្គ ត់្គង់រយៈសព្េ 30 ថ្ងៃ ចាំន្ួន្មួ យដង។
សបើសិន្សវជជ បញ្ញជរបស់អ្នកព្តូវប្ដន្សរសសរកនុងរយៈសព្េតិចថ្ងៃ សនេះសយើងន្ឹងអ្ន្ុញ្ញាតឱយមាន្ការ
បាំសព្ញស ើង វ ិញ សដើមបីទទួ េប្ដន្ការ្គ ត់្គង់ឱសងសរុបរហូ តដេ់ 30 ថ្ងៃ ។

o សបើសិន្សោកអ្ន កផ្លៃស់បតរទី
ូ េាំសៅព្ីកណន្ៃ ងណងទ ាំ ឬមន្ទ ីរណងទ ាំរយៈសព្េយូរអ្ណងវ ង សហើយព្តូវការការ
្គ ត់្គង់បសណា
ត េះអាសន្ន សនេះសយើងន្ឹងធានរា៉ាប់រងសេើការ្គ ត់្គង់បសណា
ត េះអាសន្ន រយៈសព្េ 31 ថ្ងៃ
ចាំន្ួន្មួ យដង។ សបើសិន្សវជជ បញ្ញជរបស់អ្នកព្តូវប្ដន្សរសសរកនុងរយៈសព្េតិចថ្ងៃ សនេះសយើងន្ឹង
អ្ន្ុញ្ញាតឱយមាន្ការបាំសព្ញស ើង វ ិញ សដើមបីទទួ េប្ដន្ការ្គ ត់្គង់ឱសងសរុបរហូ តដេ់ 31 ថ្ងៃ ។

o សដើមបីសសន ើសកា
ុាំ រ្គ ត់្គង់ឱសងជាបសណា
ត េះអាសន្ន សូ មសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់ណ្ន កសសវាបសព្មើសមាជិក។
សៅសព្េសោកអ្ន កទទួ េប្ដន្ការ្គ ត់្គង់ឱសងបសណា
ត េះអាសន្ន សនេះសោកអ្ន កេបបីព្ិភាកាជាមួ យអ្ន ក្ត េ់
សសវាណងទ ាំរបស់អ្នកសដើមបីសសព្មចព្ីអ្វីណដេព្តូវស្វ ើសៅសព្េអ្ស់ឱសង។ ខាងសព្កាមសន្េះ េឺជាជសព្មើសរបស់អ្នក៖



សោកអ្ន កអាចបតរសៅសព្បើ
ូ
ឱសងមួ យស្សងសទៀត។
វាអាចមាន្ឱសងមួ យស្សងសទៀតណដេធានរា៉ាប់រងសោយណ្ន្ការរបស់សយើង សហើយសមព្សបសព្មាប់
សោកអ្ន ក។ សោកអ្ន កអាចសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់ណ្ន កសសវាបសព្មើសមាជិក សដើមបីសសន ើសុាំបញ្ជ ីឱសងណដេ
មាន្ការធានរា៉ាប់រងណដេព្ាប្ដេសាាន្ភាព្ជាំងឺណតមួ យ។ បញ្ជ ីសន្េះ អាចជួ យអ្ន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំរបស់
អ្ន កកនុងការណសវ ងរកឱសងធានរា៉ាប់រងណដេសមព្សបសព្មាប់សោកអ្ន ក។
ឬ



សោកអ្ន កអាចសសន ើសុាំការសេើកណេង។
សោកអ្ន ក ន្ិងអ្ន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំរបស់អ្នកអាចសសន ើសុាំឱយព្ួ កសយើង្ត េ់ការសេើកណេង។ ឧទហរែ៍ សោក
អ្ន កអាចសសន ើឱយសយើងខ្ុាំធានរា៉ាប់រងសេើឱសង សទេះបីជាឱសងសនេះ មិន្សា ិតកនុងបញ្ជ ីឱសងក៏សោយ។
ឬសោកអ្ន កអាចសសន ើឱយព្ួ កសយើងធានរា៉ាប់រងសេើឱសងសោយរមន្ោក់ការកាំែត់។ សបើសិន្អ្ន ក្ត េ់សសវា
ណងទ ាំរបស់អ្នកព្ប្ដប់ថ្ សោកអ្ន កមាន្មូ េសហតុសុខភាព្សមព្សបសដើមបីទទួ េប្ដន្ការសេើកណេង សនេះ
ព្ួ កសេអាចជួ យសោកអ្ន កកនុងការសសន ើសុាំការសេើកណេង។

សបើសិន្ឱសងណដេសោកអ្ន កសព្បើព្ប្ដស់ន្ឹងព្តូវប្ដន្ដកសចញព្ីបញ្ជ ីឱសង ឬព្តូវប្ដន្កព្មិតកនុងេកខ ខែឌណា
មួ យសៅឆ្នាំបនទប់សនេះសយើងន្ឹងអ្ន្ុញ្ញាតឱយសោកអ្ន កសសន ើសុាំការសេើកណេងមុន្ឆ្នាំបនទប់។



សយើងន្ឹងជព្មាបសោកអ្ន កព្ីការណព្បព្បួ េណាមួ យសៅកនុងការធានរា៉ាប់រងសេើឱសងរបស់អ្នកសព្មាប់ឆ្នាំ
បនទប់។ បនទប់មក សោកអ្ន កអាចសសន ើឱយសយើង្ត េ់ការសេើកណេង ន្ិងធានរា៉ាប់រងសេើឱសងតាម
េកខ ខែឌណដេសោកអ្ន កចង់ប្ដន្ ណដេន្ឹងព្តូវធានរា៉ាប់រងសៅឆ្នាំបនទប់។



សយើងន្ឹងស្ៃ ើយតបសៅសាំសែើសុាំការសេើកណេង កនុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោង បនទប់ព្ីសយើងប្ដន្ទទួ េការសសន ើ
សុាំរបស់អ្នក (ឬេិខិតអ្េះអាងរាំព្ទព្ីអ្នកសចញសវជជ បញ្ញជរបស់អ្នក)។

សដើមបីណសវ ងយេ់បណន្ា មអ្ាំព្ីការសសន ើសុាំករែីសេើកណេង សូ មសមើេជាំព្ូកទី 9 ណ្ន ក F2 ទាំព្័រ 224 ។
សបើសិន្សោកអ្ន កព្តូវការជាំន្ួយកនុងការសសន ើសុាំការសេើកណេង សនេះសោកអ្ន កអាចទាំនក់ទាំន្ងណ្ន កសសវាបសព្មើស
មាជិក។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
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ជាំព្ូកទី 5 ៖ ការទទួ េប្ដន្សឱសងតាមសវជជ បញ្ញជប
សព្មាប់អ្នកជាំងឺ ណដេមិន្សព្មាកព្ាប្ដេសៅកនុង
មន្ទ ីរសព្ទយរបស់អ្នក
តាមរយៈណ្ន្ការ

E. ការផ្ទៃស់ ត រការនរ៉ា
ូ
ប ់រងសម្រមា ់ឱសថរ ស់បោកអ្ន ក
ការផ្លៃស់បតរការធានរា
ូ
៉ា ប់រងឱសងភាេសព្ចើន្សកើតស ើងសៅថ្ងៃ ទី 1 ណខមករា ប៉ោុណន្ត សយើងអាចបណន្ា ម ឬ
ដកឱសងសចញព្ីបញ្ជ ីឱសងកនុងអ្ាំ ុ ងឆ្នាំសនេះ។ សយើងក៏អាចផ្លៃស់បតរវូ ិធាន្ការចាប់អ្ាំព្ីឱសងរបស់សយើង។
ឧទហរែ៍សយើងអាច ៖



សសព្មចចិតតថ្ តព្មូវឱយមាន្ ឬមិន្តព្មូវឱយមាន្ការយេ់ព្ព្មជាមុន្សព្មាប់ឱសង។ (ការយេ់
ព្ព្មជាមុន្ េឺជាការអ្ន្ុញ្ញាតព្ី Health Net Cal MediConnect មុន្សព្េសោកអ្ន កអាច
ទទួ េប្ដន្ឱសង។)



បណន្ា ម ឬបតរបរ
ូ
ិមាែឱសងណដេសោកអ្ន កអាចទទួ េប្ដន្ (សៅថ្ ការោក់កាំែត់ប រ ិមាែ) ។



បណន្ា ម ឬផ្លៃស់បតរការរ
ូ
ឹតបន្ត ឹងការព្ាប្ដេជាជាំហាន្សេើឱសង។ (ការព្ាប្ដេជាជាំហាន្មាន្ន្័យ
ថ្ សោកអ្ន កព្តូវណតព្ាយាមសព្បើឱសងមួ យមុន្សព្េសយើងន្ឹងរា៉ាប់រងសេើឱសងស្សងសទៀត។)

សព្មាប់ព្័ត៌មាន្បណន្ា មអ្ាំព្ី វ ិធាន្ការឱសងទ ាំងសន្េះ សូ មសមើេណ្ន ក C សៅសដើមជាំព្ូកសន្េះ។
សបើសិន្សោកអ្ន កកាំព្ុងសព្បើឱសងណដេព្តូវប្ដន្សេធានរា៉ាប់រងបៅបែើមឆ្នំ សនេះសយើងន្ឹងមិន្ដកសចញ ឬ
បតរការធានរា
ូ
៉ា ប់រងឱសងសនេះកនុងអ្ំ ុ ងបពលបសសសល់ថ្នឆ្នំសនេះសទសេើកណេងណត៖



ឱសងងម ី មាន្តថ្មៃ សថ្កជាង ណដេមាន្ភាជប់មកជាមួ យន្ូ វឱសងណដេមាន្សៅសេើបញ្ជ ីឱសង
បចចុបបន្ន សន្េះ ឬ



សយើងប្ដន្សិកាថ្ ឱសងសនេះមិន្មាន្សុវតា ិភាព្ ឬ



ឱសងព្តូវប្ដន្ដកសចញព្ីទី្ារ

សដើមបីប្ដន្ព្័ត៌មាន្បណន្ា មសៅសេើអ្វីណដេសកើតស ើងសៅសព្េមាន្ការផ្លៃស់បតរបញ្ជ
ូ
ីឱសង សនេះសោកអ្ន កណតង
ណតអាច៖

?



តាមោន្ព្័ត៌មាន្ងម ីៗអ្ាំព្ីបញ្ជ ីឱសងសៅសេើអ្ុីន្្ឺែិតតាមអាសយោឋន្
mmp.healthnetcalifornia.com ឬ



សូ មទូ រសព្ទ សៅកាន្់ណ្ន កសសវាបសព្មើសមាជិក សដើមបីព្ិន្ិតយបញ្ជ ីឱសងបចចុបបន្ន តាមរយៈសេខ
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សុព្ក។
សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។
សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ជាំព្ូកទី 5 ៖ ការទទួ េប្ដន្សឱសងតាមសវជជ បញ្ញជប
សព្មាប់អ្នកជាំងឺ ណដេមិន្សព្មាកព្ាប្ដេសៅកនុង
មន្ទ ីរសព្ទយរបស់អ្នក
តាមរយៈណ្ន្ការ

ការផ្លៃស់បតរបញ្ជ
ូ
ីឱសងមួ យចាំន្ួន្ន្ឹងសកើតស ើងភាៃមៗ។ ឧទហរែ៍៖



ឱសថោះមនមា៉ាកយីបោថមីមួយអាចមានេ ធាញ។សព្េខៃ េះ ឱសងរមន្មា៉ោកយីសហាងម ីណដេមាន្សៅសេើ
ទី្ារមាន្ព្បសិទធភាព្ដូ ចឱសងមា៉ោកយីសហាសៅកនុងបញ្ជ ីឱសងឥ ូ វសន្េះណដរ។ សៅសព្េវាសកើត
ស ើង សយើងអាចដកសចញឱសងមាន្មា៉ោកយីសហា ន្ិងបណន្ា មឱសងរមន្មា៉ោកយីសហាងម ី ប៉ោុណន្ត ការ
ចាំណាយរបស់អ្នកសព្មាប់ឱសងងម ីន្ឹងសៅណតដូ ចរនឬក៏ន្ឹងទបជាង។
សៅសព្េសយើងបណន្ា មឱសងរមន្មា៉ោកយីសហាងម ីៗ សនេះសយើងក៏អាចសសព្មចចិតតរកាទុកឱសង
បចចុបបន្ន សៅសេើបញ្ជ ី ប៉ោុណន្ត ព្តូវផ្លៃស់បតរវូ ិធាន្ការធានរា៉ាប់រង ឬការោក់កាំែត់។

o សយើងព្បណហេជាមិន្ព្ប្ដប់អ្នកមុន្សព្េសយើងស្វ ើការផ្លៃស់បតរសន្េះសទ
ូ
ប៉ោុណន្ត សយើងន្ឹងស្ញើឱយ
អ្ន កន្ូ វព្័ត៌មាន្អ្ាំព្ីការផ្លៃស់បតរជាក់
ូ
ោក់ឬការផ្លៃស់បតរណដេសយើ
ូ
ងប្ដន្ស្វ ើព្ីមុន្មក។

o សោកអ្ន ក ឬអ្ន ក្ត េ់សសវារបស់អ្នកអាចសសន ើសុាំ "ការសេើកណេង" ព្ីការផ្លៃស់បតរទ
ូ ាំងសន្េះ
ប្ដន្។ សយើងន្ឹងស្ញើការជូ ន្ដាំែឹងជាមួ យន្ឹងជាំហាន្ ណដេសោកអ្ន កអាចអ្ន្ុវតត សដើមបី
យកសៅសសន ើសក
ុាំ រែីសេើកណេង។ សូ មសមើេជាំព្ូកទី 9 ថ្ន្សសៀវសៅណែនាំសន្េះ សព្មាប់
ព្័ត៌មាន្បណន្ា មអ្ាំព្ីករែីសេើកណេង។



ឱសថម្រតូេបានែកបចញពីទីែារ។ សបើសិន្រដឋ ប្ដេចាំែីអាហារ ន្ិងឱសង (FDA) ន្ិយាយថ្ឱសង
ណដេសោកអ្ន កសព្បើមិន្មាន្សុវតា ិភាព្ ឬអ្ន ក្េិតឱសងព្តូវេុបបាំប្ដត់ឱសងសចញព្ីទី្ារ សនេះ
សយើងន្ឹងដកវាសចញព្ីបញ្ជ ីឱសង។ សបើសិន្សោកអ្ន កទទួ េទន្ឱសង សយើងន្ឹងឱយសោកអ្ន កដឹង
អ្ាំព្ីវា។ សោកអ្ន កអាចន្ិយាយជាមួ យសវជជ បែឌិតរបស់អ្នកអ្ាំព្ីជសព្មើសស្សងសទៀត។

បយើងអាចប្វ ើការផ្ទៃស់ ត របែេងបទៀតន្ែល
ូ
៉ាជ ល់ែល់ឱសថន្ែលអ្ន កបម្រ ើ។សយើងន្ឹងព្ប្ដប់សោកអ្ន កជាមុន្
អ្ាំព្ីការផ្លៃស់បតរស្សងៗសៅសេើ
ូ
បញ្ជ ីឱសង។ ការផ្លៃស់បតរសន្េះអាចសកើ
ូ
តស ើង សបើសិន្៖



FDA ្ត េ់ការណែនាំងមី ឬមាន្ការណែនាំេៃីន្ិកងម ីអ្ាំព្ីឱសង។



សយើងបណន្ា មឱសងរមន្មា៉ោកយីសហាងម ីសព្មាប់ទី្ារ និង

o ផ្លៃស់បតរឱសងមាន្មា
ូ
៉ោ កយីសហាណដេកាំព្ុងមាន្សៅកនុងបញ្ជ ីឱសង ឬ
o ផ្លៃស់បតរវូ ិធាន្ការ ឬការកាំែត់ធានរា៉ាប់រងសព្មាប់ឱសងណដេមាន្មា៉ោកយីសហា។
សៅសព្េណដេការផ្លៃស់បតរទ
ូ ាំងសន្េះប្ដន្សកើតស ើង សយើងន្ឹង៖



ព្ប្ដប់សោកអ្ន កយា៉ោងសហាចណាស់ 30 ថ្ងៃ មុន្សព្េសយើងផ្លៃស់បតរសេើ
ូ បញ្ជ ីឱសង ឬ



អ្ន្ុញាតឱយអ្ន កប្ដន្ដឹង សហើយ្ត េ់ជូន្អ្ន កន្ូ វការ្គ ត់្គង់ឱសងរយៈសព្េ 30 ថ្ងៃ បនទប់ព្ីអ្នក
សសន ើសុាំការបាំសព្ញជាងម ី។

សន្េះន្ឹង្ត េ់រយៈសព្េឱយសោកអ្ន កន្ិយាយជាមួ យសវជជ បែឌិតសោកអ្ន ក ឬអ្ន កសចញសវជជ បញ្ញជស្សងសទៀត។ ព្ួ ក
សេអាចជួ យអ្ន កកនុងការសសព្មចចិតត៖

?



សបើសិន្មាន្ឱសងព្សសដៀងរនសៅកនុងបញ្ជ ីឱសង សោកអ្ន កអាចសព្បើវាជាំន្ួស ឬ



សសន ើសុាំករែីសេើកណេងព្ីការផ្លៃស់បតរទ
ូ ាំងសន្េះ។ សដើមបីណសវ ងយេ់បណន្ា មអ្ាំព្ីការសសន ើសុាំករែីសេើក
ណេង សូ មសមើេជាំព្ូកទី 9 ណ្ន ក F2 ទាំព្័រ 224 ។

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
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ជាំព្ូកទី 5 ៖ ការទទួ េប្ដន្សឱសងតាមសវជជ បញ្ញជប
សព្មាប់អ្នកជាំងឺ ណដេមិន្សព្មាកព្ាប្ដេសៅកនុង
មន្ទ ីរសព្ទយរបស់អ្នក
តាមរយៈណ្ន្ការ

បយើងអាចនឹងផ្ទៃស់ ត រឱសថន្ែលបោកអ្ន
ូ
កបម្រ ើម្របាស់ន្ែលមិន ៉ាជ ល់ែល់បោកអ្ន កកនុងបពល ចចុ បនន ។ ចាំសពាេះ
ការផ្លៃស់បតរណបបសន្េះ
ូ
សបើសិន្សោកអ្ន កកាំព្ុងសព្បើឱសងណដេព្តូវប្ដន្សេធានរា៉ាប់រងបៅបែើមឆ្នំ សនេះជាទូ សៅ
សយើងន្ឹងមិន្ដកសចញ ឬបតរការធានរា
ូ
៉ា ប់រងឱសងសនេះកនុងអ្ំ ុ ងបពលបសសសល់ថ្នឆ្នំបរជបទ។
ឧទហរែ៍៖ សបើសិន្សយើងដកឱសងណដេសោកអ្ន កកាំព្ុងសព្បើព្ប្ដស់ សហើយបសងា ើន្ការចាំណាយបណន្ា មសេើឱសងរបស់
អ្ន កឬ កព្មិតការសព្បើព្ប្ដស់របស់វា សនេះការផ្លៃស់បតរន្ឹ
ូ ងមិន្ប៉ោេះពាេ់ដេ់ការសព្បើព្ប្ដស់ឱសងរបស់អ្នក ឬអ្វ ីណដេ
សោកអ្ន កប្ដន្ចាំណាយសព្មាប់ឱសងសព្មាប់សព្េសវោណដេសៅសសសសេ់កនុងឆ្នាំសនេះសទ។

F. ការនរ៉ាប ់រងបលើឱសថកនុងករណីពិបសស
F1. ប ស
ើ ិនបោកអ្ន កកំពុងសែិតកនុងមនទ ីរបពទយ ឬមនទ ីរន្ថទំជំរញន្ែលការស្ថនក់បៅបនជម្រតូេបាននរ
៉ាប រ់ ងបោយន្ែនការបយើង
សបើសិន្សោកអ្ន កព្តូវប្ដន្ចូ េសព្មាកសៅមន្ទ ីរសព្ទយ ឬមន្ទ ីរណងទជ
ាំ ាំនញណដេធានរា៉ាប់រងសោយណ្ន្ការសយើង ជា
ទូ សៅ សយើងន្ឹងធានរា៉ាប់រងសេើថ្ងៃ ឱសងតាមសវជជ បញ្ញជរបស់អ្នក កនុងអ្ាំ ុ ងសព្េសានក់សៅសនេះ។ សោកអ្ន កមិន្
ចាាំប្ដច់ព្តូវបង់ថ្ងៃ បង់រ ួមស ើយ។ សៅសព្េណដេសោកអ្ន កចាកសចញព្ីមន្ទ ីរសព្ទយ ឬមន្ទ ីរណងទ ាំជាំនញ សយើងន្ឹង
ធានរា៉ាប់រងសេើឱសងរបស់អ្នក ដរាបណាឱសងទ ាំងសនេះ បាំសព្ញតាមវវ ិធាន្ទ ាំងអ្ស់សព្មាប់ការធានរា៉ាប់រងរបស់
សយើង។
សដើមបីណសវ ងយេ់បណន្ា មអ្ាំព្ីការធានរា៉ាប់រងឱសង ន្ិងព្ីអ្វីណដេសោកអ្ន កព្តូវបង់ សូ មសមើេជាំព្ូកទី 6 ណ្ន ក D3
ទាំព្័រ 148 ។

F2. ប ើសិនបោកអ្ន កកំពុងសែិតកនុងមនទ ីរន្ថទំរយៈបពលយូរអ្ន្ងវ ង
តាម្មម តា មន្ទ ីរណងទ ាំរយៈសព្េណវង ដូ ចជាមែឌេណងទ ាំ មាន្ឱសងសាាន្ផ្លទេ់ខល ួន្ ឬឱសងសាាន្ណដេ្គ ត់្គង់
ឱសងដេ់អ្នកសានក់សៅទ ាំងអ្ស់របស់ខល ួន្។ សបើសិន្សោកអ្ន កកាំព្ុងសានក់សៅកនុងមន្ទ ីរណងទ ាំរយៈសព្េណវង សនេះ
សោកអ្ន កអាចទទួ េយកឱសងតាមសវជជ បញ្ញជសៅឱសងសាាន្ថ្ន្មន្ទ ីរសនេះ សបើសិន្វាជាណ្ន កមួ យថ្ន្បណា
ត ញសយើង។
សូ មព្ិន្ិតយសមើេបញ្ជ ីរាយសឈាមេះអ្ន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំ ន្ិងឱសងសាាន្ សដើមបីណសវ ងយេ់ ថ្សតើឱសងសាាន្សៅមន្ទ ីរណងទ ាំ
រយៈសព្េណវងរបស់អ្នក េឺជាណ្ន កមួ យថ្ន្បណា
ត ញរបស់សយើងណដរឬសទ។ សបើសិន្មិន្ណមន្ ឬសបើសិន្សោកអ្ន កព្តូវការ
ព្័ត៌មាន្បណន្ា ម សូ មទក់ទងណ្ន កសសវាបសព្មើសមាជិក។

F3. ប ើសិនបោកអ្ន កសែត
ិ បៅកនុងកមម េ ធា្ីន្ថទំែណ្ត
ំ ក់កាលចុងបម្រកាយន្ែលបាន ញ្ជជក់ទទួ លស្ថគល់
បោយ Medicare
ឱសងមិន្ធាៃប់ព្តូវប្ដន្ធានរា៉ាប់រងសោយការណងទ ាំដាំណាក់កាេចុងសព្កាយ ន្ិងណ្ន្ការរបស់សយើងកនុងសព្េណត
មួ យស ើយ។



?

សបើសិន្សោកអ្ន កព្តូវប្ដន្ចុេះសឈាមេះសៅកនុងមន្ទ ីរព្ាប្ដេជាំងឺដាំណាក់កាេចុងសព្កាយរបស់ Medicare
សហើយព្តូវការឱសងបាំប្ដត់ការឈឺចាប់ ឱសងបាំប្ដត់ចសង្កអរ ឱសងបញ្ចុេះោមក ឬព្បឆ្ាំងការងប់អារមម ែ៍
ណដេមិន្ព្តូវប្ដន្ធានរា៉ាប់រងសោយមន្ទ ីរព្ាប្ដេជាំងឺដាំណាក់កាេចុងសព្កាយរបស់អ្នក សោយសារណតវា
មិន្ទក់ទងន្ឹងជាំងឺដាំណាក់កាេចុងសព្កាយ ន្ិងសាាន្ភាព្ពាក់ព្័ន្ធរបស់សោកអ្ន ក សនេះណ្ន្ការសយើង
ខ្ុាំព្តូវណតទទួ េការជូ ន្ដាំែឹងព្ីអ្នកសចញសវជជ បញ្ញជ ឬអ្ន ក្ា េ់សសវាណងទ ាំថ្ន្មន្ទ ីរព្ាប្ដេជាំងឺដាំណាក់កាេ
ចុងសព្កាយរបស់អ្នកថ្ ឱសងសនេះមិន្ពាក់ព្័ន្ធ មុន្សព្េណដេណ្ន្ការសយើងអាចធានរា៉ាប់រងឱសងសនេះ
ប្ដន្។

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ជាំព្ូកទី 5 ៖ ការទទួ េប្ដន្សឱសងតាមសវជជ បញ្ញជប
សព្មាប់អ្នកជាំងឺ ណដេមិន្សព្មាកព្ាប្ដេសៅកនុង
មន្ទ ីរសព្ទយរបស់អ្នក
តាមរយៈណ្ន្ការ

សដើមបីបង្ការការយឺតយា៉ោវកនុងការទទួ េប្ដន្ឱសងមិន្ពាក់ព្័ន្ធណាមួ យណដេេួ រព្តូវប្ដន្ធានរា៉ាប់រងសោយ
ណ្ន្ការសយើងខ្ុាំ សនេះសោកអ្ន កអាចសសន ើសុាំឱយអ្ន ក្ា េ់សសវាមន្ទ ីរព្ាប្ដេជាំងឺដាំណាក់កាេចុងសព្កាយ ឬ
អ្ន កសចញសវជជ បញ្ញជរបស់សោកអ្ន កឱយធានព្ប្ដកដថ្សយើងប្ដន្ទទួ េការជូ ន្ដាំែឹងណដេថ្ឱសងសនេះមិន្
ពាក់ព្័ន្ធ មុន្សព្េណដេសោកអ្ន កសសន ើសុាំឱយឱសងសាាន្្គ ត់្គង់ឱសងសៅតាមសវជជ បញ្ញជរបស់អ្នក។

សបើសិន្សោកអ្ន កចាកសចញព្ីមន្ទ ីរណងទ ាំដាំណាក់កាេចុងសព្កាយ ណ្ន្ការសយើងខ្ុាំេួរណតធានរា៉ាប់រងសេើឱសង
ទ ាំងអ្ស់របស់អ្នក។ សដើមបីបង្ការការយឺតយា៉ោវណាមួ យសៅឱសងសាាន្សៅសព្េណដេអ្តា ព្បសយាជន្៍ថ្ន្ការណងទ ាំ
ដាំណាក់កាេចុងសព្កាយ Medicare របស់សោកអ្ន កបញ្ច ប់ សនេះសោកអ្ន កេួ រយកឯកសារសៅកាន្់ឱសងសាាន្
សដើមបីបញ្ញជក់ថ្ សោកអ្ន កប្ដន្ចាកសចញព្ីការណងទ ាំដាំណាក់កាេចុងសព្កាយសហើយ។ សូ មសមើេណ្ន កមុន្ៗថ្ន្
ជាំព្ូកសន្េះ ណដេន្ិយាយអ្ាំព្ី វ ិធាន្ននសព្មាប់ទទួ េប្ដន្ការធានរា៉ាប់រងឱសងសព្កាម ណ្ន ក D ។
សដើមបីណសវ ងយេ់បណន្ា មអ្ាំព្ីអ្តា ព្បសយាជន្៍ថ្ន្មន្ទ ីរសព្ទយអ្ន កជាំងឺ្ៃន្់ សូ មសមើេជាំព្ូកទី 4 ណ្ន ក E3 ទាំព្័រ 115 ។

ធា សតីពីសុេតែ ិភាពឱសថនិងការម្ររ ់ម្ររងឱសថ
G. កមម េ្ី
G1. កមម េ ធា្ីសម្រមា ជ
់ ួយសមាជិកឱយបម្រ ើម្របាស់ឱសថម្រ ក បោយសុេតែ ិភាព
រាេ់សព្េណដេសោកអ្ន កទទួ េការ្គ ត់្គង់ឱសងតាមសវជជ បញ្ញជ សនេះសយើងន្ឹងណសវ ងរកបញ្ញាណដេអាចសកើតមាន្
ដូ ចជាកាំហុស្គ ងឱសង ឬឱសងណដេ៖



មិន្ចាាំប្ដច់ព្តូវការសព្ពាេះថ្សោកអ្ន កកាំព្ុងសព្បើឱសងដថ្ទសទៀតណដេមាន្ព្បសិទធភាព្ដូ ចរន



មិន្មាន្សុវតា ិភាព្សព្មាប់អាយុ ឬសេទរបស់អ្នក



អាចស្វ ើឱយសោកអ្ន កសព្រេះថ្នក់ សបើសិន្សោកអ្ន កទទួ េទន្កនុងសព្េណតមួ យ



មាន្សារធាតុ្ស ាំណដេសោកអ្ន កអាចន្ឹងមាន្ព្បតិកមម ជាមួ យ



មាន្បរ ិមាែថ្ន្ឱសងបាំប្ដត់ការឈឺចាប់ណដេមាន្សារធាតុសញៀន្សោយមិន្មាន្សុវតា ិភាព្

សបើសិន្សយើងរកស ើញបញ្ញាណដេអាចមាន្សៅកនុងការសព្បើឱសងតាមសវជជ បញ្ញជរបស់អ្នក សនេះសយើងន្ឹងស្វ ើការ
ជាមួ យអ្ន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំរបស់អ្នកសដើមបីណកតព្មូវបញ្ញាសន្េះ។

G2. កមម េ ធា្ី បែើមបីជួយែល់សមាជិកកនុងការម្ររ ់ម្ររង ឱសថរ ស់ពួករ
សបើសិន្សោកអ្ន កសព្បើឱសងសព្មាប់សាាន្ភាព្សវជជ សាស្រសតស្សងៗរន សហើយ/ឬក៏សៅកនុងកមម វ ិ្ីព្េប់ព្េងឱសង
សដើមបីជួយសោកអ្ន កស្វ ើការព្ាប្ដេសោយសព្បើថ្នមា
ាំ ន្សារធាតុសញៀន្របស់អ្នកសោយសុវតា ិភាព្ សោកអ្ន កអាច
ន្ឹងមាន្សិទធិទទួ េប្ដន្សសវានន សោយឥតេិតថ្ងៃ តាមរយៈកមម វ ិ្ីព្េប់ព្េងការព្ាប្ដេសោយឱសង
(MTM)។ កមម វ ិ្ីសន្េះ ជួ យសោកអ្ន ក ន្ិងអ្ន ក្ា េ់សសវាណងទ ាំសោកអ្ន កសដើមបីឱយព្ប្ដកដថ្ឱសងរបស់អ្នកកាំព្ុង
ណតមាន្ព្បសិទធិភាព្សដើមបីណកេមអ សុខភាព្សោកអ្ន កឱយកាន្់ណតព្បសសើរស ើង។ ឱសងការ ើ ឬអ្ន កវវ ិជាជជីវៈណ្ន ក
សុខភាព្ស្សងសទៀតន្ឹង្ា េ់ជូន្សោកអ្ន កន្ូ វការព្តួ តព្ិន្ិតយយា៉ោងទូ េាំទូោយសេើឱសងព្េប់មខ
ុ របស់អ្នក
សហើយព្ិភាកាជាមួ យសោកអ្ន កអ្ាំព្ី៖

?



រសបៀបទទួ េប្ដន្អ្តា ព្បសយាជន្៍សព្ចើន្បាំ្ុតព្ីឱសងណដេសោកអ្ន កសព្បើ



រាេ់កងវ េ់ណាមួ យណដេសោកអ្ន កមាន្ដូ ចជា ថ្ងៃ ចាំណាយសេើការសព្បើឱសង ន្ិងព្បតិកមម ឱសង

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ជាំព្ូកទី 5 ៖ ការទទួ េប្ដន្សឱសងតាមសវជជ បញ្ញជប
សព្មាប់អ្នកជាំងឺ ណដេមិន្សព្មាកព្ាប្ដេសៅកនុង
មន្ទ ីរសព្ទយរបស់អ្នក
តាមរយៈណ្ន្ការ



រសបៀបដ៏ព្បសសើរបាំ្ុតកនុងការសព្បើឱសងរបស់អ្នក



រាេ់សាំែួរ ឬបញ្ញាណាមួ យ ណដេសោកអ្ន កមាន្ចាំសពាេះឱសងព្តូវការសវជជ បញ្ញជ ន្ិងមិន្ព្តូវការសវជជ បញ្ញជ
របស់អ្នក--

សោកអ្ន កន្ឹងទទួ េប្ដន្ការសសងខ បជាោយេកខ ែ៍អ្កសរអ្ាំព្ីការព្ិភាកាសន្េះ។ ការសសងខ បមាន្ណ្ន្ការ
សកមម ភាព្សា ីព្ីការសព្បើឱសងណដេណែនាំព្ីអ្វីណដេសោកអ្ន កអាចស្វ ើ សដើមបីអាចសព្បើព្ប្ដស់ឱសងសោកអ្ន កឱ្
យប្ដន្េអ បាំ្ុត។ សោកអ្ន កក៏ន្ង
ឹ ទទួ េប្ដន្បញ្ជ ីឱសងផ្លទេ់ខល ួន្ណដេន្ឹងបញ្ចេ
ូ ន្ូ វឱសងទ ាំងឡាយណាណដេ
សោកអ្ន កកាំព្ុងសព្បើព្ប្ដស់ ន្ិងព្ីមូេសហតុណដេសោកអ្ន កសព្បើឱសងទ ាំងសន្េះ។ សេើសព្ីសន្េះសទៀត សោកអ្ន កន្ឹង
ទទួ េប្ដន្ព្័ត៌មាន្អ្ាំព្ីការសប្ដេះបង់សចាេការព្ាប្ដេសោយសវជជ បញ្ញជសោយសុវតា ិភាព្ណដេជាសារធាតុណដេ
ព្តូវប្ដន្ព្េប់ព្េង។
វាជាការព្បសសើរកនុងការកាំែត់សព្េណាត់ជួប សដើមបីព្តួ តព្ិន្ិតយឱសងរបស់អ្នក មុន្ការជួ បព្ិសព្រេះ "សុខុមាេ
ភាព្" ព្បចាាំឆ្នាំរបស់អ្នក សដើមបីឱយសោកអ្ន កអាចន្ិយាយជាមួ យសវជជ បែឌិតសោកអ្ន កអ្ាំព្ីណ្ន្ការសកមម ភាព្
ន្ិងបញ្ជ ីឱសងរបស់អ្នក។ សូ មយកណ្ន្ការសកមម ភាព្ ន្ិងបញ្ជ ីឱសងរបស់អ្នកមកជាមួ យសៅសព្េជួ ប
ព្ិសព្រេះ ឬសៅរាេ់សព្េណដេសោកអ្ន កព្ិភាកាជាមួ យសវជជ បែឌិត ឱសងការ ើ ន្ិងអ្ន ក្ា េ់សសវាកមម សុខភាព្
ដថ្ទស្សងសទៀតរបស់សោកអ្ន ក។ ដូ ចរន្ងណដរ សូ មយកបញ្ជ ីឱសងរបស់អ្នកមកជាមួ យសបើសិន្សោកអ្ន កសៅ
កាន្់មន្ទ ីរសព្ទយ ឬបន្ទ ប់សសស្រង្កគេះបនទន្់។
កមម វ ិ្ីព្េប់ព្េងការព្ាប្ដេសោយការសព្បើឱសងេឺ មាន្េកខ ែៈសម ័ព្េចិតត ន្ិងឥតេិតថ្ងៃ សព្មាប់សមាជិក
ណដេមាន្េកខ ែៈសមបតា ិព្េប់ព្រន្់។ សបើសិន្សយើងមាន្កមម វ ិ្ីណដេសមព្សបន្ឹងតព្មូវការរបស់អ្នក សនេះ
សយើងន្ឹងចុេះសឈាមេះអ្ន កចូ េកនុងកមម វ ិ្ីសន្េះ សហើយស្ញើព្័ត៌មាន្ជូ ន្សោកអ្ន ក។ សបើសិន្សោកអ្ន កមិន្ចង់ចូេរ ួម
កនុងកមម វ ិ្ីសន្េះ សូ មជូ ន្ដាំែឹងដេ់សយើង សនេះសយើងន្ឹងដកសឈាមេះសោកអ្ន កសចញព្ីកមម វ ើ្ី។
សបើសិន្សោកអ្ន កមាន្សាំែួរណាមួ យអ្ាំព្ីកមម វ ិ្ីទ ាំងសន្េះ សូ មទាំនក់ទាំន្ងណ្ន កសសវាអ្តិងិជន្។

G3. កមម េ ធា្ីម្ររ ់ម្ររងឱសថបែើមបីជួយសមាជិកបោយបម្រ ើឱសថមានស្ថរនតុបញៀន បោយ
សុេតែ ិភាព
Health Net Cal MediConnect មាន្កមម វ ិ្ីមួយណដេអាចជួ យសមាជិកសោយការព្ាប្ដេសព្បើព្ប្ដស់ថ្នមា
ាំ ន្
សារធាតុសញៀន្តាមសវជជ បញ្ញជរបស់ព្ួកសេ ឬការព្ាប្ដេដ៏សទៀតណដេមិន្ព្តូវប្ដន្សេសព្បើព្ប្ដស់ជាញឹកញាប់។
កមម វ ិ្ីសន្េះព្តូវប្ដន្សេសៅថ្ជាកមម វ ិ្ីព្េប់ព្េងឱសង (DMP)។
សបើសិន្សោកអ្ន កស្វ ើការព្ាប្ដេសោយសព្បើព្ប្ដស់ថ្នសាំ ញៀន្ណដេសោកអ្ន កទទួ េប្ដន្ព្ីសវជជ បែឌិត ឬឱសងសាាន្
ជាសព្ចើន្ ឬសបើសិន្អ្ន កមាន្ការសព្បើព្ប្ដស់ថ្នសាំ ញៀន្សព្ចើន្ងម ីៗសន្េះ សយើងអាចន្ិយាយជាមួ យសវជជ បែឌិតរបស់អ្នក
សដើមបីព្ប្ដកដថ្ ការព្ាប្ដេសោយថ្នសាំ ញៀន្របស់អ្នកេឺសមព្សប ន្ិងចាាំប្ដច់ខាងសវជជ សាស្រសតចាស់ោស់។
សោយស្វ ើការជាមួ យសវជជ បែឌិតរបស់អ្នក សបើសិន្សយើងសសព្មចថ្ការសព្បើព្ប្ដស់ថ្នមា
ាំ ន្សារធាតុសញៀន្តាម
សវជជ បញ្ញជរបស់អ្នកឬការព្ាប្ដេសោយថ្នរាំ ំង្កប់អារមម ែ៍មិន្មាន្សុវតា ិភាព្ សយើងអាចកាំែត់ព្ីរសបៀបណដេ
សោកអ្ន កអាចទទួ េប្ដន្ការព្ាប្ដេទ ាំងសនេះ។ ការោក់ណដន្កាំែត់ អាចរាប់បញ្ចេ
ូ ៖



?

តព្មូវឱយសោកអ្ន កទទួ េប្ដន្សវជជ បញ្ញជទ ាំងអ្ស់សព្មាប់ឱសងទ ាំងសនេះពីឱសថស្ថែនជាក់ោក់
ន្ិង/ឬ ពីបេជជ ណឌិតពិតម្របាកែ

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
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ជាំព្ូកទី 5 ៖ ការទទួ េប្ដន្សឱសងតាមសវជជ បញ្ញជប
សព្មាប់អ្នកជាំងឺ ណដេមិន្សព្មាកព្ាប្ដេសៅកនុង
មន្ទ ីរសព្ទយរបស់អ្នក
តាមរយៈណ្ន្ការ

ការោក់កំណត់ រ ធាមាណឱសថទ ាំងសនេះ ណដេសយើងអាចធានរា៉ាប់រងសព្មាប់សោកអ្ន ក

សបើសិន្សយើងេិតថ្ មាន្ការោក់ណដន្កាំែត់មួយ ឬសព្ចើន្េួ រណតអ្ន្ុវតត ចាំសពាេះសោកអ្ន ក សនេះសយើងន្ឹងស្ញើ
េិខិតមួ យជាមុន្។ េិខិតសន្េះន្ឹងព្ន្យេ់អ្ាំព្ីការោក់ណដន្កាំែត់ ណដេសយើងេិតថ្ េួ រអ្ន្ុវតត ។
បោកអ្ន កនឹងមានឱកាសម្របា ់បយើងថា បតើបេជជ ណឌិត ឬឱសថស្ថែនមួ យណ្ត ន្ែលបោកអ្ន កចង់បម្រ ើម្របាស់
បេើយព័ត៌មានណ្តមួ យ ន្ែលបោកអ្ន ករិតថា សំខាន់សម្រមា ់បយើងែឹង។ សយើងសសព្មចកាំែត់ការធានរា៉ាប់រង
របស់អ្នកសព្មាប់ការព្ាប្ដេទ ាំងសន្េះ បនទប់ព្ីអ្នកមាន្ឱកាសស្ៃ ើយតប សយើងន្ឹងស្ញើសោកអ្ន កន្ូ វសាំបុព្ត
មួ យស្សងសទៀត ណដេអ្េះអាងព្ីការោក់ណដន្កាំែត់។

សបើសិន្សោកអ្ន កេិតថ្ សយើងមាន្កាំហុស សោកអ្ន កមិន្យេ់ព្សបថ្ សោកអ្ន កកាំព្ុងសា ិតកនុងហាន្ិេ័យថ្ន្
ការសព្បើព្ប្ដស់មិន្ព្តឹមព្តូវសេើឱសងតាមសវជជ បញ្ញជ ឬសោកអ្ន កមិន្យេ់ព្សបន្ឹងការោក់ណដន្កាំែត់ សនេះ
សោកអ្ន ក ន្ិងអ្ន កសចញសវជជ បញ្ញជរបស់អ្នកអាចោក់ពាកយបែតឹងឧទធ រែ៍ប្ដន្។ សបើសិន្អ្ន កោក់បែតឹងឧទធ រែ៍
សនេះសយើងន្ឹងព្ិន្ិតយសេើករែីរបស់អ្នក ន្ិង្ត េ់ជូន្សោកអ្ន កន្ូ វការសសព្មចមួ យ។ សបើសិន្សយើងបន្ត បដិសស្
ណ្ន កណាមួ យថ្ន្បែតឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នកទក់ទងសៅន្ឹងការកាំែត់ចាំសពាេះសិទធសព្បើព្ប្ដស់របស់អ្នកចាំសពាេះការ
ព្ាប្ដេ សយើងន្ឹងស្ញើករែីរបស់អ្នកសោយសវ ័យព្បវតត ិសៅកាន្់អ្ងគ ភាព្ព្ិន្ិតយស ើង វ ិញសោយឯករាជយ
(Independent Review Entity, IRE) ។ (សដើមបីណសវ ងយេ់ព្ីរសបៀបោក់ពាកយបែតឹងឧទធ រែ៍ សូ មសមើេជាំព្ូកទី 9
ណ្ន ក F5 ទាំព្័រ 231។)
DMP មិន្អ្ន្ុវតត សេើសោកអ្ន ក សបើសិន្សោកអ្ន ក៖

?



មាន្បញ្ញាសុខភាព្មួ យចាំន្ួន្ ដូ ចជាជាំងឺមហារ ើក ឬជាំងឺ sickle cell



កាំព្ុងទទួ េប្ដន្សងគ ហោឋន្ ថ្នប
ាំ ាំប្ដត់ការឈឺចាប់បសណា
ត េះអាសន្ន ការណងទ ាំជី វ ិតចុងសព្កាយ
ឬ



រស់សៅកនុងមែឌេណងទ ាំសុខភាព្រយៈសព្េយូរ។

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
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ជំពូកទី 6 ៖ អ្វ ីន្ែលបោកអ្ន កម្រតូវ ង់ថ្លៃសម្រមា ់ឱសលតាមបវជជ ញ្ជជថ្ន
ិ Medicare និង Medi-Cal រ ស់អ្នក
កមម វធី
បសចកត ីប្តើម
ជាំព្ូកសន្េះ ព្ប្ដប់ព្ីអ្វីណដេសោកអ្ន កព្តូវបង់សព្មាប់ឱសងព្តូវការសវជជ បញ្ជជណបបព្ិសព្រេះជាំងឺសព្ៅរបស់សោក
អ្ន ក។ ពាកយថា "ឱសង" សយើងមាន្ន្័យសសដាសៅសេើ៖



ឱសងតាមសវជជ បញ្ជជ Medicare ណ្ន ក D និង



ឱសងន្ិងបរ ិកាារណដេព្តូវប្ដន្ធានរា៉ាប់រងសៅសព្កាមកមម វ ិ្ី Medi-Cal និង



ឱសង ន្ិងបរ ិកាារណដេព្តូវប្ដន្ធានរា៉ាប់រងសោយណ្ន្ការកនុងនមជាអ្តថ ព្បសោជន្៍បណន្ថ ម។

សោយសារសោកអ្ន កមាន្សិទធិចូេរ ួមកមម វ ិ្ី Medi-Cal សនេះសោកអ្ន កន្ឹងទទួ េប្ដន្ "ជាំន្ួយបណន្ថ ម" (Extra
Help) ព្ីកមម វ ិ្ី Medicare សដើមបីជួយបង់ថ្ងៃ ឱសងតាមសវជជ បញ្ជជថ្ន្កមម វ ិ្ី Medicare ណ្ន ក D របស់អ្នក។
ជំនួយ ន្នែ មេឺជាកមម វ ិ្ី Medicare ណដេជួ យដេ់សោកអ្ន កណដេមាន្ព្ប្ដក់ចាំែូេ ន្ិង្ន្ធាន្
តិចតួ ចអាចកាត់បន្ថ យការចាំណាយសេើឱសងតាមសវជជ បញ្ជជរបស់ Medicare ណ្ន ក D ដូ ចជាថ្ងៃ បុព្វ
ោភធានរា៉ាប់រង ទឹកព្ប្ដក់ធាន ន្ិងថ្ងៃ បង់រ ួម។ ជាំន្ួយបណន្ថ ម ក៏ព្តូវប្ដន្សៅមយ៉ោ ងសទៀតណដរថា
“ព្ប្ដក់ឧបតថ មភសព្មាប់អ្នកមាន្ចាំែូេទាប” ឬ “LIS”។
ពាកយេន្ៃ ឹេះ ន្ិងន្ិយមន្័យរបស់វាមាន្សៅកនុងេាំោប់អ្កសរព្កមសៅកនុងជាំព្ូកចុងសព្កាយថ្ន្

សសៀវសៅណែនាំសមាជិក។
សដើមបីយេ់ដឹងបណន្ថ មព្ីឱសងព្តូវការសវជជ បញ្ជជសនេះអ្ន កអាចសមើេសៅកនុងកណន្ៃ ងទា ាំងសន្េះ៖



បញ្ជ ីឱសងសិថ តសព្កាមការធានរា៉ាប់រងរបស់សយើង។

o សយើងសៅបញ្ជ ីសន្េះថា "បញ្ជ ីឱសង"។ បញ្ជ ីសន្េះព្ប្ដប់សោកអ្ន កន្ូ វ៖
– ឱសងណាមួ យណដេសយើងបង់ថ្ងៃ ជូន្
– កព្មិតរ ួមចាំណែកការចាំណាយទា ាំងបី ណាមួ យណដេឱសងន្ីមួយៗសថ ិតសៅ
– ថាសតើមាន្ការោក់កាំែត់ណាមួ យណដរឬសទ សៅសេើឱសង
o សបើសិន្សោកអ្ន កព្តូវការបញ្ជ ីឱសងចមៃ ងមួ យចាប់ សូ មទូ រសព្ទ សៅកាន្់សសវាបសព្មើ
សមាជិក។ សោកអ្ន ក ក៏អាចណសវ ងរកបញ្ជ ីឱសងប្ដន្្ងណដរសៅសេើសេហទាំព្័រសយើងតាមរ
យៈ mmp.healthnetcalifornia.com ។ បញ្ជ ីឱសងសៅសេើសេហទាំព្័រ េឺជាន្ិចចកាេចុង
សព្កាយបាំ្ុត។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
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ជាំព្ូកទី 6 ៖ សតើសោកអ្ន កព្តូវបង់អ្វីខៃេះសព្មាប់ ឱសង
តាមសវជជ បញ្ជជថ្ន្ Medicare ន្ិង Medi-Cal របស់អ្នក
ឱសងណដេព្តូវការសវជជ បញ្ជជ

ជាំព្ូកទី 5 ថ្ន្សសៀវសៅណែនាំសមាជិកសន្េះ។

o ជាំព្ូកទី 5 ណ្ន ក A ទាំព្័រ 125ព្ប្ដប់ព្ីរសបៀបទទួ េប្ដន្ឱសង តាមសវជជ បញ្ជជសព្មាប់អ្នកជាំងឺ
មិន្សព្មាកកនុងមន្ទ ីសព្ទយរបស់អ្នកតាមរយៈណ្ន្ការរបស់សយើង។

o វាមាន្វវ ិធាន្ននណដេសោកអ្ន កព្តូវអ្ន្ុវតា តាម។ វាក៏ព្ប្ដប់្ងណដរព្ីព្បសភទណាមួ យថ្ន្
ឱសងព្តូវការសវជជ បញ្ជជសន្េះ ណដេ មិន្ព្តូវប្ដន្ធានរា៉ាប់រងសោយណ្ន្ការរបស់សយើង។



បញ្ជ ីស្មេះឱសងសាថន្ ន្ិងអ្ន ក្ត េ់សសវាណងទារាំ បស់សយើង។

o សសទ ើរព្េប់ករែីទា ាំងអ្ស់សោកអ្ន កព្តូវណតសព្បើព្ប្ដស់ឱសងសាថន្កនុងបណា
ត ញសដើមបីទទួ េប្ដន្
ឱសងណដេព្តូវប្ដន្ធានរា៉ាប់រងរបស់អ្នក។ ឱសងសាថន្កនុងបណា
ត ញ េឺឱសងសាថន្ណដេ
ប្ដន្ឯកភាព្ស្វ ើការជាមួ យសយើង។

o បញ្ជ ីស្មេះអ្ន ក្ត េ់សសវា ន្ិងឱសងសាថន្ មាន្បញ្ជ ីថ្ន្ឱសងសាថន្សៅកនុងបណា
ា ញ។ សោក
អ្ន កអាចអាន្បណន្ថ មអ្ាំព្ីឱសងសាថន្កនុងបណា
ត ញសៅកនុងជាំព្ូកទី 5 ណ្ន ក A ទាំព្័រ 125 ។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
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ជាំព្ូកទី 6 ៖ សតើសោកអ្ន កព្តូវបង់អ្វីខៃេះសព្មាប់ ឱសង
តាមសវជជ បញ្ជជថ្ន្ Medicare ន្ិង Medi-Cal របស់អ្នក
ឱសងណដេព្តូវការសវជជ បញ្ជជ

តារាងមាតិកា
A. ការព្ន្យេ់ព្ីអ្តថ ព្បសោជន្៍( EOB) ................................................................................................. 144
B. រសបៀបតាមោន្តថ្មៃ ថ្ន្ឱសងរបស់អ្នក .......................................................................................... 145
C. ដាំណាក់កាេបង់ព្ប្ដក់សេើឱសងសព្មាប់ឱសង Medicare ណ្ន ក D ...................................................... 146
D. ដាំណាក់កាេទី1៖ ដាំណាក់កាេធានរា៉ាប់រងដាំបូង .............................................................................. 146
D1. ជសព្មើសននថ្ន្ឱសងសាថន្របស់អ្នក ........................................................................................ 147
D2. ការទទួ េយកការ្គ ត់្គង់ឱសងរយៈសព្េយូរអ្ណងវ ង ................................................................... 147
D3. អ្វ ីណដេសោកអ្ន កបង់ .............................................................................................................. 148
D4. ទីបញ្ច ប់ថ្ន្ដាំណាក់កាេធានរា៉ាប់រងដាំបូង ................................................................................. 149
E. ដាំណាក់កាេទី 2 ដាំណាក់កាេធានរា៉ាប់រងសេើសព្រេះមហន្ា រាយ ............................................................ 149
F. ឱសងរបស់សោកអ្ន កព្តូវេិតថ្ងៃ សបើសិន្សវជជ បែឌិតសោកអ្ន កសចញសវជជ បញ្ជជការវ្គ ត់្គង់តិចជាងមួ យ
ណខសព្ញ......................................................................................................................................... 149
G. ជាំន្ួយបង់ថ្ងៃ សេើសវជជ បញ្ជជសព្មាប់អ្នក្ទុកសមសរាេសអ្ដស៍/ជាំងឺសអ្ដស៍ ................................................. 150
G1. អ្វ ីជាកមម វ ិ្ីជាំន្ួយឱសង AIDS (ADAP) ................................................................................... 150
G2. សតើសោកអ្ន កព្តូវស្វ ើដូចសមា ច សបើសិន្សោកអ្ន កមិន្ព្តូវប្ដន្ចុេះស្មេះចូ េកនុង ADAP ? ................ 150
G3. សតើសោកអ្ន កព្តូវស្វ ើដូចសមត ច សបើសិន្សោកអ្ន កប្ដន្ចុេះស្មេះចូ េកនុងកមម វ ិ្ី ADAP រ ួចរាេ់
សហើយសនេះ .............................................................................................................................. 150
H. ការចាក់ថានប
ាំ ង្ការ ........................................................................................................................... 150
H1. អ្វ ីណដេសោកអ្ន កព្តូវដឹងមុន្សព្េណដេសោកអ្ន កទទួ េប្ដន្ការ្ត េ់ថានប
ាំ ង្ការ .............................. 151
H2. អ្វ ីណដេសោកអ្ន កព្តូវបង់សព្មាប់ការចាក់ថានប
ាំ ង្ការ Medicare ណ្ន ក D ......................................... 151

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
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ជាំព្ូកទី 6 ៖ សតើសោកអ្ន កព្តូវបង់អ្វីខៃេះសព្មាប់ ឱសង
តាមសវជជ បញ្ជជថ្ន្ Medicare ន្ិង Medi-Cal របស់អ្នក
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A. ការពនយល់ពីអ្តែ ម្រ បោជន៍ (EOB)
ណ្ន្ការសយើងតាមោន្សៅសេើឱសងព្តូវការសវជជ បញ្ជជរបស់អ្នក។ សយើងតាមោន្សេើតថ្មៃ ព្ីរព្បសភទ៖



តថ្មៃ បចញពីបោប ៉ៅ ផ្ទាល់របស់អ្នក។ សន្េះេឺជាចាំន្ួន្ទឹកព្ប្ដក់ណដេសោកអ្ន កឬអ្ន កស្សងសទៀត
តាងនមជាំន្ួសឲ្យសោកអ្ន ក បង់ថ្ងៃ សព្មាប់សវជជ បញ្ជជរបស់អ្នក។



តថ្មៃ សរុ ថ្នឱសលរបស់អ្នក។ សន្េះេឺជាចាំន្ួន្ទឹកព្ប្ដក់ណដេសោកអ្ន ក ឬអ្ន កស្សងណដេ
តាងនមជាំន្ួសឲ្យសោកអ្ន ក បង់ថ្ងៃ សព្មាប់សវជជ បញ្ជជរបស់អ្នក បូ ករ ួមន្ឹងចាំន្ួន្ទឹកព្ប្ដក់
ណដេសយើងខ្ុាំបង់។

សៅសព្េសោកអ្ន កទទួ េប្ដន្ឱសងតាមសវជជ បញ្ជជតាមរយៈណ្ន្ការរបស់សយើង សនេះសយើងស្ញើជូន្អ្ន កន្ូ វរប្ដយ
ការែ៍មួយសៅថា ការព្ន្យេ់អ្ាំព្ីអ្តថ ព្បសោជន្៍។ សយើងសៅវាកាត់ថា EOB ។ EOB មាន្ព្័ត៌មាន្បណន្ថ មអ្ាំព្ី
ឱសង ណដេអ្ន កសព្បើ ដូ ចជាការសកើន្ស ើងថ្ន្តថ្មៃ ន្ិងឱសងដ៏ថ្ទសទៀតណដេមាន្ការចាំណាយរ ួមតិចជាង ណដេ
អាចរកប្ដន្។ អ្ន កអាចន្ិោយជាមួ យអ្ន កសចញសវជជ បញ្ជជរបស់អ្នក អ្ាំព្ីជសព្មើសចាំណាយទាបទា ាំងសន្េះ។ EOB
រ ួមមាន្៖



ព៌ត័មានសម្រមា ់ ន្ែប ោះ។ រប្ដយការែ៍សន្េះ ព្ប្ដប់អ្នកព្ីឱសងព្តូវការសវជជ បញ្ជជណាមួ យណដេ
សោកអ្ន កប្ដន្ទទួ េ។ វាបង្កាញព្ីតថ្មៃ ឱសងសរុប, អ្វ ីណដេសយើងបង់ថ្ងៃ ជូន្ ន្ិងអ្វ ីណដេសោក
អ្ន ក ន្ិងអ្ន កស្សងបង់ថ្ងៃ សព្មាប់អ្វីណដេសោកអ្ន កប្ដន្បង់។



ព័ត៌មាន “ពីបែើមឆ្នំែល់បពល ចចុ បនន ” ។សន្េះ េឺជាតថ្មៃ ឱសងសរុបរបស់អ្នក ន្ិងការបង់ថ្ងៃ
សរុបណដេប្ដន្ស្វ ើស ើងចាប់តាាំងព្ីថ្ងៃ ទី 1 ណខមករា។



ព័ត៌មានអ្ំពីតថ្មៃ ឱសល ។ សន្េះជាតថ្មៃ សរុបរបស់ឱសង ន្ិងការផ្លៃស់បតរេិ
ូ តជាភាេរយថ្ន្
តថ្មៃ ឱសងចាប់តាាំងព្ីការមកសបើកសេើកដាំបូង។



ជបម្រមើសន្ែលមានតថ្មៃ ទា ។ សបើមាន្ ជសព្មើសទា ាំងសន្េះបង្កាញសៅកនុងសសចកត ីសសងា បខាង
សព្កាមឱសងបចចុបបន្ន របស់អ្នក។ អ្ន កអាចន្ិោយជាមួ យអ្ន កសចញសវជជ បញ្ជជរបស់អ្នកសដើមបី
ណសវ ងយេ់បណន្ថ ម។

សយើង្ត េ់ជូន្ន្ូ វការធានរា៉ាប់រងសេើឱសងណដេមិន្ប្ដន្ធានរា៉ាប់រងសៅសព្កាមកមម វ ិ្ី Medicare។

?



ការបង់ថ្ងៃ សព្មាប់ឱសងទា ាំងសន្េះ ន្ឹងមិន្រាប់បញ្ចេ
ូ សៅកនុងតថ្មៃ សរុបសចញព្ីសោស ៉ោ ផ្លទេ់
របស់សោកអ្ន កស ើយ។



សដើមបីណសវ ងយេ់ថាសតើឱសងណាមួ យណដេណ្ន្ការរបស់សយើងធានរា៉ាប់រងជូ ន្ សូ មសមើេ
បញ្ជ ីឱសង។

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ជាំព្ូកទី 6 ៖ សតើសោកអ្ន កព្តូវបង់អ្វីខៃេះសព្មាប់ ឱសង
តាមសវជជ បញ្ជជថ្ន្ Medicare ន្ិង Medi-Cal របស់អ្នក
ឱសងណដេព្តូវការសវជជ បញ្ជជ

B. រប ៀ តាមដានតថ្មៃ ថ្នឱសលរ ស់អ្នក
សដើមបីតាមោន្តថ្មៃ ឱសងរបស់អ្នក ន្ិងការបង់ព្ប្ដក់ណដេសោកអ្ន កប្ដន្ស្វ ើ សយើងសព្បើព្ប្ដស់ន្ូវកាំែត់ព្តាណដេ
សយើងទទួ េប្ដន្ព្ីសោកអ្ន ក ន្ិងព្ីឱសងសាថន្របស់សោកអ្ន ក។ ខាងសព្កាមសន្េះ េឺជាវវ ិ្ីណដេសោកអ្ន កអាច
ជួ យសយើងប្ដន្៖
1. បម្រ ើម្រាស់ ័ណណសមាាល់សមាជិករ ស់អ្នក។
សូ មបង្កាញប័ែណសមាគេ់សមាជិករបស់អ្នករាេ់សព្េណដេសោកអ្ន កឲ្យសេ្គ ត់្គង់បាំសព្ញតាមសវជជ បញ្ជជរបស់
អ្ន ក។ សន្េះន្ឹងជួ យសយើងឲ្យដឹងព្ីការ្គ ត់្គង់ឱសងតាមសវជជ បញ្ជជន្ិងអ្វ ីណដេសោកអ្ន កបង់។
2. ម្រតូវម្រាកែថា បយើងមានព៌ត័មានន្ែលបយើងម្រតូវការ។
ឲ្យសយើងខ្ុាំន្ូវបង្កាន្់ថ្ដឱសងណដេសោកអ្ន កប្ដន្បង់ថ្ងៃ រ ួចមួ យចាប់។ អ្ន កអាចសសន ើសុាំសយើងឲ្យបង់ព្ប្ដក់ជូន្
សោកអ្ន កវ ិញសព្មាប់ចាំណែកថ្ន្ការបង់ថ្ងៃ ឱសងរបស់សយើង។
ខាងសព្កាមសន្េះ េឺជាសាថន្ភាព្ខៃ េះៗណដេសោកអ្ន កេបបីឲ្យសយើងន្ូ វបង្កាន្់ថ្ដរបស់សោកអ្ន កមួ យចាប់ ៖



សៅសព្េសោកអ្ន កទិញឱសងណដេព្តូវប្ដន្ធានរា៉ាប់រងសៅឯឱសងសាថន្កនុងបណា
ត ញ កនុងតថ្មៃ ព្ិសសស ឬ
សព្បើព្ប្ដស់ប័ែណបញ្ចុេះតថ្មៃ ណដេមិន្ណមន្ជាណ្ន កមួ យថ្ន្អ្តថ ព្បសោជន្៍របស់ណ្ន្ការសយើង



សៅសព្េសោកអ្ន កបង់ថ្ងៃ ថ្ងៃ ចាំណាយរ ួមសព្មាប់ឱសងណដេសោកអ្ន កទទួ េប្ដន្សៅសព្កាមកមម វ ិ្ីជាំន្ួយ
ដេ់អ្នកជាំងឺរបស់ព្ក ុមហុន្្េិតឱសង។



សៅសព្េសោកអ្ន កទិញឱសងណដេព្តូវប្ដន្ធានរា៉ាប់រងសៅឱសងសាថន្សព្ៅបណា
ត ញ។



សៅសព្េសោកអ្ន កបង់ថ្ងៃ សព្ញសព្មាប់ឱសងណដេព្តូវប្ដន្ធានរា៉ាប់រង។

សដើមបីសិកាព្ី វ ិ្ីសសន ើសុាំសយើងឲ្យបង់ព្ប្ដក់ជូន្អ្ន កវ ិញសព្មាប់ការរ ួមចាំណែកថ្ន្ការចាំណាយ ឱសងរបស់សយើង
សូ មសមើេជាំព្ូកទី 7 ណ្ន ក A ទាំព្ីរ 154 ។
3. ប្ញើជូនបយើងនូ វព៌ត័មានអ្ំពីការ ង់ម្រាក់ន្ែលអ្ន កប្េងាន ង់សម្រមា ់បោកអ្ន ក។
ការបង់ព្ប្ដក់ណដេស្វ ើស ើងសោយអ្ន កស្សង ន្ិងអ្ងគ ភាព្មួ យចាំន្ួន្ ក៏រាប់បញ្ចេ
ូ ជាការបង់ព្ប្ដក់សចញព្ី
សោស ៉ោ ផ្លទេ់របស់សោកអ្ន ក្ងណដរ។ ឧទាហរែ៍ ការបង់ព្ប្ដក់ណដេស្វ ើស ើងសោយកមម វ ិ្ីជាំន្ួយឱសងសព្មាប់
អ្ន កសកើតជាំងឺសអ្ដស៍, សសវាសុខាភិប្ដេជន្ជាតិសដើមអាសមរ ិក ន្ិងអ្ងគ ការសបប
ុ រស្៌មសសទ ើរណតទា ាំងអ្ស់ រាប់
បញ្ចេ
ូ ជាការបង់ព្ប្ដក់សចញព្ីសោស ៉ោ ផ្លទេ់របស់អ្នក។ ចាំែុចសន្េះ អាចជួ យសោកអ្ន កឲ្យមាន្េកា ែៈសមបតត ិ
ព្េប់ព្រន្់សព្មាប់ការធានរា៉ាប់រងសេើសព្រេះមហន្ា រាយ។ សៅសព្េសោកអ្ន ក្ន្ដេ់ដាំណាក់កាេធានរា៉ាប់រង
សេើសព្រេះមហន្ា រាយ សនេះ Health Net Cal MediConnect បង់ព្ប្ដក់ជូន្ទា ាំងអ្ស់សព្មាប់តថ្មៃ ឱសងកនុង ណ្ន ក
D របស់អ្នក សព្មាប់រយៈសព្េសព្ញមួ យឆ្នាំ។
4. ពិនិតយបមើល EOB ន្ែលបយើងប្ញើជូនបោកអ្ន ក។
សៅសព្េសោកអ្ន កទទួ េប្ដន្ការព្ន្យេ់អ្ាំព្ីអ្តថ ព្បសោជន្៍តាមេសាំបុព្ត សូ មព្ប្ដកដថា វាមាន្ភាព្សព្ញ
សេញ ន្ិងព្តឹមព្តូវ។ សបើសិន្សោកអ្ន កេិតថា វាមិន្ព្តឹមព្តូវ ឬប្ដត់ព្ីរប្ដយការែ៍ ឬសបើសិន្សោកអ្ន កមាន្សាំ
ន្ួ រណាមួ យ សូ មទូ រសព្ទ សៅកាន្់សសវាបសព្មើសមាជិក។ ជាំន្ួសឱយការទទួ េប្ដន្ EOB ជាព្កោសតាមថ្ព្បសែីយ៍
ឥ ូ វសន្េះអ្ន កមាន្ជសព្មើសកនុងការទទួ េប្ដន្ EOB ជាទព្មង់សអ្ ិចព្តូន្ិច (eEOB)។ អ្ន កអាចសសន ើសុាំ eEOB
សោយចូ េសៅសេហទាំព្័រ www.caremark.com។ ព្បសិន្សបើអ្នកសព្ជើសសរ ើសទទួ េយកជសព្មើសសន្េះ អ្ន កន្ឹងទទួ េ
ប្ដន្អ្ុីណមេសព្េណដេ eEOB របស់អ្នករ ួចរាេ់សព្មាប់សមើេ សប្ដេះព្ុមព ឬក៏ទាញយក។ eEOBs ព្តូវប្ដន្សេ
សាគេ់្ងណដរថាជា EOBs មិន្ណមន្ជាព្កោស។ eEOBs ទា ាំងសន្េះេឺជាចាប់ចមៃ ង (ជារ ូបភាព្) ដូ ចរនបេះបិទ
ថ្ន្ EOBs ណដេសប្ដេះព្ុមពសចញមក។ ព្តូវព្ប្ដកដថា ប្ដន្រកាទុក EOB ទា ាំងសន្េះ។ ព្ួ កវាជាកាំែត់ព្តាដ៏សាំខាន្់
មួ យថ្ន្ការចាំណាយសេើឱសងរបស់សោកអ្ន ក។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
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ជាំព្ូកទី 6 ៖ សតើសោកអ្ន កព្តូវបង់អ្វីខៃេះសព្មាប់ ឱសង
តាមសវជជ បញ្ជជថ្ន្ Medicare ន្ិង Medi-Cal របស់អ្នក
ឱសងណដេព្តូវការសវជជ បញ្ជជ

C. ែំណាក់កាល ង់ម្រាក់បលើឱសលសម្រមា ់ឱសល Medicare ន្្នក D
ដាំណាក់កាេបង់ព្ប្ដក់មាន្ព្ីរសព្មាប់ការធានរា៉ាប់រងសេើឱសងតាមសវជជ បញ្ជជថ្ន្កមម វ ិ្ី Medicare ណ្ន ក D របស់
អ្ន កសៅសព្កាម Health Net Cal MediConnect។ ចាំន្ួន្ទឹកព្ប្ដក់ណដេសោកអ្ន កបង់អាព្ស័យសេើដាំណាក់កាេណា
មួ យណដេសោកអ្ន កសថ ិតសៅ កនុងសព្េណដេសោកអ្ន កទទួ េប្ដន្ការ្គ ត់្គង់ ឬ្គ ត់្គង់ស ើង វ ិញន្ូ វឱសងតាម
សវជជ បញ្ជជរបស់អ្នក។ ខាងសព្កាមសន្េះ េឺជាដាំណាក់កាេទា ាំងព្ីរ ៖
ែំណាក់កាលទី1៖ ែំណាក់កាលធា

រា៉ា ់រងែំ ូ ង

សៅកនុងដាំណាក់កាេសន្េះ សយើងបង់ណ្ន កណាមួ យសេើ
ថ្ងៃ ឱសងសោកអ្ន ក សហើយសោកអ្ន កបង់ព្ប្ដក់
សព្មាប់ចាំណែករបស់សោកអ្ន ក។ ចាំណែករបស់អ្នក
ព្តូវប្ដន្សេសៅថា ថ្ងៃ បង់រ ួម។

ែំណាក់កាលទី 2 ែំណាក់កាលធា
មហនដ រាយ

រា៉ា ់រងបលើបម្ររោះ

សៅកនុងដាំណាក់កាេសន្េះ សយើងបង់ព្ប្ដក់ទា ាំងអ្ស់
សេើថ្ងៃ ឱសងរបស់អ្នករហូ តដេ់ថ្ងៃ ទី31 ណខ្ន ូ ឆ្នាំ
2022។

សោកអ្ន កចាប់ស្ត ើមដាំណាក់កាេសន្េះ សៅសព្េណដេ
សោកអ្ន កចាប់ស្ា ើមសៅកនុងដាំណាក់កាេសន្េះ សៅ
សោកអ្ន កប្ដន្បង់ចាំន្ួន្ជាក់ោក់ថ្ន្ថ្ងៃ ចាំណាយ
សព្េណដេសោកអ្ន កទទួ េប្ដន្ការ្គ ត់្គង់ឱសង
សចញព្ីសោស ៉ោ ផ្លទេ់។
តាមសវជជ បញ្ជជដាំបូងរបស់សោកអ្ន កសៅកនុងឆ្នាំសនេះ។

D. ែំណាក់កាលទី1៖ ែំណាក់កាលធា

រា៉ា ់រងែំ ូ ង

សៅកនុងដាំណាក់កាេធានរា៉ាប់រងដាំបូង សយើងបង់សេើចាំណែកថ្ន្តថ្មៃ ឱសងព្តូវការសវជជ បញ្ជជណដេព្តូវប្ដន្ធាន
រា៉ាប់រងរបស់សោកអ្ន ក សហើយសោកអ្ន កបង់ចាំណែករបស់អ្នក។ ចាំណែករបស់អ្នកព្តូវប្ដន្សេសៅថា ថ្ងៃ បង់រ ួម។ ថ្ងៃ
បង់រ ួមអាព្ស័យសេើកព្មិតចាំណែកការចូ េរ ួមបង់ថ្ងៃ ណាមួ យណដេឱសងសនេះសថ ិតសៅ ន្ិងកណន្ៃ ងណដេសោកអ្ន ក
ទទួ េឱសងសនេះ។
កព្មិតថ្ន្ការរ ួមចាំណែកការចាំណាយ េឺជាព្ក ុមឱសងណដេមាន្ថ្ងៃ សហចាំណាយដូ ចរន។ ព្េប់ឱសងសៅកនុង
បញ្ជ ីឱសងរបស់ណ្ន្ការេឺសថិតសៅកនុងកព្មិតមួ យថ្ន្កព្មិតចាំណែកចូ េរ ួមបង់ថ្ងៃ ចាំន្ួន្បី។ ជាទូ សៅ សេខកព្មិត
ថ្ន្ការរ ួមការចាំណាយកាន្់ណតខព ស់ តថ្មៃ ថ្ងៃ ចាំណាយរ ួមរបស់អ្នកក៏កាន្់ណតថ្ងៃ ណដរ។ សដើមបីណសវ ងរកកព្មិតការរ ួម
ចាំណែកការចាំណាយសព្មាប់ឱសងរបស់អ្នក សនេះសោកអ្ន កអាចសមើេសៅកនុងបញ្ជ ីឱសង។

?



េាំោប់ថានក់ទី 1 (ឱសងទូ សៅ) រ ួមមាន្ឱសងទូ សៅ។ ថ្ងៃ ថ្ងៃ ចាំណាយរ ួម េឺចាប់ព្ី $0 ដេ់ $3.95 អាព្ស័យសេើ
ព្ប្ដក់ចាំែូេរបស់អ្នក



េាំោប់ថានក់ទី 2 (ឱសងមាន្យីសោ) រ ួមមាន្ឱសងមាន្យីសោ ន្ិងអាចរ ួមបញ្ចេ
ូ ឱសងទូ សៅមួ យចាំន្ួន្។
ថ្ងៃ សហចាំណាយ េឺចាប់ព្ី $0 ដេ់ $9.85 អាព្ស័យសេើព្ប្ដក់ចាំែូេរបស់អ្នក



ឱសងកព្មិតទី 3 (មិន្ណមន្ជា Medicare Rx/ឱសង OTC) សោយរាប់ទា ាំងសវជជ បញ្ជជមួ យចាំន្ួន្ ន្ិង ឱសង
មិន្មាន្សវជជ បញ្ជជ (OTC) ឱសងណដេមាន្យីសោ ន្ិង រមន្យីសោណដេធានរា៉ាប់រងសោយ Medi-Cal ។
ការបង់ព្ប្ដក់រ ួមេឺ $0 ។

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
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D1. ជបម្រមើស

ជាំព្ូកទី 6 ៖ សតើសោកអ្ន កព្តូវបង់អ្វីខៃេះសព្មាប់ ឱសង
តាមសវជជ បញ្ជជថ្ន្ Medicare ន្ិង Medi-Cal របស់អ្នក
ឱសងណដេព្តូវការសវជជ បញ្ជជ

ថ្នឱសលស្ថែនរ ស់អ្នក

បរ ិមាែណដេសោកអ្ន កបង់សេើឱសងអាព្ស័យសេើ ថាសតើសោកអ្ន កទទួ េប្ដន្ឱសងព្ី៖



ឱសងសាថន្កនុងបណា
ត ញ, ឬ



ឱសងសាថន្សព្ៅបណា
ត ញ។

សៅកនុងករែីដ៏កព្ម សយើងធានរា៉ាប់រងសេើការ្គ ត់្គង់ឱសងតាមសវជជ បញ្ជជសៅឱសងសាថន្សព្ៅបណា
ត ញ។ សូ ម
សមើេជាំព្ូកទី 5 ណ្ន ក A8 ទាំព្័រទី 128 សដើមបីណសវ ងយេ់សព្េណដេសយើងន្ឹងស្វ ើដូសចន េះ។
សដើមបីយេ់ដឹងបណន្ថ មព្ីជសព្មើសថ្ន្ឱសងសាថន្ទា ាំងសន្េះសូ មសមើេជាំព្ូកទី 5 ណ្ន ក A ទាំព្័រ 125 សៅកនុងសសៀវសៅ
ណែនាំសន្េះន្ិងសៅកនុងបញ្ជ ីស្មេះឱសងសាថន្ន្ិងអ្ន ក្ត េ់សសវាណងទា ាំរបស់សយើង។

D2. ការទទួ លយកការ្ាត់្ាង់ឱសលរយៈបពលយូរអ្ន្ងវ ង
សព្មាប់ឱសងមួ យចាំន្ួន្ សោកអ្ន កអាចទទួ េប្ដន្ការ្គ ត់្គង់រយៈសព្េណវង (ណដេព្តូវប្ដន្សេសៅ្ងណដរថា
"ការ្គ ត់្គង់អ្ូសបនៃយ") សៅសព្េសោកអ្ន កបាំសព្ញការ្គ ត់្គង់ឱសងតាមសវជជ បញ្ជជរបស់អ្នក។ ការ្គ ត់្គង់
រយៈសព្េណវង េឺការ្គ ត់្គង់ រហូ តដេ់ សៅ 90 ថ្ងៃ ។ វាមាន្តថ្មៃ ដូចរនន្ឹងការ្គ ត់្គង់រយៈសព្េមួ យណខណដរ។
សព្មាប់សសចកត ីេាំអ្ិតសត ីព្ីកណន្ៃ ង ន្ិង វ ិ្ីទទួ េប្ដន្ការ្គ ត់្គង់ឱសងរយៈសព្េណវង សូ មសមើេជាំព្ូកទី 5 ណ្ន ក
A7 ទាំព្័រ 128ឬបញ្ជ ីស្មេះឱសងសាថន្ន្ិងអ្ន ក្ត េ់សសវាណងទា ាំ។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
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ជាំព្ូកទី 6 ៖ សតើសោកអ្ន កព្តូវបង់អ្វីខៃេះសព្មាប់ ឱសង
តាមសវជជ បញ្ជជថ្ន្ Medicare ន្ិង Medi-Cal របស់អ្នក
ឱសងណដេព្តូវការសវជជ បញ្ជជ

D3. អ្វ ីន្ែលបោកអ្ន ក ង់
សៅកនុងដាំណាក់កាេធានរា៉ាប់រងដាំបូង សោកអ្ន កអាចន្ឹងបង់ថ្ងៃ បង់រ ួមសៅរាេ់សព្េសោកអ្ន កបាំសព្ញការ្គ ត់្គង់
ឱសងតាមសវជជ បញ្ជជរបស់អ្នក។ សបើសិន្ឱសងណដេព្តូវប្ដន្ធានរា៉ាប់រងរបស់អ្នកមាន្តថ្មៃ តិចជាងថ្ងៃ ថ្ងៃ ចាំណាយរ ួម
សនេះសោកអ្ន កន្ឹងបង់ថ្ងៃ ទាបជាង។
សោកអ្ន កអាចទាំនក់ទាំន្ងសសវាសមាជិក សដើមបីណសវ ងយេ់បណន្ថ មថាសតើថ្ងៃ ថ្ងៃ ចាំណាយរ ួមរបស់សោកអ្ន កប៉ោុនមន្
សព្មាប់ឱសងណដេព្តូវប្ដន្ធានរា៉ាប់រងណាមួ យ។
ចំន្ណកន្ែលបោកអ្ន កម្រតូវ ង់បៅបពលបោកអ្ន កទទួ លានការ្ាត់្ាង់រយៈបពលមួ យន្ែ ឬរយៈបពលន្វងនូ វឱសល
តាមបវជជ ញ្ជជន្ែលម្រតូវានធា រា៉ា ់រងពី៖
ឱសលស្ថែនកនុង
ណា
ត ញ
ការ្គ ត់្គង់រយៈ
សព្េមួ យណខ
ឬរហូ តដេ់ 90 ថ្ងៃ

ឱសលស្ថែនន្លទាំ
រយៈបពលន្វងកនុង
ណា
ត ញ

ការ្គ ត់្គង់រយៈ
សព្េមួ យណខ
ឬរហូ តដេ់ 90 ថ្ងៃ

ការ្គ ត់្គង់រហូ ត
ដេ់ 31 ថ្ងៃ

ឱសលស្ថែនបម្រៅ
ណា
ត ញ
ការ្គ ត់្គង់រហូ ត
ដេ់ 30 ថ្ងៃ ។ ការ
ធានរា៉ាប់រង េឺ
កាំែត់ចាំសពាេះករែី
ជាក់ោក់មួយចាំន្ួ
ន្។ សូ មសមើេជាំព្ូក
ទី 5 ណ្ន ក A8 ទាំព្័រ
ទី 128 សព្មាប់
ព្័ត៌មាន្េមអ ិត។

ការចូ លរ ួមចំណាយ
កម្រមិតទី 1

ការបង់ព្ប្ដក់រ ួម
$0, $1.35វឬ $3.95

ការបង់ព្ប្ដក់រ ួម
$0, $1.35 ឬ $3.95

ការបង់ព្ប្ដក់រ ួម
$0, $1.35 ឬ $3.95

ការបង់ព្ប្ដក់រ ួម
$0, $1.35 ឬវ$3.95

(ឱសងទូ សៅ)

សន្េះ អាព្ស័យសេើ
កព្មិតថ្ន្ការធាន
រា៉ាប់រង Medi-Cal
របស់អ្នក។

សន្េះ អាព្ស័យសេើ
កព្មិតថ្ន្ការធាន
រា៉ាប់រង Medi-Cal
របស់អ្នក។

សន្េះ អាព្ស័យសេើ
កព្មិតថ្ន្ការធាន
រា៉ាប់រង Medi-Cal
របស់អ្នក។

សន្េះ អាព្ស័យសេើ
កព្មិតថ្ន្ការធាន
រា៉ាប់រង Medi-Cal
របស់អ្នក។

ការចូ លរ ួមចំណាយ
កម្រមិតទី 2

ការបង់ព្ប្ដក់រ ួមព្ី
$0, $4 ឬ $9.85

ការបង់ព្ប្ដក់រ ួមព្ី
$0, $4 ឬវ$9.85

ការបង់ព្ប្ដក់រ ួមព្ី
$0, $4 ឬ $9.85

ការបង់ព្ប្ដក់រ ួមព្ី
$0, $4 ឬ $9.85

(ឱសងមាន្មា៉ោក
យីសោ)

សន្េះ អាព្ស័យសេើ
កព្មិតថ្ន្ការធាន
រា៉ាប់រង Medi-Cal
របស់អ្នក។

សន្េះ អាព្ស័យសេើ
កព្មិតថ្ន្ការធាន
រា៉ាប់រង Medi-Cal
របស់អ្នក។

សន្េះ អាព្ស័យសេើ
កព្មិតថ្ន្ការធាន
រា៉ាប់រង Medi-Cal
របស់អ្នក។

សន្េះ អាព្ស័យសេើ
កព្មិតថ្ន្ការធាន
រា៉ាប់រង Medi-Cal
របស់អ្នក។

កម្រមិតថានក់ទី 3

ព្ប្ដក់បង់ចាំណែក
រ ួម $0

ព្ប្ដក់បង់ចាំណែក
រ ួម $0

ព្ប្ដក់បង់ចាំណែក
រ ួម $0

ព្ប្ដក់បង់ចាំណែក
រ ួម $0

(ឱសងមិន្ណមន្
Medicare Rx/OTC)

?

បសវា ញ្ជជទិញ
តាមថ្ម្រ សណីយ៍
រ ស់ន្្នការ

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
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ជាំព្ូកទី 6 ៖ សតើសោកអ្ន កព្តូវបង់អ្វីខៃេះសព្មាប់ ឱសង
តាមសវជជ បញ្ជជថ្ន្ Medicare ន្ិង Medi-Cal របស់អ្នក
ឱសងណដេព្តូវការសវជជ បញ្ជជ

សព្មាប់ព្៌ត័មាន្សត ីព្ីឱសងសាថន្ណាមួ យណដេអាច្ត េ់ជូន្សោកអ្ន កន្ូ វការ្គ ត់្គង់រយៈសព្េណវង សូ មសមើេបញ្ជ ី
ស្មេះឱសងសាថន្ន្ិងអ្ន ក្ត េ់សសវាណងទា ាំរបស់សយើង។

D4. ទី ញ្ច ់ថ្នែំណាក់កាលធា

រា៉ា ់រងែំ ូ ង

ដាំណាក់កាេធានរា៉ាប់រងដាំបូងចប់សៅសព្េថ្ងៃ ចាំណាយសចញព្ីសោស ៉ោ ផ្លទេ់សរុបរបស់អ្នក្ន្ដេ់ចាំន្ួន្$
7,050។ សៅចាំែុចសនេះ ដាំណាក់កាេធានរា៉ាប់រងសេើសព្រេះមហន្ា រាយន្ឹងចាប់ស្ត ើម។ សយើងធានរា៉ាប់រងសេើតថ្មៃ
ឱសងទា ាំងអ្ស់របស់អ្នកចាប់ព្ីសព្េសនេះ រហូ តដេ់ដាំណាច់ឆ្នាំ។
EOB របស់អ្នកន្ឹងជួ យសោកអ្ន កតាមោន្ព្ីចាំន្ួន្ណដេសោកអ្ន កប្ដន្បង់ថ្ងៃ សព្មាប់ឱសងរបស់អ្នកកនុងកាំ
ុ ងសព្េមួ យឆ្នាំសនេះ។ សយើងន្ឹងឲ្យសោកអ្ន កប្ដន្ដឹង សបើសិន្សោកអ្ន ក្ន្ដេ់ចាំន្ួន្ោក់កាំែត់ $7,050
សហើយ។ មន្ុសសជាសព្ចើន្មិន្្ន្ដេ់ចាំន្ួន្ោក់កាំែត់សន្េះស ើយ កនុងរយៈសព្េមួ យឆ្នាំ។

E. ែំណាក់កាលទី 2 ែំណាក់កាលធា

រា៉ា ់រងបលើបម្ររោះមហនដ រាយ

សៅសព្េសោកអ្ន ក្ន្ដេ់ចាំន្ួន្ណដន្កាំែត់ថ្ន្ការចាំណាយព្ប្ដក់ព្ីសោស ៉ោ ផ្លទេ់ចាំន្ួន្ $7,050 សព្មាប់ឱសង
តាមសវជជ បញ្ជជរបស់អ្នកសហើយ ដាំណាក់កាេធានរា៉ាប់រងសេើសព្រេះមហន្ា រាយន្ឹងចាប់ស្ត ើម។ សោកអ្ន កន្ឹងសថ ិតសៅ
កនុងដាំណាក់កាេធានរា៉ាប់រងសេើសព្រេះមហន្ា រាយ រហូ តដេ់ដណា
ាំ ច់ឆ្នាំព្បតិទិន្។ សៅកនុងដាំណាក់កាេសន្េះ
ណ្ន្ការន្ឹងបង់ថ្ងៃ ចាំណាយទា ាំងអ្ស់សព្មាប់ឱសង Medicare របស់អ្នក។

F. ឱសលរ ស់បោកអ្ន កម្រតូវគិតថ្លៃប ើសិនបវជជ ណឌិតបោកអ្ន កបចញបវជជ ញ្ជជការ
្ាត់្ាង់តិចជាងមួ យន្ែបពញ
កនុងករែីខៃេះ សោកអ្ន កបង់ថ្ងៃ ថ្ងៃ ចាំណាយរ ួមសដើមបីធានសៅសេើការ្គ ត់្គង់មួយណខសព្ញថ្ន្ឱសងណដេព្តូវប្ដន្
ធានរា៉ាប់រង។ ប៉ោុណន្ត សវជជ បែឌិតសោកអ្ន កអាចសចញសវជជ បញ្ជជកនុងចាំន្ួន្តិចជាងការ្គ ត់្គង់រយៈសព្េមួ យណខប្ដន្។



អាចន្ឹងមាន្សព្េខៃ េះណដេសោកអ្ន កចង់សុាំឲ្យសវជជ បែឌិតសោកអ្ន កសចញសវជជ បញ្ជជការ្គ ត់្គង់ឱសងតិច
ជាងមួ យណខ (ឧទាហរែ៍ សព្េសោកអ្ន កកាំព្ុងសាកេបងឱសងជាសេើកដាំបូងណដេព្តូវប្ដន្សេសាគេ់ថា
មាន្ឥទធ ិព្េបនទប់បន្ស ាំ្ៃ ន្់្ៃរ)។



សបើសិន្សវជជ បែឌិតសោកអ្ន កយេ់ព្សប សនេះសោកអ្ន កមិន្ចាាំប្ដច់ព្តូវបង់ថ្ងៃ សព្មាប់ការ្គ ត់្គង់ឱសង
ចាំន្ួន្សព្ញមួ យណខសព្មាប់ឱសងជាក់ោក់មួយចាំន្ួន្សនេះស ើយ។

សៅសព្េសោកអ្ន កទទួ េប្ដន្ការ្គ ត់្គង់ឱសងតិចជាងរយៈសព្េមួ យណខ សនេះថ្ងៃ ចាំណាយសោកអ្ន កន្ឹងណ្អ កសេើ
ចាំន្ួន្ថ្ងៃ ណដេសោកអ្ន កទទួ េប្ដន្ឱសង។ សយើងន្ឹងេែនចាំន្ួន្ទឹកព្ប្ដក់ណដេសោកអ្ន កបង់កនុងមួ យថ្ងៃ
សព្មាប់ឱសងរបស់អ្នក (េឺ "អ្ព្តាចាំណែកចាំណាយព្បចាាំថ្ងៃ ") សហើយេុែវាន្ឹងចាំន្ួន្ថ្ងៃ ណដេសោកអ្ន កទទួ េប្ដន្
ឱសង។

?



សន្េះេឺជាឧទាហរែ៍៖ ឧបមាថា ថ្ងៃ សហចាំណាយឱសងរបស់អ្នកសព្មាប់ការ្គ ត់្គង់រយៈសព្េសព្ញមួ យណខ
(ការ្គ ត់្គង់រយៈសព្េ 30 ថ្ងៃ ) េឺ $1.35 ។ សន្េះេឺមាន្ន្័យថា ចាំន្ួន្ទឹកព្ប្ដក់ណដេសោកអ្ន កព្តូវបង់សាំ
រាប់ឱសងរបស់អ្នកេឺតិចជាង $0.05 ដុោៃរកនុងមួ យថ្ងៃ ។ សបើសិន្សោកអ្ន កទទួ េប្ដន្ការ្គ ត់្គង់ឱសង
រយៈសព្េ 7 ថ្ងៃ សនេះការទូ ទាត់របស់អ្នកន្ឹងតិចជាង $0.05 ដុោៃរកនុងមួ យថ្ងៃ សោយព្តូវប្ដន្េុែន្ឹង 7
ថ្ងៃ សព្មាប់ការបង់ព្ប្ដក់សរុបចាំន្ួន្ $0.35 ។



ការចូ េរ ួមចាំណាយព្បចាាំថ្ងៃ អ្ន្ុញ្ជាតសោកអ្ន កឲ្យធានប្ដន្ថា ឱសងមាន្ព្បសិទធភាព្ចាំសពាេះសោកអ្ន ក
មុន្សព្េសោកអ្ន កព្តូវបង់ការ្គ ត់្គង់រយៈសព្េមួ យណខសព្ញ។

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ជាំព្ូកទី 6 ៖ សតើសោកអ្ន កព្តូវបង់អ្វីខៃេះសព្មាប់ ឱសង
តាមសវជជ បញ្ជជថ្ន្ Medicare ន្ិង Medi-Cal របស់អ្នក
ឱសងណដេព្តូវការសវជជ បញ្ជជ

សោកអ្ន កក៏អាចសសន ើសុាំអ្នក្ត េ់សសវាណងទា ាំរបស់អ្នកឲ្យសចញសវជជ បញ្ជជឱសងកនុងចាំន្ួន្តិចជាង
បរ ិមាែ្គ ត់្គង់សព្ញមួ យណខ្ងណដរ សបើសិន្ព្បការសន្េះន្ឹងជួ យសោកអ្ន ក៖

o ស្វ ើណ្ន្ការប្ដន្ព្បសសើរជាងសន្េះសៅសព្េណដេបាំសព្ញឱសងរបស់អ្នកជាងម ី
o សព្មបសព្មួ េការបាំសព្ញជាមួ យឱសងស្សងសទៀតណដេសោកអ្ន កសព្បើ និង
o សព្បើសព្េស្វ ើដាំសែើរតិចសៅកាន្់ឱសងសាថន្

G. ជំនួយ ង់ថ្លៃបលើបវជជ ញ្ជជសម្រមា ់អ្នក្ទ ក
ុ បមបរាគបអ្ែស៍/ជំងឺបអ្ែស៍
G1. អ្វ ីជាកមម វ ិធីជំនួយឱសល AIDS (ADAP)
កមម វ ិ្ីជាំន្ួយណ្ន កឱសងសព្មាប់អ្នក្ទុកជាំងឺសអ្ដស៍ (ADAP) ជួ យធានថា បុេគេមាន្្ទុកសមសរាេសអ្ដស៍/ជាំងឺ
សអ្ដស៍ណដេមាន្សិទធិទទួ េប្ដន្ មាន្េទធ ភាព្ទទួ េប្ដន្ឱសងព្បឆ្ាំងជាំងឺសអ្ដស៍ណដេជួ យសព្សាចព្សង់ជី វ ិត។
ឱសងតាមសវជជ បញ្ជជ Medicare ណ្ន ក D ណបបព្ិសព្រេះជាំងឺសព្ៅណដេព្តូវប្ដន្ធានរា៉ាប់រង្ងណដរសោយ ADAP
មាន្េកា ែៈសមបតិតព្េប់ព្រន្់សព្មាប់ជាំន្ួយរ ួមចាំណែកបង់ថ្ងៃ សវជជ បញ្ជជ តាមរយៈព្កសួ ងសុខាភិប្ដេ
សាធារែៈរដឋ California, ការ ិោេ័យជាំងឺសអ្ដស៍សព្មាប់បុេគេចុេះស្មេះសៅកនុងកមម វ ិ្ី ADAP ។

G2. បតើបោកអ្ន កម្រតូវបធវ ែ
ើ ូ ចបមដ ច ប ើសិនបោកអ្ន កមិនម្រតូវានចុោះប្មោះចូ លកនុង ADAP ?
សព្មាប់ព្័ត៌មាន្អ្ាំព្ីេកា ែៈវ ិន្ិចឆ័យថ្ន្សិទធិទទួ េប្ដន្ ឱសងណដេព្តូវប្ដន្ធានរា៉ាប់រង ឬរសបៀបចុេះស្មេះចូ េ
កនុងកមម វ ិ្ី សូ មទូ រសព្ទ សៅសេខ -1-844-421-7050 ឬចូ េសៅសេហទាំព្័រ ADAP តាមរយៈ
www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DOA/Pages/OA_adap_eligibility.aspx។

G3. បតើបោកអ្ន កម្រតូវបធវ ែ
ើ ូ ចបមត ច ប ើសិនបោកអ្ន កានចុោះប្មោះចូ លកនុងកមម វ ិធី ADAP
រ ួចរាល់បហើយប ោះ
កមម វ ិ្ី ADAP អាចបន្ត ្ត េ់ដេ់អ្តិងិជន្ ADAP ន្ូ វជាំន្ួយកនុងការចូ េរ ួមចាំណែកបង់ថ្ងៃ ឱសងតាមសវជជ បញ្ជជ
ថ្ន្ Medicare ណ្ន ក D សព្មាប់ឱសងសៅកនុងសសៀវសៅឱសង ADAP ។សដើមបីឲ្យព្ប្ដកដថាសោកអ្ន កបន្ត ទទួ េ
ប្ដន្ជាំន្ួយសន្េះ សូ មជូ ន្ដាំែឹងដេ់បុេគេិកចុេះស្មេះថ្ន្កមម វ ិ្ី ADAP កនុងតាំបន្់របស់អ្នក អ្ាំព្ីការផ្លៃស់បតរូ
ណាមួ យសេើសេខប័ែណធានរា៉ាប់រង ឬស្មេះណ្ន្ការ Medicare ណ្ន ក D របស់អ្នក។សបើសិន្សោកអ្ន កព្តូវការ
ជាំន្ួយណសវ ងរកកណន្ៃ ងចុេះស្មេះ ADAP ន្ិង/ឬ បុេគេិកចុេះស្មេះចូ េ សូ មទូ រសព្ទ សៅសេខ 1-844-421-7050 ឬ
ចូ េសៅសេហទាំព្័រណដេប្ដន្រាយខាងសេើ។

H. ការចាក់ថាន ំ ង្ការ
សយើងរា៉ាប់រងសេើការចាក់វា៉ាក់សាាំងបង្ការសព្មាប់កមម វ ិ្ី Medicare ណ្ន ក D។ មាន្ព្ីរណ្ន កចាំសពាេះការព្េបដែតប់
របស់សយើងសេើថានប
ាំ ង្ការ Medicare ណ្ន ក D៖
1. ណ្ន កទីមួយថ្ន្ការធានរា៉ាប់រង េឺសព្មាប់តថ្មៃ ថាន ំ ង្ការែល ួនវាផ្ទាល់ន្តមត ង។ ថានប
ាំ ង្ការ េឺជាឱសង
ព្តូវការសវជជ បញ្ជជ។
2. ណ្ន កទីព្ីរថ្ន្ការធានរា៉ាប់រង េឺសព្មាប់តថ្មៃ កនុងការ្តល់ការចាក់ថាន ំ ង្ការែល់បោកអ្ន ក។
ឧទាហរែ៍ សព្េខៃ េះសោកអ្ន កអាចន្ឹងទទួ េថានប
ាំ ង្ការជាថានចា
ាំ ក់ណដេព្តូវប្ដន្្ត េ់ជូន្សោកអ្ន ក
សោយសវជជ បែឌិតរបស់អ្នក។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ជាំព្ូកទី 6 ៖ សតើសោកអ្ន កព្តូវបង់អ្វីខៃេះសព្មាប់ ឱសង
តាមសវជជ បញ្ជជថ្ន្ Medicare ន្ិង Medi-Cal របស់អ្នក
ឱសងណដេព្តូវការសវជជ បញ្ជជ

H1. អ្វ ីន្ែលបោកអ្ន កម្រតូវែឹងមុនបពលន្ែលបោកអ្ន កទទួ លានការ្តល់ថាន ំ ង្ការ
សយើងសូ មណែនាំឲ្យសោកអ្ន កទូ រសព្ទ មកកាន្់សយើងជាមុន្សិន្ តាមរយៈសសវាបសព្មើសមាជិកសៅសព្េណាណដេ
សោកអ្ន កមាន្ណ្ន្ការចង់ទទួ េថានប
ាំ ង្ការ។



សយើងអាចព្ប្ដប់សោកអ្ន កអ្ាំព្ីរសបៀបណដេការ្ត េ់ថានប
ាំ ង្ការរបស់អ្នកព្តូវប្ដន្ធានរា៉ាប់រង
សោយណ្ន្ការសយើងន្ិងព្ន្យេ់ព្ីចាំណែកបង់ថ្ងៃ របស់អ្នក។



សយើងអាចព្ប្ដប់សោកអ្ន កព្ីរសបៀបរកាចាំណាយរបស់សោកអ្ន កឲ្យសៅទាប សោយសព្បើព្ប្ដស់
ឱសងសាថន្ ន្ិងអ្ន ក្ត េស់ សវាកមម កនុងបណា
ត ញ។ ឱសងសាថន្កនុងបណា
ត ញ េឺឱសងសាថន្ណដេ
ប្ដន្ព្ព្មសព្ព្ៀងស្ើវការជាមួ យណ្ន្ការសយើង។ អ្ន ក្ត េ់សសវាណងទា ាំកនុងបណា
ត ញ េឺជាអ្ន ក្ត េ់សស
វាណងទា ាំណដេស្វ ើការជាមួ យណ្ន្ការសុខភាព្។ អ្ន ក្ត េ់សសវាណងទា ាំកនុងបណា
ត ញេួ រណតស្វ ើការ
ជាមួ យកមម វ ិ្ី Health Net Cal MediConnect សដើមបីធានថាសោកអ្ន កមិន្ប្ដន្ចាំណាយជា
មុន្សព្មាប់ថានប
ាំ ង្ការ ណ្ន ក D សនេះស ើយ។

H2. អ្វ ីន្ែលបោកអ្ន កម្រតូវ ង់សម្រមា ់ការចាក់ថាន ំ ង្ការ Medicare ន្្នក D
អ្វ ីណដេសោកអ្ន កបង់សព្មាប់ការចាក់ថានប
ាំ ង្ការអាព្ស័យសេើព្បសភទថ្ន្ថានប
ាំ ង្ការ (សតើសោកអ្ន កកាំព្ុងទទួ េ
ថានប
ាំ ង្ការអ្វ ី)។



ថានប
ាំ ង្ការមួ យចាំន្ួន្ព្តូវប្ដន្ចាត់ទុកថា ជាអ្តថ ព្បសោជន្៍សុខភាព្ជាជាងឱសង។ ថានប
ាំ ង្ការ
ទា ាំងសន្េះ ព្តូវប្ដន្ធានរា៉ាប់រងសោយឥតេិតថ្ងៃ សព្មាប់សោកអ្ន ក។ សដើមបីយេ់ដឹងបណន្ថ មព្ី
ការធានរា៉ាប់រងសេើថានប
ាំ ង្ការទា ាំងសន្េះ សូ មសមើេតារាងអ្តថ ព្បសោជន្៍សៅកនុងជាំព្ូកទី 4 ណ្ន ក
D ទាំព្័រ 70 ។



ថានប
ាំ ង្ការដថ្ទសទៀតព្តូវប្ដន្ចាត់ទុកថាជាឱសងថ្ន្កមម វ ិ្ី Medicare ណ្ន ក D។ សោកអ្ន កអាច
ណសវ ងរកវា៉ាក់សាាំងទា ាំងសន្េះ សៅកនុងបញ្ជ ីឱសងរបស់ណ្ន្ការ។ សោកអ្ន កអាចន្ឹងព្តូវថ្ងៃ បង់ថ្ងៃ
ចាំណាយរ ួមសព្មាប់វា៉ាក់សាាំងកនុងកមម វ ិ្ី Medicare ណ្ន ក D ។

ខាងសព្កាមសន្េះ េឺជា វ ិ្ីទូសៅបីោ៉ោងណដេសោកអ្ន កអាចន្ឹងទទួ េថានប
ាំ ង្ការ Medicare ណ្ន ក D ។
1. សោកអ្ន កទទួ េប្ដន្ថានប
ាំ ង្ការសៅកនុងកមម វ ិ្ី Medicare ណ្ន ក D សៅតាមឱសងសាថន្កនុងបណា
ត ញ
សហើយទទួ េប្ដន្ការចាក់ថានប
ាំ ង្ការរបស់អ្នកសៅឱសងសាថន្។



អ្ន កន្ឹងបង់សហការចាំណាយ សព្មាប់ថានប
ាំ ង្ការ។

2. អ្ន កទទួ េការ្ត េ់ថានប
ាំ ង្ការកនុងកមម វ ិ្ី Medicare ណ្ន ក D សៅការ ិោេ័យសវជជ បែឌិតអ្ន ក សហើយ
សវជជ បែឌិតអ្ន កចាក់ថានប
ាំ ង្ការសនេះឲ្យអ្ន ក។

?



