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េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
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Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) 

េសៀវេភែណនាសំមាជិក 

ៃថ ទី 1 ែខមករ ឆា  ំ2021 – ៃថ ទី 31 ែខធ ូ ឆា  ំ2021 

 
 

សខភាពរបសអ ក នងករធានារបរងឱសថ សតេ្រកម Health Net Cal MediConnect  ុ ់ ិ ៉ ់  ិ

េសចក ែណនាអំពេសៀវេភែណនាសមាំ ជិក ី ំ ី

េសៀវេភែណនាេំនះ្របាបេ់លកអ កអពំីករធានារ៉បរ់ងរបស់អ កសិ តេ្រកម Health Net Cal MediConnect 

រហូតដល់ៃថ ទ ី31 ែខ ធ ូ ឆា  ំ2021។ េសៀវេភែណនាេំនះពន្យល់អំពីេសវែថទ ំេសវសុខភាពឥរយិាបថ 
(សុខភាពផ ូវចិត  និង ប  េសពេ្រគ ងេញ ន) ករធានារ៉បរ់ងស្រមាបឱស់ ថមានេវជ ប   េសវ 
និងករគា្ំរទរយៈេពលយូរអែង ង។ េសវ និងករគា្ំរទរយៈេពលែវង ជួយ េអយេលកអក ស កេ់នក ុងផ ះ

េដយមនិចបំាចេ់ធដ ំេណ រេទកនម់ណ លែថទ ំឬមន ីរេពទ្យ។ ពក្យគន ឹះនិងនិយមនយ័របស់វមានេនក ុង 

លំដបអ់ក្សរ្រកមេនកុ ងជំពូកចុងេ្រកយៃនេសៀវេភែណនាសំមាជិក។  

េនះគឺជាឯកសរផ ូវច្បោបម់យួដម៏ានសរៈសំខន។់ សូមរក្សោវទុកេនក ុងកែន ងមានសុវត ិភាព។ 

គេ្រមាង Cal MediConnect េនះ្រត វបានផ ល់ជូនេដយ Health Net Community Solutions, Inc ។ 

េនេពលេសៀវេភែណនាស់ំមាជិកេនះ នយិាយ “េយង ” “ពួកេយង” ឬ “របស់ពួកេយង” វមាននយ័ថា  

Health Net Community Solutions, Inc។ េនេពលវនយិាយ “គេ្រមាង” “គេ្រមាងរបស់ពួកេយង”  

វមាននយ័ថា Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)។ 

EOC043991DN00 
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សមា ល់៖ ្របសិនេបអ  កនយិាយភាស អរ៉ប ់អេមនី ែខ រ ចិន ហ សីុ កូេរ ៉រសុ្ស ីុេអស្បោញ៉ តកឡុក និងេវៀតណាម 

េសវកម ជំនួយែផ កភាសមានផ ល់ជូនេលកអ កេដយឥតគិតៃថ ។ សូមេហទូរស័ព េទកនេ់លខ1-855-464-3571 

(TTY: 711), ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ 

និងៃថឈ បស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងេឹ ហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ 

ករេហទូរស័ព េនះ គឥតគតៃិ ថ ។  ឺ

 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。 

 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 1 ៖ ករចប់េផ មជាសមាជិក 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 3 ? 

 

  

 

 

 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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េលកអ កអចទទួលបានឯកសរេនះេដយឥតគិតៃថ េនក ុងទ្រមងេ់ផ្សងៗេទៀត ដូចជា អក្សរេបាះពុម ធំៗ 

អក្សរស្រមាបជ់នពិករែភ ក នង/ឬ ជាសេម ង។ សូមេហទូរស័ព េទកនេ់លខ 1-855-464-3571 (TTY: 711), 

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

និងៃថឈ បស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងេឹ ហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ 

ករេហទូរស័ព េនះ គឥតគតៃិ ថ ។ 

ិ

ឺ

្របសិនេបអ កចងទទួ់ លបានឯកសរជាភាសេផ្សងគា  និង/ឬ ជាទ្រមងស់្រមាបក់រេផ សំបុ្រតនាេពលអនាគត សូមទូរ 

សព មកែផ កេសវបេ្រមស មាជិក។ េនះេហថា "ករេស សំុអចិៃ ន យ"៍។ េយងនងចង្រឹ កងឯកសរជេ្រមស របស់អ ក។ 

្របសិនេបេនេពលេ្រកយ អ កចងផ់ា ស់ប ូរជេ្រមស ភាសនងិ / ឬ្រទង្់រទយ សូមទូរស័ពេ ទែផ កេសវបេ្រមស មាជិក។ 

ែស ងរកេលខទូរស័ព េសវបេ្រមស មាជិកេនែផក ខងេ្រកមៃនទំពរ័េនះ។ 
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ករបដេសធ ិ

 ្រក មហន Health Net Community Solutions, Inc. គជឺាគេ្រមាងសុខភាព ែដលចុះកិច សន្យោជាមយួ Medicare 

និង Medi-Cal េដម្បផី ល់អត ្របេយាជនៃ៍នកម វធិីទងពំ ីរ ដល់អ កចុះេឈ ះ។ 

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

Health Net Cal MediConnect េទ េលកែលងែតក ុងករណីអសន ។ សូមទូរស័ព មកេលខេសវអតិថជនរិ បស់ 
េយង ឬេមល េសៀវេភែណនាសំ់មាជិករបស់េលកអ កចំេពះពត័ម៌ានបែន មរមទួ ងកំ រែចករែំលកករចំណាយែដល 
អនុវត ចំេពះេសវខងេ្រកបណា ញ។ 

 ករធានារ៉បរ់ងេ្រកម Health Net Cal MediConnect គជឺាករធានារ៉បរ់ងសុខភាព

ែដលមានលកណ ៈសម្បតិ ្រគប្់រគានេ់ហថា "ករធានារ៉បរ់ងសំខនអប្ប់ បរមា។" វបេំពញេទតមលក ខណ 

ត្រម វៃនករទទួលខុស្រត វរមួរបស់បុគ លមា កេ់នេ្រកមច្បោបក់រពរអ កជងំឺ នងែថទែំដលមានតៃម សមរម្យ 

(ACA)។ សូមចូលេមលេគហទំពរ័អំពីេសវកម ចណូំលៃផ ក ុង (IRS) តមអសយដ ន 

www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន មអំពលក ខណ ត្រម វ

ៃនករទទួលខុស្រត វរមួរបស់បុគ ល។ 

៊ុ

ិ

ី

  

http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families
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ជំពូកទី 1 ៖ ករចបេ់ផម ជាសមាជិក 

េសចក េផ ម ី
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រពំឹងទុក និងពត័ម៌ានេផ្សងេទៀតែដលេលកអ កនឹងទទួលបានពី Health Net Cal MediConnect ។ 
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A. សមសគមនមកកន Health Net Cal MediConnect ូ  ៍ ់

Health Net Cal MediConnect គឺជាគេ្រមាងមយួរបស់ Cal MediConnect ។ គេ្រមាង Cal MediConnect Plan 

គឺជាអង ភាពមយួែដលរមួមានេវជ បណិ ត មន ីរេពទ្យ ឱសថស ន អ កផ ល់េសវ នងិករគា្ំរទរយៈេពលែវង អ ក

ផ ល់េសវសុខភាពែផ កឥរយិាបថ និងអ កផ ល់េសវេផ្សងៗេទៀត។ គេ្រមាងេនះកម៏ានអ កស្រមបស្រម លករែថទ ំ

និង្រក មករងរែថទេំដម្ប ជីយួ ដល់េលកអ កក ុងករ្រគប្់រគងអ កផ ល់េសវ និងេសវកម របស់េលកអ កទងអសំ ់។ 

ពួកេគេធ កររមគាួ  េដម្ប ផ ី ល់ករែថទែំដលេលកអ ក្រត វករ។ 

Health Net Cal MediConnect ្រត វបានអនុមតេ័ ដយរដ  California និងមជ្ឈមណ លស្រមាបេ់សវកម  Medicare & 

Medicaid (CMS) េដម្បផ ី ល់ជូនេលកអ កនូវេសវកម នានាែដលជាែផ កមយួរបស់ Cal MediConnect ។ 

Cal MediConnect គឺជាកម វធិីសកល្បង ែដល្រត វបានតមដនរមួគា េដយរដ  California និងរដ ភបិាលសហពន័  

េដម្បផី ល់ករែថទ្ំរបេសរជាងមុន ដល់្របជាពលរដ  ែដលមានទងំ Medicare និង Medi-Cal។ េនេ្រកមករ 

បង ញេនះ រដ  និងរដ ភបិាលរបស់សហពន ័ ចងេ់ធ េតសព ិេសធនស៍កល្បងវធិីថ ីេដម្បែីកលម ឲ្យ្របេសរេឡងនូវ

រេបៀបែដលេលកអ កទទួលបានេសវកម  Medicare និង Medi-Cal របស់េលកអ ក។ 

បទពិេសធនែ៍ដលេលកអ កអចេជឿជាកប់ាន 

េលកអ កបានចុះេឈ ះេនក ុងគេ្រមាងសុខភាពមយួែដលេលកអ កអចេជឿជាកប់ាន។ 

Health Net ជួយ ្របជាជនជាងមយួលននាក ់ែដលមាន Medicare និង Medi-Cal េអយទទួលបានេសវនានា 

ែដលពួកេគ្រត វករ។ េយងខ ុជួំ យ តមរយៈករផ ល់លទ ភាព្របេសរជាងមនុេអយេលកអ កទទួលបានអត ្របេយាជន ៍

និងេសវនានាពី Medicare និង Medi-Cal របស់េលកអ ក បូករមនួ ឹងផល្របេយាជនេ៍ផ្សងេទៀតជាេ្រចន ៖ 

• េយងខ ុ ំមានេមាទនភាពចំេពះខ ួនឯង្រតងចំ់ ណុចផ ល់នូវេសវកម អតិថជនដិ ល៏ឥតេ ខ ះ ្របករេនះ្រត វបាន 

េធ ឲ្យសេ្រមចបានេដយ ផ ល់នូវករយកចិត ទុកដកែ់ដលមានលក ណៈេផា តជាវជ ិ មាន លក ណៈត្រម វតម 

បុគ លចំេពះេលកអ កក ុងនាមជាសមាជិករបស់េយងខ  ុ ំ។ បុគ លិកេសវបេ្រមស មាជិក្របកបេដយករ 

បណុ ះបណា លរបស់េយងខ ុ ំ នឹងមនិទុកេលកអ កឲ្យរងច់េំឡយ េហយអចផ ល់ជនួំ យេ្រជាមែ្រជងពហុ 

ភាសតមរយៈេសវកម អ កបកែ្របភាសេនាះេឡយ។ េយងខ  ុ ំនឹងផ ល់ជូនេលកអ កនូវក្រមតិ «អ កេមល ែថ» 

ៃនេសវកម េនក ុង ករជយួ េលកអ កែស ងរកអត ្របេយាជនដូ៍ចែដលេយងខ  ុ ំេធ ចំ េពះ្រក ម្រគ សរេយងខ  ុ ំ

ផា ល់ែដរ ្របករេនះនឹងរក ចេម យ តបយ៉ាងឆាបរ់ហ័សែដលេលកអ ក្រត វករេដម្បទីទួលបានករែថទ។ំ 
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្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
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• េយងខ ុ ំបានកសងបណា ញ្របកបេដយគុណភាពខ ស់ៃនេវជ បណិ តអស់រយៈេពលជតិ 25 ឆា មំកេហយ។ 

េវជ បណិ ត នងអ ិ កឯកេទសេនក ុងបណា ញ Cal MediConnect េយងខ ុ ំ េធ កររមគាួ  េនក ុង  

Medical Groups េដម្ប េីធ ឲ្យ្របាកដថា េលកអ កទទួលបានករែថទែំដលេលកអ ក្រត វករ 

េនេពលេលកអ ក្រតវ ករវ។ 

• សហគមនរ៍បស់េលកអ កជាសហគមនរ៍បស់េយងខ  ុ ំ – េយងខ ុ ំជា្រក មហនមយួ ែដលមាន្របភពេចញពីភាគ 

ខងត្បងៃូ នរដ  California េហតុេនះេហយនិេយាជិតរបស់េយងខ ុ ំរស់េនទីកែន ងែដលេលកអ ករស់េន។ 

េយងខ ុ ំគា្ំរទដល់សហគមនក ៍ ុងមូលដ នរបស់េយងជា មយួ៖ 

– ករពិនិត្យសុខភាពេនក ុងកម វធិីសុខភាព និងមជ្ឈមណ លសហគមនក ៍ ុងមលូដ ន។ 

– ចូលរមួថា កអ់បរ់ពំីសុខភាពេដយឥតគិតៃថ  

៊ុ

B. ពតមានអំព Medicare និង Medi-Cal ័ ៌ ី

B1. កម វធីិ Medicare 

Medicare គឺជាកមវ ធិីធានារ៉បរ់ងសុខភាពរបស់សហពន័ស ្រមាប ់៖ 

• ពលរដ ែដលមានអយុ 65 ឆា  ំឬេ្រចនជាងេនះ 

• ពលរដ មយួចនំួនែដលមានអយុេ្រកម 65 ឆា  ំនងិមានពិករភាព និង 

• ពលរដ ែដលមានជំងឺត្រមងេនាម (ខូច្រកេលៀន) ដណំាកក់លចុងេ្រកយ។ 

B2. Medi-Cal 

Medi-Cal គឺជាេឈ ះកម វធិី Medicaid របស់រដ  California។ Medi-Cal ្រតវ បានដំេណ រករេដយរដ  េហយ្រត វបាន

បង្់របាកេ់ដយរដ  និងរដ ភបិាលសហពន័ ។ កម វធិី Medi-Cal ជួយ ដល់្របជាជន ែដលមាន្របាកច់ណូំលនិងធនធាន

មានក្រមតិក ុងករបងៃ់ថ េសវកម  និងករគា្ំរទរយៈេពលយូរអែង ង (LTSS) ្រពមទងកំ រចំណាយែផ កេវជ ស ស ។ 

កម វធិីេនះធានារ៉បរ់ងេលេសវបែន ម នងឱសិ ថែដលមនិ្រត វបានធានារ៉បរ់ងេដយកម វធិី Medicare។ 
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វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 11 ? 

 

រដ នីមយួៗសេ្រមច៖ 

• អ ី្រត វរបជ់ា្របាកច់ំណូល និងធនធាន 

• អ កណាែដលមានលក ណសម្បត ិ្រគប្់រគាន ់

• េតេសវអ ី្រត វបានធានារ៉បរ់ង និង  

• ៃថ ចំណាយស្រមាបេ់សវនានា។  

រដ ទងេំ នាះអចសេ្រមចេតេត្រ ត វដំេណ រករកម វធិីរបស់ខ ួនដូចេម ចេដយ្រត វអនុវត តមច្បោបស់ហពន ័ ។ 

កម វធិី Medicare និងរដ  California បានអនុមតេ័ ល Health Net Cal MediConnect។ អ កអចទទួលយកេសវ 

Medicare និង Medi-Cal តមរយៈគេ្រមាងរបស់េយងខុ ំ ដរបណា៖ 

• េយងខុំ េ្រជសេរស ផ ល់គេ្រមាងជូនេលកអ ក នង 

• Medicare និងរដ  California អនុ  តឲ្យេយងបន  ផ ល់ជូនែផនករេនះ។ 

ិ

េបេទះបីជាគេ្រមាងរបស់េយង ខុំ ឈបដ់ំេណ រករនាេពលអនាគត សិទ ិទទួលបានេសវ Medicare និង Medi-Cal 

នឹងមន្រិ ត វបានបះ៉ពល់េឡយ ។ 

C. អត ្របេយាជនៃនគេ្រមាងេនះ ៍

េពលេនះ េលកអ កនឹងទទួលបានេសវ Medicare និង Medi-Cal ទងអសំ ់របស់េលកអ កពី  

Health Net Cal MediConnect រមួទងំឱសថមានេវជ ប  ។ េលកអ កនឹងមនបងិ ៃ់ថ េ្រកបែន មេទេដម្បចូីលរមេួ ន 
ក ុងគេ្រមាងេនះ។ 

Health Net Cal MediConnect នឹងជួយ ឲ្យអត ្របេយាជន ៍Medicare នង Medi-Cal េធ កររមួគា  

និងដំេណ រករេទកនែ់ត្របេសរជាងមុនស្រមាបេ់លកអ ក។ គុណសម្បត ិមយួចនំួនរមួមាន ៖ 
ិ

• េលកអ កអចេធ ករជាមយួេ្រគាងសុខភាពមយួស្រមាបត់្រម វករធានារ៉បរ់ងសុខភាពរបស់ 

េលកអ កទងអសំ ់។ 
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្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 12 ? 

 

• េលកអ កនឹងមាន្រក មែថទមំយួែដលេលកអ កជួយបេ ង តេឡង។ ្រក មែថទរំបស់េលកអ ក 

អចរមមាួ នេលកអ កផា ល់, អ កែថទរំបស់េលកអ ក, េវជប ណ ិ ត, គលិនុបដ ក, អ កពេិ្រគាះេយាបល់, 

ឬអ កជំនាញខងែផ កសុខភាពេផ្សងេទៀត។ 

• េលកអ កនឹងមានលទ ភាពទទួលបានអ កស្រមបស្រម លករែថទមំា ក។់ េនះគឺជាបុគ ល ែដលេធ ករជាមយួ 

េលកអ ក, ជាមយួ Health Net Cal MediConnect, នងជាិ មយួ្រក មែថទរំបស់េលកអ កេដម្ប ជួី យ បេង ត 

គេ្រមាងែថទមំយួ។ 

• េលកអ កនឹងមានលទ ភាពដកនាឹ កំរែថទរំបស់ខ ួនអ កផា ល់ េ្រកមករជួយ េ្រជាមែ្រជងពី្រក មែថទរំបស់ 

េលកអ ក នងអ ិ កស្រមបស្រម លករែថទ។ំ 

• ្រក មែថទ ំនិងអ កស្រមបស្រម លករែថទ ំនងេឹ ធ ករជាមយួេលកអ កេដម្បបេី ង តគេ្រមាងែថទ ំ

ែដល្រត វបានបេង តេឡងជា ពេិសស តមត្រម វករសុខភាពរបស់េលកអ ក។ ្រក មែថទ ំ

នឹងជួយ ស្រមបស្រម លេសវែដលេលកអ ក្រត វករ។ េនះមាននយ័ថា ឧទហរណ៍ ៖ 

o ្រក មែថទរំបស់េលកអ ក នឹងធានាថាេវជ បណ ិ តរបស់អ កដងអំឹ ពីឱសថទងអសំ ់ ែដលេលកអ កកំពុងេ្រប 

ដូេច ះពកួេគអចធានាថា េលកអ កកពុំងេ្របឱស ថ្រតម្រឹ ត វ និងឈនេទកនបន ់ យផលបះ៉ពល់ណាមយួ 

ែដលេលកអ កអចទទួលរងពឱសថទងំេនាះ។ 

o ្រក មែថទរំបស់េលកអ ក នឹងធានាថាលទ ផលេតស របស់េលកអ ក ្រត វបានែចករែំលកជាមយួេវជ បណ ិ ត 

ទងអសំ ់របស់េលកអ ក នងិអ កផ ល់េសវេផ្សងេទៀត តមភាពសម្រសប។ 

ី

D. តំបនេសវរបស Health Net Cal MediConnect ់ ់

តំបនេ់សវរបស់េយងខ  ុ ំ រមួមានេខនធីេនះ េនកុ ងរដ  California៖ Los Angeles េដយមានករេលកែលងេលខកូដ 

តំបនដូ់ចតេទេនះ៖ 90704។ 

មានែត្របជាជនរស់េនក ុងតបំនេ់សវរបស់េយងខ ុ ំបុេ៉ណា ះ ែដលអចចូលរមួក ុង Health Net Cal MediConnect ។ 
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្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 13 ? 

 

្របសិនេបេលកអ កផា ស់ទីលំេនេចញពីតំបនេ់សវរបស់េយងខ ុ ំ េនាះេលកអ កមនអចបន េ្របគ េ្រមាងេនះេទៀត 

បានេទ។ សូមេមលជំពូកទី 8 ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន មអំពផីលបះ៉ពល់ៃនករចកេចញពតំី បនេ់សវរបស់េយងខ  ុ ំ។ 

អ ក្រត វទកទងេ់ ទកនបុ់ គ លិកខងកណំតសិ់ទ ទទួិ លបាន្របចេំខនធី ក ុងមូលដ នរបស់អ ក។ 

ិ

េហទូរស័ព  េលខឥតគតៃិ ថ ក ុងតបំន៖់ 

1-916-558-9200 

េលខឥតគតៃិ ថ ទូទងរំ ដ  ៖ 

1-800-541-5555 

ករេហទូរស័ព េនះ គឥតគតិៃថ ។ ឺ

ពីៃថ ចន ័ ដល់ៃថ សុ្រក ពីេម៉ាង 8:00 ្រពកឹដល់េម៉ាង 5:00 ល ច េលកែលងែតៃថ ឈប ់

ស្រមាក។ 

TTY TTY ទូទងរំ ដ ៖ 

711 (េសវប ូ នសរបន ជាតិ) 

េលខេនះគឺស្រមាបអ ់ កែដលមានប  ក ុងករស ប ់ឬនយិាយ។ 

េលកអ កចបំាច្់រត វមានឧបករណ៍ទូរស័ព ពិេសសេដម្ប េីហេទកនេ់លខេនះ។ 

សរេសរសំបុ្រត សូមេយាងេទទំពរ័ស (White Pages) េ្រកមេខនធីរដ ភបិាលេខនធី  

(COUNTY GOVERNMENT) 

ៃនេសៀវេភទូរស័ព របស់េលកអ ក េដម ្បែីស ងរកករយិាល័យបេ្រមេ សវសង ម

េនជិតអ កបំផុត។ 

េគហទំពរ័ http://dpss.lacounty.gov/programs.cfm 

http://dpss.lacounty.gov/programs.cfm
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វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
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E. អ ែដលេធ ឲ្យេលកអ កមានសទ កយជាសមាជកគេ្រមាង ី  ិ ិ  ិ

េលកអ កមានលក ណៈសម្បត ិ្រគប្់រគានចូ់លរមក ួ ុងគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំដរបណាេលកអ ក ៖ 

• រស់េនក ុងតបំនេ់សវរបស់េយងខ ុ ំ និង 

• មានអយុ 21ឆា  ំឬេ្រចនជា ងេនះ េនេពលចុះេឈ ះ និង  

• មានទងំ Medicare ែផ ក A និង Medicare ែផ ក B នង 

• បច ុប្បន កំពុងមានលក ណៈសម្បត ិ្រគប្់រគានទទួ់ លបាន Medi-Cal នងកំពុងទទួលយកអត ្របេយាជន ៍ 
Medi-Cal េពញេលញ រមមាួ ន៖ 

o បុគ លែដលបានចុះេឈ ះកុង កម វធិីេសវកម ពហុេគាលបណំងស្រមាបម់នុស្សចស់ (MSSP)។ 

o បុគ លែដលបេំពញតមបទប្ប  តិ ែចករែំលកករចំណាយ ដូចេរៀបរបខ់ងេ្រកម ៖ 

o េលកអ កស កេ់នក ុងមន ីរែថទែំដល្រត វែចករែំលកករចណំាយ និង 

o េលកអ កចុះេឈ ះក ុង MSSP ែដល្រត វែចករែំលកករចណំាយ។ 

• ជាពលរដ សហរដ អេមរកិ ឬមានវត មានេដយ្រសបច្បោបេ់នក ុងសហរដ អេមរក។ិ  

ិ

ិ

អចនឹងមានវធិានសីព ីវធិានមានសិទ ិទទលួបែន មេនក ុងេខនធី របស់េលកអ ក។ 

សូមទូរស័ព េទកនេ់សវសមាជិកស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម។ 

F. អ ែដល្រត វរពងទកេនេពលេលកអ កចលរមក ងគេ្រមាងជាេលកដបូង ី ំ ឹ ុ ូ ួ ុ  ំ

េនេពលេលកអ កចូលរមក ួ ុងគេ្រមាងេលកដបូង េលកអ កនឹងទទលួបានករវយតៃម អពីំហនភិយ័ែផ កសុខភាព 

(HRA) ក ុងចេនា ះ 45 នង 90 ៃថ ដំបងូ អ្រស័យេលសភាពសុខភាពរបស់េលកអ ក (េពលគឺហនភិយ័ខ ស់ ឬទប)។ 

ំ

ិ

េយងខ ុ ំ្រត វបានត្រម វេអយបំេពញ HRA ជូនេលកអ ក។ HRA េនះគឺជាមូលដ នស្រមាបបេ់ ង តគេ្រមាងែថទបុំ គ ល 

(ICP) របស់េលកអ ក។ HRA នឹងដកប ់ ូ  លសំណួរេដម ្បកំី ណតអត ់ ស  ណត្រម វករេវជ ស ស  LTSS 

និងសុខភាពឥរយិាបថ និងត្រម វករៃនករបេំពញមុខងរ។ 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 1 ៖ ករចប់េផ មជាសមាជិក 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 15 ? 

 

េយងខ ុ ំនឹងែសងរ កេលកអ កេដម្បបំី េពញ HRA ។ HRA អច្រត វបានបំេពញេដយករមកជួបផា ល់, តមទូរស័ព  

ឬសំបុ្រត។ 

េយងខ ុ ំនឹងេផ ពត័ម៌ានបែន មសីព ី HRA ជូនេលកអ ក។  

្របសិនេប Health Net Cal MediConnect គជាគេ្រមាងថី ស្រមាបេ់លកអ ក េនាះេលកអ កអច

បន ជួបេវជ បណិ តែដលេលកអ កកំពុងជួបនាេពលបច ុប្បន  ស្រមាបរ់យៈេពលជាកល់កម់យួ។ 

េលកអ កអចរក្សោអ កផ ល់េសវនិងករអនុ  តឲ្យសិទ ិទទួលេសវកម នាេពលបច ុប្បន របស់េលកអ ក េនេពល

េលកអ កចុះេឈ ះ បានក ុងរយៈេពលរហូតដល់េទ 12 ែខ ្របសិនេបលក ខណ ដូចតេទ

េនះទងអសំ ់្រត វបានបំេពញបាន៖ 

ឺ

• េលកអ ក, តំណាងរបស់េលកអ ក, ឬអ កផ ល់េសវរបស់េលកអ ក េធ ករេស សំុផា ល់មក

កនេ់យងខ ុ ំេដម្ប បន ី ជបួអ កផ ល់េសវនាេពលបច ុប្បន របស់េលកអ ក។ 

• េយងខ ុ ំបានរកេឃញថា េលកអ កមានទំនាកទំ់ នង្រសបជ់ាមយួអ កផ ល់េសវែថទសុំខភាពបឋម ឬឯកេទស 

េដយមានករេលកែលងមយួចំនួន។ េពលេយងខ ុនំិយាយថា ទំនាកទំ់ នងសម ន ័ ភាពមាន្រសប ់

វមាននយ័ថាេលកអ កបានជួបជាមយួអក ផ ល់េសវេនេ្រកបណា ញយ៉ាងេហចណាស់មយួដង 
ស្រមាបក់រេទជួបពិេ្រគាះមនិែមនសេ ង ះបនា នក ់ ុងអឡុំងេពល 12 ែខមនុកលបរេិច ទ

ៃនករចុះេឈ ះដបូំ ងរបស់េលកអ កេនក ុងកម វធិ ីHealth Net Cal MediConnect ។ 

o េយងខ ុ ំនឹងកំណតទំ់ នាកទំ់ នងែដលមាន្រសបរ់បស់េលកអ កេដយករពិនតិ្យេមល
ពត័ម៌ានសុខភាពេលកអ កែដលអចមានស្រមាបេ់យងខុំ  ឬពត័ម៌ានែដលេលកអ កផ ល់ឲ្យេយងខ ុ ំ។ 

o េយងខ ុ ំមានរយៈេពល 30 ៃថ  េដម្បេីឆ យតបេទនឹងសំេណ របស់េលកអ ក។ េលកអ កកអ៏ចេស  

េអយេយងខុំ េធ ករសេ្រមចចត ិ ឆាបជ់ាងេនះផងែដរ េដយេយងខ ុ ំនឹងេធ ករេឆ យតបជាដចខ់ត 

ក ុងរយៈេពល 15 ៃថ ។ 

o េលកអ ក ឬអ កផ ល់េសវកម របស់េលកអ ក្រត វែតបង ញឯកសរៃនទំនាកទំ់ នងែដលមាន្រសប ់

និងយល់្រពមេទនឹងលក ខណ មយួចនំួនេនេពលេធ ករេស សំុ។ 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 1 ៖ ករចប់េផ មជាសមាជិក 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 16 ? 

 

កំណតស់មា ល់៖ ករេស សំុេនះ មនិអច ្រត វបានេធ េឡងស្រមាបអ់ កផ ល់េសវៃនបរកិ រេវជ ស ស ែដលេ្របបានយូរ 

(DME) ករដឹកជ  ូ ន េសវកម ជំនួយបនា បប់ន្សដៃំ ទេទៀត ឬេសវកម ែដលមន្រិ ត វបានរបប ់ ូ  លេនេ្រកមកម វធិី  
Cal MediConnect េនាះេឡយ ។  

បនា បព់ី រយៈកលៃនករែថទជំាបន េទៀតបានចប,់ េលកអ កនង្រត វជបួេវជ បណ ិ ត នងអ ិ កផ ល់េសវដៃទេទៀតេនក ុង

បណា ញ Health Net Cal MediConnect  ែដលជាសម ន ័ សខជាមយួ្រក មេវជ ស ស របស់អ កផ ល់េសវែថទ ំ

សុខភាពបឋម េលកែលងែតេយងខ ុ ំបានេធ ក ិច ្រពមេ្រព ងជាមយួេវជ បណិ តេនេ្រកបណា ញរបស់េលកអ ក។ 

អ កផ ល់េសវែថទក ំ ុងបណា ញ គឺជាអ កផ ល់េសវែថទែំដលេធ ករជាមយួគេ្រមាងសុខភាព។  

េនេពលេលកអ កចុះេឈ ះក ុងគេ្រមាងេយងខ  ុ ំ េលកអ ក្រត វេ្រជសេរស ្រក មករងរេវជស  ស ជាបក់ចិ សន្យោពបណា ញ

របស់េយងខ ុ ំ។ េលកអ កកន៏ងេ្រជសេរស អ កផ ល់េសវែថទសុំខភាពបឋម (PCP) មា កព់ី្រក មករងរេវជ ស ស 

ជាបក់ិច សន្យោេនះផងែដរ។ ្របសិនេបេលកអ កមនេិ ្រជសេរស ្រក មករងរេវជ ស ស នងិ PCP ែដលជាបក់ិច សន្យោេទ 

េយងខ ុ ំនឹងចតត់ងំជូនេលកអ ក។ សូមអនជំពូកទី 3 ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន មសីព ីករទទួលករែថទ។ំ 

ឹ

ី

ឹ

G. ្រក មែថទ នងគេ្រមាងែថទរបសេលកអ ក ំ ិ ំ ់

G1. ្រក មែថទ ំ

េតេលកអ ក្រត វករជំនួយក ុងករទទួលបានករែថទែំដលេលកអក ្រត វករែដរឬេទ? ្រក មែថទអំចជួយេល ក

អ កបាន។ ្រក មែថទអំចនឹងរមមាួ នេវជ បណិ តរបស់េលកអ ក អ កស្រមបស្រម លករែថទ ំឬបុគ លែផ ក

ែថទសុំខភាពដៃទេទៀតែដលេលកអក េ្រជសេរស ។  

អ កស្រមបស្រម លករែថទ ំគឺជាមនុស្សែដល្រត វបានបណុ ះបណា លេដម្បជួី យ េលកអ ក្រគប្់រគងករែថទែំដលេលក

អ ក្រត វករ។ េលកអ កនងឹទទួលបានអ កស្រមបស្រម លករែថទ ំេនេពលេលកអ កចុះេឈ ះេនក ុង  

Health Net Cal MediConnect ។ មនុស្សមា កេ់នះកន៏ឹងប ូ នេលកអ កេទកនធន់ ធានសហគមនផងែ៍ ដរ ្របសិនេប 

Health Net Cal MediConnect មនិផ ល់ជូនេសវែដលេលកអ ក្រត វករ ។  

េលកអ កអចទូរស័ព មកេយងខ  ុ ំ តមរយៈេលខ៖1-855-464-3571 (TTY:711) េដម្បេីស សំុ្រក មែថទ។ំ ចបព់ីេម៉ាង 

8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថឈ បស់្រមាក 

េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ ករេហទូរស័ព េនះ គឥតគតៃិ ថ ។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេន 

ៃថ េធ ករបនា ប។់ 
ឺ



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 1 ៖ ករចប់េផ មជាសមាជិក 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 17 ? 

 

G2. គេ្រមាងែថទ ំ

្រក មែថទរំបស់េលកអ កនងេឹ ធ ករជាមយួេលកអ កេដម្បគីតេិ ចញនូវគេ្រមាងែថទមំយួ។ គេ្រមាងែថទ្ំរបាបេ់លកអ ក 

និងេវជ បណិ តរបស់េលកអ កនូវេសវកម អ ីែដលេលកអ ក្រត វករ និងរេបៀបែដលេលកអ កនឹងទទួលបានពកួវ។ 

វរមួមានត្រម វករេវជ ស ស  សុខភាពឥរយិាបថ និង LTSS (េសវកម នងជិ ំនួយគា្ំរទរយៈេពលយូរអែង ង)។ 

គេ្រមាងែថទរំបស់េលកអ កនឹង្រត វបានេធ េឡង្រគានែ់តស្រមាបេ់លកអ ក និងត្រម វកររបស់េលកអ កែតបុេ៉ណា ះ។ 

គេ្រមាងែថទរំបស់េលកអ កនឹងរមមាួ ន៖ 

• េគាលេដែថទរំបស់េលកអ ក។  

• កលវភិាគស្រមាបេ់ពលេវលែដលេលកអ កគួរទទួលបានេសវកម ែដលេលកអ ក្រត វករ។  

បនា បព់ីករវយតៃម ហនិភយ័សុខភាពរចមួ ក ្រក មករងរែថទរំបស់េលកអ កនឹងជបួជាមយួេលកអ ក។ 

ពួកេគនងនឹ យិាយេទកនេ់លកអ កអំពីេសវកម ែដលេលកអ ក្រត វករ។ ពួកេគកអ៏ច្របាបេ់លកអ កអំពីេសវកម  

ណាមយួែដលេលកអ កអចនឹងគិតចងប់ាន។ គេ្រមាងែថទរំបស់េលកអ កនងមាឹ នមលូដ នែផ កេលត្រម វករ

របស់េលកអ ក។ ្រក មែថទសុំខភាពរបស់េលកអ កនឹងេធ ករជាមយួេលកអ កេដម្បអីបេ់ដតគេ្រមាងែថទរំបស់ 

េលកអ កយ៉ាងេហចណាស់េរៀងរល់ឆា ។ំ 

H. បុព លភគេ្រមាង្របចែខ Health Net Cal MediConnect ំ

Health Net Cal MediConnect មនមាិ នបុព លភគេ្រមាង្របចែំខេទ។ 

I. េសៀវេភែណនាសំ្រមាបសមាជិក ់

េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក េនះគឺជាែផ កមយួៃនកច ិ សន្យោរវងេយងខ  ុ ំ នងិេលកអ ក។ េនះមាននយ័ថា 

េយងខុំ ្រត វែតេគារពអនុវត តមច្បោប្់រកិត្រកមទងំអស់ក ុងឯកសរេនះ។ ្របសិនេបេលកអ កគតថាិ  

េយងខ ុ ំបានេធ អ  ីមយួផ ុយនឹងវធិានទងេំ នះ េលកអ កអចេធ បណឹ ងឧទ រណ៍ ឬតវ៉ចំេពះសកម ភាពរបស់េយងខ  ុ ំ។ 

ស្រមាបព់ត័ម៌ានសីព ីរេបៀបដកព់ក្យបណ ឹ ង សូមអនជំពូកទី 9 ឬេហទូរសព េទកនេ់លខ 1-800-MEDICARE  

(1-800-633-4227)។ 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 1 ៖ ករចប់េផ មជាសមាជិក 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 18 ? 

 

េលកអ កអចេសស ុំ េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ េដយទូរស័ព េទេសវបេ្រមស មាជិកតមរយៈេលខ 

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

េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លក 

អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឥតគតៃិ ថ ។ េលកអ កកអ៏ចចូលេមល  េសៀវេភែណនាសំមាជកិ 

តមរយៈ mmp.healthnetcalifornia.com ឬទញយកវពីេគហទំពរ័េនះ។   

 

ឺ

កិច សន្យោេនះចូលជាធរមានេនក ុងែខែដលេលកអ កចុះេឈ ះក ុង Health Net Cal MediConnect េនចេនា ះ 

ពីៃថ ទី 1 ែខ មករ ឆា  ំ2021 និងៃថ ទ ី31 ែខ ធ ូ ឆា  ំ2021។ 

J. ពតមានេផ្សងេទៀតែដលេលកអ កនងទទលួបានពេយងខ  ័ ៌ ឹ ី  ុ ំ

េលកអ កគួរទទួលបានបណ័ សមា ល់សមាជិក Health Net Cal MediConnect រចួេហយ ពត័ម៌ានអពំីរេបៀបចូល 

េ្រប្របាស់ ប  ីរយេឈ ះអក ផ ល់េសវ និងឱសថស ន នង ពត័ម៌ានអំពីរេបៀបចូលេ្រប ប  ីឱសថែដលបានរ៉បរ់ង។ ិ

J1. បណ័ សមា ល់សមាជិក Health Net Cal MediConnect របស់េលកអ ក 

េ្រកមគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ េលកអ កនឹងមានបណ័ មយួស្រមាបេ់សវ Medicare និង Medi-Cal របស់េលកអ ក 

រមួមានេសវ និងករគា្ំរទរយៈយូរអែង ង េសវសុខភាពឥរយិាបថជាកល់កម់យួចនំួន និងេវជ ប  ។ 

េលកអ កចបំាច្់រត វបង ញបណ័ េនះ េនេពលែដលេលកអ កទទលួយកេសវ ឬេវជប   ណាមយួ។ 

េនះគឺជាគំរបូណ័ េដម្ប បងី  ញថាបណ័ របស់េលកអ កនងមាឹ នរបូរងដូចេម ច ៖ 

 

 

 

 

 

 

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


េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 1 ៖ ករចប់េផ មជាសមាជិក 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 19 ? 

 

្របសិនេបបណ័  Cal MediConnect ្រត វបានខូចខត, បាត, ់ ឬ្រត វេគលួច សូមេហទូរស័ព េទកន ់

េសវបេ្រមស មាជិកភា ម េហយ េយងខុំ នឹងេផ កតថ ជូីនេលកអ ក។ អ កអចទូរស័ព មកកន់

ែផ កេសវបេ្រមស មាជិកតមរយៈេលខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់

ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថឈ បស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ 

េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឥតគិតៃថ ។ ឺ

ដរបណាេលកអ កជាសមាជិកៃនគេ្រមាងរបស់េយងខ  ុ ំ េលកអ កមនិចបំាចេ់្របបណ័  Medicare ពណ៌ ្រកហម ស និង 

េខៀវ ឬបណ័  Medi-Cal card របស់េលកអ ក េដម្បទីទួលយកេសវនានាពី Cal MediConnect េឡយ។ 

សូមរក្សោទុកបណ័ ទងេំ នាះេនទីកែន ងសុវត ិភាព ស្រមាបេ់្របេនេពលែដលេលកអ ក្រត វករនាេពលេ្រកយ។ េបេលក

អ កបង ញបណ័  Medicare របស់េលកអ កជនួំ សបណ័ សមា ល់សមាជិក Health Net Cal MediConnect របស់

េលកអ ក េនាះអ កផ ល់េសវអចនឹងេចញវក ិ យប្រតជូន Medicare មនែិ មនជូនគេ្រមាងេយងខ ុ ំ េហយ

េលកអ កអចនងទទួឹ លបានវក ិ យប្រតេនះ។ សូមេមល ជំពូកទី 7 េដម្ប េីមល អ ីែដល្រត វេធ  េបេលកអ កទទលួបាន

វក ិ យប្រតពអ ី កផ ល់េសវ។  

សូមចងចថំា ស្រមាបេ់សវសុខភាពផ ូវចត ិ ឯកេទសែដលេលកអ កអចនងទទួឹ លបានពីគេ្រមាងសុខភាពផ ូវចត ិ េខនធី 

(MHP) េនាះេលកអ កនឹង្រតវ ករបណ័  Medi-Cal របស់េលកអ កេដម្បទទួី លបានេសវកម ទងេំ នាះ។  

J2. ប  ីរយេឈ ះអ កផ ល់េសវ និងឱសថស ន 

ប  ីរយេឈ ះអ កផ ល់េសវ និងឱសថស ន គឺជាប  ីរយេឈ ះអ កផ ល់េសវ និងឱសថស នក ុងបណា ញ  

Health Net Cal MediConnect ។ េនេពលែដលេលកអ កជាសមាជិកៃនគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ 

េលកអ កចបំាច្់រត វេ្របអ កផ ល់េសវក ុងបណា ញ េដម្បទីទួលបានេសវនានាែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ង។ 

មានករេលកែលងមយួចំនួនេនេពលេលកអ កចូលរមជាួ មយួគេ្រមាងរបស់េយង (សូមេមលទំពរ័ 14) ។ 

េលកអ កអចេសស ុំ ប  ីរយេឈ ះអ កផ ល់េសវ និងឱសថស ន េដយទូរស័ព េទេសវសមាជិកតមរយៈេលខ  

1-855-464-3571 (TTY: 711) ពីេម៉ាង 8 ្រពងឹដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ័ ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 

េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លក 

អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ពេន ះ គឥតគតៃិ ថ ។ េលកអ កកអ៏ចេមល ប  ីរយេឈ ះអ កផ ល់េសវ 

និងឱសថស ន តមរយៈ mmp.healthnetcalifornia.com ឬទញយកវេចញពេគហទំពរ័េនះ។  
ឺ

ី

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


េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 1 ៖ ករចប់េផ មជាសមាជិក 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 20 ? 

 

ទងំែផ កេសវបេ្រមស មាជិក និងេគហទពំរ័អចផ ល់ពត័ម៌ានចុងេ្រកយបផុំតដល់េលកអ កអំពីករែកែ្របេលអ ក 

ផ ល់េសវ និងឱសថស នក ុងបណា ញរបស់េយងខ ុ ំ។ េសៀវេភរយនាមអ កជំនាញែថទសំុខភាព (ដូចជាេវជ បណិ ត 

គិលនុប្បដ កក្រមតខ ិ ស់ និងអ កចិត ស ស ) មន ីរ (ដូចជាមន ីរេពទ្យ និងមនី រព្យោបាល) និងអ កផ ល់េសវកម ជំនួយ 

គា្ំរទ (ដូចជាអ កផ ល់េសវកម សុខភាពេពលៃថ មនុស្សេពញវយ័ និងសុខភាពតមផ ះ) ែដលេលកអ កអចជួបដូចជា

សមាជិក Health Net Cal MediConnect ។ េយងខ  ុ ំករ៏យនាមឱសថស នែដលេលកអ កអចនឹងេ្រប្របាស់េដម្ប ី
ទទួលបានឱសថមានេវជ ប  របស់េលកអ កផងែដរ។ ឱសថស នែដលបានរយេនកុ ងប  ីរយេឈ ះរមួមាន 

ករលករ់យ ករប  ទិញតមៃ្របសណីយ ៍ករេ្របឱសថេនផ ះ ករែថទរំយៈេពលែវង (LTC) ។ 

 

និយមនយ័អ កផ ល់េសវក ុងបណា ញ 

• បណា ញអ កផ ល់េសវរបស់ Health Net Cal MediConnect រមមាួ ន៖ 

o  េវជ បណ ិ ត គលិនុបដ ក នងអ ិ កជំនាញែថទសុំខភាពដៃទេទៀតែដលេលកអ កអចេទរកក ុងនាម

ជាសមាជិកៃនគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ  

o មន ីរព្យោបាល មន ីរេពទ្យ ស បនែ័ ថទ ំ

និងកែន ងដៃទេទៀតែដលផ ល់េសវសុខភាពេនក ុងគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ និង 

o LTSS េសវសុខភាពឥរយិាបថ ភា កង់រែថទសុំខភាពតមផ ះ អ កផ តផ់ង ប់រកិ រេវជ ស ស េ្រប
ជាបប់ានយូរ នងអ ិ កដៃទេទៀតែដលផ ល់របស់របរ នងេិ សវកម ែដលេលកអ កទទួលបានតមរយៈកម វធិី 

Medicare ឬ Medi-Cal ។  

អ កផ ល់េសវក ុងបណា ញ បានយល់្រពមទទលួយកករបង្់របាកព់គេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ ជាករបង្់របាក្់រគបច់ំននួ 

ស្រមាបេ់សវែដលសិ តេ្រកមករធានារ៉បរ់ង។ 
ី

និយមនយ័អ កផ ល់េសវក ងបណា ញ ុ

• ឱសថស នក ុងបណា ញ គជឺាឱសថស ន (ហងលកឱ់សថ) ែដលបានយល់្រពមេចញឱសថតម

េវជ ប  ជូនសមាជកគេិ ្រមាងេយងខ ុ ំ។ ចូរេ្របប  ីរយេឈ ះអ កផ ល់េសវ និងឱសថស ន េដម្បែីស រងរក

ឱសថស នក ុងបណា ញែដលេលកអ កចងេ់្រប។ 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 1 ៖ ករចប់េផ មជាសមាជិក 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 21 ? 

 

• េលកែលងក ុងករណីបនា ន ់េលកអ ក្រត វែតបំេពញេវជ ប  េនឱសថស នក ុងបណា ញណាមយួរបស់េយងខុំ  

្របសិនេបេលកអ កចងឲ្យ់ គេ្រមាងេយងខ ុ ំជួយប ង្់របាកឲ់្យ។ 

សូមេហទូរស័ព េទកនែ់ផក េសវបេ្រមស មាជិក តមរយៈេលខ 1-855-464-3571 (TTY:711), ស្រមាបព់ត័ម៌ាន 

បែន ម។ ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ 

និងៃថឈ បស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងេឹ ហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ 

ករេហទូរស័ព េនះ គឥតគតៃិ ថ ។  ទងំែផក េសវបេ្រមស មាជិក និងេគហទពំរ័ Health Net Cal MediConnect 

អចផ ល់ពត័ម៌ានចុងេ្រកយបផុំតដល់អ កអពំបច ី ុប្បន ភាពៃនករផា ស់ប ូរអ កផ ល់េសវ នងឱសិ ថស នក ុងបណា ញ

របស់េយងខ ។ំ  

ឺ

 ុ

J3. ប  ីឱសថសិ តេ្រកមករធានារ៉បរ់ង 

គេ្រមាងេនះមានប  ីឱសថសិ តេ្រកមករធានារ៉បរ់ង។ េយងខ ុ ំេហវេដយខ ីថា «ប  ីឱសថ»។ ប  ីេនះ 

្របាបព់ី្របេភទឱសថមានេវជ ប  ែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ងេដយ Health Net Cal MediConnect។ 

ប  ីឱសថេនះ ក្៏របាបេ់លកអ កពីវធិាន ឬករដកក់្រមតិេលឱសថណាមយួ ដូចជាែដនកណំតៃ់នបរមិាណែដល 

េលកអ កអចទទួលបាន។ សូមអនជំពូកទី 5 ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែនម សី ពីវធិាន និងករដកក់្រមតិទងំេនះ។ 

េរៀងរល់ឆា េំយងខ ុ ំនងេឹ ផ ឲ្យេលកអ ក នូវពត័ម៌ានអំពីរេបៀបទទួលបាន ប  ីឱសថ បែ៉ុន ករផា ស់ប ូរមយួចំននួអច 

េកតេឡងក ងឆា នំមយួៗ។ េដម្ប ទទួលបានពត័ម៌ានថ ីៗបផុំតអពំឱសថណាមយួែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ង 

សូមចូលេមល វបិុសយថ ៍
  ុ ី ី ី

mmp.healthnetcalifornia.com ឬេហទូរស័ព េទេលខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) 

ពីេម៉ាង 8 ្រពកឹដល់េម៉ាង 8 ល ច ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក 

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

ឥតគិតៃថ ។ 
ឺ

J4. ករពន្យល់ពអត ្របេយាជន ៍ី

េនេពលេលកអ កេ្របអត ្របេយាជនឱស៍ ថមានេវជ ប   Part D របស់េលកអ ក េយងខ  ុនំឹងេផ របាយករណ៍សេង ប 

មយួជូនេលកអ ក េដម ្បជីួយ េអយេលកអ កយល់ នងិតមដនករបង្់របាកស់្រមាបឱ់សថមានេវជ ប  ៃន Part D 

របស់េលកអ ក។ របាយករណ៍សេង បេនះ េហថាជា ករពន្យល់អំពអត ី ្របេយាជន ៍(EOB)។ 

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


េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 1 ៖ ករចប់េផ មជាសមាជិក 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 22 ? 

 

ករពន្យល់អំពអត ី ្របេយាជន ៍្របាបេ់លកអ កនូវចំនួនសរបុែដលេលកអ ក ឬ អ កដៃទេទៀតតំណាងឲ្យេលកអ ក 

បានចំណាយេនេលឱសថមានេវជ ប   Part D របស់េលកអ ក នងចំិ ននួសរបែុ ដលេយងខ  ុ ំបានបងៃ់ថ ជូន 

ស្រមាបឱ់សថមានេវជ ប   Part D នមីយួៗរបស់េលកអ កេនក ុងអំឡុងែខេនាះ។ EOB មានពត័ម៌ានបែន ម 

អំពីឱសថអ កេ្រប្របាស់។  ជពូំកទី 6 ផ ល់ពត័ម៌ានបែន មអពីំ EOB នងរេបៀបែដលវនឹងជួយ ដល់េលកអ ក 

កុ ងករតមដនករធានារ៉បរ់ងេលឱសថរបស់េលកអ ក។ 
ិ

EOB កម៏ានផងែដរេនេពលេលកអ កេសស ុំ។ េដម្ប ទទួី លបានឯកសរចម ង សូមទកទងែ់ ផ កេសវបេ្រមស មាជកិ 

តមរយៈេលខ 1-855-464-3571 (TTY:711) ពីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម់ាង 8 យប ់ចបព់ីៃថ ចន ័ ដល់ៃថ សុ្រក។  

េ្រកេម៉ាងេធ ករ េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ 

េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឥតគិតៃថ ។ ឺ

K. រេបៀបរក្សោបច ប្បន ភាពកំណត្រតសមាជកភាពរបសេលកអ ក ុ ់ ិ ់

េលកអ កអចរក្សោបច ុប្បន ភាពកណំត្់រតសមាជិកភាពរបស់េលកអ ក តមរយៈករជូនដំណឹងដល់េយងខ ុ ំ

េនេពលពត័ម៌ានរបស់េលកអ កផា ស់ប ូរ។  

អ កផ ល់េសវ នងឱសិ ថស នក ុងបណា ញៃនគេ្រមាង ចបំាច្់រត វមានពត័ម៌ាន្រតម្រឹ ត វអពំេីលកអ ក។ 

ពួកេគេ្របកំ ណត្់រតសមាជិកភាពរបស់េលកអ កេដម្បដីងឹពីេសវ និងឱសថ ែដលេលកអ កទទួលយក 

និងតៃម ៃនេសវ និងឱសថទងេំ នះ។ អ្រស័យេហតុេនះ េលកអ កចបំាច្់រត វជួយ ដល់េយងខ ុ ំក ុងកររក្សោបច ុប្បន ភាព

ៃនពត័ម៌ានរបស់េលកអ ក។ 

សូមជូនដណឹំងដល់េយងខ ុអំំ ពី៖ 

• ករផា ស់បូ រេឈ ះ អសយដ ន ឬេលខទូរស័ព របស់េលកអ ក។ 

• ករផា ស់បូ រេលករធានារ៉បរ់ងសុខភាពេផ្សងេទៀតដូចជាពនីិេយាជក និេយាជកប ីឬ្របពន េលកអ ក 

ឬសំណងរបស់កម ករ។ 

• ពក្យបណ ឹ ងទមទរសំណងដូចជាករទមទរពីេ្រគាះថា ករ់ថយន ។ 

• ករទទួលបានករែថទេំនផ ះ ឬមន ីរេពទ្យ។ 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 1 ៖ ករចប់េផ មជាសមាជិក 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 23 ? 

 

• ែថទេំនមន ីរេពទ្យ ឬបន បស់េ ង ះបនា ន។់ 

• ករផា ស់ប ូរចំេពះអ កេមលែថរបស់េលកអ ក (ឬនរណាមា កែ់ដលទទួលខុស្រត វចំេពះេលកអ ក) 

• េលកអ កគឺជាែផ កមយួ ឬក យជាែផ កមយួៃនករសិក្សោ្រសវ្រជាវ្រសវ្រជាវគ ីនកិ។ 

្របសិនេបពត័ម៌ានណាមយួផា ស់ប ូរ សូមឲ្យេយងខ  ុ ំបានដឹងេដយេហទូរស័ព មកកនេ់សវបេ្រមស មាជិកតមរយៈេលខ 

1-855-464-3571 (TTY: 711) ពីេម៉ាង 8 ្រពកឹរហូតដល់េម៉ាង 8 ល ចពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 

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

េនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឥតគតៃិ ថ ។ ឺ
 

K1. ឯកជនភាពពត័ម៌ានឯកជនភាពផា ល់ខ ួន (PHI) 
ពត័ម៌ានក ុងកណំត្់រតសមាជិកភាពរបស់េលកអ កអចមានពត័ម៌ានសុខភាពផា ល់ខ ួន (PHI) ។ ច្បោបរ់ដ  

និងសហពន ័ ត្រម វឲ្យេយងរ ក្សោទុក PHI របស់េលកអ កជាលក ណៈឯកជន។ េយង្រត វ្របាកដថា PHI របស់េលកអ ក 

្រត វបានករពរ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន មអំពីរេបៀបែដលេយងក រពរ PHI របស់អ កដូចេម ច សូមេមល ជំពូកទី 8។ 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect 
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េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
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ជំពូកទី 2៖ េលខទូរស័ព  និងធនធានសំខន់ៗ  

េសចក ីេផ ម 

ជំពូកេនះផ ល់ឲ្យេលកអ កនូវពត័ម៌ានទំនាកទំ់ នងស្រមាបធនធា់ នសំខនៗ់ែដលអចជយួ េលកអ កឲ្យេឆ យសំណួររបស់

េលកអ កអំព ីHealth Net Cal MediConnect នងអត ិ ្របេយាជនៃ៍នករែថទសុំខភាពរបស់េលកអ ក។ 

េលកអ កកអ៏ចេ្របជំពូកេនះេដម្បទទួី លបានពត័ម៌ានអំពីរេបៀបទកទ់ងអ កស្រមបស្រម លែផ កែថទរំបស់េលកអ ក 

និងអ កេផ្សងេទៀតែដលអចជយួ ដល់េលកអ កបាន។ ពក្យគន ឹះនិងនិយមនយ័របស់វមានេនក ុងលំដបអក្ស់ រ

្រកមេនកុ ងជំពូកចុងេ្រកយៃន េសៀវេភែណនាសំមាជិក។ 
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វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
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A. រេបៀបទកទ់ងេសវបេ្រមសមាជិក Health Net Cal MediConnect  

េហទូរស័ព េទេលខ 1-855-464-3571 ករេហទូរស័ព េនះ គឥតគិតៃថ ។ 

មានបុគ លិកចបេំ ្រមក រមា កេ់នទីេនះេដម្បនីិយាយជាមយួេលកអ ក 

ពីៃថ ចន ័ ដល់ៃថ សុ្រក ពីេម៉ាង 8:00 ្រពកដលឹ ់ 8:00 យប ់បនា បព់ីេម៉ាងេធ ករ 

េនចុងសបា ហ៍និងៃថ ឈបសំ់រក េលកអ កអចទុកជាសរបាន។ 

េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ 

េយងខ ុ ំមានផ ល់ជូនេសវបកែ្របេដយឥតគតៃិ ថ ស្រមាបេល់ កអ កែដលមនេិ ចះ

និយាយភាសអងេ់គ ស។ 

ឺ

TTY 711 (េសវកម ប ូ នបន ករេហទូរស័ព ជាតិ) ករេហទូរស័ព េនះ គឥតគិតៃថ ។  

េលខេនះគឺស្រមាបអ ់ កែដលមានប  ក ុងករស ប ់ឬនយិាយ។ 

េលកអ កចបំាច្់រត វមានឧបករណ៍ទូរស័ព ពិេសសេដម ្បេីហេទកនេ់លខេនះ។ 

បេ្រមក រចបេ់ម៉ាង 8:00 ្រពឹក ដល់េម៉ាង 8:00 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាង

េធ ករ េរៀងរល់ៃថច ុងសបា ហ៍ និងៃថឈ បស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ 

េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ 

ឺ

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

សរេសរសំបុ្រត Health Net Community Solutions, Inc. 
P.O. Box 10422 

Van Nuys, CA 91410-0422 

េគហទំពរ័ mmp.healthnetcalifornia.com 

 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html
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េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
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A1. េពលណា្រត វទកទ់ងេទេសវបេ្រមសមាជិក 

• សំណួរអំពគីេ្រមាង  

• សំណួរអំពីករទមទរសំណង ករេចញវកិ យប្រតគតិៃថ  ឬបណ័ សមា ល់សមាជិក 

• េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ងអំពីករែថទសុំខភាពេលកអ ក 

o េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ងអំពីករែថទសុំខភាពរបស់េលកអ ក គឺជាេសចក ីសេ្រមចអំពី ៖ 

– អត ្របេយាជន ៍និងេសវែដលមានកររ៉បរ់ងរបស់េលកអ ក ឬ 

– ចំនួនទកឹ្របាកែ់ដលេយងខ ុ ំនងឹបងស់្រមាបេ់សវសុខភាពេលកអ ក។ 

o សូមទូរស័ព មកកនេ់យងខ ុ ំ ្របសិនេបអ កមានសំណួរពីេសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ងអំពីករែថទំ

សុខភាពេលកអ ក។ 

o េដម្បែីស ងយល់បែន មអពំីេសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង សូមេមលជំពូកទី 9 ។ 

• បណ ឹ ងឧទ រណ៍អំពីករែថទសុំខភាពេលកអ ក 

o បណ ឹ ងឧទ រណ៍គឺជាវធិផី ូវករមយួក ុងករេស សំុឲ្យេយងខ ុ ំពនិិត្យេឡងវញិេលេសចក ីសេ្រមច ែដលេយងបាន

េធ េឡងអំពីករធានារ៉បរ់ងរបស់េលកអ ក នងិេស សំុឲ្យេយងខ ុ ំផា ស់ប ូរេសចក ីសេ្រមចេនាះ 

្របសិនេបេលកអ កគិតថា េយងខ ុ ំមានកំហុសឆ ង។   

o េដម្បសិីក្សោបែន មអំពីករប ឹងឧទ រណ៍ សូមេមលជំពូកទី 9 ។ 

• បណ ឹ ងតវ៉អំពីករែថទសុំខភាពរបស់េលកអ ក 

o េលកអ កអចប ងឹតវ៉អពំីេយង ឬអ កផ ល់េសវែថទណំាមយួ (រមួទងំអ កផ ល់ េសវែថទកំ ុងបណា ញ 

ឬេ្រកបណា ញ) អ កផ ល់េសវែថទកំ ុងបណា ញ គឺជាអ កផ ល់េសវែថទែំដលេធ ករជាមយួគេ្រមាង

សុខភាព។ េលកអ កកអ៏ចប ឹងតវ៉អំពគុីណភាពៃនករែថទសុំខភាពែដលេលកអ កទទួលបាន មកកន់

េយងខ ុ ំ ឬមកកនអ់ង ភាពែកលម គុណភាព (សូមេមលែផ ក «F» )។ 
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1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
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o េលកអ កអចទូរស័ព មកកនេ់យងខ ុ ំ េហយពន្យល់ពីបណ ឹ ងតវ៉របស់អ ក។ ទូរស័ព មកកន់

ែផ កេសវបេ្រមស មាជិករបស់េយងខុំ តមរយៈេលខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹក 

ដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក 

េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ 

ករេហទូរស័ព េនះ គឥតគឺ តៃិ ថ ។ 

o ្របសិនេបបណ ឹ ងតវ៉េលកអ កគឺអំពីករសេ្រមចចតិ េលកររ៉បរ់ងអំពីករែថទសុំខភាពរបស់េលកអ ក 

េលកអ កអចេធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍បាន (សូមេមលែផ កខងេល)។ 

o េលកអ កអចេផ បណ ឹ ងតវ៉អពំី Health Net Cal MediConnect េទកន ់Medicare ។  

េលកអ កអចេ្រប្របាស់ទ្រមងែ់បបបទតមបណា ញអុីនធណិឺតេន 

www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx។ ឬេលកអ កអចទូរស័ព េទ  

1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) េដម្បេីស សំុជនំួយ។ 

o េលកអ កអចប ងឹតវ៉អពំី Health Net Cal MediConnect េទកម វធិី Cal MediConnect Ombuds 

េដយទូរស័ព មកកនេ់លខ 1-855-501-3077 (TTY: 1-855-847-7914)។  

o េដម្បសិីក្សោបែន មពីករដកប់ណ ឹ ងតវ៉ទកទ់ងនងឹករែថទសុំខភាពរបស់េលកអ ក សូមេមលជំពូកទី 9។ 

• េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ងឱសថរបស់េលកអ ក 

o េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បឱ់សថរបស់េលកអ ក គឺជាេសចក ីសេ្រមចអំពី ៖ 

– អត ្របេយាជន ៍និងឱសថែដលបានរ៉បរ់ងរបស់អ ក ឬ 

– ចំនួនទកឹ្របាក ់ែដលេយងនងឹបងស់្រមាបឱ់សថរបស់េលកអ ក។ 

o េនះ អនុវត ចំេពះឱសថ Part D របស់េលកអ ក ឱសថ្រត វករេវជ ប  របស់ Medi-Cal និងឱសថមនិ្រត វ

ករេវជ ប  របស់ Medi-Cal។ 

o ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន មសីព ីេសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ងឱសថ្រត វករេវជប   របស់េលកអ ក 

សូមេមល ជំពូកទ 9។ 

 

ី

 

http://www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx


េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 2 ៖ េលខទូរស័ព  និងធនធានសំខន់ៗ  
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 29 ? 

 

• បណ ឹ ងឧទ រណ៍អំពឱីសថរបស់េលកអ ក 

o បណ ឹ ងឧទ រណ៍ គឺជាវធិីមយួក ុងករេស សំុឲ្យេយងខ ុ ំផា ស់ប ូរេសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង។ 

o ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន មស ីពីវធិដីកប់ណ ឹ ងឧទ រណ៍អពំីឱសថ្រត វករេវជ ប  របស់េលកអ កតមទូរស័ព  

សូមទំនាកទ់នំងេសវសមាជកិ តមរយៈេលខ 1-855-464-3571 (TTY:711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹក 

ដល់េម៉ាង 8 យប ់ចបព់ីៃថ ចន័ ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ 

និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ 

េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ 

o ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន មសីព ីករដកបណ់ ឹ ងឧទ រណ៍អពំីឱសថ្រត វករេវជប   របស់អ ក 

សូមេមលជំពូកទ 9។ 

 

ី

• បណ ឹ ងតវ៉អំពីឱសថរបស់អ ក 

o េលកអ កអចដកប់ណ ឹ ងតវ៉អំពីេយងខ ុ ំ ឬឱសថស នណាមយួ។ េនះរមួប  ូ លទងំបណ ឹ ងតវ៉ពីឱសថ

្រត វករេវជ ប  របស់េលកអ កផងែដរ។ 

o ្របសិនេបករប ងឹតវ៉របស់េលកអ កេធ េឡងចំេពះេសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង អំពីឱសថ្រត វករ

េវជ ប   េនាះេលកអ កអចប ឹងឧទ រណ៍បាន។ (សូមេមលែផ កខងេល។) 

o េលកអ កអចេផ បណ ឹ ងតវ៉អពំី Health Net Cal MediConnect េទកន ់Medicare ។  

េលកអ កអចេ្រប្របាស់ទ្រមងែ់បបបទតមបណា ញអុីនធណិឺតេន 

www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx។ ឬេលកអ កអចទូរស័ព េទ 

1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) េដម្បេីស សំុជនំួយ។ 

 

o ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន មសីព ីករដកបណ់ ឹ ងតវ៉អពំីឱសថ្រត វករេវជ ប  របស់េលកអ ក 

សូមេមល ជំពូកទ 9។ 

 

ី

http://www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx


េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 2 ៖ េលខទូរស័ព  និងធនធានសំខន់ៗ  
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 30 ? 

 

• ករបង្់របាកស់្រមាបក់រែថទសុំខភាព ឬឱសថែដលេលកអ កបានបង្់របាក ់រចួេហយ 

o ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន មអំពីរេបៀបេស សំុឲ្យេយងបង្់របាកឲ់្យេលកអ កវញិ 

ឬបងវ់កិ យប្រតែដលេលកអ កទទួលបាន សូមេមលជំពូកទី 7 ។ 

o ្របសិនេបេលកអ កេសស ុំឲ្យេយងខ ុ ំបងវ់ក ិ យប្រត េហយេយងបដិេសធែផ កណាមយួៃនសំេណ  

របស់េលកអ កេនាះ េលកអ កអចប ឹងឧទ រណ៍េលេសចកស ី េ្រមចរបស់េយង។ សូមេមលជំពូកទី 9 

ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន មសីព ីបណ ឹ ងឧទ រណ៍។ 

B. រេបៀបទកទ់ងអ កស្រមបស្រម លករែថទរំបស់េលកអ ក 

អ កស្រមបស្រម លករែថទ ំគឺជាមនុស្សដសំ៏ខនម់ា កែ់ដលេធ ករជាមយួេលកអ ក ជាមយួគេ្រមាងសុខភាព នងជាិ
មយួអ កផ ល់េសវែថទសំុខភាពរបស់េលកអ ក េដម្បធីានាឲ្យ្របាកដថា េលកអ កទទលួបានករែថទសំុខភាព

ែដលេលកអ ក្រត វករ។ អ កស្រមបស្រម លករែថទមំា កន់ឹង្រត វចតត់ងំស្រមាបេ់លកអ ក េនេពលែដលេលកអ ក

ក យជាសមាជិកៃនគេ្រមាង។ អ កស្រមបស្រម លែថទរំបស់េលកអ កនឹងទកទងេ់ លកអ កេនេពលេលកអ កចុះ 

េឈ ះក ុងគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ។ 

 

េសវបេ្រមស មាជិកអច្របាបេ់លកអ កពីរេបៀបែដលេលកអ កអចទកទងអ ់ កស្រមបស្រម លែផ កែថទរំបស់េលកអ ក

បាន។ អ កស្រមបស្រម លករែថទជំួយ េរៀបចំដកប់ ូ លគា េសវែថទសំុខភាពេដម ្បបំី េពញឲ្យបានេទតមត្រម វករ

ៃនករែថទសំុខភាពរបស់េលកអ ក។ ពួកេគេធ ករជាមយួេលកអ កេដម្បេីរៀបចគំេ្រមាងែថទរំបស់េលកអ ក។ 

ពួកេគជួយ េលកអ កក ុងករសេ្រមចេ្រជសេរស ្រក មែថទសុំខភាពេលកអ ក។ អ កស្រមបស្រម លករែថទំ

របស់េលកអ កផ ល់ពត័ម៌ានែដលេលកអ ក្រត វករេដម្ប្ីរគប្់រគងករែថទសំុខភាពរបស់េលកអ ក។ េនះ កន៏ឹង

ជួយ េលកអ កបេង តជេ្រមស ែដល្រតឹម្រត វស្រមាបេ់លកអ កផងែដរ។ េលកអ កអចេហទូរសព េទកនេ់សវបេ្រម 
សមាជិក្របសិនេបេលកអ ក្រត វករជំនួយក ុងករទកទ់ងជាមយួនឹងអ កស្រមបស្រម លករែថទរំបស់េលកអ ក។ 

 

្របសិនេបេលកអ កចងផ់ា ស់ប ូរអ កស្រមបស្រម លករែថទរំបស់េលកអ ក ឬមានសំណួរ បែន មណាមយួ សូម

ទំនាកទ់ំនងេលខទូរស័ព ខងេ្រកមេនះ។ 

 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 2 ៖ េលខទូរស័ព  និងធនធានសំខន់ៗ  
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 31 ? 

 

េលកអ កកអ៏ចេហទូរស័ព មកកនអ ់ កស្រមបស្រម លករែថទរំបស់េលកអ កផងែដរមនុេពលពួកេគទកទ់ង 

េលកអ ក។ សូមេហទូរស័ពម កកនេ់លខខងេ្រកមេហយ េស សំុនិយាយេទ កនអ ់ កស្រមបស្រម លករែថទរំបស់ 

េលកអ ក។ 
្របេភទទំនាក់ទំនង  

េហទូរស័ព េទេលខ 1-855-464-3571 ករេហទូរស័ព េនះ គឥតគិតៃថ ។ 

ចបព់ីៃថ ចន ័ ដល់ៃថ សុ្រក េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់បនា បព់ីេម៉ាងេធ ករ 

េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ 

េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ 

េយងខ ុ ំមានផ ល់ជូនេសវបកែ្របេដយឥតគតៃិ ថ ស្រមាបេល់ កអ កែដលមនេិ ចះ

និយាយភាសអងេ់គ ស។ 

ឺ

TTY 711 (េសវកម ប ូ នបន ករេហទូរស័ព ជាតិ) ករេហទូរស័ព េនះ គឥតគិតៃថ ។  

េលខេនះគឺស្រមាបអ ់ កែដលមានប  ក ុងករស ប ់ឬនយិាយ។ 

េលកអ កចបំាច្់រត វមានឧបករណ៍ទូរស័ព ពិេសសេដម្ប េីហេទកនេ់លខេនះ។ 

បេ្រមក រចបេ់ម៉ាង 8:00 ្រពឹក ដល់េម៉ាង 8:00 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាង

េធ ករ េរៀងរល់ៃថច ុងសបា ហ៍ និងៃថឈ បស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ 

េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ 

ឺ

សរេសរសំបុ្រត Health Net Community Solutions, Inc. 
P.O. Box 10422 

Van Nuys, CA 91410-0422 

 

B1. េនេពលណា្រត វទកទងអ ់ កស្រមបស្រម លរបស់េលកអ ក 

• សំណួរអំពីករែថទសំុខភាពរបស់េលកអ ក 

• សំណួរអំពករទទួលបានេសវសុខភាពឥរយិាបថ (សុខភាពផ ូវចិត  និងវបត ិ ិេ្រប្របាស់សរធាតុេញ ន)   

• សំណួរអំពមេធ្យោបាយេធ ដេំណ រ 

• សំណួរអំពីករផ ល់េសវ និងជំនួយគា្ំរទរយៈេពលយូរអែង ង (LTSS) ។  

ី

ី
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្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 32 ? 

 

LTSS រមួមានេសវមនុស្សេពញវយ័តមសហគមន (៍ CBAS) កម វធិីេសវកម ពហុេគាលបំណងស្រមាបម់នុស្សចស់ 

(MSSP) និង មន ីរែថទ ំ(Nursing Facilities) (NF)។ 

េពលខ ះ េលកអ កអចទទលួជំនួយជាមយួនងត្រឹ ម វករក ុងកររស់េន នងករែថទ ំសុខភាព្របចៃំថ របស់អ ក។  

េលកអ កអចទទួលេសវខងេ្រកមេនះ ៖ 

• េសវមនុស្សេពញវយ័តមសហគមន ៍(CBAS) 

• កម វធិីេសវកម ពហុេគាលបណំងស្រមាបម់នុស្សចស់ (MSSP) 

• ករែថទេំដយមនី រជំនាញ 

• ករព្យោបាលេដយចលនា 

• ករព្យោបាលស រសម្បទរងកយ 

• ករព្យោបាលវបិត ិពក្យសំដ ី

• េសវសង មេវជស  ស  និង 

• ករែថទសុំខភាពតមផ ះ។  

េសវមនុស្សេពញវយ័តមសហគមន ៍(CBAS) ៖ 

សមាជិក Medi-Cal ែដលមានកំេសយផូ វកយ ផ ូវចិត  ឬសង មែដលេកត  េឡងបនា បព់ីអយុ18 ឆា  ំនិងែដលអច

ទទលួអត ្របេយាជនព៍េសវមនុស្សេពញវយ័តមសហគមន (៍ CBAS) អចមានសិទ ិទទលួបានេសវេនះ។ 

សមាជិកមានសិទ ទិទួលបាន្រត វបំេពញលក ណៈវនិិច យ័ណាមយួដូចខងេ្រកម៖ 

• ត្រម វករែដលសមលម នឹងបំេពញតមក្រមតិៃនមនី រែថទកំ្រមតិ A (NF-A) ឬេលសពីេនះ 

• ពិករភាពែផ កយល់ដឹងពក្រមតមធ្យិ ម េទធ នធ រ រមួទងំជងំឺេភ ចករចងចពំ ក្រមតិមធ្យម េទធ នធ រ ឬ

ជំងឺវេង ងវង នេ់ផ្សងេទៀត 

• ពិករភាពែផ កលូតលស់ 

ិ

ី

ី ់ ី ់
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្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
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េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
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ពិករភាពែផ កយល់ដឹងពកី្រមតិ្រសល េទមធ្យម រមទួ ងជំ ងំឺេភ ចករចងច ំឬជំងឺវេង ងវង ន ់េហយ្រត វករជនួយ ឬ

ករ្រគប្់រគងេលសកម ភាពពីរដូច ខងេ្រកម ៖ 

ំ

 

o ងូតទឹក 

o េស  កពក ់

o ប ុ កចណីំខ ួនឯង 

o ករចូលបន បទ់ឹក 

o ករេដរចុះេឡង 

o ករេផ រពីកែនង មយួេទកែន ងមយួេទៀត 

o ្រគប្់រគងករេ្រប្របាស់ឱសថ 

o អនាមយ័ 

 

ជំងឺផ ូវចត ិ រៃំរ ៉ឬរបសួខួរក្បោល និង្រត វករជំនួយ ឬករ្រគប្់រគងេលសកម ភាព ពីរដូចខងេ្រកម ៖ 

 

o ងូតទឹក 

o េស  កពក ់

o ប ុ កចណីំខ ួនឯង 

o ករចូលបន បទ់ឹក 

o ករេដរចុះេឡង 

o ករេផ រពីកែនង មយួេទកែន ងមយួេទៀត 

 

្រគប្់រគងករេ្រប្របាស់ឱសថ ឬ្រត វករជំនួយ ឬករ្រគប្់រគងេលត្រម វករ ណាមយួពបី  ីសកម ភាពខងេល និង

សកម ភាពណាមយួខងេ្រកម ៖ 

o អនាមយ័ 

o ករ្រគប្់រគង្របាកក់ស 

o ករេ្រប្របាស់ធនធាន 

o ករេរៀបចំចណីំអហរ 

o មេធ្យោបាយេធ ដំេណ រ 
 

• ក ីរពំឹងសមេហតុផល ែដលថាេសវបង រនឹងរក្សោ ឬេធ ឲ្យ្របេសរដល់ក្រមតិ មុខងរបច ុប្បន  (ឧទហរណ៍ 

ក ុងករណីមានរបសួខួរក្បោលេដយសរករ បះ៉ទង ិចផ ូវចិត  ឬករឆ ងេរគ) 
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1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
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• មានលទ ភាពខ ស់ក ុងករចុះេខ្សោយបែន ម និងទនំងជាអចដកេ់នក ុងកែន ង ែថទ ំ្របសិនេបគា នកម វធិី 

CBAS (ឧទហរណ៍ ក ុងករណីមានដុពកក ំ ុងខរួក្បោល ឬជំងឺវេង ងវង នទ់កទ់ងនឹងេមេរគេអដស៍) 

កម វធិីេសវកម ពហុេគាលបណំងស្រមាបម់នុស្សចស់ (MSSP) ៖ 

េដម្បមីានលក ណៈសម្បត ទទួិ លបានកម វធិីេសវកម ពហុេគាលបំណងស្រមាបម់នុស្សចស់ (MSSP) សមាជិក 

Medi-Cal ្រត វបំេពញ្រគបលក់  ណៈវនិិច យ័ដូចខងេ្រកម៖ 

• មានអយុ 65 ឆា  ំឬេលសពីេនះ 

• មានប  កព់ីករសិតេ នក ុងមន ីរែថទជំំនាញ (SNF) 

• រស់េនេខនធីមយួែដលមានកម វធិី MSSP និងសិត េនកុង តំបនេ់សវៃនកម វធិ ី

• សម្រសបស្រមាបេ់សវ្រគប្់រគងករែថទ។ំ 

• អចទទួលបានេសវកុ ងករក្រមតិតៃម របស់ MSSP 

មន ីរែថទ ំ(NF) ៖ 

សមាជិក្រត វែត្រត វករករែថទែំផ កេវជស  ស រយៈេពលែវងឬខ ី 24 េម៉ាងេទតមេវជ ប  របស់្រគ េពទ្យេដម្បមីានសិទ ិ
ទទួលបានករែថទរំយៈេពលែវង (LTC) ឬេដម ្បចីូលមន ីរែថទជំំនាញ (SNF)។ 

 

 

 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 2 ៖ េលខទូរស័ព  និងធនធានសំខន់ៗ  
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 35 ? 

 

C. រេបៀបទកទងបណាញេហទរសព ស្របក្សោពគលនប្បដក ់  ូ ័ ុ ំ ឹ ី ិ ុ  

ែខ្សទូរស័ព ផ ល់ឱវទេដយគលិនុបដ កៃនកម វធិី Health Net Cal MediConnect គជឺាេសវកម ែដលផ ល់នូវករ 

បង តប់ង ញ នងឱវិ ទរបស់គិលនុបដ កតមទូរស័ព េដយឥតគិតៃថ ពីអ កគ ីនកសិ  ស ្របកបេដយករបណុ ះ 

បណា លែដលមានេពញ 24 េម៉ាងក ុងមយួៃថ  7 ៃថ ក ុងមយួសបា ហ៍។ បណា ញែខ្សទូរស័ព សំុ្របឹក្សោពីគលិនុបដ កផ ល់ 

នូវករវយតៃម ប៉ាន្់របមាណេលករែថទសុំខភាពផា ល់ភា មៗេដម្បជួី យ សមាជិកកំណតនូ់វក្រមតៃិ នករែថទែំដល្រត វ 

ករេនេពលេនាះ។ អ កគ ីនិកស ស បានផ ល់ករពិេ្រគាះេយាបល់មយួទល់នឹងមយួ េឆយ  សំណួរសុខភាព 

និងករគា្ំរទែផកេ រគស  ែដលផ ល់អំណាចដល់សមាជកេិ ដម្បេីធ ករសំេរចចត ិ េដយភាពេជឿជាក ់

និង្រតឹម្រត វេលករែថទ ំនិងករព្យោបាលរបស់ពួកេគ។ សមាជិកអចមានលទ ភាពចូលេ្រប្របាស់ែខ្សទូរស័ព ផ ល់ 

ឱវទេដយគលិនុបដ កេដយេហេលខេសវសមាជកិៃនកម វធិី Health Net Cal MediConnect 

ែដលមានេនេលខ ងបណ័ សមា ល់សមាជិករបស់ពកួេគ។ 

េហទូរស័ព េទេលខ 1-855-464-3571 ករេហទូរស័ព េនះ គឥតគិតៃថ ។ 

ករផ ល់ករបង តបេ់ ្រង ននិងឱវទរបស់គលិនុបដ កយកិពីសំណាកអ ់ កគ ីនកសិ  ស 

្របកបេដយករបណុ ះបណា លគីមានេពញ 24 េម៉ាងក ុងមយួៃថ  7 ៃថ  កុ ងមយួសបា ហ៍។ 

េយងខ ុ ំមានផ ល់ជូនេសវបកែ្របេដយឥតគតៃិ ថ ស្រមាបេល់ កអ កែដលមនេិ ចះនយាយិ
ភាសអងេ់គ ស។ 

ឺ

TTY TTY: 711 ករេហទូរស័ព េនះ គឥតគតិៃថ ។  

េលខេនះគឺស្រមាបអ ់ កែដលមានប  ក ុងករស ប ់ឬនយិាយ។ 

េលកអ កចបំាច្់រត វមានឧបករណ៍ទូរស័ព ពិេសសេដម្ប េីហេទកនេ់លខេនះ។ 

ករផ ល់ករបង តបេ់ ្រង ននិងឱវទរបស់គលិនុបដ កយកិពីសំណាកអ ់ កគ ីនកសិ  ស 

្របកបេដយករបណុ ះបណា លគីមានេពញ 24 េម៉ាងក ុងមយួៃថ  7 ៃថ  កុ ងមយួសបា ហ៍។ 

ឺ

 

C1. េនេពលណា្រត វទកទ់ងែខ្សទូរស័ព ផ ល់ឱវទេដយគិលនុបដ ក  

• សំណួរអំពីករែថទសំុខភាពរបស់េលកអ ក 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 2 ៖ េលខទូរស័ព  និងធនធានសំខន់ៗ  
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 36 ? 

 

D. រេបៀបទកទងបណាញទរសព វបត សខភាពឥរយាបថ ់  ូ ័ ិ ិ ុ ិ

បណា ញសុខភាព្រគប្់រគង (MHN) ្របតិបត ិករបណា ញទូរស័ព វបត ិ ិសុខភាពឥរយិាបថ 24/7 ស្រមាបស់មាជិក 
ែដល្រត វករជំនួយ្របេភទេនះ។ េនេពលណាមយួក ុងអំឡុងេពលសមាជិកេហអចេសស ុំនិយាយេទកនអ ់ កគ  ី
និកស ស ែដលមានអជា បណ័ ែដលអចជួយ ពួកេគក ុងករទទួលបានេសវែដលពួកេគ្រត វករ។ 
សមាជិកនានាអចេ្របែខ្សទូរស័ព េពលមានវបិត ិេនះ េដយេហេទេលខខងេ្រកម។ 

េហទូរស័ព េទេលខ 1-855-464-3571 ករេហទូរស័ព េនះ គឥតគិតៃថ ។ 

អ កគ ីនកសិ  ស សុខភាពឥរយិាបថែដលមានអជា បណ័  អចរកបាន 24 េម៉ាង 
ក ុងមយួៃថ  7 ៃថ ក ុងមយួសបា ហ៍។ 

េយងខ ុ ំមានផ ល់ជូនេសវបកែ្របេដយឥតគតៃិ ថ ស្រមាបេល់ កអ កែដលមនេិ ចះ
និយាយភាសអងេ់គ ស។ 

ឺ

TTY 711 (េសវកម ប ូ នបន ករេហទូរស័ព ជាតិ) ករេហទូរស័ព េនះ គឥតគិតៃថ ។  

េលខេនះគឺស្រមាបអ ់ កែដលមានប  ក ុងករស ប ់ឬនយិាយ។ 
េលកអ កចបំាច្់រត វមានឧបករណ៍ទូរស័ព ពិេសសេដម្ប េីហេទកនេ់លខេនះ។ 

អ កគ ីនកសិ  ស សុខភាពឥរយិាបថែដលមានអជា បណ័  អចរកបាន 24 េម៉ាង 
ក ុងមយួៃថ  7 ៃថ ក ុងមយួសបា ហ៍។ 

ឺ

 

D1. េនេពលណា្រត វទកទងបណា់  ញទូរស័ព វបត ិ ិសុខភាពឥរយិាបថ 

• សំណួរអំពីេសវសុខភាពរងកយ និងេសវេ្រប្របាស់សរធាតុេញ ន 

• កម វធិី Health Net Cal MediConnect ផ ល់ជូនេលកអ កនូវពត័ម៌ានេវជស  ស  នងដបំូនា នរយៈេពល 24 
េម៉ាង។ េនេពលែដលេលកអ កេហទូរស័ព  អ កឯកេទសសុខភាពឥរយិាបថរបស់េយងខំនងេឆ យសំណួរ
ទកទ់ងនងសុខុមាលភាពរបស់េលកអ ក។ ្របសិនេបេលកអ កមានត្រម វករសុខភាពបនា ន ់ប៉ុែន មនិែមន
ជាករសេ ង ះបនា នេ់នាះ េលកអ កអចទូរស័ព មកកនែ់ខ្សវបត ិ ិសុខភាពឥរយិាបថរបស់េយង 24 េម៉ាង
ក ុងមយួៃថ,  7 ៃថ ក ុងមយួសបា ហ៍ ស្រមាបសំ់ណួរេវជ ស ស ទកទ់ងនងសុខភាពផ ូវចត ិ ។ 

ិ
 ុ ឹ

ឹ

ឹ

ស្រមាបសំ់ណួរទកទងន់ ងេឹ សវឯកេទសសុខភាពផ ូវចត ិ ៃនេខនធីរបស់េលកអ ក សូមេមលទំពរ័ទ 46 ។ ី



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 2 ៖ េលខទូរស័ព  និងធនធានសំខន់ៗ  
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 37 ? 

 

E. រេបៀបទកទងេទកនកម វធផ ល្របក្សោ នងគា្រទករធានារ៉បរ់ងសខភាព (HICAP)   ់ ់ ិ ី ់ ឹ ិ ំ ុ

កម វធិីគា្ំរទ និងករ្របឹក្សោេលករធានារ៉បរ់ងសុខភាព (HICAP) ផ ល់ករ្របឹក្សោេលករធានារ៉បរ់ងសុខភាព

េដយឥតគិតៃថ ដល់េលកអ ក ែដលមានកម វធិី Medicare។ អ ក្របក្សោឹ េយាបល់របស់ HICAP អច

េឆ យសំណួរេលកអ ក នងជយួ េលកអ កឲ្យែស ងយល់ពីអ ែីដល្រត វេធ េដម្បេីដះ្រសយប  របស់េលកអ ក។  

HICAP មានអ ក្របក្សោឹ េយាបល់ែដលបានបណុ ះបណា លេន្រគបេ់ខនធ ីេហយេសវេនះ គឥតគតិៃថ ។  
ិ

ឺ

HICAP មនមានទំនាកទំ់ នងនង្រក មហុ៊នធានារ៉ប ់ឬគេ្រមាងសុខភាពណាមយួេឡយ។ ិ ឹ 

េហទូរស័ព េទេលខ 1-213-383-4519 

េសវកម សហគមនន៍ិងមនុស្សចស់ៃន្រស ក Los Angeles៖ 1-800-824-0780  

ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក ពីេម៉ាង 9:00 ្រពកឹដល់េម៉ាង 5:00 ល ច 

TTY េសវកម សហគមនន៍ិងមនុស្សចស់ៃន្រស ក Los Angeles៖ 

711 

េលខេនះគឺស្រមាបអ ់ កែដលមានប  ក ុងករស ប ់ឬនយិាយ។ 

េលកអ កចបំាច្់រត វមានឧបករណ៍ទូរស័ព ពិេសសេដម្ប េីហេទកនេ់លខេនះ។ 

សរេសរសំបុ្រត HICAP 

Center for Health Care Rights 

520 S. Lafayette Park Place, Suite 214  

Los Angeles, CA 90057 

េគហទំពរ័ www.healthcarerights.org 

 

www.healthcarerights.org


េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 2 ៖ េលខទូរស័ព  និងធនធានសំខន់ៗ  
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 38 ? 

 

E1. េនេពលណា្រត វទកទ់ងេទ HICAP 

• សំណួរអំពគីេ្រមាង Cal MediConnect របស់េលកអ ក ឬ Medicare េផ្សងេទៀត 

o អ ក្របឹក្សោរបស់ HICAP អចេឆ យសំណួររបស់េលកអ កអពីំករផា ស់ប ូរេទគេ្រមាងថ ី នងជួិ យ េលកអ ក៖ 

– ែស ងយល់សិទ ិរបស់េលកអ ក 

– ែស ងយល់ពីជេ្រមស គេ្រមាងរបស់េលកអ ក 

– ដកប់ណ ឹ ងតវ៉អំពីករែថទសំុខភាព ឬករព្យោបាលរបស់េលកអ ក នង 

– េដះ្រសយប  ជាមយួវក ិ យប្រតរបស់េលកអ ក។ 

ិ
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្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 39 ? 

 

F. រេបៀបទំនាកទំនងអង ភាពែកលម គុណភាព (QIO)  ់

រដ របស់េយងមានអង ភាពមយួេហថា Livanta ។ អង ភាពេនះ គឺជា្រក មេវជ បណិ ត នងអ កជំនាញែថទសុំខភាព

ដៃទេទៀត ែដលជួយ ែកលម គុណភាពែថទសំុខភាពស្រមាបអ់ កេនកុង កម វធិី Medicare។ Livanta មនិមានទំនាក់

ទំនងនងឹគេ្រមាងរបស់េយងខុ េំឡយ។ 

ិ

េហទូរស័ព េទេលខ 1-877-588-1123  

TTY 1-855-887-6668  

េលខេនះគឺស្រមាបអ ់ កែដលមានប  ក ុងករស ប ់ឬនយិាយ។ 

េលកអ កចបំាច្់រត វមានឧបករណ៍ទូរស័ព ពិេសសេដម្ប េីហេទកនេ់លខេនះ។ 

សរេសរសំបុ្រត Livanta BFCC-QIO Program 

10820 Guilford Road, Suite 202 

Annapolis Junction, MD 20701 

េគហទំពរ័ www.livantaqio.com 

 

F1. េនេពលណា្រត វទកទ់ងេទ Livanta 

• សំណួរអំពីករែថទសំុខភាពរបស់េលកអ ក 

o េលកអ កអចេធ បណ ឹ ងតវ៉ពកីរែថទែំដលេលកអ កបានទទួល ្របសិនេប ៖ 

– មានប  ជាមយួគុណភាពរែថទ ំ

– គិតថាករស កេ់នមន ីរេពទ្យរបស់េលកអ ក្រត វប  បឆ់ាបេ់ពក ឬ 

– គិតថាេសវែថទសុំខភាពេនផ ះ មន ីរែថទជំំនាញ 

ឬមនី រស រនីតិសម្បទៃនករពិេ្រគាះជំងឺេ្រកទូលំទូលយ (CORF) កពុំងប  បេ់លឿនេពក។  

  

www.livantaqio.com


េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 2 ៖ េលខទូរស័ព  និងធនធានសំខន់ៗ  
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
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G. រេបៀបទកទងកម វធ Medicare ់ ិ ី

Medicare គឺជាកម វធិីធានារ៉បស់ុខភាពសហពន័ ស្រមាបអ់ កែដលមានអយុ 65ឆា  ំឬេលសពីេនះ ជនពិករ

អយុេ្រកម 65 ឆា  ំនងអ កែដលមានជំងឺត្រមងេនាមដំណាកក់លចុងេ្រកយ (ត្រមងេនាមែលងដំេណ រករ

ជាអចិៃ ន យែ៍ដលត្រម វឲ្យលងឈម ឬប ូរត្រមងេនាម)។ 
ិ

ទីភា កង់រសហពន័ ែដលទទលួបន ុកកម វធិី Medicare គជាមជ្ឈមណ លផ ល់េសវ Medicare និង Medicaid  

ឬ CMS។ 
ឺ

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

ករេហទូរស័ពមកក នេ់លខេនះ គឺឥតគិតៃថ  24 េម៉ាងកុ ងមយួៃថ  7 ៃថ ក ុងមយួ

សបា ហ៍។ 

TTY 1-877-486-2048។ ករេហទូរស័ព េនះ គឥតគឺ តៃិ ថ ។ 

េលខេនះគឺស្រមាបអ ់ កែដលមានប  ក ុងករស ប ់ឬនយិាយ។ 

េលកអ កចបំាច្់រត វមានឧបករណ៍ទូរស័ព ពិេសសេដម្ប េីហេទកនេ់លខេនះ។ 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 2 ៖ េលខទូរស័ព  និងធនធានសំខន់ៗ  
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
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េគហទំពរ័ www.medicare.gov 

េនះគឺជាេគហទពំរ័ផូ វករស្រមាប ់Medicare។ វផ ល់ជូនេលកអ កនូវពត័ម៌ាន

ថ ីៗបំផុតអំពី Medicare ។ វកម៏ានពត័ម៌ានសី ពីមន ីរេពទ្យ កែន ងែថទ ំ្រគ េពទ្យ 

ទីភា កង់រសុខភាពតម ផ ះ និងមន ីរលងឈមផងែដរ។ េគហទំពរ័េនះ រមួមាន

កូនេសៀវេភ ែដលអ កអច្រពីនេដយផា ល់េចញពីកុពំ្យទូរ័របស់េលកអ ក។ 

េលកអ កកអ៏ចរកេឃញេលខទំនាកទំ់ នងកម វធិី Medicare បានផងែដរេនកុង រដ 

របស់េលកអ កេដយេ្រជសេរស យក «Forms, Help & Resource» េហយបនា បម់ក 

ចុចេល «Phone numbers & websites» ។ 

េគហទំពរ័ Medicare មានឧបករណ៍ដូចខងេ្រកមេនះ េដម្បជីាជំនួយដល់េលកអ ក

ក ុងករែស ងរកគេ្រមាងេនកុ ងតំបនរ់បស់េលកអ ក ៖ 

ែស ងរកគេ្រមាង Medicare ៖ ផល ់ជូនពត៌័ មានផា ល់ខួ នអពំីគេ្រមាងេ្រប
ឱសថ្រត វករេវជ ប  របស់ Medicare គេ្រមាងសុខភាព Medicare  

និងេគាលនេយាបាយ Medigap (ករធានារ៉បរ់ងបែន មៃន Medicare)  

េនកុ ងតំបនរ់បស់អ ក។ សូមេ្រជសេរស  “ែស ងរកគេ្រមាង” ។ 

្របសិនេបេលកអ កមនមាិ នកុពំ្យទូរ័េទ បណា ល័យក ុងតបំន ់ឬមជ្ឈមណ លចស់ជរ

របស់េលកអ កអចជួយ េលកអ កចូលេទកនេ់គហទពំរ័េនះ េដយេ្រប្របាស់កុពំ្យរូទរ័

របស់ពួកេគ។ ឬេលកអ កអចទូរស័ព េទ Medicare តមេលខខងេលេហយ្របាប ់

ពួកេគពអ ី ីែដលេលកអ កកំពុងែស ងរក។ ពួកេគនឹងែស ងរកពត័ម៌ានេនេលេគហទពំរ័ 

្រពីនវេចញ េហយេផ ជូនេលកអ ក។ 

  

https://www.medicare.gov
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H. រេបៀបទកទងេទកន Medi-Cal Health Care Options ់ ់

ជេ្រមស ែថទសុំខភាព Medi-Cal អចជួយ េលកអ កបាន ្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរអំពីករេ្រជសេរស គេ្រមាង 

Cal MediConnect ឬប  ក ុងករចុះេឈ ះេផ្សងេទៀត។   

េហទូរស័ព េទេលខ 1-844-580-7272 

តំណាងែផ កជេ្រមស ែថទសុំខភាពបេ្រមក រេនចេនា ះេម៉ាង 8:00 ្រពឹក និងេម៉ាង 

6:00 ល ច ពៃថ ចន  ដល់ៃថស ុ្រក។ ី

TTY 1-800-430-7077 

េលខេនះគឺស្រមាបអ ់ កែដលមានប  ក ុងករស ប ់ឬនយិាយ។ 

េលកអ កចបំាច្់រត វមានឧបករណ៍ទូរស័ព ពេសសេដម្ប េហេទកនេ់លខេនះ។ ិ ី

សរេសរសំបុ្រត California Department of Health Care Services 

Health Care Options 

P.O. Box 989009 

West Sacramento, CA 95798-9850 

េគហទំពរ័ www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov 

  

https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov
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I. រេបៀបទកទងេទកនកម វធ Cal MediConnect Ombuds  ់ ់ ិ ី

កម វធិី Cal MediConnect Ombuds គឺជាអ កគាពំរក ុងនាមជាតំណាងរបស់េលកអ ក។ 

ពួកេគអចេឆ យសំណួរ្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉េហយអចជួយ េលកអ កឲ្យយល់ពីអ ីែដល្រត វេធ ។  

កម វធិី Cal MediConnect Ombuds អចជួយ េលកអ កជាមយួនឹងប  េសវ ឬវក ិ យប្រតផងែដរ។ កម វធ  

Cal MediConnect Ombuds មនមាិ នទំនាកទំ់ នងជាមយួគេ្រមាងេយងខ ុ ំឬ្រក មហុ៊នធានារ៉បរ់ង 

ឬគេ្រមាងសុខភាពណាមយួេឡយ។ េសវទងេំ នះ គឥតគតៃិ ថ ។ 

ិ ី

ឺ

េហទូរស័ព េទេលខ 1-855-501-3077 ករេហទូរស័ព េនះ គឥតគិតៃថ ។ 

ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក ពីេម៉ាង 9:00 ្រពកឹដល់េម៉ាង 5:00 ល ច 

េលកែលងែតៃថឈ បស់្រមាក  

ឺ

TTY 711 

ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក ពីេម៉ាង 9:00 ្រពកឹដល់េម៉ាង 5:00 ល ច 

េលកែលងែតៃថឈ បស់្រមាក 

េលខេនះគឺស្រមាបអ ់ កែដលមានប  ក ុងករស ប ់ឬនយិាយ។ 

េលកអ កចបំាច្់រត វមានឧបករណ៍ទូរស័ព ពិេសសេដម្ប េីហេទកនេ់លខេនះ។ 
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សរេសរសំបុ្រត 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 

 

 

 

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

resolution/ombudsman/ 

 

https://calduals.org/background/cal-mediconnect/problem-resolution/ombudsman/
https://calduals.org/background/cal-mediconnect/problem-resolution/ombudsman/
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J. រេបៀបទកទងេសវកម សង មកច របស្រសក ់ ិ ់  

្របសិនេបេលកអ ក្រត វករជនួំ យជាមយួេសវកម ស្រមាបេ់សវកម សង មកច ិ ្រស កណាមយួែដលផ ល់ជនួំ យ ក ុងករណី 

ែដលមាន ផល្របេយាជនែ៍ដលពកព់ន ័  សូមទំនាកទំ់ នង្រកសួងសង មកិច របស់្រសកក  ុងតំបនរ់បស់េលកអ ក។  

េហទូរស័ព េទេលខ 1-866-613-3777 ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។  

េលកែលងែតៃថឈ បស់្រមាក៖ 

ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក ពីេម៉ាង 7:30 ្រពកឹដល់េម៉ាង 7:30 ល ច  

ៃថ អទត្យ េម៉ាង 8:00 ្រពក ដល់េម៉ាង 4:30 ល ច។ ិ ឹ

TTY 711 (េសវកម ប ូ នបន ករេហទូរស័ព ជាតិ)  

េលខេនះគឺស្រមាបអ ់ កែដលមានប  ក ុងករស ប ់ឬនយិាយ។ 

េលកអ កចបំាច្់រត វមានឧបករណ៍ទូរស័ព ពិេសសេដម្ប េីហេទកនេ់លខេនះ។ 

 

សរេសរសំបុ្រត សូមេមល េនេល dpss.lacounty.gov/en/resources/offices.html 

ឬេនកុ ងេសៀវេភទូរស័ព របស់អ កេដយេយាងេទេលទំពរ័ពណ៌សេដម ្បែីស ងរក 

ករយិាល័យបេ្រមេ សវសង មេនជិតេលកអ កបំផុត។ 

េគហទំពរ័ dpss.lacounty.gov 

 

  

https://dpss.lacounty.gov/en/resources/offices.html
https://dpss.lacounty.gov
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K. រេបៀបទកទងគេ្រមាងសខភាពផ វចត ឯកេទស្រស ករបសេលកអ ក ់ ុ ូ ិ ់

េសវកម សុខភាពផ ូវចិត ឯកេទសៃនកម វធិី Medi-Cal គមឺានស្រមាបេ់លកអ កតមរយៈគេ្រមាងសុខភាពផ ូវចិត  

(MHP) របស់្រស ក ្របសិនេបេ លកអ កបំេពញបាន្រគបល់ក ខណ ត្រម វករចបំាចែ់ផ កេវជ ស ស ។ 

េហទូរស័ព េទេលខ ែខ្សទូរស័ព បនា នៃ់ន្រកសួងសុខភាពផ ូវចត ិ  (DMH) េខនធ ីLos Angeles៖ 

1-800-854-7771 ករេហទូរស័ព េនះ គឥតគិតៃថ ។ 

24 េម៉ាងក ុងមយួៃថ , ្របាពំីរៃថ ក ុងមយួសបា ហ៍ 

េយងខ ុ ំមានផ ល់ជូនេសវបកែ្របេដយឥតគតៃិ ថ ស្រមាបេល់ កអ កែដលមនេិ ចះ

និយាយភាសអងេ់គ ស។ 

ឺ

TTY 711 (េសវកម ប ូ នបន ករេហទូរស័ព ជាតិ) ករេហទូរស័ព េនះ គឥតគិតៃថ ។  

េលខេនះគឺស្រមាបអ ់ កែដលមានប  ក ុងករស ប ់ឬនយិាយ។ 

េលកអ កចបំាច្់រត វមានឧបករណ៍ទូរស័ព ពិេសសេដម្ប េីហេទកនេ់លខេនះ។ 

24 េម៉ាងក ុងមយួៃថ , ្របាពំីរៃថ ក ុងមយួសបា ហ៍ 

ឺ

 

K1. ទកទងគេ់ ្រមាងសុខភាពផ ូវចិត ឯកេទសៃនេខនធីអំពី៖ 

• សំណួរអំពេសវសុខភាពឥរយិាបថែដលផ ល់េដយេខនធី 

• ស្រមាបព់ត័ម៌ានសមា តអ់ំពសុខភាពផ ូវចត ិ  េដយឥតគិតៃថ  សូមទកទងអ ់ កផ ល់េសវ និងករ្របកឹ្សោេយាបល់

អំពវបត ិ  ិេនេពលណាកប៏ាន សូមេហទូរស័ព មកកនែ់ខ្សទូរស័ព បនា នរ់បស់្រកសួងសុខភាពផ ូវចិត   

Los Angeles ។ 

ី

ី

ី
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្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 47 ? 

