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Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) 

ការមស្ន ើសុំព័ត៌រានសរាងៃ ត់ 
Health Net Community Solutions, Inc. (Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)) សូមជម្រាបដល់អ្នក  
ថាអករានជមម្មើសមយអំពីព័ត៌រានសុខភាពដដលបានការពារ (PHI) របស់អក។ អកអាចឱ្យ Health Net Community Solutions, Inc. 
ម្ើព័ត៌រានទាក់ទងអំពី PHI  មៅអកមោយផ្ល់ជំនសឱ្យអតិថជនតាមមោលការណ៍សុខភាពម្្សាររបស់អក។ 
្ន ួ ្ន ្ន
ញ ្ន ទា ួ រួ ្ន

PHI គឺជាព័ត៌មានសុខភាពអំពីអ្នក។ ឧទាហរណ៍ការទាក់ទងដែលរ មបញល PHI មាន៖ចូួ ្ 

• មសចកពន្យល់អំពីការជនដំណឹងអតម្បមោជន៍។្ ី ូ ្ថ
• ព័ត៌រានអំពីការណាត់ជួបរបស់អ្នក។
• ការបដិមសធបណ្ ងទាមទារសំណង ការមស្ន ើសុំព័ត៌រានបដនមអំពីបណ្ ងទាមទារសំណង និងការជនដំណឹងអំពីបណឹ្ ងទាមទា
 រ 
សំណងដដលបានពិភាកសា។
	

ឹ ឹ ូ្ថ

• ម ម្ ោះ និងអាសយោនអក្ឋា ល់មសវារបស់អក ការបរ ោយអំពីមសវាកមដដលបាន្ល់ជន និងព័ត៌រានអំពីការជបពិមម្ោោះ 
ម្សេងមទៀត។

ួ្ន ្ ្ន ិ ម ្ ូ

បំមពញសំណុ ដបបបទមនោះ  ម្បសិនមបើអកម្តវការឱ្យមយើងម្ើព័ត៌រានទាក់ទងនឹង PHI មៅអកមោយផ្ល់ជំនសឱទា ្យអតិថជន  
តាមរយៈការម ើ្សំបុម្តតាមប៉ុស្ត ិ៍បម្បសណីយ៍ ឬតាមអុដមលម្សេងមទៀត។  ម្បសិនមបើអកចង់មមើលព័ត៌រានដដលរានបញ្ក់ជា  
ខាងមលើតាមអនឡាញ សូ មចុោះម្ោះចម លតាមតំណរភាជា ប់សុវតភាពរបស់មយើងតាមវ បសាយ www.myhealthnetca.com។ 

ំ ្ន រូ ញ ្ន ួ
ញ ី ្ន

ិូ ្ថ ិ

សូ មផ្ើសំបុតតតាមប៉ុសិ៍បតបសណីយ៍ ឬផ្ើទ្ត រសារសំណំុ ដបបបទដែលបានបំផពញផៅ Health Net, Inc. ផយើងតតវចំណាយផពល  
14 ប្ផែើម្ីែផណើរការតាមការផស្ន ើសុំរបស់អក។ 

ញ ញ ូ ចូ
ងៃ ំ ្ន

ផ្ើសំបុតតតាមប៉ុសិ៍បតបសណីយ៍៖ Health Net, Inc., Membership Accounting, CA-100-04-03, PO Box 9103, Van Nuys, CA 
91409-9103  
ញ ្ត

ទរសារ៖ (818) 676-7411, ជនចំមពាោះ៖ Health Net, Inc., ្ណនីសរាជិកភាព 
ផយើងផៅទីផនះរង់ចាជយអក! សូ មទរស័ពមកមយើង ម្បសិនមបរានសំណួ រ៖ 1-855-464-3571 ផៅរែ Los Angeles ឬ  
1-855-464-3572 ផៅរែ San Diego (TTY: 711) 

ូ ូ
ំ ួ ើ ្ឋ្ន ូ ទា

្ឋ
ជំនយ! ម្បសិនមបើអកចុោះម្ោះមៅកងការមចញបម ថធានារប់រងសុខភាពជាមយម្ក ៉ា មហ៊ុនម្សេងៗោ អកម្តវជម្រាបដល់ម្ក មហ៊ុន 
ទាងមនាោះឱ្យដងថាមតើអកចង់ឱ្យ PHI របស់អក អនុវតដចមមច។ 
ួ ្ន ្ នុ លៃ ួ នុ ្ន ្ន រូ នុ
ំ ឹ ្ន ្ន ្ត ូ ្

ព័ត៌មានរបស់អក។ 
នាមខ្ រួន៖ នាមម្តកូល៖ បថងៃដខឆ្្ន ំកំមណើត៖ 

មលខសរាគា ល់សរាជិក៖ មលខទូរស័ពទា៖ មតើមយើងអាចទូរស័ពទាមៅកដនលៃងណា ម្បសិនមបើរានសំណួ រ? 