សោកអ្ន កន្ឹងបង់ថ្ងៃ បង់រ ួម ជូ ន្សវជជ បែឌិតសព្មាប់ថានប
ាំ ង្ការ។



ណ្ន្ការសយើងន្ឹងបង់ថ្ងៃ សព្មាប់តថ្មៃ កនុងការចាក់ថានប
ាំ ង្ការ។



ការ ិោេ័យរបស់សវជជ បែឌិត េួ រទាំនក់ទាំន្ងមកណ្ន្ការសយើងកនុងសាថន្ភាព្សន្េះ សដើមបីឲ្យសយើង
ព្ប្ដកដថា ព្ួ កសេដឹងថា សោកអ្ន កព្តូវបង់ណត ថ្ងៃ ថ្ងៃ ចាំណាយរ ួម សព្មាប់ថានប
ាំ ង្ការប៉ោុសណា
ណ េះ។

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ជាំព្ូកទី 6 ៖ សតើសោកអ្ន កព្តូវបង់អ្វីខៃេះសព្មាប់ ឱសង
តាមសវជជ បញ្ជជថ្ន្ Medicare ន្ិង Medi-Cal របស់អ្នក
ឱសងណដេព្តូវការសវជជ បញ្ជជ

3. សោកអ្ន កទទួ េថានប
ាំ ង្ការកនុងកមម វ ិ្ី Medicare ណ្ន ក D សនេះសៅតាមឱសងសាថន្ សហើយយកវាសៅ
កាន្់កា រ ិោេ័យសវជជ បែឌិតសោកអ្ន កសដើមបីចាក់ថានប
ាំ ង្ការ។

?



អ្ន កន្ឹងបង់សហការចាំណាយ សព្មាប់ថានប
ាំ ង្ការ។



ណ្ន្ការសយើងន្ឹងបង់ថ្ងៃ សព្មាប់តថ្មៃ កនុងការចាក់ថានប
ាំ ង្ការ។

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ជំពូកទី 7 ៖ ការបសនើសំពួកប ើងឲ្យ ង់ថ្លៃការរ ួមចំន្ណករ ស់ប ើងថ្ន
ក្
វិកយ
ម្រតន្លលបោកអ្ន កទទួ លននសម្រមា ់បសា ឬឱសលន្លលមានការ
ធានារ៉ា ់រង
បសចកត ីប្តម
ើ
កនុងជាំព្ូកសន្េះន្ឹងព្ប្ដប់សោកអ្ន កព្ីរសបៀប ន្ិងសព្េណាព្តូវស្ញើវ ិកក យបព្តឲ្យព្ួ កសយើង សដើមបីសសន ើសុាំការទូ ទាត់។ វា
ក៏ព្ប្ដប់សោកអ្ន កអ្ាំព្ីរសបៀបស្វ ើបែតឹងឧទធ រែ៍ សបើសិន្សោកអ្ន កមិន្យេ់ព្ព្មជាមួ យន្ឹងសសចកត ីសសព្មចព្ីការ
ធានរា៉ាប់រងមួ យសន្េះ។ ពាកយេន្ៃ ឹេះ ន្ិងន្ិយមន្័យរបស់វាមាន្សៅកនុងេាំដាប់អ្កសរព្កមសៅកនុងជាំព្ូកចុង
សព្កាយថ្ន្ សសៀវសៅណែនាំសមាជិក។

តារងមាតិកា
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?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
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ជាំព្ូកទី 7 ៖ ការសសន ើសុាំឲ្យព្ួ កសយើងបង់ព្ប្ដក់
ចាំណែក របស់សយើងសេើ វ ិកក យបព្តណដេសោកអ្ន កប្ដន្ទទួ េសព្មាប់សសវា ឬឱសងណដេព្តូវប្ដន្ធានរា៉ាប់រង

A. បសនស
ើ ំពួកប ើង បលើមបី ង់ថ្លៃសម្រមា ់បសា និងឱសលរ ស់អ្នក
អ្ន ក្ា េស់ សវាណងទា ាំកនុងបណា
ា ញរបស់សយើងព្តូវណតសចញវវ ិកក យបព្តេិតថ្ងៃ ព្ណី ្ន្ការសព្មាប់សសវា ន្ិងឱសងមាន្
ធានរា៉ាប់រងណដេសោកអ្ន កប្ដន្ទទួ េរ ួចសហើយ។ អ្ន ក្ត េ់សសវាណងទា ាំកនុងបណា
ត ញ េឺជាអ្ន ក្ត េ់សសវាណងទា ាំណដេ
ស្វ ើការជាមួ យណ្ន្ការសុខភាព្។
ប ើសិនបោកអ្ន កទទួ លននិ ក្កយ
ម្រតសម្រមា ់ ថ្លៃចណា
ំ
បពញបលើបសាន្លទំសខភាព ឬឱសល សូមប្ញើ
វិ ក្កយ
ម្រតបនាមមកពួ កប ង
ើ
សដើមបីស្ញើវ ិកក យបព្តមកព្ួ កសយើង សូ មសមើេណ្ន ក B ទាំព្័រទី 157 ។



សបើសិន្សសវាឬឱសងទា ាំងសនេះព្តូវប្ដន្ធានរា៉ាប់រង សនេះសយើងន្ឹងបង់ព្ប្ដក់ជូន្អ្ន ក្ា េស់ សវា
សដាយផ្ទទេ់។



សបើសិន្សសវា ឬឱសងព្តូវប្ដន្ធានរា៉ាប់រង សហើយសោកអ្ន កប្ដន្បង់ថ្ងៃ សេើសព្ីចាំណែកចូ េរ ួម
បង់ថ្ងៃ ចាំណាយរបស់អ្នករ ួចសហើយ សនេះវាជាសិទធិរបស់អ្នកសដើមបីទទួ េប្ដន្ទឹកព្ប្ដក់សាំែងវ ិញ។



សបើសិន្សសវា ឬឱសងមិនព្តូវប្ដន្ធានរា៉ាប់រងសទ សនេះសយើងន្ឹងជព្មាបជូ ន្សោកអ្ន កឲ្យប្ដន្
ដឹង។

សូ មទាក់ទងមកកាន្់សសវាបសព្មើសមាជិក សបើសិន្សោកអ្ន កមាន្សាំែួរណាមួ យ។ សបើសិន្សោកអ្ន កមិន្ដឹងថា
សោកអ្ន កេួ របង់ព្ប្ដក់សព្មាប់អ្វើខៃេះសទ ឬសបើសិន្ សោកអ្ន កទទួ េប្ដន្វ ិកក យបព្ត សហើយមិន្ដឹងថាព្តូវស្វ ើយ៉ោង
ដូ ចសមា ចចាំសពាេះវ ិកក យបព្តសនេះ សយើងអាចជួ យសោកអ្ន កប្ដន្។ សោកអ្ន កក៏អាចទូ រសព្ទ មកកាន្់ព្ួកសយើង សបើ
សិន្សោកអ្ន កចង់ព្ប្ដប់ព្ួកសយើងន្ូ វព្័ត៌មាន្អ្ាំព្ស
ី ាំសែើសប
ុាំ ង់ព្ប្ដក់ណដេសោកអ្ន កប្ដន្ស្ញម
ើ កកាន្់ព្ួកសយើង
រ ួចសហើយ។
សន្េះ េឺជាឧទាហរែ៍អ្ាំព្ីសព្េសវោណដេសោកអ្ន កអាចន្ឹងព្តូវសសន ើសព្
ុាំ ួ កសយើងឲ្យបង់ព្ប្ដក់ជូន្សោកអ្ន កវវ ិញ
ឬបង់វវ ិកក យបព្តណដេសោកអ្ន កប្ដន្ទទួ េ៖
1. បពលន្លលបោកអ្ន កទទួ លការន្លទំសខភាពសបម្រ្រម នាាន់ ឬន្លលម្រតិូ ការ នាាន់ពអ្
ី ន ក្ដល់បសា
បៅបម្រៅ ណា
ដ ញ
សោកអ្ន កេួ រសសន ើសឲ្
ុាំ យអ្ន ក្ា េ់សសវាសចញវវ ិកក យបព្តេិតព្ប្ដក់ព្ីព្ួកសយើង។



សបើសិន្សោកអ្ន កបង់ថ្ងៃ សព្ញទា ាំងអ្ស់សៅសព្េណដេសោកអ្ន កទទួ េការណងទា ាំ សូ មសសន ើសឲ្
ុាំ យ
ព្ួ កសយើងបង់ថ្ងៃ សងសោកអ្ន ក វ ិញ។។ សូ មស្ញើវ ិកក យបព្ត ន្ិងភសតុតាងថ្ន្ការបង់ថ្ងៃ ទូទាត់ណា
មួ យណដេសោកអ្ន កប្ដន្ស្វ ើមកកាន្់ព្ួកសយើង។



សោកអ្ន កអាចយកវវ ិកក យបព្តព្ីអ្នក្ា េ់សសវាណងទា ាំ សដាយសសន ើសកា
ុាំ របង់ព្ប្ដក់ណដេសោកអ្ន ក
េិតថា សោកអ្ន កមិន្ជាំពាក់។ សូ មស្ញើវ ិកក យបព្ត ន្ិងភសតុតាងថ្ន្ការបង់ថ្ងៃ ទូទាត់ណាមួ យ
ណដេសោកអ្ន កប្ដន្ស្វ ើមកកាន្់ព្ួកសយើង។

o សបើសិន្អ្ន ក្ាេ់សសវាណងទា ាំេបបីទទួ េប្ដន្ព្ប្ដក់សនេះ សយើងន្ឹងបង់ព្ប្ដក់ជូន្អ្ន ក្ាេ់សសវា
ណងទា ាំសនេះសដាយផ្ទទេ់។

o សបើសិន្សោកអ្ន កប្ដន្បង់ថ្ងៃសព្មាប់សសវារ ួចសហើយ សយើងន្ឹងបង់ថ្ងៃ សងសោកអ្ន ក វ ិញ។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
កនុងថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
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ជាំព្ូកទី 7 ៖ ការសសន ើសុាំឲ្យព្ួ កសយើងបង់ព្ប្ដក់
ចាំណែក របស់សយើងសេើ វ ិកក យបព្តណដេសោកអ្ន កប្ដន្ទទួ េសព្មាប់សសវា ឬឱសងណដេព្តូវប្ដន្ធានរា៉ាប់រង

2. បពលន្លលអ្ន ក្ដលប់ សាកនុង ណា
ដ ញប្ញើវិ ក្កយ

ម្រតជូនបោកអ្ន ក

អ្ន ក្ា េស់ សវាកនុងបណា
ា ញព្តូវណតសចញវវ ិកក យបព្តេិតថ្ងៃ ជូន្ព្ួ កសយើងជាន្ិចច។ សូ មបង្ហាញប័ែណសមាាេ់
សមាជិក Health Net Cal MediConnect របស់អ្នក សព្េសោកអ្ន កទទួ េប្ដន្សសវា ឬសវជជ បញ្ជជណា
មួ យ។ ការសចញវ ិកក យបព្តេិតថ្ងៃ មិន្ព្តឹមព្តូវ/មិន្សមព្សប សកើតមាន្ស ើងសៅសព្េណដេអ្ន ក្ត េ់សស
វា (ដូ ចជាសវជជ បែឌិត ឬមន្ទ រី សព្ទយ) សចញវ ិកក យបព្តេិតថ្ងៃ ព្សី ោកអ្ន កសេើសព្ីចាំន្ួន្ចូ េរ ួមចាំណែក
សចញថ្ងៃ របស់ណ្ន្ការសព្មាប់សសវាសនេះ។ សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់បសា បម្រមស
ើ មាជិក ប ស
ើ ិនបោក
អ្ន កទទួ លននិ ក្កយ
ម្រតណាមួ



កនុងនមជាសមាជិកមានក់របស់ Health Net Cal MediConnect សោកអ្ន កព្តូវចាំណាយសេើចាំន្ួន្
ថ្ងៃ ចាំណាយរ ួម សៅសព្េសោកអ្ន កទទួ េសសវារា៉ាប់រងសដាយណ្ន្ការរបស់សយើង។ សយើងមិន្អ្ន្ុញ្ជាត
ឲ្យអ្ន ក្ត េស់ សវាណងទា ាំសចញវ ិកក យបព្តេិតថ្ងៃ សេើសព្ីសោកអ្ន កស ើយ។ ចាំែុចសន្េះ េឺជាការព្ិតសបើ
សទាេះបីជា សយើងបង់ថ្ងៃ ជូន្អ្ន ក្ត េ់សសវាណងទា ាំតិចជាងសោកអ្ន ក្ត េស់ សវាណងទា ាំេិតថ្ងៃសសវាក៏
សដាយ។ សបើសិន្សយើងសសព្មចិតតមិន្បង់ថ្ងៃ ចាំណាយណាមួ យ អ្ន កសៅណតមិន្ព្តូវចាំណាយព្ួ កវាសទ។



សៅសព្េណាណដេអ្ន កទទួ េ វ ិកក យបព្តព្ីអ្នក្ា េ់សសវាកនុងបណា
ា ញណដេអ្ន កថាវាសព្ចើន្ជាងអ្វ ើណដេ
ិកក
អ្ន កេួ របង់ថ្ងៃ សូ មស្ញើវ យបព្តសនេះមកកាន្់ព្ួកសយើង។ សយើងខ្ុាំន្ឹងទាក់ទងសៅកាន្់អ្នក្ា េ់
សសវាណងទា ាំសដាយផ្ទទេ់ ន្ិងចាត់ណចងសដាេះព្សាយបញ្ជាសនេះ។



សបើសិន្សោកអ្ន កប្ដន្បង់ថ្ងៃ វ ិកក យបព្តសដាយអ្ន ក្ាេស់ សវាកនុងបណា
ា ញរ ួចសហើយប៉ោណុ ន្ត អ្នកមាន្
អារមម ែ៍ថា អ្ន កប្ដន្បង់ថ្ងៃ សព្ចើន្សព្កសូ មស្ញើវ ិកក យបព្ត ន្ិងភសតុតាងថ្ន្ការបង់ថ្ងៃ ណាមួ យ
ណដេសោកអ្ន កប្ដន្ស្វ ើមកកាន្់ព្ួកសយើង។ សយើងខ្ុាំន្ឹងបង់ព្ប្ដក់ជូន្អ្ន ក វ ិញ សព្មាប់ចាំន្ួន្ខុស
គ្ននរវាងចាំន្ួន្អ្ន កប្ដន្បង់ន្ិងចាំន្ួន្ណដេអ្ន កប្ដន្ជាំពាក់សៅសព្កាមេសព្មាង។

3. ប ើសិនបោកអ្ន កបម្រ ើម្រនស់ឱសលស្ថែនបៅបម្រៅ ណា
ដ ញ បលើមបីទទួ លការ្រត់្ង
រ ឱ
់ សលតាមបិជជ ញ្ជជ
សបើសិន្សោកអ្ន កសៅកាន្់ឱសងសាាន្សៅសព្ៅបណា
ា ញណាមួ យ សោកអ្ន កន្ឹងព្តូវបង់ព្ប្ដក់សព្ញតាម
សវជជ បញ្ជជសោកអ្ន ក។



កនុងករែីតិចតួ ចប៉ោុសណា
ណ េះ សយើងន្ឹងធានរា៉ាប់រងសវជជ បញ្ជជណដេប្ដន្បាំសព្ញសៅឱសងសាាន្សព្ៅ
បណា
ត ញ។ សូ មស្ញើចាប់ចមៃ ងបង្ហកន្់ថ្ដបង់ព្ប្ដក់របស់អ្នកមួ យចាប់មកកាន្់ព្ួកសយើង សៅសព្េ
ណដេសោកអ្ន កសសន ើសុាំឲ្យព្ួ កសយើងបង់ព្ប្ដក់ជូន្សោកអ្ន ក វ ិញ សព្មាប់ចាំណែកណដេសយើងព្តូវបង់។



សូ មអាន្ជាំព្ូកទី 5 ណ្ន ក A8 ទាំព្័រ 128 ថ្ន្សសៀវសៅណែនាំរបស់សមាជិក សដើមបីយេ់ដឹងអ្ាំព្ីការសុាំ
ការយេ់ព្ព្មជាមុន្។

4. បពលបោកអ្ន ក ង់ថ្លៃបពញសម្រមា ់បិជជ ញ្ជជ បម្ររមបោកអ្ន កមិនមាន ណ
័ ណ សមារល់សមាជិកជា ់ខល ួន
សបើសិន្សោកអ្ន កមិន្ប្ដន្យកប័ែណសមាាេ់សមាជិករបស់អ្នកតាមខល ួន្សទ សនេះសោកអ្ន កអាចសសន ស
ើ ុាំ
ឲ្យឱសងសាាន្ទូ រសព្ទ មកកាន្់ព្ួកសយើង ឬក៏ឲ្យណសវ ងរកព្័ត៌មាន្ចុេះស្មេះកនុងណ្ន្ការរបស់អ្នក។

?



សបើសិន្ឱសងសាាន្មិន្អាចទទួ េប្ដន្ព្័ត៌មាន្ណដេព្ួ កសេព្តូវការភាៃមៗសនេះសទ សោកអ្ន កអាច
ព្តូវបង់ថ្ងៃ សព្ញសព្មាប់ឱសង្ា ត់្ាង់តាមសវជជ បញ្ជជរបស់អ្នក។



សូ មស្ញើចាប់ចមៃ ងបង្ហកន្់ថ្ដបង់ព្ប្ដក់របស់អ្នកមួ យចាប់មកកាន្់ព្ួកសយើង សៅសព្េណដេ
សោកអ្ន កសសន ើសុាំឲ្យព្ួ កសយើងបង់ព្ប្ដក់ជូន្សោកអ្ន ក វ ិញ សព្មាប់ចាំណែកណដេសយើងព្តូវបង់។

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
កនុងថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect
ជាំព្ូកទី 7 ៖ ការសសន ើសុាំឲ្យព្ួ កសយើងបង់ព្ប្ដក់
ចាំណែក របស់សយើងសេើ វ ិកក យបព្តណដេសោកអ្ន កប្ដន្ទទួ េសព្មាប់សសវា ឬឱសងណដេព្តូវប្ដន្ធានរា៉ាប់រង

5. ប ស
ើ ិនបោកអ្ន ក ង់ថ្លៃបពញសម្រមា កា
់ រ្រត់្ង
រ ឱ
់ សលតាមបិជជ ញ្ជជន្លលមិនម្រតិូ ននធានា
រ៉ា រ់ ង
សោកអ្ន កអាចន្ឹងបង់ថ្ងៃសព្ញសព្មាប់ការ្ា ត់្ាងឱ
់ សងតាមសវជជ បញ្ជជ សដាយសារឱសងសនេះមិន្
ព្តូវប្ដន្ធានរា៉ាប់រង។



ឱសងសនេះអាចន្ឹងមិន្សា ិតកនុង បញ្ជ ីឱសងណដេព្តូវប្ដន្ធានរា៉ាប់រង (បញ្ជ ីឱសង)របស់សយើង
ឬវាអាចមាន្ការតព្មូវ ឬការរ ិតតបិតណដេសោកអ្ន កមិន្ប្ដន្ដឹង ឬមិន្េិតថា េួ រអ្ន្ុវតត
ចាំសពាេះសោកអ្ន ក។ ព្បសិន្សបើសោកអ្ន កសសព្មចចិតតទទួ េយកឱសងសនេះ សោកអ្ន កអាចន្ឹង
ព្តូវបង់ថ្ងៃឱសងសនេះសព្ញ។

o សបើសន្
ិ សោកអ្ន កមិន្បង់ថ្ងៃ ឱសងសនេះ ប៉ោុណន្ត េិតថា វាព្តូវប្ដន្ធានរា៉ាប់រង សោកអ្ន ក
អាចសសន ើសុាំការសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រង (សូ មសមើេជាំព្ូកទី 9 ណ្ន ក F4 ទាំព្័រ 227) ។

o សបើសិន្សោកអ្ន ក ន្ិងសវជជ បែឌិតរបស់អ្នក ឬអ្ន កសចញសវជជ បញ្ជជស្សងសទៀតយេ់ថា សោក
អ្ន កព្តូវការឱសងសនេះភាៃមៗ សនេះសោកអ្ន កអាចសសន ើសសុាំ សចកា ីសសព្មចរហ័សព្ីការធាន
រា៉ាប់រង (សូ មសមើេជាំព្ូកទី 9 ណ្ន ក F4 ទាំព្័រ 227) ។



សូ មស្ញប
ើ ង្ហកន្់ថ្ដបង់ព្ប្ដក់ងតចមៃ ងរបស់សោកអ្ន កមួ យចាប់មកកាន្់សយើង សៅសព្េណដេ
សោកអ្ន កសសន ើសឲ្
ុាំ យព្ួ កសយើងបង់ព្ប្ដក់ជូន្សោកអ្ន កវវ ិញ។ កនុងករែីមួយចាំន្ួន្ សយើងអាចន្ឹង
ព្តូវការព្័ត៌មាន្បណន្ា មព្ីសវជជ បែឌិតរបស់អ្នក ឬអ្ន កសចញសវជជ បញ្ជជស្សងសទៀតសដើមបីបង់ព្ប្ដក់
ជូ ន្អ្ន ក វ ិញន្ូ វចាំណែកណដេសយើងព្តូវបង់សព្មាប់ថ្ងៃឱសង។

សៅសព្េសោកអ្ន កស្ញស
ើ ាំសែើបង់ព្ប្ដក់មកកាន្់ព្ួកសយើងសនេះសយើងន្ឹងព្ិន្ិតយសាំសែើរបស់អ្នក សហើយសសព្មច
ចិតតថាសតើសសវា ឬឱសងសនេះេួ រធានរា៉ាប់រងណដរឬសទ។ សន្េះសៅថាការស្វ ើ "សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រង"។
សបើសិន្សយើងសសព្មចថា វាេួ រណតធានរា៉ាប់រង សនេះសយើងន្ឹងបង់ព្ប្ដក់សព្មាប់ចាំណែកចូ េរ ួមបង់ថ្ងៃ របស់សយើង
ថ្ន្សសវា ឬឱសង។ សបើសិន្សយើងបដិសស្សាំសែើសប
ុាំ ង់ព្ប្ដក់របស់សោកអ្ន ក សនេះសោកអ្ន កអាចដាក់ពាកយ
បែាឹងឧទធ រែ៍សេើសសចកា ីសសព្មចរបស់សយើង។
សដើមបីណសវ ងយេ់ព្ីរសបៀបដាក់ពាកយបែតឹងឧទធ រែ៍ សូ មសមើេជាំព្ូកទី 9 ណ្ន ក F5 ទាំព្័រទី 231 ។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
កនុងថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect
ជាំព្ូកទី 7 ៖ ការសសន ើសុាំឲ្យព្ួ កសយើងបង់ព្ប្ដក់
ចាំណែក របស់សយើងសេើ វ ិកក យបព្តណដេសោកអ្ន កប្ដន្ទទួ េសព្មាប់សសវា ឬឱសងណដេព្តូវប្ដន្ធានរា៉ាប់រង

B. ការប្ញើសំបណើរសម្រមា កា
់ រទូ ទត់
សូ មស្ញវើ វ ិកក យបព្តរបស់សោកអ្ន ក ន្ិងភសតុតាងថ្ន្ការបង់ព្ប្ដក់ណាមួ យណដេសោកអ្ន កប្ដន្ស្វ ើមកកាន្់សយើង
។ ភសតុតាងថ្ន្ការបង់ព្ប្ដក់អាចជាមូ េបបទាន្បព្តងតចមៃ ងណដេសោកអ្ន កប្ដន្សរសសរ ឬបង្ហកន្់ថ្ដបង់
ព្ប្ដក់សចញសដាយអ្ន ក្ា េស់ សវាកមម ។ ាជាការម្រ បសើរន្លលបោកអ្ន កលតចមៃ ងវិ ក្កយ
ម្រត និង ្យន់ថ្ល ង់
ម្រនក់ទកសម្រមា ជា
់ កំណត់បេតផ្ទាល់ខល ួន សោកអ្ន កអាចសសន ើសុាំជាំន្ួយព្ីអ្នកសព្មបសព្មួ េណងទា ាំសុខភាព្
របស់អ្នក។
សដើមបីឲ្យព្ប្ដកដថា សោកអ្ន កន្ឹង្ា េព្
់ ័ត៌មាន្ទា ាំងឡាយណាណដេសយើងព្តូវការសដើមបីស្វ ើសសចកា ស
ី សព្មច សនេះ
សោកអ្ន កអាចបាំសព្ញទព្មង់ណបបបទទាមទាររបស់សយើងកនុងការសសន ើសកា
ុាំ របង់ព្ប្ដក់។



សោកអ្ន កមិន្ចាាំប្ដច់សព្បើព្ប្ដស់ទព្មង់ណបបបទសន្េះស ើយ ប៉ោុណន្ា វាន្ឹងជួ យសយើងសដើមបីដាំសែើរការ
ព្័ត៌មាន្កាន្់ណតឆាប់រហ័ស។



សោកអ្ន កអាចទទួ េប្ដន្សសចកត ីចមៃ ងថ្ន្ទព្មង់ណបបបទសៅសេើសេហទាំព្័ររបស់សយើង
(mmp.healthnetcalifornia.com) ឬសោកអ្ន កអាចទូ រសព្ទ មកកាន្់សសវាបសព្មើសមាជិក សហើយ
សសន ើសុាំទព្មង់ណបបបទសន្េះ។

សូ មស្ញស
ើ ាំសែើសប
ុាំ ង់ព្ប្ដក់មកជាមួ យន្ឹងវវ ិកក យបព្ត ឬបង្ហកន្់ថ្ដណាមួ យ មកកាន្់ព្ួកសយើងតាមរយៈ
អាសយដាាន្ខាងសព្កាមសន្េះ ៖ សូ ម្ត េ់ភសតុតាងថ្ន្ការបង់ព្ប្ដក់ណដេអាចទទួ េយកប្ដន្ ណដេអាចជាចាប់
ចមៃ ងថ្ន្មូ េបបទាន្ប័ព្តណដេព្តូវប្ដន្េុបសចាេ រប្ដយការែ៍បែណឥែទាន្ ឬឥែព្ន្ធ ឬរ ិកក យបព្តថ្ន្ការ
ស្ទ រព្ប្ដក់តាមព្បព្័ន្ធសអ្ ច
ិ ព្តូន្ិក៖
អាសយដាាន្សព្មាប់ការទាមទារណ្ន កសវជជ សាស្រសា ៖
Health Net Cal MediConnect
Health Net Community Solutions, Inc.
PO Box 9030
Farmington, MO 63640-9030
អ្ន កម្រតូិន្តដាក់ ណតង
ឹ ទមទរសំណងរ ស់អ្នកមកពួ កប ង
ើ កនុងរ
ទទួ េប្ដន្សសវា ឬ មុខទាំន្ញ
ិ ។

ៈបពលមួ

ឆ្នំវម្រ

ចាប់ព្ីថ្ងៃ ណដេអ្ន ក

អាសយដាាន្សព្មាប់ការទាមទារសាំែងណ្ន កឱសងសាាន្៖
Health Net Cal MediConnect
Part D Prescription Drug Claims
Attn: Pharmacy Claims
PO Box 31577
Tampa, FL 33631-3577
អ្ន កម្រតូិន្តដាក់ ណតង
ឹ ទមទរសំណងរ ស់អ្នកមកពួ កប ង
ើ កនុងរ
ប្ដន្ឱសង។

?

ៈបពល ឆ្
ី ន ំ ចាប់ព្ីថ្ងៃ ណដេអ្ន កទទួ េ

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
កនុងថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect
ជាំព្ូកទី 7 ៖ ការសសន ើសុាំឲ្យព្ួ កសយើងបង់ព្ប្ដក់
ចាំណែក របស់សយើងសេើ វ ិកក យបព្តណដេសោកអ្ន កប្ដន្ទទួ េសព្មាប់សសវា ឬឱសងណដេព្តូវប្ដន្ធានរា៉ាប់រង

C. ការសបម្រមចបលើការធានារ៉ា ់រង
បៅបពលប ើងទទួ លននសំបណើសំប្វ កា
ើ រទូ ទត់រ ស់អ្នក បនាមប ង
ើ នឹងប្វ ើបសចកដ ីសបម្រមចបលើការរ៉ា រ់ ង បនម
មានន័ ថា ប ង
ើ នឹងសបម្រមចថាបតើការន្លទំសខភាពឬឱសលរ ស់អ្នកម្រតិូ ននធានារ៉ា ់រងបដា ន្្នការ
រ ស់ប ង
ើ ន្លរឬបទ សយើងក៏ន្ឹងស្វ សើ សចកា ីសសព្មចព្ីចាំន្ួន្ទឹកព្ប្ដក់ណដេសោកអ្ន កព្តូវបង់សព្មាប់ ការណងទា ាំ
សុខភាព្ ឬឱសង្ងណដរ សបើសិន្មាន្។



សយើងន្ឹងឲ្យសោកអ្ន កដឹង សបើសិន្សយើងព្តូវការព្័ត៌មាន្បណន្ា មព្ីសោកអ្ន ក។



សបើសិន្សយើងសសព្មចថាការណងទា ាំសុខភាព្ ឬឱសងសនេះព្តូវប្ដន្ធានរា៉ាប់រង សហើយសោកអ្ន កប្ដន្
អ្ន្ុវតត តាមវ ិធាន្ទា ាំងឡាយសព្មាប់ការទទួ េប្ដន្សសវា ឬឱសងសនេះ សយើងន្ឹងបង់ ចាំណែកណដេ
សយើងព្តូវបង់សព្មាប់វា។ សបើសិន្សោកអ្ន កប្ដន្បង់ថ្ងៃសសវា ឬឱសងរ ួចសហើយ សយើងន្ឹងស្ញើ
មូ េបបទាន្បព្តជូ ន្សោកអ្ន កសព្មាប់ចាំណែកណដេសយើងព្តូវបង់។ សបើសិន្សោកអ្ន កមិន្ទាន្់ប្ដន្
បង់ថ្ងៃ សសវា ឬឱសងសទ សនេះសយើងន្ឹងបង់ព្ប្ដក់ជូន្អ្ន ក្ា េស់ សវាណងទា ាំសដាយផ្ទទេ់។

ជាំព្ូកទី 3 ណ្ន ក B ទាំព្័រ 43 ព្ន្យេ់ព្ី វ ិធាន្សដើមបីទទួ េសសវាណដេព្តូវប្ដន្ធានរា៉ាប់រងរបស់អ្នក។ ជាំព្ូកទី 5
ណ្ន ក A ទាំព្័រ 125 ព្ន្យេ់ព្ី វ ិធាន្នន សដើមបីទទួ េប្ដន្ឱសងទាមទារសវជជ បញ្ជជ Medicare ណ្ន ក D ណដេព្តូវ
ប្ដន្ធានរា៉ាប់រងរបស់អ្នក។



សបើសិន្សយើងសសព្មចមិន្បង់ ចាំណែកព្តូវបង់របស់សយើងសេើតថ្មៃ ថ្ន្សសវា ឬឱសង សនេះសយើង
ន្ឹងស្ញើជូន្សោកអ្ន កន្ូ វេិខិតមួ យចាប់ សដើមបីព្ន្យេ់ព្ីមូេសហតុណដេសយើងសសព្មចដូ សចានេះ។
េិខិតសន្េះ ក៏ន្ឹងព្ន្យេ់្ងណដរអ្ាំព្ស
ី ិទធិរបស់អ្នកកនុងការដាក់ពាកយបែាឹងឧទធ រែ៍។



សដើមបីយេ់បណន្ា មអ្ាំព្ីការសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រង សូ មសមើេជាំព្ូកទី 9 ណ្ន ក D ទាំព្័រទី 200 ។

ណដឹងឧទធ រណ៍

D.

សបើសិន្សោកអ្ន កេិតថាសយើងមាន្កាំហុសសេើការបដិសស្សាំសែើសប
ុាំ ង់ព្ប្ដក់របស់អ្នកសនេះសោកអ្ន កអាចសសន ើសុាំ
ឲ្យព្ួ កសយើងផ្ទៃស់បដ ូរការសសព្មចចិតតរបស់សយើងប្ដន្។ សន្េះេឺសៅថាការដាក់ពាកយបែាឹងឧទធ រែ៍។ សោកអ្ន កក៏
អាចដាក់ពាកយបែាឹងឧទធ រែ៍្ងណដរ សបើសិន្សោកអ្ន កមិន្យេ់ព្សបន្ឹងចាំន្ួន្ទឹកព្ប្ដក់ណដេសយើងបង់ជូន្។
ដាំសែើរការដាក់ពាកយបែាឹងឧទធ រែ៍ េឺជាដាំសែើរការ្ល វូ ការមួ យ សដាយមាន្ន្ីតិ វ ិ្ីេមអ ិត ន្ិងកាេកាំែត់សព្េ
សាំខាន្់ៗ។ សដើមបីណសវ ងយេ់បណន្ា មអ្ាំព្ីបែតឹងឧទធ រែ៍ សូ មសមើេជាំព្ូកទី 9 ណ្ន ក D ទាំព្័រទី 200។

?



សបើសិន្សោកអ្ន កចង់ដាក់ពាកយបែាឹងឧទទ រែ៍អ្ាំព្ីការទទួ េប្ដន្ការបង់ព្ប្ដក់ជូន្ វ ិញសព្មាប់
សសវាណងទា ាំសុខភាព្ សូ មសមើេជាំព្ូកទី 9 ណ្ន ក E5 ទាំព្័រ 220 ។



សបើសិន្សោកអ្ន កចង់ដាក់ពាកយបែតឹងឧទធ រែ៍អ្ាំព្ីការទទួ េប្ដន្ការបង់ព្ប្ដក់ជូន្ វ ិញសព្មាប់
ឱសង សូ មសមើេជាំព្ូកទី 9 ណ្ន ក F5 ទាំព្័រ 231 ។

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
កនុងថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ ូ មទូ រ ព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ ុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុង ប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់ ព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រ ព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ការសៅទូ រ ព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម ូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
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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.

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ ូ មទូ រ ព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ ុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុង ប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់ ព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រ ព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ការសៅទូ រ ព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម ូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
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لديك الحق في الحصول على المعلومات بالطريقة التي تفي باحتياجاتك

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ ូ មទូ រ ព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ ុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុង ប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់ ព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រ ព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ការសៅទូ រ ព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម ូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
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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:

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ ូ មទូ រ ព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ ុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុង ប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់ ព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រ ព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ការសៅទូ រ ព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម ូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
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ិទធិ ន្ិងទាំន្ួេខុ ព្តូវរប ់អ្នក

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:

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ ូ មទូ រ ព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ ុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុង ប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់ ព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រ ព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ការសៅទូ រ ព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម ូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
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ិទធិ ន្ិងទាំន្ួេខុ ព្តូវរប ់អ្នក

សិទធិរ ស់អ្នកកនុងការទទួ លបានព័ត៌មានតាមរប ៀ ន្ែល ំបពញបៅតាមតម្រមូវការ
រ ស់អ្នក

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ ូ មទូ រ ព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ ុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុង ប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់ ព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រ ព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ការសៅទូ រ ព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម ូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
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ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ ូ មទូ រ ព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ ុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុង ប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់ ព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រ ព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ការសៅទូ រ ព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម ូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
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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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حق شما برای دریافت اطالعات به نحوی که متناسب با نیازتان باشد

?
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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 1-855-4643571(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 1800-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.

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ ូ មទូ រ ព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ ុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុង ប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់ ព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រ ព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ការសៅទូ រ ព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម ូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។.
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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. ការទទួ លខុសម្រតូវរ ស់ប ើង គឺធានាថា បោកអ្ន កទទួ លបាននូ វបសវា និងឱសថ
ន្ែលម្រតូវបានធានាទាន់បពលបវោ
សបើ ិន្សោកអ្ន កមិន្អាចទទួ េប្ដន្ការណ្តត់ជួបទន្់សព្េសវោ សដើមបីទទួ េស វាណដេមាន្ការធានរា៉ាប់រង
សហើយសវជជ បែឌិតរប ់អ្នកមិន្េិតថា សោកអ្ន កអាចរង់ចាាំប្ដន្យូរជាងសន្េះ ព្មាប់ការណ្តត់ជួប សនេះសោក
អ្ន កអាចសៅទូ រ ព្ទ មកកាន្់ណ្ន កស វាបសព្មើ មាជិករប ់ Health Net Cal MediConnect សហើយព្ួ កសេន្ឹង
ជួ យដេ់អ្នក។ សមា៉ោង េឺចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ចន្ទ ដេ់ថ្ងៃ ុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការសរៀង
រាេ់ថ្ងៃ ចុង ប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់ ព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រ ព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក
វវ ិញសៅថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។
កនុងនមជា មាជិកមានក់ថ្ន្ណ្ន្ការរប ់សយើង៖



សោកអ្ន កមាន្ ិទធិសព្ជើ សរ ើ អ្ន ក្ា េស់ វាណងទ ាំបឋម (PCP) មានក់សៅកនុងបណ្ត
ា ញរប ់សយើ
ង។ អ្ន ក្ា េ់ស វាកនុងបណ្ត
ា ញ េឺជាអ្ន ក្ា េ់ស វាណងទ ាំណដេស្វ ើការជាមួ យព្ួ កសយើង។ សោកអ្ន ក
អាចណ វ ងរកព្័ត៌មាន្បណន្ថ មអ្ាំព្ីអ្វីណដេជាព្បសេទថ្ន្អ្ន ក្ត េ់ស វាណងទ ាំអាចសដើរតួ ជា PCP
ន្ិងរសបៀបសព្ជើ សរ ើ PCP សៅកនុងជាំព្ូកទី 3 ណ្ន ក D ទាំព្័រ 46 ។

o សៅសៅស វាបសព្មើ មាជិក ឬសមើេសៅកនុងបញ្ជ ីអ្នក្ត េ់ស វាណងទន្
ាំ ិងឱ ងសាថន្ សដើមបី
ណ វ ងយេ់បណន្ថ មអ្ាំព្ីបណ្ត
ត ញអ្ន ក្ត េ់ស វាណងទ ាំ ន្ិងដឹងថា សវជជ បែឌិតណ្តណដេកាំព្ុង
ទទួ េយកអ្ន កជាំងឺងមីៗ។



ស្រ ត ីមាន្ ិទធិសៅរកអ្ន កឯកសទ ខាង ុខភាព្រប ់ស្រ ត ីសដាយមិន្ចាាំប្ដច់បញ្ជន្
ូ បន្ត ។ ការ
បញ្ជន្
ូ បន្ត េឺជាការអ្ន្ុម័តព្ី PCP រប ់អ្នកសដើមបីរកសមើេន្រណ្តមានក់ណដេមិន្ណមន្ជា PCP
រប ់អ្នក។



សោកអ្ន កមាន្ ិទធិទទួ េប្ដន្ស វាននណដេព្តូវប្ដន្ធានរា៉ាប់រង ព្ីអ្នក្ា េ់ស វាណងទ ាំកនុង
បណ្ត
ា ញ សៅកនុងអ្ាំ ុ ងចាំន្ួន្សព្េសវោ មព្ ប។

o សន្េះ រ ួមមាន្ ិទធិទទួ េប្ដន្ស វាទន្់សព្េសវោព្ីព្េូសព្ទយឯកសទ នន។
o សបើ ិន្អ្ន កមិន្អាចទទួ េប្ដន្ស វាកនុងរយៈសព្េ មសហតុ្េសទ សយើងព្តូវបង់ព្ប្ដក់
ព្មាប់ការណងទ ាំសព្ៅព្បព្័ន្ធ។

?



សោកអ្ន កមាន្ ិទធិទទួ េប្ដន្ស វា ឬការណងទ ាំ សស្រ្គេះបនទន្់ ណដេព្តូវការបនទន្់សដាយមិន្
ចាាំប្ដច់មាន្ការឯកភាព្ជាមុន្។



សោកអ្ន កមាន្ ិទធិទទួ េប្ដន្ការ្គ ត់្គង់ឱ ងរប ់អ្នកសៅតាមសវជជ បញ្ជជ សៅឱ ងសាថន្
កនុងបណ្ត
ា ញណ្តមួ យរប ់សយើងសដាយោមន្ការព្ន្ារសព្េយូរ។



ឹ ព្ីសព្េណដេសោកអ្ន កអាចជួ បព្ិសព្ោេះជាមួ យអ្ន ក្ា េ់ស វាសព្ៅ
សោកអ្ន កមាន្ ិទធិដង
បណ្ត
ា ញណ្តមានក់ប្ដន្។ សដើមបីណ វ ងយេ់ព្ីអ្នក្ត េ់ស វាសព្ៅបណ្ត
ត ញ ូ មសមើេជាំព្ូកទី 3 ណ្ន ក
D4 ទាំព្័រ 51 ។



សៅសព្េណដេសោកអ្ន កចូ េរ ួមកនុងណ្ន្ការសយើងជាសេើកដាំបូង សោកអ្ន កមាន្ ិទធិរកាទុក
អ្ន ក្ា េ់ស វាបចចុបបន្ន រប ់អ្នក ន្ិងការអ្ន្ុញ្ជាតទទួ េស វារហូ តដេ់ 12 ណខ សបើ ិន្ព្េប់សៅ
តាមេកខ ខែឌជាក់ោក់មួយចាំន្ួន្ប្ដន្។ សដើមបីណ វ ងយេ់បណន្ថ ម អ្ាំព្ីការបន្ា ជួ បអ្ន ក្ា េ់
ស វាណងទ ាំរប ់អ្នក ន្ិងការអ្ន្ុញ្ជាតទទួ េស វា ូ មសមើេជាំព្ូកទី 1 ណ្ន ក F ទាំព្័រ 13 ។

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ ូ មទូ រ ព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ ុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុង ប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់ ព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រ ព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ការសៅទូ រ ព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម ូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។.
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ជាំព្ូកទី 8 ៖

ិទធិ ន្ិងទាំន្ួេខុ ព្តូវរប ់អ្នក

សោកអ្ន កមាន្ ិទធ ទ
ិ ទួ េប្ដន្ការណងទ ាំណដេដឹកនាំប្គប់ខល ួន្ឯង សដាយមាន្ជាំន្ួយព្ីព្ក ុម
ណងទ ាំ ន្ិងអ្ន ក ព្មប ព្មួ េការណងទ ាំរប ់សោកអ្ន ក។

ជាំព្ូកទី 9 ណ្ន ក E ទាំព្័រ 205 ព្ប្ដប់ព្ីអ្វីណដេសោកអ្ន កអាចស្វ ើប្ដន្ សបើ ិន្សោកអ្ន កេិតថា សោកអ្ន កមិន្
ទទួ េប្ដន្ស វា ឬឱ ងរប ់អ្នកសៅកនុងអ្ាំ ុ ងចាំន្ួន្សព្េសវោ មព្ បសទសនេះ។ ជាំព្ូកទី 9 ណ្ន ក D ទាំព្័រ
200 ក៏ព្ប្ដប់សោកអ្ន កព្ីអ្វីណដេសោកអ្ន កអាចស្វ ើ្ងណដរ សបើ ិន្សយើងប្ដន្បដិស ្ការធានរា៉ាប់រង ព្មាប់
ស វា ឬឱ ងរប ់អ្នក សហើយសោកអ្ន កមិន្យេ់ព្ បន្ឹងស ចកា ី ព្មចរប ់សយើង។

C. ការទទួ លខុសម្រតូវរ ស់ប
(PHI)

ើង បែើមបីការពារព័ត៌មានអ្ំពីសុខភាពផ្ទាល់ខល ួនរ ស់អ្នក

សយើងការពារព្័ត៌មាន្ ុខភាព្ផ្ទទេ់ខល ួន្រប ់អ្នក (PHI) តាមការស ន ើ ុាំព្ីចាប់ ហព្័ន្ធ ន្ិងរដឋ ។
PHI រប ់អ្នករ ួមបញ្ចេ
ូ ទ ាំងព្័ត៌មាន្ ណដេសោកអ្ន កប្ដន្្ត េ់ឱយសយើងសៅសព្េសោកអ្ន កប្ដន្ចុេះស្មេះកនុង
ណ្ន្ការសន្េះ។ វាក៏រ ួមមាន្ កាំែត់ព្តាសវជជ សាស្រ ា រប ់អ្នក ន្ិងព្័ត៌មាន្សវជជ សាស្រ ា ន្ិង ុខភាព្ស្សងសទៀត្ង
ណដរ។
សោកអ្ន កមាន្ ិទធិទទួ េប្ដន្ព្័ត៌មាន្ ន្ិងសដើមបីព្េប់ព្េងរសបៀបសព្បើព្ប្ដ ់ PHI រប ់ខល ួន្។ សយើង្ត េ់ស ចកត ី
ជូ ន្ដាំែឹងជាោយេកខ ែ៍អ្កសរណដេព្ប្ដប់សោកអ្ន កអ្ាំព្ី ិទធិទ ាំងសន្េះ សហើយព្ន្យេ់្ងណដរព្ីរសបៀបណដេសយើង
ការពារឯកជន្ភាព្ថ្ន្ PHI រប ់អ្នក។ ការជូ ន្ដាំែឹងសន្េះ សៅថា "ការជូ ន្ដាំែឹងព្ីការអ្ន្ុវតា ឯកជន្ភាព្"។

C1. វវ ធីីន្ែលប

ើងការពារPHI រ ស់អ្នក

សយើងព្ប្ដកដថា មន្ុ សណដេោមន្ការអ្ន្ុញ្ជាត មិន្សមើេ ឬផ្ទៃ ់បដ ូរកាំែត់ព្តារប ់អ្នកស ើយ។
កនុងសាថន្ភាព្ភាេសព្ចើន្ សយើងមិន្្ត េ់ PHI រប ់អ្នកសៅកាន្់អ្នកណដេមិន្ណងទ ាំ ឬបង់ព្ប្ដក់ ព្មាប់ការ
ណងទ ាំសោកអ្ន កស ើយ។ សបើ ិន្សយើងខ្ុាំ្ាេ់ព្័ត៌មាន្ណមន្ សនេះសយើងតព្មូវឱយទទួ េការអ្ន្ុញ្ជាតជាោយេកខ ែ៍
អ្កសរព្ីសោកអ្ន កជាមុន្ ិន្។ ការអ្ន្ុញ្ជាតជាោយេកខ ែ៍អ្កសរអាច្ា េ់ជូន្សដាយសោកអ្ន ក ឬសដាយន្រណ្ត
មានក់ណដេមាន្អ្ាំណ្តចណ្ន កចាប់ កនុងការ សព្មចចិតាជាំន្ួ សោកអ្ន ក។
មាន្ករែីមួយចាំន្ួន្ សៅសព្េណដេសយើងមិន្ចាាំប្ដច់ព្តូវទទួ េការអ្ន្ុញ្ជាតជាោយេកខ ែ៍អ្កសររប ់អ្នកជា
មុន្។ ករែីសេើកណេងទ ាំងសន្េះ ព្តូវប្ដន្អ្ន្ុញ្ជាត ឬតព្មូវសដាយចាប់។

?



សយើងចាាំប្ដច់តព្មូវឱយបសញ្េ ញ PHI សៅភានក់្ររដាឋេិប្ដេណដេកាំព្ុងព្ិន្ិតយសមើេេុែភាព្ថ្ន្
ការណងទ ាំរប ់សយើង។



សយើងចាាំប្ដច់ព្តូវបសញ្េ ញ PHI តាមដីកាប្គប់រប ់តុោការ។



សយើងតព្មូវឱយ្ា េ់ PHI រប ់អ្នកដេ់ Medicare។ សបើ ិន្ Medicare បសញ្េ ញ PHI រប ់អ្នក
ព្មាប់ការព្សាវព្ជាវ ឬការសព្បើព្ប្ដ ់ស្សងសទៀត វាន្ឹងស្វ ើស ើងសដាយសយាងសៅតាមចាប់
ហព្័ន្ធ។ សបើ ិន្សយើងណចករំ ណេកព្័ត៌មាន្រប ់អ្នកជាមួ យ Medi-Cal វាក៏ន្ឹងព្តូវប្ដន្ស្វ ើ
ស ើង្ងណដរសដាយសយាងសៅតាមចាប់ ហព្័ន្ធ ន្ិងចាប់រប ់រដឋ ។

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ ូ មទូ រ ព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ ុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុង ប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់ ព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រ ព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ការសៅទូ រ ព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម ូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។.
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ិទធិ ន្ិងទាំន្ួេខុ ព្តូវរប ់អ្នក

C2. បោកអ្ន កមានសិទធិបមើលកំណត់ម្រតាបវជជសាស្រសដរ ស់អ្នក


សោកអ្ន កមាន្ ិទធិសមើេកាំែត់ព្តាសវជជ សាស្រ ា រប ់ខល ួន្ ន្ិងទទួ េប្ដន្ ាំសៅចាប់កាំែត់ព្តា
រប ់អ្នកមួ យចាប់។ សយើងព្តូវប្ដន្អ្ន្ុញ្ជាតឱយេិតថ្ងៃ ងតចមៃ ងកាំែត់ព្តាសវជជ សាស្រ ា រប ់
អ្ន ក។



សោកអ្ន កមាន្ ទ
ិ ធ ិស ន ើ ុាំឱយសយើងស្វ ើបចចុបបន្ន ភាព្ ឬណកតព្មូវកាំែត់ព្តាសវជជ សាស្រ ា រប អ្
់ ន ក។
សបើ ិន្អ្ន កស ន ើ ុាំសយើងឱយស្វ ើណបបសន្េះសនេះ សយើងន្ឹងស្វ ើការជាមួ យអ្ន ក្ា េ់ស វាណងទ ាំ ខ
ុ ភាព្
រប ់អ្នក សដើមបី សព្មចថាសតើការផ្ទៃ ់បដ ូរននេួ រណតស្វ ើស ើង ឬយា៉ោងណ្ត។



សោកអ្ន កមាន្ ិទធិដឹងអ្ាំព្ី ន្ិងរសបៀបណដេ PHI រប ់អ្នកព្តូវប្ដន្ណចករំ ណេកជាមួ យអ្ន ក
ដថ្ទ។

សបើ ិន្សោកអ្ន កមាន្ចមៃ េ់ឬការព្ព្ួ យប្ដរមភ អ្ាំព្ីភាព្ឯកជន្ថ្ន្ PHI រប ់ខល ួន្ ូ មទូ រ ព្ទ សៅកាន្់ស វា
បសព្មើ មាជិក។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ ូ មទូ រ ព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ ុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុង ប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់ ព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រ ព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ការសៅទូ រ ព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម ូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។.
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ិទធិ ន្ិងទាំន្ួេខុ ព្តូវរប ់អ្នក

ការជូនែំណឹងពីការអ្នុវតដ ន៍ឯកជនភាព
បសចកដ ីជូនែំណឹងបនេះ បរៀ រា ់ពីរប ៀ ន្ែលព័ត៌មានបវជជសាស្រសត អ្ំពីរ ូ បោកអ្ន កអាចនឹងម្រតូវបានបម្រ ើម្របាស់និង
ប ើកទមាា
និងពីរប ៀ ន្ែលបោកអ្ន កអាចចូ លបៅបមើលព័ត៌មានបនេះ។
សូមពិនិតយបសចកដ ីជូនែំណឹងបនេះប ើង វ ធញបោ ម្រ ុងម្រ
័តន។មានម្រ សិទធិភាពចា ់ពី 08.14.2017
ករណី កិចចរ ស់អ្ងគ ភាពន្ែលម្រតូវបានរា៉ា ់រង៖
Net Health** (ព្តូវប្ដន្សៅថា "សយើង" ឬ "ណ្ន្ការ") េឺជាអ្ងគ ភាព្សព្កាមការធានរា៉ាប់រង ដូ ចណដេប្ដន្កាំែត់
ន្ិងព្េប់ព្េងសៅសព្កាមចាប់ ត ីព្ីេែសន្យយភាព្ ន្ិងការធានរា៉ាប់រង ុខភាព្ចេ័ត ឆ្នាំ 1996 (HIPAA)។ Health
Net ព្តូវប្ដន្តព្មូវសដាយចាប់ឱយរកាឯកជន្ភាព្ថ្ន្ព្័ត៌មាន្ ុខភាព្សព្កាមការការពារ (PHI) រប ់អ្នក្ត េ់ជូន្
សោកអ្ន កន្ូ វស ចកត ីជូន្ដាំែឹងអ្ាំព្ីករែីយកិចេតាម្ល វូ ចាប់រប ់សយើង ន្ិងការអ្ន្ុវតត ន្៍ឯកជន្ភាព្ណដេ
ទក់ទងន្ឹងព្័ត៌មាន្ PHI រប ់អ្នក ព្តូវសោរព្តាមេកខ ខែឌថ្ន្ស ចកត ីជូន្ដាំែឹងណដេបចចុបបន្ន ចូ េជា្រមាន្
សហើយជូ ន្ដាំែឹងដេ់សោកអ្ន កកនុងករែីមាន្ការរំសោេសេើព្័ត៌មាន្ PHI រប ់អ្នក។ PHI េឺជាព្័ត៌មាន្អ្ាំព្ីសោក
អ្ន ក ណដេរ ួមមាន្ ព្័ត៌មាន្ព្បជាសាស្រ ត ណដេព្តូវប្ដន្សព្បើព្ប្ដ ់យា៉ោង មសហតុ្េ សដើមបីកាំែត់អ្តា ញ្ជាែសោក
អ្ន ក សហើយទក់ទងន្ឹងអាការ ឬ ុខភាព្្ល វូ ចិតត ឬរាងកាយនសព្េអ្នេត បចចុបបន្ន ន្ិងអ្តីតកាេរប ់អ្នក
ការ្ា េ់ការណងទ ាំ ុខភាព្ជូ ន្សោកអ្ន ក ឬការបង់ព្ប្ដក់ ព្មាប់ការណងទ ាំសនេះ។
ស ចកត ីជូន្ដាំែឹងសន្េះសរៀបរាប់អ្ាំព្ីរសបៀបណដេសយើងអាចសព្បើព្ប្ដ ់ ន្ិងបសញ្េ ញព្័ត៌មាន្ PHI រប ់អ្នក។ វាក៏
ព្ែ៌នអ្ាំព្ី ិទធិរប ់អ្នកកនុងការចូ េសមើេ ណកតព្មូវ ន្ិងព្េប់ព្េងព្័ត៌មាន្ PHI រប ់អ្នក ន្ិងរសបៀបអ្ន្ុ
វតត ន្៍ ិទធិទ ាំងសនេះ្ងណដរ។ ការសព្បើព្ប្ដ ់ ន្ិងការបសញ្េ ញព្័ត៌មាន្ទ ាំងអ្ ់ស្សងសទៀតអ្ាំព្ីព្័ត៌មាន្ PHI
រប ់អ្នកមិន្ព្តូវប្ដន្សរៀបរាប់សៅកនុងស ចកា ីជូន្ដាំែឹងសទ សហើយន្ឹងព្តូវស្វ ើស ើងសដាយមាន្ការអ្ន្ុញ្ជាតជា
ោយេកខ ែ៍អ្កសរព្ីសោកអ្ន ក។
** បសចកត ីជូនែំណឹងពីការម្រ តិ តត ិបនេះអ្នុវតត ចំបពាេះអ្ន កចុេះប្មេះបៅកនុងអ្ងគ ភាពសុខភាពទាំងឡា
ខាងបម្រកាម៖
Health Net of California, Inc. , Health Net Community Solutions, Inc. , Health Net Health Plan of
Oregon, Inc. , Managed Health Network, LLC ន្ិង Health Net Life Insurance Company ណដេជាសាខា
រប ់ Health Net, LLC ន្ិង Centene Corporation ។ Health Net េឺជាពាែិជជ ញ្ជាស វាណដេប្ដន្ចុេះបញ្ជ ី
សដាយ Health Net, LLC។ រាេ់សាៃក ញ្ជាពាែិជជកមម / ស វាណដេព្តូវប្ដន្កាំែត់ស្សងសទៀតេឺជាព្ទព្យ មបតត ិ
រប ់ព្ក ុមហុន្ព្ួ កសេសរៀងៗខល ួន្។ រកា ិទធិព្េប់យា៉ោង។ 04/06/2018
Health Net រកា ិទធិផ្ទៃ ់បដ ូរស ចកា ីជូន្ដាំែឹងសន្េះ។ សយើងរកា ិទធិកនុងការព្តួ តព្ិន្ិតយស ើង វ ិញឬផ្ទៃ ់បតរសូ ចកត ី
ជូ ន្ដាំែឹងណដេមាន្ព្ប ិទធភាព្ ព្មាប់ PHI រប អ្
់ ន កណដេសយើងមាន្រ ួចសហើយក៏ដូចជា PHI ណ្តមួ យរប ់អ្នក
ណដេសយើងទទួ េប្ដន្នសព្េអ្នេត។ Health Net ន្ឹងស្វ ើការព្ិន្ិតយណក ព្មួ េស ើង វ ិញន្ិងណចកចាយយា៉ោងរហ័
ន្ូ វស ចកត ីជូន្ដាំែឹងសន្េះសៅសព្េណ្តណដេមាន្ការផ្ទៃ ់បតរណ្ន
ូ កខៃ ឹមសារឯកសារដូ ចខាងសព្កាម៖
o
o
o
o

ការសព្បើព្ប្ដ ់ន្ិងការសបើកទមាៃយព្័ត៌មាន្
ិទធិរប ់អ្នក
កាតព្វ កិចេ្ល វូ ចាប់រប ់សយើង
ការអ្ន្ុវតត ន្៍ ិទធិឯកជន្ស្សងសទៀតណដេប្ដន្បញ្ជជក់សៅកនុងស ចកត ីជូន្ដាំែឹងសន្េះ

សយើងន្ឹងស្វ ើការ្សព្វ ្ាយស ចកា ីជូន្ដាំែឹងណដេប្ដន្ណក ព្មួ េសន្េះឱយមាន្សៅសេើ វុិបសាយង៍ ន្ិងសៅកនុង
ស ៀវសៅណែនាំ មាជិករប ់សយើង។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ ូ មទូ រ ព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ ុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុង ប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់ ព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រ ព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ការសៅទូ រ ព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម ូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។.
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ការការពារជាលកខ ណៈផ្្ាកនុងផ្នការ បចចញព័ត៌មាន PHI ផ្ទាល់មាត់ ជាោ

ិទធិ ន្ិងទាំន្ួេខុ ព្តូវរប ់អ្នក

លកខ ណ៍អ្កសរ ឬបអ្

ិចម្រតូនិក៖

Health Net ការពារ PHI រប ់អ្នក។ សយើងមាន្ន្ីតិ វ ិ្ីឯកជន្ភាព្ ន្ិង ន្ត ិ ុខ សដើមបីជួយសោកអ្ន ក។ ទ ាំង
សន្េះេឺជា វ ិ្ីមួយចាំន្ួន្ណដេសយើងការពារព្័ត៌មាន្ PHI រប ់សោកអ្ន ក។






សយើងបែដុេះបណ្ត
ា េបុេគេិករប ់សយើងឱយអ្ន្ុវតត ន្៍តាមន្ីតិ វ ិ្ីឯកជន្ភាព្ ន្ិង ន្ត ិ ុខទ ាំង
សន្េះ។
សយើងតព្មូវឱយថ្ដេូ រអាជីវកមម រប ់សយើងអ្ន្ុវតន ៍តតាមន្ីតិ វ ិ្ីឯកជន្ភាព្ ន្ិង ន្ត ិ ុខទ ាំងសន្េះ។
សយើងរកាការ ិយាេ័យរប ់សយើងឱយមាន្ ុវតថ ិភាព្។
សយើងន្ិយាយអ្ាំព្ីព្័ត៌មាន្ PHI រប ់អ្នក ព្មាប់ណតសហតុ្េអាជីវកមម ជាមួ យមន្ុ សណដេព្តូវការ
ដឹងណតប៉ោុសណ្ត
ណ េះ។
សយើងរកាព្័ត៌មាន្ PHI រប ់អ្នកឱយមាន្ ុវតថ ិភាព្ សៅសព្េសយើងស្ញើព្័ត៌មាន្សន្េះ ឬរកាទុក
ព្័ត៌មាន្សន្េះជាទព្មង់សអ្ ិចព្តូន្ិក។
សយើងសព្បើបសចេ ក វ ិទា សដើមបីការពារកុាំឱយមន្ុ សណដេមិន្ព្តឹមព្តូវចូ េសព្បើព្័ត៌មាន្ PHI រប ់អ្នក។

ការបម្រ ើម្របាស់ និងការ បចចញព័ត៌មាន PHI រ ស់អ្នកបោ

មានការអ្នុចញត៖

ខាងសព្កាមសន្េះេឺជាបញ្ជ ីណដេសរៀបរាប់ព្ីរសបៀបណដេសយើងអាចសព្បើព្ប្ដ ់ ឬបសញ្េ ញព្័ត៌មាន្ PHI រប ់អ្នក
សដាយោមន្ការយេ់ព្ព្ម ឬការអ្ន្ុញ្ជាតព្ីសោកអ្ន ក៖


ការពាបាល - សយើងអាចសព្បើឬប្ាញព្័ត៌មាន្កនុង PHI រប ់អ្នកសៅព្េូសព្ទយឬអ្ន ក្ត េ់ស វា
ណងទ ាំ ុខភាព្ស្សងសទៀតណដេ្ត េ់ការព្ាប្ដេដេ់អ្នកសដើមបី ព្មប ព្មួ េការព្ាប្ដេរប ់
អ្ន កកនុងចាំសណ្តមអ្ន ក្ត េ់ស វា ឬជួ យសយើងកនុងការ សព្មចចិតត្តេ់ការអ្ន្ុញ្ជាតជាមុន្ណដេ
ទក់ទងន្ឹងអ្តថ ព្បសយាជន្៍រប ់អ្នក។



ការទូ ទាត់ - សយើងអាចសព្បើន្ិងប្ាញព្័ត៌មាន្កនុង PHI រប ់អ្នកសដើមបីទូទត់អ្តថ ព្បសយាជន្៍
ព្មាប់ស វាណងទ ាំ ុខភាព្ណដេ្ត េ់ជូន្អ្ន ក។ សយើងអាចបសញ្េ ញព្័ត៌មាន្ PHI រប ់អ្នកសៅ
ណ្ន្ការ ុខភាព្មួ យស្សងសទៀត អ្ន ក្ត េ់ស វាណងទ ាំ ុខភាព្ឬអ្ងគ ភាព្ស្សងសទៀតណដេ
ថ ិតសៅសព្កាមចាប់ ត ីព្ី ិទធិឯកជន្ ហព្័ន្ធ ព្មាប់សោេបាំែងទូ ទត់ព្ប្ដក់រប ់ព្ួកសេ។
កមម ភាព្បង់ព្ប្ដក់អាចរ ួមបញ្ចេ
ូ ៖
o
o
o
o
o



ដាំសែើរការទមទរព្ប្ដក់ ាំែង
ការកាំែត់េកខ ែៈ មបតត ិ ឬការធានរា៉ាប់រង ព្មាប់ការទមទរ ាំែង
ការសចញវ ិកក យប័ព្តថ្ងៃ បុព្វោេធានរា៉ាប់រង
ការព្ិន្ិតយស ើង វ ិញន្ូ វស វា ព្មាប់តព្មូវការសវជជ សាស្រ ត
ការអ្ន្ុវតត ន្៍ការព្ិន្ិតយស ើង វ ិញធាតុថ្ន្ការទមទរព្ប្ដក់ ាំែង

ម្រ តិ តត ិការន្ថទាំសុខភាព - សយើងអាចសព្បើន្ិងប្ាញព្័ត៌មាន្កនុង PHI រប ់អ្នកសដើមបី
អ្ន្ុវតត ព្បតិបតត ិការណងទ ាំ ុខភាព្រប ់សយើង។
o
o
o
o
o

?

កមម ភាព្ទ ាំងសន្េះអាចរ ួមមាន្៖

ការ្ត េ់ស វាបសព្មើអ្តិងិជន្
ស្ៃ ើយតបន្ឹងពាកយបែតឹង ន្ិងបែតឹងឧទធ រែ៍
្ត េ់ការព្េប់ព្េងករែី ន្ិងការ ព្មប ព្មួ េការណងទ ាំ
ការស្វ ើការព្តួ តព្ិន្ិតយណ្ន កសវជជ សាស្រ ត ថ្ន្បែតឹងទមទរ ាំែង ន្ិង កមម ភាព្វាយតថ្មៃ ន្ិង
ណកេមអ េុែភាព្ស្សងសទៀត។
កមម ភាព្ណកេមអ

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ ូ មទូ រ ព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ ុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុង ប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់ ព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រ ព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ការសៅទូ រ ព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម ូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។.
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ិទធិ ន្ិងទាំន្ួេខុ ព្តូវរប ់អ្នក

កនុងព្បតិបតត ិការណងទ ាំ ុខភាព្រប ់សយើង សនេះសយើងក៏អាចបសញ្េ ញព្័ត៌មាន្ PHI សៅថ្ដេូ
ពាែិជជកមម ។ សយើងន្ឹងមាន្កិចេព្ព្មសព្ព្ៀងជាោយេ័កខអ្កសរ សដើមបីការពារ ឯកជន្ភាព្រប ់ PHI
រប ់អ្នក ជាមួ យថ្ដេូ រពាែិជជកមម ទ ាំងសន្េះ។ សយើងអាចបសញ្េ ញព្័ត៌មាន្ PHI រប ់អ្នកសៅណ្ន្ការ
ុខភាព្មួ យស្សងសទៀត អ្ន ក្ត េ់ស វាណងទ ាំណងទ ាំ ុខភាព្ ឬអ្ងគ ភាព្ស្សងសទៀត ណដេ ថ ិតសៅសព្កាម
ចាប់ ត ីព្ី ិទធិឯកជន្ ហព្័ន្ធ។ អ្ងគ ភាព្សន្េះក៏ព្តូវណតមាន្ទាំនក់ទាំន្ងជាមួ យសោកអ្ន ក ព្មាប់
ព្បតិបតត ិការណងទ ាំ ុខភាព្រប ់ខល ួន្្ងណដរ។ ព្បការសន្េះរ ួមមាន្៖
o
o
o
o

កមម ភាព្វាយតថ្មៃ ន្ិងណកេមអ េុែភាព្
ការព្ិន្ិតយស ើង វ ិញន្ូ វ មតថ ភាព្ ឬេុែ មបតត ិថ្ន្អ្ន កជាំនញណ្ន កណងទ ាំ ុខភាព្
ការព្េប់ព្េងករែី ន្ិង ព្មប ព្មួ េការណងទ ាំ
ការរកសមើេ ន្ិងការទប់សាកត់ការេួ ចបន្ៃ ាំ ន្ិងការបាំពាន្ការណងទ ាំ ុខភាព្

ន្្នការន្ថទាំសុខភាពជាម្រក ុម/ការ ង្ហាញព័ត៌មានែល់អ្នកឧ តែ មភន្្នការ - សយើងអាចប្ាញព្័ត៌មាន្ ុខ
ភាព្ណដេប្ដន្ការពាររប ់អ្នកដេ់អ្នកឧបតថ មភណ្ន្ការណងទ ាំ ុខភាព្ព្ក ុមដូ ចជា ន្ិសយាជក ឬអ្ងគ ភាព្
ស្សងសទៀត ណដេកាំព្ុង្ត េ់កមម វ ិ្ីណងទ ាំ ុខភាព្ដេ់អ្នក សបើ ិន្អ្ន កឧបតថ មភប្ដន្យេ់ព្ព្ម ា ីព្ីរសបៀប
ការពារជាក់ោក់រប ់ព្័ត៌មាន្ ណដេវាន្ឹងសព្បើឬប្ាញ ព្័ត៌មាន្ ុខភាព្ណដេប្ដន្ការពារ (ដូ ចជាការយេ់
ព្ព្មមិន្សព្បើព្ប្ដ ់ព្័ត៌មាន្ ុខភាព្ណដេប្ដន្ការពារ ព្មាប់ កមម ភាព្ទក់ទងន្ឹងការ្រឬការ សព្មច
ចិតតទក់ទងន្ឹងការ្រ) ។
ការអ្នុញ្ញញតឱយ ង្ហាញព័ត៌មានកនុង PHI ប្សងបទៀត ឬការ ង្ហាញព័ត៌មានន្ែលម្រតូវបានទាមទារ៖


សកមម ភាពផ្រអ្ង្ហគសថវ ធកា - សយើងអាចសព្បើព្ប្ដ ់ឬប្ាញព្័ត៌មាន្កនុង PHI រប ់អ្នក ព្មាប់
កមម ភាព្ថ្រអ្្គ ងវ ិកាដូ ចជាការថ្រអ្្គ
ព្មាប់មូេន្ិ្ិ បប
ុ រ ្ម៌ ឬអ្ងគ ភាព្ព្ សដៀងោន
សដើមបីជួយ្ត េ់ង វ ិកាដេ់ កមម ភាព្រប ់ព្ួកសេ។ ព្ប ិន្សយើងទក់ទងសោកអ្ន ក ព្មាប់
កមម ភាព្ថ្រអ្្គ ងវ ិកាសនេះ សយើងន្ឹង្ា េ់ឱកា ជូ ន្សោកអ្ន ក សព្មចចិតតថា មិន្ចូ េរ ួម
ឬឈប់ ឬទទួ េទាំនក់ទាំន្ងណបបសន្េះសៅសព្េអ្នេត។



បោល ំណងធានា - សយើងអាចន្ឹងសព្បើព្ប្ដ ់ ឬប្ាញព្័ត៌មាន្កនុង PHI រប ់អ្នកកនុងសោេ
បាំែង សដើមបីស្វ ើការធាន ដូ ចជាសដើមបីកាំែត់អ្ាំព្ី ាំសែើ ុាំ ឬការដាក់ពាកយ ុាំការធានរា៉ាប់រង។ សបើ
ិន្សយើងព្ិតជាសព្បើព្ប្ដ ់ ឬបសញ្េ ញព្័ត៌មាន្ PHI រប ់អ្នក ព្មាប់សោេបាំែងធានណមន្សនេះ
សយើងព្តូវប្ដន្ហាមព្ប្ដមមិន្ឱយសព្បើព្ប្ដ ់ ឬបសញ្េ ញព្័ត៌មាន្ PHI រប ់អ្នក ណដេជាព្័ត៌មាន្ស
សន្ទិកសៅកនុងដាំសែើរការធានសន្េះស ើយ។



ការរំលឹកការណាត់ជួ /ជបម្រមើសពាបាលប្សងបទៀត - សយើងអាចសព្បើព្ប្ដ ់ ន្ិងប្ាញព្័ត៌មាន្កនុង
PHI រប ់អ្នកសដើមបីរំេឹកអ្ន កអ្ាំព្ីការណ្តត់ជួបព្ាប្ដេ ន្ិងណងទ ាំ ុខភាព្ជាមួ យសយើង ឬសដើមបី
្ត េ់ឱយអ្ន កន្ូ វព្័ត៌មាន្ទក់ទងន្ឹងជសព្មើ ថ្ន្ការព្ាប្ដេស្សងសទៀត ឬអ្តថ ព្បសយាជន្៍ ន្ិងស វា
ទក់ទងន្ឹង ុខភាព្ស្សងសទៀត ដូ ចជាព្័ត៌មាន្អ្ាំព្ីរសបៀបឈប់ជក់ប្ដ រ ើ ឬ ព្មកទមៃ ន្់ ។



តាមតម្រមូវ បោ ចា ់ - សបើ ិន្ចាប់ ហព្័ន្ធ រដឋ ន្ិង/ឬ ចាប់មូេដាឋន្តព្មូវឱយមាន្ការសព្បើ
ព្ប្ដ ់ ឬការប្ាញព្័ត៌មាន្កនុង PHI រប ់អ្នក សយើងសព្បើព្ប្ដ ់ ឬការប្ាញព្័ត៌មាន្កនុង PHI
រប ់អ្នកណដេអ្ន្ុសោមតាមចាប់សនេះ សហើយសៅតាមការដាក់កាំែត់កនុងចាប់សន្េះ។ សបើចាប់ ឬ
បទបញ្ា តត ិព្ីរ ឬបីណដេព្េប់ព្េងសេើការសព្បើព្ប្ដ ់ដណដេ ឬជសមាៃេះថ្ន្ការបសញ្េ ញព្័ត៌មាន្ សយើង
ន្ឹងអ្ន្ុសោមសៅតាមចាប់ ឬបទបបញ្ា តត ិតឹង រ ឹងខាៃាំង។



?

សកមម ភាពសុខភាពសាធារណៈ - សយើងអាចប្ាញព្័ត៌មាន្កនុង PHI រប ់អ្នកសៅអាជាញ្រ

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ ូ មទូ រ ព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ ុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុង ប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់ ព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រ ព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ការសៅទូ រ ព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម ូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។.
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ិទធិ ន្ិងទាំន្ួេខុ ព្តូវរប ់អ្នក

ុ ភាព្សាធារែៈកនុងសោេបាំែងការពារឬព្េប់ព្េងជាំងឺ ការរងរបួ ឬព្ិការភាព្។ សយើងអាចន្ឹង
ខ
បសញ្េ ញព្័ត៌មាន្ PHI រប ់អ្នកសៅកាន្់រដឋ ប្ដេឱ ង ន្ិងចាំែីអាហារ (FDA) សដើមបីធានឲ្យប្ដន្
ន្ូ វេុែភាព្ ុវតថ ិភាព្ ឬព្ប ិទធភាព្ថ្ន្្េិត្េ ឬស វាសៅសព្កាមយុតាត្ិការរប ់ FDA។


ជនរងបម្រោេះផ្នការរំបោភ ំពាន និងការបីេ សម្រ ន្ែស - សយើងអាចប្ាញព្័ត៌មាន្កនុង PHI
រប ់អ្នកសៅអាជាញ្រមូ េដាឋន្ រដឋ ឬ ហព្័ន្ធរ ួមទ ាំងស វា ងគ ម ឬភានក់្រស វាការពារ ុវតថ ិភាព្
ណដេប្ដន្អ្ន្ុញ្ជាតសដាយចាប់ ន្ិងប្ដន្អ្ន្ុញ្ជាតសដាយចាប់ សដើមបីទទួ េប្ដន្រប្ដយការែ៍ណបប
សន្េះ សបើ ិន្សយើងមាន្សហតុ្េព្េប់ព្ោន្់ សដើមបីជាថា មាន្ការរំសោេបាំពាន្ ការស្វ ព្បណហ ឬ
អ្ាំសព្ើហឹងាកនុងព្េួ សារ។



នីតិ វ ធីីតុោការនិងរែឋ បាល - សយើងអាចប្ាញព្័ត៌មាន្កនុង PHI រប ់អ្នកសៅកនុងន្ីតិ វ ិ្ី
តុោការន្ិងរដឋ ប្ដេ។ សយើងក៏អាចប្ាញវាកនុងការស្ៃ ើយតបសៅន្ឹងចាំែុចខាងសព្កាម៖
o
o
o
o
o
o
o



សាេដីកាតុោការ
តុោការរដឋ ប្ដេ
ដីកាប្គប់
ដីកាសកាេះសៅ
េិខិតប្គប់
ាំសែើណ្កស្រ
ាំសែើណ្ន កចាប់ព្ សដៀងោន

ការអ្នុវតត ន៏ចា ់ - សយើងអាចប្ាញព្័ត៌មាន្កនុង PHI រប ់អ្នកសៅមស្រន្តីអ្ន្ុវតត ចាប់ ណដេពាក់
ព្័ន្ធសៅសព្េណដេតព្មូវឱយស្វ ើដូសចន េះ។ ឧទហរែ៍ កនុងការស្ៃ ើយតបសៅន្ឹង៖
o សាេដីកាតុោការ
o ដីកាប្គប់សដាយតុោការ
o ដីកាប្គប់
o ដីកាសកាេះសៅណដេសចញសដាយមស្រន្តីតុោការ
o ដីកាប្គប់សចញសដាយសៅព្កម
សយើងអាចន្ឹងបសញ្េ ញព្័ត៌មាន្ណដេពាក់ព្័ន្ធន្ឹង PHI រប ់អ្នក្ងណដរសដើមបីកាំែត់
អ្តត ញ្ជាែ ឬកាំែត់ទីតាាំងថ្ន្ជន្ ងស័យ ជន្សេចខល ួន្ សាកសី ាំខាន្់ចាាំប្ដច់ ឬមន្ុ សណដេ
ប្ដត់ខល ួន្។



អ្ន កម្រតួតពិនិតយសាកសព ម្រគបូ ពទយពិនិតយសុខភាព និងនា កបរៀ ចំ ុណយសព - សយើងអាច
ប្ាញព្័ត៌មាន្រប ់ PHI រប ់អ្នកសៅអ្ន កព្តួ តព្ិន្ិតយសាក ព្យ ឬអ្ន កព្តួ តព្ិន្ិតយសាក ព្។ ជា
ឧទហរែ៍ សន្េះអាចជាការចាាំប្ដច់ សដើមបីកាំែត់ព្ីមូេសហតុថ្ន្ការសាៃប់។ សយើងអាចន្ឹងសបើក
ទមាៃយ PHI រប ់អ្នកសៅកាន្់នយកចាត់ណចងបុែយ ព្ តាមណដេចាាំប្ដច់ សដើមបីឲ្យព្ួ កសេ
បាំសព្ញតួ នទីរប ់ព្ួកសេ។



ការ រ ធចាចគសរ ីរាងគ ន្ភន ក និងជាលិកា - អាចប្ាញព្័ត៌មាន្កនុង PHI រប ់អ្នកដេ់អ្ងគ ការទទួ េ
យក រ ើរាងគ ។ សយើងក៏អាចប្ាញព្័ត៌មាន្ PHI រប ់អ្នកសៅអ្ន កណដេស្វ ើការសៅកនុងណ្ន កេទធ កមម
្នោរ ឬការផ្ទៃ ់បតរូ រ ើរាងគ ៖
o
o
o

?