 

L. រេបៀបទកទង្រកសង្រគប្រគងសខភបាលរដ  California ់ ួ ់ ុ ិ

នាយកដ ន្រគប្់រគងសុខភបិាលរដ កលីហ័ រញ៉ា (DMHC, California Department of Managed Care) ទទលួ

ខុស្រត វកុ ងករដកប់  តិ េទេលគេ្រមាងសុខភាពទងំឡាយ។ មជ្ឈមណ លជំនួយរបស់ DMHC អចជួយ េលកអ ក

ក ងករដកបណ់  ឹ ងឧទ រណ៍ នងបណិ ឹ ងតវ៉  ចំេពះគេ្រមាងសុខភាពរបស់េលកអ កសីព ីេសវនានារបស់ Medi-Cal ។ ុ

េហទូរស័ព េទេលខ 1-888-466-2219 

តំណាង DMHC គឺេនរងច់បំេ្រមេ លកអ កចបព់ីេម៉ាង 8:00 ្រពឹកដល់េម៉ាង 6:00 

ល ច ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ 

TTY 1-877-688-9891 

េលខេនះគឺស្រមាបអ ់ កែដលមានប  ក ុងករស ប ់ឬនយិាយ។ 

េលកអ កចបំាច្់រត វមានឧបករណ៍ទូរស័ព ពិេសសេដម្ប េីហេទកនេ់លខេនះ។ 

សរេសរសំបុ្រត Help Center 

California Department of Managed Health Care 

980 Ninth Street, Suite 500 

Sacramento, CA 95814-2725 

ទូរសរ 1-916-255-5241 

េគហទំពរ័ www.dmhc.ca.gov   

  

https://www.dmhc.ca.gov
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្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 48 ? 

 

M. ធនធានដៃទេទៀត 

ទីភា កង់រេសវមនុស្សចស់ក ុងមូលដ ន 
 

ទីភា កង់រេសវមនុស្សចស់ក ុងមលូដ នរបស់េលកអ កអចផ ល់ពត័ម៌ានជូនអ ក នងជយួ ស្រមបស្រម លេសវ

ែដលមានស្រមាបម់នុស្សចស់។ 
ិ

 

េហទូរស័ព េទេលខ 1-800-510-2020 

ពីៃថ ចន ័ ដល់ៃថ សុ្រក ពីេម៉ាង 8:00 ្រពកឹដល់េម៉ាង 5:00 ល ច 

េលកែលងែតៃថឈ បស់្រមាក។ 

TTY 711 (េសវកម ប ូ នបន ករេហទូរស័ព ជាតិ) 

េលខេនះគឺស្រមាបអ ់ កែដលមានប  ក ុងករស ប ់ឬនយិាយ។ 

េលកអ កចបំាច្់រត វមានឧបករណ៍ទូរស័ព ពិេសសេដម្ប េីហេទកនេ់លខេនះ។ 

េគហទំពរ័ https://wdacs.lacounty.gov/programs/aaa/ 

 
 
 

https://wdacs.lacounty.gov/programs/aaa/
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្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
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នាយកដ នេសវែថទសំុខភាព (DHCS) 

 
ក ុងនាមជាសមាជកិមា កៃ់នគេ្រមាងេយងខ ុ ំ េលកអ កមានសិទ ិទទួលបានទងំកម វធិី Medicare និង Medi-Cal 

(Medicaid) ។ Medi-Cal (Medicaid) គឺជាកម វធិីរមួមយួរបសរ់ ដ ភបិាលសហពន័  និងរដ  ែដលជួយ ដល់

ចំណាយែផ កេវជ ស ស ស្រមាបម់នុស្សជាកល់កែ់ដលមានចំណូលទប និងធនធានមានក្រមត។ិ  ្របសិនេបេលក

អ កមានសំណួរអំពជំនួយែដលេលកអ កទទួលពកម វធិី Medi-Cal (Medicaid) សូមទំនាកទំនងនាយកដ នេសវ

ែថទសំុខភាព (DHCS)។ 
ី ី ់

 

េហទូរស័ព េទេលខ 1-888-452-8609 ករេហទូរស័ព េនះ គឥតគិតៃថ  

ពីៃថ ចន ័ ដល់ៃថ សុ្រក ពីេម៉ាង 8:00 ្រពកឹដល់េម៉ាង 5:00 ល ច 

េលកែលងែតៃថឈ បស់្រមាក។ 

ឺ



TTY 711 (េសវកម ប ូ នបន ករេហទូរស័ព ជាតិ) 

េលខេនះគឺស្រមាបអ ់ កែដលមានប  ក ុងករស ប ់ឬនយិាយ។ 

េលកអ កចបំាច្់រត វមានឧបករណ៍ទូរស័ព ពិេសសេដម្ប េីហេទកនេ់លខេនះ។ 

េគហទំពរ័ www.dhcs.ca.gov/individuals 

 

 

https://www.dhcs.ca.gov/individuals
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្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
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សន ិសុខសង ម 

សន ិសុខសង មទទលួខុស្រត វក ុងករកណំតសិ់ទ ទទួិ លបាន និង្រគប្់រគងករចុះេឈ ះចូលកម វធិី Medicare។ ពលរដ 
សហរដ អេមរកិ ែដលមានអយុ 65ឆា  ំឬេលសពីេនះ ឬែដលមានពិករភាព ឬជំងតឺ្រមងេនាមដំណាកក់លចុងេ្រកយ 
និងបំេពញតមលក ខណ មយចំនួន គឺមានសិទ ិទទួលកម វធិី Medicare។ ្របសិនេបេលកអ កទទួលបានករ្រត តពនិិត្យ
ែផ កសន ិសុខសង មរចួេហយេនាះ ករចុះេឈ ះចូលកម វធិី Medicare គឺេធ េឡង េដយស័ យ្របវតិ ។ ្របសិនេប
េលកអ កមនទិ នប់ានករ្រត តពិនិត្យែផ កសន ិសុខសង មេទ េលកអ ក្រត វចុះេឈ ះក ុងកម វធិី Medicare។ សន ិសុខ
សង ម្រគប្់រគងដំេណ រករចុះេឈ ះស្រមាបកម ់ វធិី Medicare។ េដម្បដីកព់ក្យសំុ Medicare េលកអ កអចទូរស័ព 
មកកនស់ន ិសុខសង ម ឬអចអេ  ញមកកនក់រយិាល័យសន ិសុខសង មក ុងតបំនរ់បស់អ ក។ 

ួ

សន ិសុខសង មកទទួ៏ លខុស្រត វផងែដរេលករកណំតព់ីេលកអ កណាែដល្រត វបង្់របាកបែ់ ន មស្រមាបក់រធានារ៉បរ់ង
េទេលឱសថ្រត វករេវជ ប   Part D េដយសរពួកេគមានចំណូលខ ស់។ ្របសិនេបេលកអ កទទួលបាន
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«អ កផ លេសវកម ក ងបណាញ» 
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េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
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័ ៌ ី ៉ ់ ់

់ ុ  

េសវគឺជាករែថទសុំខភាព េសវនិងករគា្ំរទរយៈេពលយូរអែង ង ករផ តផ់ ង ់េសវសុខភាពឥរយិាបថ ឱសថ

មាននិងគា នេវជ ប   បរកិ រ និងេសវេផ្សងេទៀត។ េសវែដលមានករធានារ៉បរ់ង៖ គឺជាេសវទងំេនះណាមយួ 

ែដលគេ្រមាងេយងខុំ បងៃ់ថ ជូន។ ករែថទសុំខភាពែដលបានធានារ៉បរ់រង សុខភាពឥរយិាបថ និងេសវ 

និងករគា្ំរទរយៈយូរអែងង  (LTSS) ្រត វបានរយេនក ុងតរងអត ្របេយាជនេ៍នក ុងជពូំកទី 4 ។ 

អ កផ ល់េសវែថទ ំគឺជាេវជ បណ ិ ត គលិនុបដ ក និងបគុ លេផ្សងេទៀតែដលផ ល់េសវ និងករែថទសំុខភាពជូនេលក

អ ក។ ពក្យ អ កផ ល់េសវ រមួមានមន ីរេពទ្យ ភា កង់រសុខភាពតមផ ះ គ នីីក និងកែន ងេផ្សងេទៀតែដលផ ល់ឲ្យអ កនូវ 

េសវែថទសុំខភាព េសវសុខភាពឥរយិាបថ ឧបករណ៍េវជ ស ស  និងេសវនិងករគា្ំរទរយៈេពលយូរអែង ងមយួចំននួ 

(LTSS) ។  

បណា ញអ កផ ល់េសវគឺជាអ កផ ល់េសវ ែដលេធ ករជាមយួគេ្រមាងសុខភាព។ អ កផ ល់េសវែថទទំងេំ នះ 

បាន្រពមទទួល យកករបង្់របាករ់បស់េយងជាករបង្់របាកេ់ពញេលញ។  អ កផ ល់េសវែថទក ំ ុងបណា ញ

េចញវក ិ យប្រតឲ្យេយងេដយផា ល់ ស្រមាបក់រែថទែំដលពួកេគផ ល់ជូនអ ក។ េនេពលែដលេលកអ កជបួពិេ្រគាះ

ជាមយួអ កផ ល់េសវែថទក ំ ុងបណា ញ ជាធម តអ កមនិបងអ់ ី ស្រមាបេ់សវែដលមានកររ៉បរ់ងេនាះេទ។ 

B. វធានសពករទទួលបានករែថទសខភាព សខភាពឥរយាបថ 

នងេសវនងករគា្រទរយៈេពលែវង (LTSS) ែដលធានារបរងេដយគេ្រមាងេនះ 
ិ  ី ី ំ ុ ុ ិ

ិ ិ ំ ៉ ់

Health Net Cal MediConnect ធានារ៉បរ់ងេលករផ ល់េសវទងអសំ ់ែដលធានារ៉បរ់ងេដយ Medicare នង  

Medi-Cal ។ រមមាួ នសុខភាពឥរយិាបថ េសវ នងិករគា្ំរទរយៈេពលយូរអែង ង (LTSS) ។ 
ិ

Health Net Cal MediConnect ជាទូេទនងឹបង្់របាកស់្រមាបេ់សវែថទសុំខភាព េសវសុខភាពឥរយិាបថ និង 

LTSS ែដលេលកអ កទទួលបាន្របសិនេបេលកអ កេធ តមវធិានរបស់គេ្រមាង។ េដម្ប មីានកររ៉បរ់ងពគីេ្រមាង៖ 

• ករែថទសុំខភាពែដលេលកអ កទទួល្រត វែតជា អត ្របេយាជនរ៍បស់គេ្រមាងមយួ។ េនះមាននយ័ថា ករែថទំ

េនាះ ្រត វែតមានេនកុ ងតរងអត ្របេយាជនៃន៍ គេ្រមាង។ (តរងគឺេនកុ ងជំពូកទី 4 ៃនេសៀវេភែណនាេំនះ)។ 
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្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
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• ករែថទ្ំរត វែត្រត វបានកណំតថ់ាចបំាចខ់ងេវជស  ស ។ េដយភាពចបំាចខ់ងេវជស  ស េយងចងម់ាន 

នយ័ថាេលកអ ក្រត វករេសវេដម្បទីបស់ ត ់េរគវនិិច យ័ ឬព្យោបាលជងំឺរបស់េលកអ កឬេដម្បរីក្សោស ន 

ភាពសុខភាពបច ុប្បន របស់េលកអ ក។ េនះរមួប  ូ លទងំករែថទ ំែដលេលកអ កមនចបំាចចូ់លមន ីរេពទ្យ ឬ

មន ីរែថទ។ំ វកម៏ាននយ័ផងែដរថា េសវ បរកិ រផ តផ ់ ង ់ឬឱសថែដលបំេពញតមបទដ នអនុវត ែផ កេវជស  ស  

ែដលអចទទួលយកបាន។  

• ស្រមាបេ់សវេវជ ស ស  អ ក្រត វែតមានបណា ញមយួេហថា អ កផ ល់េសវែថទសុំខភាពបឋម (PCP) 
ែដលបានបង បក់រែថទ ំឬបាន្របាបអ់ កេទជួបជាមយួេវជ បណ ិ តមយួេផ្សងេទៀត។ ក ុងនាមជាសមាជិកមា ក់

ៃនគេ្រមាង េលកអ ក្រត វែតេ្រជសេរស អ កផ ល់េសវក ុងបណា ញជា PCP របស់េលកអ ក។ 

o ក ុងករណីជាេ្រចន PCP បណា ញរបស់េលកអ ក ្រត វែតផ ល់ករយល់្រពមពីេលកអ កមុនេពលេលក 

អ កអចេមល េឃញនរណាមា កែ់ដលមនែិ មនជា PCP របស់េលកអក  ឬេ្របអ កផ ល់េសវេផ្សងេទៀត 

េនក ុងបណា ញរបស់គេ្រមាងេនះ។ េនះេហថា ករប ូ នបន ។ ្របសិនេបេលកអ កមនទិ ទួលបានករ 

យល់្រពមេនាះេទ Health Net Cal MediConnect អចនងឹមនិធានារ៉បរ់ងេលេសវនានាេឡយ។ 

េលកអ កមន្រិ ត វករប ូ នបន េទេដម្បេីមល អ កឯកេទសជាកល់កម់យួចំននួដូចជាអ កឯកេទសខងសុខ

ភាពរបស់ សី ។ េដម្ប ែីស ងយល់បែន មអពីំករប ូ នបន  សូមេមល ទំពរ័ទី 62។ 

o PCP ៃនគេ្រមាងេយងខុំ ជាបស់ម ន័ ជាសខជាមយួ្រក មករងរេវជ ស ស ។ េនេពលេលកអក េ្រជសេរស  

PCP របស់េលកអ ក េលកអ កកក៏ពុំងេ្រជសេរស ្រក មករងរេវជ ស ស ែដលជាបជ់ាសម ន័ សខជាមយួ 

គា ផងែដរ។ េនះមាននយ័ថា PCP របស់េលកអ កនឹងកំពុងេធ ករប ូ នេលកអ កបន េទកនអ ់ កឯក 

េទស និងេសវកម ែដលមានសម ន័ ភាពជាសខ ជាមយួនឹង្រក មករងរេវជស  ស របស់គាតផ់ងែដរ។ 

្រក មករងរេវជស  ស  គឺជា ្រក ម PCP ្រគ េពទ្យឯកេទស និងអ កផ ល់េសវកម ែថទសុំខភាពដៃទេទៀត

ែដលេធ ករងរជាមយួគា េហយ ្រត វបានចុះកចិ សន្យោេដម្បេីធ ករងរជាមយួគេ្រមាងេយងខ ុ ំ។ 

o េលកអ កមនចិ បំាច្់រត វករករប  ូ នព PCP របស់េលកអ កស្រមាបក់រែថទសំេ ង ះបនា ន ់ 

ឬករែថទ្ំរត វករបនា ន ់ឬេដម្ប ជួី បជាមយួអ កផ ល់េសវសុខភាព សី េឡយ។ េលកអ កអចទទួល

្របេភទែថទេំផ្សងេទៀតេដយមនិចបំាចម់ានករប ូ នព PCP របស់េលកអ ក។ 

េដម្បែីស ងយល់បែន មអពីំចណុំចេនះ សូមេមល ទពំរ័ទី 62។ 

o េដម្បែីស ងយល់បែន មអពំីករេ្រជសេរស  PCP សូមេមល ទពំរ័ទី 60។ 
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សុខភាពេលកអ ក និងេសវធានារ៉បរ់ងេផ្សងេទៀត 

 

• េលកអ ក្រត វែតទទួលករែថទពីំអ កផ ល់េសវកម ៃនបណា  ញែដលជាបស់ម ន័ ជាសខជាមយួនងឹ
្រក មករងរេវជស  ស របស់ PCP របស់េលកអ ក។ ជាធម ត គេ្រមាងនងមឹ និរ៉បរ់ងេលករែថទែំដលទទួល
ពអ កផ ល់េសវ ែដលមនេិ ធ ក រជាមយួគេ្រមាងសុខភាពនង្រិ ក មករងរេវជ ស ស របស់ PCP 
របស់េលកអ កេនាះេឡយ។ ខងេ្រកមេនះ គឺជាករណីមយួចំនួនេនេពលវធិានេនះ មនអនិ ុវត  ៖ 

o គេ្រមាងរមមាួ នករែថទសំេ ង ះបនា ន ់ឬករែថទ្ំរត វករបនា នព់ីអ កផ ល់េសវេ្រកបណា ញ។ េដម្បែីសង  
យល់បែន ម និងេដម្ប ដីឹងថាេតករែថទបនាំ  ន ់ឬភា មៗចបំាច្់រត វករអ ីខ ះ សូមេមល ែផ ក H ទំពរ័ទ ី75។ 

o ្របសិនេបេលកអ ក្រត វករករែថទ ំែដលមានេនក ុងគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំេហយអ កផ ល់េសវក ុង
បណា ញមនអចផ ល់ករែថទជូំនេលកអ កបាន េនាះេលកអ កអចទទលួករែថទពំីអ កផ ល់េសវេ្រក
បណា ញ។ ្របសិនេបេលកអ ក្រត វបានមានត្រម វឲ្យជួបជាមយួអ កផ ល់េសវកម េនេ្រកបណា ញ 
េនាះនឹងទមទរត្រម វឲ្យមានករអនុ  តផ ល់សិទ ិជាមុន។ កលណាករអនុ  ត្រត វបានឯកភាព 
យល់្រពម អ កផ ល់េសវកម ែដលេសស ុំនិងអ កផ ល់េសវកម ែដលទទលួនឹង្រត វបានជ្រមាបជូនដណឹំង 
អំពីករអនុ  តឲ្យសិទ ិែដល្រត វបានឯកភាពយល់្រពម។ េនក ុងស នភាពេនះ េយង នងឹធានារ៉ប់
រងេលករែថទេំដយឥតគិតៃថ ចំេពះអ ក។ េដម្បែីសងយ ល់អំពីករទទួលបានករយល់្រពម 
េដម្បជួី បអ កផ ល់េសវេនខងេ្រកបណា ញ សូមេមល ែផក  D ទំពរទ ី57។ 

o គេ្រមាងធានារ៉បរ់ងេលេសវលងត្រមងេនាម េពលេលកអ កសិ តេនេ្រកតបំនេ់សវរបស់គេ្រមាង
រយៈេពលខ ី។ េលកអ កអចទទួលបានេសវទងេំ នះ េនតមមន ីរលងឈមែដលប  កទ់ទួលស ល់
េដយ Medicare ។  

o េនេពលេលកអ កចូលរមនួ ឹងគេ្រមាងជាេលកដបូំ ង េលកអ កអចេសស ុំបន ជួបជាមយួអ កផ ល់េសវកម  
នាេពលបច ុប្បន របស់េលកអ កបាន។ េដយមានករណីេលកែលងមយួចនំួន េយង ្រត វត្រម វឲ្យយល់្រពម 
សំេណ េនះ ្របសិនេបេយងអ ចប  កថ់ាេលកអ កមានទនំាកទំ់ នងមាន្រសបជ់ាមយួអ កផ ល់េសវ 
(សូមអនជំពូកទី 1 ទពំរ័ទី 14)។ ្របសិនេបេយងខ ុ ំយល់្រពមតមករេសស ុំរបស់េលកអ ក េនាះេលក 
អ កអចបន ជួបអ កផ ល់េសវកម ែដលេលកអ កជួបនាេពលេនះរហូតដល់ 12 ែខេដម្បទទួី លេសវកម ។ 
ក ុងអំឡុងេពលេនាះ អ កស្រមបស្រម លករែថទរំបស់េលកអ កនងទឹ កទ់ងេលកអ កេដម្ប ជួី យ េលក 
អ កឲ្យរកអ កផ ល់េសវកម េនក ុងបណា ញេយងខ  ុ ំ ែដលមានសម ន័ ភាពជាសខជាមយួនឹង្រក មករងរ 
េវជ ស ស របស់ PCP របស់េលកអ ក។ បនា បព់ី 12 ែខមក េយងខ ុនំឹងែលងរ៉បរ់ងេលករែថទរំបស់ 
េលកអ កតេទេទៀតេហយ្របសិនេបេលកអ កបន ជបួអ កផ ល់េសវកម ែដលមនេិ នក ុងបណា ញ 
េយងខុំ េហ យមនិជាបស់មន ័ ជា សខជាមយួនងឹ្រក មករងរេវជ ស ស របស់ PCP របស់េលកអ ក។ 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 56 ? 
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េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ករេ្រប្របាស់ករធានារ៉បរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់រែថទំ
សុខភាពេលកអ ក និងេសវធានារ៉បរ់ងេផ្សងេទៀត 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 57 ? 

 

C. ពតមានអំពអ កស្រមបស្រម លករែថទរំបសេលកអ ក ័ ៌ ី ់

C1. អ ីេទជាអ កស្រមបស្រម លករែថទ ំ

អ កស្រមបស្រម លករែថទ ំគឺជាមនុស្សដសំ៏ខនម់ា កែ់ដលេធ ករជាមយួេលកអ ក ជាមយួគេ្រមាងសុខភាព នងជាិ
មយួអ កផ ល់េសវែថទសំុខភាពរបស់េលកអ ក េដម្បធីានាឲ្យ្របាកដថា េលកអ កទទលួបានករែថទសំុខភាព

ែដលេលកអ ក្រត វករ។ អ កស្រមបស្រម លករែថទជំួយ េរៀបចំេសវែថទសុំខភាពរមួប  ូ លគា េដម្បបំី េពញ

េទតមត្រម វករៃនករែថទសំុខភាពរបស់អ ក។ ពួកេគេធក  រជាមយួេលកអ កេដម ្បេីរៀបចំគេ្រមាងែថទរំបស់

េលកអ ក។ ពួកេគជួយ េលកអ កក ុងករសេ្រមចេ្រជសេរស ្រក មែថទសុំខភាពេលកអ ក។ អ កស្រមបស្រម លករែថទំ

របស់អ កផ ល់ពត័ម៌ាន ែដល្រត វករេដម្ប្ីរគប្់រគងករែថទសំុខភាពរបស់អ ក។ េនះ កន៏ងឹជួយ េលក

អ កបេង តជេ ្រមស ែដល្រតម្រឹ ត វស្រមាបេ់លកអ កផងែដរ។ 

C2. វធ ែដលេលកអ កអចទកទង់  អ កស្រមបស្រម លរបស់េលកអ ក ិ ី

អ កស្រមបស្រម លករែថទមំា កន់ឹង្រត វចតត់ងំស្រមាបេល់ កអ ក េនេពលែដលេលកអ កក យជាសមាជកិៃន

គេ្រមាង។ អ កស្រមបស្រម លែថទរំបស់េលកអ កនឹងទកទងេ់ លកអ កេនេពលេលកអ កចុះេឈ ះក ុងគេ្រមាងរបស់ 

េយងខ ុ ំ។ េសវបេ្រមស មាជិកអច្របាបេ់លកអ កពីរេបៀបែដលេលកអ កអចទកទង់ អ កស្រមបស្រម លែផ កែថទរំបស់ 

េលកអ កបាន។ េលកអ កអចេហទូរសព េទកនេ់សវបេ្រមស មាជិក្របសិនេបេលកអ ក្រត វករជំនួយក ុងករ 

ទកទងជា់ មយួនឹងអ កស្រមបស្រម លករែថទរំបស់េលកអ ក។ 

C3. េតេលកអ កអចផា ស់ប ូរអ កស្រមបស្រម លករែថទរបំ ស់េលកអ កេដយរេបៀបណា 

្របសិនេបេលកអ កចងប ់ ូរអ កស្រមបស្រម លករែថទរំបស់េលកកអ ក សូមទំនាកទំ់ នងេសវបេ្រមស មាជិក។ 

្របសិនេបេលកអ ក្រត វករជនួំ យបែន មេទៀត សូមេហទូរស័ព មកកនេ់សវសមាជិកតមរយៈេលខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ពីេម៉ាង 8 ្រពកឹដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក ។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ 

និងៃថឈ បស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងេឹ ហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ 

ករេហទូរស័ព េនះ គឥតគតៃិ ថ ។ ឺ
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្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
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D. ករែថទពអ កផ លេសវែថទបឋម អ កជនាញ អ កផ លេសវេវជ ស ស ក ងបណាញ 

េផ្សងៗ នងអ កផ លេសវេវជ ស ស េ្រកបណាញ 

ំ ី ់ ំ ំ ់ ុ  

ិ ់  

D1. ករែថទពីំ អ កផ ល់េសវែថទបឋមំ   

េលកអ ក្រត វែតេ្រជសេរស អ កផ ល់េសវែថទសុំខភាពបឋម (PCP) េដម្ប ផ ី ល់ជូន និង្រគប្់រគងចតែ់ចងករែថទ ំ

របស់េលកអ ក។ PCP ៃនគេ្រមាងេយងខ ុ ំជាបស់ម ន ័ ជាសខជាមយួ្រក មករងរេវជ ស ស ។ េនេពលេលកអ ក 

េ្រជសេរស  PCP របស់េលកអ ក េលកអ កកក៏ពុំងេ្រជសេរស ្រក មករងរេវជស  ស ែដលជាបជ់ាសម ន័ស ខ

ជាមយួគា ផងែដរ។ 

និយមនយ័ៃន «PCP» េហយេត PCP េធ អ ីខ ះស្រមាបេ់លកអ ក 

េនេពលអ កក យជាសមាជកិមយួរបៃូ នគេ្រមាងរបស់េយង ខ ុ ំ េលកអ ក្រត វែតេ្រជសេរសអ  កផ ល់េសវក ុងបណា ញ 

Health Net Cal MediConnect េដម្បេីធ ជា PCP របស់េលកអ ក។ PCP អ កគឺជាេវជ បណិ តមយួរបែូ ដល្រត វ 

នឹងលក ខណ ត្រម វរបស់រដ  េហយ្រត វបានបណុ ះបណា លេដម្បផ ី ល់ករែថទែំផ កេវជ ស ស មូលដ នជូនេលកអ ក។ 

ទងេំ នាះរមមាួ នេវជ បណិ តែដលផ ល់ករែថទែំផ កេវជ ស ស ទូេទ និង/ឬ្របច្ំរគ សរ េពទ្យជំនាញែផ កឱសថ 

ែដលផ ល់ករែថទេំវជ ស សៃ ផ កុ ង និង្រគ េពទ្យែផ កេរគ សី  ែដលផ ល់ករែថទសំ្រមាប ់សី ។ 

េលកអ កនឹងទទួលករែថទសំុខភាពជា្របច ំឬជាមូលដ នភាគេ្រចនព PCP របស់េលកអ ក។ PCP 

របស់េលកអ កកនឹ៏ងជួយ ្រគប្់រគងេសវកម ធានារ៉បរ់ងេផ្សងេទៀត 
ី

ែដលេលកអ កទទួលក ងនាមជាសមាជិកមា កៃ់នគេ្រមាងរបស់េយងខ ំផងែដរ។ េនះរមមាួ ន ៖ ុ ុ

• ករពិនិត្យករំសី អចិុ 

• ករេធ េតស មន ីរពិេសធន ៍

• ករព្យោបាល 

• ករែថទពំីេវជ បណ ិ ត ែដលជា្រគ េពទ្យឯកេទស 

• ករចូលស្រមាកក ុងមន ីរេពទ្យ និង 

• ករែថទតំមដនសុខភាព។ 
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«ករស្រមបស្រម ល» េសវធានារ៉បរ់ងរបស់េលកអ ករមួមាន ៖ ករពិនតិ្យ ឬករពិេ្រគាះជំងឺជាមយួអ កផ ល់េសវែថទំ

គេ្រមាងេផ្សងេទៀត អំពីករែថទសំុខភាព និងដំេណ រករព្យោបាល។ ្របសិនេបេលកអក ្រត វករេសវ ឬបរកិ រ

ធានារ៉បរ់ង្របេភទជាកល់កម់យួចំនួន េលកអ ក្រត វែតទទួលករយល់្រពមជាមនុព PCP របស់េលកអ ក (ដូចជា 

ករប ូ នេលកអ កេទរក្រគ េពទ្យឯកេទសណាមា ក)់។ ស្រមាបេ់សវកម ជាកល់កម់យួចំនួន PCP របស់េលកអ ក្រត វ

ករទទលួបានករអនុ  តឲ្យសិទ ិជាមុន (ករឯកភាពជាមនុ)។ ្របសិនេបេសវែដលេលកអ ក្រត វករត្រម វឲ្យមានករ

អនុ  តជាមុនេនាះ PCP របស់េលកអ កនឹងេសស ុំករអនុ  តពគីេ្រមាងេយងខុំ  ឬ្រក មករងរេវជ ស ស របស់េលក

អ ក។ េដយេហតុថា PCP របស់េលកអ កនងផ ឹ ល់ និងស្រមបស្រម លករែថទសុំខភាពរបស់េលកអ ក េនាះ

េលកអ កគួរប ូ នកណំត្់រតេវជ ស ស ពមុី នទងំអស់របស់េលកអក េទករយិាល័យ PCP របស់េលកអ ក។ 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
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ី

 

ដូចេយងបានពន្យល់ខងេល ជាធម ត េលកអ កនឹង្រត វជបួពិេ្រគាះជាមយួ PCP អ កជាមុនស្រមាបត្រ់ ម វករែថទំ

សុខភាពេទៀងទតភ់ាគេ្រចន របស់េលកអ ក។  េនេពលែដល PCP របស់េលកអ កគតិថា េលកអ ក្រត វករករ 

ព្យោបាលឯកេទស ពួកេគនឹង្រត វប ូ នេលកអ ក (ករឯកភាពជាមុន) េទកន្់រគ េពទ្យឯកេទសៃនគេ្រមាង 

ឬអ កផ ល់េសវមយួចំននួេផ្សងេទៀត។ មាន្របេភទេសវធានារ៉បរ់ងមយួចនំួនបុេ៉ណា ះ ែដលេលកអ កអចទទួលបាន 

េដយមនិចបំាចម់ានករឯកភាពជាមុនព PCP អ ក ដូចករពន្យល់របស់េយងខុំ ខងេ្រកមេនះ។ ី
 

សមាជិកមា កៗ់មាន PCP មយួ។ PCP អចជាមន ីរព្យោបាល។  សី អចេ្រជសេរស ្រគ េពទ្យែផ កសម ព/េរគ សី  

(OB/GYN) ឬ មន ីរព្យោបាលេធ ែផនករ្រគស រជា PCP របស់ពួកេគ។ 

 

េលកអ កអចនងេឹ ្រជសេរស អ ក្របកបវជិា ជីវៈេវជ ស ស មនែិ មន្រគ េពទ្យជា PCP របស់េលកអ កបាន។ 

អ ក្របកបវជិា ជីវៈមនែិ មនជា្រគ េពទ្យរមមាួ ន៖ ឆ ប-គលិនុបដ កែដលមានវ ិ បនប្័រត 

េពទ្យអនុេវជ បណិ តមានវ ិ បនប្័រត និងជំនួយករ្រគ េពទ្យ។ េលកអ កនង្រត វបានភា បេ់ទកន ់PCP 

ែដលេដរតួនាទី្រគប្់រគង ប៉ុែន េលកអ កនឹងបន ទទួលបានេសវកម ពីអ ក្របកបវជិា ជីវៈេវជ ស សម នែិ មន្រគ 

េពទ្យែដល្រតវ បានេ្រជសេរស របស់េលកអ ក។ េលកអ ក្រត វបានអនុ  តឲ្យផា ស់ប ូរជេ្រមស អ ក្របកបវជិា ជីវៈ

ែដលផ ល់េសវកម របស់េលកអ កេដយផា ស់ប ូរ PCP ែដលេដរតួនាទី្រគប្់រគង។ 

បណ័ សមា ល់ខ ួនរបស់េលកអ កនឹង្រត វបានេបាះពុម េដយមានេឈ ះរបស់ PCP ែដលេដរតួនាទីជាអ ក្រគប្់រគង។ 

េលកអ ក្របែហលនងអឹ ចមានអ កឯកេទសេដរតួនាទីជា PCP របស់េលកអ ក។ 

អ កឯកេទស្រត វែតមានឆន ៈនងអិ ចផ ល់នូវករែថទែំដលេលកអក ្រត វករ។ 

ឹ

 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ករេ្រប្របាស់ករធានារ៉បរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់រែថទំ
សុខភាពេលកអ ក និងេសវធានារ៉បរ់ងេផ្សងេទៀត 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 60 ? 

 

ករេ្រជសេរ សមណ លសុខភាពសហពន័  (FQHC) ឬគ នីិកសុខភាពជនបទ (RHC) ែដលមានលក ណៈ
សម្បត ិ្រគប្់រគានេ់ធ ជា PCP របស់អ ក 

FQHC ឬ RHC គឺជាមនី រព្យោបាល េហយអចេធ ជា PCP របស់េលកអ កបាន។ FQHCs និង RHCs  

គឺជាមណ លសុខភាព ែដលផ ល់េសវែថទបឋំ ម។ សូមទូរស័ព មកកនេ់សវបេ្រមស មាជិកេដម្បសំីុេឈ ះ  

និងអសយដ នៃន FQHCs និង RHCs ែដលេធ ករជាមយួ Health Net Cal MediConnect ឬែស ងរកេន

ក ងប  ីរយេឈ ះអ កផ ល់េសវ និងឱសថស ន។ ុ

ជេ្រមសរបស់េលកអ កចេំពះ PCP 

េនេពលេលកអ កចុះេឈ ះក ុងគេ្រមាងេយងខ  ុ ំ េលកអ ក្រត វេ្រជសេរស ្រក មករងរេវជស  ស ជាបក់ចិ សន្យោពបណា ញ

របស់េយងខ ុ ំ។ ្រក មករងរេវជ ស ស  គឺជា្រក ម PCP ្រគ េពទ្យឯកេទស នងអ ិ កផ ល់េសវែថទសុំខភាពដៃទ 

េទៀតែដលេធ ករងរជាមយួគា និង្រត វបានចុះកិច សន្យោឲ្យេធ ករជាមយួគេ្រមាងេយងខុ។ំ  េលកអ កកន៏ងេ្រជសេរស  
PCP មា កព់ី្រក មករងរេវជ ស ស ជាបក់ចិ សន្យោេនះផងែដរ។ ករយិាល័យរបស់េវជ បណិ តព្យោបាលបឋមរបស់អ ក 

គួរផ ល់ភាពងយ្រស លឲ្យអ កេធ ដំេណ រេទកន។់ េលកអ កអចេសស ុំ PCP ក ុងចមា យ 10 ៃមល៍៉ ឬ 30 នាទីព ី

កែន ងែដលអ ករស់េន ឬេធក រ។ េលកអ កអចែសង រក្រក មករងរេវជស  ស  (និង PCP និងមន ីរេពទ្យែដលជាសម ន ័

សខរបស់ពកួេគ) េនកុ ងប  ីរយេឈ ះអ កផ ល់េសវ នងឱសិ ថស ន ឬេលកអ កអចនឹងចូលេទកនេ់គហ 

ទំពរ័េយងខ ុ ំតមរយៈ mmp.healthnetcalifornia.com។ េដម្បបី  កព់ីវត មានរបស់អ កផ ល់េសវ ឬេដម្បសីកសួរ

ពត័ម៌ានអពំី PCP ជាកល់កម់យួ សូមទំនាកទំ់ នងេសវសមាជិក តមរយៈេលខ 1-855-464-3571 (TTY:711) 

ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ចបព់ៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ 

និងៃថឈ បស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងេឹ ហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ 

ករេហទូរស័ព េនះ គឥតគតៃិ ថ ។ 

ី

ឹ

ឺ
 

្រក មករងរេវជស  ស  នង PCP នីមយួៗ្រត វេធ ករប ូ នេទ្រគ េពទ្យឯកេទសៃនគេ្រមាងជាកល់ក ់និងេ្រប្របាស់

មន ីរេពទ្យជាកល់កម់យួចនំួន េនកុ ងបណា ញរបស់ពកួេគ។ ្របសិនេបមាន្រគ េពទ្យឯកេទស ឬមន រីេពទ្យរបស់គេ្រមាង

ជាកល់កមួ់ យែដលេលកអ កចងេ់្រប្របាស់ ដំបូងេលកអ ក្រត វ្របាកដថា ្រគ េពទ្យឯកេទស និងមន រីេពទ្យសិត េនកុ ង

្រក មករងរេវជស  ស  នងបណា ញរបស់ PCP ។ េឈ ះ និងេលខទូរស័ព ករយិាល័យរបស់ PCP 

អ កមានេបាះពុម េលបណ័ សមាជិកភាពរបស់េលកអ ក។ 

ិ

ិ

 

https://mmp.healthnetcalifornia.com


េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ករេ្រប្របាស់ករធានារ៉បរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់រែថទំ
សុខភាពេលកអ ក និងេសវធានារ៉បរ់ងេផ្សងេទៀត 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 61 ? 

 

្របសិនេបេលកអក មនិេ្រជសេរស ្រក មករងរេវជស  ស  ឬ PCP មា កេ់ទ ឬ្របសិនេបេលកអក េ្រជសេរស ្រក មករងរ

េវជ ស ស  ឬ PCP មយួែដលមនិមានេនកុង គេ្រមាងេនះ េយងខ ុ ំនងចឹ តែ់ចងឲ្យេលកអ កេដយស័ យ្របវត និូវ

្រក មករងរេវជស  ស  នង PCP ែដលសិ តេនជិតផ ះេលកអ ក។ ិ
 

ស្រមាបព់ត័ម៌ានសីព ីវធិីផា ស់បូ រ PCP របស់េលកអ ក សូមេមល "ជេ្រមស េដម ្បរីផា ស់បូ រ PCP របស់េលកអ ក" 

ខងេ្រកម។ 
 

ជេ្រមស ក ុងករផា ស់ប ូរ PCP របស់េលកអ ក 

េលកអ កអចផា ស់ប ូរ PCP របស់េលកអ កេដយេហតុផលណាមយួេនេពលណាកបាន៏ ។ ដូចគា េនះផងែដរ PCP 

របស់េលកអ កកអ៏ចចកេចញពីបណា ញគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ។ ្របសិនេប PCP របស់េលកអកច កេចញពីបណា ញ 

គេ្រមាងរបស់េយងខុំ  េនាះេយងខ  ុ ំអចជួយ េលកអ ករក PCP ថ ីែដលសិតេ នក ុងបណា ញគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ

្របសិនេបអ កផ ល់េសវេនាះបានចកេចញពបណាី  ញរបស់េយងខ ុ ំឥឡូវេនះ។  

សំេណ របស់េលកអ កនឹងអនុវត េនៃថ ទីមយួៃនែខបនា បព់កីលបរេិច ទៃនគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំទទួលបានសំេណ
របស់េលកអ ក។ េដម្បផីា ស់ប ូរ PCP របស់េលកអ ក សូមទូរស័ព  មកកនែ់ផ កេសវបេ្រមស មាជិក

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

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

េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរសព គឥតគឺ តៃិ ថ  

ឬចូលេទេគហទពំរ័របស់េយង ខុំ តមអសយដ ន mmp.healthnetcalifornia.com េដម ្បេីធ ករេស សំុ។ 

 

េនេពលែដលេលកអ កទំនាកទំ់ នងេយងខ  ុ ំ ្រត វ្របាកដថា្របាបេ់យងខ ុ ំឲ្យដឹង ្របសិនេបេលកអ កកំពុងជួបពិេ្រគាះ

ជាមយួ្រគ េពទ្យឯកេទស ឬកពុំងទទួលេសវធានារ៉បរ់ងេផ្សងេទៀត ែដល្រត វករករយល់្រពមពី PCP របស់េលកអ ក 

(ដូចជា េសវសុខភាពតមផ ះ និងបរកិ រេវជ ស ស េ្របជាបប់ានយូរ)។ េសវសមាជិកនងឲ្យឹ អ កដឹងអពំីវធិី 

ែដលេលកអ កអចបន ទទួលបានេសវែថទឯកេំ ទស និងេសវេផ្សងេទៀតែដលេលកអ កបានទទួលេនេពលេលក

អ កផា ស់ប ូរ PCP របស់េលកអ ក។ ពកួេគ កន៏ឹងពិនិត្យេដម្ប ឲ្យី ្របាកដថា PCP ែដលេលកអ កចងផ់ា ស់បូ រគឺ ទទលួ

យកអ កជងំឺថ ីៗ។ េសវសមាជិកនឹងបូ រកណំត្់រតសមាជកិភាពរបស់េលកអ កេដម្បបងី  ញេឈ ះ PCP ថ ីរបស់

េលកអ ក រច្រួ បាបេ់លកអ កពីេពលែដលករផា ស់បូ រេទកន ់PCP ថ ីនឹងចបេ់ផ មអនុវត ។ 

 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html
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ពួកេគកន៏ឹងេផ ប ណ័ សមាជិកថ ីជូនេលកអ ក ែដលបង ញពីេឈ ះ និងេលខទូរស័ព របស់ PCP ថ ីេលកអ កផងែដរ។ 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 62 ? 

 

 

សូមចងច ំPCP ៃនគេ្រមាងេយងខ ុ ំមានសម ន ័ ភាពជាមយួរបស់្រក មករងរេវជ ស ស ។ ្របសិនេបេលកអ កផា ស់ប ូរ 

PCP របស់េលកអ ក េលកអ កកអ៏ចនឹងកពុំងផា ស់ប ូរ្រកម េវជ ស សផ ងែដរ។ េនេពលេលកអក េស សំុករផា ស់បូរ  

្រត វ្របាកដថាបាន្របាបែ់ផ កេសវបេ្រមស មាជិកថា េតេលកអ កកពុំងជបួនឹងអ កឯកេទស ឬកកំ៏ ពុងទទួលេសវ 

ែដលមានករធានារ៉បរ់ងដៃទេទៀតែដលត្រម វឲ្យមានករយល់្រពមពី PCP របស់េលកអ ក។ ែផ កេសវបេ្រមស មាជិក

នឹងជួយ ធានាឲ្យ្របាកដថាេលកអ កអចបន ករែថទឯំកេទស និងេសវកម េផ្សងេទៀតរបស់េលកអ ក េនេពល

េលកអ កផា ស់ប ូរ PCP របស់េលកអ ក។ 

េសវែដលេលកអ កអចទទលួបានេដយមនិបាចទ់ទួលករយល់្រពមជាមុនពីសំណាក ់PCP របស់េលកអ ក  

េនក ុងករណីភាគេ្រចន  េលកអ កចបំាច្់រត វមានករឯកភាពពី PCP របស់េលកអ ក មុនេពលជបួពិេ្រគាះជាមយួអ ក

ផ ល់េសវេផ្សងេទៀត។ ករឯកភាពេនះ េហថា ករប  ូ ន។ េលកអ កអចទទួលបានេសវនានា ដូចជាេសវ 

ែដលមានេរៀបរបខ់ងេ្រកមេនះ េដយគា នករឯកភាពជាមុនព PCP របស់េលកអ ក ៖ ី

• េសវសេ ង ះបនា នព់ីអ កផ ល់េសវក ុងបណា ញ ឬអ កផ ល់េសវែថទេំ្រកបណា ញ។ 

• ករែថទ្ំរត វករបនា នព់ីអ កផ ល់េសវែថទក ំ ុងបណា ញ។ 

• ករែថទ្ំរត វករបនា នព់អ កផ ល់េសវែថទេំ្រកបណា ញ េនេពលេលកអ កមនអិ ចេទរកអ កផ ល់េសវែថទំ

ក ុងបណា ញបាន (ឧទហរណ៍ េនេពលអ កសិ តេនេ្រកតំបនេ់សវរបស់គេ្រមាង)។ 
ី

• េសវលងឈម ែដលេលកអ កទទួលបានេនមន ីរលងឈមមានប  ក្់រតឹម្រត វព Medicare េនេពល

េលកអ កសិ តេនេ្រកតបំនេ់សវរបស់គេ្រមាង។ (សូមទូរស័ព មកកនេ់សវសមាជិក មនុេពលែដល

អ កចកេចញពតំបនេ់សវ។ េយងខ ុ ំអចជួយឲ្យ េលកអ កទទួលបានេសវលងឈម ខណៈេពលេលកអ ក

សិ តេនឆា យ)។ 

ី

ី

• ករចកថ់ា បំង រជំងឺផា សយ និងករចកថ់ា បងំ  រជំងឺរលកទងសួត ដរបណាេលកអ កទទួលេសវទងេំ នះពី
អ កផ ល់េសវែថទក ំ ុងបណា ញ។ 
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សុខភាពេលកអ ក និងេសវធានារ៉បរ់ងេផ្សងេទៀត 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 63 ? 

 

• េសវកម ែថទសុំខភាព សីជា ្របចេំទៀងទត ់និងេសវកម ែផនករ្រគស រ។ េនះរមទួ ងំ េសវពិនិត្យសុដន ់

ពិនិត្យម៉ាមូ្៉រកម (ពិនិត្យសុដនេ់ដយករំសី អុិច) ពិនត្យិ េកសិកមហរកមាី តស់្បនូ និងករពិនិត្យសររីង បន ពូជ

 សី  ដរបណាេលកអ កទទលួេសវទងេំ នះពីអ កផ ល់េសវក ងបណា ញ។ ុ

• េលសពីេនះេទេទៀត ្របសិនេបេលកអ កមានសិទ ិទទួល

បានេសវកម ពអ ី កផ ល់េសវសុខភាពជាជនជាតិឥណា ែស្បក្រកហម 

េនាះេលកអ កអចនងជួឹ បអ កផ ល់េសវកម ទងេំ នះបានេដយមនចិ បំាចម់ានករប ូ នបន ។ 

• េសវែផនករ្រគ សរពអ កផ ល់េសវែថទក ំ ុងបណា ញ នងេ្រកបណា ញ។ ី ិ

• ករែថទមូំ លដ នមនុស្រមាល េសវកម ជំងឆ ឺ ងតមផ វេភទ និងករេធ េតស ពនិតិ្យរកេមេរគ HIV ។ ូ

សូមេមល ជំពូកទី 4 ស្រមាបព់ត័ម៌ានលម តអំិ ពីេសវកម ែដលអចទទួលបានករយល់្រពមជាមុន (ប ូ នបន ) ព PCP 

របស់អ ក។  
ី

 
D2. ករែថទពំអ កឯកេទស នងអ កផ ល់េសវក ងបណា ញេផ្សងៗ ី ិ ុ

្រគ េពទ្យឯកេទស គឺជាេវជ បណិ តែដលផ ល់ករែថទសំុខភាពស្រមាបជ់ំងឺជាកល់កម់យួ ឬែផ កណាមយួៃនរងកយ។ 

្រគ េពទ្យឯកេទសមានេ្រចន្របេភទ។ ខងេ្រកមេនះ គឺជាឧទហរណ៍មយួចនំួន ៖ 

• ករែថទេំដយ្រគ េពទ្យែផ កជងំឺមហរកសី ្រមាបអ ់ កជំងមឺហរកី។ 

• ែថទេំដយ្រគ េពទ្យែផ កជំងឺេបះដូងស្រមាបអ ់ កជងំឺេបះដូង។ 

• ែថទេំដយ្រគ េពទ្យែផ កជំងឺឆ ងសឹ ្រមាបអ ់ កជំងឺមានប  ឆ ងឹ សនា ក ់ឬប  សចដុ់ំ។ 

េដម្បឲ្យី េលកអ កអចជបួពិេ្រគាះជាមយួ្រគ េពទ្យឯកេទស ជាធម ត េលកអ កចបំាច្់រត វមានករឯកភាពជាមុនព PCP 

របស់េលកអ ក (េនះេហថា «ករប  ូ ន» េទកន្់រគ េពទ្យឯកេទស)។ វសំខនែ់ដល្រត វទទួលបានករប  ូ ន 

(ករឯកភាពជាមុន) ព PCP របស់េលកអ ក មុនេពលែដលេលកអ កជួបពិេ្រគាះជាមយួ្រគ េពទ្យឯកេទសក ុងគេ្រមាង 

ឬអ កផ ល់េសវែថទជំាកល់កេ់ផ្សងេទៀត (មានករណីេលកែលងមយួចនំួន ក ុងេនាះរមួមាន ៖ ករែថទសំុខភាព សី 

ជា្របច)ំ។ ្របសិនេបេលកអ កមនិមានករប  ូ ន (ករឯកភាពជាមុន) មុនេពលែដលេលកអ កទទួលបានេសវពី

្រគ េពទ្យឯកេទស េនាះេលកអ កអច្រត វបង្់របាកស់្រមាបេស់ វទងំេនះេដយខ ួនឯង។ 

ី

ី



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ករេ្រប្របាស់ករធានារ៉បរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់រែថទំ
សុខភាពេលកអ ក និងេសវធានារ៉បរ់ងេផ្សងេទៀត 

 

្របសិនេប្រគ េពទ្យឯកេទសចងឲ្យ់ េលកអ ក្រតឡបមក់ រកករែថទបែំ ន ម សូមពនិតិ្យឲ្យ្របាកដជាមុនថា ករប  ូ ន 

(ករឯកភាពជាមុន) ែដលេលកអ កបានទទួលពីPCP អ កស្រមាបក់រជបួពិេ្រគាះេលកដំបូងរមួមាន ករជួបពិេ្រគាះ

បែន មេទៀតស្រមាប្់រគ េពទ្យឯកេទស។ 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 64 ? 

 

្រក មករងរេវជស  ស  នង PCP នីមយួៗ្រត វេធ ករប ូ នេទ្រគ េពទ្យឯកេទសៃនគេ្រមាងជាកល់ក ់និងេ្រប្របាស់

មន ីរេពទ្យជាកល់កម់យួចនំួន េនកុ ងបណា ញរបស់ពកួេគ។ េនះមាននយ័ថា ្រក មករងរេវជ ស ស  និង PCP 

ែដលេលកអ កេ្រជសេរស អចកំណតព់ី្រគ េពទ្យឯកេទស និងមន ីរេពទ្យែដលេលកអ កអចនឹងេ្រប្របាស់។ 

្របសិនេបមាន្រគ េពទ្យឯកេទស ឬមន ីរេពទ្យជាកល់ក ់ែដលេលកអ កចងេ់្រប្របាស់ សូមពិនិត្យេមល ថាេត្រកម  

ករេវជ ស ស  ឬ PCP របស់េលកអ ក េ្រប្របាស់្រគ េពទ្យឯកេទស ឬមន ីរេពទ្យេនាះឬយ៉ាងណា។ ជាទូេទ 

េលកអ កអចផា ស់ប ូរ PCP េនេពលណាកប៏ាន ្របសិនេបេលកអ កចងជ់ួបពិេ្រគាះជាមយួ្រគ េពទ្យឯកេទសៃនគេ្រមាង 

ឬេទកនមន ់ ីរេពទ្យែដល PCP បច ុប្បន របស់េលកអ កមនិអចប ូ នេលកអ កេទបាន។ េនកុ ងជំពូកេ្រកម  

"ជេ្រមសេដម្បរផា ស់ប រ PCP របស់េលកអ ក" េយងខ ំ្របាបេ់លកអ កអពំវធផា ស់ប រ PCP របស់េលកអ ក។ 

ិ

  ី ូ  ុ ី ិ ី ូ

្របេភទេសវខ ះត្រម វឲ្យមានករឯកភាពជាមនុ ពគីេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ ឬពី្រក មករងរេវជ ស ស របស់េលកអ ក 

(េនះេហថា ករទទលួ «ករអនុ  តជាមុន»)។ ករអនុ  តជាមុន គឺជាដំេណ រករទទលួបាន

ករឯកភាពមនុេពលែដលេលកអ កទទលួបានេសវជាកល់កម់យួចំននួ។ ្របសិនេបេ សវែដលេលកអ ក្រត វករេនាះ 

ត្រម វឲ្យមានករអនុ  តជាមនុ PCP របស់េលកអ ក ឬអ កផ ល់េសវែថទក ំ ុងបណា ញេផ្សងេទៀត នឹងេស សំុករ

អនុ  តពគេ្រមាងេយងខ ុ ំឬ្រក មករងរេវជស  ស របស់េលកអ ក។ សំេណ េនះ នង្រត វបាន្រត តពនិតិ្យ េហយ

េសចក ីសេ្រមច (ករកណំតរប់ ស់អង ភាព) នង្រត វេផជ ូនេលកអ ក និងអ កផ ល់េសវែថទរំបស់េលកអ ក។ សូមេមល
តរងអត ្របេយាជនេ៍នក ុងជពូំកទ 4 ៃនកូនេសៀវេភេនះស្រមាបេ់សវជាកល់កែ់ដល្រត វករករអនុ  តជាមុន។ 

ី ឹ

ឹ

ី



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ករេ្រប្របាស់ករធានារ៉បរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់រែថទំ
សុខភាពេលកអ ក និងេសវធានារ៉បរ់ងេផ្សងេទៀត 

 

D3. អ ីែដល្រត វេធ េនេពលែដលអ កផ ល់េសវចកេចញពីគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 65 ? 

 

អ កផ ល់េសវែថទក ំ ុងបណា ញែដលេលកអ កកពុំងេ្រប្រ បាស់អចនឹងចកេចញពគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ។ 

្របសិនេបអ កផ ល់េសវកម ណាមយួៃនអ កផ ល់េសវកម របស់េលកអ កពតជាិ ចកេចញពីគេ្រមាងេយងខ ុ ំ 

េនាះេលកអ កមានសិទ ិ និងករករពរមយួចំនួនែដល្រត វបានសេង បេនខងេ្រកមេនះ៖ 

ី

• េទះបជាអ កផ ល់េសវែថទក ំ ុងបណា ញរបស់េយងខ  ុ ំ អចនឹងផា ស់បូ រក ុងឆា េំនះ េយងខ  ុ្ំរត វផ ល់ជូនេលកអ ក

នូវលទ ភាពេទជបួអ កផ ល់េសវែដលមានលក ណៈសម្បត ិ្រគប្់រគាន ់េដយគា នករអកខ់ន។ 
ី

• េយងខ ុ ំនឹងព្យោយាមផ ល់ដណឹំងជូនេលកអ កយ៉ាងេហចណាស់កមុ៏ ន 30 ៃថ  េដម្បឲ្យី េលកអ កមានេពល 

េ្រជសេរស អ កផ ល់េសវថ ី។ 

• េយងខ ុ ំនឹងជួយ េលកអ កេ្រជស េរស អ កផ ល់េសវែដលមានលក ណៈសម្បត ិ្រគប្់រគានថ់ មីា ក ់េដម្បបន ី ្រគប្់រគង

ត្រម វករែថទសុំខភាពរបស់េលកអ ក។ 

• ្របសិនេបេលកអ កកំពុងឆ ងកតក់រព្យោបាលេវជ ស ស  េលកអ កមានសិទ សិកសួរ េហយេយងខ ុ ំនឹងេធ ករ 

ជាមយួេលកអ កេដម្ប ធីានាថាករព្យោបាលែដលចបំាចែ់ផ កេវជ ស សែ ដលេលកអ កកំពុងទទួលមន្រិ ត វ 

បានបង ក។់ 

• ្របសិនេបអ កេជឿជាកថ់ា េយងខ  ុ ំមនិបានផា ស់បូ រអ កផ ល់េសវែថទពំមុនរបស់អ ក េដយអ កផ ល់េសវ

ែថទែំដលមានលក ណៈសម្បត ិ្រគប្់រគានម់ា ក ់ឬថាករែថទរំបស់េលកអ ក មន្រិ ត វបាន្រគប្់រគងេដយ

សម្រសប េលកអ កមានសិទ ដិកព់ក្យបណ ឹ ងឧទ រណ៍ ចំេពះេសចក ីសេ្រមចរបស់េយងខុំ ។ 

ី

្របសិនេបេលកអ កដឹងថាអ កផ ល់េសវែថទណំាមា ករ់បស់េយងខ ុ ំនឹងចកេចញពគេ្រមាងេយងខ ុ ំ សូមទកទ់ងេយងខ ុ ំ

េដម្បេីយងខ ុ ំអចជួយ អ កក ុងករែស ងរកអ កផ ល់េសវែថទថំ ីមា ក ់និង្រគប្់រគងករែថទរំបស់េលកអ ក។  

ស្រមាបជ់ំនួយ សូមទកទ់ងមកកនេ់សវសមាជកិតមរយៈេលខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ពីេម៉ាង 8 ្រពកឹ 

ដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអច

េផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឥតគតៃិ ថ ។ 

ី

ឺ



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ករេ្រប្របាស់ករធានារ៉បរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់រែថទំ
សុខភាពេលកអ ក និងេសវធានារ៉បរ់ងេផ្សងេទៀត 

 

D4. រេបៀបទទួលបានករែថទពីំអ កផ ល់េសវេនេ្រកបណា ញ 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
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្របសិនេបមាន្របេភទេសវជាកល់កម់យួចំននួែដលេលកអ ក្រត វករ េហយេសវេនាះមនិមានេនកុ ងបណា ញ

គេ្រមាងេយងខ ុ ំេនាះេលកអ ក្រត វទទួលបានករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន)។ PCP របស់េលកអ ក

នឹងេសស ុំករអនុ  តជាមុនពគេ្រមាងរបស់េយងខ  ុ ំ ឬ្រក មករងរេវជ ស ស របស់េលកអ ក។ ី

វជាេរឿងសំខនណ់ាស់ ែដល្រត វទទលួករឯកភាពជាមនុ មុនេពលេលកអ កជួបពិេ្រគាះជាមយួអ កផ ល់

េសវកម ែថទេំ្រកបណា ញ ឬទទួលេសវកម េ្រកបណា ញរបស់េយងខ ុ ំ (េលកែលងែតក ុងករណីសេ ង ះបនា ន ់នងិករ

ែថទែំដល្រត វករជាបនា ន ់េសវកម ែផនករ្រគ សរ និងេសវកម លងឈម ែដលេលកអ កទទួលេនមន ីរលងឈម

ែដល្រត វបានប  កទទួ់ លស ល់េដយ Medicare ក ុងេពលេលកអ កសិ តេនេ្រកតបំនេ់សវកម ៃនគេ្រមាងជា

បេណា ះអសន )។ ្របសិនេបេលកអ កមនិទទួលបានករឯកភាពជាមុនេទ េលកអ កអច្រត វបង្់របាកស់្រមាប់

េសវទងំេនាះេដយខួ នឯង។ 

ស្រមាបព់ត័ម៌ានសីព ីករធានារ៉បេ់លករែថទសំេ ង ះបនា ន ់និងករែថទបំនា នេ់នេ្រកបណា ញេនាះ សូមេមល ែផ ក H 

េនក ុងជំពូកេនះ។ 

្របសិនេបអ កេទជួបអ កផ ល់េសវេ្រកបណា ញ អ កផ ល់េសវ្រត វមានសិទ ិចូលរមក ួ ុង Medicare និង/ឬ Medi-Cal ។ 

• េយងមនអិ ចបងៃ់ថ អ កផ ល់េសវែដលមនមាិ នសិទ ិចូលរមួក ុង Medicare និង/ឬ Medi-Cal បានេទ។ 

• ្របសិនេបេលកអ កេទរកអ កផ ល់េសវែថទែំដលមនមាិ នសិទ ិចូលរមួក ុង Medicare េនាះ 

អ ក្រត វែតបងៃ់ថ េពញនូវេសវែដលអ កទទួល។ 

• អ កផ ល់េសវែថទ្ំរត វែត្របាបអ ់ ក ្របសិនេបពួ កេគគា នសិទ ិចូលរមេួ នក ុង Medicare ។ 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ករេ្រប្របាស់ករធានារ៉បរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់រែថទំ
សុខភាពេលកអ ក និងេសវធានារ៉បរ់ងេផ្សងេទៀត 

 

E. រេបៀបទទលួបានេសវកម  នងជនួយគា្រទរយៈេពលយរអែង ង (LTSS) 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 67 ? 

 

ិ ំ ំ ូ

េសវ និងករគា្ំរទរយៈេពលែវង(LTSS) រមួមានេសវកម ស្រមាបម់នុស្សេពញវយ័េនតមសហគមន ៍(CBAS) 
កម វធិីេសវមនុស្សចស់ជរពហុមុខងរ(MSSP) នងមន ិ ីរែថទ (ំ NF) ។ េសវទងំេនះ អចផ ល់ជូនេនតមផ ះ
របស់េលកអ ក សហគមន ៍ឬេនក ុងមន ីរែថទ។ំ ្របេភទេផ្សងៗៃន LTSS មានេរៀបរបដូ់ចខងេ្រកម ៖ 

• េសវកម ស្រមាបម់នុស្សេពញវយ័េនតមសហគមន (៍ Community Based Adult Services, CBAS)៖ 
អ កជំងឺេ្រកមន ីរេពទ្យ កម វធិីែដលផ ល់េសវតមមន ីរ ែដលផ ល់នូវករែថទជំំនាញ េសវសង មកិច  
ករព្យោបាលស រនីតិសម្បទរ និងករព្យោបាលករនយិាយសី  ករែថទផំា ល់ខួ ន 
ករបណុ ះបណា លនិងគា្ំរទ្រក ម្រគ សរ/អ កេមល ែថ េសវអហរបត ូ ម  មេធ្យោបាយេធ ដេំណ រ 
និងេសវកម េផ្សងៗេទៀត េបស ិនជាេលកអ កមានលក ណៈសម្បត ិ្រគប្់រគានក ់ ុងករទទួលបាន។ 

• កម វធិីេសវមនុស្សចស់ជរពហុមុខងរ(MSSP)៖ កម វធិីពេិសសជាកល់កច់ំេពះែតរដ  California ែដលផ ល់
េសវកម តមផ ះ និងសហគមន (៍ HCBS) េទដល់អតថិិជនចស់ទនេ់ខ្សោយែដលអចប  កទ់ទួលស ល់ 
បានស្រមាបក់រដកចូ់លេទកុ ងស បន័ែថទបំុែ៉ន ្របាថា ចងសិ់ តេនក ុងសហគមន។៍ 

o បុគ លមានសិទ ទិទលួបាន Medi-Cal ែដលមានអយុ 65 ឆា  ំឬេលសពីេនះ ែដលមានពកិរ
ភាពអចមានលក ណៈសម្បត ិ្រគប្់រគានស់្រមាបក់ម វធិីេនះ។ កម វធិីេនះគឺជាជេ្រមស េផ្សងជំនួស 
ឲ្យករដកឲ់្យចូលេនកុ ងស បន័ែថទ។ំ  

o េសវកម  MSSP អចនឹងរមបួ  ូ ល បែ៉ុន មនកំិ ណត្់រតឹមែត៖ មជ្ឈមណ ល ែថទ/ំជំនយួ 
គាពំរេពលៃថ ស្រមាបម់នុស្សេពញវយ័ ជំនួយែផ កទសី កអ់្រស័យដូចជាករស្រមបស្រម លផូ វកយ  
និងបរធិានជំនួយ ជំនួយែថទផំា ល់ខ ួននិងកិច ករផ ះ ករ្រត តពិនិត្យេមល េដម្បកីរពរបង រ 
ករ្រគប្់រគងចតែ់ចងករែថទនំិងេសវកម ្របេភទដៃទេទៀត។ 

• មន ីរែថទ ំ(NF) ៖ មន ីរែថទមំយួែដលផ ល់ករែថទដលំ ់េលកអ ក ែដលមនអិ ចរស់េន្របកបេដយសុវតិ ភាព
េនតមផ ះ បែ៉ុន មនចិ បំាចសិ់តេ នក ុងមន ីរេពទ្យ។ 

អ កស្រមបស្រម លករែថទសុំខភាពរបស់អ ក នងជួឹ យ អ កឲ្យយល់អំពកម ី វធិនីមីយួៗ។ េដម្បែីស ងយល់បែន មអំពកម ី វធិី
ណាមយួ សូមទំនាកទ់នំងេសវសមាជិកតមរយៈេលខ 1-855-464-3571 (TTY:711) ពីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់
ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ 
េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឥតគិតៃថ ។ ឺ



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ករេ្រប្របាស់ករធានារ៉បរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់រែថទំ
សុខភាពេលកអ ក និងេសវធានារ៉បរ់ងេផ្សងេទៀត 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
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F. វធេដម្បទទលួបានេសវសខភាពឥរយាបថ (សខភាពផ វចត  នងប េសពេ្រគ ងេញ ន) ិ ី  ី ុ ិ ុ ូ ិ ិ  

េលកអ កនឹងទទួលបានេសវសុខភាពឥរយិាបថែដលមានលក ណៈចបំាចែ់ផ កេវជស  ស ែដលរ៉បរ់ងេដយកម វធិី 

Medicare និង Medi-Cal។ Health Net Cal MediConnect ផ ល់េសវសុខភាពឥរយិាបថ ែដលរ៉បរ់ងេដយ 

Medicare ។ េសវសុខភាពឥរយិាបថែដលរ៉បរ់ងេដយ Medi-Cal មន្រិ ត វបានផ ល់េដយ Health Net Cal 

MediConnect េឡយ បុែ៉ន នងឹមានស្រមាបស់មាជកិែដលមានសិទ ិទទួលបានរបស់ Health Net Cal MediConnect 

តមរយៈនាយកដ នសុខភាពផ ូវចិត របស់្រស ក Los Angeles(DMH) និងនាយកដ នសុខភបិាលសធារណៈ្រសក  

Los Angeles (ករ្រគប្់រគង និងករទបស់ តក់រេ្រប្របាស់សរធាតុេញ ន) (DPH/SAPC)។ 

F1. េតេសវសុខភាពឥរយិាបថអ ីខ ះរបស់ Medi-Cal ្រត វបានផ ល់ជូនេនេ្រក Health Net Cal 
MediConnect តមរយៈ្រកសួងេខនធីសុខភាពផ ូវចិត  (DMH) និង្រកសួងេខនធីសុខភបាលសិ  

ធារណៈៃនេខនធី Los Angeles (ករទបស់ ត ់និងករករពរេលករេ្រប្របាស់សរធាតុេញ ន) 
(DPH/SAPC)  

េសវឯកេទសសុខភាពផ ូវចត ិ របស់ Medi-Cal មានស្រមាបេ់លកអ ក តមរយៈគេ្រមាងសុខភាពផ ូវចត ិ របស់េខនធី 

(MHP) ្របសិនេបេលកអ កបំេពញតមលក ខណ ចបំាចែ់ផ កេវជស  ស របស់េសវឯកេទសសុខភាពផ ូវចិត  Medi-Cal 

។ េសវកម សុខភាពផ ូវចិត ឯកេទសរបស់ Medi-Cal ្រត វបានផ ល់ជូនេដយ តមរយៈនាយកដ នសុខភាពផ ូវចិត  
(DMH) ្រស ក Los Angeles និង្រកសួងសុខភបិាលសធារណៈ្រស ក Los Angeles (ករ្រគប្់រគង 

និងករទបស់ តក់រេ្រប្របាស់សរធាតុេញ ន)(DPH/SAPC) រមមាួ ន៖ 

• េសវសុខភាពផូ វចតិ  (ករវយតៃម  ករព្យោបាល ករស រនីតិសម្បទ ជាបស់ចស់រេលហិត នងិករអភវិឌ្ឍ

គេ្រមាង) 

• េសវគា្ំរទករេ្របឱសថ 

• ករព្យោបាលក្រមតធ ិ នេ់ពញមយួៃថ  

• ករស រនីតិសម្បទេពញមយួៃថ  

• ករអន រគមនែ៍ផ កវបត ិ  ិ

• ករេធ េស រភាពនីយកម វបិត  ិ



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ករេ្រប្របាស់ករធានារ៉បរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់រែថទំ
សុខភាពេលកអ ក និងេសវធានារ៉បរ់ងេផ្សងេទៀត 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 69 ? 

 

• េសវកម ព្យោបាលេនមណ លស្រមាបម់នុស្សេពញវយ័ 

• េសវព្យោបាលអ កមានវបិត ិផ ូវចិត េនតមមណ ល 

• េសវមនី រែថទពំ្យោបាលអ កមានជំងឺវកលិ ចរតិ 

• េសវព្យោបាលអក ជំងឺវកិលចរតិែដល្រត វស្រមាកកុ ងមនី រេពទ្យ  

• ករ្រគប្់រគងករណីេគាលេដ 

េសវផ ល់ឱសថរបស់ Medi-Cal មានស្រមាបេ់លកអ កតមរយៈនាយកដ នសុខភបិាលសធារណៈ្រស ក  

Los Angeles (ករ្រគប្់រគង និងទបស់ តក់រេ្រប្របាស់សរធាតុេញ ន) (DPH/SAPC)  ្របសិនេបេលកអ កបំេពញ

តមលក ណៈវនិិច យ័ៃនភាពចបំាចែ់ផ កេវជស  ស ស្រមាបឱ់សថ Medi-Cal។ េសវផល ់ឱសថរបស់ Medi-Cal  

ផ ល់េដយនាយកដ នសុខភបិាលសធារណៈ្រស ក Los Angeles (ករ្រគប្់រគង នងករទបស់ តក់រេ្រប្របាស់

សរធាតុេញ ន) (DPH/SAPC) រមមាួ ន៖ 
ិ

• េសវព្យោបាលក្រមតធ ិ នស់្រមាបអ់ កជងំឺមនសិ ្រមាកេនមន ីេពទ្យ 

• េសវព្យោបាលេនេនមណ ល 

• េសវផ ល់ឱសថស្រមាបក់រព្យោបាលែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រកេដយឥតគិតៃថ  

• េសវព្យោបាលសរធាតុណាកូទីន 

• េសវកម ព្យោបាលករេញ នសរធាតុអេភៀនេដយឱសថ ណាល់្រទិចសូន 

បែន មេទនងឹេសវឱសថរបស់ Medi-Cal ដូចបានេរៀបរបខ់ងេល េលកអ កអចទទលួបានេសវបន្សោបជាតពិុលកុ ង

រងកយស្រមាបអ់ កជំងឺស កេ់នក ុងេពទ្យេដយស ័្រគចិត  ្របសិនេលកអ កបំេពញនូវលក ណៈវនិិច យ័ៃនភាពចបំាច់

ែផ កេវជស  ស ។ 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ករេ្រប្របាស់ករធានារ៉បរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់រែថទំ
សុខភាពេលកអ ក និងេសវធានារ៉បរ់ងេផ្សងេទៀត 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
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េលកអ កកន៏ងទទួឹ លបានេសវសុខភាពឥរយិាបថែដលមានលក ណៈចបំាចែ់ផ កេវជស  ស  ែដលធានារ៉បេ់ដយ 

Medicare និង្រគប្់រគងេដយបណា ញសុខភាពផ ូវចិត  Health Net Cal MediConnect ផងែដរ។ េសវសុខភាព

ឥរយិាបថរមួមាន ប៉ុែន មនក្រមតិ្រតឹមែត ៖ ិ

• េសវពិេ្រគាះជំងឺេ្រក៖ អន រគមនេ៍លវបត ិ អ ិ កជងំឺេ្រកមន រីេពទ្យ ករវយតៃម  និងព្យោបាលរយៈេពលខ ី 

ករព្យោបាលឯកេទសរយៈេពលែវង ករែថទសំ រនីតិសម្បទណាមយួែដលទកទងន់ ងវឹ បត ិ ិេ្រប្របាស់ 

សរធាតុេញ ន។ 

• េសវ និងបរកិ រផ តផ ់ ងព់្យោបាលេនកុ ងមន ីរេពទ្យ ៖ ករស កេ់នកុ ងបន បម់យួមានែ្រគពីរ ឬេ្រចន រមួទងំ

អង ភាពព្យោលពិេសស បរកិ រផ តផ ់ ង ់និងេសវបនា បបន្ស់  ំែដលជាធម តផ ល់េដយមន ីរែថទ។ំ 

• អ កជំងឺេនក ុងមន ីរេពទ្យ និងករផា ស់បូ រក្រមតិៃនករែថទ ំេសវផ ល់ករចូលស្រមាកេពទ្យេដយអេន  

និងេសវែបបពិេ្រគាះជំងធឺ នធ់រ ស្រមាកេ្រកមន ីរេពទ្យេនស បនែ័ ដល្រត វបានប  កទ់ទលួស ល់េដយ 

Medicare ។ 

• ករបន្សោបជាតិពុលក ុងរងកយ ៖ េសវស្រមាកក ុងមន ីរេពទ្យ ស្រមាបស់ នភាពបន្សោបជាតិពុលធ នធ រ 

និងករព្យោបាលស នភាពធ នធ ់ រែផ កេវជស  ស  ទកទ់ងនងឹវបិត ិេ្រប្របាស់សរធាតុេញ ន។ 

់

• េសវសេ ង ះបនា ន៖់ ករឆុ ះ ករពិនិត្យ នងវយតៃម េដម្បកំី ណត ់ថាេតពតជាិ មានស នភាព

េវជ ស ស ៃនករសេ ង ះបនា នែ់ផ កវកលិ ចរតិ និងករែថទ ំ្រពមទងកំ រព្យោបាលែដលចបំាច់

េដម្បសី្រមាល ឬលុបបំបាតស់ នភាពេវជ ស ស ៃនករសេ ង ះបនា នែ់ផ កវកលិ ចរតេិ នះឬេទ។ 

ិ

ស្រមាបព់ត័ម៌ានសីព ីអ កផ ល់េសវែថទ ំសូមេមលប  ីេឈ ះឱសថស ន នងអ កផ ល់េសវែថទរំបស់េលកអ ក។ 

េលកអ កកអ៏ចទំនាកទំ់ នងែផ កេសវបេ្រមស មាជិក Health Net Cal MediConnect បានផងែដរតមរយៈេលខ  

1-855-464-3571 (TTY: 711) ពីេម៉ាង 8 ្រពកឹដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 

េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លក 

អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឥតគតៃិ ថ ។ ឬចូលេទេគហទំពរ័របស់េយងខុំ តមអសយដ ន 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 

ិ

ឺ

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html
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ករកំណត ់នងករមនរបប់  លេសវសុខភាពឥរយាបថ 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 71 ? 

 

ិ ិ ូ ិ

ស្រមាបប់  ីសី ពីករកណំត ់និងករមនរិ បប ់ ូ  លេសវសុខភាពឥរយិាបថ សូមេមល ជពូំកទី 4 ែផ ក F ៖ 

អត ្របេយាជន ៍ែដលមន្រត វបានធានារ៉បរ់ងេដយ Health Net Cal MediConnect Medicare ឬ Medi-Cal។ ិ

ដំេណ រករែដលេ្រប្របាស់េដម្បកីំណតព់ីភាពចបំាចែ់ផ កេវជស  ស ស្រមាបេ់សវសុខភាពឥរយិាបថ 

គេ្រមាង្រត វែតអនុ  តឲ្យមានករធានារ៉បរ់ងេលបរកិ រផ តផ ់ ង ់នងេសវសុខភាពផ ូវចត ិ ជាកល់កម់យួចនំួន។ ស្រមាប់

ពត័ម៌ានលមត ិ សី ពីេសវនានាែដលត្រម វឲ្យមានករអនុ  តជាមនុ សូមេមល ជំពូកទ 4 ។ េដម ្បទទួី លករអនុ  ត

ស្រមាបេ់សវទងំេនះ េលកអ ក្រត វទូរស័ព មកកនេ់សវបេ្រមស មាជិក Health Net Cal MediConnect តមរយៈ

េលខ 1-855-464-3571 (TTY: 711), ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពកដលឹ ់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 

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

េនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឥតគតៃិ ថ ។ គេ្រមាងនឹងប ូ នេលកអ កេទកនអ ់ កជំនាញែផ កសុខភាព

ផ ូវចិត ជាបក់ិច សន្យោែដលសិត េនជិតេលកអ ក ែដលេគនងឹវយតៃម េលកអ ក េដម្បកីណំតថ់ាេតេលកអ ក្រត វករ

ករព្យោបាលបែន ម ឬយ៉ាងណា។ ្របសិនេបេលកអ ក្រត វករករព្យោបាល េនាះអ កជនំាញែផ កសុខភាពផ ូវចិត ជាប់

កិច សន្យោេនាះ នឹងបេង ត គេ្រមាងព្យោបាលមយួ េហយប ូ នគេ្រមាងេនាះេទកន ់Health Net Cal MediConnect 

េដម្បពីិនតិ្យ។ េសវនានាែដលមានេនកុ ងគេ្រមាងព្យោបាល នឹង្រត វរ៉បរ់ងេនេពលអនុ  តេដយគេ្រមាងសុខភាព។ 

្របសិនេបគេ្រមាងសុខភាពមនផ ិ ល់ករឯកភាពេលគេ្រមាងព្យោបាលេនាះេទ គា នេសវ នងបរកិ រផ តផ ់ ងបែ់ ន មណា

នឹង្រត វបានរ៉បរ់ងស្រមាបស ់ នភាព េនាះេឡយ។ ប៉ុែន គេ្រមាងអចប ូ នេលកអ ក េទកនន់ាយកដ នសុខភាព

ផ ូវចិត របស់្រស ក េដម ្បជីួយ េលកអ កឲ្យទទួលបានករែថទសំុខភាព ែដលេលកអ ក្រត វករ។ 

ិ

ី

ឺ

ិ

នីតិវធិីប ូ នរវង Health Net Cal MediConnect និង្រស ក Los Angeles ៖   

នាយកដ នសុខភាពផ ូវចិត ្រស ក (DMH) នងិនាយកដ នសុខភបិាលសធារណៈៃន្រស ក Los Angeles 

(ករទបស់ ត ់និងករករពរេលករេ្រប្របាស់សរធាតុេញ ន) (DPH/SAPC) ករប  ូ នេទរកេសវសុខភាពឥរយិាបថ 

Health Net Cal MediConnect អចេធេ ឡងពី្របភពជាេ្រចន រមួមាន ៖ អ កផ លេសវសុខភាពឥរយិាបថរបស់្រស ក  

អ ក្រគប្់រគងករណី្រស ក PCP សមាជិក និង្រក ម្រគ សររបស់ពួកេគ។ ្របភពៃនករប ូ នបន ទងេំ នះ អចទំនាកទំ់ នង 

Health Net Cal MediConnect បានេដយករេហទូរស័ព មកកនេ់លខែដលមានេនេលបណ័ សមា ល់

សមាជិករបស់េលកអ ក។ Health Net Cal MediConnect នងប  កអ់ំពសិទ ិទទលួបាន េហយអនុ  តឲ្យផ ល់

េសវេនេពលសម្រសប។ 

់

ឹ ី



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ករេ្រប្របាស់ករធានារ៉បរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់រែថទំ
សុខភាពេលកអ ក និងេសវធានារ៉បរ់ងេផ្សងេទៀត 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 72 ? 

 

Health Net Cal MediConnect នឹងេធ ករជាមយួ្រសក  Los Angeles េដម្បផី ល់ករប ូ នបន  និងករស្រមប

ស្រម លករែថទដំស៏ម្រសបស្រមាបេ់លកអ ក។ 

ករប  ូ នេទរកេសវឯកេទសសុខភាពផូ វចតិ ្រស ក និង/ឬ េសវព្យោបាលេ្រគ ង្រសវងឹ/ថា េំញ ន អចេធ េឡង េដយ

ខ ួនអ កផា ល់។ 

េសវស្រមបស្រម លករែថទរំមួមាន ករស្រមបស្រម លេសវរវង PCPs, អ កផ លេសវសុខភាពផ ូវចត ិ របស់្រស ក, 

អ ក្រគប្រគ់ ងករណី្រស ក, េលកអ ក, និង្រគ សរ ឬអ កែថទរំបស់េលកអ ក តមែដលសម្រសប។ 

់

 

េត្រត វេធ អ ្ីរបសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉អំពីេសវកម សុខភាពៃនឥរយិាបថ 
 

អត ្របេយាជនែដ៍ លមានែចងកុ ងែផ កេនះ អនុេលមេទនឹងដំេណ រករបណ ឹ ងឧទ រណ៍ ដូចគា នឹងអត ្របេយាជន៍

េផ្សងេទៀត។ សូមេមលជំពូកទី 9 ៖ េត្រត វេធ អ ី្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬមានពក្យបណឹ ង (េសចកី សេ្រមច

េលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទរ ណ៍ ពក្យបណ ឹ ង) ស្រមាបព់ត័ម៌ានអពំីករដកព់ក្យបណ ឹ ង។ 

 

ករែថទជំាបន េទៀតស្រមាបស់មាជិកទងឡាំ យណាែដលកំពុងទទួលបានេសវសុខភាពឥរយិាបថ 
 

្របសិនេបេលកអ កកំពុងទទលួេសវសុខភាពឥរយិាបថ េនាះេលកអ កអចេសស ុំបន ជួបជាមយួអ កផ ល់េសវែថទំ

របស់េលកអ ក។ េយងខ  ុ ំត្រម វឲ្យផ ល់ករយល់្រពមេលសំេណ េនះ ្របសិនេបេលកអ កអចបង ញពីទំនាកទំ់ នងែដល

មាន្រសបជ់ាមយួអ កផ លេសវែថទរំបស់េលកអ កក ុងរយៈេពល 12 ែខមនុេពលចុះេឈ ះ។ 

្របសិនេបសំេណ របស់េលកអ ក្រត វបានឯកភាព េនាះេលកអ កអចបន ជបួអ កផ លេសវែថទេំនះរហូតដល់ 12 ែខ។ 

េ្រកយរយៈេពល 12 ែខដំបងូ េយងខ ុ ំអចនឹងែលងផ ល់ករធានារ៉បរ់ងេលករែថទរំបស់េលកអ ក ្របសិនេបេលក

អ កបន ជួបអ កផ ល់េសវែថទេំ្រកបណា ញ។ ស្រមាបជ់ំនយួក ុងករេស សំុរបស់េលកអ ក សូមទូរស័ព មកកន់

ែផ កេសវបេ្រមស មាជិក Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ពីេម៉ាង  

8 ្រពឹកដល់ 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអច

េផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឥតគតៃិ ថ ។ 

់

់

ឺ
 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ករេ្រប្របាស់ករធានារ៉បរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់រែថទំ
សុខភាពេលកអ ក និងេសវធានារ៉បរ់ងេផ្សងេទៀត 

 

G. រេបៀបទទលួបានេសវកម ដកជ ន 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 73 ? 

 

ឹ  ូ

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

េដម្បផី ល់េសវដកជ ឹ ូ  នេវជ ស ស មនែិ មនសេ ង ះបនា ន (់ NEMT) និងេសវដឹកជ ូ នមនែិ មនេវជ ស ស ( NMT) 

ដល់សមាជិក Health Net ែដលបានចុះេឈ ះក ងគេ្រមាង Cal MediConnect ។ ុ

ករដឹកជ ូ នែផ កេវជស  សម និមានលក ណៈសេ ង ះបនា ន ់(NEMT) 

ករដឹកជ  ូ នេវជ ស សម នែិ មនសេ ង ះបនា នែ់ដលចបំាចេ់ដម្បទទី ួលបានេសវេវជស  ស ែដលមានករធានារ៉បរ់ង  

នងអ្រស័យេលេវជ ប  ជាលយលកណ ៍ របស់្រគ េពទ្យ ទន េពទ្យ ឬបាទេពទ្យ េហយេនេពលែដលស នភាពេវជ 

ស ស និងផូ វកយរបស់អ កទទលួមនអនុ  តឲ្យអ កទទលួេនាះេធ ដំេណ រេដយរថយន ្រក ង, រថយន ដឹកអ កដំេណ រ, 

រថយន តកសី់ុ ឬទ្រមងេ់ផ្សងដៃទេទៀតៃនករដកឹជ  ូ នសធារណៈ ឬឯកជនេនាះេឡយ។ 

ិ

ិ

ករធានារ៉បរ់ងេលមេធ្យោបាយេធ ដំេណ ររបស់ NEMT រមួមាន៖ 

• ករេធ ដំេណ រេទមកេដយគា នកំណតស់្រមាបស់មាជកិមា ក់ៗ កុ ងមយួឆា ្ំរបតទិិនេដយមនិគិតកៃ្រម 

• ឡានេពទ្យ រថយន ែដលអចដករ់េទះរញុបាន នងរថយន ដឹកទនំញ ិ ិ
• េសវេទមកពីករណាតជួ់ ប្រគ េពទ្យ ពលំេនដ ន ី
• មនកំិ ណតច់មា យម៉ាយល៍ក ុងតបំនេ់សវ 

• រមួទងំសមាជិក្រគ សរ ឬអ កែថទមំា កេ់នេពលេធ ដំេណ រ េដយមនិគិតៃថ បែន ម 

• េលកអ កអចសំុឲ្យអ កេបកប រឈបេ់នឱសថស ន កែន ងផ ល់េសវវទិ្យសុ ស  ឬមន ីរពេិសធន៍

េពលេធ ដំេណ រពីករយិាល័យ្រគ េពទ្យ (មនិរបជ់ាករេធ ដំេណ រដចេ់ដយែឡកេឡយ) 

ករដឹកជ ូ នមនិមានលក ណៈេវជ ស ស  (NMT) 
NMT រមមាួ នករដឹកជ ូ នេទរកេសវេវជ ស ស  តមរយៈរថយន ដកអ កដំេណ រ តកសីុ់ ឬមេធ្យោបាយ

ដឹកជ ូ នសធារណៈ/ឯកជន ែដលផ ល់ជូនេដយបគុ លទងំឡាយ ែដលមនបានចុះេឈ ះជាអ កផ ល់េសវរបស់ 

Medi-Cal ។ 

ឹ

ិ

មេធ្យោបាយេធ ដំេណ រ NMT មនរមួប  ូ ល ករដឹកជ  ូ នសមាជិក ែដលឈ ឺរងរបសួ េងបពឈី ឺេខ្សោយកមា ងំ ឬបាត់

បងស់មត ភាពេដយេសវកម រថយន គលិនសេ ង ះ រថយន ដឹកជ  ូ នែដលមានថា កេ់យាងេឡងេល ឬរថយន ដឹក

ជ  ូ នែដលមានជ្រមាលស្រមល ដល់ករចល័ត រេទះជនពកិរេនាះេឡយ។ 

ិ



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ករេ្រប្របាស់ករធានារ៉បរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់រែថទំ
សុខភាពេលកអ ក និងេសវធានារ៉បរ់ងេផ្សងេទៀត 

 

អត ្របេយាជនក៍រដឹកជ  ន NMT រមមាួ ន៖ 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 74 ? 

 

ូ
• ករេធ ដំេណ រេទមកេដយគា នកំណតស់្រមាបស់មាជកិមា ក់ៗ កុ ងមយួឆា ្ំរបតទិិនេដយមនិគិតកៃ្រម 

• េសវេទទទួលនិងដកអ ់ កជងំឺតមផ ូវ 

• ករដឹកជ ូ នតមតកសីុ់ រថយន ស ងដ់រដឹកអ កដំេណ រ រថយន តូច 

និងករដឹកជ ូ នសធារណៈ/ឯកជនជាេ្រចន្របេភទេទៀត 

• េសវេទមកពករណាតជួ់ ប្រគ េពទ្យ ពលំេនដ ន ី ី

• មនកំិ ណតច់មា យម៉ាយល៍ក ុងតបំនេ់សវ 

• រមួទងំសមាជិក្រគ សរ ឬអ កែថទមំា កេ់នេពលេធ ដំេណ រ េដយមនិគិតៃថ បែន ម 

• េលកអ កអចសំុឲ្យអ កេបកប រឈបេ់នឱសថស ន កែន ងផ ល់េសវវទិ្យសុ ស  ឬមន ីរពេិសធន៍

េពលេធ ដំេណ រពីករយិាល័យ្រគ េពទ្យ (មនិរបជ់ាករេធ ដំេណ រដចេ់ដយែឡកេឡយ) 

 

េដម្បេីស សំុេសវដឹកជ ូ នែដលបានេរៀបរបខ់ងេល សូមទំនាកទ់ំនងេសវបេ្រមស មាជកិ  

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

ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថឈ បស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ 

េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឥតគិតៃថ ។ ឺ
 

សំេណ មេធ្យោបាយេធដ  ំេណ រ្រត វែតដកជូ់នជាមុនឲ្យបាន្របាពំីរៃថ ៃនៃថេ ធ ករស្រមាបទ់ងំករដឹកជ ូ នែផ កេវជ ស ស 

មនមានលក ណៈសេ ង ះបនា ន ់និងករដឹកជ  ូ នមនិមានលក ណៈេវជស  ស ។ ិ
 

្របសិនេបេលកអ ក្រត វករេរៀបចំេសវេដយមានករជូនដណឹំងក ុងរយៈេពលខ ី េនាះករេស សំុទងំេនះនឹង្រត វបាន 

ពិចរណាេទតមករណីនមីយួៗ េហយនឹងអ្រស័យេលសភាពៃនករណាតជ់ួប េពលែដលករណាតជ់បួស្រមាប ់

េសវេវជ ស ស ្រត វបានេរៀបច ំេហយភាពអចរកបានៃនធនធានមេធ្យោបាយេធ ដំេណ រ ។ 

 

 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ករេ្រប្របាស់ករធានារ៉បរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់រែថទំ
សុខភាពេលកអ ក និងេសវធានារ៉បរ់ងេផ្សងេទៀត 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 75 ? 

 

H. រេបៀបទទួលេសវែដលមានធានារបរងេនេពលេលកអ កមានករណីសេ ង ះបនា ន ់

ឬត្រម វករបនានៃនករែថទ ឬក ងអឡំងេពលមានេ្រគាះមហន រយ 

៉ ់

 ់ ំ ុ ុ

H1. ករែថទេនំ េពលេលកអ កមានករសេ ង ះបនា នែផ់  កេវជ ស ស  

និយមនយ័ៃនករសេ ង ះបនា នែ់ផ កេវជស  ស  

ករសេ ង ះបនា នែ់ផ កេវជ ស ស  គឺជាស នភាពេវជស  សែ ដលមានេរគស  ដូចជា ឈចឺុកចបខ់ ងំ ឬរងរបសួ

ធ នធ រ។ ស នភាពេនាះគឺធ នធ ់ រយ៉ាងខ ង្រំ តងថ់ា ្របសិនេបមនបាិ នទទួលករយកចិត ទុកដកែ់ផ កេវជ ស សភា  មៗេទ 

េលកអ ក ឬនរណាមា កក់េ៏ដយែដលមានចំេណះដឹងមធ្យមអំពីសុខភាព និងេវជ ស សអ ចរពំឹងទុកថាវនឹងនាមកនំ ូវ៖ 

់

• ហនិភយ័ធ នធ ់ រចំេពះសុខភាពអ ក ឬចំេពះសុខភាពកូនេនក ុងៃផ របស់អ ក ឬ 

• ករខូចខតធ នធ ់ រចំេពះមុខងររងកយ ឬ 

• មុខងរៃនសររីង  ឬចែំណកណាមយួៃនរងកយដំេណ រករខុស្រប្រកតធី នធ រ ឬ ់

• ក ុងករណី សីមា នៃផ េពះ ែដលកំពុងឈេឺពះស្រមាលកូន េនេពលែដល៖ 

o មានេពលេវលមន្រិ គប្់រគានេ់ដម្បេីផ រអ កយ៉ាងមានសុ

វត ិភាពេទកនម់ន ីរេពទ្យមយួេផ្សងេទៀតមុនេពលស្រមាលកូន។ 

o ករេផ រេទកនមន ់ រីេពទ្យមយួេផ្សងេទៀតអចនឹងដកក់រគ្រមាមកំែហងចំេពះសុខភាព 

ឬសុវត ិភាពរបស់អ ក ឬរបស់កូនមនទិ នេ់កតរបស់អ ក។ 

េត្រត វេធ ដូចេមច  េបសិនជាេលកអ កមានករសេ ង ះបនា នែ់ផ កេវជស  ស  

្របសិនេបេលកអ កមានករសេ ង ះបនា នែ់ផ កេវជ ស ស  ៖ 

• រកជំនួយកនែ់តឆាបត់មែតអចេធ បាន។ ទូរស័ព េទេលខ 911 ឬេទកនប់ន បស់េ ង ះបនា ន ់ឬមន ីរេពទ្យ

ែដលសិ តេនជិតបំផុត។ ទូរស័ព េហរថយន សេ ង ះបនា នក ់ ុងករណីែដលេលកអ ក្រតវ ករវ។ 

េលកអ កមនចបំាចទ់ទួលករឯកភាព ឬករប ួ នបន ជាមុនព PCP របស់េលកអ កេឡយ។ ិ ី



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ករេ្រប្របាស់ករធានារ៉បរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់រែថទំ
សុខភាពេលកអ ក និងេសវធានារ៉បរ់ងេផ្សងេទៀត 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 76 ? 

 

• េលកអក ្រត វេធឲ ្យ្របាកដថាេលកអ កបាន្របាបគេ់ ្រមាងេយងខ ុ ំអំពករី ណីសេ ង ះបនា នរ់បស់េលកអ កឲ្យ 
បានឆាបត់មែដលអចេធ េទបាន។ េយងខ ុ ំ្រត វតមដនបន េលករែថទសំេ ង ះបនា នរ់បស់េលកអ ក។ 

េលកអ ក ឬនរណាមា កេ់ផ្សងេទៀត គួរេហទូរស័ព េដម្ប្ីរបាបេ់យងខុំ អពំីករែថទកំរណីសេ ង ះបនា ន ់

របស់េលកអ ក តមធម តក ុងរយៈេពល 48 េម៉ាង។ យ៉ាងេនះក ី េលកអ កនឹងមនបាិ ច្់រត វបងៃ់ថ  

ស្រមាបេ់សវសេ ង ះបនា នេ់ដយសរែតករយឺតយ៉ាវេនកុ ងករ្របាបេ់យងខុំ េនាះេឡយ ។ សូមទកទង់  

មកកនែ់ផ កេសវបេ្រមស មាជិកតមរយៈេលខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ពីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង  

8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ នងិៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ 

សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ពេ នះ គឥតគិតៃថ ។  ឺ

េសវែដលបានធានារ៉បរ់ងេនក ុងករណីសេ ង ះបនា នែ់ផ កេវជ ស ស  

េលកអ កអចនងទទួឹ លបានករែថទករំ ណីសេ ង ះបនា នែ់ដលមានករធានារ៉បរ់ងេនេពលណាកេ៏ដយ 

ែដលេលកអ ក្រត វករវ េន្រគបទ់ីកែន ងេនក ុងសហរដ អេមរកិ ឬទឹកដីរបស់្របេទសេនះ។ ្របសិនេបេលកអ ក្រត វករ

រថយន គលិនសេ ង ះេដម ្បេីទកនបន ់ បស់េ ង ះបនា ន ់េនាះគេ្រមាងេយងខ ុ ំមានរ៉បរ់ងជូន។ េដម្បសិីក្សោបែនម  

សូមេមល តរងអត ្របេយាជន ៍េនកុ ងជំពូកទី4។ 

េលកអ កអចនងទទួឹ លបានករែថទេំវជ ស ស ែបបសេ ង ះបនា នែ់ដលមានករធានារ៉បរ់ងេនខងេ្រកសហរដ  

អេមរកបាិ ន។ អត ្របេយាជនេ៍នះមានទឹក្របាកកំ់ ណត ់$50,000 ក ុងមយួឆា ។ំ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែនម  សូមេមល 

«ករធានារ៉បរ់ងករណីសេ ង ះបនា ន/់ករណីបនា នទូ់ទងពំ ភពេិ លក» េនក ុងតរងអត ្របេយាជនេ៍នក ុងជំពូក 4 

ៃនកូនេសៀេភេនះ ឬទកទ់ងមកកនេ់សវបេ្រមស មាជិកតមរយៈេលខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ពីេម៉ាង  

8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ បុន៉ា នេម៉ាងេ្រកយមក េនៃថ ចុងសបា ហ៍ និង ៃថឈ បស់្រមាក 

អ កអចេផ ស រទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គ

ឥតគិតៃថ ។ 
ឺ

បនា បព់ីករសេ ង ះបនា នច់បស់ព ្រគប ់េលកអ កនឹង្រត វករករែថទតំមដនបន េដម្បឲី្យ្របាកដថា  

េលកអ កបាន្របេសរ្រគានេ់បេ ហយ។ ករែថទតំមដនបន របស់េលកអ ក នឹង្រត វធានារ៉បរ់ងេដយេយងខុំ ។ 

្របសិនេបេលកអ កទទួលករែថទសំេ ង ះបនា នរ់បស់េលកអ កពអ ី កផ ល់េសវកម េនេ្រកបណា ញ 

េនាះេយងខ ុ ំនឹងព្យោយាមេរៀបចំឲ្យអ កផ ល់េសវក ុងបណា ញផ ល់ករែថទដលំ ់េលកអ កវញិឲ្យបានេលឿនតម 

ែដលអចេធ បាន។ 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ករេ្រប្របាស់ករធានារ៉បរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់រែថទំ
សុខភាពេលកអ ក និងេសវធានារ៉បរ់ងេផ្សងេទៀត 

 

ករទទួលករែថទសំេ ង ះបនា ន ់េបសិនជាវមនិែមនជាករណីសេ ង ះបនា ន ់

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 77 ? 

 

េនេពលខ ះវមានករលំបាកេដម្បដីឹងថាេតេលកអ កមានករណីសេ ង ះបនា នែ់ផ កេវជស  ស  ឬែផ កសុខភាពឥរយិាបថ 

ឬកអ៏ត។់ េលកអ កអចចូលេទទទលួករែថទសំេ ង ះបនា ន ់និង្រត វេវជ បណិ ត្របាបថ់ាវមនិែមនជាករណីសេ ង ះ 

បនា នេ់ទ។ ដរបណាេលកអ កគិតេដយសមេហតុផលថា សុខភាពរបស់េលកអ កសិត ក ុងសភាពេ្រគាះ 

ថា កធ់ នធ់ រេនាះ េយងខ ុនំឹងរ៉បរ់ងេលករែថទរំបស់េលកអ ក។  

បុែ៉ន បនា បព់ីេវជ បណ ិ តនិយាយថា វមនែិ មន ជាករណីសេ ង ះបនា នេ់នាះេទ េយង ខុំ នងឹរ៉បរ់ងេលករែថទបែំ ន ម 

លុះ្រតែត ៖ 

• េលកអ កេទរកអ កផ ល់េសវែថទក ំ ុងបណា ញ ឬ 

• ករែថទបំែន ម ែដលអ កទទលួ្រត វបានចតទុ់កថាជា «ករែថទ្ំរត វករបនា ន»់ េហយេលកអ កេគារពតម

វធិានេដម្បទីទួលបានករែថទេំនះ។ (សូមេមល ែផ កបនា ប។់) 

H2. ករែថទ្រតំ  វករបនា ន ់

និយមនយ័ៃនករែថទ្ំរត វករបនា ន ់

ករែថទចំបំាចប់នា ន ់គឺជាករែថទែំដលេលកអ កទទលួស្រមាបជ់ំងឺ របសួភា មៗ ឬស នភាពេកតេឡងតក្់រកហល់ 

ែដលមនែមនជាករសេ ង ះបនា ន ់ប៉ុែន ្រត វករករែថទភំា មៗ។ ឧទហរណ៍ េលកអ កអចនឹងលបជ់ងំឺេឡងវញិ 

េហយ្រត វករព្យោបាលវ។ 
ិ



ករែថទែំដល្រត វករបនា ន ់េនេពលែដលេលកអ កសិតេ នក ងតំបនេ់សវរបស់គេ្រមាង ុ

ក ុងស នភាពភាគេ្រចន េយង ខំនងរ៉បរ់ងេលករែថទបំនា នលុ់ះ្រតែត៖   ុ ឹ

• េលកអ កទទួលករែថទេំនះ ពីអ កផ ល់េសវែថទក ំ ុងបណា ញ និង  

• េលកអក េគារពតមវធានិ េផ្សងេទៀត ែដលបានេរៀបរបក ់ ុងជំពូកេនះ។ 

ប៉ុែន ្របសិនេបេលកអ កមនអិ ចេទរកអ កផ លេសវែថទក ំ ុងបណា ញបាន េនាះេយងខំនងរ៉បរ់ងេលករែថទ្ំរត វករ

បនា ន ់ែដលេលកអ កទទួលពអ កផ ល់េសវែថទេំ្រកបណា ញ។ 

់  ុ ឹ

ី



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ករេ្រប្របាស់ករធានារ៉បរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់រែថទំ
សុខភាពេលកអ ក និងេសវធានារ៉បរ់ងេផ្សងេទៀត 

 

ក ុងស នភាពសេ ង ះបនា នធ់ នធ រ ៖ សូមទូរស័ពមកក នេ់លខ «911» ឬេទកនមន ់ ីរេពទ្យែដលេនជតេលកអ ក

បំផុត។ 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 78 ? 