បាន! សមផ្ើព័ត៌មានទាក់ទងជាមយ PHI របស់ខំផៅតាមអាសយដ្នផ្ើសំបុតតតាមប៉ុសិ៍បតបសណីយ៍ និង/ឬ 
តាមអដមលផនះ។ 
អាសយោឋា នម្ញើសំបុម្ត៖ 

ម្ក នុង៖ រដឋា៖ មលខកូដតំបន់៖ 

អុីដមល៖ 

ខសមបញ្ក់ និងទទលសាល់ថាព័ត៌មានខាងផលើតតរឹមតតវពិតតបាកែដមន។ 
ហត្ថមលខា៖ កាលបរ ិមចឆេទ៖ 

សមាគា ល់៖ សំមណើទំនាក់ទំនងសរាងៃ ត់ម្តវរានសុពលភាពរហូ តដល់សរាជិក ោក់ពាក្យមស្ន ើសុំលុបមោលសំមណើ ឬទំនាក់ទំនងសរាងៃ ត់ថី  
ម្តវបានោក់ជន។ 

រូ ម
រូ ូ

Health Net Community Solutions, Inc. ្ឺជាដ្នការសុខភាពដដលរានកិចសនយាជាមយកមវធី Medicare និង Medi-Cal  
មដើម្ី្ល់អតម្បមោជន៍ពីកមវធីទាងពីរដល់អកចុោះម្ោះចល។ Health Net Community Solutions, Inc. ្ឺជាសាខារបស់   
Health Net, Inc. មហើយ  Health Net ជារ៉ា កសញ្មសវាកមដដលម្តញា វបានចុោះបញជា របស់ Health Net, Inc. រកសាសិទិម្្បោង។ 

្ច ួ ម ិ
្ ្ថ ម ិ ំ ្ន ម ូ

រូ ី ្ ់ ៉ម
FRM019496DC00 (1/18)ិ

CA_MMP_18_ConfCommReq_CMB_03192018 
វ ញ៖ 2017_12 

http://www.myhealthnetca.com/
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Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) 

ការលុបមោលសំមណើទំនាក់ទំនងសរាងៃ ត់
	

ខ្ ចង់មបាោះបង់ ឬលុបមោលសំមណើទំនាក់ទំនងសរាងៃ តដដលខបាន្ល់ឱ់ ្ ្យ Health Net Community Solutions, Inc. (Health Net 
Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)) ដដលពាក់ព័ននឹងទំនាក់ទំនងព័ត៌រាន្ណនី និងមវជសាសសដដលរានម្បសិ 
ទភាពោប់ពីបថដដលរានរយបញជា ីខាងមម្កាម។ 

នុ នុ ំ ្ំ
្ ជា ្ត

្ ងៃ

បុគល ឬតកមដែលបានទទលព័ត៌មាន។ 
ម ម្ ោះ (បុ គ្ាល ឬម្ក នុម) ៖ 

អាសយោឋា ន៖ 

ម្ក នុង៖ រដឋា៖ មលខកូដតំបន់៖ ទូរស័ពទា៖ 
( 

កាលបរ ិមចឆេទបនការចុោះហត្ថមលខាអនុញ្ញា ត (ម្បសិនមបើដឹង) ៖  / 

ព័ត៌មានសមាជិក។ 

ម ម្ ោះសរាជិក (សរមសរជាអកសេរពុម្ព)៖ 

បថងៃដខឆ្្ន ំកំមណើតសរាជិក៖  / មលខសរាគា ល់សរាជិក៖ 

ខ្ នុ ំយល់ថាព័ត៌រានសុខភាពខ្ នុ ំ (រ ួមទាងំកំណត់ម្តាមម្បើម្បាស់ថា្ន បំនជំងឺរបស់ខ្ នុ ំមៅទីកដនលៃងដដលអាចអនុវត្តបាន) អាចម្តរូវបានមម្បើ 
ឬម្តរូវបានដចករំដលករ ួចមហើយ មោយសារដតការអនុញ្ញា តដដលខ្ នុ ំបាន្្ល់ជូនពីមុន។ ខ្ នុ ំក៏យល់ ដដរថាការលុបមោលមនោះអនុវត្តដត 
មលើការអនុញ្ញា តដដលខ្ នុ ំបាន្្ល់ជូនមដើម្ីមម្បើម្បាស់ព័ត៌រានសុខភាពខ្ នុ ំសម្រាប់មោលបំណងជាក់លាក់ណាមួយ ឬមដើម្ីដចក 
រំដលកព័ត៌រានសុខភាពខ្ នុ ំមៅបុ គ្ាល ឬម្ក នុមណាមួយ។ មិនម្តរូវលុបមោលសំណុ ំដបបបទស្ត ីពីការ ្្តល់សិទិ្អនុញ្ញា តម្សេងៗមទៀតដដល 
ខ្ នុ ំបានចុោះហត្ថមលខាសម្រាប់ព័ត៌រានសុខភាពដដលម្តរូវមម្បើសម្រាប់មោលបំណងម្សេងមទៀត ឬដចករំដលកជាមួយបុ គ្ាល 
ឬម្ក នុមម្សេងមទៀតម ើយ។ 