ការបរ ិចាេេ រ ើរាងគ
ណេន ក
ជាេិកា

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ ូ មទូ រ ព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ ុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុង ប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់ ព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រ ព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ការសៅទូ រ ព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម ូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។.
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ិទធិ ន្ិងទាំន្ួេខុ ព្តូវរប ់អ្នក

ការគំរាមកំន្ែងែល់សុខភាព ន្ិង ុវតថ ិភាព្ - សយើងអាចសព្បើព្ប្ដ ់ ឬបសញ្េ ញព្័ត៌មាន្ PHI រប ់
អ្ន ក សបើ ិន្សយើងសជឿជាក់សដាយ ុទធចិតតថា ការសព្បើព្ប្ដ ់ ឬការបសញ្េ ញសន្េះ េឺចាាំប្ដច់ សដើមបីប្ករ
ឬបន្ថ យការេាំរាមកាំណហង្ៃ ន្់្ៃរ ឬការេាំរាមកាំណហង ណដេជិតន្ឹងសកើតស ើងចាំសពាេះ ុខភាព្ ឬ
ុវតថ ិភាព្រប ់បុេគេមួ យរ ូប ឬសាធារែជន្។



មុខង្ហរជំនាញឯកបទសរ ស់រោឋភិបាល

សបើសោកអ្ន កជា មាជិកថ្ន្កងកមាៃាំងសយាធា
ហរដឋ អាសមរ ិក សយើងអាចប្ាញព្័ត៌មាន្កនុង PHI រប ់អ្នកតាមការតព្មូវសដាយអាជាញ្រណដេ
ជាបញ្ជជការសយាធា។ សយើងក៏អាចន្ឹងបសញ្េ ញព្័ត៌មាន្ PHI រប ់អ្នក្ងណដរ៖
o
o
o



សៅកាន្់ មស្រន្តី ហព្័ន្ធណដេមាន្ ិទធិអ្ាំណ្តច ព្មាប់ ន្ត ិ ុខជាតិ ន្ិង កមម ភាព្
ស ុើបការែ៍ស្សងៗ។
ព្ក ួ ងការបរសទ
ាំរាប់ការកាំែត់ភាព្ព្តឹមព្តូវណ្ន កសវជជ សាស្រ ត
ព្មាប់ស វាការពាររប ់ព្បធាន្ឬសោកអ្ន កណដេទទួ េ ិទធិអ្ាំណ្តចស្សងៗសទៀត

ការ្ដល់សំណងែល់កមម ករ - សយើងអាចប្ាញព្័ត៌មាន្កនុង PHI រប ់អ្នកសដើមបីអ្ន្ុសោមតាម
ចាប់ទក់ទងន្ឹងការ្ា េ់ ាំែងដេ់កមម ករ ឬកមម វ ិ្ីព្ សដៀងោនស្សងសទៀតណដេកាំែត់សដាយ
ចាប់ណដេ្ត េ់អ្តថ ព្បសយាជន្៍ ព្មាប់ការរងរបួ ឬជាំងឺទក់ទងន្ឹងការ្រសដាយមិន្េិតព្ី
កាំហុ ។



សាែនភាពអាសនន – សយើងអាចប្ាញព្័ត៌មាន្ PHI រប ់អ្នកកនុងសាថន្ភាព្អា ន្ន ឬសបើសោក
អ្ន កអ្ មតថ ភាព្ ឬមិន្មាន្វតត មាន្ សៅកាន្់ មាជិកព្េួ សារ មិតតេ័កតិជិត ន ិទធិ ទីភានក់្រ
សស្រ្គេះសព្ោេះមហន្ត រាយ ណដេមាន្ ិទធិអ្ន្ុញ្ជាត ឬបុេគេណ្តមួ យស្សងសទៀត ណដេសោកអ្ន កប្ដន្
កាំែត់អ្តត ញ្ជាែព្ីមុន្។ សយើងន្ឹងសព្បើការវ ិន្ិចឆ័យ ន្ិងបទព្ិសសា្ន្៍ព្បកបសដាយវ ិជាជជីវៈ សដើមបី
កាំែត់ថា សតើការបសញ្េ ញសន្េះ េឺសដើមបីជាឧតត មព្បសយាជន្៍រប ់អ្នកឬអ្ត់។ សបើការបសញ្េ ញសន្េះ េឺ
សដើមបីជាឧតត មព្បសយាជន្៍រប ់អ្នក សយើងន្ឹងបសញ្េ ញណតព្័ត៌មាន្ PHI ណដេពាក់ព្័ន្ធសដាយផ្ទទេ់
ដេ់ការចូ េរ ួមរប ់បុេគេសន្េះសៅកនុងការណងទ ាំសោកអ្ន ក។



អ្ន កបទាស - សបើ ិន្អ្ន កជាអ្ន កសទ ថ្ន្សាថប័ន្ណកតព្មូវ ឬ ថ ិតសព្កាមការឃុាំឃាំងរប ់មស្រន្តីអ្ន្ុវតត
ចាប់ សយើងអាចន្ឹងប្ាញព្័ត៌មាន្កនុង PHI រប ់អ្នកសៅសាថប័ន្ណកតព្មូវ ឬមស្រន្តីអ្ន្ុវតត ចាប់
សៅសព្េណដេព្័ត៌មាន្ទ ាំងសន្េះចាាំប្ដច់ ព្មាប់សាថប័ន្ សដើមបី្តេ់ការណងទ ាំ ុខភាព្ដេ់អ្នក
ការពារ ុខភាព្ ឬការពារ ុវតថ ិភាព្រប ់អ្នក ឬ ុខភាព្ឬ ុវតថ ិភាព្រប ់អ្នកដថ្ទ ឬសដើមបី
ការពារ ុវតថ ិភាព្ ន្ិង ន្ត ិ ុខរប ់សាថប័ន្ណកតព្មូវ។



ការម្រសាវម្រជាវ - កនុងកាេៈសទ ៈជាក់ោក់មួយចាំន្ួន្ សយើងអាចប្ាញព្័ត៌មាន្កនុង PHI រប ់អ្នក
ដេ់អ្នកព្សាវព្ជាវសៅសព្េណដេការ ិកាព្សាវព្ជាវេៃ ីន្ិករប ់ព្ួកសេព្តូវប្ដន្អ្ន្ុម័ត សហើយមាន្
ការការពារជាក់ោក់សដើមបីធានភាព្ឯកជន្ន្ិងការការពារ PHI រប ់អ្នក។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ ូ មទូ រ ព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ ុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុង ប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់ ព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រ ព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ការសៅទូ រ ព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម ូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។.
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ិទធិ ន្ិងទាំន្ួេខុ ព្តូវរប ់អ្នក

ការបម្រ ម្រើ បាស់ និង ង្ហាញព័ត៌មាន PHI រ ស់អ្នកន្ែលទាមទារឱយមានការអ្នុញ្ញញតជាោ
អ្កសររ ស់អ្នក

លកខ ណ៍

សយើងព្តូវប្ដន្ទមទរតព្មូវឱយមាន្ការអ្ន្ុញ្ជាតជាោយេកខ ែ៍អ្កសររប ់អ្នក សដើមបីសព្បើព្ប្ដ ់ ឬប្ាញ
ព្័ត៌មាន្ PHI រប ់អ្នក សដាយមាន្ការសេើកណេងណដេមាន្ណដន្កាំែត់ ព្មាប់មូេសហតុដូចខាងសព្កាម៖

ការលក់ PHI - សយើងន្ឹងស ន ើ ុាំការអ្ន្ុញ្ជាតជាោយេកខ ែ៍អ្កសររប ់អ្នកមុន្សព្េសយើងស្វ ើការប្ាញណ្តមួ យ
ណដេចាត់ទុកថាជាការេក់ PHI រប ់អ្នកមាន្ន្័យថាសយើងកាំព្ុងទទួ េប្ដន្ ាំែង ព្មាប់ការប្ាញ PHI
តាមេកខ ែៈសន្េះ។

ការបីេ ើទី្ារ – សយើងន្ឹងស ន ើ ុាំការអ្ន្ុញ្ជាតជាោយេកខ ែ៍អ្កសរព្ីសោកអ្ន ក សដើមបីសព្បើព្ប្ដ ់ ឬប្ាញ
ព្័ត៌មាន្កនុង PHI រប ់អ្នក ព្មាប់សោេបាំែងការ្សព្វ ្ាយទី្ារ ដូ ចជាសៅសព្េសយើងមាន្ទាំនក់ទាំន្ង
្សព្វ ្ាយទី្ារផ្ទទេ់ជាមួ យសោកអ្ន ក ឬសៅសព្េណដេសយើង្ត េ់ជូន្អ្ាំសណ្តយ្សព្វ ្ាយ ណដេមាន្តថ្មៃ តិច
តួ ច សដាយមាន្ការសេើកណេងតិចតួ ច ។

កំណត់ម្រតាការពាបាល្ល វូ ចិតត - សយើងន្ឹងស ន ើ ុាំការអ្ន្ុញ្ជាតជាោយេកខ ែ៍អ្កសររប ់អ្នកសដើមបីសព្បើឬប្ាញ
កាំែត់ព្តាការព្ាប្ដេ្ល វូ ចិតតរប ់អ្នកណ្តមួ យណដេសយើងអាចមាន្សៅកនុងឯកសារដូ ចជាការទូ ទត់
ឬមុខ្រណងទ ាំ ុខភាព្ ណតករែីសេើកណេងដូ ចជាការព្ាប្ដេមួ យចាំន្ួន្។
សិទធិរ ស់ ុគគល
ខាងសព្កាម េឺជា ិទធរប ់អ្នកទក់ទងន្ឹងព្័ត៌មាន្កនុង PHI រប ់អ្នក។ សបើសោកអ្ន កចង់សព្បើ ិទធិណ្តមួ យ
ខាងសព្កាម ូ មទក់ទងមកព្ួ កសយើងសដាយសព្បើព្ប្ដ ់ព្័ត៌មាន្សៅចុងបញ្េ ប់ថ្ន្ស ចកត ីជូន្ដាំែឹងសន្េះ។


សិទធិែកែូ តការអ្នុញ្ញញត - អ្ន កអាចដកហូ តការអ្ន្ុញ្ជាតរប ់អ្នកប្ដន្ព្េប់សព្េ ការដកហូ ត
ការអ្ន្ុញ្ជាតរប ់អ្នកព្តូវណត រស រជាោយេកខ ែ៍អ្កសរ។ ការដកហូ តសន្េះន្ឹងមាន្ព្ប ិទធភាព្
ភាៃម សេើកណេងណតសព្េណដេសយើងប្ដន្ស្វ ើការ្ររ ួចសហើយ ណ្អ កសេើការអ្ន្ុញ្ជាតណដេសយើងមាន្
មុន្សព្េសយើងទទួ េប្ដន្េិខិតដកហូ តជាោយេកខ ែ៍អ្កសរ។



សិទធិកនុងការបសនើសុំការរ ឹតតបិត - អ្ន កមាន្ ិទធិស ន ើ ុាំការរ ឹតតបិតសេើការសព្បើព្ប្ដ ់ន្ិងការប្ាញ PHI
រប ់អ្នក ព្មាប់ការព្ាប្ដេ ការបង់ព្ប្ដក់ ឬព្បតិបតត ិការណងទ ាំ ុខភាព្ ព្ព្មទ ាំងការប្ាញ
ព្័ត៌មាន្ដេ់បុេគេណដេពាក់ព្័ន្ធន្ឹងការណងទ ាំ ឬការបង់ព្ប្ដក់ថ្ន្ការណងទ ាំរប ់អ្នក ដូ ចជា
មាជិកព្េួ សារឬមិតតេកត ិជិត ន ិទធ។ ាំសែើរប ់អ្នកេួ របញ្ជជក់អ្ាំព្ីការរ ឹតតបឹត ណដេសោកអ្ន ក
កាំព្ុងស ន ើ ុាំ សហើយបញ្ជជក់ថា សតើការរ ឹតតបឹតសន្េះអ្ន្ុវតត ចាំសពាេះអ្ន កណ្តខៃ េះ។ សយើងមិន្ព្តូវប្ដន្
ទមទរឱយយេ់ព្ព្មន្ឹង ាំសែើរសន្េះសទ។ សបើ ិន្សយើងយេ់ព្ព្ម សយើងន្ឹងអ្ន្ុសោមតាម ាំសែើ ុាំ
វរ ឹតបន្ត ឹងរប ់អ្នកេុេះព្តាណតមាន្ព្័ត៌មាន្ចាាំប្ដច់ សដើមបី្តេ់ជូន្សោកអ្ន កន្ូ វការព្ាប្ដេ សស្រ្គេះ
បនទន្់។ សទេះជាយា៉ោងណ្តក៏សដាយ សយើងន្ឹង រ ឹតបន្ត ឹងការសព្បើព្ប្ដ ់ ឬការបសញ្េ ញព្័ត៌មាន្ PHI
ព្មាប់ការទូ ទត់ ឬព្បតិបតត ិការណងទ ាំ ុខភាព្សៅណ្ន្ការ ុខភាព្សៅសព្េ ណដេសោកអ្ន ក
ប្ដន្បង់ថ្ងៃ សព្ញសេើស វា ឬទាំន្ិញសដាយសចញព្ប្ដក់ព្ីសហាស ៉ោ ផ្ទទេ់ខល ួន្។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ ូ មទូ រ ព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ ុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុង ប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់ ព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រ ព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ការសៅទូ រ ព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម ូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។.
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ិទធិ ន្ិងទាំន្ួេខុ ព្តូវរប ់អ្នក

សិទធិកនុងការបសនើសុំទំនាក់ទំនងសមាាត់ - អ្ន កមាន្ ិទធិស ន ើ ុាំឱយសយើងទក់ទងជាមួ យអ្ន កអ្ាំព្ី PHI
រប ់អ្នកសដាយមស្ាប្ដយស្សងសទៀតឬសៅទីតាាំងស្សងសទៀត។ ិទធិសន្េះអ្ន្ុវតត ណតសៅកនុងកាេៈសទ
ៈ ដូ ចខាងសព្កាម៖ (1) ការទាំនក់ទាំន្ងប្ាញព្ីព្័តមាន្សវជជ សាស្រ ត ឬស្មេះ ន្ិងអា យដាឋន្រប ់
អ្ន ក្ត េ់ស វាណងទ ាំទក់ទងន្ឹងការទទួ េស វា មាៃត់ ឬ (2) ការប្ាញព្័ត៌មាន្ទ ាំងអ្ ់ ឬណ្ន កណ្ត
មួ យថ្ន្ព្័ត៌មាន្សវជជ សាស្រ ត ឬស្មេះ ន្ិងអា យដាឋន្រប ់អ្នក្ត េ់ស វាណងទ ាំអាចបងក សព្ោេះថានក់ដេ់
សោកអ្ន ក សបើ ិន្វាមិន្ព្តូវប្ដន្ស្ញើរជូ ន្សដាយមស្ាប្ដយស្សង ឬសៅទីតាាំងស្សងសទៀត ណដេសោក
អ្ន កចង់ប្ដន្។ សោកអ្ន កមិន្ចាាំប្ដច់ព្ន្យេ់អ្ាំព្ីមូេសហតុថ្ន្ការស ន ើ ុាំរប ់អ្នកសទ ប៉ោុណន្ត ាំសែើរប ់
អ្ន កព្តូវណតបញ្ជជក់យា៉ោងចា ់ថា ការទាំនក់ទាំន្ងប្ាញព្័ត៌មាន្សវជជ សាស្រ ត ឬស្មេះ ន្ិងអា យដាឋន្
រប ់អ្នក្ត េ់ស វាណងទ ាំទក់ទងន្ឹង ការទទួ េប្ដន្ស វា មាៃត់ ឬការប្ាញព្័ត៌មាន្ទ ាំងអ្ ់ ឬ
ណ្ន កថ្ន្ព្័ត៌មាន្សវជជ សាស្រ ត ស្មេះអ្ន ក្ត េ់ស វាណងទ ាំ ន្ិងអា យដាឋន្អាចស្វ ើឲ្យសោកអ្ន កមាន្សព្ោេះ
ថានក់ សបើ ិន្មស្ាប្ដយទាំនក់ទាំន្ង ឬទីតាាំងមិន្ព្តូវប្ដន្ផ្ទៃ ់បតរ។
ូ សយើងព្តូវណតបាំសព្ញតាម ាំសែើរ
ុាំរប ់អ្នក សបើ ិន្វា មសហតុ្េ សហើយបញ្ជជក់អ្ាំព្ីមស្ាប្ដយ ឬទីតាាំងស្សង ណដេេួ រណត្ត េ់
ព្័ត៌មាន្ PHI រប ់អ្នក។



សិទធិទទួ លបាននិងទទួ លបានចា ់ចមា ងផ្ន PHI រ ស់អ្នក - អ្ន កមាន្ ិទធិសដើមបីសមើេឬយកចាប់
ចមៃ ងថ្ន្ PHI រប ់អ្នកណដេមាន្សៅកនុង ាំែុាំកាំែត់ព្តាណដេប្ដន្កាំែត់ទុក សដាយមាន្ករែីសេើក
ណេងតិចតួ ច។ សោកអ្ន កអាចស ន ើ ុាំឲ្យសយើង្ត េ់ចាប់ចមៃ ងកនុងទព្មង់ស្សងសព្ៅព្ីចាប់ចមៃ ង។
សយើងន្ឹងសព្បើព្ប្ដ ់ទព្មង់ណដេសោកអ្ន កស ន ើ ុាំ េុេះព្តាណតសយើងមិន្អាចស្វ ើដូសចន េះប្ដន្។វសោកអ្ន កព្តូវ
ស្វ ើការស ន ើ ុាំជាោយេកខ ែ៍អ្កសរ សដើមបីទទួ េប្ដន្ ិទធិចូេសមើេព្័ត៌មាន្ PHI រប ់អ្នក។ សបើ ិន្
សយើងបដិស ្ ាំសែើរប ់អ្នក សយើងន្ឹង្ត េ់ការព្ន្យេ់ជាោយេកខ ែ៍អ្កសរដេ់សោកអ្ន ក សហើយន្ឹង
ព្ប្ដប់សោកអ្ន កថា សតើមូេសហតុថ្ន្ការបដិស ្អាចព្តូវប្ដន្ព្ិន្ិតយស ើង វ ិញ ឬក៍អ្ត់ ន្ិង រសបៀបស ន ើ
ុាំការព្ិន្ិតយស ើង វ ិញ ឬថាសតើការបដិស ្មិន្អាចព្តូវប្ដន្ព្ិន្ិតយស ើង វ ិញ ឬយា៉ោងណ្ត។



សិទធិកនុងន្កន្ម្រ



សិទធិទទួ លបានគណបន យផ្នការ ង្ហាញព័ត៌មាន - អ្ន កមាន្ ិទធិទទួ េបញ្ជ ីថ្ន្ករែីកនុងរយៈសព្េ 6

PHI រ ស់អ្នក - អ្ន កមាន្ ិទធិស ន ើ ុាំឱយសយើងណកណព្ប ឬផ្ទៃ ់បតរូ PHI រប ់អ្នក សបើ ិន្
អ្ន កសជឿថា វាមាន្ព្័ត៌មាន្មិន្ព្តឹមព្តូវ។ ាំសែើរប ់អ្នកព្តូវណតស្វ ើស ើងជាោយេកខ ែ៍អ្កសរ សហើយ
ព្តូវព្ន្យេ់ព្ីមូេសហតុ ណដេេួ រណតណកតព្មូវព្័ត៌មាន្សន្េះ។ សយើងអាចបដិស ្ ាំសែើរប ់អ្នកសដាយ
មាន្សហតុ្េជាក់ោក់មួយចាំន្ួន្ ឧទហរែ៍ សបើ ិន្សយើងមិន្ប្ដន្បសងក ើតព្័ត៌មាន្ណដេសោកអ្ន ក
ចង់ឲ្យណកតព្មូវ សហើយមាន្ណតអ្ន កបសងក ើតព្័ត៌មាន្ PHI អាចស្វ ើការណកតព្មូវប្ដន្។ សបើ ិន្សយើង
បដិស ្ការស ន ើ ុាំរប ់អ្នក សយើងន្ឹង្ត េ់ការព្ន្យេ់ជាោយេកខ ែ៍អ្កសរដេ់សោកអ្ន ក។ សោកអ្ន ក
អាចស្ៃ ើយតបជាមួ យន្ឹងេិខិតស្ៃ ើយតបថា សោកអ្ន កមិន្យេ់ព្ព្មចាំសពាេះការ សព្មចចិតតរប ់
សយើង សហើយសយើងន្ឹងភាជប់េិខិតស្ៃ ើយតបរប ់អ្នកអ្ាំព្ីព្័ត៌មាន្ PHI ណដេសោកអ្ន កស ន ើ ុាំឲ្យសយើង
ណកតព្មូវ។ សបើ ិន្សយើងទទួ េយក ាំសែើរប ់អ្នក សដើមបីណកតព្មូវព្័ត៌មាន្សន្េះ សយើងន្ឹងខិតខាំព្បឹង
ណព្បងស្វ ើយា៉ោងណ្ត សដើមបីជូន្ដាំែឹងដេ់អ្នកដថ្ទ រ ួមទ ាំងមន្ុ ស ណដេសោកអ្ន កចាត់តាាំងអ្ាំព្ីការណក
តព្មូវសន្េះ សហើយរ ួមបញ្ចេ
ូ ការផ្ទៃ ់បតរសន្េះក
ូ
ន ុ ងការបសញ្េ ញព្័ត៌មាន្សនេះនសព្េអ្នេត។
ឆ្នាំចុងសព្កាយ ណដេសយើងឬ ហការ ើអាជវី កមម រប ់សយើងប្ដន្ប្ាញព្័ត៌មាន្កនុង PHI រប ់អ្នក។
សន្េះមិន្អ្ន្ុវតត ចាំសពាេះការប្ាញព្័ត៌មាន្ ព្មាប់សោេបាំែងថ្ន្ការព្ាប្ដេ ការទូ ទត់ ព្បតិបតត ិ
ការណងទ ាំ ុខភាព្ ឬការប្ាញព្័ត៌មាន្ណដេសោកអ្ន កប្ដន្អ្ន្ុញ្ជាត ន្ិង កមម ភាព្មួ យចាំន្ួន្
ស្សងសទៀត។ សបើ ិន្សោកអ្ន កស ន ើ ុាំេែសន្យយសន្េះសេើ ព្ីមួយដងកនុងរយៈសព្េ 12 ណខ សនេះសយើង
អាចេិតថ្ងៃ ស វា មរមយសដាយណ្អ កសេើការចាំណ្តយ ព្មាប់ ាំសែើបណន្ថ មទ ាំងសន្េះព្ីសោកអ្ន ក។ សយើង
ន្ឹង្ត េ់ជូន្សោកអ្ន កន្ូ វព្័ត៌មាន្បណន្ថ ម ត ីព្ីថ្ងៃ ស វារប ់សយើងសៅសព្េណដេសោកអ្ន កស ន ើ ុាំ។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ ូ មទូ រ ព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ ុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុង ប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់ ព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រ ព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ការសៅទូ រ ព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម ូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
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ិទធិ ន្ិងទាំន្ួេខុ ព្តូវរប ់អ្នក

សិទធិកនុងការោក់ពាកយ ណតឹង - សបើ ិន្សោកអ្ន កមាន្អារមម ែ៍ថា

ិទធិឯកជន្រប ់អ្នកព្តូវប្ដន្
រំសោេបាំពាន្ ឬសយើងប្ដន្រំសោេសេើការអ្ន្ុវតត ិទធិឯកជន្រប ់អ្នក សនេះសោកអ្ន កអាចដាក់
ពាកយបែតឹងមកព្ួ កសយើងជាោយេកខ ែ៍អ្កសរ ឬតាមរយៈទូ រ ព្ទ សដាយសព្បើព្័ត៌មាន្ទាំនក់ទាំន្ង
សៅចុងបញ្េ ប់ថ្ន្ស ចកត ីជូន្ដាំែឹងសន្េះ។ ព្មាប់បែតឹងរប ់ មាជិក Medi-Cal មាជិកអាច
ន្ឹងទក់ទង្ងណដរសៅកាន្់ព្ក ួ ងស វា ុខាេិប្ដេរដឋ California ណដេព្តូវប្ដន្រាយនមសៅ
កនុងណ្ន កបនទប់សន្េះ។

ឬអ្ន កអាចដាក់ពាកយបែតឹងសៅព្ក ួ ង ុខាេិប្ដេ ន្ិងស វាមន្ុ សជាតិរប ់ ហរដឋ អាសមរ ិក
(U.S. Department of Health and Human Services) ការ ិយាេ័យ ិទធិ ុី វ ិេ (Office for Civil
Rights) ណដេមាន្ទីតាាំងសៅ 200 Independence Avenue S.W., Washington, D.C. 20201 ឬ
សដាយទូ រ ព្ទ សៅសេខ 1-800-368-1019 (TTY: 1-866-788- 4989) ឬចូ េសៅកាន្់
www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ ូ មទូ រ ព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ ុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុង ប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់ ព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រ ព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ការសៅទូ រ ព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម ូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
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បពលអ្ន កោក់ពាកយ ណតឹង។

សិទធិទទួ លបានចា ់ចមា ងផ្នបសចកត ីជូនែំណឹងបនេះ អ្ន កអាចស ន ើ ុាំចាប់ចមៃ ងថ្ន្ស ចកត ីជូន្ដាំែឹង
រប ់សយើងព្េប់សព្េសដាយសព្បើបញ្ជ ីព្័ត៌មាន្ទាំនក់ទាំន្ងសៅចុងបញ្េ ប់ថ្ន្ស ចកត ីជូន្ដាំែឹង។
សបើ ិន្សោកអ្ន កទទួ េប្ដន្ស ចកត ីជូន្ដាំែឹងសន្េះសៅសេើសេហទាំព្័ររប ់សយើងឬតាមរយៈ ាំបុព្តសអ្
ិចព្តូន្ិក (អ្ុណី ម៉ោេ)សោកអ្ន កក៏មាន្ ិទធិស ន ើ ុាំចាប់ងតចមៃ ងព្កដា ្ងណដរ។
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
សបើ ិន្សោកអ្ន កមាន្ ាំែួរណ្តមួ យអ្ាំព្ីស ចកត ីជូន្ដាំែឹងសន្េះ ការអ្ន្ុវតត ិទធិឯកជន្រប ់សយើងណដេ
ទក់ទងន្ឹងព្័ត៌មាន្ PHI រប ់អ្នកឬរសបៀបអ្ន្ុវតត ិទធិរប ់អ្នក សោកអ្ន កអាចទក់ទងមកសយើងជា
ោយេកខ ែ៍អ្កសរឬតាមរយៈទូ រ ព្ទ សដាយសព្បើព្័ត៌មាន្ទាំនក់ទាំន្ងណដេប្ដន្ប្ាញខាងសព្កាម។
ការ ធយាល័

ឯកជនភាព Health Net

Attn: Privacy Official
P.O. Box 9103

ទូ រសពា ៖ 1-855-464-3571 (TTY: 711)
ទូ រសារ៖1-818-676-8314
អ្ុីណមេ៖Privacy@healthnet.com

Van Nuys, CA 91409

ព្មាប់ មាជិក Medi-Cal ណតប៉ោុសណ្ត
ណ េះ សបើ ិន្សោកអ្ន កសជឿថា សយើងមិន្ប្ដន្ការពារឯកជន្ភាព្
រប ់អ្នក សហើយព្ប្ដថានចង់ស្វ ើបែតឹង សោកអ្ន កអាចន្ឹងដាក់បែតឹងប្ដន្សដាយសៅទូ រ ព្ទ ឬ រស រ
មកកាន្់៖
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
ទូ រ ព្ទ ៖ 1-916-445-4646 ឬ 1-866-866-0602 (TTY/TDD: 1-877-735-2929)
អ្ុីណមេ៖ Privacyofficer@dhcs.ca.gov

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ ូ មទូ រ ព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ ុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុង ប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់ ព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រ ព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ការសៅទូ រ ព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម ូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
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ិទធិ ន្ិងទាំន្ួេខុ ព្តូវរប ់អ្នក

បសចកត ីជូនែំណឹងពីភាពឯកជនផ្នព័ត៌មានែិរចញវតថុ
ស ចកត ីជូន្ដាំែឹងសន្េះព្ិព្ែ៌នអ្ាំព្ី វ ិ្ី ណដេ ព័ត៌មានែិរចញវតថុ អ្ាំព្ីសោកអ្ន កអាចព្តូវប្ដន្សព្បើព្ប្ដ ់ ន្ិង
ប្ាញ ន្ិងអ្ាំព្ី វ ិ្ីណដេសោកអ្ន កអាចចូ េសមើេព្័ត៌មាន្សន្េះប្ដន្។ ូ មព្ិន្ិតយស ចកា ីជូន្ដាំែឹងសន្េះស ើង
វវ ិញសដាយព្ប ុងព្បយ័តន។
សយើងសបត ជាញយា៉ោងខាជប់ខជ ួន្កនុងការរកាន្ូ វការ មាៃត់ព្័ត៌មាន្ហិរញ្ា វតថុផ្ទទេ់ខល ួន្រប ់អ្នក។ ព្មាប់សោេ
បាំែងថ្ន្ស ចកត ីជូន្ដាំែឹងសន្េះ "ព្័ត៌មាន្ហិរញ្ា វតថុផ្ទទេ់ខល ួន្” មាន្ន្័យថា ព្័ត៌មាន្អ្ាំព្ីអ្នកចុេះស្មេះ ន្ិង
អ្ន កដាក់ពាកយ ុាំការធានរា៉ាប់រងការណងទ ាំ ុខភាព្ ណដេ្ត េ់អ្តត ញ្ជាែបុេគេ ណដេមិន្អាចរកប្ដន្ជា
សាធារែៈសហើយព្តូវប្ដន្ព្បមូ េយកព្ីបុេគេ ឬព្តូវប្ដន្ទទួ េប្ដន្ សដាយមាន្ទាំនក់ទាំន្ងជាមួ យន្ឹងការ
្ត េ់ការធានរា៉ាប់រងការណងទ ាំ ុខភាព្សៅឲ្យបុេគេសនេះ។
ព័ត៌មានន្ែលប




ើងម្រ មូ ល៖ សយើងព្បមូ េព្័ត៌មាន្ហិរញ្ា វតថុផ្ទទេ់ខល ួន្អ្ាំព្ីសោកអ្ន កព្ីព្បេព្ដូ ចតសៅសន្េះ៖

ព្័ត៌មាន្ណដេសយើងទទួ េប្ដន្ព្ីសោកអ្ន កសៅសេើពាកយ ុាំឬទព្ម់ងណបបបទដថ្ទសទៀត ដូ ចជា
ស្មេះ អា យដាឋន្ អាយុ ព្័ត៌មាន្សវជជ សាស្រ ត ន្ិងសេខសបឡា ន្ត ិ ុខ ងគ ម។
ព្័ត៌មាន្អ្ាំព្ីព្បតិបតត ិការរប ់អ្នកជាមួ យសយើង ជាមួ យ មព ័ន្ធសាខាសយើងឬណ្ន កស្សងសទៀត
ដូ ចជាព្បវតត ិការបង់ថ្ងៃ បុព្វោេធានរា៉ាប់រងន្ិងការទមទរ ាំែង ន្ិង
ព្័ត៌មាន្មកព្ីរប្ដយការែ៍អ្តិងិជន្។

ការបចញ្ា ព័ត៌មាន៖ សយើងមិន្បសញ្េ ញព្័ត៌មាន្ហិរញ្ា វតថុផ្ទទេ់ខល ួន្អ្ាំព្ី មាជិករប ់សយើង ឬអ្តីត
មាជិករប ់សយើងសៅភាេីទីបីណ្តមួ យសេើកណេងណតមាន្ការតព្មូវឬអ្ន្ុញ្ជាតសដាយចាប់។ ឧទហរែ៍ សៅ
កនុងណបបណ្ន្ថ្ន្ការអ្ន្ុវតត ន្៍ពាែិជជកមម ទូសៅរប ់សយើង តាមណដេចាប់អ្ន្ុញ្ជាត សយើងអាចន្ឹង សបើក
ទមាៃយព្័ត៌មាន្ហិរញ្ា វតថុផ្ទទេ់ខល ួន្ណដេសយើងព្បមូ េប្ដន្អ្ាំព្ីសោកអ្ន ក សដាយោមន្ការអ្ន្ុញ្ជាតព្ីសោកអ្ន ក
សៅឲ្យវ ិទាសាថន្ព្បសេទដូ ចតសៅសន្េះ៖





សៅកាន្់ មព ័ន្ធសាខាសាជីវកមម រប ់សយើង ដូ ចជាព្ក ុមហុន្ធានរា៉ាប់រងដថ្ទសទៀត។
សៅកាន្់ព្ក ុមហុន្ណដេមិន្ជាប់ មព ័ន្ធសាខា ព្មាប់សោេបាំែងអាជីវកមម ព្បចាាំថ្ងៃ រប ់សយើង
ដូ ចជាសដើមបីដាំសែើរការព្បតិបតត ិការរប ់សយើង រកាន្ូ វេែន្ីរប ់អ្នក ឬស្ៃ ើយតបសៅន្ឹងដីការ
បញ្ជជតុោការន្ិងការស ុើបអ្សងក ត្ល វូ ចាប់។ ន្ិង
សៅកាន្់ព្ក ុមហុន្មិន្ជាប់ មព ័ន្ធសាខាណដេ្ត េ់ស វាជាំន្ួ ឲ្យសយើង រ ួមមាន្ការស្ញើទាំនក់ទាំន្ងព្ី
ការ្សព្វ ្ាយពាែិជជកមម កនុងនមជាណ្ន្ការរប ់សយើង។

ការរកាការសមាាត់និងសុវតែ ិភាព៖ សយើងរកាការពារ ុវតថ ិភាព្តាមវ ិ្ីរ ូបវ ័ន្ត សអ្ ិចព្តូន្ិកន្ិងន្ីតិ វ ិ្ីសដាយ
អ្ន្ុសោមតាម ា ង់ដាររប ់រដឋ ន្ិង ហព្័ន្ធណដេចូ េជា្រមាន្សដើមបីការពារព្័ត៌មាន្ហិរញ្ា វតថុផ្ទទេ់ខល ួន្រប ់
អ្ន កព្ីហាន្ិេ័យស្សងៗដូ ចជាការប្ដត់បង់ ការបាំផ្ទៃញឬការសព្បើព្ប្ដ ់ខុ ។ វវ ិធាន្ការទ ាំងសន្េះរ ួមមាន្ការ
ការពារ ុវតថ ិភាព្កុាំព្ូ យទ័រ ការការពារ ុវតថ ិភាព្ឯកសារន្ិងអ្ោរន្ិងការរ ឹតបន្ត ឹងសេើអ្នកណ្តណដេអាចចូ េ
សមើេព្័ត៌មាន្ហិរញ្ា វតថុផ្ទទេ់ខល ួន្រប ់អ្នក។
សួរសំណួរអ្ំពីន្្នការ៖ សបើ ិន្សោកអ្ន កមាន្ ាំែួរណ្តមួ យ អ្ាំព្ីស ចកត ីជូន្ដាំែឹងសន្េះ៖
ូ មបៅទូ រសពា បៅកាន់បលខបនេះបោ ឥតគិតផ្ថា ន្ែលមានបៅបលើខនង ័ណណសមាគល់សមាជិករ ស់អ្នក ឬ
ទក់ទងសៅកាន្់ Health Net តាមរយៈ
1-855-464-3571 (TTY: 711)។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ ូ មទូ រ ព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ ុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុង ប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់ ព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រ ព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ការសៅទូ រ ព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម ូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។.
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ិទធិ ន្ិងទាំន្ួេខុ ព្តូវរប ់អ្នក

D. ការទទួ លខុសម្រតូវរ ស់ប ើងកនុងការ្តល់ព័ត៌មានអ្ំពីន្្នការរ ស់ប
បសវា ណា
ត ញរ ស់ប ើង និងបសវារា៉ា ់រងរ ស់អ្នក

ើង អ្ន ក្តល់

កនុងនមជា មាជិកមានក់រប ់ Health Net Cal MediConnect សោកអ្ន កមាន្ ិទធិទទួ េព្័ត៌មាន្ព្ីសយើង។
សបើ ិន្សោកអ្ន កមិន្សចេះន្ិយាយភាសាអ្ង់សេៃ សទ សយើងមាន្ស វាបកណព្ប សដើមបីស្ៃ ើយន្ូ វរាេ់ ាំែួរណ្តមួ យ
ណដេសោកអ្ន កអាចមាន្អ្ាំព្ីណ្ន្ការ ុខភាព្រប ់សយើង។ សដើមបីទទួ េប្ដន្អ្ន កបកណព្បផ្ទទេ់មាត់ ព្ោន្់ណតទូ រ
ព្ទ មកកាន្់សយើងតាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ
ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ ុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ ចុង ប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់ ព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដ
ន្។ សេន្ឹងសៅទូ រ ព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ សន្េះជាស វា ព្មាប់អ្នកណដេមិន្ប្ដច់បង់
ព្ប្ដក់។ សោកអ្ន ក ក៏អាចទទួ េប្ដន្ស ៀវសៅណែនាំសន្េះ សដាយឥតេិតថ្ងៃ ជាភាសាស្សងៗដូ ចខាងសព្កាម៖


ភាសាអារា៉ាប់



ភាសាអាសមន្ី



ភាសាណខម រ



ភាសាចិន្



ភាសាហាវ ុី



ភាសាកូ សរ៉ា



ភាសារុ សី



ភាសាសអ្ ា៉ោញ



ភាសាតាកា ក



ភាសាសវៀតណ្តម

សយើងក៏អាច្ត េ់ព្័ត៌មាន្ជូ ន្សោកអ្ន កជាអ្កសរសប្ដេះព្ុមព្ាំៗ អ្កសរ ព្មាប់ជន្ព្ិការណេន ក ឬជា ាំស ង្ងណដរ។
សបើ ិន្សោកអ្ន កចង់ប្ដន្ព្័ត៌មាន្អ្ាំព្ីចាំែុចណ្តមួ យខាងសព្កាម



រសបៀបសព្ជើ សរ ើ



ណ្ន្ការរប ់សយើង រ ួមមាន្៖

ូ មសៅទូ រ ព្ទ ័សៅកាន្់ស វាបសព្មើ មាជិក:

ឬផ្ទៃ ់បតរណ្ន្ការ
ូ

o ព្័ត៌មាន្ហិរញ្ា វតថុ
o សតើសយើងព្តូវប្ដន្វាយតថ្មៃ ដាក់ព្ិន្ទុសដាយ មាជិកណ្ន្ការយា៉ោងដូ ចសមត ច
o ចាំន្ួន្បែាឹងឧទធ រែ៍ណដេដាក់សដាយ មាជិក
o រសបៀបកនុងការចាកសចញព្ីណ្ន្ការរប ់សយើង

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ ូ មទូ រ ព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ ុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុង ប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់ ព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រ ព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ការសៅទូ រ ព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម ូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។.
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ិទធិ ន្ិងទាំន្ួេខុ ព្តូវរប ់អ្នក

អ្ន ក្ត េ់ស វាណងទ ាំកនុងបណ្ត
ត ញ ន្ិងឱ ងសាថន្កនុងបណ្ត
ត ញរប ់សយើងរ ួមមាន្៖

oរសបៀបសព្ជើ សរ ើ ឬផ្ទៃ ់បដ ូរអ្ន ក្ា េ់ស វាណងទ ាំ ុខភាព្បឋម
oេកខ ែៈ មបតត ិរប ់អ្នក្ត េ់ស វា ន្ិងឱ ងសាថន្រប ់សយើង
oរសបៀបណដេសយើងបង់ថ្ងៃ អ្នក្ត េ់ស ណងទ ាំកនុងបណ្ត
ត ញរប ់សយើង


ស វា ន្ិងឱ ងណដេព្តូវប្ដន្ធានរា៉ាប់រង ន្ិងអ្ាំព្ីចាប់ណដេសោកអ្ន កព្តូវណតអ្ន្ុវតត រ ួមទ ាំង:

oស វា ន្ិងឱ ងណដេព្តូវប្ដន្ធានរា៉ាប់រងសដាយណ្ន្ការសយើង
oណដន្កាំែត់ ព្មាប់ការធានរា៉ាប់រង ន្ិងឱ ងរប ់អ្នក
oវវ ិធាន្ននណដេសោកអ្ន កព្តូវណតអ្ន្ុវតា តាម សដើមបីទទួ េប្ដន្ស វាន្ិងឱ ងណដេព្តូវប្ដន្ការធាន
រា៉ាប់រង



សហតុអ្វីប្ដន្ជាអ្វ ីមួយមិន្ព្តូវប្ដន្ធានរា៉ាប់រង ន្ិងអ្វ ីណដេសោកអ្ន កអាចស្វ ើប្ដន្អ្ាំព្ីវា រ ួមទ ាំងការ ួ រ
សយើងអ្ាំព្:ី

o រស រជាោយេកខ ែ៍អ្កសរថាសហតុអ្វីប្ដន្ជាអ្វ ីមួយមិន្ព្តូវប្ដន្ធានរា៉ាប់រង
oផ្ទៃ ់បតរន្ូ
ូ វការ សព្មចចិតតណដេសយើងប្ដន្ស្វ ើសហើយ
oបង់ព្ប្ដក់សៅសេើ វ ិកក យប័ព្តណដេសោកអ្ន កមាន្

ធ
E. អ្សមតែ ភាពរ ស់អ្នក្តល់បសវាន្ថទាំកនុង ណា
ត ញបែើមបីបចញវកក
ផ្ទាល់

ម្រតឲ្យបោកអ្ន ក

សវជជ បែឌិត មន្ទ ីរសព្ទយ ន្ិងអ្ន ក្ា េ់ស វាស្សងសទៀតសៅកនុងបណ្ត
ា ញសយើង មិន្អាចស្វ ើឲ្យសោកអ្ន កបង់ថ្ងៃ ព្មាប់ស
វាណដេព្តូវប្ដន្ធានរា៉ាប់រងសនេះស ើយ។ ព្ួ កសេ ក៏មិន្អាចេិតព្ប្ដក់ព្ីសោកអ្ន ក សបើ ិន្សយើងបង់ព្ប្ដក់តិចជាងអ្វ ី
ណដេសោកអ្ន ក្ា េ់ស វាេិតព្ប្ដក់សនេះណដរ។ សដើមបីណ វ ងយេ់ព្ីអ្វីណដេព្តូវស្វ ើ សបើ ិន្អ្ន ក្ា េ់ស វាណងទ ាំកនុងបណ្ត
ា ញ
ព្ាយាមេិតព្ប្ដក់ព្ីសោកអ្ន ក ព្មាប់ស វា ណដេព្តូវប្ដន្ធានរា៉ាប់រង ូ មសមើេជាំព្ូកទី 7 ណ្ន ក A ទាំព្័រ 154 ។

F. សិទធិរ ស់អ្នក បែើមបីចាកបចញពី ន្្នការ Cal MediConnect រ ស់ ប

ើង

ោមន្ន្រណ្តមានក់អាចបងខ ាំឲ្យសោកអ្ន កបន្ា ឱយសៅកនុងណ្ន្ការសយើងប្ដន្ស ើយ សបើ ិន្សោកអ្ន កមិន្ចង់សនេះ។

?



សោកអ្ន កមាន្ ិទធិទទួ េប្ដន្ស វាណងទ ាំ ុខភាព្រប ់អ្នកស ទ ើរណតទ ាំងអ្ ់ តាមរយៈ Original Medicare ឬ
ណ្ន្ការ Medicare Advantage។



សោកអ្ន កអាចទទួ េប្ដន្អ្តថ ព្បសយាជន្៍ឱ ងព្តូវការសវជជ បញ្ជជ Medicare ណ្ន ក D រប ់អ្នក ព្ីណ្ន្ការឱ
ងព្តូវការសវជជ បញ្ជជ ឬព្ីណ្ន្ការ Medicare Advantage។



ូ មសមើេជាំព្ូកទី 10 ណ្ន ក C ទាំព្័រ 263 ាំរាប់ព្័ត៌មាន្បណន្ថ មអ្ាំព្ីថា សតើសព្េណ្តសោកអ្ន កអាចចូ េរ ួមកនុង
ណ្ន្ការងម ីថ្ន្ឱ ង Medicare Advantage ឬឱ ងតាមសវជជ បញ្ជជ។



អ្តថ ព្បសយាជន្៍ Medi-Cal រប ់អ្នកន្ឹងបន្ត ្ា េ់ជូន្ តាមរយៈ Health Net Community Solutions, Inc. េុេះ
ព្តាណតសោកអ្ន កសព្ជើ សរ ើ ណ្ន្ការស្សងសទៀតណដេមាន្សៅកនុងសខាន្្ីសន្េះ។

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ ូ មទូ រ ព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ ុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុង ប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់ ព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រ ព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ការសៅទូ រ ព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម ូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។.
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G. សិទធិរ ស់អ្នកកនុងការសបម្រមចចិតតអ្ំពីការន្ថទាំសុខភាពរ ស់ខល ួន
G1. សិទធិរ ស់អ្នក បែើមបីែឹងអ្ំពីជបម្រមើសផ្នការពាបាលរ ស់អ្នក និងការបីេ ើការសបម្រមចចិតត
អ្ំពីការន្ថទាំសុខភាពរ ស់ខល ួន
សោកអ្ន កមាន្ ិទធិទទួ េប្ដន្ព្័ត៌មាន្សព្ញសេញ ព្ីសវជជ បែឌិតអ្ន ក ន្ិងអ្ន ក្ា េ់ស វាណងទ ាំ ុខភាព្ស្សង
សទៀតសៅសព្េសោកអ្ន កទទួ េស វានន។ អ្ន ក្ា េ់ស វារប ់អ្នកព្តូវព្ន្យេ់ព្ី ភាព្ជាំងឺ ន្ិងជសព្មើ ការ
ព្ាប្ដេរប ់សោកអ្ន កសៅកនុងរសបៀបមួ យណដេសោកអ្ន កអាចយេ់ប្ដន្។ សោកអ្ន កមាន្ ិទធិសដើមបី៖



ែឹងពីជបម្រមើសរ ស់អ្នក។ សោកអ្ន កមាន្ ិទធិដឹងព្ីព្បសេទថ្ន្ការព្ាប្ដេទ ាំងអ្ ់។



ែឹងពីការម្រ ឈមនានា។ សោកអ្ន កមាន្ ិទធិដឹងព្ីការព្បឈមណ្តមួ យណដេពាក់ព្័ន្ធ។ សេព្តូវ
ព្ប្ដប់អ្នកជាមុន្ សបើ ិន្ស វា ឬការព្ាប្ដេណ្តមួ យ េឺជាណ្ន កថ្ន្ការព្ិសសា្ន្៍ព្សាវព្ជាវ។
សោកអ្ន កមាន្ ិទធិបដិស ្ការព្ាប្ដេេកខ ែៈព្ិសសា្ន្៍សន្េះ។



ទទួ លគំនិតទីពីរ។ សោកអ្ន កមាន្ ិទធិជួបព្ិសព្ោេះជាមួ យសវជជ បែឌិតមួ យស្សងសទៀត មុន្សព្េ
សព្មចចិតាសេើការព្ាប្ដេ។



និយា ថា “បទ។” សោកអ្ន កមាន្ ិទធិបដិស ្ការព្ាប្ដេណ្តមួ យប្ដន្។ សន្េះ រ ួមមាន្ ិទធិ
កនុងការចាកសចញព្ី មន្ទ ីរសព្ទយ ឬមន្ទ ីរសវជជ សាស្រ ា ដថ្ទស្សងសទៀត សបើសទេះបីជាសវជជ បែឌិតរប ់
អ្ន កឲ្យឱវាទសោកអ្ន កមិន្ឲ្យចាកសចញក៏សដាយ។ សោកអ្ន កក៏មាន្ ិទធិឈប់សព្បើឱ ងណដេព្តូវ
ប្ដន្សចញសវជជ បញ្ជជឲ្យអ្ន ក្ងណដរ។ សបើ ិន្អ្ន កបដិស ្ការព្ាប្ដេ ឬឈប់សព្បើឱ ងសចញ
សវជជ បញ្ជជ អ្ន កន្ឹងមិន្ព្តូវដកសចញព្ីណ្ន្ការសយើងស ើយ។ ប៉ោុណន្ា សបើ ិន្អ្ន កបដិស ្ការ
ព្ាប្ដេ ឬឈប់សព្បើឱ ងសនេះ សោកអ្ន កទទួ េយកទាំន្ួេខុ ព្តូវសព្ញសេញចាំសពាេះអ្វ ីណដេ
សកើតស ើងមកសេើរ ូបអ្ន ក។



សុំឲ្យប ើងពនយល់ពីមូលបែតុន្ែលអ្ន ក្តល់បសវាមួ បាន ែិបសីការន្ថទាំ។ សោកអ្ន កមាន្
ិទធិទទួ េប្ដន្ការព្ន្យេ់ព្ីសយើង សបើ ិន្អ្ន ក្ា េ់ស វាណងទ ាំបដិស ្ការណងទ ាំណដេអ្ន កសជឿ
ជាក់ថា អ្ន កេបបីទទួ េប្ដន្។



សុំឲ្យប ើងរា៉ា ់រងបលើបសវាឬឱសថន្ែលម្រតូវបាន ែិបសីឬមិនម្រតូវបានរា៉ា ់រង។ សន្េះសៅថាការ
ស្វ ើស ចកា ី សព្មចសេើការធានរា៉ាប់រង។ ជាំព្ូកទី 9 ណ្ន ក D ទាំព្័រ 200 ព្ប្ដប់ព្ី វ ិ្ីស ន ើ ុាំណ្ន្ការ
សដើមបីស្វ ើការ សព្មចសេើការធានរា៉ាប់រង។

G2. សិទធិរ ស់អ្នកកនុងការនិយា អ្េ ីន្ែលបោកអ្ន កចង់ឲ្យបកើតប
អាចបីេ ើការសបម្រមចចិតតន្ថទាំសុខភាពបោ ខល ួនឯង

ើង ប ើសិនបោកអ្ន កមិន

សព្េខៃ េះ មន្ុ សមិន្អាចស្វ ើការ សព្មចចិតតព្ីការណងទ ាំ ុខភាព្ ព្មាប់ខល ួន្ព្ួ កសេប្ដន្ស ើយ។ មុន្ន្ឹងករែី
សន្េះ សកើតស ើងចាំសពាេះសោកអ្ន ក អ្ន កអាច៖

?



បាំសព្ញណបបបទជាោយេកខ ែ៍អ្កសរសដើមបី្ដល់សិទធិឱយនរណាមានក់កនុងការសបម្រមចបលើការន្ថទាំ
សុខភាពសម្រមា ់បោកអ្ន ក។



្ដល់ការន្ណនាំជាោ លកខ ណ៍អ្កសរដេ់សវជជ បែឌិតសោកអ្ន ក អ្ាំព្ី វ ិ្ីណដេសោកអ្ន កចង់ឱយ
ព្ួ កសេចាត់ណចងការណងទ ាំ ុខភាព្រប ់អ្នក សបើ ិន្អ្ន កមិន្អាចស្វ ើការ សព្មចឱយខល ួន្ឯង។

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ ូ មទូ រ ព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ ុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុង ប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់ ព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រ ព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ការសៅទូ រ ព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម ូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។.
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ឯកសារចាប់ណដេអ្ន កអាចសព្បើសដើមបី្ាេ់ការណែនាំរប ់សោកអ្ន ក សៅថាការណែនាំជាមុន្។ ការណែនាំជា
មុន្មាន្សព្ចើន្ព្បសេទ ន្ិងមាន្ស្មេះខុ ៗោន។ ឧទហរែ៍ ដូ ចជាពាកយបណ្ត
ា សាំ ព្េសៅរ ់ ន្ិង ិទធិអ្ណ្ត
ាំ ច
រប ់សមធាវ ើ ព្មាប់ការណងទ ាំ ុខភាព្។
អ្ន កមិន្ចាាំប្ដច់សព្បើព្ប្ដ ់ការណែនាំជាមុន្សនេះសទ ប៉ោុណន្ា អ្ន កអាចសព្បើព្ប្ដ ់វាប្ដន្ សបើ ិន្អ្ន កចង់ស្វ ើសនេះ។
ខាងសព្កាមសន្េះ េឺជាអ្វ ីណដេសោកអ្ន កព្តូវអ្ន្ុវតត តាម៖



កទម្រមង់ន្
ទ។ សោកអ្ន កអាចយកទព្មង់ណបបបទព្ីសវជជ បែឌិតសោកអ្ន ក សមធាវ ើ ទី
ភានក់្រស វាណ្ន កចាប់ ឬបុេគេិក ងគ មកិចេ។ អ្ងគ ភាព្ណដេ្ា េ់ព្័ត៌មាន្ដេ់អ្នកទ ាំងឡាយ
អ្ាំព្ី Medicare ឬ Medi-Cal ដូ ចជា HICAP (កមម វ ិ្ីោាំព្ទការព្បឹកាសយាបេ់ ន្ិងធានរា៉ាប់រង
ុខភាព្) ក៏អាចមាន្ទព្មង់ណបបបទស ចកត ីប្គប់ជាមុន្្ងណដរ។



បំ ពញរ ួចចុេះែតែ បលខាបលើទម្រមង់ន្
ទបនេះ។ ទព្មង់ណបបបទសន្េះ េឺជាឯកសារចាប់។
សោកអ្ន កេួ រណតព្ិចារណ្តរកសមធាវ ើឲ្យជួ យសរៀបចាំវា។



្តល់នូវចា ់ចមា ងឱយអ្ន កន្ែលម្រតូវការែឹងអ្ំពីវា។ សោកអ្ន កេួ រ្ា េ់ទព្មង់ណបបបទមួ យចាប់
ដេ់សវជជ បែឌិតអ្ន ក។ សោកអ្ន ក ក៏េួរណត្ា េ់មួយចាប់ ដេ់បុេគេណដេអ្ន កដាក់ស្មេះជា
មន្ុ សមានក់ សដើមបីស្វ ើការ សព្មចចិតាជាំន្ួ សោកអ្ន ក។ សោកអ្ន កក៏អាចន្ឹងចង់្ាេ់ចាប់
ចមៃ ងសន្េះដេ់មិតាេ័កាិជិត ន ិទធ ឬ មាជិកព្េួ សារ្ងណដរ។ ព្តូវព្ប្ដកដថា ចាប់ងតចមៃ ងមួ យ
ចាប់ព្តូវប្ដន្រកាទុកសៅ្ទ េះ។



សបើ ិន្សោកអ្ន កព្តូវចូ េ ព្មាកកនុងមន្ទ ីរសព្ទយសហើយសោកអ្ន កមាន្ការណែនាំជាមុន្សដាយ
មាន្ចុេះហតថ សេខាសនេះ សូម កវាមួ ចា ់បៅមនា ីរបពទយ។

o មន្ទ ីរសព្ទយន្ឹងសាក ួ រអ្ន កថាសតើ សោកអ្ន កមាន្ណបបបទណែនាំជាមុន្ណដេមាន្ចុេះហតថ
សេខាឬអ្ត់ សហើយថាសតើសោកអ្ន កមាន្យកវាមកជាមួ យសទ។

o សបើ ិន្សោកអ្ន កមិន្ប្ដន្ចុេះហតថ សេខាសេើទព្មង់ណបបបទស ចកា ីប្គប់ជាមុន្សទ មន្ទ ីរ
សព្ទយមាន្ទព្មង់ណបបបទ សហើយន្ឹង ួ រថាសតើអ្នកចង់ចុេះហតថ សេខាឬអ្ត់។
ព្តូវចងចាាំថា វាជាជសព្មើ រប ់អ្នក កនុងការបាំសព្ញការណែនាំជាមុន្ឬអ្ត់សនេះ។

G3. អ្េ ន្ី ែលម្រតវូ បីេ ើ ប ើសន
ិ ការន្ណនាំរ ស់បោកអ្ន កមិនម្រតូវបានអ្នុវតដ តាម
សបើ ិន្សោកអ្ន កប្ដន្ចុេះហតថ សេខាសេើការណែនាំជាមុន្ សហើយសោកអ្ន កសជឿជាក់ថា សវជជ បែឌិត ឬមន្ទ ីរសព្ទយ
មិន្ប្ដន្អ្ន្ុវតា តាមការណែនាំសៅកនុងឯកសារសន្េះ សោកអ្ន កអាចដាក់ពាកយបែាឹងជាមួ យ ការ ិយាេ័យ ិទធិ
ព្េរដឋ កនុងមូ េដាឋន្រប ់អ្នកប្ដន្។
Office for Civil Rights
U.S. Department of Health & Human Services
90 7th Street, Suite 4-100
San Francisco, CA 94103
អ្ន កអាចទូ រ ព្ទ សៅការ ិយាេ័យ Office for Civil Rights តាមសេខ 1-800-368-1019
(TTY៖ 1-800-537-7697)

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ ូ មទូ រ ព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ ុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុង ប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់ ព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រ ព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ការសៅទូ រ ព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម ូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។.
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H. សិទធិរ ស់អ្នកកនុងការបីេ ើពាកយ ណតឹង បែើ
ការសបម្រមចចិតតន្ែលប ើងបានបីេ ើ

ជាំព្ូកទី 8 ៖

សុំឲ្យប

ិទធិ ន្ិងទាំន្ួេខុ ព្តូវរប ់អ្នក

ើងបីេ ើការពិចារណាប

ធ
ើង វញអ្ំ
ពី

ជាំព្ូកទី 9 ណ្ន ក E ទាំព្័រ 205 ព្ប្ដប់ព្ីអ្វីណដេអ្ន កអាចស្វ ើប្ដន្ សបើ ិន្អ្ន កមាន្បញ្ជា ឬកងវ េ់ណ្តមួ យអ្ាំព្ីស វា
ឬការណងទ ាំណដេមាន្ការធានរា៉ាប់រងរប ់អ្នក។ ឧទហរែ៍ អ្ន កអាចស ន ើ ុាំឲ្យសយើងស្វ ើការ សព្មចសេើការធាន
រា៉ាប់រង ដាក់បែាឹងឧទធ រែ៍សដើមបីផ្ទៃ ់បដ ូរការ សព្មចសេើការធានរា៉ាប់រង ឬបា ឹងតវា៉ា។
សោកអ្ន កមាន្ ិទធិទទួ េប្ដន្ព្័ត៌មាន្អ្ាំព្ីបែាឹងឧទធ រែ៍ ន្ិងការបា ឹងតវា៉ាណដេ មាជិកស្សងសទៀតប្ដន្ស្វ ើ
ស ើងចាំសពាេះណ្ន្ការរប ់សយើង។ សដើមបីទទួ េប្ដន្ព្័ត៌មាន្សន្េះ ូ មទូ រ ព្ទ មកកាន្់ស វាបសព្មើ មាជិក។

H1. អ្េ ីន្ែលម្រតូវបីេ ើប ើសិនបោកអ្ន កបជឿជាក់ថាបោកអ្ន កកំពុងទទួ លរងភាពអ្
បោកអ្ន កចង់ទទួ លបានព័ត៌មាន ន្នែ មសតីពីសិទធិរ ស់អ្នក

ុតតិីម៌ ឬ

សបើ ិន្សោកអ្ន កសជឿថា សោកអ្ន កទទួ េភាព្អ្យុតតិ្ម៌ សហើយវាមិនន្មនជាការសរ ើ សអ្ើងចាំសពាេះសហតុ្េ
ននណដេមាន្កនុងជាំព្ូកទី 11 ឬ សោកអ្ន កចង់ប្ដន្ព្័ត៌មាន្បណន្ថ ម ត ីព្ី ិទធិរប ់អ្នក សនេះសោកអ្ន កអាច
ទទួ េប្ដន្ជាំន្ួយសដាយទូ រ ព្ទ សៅ៖

I.



ស វាបសព្មើ មាជិក។



កមម វ ិ្ីត ូ មតិ ន្ិង្ត េ់ព្បឹកាការធានរា៉ាប់រង ុខភាព្(HICAP)។ ព្មាប់ព្័ត៌មាន្េមអ ិតអ្ាំព្ី
អ្ងគ ភាព្សន្េះ ន្ិងព្ីរសបៀបទាំនក់ទាំន្ងអ្ងគ ភាព្សន្េះ ូ មសមើេជាំព្ូកទី 2 ណ្ន ក E ទាំព្័រ 30។



កមម វ ិ្ី Cal MediConnect Ombuds។ ព្មាប់ព្័ត៌មាន្េមអ ិតអ្ាំព្ីអ្ងគ ភាព្សន្េះ ន្ិងព្ីរសបៀប
ទាំនក់ទាំន្ងអ្ងគ ភាព្សន្េះ ូ មសមើេជាំព្ូកទី 2 ណ្ន ក I ទាំព្័រ 34។



Medicare តាមរយៈសេខ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 24 សមា៉ោងកនុងមួ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃ
កនុងមួ យ ប្ដាហ៍។ អ្ន កសព្បើ TTY េួ រសៅសៅកាន្់សេខ 1-877-486-2048 ។ (សោកអ្ន កអាច
អាន្ ឬទញយក “ ិទធិ ន្ិងការការពារ Medicare,” ណដេអាចរេសឃើញសៅសេើសេហទាំព្័រ
Medicare តាមរយៈ www.medicare.gov/Pubs/pdf/11534-Medicare-Rights-andProtections.pdf។)

បោកអ្ន កមានសិទធិ្តល់បយា ល់អ្ំពីសិទធិជាសមាជិក និងបោលនបយាបា
ខុសម្រតូវរ ស់ប ើង

ទទួ ល

សបើ ិន្សោកអ្ន កមាន្ ាំែួរ ឬការព្ព្ួ យប្ដរមភ អ្ាំព្ី ិទធិ ន្ិងការទទួ េខុ ព្តូវ ឬសបើ ិន្សោកអ្ន កមាន្ ាំែូម
ព្រនន សដើមបីណកេមអ សោេន្សយាប្ដយ ិទធិជា មាជិក ូ មណចករំ ណេកេាំន្ិតរប ់អ្នកជាមួ យសយើងសដាយ
ទក់ទងស វាបសព្មើ មាជិកតាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8
យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ ុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ ចុង ប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់ ព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើ
សារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រ ព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ ូ មទូ រ ព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ ុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុង ប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់ ព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រ ព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ការសៅទូ រ ព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម ូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។.
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J. ការវា

ជាំព្ូកទី 8 ៖

ិទធិ ន្ិងទាំន្ួេខុ ព្តូវរប ់អ្នក

ធ
តផ្មា បចច ក វទាថម
ីៗ និងមានម្រសា ់

បសចេ ក វ ិទាងម ីៗរ ួមាន្ន្ីតិ វ ិ្ីអ្ន្ុវតត ន្៍ ឱ ង ្េិត្េជីវសាស្រ ត ឬឧបករែ៍ងមីៗណដេព្តូវប្ដន្បសងក ើតស ើង
សដើមបីព្ាប្ដេជាំងឺ ឬេកខ ខែឌជាក់ោក់ ឬជាការសព្បើកមម វ ិ្ីងមីៗ ថ្ន្ន្ីតិ វ ិ្ីអ្ន្ុវតត ន្៍ ណដេមាន្ព្សាប់ ឱ ង
្េិត្េជីវសាស្រ ត ន្ិងឧបករែ៍ស្សងៗ។ ណ្ន្ការរប ់សយើងអ្ន្ុវតត តាមការកាំែត់ការធានរា៉ាប់រងសៅថានក់
ជាតិ ន្ិងមូ េដាឋន្រប ់ Medicare សៅសព្េណដេអាចអ្ន្ុវតត ប្ដន្។
កនុងករែីព្ុាំមាន្ស ចកត ី សព្មចសេើការធានរា៉ាប់រងរប ់ Medicare សនេះណ្ន្ការរប ់សយើងវាយតថ្មៃ
បសចេ ក វ ិទាងម ី ឬការអ្ន្ុវតត ងមីថ្ន្បសចេ ក វ ិទាណដេមាន្ព្សាប់ សដើមបីបញ្ចេ
ូ កនុងអ្តថ ព្បសយាជន្៍ ណដេអាចអ្ន្ុវតត
ប្ដន្ សដើមបីធានថា មាជិកអាចទទួ េប្ដន្ន្ូ វការណងរកាព្បកបសដាយ ុវតថ ិភាព្ ន្ិងព្ប ិទធភាព្សដាយស្វ ើ
ការវាយតាំថ្េយា៉ោង ាំខាន្់សេើឯកសារសវជជ សាស្រ ត ណដេប្ដន្ចុេះ្ាយងម ីៗព្ីការព្ិន្ិតយព្ិច័យ - ព្ិន្ិតយស ើង វ ិញន្ូ វ
ការសប្ដេះព្ុមព្ាយ រ ួមទ ាំងការព្ិន្ិតយព្បព្័ន្ធជាព្បចាាំ ការព្ិសសា្ព្េប់ព្េងសដាយថ្ចដន្យ ការ ិកាព្ក ុម
ការ ិកាព្ិន្ិតយករែី ការព្សាវព្ជាវ ការស្វ ើសរាេវវ ិន្ិចឆ័យណដេមាន្េទធ ្េេួ រឲ្យកត់ មាគេ់ ណដេប្ាញព្ី ុវតថ ិ
ភាព្ ន្ិងព្ប ិទធភាព្ ន្ិងការព្ិន្ិតយស ើង វ ិញន្ូ វសោេការែ៍ណែនាំណ្អ កសេើេ ត ុ តាង ណដេ ប្ដន្បសងក ើតស ើង
សដាយអ្ងគ ការជាតិ ន្ិងអាជាញ្រណដេព្តូវប្ដន្ទទួ េសាគេ់។ ណ្ន្ការរប ់សយើងក៏ព្ិចារណ្តន្ូ វមតិសយាបេ់ ការ
្ត េ់អ្ន្ុសា ន្៍ ន្ិងការវាយតថ្មៃ សដាយព្េូសព្ទយព្ាប្ដេ មាេមសវជជ សាស្រ ត ណដេទទួ េសាគេ់ជាទូ សៅទូ ទ ាំង
ព្បសទ រ ួមទ ាំង ងគ មជាំនញឯកសទ ព្េូសព្ទយ ព្ក ុមមតិឯកភាព្ ឬអ្ងគ ការវាយតថ្មៃ បសចេ ក វ ិទាព្សាវព្ជាវ ឬ
បសចេ ក វ ិទាណដេទទួ េសាគេ់ជាេកខ ែៈជាតិ រប្ដយការែ៍ ន្ិងការសប្ដេះព្ុមព្ាយរប ់ភានក់្ររដាឋេិប្ដេស្សង
សទៀត (ឧទហរែ៍ដូចជា រដឋ ប្ដេអាហារ ន្ិងឱ ង (FDA) មជឈមែឌេព្េប់ព្េងជាំងឺ (CDC) វវ ិទាសាថន្ជាតិ
ុខភាព្ (NIH) ជាសដើម។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ ូ មទូ រ ព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ ុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុង ប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់ ព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រ ព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ការសៅទូ រ ព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម ូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។.
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ជាំព្ូកទី 8 ៖

ិទធិ ន្ិងទាំន្ួេខុ ព្តូវរប ់អ្នក

K. ការទទួ លខុសម្រតូវរ ស់អ្នកកនុងនាមជាសមាជិកន្្នការ
កនុងនមជា មាជិកមានក់រប ់ណ្ន្ការ អ្ន កមាន្ទាំន្ួេខុ ព្តូវស្វ ើអ្វីណដេព្តូវប្ដន្រាយនមខាងសព្កាមសន្េះ។
សបើ ិន្អ្ន កមាន្ ាំែួរណ្តមួ យ ូ មទូ រ ព្ទ មកកាន្់ស វាបសព្មើ មាជិក។



សូមអានបសៀវបៅន្ណនាំសមាជិកសដើមបីណ វ ងយេ់ថាការធានរា៉ាប់រ៉ាងសេើអ្វីខៃេះ ន្ិងអ្ន កព្តូវស្វ ើ
តាមវ ិធាន្អ្វ ីខៃេះ សដើមបីទទួ េប្ដន្ស វា ន្ិងឱ ងណដេ ថ ិតសព្កាមការធានរា៉ាប់រ៉ាង។ ព្មាប់
ព្័ត៌មាន្េមអ ិតអ្ាំព្ីៈ

o ស វាណដេមាន្ការធានរា៉ាប់រ៉ាង ូ មចូ េអាន្ជាំព្ូកទី 3 ណ្ន ក B ទាំព្័រ 43 ន្ិងជាំព្ូកទី 4 ណ្ន ក D
ទាំព្័រ 70 ។ ជាំព្ូកទ ាំងសន្េះ ព្ប្ដប់អ្នកព្ីអ្វីណដេព្តូវប្ដន្ធានរា៉ាប់រង ព្ីអ្វីណដេមិន្ព្តូវប្ដន្ធាន
រា៉ាប់រង ព្ីវវ ិធាន្អ្វ ីណដេសោកអ្ន កព្តូវអ្ន្ុវតា តាម ន្ិងអ្វ ីណដេអ្ន កព្តូវបង់ព្ប្ដក់។

o ឱ ងណដេមាន្ការធានរា៉ាប់រ៉ាង ូ មចូ េសមើេជាំព្ូកទី 5 ណ្ន ក A ទាំព្័រ 125 ន្ិងជាំព្ូកទី 6
ណ្ន ក C ទាំព្័រ 146 ។



ម្របា ់ប ើងអ្ំពីការធានារា៉ា ់រងបលើឱសថម្រតូវការបវជជ ញ្ញជ ឬសុខភាពណាមួ ប្សងបទៀតន្ែល
សោកអ្ន កមាន្។ សយើងព្តូវប្ដន្ទមទរតព្មូវឲ្យស្វ ើឲ្យព្ប្ដកដថា សោកអ្ន កកាំព្ុងសព្បើព្ប្ដ ់
ជសព្មើ ការធានរា៉ាប់រងទ ាំងអ្ ់រប ់អ្នក សៅសព្េណដេសោកអ្ន កទទួ េប្ដន្ការណងទ ាំ ុខ
ភាព្។ ូ មទូ រ ព្ទ មកកាន្់ស វាបសព្មើ មាជិក សបើ ិន្អ្ន កមាន្ការធានរា៉ាប់រងដថ្ទស្សង
សទៀត។



ម្របា ់បវជជ ណឌិតអ្ន ក និងអ្ន ក្ដល់បសវាន្ថទាំសុខភាពប្សងបទៀតថា សោកអ្ន កព្តូវប្ដន្ចុេះ
ស្មេះសៅកនុងណ្ន្ការរប ់សយើង។ ូ មប្ាញប័ែណ មាគេ់ មាជិករប ់សោកអ្ន ក សៅសព្េ
ណដេសោកអ្ន កទទួ េស វាឬឱ ង។



ជួ បវជជ ណឌិតរ ស់អ្នក ន្ិងអ្ន ក្ា េ់ស វាណងទ ាំ ុខភាព្ស្សងសទៀតកនុងការ្ា េ់ជូន្អ្ន កន្ូ វ
ការណងទ ាំដ៏េអបាំ្ុត។

o ្ា េ់ជូន្ព្ួ កសេន្ូ វព្័ត៌មាន្ណដេព្ួ កសេព្តូវការអ្ាំព្ីសោកអ្ន ក ន្ិង ុខភាព្សោកអ្ន ក។
ណ វ ងយេ់ឲ្យកាន្់ណតសព្ចើន្ណដេអាចរ ួច អ្ាំព្ីបញ្ជា ុខភាព្រប ់អ្នក។ អ្ន្ុវតា តាមណ្ន្ការ
ន្ិងការណែនាំព្ីការព្ាប្ដេណដេសោកអ្ន ក ន្ិងអ្ន ក្ា េ់ស វាណងទ ាំរប ់អ្នកឯកភាព្ោន។

o ព្តូវព្ប្ដកដថា សវជជ បែឌិតអ្ន ក ន្ិងអ្ន ក្ា េ់ស វាណងទ ាំស្សងសទៀតដឹងអ្ាំព្ីឱ ងទ ាំងឡាយ
ណដេសោកអ្ន កកាំព្ុងសព្បើព្ប្ដ ់។ សន្េះ រ ួមមាន្ឱ ងព្តូវការសវជជ បញ្ជជ ឱ ងមិន្ព្តូវការ
សវជជ បញ្ជជ វវ ើតាមីន្ ន្ិងសារធាតុបាំសព្ញបណន្ថ ម។

o សបើ ិន្អ្ន កមាន្ ាំែួរណ្តមួ យ ព្តូវព្ប្ដកដថា ួ រ។ សវជជ បែឌិតអ្ន ក ន្ិងអ្ន ក្ា េ់ស វាណងទ ាំ
ស្សងសទៀត ព្តូវព្ន្យេ់អ្វីតាមវវ ិ្ីណដេសោកអ្ន កអាចយេ់ប្ដន្។ សបើ ិន្អ្ន ក ួ រ ាំែួរ
សហើយអ្ន កមិន្យេ់ព្ីចសមៃ ើយសនេះ ូ ម ួ រវាមា ងសទៀត។



?

ម្រតូវពិចារណា។ សយើងរំព្ឹងថា ព្េប់ មាជិករប ់សយើងសោរព្តាម ិទធិអ្នកជាំងឺស្សងៗ។ សយើង
ក៏រំព្ឹងថាសោកអ្ន កប្ាញ ការសោរព្សៅកនុងការ ិយាេ័យរប ់សវជជ បែឌិតអ្ន ក មន្ទ ីរសព្ទយ ន្ិង
ការ ិយាេ័យអ្ន ក្ា េ់ស វាណងទ ាំស្សងសទៀត។

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ ូ មទូ រ ព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ ុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុង ប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់ ព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រ ព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ការសៅទូ រ ព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម ូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។.
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ជាំព្ូកទី 8 ៖

ិទធិ ន្ិងទាំន្ួេខុ ព្តូវរប ់អ្នក

ង់ម្របាក់ចំបពាេះអ្េ ីន្ែលអ្ន កជំពាក់។ កនុងនមជា មាជិកមានក់ អ្ន កព្តូវទទួ េខុ ព្តូវសេើការ
បង់ព្ប្ដក់ទ ាំងសន្េះ

o បុព្វោេការធានរា៉ាប់រងរប ់ Medicare ណ្ន ក A ន្ិង Medicare ណ្ន ក B ។

ព្មាប់
មាជិក Health Net Cal MediConnect ភាេសព្ចើន្ស ទ ើរទ ាំងអ្ ់ Medi-Cal បង់ថ្ងៃ
ព្មាប់បុព្វោេធានរា៉ាប់រង ណ្ន ក A ន្ិង Part B រប អ្
់ ន ក។

o សបើ ិន្សោកអ្ន កមាន្ការចូ េរ ួមចាំណែកកនុងការបង់ថ្ងៃ ចាំណ្តយជាមួ យន្ឹងកមម វ ិ្ី

Medi-Cal
សោកអ្ន កន្ឹងទទួ េខុ ព្តូវចាំសពាេះការបង់ថ្ងៃ ចាំន្ួន្ភាេចាំណែកចូ េរ ួមបង់ថ្ងៃ ចាំណ្តយរប ់អ្នក
មុន្សព្េ Health Net Cal MediConnect ន្ឹងបង់ថ្ងៃ ព្មាប់ស វាណដេមាន្ធានរា៉ាប់រងថ្ន្កមម វវ ិ្ី
Medi-Cal រប ់អ្នក។



o

ព្មាប់ឱ ងមួ យចាំន្ួន្ថ្ន្ ឱ ងណដេព្តូវប្ដន្ធានរា៉ាប់រងសដាយណ្ន្ការអ្ន ក អ្ន កព្តូវ
បង់ភាេចាំណែកចូ េរ ួមចាំណែកបង់ចាំណ្តយរប ់អ្នកសៅសព្េអ្ន កទទួ េប្ដន្ឱ ង។ សន្េះ
ន្ឹងជាថ្ងៃ ថ្ងៃ ចាំណ្តយរ ួម (ចាំន្ួន្សងរ)ជាំព្ូកទី 6 ណ្ន ក D3 ទាំព្័រ 148 ព្ប្ដប់អ្នកព្ីអ្វីណដេអ្ន ក
ព្តូវបង់ ព្មាប់ឱ ងរប ់អ្នក។

o

ប ើសិនបោកអ្ន កទទួ លបានបសវាឬឱសថណាមួ ន្ែលមិនម្រតូវបានរា៉ា ់រងបោ ន្្នការ
ប ើងខ្ុំបោកអ្ន កម្រតូវ ង់បពញផ្ថា។ សបើ ិន្សោកអ្ន កមិន្យេ់ព្ បន្ឹងការ សព្មចរប ់
សយើង កនុងការមិន្ធានរា៉ាប់រងសេើស វា ឬឱ ងណ្តមួ យសនេះ សោកអ្ន កអាចបា ឹងឧទធ រែ៍។
ូ មសមើេជាំព្ូកទី 9 ណ្ន ក D ទាំព្័រ 200 សដើមបីសរៀន្ព្ី វ ិ្ីបតឹងឧទធ រែ៍។

ម្របា ់ប ើងប ើសិនបោកអ្ន កផ្ទាស់ ដ ូរទីលំបៅ។ សបើ ិន្អ្ន កចង់ផ្ទៃ ់បដ ូរទីេាំសៅ វា ាំខាន្់ណ្ត ់
ណដេព្តូវព្ប្ដប់សយើងភាៃមៗ។ ូ មទូ រ ព្ទ សៅស វា មាជិក។

o ប ើសិនបោកអ្ន កផ្ទាស់ទីលំបៅបចញពីតំ ន់បសវារ ស់ប ើង បនាេះបោកអ្ន កមិនអាច នត
បម្រ ើន្្នការបនេះបទៀតបានបទ។មាន្ណតព្បជាជន្រ ់សៅកនុងតាំបន្់ស វារប ់សយើងប៉ោុសណ្ត
ណ េះ
សទើបអាចទទួ េប្ដន្កមម វ ិ្ី Health Net Cal MediConnect។ ជាំព្ូកទី 1 ណ្ន ក D ទាំព្័រ 12
ព្ប្ដប់អ្ាំព្ីតាំបន្់្ាេ់ស វារប ់សយើង។

o សយើងអាចជួ យអ្ន កេិតេូ រ មិន្ថាអ្ន កផ្ទៃ ់បដ ូរទីេាំសៅសៅសព្ៅតាំបន្់្ាេ់ស វារប ់សយើងក៏
សដាយ។ កនុងអ្ាំ ុ ងសព្េចុេះស្មេះព្ិស
អ្ន កអាចផ្ទៃ ់បដ ូរសៅ Original Medicare ឬចុេះ
ស្មេះសៅកនុងណ្ន្ការ ុខភាព្ Medicare ឬណ្ន្ការឱ ងព្តូវការសវជជ បញ្ជជ សៅកនុងទី
តាាំងងម ីរប ់អ្នក។ សយើងអាចឲ្យសោកអ្ន កដឹង សបើ ិន្សយើងមាន្ណ្ន្ការណ្តមួ យ សៅកនុង
តាំបន្់ងមីរប ់សោកអ្ន ក។

o ព្តូវព្ប្ដកថា្ងណដរថាអ្ន្ុញ្ជាតឱយ Medicare ន្ិង Medi-Cal សាគេ់ព្ីអា យដាឋន្ងម ីរប ់
អ្ន ក សៅសព្េអ្ន កផ្ទៃ ់ទី។ ូ មសមើេជាំព្ូកទី 2 ណ្ន ក G ទាំព្័រ 32 ន្ិងណ្ន ក H ទាំព្័រ 33
សដើមបីរកសេខទូ រ ព្ទ ព្មាប់ Medicare ន្ិង Medi-Cal ។

o ប ើសិនអ្ន កផ្ទាស់ ដ ូរទីលំបៅបៅកនុងតំ ន់បសវារ ស់ប ើងប ើងបៅន្តម្រតូវែឹង្ងន្ែរ។
សយើងព្តូវរកាកាំែត់ព្តា មាជិកភាព្រប ់អ្នក ឲ្យមាន្បចចុបបន្ន ភាព្ សហើយដឹងព្ីរសបៀប
កនុងការទាំនក់ទាំន្ងសោកអ្ន ក។



?

ូ មទូ រ ័ ព្ទ មកកាន្់ស វាបសព្មើ មាជិក ព្មាប់ជាំន្ួយ សបើ ិន្សោកអ្ន កមាន្ ាំែួរ ឬកងវ េ់
នន។

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ ូ មទូ រ ព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ ុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុង ប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់ ព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រ ព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ការសៅទូ រ ព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម ូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។.
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ជំពូកទី 9 ៖ អ្វ ីន្ែលម្រតូវប្វ ី ប ស
ើ ិនបោកអ្ន កមាន ញ្ហា ឬ ណតឹងតវ៉ា
(ការសបម្រមចបលើការធានារ៉ា ់រង ណតឹងឧទធ រណ៍ ណតឹងតវ៉ា)
បសចកត ីប្តម
ើ
ជាំព្ូកសន្េះ មាន្ព្័តមា
៌ ន្អ្ាំព្ីសិទធិរបស់អ្នក។ សូ មអាន្ជាំព្ូកសន្េះ សដើមបីណសវ ងយេ់ថាព្តូវស្វ ើអ្វើ សបើសិន្ ៖



សោកអ្ន កមាន្បញ្ហាជាមួ យ ឬបែតឹងតវ៉ាអ្ាំព្ណី ្ន្ការរបស់អ្នក។



អ្ន កព្តូវការសសវ បរ ិកាារ ឬឱសងណដេណ្ន្ការរបស់អ្នកប្ដន្បញ្ហាក់ថា ន្ឹងមិន្បង់ព្ប្ដក់។



សោកអ្ន កមិន្ព្សបជាមួ យន្ឹងការសសព្មចចិតតណដេណ្ន្ការរបស់អ្នកប្ដន្ស្វ ើស ើងអ្ាំព្ីការ
ណងទ ាំសោកអ្ន ក។



សោកអ្ន កេិតថា សសវណដេព្តូវប្ដន្ធានរា៉ាប់រងរបស់អ្នកន្ឹងបញ្ច ប់ឆាប់សព្ក។



សោកអ្ន កមាន្បញ្ហា ឬបែតឹងតវ៉ាជាមួ យន្ឹងសសវ ន្ិងការគាំព្ទរយៈសព្េយូរអ្ណងវ ងរបស់អ្នក
ណដេរ ួមមាន្កមម វ ិ្ីសសវព្ហុសគេបាំែងសព្មាប់មន្ុសសចាស់ (MSSP) សសវមន្ុសសសព្ញវ ័យ
តាមសហេមន្៍ (CBAS) ន្ិងសសវមន្ទ ីរណងទ ាំ (NF)។

ប ើសិនបោកអ្ន កមាន ញ្ហា ឬកត ីកងវ ល់ បនាោះបោកអ្ន កម្រាន់ន្តអានន្្នកនានាននជំពូកបនោះន្ែលមានម្រ សិទធិ
ភាពចំប ោះស្ថែនភាពរ ស់បោកអ្ន ក។ ជាំព្ូកសន្េះ ព្តូវណបងណចកជាណ្ន កស្សងៗ សដើមបីជួយអ្ន កងាយព្សួ េណសវ ង
រកន្ូ វអ្វ ើណដេអ្ន កកាំព្ុងណសវ ងរក។
ប ស
ើ ិនបោកអ្ន កកំពុងម្រ ឈមនឹង ញ្ហាជាមួ យសុខភាព ឬបសវ និងការាំម្រទរយៈបពលយូរអ្ន្ងវ ង
រ ស់បោកអ្ន ក
សោកអ្ន កេួ រទទួ េការណងទ ាំសុខភាព្ ឱសង ព្ព្មទ ាំងសសវន្ិងការគាំព្ទរយៈសព្េយូរអ្ណងវ ងរបស់អ្នក ណដេ
សវជា បែឌិត ន្ិងអ្ន ក្ត េស់ សវណងទ ាំស្សងសទៀតកាំែត់ថាចាាំប្ដច់សព្មាប់ការណងទ ាំរបស់អ្នកកនុងនមជាណ្ន កមួ យ
ថ្ន្ណ្ន្ការណងទ ាំរបស់សោកអ្ន ក។ ប ើសិនបោកអ្ន កកំពុងមាន ញ្ហាជាមួ យការន្ែទំសុខភាពរ ស់បោកអ្ន ក
បនាោះបោកអ្ន កអាចទូ រសពទ បៅកាន់កមម វ ិ្ី Cal MediConnect Ombuds តាមរយៈបលខ 1-855-501-3077
សម្រមា ជ
់ ំនួយ។ ជាំព្ូកសន្េះព្ន្យេ់អ្ាំព្ជ
ី សព្មើសស្សងៗណដេសោកអ្ន កមាន្សព្មាប់បញ្ហា ន្ិងបែតឹងតវ៉ានន
ប៉ោុណន្ត ជាន្ិចចកាេសោកអ្ន កសៅណតអាចទូ រសព្ទ សៅកាន្់កមម វ ិ្ី Cal MediConnect Ombuds សដើមបីឲ្យជួ យ
បងាាញ្ល វូ សោកអ្ន កឲ្យឆ្ៃ ងកាត់្ុតបញ្ហារបស់អ្នក។ សព្មាប់្ន្ធាន្បណន្ែ មសដើមបីស េះព្សាយកងវ េ់ ន្ិង វ ិ្ី
ទក់ទងជាមួ យព្ួ កសេ សូ មសមើេជាំព្ូកទី 2 ណ្ន កទី I ទាំព្័រ 34 សព្មាប់ព្័ត៌មាន្បណន្ែ មសត ីព្ីកមម វ ិ្ីអ្នកទទួ េ
ពាកយបែតឹង។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័តមា
៌ ន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័តមា
៌ ន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័តមា
៌ ន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ជាំព្ូកទី 9 ៖ សតើព្តូវស្វ ើអ្វើសបើសិន្សោកអ្ន កមាន្បញ្ហា ឬបែាឹងតវ៉ា
(សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រង បែាឹងឧទធ រែ៍ បែាឹងតវ៉ា)

A. បតើបោកអ្ន កម្រតូវប្វ ីែូចបមេ ច ប ស
ើ ន
ិ បោកអ្ន កមាន ញ្ហា
ជាំព្ូកសន្េះ ន្ឹងព្ប្ដប់សោកអ្ន កអ្ាំព្ីអ្វើណដេព្តូវស្វ ើ សបើសិន្សោកអ្ន កមាន្បញ្ហាជាមួ យណ្ន្ការរបស់អ្នក ឬ
ជាមួ យសសវ ឬការបង់ព្ប្ដក់របស់អ្នក។ Medicare ន្ិង Medi-Cal ប្ដន្អ្ន្ុម័តយេ់ព្ព្មសេើដាំសែើរការទ ាំង
សន្េះ។ ដាំសែើរការន្ីមួយៗមាន្បែតុាំថ្ន្វវ ិធាន្ ន្ីតិ វ ិ្ី ន្ិងកាេកាំែត់ ណដេសយើង ន្ិងអ្ន កព្តូវសគរព្តាម។

A1. អ្ំពីវកយស័ពទចា ់
មាន្ពាកយចាប់ព្ិប្ដកមួ យចាំន្ួន្សៅកនុងវវ ិធាន្ ន្ិងកាេកាំែត់សៅកនុងជាំព្ូកសន្េះ។ ពាកយចាប់ភាេសព្ចើន្
អាចន្ឹងព្ិប្ដកយេ់ សហតុសន្េះសយើងសព្បើព្ប្ដស់ពាកយសាមញ្ញ ជាំន្ួសឲ្យពាកយចាប់មួយចាំន្ួន្។ សយើងសព្បើព្ប្ដស់
អ្កសរកាត់ឲ្យតិចបាំ្ុតតាមណដេអាចស្វ ើប្ដន្។
ឧទហរែ៍ សយើងន្ឹងន្ិោយថា៖



"ស្វ ើការបា ឹងតវ៉ា" ជាជាង "



"សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រង" ជាជាង "ការកាំែត់របស់អ្ងគ ភាព្" "ការកាំែត់សេើ
អ្តថព្បសោជន្៍" "ការកាំែត់សេើហាន្ិេ័យ" ឬ "ការកាំែត់សេើការធានរា៉ាប់រង"



"សសចកត ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រងឆាប់រហ័ស" ជាជាង "ការកាំែត់បនទន្់"

ក់ពាកយបែតឹងសារទុកា"

យេ់ដឹងអ្ាំព្ីវកយស័ព្ទចាប់ប្ដន្ព្តឹមព្តូវអាចជួ យសោកអ្ន កស្វ កា
ើ រទាំនក់ទាំន្ងកាន្់ណតចាស់ ដូ សចន េះសហើយប្ដន្
ជាសយើង្ត េវ
់ កយស័ព្ទទ ាំងសនេះ្ងណដរ។

B. បតើម្រតូវទូ រសពទ សុំជំនួយបៅកន្នែ ងណា
B1. បតើម្រតូវទទួ លព័ត៌មាន និងជំនួយ ន្នែ មបៅកន្នែ ងណា
ជួ ន្កាេ វអាចេួ រឲ្យភាន្់ព្ច ាំកនុងការចាប់ស្ត ើម ឬអ្ន្ុវតត តាមន្ីតិ វ ិ្ីសព្មាប់ស េះព្សាយបញ្ហា។ សន្េះអាចជា
ការព្ិតណាស់ សបើសិន្អ្ន កមាន្អាមម ែម
៍ ិន្ព្សួ េ ឬមាន្ថាមព្េមាន្កព្មិត។ សព្េស្សងសទៀត អ្ន កអាចន្ឹង
មិន្ដឹងថាអ្ន កព្តូវចាត់វវ ិធាន្ការបនទប់សទៀតសនេះស យ
ើ ។
បោកអ្ន កអាចទទួ លជំនួយពីកមម វ ិ្ី Cal MediConnect Ombuds Program
សបើសិន្សោកអ្ន កព្តូវការជាំន្ួយសោកអ្ន កអាចទូ រសព្ទ សៅកមម វ ិ្ី Cal MediConnect Ombuds ប្ដន្ជាន្ិចច។
កមម វ ិ្ី Cal MediConnect Ombuds េឺជាកមម វ ិ្ីអ្នក្ត េ់សាំែងណដេអាចសឆ្ៃ យ
ើ សាំែួររបស់អ្នក ន្ិងជួ យអ្ន ក
ឲ្យយេ់ព្អ្
ី វ ើណដេព្តូវស្វ ើសដើមបីស េះព្សាយបញ្ហារបស់អ្នក។ កមម វ ិ្ី Cal MediConnect Ombuds មិន្មាន្ទាំនក់
ទាំន្ងជាមួ យសយើង ឬព្ក ុមហុន្ធានរា៉ាប់រង ឬណ្ន្ការសុខភាព្ណាមួ យស ើយ។ ព្ួ កសេអាចជួ យអ្ន កឲ្យយេ់ព្ី
ន្ីតិ វ ិ្ីណាមួ យណដេព្តូវសព្បើ។ សេខទូ រសព្ទ សព្មាប់កមម វ ិ្ី Cal MediConnect Ombuds េឺ 1-855-501-3077។
សសវទ ាំងសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សូ មសមើេជាំព្ូកទី 2 ណ្ន កទី I ទាំព្័រ 34 សដើមបីទទួ េប្ដន្ព្័ត៌មាន្បណន្ែ មសត ីព្ី
កមម វ ិ្ីអ្នកទទួ េប្ដន្។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័តមា
៌ ន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
198

សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect

ជាំព្ូកទី 9 ៖ សតើព្តូវស្វ ើអ្វើសបើសិន្សោកអ្ន កមាន្បញ្ហា ឬបែាឹងតវ៉ា
(សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រង បែាឹងឧទធ រែ៍ បែាឹងតវ៉ា)

បោកអ្ន កអាចទទួ លបានជំនួយពីកមម វ ិ្ីម្រ ឹកាបោ ល់នង
ិ ាំម្រទការធានារ៉ា រ់ ងសុខភាព
សោកអ្ន កក៏អាចទូ រសព្ទ សៅកមម វ ិ្ីព្បឹកាសោបេ់ ន្ិងគាំព្ទការធានរា៉ាប់រងសុខភាព្ (HICAP) ្ងណដរ។ អ្ន ក
ព្បឹកាសោបេ់របស់ HICAP អាចសឆ្ៃ ើយសាំែួរសោកអ្ន ក ន្ិងជួ យសោកអ្ន កឲ្យណសវ ងយេ់ព្ីអ្វើណដេព្តូវស្វ ើសដើមបី
ស េះព្សាយបញ្ហារបស់អ្នក។ HICAP មិន្មាន្ទក់ទងន្ឹងសយើង ឬជាមួ យព្ក ុមហុន្ធានរា៉ាប់រង ឬណ្ន្ការ
សុខភាព្ណាមួ យស ើយ។ HICAP មាន្អ្ន កព្បឹកាសោបេ់ណដេប្ដន្បែតុេះបណា
ត េសៅព្េប់សខាន្្ី សហើយសសវ
សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ។ សេខទូ រសព្ទ របស់ HICAP េឺ 1-800-434-0222។
ការទទួ លបានជំនួយពីMedicare
អ្ន កអាចទូ រសព្ទ សៅកាន្់ Medicare ស
ប្ដន្ជាំន្ួយព្ី Medicare៖

យផ្លទេ់សព្មាប់ការជួ យស

េះព្សាយបញ្ហា។ សន្េះជាវ ិ្ីព្ីរោ៉ោងសដើមបីទទួ េ



ទូ រសព្ទ សៅសេខ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 24 សមា៉ោងកនុងមួ យថ្ងៃ 7ថ្ងៃ កនុងមួ យ
សប្ដតហ៍។ TTY៖ 1-877-486-2048 ។ ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។



សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័ររបស់ Medicare តាមរយៈ www.medicare.gov។

បោកអ្ន កអាចទទួ លបានជំនួយពីនាយកដ្ឋានម្ររ ់ម្ររងការន្ែទំសខ
ុ ភាពននរែា California
កនុងកថាខែឌសន្េះ វកយសព្ទ "បែាឹងសារទុកា" មាន្ន្័យថា បែតឹងឧទធ រែ៍ ឬបែតឹងតវ៉ាអ្ាំព្ីសសវ Medi-Cal
ណ្ន្ការសុខភាព្របស់អ្នក ឬអ្ន ក្ត េ់សសវរបស់អ្នក។
នយក ឋ ន្ណងទ ាំសុខភាព្ស យមាន្ការព្េប់ព្េងរបស់រដឋ California (California Department of Managed
Health Care) ទទួ េខុសព្តូវសចញចាប់ព្េប់ព្េងណ្ន្ការសសវណងទ ាំសុខភាព្។ សបើសិន្អ្ន កមាន្បែតឹងសារទុកា
ចាំសពាេះណ្ន្ការសុខភាព្របស់អ្នក សោកអ្ន កេបបីទូរសព្ទ មកណ្ន្ការសុខភាព្របស់អ្នកជាមុន្សិន្ តាមរយៈ
សេខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) សហើយសព្បើព្ប្ដស់ន្ត
ី ិ វ ិ្ីស េះព្សាយបែតឹងរបស់ណ្ន្ការសុខភាព្របស់អ្នក
មុន្សព្េទក់ទងមកព្កសួ ង។ ចាប់ព្សី មា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ចន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ
សរៀងរាេ់ថ្ងៃ ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោក
អ្ន ក វ ិញសៅថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ ការសព្បើព្ប្ដស់ន្ីតិ វ ិ្ីបែាឹងសារទុកាសន្េះ មិន្រារាាំងដេ់សិទធិព្សបចាប់ ទ ាំងឡាយ
ឬដាំសណាេះព្សាយណដេអាចមាន្សព្មាប់អ្នកស យ
ើ ។សបើសិន្សោកអ្ន កព្តូវការជាំន្ួយសព្មាប់ការ ក់បែតឹងសារ
ទុកាពាក់ព្័ន្ធន្ឹងករែីបនទន្់ បែតឹងសារទុកាណដេណ្ន្ការសុខភាព្របស់អ្នកមិន្ប្ដន្ស េះព្សាយជូ ន្អ្ន ក
ស យសព្ញចិតត ឬបែតឹងសារទុកាណដេមិន្ទន្់ប្ដន្ស េះព្សាយកនុងអ្ាំ ុ ងសព្េសេើសព្ី 30 ថ្ងៃ សនេះសោកអ្ន ក
អាចទូ រសព្ទ សៅនយ ឋ ន្សន្េះសដើមបីសសន ើរសុជ
ាំ ាំន្ួយប្ដន្។សោកអ្ន កក៏អាចមាន្សិទធទ
ិ ទួ េប្ដន្ការព្តួ តព្ិន្ិតយ
សមើេស ើង វ ិញណ្ន កសវជា សាស្រសាស យឯករាជយ (IMR) ្ងណដរ។ សបើសិន្សោកអ្ន កមាន្សិទធសព្មាប់ IMR ន្ីតិ វ ិ្ី
IMR ន្ឹង្ត េ់ជូន្ន្ូ វការព្ិន្ិតយឥតេាំសអ្ៀងថ្ន្ការសសព្មចចិតតណបបសវជា សាស្រសតបសងក ើតស យណ្ន្ការសុខភាព្
ទក់ទងន្ឹងភាព្ចាាំប្ដច់សវជា សាស្រសតថ្ន្សសវណដេព្តូវប្ដន្សសន ើរសុាំឬការព្ាប្ដេ សសចកត ីសសព្មចការធានរា៉ាប់រង
សព្មាប់ការព្ាប្ដេណដេណដេមាន្េកា ែៈសាកេបងឬណបបសសុើបអ្សងក តឬជសមាៃេះចាំណាយសព្មាប់សសព្ងាគេះ
បនទន្់ឬសសវសវជា សាស្រសតបនទន្់។ ព្កសួ ងសន្េះ ក៏មាន្សេខទូ រសព្ទ ឥតេិតថ្ងៃ (1-888-466-2219) ន្ិងណខស
ទូ រសព្ទ TDD (1-877-688-9891) សព្មាប់អ្នកណដេមាន្ព្ិការភាព្ណ្ន កការសាតប់ ន្ិងការន្ិោយ។ សេហទាំព្រ័
តាមអ្ុីន្្ឺែិតរបស់ព្កសួ ង www.dmhc.ca.govមាន្ទព្មង់ណបបបទពាកយបែាឹងតវ៉ា ទព្មង់ណបបបទពាកយ
សសន ើសុាំ IMR ន្ិងសសចកា ីណែនាំសៅសេើបណា
ា ញ។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័តមា
៌ ន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect

C.

ជាំព្ូកទី 9 ៖ សតើព្តូវស្វ ើអ្វើសបើសិន្សោកអ្ន កមាន្បញ្ហា ឬបែាឹងតវ៉ា
(សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រង បែាឹងឧទធ រែ៍ បែាឹងតវ៉ា)

ញ្ហាទក់ទងនឹងអ្តថម្រ បោជន៍រ ស់អ្នក

C1. ការបម្រ ើម្របាស់នីតិ វ ិ្ីសម្រមា ់បសចកត ីសបម្រមចធានារ៉ា ់រង និង ណតឹងឧទហរណ៍ឬសម្រមា ់
បងក ើត ណតឹង
សបើសិន្សោកអ្ន កមាន្បញ្ហា ឬកត ីកងវ េ់ សនេះសោកអ្ន កព្គន្់ណតអាន្ណ្ន កននថ្ន្ជាំព្ូកសន្េះណដេមាន្ព្បសិទធិ
ភាព្ចាំសពាេះសាែន្ភាព្របស់សោកអ្ន ក។ តារាងខាងសព្កាមសន្េះន្ឹងជួ យអ្ន កឲ្យណសវ ងរកណ្ន កណដេព្តឹមព្តូវថ្ន្
ជាំព្ូកសន្េះពាក់ព្័ន្ធន្ឹងបញ្ហា ឬបែតឹង។
បតើ ញ្ហា ឬកងវ ល់រ ស់អ្នក

ក់ព័នធនឹងអ្តថម្រ បោជន៍ ឬ

ក់ព័នធនឹងការធានារ៉ា ់រងរ ស់អ្នក?

(សន្េះរ ួមបញ្ចេ
ូ ទ ាំងបញ្ហាពាក់ព្័ន្ធន្ឹងការណងទ ាំសុខភាព្ជាក់ោក់ សសវន្ិងការគាំព្ទរយៈសព្េណវង ឬ
ឱសងព្តូវការសវជា បញ្ហាព្តូវប្ដន្ធានរា៉ាប់រងឬអ្ត់ វវ ិ្ីណដេឱសងទ ាំងសន្េះព្តូវប្ដន្ធានរា៉ាប់រង ន្ិង
បញ្ហាពាក់ព្័ន្ធន្ឹងការបង់ព្ប្ដក់សព្មាប់ការណងទ ាំសុខភាព្ ឬឱសងព្តូវការសវជា បញ្ហា។)
បាទឬចាស។
បញ្ហារបស់ខ្ុាំពាក់ព្័ន្ធន្ឹង
អ្តថព្បសោជន្៍ឬការធានរា៉ាប់រង។
សូ មសមើេសៅ ន្្នក D៖
"បសចកត ីសបម្រមចចិតតបលើការធានារ៉ា ់រង
និង ណតឹងឧទធ រណ៍" សៅទាំព្័រ 200 ។

បទ។
បញ្ហារបស់ខ្ុាំមិន្ណមន្ទក់ទងន្ឹង
អ្តថព្បសោជន្៍ ឬការធានរា៉ាប់រងសនេះស យ
ើ ។
សូ មរំេងសៅមុខសៅកាន្់ន្្នក J៖
"រប ៀ ដ្ឋក់ ណតង
ឹ " សៅទាំព្័រ 253។

D. បសចកត ីសបម្រមចបលើការធានារ៉ា ់រង និង ណតឹងឧទធ រណ៍
D1. ទិែាភាពទូ បៅននការធានារ៉ា ់រង និង ណតឹងឧទធ រណ៍
ដាំសែើរការកនុងការសសន ើសុាំសសចកត ីសសព្មចធានរា៉ាប់រង ន្ិងស្វ ើបែតឹងឧទធ រែ៍ ស េះព្សាយបញ្ហាពាក់ព្័ន្ធន្ឹង
អ្តថព្បសោជន្៍ ន្ិងការធានរា៉ាប់រងរបស់អ្នក។ វរ ួមបញ្ចេ
ូ ្ងណដរន្ូ វបញ្ហាជាមួ យន្ឹងការបង់ព្ប្ដក់។ សោក
អ្ន កមិន្ទទួ េខុសព្តូវចាំសពាេះការចាំណាយ Medicare សទសេើកណេងណតបង់រ ួមគនតាម ណ្ន ក D ។
អ្វ ីជាបសចកត ស
ី បម្រមចបលើការធានារ៉ា ់រង?
សសចកត ីសសព្មចធានរា៉ាប់រង េឺជាសសចកត ីសសព្មចដាំបូងណដេសយើងស្វ សើ ើងអ្ាំព្ីអ្តថព្បសោជន្៍ ន្ិងការធាន
រា៉ាប់រងរបស់អ្នក ឬអ្ាំព្ច
ី ាំន្ួន្ទឹកព្ប្ដក់ណដេសយើងន្ឹងបង់សព្មាប់សសវសវជា សាស្រសត បរ ិកាារ ឬឱសងរបស់អ្នក។
សយើងន្ឹងស្វ ើសសចកត ីសសព្មចធានរា៉ាប់រង សៅសព្េណដេសយើងសសព្មចថាអ្វ ើន្ឹងព្តូវប្ដន្ធានរា៉ាប់រងសព្មាប់
អ្ន ក សហើយសយើងព្តូវបង់ព្ប្ដក់ប៉ោុនមន្។
សបើសិន្អ្ន ក ឬសវជា បែឌិតរបស់អ្នកមិន្ព្ប្ដកដថាសសវ បរ ិកាារ ឬឱសង ព្តូវប្ដន្ធានរា៉ាប់រងស យ Medicare
ឬ Medi-Cal សទ អ្ន ក ឬសវជា បែឌិតរបស់អ្នកអាចសសន ើសុាំសសចកត ីសសព្មចធានរា៉ាប់រង មុន្សព្េណដេសវជា បែឌិត
្ត េ់សសវ សមាារៈ ឬឱសង។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័តមា
៌ ន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ជាំព្ូកទី 9 ៖ សតើព្តូវស្វ ើអ្វើសបើសិន្សោកអ្ន កមាន្បញ្ហា ឬបែាឹងតវ៉ា
(សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រង បែាឹងឧទធ រែ៍ បែាឹងតវ៉ា)

បតើ ណតង
ឹ ឧទធ រណ៍ ជាអ្វ ី?
បែតឹងឧទធ រែ៍ េឺជាមស្ាប្ដយ្ល វូ ការកនុងការសសន ើសុាំឲ្យសយើងព្ិន្ិតយស ើង វ ិញន្ូ វសសចកត ីសសព្មច ន្ិងផ្លៃស់
បតរសសចកត
ូ
ីសសព្មចព្បសិន្អ្ន កេិតថាសយើងប្ដន្ស្វ ើខុស។ ឧទហរែ៍ សយើងខ្ុាំអាចសសព្មចថា សសវ សមាារៈ ឬថាន ាំ
ណដេអ្ន កព្តូវការមិន្ប្ដន្សែ ិតសព្កាមការព្េបដែតប់ ឬណេងសែ ិតសព្កាមការធានរា៉ាប់រងស យ Medicare ឬ
Medi-Cal សទៀតសហើយ ។ សបើសិន្អ្ន ក ឬសវជា បែឌិតរបស់អ្នកមិន្យេ់ព្សប់ជាមួ យការសសព្មចចិតតរបស់សយើង
អ្ន កអាចបត ឹងឧទធ រែ៍ប្ដន្។

D2. ការទទួ លបានជំនួយជាមួ យនឹងបសចកត ីសបម្រមចធានារ៉ា ់រង និង ណតឹងឧទធ រណ៍
បតើខ្ញំអាចទូ រសពទ បៅអ្ន កណាបែើមបីឲ្យជួយបសនស
ើ ុំបសចកត ីសបម្រមចធានារ៉ា ់រងឬប្វ ី ណតង
ឹ ឧទធ រណ៍?
សោកអ្ន កអាចសាកសួ រសៅកាន្់មន្ុសសទ ាំងសន្េះ សដើមបីសុាំជាំន្ួយ៖

?