 

់ ិ

្របសិនេបស  នភាពរបស់េលកអ កមនិសូវធ នធ រ ៖ សូមទូរស័ពេ ទកន ់PCP ឬ្រក មករងរេវជ ស ស របស់េលកអ ក 

ឬ្របសិនេបេលកអ កមនិអចទូរស័ពេ ទពួកេគបាន ឬេលកអ ក្រត វករករែថទែំផ កេវជស  ស ភា មៗ សូមេទកន់

មណ លេវជស  ស  មណ លែថទបំនា ន ់ឬមន ីរេពទ្យែដលសិ តេនជិតបផុំត។ 

់

្របសិនេបេលកអ កមនិ្របាកដថាេតជាស នភាពសេ ង ះបនា ន ់ឬយ៉ាងណា េនាះេលកអ កអចទូរស័ពសុ ំជនំួយព

្រក មករងរេវជស  ស  ឬ PCP របស់េលកអ ក។ 
ី

្រក មករងរេវជស  ស របស់េលកអ ករងច់ទំទួលទូរស័ព របស់េលកអ ក 24 េម៉ាងក ុងមយួៃថ , ្របាពំីរៃថ ក ុងមយួសបា ហ៍ 

ទកទ់ងេទនងឹករែថទសំុខភាព ែដលេលកអ កេជឿថា្រតវ ករភា មៗ។ ពួកេគនឹងវយតៃម ស នភាពរបស់េលកអ ក 

េហយែណនាេំលកអ កអំពទកែី ន ងែដល្រត វេទរកករែថទែំដលេលកអ ក្រត វករ។ ី

្របសិនេបេលកអ កមន្រិ បាកដថាេតេលកអ កមានករណីសេ ង ះបនា ន ់ឬ្រត វករករែថទបំនា ន ់េនាះែខ្សទូរស័ពគ លិ 

នុបដ យិករបស់េយងមានបេ្រមជ ូនេលកអ ក្រគបេ់ពលទងៃំ ថ ទងយំ ប។់  អ កអចទកទងែ់ ខ្សទូរស័ព គលិ 

នុបដ យិករបស់េយងេដយេហេទេលខ 1-855-464-3571 (TTY: 711)។ កុង នាមជាសមាជិក Health Net Cal 

MediConnect េលកអ កមានលទ ភាពចូលេ្រប្របាស់េសវសេ ង ះបនា នជ់ួរមខុ និងពនិិត្យរកជងំឺ 24 េម៉ាងក ុងមយួៃថ  

7 ៃថ កុ ងមយួសបា ហ៍។  េលកអ កអចទំនាកទំ់ នងែផ កេសវបេ្រមអត ថិិជនតមរយៈេលខ 1-855-464-3571  

(TTY: 711) ្របសិនេបអ ក្រត វករជំនួយក ុងករែសងរ កអ កផ ល់េសវ។ េសវបេ្រមស មាជិកកអ៏ចប ូ នអ កតទែខ្ស 

ទូរស័ព គលិនុបដ យិក។ េសវបេ្រមស មាជិកមានបេ្រមជ ូនចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពកដលឹ ់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ័ ដល់ 

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

េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឥតគិតៃថ ។  ឺ
 

ករែថទ្ំរត វករបនា ន ់េនេពលេលកអក សិ តេនេ្រកតបំនេ់សវរបស់គេ្រមាង 

េនេពលេលកអ កសិ តេនេ្រកតំបនេ់សវរបស់គេ្រមាង េលកអ ក្របែហលជាមនអិ ចទទួលករែថទពំអ ី កផ ល់េសវ 

ែថទក ំ ុងបណា ញបានេទ។ េនកុ ងករណីេនះ គេ្រមាងេយង ខុំ នឹងរ៉បរ់ងេលករែថទ្រតំ  វករបនា ន ់ែដលេលកអ កទទលួ

បានពអ កផ លេសវែថទណំាមយួ។ ី ់



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ករេ្រប្របាស់ករធានារ៉បរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់រែថទំ
សុខភាពេលកអ ក និងេសវធានារ៉បរ់ងេផ្សងេទៀត 

 

គេ្រមាងរបស់េយងមនិ្រគបដណ បេ់លករែថទែំដល្រត វករជាបនា នឬ់គេ្រមាងណាមយួេផ្សងេទៀត មនែិ មនជាករស 

េ ង ះបនា ន ់ែដល្រត វករជាបនា នឬ់គេ្រមាងណាមយួេផ្សងេទៀត ែដលអ កទទួលបានេនេ្រកសហរដ អេមរក។ិ  

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 79 ? 

 

េសវែដល្រត វករជាបនា នែ់ដល្រត វបានទទួលេនខងេ្រកសហរដ អេមរកិអចនឹង្រតវ បានចតទុ់កថាជាករណីសេ ង ះ

បនា នេ់នេ្រកមអត ្របេយាជនធ៍ានារ៉បរ់ងករណីសេ ង ះបនា ន/់ករណីបនា នទូ់ទងំពិភពេលក។ 

ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមេមល «ករធានារ៉បរ់ងកុ ងករណីសេ ង ះបនា ន/់ករណីបនា នទូ់ទងពំ ភពេិ លក» 

េនក ុងតរងអត ្របេយាជនេ៍នក ុងជំពូក 4 ៃនកូនេសៀវេភេនះ។ 

 

H3. ករែថទអំំឡុងេពលមានេ្រគាះមហន រយ 

្របសិនេបអភបិាលរដ របស់េលកអ ក េលខធិករៃន្រកសួងសុខភបិាល និងេសវមនុស្សអេមរកិ 

ឬ្របធានាធិបតីៃនសហរដ អេមរកិ្របកសភាពមហន រយ ឬភាពអសន េនកុងតំ បនភូ់ មសិ ស េលកអ ក 

េនាះេលកអក េនែតមានសិទ ទទួិ លបានករែថទពីំគេ្រមាង Health Net Cal MediConnect ដែដល។ 

សូមចូលេទេគហទពំរ័េយងខ ុសំ្រមាបព់ត័ម៌ានសីព ីរេបៀបទទួលបានករែថទចំបំាចក ់ ុងអំឡុងេ្រគាះមហន រយែដលបា

ន្របកស៖ mmp.healthnetcalifornia.com។  

ក ុងអំឡុងេ្រគាះមហន រយែដលបាន្របកស ្របសិនេបេលកអ កមនិអចេ្រប្របាស់អ កផ ល់េសវែថទក ំ ុងបណា ញ 

បានេទ េយងខុំ នឹងអនុ  តេលកអ កឲ្យទទួលករែថទពំអ ី កផ ល់េសវ ែថទេំ្រកបណា ញេដយេលកអ ក 

មនេិ ចញៃថ អ ីទងអសំ ់។ ្របសិនេបេលកអ កមនអិ ចេ្រប្របាស់ឱសថស នៃនបណា ញបានេទេនក ុងអំឡុងៃនេ្រគាះ 

មហន រយែដលបាន្របកស េលកអ កនឹងអច្រត វបានផ ល់ឱសថមានេវជ ប  របស់េលកអ កេនឱសថស នេ្រក

បណា ញបាន។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមេមលជំពូកទ 5 ។ ី

I. េត្រត វេធ ដចេម ច ្របសនេបេលកអ ក្រត វបានគតៃថ េដយផាលស្រមាបេសវែដល្រត វ 

បានធានារបរងេដយគេ្រមាងរបសេយងខ  
  ូ ិ  ិ  ់ ់

៉ ់ ់  ុ ំ

្របសិនេបអ កផ ល់េសវែថទេំចញវក ិ យប្រតគិតៃថ ពីេលកអ កជំនួសឲ្យករេផ វេទកនគ់េ្រមាងវញិ 

េនាះេលកអ កគរួេសស ុំេយងខ ុ ំឲ្យបង ់ភាគចំែណកចូលរមួរបស់េយងខ ុ ំ េនក ុងវក ិ យប្រតេនាះ។ 

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


េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ករេ្រប្របាស់ករធានារ៉បរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់រែថទំ
សុខភាពេលកអ ក និងេសវធានារ៉បរ់ងេផ្សងេទៀត 

 

េលកអ កមនិគួរបងវ់ក ិ យប្រតេនាះេដយខ ួនឯងេឡយ។ ្របសិនេបេលកអ កពិតជាបងេ់ហយែមន េនាះគេ្រមាងនឹងមនិ
អចទូទតស់ងេលកអ កវញិេនាះេឡយ។ 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 80 ? 

 

្របសិនេបេលកអ កបានបងៃ់ថ ស្រមាបេ់សវែដលមានធានារ៉បរ់ងរបស់េលកអ ក ឬ្របសិនេបេលកអ កទទួលបាន 

វក ិ យប្រត ស្រមាបត់ៃម េពញៃនេសវេវជ ស ស ែដលមានករធានារ៉បរ់ង សូមេមល ជំពូកទី 7 េដម ្បសិីក្សោែស ងយល់ 

នូវអី ែដល្រត វេធ ។ 

I1. អ ីែដល្រត វេធ ្របសិនេបេសវមន្រិ ត វបានធានារ៉បរ់ងេដយគេ្រមាងរបស់េយង 

Health Net Cal MediConnect ធានារ៉បរ់ងេលេសវទងំអស់៖ 

• ែដល្រត វបានសេ្រមចថាចបំាចត់មែផ កេវជ ស ស  និង 

• ែដលមានក ុងតរងអត ្របេយាជនរ៍បស់គេ្រមាង (សូមេមល ជំពូកទី 4) និង 

• ែដលេលកអ កទទួលបានេដយអនុវត តមវធានិ ៃនគេ្រមាងដូចខងេ្រកម។ 

 ្របសិនេបេលកអ កទទួលេសវែដលមនបាិ នរ៉បរ់ងេដយគេ្រមាងរបស់េយងខុំ  េលកអ ក្រត វបងៃ់ថ េសវេពញេដយ
ខ ួនឯង។ 

្របសិនេបេលកអ កចងដ់ឹងថាេតេយងខុំ បងេ់សវ ឬករែថទេំវជ ស ស ណាមយួ េនាះេលកអ កមានសិទ សិកសួរ

េយងខ ុ ំ។ េលកអ កកម៏ានសិទ ិេសស ុំ្របករេនះជាលយលក ណ៍អក្សរផងែដរ។ ្របសិនេបេយងខុំ នយិាយថា មនបងិ ់

េសវរបស់េលកអ ក េនាះេលកអ ក មានសិទ បិ ឹងឧទ រណ៍ចំេពះេសចកី សេ្រមចរបស់េយងខ ុ ំ។ 

ជំពូកទី 9 ពន្យល់ពីអ ីែដល្រត វេធ  ្របសិនេបេលកអ កចងឲ្យ់ េយងខ ុ ំរ៉បរ់ងេលបរកិ រ ឬេសវេវជ ស ស ។ ជពូំកេនះ  

កន៏ឹង្របាបេល់ កអ កផងែដរនូវវធិីប ឹងឧទ រណ៍ចំេពះេសចក សីេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ងរបស់េយងខ ុ ំ។ េលកអ ក 

កអ៏ចទូរស័ព េទកនេ់សវបេ្រមស មាជិកេដម ្បសិីក្សោបែន មអំពីសិទ ិប ងឧទ ឹ រណ៍របស់េលកអ កផងែដរ។ 

េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ េសវខ ះៗ រហូតដល់ចំននួកណំតជ់ាកល់កម់យួ។ ្របសិនេបេលកអ កេលសពីចនំួនកណំត ់

េនាះេលកអ កនឹង្រត វបងៃថ់  េពញេដម្បទទី ួលបាន្របេភទេសវបែន ម។ សូមទូរស័ព មកកនេ់សវសមាជិក 

េដម្បែីស ងយល់ពចំនួនកំណត ់និងពក្រមតិែដលជតដលិ ់ចនំួនកណំត។់ ី ី

 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ករេ្រប្របាស់ករធានារ៉បរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់រែថទំ
សុខភាពេលកអ ក និងេសវធានារ៉បរ់ងេផ្សងេទៀត 

 

J. ករធានារបរងៃនេសវែថទសខភាព េនេពលេលកអ កសតេនក ងករសក្សោ្រសវ្រជាវ 

ែផ កគ នក 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 81 ? 

 

៉ ់ ំ ុ  ិ ុ ិ

ី ិ

J1. និយមនយ័ៃនករសិក្សោ្រសវ្រជាវែបបគី និក 

ករសិក្សោ្រសវ្រជាវែផ កគ ីនកិ (អចេហបានថា ករពិេសធនែ៍ផ កគ នីិក) គឺជាដំេណ រករមយួែដលេវជ បណ ិ តេធ 
ពិេសធនេ៍ល្របេភទែថទសំុខភាព ឬឱសថថ ី។ េវជ បណ ិ តេស សំុអ កស័ ្រគចិត ជួយដល ់ករសិក្សោេនះ។ ្របេភទ

ៃនករសិក្សោេនះ ជួយឲ ្យេវជ បណ ិ តសេ្រមចថាេត្របេភទៃនករែថទ ំសុខភាព ឬឱសថថ េីនះ មានដំេណ រករ នង
មានសុវត ិភាពឬេទ។ 

ិ

េនេពល Medicare ឯកភាពេលករសិក្សោ្រសវ្រជាវែដលេលកអ កចងចូ់លរមួ មានមនុស្សែដលេធ ករេនកុង ករ

សិក្សោ្រសវ្រជាវេនះនឹងទកទ់ងមកកនេ់លកអ ក។ បគុ លេនាះ នឹង្របាបអ ់ កអំពករសិក្សោ្រសវ្រជាវ េហយពិនត្យិ
ថាេតេលកអ កមានលក ណៈសម្បត ិចូលរមួឬអត។់ េលកអ កអចចូលរមក ួ ុងករសិក្សោ្រសវ្រជាវេនះបាន 

លុះ្រតែតេលកអ កបេំពញនូវលក ខណ ត្រម វនានា។ េលកអ ក ក្៏រត វែតយល់ នងទទួិ លស ល់នូវអ ីែដលេលក 

អ ក្រត វេធ ស្រមាបក់រសិក្សោ្រសវ្រជាវេនះផងែដរ។ 

ី

ខណៈេពលេលកអ កចូលរមួកុង ករសិក្សោ្រសវ្រជាវេនះ េលកអ កេនែតអចសិត េនកុង គេ្រមាងេយងខុំ បានដែដល។ 

រេបៀបេនាះេលកអ កេនបន ទទួលករែថទពំីគេ្រមាងេយងខុំ ែដលមនទកទ់ងនឹងករសិក្សោ្រសវ្រជាវេនះ។ ិ

្របសិនេបេលកអ កចងចូ់លរមក ួ ុងករសិក្សោ្រសវ្រជាវែផក គ ីនិក ែដលឯកភាពេដយ Medicare 

េលកអ កមនចិ បំាចទទួ់ លករយល់្រពមពីេយងខ ុ ំ ឬពីអ កផ ល់េសវែថទបំឋមរបស់េលកអ កេឡយ។ 

អ កផ ល់េសវែថទ ំែដលផ ល់ករែថទដលំ ់េលកអ ក ែដលជាែផ កមយួៃនករសិក្សោ្រសវ្រជាវេនះ មន

ចបំាចជ់ាអ កផ ល់េសវែថទក ំ ុងបណា ញេឡយ។ 
ិ

េលកអ កចបំាច្់រត វ្របាបេ់យង ខុំ  មុនេពលែដលេលកអ កចបេ់ផ មចូលរមួក ុងករសិក្សោ្រសវ្រជាវែផ កគ ីនក។ិ  

្របសិនេបេលកអ កមានបណំងចងចូ់លរមក ួ ុងករសិក្សោ្រសវ្រជាវែផ កគ ីនិក េលកអ ក ឬអ កស្រមបស្រម លករែថទំ

របស់េលកអ កគប្បទំី នាកទំ់ នងមកកនេ់សវសមាជិកេដម្ប ឲ្យី េយងខ ុ ំដងថាឹ  េលកអ កនងចឹ ូលរមក ួ ុងករពិេសធន ៍

ែផ កគ ីនក។ិ  
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្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 82 ? 

 

J2. ករបងៃថ់  េសវ េនេពលេលកអ កសិ តេនក ងករសិក្សោ្រសវ្រជាវែបបគី និក ុ

្របសិនេបអ កស័ ្រគចត ិ ស្រមាបក់រសិក្សោ្រសវ្រជាវគ ីនិកែដល Medicare ឯកភាពយល់្រពម 

េនាះេលកអ កនឹងមនបិ ងៃ់ថ អ ីទងអសំ ់ស្រមាបេ់សវែដល្រត វបានរ៉បរ់ងេនេ្រកមករសិក្សោេហយ Medicare នឹង

បងៃ់ថ ស្រមាបេ់សវែដល្រត វបានរ៉បរ់ងេនេ្រកមករសិក្សោកដូ៏ចជាតៃម ចំណាយេទៀងទតជ់ា្របចែំដលពកព់ន ័ ជាមយួ

ករែថទរំបស់េលកអ ក។ េពលណាេលកអ កចូលរមួេនកុង ករសិក្សោ្រសវ្រជាវែដល Medicare ឯកភាពយល់្រពម 

េលកអ ក្រត វបានរ៉បរ់ងស្រមាបសឹ់ង្រគបបរ់ កិ រ នងេសវទងអសំ ់ែដលេលកអ កទទលួបានជាែផ កមយួៃនករសិក្សោ។ 

េនះរមមាួ ន ៖ 
ិ

• បន ប ់នងអហរស្រមាបក់រស្រមាកក ុងមន ីរេពទ្យែដល Medicare នឹងបងជ់ូន េទះបជីាេលកអ កមនិ

ចូលរមក ួ ុងករសិក្សោ្រសវ្រជាវេនះ កេ៏ដយ។ 

• ករវះកត ់ឬទ្រមងក់រេវជ ស ស េផ្សងេទៀតែដលជាែផ កមយួៃនករសិក្សោ្រសវ្រជាវេនះ។ 

• ករព្យោបាលេលផលបះ៉ពល់បនា បបន្ស់  ំនិងប  សុគ ស ញនានាៃនករែថទថំ ី។ 

ិ

្របសិនេបេលកអ កចូលរមួក ុងករសិក្សោមយួែដល Medicare មនបានឯកភាព េនាះេលកអ កនឹង្រត វបងៃ់ថ ណាមយួ

ស្រមាបក់រចូលរមួករសិក្សោ្រសវ្រជាវេនះ។ 
ិ

J3. ករែស ងយល់បែន ម អំពីករសិក្សោ្រសវ្រជាវែបបគី និក 

េលកអ កអចសិក្សោបែន មអពីំករចូលរមក ួ ុងករសិក្សោ្រសវ្រជាវែបបគ ីនិកេដយអន «Medicare & 

ករសិក្សោ្រសវ្រជាវែបបគ ីនកិ» េនេលេគហទពំរ័ Medicare ៖ (https://www.medicare.gov/Pubs/pdf/02226-

Medicare-and-Clinical- Research-Studies.pdf)។ េលកអ កកអ៏ចទូរស័ព ផងែដរមកកន 1់ -800-MEDICARE 

(1-800-633-4227) 24 េម៉ាងក ុងមយួៃថ  7 ៃថ ក ុងមយួសបា ហ៍។ អ កេ្រប្របាស់ TTY គរួេហេទកនេ់លខ  

1-877-486-2048 ។ 

https://www.medicare.gov/Pubs/pdf/02226-Medicare-and-Clinical-Research-Studies.pdf
https://www.medicare.gov/Pubs/pdf/02226-Medicare-and-Clinical-Research-Studies.pdf


េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ករេ្រប្របាស់ករធានារ៉បរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់រែថទំ
សុខភាពេលកអ ក និងេសវធានារ៉បរ់ងេផ្សងេទៀត 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 83 ? 

 

K. រេបៀបែដលេសវែថទសុំខភាពរបស់េលកអ ក្រត វបានធានារ៉បរ់ង 
េនេពលេលកអ កទទលួករែថទេនក ងសបនែថទសខភាពតមែបបសសនា 

ែដលគានលក ណៈេវជ ស ស 
ំ ុ  ័ ំ ុ

  

K1. និយមនយ័ៃនមណ លែថទសុំខភាពតមែបបសសនាែដលគា នលក ណៈេវជ ស ស  

មណ លែថទសុំខភាពតមែបបសសនាែដលគា នលក ណៈេវជស  ស  គឺជាទកែី ន ងមយួែដលផ ល់ករែថទសំុខភាព 

ែដលជាធម ត េលកអ កទទលួេនក ុងមន ីរេពទ្យ ឬេនក ុងមន ីរែថទេំដយជំនាញ។ ្របសិនេប
ករទទួលករែថទេំនកុង មន រីេពទ្យ ឬមន ីរែថទជំំនាញ គជាករ្របឆាងំនឹងជំេនឿសសនារបស់េលកអ ក 

េយងខ ុ ំនឹងរ៉បរ់ងេលករែថទេំនក ុងមណ លែថទសំុខភាពតមែបបសសនា ែដលគា នលក ណៈេវជ ស ស ។  
ឺ

េលកអ កអចេ្រជសេរស ទទលួករែថទសុំខភាពបាន្រគបេ់ពលេដយមូលេហតុណាមយួ។ អត ្របេយាជនេ៍នះ គ

ស្រមាបែ់តេសវែថទក ំ ុងមន ីរេពទ្យ Medicare Part A បុេ៉ណា ះ (េសវែថទសុំខភាពមនិតមែបបេវជ ស ស) ។ 

Medicare នឹងបងែ់តេសវែថទសុំខភាព មនិតមែបបេវជស  ស  ែដលផ ល់េដយមណ លែថទសុំខភាពតមែបប 

សសនាែដលគា នលក ណៈេវជ ស ស បុេណាះ។ 

ឺ

៉  

K2. ករទទួលបានករែថទពីំស បនែ័ ថទសុំខភាពែបបសសនាមនែិ មនេវជ ស ស  

េដម្បទទួី លករែថទពំីមណ លែថទសុំខភាពតមែបបសសនាែដលគា នលក ណៈេវជ ស ស  េលកអ ក្រត វែតចុះ 

ហត េលខេលឯកសរផូ វច្បោបម់យួែដលឯកសរេនាះសរេសរថា េលកអ កជំទស់នឹងករទទួលយកករព្យោបាល

តមែបបេវជស  ស ែដល «្រតវ បានរបប់  ូ ល»។ 

• ករព្យោបាលេវជស  ស  «មនិមានករេលកែលង» គឺជាករែថទណំាមយួែដលស័ ្រគចិត  និងមនត្រម វ 

េដយច្បោបស់ហពន័  ច្បោបរ់ដ  ឬច្បោបមូ់ លដ ន។ 

• ករព្យោបាលេវជស  ស  «មានករេលកែលង» គឺជាករែថទណំាមយួែដលមនសិ ័ ្រគចត ិ  នងត្រិ ម វ េដយច្បោប់

សហពន័  ច្បោបរ់ដ  ឬច្បោបមូ់ លដ ន។ 

ិ



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ករេ្រប្របាស់ករធានារ៉បរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់រែថទំ
សុខភាពេលកអ ក និងេសវធានារ៉បរ់ងេផ្សងេទៀត 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 84 ? 

 

េដម្បទីទួលកររ៉បរ់ងពគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំករែថទែំដលេលកអ កទទួលពីមណ លែថទសុំខភាពតមែបប

សសនាែដលគា នលក ណៈេវជ ស ស ្រត វែតបំេពញនូវលក ខណ ដូចខងេ្រកម៖ 
ី

• សមា រៈបរកិ រែដលផ ល់ករែថទ្ំរត វែតមានករប  កព់ី Medicare ។ 

• ករធានារ៉បរ់ងេលេសវរបស់គេ្រមាងេយងខ ុ ំ្រត វបានក្រមតិចំេពះករែថទក ំ ុងលក ណៈមនែិ មនសសនា។  

• ្របសិនេបេលកអ កទទួលេសវែដលផ ល់ជូនេលកអ កេដយស បនេ័ នះ េនក ុងមន ីរែថទមំយួ 

លក ខណ ខងេ្រកមនងឹ្រត វអនុវត  ៖ 

o េលកអ ក្រត វែតមានស នភាពសុខភាព ែដលអនុ  តឲ្យេលកអ កទទួលេសវធានារ៉បរ់ងស្រមាប់

ករែថទសុំខភាពេនក ុងមន ីរេពទ្យ ឬករែថទជំំនាញេនកុង មន ីរែថទ។ំ 

o េលកអក ្រត វែតទទួលករឯកភាពពេយងខ ុ ំមុនេពលែដលេលកអ ក្រត វបានអនុ  តឲ្យចូល

ស្រមាកក ុងមណ លេនាះ េបមនិដូេច ះេទ ករស្រមាករបស់េលកអ កមន្រត វបានរ៉បរ់ងេឡយ។ 
ី

ិ

 មានករធានារ៉បរ់ងឥតមានកំណតស់្រមាបអត ់ ្របេយាជនេ៍នះ ដរបណាេលកអ កបំេពញបាន្រគបេ់ទតម 

លក ខណ ទមទរ ត្រម វខងេល។ 

L. បរករេវជ ស ស ែដលេ្របបានយរ (DME) ិ   ូ

L1. DME ក ុងនាមជាសមាជិកមា កៃ់នគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ 

DME មាននយ័ថាជាបរកិ រជាកល់កម់យួចំននួ ែដល្រត វបានប  ទិញេដយអ កផ ល់េសវែថទសំ្រមាបេ់្រប្របាស់ 

េនេគហដ នផា ល់របស់េលកអ ក។ ឧទហរណ៍ៃនទំនិញទងេំ នះមានដូចជា េកអីរញុ េឈឆា  ម្រចត ់្របពន ័ ពូកែដល 

េ្របថាមពល ករផ តផ ់ ងស់្រមាបជ់ំងឺទកេឹ នាមែផ ម ែ្រគមន រីេពទ្យែដល្រត វបានប  ទិញេដយអ កផ ល់េសវែថទ ំ

ស្រមាបេ់្របេនេគហដ ន ឧបករណ៍ប ូ លេសរម៉ូតមសរៃសឈម (intravenous (IV) infusion pumps) 

ឧបករណ៍បេង តព ក្យសម  ីបរកិ រនិងករផ តផ ់ ងអុ់ កសីុែសន ឧបករណ៍លម តឲ្យិ ផង (់ Nebulizer) នងិរេទះ្រចត។់ 

េលកអ កជានិច កលនឹងកនក់បប់រកិ រទងេំ នះ ដូចជា ៖ អវយវៈសិប្បនិម ត។ិ   



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ករេ្រប្របាស់ករធានារ៉បរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់រែថទំ
សុខភាពេលកអ ក និងេសវធានារ៉បរ់ងេផ្សងេទៀត 

 

េនក ុងែផ កេនះ េយងខុំ ពិភាក្សោអំព DME ែដលេលកអ ក្រត វែតជួល។ ក ុងនាមជាសមាជិកមា កៃ់ន  

Health Net Cal MediConnect េលកអ កអចទទួលបានកម សិទ ិេល DME ដរបណាវមានភាពចបំាច់

ែផ កេវជស  ស  េហយេលកអ ក្រត វករបរកិ រេនាះស្រមាបរ់យៈេពលយូរអែង ង។ េលសពីេនះ បរកិ រេនាះ្រត វមាន

ករអនុ  ត េរៀបចំ និងស្រមបស្រម លព PCP របស់េលកអ ក ្រក មករងរេវជស  ស  និង/ឬ  

Health Net Cal MediConnect។ សូមទូរសព មកេសវបេ្រមស មាជិក Health Net Cal MediConnect 

តមរយៈេលខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) េដម្បែីស ងយល់អំពីលក ខណ ត្រម វស្រមាបក់រកនក់ប ់

ឬករជួលបរកិ រេវជ ស ស េ្របជា បប់ានយូរ នងឯកិ សរែដលេលកអ ក្រត វផ ល់។ ចបព់េីម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់

ពីៃថ ចន ័ ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថឈ បស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ 

េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឥតគិតៃថ ។ 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 85 ? 

 

ី

ី

ឺ
 

េនក ុងស នភាពមយួចំនួន េយងខ ុ ំនឹងេផ រភាពជាមា ស់កម សិទ ិេទេលបរកិ រ DME េទឲ្យេលកអ ក។ ទូរស័ព េទេស 

វបេ្រមស មាជិកេដម្បែីស ងយល់អំពីលក ខណ ត្រម វែដលេលកអ ក្រត វបំេពញ នង្រិ កដសស មែដលេលកអ ក្រត វករ 

ផ ល់។ 

 

េបេលកអ កទមទរភាពជាមា ស់កម សិទ ិេទេលបរកិ រេវជ ស សេ ្របជាបប់ានយូរ ខណៈែដលេលកអ កជាសមាជិក 

ៃនគេ្រមាងរបស់េយងខុំ េហយបរកិ រត្រម វឲ្យមានករែថទ ំេពលេនាះេលកអ កផ ល់េសវ្រត វបានអនុ  តឲ្យេចញ 

វក ិ យប្រតេទេលៃថ ៃនករជសួជុល។ 

 

L2. ភាពជាមា ស់កម សិទ ិរបស់ DME េនេពលេលកអ កប ូរេទ Original Medicare ឬ  

Medicare Advantage 

េនក ុងកម វធិី Original Medicare អ កែដលជលួ DME ្របេភទណាមយួ នឹងក យជាមា ស់វេ្រកយពីរយៈេពល  

13 ែខ។ េនកុ ងគេ្រមាង Medicare Advantage គេ្រមាងអចកំណតចំ់ ននួែខែដលអ ក្រត វែតជួល DME 

្របេភទជាកល់ក ់មុននឹងពកួេគក យជាមា ស់វបាន។ 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ករេ្រប្របាស់ករធានារ៉បរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់រែថទំ
សុខភាពេលកអ ក និងេសវធានារ៉បរ់ងេផ្សងេទៀត 

 

កំណតស់មា ល់៖ េលកអ កអចរកេមល និយមនយ័ៃនគេ្រមាង Original Medicare នង Medicare Advantage 

េនក ុងជំពូកទី 12 ។ េលកអ កកអ៏ចរកពត័ម៌ានបែន មអំពគេី ្រមាងទងេំ នះេនក ុងេសៀវេភែណនា ំMedicare & You 

2021 បានផងែដរ។ េបសិនជាេលកអក មនិមានកូនេសៀវេភេនះេទ េលកអ កអចទទលួវបានតមេគហទពំរ័ 

Medicare ែដលមានអសយដ ន (www.medicare.gov) ឬ េដយទូរស័ព េទ 1-800-MEDICARE 

(1-800-633-4227), 24 េម៉ាងក ុងមយួៃថ  7 ៃថ ក ុងមយួសបា ហ៍។ អ កេ្រប្របាស់ TTY គរួទូរស័ពេ ទកនេ់លខ  

1-877-486-2048។ 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 86 ? 

 

ិ

េលកអ កនឹង្រត វេធ ករបងៃ់ថ ចំនួន 13 ដងជាបៗ់គា េ្រកមគេ្រមាង Original Medicare ឬេលកអ កនឹង្រត វេធ ករបង ់

ៃថ មយួចំននួជាបៗ់គា ែដលកណំតេ់ដយគេ្រមាង Medicare Advantage េដម្បកីនក់បប់រកិ រ DME េបសិនជា៖ 

• េលកអ កមនទិ នប់ានក យជាមា ស់កម សិទ េិ លបរកិ រ DME េនាះេទ ខណៈេពលេលកអ កសិតេ នក ុង

គេ្រមាងរបស់េយងខុំ  នង  

• េលកអ កចកេចញពីគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ េហយទទួលបានអត ្របេយាជន ៍Medicare របស់េលកអ កេន 

េ្រកគេ្រមាងសុខភាពណាមយួេនក ុងកម វធិី Original Medicare ឬគេ្រមាង Medicare Advantage។  

ិ

្របសិនេបេលកអ កបានេធ ករទូទត្់របាកស់្រមាបបរ់ កិ រ DME េនេ្រកម Original Medicare ឬគេ្រមាង  

Medicare Advantage មុនេពលែដលេលកអ កចូលរមក ួ ុងគេ្រមាងរបស់េយងខ  ុ ំ េនាះករចំណាយរបស់  
Original Medicare ឬ Medicare Advantage ទងអសំ ់េនាះមនរិ បប ់ ូ  ល ថាជាករចំណាយែដលេលកអ ក្រត វេធ  
បនា បព់ីករចកេចញពីគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំេឡយ។  

• េលកអ កនឹង្រត វេធ ករបងៃ់ថ ចំនួន 13 ដងជាបៗ់គា េ្រកមកម វធិី Original Medicare ឬបងៃ់ថ ក ុងចនំួន 

មយួជាប់ៗ គា ែដលកំណតេ់ដយគេ្រមាង Medicare Advantage េដម្បកីនក់បប់រកិ រ DME។ 

• គា នករេលកែលងចំេពះករណីេនះ េនេពលែដលេលកអ ក្រតឡបមកក់ នកម ់ វធិ ីOriginal Medicare 

ឬគេ្រមាង Medicare Advantage វញិេទ។ 

http://www.medicare.gov/


េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ករេ្រប្របាស់ករធានារ៉បរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់រែថទំ
សុខភាពេលកអ ក និងេសវធានារ៉បរ់ងេផ្សងេទៀត 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 87 ? 

 

L3. បរកិ អុកសីុែសនទទួលបានអត ្របេយាជនក ៍ ុងនាមជាសមាជិកមា កៃ់នគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ៖ 

្របសិនេបអ កមានលក ណៈ្រគប្់រគានស់្រមាបឧ់បករណ៍អុកសីុែសនែដលមានករធានារ៉បរ់ងេដយ Medicare 

េហយអ កជាសមាជិកៃនែផនកររបស់េយងេយងនងរឹ ៉ បរ់ងដូចខងេ្រកម៖ 

• ករជួលឧបករណ៍អកុសីុែសន 

• ករែចកចយអុកសីុែសននិងចំណុះអកុសីុែសន 

• បំពងន់ងេិ ្រគ ងជំនួយែដលទកទងស់ ្រមាបក់រផ ល់អកុសីុែសននិងចណុំះអកុសីុែសន 

• ករែថទនំិងជួសជុលឧបករណ៍អុកសីុែសន 

ឧបករណ៍អុកសីុែសន្រត វែត្របគល់ជូនមា ស់វញិេនេពលែដលែលង្រត វករជាចបំាចស់្រមាបអ ់ កឬ្របសិនេបអ  កចក 

េចញពីគេ្រមាងរបស់េយង។  

L4. ឧបករណ៍អុកសីុែសន េនេពលអ កប ូរេទ Original Medicare ឬ Medicare Advantage 

េនេពលែដលឧបករណ៍អុកសីុែសនមានភាពចបំាចខ់ងេវជ ស ស េហយអ កចកេចញពីែផនកររបស់េយងេ ហយប ូរ
េទជា Original Medicare អ កនឹងជួលវពីអ កផ តផ ់ ងក ់ ុងរយៈេពល 36 ែខ។ ករបងៃ់ថ ជួល្របចែំខរបស់អ ក 

ធានារ៉បរ់ងេលឧបករណ៍អុកសីុែសននិងករផ តផ ់ ងនិ់ងេសវកម ែដលបានរយខងេល។ 

្របសិនេបឧបករណ៍អុកសីុែសនចបំាចខ់ងេវជ ស ស  បនា បព់ីអ កជួលវអស់រយៈេពល 36 ែខ៖ 

• អ កផ តផ ់ ងរ់បស់អ ក្រត វែតផ ល់ឧបករណ៍អុកសីុែសន ឧបករណ៍ផ តផ ់ ង ់និងេសវកម ក ុងរយៈេពល 24 ែខ 

េទៀត។  

• អ កផ តផ ់ ងរ់បស់អ ក្រត វែតផ ល់ឧបករណ៍អុកសីុែសន នងេិ ្រគ ងផ តផ ់ ងរ់ហូតដល់ 5 ឆា  ំ្របសិនេបមានភាព 

ចបំាចែ់ផ កេវជស  ស ។ 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ករេ្រប្របាស់ករធានារ៉បរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់រែថទំ
សុខភាពេលកអ ក និងេសវធានារ៉បរ់ងេផ្សងេទៀត 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 88 ? 

 

្របសិនេបឧបករណ៍អុកសីុែសនេនែតចបំាចែ់ផ កេវជ ស ស  េនចុងប  បៃ់នរយៈេពល 5 ឆា ៖ំ 

• អ កផ តផ ់ ងរ់បស់អ កមន្រិ ត វផ ល់វេទៀតេទ េហយអ កអចេ្រជសេរស យកឧបករណ៍ជំនួសពីអ កផ ត ់

ផ ងណ់ាមយួវញិ។  

• រយៈេពល 5 ឆា ថ ំ ីចបេ់ផ ម។  

• អ កនឹងជួលពីអ កផ តផ ់ ងរ់យៈេពល 36 ែខ។  

• ដូេច ះអ កផ តផ ់ ងរ់បស់អ ក្រត វែតផ ល់ឧបករណ៍អុកសីុែសន ឧបករណ៍ផ តផ ់ ង ់និងេសវកម ក ុងរយៈេពល  

24 ែខេទៀត។  

• វដ ថី ចបេ់ផម  េរៀងរល់ 5 ឆា មំ ង ដរបណាឧបករណ៍អកុសីុែសនមានភាពចបំាចខ់ងេវជ ស ស ។ 

េនេពលែដលឧបករណ៍អុកសីុែសនមានភាពចបំាចខ់ងេវជ ស ស េហយ អ កចកេចញពីគេ្រមាងរបស់េយង  
េហយបូ រេទជាគេ្រមាង Medicare Advantage  គេ្រមាងេនះនឹងធានារ៉បរ់ងយ៉ាងេហចណាស់នូវអ ីែដល  

Original Medicare ធានារ៉បរ់ង។ អ កអចសកសួរគេ្រមាង Medicare Advantage 

របស់អ កថាេតឧបករ ណ៍អកុសីុែសន និងេ្រគ ងផ តផ ់ ងែ់ដលវធានារ៉បរ់ង និងចណំាយរបស់អ កបុន៉ា ន។ 

 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4 ៖ តរងអត ្របេយាជន៍ 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 89 ? 

 

ជំពូកទី 4៖ តរងអត ្របេយាជន ៍

េសចក េផ ម ី 

ជំពូកេនះ្របាបេ់លកអ កអំពីេសវែដល Health Net Cal MediConnect ធានារ៉បរ់ង និងកររតបឹ ន ឹង 

ឬករដកក់្រមតិណាមយួេលេសវទងំេនាះ។ វក្៏របាបេ់លកអ កអពីំអត ្របេយាជនែ៍ដលមន្រិ ត វបានធានារ៉បរ់ង 

េ្រកមគេ្រមាងរបស់េយងខ ុផំងែដរ។ ពក្យគន ឹះនងនិ ិយមនយ័របស់វមានេនក ុងលំដបអក្ស់ រ្រកមេនក ុងជពូំកចុង 

េ្រកយៃនេសៀវេភែណនាសំមាជិក។ 

តរងមាតក ិ

A. េសវែដលបានធានារ៉បរ់ងរបស់េលកអ ក 9 0 .............................................................................................

B. ច្បោប្់របឆាងកំ រគិតកៃ្រមេសវកម ពីអ កផ ល់េសវ 9 0 ....................................................................................

C. តរងអត ្របេយាជនរ៍បស់គេ្រមាងេយងខ ុ ំ 9 1 ..............................................................................................

D. តរងអត ្របេយាជន ៍ 9 3 .........................................................................................................................

E. អត ្របេយាជនែ៍ដល្រត វបានរ៉បរ់ងេនេ្រក Health Net Cal MediConnect 158 .............................................. 

E1. អន រកលសហគមនរ៍ដ  California (CCT) 158 .................................................................................. 

E2. កម វធិីែថទេំធ ញ Medi-Cal 159 ...................................................................................................... 

E3. ករែថទេំនដណំាកក់លចុងេ្រកយ 160 ........................................................................................... 

F. អត ្របេយាជនែ៍ដលមន្រិ ត វបានរ៉បរ់ងេដយ Health Net Cal MediConnect Medicare ឬ Medi-Cal 161 ......... 

 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4 ៖ តរងអត ្របេយាជន៍ 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 90 ? 

 

A. េសវែដលបានធានារបរងរបសេលកអ ក   ៉ ់ ់

ជំពូកេនះ ្របាបេ់លកអ កថាេតេសវអ ីខ ះ ែដល Health Net Cal MediConnect បងៃ់ថ ជូន។ េលកអ កអចែសង  

យល់ផងែដរអពំីេសវែដលមនិ្រត វបានធានារ៉បរ់ង។ ពត៌ម័ានសី ពីអត ្របេយាជនឱស៍ ថ គមានេនក ុងជំពូកទ 5។ 

ជំពូកេនះ កប៏ានពន្យល់ផងែដរនូវលក ខណ កណំតេ់នេលេសវមយួចំនួន។ 
ឺ ី

េដយសរេលកអ កបានទទលួជំនួយពី Medi-Cal េលកអ កមនិបងៃ់ថ អ ីទងអសំ ់ស្រមាបេ់សវែដលមានករធានារ៉ប់

រងរបស់េលកអ ក ដរបណាេលកអ កេគារពតមវធានិ នានារបស់គេ្រមាង។ សូមេមលជំពូកទ 3 ស្រមាបព់ត៌័ មាន

លម តអំិ ពីវធិានរបស់គេ្រមាង។ 
ី

្របសិនេបេលកអ ក្រត វករជនួំ យក ុងករយល់ដងថាឹ េសវកម អ ីែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ង សូមទូរសព េទកន ់អ ក

ស្រមបស្រម លែថទរបំ ស់េលកអ ក និង/ឬ ែផ កេសវបេ្រមស មាជិក តមរយៈេលខ 1-855-464-3571 (TTY:711) 

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

និងៃថឈ បស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងេឹ ហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ 

ករេហទូរស័ព េនះ គឥតគតៃិ ថ ។  ឺ

B. ច្បោប្របឆាងករគតកៃ្រមេសវកម ពអ កផ លេសវ ់ ំ ិ ី ់

េយងខ ុ ំមនិអនុ  តឲ្យអ កផ ល់េសវរបស់ Health Net Cal MediConnect េចញវក ិ យប្រតគិតៃថ ពីេលកអ ក

ស្រមាបេ់សវែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ងេនាះេឡយ។ េយងខ ុបងំ ៃ់ថ ជូនអ កផ ល់េសវកម េយងខ ុ ំេដយផា ល់ េហយេយង ខុំ 

ករពរេលកអ កពីរល់ករគតិកៃ្រមណាមយួ។ ចណុំចេនះ គឺជាករពិតេបេទះបីជា េយងខ  ុ ំបងៃ់ថ ជូនអ កផ ល់េសវ 

ែថទតំិចជាងេលកអ កផ ល់េសវែថទគំិតៃថ េសវកេ៏ដយ។ 

េលកអ កនឹងមនទិ ទួលបានវក ិ យប្រតពអ ី កផ ល់េសវែថទសំ្រមាបេ់សវែដលមានធានារ៉បរ់ងេនាះេឡយ។ 

្របសិនេបអ កអនុវត  េមលជំពូកទី 7 ឬេហទូរស័ព េទេលខេសវបេ្រមស មាជិក។ 
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្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 91 ? 

 

C. តរងអត ្របេយាជនរបសគេ្រមាងេយងខ  ៍ ់  ុ ំ

តរងអត ្របេយាជនេ៍នះ ្របាបេ់លកអ កថាេតេសវមយួណាែដលគេ្រមាងបងៃ់ថ ជូន។ វរយនាម្របេភទៃនេសវកម  

េនកុ ងលំដបអ់ក្សរេហយពន្យល់េសវកម ែដល្រត វបានរ៉បរ់ង។  

េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ស្រមាបេ់សវែដលមានេនក ុងតរងអត ្របេយាជនែ៍តបុេ៉ណា ះ េនេពលែដលបំេពញបានតមវធិាន
ដូចតេទេនះ។ េលកអ កមនិបងៃ់ថ អ ីេឡយស្រមាបេ់សវែដលមានរយនាមេនកុង តរងអត ្របេយាជន ៍ដរបណា
េលកអ កបំេពញបាន្រគបត់មលក ខណ ទមទរត្រម វៃនករធានារ៉បរ់ង ែដលបានេរៀបរបខ់ងេ្រកម។ 

• េសវកម ែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ងរបស់ Medicare និង Medi-Cal របស់អ ក្រត វែតផ ល់ជូនេទតមច្បោប ់ 

ែដលកំណតេ់ឡងេដយ Medicare និង Medi-Cal។ 

• េសវទងំេនាះ (រមួមានករែថទេំវជ ស ស,  សុខភាពឥរយិាបថ និងេសវកម ទកទ់ងនឹងករេ្រប្របាស់

សរធាតុេញ ន, េសវ នងិករគា្ំរទរយៈេពលយូរអែង ង, បរកិ រ, សមា រៈ និងឱសថ) ្រត វែតមានភាពចបំាចែ់ផ ក

េវជ ស ស ។ ចបំាចត់មលកណ ៈេវជ ស ស មាននយ័ថា េលកអក ្រត វករេសវេដម ្បបីង រ េធ េរគវនិិច យ័ 

ឬព្យោបាលស នភាពេវជ ស ស  ឬេដម្បរីក្សោស នភាពសុខភាពបច ុប្បន របស់េលកអ ក។ េនះរមួប  ូ លទងំ

ករែថទ ំែដលេលកអ កមនចបំាចចូ់លមន ីរេពទ្យ ឬមន ីរែថទ។ំ វកម៏ាននយ័ផងែដរថា េសវ បរកិ រផ តផ ង ឬ

ឱសថែដលបំេពញតមបទដ នអនុវត ែផ កេវជស  ស  ែដលអចទទួលយកបាន។ េសវមយួ 

ចបំាចត់មលកណ ៈេវជស  ស  េនេពលែដលវសមេហតុផល និងចបំាចេ់ដម្បកីរពរអយុជីវតិ 

េដម្បបីង រជងំឺសំខនៗ់ ឬពកិរភាពធ នធ ់ រ ឬេដម្ប បន ី យករឈចឺបធ ់ នធ ់ រ។  

• េលកអ កទទួលករែថទរំបស់អ កពីអ កផ ល់េសវែថទក ំ ុងបណា ញ។ អ កផ ល់េសវែថទក ំ ុងបណា ញ 

គឺជាអ កផ ល់េសវែថទែំដលេធ ករជាមយួេយងខ ុ ំ។ េនេសរ ្រគបក់រណីទងអសំ ់ េយងខ ុនំឹងមនិបងៃ់ថ េល
ករែថទែំដលេលកអ កទទលួពីអ កផ ល់េសវេ្រកបណា ញេឡយ។ ជពូកទ ី3 មានពត៌ម័ានបែន មសី ពី
ករេ្រប្របាស់អ កផ ល់េសវែថទកុំ ង និងេ្រកបណា ញ។ 

• េលកអ កមានអ កផ ល់េសវែថទបឋមំ  (PCP) ឬ្រក មែថទែំដលកំពុងផ ល់ជូន និង្រគប្់រគងករែថទំ

របស់េលកអ ក។ េនក ុងករណីភាគេ្រចន  PCP របស់េលកអ ក្រត វបានផ ល់ករឯកភាពដល់េលកអ ក 

មុននឹងេលកអ កអចជួបអ កេផ្សងែដលមនែិ មនជា PCP របស់អ ក ឬទទួលេសវពអ ី កផ ល់េសវែថទ ំ

េផ្សងេទៀតេនកុ ងបណា ញរបស់គេ្រមាង។ េនះេហថា ករប ូ នបន ។ ជំពូកទី 3 មានពត៌ម័ានបែន មសី ពី
ករទទួលបានករប ូ ន នងិពន្យល់ពីេពលណាែដលអ កមន្រិ ត វករករប ូ ន។ 

ិ ់ ់

ំ
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្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 92 ? 

 

• េលកអ ក្រត វែតទទួលករែថទពំីអ កផ ល់េសវែថទែំដលជាសម ន័ សខជាមយួ្រក មករងរេវជ ស ស របស់ 

PCP េលកអ ក។ សូមេមល ជំពូកទី 3 ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម។ 

• េសវកម មយួចនំួនៃនេសវែដល្រត វបានរយនាមេនកុង តរងអត ្របេយាជន្៍រត វបានធានារ៉បរ់ង ែតក ុងករណី

ែដលេវជ បណ ិ ត ឬអ កផ ល់េសវែថទេំផ្សងេទៀតកុ ងបណា ញរបស់េលកអ កទទួលបានករឯកភាពជពីេយង 

ខុំ ែតបុេ៉ណា ះ។ េនះេហថាករអនុ  តជាមុន។ េសវកម ែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ងែដល្រត វករករអនុ  តជា 

មុន្រត វបានសមា ល់េដយអក្សរេ្រទតេនក ុងតរងអត ្របេយាជន។៍  

•  រល់េសវែថទលំក ណៈបង រទងអសំ ់ គឥតគតៃិ ថ ។ អ កនឹងេឃញរបែូ ផ េប៉ាមេនះ  េនជាបន់ឹងេសវ

កម ែថទលំក ណៈបង រេនកុង តរងអត ្របេយាជន។៍ 

• Care Plan Optional (CPO) ជាេសវកម ែដលមានេនក ុង ែផនករែថទជំាលក ណៈបុគ លរបស់េលកអ ក។ 

េសវកម ទងេំ នះជួយេ លកអ កយ៉ាងខ ងេំ នេគហដ ន ដូចជា ចំណីអហរ ជួយេល កអ ក ឬេមល ែថេលក 

អ ក ឬរបារស្រមាបច់បក់នេ់ពលងូតទកឹ និងផូ វជ្រមាល ជាេដម។ េសវកម ទងេំ នះអចជួយឲ្យ េលក 

អ ករស់េនេដយឯករជ្យខ ងំជាងមុន ប៉ែុន មនែិ មនស្រមាបជំ់នួសេសវកម  និងករជនួំ យរយៈេពលយូរអែង ង 

(LTSS) ែដលេលកអ កទទលួបានករអនុ  តេដម្ប ទទួី លបានសិតេ ្រកម Medi-Cal េនាះេទ។ 

ឧទហរណ៍ៃនេសវ CPO ែដល Health Net Cal MediConnect ធា បប់ានផ ល់ជូនមានេសវដឹកជ ូ ន 

អហររហូតដល់ 2 សបា ហ៍េ្រកយេចញពីមន ីរេពទ្យជាមយួនឹងអ កលកែ់ដលជាបក់ិច សន្យោ អហរ 

ស្រមាបម់ា យ ករែថទេំពលស្រមាកស្រមាបអ ់ កែថទ្ំរគ សរហូតដល់ 24 េម៉ាងេរៀងរល់ 6 ែខ 

និងេសវពិេសសស្រមាប្់រក ម (SSG) ែដលករសួរសុខទុកត មផ ះ្រត វបានកំណតេ់ពល និងេធ េឡងក ុង 

េគាលបំណងភា បទ់ំនាកទំ់ នងសមាជិក្រគ សរេទនងធនឹ ធានសហគមន។៍ េបេលកអ ក្រត វករជំនួយ 

ឬចងែ់សងយ ល់បែន មពីេសវកម  CPO សូមេធ ករទកទ់ងេទអ កស្រមបស្រម លករែថទរំបស់េលកអ ក។ 

ឺ
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D. តរងអត ្របេយាជន ៍

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុ ំបងៃ់ថ ជូន 

 
ករ្រត តពនត្យរកជងំឺរកសរៃសអកែទេពះ ិ ិ ី

េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូនមយួេលកស្រមាបក់រពិនត្យិ េអកូស សច ំេពះមនុស្សែដល្របឈមនឹងហនិភយ័។ 

គេ្រមាងធានារ៉បរ់ងែតករពិនត្យិ រកជំងឺេនះបុេ៉ណា ះ ្របសិនេបេលកអ កមានកត ហនភយ័ជាកល់កខ់ះ ៗ 

និង្របសិនេបេលកអ កទទួលបានករប ូ នបន ស្រមាបក់រពិនិត្យេនះពី្រគ េពទ្យ ជនំួយករ្រគ េពទ្យ 

េពទ្យអនុេវជ បណិ ត គិលនុបដ ក ឬអ កឯកេទសគលិនុបដ កគ ីនិកស ស ែតបុេ៉ណា ះ។  

ិ

 

េលកអ កគួែតពិភាក្សោជាមយួអ កផ ល់េសវែថទរំបស់អ កនងទទួិ លបានករប ូ ន។ 

 

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនង្រឹ ត វករេដម្បទទួី លបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុងករណី

សេ ង ះបនា ន។់ 
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េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុ ំបងៃ់ថ ជូន 

 ករចកមុ់ លវទិ្យោស ស  

េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូនស្រមាបេ់សវចកម ់ ុលវទិ្យោស ស ស្រមាបអ ់ កជងំឺេ្រករហូតដល់ពីរដងក ុងរយៈេពលមយួែខ្រប

្រកតីទិនណាមយួកប៏ាន ឬកនែ់តញឹកញាបជ់ាងេនះ្របសិនេបករចកម ់ ុលវទ្យោិ ស ស 

ទងេំ នះចបំាចែ់ផ កេវជ ស ស ។ 

េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូនស្រមាបក់រចកមុ់ លវទិ្យស ស រហូតដល់ 12 ដងក ុងរយៈេពល 90 ៃថ ្របសិនេបឈខ ឺ ងរុៃំរ ៉

ែដល្រត វបានកណំតដូ់ចជា៖ 

• បន រហូតដល់ 12 សបា ហ៍ឬយូជាងេនះ 

• មនិជាកល់ក ់(មនមាិ នបប  ពន ័ ែដលអច្រត វបានកណំត ់

ដូចជាមនិជាបព់កព់ន័ ជាមយួករដលរលជំងឺមហរកី កររលក ឬជំងឆ ឺ ង) 

• មនិជាបព់កព់ន័ ជាមយួករវះកតន់ិង 

• មនិជាបព់កព់ន័ ជាមយួករមានៃផ េពះ។ 

េលសពីេនះ េយងនឹងចណំាយស្រមាបេ់ពលេវលបែន មចកម ់ ុលវទិ្យោស សបែ ន ម 8  ស្រមាបជ់ំងខ ឺ ងរុៃំរ ៉

្របសិនេបអ កបង ញភាព្របេសរេឡង។ េលកអ កមនអិ ចទទួលករព្យោបាលេដយចកមុ់ លវទិ្យោស ស េលសព ី

20 កុ ងមយួឆា សំ្រមាបក់រឈខឺ ងរុៃំរេ៉រៀងរល់ឆា េំឡយ។ 

ករព្យោបាលេដយមុ លវទិ្យោស ស ស្រមាបក់រឈខ ឺ ងរុៃំរ្៉រត វែតបានប ្ឈប្់របសិនេបេលកអ កមនមាិ នភាព្របេសរ

េឡងឬ្របសិនេបេលកអ កកនែ់តដុនដប។ 

 

េលកអ កគួែតពិភាក្សោជាមយួអ កផ ល់េសវែថទរំបស់អ កនងទទួិ លបានករប ូ ន។ 

 

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនង្រឹ ត វករេដម្បទទួី លបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុងករណី

សេ ង ះបនា ន។់ 
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េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុ ំបងៃ់ថ ជូន 

 

ករ្រត តពិនតិ្យរកជងំឺ នងិករ្របឹក្សោេយាបល់ចំេពះករេ្របេ្រគ ង្រសវងឹខុស្រប្រកត ី

េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូនស្រមាបក់រ្រត តពិនតិ្យរកករេ្រប្របាស់េ្រគ ង្រសវងឹខុស ្រប្រកតី(SBIRT) មយួេលកស្រមាប់

មនុស្សេពញវយ័ ែដលេ្រប្របាស់េ្រគ ង្រសវងឹខុស្រប្រកតី បុែ៉ន មនិែមនេញ នេ្រគ ង្រសវងឹេឡយ។ េនះ 

បូករមទួ ង ំ សីមា នគភ៌ផងែដរ។ 

្របសិនេបេលកអ ក្រត តពិនិត្យរកេឃញថា វជិ មានស្រមាបក់រេ្រប្របាស់េ្រគ ង្រសវងឹខុស្រប្រកតីែមនេនាះ 

េលកអ កអចទទួលបាននូវករជួប្របឹក្សោេយាបល់មយួទល់នឹងមយួេដយសេង បៗ រហូតដល់បនេួ លក 

ក ុងមយួឆា ៗំ (្របសិនេបេលកអ កមានលទ ភាព េហយមានស រតភ ី សឺ ង អំឡុងេពលៃនករ្របឹក្សោេយាបល់) 

ជាមយួអ កផ ល់េសវែថទបឋំ ម ឬ្រគ េពទ្យែដលមានលក ណៈសម្បត ិ្រគប្់រគានេ់នក ុងបរបទែិ ថទបឋម។ំ  

 

េលកអ កគួែតពិភាក្សោជាមយួអ កផ ល់េសវែថទរំបស់អ កនងទទួិ លបានករប ូ ន។ 

 

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនង្រឹ ត វករេដម្បទទួី លបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុងករណី

សេ ង ះបនា ន។់ 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4 ៖ តរងអត ្របេយាជន៍ 
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េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
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េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុ ំបងៃ់ថ ជូន 

 េសវរថយន សេ ង ះ 

េសវសេ ង ះែដលបានធានារ៉បរ់ងមានដូចជាេសវសេ ង ះេនេលដី យន េហះ ឧទ មា ច្រក។ 

រថយន សេ ង ះនឹងដឹកនាអំ កេទកនកែ់ ន ងជិតបផុំត ែដលអចផ ល់ករែថទដលំ ់េលកអ កបាន។  

ស នភាពរបស់អ ក្រត វែតមានសភាពធ នធ ់ រសមល ម្រគប្់រគានែ់ដលថាវធដៃទេទៀតក ុងករេទកនកែ់ ន ងែថទំ

អចនឹង្របថុយ្របថានជីវតិ ឬសុខភាពរបស់េលកអ ក។ េសវរថយន សេ ង ះស្រមាបក់រណីេផ្សងដៃទេទៀត្រត វ

ែតឯកភាពេដយេយងខ  ុ ំ។ 

ិ ី

ក ុងករណីែដល មនែិ មនជាករណីសេ ង ះបនា ន ់េយងខ ុ ំ អចនឹងបងៃ់ថ ស្រមាបរ់ថយន សេ ង ះ។ ស នភាពេលក

អ ក្រត វែតធ នធ ់ រសមល ម្រគប្់រគានែ់ដលថាវធិីដៃទេទៀតក ុងករេទកនកែ់ ន ងែថទអំច្របថុយជីវត ិ ឬ

សុខភាពេលកអ ក។  

 

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនង្រឹ ត វករេដម្បទទួី លបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុងករណី

សេ ង ះបនា ន។់ 

 
ករជួបពិេ្រគាះសុខុមាលភាព្របចឆំា  ំ

េលកអ កអចទទួលបានករ្រត តពិនត្យិ សុខភាព្របចឆំា ។ំ េនះ គឺេដម្បបេី ង ត  ឬេធ បច  ុប្បន ភាពេល
គេ្រមាងែថទបងំ  រសុខភាព េដយែផ កេលកត ហនិភយ័នាេពលបច ុប្បន របស់េលកអ ក។ េយងខ ុ ំនងបងឹ ៃ់ថ ជូន

ស្រមាបេ់សវេនះ ចំននួមយួដងេរៀងរល់ 12 ែខម ង។ 

 

េលកអ កគួែតពិភាក្សោជាមយួអ កផ ល់េសវែថទរំបស់អ កនងទទួិ លបានករប ូ ន។ 

 

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនង្រឹ ត វករេដម្បទទួី លបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុងករណី

សេ ង ះបនា ន។់ 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4 ៖ តរងអត ្របេយាជន៍ 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 97 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុ ំបងៃ់ថ ជូន 

 
ករវស់ែវងម៉ាស់ឆ ឹង 

េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូន ស្រមាបទ្រ់ មងក់រជាកល់កម់យួចំននួស្រមាបស់មាជិកែដលមានលក ណៈសម្បត ិ្រគប្់រគាន ់

(តមធម តគឺជាបគុ លណាមា កែ់ដល្របឈមនងកឹ របាតបង់ ម៉់ាស់ឆ ឹង ឬជំងឆឺ ឹងពុកេសង) ។ ទ្រមងក់រទងេំ នះ 

កំណតអត ់ ស  ណម៉ាស់ឆ ង ឹ ែស ងរកករបាតបង់ ឆ ់ ឹង ឬែស ងរកឲ្យេឃញនូវគុណភាពឆ ឹង។  

េយងខ ុនំឹងបងៃ់ថ ជូនស្រមាបេ់សវេនះ មយួដងេរៀងរល់ 24 ែខ ឬកនែត់ ញឹកញាបជ់ាងេនះ ្របសិនេបវមានភាព

ចបំាចែ់ផ កេវជ ស ស ។ េយងខ  ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូនផងែដរស្រមាបេ់វជ បណ ិ តឲ្យពិនិត្យេមល  និងផ ល់េយាបល់ពី
លទ ផល។ 

 

េលកអ កគួរពិភាក្សោជាមយួអ កផ ល់េសវែថទរំបស់េលកអ កនិងទទលួបានករប ូ នបន ។ 

 

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនង្រឹ ត វករេដម្បទទួី លបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុងករណី

សេ ង ះបនា ន។់ 

 
ករ្រត តពិនត្យិ រវរកជងំឺមហរកីសុដន ់(ករថតពិនិត្យសុដន)់ 

េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូនស្រមាបេ់សវដូចខងេ្រកម៖ 

• ករថតពិនត្យិ សុដនយ់កជាទន ិ នយ័េគាលម ងេនចេនា ះអយុ 35 ឆា នំិង 39 ឆា ។ំ 

• ករថតករថតពិនិត្យសុដនេ់រៀងរល់ 12 ែខមង ស្រមាប ់សី ែដលមានអយុ 40 ឆា នំងិេលសពីេនះ។ 

• ករពិនិត្យសុដនែ់បបគី និកស ស ម ង េរៀងរល់ 24 ែខ 
  

េលកអ កគួែតពិភាក្សោជាមយួអ កផ ល់េសវែថទរំបស់អ កនងទទួិ លបានករប ូ ន។ 

 

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនង្រឹ ត វករេដម្បទទួី លបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុងករណី

សេ ង ះបនា ន។់ 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4 ៖ តរងអត ្របេយាជន៍ 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 98 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុ ំបងៃ់ថ ជូន 

 េសវស រលទ ភាពពលកម េបះដូង 

េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូនស្រមាបេស់ វស រលទ ភាពពលកម េបះដូង ដូចជាលំហត្់របាណ, ករអបរ់សុំខភាព និងករ

្របឹក្សោេយាបល់។ សមាជិក្រត វែតមាន្រគបល់ក ខណ ជាកល់ក ់ជាមយួនឹង ករប  ូ នរបស់េវជ បណ ិ ត។  

េយងខ ុ ំករ៉៏បរ់ងផងែដរនូវកម វធិីស រលទ ភាពពលកម េបះដូង្របពលលក ណៈ ែដលមានលក ណៈខ ងកំ  ជាង 

កម វធិសី រលទ ភាពពលកម េបះដូង។ 

 

េលកអ កគែួតពិភាក្សោជាមយួអ កផ ល់េសវែថទរំបស់អ កនងទទួិ លបានករប ូ ន។ 

 

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនង្រឹ ត វករេដម្បទទួី លបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុងករណី

សេ ង ះបនា ន។់ 

 
ករជួបពិេ្រគាះេដម្ប កីតប់ន យហនិភយ័ជំងឺេបះដូងសរៃសឈម (េបះដូង) (ករព្យោបាលស្រមាបជ់ំងឺេបះដូង) 

េយងខ ុ ំបងៃ់ថ ជូនស្រមាបក់រជួបពិេ្រគាះម ងក ុងមយួឆា  ំឬេ្រចនជាងេនះេបចបំាច ់ជាមយួអ កផ ល់េសវែថទសុំខ 

ភាពបឋមរបស់េលកអ ក េដម្ប ជួី យ បន យហនភិយ័ជំងឺេបះដូងរបស់េលកអ ក។ ក ុងអឡុំងករជួបពិេ្រគាះេនះ 

េវជ បណិ តរបស់េលកអ កអចនឹង ៖  

• ពិភាក្សោពីករេ្រប្របាស់ថា អំសី រនី 

• ពិនិត្យសមា ធឈមអ ក និង/ឬ 

• ផ ល់ដំបូនា នឲ្យអ កេដម្បធីានាថា អ កបរេិភាគរបបអហរបានល ។ 

 

េលកអ កគែួតពិភាក្សោជាមយួអ កផ ល់េសវែថទរំបស់អ កនងទទួិ លបានករប ូ ន។ 

 

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនង្រឹ ត វករេដម្បទទួី លបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុងករណី

សេ ង ះបនា ន។់ 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4 ៖ តរងអត ្របេយាជន៍ 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 99 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុ ំបងៃ់ថ ជូន 

 
ករេធ េតស រកជងំឺេបះដូងសរៃសឈម 

េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូនស្រមាបេ់ធ េតស ឈមរកេមល ជងំឺេបះដូងសរៃសឈមមយួដងេរៀងរល់្របាឆំា  ំ(60 ែខ)។ 

េធ េតស ឈមទងេំ នះកពិ៏នត្យិ រកេមល ផងែដរនូវវកិរៈ េដយសរែតហនិភយ័ខ ស់ៃនជងំឺេបះដូង។ 

 

េលកអ កគួរពិភាក្សោជាមយួអ កផ ល់េសវែថទរំបស់េលកអ កេដម្បទទួី លបានករប ូ នបន ។ 

 

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនង្រឹ ត វករេដម្បទទួី លបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុងករណី

សេ ង ះបនា ន។់ 

 
ករពិនិត្យរវរកជំងឺមហរកីមាតស់្បនូ នងិទ រមាស 

េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូនស្រមាបេ់សវដូចខងេ្រកម៖ 

• ស្រមាប ់សី ្រគបរ់ប៖ូ  ករេធ េតស ពិនិត្យេកសិកមាតស់្បនូ និងករពិនត្យិ អង្រតគាកមយួដងេរៀងរល់  

24 ែខម ង 

• ស្រមាប ់សី ែដល្របឈមខ ស់នឹងហនិភយ័ៃនជំងឺមហរកមាី តស់្បនូ ឬ ទ រមាស ៖ 

ករេធ េតស ពិនតិ្យេកសិកមាតស់្បនូមយួដងេរៀងរល់ 12 ែខម ង 

• ស្រមាប ់សី ែដលមានមានករេធ េតស ពិនតិ្យេកសិកមាតស់្បនូខុសពី្រប្រកតី ក ុងរយៈេពល 3 ឆា ចុំងេ្រកយ 

េហយសិ តេនកុ ងវយ័មានកូន៖ ករេធ េតស ពនិិត្យេកសិកមាតស់្បនូមយួដងេរៀងរល់ 12 ែខម ង 

• ស្រមាប ់សី ែដលមានអយុ 30-65ឆា ៖ំ ករេធ េតសិ៍ ជំងឺកមេរគ (HPV) ឬ  ករេធ េតសិ៍  Pap plus 

HPVម ងេរៀងរល់ 5 ឆា  ំ

េលកអ កគួរែតពិភាក្សោជាមយួអ កផ ល់េសវែថទរំបស់អ កនិងទទួលបានករប ូ នបន ។ 

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនង្រឹ ត វករេដម្បទទួី លបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុងករណី

សេ ង ះបនា ន។់ 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4 ៖ តរងអត ្របេយាជន៍ 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 100 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុ ំបងៃ់ថ ជូន 

 េសវព្យោបាលចបស់រៃស 

េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូនស្រមាបេ់សវដូចខងេ្រកម៖ 

• ករពតត់ំរងឆ ់ ឹងខ ងឲ្យ្រតវ តមគន ងវញ ិ

េលកអ កគួរពិភាក្សោជាមយួអ កផ ល់េសវែថទរំបស់េលកអ កេដម្បទទួី លបានករប ូ នបន ។ 

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនង្រឹ ត វករេដម្បទទួី លបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុងករណី
សេ ង ះបនា ន។់ 

 
ករពិនិត្យរវរកជំងឺមហរកីេពះេវៀនធ ំ

ស្រមាបម់នុស្សអយុ 50 ឆា នំងិេលសពីេនះ េយងខ  ុ ំនងបងឹ ៃ់ថ ជូនស្រមាបេ់សវដូចតេទេនះ៖ 

• ករឆុ ះកំណាតេ់ពះេវៀនធំែក្បរទ រលមកេដយេ្របឧបករណ៍ឆ ុះទនបត់ ែ់បន(ឬករថតវទ្យិ សុ ស េពះេវៀនធំ 
េដយករសុលប ូ លសរធាតុបារ្៉យមតូ មទ រលមក) េនេរៀងរល់ 48 ែខម ង 

• កេធ េតស រកឈមក ុងលមកេរៀងរល់ 12 ែខម ង 

• កេធ េតស រកឈមក ុងលមក ឬករេធ េតសអង  បដិបក ្របាណ-
គីមសី ស េលលមកែដលមានមូលដ នេលសរធាតុ Guaiacum េរៀងរល់ 12 ែខម ង 

• ករពិនិត្យរកជំងឺេពះេវៀនធំ-ចុងេពះេវៀនធំេដយមានមូលដ នេល DNA េរៀងរល់ 3 ឆា មំ ង  

• ករឆុ ះេពះេវៀនធំេរៀងរល់ដបឆ់ា មំ ង (បុែ៉ន មនែិ មនក ុងអឡុំង 48 
ែខៃនករឆុ ះកណំាតេ់ពះេវៀនធំែក្បរទ លមកេដម ្បពីនិិត្យរកជំងឺេនាះេឡយ)។ 

• ករឆុ ះេពះេវៀនធំ (ឬករថតវទ្យិ សុ ស េពះេវៀនធំ េដយករសុលប ូ លសរធាតុបារ្៉យមូតមទ រធ) ំ
ស្រមាបអ ់ កែដលមានហនិភយ័ខ ស់្របឈមនឹងជំងឺមហរកីេពះេវៀនធ-ំចុងេពះេវៀនធ ំេរៀងរល់ 24 ែខម ង។ 

េលកអ កគួែតពិភាក្សោជាមយួអ កផ ល់េសវែថទរំបស់អ កនងទទួិ លបានករប  ន។ ូ

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនង្រឹ ត វករេដម្បទទួី លបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុងករណី
សេ ង ះបនា ន។់ 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4 ៖ តរងអត ្របេយាជន៍ 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 101 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុ ំបងៃ់ថ ជូន 

 េសវកម ស្រមាបម់នុស្សេពញវយ័េនតមសហគមន ៍(CBAS) 

CBAS គឺជាកម វធិីេសវែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រកែដលមានមូលដ នេនមន ីរែថទែំដលមនុស្សមកចូលរមេួ ទតម 

កលវភិាគកំណត។់ វផ ល់ករែថទេំវជ ស ស ្របកបេដយជំនាញ, េសវសង មកិច , ករព្យោបាល (រមួមានករ

ព្យោបាលស រលទ ភាពពលកម , ករព្យោបាលេដយចលនា និងករព្យោបាលវបិត ិពក្យសំដី), ករែថទផំា ល់ខ ួន, 

ករបណុ ះបណា ល និងករគា្ំរទ្រគ សរ/អ កែថទ,ំ េសវអហរបូត ម , ករដឹកជ ូ ន និងេសវេផ្សងដៃទេទៀត។ 

េយងខ  ុ ំនងឹបងៃ់ថ ជូនស្រមាប ់CBAS ្របសិនេបអ  កបេំពញតម្រគបល់ក ណៈវនិចិ យ័ៃនសិទ ទទួិ លបាន។ 

កំណតស់មា ល់៖ ្របសិនេបមន ីរែថទ ំCBAS មនមាិ នេសវកម េនះេទ េនាះេយងខ  ុ ំអចផ ល់េសវកម ទងំ

េនះដចេ់ដយែឡក។ 

េលកអ កគួែតពិភាក្សោជាមយួអ កផ ល់េសវែថទរំបស់អ កនងទទួិ លបានករប ូ ន។ 

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនង្រឹ ត វករេដម្បទទួី លបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុងករណី

សេ ង ះបនា ន។់ 

 

 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4 ៖ តរងអត ្របេយាជន៍ 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 102 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុ ំបងៃ់ថ ជូន 

 
ករ្របឹក្សោេយាបល់េដម្បផីា ចប់ារឬីផា ចក់រេ្រប្របាស់ថា ជំក ់

្របសិនេបេលកអក េ្រប្របាស់ថា ជំក ់ប៉ុែន មនមាិ នស  នងេិ រគស  ៃនជំងឺទកទ់ងនងឹថា ជំកេ់ទ 

េហយចងឬ់្រត វករប ្ឈប៖់  

• េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូនស្រមាបក់រព្យោយាមបនបុ៉ ង៉ប ្ឈបចំ់ នួនពីរេលកេនក ុងរយៈេពល 12 ែខជាេសវបង រ

ជំងឺ។ េសវេនះ មនគិ ិតៃថ ស្រមាបេ់លកអ ក។ ករព្យោយាមបុនប៉ ង៉ឈបន់ីមយួៗរមប ួ ូ  លករជួបពិេ្រគាះ

ផ ល់្របឹក្សោេយាបល់តទល់មុខគា រហូតដល់បនួដង។ 

្របសិនេបេលកអក េ្រប្របាស់ថា ជកំ  ់េហយ្រត វបានេធ េរគវនិិច យ័ថាមានជងំឺទកទ់ងនឹងថា ជំក ់ឬកពុំងេ្រប្របាស់

ឱសថែដលអចនឹងរងបះ៉ពល់េដយថា ជំកេ់នាះ៖  

• េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូនស្រមាបក់រ្របឹក្សោេយាបល់េលករបុន៉បងប ៉ ្ឈបចំ់ នួនពីរដងេនក ុងរយៈេពល 12 ែខ។ 

ករ្របឹក្សោេយាបល់ពីករបន៉ុបង៉នីមយួៗ រមមាួ នរហូតដល់ករជួបពិេ្រគាះទល់មុខគា ចនំនួបនដួ ង។ 

្របសិនេបអ កមានគភ ៌អ កអចនឹងទទួលបានករ្របកឹ្សោេយាបល់ផា ចថ់ា ជំកេ់ដយឥតកំណត េ់ ដយមានករ

អនុ  តឲ្យសិទ ិជាមុន។ 

េលកអ កគួរពិភាក្សោជាមយួអ កផ ល់េសវែថទរំបស់េលកអ កេដម្បទទួី លបានករប ូ នបន ។ 

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនង្រឹ ត វករេដម្បទទួី លបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុងករណី

សេ ង ះបនា ន។់ 

 

 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4 ៖ តរងអត ្របេយាជន៍ 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 103 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុ ំបងៃ់ថ ជូន 

 េសវែថទេំធ ញ 

េសវែថទេំធ ញជាកល់កម់យួចំនួន មានដូចជាករសមា ត ករបំេពញ និងករពក្់រកសេធ ញ 

គឺមានតមរយៈកម វធិ ីMedi-Cal Dental។ សូមេមល ែផ ក F ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន មអំពអត ី ្របេយាជនេ៍នះ។  

 
ករពិនិត្យរកជំងឺធា កទ់ឹកចត ិ  

េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូនស្រមាបក់រពិនិត្យរកជំងឺធា កទ់ឹកចត ិ មយួដងេរៀងរល់ឆា ។ំ ករពនិិត្យរវរក្រត វែតេធ េឡង
េនកុ ងស បន័ែថទបឋមំ  ែដលអចផ ល់ករព្យោបាលតមដនបន  នងកិ រប ូ ន។ 

េលកអ កគួែតពិភាក្សោជាមយួអ កផ ល់េសវែថទរំបស់អ កនងទទួិ លបានករប ូ ន។ 

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនង្រឹ ត វករេដម្បទទួី លបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុងករណី

សេ ង ះបនា ន។់ 

 

 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4 ៖ តរងអត ្របេយាជន៍ 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 104 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុ ំបងៃ់ថ ជូន 

 

ិ

ិ  ុ ិ

ករឆ ុះពិនិត្យជំងឺទកេឹ នាមែផ ម 

េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូនស្រមាបក់រពិនិត្យរកជំងឺេនះ (រមមាួ នករវភិាគកំរតជាតិស រក ុងឈមេពលមនទិ នប់រេិភាគ

អហរ) ្របសនេបេលកអ កមានកត ណាមយួក ងចំេណាមកត ហនភយ័ដូចតេទេនះ៖ 

• សំពធឈមខ ស់ (េលសសំពធឈម) 

• ្របវត ិមានកំរតជាិ តិកូេឡេស រ ៉លូ និង្រទគី ីេសរតីខុសពីធម ត (ជាតិខ ញ់កុ ងឈមមនធម ត) ិ

• ភាពធាត្់រជ ល 

• ្របវត ិមានជាតិស រក ុងឈមខ ស់ (ជាតិគុ យកូស) 

ករេធ េតស ពិនតិ្យរកជំងឺអចនឹង្រត វបានធានារ៉បរ់ងេនកុង ករណីមយួចំននួេផ្សងេទៀត ដូចជា ្របសិនេបអ កេលស

ទំងន ់នងមាន្របវត ិ្រគ សរមានជំងឺទកឹេនាមែផ ម។ 

អ្រស័យេលលទ ផលេធ េតស  អ កអចនងមាឹ នលក ណៈសម្បតិ ្រគប្់រគានស់្រមាបក់រពិនតិ្យរកជំងទឺឹកេនាម 

ែផ មរហូតដល់ពីរេលកេនេរៀងរល់ 12 ែខម ង។ 

េលកអ កគួរពិភាក្សោជាមយួអ កផ ល់េសវែថទរំបស់េលកអ កេដម្បទទួី លបានករប ូ នបន ។ 

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនង្រឹ ត វករេដម្បទទួី លបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុងករណី

សេ ង ះបនា ន។់ 

ិ

 

 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4 ៖ តរងអត ្របេយាជន៍ 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 105 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុ ំបងៃ់ថ ជូន 

 
ករបណុ ះបណា ល េសវ និងេ្រគ ងផ តផ់ ងស់្រមាបក់រ្រគប្់រគងជំងទឺឹកេនាមែផ មេដយខ ួនឯង 

េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូនស្រមាបេស់ វខងេ្រកមស្រមាបអ់ កទងំឡាយណាែដលមានជងំឺទកឹេនាមែផ ម (មនថាិ ពួកេគ
េ្រប្របាស់ថា អំងំស៊ុយលីន ឬអត)់៖ 

• បរកិ រផ តផ ់ ងេ់ដម្ប្ីរត តពិនិត្យតមដនជាតិគ ុយកូសក ុងឈមរបស់េលកអ ក រមមាួ នដូចេទេនះ៖ 

o ម៉ាសីុន្រត តពនិិត្យជាតគុិ យកូសក ុងឈម 

o បន ះពិនត្យិ ជាតិគ យកូសក ងឈម ុ ុ

o កូនកបំិតេជាះឈម នងម ិ ុលជួសឈម 

o សូលុយស្យងុ្រគប្់រគងជាតិគុយ កូសស្រមាប្់រត តពិនិត្យភាពសុ្រកិតៃនបន ះពនិតិ្យ 
និង្របដបព់ិនិត្យគ ុយកូសក ុងឈម។ 

• ស្រមាបអ់ កជងំឺទឹកេនាមែផ មែដលអចមានជងំឺ្របអបេ់ជងធ នធ ់ រមកពជំងទឺឹកេនាមែផ មេនាះ េយងខ ុ ំ
នឹងបងៃ់ថ ស្រមាបេ់សវដូចខងេ្រកម ៖ 

ី

o ែស្បកេជងព្យោបាលែដលចកពុ់ម ត្រម វតមបុគ លមា កៗ់ចនំនួមយួគូ (រមទួ ងសំ ន ះ្រទនាបប់ាតេជង) 
រមទួ ងកំ រៃលត្រម វឲ្យ្រត វលម  និងសន ះ្រទនាបប់ាតេជងេ ្រកបែន មពីរគូេទៀតក ុងមយួឆា នំីមយួៗ ឬ 

o ែស្បកេជងជេ្រមេ្រជមយួគូរ រមួមានករៃលត្រម វឲ្យល ម នងិសន ះ្រទ
នាបប់ាតេជងចំនួនបីគូរេរៀងរល់ឆា នំីមយួៗ (មនិបូកប ូ លសន ះ្រទនាបប់ាត
េជងដកេចញចូលបានែដលមនត្រិ ម វតមទំហំេជងែដល្រត វបានផ ល់ជូនជាមយួែស្បកេជង េនាះេឡយ) 

• េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ស្រមាបក់របណុ ះបណា លេដម្បជួី យ េលកអ កក ុងករ្រគប្់រគងជំងទឺឹកេនាមែផ មេន
ក ុងករណីមយួចនំួន។ េដម្បែីស ងយល់បែន មេទៀត សូមទកទងេ់ សវបេ្រមស មាជិក។ 

ឧបករណ៍ពិនត្យិ ជាតិស រ និងបរកិ ផ តផ ់ ង្់រត វបានកំណត្់រតឹមម៉ាក ់Accu-Chek នង ិ OneTouch 
េនេពលទទួលបានមកពឱសី ថស ន។ ស្រមាបឧប់ ករណ៍ម៉ាកយី់េហេផ្សងេទៀតមនមាិ នករធានារ៉បរ់ងេទ 
លុះ្រតែតមានមានករយល់្រពមជាមុន។ 

េលកអ កគែួតពិភាក្សោជាមយួអ កផ ល់េសវែថទរំបស់អ កនងទទួិ លបានករប ូ ន។ 

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនង្រឹ ត វករេដម្បទទួី លបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុងករណី
សេ ង ះបនា ន។់ 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4 ៖ តរងអត ្របេយាជន៍ 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 106 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុ ំបងៃ់ថ ជូន 

 បរកិ រេវជ ស ស េ្របជាបប់ានយូរ (DME) និងេ្រគ ងផ តផ ងែ់ដលពកព់ន័  

(ស្រមាបន់ិយមនយ័ៃន “បរកិ រេវជ ស ស ែដលេ្របបានយូរ (DME),” សូមេមល ជំពូកទ ី12 ៃនេសៀវេភ 

ែណនាេំនះ។) 

បរកិ រែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ងមានដូចខងេ្រកម៖ 

់

• ឧបករណ៍ដូចតេទេនះ្រត វបានធានារ៉បរ់ង៖ 

• េឈឆា ប 

• ្របពន ័ ពូកេដរេដយថាមពលអគ ីសន ី

• បន ះសមា ធសតស ្រមាបពូ់ក ួ

• េ្រគ ងផ តផ ់ ងស់្រមាបជំ់ងឺទកេឹ នាមែផ ម 

• ែ្រគេពទ្យែដល្រត វបានេចញេវជ ប  េដយអ កផ ល់េសវែថទសំ្រមាបេ់្រប្របាស់េនផ ះ 

• ម៉ាសីុនបមូទកប ឹ ូ  លនងបេិ ង លប ូ លក ុងឈម (IV) 

• ម៉ាសីុនវស់ឈម នងេិ ្រគ ងផ តផ ់ ង ់

• បរធិានជំនួយបេង តសំេឡងនយិាយ 

• បរកិ រ និងេ្រគ ងផ តផ ់ ងស់្រមាបេ់្របជាមយួអកុសីុែសន  

• បំពងប់ាញ់ទកថាឹ  ចូំលសួត 

• េឈ្រ ចត ់

• េឈ្រ ចតដងេ់ កងសង ដ់រ ឬេឈ្រ ចតេ់ជងបនួ នងិេ្រគ ងបនា ស់ 

• ឧបករណ៍ទបក់ (ជាបន់ឹងទ រ) 

អត ្របេយាជនេ៍នះ្រត វបានបន េទទំពរ័បនា ប ់



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4 ៖ តរងអត ្របេយាជន៍ 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 107 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុ ំបងៃ់ថ ជូន 

 បរកិ រេវជ ស ស េ្របជាបប់ានយូរ (DME) និងេ្រគ ងផ តផ់ ងែ់ដលពកព់ន័  (ត) 

• ឧបករណ៍រេំញាចឆ ឹង 

• េ្រគ ងែថទឧំបករណ៍លងឈម 

បរកិ រដៃទេផ្សងេទៀតអចនង្រឹ ត វបានធានារ៉បរ់ងផងែដរ។ 

េយងខុំ នឹងបងៃ់ថជ ូនស្រមាបរ់ល់្រគបប់រកិ រេវជស  ស េ្របជា បប់ានយូរ (DME) ែដលចបំាចែ់ផ កេវជស  

 ស ទងអសំ ់ែដលគេ្រមាង Medicare និង Medi-Cal តមធម តបងៃ់ថ ជូន។ ្របសិនេបអ កផ តផ ់ ងរ់បស់េយងខ ុ ំ

េនកុ ងតំបនអ់ កមនិមានម៉ាកយីេហ ឬេរងច្រកផលិតពិេសសជាកល់កណ់ាមយួេទ អ កអចនងឹសួរពួកេគ ថាេត
ពួកេគអចប  ទិញឧបករណ៍េនះជាពិេសស ស្រមាបេ់លកអ កបានែដរេទ។ 

សូមទកទងេ់ ទកនេ់សវបេ្រមស មាជិកេដម្ប ជួី យ េលកអ កេនក ុងករែស ងរកទីតងំអ កផ តផ ់ ងម់យួេផ្សង 

េទៀតែដលអចនឹងមានបរកិ រពិេសសជាកល់កម់យួ។ 

ឧបករណ៍េវជស  ស េ្របេ្របជាបប់ានយូរែដលមនិធានារ៉បរ់ងេ្រកមកម វធិី Medicare ស្រមាបេ់្រប្របាស់េនេ្រកផ ះ 

ក្៏រត វបានធានារ៉បរ់ងផងែដរ។ េលកអ កគួែតពិភាក្សោជាមយួអ កផ ល់េសវែថទរំបស់អ កនិងទទួលបានករ 

ប ូ ន។ 

 

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនង្រឹ ត វករេដម្បទទួី លបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុងករណី

សេ ង ះបនា ន។់ 
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្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 108 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុ ំបងៃ់ថ ជូន 

 ករែថទសំេ ង ះបនា ន ់

ករែថទសំេ ង ះបនា ន ់គជាេសវកម ែដល៖ ឺ

• ផ ល់ជូនេដយអ កផ ល់េសវែថទែំដលមានករបណ ះបណា ល េដម្បផ ល់េសវសេ ង ះបនា ន ់នង ុ  ី ិ

• ចបំាចេ់ដម្បពី្យោបាលស នភាពសេ ង ះបនា នែ់ផ កេវជ ស ស។  

ស នភាពសេ ង ះបនា នែ់ផ កេវជ ស សគ ឺជាស នភាពេវជស  ស ែដលមានករឈចឺបខ់ ងឬរំ បសួធ នធ ់ រ។  

ស នភាពេនាះគឺធ នធ ់ រយ៉ាងខ ងែំ ដលថា ្របសិនវមនបាិ នទទួលករយកចិត ទុកដកែ់ផ កេវជ ស ស ភា មៗេទ 

នរណាមា កក់េ៏ដយែដលមានចំេណះដងមធ្យឹ មអំពីសុខភាពនិងេវជ ស ស អចរពំឹងទុកថាវនឹងនាមកនំ ូវ៖ 

• ហនិភយ័ធ នធ ់ រចំេពះសុខភាពអ ក ឬចំេពះសុខភាពកូនេនក ុងៃផ របស់អ ក ឬ 

• ករខូចខតធ នធ ់ រចំេពះមុខងររងកយ ឬ 

• មុខងរៃនសររីង  ឬចែំណកណាមយួៃនរងកយដំេណ រករខុស្រប្រកតធី នធ រ ឬ ់

• ក ុងករណី សីមា នៃផ េពះ ែដលកំពុងឈេឺពះស្រមាលកូន េនេពលែដល៖ 

o មានេពលេវលមន្រិ គប្់រគានេ់ដម្បេីផ រអ កយ៉ាងមានសុវត ិភាពេទកនមន ់ ីរេពទ្យមយួេផ្សងេទៀត 

មុនេពលស្រមាលកូន។ 

o ករេផ រេទកនមន ់ រីេពទ្យមយួេផ្សងេទៀតអចនឹងដកក់រគ្រមាមកំែហងចំេពះសុខភាព 

ឬសុវត ិភាពរបស់អ ក ឬរបស់កូនមនទិ នេ់កតរបស់អ ក។ 

 

 

 

 

អត ្របេយាជនេ៍នះ្រត វបានបន េទទំពរ័បនា ប ់



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4 ៖ តរងអត ្របេយាជន៍ 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 109 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុ ំបងៃ់ថ ជូន 

ករែថទសំេ ង ះបនា ន ់(ត) 

្របសិនេបេលកអ កទទួលបានករែថទសំេ ង ះបនា នេ់នមន ីរេពទ្យេ្រកបណា ញ េហយ ្រត វករករ

ែថទសំ្រមាកក ុងេពទ្យ បនា បព់ីស នភាពសេ ង ះបនា នរ់បស់េលកអ ក្រត វបានរក្សោឲ្យមានសិ រភាព 

េនាះេលកអ ក្រត វែតវលិ្រតឡបេ់ទកនមន ់ ីរេពទ្យេនក ុងបណា ញវញស្រមាបក់រែថទរំបស់េលកអ កេដម្ប បន ី
ទទួលបានករបងៃ់ថ ជូន។  េលកអ កអចស កេ់នក ុងមន ីរេពទ្យេ្រកបណា ញស្រមាបក់រែថទសំំរកេពទ្យ

របស់េលកអ កបានែតក ុងករណីែដលគេ្រមាងរបស់េលកអ កឯកភាពករស កេ់នរបស់េលកអ កែតបុេ៉ណា ះ។ 

ិ

• ករធានារ៉បរ់ងេនក ងសហរដ អេមរក។ិ  ុ

ស្រមាបក់រធានារ៉បរ់ងេនេ្រកសហរដ អេមរកិ សូមេមល «ករធានារ៉បរ់ង េលករណីសេ ង ះបនា ន/់្របញាប ់

ទូទងពំ ិភពេលក» ខងេ្រកមេនក ុងតរងអត ្របេយាជនេ៍នះ។ 

សហរដ អេមរកិមាននយ័ថារដ ទងំ 50 មណ លៃន Columbia, Puerto Rico, the Virgin Islands, Guam,  

the Northern Mariana Islands និង American Samoa ។ 

 

 េសវែផនករ្រគ សរ 

ច្បោបអន់ ុ  តឲ្យអ កេ្រជសេរស អ កផ ល់េសវែថទណំាមយួ ស្រមាបេ់សវែផនករ្រគ សរមយួចនំួន។ េនះ

មាននយ័ថាេវជ បណិ ត, មន ីរព្យោបាល, មន ីរេពទ្យ, ឱសថស ន ឬករយិាល័យែផនករ្រគ សរណាមយួកប៏ាន។ 

េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូនស្រមាបេ់សវដូចខងេ្រកម៖ 

• ករពិនិត្យស្រមាបែ់ផនករ្រគ សរ នងិករព្យោបាលេវជ ស ស  

• ករេធ េតស វភិាគរកេរគវនិច យ័ នងវភិាគេនមន រពេសធនស៍្រមាបែ់ផនករ្រគ សរ  ិ ិ ី ិ

• វធិីស ស ែផនករ្រគ សរ (កងដកក ់ ុងស្បន ូ កងបង បេ់្រកមែស្បក ថា ចំក ់្រគាបថ់ា ពនំ ្យោរកំេណ ត 

បន ះបទពន្យោរកំេណតឬកងពន្យោរកេំណតស៊កក ងទ រមាស) ិ   ុ

អត ្របេយាជនេ៍នះ្រត វបានបន េទទំពរ័បនា ប ់



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4 ៖ តរងអត ្របេយាជន៍ 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 110 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុ ំបងៃ់ថ ជូន 

េសវែផនករ្រគ សរ (ត) 

• បរកិ រផ តផ ់ ងែ់ផនករ្រគ សរេដយមានេវជ ប   (េ្រសមអនាមយ័ េអប៉ងុពន្យោរកំេណ ត ទឹកពពុះ

សមា បេ់មជីវតិេឈ ល េ្រសមអនាមយ័ សី  គ្រមបមាតស់្បន) ូ

• ករ្របឹក្សោេយាបល់ និងករេធ េរគវនិិច យ័េទេលភាពអរ នងិេសវពកព់ន័  

• ករផ ល់្របឹក្សោ ករេធ េតស ពនិិត្យ នងកិ រព្យោបាលស្រមាបជ់ំងឺឆ ងតមផ ូវេភទ (STIs) 

• ករផ ល់្របឹក្សោនិងករេធ េតសវ ភិាគរកេមេរគ HIV និងជំងឺ AIDs និងសភាពជំងឺែដលពកព់ន ័ នងេឹ មេរគ HIV 

ដៃទេទៀត 

• ករពន្យោរកំេណ តជាអចៃិ ន យ ៍(េលកអ ក្រត វែតមានអយុ 21 ឆា ឬំេលសពីេនះេដម្បេី្រជសេរស វធិីស ស  

ែផនករ្រគស រេនះ។ េលកអ ក្រត វែតចុះហត េលខេលទ្រមងែ់បបបទយល់្រពមក ុងករមនឲ្យិ មានកូនរបស់ 

សហពន ័ យ៉ាងេហចណាស់ 30 ៃថ  បុែ៉ន មនេិ លសព 180 ៃថ មុនកលបរេិច ទៃនករវះកត)់។ ី

• ករ្របឹក្សោេយាបល់ែផ កេសេនទិច 

េយងខ ុ ំកន៏ងបងឹ ៃ់ថ ផងែដរ ស្រមាបេ់សវកម ែផនករ្រគ សរមយួចំនួនេផ្សងេទៀត។ យ៉ាងេនះក ី េលកអ ក្រត វែតជួប

អ កផ ល់េសវែថទក ំ ុងបណា ញអ កផ ល់េសវែថទេំយងខ  ុ ំ ស្រមាបេ់សវដូចខងេ្រកម៖ 

• ករព្យោបាលស្រមាបស់ នភាពអរគា នកូនែបបេវជ ស ស  (េសវេនះ មនិរមប ួ ូ  លវធិីសិប្បនិមត ិ េដម្បេីធ 

ឲ្យមានគភេ៌ឡយ)។ 

• ករព្យោបាលជងំឺេអដស៍ និងស នភាពសុខភាពេផ្សងេទៀតទកទងន់ ងឹេមេរគេអដស៍ 

• ករេធ វភិាគជាតិពនុិ  



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4 ៖ តរងអត ្របេយាជន៍ 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 111 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុ ំបងៃ់ថ ជូន 

 
កម វធិីអបរ់សុំខភាព និងសុខុមាលភាព 

េយងខ ុ ំផ ល់ជូននូវកម វធិីជាេ្រចន ែដលេផា តេលស នភាពសុខភាពជាកល់កម់យួចំនួន។ កម វធិីទងំេនះ រមមាួ ន៖ 

• ថា កអ់បរ់សំុខភាព 

• ថា កអ់បរ់ពំីអហរបូត ម  

• ករផា ចប់ារនីិងករផា ចក់រេ្រប្របាស់ថា ជំកន់ង ិ

• បណា ញទូរស័ព ពិេ្រគាះេយាបល់នឹងករែថទ ំ

• អត ្របេយាជនក៍យសម្បទ 

អត ្របេយាជនក៍យសម្បទ ផ ល់ជូន សមាជកិភាពកយសម្បទជាមូលដ នេទតមកែន ងផ ល់ជូន 

ឬេលកអ កអចេសស ុំកម វធិកីយសម្បទេនក ុងេគហដ ន។ 

 

េលកអ កគរួែតពិភាក្សោជាមយួអ កផ ល់េសវែថទរំបស់អ កនិងទទួលបានករប ូ នបន ។ 

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនង្រឹ ត វករេដម្បទទួី លបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុងករណី

សេ ង ះបនា ន។់ 
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្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 112 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុ ំបងៃ់ថ ជូន 

 េសវពិនិត្យ្រតេចៀក 

េយងខ ុ ំបងៃ់ថ ជូនស្រមាបក់រេធ ពិេសធនេ៍ល្រតេចៀក និងលំនឹងែដលេធ េដយអ កផ ល់េសវរបស់េលកអ ក។ 

ករេធ េតស វភិាគេនះ្របាបអ់ កថាេតេលកអ ក្រត វករករព្យោបាលែផ កេវជ ស ស ែដរឬអត។់ េសវទងេំ នះ្រត វបាន

ធានារ៉បរ់ងជាករែថទសំ្រមាបអ់ កជងេ្រក េនេពលេលកអ កទទលួករព្យោបាលេនះព្រគ េពទ្យ, ្រគ េពទ្យ

ជំនាញេសតស ស  ឬអ កផ ល់េសវែដលមានលក ណៈសម្បតិ ្រគប្់រគានដ់ៃទេទៀត។ 

្របសិនេបអ កមានៃផ េពះ ឬស កេ់នមន ីែថទ ំេយងខ  ុ ំនងឹបងៃ់ថ ជូនផងែដរស្រមាបឧ់បករណ៍ជនំួយកុ ងករស ប ់

រមមាួ ន៖ 

ំ ឺ ី

• ឧបករណ៍ពក្់រតេចៀកស្រមាប្់រស បសំេលង េ្រគ ងផ តផ ់ ង ់និងឧបករណ៍ស៊កក ុង្រតេចៀក 

• ករជួសជុលែដលមានតំៃលេលសពី $25 ក ុងករជួសជុលមយួដង 

• ថ ពលមយួឈុតដបូង ិ ំ

• ករជួបពិេ្រគាះចនំួន្របាមំយួដង ស្រមាបក់របណុ ះបណា ល, ករែកកុន នងិករតំរវូបរកិ រឲ្យ្រត វល មជាមយួ

អ កផ តផ ងែតមយួ បនា បព់ីអ កទទួលបានឧបករណ៍ជនួយក ុងករស ប។់ ់ ់ ំ

• ករជួលក ុងរយៈេពលសកល្បងៃនឧបករណ៍ជំនួយក ុងករស ប ់

តំៃលេសវៃនអត ្របេយាជនឧ៍បករណ៍ជំនួយក ុងករស ប ់រមួមានពន អករៃនករលក ់្រតវ បានកហិំត្រតមឹ $1,510 

ក ុងមយួឆា សំរេពពន (ឆា សំរេពពន ចបេ់ផ មពីែខកក ដរហូតដល់ែខមថុិនាៃនឆា បំនា ប)់។ ្របសិនេបអ  កមានគភ ៌

ឬស កេ់នកុ ងមន ីរែថទ ំេនាះ អត ្របេយាជនអត៍ បិរមាចំននួ $1,510 មនអនុវត េលអ កេឡយ។ ករបូ រជំនួសថី ៃន 

ឧបករណ៍ជំនួយករស បែ់ដលបាតប់ង ់្រត វេគលួចឬខូចខតេដយសរែតកលៈេទសៈេលសហួសពីករ្រគប្់រគង 

របស់េលកអ កមនិ្រត វបានបកូប ូ លេនក ុងចំនួនអត ្របេយាជនអត៍ ិបរមាែដលមានចនំនួ $ 1510 េឡយ។ 

េលកអ កគួរែតពិភាក្សោជាមយួអ កផ ល់េសវែថទរំបស់អ កនិងទទលួបានករប ូ នបន ។ 

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនង្រឹ ត វករេដម្បទទួី លបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុងករណី

សេ ង ះបនា ន។់ 

ិ



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4 ៖ តរងអត ្របេយាជន៍ 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 113 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុ ំបងៃ់ថ ជូន 

 
ករពិនិត្យរវរកេមេរគេអដស៍ (វរីសុ HIV) 

េយងខ ុ ំបងៃ់ថ េលករពិនតិ្យរវរកេមេរគេអដស៍េរៀងរល់ 12 ែខម ង ស្រមាបេ់លកអ កែដល ៖ 

• េស សំុេធ ករវភិាគរវរកេមេរគេអដស៍ ឬ 

• កំពុង្របឈមខ ស់នឹងករចម ងេមេរគេអដស៍។  

ស្រមាប ់សី មានគភ ៌េយងខ ុបំងៃ់ថ ស្រមាបក់រពនិិត្យរកេមេរគ េអដស៍ រហូតដល់ចនំួនបដីង ក ុងអឡុំងេពលមាន

គភ។៌ 

 ករែថទេំដយទីភា កង់រសុខភាពតមផ ះ 

មុនេពលេលកអ កអចទទួលបានេសវសុខភាពតមផ ះ េវជ បណិ ត្រត វ្របាបេ់យងខ  ុ ំថា េលកអ ក្រត វករេសវេនះ 

េហយករែថទសុំខភាពេនះ ្រត វែតផ ល់ជូនេដយទីភា កង់រសុខភាពតមផ ះ។ 

េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូនស្រមាបេ់សវដូចតេទេនះ េហយ្របែហលជាេសវដៃទេទៀតែដលមនមានរយេឈ ះ

េនទីេនះ៖ 
ិ

• េសវែថទជំំងឺជំនាញនិងជនំយួករសុខភាពតមផ ះេ្រកេម៉ាងនិងម ងមា លតមែដល្រត វករ (េដម្ប្ីរត វបាន 

រ៉បរ់ងេនេ្រកមអត ្របេយាជនក៍រែថទសុំខភាពតមផ ះ េសវែថទជំំនាញនិងជំនួយែថទសុំខភាពតម 

ផ ះរមប ួ ូ  លគា របស់េលកអ ក្រត វែតតចិជាង 8 េម៉ាងក ុងមយួៃថ និង 35 េម៉ាងកុ ងមយួសបា ហ៍)។ 

• ករព្យោបាលេដយចលនា ករព្យោបាលស រលទ ភាពពលកម  និងករព្យោបាលេលករនយិាយសី  

• េសវសង មកិច  និងេវជ ស ស  

• សមា រៈ និងបរកិ រេវជស  ស  

េលកអ កគួរែតពិភាក្សោជាមយួអ កផ ល់េសវែថទរំបស់អ កនិងទទួលបានករប ូ ន។ 

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនង្រឹ ត វករេដម្បទទួី លបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុងករណី

សេ ង ះបនា ន។់ 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4 ៖ តរងអត ្របេយាជន៍ 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 114 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុ ំបងៃ់ថ ជូន 

 ករព្យោបាលេដយព្យរួេសរម៉ូតមផ ះ 

គេ្រមាងេនះនងឹចំណាយស្រមាបក់រព្យោបាលេដយករព្យរួេសរម៉ូេនផ ះែដល្រត វបានកណំតថ់ាជាថា ឬំសរធាតុជីវ