ហត្ថមលខាសរាជិក(អ្នកតំណាងសរាជិក ឬអ្នកតំណាងដ ្្នកចបាប់សូ មចុោះហត្ថមលខា 
មៅទីមនោះ)៖ 

កាលបរ ិមចឆេទ៖
 / 

ម្បសិនមបើអ្នកចុោះហត្ថមលខាឱ្យសរាជិក សូ មពិពណ៌នាំអំពីទំនាក់ទំនងញាតិភាពរបស់អ្នកខាងមម្កាម។ ម្បសិនមបើអ្នកជាតំណាង 
ផ្ទា ល់របស់សរាជិក សូ មពិពណ៌នំាអំពីទំនាក់ទំនងញាតិភាពខាងមម្កាម និងម្ញើចបាប់ថតចមលៃងបនសំណុ ំដបបបទទាងំមនាោះមក 
មយើង (លិខិត ្្តល់សិទិ្អនុញ្ញា ត ឬការបញ្ជា របស់អាណាពយាបាល)។ 

Health Net, Inc. នឹងឈបមម្បម្បាស់ ឬដចករដលកព័ត៌រានសុខភាពរបស់អកមៅមពលមយើងទទល និងដំមណើរការសំណុ ដបបបទ  
មនោះ។ សមមម្បើអាសយោនម្ើតាមប៉ុស្ត បម្បសណីយ៍ខាងមម្កាម។ អកក៏អាចទរស័ពរកជំនយតាមរយៈមលខទរស័ពខាងមម្កាម។ 

់ ើ ំ ្ន ួ ំ
ូ ទាឋា ញ ្ន ូ ទា ួ ូ

Health Net, Inc., embership Accounting  
PO Box 9103, Van Nuys, CA 91409-9103  
ទរស័ព៖ 1-855-464-3571 មៅរដ Los Angeles ឬ 1-855-464-3572 មៅ San Diego (TTY: 711)  
ទរសារ៖ (818) 676-7411 
ូ ទា ឋា
ូ

ិ
្

Health Net Community Solutions, Inc. ្ឺជាដ្នការសុខភាពដដលរានកិចសនយាជាមយកមវធី Medicare និង Medi-Cal  
មដើម្ី្ល់អតម្បមោជន៍ពីកមវធីទាងពីរដល់អកចុោះម្ោះចល។ Health Net Community Solutions, Inc. ្ឺជាសាខារបស់   
Health Net, Inc. មហើយ Health Net ជារ៉ា កសញ្មសវាកមញា ដដលម្តវបានចុោះបញីជា របស់ Health Net, Inc. រកសាសិទិម្្បោង។ 
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Health Net Cal MediConnect Nondiscrimination Notice  

Health Net Community Solutions, Inc. (Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)) 
complies with applicable federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, 
national origin, age, disability, or sex.  Health Net Cal MediConnect does not exclude people or treat 
them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex. 

Health Net Cal MediConnect: 

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

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

If you need these services, contact the Health Net Cal MediConnect 
Customer Contact Center at 1-855-464-3571 (Los Angeles), 
1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711) from 8 a.m. to 8 p.m., 
Monday through Friday. After hours, on weekends and on holidays, 
you can leave a message. Your call will be returned within the next 
business day. The call is free. 
If you believe that Health Net Cal MediConnect has failed to provide these services or discriminated in 
another way on the basis of race, color, national origin, age, disability or sex, you can file a grievance 
by calling the number above and telling them you need help filing a grievance; the Health Net Cal 
MediConnect Customer Contact Center is available to help you. 

You can also file  a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, 
Office  for Civil Rights, electronically through the Office  for Civil Rights Complaint Portal, available at 
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf  or by mail or phone  at: U.S. Department of Health and 
Human Services, 200 Independence Avenue SW, Room 509F, HHH Building, Washington, DC 20201, 
1-800–368–1019, (TDD: 1-800–537–7697).  Complaint forms are  available at 
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.       

CMC  Nondiscrimination Notice_LP 
CA_MMP_2017_NDN_08242017  
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Multi-Language Insert 
Multi-language Interpreter Services 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Farsi: گان برای شما فراهم می باشد. با يالت زبانی بصورت رايد، تسهيتوجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کن
.(TTY: 711) 1-855-464-3572 (San Diego), 1-855-464-3571 (Los Angeles) 

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

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

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

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

Laotian: ໂປດຊາບ: ຖ້າທ່ານເວົ້າພາສາອັງກິດ, ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ກະລຸນາໂທ 
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 
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