សូ មសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់បសវ បម្រមើសមាជិក តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 (TTY: 711)
ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់
សោកអ្ន ក វ ិញសៅថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។



ទូ រសព្ទ សៅកាន្់កមម វ ិ្ី Cal MediConnect Ombuds សដើមបីទទួ េប្ដន្ជាំន្ួយស យឥតេិតង្
ថ្េ។ កមម វ ិ្ី Cal MediConnect Ombuds ជួ យព្បជាជន្ណដេចុេះស្មេះសៅកនុង Cal
MediConnect ជាមួ យន្ឹងបញ្ហាសសវ ឬការសចញវវ ិកក យបព្ត។ សេខទូ រសព្ទ េឺ 1-855-501-3077។



ទូ រសព្ទ សៅកាន្់កមម វ ិ្ីពិបម្រាោះបោ ល់ និងាំម្រទការធានារ៉ា ់រងសុខភាព (Health
Insurance Counseling and Advocacy Program, HICAP) សដើមបីទទួ េប្ដន្ជាំន្ួយ
ស យឥតេិតថ្ងៃ។ HICAP េឺជាសាែប័ន្ឯករាជយ។ វមិន្ទក់ទងជាមួ យន្ឹងណ្ន្ការសន្េះសទ។
សេខទូ រសព្ទ េឺ 1-800-434-0222។



សូ មសៅទូ រសព្ទ សៅមជឈមណឌលជំនួយរ ស់ម្រកសួងម្ររ ់ម្ររងសុខាភិបាល (Department of
Managed Health Care, DMHC) សដើមបីទទួ េប្ដន្ជាំន្ួយស យឥតេិតថ្ងៃ។ DMHC ទទួ េ
ខុសព្តូវព្េប់ព្េងឬស្វ ន្
ើ ិយ័តកមម ណ្ន្ការសុខភាព្ទ ាំងឡាយ។ DMHC ជួ យអ្ន កទ ាំងឡាយ
ណា ណដេប្ដន្ចុេះស្មេះកនុងកមម វ ិ្ី Cal MediConnect កនុងការ ក់ពាកយបែាឹងឧទធ រែ៍សាីព្ី
សសវននរបស់ Medi-Cal ឬបញ្ហា វ ិកក យបព្ត។ សេខទូ រសព្ទ េឺ 1-888-466-2219។ អ្ន កណដេ
ងៃ ង់ ព្ិប្ដកសាាប់ ឬព្ិប្ដកន្ិោយ អាចសៅមកសេខទូ រសព្ទ TDD ស យឥតេិតថ្ងៃ តាមរយៈ
សេខ 1-877-688-9891។



ន្ិោយជាមួ យបវជជ ណឌិត ឬអ្ន ក្តល់បសវសុខភាពប្េងបទៀតរ ស់អ្នក។ សវជា បែឌិត ឬអ្ន ក
្ត េស់ សវសុខភាព្ស្សងសទៀតរបស់អ្នកអាចសសន ើសុាំសសចកត ីសសព្មចធានរា៉ាប់រង ឬបែតឹង
ឧទធ រែ៍ជាំន្ួសអ្ន កប្ដន្។



ន្ិោយសៅកាន្់ មិតតភកត ិ ឬសមាជិកម្ររួស្ថរ សហើយសសន ឱ
ើ យគត់ស្វ ើជាំន្ួសអ្ន ក។ សោកអ្ន កអាចឲ្្
យបុេគេស្សងស្វ ើជាំន្ួសអ្ន កកនុងឋាន្ៈជា "អ្ន កតាំណាង" សដើមបីសសន ស
ើ ុាំសសចកត ីសសព្មចធាន
រា៉ាប់រង ឬស្វ ើបែតឹងឧទធ រែ៍។

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័តមា
៌ ន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ជាំព្ូកទី 9 ៖ សតើព្តូវស្វ ើអ្វើសបើសិន្សោកអ្ន កមាន្បញ្ហា ឬបែាឹងតវ៉ា
(សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រង បែាឹងឧទធ រែ៍ បែាឹងតវ៉ា)

o សបើសោកអ្ន កចង់ឲ្យមិតតេកត ិ សាច់ញាតិ ឬបុេគេស្សងស្វ ើជាអ្ន កតាំណាងរបស់អ្នក
សូ មទូ រសព្ទ សៅកាន្់ សសវសមាជិក សហើយសសន ើសុាំទព្មង់ណបបបទ "ចាត់តាាំងអ្ន កតាំណាង"
។ សោកអ្ន កអាចទទួ េប្ដន្ទព្មង់ណបបបទសន្េះតាមរយៈការចូ េសៅកាន្់
www.cms.gov/Medicare/CMS-Forms/CMS-Forms/downloads/cms1696.pdf ឬសៅ
សេើវ៉ា៉ិបសាយង៍របស់សយើងតាមរយៈ mmp.healthnetcalifornia.com/mmp/appealsgrievances.html។ ទព្មង់ណបបបទសន្េះ្ត េ់ការអ្ន្ុញ្ហញតដេ់មន្ុសសសនេះឲ្យមាន្សិទធិសដើរតួ
នទីជាំន្ួសអ្ន កប្ដន្។ សោកអ្ន កព្តូវ្ត េ់ឲ្យសយើងន្ូ វចាប់ចមៃ ងថ្ន្ទព្មង់ណបបបទ ណដេ
មាន្ចុេះហតែ សេខា។



បោកអ្ន កក៏មានសិទធក
ិ ន ញ ងការបសនើសុំឱ្យបមធាវ ី ស្វ ើជាំន្ួសអ្ន កប្ដន្ណដរ។ សោកអ្ន កអាចទូ រសព្ទ
សៅសមធាវ ើផ្លទេ់របស់អ្នក ឬអាចទទួ េប្ដន្ស្មេះរបស់សមធាវ ើព្ីេែៈសមធាវ ើព្បចាាំតាំបន្់ ឬព្ី
សសវបញ្ជន្
ូ ស្សងៗ។ ព្ក ុមអ្ន កចាប់ខៃេះន្ឹង្ត េ់សសវចាប់ឲ្យអ្ន កស យឥតេិតថ្ងៃ សបើសិន្
សោកអ្ន កមាន្េកា ែៈសមបតត ិព្េប់ព្គន្់។ សបើសិន្សោកអ្ន កចង់ឲ្យសមធាវ ើតាំណាងអ្ន ក សោក
អ្ន កព្តូវបាំសព្ញទព្មង់ណបបបទចាត់តាាំងអ្ន កតាំណាង។ សោកអ្ន កអាចសសន ស
ើ ុាំសមធាវ ើជាំន្ួយ
ណ្ន កចាប់ព្ីសហព្័ន្ធអ្នកសព្បើព្ប្ដស់សសវសុខភាព្តាមរយៈសេខទូ រសព្ទ 1-888-804-3536 ។
យ បោកអ្ន កមិនចាំបាច់មានបមធាវ ី ជាអ្ន កសសន ើសុាំសសចកត ីសសព្មច
ធានរា៉ាប់រង ឬស្វ ើបែតឹងឧទធ រែ៍ក៏ប្ដន្។

o សទេះជាោ៉ោងណាក៏ស

D3. ការបម្រ ើម្របាស់ន្្នកននជំពូកបនោះន្ែលនឹងជួយអ្ន ក
មាន្សាែន្ភាព្ស្សងៗគនចាំន្ួន្បួ ន្ណដេពាក់ព្័ន្ធន្ឹងសសចកត ីសសព្មចធានរា៉ាប់រង ន្ិងបែតឹងឧទធ រែ៍។ សាែន្
ភាព្ន្ីមួយៗ មាន្វ ិធាន្ ន្ិងថ្ងៃ ្ុតកាំែត់ស្សងៗគន។ សយើងណបងណចកជាំព្ូកសន្េះជាណ្ន កស្សងៗខុសៗគន សដើមបី
ជួ យអ្ន កឲ្យរកស ើញ វ ិធាន្ណដេអ្ន កព្តូវការសដើមបីអ្ន្ុវតត តាម។ បោកអ្ន កម្រាន់ន្តអានន្្នកន្ែលអ្នុវតត ចំប ោះ
ញ្ហារ ស់អ្នកន្ត បុ ណា
ណ ោះ។



ន្្នកទី E បៅទំពរ័ 205 ្តេ់ន្ូវព្័ត៌មាន្ដេ់សោកអ្ន ក សបើសិន្សោកអ្ន កមាន្បញ្ហាពាក់ព្័ន្ធ
ន្ឹងសសវ បរ ិកាារ ន្ិងឱសង (ប៉ោុណន្ត មន
ិ ន្មនឱសង ណ្ន ក D) ។ ឧទហរែ៍ សព្បើព្ប្ដស់
ណ្ន កសន្េះសបើសិន្៖

o អ្ន កមិន្ប្ដន្ទទួ េការណងទ ាំសវជា សាស្រសតណដេអ្ន កចង់ប្ដន្ សហើយអ្ន កសជឿជាក់ថាណ្ន្ការ
សយើងរា៉ាប់រងសេើការណងទ ាំសន្េះ។

o សយើងមិន្ឯកភាព្យេ់ព្ព្មសេើសសវ បរ ិកាារ ឬឱសងណដេសវជា បែឌិតរបស់អ្នកចង់ឲ្យអ្ន ក
សហើយអ្ន កសជឿជាក់ថាការណងទ ាំសន្េះេួ រណតព្តូវប្ដន្ធានរា៉ាប់រងសនេះស យ
ើ ។

– កំណត់សមាាល់៖ សូ មសព្បើព្ប្ដស់ណតណ្នកទី E ប៉ោសុ ណា
ណ េះ សបើសិន្ឱសងទ ាំងសន្េះមិនព្តូវប្ដន្
រា៉ាប់រងស យឱសង ណ្ន ក D សៅកនុងបញ្ា ីរាយនមឱសងណដេមាន្ធានរា៉ាប់រង ណដេ
ព្តូវប្ដន្សាគេ់្ងណដរជាបញ្ា ីឱសងណដេមាន្ពាកយ "NT" មិន្ព្តូវប្ដន្ធានរា៉ាប់រង
ស យ ណ្ន ក D ស ើយ។ សូ មសមើេណ្ន ក F សៅទាំព្័រ 222 សព្មាប់បែតឹងឧទធ រែ៍ឱសង
ណ្ន ក D។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័តមា
៌ ន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
202

សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect

ជាំព្ូកទី 9 ៖ សតើព្តូវស្វ ើអ្វើសបើសិន្សោកអ្ន កមាន្បញ្ហា ឬបែាឹងតវ៉ា
(សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រង បែាឹងឧទធ រែ៍ បែាឹងតវ៉ា)

o សោកអ្ន កប្ដន្ទទួ េការណងទ ាំ ឬសសវសវជា សាស្រសត ណដេសោកអ្ន កេិតថាេួ រណតព្តូវប្ដន្
ធានរា៉ាប់រង ប៉ោុណន្ត សយើងមិន្ប្ដន្បង់ព្ប្ដក់សព្មាប់ការណងទ ាំសន្េះ។

o សោកអ្ន កប្ដន្ទទួ េ ន្ិងបង់ព្ប្ដក់សព្មាប់សសវ ឬបរ ិកាារសវជា សាស្រសត ណដេអ្ន កេិតថាព្តូវ
ប្ដន្ធានរា៉ាប់រង សហើយអ្ន កចង់សសន ើសុាំឲ្យសយើងបង់ព្ប្ដក់សនេះសងអ្ន ក វ ិញ។

o សោកអ្ន កព្តូវប្ដន្សេព្ប្ដប់ថាការធានរា៉ាប់រងចាំសពាេះការណងទ ាំសុខភាព្ណដេអ្ន កកាំព្ុង
ទទួ េប្ដន្ន្ឹងព្តូវកាត់បន្ែ យ ឬបញ្ឈប់ សហើយសោកអ្ន កមិន្យេ់ព្សបចាំសពាេះការសសព្មច
ចិតតរបស់សយើង។

– កំណត់សមាាល់៖ សបើសិន្ការធានរា៉ាប់រងណដេន្ឹងព្តូវបញ្ឈប់េឺសព្មាប់ការណងទ ាំកនុង
មន្ទ ីរសព្ទយ ការណងទ ាំសុខភាព្តាម្ទ េះ ការណងទ ាំកនុងមន្ទ ីរណងទ ាំជាំនញ ឬសសវមន្ទ រី
សាតរន្ីតិសមបទថ្ន្ការព្ិសព្គេះជាំងឺសព្ៅទូ េាំទូោយ (CORF) សោកអ្ន កព្តូវអាន្ណ្ន ក
ស្សងសទៀតថ្ន្ជាំព្ូកសន្េះ ស យសារណតវវ ិធាន្ព្ិសសសព្តូវប្ដន្អ្ន្ុវតត ចាំសពាេះការណងទ ាំ
ព្បសេទសន្េះ។ សូ មសមើេណ្នក G ន្ិង H សៅទាំព្័រ 236 ន្ិង 244។



ន្្នក F បៅទំពរ័ 222 ្ត េដ
់ េ់សោកអ្ន កន្ូ វព្័ត៌មាន្អ្ាំព្ីឱសង ណ្ន ក D ។ ឧទហរែ៍ សព្បើ
ព្ប្ដស់ណ្ន កសន្េះសបើសិន្៖

o សោកអ្ន កចង់សសន ើសុាំឲ្យសយើងស្វ ើការសេើកណេងសដើមបីធានរា៉ាប់រងសៅសេើឱសង ណ្នក D ណដេ
មិន្មាន្សៅកនុងបញ្ា ីឱសងរបស់សយើង។

o អ្ន កចង់សសន ើសុាំឲ្យសយើងសេើកណេងការកព្មិតសេើប រ ិមាែឱសងណដេអ្ន កអាចទទួ េ។
o អ្ន កចង់សសន ើសុាំឲ្យសយើងធានរា៉ាប់រងសៅសេើឱសងណដេទមទរឲ្យមាន្ការអ្ន្ុញ្ហញតជាមុន្។
o សយើងមិន្ប្ដន្អ្ន្ុញ្ហញតសៅតាមសាំសែើ ឬការសេើកណេងរបស់អ្នក សហើយអ្ន កឬសវជា បែឌិត
របស់អ្នក ឬអ្ន ក្ត េ់សសវណងទ ាំសុខភាព្ស្សងសទៀត េិតថាសយើងេួ រណតមាន្។

o អ្ន កសសន ើសុាំឲ្យសយើងបង់ព្ប្ដក់សេើឱសងព្តូវការសវជា បញ្ហា ណដេអ្ន កប្ដន្ទិញរ ួចសហើយ។
(សន្េះន្ឹងសសន ើសុាំសសចកត ីសសព្មចធានរា៉ាប់រងសេើការបង់ព្ប្ដក់។)



ន្្នកទី G បៅទំពរ័ 236 ្តេ់ឲ្យសោកអ្ន កន្ូ វព្័ត៌មាន្អ្ាំព្ីរសបៀប សសន ើសសុាំ យើងឲ្យធានរា៉ាប់រងសេើ
ការសព្មាកណបបព្ិសព្គេះជាំងឺកនុងសៅមន្ទ ីរសព្ទយឲ្យប្ដន្កាន្់ណតយូរជាងមុន្ សបើសន្
ិ សោកអ្ន ក
េិតថាសវជា បែឌិតឲ្យសោកអ្ន កសចញព្ីមន្ទ ីរសព្ទយឆាប់រហ័សសព្ក។ សព្បើព្ប្ដស់ណ្ន កសន្េះសបើសិន្៖

o អ្ន កសៅកនុងមន្ទ ីរសព្ទយ សហើយេិតថាសវជា បែឌិតប្ដន្សសន ើឲ្យអ្ន កសចញព្ីមន្ទ ីរសព្ទយឆាប់រហ័ស
សព្ក។



?

ន្្នកទី H បៅទំពរ័ 244 ្តេ់ឲ្យសោកអ្ន កន្ូ វព្័ត៌មាន្ ថាសតើសោកអ្ន កេិតថា ការណងទ ាំ
សុខភាព្សៅ្ទ េះ ការណងទ ាំសៅមន្ទ ីរណងទ ាំជាំនញ ន្ិងសសវមន្ទ ីរសាតរន្ីតិសមបទថ្ន្ការព្ិសព្គេះ
ជាំងឺសព្ៅទូ េាំទូោយ (CORF) របស់អ្នកន្ឹងព្តូវបញ្ច ប់ឆាប់រហ័សសព្ក ឬោ៉ោងណា។

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័តមា
៌ ន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
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ជាំព្ូកទី 9 ៖ សតើព្តូវស្វ ើអ្វើសបើសិន្សោកអ្ន កមាន្បញ្ហា ឬបែាឹងតវ៉ា
(សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រង បែាឹងឧទធ រែ៍ បែាឹងតវ៉ា)

សបើសិន្អ្ន កមិន្ព្ប្ដកដថាណ្ន កមួ យណាណដេអ្ន កេួ រសព្បើសូមសៅសៅកាន្់សសវបសព្មើសមាជិកតាមសេខ
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ
សរៀងរាេ់ថ្ងៃ ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោក
អ្ន ក វ ិញសៅថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។
សបើសិន្សោកអ្ន កព្តូវការជាំន្ួយ ឬព្័ត៌មាន្ស្សងសទៀត សូ មសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់កមម វ ិ្ី Cal MediConnect
Ombuds តាមសេខ 1-855-501-3077 ។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័តមា
៌ ន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
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E.

ញ្ហា

ក់ព័នធនឹងបសវ

ជាំព្ូកទី 9 ៖ សតើព្តូវស្វ ើអ្វើសបើសិន្សោកអ្ន កមាន្បញ្ហា ឬបែាឹងតវ៉ា
(សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រង បែាឹងឧទធ រែ៍ បែាឹងតវ៉ា)

រ ិកាារ និងឱ្សែ (មិនន្មនឱ្សែ ន្្នក D)

E1. បតើបម្រ ើម្របាស់ន្្នកបនោះបៅបពលណា
ណ្ន កសន្េះន្ិោយអ្ាំព្ីអ្វើណដេព្តូវស្វ ើសបើសិន្អ្ន កមាន្បញ្ហាជាមួ យន្ឹង្េព្បសោជន្៍របស់អ្នកពាក់ព្័ន្ធន្ឹង
សវជា សាស្រសត ន្ិងសាែន្ភាព្សុខភាព្ ព្ព្មទ ាំងការគាំព្ទន្ិងសសវរយៈសព្េណវង (LTSS)។ សោកអ្ន កក៏អាចសព្បើ
ណ្ន កសន្េះសព្មាប់បញ្ហាពាក់ព្័ន្ធន្ឹងឱសងណដេមិនព្តូវប្ដន្ធានរា៉ាប់រងស យ ណ្នក D រ ួមទ ាំងឱសង
Medicare ណ្ន ក B ប្ដន្្ងណដរ។ ឱសងសៅកនុងបញ្ា ីឱសងណដេមាន្អ្កសរ“ NT” េឺ មិនម្រតវូ បាន ធានរា៉ាប់រង
ស យឱសងណ្ន ក D សទ។ សូ មសព្បើព្ប្ដស់ណ្ន ក F សព្មាប់បែតឹងឧទធ រែ៍ឱសងណ្ន ក D ។
ណ្ន កសន្េះព្ប្ដប់ព្ីអ្វើណដេអ្ន កអាចស្វ ើ សបើសិន្សោកអ្ន កសែ ិតកនុងសាែន្ភាព្ណាមួ យដូ ចខាងសព្កាម៖
1. សោកអ្ន កេិតថាសយើងធានរា៉ាប់រងសេើសសវសវជា សាស្រសត សសវសុខភាព្ឥរ ិោបង ឬសសវ ន្ិង
ការគាំព្ទរយៈសព្េយូរអ្ណងវ ង (LTSS) ណដេសោកអ្ន កព្តូវការ ប៉ោុណន្ត មិន្ទទួ េប្ដន្។
អ្វ ីន្ែលបោកអ្ន កអាចប្វ ី៖ សោកអ្ន កអាចសសន ើសសុាំ យើងឲ្យស្វ ើ សសចកត ីសសព្មចចិតតសេើការធាន
រា៉ាប់រង។ សូ មចូ េសៅកាន្់ណ្ន កទី E2 សៅទាំព្័រ 206 សព្មាប់ព្័ត៌មាន្អ្ាំព្ីការសសន ើសសុាំ សចកត ីសសព្មច
ចិតតសេើការធានរា៉ាប់រង។
2. សយើងមិន្ប្ដន្យេ់ព្ព្មសេើការណងទ ាំណដេសវជា បែឌិតសោកអ្ន កចង់្តេ់ដេ់សោកអ្ន កសហើយសោក
អ្ន កេិតថាសយើងេួ រណតឯកភាព្។
អ្វ ីន្ែលបោកអ្ន កអាចប្វ ី៖ សោកអ្ន កអាចបត ឹងឧទធ រែ៍សៅន្ឹងសសចកត ីសសព្មចរបស់សយើងណដេមិន្
ឯកភាព្ចាំសពាេះការណងទ ាំសុខភាព្សន្េះ។ សូ មសៅកាន្់ណ្ន ក E3 សៅទាំព្័រ 208 សព្មាប់ព្័ត៌មាន្សត ី
អ្ាំព្ីការ ក់បែតឹងឧទធ រែ៍។
3. សោកអ្ន កទទួ េប្ដន្សសវឬបរ ិកាារណដសោកអ្ន កេិតថាសយើងធានរា៉ាប់រង ប៉ោុណន្ត សយើងន្ឹងមិន្បង់
ថ្ងៃ ជូន្សទ។
អ្វ ីន្ែលបោកអ្ន កអាចប្វ ី៖ សោកអ្ន កអាចបត ឹងឧទធ រែ៍ជាំទស់សសចកត ីសសព្មចចិតតមិន្បង់ទូទត់
របស់សយើង។ សូ មសៅកាន្់ណ្ន ក E3 សៅទាំព្័រ 208 សព្មាប់ព្័ត៌មាន្សត ីអ្ាំព្ីការ ក់បែតឹងឧទធ រែ៍។
4. សោកអ្ន កប្ដន្ទទួ េន្ិងបង់ថ្ងៃ សសវឬសមាារៈណដេសោកអ្ន កេិតថាព្តូវប្ដន្រា៉ាប់រងសហើយសោក
អ្ន កចង់ឲ្យសយើងខ្ុាំបងវ ិេសងសោកអ្ន ក វ ិញសព្មាប់សសវ ឬបរ ិកាារទ ាំងសនេះ។
អ្វ ីន្ែលបោកអ្ន កអាចប្វ ី៖ សោកអ្ន កអាចសសន ើសុាំឲ្យសយើងបង់ព្ប្ដក់ជូន្សោកអ្ន ក វ ិញ។ សូ មសៅកាន្់
ណ្ន កទី E5 សៅទាំព្័រ 220 សព្មាប់ព្័ត៌មាន្សត ីអ្ាំព្កា
ី រសសន ើសឲ្
ុាំ យសយើងទូ ទត់។
5. សយើងកាត់បន្ែ យឬបញ្ឈប់ការធានរា៉ាប់រងរបស់អ្នកសព្មាប់សសវមួ យចាំន្ួន្សហើយអ្ន កមិន្យេ់
ព្សបជាមួ យសសចកត ីសសព្មចចិតតរបស់សយើង។
អ្វ ីន្ែលបោកអ្ន កអាចប្វ ី៖ អ្ន កអាចស្វ ើបែតឹងឧទធ រែ៍សៅន្ឹងសសចកត ីសសព្មចចិតត របស់សយើង កនុង
ការកាត់បន្ែ យ ឬបញ្ឈប់សសវ។ សូ មសៅកាន្់ណ្ន ក E3 សៅទាំព្័រ 208 សព្មាប់ព្័ត៌មាន្សត ីអ្ាំព្ីការ
ក់បែតឹងឧទធ រែ៍។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័តមា
៌ ន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
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ជាំព្ូកទី 9 ៖ សតើព្តូវស្វ ើអ្វើសបើសិន្សោកអ្ន កមាន្បញ្ហា ឬបែាឹងតវ៉ា
(សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រង បែាឹងឧទធ រែ៍ បែាឹងតវ៉ា)

កំណត់សមាាល់៖ វវ ិធាន្ព្ិសសសព្តូវអ្ន្ុវតត សបើសិន្ការធានរា៉ាប់រងណដេន្ឹងព្តូវបញ្ឈប់ជាការណងទ ាំ
សុខភាព្សៅមន្ទ ីរសព្ទយ ការណងទ ាំសុខភាព្សៅ្ទ េះ ការណងទ ាំសៅមន្ទ ីរណងទ ាំជាំនញ ឬសសវមន្ទ ីរ
សាតរន្ីតិសមបទថ្ន្ការព្ិសព្គេះជាំងឺសព្ៅទូ េាំទូោយ (CORF)។ សូ មអាន្ណ្ន កទី G ឬទី H សៅទាំព្័រ
236 ន្ិងទាំព្័រ 244 សដើមបីណសវ ងយេ់បណន្ែ ម។

E2. ការបសនើសុំបសចកត ីសបម្រមចធានារ៉ា ់រង
បតើម្រតូវប្វ ីែូចបមត ចបែើមបីបសនស
ើ ុំបសចកត ស
ី បម្រមចបលើការធានារ៉ា ់រង បែើមបីទទួ លបាននូ វបសវន្្នក
បវជជស្ថស្តសត សុខភាព្ល វូ ចិតត ឬបសវ និងការាំម្រទរយៈបពលយូរអ្ន្ងវ ងជាក់ោក់ (បសវ CBAS ឬ NF)
សដើមបីសសន ើសុាំសសចកត ីសសព្មចធានរា៉ាប់រង សូ មទូ រសព្ទ សរសសរ ឬទូ រសារមកសយើង ឬសសន ើសុាំឲ្យអ្ន កតាំណាង ឬ
សវជា បែឌិតរបស់អ្នកសសន ើសុាំសសចកត ីសសព្មចព្ីសយើង។



សោកអ្ន កអាចទូ រសព្ទ មកសយើងខ្ុាំ តាមរយៈសេខ៖ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាប់ព្ី
សមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ ចុង
សប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់
សោកអ្ន ក វ ិញសៅថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។



សោកអ្ន កអាចទូ រសារមកសយើងតាមរយៈសេខ៖ 1-800-743-1655



សោកអ្ន កអាចសរសសរមកកាន្់សយើងតាមរយៈ៖
Health Net Community Solutions, Inc.
Medical Management
21281 Burbank Boulevard
Woodland Hills, CA 91367-6607

បតើម្រតូវចំណាយរយៈបពល នា
ុ ម នបែើមបីទទួ លបានបសចកត ីសបម្រមចអ្ំពីការធានារ៉ា រ់ ង?
បនទប់ព្ីការសសន ើសុាំរបស់អ្នក សហើយបនទប់ព្ីសយើងទទួ េប្ដន្ព្័ត៌មាន្ទ ាំងអ្ស់សហើយសនេះ ជា្មម តា ព្តូវការ
សព្េ 5 ថ្ងៃ ស្វ ើការ សដើមបីឲ្យសយើងស្វ ើការសសព្មចចិតត េុេះព្តាណតការសសន ើសុាំរបស់អ្នកេឺសព្មាប់ឱសងមាន្សវជា បញ្ហា
Medicare ណ្ន ក B ។ សបើសិន្ការសសន ើសុាំរបស់អ្នកសព្មាប់ឱសងមាន្សវជា បញ្ហារបស់ Medicare ណ្ន ក B សនេះសយើង
ន្ឹង្ត េ់ឲ្យអ្ន កន្ូ វការសសព្មចចិតតមិន្សេើសព្ី 72 សមា៉ោងសទ បនទប់ព្ីសយើងប្ដន្ទទួ េសាំសែើរបស់អ្នក។ សបើសន្
ិ
សយើងមិន្ប្ដន្្ត េ់ឲ្យសោកអ្ន កន្ូ វសសចកត ីសសព្មចរបស់សយើងកនុងរយៈសព្េ 14 ថ្ងៃ ព្បតិទិន្សទ (ឬ 72 សមា៉ោង
សព្មាប់ឱសងមាន្សវជា បញ្ហារបស់ Medicare ណ្ន ក B) សនេះសោកអ្ន កអាចបត ឹងឧទធ រែ៍ប្ដន្។
សព្េខៃ េះ សយើងព្តូវការសព្េសវោបណន្ែ ម សហើយសយើងន្ឹងស្ញើេិខិតព្ប្ដប់អ្នកថាសយើងខ្ុាំព្តូវការសព្េសវោ 14 ថ្ងៃ
ព្បតិទិន្បណន្ែ មសទៀត។ េិខត
ិ សន្េះន្ឹងព្ន្យេ់ព្ីមូេសហតុព្តូវការសព្េសវោបណន្ែ ម។ សយើងមិន្អាចចាំណាយ
សព្េបណន្ែ ម សដើមបី្តេ់ការសសព្មចចិតតដេ់សោកអ្ន កសទ សបើសិន្សាំសែើរបស់អ្នកេឺសព្មាប់ឱសងមាន្សវជា បញ្ហា
របស់ Medicare ណ្ន ក B ។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័តមា
៌ ន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
206

សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect

ជាំព្ូកទី 9 ៖ សតើព្តូវស្វ ើអ្វើសបើសិន្សោកអ្ន កមាន្បញ្ហា ឬបែាឹងតវ៉ា
(សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រង បែាឹងឧទធ រែ៍ បែាឹងតវ៉ា)

បតើខ្ញំអាចទទួ លបានបសចកត ីសបម្រមចធានារ៉ា ់រងកាន់ន្តឆា រ់ ហ័សជាងបនោះបានបទ?
បាទឬចាស។ សបើសិន្អ្ន កព្តូវការការសឆ្ៃ ើយតបឆាប់រហ័សជាងសន្េះ ស យសារណតសុខភាព្របស់អ្នក សូ មសសន ស
ើ ុាំ
សយើងឲ្យស្វ ើ "សសចកត ីសសព្មចធានរា៉ាប់រង ឆាប់រហ័ស"។ សបើសិន្សយើងឯកភាព្ចាំសពាេះសាំសែើ សនេះសយើងន្ឹងជូ ន្
ដាំែឹងដេ់សោកអ្ន កអ្ាំព្ីសសចកត ីសសព្មចរបស់សយើងកនុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោង (ឬកនុងរយៈសព្េ 24 សមា៉ោងសព្មាប់
ឱសងមាន្សវជា បញ្ហារបស់ Medicare ណ្ន ក B)។
សទេះជាោ៉ោងណាក៏ស យ សព្េខៃ េះសយើងព្តូវការសព្េសវោបណន្ែ ម សហើយសយើងខ្ុាំន្ឹងស្ញើេិខិតព្ប្ដប់អ្នកថាសយើង
ព្តូវការសព្េសវោ 14 ថ្ងៃ ព្បតិទិន្បណន្ែ មសទៀត។ េិខិតសន្េះន្ឹងព្ន្យេ់ព្ីមូេសហតុព្តូវការសព្េសវោបណន្ែ ម។
សយើងមិន្អាចចាំណាយសព្េបណន្ែ ម សដើមបី្តេកា
់ រសសព្មចចិតតដេ់សោកអ្ន កសទ សបើសិន្សាំសែើរបស់អ្នកេឺ
សព្មាប់ឱសងមាន្សវជា បញ្ហារបស់ Medicare ណ្ន ក B ។
វកយស័ពទចា ់សព្មាប់ "សសចកត ីសសព្មចធានរា៉ាប់រងឆាប់រហ័ស"មានន័យថា "ការកំណត់ នាទន់"
ការបសនើសុំបសចកត ស
ី បម្រមចធានារ៉ា ់រងឆា រ់ ហ័ស៖



សូ មចាប់ស្ត ើមស យទូ រសព្ទ ឬស្ញើទូរសារសដើមបីសសន ើសុាំសយើងព្ីការធានរា៉ាប់រងសេើការណងទ ាំសុខ
ភាព្ណដេសោកអ្ន កចង់ប្ដន្។



សូ មសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សសវបសព្មើសមាជិក តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 (TTY: 711)
ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ បុេគេិកន្ឹងទូ រសព្ទ សៅរក
អ្ន ក វ ិញសៅថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់ ឬស្ញើទូរសារមកសយើងតាមសេខ 1-800-743-1655។



ណសវ ងរកព្័ត៌មាន្េមអ ិតស្សងសទៀតអ្ាំព្ី វ ិ្ីទាំនក់ទាំន្ងមកសយើងសៅកនុងជាំព្ូកទី 2 ណ្ន ក A
ទាំព្័រ 22 ។

សោកអ្ន កក៏អាចសសន ើសុាំអ្នក្ត េ់សសវណងទ ាំសុខភាព្របស់អ្នក ឬអ្ន កតាំណាងរបស់អ្នកសដើមបីស្វ ស
ើ ាំសែើចាំសពាេះការ
សសព្មចចិតតសេើការធានរា៉ាប់រងប្ដន្ឆាប់រហ័សសព្មាប់សោកអ្ន ក្ងណដរ។
ទំងបនោះរឺជា វ ិធានសម្រមា ប់ សនើសុំបសចកត ស
ី បម្រមចធានារ៉ា ់រងឆា រ់ ហ័ស៖
អ្ន កព្តូវបាំសព្ញេកា ខែឌតព្មូវដូ ចខាងសព្កាម សដើមបីទទួ េប្ដន្សសចកត ីសសព្មចធានរា៉ាប់រងឆាប់រហ័ស៖
1. សោកអ្ន កអាចទទួ េប្ដន្សសចកត ីសសព្មចធានរា៉ាប់រងឆាប់រហ័ស ន្តកនញងករណីន្ែលបោកអ្ន កបសនើ
សុំការធានារ៉ា ់រងសម្រមា កា
់ រន្ែទំសខ
ុ ភាព ឬ រ ិកាារ ន្ែលបោកអ្ន កមិនទន់បានទទួ លន្ត
ុបណា
ណ ោះ។ (សោកអ្ន កមិន្អាចសសន ើសុាំសសចកត ីសសព្មចធានរា៉ាប់រង ឆាប់រហ័សប្ដន្សទ សបើសិន្សាំសែើ
របស់អ្នកេឺអ្ាំព្ីការបង់ព្ប្ដក់សព្មាប់ការណងទ ាំសុខភាព្ ឬសព្មាប់ប រ ិកាារណដេសោកអ្ន កទទួ េ
ប្ដន្រ ួចសហើយ)។
2. សោកអ្ន កអាចទទួ េប្ដន្សសចកត ីសសព្មចធានារ៉ា ់រង ឆា ់រហ័ស ន្តកនញងករណីន្ែលរយៈបពល្ុត
កំណត់សេង់ដ្ឋរ 14 នែៃតាមម្រ តិទិន (ឬកាលកំណត់ 72 បមាងសម្រមា ឱ្
់ សែតាមបវជជ ញ្ហជ

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័តមា
៌ ន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ជាំព្ូកទី 9 ៖ សតើព្តូវស្វ ើអ្វើសបើសិន្សោកអ្ន កមាន្បញ្ហា ឬបែាឹងតវ៉ា
(សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រង បែាឹងឧទធ រែ៍ បែាឹងតវ៉ា)

Medicare ន្្នក B) អាចនាំឱ្យមានបម្រាោះ(ថានក់្ៃន្
់ ៃ រែល់សុខភាពរ ស់អ្នក ឬប្វ ីឱ្យ ោះ
សមតែ ភាព ំបពញមុខងាររ ស់អ្នកន្ត ុបណា
ណ ោះ។)

ល់ែល់



សបើសិន្សវជា បែឌិតរបស់អ្នកន្ិោយថាអ្ន កព្តូវការសសចកត ីសសព្មចធានរា៉ាប់រងឆាប់រហ័ស
សយើងន្ឹងព្បេេ់ឱយអ្ន កស យសវ ័យព្បវតត ិ។



សបើសិន្សោកអ្ន កសសន ើសសុាំ សចកត ីសសព្មចធានរា៉ាបរងឆាប់រហ័ស ស យគមន្ការគាំព្ទព្ី
សវជា បែឌិតរបស់អ្នក សយើងន្ឹងសសព្មចថាសតើអ្នកន្ឹងទទួ េប្ដន្សសចកត ីសសព្មចធានរា៉ាប់រង
ឆាប់រហ័សឬអ្ត់។

o សបើសិន្សយើងសសព្មចថាសុខភាព្របស់អ្នកមិន្បាំសព្ញតាមេកា ខែឌតព្មូវសព្មាប់សសចកត ី
សសព្មចធានរា៉ាប់រងឆាប់រហ័សសទ សយើងន្ឹងស្ញើេិខិតជូ ន្អ្ន ក។ សយើងក៏ន្ឹងសព្បើព្ប្ដស់រយៈ
សព្េ្ុតកាំែត់្មម តា 14 ថ្ងៃ ព្បតិទិន្ជាំន្ួយ វ ិញ (ឬក៏្ុតកាំែត់ 72 សមា៉ោងសព្មាប់ឱសង
តាមសវជា បញ្ហា Medicare ណ្ន ក B)។

o េិខិតសន្េះន្ឹងព្ប្ដប់អ្នកថា សបើសិន្សវជា បែឌិតរបស់អ្នកសសន ើសុាំសសចកត ីសសព្មចធានរា៉ាប់រង
ឆាប់រហ័ស សយើងន្ឹង្ត េស់ សចកត ីសសព្មចធានរា៉ាប់រងឆាប់រហ័សស

យសវ ័យព្បវតត ។ិ

o េិខិតសន្េះក៏ន្ឹងព្ប្ដប់្ងណដរព្ីរសបៀបណដេសោកអ្ន កអាច

ក់ "ពាកយបែតឹងឆាប់រហ័ស"
ពាក់ព្័ន្ធន្ឹងសសចកត ីសសព្មចរបស់សយើង សដើមបី្តេជ
់ ូ ន្សោកអ្ន កន្ូ វសសចកត ីសសព្មចសេើការ
ធានរា៉ាប់រងសត ង់ រ ជាំន្ួសឲ្យសសចកត ីសសព្មចថ្ន្ការធានរា៉ាប់រងឆាប់រហ័ស។ សព្មាប់
ព្័ត៌មាន្បណន្ែ មអ្ាំព្ីដាំសែើរការសព្មាប់ការស្វ ើបែតឹងស យរ ួមបញ្ចេ
ូ ទ ាំងបែតឹងរហ័ស សូ ម
សមើេណ្ន ក J សៅទាំព្័រ 253។

ប ើសិនបសចកត ស
ី បម្រមចធានារ៉ា ់រងរឺបទបតើខ្ញំែឹងោងែូ ចបមត ច? ?
សបើសិន្ចសមៃ ើយេឺ បទ សយើងន្ឹងស្ញើេិខិតជព្មាបសោកអ្ន កអ្ាំព្ីមូេសហតុណដេសសព្មចថា បទ។

E3.



សបើសិន្សយើងន្ិោយថា បទ សោកអ្ន កមាន្សិទធិកនុងការសសន ើសុាំឲ្យសយើងផ្លៃស់បតរសសចកត
ូ
ីសសព្មច
ចិតតសន្េះប្ដន្ ស យស្វ ើបែតង
ឹ ឧទធ រែ៍។ ការស្វ ប
ើ ែតឹងឧទធ រែ៍មាន្ន្័យថាសសន ើសុាំឲ្យសយើងព្ិន្ិតយ
ស ើង វ ិញន្ូ វសសចកត ីសសព្មចណដេប្ដន្បដិសស្ការធានរា៉ាប់រង។



សបើសិន្អ្ន កសសព្មចចិតតថាបត ឹងឧទធ រែ៍ មាន្ន្័យថាអ្ន កកាំព្ុងណតដាំសែើរការសៅកព្មិតទី 1 ថ្ន្
ដាំសែើរការបែតឹងឧទធ រែ៍ (សូ មសមើេណ្ន កបនទប់សព្មាប់ព្័ត៌មាន្បណន្ែ ម)។

ណតឹងឧទធ រណ៍កម្រមិតទី 1 សម្រមា ់បសវ សមាារៈ និងឱ្សែ (មិនន្មនឱ្សែបៅ ន្្នក D)

បតើ ណតង
ឹ ឧទធ រណ៍ ជាអ្វ ី?
បែតឹងឧទធ រែ៍ េឺជាមស្ាប្ដយ្ល វូ ការកនុងការសសន ើសុាំឲ្យសយើងព្ិន្ិតយស ើង វ ិញន្ូ វសសចកត ីសសព្មច ន្ិងផ្លៃស់
បតរសសចកត
ូ
ីសសព្មចព្បសិន្អ្ន កេិតថាសយើងប្ដន្ស្វ ើខុស។ សបើសិន្អ្ន ក ឬសវជា បែឌិតរបស់អ្នក ឬអ្ន ក្ត េ់សសវសុខ
ភាព្ស្សងសទៀត មិន្យេ់ព្សបន្ឹងសសចកត ីសសព្មចរបស់សយើង អ្ន កអាចបត ឹងឧទធ រែ៍។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័តមា
៌ ន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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កនុងករែីភាេសព្ចើន្ សោកអ្ន កព្តូវចាប់ស្ត ើមបែតឹង
ឧទធ រែ៍របស់អ្នកសៅកព្មិតទី 1 ។ សបើសិន្សោកអ្ន កមិន្
ចង់បតឹងឧទធ រែ៍ជាមុន្ចាំសពាេះណ្ន្ការសព្មាប់សសវ
Medi-Cal សហើយសបើសិន្បញ្ហាសុខភាព្របស់អ្នកសែ ិតកនុង
សភាព្ព្តូវការសសព្ងាគេះបនទន្់ ឬសែ ិតកនុងការេាំរាម
កាំណហង្ៃ ន្់្ៃរដេ់សុខភាព្ណដេព្តូវការការសសព្ងាគេះ
ភាៃមៗ ឬសបើសិន្សោកអ្ន កសែ ិតកនុងសាែន្ភាព្ឈឺ្ៃន្់្ៃរ
ន្ិងព្តូវការការសសព្មចចិតតភាៃមៗ សនេះសោកអ្ន កអាច
សសន ើសុាំឲ្យមាន្ការព្ិន្ិតយស ង
ើ វ ិញណ្ន កសវជា សាស្រសតឯករាជយ
ព្ីព្កសួ ងព្េប់ព្េងសុខាេិប្ដេតាមរយៈ
www.dmhc.ca.gov។ សូ មសៅកាន្់ទាំព្័រ 214 សព្មាប់
ព្័ត៌មាន្បណន្ែ ម។ សបើសិន្សោកអ្ន កព្តូវការជាំន្ួយកនុង
អ្ាំ ុ ងសព្េថ្ន្ដាំសែើរការបែតឹងឧទធ រែ៍ សោកអ្ន កអាច
ទូ រសព្ទ មកកមម វ ើ្ី Cal MediConnect Ombuds តាម
រយៈសេខ 1-855-501-3077 ។ កមម វ ិ្ី Cal
MediConnect Ombuds មិន្មាន្ទាំនក់ទាំន្ងជាមួ យ
សយើង ឬព្ក ុមហុន្ធានរា៉ាប់រង ឬណ្ន្ការសុខភាព្
ស ើយ។

ជាំព្ូកទី 9 ៖ សតើព្តូវស្វ ើអ្វើសបើសិន្សោកអ្ន កមាន្បញ្ហា ឬបែាឹងតវ៉ា
(សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រង បែាឹងឧទធ រែ៍ បែាឹងតវ៉ា)

សបងា ៖ វវ ិ្ីប្វ ី ណតង
ឹ ឧទធ រណ៍កម្រមត
ិ ទី 1
សោកអ្ន ក ឬសវជា បែឌិតអ្ន កឬតាំណាងរបស់អ្នក
អាច ក់ការសសន ើសុាំរបស់អ្នកជាោយេកា ែ៍
អ្កសរ សហើយស្ញតា
ើ មថ្ព្បសែីយ៍ឬតាមទូ រសារ
មកសយើង។ សោកអ្ន កក៏អាចសសន ើសុាំបែតឹងឧទធ រែ៍
ស យការទូ រសព្ទ មកសយើង្ងណដរ។



សសន ើសក
ុាំ ន ញ ងរយៈបពល 60 នែៃតាមម្រ តិទិនេិត
ចាប់ព្ីថ្ងៃ សសព្មចចិតតណដេសោកអ្ន កកាំព្ុង
បា ឹងឧទធ រែ៍។ ព្បសិន្សបើសោកអ្ន កខកខាន្
ហួ សកាេកាំែត់សន្េះ ស យមាន្មូ េសហតុ
ព្តឹមព្តូវ សនេះសោកអ្ន កសៅណតអាចបត ឹង
ឧទធ រែ៍ប្ដន្ (សូ មសមើេទាំព្រ័ 200)។



សបើសិន្សោកអ្ន កស្វ ើបែតឹងឧទធ រែ៍ សព្ពាេះ
សយើងប្ដន្ព្ប្ដប់សោកអ្ន កថា សសវណដេ
សោកអ្ន កប្ដន្ទទួ េនសព្េសន្េះន្ឹងព្តូវ
ប្ដន្ផ្លៃស់បតរូ ឬបញ្ឈប់ សនេះបោកអ្ន កមាន
បពលពីរ ីនែៃកនញងការ ត ង
ឹ ឧទធ រណ៍ សបើសិន្
សោកអ្ន កចង់បន្ត ទទួ េប្ដន្សសវសនេះកនុង
ខែៈណដេបែតឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នកកាំព្ុង
ដាំសែើរការ។ (សូ មសមើេទាំព្័រ 212)។



បន្ត អាន្ណ្ន កសន្េះសដើមបីសក
ិ ាណសវ ងយេ់
បណន្ែ មអ្ាំព្ីកាេដេ់កាំែត់អ្វើណដេអ្ន្ុវតត ន្៍
ចាំសពាេះបែតឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក។

បតើអ្វីជា ណតង
ឹ ឧទធ រណ៍កម្រមិតទី1?
បែតឹងឧទធ រែ៍កព្មិតទី 1 េឺជាបែតឹងឧទធ រែ៍ដាំបូងសេ
សៅន្ឹងណ្ន្ការរបស់សយើង។ សយើងន្ឹងព្ិន្ិតយស ើង វ ិញ
ន្ូ វសសចកត ីសសព្មចធានរា៉ាប់រង សដើមបីសមើេថាសតើវព្តឹម
ព្តូវ ឬអ្ត់។ អ្ន កព្ិន្ិតយស ង
ើ វ ិញ េឺជាបុេគេណដេមិន្
ប្ដន្សចញសសចកត ីសសព្មចធានរា៉ាប់រងសដើម។ សៅសព្េ
ណដេសយើងព្ិន្ិតយស ើងវវ ិញចប់សហើយ សយើងន្ឹង្ត េ់
សសចកត ីសសព្មចជាោយេកា ែ៍អ្កសរសៅឲ្យអ្ន ក។

បនទប់ព្ីសព្េណដេសយើងព្ិន្ិតយស ើង វ ិញសហើយ សបើសិន្សយើងព្ប្ដប់អ្នកថាសសវ ឬសមាារៈ មិន្ព្តូវប្ដន្ធាន
រា៉ាប់រង ករែីរបស់អ្នកអាចបន្ត សៅបែតឹងឧទធ រែ៍កព្មិតទី 2។

បតើខ្ញំម្រតវូ ប្វ ី ណតង
ឹ ឧទធ រណ៍កម្រមិត1ោងែូ ចបមត ច?



?

សដើមបីចាប់ស្ត ើមស្វ ើបែតឹងឧទធ រែ៍ អ្ន ក សវជា បែឌិតរបស់អ្នក ឬអ្ន ក្ត េ់សសវណងទ ាំសុខភាព្
ស្សងសទៀត ឬអ្ន កតាំណាងរបស់អ្នកព្តូវទក់ទងមកសយើង។ អ្ន កអាចទូ រសព្ទ មកសយើងតាម
សេខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ
សុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រ
ទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ សព្មាប់ព្័ត៌មាន្

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័តមា
៌ ន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
209

ជាំព្ូកទី 9 ៖ សតើព្តូវស្វ ើអ្វើសបើសិន្សោកអ្ន កមាន្បញ្ហា ឬបែាឹងតវ៉ា
(សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រង បែាឹងឧទធ រែ៍ បែាឹងតវ៉ា)

សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect

េមអ ិតបណន្ែ មអ្ាំព្ីរសបៀបទក់ទងមកសយើងសព្មាប់បែាឹងឧទធ រែ៍ សូ មសមើេជាំព្ូកទី 2 ណ្ន ក A
ទាំព្័រ 22។



អ្ន កអាចសសន ើសុាំ "បែតឹងឧទធ រែ៍សាង់



សបើសិន្អ្ន កន្ឹងសសន ើសុាំបែតឹងឧទធ រែ៍្មម តា ឬបែតឹងឧទធ រែ៍ឆាប់រហ័ស សូ មស្វ ើបែតឹងឧទធ រែ៍
ជាោយេកា ែ៍អ្កសរ ឬទូ រសព្ទ មកសយើង។

o អ្ន កអាច

រ" ឬ "បែតឹងឧទធ រែ៍ឆាប់រហ័ស" មកសយើង។

ក់សាំសែើជាោយេកា ែ៍អ្កសរសៅកាន្់អាសយ ឋ ន្ដូ ចខាងសព្កាម៖

Health Net Community Solutions, Inc.
Attn: Appeals & Grievances Dept.
PO Box 10422
Van Nuys, CA 91410-0422

o សោកអ្ន កអាច

ក់សសាំ ែើរបស់អ្នក អ្ន្ឡាញ៖
mmp.healthnetcalifornia.com/mmp/appeals-grievances.html

o សោកអ្ន កអាចសសន ស
ើ ុាំបែតឹងឧទធ រែ៍្ងណដរ ស

យទូ រសព្ទ មកសយើងតាមរយៈសេខ
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សុ
ព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រ
ទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។



អ្ន កន្ឹងទទួ េប្ដន្េិខិតមួ យព្ីសយើងខ្ុាំ កនុងរយៈសព្េ 5 ថ្ងៃព្បតិទិន្ បនទប់ព្ទ
ី ទួ េប្ដន្
បែាឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក ស យជព្មាបអ្ន កឲ្យដឹងថាសយើងទទួ េប្ដន្បែាឹងសនេះសហើយ។

វកយសពទ ចា ់សព្មាប់ "បែតឹងឧទធ រែ៍ឆាប់រហ័ស"រឺ "ការពិចារណាប

ើង វ ិញ នាទន់។"

បតើអ្នកប្េងអាចប្វ ី ណតង
ឹ ឧទធ រណ៍ជំនួសខ្ញំបានបទ?
បាទឬចាស។ សវជា បែឌិតរបស់អ្នក ឬអ្ន ក្ត េ់សសវណងទ ាំសុខភាព្ស្សងៗសទៀត អាចស្វ ប
ើ ែតឹងឧទធ រែ៍ជាំន្ួសអ្ន ក
ប្ដន្។ អ្ន កស្សងសព្ៅព្ីសវជា បែឌិតរបស់អ្នក ឬអ្ន ក្ត េ់សសវណងទ ាំសុខភាព្ស្សងសទៀត ក៏អាចស្វ ប
ើ ែតឹងឧទធ រែ៍
ជាំន្ួសអ្ន កប្ដន្ណដរ ប៉ោុណន្ត ជាដាំបូងព្តូវបាំសព្ញទព្មង់ ណបបបទចាត់តាាំងអ្ន កតាំណាងជាមុន្សិន្។ ទព្មង់ណបប
បទសន្េះន្ឹង្ត េ់ការអ្ន្ុញ្ហញតឲ្យអ្ន កស្សងស្វ ើសកមម ភាព្ជាំន្ួស អ្ន ក ប្ដន្។
សដើមបីទទួ េប្ដន្ទព្មង់ថ្ន្ការណតងតាាំងតាំណាង សូ មទូ រសព្ទ សៅសសវបសព្មើសមាជិកសហើយស្វ ើការសសន ើសុាំ ឬចូ េ
សៅកាន្់ www.cms.gov/Medicare/CMS-Forms/CMS-Forms/downloads/cms1696.pdf ឬសៅសេើសេហទាំព្័រ
បស់សយើងតាមរយៈ mmp.healthnetcalifornia.com/mmp/appeals-grievances.html។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័តមា
៌ ន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ជាំព្ូកទី 9 ៖ សតើព្តូវស្វ ើអ្វើសបើសិន្សោកអ្ន កមាន្បញ្ហា ឬបែាឹងតវ៉ា
(សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រង បែាឹងឧទធ រែ៍ បែាឹងតវ៉ា)

ប ើសិន ណតង
ឹ ឧទធ រណ៍ដ្ឋក់បដ្ឋយអ្ន កប្េងមិនន្មនបោកអ្ន ក ឬបវជជ ណឌិត ឬអ្ន ក្តល់បសវសុខភាពប្េង
បទៀតរ ស់អ្នកបទ សនេះសយើងព្តូវទទួ េប្ដន្ន្ូ វទព្មង់ណបបបទថ្ន្ការចាត់តាាំងអ្ន កតាំណាងណដេបាំសព្ញរ ួច មុន្
សព្េណដេសយើងអាចព្ិន្ិតយសេើបែតឹងឧទធ រែ៍ប្ដន្។
បតើខ្ញំមានបពលប្វ ី ណតង
ឹ ឧទធ រណ៍រយៈបពល ុនាមននែៃ?
សោកអ្ន កព្តូវណតសសន ើសុាំបែាង
ឹ ឧទធ រែ៍កនញងរយៈបពល 60 នែៃតាមម្រ តិទិន េិតចាប់ព្ីកាេបរ ិសចេ ទសៅសេើេិខត
ិ
ណដេសយើងប្ដន្ស្ញើេិខិត ជព្មាបសោកអ្ន កអ្ាំព្ីសសចកា ស
ី សព្មចរបស់សយើង។
ព្បសិន្អ្ន កខកខាន្កនុងរយៈសព្េ្ុតកាំែត់សន្េះ សហើយអ្ន កមាន្មូ េសហតុព្តឹមព្តូវកនុងការខកខាន្ សយើងអាច
្ត េ់រយៈសព្េបណន្ែ មសទៀតសដើមបីស្វ ើបែតង
ឹ ឧទធ រែ៍របស់អ្នក។ ឧទរហែ៍ថ្ន្មូ េសហតុព្តឹមព្តូវ៖ អ្ន កមាន្ជាំងឺ
្ៃ ន្់្ៃរ ឬសយើងប្ដន្្ត េព្
់ ័ត៌មាន្ខុសអ្ាំព្ីថ្ងៃ ្ុតកាំែត់សព្មាប់សសន ើសប
ុាំ ែតឹងឧទធ រែ៍។ សោកអ្ន កេួ ណតព្ន្យេ់
មូ េសហតុបែតឹងឧទរែ៍របស់អ្នកយឺតសៅសព្េអ្ន កបត ង
ឹ ឧទរែ៍។
កំណត់សមាាល់៖ សបើសិន្អ្ន កស្វ ើបែតឹងឧទធ រែ៍សព្ពាេះសយើងប្ដន្ព្ប្ដប់អ្នកថាសសវណដេអ្ន កប្ដន្ទទួ េនសព្េសន្េះ
ន្ឹងព្តូវប្ដន្ផ្លៃស់បតរូ ឬបញ្ឈប់ អ្ន កមានបពលបវោពីរ នី ែៃកនញងការ ត ង
ឺ ឧទធ រណ៍ សបើសិន្អ្ន កចង់បន្ត ទទួ េប្ដន្
សសវសនេះកនុងខែៈណដេបែតឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នកកាំព្ុងដាំសែើរការ។ សូ មអាន្ "សតើអ្តថព្បសោជន្៍សយើងន្ឹងសៅ
បន្ត សៅកនុងអ្ាំ ុ ងបែតឹងឧទធ រែ៍កព្មិតទី 1 ឬសទ" សៅទាំព្័រ 212 សព្មាប់ព្័តមា
៌ ន្បណន្ែ ម។
បតើខ្ញំអាចទទួ លបានចា ច
់ មែ ងឯកស្ថរសំណុំបរឿងរ ស់ខ្ញំបានន្ែរឬបទ?
បាទឬចាស។ សសន ើសុាំឲ្យសយើងងតចមៃ ងស យទូ រសព្ទ សៅសសវបសព្មើសមាជិកសៅឯសេខ 1-855-464-3571 (TTY:
711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ ចុងសប្ដាហ៍
ន្ិងថ្ងៃ ឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅថ្ងៃស្វ ើការ
បនទប់។
បតើបវជជ ណឌិតរ ស់ខ្ញំអាច្តល់ព័ត៌មាន ន្នែ មអ្ំពី ណតង
ឹ ឧទធ រណ៍រ ស់ខ្ញំបៅអ្ន កបានន្ែរឬបទ?
បាន សោកអ្ន ក ន្ិងសវជា បែឌិតរបស់អ្នកអាច្ត េ់ព្័ត៌មាន្បណន្ែ មមកសយើង សដើមបីគព្ាំ ទបែតឹងឧទធ រែ៍របស់
អ្ន ក។
បតើន្្នការនឹងប្វ ីបសចកត ស
ី បម្រមចបលើ ណតឹងឧទធ រណ៍ោងែូ ចបមត ច?
សយើងន្ឹងព្ិន្ិតយោ៉ោងព្ប ុងព្បយ័តនបាំ្ុតចាំសពាេះរាេ់ព្័តមា
៌ ន្អ្ាំព្ីសាំសែើសកា
ុាំ រធានរា៉ាបរងសៅសេើ ការណងទ ាំ
សុខភាព្។ បនទប់មក សយើងព្ិន្ិតយសមើេថាសយើងប្ដន្អ្ន្ុវតត តាមព្េប់ វ ិធាន្ទ ាំងអ្ស់ណដរឬសទសៅសព្េណដេ
សយើងន្ិោយថាបទ ចាំសពាេះសាំសែើរបស់អ្នក។ អ្ន កព្តួ តព្ិន្ិតយេឺជា ន្រណាមានក់សដេមិន្ប្ដន្ស្វ ើការសសព្មចចិតា
ដាំបូងសេ។
សបើសិន្សយើងព្តូវការព្័តមា
៌ ន្បណន្ែ ម សយើងន្ឹងសាកសួ រអ្ន ក ឬសវជា បែឌិតរបស់អ្នក។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័តមា
៌ ន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
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ជាំព្ូកទី 9 ៖ សតើព្តូវស្វ ើអ្វើសបើសិន្សោកអ្ន កមាន្បញ្ហា ឬបែាឹងតវ៉ា
(សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រង បែាឹងឧទធ រែ៍ បែាឹងតវ៉ា)

បតើបៅបពលណាន្ែលខ្ញំបានទទួ លបសចកត ស
ី បម្រមចអ្ំពី ណេង
ឹ ឧទធ រណ៍"សេង់ដ្ឋរ" ?
សយើងន្ឹង្ត េ់ចសមៃ ើយកនុងរយៈសព្េ 30 ថ្ងៃ ព្បតិទិន្ បនទប់ព្ីសយើងប្ដន្ទទួ េបែតឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក (ឬកនុង
រយៈសព្េ 7 ថ្ងៃ ព្បតិទិន្ បនទប់ព្ីសយើងទទួ េប្ដន្បែតឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នកសព្មាប់ឱសងមាន្សវជា បញ្ហារបស់
Medicare ណ្ន ក B)។ សយើងន្ឹងសចញសសចកត ីសសព្មចសេឿន្ជាងសន្េះ សបើសិន្សាែន្ភាព្សុខភាព្របស់អ្នកតព្មូវ។



សបើសិន្សយើងមិន្្ត េ់ចសមៃ យ
ើ ចាំសពាេះបែតឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នកកនុងរយៈសព្េ 30 ថ្ងៃតាមព្បតិទិន្
សទ (ឬរយៈសព្េ 7ថ្ងៃ បនទប់ព្ីសយើងទទួ េប្ដន្បែតឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នកសព្មាប់ឱសងតាម
សវជា បញ្ហា Mediacare ណ្ន ក B) សនេះសយើងន្ឹងបញ្ជន្
ូ ករែីរបស់អ្នកស យសវ ័យព្បវតត ិសៅកាន្់
កព្មិត 2 ថ្ន្ដាំសែើរការបែតង
ឹ ឧទធ រែ៍ សបើសិន្បញ្ហារបស់អ្នកពាក់ព្័ន្ធន្ឹងការធានរា៉ាប់រងថ្ន្សស
វ ឬបរ ិកាាររបស់ Medicare ។ សោកអ្ន កន្ឹងព្តូវប្ដន្ជូ ន្ដាំែឹងសៅសព្េករែីសន្េះសកើតស ើង។



សបើសិន្បញ្ហារបស់អ្នកពាក់ព្័ន្ធន្ឹងការធានរា៉ាប់រងសេើសសវ ឬបរ ិកាារ Medi-Cal អ្ន កន្ឹងព្តូវ
ស្វ ើបែតឹងឧទធ រែ៍កព្មិត 2 ស យខល ួន្ឯង។ សព្មាប់ព្ត
័ ៌មាន្បណន្ែ មអ្ាំព្ីដាំសែើរការថ្ន្បែតឹង
ឧទធ រែ៍ កព្មិត 2 សូ មចូ េសៅកាន្់ណ្ន ក E4 សៅទាំព្័រ 213។

ប ើសិនចបមែ ើយរ ស់បយើងរឺ យល់ម្រពម ចាំសពាេះណ្ន កមួ យ ឬទ ាំងអ្ស់ថ្ន្អ្វ ើណដេសោកអ្ន កប្ដន្សសន ើសុាំ សនេះសយើង
ន្ឹងអ្ន្ុញ្ហញត ឬ្ត េកា
់ រធានរា៉ាប់រងកនុងរយៈសព្េ 30 ថ្ងៃតាមព្បតិទិន្បនទប់ព្ីសយើងប្ដន្ទទួ េបែតឹងឧទធ រែ៍
របស់អ្នក។ (ឬរយៈសព្េ 7 ថ្ងៃ ព្បតិទិន្ បនទប់ព្ីសយើងប្ដន្ទទួ េបែតឹងឧទរែ៍របស់អ្នកសព្មាប់ឱសងតាម
សវជា បញ្ហា Medicare ណ្ន ក B)។
ប ើសិនចបមែ ើយរ ស់បយើងរឺសទ ចាំសពាេះមួ យណ្ន ក ឬទ ាំងអ្ស់ថ្ន្អ្វ ើណដេអ្ន កប្ដន្សសន ើ សយើងន្ឹងស្ញើេិខិតសៅអ្ន ក។
សបើសិន្បញ្ហារបស់អ្នកពាក់ព្័ន្ធន្ឹងការធានរា៉ាប់រងថ្ន្ សសវ ឬបរ ិកាារ Medicare េិខិតសនេះន្ឹងព្ប្ដប់អ្នកថា
សយើងប្ដន្ ស្ញើករែីរបស់អ្នកសៅឱយ Independent Review Entity សព្មាប់បែតឹងឧទធ រែ៍កព្មិត 2។ សបើសិន្
បញ្ហារបស់អ្នកពាក់ព្័ន្ធន្ឹងការរា៉ាប់រងសេើសសវ ឬបរ ិកាារ Medi-Cal េិខិតសនេះន្ឹងព្ប្ដប់អ្នកព្ីរសបៀបស្វ ប
ើ ែតឹង
ឧទធ រែ៍កព្មិត 2 ស យខល ួន្អ្ន ក។ សព្មាប់ព្័ត៌មាន្បណន្ែ មអ្ាំព្ីដាំសែើរការថ្ន្បែតង
ឹ ឧទធ រែ៍ កព្មិត 2 សូ មចូ េ
សៅកាន្់ណ្ន ក E4 សៅទាំព្័រ 213។
បតើបៅបពលណាបទើ ខ្ញំនង
ឹ បានលឺែំណង
ឹ អ្ំពីបសចកត ស
ី បម្រមចរ ស់ ណតង
ឹ ឧទធ រណ៍"ឆា រ់ ហ័ស"?
សបើសិន្សោកអ្ន កសសន ើសុាំបែតឹងឧទធ រែ៍ឆាប់រហ័ស សយើងន្ឹង្ត េ់ចសមៃ ើយកនុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោង បនទប់ព្សី ព្េ
ណដេសយើងប្ដន្ទទួ េបែតឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក។ សយើងន្ឹង្ត េ់ចសមៃ ើយឆាប់ជាងសន្េះ សបើសិន្សុខភាព្របស់អ្នក
តព្មូវឲ្យសយើងស្វ ើដូសចន េះ។

?



សបើសិន្សយើងមិន្្ត េ់ចសមៃ យ
ើ សៅន្ឹងបែតឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នកកនុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោង សនេះ
សយើងន្ឹងបញ្ជន្
ូ ករែីរបស់អ្នកស យសវ ័យព្បវតត ិសៅដាំសែើរការបែតឹងឧទធ រែ៍កព្មិត 2 ព្បសិន្
សបើបញ្ហារបស់អ្នកពាក់ព្័ន្ធន្ឹងការរា៉ាប់រងថ្ន្សសវ ឬបរ ិកាាររបស់ Medicare។ សោកអ្ន កន្ឹង
ព្តូវប្ដន្ជូ ន្ដាំែឹងសៅសព្េករែីសន្េះសកើតស ើង។



សបើសិន្បញ្ហារបស់អ្នកពាក់ព្័ន្ធន្ឹងការធានរា៉ាប់រងសេើសសវ ឬបរ ិកាារ Medi-Cal អ្ន កន្ឹងព្តូវ
ស្វ ើបែតឹងឧទធ រែ៍កព្មិត 2 ស យខល ួន្ឯង។ សព្មាប់ព្ត
័ ៌មាន្បណន្ែ មអ្ាំព្ីដាំសែើរការថ្ន្បែតឹង
ឧទធ រែ៍ កព្មិត 2 សូ មចូ េសៅកាន្់ណ្ន ក E4 សៅទាំព្័រ 213។

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័តមា
៌ ន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ជាំព្ូកទី 9 ៖ សតើព្តូវស្វ ើអ្វើសបើសិន្សោកអ្ន កមាន្បញ្ហា ឬបែាឹងតវ៉ា
(សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រង បែាឹងឧទធ រែ៍ បែាឹងតវ៉ា)

ប ើសិនចបមែ ើយរ ស់បយើងរឺយល់ម្រពមចាំសពាេះមួ យណ្ន ក ឬទ ាំងអ្ស់ថ្ន្អ្វ ើណដេអ្ន កប្ដន្សសន ើសុាំ សយើងព្តូវណត
អ្ន្ុញ្ហញត ឬ្ត េកា
់ រធានរា៉ាប់រងកនុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោង បនទប់ព្ីសយើងប្ដន្ទទួ េបែតឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក។

ប ើសិនចបមែ ើយរ ស់បយើងរឺសទ ចាំសពាេះមួ យណ្ន ក ឬទ ាំងអ្ស់ថ្ន្អ្វ ើណដេអ្ន កប្ដន្សសន ើ សយើងន្ឹងស្ញើេិខិតសៅអ្ន ក។
សបើសិន្បញ្ហារបស់អ្នកពាក់ព្័ន្ធន្ឹងការធានរា៉ាប់រងថ្ន្ សសវ ឬបរ ិកាារ Medicare េិខិតសនេះន្ឹងព្ប្ដប់អ្នកថា
សយើងប្ដន្ ស្ញើករែីរបស់អ្នកសៅឱយ Independent Review Entity សព្មាប់បែតឹងឧទធ រែ៍កព្មិត 2។ សបើសិន្
បញ្ហារបស់អ្នកពាក់ព្័ន្ធន្ឹងការរា៉ាប់រងសេើសសវ ឬបរ ិកាារ Medi-Cal េិខិតសនេះន្ឹងព្ប្ដប់អ្នកព្ីរសបៀបស្វ ប
ើ ែតឹង
ឧទធ រែ៍កព្មិត 2 ស យខល ួន្អ្ន ក។ សព្មាប់ព្័ត៌មាន្បណន្ែ មអ្ាំព្ីដាំសែើរការថ្ន្បែតង
ឹ ឧទធ រែ៍ កព្មិត 2 សូ មចូ េ
សៅកាន្់ណ្ន ក E4 សៅទាំព្័រ 213។
បតើអ្តថម្រ បោជន៍រ ស់ខ្ញំ នត កនញងអ្ំ ុ ងបពលនន ណតង
ឹ ឧទធ រណ៍កម្រមិត1ន្ែរឬបទ?
សបើសិន្សយើងសសព្មចចិតតផ្លៃស់បតរឬបញ្ឈប់
ូ
ការធានរា៉ាប់រងសព្មាប់សសវ ឬបរ ិកាារណដេព្តូវប្ដន្ឯកភាព្កាេព្ី
មុន្ សយើងន្ឹងស្ញើេិខិតជូ ន្អ្ន កមុន្សព្េចាត់ចាំណាត់ការ។ សបើសិន្អ្ន កមិន្យេ់ព្សបជាមួ យចាំណាត់ការសន្េះ
អ្ន កអាច ក់ពាកយបែតឹងឧទធ រែ៍កព្មិត 1 សហើយសសន ស
ើ ុាំសយើងឲ្យបន្ត អ្តថព្បសោជន្៍សព្មាប់សសវ ឬបរ ិកាាររបស់
អ្ន កប្ដន្។ សោកអ្ន កម្រតវូ ន្តប្វ ីការបសនស
ើ ុំបៅនែៃ ឬមុននែៃកំណត់ែូចតបៅបនោះ សដើមបីបន្ត អ្តថព្បសោជន្៍របស់
អ្ន ក៖



កនុងរយៈសព្េ 10 ថ្ងៃ េិតចាប់ព្ីកាេបរ ិសចេ ទស្ញើសសចកា ជ
ី ូ ន្ដាំែឹងតាមសារអ្ាំព្ីចណា
ាំ ត់ការថ្ន្
សកមម ភាព្ ឬ



កាេបរ ិសចេ ទចូ េជា្រមាន្ថ្ន្ចាំណាត់តាមសព្គងទុក

សបើសិន្សោកអ្ន កបាំសព្ញប្ដន្តាមកាេដេ់កាំែត់សន្េះ អ្ន កអាចបន្ត ទទួ េ សសវ ឬបរ ិកាារណដេកាំព្ុងជាប់
ជសមាៃេះ កនុងខែៈណដេបែតង
ឹ ឧទធ រែ៍របស់អ្នកកាំព្ុងដាំសែើរការ។

ណតឹងឧទធ រណ៍កម្រមិតទី 2 សម្រមា ់បសវ សមាារៈ និងឱ្សែ (មិនន្មនឱ្សែបៅ ន្្នក D)

E4.

ប ើសិនន្្នការនិោយថាបទបៅកម្រមិត 1 បតើមានអ្វ ីបកើតប

ង
ើ
នាទ ់?

សបើសិន្សយើងន្ិោយថា បទ ចាំសពាេះមួ យណ្ន ក ឬទ ាំងអ្ស់ថ្ន្ បែតឹងឧទធ រែ៍កព្មិតទ 1 របស់អ្នក សយើងន្ឹងស្ញើ
េិខិតសៅសោកអ្ន ក។ េិខត
ិ សន្េះន្ឹងព្ប្ដប់អ្នកថាសតើសសវ ឬបរ ិកាារ ព្តូវប្ដន្ធានរា៉ាប់រង ស យ Medicare ឬ
Medi-Cal ណដរឬសទ។

?



សបើសិន្បញ្ហារបស់អ្នកពាក់ព្័ន្ធន្ឹងសសវ ឬបរ ិកាារថ្ន្ Medicare សយើងន្ឹងស្ញើករែីរបស់អ្នក
ស យសវ ័យព្បវតត ិសៅកព្មិត 2 ថ្ន្ដាំសែើរការបែតឹងឧទធ រែ៍ បនទប់ព្សី ព្េណដេបែតង
ឹ ឧទធ រែ៍
កព្មិត 1 ព្តូវប្ដន្បញ្ច ប់ភាៃម។



សបើសិន្បញ្ហារបស់អ្នកពាក់ព្័ន្ធន្ឹងសសវ ឬបរ ិកាារ Medi-Cal សោកអ្ន កអាច ក់ពាកយបត ឹង
ឧទធ រែ៍កព្មិត 2 ស យខល ួន្អ្ន ក។ េិខិតសន្េះន្ឹងព្ប្ដប់អ្នកអ្ាំព្ី វ ិ្ីណដេព្តូវស្វ ើដូសចន េះ។ ព្័ត៌មាន្
ទ ាំងសនេះមាន្ដូ ចខាងសព្កាម។

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័តមា
៌ ន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ជាំព្ូកទី 9 ៖ សតើព្តូវស្វ ើអ្វើសបើសិន្សោកអ្ន កមាន្បញ្ហា ឬបែាឹងតវ៉ា
(សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រង បែាឹងឧទធ រែ៍ បែាឹងតវ៉ា)

បតើអ្វីបៅជា ណតឹងឧទធ រណ៍កម្រមិត2?
បែតឹងឧទធ រែ៍កព្មិត 2 េឺជាការអ្ាំពាវនវទីព្ីរ ណដេព្តូវប្ដន្ស្វ ើស ើងស
ទក់ទងន្ឹងណ្ន្ការរបស់សយើង។
ញ្ហារ ស់ខ្ញំរឺ
ែូ ចបមត ច?

យអ្ងគ ការឯករាជយណដេមិន្មាន្ជាប់

ក់ព័នធនង
ឹ បសវឬ រ ិកាារននMedi-Cal ។ បតើខ្ញំម្រតវូ ប្វ ី ណតឹងឧទធ រណ៍កម្រមិតទី2ោង

មាន្វ ិ្ីសាស្រសតព្ីរោ៉ោងកនុងការស្វ ើបែតឹងឧទធ រែ៍កព្មិតទី 2 សព្មាប់សសវ ន្ិងបរ ិកាារថ្ន្ Medi-Cal េឺ៖ (1)
ការ ក់បែតឹង ឬការព្ិន្ិតយណ្ន កសវជា សាស្រសតស យឯករាជយ ឬ (2) សវនការយុតតិ្ម៌ថានក់រដឋ ។
(1) ការពិនិតយប

ង
ើ វ ិញន្្នកបវជជស្ថស្តសតបដ្ឋយឯករជយ (IMR)

សោកអ្ន កអាច ក់បែតឹងជាមួ យ ឬសសន ើសុាំការព្ិន្ិតយណ្ន កសវជា សាស្រសតឯករាជយ (IMR, Independent Medical
Review) ព្ីមជឈមែឌេជាំន្ួយសៅព្កសួ ងព្េប់ព្េងសុខាេិប្ដេរដឋ California (DMHC)។ តាមរយៈការ ក់
បែតឹង សនេះ DMHC ន្ឹងស្វ ើការព្ិន្ិតយការសសព្មចរបស់សយើង សហើយស្វ កា
ើ រសសព្មចមួ យ។ IMR មាន្្ា េជ
់ ូ ន្
សព្មាប់សសវ ឬបរ ិកាារណាណដេធានរា៉ាប់រងស យ Medi-Cal ណដេមាន្េកា ែៈជាសវជា សាស្រសត។ IMR េឺជាការ
ព្តួ តព្ិន្ិតយសៅសេើករែីរបស់អ្នក ស យសវជា បែឌិតណដេមិន្សែ ិតសៅកនុងណ្ន្ការសយើង ឬ ណ្ន កណ្ន្ការថ្ន្
DMHC ស ើយ។ ព្បសិន្សបើ IMR ព្តូវប្ដន្សសព្មចស យឈរខាងអ្ន កសនេះ សយើងព្តូវ្ា េជ
់ ូ ន្អ្ន កន្ូ វសសវ
ឬបរ ិកាារណដេសោកអ្ន កប្ដន្សសន ើសុាំ។ សោកអ្ន កមិន្ចាំណាយអ្វ ើស ើយសេើ IMR។
សោកអ្ន កអាច

ក់ពាកយបែតឹង ឬសសន ស
ើ ុាំ IMR ព្បសិន្សបើណ្ន្ការសយើង ៖



បដិសស្ ផ្លៃស់បដ ូរ ឬព្ន្ារសព្េការព្ាប្ដេ ឬសសវណាមួ យរបស់ Medi-Cal ស
ណ្ន្ការរបស់សយើងកាំែត់ថាវមិន្មាន្េកា ែៈចាាំប្ដច់ណ្ន កសវជា សាស្រសត។



ន្ឹងមិន្ធានរា៉ាប់រងការព្ាប្ដេរបស់ Medi-Cal ណដេមាន្េកា ែៈព្ិសសា្ន្៍ ឬតាម
សព្មាប់សាែន្ភាព្សវជា សាស្រសត្ៃ ន្់្ៃរស ើយ។



ន្ឹងមិន្បង់ថ្ងៃសព្មាប់សសវននរបស់ Medi-Cal ណដេមាន្េកា ែៈព្បញាប់ ឬសសព្ងាគេះ
បនទន្់ណដេអ្ន កប្ដន្ទទួ េរ ួចសហើយ។



មិន្ប្ដន្ស េះព្សាយបែតឹងឧទធ រែ៍កព្មិតទី 1 ចាំសពាេះសសវ Medi-Cal កនុងរយៈសព្េ 30 ថ្ងៃ
ព្បតិទិន្សព្មាប់បែតឹងឧទធ រែ៍សាង់ រ ឬ 72 សមា៉ោងសព្មាប់បែតឹងឧទធ រែ៍ឆាប់រហ័ស។

យសារ
ន្

កំណត់សមាាល់៖ សបើសិន្អ្ន ក្ត េ់សសវសុខភាព្របស់អ្នកជាអ្ន ក ក់បែតឹងឧទធ រែ៍សព្មាប់សោកអ្ន ក ណតសយើង
មិន្ប្ដន្ទទួ េទព្មង់ណបបបទថ្ន្ការចាត់តាាំងថ្ន្អ្ន កតាំណាងព្ីសោកអ្ន កសនេះសទ សនេះសោកអ្ន កចាាំប្ដច់ ក់
បែតឹងឧទធ រែ៍ជាងមជា
ី មួ យសយើងមុន្ន្ឹងសោកអ្ន កអាច ក់បែតឹងកព្មិត 2 ថ្ន្ IMR ជាមួ យព្កសួ ងព្េប់ព្េង
សុខាេិប្ដេ។
សោកអ្ន កមាន្សិទធិទទួ េប្ដន្ទ ាំង IMR ន្ិង សវនការយុតតិ្ម៌ថានក់រដឋ ប៉ោុណន្ា មិន្អាចស្វ ើប្ដន្សទៀតស យ
ើ
សបើសិន្សោកអ្ន កប្ដន្ស ង
ើ សវនការយុតតិ្ម៌ថានក់រដឋ រ ួចសហើយចាំសពាេះករែីដូចគនសន្េះ។
សៅកនុងករែីភាេសព្ចើន្ អ្ន កព្តូវ ក់បែតឹងឧទធ រែ៍ជាមួ យសយើង មុន្សព្េសសន ើសុាំ IMR ។ សូ មសមើេទាំព្័រ 212
សព្មាប់ព្័តមា
៌ ន្អ្ាំព្ីដាំសែើរការបែតឹងឧទធ រែ៍កព្មិតទី 1 របស់សយើង។ សបើសិន្សោកអ្ន កមិន្យេ់ព្សបជាមួ យ

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័តមា
៌ ន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
214

សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect

សសចកត ីសសព្មចរបស់សយើងសទ សនេះអ្ន កអាច
សព្មាប់ IMR ។

ជាំព្ូកទី 9 ៖ សតើព្តូវស្វ ើអ្វើសបើសិន្សោកអ្ន កមាន្បញ្ហា ឬបែាឹងតវ៉ា
(សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រង បែាឹងឧទធ រែ៍ បែាឹងតវ៉ា)

ក់បែតង
ឹ ជាមួ យ DMHC ឬ សសន ើព្ម
ី ជឈមែឌេជាំន្ួយ DMHC

សបើសិន្ការព្ាប្ដេរបស់អ្នកព្តូវប្ដន្បដិសស្ស យសារណតវមាន្េកា ែៈដកព្ិសសា្ន្៍សាកេបង ឬសសុើប
អ្សងក តតាម ន្ អ្ន កមិន្ចាាំប្ដច់ចូេរ ួមកនុងដាំសែើរការបែតឹងឧទធ រែ៍សយើងស យ
ើ មុន្សព្េអ្ន ក ក់ពាកយសុាំ
IMR ។
សបើសិន្បញ្ហារបស់អ្នកសែ ិតកនុងសភាព្បនទន្់ ឬពាក់ព្័ន្ធន្ឹងការេាំរាមកាំណហង្ៃ ន្់្ៃរដេ់សុខភាព្ ន្ិងបនទន្់
សនេះសោកអ្ន កអាចបញ្ជន្
ូ វភាៃមសៅកាន្់ DMHC សដើមបីស្វ ើការព្ិន្ិតយ ស យមិន្ចាាំប្ដច់អ្ន្ុវតត តាមដាំសែើរការ
ថ្ន្បែតឹងឧទធ រែ៍ជាមុន្សនេះស ើយ។
អ្ន កព្តូវណតដ្ឋក់ កយសុំ IMR កនញងរយៈបពល 6 ន្ខ បនទប់ព្ីសព្េណដេសយើងស្ញសើ សចកត ីសសព្មចជា
ោយេកា អ្កសរអ្ាំព្ីបែតឹងរបស់អ្នក។ DMHC អាចទទួ េយកការ ក់ពាកយរបស់អ្នកបនទប់ព្ី 6 ណខចាំសពាេះសហតុ
្េណដេេអ ដូ ចជា សោកអ្ន កមាន្សាែន្ភាព្សុខភាព្មួ យណដេមិន្អាចឲ្យសោកអ្ន កស្វ ើការសសន ើសុាំ IMR កនុងរយៈ
សព្េ 6 ណខសន្េះប្ដន្ ឬអ្ន កមិន្ប្ដន្ទទួ េការជូ ន្ដាំែង
ឹ ព្េប់ព្គន្់ព្ីសយើងសត ីព្ីដសាំ ែើរការ IMR សទសនេះ។
សដើមបីសសន ើសុាំ IMR៖



បាំសព្ញណបបបទពាកយសសន ើសព្
ុាំ ិន្ិតយសុខភាព្/បែតឹងឯករាជយ ណដេអាចរកប្ដន្សៅ៖
www.dmhc.ca.gov/fileacomplaint/submitanindependentmedicalreviewcomplaintform.
aspx ឬទូ រសព្ទ សៅមជឈមែឌេជាំន្ួយ DMHC តាមសេខ 1-888-466-2219។ អ្ន កសព្បើ TDD េួ រ
សៅសៅកាន្់សេខ 1-877-688-9891 ។



សបើសិន្សោកអ្ន កមាន្ សូ មភាាប់មកជាមួ យន្ូ វេិខិតងតចមៃ ង ឬឯកសារស្សងសទៀតពាក់
ព្័ន្ធន្ឹងសសវ ឬបរ ិកាារណដេសយើងប្ដន្បដិសស្។ ទ ាំងសន្េះអាចព្សន្ៃ ឿន្ដាំសែើរការ IMR។ សូ ម
ស្ញើឯកសារងតចមៃ ង មិន្ណមន្ចាប់សដើម។ មជឈមែឌេជាំន្ួយមិន្្ត េ់ឯកសារព្ត ប់សៅវ ិញ
សទ។



សូ មបាំសព្ញទព្មង់ពាកយសុជ
ាំ ាំន្ួយការណដេព្តូវប្ដន្្ាេស
់ ិទធិ (Authorized Assistant Form)
សបើសិន្ន្រណាមានក់ន្ឹងជួ យអ្ន កកនុងដាំសែើរការ IMR របស់អ្នក។ សោកអ្ន កអាចទទួ េប្ដន្
ទព្មង់ពាកយសន្េះប្ដន្តាមរយៈ
www.dmhc.ca.gov/FileaComplaint/IndependentMedicalReviewComplaintForms.aspx
x ឬស យទូ រសព្ទ សៅមជឈមែឌេជាំន្ួយថ្ន្ព្កសួ ង តាមរយៈសេខ 1-888-466-2219។ អ្ន កសព្បើ
TDD េួ រសៅសៅកាន្់សេខ 1-877-688-9891 ។



សូ មស្ញើ ឬទូ រសារទព្មង់ពាកយននរបស់អ្នក ព្ព្មទ ាំងឯកសារភាាប់ស្សងសៅកាន្់៖
Help Center
Department of Managed Health Care
980 Ninth Street, Suite 500
Sacramento, CA 95814-2725
FAX: 916-255-5241

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័តមា
៌ ន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ជាំព្ូកទី 9 ៖ សតើព្តូវស្វ ើអ្វើសបើសិន្សោកអ្ន កមាន្បញ្ហា ឬបែាឹងតវ៉ា
(សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រង បែាឹងឧទធ រែ៍ បែាឹងតវ៉ា)

សបើសិន្សោកអ្ន កមាន្េកា ែៈសមបតត ិព្េប់ព្គន្់សព្មាប់ IMR DMHC ន្ឹងព្ិន្ិតយករែីរបស់អ្នកសហើយស្ញើ
េិខិតមួ យចាប់កនុងរយៈសព្េ 7 ថ្ងៃ ថ្ន្ថ្ងៃ ព្បតិទិន្ណដេព្ប្ដប់អ្នកថាអ្ន កមាន្េកា ែៈព្េប់ព្គន្់សព្មាប់ IMR
។ បនទប់ព្កា
ី រសសន ើសុាំន្ិងឯកសារគាំព្ទរបស់អ្នកព្តូវប្ដន្ទទួ េព្ីណ្ន្ការរបស់អ្នកការសសព្មចចិតត IMR ន្ឹង
ព្តូវប្ដន្ស្វ ើស ើងកនុងរយៈសព្េ 30 ថ្ងៃថ្ន្ថ្ងៃ ព្បតិទិន្។ សោកអ្ន កេួ រណតទទួ េការសសព្មចចិតត IMR កនុងរយៈ
សព្េ 45 ថ្ងៃ ថ្ន្ថ្ងៃ ព្បតិទិន្ថ្ន្ការ ក់ពាកយសសន ើសុាំ។
សបើសិន្ករែីរបស់អ្នកជាបនទន្់សហើយសោកអ្ន កមាន្េកា ែៈសមបតត ិព្េប់ព្គន្់សព្មាប់ IMR DMHC ន្ឹង
ព្ិន្ិតយករែីរបស់អ្នកសហើយស្ញើេិខិតមួ យចាប់កនុងរយៈសព្េ 2 ថ្ងៃថ្ន្ថ្ងៃ ព្បតិទិន្ណដេព្ប្ដប់អ្នកថាអ្ន កមាន្
េកា ែៈព្េប់ព្គន្់សព្មាប់ IMR ។ បនទប់ព្កា
ី រសសន ើសុាំន្ង
ិ ឯកសារគាំព្ទរបស់អ្នកព្តូវប្ដន្ទទួ េព្ីណ្ន្ការរបស់
អ្ន កការសសព្មចចិតត IMR ន្ឹងព្តូវប្ដន្ស្វ ើស ើងកនុងរយៈសព្េ 3 ថ្ងៃ ថ្ន្ថ្ងៃ ព្បតិទន្
ិ ។ សោកអ្ន កេួ រណតទទួ េការ
សសព្មចចិតត IMR កនុងរយៈសព្េ 7 ថ្ងៃថ្ន្ថ្ងៃ ព្បតិទិន្ថ្ន្ការ ក់ពាកយសសន ើស។ុាំ សបើសន្
ិ សោកអ្ន កមិន្សព្ញចិតត
ជាមួ យេទធ ្េថ្ន្ IMR អ្ន កអាចសសន ើសុាំសវនការយុតត្
ិ ម៌ថានក់រដឋ ប្ដន្។

IMR អាចព្តូវការសព្េយូជាង សបើសិន្ DMHC មិន្ប្ដន្ទទួ េកាំែត់សហតុសវជា សាស្រសតតព្មូវការព្ីអ្នកឬ
សវជា បែឌិតព្ាប្ដេអ្ន ក។ សបើសិន្អ្ន កកាំព្ុងជួ បសវជា បែឌិតណដេមិន្ណមន្បណា
ត ញសុខភាព្របស់អ្នក វសាំខាន្់
ណដេអ្ន កទទួ េន្ិងស្ញើឲ្យព្ួ កសយើងកាំែត់សហតុសវជា សាស្រសតព្ីសវជា បែឌិតសនេះ។ ណ្ន្ការសុខភាព្របស់អ្នកព្តូវ
ប្ដន្តព្មូវឲ្យទទួ េប្ដន្ចាប់ចមៃ ងថ្ន្កាំែត់សហតុសវជា សាស្រសតព្ីសវជា បែឌិតណដេសែ ត
ិ កនុងបណា
ត ញ។
សបើសិន្ DMHC សសព្មចថា ករែីរបស់អ្នកេឺមិន្មាន្សិទធិទទួ េប្ដន្ IMR DMHC ន្ឹងព្ិន្ិតយសមើេករែីរបស់
អ្ន កស ើង វ ិញតាមរយៈដាំសែើរការបែាឹងអ្តិងិជន្ព្បចាាំ។ បែតឹងរបស់អ្នកេួ រណតប្ដន្ស េះព្សាយ កនុងរយៈសព្េ
30 ថ្ងៃ តាមព្បតិទិន្ថ្ន្ការ ក់ពាកយសសន ើសុាំណដេប្ដន្បញ្ច ប់សហើយសនេះ។ សបើសិន្បែតឹងរបស់អ្នកសែ ិតកនុង
សភាព្បនទន្់ សនេះវន្ឹងព្តូវប្ដន្ស េះព្សាយឆាប់រហ័សជាងសន្េះ។
(2) សវនាការយុតតិ្ម៌ថានក់រែា
សោកអ្ន កអាចសសន ស
ើ ុាំសវនការយុតតិ្ម៌ថានក់រដឋ សព្មាប់សសវ ន្ិងបរ ិកាារណដេធានរា៉ាប់រងស យ Medi-Cal។ សបើ
សិន្សវជា បែឌិត ឬអ្ន ក្ា េស់ សវស្សងសទៀតសសន ើសុាំសសវ ឬបរ ិកាារណដេសយើងន្ឹងមិន្ឯកភាព្យេ់ព្ព្ម ឬសយើង
ន្ឹងមិន្បន្ត បង់ថ្ងៃ សព្មាប់សសវ ឬបរ ិកាារណដេអ្ន កទទួ េប្ដន្រ ួចសហើយ សហើយសយើងន្ិោយថា សទ ចាំសពាេះបែាង
ឹ
ឧទធ រែ៍កព្មិតទី 1 របស់អ្នក មាន្សិទធិសសន ើសុាំសវនការយុតតិ្ម៌ថានក់រដឋ ប្ដន្។
កនុងករែីភាេសព្ចើន្ បោកអ្ន កមានរយៈបពល 120 នែៃបែើមបីបសនើសុំឱ្យមានសវនាការយុតតិ្ម៌ថានក់រែា បនទប់ព្ី
សសចកា ីជូន្ដាំែឹងអ្ាំព្ី "សិទធិសវនការរបស់អ្នក" ព្តូវប្ដន្ស្ញសើ ៅសោកអ្ន កតាមថ្ព្បសែីយ។៍
កំណត់សមាាល់៖ សបើសិន្សោកអ្ន កសសន ើសុាំសវនការយុតតិ្៌មថានក់រដឋ ស យសារណតសយើងព្ប្ដប់អ្នកថាសសវណដេអ្ន ក
ទទួ េនសព្េសន្េះន្ឹងព្តូវប្ដន្ផ្លៃស់បតរឬបញ្ឈប់
ូ
អ្ន ក មានបពលពីរ ីនែៃបែើមបីដ្ឋក់ ញ្ជន
ូ សំបណើរ ស់អ្នក
សបើសិន្អ្ន កចង់បន្ត ទទួ េប្ដន្សសវសនេះកនុងខែៈណដេសវនការយុតតិ្ម៌ថានក់រដឋ របស់អ្នកកាំព្ុងរង់ចាាំការស
សព្មច។ សូ មអាន្ "សតើអ្តថព្បសោជន្៍ខ្ុាំន្ឹងសៅបន្ត សៅកនុងអ្ាំ ុ ងបែតឹងឧទធ រែ៍កព្មិតទី 2 ឬសទ" សៅទាំព្័រ
214 សព្មាប់ព្័តមា
៌ ន្បណន្ែ ម។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័តមា
៌ ន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ជាំព្ូកទី 9 ៖ សតើព្តូវស្វ ើអ្វើសបើសិន្សោកអ្ន កមាន្បញ្ហា ឬបែាឹងតវ៉ា
(សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រង បែាឹងឧទធ រែ៍ បែាឹងតវ៉ា)

មាន្មស្ាប្ដយព្ីរោ៉ោងសដើមបីសសន ើសុាំសវនការយុតតិ្ម៌ថានក់រដឋ ៖
1. សោកអ្ន កអាចបាំសព្ញ "សាំសែើសុាំសវនការយុតតិ្ម៌ថានក់រដឋ " សៅខាងសព្កាយថ្ន្សសចកត ីជូន្ដាំែឹង
អ្ាំព្ីចាំណាត់ការ។ សោកអ្ន កអាច្ត េ់ព្័ត៌មាន្ទ ាំងអ្ស់ណដេប្ដន្សសន ើសុាំដូចជាស្មេះសព្ញ
អាសយ ឋ ន្ សេខទូ រសព្ទ ស្មេះណ្ន្ការរបស់អ្នក ឬសខាន្្ី ណដេចាត់ វ ិធាន្ការចាំសពាេះអ្ន ក
កមម វ ិ្ីជាំន្ួយណដេពាក់ព្័ន្ធ ព្ព្មទ ាំងមូ េសហតុេមអ ិតថាសហតុអ្វើប្ដន្ជាអ្ន កចង់ឲ្យមាន្សវនការ។
បនទប់មកអ្ន កអាច ក់ពាកយសសន ើសុាំរបស់អ្នកតាមវ ិ្ីណាមួ យខាងសព្កាម៖



កាន្់នយក ឋ ន្សុខមា
ុ េភាព្ថ្ន្សខាន្្ី ណដេមាន្អាសយ ឋ ន្ដូ ចប្ដន្បងាាញសៅកនុង
សសចកត ីជូន្ដាំែឹង។



សៅកាន្់នយក ឋ ន្សសវសងគ មសៅរដឋ California (California Department of Social
Services) ៖
State Hearings Division
P.O. Box 944243, Mail Station 9-17-37
Sacramento, California 94244-2430



សៅកាន្់ណ្ន កសវនការយុតតិ្ម៌ថានក់រដឋ តាមទូ រសារសេខ 916-651-5210 ឬ 916-651-2789។

2. អ្ន កអាចទូ រសព្ទ សៅកាន្់ព្កសួ ងសងគ មកិចចរដឋ កាេីហវ័រញា៉ោតាមសេខ 1-800-952-5253។ អ្ន កសព្បើ
TTY េួ រសៅសៅកាន្់សេខ 1-800-952-8349 ។ សបើសិន្អ្ន កសសព្មចចិតតសសន ើសុាំសវនការយុតតិ្៌ម
ថានក់រដឋ តាមរយៈទូ រស័ព្ទ អ្ន កេួ រដឹងថាបណា
ត ញទូ រសព្ទ េឺរវេ់ណាស់។
ញ្ហារ ស់ខ្ញំរឺ
កម្រមិតទី2?

ក់ព័នធនង
ឹ បសវឬ រ ិកាារននMedicare។ បតើនឹងមានអ្វ ីបកើតប

សាែប័ន្ព្តូតព្ិន្ិតយស ើង វ ិញស យឯករាជយ (IRE) ន្ឹងព្តួ តព្ិន្ិតយស ើង វ ិញស
សសចកត ីសសព្មចកព្មិតទី 1 សហើយសសព្មចថាវេួ រណតផ្លៃស់បតរូ ឬអ្ត់។

ង
ើ បៅ ណតង
ឹ ឧទធ រណ៍

យយកចិតតទុក

ក់សៅសេើ



សោកអ្ន កមិន្តព្មូវឲ្យសសន ស
ើ ុាំបែតឹងឧទធ រែ៍កព្មិតទី 2 សទ។ សយើងន្ឹងស្ញើការបដិសស្ស យ
សវ ័យព្បវតត ិ (ទ ាំងមូ េ ឬមួ យណ្ន ក) សៅកាន្់ IRE។ សោកអ្ន កន្ឹងព្តូវប្ដន្ជូ ន្ដាំែឹងសៅសព្េ
ករែីសន្េះសកើតស ើង។



IRE ព្តូវប្ដន្ជួ េស



សោកអ្ន កអាចសសន ស
ើ ុាំសសចកត ីចាំេងឯកសាររបស់អ្នកស យទូ រសព្ទ សៅសសវបសព្មើសមាជិកតាម
រយៈសេខ 1-855-464-3571 (TTY ៖ 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ
ដេ់ថ្ងៃ សុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាច
ស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។

យ Medicare សហើយមិន្មាន្ជាប់ទក់ទងន្ឹងណ្ន្ការសន្េះសទ។

IRE ព្តូវ្ត េ់ចសមៃ ើយជូ ន្អ្ន កចាំសពាេះបែតឹងឧទធ រែ៍កព្មិតទី 2 របស់អ្នកកនុងរយៈសព្េ 30 ថ្ងៃ បនទប់ព្ីសព្េណដេ
វទទួ េប្ដន្បែតឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក។ (ឬកនុងរយៈសព្េ 7 ថ្ងៃ ថ្ន្ថ្ងៃ ព្បតិទិន្សៅសព្េណដេអ្ន កទទួ េបែតឹង

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័តមា
៌ ន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ជាំព្ូកទី 9 ៖ សតើព្តូវស្វ ើអ្វើសបើសិន្សោកអ្ន កមាន្បញ្ហា ឬបែាឹងតវ៉ា
(សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រង បែាឹងឧទធ រែ៍ បែាឹងតវ៉ា)

ឧទធ រែ៍របស់អ្នកសព្មាប់ឱសងណដេមាន្សវជា បញ្ហារបស់ Medicare ណ្ន ក B)។ វវ ិធាន្សន្េះអ្ន្ុវតត សបើសិន្អ្ន កស្ញើ
បែតឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នកមុន្សព្េណដេអ្ន កទទួ េប្ដន្សសវ ឬបរ ិកាារសវជា សាស្រសត។



សទេះជាោ៉ោងណាក៏ស យ សបើសិន្ IRE ព្តូវការព្បមូ េព្័ត៌មាន្បណន្ែ មសទៀតណដេអាចចាំសែញ
ដេ់សោកអ្ន ក សនេះវអាចព្តូវការសព្េរហូ តដេ់ 14 ថ្ងៃ តាមព្បតិទិន្បណន្ែ មសទៀត។ សបើសិន្
IRE ព្តូវការរយៈសព្េបណន្ែ មសទៀតសដើមបីសចញសសចកត ស
ី សព្មច សាែប័ន្ន្ឹងព្ប្ដប់អ្នកតាមរយៈ
េិខិត។ IRE មិន្អាចចាំណាយសព្េបណន្ែ មសដើមបីស្វ ើការសសព្មចចិតតប្ដន្សទ សបើសិន្បែតឹង
ឧទធ រែ៍របស់អ្នកសព្មាប់ឱសងមាន្សវជា បញ្ហារបស់ Medicare ណ្ន ក B ។

សបើសិន្ប្ដន្ ក់ "បែតឹងឧទធ រែ៍ឆាប់រហ័ស" សៅកព្មិតទី 1 សនេះសោកអ្ន កន្ឹងទទួ េប្ដន្បែតឹងឧទធ រែ៍ឆាប់
រហ័សកព្មិតទី 2 ស យសវ ័យព្បវតត ិ។ IRE ព្តូវ្ត េ់ចសមៃ ើយឲ្យអ្ន កកនុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោង បនទប់ព្ទ
ី ទួ េប្ដន្
បែតឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក។



សទេះជាោ៉ោងណាក៏ស យ សបើសិន្ IRE ព្តូវការព្បមូ េព្័ត៌មាន្បណន្ែ មសទៀតណដេអាចចាំសែញ
ដេ់សោកអ្ន ក សនេះវអាចព្តូវការសព្េរហូ តដេ់ 14 ថ្ងៃ តាមព្បតិទិន្បណន្ែ មសទៀត។ សបើសិន្
IRE ព្តូវការរយៈសព្េបណន្ែ មសទៀតសដើមបីសចញសសចកត ស
ី សព្មច សាែប័ន្ន្ឹងព្ប្ដប់អ្នកតាមរយៈ
េិខិត។ IRE មិន្អាចចាំណាយសព្េបណន្ែ មសដើមបីស្វ ើការសសព្មចចិតតប្ដន្សទ សបើសិន្បែតឹង
ឧទធ រែ៍របស់អ្នកសព្មាប់សវជា បញ្ហារបស់ Medicare ណ្នក B ។

បតើអ្តថម្រ បោជន៍រ ស់ខ្ញំ នត កនញងរយៈបពលនន ណតង
ឹ ឧទធ រណ៍កម្រមិតទី 2 ន្ែរឬបទ?
សបើសិន្បញ្ហារបស់អ្នកពាក់ព្័ន្ធន្ឹងសសវ ឬបរ ិកាារណដេធានរា៉ាប់រងស យ Medicare សនេះអ្តថព្បសោជន្៍របស់
អ្ន កចាំសពាេះសសវ ឬបរ ិកាារសនេះន្ឹងមិន្បន្ត សៅកនុងអ្ាំ ុ ងសព្េថ្ន្ដាំសែើរការបែតង
ឹ ឧទធ រែ៍កព្មិតទី 2 ជាមួ យ
ន្ឹង អ្ងគ ភាព្ព្តួ តព្ិន្ិតយស ើង វ ិញស យឯករាជយ (Independent Review Entitiy, IRE) ។
សបើសិន្បញ្ហារបស់អ្នកទក់ទងន្ឹងសសវ ឬបរ ិកាារណដេព្តូវប្ដន្ធានរា៉ាប់រងស យកមម វ ិ្ី Medi-Cal សហើយ
សោកអ្ន កសសន ើសុាំសវនការយុតតិ្ម៌ថានក់រដឋ អ្តថព្បសោជន្៍ Medi-Cal របស់អ្នកសព្មាប់សសវ ឬបរ ិកាារសនេះអាច
បន្ត រហូ តដេ់សសចកា ីសសព្មចចិតតសៅសេើសវនការព្តូវប្ដន្បសងក ើតស ើង។ សោកអ្ន កព្តូវណតសសន ើសុាំសវនការ បៅ
ឬបៅមុន កាល រ ិបចេ ទខាងបម្រកាយននកាល រ ិបចេ ទែូ ចតបៅបនោះ សដើមបីបន្ត អ្តថព្បសោជន្៍របស់អ្នក៖



កនុងរយៈសព្េ 10 ថ្ងៃ េិតចាប់ព្ីថ្ងៃ ស្ញើសសចកា ីជូន្ដាំែង
ឹ របស់សយើងតាមថ្ព្បសែីយ៍សៅកាន្់
សោកអ្ន កសដើមបីព្ប្ដប់សោកអ្ន កថា ការកាំែត់អ្តថព្បសោជន្៍ព្បឆាាំងន្ឹងអ្ន ក (ការសសព្មច
ចិតតសេើបែាឹងឧទធ រែ៍កព្មិតទី 1) ព្តូវប្ដន្ស្វ ើស ើង ឬ



កាេបរ ិសចេ ទចូ េជា្រមាន្ថ្ន្ចាំណាត់តាមសព្គងទុក

សបើសិន្អ្ន កបាំសព្ញប្ដន្សៅតាមកាេដេ់កាំែត់សន្េះ សោកអ្ន កអាចបន្ត ទទួ េប្ដន្ន្ូ វសសវ ឬបរ ិកាាណរេកាំព្ង
ុ
ជាប់ជសមាៃេះសន្េះរហូ តដេ់សសចកត ីសសព្មចថ្ន្សវនការព្តូវប្ដន្ស្វ ើស ើង។
បតើខ្ញំនឹងទទួ លបានព័តមា
៌ នអ្ំពីបសចកត ីសបម្រមចោងែូ ចបមត ច?
សបើសិន្បែតឹងឧទធ រែ៍កព្មិតទី 2 របស់អ្នកេឺជាការព្ិន្ិតយស ើង វ ិញណ្ន កសវជា សាស្រសតស យឯករាជយសនេះ ព្កសួ ង
ព្េប់ព្េងសុខាេិប្ដេន្ឹងស្ញើេិខិតមួ យសៅកាន្់អ្នក ស យព្ន្យេ់អ្ាំព្ីសសចកត ីសសព្មចណដេព្តូវប្ដន្ស្វ សើ ើង
ស យសវជា បែឌិតទ ាំងឡាយណដេប្ដន្ព្ិន្ិតយសមើេករែីរបស់អ្នកស ើង វ ិញ។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័តមា
៌ ន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ជាំព្ូកទី 9 ៖ សតើព្តូវស្វ ើអ្វើសបើសិន្សោកអ្ន កមាន្បញ្ហា ឬបែាឹងតវ៉ា
(សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រង បែាឹងឧទធ រែ៍ បែាឹងតវ៉ា)



សបើសិន្សសចកត ីសសព្មចថ្ន្ការព្ិន្ិតយណ្ន កសវជា សាស្រសតស យឯករាជយេឺ យល់ម្រស ចាំសពាេះណ្ន ក
មួ យ ឬទ ាំងអ្ស់ថ្ន្អ្វ ើណដេសោកអ្ន កប្ដន្សសន ើសុាំ សនេះសយើងន្ឹងព្តូវណត្ត េ់សសវ
ឬការព្ាប្ដេ។



សបើសិន្សសចកត ីសសព្មចថ្ន្ការព្ិន្ិតយណ្ន កសវជា សាស្រសតស យឯករាជយេឺ មិនបាន ចាំសពាេះមួ យ
ណ្ន ក ឬទ ាំងអ្ស់ថ្ន្អ្វ ើណដេអ្ន កប្ដន្សសន ើសុាំ មាន្ន្័យថាព្ួ កសេយេ់ព្ព្មសៅន្ឹងសសចកត ី
សសព្មចកព្មិតទី 1។ អ្ន កសៅណតអាចទទួ េប្ដន្សវនការយុតតិ្ម៌ថានក់រដឋ ដណដេ។ សូ មសៅ
កាន្់ទាំព្័រ 216 សព្មាប់ព្័តមា
៌ ន្អ្ាំព្ីការសសន ើសស
ុាំ វនការថានក់រដឋ ។

សបើសិន្បែាឹងឧទធ រែ៍កព្មិតទី 2 របស់អ្នកេឺជាសវនការយុតតិ្ម៌ថានក់រដឋ ព្កសួ ងសសវសងគ មកិចចរដឋ California
ន្ឹងស្ញើេិខិតមួ យចាប់ណដេព្ន្យេ់អ្ាំព្ីការសសព្មចចិតតរបស់ខល ួន្ជូ ន្ដេ់អ្នក។



សបើសិន្សសចកត ីសសព្មចថ្ន្សវនការយុតតិ្ម៌ថានក់រដឋ េឺ យល់ម្រស ចាំសពាេះណ្ន កមួ យ ឬទ ាំង
អ្ស់ថ្ន្អ្វ ើណដេសោកអ្ន កប្ដន្សសន ើសុាំ សនេះសយើងន្ឹងព្តូវណតអ្ន្ុវតត តាមសសចកត ីសសព្មចសនេះ។
សយើងព្តូវណតបាំសព្ញសកមម ភាព្ណដេប្ដន្សរៀបរាប់កនុងរយៈសព្េ 30 ថ្ងៃ ព្បតិទិន្ បនទប់ព្ីថ្ងៃ
ណដេសយើងប្ដន្ទទួ េចាប់ចមៃ ងថ្ន្សសចកត ីសសព្មចសនេះ។



សបើសិន្សសចកត ីសសព្មចថ្ន្សវនការយុតតិ្ម៌ថានក់រដឋ េឺ មិនបាន ចាំសពាេះមួ យណ្នក ឬទ ាំងអ្ស់
ថ្ន្អ្វ ើណដេអ្ន កប្ដន្សសន ើសុាំ មាន្ន្័យថាព្ួ កសេយេ់ព្ព្មសៅន្ឹងសសចកត ីសសព្មចកព្មិតទី 1។
សយើងអាចបញ្ឈប់ជាំន្ួយកនុងអ្ាំ ុ ងសព្េរង់ចាាំននណដេអ្ន កកាំព្ុងទទួ េ។

សបើសិន្បែតឹងឧទធ រែ៍កព្មិតទី 2 របស់អ្នកប្ដន្សៅដេ់ អ្ងគ ភាព្ព្តួ តព្ិន្ិតយស ង
ើ វ ិញឯករាជយរបស់ Medicare
អ្ងគ ភាព្សនេះន្ឹងស្ញេ
ើ ិខិតសៅអ្ន កព្ន្យេ់អ្នកអ្ាំព្សី សចកត ីសសព្មចរបស់សេ។

?