ស ស ែដល្រត វបាន្រគប្់រគងេទកុ ងសរៃសឈមែវន៉ ឬលបេ្រកមែស្បកនិងផ ល់ជូនអ កេនផ ះ។ 

ខងេ្រកមេនះ្រត វករជាចបំាចេ់ដម្បអីនុវត ករព្យរួេសរម៉ូេនផ ះ៖  

• ថា ឬំសរធាតុជីវស សដ ូចជាថា ្ំរបឆាងវំ រីសុឬក ូបុយ៊លីន។  

• ឧបករណ៍ដូចជាសីរុងបូំ ម នង  ិ

• សមារផ តផ ង ដូចជាទុេយា ឬបំពងបូ់ ម។   ់ ់

គេ្រមាងេនះនង្រឹ គបដណ បេ់លេសវកម ព្យរួេសរមេូ ៉ នផ ះែដលរមមាួ នជាអទ៖ិ៍   

• េសវកម វជិា ជីវៈរមទួ ងេំ សវកម ែថទ្ំរត វបានផ ល់ជូន្រសបតមគេ្រមាងែថទរំបស់អ ក។  

• ករបណុ ះបណា លសមាជិក និងករអបរ់មំន្រិ ត វបានរបប់ ូ លក ុងករធានារ៉បរ់ង DME េទ។  

• ករ្រត តពិនត្យិ ពីចមា យ និង  

• េសវកម ្រត តពិនិត្យស្រមាបក់រផ ល់ករព្យោបាលេដយករព្យរួេសរមេូ ៉ នផ ះ 

និងថា សំ្រមាបក់រព្យរួេសរម៉ូេនផ ះែដលផ ល់េដយអក ផ តផ់ ងក់រព្យោបាលេដយករព្យរួេសរម៉ូេនផ ះ។  



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4 ៖ តរងអត ្របេយាជន៍ 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 115 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុ ំបងៃ់ថ ជូន 

 ករែថទេំនដំណាកក់លចុងេ្រកយ 

េលកអ កអចទទួលបានករែថទពីំកម វធិីែថទដំណំាកក់លចុងេ្រកយណាមយួែដលេចញវ ិ បនប្រតប  ក់

េដយកម វធិី Medicare ។  េលកអ កមានសិទ ិេបាះេឆា តេ្រជសេរស មន ីរព្យោបាលជងំឺដណំាកក់លចុងេ្រកយ 

្របសិនេបអ កផ ល់េសវកម  នងនាិ យកេវជ ស សម ន ីរព្យោបាលជំងឺដំណាកក់លចុងេ្រកយរបស់េលកអ កកណំត់

ថាេជាគវសនាជំងឺរបស់េលកអ កដល់ដំណាកក់លចុងេ្រកយេហយ។ េនះមាននយ័ថា 

េលកអ កមានជងំឺដំណាកក់លចុងេ្រកយ េហយ្រត វបានរពំឹងថាមានេពលេវល្រតមែឹ ត្របាមំយួែខ ឬតិចជាងេនះ

បុេ៉ណា ះេដម្បរីស់េន។ េវជ បណិ តៃនករែថទដំំណាកក់លចុងេ្រកយរបស់េលកអ ក អចជាអ កផ ល់េសវ

ែថទក ំ ុងបណា ញ ឬអ កផ ល់េសវែថទេំ្រកបណា ញ។ 

គេ្រមាងនឹងបងៃ់ថ ជូនស្រមាបអ ់ ីដូចតេទេនះក ុងខណៈេលកអ កកពុំងែតទទលួេសវកមស ង ហដ ន៖  

• ឱសថស្រមាបព្យោ់ បាលបំបាតេ់រគស   នងករឈចបឺ  ់ិ

• ករែថទឆំា ស់េវនរយៈេពលខស ី ្រមាបស់ំរលបន ុកសមាជកិ្រគ សរ 

• ករែថទតំមផ ះ 

េសវមនី រព្យោបាលជំងដឺំណាកក់លចុងេ្រកយនងិេសវែដលរ៉បរ់ងេដយ Medicare Part A ឬ B 
្រត វបានេចញវក ិ យប្រតគិតៃថ ពី Medicare ។  

• សូមេមល ែផ ក F ៃនជពូំកេនះស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម។ 

ស្រមាបេ់សវែដលធានារ៉បរ់ងេដយគេ្រមាង Health Net Cal MediConnect ប៉ុែន មនិ្រត វបានធានារ៉បរ់ងេដយ 
Medicare Part A ឬ B េទ៖  

• Health Net Cal MediConnect នឹងធានារ៉បរ់ងេលេសវែដលរ៉បរ់ងេដយគេ្រមាងែដលមនិធានារ៉បរ់ង

េនេ្រកម Medicare Part A ឬ B ។ គេ្រមាងនឹងធានារ៉បរ់ងេលេសវ មនិថាវមានទកទ់ង

នឹងេជាគវសនាជងំឺដំណាកក់លចុងេ្រកយរបស់េលកអ កឬអតេ់នាះេឡយ។ េលកអ កមនបិ ងអ់ ីេឡយ

ស្រមាបេ់សវកម ទងេំ នះ។ 

អត ្របេយាជនេ៍នះ្រត វបានបន េទទំពរ័បនា ប ់



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4 ៖ តរងអត ្របេយាជន៍ 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 116 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុ ំបងៃ់ថ ជូន 

ករែថទេំនដំណាកក់លចុងេ្រកយ (ត) 

ស្រមាបឱស់ ថែដលអចនឹង្រត វបានរ៉បរ់ងេដយអត ្របេយាជន ៍Medicare Part D ៃនកម វធិ ី 
Health Net Cal MediConnect ៖ 

• ឱសថមនធា ប្់រត វបានធានារ៉បរ់ងេដយករែថទដំណំាកក់លចុងេ្រកយ នងគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំក ុងេពល

ែតមយួេឡយ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមេមល ជំពូកទ 5។ 
ិ ិ

ី

កំណតស់មា ល់៖ ្របសិនេបេលកអ ក្រត វករករែថទមំនែិ មនដំណាកក់លចុងេ្រកយ េនាះេលកអ កគួរេហ

ទូរស័ពេ ទកនអ់ កស្រមបស្រម លរបស់េលកអ ក េដម្បេីរៀបចេំសវេនាះ។ ករែថទមំនែិ មនេនមន ីរព្យោបាល

ដំណាកក់លចុងេ្រកយ គឺជាករែថទ ំែដលមនទកទ់ងនងេជាគវសនាជំងដឺំណាកក់លចុងេ្រកយ។  

គេ្រមាងរបស់េយងខុំ ធានារ៉បរ់ងេលេសវពិេ្រគាះេយាបល់េលសង ហដ នដំណាកក់លចុងេ្រកយ (ែតមយួដង

ប៉ុេណា ះ) ស្រមាបអ់ កជំងឺដណំាកក់លចុងេ្រកយ ែដលមនបានេ្រជសេរស យកអត ្របេយាជនស៍ង ហដ ន។ 

េលកអ កគួរែតពិភាក្សោជាមយួអ កផ ល់េសវែថទរំបស់អ កនិងទទលួបានករប ូ ន។ 

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនង្រឹ ត វករេដម្បទទួី លបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុងករណី

សេ ង ះបនា ន។់ 

ិ ឹ

ិ
 

 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4 ៖ តរងអត ្របេយាជន៍ 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 117 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុ ំបងៃ់ថ ជូន 

 
 ករចកថ់ា បំង រ 

េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូនស្រមាបេ់សវដូចខងេ្រកម៖ 

• ថា បំង រជំងឺរលកសួត 

• ចកថ់ា កំរពរផា សយមង េរៀងរល់រដូវសឹ កេឈ្រ ជ ះ នងិរដូវរងរ ជាមយួករចកក់រពរផា សយបែនម  

ករណី្រត វករែផ កេវជ ស ស  

• ថា បងំ  រជំងឺរលកេថ ម្រ បេភទ B ្របសិនេបេលកអ ក្របឈមហនភិយ័ខ ស់ ឬមធ្យមចំេពះករឆ ងជំងឺរលក

េថ ម្របេភទ B 

• ថា បងំ  រដៃទេទៀត្របសិនេបេលកអ ក្របឈមនងហឹ និភយ័ េហយថា បំង រទងំេនាះបំេពញបានតមវធិាន

ធានារ៉បរ់ងៃនកម វធិី Medicare Part B ។ 

េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូនស្រមាបថ់ា បងំ  រដៃទេទៀត ែដលបំេពញបានតមវធិានធានារ៉បរ់ងៃនកម វធិ ី 

Medicare Part D ។ សូមអនជំពូកទី 6 េដម ្បែីស ងយល់បែន ម។ 

េយងនឹងបងៃ់ថ ស្រមាបវ៉់កសំ់ងទងំអស់ស្រមាបម់នុស្សធំដូចែដល្រត វបានែណនាេំដយគណៈកមា ធិករ្របកឹ្សោ

េយាបល់ពីករ្របតិបត ិចកថ់ា បងំ  រ (Advisory Committee on Immuninization Practices, ACIP) ។ 

េលកអ កគួរពិភាក្សោជាមយួអ កផ ល់េសវែថទរំបស់េលកអ កេដម្បទទួី លបានករប ូ នស្រមាបថ់ា បំង រ

ជំងឺរលកេថ ម្របេភទ B ឬថា បំង រដៃទេទៀត។ 

ករផ ល់សិទ ិអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមនុ) មនិ្រត វករេឡយស្រមាបថ់ា បំង រជំងរឺលកសួត ឬថា បំង រជំងឺ
ផា សយ្របេភទចក។់ 

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនង្រឹ ត វករេដម្បទទួី លបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុងករណី

សេ ង ះបនា ន ់ស្រមាបថ់ា បំង រជំងឺរលកេថ ម្របេភទ B ឬថា បំង រដៃទេទៀត។ 

 

 

 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4 ៖ តរងអត ្របេយាជន៍ 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 118 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុ ំបងៃ់ថ ជូន 

 ករែថទសំំរកក ុងមន ីរេពទ្យ 

េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូនស្រមាបេ់សវដូចតេទេនះ និងេសវេវជ ស ស ចបំាចេ់ផ្សងេទៀតែដលមនបានរយេឈ ះ

េនទីេនះ៖ 
ិ

• បន បព់កក់ណា លឯកជន (ឬបន បឯកជ់ ន្របសិនេបវមានភាពចបំាចែ់ផ កេវជស  ស ) 

• អហររមួមាន របបអហរពិេសស 

• េសវែថទទំូេទ 

• ចំណាយៃនែផ កែថទពំិេសស ដូចជាែផ កែថទ្ំរគប្់រជ ងេ្រជាយ ឬែផ កែថទជំំងឺសរៃសឈមេបះដូង 

• ថា េំពទ្យ នងឱសថេផ្សងៗ ិ

• ករេធ េតស េនមនរ ពេសធន ៍ ី ិ

• េសវថតករំសី អុិច និងេសវវទិ្យសុ ស ដៃទេទៀត 

• េ្រគ ងផត ផ់ង ក់រវះកត ់និងេវជ ស ស ចបំាច ់

• ឧបករណ៍នានាដូចជា េកអីរេទះរញុ 

• េសវបន បវ់ះកត ់និងបន បេ់្រកយសណំ  

• ករព្យោបាលេដយចលនា ករព្យោបាលស រលទ ភាពពលកម  និងករព្យោបាលវបត ិ ិពក្យសំដី 

• េសវព្យោបាលករេ្រប្របាស់សរធាតុេញ នែបបស្រមាកក ងមន ីរេពទ្យ ុ

• ក ុងករណីមយួចនំួន ្របេភទៃនករផ្សោំសររងី  ដូចខងេ្រកម ៖ ករផ្សោំក  កែ់ភ ក តំរងេនាម តំរងេនាម/លំែពង 

េបះដូង េថ ម សួត េបះដូង/សួត ខួរឆ ងខ ង េកសកេដម នងេពះេវៀន/សររងក  ង្របេហងេពះ។  ឹ ិ  ិ ី ុ

 

អត ្របេយាជនេ៍នះ្រត វបានបន េទទំពរ័បនា ប ់



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4 ៖ តរងអត ្របេយាជន៍ 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 119 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុ ំបងៃ់ថ ជូន 

 ករែថទអ ំ កជងំឺេនមន ីរេពទ្យ (ត) 

្របសិនេបេលកអ ក្រត វករផ្សោំសររីង  មជ្ឈមណ លផ្សោំសររីង ែដល្រត វបានអនុមតេ័ ដយ Medicare 

នឹងេធ ករ្រត តពិនត្យិ េឡងវញិនូវករណីរបស់េលកអ ក េហយ សេ្រមចថា េតេលកអ កជាេបក ជនស្រមាប ់

ករផ្សោំសររីង ែដរឬេទ។ អ កផ ល់ករប ូរសររីង អចេនក ុងតំបន ់ឬេនខងេ្រកតបំនេ់សវ។ 

្របសិនេបេលកអ កផ ល់េសវែថទែំផ កផ្សោំសររីង េនក ុងតបំនេ់សវ នឹងយល់្រពមទទួលយកអ្រតបងៃ់ថ របស់ 

Medicare េពលេនាះ េលកអ កនឹងទទួលបានេសវកម ផ្សោំសររីង របស់េលកអ កេនក ុងតំបនមូ់ លដ ន ឬ 

េនេ្រកលំនាៃំនករែថទសំ្រមាបស់ហគមនរ៍បស់េលកអ ក។ េបសិនជា Health Net Cal MediConnect 

ផ ល់េសវែថទែំផ កផ្សោំសររីង េនេ្រកលំនាៃំនករែថទសំ្រមាបស់ហគមនរ៍បស់េលកអ ក 

េហយេលកអ កេ្រជសេរស ទទលួករផ្សោំសររីង របស់េលកអ កេនទីេនាះ េយងខ ុនំឹងេរៀបចំ 

ឬបងៃ់ថ ស្រមាបក់រស កេ់ន និងៃថ េធដ  ំេណ រស្រមាបេ់លកអ ក នងមនិ ុស្សមា កេ់ផ្សងេទៀត។  

• ឈម រមួមានកររក្សោទុក នងិករ្រគប្់រគង  

• េសវ្រគ េពទ្យព្យោបាល 

 

េលកអក ្រត វែតទទួលបានករឯកភាពពគីេ្រមាង េដម្បបីន ទទលួបានករែថទអ ំ កជងំឺេនមន ីរេពទ្យេ្រកបណា ញ 

បនា បព់ីករសេ ង ះបនា នរ់បស់អ កមានភាននឹងន។ 

េលកអ កគួរែតពិភាក្សោជាមយួអ កផ ល់េសវែថទរំបស់អ កនិងទទួលបានករប ូ ន។ 

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនង្រឹ ត វករេដម្បទទួី លបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុងករណី

សេ ង ះបនា ន។់ 

 

 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4 ៖ តរងអត ្របេយាជន៍ 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 120 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុ ំបងៃ់ថ ជូន 

 ករែថទសំុខភាពផូ វចិត ែបបពិេ្រគាះជំងឺកុង  

េយងខ ំនងបងៃ់ថ ជូនស្រមាបេ់សវែថទសុំខភាពផ វចត ែដល្រត វករនូវករសំណាកក់ ងមន រេពទ្យ។  ុ ឹ ូ ិ ុ ី

• ្របសិនេបេលកអ ក្រត វករេសវសំរកេពទ្យេនក ុងមន ីរេពទ្យវកលិ ចរតឯករិ ជ្យ េយងខុំ នឹងបងៃ់ថ ស្រមាប ់ 

190 ៃថ ដំបងូ។ បនា បមក់  ទភីា កង់រសុខភាពផ ូវចិត ៃនេខនធីក ុងមូលដ ន នងបងឹ ៃ់ថ េសវសំរកេពទ្យ

ែផ កវកលិ ចរតិ ែដលមានភាពចបំាចែ់ផ កេវជស  ស ។ ករផ ល់សិទ ិអនុ  តស្រមាបក់រែថទេំលសព  

190 ៃថ  នងឹ្រត វបានស្រមបស្រម លជាមយួទីភា កង់រសុខភាពផ ូវចិត ៃនេខនធក ី ុងមូលដ ន។  
ី

o ែដនកណំត ់190 ៃថ មនអនុវត ចំេពះេសវសុខភាពផ ូវចិត ែបបស្រមាកក ុងមន ីរេពទ្យែដលផ ល់េដយែផ ក

វកលិ ចរតៃិ នមន ីរេពទ្យទូេទេឡយ។ 
ិ

• ្របសិនេបេលកអ កមានអយុ 65 ឆា  ំឬេលសពីេនះ េយងខ ុនំឹងបងៃ់ថ េសវនានាែដលេលកអ កទទួល

បានក ុងវទិ្យោស នជងផ ូវចត ិ  (IMD)។ េលកអ កគួរែតពិភាក្សោជាមយួអ កផ ល់េសវែថទរំបស់អ កនងិ 

ទទួលបានករប ូ ន។ 

ំ ឺ

 

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនង្រឹ ត វករេដម្បទទួី លបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុងករណី

សេ ង ះបនា ន។់ 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4 ៖ តរងអត ្របេយាជន៍ 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 121 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុ ំបងៃ់ថ ជូន 

 ករស កេ់នែបបពិេ្រគាះជងំឺក ុង៖ េសវែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ងេនក ុងមន ីរេពទ្យឬេនក ុងមន ីរែថទជំំនាញ 
(SNF) ក ុងអឡុំងករស កេ់នែបបពិេ្រគាះជងំឺក ុងែដលមន្រិ ត វបានធានារ៉បរ់ង 

្របសិនេបករស កេ់នមន ីរេពទ្យរបស់េលកអ ក មនមាិ នេហតុផលសមរម្យ េហយមនិចបំាចែ់ផ កេវជ ស ស  
េនាះេយងខ ំនឹងមនទិ ូទតជូ់នេលកអ កេឡយ។ ុ

យ៉ាងណាក ី េនក ុងករណីមយួចំនួនែដលករែថទសំ្រមាកេនក ុងមន ីរេពទ្យមន្រិ ត វបានធានារ៉បរ់ងេទ 
េយងខ ុ ំអចនងបងឹ ៃ់ថ ជូនស្រមាបេ់សវ ែដលេលកអ កទទលួបានខណៈែដលេលកអ កសិ តេនកុ ងមន ីរេពទ្យ 
ឬមន ីរែថទ។ំ េដម្បែីសងយ ល់បែន មេទៀត សូមទកទងេ់ សវបេ្រមស មាជិក។ 

េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូនស្រមាបេ់សវដូចតេទេនះ េហយ្របែហលជាេសវដៃទេទៀតែដលមនមានរយេឈ ះេនទីេនះ៖ ិ

• េសវេវជ បណិ ត 

• ករេធ េតស រកេរគវនិិច យ័ដូចជា ករេធ េតស េនមនី រពិេសធន ៍

• ករថតករំសី អុិច, ករព្យោបាលេដយសរធាតុរ៉ដ្យមូនិងករព្យោបាលេដយធាតុគីមអីុសូីតូប រមួទងំសមា រៈ 
និងេសវរបស់េលកអ កបេច កេទស 

• ករររំុបសួវះកត ់

• រណប រណបចកពុ់ម  និងឧបករណ៍េផ្សងេទៀតែដលេ្រប្របាស់ស្រមាបក់របាកឆ់ ឹង និងករភា តឆ់ឹ ង 

• សររីង សិប្បនិម តិ និងឧបករណ៍ជំនួយទបតំ់ រងឆ ់ ឹង េ្រកពឧបករី ណ៍ែផ កទន ស ស  រមួមានករផា ស់បូ រថ ី ឬ
ករជួសជុលឧបករណ៍ទងេំ នាះ។ ទងអសំ ់េនះ គឺជាឧបករណ៍ែដល៖ 

o ប ូរជំនួសសររីង កយខងកុ ងមយួចំែណក ឬទងមូំ ល (រមួមានជាលិកេពញេលញ) ឬ 

o ប ូរជំនួសមខុងរទងមូំ ល ឬមយួចំែណកៃនសររីង កយខងក ុងែដលមនដំេណ រករ ឬដេំណ រករខុស
្រប្រកតី។ 

• ឧបករណ៍រទំុបេ់ជង ៃដ ខ ង នងក  ឹងក ែខ្ស្រកវ៉ត្រទ់  ចន ល់ែខ ង នងេជង ៃដ នងែភ កសិប្បនិមត ិ ។ 
េនះរមប ួ ូ  លទងំករៃលតំរវូ ករជួសជុល នងកិ រប ូរថ ជីំនសួែដល្រត វករចបំាចេ់ដយសរែតករបាកែ់បក 
ករសកេរចរល ករបាតបង់  ់ឬករផា ស់បូ រេលស នភាពអ កជំងឺ។ 

• ករព្យោបាលេដយចលនា ករព្យោបាលវបិត ពិក្យសំដ ីនិងករព្យោបាលស រលទ ភាពពលកម ។ 

ិ

ិ ិ ិ

ឹ ិ



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4 ៖ តរងអត ្របេយាជន៍ 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 122 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុ ំបងៃ់ថ ជូន 

 បរកិ រ និងេសវជងំឺតំរងេនាម 

េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូនស្រមាបេ់សវដូចខងេ្រកម៖ 

• េសវអបរ់ពំជងតំរងេនាម េដម ្បបីេ្រង នពករែថទតំំរងេនាម និងជួយស មាជិកឲ្យេធ ករសំេរចចិត ្រតមឹ្រត វព

ករែថទរំបស់ពូកេគ។ េលកអ ក្រត វែតមានជំងតឺំរងេនាមរុៃំរដ៉ំណាកក់លទ IV េហយេវជ បណ ិ ត

េលកអ ក្រត វែតប ូ នេលកអ ក។ េយងខ ុនំឹងធានារ៉បរ់ងេលេសវអបរ់ពំីជងំឺតំរងេនាមរហូតដល់ ្របាមំយួវគ ។ 

• ករព្យោបាលលងឈមែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រក រមួមានករព្យោបាលេដយលងឈមេនេពលែដលសិ ត

េនេ្រកតំបនេ់សវជាបេណា ះអសន  ដូចបានពន្យល់េនកុ ងជំពូកទី 3។ 

• ករព្យោបាលលងឈមែបបសំរកេពទ្យ ្របសិនេបអ ក្រត វបានទទលួឲ្យចូលស្រមាកក ុងមន ីរេពទ្យស្រមាប់

ករែថទពំិេសស។ 

• ករបណុ ះបណា លពករលងឈមេដយខ ួនឯង រមួមានករបណុ ះបណា លស្រមាបអ់ក  និង

នរណាមា កែ់ដលជួយ េលកអ កក ុងករព្យោបាលេដយលងឈមេនផ ះរបស់េលកអ ក។ 

• ឧបករណ៍ នងេិ ្រគ ងផ តផ ់ ងស់្រមាបក់រលងឈមេនផ ះ 

• េសវគា្ំរទេនផ ះមយួចនំួន ដូចជាករចុះជួបចបំាចេ់ដយបុគ លកែផ កលងឈមែដលមានករ

បណុ ះបណា លេដម្ប្ីរត តពនិត្យិ េលករលងឈមេនផ ះរបស់េលកអ ក េដម្បជួី យក  ុងេពលសេ ង ះបនា ន ់
និងេដម្បជីួយ ្រត តពិនិត្យឧបករណ៍លងឈម និងករផ តផ់ង ទ់ឹកេ្រប្របាស់របស់េលកអ ក។ 

ី ំ ឺ ី ី

ី

ី

ិ

អត ្របេយាជនឱ៍សថេនក ុង Medicare Part B របស់េលកអ កបងៃ់ថ េលឱសថមយចំនួនស្រមាបក់រលង

ឈម។ ស្រមាបព់ត៌ម័ាន សូមេមល េនក ុង «ឱសថទមទរេវជ ប   Medicare Part B» េនក ុងតរងេនះ។ 

េលកអ កគួរែតពិភាក្សោជាមយួអ កផ ល់េសវែថទរំបស់អ កនិងទទលួបានករប ូ នបន ។ 

ួ

 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4 ៖ តរងអត ្របេយាជន៍ 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 123 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុ ំបងៃ់ថ ជូន 

 
ករពិនិត្យរកជំងឺមហរកីសួត 

គេ្រមាងនឹងបងៃ់ថជូ នស្រមាបក់រពិនិត្យរកជំងឺមហរកីសួតេរៀងរល់ 12 ែខម ង្របសិនេបេលកអ ក៖ 

• មានអយុ 55-80 ឆា  ំនិង 

• មានករផ ល់្របឹក្សោនងិករជួបពិេ្រគាះេដម្បេីធ ករសេ្រមចចតិ រមួគា ជា

មយួេវជ បណិ តេលកអ កឬអ កផ ល់េសវែថទែំដលមានលក ណៈសម្បត ិ្រគប្់រគានដៃ់ ទេទៀត, និង 

• បានជកប់ារយ៉ីាងេហចណាស់ 1 ក  បក ់ ុងមយួៃថ អស់រយៈេពល 30 

ឆា េំដយគា នស  នងិេរគស  ៃនជងំឺមហរកីសួតឬជកប់ារេីពលេនះឬបានឈបក ់ ុងរង ងរ់យៈេពល  

15 ឆា ។ំ 

បនា បព់ីករពនិិត្យរកជំងឺេលកទីមយួ គេ្រមាងនឹងបងៃ់ថជ ូនស្រមាបក់រពិនិត្យរកជំងមឺយួេផ្សងេទៀតេនេរៀងរល់ឆា  ំ

នីមយួៗជាមយួនឹងេវជ ប  ជាលយល័ក ណ៍អក្សរពីេវជ បណ ិ តឬអ កផ ល់េសវែថទែំដលមានលក ណៈសម្បត  ិ

្រគប្់រគានដៃ់ ទេទៀតរបស់េលកអ ក។  

 

េលកអ កគួរែតពិភាក្សោជាមយួអ កផ ល់េសវែថទរំបស់អ កនិងទទលួបានករប ូ ន។ 

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនង្រឹ ត វករេដម្បទទួី លបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុងករណី

សេ ង ះបនា ន។់ 

 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4 ៖ តរងអត ្របេយាជន៍ 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 124 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុ ំបងៃ់ថ ជូន 

 អត ្របេយាជនេ៍លម ូបអហរ 

គេ្រមាងរបស់េយងខុំ រ៉បរ់ងេទេល៖ 

• អហររហូតដល់ (2) ពីរេពលក ុងមយួៃថ ្រត វបានប ូ នេទដល់ផ ះ រហូតដល់ 14 ៃថ េ្រកយេពល 

េចញពីមន ីរេពទ្យ ឬមន ីរែថទជំំនាញ 

• ម ូបអហរ្រត វែតប  ទិញេដយ្រគ េពទ្យ ឬមនែិ មនបគុ លិកេពទ្យជំនាញ 

 

ទកទងេ់ ទេសវបេ្រមស មាជកេិ ដម្បកំី ណតេ់ពលេវលប ូ នអហរ។ 

េលខទូរស័ព មានេនេលគ្រមបខងេ្រកយៃនកូនេសៀវេភេនះ។ 

 

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនង្រឹ ត វករេដម្បទទួី លបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុងករណី

សេ ង ះបនា ន។់ 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4 ៖ តរងអត ្របេយាជន៍ 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 125 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុ ំបងៃ់ថ ជូន 

 
ករព្យោបាលេដយអហរបូតម  េវជ ស ស  

អត ្របេយាជនេ៍នះ គឺស្រមាបអ់ កមានជងំឺទឹកេនាមែផ ម ឬជងំឺតំរងេនាមេដយគា នករលងឈម។ វក៏

ស្រមាបេ់្រកយេពលេធ ករផ្សោំត្រមងេនាមផងែដរ េនេពលែដល ្រត វបានប  ូ ន េដយេវជ បណ ិ តរបស់េលកអ ក។ 

េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថជ ូនស្រមាបេស់ វ្របឹក្សោេយាបល់មយួទល់នឹងមយួ ែដលមានរយៈេពលបីេម៉ាងក ុងអំឡុងឆា ដំបូំ ង 

ែដលេលកអ កទទួលេសវកម ព្យោបាលេដយអហរបូត ម េវជ ស ស េ្រកម Medicare។ (េនះ រមួមានគេ្រមាង

របស់េយងខ ុ,ំ គេ្រមាង Medicare Advantage ណាមយួេផ្សងេទៀត ឬកម វធិី Medicare)។ 

េយងខ ុ ំនឹងយល់្រពមចេំពះេសវបែន មណាែដលជាត្រម វករេវជ ស ស ។ 

េយងខ ុ ំបងៃថ់  ជូនស្រមាបេ់សវ្របឹក្សោេយាបល់មយួទល់នងឹមយួ ែដលមានរយៈេពលពីរេម៉ាងជាេរៀងរល់ឆា បំនា ប់

ពីេពលេនាះមក។ ្របសិនេបស នភាព ករព្យោបាល ឬករេធ េរគវនិិច យ័របស់េលកអ កផា ស់ប ូរ េលកអ កអច

ទទួលបានចនំួនេម៉ាងព្យោបាលកនែ់តេ្រចនែថមេទៀត េដយមាន ករប  ូ នពេវជ បណ ិ ត។ េវជ បណិ ត្រត វែតេចញ

េវជ ប  នូវេសវកម ទងំេនះ និងេធ  ករប  ូ នជាថ ីជាេរៀងរល់ឆា  ំ្របសិនេបករព្យោបាលរបស់អ ក្រត វករ

ចបំាចស់្រមាបឆ់ា ្ំរបតទិិនបនា ប។់ េយងខ ុ ំនងយឹ ល់្រពមចេំពះេសវបែន មណាែដលជាត្រម វករេវជស  ស ។ 

ី

 

េលកអ កគួរពិភាក្សោជាមយួអ កផ ល់េសវែថទរំបស់េលកអ កេដម្បទទួី លបានករប ូ នបន ។ 

 

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនង្រឹ ត វករេដម្បទទួី លបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុងករណី

សេ ង ះបនា ន។់ 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4 ៖ តរងអត ្របេយាជន៍ 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 126 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុ ំបងៃ់ថ ជូន 

 
កម វធិីបង រជំងឺទកេឹ នាមែផ មរបស់កម វធិ ីMedicare (MDPP) 

គេ្រមាងនឹងបងៃ់ថ េលេសវ MDPP។ MDPP្រត វបានេរៀបចេំឡងេដម្បជួី យឲ្យ អ កបេង នឥ រយិាបថែដលមាន 

សុខភាពល ។ វផ ល់ករបណុ ះបណា លែដលមាន្របេយាជនេ៍នក ុង៖ 

• ករផា ស់បូ ររបបអហររយៈេពលយូរអែង ង និង 

• ករបេង នសកម ភាពរងកយ និង  

• វធិីរក្សោករស្រមកទម ន ់និងែបបែផនជីវតែិ ដលមានសុខភាពល ។ 

 

េលកអ កគួរែតពិភាក្សោជាមយួអ កផ ល់េសវែថទរំបស់អ កនិងទទួលបានករប ូ ន។ 

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនង្រឹ ត វករេដម្បទទួី លបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុងករណី

សេ ង ះបនា ន។់ 

 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4 ៖ តរងអត ្របេយាជន៍ 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 127 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុ ំបងៃ់ថ ជូន 

 ឱសថ្រត វករេវជ ប   Medicare Part B 

ឱសថទងេំ នះ្រត វបានធានារ៉បរ់ងេនេ្រកម Medicare Part B ។ 

ឱសថមយួចនំួនអច្រត វេគារពតមករព្យោបាលតមជហំន៖  Health Net Cal MediConnect 

នឹងបងៃ់ថ ចំណាយស្រមាបឱ់សថដូចតេទេនះ៖  

• ឱសថែដលជាធម ត េលកអ កមនិបានេ្របេដយខ ួនឯង នង្រិ ត វបានចក ់ឬប  ូលក ុងសរៃសឈម 

ក ុងេពលែដលេលកអ កកពុំងទទួលេសវពីេវជប ណ ិ ត, ករពិេ្រគាះជំងឺេ្រកមន ីរេពទ្យ ឬពមណី  លសល្យកម 

កំរត្រិ សល។  

• ឱសថែដលអក េ្រប េដយេ្រប្របាស់បរកិ រេវជ ស ស េ្របបានយូរ (ដូចជាម៉ាសីុនសុ ង) ែដល្រត វបានអនុ  ត

េដយគេ្រមាង។ 

• ឱសថកណំកឈមែដលអ កេ្របេដយខួ នឯង េដយករចក្់របសិនេបេលកអ កមានជំងឈឺមកក។ 

• ឱសថស្រមាបបង់  នស់កម ភាព្របពន ័ ភាពសំុ ្របសិនេបអ កបានចុះេឈ ះេនកុ ង Medicare Part A 

េនេពលែដលមានករផ្សោសំររីង ។ 

• ឱសថស្រមាបព្យោ់ បាលជងពុកឆ ឹងែដលេ្របេដយករចក។់ ឱសថទងេំ នះ ្រត វបានបងៃ់ថ ជូន ្របសិន

េបេលកអ កេចញពីផ ះមនរិ ចួ មានករបាកឆ់ឹ ងែដលេវជ បណ ិ តប  កថ់ា ទកទ់ងនឹងករពុកឆ ឹងេ្រកយេពល

អស់រដូវ េហយមនិអចចកថ់ា េំដយខួ នឯងបាន។ 

• សរធាតុអងទ់ីែហ្សន 

• ឱសថ្របឆាងំជំងឺមហរកី្របេភទេលប និងថា បំំបាតក់ ួតជាកល់កម់យួចំននួ។ 

• ឱសថជាកល់កស់្រមាបក់រលងឈមេនផ ះ មានដូចជាេហប៉ារនី ថា ្ំរបឆាងឈំ មកក ថា បំន្សោប 

ស្រមាបថ់ា ្ំរបឆាងឈំ មកក (េនេពលចបំាចែ់ដលែបបេវជស  ស ) ថា សឹំកធម  ត 

និងភា កង់រជំរញុករផលិតេកសិក្រកហម (ដូចជា ថា ពំ្យោលបាលជំងខ ះឈម) 

• ្រប េតអុីន IV immune globulin ស្រមាបក់រព្យោបាលេនផ ះនូវជំងឺកង ះភាពសំុបឋម។ 

ំ ឺ

អត ្របេយាជនេ៍នះ្រត វបានបន េទទំពរ័បនា ប ់



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4 ៖ តរងអត ្របេយាជន៍ 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
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េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុ ំបងៃ់ថ ជូន 

ឱសថ្រត វករេវជ ប   Medicare Part B (ត) 

តំណខងេ្រកមនងនាអ ំ កេទកនប ់  ឱសថ Part B ែដលអចទទួលយកករព្យោបាលជាជំហ៊៖ ឹ ី
https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp/resources.html។ 

 

េយងករ៉៏បរ់ងវ៉កសំ់មយួចំននួសិតេ ្រកមអត ្របេយាជនឱ៍សថមានេវជ ប   Mediaciare Part B និង Part D។ 

ជំពូកទី 5 ពន្យល់អត ្របេយាជនឱស៍ ថតមេវជ ប  ស្រមាបអ ់ កជងំឺមនសិ ្រមាកក ុងមន ីរេពទ្យ។ វពន្យល់នូវវធិាន

ែដលេលកអ ក្រត វែតអនុវតត មេដម្បឲ្យី េវជ ប  េនាះ្រត វបានធានារ៉បរ់ង។  

 

 
ជំពូកទី 6 ពន្យល់ពីអ ីែដលេលកអ កបងស់្រមាបឱ់សថ្រត វករេវជ ប  ស្រមាបអ់ក ជំងមឺនសិ ្រមាកក ុងមន ីេពទ្យ 

តមរយៈគេ្រមាងរបស់េយងខុ។ំ  

 
ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនង្រឹ ត វករេដម្បទទួី លបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុងករណី

សេ ង ះបនា ន។់ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp/resources.html
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េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុ ំបងៃ់ថ ជូន 

 កម វធិីេសវពហុេគាលបំណងស្រមាបម់នុស្សចស់ (MSSP) 

MSSP គឺជាកម វធិី្រគប្់រគងករណីជំង ឺែដលផ ល់េសវតមផ ះ និងតមសហគមន ៍(HCBS) េទកនប់ុគ លែដល

មានសិទ ិទទួលបាន Medi-Cal។  

េដម្បមីានសិទ ទទួិ លបាន េលកអ ក្រត វែតមានអយុ 65ឆា  ំឬេលសពីេនះ រស់េនក ុងតំបនេ់សវ អចឲ្យ

េគបេ្រមេ សវបានេនក ុងែដនកំហិតៃថ ចណំាយរបស់ MSSP សម្រសបស្រមាបេ់សវ្រគប្់រគងករែថទ ំកពុំងមាន

សិទ ិទទលួបាន Medi-Cal េហយ្រត វបានប  ក ឬ់ ែដលអចប  កស់្រមាបក់រដកេន់ កុ ងមន ីរែថទ។ំ  

េសវ MSSP រមមាួ ន ៖ 

• មណ លែថទមំនុស្សេពញវយ័េពលៃថ /មណ លគាពំរ 

• ជំនួយែផ កករស កេ់ន 

• ជំនួយែថទផំា ល់ខ ួន នងករងរ្របចៃំថ  

• ករ្រគប្់រគងេដម្បតីមេមល ករពរ 

• ករ្រគប្់រគងករែថទ ំ

• េសវផ ល់ករែថទជំំនួសេដម្បជីួយ ស្រមាលសមាជិក្រគស រែថទអ ំ កជងំ ឺ

• មេធ្យោបាយេធ ដំេណ រ 

• េសវម ូបអហរ 

• េសវកម សង មកិច  

• េសវកម គមនាគមន ៍

ិ

អត ្របេយាជនេ៍នះ ្រត វបានធានារ៉បរ់ងរហូតដល់ចំនួនទឹក្របាក ់$5,356.25 កុង មយួឆា ។ំ  

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនង្រឹ ត វករេដម្បទទួី លបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុងករណី

សេ ង ះបនា ន។់ 
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េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុ ំបងៃ់ថ ជូន 

 ករដឹកជ ូ នេវជ ស ស ស្រមាបក់រណីមនិែមនសេ ង ះបនា ន ់

អត ្របេយាជនេ៍នះអនុ  តឲ្យមានមេធ្យោបាយេធ ដំេណ រ ដម៏ាន្របសិទ ិភាពសមនឹងតៃម បផុំតេហយ
អចរកេ្រប្របាស់បាន។ េនះអចរមមាួ ន ៖ េសវរថយន គលិនសេ ង ះ, រថយន មានថា កេ់យាងេឡងច ុះ 
រថយន មានជ្រមាលស្រមាបស់្រម លេកអីរញុ ជនពិករ ករដឹកជ  ូ នែបបេវជស  សន ិង
ករស្រមបស្រម លជាមយួនឹងករដឹកជ ូ នអមជនួំ យ។ 

ទ្រមងៃ់នករដឹកជ ូ នេនះ ្រត វបានផ ល់សិទ ិអនុ  តេនេពល៖  

• ស នភាពេវជ ស ស  និង/ឬ ផ ូវកយរបស់េលកអ ក មនិអនុ  តឲ្យេលកអ កអចេធ ដំេណ រេដយ
រថយន ្រក ង រថយន ដឹកអ កដំេណ រ រថយន តកសីុ់ ឬទ្រមងេ់ផ្សងដៃទេទៀតៃនករដឹកជ  ូ នសធារណៈ 
ឬឯកជន និង  

• ករដឹកជ ូ ន គឺ្រត វករចបំាចស់្រមាបេ់គាលបណំងេដម ្បទីទួលបានករែថទេំវជ ស ស ចបំាច។់ 

េដម្បេីស សំុេសវដឹកជ ូ នែដលបានេរៀបរបខ់ងេល សូមទកទ់ងេទេសវបេ្រមស មាជកិ  
Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់  
8 យប ់ពីៃថចន  ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ នងិៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ  
សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឥតគិតៃថ ។ ឺ

សំេណ មេធ្យោបាយេធ ដ ំេណ រ្រត វែតដកជូ់នជាមុនឲ្យបាន្របាពីំរៃថ ៃនៃថ េធ ករស្រមាបទ់ងំករដឹកជ ូ ន
ែផ កេវជស  ស មនមានលក ណៈសេ ង ះបនា ន ់នងករដកជ  ូ នមនិមានលក ណៈេវជ ស ស ។ ិ ិ ឹ

្របសិនេបេលកអ ក្រត វករេរៀបចំេសវេដយមានករជូនដណឹំងក ុងរយៈេពលខ ី េនាះករេស សំុទងំេនះ 
នឹង្រត វបានពិចរណាេទតមករណីនមីយួៗេហយនងឹអ្រស័យេលសភាពៃនករណាតជ់ួប េពលែដលករ 
ណាតជួ់ បស្រមាបេ់សវេវជ ស ស្រ ត វបានេរៀបចំេហយភាពអចរកបានៃនធនធានមេធ្យោបាយេធ ដ ំេណ រ។ 

LogistiCare នងសឹ ្រមបស្រម លករទទួលបានេវជ ប   (ទ្រមងែ់បបបទអះអងប  ករ់បស់្រគ េពទ្យ) 
ពីអ កផ ល់េសវែថទរំបស់េលកអ ក។ 

េលកអ កគួរែតពិភាក្សោជាមយួអ កផ ល់េសវែថទរំបស់អ កនិងទទួលបានករប ូ ន។ 

អ្រស័យេលេសវកម  វអចនឹង្រត វករករអនុ  តជាមុន។ 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4 ៖ តរងអត ្របេយាជន៍ 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 131 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុ ំបងៃ់ថ ជូន 

 ករដឹកជ ូ នមនែិ មនេវជ ស ស  

អត ្របេយាជនេ៍នះ អនុ  តស្រមាបដ់ឹកជ ូ នេទកនេ់សវេវជ ស ស  េដយរថយន ដកអ កដំេណ រ, រថយន 

តកសីុ់ ឬទ្រមងេ់ផ្សងេទៀតៃនមេធ្យោបាយដឹកជ ូ នសធារណៈ/ឯកជន។ 
ឹ

អត ្របេយាជនេ៍នះ មនដិ កកំ់ ណតេ់លអត ្របេយាជនក៍រដកជ ឹ ូ  នេវជស  ស មនែិ មនសេ ង ះបនា នរ់បស់េលកអ ក

េនាះេឡយ។  សូមេយាងេទកនជ់ំពូកទី 3 ែផ ក G ស្រមាបព់ត៌ម័ានបែន មសីព ីេសវកម ដឹកជ ូ ន។ 

 

េដម្បេីស សំុេសវដឹកជ ូ នែដលបានេរៀបរបខ់ងេល សូមទំនាកទ់ំនងេសវបេ្រមស មាជកិ  

Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ពីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង  

8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ នងិៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរ

ទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថេ ធក របនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឥតគិតៃថ ។ ឺ

 
សំេណ មេធ្យោបាយេធដ  ំេណ រ្រត វែតដកជូ់នជាមុនឲ្យបាន្របាពំីរៃថ ៃនៃថេ ធ ករស្រមាបទ់ងំករដឹកជ ូ ន

ែផ កេវជស  ស មនមានលក ណៈសេ ង ះបនា ន ់នងករដកជ  ូ នមនិមានលក ណៈេវជ ស ស ។ ិ ិ ឹ

 
្របសិនេបេលកអ ក្រត វករេរៀបចំេសវេដយមានករជូនដណឹំងកុង រយៈេពលខ ី េនាះករេស សំុទងំេនះ 

នឹង្រត វបានពិចរណាេទតមករណីនមីយួៗេហយនងឹអ្រស័យេលសភាពៃនករណាតជ់ួប េពលែដលករ 

ណាតជួ់ បស្រមាបេ់សវេវជ ស ស្រ ត វបានេរៀបចំេហយភាពអចរកបានៃនធនធានមេធ្យោបាយេធ ដ ំេណ រ ។ 

 
LogistiCare នងសឹ ្រមបស្រម លករទទួលបានេវជ ប   (ទ្រមងែ់បបបទអះអងប  ករ់បស់្រគ េពទ្យ) 

ពីអ កផ ល់េសវែថទរំបស់េលកអ ក។ 

េលកអ កគួរែតពិភាក្សោជាមយួអ កផ ល់េសវែថទរំបស់អ កនិងទទលួបានករប ូ ន។ 

 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4 ៖ តរងអត ្របេយាជន៍ 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 132 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុ ំបងៃ់ថ ជូន 

 ករែថទេំនមន ីរែថទ ំ

មន ីរែថទ ំ(NF) គឺជាទីកែន ងែដលផ ល់ករែថទសំ្រមាបម់នុស្សែដលមនអចទទួលបានករែថទេំនផ ះ  

ប៉ុែន ែដលមនចបំាចស់្រមាកេនកុ ងមន ីរេពទ្យ។ 
ិ

ិ

េសវែដលេយងខ ុ ំ នងបងឹ ៃ់ថ ជូនរមមាួ នដូចតេទ ែតមនកំិ ហិត្រតឹមែត៖ 

• បន បព់កក់ណា លឯកជន (ឬបន បឯកជ់ ន្របសិនេបវមានភាពចបំាចែ់ផ កេវជស  ស ) 

• អហររមួមាន របបអហរពិេសស 

• េសវែថទ ំ

• ករព្យោបាលេដយចលនា ករព្យោបាលស រលទ ភាពពលកម  និងករព្យោបាលេលករនយិាយសី  

• ករព្យោបាលផ ូវដេង ម 

• ឱសថែដលផ ល់ជូនេលកអ កជាែផ កមយួៃនគេ្រមាងែថទរំបស់េលកអ ក។  (េនះ រមួមានសរធាតុ

ែដលមានវត មាន្រសបព់ីធម ជាតិេនក ុងរងកយរបស់េលកអ កដូចជា កត កណំកឈម)។ 

• ឈម រមួមានកររក្សោទុក នងិករ្រគប្់រគង 

• េ្រគ ងផ តផ ងែផក េវជស  ស  និងករវះកតែ់ដល្រត វផ លជនជាទូេទេដយមន ីរែថទ ំ

• ករេធ េតស ក ុងមន ីរពេិសធន ៍ែដលជាទូេទផ ល់ជូនេដយមន ីរែថទ ំ

• េសវថតករំសី អុិច និងេសវវទ្យិ សុ ស ដៃទេផ្សងេទៀតែដលជាទូេទផ ល់ជូនេដយមន ីរែថទ ំ

• ករេ្រប្របាស់បរកិ រដូចជា េកអីរេទះរញុែដលជាទូេទផ ល់ជូនេដយមន ីរែថទ ំ

• េសវ្រគ េពទ្យ/បុគ លិកឯកេទសជំនាញ 

• បរកិ រេវជ ស ស េ្របជាបប់ានយូរ 

់ ់ ់ ូ

អត ្របេយាជនេ៍នះ្រត វបានបន េទទំពរ័បនា ប ់



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4 ៖ តរងអត ្របេយាជន៍ 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 133 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុ ំបងៃ់ថ ជូន 

 ករែថទេំនមន ីរែថទ ំ(ត) 

• េសវែថទេំធ ញ រមមាួ នទង្រំ កស់េធ ញសិប្បនិមត ិ  

• អត ្របេយាជនក៍រែថទែំភ ក 

• ករពិនិត្យ្រតេចៀក 

• ករែថទេំដយចបស់រៃស 

• េសវបាទវជិា ស ស  

តមធម ត េលកអ កនងទទួឹ លបានករែថទរំបស់េលកអ កពីមន ីរែថទក ំ ុងបណា ញ។ បុែ៉ន េលកអ ក្របែហល

នឹងអចទទួលបានករែថទរំបស់េលកអ កពមីន ីរែថទមំនិេនក ុងបណា ញេយងខ  ុ ំ។ េលកអ កអចទទួលបាន

ករែថទពំីទីកែន ងដូចខងេ្រកម ្របសិនេបពួកេគទទួលយកចំនួន្របាករ់បស់គេ្រមាងេយងខ ុ ំជាករបងទូ់ទត៖់ 

• កែន ងែថទ ំឬសហគមនែ៍ថទបន ំ ដល់មនុស្សចស់ចូលនិវត ន ៍ែដលេលកអ កកំពុងស កេ់នមនុេពលេលក

អ កេទកនម់ន ីរេពទ្យ (ដរបណាវផ ល់ករែថទរំបស់មន ីរែថទ)ំ។ 

• មន ីរែថទែំដលប ីឬ្របពន េលកអ កកពុំងស កេ់ន េពលែដលេលកអ កចកេចញពមន ីរេពទ្យ។ ី
 

េលកអ កគួរែតពិភាក្សោជាមយួអ កផ ល់េសវែថទរំបស់អ កនិងទទួលបានករប ូ ន។ 

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនង្រឹ ត វករេដម្បទទួី លបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុងករណី

សេ ង ះបនា ន។់ 
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្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 134 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុ ំបងៃ់ថ ជូន 

 
ករពិនិត្យរកប  ធាត្់រជ ល និងករព្យោបាលេដម្បបន ី យទងំន ់

្របសិនេបេលកអ កមានសន ស្សនទម ៍ នខ ់ ួនចនំួន 30 ឬេលសពីេនះ េយងខ ុនំឹងបងៃ់ថ ជូនស្រមាប់

ករ្របឹក្សោេយាបល់ េដម្បជីួយ េលកអ កឲ្យ្រសកទម ន។់ េលកអ ក្រត វែតទទួលបានករ្របកឹ្សោេយាបល់េនកុង 

ស បនែ័ ថទបឋំ ម។ ករេធ ែបបេនះ វអច្រត វបាន្រគប្់រគងេដយគេ្រមាងបង រេពញេលញរបស់េលកអ ក។  

សូមពិភាក្សោជាមយួអ កផ ល់េសវកម ែថទសុំខភាពបឋមរបស់េលកអ ក េដម្បែីស ងយល់បែន ម។ 

 

េលកអ កគួរែតពិភាក្សោជាមយួអ កផ ល់េសវែថទរំបស់អ កនិងទទួលបានករប ូ ន។ 

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនង្រឹ ត វករេដម្បទទួី លបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុងករណី

សេ ង ះបនា ន។់ 

 

 េសវកម វធិីព្យោបាលសរធាតុេញ ន 

គេ្រមាងនឹងបងៃ់ថជូ នស្រមាបេ់សវព្យោបាលជងំឹៃនករេ្របស រធាតុេញ នដូចខងេ្រកម ៖ 

• ករេ្របឱសថែដលទទួលករអនុ  តេដយរដ បាលឱសថ និងចណីំអហរ (FDA) 

េហយ្របសិនេបអនុវត បាន េនាះករ្រគប្់រគង និងផ ល់ជូនេលកអ កនូវករេ្របឱស ថទងំេនះ 

• ករ្របឹក្សោពីករេ្របស រធាតុេញ ន 

• វធិីព្យោបាល េដយបុគ ល និងជា្រក ម 

• ករេធ េតស រកករេ្រប្របាស់ឱសថ ឬសរធាតុគមីកុី ងរងកយរបស់េលកអ ក (េតស រកសរធាតុពុល) 

 

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនង្រឹ ត វករេដម្បទទួី លបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុងករណី

សេ ង ះបនា ន។់ 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4 ៖ តរងអត ្របេយាជន៍ 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 135 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុ ំបងៃ់ថ ជូន 

 ករេធ េតស វនិិច យ័ និងេសវនិងេ្រគ ងផ តផ់ង ែ់បបពិេ្រគាះជំងឺេ្រក 

េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូនស្រមាបេ់សវដូចតេទេនះ និងេសវេវជ ស ស ចបំាចេ់ផ្សងេទៀតែដលមនបានរយេឈ ះ

េនទីេនះ៖ 
ិ

• ករថតករំសីអុ ិច 

• ករព្យោបាលេដយវទិ្យសុកម  (េដយរ៉ដ្យមនូ ងធាិ តុអុីសូតូប) រមួមានសំភារៈនិងេ្រគ ងផ តផ ងស្រមាប់

អ កបេច កេទស។ 

• េ្រគ ងផ តផ ងករវះកត ់ដូចជាេ្រគ ងររំុបសួ 

• រណប រណបចកព់ុម  និងឧបករណ៍េផ្សងេទៀតែដលេ្រប្របាស់ស្រមាបក់របាកឆ់ ឹង និងករភា តឆ់ឹ ង 

• ករេធ េតស េនមនរី ពិេសធន ៍

• ឈម រមួមានកររក្សោទុក នងិករ្រគប្់រគង 

• ករេធ េតស រកេរគវនិិច យ័ែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រកដៃទេផ្សងេទៀត (រមមាួ នករេធ េតសស ុ  ្រគស ញ ដូចជា CT, 

MRI, MRA, SPECT)។ 

់ ់

់ ់

 

េលកអ កគួរពិភាក្សោជាមយួអ កផ ល់េសវែថទរំបស់េលកអ កនិងទទួលបានករប ូ នបន ។ 

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនង្រឹ ត វករេដម្បទទួី លបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុងករណី

សេ ង ះបនា ន។់ 

 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4 ៖ តរងអត ្របេយាជន៍ 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 136 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុ ំបងៃ់ថ ជូន 

 េសវពិេ្រគាះជំងឺេ្រកេនមន ីរេពទ្យ 

េយងខុំ បងៃ់ថ ស្រមាបេ់សវេវជ ស ស ចបំាច ់ែដលេលកអ កទទួលបានេនក ុងែផ កពិេ្រគាះជំងឺេ្រកមន ីរេពទ្យ 
ស្រមាបក់រវនិិច យ័េរគ ឬករព្យោបាលជងំឺ ឬរបសួ ដូចជា៖ 

• េសវកុ ងែផ កសេ ង ះបនា ន ់ឬមន ីរព្យោបាលពិេ្រគាះជំងឺេ្រក ដូចជាេសវ្រត តពិនិត្យតមដន ឬ
ករវះកតខ់ងេ្រក 

o េសវកម ៃនករ្រត តពិនត្យិ តមដនជួយ េវជ បណិ តរបស់េលកអ កឲ្យបានដឹង 
ថាេតេលកអ កចបំាច្់រត វអនុញាតឲ្យស កេ់នមន ីរេពទ្យ ជា «អ កជំងឺស្រមាកព្យោបាល» ឬអត។់ 

o ជួនកលេលកអ កអចស កេ់នមន ីរេពទ្យែតមយួយប ់េហយ េនែតអចទុកថាជា 
«អ កជងំឺមនសិ ្រមាកព្យោបាលក ុងមន ីេពទ្យ»។ 

o េលកអ កអចទទួលបានពត័ម៌ានអំពីអ កជំងឺស្រមាកក ុងមន ីេពទ្យឬកអ ៏ កជំងឺមនសិ ្រមាកព្យោបាលក ុង 
មន ីរេពទ្យេនក ុងពត័ម៌ានេនាះ៖ www.medicare.gov/sites/default/files/2018-09/11435-Are-
You-an-Inpatient-or-Outpatient.pdf 

• ករេធ េតស េនក ុងមន ីរពិេសធន ៍និងករេធ េតស រកេរគវនិចិ យ័ ែដលេចញវក ិ យប្រតគិតៃថ េដយមន ីរេពទ្យ 

• ករែថទសំុខភាពផ ូវចិត  រមួមានករែថទេំនកុ ងកម វធិីសំរកេពទ្យមនិេពញេលញ ្របសិនេបេវជ បណ ិ ត
ប  កថ់ា ករព្យោបាលចូលសំរកេពទ្យគឺចបំាច ់េដយគា នវ។ 

• េសវថតករំសី អុិច និងេសវវទិ្យសុ ស ដៃទេទៀត ែដលេចញវក ិ យប្រតគតៃិ ថ េដយមន ីរេពទ្យ 

• េ្រគ ងផ តផ ់ ងេ់វជ ស ស  ដូចជារណប និងរណបចកពុ់ម  

• ករពិនិត្យរកជំងឺ និងេសវបង រជំងឺែដល្រត វបានរយនាមេនពសេពញតរងអត ្របេយាជន ៍

• ឱសថមយួចនំួន ែដលេលកអ កមនអិ ចេ្របេដយខ ួនឯងបាន។ 

េលកអ កគួរែតពិភាក្សោជាមយួអ កផ ល់េសវែថទរំបស់អ កនិងទទួលបានករប ូ ន។ 

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនង្រឹ ត វករេដម្បទទួី លបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុងករណី
សេ ង ះបនា ន។់ 

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


េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4 ៖ តរងអត ្របេយាជន៍ 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 137 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុ ំបងៃ់ថ ជូន 

 ករែថទសុំខភាពផូ វចិត ែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រក 

េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូនស្រមាបេ់សវកម សុខភាពផ ូវចិត ែដលផ ល់ជូនេដយ៖ 

• េវជ បណិ ត ឬ្រគ េពទ្យវកលិ ចរតិ ែដលមានអជា បណ័ ពីរដ  

• ្រគ េពទ្យែផ កចិត ស សគ  ីនិកស ស  

• បុគ លកសង មកិច ជំនាញគ ីនកសិ  ស  

• គិលនុបដ កឯកេទសគ នីិកស ស  

• េពទ្យអនុេវជ បណិ ត 

• ជំនួយករ្រគ េពទ្យ 

• បុគ លិកអជពីែផ កែថទសំុខភាពផ ូវចិត  ែដលមានលក ណៈសម្បត ិ្រគប្់រគានរ់បស់កម វធិ ីMedicare 

ដៃទេទៀតណាមយួដូចែដលអនុ  តេនេ្រកមច្បោបរ់ដ ែដលចូលជាធរមាន។ 

ិ

េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូនស្រមាបេ់សវដូចតេទេនះ េហយ្របែហលជាេសវដៃទេទៀតែដលមនមានរយេឈ ះេនទីេនះ៖ ិ

• េសវមនី រព្យោបាល  

• ករព្យោបាលេពលៃថ   

• េសវស រសម្បទផូ វចិត -សង ម  

• កម វធិីស្រមាកេពទ្យមនេិ ពញេលញ/កម វធិីែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រក្រគប្់រជ ងេ្រជាយ 

• ករព្យោបាល និងករវយតំៃលែផ កសុខភាពផ ូវចិត ជា្រក ម និងបុគ ល 

• ករេធ េតស ែផ កចិត ស ស េនេពលែដល្រត វបានប  កថ់ាចបំាចែ់ផ កេវជស  ស េដម្បវីយតំៃលពលទ ផល

សុខភាពផ ូវចត ិ  

• េសវពិេ្រគាះជំងឺេ្រក ស្រមាបេ់គាលបំណង្រត តពនិតិ្យតមដនករព្យោបាលេដយឱសថ 

ី

អត ្របេយាជនេ៍នះ្រត វបានបន េទទំពរ័បនា ប ់



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4 ៖ តរងអត ្របេយាជន៍ 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 138 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុ ំបងៃ់ថ ជូន 

ករែថទសុំខភាពផូ វចិត ែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រក (ត) 

• េសវមន ីរពិេសធនែប៍ បពិេ្រគាះជំងឺេ្រក ឱសថ េ្រគ ងផ តផ់ ងន់ិងថា បំំបន៉សុខភាព 

• ករ្របឹក្សោជំងឺវកលិ ចរតិ 

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនង្រឹ ត វករេដម្បទទួី លបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុងករណី

សេ ង ះបនា ន។់ 

 េសវកម ស រសម្បទែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រក 

េយងខុំ នឹងបងៃ់ថ ស្រមាបក់រព្យោបាលេដយចលនា, ករព្យោបាលស រលទ ភាពពលកម  

និងករព្យោបាលករនយិាយសី ។ 

េលកអ កអចទទួលបានេសវស រនីតិសម្បទស្រមាបអ់ក ជំងឺមនិស្រមាកព្យោបាលកុ ងមន ីរេពទ្យ, ករយិាល័យ

អ កព្យោបាលឯករជ្យ, មន ីរស រនីតិសម្បទទូលំទូលយស្រមាបអ ់ កជងំឺមនសិ ្រមាកព្យោបាលក ុងមន ីេពទ្យ 

(CORFs) និងមន ីរដៃទេផ្សងេទៀត។ 

 

េលកអ កគួរែតពិភាក្សោជាមយួអ កផ ល់េសវែថទរំបស់អ កនិងទទួលបានករប ូ ន។ 

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនង្រឹ ត វករេដម្បទទួី លបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុងករណី

សេ ង ះបនា ន។់ 

 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4 ៖ តរងអត ្របេយាជន៍ 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 139 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុ ំបងៃ់ថ ជូន 

 េសវពិេ្រគាះជំងឺេ្រកស្រមាបក់រេ្រប្របាស់សរធាតុេញ ន 

េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូនស្រមាបេ់សវដូចតេទេនះ េហយ្របែហលជាេសវដៃទេទៀតែដលមនមានរយេឈ ះ

េនទីេនះ៖ 
ិ

• ករ្រត តពិនតិ្យរកជងំឺ នងិករ្របឹក្សោេយាបល់ចំេពះករេ្របេ្រគ ង្រសវងឹខុស្រប្រកត ី

• ករព្យោបាលករេ្រប្របាស់ថា េំញ ន 

• ករ្របឹក្សោេយាបល់ជា្រក ម ឬជាបុគ ល េដយអ កជំនាញគ នីកិស ស ែដលមានគុណសម្បត ិ្រគប្់រគាន ់

• ករព្យោបាលបន្សោបករេញ នសរធាតុេញ នក្រមតិេ្រកម្រស ច្រសវ េនកុ ងកម វធិីព្យោបាលករេញ នេនកុ ង

មណ លព្យោបាល 

• េសវែផ កេ្រគ ង្រសវងឹ នង/ឬថា េំញ នេនកុ ងមណ លព្យោបាលេ្រក្រគប្់រជ ងេ្រជាយស្រមាបអ់ កជងំឺមនិ 

ស្រមាកព្យោបាលក ុងមន ីេពទ្យ 

• ករព្យោបាលេដយឱសថ Naltrexone (vivitrol)។ 

ិ

 

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនង្រឹ ត វករេដម្បទទួី លបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុងករណី

សេ ង ះបនា ន។់ 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4 ៖ តរងអត ្របេយាជន៍ 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 140 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុ ំបងៃ់ថ ជូន 

 ករវះកតែ់បបពិេ្រគាះជំងឺេ្រក 

េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូនស្រមាបក់រវះកត ់និងេសវែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រកេនែផ កពិេ្រគាះជងំឺេ្រកៃនមន ីរេពទ្យ និងេន

មណ លវះកតម់និសំរកេពទ្យ។ 

 

េលកអ កគួរែតពិភាក្សោជាមយួអ កផ ល់េសវែថទរំបស់អ កនិងទទួលបានករប ូ ន។ 

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនង្រឹ ត វករេដម្បទទួី លបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុងករណី

សេ ង ះបនា ន។់ 

 

 ឱសថមនមាិ នេវជ ប   (OTC)៖ 
 

េលកអ កបងៃ់ថ សហចំណាយ $0 ស្រមាបឱស់ ថមនមាិ នេវជ ប   OTC ែដលបានធានារ៉បរ់ង។ 
 

គេ្រមាងធានារ៉បរ់ងរហូតដល់ $55 ក ុងមយួភាគបនៃួ នបរកិ រែដលទទួលបាន តមរយៈៃ្របសណីយ។៍ 

បរមិាណែដលមនិបានេ្រប្របាស់មនិអចេលកេទ្រតីមាសបនា បប់ានេឡយ។ 

ចូរេមល កតឡុកចំេពះែដនកំណតេ់លបរកិ រ។ 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4 ៖ តរងអត ្របេយាជន៍ 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 141 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុ ំបងៃ់ថ ជូន 

 េសវសំរកព្យោបាលក ុងមន ីរេពទ្យមនិេពញេលញ 

ករស្រមាកព្យោបាលក ុងមន ីរេពទ្យមនេិ ពញេលញ គឺជាកម វធិីែដល្រត វបានេរៀបចំជា

រចនាសម ន ័ ៃនករព្យោបាលវកិលវទ្យោិ សកម ។ វ្រត វបានផល ់ជូនជាេសវស្រមាបអ់ក ជំងមឺនិស្រមាកព្យោបាលកុង 

មន ីរេពទ្យ ឬេដយមណ លសុខភាពពិេ្រគាះជងំឺផូ វចតិ ្របចសំហគមន។៍ វមានលក ណៈធ នធ រជាងករែថទែំដល

េលកអ កទទួលបានេនកុ ងករយិាល័យេវជ បណ ិ ត ឬអ កព្យោបាលរបស់េលកអ ក។ វ វអច

ជួយ បង រេលកអ កមនឲ្យិ ស កេ់នក ុងមនី រេពទ្យ។ 

កំណតស់មា ល់៖ េដយសរែត វ ិ បនប្រតរបស់ Medicare ត្រម វេអយមានស្រមាប ់់Cal MediConnect៖, 

េយងធានារ៉បរ់ងករស្រមាកេនមន ីរេពទ្យេដយអេន ែតក ុងលក ខណ អ កជងំឺមនសិ ្រមាកព្យោបាលក ុងមន ីេពទ្យបុ៉

ណា ះ។ 

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនង្រឹ ត វករេដម្បទទួី លបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុងករណី

សេ ង ះបនា ន។់ 

់

េ
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្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 142 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុ ំបងៃ់ថ ជូន 

 េសវ្រគ េពទ្យ/អ កផ ល់េសវែថទ ំរមួមានករជបួពិេ្រគាះេនករយិាល័យេវជ បណ ិ ត 

េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូនស្រមាបេ់សវដូចខងេ្រកម៖ 

• ករែថទសុំខភាព ឬករវះកតែ់ដលមានភាពចបំាចែ់ផ កេវជ ស ស ផ ល់ជូនេនតមកែន ងដូចជា៖ 

o ករយិាល័យរបស់្រគ េពទ្យ 

o មណ លវះកតម់នសំរកេពទ្យែដលមានករប  កទទ់ ួលស ល់ 

o ែផ កពិេ្រគាះជងំឺេ្រកៃនមនី រេពទ្យ 

• ករពិេ្រគាះជំងឺ ករេធ េរគវនិច ិ យ័ និងករព្យោបាលេដយ្រគ េពទ្យឯកេទស 

• ករពិនិត្យ្រតេចៀក និងលំនងឹមូលដ នែដល្រត វបានផ ល់ជូនេដយអ កផ ល់េសវែថទសុំខភាពបឋម 

របស់េលកអ ក្របសិនេបេវជ បណិ តេលកអ កេចញេវជ ប  វ េដម្បេីមល ថាេត
េលកអក ្រត វករករព្យោបាលែដរឬេទ 

• េសវកម ែថទសុំខភាពពីចមា យមយួចំនួន ែដលរមមាួ ន៖ ករែថទបឋមំ  េពទ្យឯកេទស 

និងេសវកម ជំនាញខងែថទសុំខភាពេផ្សងេទៀត និងេសវកម ឯកេទសសុខភាពផ ូវចិត ស្រមាប ់

អ កជំងមឺនសិ ្រមាកក ុងមន ីេពទ្យ ែដលរមមាួ នករែថទអ ំ កជំងឺវកលិ ចរក។ិ  

o េលកអ កមានជេ្រមស ៃនករទទូលបានេសវទងេំ នះតមរយៈករេទជួបពនិតិ្យជំងឺេដយផា ល់ឬតម 

េសវកម សុខភាពតមទូរស័ព ។  ្របសិនេបេលកអ កេ្រជេរស េដម្បទទួី លបានមយួក ុងចំេណាមេសវកម  

ទងេំ នះេដយសុខភាពតមទូរស័ព  េលកអ ក្រត វែតសេ្រប្រ បាស់អ កផ ល់េសវែថទក ំ ុងបណា ញ 

អត ្របេយាជនេ៍នះ្រត វបានបន េទទំពរ័បនា ប ់

ិ
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្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 143 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុ ំបងៃ់ថ ជូន 

 េសវ្រគ េពទ្យ/អ កផ ល់េសវែថទ ំរមួមានករជបួពិេ្រគាះេនករយិាល័យេវជ បណ ិ ត (ត) 

• េសវកម ែថទសុំខភាពពីចមា យស្រមាបក់រជួបពិេ្រគាះទកទងន់ ឹងជំងឺត្រមងេនាមដំណាកក់លចុងេ្រកយ

្របចែំខ (ESRD) ស្រមាបស់មាជិកជំងត្រឺ មងេនាមែដលមានមូលដ នេនមន ីរេពទ្យ 

ឬមជ្ឈមណ លលងត្រមងេនាមែដលមានសភាពធ នធ ់ រេនមន ីរេពទ្យ មជ្ឈមណ លលងត្រមងេនាម ឬ 

េគហដ នរបស់សមាជកិ 

• េសវទូរសុខភាពនងឹផ ល់ករវភិាគេរគ ករវយតៃម  ឬករព្យោបាលេរគស  ៃនករដចស់រៃសឈម 

ក ុងខួរក្បោល 

• ករចុះេឈ ះនិមត ិ  (ឧទហរណ៍ តមរយៈទូរសព  ឬ តមវេីដអូឆាត) ជាមយួេវជ បណិ តរបស់េលកអ កព ី 

5-10 នាទី ្របសិនេប៖ 

o េលកអ កមនែិ មនជាអ កជំងថ ឺ  ីេហយ 

o ករចុះេឈ ះមនិទកទ់ងនឹងករេទពិនិត្យេនករយិាល័យកុ ងរយៈេពល 7 ៃថច ុងេ្រកយ េហយ 

o ករចុះេឈ ះេនះមនិនាឲំ្យមានករេទពិនិត្យេនករយិាល័យកុ ងរយៈេពល 24 េម៉ាង ឬ 

ក ុងេពលឆាបៗ់េនះៃនករណាតជួ់ បេនាះេទ 

• ករវយតៃម ៃនវេីដអ ូនិង/ឬ របភាូ ពែដលេលកអ កបានេផ េទកនេ់វជ បណ ិ តរបស់េលកអ ក 

េហយករពន្យល់ នងកិ រតមដនេដយេវជ បណិ តរបស់េលកអ កក ុងរយៈេពល 24 េម៉ាង ្របសិនេប៖ 

o េលកអ កមនែិ មនជាអ កជំងថ ឺ  ីេហយ 

o ករវយតៃម មនិពកព់ន័ន ឹងករេទពិនិត្យេនករយិាល័យកុ ងរយៈេពល 7 ៃថច ុងេ្រកយ េហយ 

o ករវយតៃម មនិនាឲំ្យមានករេទពិនិត្យេនករយិាល័យកុ ងរយៈេពល 24 េម៉ាង ឬ 

ឆាបៗ់េនះៃនករណាតជ់បួេនាះេទ  

អត ្របេយាជនេ៍នះ្រត វបានបន េទទំពរ័បនា ប ់
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្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 144 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុ ំបងៃ់ថ ជូន 

េសវ្រគ េពទ្យ/អ កផ ល់េសវែថទ ំរមួមានករជបួពិេ្រគាះេនករយិាល័យេវជ បណ ិ ត (ត) 

• ករ្របឹក្សោេយាបល់ែដលេវជ បណិ តរបស់េលកអ កមានជាមយួេវជ បណិ តេផ្សងេទៀតតមទូរសព  អនុធី ឺេណត 

ឬ កំណត្់រតសុខភាពេអឡិច្រត និក ្របសិនេបេលកអ កមនែិ មនជាអ កជំងថ ឺ  ី 

o ទកទងក់ រយិាល័យអ កែថទរំបស់អ កេដម្ប ដីឹងថាេតពួកេគផ ល់ជូននូវេសវកម សុខភាពតមទូរស័ព នងិ

ស្រមាបព់ត័ម៌ានអំពីរេបៀបទទលួបានេសវទងំេនាះ។  

• េយាបល់ទពីីរ ផ ល់េដយអ កផ លេសវកម មា កេ់ផ្សងេទៀត មុនេពលករវះកតេ់ដយេវជ ស ស  

• ករែថទេំធ ញមនិមានលកណ ៈជា្របច។ំ េសវែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ង្រត វបានក្រមតិ្រតឹមែត៖ 

o ករវះកតថ់ា ម ឬរចនាសម ន ័ ពកព់ន ័  

o ករព្យោបាលែកកុនករបាកឆ ់ ងថាឹ  ម ឬឆ ងមុឹ ខ 

o ករដកេធ ញមនុករព្យោបាលេដយវទិ្យសុ ស េទេលជំងឺមហរកី 

o េសវែដលនឹង្រត វបានធានារ៉បរ់ងេនេពល្រត វបានផ ល់ជូនេដយ្រគ េពទ្យ 

េលកអ កគួរែតពិភាក្សោជាមយួអ កផ ល់េសវែថទរំបស់អ កនិងទទួលបានករប ូ នបន ។ 

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនង្រឹ ត វករេដម្បទទួី លបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុងករណី

សេ ង ះបនា ន។់ 

់
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្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 145 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុ ំបងៃ់ថ ជូន 

 េសវបាទវជិា ស ស  

េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូនស្រមាបេ់សវដូចខងេ្រកម៖ 

• ករវនិិច យ័េរគ នងិករព្យោបាលរបសួ និងជំងឺ្របអបេ់ជង ែបបេវជ ស ស  ឬែបបវះកត ់(ដូចជាជំងឺ្រកញ៉ង់

្រមាមេជង ឬែកងេជងមានខ យឆ ឹង) 

• ករែថទ្ំរបអបេ់ជងជា្របចសំ្រមាបស់មាជិកែដលមានស នភាពែដលអចបះ៉ពល់ដល់េជងដូចជា 

ជំងឺទឹកេនាមែផ ម 

ករែថទជំា្របចបែំ ន ម្រត វបានក្រមត្រិ តឹមែតករជួបពេិ្រគាះចំនួន 12 ដងក ុងមយួឆា ែំដលរមួប ូ លទងំករកត ់

ឬករយកែផ  និងែស្បក្រកិនេនេលេជងេចញ និងករត្រមមឹ ករកត ់ឬករ្រចឹប្រកចក 

េលកអ កគួរែតពិភាក្សោជាមយួអ កផ ល់េសវែថទរំបស់អ កនិងទទួលបានករប ូ ន។ 

 

 
ករពិនិត្យេដម ្បរីកជំងឺមហរកី្រកេពញ្របស  ត 

ស្រមាបប់ុរសអយុ 50 ឆា  ំនងិេលសពីេនះ េយងខ  ុ ំនងបងៃ់ថ ជូនស្រមាបេ់សវខងេ្រកម េរៀងរល់12 ែខមង ៖ 

• ករពិនិត្យទ រលមកតមែបបឌីជីថល 

• ករវភិាគរកេមល អងទ់ីែសន្រកេពញ្រប ស តជាកល់ក (់ PSA) ។ 

េលកអ កគួរពិភាក្សោជាមយួអ កផ ល់េសវែថទរំបស់េលកអ កេដម្បទទួី លបានករប ូ នបន ។ 

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនង្រឹ ត វករេដម្បទទួី លបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុងករណី

សេ ង ះបនា ន។់ 

ឹ
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្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
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េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុ ំបងៃ់ថ ជូន 

 សររីង សិប្បនិមត ិ  និងេ្រគ ងផ តផ ់ ងព់កព់ន័  

សររីង សិប្បនិមត ិ  ជំនួសែផ កៃនរងកយមយួែផ ក ឬែផ កទងមូំ ល ៃនរងកយ ឬមុខងរមយួែផ ក ឬទងមូំ ល។ 

េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូនស្រមាបេ់្រគ ងបរធិានសររងី  សិប្បនមិត ិ ខងេ្រកម និងេ្រគ ងបរធិានដៃទេផ្សងេទៀតែដល

មនិមានរយេឈ ះេនទេីនះ ៖ 

• េស្បោង្រតងលមកស្រមាបអ ់ កជំងឺវះេចះ្របេហងេលេពះជំនួសទ រលមក និងបរកិ រពកព់ន ័ នងឹ

ករវះេបកេពះេវៀនធ ំ

• អហរបំបន៉ខងេ្រក និងករចកត់មសរៃស េដយរបទ់ងឧបករំ ណ៍ផ តផ ់ ងក់រប ុ កចំណី 

ឧបករណ៍ប ូ លអហរបំបន៉ ករដកទុ់េយា និងអដបទ់រ័ សូលុយស្យងុ ្រពមទងបរំ កិ រស្រមាបក់រ 

ចកប់ ូ លេដយខួ នឯង 

• ឧបករណ៍េភា ចត្រម វចរន អគ សីនីេបះដូង 

• ឧបករណ៍រទបុ ំ ្់រទ្រទងស់ររីង  

• ែស្បកេជងសិប្បនិមត ិ  

• ៃដ ឬេជងស ិប្បនមិត ិ  

• សុដនសិ់ប្បនមិត ិ  (រមួមានអវ្រទនាបវ់ះកតប់នា បព់ីករវះកតស់ុដន)់ 

• ែផ កសិប្បនម ិ តនិ ង្រឹ ត វេ្របជំនសួ្រគបែ់ផ កទងអសំ ់ៃនែផ ករងកយៃផ មខុខងេ្រកែដល្រត វបានដកេចញ ឬ 

ខូចខតេដយសរជំង ឺេ្រគាះថា ក ់ឬ ពិករភាពពីកំេណ ត 

• ែ្រកម នងេិ ខកន បស្រមាបក់របេនា របងែ់ដលមនអិ ច្រគប្់រគងបាន 

េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូនផងែដរ ស្រមាបេ់្រគ ងផ តផ ់ ងម់យួចនំនួទកទង់ នឹងសររីង សិប្បនិមត ិ ។ េយងខ ុ ំនងឹ

បងៃ់ថ ជូនផងែដរ េដម្ប េីធ ករជួសជុល ឬប ូរសររីង សិប្បនមិត ិ ថ ី។ 

អត ្របេយាជនេ៍នះ្រត វបានបន េទទំពរ័បនា ប ់
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្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 147 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុ ំបងៃ់ថ ជូន 

សររីង សិប្បនិមត ិ  និងេ្រគ ងផ តផ ់ ងព់កព់ន័  (ត) 

េយងខ ុ ំផ ល់ជូននូវករធានារ៉បរ់ងមយួចនំួន បនា បពី់ករបកែភ កេឡងបាយ ឬករវះកតជ់ំងឺែភ កេឡង បាយ។ 

សូមេមល  «ករែថទចក ំ ុ» បនា បេ់នក ុងែផ កេនះស្រមាបព់ត័ម៌ានលម ត។ិ  

េយងខ ុ ំនឹងមនេិ ធ ករបងៃ់ថ ស្រមាបឧបករ់ ណ៍េធ ញសិប្បនិម តជិ ូនេនាះេទ។ 

េលកអ កគួរពិភាក្សោជាមយួអ កផ ល់េសវែថទរំបស់េលកអ កេដម្បទទួី លបានករប ូ នបន  ស្រមាបក់របេនា របង់

ែដលមនិអច្រគប្់រគងបាន នងេិ ខកន បទឹកេនាម។ 

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនង្រឹ ត វករេដម្បទទួី លបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុងករណី

សេ ង ះបនា ន។់ 

 

 

 

 េសវស រសម្បទសួត 

េយងខ ុនំឹងបងៃ់ថ ជូនស្រមាបកម ់ វធិសី រនិតិសម្បទជូនដល់សមាជិក ែដលមានជំងឺផ ូវដេង មបង ឲ្យស ះផ ូវដេង មរុៃំរ ៉

(COPD) ពក្រមតមធ្យិ មរហូតដល់ក្រមតធ ិ នធ ់ រខ ង។ំ  េលកអ ក្រត វែតមានករប  ូ នស្រមាបក់រស រនតិិសម្បទ

សួតពេវជ បណ ិ ត ឬអ កផ ល់េសវែថទែំដលបានព្យោបាលជំងឺ COPD ។  

េយងខ ុនំឹងបងៃ់ថ ស្រមាបេ់សវកម ផ ូវដេង មដល់អ កជងំឺែដលពឹងអ្រស័យេលម៉ាសីុនសបដេ់ ង មសិប្បនិមត។ ិ   

េលកអ កគួរែតពិភាក្សោជាមយួអ កផ ល់េសវែថទរំបស់អ កនិងទទលួបានករប ូ ន។ 

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនង្រឹ ត វករេដម្បទទួី លបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុងករណី

សេ ង ះបនា ន។់ 
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េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
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េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុ ំបងៃ់ថ ជូន 

 

ុ

័

ករពិនិត្យរវរក និងករ្របឹក្សោេយាបល់ជងំឺឆ ងតមផ ូវេភទ (STIs) 

េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូនស្រមាបក់រពិនិត្យរកជំងឺបង េដយេមេរគ chlamydia, ជំងឺ្របេមះ, ជំងឺស យ និងរលកេថ ម

្របេភទ B។ ករពិនិត្យរកទងំេនះ ្រត វបានធានារ៉បរ់ងស្រមាប ់សី មានគភ ៌និងស្រមាបម់នុស្សមយួចនំួនែដល

្របឈមកំរតខ ិ ស់នឹងហនិភយ័ជំងឺ STI។ អ កផ ល់េសវែថទសុំខភាពបឋម្រត វែតេចញេវជ ប  

ស្រមាបក់រេធ េតស ពនិិត្យរកជំងឺ។ េយងខុំ ធានារ៉បរ់ងេលករេធ េតស ពិនតិ្យរកជំងឺទងំេនះ េរៀងរល់12 ែខម ង ឬ

េនេពលជាកល់កណ់ាមយួក ុងអំឡងេពលមានគភ។៌ 

េយងខ ុ ំ កន៏ឹងបងៃ់ថ ផងែដរស្រមាបវគ់  ជួប្របឹក្សោេយាបល់ែផ កអកប្បកិរយិាេដយផា ល់ទល់មុខដខ៏ ងំក 

រហូតដល់ពីរដងរល់ឆា សំ្រមាបម់នុស្សេពញវយសកម ផ ូវេភទ ែដល្របឈមខ ស់នឹងហនភិយ័ STI។ 

រល់ជំនួបនីមយួៗអចនងឹមានរយៈេពលព ី20 េទ 30 នាទី។  េយងខ ុនំឹងបងៃ់ថ ស្រមាបក់រជបួ្របក្សោឹ េយាបល់

ទងេំ នះជាេសវបង រ ែតក ុងករណីែដលវ្រត វបានផ ល់ជូនេដយ អ កផ ល់េសវែថទ ំសុខភាពបឋមបុេ៉ណា ះ។ 

ជំនួបេនះ្រត វែតេនកុង មជ្ឈដ នែថទបឋំ ម ដូចជាេនតមករយិាល័យេវជ បណ ិ តជាេដម។ 
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េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
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 ករែថទក ំ ុងមន ីរែថទជំំនាញ (SNF) 

េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូនស្រមាបេ់សវដូចតេទេនះ េហយ្របែហលជាេសវដៃទេទៀតែដលមនមានរយេឈ ះេនទីេនះ៖  

• បន បព់កក់ណា លឯកជន ឬបន បឯ់កជន្របសិនេបវមានភាពចបំាចែ់ផ កេវជ ស ស  

• អហររមួមាន របបអហរពិេសស 

• េសវែថទ ំ

• ករព្យោបាលេដយចលនា ករព្យោបាលស រលទ ភាពពលកម  និងករព្យោបាលេលករនយិាយសី  

• ឱសថែដលេលកអ កទទលួបានជាចំែណកមយួៃនគេ្រមាងែថទរំបស់េលកអ ក រមួមានសរធាតុែដល
មានេនកុ ងរងកយរបស់េលកអ កពីធម ជាតិ ដូចជាកត កំណកឈម 

• ឈម រមួមានកររក្សោទុក នងិករ្រគប្់រគង  

• េ្រគ ងបរកិ រេវជ ស ស  និងករវះកតែ់ដលផ ល់ជូនេដយមន ីរែថទ ំ

• ករេធ េតស េនក ុងមន ីរពិេសធនែ៍ដលផ ល់ជូនេដយមន ីរែថទ ំ

• េសវថតករំសី អុិច និងេសវវទ្យិ សុ ស ដៃទេទៀត ែដលផ ល់ជូនេដយមន ីរែថទ ំ

• ឧបករណ៍េ្រប្របាស់ ដូចជាេកអីរេទះរញុ ែដលជាធម ត ្រត វបានផ ល់ជូនេដយមន ីរែថទ ំ

• េសវ្រគ េពទ្យ/អ កផ ល់េសវែថទ ំ

តមធម ត េលកអ កនងទទួឹ លបានករែថទរំបស់េលកអ កពីមន ីរែថទក ំ ុងបណា ញ។ បុែ៉ន េលកអ ក្របែហល
នឹងអចទទួលបានករែថទរំបស់េលកអ កពមីន ីរែថទមំនិេនក ុងបណា ញេយងខ  ុ ំ។ េលកអ កអចទទួលបាន
ករែថទពំីទីកែន ងដូចខងេ្រកម ្របសិនេបពួកេគទទួលយកចំនួន្របាករ់បស់គេ្រមាងេយងខ ុ ំជាករបងទូ់ទត៖់ 

• មណ លែថទ ំឬមណ លសហគមនែ៍ថទជំាបបន ់ ស្រមាបអ់ កចូលនិវត ន ៍ែដលេលកអ កអចស កេ់នមុន
េពលេលកអ កេទកនមន ់ ីរេពទ្យ (ដរបណាវផ ល់ករែថទដំូចក ុងមន ីរែថទ)ំ 

• មន ីរែថទែំដលប ី ឬ្របពន េលកអ កស កេ់ន េពលេលកអ កចកេចញពីមន ីរេពទ្យ 

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនង្រឹ ត វករេដម្បទទួី លបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុងករណី
សេ ង ះបនា ន។់ 

ិ
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វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 150 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុ ំបងៃ់ថ ជូន 

 ករព្យោបាលលំហត្់របាណតមករែណនា ំ(SET) 

គេ្រមាងនឹងបងៃ់ថ េសវ SET ស្រមាបស់មាជិកែដលមានជងំឺសរៃសឈម្រកហម (PAD) ែដលមានករប ូ ន 

ស្រមាប ់PAD ពី្រគ េពទ្យែដលទទលួបន ុកករព្យោបាលជងំឺ PAD។ គេ្រមាងនងបងឹ ៃ់ថ ស្រមាប៖់ 

• រហូតដល់ 36 វគ ក ុងអឡុំងរយៈេពល 12 សបា ហ៍ េបសិនជាេឆ យតបតមលក ខណ ត្រម វកររបស់ SET 

ទងអសំ ់ 

• 36 វគ បែនម េទៀតេទតមេពលេវល េបសិនជា្រត វបានកណំតថ់ាចបំាចត់មែបបេវជស  ស េដយ 

អ កផ ល់េសវែថទសុំខភាព  

កម វធិី SET ្រត វែត៖ 

• កម វធិីហ ឹកហតលំ់ហត្់របាណព្យោបាលជាវគ រយៈេពល 30-60 នាទី ស្រមាប ់PAD 

ស្រមាបស់មាជិកែដលមានកររមលួ្រកេពេដយសរចរចរឈមេខ្សោយ (ដំេណ រខ ក)  

• េនកុ ងបរបិទករពិេ្រគាះជងំឺេ្រកេនមនី រេពទ្យ ឬេនករយិាល័យ្រគ េពទ្យ 

• ផ ល់ជូនេដយបគុ លិកមានជនំាញ ែដលេធ ឲ្យ្របាកដថាអត ្របេយាជនគ៍ឺេលសពីករេ្រគាះថា ក ់

និងែដលបានបណុ ះបណា លេនកុ ងករព្យោបាលលំហត្់របាណស្រមាប ់PAD 

• េ្រកមករ្រគប្់រគងេដយផា ល់របស់្រគ េពទ្យ ជំនួយករ្រគ េពទ្យ ឬគិលនុបដ ក/អ កឯកេទសគិលនុបដ ក 

តមលក ណៈគ ីនកវិ ទិ្យោែដលបានបណុ ះបណា លទងំក ុងតិចនិកគា្ំរទជីវតិក្រមតិមូលដ ន និងក្រមតខិ  ស់។ 

េលកអ កគួរែតពិភាក្សោជាមយួអ កផ ល់េសវែថទរំបស់អ កនិងទទួលបានករប ូ ន។ 

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនង្រឹ ត វករេដម្បទទួី លបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុងករណី

សេ ង ះបនា ន។់ 
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 ករែថទបំនា ន ់

ករែថទបំនា ន ់គឺជាករែថទផំ ល់ជូនេដម ្បពី្យោបាល៖ 

• ករណីមនិែមនសេ ង ះបនា នែ់ដលទមទរករែថទែំផក េវជស  ស ភា មៗ ឬ 

• ជំងឺទនហ់នភ់ា មៗ ឬ  

• របសួស ម ឬ 

• ស នភាពែដល្រត វករករែថទភំា មៗ។ 

្របសិនេបេលកអ ក្រត វករករែថទបនាំ  ន ់េលកអ កគួរព្យោយាមទទួលករែថទេំនះ ពីអ កផ ល់េសវក ុង

បណា ញជាមុនសិន។ បុែ៉ន េលកអ កអចេ្រប្របាស់អ កផ ល់េសវេ្រកបណា ញ េនេពលេលកអ ក

មនិអចទទួលបានអ កផ ល់េសវកុ ងបណា ញបាន។ 

ករែថទែំដល្រត វករជាបនា នែ់ដល្រត វបានទទួលេនខងេ្រកសហរដ អេមរកអិ ចនឹង្រត វបានចតទុ់កថាជា 

ករណីសេ ង ះបនា នេ់នេ្រកមអត ្របេយាជនរ៉៍បរ់ងករណីសេ ង ះបនា ន/់ករណីបនា នេ់នទូទងពំ ិភពេលក។ 

ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមេមល «កររ៉បរ់ងករណីសេ ង ះបនា ន/់ករណីបនា នេ់នទូទងពំ ិភពេលក» 

េនក ុងតរងអត ្របេយាជនេ៍នះខងេ្រកម។ 
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ិ

ឹ

ករែថទែំភ ក 

េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូនស្រមាបេ់សវដូចខងេ្រកម៖ 

• ករពិនិត្យែភក ជា្របចចំំ នួនមយួដងជាេរៀងរល់ឆា  ំនង 

• រហូតដល់ $ 250 ស្រមាបែ់វនត៉  (ស៊ុមតមសង ដ់រ និងមនតិ មស ងដ់រ នងក ិ  កែ់វនត៉ ែដលផ ល់
ករេមល េឃញមយួែបប ក  កែ់វន៉តែដលមានកំណំុពន ឺពីរែបប 
ក  កែ់វនត៉ ែដលមានកណំុំពន ឺបីែបប្របេភទសម   ឬក  កឡ់ងទ់)ី េនេរៀងរល់ពីរឆា មំ ង*,**, ឬ 

• រហូតដល់ចំននួ $250 ស្រមាបក់  កព់កក ់ ុងែភ កតមករេ្រជសេរស  ករែកកុន និងករវយតៃម 
េនេរៀងរល់ពីរឆា មំ ង*, **, ***។ 

• ករពិនិត្យែភក េមល េឃញេខ្សោយ (រហូតដល់បនដងួ ក ុងមយួឆា )ំ**** 

• ឧបករណ៍ជំនួយែភ កេមល េឃញ េខ្សោយ**** 

*គិតចបព់ីកលបរេិច ទៃនករផ ល់េសវ/ករជាវ អត ្របេយាជនេ៍្រចនឆា  ំអចនងមនមាិ នផ ល់ជូនក ុងឆា បំន 
បនា បេ់ឡយ។ 

** េលកអ កទទួលខុស្រត វ 100% េទេលសមតុល្យែដលេនេសសសល់ណាមយួែដលេលសពីចំនួនអនុ  ត 
$250។ 

*** ែកវក  កព់កក ់ ុងែភ ក ករែកកុនៃលត្រម វ នងកិ រវយតៃម ែដលចបំាចខ់ងែផ កែថទែំភ ក្រត វបានបង់
ៃថ ជូនេពញៃថ េនេរៀងរល់ពីរឆា ម ំ ង។ 

**** ករធានារ៉បរ់ងែដល្រត វបានដកក់្រមតិែតចំេពះ សីមា នគភ ៌ឬអ កទងំឡាយណាែដលស កេ់ន
មន ីរែថទជំំនាញ េនេពលបំេពញបានេទតមលក ណៈវនិច ិ យ័ៃនករេធ េរគវនិិច យ័នងិេវជ ប  ។ េសវែដល្រត វ
បានធានារ៉បរ់ងរមមាួ ន៖ 

ករពិនិត្យ៖ ករវយតៃម េដយវជិា ជីវៈ ករែកកុនៃលតំរវូឧបករណ៍ជំនួយែភក េមល េឃញ េខ្សោយ និងករ្រតត 
ពិនិត្យជាបន បនា ប ់្របសិនេបស ម្រសប រមួទងំករែថទតមំ ដនបន រយៈេពល្របាមំយួែខ។ 

អត ្របេយាជនេ៍នះ្រត វបានបន េទទំពរ័បនា ប ់
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 ករែថទចក ំ ុ (ត) 

សមា រៈជំនួយែភ កេមល េឃញេខ្សោយរមមាួ ន៖ 

• ឧបករណ៍ជំនួយែភ កេមល េឃញ េខ្សោយែដលកនន់ឹងៃដ នងឧបករណ៍ពកជ់ាជំនួយេផ្សងៗេទៀតែដល

មនែិ មនជាែវន៉ត។ 

• ឧបករណ៍ពកជ់ាជនួំ យកេម្សោយគំេហញ ែដលជាែវន៉តមានក  កបំ់ ពកបែ់ ន មមា ង 

• ្របពន ័ ែកវយត នងក  កែ់កវសមាសេផ្សងៗេទៀត រមួទងំែកវយឺតគំេហញឆា យ, ែកវយតគំេហញជិត 

និង្របពន ័ ក  កែ់កវសមាស 

េសវេវជ ស ស ទកទងន់ ងែឹ ភ ក៖ 

េលកអ កគួរពិភាក្សោជាមយួអ កផ ល់េសវែថទរំបស់េលកអ ក េហយទទួលបានករប ូ នបន ស្រមាបក់រ

ពិនិត្យែភ កែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ងេដយ Medicare ។ េសវេវជ ស ស ទកទងន់ ងែឹ ភ ក្រត វបានផ ល់ជូន 

ឬេរៀបចំេដយ PCP របស់េលកអ ក។ 

េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូនសសសសសយយយយយយយយយយយ្រមាបេ់សវកម េវជ បណ ិ តែផក ពិេ្រគាះជងំឺេ្រក 

ស្រមាបក់រេធ េរគវនិច ិ យ័ នងិករព្យោបាលជំងឺ និងរបសួនានាៃនែភ ក។ ឧទហរណ៍ ចណុំចេនះរមមាួ ន 

ករពិនិត្យែភក ្របចឆំា សំ្រមាបជ់ំងឺេរទនីែភ កបណា លមកពជីំងឺទឹកេនាមែផ មស្រមាបអ ់ កជំងឺទឹកេនាមែផ មនិង

ករព្យោបាលស្រមាបជ់ំងឺថមថយខូចចណុំចេលឿងៃនបាតែភ កទកទង់ នឹងករវវត នភ៍ាពចស់។ 

ស្រមាបអ់ កែដល្របឈមខ ស់នឹងហនិភយ័ជងំឺទឹកដកក ់ ុងែភ ក េយងខុំ នឹងបងៃ់ថ ស្រមាបក់រពិនិត្យរកជំងឺទកដក់

ក ុងែភ កចំនួនមយួដងេរៀងរល់ឆា ។ំ អ កែដល្របឈមខ ស់នឹងហនិភយ័ជងំឺទឹកដកក ់ ុងែភ ករមមាួ ន៖ 

• អ កមាន្របវត ិ្រក ម្រគ សរមានជំងឺទឹកដកក ់ ុងែភ ក 

• អ កមានជងំឺទឺកេនាមែផ ម 

• ជនជាតិអេមរកេិ ដមកំេណ តអ ហិកែ ដលមានវយ័ 50 ឆា នំិងចស់ជាងេនះ 

• ជនជាតិអេមរកេិ ដមកំេណ តេអស្បោញ៉ែដលមានអយុ 65 ឆា ឬចំ ស់ជាងេនះ 

អត ្របេយាជនេ៍នះ្រត វបានបន េទទំពរ័បនា ប ់
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េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4 ៖ តរងអត ្របេយាជន៍ 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 154 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុ ំបងៃ់ថ ជូន 

ករែថទចក ំ ុ (ត) 

េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ស្រមាបែ់វនត៉ មយួ ឬក  កព់កក ់ ុងែភ កមយួគូ បនា បព់ករវះកតជ់ងំឺែភ កេឡងបាយនមីយួៗរចួ 

េនេពលែដលេវជប ណ ិ តេធ ករស៊កប  ូ លក  កែ់កវែភ កសិប្បនិម តិដកក ់ ុងែភ ក។ (្របសិនេបេលកអ កមាន

ករវះកតជ់ំងឺែភ កេឡងបាយចំនួនពីរដង េដយែឡកពគា  េលកអ ក្រត វែតទទួលបានែវន៉តមយួគូ

បនា បព់ីករវះកតន់ីមយួៗ។ េលកអ កមនអចទទលួបានែវន៉តចំនួនពរគេឡយ បនា បព់កីរវះកតេ់លកទីពីរ 

េបេទះបីជាេលកអ កមនិបានទទលួបានែវនត៉ ចំននួមយួគូបនា បព់ីករវះកតេ់លកទមីយួកេ៏ដយ)។ 

េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូនផងែដរស្រមាបក់  កែ់កសំរលួករេមល  ស៊ុម និងករប ូរថ ីជូន ្របសិនេបេលកអ ក្រត វករវ

បនា បព់ីបកែភ កេឡង បាយេចញ េដយគា នករដកក់  កែ់កវែភ កសិប្បនិម តិក ុង្រគាបែ់ភ ករចួ។ 

រេបៀបេ្រប្របាស់អត ្របេយាជនទ៍កទងន់ ងឹករែថទែំភក របស់េលកអក  

គេ្រមាងេនះផ ល់ជូនករធានារ៉បរ់ងស្រមាបក់រពនិតិ្យែភ ក្របចឆំា នំិងចកុ ភណ័ េរៀងរល់ 24 ែខម ង។ អ កនងឹ 

ទទួលបានករពនិិត្យគំេហញ្របចឆំា រំបស់អ ក (េដម្ប កំី ណតព់ីភាព្រត វករស្រមាបច់កុភ ណ័ ែដល្រតមឹ្រត វ) 

និងចក ុភណ័ តមរយៈអ កផ ល់េសវចក ុែដលចូលរមួ មនែិ មនតមរយៈ្រក មេវជ ស ស របស់អ កេឡយ។ 

េធ ករេរៀបចសំ្រមាបក់រពិនតិ្យែភ កជា្របចឆំា រំបស់េលកអ កជាមយួនឹងអ កផ ល់េសវែដលចូលរមួជាមយួ

គេ្រមាង។ េដម្ប រីកទីតងអ ំ កផ ល់េសវែថទែំភ កែដលចូលរមជាួ មយួគេ្រមាង សូមេហទូរស័ព េទកន ់

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

ពីេម៉ាង 8 ្រពកឹដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ 

និងៃថឈ បស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ 

ករេហទូរស័ព េនះ គឥតគតៃិ ថ ។ ឬេលកអ កចូលេមល អនឡាញបានតមរយៈ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 

អត ្របេយាជនេ៍នះ្រត វបានបន េទទំពរ័បនា ប ់
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េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4 ៖ តរងអត ្របេយាជន៍ 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 155 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុ ំបងៃ់ថ ជូន 

 ករែថទចក ំ ុ (ត) 

េលកអ កអចជាវចក ុភណ័ ពអ ី កផ ល់េសវែថទែំដលេធ ករពិនិត្យេលកអ ក ឬពីប  ីរយនាមៃនអ ក

ផ ល់េសវចក ុភណ័ ែដលចូលរមួជាមយួគេ្រមាងេនកុ ងតបំនេ់សវរបស់េលកអ ក។ ចកុ ភណ័ ែដលផ តផ ់ ងេ់ដយ

អ កផ ល់េសវែថទេំ្រកពីអ កផ ល់េសវែថទែំដលចូលរមួជាមយួគេ្រមាង មនិ្រត វបានធានារ៉បរ់ងជូនេឡយ។ 

េដម្បរីកទីតងអ ំ កផ ល់េសវកម ែផ កែថទែំភ កែដលចូលរមួជាមយួគេ្រមាង សូមេហទូរស័ព េទកនេ់សវ 

បេ្រមស មាជិករបស់ Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ពេីម៉ាង  

8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 ល ច ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថឈ បស់្រមាក 

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

គឥតគតៃិ ថ ។ ឬេលកអ កចូលេមល អនឡាញបានតមរយៈ mmp.healthnetcalifornia.com។ 

េលកអ កនឹងទទលួខុស្រត វចេំពះករទូទតេ់សវ ែដលមនិ្រត វបានធានារ៉បរ់ង ដូចជា បរមិាណណាមយួ

ែដលេលសពីចំននួអនុ  តស្រមាបចក ់ ុភណ័ របស់េលកអ ក ឬជេ្រមស ក  កស់្រមាបេ់គាលេដតុបែតង

សំអិតសំអង ដូចជាភា សករពរករេឡងឆ ូត ក  កៃ់លត្រម វករេមល េឃញបតែ់បន ក  កពណ់ ៍ េ្រព ងៗ។ល។ 

ករបងៃ់ថ  ែដលេលកអ កបានេធ ស្រមាបេ់សវែដលគា នករធានារ៉បរ់ងទងំេនះនឹង្រតវ េធ េឡងេដយផា ល់េទ

កនអ ់ កផ ល់េសវែថទែំផ កចក ុភណ័ ែដលចូលរមួនឹងគេ្រមាងេយងខ ុ ំរបស់េលកអ ក។ 

េនាះគឺអ ី្រគបយ៉់ាងែដលេលកអ ក្រត វេធ េដម្បទទួី លបាននូវករពិនិត្យែភ ក្របចឆំា រំបស់េលកអ ក និងែវន៉ត 

ឬក  កព់កក ់ ុងែភ កថ ីរបស់េលកអ ក។ 

ស្រមាបប ់  ីៃនករមនរិ បប់ ូ លេ្រគ ងចក ុភណ័  និងករពិនិត្យែភក េទៀងទតជ់ា្របច ំសូមេមល ែផ ក F 

េ្រកយមកេទៀតេនក ុងជំពូកេនះ។ 

ឺ
 

 

 

http://mmp.healthnetcalifornia.com
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ិ ី

 

 

ករជួបពិេ្រគាះលក ណៈបង រជំងឺ «Welcome to Medicare» 

េយងខ ុ ំធានារ៉បរ់ងេលករជួបពិេ្រគាះលក ណៈបង រជងំឺ «Welcome to Medicare» ចនំួនមយួេលក។ 

ករជួបពិេ្រគាះេនះ រមមាួ ន៖  

• ករពិនិត្យេមល សុខភាពរបស់េលកអ កេឡងវញិ 

• ករអបរ់ ំនងករ្របឹក្សោេយាបល់អំពេសវកម បង រជំងឺែដលេលកអ ក្រត វករ (រមួមានករពិនិត្យរកជំងឺ និងករ

ចកថ់ា បំង រ) និង 

• ករប ូ នស្រមាបក់រែថទដៃំ ទេផ្សងេទៀត ្របសិនេបេលកអ ក្រត វករវ។ 

កំណតស់មា ល់៖ សមា ល់៖ េយងខ ុ ំធានារ៉បរ់ងេលករជួបពិេ្រគាះលក ណៈបង រ «ស គមនមកក៍ ន ់Medicare» 

ែតក ុងអំឡុងេពល 12 ែខដបូំ ងែដលេលកអ កមានអត ្របេយាជន ៍Medicare Part B បុេ៉ណា ះ។ េនេពល

េលកអ កេធ ករណាតជួ់ ប សូម្របាបក់រយិាល័យេវជ បណ ិ តរបស់េលកអ កថា េលកអ កចងក់ណំតេព់ ល

ជួបពិេ្រគាះលក ណៈបង រ « ស គមនមកក៍ ន ់Medicare»។ 

េលកអ កគួរែតពិភាក្សោជាមយួអ កផ ល់េសវែថទរំបស់អ កនិងទទលួបានករប ូ ន។ 

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនង្រឹ ត វករេដម្បទទួី លបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុងករណី

សេ ង ះបនា ន។់ 
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 កររ៉បរ់ងែបបសេ ង ះបនា ន/់បនា នទូ់ទងំពិភពេលក 

កររ៉បរ់ងែបបសេ ង ះបនា ន/់បនា នទូ់ទងំពិភពេលក ្រត វបានឲ្យនិយមនយ័ថាជាករែថទបំនា ន ់មនបាិ នរពំងទឹ ុក 

និងេ្រកយករេធ សិរ ភាពនីយកម ែដល្រត វបានទទួលេនខងេ្រកសហរដ អេមរក។ិ 1 

• ្រត វបានដកក្រ់ មតកំិ ណតចំ់ េពះែតេសវែដលនឹង្រត វបានចតថ់ា កថ់ាជាករែថទកំរណីសេ ង ះបនា ន ់

ករែថទែំដល្រត វករជាបនា ន ់ឬករែថទេំ្រកយករេធ េសរ ភាពនីយកម ្របសិន

េបវ្រត វបានផ ល់ជូនេនក ុងសហរដ អេមរក។ិ 1 

• េសវរថយន សេ ង ះ្រត វបានរ៉បរ់ងេនក ុងស នភាពែដលករទទួលបានបន បស់េ ង ះបនា នេ់នក ុងវធិ ី

ដៃទណាមយួអចនឹងេធ ឲ្យមានេ្រគាះថា កដល់ ់សុខភាពេលកអ ក។ 

• ពន អករ និងកៃ្រមឈួល បរេទស (រមមាួ នបុែ៉ន មនកំិ ណត្់រតឹមែតកៃ្រមឈួល ករប ូររបូិយបណ័  

ឬ្របតិបត ិកររបូិយបណ័ ) មនិ្រត វបានរ៉បរ់ងេនាះេឡយ។ 

មានក្រមតិកំណត្់របចឆំា ចំំ ននួ $50,000 ស្រមាបក់ររ៉បរ់ងែបបសេ ង ះបនា ន/់បនា នទូ់ទងពំ ិភពេលក។ 

1សហរដ អេមរកិមាននយ័ថារដ ទងំ 50 District of Columbia, Puerto Rico, the Virgin Islands, Guam, 

the Northern Mariana Islands និង American Samoa។ 
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E. អត ្របេយាជនែដល្រត វបានរបរងេនេ្រក Health Net Cal MediConnect ៍ ៉ ់

េសវដូចតេទេនះមនិ្រត វបានរ៉បរ់ងេដយ Health Net Cal MediConnect េឡយ បែ៉ុន មានតមរយៈ Medicare ឬ 

Medi-Cal។ 

E1. អន រកលសហគមនរ៍ដ  California (CCT) 

កម វធិីអន រកលសហគមនៃ៍នរដ  California (CCT) េ្រប្របាស់អង ភាពនាមុំ ខក ុងតំបនេ់ដម្បជួី យ េលកអ កែដល 

ទទួលអត ្របេយាជន ៍Medi-Cal ្រតឹម្រត វ ែដលស្រមាកព្យោបាលក ុងមន ីរេពទ្យ រយៈេពលយ៉ាងតចិ 90 ៃថ ជាបគ់ា  

ករផា ស់បូ រ្រតឡបេ់ទវញិ នងិរស់េនេដយសុវត ិភាពដែដលេនកុ ងសហគមន។៍ េសវស្រមបស្រម លអន រកល 

មូលនធកម វធ CCT ក ុងអំឡុងរយៈកលមុនអន រកលនងិកុ ងរយៈេពល 365 ៃថ េ្រកយអន រកលេដម្បជីួយ  

អត គាហកក ុងករផា ស់េទកនបរ់ បទសិ ហគមនវ៍ញិ។ 

េលកអ កអចទទួលេសវស្រមបស្រម លអន រកលពីអង ភាពនាមុំ ខក ុងែផ ក CCT ណាមយួកប៏ានែដលបេ្រមជ ូន 

េខនធីែដលេលកអ ករស់េន។ េលកអ កអចរកបាននូវប  ីរយនាមអង ភាពនាមុំ ខ CCT និងេខនធីែដល

ពួកេគបេ្រមេ នេលេគហទំពរ័របស់្រកសួងេសវែថទសុំខភាពតមរយៈ ៖ 

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

ស្រមាបេ់សវស្រមបស្រម លអន រកល CCT៖  

Medi-Cal នងឹបងៃ់ថ ស្រមាបេ់សវស្រមបស្រម លអន រកល។ េលកអ កមនិបងអ់ េីឡយស្រមាបេ់សវទងេំ នះ។ 

ស្រមាបេ់សវែដលមនិទកទ់ងេទនឹងអន រកល CCT របស់េលកអ ក៖ 

អ កផ ល់េសវែថទនំឹងេចញវក ិ យប្រតគតៃិ ថ ព ីHealth Net Cal MediConnect ស្រមាបេ់សវរបស់េលកអ ក។ 

Health Net Cal MediConnect នឹងបងៃ់ថ ជូនស្រមាបេ់សវេលនងេតរមែដល្រត វបានផ ល់ជូនបនា បព់អន ី រកល 

របស់េលកអ ក៖ េលកអ កមនបងិ អ់ ីេឡយស្រមាបេ់សវទងេំ នះ។ 

ក ុងខណៈែដលេលកអ កកពុំងទទួលបានេសវស្រមបស្រម លអន រកល CCT េនាះ Health Net Cal MediConnect 

នឹងបងៃ់ថ ស្រមាបេ់សវែដល្រត វបានរយនាមេនកុង តរងអត ្របេយាជនេ៍នក ុងែផ ក D ៃនជំពូកេនះ។ 

ិ ិ ិ ី

www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/CCT.aspx
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េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 159 ? 