សបើសិន្ IRE ន្ិោយថា យល់ម្រពម ចាំសពាេះមួ យណ្ន ក ឬទ ាំងអ្ស់ថ្ន្អ្វ ើណដេអ្ន កប្ដន្សសន ើសុាំសៅ
កនុងបែតឹងឧទធ រែ៍សាង់ ររបស់អ្នក សយើងព្តូវណតអ្ន្ុញ្ហញតឲ្យមាន្ការធានរា៉ាប់រងសេើការ
ណងទ ាំសវជា សាស្រសតកនុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោង ឬ្ត េ់ឲ្យអ្ន កន្ូ វសសវ ឬបរ ិកាារកនុងរយៈសព្េ 14 ថ្ងៃ
ព្បតិទិន្ចាប់ព្ីថ្ងៃណដេសយើងទទួ េប្ដន្សសចកត ីសសព្មចរបស់ IRE។ សបើសិន្សោកអ្ន កមាន្
បែតឹងឧទធ រែ៍ឆាប់រហ័ស សយើងព្តូវណតអ្ន្ុញ្ហញតឲ្យមាន្ការធានរា៉ាប់រងការណងទ ាំសវជា សាស្រសត ឬ
្ត េ់ជូន្អ្ន កន្ូ វសសវ ឬបរ ិកាារសនេះកនុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោងេិតចាប់ព្ីកាេបរ ិសចេ ទណដេសយើង
ទទួ េប្ដន្សសចកត ីសសព្មចចិតតរបស់ IRE ។



សបើសិន្ IRE ន្ិោយថាយល់ម្រពមចាំសពាេះមួ យណ្ន ក ឬទ ាំងអ្ស់ថ្ន្អ្វ ើណដេសោកអ្ន កសសន ើសុាំសៅ
កនុងបែតឹងឧទធ រែ៍តាមបទ ឋ ន្របស់អ្នកសព្មាប់ឱសងតាមសវជា បញ្ហា Medicare ណ្ន ក B
សយើងព្តូវអ្ន្ុញ្ហញត ឬ្ត េ់ឲ្យន្ូ វការធានរា៉ាប់រងសេើឱសងជូ ន្សោកអ្ន កកនុងរយៈសព្េ 72
សមា៉ោងបនទប់ព្សី យើងទទួ េប្ដន្សសចកត ីសសព្មច។ សបើសន្
ិ សោកអ្ន កមាន្បែតឹងឧទធ រែ៍ឆាប់
រហ័ស សយើងព្តូវណតអ្ន្ុញ្ហញតឲ្យមាន្ការធានរា៉ាប់រងការណងទ ាំសវជា សាស្រសត ឬ្ត េជ
់ ូ ន្អ្ន កន្ូ វសសវ
ឬបរ ិកាារសនេះកនុងរយៈសព្េ 24 សមា៉ោងេិតចាប់ព្ីកាេបរ ិសចេ ទណដេសយើងទទួ េប្ដន្សសចកត ី
សសព្មចចិតតរបស់ IRE ។

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័តមា
៌ ន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ជាំព្ូកទី 9 ៖ សតើព្តូវស្វ ើអ្វើសបើសិន្សោកអ្ន កមាន្បញ្ហា ឬបែាឹងតវ៉ា
(សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រង បែាឹងឧទធ រែ៍ បែាឹងតវ៉ា)

សបើសិន្ IRE ន្ិោយថា បទ ចាំសពាេះមួ យណ្ន ក ឬទ ាំងអ្ស់ថ្ន្អ្វ ើណដេអ្ន កប្ដន្សសន ស
ើ ុាំ វមាន្ន្័យ
ថាព្ួ កសេយេ់ព្សបសៅន្ឹងសសចកត ីសសព្មចកព្មិតទី 1 ។ សេសៅថា "ការតមក េ់សសចកត ី
សសព្មច"។ វក៏ព្តូវប្ដន្សៅ្ងណដរថាជា "ការព្ចាន្សចាេបែតឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក"។

ប ើសិនបសចកត ស
ី បម្រមចរឺ បទ ចំប
ឧទធ រណ៍ប្េងបទៀតបានបទ?

ោះមួ យន្្នក ឬទំងអ្ស់ននអ្វ ីន្ែលអ្ន កបានបសនស
ើ ុំ បតើខ្ញំអាច ត ឹង

សបើសិន្បែតឹងឧទធ រែ៍កព្មិតទី 2 េឺជាការព្ិន្ិតយស ើង វ ិញណ្ន កសវជា សាស្រសតស យឯករាជយ អ្ន កអាចសសន ស
ើ ស
ុាំ វន
ការយុតតិ្ម៌ថានក់រដឋ ។ សូ មសៅកាន្់ទាំព្័រ 216 សព្មាប់ព្ត
័ ៌មាន្អ្ាំព្ីការសសន ើសស
ុាំ វនការថានក់រដឋ ។
សបើសិន្បែតឹងឧទធ រែ៍កព្មិត 2 េឺជាសវនការយុតតិ្ម៌ថានក់រដឋ សោកអ្ន កអាចសសន ើសស
ុាំ វនការមត ងសទៀតកនុង
រយៈសព្េ 30 ថ្ងៃបនទប់ព្ីអ្នកប្ដន្ទទួ េសសចកត ីសសព្មច។ សោកអ្ន កអាចសសន ើសុាំឲ្យព្ិន្ិតយស ើង វ ិញន្ូ វការ
បដិសស្របស់សវនការយុតតិ្ម៌ថានក់រដឋ ស យ ក់បែតឹងសៅតុោការជាន្់ខពស់ (អ្ន្ុសោមតាមព្កមន្ីតិ វ ិ្ី
រដឋ បបសវែី ណ្ន ក 1094.5) កនុងរយៈសព្េមួ យឆានាំបនទប់ព្អ្
ី ន កទទួ េប្ដន្សសចកត ីសសព្មច។ សោកអ្ន កមិន្អាចសសន ើ
សុាំ IMR សបើសិន្អ្ន កមាន្សវនការយុតតិ្ម៌ថានក់រដឋ រ ួចសៅសហើយចាំសពាេះបញ្ហាដូ ចគនសនេះ។
សបើសិន្បែតឹងឧទធ រែ៍កព្មិតទី 2 របស់អ្នកប្ដន្ស ើងសៅដេ់អ្ងគ ភាព្ព្តួ តព្ិន្ិតយស ើង វ ិញណ្ន កសវជា សាស្រសត
(IRE) របស់ Medicare អ្ន កអាចបត ឹងឧទធ រែ៍មតងសទៀតណតកនុងករែីសបើសិន្តថ្មៃ ទឹកព្ប្ដក់ថ្ន្សសវ ឬបរ ិកាារ
ណដេអ្ន កចង់ប្ដន្បាំសព្ញប្ដន្ព្េប់សៅន្ឹងចាំន្ួន្ទឹកព្ប្ដក់អ្បបបរមាជាក់ោក់មួយប៉ោុសណា
ណ េះ។ េិខិតណដេ
សោកអ្ន កទទួ េប្ដន្ព្ី IRE ន្ឹងព្ន្យេ់បណន្ែ មអ្ាំព្ីសិទធិកនុងការបត ឹងឧទធ រែ៍ណដេអ្ន កមាន្។
សូ មសមើេណ្ន កទី I សៅទាំព្័រ 252 សព្មាប់ព្័ត៌មាន្បណន្ែ មអ្ាំព្ីកព្មិតស្សងបណន្ែ មសទៀតថ្ន្បែតឹងឧទធ រែ៍។

E5.

ញ្ហាននការ ង់ម្របាក់

សយើងមិន្អ្ន្ុញ្ហញតឲ្យអ្ន ក្តេ់សសវណងទ ាំកនុងបណា
ត ញសយើងសចញវ ិកក យបព្តេិតថ្ងៃព្ីសោកអ្ន ក សព្មាប់សសវ ន្ិង
បរ ិកាារណដេព្តូវប្ដន្ធានរា៉ាប់រងសនេះស យ
ើ ។ ចាំែុចសន្េះ េឺជាការព្ិតសបើសទេះបីជា សយើងបង់ថ្ងៃជូន្អ្ន ក្ត េ់
សសវណងទ ាំតិចជាងអ្ន ក្ត េស់ សវណងទ ាំេិតថ្ងៃ សព្មាប់សសវ ឬបរ ិកាារណដេមាន្ការធានរា៉ាប់រងក៏ស យ។ សោក
អ្ន កមិន្ព្តូវប្ដន្តព្មូវឲ្យបង់ថ្ងៃ សមតុេយថ្ន្វ ិកក យបព្តណាមួ យស ើយ។ ចាំន្ួន្ទឹកព្ប្ដក់ណតមួ យេត់ណដេអ្ន កេួ រ
ព្តូវប្ដន្សេសសន ើសុាំឲ្យបង់ថ្ងៃសនេះេឺថ្ងៃ បង់រ ួមសព្មាប់ឱសងព្បសេទទី 1 ន្ិង/ឬ ឱសងព្បសេទទី 2។
សបើសន្
ិ សោកអ្ន កទទួ េប្ដន្វ ិកក យបព្តណដេសេើសព្ីចន្
ាំ ួ ន្ថ្ងៃ សហទូ ទត់របស់អ្នកសព្មាប់ សសវ ន្ិងបរ ិកាារ
ណដេមាន្ការធានរា៉ាប់រង សូ មស្ញើវ ិកក យបព្តសនេះមកសយើង។ បោកអ្ន កមិនរួ រ ង់ វ ិកក យ ម្រតបនាោះបដ្ឋយខល ួន
ឯងប យ
ើ ។សយើងខ្ុាំន្ឹងទក់ទងសៅកាន្់អ្នក្ា េស់ សវណងទ ាំស យផ្លទេ់ ន្ិងចាត់ណចងស េះព្សាយបញ្ហាសនេះ។
សព្មាប់ព្័តមា
៌ ន្បណន្ែ ម សូ មចាប់ស្ត ើមស យអាន្ជាំព្ូកទី 7 ។ "ការសសន ើសសុាំ យើងឲ្យបង់ថ្ងៃ ចាំណែករបស់សយើងថ្ន្
វវ ិកក យបព្តណដេសោកអ្ន កប្ដន្ទទួ េសព្មាប់សសវ ឬឱសងណដេមាន្ការធានរា៉ាប់រង"។ ជាំព្ូកទី 7 ព្ិព្ែ៌ន
អ្ាំព្ីសាែន្ភាព្ណដេកនុងសនេះសោកអ្ន កអាចន្ឹងព្តូវសសន ស
ើ ុាំការសងព្ប្ដក់ព្ត ប់មកវ ិញ ឬបង់ព្ប្ដក់ថ្ងៃវវ ិកក យបព្ត
ណដេសោកអ្ន កប្ដន្ទទួ េព្ីសោកអ្ន ក្ត េស់ សវ។ ជាំព្ូកសន្េះក៏ព្ប្ដប់្ងណដរអ្ាំព្ី វ ិ្ីស្ញើព្ក សសានមណដេសសន ស
ើ ុាំ
សយើងសដើមបីបង់ព្ប្ដក់។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័តមា
៌ ន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ជាំព្ូកទី 9 ៖ សតើព្តូវស្វ ើអ្វើសបើសិន្សោកអ្ន កមាន្បញ្ហា ឬបែាឹងតវ៉ា
(សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រង បែាឹងឧទធ រែ៍ បែាឹងតវ៉ា)

បតើខ្ញំអាចបសនើសុំបោកអ្ន កឲ្យ ង់នែែសងខ្ញំ វ ិញសម្រមា ភា
់ រចំន្ណកចូ លរ ួម ង់នែែនន បសវ និង រ ិកាារ
ន្ែលខ្ញំបាន ង់ម្របាក់បហើយបានន្ែរឬបទ?
សូ មចងចាាំថា សបើសិន្សោកអ្ន កទទួ េប្ដន្វ ិកក យបព្តណដេសេើសព្ីថ្ងៃ សហទូ ទត់របស់អ្នកសព្មាប់សសវ ន្ិង
បរ ិកាារណដេមាន្ធានរា៉ាប់រង សនេះសោកអ្ន កមិន្េួ របង់ថ្ងៃ វ ិកក យបព្តស យខល ួន្ឯងស ើយ។ ប៉ោុណន្ត សបើសន្
ិ សោក
អ្ន កព្ិតជាប្ដន្បង់ថ្ងៃ វ ិកក យបព្តណមន្ សោកអ្ន កអាចទទួ េប្ដន្ព្ប្ដក់សាំែងមកវ ិញសបើសិន្សោកអ្ន កសគរព្
តាមវ ិធាន្សព្មាប់ទទួ េប្ដន្សសវន្ិងបរ ិកាារ។
សបើសិន្សោកអ្ន កន្ឹងសសន ើសកា
ុាំ រសងព្ប្ដក់ វ ិញ សោកអ្ន កន្ឹងសសន ើសុាំសសចកត ីសសព្មចធានរា៉ាប់រង។ សយើងន្ឹង
ព្ិន្ិតយសមើេ ថាសតើសសវ ឬបរ ិកាារណដេសោកអ្ន កប្ដន្បង់ព្ប្ដក់រ ួចសហើយ េឺជាសសវ ឬបរ ិកាារណដេព្តូវប្ដន្
ធានរា៉ាប់រង សហើយសយើងន្ឹងព្ិន្ិតយសមើេថាសតើសោកអ្ន កប្ដន្អ្ន្ុវតត តាមព្េប់ វ ិធាន្ទ ាំងអ្ស់សដើមបីសព្បើព្ប្ដស់
ការធានរា៉ាប់រងរបស់អ្នកណដរឬសទ។



សបើសិន្សសវ ឬបរ ិកាារណដេសោកអ្ន កប្ដន្បង់ថ្ងៃ រ ួច ព្តូវប្ដន្ធានរា៉ាប់រង សហើយសោកអ្ន ក
ប្ដន្សគរព្តាមព្េប់ វ ិធាន្ទ ាំងអ្ស់ សនេះសយើងន្ឹងស្ញើ ចាំណែកថ្ន្ការបង់ថ្ងៃ របស់សយើង
សអាយអ្ន ក្ា េស់ សវសព្មាប់សសវ ឬបរ ិកាារសនេះកនុងរយៈសព្េ 60 ថ្ងៃ តាមព្បតិទិន្ បនទប់ព្ី
សយើងប្ដន្ទទួ េសាំសែើរបស់អ្នក។ អ្ន ក្ត េ់សសវរបស់អ្នកន្ឹងស្ញើការទូ ទត់ណដេព្តូវបង់សៅឲ្យ
សោកអ្ន កបនទប់មកសទៀត។



ព្បសិន្សោកអ្ន កសៅមិន្ទន្់ប្ដន្បង់ថ្ងៃសសវន្ិងបរ ិកាារ សយើងន្ឹងស្ញើការបង់ព្ប្ដក់សៅកាន្់
សោកអ្ន ក្ត េស់ សវផ្លទេ់។ សៅសព្េណដេសយើងស្ញើការបង់ព្ប្ដក់ េឺមាន្ន្័យដូ ចជា ការសឆ្ៃ ើយ
ថា យល់ម្រពម ចាំសពាេះសាំសែើសុាំរបស់អ្នកសេើសសចកត ីសសព្មចការធានរា៉ាប់រងដូ សចានេះណដរ។



សបើសិន្សសវ ឬបរ ិកាារមិន្ព្តូវប្ដន្ធានរា៉ាប់រង ឬក៏សោកអ្ន កមិន្ប្ដន្សគរព្តាមព្េប់
វវ ិធាន្ទ ាំងអ្ស់សនេះសទ សយើងន្ឹងស្ញើឲ្យសោកអ្ន កន្ូ វេិខិតមួ យណដេព្ប្ដប់សោកអ្ន កថាសយើង
ន្ឹងមិន្សចញថ្ងៃ សសវ ឬបរ ិកាារសទ ព្ព្មទ ាំងព្ន្យេ់ព្ម
ី ូ េសហតុជូន្សោកអ្ន ក្ងណដរ។

ចុោះប ើសិនបយើងនិោយថាបយើងនឹងមិន ង់នែែ វ ិញ?
សបើសិន្សោកអ្ន កមិន្យេ់ព្សបជាមួ យន្ឹងសសចកត ីសសព្មចរបស់សយើង បនាោះបោកអ្ន កអាចប្វ ី ណតឹងឧទធ រណ៍។
សូ មអ្ន្ុវតត តាមដាំសែើរការបែតឹងឧទធ រែ៍ណដេព្តូវប្ដន្សរៀបរាប់សៅកនុងណ្ន ក E3 សៅសេើទាំព្័រ 208។ សៅសព្េ
ណដេសោកអ្ន កអ្ន្ុវតត តាមការណែនាំទ ាំងសន្េះ សូ មកត់ចាំណាថា
ាំ ៖

?



សបើសិន្ សោកអ្ន ក ក់ពាកយបែតឹងឧទធ រែ៍សដើមបីទមទរសាំែង សនេះសយើងព្តូវណត្ត េ់ចសមៃ ើយ
របស់សយើងជូ ន្សោកអ្ន កកនុងរយៈសព្េ 30 ថ្ងៃតាមព្បតិទិន្ បនទប់ព្ីសយើងប្ដន្ទទួ េបែតឹង
ឧទធ រែ៍របស់អ្នក។



សបើសិន្សោកអ្ន កកាំព្ុងសសន ស
ើ ុាំឲ្យសយើងសងថ្ងៃ ទូទត់ជូន្សោកអ្ន ក វ ិញសព្មាប់សសវ ឬបរ ិកាារ
ណដេសោកអ្ន កប្ដន្ទទួ េ ន្ិងប្ដន្បង់ព្ប្ដក់ស យខល ួន្សោកអ្ន ករ ួចសហើយ សនេះសោកអ្ន ក
មិន្អាចសសន ើសុាំបែតឹងឧទធ រែ៍រហ័សប្ដន្ស ើយ។

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័តមា
៌ ន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ជាំព្ូកទី 9 ៖ សតើព្តូវស្វ ើអ្វើសបើសិន្សោកអ្ន កមាន្បញ្ហា ឬបែាឹងតវ៉ា
(សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រង បែាឹងឧទធ រែ៍ បែាឹងតវ៉ា)

សបើសិន្សយើងសឆ្ៃ ើយថា បទ ចាំសពាេះបែតឹងឧទទ ែ៍របស់អ្នក សហើយសសវ ន្ិងបរ ិកាារ តាម្មម តាព្តូវប្ដន្ធាន
រា៉ាប់រងស យ Medicare សយើងន្ឹងស្ញើបែតឹងរបស់អ្នកស យសវ ័យព្បវតត ិសៅ Independent Review Entity (IRE)
។ សយើងន្ឹងជូ ន្ដាំែឹងសោកអ្ន កតាមរយៈេិខិត សបើសិន្វសកើតស ើង។



សបើសិន្ IRE ព្ចាន្សចាេន្ូ វសសចកត ីសសព្មចរបស់សយើង សហើយន្ិោយថាសយើងេួ រណតបង់ព្ប្ដក់
សៅឲ្យសោកអ្ន ក សយើងព្តូវណតបង់ព្ប្ដក់សៅឲ្យសោកអ្ន ក ឬសៅឲ្យសោកអ្ន ក្ត េស់ សវសុខភាព្
កនុងរយៈសព្េ 30 ថ្ងៃតាមព្បតិទិន្។ សបើសិន្ចសមៃ ើយសៅន្ឹងបែតឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នកេឺ យល់
ម្រពម សៅព្េប់ដាំណាក់កាេថ្ន្ដាំសែើរការបែតឹងឧទធ រែ៍បនទប់ព្ីកព្មិតទី 2 សនេះសយើងព្តូវណត
ស្ញើការបង់ថ្ងៃ ទូទត់ណដេសោកអ្ន កប្ដន្សសន ើសជ
ុាំ ូ ន្សោកអ្ន ក ឬជូ ន្អ្ន ក្ត េស់ សវណងទ ាំកនុង
រយៈសព្េ 60 ថ្ងៃ តាមព្បតិទិន្។



សបើសិន្ IRE ន្ិោយថា បទ ចាំសពាេះបែតឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក មាន្ន្័យថាព្ួ កសេ យេ់ព្ព្ម
ចាំសពាេះសសចកត ីសសព្មចរបស់សយើង មិន្ណមន្សាំសែើរបស់អ្នកសទ។ (សន្េះព្តូវសៅថា "តមក េស់ សចកត ី
សសព្មច។" វក៏ព្តូវប្ដន្សេសៅ្ងណដរថា “ការបដិសស្បែតឹងឧទធ រែ៍របស់សោកអ្ន ក។”)
េិខិតណដេអ្ន កទទួ េប្ដន្ន្ឹងព្ន្យេ់អ្ាំព្ស
ី ិទធិបតឹងឧទធ រែ៍បណន្ែ មរបស់អ្នក ។ សោកអ្ន កអាច
បត ឹងឧទធ រែ៍មតងសទៀត ព្បសិន្តថ្មៃ សាច់ព្ប្ដក់ថ្ន្សសវ ឬបរ ិកាារណដេសោកអ្ន កចង់ប្ដន្
បាំសព្ញប្ដន្តាមសាច់ព្ប្ដក់អ្បបបរមាមួ យចាំន្ួន្។ សូ មសមើេណ្ន កទី I សៅទាំព្័រ 252 សព្មាប់
ព្័ត៌មាន្បណន្ែ មអ្ាំព្ីកព្មិតស្សងបណន្ែ មសទៀតថ្ន្បែតង
ឹ ឧទធ រែ៍។

សបើសិន្សយើងសឆ្ៃ ើយថា បទ ចាំសពាេះបែតឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក សហើយសសវ ន្ិងបរ ិកាារ េឺជាទូ សៅព្តូវប្ដន្ធានរា៉ាប់រង
ស យ Medi-Cal សនេះសោកអ្ន កអាច ក់បែតឹងឧទធ រែ៍កព្មិតទី 2 ស យខល ួន្សោកអ្ន កប្ដន្ (សូ មសមើេ ណ្ន ក
E4 សៅទាំព្័រ 213)។

F. ឱ្សែ ន្្នក D
F1. បតើម្រតូវប្វ ីោងបមច ប ើសិនបោកអ្ន កមាន ញ្ហាកនញងការទទួ លបានឱ្សែ ន្្នក Dឬបោក
អ្ន កចង់ឲ្យបយើង ង់ម្របាក់ជូនបោកអ្ន ក វ ិញចំប ោះឱ្សែ ន្្នក D
អ្តថព្បសោជន្៍របស់អ្នកកនុងនមជាសមាជិកមានក់ថ្ន្ណ្ន្ការរបស់សយើង រ ួមមាន្ការធានរា៉ាប់រងចាំសពាេះឱសង
ព្តូវការសវជា បញ្ហាជាសព្ចើន្។ ភាេសព្ចើន្ថ្ន្ឱសងទ ាំងសន្េះ េឺ "ឱសង ណ្ន ក D"។ មាន្ឱសងមួ យចាំន្ួន្ណដេ
Medicare ណ្ន ក D មិន្ធានរា៉ាប់រង ប៉ោុណន្ត Medi-Cal អាចន្ឹងធានរា៉ាប់រង។ ន្្នកបនោះអ្នុវតត ន្តចំប ោះ ណតង
ឹ
ឧទធ រណ៍ន្្នក D ។
បញ្ា ីថ្ន្ឱសងណដេមាន្ការធានរា៉ាប់រង (បញ្ា ឱ
ី សង) រ ួមមាន្ឱសងខៃ េះ ណដេមាន្សញ្ហញសាំគេ់ "NT"។ ឱសង
ទ ាំងសន្េះ មិនសែ ិតសៅកនុងឱសង ណ្ន ក D ស ើយ។ បែតង
ឹ ឧទធ រែ៍ ឬសសចកត ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រងទក់ទង
ន្ឹងឱសងណដេមាន្សញ្ហញសាំគេ់ "NT" អ្ន្ុវតត តាមដាំសែើរការសៅកនុងណ្ន ក E សៅទាំព្័រ 205។
បតើខ្ញំអាចបសនើសុំបសចកត ីសបម្រមចបលើការធានារ៉ា រ់ ង ឬប្វ ី ណតឹងឧទធ រណ៍
ញ្ហជ ន្្នក D បានន្ែរឬបទ?

ក់ព័នធនឹងឱ្សែម្រតវូ ការបវជជ

បាទឬចាស។ ខាងសព្កាមសន្េះ េឺជាឧទហរែ៍សាព្
ី ីសសចកត ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រង ណដេសោកអ្ន កអាចសសន ើ
សុាំឲ្យសយើងស្វ សើ ើងចាំសពាេះឱសង ណ្ន ក D:

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័តមា
៌ ន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
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ជាំព្ូកទី 9 ៖ សតើព្តូវស្វ ើអ្វើសបើសិន្សោកអ្ន កមាន្បញ្ហា ឬបែាឹងតវ៉ា
(សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រង បែាឹងឧទធ រែ៍ បែាឹងតវ៉ា)

សោកអ្ន កសសន ើសុាំឲ្យសយើងឲ្យសេើកណេងដូ ចជា៖

o ការសសន ើសុាំឲ្យសយើងស្វ កា
ើ រធានរា៉ាប់រងសេើឱសង ណ្ន ក D ណដេមិន្សែ ិតកនុងបញ្ា ីឱសងណដេ
ព្តូវប្ដន្ធានរា៉ាប់រងរបស់ណ្ន្ការ

o ការសសន ើសសុាំ យើងឲ្យសេើកណេងការកព្មិតសេើការធានរា៉ាប់រងសព្មាប់ឱសងរបស់ណ្ន្ការ
(ដូ ចជាការកព្មិតសៅសេើចន្
ាំ ួ ន្ឱសងណដេសោកអ្ន កអាចទទួ េប្ដន្)



សោកអ្ន កសសន ើសសុាំ យើងថាសតើសបើឱសងព្តូវប្ដន្ធានរា៉ាប់រងសព្មាប់សោកអ្ន កឬអ្ត់ (ឧទហរែ៍
សៅសព្េណដេឱសងរបស់អ្នកសែ ិតសៅកនុងបញ្ា ីឱសងថ្ន្ណ្ន្ការប៉ោុណន្ត សយើងតព្មូវឲ្យសោកអ្ន ក
ទទួ េប្ដន្ការឯកភាព្ព្ីសយើងជាមុន្សិន្មុន្សព្េណដេសយើងធានរា៉ាប់រងជូ ន្សោកអ្ន ក)។

កំណត់សមាាល់៖ សបើសិន្ឱសងសាែន្ព្ប្ដប់សោកអ្ន កថាសវជា បញ្ហាឱសងសោកអ្ន កមិន្អាច្គ ត់្គង់ប្ដន្ សោក
អ្ន កន្ឹងទទួ េប្ដន្ការជូ ន្ដាំែឹងណដេព្ន្យេ់សោកអ្ន កថាព្តូវទក់ទងមកសយើងោ៉ោងដូ ចសមត ចសដើមបីសសន ើសុាំ
សសចកត ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រង។



សោកអ្ន កអាចសសន ើសុាំសយើងឲ្យបង់ព្ប្ដក់សព្មាប់ឱសងព្តូវការសវជា បញ្ហាណដេសោកអ្ន កប្ដន្ទិញ
រ ួចសហើយ។ សន្េះ េឺជាការសសន ស
ើ ុាំសសចកត ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រងចាំសពាេះការបង់ព្ប្ដក់។

វកយសពទ ចា ់ សព្មាប់សសចកត ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រងឱសង ណ្ន ក D េឺជា "ការកំណត់បលើការ
ធានារ៉ា ់រង"។
សបើសិន្សោកអ្ន កមិន្យេ់ព្សបន្ឹងសសចកត ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រងរបស់សយើង សនេះសោកអ្ន កអាចបត ឹង
ឧទធ រែ៍ចាំសពាេះសសចកត ីសសព្មចសន្េះប្ដន្។ ណ្ន កសន្េះន្ឹងព្ប្ដប់សោកអ្ន កព្ីរសបៀបសសន ស
ើ ុាំសសចកត ីសសព្មចសេើការ
ធានរា៉ាប់រងនិងរសបៀបសសន ស
ើ ុាំបែតឹងឧទធ រែ៍។
សូ មសព្បើព្ប្ដស់តារាងខាងសព្កាមសន្េះ សដើមបីជួយសោកអ្ន កកនុងការសសព្មចថាណ្ន កណាមាន្ព្័ត៌មាន្សព្មាប់
សាែន្ភាព្របស់អ្នក៖

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័តមា
៌ ន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
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ជាំព្ូកទី 9 ៖ សតើព្តូវស្វ ើអ្វើសបើសិន្សោកអ្ន កមាន្បញ្ហា ឬបែាឹងតវ៉ា
(សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រង បែាឹងឧទធ រែ៍ បែាឹងតវ៉ា)

បតើបោកអ្ន កសែត
ិ កនញងស្ថែនភាពណាមួ យកនញងចំបណាមស្ថែនភាពទំងបនោះ?
សតើសោកអ្ន កព្តូវការ
ឱសងណដេមិន្មាន្
សៅកនុងបញ្ា ីឱសង
របស់សយើង ឬសោក
អ្ន កចង់ឲ្យសយើងសេើក
ណេងសេើវវ ិធាន្ ឬការ
កព្មិតឱសងណដេ
សយើងធានរា៉ាប់រងណដរ
ឬសទ?

សតើសោកអ្ន កចង់ឲ្្
យសយើងរា៉ាប់រងសេើឱ
សងណដេមាន្សៅកនុង
បញ្ា ីឱសងរបស់សយើង
សហើយសោកអ្ន កសជឿ
ជាក់ថា សោកអ្ន ក
ប្ដន្បាំសព្ញតាមវវ ិធាន្
ឬការកព្មិត (ដូ ចជា
ការទទួ េប្ដន្ការឯក
ភាព្ជាមុន្) ចាំសពាេះឱ
សងណដេសោកអ្ន កព្តូវ
ការណដរឬសទ?

សតើសោកអ្ន កចង់ឲ្្
យសយើងបង់ព្ប្ដក់ជូន្
សោកអ្ន កវវ ិញសព្មាប់
ឱសងណដេសោកអ្ន ក
ប្ដន្ទទួ េ ន្ិងប្ដន្
បង់ថ្ងៃ សហើយណដរឬសទ?

សតើសយើងធាៃប់ប្ដន្
ព្ប្ដប់សោកអ្ន ករ ួចមក
សហើយណដរឬសទថា សយើង
ន្ឹងមិន្ធានរា៉ាប់រង
ឬបង់ព្ប្ដក់សព្មាប់
ឱសងតាមរសបៀបណដេ
សោកអ្ន កចង់ឲ្យវមាន្
ការធានរា៉ាប់រង ឬបង់
ព្ប្ដក់?

បោកអ្ន កអាចបសនើសុំ
បយើងឲ្យប្វ ីការបលើកន្ល
ង។ (សន្េះ េឺជាព្បសេទ
មួ យថ្ន្សសចកត ីសសព្មច
សេើការធានរា៉ាប់រង)។

បោកអ្ន កអាចបសនើសុំ
បយើងឲ្យប្វ បី សចកត ី
សបម្រមចបលើធានា
រ៉ា ់រង។

បោកអ្ន កអាចបសនើសុំឲ្យ
បយើង ង់ម្របាក់ជូន
បោកអ្ន ក វ ិញ។ (សន្េះ េឺ
ជាព្បសេទមួ យថ្ន្សសច
កត ីសសព្មចសេើការធាន
រា៉ាប់រង)។

បោកអ្ន កអាចដ្ឋក់
កយ ណេឹងឧទធ រណ៍
បាន។ (សន្េះមាន្ន្័យ
ថាអ្ន កកាំព្ុងសសន ើសុាំ
សយើងឲ្យព្ិចារណាស ើង វ ិ
ញ។)

សូ មចាប់ស្ត ើមជាមួ យ
ន្្នក F2 សៅទាំព្័រ 224
។ ក៏សមើេណ្ន ក F3 ន្ិង
F4 សៅសេើទាំព្័រ 226
ន្ិង 227 ្ងណដរ។

សូ មរំេងសៅមុខសៅ
កាន្់ន្្នក F4 សៅទាំព្័រ
226។

សូ មរំេងសៅមុខសៅ
កាន្់ន្្នក F4 សៅទាំព្័រ
226។

សូ មរំេងសៅមុខសៅ
កាន្់ន្្នក F5 សៅទាំព្័រ
231។

F2. បតើការបលើកន្លងរឺជាអ្វ ី?
ការសេើកណេង េឺជាការអ្ន្ុញ្ហញតឲ្យទទួ េប្ដន្ការធានរា៉ាប់រងសេើឱសងណដេជា្មម តាមិន្មាន្សៅកនុងបញ្ា ី
ថ្ន្ឱសង ណដេមាន្ការធានរា៉ាប់រងរបស់សយើង ឬជាការអ្ន្ុញ្ហញតឲ្យសព្បើព្ប្ដស់ឱសងស យមិន្ចាាំប្ដច់មាន្
វវ ិធាន្ ន្ិងការកាំែត់ជាក់ោក់ណាមួ យ។ សបើសិន្ឱសងមិន្មាន្សៅកនុងបញ្ា ីឱសងណដេមាន្ធានរា៉ាប់រងរបស់

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័តមា
៌ ន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ជាំព្ូកទី 9 ៖ សតើព្តូវស្វ ើអ្វើសបើសិន្សោកអ្ន កមាន្បញ្ហា ឬបែាឹងតវ៉ា
(សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រង បែាឹងឧទធ រែ៍ បែាឹងតវ៉ា)

សយើង ឬមិន្ព្តូវប្ដន្ធានរា៉ាប់រងសៅតាមរសបៀបណដេសោកអ្ន កចង់ប្ដន្ សោកអ្ន កអាចសសន ើសុាំឲ្យសយើងស្វ ើ
"ការសេើកណេង" ប្ដន្។
សៅសព្េណដេសោកអ្ន កសសន ស
ើ ុាំការសេើកណេង សវជា បែឌត
ិ របស់អ្នក ឬអ្ន កសចញសវជា បញ្ហាស្សងសទៀតន្ឹងព្តូវ
ព្ន្យេ់អ្ាំព្ម
ី ូ េសហតុសវជា សាស្រសតណដេសោកអ្ន កព្តូវការការសេើកណេង។
ខាងសព្កាមសន្េះ េឺជាឧទហរែ៍សាីព្ីការសេើកណេង ណដេសោកអ្ន ក ឬសវជា បែឌិតរបស់អ្នក ឬអ្ន កសចញសវជា បញ្ហា
ស្សងសទៀតអាចសសន ើសសុាំ យើងឲ្យ ៖
1. ការធានរា៉ាប់រងសេើឱសង ណ្ន ក D ណដេមិន្សែ ិតកនុងបញ្ា ីឱសង ណដេព្តូវធានរា៉ាប់រងរបស់សយើង
(បញ្ា ីឱសង)។



សបើសិន្សយើងយេ់ព្ព្មស្វ កា
ើ រសេើកណេងន្ិងធានរា៉ាប់រងសេើឱសងណដេមិន្សែ ត
ិ សៅកនុង
បញ្ា ីឱសងសនេះសោកអ្ន កន្ឹងព្តូវបង់ថ្ងៃ ចាំណែកថ្ន្ចាំណាយណដេអ្ន្ុវតត ចាំសពាេះឱសងកនុងថានក់
ទី 2 សព្មាប់ឱសងមាន្មា៉ោកយីសហាឬ ឱសងថានក់ទី 1 សព្មាប់ឱសងទូ សៅ។



សោកអ្ន កមិន្អាចសសន ើសកា
ុាំ រសេើកណេងចាំសពាេះថ្ងៃ បង់រ ួមទូ ទត់ ឬបរ ិមាែធានរា៉ាប់រងរ ួមគន
ណដេសយើងតព្មូវឲ្យសោកអ្ន កបង់សព្មាប់ឱសងសនេះសទ។

2. ការដកសចញការកព្មិតសៅសេើការធានរា៉ាប់រងរបស់សយើង។ មាន្វ ិធាន្ ឬការកព្មិតបណន្ែ មណដេ
អ្ន្ុវតត ចាំសពាេះឱសងមួ យចាំន្ួន្សៅកនុងបញ្ា ីឱសងរបស់សយើង (សព្មាប់ព្័ត៌មាន្បណន្ែ ម សូ មសមើេ
ជាំព្ូកទី 5 ណ្ន ក C ទាំព្័រ 131)។



វវ ិធាន្ន្ិងការកព្មិតបណន្ែ មសេើការធានរា៉ាប់រងសព្មាប់ឱសងជាក់ោក់មួយចាំន្ួន្រ ួមមាន្៖

o តព្មូវឱយសព្បើព្ប្ដស់ឱសងគមន្មា៉ោកយីសហា ជាំន្ួសឱយឱសងមាន្មា៉ោកយីសហា។
o ទទួ េប្ដន្ការឯកភាព្ព្ីណ្ន្ការមុន្សព្េណដេសយើងន្ឹងយេ់ព្ព្មធានរា៉ាប់រងសេើឱសង
សព្មាប់សោកអ្ន ក។ (ជួ ន្កាេ សេសៅថា "ការអ្ន្ុញ្ហញតជាមុន្។")

o តព្មូវឲ្យសាកេបងឱសងស្សងជាមុន្សិន្ មុន្សព្េណដេសយើងយេ់ព្ព្មធានរា៉ាប់រងសេើ
ឱសងណដេសោកអ្ន កប្ដន្សសន ើសុាំ។ (ជួ ន្កាេ សេសៅថា "ការព្ាប្ដេតាមដាំណាក់កាេ។")

o ការកព្មិតបរ ិមាែ។ សព្មាប់ឱសងមួ យចាំន្ួន្ សយើងកាំែត់ប រ ិមាែឱសងណដេសោកអ្ន ក
អាចមាន្។



សបើសយើងយេ់ព្ព្មស្វ កា
ើ រសេើកណេង សហើយេុបសចាេការកព្មិតចាំសពាេះសោកអ្ន ក សនេះសោក
អ្ន កសៅណតអាចសសន ស
ើ កា
ុាំ រសេើកណេងសេើចាំន្ួន្ថ្ងៃ បង់រ ួមទូ ទត់ ណដេសយើងតព្មូវឲ្យសោកអ្ន ក
ចាំណាយសេើឱសង។

វកយសពទ ចា ់ សព្មាប់ការសសន ើសុាំការដកសចញការកព្មិតសេើការធានរា៉ាប់រងចាំសពាេះឱសង សព្េខៃ េះ
ព្តូវប្ដន្សៅថា ការសសន ើសុាំ "ការបលើកន្លង ញ្ជឱ្
ី សែន្ែលមានការធានារ៉ា រ់ ងពីម្រក ុមហុនធានា
រ៉ា ់រង"។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័តមា
៌ ន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ជាំព្ូកទី 9 ៖ សតើព្តូវស្វ ើអ្វើសបើសិន្សោកអ្ន កមាន្បញ្ហា ឬបែាឹងតវ៉ា
(សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រង បែាឹងឧទធ រែ៍ បែាឹងតវ៉ា)

F3. បរឿងសំខាន់ន្ែលម្រតូវែឹងអ្ំពីការបសនើសុំការបលើកន្លង
បវជជ ណឌត
ិ រ ស់អ្នក ឬអ្ន កបចញបវជជ ញ្ហជប្េងបទៀតម្រតូវម្របា ់បយើងអ្ំពម
ី ូ លបហតុបវជជស្ថស្តសតនានា
សវជា បែឌិតរបស់អ្នក ឬអ្ន កសចញសវជា បញ្ហាស្សងសទៀតព្តូវ្ត េ់ឲ្យសយើងន្ូ វសសចកត ីណងៃងការែ៍មួយណដេព្ន្យេ់អ្ាំព្ី
មូ េសហតុសវជា សាស្រសត សដើមបីសសន ើសកា
ុាំ រសេើកណេង។ សសចកត ីសសព្មចរបស់សយើងអ្ាំព្កា
ី រសេើកណេងន្ឹងកាន្់ណតឆាប់
រហ័សព្បសិន្សបើសោកអ្ន ក ក់បញ្ចេ
ូ ន្ូ វព្័ត៌មាន្ព្ីសវជា បែឌិតរបស់អ្នក ឬអ្ន កសចញសវជា បញ្ហាស្សងសទៀត សៅ
សព្េណដេសោកអ្ន កសសន ើសកា
ុាំ រសេើកណេង។
ជាទូ សៅ បញ្ា ីឱសងរបស់សយើងរ ួមបញ្ចេ
ូ ន្ូ វឱសងសព្ចើន្ជាងមួ យ សដើមបីព្ាប្ដេអាការ ជាក់ោក់។ ទ ាំងសន្េះព្តូវ
ប្ដន្សេសៅថា ឱសង "ជាំន្ួស"។ សបើសិន្ឱសងជាំន្ួសមាន្ព្បសិទធភាព្ ដូ ចគនន្ឹងឱសងណដេសោកអ្ន កកាំព្ុង
សសន ើសុាំ សហើយន្ឹងមិន្បងក ឲ្យមាន្្េរំខាន្បនទប់បន្ស ាំ ឬបញ្ហាសុខភាព្ស្សងសទៀតសនេះ ជាទូ សៅសយើងន្ឹងមិន្
ឯកភាព្សេើការសសន ើសុាំការសេើកណេងរបស់អ្នកស ើយ។
បយើងនឹងប្ែ យ
ើ ថា យល់ម្រស

ឬ បទ ចំប

ោះការបសនស
ើ កា
ុំ របលើកន្លងរ ស់អ្នក



សបើសិន្សយើងសឆ្ៃ ើយថា បាន ចាំសពាេះការសសន ើសុាំការសេើកណេងរបស់អ្នក សនេះការសេើកណេងសនេះ
ជាទូ សៅន្ឹងបន្ត រហូ តដេ់បញ្ច ប់ឆានាំតាមព្បតិទិន្។ សន្េះជាការព្ិត ដរាបណាសវជា បែឌិតរបស់
អ្ន កបន្ត សចញសវជា បញ្ហាឲ្យសោកអ្ន ក សហើយឱសងសនេះសៅណតមាន្សុវតែ ិភាព្ ន្ិងព្បសិទធភាព្
កនុងការព្ាប្ដេសាែន្ភាព្របស់អ្នក។



សបើសិន្សយើងន្ិោយថា បទ ចាំសពាេះការសសន ើសកា
ុាំ រសេើកណេងរបស់អ្នក សនេះសោកអ្ន កអាចសសន ើ
សុាំឱយមាន្ការព្ិន្ិតយស ើង វ ិញសេើសសចកត ីសសព្មចរបស់សយើង តាមរយៈការបត ឹងឧទធ រែ៍។ ណ្ន កទី
F5 សៅទាំព្័រ 231 ព្ប្ដប់ព្ីរសបៀប ក់បែតឹងឧទធ រែ៍សបើសិន្សយើងន្ិោយថាបទ។

ណ្ន កបនទប់ ព្ប្ដប់សោកអ្ន កព្ី វ ិ្ីសសន ើសុាំសសចកត ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រង រ ួមបញ្ចេ
ូ ទ ាំងការសេើកណេង។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័តមា
៌ ន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
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ជាំព្ូកទី 9 ៖ សតើព្តូវស្វ ើអ្វើសបើសិន្សោកអ្ន កមាន្បញ្ហា ឬបែាឹងតវ៉ា
(សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រង បែាឹងឧទធ រែ៍ បែាឹងតវ៉ា)

សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect

F4. វវ ិ្ីបសនើសុំបសចកត ីសបម្រមចបលើការធានារ៉ា ់រង
ឱ្សែ ន្្នក D រ ួម ញ្ចូលទំងការបលើកន្លង

ក់ព័នធនឹងឱ្សែ ន្្នក D ឬសំណងសម្រមា ់

អ្វ ីន្ែលម្រតវូ ប្វ ី







?

សសន ើសព្ុាំ បសេទថ្ន្សសចកត ីសសព្មចសេើការធាន
រា៉ាប់រងណដេសោកអ្ន កចង់ប្ដន្។ ទូ រសព្ទ
សរសសរេិខិត ឬទូ រសារមកសយើងសដើមបីស្វ កា
ើ រ
សសន ើសុាំ។ សោកអ្ន ក ឬតាំណាងរបស់អ្នក ឬ
សវជា បែឌិតរបស់អ្នក (ឬអ្ន កសចញសវជា បញ្ហា
ស្សងសទៀត) អាចសសន ើសប្ដ
ុាំ ន្។ អ្ន កអាចទូ រសព្ទ
មកសយើងតាមសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8
យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ
សរៀងរាេ់ថ្ងៃ ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់សព្មាក
សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រ
សព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅថ្ងៃ ស្វ ើការបនទ
ប់។
សោកអ្ន ក ឬសវជា បែឌិតរបស់អ្នក (ឬអ្ន កសចញ
សវជា បញ្ហាស្សងសទៀត) ឬបុេគេដថ្ទស្សងសទៀត
ណដេសដើរតួ ជាំន្ួសសោកអ្ន ក អាចសសន ើសសុាំ សចកត ី
សសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រង។ សោកអ្ន ក ក៏
អាចមាន្សមធាវ ើតាំណាងឲ្យសោកអ្ន ក្ងណដរ។
សូ មអាន្ណ្ន កទី D សៅទាំព្រ័ 200 សដើមបីណសវ ង
យេ់ព្ីរសបៀប្ា េកា
់ រអ្ន្ុញ្ហញតដេ់បុេគេស្សង
សដើមបីស្វ ើជាតាំណាងរបស់អ្នក។

សបងា ៖ វវ ិ្ីបសនើសបុំ សចកត ស
ី បម្រមចបលើការធានា
រ៉ា ់រងសម្រមា ឱ្
់ សែ ឬការ ង់ម្របាក់
ទូ រសព្ទ សរសសរ ឬទូ រសារមកសយើងសដើមបីសសន ើសុាំ ឬ
សសន ើឲ្យសវជា បែឌិត ឬតាំណាងរបស់អ្នក ឬអ្ន កសចញ
សវជា បញ្ហាស្សងសទៀតសសន ើស។ុាំ សយើងន្ឹង្ត េ់
ចសមៃ ើយឲ្យសោកអ្ន កអ្ាំព្ីសសចកត ីសសព្មចសេើការ
ធានរា៉ាប់រងសត ង់ រ កនុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោង។
សយើងន្ឹង្ត េ់ចសមៃ ើយឲ្យសោកអ្ន កអ្ាំព្ីការបង់
ព្ប្ដក់ជូន្ វ ិញសព្មាប់ឱសង ណ្ន ក D ណដេសោក
អ្ន កប្ដន្បង់ព្ប្ដក់រ ួច កនុងរយៈសព្េ 14 ថ្ងៃ តាម
ព្បតិទិន្។



សបើសិន្សោកអ្ន កសសន ើសកា
ុាំ រសេើកណេង សូ ម
ភាាប់មកជាមួ យន្ូ វសសចកត ីណងៃ ងការែ៍ណដេ
គាំព្ទការសសន ើសុាំ សចញស យសវជា បែឌិតរបស់
អ្ន ក ឬអ្ន កសចញសវជា បញ្ហាស្សងសទៀត។



សោកអ្ន ក ឬសវជា បែឌិតរបស់អ្នក ឬអ្ន ក
សចញសវជា បញ្ហាស្សងសទៀតអាចសសន ើសុាំសសចកត ី
សសព្មចឆាប់រហ័ស។ (ជាទូ សៅ សសចកត ី
សសព្មចឆាប់រហ័សន្ឹងព្តូវសចញកនុងរយៈ
សព្េ 24 សមា៉ោង។)



សូ មអាន្ណ្ន កសន្េះ សដើមបីឲ្យព្ប្ដកដថា សោក
អ្ន កមាន្េកា ែៈសមបតត ិព្េប់ព្គន្់សព្មាប់
បែាឹងឧទធ រែ៍ឆាប់រហ័ស! សូ មអាន្ណ្ន កសន្េះ
្ងណដរ សដើមបីរកសមើេព្័តមា
៌ ន្អ្ាំព្ីកាេ
កាំែត់សព្េថ្ន្សសចកា ីសសព្មច។



សោកអ្ន កមិន្ចាាំប្ដច់្តេកា
់ រអ្ន្ុញ្ហញតជា
ោយេកា ែ៍អ្កសរសៅសវជា បែឌិតរបស់អ្នក ឬ
អ្ន កសចញសវជា បញ្ហាស្សងសទៀត សដើមបីសសន ើសសុាំ យើង
ឲ្យសចញសសចកត ីសសព្មចធានរា៉ាប់រងជាំន្ួស
សោកអ្ន កសទ។



សបើសិន្សោកអ្ន កចង់សសន ើសសុាំ យើងឲ្យបង់ព្ប្ដក់ជូន្សោកអ្ន ក វ ិញសព្មាប់ឱសង សូ មអាន្ជាំព្ូក
ទី 7 ណ្ន ក A ទាំព្័រ 154 ថ្ន្សសៀវសៅណែនាំសន្េះ។ ជាំព្ូកទី7 សរៀបរាប់អ្ាំព្សី ព្េសវោណដេសោក
អ្ន កអាចសសន ើសុាំការបង់ព្ប្ដក់ជូន្ វ ិញ។ ជាំព្ូកសន្េះក៏ព្ប្ដក់្ងណដរអ្ាំព្ីរសបៀបស្ញើព្ក សសានម
ណដេសសន ស
ើ ុាំឲ្យសយើងបង់សងចាំណែកថ្ន្ការការចាំណាយសៅសេើឱសង ណដេសោកអ្ន កប្ដន្
បង់រ ួច។

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័តមា
៌ ន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ជាំព្ូកទី 9 ៖ សតើព្តូវស្វ ើអ្វើសបើសិន្សោកអ្ន កមាន្បញ្ហា ឬបែាឹងតវ៉ា
(សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រង បែាឹងឧទធ រែ៍ បែាឹងតវ៉ា)



សបើសិន្សោកអ្ន កសសន ើសកា
ុាំ រសេើកណេង សូ ម្តេ់ន្ូវ "សសចកត ីណងៃ ងការែ៍គាំព្ទ។" សវជា បែឌិត
របស់សោកអ្ន ក ឬអ្ន កសចញសវជា បញ្ហាស្សងសទៀតព្តូវ្ត េឲ្
់ យសយើងន្ូ វមូ េសហតុសវជា សាស្រសតចាំសពាេះ
ការសេើកណេងសេើឱសង។ សយើងសៅថា "សសចកត ីណងៃ ងការែ៍គព្ាំ ទ។"



សវជា បែឌិតរបស់អ្នក ឬអ្ន កសចញសវជា បញ្ហាស្សងសទៀត អាចទូ រសារ ឬស្ញសើ សចកត ីណងៃងការែ៍មក
កាន្់សយើង។ ឬសវជា បែឌិតរបស់អ្នក ឬអ្ន កសចញសវជា បញ្ហាស្សងសទៀតអាចព្ប្ដប់សយើងតាម
ទូ រសព្ទ សហើយទូ រសារ ឬស្ញសើ សចកត ីណងៃ ងការែ៍សនេះ។

ប ើសិនសុខភាពរ ស់អ្នកតម្រមូវ បោកអ្ន កអាចបសនស
ើ បុំ យើងឲ្យបចញ "បសចកត ីសបម្រមចធានារ៉ា ់រងឆា ់
រហ័ស"
សយើងន្ឹងសព្បើព្ប្ដស់ "កាេកាំែត់សព្េសា ង់
រហ័ស"។

រ" សេើកណេងណតសយើងយេ់ព្ព្មសព្បើព្ប្ដស់ "កាេកាំែត់សព្េឆាប់



បសចកត ស
ី បម្រមចបលើការធានារ៉ា ់រងសេង់ដ្ឋរ មាន្ន្័យថា សយើងន្ឹង្ត េ់ឲ្យសោកអ្ន កន្ូ វចសមៃ ើយ
កនុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោង បនទប់ព្ីសព្េណដេសយើងទទួ េប្ដន្សសចកត ីណងៃ ងការែ៍របស់
សវជា បែឌិតសោកអ្ន ក។



បសចកត ស
ី បម្រមចបលើការធានារ៉ា ់រងឆា រ់ ហ័សមាន្ន្័យថាសយើងន្ឹង្ត េ់ឲ្យសោកអ្ន កន្ូ វ
ចសមៃ ើយកនុងរយៈសព្េ 24 សមា៉ោងបនទប់ព្ីសយើងទទួ េប្ដន្សសចកត ីណងៃ ងការែ៍របស់ព្េូសព្ទយ។

វកយសពទ ចា ់សព្មាប់ "សសចកត ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រងឆាប់រហ័ស" េឺ "ការកំណត់បលើការធានា
រ៉ា ់រង នាទន់"។
សោកអ្ន កអាចទទួ េប្ដន្សសចកត ីសសព្មចឆាប់រហ័សសៅប្ដន្ េុេះព្តាណត សោកអ្ន កសសន ើសុាំឱសងណដេសោកអ្ន ក
មិន្ទន្់ប្ដន្ទទួ េ។ (សោកអ្ន កមិន្អាចទទួ េប្ដន្សសចកត ីសសព្មចធានរា៉ាប់រងឆាប់រហ័សប្ដន្សទ សបើសិន្
សោកអ្ន កសសន ើសសុាំ យើងឲ្យបង់ព្ប្ដក់ជូន្សោកអ្ន កវវ ិញចាំសពាេះឱសងណដេសោកអ្ន កប្ដន្ទិញរ ួចសហើយសនេះ)។
សោកអ្ន កអាចទទួ េប្ដន្សសចកត ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រងឆាប់រហ័សសៅប្ដន្ េុេះព្តាណតការសព្បើព្ប្ដស់កាេ
កាំែត់សព្េសត ង់ រអាចបងក សព្គេះថានក់្ៃន្់្ៃរដេ់សុខភាព្របស់អ្នក ឬប៉ោេះពាេ់ដេ់សមតែ ភាព្បាំសព្ញការងារ
របស់អ្នក។
សបើសិន្សវជា បែឌិតរបស់អ្នក ឬអ្ន កសចញសវជា បញ្ហាស្សតសទៀតព្ប្ដប់សយើងថាសុខភាព្របស់អ្នកតព្មូវឲ្យមាន្
"សសចកត ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រងឆាប់រហ័ស" សយើងន្ឹងយេ់ព្ព្ម្ា េ់ឲ្យសោកអ្ន កស យសវ ័យព្បវតត ិន្ូវសសចកត ី
សសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រងឆាប់រហ័ស សហើយេិខិតន្ឹងព្ប្ដប់សោកអ្ន កដូ សចានេះណដរ។



?

សបើសិន្សោកអ្ន កសសន ើសសុាំ សចកត ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រង ឆាប់រហ័សស យខល ួន្សោកអ្ន ក
(ស យគមន្ការគាំព្ទព្ីសវជា បែឌិតសោកអ្ន ក ឬអ្ន កសចញសវជា បញ្ហាស្សងសទៀត) សយើងន្ឹង
សសព្មចថាសតើសោកអ្ន កទទួ េប្ដន្សសចកត ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រង ឆាប់រហ័សណដរឬសទ។

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័តមា
៌ ន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
228

សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect



ជាំព្ូកទី 9 ៖ សតើព្តូវស្វ ើអ្វើសបើសិន្សោកអ្ន កមាន្បញ្ហា ឬបែាឹងតវ៉ា
(សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រង បែាឹងឧទធ រែ៍ បែាឹងតវ៉ា)

ព្បសិន្សយើងសសព្មចថា សាែន្ភាព្សវជា សាស្រសតរបស់អ្នកមិន្បាំសព្ញតាមេកា ខែឌតព្មូវសដើមបី
ទទួ េប្ដន្សសចកត ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រងឆាប់រហ័សសទសនេះ សយើងន្ឹងសព្បើព្ប្ដស់កាេ
កាំែត់សព្េសត ង់ រជាំន្ួស វ ិញ។

o សយើងន្ឹងស្ញជ
ើ ូ ន្សោកអ្ន កន្ូ វេិខិតមួ យណដេព្ប្ដប់សោកអ្ន កន្ូ វចាំែុចសនេះ។ េិខិតសនេះ
ន្ឹងព្ប្ដប់សោកអ្ន កព្ី វ ិ្ីស្វ ើបែតឹងតវ៉ា សេើសសចកត ីសសព្មចរបស់សយើងកនុងការ្ា េស់ សចកត ី
សសព្មចសា ង់ រជូ ន្សោកអ្ន ក។
ក់ "បែតង
ឹ តវ៉ាឆាប់រហ័ស" សហើយទទួ េប្ដន្ការសឆ្ៃ ើយតបសៅន្ឹងបែតឹង
តវ៉ារបស់អ្នកកនុងរយៈសព្េ 24 សមា៉ោង។ សព្មាប់ព្័តមា
៌ ន្បណន្ែ មអ្ាំព្ីដាំសែើរការសព្មាប់ការ
ស្វ ើបែតឹងស យរ ួមបញ្ចេ
ូ ទ ាំងបែតឹងរហ័ស សូ មសមើេណ្ន ក J សៅទាំព្័រ 253។

o សោកអ្ន កអាច

កាលកំណត់បពលសម្រមា ់ "បសចកត ស
ី បម្រមចបលើការធានារ៉ា ់រងឆា រ់ ហ័ស"



សបើសិន្សយើងសព្បើព្ប្ដស់កាេកាំែត់សព្េឆាប់រហ័ស សយើងន្ឹង្ត េច
់ សមៃ ើយជូ ន្សោកអ្ន កកនុង
រយៈសព្េ 24 សមា៉ោង។ សន្េះមាន្ន្័យថា កនុងរយៈសព្េ 24 សមា៉ោង បនទប់ព្សី យើងប្ដន្ទទួ េការ
សសន ើសរុាំ បស់អ្នក។ ឬ ព្បសិន្សបើសោកអ្ន កសសន ស
ើ ុាំការសេើកណេង រយៈសព្េ 24 សមា៉ោងបនទប់ព្ី
សយើងទទួ េប្ដន្សសចកត ីណងៃងការែ៍របស់សវជា បែឌិត ឬអ្ន កសចញសវជា បញ្ហាស្សងសទៀត ណដេ
គាំព្ទសាំសែើរបស់អ្នក។ សយើងន្ឹង្ត េ់ចសមៃ ើយឲ្យសោកអ្ន កោ៉ោងឆាប់រហ័ស សបើសន្
ិ សុខភាព្
របស់អ្នកតព្មូវឲ្យសយើងស្វ ើដូសចានេះ។



សបើសិន្សយើងមិន្អាចស្វ តា
ើ មកាេកាំែត់សព្េសន្េះសទសយើងន្ឹងស្ញើសាំសែើរបស់អ្នកសៅដាំសែើរ
ការបែតឹងឧទធ រែ៍កព្មិតទី 2។ សៅកព្មិតទី 2 អ្ងគ ភាព្ព្តួ តព្ិន្ិតយស ើង វ ិញស យឯករាជយ
មួ យន្ឹងស្វ ើការព្ិន្ិតយស ើង វ ិញន្ូ វសាំសែើរបស់អ្នក។



ប ើសិនចបមែ ើយរ ស់បយើងរឺប្ដន្ ចាំសពាេះមួ យណ្ន ក ឬទ ាំងអ្ស់ថ្ន្អ្វ ើណដេសោកអ្ន កសសន ើសុាំ សយើង
ន្ឹង្ា េ់ជូន្សោកអ្ន កន្ូ វសសចកត ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រង កនុងរយៈសព្េ 24 សមា៉ោងបនទប់
ព្ីសយើងទទួ េប្ដន្ការសសន ើសុាំ ឬសសចកត ីណងៃ ងការែ៍របស់សវជា បែឌិតរបស់អ្នក ឬអ្ន កសចញ
សវជា បញ្ហាស្សងសទៀត ណដេគាំព្ទសាំសែើរបស់អ្នក។



ប ើសិនចបមែ ើរ ស់បយើងរឺបទ ចាំសពាេះមួ យណ្ន ក ឬទ ាំងមូ េថ្ន្អ្វ ើណដេសោកអ្ន កសសន ើសុាំ សយើងន្ឹង
ស្ញើេិខិតជូ ន្សោកអ្ន ក ណដេព្ន្យេ់ព្ីមូេសហតុណដេសយើងន្ិោយថាបទ។ េិខិតក៏ន្ឹងព្ប្ដប់
្ងណដរព្ីរសបៀបណដេសោកអ្ន កអាចស្វ ើបែតឹងឧទធ រែ៍ជាំទស់ន្ឹងសសចកត ីសសព្មចរបស់សយើង
ណដរ។

កាលកំណត់សម្រមា ់ "បសចកត ីសបម្រមចបលើការធានារ៉ា រ់ ងសេង់ដ្ឋរ" ពីឱ្សែន្ែលបោកអ្ន កបៅមិន
ទន់បានទទួ ល



?

សបើសិន្សយើងកាំព្ុងសព្បើព្ប្ដស់កាេកាំែត់សព្េសត ង់ រសយើងព្តូវណត្ត េ់ចសមៃ ើយសយើងជូ ន្សោក
អ្ន កកនុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោងបនទប់ព្ីសយើងទទួ េប្ដន្សាំសែើរបស់អ្នក។ ឬ សបើសិន្សោកអ្ន ក
កាំព្ុងសសន ើសុាំការសេើកណេង សន្េះមាន្ន្័យថាកនុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោងបនទប់ព្សី យើងទទួ េប្ដន្
សសចកត ីណងៃ ងការែ៍គព្ាំ ទរបស់សវជា បែឌិតរបស់អ្នក ឬអ្ន កសចញសវជា បញ្ហាស្សងសទៀត។ សយើងន្ឹង
្ត េ់ចសមៃ ើយឲ្យសោកអ្ន កោ៉ោងឆាប់រហ័ស សបើសិន្សុខភាព្របស់អ្នកតព្មូវឲ្យសយើងស្វ ើដូសចានេះ។

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័តមា
៌ ន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
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ជាំព្ូកទី 9 ៖ សតើព្តូវស្វ ើអ្វើសបើសិន្សោកអ្ន កមាន្បញ្ហា ឬបែាឹងតវ៉ា
(សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រង បែាឹងឧទធ រែ៍ បែាឹងតវ៉ា)



សបើសិន្សយើងមិន្អាចស្វ តា
ើ មកាេកាំែត់សព្េសន្េះ សយើងន្ឹងស្ញស
ើ ាំសែើរបស់សោកអ្ន ក សៅ
ដាំសែើរការបែតឹងឧទធ រែ៍កព្មិតទី 2។ សៅកព្មិតទី 2 អ្ងគ ភាព្ព្តួ តព្ិន្ិតយស ើង វ ិញស យ
ឯករាជយមួ យន្ឹងស្វ កា
ើ រព្ិន្ិតយស ើង វ ិញន្ូ វសាំសែើរបស់អ្នក។



ប ើសិនចបមែ ើយរ ស់បយើងរឺយល់ម្រពម ចាំសពាេះមួ យណ្ន ក ឬទ ាំងអ្ស់ថ្ន្អ្វ ើណដេសោកអ្ន កសសន ើសុាំ
សយើងព្តូវណតឯកភាព្យេ់ព្ព្មឬ្ត េ់ជូន្សោកអ្ន កន្ូ វការធានរា៉ាប់រងកនុងរយៈសព្េ 72
សមា៉ោងបនទប់ព្សី យើងទទួ េប្ដន្សាំសែើរបស់អ្នក ឬសបើសិន្សោកអ្ន កសសន ើសកា
ុាំ រសេើកណេង
បនទប់ព្ីសយើងប្ដន្ទទួ េសសចកត ីណងៃ ងការែ៍គាំព្ទរបស់សវជា បែឌិត ឬអ្ន កសចញសវជា បញ្ហារបស់
អ្ន ក។



ប ើសិនចបមែ ើរ ស់បយើងរឺបទ ចាំសពាេះមួ យណ្ន ក ឬទ ាំងមូ េថ្ន្អ្វ ើណដេសោកអ្ន កសសន ើសុាំ សយើងន្ឹង
ស្ញើេិខិតជូ ន្សោកអ្ន ក ណដេព្ន្យេ់ព្ីមូេសហតុណដេសយើងន្ិោយថាបទ។ េិខិតក៏ន្ឹងព្ប្ដប់
្ងណដរព្ីរសបៀបណដេសោកអ្ន កអាចស្វ ើបែតឹងឧទធ រែ៍ជាំទស់ន្ឹងសសចកត ីសសព្មចរបស់សយើង
ណដរ។

កាលកំណត់បពលសម្រមា "់ បសចកត ស
ី បម្រមចបលើការធានារ៉ា ់រងតាម ទដ្ឋាន"ចំប
សម្រមា ់ឱ្សែន្ែលបោកអ្ន កបានទិញរ ួចបហើយ

?

ោះការ ង់ម្របាក់



សយើងព្តូវ្ត េ់ចសមៃ យ
ើ របស់សយើងកនុងរយៈសព្េ 14 ថ្ងៃតាមព្បតិទិន្ បនទប់ព្សី យើងទទួ េប្ដន្
សាំសែើរបស់អ្នក។



សបើសិន្សយើងមិន្អាចស្វ តា
ើ មកាេកាំែត់សព្េសន្េះសទសយើងន្ឹងស្ញើសាំសែើរបស់អ្នកសៅដាំសែើរ
ការបែតឹងឧទធ រែ៍កព្មិតទី 2។ សៅកព្មិតទី 2 អ្ងគ ភាព្ព្តួ តព្ិន្ិតយស ើង វ ិញស យឯករាជយ
មួ យន្ឹងស្វ ើការព្ិន្ិតយស ើង វ ិញន្ូ វសាំសែើរបស់អ្នក។



ម្រ សិនចបមែ ើយរ ស់បយើងរឺ បាន ចាំសពាេះណ្ន កមួ យ ឬណ្ន កទ ាំងអ្ស់ថ្ន្អ្វ ើណដេសោកប្ដន្អ្ន ក
សសន ើសុាំ សយើងន្ឹងបង់ព្ប្ដក់ជូន្សោកអ្ន កកនុងរយៈសព្េ 14 ថ្ងៃ តាមព្បតិទិន្។



ប ើសិនចបមែ ើរ ស់បយើងរឺបទ ចាំសពាេះមួ យណ្ន ក ឬទ ាំងមូ េថ្ន្អ្វ ើណដេសោកអ្ន កសសន ើសុាំ សយើងន្ឹង
ស្ញើេិខិតជូ ន្សោកអ្ន ក ណដេព្ន្យេ់ព្ីមូេសហតុណដេសយើងន្ិោយថាបទ។ េិខិតក៏ន្ឹងព្ប្ដប់
្ងណដរព្ីរសបៀបណដេសោកអ្ន កអាចស្វ ើបែតឹងឧទធ រែ៍ជាំទស់ន្ឹងសសចកត ីសសព្មចរបស់សយើង
ណដរ។

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័តមា
៌ ន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
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ណតឹងឧទធ រណ៍កម្រមិតទី 1 សម្រមា ់ ន្្នក D

F5.






?

ជាំព្ូកទី 9 ៖ សតើព្តូវស្វ ើអ្វើសបើសិន្សោកអ្ន កមាន្បញ្ហា ឬបែាឹងតវ៉ា
(សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រង បែាឹងឧទធ រែ៍ បែាឹងតវ៉ា)

សដើមបីចាប់ស្ត ើមបែតឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក សោក
អ្ន ក ឬសវជា បែឌិតសោកអ្ន ក ឬអ្ន កសចញ
សវជា បញ្ហាស្សងសទៀត ឬតាំណាងរបស់អ្នក ព្តូវ
ទាំនក់ទាំន្ងមកសយើង។
សបើសិន្សោកអ្ន កសសន ើសុាំបែតឹងឧទធ រែ៍សាង់ រ
សោកអ្ន កអាចស្វ ើបែតឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក
ស យស្ញើសាំសែើរបស់អ្នកជាោយេកា ែ៍អ្កសរ។
សោកអ្ន កអាចសសន ស
ើ ុាំបែតឹងឧទធ រែ៍្ងណដរ
ស យទូ រសព្ទ មកសយើងតាមរយៈសេខ
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8
ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សុព្ក។
សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិង
ថ្ងៃ ឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដ
ន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញ
សៅថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។
សបើសិន្សោកអ្ន កចង់បតឹងឧទធ រែ៍ឆាប់រហ័ស
សោកអ្ន កអាចស្វ ើបែតឹងឧទធ រែ៍ជា
ោយេកា ែ៍អ្កសរ ឬទូ រសព្ទ មកសយើង។

សបងា ៖ វវ ិ្ីប្វ ី ណតង
ឹ ឧទធ រណ៍កម្រមត
ិ ទី 1
សោកអ្ន ក ឬសវជា បែឌិតសោកអ្ន ក ឬអ្ន កសចញ
សវជា បញ្ហា ឬតាំណាងរបស់អ្នកអាច ក់ពាកយសសន ើ
សុាំរបស់អ្នកជាោយេកា ែ៍អ្កសរ សហើយស្ញើ ឬទូ រ
សារមកសយើង។ សោកអ្ន កក៏អាចសសន ើសុាំបែតឹង
ឧទធ រែ៍ស យការទូ រសព្ទ មកសយើង្ងណដរ។



សសន ើសក
ុាំ ន ញ ងរយៈបពល 60 នែៃតាមម្រ តិទិនេិត
ចាប់ព្ីថ្ងៃ សសព្មចចិតតណដេសោកអ្ន កកាំព្ុង
បា ឹងឧទធ រែ៍។ សបើសិន្សោកអ្ន កខកខាន្
ចាំសពាេះកាេកាំែត់សព្េសន្េះស យមាន្មូ េ
សហតុព្តឹមព្តូវ សោកអ្ន កសៅណតអាចបា ឹង
ឧទធ រែ៍ប្ដន្។



សោកអ្ន ក ឬសវជា បែឌិតសោកអ្ន ក ឬសោក
អ្ន កសចញសវជា បញ្ហាស្សងសទៀត ឬតាំណាង
របស់អ្នកអាចទូ រសព្ទ មកសយើងសដើមបីសសន ើសុាំ
បែតឹងឧទធ រែ៍ឆាប់រហ័ស។



សូ មអាន្ណ្ន កសន្េះ សដើមបីឲ្យព្ប្ដកដថា សោក
អ្ន កមាន្េកា ែៈសមបតត ិព្េប់ព្គន្់សព្មាប់
បែាឹងឧទធ រែ៍ឆាប់រហ័ស! សូ មអាន្ណ្ន កសន្េះ
្ងណដរ សដើមបីរកសមើេព្័តមា
៌ ន្អ្ាំព្ីកាេ
កាំែត់សព្េថ្ន្សសចកា ីសសព្មច។



សូ មស្វ ើបែតឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នកកនញងរយៈបពល
60 នែៃតាមម្រ តិទិនបនទប់ព្ីថ្ងៃ ទទួ េប្ដន្
សសចកត ីជូន្ដាំែឹងណដេសយើងប្ដន្ស្ញព្ើ ប្ដប់
សោកអ្ន កអ្ាំព្ីសសចកត ីសសព្មចរបស់សយើងាំ។ សបើ
សិន្សោកអ្ន កខកខាន្កាេកាំែត់សព្េសន្េះ
សហើយសោកអ្ន កមាន្មូ េសហតុព្តឹមព្តូវចាំសពាេះ
ការខកខាន្សន្េះ សយើងអាច្ត េស់ ព្េបណន្ែ មសទៀតឲ្យសោកអ្ន កកនុងការស្វ ើបែតឹងឧទធ រែ៍។
ឧទហរែ៍ មូ េសហតុព្តឹមព្តូវសព្មាប់ការខកខាន្កាេកាំែត់សព្េេឺសបើសិន្សោកអ្ន កមាន្
ជាំងឺ្ៃន្់្ៃរ ណដេស្វ ើឲ្យសោកអ្ន កមិន្អាចទក់ទងសយើង ឬសបើសិន្សយើងមិន្ប្ដន្្ត េឲ្
់ យសោក
អ្ន កន្ូ វព្័ត៌មាន្ព្តឹមព្តូវ ឬព្េប់ព្គន្់អ្ាំព្កា
ី េកាំែត់កនុងការសសន ើសុាំបែតឹងឧទធ រែ៍។



សោកអ្ន កមាន្សិទធិសសន ើសសុាំ យើងងតចមៃ ងព្័ត៌មាន្អ្ាំព្ីបែតឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក។ សដើមបីសសន ើសុាំ
ចាប់ចមៃ ង សូ មទូ រសព្ទ មកសសវបសព្មើសមាជិក តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 (TTY:711)
ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។សព្ៅសមា៉ោងស្វ កា
ើ រ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់
សោកអ្ន ក វ ិញសៅថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័តមា
៌ ន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect

ជាំព្ូកទី 9 ៖ សតើព្តូវស្វ ើអ្វើសបើសិន្សោកអ្ន កមាន្បញ្ហា ឬបែាឹងតវ៉ា
(សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រង បែាឹងឧទធ រែ៍ បែាឹងតវ៉ា)

វកយសពទ ចា ់សព្មាប់បែតង
ឹ ឧទធ រែ៍ចាំសពាេះណ្ន្ការអ្ាំព្ីសសចកត ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រងឱសង
ណ្ន ក D េឺ ណ្ន្ការ "ការកំណត់ប ង
ើ វ ិញ"។
សបើសិន្សោកអ្ន កចង់ប្ដន្ សោកអ្ន ក ឬសវជា បែឌិតសោកអ្ន ក ឬអ្ន កសចញសវជា បញ្ហាស្សងសទៀតអាច្ត េឲ្
់ យសយើង
ន្ូ វព្័ត៌មាន្បណន្ែ ម សដើមបីគាំព្ទបែតឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក។

ប ើសិនសុខភាពរ ស់អ្នកម្រតវូ ការវ សូមបសនើសុំ " ណតង
ឹ ឧទធ រណ៍ឆា ់រហ័ស"



សបើសិន្សោកអ្ន កបត ឹងឧទធ រែ៍ន្ឹងសសចកត ីសសព្មចថ្ន្ណ្ន្ការរបស់សយើងណដេប្ដន្សចញពាក់
ព្័ន្ធន្ឹងឱសងណដេសោកអ្ន កមិន្ទន្់ទទួ េប្ដន្ សោកអ្ន ក ន្ិងសវជា បែឌិតសោកអ្ន ក ឬអ្ន ក
សចញសវជា បញ្ហាស្សងសទៀតព្តូវសសព្មចថា សោកអ្ន កព្តូវការ "បែតឹងឧទធ រែ៍ឆាប់រហ័ស"។



េកា ខែឌទមទរសព្មាប់ការទទួ េប្ដន្ "បែតឹងឧទធ រែ៍ឆាប់រហ័ស" េឺដូចគនសៅន្ឹង
េកា ខែឌសព្មាប់ការទទួ េប្ដន្ "សសចកត ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រងរហ័ស" ណដរ ណដេព្តូវប្ដន្
ព្ែ៌នសៅកនុងណ្ន កទី F4 សៅសេើទាំព្័រ 227។

វកយសពទ ចា ់សព្មាប់ "បែតឹងឧទធ រែ៍រហ័ស" េឺ "ការកំណត់ស្ថរប
ន្្នការរ ស់បយើងនឹងពិនត
ិ យប
អ្ន ក



ង
ើ វ ិញ នាទន់។"

ើង វ ិញនូ វ ណតឹងឧទធ រណ៍រ ស់អ្នក បហើយបចញបសចកត ស
ី បម្រមចឲ្យបោក

សយើងព្ិន្ិតយស យព្ប ុងព្បយ័តនមតងសទៀតសេើព្័ត៌មាន្ពាក់ព្័ន្ធន្ឹងការសសន ើសធា
ុាំ នរា៉ាប់រងរបស់
អ្ន ក។ សយើងព្ិន្ិតយសមើេ ថាសតើសយើងប្ដន្អ្ន្ុវតត តាមព្េប់ វ ិធាន្ទ ាំងអ្ស់ណដរឬសទ សៅសព្េ
សយើងន្ិោយថា បទ ចាំសពាេះសាំសែើរបស់អ្នក។ សយើងអាចទក់ទងសោកអ្ន ក ឬសវជា បែឌិតសោក
អ្ន ក ឬអ្ន កសចញសវជា បញ្ហាស្សងសទៀត សដើមបីទទួ េប្ដន្ព្័ត៌មាន្បណន្ែ ម។ អ្ន កព្ិន្ត
ិ យស ើង វ ិញ
េឺជាបុេគេណដេមិន្ប្ដន្សចញសសចកត ីសសព្មចធានរា៉ាប់រងសដើម។

កាលកំណត់បពលសម្រមា ់ " ណតង
ឹ ឧទធ រណ៍ឆា ់រហ័ស"

?



សបើសិន្សយើងសព្បើព្ប្ដស់កាេកាំែត់សព្េឆាប់រហ័ស សយើងន្ឹង្ត េ់ចសមៃ ើយឲ្យសោកអ្ន កកនុងរយៈ
សព្េ 72 សមា៉ោង បនទប់ព្ីសយើងប្ដន្ទទួ េបែតឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក ឬឆាប់ជាងសន្េះ សបើសិន្
សុខភាព្របស់អ្នកតព្មូវឲ្យស្វ ើណបបសន្េះ។



សបើសិន្សយើងមិន្្ត េ់ចសមៃ យ
ើ ជូ ន្សោកអ្ន កកនុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោងសទ សយើងន្ឹងស្ញើសាំសែើ
របស់អ្នកសៅកាន្់កព្មិតទី 2 ថ្ន្ដាំសែើរការបែតឹងឧទធ រែ៍។ សៅកព្មិតទី 2 អ្ងគ ភាព្ព្តួ ត
ព្ិន្ិតយស ើង វ ិញស យឯករាជយមួ យន្ឹងព្ិន្ិតយស ើងវវ ិញន្ូ វបែតឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក។

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័តមា
៌ ន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ជាំព្ូកទី 9 ៖ សតើព្តូវស្វ ើអ្វើសបើសិន្សោកអ្ន កមាន្បញ្ហា ឬបែាឹងតវ៉ា
(សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រង បែាឹងឧទធ រែ៍ បែាឹងតវ៉ា)



ប ើសិនចបមែ ើយរ ស់បយើងរឺប្ដន្ ចាំសពាេះមួ យណ្ន ក ឬទ ាំងអ្ស់ថ្ន្អ្វ ើណដេសោកអ្ន កសសន ើសុាំ សយើង
ន្ឹង្ត េ់ការធាន្រា៉ាប់រងសៅសោកអ្ន កកនុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោងបនទប់ព្ីសយើងទទួ េប្ដន្
បែតឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក។



ប ើសិនចបមែ ើរ ស់បយើងរឺសទ ចាំសពាេះមួ យណ្ន ក ឬទ ាំងមូ េថ្ន្អ្វ ើណដេសោកអ្ន កសសន ើសុាំ សយើងន្ឹង
ស្ញើេិខិតជូ ន្សោកអ្ន ក ណដេព្ន្យេ់ព្ីមូេសហតុណដេសយើងន្ិោយថា បទ។

កាលកំណត់បពលសម្រមា ់ " ណតង
ឹ ឧទធ រណ៍សេង់ដ្ឋរ"



សបើសិន្សយើងសព្បើព្ប្ដស់កាេកាំែត់សព្េសា ង់ រ សយើងន្ឹង្ត េ់ចសមៃ ើយសយើងកនុងរយៈសព្េ 7
ថ្ងៃតាមព្បតិទិន្បនទប់ព្ីសយើងទទួ េប្ដន្បែតឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក ឬឆាប់ជាងសន្េះ សបើសិន្
សុខភាព្របស់អ្នកតព្មូវណបបសន្េះ។ សេើកណេងណតសោកអ្ន កកាំព្ុង សុាំឲ្យសយើងបង់ព្ប្ដក់ឲ្យ
សោកអ្ន កសព្មាប់ឱសងណដេសោកអ្ន កប្ដន្ទិញសហើយ។ ព្បសិន្ជាសោកអ្ន កកាំព្ុងសុាំឲ្យសយើង
បង់ព្ប្ដក់ឲ្យសោកអ្ន កសព្មាប់ឱសងណដេសោកអ្ន កប្ដន្ទិញសហើយ សយើងន្ឹង្តេ់ចសមៃ ើយកនុង
រយៈសព្េ 14 ថ្ងៃ តាមព្បតិទិន្ បនទប់ព្ីសយើងប្ដន្ទទួ េបែតឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក។ សបើសិន្
សុខភាព្របស់អ្នកតព្មូវណបបសន្េះ សោកអ្ន កេួ រសសន ើសុាំ "បែតឹងឧទធ រែ៍ឆាប់រហ័ស។"



សបើសិន្សយើងមិន្ឲ្យសោកអ្ន កស្វ ើការសសព្មចចិតតកនុងរយៈសព្េ 7 ថ្ងៃ តាមព្បតិទិន្ ឬ 14 ថ្ងៃ
សបើសិន្សោកអ្ន កប្ដន្សុាំឲ្យសយើងបង់ព្ប្ដក់ឲ្យសោកអ្ន កសព្មាប់ឱសងណដេសោកអ្ន កប្ដន្ទិញ
រ ួចសហើយសនេះសយើងន្ឹងស្ញស
ើ ាំសែើរបស់អ្នកសៅកព្មិត 2 ថ្ន្ដាំសែើរការបែតឹងឧទធ រែ៍។ សៅ
កព្មិតទី 2 អ្ងគ ភាព្ព្តួ តព្ិន្ិតយស ើង វ ិញស យឯករាជយមួ យន្ឹងព្ិន្ិតយស ើងវវ ិញន្ូ វបែតឹង
ឧទធ រែ៍របស់អ្នក។



ប ើសិនចបមែ ើយរ ស់បយើងរឺប្ដន្ ចាំសពាេះមួ យណ្ន ក ឬទ ាំងអ្ស់ថ្ន្អ្វ ើណដេសោកអ្ន កសសន ើសុាំ៖

o សបើសិន្សយើងឯកភាព្សេើការសសន ើសធា
ុាំ នរា៉ាប់រង សយើងព្តូវណត្ត េ់ការធានរា៉ាប់រងដេ់សោក
អ្ន កឲ្យប្ដន្សេឿន្តាម ណដេសុខភាព្របស់អ្នកទមទរតព្មូវ ប៉ោុណន្ត មិន្សេើសព្ី 7 ថ្ងៃ តាម
ព្បតិទិន្ បនទប់ព្ីសយើងប្ដន្ទទួ េបែតឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នកឬ 14 ថ្ងៃ សបើសិន្សោកអ្ន ក
ប្ដន្សុាំឲ្យសយើងបង់ព្ប្ដក់ឲ្យសោកអ្ន កសព្មាប់ឱសងណដេសោកអ្ន កប្ដន្ទិញរ ួចសហើយ។

o សបើសិន្សយើងឯកភាព្សេើសសាំ ែើសប
ុាំ ង់ព្ប្ដក់ជូន្សោកអ្ន ក វ ិញសព្មាប់ឱសងណដេប្ដន្ទិញ
រ ួចសហើយ សយើងន្ឹងបង់ព្ប្ដក់ជូន្សោកអ្ន កកនុងរយៈសព្េ 30 ថ្ងៃតាមព្បតិទិន្ បនទប់ព្ី
សយើងទទួ េប្ដន្សាំសែើបែតង
ឹ ឧទធ រែ៍របស់អ្នក។



?

ប ើសិនចបមែ ើយរ ស់បយើងរឺបទ ចាំសពាេះមួ យណ្ន ក ឬទ ាំងអ្ស់ថ្ន្អ្វ ើណដេសោកអ្ន កសសន ើសុាំ សយើង
ន្ឹងស្ញើេិខិតព្ន្យេ់ព្ីមូេសហតុណដេសយើងន្ិោយថាបទ ។

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័តមា
៌ ន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ជាំព្ូកទី 9 ៖ សតើព្តូវស្វ ើអ្វើសបើសិន្សោកអ្ន កមាន្បញ្ហា ឬបែាឹងតវ៉ា
(សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រង បែាឹងឧទធ រែ៍ បែាឹងតវ៉ា)

ណតឹងឧទធ រណ៍កម្រមិតទី 2 សម្រមា ់ ន្្នក D

F6.

សបើសិន្សយើងន្ិោយថាបទ ចាំសពាេះណ្ន កមួ យ ឬណ្ន កទ ាំង
អ្ស់ថ្ន្បែតឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក សនេះសោកអ្ន កអាច
សព្ជើសសរ ើសថាសតើេួរទទួ េយកសសចកត ីសសព្មចសន្េះឬ ក់
បែតឹងឧទធ រែ៍មួយសទៀតឬោ៉ោងណា។ សបើសិន្សោកអ្ន ក
សសព្មចថាបន្ត សៅបែតឹងឧទធ រែ៍កព្មិតទី 2 អ្ងគ ភាព្
ព្តួ តព្ិន្ិតយស ើង វ ិញស យឯករាជយ (IRE) ន្ឹងព្ិន្ិតយ
ស ើង វ ិញន្ូ វសសចកត ីសសព្មចរបស់សយើង។



សបើសិន្សោកអ្ន កចង់ឲ្យអ្ងគ ភាព្ព្ិន្ិតយស ើង
វវ ិញស យឯករាជយ ព្ិន្ិតយស ើង វ ិញន្ូ វករែី
របស់អ្នក ការសសន ើសប
ុាំ ែតឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នកព្តូវ
ណតស្វ ើជាោយេកា ែ៍អ្កសរ។ េិខិតណដេសយើង
ស្ញពា
ើ ក់ព្័ន្ធន្ឹងសសចកត ីសសព្មចថ្ន្បែតឹង
ឧទធ រែ៍កព្មិតទី 1 ន្ឹងព្ន្យេ់ព្ីវវ ិ្ីសសន ើសុាំ
បែតឹងឧទធ រែ៍កព្មិតទី 2។

សបងា ៖ វវ ិ្ីប្វ ី ណតង
ឹ ឧទធ រណ៍កម្រមត
ិ ទី 2
សបើសិន្សោកអ្ន កចង់ឲ្យអ្ងគ ភាព្ព្តួ តព្ិន្ិតយ
ស ើង វ ិញស យឯករាជយព្ិន្ត
ិ យសមើេករែីរបស់
អ្ន កស ើង វ ិញ ការសសន ើសុាំបែាង
ឹ ឧទធ រែ៍របស់អ្នក
ព្តូវណតស្វ ើស ើងជាោយេកា ែ៍អ្កសរ។



សសន ើសក
ុាំ ន ញ ងរយៈបពល 60 នែៃតាមម្រ តិទិនេិត
ចាប់ព្ីថ្ងៃ សសព្មចចិតតណដេសោកអ្ន កកាំព្ុង
បា ឹងឧទធ រែ៍។ សបើសិន្សោកអ្ន កខកខាន្
ចាំសពាេះកាេកាំែត់សព្េសន្េះស យមាន្មូ េ
សហតុព្តឹមព្តូវ សោកអ្ន កសៅណតអាចបា ឹង
ឧទធ រែ៍ប្ដន្។



សោកអ្ន ក សវជា បែឌិតរបស់អ្នក ឬអ្ន កសចញ
សវជា បញ្ហាដថ្ទសទៀត ឬតាំណាងរបស់អ្នកអាច
សសន ើសុាំបែាឹងឧទធ រែ៍កព្មិតទី 2 ប្ដន្។



សៅសព្េសោកអ្ន កបសងក ើតបែាឹងឧទធ រែ៍សៅ
កាន្់ IRE សយើងន្ឹងស្ញើព្ួកសេន្ូ វសាំែុាំឯកសារ
 សូ មអាន្ណ្នកសន្េះ សដើមបីឲ្យព្ប្ដកដថា សោក
សរឿងកត ីរបស់អ្នក។ សោកអ្ន កមាន្សិទធិសសន ើសុាំឲ្យ
អ្ន កមាន្េកា ែៈសមបតត ិព្េប់ព្គន្់សព្មាប់
សយើងងតចមៃ ងសាំែុាំឯកសាររបស់អ្នកមួ យ
បែាឹងឧទធ រែ៍ឆាប់រហ័ស! សូ មអាន្ណ្ន កសន្េះ
ចាប់ ស យទូ រសព្ទ មកណ្នកសសវបសព្មើ
្ងណដរ សដើមបីរកសមើេព្័តមា
៌ ន្អ្ាំព្ីកាេ
សមាជិក តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
កាំែត់សព្េថ្ន្សសចកា ីសសព្មច។
(TTY:711) ចាប់ព្សី មា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8
យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សុព្ក។សព្ៅសមា៉ោងស្វ កា
ើ រ
សរៀងរាេ់ថ្ងៃ ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់សព្មាក
សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅថ្ងៃ ស្វ ើការ
បនទប់។



សោកអ្ន កមាន្សិទធិ្តេ់ឲ្យ IRE ន្ូ វព្័ត៌មាន្ស្សងសទៀតសដើមបីគាំព្ទបែតឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក។



IRE េឺជាអ្ងគ ភាព្ឯករាជយមួ យណដេព្តូវប្ដន្ Medicare ជួ េ។ វមិន្មាន្ទាំនក់ទាំន្ង
ជាមួ យន្ឹងណ្ន្ការសន្េះសទ សហើយវក៏មិន្ណមន្ជាភានក់ងាររបស់រ ឋ េិប្ដេណដរ។



អ្ន កព្ិន្ិតយស ើង វ ិញសៅ IRE ន្ឹងព្ិន្ិតយោ៉ោងព្ប ុងព្បយ័តនសេើព្័ត៌មាន្ទ ាំងអ្ស់ណដេទក់ទង
ន្ឹងបែតឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក។ អ្ងគ ភាព្សន្េះ ន្ឹងស្ញេ
ើ ិខិតជូ ន្សោកអ្ន កសដើមបីព្ន្យេ់សោក
អ្ន កអ្ាំព្ីសសចកត ីសសព្មចរបស់ខល ួន្។

វកយសពទ ចា ់សព្មាប់បែាង
ឹ ឧទធ រែ៍សៅកាន្់ IRE អ្ាំព្ឱ
ី សង ណ្ន ក D េឺ "ការពិចារណាប

?

ង
ើ វ ិញ។"

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័តមា
៌ ន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ជាំព្ូកទី 9 ៖ សតើព្តូវស្វ ើអ្វើសបើសិន្សោកអ្ន កមាន្បញ្ហា ឬបែាឹងតវ៉ា
(សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រង បែាឹងឧទធ រែ៍ បែាឹងតវ៉ា)

កាលកំណត់បពលសម្រមា ់ " ណតង
ឹ ឧទធ រណ៍ឆា ់រហ័ស" បៅកម្រមិតទី 2



សបើសិន្សុខភាព្របស់អ្នកទមទរព្តូវការវ សូ មសសន ើសអ្
ុាំ ងគ ភាព្ព្តួ តព្ិន្ិតយស ើង វ ិញស
ឯករាជយន្ូ វ "បែតឹងឧទធ រែ៍ឆាប់រហ័ស។"



សបើសិន្ IRE យេ់ព្ព្ម្ា េឲ្
់ យសោកអ្ន កន្ូ វ "បែតឹងឧទធរែ៍ឆាប់រហ័ស" វព្តូវ្ត េ់ចសមៃ ើយចាំសពាេះ
បែតឹងឧទធ រែ៍កព្មិតទី 2 របស់អ្នកកនុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោងបនទប់ព្ីទទួ េប្ដន្ការសសន ើសុាំ
បែតឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក។



សបើសិន្ IRE ន្ិោយថាយល់ម្រពមចាំសពាេះមួ យណ្ន ក ឬទ ាំងអ្ស់ថ្ន្អ្វ ើណដេសោកអ្ន កសសន ើសុាំ សយើង
ព្តូវអ្ន្ុញ្ហញត ឬ្តេ់ឲ្យន្ូ វការធានរា៉ាប់រងសេើឱសងជូ ន្សោកអ្ន កកនុងរយៈសព្េ 24 សមា៉ោង
បនទប់ព្ីសយើងទទួ េប្ដន្សសចកត ីសសព្មច។

យ

កាលកំណត់បពលសម្រមា ់ " ណតង
ឹ ឧទធ រណ៍សេង់ដ្ឋរ" បៅកម្រមិតទី 2



សបើសិន្សោកអ្ន កមាន្បែាង
ឹ ឧទធ រែ៍សាង់ រសៅកព្មិតទី 2 IRE ព្តូវណត្ា េជ
់ ូ ន្សោកអ្ន កន្ូ វ
ចសមៃ ើយចាំសពាេះបែាឹងឧទធ រែ៍កព្មិតទី 2 របស់អ្នកកនុងរយៈសព្េ 7 ថ្ងៃតាមព្បតិទិន្ បនទប់ព្ី
អ្ងគ ភាព្សន្េះទទួ េប្ដន្បែាឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក ឬ 14 ថ្ងៃ សបើសិន្សោកអ្ន កប្ដន្សុាំឲ្យសយើង
បង់ព្ប្ដក់ សព្មាប់ឱសងណដេសោកអ្ន កប្ដន្ទិញរ ួចសហើយ។



សបើសិន្ IRE ន្ិោយថាយល់ម្រពមចាំសពាេះមួ យណ្ន ក ឬទ ាំងអ្ស់ថ្ន្អ្វ ើណដេសោកអ្ន កសសន ើសុាំ សយើង
ព្តូវអ្ន្ុញ្ហញត ឬ្តេ់ឲ្យន្ូ វការធានរា៉ាប់រងសេើឱសងជូ ន្សោកអ្ន កកនុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោង
បនទប់ព្ីសយើងទទួ េប្ដន្សសចកត ីសសព្មច។



សបើសិន្ IRE ឯកភាព្សេើការសសន ើសុាំឲ្យបង់ព្ប្ដក់ជូន្សោកអ្ន ក វ ិញសព្មាប់ឱសងណដេសោកអ្ន ក
ប្ដន្ទិញរ ួចសហើយ សយើងន្ឹងបង់ព្ប្ដក់ជូន្សោកអ្ន ក វ ិញកនុងរយៈសព្េ 30 ថ្ងៃតាមព្បតិទិន្
បនទប់ព្ីសយើងខ្ុាំទទួ េប្ដន្សសចកត ីសសព្មច។

បតើម្រតូវប្វ ីអ្វី ប ស
ើ ិនអ្ងា ភាពម្រតួតពិនិតយប
កម្រមិតទី 2 រ ស់អ្នក?

ើង វ ិញបដ្ឋយឯករជយនិោយថាបទចំប

ោះ ណតង
ឹ ឧទធ រណ៍

បទ មាន្ន្័យថា IRE យេ់ព្ព្មសៅន្ឹងសសចកត ីសសព្មចរបស់សយើងណដេមិន្ឯកភាព្តាមសាំសែើរបស់អ្នក។ សេ
សៅថា "ការតមក េ់សសចកត ស
ី សព្មច"។ វក៏ព្តូវប្ដន្សៅ្ងណដរថាជា "ការព្ចាន្សចាេបែតឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក"។
សបើសិន្សោកអ្ន កចង់សៅកាន្់កព្មិតទី 3 ថ្ន្ដាំសែើរការបែតឹងឧទធ រែ៍ ឱសងណដេសោកអ្ន កកាំព្ុងសសន ើសុាំព្តូវណត
បាំសព្ញប្ដន្សៅន្ឹងតថ្មៃ ទឹកព្ប្ដក់អ្បបបរមា។ សបើសិន្ទាំហាំទឹកព្ប្ដក់តិចជាងកព្មិតអ្បបបរមា សោកអ្ន កមិន្
អាចបត ឹងឧទធ រែ៍តសៅសទៀតប្ដន្សទ។ ព្បសិន្សបើទាំហាំទឹកព្ប្ដក់មាន្កព្មិតខព ស់េមមសមរមយ សនេះសោកអ្ន កអាច
សសន ើសឲ្
ុាំ យមាន្បែតឹងឧទធ រែ៍កព្មិតទី 3។ េិខិតណដេសោកអ្ន កទទួ េប្ដន្ព្ី IRE ន្ឹងព្ប្ដប់សោកអ្ន កន្ូ វចាំន្ួន្
ទឹកព្ប្ដក់ណដេព្តូវការសដើមបីបន្ត ជាមួ យដាំសែើរការបែតង
ឹ ឧទធ រែ៍។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័តមា
៌ ន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ជាំព្ូកទី 9 ៖ សតើព្តូវស្វ ើអ្វើសបើសិន្សោកអ្ន កមាន្បញ្ហា ឬបែាឹងតវ៉ា
(សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រង បែាឹងឧទធ រែ៍ បែាឹងតវ៉ា)

G. ការបសនើសឲ្
ុំ យបយើងធានារ៉ា ់ងរងបលើការស្ថនក់បៅកនញងមនទ ីរបពទយន្វងជាងមុន
សៅសព្េណដេសោកអ្ន កព្តូវប្ដន្អ្ន្ុញ្ហញតឲ្យសព្មាកសព្ទយ សោកអ្ន កមាន្សិទធិទទួ េប្ដន្សសវមន្ទ ីរសព្ទយទ ាំង
អ្ស់ណដេសយើងធានរា៉ាប់រង ណដេចាាំប្ដច់សព្មាប់ស្វ ើសរាេវ ិន្ិចេ័យ ន្ិងការព្ាប្ដេជាំងឺ ឬរបួ សរបស់អ្នក។
កនុងអ្ាំ ុ ងសព្េសោកអ្ន កសព្មាកសព្ទយណដេព្តូវប្ដន្ធានរា៉ាប់រងរបស់អ្នក សវជា បែឌិតរបស់អ្នក ន្ិងបុេគេិក
មន្ទ ីរសព្ទយន្ឹងស្វ ើការជាមួ យសោកអ្ន កសដើមបីសរៀបចាំសព្តៀមសព្មាប់ថ្ងៃ ណដេសោកអ្ន កចាកសចញព្ីមន្ទ ីរសព្ទយ។
ព្ួ កសេន្ឹងជួ យសោកអ្ន កកនុងការសរៀបចាំការណងទ ាំសុខភាព្ទ ាំងឡាយណដេសោកអ្ន កព្តូវការបនទប់ព្សី ោក
អ្ន កចាកសចញព្ីមន្ទ ីរសព្ទយ។



ថ្ងៃ ណដេសោកអ្ន កចាកសចញព្ីមន្ទ ីរសព្ទយព្តូវប្ដន្សៅថា "ថ្ងៃសចញព្ីមន្ទ ីរសព្ទយ។"



សវជា បែឌិតរបស់អ្នក ឬបុេគេិកមន្ទ ីរសព្ទយន្ឹងព្ប្ដប់សោកអ្ន កអ្ាំព្ីថ្ងៃសចញព្ីមន្ទ ីរសព្ទយរបស់
អ្ន ក។

សបើសិន្សោកអ្ន កេិតថា សោកអ្ន កព្តូវប្ដន្សេសសន ើសឲ្
ុាំ យសចញព្ីមន្ទ ីរសព្ទយឆាប់រហ័សសព្ក សោកអ្ន កអាចសសន ើសុាំ
ការសព្មាកសព្ទយរយៈសព្េណវងជាងសន្េះ។ ណ្ន កសន្េះ ន្ឹងព្ប្ដប់សោកអ្ន កអ្ាំព្ី វ ិ្ីសសន ស
ើ ុាំ។

G1. ន្សវងយល់អ្ំពីសិទធិ Medicare រ ស់អ្នក
កនុងរយៈសព្េព្ីរថ្ងៃ បនទប់ព្ីថ្ងៃណដេសោកអ្ន កព្តូវប្ដន្អ្ន្ុញ្ហញតឲ្យសព្មាកសព្ទយ បុេគេិកសងគ មកិចច ឬ
េិោន្ុប ឋ យិកាន្ឹង្ត េ់ឲ្យអ្ន កន្ូ វសសចកត ីជូន្ដាំែឹងមួ យណដេព្តូវប្ដន្សៅថា "សារសាំខាន្់ព្ីកមម វ ិ្ី
Medicare អ្ាំព្ីសិទធិរបស់អ្នក"។ សបើសិន្សោកអ្ន កមិន្ប្ដន្ទទួ េសសចកត ីជូន្ដាំែង
ឹ សន្េះសទ សូ មសួ ររកវព្ី
ន្ិសោជិតរបស់មន្ទ ីរសព្ទយ។ អ្ន កក៏អាចសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សសវបសព្មើសមាជិក តាមរយៈសេខ 1-855-4643571 (TTY:711) ចាប់ព្សី មា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សុព្ក។សព្ៅសមា៉ោងស្វ កា
ើ រ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ សោកអ្ន កក៏អាចទូ រសព្ទ ្ងណដរមកកាន្់ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 24 សមា៉ោង
កនុងមួ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃ កនុងមួ យសប្ដតហ៍។ អ្ន កសព្បើ TTY េួ រសៅសៅកាន្់សេខ 1-877-486-2048 ។
សូ មអាន្សសចកត ីជូន្ដាំែឹងសន្េះ ស យព្ប ុងព្បយ័តន សហើយសួ រសាំែួរសបើសិន្សោកអ្ន កមិន្យេ់។ "សារសាំខាន្់"
ព្ប្ដប់សោកអ្ន កអ្ាំព្ីសិទធិរបស់អ្នកកនុងនមជាអ្ន កជាំងឺសដកសព្ទយ ស យរ ួមមាន្ទ ាំងសិទធិរបស់អ្នកកនុងការ៖

?



ទទួ េប្ដន្សសវណដេមាន្ការធានរា៉ាប់រងព្ី Medicare កនុងសព្េ ន្ិងសព្កាយសព្េសព្មាក
សព្ទយ។ សោកអ្ន កមាន្សិទធដ
ិ ឹងអ្ាំព្ីសសវទ ាំងសន្េះមាន្អ្វ ើខៃេះ សោកអ្ន កណាជាសោកអ្ន កបង់
ព្ប្ដក់ សហើយសោកអ្ន កអាចទទួ េវមកព្ីណា។



កាៃយជាចាំណែកមួ យថ្ន្សសចកត ីសសព្មចចិតតណាមួ យអ្ាំព្ី រយៈសព្េថ្ន្ការសព្មាកសព្ទយរបស់
អ្ន ក។



ដឹងអ្ាំព្ីកណន្ៃ ងណដេព្តូវរាយការែ៍ន្ូវរាេ់កងវ េ់ណាមួ យណដេសោកអ្ន កមាន្អ្ាំព្ីេុែភាព្ថ្ន្
ការណងទ ាំរបស់អ្នកសៅកនុងមន្ទ ីរសព្ទយ។



បត ឹងឧទធ រែ៍ សបើសិន្សោកអ្ន កេិតថា សោកអ្ន កព្តូវប្ដន្ឲ្យចាកសចញព្ីមន្ទ ីរសព្ទយឆាប់រហ័ស
សព្ក។

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័តមា
៌ ន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect

ជាំព្ូកទី 9 ៖ សតើព្តូវស្វ ើអ្វើសបើសិន្សោកអ្ន កមាន្បញ្ហា ឬបែាឹងតវ៉ា
(សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រង បែាឹងឧទធ រែ៍ បែាឹងតវ៉ា)

សោកអ្ន កព្តូវចុេះហតែ សេខាសេើសសចកត ីជូន្ដាំែឹងរបស់ Medicare សដើមបីបងាាញថាសោកអ្ន កប្ដន្ទទួ េ ន្ិង
យេ់ដឹងអ្ាំព្ីសិទធរិ បស់អ្នក។ ការចុេះហតែ សេខាសេើសសចកត ីជូន្ដាំែឹងមិនន្មនមាន្ន្័យថាសោកអ្ន កយេ់ព្ព្ម
ចាំសពាេះកាេបរ ិសចេ ទសចញព្ីមន្ទ ីរសព្ទយណដេអាចន្ឹងព្តូវប្ដន្ព្ប្ដប់សោកអ្ន កស យសវជា បែឌិតរបស់អ្នក ឬ
បុេគេិករបស់មន្ទ ីរសព្ទយស ើយ។

សូ មរកាទុកចាប់ចមៃ ងថ្ន្េិខិតជូ ន្ដាំែឹងណដេសោកអ្ន កប្ដន្ចុេះហតែ សេខា សដើមបីឲ្យសោកអ្ន កអាចន្ឹង
មាន្ព្័ត៌មាន្សៅកនុងសនេះ ព្បសិន្សបើសោកអ្ន កព្តូវការវ។

G2.



សដើមបីសមើេឯកសារងតចមៃ ងថ្ន្សសចកត ីជូន្ដាំែឹងសន្េះជាមុន្ សោកអ្ន កអាចទូ រសព្ទ សៅសសវ
បសព្មើសមាជិកតាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 (TTY:711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង
8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក
សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅថ្ងៃ ស្វ ើការ
បនទប់។ សោកអ្ន កក៏អាចទូ រសព្ទ ្ងណដរមកកាន្់ 1-800 MEDICARE (1-800-633-4227)
24 សមា៉ោងកនុងមួ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកនុងមួ យសប្ដតហ៍។ អ្ន កសព្បើ TTY េួ រសៅសៅកាន្់សេខ
1-877-486-2048 ។ ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។



សោកអ្ន កក៏អាចសមើេសសចកត ីជូន្ដាំែឹងសន្េះសៅសេើព្បព្័ន្ធអ្ុីន្្ឺែិតប្ដន្្ងណដរតាមរយៈ
www.cms.gov/Medicare/Medicare-GeneralInformation/BNI/HospitalDischargeAppealNotices។



សបើសិន្សោកអ្ន កព្តូវការជាំន្ួយ សូ មសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សសវបសព្មើសមាជិក ឬណ្ន្ការ
Medicare តាមរយៈសេខណដេព្តូវប្ដន្រាយនមសៅខាងសេើ។

ណតឹងឧទធ រណ៍កម្រមិតទី 1 បែើមបីផ្លែស់ ត រនែៃ
ូ បចញពីមនទ ីរបពទយរ ស់អ្នក

សបើសិន្សោកអ្ន កចង់ឲ្យសយើងធានរា៉ាប់រងសេើសសវសព្មាប់សាែន្ភាព្សោកអ្ន កជាំងឺព្តូវសព្មាកសព្ទយរបស់អ្នក
សព្មាប់រយៈសព្េណវងជាងមុន្ សោកអ្ន កព្តូវសសន ើសុាំបែតឹងឧទធ រែ៍។ អ្ងគ ភាព្ណកេមអ េុែភាព្ន្ឹងស្វ ើការព្ិន្ិតយ
បែតឹងឧទធ រែ៍កព្មិតទី1 សដើមបីសមើេថាសតើថ្ងៃ សចញព្ីមន្ទ ីរសព្ទយណដេប្ដន្កាំែត់មាន្េកា ែៈសវជា សាស្រសតសម
ព្សបសព្មាប់សោកអ្ន កឬអ្ត់។ សៅរដឋ California អ្ងគ ភាព្ណកេមអ េុែភាព្ព្តូវប្ដន្សេសៅថា Livanta។
សដើមបីបតឹងឧទធ រែ៍ជាំទស់ផ្លៃស់បតរកាេបរ
ូ
ិសចេ ទសចញព្ីមន្ទ ីរសព្ទយរបស់អ្នក សូ មទូ រសព្ទ សៅកាន្់ Livanta តាម
រយៈ៖ 1-877-588-1123 (TTY: 1-855-887-6668)។
សូមទូ រសពទ ជា នាទន់!
សូ មទូ រសព្ទ សៅកាន្់អ្ងគ ភាព្ណកេមអ េុែភាព្ មុនបពល ណដេសោកអ្ន កចាកសចញព្ីមន្ទ ីរសព្ទយ សហើយមិន្ឲ្យ
យូរជាងកាេបរ ិសចេ ទណដេសព្គងសចញព្ីមន្ទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកស ើយ។ "សារសាំខាន្់ព្ី Medicare អ្ាំព្ីសិទធិរបស់
អ្ន ក" មាន្ព្័ត៌មាន្ព្ី វ ិ្ីទក់ទងសៅកាន្់អ្ងគ ភាព្ណកេមអ េុែភាព្។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័តមា
៌ ន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ប ើសិនបោកអ្ន កទូ រសពទ មុនបពលន្ែលបោក
អ្ន កចាកបចញ សនេះសោកអ្ន កព្តូវប្ដន្
អ្ន្ុញ្ហញតឲ្យសានក់សៅកនុងមន្ទ ីរសព្ទយ បនទប់ព្ី
កាេបរ ិសចេ ទសចញព្ីមន្ទ ីរសព្ទយតាមការសព្គង
ទុករបស់អ្នក ស យគមន្បង់ព្ប្ដក់ស ើយ ខែៈ
សព្េណដេសោកអ្ន កកាំព្ុងរង់ចាាំទទួ េយក
សសចកត ីសសព្មចសេើបែតឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នកព្ី
អ្ងគ ភាព្ណកេមអ េុែភាព្។

ជាំព្ូកទី 9 ៖ សតើព្តូវស្វ ើអ្វើសបើសិន្សោកអ្ន កមាន្បញ្ហា ឬបែាឹងតវ៉ា
(សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រង បែាឹងឧទធ រែ៍ បែាឹងតវ៉ា)

សបងា ៖ រប ៀ ដ្ឋក់ កយ ណតង
ឹ ឧទធ រណ៍កម្រមិត
ទី 1បែើមបីផ្លែស់ ត រកាល
ូ
រ ិបចេ ទបចញពីមនទ រី
បពទយរ ស់អ្នក
សូ មទូ រសព្ទ មកកាន្់អ្ងគ ភាព្សេើកកមព សេ
់ ុែ
ភាព្ (Quality Improvement Organization)
កនុងរដឋ របស់អ្នកតាមសេខ 1-877-588-1123
(TTY: 1-855-887-6668) សហើយសសន ើសុាំ
“ការព្ិន្ិតយព្តូវការព្សន្ៃ ឿន្”។



ប ើសិនសោកអ្ន កមិន្ទូ រសព្ទ សដើមបីបតឹងឧទធ រែ៍
សូ មទូ រសព្ទ មុន្សព្េណដេសោកអ្ន កសចញព្ីមន្ទ ីរ
សទ សហើយសោកអ្ន កសសព្មចចិតតសានក់សៅបន្ត
សព្ទយ ន្ិងមុន្កាេបរ ិសចេ ទសព្គងសចញព្ីមន្ទ ីរ
សព្កាយកាេបរ ិសចេ ទសចញព្ីមន្ទ ីរសព្ទយតាមការ
សព្ទយរបស់អ្នក។
សព្គងទុករបស់អ្នក សនេះសោកអ្ន កអាចព្តូវ
បង់រាេ់ថ្ងៃ ចាំណាយ សព្មាប់ការណងទ ាំសុខភាព្
ណដេសោកអ្ន កប្ដន្ទទួ េកនុងមន្ទ ីរសព្ទយ
បនទប់ព្ីកាេបរ ិសចេ ទសចញព្ីមន្ទ ីរសព្ទយតាមការសព្គងទុករបស់អ្នកសន្េះ ។



ប ើសិនសោកអ្ន កខកខាន្កាេកាំែត់សព្មាប់ការទក់ទងសៅអ្ងគ ភាព្ណកេមអ េុែភាព្អ្ាំព្ី
បែតឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក សនេះសោកអ្ន កអាច ក់បែតឹងឧទធ រែ៍ស យផ្លទេ់មកណ្ន្ការសយើង
ជាំន្ួស វ ិញ។ សព្មាប់ព្័ត៌មាន្េមអ ិត សូ មសមើេណ្ន ក G4 សៅទាំព្័រ 242។



ស យសារការសានក់សៅមន្ទ ីសព្ទយព្តូវប្ដន្ធានរា៉ាប់រងស យ Medicare ន្ិង Medi-Cal សបើ
សិន្អ្ងគ ភាព្ណកេមអ េុែភាព្ន្ឹងមិន្សាតប់សាំសែើរបស់អ្នកសដើមបីបន្ត ការសានក់សៅកនុងមន្ទ ីរ
សព្ទយរបស់អ្នកសទ ឬសោកអ្ន កសជឿថាសោកអ្ន កមាន្សាែន្ភាព្បនទន្់ មាន្សាែន្ភាព្ណដេ
ពាក់ព្័ន្ធន្ឹងហាន្ិេ័យបនទន្់ ឬ្ៃ ន្់្ៃរដេ់សុខភាព្សោកអ្ន ក ឬសោកអ្ន កកាំព្ុង
សែ ិតកនុងការឈឺចាប់ោ៉ោងខាៃាំង សោកអ្ន កអាច ក់ពាកយបែតឹង ឬសសន ើសុាំឲ្យព្កសួ ងព្េប់ព្េងសុ
ខាេិប្ដេរដឋ California (DMHC) ស្វ ើការព្ិន្ិតយណ្ន កសវជា សាស្រសតស ើង វ ិញស យឯករាជយប្ដន្
្ងណដរ។ សូ មសៅកាន្់ណ្ន កទី E4 សៅទាំព្័រ 213 សដើមបីណសវ ងយេ់ព្ីវវ ិ្ី ក់ពាកយបែតឹង ន្ិង
សសន ើសុាំឲ្យ DMHC ព្តួ តព្ិន្ិតយណ្ន កសវជា សាស្រសតស ើង វ ិញស យឯករាជយ។

សយើងចង់ស្វ ើឲ្យព្ប្ដកដថា សោកអ្ន កយេ់ដឹងព្ីអ្វើ ណដេសោកអ្ន កព្តូវស្វ ើ សហើយថ្ងៃ ណាជាថ្ងៃ្ុតកាំែត់។



បសនើសុំជំនួយប ស
ើ ិនបោកអ្ន កម្រតូវការ។ សបើសិន្សោកអ្ន កមាន្សាំែួរ ឬព្តូវការជាំន្ួយសៅសព្េ
ណាមួ យ សូ មទូ រសព្ទ មកកាន្់សសវបសព្មើសមាជិកតាមរយៈ 1-855-464-3571 (TTY: 711)
ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់
សោកអ្ន ក វ ិញសៅថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ សោកអ្ន កក៏អាចទូ រសព្ទ សៅកមម វ ិ្ីគាំព្ទ ន្ិងព្បឹកា
សោបេ់សេើការធានរា៉ាប់រងសុខភាព្ (HICAP) ប្ដន្្ងណដរតាមរយៈសេខ 1-800-434-0222
។ ឬអ្ន កអាចសៅទូ រសព្ទ សៅកមម វ ិ្ី Cal MediConnect Ombuds តាមរយៈសេខ
1-855-501-3077។

បតើអ្ងា ភាពន្កលមអ រុណភាព ជាអ្វ ី?

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័តមា
៌ ន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ជាំព្ូកទី 9 ៖ សតើព្តូវស្វ ើអ្វើសបើសិន្សោកអ្ន កមាន្បញ្ហា ឬបែាឹងតវ៉ា
(សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រង បែាឹងឧទធ រែ៍ បែាឹងតវ៉ា)

វេឺជាព្ក ុមសវជា បែឌិត ន្ិងសោកអ្ន កជាំនញណងទ ាំសុខភាព្ស្សងសទៀត ណដេព្តូវប្ដន្ជួ េស យរ ឋ េិប្ដេ
សហព្័ន្ធ។ សោកអ្ន កជាំនញទ ាំងសន្េះ មិន្ណមន្ជាណ្នកមួ យថ្ន្ណ្ន្ការសយើងសទ។ ព្ួ កសេព្តូវប្ដន្ជួ េស យ
Medicare សដើមបីព្ិន្ិតយ ន្ិងជួ យណកេមអ េុែភាព្ថ្ន្ការណងទ ាំសុខភាព្របស់ព្បជាជន្ជាមួ យ Medicare ។
បសនើស"ុំ ការម្រតួតពិនត
ិ យប

ង
ើ វ ិញឆា រ់ ហ័ស"

សោកអ្ន កព្តូវសសន ើសុាំអ្ងគ ភាព្ណកេមអ េុែភាព្ន្ូ វ "ការម្រតួតពិនិតយប ង
ើ វ ិញឆា ់រហ័ស" សព្មាប់ការសចញព្ី
មន្ទ ីរសព្ទយរបស់អ្នក។ ការសសន ើសុាំ "ការព្តួ តព្ិន្ិតយស ើង វ ិញឆាប់រហ័ស" មាន្ន្័យថា សោកអ្ន កកាំព្ុងសសន ើសុាំ
អ្ងគ ភាព្ណកេមអ េុែភាព្ឲ្យសព្បើព្ប្ដស់កាេកាំែត់សព្េឆាប់រហ័សសព្មាប់បែតឹងឧទធ រែ៍ ជាំន្ួសឲ្យការសព្បើព្ប្ដស់
កាេកាំែត់សព្េសា ង់ រ។
វកយសពទ ចា ់សព្មាប់ "ការព្តួ តព្ិន្ិតយស ើង វ ិញឆាប់រហ័ស" េឺ "ការម្រតួតពិនិតយប
បតើមានអ្វ ីបកើតប

ើងកនញងអ្ំ ុ ងការម្រតួតពិនិតយប

ើង វ ិញ នាទន់"។

ើង វ ិញរហ័ស?



សោកអ្ន កព្តួ តព្ិន្ិតយសៅអ្ងគ ភាព្ណកេមអ េុែភាព្ន្ឹងសាកសួ រសោកអ្ន ក ឬតាំណាងរបស់
អ្ន កថាសហតុអ្វើប្ដន្ជាសោកអ្ន កេិតថាការធានរា៉ាប់រងេួ រណតបន្ត សព្កាយកាំែត់សចញព្ីមន្ទ ីរ
សព្ទយ។ សោកអ្ន កមិន្ចាាំប្ដច់សរៀបចាំអ្វើជាោយេកា ែ៍អ្កសរសទ ប៉ោុណន្ត សោកអ្ន កអាចសរៀបចាំ
ប្ដន្ ព្បសិន្សបើសោកអ្ន កមាន្បាំែងចង់ស្វ ើ។



អ្ន កព្ិន្ិតយស ើង វ ិញន្ឹងព្ិន្ិតយសមើេកាំែត់ព្តាសវជា សាស្រសតរបស់អ្នក ន្ិោយជាមួ យសវជា បែឌិត
របស់អ្នក ន្ិងព្ិន្ិតយសមើេរាេ់ព្័ត៌មាន្ទ ាំងអ្ស់ណដេទក់ទងន្ឹងការសព្មាកសព្ទយរបស់
អ្ន ក។



សៅសព្េថ្ងៃ ព្តង់ថ្ន្ថ្ងៃ បនទប់ព្ីសោកអ្ន កព្តួ តព្ិន្ិតយប្ដន្ព្ប្ដប់សយើងអ្ាំព្ីបែតឹងឧទធ រែ៍របស់
អ្ន ក សោកអ្ន កន្ឹងទទួ េប្ដន្េិខិតមួ យណដេ្ត េឲ្
់ យសោកអ្ន កន្ូ វថ្ងៃកាំែត់សចញព្ី
មន្ទ ីរសព្ទយ។ េិខិតសនេះ ព្ន្យេ់សោកអ្ន កព្ីមូេសហតុណដេសវជា បែឌិត មន្ទ ីរសព្ទយ ព្ព្មទ ាំង
សយើងេិតថា វមាន្េកា ែៈព្តឹមព្តូវណដេសោកអ្ន កព្តូវសចញព្ីមន្ទ ីរសព្ទយសៅថ្ងៃសនេះ។

វកយសពទ ចា ់ សព្មាប់ការព្ន្យេ់ជាោយេកា ែ៍អ្កសរសន្េះព្តូវប្ដន្សៅថា"បសចកត ីជូនែំណង
ឹ
លមអ ិតអ្ំពីការបចញពីមនទ រី បពទយ"។ សោកអ្ន កអាចទទួ េប្ដន្េាំរ ូមួ យ ស យទូ រសព្ទ សៅសសវបសព្មើ
សមាជិកតាមរយៈសេខ1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ
ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើ
សារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ សោកអ្ន កក៏អាចទូ រ
សព្ទ ្ងណដរមកកាន្់ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 24 សមា៉ោងកនុងមួ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃ កនុងមួ យ
សប្ដតហ៍។ អ្ន កសព្បើ TTY េួ រសៅសៅកាន្់សេខ 1-877-486-2048 ។ ឬសោកអ្ន កអាចសមើេេាំរ ូថ្ន្ការ
ជូ ន្ដាំែឹងតាមរយៈអ្ុីន្្ឺែិត www.cms.gov/Medicare/Medicare-GeneralInformation/BNI/HospitalDischargeAppealNotices។
ចុោះប ើសិនចបមែ យ
ើ រឺយល់ម្រពមវ ិញ?

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័តមា
៌ ន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect



ជាំព្ូកទី 9 ៖ សតើព្តូវស្វ ើអ្វើសបើសិន្សោកអ្ន កមាន្បញ្ហា ឬបែាឹងតវ៉ា
(សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រង បែាឹងឧទធ រែ៍ បែាឹងតវ៉ា)

សបើសិន្អ្ងគ ភាព្ណកេមអ េុែភាព្ន្ិោយថាយល់ម្រពមសៅន្ឹង បែតឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក សនេះ
សយើងព្តូវណតបន្ត ធានរា៉ាប់រងចាំសពាេះសសវមន្ទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកកនុងរយៈសព្េយូរតាមណដេវ
ចាាំប្ដច់ខាងណ្ន កសវជា សាស្រសត។

ចុោះប ើសិនចបមែ យ
ើ រឺបទវ ិញ?

G3.



សបើសិន្អ្ងគ ភាព្ណកេមអ េុែភាព្ន្ិោយថាបទ ចាំសពាេះបែតឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក សនេះព្ួ កសេ
កាំព្ុងន្ិោយថា កាេបរ ិសចេ ទសចញព្ីមន្ទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកេឺសមរមយណ្ន កសវជា សាស្រសាសហើយ។
សបើសិន្ករែីសន្េះសកើតស ើង ការធានរា៉ាប់រងរបស់សយើងសព្មាប់សសវអ្ន កជាំងឺសព្មាកកនុងមន្ទ ីរ
សព្ទយន្ឹងព្តូវបញ្ច ប់សៅសព្េថ្ងៃ ព្តង់សៅថ្ងៃ បនទប់ព្អ្
ី ងគ ភាព្ណកេមអ េុែភាព្្ត េ់ចសមៃ ើយ
ជូ ន្សោកអ្ន ក។



សបើសិន្អ្ងគ ភាព្ណកេមអ េុែភាព្ន្ិោយថា បទ សហើយសោកអ្ន កសសព្មចចិតតសានក់សៅកនុង
មន្ទ ីរសព្ទយ សព្េសនេះសោកអ្ន កអាចន្ឹងព្តូវណតបង់ថ្ងៃ សព្មាប់ការសានក់សៅណដេបន្ត របស់អ្នក
សៅមន្ទ ីរសព្ទយសនេះ។ តថ្មៃ ចាំណាយសព្មាប់ការណងទ ាំសៅមន្ទ ីរសព្ទយណដេសោកអ្ន កអាចន្ឹងព្តូវ
ណតបង់ថ្ងៃចាប់ស្ត ើមសៅថ្ងៃ ព្តង់សៅថ្ងៃ បនទប់ព្ីអ្ងគ ភាព្ណកេមអ េុែភាព្្ត េ់ជូន្សោកអ្ន ក
ន្ូ វចសមៃ ើយរបស់ខល ួន្។



សបើសិន្អ្ងគ ភាព្ណកេមអ េុែភាព្ព្ចាន្សចាេបែតឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក សហើយសោកអ្ន កបន្ត
សានក់សៅកនុងមន្ទ ីរសព្ទយបនទប់ព្ីកាេបរ ិសចេ ទសចញព្ីមន្ទ ីរសព្ទយតាមការសព្គងទុករបស់អ្នក
សនេះសោកអ្ន កអាច ក់បែតឹងឧទធ រែ៍កព្មិតទី 2 តាមការព្ិព្ែ៌នសៅកនុងណ្នកបនទប់
ប្ដន្។

ណេឹងឧទធ រណ៍កម្រមិត 2 បែើមបី ដ ូរកាល រ ិបចេ ទចាកបចញពីមនទ ីរបពទយរ ស់អ្នក

សបើសិន្អ្ងគ ភាព្ណកេមអ េុែភាព្ប្ដន្ព្ចាន្សចាេបែតឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក សហើយសោកអ្ន កបន្ត សានក់សៅកនុង
មន្ទ ីរសព្ទយបនទប់ព្ីកាេបរ ិសចេ ទសចញព្ីមន្ទ ីរសព្ទយតាមការសព្គងទុករបស់សោកអ្ន ក សនេះអ្ន កអាច ក់
បែតឹងឧទធ រែ៍កព្មិតទី 2 ប្ដន្។ សោកអ្ន កន្ឹងព្តូវទាំនក់ទាំន្ងសៅអ្ងគ ភាព្ណកេមអ េុែភាព្មត ងសទៀត សហើយ
សសន ើសុាំឲ្យមាន្ការព្ិន្ិតយស ង
ើ វ ិញមត ងសទៀត។
សសន ើសុាំការព្ិន្ិតយស ើង វ ិញកព្មិតទី 2 កនញងរយៈបពល 60 ថ្ងៃ តាមព្បតិទិន្ បនទប់ព្ីថ្ងៃ ណដេអ្ងគ ភាព្ណកេមអ
េុែភាព្ន្ិោយថា បទ ចាំសពាេះបែតឹងឧទធ រែ៍កព្មិតទី 1 របស់អ្នក។ សោកអ្ន កអាចសសន ើសុាំការព្ិន្ិតយស ើងវវ ិញ
សន្េះ សបើសិន្សោកអ្ន កសានក់សៅកនុងមន្ទ ីរសព្ទយបនទប់ព្ីថ្ងៃ ណដេការធានរា៉ាប់រងសេើការណងទ ាំសុខភាព្របស់អ្នក
ព្តូវប្ដន្បញ្ច ប់។
សៅរដឋ California អ្ងគ ភាព្សេើកកមព ស់េុែភាព្ (Quality Improvement Organization) ព្តូវប្ដន្សេសៅថា
Livanta ។ សោកអ្ន កអាចទាំនក់ទាំន្ង Livanta តាមរយៈសេខ៖ 1-877-588-1123 (TTY: 1-855-887-6668)។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័តមា
៌ ន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
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អ្ន កព្ិន្ិតយស ើង វ ិញសៅអ្ងគ ភាព្ណកេមអ
េុែភាព្ន្ឹងព្ិន្ិតយស យព្ប ុងព្បយ័តនសេើរាេ់
ព្័ត៌មាន្ទ ាំងឡាយណាណដេទក់ទងន្ឹង
បែតឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក។
កនុងរយៈសព្េ 14 ថ្ងៃតាមព្បតិទិន្បនទប់ព្ី
ទទួ េប្ដន្សាំសែើររបស់អ្នកសុាំឲ្យមាន្ការព្តួ ត
ព្ិន្ិតយស ើង វ ិញសេើកទីព្ីរ អ្ន កព្ិន្ិតយស ើង វ ិញ
របស់អ្ងគ ភាព្ណកេមអ េុែភាព្ន្ឹងស្វ សើ សចកត ី
សសព្មច។

បតើមានអ្វ ីបកើតប

ជាំព្ូកទី 9 ៖ សតើព្តូវស្វ ើអ្វើសបើសិន្សោកអ្ន កមាន្បញ្ហា ឬបែាឹងតវ៉ា
(សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រង បែាឹងឧទធ រែ៍ បែាឹងតវ៉ា)

សបងា ៖ វវ ិ្ីដ្ឋក់ ណតឹងឧទធ រណ៍កម្រមិតទី 2
បែើមបីផ្លែស់ ត រកាល
ូ
រ ិបចេ ទបចញពីមនទ ីរបពទយ
រ ស់អ្នក
សូ មទូ រសព្ទ មកកាន្់អ្ងគ ភាព្សេើកកមព សេ
់ ុែ
ភាព្ (Quality Improvement Organization)
កនុងរដឋ របស់អ្នកតាមសេខ 1-877-588-1123
(TTY: 1-855-887-6668) សហើយសសន ើសកា
ុាំ រព្តួ ត
ព្ិន្ិតយស ើង វ ិញមួ យសទៀត។

ើងប ើសន
ិ ចបមែ យ
ើ រឺ យល់ម្រពម?



សយើងព្តូវណតបង់ព្ប្ដក់ជូន្សោកអ្ន ក វ ិញសព្មាប់ចាំណែកចូ េរ ួមបង់ថ្ងៃ របស់សយើងសេើការណងទ ាំ
សៅមន្ទ ីរសព្ទយណដេសោកអ្ន កប្ដន្ទទួ េចាប់ព្ីថ្ងៃ ព្តង់សៅថ្ងៃបនទប់ព្ីកាេបរ ិសចេ ទថ្ន្
សសចកត ីសសព្មចចិតតបែតឹងឧទធ រែ៍ទីមួយរបស់អ្នក។ សយើងព្តូវបន្ត ្តេ់ការធានរា៉ាប់រងសេើការ
ណងទ ាំកនុងមន្ទ ីរសព្ទយ របស់អ្នកសៅតាមការចាាំប្ដច់ថ្ន្សសវសនេះ។



សោកអ្ន កព្តូវបន្ត បង់ចាំណែកថ្ន្ការចាំណាយរបស់អ្នក សហើយការកព្មិតសេើការធានរា៉ាប់រង
អាចព្តូវប្ដន្អ្ន្ុវតត ។

បតើមានអ្វ ីបកើតប

ើងប ើសន
ិ ចបមែ យ
ើ រឺ បទ?

វមាន្ន្័យថា អ្ងគ ភាព្ណកេមអ េុែភាព្យេ់ព្សបន្ឹងសសចកត ីសសព្មចកព្មិតទី 1 សហើយន្ឹងមិន្ផ្លៃស់បតរវសទ។
ូ
េិខិតណដេសោកអ្ន កទទួ េប្ដន្ន្ឹងព្ប្ដប់សោកអ្ន កអ្ាំព្ីអ្វើណដេសោកអ្ន កអាចស្វ ើ សបើសិន្សោកអ្ន កចង់បន្ត
ដាំសែើរការបែតឹងឧទធ រែ៍។
សបើសិន្អ្ងគ ភាព្ណកេមអ េុែភាព្ព្ចាន្សចាេបែតឹងឧទធ រែ៍កព្មិតទី 2 របស់អ្នក សនេះសោកអ្ន កអាចន្ឹងព្តូវ
ណតបង់ការចាំណាយសព្ញសព្មាប់ការសានក់សៅរបស់អ្នក បនទប់ព្កា
ី េបរ ិសចេ ទសព្គងសចញព្ីមន្ទ ីរសព្ទយរបស់
អ្ន ក។
សោកអ្ន កក៏អាច ក់ពាកយបែតឹងសៅកាន្់ DMHC ឬសសន ើសុាំឲ្យ DMHC ស្វ ើការព្ិន្ិតយណ្ន កសវជា សាស្រសតស ើង វ ិញ
ស យឯករាជយ សដើមបីបន្ត ការសានក់សៅកនុងមន្ទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកប្ដន្្ងណដរ។ សូ មសៅកាន្់ណ្ន កទី E4 សៅទាំព្័រ
213 សដើមបីណសវ ងយេ់ព្វី វ ិ្ី ក់ពាកយបែតឹងជាមួ យ ន្ិងសសន ើសុាំឲ្យ DMHC ព្តួ តព្ិន្ិតយណ្ន កសវជា សាស្រសតស ើង វ ិញ
ស យឯករាជយ។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័តមា
៌ ន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
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G4. បតើមានអ្វ ីបកើតប

ជាំព្ូកទី 9 ៖ សតើព្តូវស្វ ើអ្វើសបើសិន្សោកអ្ន កមាន្បញ្ហា ឬបែាឹងតវ៉ា
(សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រង បែាឹងឧទធ រែ៍ បែាឹងតវ៉ា)

ើងប ើសិនខ្ញំខកខានកាលកំណត់បពល ណតឹងឧទធ រណ៍

សបើសិន្សោកអ្ន កខកខាន្កាេកាំែត់សព្េស្វ ើបែតឹងឧទធ រែ៍ មាន្មស្ាប្ដយមួ យសទៀតសដើមបីស្វ ើបែតឹង
ឧទធ រែ៍កព្មិតទី 1 ន្ិងកព្មិតទី 2 ណដេព្តូវប្ដន្សៅថាបែតឹងឧទធ រែ៍ជាំន្ួស។ ប៉ោណុ ន្ត បែតឹងឧទធ រែ៍ព្ីរកព្មិត
ដាំបូងសន្េះេឺខុសគន។
ណតង
ឹ ឧទធ រណ៍ជំនួសកម្រមត
ិ ទី 1 បែើមបីផ្លែស់ ត រនែៃ
ូ បចញពីមនទ ីរបពទយរ ស់អ្នក
សបើសិន្សោកអ្ន កខកខាន្កាេកាំែត់សព្េសដើមបីទក់ទងសៅអ្ងគ ភាព្ណកេមអ េុែភាព្ (ណដេមាន្រយៈសព្េ
60 ថ្ងៃ ឬតិចជាងកាេបរ ិសចេ ទសចញព្ីសព្ទយតាមណ្ន្ការរបស់អ្នក ណដេជាអាទិភាព្) សោកអ្ន កអាចស្វ ើ
បែតឹងឧទធ រែ៍មកកាន្់សយើងប្ដន្ ស យសសន ើសុាំ "ការព្តួ តព្ិន្ិតយស ើង វ ិញឆាប់រហ័ស"។ ការព្តួ តព្ិន្ិតយស ើងវវ ិញ
ឆាប់រហ័ស េឺជាបែតឹងឧទធ រែ៍ណដេសព្បើព្ប្ដស់កាេកាំែត់សព្េឆាប់រហ័ស ជាំន្ួសឲ្យកាេកាំែត់សព្េសា ង់ រ។



សៅអ្ាំ ុ ងសព្េព្ិន្ិតយស ើង វ ិញសន្េះ សយើងព្តួ ត
ព្ិន្ិតយសមើេព្េប់ព្័ត៌មាន្ទ ាំងអ្ស់ទក់ទង
ន្ឹងការសានក់សៅកនុងមន្ទ ីរសព្ទយរបស់អ្នក។
សយើងព្ិន្ិតយសមើេថាសតើសសចកត ីសសព្មចអ្ាំព្ី
សព្េណដេសោកអ្ន កេួ រណតសចញព្ីមន្ទ ីរសព្ទយ
មាន្េកា ែៈព្តឹមព្តូវ សហើយសគរព្តាមព្េប់
វវ ិធាន្ឬអ្ត់។

សបងា ៖ វវ ិ្ីប្វ ី ណេង
ឹ ឧទធ រណ៍ជំនួសកម្រមត
ិ ទី 1
សូ មទូ រសព្ទ មកសេខសសវបសព្មើសមាជិករបស់
សយើង សហើយសសន ស
ើ ុាំ "ការព្តួ តព្ិន្ិតយស ើង វ ិញឆាប់
រហ័ស" សេើថ្ងៃសចញព្ីមន្ទ ីរសព្ទយរបស់អ្នក។
សយើងន្ឹង្ា េ់ជូន្សោកអ្ន កន្ូ វសសចកា ីសសព្មច
ចិតតរបស់សយើងកនុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោង។



សយើងន្ឹងសព្បើព្ប្ដស់កាេកាំែត់សព្េឆាប់រហ័ស
ជាំន្ួសឲ្យកាេកាំែត់សព្េសត ង់ រសដើមបី្តេ់
ចសមៃ ើយឱយសោកអ្ន កចាំសពាេះការព្តួ តព្ិន្ិតយស ើង វ ិញសន្េះ។ សន្េះមាន្ន្័យថាសយើងន្ឹង្ត េ់
សសចកត ីសសព្មចសយើងជូ ន្សោកអ្ន កកនុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោង បនទប់ព្ីសោកអ្ន កសសន ើសុាំ
"ការព្តួ តព្ិន្ិតយស ើង វ ិញឆាប់រហ័ស។"



ប ើសិនបយើងន្ិោយថាប្ដន្ចាំសពាេះការព្តួ តព្ិន្ិតយស ង
ើ វ ិញឆាប់រហ័សរបស់អ្នក មាន្ន្័យថា
សយើងយេ់ព្សបថាសោកអ្ន កសៅណតព្តូវការសានក់សៅកនុងមន្ទ ីរសព្ទយ បនទប់ព្ីថ្ងៃ សចញព្ីមន្ទ ីរ
សព្ទយ។ សយើងន្ឹងបន្ត ធានរា៉ាប់រងសេើសសវមន្ទ ីរសព្ទយសៅតាមការចាាំប្ដច់ថ្ន្សសវ។



វក៏មាន្ន្័យ្ងណដរថា សយើងយេ់ព្ព្មបង់ព្ប្ដក់ជូន្សោកអ្ន ក វ ិញសព្មាប់ចាំណែកចូ េរ ួម
បង់ថ្ងៃ របស់សយើងសៅសេើការចាំណាយសេើការណងទ ាំណដេសោកអ្ន កទទួ េប្ដន្ចាប់ព្ីកាេ
បរ ិសចេ ទណដេសយើងន្ិោយថា ការធានរា៉ាប់រងរបស់អ្នកព្តូវប្ដន្បញ្ច ប់។



ប ើសិនបយើងនិោយថាសទចាំសពាេះការព្ិន្ិតយស ើង វ ិញឆាប់រហ័សរបស់អ្នក សយើងន្ិោយថា ថ្ងៃ
កាំែត់សចញព្ីមន្ទ ីរសព្ទយរបស់អ្នក េឺមាន្េកា ែៈ សវជា សាស្រសតសមព្សប។ ការធានរា៉ាប់រងសេើ
សសវណងទ ាំកនុងមន្ទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកព្តូវប្ដន្បញ្ច ប់សៅថ្ងៃ ណដេសយើងន្ិោយថា ការធាន
រា៉ាប់រងព្តូវប្ដន្បញ្ច ប់។

o សបើសិន្សោកអ្ន កសានក់សៅកនុងមន្ទ ីរសព្ទយ បនទប់ ព្ីថ្ងៃកាំែត់សចញព្ីមន្ទ ីរសព្ទយ បោកអ្ន ក
អាចនឹងម្រតវូ ង់បពញនែែ សព្មាប់ការណងទ ាំកនុងមន្ទ ីរសព្ទយណដេសោកអ្ន កប្ដន្ ទទួ េ
បនទប់ព្ីថ្ងៃ កាំែត់សចញព្ីមន្ទ ីរសព្ទយ។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័តមា
៌ ន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ជាំព្ូកទី 9 ៖ សតើព្តូវស្វ ើអ្វើសបើសិន្សោកអ្ន កមាន្បញ្ហា ឬបែាឹងតវ៉ា
(សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រង បែាឹងឧទធ រែ៍ បែាឹងតវ៉ា)

សដើមបីព្ប្ដកដថា សយើងប្ដន្អ្ន្ុវតត តាមវ ិធាន្ទ ាំងអ្ស់សៅសព្េណដេសយើងន្ិោយថា បទ
ចាំសពាេះបែតឹងឧទធ រែ៍ឆាប់រហ័សរបស់អ្នក សយើងន្ឹងបញ្ជន្
ូ បែតឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នកសៅកាន្់
"អ្ងគ ភាព្ព្តួ តព្ិន្ិតយស ើង វ ិញស យឯករាជយ" ។ សៅសព្េណដេសយើងស្វ ើដូចសន្េះ វមាន្ន្័យថា
ករែីរបស់អ្នកន្ឹងបន្ត ស យសវ ័យព្បវតត ិ សៅកព្មិតទី 2 ថ្ន្ដាំសែើរការបែតឹងឧទធ រែ៍។

វកយសពទ ចា ់សព្មាប់ "ការព្តួ តព្ិន្ិតយស ើង វ ិញឆាប់រហ័ស" ឬ "បែតឹងឧទធ រែ៍ឆាប់រហ័ស" េឺ
" ណតឹងឧទធ រណ៍ នាទន់"។
ណតង
ឹ ឧទធ រណ៍ជំនួសកម្រមត
ិ ទី 2 បែើមបីផ្លែស់ ត រនែៃ
ូ បចញពីមនទ ីរបពទយរ ស់អ្នក
សយើងន្ឹងបញ្ជន្
ូ ព្័ត៌មាន្អ្ាំព្ីបែតឹងឧទធ រែ៍កព្មិតទី 2 របស់អ្នកសៅកាន្់អ្ងគ ភាព្ព្តួ តព្ិន្ិតយស ើង វ ិញស យ
ឯករាជយ (IRE) កនុងរយៈសព្េ 24 សមា៉ោងេិតចាប់ព្សី ព្េណដេសយើងសចញសសចកត ីសសព្មចកព្មិតទី 1 ជូ ន្សោក
អ្ន ក។ សបើសិន្សោកអ្ន កេិតថាសយើងមិន្បាំសព្ញតាមកាេកាំែត់សព្េសន្េះ ឬកាេកាំែត់សព្េស្សងសទៀត
សោកអ្ន កអាចស្វ ើបែាឹងតវ៉ាប្ដន្។ ណ្ន ក J សៅទាំព្័រ 253 ព្ប្ដប់ព្ីរសបៀប ក់បែតឹង។
សៅអ្ាំ ុ ងសព្េបែតឹងឧទធ រែ៍កព្មិតទី 2 អ្ងគ ភាព្ IRE
ព្ិន្ិតយស ើង វ ិញសេើសសចកត ីសសព្មចណដេសយើងប្ដន្សចញ
សៅសព្េណដេសយើងន្ិោយថា បទ ចាំសពាេះ “ការព្តួ ត
ព្ិន្ិតយស ើង វ ិញឆាប់រហ័ស” របស់អ្នក។ អ្ងគ ភាព្សន្េះ
សសព្មចថាសតើសសចកត ីសសព្មចរបស់សយើងេួ រណតផ្លៃស់បតរូ ឬ
មិន្ផ្លៃស់បតរ។
ូ

?

សបងា ៖ វវ ិ្ីប្វ ី ណេង
ឹ ឧទធ រណ៍ជំនួសកម្រមត
ិ ទី 2
សោកអ្ន កមិន្ចាាំប្ដច់ស្វ ើអ្វើស ើយ។ ណ្ន្ការន្ឹង
ស្ញើស យសវ ័យព្បវតត ិន្ូវបែាឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក
សៅកាន្់អ្ងគ ភាព្ព្តួ តព្ិន្ត
ិ យស ើង វ ិញស យ
ឯករាជយ។



IRE ស្វ ើការ "ព្តួ តព្ិន្ិតយស ើង វ ិញឆាប់រហ័ស"
សេើបែតឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក។ អ្ន កព្ិន្ិតយស ើង
វវ ិញតាម្មម តា្ត េ់ចសមៃ យ
ើ ជូ ន្សោកអ្ន ក កនុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោង។



IRE េឺជាអ្ងគ ភាព្ឯករាជយមួ យណដេព្តូវប្ដន្ Medicare ជួ េ។ អ្ងគ ភាព្សន្េះ មិន្មាន្ទាំនក់
ទាំន្ងជាមួ យន្ឹងណ្ន្ការរបស់សយើងសទ សហើយវក៏មិន្ណមន្ជាភានក់ងាររ ឋ េិប្ដេណដរ។



អ្ន កព្ិន្ិតយស ើង វ ិញសៅ IRE ន្ឹងព្ិន្ិតយោ៉ោងព្ប ុងព្បយ័តនបាំ្ុតចាំសពាេះរាេ់ព្័តមា
៌ ន្ទ ាំងអ្ស់
ណដេទក់ទងន្ឹងបែតឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នកសត ីអ្ាំព្ីការសចញព្ីមន្ទ ីរសព្ទយរបស់អ្នក។



សបើសិន្ IRE ន្ិោយថាយល់ម្រពម ចាំសពាេះបែតឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក សព្េសនេះសយើងព្តូវណតបង់
ព្ប្ដក់ជូន្សោកអ្ន ក វ ិញសព្មាប់ចាំណែកចូ េរ ួមការចាំណាយសេើការណងទ ាំសុខភាព្សៅមន្ទ ីរ
សព្ទយណដេសោកអ្ន កប្ដន្ទទួ េ ចាប់តាាំងព្ីកាេបរ ិសចេ ទសព្គងសចញព្ីមន្ទ ីរសព្ទយរបស់អ្នក។
សយើងក៏ព្តូវណតបន្ត ការធានរា៉ាប់រងរបស់សយើងសេើសសវមន្ទ ីរសព្ទយរបស់អ្នក កនុងរយៈសព្េយូរ
សៅតាមណដេវចាាំប្ដច់ណ្នកសវជា សាស្រសត្ងណដរ។



សបើសិន្ IRE ន្ិោយថា បទ ចាំសពាេះបែតឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក វមាន្ន្័យថាព្ួ កសេយេ់ព្សប
ជាមួ យសយើងថាកាេបរ ិសចេ ទសព្គងសចញព្ីមន្ទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកមាន្េកា ែៈសវជា សាស្រសត
សមព្សប។

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័តមា
៌ ន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ជាំព្ូកទី 9 ៖ សតើព្តូវស្វ ើអ្វើសបើសិន្សោកអ្ន កមាន្បញ្ហា ឬបែាឹងតវ៉ា
(សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រង បែាឹងឧទធ រែ៍ បែាឹងតវ៉ា)

េិខិតណដេសោកអ្ន កទទួ េព្ី IRE ន្ឹងព្ប្ដប់សោកអ្ន ក ព្ីអ្វើណដេសោកអ្ន កអាចស្វ ើប្ដន្
សបើសិន្សោកអ្ន កព្ប្ដថានចង់បន្ត សៅមុខសទៀតជាមួ យដាំសែើរការព្តួ តព្ិន្ិតយស ើងវវ ិញ។ េិខិត
សនេះ ន្ឹង្ត េ់ឲ្យសោកអ្ន កន្ូ វព្័ត៌មាន្េមអ ិតអ្ាំព្ីវវ ិ្ីបន្ត សៅបែតឹងឧទធ រែ៍កព្មិតទី 3 ណដេ
ព្តូវកាត់សសចកត ីស យសៅព្កម។

សោកអ្ន កក៏អាច ក់ពាកយបែតឹងសៅកាន្់ DMHC ន្ិងសសន ើសុាំឲ្យ DMHC ស្វ ើការព្ិន្ិតយស ើង វ ើញណ្ន កសវជា សាស្រសត
ស យឯករាជយ សដើមបីបន្ត ការសានក់សៅកនុងមន្ទ ីរសព្ទយរបស់អ្នកប្ដន្្ងណដរ។ សូ មសៅកាន្់ណ្ន កទី E4 សៅទាំព្័រ
213 សដើមបីណសវ ងយេ់ព្វី វ ិ្ី ក់ពាកយបែតឹងជាមួ យ ន្ិងសសន ើសុាំឲ្យ DMHC ព្តួ តព្ិន្ិតយណ្ន កសវជា សាស្រសតស ើង វ ិញ
ស យឯករាជយ។ សោកអ្ន កអាចសសន ើសុាំន្ូវការព្តួ តព្ិន្ត
ិ យស ើង វ ិញណ្ន កសវជា សាស្រសតស យឯករាជយបណន្ែ មព្ីសេើ ឬ
ជាំន្ួសឲ្យបែតឹងឧទធ រែ៍កព្មិតទី 3។

H. បតើម្រតូវប្វ ីអ្វីប ើសន
ិ បោកអ្ន ករិតថាបសវន្ែទំសុខភាពបៅតាម្ទោះ ការន្ែទំបៅ
មនទ ីរន្ែទំជំនាញ ឬមនទ ីរស្ថតរសមបទន្
ពិបម្រាោះជំងឺបម្រៅលកា ណៈទូ លំទូោយ
(CORF) រ ស់អ្នកនឹងម្រតូវបាន ញ្ច ឆា
់
់ៗ
ណ្ន កសន្េះន្ិោយអ្ាំព្ីព្បសេទថ្ន្ការណងទ ាំដូ ចតសៅសន្េះណតប៉ោុសណា
ណ េះ៖



សសវណងទ ាំសុខភាព្តាម្ទ េះ



ការណងទ ាំសុខភាព្ជាំនញសៅមន្ទ ីរណងទ ាំជាំនញ។



ការណងទ ាំសាតរសមបទណដេសោកអ្ន កទទួ េប្ដន្ណបបព្ិសព្គេះជាំងឺសៅសព្ៅសៅមន្ទ ីរសាតរសមបទ
ណបបព្ិសព្គេះជាំងឺសព្ៅេកា ែៈទូ េាំទូោយ (CORF) ណដេឯកភាព្ស យ Medicare ។ ជាទូ សៅ
មាន្ន្័យថា សោកអ្ន កទទួ េប្ដន្ការព្ាប្ដេជាំងឺ ឬរបួ ស ឬសោកអ្ន កកាំព្ុងណតជាសេះសសបើយ
ព្ីការវេះកាត់្ៃន្់្ៃរ។

o ជាមួ យន្ឹងព្បសេទណាមួ យថ្ន្ការណងទ ាំទ ាំងបីសន្េះ សោកអ្ន កមាន្សិទធិទទួ េប្ដន្សសវ
ធានរា៉ាប់រងសៅតាមអ្វ ើណដេសវជា បែឌិតយេ់ថា សោកអ្ន កព្តូវការ។

o សៅសព្េណដេសយើងសសព្មចថាបញ្ឈប់ការធានរា៉ាប់រងសៅសេើសសវទ ាំងអ្ស់សន្េះ សយើងព្តូវ
ព្ប្ដប់សោកអ្ន កមុន្សព្េណដេសសវទ ាំងសន្េះព្តូវប្ដន្បញ្ច ប់។ សៅសព្េណដេការធាន
រា៉ាប់រងរបស់អ្នកសៅសេើការណងទ ាំសុខភាព្សនេះព្តូវប្ដន្បញ្ច ប់ សយើងន្ឹងឈប់បង់ថ្ងៃ ការ
ណងទ ាំសុខភាព្សោកអ្ន កសទៀតសហើយ។
សបើសិន្សោកអ្ន កេិតថា សយើងបញ្ច ប់ការធានរា៉ាប់រងសេើការណងទ ាំសុខភាព្របស់អ្នកឆាប់សព្ក បោកអ្ន កអាច
ត ឹងឧទធ រណ៍ចំប ោះបសចកត ស
ី បម្រមចរ ស់បយើងបាន។ ណ្ន កសន្េះ ព្ប្ដប់សោកអ្ន កព្ី វ ិ្ីសសន ើសុាំបែតឹងឧទធ រែ៍។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័តមា
៌ ន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ជាំព្ូកទី 9 ៖ សតើព្តូវស្វ ើអ្វើសបើសិន្សោកអ្ន កមាន្បញ្ហា ឬបែាឹងតវ៉ា
(សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រង បែាឹងឧទធ រែ៍ បែាឹងតវ៉ា)

H1. បយើងនឹងជម្រមា បោកអ្ន កជាមុនអ្ំពីបពលន្ែលការធានារ៉ា ់រងរ ស់អ្នកម្រតូវបាន ញ្ច ់
សោកអ្ន កន្ឹងទទួ េប្ដន្សសចកត ីជូន្ដាំែឹងោ៉ោងសហាចណាស់ព្ីរថ្ងៃ មុន្សព្េសយើងបញ្ឈប់បង់ថ្ងៃ សព្មាប់ការ
ណងទ ាំរបស់អ្នក។ ការសន្េះព្តូវប្ដន្សៅថា "ការជូ ន្ដាំែង
ឹ ព្ីការមិន្ធានរា៉ាប់រងរបស់ Medicare"។ សសចកត ជ
ី ូ ន្
ដាំែឹងជាោយេកា ែ៍អ្កសរសន្េះន្ឹងព្ប្ដប់អ្នកអ្ាំព្ីកាេបរ ិសចេ ទណដេសយើងន្ឹងឈប់្ាេកា
់ រធានរា៉ាប់រ៉ាងសេើការ
ណងទ ាំរបស់អ្នក ន្ិងរសបៀបបត ឹងឧទធ រែ៍ចាំសពាេះការសសព្មចចិតតសន្េះ។
សោកអ្ន ក ឬតាំណាងរបស់អ្នកព្តូវចុេះហតែ សេខាសេើការជូ ន្ដាំែឹងជាោយេកា ែ៍អ្កសរសដើមបីបងាាញថាសោក
អ្ន កប្ដន្ទទួ េវ។ ការចុេះហតែ សេខាសេើវមិនមានន្័យថាសោកអ្ន កយេ់ព្សបជាមួ យណ្ន្ការថាវដេ់សព្េ
ឈប់ទទួ េប្ដន្ការណងទ ាំសទសនេះស ើយ។
សព្េណដេការធានរា៉ាប់រងរបស់អ្នកចប់ សយើងន្ឹងឈប់បង់ថ្ងៃ ចាំណែករបស់សយើងថ្ន្ការចាំណាយសព្មាប់ការ
ណងទ ាំរបស់អ្នកសទៀតសហើយ។

ណតឹងឧទធ រណ៍កម្រមិតទី 1 បែើមបី នត ការន្ែទំសុខភាពរ ស់អ្នក

H2.

សបើសិន្សោកអ្ន កេិតថា សយើងបញ្ច ប់ការធានរា៉ាប់រងសេើការណងទ ាំសុខភាព្របស់អ្នកឆាប់សព្ក សោកអ្ន កអាច
បត ឹងឧទធ រែ៍ចាំសពាេះសសចកត ីសសព្មចរបស់សយើងប្ដន្។ ណ្ន កសន្េះ ព្ប្ដប់សោកអ្ន កព្ី វ ិ្ីសសន ើសុាំបែតឹងឧទធ រែ៍។
មុន្សព្េចាប់ស្ត ើមបែតឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក សូ មយេ់អ្ាំព្ីអ្វើណដេសោកអ្ន កព្តូវស្វ ើ ន្ិងព្ីអ្វើសៅជាកាេកាំែត់
សព្េ។

?



ការប្វ តា
ី មកាល រ ិបចេ ទកំណត់។ កាេកាំែត់សព្េ េឺសាំខាន្់។ ព្តូវព្ប្ដកដថា អ្ន កយេ់ ន្ិង
អ្ន្ុវតត តាមកាេបរ ិសចេ ទកាំែត់ ណដេព្តូវន្ឹងសរឿងននណដេអ្ន កព្តូវណតស្វ ើ។ មាន្កាេ
បរ ិសចេ ទកាំែត់្ងណដរណដេណ្ន្ការរបស់សយើងព្តូវណតអ្ន្ុវតត ។ (សបើសិន្សោកសោកអ្ន កេិត
ថា សយើងមិន្ប្ដន្បាំសព្ញប្ដន្ទន្់តាមកាេកាំែត់សព្េរបស់សយើង សោកអ្ន កអាច ក់
ពាកយបែាឹងតវ៉ាប្ដន្។ ណ្នកទ J សៅទាំព្័រ 253 ព្ប្ដប់សោកអ្ន កព្ី វ ិ្ី ក់ពាកយបែតឹង)។



បសនើសុំជំនួយប ស
ើ ិនបោកអ្ន កម្រតូវការ។ សបើសិន្សោកអ្ន កមាន្សាំែួរ ឬព្តូវការជាំន្ួយសៅសព្េ
ណាមួ យ សូ មទូ រសព្ទ មកកាន្់សសវបសព្មើសមាជិកតាមរយៈ 1-855-464-3571 (TTY: 711)
ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់
សោកអ្ន ក វ ិញសៅថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ ឬសៅទូ រសព្ទ សៅសេខកមម វ ិ្ីជាំន្ួយធានរា៉ាប់រងសុខភាព្
រដឋ តាមរយៈសេខ 1-213-383-4519។ សបើសិន្អ្ន កសែ ិតសៅកនុងសខាន្្ី L.A. សូ មសៅទូ រសព្ទ
សៅសេខ 1-800-824-0782 (TTY៖ 711)។

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័តមា
៌ ន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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កនុងអ្ាំ ុ ងសព្េបែតឹងឧទធ រែ៍កព្មិតទី 1 អ្ងគ ភាព្
ណកេមអ េុែភាព្ន្ឹងព្ិន្ិតយស ើងវវ ិញន្ូ វបែតឹងឧទធ រែ៍
របស់អ្នក សហើយសសព្មចថាសតើព្តូវផ្លៃស់បតរសសចកត
ូ
ីសសព្មច
ណដេសយើងប្ដន្ស្វ ើ ឬអ្ត់។ សៅរដឋ California អ្ងគ ភាព្
ណកេមអ េុែភាព្ព្តូវប្ដន្សេសៅថា Livanta។ សោកអ្ន ក
អាចទាំនក់ទាំន្ង Livanta តាមរយៈសេខ៖
1-877-588-1123 (TTY: 1-855-887-6668)។ ព្័ត៌មាន្
អ្ាំព្ីការបត ឹងឧទធ រែ៍ជទ
ាំ ស់សៅន្ឹងអ្ងគ ភាព្ណកេមអ េុែ
ភាព្ក៏មាន្សៅកនុង "សសចកត ីជូន្ដាំែឹងអ្ាំព្ីការមិន្
ធានរា៉ាប់រងរបស់ Medicare"។ សន្េះេឺជាសសចកត ីជូន្
ដាំែឹងណដេសោកអ្ន កទទួ េប្ដន្សៅសព្េសោកអ្ន កព្តូវ
ប្ដន្ព្ប្ដប់ថា សយើងន្ឹងឈប់ធានរា៉ាប់រងការណងទ ាំរបស់
អ្ន ក។

ជាំព្ូកទី 9 ៖ សតើព្តូវស្វ ើអ្វើសបើសិន្សោកអ្ន កមាន្បញ្ហា ឬបែាឹងតវ៉ា
(សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រង បែាឹងឧទធ រែ៍ បែាឹងតវ៉ា)

សបងា ៖ វវ ិ្ីប្វ ី ណតង
ឹ ឧទធ រណ៍កម្រមត
ិ ទី 1 បែើមបី
បសនើឲ្យន្្នការ នត ការន្ែទំសុខភាពរ ស់អ្នក
សូ មទូ រសព្ទ មកកាន្់អ្ងគ ភាព្សេើកកមព ស់
េុែភាព្ (Quality Improvement
Organization) កនុងរដឋ របស់អ្នកតាមសេខ
1-877-588-1123 (TTY: 1-855-887-6668) សសន ើ
សុឱ
ាំ យមាន្ "បែតឹងឧទធ រែ៍រហ័ស"។
សូ មទូ រសព្ទ មុន្សព្េណដេសោកអ្ន កចាកសចញព្ី
ទីភានក់ងារ ឬមន្ទ ីរណងទ ាំណដេ្ា េកា
់ រណងទ ាំ
សុខភាព្របស់សោកសោកអ្ន ក ន្ិងមុន្កាេ
បរ ិសចេ ទសចញព្ីទីសនេះ។

បតើអ្ងា ភាពន្កលមអ រុណភាព ជាអ្វ ី?
វេឺជាព្ក ុមសវជា បែឌិត ន្ិងសោកអ្ន កជាំនញណងទ ាំសុខភាព្ស្សងសទៀត ណដេព្តូវប្ដន្ជួ េស យរ ឋ េិប្ដេសហ
ព្័ន្ធ។ សោកអ្ន កជាំនញទ ាំងសន្េះ មិន្ណមន្ជាណ្ន កមួ យថ្ន្ណ្ន្ការសយើងសទ។ ព្ួ កសេព្តូវប្ដន្ជួ េស យ
Medicare សដើមបីព្ិន្ិតយ ន្ិងជួ យណកេមអ េុែភាព្ថ្ន្ការណងទ ាំសុខភាព្របស់ព្បជាជន្ជាមួ យ Medicare ។
បតើបោកអ្ន ករួ រន្តបសនើសអ្
ុំ វ ី?
សសន ើសុាំព្ីព្ួកសេន្ូ វ "បែាឹងឧទធ រែ៍តាម ន្រហ័ស។" សន្េះេឺជាការព្តួ តព្ិន្ិតយស ង
ើ វ ិញស យឯករាជយថាសតើ
វសមព្សបណ្ន កសវជា សាស្រសតណដរឬសទសព្មាប់សយើងកនុងការបញ្ច ប់ការធានរា៉ាប់រងសព្មាប់សសវរបស់អ្នក។

បតើកាល រ ិបចេ ទ្ុតកំណត់បៅបពលណាសម្រមា អ្
់ ន កទក់ទងអ្ងា ការបនោះ?

?



សោកអ្ន កព្តូវទក់ទងសៅកាន្់អ្ងគ ភាព្ណកេមអ េុែភាព្ ស យកុាំឲ្យហួ សសព្េថ្ងៃ ព្តង់ថ្ន្ថ្ងៃ
បនទប់ព្សី ោកអ្ន កប្ដន្ទទួ េសសចកត ីជូន្ដាំែឹងជាោយេកា ែ៍អ្កសរណដេព្ប្ដប់សោកអ្ន កព្ី
សព្េណដេសយើងន្ឹងបញ្ឈប់ការធានរា៉ាប់រងសេើការណងទ ាំសុខភាព្របស់អ្នក។



សបើសិន្សោកអ្ន កខកខាន្កាេកាំែត់សព្េសព្មាប់ទក់ទងសៅអ្ងគ ភាព្ណកេមអ េុែភាព្
អ្ាំព្ប
ី ែតឹងរបស់អ្នក សោកអ្ន កអាចស្វ ើបែតឹងឧទធ រែ៍ស យផ្លទេ់មកសយើងជាំន្ួសវវ ិញប្ដន្។
សព្មាប់ព្័តមា
៌ ន្េមអ ិតអ្ាំព្ី វ ិ្ីស្សងសទៀតសន្េះកនុងការ ក់បែតឹងឧទទ រែ៍របស់អ្នក សូ មសមើេ
ណ្ន កទី H4 សៅទាំព្័រ 249។



សបើសិន្អ្ងគ ភាព្ណកេមអ េុែភាព្ន្ឹងមិន្ទទួ េសាតប់សសាំ ែើសុាំរបស់អ្នកសដើមបីបន្ត ការធាន
រា៉ាប់រងសេើសសវណងទ ាំសុខភាព្របស់អ្នក ឬសោកអ្ន កសជឿថា សោកអ្ន កមាន្សាែន្ភាព្បនទន្់
ឬមាន្សាែន្ភាព្ណដេពាក់ព្័ន្ធន្ឹងហាន្ិេ័យបនទន្់ ន្ិង្ៃ ន្់្ៃរដេ់សុខភាព្របស់អ្នក ឬសបើ
សោកអ្ន កសែ ិតកនុងសាែន្ភាព្ឈឺចាប់្ៃន្់្ៃរ សោកអ្ន កអាច ក់ពាកយបែតឹងសៅកាន្់ព្កសួ ង

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័តមា
៌ ន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ជាំព្ូកទី 9 ៖ សតើព្តូវស្វ ើអ្វើសបើសិន្សោកអ្ន កមាន្បញ្ហា ឬបែាឹងតវ៉ា
(សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រង បែាឹងឧទធ រែ៍ បែាឹងតវ៉ា)

ព្េប់ព្េងសុខាេិប្ដេរដឋ (DMHC) ន្ិងសសន ើសុាំឲ្យ DMHC ស្វ ើការព្ិន្ិតយណ្ន កសវជា សាស្រសតស ើង វ ិញ
ស យឯករាជយប្ដន្។ សូ មសៅកាន្់ណ្ន កទី E4 សៅទាំព្័រ 213 សដើមបីណសវ ងយេ់ព្វី វ ិ្ី ក់ពាកយ
បែតឹងជាមួ យ ន្ិងសសន ើសុាំឲ្យ DMHC ព្តួ តព្ិន្ិតយណ្ន កសវជា សាស្រសតស ើង វ ិញស យឯករាជយ។
វកយសពទ ចា ់សព្មាប់សសចកត ីជូន្ដាំែឹងជាោយេកា ែ៍អ្កសរេឺ "បសចកត ជ
ី ូនែំណឹងអ្ំពកា
ី រមិន
ធានារ៉ា ់រងរ ស់ Medicare"។ សដើមបីទទួ េប្ដន្េាំរ ូចាប់ងតចមៃ ង អ្ន កអាចទូ រសព្ទ មកកាន្់សសវ
បសព្មើសមាជិកតាមសេខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ី
ថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ ចង
ុ សប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាច
ស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់ ឬសេខ 1-800MEDICARE (1-800-633-4227) 24 សមា៉ោងកនុងមួ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃ កនុងមួ យសប្ដាហ៍។ អ្ន កសព្បើ TTY េួ រសៅ
សៅកាន្់សេខ 1-877-486-2048 ។ ឬសមើេចាប់ចមៃ ងសៅសេើអ្ុីន្្ឺែិតតាមរយៈ
www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-Information/BNI/MAEDNotices។
បតើមានអ្វ ីបកើតប

ើងបៅអ្ំ ុ ងបពលមានការម្រតួតពិនត
ិ យប

ើង វ ិញបដ្ឋយអ្ងា ភាពន្កលមអ រុណភាព?



អ្ន កព្ិន្ិតយស ើង វ ិញសៅអ្ងគ ភាព្ណកេមអ េុែភាព្ន្ឹងសាកសួ រសោកអ្ន ក ឬតាំណាងរបស់អ្នក
អ្ាំព្ម
ី ូ េសហតុណដេសោកអ្ន កេិតថា ការធានរា៉ាប់រងសេើសសវេួ របន្ត ។ សោកអ្ន កមិន្ចាាំប្ដច់
សរៀបចាំអ្វើជាោយេកា ែ៍អ្កសរសទ ប៉ោុណន្ត សោកអ្ន កអាចសរៀបចាំប្ដន្ ព្បសិន្សបើសោកអ្ន កមាន្
បាំែងចង់ស្វ ើ។



សៅសព្េណដេសោកអ្ន កសសន ស
ើ ុាំបែតឹងឧទធ រែ៍ ណ្ន្ការព្តូវណតសរសសរេិខិតជូ ន្សោកអ្ន ក ន្ិង
អ្ងគ ភាព្ណកេមអ េុែភាព្ស យព្ន្យេ់សហតុអ្វើប្ដន្ជាសសវរបស់អ្នកេួ របញ្ច ប់។



អ្ន កព្ិន្ិតយស ើង វ ិញន្ឹងព្ិន្ិតយសមើេឯកសារសុខភាព្របស់អ្នក ន្ិោយជាមួ យសវជា បែឌិត
របស់អ្នក ន្ិងព្ិន្ិតយស ើង វ ិញ្ងណដរន្ូ វព្័ត៌មាន្ ណដេណ្ន្ការរបស់សយើងប្ដន្្ា េឲ្
់ យព្ួ ក
សេ។



កនញងរយៈបពលមួ យនែៃបពញ នាទ ់ពីមស្តនត ីម្រតួតពិនត
ិ យបានទទួ លម្ររ ់ព័ត៌មានទំងអ្ស់ន្ែល
ពួ កបរម្រតវូ ការពួ កបរនឹងម្របា ់បោកអ្ន កអ្ំពីបសចកត ស
ី បម្រមចរ ស់ពួកបរ។ សោកអ្ន កន្ឹង
ទទួ េប្ដន្ េិខិតមួ យចាប់ណដេព្ន្យេ់អ្ាំព្សី សចកត ីសសព្មចសនេះ។

វកយសពទ ចាប់សព្មាប់េិខិតណដេព្ន្យេ់ព្ីមូេសហតុណដេសសវសោកអ្ន កេួ របញ្ច ប់េឺ "បសចកត ី
ពនយល់លមអ ត
ិ អ្ំពីការមិន្តល់ធានារ៉ា ់រង"។
បតើមានអ្វ ីបកើតប



ើង វ ិញនិោយថា បាន?

សបើសិន្អ្ន កព្ិន្ិតយស ើង វ ិញន្ិោយថា បាន ចាំសពាេះបែតឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក បនទប់មក សយើង
ព្តូវបន្ត ្តេ់ការធានរា៉ាប់រងសេើសសវរបស់អ្នកសៅតាមការចាាំប្ដច់ថ្ន្សសវទ ាំងសនេះ។

បតើមានអ្វ ីបកើតប

?

ើងប ើសន
ិ អ្ន កពិនត
ិ យប

ើង ប ស
ើ ន
ិ អ្ន កពិនិតយប

ង
ើ វ ិញនិោយថា បទ?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័តមា
៌ ន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
247

ជាំព្ូកទី 9 ៖ សតើព្តូវស្វ ើអ្វើសបើសិន្សោកអ្ន កមាន្បញ្ហា ឬបែាឹងតវ៉ា
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect



សបើសិន្មស្រន្តីព្តួ តព្ិន្ិតយស ង
ើ វ ិញន្ិោយថា បទ ចាំសពាេះបែតឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក ការធាន
រា៉ាប់រងរបស់អ្នកព្តូវបញ្ច ប់សៅថ្ងៃ ណដេសយើងប្ដន្ព្ប្ដប់សោកអ្ន ក។ សយើងន្ឹងឈប់បង់ព្ប្ដក់
ចាំណាយ ណដេជាចាំណែករបស់សយើងចាំសពាេះការណងទ ាំសុខភាព្សន្េះ។



សបើសិន្សោកអ្ន កសសព្មចថាបន្ត ទទួ េយកសសវណងទ ាំសុខភាព្សៅ្ទ េះ ការណងទ ាំសៅមន្ទ ីរណងទ ាំ
ជាំនញ ឬសៅមន្ទ ីរសាតរន្ីតិសមបទថ្ន្ការព្ិសព្គេះជាំងសឺ ព្ៅទូ េាំទូោយ (CORF) បនទប់ព្ីកាេ
បរ ិសចេ ទថ្ន្ការធានរា៉ាប់រងរបស់អ្នកប្ដន្បញ្ច ប់ អ្ន កព្តូវបង់ព្ប្ដក់សព្ញសព្មាប់ការណងទ ាំទ ាំង
សនេះស យខល ួន្ឯង។

ណតឹងឧទធ រណ៍កម្រមិតទី 2 បែើមបី នត ការន្ែទំសុខភាពរ ស់អ្នក

H3.

សបើសិន្អ្ងគ ភាព្ណកេមអ េុែភាព្ន្ិោយថា បទ ចាំសពាេះបែតឹងឧទធ រែ៍ បហើយសោកអ្ន កសព្ជើសសរ ើសបន្ត ការទទួ េ
ប្ដន្ការណងទ ាំសុខភាព្ បនទប់ព្ីការធានរា៉ាប់រងសេើការណងទ ាំសុខភាព្របស់អ្នកប្ដន្បញ្ច ប់ សនេះសោកអ្ន ក
អាច ក់បែតឹងឧទធ រែ៍កព្មិតទី 2 ប្ដន្។
កនុងអ្ាំ ុ ងសព្េថ្ន្ការស្វ ើបែតឹងឧទធ រែ៍កព្មិតទី 2 អ្ងគ ភាព្ណកេមអ េុែភាព្ន្ឹងស្វ ើការព្តួ តព្ិន្ិតយសមើេមត ង
សទៀតសេើសសចកត ីសសព្មចចិតតណដេព្ួ កសេប្ដន្ស្វ ើសៅកព្មិតទី 1។ សបើសិន្ព្ួ កសេន្ិោយថាព្ួ កសេយេ់ព្ព្ម
ជាមួ យន្ឹងសសចកត ីសសព្មចកព្មិតទី 1 សោកអ្ន កព្តូវបង់សព្ញថ្ងៃសព្មាប់ការណងទ ាំសុខភាព្សៅ្ទ េះ ការណងទ ាំ
សៅមន្ទ ីរណងទ ាំជាំនញ ឬសសវមន្ទ ីរសាតរសមបទទូ េទ
ាំ ូ ោយសព្មាប់អ្នកជាំងឺមិន្សព្មាកកនុងមន្ទ ីរសព្ទយ (CORF)
បនទប់ព្ីថ្ងៃណដេសយើងន្ិោយថា ការធានរា៉ាប់រងរបស់អ្នកព្តូវបញ្ច ប់។
សៅរដឋ California អ្ងគ ភាព្ណកេមអ េុែភាព្ព្តូវប្ដន្សេ
សៅថា Livanta។ សោកអ្ន កអាចទាំនក់ទាំន្ង Livanta
តាមរយៈសេខ៖ 1-877-588-1123 (TTY:
1-855-887-6668)។ សសន ើសកា
ុាំ រព្ិន្ិតយស ើង វ ិញកព្មិតទី 2
កនញងរយៈបពល 60 ថ្ងៃតាមព្បតិទិន្ បនទប់ព្ីថ្ងៃណដេអ្ងគ
ភាព្ណកេមអ េុែភាព្ន្ិោយថា បទ ចាំសពាេះបែតឹង
ឧទធ រែ៍កព្មិតទី 1 របស់អ្នក។ សោកអ្ន កអាចសសន ើសកា
ុាំ រ
ព្ិន្ិតយស ើង វ ិញសន្េះប្ដន្ណតកនុងករែីណដេសោកអ្ន ក
បន្ត ទទួ េប្ដន្ការណងទ ាំបនទប់កាេបរ ិសចេ ទណដេការ
ធានរា៉ាប់រងរបស់អ្នកព្តូវប្ដន្បញ្ច ប់។

សូ មទូ រសព្ទ មកកាន្់អ្ងគ ភាព្សេើកកមព សេ
់ ុែ
ភាព្ (Quality Improvement Organization)
កនុងរដឋ របស់អ្នកតាមសេខ 1-877-588-1123
(TTY: 1-855-887-6668) សហើយសសន ើសកា
ុាំ រព្តួ ត
ព្ិន្ិតយស ើង វ ិញមួ យសទៀត។
សូ មទូ រសព្ទ មុន្សព្េណដេសោកអ្ន កចាកសចញព្ី
ទីភានក់ងារ ឬមន្ទ ីរណងទ ាំណដេ្ា េកា
់ រណងទ ាំ
សុខភាព្របស់សោកសោកអ្ន ក ន្ិងមុន្កាេ
បរ ិសចេ ទសចញព្ីទីសនេះ។



អ្ន កព្ិន្ិតយស ើង វ ិញសៅអ្ងគ ភាព្ណកេមអ
េុែភាព្ន្ឹងព្ិន្ិតយស យព្ប ុងព្បយ័តនសេើរាេ់
ព្័ត៌មាន្ទ ាំងឡាយណាណដេទក់ទងន្ឹង
បែតឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក។



អ្ងគ ភាព្ណកេមអ េុែភាព្ន្ឹងស្វ ើសសចកត ីសសព្មចរបស់ខល ួន្កនុងរយៈសព្េ 14 ថ្ងៃតាមព្បតិទិន្
បនទប់ព្ីប្ដន្ទទួ េសាំសែើសុាំស្វ ើបែតឹងឧទធ រែ៍។

បតើមានអ្វ ីបកើតប

?

សបងា ៖ វវ ិ្ីប្វ ី ណេង
ឹ ឧទធ រណ៍កម្រមត
ិ ទី 2 បែើមបី
តម្រមូវឲ្យន្្នការ្េល់ការធានារ៉ា ់រងបលើការ
ន្ែទំសខ
ុ ភាពរ ស់អ្នកយូរជាងមុន

ើង ប ស
ើ ន
ិ អ្ងា ភាពម្រតួតពិនិតយប

ើង វ ិញនិោយថា បាន?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័តមា
៌ ន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ជាំព្ូកទី 9 ៖ សតើព្តូវស្វ ើអ្វើសបើសិន្សោកអ្ន កមាន្បញ្ហា ឬបែាឹងតវ៉ា
(សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រង បែាឹងឧទធ រែ៍ បែាឹងតវ៉ា)

សយើងព្តូវបង់ព្ប្ដក់ជូន្អ្ន ក វ ិញសព្មាប់ចាំណែករបស់សយើងសេើការចាំណាយណងទ ាំសុខភាព្ណដេ
សោកអ្ន កប្ដន្ទទួ េ ចាប់ព្ីសព្េណដេសយើងន្ិោយថា ការធានរា៉ាប់រងរបស់អ្នកព្តូវបញ្ច ប់។
សយើងព្តូវបន្ត ្តេ់ការធានរា៉ាប់រងសេើ ការណងទ ាំសុខភាព្របស់អ្នកសៅតាមរយៈសព្េណដេវ
ចាាំប្ដច់ណ្ន កសវជា សាស្រសត។

បតើមានអ្វ ីបកើតប

ើង ប ស
ើ ន
ិ អ្ងា ភាពម្រតួតពិនិតយប

ើង វ ិញនិោយថា បទ?



វមាន្ន្័យថា ព្ួ កសេយេ់ព្ព្មន្ឹងសសចកត ស
ី សព្មចណដេព្ួ កសេប្ដន្សចញសៅកព្មិតទី1
សហើយមិន្ស្វ ើការផ្លៃស់បតរសទ។
ូ



េិខិតណដេសោកអ្ន កទទួ េប្ដន្ន្ឹងព្ប្ដប់សោកអ្ន កព្ីអ្វើណដេព្តូវស្វ ើ សបើសិន្សោកអ្ន កចង់
បន្ត ដាំសែើរការព្តួ តព្ិន្ិតយស ើង វ ិញសន្េះ។ េិខិតសនេះ ន្ឹង្ត េ់ឲ្យសោកអ្ន កន្ូ វព្័ត៌មាន្េមអ ិត
អ្ាំព្វី វ ិ្ីបន្ត សៅបែតឹងឧទធ រែ៍កព្មិតទី 3 ណដេព្តូវកាត់សសចកត ីស យសៅព្កម។



សោកអ្ន កអាច ក់ពាកយបែតឹងសៅកាន្់ DMHC ន្ិងសសន ើសុាំឲ្យ DMHC ស្វ ើការព្ិន្ិតយណ្ន ក
សវជា សាស្រសតស ើង វ ិញស យឯករាជយសដើមបីបន្ត ការធានរា៉ាប់រងសេើសសវណងទ ាំសុខភាព្របស់អ្នក។
សូ មសៅកាន្់ណ្ន កទី E4 សៅទាំព្័រ 213 សដើមបីណសវ ងយេ់ព្ី វ ិ្ី ក់ពាកយបែតឹង ន្ិងសសន ើសុាំឲ្យ
DMHC សព្មាប់ការព្ិន្ិតយសមើេតាមសវជា សាស្រសតស ើង វ ិញស យឯករាជយ។ សោកអ្ន កអាច ក់
ពាកយបែតឹងសៅកាន្់ DMHC ន្ិងសសន ើសុាំឲ្យ DMHC ស្វ ើការព្ិន្ិតយណ្ន កសវជា សាស្រសតស ើង វ ិញស យ
ឯករាជយបណន្ែ មព្ីសេើ ឬជាំន្ួសឲ្យបែតឹងឧទធ រែ៍កព្មិតទី 3។

H4. ចុោះប ើសិនបោកអ្ន កខកខានកាលកំណត់បពលសម្រមា ់ប្វ ី
រ ស់អ្នក វ ិញ

ណតឹងឧទធ រណ៍កម្រមិតទី 1

សបើសិន្សោកអ្ន កខកខាន្កាេកាំែត់សព្េស្វ ើបែតឹងឧទធ រែ៍ មាន្មស្ាប្ដយមួ យសទៀតសដើមបីស្វ ើបែតឹង
ឧទធ រែ៍កព្មិតទី1 ន្ិងកព្មិតទី 2 ណដេព្តូវប្ដន្សៅថាបែតឹងឧទធ រែ៍ជាំន្ួស។ ប៉ោុណន្ត បែតឹងឧទធ រែ៍ព្ីរកព្មិត
ដាំបូងសន្េះេឺខុសគន។
ណតង
ឹ ឧទធ រណ៍ជំនួសកម្រមត
ិ ទី 1 បែើមបី នត ការស្ថនក់បៅរ ស់អ្នកន្វងជាងមុន
សបើសិន្សោកអ្ន កខកខាន្កាេកាំែត់សព្េសដើមបីទក់ទងសៅអ្ងគ ភាព្ណកេមអ េុែភាព្ សោកអ្ន កអាចស្វ ើ
បែតឹងឧទធ រែ៍មកកាន្់សយើងប្ដន្ ស យសសន ើសុាំ "ការព្តួ តព្ិន្ិតយស ើង វ ិញឆាប់រហ័ស"។ ការព្តួ តព្ិន្ិតយស ើងវវ ិញ
ឆាប់រហ័ស េឺជាបែតឹងឧទធ រែ៍ណដេសព្បើព្ប្ដស់កាេកាំែត់សព្េឆាប់រហ័ស ជាំន្ួសឲ្យកាេកាំែត់សព្េសា ង់ រ។



?