 

គា នករផា ស់ប ូរេនេលអត ្របេយាជនក៍ររ៉បរ់ងឱសថៃនកម វធិី Health Net Cal MediConnect េឡយ៖ 

ឱសថែដលមន្រិ ត វបានរ៉បរ់ងេដយកម វធិី CCT។ េលកអ កនឹងបន ទទួលបានអត ្របេយាជនឱស៍ ថតមធម តរបស់

េលកអ កតមរយៈ Health Net Cal MediConnect។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមេមលជំពូកទ 5។ 

កំណតស់មា ល់៖ ្របសិនេបេលកអ ក្រត វករករែថទអន ំ រកលមនែិ មន CCT េលក គរួែតេហទូរស័ព េទកន ់

អ កស្រមបស្រម លករែថទរំបស់េលកអ កេដម ្បេីរៀបចំេសវេនាះ។ ករែថទអន ំ រកលមនែិ មន CCT គឺជាករែថទ ំ

ែដលមនទិ កទងន់ ងឹេទនឹងអន រកលរបស់េលកអ កពី្រគឹះស ន/មន ីរែថទ។ំ េដម្បទីកទងអ ់ កស្រមបស្រម លរបស់ 

េលកអ ក សូមេហទូរស័ព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) 

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

និងៃថឈ បស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងេឹ ហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ 

ករេហទូរស័ព េនះ គឥតគតៃិ ថ ។ 

E2. កម វធីិែថទេំធ ញ Medi-Cal  

េសវកម ែថទេំធ ញមយួចំននួមានតមរយៈកម វធិីែថទេំធ ញ Medi-Cal ។ ឧទហរណ៍៖ េសវកម កម ដូចជា៖ 

• ករពិនិត្យេលកដំបូង, ករំសី អុិច, ករសមា ត នងិករព្យោបាលេដយភុ យអរ 

• ករបះ៉េធ ញ និងេ្រសបេធ ញ 

• ករព្យោបាលឬសេធ ញ 

• ករដកេ់ធ ញសិប្បនមិតិ  ករែកលម  ករជួសជុល និងករត្រមងជ់ួរេឡងវញិ 

អត ្របេយាជនែ៍ថទេំធ ញគឺមានេនក ុងកម វធិី Medi-Cal Dental Program ជាេសវកមម និគិត្របាក។់ 

ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម ឬ្របសិនេបេលកអ ក្រត វករជនួំ យក ុងករែស ងរក្រគ េពទ្យេធ ញែដលទទួល Medi-Cal 

សូមទកទង់ បណា ញទូរស័ព េសវអតិថិជន តមរយៈេលខ 1-800-322-6384 (អ កេ្រប្របាស់ TTY សូមេហ

មកកនេ់លខ 1-800-735-2922)។ ករេហទូរស័ព េនះ គឥតគិតៃថ ។ អ កតំណាងកម វធិី Medi-Cal 

អចជួយ េលកអ កចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់ 5 ល ច ពីៃថ ចន ័ ដល់ៃថ សុ្រក។ 

េលកអក អចចូលេទកនេ់គហទំពរ័តមរយៈ dental.dhcs.ca.gov/ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម។ 

ី

ឺ

ឺ

http://dental.dhcs.ca.gov/


េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4 ៖ តរងអត ្របេយាជន៍ 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 160 ? 

 

បែន មពីេលកម វធិគីិត្របាកស់្រមាបេ់សវកម  Medi-Cal េលកអ កអចនងទទួឹ លបាននូវករធានារ៉បរ់ងែថទេំធ ញ 

តមរយៈគេ្រមាងែថទេំធ ញេដយមានករ្រគប្់រគង។ គេ្រមាងែថទេំធ ញេដយមានករ្រគប្់រគងមានេនក ុង្រសក   

Los Angeles ។ ្របសិនេបេលកអ កចងប់ានពត័ម៌ានបែន មអំពគេី ្រមាងធានារ៉បរ់ងទន ស ស  

្រត វករជំនួយេនក ុងករកណំតអត ់ ស  ណគេ្រមាងធានារ៉បរ់ងទន ស ស របស់េលកអ ក ឬចងផ់ា ស់ប ូរគេ្រមាង

ធានារ៉បរ់ងទនស  ស  សូមទកទងជេ់ ្រមស ែថទសុំខភាព (Health Care Option) តមរយៈេលខ 1-800-430-4263 

(អ កេ្រប្របាស់ TTY សូមេហមកេលខ 1-800-430-7077) ពីៃថ ចន ័ រហូតដល់សុ្រក ពីេម៉ាង 8:00 ្រពឹកដល់េម៉ាង  

6:00 ល ច។ ករេហទូរស័ពេ នះគឺឥតគិតៃថ ។ 

E3. ករែថទេនំ ដំណាកក់លចុងេ្រកយ 

េលកអ កអចទទួលបានករែថទពីំកម វធិីែថទដំណំាកក់លចុងេ្រកយណាមយួែដលេចញវ ិ បនប្រតប  កេ់ដយ

កម វធិី Medicare ។  េលកអ កមានសិទ ិេបាះេឆា តេ្រជសេរស មន ីរព្យោបាលជំងដឺំណាកក់លចុងេ្រកយ 

្របសិនេបអ កផ ល់េសវកម  នងិនាយកេវជស  ស មន ីរព្យោបាលជំងឺដំណាកក់លចុងេ្រកយរបស់េលកអ កកណំតថ់ា

េជាគវសនាជំងឺរបស់េលកអក ដល់ដំណាកក់លចុងេ្រកយេហយ។ េនះមាននយ័ថា េលកអ កមានជងំឺដំណាក ់

កលចុងេ្រកយ េហយ្រត វបានរពំឹងថាមានេពលេវល្រតឹមែត្របាមំយួែខ ឬតិចជាងេនះបុេ៉ណា ះេដម្បរីស់េន។ 

េវជ បណិ តៃនករែថទដំំណាកក់លចុងេ្រកយរបស់េលកអ ក អចជាអ កផ ល់េសវែថទក ំ ុងបណា ញ 

ឬអ កផ ល់េសវែថទេំ្រកបណា ញ។ 

សូមេមល តរងអត ្របេយាជនេ៍នក ុងែផ ក D ៃនជំពូកេនះស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន មអំពីអ ីែដល  

Health Net Cal MediConnect បងៃ់ថ ជូនក ុងខណៈែដលេលកអ កកពុំងទទួលេសវកម ែថទំ

េនមន ីរព្យោបាលដំណាកក់លចុងេ្រកយ។ 

ស្រមាបេ់សវកម មន ីរព្យោបាលជំងឺដំណាកក់លចុងេ្រកយ និងេសវកម ែដល្រត វបានរ៉បរ់ងេដយ Medicare Part A 

ឬ B ែដលទកទ់ងនងឹេជាគវសនាជំងឺដំណាកក់លចុងេ្រកយរបស់េលកអ ក៖  

• អ កផ ល់េសវសង ហដ ននឹងេចញវក ិ យប្រតឲ្យ Medicare ស្រមាបេ់សវនានារបស់េលកអ ក។  

Medicare នងបងៃ់ថ ស្រមាបេ់សវសង ហដ ន ែដលទកទ់ងនឹងេជាគវសនាជំងឺដល់ដណំាក់

កលចុងេ្រកយរបស់េលកអ ក។ េលកអ កមនបងិ អ់ ីេឡយស្រមាបេ់សវទងេំ នះ។ 
ឹ

 

 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4 ៖ តរងអត ្របេយាជន៍ 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 161 ? 

 

ស្រមាបេ់សវកម ែដល្រត វបានរ៉បរ់ងេដយ Medicare Part A ឬ B ែដលមនិទកទ់ងនឹងេជាគវសនាជងំឺដល់ដណំាក ់
កលចុងេ្រកយរបស់េលកអ ក (េលកែលងែតករែថទែបំ បសេ ង ះបនា ន ់ឬករែថទែដំ ល្រត វករជាបនា នែត់ បុេ៉ណា ះ): 

• អ កផ ល់េសវនងេឹ ចញវកិ យប្រតឲ្យ Medicare ស្រមាបេ់សវរបស់េលកអ ក។ Medicare នឹងបងៃ់ថ ជូន

ស្រមាបេ់សវែដលធានារ៉បរ់ងេដយ Medicare Part A ឬ B ។ េលកអ កមនបិ ងអ ់ ីេឡយស្រមាបេ់សវ

ទងេំ នះ។ 

ស្រមាបឱស់ ថែដលអចនឹង្រត វបានរ៉បរ់ងេដយអត ្របេយាជន ៍Medicare Part D ៃនកម វធិ  ី
Health Net Cal MediConnect ៖ 

• ឱសថមនធា ប្់រត វបានធានារ៉បរ់ងេដយករែថទដំណំាកក់លចុងេ្រកយ នងគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំក ុងេពលែត

មយួេឡយ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមេមល ជពូំកទ 5។ 
ិ ិ

ី

កំណតស់មា ល់៖ ្របសិនេបេលកអ ក្រត វករករែថទមំនែិ មនដំណាកក់លចុងេ្រកយ េនាះេលកអ កគួរេហទូរស័ពេទ 

កនអ់ កស្រមបស្រម លរបស់េលកអ ក េដម ្បេីរៀបចេំសវេនាះ។ ករែថទមំនែិ មនេនមន ីរព្យោបាលដណាកក់លចុង

េ្រកយ គជាករែថទ ំែដលមនទកទ់ងនឹងេជាគវសនាជងំឺដំណាកក់លចុងេ្រកយ។ េដម្បទីកទ់ងអ កស្រមប 

ស្រម លរបស់េលកអ ក សូមេហទូរស័ព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ 

និងៃថឈ បស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងេឹ ហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ 

ករេហទូរស័ព េនះ គឥតគតៃិ ថ ។ 

ំ

ឺ ិ

ី

ឺ

F. អត ្របេយាជនែដលមន្រត វបានរបរងេដយ Health Net Cal MediConnect Medicare 
ឬ Medi-Cal 

៍ ិ ៉ ់

ែផ កេនះ្របាបេ់លកអ កពអត ្របេយាជន្៍របេភទណាខ ះែដលមន្រិ ត វបានរមប ួ ូ  លេដយគេ្រមាង។ មនរិ មប ួ ូ  ល 

មាននយ័ថាេយងខ ុមំនបិ ងៃ់ថ ជូនស្រមាបអ់ត ្របេយាជនទ៍ងេំ នះេឡយ។ កម វធិី Medicare និង Medi-Cal 

នឹងមនិបងៃ់ថ ជូនស្រមាបអត ់ ្របេយាជនទ៍ងេំ នះដូចគា ។ 

ី

ប  ីរយនាមខងេ្រកមេនះេរៀបរបព់ីេសវកម  និងបរកិ រមយួចំនួនែដលមន្រិ ត វបានធានារ៉បរ់ងេដយេយងខ ុ ំ 

មនថាិ សិតេ ្រកមលក ខណ ណាមយួ េហយបរកិ រមយួចនំួនែដលមន្រិ ត វបានរមប ួ ូ  លេដយេយងខ ុ ំ 

ែតេនក ុងករណីមយួចំនួនបុេ៉ណា ះ។  



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4 ៖ តរងអត ្របេយាជន៍ 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 162 ? 

 

េយងខ ុ ំនឹងមនបិ ងៃ់ថ ជូនស្រមាបអត ់ ្របេយាជនេ៍វជ ស សែ ដល្រត វបានផាតេ់ចលដូចមានរយនាមេនក ុងែផ កេនះ 

(ឬេនកែន ងេផ្សងណាមយួេនក ុងេសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិកេនះេឡយ) េលកែលងែតេនេ្រកមលក ខណ ជាក ់

លកែ់ដល្រត វបានរយនាមេរៀបរបែ់តបុេ៉ណា ះ។ ្របសិនេបេ លកអ កគិតថា េយងខ ុគួំ រែតបងៃ់ថ ជូនស្រមាបេ់សវ 

ែដលមនិ្រត វបានធានារ៉បរ់ង េនាះេលកអក អចដកប់ណឹ ងឧទ រណ៍។ ស្រមាបព់ត៌ម័ានអំពីករដកព់ក្យបណ ឹ ង

ឧទ រណ៍ សូមេមល ជំពូកទី 9។ 

បែន មពីេលករមនរិ មួប ូ ល ឬករដកក្រ់ មតកំិ ណតណ់ាមយួែដល្រត វបានេរៀបរបេ់នក ុងតរងអត ្របេយាជន ៍ 

បរកិ រ និងេសវកម ដូចតេទេនះមន្រិ ត វបានរ៉បរ់ងេដយគេ្រមាងេយងខុំ េឡយ៖ 

• េសវកម ែដលមនិ្រត វបានចតទុ់កថា «សមេហតុផល និងមានភាពចបំាចែ់ផ កេវជស  ស » េទតមស ងដ់រ

កម វធិី Medicare និង Medi-Cal លុះ្រតែតេសវទងំេនះ មានរយេឈ ះេដយគេ្រមាងេយងខុំ ថា  

ជាេសវធានារ៉បរ់ង។ 

• ករព្យោបាលតមករវះកតន់ងេិ វជ ស សស កល្បង បរកិ រ និងឱសថ លុះ្រតែត្រត វបានធានារ៉បរ់ងេដយ 

កម វធិី Medicare ឬេនេ្រកមករសិក្សោ្រសវ្រជាវគី និកស ស ែដលអនុមត័េដយកមវ ធិី Medicare ឬ 

េដយគេ្រមាងេយងខុំ ។ សូេមេមល ជំពូកទី 3 ទពំរ័ទី 81 ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន មេលករសិក្សោ្រសវ្រជាវគន ី ិក។ 

ករព្យោបាល និងបរកិ រពិេសធនស៍កល្បង គឺជាអ ីទងំឡាយណាែដលមន្រិ ត វបានទទួលស ល់ជាទូេទ 

េដយសហគមនេ៍វជស  ស ។ 

• ករព្យោបាលវះកតស់្រមាបភ់ាពធាត្់រជ ល, េលកែលងែតេនេពលចបំាចត់មនយ័េវជស  ស  េហយ 

Medicare ចំណាយេលវ។ 

• បន បឯ់កជនេនក ុងមន ីរេពទ្យ, េលកែលងែតេនេពលចបំាច។់ 

• គិលនុបដ កសំរបេ់មល ែថទឯកជន។ំ  

• បរកិ រផា ល់ខ ួនេនក ុងបន បរ់បស់េលកអ កេនឯមន ីរេពទ្យ ឬមន ីរែថទដូំចជាទូរស័ព  ឬទូរទស្សន។៍ 

• ករែថទេំពញេម៉ាងេនក ុងផ ះរបស់េលកអ ក។ 

• តៃម ែដលគតិេដយសចញាត់ ិ ឬសមាជិកផា ល់ៃន្រគ សររបស់េលកអ ក។ 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4 ៖ តរងអត ្របេយាជន៍ 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 163 ? 

 

• ករេ្រជសេរស  ឬនតីិវធិីេលកកម ស់េដយស័ ្រគចិត  ឬេសវកម  (រមទួ ងកំ រស្រមកទម ន,់ បណុ ះសក,់ 

បេង ន្របសិទ ិភាពផ ូវេភទ, បេង ន្របសិទ ិភាពអត ពលិក, េគាលបំណងេ្រគ ងសំអង, ករ្របឆាងភាំ ពចស់ 

និងបេង ន្រ បសិទ ិភាពផ ូវចត ិ ) េលកែលងែតេនេពលចបំាច។់ 

• ករវះកតែ់កសម ស្ស ឬករែកកុនកុ ងេគាលបំណងសំអិតសំអងដៃទេទៀត េលកែលងែតវ្រត វករចបំាច ់

េដយសរែតរបសួេដយៃចដន្យ ឬេដម ្បេីធ ឲ្យកនែ់ត្របេសរេឡងនូវចំែណករងកយ ែដលមានរងសណា ន

មនសិ មគួរ។ បុែ៉ន េយងខ  ុ ំនងឹបងៃ់ថ ជូនសំរបក់របះ៉ប៉វូែកកុនសុដនឲ្យ់ ដូចេដម េឡងវញិ បនា បព់ីករវះកត់

សុដន ់និងសំរបព់្យោបាលសុដនម់ា ងេទៀត េដម្ប េីធ ឲ្យវសមគា ។ 

• ករែថទែំបបចបស់រៃស េ្រកពីករចបត់ែ្រមត្រមងឆ់ ឹងខង េដយៃដែដល្រសបេទនងឹេគាលករណ៍ែណនា ំ

ៃនករធានារ៉បរ់ង។ 

• ែស្បកេជងសំរបអ ់ កមានេជងសិប្បនិម តិ លុះ្រតែត ែស្បកេជងជាចំែណកមយួៃនឧបករណ៍រទបុ ំ ្់រទ្រទងេ់ជង 

េហយ្រត វបានបូកប ូ លេនកុ ងតំៃលៃនឧបករណ៍រទំុប្់រទ្រទងេ់ជងរចេួ ហយ ឬែស្បកេជងេ នាះ គឺ
សំរបអ ់ កែដលមានជំងឺ្របអបេ់ជងែដលបណា លមកពីជំងទឺកឺេនាមែផ ម។ 

• ឧបករណ៍ជំនួយ្រទ្រទង្់របអបេ់ជង េលកែលងែតែស្បកេជងសំរបអ់ កមានេជងសិប្បនិម ត ិ ឬែស្បកេជង ព្យោបាល

សំរបអ់ កមានជងំឺ្របអបេ់ជងែ ដលបណា លមកពីជងំឺទឹកេនាមែផ ម។ 

•  ករផា ស់ប ូរនីតិវធិីសមា តេមេរគ និងេ្រគ ងផ តផ ់ ងព់ន្យោកំេណ តមនតិ មេវជ ប   

• េសវកម ព្យោបាលែបបធម ជាតិ (ករេ្រប្របាស់ករព្យោបាលែបបធម ជាតិ ឬែបបជនួំ ស)។ 

• េសវកម ែដលផ ល់ជូនេទកនអត់ ីតយុទ ជនេនក ុងស បនក័ ិច ករអតីតយុទ ជន (Veterans Affairs, VA)។ 

យ៉ាងេនះក ី េពលអតីតយុទ ជនទទួលបានេសវកម សេ ង ះបនា នេ់នឯមន ីរេពទ្យ VA េហយកររមួចំែណក 

ចំណាយេទេល VA គឺេ្រចន  ជាងកររមចំួ ែណកៃថច ំណាយេនេ្រកមគេ្រមាងរបស់េយងខ  ុ ំេនាះ េយងនងឹ

ទូទតស់ងចនំនួែដលេលសខុសគា េនាះដល់អតីតយុទ ជនវញិ។ េលកអ កេនែតទទួលខុស្រត វ

ចំេពះចំនួនទឹក្របាកក ់ ុងចំែណកៃនករចំណាយរបស់េលកអ កដែដល។ 

• ករេធ េតស ពិេសធន ៍និងករព្យោបាលែដល្រត វបានេចញប  េដយតុលករ េលកែលងែតវមានភាព

ចបំាចែ់ផ កេវជស  ស  េហយេនកុ ងករជួបពិេ្រគាះ ែដល្រត វបានអនុ  តេនេ្រកមកិច សន្យោរបស់គេ្រមាង។ 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4 ៖ តរងអត ្របេយាជន៍ 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 164 ? 

 

• ករព្យោបាលេនមណ លព្យោបាលស រសម្បទផ ូវចិត ។ អត ្របេយាជនេ៍នះ អចនងឹមានេនេ្រកមអត ្របេយាជន៍

សុខភាពផ ូវចត ិ ឯកេទសរបស់េខនធី។ 

• េសវកម ជំនួយបនា បប់ន្ស ំដូចជាេសវកមស  រសម្បទែផក វជិា ជីវៈ និងេសវស រសម្បទដៃទេទៀត 

(អត ្របេយាជនេ៍នះ អចនឹងមានេនេ្រកមអត ្របេយាជនស៍ុខភាពផ ូវចត ិ ឯកេទសរបស់េខនធី)  

និងេសវកម អហរបូត ម ។ 

• ករេធ េតស ែផ កចិតស  ស  នងិករេធ េតស េល្របពន ័ ្របសទ េលកែលងែត្រត វបានេធ េឡងេ ដយអ កចត ិ
ស ស ែដលមានអជា បណ័ សំរបជ់ំនួយេនកុង ករេរៀបែផនករព្យោបាល រមួមានករ្រគប្់រគងឱសថ 

ឬករប  កឲ្យ់ ច្បោស់ពីេរគវនិិច យ័ និងករេលកែលងជាកល់កន់ូវករសកល្បងែផ កអបរ់, ំ សិក្សោធិករ 

និងសមត ភាពសំេរចបាន, ករពិេសធនែ៍ផ កចិតស  ស ទកទ់ងនងឹស នភាពេវជស  ស  ឬេដម្បកំី ណតព់ីភាព

េ្រត មរចួរល់សំរបក់រវះកត ់និងរបាយករណ៍កុំព្យទូរ័េដយស័ យ្របវតិ ។ 

• ករខូចខតចំេពះមន ីរេពទ្យ ឬមន ីរែថទែំដលបង េឡង េដយសរេលកអ ក។ 

• ករព្យោបាលជីវ្របតិករិយិា ឬករព្យោបាលតមវធិីសណ ំ ។ 

• ករពិនិត្យេកសិក្របសទេដយករេភា ចម៉ាេញ៉ទិច (TMS) ។ 

• កូដ V ដូចបានេរៀបរបេ់នកុ ង DSM 5 ។ 

• េសវនានាែដលចតទុ់កថា មានលក ណៈពិេសធន ៍ឬសេង តេដយ Health Net Cal MediConnect ។ 

• េសវកម  ែដលទទួលបានេនេ្រករដ បឋមែដលអ កស កេ់នរបស់េលកអ ក េលកែលងែតេនក ុងករណី

ែដលមានេសវកម សេ ង ះបនា ន ់េហយេបមនិដូេច ះេទ ្រត វបានអនុ  តេដយកម វធិ ីHealth Net  

Cal MediConnect ។ 

• ករព្យោបាលេដយឆកន់ឹងចរន អគ ីសនី (ECT) េលកែលងែត្រត វបាន អនុ  តេដយកម វធិី Health Net  

Cal MediConnect ។ 

• ករែថទេំធ ញជាេទៀងទតម់ានដូចជាករសមា តេធ ញ ករបះ៉្របេហងេធ ញ ឬ្រកសេធ ញសិប្បនិម តេិ ពញទងំ 

មូល។ េទះយ៉ាងណា េសវែថទេំធ ញជាកល់កម់យួចំននួរមួទងំេធ ញសិប្បនិម តិេពញ្រកស់ទងំមូលនឹង 

្រត វផ ល់ជូនេដយកម វធិ ីDenti-Cal របស់រដ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមេមល «េសវែថទេំធ ញ» 

េនកុ ងតរងអត ្របេយាជន។៍ 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4 ៖ តរងអត ្របេយាជន៍ 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 165 ? 

 

ករមនរិ មប ួ ូ  លែផ កចក ុភណ័  និងករែថទែំភ កធម តជា្របចមំានករធានារ៉បរ់ងេដយគេ្រមាងមនិែមន Medicare៖ 

• ករវះកតែ់កវែភ ក និងករវះកត ់LASIK ។ សូមទំនាកទំ់ នងគេ្រមាងស្រមាបព់ត័ម៌ានសី ពីករ

ប ុ ះតៃម ដំេណ រករ LASIK។ 

• ករពិនិត្យរកប  មនធិ ម តៃនែភ ក ឬលំហតគ់ំេហញ នងិករពិនិត្យបែន មទងឡាំ យែដលពកព់ន័ ។ 

• ករព្យោបាលទកទងន់ ងលឹ ំងកពន ឺេលក  កែ់ភ ក (CRT)។ 

• ករព្យោបាលក  កែ់ភ កឲ្យធម តវញិ (ទំរងក់រែដលេ្របក   កព់កក ់ ុងែភ ក េដម្បផីា ស់បូ ររងសណា នៃនក  ក់

ែភ ក េដម ្បកីតបន់  យជំងឺែភ កមូ៉ ប)។ 

• ករែកកុនក  កព់កក ់ ុងែភ ក បនា បព់ីផុតរយៈេពលែកកុនតរំវូដំបូង (90 ៃថ) ។ 

• ក  កេ់ស  ក  កដ់កែ់កវែភ ករបេស ( ក  កែ់ដលមានកំែណលំងកៃនពន ឺតចជាិ ង + .50 diopter) ។ 

• ែវនត៉ ចំនួនពីរគូ ជំនួសឲ្យែវន៉តមយួែដលមានកនុំំពន ពឺរី។ 

• ចក ុភណ័  និងែវនត៉ ករពរពន ឺ្រពះអទិត្យែដលមនមាិ នេវជ ប   

• ករបែន មក  ក ់

• ករផា ស់បូ រក  កែ់វន៉ត និងស៊ុមេនេ្រកមគេ្រមាងេនះ ែដលបានបាតប់ង ់ឬែបកបាក ់េលកែលងែត

េនចេនា ះេពលធម ត ែដលេសវមានផ ល់ជូន។ 

• ករព្យោបាលេដយករវះកតែ់ភ ក ឬតមែបបេវជ ស ស  (សំរបក់រព្យោបាលវះកតែ់ដលមានករធានារ៉បរ់ង 

សូមេមលតរងអត ្របេយាជនខ៍ងេលេនកុ ងជំពូកេនះ)។ 

• ករព្យោបាលែកសំរលួែភ កក ុងលក ណៈជាករពិេសធន។៍ 

• ក  ករ់បេស ពកកុ់ ងែភ ក េដម ្បផីា ស់បូ រពណ៌ែភ កស្រមាបជ់ាករលម ។ 

• តំៃលសំរបេ់សវ និង/ឬ សំភារៈែដលេលសពី្របាកឧប់ ត ម អត ្របេយាជនរ៍បស់គេ្រមាង។ 

• ក  កព់កក ់ ុងែភ កែដលមានពណ៌ែបបសិល្បៈ។ 
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្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 166 ? 

 

• ករៃលតំរវូក  កព់កក ់ ុងែភ ក ករដុសខត ់ឬករសំអត។ 

• ករជួបពិេ្រគាះេនករយិាល័យបែន មេទៀតទកទ់ងនឹងេរគស ស  បណា លមកពីករេ្របក  កព់កក ់ ុងែភ ក។ 

• កិច ្រពមេ្រព ងេសវកម  ឬេគាលនេយាបាយធានារ៉បរ់ងេលក  កព់កក ់ ុងែភ ក។ 

• េសវ ឬេ្រគ ងផ តផ ់ ងទ់កទង់ នឹងែភ កែដល្រត វបានផ ល់ជូនេដយអ កផ ល់េសវកម ណាមយួ េ្រកពីអ កផ ល់

េសវកម ែដលចូលរមួក ុងគេ្រមាង។ 

• ឱសថ្រត វករេវជ ប  ស្រមាបអ់ កជងំឺមនសិ ្រមាកក ុងមន ីេពទ្យ ឬឱសថមន្រត វករេវជប    មន្រិ ត វ

បានធានារ៉បរ់ង ជាែផ កមយួៃនអត ្របេយាជនែ៍ថទែំភ ករបស់េលកអ កេឡយ។ សូមេមលតរងអត ្របេយាជន៍

ខងេលេនកុ ងជពូំកេនះ ឬ 

ិ

 

ជំពូកទី 5 និងទ 6 សំរបព់ត័៌ មានបែន មអំពីឱសថតមេវជ ប  ស្រមាបអ ់ កជងំឺមនសិ ្រមាកក ុងមន ីេពទ្យេ្រកមករ 

ធានារ៉បរ់ងេវជស  ស  ឬករធានារ៉បរ់ងេលឱសថតមេវជ ប  ។ 
ី

• ឧបករណ៍ជំនួយករេមល  (េ្រកពីែវន៉ត ឬក  កព់កក ់ ុងែភ ក) ឬឧបករណ៍ជំនួយករេមល េឃញេខ្សោយ 

ដូចបានេរៀបរប្់រត សៗេនក ុងតរងអត ្របេយាជនព៍មុី នេនក ុងជំពូកេនះ។ 

• ចក ុភណ័ ែកសំរលួករេមល ែដលទមទរេដយនិេយាជកជាលក ខណ មយួៃនករងរ និងជាចក ុភណ័ សុវតិ ភាព 

លុះ្រតែត្រត វបានធានារ៉បរ់ងជាកល់កេ់នេ្រកមគេ្រមាង។ 

• េសវ ឬសមា រៈែថទែំភ កផ ល់ជូនេដយគេ្រមាងអត ្របេយាជនជ៍ា្រក មមយួេផ្សងេទៀតែដលផ ល់ករែថទែំភ ក។ 

• េសវែថទែំភ កែដលបានបង ញជូនបនា បពី់ករធានារ៉បរ់ងរបស់េលកអ កបានប  ប ់

េលកែលងែតមានករបង បប់  ឲ្យមានករទិញសមា រៈមុនករធានារ៉បរ់ងែដលបានប  ប្់រត វបានផ ល់ជូន 

េហយេសវកម ែដលបានបង ញដល់េលកអ កគឺសិតេ នក ុងរយៈេពល 31 ៃថ គតចិ បព់ីៃថ េចញប  ដូចេនះ។ 

• េសវែថទែំភ កែដលផ ល់ជូនេទតមច្បោបស់ំណងរបស់បគុ លិក (Workers’ Compensation) ឬច្បោប្់រស

េដៀងគា េនះ ឬែដលត្រម វេដយភា កង់រ ឬកម វធិីណាមយួៃនរដ ភបិាល មនិថាជាសហពន័  រដ  ឬ

ស បន័រងណាមយួេឡយ។ 

• េសវែថទែំភ ក នង/ឬ សមា រៈែដលមនបាិ នប  កេ់នកុង េសៀវេភែណនាសំមាជិកេនះ។ ិ



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 167 ? 

 

ជំពូកទី 5៖ ករទទួលបានឱសថមានេវជ ប  ែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រករបស់េលក 

អ កតមរយៈ គេ្រមាង 

េសចក េផ ម ី

ជំពូកេនះពន្យល់វធិានស្រមាបក់រទទួលបានឱសថតមេវជប   ស្រមាបអ ់ កជងំឺខងេ្រករបស់េលកអ ក។ ឱសថ

ទងេំ នះ គឺជាឱសថែដលអ កផ ល់េសវែថទរំបស់េលកអ កេធ ករប  ទិញជូនេលកអ ក ែដលេលកអ កទទួលបានព

ឱសថស ន ឬេដយករប  ទិញតមៃ្របសណីយ។៍ ឱសថទងេំ នះ រមួមានឱសថែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ងេ្រកម 

Medicare Part D និង Medi-Cal។ ជំពូកទ ី6 នឹង្របាបព់ីអ ីែដលអ ក្រត វបងស់្រមាបឱស់ ថទងេំ នះ។ 

ពក្យគន ឹះនងនិ ិយមនយ័របស់វមានេនក ុងលំដបអក្ស់ រ្រកមេនក ុងជំពូកចុងេ្រកយៃន េសៀវេភែណនាសំមាជកិ។ 

ី

Health Net Cal MediConnect កធ៏ានារ៉បរ់ងេលឱសថដូចខងេ្រកមេនះផងែដរ េទះបីជាឱសថទងំេនះ  

មន្រិ ត វបានេលកយកមកពិភាក្សោេនកុង ជំពូកេនះកេ៏ដយ៖ 

• ឱសថែដលធានារ៉បរ់ងេដយ Medicare Part A។ ទងេំ នះរមមាួ នឱសថមយួចនំួនែដលផ ល់ជូនេលកអ ក 

េនេពលែដលេលកអ កស្រមាកព្យោបាលេនកុ ងមន ីរេពទ្យ ឬមន ីរែថទ។ំ 

• ឱសថែដលធានារ៉បរ់ងេដយ Medicare Part B ។ ទងេំ នះរមមាួ នឱសថព្យោបាលេដយេ្របជាតិគីមី
មយួចំនួន ថា ចំកម់យួចនំួនែដលផ ល់ជូនេលកអ កេនេពលេលកអ កជួបពិេ្រគាះជាមយួេវជ បណ ិ ត ឬអ កផ ល់

េសវែថទេំផ្សងេទៀតេនកុ ងករយិាល័យ នងឱសិ ថែដលផ ល់ជូនេលកអ កេនគ ីនកិលងឈម។ េដម្បែីស ង

យល់បែន មអពំីឱសថែដលធានារ៉បរ់ងេ្រកម Medicare Part B សូមេមល តរងអត ្របេយាជនេ៍នក ុង

ជំពូកទី 4។ 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect 
 

ជំពូកទី 5 ៖ ករទទួលបានឱសថតមេវជ ប  ស្រមាបអ់ កជំងឺមនិ 
ស្រមាកក ងមន ីេពទ្យរបស់េលកអ កតមរយៈគេ្រមាង 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 168 ? 

 

វធិានស្រមាបក់រធានារ៉បរ់ងឱសថលកណ ៈពិេ្រគាះជំងឺេ្រករបស់គេ្រមាង 

ជាទូេទ េយងខ ុនំឹងធានារ៉បរ់ងេលឱសថរបស់េលកអ ក ដរបណាេលកអ កអនុវត តមវធិាននានាេនក ុងែផ កេនះ។ 

1. េលកអ ក្រត វេអយេវជ បណ ិ ត ឬអ កផ ល់េសវែថទេំផ្សងេទៀតេនកុ ងបណា ញរបស់េយង េចញេវជ ប  ជូនេលក

អ ក។ បុគ លេនះ ជាេរឿយៗគជឺាអ កផ ល់ករែថទបឋមំ  (PCP) របស់េលកអ ក។ វកអ៏ចជាអ កផ ល់េសវែថទក ំ ុង

បណា ញេផ្សងមយួេទៀតផងែដរ ្របសិនេបអ កផ ល់ករែថទបឋមំ របស់េលកអ ក បានប  ូ នេលកអ កេអយមក

ទទលួករែថទ។ំ  

2. ជាទូេទ េលកអ ក្រត វេ្របឱសថស នក ុងបណា ញេដម្បទីទួលបានករផ តផ់ ងឱ់សថតមេវជ ប  របស់េលកអ ក។ 

3. ឱសថ្រត វករេវជ ប  របស់េលកអ ក្រត វែតសិតក  ុងប  ីឱសថធានារ៉បរ់ងរបស់គេ្រមាង។ េយងខុំ េហវេដយខ ីថា 

«ប  ីឱសថ»។ 

• ្របសិនេបឱសថមនិសិត កុ ងប  ីឱសថេទ េយងខ  ុ ំអចនឹងធានារ៉បរ់ងជូន ស្រមាបក់រណីេលកែលង។  

• សូមេមល ជំពូកទី 9 េដម្បេីរៀនអំពីករេស សំុករណីេលកែលង។ 

4. ឱសថរបស់េលកអ ក្រត វេ្របស ្រមាប ់ករប  កែ់ដលបានទទួលស ល់ែបបេវជស  ស ។ េនះ មាននយ័ថា

ករេ្របឱសថេនះ អច្រត វបានឯកភាពេដយរដ បាលចណីំអហរ នងិឱសថ (Food and Drug Administration) 

ឬគា្ំរទេដយឯកសរេយាងែផ កេវជស  ស ជាកល់ក។់ ស្រមាបឱស់ ថែដលធានារ៉បរ់ងេដយ Medi-Cal 

េនះមាននយ័ថា ករេ្រប្របាស់ឱសថគឺចបំាច ់និងសមេហតុផលេដម្បកីរពរអយុជីវតិ ទបស់ តជ់ំងឺ ឬពិករ

ភាពធំដុំ ឬេដម្បកីតបន ់ យករឈចឺបធ ់ នធ ់ រតមរយៈករេធ េរគវនិិច យ័ ឬករព្យោបាលជំងឺ េរគ ឬករ៏បសួ។  
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A. ករទទលួបានករផ តផ ងបំេពញតមេវជ ប របសេលកអ ក ់ ់  ់

A1. បំេពញេវជ ប  របស់អ កេនតមឱសថស នបណា ញ 

ក ុងករណីភាគេ្រចនបំ ផុត េយងន ងឹចណំាយស្រមាបឱស់ ថតមេវជ ប   ែតក ុងករណីពកួវ្រត វបានផ តផ ់ ងឲ្យ់ េដយ 

ឱសថស នក ុងបណា ញណាមយួរបស់េយងខ ុបំុេ៉ណា ះ។ ឱសថស នក ុងបណា ញ គឺជាហងលកឱ់សថែដលបាន

យល់្រពមផ តផ ងឱសថតមេវជ ប  ជូនដល់សមាជិកគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ។ េលកអ កអចេទកនឱ់សថស នក ុង

បណា ញេយងខ ុណំាមយួកប៏ាន។ 

់ ់

េដម្បែីស ងរកឱសថស នក ុងបណា ញ េនាះេលកអ កអចរកេមល េនកុ ងប  ីរយេឈ ះអ កផ ល់េសវែថទ ំ 

និងឱសថស ន សូមចូលេទកនេ់គហទំពរ័េយងខ  ុ ំ ឬទនំាកទំ់ នងែផ កេសវបេ្រមស មាជកិ។  

A2. េ្របអត ស  ណបណ័ សមាជិករបស់េលកអ កេនេពលែដលេលកអ កបំេពញេវជ ប   

េដម្បផ ី តផ ់ ងឱស់ ថតមេវជ ប  របស់េលកអ ក សូមបង ញបណ សមា ល់សមាជកិរបស់អ ក េនឱសថស នក ុង

បណា ញរបស់េលកអ ក។ ឱសថស នក ុងបណា ញនឹងេចញវក ិ យប្រតជូនេយងខ ុ ំស្រមាប ់ចំែណកៃនចំណាយ េល
តៃម ឱសថ្រត វករេវជប   ែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ងរបស់េលកអ ក។ េលកអ កចបំាច្់រត វបងច់ំែណកផា ល់ខ ួនេទឲ្យ

ឱសថស នជាសហចំណាយេនេពលេលកអ កមកយកឱសថេវជ ប  របស់េលកអ ក។ 

្របសិនេបេលកអ កមនមាិ នបណ សមា ល់សមាជិកជាបខ ់ ួន េនេពលេលកអ កឲ្យេគផ តផ ់ ងឱស់ ថតមេវជ ប   

របស់េលកអ ក សូមេស ឱសថស នឲ្យេហទូរស័ព មកេយងខ  ុ ំេដម្បទីទួលបានពត័ម៌ានចបំាច។់ 

្របសិនេបឱសថស នមនិអចទទលួបានពត័ម៌ានចបំាចេ់ទ េនាះេលកអ កអចនង្រឹ ត វបងៃ់ថ ទងំ្រស ងស្រមាបឱ់សថ
តមេវជ ប  េនេពលែដលេលកអ កមកយកវ។ បនា បមកេ់ លកអ កអចេស សំុេយងខ ុ ំបងៃ់ថ សងអ កវញិស្រមាបភ់ាគ

ចំែណកចូលរមួចណំាយរបស់េយងខ ុ ំ។ ្របសិនេបេលកអ កមនអចបងៃ់ថ ឱសថេទេនាះ សូមទំនាកទំ់ នងេសវ

បេ្រមស មាជិកភា មៗ។ េយងខំុ នឹងេធ អ ីៗែដលអចជួយ េលកអ កបាន។ 
ិ

• េដម្បែីស ងយល់អពំីរេបៀបេស េអយេយងខ ុ ំបង្់របាកជូ់នេលកអ កវញិ សូមអនជពូំកទី 7 ។ 

• ្របសិនេបអ ក្រត វករជំនួយក ុងករផ តផ់ ងឱ់សថតមេវជ ប   េនាះេលកអ កអចទំនាកទំ់ នងមកកនែផ់  ក

េសវបេ្រមស មាជិក។ 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect 
 

ជំពូកទី 5 ៖ ករទទួលបានឱសថតមេវជ ប  ស្រមាបអ់ កជំងឺមនិ 
ស្រមាកក ងមន ីេពទ្យរបស់េលកអ កតមរយៈគេ្រមាង 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 172 ? 

 

A3. េត្រត វេធ យ៉ាងណា ្របសិនេបេលកអ កប ូរេទកនបណា់  ញឱសថស នេផ្សងេទៀត 

្របសិនេបេលកអ កប ូរឱសថស ន េហយ្រត វករឲ្យេគផ តផ ់ ងឱស់ ថតមេវជ ប  េឡងវញ េនាះេលកអ កអច 

េស សំុេអយអ កផ ល់េសវេចញេវជ ប  ថ ីឬ េស េអយឱសថស នរបស់េលកអ កេផ រេវជ ប  េនះ េទកន់

ឱសថស នថ ីេនះ ្របសិនេបក រផ តផ ់ ងឱស់ ថតមេវជ ប  ថ ីម ងេទៀតេនសល់េនេឡយ។ 

ិ

្របសិនេបេលកអ ក្រត វករជនួំ យេដម្បប ី ូរឱសថស នក ុងបណា ញ េនាះេលកអ កអចទនំាកទំ់ នងែផ កេសវបេ្រម 
សមាជិក។  

A4. េត្រត វេធ យ៉ាងណា ្របសិនេបឱសថស នែដលេលកអ កេ្រប្របាស់ចកេចញពីបណា ញ 

្របសិនេបឱសថស នែដលេលកអ កេ្របចកេចញពីបណា ញគេ្រមាង េនាះេលកអក ្រត វែស ងរកឱសថស នថ ក ី ុង

បណា ញ។ 

េដម្បែីស ងរកឱសថស នថ ក ី ុងបណា ញ េនាះេលកអ កអចរកេមល េនក ុងប  ីរយេឈ ះអ កផ ល់េសវ 

និងឱសថស ន ឬចូលេទកនេ់គហទំពរ័េយងខ  ុ ំ ឬទកទ់ងែផ កេសវបេ្រមស មាជិក។  

A5. េ្របឱសថស នឯកេទស 

មានេពលខ ះ េវជ ប  ្រត វែតផ តផ ងេនឱសថស នឯកេទស។ ឱសថស នឯកេទស រមួមាន ៖ ់ ់

• ឱសថស នែដលផត ផ់ ងឱ់សថស្រមាបក់រព្យោបាលេដយករព្យរួេសរម៉ូតមផ ះ។  

• ឱសថស នែដលផ តផ ់ ងឱស់ ថជូនអ កស កេ់នក ុងមន ីរែថទរំយៈេពលែវងដូចជា មណ លែថទ។ំ  

o ជាទូេទ ទីកែន ងែថទរំយៈេពលែវង មានឱសថស នខ ួនឯង។ ្របសិនេបេលកអ កជាជនសំណាកេ់នក ុង 
ស បន័ែថទរំយៈេពលែវង េនាះេយងខ ុ ំ្រត វែតេធ ឲ្យ្របាកដថាេលកអ កអចទទលួបានឱសថែដលេលក 
អ ក្រត វករេនឯឱសថស នៃនស បនេ័ នាះ។  

o ្របសិនេបឱសថស នក ុងស បនែ័ ថទរំយៈេពលែវងរបស់េលកអ កមនសិ ិតក  ុងបណា ញេយងខ ុ ំ 

ឬអ កមានករពិបាកក ុងករទទួលបានអត ្របេយាជនែ៍ផ កឱសថរបស់អ កេនក ុងស បនែ័ ថទរំយៈេពលែវង 

សូមទកទងែ់ ផ កេសវបេ្រមស មាជិក។  



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect 
 

ជំពូកទី 5 ៖ ករទទួលបានឱសថតមេវជ ប  ស្រមាបអ់ កជំងឺមនិ 
ស្រមាកក ងមន ីេពទ្យរបស់េលកអ កតមរយៈគេ្រមាង 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 173 ? 

 

• ឱសថស នែដលបេ្រមឲ្យ កម វធិីសុខភាពជនជាតិេដម អេមរកិេនទី្រក ង/កុលសម ន /េសវសុខភាពជនជាតិេដម

អេមរកិ (Indian Health Service/Tribal/Urban Indian Health Program)។ េលកែលងករណីបនា ន ់

មានែតជនជាតិអេមរកេិ ដម ឬជនជាតិេដម អឡាស  បុេ៉ណា ះ ែដលអចេ្របឱសថស នទងំេនះបាន។  

• ឱសថស នែដលផ តផ ់ ងឱស់ ថ្រត វករករចតែច់ ង នងិករែណនាពំិេសសស្រមាបក់រេ្រប្រ បាស់។ 

េដម្បែីស ងរកឱសថស នឯកេទស អ កអចរកេមល េនកុ ងប  ីរយេឈ ះអ កផ ល់េសវែថទ ំនិងឱសថស ន សូមចូល

េទកនេ់គហទំពរ័េយងខ  ុ ំ ឬទនំាកទំ់ នងែផ កេសវសមាជក។ិ   

A6. េ្របេសវកម ប  ទិញតមៃ្របសណីយ ៍េដម្បទទួី លបានឱសថរបស់េលកអ ក 

ស្រមាបឱ់សថជាកល់កម់យចំនួន េលកអ កអចេ្របេសវប  ទិញតមៃ្របសណីយក ៍ ុងបណា ញរបស់គេ្រមាង។ 

ជាទូេទ ឱសថែដលអចរកបានតមរយៈករប  ទិញតមៃ្របសណយ ៍គឺជាឱសថែដលេលកអ ក្រត វេ្រប្រ បាស់យ៉ាង 

េទៀងទតជ់ា្របចសំ្រមាបស ់ នភាពេវជស  ស រយៈេពលយូរអែង ង ឬរុៃំរ។៉ ឱសថែដលអចរកបានតមរយៈ 

េសវប  ទិញតមសំបុ្រតៃនគេ្រមាងររបស់េយងខ  ុ ំ្រត វបានសមា ល់ជាឱសថប  ទិញតមសំបុ្រត (MO) 

េនក ុងប  ីឱសថរបស់េយងខ ុ ំ។ 

ួ

ី

េសវប  ទិញតមសំប្ុរតរបស់គេ្រមាងេយងខ ុ ំអនុ  ត ឱ្យអ កប  ទិញ ករផ តផ់ ងឱ់សថរហូតដល់ 90 ៃថ ។ 

ករផ តផ ងឱសថរយៈេពល 90ៃថ មានៃថ សហចណំាយដូចគា នឹងករផ តផ ងរយៈេពលមយួែខែដរ។ ់ ់ ់ ់

ករផ តផ ់ ងឱស់ ថតមេវជ ប  របស់ខ ុ ំតមៃ្របសណីយ ៍

េដម្បទទួី លបាន សំណំុែបបបទ និង ពត័ម៌ានប  ទិញអំពកីរបំេពញេវជ ប  តមៃ្របសណីយរ៍បស់េលកអក  

សូមចូលេទវបសុ ិ យថេ៍យងខុំ  mmp.healthnetcalifornia.com ឬេហទូរសព មកែផ កេសវបេ្រមស មាជិក 

(េលខទូរសព មានេនខងេ្រកមទំពរ័េនះ) ស្រមាបជ់ំនួយ។  

ជាទូេទ េវជ ប  ែដលប  ទិញតមរយៈៃ្របសណីយន៍ឹងមកដល់ៃដេលកអ កក ុងរយៈេពល 10 ៃថ ។  

្របសិនេបករប  ទិញតមសំបុ្រតមានករពន្យោរេពល សូមទូរស័ព េទែផក េសវបេ្រមស មាជិក (េលខទូរស័ព 

មានេនខងេ្រកមទពំរ័េនះ) ស្រមាបជ់ំនួយ។  

 

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


េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect 
 

ជំពូកទី 5 ៖ ករទទួលបានឱសថតមេវជ ប  ស្រមាបអ់ កជំងឺមនិ 
ស្រមាកក ងមន ីេពទ្យរបស់េលកអ កតមរយៈគេ្រមាង 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 174 ? 

 

នីតិវធិីប  ទិញតមៃ្របសណីយ ៍

េសវប  ទិញតមៃ្របសណីយម៍ាននីតិវធិខុីសៗគា ស្រមាបឱ់សថ "តម"។ េវជ ប  ថ ីៗ ែដលវទទួលបានពីេលកអ ក 

ឱសថតមេវជ ប  ថ ីៗែដលទទួលបានេដយផា ល់ពីករយិាល័យអ កផ ល់េសវរបស់េលកអ ក និង

ករផ តផ ់ ងឱស់ ថេឡងវញិតមេវជ ប  ៃនករប  ទិញតមសររបស់េលកអ ក៖ 

1. េវជ ប  ថ ីៗ ែដលឱសថស នទទួលបានពីេលកអ ក 

ឱសថស ននឹងផ តផ ់ ងបំ់ េពញ និងដឹកជ  ូ នេដយស័ យ្របវត ិនូវេវជប   ថ ីៗែដលខ ួនទទលួបានពីេលកអ ក។ 

2. េវជ ប  ថ ីៗ  ែដលឱសថស នទទួលបានេដយផា ល់ពីករយិាល័យអ កផ ល់េសវរបស់េលកអ ក 

េ្រកយពីឱសថស នទទួលបានេវជ ប  មយួពអ ី កផ ល់េសវែថទសុំខភាព ឱសថស នេនាះនឹងទំនាកទំ់ នងេលក

អ កេដម្បដីឹងថា េតេលកអ កចងប់ានករបំេពញឱសថភា មៗ ឬេនេពលេ្រកយ។  

• េនះនឹងផ ល់ឱកសដល់េលកអ កក ុងករេធ ឲ្យ្របាកដថា ឱសថស ននឹងប  ូ នឱសថបាន្រតឹម្រត វ 

(រមមាួ ន្របសិទ ិភាព បរមិាណ និងទ្រមង)់ េហយ្របសិនេបចបំាច ់អនុ  តឲ្យេលកអ កប ្ឈប ់ឬពន្យោរេពល

ករប  ទិញេនាះ មុននងឹេលកអ ក្រត វបានេចញវក ិ យប្រតគិតៃថ  េហយករប  ទិញេនាះ្រត វបានដឹកជ  ូ ន។  

• វជាករសំខនណ់ាស់ែដលេលកអ ក្រត វេឆ យតបរល់េពល ែដលឱសថស នទំនាកទំ់ នងេដម្ប្ីរបាបឲ្យ់ ពកួេគ

ដឹងពីអ ីែដល្រត វេធ ជាមយួនឹងេវជ ប  ថ ីេនាះ នងិបង រករពន្យោរេពលណាមយួក ុងករដកជ ឹ ូ  ន។ 

3. ករផ តផ ់ ងេ់ឡងវញិនូវឱសថតមេវជ ប  ែដលប  ទញិតមៃ្របសណីយ ៍

ស្រមាបក់របំេពញឱសថរបស់េលកអ កេឡងវញិ មានជេ្រមស េដម្បចុីះេឈ ះស្រមាបក់ម វធិីបំេពញេឡងវ ញិ 

េដយស័ យ្របវតិ ។ េនេ្រកមកម វធិីេនះ េយងខុនំ ឹងចបេ់ផម  ដំេណ រករករបំេពញេឡង វញិេដយស័ យ្របវតិ េន 

េពលែដលកណំត្់រតរបស់េយងខ ុ ំបង ញថាេលកអ កជតអសិ ់ ឱសថេ្រប្របាស់េហយ។ 

• ឱសថស ននឹងទកទង់ មកេលកអ កមុននឹងប ូ នករបំេពញេឡងវញិនីមយួៗេដម្បធីានាថាេលកអ ក្រត វករ

ឱសថបែន មេទៀត េហយេលកអ កអចេបាះបងក់របំេពញេឡងវញិែដលបានកណំតេ់ពល 

្របសិនេបេលកអ កមានឱសថ្រគប្់រគាន ់ឬ្របសិនេបឱសថរបស់េលកអ កបានផា ស់ប ូរ។  



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect 
 

ជំពូកទី 5 ៖ ករទទួលបានឱសថតមេវជ ប  ស្រមាបអ់ កជំងឺមនិ 
ស្រមាកក ងមន ីេពទ្យរបស់េលកអ កតមរយៈគេ្រមាង 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 175 ? 

 

• ្របសិនេបេលកអក េ្រជសេរស មនិេ្របកម វធិីបំេពញេឡងវញិេដយស័ យ្របវតិ របស់េយង ខុំ េនាះេទ សូមទកទង់  

ឱសថស នរបស់េលកអ ករយៈេពល 14 ៃថ មុនេពលេលកអ កគតថាិ ឱសថមានេនក ុងៃដនឹងអស់ 

េហយេដម្ប្ីរបាកដថាករប  ទិញបនា បរ់បស់េលកអ ក្រត វបានដឹកជ ូ នេទឲ្យេលកអ កទនេ់ពលេវល។ 

េដម្បេី្រជសេរស ចកេចញពកីម វធិី របស់េយង ខុំ ែដលេរៀបចកំរបំេពញេឡងវញិនូវករប  ទិញតមៃ្របសណីយ ៍

េដយស័ យ្របវតិ  សូមទកទ់ងមកេយងខ ុ ំ តមរយៈករេហេទកនេ់សវបេ្រមស មាជកិ ឬឱសថស នប   

ទិញតមៃ្របសណីយរ៍បស់េលកអ ក៖ 

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

ដូេច ះ ឱសថស នអចទំនាកទំ់ នងេនកនេ់លកអ ក េដម្បប ី  កក់រប  ទិញរបស់េលកអ កមុនេធ ករដឹកជ  ូ ន 

សូម្របាកដថា េលកអ ក្របាបឲ្យ់ ឱសថស នដឹងពវធិីដល៏បំ ផុតក ុងករទំនាកទំ់ នងេលកអ ក។ េលកអ កគួរែតេផ  ង 

ផា តព់ត័ម៌ានទំនាកទំ់ នងរបស់េលកអ ករល់េពលែដលេលកអ កប  ទិញ នងិេនេពលេលកអក ចុះេឈ ះ 

ចូលេទកុ ងកម វធិីបំេពញេឡង វញិេដយស័ យ្របវតិ  ឬ្របសិនេបពត័ម៌ានទនំាកទំ់ នងរបស់េលកអ កផា ស់ប ូរ។ 

ី

A7. ករទទួលករផ តផ ់ ងឱ់សថរយៈេពលែវង 

េលកអ កអចទទួលបានករផ តផ ងឱសថេ្រប្របាស់ជា្របចរំយៈេពលែវងែដលមានក ុងប  ីឱសថរបស់គេ្រមាងរបស់

េយងខ ុ ំ។ ឱសថេ្រប្របាស់ជា្របចគំឺជាឱសថែដលេលកអក េ្របជា្របច ំស្រមាបស ់ នភាពជំងឺរុៃំរ ៉ឬរយៈេពលែវង។ 

េនេពលេលកអ កទទួលបានករផ តផ ងឱសថរយៈេពលែវង េនាះ ៃថ សហចណំាយរបស់េលកអ កអចមានចំនួនទប

ជាងមុន។ 

់ ់

់ ់

ឱសថស នក ុងបណា ញមយចំនួនអនុ  តេអយេលកអ កទទលួបានករផ តផ ់ ងឱ់សថេ្រប្របាស់ជា្របចរំយៈេពល

ែវង។ ករផ តផ ងឱសថរយៈេពល 90 ៃថ មានៃថ សហចណំាយដូចគា នងករផ តផ ងរយៈេពលមយួែខែដរ។ 

ប  ីរយេឈ ះអ កផ ល់េសវែថទ ំនិងឱសថស ន ្របាបេ់លកអ កេអយដឹងពីឱសថស នណាមយួែដលអចផ ល់ករ

ផ តផ ងឱសថេ្រប្របាស់ជា្របចរំយៈេពលែវង ជូនេលកអ ក។ េលកអ ក កអ៏ចទូរស័ព េទកនែ់ផ កេសវបេ្រមស មាជកិ

ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម។ 

ួ

់ ់ ឹ ់ ់

់ ់

ស្រមាបឱ់សថ្របេភទជាកល់កម់យួចំននួ េលកអ ក អចេ្របេសវប  ទិញតមៃ្របសណីយៃ៍នបណា ញរបស់គេ្រមាង

េដម្បទទួី លបានករផ តផ ងឱសថេ្រប្របាស់ជា្របចរំយៈេពលែវង។ សូមអនែផ កខងេលេដម្បែីស ងយល់អពំីេសវប  

ទិញតមៃ្របសណីយ។៍ 

់ ់



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect 
 

ជំពូកទី 5 ៖ ករទទួលបានឱសថតមេវជ ប  ស្រមាបអ់ កជំងឺមនិ 
ស្រមាកក ងមន ីេពទ្យរបស់េលកអ កតមរយៈគេ្រមាង 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 176 ? 

 

A8. ករេ្រប្របាស់ឱសថស នែដលមនមាិ នេនក ុងបណា ញរបស់គេ្រមាង 

ជាទូេទ េយងខ ុបងំ ៃ់ថ ឱសថែដល្រត វបានផ តផ ់ ងេ់នឱសថស នេ្រកបណា ញែតក ុងករណីែដលេលកអ កមនអចេ្រប
ឱសថស នក ុងបណា ញបុេ៉ណា ះ។ េយងខ ុ ំមានឱសថស នក ុងបណា ញេនេ្រកតំបនេ់សវេយងខ ុ ំ ែដលេលកអ កអច

ទទួលបានករផ តផ ់ ងឱ់សថតមេវជ ប  របស់េលកអ ក ក ុងនាមជាសមាជកិមា កៃ់នគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ។ 

ិ

េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ េវជ ប  ែដល្រត វបានផ តផ ់ ងឱ់សថេនឱសថស នេ្រកបណា ញក ុងករណីដូចខងេ្រកម ៖ 

• ្របសិនេបេលកអ កមនអិ ចទទួលបានឱសថស្រមាបរ់យៈេពលែវងជាង 30 ៃថ  នងិ 

• ្របសិនេបគា នឱសថស នក ុងបណា ញេនជិតេលកអ ក នងេិ បកដំេណ រករ ឬ 

• ្របសិនេបេលកអ ក្រត វករឱសថែដលេលកអ កមនអិ ចទទួលបានពីឱសថស នក ុងបណា ញែដល

េនជិតេលកអ ក ឬ 

• ្របសិនេបេលកអក ្រត វករឱសថស្រមាបក់រសេ ង ះបនា ន ់ឬករែថទសុំខភាពបនា ន ់ឬ 

• ្របសិនេបេលកអ កចបំាច្់រត វចកេចញពីផ ះ េដយសរេ្រគាះមហន រយសហពន័  ឬករណីសេ ង ះ

បនា នជ់ាសធារណៈេផ្សងេទៀត។ 

 

ក ុងករណីទងេំ នះ សូម្រត តពនិិត្យជាមយួែផក េសវបេ្រមសមា ជិក ជាមុនេដម្បដីឹងថាមានឱសថស នក ុង

បណា ញេនែក្បរេលកអ កែដរឬេទ។ 

A9. បង្់របាកឲ្យ់ េលកអ កវញិ្របសិនេបេលកអ កបងៃ់ថ ឱសថតមេវជ ប   

្របសិនេបេលកអ កចបំាច្់រត វេ្របឱសថស នេ្រកបណា ញ ជាទូេទ េលកអ ក្រត វបងៃ់ថ េពញជំនួសេអយ

ករបងៃ់ថ សហចណំាយ េនេពលេលកអ កទទួលយកឱសថតមេវជ ប  ។ េលកអ កអចេស ឲ្យ

េយងខ ុ ំបង្់របាកជូ់នេលកអ កវញិស្រមាបចំ់ ែណកៃនករចណំាយរបស់េយងខ ុ ំ។ 

េដម្បែីស ងយល់បែន ម សូមអនជំពូកទី7។ 

 

 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect 
 

ជំពូកទី 5 ៖ ករទទួលបានឱសថតមេវជ ប  ស្រមាបអ់ កជំងឺមនិ 
ស្រមាកក ងមន ីេពទ្យរបស់េលកអ កតមរយៈគេ្រមាង 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 177 ? 

 

B. ប ឱសថរបសគេ្រមាង  ី ់

េយងខ ុ ំមានប  ីឱសថធានារ៉បរ់ង។ េយងខ ុ ំេហវេដយខ ីថា «ប  ីឱសថ»។ 

ឱសថក ុងប  ីឱសថេនះ ្រត វបានេ្រជសេរស េដយេយងខុំ េ្រកមជំនួយរបស់្រក មេវជប ណ ិ ត និងឱសថករ។ី 

ប  ីឱសថេនះ ក្៏របាបេ់អយេលកអ កដឹងផងែដរ អំពីវធិានណាមយួែដលេលកអ ក្រត វេគារពតមេដម្ប ី
ទទួលបានឱសថរបស់េលកអ ក។ 

ជាទូេទ េយងខ ុនំឹងបងៃ់ថ ឱសថែដលសិតក  ុងប  ីរយេឈ ះឱសថរបស់គេ្រមាង ដរបណាេលកអ កេគារព

តមវធិានែដល្រត វបាន ពន្យល់ក ុងជំពូកេនះ។ 

B1. ឱសថេនក ុងប  ីឱសថ 

ប  ីឱសថរមមាួ នឱសថែដលធានារ៉បរ់ងេ្រកមឱសថ Medicare Part D និងឱសថតមេវជ ប  មយួចនំួន 

្រពមទងឱសំ ថគា នេវជ ប   (OTC) និងផលិតផលែដលធានារ៉បរ់ងេ្រកមអត ្របេយាជន ៍Medi-Cal របស់េលកអ ក។ 

ប  ីឱសថរមួមាន ទងំឱសថមានម៉ាកយីេហ នងឱសិ ថគា នម៉ាកយីេហ។ ឱសថគា នម៉ាកយីេហមានធាតុផ្សសំកម 

ដូចគា េទនឹងឱសថមានម៉ាកយីេហែដរ។ ជាទូេទ ឱសថទងេំ នះមាន្របសិទ ភាពដូចគា នឹងឱសថមានម៉ាកយីេហែដរ 

េហយជាធម តមានតៃម េថាកជាង។  

គេ្រមាងរបស់េយងខុំ កធ៏ានារ៉បរ់ងេលឱសថ និងផលិតផល OTC មយួចនំួន។ ឱសថ OTC មយួចំនួនមានតៃម តិច 

ជាងឱសថតមេវជ ប  េហយ មាន្របសិទ ភាពដូចគា ។ សំរបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមទូរស័ព េទែផ កេសវបេ្រមស មាជិក។  

B2. រេបៀបែស ងរកឱសថេនក ុងប  ីឱសថ 

េដម្បដីឹងថាឱសថែដលេលកអ ក្រត វេ្របសិតក  ុងប  ីឱសថ េលកអ កអច ៖ 

• ពិនិត្យេមលប  ីឱសថចុងេ្រកយបំផុតែដលេយងខ  ុ ំបានេផ ជូនតមៃ្របសណីយ។៍ 

• ចូលេទេគហទំពរ័របស់គេ្រមាងតមអសយដ ន mmp.healthnetcalifornia.com។ ប  ីឱសថ

េលេគហទំពរ័ែតងែតជាប  ីចុងេ្រកយេគបំផុត។ 

• សូមទូរស័ព េទកនែផ់  កេសវបេ្រមស មាជិក េដម្បដីឹងថាឱសថមយួសិ តក ុងប  ីឱសថែដរឬេទ ឬ

េសស ុំច្បោបចម ់ ងៃនប  ីេនាះែតម ង។ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp.html
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ជំពូកទី 5 ៖ ករទទួលបានឱសថតមេវជ ប  ស្រមាបអ់ កជំងឺមនិ 
ស្រមាកក ងមន ីេពទ្យរបស់េលកអ កតមរយៈគេ្រមាង 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 178 ? 

 

B3. ឱសថែដលមនមាិ នេនក ុងប  ីឱសថ 

េយងខ ុ ំមនិធានារ៉បរ់ងេលឱសថ្រត វករេវជប   ទងអសំ ់េនាះេទ។ ឱសថមយួចំនួនមនសិ ិតក  ុងប  ីឱសថពីេ្រពះច្បោប់

មនអនិ ុ  តេអយេយង ខ ុ ំេធ ដូេច ះ។ ក ុងករណីេផ្សងេទៀត េយងខ ុ ំបានសេ្រមចចត ិ មនិដកប ់ ូ  លឱសថមយួចំននួ

ចូលក ុងប  ីឱសថ។ 

Health Net Cal MediConnect នឹងមនិបងៃ់ថ ឱសថែដល្រត វបានរយេឈ ះក ុងែផ កេនះេទ។ ឱសថទងេំ នះ 

េហថាឱសថមន្រិ ត វបានរបប ់ ូ  ល។ ្របសិនេបេលកអ កទទួលបានេវជ ប  ែដលមានឱសថមន្រិ ត វបានរបប់  ូ ល 

េលកអ កចបំាច្់រត វបង្់របាកេ់ដយខ ួនឯង។ ្របសិនេបេលកអ កយល់ថា េយងខុំ គប្បបងី ៃ់ថ ឱសថមន្រិ ត វបាន

របប់  ូ ល េដយសរែតករណីរបស់េលកអ ក េនាះេលកអ កអចេធ ករប ឹងឧទ រណ៍បាន។ (េដម ្បែីស ងយល់ពរេបៀប

ដកព់ក្យបណឹ ងឧទ រណ៍ សូមអនជំពូកទី 9 ។) 
ី

ខងេ្រកមេនះ គឺជាវធិានទូេទបី ស្រមាបឱស់ ថមន្រិ ត វបានរបប់  ូ ល ៖ 

1. ករធានារ៉បរ់ងេលឱសថពិេ្រគាះជំងឺខងេ្រករបស់គេ្រមាងេយងខុំ  (ែដលរមបួ  ូ លទងំឱសថ Part D និង  

Medi-Cal) មនិអចបងៃ់ថឱ សថែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ងរចួេហយេនេ្រកម Medicare Part A ឬ Part B េទ។ 

ឱសថែដលធានារ៉បរ់ងេ្រកម Medicare Part A ឬ Part B ្រត វបានធានារ៉បរ់ងេដយ Health Net Cal 

MediConnect េដយឥតគតៃិ ថ  បុែ៉ន ឱសថទងេំ នាះមន្រិ ត វបានេគចតទុ់កថាជាែផ កមយួៃនអត ្របេយាជន ៍

ឱសថតមេវជប   ពិេ្រគាះជងំឺេ្រករបស់េលកអ កេឡយ។ 

2. គេ្រមាងេយងខ ុមំនអិ ចរ៉បរ់ងបងៃ់ថ ឱសថែដលទិញេនេ្រកសហរដ អេមរកិ និងែដនដរីបស់

សហរដ អេមរកិេឡយ។ 

3. ករេ្របឱសថ្រតវ ែត្រត វបានឯកភាពេដយរដ បាលចណីំអហរ នងឱសិ ថ (FDA) ឬ 

្រត វបានគា្ំរទេដយេសចក ីេយាងែផ កេវជ ស ស ជាកល់កេ់ដម្បជីាករព្យោបាលស្រមាបល់ក ខណ របស់េលកអ ក។ 

េវជ បណិ តរបស់េលកអ កអចនឹងេចញឱសថមយួចំនួនេដម្បពី្យោបាលស នភាពជំងឺរបស់េលកអ ក េទះបីជា

វមន្រិ ត វបានឯកភាពេអយព្យោបាលស នភាពជងំឺរបស់េលកអ កកេ៏ដយ។ ករណីេនះ្រត វបានេគេហថា 

ជាករេ្រប្របាស់េដយគា នករអនុ  ត។ ជាទូេទ គេ្រមាងេយងខុំ មនិធានារ៉បរ់ងេលឱសថេនេពលែដលឱសថ

ទងេំ នះ ្រត វបានេចញេវជប   ស្រមាបក់រេ្រប្រ បាសេ់ ដយគា នករអនុ  ត។ 
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ជំពូកទី 5 ៖ ករទទួលបានឱសថតមេវជ ប  ស្រមាបអ់ កជំងឺមនិ 
ស្រមាកក ងមន ីេពទ្យរបស់េលកអ កតមរយៈគេ្រមាង 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 179 ? 

 

ជាងេនះេទេទៀត េយាងតមច្បោប ់្របេភទឱសថែដលរយេឈ ះខងេ្រកមមន្រត វបានធានារ៉បរ់ងេដយ Medicare ឬ 

Medi-Cal េទ។  
ិ

• ឱសថេ្របេដម្ប បេី ង នសមត ភាពបន ពូជ 

• ឱសថេ្របេដម្ប េីគាលបណំងែកសម ស្ស ឬេដម្បបេី ង នករលូតលស់ៃនសក ់

• ឱសថ្រត វបានេ្រប្របាស់ស្រមាបព្យោ់ បាលមុខងររងឹឬេភទមនដិ ំេណ ករ ដូចជា Viagra®, Cialis®, 

Levitra®,នង Caverject® ិ

• ឱសថស្រមាបក់រពិេ្រគាះជំងឺេ្រក េនេពល្រក មហុ៊នផលិតឱសថ្របាបថ់ា េលកអ ក្រត វឆ ងករេធ េតស  ឬ

ទទួលយកេសវែដលផ ល់ជូនេដយពួកេគែតបុេ៉ណា ះ 

B4. ក្រមតិ ចំែណកចំណាយៃនប  ីឱសថ 

ឱសថនីមយួៗេនកុ ងប  ីឱសថរបស់េយងខ ុ ំគឺសិ តក ុងក្រមតិមយួក ុងចេំណាមក្រមតិៃនកររមចំួ ែណកចណំាយ  

ទងំបី។ ក្រមតគិ ឺជា្របេភទ្រក មៃនឱសថែដលមាន្របេភទដូចគា  (ឧទហរណ៍ ឱសថមានម៉ាកយីេយា 

ឱសថគា នម៉ាកយីេហ ឬឱសថគា នេវជ ប   (OTC))។ ជាទូេទ ក្រមតៃិ នកររមួចំែណកចណំាយកនែ់តខ ស់ 

តៃម ឱសថរបស់អ កកក៏នែ់តៃថ ែដរ។ 

 ឱសថក្រមតទិ ី 1 មានៃថ សហចំណាយទប។ ឱសថទងេំ នះ គឺជាឱសថគា នម៉ាកយេីហ។ ៃថ សហចំណាយ 

នឹងមានចនំនួចបពី់ $0 ដល់ $3.70។ េនះ អ្រស័យេលក្រមតិៃនករធានារ៉បរ់ង Medi-Cal របស់េលកអ ក។ 

 ឱសថក្រមតទិ ី 2 មានៃថ សហចំណាយខ ស់ជាង។ ឱសថទងេំ នះ គឺជាឱសថមានម៉ាកយីេហ។ ៃថ សហចំណាយ 

នឹងមានចនំនួចបពី់ $0 ដល់ $9.20។ េនះ អ្រស័យេលក្រមតិៃនករធានារ៉បរ់ង Medi-Cal របស់េលកអ ក។ 

 ឱសថក្រមតទិ ី 3 មានសហចណំាយចំនួន $0។ ឱសថទងេំ នះ គឺជាឱសថ្រត វករេវជ ប   និងឱសថ OTC ែដល 

Medi-Cal ធានារ៉បរ់ង។ 

េដម្បែីស ងយល់ពក្រី មតិចំែណកចណំាយៃនឱសថរបស់េលកអ ក សូមេមល ក ុងប  ីឱសថរបស់េយងខុំ ។ 

ជំពូកទី 6 ្របាបព់ចំី នួនទឹក្របាកែ់ដលេលកអ ក្រត វបងស់្រមាប្់របេភទករចូលរមួចំណាយនីមយួៗ។ 
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ជំពូកទី 5 ៖ ករទទួលបានឱសថតមេវជ ប  ស្រមាបអ់ កជំងឺមនិ 
ស្រមាកក ងមន ីេពទ្យរបស់េលកអ កតមរយៈគេ្រមាង 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 180 ? 

 

C. ែដនកំណតេលឱសថមយចំននួ ់  ួ

ស្រមាបឱ់សថ្រត វករេវជ ប  មយួចនំួន វធានិ ពិេសសបានកំណតេ់លរេបៀប និងេពលែដលគេ្រមាង្រត វធានារ៉បរ់ង។ 

ជាទូេទ វធិានេយងខ ុ ំេលកទកចឹ តិ េអយេលកអ កទទួលយកឱសថែដល្រត វនឹងស នភាពសុខភាពរបស់េលកអ ក និង

មានសុវត ិភាព និង្របសិទ ភាព។ េនេពលឱសថមានសុវតភា ិ ព េហយមានតៃម េថាក មាន្របសិទ ភាពដូចគា នងឱសថ

មានតៃម ៃថ  េនាះេយងខ ំរពំងថាអ កផ ល់េសវែថទរបំ ស់េលកអ កនងេ្របឱសថមានតៃម េថាក។ 
ឹ

 ុ ឹ ឹ 

្របសិនេបមានវធានិ ពិេសសណាមយួចំេពះឱសថរបស់អ ក ជាទូេទ វមាននយ័ថា អ ក ឬអ កផ ល់េសវែថទអ ំ កនឹង
្រត វចតវ់ធិានករបែន ម េដម្បេអី យេយងខ ុ ំធានារ៉បរ់ងេលឱសថេនាះ។ ឧទហរណ៍ អ កផ ល់េសវែថទរំបស់េលកអ ក

អចនឹង្របាបេ់យង ខុំ ពីករេធ េរគវនិិច យ័របស់េលកអ ក ឬផ ល់លទ ផលេតសឈ មជាមុន។ ្របសិនេបេលកអ ក 

ឬអ កផ ល់េសវែថទេំលកអ កយល់ថា វធិានេយងខុំ មនគប្បអនី ុវត ចំេពះស នភាពរបស់េលកអក  េនាះេលកអ ក

គប្បេីសេ អយេយងខ ុផំ ល់ករេលកែលង។ េយងខុំ អច ឬមនិអចយល់្រពមេអយេលកអ កេ្របឱសថ េដយគា នករ

ចតវ់ធិានករបែនម េនាះ។ 

ិ

េដម្បែីស ងយល់បែន មអពំីករេស សំុករេលកែលង សូមអនជំពូកទី 9។ 

1. ករដកក់្រមតិកំណតេ់លករេ្រប្របាស់ឱសថមានម៉ាកយីេហេនេពលទ្រមងគ់ា នម៉ាកយីេហកម៏ានែដរ 

ជាទូេទ ឱសថគា នម៉ាកយីេហមាន្របសិទ ភាពដូចគា េទនឹងឱសថមានម៉ាកយីេហែដរ េហយ

តមធម តមានតៃម ទបជាង។ ក ុងេសរ ្រគបករ់ ណីទងអំ ស់ ្របសិនេបមានទ្រមងគ់ា នម៉ាកយីេហៃន

ឱសថមានម៉ាកយីេហ ឱសថស នបណា ញេយងខ ំនឹងផ ល់ជូនអ កនូវទ្រមងគ់ា នម៉ាកយីេហ។  ុ

• តមធម ត េយងខ  ុ ំនងមឹ នបិ ងៃ់ថ ស្រមាបឱស់ ថមានម៉ាកយីេហេទ េនេពលមានទ្រមងឱ់សថ

គា នម៉ាកយីេហ។  

• យ៉ាងេនះក ី ្របសិនេបអ កផ ល់េសវកម របស់េលកអ ក បាន្របាបេ់យងខ ុ ំពីេហតុផលេវជ ស ស ែដលថាឱសថ

គា នម៉ាកយីេហនឹងគា ន្របសិទ ភាព ស្រមាបេ់លកអ ក េនាះេយងខ ុ ំនឹងធានារ៉បរ់ងេលឱសថ

មានម៉ាកយីេហ។  

• ៃថ សហចំណាយេលកអ កអចនឹងកនែ់តខ ស់ស្រមាបឱស់ ថមានម៉ាកយីេហជាងៃថ សហចំណាយស្រមាប ់

ឱសថគា នម៉ាកយីេហ។  
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ជំពូកទី 5 ៖ ករទទួលបានឱសថតមេវជ ប  ស្រមាបអ់ កជំងឺមនិ 
ស្រមាកក ងមន ីេពទ្យរបស់េលកអ កតមរយៈគេ្រមាង 

 

2.

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 181 ? 

 

 ករទទួលបានករឯកភាពជាមុនពគេ្រមាង 

ស្រមាបឱ់សថមយចំនួន េលកអ ក ឬេវជ បណ ិ តរបស់េលកអ ក្រត វែតទទួលបានករឯកភាពពគេ្រមាង  

Health Net Cal MediConnect ជាមុនសិន មនុេពលេលកអ កទទួលបានករផ តផ ់ ងបំ់ េពញឱសថតមេវជប   

របស់េលកអ ក។ ្របសិនេបេលកអ កមនិទទួលបានករឯកភាពេទេនាះ គេ្រមាង Health Net Cal MediConnect 

មនិអចធានារ៉បរ់ងេលឱសថបានេឡយ។ 

ី

ួ ី

3. សកេ្របឱស ថេផ្សងេទៀតសិន 

ជាទូេទ េយងខ ុចងំ េ់អយេលកអ កសកល្បងឱសថមានតៃម ទបជាមុនសន (ែដលជាេរឿយៗមាន្របសិទ ភាព 

ដូចគា ) មុនេពលេយងខ  ុ ំធានារ៉បរ់ងេលឱសថែដលៃថ ជាង។ ឧទហរណ៍ ្របសិនេបឱស ថ A និងឱសថ B 

ព្យោបាលជងំឺដូចគា  េហយឱសថ A េថាកជាងឱសថ B េយងខ ុ ំអចនងត្រឹ ម វេអយេលកអ កេ្របឱសថ A សិន។  

្របសិនេបឱសថ A គា ន្របសិទ ភាព េយងខុនំ ឹងបងៃ់ថ ឱសថ B ជូនេលកអ ក។ ករណីេនះេហថាករព្យោបាលជា

ដំណាកក់ល។ 

ិ

4. ករក្រមតកំិ ណតបរ់ មិាណ 

ស្រមាបឱ់សថមយចំនួន េយងខ  ុ ំកណំតប់រមាណិ ឱសថែដលេលកអក អចមាន។ ្របករេនះ្រត វបានេហថា 

ករក្រមតកំិ ណតបរ់ មិាណ។ ឧទហរណ៍ េយងខ  ុ ំអចនឹងដកក្រ់ មតិកំណតឱស់ ថចំននួបុន៉ា នែដល

េលកអ កអចទទួលបានរល់េពលែដលេលកអ កទទួលករផ តផ ់ ងបំ់ េពញេវជ ប  របស់េលកអ ក។ 

ួ

េដម្បែីស ងយល់ថាេតវ ធិានទងំឡាយខងេលអនុវត ចំេពះឱសថែដលអ កេ្រប្របាស់ ឬចងេ់្រប្របាស់ឬអតេ់នាះ សូម

េមល េនកុ ងប  ីឱសថ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានចុងេ្រកយបផុំត សូមទូរសព េទែផ កេសវបេ្រមស មាជិក ឬចូលេទេគហទពំរ័

េយងខុំ តមអសយដ ន mmp.healthnetcalifornia.com។ 

www.mmp.healthnetcalifornia.com


េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect 
 

ជំពូកទី 5 ៖ ករទទួលបានឱសថតមេវជ ប  ស្រមាបអ់ កជំងឺមនិ 
ស្រមាកក ងមន ីេពទ្យរបស់េលកអ កតមរយៈគេ្រមាង 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 182 ? 

 

D. មូលេហតែដលឱសថរបសេលកអ កមន្រត វបានធានារបរង ុ ់ ិ ៉ ់

េយងខ ុ ំព្យោយាមេធ េអយករធានារ៉បរ់ងេទេលឱសថរបស់េលកអ កដំេណ រករេទល្រ បេសរស្រមាបេល់ កអ ក ប៉ុែន 

មានេពលខ ះ ឱសថមយួអចមនិ្រត វបានធានារ៉បរ់ងតមរេបៀបែដលេលកអ កចងប់ានេនាះេឡយ។ ឧទហរណ៍៖ 

• ឱសថែដលេលកអ កចងេ់្របមនិ្រត វបានធានារ៉បរ់ងេដយគេ្រមាងេយងខ ុ ំ។ ឱសថេនះ អចមនសិ តក ុងប  ី
ឱសថ។ ទ្រមងឱស់ ថគា នម៉ាកយីេហអច្រត វបានធានារ៉បរ់ង ប៉ុែន ឱសថមានម៉ាកយីេហែដលេលកអ កចង់

េ្របមនិ្រត វបានធានារ៉បរ់ងេទវញិ។ ឱសថេនះ អចជាឱសថថ ី េហយេយងខុំ មនទនប់ាន្រត តពនិតិ្យសុវតិ ភាព 

និង្របសិទ ភាពរបស់វ។ 

ិ

ិ

• ឱសថ្រត វបានធានារ៉បរ់ង ប៉ុែន មានវធិាន ឬករកណំតព់ិេសសៗចំេពះករធានារ៉បរ់ងេលឱសថេនាះ។ ដូច

បានពន្យល់ក ុងែផ កខងេល ឱសថមយួចនំួនែដលធានារ៉បរ់ងេដយគេ្រមាងេយងខ ុ ំ មានវធិានែដលកណំត់

ករេ្រប។ ក ុងករណីមយួចំននួ េលកអ ក ឬអ កេចញេវជ ប  របស់េលកអ កអចនងេឹ សស ុំេយងខ ុ ំេអយ

េលកែលងចំេពះវធិានណាមយួ។ 

មានេរឿងរ៉វែដលេលកអ កអចេធ បាន្របសិនេបឱសថមន្រិ ត វបានធានារ៉បរ់ងតមរេបៀបែដលេលកអ កចងប់ាន។ 

D1. ទទួលបានករផ តផ ់ ងបេ់ ណា ះអសន  

ក ុងករណីខ ះ េយងខុំ អចផ ល់ករផ តផ ងឱសថជាបេណា ះអសន ដល់េលកអ ក េនេពលឱសថេនាះមនសិត កុ ងប  ី
ឱសថ ឬេនេពលែដលវមានករកំណតតម់ រេបៀបមយួចំននួ។ េនះ ផ ល់េពលេអយេលកអ កពិភាក្សោជាមយួអ កផ ល

េសវែថទរំបស់េលកអ ក អពំីករទទលួបានឱសថមយួេផ្សងេទៀត ឬេស សំុេអយេយងខុំ ធានារ៉បរ់ងេលឱសថេនាះ។ 

់ ់ ិ
់

េដម្បទទួី លបានករផ តផ ងឱសថជាបេណា ះអសន  េលកអ ក្រត វបំេពញតមវធានិ ទងំពីរខងេ្រកម៖ ់ ់

1. ឱសថែដលេលកអ កកំពុងេ្រប្របាស់៖ 

• ែលងសិ តក ុងប  ីឱសថរបស់េយងខ ុ ំ ឬ 

• មនែិ ដលមានេនក ុងប  ីឱសថរបស់េយងខ ុ ំឬ 

• េពលេនះ្រត វបានដកក្រ់ មតកំិ ណតត់មរេបៀបមយួចំនួន។ 

 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect 
 

ជំពូកទី 5 ៖ ករទទួលបានឱសថតមេវជ ប  ស្រមាបអ់ កជំងឺមនិ 
ស្រមាកក ងមន ីេពទ្យរបស់េលកអ កតមរយៈគេ្រមាង 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 183 ? 

 

2. េលកអ ក្រត វសិ តក ុងស នភាពណាមយួខងេ្រកម ៖ 

• េលកអ កេនក ុងគេ្រមាងកលពីឆា មុំ ន។ 

o េយងខ ុ ំនឹងធានារ៉បរ់ងេលករផ តផ ងជាបេណា ះអសន ៃនឱសថ ក ុងអំឡុងេពល  90 ៃថ ដំបូងតមឆា ំ
្របតិទិន។ 

់ ់

o ករផ តផ ់ ងបេ់ ណា ះអសន េនះនឹងមានរហូតដល់េទ 30 ៃថ ៃនករេ្របឱសថេនឱសថស នលករ់យ 

និងរហូតដល់េទ 31 ៃថ ៃនករេ្រប្របាស់ឱសថេនឱសថស នែថទរំយៈេពលយូរអែងង  ។  

o ្របសិនេបេវជ ប  របស់េលកអ ក្រត វបានសរេសរក ុងរយៈេពលតិចៃថ  េនាះេយងខ ុនំឹងអនុ  តឲ្យ 
មានករបំេពញេ្រចនដង  េដម្បផ ី តផ ់ ងរ់ហូតដល់អតិបរមា 30 ៃថ ៃនករេ្រប្របាស់ឱសថេនឱសថស ន 
លករ់យ េហយរហូតដល់ 31 ៃថ ៃនករេ្រប្របាស់ឱសថេនឱសថស នែថទរំយៈេពលយូរអែង ង។ 

េលកអ ក្រត វែតបំេពញឱសថតមេវជ ប  េនឱសថស នក ុងបណា ញ។ 

o ឱសថស នែថទរំយៈេពលយូរអែង ងអចផ ល់ឱសថតមេវជ ប  របស់េលកអ កក ុងបរមិាណតិចតួចក ុង

េពលមយួេដម្បកីរពរករេ្របខ  ះខ យ។ 

• េលកអ កគឺជាសមាជកថ ិ កី ុងគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ។ 

o េយងខ ុ ំនឹងធានារ៉បរ់ងេលករផ តផ ់ ងជ់ាបេណា ះអសន ៃនឱសថរបស់េលកអ កក ុងអំឡុងេពល 90 ៃថ  
ដំបូងៃនសមាជិកភាពរបស់អ កេនកុ ងគេ្រមាងេនះ។  

o ករផ តផ ់ ងបេ់ ណា ះអសន េនះនឹងមានរហូតដល់េទ 30  ៃថ ៃនករេ្របឱសថេនឱសថស នលករ់យ 

និងរហូតដល់េទ 31 ៃថ ៃនករេ្រប្របាស់ឱសថេនឱសថស នែថទសុំខភាពរយៈេពលយូរអែង ង ។  

o ្របសិនេបេវជ ប  របស់េលកអ ក្រត វបានសរេសរក ុងរយៈេពលតិចៃថ  េនាះេយងខ ុនំឹងអនុ  តឲ្យ 
មានករបំេពញេ្រចនដង  េដម្បផ ី តផ ់ ងរ់ហូតដល់អតិបរមា 30 ៃថ ៃនករេ្រប្របាស់ឱសថេនឱសថស ន 
លករ់យ េហយរហូតដល់ 31 ៃថ ៃនករេ្រប្របាស់ឱសថេនឱសថស នែថទរំយៈេពលយូរអែង ង។ 

េលកអ ក្រត វែតបំេពញឱសថតមេវជ ប  េនឱសថស នក ុងបណា ញ។ 

o ឱសថស នែថទរំយៈេពលយូរអែង ងអចផ ល់ឱសថតមេវជ ប  របស់េលកអ កក ុងបរមិាណតិចតួចក ុង

េពលមយួេដម្បកីរពរករេ្របខ  ះខ យ។ 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect 
 

ជំពូកទី 5 ៖ ករទទួលបានឱសថតមេវជ ប  ស្រមាបអ់ កជំងឺមនិ 
ស្រមាកក ងមន ីេពទ្យរបស់េលកអ កតមរយៈគេ្រមាង 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 184 ? 

 

• អ កសិ តក ុងគេ្រមាងអស់រយៈេពលេលសពី  90ៃថ  េហយរស់េនក ុងមន ីរែថទរំយៈេពលែវង ្រពមទងំ្រត វករ

ករផ តផ ងឱសថភា មៗ។ ់ ់

o េយងខ ុ ំនឹងរ៉បរ់ងេលករផ តផ់ ងរ់យៈេពល 31 ៃថ  ចនំួនែតម ង ឬតិចជាងេនះ្របសិនេបេវជ ប  របស់អ ក

្រត វបានសរេសរស្រមាបរ់យៈេពលខ ីជាងេនះ។ េនះគឺជាករបែន មេទេលករផ តផ ់ ង ់

បេណា ះអសន ខងេល។  

o ្របសិនេបក្រមតៃិ នករែថទរំបស់េលកអ កផា ស់ប ូរ េនាះេយងខ ុ ំនឹងធានារ៉បរ់ងេលករផ តផ ់ ងឱស់  
ថបេណា ះអសន របស់េលកអ ក។ ករផា ស់ប ូរក្រមតៃិ នករែថទេំកតេឡងបានេនេពលែដលេលកអ ក 
្រត វបានអនុញាតឲ្យចកេចញពីមន ីរេពទ្យ។  វកេ៏កតេឡងេនេពលេលកអ កផា ស់ប ូរេទ 

ឬមកពកែី ន ងែថទសុំខភាពរយៈេពលយូរអែង ងផងែដរ។ 

o ្របសិនេប េលកអ កផា ស់ប ូរទីលំេនពីកែន ងែថទ ំឬមន ីររែថទយំៈេពលយូរអែង ង េហយ ្រត វករ 

ករផ តផ ់ ងបេ់ ណា ះអសន  េនាះេយងខ ុ ំនឹងរ៉បរ់ងេលករផ តផ ់ ងរ់យៈេពល 30 ៃថ ចនំនួមយួដង។ 

្របសិនេបេវជ ប  របស់េលកអ ក្រត វបានសរេសរក ុងរយៈេពលតិចៃថ  េនាះេយងខ ុនំឹងអនុ  តឲ្យ 

មានករបំេពញេឡងវញិេដម្បទទួី លបានករផ តផ ់ ងឱស់ ថសរបរុ ហូតដល់ 30 ៃថ ។ 

o ្របសិនេបេលកអ កផា ស់ប ូរទលំីេនពីកែន ងែថទឬមំ ន ីរែថទរំយៈេពលយូរអែង ង េហយ្រត វករ 

ករផ តផ ់ ងបេ់ ណា ះអសន  េនាះេយងខ ុ ំនឹងធានារ៉បរ់ងេលករផ តផ ់ ងបេ់ ណា ះអសន រយៈេពល 31 ៃថ  

ចំនួនមយួដង។ ្របសិនេបេវជ ប  របស់េលកអ ក្រត វបានសរេសរក ុងរយៈេពលពីរបីៃថ  េនាះេយងខ ុ ំនឹង 

អនុ  តឲ្យមានករបំេពញេឡងវញិេដម្បទីទួលបានករផ តផ ងឱស់ ថសរបរុ ហូតដល់ 31 ៃថ ។ 

o េដម្បេីស សំុករផ តផ ងឱសថជាបេណា ះអសន  សូមេហទូរស័ព េទកនែ់ផក េសវបេ្រមស មាជិក។ ់ ់
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ជំពូកទី 5 ៖ ករទទួលបានឱសថតមេវជ ប  ស្រមាបអ់ កជំងឺមនិ 
ស្រមាកក ងមន ីេពទ្យរបស់េលកអ កតមរយៈគេ្រមាង 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 185 ? 

 

េនេពលេលកអ កទទួលបានករផ តផ ងឱសថជាបេណា ះអសន  េនាះេលកអ កគប្បពីភិាក្សោជាមយួអ កផ ល់េសវែថទំ

របស់េលកអ កេដម ្បសីេ្រមចពីអ ីែដល្រត វេធ េនេពលអស់ឱសថ។ ខងេ្រកមេនះ គឺជាជេ្រមស របស់េលកអ ក៖ 

់ ់

• េលកអ កអចបូ រេទេ្របឱសថមយួេផ្សងេទៀត។ 

វអចមានឱសថមយួេផ្សងេទៀតែដលធានារ៉បរ់ងេដយគេ្រមាងេយងខុំ េហយសម្រសបស្រមាបេ់លកអ ក។ 

េលកអ កអចេហទូរស័ពេ ទកនែ់ផ កេសវសមាជកិ េដម្បេីស សំុប  ីឱសថធានារ៉បរ់ងែដល

ព្យោបាលស នភាពជំងឺែតមយួ។ ប  ីេនះ អចជួយ អ កផ លេសវែថទេំលកអ កក ុងករែស ងរកឱសថ

ធានារ៉បរ់ងែដលសម្រសបស្រមាបេ់លកអ ក។ 

ឬ 

់

• េលកអ កអចេស សំុករេលកែលង។ 

េលកអ ក នងអ កផ លេសវែថទរំបស់េលកអ កអចេស សំុេអយេយងខុំ ផ ល់ករេលកែលង។ ឧទហរណ៍ 

េលកអ កអចេសេ អយេយងខ ុ ំធានារ៉បរ់ងេលឱសថ េទះបីជាឱសថេនាះ មនសិ ិតក  ុងប  ីឱសថកេ៏ដយ។ 

ឬេលកអ កអចេស េអយេយងខ  ុ ំធានារ៉បរ់ងេលឱសថេដយគា នែដនកណំត។់ ្របសិនេបអ កផ ល់

េសវែថទរំបស់េលកអ ក្របាបថ់ា េលកអ កមានមូលេហតុសុខភាពសម្រសបេដម្បទីទលួបានករេលកែលង 

េនាះពកួេគអចជួយ េលកអ កក ុងករេស សំុករេលកែលង។ 

ិ ់

្របសិនេបឱសថែដលេលកអ កេ្រប្របាស់នឹង្រត វបានដកេចញពីប  ីឱសថ ឬ្រត វបានក្រមតក ិ ុងលក ខណ ណាមយួ 

េនឆា បំនា បេ់នាះេយងខ ុនំឹងអនុ  តឲ្យេលកអ កេសស ុំករេលកែលងមុនឆា បនាំ  ប។់  

• េយងខ ុ ំនឹងជ្រមាបេលកអ កពកីរែ្រប្រប លណាមយួេនក ុងករធានារ៉បរ់ងេលឱសថរបស់េលកអ កស្រមាបឆ់ា ំ

បនា ប។់ បនា បមក់  េលកអ កអចេស ឲ្យេយងខ ុផំ ល់ករេលកែលង នងធានារ៉បរ់ងេលឱសថតមលក ខណ 

ែដលេលកអ កចងប់ាន ែដលនឹង្រត វធានារ៉បរ់ងេនឆា បនាំ  ប។់  
ិ

• េយងខ ុ ំនឹងេឆ យតបេទសំេណ សំុករេលកែលង ក ុងរយៈេពល 72 េម៉ាង បនា បព់ីេយងខ ុ ំ បានទទួលករេស សំុ

របស់េលកអ ក (ឬលិខតអះិ អងគា្ំរទពីអ កេចញេវជ ប  របស់េលកអ ក)។ 

េដម្បែីស ងយល់បែន មអពំីសំេណ សំុករេលកែលង សូមេមលជំពូកទី 9 ។ 

្របសិនេបេលកអ ក្រត វករជនួយក ុងករេស សំុករេលកែលង េនាះេលកអ កអចទំនាកទំ់ នងែផ កេសវអតិថិជន។  ំ



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect 
 

ជំពូកទី 5 ៖ ករទទួលបានឱសថតមេវជ ប  ស្រមាបអ់ កជំងឺមនិ 
ស្រមាកក ងមន ីេពទ្យរបស់េលកអ កតមរយៈគេ្រមាង 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 186 ? 