កនុងអ្ាំ ុ ងសព្េថ្ន្ការព្ិន្ិតយស ើង វ ិញសន្េះ សយើងព្ិន្ិតយសមើេព្េប់ព្័ត៌មាន្ទ ាំងអ្ស់អ្ាំព្ីការ
ណងទ ាំសុខភាព្តាម្ទ េះ ការណងទ ាំសៅមន្ទ ីរណងទ ាំជាំនញ ឬការណងទ ាំណដេសោកអ្ន កកាំព្ុងទទួ េ
ប្ដន្សៅឯមន្ទ ីរសាតរន្ីតិសមបទថ្ន្ការព្ិសព្គេះជាំងសឺ ព្ៅទូ េាំទូោយ (CORF) ។ សយើងព្ិន្ិតយ
សមើេថាសតើសសចកត ស
ី សព្មចអ្ាំព្ីសព្េណដេសសវរបស់អ្នកេួ រណតបញ្ច ប់ មាន្េកា ែៈយុតាិ្ម៌
សហើយសគរព្តាមព្េប់វវ ិធាន្ឬអ្ត់។

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័តមា
៌ ន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ជាំព្ូកទី 9 ៖ សតើព្តូវស្វ ើអ្វើសបើសិន្សោកអ្ន កមាន្បញ្ហា ឬបែាឹងតវ៉ា
(សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រង បែាឹងឧទធ រែ៍ បែាឹងតវ៉ា)

សយើងន្ឹងសព្បើព្ប្ដស់កាេកាំែត់សព្េឆាប់រហ័ស
ជាំន្ួសឲ្យកាេកាំែត់សព្េសត ង់ រសដើមបី្តេ់
ចសមៃ ើយឱយសោកអ្ន កចាំសពាេះការព្តួ តព្ិន្ិតយ
ស ើង វ ិញសន្េះ។ សយើងន្ឹងសចញសសចកត ីសសព្មច
កនុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោងបនទប់ព្ីសោកអ្ន កសសន ើ
សុាំ "ការព្តួ តព្ិន្ិតយស ើង វ ិញឆាប់រហ័ស។"

សបងា ៖ វវ ិ្ីប្វ ី ណេង
ឹ ឧទធ រណ៍ជំនួសកម្រមត
ិ ទី 1
សូ មទូ រសព្ទ មកសេខសសវបសព្មើសមាជិករបស់
សយើង សហើយសសន ស
ើ ុាំ “ការព្តួ តព្ិន្ិតយស ើងវវ ិញឆាប់
រហ័ស” ។
សយើងន្ឹង្ា េ់ជូន្សោកអ្ន កន្ូ វសសចកា ីសសព្មច
ចិតតរបស់សយើងកនុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោង។



ប ើសិនបយើងន្ិោយថាប្ដន្ ចាំសពាេះការព្តួ ត
ព្ិន្ិតយស ើង វ ិញរបស់អ្នក មាន្ន្័យថា សយើង
យេ់ព្ព្មបន្ត ការធានរា៉ាប់រងសេើសសវរបស់
អ្ន ក ដរាបណាវមាន្ភាព្ចាាំប្ដច់ណ្ន កសវជា សាស្រសា។



វក៏មាន្ន្័យ្ងណដរថា សយើងយេ់ព្ព្មបង់ព្ប្ដក់ជូន្សោកអ្ន ក វ ិញសព្មាប់ចាំណែកចូ េរ ួម
បង់ថ្ងៃ របស់សយើងសៅសេើការចាំណាយសេើការណងទ ាំណដេសោកអ្ន កទទួ េប្ដន្ចាប់ព្ី
កាេបរ ិសចេ ទណដេសយើងន្ិោយថា ការធានរា៉ាប់រងរបស់អ្នកព្តូវប្ដន្បញ្ច ប់។



ប ើសិនបយើងនិោយថា បទ ចាំសពាេះការព្តួ តព្ិន្ិតយស ើង វ ិញឆាប់រហ័សរបស់អ្នក សនេះសយើង
កាំព្ុងន្ិោយថា ការបញ្ឈប់សសវរបស់អ្នកេឺសមព្សបតាមណ្ន កសវជា សាស្រសតសហើយ។ ការធាន
រា៉ាប់រងរបស់សយើងព្តូវប្ដន្បញ្ច ប់ ចាប់ព្ីថ្ងៃណដេសយើងន្ិោយថា ការធានរា៉ាប់រងន្ឹងចប់។

សបើសិន្សោកអ្ន កបន្ត ទទួ េសសវរបស់អ្នក បនទប់ព្ថ្ី ងៃ ណដេសយើងន្ិោយថាវព្តូវបញ្ឈប់ បោកអ្ន កអាចនឹង
ម្រតវូ ង់នែែបពញសេើសសវនន។
សដើមបីព្ប្ដកដថា សយើងប្ដន្សគរព្តាមវ ិធាន្ទ ាំងអ្ស់សៅសព្េណដេសយើងន្ិោយថា បទ ចាំសពាេះបែតឹងឧទធ រែ៍
ឆាប់រហ័សរបស់អ្នក សយើងន្ឹងបញ្ជន្
ូ បែតឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នកសៅកាន្់អ្ងគ ភាព្ព្តួ តព្ិន្ិតយស ើង វ ិញស យ
ឯករាជយ។ សៅសព្េណដេសយើងស្វ ើដូចសន្េះ វមាន្ន្័យថាករែីរបស់អ្នកន្ឹងបន្ត ស យសវ ័យព្បវតត ិ សៅកព្មិតទី 2
ថ្ន្ដាំសែើរការបែតឹងឧទធ រែ៍។
វកយសពទ ចា ់សព្មាប់ "ការព្តួ តព្ិន្ិតយស ើង វ ិញឆាប់រហ័ស" ឬ "បែតឹងឧទធ រែ៍ឆាប់រហ័ស" េឺ
" ណតឹងឧទធ រណ៍ នាទន់"។
ណតង
ឹ ឧទធ រណ៍ជំនួសកម្រមត
ិ ទី 2 បែើមបី នត ការស្ថនក់បៅរ ស់អ្នកន្វងជាងមុន
សយើងន្ឹងបញ្ជន្
ូ ព្័ត៌មាន្អ្ាំព្ីបែតឹងឧទធ រែ៍កព្មិតទី 2 របស់អ្នកសៅកាន្់អ្ងគ ភាព្ព្តួ តព្ិន្ិតយស ើង វ ិញស យ
ឯករាជយ (IRE) កនុងរយៈសព្េ 24 សមា៉ោងេិតចាប់ព្សី ព្េណដេសយើងសចញសសចកត ីសសព្មចកព្មិតទី 1 ជូ ន្សោក
អ្ន ក។ សបើសិន្សោកអ្ន កេិតថាសយើងមិន្បាំសព្ញតាមកាេកាំែត់សព្េសន្េះ ឬកាេកាំែត់សព្េស្សងសទៀត
សោកអ្ន កអាចស្វ ើបែាឹងតវ៉ាប្ដន្។ ណ្ន ក J សៅទាំព្័រ 253 ព្ប្ដប់ព្ីរសបៀប ក់បែតឹង។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័តមា
៌ ន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
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សៅអ្ាំ ុ ងសព្េបែតឹងឧទធ រែ៍កព្មិតទី 2 អ្ងគ ភាព្ IRE
ព្ិន្ិតយស ើង វ ិញសេើសសចកត ីសសព្មចណដេសយើងប្ដន្សចញ
សៅសព្េណដេសយើងន្ិោយថា បទ ចាំសពាេះ “ការព្តួ ត
ព្ិន្ិតយស ើង វ ិញឆាប់រហ័ស” របស់អ្នក។ អ្ងគ ភាព្សន្េះ
សសព្មចថាសតើសសចកត ីសសព្មចរបស់សយើងេួ រណតផ្លៃស់បតរូ ឬ
មិន្ផ្លៃស់បតរ។
ូ

ជាំព្ូកទី 9 ៖ សតើព្តូវស្វ ើអ្វើសបើសិន្សោកអ្ន កមាន្បញ្ហា ឬបែាឹងតវ៉ា
(សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រង បែាឹងឧទធ រែ៍ បែាឹងតវ៉ា)

សបងា ៖ វវ ិ្ីប្វ ី ណេង
ឹ ឧទធ រណ៍កម្រមត
ិ ទី 2 បែើមបី
ទមទរឲ្យន្្នការ នត ការន្ែទំរ ស់អ្នក
សោកអ្ន កមិន្ចាាំប្ដច់ស្វ ើអ្វើស ើយ។ ណ្ន្ការន្ឹង
ស្ញើស យសវ ័យព្បវតត ិន្ូវបែាឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក
សៅកាន្់អ្ងគ ភាព្ព្តួ តព្ិន្ត
ិ យស ើង វ ិញស យ
ឯករាជយ។



IRE ស្វ ើការ "ព្តួ តព្ិន្ិតយស ើង វ ិញឆាប់រហ័ស"
សេើបែតឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក។ អ្ន កព្ិន្ិតយស ើង
វវ ិញតាម្មម តា្ត េ់ចសមៃ យ
ើ ជូ ន្សោកអ្ន ក កនុង
រយៈសព្េ 72 សមា៉ោង។



IRE េឺជាអ្ងគ ភាព្ឯករាជយមួ យណដេព្តូវប្ដន្ Medicare ជួ េ។ អ្ងគ ភាព្សន្េះ មិន្មាន្ទាំនក់
ទាំន្ងជាមួ យន្ឹងណ្ន្ការរបស់សយើងសទ សហើយវក៏មិន្ណមន្ជាភានក់ងាររ ឋ េិប្ដេណដរ។



អ្ន កព្ិន្ិតយស ើង វ ិញសៅ IRE ន្ឹងព្ិន្ិតយោ៉ោងព្ប ុងព្បយ័តនសេើព្័ត៌មាន្ទ ាំងអ្ស់ណដេទក់ទង
ន្ឹងបែតឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក។



ប ើសិននិោយថាបានន្ិោយថាប្ដន្ ចាំសពាេះបែតង
ឹ ឧទធ រែ៍របស់ IRE សោកអ្ន កសព្េសនេះ
សយើងព្តូវណតបង់ព្ប្ដក់ជូន្សោកអ្ន ក វ ិញន្ូ វចាំណែកចូ េរ ួមបង់ថ្ងៃ របស់សយើងសេើចាំណាយសេើការ
ណងទ ាំ។ សយើងក៏ព្តូវណតបន្ត ការធានរា៉ាប់រងរបស់សយើងសេើសសវរបស់អ្នក្ងណដរកនុងរយៈសព្េ
យូរតាមណដេវចាាំប្ដច់ណ្នកសវជា សាស្រសា។



ប ើសិន IRE ន្ិោយថាសទ ចាំសពាេះបែតឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក វមាន្ន្័យថា ព្ួ កសេយេ់ព្សប
ជាមួ យសយើងថាការបញ្ឈប់ការធានរា៉ាប់រងសេើសសវសនេះេឺមាន្េកា ែៈព្តឹមព្តូវណ្ន កសវជា សាស្រសា
សហើយ។

េិខិតណដេសោកអ្ន កទទួ េព្ី IRE ន្ឹងព្ប្ដប់សោកអ្ន ក ព្ីអ្វើណដេសោកអ្ន កអាចស្វ ើប្ដន្ សបើសិន្សោកអ្ន ក
ព្ប្ដថានចង់បន្ត សៅមុខសទៀតជាមួ យដាំសែើរការព្តួ តព្ិន្ិតយស ើងវវ ិញ។ េិខិតសនេះ ន្ឹង្ត េ់ឲ្យសោកអ្ន កន្ូ វ
ព្័ត៌មាន្េមអ ិតអ្ាំព្វី វ ិ្ីសដើមបីបន្ត សៅកាន្់បែតឹងឧទធ រែ៍កព្មិតទី 3 ណដេព្តូវប្ដន្ចាត់ណចងស េះព្សាយស យ
សៅព្កម។
សោកអ្ន កក៏អាច ក់ពាកយបែតឹងសៅកាន្់ DMHC សហើយសសន ើសុាំឲ្យ DMHC ស្វ ើការព្ិន្ិតយណ្ន កសវជា សាស្រសតស ើង
វវ ិញស យឯករាជយសដើមបីបន្ត ការធានរា៉ាប់រងសេើសសវណងទ ាំសុខភាព្របស់អ្នកប្ដន្្ងណដរ។ សូ មសៅកាន្់ណ្ន កទី
E4 សៅទាំព្័រ 213 សដើមបីណសវ ងយេ់ព្ី វ ិ្ី ក់ពាកយបែតង
ឹ ន្ិងសសន ើសុាំឲ្យ DMHC សព្មាប់ការព្ិន្ិតយសមើេតាម
សវជា សាស្រសតស ើង វ ិញស យឯករាជយ។ សោកអ្ន កអាច ក់ពាកយបែតឹងសៅកាន្់ DMHC សហើយសសន ស
ើ ុាំឲ្យ DMHC ស្វ ើ
ការព្ិន្ិតយណ្ន កសវជា សាស្រសតស ើង វ ិញស យឯករាជយបណន្ែ មព្ីសេើ ឬជាំន្ួសឲ្យបែតឹងឧទធ រែ៍កព្មិតទី 3 ប្ដន្។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័តមា
៌ ន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ជាំព្ូកទី 9 ៖ សតើព្តូវស្វ ើអ្វើសបើសិន្សោកអ្ន កមាន្បញ្ហា ឬបែាឹងតវ៉ា
(សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រង បែាឹងឧទធ រែ៍ បែាឹងតវ៉ា)

I. ការនាំយក ណេឹងឧទធ រណ៍រ ស់អ្នកបៅហួ សពីកម្រមិតទី 2
I1. ជំហាន នាទ ស
់ ម្រមា ់បសវ និង រ ិកាារ Medicare
សបើសិន្សោកអ្ន កប្ដន្ស្វ ើបែតឹងឧទធ រែ៍កព្មិតទី1 ន្ិងកព្មិតទី2 សព្មាប់សសវ ឬបរ ិកាារ Medicare សហើយ
បែតឹងឧទធ រែ៍ទ ាំងព្ីរសនេះ ព្តូវប្ដន្ព្ចាន្សចាេ សោកអ្ន កអាចមាន្សិទធិស្វ ើបែតង
ឹ ឧទធ រែ៍កព្មិតបណន្ែ មសទៀត។
េិខិតណដេសោកអ្ន កទទួ េព្ីអ្ងគ ភាព្ព្តួ តព្ិន្ិតយស ើង វ ិញស យឯករាជយ ន្ឹងព្ប្ដប់សោកអ្ន កអ្ាំព្ីអ្វើណដេ
សោកអ្ន កព្តូវស្វ ើ សបើសិន្សោកអ្ន កមាន្បាំែងចង់បន្ត កិចចដាំសែើរការបែតឹងឧទធ រែ៍។
កព្មិតទី 3 ថ្ន្ដាំសែើរការបែតឹងឧទធ រែ៍ េឺជាសវនការរបស់សៅព្កមន្ីតិរដឋ ប្ដេ (ALJ)។ អ្ន កណដេស្វ កា
ើ រ
សសព្មចចិតតសៅកនុងបែតឹងឧទធ រែ៍កព្មិត 3 េឺជា ALJ ឬអ្ន ក វ ិន្ិចេយជាសមធាវ ើ។ សបើសិន្អ្ន កចង់ឲ្យ ALJ ឬអ្ន ក
វវ ិន្ិចេយជាសមធាវ ើ ស្វ កា
ើ រព្ិន្ិតយបែតឹងរបស់អ្នកសនេះ បរ ិកាារឬសសវសវជា សាស្រសតណដេសោកអ្ន កកាំព្ុងសសន ើសុាំព្តូវណត
បាំសព្ញតាមចាំន្ួន្ដុោៃរអ្បបបរមា។ សបើសិន្ទាំហាំទឹកព្ប្ដក់ដោ
ុ ៃ រតិចជាងកព្មិតអ្បបបរមា សោកអ្ន កមិន្អាច
បត ឹងឧទធ រែ៍សទៀតសទ។ សបើសន្
ិ តថ្មលព្ប្ដក់ដោ
ុ ៃ រមាន្កព្មិតខព ស់ព្េប់ព្គន្់សហើយ សោកអ្ន កអាចសសន ើសុាំ ALJ ឬ
អ្ន ក វ ិន្ិចេយជាសមធាវ ើសដើមបី សាតប់បែតឹង ឧទធ រែ៍របស់អ្នក។
សបើសិន្សោកអ្ន កមិន្យេ់ព្សបជាមួ យការសសព្មចចិតតរបស់ ALJ ឬអ្ន ក វ ិន្ិចេយជាសមធាវ ើសទសនេះ សោកអ្ន ក
អាចសៅព្ក ុមព្បឹកាបែតឹងឧទធ រែ៍របស់ Medicare។ បនទប់មក សោកអ្ន កអាចមាន្សិទធិសសន ើសុាំឲ្យតុោការ
សហព្័ន្ធព្ិន្ិតយសមើេសេើបែតឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក។
សបើសិន្សោកអ្ន កព្តូវការជាំន្ួយកនុងដាំណាក់កាេណាមួ យថ្ន្ដាំសែើរការបែតឹងឧទធ រែ៍ សោកអ្ន កអាចទក់ទង
សៅកាន្់កមម វ ិ្ី Cal MediConnect Ombuds តាមរយៈសេខ 1-855-501-3077។

I2. ជំហាន នាទ ស
់ ម្រមា ់បសវ និង រ ិកាារ Medi-Cal
អ្ន កក៏មាន្សិទធិបតឹងឧទធ រែ៍បណន្ែ ម សបើសិន្បែតឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នកអ្ាំព្ីសសវ ន្ិងសមាារៈននណដេអាចព្តូវមាន្
ការរា៉ាប់រងស យ Medi-Cal។ សបើអ្នកមិន្យេ់ព្សបជាមួ យការសសព្មចចិតតរបស់សវនការយុតតិ្ម៌ថានក់រដឋ
សហើយអ្ន កចង់ប្ដន្ការវ ិន្ិចេ័យមួ យស្សងសទៀតសដើមបីព្ិន្ិតយវស ើង វ ិញ អ្ន កអាចសសន ើសុាំសវនការស ើង វ ិញមួ យ
ន្ិង/ឬណសវ ងរកការព្ិន្ិតយស ើង វ ិញតាមណ្ន កចាប់។
សដើមបីសសន ើសុាំសវន្ការស ើង វ ិញ សូ មស្ញើសសាំ ែើ (េិខិត) ជាោយេកា ែ៍អ្កសរតាមថ្ព្បសែីយសៅកាន្់៖
The Rehearing Unit
744 P Street, MS 19-37
Sacramento, CA 95814
េិខិតសន្េះព្តូវបញ្ចន្
ូ សៅកនុងកាំ ុ ងសព្េ 30 ថ្ងៃ បនទប់ព្ីអ្នកប្ដន្សសចកត ីសសព្មចរបស់អ្នក។ កាេកាំែត់សព្េ
សន្េះអាចព្តូវប្ដន្ព្ន្ារសព្េរហូ តដេ់ 180 ថ្ងៃសបើសិន្សោកអ្ន កមាន្សហតុ្េេអ សព្មាប់ការយឺតយូរសន្េះ។
សៅកនុងពាកយសសន ើសស
ុាំ វនការស ើង វ ិញរបស់អ្នក សូ មណងៃ ងបញ្ហាក់ព្កា
ី េបរ ិសចេ ទណដេសោកអ្ន កទទួ េប្ដន្
សសចកត ីសសព្មចរបស់អ្នក ន្ិងមូ េសហតុណដេសវនការស ើង វ ិញេួ រព្តូវប្ដន្្ត េ់ជូន្។ សបើសិន្សោកអ្ន កចង់
បងាាញេសតុតាងបណន្ែ ម ចូ រព្ិព្ែ៌នអ្ាំព្េ
ី សតុតាងបណន្ែ មសនេះ សហើយព្ន្យេ់មូេសហតុថ្ន្ការមិន្ប្ដន្បងាាញ

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័តមា
៌ ន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
252

សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect

ជាំព្ូកទី 9 ៖ សតើព្តូវស្វ ើអ្វើសបើសិន្សោកអ្ន កមាន្បញ្ហា ឬបែាឹងតវ៉ា
(សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រង បែាឹងឧទធ រែ៍ បែាឹងតវ៉ា)

េ័សតុតាងសនេះព្ីមុន្ ន្ិងថាសតើេសដុតាងសន្េះ អាចផ្លៃស់បតរសសចកត
ូ
ីសសព្មចោ៉ោងដូ ចសមា ច។ សោកអ្ន កអាចន្ឹង
ទក់ទងសៅកាន្់សសវណ្នកចាប់សព្មាប់ជាំន្ួយ។
សដើមបីសសន ើសុាំការព្ិន្ិតយស ើង វ ិញតាម្ល វូ តុោការ សនេះសោកអ្ន កព្តូវ ក់បដឋ នេិខិតសៅតុោការថានក់សេើ
(សព្កាមព្កមន្ីតិ វ ិ្ីរដឋ បបសវែីណ្ន កទី 1094.5) កនុងរយៈសព្េមួ យឆានាំ បនទប់ព្ប្ដ
ី ន្ទទួ េសសចកា ីសសព្មចរបស់
សោកអ្ន ក។ សូ ម ក់ពាកយបត ឹងរបស់អ្នក សៅតុោការកាំព្ូេថ្ន្សខាន្្ីណដេមាន្ស្មេះកនុងសសចកត ីសសព្មច។
សោកអ្ន កអាច ក់ពាកយបត ឹង ស យមិន្ចាាំប្ដច់សសន ើសស
ុាំ វនការស ើង វ ិញស ើយ។ មិន្េិតថ្ងៃ ក់ពាកយបត ឹងសទ។
សោកអ្ន កអាចមាន្សិទធិទទួ េប្ដន្ថ្ងៃឈន ួេសមធាវ ើ ន្ិងការចាំណាយស្សងៗសមព្សប សបើសិន្តុោការសចញសស
ចកត ីសសព្មចចុងសព្កាយគាំព្ទដេ់សោកអ្ន ក។
សបើសិន្សវនការស ើង វ ិញព្តូវប្ដន្ស្វ ើស ើង សហើយសោកអ្ន កមិន្យេ់ព្សបន្ឹងសសចកត ីសសព្មចណដេសចញព្ីសវ
នការស ើង វ ិញសនេះ សោកអ្ន កអាចសសន ើសុាំការព្ិន្ិតយស ើង វ ិញតាម្ល វូ តុោការ ប៉ោណុ ន្ត សោកអ្ន កមិន្អាចសសន ើសុាំ
សវនការស ើង វ ិញមត ងសទៀតប្ដន្សទ។

J. រប ៀ ប្វ ី ណតឹងតវ៉ា
J1. បតើ ញ្ហាម្រ បភទអ្វ ីខែោះន្ែលអាចប្វ ី ណតឹងតវ៉ាបាន?
ដាំសែើរការបែតឹងតវ៉ាព្តូវប្ដន្សព្បើសព្មាប់ណតព្បសេទថ្ន្បញ្ហាមួ យចាំន្ួន្ណតប៉ោុសណា
ណ េះដូ ចជាបញ្ហាពាក់ព្័ន្ធន្ឹង
េុែភាព្ថ្ន្ការណងទ ាំសុខភាព្ រយៈសព្េរង់ចាាំ ន្ិងសសវអ្តិងិជន្។ ខាងសព្កាមសន្េះ េឺជាឧទហរែ៍សាីព្ប
ី ញ្ហា
ណដេព្តូវស េះព្សាយស យដាំសែើរការបែតឹងតវ៉ា។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័តមា
៌ ន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
253

សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect

ជាំព្ូកទី 9 ៖ សតើព្តូវស្វ ើអ្វើសបើសិន្សោកអ្ន កមាន្បញ្ហា ឬបែាឹងតវ៉ា
(សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រង បែាឹងឧទធ រែ៍ បែាឹងតវ៉ា)

ណតង
ឹ តវ៉ាអ្ំពីរណ
ុ ភាព



សោកអ្ន កមិន្សព្ញចិតតជាមួ យន្ឹងេុែភាព្
ថ្ន្ការណងទ ាំសុខភាព្ ដូ ចជាការណងទ ាំ
សុខភាព្ណដេសោកអ្ន កទទួ េប្ដន្សៅកនុង
មន្ទ ីរសព្ទយ។

ណតង
ឹ តវ៉ាអ្ំពីឯកជនភាព



អ្ន កេិតថាន្ណាមានក់មិន្ប្ដន្សគរព្សិទធរបស់
អ្ន កចាំសពាេះឯកជន្ភាព្ ឬក៏ប្ដន្ណចកចាយ
ព្័ត៌មាន្អ្ាំព្ីអ្នកណដេសមាៃត់។

ណតង
ឹ តវ៉ាអ្ំពីបសវអ្តិែជ
ិ នមិនលអ

សបងា ៖ រប ៀ ប្វ ី ណតង
ឹ តវ៉ា
សោកអ្ន កអាចស្វ ើបែតឹងតវ៉ាថ្្ទ កនុងប្ដន្ជាមួ យ
ន្ឹងណ្ន្ការសយើងន្ិង/ឬបែតឹងតវ៉ាខាងសព្ៅ
ជាមួ យន្ឹងអ្ងគ ភាព្ណដេមិន្មាន្ទាំនក់
ទាំន្ងជាមួ យណ្ន្ការសយើង។
សូ មទូ រសព្ទ សៅសសវបសព្មើសមាជិក ឬ ស្ញើេិខិត
មកសយើង សដើមបីស្វ ើបែតឹងតវ៉ាថ្្ទ កនុង។
មាន្អ្ងគ ភាព្ស្សងៗខុសៗគនណដេស េះព្សាយ
ចាត់ណចងបែតឹងតវ៉ាខាងសព្ៅ។ សព្មាប់
ព្័ត៌មាន្បណន្ែ ម សូ មអាន្ណ្ន ក J3 សៅទាំព្័រ 258
។



បុេគេិក ឬសោកអ្ន ក្ត េស់ សវណងទ ាំសុខភាព្
មាន្ចរ ិតេសព្មាេះេសព្មើយ ឬមិន្សគរព្សោក
អ្ន ក។



បុេគេិក Health Net Cal MediConnect ព្បព្ព្ឹតាចាំសពាេះសោកអ្ន កមិន្េអ ។



សោកអ្ន កេិតថា សោកអ្ន កកាំព្ុងព្តូវប្ដន្ជព្ម ុញឲ្យសចញព្ីណ្ន្ការ។

ណតង
ឹ តវ៉ាអ្ំពល
ី ទធ ភាពទទួ លបានបសវ



សោកអ្ន កមិន្អាចសព្បើព្ប្ដស់សសវណងទ ាំសុខភាព្ ន្ិងបរ ិកាារសៅកនុងការ ិោេ័យរបស់
សវជា បែឌិត ឬសោកអ្ន ក្ត េស់ សវសុខភាព្។



សោកអ្ន ក្ត េស់ សវសោកអ្ន កមិន្្ត េ់ដេ់សោកអ្ន កន្ូ វការសព្មបសព្មួ េដ៏សមព្សបណដេ
សោកអ្ន កព្តូវការដូ ចជា អ្ន កបកណព្បភាសាកាយវ ិការអាសមរ ិកជាសដើម។

ណតង
ឹ តវ៉ាអ្ំពីបពលបវោរង់ចាំ



សោកអ្ន កកាំព្ុងមាន្បញ្ហាកនុងការណាត់ជួប ឬរង់ចាយ
ាំ ូ រសព្កសដើមបីទទួ េប្ដន្ការណាត់ជួប។



សោកអ្ន កព្តូវប្ដន្ទុកឲ្យរង់ចាាំរយៈសព្េយូរស យសវជា បែឌិត ឱសងការ ើ ឬសោកអ្ន កជាំនញ
សុខភាព្ស្សងសទៀត ឬស យសសវបសព្មើសមាជិក ឬបុេគេិករបស់ណ្ន្ការ។

ណតង
ឹ តវ៉ាអ្ំពីភាពស្ថអតមានអ្នាម័យ



សោកអ្ន កេិតថាេៃ ីន្ិក មន្ទ ីរសព្ទយ ឬការ ិោេ័យសវជា បែឌិតមិន្មាន្អ្នម័យ។

ណតង
ឹ តវ៉ាអ្ំពកា
ី រមានលទធ ភាពទទួ លបាននូ វបសវភាស្ថ



?

សវជា បែឌិត ឬសោកអ្ន ក្ត េស់ សវសុខភាព្របស់អ្នកមិន្អាច្ត េ់ឲ្យសោកអ្ន កន្ូ វសោកអ្ន ក
បកណព្បភាសាកនុងសព្េណាត់ជួបរបស់អ្នក។

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័តមា
៌ ន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
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ជាំព្ូកទី 9 ៖ សតើព្តូវស្វ ើអ្វើសបើសិន្សោកអ្ន កមាន្បញ្ហា ឬបែាឹងតវ៉ា
(សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រង បែាឹងឧទធ រែ៍ បែាឹងតវ៉ា)

ណតង
ឹ តវ៉ាអ្ំពីមប្ោបាយទំនាក់ទំនងពីបយើង



សោកអ្ន កេិតថាសយើងខកខាន្មិន្ប្ដន្ជូ ន្ដាំែឹង ឬស្ញើេិខិតណដេសោកអ្ន កេួ រណតទទួ េ
ប្ដន្។



សោកអ្ន កេិតថាព្័ត៌មាន្ជាោយេកា ែ៍អ្កសរណដេសយើងស្ញើសៅ មាន្ការេាំប្ដកសព្កកនុង
ការយេ់។

ណតង
ឹ អ្ំពីភាពទន់បពលបវោននចំណាត់ការរ ស់បយើង
រ៉ា ់រង ឬ ណតង
ឹ ឧទធ រណ៍

ក់ព័នធឹនង
ឹ បសចកត ីសបម្រមចបលើការធានា



សោកអ្ន កសជឿជាក់ថា សយើងមិន្ប្ដន្បាំសព្ញសៅតាមកាេកាំែត់របស់សយើងខ្ុាំសព្មាប់ការស្វ ើ
សសចកត ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រង ឬការសឆ្ៃ ើយតបសៅបែតឹងឧទធ រែ៍របស់អ្នក។



សោកអ្ន កសជឿជាក់ថា បនទប់ព្ីទទួ េប្ដន្សសចកត ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រង ឬបែតឹង
ឧទធ រែ៍ណដេគាំព្ទដេ់សោកអ្ន ក សហើយ សយើងខ្ុាំមិន្អាចសគរព្តាមកាេកាំែត់សព្េកនុងការ
ឯកភាព្ ឬ្ត េ់សសវ ឬបង់ព្ប្ដក់ជូន្សោកអ្ន ក វ ិញសព្មាប់សសវសវជា សាស្រសតមួ យចាំន្ួន្។



សោកអ្ន កសជឿជាក់ថាសយើងមិន្ប្ដន្បញ្ជន្
ូ ករែីរបស់អ្នកសៅអ្ងគ ភាព្ព្តួ តព្ិន្ិតយស ើង វ ិញ
ស យឯករាជយទន្់សព្េសវោ។

វកយសពទ ចា ់សព្មាប់ "បែតឹងតវ៉ា" េឺ " ណតង
ឹ ស្ថរទុកា" ។
វកយសពទ ចា ់សព្មាប់ "ការស្វ ើបែតឹងតវ៉ា" េឺ "ការដ្ឋក់ ណេង
ឹ ស្ថរទុកា" ។

បតើមានម្រ បភទប្េងៗនន ណតង
ឹ តវ៉ាន្ែរឬបទ?
បាទឬចាស។ សោកអ្ន កអាច ក់បែាឹងតវ៉ាថ្្ទ កនុងឬបែតឹងតវ៉ាខាងសព្ៅប្ដន្។ បែតឹងតវ៉ាថ្្ទ កនុងព្តូវប្ដន្
ក់សៅកាន្់ន្ិងព្តូវប្ដន្ព្តួ តព្ិន្ិតយសសើស រ ើស ើង វ ិញស យណ្ន្ការសយើង។ បែតង
ឹ តវ៉ាខាងសព្ៅព្តូវប្ដន្ ក់
ពាកយ ន្ិងព្តួ តព្ិន្ិតយស ើង វ ិញស យអ្ងគ ភាព្ណដេមិន្ណមន្ជាសមព ័ន្ធសាខាជាមួ យន្ឹងណ្ន្ការសយើង។ សបើសិន្
សោកអ្ន កព្តូវការជាំន្ួយកនុងការស្វ ើបែតឹងតវ៉ាថ្្ទ កនុង ន្ិង/ឬបែតឹងខាងសព្ៅ សនេះសោកអ្ន កអាចទូ រសព្ទ សៅ
កាន្់កមម វ ិ្ី Cal MediConnect Ombuds តាមរយៈ 1-855-501-3077 ។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័តមា
៌ ន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect

ជាំព្ូកទី 9 ៖ សតើព្តូវស្វ ើអ្វើសបើសិន្សោកអ្ន កមាន្បញ្ហា ឬបែាឹងតវ៉ា
(សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រង បែាឹងឧទធ រែ៍ បែាឹងតវ៉ា)

កយ ណតឹងន្ទកនញង

J2.

សដើមបីស្វ ើពាកយបែតឹងថ្្ទ កនុង អ្ន កអាចទូ រសព្ទ មកកាន្់សសវបសព្មើសមាជិកតាមសេខ 1-855-464-3571 (TTY:
711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ ចុងសប្ដាហ៍
ន្ិងថ្ងៃ ឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅថ្ងៃស្វ ើការ
បនទប់។ សោកអ្ន កអាចស្វ ើបែាឹងតវ៉ាប្ដន្ព្េប់សព្េ េុេះព្តាណតវមិន្ទក់ទងន្ឹងឱសង ណ្ន ក D ។ បែាឹង
ទ ាំងឡាយណាណដេពាក់ព្ន្
័ ធ ន្ឹងឱសង ណ្ន ក D ព្តូវណតស្វ ើស ើងបៅកនញងរយៈបពល 60 នែៃតាមម្រ តិទិន បនទប់ព្ី
សោកអ្ន កមាន្បញ្ហាណដេសោកអ្ន កចង់បាឹង។



សបើសិន្មាន្អ្វ ើស្សងណដេសោកអ្ន កព្តូវការស្វ ើ សសវបសព្មើសមាជិក ន្ឹងព្ប្ដប់សោកអ្ន ក។



សោកអ្ន កក៏អាចសរសសរបែតឹងតវ៉ា សហើយស្ញើមកសយើង្ងណដរ។ សបើសិន្សោកអ្ន ក
តវ៉ារបស់អ្នកជាោយេកា ែ៍អ្កសរ សយើងន្ឹងសឆ្ៃ ើយតបជាោយេកា ែ៍អ្កសរ។

ក់បែតឹង

សយើងព្តូវណត្ា េដ
់ ាំែឹងដេ់សោកអ្ន កអ្ាំព្សី សចកា ីសសព្មចរបស់សយើងចាំសពាេះបែាឹងតវ៉ារបស់អ្នកឲ្យសេឿន្តាម
ណដេករែីរបស់អ្នកតព្មូវឲ្យ អាព្ស័យសេើសាែន្ភាព្សុខភាព្របស់អ្នក ប៉ោុណន្ត មិន្យូរជាង 30 ថ្ងៃតាមព្បតិទិន្
សព្កាយព្ីទទួ េប្ដន្បែាឹងតវ៉ារបស់អ្នក។ សបើសិន្សយើងព្តូវការព្័ត៌មាន្បណន្ែ ម សហើយមិន្អាចសចញសសចកត ី
សសព្មចកនុងរយៈសព្េ 30 ថ្ងៃ ប្ដន្ សនេះសយើងន្ឹងជូ ន្ដាំែឹងជាោយេកា ែ៍អ្កសរសៅកាន្់សោកអ្ន ក ន្ិង្ត េ់ឲ្្
យសោកអ្ន កន្ូ វព្័ត៌មាន្ងម ីព្ីសាែន្ភាព្ ន្ិងសព្េសវោប្ដ៉ោន្់សាមន្សដើមបីទទួ េប្ដន្ចសមៃ ើយ។ ឧទហរែ៍ សយើងខ្ុាំ
ន្ឹងជូ ន្ដាំែឹងដេ់សោកអ្ន កថា បែាឹងសារទុកាពាក់ព្័ន្ធន្ឹង Medicare អាចបន្ា ប្ដន្ណតរហូ តដេ់រយៈសព្េ
14 ថ្ងៃតាមព្បតិទិន្ប៉ោុសណា
ណ េះ។ កនុងករែីជាក់ោក់មួយចាំន្ួន្ សោកអ្ន កមាន្សិទធិសសន ើសកា
ុាំ រព្តួ តព្ិន្ិតយស ើងវវ ិញ
ឆាប់រហ័សសេើបែាឹងតវ៉ារបស់អ្នក។ សន្េះ សៅថា ទព្មង់ការថ្ន្ "បែាឹងតវ៉ាឆាប់រហ័ស"។ កនុងករែីជាក់ោក់មួយ
ចាំន្ួន្ សោកអ្ន កមាន្សិទធិសសន ើសកា
ុាំ រព្ិន្ិតយស ើងវវ ិញឆាប់រហ័សសេើបែាឹងតវ៉ារបស់អ្នក ព្បសិន្សបើសោកអ្ន កមិន្
យេ់ព្សបជាមួ យន្ឹងសសចកត ីសសព្មចរបស់សយើង កនុងសាែន្ភាព្ដូ ចខាងសព្កាម ៖
o

សយើងបដិសស្សាំសែើរបស់អ្នកចាំសពាេះការព្តួ តព្ិន្ិតយស ើង វ ិញឆាប់រហ័សសេើសាំសែើសុាំការ
ណងទ ាំសវជា សាស្រសត ឬឱសង Medicare ណ្ន ក D។

o

សយើងបដិសស្សាំសែើរបស់អ្នកចាំសពាេះការព្តួ តព្ិន្ិតយស ើង វ ិញឆាប់រហ័ស សេើបែាង
ឹ ឧទធ រែ៍
ចាំសពាេះសសវននណដេព្តូវប្ដន្បដិសស្ ឬឱសង Medicare ណ្ន ក D។

o

សយើងសសព្មចថាព្តូវការសព្េបណន្ែ មសទៀត សដើមបីព្ិន្ិតយស ើងវវ ិញន្ូ វសាំសែើរបស់អ្នកណដេសសន ើ
សុកា
ាំ រណងទ ាំសវជា សាស្រសត។

o

សយើងសសព្មចថាព្តូវការសព្េបណន្ែ មសទៀត សដើមបីព្ិន្ិតយស ើងវវ ិញន្ូ វបែាឹងឧទធ រែ៍ចាំសពាេះ
ការណងទ ាំសវជា សាស្រសត ណដេព្តូវប្ដន្បដិសស្សនេះ។

o

សបើសិន្សោកអ្ន កមាន្បញ្ហាបនទន្់ ណដេពាក់ព្័ន្ធន្ឹងហាន្ិេ័យភាៃមៗ ន្ិង្ៃ ន្្
់ ៃ រ ចាំសពាេះ
សុខភាព្របស់អ្នកសនេះ។

 បែាឹងតវ៉ាទ ាំងឡាយណាណដេពាក់ព្័ន្ធន្ឹង Medicare ណ្នក D ព្តូវណតស្វ ើស ើងសៅកនុងរយៈសព្េ 60 ថ្ងៃ
តាមព្បតិទិន្ បនទប់ព្សី ោកអ្ន កមាន្បញ្ហាណដេសោកអ្ន កចង់ ក់បែាឹងតវ៉ា។ រាេ់ព្បសេទថ្ន្បែតឹង
តវ៉ាទ ាំងអ្ស់ ព្តូវ ក់ពាកយជាមួ យសយើងឬសោកអ្ន ក្តេ់សសវព្េប់សព្េសវោ ចាប់ព្ីថ្ងៃសកើតឧបទទ វសហតុ

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័តមា
៌ ន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
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ជាំព្ូកទី 9 ៖ សតើព្តូវស្វ ើអ្វើសបើសិន្សោកអ្ន កមាន្បញ្ហា ឬបែាឹងតវ៉ា
(សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រង បែាឹងឧទធ រែ៍ បែាឹងតវ៉ា)

ឬសកមម ភាព្ប្ដន្សកើតស ង
ើ ណដេស្វ ើឲ្យសោកអ្ន កមិន្សព្ញចិតត។
េះព្សាយបែាឹងតវ៉ារបស់អ្នកសៅកនុងថ្ងៃស្វ ើការបនទប់ សយើងន្ឹងស្ញើជូន្សោក
អ្ន កន្ូ វេិខិតមួ យចាប់សៅកនុងរយៈសព្េ 5 ថ្ងៃតាមព្បតិទិន្េិតចាប់ព្ីថ្ងៃប្ដន្ទទួ េបែាឹងរបស់អ្នក
សដើមបីឲ្យសោកអ្ន កដឹងថា សយើងប្ដន្ទទួ េបែាឹងតវ៉ាសន្េះសហើយ។

 សបើសិន្សយើងមិន្អាចស

សបើសិន្សោកអ្ន កស្វ ើបែតឹងស យសារណតសយើងបដិសស្ការសសន ើសុាំរបស់អ្នកចាំសពាេះ "សសចកត ីសសព្មចធានរា៉ាប់រង
ឆាប់រហ័ស” ឬ "បែតឹងឧទធ រែ៍ឆាប់រហ័ស" សនេះសយើងន្ឹង្ត េ់ឲ្យសោកអ្ន កន្ូ វ "បែតឹងតវ៉ាឆាប់រហ័ស" ន្ិងសឆ្ៃ យ
ើ
តបសៅន្ឹងបែតឹងតវ៉ារបស់អ្នកកនុងរយៈសព្េ 24 សមា៉ោង។ សបើសិន្សោកអ្ន កមាន្បញ្ហាបនទន្់ ណដេពាក់ព្ន្
័ ធ
ន្ឹងហាន្ិេ័យភាៃមៗ ន្ិង្ៃ ន្់្ៃរ ចាំសពាេះសុខភាព្របស់អ្នកសនេះ សោកអ្ន កអាចសសន ើសុាំ "បែតឹងតវ៉ាឆាប់រហ័ស"
សហើយសយើងន្ឹងសឆ្ៃ ើយតបកនុងរយៈសព្េ 72 សមា៉ោង។

វកយសពទ ចា ់សព្មាប់ "បែតឹងតវ៉ាឆាប់រហ័ស" េឺ " ណតឹងស្ថរទុកា នាទន់" ។
សបើសិន្អាច សយើងន្ឹងសឆ្ៃ ើយតបសៅសោកអ្ន កជាបនទន្់។ សបើសិន្សោកអ្ន កទូ រសព្ទ មកសយើងសដើមបីបតឹង សយើង
អាច្ត េច
់ សមៃ ើយឲ្យសោកអ្ន កសៅសព្េទូ រសព្ទ សនេះណតមត ង។ សបើសិន្សាែន្ភាព្សុខភាព្របស់អ្នកតព្មូវឲ្យសយើង
សឆ្ៃ ើយតបឆាប់រហ័ស សយើងន្ឹងសឆ្ៃ ើយតប។

?



សយើងសឆ្ៃ ើយតបបែតឹងតវ៉ាសសទ ើរទ ាំងអ្ស់កនុងរយៈសព្េ 30 ថ្ងៃ តាមព្បតិទិន្។ សបើសន្
ិ សយើងមិន្
ស្វ ើសសចកត ីសសព្មចកនុងរយៈសព្េ 30 ថ្ងៃតាមព្បតិទិន្សទ ស យសារណតសយើងព្តូវការព្័ត៌មាន្
បណន្ែ មសទៀត សនេះសយើងន្ឹងជូ ន្ដាំែឹងដេ់សោកអ្ន កជាោយេ័កាែ៍អ្កសរ។ សយើងក៏ន្ឹង្ត េ់
ជូ ន្ន្ូ វដាំែឹងងម ីបាំ្ុតអ្ាំព្សា
ី ែ ព្ភាព្បែតឹង ន្ិងសព្េសវោប្ដ៉ោន្់សាមន្ដេ់សោកអ្ន កសដើមបី
ទទួ េប្ដន្ចសមៃ ើយ្ងណដរ។



សបើសិន្សោកអ្ន កស្វ ើបែតឹងស យសារណតសយើងបដិសស្ការសសន ើសុាំរបស់អ្នកចាំសពាេះ "សសចកត ី
សសព្មចធានរា៉ាប់រងឆាប់រហ័ស” ឬ "បែតឹងឧទធ រែ៍ឆាប់រហ័ស" សនេះសយើងន្ឹង្ត េឲ្
់ យសោកអ្ន ក
ន្ូ វ "បែតឹងតវ៉ាឆាប់រហ័ស" ន្ិងសឆ្ៃ ើយតបសៅន្ឹងបែតង
ឹ តវ៉ារបស់អ្នកកនុងរយៈសព្េ 24 សមា៉ោង។



សបើសិន្សោកអ្ន កកាំព្ុងស្វ ប
ើ ែតឹងស យសារណតសយើងចាំណាយសព្េសវោបណន្ែ មសដើមបីស្វ ើសសចកត ី
សសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រង សនេះសយើងន្ឹង្ត េ់ជូន្សោកអ្ន កស យសវ ័យព្បវតត ិន្ូវ "បែតឹងតវ៉ា
ឆាប់រហ័ស" សហើយសឆ្ៃ ើយតបសៅន្ឹងបែតឹងរបស់អ្នកកនុងរយៈសព្េ 24 សមា៉ោង។



ប ើសិនបយើងមិនយល់ម្រស ជាមួ យន្ឹងណ្ន កខៃ េះ ឬទ ាំងអ្ស់ថ្ន្បែតឹងតវ៉ារបស់អ្នក សយើងន្ឹង
ព្ប្ដប់សោកអ្ន ក សហើយ្តេឲ្
់ យសោកអ្ន កន្ូ វសហតុ្េរបស់សយើង។ សយើងន្ឹងសឆ្ៃ ើយតបថា សយើង
យេ់ព្សបជាមួ យន្ឹងបែតឹងតវ៉ា ឬអ្ត់។

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័តមា
៌ ន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
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ជាំព្ូកទី 9 ៖ សតើព្តូវស្វ ើអ្វើសបើសិន្សោកអ្ន កមាន្បញ្ហា ឬបែាឹងតវ៉ា
(សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រង បែាឹងឧទធ រែ៍ បែាឹងតវ៉ា)

កយ ណតឹងខាងបម្រៅ

J3.

បោកអ្ន កអាចម្របា ់ Medicare អ្ំពី ណតង
ឹ តវ៉ារ ស់អ្នក
សោកអ្ន កក៏អាចស្ញើបែតឹងតវ៉ារបស់អ្នកសៅ Medicare ្ងណដរ។ ណបបបទ ក់ប្ដកយបែតឹងរបស់ Medicare
មាន្សៅឯ៖ www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx។
Medicare ចាត់ទុកបែតឹងរបស់អ្នកមិន្ណមន្ជាការសេងសសើចស ើយ សហើយន្ឹងសព្បើព្ប្ដស់ព្័តមា
៌ ន្សន្េះសដើមបី
ជួ យណកេមអ ឲ្យព្បសសើរស ើងន្ូ វេុែភាព្ថ្ន្កមម វ ិ្ី Medicare។
សបើសិន្សោកអ្ន កមាន្មតិតប ឬកងវ េ់ណាមួ យស្សងសទៀត ឬសបើសិន្សោកអ្ន កមាន្អារមម ែថា
៍ ណ្ន្ការសន្េះ
មិន្កាំព្ុងព្ាោមស េះព្សាយបញ្ហារបស់អ្នក សូ មសៅសៅកាន្់ទូរសព្ទ សេខ 1-800-MEDICARE
(1-800-633-4227)។ អ្ន កសព្បើព្ប្ដស់ TTY អាចសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សេខ 1-877-486-2048។ ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ
េឺឥតេិតថ្ងៃ ។
បោកអ្ន កអាចម្របា ់ Medi-Cal អ្ំពី ណតង
ឹ តវ៉ារ ស់អ្នក
កមម វ ិ្ី Cal MediConnect Ombuds ក៏ជួយស េះព្សាយបញ្ហាកនុងជាំហរអ្ព្ាព្កឹតយ សដើមបីធានថាសមាជិករបស់
សយើងទទួ េប្ដន្សសវណដេមាន្ការធានរា៉ាប់រងណដេសយើងព្តូវណត្ត េ់ជូន្។ កមម វ ិ្ី Cal MediConnect
Ombuds មិន្មាន្ទាំនក់ទាំន្ងជាមួ យសយើង ឬព្ក ុមហុន្ធានរា៉ាប់រង ឬណ្ន្ការសុខភាព្ណាមួ យស ើយ។
សេខទូ រសព្ទ សព្មាប់កមម វ ិ្ី Cal MediConnect Ombuds េឺ 1-855-501-3077។ សសវទ ាំងសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។
បោកអ្ន កអាចម្របា ់ម្រកសួងម្ររ ់ម្ររងសុខាភិបាលរែា California (DMHC) អ្ំពី ណេង
ឹ តវ៉ារ ស់អ្នក
ព្កសួ ងណងទ ាំសុខភាព្ណដេព្េប់ព្េងស យ California (California Department of Managed Care, DMHC)
ទទួ េខុសព្តូវកនុងការ ក់បញ្ញ តា ិសៅសេើណ្ន្ការសុខភាព្ទ ាំងឡាយ។ សោកអ្ន កអាចសៅទូ រសព្ទ សៅមែឌេ
ជាំន្ួយ (Help Center) របស់ DMHC សព្មាប់ជាំន្ួយកនុងការ ក់បែាឹងតវ៉ាអ្ាំព្ីសសវននរបស់ Medi-Cal ។
សោកអ្ន កអាចទក់ទងសៅកាន្់ DMHC សបើសិន្សោកអ្ន កព្តូវការជាំន្ួយកនុងការ ក់បែតឹងតវ៉ា ណដេទក់ទង
ន្ឹងបញ្ហាបនទន្់ ឬបញ្ហាណដេពាក់ព្័ន្ធន្ឹងហាន្ិេ័យបនទន្់ន្ិង្ៃ ន្់្ៃរដេ់សុខភាព្របស់អ្នក សបើសោកអ្ន ក
កាំព្ុងឈឺចាប់្ៃន្់្ៃរ សបើសោកអ្ន កមិន្យេ់ព្សបន្ឹងសសចកត ីសសព្មចរបស់ណ្ន្ការខ្ុាំអ្ាំព្ីបែតឹងតវ៉ារបស់អ្នក
ឬសបើណ្ន្ការរបស់សយើងមិន្ប្ដន្ស េះព្សាយបែតឹងតវ៉ារបស់អ្នកបនទប់ព្ីរយៈសព្េ 30 ថ្ងៃតាមព្បតិទិន្។
សោកអ្ន កអាចទទួ េប្ដន្ជាំន្ួយព្ីមែឌេជាំន្ួយតាមវ ិ្ីព្ីរោ៉ោង៖



សៅទូ រសព្ទ 1-888-466-2219។ អ្ន កណដេងៃ ង់ ព្ិប្ដកសាាប់ ឬព្ិប្ដកន្ិោយ អាចសៅមក
សេខទូ រសព្ទ TDD ស យឥតេិតថ្ងៃតាមរយៈសេខ 1-877-688-9891។ ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺ
ឥតេិតថ្ងៃ ។



សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័ររបស់ព្កសួ ងព្េប់ព្េងសុខាេិប្ដេ(www.dmhc.ca.gov)។

បោកអ្ន កអាចដ្ឋក់

កយ ណេឹងតវ៉ាជាមួ យនឹងការ ិោល័យសិទធស
ិ ុី វ ិលបាន។

សោកអ្ន កអាច ក់បែតឹងតវ៉ាមកកាន្់កា រ ិោេ័យសព្មាប់សិទធិសុី វ ិេថ្ន្ព្កសួ ងសុខាេិប្ដេ ន្ិងមន្ុសសសាស្រសត
ប្ដន្ ព្បសិន្សបើសោកអ្ន កេិតថា សោកអ្ន កមិន្ព្តូវប្ដន្ព្បព្ព្ឹតាចាំសពាេះស យយុតាិ្ម៌ព្តឹមព្តូវសទសនេះ។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័តមា
៌ ន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
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ជាំព្ូកទី 9 ៖ សតើព្តូវស្វ ើអ្វើសបើសិន្សោកអ្ន កមាន្បញ្ហា ឬបែាឹងតវ៉ា
(សសចកា ីសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រង បែាឹងឧទធ រែ៍ បែាឹងតវ៉ា)

ឧទហរែ៍ សោកអ្ន កអាច ក់បែាឹងតវ៉ាអ្ាំព្ីភាព្មាន្េទធ ភាព្សចញចូ េប្ដន្សព្មាប់ជន្ព្ិការឬជាំន្ួយណ្ន ក
ភាសាប្ដន្។ សេខទូ រសព្ទ សព្មាប់កា រ ិោេ័យសព្មាប់សិទធិសុី វ ិេេឺ 1-800-368-1019។ អ្ន កសព្បើ TTY េួ រសៅសៅ
កាន្់សេខ 1-800-537-7697 ។ សោកអ្ន កក៏អាចចូ េសៅកាន្់ www.hhs.gov/ocr សព្មាប់ព្័ត៌មាន្បណន្ែ ម្ង
ណដរ។
សោកអ្ន កក៏អាចន្ឹងទក់ទងការ ិោេ័យព្បចាាំតាំបន្់សព្មាប់កា រ ិោេ័យសិទធស
ិ ុី វ ិេ្ងណដរតាមរយៈ៖
Office for Civil Rights
U.S. Department of Health and Human Services
90 7th Street, Suite 4-100
San Francisco, CA 94103
ទូ រសព្ទ ៖ 1-800-368-1019
TTY៖ 1-800-537-7697
ទូ រសារ៖ 1-202-619-3818
សោកអ្ន កក៏អាចមាន្សិទធ្
ិ ងណដរសៅសព្កាមចាប់ជន្ព្ិការអាសមរ ិក ន្ិងសៅសព្កាមចាប់សិទធិសុី វ ិេ Unruch ។
អ្ន កអាចទក់ទងសៅកាន្់កមម វ ិ្ី Cal MediConnect Ombuds សព្មាប់ជាំន្ួយ។ សេខទូ រសព្ទ េឺ
1-855-501-3077។
បោកអ្ន កអាចដ្ឋក់

កយ ណេឹងតវ៉ាជាមួ យនឹងអ្ងា ភាពន្កលមអ រណ
ុ ភាពបាន

សៅសព្េណដេបែតឹងតវ៉ារបស់អ្នកទក់ទងន្ឹងេុែភាព្ថ្ន្ការណងទ ាំ សោកអ្ន កក៏មាន្ជសព្មើសព្ីរ្ងណដរ ៖



សបើសិន្សោកអ្ន កចង់ប្ដន្ សោកអ្ន កអាចស្វ ើបែតឹងតវ៉ាអ្ាំព្ីេុែភាព្ថ្ន្ការណងទ ាំសុខភាព្
ស យផ្លទេ់សៅអ្ងគ ភាព្ណកេមអ េុែភាព្ (ស យមិន្ចាាំប្ដច់ ស្វ ើបែតឹងមកសយើងសទ)។



ឬ សោកអ្ន កអាចស្វ ើបែតង
ឹ តវ៉ារបស់អ្នកមកសយើង ន្ិងសៅកាន្់អ្ងគ ភាព្ណកេមអ េុែភាព្
ប្ដន្្ងណដរ។ សបើសិន្សោកអ្ន កស្វ ើបែតឹងតវ៉ាសៅអ្ងគ ភាព្សន្េះ សយើងន្ឹងស្វ ើការជាមួ យព្ួ ក
សេសដើមបីស េះព្សាយបែតឹងតវ៉ារបស់អ្នក។

អ្ងគ ភាព្ណកេមអ េុែភាព្ េឺជាព្ក ុមសវជា បែឌិតវវ ិជាាជីវៈ ន្ិងសោកអ្ន កជាំនញណងទ ាំសុខភាព្ស្សងសទៀតណដេ
ព្តូវប្ដន្ជួ េស យរ ឋ េិប្ដេសហព្័ន្ធ សដើមបីព្ិន្ិតយ ន្ិងណកេមអ ការណងទ ាំណដេ្ត េ់ជូន្សោកអ្ន កជាំងឺរបស់
Medicare ។ សដើមបីណសវ ងយេ់បណន្ែ មអ្ាំព្ីអ្ងគ ការសេើកកមព ស់េុែភាព្ សូ មសមើេជាំព្ូកទី 2 ណ្ន ក F ទាំព្័រ 31 ។
សៅរដឋ California អ្ងគ ភាព្ណកេមអ េុែភាព្ព្តូវប្ដន្សេសៅថា Livanta។ សេខទូ រសព្ទ សព្មាប់ Livanta េឺ
1-877-588-1123 (TTY: 1-855-887-6668)។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័តមា
៌ ន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ជំពូកទី 10 ៖ ការ ញ្ច ់សមាជិកភាពរ ស់អ្នកបៅកនុងន្ែនការ Cal
MediConnect
បសចកត ីបែតម
ើ
សៅកនុងជាំព្ូកសន្េះ ព្ប្ដប់អ្ាំព្ីរសបៀបណដេសោកអ្ន កអាចបញ្ច ប់សមាជិកភាព្សោកអ្ន កសៅកនុងណ្ន្ការ Cal
MediConnect របស់សយើង ន្ិងព្ីជសព្មើសធានរា៉ាប់រងសុខភាព្សោកអ្ន កសព្កាយសព្េណដេសោកអ្ន កចាកសចញ
ព្ីណ្ន្ការ។ សបើសិន្សោកអ្ន កចាកសចញព្ីណ្ន្ការរបស់សយើង សនេះសោកអ្ន កន្ឹងសៅណតសថ ិតសៅកនុងកមម វ ិ្ី
Medicare ន្ិង Medi-Cal ដណដេដរាបណាសោកអ្ន កសៅមាន្សិទធិទទួ េប្ដន្។ ពាកយេន្ៃ ឹេះ ន្ិងន្ិយមន្័យរបស់
វាមាន្សៅកនុងេាំដាប់អ្កសរព្កមសៅកនុងជាំព្ូកចុងសព្កាយថ្ន្ សសៀវសៅណែនាំសមាជិក។
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?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ជាំព្ូកទី 10 ៖ ការបញ្ច ប់សមាជិកភាព្របស់អ្នកសៅកនុងណ្ន្ការ
Cal MediConnect

A. បៅបពលបោកអ្ន កអាច ញ្ច ស
់ មាជិកភាពរ ស់អ្នកបៅកនុងន្ែនការ Cal
MediConnect រ ស់ប ើង
អ្ន កអាចបញ្ច ប់សមាជិកភាព្របស់អ្នកសៅកនុង Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid
Plan) សព្េណាក៏ប្ដន្សៅកនុងាំនាំសន្េះសដាយការចុេះស្មេះកនុងណ្ន្ការ Medicare Advantage មួ យសទៀត ឬ
សដាយការចុេះស្មេះចូ េកនុងណ្ន្ការ Cal MediConnect មួ យសទៀតឬក៏ការផ្លៃស់បតរសៅណ្ន្ការ
ូ
Original
Medicare ក៏ប្ដន្។
សមាជិកភាព្របស់អ្នកន្ឹងព្តូវបញ្ច ប់សៅថ្ងៃចុងសព្កាយថ្ន្ណខណដេសយើងទទួ េប្ដន្សាំសែើសុាំរបស់អ្នក សដើមបីស្វ ើ
ការផ្លៃស់បតរណ្ន្ការសោកអ្ន
ូ
ក។ ឧទាហរែ៍ សបើសិន្សយើងទទួ េប្ដន្សាំសែើសរុាំ បស់អ្នកសៅថ្ងៃទី18 ណខមករា
សនេះការធានរា៉ាប់រងរបស់អ្នកជាមួ យណ្ន្ការសយើងន្ឹងព្តូវប្ដន្បញ្ច ប់សៅថ្ងៃទី31 ណខមករា។ ការធានរា៉ាប់រង
ងម ីរបស់អ្នកន្ឹងព្តូវចាប់ស្េម
ើ សៅថ្ងៃទីមួយថ្ន្ណខបនទប់ (ថ្ងៃ ទី 1 ណខកុមភៈសៅកនុងឧទាហរែ៍សន្េះ)។
សៅសព្េសោកអ្ន កបញ្ច ប់សមាជិកភាព្របស់អ្នកសៅកនុងណ្ន្ការរបស់អ្នក សោកអ្ន កន្ឹងព្តូវប្ដន្ចុេះស្មេះ
កនុង Medi-Cal ណដេប្ដន្ព្េប់ព្េងណ្ន្ការណងទា ាំសព្មាប់ជាជសព្មើសសព្មាប់សោកអ្ន ក សព្មាប់សសវា Medi-Cal
របស់អ្នក េុេះព្តាណតសោកអ្ន កសព្ជើសសរ ើសយកណ្ន្ការ Cal MediConnect ស្សងសទៀត។ សោកអ្ន កក៏អាចសព្ជើស
សរ ើសន្ូ វជសព្មើសថ្ន្ការចុេះស្មេះសៅកនុង Medicare របស់អ្នកសៅសព្េណដេសោកអ្ន កបញ្ច ប់សមាជិកភាព្សោក
អ្ន កសៅកនុងណ្ន្ការសយើង។ សបើសិន្សោកអ្ន កចាកសចញព្ីណ្ន្ការរបស់សយើង សោកអ្ន កអាចទទួ េប្ដន្
ព្័ត៌មាន្អ្ាំព្ី៖



ជសព្មើស Medicare សៅកនុងតារាងសៅណ្ន ក D1 ទាំព្័រ 264 ។



សសវា Medi-Cal សៅណ្ន ក D2 ទាំព្័រ 267 ។

សោកអ្ន កអាចទទួ េប្ដន្ព្័ត៌មាន្បណន្ថ មអ្ាំព្ីរសបៀប ណដេសោកអ្ន កអាចបញ្ច ប់សមាជិកភាព្របស់អ្នកសដាយ
ការសៅទូ រសព្ទ មក៖

?



សសវាបសព្មើសមាជិក តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់
សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់
សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅថ្ងៃ ស្វ ើ
ការបនទប់។



ណ្ន កជសព្មើសណងទា ាំសុខភាព្តាមសេខ 1-844-580-7272, ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទដេ់ថ្ងៃ សព្ុ កចាប់ព្ីសមា៉ោង
8:00 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 6:00 ោៃច។ អ្ន កសព្បើ TTY េួ រទូ រសព្ទ សៅសេខ 1-800-430-7077 ។



កមម វ ិ្ីជាំន្ួយធានរា៉ាប់រងសុខភាព្រដឋ (SHIP) កមម វ ិ្ីគ្នាំព្ទន្ិងព្បឹកាសោបេ់សេើការធាន
រា៉ាប់រងសុខភាព្រដឋ California (HICAP) តាមសេខទូ រសព្ទ 1-800-434-0222 ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទដេ់ថ្ងៃ
សុព្កព្ីសមា៉ោង 8:00 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 5:00 ោៃច។ សព្មាប់ព្ត៌មាន្បណន្ថ មឬណសវ ងរកការ ិោេ័យ
HICAP កនុងតាំបន្់របស់អ្នក សូ មចូ េសៅកាន្់www.aging.ca.gov/HICAP/។

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ជាំព្ូកទី 10 ៖ ការបញ្ច ប់សមាជិកភាព្របស់អ្នកសៅកនុងណ្ន្ការ
Cal MediConnect



កមម វ ិ្ី Cal MediConnect Ombuds តាមរយៈសេខ 1-855-501-3077 ចាប់ព្ីថ្ងៃច័ន្ទដេ់ថ្ងៃ
សុព្ក ព្ីសមា៉ោង 9:00 ព្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោង 5:00 ោៃច។ អ្ន កសព្បើព្ប្ដស់ TTY េួ រសៅសៅកាន្់សេខ
1-855-847-7914 ។



Medicare តាមរយៈសេខ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 24 សមា៉ោងកនុងមួ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃ
កនុងមួ យសប្ដាហ៍។ អ្ន កសព្បើ TTY េួ រសៅសៅកាន្់សេខ 1-877-486-2048 ។

កំណត់សមាាល់៖ សបើសិន្សោកអ្ន កសថ ិតសៅកនុងកមម វ ិ្ីព្េប់ព្េងឱសង សនេះសោកអ្ន កមិន្អាចផ្លៃស់បតរូ
ណ្ន្ការប្ដន្សទ។ សូ មសមើេជាំព្ូកទី 5 ណ្ន ក G ទាំព្័រ 138 សព្មាប់ព្័ត៌មាន្អ្ាំព្ក
ី មម វ ិ្ីព្េប់ព្េងឱសង។

B. រប ៀ
ប ើង

ញ្ច ស
់ មាជិកភាពរ ស់អ្នកបៅកនុងន្ែនការCal MediConnect រ ស់

សបើសិន្សោកអ្ន កសសព្មចចិតេបញ្ច ប់សមាជិកភាព្របស់អ្នក សូ មជូ ន្ដាំែឹងសៅ Medi-Cal ឬ Medicare ថា
សោកអ្ន កចង់ចាកសចញព្ី Health Net Cal MediConnect ៖

?



សូ មសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់ណ្នកជសព្មើសណងទា ាំសុខភាព្តាមរយៈសេខ 1-844-580-7272, ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ
ដេ់ថ្ងៃ សុព្កចាប់ព្សី មា៉ោង 8:00 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 6:00 ោៃច។ អ្ន កសព្បើ TTY េួ រទូ រសព្ទ សៅកាន្់
សេខ 1-800-430-7077 ឬ



សូ មសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់ Medicare តាមរយៈសេខ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 24
សមា៉ោងកនុងមួ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃ កនុងមួ យសប្ដាហ៍។ អ្ន កសព្បើជា TTY (អ្ន កណដេមាន្ការេាំប្ដកកនុងការ
សាេប់ ឬន្ិោយ) េួ រទូ រសព្ទ សៅកាន្់សេខ 1-877-486-2048 ។ សៅសព្េណដេសោកអ្ន ក
ទូ រសព្ទ សៅ 1-800-MEDICARE សោកអ្ន កក៏អាចស្វ ើការចុេះស្មេះសៅកនុងណ្ន្ការសុខភាព្
ឬឱសង Medicare មួ យស្សងសទៀតប្ដន្្ងណដរ។ ព្័តមា
៌ ន្បណន្ថ មសា ីព្ីការទទួ េប្ដន្សសវា
Medicare របស់សោកអ្ន ក សៅសព្េណដេសោកអ្ន កចាកសចញព្ីណ្ន្ការសយើង េឺមាន្សៅកនុង
តារាងសៅទាំព្័រ 263

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
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C. រប ៀ ចូ លរ ួមន្ែនការ Cal MediConnect បែេងៗបទៀត
សបើសិន្សោកអ្ន កមាន្បាំែងចង់ទទួ េប្ដន្អ្តថ ព្បសោជន្៍ Medicare ន្ិង Medi-Cal រ ួមគ្ននព្ីណ្ន្ការណត
មួ យ សនេះសោកអ្ន កអាចចូ េរ ួមសៅកនុងណ្ន្ការមួ យស្សងសទៀតរបស់ Cal MediConnect ។
សដើមបីចុេះស្មេះសៅកនុងណ្ន្ការមួ យស្សងសទៀតរបស់ Cal MediConnect សោកអ្ន កព្តូវ៖



សូ មសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់ណ្នកជសព្មើសណងទា ាំសុខភាព្តាមរយៈសេខ 1-844-580-7272 ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ
ដេ់ថ្ងៃ សុព្កចាប់ព្សី មា៉ោង 8:00 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 6:00 ោៃច។ អ្ន កសព្បើ TTY េួ រទូ រសព្ទ សៅកាន្់
សេខ 1-800-430-7077 ។ សូ មព្ប្ដប់ព្ួកសេថា សោកអ្ន កចង់ចាកចញព្ីណ្ន្ការ Health Net
Cal MediConnect សហើយចង់ចូេរ ួមសៅកនុងណ្ន្ការមួ យស្សងសទៀតរបស់ Cal MediConnect
។ សបើសិន្សោកអ្ន កមិន្ព្ប្ដកដថា សោកអ្ន កចង់ចូេរ ួមសៅកនុងណ្ន្ការមួ យណា សនេះព្ួ កសេ
អាចព្ប្ដប់សោកអ្ន កព្ីណ្ន្ការដថ្ទសទៀតណដេមាន្សៅកនុងតាំបន្់សោកអ្ន ក។

ការធានរា៉ាប់រងរបស់អ្នកជាមួ យ Health Net Cal MediConnect ន្ឹងបញ្ច ប់សៅថ្ងៃ ចុងសព្កាយថ្ន្ណខណដេសយើង
ទទួ េប្ដន្សាំសែើររបស់អ្នក។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
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263

សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect

ជាំព្ូកទី 10 ៖ ការបញ្ច ប់សមាជិកភាព្របស់អ្នកសៅកនុងណ្ន្ការ
Cal MediConnect

D. បតើប្វ ើដូចបមត ច បដើមបីទទួ លបានបសវា Medicare និង Medi-Calដាច់បដា
គ្នន

ន្ែកពី

សបើសិន្សោកអ្ន កមិន្ចង់ចុេះស្មេះសៅកនុងណ្ន្ការស្សងសទៀតរបស់ Cal MediConnect បនទប់ព្ីសោកអ្ន ក
ចាកសចញព្ី Health Net Cal MediConnect សនេះសោកអ្ន កន្ឹងព្តូវព្តែប់មកទទួ េសសវា Medicare ន្ិង
Medi-Cal របស់អ្នក វ ិញដាច់សដាយណែកព្ីគ្នន។

D1. វិ ធ្ីទទួ លបានបសវា Medicare រ ស់អ្នក
សោកអ្ន កន្ឹងមាន្ជសព្មើសមួ យអ្ាំព្ីវវ ិ្ីណដេសោកអ្ន កទទួ េប្ដន្អ្តថព្បសោជន្៍ Medicare របស់អ្នក។
សោកអ្ន កមាន្ជសព្មើសបីោ៉ោង សដើមបីទទួ េប្ដន្សសវា Medicare របស់អ្នក។ សដាយសព្ជើសសរ ើសន្ូ វជសព្មើសណាមួ យ
សោកអ្ន កន្ឹងបញ្ច ប់សមាជិកភាព្របស់អ្នកសដាយសវ យ
័ ព្បវតេ ិសៅកនុងណ្ន្ការ Cal MediConnect របស់សយើង។
1. បោកអ្ន កអាចផ្លាស់ ត របៅកាន់
ូ
៖

ខាងបម្រកាមបនេះ គឺជាអ្វ ើន្ដលបោកអ្ន កម្រតិូ អ្នុិតត តាម៖

ន្ែនការសុខភាពរ ស់ Medicare
(ដូ ចជាន្ែនការ Medicare
Advantage) ឬប ើសន
ិ បោកអ្ន ក
ំបពញបានតាមលកខ ខណឌទាមទារ
បដើមបីមានគុណសមបតត ិម្រគ ម្រ់ គ្នន់
និងរស់កនុងតំ ន់បសវា កមម ិ ធ្ីន្ែទាំ
ជនចាស់ជរាម្រគ ់ម្រ បេទ (PACE)

សូ មសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់ Medicare តាមរយៈសេខ
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 24 សមា៉ោងកនុង
មួ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃ កនុងមួ យសប្ដាហ៍។ អ្ន កសព្បើ TTY េួ រសៅសៅ
កាន្់សេខ 1-877-486-2048 ។
សព្មាប់សាំែួរអ្ាំព្ី PACE សូ មសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សេខ
1-855-921-PACE (7223)។
សបើសិន្សោកអ្ន កព្តូវការជាំន្ួយ ឬព្័ត៌មាន្បណន្ថ ម៖

 សូ មទូ រសព្ទ សៅកាន្់កមម វ ិ្ីព្បឹកា ន្ិងគ្នាំព្ទសោបេ់
អ្ាំព្ីការធានរា៉ាប់រងសុខភាព្ (HICAP) ថ្ន្រដឋ
California តាមរយៈសេខ 1-800-434-0222 ចាប់ព្ី
ថ្ងៃ ច័ន្ទដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក ព្ីសមា៉ោង 8:00 ព្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោង
5:00 ោៃច។ សព្មាប់ព្័ត៌មាន្បណន្ថ ម ឬសដើមបីណសវ ងរក
ការ ិោេ័យ HICAP កនុងតាំបន្់របស់អ្នក សូ មចូ េ
សមើេសេហទាំព្័រ www.aging.ca.gov/HICAP/ ។

តារាងបនេះ នត បៅទំព័រ ន្ទា ់

?

សោកអ្ន កន្ឹងព្តូវប្ដន្េុបស្មេះសចញសដាយសវ ័យព្បវតេ ិព្ី
Health Net Cal MediConnect សៅសព្េណដេការធាន
រា៉ាប់រងសៅកនុងណ្ន្ការងម ីរបស់អ្នកប្ដន្ចាប់ស្ា ើម។

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ជាំព្ូកទី 10 ៖ ការបញ្ច ប់សមាជិកភាព្របស់អ្នកសៅកនុងណ្ន្ការ
Cal MediConnect

( នត )
2. បោកអ្ន កអាចផ្លាស់ ត របៅកាន់
ូ
៖

ខាងបម្រកាមបនេះ គឺជាអ្វ ើន្ដលបោកអ្ន កម្រតិូ អ្នុិតត តាម៖

Original Medicare បដា មាន
ន្ែនការឱសែម្រតិូ ការបិជជ ញ្ជជ
Medicare ដាច់បដា ន្ែក

សូ មសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់ Medicare តាមរយៈសេខ
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 24 សមា៉ោងកនុង
មួ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃ កនុងមួ យសប្ដាហ៍។ អ្ន កសព្បើ TTY េួ រសៅសៅ
កាន្់សេខ 1-877-486-2048 ។
សបើសិន្សោកអ្ន កព្តូវការជាំន្ួយ ឬព្័ត៌មាន្បណន្ថ ម៖

 សូ មទូ រសព្ទ សៅកាន្់កមម វ ិ្ីព្បឹកា ន្ិងគ្នាំព្ទសោបេ់
អ្ាំព្ីការធានរា៉ាប់រងសុខភាព្ (HICAP) ថ្ន្រដឋ
California តាមរយៈសេខ 1-800-434-0222 ចាប់ព្ី
ថ្ងៃ ច័ន្ទដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក ព្ីសមា៉ោង 8:00 ព្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោង
5:00 ោៃច។ សព្មាប់ព្័ត៌មាន្បណន្ថ ម ឬសដើមបីណសវ ងរក
ការ ិោេ័យ HICAP កនុងតាំបន្់របស់អ្នក សូ មចូ េ
សមើេសេហទាំព្័រ www.aging.ca.gov/HICAP/ ។

តារាងបនេះ នត បៅទំព័រ ន្ទា ់

?

សោកអ្ន កន្ឹងព្តូវប្ដន្េុបស្មេះសចញសដាយសវ ័យព្បវតេ ិព្ី
Health Net Cal MediConnect សៅសព្េណដេការធាន
រា៉ាប់រង Original Medicare របស់អ្នកប្ដន្ចាប់ស្ា ើម។

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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( នត )
3. បោកអ្ន កអាចផ្លាស់ ត របៅកាន់
ូ
៖

ខាងបម្រកាមបនេះ គឺជាអ្វ ើន្ដលបោកអ្ន កម្រតិូ អ្នុិតត តាម៖

Original Medicare បដា គ្នមន
ន្ែនការឱសែម្រតូិការបិជជ ញ្ជជ
Medicare ដាច់បដា ន្ែកមួ

សូ មសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់ Medicare តាមរយៈសេខ
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 24 សមា៉ោងកនុង
មួ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃ កនុងមួ យសប្ដាហ៍។ អ្ន កសព្បើ TTY េួ រសៅសៅ
កាន្់សេខ 1-877-486-2048 ។

កំណត់សមាាល់៖ សបើសិន្សោកអ្ន ក
ផ្លៃស់បដ ូរសៅ Original Medicare
សហើយមិន្ប្ដន្ចុេះស្មេះសៅកនុង
ណ្ន្ការឱសងព្តូវការសវជជ បញ្ជជ
Medicare ដាច់សដាយណែក សនេះ
Medicare អាចន្ឹងចុេះស្មេះសោក
អ្ន កសៅកនុងណ្ន្ការឱសង េុេះព្តាណត
សោកអ្ន កព្ប្ដប់ Medicare ថា សោក
អ្ន កមិន្ចង់ចូេរ ួមសៅកនុងណ្ន្ការ
សន្េះ។
សោកអ្ន កេបបីបញ្ឈប់ការធាន
រា៉ាប់រងសេើឱសងតាមសវជជ បញ្ជជ ណត
កនុងករែីណដេសោកអ្ន កមាន្ការ
ធានរា៉ាប់រងឱសងព្ីព្បភព្មួ យ
សទៀត ដូ ចជាន្ិសោជក ឬសហជីព្ជា
សដើម។ សបើសិន្សោកអ្ន កមាន្សាំែួរ
ថាសតើសោកអ្ន កព្តូវការការធាន
រា៉ាប់រងណ្ន កឱសងឬអ្ត់ សូ ម
ទូ រសព្ទ សៅកាន្់កមម វ ិ្ីព្បឹកា ន្ិងគ្នាំ
ព្ទសោបេ់អ្ាំព្ីការធានរា៉ាប់រងសុខ
ភាព្ថ្ន្រដឋ California (HICAP)
តាមរយៈសេខ 1-800-434-0222 ព្ី
ថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សុព្ក ព្ីសមា៉ោង 8:00
ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 5:00 ោៃច។ សព្មាប់
ព្័ត៌មាន្បណន្ថ ម ឬសដើមបីណសវ ងរក
ការ ិោេ័យ HICAP សៅកនុងតាំបន្់
របស់អ្នក សូ មចូ េសមើេសេហទាំព្័រ
ណដេមាន្អាសយដាឋន្
www.aging.ca.gov/HICAP/។

?

សបើសិន្សោកអ្ន កព្តូវការជាំន្ួយ ឬព្័ត៌មាន្បណន្ថ ម៖

 សូ មទូ រសព្ទ សៅកាន្់កមម វ ិ្ីព្បឹកា ន្ិងគ្នាំព្ទសោបេ់
អ្ាំព្ីការធានរា៉ាប់រងសុខភាព្ (HICAP) ថ្ន្រដឋ
California តាមរយៈសេខ 1-800-434-0222 ចាប់ព្ី
ថ្ងៃ ច័ន្ទដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក ព្ីសមា៉ោង 8:00 ព្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោង
5:00 ោៃច។ សព្មាប់ព្័ត៌មាន្បណន្ថ ម ឬសដើមបីណសវ ងរក
ការ ិោេ័យ HICAP កនុងតាំបន្់របស់អ្នក សូ មចូ េ
សមើេសេហទាំព្័រ www.aging.ca.gov/HICAP/ ។
សោកអ្ន កន្ឹងព្តូវប្ដន្េុបស្មេះសចញសដាយសវ ័យព្បវតេ ិព្ី
Health Net Cal MediConnect សៅសព្េណដេការធាន
រា៉ាប់រង Original Medicare របស់អ្នកប្ដន្ចាប់ស្ា ើម។

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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D2. រប ៀ បដើមបីទទួ លបានបសវា Medi-Cal រ ស់អ្នក
សបើសិន្អ្ន កចាកសចញព្ីណ្ន្ការ Cal MediConnect របស់សយើង អ្ន កអាចន្ឹងចុេះស្មេះសៅកនុងណ្ន្ការណងទា ាំ
សុខភាព្តាមការព្េប់ព្េងរបស់ Medi-Cal សៅតាមជសព្មើសរបស់អ្នក។
សសវា Medi-Cal របស់អ្នករ ួមបញ្ចេ
ូ ទា ាំងសសវា ន្ិងការគ្នាំព្ទរយៈសព្េណវង ន្ិងការណងទា ាំសុខភាព្្ល វូ ចិតា។
សៅសព្េសោកអ្ន កសុាំបញ្ច ប់ជាសមាជិកសៅកនុងណ្ន្ការ Cal MediConnect របស់សយើង សោកអ្ន កន្ឹងព្តូវយយ
Health Care Options ដឹងព្ីណ្ន្ការណងរកា Medi-Cal ណដេសោកអ្ន កចង់ចូេរ ួម។



សូ មសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់ណ្នកជសព្មើសណងទា ាំសុខភាព្តាមរយៈសេខ 1-844-580-7272, ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ
ដេ់ថ្ងៃ សុព្កចាប់ព្សី មា៉ោង 8:00 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 6:00 ោៃច។ អ្ន កសព្បើ TTY េួ រទូ រសព្ទ សៅកាន្់
សេខ 1-800-430-7077 ។ ព្ប្ដប់ព្ួកសេថា សោកអ្ន កចង់សចញព្ីណ្ន្ការ Health Net Cal
MediConnect សហើយមកចូ េរ ួមកនុងណ្ន្ការណងទា ាំណដេព្េប់ព្េងសដាយ Medi-Cal វវ ិញ ។
សបើសិន្សោកអ្ន កមិន្ព្ប្ដកដថា សោកអ្ន កចង់ចូេរ ួមសៅកនុងណ្ន្ការមួ យណា សនេះព្ួ កសេ
អាចព្ប្ដប់សោកអ្ន កព្ីណ្ន្ការដថ្ទសទៀតណដេមាន្សៅកនុងតាំបន្់សោកអ្ន ក។

សៅសព្េណដេសោកអ្ន កបញ្ច ប់សមាជិកភាព្របស់អ្នកជាមួ យណ្ន្ការ Cal MediConnect របស់សយើង សនេះ
សោកអ្ន កន្ឹងទទួ េប្ដន្ប័ែណសមាាេ់សមាជិកងម ីមួយ សសៀវសៅណែនាំសមាជិកងម ីមួយន្ិងបញ្ជ ីស្មេះអ្ន ក
្េ េ់សសវាណងទា ាំន្ិងឱសងសាថន្ងម ីមួយសព្មាប់ការធានរា៉ាប់ររង Medi-Cal របស់អ្នក។

E.

នត ទទួ លបានបៅបសវាបិជជសាស្រសតនិងឱសែរ ស់អ្នកតាមរ ៈន្ែនការពួ កប
រហូតដល់កាតសមាជិកបោកអ្ន កម្រតូិបាន ញ្ច ់

ើង

សបើសិន្សោកអ្ន កចាកសចញព្ី Health Net Cal MediConnect សនេះ វាអាចន្ឹងព្តូវការសព្េខៃ េះ មុន្សព្េណដេ
សមាជិកភាព្របស់អ្នកបញ្ច ប់ សហើយការធានរា៉ាប់រង Medicare ន្ិង Medi-Cal ងមរី បស់អ្នកចាប់ស្េ ើម
ដាំសែើរការ។ សូ មសមើេណ្ន ក A ទាំព្័រ 261 សព្មាប់ព្័តមា
៌ ន្បណន្ថ ម។ កនុងអ្ាំែ
ុ ងសព្េសន្េះ សោកអ្ន កន្ឹងបន្ា
ទទួ េប្ដន្ការណងទា ាំសុខភាព្ ន្ិងឱសងសោកអ្ន កតាមរយៈណ្ន្ការរបស់សយើង។

?



បោកអ្ន កគួ របម្រ ើម្របាស់ឱសែសាែនកនុង ណ្ដ
ា ញរ ស់ប ើង បដើមបីទទួ លបានការែាត់ែាង់
ឱសែតាមបិជជ ញ្ជជបោកអ្ន ក។ ជាទូ សៅ ឱសងព្តូវការសវជជ បញ្ជជរបស់អ្នកព្តូវប្ដន្រា៉ាប់រង ណត
កនុងករែីណដេវាព្តូវប្ដន្្ាត់្ាង់សៅតាមឱសងសាថន្កនុងបណា
ា ញណតប៉ោុសណា
ណ េះ សដាយរ ួមបញ្ចេ
ូ
ទា ាំងតាមរយៈសសវាឱសងសាថន្ណដេបញ្ជជទិញតាមរយៈថ្ព្បសែីយ៍របស់សយើង្ងណដរ។



ប ើសិនបោកអ្ន កចូ លសម្រមាកកនុងមនា ីរបពទយចំថ្ែៃន្ដលសមាជិកភាពរ ស់អ្នកែុតកំណត់ បន្ទេះ
ថ្ែាសានក់បៅកនុងមនា ីរបពទយ ជាទូ បៅនឹងម្រតិូ បានធាន្ទរា៉ា ់រងបដា ន្ែនការ Cal
MediConnect រ ស់ប ង
ើ រហូ តដល់បពលន្ដលបោកអ្ន កម្រតិូ បានអ្នុញ្ជាតឲ្យបចញពីមនា ីរ
បពទយ។ ករែីសន្េះន្ឹងសកើតមាន្សែើង សទាេះបីជាការធានរា៉ាប់រងសុខភាព្ងមរី បស់អ្នកចាប់ស្េ ើម
មុន្សព្េណដេសោកអ្ន កសចញព្ីមន្ទ ីរសព្ទយក៏សដាយ។

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ជាំព្ូកទី 10 ៖ ការបញ្ច ប់សមាជិកភាព្របស់អ្នកសៅកនុងណ្ន្ការ
Cal MediConnect

F. សាែនភាពបែេងបទៀតបៅបពលន្ដលសមាជិកភាពរ ស់អ្នកបៅកនុងន្ែនការ Cal
MediConnect រ ស់ប ើង ញ្ច ់
ខាងសព្កាមសន្េះ េឺជាករែីសៅសព្េណដេ Health Net Cal MediConnect ព្តូវណតបញ្ច ប់សមាជិកភាព្របស់អ្នក
សៅកនុងណ្ន្ការ៖



សបើសិន្មាន្ការផ្លាកន្ូ វការធានរា៉ាប់រងថ្ន្ Medicare ណ្ន ក A ន្ិង ណ្ន ក B របស់អ្នក។



សបើសិន្អ្ន កណេងមាន្េកខ ែៈព្េប់ព្គ្នន្់សព្មាប់ Medi-Cal ។ ណ្ន្ការរបស់សយើងេឺសព្មាប់
មន្ុសសណដេមាន្េកខ ែៈព្េប់ព្គ្នន្់សព្មាប់ទា ាំង Medicare ន្ិង Medi-Cal រដឋ California ឬ
Medicare ន្ឹងយកអ្ន កសចញព្ីណ្ន្ការ Health Net Cal MediConnect សហើយអ្ន កន្ឹងព្តេប់
សៅ Original Medicare វវ ិញ។ សបើសិន្សោកអ្ន កទទួ េប្ដន្ជាំន្ួយបណន្ថ មសដើមបីបង់ថ្ងៃ ឱសង
ព្តូវការសវជជ បញ្ជជ Medicare ណ្ន ក D របស់អ្នក CMS ន្ឹងចុេះស្មេះសោកអ្ន កសដាយសវ ័យព្បវតេ ិ
សៅកនុងណ្ន្ការឱសងព្តូវការសវជជ បញ្ជជរបស់ Medicare។ សបើសិន្អ្ន កមាន្េកខ ែៈសមបតេ ិជាងម ី
មេ ងសទៀតសព្មាប់ Medi-Cal សហើយមាន្បាំែងចង់ចុេះស្មេះចូ េជាងមសី ៅកនុងណ្ន្ការ Health
Net Cal MediConnect, អ្ន កព្តូវសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់ណ្ន កជសព្មើសណងទា ាំសុខភាព្តាមរយៈសេខ
1-844-580-7272, ព្ីថ្ងៃ ចន្
័ ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ កចាប់ព្សី មា៉ោង 8:00 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 5:00 ោៃច។
អ្ន កសព្បើ TTY េួ រទូ រសព្ទ សៅកាន្់សេខ 1-800-430-7077។ សូ មព្ប្ដប់ព្ួកសេថា សោកអ្ន កចង់
ចូ េរ ួមមេ ងសទៀតកនុងណ្ន្ការ Health Net Cal MediConnect ។



សបើសិន្សោកអ្ន កផ្លៃស់បដ ូរទីេាំសៅសៅសព្ៅតាំបន្់សសវារបស់សយើង។



សបើសិន្សោកអ្ន កសៅសព្ៅតាំបន្់សសវាកមម របស់សយើងកនុងរយៈសព្េសេើសព្ីព្ប្ដាំមួយណខ។

o សបើសិន្សោកអ្ន កផ្លៃស់បតរទី
ូ េសាំ ៅ ឬស្វ ើដាំសែើររយៈសព្េយូរ សោកអ្ន កព្តូវសៅទូ រសព្ទ សៅ
កាន្់សសវាបសព្មើសមាជិកសដើមបីណសវ ងរកយយស ើញថាសតើទីកណន្ៃ ងណដេសោកអ្ន កផ្លៃស់បតរទី
ូ
េាំសៅ ឬស្វ ើដាំសែើរសៅកាន្់សនេះ សថ ិតសៅកនុងតាំបន្់សសវាកមម របស់សយើងណដរឬសទ។



សបើសិន្សោកអ្ន កចូ េព្ន្ធ នគ្នរ ឬជាប់េុកសដាយសារបទសេម ើសឧព្កិដឋ។



សបើសិន្សោកអ្ន កកុហក ឬោក់ទុកព្័ត៌មាន្អ្ាំព្ីការធានរា៉ាប់រងស្សងសទៀតណដេសោកអ្ន ក
មាន្ ចាំសពាេះឱសងព្តូវការសវជជ បញ្ជជ។



សបើសិន្សោកអ្ន កមិន្ណមន្ជាព្េរដឋ អាសមរ ិក ឬមិន្មាន្វតេ មាន្សដាយព្សបចាប់សៅកនុង
សហរដឋ អាសមរ ិក។

o សោកអ្ន កព្តូវណតជាព្េរដឋ អាសមរ ិក ឬមាន្វតេ មាន្សដាយព្សបចាប់សៅកនុង
សហរដឋ អាសមរ ិកសដើមបីកាៃយជាសមាជិកថ្ន្ណ្ន្ការសយើង។

o មែឌេសព្មាប់សសវា Medicare ន្ិង Medicaid ន្ឹងជព្មាបជូ ន្ដាំែឹងដេ់សយើង សបើសិន្
សោកអ្ន កមិន្មាន្េកខ ែៈព្េប់ព្គ្នន្់សដើមបីបន្េ សថិតសៅជាសមាជិកសដាយណ្ា កសេើ
មូ េដាឋន្សន្េះ។

o សយើងព្តូវណតេុបស្មេះសោកអ្ន កសចញ សបើសិន្សោកអ្ន កមិន្បាំសព្ញប្ដន្ព្េប់តាម
េកខ ខែឌទាមទារតព្មូវសន្េះសទសនេះ។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ជាំព្ូកទី 10 ៖ ការបញ្ច ប់សមាជិកភាព្របស់អ្នកសៅកនុងណ្ន្ការ
Cal MediConnect

សបើសិន្សោកអ្ន កណេងមាន្េកខ ែៈសមបតេ ិព្េប់ព្គ្នន្់សព្មាប់កមម វ ិ្ី Medi-Cal ឬសាថន្ភាព្សោកអ្ន កប្ដន្
ផ្លៃស់បតរណដេស្វ
ូ
ើយយសោកអ្ន កណេងមាន្សិទធិទទួ េប្ដន្ Cal MediConnect តសៅសទៀត សោកអ្ន កអាចន្ឹងបន្េ
ទទួ េប្ដន្អ្តថព្បសោជន្៍សោកអ្ន កព្ី Health Net Cal MediConnect សព្មាប់រយៈកាេព្ីរណខបណន្ថ មសទៀត។
សព្េសវោបណន្ថ មសន្េះន្ឹងអ្ន្ុញ្ជាតសោកអ្ន កយយណកតព្មូវព្័ត៌មាន្អ្ាំព្ីភាព្មាន្សិទធិទទួ េប្ដន្របស់អ្នកសបើសិន្
សជឿជាក់ថាសោកអ្ន កសៅណតមាន្សិទធិស័កេិសមដណដេ។ សោកអ្ន កន្ឹងទទួ េប្ដន្េិខិតព្ីសយើងអ្ាំព្ីការផ្លៃស់បតរូ
សៅសេើភាព្មាន្សិទធិស័កេិសមរបស់អ្នកសដាយមាន្ការណែនាំសដើមបីណកតព្មូវព្័ត៌មាន្ព្ីភាព្មាន្សិទធិស័កេិសម
របស់អ្នក។



សដើមបីសថិតសៅជាសមាជិកថ្ន្ Health Net Cal MediConnect សោកអ្ន កព្តូវណតមាន្េកខ ែៈ
សមបតេ ិព្េប់ព្គ្នន្់មេងសទៀតសៅព្តឹមថ្ងៃ ចុងសព្កាយថ្ន្រយៈសព្េព្ីរណខសនេះ។



សបើសោកអ្ន កមិន្មាន្េកខ ែៈសមបតេ ិព្េប់ព្គ្នន្់សៅព្តឹមចុងបញ្ច ប់ថ្ន្រយៈសព្េព្ីរណខសនេះសទ
សោកអ្ន កន្ឹងព្តូវប្ដន្សេេុបស្មេះសចញព្ី Health Net Cal MediConnect។

កនុងករែីណដេសយើងទទួ េប្ដន្ការអ្ន្ុញ្ជាតជាមុន្ព្ី Medicare ន្ិង Medi-Cal សយើងក៏អាចយយសោកអ្ន កចាក
សចញព្ីណ្ន្ការសយើងសព្មាប់មូេសហតុមួយចាំន្ួន្ដូ ចខាងសព្កាម៖



សបើសិន្សោកអ្ន កមាន្សចតន្េ េ់ព្័តមា
៌ ន្មិន្ព្ិត សៅសព្េណដេសោកអ្ន កចុេះស្មេះចូ េ
កនុងណ្ន្ការរបស់សយើង សហើយព្័ត៌មាន្ណដេសោកអ្ន កប្ដន្្េ េជ
់ ូ ន្សនេះ ប៉ោេះពាេ់ដេ់សិទធ
ទទួ េប្ដន្របស់អ្នកសៅកនុងណ្ន្ការសយើង។



សបើសិន្សោកអ្ន កសៅណតបន្េ ព្បព្ព្ឹតាឥ រ ិោបងណដេរំខាន្ ន្ិងស្វ ើយយព្ិប្ដកដេ់សយើងកនុងការ
្េ េ់ការណងទា ាំសវជជ សាស្រសេសព្មាប់សោកអ្ន ក ន្ិងសមាជិកស្សងសទៀតសៅកនុងណ្ន្ការសយើង។



សបើសិន្សោកអ្ន កបសណា
េ យយយអ្ន កណាមានក់សទៀតសព្បើព្ប្ដស់ប័ែណសមាាេ់សមាជិករបស់អ្នកសដើមបី
ទទួ េប្ដន្ការណងទា ាំសវជជ សាស្រសេ។

o សបើសិន្សយើងបញ្ច ប់សមាជិកភាព្របស់អ្នក សដាយសារមូ េសហតុសន្េះ Medicare អាចន្ឹងយយ
អ្េា អ្្ិការកិចចស្វ ើការសសុប
ើ អ្សងេ តសៅសេើករែីរបស់អ្នក។

G. វិ ធធានម្រ ាំំងនឹងការសុំឲ្យបោកអ្ន កបចញពីន្ែនការ Cal MediConnect រ ស់
ប ើងបដា សារ បហតុែលន្ដលពាក់ពន
័ ធ នង
ឹ សុខភាពណ្ដមួ ។
សបើសិន្អ្ន កមាន្អារមម ែថា
៍ សោកអ្ន កព្តូវប្ដន្សសន ើសយ
ុាំ យចាកសចញព្ីណ្ន្ការសយើង សដាយសារមូ េសហតុទាក់ទង
ន្ឹងសុខភាព្ សនេះសោកអ្ន កេួ រទូ រសព្ទ សៅកាន្់ Medicare តាមសេខ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)។
អ្ន កសព្បើ TTY េួ រសៅសៅកាន្់សេខ 1-877-486-2048។ សោកអ្ន កអាចសៅទូ រសព្ទ ប្ដន្ 24 សមា៉ោងកនុងមួ យថ្ងៃ ន្ិង
7 ថ្ងៃ កនុងមួ យសប្ដេហ៍។
សោកអ្ន កេួ រទូ រសព្ទ សៅកាន្់កមម ិ ធ្ី Cal MediConnect Ombuds តាមរយៈសេខ 1-855-501-3077 ចាប់ព្ី
ថ្ងៃ ច័ន្ទដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក ព្ីសមា៉ោង 9:00 ព្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោង 5:00 ោៃច។ អ្ន កសព្បើព្ប្ដស់ TTY េួ រទូ រសព្ទ សៅកាន្់សេខ
1-855-847-7914 ។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ជាំព្ូកទី 10 ៖ ការបញ្ច ប់សមាជិកភាព្របស់អ្នកសៅកនុងណ្ន្ការ
Cal MediConnect

H. បោកអ្ន កមានសិទធិកនុងការប្វ ើ ណតឹង ប ស
ើ ន
ិ ប ង
ើ
ញ្ច ់ភាពជាសមាជិករ ស់អ្នក
ពីន្ែនការរ ស់ប ើង
សបើសិន្សយើងបញ្ច ប់សមាជិកភាព្របស់អ្នកសៅកនុងណ្ន្ការ Cal MediConnect របស់សយើង សយើងព្តូវណតព្ប្ដប់
សោកអ្ន កព្ីមូេសហតុននរបស់សយើងជាោយេកខ ែ៍អ្កសរសព្មាប់ការបញ្ច ប់សមាជិកភាព្សោកអ្ន ក។ សយើង
ក៏ព្តូវព្ន្យេ់្ងណដរព្ីរសបៀបណដេសោកអ្ន កអាចដាក់ពាកយបែាឹងសារទុកខ ឬពាកយបែេឹងតវា៉ា អ្ាំព្កា
ី រសសព្មច
របស់សយើងកនុងការបញ្ច ប់សមាជិកភាព្សោកអ្ន ក។ អ្ន កក៏អាចសមើេជាំព្ូកទី 9 ណ្ន ក J ទាំព្័រ 253 សព្មាប់
ព្័ត៌មាន្សេ ីព្ីរសបៀបស្វ ើបែេឹងតវា៉ា។

I. រប ៀ បដើមបីទទួ លបានព័ត៌មាន ន្នែ មអ្ំពីការ ញ្ច ស
់ មាជិកភាពថ្នន្ែនការ
រ ស់អ្នក
សបើសិន្សោកអ្ន កមាន្សាំែួរ ឬចង់ប្ដន្ព្័ត៌មាន្បណន្ថ មអ្ាំព្ីសព្េណដេសយើងអាចបញ្ច ប់សមាជិកភាព្របស់
អ្ន កសនេះ សោកអ្ន កអាច៖

?