 

E. ករផា ស់បូ រករធានារបរងស្រមាបឱ់សថរបស់េលកអក  ៉ ់

ករផា ស់បូ រករធានារ៉បរ់ងឱសថភាគេ្រចនេកតេឡងេនៃថ ទី 1 ែខមករ បែ៉ុន េយងអចបែន ម ឬដកឱសថេចញពីប  ី 

ឱសថក ងអំឡងឆា េំនាះ។ េយងខ ំកអ៏ចផា ស់ប រវធានករច្បោបអំ់ ពឱសថរបស់េយងខ ំ។ ឧទហរណ៍េយងអច ៖ ុ ុ  ុ ូ ិ ី  ុ 

• សេ្រមចចិត ថា្រត វករ ឬមន្រិ ត វករករយល់្រពមជាមនុស្រមាបឱស់ ថ។ (ករយល់្រពមជាមុនគឺជាករ 

អនុ  តពី Health Net Cal MediConnect មុនេពលេលកអ កអចទទួលបានឱសថ។) 

• បែន ម ឬប ូរបរមិាណឱសថែដលេលកអ កអចទទួលបាន (េហថាករក្រមតកំិ ណតបរ់ មិាណ) ។  

• បែន ម ឬផា ស់ប ូរកររតឹបន ឹងករព្យោបាលជាជហំនេលឱសថ។ (ករព្យោបាលជាជហំនមាននយ័ថា 

េលកអ ក្រត វែតព្យោយាមេ្របឱស ថមយួមនុេពលេយងខ ុ ំនងរឹ ៉ បរ់ងេលឱសថេផ្សងេទៀត។) 

ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន មអំពីវធិានករឱសថទងេំ នះ សូមេមល ែផ ក C េនេដម ជំពូកេនះ។ 

្របសិនេបេលកអ កកំពុងេ្របឱស ថែដល្រត វបានេគធានារ៉បរ់ងេនេដមឆា  ំេនាះេយងខ ុនំងមឹ នដិ កេចញ 

ឬបូ រករធានារ៉បរ់ងឱសថេនាះក ុងអឡុំងេពលេសសសល់ៃនឆា េំនាះេទេលកែលងែត៖ 

• ឱសថថ ី មានតៃម េថាកជាង ែដលមានភា បម់កជាមយួនូវឱសថែដលមានេនេលប  ីឱសថបច ុប្បន េនះ ឬ 

• េយងខ ុ ំបានសិក្សោថាឱសថេនាះមនមាិ នសុវត ិភាព ឬ  

• ឱសថ្រត វបានដកេចញពីទីផ្សោរ 

េដម្បបីានពត័ម៌ានបែន មេទេលអ ីែដលេកតេឡងេ នេពលមានករផា ស់ប ូរប  ីឱសថ េនាះេលកអ កែតងែតអច៖ 

• តមដនពត័ម៌ានថ ីៗអំពីប  ីឱសថេនេលអុីនធឺណិតតមអសយដ ន mmp.healthnetcalifornia.com ឬ 

• ទំនាកទំ់ នងមកេសវបេ្រមស មាជិកេដម្បពីិនិត្យប  ីឱសថចុងេ្រកយ តមរយៈេលខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ពីេម៉ាង 8 ្រពកឹ ដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ័ ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ 

និងៃថឈ បស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអក វញិេនៃថ េធ ករ 

បនា ប។់  ករេហទូរស័ព េនះ គឥតគតៃិ ថ ។ ឺ

www.mmp.healthnetcalifornia.com


េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect 
 

ជំពូកទី 5 ៖ ករទទួលបានឱសថតមេវជ ប  ស្រមាបអ់ កជំងឺមនិ 
ស្រមាកក ងមន ីេពទ្យរបស់េលកអ កតមរយៈគេ្រមាង 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 187 ? 

 

ករផា ស់ប ូរប  ីឱសថមយួចនំួននឹងេកតេឡងភា មៗ។ ឧទហរណ៍៖ 

• ឱសថគា នម៉ាកយីេហថ មីយួអចមានវញិ។ េពលខ ះ ឱសថគា នម៉ាកយីេហថ ីែដលមានេនេលទីផ្សោរ

មាន្របសិទ ភាពដូចឱសថម៉ាកយីេហេនក ុងប  ីឱសថឥឡូវេនះែដរ។ េនេពលវេកត េឡង េយងអចដក 

េចញឱសថមានម៉ាកយីេហ និងបែន មឱសថគា នម៉ាកយីេហថ ី បែ៉ុន ករចណំាយរបស់អ កស្រមាបឱស់ ថថ  ី

នឹងេនែតដូចគា ឬកន៏ឹងទបជាង។ 

េនេពលេយងខ ុ ំបែន មឱសថគា នម៉ាកយីេហថ ីៗ េនាះេយងខ  ុ ំកអ៏ចសេ្រមចចត ិ រក្សោទុកឱសថបច ុប្បន  

េនេលប  ី បុែ៉ន ្រត វផា ស់បូ រវធិានករធានារ៉បរ់ង ឬែដនកណំត។់ 

o េយង្របែហលជាមន្រិ បាបអ ់ កមុនេពលេយងេធ ករផា ស់ប ូរេនះេទ បុែ៉ន េយងនងេឹ ផ ឲ្យអ កនូវពត័ម៌ានអំព ី
ករផា ស់ប ូរជាកល់កឬក់ រផា ស់ប ូរែដលេយងបានេធ ពីមនុមក។ 

o េលកអ ក ឬអ កផ ល់េសវកម របស់េលកអ កអចេសស ុំ «ករេលកែលង» ពីករផា ស់ប ូរទងេំ នះបាន។ 

េយងខ ុ ំនឹងេផ ករជូនដំណឹងជាមយួនឹងជហំនែដលេលកអ កអចអនុវត េដម្ប យីកេទេសស ុំករណីេលក

ែលង។ សូមេមលជំពូកទី 9 ៃនេសៀវេភែណនាេំនះស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន មអពំីករណីេលកែលង។ 

• ឱសថ្រត វបានដកេចញពីទីផ្សោរ។  ្របសិនេបរដ បាលចំណីអហរ នងឱសិ ថ (FDA) 

និយាយថាឱសថែដលេលកអ កេ្របមនមាិ នសុវត ិភាព ឬអ កផលិតឱសថ្រត វលុបបំបាតឱស់ ថេចញពទីីផ្សោរ 

េនាះេយងនឹងដកវេចញពបី  ីឱសថ។ ្របសិនេបេលកអ កទទួលទនឱសថ េយងន ឹងឲ្យេលកអ កដងអំឹ ពីវ។ 

េលកអ កអចនយិាយជាមយួេវជ បណិ តរបស់អ កអំពជេី ្រមស េផ្សងេទៀត។ 

េយងខ ុ ំអចេធ ករផា ស់ប ូរេផ្សងៗេទៀតែដលបះ៉ពល់ដល់ឱសថែដលេលកអ កេ្រប្របាស់។ 
េយងនឹង្របាបេ់លកអ កជាមនុអំពីករផា ស់ប ូរេផ្សងៗេទេលប  ីឱសថ។ ករផា ស់បូរ េនះអចេកតេឡង  ្របសិនេប៖ 

• FDA ផ ល់ករែណនាថំ ី ឬមានករែណនាគ ំ នីកិថ អំី ពីឱសថ។  

• េយងខ ំបែន មឱសថគា នម៉ាកយីេហថ ីស្រមាបទ់ីផ្សោរ នង ុ ិ

o ផា ស់ប ូរឱសថមានម៉ាកយីេហែដលកពុំងមានេនក ុងប  ីឱសថ ឬ  

o ផា ស់បូ រវធិានករ ឬករកំណតធ់ានារ៉បរ់ងស្រមាបឱ់សថែដលមានម៉ាកយីេហ។ 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect 
 

ជំពូកទី 5 ៖ ករទទួលបានឱសថតមេវជ ប  ស្រមាបអ់ កជំងឺមនិ 
ស្រមាកក ងមន ីេពទ្យរបស់េលកអ កតមរយៈគេ្រមាង 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 188 ? 

 

េនេពលែដលករផា ស់បូ រទងំេនះបានេកត េឡង េយងខ  ុ ំនង៖ឹ  

• ្របាបេ់លកអ កយ៉ាងេហចណាស់ 30 ៃថ មនុេពលេយង ផា ស់ប ូរេលប  ីឱសថ ឬ 

• អនុញាតឲ្យអ កបានដងឹ េហយ ផ ល់ជូនអ កនូវករផ តផ ់ ងឱ់សថរយៈេពល 30 ៃថ បនា បព់អ ី កេសស ុំករ 

បំេពញជាថ ី។  

េនះនឹងផ ល់រយៈេពលឲ្យេលកអ កនយិាយជាមយួេវជ បណិ តេលកអ ក ឬអ កេចញេវជ ប  េផ្សងេទៀត។ គាត ់

ឬនាងអចជួយ េលកអ កក ុងករសេ្រមច៖ 

• ្របសិនេបមានឱសថ្រសេដៀងគា េនក ុងប  ីឱសថ េលកអ កអចេ្របវជនួំ ស ឬ  

• េស សំុករណីេលកែលងពីករផា ស់បូ រទងំេនះ។ េដម្បែីស ងយល់បែន មអពំីករេស សំុករេលកែលង សូម

អនជំពូកទី 9។ 

េយងខ ុ ំអចនងផាឹ  ស់ប ូរឱសថែដលេលកអ កេ្រប្រ បាស់ែដលមនបិ ះ៉ពល់ដល់េលកអ កក ុងេពលបច ុប្បន ។ 

ចំេពះករផា ស់ប ូរែបបេនះ ្របសិនេបេលកអ កកំពុងេ្របឱសថែដល្រត វបានេគធានារ៉បរ់ងេនេដមឆា  ំ
េនាះជាទូេទេយងខ ុ ំនងមឹ និដកេចញ ឬបូ រករធានារ៉បរ់ងឱសថេនាះក ុងអឡុំងេពលេសសសល់ៃនឆា េំនាះេទ។  

ឧទហរណ៍៖ ្របសិនេបេយង ខ ុ ំដកឱសថែដលេលកអ កកពុំងេ្រប្របាស់ េហយបេង នករចំណាយបែន មេលឱសថរបស់ 

េលកអ កឬ ក្រមតិករេ្រប្របាស់របស់វ េនាះករផា ស់ប ូរនងមឹ នបិ ះ៉ពល់ដល់ករេ្រប្របាស់ឱសថរបស់េលកអ ក 

ឬអ ីែដលេលកអក បានចណំាយស្រមាបឱ់សថស្រមាបេ់ពលេវលែដលេនេសសសល់ក ុងឆា េំនាះេទ។ 

F. ករធានារបរងេលឱសថក ង ករណីពិេសស ៉ ់ ុ

F1. ្របសិនេបេលកអ កកំពុងស ិតក ុងមន ីរេពទ្យ ឬមន ីរែថទជំំនាញែដលធានារ៉បរ់ងេដយគេ្រមាងេយងខ ុ ំ 

្របសិនេបេលកអ ក្រត វបានចូលស្រមាកេនមន ីរេពទ្យ ឬមន ីរែថទជំំនាញែដលធានារ៉បរ់ងេដយគេ្រមាងេយងខ  ុ ំ 

ជាទូេទ េយងខ ុនំឹងធានារ៉បរ់ងេលៃថ ឱសថតមេវជ ប  របស់េលកអ ក ក ុងអំឡុងេពលស កេ់នេនាះ។ េលកអ ក

មនិចបំាច្់រត វបងៃ់ថ សហចណំាយេឡយ។ េនេពលែដលេលកអ កចកេចញពមន ីរេពទ្យ ឬមន ីរែថទជំំនាញ េយងខ  ុ ំ

នឹងធានារ៉បរ់ងេលឱសថរបស់េលកអ ក ដរបណាឱសថទងំេនាះ បំេពញតមវធិានទងអសំ ់ស្រមាបក់រធានារ៉បរ់ង

របស់េយងខ ុ ំ។ 

ី



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect 
 

ជំពូកទី 5 ៖ ករទទួលបានឱសថតមេវជ ប  ស្រមាបអ់ កជំងឺមនិ 
ស្រមាកក ងមន ីេពទ្យរបស់េលកអ កតមរយៈគេ្រមាង 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 189 ? 

 

េដម្បែីស ងយល់បែន មអពំីករធានារ៉បរ់ងឱសថ និងពអ ី ែីដលេលកអ ក្រត វបង ់សូមេមលជំពូកទី 6។ 

F2. ្របសិនេបេលកអ កកំពុងស ិតក ងមន ីរែថទរំយៈេពលែវង ុ

តមធម ត មន ីរែថទរំយៈេពលែវង ដូចជាមណ លែថទ ំមានឱសថស នផា ល់ខួ ន ឬឱសថស នែដលផ តផ ់ ងឱស់ ថ

ដល់អ កស កេ់នទងំអស់របស់ខ ួន។ ្របសិនេបេលកអ កកំពុងស កេ់នក ុងមន ីរែថទរយំ ៈេពលែវង េនាះេលកអ កអច

ទទួលយកឱសថតមេវជប   េនឱសថស នៃនមន ីរេនាះ ្របសិនេបវជាែផ កមយួៃនបណា ញេយងខ ុ ំ។ 

សូមពិនិត្យេមល ប  ីរយេឈ ះអ កផ ល់េសវែថទ ំនិងឱសថស ន េដម ្បែីស ងយល់ ថាេតឱសថស នេនមនី រែថទំ

រយៈេពលែវងរបស់េលកអ ក គឺជាែផ កមយួៃនបណា ញរបស់េយងខ ុ ំែដរឬេទ។ ្របសិនេបមនែមន ឬ្របសិនេបេលក

អ ក្រត វករពត៌័ មានបែន ម សូមទកទងែ់ ផ កេសវបេ្រមស មាជិក។ 
ិ

F3. ្របសិនេបេលកអ កស ិតេនក ុងកម វធីិែថទដំំណាកក់លចុងេ្រកយែដលបានប  កទ់ទួលស ល់េដយ 
Medicare  

ឱសថមនធា ប្់រត វបានធានារ៉បរ់ងេដយករែថទដំណំាកក់លចុងេ្រកយ នងគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំក ុងេពលែតមយួ

េឡយ។  
ិ ិ

• ្របសិនេបេលកអ ក្រត វបានចុះេឈ ះេនកុ ងមន ីរព្យោបាលជំងឺដំណាកក់លចុងេ្រកយរបស់ Medicare េហយ

្រត វករឱសថបំបាតក់រឈចឺប ់ឱសថបំបាតចេ់ ង រ ឱសថប ុ ះលមក ឬ្របឆាងំករថបអ់រម ណ៍ែដលមន្រត វ

បានធានារ៉បរ់ងេដយមន ីរព្យោបាលជំងដឺំណាកក់លចុងេ្រកយរបស់េលកអ ក េដយសរែតវមនិទកទ់ងនឹង

ជំងឺដំណាកក់លចុងេ្រកយ និងស នភាពពកព់ន័រ បស់េលកអ ក េនាះគេ្រមាងេយងខ ុ្ំរត វែតទទួលករ

ជូនដណឹំងពអ កេចញេវជ ប   ឬអ កផ ល់េសវែថទៃំនមន ីរព្យោបាលជំងឺដណំាកក់លចុងេ្រកយរបស់េលក

អ កថា ឱសថេនាះមនពកព់ន័  មុនេពលែដលគេ្រមាងេយង អចធានារ៉បរ់ងឱសថេនាះបាន។ 

ិ

ី

ិ

• េដម្បបីង រករយឺតយ៉ាវក ុងករទទួលបានឱសថមនពកព់ន័ណា មយួែដលគួរ្រត វបានធានារ៉បរ់ងេដយគេ្រមាង

េយងខ ុ ំ េនាះេលកអ កអចេស សំុឲ្យអ កផ ល់េសវមនី រព្យោបាលជំងឺដំណាកក់លចុងេ្រកយ ឬអ កេចញ

េវជ ប  របស់េលកអ កឲ្យធានា្របាកដថាេយងបានទទួលករជូនដណឹំងែដលថាឱសថេនាះមនពិ កព់ន័  

មុនេពលែដលេលកអ កេសសុ ំឲ្យឱសថស នផ តផ ់ ងឱ់សថេទតមេវជ ប  របស់េលកអ ក។ 

ិ



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect 
 

ជំពូកទី 5 ៖ ករទទួលបានឱសថតមេវជ ប  ស្រមាបអ់ កជំងឺមនិ 
ស្រមាកក ងមន ីេពទ្យរបស់េលកអ កតមរយៈគេ្រមាង 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 190 ? 

 

្របសិនេបេលកអ កចកេចញពីមន ីរែថទដំំណាកក់លចុងេ្រកយ គេ្រមាងេយងខុំ គួរែតធានារ៉បរ់ងេលឱសថទងំអស់

របស់េលកអ ក។ េដម្បបីង រករយឺតយ៉ាវណាមយួេនឱសថស នេនេពលែដលអត ្របេយាជនៃន៍ ករែថទដំណំាកក់ល

ចុងេ្រកយ Medicare របស់េលកអ កប  ប ់េនាះេលកអ កគួរយកឯកសរេទកនឱស់ ថស នេដម្បបី  កថ់ា 

េលកអ កបានចកេចញពករែថទដំំណាកក់លចុងេ្រកយេហយ។ សូមេមល ែផ កមុនៗៃនជំពូកេនះ ែដលនយិាយអពំី
វធិាននានាស្រមាបទទួ់ លបានករធានារ៉បរ់ងឱសថេ្រកម Part D ។ 

ី

េដម្បសិីក្សោបែន មអំពអត ្របេយាជនៃន៍ ករែថទដំណំាកកល់ ចុងេ្រកយ សូមេមល ជំពូកទី 4។ ី

G. កម វធសពសុវតិ ភាពឱសថ និងករ្រគប្រគ់ ងឱសថ ិ ី  ី ី

G1. កម វធីិស្រមាបជ់ួយសមាជ ិកឲ្យេ្រប្របាស់ឱសថ្របកបេដយសុវតិ ភាព 

រល់េពលែដលេលកអ កទទលួករផ តផ ់ ងឱ់សថតមេវជ ប   េនាះេយងខុនំ ឹងែសង រកប  ែដលអចេកត

មានដូចជាកហុំសឆ ងឱសថ ឬឱសថែដល៖ 

• មនចិ បំាច្់រត វករេ្រពះថាេលកអ កកំពុងេ្របឱសថដៃទេទៀតែដលមាន្របសិទ ភាពដូចគា  

• មនមាិ នសុវត ិភាពស្រមាបអ់យុ ឬេភទរបស់េលកអ ក 

• អចេធ ឲ្យេលកអ កេ្រគាះថា ក ់្របសិនេបេលកអ កទទួលទនក ុងេពលែតមយួ 

• មានសរធាតុផ្សែំដលេលកអ កអចនឹងមាន្របតកម ិ ជាមយួ 

• មានបរមិាណៃនឱសថបំបាតក់រឈចឺបែ់ដលមានសរធាតុេញ នេដយមនិមានសុវតភា ិ ព 

្របសិនេបេយងខុំ រកេឃញប  ែដលអចមានេនក ុងករេ្របឱសថតមេវជ ប  របស់េលកអ ក េនាះេយងខុនំ ឹងេធ ករ

ជាមយួអ កផ ល់េសវែថទរំបស់េលកអក េដម្បែីកត្រម វប  េនះ។ 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect 
 

ជំពូកទី 5 ៖ ករទទួលបានឱសថតមេវជ ប  ស្រមាបអ់ កជំងឺមនិ 
ស្រមាកក ងមន ីេពទ្យរបស់េលកអ កតមរយៈគេ្រមាង 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 191 ? 

 

G2. កម វធីិេដម្បជីួយដ ល់សមាជិកក ុងករ្រគប្រគ់ ង ឱសថរបស់ពួកេគ 

្របសិនេបេលកអ កេ្របឱ សថស្រមាបស ់ នភាពេវជស  ស េផ្សងៗគា   េហយ/ឬកេ៏នក ុងកម វធិី្រគប្់រគងឱសថេដម្ប  ី

ជួយ េលកអ កេធ ករព្យោបាលេដយេ្របថា មំានសរធាតុេញ នរបស់អ កេដយសុវត ិភាព េលកអ កអចនងមានសិទ ិ
ទទួលបានេសវនានា េដយឥតគិតៃថ  តមរយៈកម វធិី្រគប្់រគងករព្យោបាលេដយឱសថ (MTM)។ កម វធិីេនះ 

ជួយ េលកអ ក និងអ កផ ល់េសវែថទេំលកអ កេដម ្បឲ្យី ្របាកដថាឱសថរបស់េលកអ កកំពុងែតមាន្របសិទ  ិ

ភាពេដម្បែីកលម សុខភាពេលកអ កឲ្យកនែត់ ្របេសរេឡង ។ ឱសថករ ីឬអ កវជិា ជីវៈែផ កសុខភាពេផ្សងេទៀតនឹងផ ល់

ជូនេលកអ កនូវករ្រត តពិនិត្យយ៉ាងទូលំទូលយេលឱសថ្រគបម់ុខរបស់េលកអ ក េហយពិភាក្សោជាមយួេលកអ កអំព៖  

ឹ

ី

• រេបៀបទទួលបានអត ្របេយាជនេ៍្រចនបផុំតពឱសថែដលេលកអ កេ្រប ី

• រល់កង ល់ណាមយួែដលេលកអ កមានដូចជា ៃថ ចំណាយេលករេ្របឱសថ និង្របតិកម ឱសថ 

• រេបៀបដ្៏របេសរបំផុតក ុងករេ្របឱសថរបស់េលកអ ក 

• រល់សំណួរ ឬប  ណាមយួែដលេលកអ កមានចំេពះឱសថ្រត វករេវជប    និងមន្រត វករេវជ ប  

របស់េលកអ ក 
ិ

េលកអ កនឹងទទលួបានករសេង បជាលយលក ណ៍អក្សរអំពករពិភាក្សោេនះ។ ករសេង បមានែផនករសកម ភាពសីព 

ករេ្របឱសថែដលែណនាពំអ ែីដលេលកអ កអចេធ  េដម ្បអីចេ្រប្របាស់ឱសថេលកអ កឲ្យបានល បផុំត។ េលកអ កក៏

នឹងទទលួបានប  ីឱសថផា ល់ខួ នែដលនងប  ូលនូវឱសថទងំឡាយណាែដលេលកអ កកំពុងេ្រប្របាស់ និងព

មូលេហតុែដលេលកអ កេ្របឱស ថទងេំ នះ។ េលសពីេនះេទៀត េលកអ កនឹងទទួលបានពត័ម៌ានអពំីករេបាះបង ់

េចលៃនករព្យោបាលេដយេវជ ប  េដយសុវត ិភាពែដលជាសរធាតុែដល្រត វបាន្រគប្់រគង។ 

ី ី

ី

ឹ ី

វជាករ្របេសរក ុងករកណំតេ់ពលណាតជ់បួេដម្ប្ីរត តពនិត្យិ ឱសថរបស់េលកអ ក មុនករជួបពិេ្រគាះ «សុខុមាលភាព» 

្របចឆំា រំបស់េលកអ ក េដម្បឲ្យី េលកអ កអចនិយាយជាមយួេវជ បណិ តេលកអ កអំពែផនករសកម ភាព និងប  ី
ឱសថរបស់េលកអ ក។  សូមយកែផនករសកម ភាព និងប  ីឱសថរបស់េលកអ កមកជាមយួេនេពលជួបពិេ្រគាះ ឬ

េនរល់េពលែដលេលកអ កពិភាក្សោជាមយួេវជ បណ ិ ត ឱសថករ ីនិងអ កផ ល់េសវកមសុ ខភាពដៃទេផ្សងេទៀតរបស់

េលកអ ក។ ដូចគា ផងែដរ សូមយកប  ីឱសថរបស់េលកអ កមកជាមយួ ្របសិនេបេលកអ កេទកនមន ់ ីរេពទ្យ ឬ

បន បស់េ ង ះបនា ន។់ 

ី



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect 
 

ជំពូកទី 5 ៖ ករទទួលបានឱសថតមេវជ ប  ស្រមាបអ់ កជំងឺមនិ 
ស្រមាកក ងមន ីេពទ្យរបស់េលកអ កតមរយៈគេ្រមាង 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 192 ? 

 

កម វធិី្រគប្់រគងករព្យោបាលេដយករេ្របឱសថគ មានលក ណៈស័ ្រគចិត  និងឥតគតៃិ ថ ស្រមាបស់មាជិកែដលមាន

លក ណៈសម្បត ិ្រគប្់រគាន។់ ្របសិនេបេយងខុំ មានកម វធិីែដលសម្រសបនឹងត្រម វកររបស់េលកអ ក េនាះេយងខុំ នឹងចុះ

េឈ ះអ កចូលក ុងកម វធិីេនះ េហយេផ ពត័ម៌ានជូនេលកអ ក។ ្របសិនេបេលកអ កមនចងិ ចូ់លរមួក ុងកម វធិីេនះ សូមជូន

ដណងដល់េយងខ ុ ំេនាះេយងខំុ នឹងដកេឈ ះេលកអ កេចញពីកម វធីី។ 

ឺ

ំ ឹ

្របសនេបេលកអ កមានសំណួរណាមយួអំពកម វធទងេំ នះ សូមទនំាកទំ់ នងែផ កេសវអតថជន។  ិ  ី ិ ី ិ ិ

G3. កម វធីិ្រគប្់រគងឱសថេដម្បជីួយ សមាជិកេដយេ្របឱសថមានសរធាតុេញ ន េដយសុវតិភាព  

Health Net Cal MediConnect  មានកម វធិមីយួែដលអចជួយ សមាជិកេដយករព្យោបាលេ្រប្របាស់ថា មំាន 

សរធាតុេញ នតមេវជ ប  របស់ពកួេគ ឬករព្យោបាលដេ៏ទៀតែដលមនិ្រត វបានេគេ្រប្របាស់ជាញឹកញាប។់ 

កម វធិីេនះ្រត វបានេគេហថាជាកម វធិី្រគប្់រគងឱសថ (DMP)។  

្របសិនេបេលកអក េធ ករព្យោបាលេដយេ្រប្របាស់ថា េំញ នែដលេលកអ កទទួលបានពេីវជ បណិ តឬឱសថស នជា 

េ្រចន ឬ្របសិនេបអ  កមានករេ្រប្របាស់ថា េំញ នេ្រចនថ  ីៗេនះេយងខ ុ ំអចនយិាយជាមយួេវជ បណិ តរបស់េលកអ ក 

េដម្ប្ីរបាកដថាករព្យោបាលេដយថា េំញ នរបស់េលកអ កគឺសម្រសប និងចបំាចខ់ងេវជ ស ស ច្បោស់លស់។ 

េដយេធ ករជាមយួេវជបណ ិ តរបស់េលកអ ក ្របសិនេបេយងខុំ សេ្រមចថាករេ្រប្របាស់ថា មំានសរធាតុេញ ន 

តមេវជ ប  របស់េលកអ ក ឬករព្យោបាលេដយថា រំងំបអ់រម ណ៍មនមាិ នសុវត ិភាព េយងអចកណំតពី់រេបៀប 

ែដលេលកអ កអចទទួលបានករព្យោបាលទងេំ នាះ។ ករកំណតក្រ់ មតអិ ចរមប ួ ូ  ល៖ 

• ត្រម វឲ្យេលកអ កទទួលបានេវជ ប  ទងអសំ ់ស្រមាបឱស់ ថទងេំ នាះពីឱសថស នជាកល់ក ់នង/ឬ 

ពីេវជ បណ ិ តពត្រិ បាកដ 
ិ

• ករកំណតប់រមិាណឱសថទងំេនាះែដលេយងអចធានារ៉បរ់ងស្រមាបេ់លកអក  

្របសិនេបេយងខ ុ ំគិតថាមានករកំណតម់យួឬេ្រចនគួ រែតអនុវត ចំេពះេលកអ ក េនាះេយងខ  ុ ំនឹងេផ លិខិតមយួជាមុន។ 

លិខិតេនះនងពន្យឹ ល់អពីំករកំណតក្រ់ មតែិ ដលេយងខ ុគំិតថាគួរអនុវត ។  

េលកអ កនឹងមានឱកស្របាបេ់យងខ ុ ំថាេតេវជ បណ ិ ត ឬឱសថស នមយួណាែដលេលកអ កចងេ់្រប្របាស់ 
េហយពត័ម៌ានណាមយួែដលអ កគិតថាសំខនស់្រមាបេ់យងដ ឹង។ េយងសេ្រមចកំណតក់រធានារ៉បរ់ងរបស់ 

អ កស្រមាបក់រព្យោបាលទងេំ នះបនា បព់អ ី កមានឱកសេឆ យ តប េយងនឹងេផ េលកអ កនូវសំបុ្រតមយួេផ្សង 

េទៀតែដលអះអងពីករកណំត។់  



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect 
 

ជំពូកទី 5 ៖ ករទទួលបានឱសថតមេវជ ប  ស្រមាបអ់ កជំងឺមនិ 
ស្រមាកក ងមន ីេពទ្យរបស់េលកអ កតមរយៈគេ្រមាង 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 193 ? 

 

្របសិនេបេលកអ កគិតថាេយងខ  ុ ំមានកំហុស េលកអ កមនយិ ល់្រសបថាេលកអ កកំពុងសិតក  ុងហនភិយ័ៃនករេ្រប 
្របាស់មនិ្រតឹម្រត វេលឱសថតមេវជ ប   ឬេលកអ កមនិយល់្រសបនឹងករកណំតក្រ់ មតិ េនាះេលកអ ក 

និងអ កេចញេវជ ប  របស់េលកអ កអចដកព់ក្យបណឹ ងឧទ រណ៍បាន។ គេ្រមាងរបស់េយងខុំ នឹងពិនិត្យេឡង វញិ 

នូវបណឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក េហយេចញេសចក ីសេ្រមចឲ្យេលកអ ក ្របសិនេបេយងបន  បដិេសធែផ ក 

ណាមយួៃនបណឹ ងឧទ រណ៍របស់អ កទកទ់ងេទនឹងករកណំតចំ់ េពះសិទ េ្រប្របាស់របស់អ កចំេពះករព្យោបាល 

េយងនឹងេផ ករ ណីរបស់អ កេដយស័ យ្របវត ិេទកនអ់ង ភាពពិនិត្យេឡងវ ញិេដយឯករជ្យ (Independent Review 

Entity, IRE) ។ (េដម ្បែីស ងយល់ពរេបៀបដកព់ក្យបណឹ ងឧទ រណ៍ សូមេមលជំពូកទី 9 ។) ី

DMP មនិអនុវត េលេលកអ ក ្របសិនេបេលកអ ក៖ 

• មានប  សុខភាពមយួចំននួ ដូចជាជម មហឺ រកី ឬជំងឺ sickle cell 

• កំពុងទទួលបានសង ហដ ន ថា បំំបាតក់រឈចឺបប់េណា ះអសន  ករែថទជំីវតិចុងេ្រកយ ឬ  

• រស់េនកុ ងមណ លែថទសុំខភាពរយៈេពលយូរ។ 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 194 ? 

 

ជំពូកទី 6៖ អីែ ដលេលកអ ក្រត វបងៃ់ថ ស្រមាបឱ់សថតមេវជ ប  ៃនកម វធិី 

Medicare និង Medi-Cal របស់េលកអ ក 

េសចក េផ ម ី 

ជំពូកេនះ ្របាបព់ីអ ែីដលេលកអ ក្រត វបងស់្រមាបឱ់សថ្រតវ ករេវជ ប  ែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រករបស់េលកអ ក។ ពក្យថា 

«ឱសថ» េយងខ ុ ំមាននយ័សេម េទេល៖ 

• ឱសថ្រត វករេវជ ប   Medicare Part D, និង 

• ឱសថនិងបរកិ រែដល្រតវ បានធានារ៉បរ់ងេនេ្រកមកម វធិី Medi-Cal, និង 

• ឱសថ និងបរកិ រែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ងេដយគេ្រមាងក ុងនាមជាអត ្របេយាជនបែ៍ ន ម។ 

េដយសរេលកអ កមានសិទ ចូិលរមួកម វធិី Medi-Cal េនាះេលកអក នឹងទទលួបាន «ជនួយបែន ម» (Extra Help) ព

កម វធិី Medicare េដម្បជួី យបង  ៃ់ថ ឱសថតមេវជប   ៃនកម វធ Medicare Part D របស់េលកអ ក។ 

ំ ី
ិ ី

ជំនួយបែន មគឺជាកម វធិី Medicare ែដលជួយដល  ់េលកអ កែដលមាន្របាកចំ់ ណូលនិងធនធានតចតួិ ច 

អចកតបន ់ យករចំណាយេលឱសថតមេវជ ប  របស់ Medicare Part D ដូចជាៃថ បុព លភធានារ៉បរ់ង 

ទឹក្របាកធ់ានា និងៃថ សហចណំាយ។ ជំនួយបែន ម ក្៏រត វបានេហម្យោង៉េទៀតែដរថា “្របាកឧបត ់ ម ស្រមាបអ់ ក

មានចំណូលទប” ឬ “LIS”។ 

 

ពក្យគន ឹះេផ្សងេទៀត និងនិយមនយ័របស់វមានេនក ុងលំដបអក្ស់ រ្រកមេនក ុងជំពូកចុងេ្រកយៃន 

េសៀវេភែណនាសំមាជកិ។ 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 6 ៖ អ ីែដលេលកអ ក្រត វបងៃ់ថ ស្រមាបឱ់សថមានេវជ ប  ៃនកម វធីិ 
Medicare និង Medi-Cal របស់េលកអ ក 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 195 ? 

 

េដម្បយីល់ដឹងបែន មពឱសថ្រត វករេវជ ប   េនាះអ កអចេមល េនកុ ងកែន ងទងេំ នះ៖ ី

• ប  ីឱសថសិ តេ្រកមករធានារ៉បរ់ងរបស់េយង។  

o េយងខ ុ ំេហប  ីេនះថា «ប  ីឱសថ»។ ប  ីេនះ្របាបេ់លកអ កនូវ៖ 

– ឱសថណាមយួែដលេយងខ ុបំងៃ់ថ ជូន 

– ្របេភទ កររចូលរមួចណាយទងំបី ែដលឱសថនមីយួៗសិត េន 

– ថាេតមានករដកក់ំហិតណាមយួែដរឬេទ េទេលឱសថ 

o ្របសិនេបេលកអ ក្រត វករប  ីឱសថចម ងមយួច្បោប ់សូមទូរស័ពេ ទកនេ់សវបេ្រមស មាជិក។  

េលកអ ក កអ៏ចែស ងរកប  ីឱសថបានផងែដរេនេលេគហទំពរ័េយងខ ុ ំតមរយៈ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ ប  ីឱសថេនេលេគហទំពរ័ គឺជានិច កលចុងេ្រកយបំផុត។ 

• ជំពូកទី 5 ៃនេសៀវេភែណនាសំមាជិកេនះ។  

o ជំពូកទី 5 ្របាបព់ីរេបៀបទទួលបានឱសថ្រត វករេវជ ប  ស្រមាបអ់ កជងំឺមនសិ ្រមាកក ុងមន ីេពទ្យ

របស់េលកអ កតមរយៈគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ។  

o វមានវធិាននានាែដលេលកអ ក្រត វអនុវត តម។ វក្៏របាបផងែ់ ដរព្របេភទណាមយួៃនឱសថ្រត វករ

េវជ ប  េនះ ែដល មន្រិ ត វបានធានារ៉បរ់ងេដយគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ។ 
ី

• ប  ីេឈ ះឱសថស ន និងអ កផ ល់េសវែថទរំបស់េយងខ  ុ។ំ  

o េស រ្រគបក់រណីទងអសំ ់ េលកអ ក្រត វែតេ្រប្របាស់ឱសថស នក ុងបណា ញេដម្បទទី ួលបានឱសថ

ែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ងរបស់េលកអ ក។ ឱសថស នក ុងបណា ញ គឱសថស នែដលបានឯកភាព

េធ ករជាមយួេយងខ ុ ំ។  
ឺ

o ប  ីេឈ ះឱសថស ន និងអ កផ ល់េសវែថទ ំមានប  ីរយនាមឱសថស នក ុងបណា ញ។ េលកអ ក

អចអនបែន មអំពឱសថស នក ុងបណា ញ េនកុង ជំពូកទ 5។ ី ី

 

www.mmp.healthnetcalifornia.com
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A. ករពន្យលពអត ្របេយាជន (EOB) ់ ី ៍

គេ្រមាងេយងខ ុ ំតមដនេទេលឱសថ្រត វករេវជ ប  របស់េលកអ ក។ េយងខុំ តមដនេលតៃម ពីរ្របេភទ៖ 

• តៃម េចញពេហេប៉ផា ល់របស់េលកអ ក។ េនះគឺជាចំនួនទឹក្របាកែ់ដលេលកអ កឬអ កេផ្សង

េទៀតតងនាមជំនួសឲ្យេលកអ ក បងៃ់ថ ស្រមាបេ់វជ ប  របស់េលកអ ក។ 
ី

• តៃម សរបុៃនឱសថរបស់េលកអ ក។ េនះគឺជាចំននួទឹក្របាកែ់ដលេលកអ ក ឬអ កេផ្សងែដលតងនាមជនួំ សឲ្យ

េលកអ ក បងៃ់ថ សំរបេ់វជប   របស់េលកអ ក បកូរមួនងចំនួនទកឹ្របាកែ់ដលេយង ខ ុ ំបង។់ ឹ

េនេពលេលកអ កទទួលបានឱសថ្រត វករេវជ ប  តមរយៈគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ េនាះេយងខុំ េផ ជូនអ កនូវ

របាយករណ៍មយួេហថា ករពន្យល់អំពអត ្របេយាជន។៍ េយងខ ុ ំេហវកតថ់ា EOB ។ EOB 

មានពត័ម៌ានបែន មអំពីឱសថអ កេ្រប្របាស់។ EOB រមួមាន៖ 
ី

• ពត៌ម័ានស្រមាបែខ់ េនាះ។ របាយករណ៍េនះ ្របាបអ់ កពឱសថ្រត វករេវជប   ណាមយួែដលេលកអ កបាន

ទទួល។ វបង ញពតៃី ម ឱសថសរបុ, អ ីែដលេយងខុំ បងៃថ់  ជូន និងអ ីែដលេលកអ ក នងអ កេផ្សងបងៃ់ថ 

ស្រមាបអ់ ីែដលេលកអ កបានបង។់ 

ី

ិ

• ពត៌ម័ាន «តងំពីេដមឆា រំហូតមកដល់បច ុប្បន »។ េនះគឺជាតៃម ឱសថសរបុរបស់េលកអ ក និងករបងៃ់ថ សរបុ

ែដលបានេធ េឡងចបត់ងំពីៃថ ទ 01 ែខមករ។ ី

េយងខ ុ ំផ ល់ជូននូវករធានារ៉បរ់ងេលឱសថែដលមនបានធានារ៉បរ់ងេនេ្រកមកម វធិី Medicare។  ិ

• ករបងៃ់ថ ស្រមាបឱ់សថទងេំ នះ នឹងមនរបប់  ូ លេទកុ ងតៃម សរបេុ ចញពេហេប៉ផា ល់របស់េលកអ ក

េឡយ។  
ិ ី

• េដម្បែីស ងយល់ថាេតឱ សថណាមយួែដលគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំធានារ៉បរ់ងជូន សូមេមល ប  ីឱសថ។ 
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B. រេបៀបតមដនតៃម ៃនឱសថរបសេលកអ ក ់

េដម្បតីមដនតៃម ឱសថរបស់េលកអក  នងករបង្់របាកែ់ដលេលកអ កបានេធ  េយងខុំ េ្រប្របាស់នូវកណំត្់រតែដល

េយងខ ុ ំទទួលបានពីេលកអ ក និងពឱសថស នរបស់េលកអ ក។ ខងេ្រកមេនះ គឺជាវធិីែដលេលកអ កអចជួយ  

េយងខ ំបាន៖ 

ិ

ី

 ុ

1. េ្រប្របាស់បណ័ សមា ល់សមាជិករបស់េលកអ ក។ 

សូមបង ញបណ័ សមា ល់សមាជិករបស់េលកអ ករល់េពលែដលេលកអ កឲ្យេគផ តផ ងបំ់ េពញតមេវជ ប  របស់ 

េលកអ ក។ េនះ នឹងជយួេ  យងខ  ុ ំឲ្យដងពករផ តផ ់ ងឱ់សថតមេវជ ប   នងអ ីែដលេលកអ កបង។់ 

់

ឹ ី ិ

2. ្រត វ្របាកដថា េយងខ  ុ ំមានពត៌ម័ានែដលេយងខ ុ ំ្រត វករ។ 

ឲ្យេយងខុំ នូវបង នៃ់ដឱសថែដលេលកអ កបានបងៃ់ថ រចួមយួច្បោប។់ អ កអចេស សំុេយងខ  ុ ំឲ្យបង្់របាកជ់ូនេលកអ ក

វញស្រមាបច់ំែណកៃនករបងៃ់ថ ឱសថរបស់េយង ។ 

ខងេ្រកមេនះ គឺជាស នភាពខ ះៗែដលេលកអ កគប្បឲ្យី េយងខ ុ ំនូវបង នៃ់ដរបស់េលកអ កមយួច្បោប ់៖ 

ិ

• េនេពលេលកអ កទិញឱសថែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ងេនឯឱសថស នក ុងបណា ញ ក ុងតំៃលពិេសស ឬ 

េ្រប្របាស់បណ័ ប  ុ ះតំៃលែដលមនែិ មនជាែផ កមយួៃនអត ្របេយាជនរ៍បស់គេ្រមាងេយងខុំ  

• េនេពលេលកអ កបងៃ់ថ សហចំណាយស្រមាបឱ់សថែដលេលកអ កទទលួបានេនេ្រកមកម វធិជីំនួយដល់

អ កជំងឺរបស់្រក មហុ៊នផលិតឱសថ។ 

• េនេពលេលកអ កទិញឱសថែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ងេនឱសថស នេ្រកបណា ញ។ 

• េនេពលេលកអ កបងៃ់ថ េពញស្រមាបឱ់សថែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ង។ 

េដម្បសិីក្សោពីវធិេីស សំុេយងខ ុឲ្យំ បង្់របាកជូ់នអ កវញិស្រមាបច់ំែណកៃនតៃម  ឱសថរបស់េយងខ ុ ំ  

សូមេមល ជំពូកទី 7។ 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 6 ៖ អ ីែដលេលកអ ក្រត វបងៃ់ថ ស្រមាបឱ់សថមានេវជ ប  ៃនកម វធីិ 
Medicare និង Medi-Cal របស់េលកអ ក 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 199 ? 

 

3. េផ ជូនេយងខុំ នូវពត៌ម័ានអពំកីរបង្់របាកែ់ដលអ កេផ្សងបានបងស់្រមាបេល់ កអ ក។ 

ករបង្់របាកែ់ដលេធ េឡងេដយអ កេផ្សង និងអង ភាពមយចំនួន ករ៏បប់  ូ លជាករបង្់របាកេ់ចញពេហេប៉ផា ល់

របស់េលកអ កផងែដរ។ ឧទហរណ៍ ករបង្់របាកែ់ដលេធ េឡងេដយកម វធិជីំនួយឱសថសំរបអ់ កេកត ជំងឺេអដស៍, 

េសវកម សុខភបិាលជនជាតិេដមអេមរកិ នងអង ករសប្បរុសធម៌េស រែតទងអសំ ់ របប់  ូ លជាករបង្់របាក់

េចញពីេហេប៉ផា ល់របស់េលកអ ក។ ចណុំចេនះ អចជួយ េលកអ កឲ្យមានលក ណៈសម្បត ិ្រគប្់រគានស់្រមាប់

ករធានារ៉បរ់ងេលេ្រគាះមហន រយ។ េនេពលេលកអ កឈនដល់ដណំាកក់លធានារ៉បរ់ងេលេ្រគាះមហន រយ 

េនាះ Health Net Cal MediConnect បង្់របាកជ់ូនទងអសំ ់ស្រមាបតៃ់ ម ឱសថក ុង Part D របស់េលកអ ក 

ស្រមាបរ់យៈេពលេពញមយួឆា ។ំ 

ួ ី

ិ

4. ពិនិត្យេមល របាយករណ៍ែដលេយងខ ុ ំេផ ជូនេលកអ ក។ 

េនេពលេលកអ កទទួលបានករពន្យល់អំពអត ្របេយាជនត៍មលសំបុ្រត សូម្របាកដថា វមានភាពេពញេលញ នង

្រតឹម្រត វ។ ្របសិនេបេលកអ កគិតថា វមន្រតឹម្រត វ ឬបាតព់របាយករណ៍ ឬ្របសិនេបេលកអ កមានសំនួរណាមយួ 

សូមទូរស័ពេ ទកនេ់សវបេ្រមស មាជិក។ ្រត វ្របាកដថា បានរក្សោទុករបាយករណ៍ទងេំ នះ។ ពួកវជាកំណត្់រតដ៏

សំខនម់យួៃនករចណំាយេលឱសថរបស់េលកអ ក។ 

ី ិ

ិ ី
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្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 200 ? 

 

C. ដណាកកលបងៃថ ឱសថស្រមាបឱសថ Medicare Part D ំ ់ ់ ់

ដំណាកក់លបង្់របាកម់ានពីរស្រមាបក់រធានារ៉បរ់ងេលឱសថ្រត វករេវជប   ៃនកម វធិី Medicare Part D 

របស់េលកអ កេនេ្រកម Health Net Cal MediConnect។ ចំននួទឹក្របាកែ់ដលេលកអ កបងអ់្រស័យេលដំណាក់

កលណាមយួែដលេលកអ កសិ តេន ក ុងេពលែដលេលកអ កទទួលបានករផ តផ ង ឬផ តផ ងេឡង វញិនូវឱសថតម

េវជ ប  របស់េលកអ ក។ ខងេ្រកមេនះ គឺជាដំណាកក់លទងំពីរ ៖ 

់ ់ ់ ់

ដំណាកក់លទី 1 ៖ ដំណាកក់លធានារ៉បរ់ងដំបងូ 
ដំណាកក់លទី 2 ៖ ដំណាកក់លធានារ៉បរ់ងេល
េ្រគាះមហន រយ 

េនកុ ងដំណាកក់លេនះ េយងខ  ុ ំបងែផ់  កណាមយួេល
ៃថ ឱសថេលកអ ក េហយេលកអ កបង្់របាកស់្រមាប់

ចំែណករបស់េលកអ ក។ ចំែណករបស់េលកអ ក

្រត វបានេគេហថា ៃថ សហចណំាយ។ 

េលកអ កចបេ់ផម េនក ុងដណំាកក់លេនះ 

េនេពលែដលេលកអ កទទលួបានករផ ត់

ផ ងឱស់ ថតមេវជ ប  ដបូងរបស់េលកអ កេន 

ក ុងឆា េំនាះ។ 

ំ

េនកុ ងដំណាកក់លេនះ េយងខ  ុ ំបងៃ់ថ ទងអសំ ់ៃន 

ឱសថរបស់អ ករហូតដល់ៃថ ទ ី31 ែខធ ូ ឆា  ំ2021 ។ 

េលកអ កចបេ់ផ មដំណាកក់លេនះ 

េនេពលែដលេលកអ កបានបងចំ់ ននួជាកល់កៃ់ន

ៃថ ចំណាយេចញពេហេប៉ផា ល់។ ី
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្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 201 ? 

 

D. ដណាកកលទ 1៖ ដំណាកក់លធានារ៉បរ់ងដបូង  ំ ់ ី ំ

េនកុ ងដំណាកក់លធានារ៉បរ់ងដំបងូ េយងខុំ បងេ់លចំែណកៃនតៃម ឱសថ្រត វករេវជ ប  ែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ង

របស់េលកអ ក េហយេលកអ កបងច់ំែណករបស់េលកអ ក។ ចំែណករបស់េលកអ ក្រត វបានេគេហថា 

ៃថ សហចំណាយ។ ៃថ សហចណំាយអ្រស័យេលក្រមតិចំែណកករចូលរមបងួ ៃ់ថ ណាមយួែដលឱសថេនាះសិ តេន  

និងកែន ងែដលេលកអ កទទលួឱសថេនាះ។ 

ក្រមតិៃនករចូលរមចំួ ែណកបងៃ់ថ  គឺជា្រក មឱសថែដលមានៃថ សហចំណាយដូចគា ។ 

្រគបឱស់ ថេនក ុងប  ីឱសថរបស់គេ្រមាងគឺសិតេ នក ុងក្រមតមិ យួៃនក្រមតិចំែណកចូលរមបងួ ៃ់ថ ចំនួនបី។ ជាទូេទ 

េលខក្រមតៃិ នករចូលរមចំួ ណាយកនែ់តខ ស់ តៃម សហចំណាយរបស់អ កកក៏នែ់តៃថ ែដរ។ េដម្បែីសង រកក្រមតិ

ចំែណកចូលរមួបងៃ់ថ ស្រមាបឱ់សថរបស់េលកអ ក េនាះេលកអ កអចេមល េនកុ ងប  ីឱសថ។ 

•  ឱសថក្រមតទិ ី 1 មានៃថ សហចំណាយទប។ ឱសថទងេំ នះ គឺជាឱសថគា នម៉ាកយេីហ។ ៃថ សហចំណាយ 

គឺចបព់ី $0 ដល់ $3.70 អ្រស័យេល្របាកចំ់ ណូលរបស់េលកអ ក។ 

• ឱសថក្រមតទិ ី 2 មានៃថ សហចំណាយខ សជាង។ ឱសថទងេំ នះ គឺជាឱសថមានម៉ាកយីេហ។ 

ៃថ សហចំណាយ គឺចបព់ី $0 ដល់ $9.20 អ្រស័យេល្របាកចំ់ ណូលរបស់េលកអ ក។ 

់

• ឱសថក្រមតទិ ី 3 មានសហចណំាយចំនួន $0។  វជាឱសថគា ននេវជ ប   និងឱសថ Non-Medicare Rx 

(OTC) ែដលធានារ៉បរ់ងេដយ Medi-Cal។ 

D1. ជេ្រមស នានាៃនឱសថស នរបស់េលកអ ក 

បរមិាណែដលេលកអ កបងេល់ ឱសថអ្រស័យេល ថាេតេលកអ កទទួលបានឱសថពី៖ 

• ឱសថស នក ុងបណា ញ, ឬ 

• ឱសថស នេ្រកបណា ញ។ 

េនកុ ងករណីដក៏្រម េយងខុធំា នារ៉បរ់ងេលករផ តផ ងឱសថតមេវជ ប  េនឱសថស នេ្រកបណា ញ។ សូមេមល
ជំពូកទី 5 េដម្បែីសង យល់ពីេពលែដលេយងេធ ែបបេនះ។ 

់ ់



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 6 ៖ អ ីែដលេលកអ ក្រត វបងៃ់ថ ស្រមាបឱ់សថមានេវជ ប  ៃនកម វធីិ 
Medicare និង Medi-Cal របស់េលកអ ក 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 202 ? 

 

េដម្បយីល់ដឹងបែន មពជេ្រមស ៃនឱសថស នទងេំ នះ សូមេមល ជំពូកទ 5 េនក ុងេសៀវេភែណនាេំនះ និងេនក ុងប  ី
េឈ ះឱសថស ន នងអ កផ ល់េសវែថទរំបស់េយងខ ុ ំ។ 

ី ី

ិ

D2. ករទទួលករផ តផ ់ ងឱស់ ថរយៈេពលែវង 

ស្រមាបឱ់សថមយចំនួន េលកអ កអចទទលួបានករផ តផ ងរយៈេពលែវង (ែដល្រត វបានេគេហផងែដរថា «ករផ តផ ់ ង់

អូសបនា យ») េនេពលេលកអ កបំេពញករផ តផ ់ ងឱ់សថតមេវជ ប  របស់េលកអ ក។ ករផ តផ ងរយៈេពលែវង 

គឺករផ តផ ់ ង ់រហូតដល់ េទ 90 ៃថ ។ វមានតំៃលដូចគា នងករផ តផ ់ ងរ់យៈេពលមយួែខែដរ។ 

ួ ់ ់

់ ់

ឹ

សំរបេ់សចក ីលំអតិសី ពីកែន ង និងវធទទលួបានករផ តផ ់ ងឱ់សថរយៈេពលែវង សូមេមលជំពូកទ 5 ឬប  ីេឈ ះ

ឱសថស ន និងអ កផ ល់េសវែថទ។ំ 
ិ ី ី

D3. អ ីែដលេលកអ កបង ់

េនកុ ងដំណាកក់លធានារ៉បរ់ងដំបងូ េលកអ កអចនងបងៃ់ថ សហចណំាយេនរល់េពលេលកអ កបំេពញករផ តផ ់ ង់

ឱសថតមេវជប   របស់េលកអ ក។ ្របសិនេបឱ សថែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ងរបស់េលកអ កមានតំៃលតិចជាង

ៃថ សហចំណាយ េនាះេលកអ កនឹងបងៃ់ថ ទបជាង។ 

ឹ

េលកអ កអចទំនាកទំនងេសវកម សមាជិក េដម្បែីស ងយល់បែន មថាេតៃថ សហចំណាយរបស់េលកអ ក

បុន៉ា នស្រមាបឱស់ ថែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ងណាមយួ។ 

់



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 6 ៖ អ ីែដលេលកអ ក្រត វបងៃ់ថ ស្រមាបឱ់សថមានេវជ ប  ៃនកម វធីិ 
Medicare និង Medi-Cal របស់េលកអ ក 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 203 ? 

 

ចំែណកែដលេលកអ ក្រត វបង ់េនេពលេលកអ កទទលួបានករផ តផ ់ ងរ់យៈេពលមយួែខ ឬរយៈេពលែវង នូវ
ឱសថមានេវជ ប  ែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ងពី៖ 

 ឱសថស នក ុង
បណា ញ 

ករផ តផ ងរយៈ
េពលមយួែខ 
ឬរហូតដល់ 90 ៃថ  

់ ់

េសវកម ប  ទិញ
តមៃ្របសណីយរ៍ប
ស់គេ្រមាង 

ករផ តផ ងរយៈ
េពលមយួែខ 
ឬរហូតដល់ 90 ៃថ  

់ ់

ឱសថស នែថទំ
រយៈេពលែវងក ុង
ណា ញ 

ករផ តផ ងរហូត
ដល់ 31 ៃថ  

់ ់

ឱសថស នេ្រកបណា ញ 

ករផ តផ ងរហូតដល់  
30 ៃថ ។ ករធានារ៉បរ់ង  
គកំណតច់ំេពះករណី
ជាកល់កម់យួចំននួ។ 
សូមេមលជំពូកទ 5 
ស្រមាបព់ត័ម៌ានលម ត។ិ  

់ ់

ឺ

ី

ករចូលរមួចំណាយ 
ក្រមតទិ  1ី  

(ឱសថទូេទ) 

$0 ដល់ $3.70 

េនះ អ្រស័យេល
ក្រមតិៃនករ
ធានារ៉បរ់ង  
Medi-Cal 
របស់េលកអ ក។ 

$0 ដល់ $3.70  

េនះ អ្រស័យេល
ក្រមតិៃនករ
ធានារ៉បរ់ង  
Medi-Cal 
របស់េលកអ ក។ 

$0 ដល់ $3.70  

េនះ អ្រស័យេល
ក្រមតិៃនករ
ធានារ៉បរ់ង  
Medi-Cal 
របស់េលកអ ក។ 

$0 ដល់ $3.70 

េនះ អ្រស័យេលក្រមតិៃន
ករធានារ៉បរ់ង Medi-Cal 
របស់េលកអ ក។ 

ករចូលរមួចំណាយ 
ក្រមតទិ  2ី  

(ឱសថមានម៉ាកយីេហ) 

$0 ដល់ $9.20 

េនះ អ្រស័យេល
ក្រមតិៃនករ
ធានារ៉បរ់ង  
Medi-Cal 
របស់េលកអ ក។ 

$0 ដល់ $9.20  

េនះ អ្រស័យេល
ក្រមតិៃនករ
ធានារ៉បរ់ង  
Medi-Cal 
របស់េលកអ ក។ 

$0 ដល់ $9.20  

េនះ អ្រស័យេល
ក្រមតិៃនករ
ធានារ៉បរ់ង  
Medi-Cal 
របស់េលកអ ក។ 

$0 ដល់ $9.20 

េនះ អ្រស័យេលក្រមតិៃន
ករធានារ៉បរ់ង Medi-Cal 
របស់េលកអ ក។ 

ករចូលរមួចំណាយ 
ក្រមតទិ  3ី  

(ឱសថ Non-
Medicare Rx/OTC)  

$0 $0 $0 $0 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 6 ៖ អ ីែដលេលកអ ក្រត វបងៃ់ថ ស្រមាបឱ់សថមានេវជ ប  ៃនកម វធីិ 
Medicare និង Medi-Cal របស់េលកអ ក 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 204 ? 

 

ស្រមាបព់ត៌ម័ានសីព ីឱសថស នណាមយួែដលអចផ ល់ជូនេលកអ កនូវករផ តផ់ ងរយៈេពលែវង សូមេមល ប  ីេឈ ះ

ឱសថស ន និងអ កផ ល់េសវែថទរំបស់េយងខ ុ ំ។ 

់

D4. ទីប  បៃ់នដំណាកក់លធានារ៉បរ់ងដំបូង 

ដំណាកក់លធានារ៉បរ់ងដំបងូចបេ់នេពលៃថ ចំណាយេចញពេហេប៉ផា ល់សរបុរបស់េលកអ កឈនដល់ចំននួ 

$6,550។ េនចណុំចេនាះ ដណំាកក់លធានារ៉បរ់ងេលេ្រគាះមហន រយនឹងចបេ់ផ ម។ េយងខ ុ ំធានារ៉បរ់ងេលតំៃល

ឱសថទងអសំ ់របស់េលកអ កចបពី់េពលេនាះ រហូតដល់ដំណាចឆ់ា ។ំ 

ី

របាយករណ៍ពន្យល់ពអត ្របេយាជនរ៍បស់េលកអ កនឹងជយួ េលកអ កតមដនពចំននួែដលេលកអ កបានបងៃ់ថ  

ស្រមាបឱស់ ថរបស់េលកអ កក ុងកំឡុងេពលមយួឆា េំនាះ។ េយងខ ុ ំនងឲ្យេលកអ កបានដឹង ្របសិនេបេលកអ កឈន

ដល់ចំនួនែដនកណំត ់$6,550 េហយ។ មនុស្សជាេ្រចន មនឈនដល់ចំនួនកំណតេ់នះេឡយ ក ុងរយៈេពលមយួឆា ។ំ 

ី ី

ឹ

ិ

E. ដំណាកក់ល 2៖ ដំណាកក់លធានារបរងេលេ្រគាះមហន រយ  ៉ ់

េពលអ កឈនដល់អស់លុយពីេហេប៉ដល់ $6,550 ស្រមាបឱស់ ថតមេវជ ប  របស់អ ក ចបេ់ផ មដណំាកក់ល

ធានារ៉បរ់ងេលេ្រគាះមហន រយ។ េលកអ កនឹងសិត េនក ុងដំណាកក់លធានារ៉បរ់ងេលេ្រគាះមហន រយ 

រហូតដល់ដំណាចឆ់ា ្ំរបតទិិន។ េនកុ ងដំណាកក់លេនះ គេ្រមាងនឹងបងៃ់ថ ចណំាយទងំអស់ស្រមាបឱ់សថ 

Medicare របស់េលកអ ក។ 

F. ឱសថរបសេលកអក ្រត វគិតៃថ  ្របសិនេបេវជ បណតេលកអ កេចញេវជ ប ករផ តផ ង

តចជាងមយែខេពញ  

់  ិ  ់ ់

ិ ួ

ក ុងករណីខ ះ េលកអ កបងៃ់ថ សហចំណាយេដម្បធីានាេទេលករផ តផ ់ ងម់យួែខេពញៃនឱសថែដល្រត វបានធានា 

រ៉បរ់ង។ ប៉ុែន  េវជ បណ ិ តេលកអ កអចេចញេវជ ប  ក ុងចនំនួតិចជាងករផ តផ់ ងរ់យៈេពលមយួែខបាន។  

• អចនឹងមានេពលខ ះែដលេលកអ កចងសំ់ុឲ្យេវជ បណ ិ តេលកអ កេចញេវជប   ករផ តផ ់ ងឱ់សថតិចជាង

មយួែខ (ឧទហរណ៍ េពលេលកអ កកំពុងសកល្បងឱសថជាេលកដំបងូែដល្រត វបានេគស ល់ថាមាន 

ឥទ ិពលបនា បបន្ស់ ធំ នធ រ)។ ់
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• ្របសិនេបេវជប ណ ិ តេលកអ កយល់្រសប េនាះេលកអ កមនិចបំាច្់រត វបងៃ់ថ ស្រមាបក់រផត ផ់ង ឱ់់សថ

ចំនួនេពញមយួែខស្រមាបឱ់សថជាកល់កម់យួចនំួនេនាះេឡយ។  

េនេពលេលកអ កទទួលបានករផ តផ ងឱសថតចិជាងរយៈេពលមយួែខ េនាះៃថ ចណំាយេលកអ កនឹងែផ កេលចនំួនៃថ 

ែដលេលកអ កទទួលបានឱសថ។ េយងខ ុ ំនងគណនាចនំួនទឹក្របាកែ់ដលេលកអ កបងក ់ ុងមយួៃថ  ស្រមាបឱ់សថ

របស់េលកអ ក (គ «អ្រតចំែណកចណំាយ្របចៃំថ» ) េហយ គុណវនឹងចំនួនៃថ ែដលេលកអ កទទួលបានឱសថ។  

់ ់

ឹ

ឺ

• េនះគឺជាឧទហរណ៍៖ ឧបមាថា ៃថ សហចំណាយឱសថរបស់េលកអ កស្រមាបក់រផ តផ់ ងរ់យៈេពលេពញ

មយួែខ (ករផ តផ់ ងរ់យៈេពល 30 ៃថ ) គ $1.30 ។ េនះគឺមាននយ័ថាចំននួទឹក្របាកែ់ដលេលកអ ក្រត វ 

បងសំ់របឱស់ ថរបស់េលកអ កគឺតិចជាង $0.04 ដុល រក ុងមយួៃថ ។ ្របសិនេបេលកអ កទទួលបានករផ ត ់

ផ ងឱស់ ថ រយៈេពល 7 ៃថ  ករទូទតរ់បស់េលកអ កនឹងតិចជាង $.04 ដុល រកុ ងមយួៃថ គុណនងឹ 7 ៃថ 

ស្រមាបក់របង្់របាកស់របុចំននួ $0.30 ។  

ឺ

• ចំែណកចូលរមួបង្់របចៃំថអ នុ  តេលកអ កឲ្យធានាបានថា ឱសថមាន្របសិទ ភាពចេំពះេលកអ ក 

មុនេពលេលកអ ក្រត វបងក់រផ តផ ងរយៈេពលមយួែខេពញ។  ់ ់

• េលកអ កកអ៏ចេសស ុំអ កផ ល់េសវែថទរំបស់េលកអ កឲ្យេចញេវជ ប  ឱសថក ុងចនំួន

តិចជាងបរមិាណផ តផ ់ ងេ់ពញមយួែខផងែដរ ្របសិនេប្របករេនះនឹងជួយ េលកអ ក៖ 

o  េធ ែផនករបាន្របេសរជាងេនះេនេពលែដលបំេពញឱសថរបស់េលកអ កជាថ  ី

o ស្រមបស្រម លករបំេពញជាមយួឱសថេផ្សងេទៀតែដលេលកអ កេ្រប និង  

o េ្របេពលេធ ដេំណ រតិចេទកនឱ់សថស ន  
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G. ជនួយរមចំែណកបងៃថ េលេវជ ប ស្រមាបអ កផ កេមេរគហុីវ/ជងេអដស  ំ ួ ់   ់ ុ ំ ឺ ៍

G1. អ ីជាកម វធីិជំនួយឱសថ AIDS (ADAP) 

កម វធិីជនួំ យែផ កឱសថស្រមាបអ ់ កផ ុកជំងឺេអដស៍ (ADAP) ជយួ ធានាថា បុគ លមានផ ុកេមេរគេអដស៍/ជំងឺេអដស៍

ែដលមានសិទ ិទទួលបាន មានលទ ភាពទទួលបានឱសថ្របឆាងំជំងឺេអដស៍ែដលជួយ េ្រសច្រសងជ់ីវត។ិ  ឱសថ្រត វករ

េវជ ប   Medicare Part D ែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រកែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ងផងែដរេដយ ADAP មានលក ណៈសម្បតិ 

្រគប្់រគានស់្រមាបជ់ំនួយរមួចំែណកបងៃ់ថ េវជប    តមរយៈ្រកសួងសុខភបិាលសធារណៈរដ  California, 

ករយិាល័យជំងឺេអដស៍ស្រមាបប់ុគ លចុះេឈ ះេនក ុងកម វធិី ADAP ។ 

G2. េតេលកអ ក្រត វេធ ដូចេម ច ្របសិនេបេលកអ កមន្រិ ត វបានចុះេឈ ះចូលក ុង ADAP ? 

ស្រមាបព់ត័ម៌ានអំពីលកណ ៈវនិិច យ័ៃនសិទទ ិ ទួលបាន ឱសថែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ង ឬរេបៀបចុះេឈ ះចូលក ុងកម វធិី 

សូមទូរសព េទេលខ 1-844-421-7050 ឬចូលេទេគហទពំរ័ ADAP តមរយៈ 

www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DOA/Pages/OA_adap_eligibility.aspx។ 

G3. េតេលកអ ក្រត វេធ ដូចេម ច ្របសិនេបេលកអ កបានចុះេឈ ះចូលក ុងកម វធីិ ADAP រចួរល់េហយេនាះ 

កម វធិី ADAP អចបន ផ ល់ដល់អតិថិជន ADAP នូវជំនួយក ុងករចូលរមួចំែណកបងៃ់ថ ឱសថ្រត វករេវជ ប  ៃន 

Medicare Part D ស្រមាបឱ់សថេនកុ ងេសៀវេភឱសថ ADAP ។ េដម្បឲ្យី ្របាកដថាេលកអ កបន ទទួលបានជំនយួ

េនះ សូមជូនដំណឹងដល់បគុ លិកចុះេឈ ះៃនកម វធិី ADAP ក ុងតបំនរ់បស់េលកអ ក អពំីករផា ស់បូ រណាមយួេល
េលខបណ័ ធានារ៉បរ់ង ឬេឈ ះគេ្រមាង Medicare Part D របស់េលកអ ក។ ្របសិនេបេលកអ ក្រត វករជនួំ យ 

ែស ងរកកែន ងចុះេឈ ះ ADAP និង/ឬ បុគ លិកចុះេឈ ះចូល សូមទូរស័ព េទេលខ 1-844-421-7050 

ឬចូលេទេគហទពំរ័ែដលបានរយខងេល។ 

www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DOA/Pages/OA_adap_eligibility.aspx
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H. ករផ លថាបងរ ់  ំ  

េយងខ ុ ំធានារ៉បរ់ងេលថា បំង រេនកុ ងកម វធិី Medicare Part D ។ មានពីរែផក ៃនករធានារ៉បរ់ងេលករផ ល់ថា  ំ

បង ររបស់កម វធិី Medicare Part D ៖ 

1. ែផ កទីមយួៃនករធានារ៉បរ់ង គស្រមាបត់ៃម ថា បំង រខ ួនវផា ល់ែតម ង។ ថា បំង រ គឺជាឱសថ្រត វករេវជប   ។ ឺ

2. ែផ កទីពីរៃនករធានារ៉បរ់ង គស្រមាបត់ំៃលក ុងករផ ល់ករចកថ់ា បំង រដល់េលកអ ក។ ឧទហរណ៍ េពលខ ះេលក 

អ កអចនងទទួឹ លថា បងំ  រជាថា ចំកែ់ដល្រត វបានផ ល់ជូនេលកអ កេដយេវជ បណិ តរបស់េលកអ ក។ 
ឺ

H1. អ ីែដលេលកអ ក្រត វដឹងមុនេពលែដលេលកអ កទទួលបានករផ ល់ថា បំង រ 

េយងខ ុ ំសូមែណនាឲ្យំ េលកអ កទូរស័ព មកកនេ់យងខុំ ជាមនុសន តមរយៈេសវកម បេ្រមស មាជិកេនេពលណា

ែដលេលកអ កមានគេ្រមាងចងទទួ់ លថា បំង រ។ 
ិ

• េយងខ ុ ំអច្របាបេ់លកអ កអពំីរេបៀបែដលករផ ល់ថា បំង ររបស់េលកអ ក្រត វបានធានារ៉បរ់ងេដយគេ្រមាង

េយងខ ុ ំ នងពន្យល់ពីចំែណកបងៃ់ថ របស់េលកអ ក។ ិ

• េយងខ ុ ំអច្របាបេល់ កអ កពីរេបៀបរក្សោចំណាយរបស់េលកអ កឲ្យេនទប េដយេ្រប្របាស់ឱសថស ន និង

អ កផ ល់េសវកម ក ុងបណា ញ។ ឱសថស នក ុងបណា ញ គឱសថស នែដលបាន្រពមេ្រព ងេធ ករជាមយួ

គេ្រមាងេយងខ ុ ំ។ អ កផ ល់េសវែថទក ំ ុងបណា ញ គឺជាអក ផ ល់េសវែថទែំដលេធ ករជាមយួគេ្រមាង

សុខភាព។ អ កផ លេសវកម ែថទក ំ ុងបណា ញគួរែតេធ ករជាមយួកម វធិ ីHealth Net Cal MediConnect 

េដម្បធីានាថាេលកអ កមនបាិ នចំណាយជាមនុស្រមាបថ់ា បំង រ Part D េនាះេឡយ។ 

ឺ

់

H2. អ ីែដលេលកអ ក្រត វបងស់្រមាបក់រចកថ់ា បងំ  រ Medicare Part D 

អ ីែដលេលកអ កបងស់្រមាបក់រចកថ់ា បំង រអ្រស័យេល្របេភទៃនថា បំង រ (េតេលកអ កកំពុងទទលួថា បំង រអ ី)។ 

• ថា បំង រមយួចំននួ្រត វបានចតទុ់កថា ជាអត ្របេយាជនស៍ុខភាពជាជាងឱសថ។ ថា បំង រទងំេនះ ្រត វ

បានធានារ៉បរ់ងេដយឥតគិតៃថ ស្រមាបេ់លកអ ក។ េដម្បយីល់ដឹងបែន មពីករធានារ៉បរ់ងេលថា បំង រទងំេនះ 

សូមេមល តរងអត ្របេយាជនេ៍នកុ ងជពូំកទ4។ ី



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 6 ៖ អ ីែដលេលកអ ក្រត វបងៃ់ថ ស្រមាបឱ់សថមានេវជ ប  ៃនកម វធីិ 
Medicare និង Medi-Cal របស់េលកអ ក 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 208 ? 

 

• ថា បំង រដៃទេទៀត្រត វបានចតទុ់កថាជាឱសថៃនកម វធិី Medicare Part D។ េលកអ កអចែស ងរកវ៉កសំ់ង

ទងំេនះ េនកុ ងប  ីឱសថរបស់គេ្រមាង។ េលកអ កអចនង្រត វៃថ បងស់ហចំណាយស្រមាបវ៉់កសំ់ងកុ ង

កម វធិី Medicare Part D ។ 
ឹ

ខងេ្រកមេនះ គឺជាវធិីទូេទបយ៉ីាងែដលេលកអ កអចនឹងទទួលថា បំង រ Medicare Part D ។ 

1. េលកអ កទទួលបានថា បំង រេនកុ ងកម វធិី Medicare Part D េនតមឱសថស នក ុងបណា ញ េហយទទួល

បានករចកថ់ា បំង ររបស់អ កេនឱសថស ន។ 

• អ កនឹងបងស់ហករចណំាយ ស្រមាបថ់ា បំង រ។ 

2. អ កទទួលករផ ល់ថា បំង រក ុងកម វធិី Medicare Part D េនករយិាល័យេវជ បណ ិ តអ ក េហយេវជ បណ ិ តអ ក

ចកថ់ា បំង រេនាះឲ្យអ ក។ 

• េលកអ កនឹងបងៃ់ថ សហចណំាយ ជូនេវជ បណ ិ តស្រមាបថ់ា បំង រ។  

• គេ្រមាងេយងខ ុនំឹងបងៃ់ថ ស្រមាបតៃ់ ម ក ុងករចកថ់ា បំង រ។ 

• ករយិាល័យរបស់េវជប ណ ិ ត គួរទំនាកទំ់ នងមកគេ្រមាងេយងខ  ុ ំក ុងស នភាពេនះ េដម ្បឲ្យី េយងខ ុ ំ្របាកដថា 

ពួកេគដងថាឹ  េលកអ ក្រត វបងែ់ត ៃថ សហចំណាយ ស្រមាបថ់ា បំង របុេ៉ណា ះ។ 

3. េលកអ កទទួលថា បំង រក ុងកម វធិី Medicare Part D េនាះេនតមឱសថស ន េហយយកវេទកនក់រយិាល័យ

េវជ បណិ តេលកអ កេដម្បចកី ថ់ា បំង រ។ 

• អ កនឹងបងស់ហករចណំាយ ស្រមាបថ់ា បំង រ។ 

• គេ្រមាងេយងខ ុនំឹងបងៃ់ថ ស្រមាបតៃ់ ម ក ុងករចកថ់ា បំង រ។ 

 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 209 ? 

 

ជំពូកទី 7៖ ករេស សំុេយងខុ ំឲ្យបងៃថ់  ចំែណករបស់េយងខុ ំៃន 

ៃនវកិ យប្រតែដលេលកអ កទទួលបានស្រមាបេ់សវកម  ឬឱ

សថែដលមានករធានារ៉បរ់ង 

េសចក េផ ម ី 

ក ុងជំពូកេនះនង្រឹ បាបេ់លកអ កពីរេបៀប នងេិ ពលណា្រត វេផ វក ិ យប្រតឲ្យេយងខ ុេំដម្បេីសស ុំករទូទត។់ 

វក្៏របាបេ់លកអ កអំពីរេបៀបេធ បណឹ ងឧទ រណ៍្របសិនេបេលកអ កមនយិ ល់្រពមជាមយួនឹងេសចក ីសេ្រមចពីករធានារ៉

បរ់ងមយួេនះ។ ពក្យគន ឹះនិងនិយមនយ័របស់វមានេនក ុងលំដបអក្ស់ រ្រកមេនក ុងជំពូកចុងេ្រកយៃន 

េសៀវេភែណនាសំមាជកិ។ 

តរងមាតក ិ

A. ករេស សំុេយងខុំ េដម្បបីងៃ់ថ ស្រមាបេ់សវកម  ឬឱសថរបស់េលកអ ក  210 ......................................................

B. ករេផ សំេណ ស្រមាបក់រទូទត ់  213 .........................................................................................................

C. ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង  215 ..........................................................................................................
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េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 7៖ ករេស សំុេយងខ ុ ំឲ្យបងៃ់ថ ចំែណករបស់េយងខ ុ ំៃនវកិ យប្រតែដល 
េលកអ កទទួលបានស្រមាបេ់សវកម  ឬឱសថ ែដលមានករធានារ៉បរ់ង 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 210 ? 

 

A. ករេសសេយងខ ំេដម្បបងៃថ ស្រមាបេសវកម  ឬឱសថរបសេលកអ ក   ុ ំ  ុ  ី ់ ់ ់

អ កផ ល់េសវែថទកុំ ងបណា ញរបស់េយងខ ុ ំ្រត វែតេចញវក ិ យប្រតគិតៃថ ពីគេ្រមាងស្រមាបេ់សវកម  នងឱសថមានធានា

រ៉បរ់ងែដលេលកអ កបានទទលួរចួេហយ។ អ កផ ល់េសវែថទក ំ ុងបណា ញ គឺជាអក ផល ់េសវែថទែំដលេធ ករជាមយួ

គេ្រមាងសុខភាព។ 

ិ

្របសិនេបេលកអ កទទួលបានវក ិ យប្រតស្រមាប ់ៃថ ចំណាយទង្រំ សងេ លេសវកម ែថទសំុខភាព ឬឱសថ សូមេផ 
វក ិ យប្រតេនាះមកកនេ់យងខ ុ។ំ េដម្បេីផ វក ិ យប្រតមកកនេ់យងខ ុ ំ សូមេមល ទំពរទ័ ី 213។ 

• ្របសិនេបេសវកម ឬឱសថទងំេនាះ្រត វបានធានារ៉បរ់ង េនាះេយងខ ុ ំនឹងបង្់របាកជ់ូនអ កផ ល់េសវកម េដយ

ផា ល់។ 

• ្របសិនេបេសវកម  ឬឱសថ្រត វបានធានារ៉បរ់ង េហយេលកអ កបានបងៃ់ថ េលសពចំី ែណកចូលរមបងួ  ់

ៃថ ចំណាយរបស់េលកអ ករចួេហយ េនាះវជាសិទ ិរបស់េលកអ កេដម្បទទួី លបានទឹក្របាកសំ់ណងវញិ។ 

• ្របសិនេបេសវ ឬឱសថមន្រត វបានធានារ៉បរ់ងេទ េនាះេយងខ ុ ំនឹងជ្រមាបជូនេលកអ កឲ្យបានដង។ ិ ឹ

សូមទកទ់ងមកកនេ់សវបេ្រមស មាជិក ្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរណាមយួ។ ្របសិនេបេលកអ កមនដងថា 

េលកអ កគួរបង្់របាកស់្រមាបអ់ ីខ ះេទ ឬ្របសិនេប េលកអ កទទួលបានវក ិ យប្រត េហយមនដិ ឹងថា្រត វេធ យ៉ាងដូចេម ច

ចំេពះវក ិ យប្រតេនាះ េយងខ ុអំចជួយ េលកអ កបាន។ េលកអ កកអ៏ចទូរស័ពមក កនេ់យងខ ុ ំ ្របសិនេបេលកអ កចង់

្របាបេ់យងខ ុ ំនូវពត័ម៌ានអំពសំេណ សំុបង្់របាកែ់ដលេលកអ កបានេផ មកកនេ់យងខ ុ ំរចួេហយ។ 

ិ ឹ

ី

េនះគឺជាឧទហរណ៍អំពីេពលេវលែដលេលកអ កអចនង្រត វេស សំុេយងខ ុ ំឲ្យបង្់របាកជ់ូនេលកអ កវញ ឬបងវ់ក ិ យប្រត

ែដលេលកអ កបានទទលួ៖ 
ឹ ិ

1. េពលែដលេលកអ កទទួលករែថទសុំខភាពសេ ង ះបនា ន ់ឬែដល្រត វករបនា នព់អ កផ ល់េសវកម េនេ្រកបណា ញ ី

េលកអ កគួរេសស ុំឲ្យអ កផ ល់េសវកម េចញវក ិ យប្រតគត្រិ បាកព់ីេយងខ ុ ំ។ 

• ្របសិនេបេលកអ កបងៃ់ថ េពញទងអសំ ់េនេពលែដលេលកអ កទទលួករែថទ ំសូមេស សំុឲ្យេយងខ ុ ំ

បងៃ់ថ សងេលកអ កវញិ។ សូមេផ វក ិ យប្រត នងភសិ ុត ងៃនករបងៃ់ថ ទូទតណ់ាមយួែដល

េលកអ កបានេធ មកក នេ់យងខ  ុ ំ។ 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 7៖ ករេស សំុេយងខ ុ ំឲ្យបងៃ់ថ ចំែណករបស់េយងខ ុ ំៃនវកិ យប្រតែដល 
េលកអ កទទួលបានស្រមាបេ់សវកម  ឬឱសថ ែដលមានករធានារ៉បរ់ង 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 211 ? 

 

• េលកអ កអចយកវក ិ យប្រតពអ កផ ល់េសវែថទ ំេដយេស សំុករបង្់របាកែ់ដលេលកអ កគិតថា  

េលកអ កមនជំពក។់ សូមេផ វ ក ិ យប្រត និងភសុត ងៃនករបងៃ់ថ ទូទតណ់ាមយួែដល

េលកអ កបានេធ មកក នេ់យងខ  ុ ំ។ 

ី

ិ

o ្របសិនេបអ កផ ល់េសវែថទគប្បំ ទទួី លបាន្របាកេ់នាះ េយងខ  ុ ំនឹងបង្់របាកជ់ូនអ កផ ល់េសវែថទេំនាះ

េដយផា ល់។ 

o ្របសិនេបេលកអ កបានបងៃ់ថ ស្រមាបេ់សវកម រចួេហយ េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ សងេលកអ កវញិ។ 

2. េពលែដលអ កផ លេសវកមក  ុងបណា ញេផ វក ិ យប្រតជូនេលកអ ក ់

អ កផ ល់េសវកម កុ ងបណា ញ្រត វែតេចញវក ិ យប្រតគិតៃថ ជូនេយងខុំ ជានិច ។ សូមបង ញបណ័ សមា ល់សមាជកិ 

Health Net Cal MediConnect របស់េលកអ ក េពលេលកអ កទទួលបានេសវកម  ឬេវជ ប  ណាមយួ។ 

ករេចញវក ិ យប្រតគិតៃថ មន្រិ តឹម្រត វ/មនសិ ម្រសប េកតមានេឡងេនេពលែដលអ កផ ល់េសវកម  (ដូចជាេវជ បណិ ត 

ឬមន ីរេពទ្យ) េចញវក ិ យប្រតគិតៃថ ពីេលកអ កេលសពចំី ននួចូលរមចំួ ែណកេចញៃថ របស់គេ្រមាងស្រមាបេ់សវកម  

េនាះ។ សូមទនំាកទំ់ នងមកកនេ់សវកម បេ្រមស មាជិក ្របសិនេបេលកអ កទទួលបានវក ិ យប្រតណាមយួ។ 

•  ក ុងនាមជាសមាជកិមា ករ់បស់ Health Net Cal MediConnect េលកអ ក្រត វចំណាយចំនួនចណំាយ 

ែចករែំលកេនេពលេលកអ កទទួលេសវរ៉បរ់ងេដយគេ្រមាងរបស់េយង។ េយងខ  ុ ំមនិអនុ  តឲ្យអ កផ ល់

េសវែថទេំចញវកិ យប្រតគិតៃថ េលសពីេលកអ កេឡយ។ ចំណុចេនះ គឺជាករពតិេបេទះបីជា 

េយងខ ុ ំបងៃ់ថ ជូនអ កផ ល់េសវែថទតិំចជាងេលកអ កផ ល់េសវែថទគំិតៃថ េសវកេ៏ដយ។ 

្របសិេបេយងសេ្រមចិត មនបិ ងៃ់ថ ចំណាយណាមយួ អ កេនែតមន្រិ ត វចណំាយពកួវេទ។ 

• េនេពលណាែដលអ កទទលួវក ិ យប្រតពអ កផ ល់េសវកម ក ុងបណា ញែដលអ កថាវេ្រចន ជាងអ ីែដល 

អ កគួរបងៃ់ថ  សូមេផ វក ិ យប្រតេនាះមកកនេ់យងខ  ុ ំ។ េយង ខំនងទកទ់ងេទកនអ ់ កផ ល់េសវែថទេំដយផា ល់ 

និងចតែ់ចងេដះ្រសយប  េនាះ។ 

ី
 ុ ឹ

• ្របសិនេបេលកអ កបានបងៃ់ថ វក ិ យប្រតេដយអ កផ ល់េសវកម ក ុងបណា ញរចួេហយ បែ៉ុន អ កមានអរម ណ៍ថា 

អ កបានបងៃ់ថ េ្រចនេ ពក  សូមេផ វក ិ យប្រត នងភសិ ុត ងៃនករបងៃ់ថ ណាមយួែដលេលកអ កបានេធ មកក ន ់

េយងខ ុ ំ។ េយងខ ុ ំនឹងបង្់របាកជ់ូនេលកអ កវញ ស្រមាបេ់សវកម ែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ងរបស់េលកអ ក។ ិ



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 7៖ ករេស សំុេយងខ ុ ំឲ្យបងៃ់ថ ចំែណករបស់េយងខ ុ ំៃនវកិ យប្រតែដល 
េលកអ កទទួលបានស្រមាបេ់សវកម  ឬឱសថ ែដលមានករធានារ៉បរ់ង 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 212 ? 

 

3. ្របសិនេបេលកអ កេ្រប្របាស់ឱសថស នេនេ្រកបណា ញ េដម្បទទួី លករផ តផ់ ងឱ់សថតមេវជ ប   

្របសិនេបេលកអ កេទកនឱ់សថស នេនេ្រកបណា ញណាមយួ េលកអ កនឹង្រត វបង្់របាកេ់ពញតមេវជ ប  

េលកអ ក។ 

• ក ុងករណីតិចតួចបុេ៉ណា ះ េយងន ងឹធានារ៉បរ់ងេវជ ប  ែដលបានបំេពញេនឱសថស នេ្រកបណា ញ។ សូម

េផ សំេណបង នៃ់ដបង្់របាករ់បស់េលកអ កមយួច្បោបមក់ កនេ់យងខ ុ ំ េនេពលែដលេលកអ កេស សំុឲ្យេយងខុំ 

បង្់របាកជ់ូនេលកអ កវញ ស្រមាបច់ំែណកែដលេយងខំ្រត វបង។់  ិ  ុ

• សូមេមល ជំពូកទី 5 េដម្បែីសង យល់បែន មពឱសថស នេនេ្រកបណា ញនានា។ ី

4. េពលេលកអ កបងៃ់ថ េពញស្រមាបេ់វជ ប   េ្រពះេលកអ កមនមាិ នបណ សមា ល់សមាជិកជាបខួ់ន  

្របសិនេបេលកអ កមនិបានយកបណ័ សមា ល់សមាជិករបស់េលកអ កតមខ ួនេទ េនាះេលកអ កអចេស សំុឲ្យ

ឱសថស នទូរស័ពមក កនេយ់ ងខ ុ ំ ឬកឲ៏្យែស ងរកពត័ម៌ានចុះេឈ ះកុ ងគេ្រមាងរបស់េលកអ ក។  

• ្របសិនេបឱសថស នមនិអចទទួលបានពត៌័ មានែដលពួកេគ្រត វករភា មៗេនាះេទ េលកអ កអច្រត វបង់

ៃថ េពញស្រមាបឱ់សថផ តផ ងតមេវជ ប  របស់េលកអ ក។ ់ ់

• សូមេផ សំេណច្បោបប់ង នៃ់ដបង្់របាករ់បស់េលកអ កមយួច្បោបមក់ កនេ់យង ខ ុ ំ េនេពលែដលេលកអ កេស សំុ

ឲ្យេយងខ ុ ំបង្់របាកជ់ូនេលកអ កវញ ស្រមាបច់ំែណកែដលេយងខំ្រត វបង។់ ិ  ុ

5. ្របសិនេបេលកអ កបងៃថ់  េពញស្រមាបក់រផ តផ ់ ងឱ់សថតមេវជ ប  ែដលមន្រិ ត វបានធានារ៉បរ់ង 

េលកអ កអចនឹងបងៃថ់  េពញស្រមាបក់រផ តផ ់ ងឱ់សថតមេវជ ប   េដយសរឱសថេនាះមន្រត វបានធានារ៉បរ់ង។ ិ

• ឱសថេនាះអចនងមនសិត ក ុង ប  ីឱសថែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ង (ប  ីឱសថ) របស់េយងខ ុ ំ ឬវអចមាន

ករត្រម វ ឬកររតត្បិ តិែដលេលកអ កមនបានដឹង ឬមនិគតថា គួរអនុវត ចំេពះេលកអ ក។ ្របសិនេបេលកអ ក

សេ្រមចចិត ទទលួយកឱសថេនាះ េលកអ កអចនង្រត វបងៃ់ថ ឱសថេនាះេពញ។ 

ឹ ិ

ិ ិ

ឹ

o ្របសិនេបេលកអ កមនបងៃ់ថឱ សថេនាះ ប៉ុែន គិតថាវ្រត វបានធានារ៉បរ់ង េលកអ កអចេស សំុករ

សេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង (សូមេមល ជំពូកទី 9) ។ 
ិ
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្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
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o ្របសិនេបេលកអ ក និងេវជ បណិ តរបស់េលកអ ក ឬអ កេចញេវជ ប  េផ្សងេទៀតយល់ថា េលកអ ក្រត វករ

ឱសថេនាះភា មៗ េនាះេលកអ កអចេស សំុេសចក ីសេ្រមចរហ័សពីករធានារ៉បរ់ង (សូមេមល ជំពូកទី 9)។ 

• សូមេផ បង នៃ់ដបង្់របាកថត់ ចម ងរបស់េលកអ កមយួច្បោបមក់ កនេ់យង ខ ុ ំ េនេពលែដលេលកអ កេស សំុឲ្យ

េយងខ ុ ំបង្់របាកជ់ូនេលកអ កវញ។ ក ុងស នភាពមយួចំននួ េយងខ ុ ំអចនឹង្រត វករពត័ម៌ានបែន មពេវជ បណ ិ ត

របស់េលកអ ក ឬអ កេចញេវជ ប  េផ្សងេទៀតេដម ្បបីង្់របាកជ់ូនអ កវញនូវចំែណកែដលេយង្រត វបង ់ស្រមាប់

ៃថ ឱសថ។ 

ិ ី
ិ

េនេពលេលកអ កេផ សំេណ បង្់របាកម់កកនេ់យងខ ុ ំ េយងខ ុ ំនឹងពិនិត្យសំេណ របស់េលកអ ក េហយសេ្រមចចិត ថាេតេសវ 

ឬឱសថេនាះគួរធានារ៉បរ់ងែដរឬេទ។ េនះេហថាករេធ  «េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង»។ ្របសិនេបេយងសេ្រមចថា

វគួរែតធានារ៉បរ់ងេនាះ េយងខ ុ ំនឹងបង្់របាកស់្រមាបចំ់ែណកៃថ េសវ ឬឱសថរបស់េយងខ ុ ំ។ ្របសិនេបេយងបដិេសធ

សំេណ សំុបង្់របាករ់បស់េលកអ ក េនាះេលកអ កអចដកព់ក្យបណ ឹ ងឧទ រណ៍េលេសចក ីសេ្រមចរបស់េយងខំុ ។ 

េដម្បែីស ងយល់ពីវធដកព់ក្យបណឹ ងឧទ រណ៍ សូមេមល ជពូំកទី 9 ។ ិ ី

B. ករេផ សេណស្រមាបករទទត  ំ  ់ ូ ់

សូមេផ វក ិ យប្រតរបស់េលកអ ក និងភសុត ងៃនករបង្់របាកណ់ាមយួែដលេលកអ កបានេធ មកកនេ់យងខ ុ ំ។ 

ភសុ តងៃនករបង្់របាកអ់ចជាមូលប្បទនប្រតថតចម ងែដលេលកអ កបានសរេសរ ឬបង នៃ់ដបង្់របាកេ់ចញេដយ

អ កផ ល់េសវកម ។ វជាករ្របេសរែដលេលកអ កថតចម ងវក ិ យប្រត និងបង នៃ់ដបង្់របាកទុ់កស្រមាបជ់ាកំណតេ់ហតុ
ផា ល់ខួ ន។ េលកអ កអចេស សំុជំនួយពអ កស្រមបស្រម លែថទរំបស់េលកអ ក។ ី

េដម្បឲ្យី ្របាកដថា េលកអ កនឹងផ ល់ពត័ម៌ានទងំឡាយណាែដលេយង្រត វករេដម្បេីធ េសចក ីសេ្រមច េនាះេលកអក 

អចបំេពញទ្រមងែ់បបបទទមទររបស់េយងខ ុក ំ ុងករេស សំុករបង្់របាក។់ 

• េលកអ កមនចបំាចេ់្រប្របាស់ទ្រមងែ់បបបទេនះេឡយ ប៉ែុន វនឹងជួយ េយង ខ ុ ំេដម្ប ដីេណ រករពត័ម៌ានកនែ់ត

ឆាបរ់ហ័ស។ 
ិ ំ

• េលកអ កអចទទួលបានេសចក ីចម ងៃនទ្រមងែ់បបបទេនេលេគហទំពរ័របស់េយងខ ុ ំ 

(mmp.healthnetcalifornia.com) ឬេលកអ កអចទូរស័ព មកកនែ់ផ កេសវបេ្រមសមា ជិក េហយេស សំុ

ទ្រមងែ់បបបទេនះ។ 

www.mmp.healthnetcalifornia.com
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1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
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េផ សំេណ នងភសិ ុត ងៃនករបង្់របាករ់បស់អ ក មកកនេ់យងខ ុ ំតមរយៈអសយដ នខងេ្រកមេនះ។  

សូមផ ល់ភសុត ងៃនករបង្់របាកែ់ដលអចទទួលយកបានែដលអចជាច្បោបចម ់ ងៃនមលូប្បទនប្័រតែដល្រត វបានលុប

េចល របាយករណ៍បណ ឥណទន ឬឥណពន  ឬរកិ យប្រតៃនករេផ រ្របាកត់ម្របពន ័ េអឡិច្រត នក៖ិ  

អសយដ នស្រមាបក់រទមទរែផ កេវជស  ស  ៖  

For Cal MediConnect: 
Health Net Community Solutions, Inc. 

P.O. Box 9030 

Farmington, MO 63640-9030 

អសយដ នស្រមាបក់រទមទរសំណងែផ កឱសថស ន៖ 

Health Net Cal Medi-Connect 
Attn: Pharmacy Claims  

P.O. Box 419069 

Rancho Cordova, CA 95741-9069 

 

េលកអ ក្រត វែតដកព់ក្យទមទរសំណងរបស់េលកអ កមកកនេ់យងខ ុ ំ ក ុងរយៈេពលមយួឆា ្ំរបតិទនិ  
(ស្រមាបក់រទមទរសំណងែផ កេវជស  ស ) និងេនក ុងរយៈេពលបីឆា  ំ(ស្រមាបក់រទមទរសំណងែផ កឱសថ)។ 
េពលេវលគតចិ បព់ីកលបរេិច ទអ កទទួលេសវកម  បរកិ  ឬឱសថ។ 
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1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 215 ? 

 

C. ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង 

េនេពលែដលេយងខ ុទទួំ លបានសំេណ សំុបង្់របាករ់បស់េលកអ ក េយងខុំ នឹងេធ េសចកី សេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង។ 
េនះមាននយ័ថា េយងខំនងសេ្រមចថាេតករែថទសំុខភាព ឬឱសថរបស់េលកអ ក្រត វបានធានារ៉បរ់ងេដយគេ្រមាង
េយងខ ុ ំែដរឬេទ។ េយងខ ុ ំកន៏ងេធ េសចក ីសេ្រមចពចំនួនទកឹ្របាកែ់ដលេលកអ ក្រត វបងស់្រមាប ់ករែថទសំុខភាព 

ឬឱសថផងែដរ ្របសិនេបមាន។ 

 ុ ឹ
ឹ ី

• េយងខ ុ ំនឹងឲ្យេលកអ កដឹង ្របសិនេបេយងខុំ ្រត វករពត័ម៌ានបែន មពេលកអ ក។ ី

• ្របសិនេបេយងខ ុ ំសេ្រមចថាករែថទសុំខភាព ឬឱសថេនាះ្រត វបានធានារ៉បរ់ង េហយ េលកអ កបាន

អនុវត តមវធានិ ទងំឡាយស្រមាបក់រទទួលបានេសវកម  ឬឱសថេនាះ េយងខុំ នឹងបង ់ចំែណកែដលេយងខ ុ ំ

្រត វបងស់្រមាបវ់។ ្របសិនេបេ លកអ កបានបងៃ់ថ េសវ ឬឱសថរចួេហយ េយងខ  ុ ំនងេផ មូលប្បទនប្រត

ជូនេលកអ កស្រមាប ់ចំែណកែដលេយងខ ុ ំ្រត វបង។់ ្របសិនេបេលកអ កមនិទនបាន់ បងៃ់ថ េសវ ឬឱសថេទ 

េនាះេយងខ ុ ំនឹងបង្់របាកជ់ូនអ កផ ល់េសវែថទេំដយផា ល់។ 

ឹ

ជំពូកទី 3 ពន្យល់ពីវធិានេដម ្បទទួី លេសវកម ែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ងរបស់េលកអ ក។ ជំពូកទី 5 ពន្យល់ព

វធិាននានាេដម្បទីទួលបានឱសថទមទរេវជ ប   Medicare Part D ែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ងរបស់េលកអ ក។ 
ី

• ្របសិនេបេយងខ ុ ំសេ្រមចមនបិ ង ់ចំែណក្រត វបងរ់បស់េយងខ  ុ ំេលតៃម ៃនេសវកម  ឬឱសថ េនាះេយងខំនងេផ 

ជូនេលកអ កនូវលិខិតមយួច្បោបេ់ដម ្បពន្យី ល់ពមូលេហតុែដលេយងខ ុ ំសេ្រមចដូេច ះ។ លិខិតេនះ កន៏ឹងពន្យល់

ផងែដរអពំីសិទ ិរបស់េលកអ កក ុងករដកព់ក្យបណ ឹ ងឧទ រណ៍។ 

 ុ ឹ

ី

• េដម្បែីស ងយល់បែន មអពំេសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង សូមេមល ជំពូកទី 9 ។ ី



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 7៖ ករេស សំុេយងខ ុ ំឲ្យបងៃ់ថ ចំែណករបស់េយងខ ុ ំៃនវកិ យប្រតែដល 
េលកអ កទទួលបានស្រមាបេ់សវកម  ឬឱសថ ែដលមានករធានារ៉បរ់ង 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 216 ? 

 

D.បណងឧទ រណ  ឹ ៍

្របសិនេបេលកអ កគិតថា េយងខ ុ ំមានកំហុសេលករបដិេសធសំេណ សំុបង្់របាករ់បស់េលកអ ក េនាះេលកអ កអច

េស សំុឲ្យេយងខ ុ ំផា ស់ប ូរករសេ្រមចចិត របស់េយងខ ុ ំបាន។ េនះគេហថាករដកព់ក្យបណឹ ងឧទ រណ៍។ េលកអ ក

កអ៏ចដកព់ក្យបណឹ ងឧទ រណ៍ផងែដរ ្របសិនេបេលកអ កមនយល់្រសបនឹងចនំួនទឹក្របាកែ់ដលេយងខ ុបងំ ជ់ូន។ 
ឺ

ិ

ដំេណ រករដកពក់ ្យបណ ឹ ងឧទ រណ៍ គជាដំេណ រករផូ វករមយួ េដយមាននីតិវធីិលម តិ និងកលកំណតេ់ពលសំខន់ៗ ។ 

េដម្បែីស ងយល់បែន មអំពីបណ ឹ ងឧទ រណ៍ សូមេមល ជំពូកទី 9។ 
ឺ

• ្របសិនេបេលកអ កចងដ់កព់ក្យបណឹ ងឧទ រណ៍អពំីករទទួលបានករបង្់របាកជូ់នវញិស្រមាបេ់សវែថទំ

សុខភាព សូមេមលទំពរ័ទ 285។ ី

• ្របសិនេបេលកអ កចងដ់កព់ក្យបណឹ ងឧទ រណ៍អពំីករទទួលបានករបង្់របាកជូ់នវញិស្រមាបឱ់សថ សូម

េមល ទំពរ័ទ ី286។ 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 217 ? 

 

ជំពូកទី 8៖ សិទិ  និងទំនួលខុស្រត វរបស់េលកអ ក 

េសចក េផ ម ី

ក ុងជំពូកេនះរមួប ូ លទងំសិទ ិ និងទទំួលខុស្រត វរបស់េលកអ កក ុងនាមជាសមាជិកៃនែផនកររបស់េយងខ ុ ំ។  

េយងខំុ ្រត វែតផ ល់កិត ិយសដល់សិទ ិរបស់េលកអ ក។ ពក្យគន ឹះនិងនិយមនយ័របស់វមានេនកុ ងលំដប ់

អក្សរ្រកមេនក ុងជពូំកចុងេ្រកយៃន េសៀវេភែណនាសំមាជិក។ 

តរងមាតក ិ

A. Your right to get information in a way that meets your needs  219 .....................................................

B. ករទទួលខុស្រត វរបស់េយងខ ុ ំគឺ ធានាថាេលកអ កទទលួបាននូវេសវកម  និងឱសថែដល្រត វបានធានា

ទនេ់ពលេវល  236 ..............................................................................................................................

C. ករទទួលខុស្រត វរបស់េយងខ ុ ំេដម្បកីរពរពត័ម៌ានអពំីសុខភាពផា ល់ខ ួនរបស់េលកអ ក (PHI)  237 .....................

C1. វធិីែដលេយង ខុំ ករពរ PHI របស់េលកអ ក  238 ..................................................................................

C2. េលកអ កមានសិទ ិេមល កំណត្់រតេវជ ស សរ បស់េលកអ ក  238 ...........................................................

D. ករទទួលខុស្រត វរបស់េយងខ ុ ំក ុងករផ ល់ពត័ម៌ានជូនេលកអ កអពីំគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ អំពអ ី កផ ល់េសវ

ក ុងបណា ញរបស់េយងខ ុ ំនិងេសវរ៉បរ់ងរបស់េលកអ ក  239  ........................................................................

E. អសមត ភាពរបស់អ កផ ល់េសវែថទក ំ ុងបណា ញេដម្បេីចញវក ិ យប្រតឲ្យេលកអ កផា ល់  241 ..............................

F. សិទ ិរបស់េលកអ កេដម្ប ចីកេចញពី គេ្រមាង Cal MediConnect របស់េយងខ ុ ំ  241 .........................................

G. សិទ ិរបស់េលកអ កក ុងករសេ្រមចចិត អំពីករែថទសុំខភាពរបស់េលកអ ក  242 ..............................................



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 8 ៖ សិទ  ិនិងទំនួលខុស្រត វរបស់េលកអ ក 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 218 ? 
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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. This is called a “Standing Request”. 
We will document your choice. If later, you want to change the language and/or format 
choice, please call Member Services.  

• You can also get this handbook in the following languages on our website at: 
mmp.healthnetcalifornia.com or for free simply by calling 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. The call is free. 

o Arabic 

o Armenian 

o Cambodian 

o Chinese 

o Farsi 

o Korean 

o Russian 

o Spanish 

o Tagalog 

o Vietnamese 
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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. The call is free. 
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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 
սպասարկում: Մեր ծրագիրը մարդիկ ունի, ովքեր կարող են հարցերի պատասխանել 
տարբեր լեզուներով: 
 

• Մեր ծրագիրը կարող է նաև ձեզ նյութեր տրամադրել անգլերենից բացի այլ լեզուներով և 
այլ ձևաչափերով, ինչպիսիք են՝ խոշոռ տառատեսակը, Բրեյլը կամ ձայնագրությունը: Եթե 
ցանկանում եք ապագայում ստանալ փաստաթղթերն այլ լեզվով և/կամ ձևաչափով, 
խնդրում ենք դիմել Անդամների սպասարկում: Սա կոչվում է «մշտական խնդրանք»: Մենք 
կգրանցենք ձեր նախապատվությունը: Եթե հետագայում ցանկանաք փոխել լեզուն և/կամ 
ձևաչափը, խնդրում ենք դիմել Անդամների սպասարկում: 

 

• Կարող եք նաև անվճար ձեռք բերել այս տեղեկագիրքը հետևյալ լեզուներով մեր կայքում՝ 
mmp.healthnetcalifornia.com, կամ զանգահարելով Անդամների սպասարկում՝  
1-855-464-3571 հեռախոսահամարով (TTY՝ 711), ժամը 8:00 a.m.-ից 8:00 p.m-ը, 
երկուշաբթիից ուրբաթ օրերին: Աշխատանքային ժամերից հետո, շաբաթ և կիրակի 
օրերին, ինչպես նաև տոն օրերին, կարող եք հաղորդագրություն թողնել։ Ձեզ հետ 
կզանգահարեն հաջորդ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Զանգն անվճար է: 

o Արաբերեն 

o Հայերեն 

o Կամբոջերեն 

o Չինարեն 

o Պարսկերեն 

o Կորեերեն 

o Ռուսերեն 

o Իսպաներեն 

o Տագալոգ 

o Վիետնամերեն 
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Եթե խնդիրներ ունեք մեր ծրագրի մասին տեղեկություններ ստանալու հարցում լեզվի կամ 
հաշմանդամության պատճառով, ու ցանկանում եք բողոք 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 բողոք ներկայացնելու մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար խնդրում ենք 
դինել Անդամների սպասարկում՝ 1-855-464-3571 հեռախոսահամարով (TTY՝ 711), ժամը  
8:00 a.m.-ից 8:00 p.m-ը, երկուշաբթիից ուրբաթ օրերին: Աշխատանքային ժամերից հետո, շաբաթ և 
կիրակի օրերին, ինչպես նաև տոն օրերին, կարող եք հաղորդագրություն թողնել։ Ձեզ հետ 
կզանգահարեն հաջորդ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Զանգն անվճար է: 
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我們必須透過您能夠瞭解的方式告知您計畫的各項福利以及您的權利。在您參加本計畫期間，我們必

須每年均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，請致電與會員服務部聯絡。本計畫備有可使用不同語言

為您解答疑問的工作人員。 

• 本計畫也可為您提供英文以外之其他語言版本以及如大字版、點字版或語音版等格式的資料。

如果要獲得其他語言和/或格式的文件以備將來郵寄，請致電與會員服務部聯絡。這稱為 
「持續請求」。我們將記錄您的選擇。如果以後要變更語言和/或格式選擇，請致電與會員服務

部聯絡。 

• 您還可以在我們的網站上獲得以下語言的本手冊：mmp.healthnetcalifornia.com或在週一至 
週五，上午 8 點至晚上 8 點免費致電 1-855-464-3571 (TTY: 711)，聯絡會員服務部即可免費

獲得。下班後、週末和節假日，您可以留言。我們將在下一個工作日內回覆您的電話。撥打此

電話免費。 

o 阿拉伯文   

o 亞美尼亞文 

o 柬埔寨文   

o 中文 

o 波斯文 

o 韓文 

o 俄文 

o 西班牙文   

o 塔加拉文 

o 越南語 

如果您因為語言問題或殘障而無法透過本計畫取得資訊而您想提出投訴，請致電 1-800-MEDICARE 
(1-800-633-4227) 與 Medicare 聯絡。您可以每週 7 天，每天 24 小時隨時撥打電話。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 8:00 至晚上 
8:00 致電 1-855-464-3571 (TTY: 711) 與會員服務部聯絡。下班後、週末和節假日，您可以留言。 
我們將在下一個工作日內回覆您的電話。撥打此電話免費。 
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당사는 플랜의 혜택과 가입자의 권리에 대해 가입자가 이해할 수 있는 방식으로 알려드릴 의무가 
있습니다. 당사는 가입자가 당사 플랜에 가입하신 각 해마다 가입자의 권리에 대해 알려드릴 의무가 
있습니다. 

• 가입자가 이해하실 수 있는 방식으로 정보를 받으시려면, 가입자 서비스에 연락하십시오. 
당사 플랜은 여러 가지 언어로 질문에 답을 드릴 수 있는 직원을 배치해 두고 있습니다.  

• 당사 플랜은 또한, 자료를 드릴 때, 영어 이외의 언어로 된 것이나, 큰 활자체, 점자, 또는 
오디오 등의 형태로 된 것을 드릴 수 있습니다.향후의 우편물을 다른 언어 또는 다른 형태로 된 
것으로 받고 싶으시면, 가입자 서비스에 연락하십시오. 이를 “지속적인 요청”이라고 합니다. 
당사는 귀하가 선택하신 것을 기록해 둘 것입니다. 나중에, 언어나 형태를 다른 것으로 바꾸고 
싶으시면, 가입자 서비스에 연락하십시오.  

• 또한, 당사 웹사이트 mmp.healthnetcalifornia.com 에서 다음의 언어로 된 안내서를 구하실 수 
있고, 아니면 간단하게 가입자 서비스에 1-855-464-3571 (TTY: 711) (오전 8시-오후8시, 
월요일-금요일 운영)로 문의하셔도 됩니다. 근무시간 이후, 주말, 휴일에는 메시지를 
남겨주시면 됩니다. 그러면 다음 근무일에 연락을 드리겠습니다. 통화는 무료입니다. 

o 아랍어 

o 아르메니아어 

o 캄보디아어 

o 중국어 

o 페르시아어 

o 한국어 

o 러시아어 

o 스페인어 

o 타갈로그어 

o 베트남어 

언어 문제 또는 장애 때문에 당사 플랜으로부터 정보를 받는 데 문제가 있어서 불만을 제기하시려면, 
메디케어(Medicare)에 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)로 연락하십시오. 하루 24시간, 1주 7일 
연락하실 수 있습니다. TTY 사용자는 1-877-486-2048로 연락하셔야 합니다. Medi-Cal에 불만을 
제기하는 것에 관한 정보는, 가입자 서비스에 1-855-464-3571 (TTY: 711) (오전 8시-오후8시, 월요일-
금요일 운영)로 문의하십시오. 근무시간 이후, 주말, 휴일에는 메시지를 남겨주시면 됩니다. 그러면 
다음 근무일에 연락을 드리겠습니다. 통화는 무료입니다. 
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О страховом покрытии плана и о ваших правах мы должны сообщать вам в понятной вам 
форме. Пока вы остаетесь участником нашего плана, мы должны каждый год сообщать вам о 
ваших правах. 

 
• Для того чтобы получать эти сведения в удобной для вас форме, позвоните в наш 

отдел обслуживания участников плана. В нашем плане работают люди, которые могут 
отвечать на вопросы участников, говорящих на разных языках. 

 
• Кроме того, вы можете получить материалы нашего плана в переводе с английского на 

другие языки или в других формах, например в виде аудиозаписи либо напечатанными 
крупным шрифтом или шрифтом Брайля. Если вы хотите всегда получать материалы в 
переводе на другой язык и/или в другой форме, позвоните в наш отдел обслуживания 
участников плана и подайте постоянно действующий запрос. Мы зарегистрируем ваши 
предпочтения. Если позже вы захотите получать материалы в переводе на другой 
языки и/или в другой форме, позвоните в наш отдел обслуживания участников плана. 

 
• Вы также можете получить этот справочник в переводе на приведенные ниже языки на 

нашем веб-сайте mmp.healthnetcalifornia.com. Либо позвоните в наш отдел 
обслуживания участников плана по телефону 1-855-464-3571 (TTY: 711), и вам 
бесплатно пришлют этот справочник в переводе на выбранный вами язык. Линия 
работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00. В нерабочее время, в выходные и 
праздничные дни вы можете оставить сообщение. Вам перезвонят на следующий 
рабочий день. Звонки бесплатные. 

o Арабский 
o Армянский 

o Кхмерский 

o Китайский 

o Фарси 

o Корейский 

o Русский 

o Испанский 

o Тагальский 

o Вьетнамский 
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Если из-за инвалидности или недостаточного знания английского языка вам трудно 
разбираться в информации, получаемой от нашего плана, вы можете подать жалобу в 
программу Medicare по телефону 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Линия работает 
круглосуточно и без выходных. Если вы пользуетесь телефоном TTY, звоните по номеру 
1-877-486-2048. Если вы хотите узнать о том, как подать жалобу в программу Medi-Cal, 
позвоните в наш отдел обслуживания участников плана по телефону 1-855-464-3571 
(TTY: 711). Линия работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00. В нерабочее время, 
в выходные и праздничные дни вы можете оставить сообщение. Вам перезвонят на 
следующий рабочий день. Звонки бесплатные. 
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Le explicaremos los beneficios de su plan y sus derechos de una manera que usted pueda 
comprender. Haremos esto cada año de cobertura de nuestro plan. 

• Para obtener información de manera clara y comprensible, llame al Departamento de 
Servicios al Afiliado. Nuestro plan cuenta con representantes que pueden responder a sus 
preguntas en varios idiomas. 

• También podemos proporcionarle material en otros idiomas, además del inglés, y en 
distintos formatos, como braille, audio o letra grande. Si desea obtener materiales en otros 
formatos, como braille o letra grande, o en un idioma que no sea inglés, comuníquese con el 
Departamento de Servicios al Afiliado. Puede hacer una solicitud permanente de los 
materiales en estos formatos o idiomas y la registraremos para futuros envíos. Si más 
adelante quiere cambiar de idioma o de formato, llame nuevamente al Departamento de 
Servicios al Afiliado. 

• También puede obtener este manual  en los siguientes idiomas en nuestro sitio web, 
mmp.healthnetcalifornia.com, o de forma gratuita si llama 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. La llamada es gratuita. 

o Árabe 

o Armenio 

o Camboyano 

o Chino 

o Farsi 

o Coreano 

o Ruso 

o Español 

o Tagalo 

o Vietnamita 
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Si tiene dificultades para obtener información de parte de nuestro plan por problemas relacionados 
con el idioma o con una discapacidad y desea 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. Si desea información sobre cómo presentar 
una queja ante Medi-Cal, comuníquese con el 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. La llamada es gratuita. 
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Dapat naming sabihin sa iyo ang tungkol sa mga benepisyo sa plan at ang iyong mga karapatan sa 
isang paraan na maiintindihan mo. Dapat naming sabihin sa iyo ang tungkol sa iyong mga karapatan 
bawat taon na nasa plan ka namin. 

• Para makakuha ng impormasyon sa isang paraan na maiintindihan mo, tawagan ang 
Member Services (Mga Serbisyo sa Miyembro). Ang aming plan ay mayroong mga tao na 
makakasagot sa iyong mga tanong sa iba’t ibang mga wika. 

• Mabibigyan ka rin ng aming plan ng mga materyales na nasa mga wika maliban sa Ingles at 
nasa mga format tulad ng malalaking letra, braille, o audio. Kung gusto mong makatanggap 
ng mga dokumento sa ibang wika at/o format para sa mga mailing sa hinaharap, 
pakitawagan ang Member Services. Tinatawag itong “Standing Request”. Itatala namin ang 
pipiliin mo. Kung gusto mong baguhin ang piniling wika at/o format sa ibang pagkakataon, 
pakitawagan ang Member Services.  

• Maaari mo ring makuha ang handbook na ito sa mga sumusunod na wika sa aming website 
sa: mmp.healthnetcalifornia.com o nang libre sa pamamagitan lang ng pagtawag sa Member 
Services sa 1-855-464-3571 (TTY: 711), mula 8:00 a.m. hanggang 8:00 p.m., Lunes 
hanggang Biyernes. Pagkatapos ng mga oras ng trabaho, tuwing Sabado at Linggo, at 
tuwing pista opisyal, maaari kang mag-iwan ng mensahe. May tatawag sa iyo sa loob ng 
susunod na araw ng negosyo. Libre ang pagtawag. 

o Arabo 

o Armenian 

o Cambodian 

o Intsik 

o Farsi 

o Koreano 

o Ruso 

o Espanyol 

o Tagalog 

o Vietnamese 
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Kung nagkakaproblema kang makakuha ng impormasyon mula sa aming plan dahil sa mga 
problema sa wika o isang kapansanan at gusto mong maghain ng reklamo, tawagan ang Medicare 
sa 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Maaari kang tumawag nang 24 na oras sa isang araw, 
pitong araw sa isang linggo. Dapat tawagan ng mga gumagamit ng TTY ang 1-877-486-2048. Para 
sa impormasyon sa paghahain ng reklamo sa Medi-Cal, mangyaring makipag-ugnayan sa Member 
Services sa 1-855-464-3571 (TTY: 711), mula 8:00 a.m. hanggang 8:00 p.m., Lunes hanggang 
Biyernes. Pagkatapos ng mga oras ng trabaho, tuwing Sabado at Linggo, at tuwing pista opisyal, 
maaari kang mag-iwan ng mensahe. May tatawag sa iyo sa loob ng susunod na araw ng negosyo. 
Libre ang pagtawag. 
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Chúng tôi phải cho quý vi ̣biết về các phúc lợi trong chương trình và quyền của quý vi ṭheo cách mà 
quý vi ̣có thể hiểu được. Chúng tôi phải cho quý vi ̣biết về các quyền của quý vi ̣vào mỗi năm mà 
quý vi ṭham gia chương trình của chúng tôi. 

• Để nhâṇ thông tin theo cách thức quý vi ̣có thể hiểu được, hãy goị cho bộ phâṇ Dicḥ Vụ 
Thành Viên. Chương trình của chúng tôi có những người có thể trả lời các câu hỏi của quý 
vi ̣bằng các ngôn ngữ khác nhau. 

• Chương trình của chúng tôi cũng cung cấp cho quý vi ṭài liệu bằng các ngôn ngữ khác ngoài 
tiếng Anh và ở các điṇh dang như bản in khổ lớn, chữ nổi braille, hoăc ̣bản âm thanh. Nếu 
quý vi ṃuốn nhận các tài liệu bằng ngôn ngữ khác và/hoặc định dạng khác qua đường bưu 
điện trong tương lai, vui lòng liên lạc với Dịch Vụ Thành Viên. Đây được gọi là “Yêu Cầu Cố 
Định”. Chúng tôi sẽ ghi lại lựa chọn của quý vị. Nếu sau này quý vị muốn thay đổi lựa chọn 
ngôn ngữ và/hoặc định dạng, vui lòng gọi điện cho Dịch Vụ Thành Viên. 

• Quý vi ̣cũng có thể nhâṇ sổ tay này miễn phı ́bằng các ngôn ngữ dưới đây trên trang web của 
chúng tôi tại mmp.healthnetcalifornia.com hoặc chı ̉cần goị  đến Dicḥ Vụ Thành Viên theo số 
1-855-464-3571 (TTY: 711), Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. Quý vị có thể để 
lại tin nhắn sau giờ làm việc, vào các ngày cuối tuần và vào ngày nghỉ. Chúng tôi sẽ gọi lại 
cho quý vị vào ngày làm việc tiếp theo. Cuộc gọi này hoàn toàn miễn phí. 

o Tiếng Ả Râp ̣

o Tiếng Armenia 

o Tiếng Campuchia 
o Tiếng Trung 

o Tiếng Ba Tư 

o Tiếng Hàn 
o Tiếng Nga 

o Tiếng Tây Ban Nha 

o Tiếng Tagalog 
o Tiếng Viêṭ 

Nếu quý vi ̣đang găp ̣khó khăn với viêc tiếp nhâṇ thông tin từ chương trình của chúng tôi do các vấn 
đề về ngôn ngữ hoăc ̣do khuyết tâṭ và quý vi ̣muốn nôp ̣đơn khiếu nại, hãy gọi cho Medicare theo số 
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Quý vi ̣có thể goị 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Người 
dùng TTY cần goị số 1-877-486-2048. Để biết thông tin về cách nôp ̣đơn khiếu naị cho Medi-Cal, vui 
lòng liên lac ̣bộ phâṇ Dịch Vụ Thành Viên theo số điện thoại 1-855-464-3571 (TTY: 711), Thứ Hai 
đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. Quý vị có thể để lại tin nhắn sau giờ làm việc, vào các ngày 
cuối tuần và vào ngày nghỉ. Chúng tôi sẽ gọi lại cho quý vị vào ngày làm việc tiếp theo. Cuộc gọi này 
hoàn toàn miễn phí. 
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B. ករទទលួខស្រត វរបសេយងខ គ ធានាថាេលកអ កទទួលបាននវេសវកម  
នងឱសថែដល្រត វបានធានាទនេពលេវល 

ុ ់  ុ ំ ឺ ូ

ិ ់

្របសិនេបេលកអ កមនអិ ចទទួលបានករណាតជ់ួបទនេ់ពលេវលេដម្បទីទួលេសវកម ែដលមានករធានារ៉បរ់ង 

េហយេវជ បណិ តរបស់េលកអ កមនិគិតថាេលកអ កអចរងច់បំានយូរជាងេនះស្រមាបក់រណាតជ់ួប េនាះេលកអ ក

អចេហទូរសព មកកន្់រកសួងេសវបេ្រមស មាជកិ Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  

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

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

វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព  គឥតគិតៃថ េហយពួកេគអចជួយ េលកអ កបាន។ ្របសិនេបេលកអ កមនិអច

ទទួលបានេសវកម នានា េនក ុងចំននួេពលេវលសម្រសបេទ េយងខ ុ ំ្រត វែតបង្់របាកស់្រមាបក់រែថទេំ្រកបណា ញ។ 
ឺ

 

ក ុងនាមជាសមាជកិមា កៃ់នគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ៖ 

• េលកអ កមានសិទ ិេ្រជសេរស អ កផ ល់េសវែថទបឋមំ  (PCP) មា កេ់នកុង បណា ញេយង ខំ។ 

អ កផ ល់េសវែថទក ំ ុងបណា ញ គឺជាអ កផ ល់េសវែថទែំដលេធ ករជាមយួេយងខ ុ ំ។ 

េលកអ កអចែសងរ កពត័ម៌ានបែន មអំពីអ ីែដលជា្របេភទៃនអ កផ ល់េសវែថទអំចេដរតួជា PCP 

និងរេបៀបេ្រជសេរស  PCP េនក ុងជំពូកទី 3។ 

 ុ

o េហេទេសវបេ្រមស មាជិក ឬេមល េនកុ ងប  ីអ កផ ល់េសវែថទ ំនិងឱសថស ន េដម្ប ែីស ងយល់បែន ម 

អំពីបណា ញអ កផ ល់េសវែថទ ំនិងដឹងថាេវជ បណិ តណាែដលកំពុងទទួលយកអ កជងំថ ឺ ីៗ ។ 

•  សីមា នសិទ ិេទរកអ កឯកេទសខងសុខភាពរបស់ សីេ ដយមនចិ បំាចប ់ ូ  នបន ។ ករប ូ នបន គឺជាករ 

អនុមត័ពី PCP របស់េលកអ កេដម្បរីកេមល នរណាមា កែ់ដលមនែិ មនជា PCP របស់េលកអ ក។  

• េលកអ កមានសិទ ទិទលួបានេសវកម នានាែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ង ពអ កផ ល់េសវែថទក ំ ុងបណា ញ េន

ក ុងអំឡុងចំនួនេពលេវលសម្រសប។ 
ី

o េនះ រមួមានសិទ ទិទលួបានេសវកម ទនេ់ពលេវលព្រគ េពទ្យឯកេទសនានា។ ី

• េលកអ កមានសិទ ទិទលួបានេសវកម  ឬករែថទសំេ ង ះបនា ន ់ែដល្រតវ ករបនា នេ់ដយមនិចបំាចម់ានករ

ឯកភាពជាមនុ។ 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 8 ៖ សិទ  ិនិងទំនួលខុស្រត វរបស់េលកអ ក 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 237 ? 

 

• េលកអ កមានសិទ ទទួិ លបានករផ តផ ់ ងឱ់សថរបស់េលកអ កេទតមេវជ ប   េនឱសថស នក ុងបណា ញ

ណាមយួរបស់េយងខេុ ំ ដយគា នករពន្យោរេពលយូរ។ 

• េលកអ កមានសិទ ដិឹងពីេពលែដលេលកអ កអចជួបពិេ្រគាះជាមយួអ កផ ល់េសវេ្រកបណា ញណាមា កប់ាន។ 

េដម្បែីស ងយល់អពំីអ កផ លេសវេ្រកបណា ញ សូមេមល ជំពូកទី3។ ់

• េនេពលែដលេលកអ កចូលរមួក ុងគេ្រមាងេយងខ ុ ំជាេលកដំបូង េលកអ កមានសិទ ិរក្សោទុកអ កផ ល់េសវកម 

បច ុប្បន របស់េលកអ ក និងករអនុ  តទទលួេសវរហូតដល់ 12 ែខ 

្របសិនេប្រគបេ់ទតមលក ខណ ជាកល់កម់យួចំននួបាន។ េដម្បែីស ងយល់បែន ម អំពករបន ជួបអ កផ ល់

េសវែថទរំបស់េលកអ ក នងិករអនុ  តទទួលេសវ សូមេមល ជំពូកទី 1។ 
ី

• េលកអ កមានសិទទទួិ លបានករែថទែំដលដកនាឹ បងំ  បខ ់ ួនឯង េដយមានជនួយពី្រក មែថទ ំនងអ កស្រមប

ស្រម លករែថទរំបស់េលកអ ក។ 

ំ ិ

ជំពូកទ 9 ្របាបព់អី ីែដលេលកអ កអចេធ បាន ្របសិនេបេលកអ កគិតថា េលកអ កមនទទលួបានេសវកម  ឬឱសថ

របស់េលកអ កេនក ុងអឡុំងចំនួនេពលេវលសម្រសបេទេនាះ។ ជំពូកទ 9 ក្៏របាបេ់លកអ កពអី ីែដលេលកអ កអចេធ 
ផងែដរ ្របសិនេបេយង ខុំ បានបដិេសធករធានារ៉បរ់ងស្រមាបេ់សវកម  ឬឱសថរបស់េលកអ ក េហយេលកអ កមន

យល់្រសបនឹងេសចកី ស្រមចរបស់េយងខ ុ ំ។ 

ី ិ

ី

ិ

C. ករទទួលខស្រត វរបសេយងខ ំេដម្បករពរពតមានអពំសខភាពផាលខ នរបសេលកអ ក 

(PHI) 

ុ ់  ុ  ី ័ ៌ ី ុ  ់ ួ ់

េយងខ ុ ំករពរពត័ម៌ានសុខភាពផា ល់ខ ួនរបស់េលកអ ក (PHI) តមករេស សំុពីច្បោបស់ហពន័  និងរដ ។ 

PHI របស់េលកអ ករមប ួ ូ  លទងពំ ត័ម៌ានែដលេលកអ កបានផ ល់ឲ្យេយងខ  ុ ំេនេពលេលកអ កបានចុះេឈ ះក ុង 

គេ្រមាងេនះ។ វករ៏មួមាន កណំត្់រតេវជស  ស របស់េលកអ ក នងពត័ម៌ានេវជស  ស  និងសុខភាពេផ្សងេទៀតផងែដរ។ ិ

េលកអ កមានសិទ ទទួិ លបានពត័ម៌ាន និងេដម្ប្ីរគប្់រគងរេបៀបេ្រប្របាស់ PHI របស់ខ ួន។ េយងខ ុ ំផ ល់េសចក ីជូន 

ដំណឹងជាលយលក ណ៍អក្សរែដល្របាបេ់លកអ កអំពីសិទ ទិងេំ នះ េហយពន្យល់ផងែដរពីរេបៀបែដលេយងខុំ ករពរ 

ឯកជនភាពៃន PHI របស់េលកអ ក។ ករជូនដំណឹងេនះ េហថា «ករជូនដណងពកីរអនុវត ឯកជនភាព»។ ំ ឹ



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 8 ៖ សិទ  ិនិងទំនួលខុស្រត វរបស់េលកអ ក 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 238 ? 

 

C1. វធីិែដលេយងខ ុ ំករពរ PHI របស់េលកអ ក 

េយងខ ុ ំ្របាកដថា មនុស្សែដលគា នករអនុ  ត មនេមល  ឬផា ស់បូ រកណំត្់រតរបស់េលកអ កេឡយ។ ិ

ក ុងស នភាពភាគេ្រចន េយង ខ ុ ំមនផ ិ ល់ PHI របស់េលកអ កេទកនអ ់ កែដលមនែិ ថទ ំឬបង្់របាកស់្រមាបក់រែថទំ

េលកអ កេឡយ។ ្របសិនេបេយងខំផ លពត៌័ មានែមន េនាះេយងខ ុ ំត្រម វឲ្យទទលួករអនុ  តជាលយលកណ ៍ អក្សរ

ពីេលកអ កជាមនុសិន។ ករអនុ  តជាលយលក ណ៍អក្សរអចផ ល់ជូនេដយេលកអ ក ឬេដយនរណាមា កែ់ដល

មានអំណាចែផ កច្បោប ់ក ុងករសេ្រមចចិត ជំនួសេលកអ ក។ 

 ុ ់

មានករណីមយួចំននួ េនេពលែដលេយងខ ុ ំមនិចបំាច្់រត វទទលួករអនុ  តជាលយលក ណ៍អក្សររបស់េលកអ ក

ជាមុន។ ករណីេលកែលងទងេំ នះ ្រត វបានអនុ  ត ឬត្រម វេដយច្បោប។់ 

• េយងខ ុ ំចបំាចត្រ់ ម វឲ្យបេ  ញ PHI េទភា កង់ររដ ភបិាល

ែដលកំពុងពិនិត្យេមល គុណភាពៃនករែថទរំបស់េយងខ ុ។ំ 

• េយងខ ុ ំចបំាច្់រត វបេ  ញ PHI តមដីកបង បរ់បស់តុលករ។ 

• េយងត្រម វឲ្យផ ល់ PHI របស់េលកអ កដល់ Medicare។ ្របសិនេប Medicare បេ  ញ PHI របស់េលកអ ក

ស្រមាបក់រ្រសវ្រជាវ ឬករេ្រប្របាស់េផ្សងេទៀត វនឹងេធេ ឡងេដយេយាងេទតមច្បោបស់ហពន័ ។ 

្របសិនេបេយងខ ុ ំែចករែំលកពត័ម៌ានរបស់េលកអ កជាមយួ Medi-Cal វកន៏ង្រឹ ត វបានេធ េឡងផងែដរេដយ 

េយាងេទតមច្បោបស់ហពន័  និងច្បោបរ់បស់រដ ។  

C2. េលកអ កមានសិទិ េមល កំណត្់រតេវជ ស ស របស់េលកអ ក 

• េលកអ កមានសិទ ិេមល កណំត្់រតេវជ ស សរ បស់ខ ួន និងទទលួបានសំេណច្បោបក់ណំត្់រតរបស់េលកអ ក

មយួច្បោប។់ េយងខុំ ្រត វបានអនុ  តឲ្យគិតៃថ ថតចម ងកណំត្់រតេវជស  ស របស់េលកអ ក។ 

• េលកអ កមានសិទ ិេសស ុំឲ្យេយងខ ុ ំេធ បច ុប្បន ភាព ឬែកត្រម វកំណត្់រតេវជស  ស របស់េលកអ ក។ ្របសិនេប
អ កេស សំុេយងខ ុឲ្យំ េធ ែបបេនះេនាះ េយងខ ុ ំនឹងេធ ករជាមយួអ កផ ល់េសវែថទសំុខភាពរបស់េលកអ ក េដម្ប ី
សេ្រមចថាេតករផា ស់បូ រនានាគួរែតេធ េឡង ឬយ៉ាងណា។ 

• េលកអ កមានសិទ ដិឹងអពីំ នងិរេបៀបែដល PHI របស់អ ក្រត វបានែចករែំលកជាមយួអ កដៃទ។ 

្របសិនេបេលកអ កមានចម ល់ឬករ្រព យបារម អំពីភាពឯកជនៃន PHI របស់ខ ួនសូមទូរស័ព េទកនេ់សវបេ្រមសមាជិក។  



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 8 ៖ សិទ  ិនិងទំនួលខុស្រត វរបស់េលកអ ក 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 239 ? 

 

េសចក ីជូនដំណឹងអពំីករអនុវត េគាលករណ៍ឯកជនភាព្រតវ បានរយនាមេនកុ ងជំពូកទី 11 ែផ ក H។  

D. ករទទួលខស្រត វរបសេយងខ ក ងករផ លពតមានជនេលកអ កអំពគេ្រមាងរបស់េយងខុ ំ 

អំពអ កផ លេសវក ងបណាញរបសេយងខ  នងេសវរបរងរបសេលកអ ក 

ុ ់  ុ ំ ុ ់ ័ ៌ ូ ី

ី ់ ុ  ់  ុ ំ ិ ៉ ់ ់

ក ុងនាមជាសមាជកិមា ករ់បស់ Health Net Cal MediConnect េលកអ កមានសិទ ិទទួលពត័ម៌ានពេយងខ ុ ំ។ ្របសិន

េបេលកអ កមនិេចះនយិាយភាសអងេ់គ សេទ េយងខ  ុ ំមានេសវកម បកែ្រប េដម ្បេីឆ យនូវរល់សំណួរណាមយួែដល

េលកអ កអចមានអំពគេ្រមាងសុខភាពរបស់េយងខ  ុ ំ។ េដម្ប ទទួី លបានអ កបកែ្រប សូមទូរស័ព មកេលខ  

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

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

េនៃថ េធ ករបនា ប។់ េនះ គជឺាេសវឥតគិតៃថ ស្រមាបេ់លកអ ក។ េលកអ ក កអ៏ចទទួលបានេសៀវេភែណនាេំនះ 

េដយឥតគិតៃថ ជាភាសេផ្សងៗដូចខងេ្រកម៖ 

ី

ី

• ភាសអរ៉ប ់

• ភាសអេមន ី

• ភាសែខ រ 

• ភាសចិន 

• ភាសហ សីុ 

• ភាសកូេរ ៉

• ភាសរសុ្ស ី

• ភាសេអស្បោញ៉ 

• ភាសតកឡក 

• ភាសេវៀតណាម 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 8 ៖ សិទ  ិនិងទំនួលខុស្រត វរបស់េលកអ ក 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 240 ? 

 

េយងខ ុ ំកអ៏ចផ ល់ពត័ម៌ានជូនេលកអ កជាអក្សរេបាះពុម ធំៗ  អក្សរស្រមាបជ់នពិករែភ ក ឬជាសំេឡងផងែដរ។  

្របសិនេបេលកអ កចងប់ានពត័ម៌ានអំពចំី ណុចណាមយួខងេ្រកម សូមេហទូរសព េ័ទកនេ់សវបេ្រមស មាជកិ៖ 

• រេបៀបេ្រជសេរស ឬផា ស់បូ រគេ្រមាង 

• គេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំរមមាួ ន: 

o ពត័ម៌ានហិរ  វតុ  

o េតេយងខ ុ ំ្រត វបានវយតៃម ដកព់ិនុ េដយសមាជកិគេ្រមាងយ៉ាងដូចេម ច 

o ចំនួនបណ ឹ ងឧទ រណ៍ែដលដកេ់ដយសមាជិក 

o រេបៀបក ុងករចកេចញពីគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ

• អ កផ ល់េសវែថទក ំ ុងបណា ញ និងឱសថស នក ុងបណា ញរបស់េយងខ ុ ំរមួមាន៖ 

o រេបៀបេ្រជសេរស  ឬផា ស់ប ូរអ កផ ល់េសវកម ែថទសុំខភាពបឋម 

o លក ណៈសម្បត ិរបស់អ កផ ល់េសវ និងឱសថស នរបស់េយងខ ុ ំ

o រេបៀបែដលេយងខ  ុ ំបងៃ់ថ អ កផ ល់េសែថទក ំ ុងបណា ញរបស់េយងខុ ំ 

• េសវកម  និងឱសថែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ង នងអំិ ពចី្បោបែ់ដលេលកអ ក្រត វែតអនុវត  រមួទងំ: 

o េសវកម  និងឱសថែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ងេដយគេ្រមាងេយងខ ុ ំ

o ែដនកណំតស់្រមាបក់រធានារ៉បរ់ង និងឱសថរបស់េលកអ ក 

o វធិាននានាែដលេលកអ ក្រត វែតអនុវត តម េដម ្បទទួី លបានេសវកម នងឱសិ ថែដល្រត វបាន

ករធានារ៉បរ់ង 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 8 ៖ សិទ  ិនិងទំនួលខុស្រត វរបស់េលកអ ក 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 241 ? 

 

• េហតុអ ីបានជាអមី យួមនិ្រត វបានធានារ៉បរ់ង នងអ ិ ីែដលេលកអ កអចេធ បានអំពីវ រមួទងកំ រសួរេយងខ ុ ំអពំី: 

o សរេសរជាលយលកណ ៍ អក្សរថាេហតុអី បានជាអមី យួមនិ្រត វបានធានារ៉បរ់ង 

o ផា ស់បូ រនូវករសេ្រមចចិត ែដលេយងខុំ បានេធ េហយ 

o បង្់របាកេ់ទេលវកិយ័ប្័រតែដលេលកអក មាន 

E. អសមត ភាពរបសអ កផ លេសវែថទក ងបណាញេដម្បេចញវក យប្រតឲ្យេលកអ កផាល ់ ់ ំ ុ   ី ិ  ់

េវជ បណិ ត មន ីរេពទ្យ និងអ កផ ល់េសវេផ្សងេទៀតេនកុ ងបណា ញេយងខ ុ ំ មនអចេធ ឲ្យេលកអ កបងៃ់ថ ស្រមាប់

េសវកម ែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ងេនាះេឡយ។ ពកួេគ កម៏និអចគិត្របាកព់ីេលកអ ក ្របសិនេបេយងខុំ បង្់របាក់

តិចជាងអ ីែដលេលកអ កផ លេសវកម គិត្របាកេ់នាះែដរ។ េដម្បែីស ងយល់់ពអី ីែដល្រត វេធ  ្របសិនេបអ កផ ល់េសវ

ែថទក ំ ុងបណា ញព្យោយាមគត្របាកព់ីេលកអក ស្រមាបេ់សវកម ែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ង សូមេមល ជំពូកទ 7។ 

ិ

់

ិ ី

F. សិទ ិរបសេលកអ កេដម្បចកេចញព គេ្រមាង Cal MediConnect របស់េយងខំុ   ់  ី ី

គា ននរណាមា កអ់ចបង ឲ្យំ េលកអ កបន ឱ្យេនក ុងគេ្រមាងេយងខ ុ ំបានេឡយ ្របសិនេបេលកអ កមនចងេ់នាះ។  ិ

• េលកអ កមានសិទ ទទួិ លបានេសវកម ែថទសុំខភាពរបស់េលកអក េសរ ែតទងំអស់ តមរយៈ  

Original Medicare ឬ គេ្រមាង Medicare Advantage។  

• េលកអ កអចទទួលបានអត ្របេយាជនឱស៍ ថ្រត វករេវជ ប   Medicare Part D របស់អ ក ពីគេ្រមាង

ឱសថ្រត វករេវជ ប   ឬពគេី ្រមាង Medicare Advantage។ 

• សូមេមលជំពូក 10 សំរបព់ត័ម៌ានបែន មអំពីថាេតេពលណាេលកអ កអចចូលរមក ួ ុងគេ្រមាងថ ីៃនឱសថ 

Medicare Advantage ឬឱសថតមេវជ ប  ។ 

• អត ្របេយាជន ៍Medi-Cal របស់េលកអ កនឹងបន ផ ល់ជូន តមរយៈ Health Net Community Solutions, Inc. 

លុះ្រតែតេលកអ កេ្រជសេរស គេ្រមាងេផ្សងេទៀតែដលមានេនក ុងេខនធីេនះ។  



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 8 ៖ សិទ  ិនិងទំនួលខុស្រត វរបស់េលកអ ក 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 242 ? 

 

G. សទ របសេលកអ កក ងករសេ្រមចចត អពំករែថទសខភាពរបសេលកអ ក ិ ិ ់ ុ ិ ី ំ ុ ់

G1. សិទ ិរបស់េលកអ កេដម្បដឹីងអំពីជេ្រមស ៃនករព្យោបាលរបស់េលកអ ក 

និងករេធ ករសេ្រមចចិត អំពីករែថទសុំខភាពរបស់ខ ួន 

េលកអ កមានសិទ ទទួិ លបានពត័ម៌ានេពញេលញ ពេវជ បណ ិ តអ ក និងអ កផ ល់េសវកម ែថទសំុខភាពេផ្សងេទៀត

េនេពលេលកអ កទទួលេសវកម នានា។ អ កផ លេសវកម របស់េលកអ ក្រត វពន្យល់ពសីភាពជំងឺ 

និងជេ្រមស ករព្យោបាលរបស់េលកអ កេនកុ ងរេបៀបមយួែដលេលកអ កអចយល់បាន។ េលកអ កមានសិទ េិដម្ប៖ី 

ី
់

• ដឹងពជេ្រមស របស់េលកអ ក។ េលកអ កមានសិទ ដិឹងព្ីរបេភទៃនករព្យោបាលទងំអស់។ ី

• ដឹងពករ្របឈមនានា។ េលកអ កមានសិទ ិដឹងពីករ្របឈមណាមយួែដលពកព់ន័ ។ េគ្រត វ្របាបអ់ កជាមុន 

្របសិនេបេសវ ឬករព្យោបាលណាមយួ គឺជាែផ កៃនករពេិសធន្៍រសវ្រជាវ។ េលកអ កមានសិទ ិបដិេសធ

ករព្យោបាលលក ណៈពិេសធនេ៍នះ។ 

ី

• ទទួលគំនតទិ  ី២ ។ េលកអ កមានសិទ ិជបួពិេ្រគាះជាមយួេវជ បណិ តមយួេផ្សងេទៀត មនុេពលសេ្រមចចិត េល
ករព្យោបាល។ 

• និយាយថា «េទ។» េលកអ កមានសិទ ិបដិេសធករព្យោបាលណាមយួបាន។ េនះ រមួមានសិទ ិក ុងករចកេចញ

ព មន ីរេពទ្យ ឬមន ីរេវជ ស សដៃ ទេផ្សងេទៀត េបេទះបីជាេវជ បណ ិ តរបស់េលកអ កឲ្យឱវទេលកអ កមនឲ្យិ
ចកេចញកេ៏ដយ។ េលកអ កកម៏ានសិទ ឈិបេ់្របឱសថែដល្រត វបានេចញេវជ ប  ឲ្យអ កផងែដរ។ ្របសិនេប
អ កបដិេសធករព្យោបាល ឬឈបេ់្របឱ សថេចញេវជ ប   អ កនឹងមន្រិ ត វដកេចញពីគេ្រមាងេយងខ ុ ំេឡយ។ 

ប៉ុែន ្របសិនេបអ កបដិេសធករព្យោបាល ឬឈបេ់្របឱសថេនាះ េលកអ កទទួលយកទំនលួខុស្រត វេពញេលញ

ចំេពះអ ីែដលេកត េឡងមកេលរបូអ ក។ 

ី

• សំុឲ្យេយងខ ុ ំពន្យល់ពីមូលេហតុែដលអ កផ ល់េសវមយួបានបដិេសធករែថទ។ំ េលកអ កមានសិទ ិទទួលបាន

ករពន្យល់ពីេយងខុំ  ្របសិនេបអ កផ ល់េសវែថទបំដិេសធករែថទែំដលអ កេជឿជាកថ់ា អ កគប្បទទួី លបាន។ 

• សំុឲ្យេយងខ ុ ំរ៉បរ់ងេលេសវកម  ឬឱសថែដល្រត វបានបដិេសធ ឬមនិ្រត វបានរ៉បរ់ង។ េនះេហថាករេធ េសចក ី
សេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង។ ជំពូកទ9 ្របាបព់ីវធិីេស សំុគេ្រមាងេដម្បេីធ ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង។ ី



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 8 ៖ សិទ  ិនិងទំនួលខុស្រត វរបស់េលកអ ក 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 243 ? 

 

G2. សិទ ិរបស់េលកអ កក ុងករនិយាយអ ីែដលេលកអ កចងឲ្យ់ េកតេឡង្របសិនេបេលកអ កមនអិ ចេធ  

ករសេ្រមចចិត ែថទសុំខភាពេដយខ ួនឯង 

េពលខ ះ មនុស្សមនិអចេធ ករសេ្រមចចិត ពីករែថទសំុខភាពស្រមាបខ ់ ួនពួកេគបានេឡយ។ មុននឹងករណីេនះ 

េកតេឡងចំេពះេលកអ ក អ កអច៖ 

• បំេពញែបបបទជាលយលកណ ៍ អក្សរេដម្បផី ល់សិទ ិឲ្យនរណាមា កក់ ុងករសេ្រមចេលករែថទំ
សុខភាពស្រមាបេ់លកអ ក។ 

• ផ ល់ករែណនាជំាលយលកណ ៍ អក្សរដល់េវជ បណ ិ តេលកអ ក អពំីវធិីែដលេលកអ កចងឲ្យ់ ពួកេគចតែ់ចង

ករែថទសំុខភាពរបស់េលកអ ក ្របសិនេបអ កមនអិ ចេធ ករសេ្រមចឲ្យខ ួនឯង។ 

ឯកសរច្បោបែ់ដលអ កអចេ្របេដម្បផី ល់ករែណនារំបស់េលកអ ក េហថាករែណនាជំាមុន។ ករែណនាជំាមុន

មានេ្រចន្របេភទ និងមានេឈ ះខុសៗគា ។ ឧទហរណ៍ ដូចជាពក្យបណា ំេពលេនរស់ និងសិទ ិអណំាចរបស់េមធាវ ី
ស្រមាបក់រែថទសុំខភាព។ 

អ កមនចបំាចេ់្រប្របាស់ករែណនាជំាមុនេនាះេទ ប៉ុែន អ កអចេ្រប្របាស់វបាន ្របសិនេបអ កចងេ់ធ េនាះ។ 

ខងេ្រកមេនះ គជាអ ីែដលេលកអ ក្រត វអនុវត តម ៖ 
ិ

ឺ

• យកទ្រមងែ់បបបទ។ េលកអ កអចយកទ្រមងែ់បបបទពេវជ បណ ិ តេលកអ ក េមធាវ ីទភីា កង់រេសវែផ កច្បោប ់

ឬបុគ លិកសង មកច ិ ។ អង ភាពផ ល់ពត័ម៌ានដល់អ កទងំឡាយអពំ Medicare ឬ Medi-Cal ដូចជា HICAP 

(កម វធិីគា្ំរទករ្របក្សោឹ េយាបល់និងធានារ៉បរ់ងសុខភាព) កអ៏ចមានទ្រមងែ់បបបទេសចក ីបង បជ់ាមុន 

ផងែដរ។  

ី

ី

• បំេពញ រចួចុះហត េលខេលទ្រមងែ់បបបទេនះ។ ទ្រមងែ់បបបទេនះ គឺជាឯកសរច្បោប។់ 

េលកអ កគួរែតពិចរណារកេមធាវឲ្យី ជួយ េរៀបចំវ។ 

• ផ ល់ឯកសរថតចម ង េទមនុស្សែដល្រត វដឹងអំពវ។ េលកអ កគួរផ ល់ទ្រមងែ់បបបទមយួច្បោប ់ដល់

េវជ បណិ តអ ក។ េលកអ ក កគួ៏រែតផ ល់មយួច្បោប ់ដល់បុគ លែដលអ កដកេ់ឈ ះជាមនុស្សមា ក ់េដម្បេីធ ករ

សេ្រមចចិត ជំនួសេលកអ ក។ េលកអ កកអ៏ចនឹងចងផ់ ល់ច្បោបចម ់ ងេនះដល់មត ិ ភក័ ជិតសិ ិទ   ឬសមាជកិ

្រគ សរផងែដរ។ ្រត វ្របាកដថា ច្បោបថត់ ចម ងមយួច្បោប្់រត វបានរក្សោទុកេនផ ះ។ 

ី



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 8 ៖ សិទ  ិនិងទំនួលខុស្រត វរបស់េលកអ ក 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 244 ? 

 

• ្របសិនេបេលកអ ក្រត វចូលស្រមាកក ុងមន ីរេពទ្យ េហយេលកអ កមានករែណនាជំាមនុេដយមាន

ចុះហត េលខេនាះ សូមយកវមយួច្បោបេ់ទមន ីរេពទ្យ។ 

o មន ីរេពទ្យនឹងសកសួរអ កថាេត េលកអ កមានែបបបទែណនាជំាមុនែដលមានចុះហត េលខឬអត ់ 

េហយថាេតេលកអ កមានយកវមកជាមយួេទ។ 

o ្របសិនេបេលកអ កមនបាិ នចុះហត េលខេលទ្រមងែ់បបបទេសចក ីបង បជ់ាមុនេទ 

មន ីរេពទ្យមានទ្រមងែ់បបបទ េហយនឹងសួរថាេតអ កចងចុ់ះហត េលខឬអត។់ 

្រត វចងចថំា វជាជេ្រមស របស់េលកអ ក ក ុងករបំេពញករែណនាជំាមុនឬអតេ់នាះ។ 

G3. អី ែដល្រត វេធ  ្របសិនេបករែណនារំបស់េលកអ កមន្រិ ត វបានអនុវត តម 

្របសិនេបេលកអ កបានចុះហត េលខេលករែណនាជំាមនុ េហយេលកអ កេជឿជាកថ់ា េវជ បណ ិ ត ឬមន ីរេពទ្យមនបាិ ន

អនុវត  តមករែណនាេំនកុ ងឯកសរេនះ េលកអ កអចដកព់ក្យបណ ឹ ងជាមយួ ករយិាល័យសិទ ិពលរដ ក ុងមូលដ ន

របស់អ កបាន។ 

Office for Civil Rights 

U.S. Department of Health & Human Services 

90 7th Street, Suite 4-100 

San Francisco, CA 94103 

 
េលខទូរសព គ 1-800-368-1019 (TTY: 1-800-537-7697)។ ឺ
 

 

 

 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 8 ៖ សិទ  ិនិងទំនួលខុស្រត វរបស់េលកអ ក 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 245 ? 

 

H. សទ របសេលកអ កក ងករេធ ពក្យបណងេហយសឲ្យេយងខ ំេធ ករពចរណាេឡងវញ 

អំពករសេ្រមចចត ែដលេយងខ បានេធ  
ិ ិ ់ ុ   ឹ  ុ ំ  ុ  ិ  ិ

ី ិ  ុ ំ 

ជំពូកទី 9 ្របាបព់អី ីែដលអ កអចេធ បាន ្របសិនេបអ  កមានប   ឬកង ល់ណាមយួអពំេីសវកម ឬករែថទែដំ ល

មានករធានារ៉បរ់ងរបស់អ ក។ ឧទហរណ៍ អ កអចេស សំុឲ្យេយងខ ុ ំេធ ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង ដកប់ណ ឹ ង

ឧទ រណ៍េដម្បផីា ស់ប ូរករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង ឬប ឹងតវ៉។ 

េលកអ កមានសិទ ទិទលួបានពត័ម៌ានអំពបណ ឹ ងឧទ រណ៍ និងករប ងតវឹ ៉ ែដលសមាជកិេផ្សងេទៀតបានេធ េឡង ចំេពះ

គេ្រមាងរបស់េយងខុំ ។ េដម ្បទីទួលបានពត័ម៌ានេនះ សូមទូរស័ពមកក នេ់សវកម សមាជិក។ 
ី

H1. អី ែដល្រត វេធ ្របសិនេបេលកអ កេជឿជាកថ់ា េលកអ កកំពុងទទួលរងភាពអយុត ិធម ៌ឬ 

េលកអ កចងទ់ទួលបានពត័ម៌ានបែន មសី ពីសិទ ិរបស់េលកអ ក 

្របសិនេបេលកអ កេជឿថា េលកអ កទទួលភាពអយុត ធិម ៌េហយវមនិែមនជាករេរស េអងចំេពះេហតុផលនានា 

ែដលមានក ុងជំពូកទី 11 ឬ េលកអ កចងប់ានពត័ម៌ានបែន មសីព ីសិទ ិរបស់េលកអ ក េនាះេលកអ កអចទទួល 

បានជំនួយេដយទូរសព េទ៖ 

• េសវកម សមាជិក។ 

• កម វធិីតស៊ូមតិ និងផ ល់្របឹក្សោករធានារ៉បរ់ងសុខភាព(HICAP)៖) ស្រមាបព់ត័ម៌ានលម តិអំពអង ភាពេនះ  

និងពរេបៀបទំនាកទំ់ នងអង ភាពេនះ សូមេមល ជំពូកទ 2។ 
ី

ី ី

• កម វធិី Cal MediConnect Ombuds។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានលម តិអំពអង ភាពេនះ និងពរេបៀបទំនាកទំ់ នង

អង ភាពេនះ សូមេមល ជពូំកទ 2។ 
ី ី

ី

• Medicare តមរយៈេលខ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 24 េម៉ាងក ុងមយួៃថ  7 ៃថ  

កុ ងមយួសបា ហ៍។ អ កេ្រប្របាស់ TTY គួរេហេទកនេ់លខ 1-877-486-2048 ។ (េលកអ កអចអន 

ឬទញយក “សិទ ិនងិករករពរ Medicare,” ែដលអចរគេឃញេនេលេគហទំពរ័ Medicare តមរយៈ 

www.medicare.gov/Pubs/pdf/11534-Medicare-Rights-and-Protections.pdf។) 

www.medicare.gov/Pubs/pdf/11534-Medicare-Rights-and-Protections.pdf


េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 8 ៖ សិទ  ិនិងទំនួលខុស្រត វរបស់េលកអ ក 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 246 ? 

 

I. សទ របសេលកអ កក ងករេធ ពក្យបណងេហយសឲ្យេយងខ ំេធ ករពចរណាេឡងវញ 

អំពករសេ្រមចចត ែដលេយងខ បានេធ  
ិ ិ ់ ុ   ឹ  ុ ំ  ុ  ិ  ិ

ី ិ  ុ ំ 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ ឬករ្រព យបារម អពំីសិទ  ិនិងករទទួលខុស្រត វ ឬ្របសិនេបេលកអ កមានសំណូមពរ

នានាេដម្បែីកលម េគាលនេយាបាយសិទ ិជាសមាជកិ សូមែចករែំលកគំនិតរបស់េលកអ កជាមយួេយងខ ុ ំេដយទកទង់  

េសវបេ្រមស មាជិកតមរយៈេលខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ព េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់ 8 យប ់ពីៃថ ចន ័  ដល់ៃថ 

សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ នងិៃថឈ បស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ 

េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឥតគិតៃថ ។ 

ី

ឺ

J. ករវយតៃម បេច កវទ្យោថ ៗ  និងមាន្រសប ់ិ ី

បេច កវជិា ថ ៗី រមួាននតីិវធិីអនុវត ន ៍ឱសថ ផលិតផលជីវស សឬឧបករ ណ៍ថ ៗី ែដល្រត វបានបេង តេឡងេ ដម្ប ី

ព្យោបាលជងំឺឬលក ខណ ជាកល់កឬជា់ ករេ្របកម វធិីថ ីៗ ៃននីតិវធិអនី ុវត ន ៍ែដលមាន្រសប ់ឱសថ ផលិតផជីវស ស  

និងឧបករណ៍េផ្សងៗ។ គេ្រមាងរបស់េយងខ ុអនំ ុវត តមករកំណតក់រធានារ៉បរ់ងេនថា កជ់ាតិ និងមូលដ នរបស់ 

Medicare េនេពលែដលអចអនុវត បាន។ 

ក ុងករណីពុំមានេសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ងរបស់ Medicare េនាះគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំវយតៃម បេច កវទ្យោិ ថ ី 

ឬករអនុវត ថ ីៃនបេច កវទ្យោិ ែដលមាន្រសបេ់ដម្បប ី ូ  លក ុងអត ្របេយាជនែ៍ដលអចអនុវត បានេដម្បធីានាថាសមាជិក 

អចទទួលបាននូវករែថរក្សោ្របកបេដយសុវត ិភាព នងិ្របសិទ ភាពេដយេធ ករវយតំៃលយ៉ាងសំខនេ់ល
ឯកសរេវជ ស សែ ដលបានចុះផ្សោយថ ីៗពីករពិនិត្យពិចយ័ - ពិនតិ្យេឡងវញិនូវករេបាះពុម ផ្សោយ រមទួ ងកំ រ

ពិនិត្យ្របពន័ ជា្របច ំករពិេសធ្រគប្់រគងេដយៃចដន្យ ករសិក្សោ្រកម  ករសិក្សោពនិតិ្យករណី ករ្រសវ្រជាវ ករេធេ រគ

វនិិច យ័ែដលមានលទ ផលគួរឲ្យកតស់មា ល់ ែដលបង ញពសុីវតិ ភាព នង្រិ បសិទ ភាព នងករពិនិត្យេឡង វញិនូវេគាល 

ករណ៍ែណនាែំផ កេលភសុ តង ែដល បានបេង តេឡងេ ដយអង ករជាតិ និងអជា ធរែដល្រត វបានទទួលស ល់។ 

គេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំកព៏ិចរណានូវមតិេយាបល់ ករផ ល់អនុសសន ៍និងករវយតៃម េដយ្រគ េពទ្យព្យោបាល 

សមាគមេវជស  ស ែដលទទលួស ល់ជាទូេទទូទងំ្របេទស រមទួ ងសំ ង មជំនាញឯកេទស្រគ េពទ្យ ្រក មមតិឯកភាព 

ឬអង ករវយតៃម បេច កវទិ្យោ្រសវ្រជាវ ឬបេច កវទ្យោិ ែដលទទួលស ល់ជាលក ណៈជាតិ របាយករណ៍ 

និងករេបាះពុម ផ្សោយរបស់ភា កង់ររដ ភបិាលេផ្សងេទៀត (ឧទហរណ៍ដូចជា រដ បាលអហរ នងឱសិ ថ  (FDA) 

មជ្ឈមណ ល្រគប្់រគងជងំឺ (CDC) វទ្យោិ ស នជាតិសុខភាព (NIH) ជាេដម។ 

ិ



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 8 ៖ សិទ  ិនិងទំនួលខុស្រត វរបស់េលកអ ក 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 247 ? 

 

K. ករទទលួខស្រត វរបសេលកអ កក ងនាមជាសមាជកគេ្រមាង ុ ់ ុ ិ

ក ុងនាមជាសមាជកិមា ករ់បស់គេ្រមាង អ កមានទនំួលខុស្រត វេធ អ ីែដល្រត វបានរយនាមខងេ្រកមេនះ។ ្របសិនេបអ ក

មានសំណួរណាមយួ សូមទូរស័ព មកកនេ់សវកម សមាជក។ិ  

• សូមអនេសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក េដម្បែីស ងយល់ពីអ ីែដលទទួលបានករធានារ៉បរ់ង និងពីលក ខណ 

ែដលេលកអ ក្រត វអនុវត តម េដម្បទទួី លេសវ និងឱសថែដលមានករធានារ៉បរ់ង។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានលម តិអំពីៈ 

o េសវែដលទទួលបានកររ៉បរ់ង សូមេមលជំពូកទី 3 នងទិ ី 4 ។ ជំពូកទងំេនះ ្របាបអ់ កពអ ី
ែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ង ពអ ែីដលមន្រិ ត វបានធានារ៉បរ់ង ពវធិានអ ីែដលេលកអ ក្រត វអនុវត តម និងអ ី
ែដលអ ក្រត វបង្់របាក។់ 

ី

ី ី

o ឱសថែដល្រត វបានរ៉បរ់ង សូមេមលជំពូក 5 នង 6។ ិ

• ្របាបេ់យងខ ុ ំអពំីករធានារ៉បរ់ងេលឱសថ្រត វករេវជ ប   ឬសុខភាពណាមយួេផ្សងេទៀតែដលេលកអ កមាន។ 

េយងខ ុ ំ្រត វបានទមទរត្រម វឲ្យេធ ឲ្យ្របាកដថា េលកអ កកំពុងេ្រប្របាស់ជេ្រមស ករធានារ៉បរ់ងទងអសំ ់របស់

អ ក េនេពលែដលេលកអ កទទលួបានករែថទសំុខភាព។  សូមទូរស័ព មកកនេ់សវបេ្រមស មាជិក 

្របសិនេបអ កមានករធានារ៉បរ់ងដៃទេផ្សងេទៀត។ 

• ្របាបេ់វជ បណ ិ តអ ក នងអ កផ ល់េសវែថទសំុខភាពេផ្សងេទៀតថា េលកអ ក្រត វបានចុះេឈ ះេនកុ ងគេ្រមាង

របស់េយងខ ុ ំ។  សូមបង ញបណ័ សមា ល់សមាជិករបស់េលកអ ក េនេពលែដលេលកអ កទទួលេសវកមឬ 

ឱសថ។ 

ិ

• ជួយ េវជ បណ ិ តអ ក នងអ កផ ល់េសវែថទសំុខភាពេផ្សងេទៀត ក ុងករផ ល់ជូនអ កនូវករែថទដំល៏ បំផុត។ ិ

o ផ ល់ជូនពកួេគនូវពត័ម៌ានែដលពួកេគ្រត វករអំពីេលកអ ក និងសុខភាពេលកអ ក។ ែស ងយល់ឲ្យកនែ់ត

េ្រចនែដលអចរចួ អពំីប  សុខភាពរបស់េលកអ ក។ អនុវត តមគេ្រមាង នងករែណនាពំករព្យោបាល

ែដលេលកអ ក និងអ កផ ល់េសវែថទរំបស់េលកអ កឯកភាពគា ។ 
ិ ី

o ្រត វ្របាកដថា េវជ បណ ិ តអ ក និងអ កផ លេសវែថទេំផ្សងេទៀតដឹងអំពឱសថទងំឡាយ ែដលេលកអ ក

កំពុងេ្រប្របាស់។ េនះ រមួមានឱសថ្រត វករេវជ ប   ឱសថមន្រត វករេវជ ប   វតីមនី និងសរធាតុ

បំេពញបែន ម។ 

់ ី

ិ



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 8 ៖ សិទ  ិនិងទំនួលខុស្រត វរបស់េលកអ ក 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 248 ? 

 

o ្របសិនេបអ កមានសំណួរណាមយួ ្រត វ្របាកដថា សួរ។ េវជប ណ ិ តអ ក នងអ កផ ល់េសវែថទេំផ្សងេទៀត 

្រត វពន្យល់អ ីតមវធែដលេលកអ កអចយល់បាន។ ្របសិនេបអ កសួរសំណួរ េហយអ កមនិយល់ពីចេម យ
េនាះ សូមសួរវម ងេទៀត។ 

ិ
ិ ី

• ្រត វពិចរណា។ េយងខ  ុ ំរពំងឹថា ្រគបស់មាជកិរបស់េយងខុេំ គារពតមសិទ ិអ កជំងឺេផ្សងៗ។ េយងខ ុ ំ ករ៏ពំឹងថា

េលកអ កបង ញ ករេគារពេនកុ ងករយិាល័យរបស់េវជ បណ ិ តអ ក មន រីេពទ្យ និងករយិាល័យអ កផ ល់េសវ

ែថទេំផ្សងេទៀត។ 

• បង្់របាកចំ់ េពះអ ីែដលអ កជពំក។់ ក ុងនាមជាសមាជិកមា ក ់អ ក្រត វទទលួខុស្រត វេលករបង្់របាកទ់ងំេនះ 

o បុព លភករធានារ៉បរ់ងរបស់ Medicare Part A និង Medicare Part B ។ ស្រមាបស់មាជិក  

Health Net Cal MediConnect ភាគេ្រចនេស រទងំអស់ Medi-Cal បងៃ់ថ ស្រមាបបុ់ ព លភធានារ៉បរ់ង 

Part A នង Part B របស់េលកអ ក។ ិ

o ្របសិនេបេលកអ កមានករចូលរមចំួ ែណកក ុងករបងៃ់ថ ចណំាយជាមយួនឹងកម វធិ ីMedi-Cal 

េលកអ កនឹងទទួលខុស្រត វចេំពះករបងៃ់ថ ចនំួនភាគចំែណកចូលរមបងួ ៃ់ថ ចំណាយរបស់អ កមនុេពល 

Health Net Cal MediConnect នឹងបងៃ់ថ ស្រមាបេ់សវកម ែដលមានធានារ៉បរ់ងៃនកម វធ Medi-Cal 

របស់េលកអ ក។ 
ិ ី

o ស្រមាបឱ់សថមយួចំនួនៃន ឱសថែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ងេដយគេ្រមាងអ ក អ ក្រត វបងភ់ាគចំែណក

ចូលរមចំួ ែណកបងចំ់ ណាយរបស់េលកអ កេនេពលអ កទទួលបានឱសថ។ េនះនឹងជាៃថ សហចំណាយ 

(ចំននួេថរ)។ ជំពូកទី 6 ្របាបេ់លកអ កពីអ ីែដលេលកអ ក្រត វបងស់្រមាបឱ់សថរបស់េលកអ ក។ 

o ្របសិនេបេលកអ កទទលួបានេសវកម ឬឱសថណាមយួ ែដលមនិ្រត វបានរ៉បរ់ងេដយគេ្រមាងេយងខ ុ ំ
េលកអ ក្រត វបងេ់ពញៃថ ។ ្របសិនេបេលកអ កមនិយល់្រសបនឹងករសេ្រមចរបស់េយងខ  ុ ំ ក ុងករ

មនិធានារ៉បរ់ងេលេសវ ឬឱសថណាមយួេនាះ េលកអ កអចប ឹងឧទ រណ៍។ សូមេមល ជំពូកទី 9 េដម្ប ី
ែស ងយល់ពវធដកពក់ ្យប ឹងឧទ រណ៍។ ី ិ ី



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 8 ៖ សិទ  ិនិងទំនួលខុស្រត វរបស់េលកអ ក 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 249 ? 

 

• ្របាបេ់យងខ ុ ំ្របសិនេបេលកអ កផា ស់បូ រទីលំេន។ ្របសិនេបអ កចងផ់ា ស់បូ រទីលំេន វសំខនណ់ាស់ែដល្រត វ

្របាបេ់យងខ ុ ំភា មៗ។ សូមទូរស័ពេ ទេសវសមាជិក។ 

o ្របសិនេបេលកអ កផា ស់ទីលំេនេចញពីតំបនេ់សវរបស់េយងខ ុ ំ េនាះេលកអ កមនអចបន េ្របគេ ្រមាងេនះ
េទៀតបានេទ។ មានែត្របជាជនរស់េនក ុងតបំនេ់សវកម របស់េយងខ ុ ំបុេ៉ណា ះ េទបអចទទួលបានកម វធិី 

Health Net Cal MediConnect ។ ជពូំកទ1 ្របាបអ់ំពតីបំនផ់ ល់េសវរបស់េយងខ  ុ ំ។  

ិ

ី

o េយងខ ុ ំអចជួយអ  កគតិគូរ មនថាអ កផា ស់ប ូរទីលំេនេទេ្រកតំបនផ់ ល់េសវរបស់េយងខុំ កេ៏ដយ។ ក ុង

អំឡងេពលចុះេឈ ះពិេសស អ កអចផា ស់ប ូរេទ Original Medicare ឬចុះេឈ ះេនកុ ងគេ្រមាង

សុខភាព Medicare ឬគេ្រមាងឱសថ្រត វករេវជ ប   េនក ុងទីតងំថ ីរបស់អ ក។ េយងខុំ អចឲ្យេលក

អ កដឹង ្របសិនេបេយងខ ុ ំមានគេ្រមាងណាមយួ េនកុ ងតំបនថ ់ ីរបស់េលកអ ក។  

ិ

ុ

o ដូចគា េនះែដរ ្រត វ្របាកដថាបានឲ្យ Medicare និង Medi-Cal ឲ្យដឹងពីអសយដ នថ ីរបស់េលកអ ក 

េនេពលែដលអ កផា ស់បូ រទលំីេន។ េមល ជំពូកទ2 ស្រមាបេ់លខទូរស័ពរ បស់ Medicare និង  

Medi-Cal។ 
ី

o ្របសិនេបអ កផា ស់បូ រទីលំេនេនកុ ងតំបនេ់សវរបស់េយងខុំ  េយងខ ុ ំេនែត្រត វដងឹផងែដរ។ េយងខ ុ ំ្រត វរក្សោ

កំណត្រតសមាជិកភាពរបស់េលកអ ក ឲ្យមានបច ុប្បន ភាព េហយដឹងពីរេបៀបក ុងករទនំាកទំ់ នងេលក

អ ក។ 

់

• សូមទូរស័ពមក កនេ់សវសមាជិកស្រមាបជ់នួយ ្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ ឬកងល ់នានា។ ំ



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 250 ? 

 

ជំពូកទី 9៖ អីែ ដល្រត វេធ្រ បសិនេបេលកអ កមានប  ឬបណឹ ងតវ៉ 

(ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

េសចក េផ ម ី 

ជំពូកេនះ មានពត័ម៌ានអំពីសិទ ិរបស់េលកអ ក។ សូមអនជំពូកេនះ េដម្បែីសងយ ល់ថា្រត វេធ អ ី្របសិនេប ៖ 

• េលកអ កមានប  ជាមយួ ឬបណឹ ងតវ៉អំពគេ្រមាងរបស់េលកអ ក។ ី

• អ ក្រត វករេសវ បរកិ រ ឬឱសថែដលគេ្រមាងរបស់េលកអ កបានប  កថ់ា នងឹមនិបង្់របាក។់ 

• េលកអ កមន្រិ សបជាមយួនងឹករសេ្រមចចិត ែដលគេ្រមាងរបស់េលកអ កបានេធ េឡងអពីំករែថទេំលកអ ក។  

• េលកអ កគិតថា េសវែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ងរបស់េលកអ កនងប  បឆ់ាបេ់ពក។ ឹ

• េលកអ កមានប   ឬបណឹ ងតវ៉ជាមយួនឹងេសវ និងករគា្ំរទរយៈេពលយូរអែង ងរបស់េលកអ ក 
ែដលរមួមានកម វធិីេសវកម ពហុេគាលបំណងស្រមាបម់នុស្សចស់ (MSSP) 
េសវមនុស្សេពញវយ័តមសហគមន ៍(CBAS) និងេសវមនី រែថទ (ំ NF)។ 

្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬក ីកង ល់ េនាះេលកអ ក្រគានែ់តអនែផ កនានាៃនជពូំកេនះែដលមាន្របសិទ ិភាពចំេពះ
ស នភាពរបស់េលកអ ក។ ជពូំកេនះ ្រត វែបងែចកជាែផ កេផ្សងៗ េដម្ប ជួី យ អ កងយ្រសល ែស ងរកនូវអី ែដលអ កកំពង
ែស ងរក។ 

ុ

្របសិនេបេលកអ កកំពុង្របឈមនងឹប  ជាមយួសុខភាព ឬេសវនិងករគា្ំរទរយៈេពលយូរអែង ងរបស់េលកអ ក 

េលកអ កគួរទទួលករែថទសំុខភាព ឱសថ ្រពមទងំេសវនិងករគា្ំរទរយៈេពលយូរអែង ងរបស់េលកអ ក ែដល
េវជ បណិ ត នងអ ិ កផ ល់េសវែថទេំផ្សងេទៀតកណំតថ់ាចបំាចស់្រមាបក់រែថទរំបស់េលកអ កក ុងនាមជាែផ កមយួៃន
គេ្រមាងែថទរំបស់េលកអ ក។ ្របសិនេបេលកអ កកពុំងមានប  ជាមយួករែថទសុំខភាពរបស់េលកអ ក 
េនាះេលកអ កអចទូរស័ព េទកនកម ់ វធិ ីCal MediConnect Ombuds តមរយៈេលខ 1-855-501-3077 ស្រមាប់
ជំនួយ។ ជំពូកេនះពន្យល់អំពជេ្រមស េផ្សងៗែដលេលកអ កមានស្រមាបប់   និងបណ ឹ ងតវ៉នានា បុែន ជានច កល
េលកអ កេនែតអចទូរស័ព េទកនកម ់ វធិ ីCal MediConnect Ombuds េដម ្បឲ្យី ជួយបង  ញផ ូវ
េលកអ កឲ្យឆ ងកតផុ់តប  របស់េលកអ ក។ ស្រមាបធន់ ធានបែន មេដម្បេីដះ្រសយកង ល់ និងវធិីទក់
ទងជាមយួពកួេគ សូមេមលជពូំក 2 ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន មសីព ីកម វធិអ ី កទទួលពក្យបណឹ ង។ 

ី ៉ ិ



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9 ៖ អ ីែដល្រត វេធ ្របសិនេបេលកអ កមានប  ឬបណ ឹ ងតវ៉ 
(ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
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ឬករបង្់របាករ់បស់េលកអ ក។ Medicare និង Medi-Cal បានអនុមតយ័ ល់្រពមេលដំេណ រករទងេំ នះ។ 

ដំេណ រករនមីយួៗមានបណំុ ៃនវធិាន នតីិវធិី នងកលកណំត ់ែដលេយងខុំ  និងអ ក្រត វេគារពតម។ 

ី

ិ

A1. អំពីវក្យស័ព ច្បោប ់

មានពក្យច្បោបព់ិបាកមយួចនំនួេនកុ ងវធិាន និងកលកំណតេ់នក ុងជពូំកេនះ។ ពក្យច្បោបភ់ាគេ្រចនអចនឹងពិបាក

យល់ េហតុេនះេយងខុំ េ្រប្របាស់ពក្យសម  ជំនួសឲ្យពក្យច្បោបម់យួចំននួ។ េយងខុំ េ្រប្រ បាស់អក្សរកតឲ់្យតិចបផុំត

តមែដលអចេធ បាន។ 

ឧទហរណ៍ េយងខ  ុ ំនងនយិាយថា៖ ឹ

• «េធ ករប ងឹតវ៉» ជាជាង «ដកព់ក្យបណ ឹ ងសរទុក » 

• «េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង» ជាជាង «ករកណំតរ់បស់អង ភាព» «ករកំណតេ់លអត ្របេយាជន»៍ 

«ករកណំតេ់លហនិភយ័» ឬ «ករកណំតេ់លករធានារ៉បរ់ង» 

• «េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ងឆាបរ់ហ័ស» ជាជាង «ករកំណតបនា ន»់ ់

យល់ដឹងអំពីវក្យស័ព ច្បោបប់ាន្រតឹម្រត វអចជួយ េលកអ កេធ ករទំនាកទំ់ នងកនែ់តច្បោស់ ដូេច ះេហយបានជា

េយងខ ុ ំផ ល់វក្យស័ព ទងំេនាះផងែដរ។ 

 

 

 

 

 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9 ៖ អ ីែដល្រត វេធ ្របសិនេបេលកអ កមានប  ឬបណ ឹ ងតវ៉ 
(ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 255 ? 

 

B. េត្រត វទូរស័ព សំុជនយួេនកែន ងណា ំ

B1. េត្រត វទទួលពត័ម៌ាន និងជំនួយបែន មេនកែន ងណា 

ជួនកល វអចគួរឲ្យភាន្់រចឡំក ុងករចបេ់ផ ម  ឬអនុវត តមនីតិវធិីស្រមាបេ់ដះ្រសយប  ។ 
េនះអចជាករពិតណាស់ ្របសិនេបអ កមានអម ណ៍មនិ្រស ល ឬមានថាមពលមានក្រមត។ិ  េពលេផ្សងេទៀត 
អ កអចនងមឹ និដឹងថាអ ក្រត វចតវ់ធិានករបនា បេ់ទៀតេនាះេឡយ។  

េលកអ កអចទទួលជំនួយពកម ី វធិី  Cal MediConnect Ombuds Program 

្របសិនេបេលកអ ក្រត វករជនួយ េលកអ កអចទូរស័ព េទកម វធិី Cal MediConnect Ombuds បានជានិច ។ កម វធិី 
Cal MediConnect Ombuds គឺជាកម វធិីអ កផ ល់សំណងែដលអចេឆ យសំណួររបស់េលកអ ក និងជួយ អ កឲ្យ 
យល់ពីអ ីែដល្រត វេធ េដម ្បេីដះ្រសយប  របស់អក ។ កម វធិី Cal MediConnect Ombuds មនមាិ នទំនាកទំ់ នង 
ជាមយេួ យងខំុ  ឬ្រក មហុ៊នធានារ៉បរ់ង ឬគេ្រមាងសុខភាពណាមយួេឡយ។ ពួកេគអចជួយអ  កឲ្យយល់ពីនីតិវធីិណាមយួ 
ែដល្រត វេ្រប។ េលខទូរស័ពស ្រមាបកម ់ វធិ ីCal MediConnect Ombuds គ 1-855-501-3077។ េសវទងេំ នះ គឥត
គិតៃថ ។ សូមេមលជពូំកទី 2 ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន មសីព ីកម វអ ី កទទួលពក្យបណឹ ង។ 

ំ

ឺ ឺ

េលកអ កអចទទួលបានជនួំ យពីកម វធិី្របឹក្សោេយាបល់ នងិគា្ំរទករធានារ៉បរ់ងសុខភាព 

េលកអ កកអ៏ចទូរស័ព េទកម វធិី្របឹក្សោេយាបល់ និងគា្ំរទករធានារ៉បរ់ងសុខភាព (HICAP) ផងែដរ។ 
អ ក្របឹក្សោេយាបល់របស់ HICAP អចេឆ យសំណួរេលកអ ក និងជួយ េលកអ កឲ្យែស ងយល់ពីអ ីែដល្រត វេធ េដម ្បេីដះ 
្រសយប  របស់េលកអ ក។ HICAP មនិមានទកទ់ងនឹងេយងខ ុ ំ ឬជាមយួ្រក មហុ៊នធានារ៉បរ់ង ឬគេ្រមាងសុខភាព
ណាមយួេឡយ។ HICAP មានអ ក្របក្សោឹ េយាបល់ែដលបានបណុ ះបណា លេន្រគបេ់ខនធី េហយេសវេនះ គឥតគតិ
ៃថ ។ េលខទូរសព របស់ HICAP គ 1-800-434-0222។ 

ឺ
ឺ

ករទទួលបានជនួយព Medicare ំ ី

អ កអចទូរស័ព េទកន ់Medicare េដយផា ល់ស្រមាបករ់ ជួយ េដះ្រសយប  ។ 
េនះជាវធិីពីរយ៉ាងេដម្ប ទទួី លបានជំនួយពី Medicare៖ 

• ទូរស័ពេ ទេលខ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), 24 េម៉ាងក ុងមយួៃថ , 7 ៃថ ក ុងមយួសបា ហ៍។ 
TTY: 1-877-486-2048។ ករេហទូរស័ព េនះ គឥតគតៃិ ថ ។ ឺ

• ទស្សនាេគហទំពរ័របស់ Medicare តមរយៈ www.medicare.gov។ 

www.medicare.gov


េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9 ៖ អ ីែដល្រត វេធ ្របសិនេបេលកអ កមានប  ឬបណ ឹ ងតវ៉ 
(ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 256 ? 

 

េលកអ កអចទទួលបានជនួំ យពីនាយកដ ន្រគប្់រគងសុខភបិាលរដ កលីហ័ រញ៉ា  

ក ុងកថាខណ េនះ វក្យសព  «បណឹ ងសរទុក » មាននយ័ថា បណ ឹ ងឧទ រណ៍ ឬបណ ឹ ងតវ៉អំពេសវ Medi-Cal 

គេ្រមាងសុខភាពរបស់អ ក ឬអ កផ ល់េសវរបស់េលកអ ក។ 
ី

នាយកដ នែថទសុំខភាពេដយមានករ្រគប្់រគងរបស់រដ  California (California Department of Managed 

Health Care) ទទួលខុស្រត វេចញច្បោប្់រគប្់រគងគេ្រមាងេសវែថទសុំខភាព។ ្របសិនេបអ កមានបណឹ ងសរទុក  

ចំេពះគេ្រមាងសុខភាពរបស់េលកអ ក េលកអ កគប្បទូីរស័ព មកគេ្រមាងសុខភាពរបស់េលកអ កជាមុនសិន តមរយៈ

េលខ 1-855-464-3571 (TTY:711) ចបព់ីេម៉ាង 8្រពឹក ដល់េម៉ាង 8 យប ់េរៀងរល់ៃថ ចន ដល័ ់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាង

េធ ករ េរៀងរល់ៃថច ុងសបា ហ៍ និងៃថឈ បស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 

អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់  ករេហទូរស័ព េនះគឺេដយឥតគិតៃថ  និងេ្របដំេណ រករៃនបណឹ ងសរទុក របស់គេ្រមាង 

សុខភាពរបស់េលកអ កមុននងឹទកទង្រ់ កសួង។ ករេ្រប្របាស់នីតិវធិីបណ ឹ ងសរទុក េនះ មនររងំដល់សិទ ិ្រសបច្បោប ់

ទងំឡាយ ឬដំេណាះ្រសយែដលអចមានស្រមាបអ់ កេឡយ ។ ្របសិនេបេលកអ ក្រត វករជំនួយស្រមាបក់រ 

ដកបណ់ ឹ ងសរទុក ពកព់ន ័ នឹងករណីបនា ន ់បណ ឹ ងសរទុក ែដលគេ្រមាងសុខភាពរបស់អ កមនបាិ នេដះ្រសយ

ជូនអ កេដយេពញចិត  ឬបណ ឹ ងសរទុក ែដលមនិទនបាន់ េដះ្រសយកុង អំឡងេពលេលសពី 30 ៃថ  េនាះេលក

អ កអចទូរស័ព េទនាយដ នេនះេដម្បេីស រសំុជនំួយបាន។ េលកអ កកអ៏ចមានសិទ ិទទលួបានករ្រត តពនិតិ្យ 

េមល េឡងវញិែផ កេវជស  ស េដយឯករជ្យ (IMR) ផងែដរ។ ្របសិនេបេលកអ កមានសិទ ស្រមាប ់IMR នតីិវធិី IMR 

នឹងផ ល់ជូននូវករពនិិត្យឥតលំេអៀងៃនករសេ្រមចចត ិ ែបបេវជ ស សបេ ង តេដយគេ្រមាងសុខភាពទកទងន់ ងភាឹ ពចំ

បាចេ់វជ ស ស ៃនេសវកម ែដល្រត វបានេស រសំុឬករព្យោបាល េសចក ីសេ្រមចករធានារ៉បរ់ងស្រមាបក់រព្យោបាល 

ែដលែដលមានលក ណៈសកល្បងឬែបបេសុបអេង តឬជេមា ះចំណាយស្រមាបស់េ ង ះបនា នឬេ់ សវកម េវជ ស ស  

បនា ន។់ នាយកដ េនះ កម៏ានេលខទូរសពឥតគ តៃិ ថ  (1-888-466-2219) និងែខ្សទូរស័ព  TTY (1-877-688-9891) 
ស្រមាបអ ់ កែដលមានពិករភាពែផ កករស ប ់និងករនយិាយ។ េគហទពំរ័តមអុីនធឺណិតរបស់្រកសួង 

www.dmhc.ca.gov មានទ្រមងែ់បបបទពក្យបណឹ ងតវ៉ ទ្រមងែ់បបបទពក្យេសស ុំ IMR និងេសចក ីែណនាេំនេល
បណា ញ។ 

ិ

ុ

 

http://www.dmhc.ca.gov/


េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9 ៖ អ ីែដល្រត វេធ ្របសិនេបេលកអ កមានប  ឬបណ ឹ ងតវ៉ 
(ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 257 ? 

 

C. ប ទកទងនងអត ្របេយាជនរបសេលកអ ក  ់ ឹ ៍ ់

C1. ករេ្រប្របាស់នីតិវធីិស្រមាបេស់ ចកី សេ្រមចធានារ៉បរ់ង និងបណឹ ងឧទហរណ៍ឬស្រមាបបេ់ ង តបណឹ ង 

្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬក ីកង ល់ េនាះេលកអ ក្រគានែ់តអនែផ កនានាៃនជពូំកេនះែដលមាន្របសិទ ិភាពចំេពះ

ស នភាពរបស់េលកអ ក។ តរងខងេ្រកមេនះនឹងជួយអ  កឲ្យែស ងរកែផ កែដល្រតម្រឹ ត វៃនជំពូកេនះពកព់ន័ន ងឹប   

ឬបណឹ ង។ 

េតប   ឬកង ល់របស់េលកអ កពកព់ន ័ នឹងអត ្របេយាជន ៍ឬពកព់ន ័ នឹងករធានារ៉បរ់ងរបស់េលកអ ក? 

(េនះរមួប ូ លទងបំ   ពកព់ន ័ នឹងករែថទសុំខភាពជាកល់ក ់េសវនងិករគា្ំរទរយៈេពលែវង 

ឬឱសថ្រត វករេវជ ប  ្រត វបានធានារ៉បរ់ងឬអត ់វធិីែដលឱសថទងេំ នះ្រត វបានធានារ៉បរ់ង និង

ប  ពកព់ន ័ នងកឹ របង្់របាកស់្រមាបក់រែថទសុំខភាព ឬឱសថ្រត វករេវជ ប  ។)  

បាទ/ចស។ 

ប  របស់ខ ុ ំពកព់ន ័ នឹងអត ្របេយាជន ៍

ឬករធានារ៉បរ់ង។ 

ចូលេទ ែផ ក D៖ «េសចកី សេ្រមចចិត េលករធានា 
រ៉បរ់ង និងបណឹ ងឧទ រណ៍» េនទំពរ័ទី 258។ 

េទ។ 

ប  របស់ខ ុ ំមនែិ មនទកទង់ នឹងអត ្របេយាជន ៍

ឬករធានារ៉បរ់ងេនាះេឡយ។ 

សូមរលំងេទមុខេទកនែ់ផ ក J៖ 
«រេបៀបដកប់ណ ឹ ង» េនទំពរ័ទី 326។ 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9 ៖ អ ីែដល្រត វេធ ្របសិនេបេលកអ កមានប  ឬបណ ឹ ងតវ៉ 
(ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 258 ? 

 

D. េសចក សេ្រមចេលករធានារបរង នងបណងឧទ រណ ី  ៉ ់ ិ  ឹ ៍

D1. ទិដ ភាពទូេទៃនករធានារ៉បរង់  និងបណឹ ងឧទ រណ៍  

ដំេណ រករកុង ករេស សំុេសចក ីសេ្រមចធានារ៉បរ់ង និងេធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍ េដះ្រសយប  ពកព់ន័ នឹងអត ្របេយាជន ៍

និងករធានារ៉បរ់ងរបស់េលកអ ក។ វរមួប ូ លផងែដរនូវប  ជាមយួនឹងករបង្់របាក។់ េលកអ កមនិទទួលខុស្រត វ 

ចំេពះករចំណាយ Medicare េទេលកែលងែតបងរួ់ មគា តម Part D ។  

អ ីជាេសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង? 

 េសចក ីសេ្រមចធានារ៉បរ់ង គឺជាេសចក ីសេ្រមចដំបងូែដលេយងខ ុ ំេធ េឡងអំពីអត ្របេយាជន ៍និងករធានារ៉បរ់ង

របស់អ ក ឬអពំចីំនួនទឹក្របាកែ់ដលេយងខ ុ ំនងបងឹ ស់្រមាបេ់សវេវជ ស ស  បរកិ រ ឬឱសថរបស់េលកអ ក។ េយងខ ុ ំ

នឹងេធ េសចកី សេ្រមចធានារ៉បរ់ង េនេពលែដលេយងខ ុ ំសេ្រមចថាអ ីនង្រឹ ត វបានធានារ៉បរ់ងស្រមាបអ ់ ក 

េហយេយងខុំ ្រត វបង្់របាកប់ន៉ុា ន។ 

្របសិនេបអ ក ឬេវជ បណិ តរបស់អ កមន្រិ បាកដថាេសវ បរកិ រ ឬឱសថ ្រត វបានធានារ៉បរ់ងេដយ Medicare ឬ  

Medi-Cal េទ អ ក ឬេវជ បណិ តរបស់អ កអចេសស ុំេសចក ីសេ្រមចធានារ៉បរ់ង មនុេពលែដលេវជ បណិ តផ ល់េសវ 

សមា រៈ ឬឱសថ។  

េតបណ ឹ ងឧទ រណ៍ ជាអ ី? 

បណឹ ងឧទ រណ៍ គឺជាមេធ្យោបាយផូ វករកុ ងករេស សំុឲ្យេយង ខុំ ពិនតិ្យេឡងវញិនូវេសចកស ី េ្រមច នង

ផា ស់បូ រេសចក ីសេ្រមច្របសិនអ កគតថាិ េយងខ ុ ំបានេធ ខុស។ ឧទហរណ៍ េយងខ  ុ ំអចសេ្រមចថា េសវកម  បរកិ រ 

ឬឱសថ ែដលអ កចងប់ាន មនិ្រត វបានធានារ៉បរ់ង ឬែលង្រត វបានធានារ៉បរ់ងេដយ Medicare ឬ Medi-Cal។ 

្របសិនេបេលកអ ក ឬេវជ បណិ តរបស់អ កមនសិ ុខចត ិ ចំេពះេសចក ីសេ្រមចរបស់េយងខុំ  អ កអចប ឹងឧទ រណ៍បាន។ 

ិ



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9 ៖ អ ីែដល្រត វេធ ្របសិនេបេលកអ កមានប  ឬបណ ឹ ងតវ៉ 
(ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 259 ? 

 

D2. ករទទួលបានជំនួយជាមយនួ ឹងេសចកសេី ្រមចធានារ៉បរ់ង និងបណឹ ងឧទ រណ៍ 

េតខ ុ ំអចទូរស័ព េទអ កណាេដម្បឲី្យជួយ េស សំុេសចក ីសេ្រមចធានារ៉បរ់ង ឬេធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍? 

េលកអ កអចសកសួរេទកនមន់ ុស្សទងេំ នះេដម្បសំុីជំនយួ៖  

• ទូរស័ព មកកនែ់ផ កេសវបេ្រមស មាជិករបស់េយងខ  ុ ំតមរយៈេលខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) 

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

និងៃថឈ បស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអក វញិេន 

ៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឥតគិតៃថ ។  

• ទូរស័ព េទកនក់ម វធិី Cal MediConnect Ombuds េដម្បទទួី លបានជនំួយេដយឥតគតៃិ ថ ។  

កម វធិី Cal MediConnect Ombuds ជយួ្របជាជនែដលចុះេឈ ះេនកុ ង Cal MediConnect 

ជាមយួនឹងប  េសវ ឬករេចញវក ិ យប្រត។ េលខទូរស័ពគ  1-855-501-3077។  

• ទូរសព េទកនក់ម វធិីពិេ្រគាះេយាបល់ នងិគា្ំរទករធានារ៉បរ់ងសុខភាព (HICAP, Health Insurance 
Counseling and Advocacy Program) េដម្បទទួី លបានជំនួយេដយឥតគិតៃថ ។ HICAP 

គឺជាស បនឯករ័ ជ្យ។ វមនិទកទងជា់ មយួនឹងគេ្រមាងេនះេទ។ េលខទូរស័ព គឺ 1-800-434-0222 ។ 

• សូមេហទូរសព េទមជ្ឈមណ លជំនួយរបស់្រកសួង្រគប្់រគងសុខភបិាល (DMHC, Department of 
Managed Health Care) េដម្បទទួី លបានជំនួយេដយឥតគិតៃថ ។ DMHC ទទួលខុស្រត វ្រគប្់រគងឬេធ 
និយតកម ័ គេ្រមាងសុខភាពទងំឡាយ។ DMHC ជួយ អ កទងំឡាយណា ែដលបានចុះេឈ ះក ុងកម វធិី  

Cal MediConnect ក ុងករដកព់ក្យបណ ឹ ងឧទ រណ៍សីព េីសវនានារបស់ Medi-Cal ឬប  វក ិ យប្រត។ 

េលខទូរស័ព គ 1-888-466-2219។ អ កែដលថ ង មានផលវបិាកក ុងករស ប ់ឬពិករភាពក ុងករនយិាយ 

អចេ្រប្របាស់េលខទូរស័ព  TTY េដយឥតគិតៃថ តមរយៈេលខ 1-877-688-9891។  

• និយាយជាមយួេវជ បណ ិ ត ឬអ កផ ល់េសវសុខភាពេផ្សងេទៀតរបស់អ ក។ េវជប ណ ិ ត ឬអ កផ ល់េសវសុខភាព

េផ្សងេទៀតរបស់អក អចេសស ុំេសចក ីសេ្រមចធានារ៉បរ់ង ឬបណ ឹ ងឧទ រណ៍ជំនួសអ កបាន។ 

ឺ

ឺ

ឺ ់



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9 ៖ អ ីែដល្រត វេធ ្របសិនេបេលកអ កមានប  ឬបណ ឹ ងតវ៉ 
(ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 260 ? 

 

• និយាយេទកន ់មត ិ ភក ិ ឬសមាជិក្រគ សរ េហយេសឲ្យ គាតេ់ធ ជំនួសអ ក។ េលកអ កអចឲ្យបុគ ល

េផ្សងេធ ជនួំ សអ កក ុងឋនៈជា «អ កតំណាង» េដម ្បេីស សំុេសចក ីសេ្រមចធានារ៉បរ់ង ឬេធ បណឹ ងឧទ រណ៍។ 

o េបេលកអ កចងឲ្យ់ មត ិ ភក  ិសចញាត់ ិ ឬបុគ លេផ្សងេធ ជា អ កតំណាងរបស់េលកអ ក សូមទូរស័ព េទកន ់

េសវសមាជិក េហយេស សំុទ្រមងែ់បបបទ «ចតត់ងំអ កតណំាង»។ េលកអ កអចទទលួបាន

ទ្រមងែ់បបបទេនះតមរយៈករចូលេទកន ់www.cms.gov/Medicare/CMS-Forms/CMS-

Forms/downloads/cms1696.pdf ឬេនេលវបិុសយថរ៍បស់េយងខ ុ ំតមរយៈ 

mmp.healthnetcalifornia.com/mmp/appeals-grievances.html។ 

ទ្រមងែ់បបបទេនះផ ល់ករអនុ  តដល់មនុស្សេនាះឲ្យមានសិទ ិេដរតួនាទជីំនួសអ កបាន។ 

េលកអ ក្រត វផ ល់ឲ្យេយងខ ុ ំនូវច្បោបចម ់ ងៃនទ្រមងែ់បបបទ ែដលមានចុះហត េលខ។ 

• េលកអ កកម៏ានសិទ ិក ុងករេសស ុំឲ្យេមធាវ ីេធ ជំនួសអ កបានែដរ។ េលកអ កអចទូរស័ព េទេមធាវផីា ល់

របស់េលកអ ក ឬអចទទួលបានេឈ ះរបស់េមធាវពីីគណៈេមធាវ្ីរបចតំំ បន ់ឬពីេសវប ូ នេផ្សងៗ។ 

្រក មអ កច្បោបខ ់ ះនងផ ឹ ល់េសវច្បោបឲ្យ់ អ កេដយឥតគតៃិ ថ  ្របសិនេបេលកអ កមានលក ណៈសម្បត ិ្រគប្់រគាន។់ 

្របសិនេបេលកអ កចងឲ្យ់ េមធាវតំី ណាងអ ក េលកអ ក្រត វបំេពញទ្រមងែ់បបបទចតត់ងអ ំ កតណំាង។ 

េលកអ កអចេសស ុំេមធាវជីនួំ យែផ កច្បោបព់ីសហពន ័ អ កេ្រប្របាស់េសវសុខភាពតមរយៈេលខទូរស័ព   

1-888-804-3536 ។ 

o េទះជាយ៉ាងណាកេ៏ដយ េលកអ កមនចិ បំាចម់ានេមធាវ ីជាអ កេស សំុេសចក ីសេ្រមចធានារ៉បរ់ង 

ឬេធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍កប៏ាន។ 

http://www.cms.gov/Medicare/CMS-Forms/CMS-Forms/downloads/cms1696.pdf
http://www.cms.gov/Medicare/CMS-Forms/CMS-Forms/downloads/cms1696.pdf
https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp/appeals-grievances.html
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(ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 261 ? 

 

D3. ករេ្រប្របាស់ែផ កៃនជំពូកេនះែដលនឹងជួយ អ ក 

មានស នភាពេផ្សងៗគា ចំននួបនែួ ដលពកព់ន ័ នងេឹ សចក សីេ្រមចធានារ៉បរ់ង និងបណឹ ងឧទ រណ៍។ ស នភាពនមីយួៗ 

មានវធិាន នងៃិ ថ ផុតកណំតេ់ផ្សងៗគា ។ េយងខ ុ ំែបងែចកជពូំកេនះជាែផ កេផ្សងៗខុសៗគា  េដម្បជួី យអ  កឲ្យរកេឃញ 

វធិានែដលអ ក្រត វករេដម ្បអីនុវត តម។ េលកអ ក្រគានែ់តអនែផ កែដលអនុវត ចំេពះប  របស់អ កែតបេ៉ុណា ះ។ 

• ែផ កទី E េនទំពរ័ទី 263 ផ ល់នូវពត័ម៌ានដល់េលកអ ក ្របសិនេបេលកអ កមានប  ពកព់ន ័ នងឹេសវ  

បរកិ រ និងឱសថ (ប៉ុែន មនិែមនឱសថ Part D) ។ ឧទហរណ៍ េ្រប្របាស់ែផ កេនះ្របសិនេប៖ 

o អ កមនបាិ នទទួលករែថទេំវជ ស ស ែដលអ កចងប់ាន េហយអ កេជឿជាកថ់ាគេ្រមាងេយងខ ុ ំរ៉បរ់ងេលករ 

ែថទេំនះ។ 

o េយងខ ុ ំមនិឯកភាពយល់្រពមេលេសវ បរកិ រ ឬឱសថែដលេវជ បណិ តរបស់អ កចងឲ្យ់ អ ក េហយអ កេជឿ

ជាកថ់ាករែថទេំនះគួរែត្រត វបានធានារ៉បរ់ងេនាះេឡយ។ 

– កំណតស់មា ល់៖ សូមេ្រប្របាស់ែតែផ កទ ីE បុេ៉ណា ះ ្របសិនេបឱសថទងេំ នះមន្រត វបានរ៉បរ់ងេដយ 

Part D ។ ឱសថេនក ុងប  ីរយនាមឱសថែដលមានធានារ៉បរ់ង ែដល្រត វបានស ល់ផងែដរជា 

ប  ីឱសថែដលមានពក្យ "NT" មនិ្រត វបានធានារ៉បរង់ េដយ Part D េឡយ។ សូមេមល ែផ ក F 

េនទំពរ័ទី 286 ស្រមាបប់ណ ឹ ងឧទ រណ៍ឱសថ Part D។ 

o េលកអ កបានទទួលករែថទ ំឬេសវេវជ ស ស  ែដលេលកអ កគតថាិ គួរែត្រត វបានធានារ៉បរ់ង 

បុែ៉ន េយងខ ុមំនិបានបង្់របាកស់្រមាបក់រែថទេំនះ។ 

o េលកអ កបានទទួល នងិបង្់របាកស់្រមាបេ់សវ ឬបរកិ រេវជ ស ស  ែដលអ កគិតថា្រត វបានធានារ៉បរ់ង 

េហយអ កចងេ់សស ុំឲ្យេយងខ ុបងំ ្់របាកេ់នាះសងអ កវញិ។  

o េលកអ ក្រត វបានេគ្របាបថ់ាករធានារ៉បរ់ងចំេពះករែថទសុំខភាពែដលអ កកពុំងទទួលបាននឹង្រត វកត ់

បន យ ឬប ្ឈប ់េហយេលកអ កមនយិ ល់្រសបចំេពះករសេ្រមចចិត របស់េយងខ ុ ំ។  

– កំណតស់មា ល់៖ ្របសិនេបក រធានារ៉បរ់ងែដលនងឹ្រត វប ្ឈបគ់ឺស្រមាបក់រែថទក ំ ុងមន ីរេពទ្យ  

ករែថទសុំខភាពតមផ ះ ករែថទក ំ ុងមន ីរែថទជំំនាញ ឬេសវមន ីរស រនីតិសម្បទៃនករពិេ្រគាះ 

ជំងឺេ្រកទូលំទូលយ (CORF) េលកអ ក្រត វអនែផ កេផ្សងេទៀតៃនជំពូកេនះ េដយសរែតវធិាន 

ពិេសស្រត វបានអនុវត ចំេពះករែថទ្ំរបេភទេនះ។ សូមេមលែផ ក G និង H េនទំពរទ័ ី 303 និង 314។ 

ិ
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(ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 262 ? 

 

• ែផ កទី F េនទំពរ័ទ ី286 ផ ល់ដល់េលកអ កនូវពត័ម៌ានអំពឱសី ថ Part D ។ ឧទហរណ៍ 

េ្រប្របាស់ែផ កេនះ្របសិនេប៖ 

o េលកអ កចងេ់សស ុំឲ្យេយងខ ុេំធ ករេលកែលងេដម្បធីានារ៉បរ់ងេទេលឱសថ Part D ែដលមនិមាន

េនកុ ងប  ីឱសថរបស់េយងខ ុ ំ។ 

o អ កចងេ់សស ុំឲ្យេយងខ ុ ំេលកែលងករក្រមតេិ លបរមិាណឱសថែដលអ កអចទទួល។ 

o អ កចងេ់សស ុំឲ្យេយងខ ុ ំធានារ៉បរ់ងេទេលឱសថែដលទមទរឲ្យមានករអនុ  តជាមនុ។  

o េយងខ ុ ំមនបាិ នអនុ  តេទតមសំេណ  ឬករេលកែលងរបស់អ ក េហយអ កឬេវជ បណ ិ តរបស់េលកអ ក 

ឬអ កផ ល់េសវែថទសុំខភាពេផ្សងេទៀត គិតថាេយងខ  ុ ំគួរែតមាន។ 

o អ កេសស ុំឲ្យេយងខុំ បង្់របាកេ់លឱសថ្រត វករេវជ ប   ែដលអ កបានទិញរចួេហយ។ (េនះនឹង

េស សំុេសចក ីសេ្រមចធានារ៉បរ់ងេលករបង្់របាក។់) 

• ែផ កទី G េនទពំរ័ទី 303 ផ ល់ឲ្យេលកអ កនូវពត័ម៌ានអំពរីេបៀប េស សំុេយងខុំ ឲ្យធានារ៉បរ់ងេលករស្រមាក 

ែបបពិេ្រគាះជងំឺក ុងេនមន ីរេពទ្យឲ្យបានកនែ់តយូរជាងមនុ ្របសិនេបេលកអ ក គតថាិ េវជ បណិ តឲ្យេលក 

អ កេចញពមន ី រីេពទ្យឆាបរ់ហ័សេពក។ េ្រប្របាស់ែផ កេនះ្របសិនេប៖ 

o អ កេនក ុងមន ីរេពទ្យ េហយគតថាិ េវជ បណិ តបានេសឲ្យ អ កេចញពីមន ីរេពទ្យឆាបរ់ហ័សេពក។ 

• ែផ កទី H េនទំពរ័ទី 314 ផ ល់ឲ្យេលកអ កនូវពត័ម៌ាន ថាេតេលកអ កគតថាិ ករែថទសុំខភាពេនផ ះ 

ករែថទេំនមនី រែថទជំំនាញ និងេសវមន ីរស រនតីសិម្បទៃនករពិេ្រគាះជំងឺេ្រកទូលំទូលយ (CORF) 

របស់េលកអ កនង្រឹ ត វប  បឆ់ាបរ់ហ័សេពក ឬយ៉ាងណា។ 

្របសិនេបេលកអ កមន្រិ បាកដថាែផ កណាមយួែដលេលកអ ក្រត វេ្រប្រ បាស់េទ សូមទូរសព មកេសវបេ្រមស មាជិក 

តមេលខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យបព់ីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាង

េធ ករ េរៀងរល់ៃថច ុងសបា ហ៍ និងៃថឈ បស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 

អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឥតគឺ តៃិ ថ ។  

្របសិនេបេលកអ ក្រត វករជនួំ យ ឬពត័ម៌ានេផ្សងេទៀត សូមេហទូរស័ព េទកនកម់  វធិី Cal MediConnect Ombuds 

តមរយៈ េលខ1-855-501-3077។  



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9 ៖ អ ីែដល្រត វេធ ្របសិនេបេលកអ កមានប  ឬបណ ឹ ងតវ៉ 
(ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 263 ? 