សូ មសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សសវាបសព្មើសមាជិក តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571 (TTY: 711)
ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់
សោកអ្ន ក វ ិញសៅថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។



សូ មសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់ណ្នកជសព្មើសណងទា ាំសុខភាព្តាមរយៈសេខ 1-844-580-7272, ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ
ដេ់ថ្ងៃ សុព្កចាប់ព្សី មា៉ោង 8:00 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 6:00 ោៃច។ អ្ន កសព្បើ TTY េួ រទូ រសព្ទ សៅកាន្់
សេខ 1-800-430-7077 ។



សូ មទូ រសព្ទ សៅកាន្់កមម វ ិ្ីព្បឹកា ន្ិងគ្នាំព្ទសោបេ់អ្ព្
ាំ ីការធានរា៉ាប់រងសុខភាព្ (HICAP)
ថ្ន្រដឋ California តាមរយៈសេខ -1-800-434-0222 ចាប់ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក ព្ីសមា៉ោង 8:00
ព្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោង 5:00 ោៃច។ សព្មាប់ព្័ត៌មាន្បណន្ថ ម ឬសដើមបីណសវ ងរកការ ិោេ័យ HICAP
កនុងតាំបន្់របស់អ្នក សូ មចូ េសមើេសេហទាំព្័រ www.aging.ca.gov/HICAP/។



ទូ រសព្ទ សៅកាន្់កមម វ ិ្ី Cal MediConnect Ombuds តាមរយៈសេខ 1-855-501-3077 ចាប់ព្ី
ថ្ងៃច័ន្ទដេ់ថ្ងៃសុព្ក ព្ីសមា៉ោង 9:00 ព្ព្ឹក ដេ់សមា៉ោង 5:00 ោៃច។ អ្ន កសព្បើ TTY េួ រសៅសៅកាន្់
សេខ 1-855-847-7914។



សូ មសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់ Medicare តាមរយៈសេខ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 24
សមា៉ោងកនុងមួ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃ កនុងមួ យសប្ដាហ៍។ អ្ន កសព្បើ TTY េួ រសៅសៅកាន្់សេខ 1-877-486-2048 ។

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សព្ុ ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញសា
ើ រទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន ក វ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ កា
ើ របនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ជំពូកទី 11 ៖ការជូនដំណង
ឹ តាមផ្ល វូ ច្បា ់
បសច្បកត ីបផ្តើម
ជាំព្ូកសន្េះ រ ួមមាន្ន្ូ វ ្ល វូ ចាប់ណដេព្តូវអ្ន្ុវតត ចាំស េះភាព្ជាសមាជិករបស់អ្នកសៅកនុង Health Net Cal
MediConnect ។ កយេន្ៃ ឹេះ ន្ិងន្ិយមន្័យរបស់វាមាន្សៅកនុងេាំដាប់អ្កសរព្កមសៅកនុងជាំព្ូកចុងសព្កាយថ្ន្

សសៀវសៅណែនាំសមាជិក។

តារាងមាតិកា
A. សសចកា ីជូន្ដាំែឹងអ្ាំព្ីចាប់នន.................................................................................................... 272
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?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
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ជាំព្ូកទី 11 ៖ ការជូ ន្ដាំែឹងតាម្ល វូ ចាប់

A. បសច្បកដ ីជូនដំណឹងអ្ំពីច្បា ់នានា
ចាប់ជាសព្ចើន្អ្ន្ុវតា ចាំស េះសសៀវសៅណែនាំសមាជិកសន្េះ។ ចាប់ទ ាំងសន្េះ អាចន្ឹងប៉ោេះ េ់ដេ់សិទធិ ន្ិងការ
ទទួ េខុសព្តូវរបស់អ្នក សទេះបីជាចាប់ទ ាំងសន្េះ មិន្ព្តូវប្ដន្បញ្ចេ
ូ ឬព្ន្យេ់សៅកនុងសសៀវសៅណែនាំសន្េះ ក៏សដា
យ។ ចាប់ចាំបងៗណដេអ្ន្ុវតា សៅកនុងសសៀវសៅណែនាំសន្េះ េឺជាចាប់សហព្័ន្ធអ្ាំព្ីកមម វ ិ្ី Medicare ន្ិង
Medi-Cal ។ ចាប់ដថ្ទរបស់សហព្័ន្ធ ន្ិងរបស់រដឋ ក៏អាចសព្បើប្ដន្ណដរ។

B. បសច្បកដ ីជូនដំណឹងអ្ំពីការមិនបរ ើសបអ្ើង
រាេ់ព្ក ុមហុន្ ឬទីភានក់ងារណដេស្វ ើការជាមួ យ Medicare ន្ិង Medi-Cal ព្តូវណតសោរព្តាមចាប់ណដេការ រ
សោកអ្ន កព្ីការសរ ើសសអ្ើង ឬការព្បព្ព្ឹតតិមិន្យុតតិ្ម៌មកសេើខល ួន្។ សយើងខ្ុាំមិន្សរ ើសសអ្ើង ឬព្បព្ព្ឹតតចាំស េះសោក
អ្ន កសដាយខុសព្ីសេ សដាយសារណតអាយុ បទព្ិសសា្ន្៍កនុងការទមទរសាំែង ព្ែ៌សមប
ុ រ ជន្ជាតិ ភសតុតាង
ណដេបងាាញព្ីភាព្អាចធានរា៉ាប់រងប្ដន្ សយន្ឌ័រ ព្័ត៌មាន្សសសន្ទិច ទីតាាំងភូ មិសាស្តសតសៅកនុងតាំបន្់សសវា
សាាន្ភាព្សុខភាព្ ព្បវតត ិសវជជ សាស្តសត ព្ិការភាព្្ល វូ កាយ ឬ្ល វូ សតិបញ្ញា ជាតិកាំសែើត ព្ូ ជអ្មប
ូ រ សាសន ឬ
សភទរបស់អ្នកស ើយ។ បណន្ា មព្ីសន្េះ សយើងក៏មិន្សរ ើសសអ្ើង ឬព្បព្ព្ឹតតចាំស េះអ្ន កខុសោនស ើយសដាយសារណត ព្ូ ជ
ព្ងសរបស់អ្នក សាាន្ភាព្ព្េួ សាររបស់អ្នក ឬទាំសនរ្ល វូ សភទរបស់អ្នកណដរ។
សបើសិន្សោកអ្ន កព្តូវការព្័ត៌មាន្បណន្ា ម ឬមាន្កា ីកងវ េ់អ្ាំព្ីការសរ ើសសអ្ើង ឬការព្បព្ព្ឹតតិចាំស
អ្យុតាិ្ម៌៖

េះខល ួន្សដាយ



សូ មទូ រសព្ទ មកកាន្់កា រ ិយាេ័យសព្មាប់សិទធិសុី វ ិេ (Office for Civil Rights) របស់ព្កសួ ងសសវា
សុខាភិប្ដេ ន្ិងមន្ុសស តាមរយៈសេខ 1-800-368-1019 ។ អ្ន កសព្បើ TTY អាចទូ រសព្ទ សៅ
សេខ 1-800-537-7697។ សោកអ្ន កក៏អាចចូ េសៅកាន្់ www.hhs.gov/ocr សព្មាប់ព្័ត៌មាន្
បណន្ា ម្ងណដរ។



សូ មទូ រសព្ទ សៅកាន្់កា រ ិយាេ័យសិទធិសុី វ ិេ។
Office for Civil Rights
U.S. Department of Health and Human Services
90 7th Street, Suite 4-100
San Francisco, CA 94103
ទូ រសព្ទ ៖ 1-800-368-1019
TTY៖ 1-800-537-7697
ទូ រសារ៖ 1-202-619-3818

សបើសិន្សោកអ្ន កមាន្ព្ិការភាព្ ន្ិងព្តូវការជាំន្ួយសដើមបីអាចចូ េសៅសព្បើសសវាកមម ណងទ ាំសុខភាព្ ឬអ្ន ក្ា េ់
សសវា សូ មទូ រសព្ទ មកកាន្់សសវាបសព្មើសមាជិក។ សបើសិន្សោកអ្ន កមាន្បែាឹងតវា៉ា ដូ ចជា បញ្ញាជាមួ យការ
ទទួ េប្ដន្រសទេះរុញ សនេះសសវាបសព្មើសមាជិកអាចជួ យប្ដន្។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
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ជាំព្ូកទី 11 ៖ ការជូ ន្ដាំែឹងតាម្ល វូ ចាប់

C. បសច្បកដ ីជូនដំណឹងអ្ំពី Medicare ជាអ្ន ក ង់ម្រាក់ទីពីរ និង Medi-Cal ជាអ្ន ក ង់
ម្រាក់ច្បុងបម្រកាយ
ជួ ន្កាេ ន្រណាមានក់ស្សងព្តូវណតបង់ព្ប្ដក់មុន្ សព្មាប់សសវាកមម ននណដេសយើងខ្ុាំ្ាេ់ជូន្សោកអ្ន ក។
ឧទហរែ៍ សបើសិន្សោកអ្ន កសា ិតសៅកនុងឧបបតា ិសហតុរងយន្ា ឬសបើសិន្សោកអ្ន កមាន្របួ សសៅកណន្ៃ ងស្វ ើការ
ការធានរា៉ាប់រង ឬសាំែងបុេគេិកព្តូវណតបង់ព្ប្ដក់មុន្។
សយើងខ្ុាំមាន្សិទធិ ន្ិងការទទួ េខុសព្តូវកនុងការព្បមូ េព្ប្ដក់សព្មាប់សសវា Medicare ណដេមាន្ការរា៉ាប់រង ណដេ
Medicare មិន្ណមន្ជាអ្ន កបង់ដាំបូង។
កមម វ ិ្ី Cal MediConnect អ្ន្ុវតា តាមចាប់ ន្ិងបទបញ្ា តា ិរដឋ ន្ិងសហព្័ន្ធណដេទក់ទងន្ឹងការទទួ េខុស
ព្តូវតាម្ល វូ ចាប់របស់ភាេីទីបី សព្មាប់សសវាណងទ ាំសុខភាព្ ដេ់សមាជិក។ សយើងខ្ុាំន្ឹងចាត់ វ ិធាន្ការ
សមព្សបទ ាំងឡាយសដើមបីធានថា កមម វ ិ្ី Medi-Cal េឺជាអ្ន កបង់ព្ប្ដក់ចុងសព្កាយ។

D. អ្ន កប ៉ៅ ការឯករាជយ
ទាំនក់ទាំន្ងរវាង Health Net Cal MediConnect ន្ិងអ្ន ក្ា េ់សសវាណងទ ាំកនុងបណា
ា ញន្ីមួយៗ េឺជាទាំនក់
ទាំន្ងអ្ន កស ៉ោ ការឯករាជយ។ អ្ន ក្ា េ់សសវាណងទ ាំណដេប្ដន្ចូ េរ ួមមិន្ណមន្ជាន្ិសយាជិត ឬភានក់ងាររបស់
Health Net សហើយ Health Net ន្ិងន្ិសយាជិតណាមួ យរបស់ Health Net មិន្ណមន្ជាន្ិសយាជិត ឬភានក់ងារ
របស់អ្នក្ា េ់សសវាណងទ ាំណដេប្ដន្ចូ េរ ួម។ ោមន្ករែីណាមួ យណដេ Health Net ព្តូវរា៉ាប់រងសេើការស្វ សព្បណហស
ការព្បព្ព្ឹតាខុស ឬការមិន្រាប់បញ្ចេ
ូ អ្ន កចូ េរ ួម ឬអ្ន ក្ា េ់សសវាណងទស
ាំ ុខភាព្ស្សងសទៀត។ ព្េូសព្ទយណដេប្ដន្
ចូ េរ ួម មិន្ណមន្ Health Net សនេះស ើយ ណដេព្តូវរកាទាំនក់ទាំន្ងរវាងព្េូសព្ទយ ន្ិងអ្ន កជាំងឺ ជាមួ យសមាជិក។
Health Net មិន្ណមន្ជាអ្ន ក្ា េ់សសវាណងទ ាំស ើយ។

E. ការលួច្ប នល ំគបម្រមាងន្ែទំសុខភាព
ការលួច្ប នល ំគបម្រមាងន្ែទំសុខភាព ម្រតូវានកំណត់ថាជាការឆបាក ឬន្ែលងបាកម្រាស់បោយអ្ន កផ្ដល់បសវា
ន្ែទំ សមាជិក និបោជក ឬ ុគគលណាមួ យន្ដល នល ំប្វ ើជាពួ កបគ។វាជា ទឧម្រកិដឋន្ដលអាច្បយកមកកាត់
បទសាន។ ុគគលណាមួ យន្ដលច្បូ លរ ួមបោយឆនទ ះ ឬបោយបច្បតនាបៅកនុងសកមម ភាព ន្ដល ៉ៅុន ៉ៅងឆបាក
គបម្រមាងន្ែទំសុខភាព តាមរយៈការោក់ពាកយទមទរន្ដលមានបសច្បកដ ីរាយការណ៍មិនពិត ឬបាកម្រាស់គឺ
មានបទសពីការ នល ំការធានារា៉ា ់រង។
សបើសិន្សោកអ្ន កប្ដរមភ អ្ាំព្ីការេិតព្ប្ដក់ណាមួ យ ណដេមាន្សៅកនុង វ ិកក យបព្ត ឬណបបបទព្ន្យេ់ព្ីអ្តា
ព្បសយាជន្៍ ឬសបើសិន្សោកអ្ន កដឹង ឬសងស័យព្ីសកមម ភាព្ខុសចាប់ណាមួ យ សូ មទូ រសព្ទ មកណខសទូ រសព្ទ ថ្ន្ការ
េួ ចបន្ៃ ាំរបស់េសព្មាងសយើងខ្ុាំសដាយឥតេិតថ្ងៃ តាមរយៈសេខ 1-800-977-3565 (TTY: 711)។ ណខសទូ រសព្ទ ថ្ន្
ការេួ ចបន្ៃ ាំស្វ ើការ 24 សមា៉ោងកនុងមួ យថ្ងៃ 7 ថ្ងៃ កនុងមួ យសប្ដតហ៍ 365 ថ្ងៃ កនុងមួ យឆ្នាំ រាេ់ការសៅទូ រសព្ទ ន្ឹងរកា
ជាការសមាៃត់បាំ្ុត។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
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ជាំព្ូកទី 11 ៖ ការជូ ន្ដាំែឹងតាម្ល វូ ចាប់

F. កាលៈបទសៈហួ សពីការម្រគ ់ម្រគងរ ស់ Health Net Cal MediConnect
សដាយេិតតាមវ ិសាេភាព្ថ្ន្សព្ោេះមហន្ត រាយ្មម ជាតិ សស្តងាគម ការបេះសប្ដររបស់ព្បជាជន្ ជាំងឺរាតតាត ការ
បាំស្ៃ ចបាំផ្លៃញមែឌេមួ យណ្ន កឬទ ាំងព្ស ុង ការ្្ុេះថ្ន្ព្ោប់ណបកអាតូ មិក ឬការសាយសចញថ្ន្វ ិទយ
ុ សកមម ព្ិការ
ភាព្បុេគេិកកនុងព្ក ុមសាំខាន្់ៗ ការព្បកាសភាព្អាសន្ន សដាយរដឋ ឬព្ព្ឹតតិការែ៍ព្សសដៀងោនសន្េះណដេហួ សព្ីេទធ
ភាព្ព្េប់ព្េងរបស់េសព្មាងសយើង បណា
ត េឲ្យមន្ទ ីរព្យប្ដេ ឬបុេគេិករបស់ Health Net មិន្មាន្េទធ ភាព្កនុង
ការ្ត េ់ ឬសរៀបចាំសសវាកមម ឬអ្តា ព្បសយាជន្៍ននណដេសា ិតសៅសព្កាមសសៀវសៅណែនាំសមាជិកសន្េះប្ដន្ សនេះ
កាតព្វ កិចចរបស់ Health Net សដើមបី្តេ់ន្ូវសសវាកមម ឬអ្តា ព្បសយាជន្៍ណបបសន្េះន្ឹងព្តូវប្ដន្កាំែត់ព្តឹម
េកខ ខែឌទមទរណដេតព្មូវឲ្យ Health Net ស្វ ើកិចចព្បឹងណព្បងយា៉ោងសសាមេះព្តង់កនុងការ្ត េ់ ឬសរៀបចាំឲ្យមាន្ការ្ត
េ់សសវាកមម ឬអ្តា ព្បសយាជន្៍ណបបសនេះ សៅកនុងរងវ ង់អ្តា ិភាព្បចចុបបន្ន ថ្ន្មន្ទ ីរព្ាប្ដេ ឬបុេគេិករបស់ខល ួន្។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
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ជំពូកទី 12 ៖ និយមន័យពាកយសំខាន់ៗ
បសចកត ីប្តើម
ជាំព្ូកសន្េះ រ ួមបញ្ចេ
ូ ទ ាំងពាកយេន្ៃ ឹេះណដេព្តូវសព្បើសៅកនុងសសៀវសៅណែនាំសមាជិករ ួមជាមួ យន្ឹងន្ិយមន្័យ។
ពាកយទ ាំងឡាយព្តូវប្ដន្រាយស្មេះតាមេាំដាប់អ្កខ រព្កម។ សបើសិន្សោកអ្ន កមិន្អាចណសវ ងរកពាកយ ឬសបើសិន្
សោកអ្ន កព្តូវការព្័ត៌មាន្សព្ចើន្ ណដេរ ួមបញ្ចេ
ូ ន្ឹងន្ិយមន្័យ សូ មទក់ទងសសវាបសព្មើសមាជិក។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
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ជាំព្ូកទី 12 ៖ ន្ិយមន្័យពាកយសាំខាន្់ៗ

សកមម ភាពរស់បៅម្រ ចំថ្ងៃ (ADL)៖ អ្វ ីណដេមន្ុសសស្វ ើព្បចាាំថ្ងៃ ្មម តា ដូ ចជា ការបរ ិសោេ ការសព្បើព្ប្ដស់
បងគ ន្់អ្នម័យ ការសសៃ ៀកពាក់ ការងូ តទឹក ឬការដុសស្ម ញជាសដើម។

ជំនួយកនុងអ្ំឡ
ុ ងបពលរង់ច៖ំ សោកអ្ន កអាចបន្ត ទទួ េប្ដន្ព្ប្ដក់អ្តថ ព្បសោជន្៍របស់អ្នក សៅសព្េសោក
អ្ន កកាំព្ុងរង់ចាាំសសចកត ីសសព្មចអ្ាំព្ីបែតឹងឧទធ រែ៍កព្មិតទី 1 ឬសវនការរដឋ (សូ មសមើេជាំព្ូកទី 9 ណ្ន ក E3
ទាំព្័រ 208 សព្មាប់ព្័ត៌មាន្បណន្ថ ម)។ ការបន្ត ទទួ េប្ដន្ធានរា៉ាប់រងសន្េះ ព្តូវប្ដន្សេសៅថា "ជាំន្ួយកនុងអ្ាំឡ
ុ ង
សព្េរង់ចាាំ"។

មណឌលវះកាត់អ្នកជំងឺអាចប ើរបាន៖ មន្ទ ីរណដេ្ត េ់ការវេះកាត់អ្នកជាំងឺសព្ៅដេ់អ្នកជាំងឺណដេមិន្ព្តូវការ
ការសព្មាកព្ាប្ដេសៅកនុងមន្ទ ីរសព្ទយ ន្ិងណដេមិន្ព្តូវសេរំព្ឹងថាន្ឹងព្តូវការការណងទ ាំសេើសព្ី 24សមា៉ោង។

ណតឹងឧទធ រណ៍៖ វ ិ្ីមួយ សដើមបីឲ្យសោកអ្ន កតវា៉ាន្ឹងសកមម ោព្របស់សយើង សបើសិន្សោកអ្ន កេិតថាសយើងប្ដន្
ព្បព្ព្ឹតតខុស។ សោកអ្ន កអាចសសន ើសុាំព្ួកឲ្យផ្លៃស់បដ ូរការសសព្មចសេើធានរា៉ាប់រង តាមរយៈបែតឹងតវា៉ា។ ជាំព្ូកទី 9
ណ្ន ក D ទាំព្័រ 200 ព្ន្យេ់អ្ាំព្ីបែាឹងឧទធ រែ៍ រ ួមទ ាំងវ ិ្ីដាក់ពាកយបែាឹងឧទធ រែ៍។

សុខភាព្ល វូ ចិតត៖ ពាកយទូ សៅ ណដេសាំសៅសេើសុខោព្្ល វូ ចិតត ន្ិងជាំងឺព្ីការសព្បើព្ប្ដស់សារធាតុសញៀន្។
ឱសងមានមា៉ាកយីបោ៖ ឱសងតាមសវជជ បញ្ជជព្តូវប្ដន្្េិតន្ិងេក់សដាយព្ក ុមហុន្្េិតឱសងមាន្ព្បភព្
សដើម។ ឱសងមាន្ស្មេះពាែិជជកមម មាន្សារធាតុ្ស ាំដូ ចគ្ននសៅន្ឹងព្បសភទឱសងសព្បើទូសៅណដរ។ ព្បសភទឱសង
ទូ សៅជា្មម តាព្តូវប្ដន្្េិតន្ិងដាក់េក់សដាយព្ក ុមហុន្ឱសងស្សងសទៀត។

Cal MediConnect: កមម វ ិ្ីមួយណដេ្ត េ់ជូន្សោកអ្ន កន្ូ វអ្តថ ព្បសោជន្៍ទ ាំង Medicare ន្ិង Medi-Cal
ទ ាំងព្ីររ ួមគ្ននសៅកនុងណ្ន្ការសុខោព្មួ យ។ សោកអ្ន កមាន្ប័ែណសមាគេ់សមាជិកមួ យសព្មាប់ព្េប់អ្តថ
ព្បសោជន្៍ទ ាំងអ្ស់របស់អ្នក។

អ្ន កសម្រម សម្រមួ លការន្ងទំសុខភាព៖ បុេគេដ៏សាំខាន្់មានក់ណដេស្វ ើការជាមួ យសោកអ្ន ក ជាមួ យ
ណ្ន្ការសុខោព្សោកអ្ន ក ន្ិងជាមួ យអ្ន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំ សដើមបីធានថាសោកអ្ន កទទួ េប្ដន្ន្ូ វការណងទ ាំ
តាមអ្វ ីណដេសោកអ្ន កចង់ប្ដន្។

ន្្នការន្ងទំសុខភាព៖ សូ មសមើេ “ណ្ន្ការណងទ ាំតព្មូវតាមេកខ ែៈបុេគេ។”
បសវា ន្ទា ់ នសំថ្នន្្នការន្ងទំ (បសវា CPO)៖ សសវាបណន្ថ មស្សងៗណដេមិន្សូ វសាំខាន្់សថិតសៅសព្កាម
ណ្ន្ការណងទ ាំេកខ ែៈបុេគេ (ICP) របស់អ្នក។ សសវាទ ាំងអ្ស់សន្េះ មិន្ណមន្សព្មាប់ជាំន្ួសសសវា ន្ិងជាំន្ួយរយៈ
សព្េយូរអ្ណងវ ងណដេសោកអ្ន កព្តូវប្ដន្អ្ន្ុញ្ជាតឲ្យទទួ េប្ដន្សព្កាម Medi-Cal សនេះសទ។

ម្រក ុមន្ងទំសុខផាព៖ សូ មសមើេ “ព្ក ុម្ា េ់ការណងទ ាំសុខោព្អ្ន្ត រជាំនញ។”
ំណាក់កាលធាន្ទរ៉ា ់រងបម្ររះមហនដ រយ ៖ ដាំណាក់កាេសៅកនុងអ្តថ ព្បសោជន្៍ឱសង ណ្ន ក D ណដេ
ណ្ន្ការបង់រាេ់ថ្ងៃ ចាំណាយសេើឱសងទ ាំងអ្ស់របស់អ្នក រហូ តដេ់ដាំណាច់ឆ្នាំ។ សោកអ្ន កចាប់ស្ត ើមដាំណាក់កាេ
សន្េះសៅសព្េណដេសោកអ្ន កប្ដន្្ន្ដេ់ចាំន្ួន្កាំែត់ទឹកព្ប្ដក់ $7,050 សព្មាប់ឱសងសព្ទយតាមសវជជ បញ្ជជ
របស់អ្នក។
មជឈមណឌលសម្រមា ់បសវា Medicare និង Medicaid (CMS)៖ ទីោនក់ងារសហព្័ន្ធទទួ េបន្ទុកសេើ
Medicare។ ជាំព្ូកទី2 ណ្ន ក G ទាំព្័រ 32 ព្ន្យេ់ព្ីរសបៀបទាំនក់ទាំន្ង CMS ។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ជាំព្ូកទី 12 ៖ ន្ិយមន្័យពាកយសាំខាន្់ៗ

បសវាមនុសសបពញវ ័យតាមសហគមន៍ (CBAS)៖ កមម វ ិ្ីសសវាតាមមន្ទ ីសព្មាប់អ្នកជាំងឺសព្ៅណដេ្ត េ់ន្ូវ
សសវាណងទ ាំព្ីអ្នកជាំនញ សសវាសងគ មកិចច ការព្ាប្ដេសដាយឲ្យអ្ន កជាំងឺស្វ ើសកមម ោព្ស្សងៗ ន្ិងសសវាព្ាប្ដេ
ណ្ន កន្ិោយសត ី សសវាណងទ ាំខល ួន្ការបែ្ុេះបណា
ត េអ្ន កណងទ/ាំ ព្េួ សារ សសវាអាហារ ូបតថ មភ មស្ាប្ដយស្វ ើដាំសែើរ ន្ិង
សសវាស្សងៗសទៀតជូ ន្ដេ់អ្នកចុេះស្មេះណដេមាន្សិទធិទទួ េប្ដន្ណដេបាំសព្ញតាមេកខ ខែឌកនុងការទទួ េប្ដន្
សិទធិណដេពាក់ព្័ន្ធ។

ណដឹង៖ េឺជាសសចកត ីណងៃ ងការែ៍ជាោយេកខ ែ៍អ្កសរ ឬតាមរយៈពាកយសាំដី ណដេន្ិោយថា សោកអ្ន កមាន្
បញ្ជា ឬកងវ េ់អ្ាំព្ីសសវា ឬការណងទ ាំណដេមាន្ធានរា៉ាប់រងរបស់សោកអ្ន ក។ សសចកត ីណងៃ ងការែ៍សន្េះរ ួមមាន្
កងវ េ់ណាមួ យទក់ទងន្ឹងេុែោព្ថ្ន្សសវា េុែោព្ថ្ន្ការណងទសាំ ោកអ្ន ក អ្ន ក្ា េ់សសវាណងទ ាំកនុងបណា
ា ញ
របស់សយើង ឱសងសាថន្កនុងបណា
ា ញសយើង។ ស្មេះ្ល វូ ការសព្មាប់ "ស្វ ើបែតឹង" េឺ "ការដាក់ពាកយបែាឹងសារទុកខ"។

មនា ីរស្ដដរនីតិសមបទសម្រមា ់អ្នកជំងឺមិនសម្រមាកកនុងមនា ីរបពទយ ៏ទូលំទូោយ(CORF)៖ មន្ទ ីរណដេ
សផ្លតតសាំខាន្់សេើការ្ត េ់សសវាសាតរន្ីតិសមបទបនទប់ព្ីមាន្ជាំងឺ សព្គ្នេះថានក់ ឬការវេះកាត់សាំខាន្់ណាមួ យ។
ទីកណន្ៃ ងសន្េះ ្ត េ់ជូន្សសវាជាសព្ចើន្សទៀតដូ ចជា ការព្ាប្ដេសដាយចេន សសវាសងគ មន្ិងសសវាចិតតសាស្រសត ការ
ព្ាប្ដេ្ល វូ ដសងា ើម ការព្ាប្ដេសដាយឲ្យអ្ន កជាំងឺស្វ ើសកមម ោព្ស្សងៗ ការព្ាប្ដេអ្ន កមាន្បញ្ជាន្ិោយ ន្ិង
សសវាវាយតថ្មៃ ប រ ិោកាសកនុង្ទ េះ។

ថ្ងៃ ង់រ ួម៖ តថ្មៃ ជាក់ោក់ណាមួ យណដេអ្ន កបង់ជាចាំណែកថ្ន្ការចាំណាយរបស់អ្នក សៅព្េប់សព្េណដេសោក
អ្ន កទទួ េប្ដន្ឱសងតាមសវជជ បញ្ជជជាក់ោក់។ ឧទហរែ៍៖ អ្ន កអាចចាំណាយ$2 ឬ $5 សព្មាប់ឱសងតាមសវជជ ប
ញ្ជជ។

ការចូ លរ ួមចំណាយ៖ ចាំន្ួន្ទឹកព្ប្ដក់ណដេអ្ន កព្តូវបង់សៅសព្េណដេអ្ន កទទួ េប្ដន្សវជជ បញ្ជជជាក់ោក់មួយ។
ការចូ េរ ួមចាំណាយរ ួមមាន្ថ្ងៃ បង់រ ួម។

ម្រ បេទថ្នការចូ លរ ួមចំណាយ៖ ឱសងមួ យព្ក ុមណដេមាន្ថ្ងៃ បង់រ ួមដូ ចគ្នន។ រាេ់ឱសងសៅកនុងបញ្ជ ីឱសង
ណដេមាន្ការធានរា៉ាបរង (ណដេព្តូវសេសាគេ់ថាជាបញ្ជ ីឱសង) េឺជាេាំដាប់ថានក់មួយកនុងចាំសណាមេាំដាប់ថានក់
សព្មាប់ការណចករំ ណេកថ្ងៃ ចាំណាយចាំន្ួន្ បី។ ជាទូ សៅ ព្បសភទថ្ន្ការចូ េរ ួមចាំណាយកាន្់ណតខព ស់ ការចាំណាយ
របស់អ្នកសៅសេើឱសងក៏កាន្់ណតខព ស់ណដរ។

ការសបម្រមចបលើការធាន្ទរ៉ា ់រង៖ សសចកត ីសសព្មចអ្ាំព្ីអ្តថ ព្បសោជន្៍អ្វីខៃេះណដេសយើងធានរា៉ាប់រង។ សន្េះរ ួម
មាន្ការសសព្មចសេើឱសង ន្ិងសសវាណដេប្ដន្ធានរា៉ាប់រង ឬបរ ិមាែទឹកព្ប្ដក់ណដេសយើងន្ឹងបង់សព្មាប់សស
វាសុខោព្របស់អ្នក។ ជាំព្ូកទី 9 ណ្ន ក D ទាំព្័រ 200ព្ន្យេ់អ្ាំព្ីរសបៀបសសន ើសុាំព្ួកសយើងឲ្យស្វ ើការសសព្មចសេើការ
ធានរា៉ាប់រង។

ឱសងន្ លមានការធាន្ទរ៉ា ់រង៖ ពាកយណដេសយើងសព្បើសន្េះ េឺ សដើមបីមាន្ន្័យថា ព្េប់ឱសងតាមសវជជ បញ្ជជ
ន្ិងឱសងគ្នមន្សវជជ បញ្ជជ (OTC) ណដេព្តូវប្ដន្ធានរា៉ាប់រងសដាយណ្ន្ការរបស់សយើង។

បសវាន្ លមានការធាន្ទរ៉ា ់រង៖ ពាកយទូ សៅណដេសយើងសព្បើសដើមបីសាំសៅសេើព្េប់ការណងទ ាំសុខោព្ សសវា ន្ិង
ការគ្នាំព្ទរយៈសព្េណវង បរ ិកាខរ្គ ត់្គង់ ឱសងណដេមាន្សវជជ បញ្ជជ ន្ិងមិន្មាន្សវជជ បញ្ជជ សមាភរៈបរ ិកាខរ ន្ិងសសវា
ដថ្ទស្សងសទៀតណដេព្តូវប្ដន្ធានរា៉ាប់រងសដាយណ្ន្ការសយើង។

ការ ណ
្ ុ ះ ណា
ត លសមតែ ភាពវ បធម៌៖ ការបែ្ុេះបណា
ត េណដេ្ត េ់ន្ូវការណែនាំបណន្ថ មសព្មាប់អ្នក្ត េ់
សសវាណងទ ាំសុខោព្របស់សយើង ណដេជួ យព្ួ កសេឲ្យយេ់ចាស់អ្ាំព្ីេុែតថ្មៃ ន្ិងព្បវតត ិ ន្ិងជាំសន្ឿរបស់អ្នក
សដើមបីសព្មបតាមសសវាឲ្យព្តូវតាមតព្មូវការណ្ន កសងគ ម វបប្ម៌ន្ិងោសារបស់អ្នក។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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អ្ម្រតាការចូ លរ ួមចំណាយម្រ ចំថ្ងៃ៖ អ្ព្តាណដេអាចអ្ន្ុវតត ប្ដន្សៅសព្េណដេសវជជ បែឌិតសចញសវជជ បញ្ជជតិច
ជាងការ្គ ត់្គង់ឱសងជាក់ោក់សព្មាប់ចាំន្ួន្សព្ញមួ យណខសព្មាប់សោកអ្ន ក សហើយសោកអ្ន កតព្មូវឲ្យបង់ថ្ងៃ
បង់រ ួម។ អ្ព្តាចូ េរ ួមចាំណាយព្បចាាំថ្ងៃ េឺជាថ្ងៃ បង់រ ួមមុន្ណដេណចកន្ឹងចាំន្ួន្ថ្ងៃ សៅកនុងការ្គ ត់្គង់រយៈ
សព្េមួ យណខ។
ឧទហរែ៍មាន្ដូ ចខាងសព្កាម៖ ឧបមាថា ថ្ងៃ សហចាំណាយឱសងរបស់អ្នកសព្មាប់ការ្គ ត់្គង់រយៈសព្េសព្ញ
មួ យណខ (ការ្គ ត់្គង់រយៈសព្េ 30 ថ្ងៃ ) េឺ $1.35 ។ សន្េះេឺមាន្ន្័យថា ចាំន្ួន្ទឹកព្ប្ដក់ណដេសោកអ្ន កព្តូវបង់សាំ
រាប់ឱសងរបស់អ្នកេឺតិចជាង $0.05 ដុោៃរកនុងមួ យថ្ងៃ ។ សបើសិន្សោកអ្ន កទទួ េប្ដន្ការ្គ ត់្គង់ឱសងរយៈ
សព្េ 7 ថ្ងៃ សនេះការទូ ទត់របស់អ្នកន្ឹងតិចជាង $0.05 ដុោៃរកនុងមួ យថ្ងៃ សដាយព្តូវប្ដន្េុែន្ឹង 7 ថ្ងៃ
សព្មាប់ការបង់ព្ប្ដក់សរុបចាំន្ួន្ $0.35 ។

ម្រកសួងសុខាេិបាល (DHCS)៖ នយកដាឋន្រដឋ សៅកនុងរដឋ California ណដេព្េប់ព្េងកមម វ ិ្ី Medicaid
(ណដេព្តូវប្ដន្សៅថា Medi-Cal សៅកនុងរដឋ California) ជាទូ សៅព្តូវប្ដន្សៅថា "រដឋ " សៅកនុងសសៀវសៅណែនាំ
សន្េះ។

ម្រកសួងន្ងទំសុខភាពន្ លមានការម្រគ ់ម្រគង (DMHC): ព្កសួ ងរបស់រដឋ សៅកនុងរដឋ California ណដេ
ទទួ េខុសព្តូវព្េប់ព្េងណ្ន្ការសុខោព្ទ ាំងឡាយ។ DMHC ជួ យព្បជាជន្សៅកនុងណ្ន្ការ Cal
MediConnect កនុងការដាក់ពាកយបែតឹងឧទធ រែ៍ ន្ិងបែាឹងអ្ាំព្ីសសវារបស់ Medi-Cal។ DMHC ក៏ស្វ ើការព្ិន្ិតយ
សមើេណ្ន កសវជជ សាស្រសតសដាយឯករាជយ(IMR)។

ការលុ ប្មះបចញ៖ ន្ីតិ វ ិ្ីថ្ន្ការបញ្ច ប់សមាជិកោព្របស់សោកអ្ន កសៅកនុងេសព្មាងរបស់សយើង។ ការ
េុបស្មេះសចញ េឺអាចស្វ ើសឡើងសដាយសម ័ព្េចិតត (តាមជសព្មើសរបស់សោកអ្ន កផ្លទេ់) ឬមិន្សម ័ព្េចិតត (មិន្ណមន្
ជាជសព្មើសរបស់សោកអ្ន ក)។

ម្រ បេទឱសង៖ ព្ក ុមឱសងសៅកនុងបញ្ជ ីឱសង។ ឱសងទូ សៅ ឱសងមាន្មា៉ោកយីសហា ឬឱសងគ្នមន្សវជជ បញ្ជជ
(OTC) េឺជាឧទហរែ៍ថ្ន្ព្បសភទឱសង។ រាេ់ឱសងណដេមាន្កនុងបញ្ជ ីឱសងេឺសថិតកនុងព្បសភទមួ យកនុង
ចាំសណាមព្បសភទចាំន្ួន្បី។

រ ិកាារបវជជស្ដស្រសដបម្រ ើជា ់បានយូរ(DME)៖ បរ ិកាខរមួ យចាំន្ួន្ណដេសវជជ បែឌិតបញ្ជជទិញសព្មាប់សព្បើព្ប្ដស់
សៅកនុង្ទ េះរបស់សោកអ្ន ក។ ឧទហរែ៍ថ្ន្របស់ទ ាំងសន្េះរ ួមមាន្ រសទេះរុញ សឈើព្ចត់ ព្ូ កអ្េគ ិសន្ី ឧបករែ៍ព្តួ ត
ព្ិន្ិតយទឹកសនមណ្ែ ម ណព្េសព្ទយណដេព្តូវប្ដន្បញ្ជជទិញសដាយអ្ន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំសព្មាប់សព្បើព្ប្ដស់សៅ្ទ េះ
ឧបករែ៍បញ្ចេ
ូ សសរ៉ា ូម ឧបករែ៍បសងក ើតសសមៃ ង បរ ិកាខរ ន្ិងសព្េឿង្គ ត់្គង់សព្មាប់សព្បើជាមួ យអ្ុកសុីណសន្
បាំព្ង់ប្ដញ់ទឹកថានច
ាំ ូ េសួ ត ន្ិងរសទេះព្ចត់។

ការសបស្រ្រះ ន្ទាន់៖ ការសសស្រងាគេះបនទន្់ណ្ន កសវជជ សាស្រសតេឺសៅសព្េណដេសោកអ្ន ក ឬបុេគេស្សងសទៀតណដេ
មាន្ចាំសែេះដឹងជាម្យមអ្ាំព្ីសុខោព្ន្ិងឱសង សជឿថាសោកអ្ន កមាន្សរាេសញ្ជាសវជជ សាស្រសា ណដេព្តូវការ
ព្ាប្ដេោៃមសដើមបីបងាករសសចកត ីសាៃប់ ការប្ដត់បង់ណ្ន កណាមួ យថ្ន្រាងកាយ ឬការប្ដត់បង់មុខងារថ្ន្ណ្ន ក
មួ យថ្ន្រាងកាយ។ សរាេសញ្ជាសវជជ សាស្រសតអាចស្វ ើឲ្យមាន្របួ ស្ៃ ន្់្ៃរ ឬការឈឺចាប់ខាៃាំង។

ការន្ងទំសបស្រ្រះ ន្ទាន់៖ សសវាណដេមាន្ការធានរា៉ាប់រងណដេព្តូប្ដន្្ត េ់ជូន្សដាយអ្ន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំ
ណដេមាន្ការបែ្ុេះបណា
ត េ សដើមបី្តេ់សសវាសសស្រងាគេះបនទន្់ន្ិងតព្មូវការសសស្រងាគេះបនទន្់សុខោព្្ល វូ ចិតតឬសវជជ
សាស្រសត។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ការបលើកន្លង៖ ការអ្ន្ុញ្ជាតសដើមបីទទួ េប្ដន្ការធានរា៉ាប់រងសព្មាប់ឱសងណដេជា្មម តា មិន្ព្តូវប្ដន្
រា៉ាប់រង ឬសដើមបីសព្បើព្ប្ដស់ឱសងព្បសភទសន្េះសដាយមិន្ចាាំប្ដច់មាន្វ ិធាន្ ន្ិងណដន្កាំែត់ជាក់ោក់ណាមួ យ។

ជំនួយ ន្នែ ម៖ កមម វ ិ្ី Medicare ណដេជួ យដេ់អ្នកណដេមាន្ព្ប្ដក់ចាំែូេ ន្ិង្ន្ធាន្មាន្កាំែត់កាត់
បន្ថ យការចាំណាយសេើឱសងតាមសវជជ បញ្ជជ ណ្ន ក D របស់ Medicare ដូ ចជាថ្ងៃ បុព្វោភធានរា៉ាប់រង ទឹកព្ប្ដក់
ណដេកាត់សចញព្ីព្ប្ដក់ធាន ន្ិងថ្ងៃ បង់រ ួម។ ជាំន្ួយបណន្ថ ម ក៏ព្តូវប្ដន្សៅមា៉ោ ងសទៀតណដរថា “ព្ប្ដក់ឧបតថ មភ
សព្មាប់អ្នកមាន្ចាំែូេទប” ឬ “LIS”។

ឱសងទូ បៅ៖ ឱសងណដេមាន្សវជជ បញ្ជជណដេព្តូវប្ដន្ឯកោព្សដាយរដាឋភិប្ដេសហព្័ន្ធសដើមបីសព្បើព្ប្ដស់ជាំន្ួស
ឲ្យឱសងមាន្មា៉ោកយីសហា។ ឱសងទូ សៅមាន្សារធាតុ្ស ាំដូ ចគ្ននសៅន្ឹងឱសងមាន្មា៉ោកយីសហាណដរ។ ជា្មម តា វា
មាន្តថ្មៃ សថាកជាង ន្ិងមាន្ព្បសិទធោព្សសទ ើរណតដូ ចគ្ននន្ឹងឱសងមាន្មា៉ោកយីសហា។

ណដឹងស្ដរទុកា៖ បែាឹងណដេសោកអ្ន កបសងក ើតសឡើងសដើមបីបាឹងព្ីសយើង ឬអ្ន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំ ឬឱសងសាថន្សៅ
កនុងបណា
ា ញណាមួ យរបស់សយើង។ ទ ាំងសន្េះ រ ួមមាន្បែាឹងអ្ាំព្ីេុែោព្ថ្ន្ការណងទ ាំរបស់អ្នក ឬេុែោព្ថ្ន្
សសវាណ្ន្ការសុខោព្របស់អ្នក។

កមម វ ិធីរម្រំ ទ និង្តល់ម្រ ឹកាការធាន្ទរ៉ា ់រងសុខភាព (HICAP)៖ កមម វ ិ្ីមួយណដេ្ត េ់ជូន្ព្័ត៌មាន្
ន្ិងការព្បឹកាសោបេ់អ្ាំព្ី Medicare សដាយឥតេិតថ្ងៃ ន្ិងសដាយសតាន្ុម័ត។ ជាំព្ូកទី 2 ណ្ន ក E ទាំព្័រ 30
ព្ន្យេ់អ្ាំព្ីរសបៀបទាំនក់ទាំន្ង HICAP។

ន្្នការសុខភាព៖ អ្ងគ ោព្មួ យណដេមាន្សមាសោព្ដូ ចជា សវជជ បែឌិត មន្ទ ីរសព្ទយ ឱសងសាថន្ អ្ន ក្ត េ់
សសវាណងទ ាំ សសវារយៈសព្េណវង ន្ិងអ្ន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំស្សងៗសទៀត។ វាមាន្អ្ន កសព្មបសព្មួ េការណងទ ាំសុខោព្
សដើមបីជួយសោកអ្ន កសរៀបចាំចាត់ណចងអ្ន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំ ន្ិងសសវាទ ាំងឡាយរបស់អ្នក។ ព្ួ កសេស្វ ើការរ ួមគ្នន
សដើមបី្តេ់ការណងទ ាំណដេសោកអ្ន កព្តូវការ។

ការវាយតថ្មៃ ពីបម្ររះថ្ននក់សុខភាព៖ ការព្តួ តព្ិន្ិតយសឡើង វ ិញសេើព្បវតត ិព្ាប្ដេ ន្ិងសាថន្ោព្បចចុបបន្ន
របស់អ្នកជាំងឺ។ វាព្តូវប្ដន្សព្បើព្ប្ដស់ សដើមបីវាយតថ្មៃ ព្ីសុខោព្របស់អ្នកជាំងឺ ន្ិងព្ីអ្ការណដេអាចផ្លៃស់ប្រសៅ
ូ
សព្េអ្នេត។

អ្ន កន្ងទំសុខភាពតាម្ាះ៖ បុេគេ្ា េ់សសវាណដេមិន្ព្តូវការជាំនញរបស់េិោន្ុបដាឋក ឬអ្ន កព្ាប្ដេ
ណដេមាន្អាជាញប័ែណ ដូ ចជាជាំន្ួយកនុងការណងទ ាំផ្លទេ់ខល ួន្ (ដូ ចជា ការងូ តទឹក ការសព្បើព្ប្ដស់បងគ ន្់អ្នម័យ
ការសសៃ ៀកពាក់ ការហាត់ព្ប្ដែតាមសវជជ បញ្ជជជាសដើម)។ អ្ន កណងទ ាំសុខោព្តាម្ទ េះព្ុាំមាន្អាជាញប័ែណណងទ ាំ ឬ
្ា េ់ការព្ាប្ដេសឡើយ។

ការន្ងទំ ំណាក់កាលចុងបម្រកាយ៖ កមម វ ិ្ីណងទ ាំ ន្ិងគ្នាំព្ទសព្មាប់អ្នកណដេមាន្ជាំងឺដាំណាក់កាេចុង
សព្កាយ សដើមបីជួយព្ួ កសេឲ្យរស់សៅមាន្ោព្កក់សៅា។ ជាំងឺ្ន្ដេ់ដាំណាក់កាេចុងសព្កាយមាន្ន្័យថាបុេគេ
មានក់សនេះមាន្ជាំងឺដាំណាក់កាេចុងសព្កាយ ន្ិងរំព្ឹងថារស់ប្ដន្ព្តឹមណតព្ប្ដាំមួយណខ ឬតិចជាងសន្េះ។

?



អ្ន កចុេះស្មេះណដេមាន្ជាំងឺដាំណាក់កាេចុងសព្កាយអាចមាន្សិទធិសព្ជើសសរ ើសសងគ ហដាឋន្ប្ដន្។



ព្ក ុមអ្ន កវ ិជាជជីវៈ ន្ិងអ្ន ក្ា េ់ការណងទ ាំណដេមាន្ការបែដុេះបណា
ា េជាព្ិសសស្ា េ់ការណងទ ាំ
សព្មាប់បុេគេទ ាំងមូ េ រ ួមមាន្ទ ាំងតព្មូវការ្ល វូ កាយ អារមម ែ៍ សងគ ម ន្ិង វ ិញ្ជាែ។

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect



ជាំព្ូកទី 12 ៖ ន្ិយមន្័យពាកយសាំខាន្់ៗ

ណ្ន្ការ Health Net Cal MediConnect ព្តូវណត្ា េ់ជូន្សោកអ្ន កន្ូ វបញ្ជ ីអ្នក្ា េ់សសវាណងទ ាំ
សងគ ហដាឋន្សៅកនុងតាំបន្់ភូមិសាស្រសារបស់អ្នក។

ការបចញវ ិកក យ ម្រតមិនម្រតឹមម្រតូវ/មិនសមម្រស ៖ សាថន្ោព្មួ យសៅសព្េណដេអ្ន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំ (ដូ ចជា
សវជជ បែឌិតឬមន្ទ ីរសព្ទយ) សចញវ ិកក យបព្តឲ្យសោកអ្ន កេិតសេើសចាំន្ួន្ទឹកព្ប្ដក់ចាំណែកថ្ន្ការចាំណាយកនុង
ណ្ន្ការសព្មាប់ថ្ងៃ សសវា។ សូ មបងាាញប័ែណសមាគេ់សមាជិក Health Net Cal MediConnect របស់អ្នក សព្េ
សោកអ្ន កទទួ េប្ដន្សសវា ឬសវជជ បញ្ជជណាមួ យ។ សូ មសៅទូ រសព្ទ មកកាន្់ណ្ន កសសវាបសព្មើសមាជិក សបើសិន្
សោកអ្ន កទទួ េប្ដន្វ ិកក យបព្តណាមួ យ ណដេសោកអ្ន កមិន្យេ់។
សដាយសារណតណ្ន្ការ Health Net Cal MediConnect បង់ថ្ងៃ ចាំណាយទ ាំងអ្ស់សព្មាប់សសវារបស់សោក អ្ន ក
មិន្ជាំពាក់ថ្ងៃ ចាំណែកចូ េរ ួមបង់ព្ប្ដក់ណាមួ យសទ។ អ្ន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំមិន្េួ រសចញវ ិកក យបព្តេិតតថ្មៃ អ្វី
សព្មាប់សោកអ្ន កសេើសសវាទ ាំងសន្េះសឡើយ។

ការម្រតួ តពិនិតយបឡើង វ ិញន្្នកបវជជស្ដស្រសដបោយឯករជយ (IMR) ៖ សបើសិន្សយើងបដិសស្សាំសែើសុាំសសវា ឬ
ការព្ាប្ដេណ្ន កសវជជ សាស្រសារបស់សោកអ្ន ក សនេះសោកអ្ន កអាចបា ឹងឧទធ រែ៍អ្ាំព្ីសយើងប្ដន្។ សបើសិន្សោកអ្ន ក
មិន្ឯកោព្ជាមួ យន្ឹងសសចកត ីសសព្មចរបស់សយើង សហើយបញ្ជារបស់សោកអ្ន កមាន្ជាប់ទក់ទងន្ឹងសសវា
Medi-Cal សនេះសោកអ្ន កអាចសសន ើសុាំព្កសួ ងព្េប់ព្េងសុខាភិប្ដេរដឋ California សដើមបីស្វ ើ IMR ប្ដន្។ IMR
េឺជាការព្តួ តព្ិន្ិតយសឡើង វ ិញសៅសេើករែីររបស់អ្នក សដាយសវជជ បែឌិតណដេមិន្សថ ិតសៅកនុងណ្ន្ការសយើង។
សបើសិន្ IMR ស្វ ើការសសព្មចសៅតាមការចង់ប្ដន្របស់សោកអ្ន ក, សយើងព្តូវណត្ត េ់ជូន្ន្ូ វសសវាកមម ន្ិងការ
ព្ាប្ដេតាមសាំសែើរបស់សោកអ្ន ក។ សោកអ្ន កមិន្ចាំណាយអ្វ ីសឡើយសេើ IMR។

ន្្នការន្ងទំលកា ណៈ ុគរល (ICP ឬន្្នការន្ងទំ)៖ ណ្ន្ការសព្មាប់សសវាអ្វ ីណដេអ្ន កន្ឹងទទួ េប្ដន្
ន្ិងរសបៀបណដេអ្ន កន្ឹងទទួ េប្ដន្សសវាទ ាំងសនេះ។ ណ្ន្ការរបស់សោកអ្ន ករ ួមមាន្ សសវាសវជជ សាស្រសត សសវាសុខ
ោព្្ល វូ ចិតា ន្ិងសសវា ន្ិងការគ្នាំព្ទសសវារយៈសព្េណវង។

ំណាក់កាលធាន្ទរ៉ា ់រង ំ ូ ង៖ ដាំណាក់កាេ សៅមុន្ការចាំណាយសរុបសេើឱសង ណ្ន ក D ប្ដន្្ន្ដេ់
$7,050។ សន្េះរ ួមមាន្ចាំន្ួន្ទឹកព្ប្ដក់ណដេអ្ន កប្ដន្បង់ ចាំន្ួន្ទឹកព្ប្ដក់ណដេសព្មាងរបស់សយើងប្ដន្បង់ជាំន្ួស
អ្ន ក ន្ិងព្ប្ដក់ឧបតថ មភសព្មាប់អ្នកមាន្ចាំែូេទប។ សោកអ្ន កចាប់ស្ា ើមសៅកនុងដាំណាក់កាេសន្េះ សៅសព្េ
ណដេសោកអ្ន កទទួ េប្ដន្ការ្គ ត់្គង់ឱសងតាមសវជជ បញ្ជជដាំបូងរបស់សោកអ្ន កសៅកនុងឆ្នាំសនេះ។ អ្ាំឡ
ុ ង
ដាំណាក់កាេសន្េះ ណ្ន្ការចាំណាយណ្ន កថ្ន្ថ្ងៃ ឱសងរបស់អ្នកសហើយអ្ន កចាំណាយចាំណែករបស់អ្នក។

ជំងឺបៅកនុងមនា ីរបពទយ៖ ពាកយណដេព្តូវប្ដន្សេសព្បើព្ប្ដស់ សព្េណដេសោកអ្ន កចូ េសព្មាកកនុងមន្ទ ីសព្ទយជា
្ល វូ ការសព្មាប់សសវាសវជជ សាស្រសតជាំនញ។ សបើសិន្សោកអ្ន កមិន្ព្តូវប្ដន្ចូ េសព្មាកជា្ល វូ ការសទ សោកអ្ន កសៅ
ណតអាចចាត់ទុកថាជាអ្ន កជាំងឺណដេសព្មាកព្ាប្ដេសៅសព្ៅមន្ទ ីរសព្ទយ ជាំន្ួសអ្ន កជាំងឺណដេសព្មាកព្ាប្ដេ
សៅកនុងមន្ទ ីរសព្ទយ សទេះបីជាសោកអ្ន កសព្មាកមួ យយប់ក៏សដាយ។

ម្រក ុមន្ងទំពហុជំន្ទញ (ICT ឬម្រក ុមន្ងទំ)៖ ព្ក ុមណងទ ាំអាចរ ួមមាន្សវជជ បែឌិត េិោន្ុដាឋកយិកា អ្ន ក
ព្បឹកាសោបេ់ ឬ អ្ន កជាំនញសុខោព្ស្សងៗសទៀត ណដេសៅចាាំជួយអ្ន កទទួ េប្ដន្តព្មូវការណងទ ាំណដេអ្ន ក
ព្តូវការ។ ព្ក ុមណងទ ាំសុខោព្របស់សោកអ្ន ក ក៏ន្ឹងជួ យសោកអ្ន កបសងក ើតណ្ន្ការណងទ ាំ្ងណដរ។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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សសៀវសៅណែនាំសមាជិក Health Net Cal MediConnect

ជាំព្ូកទី 12 ៖ ន្ិយមន្័យពាកយសាំខាន្់ៗ

ញ្ជីឱសងន្ លមានការធាន្ទរ៉ា ់រង ( ញ្ជីឱសង)៖ បញ្ជ ីឱសងណដេព្តូវការសវជជ បញ្ជជ ន្ិងឱសងណដេមិន្
ព្តូវការសវជជ បញ្ជជ (OTC) ណដេព្តូវប្ដន្ធានរា៉ាប់សដាយណ្ន្ការ។ ណ្ន្ការសព្ជើសសរ ើសឱសងណដេមាន្សៅកនុង
បញ្ជ ីសន្េះ សដាយមាន្ជាំន្ួយព្ីសវជជ បែឌិត ន្ិងឱសងការ ើ។ បញ្ជ ីឱសងព្ប្ដប់សោកអ្ន កសបើសិន្មាន្ណបបបទណា
មួ យ ណដេសោកអ្ន កព្តូវអ្ន្ុវតា តាមសដើមបីប្ដន្ទទួ េឱសង។ សព្េខៃ េះ បញ្ជ ីឱសងព្តូវប្ដន្សេសៅថា "បញ្ជ ីឱសង
ណដេព្េប់ហុន្ធានរា៉ាប់រងអ្ន្ុញ្ជាត។"
បសវា និងការរំម្រទបសវារយៈបពលន្វង (LTSS) ៖ សសវា ន្ិងការគ្នាំព្ទរយៈសព្េណវងេឺជាសសវាណដេជួ យស្វ ើ
សអាយព្បសសើសឡើងន្ូ វជាំងឺរយៈសព្េណវង។ ោេសព្ចើន្ថ្ន្សសវាទ ាំងអ្ស់សន្េះ អាចជួ យសោកអ្ន កឲ្យសព្មាកសៅ្ទ េះ
ដូ សចន េះសោកអ្ន កមិន្ចាាំប្ដច់សៅមន្ទ ីរណងទ ាំ ឬមន្ទ ីរសព្ទយសឡើយ។ LTSS រ ួមបញ្ចេ
ូ ទ ាំងកមម វ ិ្ីសសវាមន្ុសសចាស់ព្
ហុសគ្នេបាំែង (MSSP) សសវាមន្ុសសសព្ញវ ័យសៅតាមសហេមន្៍ (CBAS) ន្ិងមន្ទ ីរណងទ ាំ/មន្ទ ីរណងទ ាំជាំងឺមិន្
សូ វ្ៃ ន្់្ៃរ (NF/SCF)។

ម្របាក់ឧ តែ មភសម្រមា ់អ្នកមានចំណូលទ

(LIS)៖ សូ មសមើេ “ជាំន្ួយបណន្ថ ម (Extra Help)” ។

Medi-Cal៖ សន្េះេឺជាស្មេះកមម វ ិ្ី Medicaid របស់រដឋ California។ Medi-Cal ព្តូវប្ដន្ដាំសែើរការសដាយរដឋ
សហើយព្តូវប្ដន្បង់ព្ប្ដក់សដាយរដឋ ន្ិងរដាឋភិប្ដេសហព្័ន្ធ។



កមម វ ិ្ីសន្េះ ជួ យអ្ន កណដេមាន្ចាំែូេ ន្ិង្ន្ធាន្មាន្កាំែត់កនុងការបង់ចាំណាយសេើ
សវជជ សាស្រសា ន្ិងសសវា ន្ិងការគ្នាំព្ទរយៈសព្េណវង។



វាប្ដន្ព្េបដែតប់សៅសេើសសវាបណន្ថ មន្ិងឱសងមួ យចាំន្ួន្ណដេមិន្ប្ដន្ព្េប់ព្េងសដាយ
Medicare ។



កមម វ ិ្ី Medicaid មាន្ោព្ខុសគ្ននព្ីរដឋ មួយសៅរដឋ មួយប៉ោុណន្ត ថ្ងៃ សសវាណងទ ាំសុខោព្ោេសព្ចើន្
ព្តូវប្ដន្ព្េប់ព្េងសបើសិន្សោកអ្ន កមាន្េកខ ែៈព្េប់ព្គ្នន្់សព្មាប់ Medicare ន្ិង Medicaid
។



សូ មសមើេជាំព្ូកទី 2 ណ្ន ក H ទាំព្័រ 33 សព្មាប់ព្័ត៌មាន្អ្ាំព្ីរសបៀបទក់ទងសៅ Medi-Cal ។

ន្្នការ Medi-Cal៖ ណ្ន្ការព្េបដែតប់អ្តថ ព្បសោជន្៍ Medi-Cal ដូ ចជាការគ្នាំព្ទរយៈសព្េណវង បរ ិកាខសវជជ
សាស្រសតន្ិងមស្ាប្ដយស្វ ើដាំសែើរ។ អ្តថ ព្បសោជន្៍ Medicare ដាច់សដាយណឡកព្ីគ្នន។

ភាពចំបាច់ន្្នកបវជជស្ដស្រសដ៖ វាព្ិព្ែ៌នសសវា ការ្គ ត់្គង់ ឬឱសង ណដេអ្ន កព្តូវការសដើមបីបងាករ ស្វ ើសរាេ
វ ិន្ិច័យ ឬព្ាប្ដេសាថន្ោព្សវជជ សាស្រសតឬសដើមបីរកាសាថន្ោព្សុខោព្បចចុបបន្ន របស់អ្នក។ សន្េះរ ួមបញ្ចេ
ូ ទ ាំង
ការណងទ ាំ ណដេសោកអ្ន កមិន្ចាាំប្ដច់ចូេមន្ទ ីរសព្ទយ ឬមន្ទ ីរណងទ ាំ។ វាក៏មាន្ន្័យ្ងណដរថា សសវា បរ ិកាខរ្គ ត់
្គ ង់ ឬឱសងណដេបាំសព្ញតាមបទដាឋន្អ្ន្ុវតា ណ្ន កសវជជ សាស្រសត ណដេអាចទទួ េយកប្ដន្។ ោព្ចាាំប្ដច់ណ្ន កសវជជ
សាស្រសតសាំសៅសេើសសវាណដេព្តូវប្ដន្ធានទ ាំងឡាយណដេសមព្សប ន្ិងចាាំប្ដច់សព្មាប់ការពារអាយុជី វ ិត បងាករ
ជាំងឺ្ៃន្់្ៃរ ឬ ព្ិការោព្្ៃ ន្់្ៃរ ឬសព្មាប់កាត់បន្ថ យការឈឺចុកចាប់្ៃន្់្ៃរ តាមរយៈការស្វ ើសរាេវ ិន្ិច័យ ឬ
ការព្ាប្ដេសរាេ ជាំងឺ ឬ របួ សសានម។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
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Medicare៖ កមម វ ិ្ីធានរា៉ាប់រងសុខោព្សព្មាប់អ្នកមាន្អាយុ65ឆ្នាំ ឬសេើសព្ីសន្េះ មន្ុសសព្ិការោព្មួ យ
ចាំន្ួន្អាយុសព្កាម 65ឆ្នាំ ន្ិងមន្ុសស ណដេមាន្ជាំងឺតាំរងសនមដាំណាក់កាេចុងសព្កាយ (មុខងារតាំរងសនមមិន្
ដាំសែើរការជាអ្ចិថ្ស្រន្តយ៍ ណដេព្តូវការោង្ម ឬការ្ាាំស រ ើរាងគ )។ អ្ន កសថ ិតសៅកនុង Medicare អាចទទួ េ
ប្ដន្ការធានរា៉ាប់រងសុខោព្ Medicare របស់ព្ួកសេ តាមរយៈណ្ន្ការ Original Medicare ឬណ្ន្ការណងទ ាំ
សុខោព្មាន្ការព្េប់ព្េង (សូ មអាន្ "ណ្ន្ការសុខោព្")។

ន្្នការ Medicare Advantage ៖ កមម វ ិ្ី Medicare មួ យណដេសេសាគេ់្ងណដរថាជា "Medicare ណ្ន ក
C" ឬ "ណ្ន្ការ MA" ណដេ្ត េ់ជូន្ណ្ន្ការតាមរយៈព្ក ុមហុន្ឯកជន្។ Medicare បង់ថ្ងៃ ព្ក ុមហុន្ទ ាំងសន្េះ
សដើមបីធានរា៉ាប់រងសេើអ្តថ ព្បសោជន្៍ Medicare របស់អ្នក។

បសវាធាន្ទរ៉ា ់រងរ ស់ Medicare៖ សសវាណដេការរា៉ាប់រងសដាយ Medicare ណ្ន ក A ន្ិង ណ្ន ក B។ ណ្ន្ការ
សុខោព្ Medicare ទ ាំងអ្ស់ ណដេរ ួមមាន្ណ្ន្ការរបស់សយើង ព្តូវណតការរា៉ាប់រងសេើសសវាទ ាំងអ្ស់ ណដេព្តូវ
មាន្ការរា៉ាប់រងសដាយ Medicare ណ្ន ក A ន្ិង ណ្ន ក B។

អ្ន កចុះប្មះកនុង Medicare-Medi-Cal (សិទធទទួ លបទេ )៖ A អ្ន កណាណដេមាន្េកខ ែសមបតត ិព្េប់ព្គ្នន្់
សព្មាប់ការធានរា៉ាប់រង Medicare ន្ិង Medi-Cal ។ អ្ន កចុេះស្មេះកនុង Medicare-Medi-Cal ក៏អាចសៅមា៉ោ ង
សទៀតថា "អ្ន កមាន្សិទធិទទួ េអ្តថ ព្បសោជន្៍សទវ " ។

Medicare ន្្នក A ៖ កមម វ ិ្ី Medicare ណដេធានរា៉ាប់រងោេសព្ចើន្សេើមន្ទ ីរសព្ទយណដេមាន្ោព្ចាាំប្ដច់
ណ្ន កសវជជ សាស្រសត មន្ទ ីរណងទ ាំជាំនញ ការណងទ ាំសុខោព្សៅ្ទ េះ ន្ិងការណងទ ាំសងគ ហដាឋន្។

Medicare ន្្នក B ៖ កមម វ ិ្ី Medicare ណដេធានរា៉ាប់រងសេើសសវាស្សងៗ (ដូ ចជា ការស្វ ើសតសា សៅកនុងមន្ទ ីរ
ព្ិសសា្ន្៍ ការវេះកាត់ ន្ិងការជួ បព្ិសព្គ្នេះជាមួ យសវជជ បែឌិត) ន្ិងបរ ិកាខរ្គ ត់្គង់ (ដូ ចជា រសទេះរុញ ន្ិងរសទេះ
ព្ចត់) ណដេមាន្ោព្ចាាំប្ដច់ណ្ន កសវជជ សាស្រសត សដើមបីព្ាប្ដេជាំងឺ ឬសាថន្ោព្ជាំងឺ។ Medicare ណ្ន ក B ក៏ធាន
រា៉ាប់រងសេើសសវាបងាករ ន្ិងព្ិន្ិតយរាវរកជាំងឺ្ងណដរ។

Medicare ន្្នក C ៖ កមម វ ិ្ី Medicare ណដេអ្ន្ុញ្ជាតឲ្យព្កមហុន្ធានរា៉ាប់រងសុខោព្្ត េ់ជូន្ អ្តថ
ព្បសោជន្៍ Mediacare តាមរយៈណ្ន្ការអ្តថ ព្បសោជន្៍ Medicare Advantage។

Medicare ន្្នក D ៖ កមម វ ិ្ីអ្តថ ព្បសោជន្៍សេើឱសងតាមសវជជ បញ្ជជ Medicare។ (សយើងសៅកមម វ ិ្ីសន្េះ សដាយ
ខៃ ីថា "ណ្ន ក D")។ ណ្ន ក D ធានរា៉ាប់រងសេើឱសងតាមសវជជ បញ្ជជបសព្មាប់អ្នកជាំងឺសព្ៅមន្ទ ីរសព្ទយ វា៉ាក់សាាំង ន្ិង
បរ ិកាខរ្គ ត់្គង់មួយចាំន្ួន្សទៀត ណដេមិន្ព្តូវប្ដន្រា៉ាប់រងសដាយ Medicare ណ្ន ក A ឬ ណ្ន ក B ឬ Medi-Cal។
Health Net Cal MediConnect រាប់បញ្ចេ
ូ ទ ាំង Medicare ណ្ន ក D។

ឱសង Medicare ន្្នក D៖ ឱសងណដេអាចព្តូវប្ដន្ធានរា៉ាប់រងប្ដន្សៅកនុងកមម វ ិ្ី Medicare ណ្ន ក D។
សោប្ដន្ន្ិរាករែ៍ព្បសភទឱសងមួ យចាំន្ួន្ជាក់ោក់ព្ីការធានរា៉ាប់រងសព្មាប់ឱសង ណ្ន ក D ។ Medi-Cal
អាចន្ឹងធានរា៉ាប់រងសៅសេើឱសងទ ាំងសន្េះមួ យចាំន្ួន្។

សមាជិក (សមាជិកថ្នន្្នការរ ស់បយើង ឬសមាជិកន្្នការ)៖ បុេគេសៅកនុង Medicare ន្ិង
Medi-Cal ណដេមាន្េកខ ែៈសមបតត ិព្េប់ព្គ្នន្់សដើមបីទទួ េប្ដន្សសវាណដេព្តូវប្ដន្ធានរា៉ាប់រង បុេគេណដេ
ប្ដន្ចុេះស្មេះសៅកនុងណ្ន្ការរបស់សយើង ន្ិងជាបុេគេណដេការចុេះស្មេះព្ួ កសេ ព្តូវប្ដន្បញ្ជជក់ព្ីមែឌេសសវា
Medicare ន្ិង Medicaid (CMS) ន្ិងព្ីរដឋ ។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
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ជាំព្ូកទី 12 ៖ ន្ិយមន្័យពាកយសាំខាន្់ៗ

បសៀវបៅន្ណន្ទំសមាជិក និងការបចញ្ាយព័ត៌មាន៖ ឯកសារសន្េះរ ួមជាមួ យទព្មង់ណបបបទសព្មាប់
ចុេះស្មេះ ន្ិងឯកសារោជប់ស្សងសទៀត ឬសសចកត ីបណន្ថ មោជប់មកជាមួ យ ណដេព្ន្យេ់ព្ីការធានរា៉ាប់រងរបស់
អ្ន ក អ្វ ីណដេសយើងព្តូវស្វ ើ សិទធិរបស់អ្នក ន្ិងអ្វ ីណដេសោកអ្ន កព្តូវស្វ ើកនុងនមជាសមាជិកថ្ន្ណ្ន្ការរបស់
សយើង។

បសវា បម្រមើសមាជិក៖ ណ្ន កមួ យសៅកនុងណ្ន្ការរបស់សយើង ណដេទទួ េខុសព្តូវចាំសពាេះការស្ៃ ើយតបន្ឹង
សាំែួររបស់អ្នកទក់ទងន្ឹងសមាជិកោព្ អ្តថ ព្បសោជន្៍ បែាឹងសារទុកខ ន្ិងបែាឹងឧទធ រែ៍។ សូ មសមើេជាំព្ូក
ទី 2 ណ្ន ក A ទាំព្័រ 22សព្មាប់ព្័ត៌មាន្ព្ីរសបៀបទាំនក់ទាំន្ងសៅសសវាបសព្មើសមាជិក។

ឱសងស្ដែនកនុង ណា
ដ ញ៖ ឱសងសាថន្ (ហាងឱសង) ណដេប្ដន្យេ់ព្ព្ម្គ ត់្គង់ឱសងតាមសវជជ បញ្ជជសព្មាប់
សមាជិកណ្ន្ការរបស់សយើង។ សយើងសៅវាថា "ឱសងសាថន្កនុងបណា
ា ញ" ព្ីសព្ពាេះឱសងសាថន្ទ ាំងសនេះប្ដន្យេ់
ព្ព្មស្វ ើការជាមួ យណ្ន្ការរបស់សយើង។ កនុងករែីោេសព្ចើន្ សវជជ បញ្ជជរបស់សោកអ្ន កព្តូវប្ដន្ធានរា៉ាប់រងណត
សៅកនុងករែីណដេសោកអ្ន កទទួ េប្ដន្ការ្គ ត់្គង់ឱសងតាមសវជជ បញ្ជជសៅឱសងសាថន្កនុងបណា
ា ញណាមួ យ
របស់សយើង។

អ្ន ក្តល់បសវាន្ងទំកនុង ណា
ដ ញ៖ "អ្ន ក្ា េ់សសវាណងទ ាំ" េឺជាពាកយទូ សៅណដេសយើងសព្បើសាំសៅសេើសវជជ បែឌិត េិ
ោន្ុបដាឋក ន្ិងបុេគេដថ្ទសទៀតណដេ្ត េ់សសវា ន្ិងការណងទ ាំជូ ន្សោកអ្ន ក។ ពាកយសន្េះ ក៏រ ួមបញ្ចេ
ូ ្ងណដរន្ូ វ
មន្ទ ីរសព្ទយ ទីោនក់ងារសុខោព្តាម្ទ េះ មន្ទ ីរព្ាប្ដេ ន្ិងកណន្ៃ ងស្សងសទៀតណដេ្ត េ់សសវាណងទ ាំសុខោព្
សមាភរសវជជ សាស្រសត ន្ិងសសវា ន្ិងការគ្នាំព្ទរយៈសព្េណវង។



ព្ួ កសេមាន្អាជាញប័ែណ ឬប្ដន្បញ្ជជក់សដាយ Medicare ន្ិងសដាយរដឋ កនុងការ្ា េ់សសវាណងទ ាំ
សុខោព្។



សយើងសៅព្ួ កសេថា "អ្ន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំកនុងបណា
ា ញ" សៅសព្េណដេព្ួ កសេយេ់ព្ព្មស្វ ើការ
ជាមួ យណ្ន្ការសុខោព្សយើង សហើយទទួ េយកការបង់ព្ប្ដក់ ន្ិងមិន្េិតព្ប្ដក់បណន្ថ មសេើ
អ្តិងិជន្សៅកនុងណ្ន្ការរបស់សយើងសនេះ។



សៅសព្េណដេសោកអ្ន កជាសមាជិកថ្ន្ណ្ន្ការរបស់សយើង សោកអ្ន កចាាំប្ដច់ព្តូវសព្បើអ្នក្ត េ់
សសវាកនុងបណា
ត ញ សដើមបីទទួ េប្ដន្សសវាននណដេព្តូវប្ដន្ធានរា៉ាប់រង។ អ្ន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំ
កនុងបណា
ា ញ ក៏ព្តូវប្ដន្សេឲ្យស្មេះថា "អ្ន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំកនុងណ្ន្ការ។"

មនា ីរ ឬមនា ីរន្ងទំ៖ កណន្ៃ ងមួ យណដេ្ត េ់ការណងទ ាំសុខោព្សព្មាប់អ្នកណដេមិន្អាចទទួ េការណងទ ាំ
សុខោព្សៅសេហដាឋន្ប្ដន្ ប៉ោុណន្ត ណដេមិន្ព្តូវការសព្មាកព្ាប្ដេសៅកនុងមន្ទ ីរសព្ទយ។

អ្ន កទទួ លពាកយ ណដឹង៖ ការ ិោេ័យសៅកនុងរដឋ របស់អ្នកណដេសដើរតួ រជាអ្ន កគ្នាំពារជាំន្ួសអ្ន ក។ ព្ួ កសេអាច
ស្ៃ ើយសាំែួរសបើសិន្អ្ន កមាន្បញ្ជា ឬពាកយបែតឹង សហើយអាចជួ យអ្ន កឱយយេ់ព្ីអ្វីណដេព្តូវស្វ ើ។ សសវារបស់មស្រន្តី
សសុើបអ្សងក តេឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សោកអ្ន កអាចណសវ ងរកព្័ត៌មាន្បណន្ថ មអ្ាំព្ីកមម វ ិ្ី Cal MediConnect Ombuds
សៅកនុងជាំព្ូកទី 2 ណ្ន ក I ទាំព្័រ 34 ន្ិងជាំព្ូកទី 9 ណ្ន ក A ទាំព្័រ 198 ថ្ន្សសៀវសៅណែនាំសន្េះ។

បសចកដ ីសបម្រមចរ ស់អ្ងរ ភាព៖ ណ្ន្ការប្ដន្បសងក ើតសសចកត ីសសព្មចរបស់អ្ងគ ោព្មួ យសៅសព្េណដេ
ណ្ន្ការ ឬអ្ន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំរបស់ខល ួន្ណាមានក់ ស្វ ើការសសព្មចថាសតើសសវាណាព្តូវប្ដន្ធានរា៉ាប់រងឬអ្ត់ ឬថា
សតើសោកអ្ន កព្តូវបង់ព្ប្ដក់ប៉ោុនមន្សព្មាប់សសវាធានណដេព្តូវប្ដន្ធានរា៉ាប់រង។ សសចកា ីសសព្មចរបស់អ្ងគ ោព្
ព្តូវប្ដន្សេសៅថា "ការសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រង" សៅកនុងសសៀវសៅណែនាំសន្េះ។ ជាំព្ូកទី 9 ណ្ន ក D ទាំព្័រ 200
ព្ន្យេ់អ្ាំព្ីរសបៀបសសន ើសុាំព្ួកសយើងឲ្យស្វ ើការសសព្មចសេើការធានរា៉ាប់រង។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
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Original Medicare (traditional Medicare ឬ ង់ម្របាក់ប ើមបីទទួ លបានបសវា Medicare)៖
Original Medicare ព្តូវប្ដន្្ត េ់ជូន្សដាយរដាឋភិប្ដេ។ សៅកនុង Original Medicare សសវា Medicare ព្តូវប្ដន្
ធានរា៉ាប់រងសដាយការបង់ព្ប្ដក់ដេ់សវជជ បែឌិត មន្ទ ីរសព្ទយ ន្ិងអ្ន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំសុខោព្ស្សងសទៀត ន្ូ វ
បរ ិមាែណដេប្ដន្កាំែត់សដាយសោ។



សោកអ្ន កអាចជួ បសវជជ បែឌិត សៅកាន្់មន្ទ ីសព្ទយ ឬអ្ន ក្ត េស់ សវាណងទ ាំសុខោព្ណាមួ យណដេ
ទទួ េយក Medicare។ Original Medicare មាន្ព្ីរណ្ន ក៖ ណ្ន ក A (ការធានរា៉ាប់រងសៅមន្ទ ីរ
សព្ទយ) ន្ិង ណ្ន ក B (ការធានរា៉ាប់រងសវជជ សាស្រសា)។



Original Medicare អាចរកប្ដន្សៅព្េប់ទីកណន្ៃ ងសៅកនុងសហរដឋ អាសមរ ិក។



សបើសិន្សោកអ្ន កមិន្ចង់ចូេរ ួមសៅកនុងេសព្មាងរបស់សយើងសនេះ សោកអ្ន កអាចសព្ជើសសរ ើស
Original Medicare ។

ឱសងស្ដែនបម្រៅ ណា
ដ ញ៖ ឱសងសាថន្ណដេមិន្យេ់ព្ព្មស្វ ើការជាមួ យណ្ន្ការសយើងសដើមបីសព្មបសព្មួ េ ឬ
្ត េ់ឱសងណដេព្តូវប្ដន្ធានរា៉ាប់រង សៅដេ់សមាជិកថ្ន្ណ្ន្ការរបស់សយើង។ ឱសងោេសព្ចើន្ណដេសោកអ្ន ក
ទទួ េប្ដន្ព្ីឱសងសាថន្សព្ៅបណា
ា ញ េឺមិន្ព្តូវប្ដន្ធានរា៉ាប់រងសដាយណ្ន្ការរបស់សយើងសនេះសទ សេើកណេង
សៅកនុងេកខ ខែឌជាក់ោក់មួយចាំន្ួន្។--

អ្ន ក្តល់បសវាបម្រៅ ណា
ដ ញឬអាររន្ងទំបម្រៅ ណា
ដ ញ៖ អ្ន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំ ឬមន្ទ ីណដេមិន្ព្តូវប្ដន្ជួ េ
កាន្់កាប់ជាកមម សិទធិ ឬដាំសែើរការសដាយណ្ន្ការសយើង ន្ិងមិន្សថ ិតសៅសព្កាមកិចចសន្ាកនុងការ្ា េ់សសវាណដេ
មាន្ការធានរា៉ាប់រងជូ ន្សមាជិកថ្ន្ណ្ន្ការសយើង។ ជាំព្ូកទី 3 ណ្ន ក D4 ទាំព្័រ 51ព្ន្យេ់អ្ាំព្ីអ្នក្ត េ់សសវា
ណងទ ាំ ឬមន្ទ ីរណងទ ាំសព្ៅបណា
ា ញ។

ការចំណាយបចញពីបោប ៉ា ៖ េ័កខខ័ែឌទមទរតព្មូវកនុងការចូ េរ ួមបង់ចាំណាយសព្មាប់សមាជិកសដើមបីបង់
ថ្ងៃ សេើោេចាំណែកថ្ន្សសវា ឬឱសងណដេព្ួ កសេទទួ េប្ដន្ ក៏ព្តូវប្ដន្សៅ្ងណដរថាេ័កកខ ខ័ែឌទមទរតព្មូវ
ការថ្ន្ចាំណាយ "សចញព្ីសហាស ៉ោ " ។ សូ មសមើេន្ិយមន្័យសព្មាប់ “ចាំណែកចូ េរ ួមបង់ព្ប្ដក់” ខាងសេើ។

ឱសងន្ លរមនបវជជ ញ្ជជ (OTC)៖ ឱសងគ្នមន្សវជជ បញ្ជជសាំសៅសៅសេើឱសង ឬឱសងតាមសវជជ សាស្រសតណដេ
បុេគេមានក់អាចទិញប្ដន្សដាយគ្នមន្សវជជ បញ្ជជព្ីអ្នកឯកសទសណងទ ាំសុខោព្។

ន្្នក A៖ សូ មសមើេ “Medicare ណ្ន ក A។”
ន្្នក B ៖ សូ មសមើេ “Medicare ណ្ន ក B។”
ន្្នក C ៖ សូ មសមើេ “Medicare ណ្ន ក C។”
ន្្នក D ៖ សូ មសមើេ “Medicare ណ្ន ក D។”
ឱសង ន្្នក D ៖ សូ មសមើេ “ឱសង Medicare ណ្ន ក D។”

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
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ព័ត៌មានសុខភាពផាាល់ខល ួន (ក៏ម្រតូវ នបៅថ្នព័ត៌មានសុខភាពន្ លម្រតូវបានការពារ) (PHI)៖
ព្័ត៌មាន្អ្ាំព្ីសោកអ្ន ក ន្ិងសុខោព្របស់អ្នកដូ ចជា ស្មេះ អាសយដាឋន្ សេខសន្ត ិសុខសងគ ម ការព្ិសព្គ្នេះ
ជាមួ យព្េូសព្ទយ ន្ិងព្បវតត ិសវជជ សាស្រសត។ ចូ រសមើេសសចកត ីជូន្ដាំែឹងថ្ន្ការអ្ន្ុវតត ឯកជន្ោព្របស់ Health Net
Cal MediConnect សព្មាប់ព្័ត៌មាន្បណន្ថ មសទៀតព្ីរសបៀបណដេ Health Net Cal MediConnect ការពារ សព្បើ
ព្ប្ដស់ ោតព្តដាង PHI របស់អ្នកក៏ដូចជាសិទធិរបស់អ្នកជាមួ យការសគ្នរព្ចាំសពាេះ PHIរបស់អ្នក។

អ្ន ក្តល់បសវាន្ងទំសុខភាព ឋម (PCP)៖ អ្ន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំសុខោព្បឋមរបស់សោកអ្ន ក េឺជា
សវជជ បែឌិត ឬអ្ន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំស្សងសទៀត ណដេសោកអ្ន កជួ បព្ិសព្គ្នេះជាសេើកដាំបូង សព្មាប់បញ្ជាសុខោព្
ោេសព្ចើន្។ ព្ួ កសេស្វ ើឲ្យព្ប្ដកដថា សោកអ្ន កទទួ េប្ដន្ការណងទ ាំណដេសោកអ្ន កព្តូវការ សដើមបីឲ្យមាន្
សុខោព្េែ ។



ព្ួ កសេ ក៏អាចន្ឹងន្ិោយជាមួ យសវជជ បែឌិត ឬអ្ន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំសុខោព្ស្សងសទៀត អ្ាំព្ី
ការណងទ ាំរបស់អ្នក ន្ិងបញ្ជន្
ូ សោកអ្ន កសៅកាន្់អ្នកទ ាំងសនេះ្ងណដរ។



សៅកនុងណ្ន្ការសុខោព្ Medicare ជាសព្ចើន្ សោកអ្ន កព្តូវជួ បព្ិសព្គ្នេះជាមួ យអ្ន ក្ត េ់សសវា
ណងទ ាំសុខោព្បឋមរបស់សោកអ្ន ក មុន្សព្េណដេសោកអ្ន កសៅជួ បអ្ន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំសុខ
ោព្ណាមួ យស្សងសទៀត។



សមើេជាំព្ូកទី 3 ណ្ន ក D ទាំព្័រ 46 សព្មាប់ព្័ត៌មាន្សត ីព្ីការទទួ េប្ដន្ការណងទ ាំណងទ ាំព្ីអ្នក្ត េ់
សសវាណងទ ាំបឋម។

ការអ្នុញ្ជាតជាមុន៖ សោកអ្ន កព្តូវណតទទួ េប្ដន្ការអ្ន្ុម័តព្ី Health Net Cal MediConnect មុន្សព្េ
ណដេសោកអ្ន កអាចទទួ េប្ដន្សសវា ឬឱសងជាក់ោក់ ឬជួ បអ្ន ក្ត េ់សសវាសព្ៅបណា
ត ញ។ Health Net Cal
MediConnect មិន្ធានរា៉ាប់រងសេើសសវា ឬឱសងសន្េះប្ដន្សទ សបើសិន្សោកអ្ន កមិន្ទទួ េប្ដន្ការអ្ន្ុម័ត។
សសវាសវជជ សាស្រសតកនុងបណា
ា ញមួ យចាំន្ួន្ព្តូវប្ដន្ធានរា៉ាប់រងណតសៅកនុងករែីណដេសវជជ បែឌិតរបស់អ្នក ឬអ្ន ក្ត
េ់សសវាណងទ ាំកនុងបណា
ា ញស្សងសទៀត ទទួ េប្ដន្ការអ្ន្ុញ្ជាតជាមុន្ព្ីណ្ន្ការរបស់សយើង។



សសវារា៉ាប់រងណដេព្តូវការការអ្ន្ុញ្ជាតជាមុន្ព្ីណ្ន្ការរបស់សយើងព្តូវប្ដន្សមាគេ់សៅកនុង
តារាងថ្ន្អ្តថ ព្បសោជន្៍សៅកនុងជាំព្ូកទី 4 ណ្ន ក D ទាំព្័រ 70 ។

ឱសងមួ យចាំន្ួន្ព្តូវប្ដន្ធានរា៉ាប់រង ណតសៅកនុងករែីណដេសោកអ្ន កទទួ េប្ដន្ការអ្ន្ុញ្ជាតជាមុន្ព្ីសយើង។



ឱសងណដេព្តូវប្ដន្រា៉ាប់រងណដេព្តូវការការអ្ន្ុញ្ជាតជាមុន្ព្ីណ្ន្ការរបស់សយើងន្ិងព្តូវប្ដន្
សមាគេ់កនុងបញ្ជ ីឱសងណដេព្តូវប្ដន្ធាន។

កមម វ ិធីន្្នការន្ងទំសុខភាពម្រគ ់មុខសម្រមា ់មនុសសចស់ (PACE)៖ កមម វ ិ្ីមួយណដេធានរា៉ាប់រង
សេើអ្តថ ព្បសោជន្៍ Medicare ន្ិង Medi-Cal រ ួមគ្ននណតមួ យសព្មាប់បុេគេណដេមាន្អាយុ 55 ឆ្នាំ ន្ិងសេើសព្ី
សន្េះ ណដេព្តូវការការណងទ ាំសុខោព្កព្មិតខព ស់ជាងសន្េះសដើមបីរស់សៅកនុង្ទ េះ។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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បម្រគឿង រ ិធានសរ ីរងរ សិ បនិមម ត
ិ និង រ ិកាារពាក់ព័នធ៖ ទ ាំងសន្េះេឺឧបករែ៍សព្ទយ ណដេព្តូវប្ដន្បញ្ជជ
ទិញសដាយសវជជ បែឌិតរបស់សោកអ្ន ក ឬអ្ន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំសុខោព្ដថ្ទសទៀត។ បរ ិកាខរណដេព្តូវប្ដន្ធាន
រា៉ាប់រងរ ួមមាន្ដូ ចជា ណតមិន្កាំែត់ព្តឹមណត ព្បដាប់រុំសព្សាបថ្ដ ខន ង ន្ិងកញ្ច ឹងក អ្វយវៈសិបបន្ិមិតត ណភន ក
សិបបន្ិមិតត ន្ិងបរ ិធាន្ណដេព្តូវការសដើមបីប្រងម
ូ ីជាំន្ួសណ្ន កឬមុខាងាររាងកាយខាងកនុង រ ួមមាន្សព្េឿ្គ ត់្គង់
សព្មាប់ការវេះកាត់សពាេះសដើមបីបសងក ើតរន្ធ សិបបន្ិមិតតន្ិង ការព្ាប្ដេអាហារ ូបតថ មភបញ្ចេ
ូ កនុងសពាេះសវៀន្ន្ិងកនុង
សរថ្ស។

អ្ងរ ភាពន្កលមអ គុណភាព (QIO)៖ ព្ក ុមសវជជ បែឌិត ន្ិងអ្ន កជាំនញណងទ ាំសុខោព្ស្សងសទៀត ណដេជួ យណក
េមែ េែ
ុ ោព្ថ្ន្ការណងទ ាំសព្មាប់អ្នកណដេសថ ិតសៅកនុង Medicare ។ ព្ួ កសេព្តូវប្ដន្ជួ េសដាយរដាឋភិប្ដេសហ
ព្័ន្ធសដើមបីព្តួ តព្ិន្ិតយសមើេ ន្ិងណកេមែ ឲ្យព្បសសើរសឡើងន្ូ វការណងទ ាំណដេព្តូវប្ដន្្ត េ់ជូន្ដេ់អ្នកជាំងឺ។
សូ មសមើេសៅជាំព្ូកទី 2 ណ្ន ក F ទាំព្័រទី 31សព្មាប់ព្័ត៌មាន្អ្ាំព្ីរសបៀបទាំនក់ទាំន្ងសៅ QIO សព្មាប់រដឋ របស់អ្នក។

ការកំណត់ រ ិមាណ៖ ការកាំែត់សៅសេើប រ ិមាែឱសងណដេសោកអ្ន កអាចទទួ េប្ដន្។ កព្មិតដាក់កាំែត់
អាចន្ឹងស្វ ើសឡើងសៅសេើប រ ិមាែឱសងណដេសយើងធានរា៉ាប់រងកនុងមួ យសវជជ បញ្ជជ។

ការ ញ្ជន
ូ
នត ៖ ការបញ្ជន្
ូ បន្ត មាន្ន្័យថា អ្ន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំបឋម (PCP) របស់អ្នកព្តូវណត្ត េ់ការយេ់
ព្ព្មព្ីសោកអ្ន កមុន្សព្េណដេសោកអ្ន កអាចជួ បន្រណាមានក់ណដេមិន្ណមន្ជា PCP របស់អ្នក។ សបើសិន្អ្ន ក
មិន្ទទួ េប្ដន្ការយេ់ព្ព្មសនេះសទ Health Net Cal MediConnect អាចន្ឹងមិន្ព្េបដែតប់សេើសសវាទ ាំង
សនេះ។សោកអ្ន កមិន្ព្តូវការបញ្ជន្
ូ បន្ត សទសដើមបីជួបអ្ន កឯកសទសជាក់ោក់មួយចាំន្ួន្ដូ ចជាអ្ន កឯកសទសខាង
សុខោព្របស់ស្រសតី។ សោកអ្ន កអាចណសវ ងរកព្័ត៌មាន្បណន្ថ មអ្ាំព្ីការបញ្ជន្
ូ បន្ត សៅជាំព្ូកទី 3 ណ្ន ក D ទាំព្័រ 46
ន្ិងអ្ាំព្ីសសវាណដេព្តូវការបញ្ជន្
ូ បន្ត សៅកនុងជាំព្ូកទី 4 ណ្ន ក D ទាំព្័រ 70។

បសវាស្ដដរនីតិសមបទ៖ ការព្ាប្ដេណដេសោកអ្ន កទទួ េប្ដន្សដើមបីជួយសោកអ្ន កឲ្យជាសេះសសបើយព្ីជាំងឺ
សព្គ្នេះថានក់ ឬការវេះកាត់សាំខាន្់ណាមួ យ។ សមើេជាំព្ូកទី 4 ណ្ន ក D ទាំព្័រទី 70 សដើមបីណសវ ងយេ់បណន្ថ មសទៀតអ្ាំព្ី
សសវាសាារន្ីតិសមបទ។

តំ ន់បសវា៖ ទីតាាំងភូ មិសាស្រសតណដេណ្ន្ការសុខោព្ទទួ េយកសមាជិក សបើសិន្វាកាំែត់សេើសមាជិកោព្
សដាយណ្ែ កសៅសេើកណន្ៃ ងណដេព្បជាជន្រស់សៅ។ សព្មាប់ណ្ន្ការរបស់សយើងណដេកាំែត់សៅសេើសវជជ បែឌិត
ន្ិងមន្ទ ីរសព្ទយណាមួ យណដេសោកអ្ន កអាចសព្បើព្ប្ដស់ ជាទូ សៅ វាេឺជាកណន្ៃ ងណដេសោកអ្ន កទទួ េប្ដន្សសវា
(មិន្ណមន្សសស្រងាគេះបនទន្់) ជាព្បចាាំ។ មាន្ណតព្បជាជន្រស់សៅកនុងតាំបន្់សសវារបស់សយើងប៉ោុសណា
ណ េះ សទើបអាច
ទទួ េប្ដន្កមម វ ិ្ី Health Net Cal MediConnect។

ចំន្ណកចំណាយ៖ ចាំណែកថ្ន្ថ្ងៃ ណងទ ាំសុខោព្របស់សោកអ្ន ក ណដេសោកអ្ន កព្តូវបង់សរៀងរាេ់ណខ មុន្សព្េ
អ្តថ ព្បសោជន្៍ Cal MediConnect ចាប់ស្ត ើមមាន្ព្បសិទធោព្។ បរ ិមាែចាំណែកចាំណាយរបស់សោកអ្ន កណព្ប
ព្បួ េសៅតាមចាំែូេ ន្ិង្ន្ធាន្របស់សោកអ្ន ក។

មនា ីរន្ងទំជំន្ទញ (SNF)៖ មន្ទ ីរណងទម
ាំ ួ យណដេមាន្បុេគេិក ន្ិងបរ ិកាខរសព្មាប់្តេ់ការណងទ ាំដ៏ជាំនញ
សហើយកនុងករែីជាសព្ចើន្ ្ា េ់សសវាសាារន្ិតិសមបទជាំនញ ន្ិង សសវាសុខោព្ពាក់ព្័ន្ធស្សងសទៀតសសវា
សុខោព្។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
mmp.healthnetcalifornia.com។
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ការន្ងទំកនុងមនា ីរន្ងទំជំន្ទញ (SNF)៖ សសវាណងទ ាំជាំនញ ន្ិងសសវាសាារន្ីតិសមបទជាំនញ ណដេព្តូវប្ដន្
្ត េ់ជូន្ជាបន្ត បនទប់ ជាសរៀងរាេ់ថ្ងៃ សៅកនុងមន្ទ ីរណងទជ
ាំ ាំនញ។ ឧទហរែ៍ថ្ន្ការណងទ ាំកនុងមន្ទ ីរណងទ ាំជាំនញ
រ ួមមាន្ ការព្ាប្ដេសដាយចេន ឬការចាក់ឱសង (IV) តាមសរថ្សណវ៉ាន្ណដេអាច្ា េ់សដាយេិោន្ុបដាឋក
មាន្អាជាញប័ែណឬសវជជ បែឌិតអាច្ត េ់ជូន្។

ម្រគូបពទយឯកបទស៖ សវជជ បែឌិតណដេ្ត េ់ការណងទ ាំសុខោព្សព្មាប់ព្បសភទជាំងឺជាក់ោក់ណាមួ យ ឬណ្ន កណា
មួ យថ្ន្រាងកាយ។

សវន្ទការរ ឋ ៖ សបើសិន្សវជជ បែឌិតរបស់អ្នក ឬអ្ន ក្ត េ់សសវាណងទ ាំដថ្ទសទៀតសសន ើសុាំសសវា Medi-Cal ណដេសយើង
មិន្ឯកោព្ ឬសយើងន្ឹងមិន្បន្ត បង់ព្ប្ដក់សេើសសវា Medi-Cal ណដេសោកអ្ន កមាន្ព្សាប់សហើយ សនេះសោកអ្ន ក
អាចសសន ើសុាំ សវនការរដឋ មួយប្ដន្។ សបើសិន្សវនការរដឋ ប្ដន្សសព្មចគ្នាំព្ទសោកអ្ន ក សយើងព្តូវណត្ត េ់ជូន្សោក
អ្ន កន្ូ វសសវាណដេសោកអ្ន កប្ដន្សសន ើសុាំ។

ការពាបាលជា ំណាក់កាល៖ េឺជា វ ិធាន្ធានរា៉ាប់រងមួ យណដេតព្មូវឲ្យសោកអ្ន កសាកេបងន្ូ វឱសងមួ យ
ស្សងសទៀតជាមុន្សិន្ មុន្សព្េណដេសយើងធានរា៉ាប់រងសេើឱសងណដេសោកអ្ន កប្ដន្សសន ើសុាំ។

ចំណូលសនត ិសុខ ន្នែ ម (SSI) ៖ ព្ប្ដក់អ្តថ ព្បសោជន្៍ព្បចាាំណខណដេចាំណាយសដាយសន្ត ិសុខសងគ មជូ ន្ដេ់
បុេគេណដេមាន្ចាំែូេន្ិង្ន្ធាន្មាន្កាំែត់ណដេជាជន្ព្ិការ ខាវក់ ឬមាន្អាយុ 65 ឆ្នាំន្ិងសេើសព្ីសន្េះ។
ព្ប្ដក់អ្តថ ព្បសោជន្៍ SSI មិន្ដូ ចព្ប្ដក់អ្តថ ព្បសោជន្៍សន្ត ិសុខសងគ ម។

ការន្ងទំ ន្ទាន់៖ ការណងទ ាំណដេអ្ន កទទួ េប្ដន្សព្មាប់ជាំងឺ របួ ស ឬសាថន្ោព្ទន្់ហន្់ណដេមិន្ណមន្ជា
ករែីសសស្រងាគេះបនទន្់ ប៉ោុណន្ត ព្តូវការការណងទ ាំោៃម។ សោកអ្ន កអាចទទួ េប្ដន្ការណងទ ាំព្តូវការបនទន្់ព្ីអ្នក
្ត េ់សសវាណងទសាំ ព្ៅបណា
ា ញ សៅសព្េមិន្អាចណសវ ងរកអ្ន ក្ា េ់សសវាណងទ ាំកនុងបណា
ា ញប្ដន្ ឬសោកអ្ន កមិន្
អាចសៅជួ បព្ួ កសេប្ដន្។។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
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សសចកត ីជូន្ដាំែឹងសត ីព្ីការមិន្
សរ ើសសអ្ើង
Health Net Community Solutions, Inc. (Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid
Plan))អ្ន្ុសោមជាមួ យន្ឹងចាប់សទ
ិ ធ ិសុី វ ិេសហព្័ន្ធ ន្ិងមិន្សរ ើសសអ្ើង មិន្បដិសស្មន្ុសស ឬព្បព្ព្ឹតត
ចាំសពាេះព្ួ កសេខុសគ្ននសដាយសាំអាងសេើសភទ ព្ូ ជសាសន្៍ ព្ែ៌សមប
ុ រ សាសន ព្ូ ជព្ងស សដើមកាំសែើត អ្តត
សញ្ជាែព្ក ុមជន្ជាតិ អាយុ ព្ិការោព្្ល វូ ចិតត ព្ិការោព្រាងកាយ សាថន្ោព្សុខោព្ ព្័ត៌មាន្ណហសន្
សាថន្ោព្អាពាហ៍ព្ពា
ិ ហ៍ សភទ ការកាំែត់សភទ ឬទាំសនរ្ល វូ សភទ។

Health Net Cal MediConnect៖
• ្ា េ់ជាំន្ួយ ន្ិងសសវាសដាយឥតេិតថ្ងៃ ដេ់ជន្ព្ិការសដើមបីស្វ កា
ើ រព្ប្ដព្ស័យ
ទក់ទងជាមួ យសយើងខ្ុាំព្បកបសដាយព្បសិទធោព្ ដូ ចជា្ា េ់សោកអ្ន ក
ន្ូ វអ្ន កបកណព្បោសាសញ្ជាណដេមាន្េុែសមបតត ិព្េប់ព្គ្នន្់ ន្ិងព្័ត៌មាន្
ជាោយេកខ ែ៍អ្កសរជាទព្មង់ស្សងសទៀត (អ្កសរសប្ដេះព្ុមព្ាំៗ សាំសឡង
ទព្មង់សអ្ឡិចព្តូន្ិកណដេអាចចូ េសព្បើប្ដន្ ន្ិងទព្មង់ស្សងសទៀត)។
• ្ា េជ
់ ូ ន្សសវាណ្ន កោសាសដាយឥតេិតថ្ងៃ ដេ់អ្នកសព្បើព្ប្ដស់ោសាសដើម
កាំសែើតមិន្ណមន្ោសាអ្ង់សេៃ ស ដូ ចជា្ា េជ
់ ូ ន្អ្ន កបកណព្បណដេមាន្
េុែសមបតត ិព្េប់ព្គ្នន្់ ន្ិងព្័ត៌មាន្ណដេសរសសរជាោសាស្សងសទៀត។
សបើសិន្សោកអ្ន កព្តូវការសសវាននទ ាំងសន្េះ សូ មទក់ទងមជឈមែឌេ
ទាំនក់ទាំន្ងអ្តិងិជន្របស់ Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ
ទូ រសព្ទ 1-855-464-3571 (សខាន្្ី Los Angeles), 1-855-464-3572 (សខា
ន្្ី San Diego) (TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ
ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់
សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោក
ិ
អ្ន កវញសៅថ្ងៃ
ស្វ ើការបនទប់។ ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។
សបើសោកអ្ន កសជឿថា េសព្មាង Health Net Cal MediConnect មិន្ប្ដន្្ត េ់សសវាកមម ទ ាំងសន្េះ ឬសរ ើសសអ្ើង
កនុងេកខ ែៈស្សងសទៀត សោកអ្ន កអាចដាក់បែាឹងសារទុកខតាមរយៈការសៅទូ រស័ព្ទសៅកាន្់សេខខាង
សេើ សហើយព្ប្ដប់់សេថា សោកអ្ន កព្តូវការជាំន្ួយកនុងការសរៀបចាំពាកយបែតឹងសារទុកខ សព្ពាេះមជឈមែឌេ
ទាំនក់ទន្
ាំ ងអ្តិងជ
ិ ន្ថ្ន្េសព្មាង Health Net Cal MediConnect មាន្សព្េសវោជួ យសោកអ្ន កជាន្ិចច។

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
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ជាំព្ូកទី 12 ៖ ន្ិយមន្័យពាកយសាំខាន្់ៗ

សោកអ្ន កក៏អាចដាក់ពាកយបែតឹងសិទធស
ិ ុី វ ិេ្ងណដរសៅកាន្់កា រ ិោេ័យ Office for Civil Rights
ថ្ន្ព្កសួ ង Department of Health and Human Services ថ្ន្សហរដឋ អាសមរ ិកតាមព្បព្័ន្ធសអ្ឡិច
ព្តូន្ក
ិ តាម រយៈសេហទាំព្័រពាកយបែតឹងថ្ន្ការ ិោេ័យ Office for Civil Rights ណដេអាចរកប្ដន្សៅ
អាសយដាឋន្ https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf ឬតាមថ្ព្បសែីយ៍ ឬទូ រសព្ទ ណដេ
មាន្អាសយដាឋន្៖ 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) ព្បសិន្សបើមាន្កត ប្ដ
ី រមភ អ្ាំព្ីការសរ ើសសអ្ើងណ្ែ កសេើព្ូជសាសន្៍ ព្ែ៌សមប
ុ រ
ជាតិសដើមកាំសែើត អាយុ ព្ិការោព្ ឬសភទ។
ទព្មង់ពាកយបែតឹងមាន្សៅសេើសេហទាំព្រ័ http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

FLY047573EH00 (9/20)

?

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
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ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
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ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
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បសវា បម្រមើសមាជិក Health Net Cal MediConnect
ព្បសភទ

ព្័ត៌មាន្េមែ ិត

សូមបៅទូ រសពា
បៅបលខ

1-855-464-3571
ការសៅមកកាន្់សេខសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ ចាប់ព្សី មា៉ោង 8 ព្ព្ឹក
ដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ចន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀង
រាេ់ថ្ងៃ ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុក
ប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅថ្ងៃ ស្វ ើការ
បនទប់។
សសវាបសព្មើសមាជិកក៏មាន្សសវាអ្ន កបកណព្បោសាសដាយឥតេិត
ថ្ងៃ ្ងណដរសព្មាប់សោកអ្ន កមិន្សចេះន្ិោយោសាអ្ង់សេៃ ស។

TTY

711 (សសវាបញ្ជន្
ូ បន្ត ការសៅទូ រសព្ទ ជាតិ)
សេខទូ រសព្ទ សន្េះ តព្មូវឲ្យមាន្ឧបករែ៍ទូរសព្ទ ព្ិសសស ន្ិង
សព្មាប់ណតអ្ន កណដេមាន្បញ្ជាកនុងការសាតប់ ឬការន្ិោយប៉ោុសណា
ណ េះ។
ការសៅមកកាន្់សេខសន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ ចាប់ព្សី មា៉ោង 8 ព្ព្ឹក
ដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ចន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀង
រាេ់ថ្ងៃ ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុក
ប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅថ្ងៃ ស្វ ើការ
បនទប់។

ទូ រស្ដរ

1-800-281-2999

សរបសរសំ ុម្រត

Health Net Community Solutions, Inc.
PO Box 10422
Van Nuys, CA 91410-0422

បគហទំព័រ

?

mmp.healthnetcalifornia.com

ប ើសិនបោកអ្ន កមានសំណួរ សូ មទូ រសព្ទ មក Health Net Cal MediConnect តាមរយៈសេខ 1-855-464-3571
(TTY: 711) ចាប់ព្ីសមា៉ោង 8 ព្ព្ឹកដេ់សមា៉ោង 8 យប់ ព្ីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដេ់ថ្ងៃ សុព្ក។ សព្ៅសមា៉ោងស្វ ើការ សរៀងរាេ់ថ្ងៃ
ចុងសប្ដាហ៍ ន្ិងថ្ងៃ ឈប់សព្មាក សោកអ្ន កអាចស្ញើសារទុកប្ដន្។ សេន្ឹងសៅទូ រសព្ទ សៅកាន្់សោកអ្ន កវ ិញសៅ
ថ្ងៃ ស្វ ើការបនទប់។ការសៅទូ រសព្ទ សន្េះ េឺឥតេិតថ្ងៃ ។ សម្រមា ់ព័ត៌មាន ន្នែ ម សូ មចូ េសៅកាន្់សេហទាំព្័រ
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