 

E. ប ពកពន នងេសវកម  បរកិ រ និងឱសថ (មនែមនឱសថ Part D)   ់ ័ ឹ ិ

E1. េតេ្រប្របាស់ែផ កេនះេនេពលណា 

ែផ កេនះនយិាយអពំីអ ីែដល្រត វេធ ្របសិនេបអ  កមានប  ជាមយួនឹងផល្របេយាជនរ៍បស់អ កពកព់ន ័ នឹងេវជ ស ស  

និងស នភាពសុខភាព ្រពមទងំករគា្ំរទនិងេសវរយៈេពលែវង (LTSS)។ េលកអ កកអ៏ចេ្របែផ កេនះស្រមាប់

ប  ពកព់ន ័ នងឱសឹ ថែដលមន្រត វបានធានារ៉បរ់ងេដយ Part D រមទួ ងឱសំ ថ Medicare Part B បានផងែដរ។ 

ឱសថេនក ុងប  ីឱសថែដលមានពក្យ”NT” មន្រត វបានធានារ៉បរ់ងេដយ Part D េឡយ។ ចូរេ្រប្របាស់ែផក  F 

ស្រមាបបណ់ ឹ ងឧទ រណ៍ឱសថេន Part D។ 

ិ
ិ

ែផ កេនះ្របាបព់ីអ ីែដលអ កអចេធ  ្របសិនេបេលកអ កសិត ក ុងស នភាពណាមយួដូចខងេ្រកម៖ 

1. េលកអ កគិតថាេយងខ  ុ ំធានារ៉បរ់ងេលេសវកម េវជ ស ស  េសវកម សុខភាពឥរយិាបថ ឬេសវ និងករគា្ំរទ

រយៈេពលយូរអែង ង (LTSS) ែដលេលកអ ក្រត វករ ប៉ុែន មនទទួិ លបាន។ 

អ ីែដលេលកអ កអចេធ ៖ េលកអ កអចេសស ុំេយងខ ុ ំឲ្យេធ  េសចក ីសេ្រមចចត ិ េលករធានារ៉បរ់ង។ 

សូមចូលេទកនែ់ផក ទី E2 េនទំពរ័ទី 264 ស្រមាបព់ត័ម៌ានអំពីករេស សំុេសចក ីសេ្រមចចិត េលករធានារ៉បរ់ង។  

2. េយងខ ុ ំមនបាិ នយល់្រពមេលករែថទែំដលេវជ បណិ តេលកអ កចងផ ់ ល់ដល់េលកអ ក 

េហយេលកអ កគិតថាេយងខ  ុគួំ រែតឯកភាព។ 

អ ីែដលេលកអ កអចេធ ៖ 
េលកអ កអចប ងឧទ ឹ រណ៍េទនឹងេសចក ីសេ្រមចរបស់េយងខ ុ ំែដលមនិឯកភាពចំេពះករែថទសុំខភាពេនះ។ 

សូមេទកនែ់ផ កទី E3 េនទពំរ័ទី 268 ស្រមាបព់ត័ម៌ានសី អំពីករដកប់ណឹ ងឧទ រណ៍។ 

3. េលកអ កទទួលបានេសវកម  ឬបរកិ រែដលេលកអ កគតិថាេយងខ ុ ំធានារ៉បរ់ង បុែន េយងខំនងមនបិ ងៃ់ថ ជូនេទ។។ 

អ ីែដលេលកអ កអចេធ ៖ េលកអ កអចប ងឧទ ឹ រណ៍ជទំស់េសចក ីសេ្រមចចិត មនិបងទូ់ទតរ់បស់េយងខ  ុ ំ។ 

សូមេទកនែ់ផ កទី E3 េនទពំរ័ទី 268 ស្រមាបព់ត័ម៌ានសី អំពីករដកប់ណឹ ងឧទ រណ៍។ 

៉   ុ ឹ



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9 ៖ អ ីែដល្រត វេធ ្របសិនេបេលកអ កមានប  ឬបណ ឹ ងតវ៉ 
(ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 264 ? 

 

4. េលកអ កបានទទួលនិងបងៃ់ថ េសវឬសមា រៈែដលេលកអ កគិតថា្រត វបានរ៉បរ់ងេហយេលកអ កចងឲ្យ់ េយង

ខ ុ ំបង ិលសងេលកអ កវញិស្រមាបេ់សវកម  ឬបរកិ រទងំេនាះ។ 

អ ីែដលេលកអ កអចេធ ៖ េលកអ កអចេស សំុឲ្យេយងខ  ុបងំ ្់របាកជូ់នេលកអ កវញិ។ សូមេទកនែ់ផ កទី E5 

េនទំពរ័ទី 283 ស្រមាបព់ត័ម៌ានសី អំពករេស សំុឲ្យេយង ខុំ ទូទត។់ 

5. េយងខ ុ ំកតប់ន យ ឬប ្ឈបក់រធានារ៉បរ់ងរបស់េលកអ កស្រមាបេ់សវកមម យួចំននួ េហយេលកអក មន

យល់្រសបជាមយួេសចក ីសេ្រមចចិត របស់េយងខ ុ ំេទ។ 

អ ីែដលេលកអ កអចេធ ៖ អ កអចេធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍េទនងេឹ សចក ីសេ្រមចចិត  របស់េយងខ ុ ំ ក ុងករកតប់ន យ 

ឬប ្ឈបេ់សវកម ។ សូមេទកនែ់ផ កទ ីE3 េនទំពរ័ទី 268 ស្រមាបព់ត័ម៌ានសី អំពីករដកប់ណឹ ងឧទ រណ៍។ 

កំណតស់មា ល់៖ វធិានពិេសស្រត វអនុវត  ្របសិនេបករធានារ៉បរ់ងែដលនងឹ្រត វប ្ឈបជ់ាករែថទសុំខភាពេន

មន ីរេពទ្យ ករែថទសុំខភាពេនផ ះ ករែថទេំនមន ីរែថទជំំនាញ ឬេសវមន ីរស រនតីសិម្បទៃនករពិេ្រគាះជងំឺេ្រក

ទូលំទូលយ (CORF)។ សូមអនែផ កទី G ឬទី H េនទពំរ័ទី 303 និងទំពរ័ទី 314 េដម្ប ែីស ងយល់បែន ម។ 

ី

ិ

E2. ករេស សំុេសចកីសេ ្រមចធានារ៉បរ់ង 

េត្រត វេធ ដូចេមច េដម្បេីស សំុេសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង េដម្ប ទទួី លបាននូវេសវែផ កេវជស  ស  សុខភាពផ ូវចត ិ  
ឬេសវ និងករគា្ំរទរយៈេពលយូរអែង ងជាកល់ក (់ េសវ MSSP, CBAS, ឬ NF) 

េដម្បេីស សំុេសចក ីសេ្រមចធានារ៉បរ់ង សូមទូរសព  សរេសរ ឬទូរសរមកេយងខ  ុ ំ ឬេសស ុំឲ្យអ កតណំាង 

ឬេវជ បណិ តរបស់េលកអ កេសស ុំេសចក ីសេ្រមចពីេយងខ ុ។ំ  

• េលកអ កអចទូរស័ព មកេយងខ  ុ ំ តមរយៈេលខ៖ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹក 

ដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ័ ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក 

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

េនះ គឥតគិតៃថ ។ 

• េលកអ កអចទូរសរមកេយងខ  ុ ំតមរយៈេលខ៖ 1-800-743-1655 

ឺ



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9 ៖ អ ីែដល្រត វេធ ្របសិនេបេលកអ កមានប  ឬបណ ឹ ងតវ៉ 
(ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 265 ? 

 

• េលកអ កអចសរេសរមកកនេ់យងខ ុ ំតមរយៈ៖  

Health Net Community Solutions, Inc. 

Medical Management   

21281 Burbank Boulevard 

Woodland Hills, CA 91367-6607 

 

េត្រត វចំណាយរយៈេពលបុន៉ា នេដម្បទទួលបានេសចក សេ្រមចធានារ៉បរ់ង?  ី ី

បនា បពី់ករេស សំុរបស់េលកអ ក េហយបនា បព់ីេយងខ ុ ំទទលួបានពត័ម៌ានទងអសំ ់េហយ េនាះ ជាធម ត ្រត វករេពល 

5 ៃថ េធ ករ េដម្ប ឲ្យី េយងខ  ុ ំេធ ក រសេ្រមចចិត  លុះ្រតែតករេស សំុរបស់េលកអ កគឺស្រមាបឱស់ ថមានេវជ ប   

Medicare Part B ។ ្របសិនេបករេសស ុំរបស់េលកអ កស្រមាបឱស់ ថមានេវជ ប  របស់ Medicare Part B 

េនាះេយងខ ុ ំនឹងផ ល់ឲ្យអ កនូវករសេ្រមចចិត មនេិ លសព ី72 េម៉ាងេទ បនា បព់ីេយងខ ុ ំបានទទួលសំេណ របស់េលក 

អ ក។ ្របសិនេបេយងខ ុ ំមនបាិ នផ ល់ឲ្យេលកអ កនូវេសចកស ី េ្រមចរបស់េយងខុំ កុ ងរយៈេពល 14 ៃថ ្របតិទិនេទ  

(ឬ 72 េម៉ាងស្រមាបឱ់សថមានេវជ ប  របស់ Medicare Part B) េនាះេលកអ កអចប ឹងឧទ រណ៍បាន។ 

េពលខ ះ េយងខុ្ំរ ត វករេពលេវលបែនម  េហយេយងខ ុ ំនឹងេផ លិខិត្របាបអ ់ កថាេយងខុំ ្រតវ ករេពលេវល 14 ៃថ  
្របតិទិនបែន មេទៀត។ លិខិតេនះនឹងពន្យល់ពីមូលេហតុ្រត វករេពលេវលបែន ម។ េយង ខ ុ ំមនអិ ចចំណាយេពលបែន ម 

េដម្បផ ី ល់ករសេ្រមចចត ិ ដល់េលកអ កេទ ្របសិនេបសំេណ របស់េលកអ កគឺស្រមាបឱស់ ថមានេវជ ប  របស់ 

Medicare Part B ។ 

េតខ ុ ំអចទទួលបានេសចក ីសេ្រមចធានារ៉បរ់ងកនែ់តឆាបរ់ហ័សជាងេនះបានេទ? 

បាទ/ចស។ ្របសិនេបអ ក្រតវ ករករេឆ យតបឆាបរ់ហ័សជាងេនះ េដយសរែតសុខភាពរបស់អ ក សូមេស សំុេយងខុំ 

ឲ្យេធ  «េសចកី សេ្រមចធានារ៉បរ់ង ឆាបរ់ហ័ស»។ ្របសិនេបេ យងខ ុ ំឯកភាពចេំពះសំេណ  េនាះេយងខ ុ ំនឹងជូនដណឹំង 

ដល់េលកអ កអពំីេសចក ីសេ្រមចរបស់េយងខ ុ ំក ុងរយៈេពល 72 េម៉ាង (ឬក ុងរយៈេពល 24 េម៉ាងស្រមាបឱស់ ថមាន

េវជ ប  របស់ Medicare Part B)។  

េទះជាយ៉ាងណាកេ៏ដយ េពលខ ះេយងខុំ ្រត វករេពលេវលបែនម  េហយេយងខ ុ ំនឹងេផ លិខិត្របាបអ ់ កថាេយងខ ុ ំ

្រត វករេពលេវល 14 ៃថ ្របតទិិនបែន មេទៀត។ លិខិតេនះនងពន្យឹ ល់ពមូី លេហតុ្រត វករេពលេវលបែន ម។ 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9 ៖ អ ីែដល្រត វេធ ្របសិនេបេលកអ កមានប  ឬបណ ឹ ងតវ៉ 
(ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 266 ? 

 

េយងខ ុ ំមនអិ ចចំណាយេពលបែន ម េដម្បផ ី ល់ករសេ្រមចចិត ដល់េលកអ កេទ ្របសិនេបសំេណ របស់េលកអ ក 

គឺស្រមាបឱស់ ថមានេវជ ប  របស់ Medicare Part B ។ 

វក្យស័ព ច្បោបស់្រមាប ់«េសចកី សេ្រមចធានារ៉បរ់ងឆាបរ់ហ័ស» មាននយ័ថា «ករកណំតបនា់  ន»់ 

 

ករេស សំុេសចក ីសេ្រមចធានារ៉បរ់ងឆាបរ់ហ័ស៖  

• សូមចបេ់ផ មេដយទូរស័ព  ឬេផ ទូរសរេដម្បេីស សំុេយង ខុពំ ីករធានារ៉បរ់ងេលករែថទសុំខភាពែដលេលក

អ កចងប់ាន។  

• អចទូរស័ព មកកនេ់យងខុំ តមរយៈេលខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ពេីម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់

ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថឈ បស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរ

ទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថេ ធក របនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឥតគិតៃថ  

ឬេផ ទូរសរមកេយងខ  ុ ំតមេលខ 1-800-743-1655។  

• ែស ងរកពត័ម៌ានលម តេិ ផ្សងេទៀតអំពីវធិីទំនាកទំ់ នងមកេយងខ  ុ ំេនក ុងជំពូកទី 2 ។ 

ឺ

េលកអ កកអ៏ចេសស ុំអ កផ ល់េសវែថទសុំខភាពរបស់េលកអ ក ឬអ កតំណាងរបស់េលកអ កេដម្បេីធ 
សំេណ ចំេពះករសេ្រមចចិត េលករធានារ៉បរ់ងបានឆាបរ់ហ័សស្រមាបេ់លកអ កផងែដរ។  

ទងំេនះគឺជាវធិានស្រមាបេ់ស សំុេសចក ីសេ្រមចធានារ៉បរ់ងឆាបរ់ហ័ស៖ 

អ ក្រត វបំេពញលក ខណ ត្រម វដូចខងេ្រកម េដម្បទទួី លបានេសចក ីសេ្រមចធានារ៉បរ់ងឆាបរ់ហ័ស៖ 

1. េលកអ កអចទទួលបានេសចក ីសេ្រមចធានារ៉បរ់ង ឆាបរ់ហ័ស ែតក ុងករណីែដលេលកអ កេសស ុំករធានា
រ៉បរ់ងស្រមាបក់រែថទសំុខភាព ឬបរកិ រ ែដលេលកអ កមនទិ នប់ានទទួលែតបុេ៉ណា ះ។ (េលកអ កមនអិ ចេសស ុំ

េសចក ីសេ្រមចធានារ៉បរ់ង ឆាបរ់ហ័សបានេទ ្របសិនេបស ំេណ របស់េលកអ កគឺអពំកីរបង្់របាក់

ស្រមាបក់រែថទសុំខភាព ឬស្រមាបបរ់ កិ រែដលេលកអ កទទលួបានរចួេហយ)។ 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9 ៖ អ ីែដល្រត វេធ ្របសិនេបេលកអ កមានប  ឬបណ ឹ ងតវ៉ 
(ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 267 ? 

 

2. េលកអ កអចទទួលបានេសចក ីសេ្រមចធានារ៉បរ់ង ឆាបរ់ហ័ស ែតក ុងករណីែដលរយៈេពលផុតកណំតស់ង ដ់រ 
14 ៃថ តម្របតិទិន (ឬកលកណំត ់72 េម៉ាងស្រមាបឱ់សថតមេវជ ប   Medicare Part B) 
អចនាឲំ្យមានេ្រគាះ(ថា កធ ់ នធ ់ រដល់សុខភាពរបស់េលកអ ក ឬេធឲ ្យបះ៉ពល់ដល់សមតភា ពបំេពញមខុងរ
របស់េលកអ កែតបុេ៉ណា ះ។) 

• ្របសិនេបេវជ បណ ិ តរបស់េលកអ កនយិាយថាអ ក្រត វករេសចកី សេ្រមចធានារ៉បរ់ងឆាបរ់ហ័ស េយងខ ុនំឹង

្របគល់ឲ្យអ កេដយស័ យ្របវត ិ។ 

• ្របសិនេបេលកអ កេសស ុំេសចក ីសេ្រមចធានារ៉បរងឆាបរ់ហ័ស េដយគា នករគា្ំរទពេវជ បណ ិ តរបស់អ ក 

េយងខ ុ ំនឹងសេ្រមចថាេតអ  កនងទទួឹ លបានេសចកី សេ្រមចធានារ៉បរ់ងឆាបរ់ហ័សឬអត។់ 

o ្របសិនេបេយងខ ុ ំសេ្រមចថាសុខភាពរបស់អ កមនិបំេពញតមលក ខណ ត្រម វស្រមាបេ់សចកី សេ្រមច 

ធានារ៉បរ់ងឆាបរ់ហ័សេទ េយងខ  ុ ំនឹងេផ លិខិតជូនអ ក។ េយង ខុំ កន៏ងឹេ្រប្របាស់រយៈេពលផុតកណំតធ់ម ត 

14 ៃថ ្របតទិិនជនួំ យវញិ (ឬកផុ៏តកណំត ់72 េម៉ាងស្រមាបឱស់ ថតមេវជ ប   Medicare Part B)។ 

o លិខិតេនះនង្រឹ បាបអ ់ កថា ្របសិនេបេវជ បណ ិ តរបស់េលកអ កេសស ុំេសចក ីសេ្រមចធានារ៉បរ់ងឆាបរ់ហ័ស 

េយងខ ុ ំនឹងផ ល់េសចក ីសេ្រមចធានារ៉បរ់ងឆាបរ់ហ័សេដយស័ យ្របវតិ ។  

o លិខិតេនះកន៏ឹង្របាបផងែ់ ដរពរីេបៀបែដលេលកអ កអចដក «់ ពក្យបណឹ ងឆាបរ់ហ័ស» ពកព់ន័ 

នឹងេសចក ីសេ្រមចរបស់េយងខុំ  េដម្បផ ី ល់ជូនេលកអ កនូវេសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ងស ងដ់រ 

ជំនួសឲ្យេសចក ីសេ្រមចៃនករធានារ៉បរ់ងឆាបរ់ហ័ស។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន មអំពីដំេណ រករស្រមាបក់រេធ 
បណឹ ងេដយរមប ួ ូ  លទងបណំ ឹ ងរហ័ស សូមេមល ែផក  J េនទំពរ័ទី 326។ 

ី

្របសិនេបេសចកី សេ្រមចធានារ៉បរ់ងគឺេទ េតខុំ ដងឹយ៉ាងដូចេម ច? ?  

្របសិនេបចេម យ គឺ េទ េយងខ ុ ំនឹងេផ លិខិតជ្រមាបេលកអ កអំពីមូលេហតុែដលសេ្រមចថា េទ។ 

• ្របសិនេបេយងខុំ នយិាយថា េទ េលកអ កមានសិទ ិក ុងករេសស ុំឲ្យេយងខ ុ ំផា ស់ប ូរេសចក ីសេ្រមចចត ិ េនះបាន 

េដយេធ បណឹ ងឧទ រណ៍។ ករេធ បណឹ ងឧទ រណ៍មាននយ័ថាេស សំុឲ្យេយងខ ុ ំពនិិត្យេឡង វញិនូវេសចក ីសេ្រមច

ែដលបានបដិេសធករធានារ៉បរ់ង។  

• ្របសិនេបអ កសេ្រមចចិត ថាប ងឧទ ឹ រណ៍ មាននយ័ថាអ កកពុំងែតដំេណ រករេទក្រមតទិ ី 1 ៃនដំេណ រករបណឹ ង

ឧទ រណ៍ (សូមេមល ែផ កបនា បស់្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម)។ 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9 ៖ អ ីែដល្រត វេធ ្របសិនេបេលកអ កមានប  ឬបណ ឹ ងតវ៉ 
(ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 268 ? 

 

E3. បណឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទី 1 ស្រមាបេ់សវ សមា រៈ និងឱសថ (មនិែមនឱសថេន Part D) 

េតបណឹ ងឧទ រណ៍ ជាអ ី? 

បណឹ ងឧទ រណ៍ គឺជាមេធ្យោបាយផូ វករកុ ងករេស សំុឲ្យេយង ខុំ ពិនតិ្យេឡងវញិនូវេសចកស ី េ្រមច នង

ផា ស់បូ រេសចក ីសេ្រមច្របសិនអ កគតថាិ េយងខ ុ ំបានេធ ខុស។ ្របសិនេបអ  ក ឬេវជ បណិ តរបស់េលកអ ក 

ឬអ កផ ល់េសវសុខភាពេផ្សងេទៀត មនយិ ល់្រសបនងេឹ សចក ីសេ្រមចរបស់េយងខ  ុ ំ អ កអចប ឹងឧទ រណ៍។  

ិ

ក ុងករណីភាគេ្រចន  េលកអ ក្រត វចបេ់ផ  
មបណឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ កេន 

ក្រមតទិ  1ី ។ ្របសិនេបេលកអ កមនិ 

ចងប ់ ឹងឧទ រណ៍ជាមុនចំេពះ

គេ្រមាងស្រមាបេ់សវ Medi-Cal េហយ

្របសិនេបប  សុខភាពរបស់េលកអ ក

សិតក  ុងសភាព្រត វករសេ ង ះបនា ន ់ឬ

សិតក  ុងករគំរមកំែហងធ នធ ់ រដល់សុខ 

ភាពែដល្រត វករករសេ ង ះភា មៗ 

ឬ្របសិនេបេលកអ កសិ តកុ ងស នភាព

ឈធ នធ រ នង្រិ ត វករករសេ្រមចចិត ភា  

មៗ េនាះេលកអ កអចេសស ុំឲ្យមានករ 

ពិនិត្យេឡងវញិែផ កេវជ ស ស ឯករជ្យ 

ពី្រកសួង្រគប្់រគងសុខភបិាលតមរយៈ 

www.dmhc.ca.gov។ សូមេទកន ់

ទំពរ័ទី 274 ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម។ 

្របសិនេបេលកអ ក្រត វករជនួំ យក ុង

អំឡុងេពលៃនដំេណ រករបណ ឹ ងឧទ រណ៍ 

េលកអ កអចទូរស័ព មកកម វធីី  

Cal MediConnect Ombuds តមរយៈ

េលខ 1-855-501-3077 ។ កម វធិី Cal 

MediConnect Ombuds មនមាិ នទំនាកទំ់ នងជាមយួេយងខ  ុ ំ ឬ្រក មហុ៊នធានារ៉បរ់ង ឬគេ្រមាងសុខភាពេឡយ។ 

ឺ ់

ុ

 

សេង ប៖ វធិីេធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទី 1 

េលកអ ក ឬេវជ បណិ តអ កឬតណំាងរបស់អ កអចដកក់រេស សំុរបស់

អ កជាលយលក ណ៍អក្សរ េហយេផ តមៃ្របសណីយឬត៍ មទូរសរមក

េយងខ ុ ំ។ អ កកអ៏ចនងេឹ សស ុំបណឹ ងឧទ រណ៍េដយទូរស័ព មក

េយងខ ំផងែដរ។ 

• េស សំុក ុងរយៈេពល 60 ៃថ តម្របតិទនិគិតចបព់ីៃថ សេ្រមចចិត 

ែដលេលកអ កកពុំងប ងឧទ ឹ រណ៍។ ្របសិនេបេលកអ កខកខន

ហួសកលកំណតេ់នះ េដយមានមូលេហតុ្រតមឹ្រត វ េនាះេលក 

អ កេនែតអចប ឹងឧទ រណ៍បាន (សូមេមល ទំពរទ័ ី 258)។  

• ្របសិនេបេលកអ កប ឹងឧទ រណ៍ េ្រពះេយងខុំ បាន្របាបេ់លក 

អ កថា េសវែដលេលកអ កបានទទួលនាេពលេនះនឹង្រត វបាន 

ផា ស់បូ រ ឬប ្ឈប ់េនាះេ កអ កមានេពលពីរបីៃថ ក ុងករប ងឹ 
ឧទ រណ៍ ្របសិនេបេលកអ កចងបន ់ ទទួលបានេសវកម េនាះក ុង 

ខណៈែដលបណឹ ងឧទ រ ៍ របស់េលកអ កកំពុងដំេណ រករ។ 

(សូមេមល ទំពរ័ទី 271)។ 

• បន អនែផ កេនះេដម្ប សិីក្សោែស ងយល់បែន មអំពីកល

ដល់កំណតអ ់ ីែដលអនុវត នចំ៍ េពះបណឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក។ 

ល

ណ

http://www.dmhc.ca.gov/


េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9 ៖ អ ីែដល្រត វេធ ្របសិនេបេលកអ កមានប  ឬបណ ឹ ងតវ៉ 
(ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 269 ? 

 

េតអ ីជាបណឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទី 1? 

បណឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតទិ ី 1 គជឺាបណឹ ងឧទ រណ៍ដំបងូេគេទនឹងគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ។ េយងខ ុ ំនឹងពិនិត្យេឡង វញិនូវ 

េសចក ីសេ្រមចធានារ៉បរ់ង េដម្បេីមល ថាេតវ្រតឹម្រត វ ឬអត។់ អ កពនិតិ្យេឡងវ ញិ គជាបុគ លែដលមនបាិ នេចញ 

េសចក ីសេ្រមចធានារ៉បរ់ងេដម ។ េនេពលែដលេយង ខុំ ពនិតិ្យេឡងវញិចបេ់ហយ េយងខ ុនំឹងផ ល់េសចក ីសេ្រមច

ជាលយលកណ ៍ អក្សរេទឲ្យអ ក។ 

ឺ

បនា បព់ីេពលែដលេយងខ ុពំិនត្យិ េឡងវញិេហយ ្របសិនេបេយងខ ុ ំ្របាបអ់ កថាេសវ ឬសមា រៈ មន្រិ ត វបានធានារ៉បរ់ង 

ករណីរបស់អ កអចបន េទបណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតទិ ី 2។  

េតខ ុ ំ្រត វេធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិ 1 យ៉ាងដូចេម ច? 

• េដម្បចីបេ់ផ មេ ធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍ អ ក េវជ បណ ិ តរបស់អ ក ឬអ កផ ល់េសវែថទសុំខភាពេផ្សងេទៀត 

ឬអ កតណំាងរបស់អ ក្រត វទកទងម់ កេយងខ ុ ំ។ េលកអ កអចទូរស័ព មកកនេ់យងខុំ តមរយៈេលខ  

1-855-464-3571 (TTY: 711) ពីេម៉ាង 8 ្រពកឹដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 

េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកន ់

េលកអ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានលម តិបែនម  

អំពីរេបៀបទកទង់ មកេយងខ ុសំ្រមាបបណ់ ឹ ងឧទ រណ៍ សូមេមលជំពូកទី 2។ 

• អ កអចេសស ុំ «បណ ឹ ងឧទ រណ៍ស ងដ់រ» ឬ «បណ ឹ ងឧទ រណ៍ឆាបរ់ហ័ស» មកេយងខ  ុ ំ។ 

• ្របសិនេបអ កនឹងេសស ុំបណឹ ងឧទ រណ៍ធម ត ឬបណ ឹ ងឧទ រណ៍ឆាបរ់ហ័ស សូមេធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍ជា

លយលក ណ៍អក្សរ ឬទូរស័ព មកេយងខ ុ ំ។  

o អ កអចដកសំ់េណ ជាលយលក ណ៍អក្សរេទកនអ់សយដ នដូចខងេ្រកម៖ 

Health Net Community Solutions, Inc. 

Attn: Appeals & Grievances 

P.O. Box 10422  

Van Nuys, CA 91410-0422  

o េលកអ កអចដកសំ់េណ របស់អ ក អនឡាញ៖  

mmp.healthnetcalifornia.com/mmp/appeals-grievances.html 

ឺ

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp/appeals-grievances.html


េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9 ៖ អ ីែដល្រត វេធ ្របសិនេបេលកអ កមានប  ឬបណ ឹ ងតវ៉ 
(ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 270 ? 

 

o េលកអ កកអ៏ចនឹងេស សំុបណឹ ងឧទ រណ៍ េដយទូរស័ពម កេយងខ ុ ំតមរយៈ 1-855-464-3571  

(TTY: 711) ពេម៉ាង 8 ្រពកឹដល់េម៉ាង 8 យបព់ីៃថ ចន រហូតៃថ  សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 

េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ 

េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឥតគិតៃថ ។ 

ី

ឺ

• អ កនឹងទទួលបានលិខិតមយួពេយងខ ុ ំ ក ុងរយៈេពល 5 ៃថ ្របតិទិន បនា បព់ទីទលួបានបណឹ ងឧទ រណ៍របស់

អ ក េដយជ្រមាបអ កឲ្យដឹងថាេយងខ ុ ំទទលួបានបណ ឹ ងេនាះេហយ។ 
ី

វក្យសព ច្បោបស់្រមាប ់«បណ ឹ ងឧទ រណ៍ឆាបរ់ហ័ស» គ «ករពិចរណាេឡងវញបនា ន។់» ឺ ិ

 

េតអ កេផ្សងអចេធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍ជំនួសខ ុ ំបានេទ? 

បាទ/ចស។ េវជ បណ ិ តរបស់េលកអ ក ឬអ កផ ល់េសវែថទសុំខភាពេផ្សងៗេទៀត អចេធ បណឹ ងឧទ រណ៍ជនួំ ស

អ កបាន។ អ កេផ្សងេ្រកពីេវជ បណ ិ តរបស់អ ក ឬអ កផ ល់េសវែថទសុំខភាពេផ្សងេទៀត កអ៏ចេធ 
បណឹ ងឧទ រណ៍ជំនួសអ កបានែដរ ប៉ុែន ជាដំបងូ្រត វបំេពញទ្រមង ់ែបបបទចតត់ងំអ កតណំាងជាមុនសិន។ 

ទ្រមងែ់បបបទេនះនឹងផ ល់ករអនុ  តឲ្យអ កេផ្សងេធ សកម ភាពជំនួស អ ក បាន។  

េដម្បទទួី លបានទ្រមងៃ់នករែតងតងតំំ ណាង សូមទូរសព េទេសវបេ្រមស មាជិកេហយេធ ករេស សំុ ឬចូលេទកន ់

www.cms.gov/Medicare/CMS-Forms/CMS-Forms/downloads/cms1696.pdf 

ឬេនេលេគហទំពរ័បស់េយងខ ុ ំតមរយៈ mmp.healthnetcalifornia.com/mmp/appeals-grievances.html។ 

្របសិនេបបណ ឹ ងឧទ រណ៍ដកេ់ដយអ កេផ្សងមនែិ មនេលកអ ក ឬេវជ បណិ ត ឬអ កផ ល់េសវសុខភាពេផ្សងេទៀតរបស់
េលកអ កេទ េនាះេយងខ  ុ ំ្រត វទទួលបាននូវទ្រមងែ់បបបទៃនករចតត់ងអ ំ កតំណាងែដលបំេពញរចួ 

មុនេពលែដលេយងខ  ុ ំអចពិនត្យិ េលបណឹ ងឧទ រណ៍បាន។ 

េតខ ុ ំមានេពលេធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍រយៈេពលប៉ុនា នៃថ ? 

េលកអក ្រត វែតេស សំុបណឹ ងឧទ រណ៍ក ុងរយៈេពល 60 ៃថ តម្របតិទនិ គតិចបព់ីកលបរេិច ទេនេលលិខតែិ ដល

េយងខ ុ ំបានេផ លិខិត ជ្រមាបេលកអ កអំពីេសចក ីសេ្រមចរបស់េយងខ ុ ំ។  

http://www.cms.gov/Medicare/CMS-Forms/CMS-Forms/downloads/cms1696.pdf
https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp/appeals-grievances.html


េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9 ៖ អ ីែដល្រត វេធ ្របសិនេបេលកអ កមានប  ឬបណ ឹ ងតវ៉ 
(ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 271 ? 

 

្របសិនអ កខកខនក ុងរយៈេពលផុតកណំតេ់នះ េហយអ កមានមូលេហតុ្រតម្រឹ ត វក ុងករខកខន េយងខ  ុ ំអចផ ល់រយៈ

េពលបែន មេទៀតេដម្បេីធ ប ណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក។ ឧទរហណ៍ៃនមូលេហតុ្រតមឹ្រត វ៖ អ កមានជងំឺធ នធ ់ រ 

ឬេយងខ ុ ំបានផ ល់ពត័ម៌ានខុសអំពីៃថ ផុតកណំតស់្រមាបេ់សស ុំបណឹ ងឧទ រណ៍។ េលកអ កគួែតពន្យល់មលូេហតុបណឹ ង 

ឧទរណ៍របស់អ កយតេឺ នេពលអ កប ឹងឧទរណ៍។ 

កំណតស់មា ល់៖ ្របសិនេបអ កេធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍េ្រពះេយងខ  ុ ំបាន្របាបអ ់ កថាេសវកម ែដល

អ កបានទទួលនាេពលេនះនង្រឹ ត វបានផា ស់ប ូរ ឬប ្ឈប ់អ កមានេពលេវលពីរបីៃថ ក ុងករប ឺងឧទ រណ៍ 

្របសិនេបអ កចងបន ់ ទទួលបានេសវកម េនាះក ុងខណៈែដលបណឹ ងឧទ រណ៍របស់អ កកពុំងដំេណ រករ។ សូមអន 

«េតអត ្របេយាជនេ៍យងខ  ុ ំនងេឹ នបន  េនក ុងអំឡុងបណឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទី 1 ឬេទ» េនទំពរ័ទី 273 
ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម។ 

េតខ ុ ំអចទទួលបានច្បោបចម ់ ងឯកសរសំណំុេរឿងរបស់ខ ុបំាន ែដរឬេទ? 

បាទ/ចស។ េសស ុំច្បោបចម ់ ងឥតគតៃិ ថ  េដយទូរសព មកកនែ់ផ កេសវបេ្រមស មាជិកតមរយៈេលខ  

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

េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លក 

អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឥតគតៃិ ថ ។ ឺ

េតេវជ បណ ិ តរបស់ខ ុ ំអចផ ល់ពត័ម៌ានបែន មអពីំបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់ខ ុ ំេទអ កបានែដរឬេទ? 

បាន េលកអ ក និងេវជ បណិ តរបស់អ កអចផ ល់ពត័ម៌ានបែន មមកេយងខ ុ ំេដម្បគីា្ំរទបណឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក។ 

េតគេ្រមាងនងឹេធ េសចក ីសេ្រមចេលបណ ឹ ងឧទ រណ៍យ៉ាងដូចេម ច?  

េយងខ ុ ំនឹងពិនិត្យយ៉ាង្រប ង្របយត ័ បំផុតចំេពះរល់ពត័ម៌ានអំពីសំេណ សំុករធានារ៉បរងេទេល ករែថទសុំខភាព។ 

បនា បមក់  េយងខ ុពំិនិត្យេមល ថាេយងខ ុ ំបានអនុវត តម្រគបវ់ធិានទងអសំ ់ែដរឬេទេនេពលែដលេយងខ ុ ំនយិាយថា េទ 

ចំេពះសំេណ របស់អ ក។ អ ក្រត តពិនត្យិ គឺជា នរណាមា កេ់ដលមនិបានេធ ករសេ្រមចចត ិ ដំបូងេគ។ 

្របសិនេបេយងខ ុ ំ្រត វករពត័ម៌ានបែន ម េយងខ ុនំឹងសកសួរអ ក ឬេវជ បណិ តរបស់េលកអ ក។  



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9 ៖ អ ីែដល្រត វេធ ្របសិនេបេលកអ កមានប  ឬបណ ឹ ងតវ៉ 
(ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 272 ? 

 

េតេនេពលណាែដលខ ុ ំបានទទួលេសចក ីសេ្រមចអំពបីណ ឹ ងឧទ រណ៍ «ស ងដ់រ» ? 

េយងខ ុ ំនឹងផ ល់ចេម យ ក ុងរយៈេពល 30 ៃថ ្របតទិិន បនា បព់ីេយងខ ុ ំបានទទលួបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក 

(ឬក ុងរយៈេពល 7 ៃថ ្របតិទនិ បនា បព់េយងខ ុទទួំ លបានបណឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ កស្រមាបឱស់ ថមានេវជ  

ប  របស់ Medicare Part B)។ េយងខ ុនំឹងេចញេសចកសី េ្រមចេលឿនជាងេនះ ្របសិនេបស នភាពសុខភាពរបស់អ ក

ត្រម វ។  

ី

• ្របសិនេបេយងខ ុ ំមនិផ ល់ចេម យ ចំេពះបណឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ កក ុងរយៈេពល 30 ៃថ តម្របតិទិនេទ 

(ឬរយៈេពល 7ៃថ  បនា បព់ីេយងទទួលបានបណឹ ងឧទ រណ៍របស់អ កស្រមាបឱស់ ថតមេវជ ប    

Mediacare Part B) េនាះេយងខ ុ ំនឹងប ូ នករណីរបស់េលកអ កេដយស័ យ្របវតិ េទកនក់្រមតិ 2 ៃន

ដំេណ រករបណឹ ងឧទ រណ៍ ្របសិនេបប  របស់េលកអ កពកព់ន ័ នងកឹ រធានារ៉បរ់ងៃនេសវ ឬបរកិ ររបស់ 

Medicare ។ េលកអ កនឹង្រត វបានជូនដំណឹងេនេពលករណីេនះេកត េឡង។ 

• ្របសិនេបប  របស់អ កពកព់ន័ នឹងករធានារ៉បរ់ងេលេសវ ឬបរកិ រ Medi-Cal អ កនងឹ្រត វេធ 

បណឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិ 2 េដយខ ួនឯង។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន មអពីំដំេណ រករៃនបណឹ ងឧទ រណ៍ ក្រមតិ 2 

សូមចូលេទកនែ់ផ ក E4 េនទំពរ័ទី 274។ 

្របសិនេបចេម យ របស់េយងខ  ុគំឺ យល់្រពម ចំេពះែផ កមយួ ឬទងអសំ ់ៃនអ ីែដលេលកអ កបានេស សំុ េនាះេយងខុំ 

នឹងអនុ  ត ឬផ ល់ករធានារ៉បរ់ងកុ ងរយៈេពល 30 ៃថ តម្របតិទនបនាិ  បព់ីេយងខ ុ ំបានទទួលបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់

េលកអ ក។ (ឬរយៈេពល 7 ៃថ  ្របតទិិន បនា បព់ីេយងបានទទួលបណឹ ងឧទរណ៍របស់អ កស្រមាបឱស់ ថតមេវជ ប   

Medicare Part B)។ 

្របសិនេបចេម យ របស់េយងខ  ុគំឺ េទ ចំេពះមយួែផ ក ឬទងំអស់ៃនអ ីែដលអ កបានេស  េយងខ ុ ំនឹងេផ លិខិតេទអ ក។ 

្របសិនេបប  របស់េលកអ កពកព់ន ័ នឹងករធានារ៉បរ់ងៃន េសវ ឬបរកិ រ Medicare លិខិតេនាះនឹង

្របាបអ់ កថាេយងខុំ បាន េផ ករណីរបស់េលកអ កេទឲ្យ Independent Review Entity ស្រមាបប់ណឹ ងឧទ រណ៍ 

ក្រមតិ 2។ ្របសិនេបប   របស់េលកអ កពកព់ន ័ នឹងកររ៉បរ់ងេលេសវ ឬបរកិ រ Medi-Cal លិខិតេនាះ

នឹង្របាបអ ់ កពីរេបៀបេធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិ 2 េដយខ ួនអ ក។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន មអំពីដំេណ រករៃនបណឹ ងឧទ រណ៍ 

ក្រមតិ 2 សូមចូលេទកនែផ់  ក E4 េនទំពរ័ទី 274។ 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9 ៖ អ ីែដល្រត វេធ ្របសិនេបេលកអ កមានប  ឬបណ ឹ ងតវ៉ 
(ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 273 ? 

 

េតេនេពលណាេទបខ ុ ំនងឹបានលឺដំណឹងអំពីេសចក ីសេ្រមចរបស់ បណ ឹ ងឧទ រណ៍«ឆាបរ់ហ័ស»? 

្របសិនេបេលកអ កេសស ុំបណឹ ងឧទ រណ៍ឆាបរ់ហ័ស េយងខ  ុ ំនឹងផ ល់ចេម យ ក ុងរយៈេពល 72 េម៉ាង បនា បព់ីេពលែដល 

េយងខ ុ ំបានទទួលបណឹ ងឧទ រណ៍របស់អ ក។ េយងខ ុ ំនឹងផ ល់ចេម យ ឆាបជ់ាងេនះ ្របសិនេបសុខភាពរបស់អ កត្រម វឲ្យ

េយងខ ុ ំេធ ដូេច ះ។  

• ្របសិនេបេយងខ ុ ំមនិផ ល់ចេម យ េទនឹងបណឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ កក ុងរយៈេពល 72 េម៉ាង េនាះេយងខុ ំ 

នឹងប ូ នករណីរបស់េលកអ កេដយស័ យ្របវតិ េទដេំណ រករបណឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិ 2 ្របសិនេប
ប  របស់េលកអ កពកព់ន ័ នឹងកររ៉បរ់ងៃនេសវ ឬបរកិ ររបស់ Medicare។ េលកអ កនឹង្រត វបានជូន 

ដំណឹងេនេពលករណីេនះេកត េឡង។  

• ្របសិនេបប  របស់អ កពកព់ន័ នឹងករធានារ៉បរ់ងេលេសវ ឬបរកិ រ Medi-Cal អ កនង្រឹ ត វេធ 
បណឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិ 2 េដយខ ួនឯង។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន មអពីំដំេណ រករៃនបណឹ ងឧទ រណ៍ ក្រមតិ 2 

សូមចូលេទកនែ់ផ ក E4 េនទំពរ័ទី 274។ 

្របសិនេបចេម យ របស់េយងខ  ុគំឺ បាន ចំេពះមយួែផ ក ឬទងអសំ ់ៃនអ ីែដលអ កបានេសស ុំ េយងខ ុ ំ្រត វែតអនុ  ត ឬ

ផ ល់ករធានារ៉បរ់ងក ុងរយៈេពល 72 េម៉ាង បនា បព់ីេយង ខ ុ ំបានទទួលបណឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក។  

្របសិនេបចេម យ របស់េយងខ  ុគំឺ េទ ចំេពះមយួែផ ក ឬទងំអស់ៃនអ ីែដលអ កបានេស  េយងខ ុ ំនឹងេផ លិខិតេទអ ក។ 

្របសិនេបប  របស់េលកអ កពកព់ន ័ នឹងករធានារ៉បរ់ងៃន េសវ ឬបរកិ រ Medicare លិខិតេនាះនឹង

្របាបេ់លកអ កថាេយងខុំ បានេផ ករណីរបស់េលកអ កេទស បន្រ័ ត តពនិតិ្យេឡងវញីឯករជ្យ ស្រមាបប់ណ ឹ ងឧទ រណ៍

ក្រមតិ 2 ។ ្របសិនេបប  របស់េលកអ កពកព់ន ័ នឹងកររ៉បរ់ងេលេសវ ឬបរកិ រ Medi-Cal លិខិតេនាះ

នឹង្របាបអ ់ កពីរេបៀបេធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិ 2 េដយខ ួនអ ក។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន មអំពីដំេណ រករៃនបណឹ ងឧទ រណ៍ 

ក្រមតិ 2 សូមចូលេទកនែផ់  ក E4 េនទំពរ័ទី 274។ 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9 ៖ អ ីែដល្រត វេធ ្របសិនេបេលកអ កមានប  ឬបណ ឹ ងតវ៉ 
(ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 274 ? 

 

េតអត ្របេយាជនរ៍បស់ខ ុបំន ក ុងអឡុំងេពលៃនបណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិ 1 ែដរឬេទ? 

្របសិនេបេយងខុំ សេ្រមចចិតផា  ស់បូ រឬប ្ឈបក់រធានារ៉បរ់ងស្រមាបេ់សវកម  ឬបរកិ រែដល្រត វបានឯកភាពកលពមីនុ  

េយងខ ុ ំនឹងេផ លិខិតជូនអ កមនុេពលចតច់ណំាតក់រ។ ្របសិនេបអ កមនយិ ល់្រសបជាមយួចំណាតក់រេនះ អ កអច 

ដកព់ក្យបណឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិ 1 េហយេសស ុំេយងខ ុឲ្យំ បន អត ្របេយាជនស៍្រមាបេ់សវកម  ឬបរកិ ររបស់អ កបាន។ 

េលកអ ក ្រត វែតេធ ករេស សំុេនៃថ  ឬមនុៃថ កណំតដូ់ចតេទេនះ េដម្បបន ី អត ្របេយាជនរ៍បស់េលកអ ក៖ 

• ក ុងរយៈេពល 10 ៃថ គិតចបព់ីកលបរេិច ទេផ េសចក ជូីនដណឹំងតមសរអពំីចំណាតក់រៃនសកម ភាព ឬ 

• កលបរេិច ទចូលជាធរមានៃនចំណាតត់មេ្រគាងទុក 

្របសិនេបេលកអ កបំេពញបានតមកលដល់កណំតេ់នះ អ កអចបន ទទួល េសវកម  ឬបរកិ រែដលកពុំងជាបជេ់ មា ះ 

ក ុងខណៈែដលបណឹ ងឧទ រណ៍របស់អ កកំពុងដំេណ រករ។ 

 

E4. បណ ងឧទ រណ៍ក្រមតទ 2 ស្រមាបេ់សវ បរក រ នងឱសថ (មនែមនឱសថ Part D) ឹ ិ ី ិ ិ ិ

្របសិនេបគេ្រមាងនយិាយថា េទ េនក្រមតិ 1 េតមានអ ីេកតេឡងបនា ប?់ 

្របសិនេបេយងខុំ នយិាយថា េទ ចំេពះមយួែផក  ឬទងអសំ ់ៃន បណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតទិ  1 របស់េលកអ ក េយងខ  ុ ំនងឹ

េផ លិខិតេទេលកអ ក។ លិខតេិ នះនឹង្របាបអ ់ កថាេតេសវ ឬបរកិ រ ្រត វបានធានារ៉បរ់ង េដយ Medicare ឬ  

Medi-Cal ែដរឬេទ។ 

• ្របសិនេបប  របស់េលកអ កពកព់ន ័ នឹងេសវ ឬបរកិ រៃន Medicare េយងខុំ នឹងេផ ករណីរបស់េលកអ ក

េដយស័ យ្របវតិ េទក្រមតិ 2 ៃនដំេណ រករបណឹ ងឧទ រណ៍ បនា បព់ីេពលែដលបណឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិ 1 

្រត វបានប  បភ់ា ម។  

• ្របសិនេបប  របស់អ កពកព់ន ័ នឹងេសវ ឬបរកិ រ Medi-Cal េលកអ កអចដកព់ក្យបឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិ 2 

េដយខ ួនអ ក។ លិខិតេនះនង្រឹ បាបអ ់ កអំពីវធិីែដល្រត វេធ ដ ូេច ះ។ ពត័ម៌ានទងេំ នាះមានដូចខងេ្រកម។ 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9 ៖ អ ីែដល្រត វេធ ្របសិនេបេលកអ កមានប  ឬបណ ឹ ងតវ៉ 
(ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 275 ? 

 

េតអ ីេទជាបណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិ 2? 

បណឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិ 2 គឺជាករអំពវនាវទី 2 ែដល្រត វបានេធ េឡងេដយអង ករឯករជ្យែដលមនមាិ នជាបទ់កទង់  

នឹងគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ។ 

ប  របស់ខ ុ ំគឺពកព់ន ័ នងេឹ សវ ឬបរកិ រៃន Medi-Cal ។ េតខ ុ ំ្រត វេធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតទិ  ី2 យ៉ាងដូចេម ច? 

មានវធិីស សព ីរយ៉ាងក ុងករេធ បណឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតទិ  ី2 ស្រមាបេ់សវ និងបរកិ រៃន Medi-Cal គឺ៖  

(1) ករដកប់ណ ឹ ង ឬករពិនតិ្យែផ កេវជស  ស េដយឯករជ្យ ឬ (2) សវនាករយុត ិធមថ៌ា ករ់ដ ។  

(1) ករពិនិត្យេឡងវ ញិែផ កេវជ ស ស េដយឯករជ្យ (IMR) 

េលកអ កអចដកបណ់ ឹ ងជាមយួ ឬេសស ុំករពនិតិ្យែផ កេវជ ស សឯ ករជ្យ (IMR, Independent Medical Review) 

ពីមជ្ឈមណ លជនួំ យេន្រកសួង្រគប្់រគងសុខភបិាលរដ  California (DMHC)។ តមរយៈករដកប់ណ ឹ ង េនាះ 

DMHC នឹងេធ ករពិនិត្យករសេ្រមចរបស់េយងខ ុ ំ េហយេធ ករសេ្រមចមយួ។ IMR មានផ ល់ជូនស្រមាបេ់សវ 

ឬបរកិ រណាែដលធានារ៉បរ់ងេដយ Medi-Cal ែដលមានលក ណៈជាេវជ ស ស ។ IMR គឺជាករ្រត តពនិតិ្យេទេល
ករណីរបស់េលកអ ក េដយេវជ បណិ តែដលមនសិ តេនកុង គេ្រមាងេយងខុំ  ឬ ែផ កគេ្រមាងៃន DMHC េឡយ។ ្របសិន

េប IMR ្រត វបានសេ្រមចេដយឈរខងអ កេនាះ េយងខុំ ្រត វផ ល់ជូនអ កនូវេសវ ឬបរកិ រែដលេលកអ កបានេសស ុំ។ 

េលកអ កមនចំណាយអ ីេឡយេល IMR។ 

ិ

ិ

េលកអ កអចដកព់ក្យបណ ឹ ង ឬេស សំុ IMR ្របសិនេបគេ ្រមាងេយងខ ុ ំ ៖ 

• បដិេសធ ផា ស់បូ រ ឬពន្យោរេពលករព្យោបាល ឬេសវណាមយួរបស់ Medi-Cal េដយសរ

គេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំកណំតថ់ាវមនមានលក ណៈចបំាចែ់ផ កេវជស  ស ។ ិ

• នឹងមនធានារ៉បរ់ងករព្យោបាលរបស់ Medi-Cal ែដលមានលក ណៈពិេសធន ៍ឬតមដនស្រមាបស ់ នភាព

េវជ ស ស ធន ធ់ រេឡយ។ 
ិ

• នឹងមនបងៃ់ថ ស្រមាបេ់សវនានារបស់ Medi-Cal ែដលមានលក ណៈ្របញាប ់ឬសេ ង ះបនា នែ់ដលអ កបាន

ទទួលរចួេហយ។  
ិ

• មនបានេដះ្រសយបណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទ 1 ចំេពះេសវ Medi-Cal ក ុងរយៈេពល 30 ៃថ ្របតិទនិស្រមាប់

បណឹ ងឧទ រណ៍ស ងដ់រ ឬ 72 េម៉ាងស្រមាបប់ណឹ ងឧទ រណ៍ឆាបរ់ហ័ស។ 
ិ ី



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9 ៖ អ ីែដល្រត វេធ ្របសិនេបេលកអ កមានប  ឬបណ ឹ ងតវ៉ 
(ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 276 ? 

 

កំណតស់មា ល់៖ ្របសិនេបអ កផ ល់េសវសុខភាពរបស់េលកអ កជាអ កដកប់ណឹ ងឧទ រណ៍ស្រមាបេ់លកអ ក 

ែតេយងខ ុ ំមនបាិ នទទួលទ្រមងែ់បបបទៃនករចតត់ងៃំ នអ កតំណាងពីេលកអ កេនាះេទ េនាះេលកអ កចបំាច ់

ដកបណ់ ឹ ងឧទ រណ៍ជាថ ីជាមយួេយងខ ុ ំមុននឹងេលកអ កអចដកប់ណឹ ងក្រមតិ 2 ៃន IMR 

ជាមយួ្រកសួង្រគប្់រគងសុខភបិាល។ 

េលកអ កមានសិទ ទទួិ លបានទងំ IMR នង សវនាករយុត ិធមថ៌ា ករ់ដ  ប៉ុែន មនអិ ចេធ បា នេទៀតេឡយ ្របសិនេប
េលកអ កបានេឡងសវនាករយុត ិធមថ៌ា ករ់ដ  រចួេហយចំេពះករណីដូចគា េនះ។  

ិ

េនក ុងករណីភាគេ្រចន  អ ក្រត វដកប់ណឹ ងឧទ រណ៍ជាមយួេយងខ ុ ំ មនុេពលេសសុ ំ IMR ។ សូមេមល ទំពរ័ 268 ស្រមាប ់

ពត័ម៌ានអពំីដំេណ រករបណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតទិ  ី1 របស់េយង ខុំ ។ ្របសិនេបេលកអ កមនិយល់្រសបជាមយួេសចក  ី

សេ្រមចរបស់េយងខំ េទ េនាះអ កអចដកបណ់ ឹ ងជាមយួ DMHC ឬ េសព មជ្ឈី មណ លជំនួយ DMHC ស្រមាប ់IMR ។  ុ

្របសិនេបករព្យោបាលរបស់អ ក្រត វបានបដិេសធេដយសរែតវមានលក ណៈដកពិេសធនស៍កល្បង ឬេសុបអេង ត 

តមដន អ កមនចិ បំាចច់ូលរមក ួ ុងដំេណ រករបណ ឹ ងឧទ រណ៍េយងខ ុ ំេឡយ មុនេពលអ កដកព់ក្យសំុ IMR ។  

្របសិនេបប  របស់េលកអ កសិតក  ុងសភាពបនា ន ់ឬពកព់ន ័ នងកឹ រគំរមកំែហងធ នធ ់ រដល់សុខភាព នងបនា ន ់

េនាះេលកអ កអចប ូ នវភា មេទកន ់DMHC េដម្បេីធ ករពិនិត្យ េដយមនិចបំាចអ់នុវត តមដំេណ រករ

ៃនបណឹ ងឧទ រណ៍ជាមនុេនាះេឡយ។ 

ិ

អ ក្រត វែតដកព់ក្យសំុ IMR ក ុងរយៈេពល 6 ែខ បនា បព់ីេពលែដលេយងខ ុ ំេផ េសចក ីសេ្រមចជាលយលក អក្សរ

អំពីបណ ឹ ងរបស់អ ក។ DMHC អចទទួលយកករដកព់ក្យរបស់េលកអ កបនា បព់ ី6 ែខចំេពះេហតុផលែដល 

ល ដូចជា េលកអ កមានស នភាពសុខភាពមយួែដលមនិអចឲ្យេលកអ កេធ ករេសស ុំ IMR ក ុងរយៈេពល 6 ែខ 

េនះបាន ឬអ កមនបាិ នទទួលករជូនដណឹំង្រគប្់រគានព់ីេយងខ  ុ ំសីព ីដំេណ រករ IMR េទេនាះ។  

េដម្បេីស សំុ IMR៖ 

• បំេពញែបបបទពក្យេសស ុំពនិិត្យសុខភាព/បណ ឹ ងឯករជ្យ ែដលអចរកបានេន៖ 

www.dmhc.ca.gov/fileacomplaint/submitanindependentmedicalreviewcomplaintform.aspx 

ឬទូរស័ព េទមជ្ឈមណ លជំនយួ DMHC តមេលខ 1-888-466-2219។ អ កេ្រប្របាស់ TTY 

គួរែតេហមកកនេ់លខ 1-877-688-9891។ 

http://www.dmhc.ca.gov/fileacomplaint/submitanindependentmedicalreviewcomplaintform.aspx


េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9 ៖ អ ីែដល្រត វេធ ្របសិនេបេលកអ កមានប  ឬបណ ឹ ងតវ៉ 
(ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 277 ? 

 

• ្របសិនេបេលកអ កមាន សូមភា បមកជា់ មយួនូវលិខិតថតចម ង ឬឯកសរេផ្សងេទៀតពកព់ន ័ នងេឹ សវ 

ឬបរកិ រែដលេយងខ ុ ំបានបដិេសធ។ ទងេំ នះអចពេន  នដំេណ រករ IMR។ សូមេផ ឯកសរថតចម ង 

មនែិ មនច្បោបេ់ដម។ មជ្ឈមណ លជំនួយមនផ ិ ល់ឯកសរ្រតឡបេ់ទវញិេទ។  

• សូមបំេពញទ្រមងព់ក្យសំុជំនយួករែដល្រត វបានផ ល់សិទ ិ (Authorized Assistant Form) ្របសិនេបនរណា

មា កន់ឹងជួយអ  កក ុងដំេណ រករ IMR របស់អ ក។ េលកអ កអចទទលួបានទ្រមងពក់ ្យេនះបានតមរយៈ 

www.dmhc.ca.gov/FileaComplaint/IndependentMedicalReviewComplaintForms.aspx ឬេដយ

ទូរស័ពេ ទមជ្ឈមណ លជំនួយៃន្រកសួង តមរយៈេលខ 1-888-466-2219។ អ កេ្រប្របាស់ TTY 

គួរែតេហមកកនេ់លខ 1-877-688-9891។ 

• សូមេផ  ឬទូរសរទ្រមងព់ក្យនានារបស់អ ក ្រពមទងំឯកសរភា បេ់ផ្សងេទកន៖់  

Help Center 

Department of Managed Health Care 

980 Ninth Street, Suite 500 

Sacramento, CA 95814-2725 

ទូរសរ: 916-255-5241 

្របសិនេបេលកអ កមានលក ណៈសម្បត ិ្រគប្់រគានស់្រមាប ់IMR DMHC នឹងពិនិត្យករណីរបស់េលកអ កេហយ 

េផ លិខិតមយួច្បោបក ់ ុងរយៈេពល 7 ៃថ  ៃនៃថ ្របតទិនិែដល្របាបអ ់ កថាអ កមានលក ណៈ្រគប្់រគានស់្រមាប ់IMR ។ 

បនា បព់ីករេសស ុំនងឯកិ សរគា្ំរទរបស់អ ក្រត វបានទទួលពីគេ្រមាងរបស់អ កករសេ្រមចចិត  IMR 

នឹង្រត វបានេធ េឡងក ុងរយៈេពល 30 ៃថ ៃនៃថ ្របតិទិន។ េលកអ កគួរែតទទលួករសេ្រមចចិត  IMR ក ុងរយៈេពល  

45 ៃថ ៃនៃថ ្របតិទនិៃនករដកព់ក្យេស សំុ។  

្របសិនេបករណីរបស់េលកអ កជាបនា នេ់ហយេលកអ កមានលក ណៈសម្បត ិ្រគប្់រគានស់្រមាប ់IMR DMHC 

នឹងពិនត្យិ ករណីរបស់អ កេហយ េផ លិខិតមយួច្បោបក ់ ុងរយៈេពល 2 ៃថ ៃនៃថ ្របតិទិនែដល្របាបអ ់ កថាអ កមានលក ណៈ 

្រគប្់រគានស់្រមាប ់IMR ។ បនា បព់ីករេស សំុនិងឯកសរគា្ំរទរបស់អ ក្រត វបានទទួលពីគេ្រមាងរបស់អ កករសេ្រមចចិត  

IMR នឹង្រត វបានេធ េឡងក ុងរយៈេពល 3 ៃថ ៃនៃថ ្របតិទន។ិ  អ កគួរែតទទលួករសំេរចចិត  IMR ក ុងរយៈេពល 7 ៃថ  

ៃនៃថ ្របតទិិនៃនករដកព់ក្យេស សំុ។ ្របសិនេបេលកអ កមនេិ ពញចត ិ ជាមយួលទ ផលៃន IMR 

អ កអចេស សំុសវនាករយុតធម ិ ថ៌ា ករ់ដ បាន។ 

http://www.dmhc.ca.gov/FileaComplaint/IndependentMedicalReviewComplaintForms.aspx


េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9 ៖ អ ីែដល្រត វេធ ្របសិនេបេលកអ កមានប  ឬបណ ឹ ងតវ៉ 
(ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 278 ? 

 

IMR អច្រត វករេពលយូជាង ្របសិនេប DMHC មនបាិ នទទួលកណំតេ់ហតុេវជ ស សត្រ ម វករពីអ កឬេវជ បណិ ត 

ព្យោបាលអ ក។ ្របសិនេបអ កកំពុងជបួេវជ បណិ តែដលមនែិ មនបណា ញសុខភាពរបស់អ ក វសំខនែ់ដលអ កទទួល 

និងេផ ឲ្យពួកេយងកំណតេ់ហតុេវជ ស សព ីេវជ បណ ិ តេនាះ។ គេ្រមាងសុខភាពរបស់អ ក្រត វបានត្រម វឲ្យទទួលបាន 

ច្បោបចម ់ ងៃនកណំតេ់ហតុេវជ ស ស ពីេវជ បណ ិ តែដលសិត ក ុងបណា ញ។  

្របសិនេប DMHC សេ្រមចថា ករណីរបស់េលកអ កគឺមនមាិ នសិទ ិទទួលបាន IMR DMHC នឹងពនិតិ្យេមល ករណី 

របស់អ កេឡងវញិតមរយៈដំេណ រករបណឹ ងអតិថិជន្របច។ំ បណ ឹ ងរបស់េលកអ កគួរែតបានេដះ្រសយ 

ក ុងរយៈេពល 30 ៃថ តម្របតទិិនៃនករដកព់ក្យេស សំុែដលបានប  បេ់ហយេនាះ។ ្របសិនេបបណ ឹ ងរបស់េលកអ ក

សិតក  ុងសភាពបនា ន ់េនាះវនឹង្រត វបានេដះ្រសយឆាបរ់ហ័សជាងេនះ។ 

(2) សវនាករយុត ិធមថ៌ា ករ់ដ  

េលកអ កអចេសស ុំសវនាករយុត ិធមថ៌ា ករ់ដ ស្រមាបេ់សវកម  និងបរកិ រែដលធានារ៉បរ់ងេដយ Medi-Cal។ 

្របសិនេបេវជប ណ ិ ត ឬអ កផ ល់េសវេផ្សងេទៀតេសស ុំេសវកម  ឬបរកិ រែដលេយងខ ុ ំនឹងមនឯកភាិ ពយល់្រពម 

ឬេយងខ ុ ំនងមឹ និបន បងៃ់ថ ស្រមាបេ់សវកម  ឬបរកិ រែដលអ កទទួលបានរចេួ ហយ េហយេយងខុំ នយិាយថា េទ 

ចំេពះបណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទី 1 របស់េលកអ ក មានសិទ ិេស សំុសវនាករយុត ិធមថ៌ា ករ់ដ បាន។ 

ក ុងករណីភាគេ្រចន  េលកអ កមានរយៈេពល 120 ៃថ េដម្បេីស សំុឲ្យមានសវនាករយុត ធមិ ថ៌ា ករ់ដ  បនា បព់ី
េសចក ីជូនដំណឹងអពំ «ី សិទស ិ វនាកររបស់េលកអ ក» ្រតវ បានេផ េទេលកអ កតមៃ្របសណីយ។៍ 

កំណតស់មា ល់៖ ្របសិនេបេលកអ កេសស ុំសវនាករយុត ធិមថា៌  ករ់ដ េដយសរែតេយងខ ុ ំ្របាបអ ់ កថាេសវកម  

ែដលអ កទទួលនាេពលេនះនង្រឹ ត វបានផា ស់ប ូរឬប ្ឈប ់េលកអ កមានេពលពីរបីៃថ េដម្ប ដីកប ់ ូ  នសំេណ  
របស់េលកអ ក ្របសិនេបអ  កចងបន ់ ទទួលបានេសវកម េនាះក ុងខណៈែដលសវនាករយុត ិធមថ៌ា ករ់ដ របស់អ កកំ

ពុងរងច់កំរសេ្រមច។ សូមអន «េតអត  ្របេយាជនេ៍យងខ ុ ំនឹងេនបន  េនក ុងអំឡុងបណឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតទិ ី 2 ឬេទ» 

េនទំពរ័ទី 281 ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម។ 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9 ៖ អ ីែដល្រត វេធ ្របសិនេបេលកអ កមានប  ឬបណ ឹ ងតវ៉ 
(ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 279 ? 

 

មានមេធ្យោបាយពីរយ៉ាងេដម ្បេីស សំុសវនាករយុត ិធមថ៌ា ករ់ដ ៖ 

1. េលកអ កអចបំេពញ «សំេណ សំុសវនាករយុត ិធមថ៌ា ករ់ដ » េនខងេ្រកយៃនេសចក ជូីនដណងអពំីចំណាតក់រ។ 

េលកអ កអចផ ល់ពត័ម៌ានទងអសំ ់ែដលបានេសស ុំដូចជាេឈ ះេពញ អសយដ ន េលខទូរស័ព  េឈ ះគេ្រមាង

របស់អ ក ឬេខនធី ែដលចតវ់ធិានករចំេពះអ ក កម វធិីជំនយួែដលពកព់ន័  ្រពមទងមូំ លេហតុលម តថាិ េហតុអី 

បានជាអ កចងឲ់្យមានសវនាករ។ បនា បមក់ អ កអចដកព់ក្យេសស ុំរបស់អ កតមវធិណីាមយួខងេ្រកម៖ 

ំ ឹ

• កនន់ាយកដ នសុខុមាលភាពៃនេខនធ ីែដលមានអសយដ នដូចបានបង ញេនក ុងេសចក ីជូនដណឹំង។  

• េទកនន់ាយកដ នេសវសងម េនរដ  California (California Department of Social Services) ៖ 

State Hearings Division  

P.O. Box 944243, Mail Station 9-17-37  

Sacramento, California 94244-2430  

• េទកនែ់ផ កសវនាករយុតធ ិ មថ៌ា ករ់ដ តមទូរសរេលខ 916-651-5210 ឬ 916-651-2789។ 

2. អ កអចទូរស័ព េទកន្់រកសួងសង មកច ិ រដ កលីហ័ រញ៉ាតមេលខ 1-800-952-5253។ អ កេ្រប្របាស់ TTY 

អចេហេទកនេ់លខ 1-800-952-8349 ។ ្របសិនេបអ កសេ្រមចចត ិ េសស ុំសវនាករយុត ិធមថា៌  ករ់ដ តមរយៈទូរ

ស័ព  អ កគរួដឹងថាបណា ញទូរស័ព គឺរវល់ណាស់។  

ប  របស់ខ ុ ំគឺពកព់ន ័ នងេឹ សវ ឬបរកិ រៃន Medicare។ េតនឹងមានអ ីេកតេឡងេ នបណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតទិ ី 2? 

ស បន្រ័ ត តពនិិត្យេឡងវញិេដយឯករជ្យ (IRE) នឹង្រត តពិនិត្យេឡងវញិេដយយកចិតទ ុកដកេ់ទេល 

េសចក ីសេ្រមចក្រមតិទី 1 េហយ សេ្រមចថាវគួរែតផា ស់ប ូរ ឬអត។់ 

• េលកអ កមនិត្រម វឲ្យេសស ុំបណឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទី 2 េទ។ េយងខ ុ ំនងេឹ ផ ករបដិេសធេដយស័ យ្របវតិ  

(ទងមូំ ល ឬមយួែផ ក) េទកន ់IRE។ េលកអ កនឹង្រត វបានជូនដណឹំងេនេពលករណីេនះេកតេឡង។  

• IRE ្រត វបានជួលេដយ Medicare េហយមនិមានជាបទ់កទងន់ ងគេឹ ្រមាងេនះេទ។  



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9 ៖ អ ីែដល្រត វេធ ្របសិនេបេលកអ កមានប  ឬបណ ឹ ងតវ៉ 
(ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 280 ? 

 

• េលកអ កអចេសស ុំថតចម ងឯកសររបស់េលកអ កេដយទូរសព េទេសវអតថិិជនតមរយៈេលខ  

1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យបព់ីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។  

េ្រកេម៉ាងេធ ករ េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ 

េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឥតគិតៃថ ។ ឺ

IRE ្រត វផ ល់ចេម យ ជូនអ កចេំពះបណឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតទិ  ី2 របស់អ កក ុងរយៈេពល 30 ៃថ បនា បពី់េពលែដលវទទួល 
បានបណឹ ងឧទ រណ៍របស់អ ក។ (ឬក ុងរយៈេពល 7 ៃថ ៃនៃថ ្របតិទិនេនេពលែដលអ កទទលួបណឹ ងឧទ រណ៍របស់អ ក 
ស្រមាបឱស់ ថែដលមានេវជ ប  របស់ Medicare Part B)។ វធានេនះអនុវត  ្របសិនេបអ  កេផ បណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់ 
អ កមុនេពលែដលអ កទទួលបានេសវ ឬបរកិ រេវជស  ស។  

ិ

• េទះជាយ៉ាងណាកេ៏ដយ ្របសិនេប IRE ្រត វករ្របមូលពត័ម៌ានបែន មេទៀតែដលអចចេំណញ ដល់េលកអ ក 

េនាះវអច្រត វករេពលរហូតដល់ 14 ៃថ តម្របតិទនបែិ ន មេទៀត។ ្របសិនេប IRE ្រត វកររយៈេពលបែន ម 

េទៀតេដម្បេីចញេសចកី សេ្រមច ស បន័នឹង្របាបអ ់ កតមរយៈលិខិត។ IRE មនអិ ចចណំាយេពលបែន ម 

េដម្បេីធ ករសេ្រមចចត ិ បានេទ ្របសិនេបបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ កស្រមាបឱ់សថមានេវជ ប  របស់ 

Medicare Part B ។ 

្របសិនេបបានដក «់ បណឹ ងឧទ រណ៍ឆាបរ់ហ័ស» េនក្រមតទិ ី 1 េនាះេលកអ កនឹងទទលួបានបណឹ ងឧទ រណ៍

ឆាបរ់ហ័សក្រមតិទី 2 េដយស័ យ្របវត ិ។ IRE ្រត វផ ល់ចេម យ ឲ្យអ កក ុងរយៈេពល 72 េម៉ាង បនា បព់ទីទួលបានបណ ឹ ង

ឧទ រណ៍របស់េលកអ ក។ 

• េទះជាយ៉ាងណាកេ៏ដយ ្របសិនេប IRE ្រត វករ្របមូលពត័ម៌ានបែន មេទៀតែដលអចចេំណញដល់អ ក 

វអច្រត វករេពលរហូតដល់ 14 ៃថ ្របតទិនិបែន ម។ ្របសិនេប IRE ្រត វកររយៈេពលបែន មេទៀតេដម្ប ី

េចញេសចកី សេ្រមច ស បន័នឹង្របាបអ ់ កតមរយៈលិខិត។ IRE មនអិ ចចំណាយេពលបែន មេដម្ប  ី

េធ ករសេ្រមចចត ិ បានេទ ្របសិនេបបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់អ កស្រមាបេ់វជ ប  របស់ Medicare Part B ។  

េតអត ្របេយាជនរ៍បស់ខ ុបន ំ ក ុងរយៈេពលៃនបណឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតទិ  ី2 ែដរឬេទ? 

្របសិនេបប  របស់េលកអ កពកព់ន ័ នឹងេសវ ឬបរកិ រែដលធានារ៉បរ់ងេដយ Medicare េនាះអត ្របេយាជន៍

របស់េលកអ កចំេពះេសវ ឬបរកិ រេនាះនឹងមនបន ិ េនក ុងអំឡុងេពលៃនដំេណ រករបណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតទិ ី 2 ជាមយួ

នឹង អង ភាព្រត តពិនត្យិ េឡងវញិេដយឯករជ្យ (Independent Review Entitiy, IRE) ។ 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9 ៖ អ ីែដល្រត វេធ ្របសិនេបេលកអ កមានប  ឬបណ ឹ ងតវ៉ 
(ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 281 ? 

 

្របសិនេបប  របស់េលកអ កទកទ់ងនឹងេសវកម  ឬបរកិ រែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ងេដយកម វធិី Medi-Cal េហយ
េលកអក េស សំុសវនាករយុត ិធមថ៌ា ករ់ដ  អត ្របេយាជន ៍Medi-Cal របស់េលកអ កស្រមាបេ់សវកម  ឬបរកិ រេនាះ

អចបន រហូតដល់េសចក ីសេ្រមចចិត េទេលសវនាករ្រត វបានបេង តេឡង។  េលកអ ក្រត វែតេសស ុំសវនាករ េន 
ឬេនមុន កលបរេិច ទខងេ្រកយៃនកលបរេិច ទដូចតេទេនះ េដម្បបន ី អត ្របេយាជនរ៍បស់េលកអ ក៖ 

• ក ុងរយៈេពល 10 ៃថ គិតចបព់ីៃថ េផ េសចក ីជូនដំណឹងរបស់េយងខុំ តមៃ្របសណីយេ៍ទកនេ់លកអ ក

េដម្ប្ីរបាបេ់លកអ កថា ករកណំតអ់ត ្របេយាជន្៍របឆាងនំ ងអ ឹ ក (ករសេ្រមចចិត េលបណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទី 1) 

្រត វបានេធ េឡង ឬ 

• កលបរេិច ទចូលជាធរមានៃនចំណាតត់មេ្រគាងទុក 

្របសិនេបអ កបេំពញបានេទតមកលដល់កណំតេ់នះ េលកអ កអចបន ទទលួបាននូវេសវកម  ឬបរកិ ែរលកំពុងជាប ់

ជេមា ះេនះរហូតដល់េសចក សីេ្រមចៃនសវនាករ្រត វបានេធ េឡង។ 

េតខ ុ ំនឹងទទួលបានពត័ម៌ានអពំីេសចក ីសេ្រមចយ៉ាងដូចេម ច? 

្របសិនេបបណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតទិ ី 2 របស់អ កគឺជាករពិនិត្យេឡងវញិែផ កេវជ ស ស េដយឯករជ្យេនាះ 

្រកសួង្រគប្់រគងសុខភបិាលនឹងេផ លិខតិមយួេទកនអ់ ក េដយពន្យល់អំពេសចក ីសេ្រមចែដល្រត វបានេធ េឡង េដយ

េវជ បណិ តទងំឡាយែដលបានពិនិត្យេមល ករណីរបស់អ កេឡងវញ។ 
ី

ិ

• ្របសិនេបេសចកី សេ្រមចពិនតិ្យេវជ ស សេ ឡងវញិេដយឯករជ្យគឺ បាន ចំេពះមយួែផ ក ឬទងអសំ ់

ៃនអ ីែដលអ កបានេសស ុំ េយង ខុំ ្រត វែតផ ល់េសវ ឬព្យោបាល។ 

• ្របសិនេបេសចកី សេ្រមចៃនសវនាករយុតិ ធមថ៌ា ករ់ដ គឺ មនិបាន ចំេពះមយួែផ ក ឬទងំអស់ៃនអ ី
ែដលអ កបានេស សំុ មាននយ័ថាពួកេគយល់្រពមេទនឹងេសចក ីសេ្រមចក្រមតិទី 1។ អ កេនែតអចទទួលបាន

សវនាករយុត ិធមថ៌ា ករ់ដ ដែដល។ សូមេទកនទ់ំពរ័ទី 278 ស្រមាបព់ត័ម៌ានអំពីករេស សំុសវនាករថា ករ់ដ ។ 

េបសិនបណឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទី 2 របស់អ កគឺជាសវនាករយុត ិធមថ៌ា ករ់ដ  ្រកសួងេសវសង មកិច រដ  California 

នឹងេផ លិខតមិ យួច្បោបែ់ដលពន្យល់អំពីករសេ្រមចចិត របស់ខ ួនជូនដល់អ ក។ 

• ្របសិនេបេសចកី សេ្រមចៃនសវនាករយុតិ ធមថ៌ា ករ់ដ គឺ បាន ចំេពះែផ កខ ះ ឬទងំអស់ៃនករេស សំុរបស់អ ក 

េយងខ ុ ំ្រត វែតអនុវត តមេសចក ីសេ្រមចេនាះ។ េយងខ  ុ ំ្រត វែតបំេពញសកម ភាពែដលបានេរៀបរបក ់ ុងរយៈេពល 

30 ៃថ ្របតទិិន បនា បព់ីៃថ ែដលេយងខ ុ ំបានទទួលច្បោបច់ម ងៃនេសចក ីសេ្រមចេនាះ។ 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9 ៖ អ ីែដល្រត វេធ ្របសិនេបេលកអ កមានប  ឬបណ ឹ ងតវ៉ 
(ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 282 ? 

 

• ្របសិនេបេសចកី សេ្រមចៃនសវនាករយុតិ ធមថ៌ា ករ់ដ គឺ មនិបាន ចំេពះមយួែផ ក ឬទងំអស់ៃនអ ី
ែដលអ កបានេសស ុំ មាននយ័ថាពួកេគយល់្រពមេទនឹងេសចកី សេ្រមចក្រមតិទី 1។ េយងខ  ុ ំអចប ្ឈបជំ់នួយ

ក ុងអំឡងេពលរងចំ់ នានាែដលអ កកំពុងទទួល។  ុ

្របសិនេបបណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតទិ ី 2 របស់អ កបានេទដល់ អង ភាព្រត តពិនត្យិ េឡងវញិឯករជ្យរបស់ Medicare 

អង ភាពេនាះនងេឹ ផ លិខតេិ ទអ កពន្យល់អ កអពីំេសចក ីសេ្រមចរបស់េគ។  

• ្របសិនេប IRE នយិាយថា យល់្រពម ចំេពះមយួែផ ក ឬទងអសំ ់ៃនអ ីែដលអ កបានេសស ុំេនក ុងបណឹ ង 

ឧទ រណ៍សង ដ់ររបស់អ ក េយងខ  ុ ំ្រត វែតអនុ  តឲ្យមានករធានារ៉បរ់ងេលករែថទេំវជស  ស កុ ងរយៈេពល  

72 េម៉ាង ឬផ ល់ឲ្យអ កនូវេសវ ឬបរកិ រក ុងរយៈេពល 14 ៃថ ្របតិទនចិ បព់ីៃថ ែដលេយងខ ុ ំទទួលបានេសចក  ី

សេ្រមចរបស់ IRE។ ្របសិនេបេលកអ កមានបណឹ ងឧទ រណ៍ឆាបរ់ហ័ស េយងខ  ុ ំ្រត វែតអនុ  តឲ្យមាន 

ករធានារ៉បរ់ងករែថទេំវជស  ស  ឬផ ល់ជូនអ កនូវេសវកម  ឬបរកិ រេនាះកុ ងរយៈេពល 72 េម៉ាងគិតចប ់

ពីកលបរេិច ទែដលេយងខ ុទំទួលបានេសចក ីសេ្រមចចត ិ របស់ IRE ។  

• ្របសិនេប IRE នយិាយថាយល់្រពមចំេពះមយួែផ ក 

ឬទងអសំ ់ៃនអ ីែដលេលកអ កេសស ុំេនក ុងបណឹ ងឧទ រណ៍តមបទដ នរបស់អ កស្រមាបឱស់ ថតមេវជ ប   

Medicare Part B  េយងខ ុ ំ្រត វអនុ  ត ឬផ ល់ឲ្យនូវករធានារ៉បរ់ងេលឱសថជូនេលកអ កក ុងរយៈេពល  

72 េម៉ាងបនា បព់ីេយងខ ុទទួំ លបានេសចក ីសេ្រមច។ ្របសិនេបេលកអ កមានបណឹ ងឧទ រណ៍ឆាបរ់ហ័ស 

េយងខុំ ្រត វែតអនុ  តឲ្យមានករធានារ៉បរ់ងករែថទេំវជស  ស  ឬផ ល់ជូនអ កនូវេសវកម  ឬបរកិ រេនាះ 

ក ុងរយៈេពល 24 េម៉ាងគិតចបព់ីកលបរេិច ទែដលេយងខ ុទទួំ លបានេសចក ីសេ្រមចចិត របស់ IRE ។ 

• ្របសិនេប IRE នយិាយថា េទ ចំេពះមយួែផក  ឬទងអសំ ់ៃនអ ីែដលអ កបានេស សំុ វមាននយ័ថា

ពួកេគយល់្រសបេទនឹងេសចក ីសេ្រមចក្រមតទិ  ី1 ។ េគេហថា «ករតម ល់េសចក ីសេ្រមច។» វក្៏រត វបាន

េហផងែដរថាជា «ករ្រចនេចលបណឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក»។ 

្របសិនេបេសចកី សេ្រមចគឺ េទ ចំេពះមយួែផក  ឬទងអសំ ់ៃនអ ីែដលអ កបានេស សំុ េតខ ុអំចប ឹងឧទ រណ៍េផ្សង
េទៀតបានេទ? 

្របសិនេបបណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតទិ ី 2 គឺជាករពិនិត្យេឡង វញិែផ កេវជស  ស េដយឯករជ្យ អ កអចេសសុ ំសវនាករ

យុត ិធមថ៌ា ករ់ដ ។ សូមេទកនទ់ំពរ័ទ ី278 ស្រមាបព់ត័ម៌ានអពំ ីករេស សំុសវនាករថា ករ់ដ ។ 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9 ៖ អ ីែដល្រត វេធ ្របសិនេបេលកអ កមានប  ឬបណ ឹ ងតវ៉ 
(ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 283 ? 

 

្របសិនេបបណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិ 2 គឺជាសវនាករយុតធ ិ មថ៌ា ករ់ដ  េលកអ កអចេស សំុសវនាករម ងេទៀតកុ ងរយៈេពល 

30 ៃថ បនា បព់ីអ កបានទទួលេសចក ីសេ្រមច។ េលកអ កអចេសស ុំឲ្យពិនត្យិ េឡងវញិនូវករបដិេសធរបស់សវនាករ 

យុត ិធមថ៌ា ករ់ដ  េដយដកប់ណ ឹ ងេទតុលករជានខ់ ស់ (អនុេលមតម្រកមនីតិវធិីរដ ប្បេវណី ែផ ក 1094.5) 

ក ុងរយៈេពលមយួឆា បនាំ  បព់អ កទទួលបានេសចក ីសេ្រមច។ េលកអ កមនអិ ចេសស ុំ IMR 

្របសនេបអ កមានសវនាករយុត ធមថ៌ា ករ់ដ រចេួ ទេហយចេំពះប  ដូចគា េនាះ។ 
ី

ិ  ិ 

្របសិនេបបណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតទិ ី 2 របស់អ កបានេឡងេ ទដល់អង ភាព្រត តពនិតិ្យេឡងវញិែផ កេវជ ស ស ( IRE)  

របស់ Medicare អ កអចប ងឹឧទ រណ៍ម ងេទៀតែតក ុងករណី្របសិនេបតៃម ទឹក្របាកៃ់នេសវ ឬបរកិ រែដលអ កចង់

បានបំេពញបាន្រគបេ់ទនងចំឹ ននួទឹក្របាកអប្ប់ បរមាជាកល់កម់យួប៉ុេណា ះ។ លខតែដលេលកអ កទទួលបានពី IRE 

នឹងពន្យល់បែន មអំពីសិទ កុិ ងករប ឹងឧទ រណ៍ែដលអ កមាន។ 
ិ ិ

សូមេមល ែផ កទី I េនទំពរ័ទី 324 ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន មអពីំក្រមតេិ ផ្សងបែន មេទៀតៃនបណឹ ងឧទ រណ៍។ 

E5. ប  ៃនករបង្់របាក ់
េយងខ ុ ំមនិអនុ  តឲ្យអ កផ ល់េសវែថទក ំ ុងបណា ញេយងខ  ុ ំេចញវក ិ យប្រតគតៃិ ថ ពេីលកអ កស្រមាបេ់សវកម  

និងបរកិ រែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ងេនាះេឡយ។ ចណុំចេនះ គឺជាករពិតេបេ ទះបីជា េយងខ  ុ ំបងៃ់ថ ជូនអ កផ ល់េសវ

ែថទតំិចជាងអ កផ ល់េសវែថទគំិតៃថ ស្រមាបេ់សវ ឬបរកិ រែដលមានករធានារ៉បរ់ងកេ៏ដយ។ េលកអ កមន្រិ ត វបាន 

ត្រម វឲ្យបងៃ់ថ សមតុល្យៃនវកិយ ប្រតណាមយួេឡយ។ ចំននួទឹក្របាកែ់តមយួគតែ់ដលអ កគួរ្រត វបានេគេសស ុំឲ្យបង ់

ៃថ េនាះគឺៃថ សហចណំាយស្រមាបឱស់ ថ្របេភទទ ី1 និង/ឬ ឱសថ្របេភទទី 2។ 

្របសិនេបេលកអ កទទួលបានវក ិ យប្រត  ែដលេលសពីៃថ សហចំណាយរបស់េលកអ ក ស្រមាប ់េសវកម  

និងបរកិ រែដលមានករធានារ៉បរ់ង សូមេផ វក ិ យប្រតេនាះមកេយងខ ុ ំ។ េលកអ កមនគួិ របងវ់ក ិ យប្រតេនាះេដយខ ួនឯង
េឡយ។ េយងខំនងទកទ់ងេទកនអ ់ កផ ល់េសវែថទេំដយផា ល់ និងចតែ់ចងេដះ្រសយប  េនាះ។  ុ ឹ

ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចបេ់ផ មេដយអនជំពូកទី 7 ។ «ករេស សំុេយងខុំ ឲ្យបងៃ់ថ  ចំែណករបស់េយងខ  ុ ំៃន 

វក ិ យប្រតែដលេលកអ កបានទទួលស្រមាបេ់សវកម  ឬឱសថែដលមានករធានារ៉បរង់ »។ ជំពូកទី 7 ពិពណ៌នា 

អំពីស នភាពែដលក ុងេនាះេលកអ កអចនង្រឹ ត វេសស ុំករសង្របាក្់រតឡបមកវ់ ញិ ឬបង្់របាកៃ់ថ វក ិ យប្រតែដល 

េលកអ កបានទទួលពីេលកអ កផ ល់េសវ។ ជពូំកេនះក្៏របាបផងែ់ ដរអំពីវធិីេផ ្រកដសស មែដលេសស ុំេយង  

ខុំ េដម្បបីង្់របាក។់  



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9 ៖ អ ីែដល្រត វេធ ្របសិនេបេលកអ កមានប  ឬបណ ឹ ងតវ៉ 
(ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 284 ? 

 

េតខុំ អចេស សំុេលកអ កឲ្យបងៃ់ថ សងខ ុ ំវញិស្រមាបភ់ាគចំែណកចូលរមបងួ ៃថ់  ៃន េសវកម  និងបរកិ រែដលខ ុ ំបានបង់
្របាកេ់ហយបានែដរឬេទ? 

សូមចងចថំា ្របសិនេបេលកអ កទទួលបានវក ិ យប្រត ែដលេលសពីៃថ សហទូទតរប់ ស់េលកអ កស្រមាបេ់សវកម  

និងបរកិ រែដលមានធានារ៉បរ់ង េនាះេលកអ កមនិគួរបងៃ់ថ វក ិ យប្រតេដយខ ួនឯងេឡយ។ បែ៉ុន ្របសិនេបេលកអ ក 

ពិតជាបានបងៃ់ថ វក ិ យប្រតែមន េលកអ កអចទទលួបាន្របាកសំ់ណងមកវញិ្របសិនេបេ លកអ កេគារពតមវធិាន 

ស្រមាបទ់ទួលបានេសវកម នងបរិ កិ រ។  

្របសិនេបេលកអ កនឹងេសស ុំករសង្របាកវ់ញិ េលកអ កនងេឹ សស ុំេសចក ីសេ្រមចធានារ៉បរ់ង។ េយងខ ុនំឹងពនិិត្យេមល  

ថាេតេសវ ឬបរកិ រែដលេលកអ កបានបង្់របាករ់ចេួ ហយ គឺជាេសវ ឬបរកិ រែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ង 

េហយេយងខ ុ ំនឹងពិនិត្យេមល ថាេតេលកអ កបានអនុវត តម្រគបវ់ធិានទងអសំ ់េដម្ប េី្រប្រ បាស់ករធានារ៉បរ់ងរបស់ 

េលកអ កែដរឬេទ។  

• ្របសិនេបេសវកម  ឬបរកិ រែដលេលកអ កបានបងៃ់ថ រចួ ្រត វបានធានារ៉បរ់ង េហយេលកអ កបានេគារពតម 

្រគបវ់ធិានទងំអស់ េនាះេយងខុំ នឹងេផ  ចំែណកៃនករបងៃ់ថ របស់េយងខ ុ ំេអយអ កផ ល់េសវ ស្រមាបេ់សវ 

ឬបរកិ រេនាះក ុងរយៈេពល 60 ៃថ តម្របតិទិន បនា បព់ីេយងខ  ុ ំបានទទួលសំេណ របស់េលកអ ក។ 

អ កផ ល់េសវរបស់េលកអ កនឹងេផ ករទូទតែ់ដល្រត វបងេ់ទឲ្យេលកអ កបនា បមកេ់ ទៀត។ 

• ្របសិនេលកអ កេនមនទិ នប់ានបងៃ់ថ េសវកម នងបរិ កិ រ េយងខ ុ ំនងេឹ ផ ករបង្់របាកេ់ទកនេ់លកអ កផ ល់ 

េសវផា ល់។ េនេពលែដលេយងខុំ េផ ករបង្់របាក ់គឺមាននយ័ដូចជា ករេឆ យថា យល់្រពម ចំេពះសំេណ
សំុរបស់េលកអ កេលេសចកសី េ្រមចករធានារ៉បរ់ងដូេច ះែដរ។ 

• ្របសិនេបេសវកម  ឬបរកិ រមន្រិ ត វបានធានារ៉បរ់ង ឬកេ៏លកអ កមនបាិ នេគារពតម្រគបវ់ធិានទងំអស់េនាះេទ 

េយងខ ុ ំនឹងេផ ឲ្យេលកអ កនូវលិខិតមយួែដល្របាបេ់លកអ កថាេយងខ ុ ំនងមនេិ ចញៃថ េសវ ឬបរកិ រេទ 

្រពមទងពំ ន្យល់ពីមូលេហតុជូនេលកអ កផងែដរ។  
ឹ



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9 ៖ អ ីែដល្រត វេធ ្របសិនេបេលកអ កមានប  ឬបណ ឹ ងតវ៉ 
(ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

 

ចុះ្របសិនេបេយងខ  ុ ំនយិាយថាេយងខ ុ ំនឹងមនបិ ងៃ់ថ វញិ? 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 285 ? 

 

្របសិនេបេលកអ កមនយិ ល់្រសបជាមយួនឹងេសចក ីសេ្រមចរបស់េយងខ ុ ំេនាះេលកអ កអចេធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍។ 

សូមអនុវត តមដំេណ រករបណឹ ងឧទ រណ៍ែដល្រត វបានេរៀបរបេ់នក ុងែផ ក E3 េនេលទំពរ័ 268។ 

េនេពលែដលេលកអ កអនុវត តមករែណនាទំងេំ នះ សូមកតចំ់ ណំាថា៖ 

• ្របសិនេប េលកអ កដកព់ក្យបណ ឹ ងឧទ រណ៍េដម្បទីមទរសំណង េនាះេយងខុំ ្រត វែតផល ់ចេម យ របស់េយង 

ខ ុ ំជូនេលកអ កក ុងរយៈេពល 30 ៃថ តម្របតិទិន បនា បព់េីយងខ ុ ំបានទទួលបណឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក។  

• ្របសិនេបេលកអ កកំពុងេសស ុំឲ្យេយងខ ុ ំសងៃថ ទូទតជូ់នេលកអ កវញិស្រមាបេ់សវកម  ឬបរកិ រែដលេលក 

អ កបានទទួល និងបានបង្់របាកេ់ដយខ ួនេលកអ ករចួេហយ េនាះេលកអ កមនអិ ចេសស ុំបណឹ ងឧទ រណ៍ 

រហ័សបានេឡយ។  

្របសិនេបេយងខុំ េឆ យថា េទ ចំេពះបណ ឹ ងឧទ ណ៍របស់េលកអ ក េហយេសវ និងបរកិ រ តមធម ត្រត វបានធានា 

រ៉បរ់ងេដយ Medicare េយងខ  ុ ំនឹងេផ បណ ឹ ងរបស់េលកអ កេដយស័ យ្របវតិ េទ Independent Review Entity 

(IRE)។ េយងខ  ុ ំនងជឹ ូនដំណឹងេលកអ កតមរយៈលិខិត ្របសិនេបវេកតេ ឡង។ 

• ្របសិនេប IRE ្រចនេចលនូវេសចក ីសេ្រមចរបស់េយងខុំ  េហយនិយាយថាេយងខុំ គួរែតបង្់របាកេ់ទ 

ឲ្យេលកអ ក េយងខ  ុ ំ្រត វែតបង្់របាកេ់ទឲ្យេលកអ ក ឬេទឲ្យេលកអ កផ ល់េសវសុខភាពក ុងរយៈេពល  

30 ៃថ តម្របតិទិន។ ្របសិនេបចេម យ េទនងបឹ ណឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ កគឺ យល់្រពម េន្រគបដ់ំណាក ់

កលៃនដំេណ រករបណឹ ងឧទ រណ៍បនា បពី់ក្រមតទិ  ី2 េនាះេយងខុំ ្រត វែតេផ ករបងៃ់ថ ទូទតែ់ដលេលក 

អ កបានេសស ុំជូនេលកអ ក ឬជូនអ កផ ល់េសវែថទក ំ ុងរយៈេពល 60 ៃថ តម្របតិទិន។ 

• ្របសិនេប IRE នយិាយថា េទ ចំេពះបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក មាននយ័ថាពួកេគ 

យល់្រពមចំេពះេសចក ីសេ្រមចរបស់េយងខ ុ ំមនែិ មនសំេណ របស់េលកអ កេទ។ (េនះ្រត វេហថា 

«តម ល់េសចក ីសេ្រមច។» វក្៏រត វេហផងែដរថា «ករ្រចនេចលបណឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក។») 

លិខិតែដលេលកអ កទទួលបាននឹងពន្យល់បែន មអំពីសិទ ប ិ ងឹឧទ រណ៍ែដលេលកអ កអចមាន។ 

េលកអ កអចប ងឧទ ឹ រណ៍ម ងេទៀត ្របសិនតៃម សច្់របាកៃ់នេសវ ឬបរកិ រែដលេលកអ កចងប់ាន 

បំេពញបានតមសច្់របាកអ់ប្បបរមាមយួចនំួន។ សូមេមល ែផ កទី I េនទពំរ័ទី 324 ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន មអំពី
ក្រមតេិ ផ្សងបែន មេទៀតៃនបណឹ ងឧទ រណ៍។ 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9 ៖ អ ីែដល្រត វេធ ្របសិនេបេលកអ កមានប  ឬបណ ឹ ងតវ៉ 
(ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 286 ? 

 

្របសិនេបេយងខុំ េឆ យថា េទ ចំេពះបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក េហយេសវ និងបរកិ រ គឺជាទូេទ្រត វបានធានារ៉បរ់ង

េដយ Medi-Cal េនាះេលកអ កអចដកបណ់ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតទិ  ី2 េដយខ ួនេលកអ កបាន (សូមេមល ែផ ក E4 

េនទំពរ័ទី 274)។  

F. ឱសថ Part D  

F1. េត្រត វេធ យ៉ាងេមច៉ ្របសិនេបេលកអ កមានប  ក ុងករទទួលបានឱសថ Part D ឬេលកអ កចងឲ្យ់
េយងខ ុ ំបង្់របាកជូ់នេលកអ កវញិចំេពះឱសថ Part D 

អត ្របេយាជនរ៍បស់េលកអ កក ុងនាមជាសមាជកិមា កៃ់នគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំរមួមានករធានារ៉បរ់ងចំេពះឱសថ

្រត វករេវជ ប  ជាេ្រចន ។ ភាគេ្រចនៃនឱសថទងេំ នះ គ «ឱសថ Part D»។ មានឱសថមយួចំនួនែដល Medicare 

Part D មនិធានារ៉បរ់ង ប៉ុែន  Medi-Cal អចនឹងធានារ៉បរ់ង។ ែផ កេនះ គឺអនុវត ចំេពះែតបណឹ ងឧទ រណ៍ចំេពះឱសថ 
Part D បុេ៉ណា ះ។  

ឺ

ប  ីៃនឱសថែដលមានករធានារ៉បរ់ង (ប  ីឱសថ) រមួមានឱសថខ ះ ែដលមានស  សំគាល់ «NT»។ ឱសថទងេំ នះ 

មនសិ តេនកុង ឱសថ Part D េឡយ។ បណ ឹ ងឧទ រណ៍ ឬេសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ងទកទ់ងនឹងឱសថែដល

មានស  សមា ល់ «NT»  អនុវត តមដំេណ រករេនក ុងែផ ក E េនទំពរ័ទី 263។ 
ិ

េតខុំ អចេស សំុេសចកី សេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង ឬេធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍ពកព់ន័ នឹងឱសថ្រត វករេវជប    Part D បាន
ែដរឬេទ?   

បាទ/ចស។ ខងេ្រកមេនះ គឺជាឧទហរណ៍សីព ីេសចកស ី េ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង ែដលេលកអ កអចេសសុ ំឲ្យ

េយងខ ំេធ េឡងចំេពះឱសថ Part D:  ុ  

• េលកអ កេសស ុំឲ្យេយងខ ុ ំឲ្យេលកែលងដូចជា៖ 

o ករេស សំុឲ្យេយងខុំ េធ ករធានារ៉បរ់ងេលឱសថ Part D ែដលមនិសិ តក ុងប  ីឱសថែដល្រត វបានធានា

រ៉បរ់ងរបស់គេ្រមាង 

o ករេស សំុេយងខ ុ ំឲ្យេលកែលងករក្រមតិេលករធានារ៉បរ់ងស្រមាបឱ់សថរបស់គេ្រមាង (ដូចជាករក្រមតិ

េទេលចំនួនឱសថែដលេលកអ កអចទទួលបាន)  



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9 ៖ អ ីែដល្រត វេធ ្របសិនេបេលកអ កមានប  ឬបណ ឹ ងតវ៉ 
(ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 287 ? 

 

• េលកអ កេសស ុំេយងខ ុ ំថាេតេបឱសថ្រត វបានធានារ៉បរ់ងស្រមាបេ់លកអ កឬអត ់(ឧទហរណ៍ េនេពលែដល

ឱសថរបស់េលកអ កសិតេ នក ុងប  ីឱសថៃនគេ្រមាង បែ៉ុន េយងខ ុ ំត្រម វឲ្យេលកអ កទទួលបានករឯកភាពព

េយងខ ុ ំជាមុនសន មនុេពល ែដលេយងខ ុ ំធានារ៉បរ់ងជូនេលកអ ក)។ 
ី

ិ

កំណតស់មា ល់៖ ្របសិនេបឱសថស ន្របាបេ់លកអ កថាេវជ ប  ឱសថេលកអ កមនិអចផ តផ ងប់ាន េលកអ ក

នឹងទទួលបានករជូនដំណឹង ែដលពន្យល់េលកអ កថា ្រតវ ទកទ់ងមកេយងខ ុយ៉ំាងដូចេម ច េដម ្បេីស សំុេសចក ីសេ្រមច

េលករធានារ៉បរ់ង។  

់

• េលកអ កអចេសស ុំេយងខុំ ឲ្យបង្់របាកស់្រមាបឱ់សថ្រត វករេវជ ប  ែដលេលកអ កបានទិញរចួេហយ។ េនះ 

គឺជាករេស សំុេសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ងចំេពះករបង្់របាក។់ 

វក្យសព ច្បោប ់ស្រមាបេ់សចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ងឱសថ Part D គឺជា «ករកណំតេ់លករធានារ៉បរ់ង»។ 

 

្របសិនេបេលកអ កមនិយល់្រសបនឹងេសចកី សេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ងរបស់េយងខុំ  េនាះេលកអ កអចប ងឧទ ឹ រណ៍

ចំេពះេសចក ីសេ្រមចេនះបាន។ ែផ កេនះនងឹ្របាបេ់លកអ កពីរេបៀបេស សំុេសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ងនិងរេបៀប
េស សំុបណឹ ងឧទ រណ៍។  



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9 ៖ អ ីែដល្រត វេធ ្របសិនេបេលកអ កមានប  ឬបណ ឹ ងតវ៉ 
(ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 288 ? 

 

សូមេ្រប្របាស់តរងខងេ្រកមេនះ េដម្បជួី យ េលកអ កកុ ងករសេ្រមចថាែផ កណាមានពត័ម៌ានស្រមាបស ់ នភាព

របស់េលកអ ក៖ 

េតេលកអ កសិត ក ុងស នភាពណាមយួក ុងចំេណាមស នភាពទងេំ នះ? 

េតេលកអ ក្រត វករឱសថ

ែដលមនិមានេនកុ ង

ប  ីឱសថរបស់េយងខ  ុ ំ 

ឬេលកអ កចងឲ្យ់ េយងខុំ 

េលកែលងេលវធិាន ឬករ

ក្រមតិឱសថែដលេយងខុំ 

ធានារ៉បរ់ងែដរឬេទ? 

េតេលកអ កចងឲ់្យេយងខុំ 

រ៉បរ់ងេលឱសថែដលមាន

េនក ុងប  ីឱសថរបស់

េយងខ ុ ំ េហយេលកអ ក

េជឿជាកថ់ា េលកអ កបាន

បំេពញតមវធិាន ឬ

ករក្រមតិ (ដូចជាករ

ទទួលបានករឯកភាពជា

មុន) ចំេពះឱសថ

ែដលេលកអ ក្រត វករែដរ

ឬេទ? 

េតេលកអ កចងឲ់្យេយងខុំ 

បង្់របាកជ់ូនេលកអ ក

វញិស្រមាបឱ់សថែដល

េលកអ កបានទទួល នងិ

បានបងៃ់ថ េហយែដរឬេទ? 

េតេយងខុំ ធា បប់ាន

្របាបេ់លកអ ករចួមកេហ
យែដរឬេទថា េយងខ  ុ ំនងឹ

មនធានារ៉បរ់ង ឬបង្់របាក់

ស្រមាបឱ់សថតមរេបៀប

ែដលេលកអ កចងឲ់្យវ

មានករធានារ៉បរ់ង ឬ

បង្់របាក?់  

ិ

េលកអ កអចេសស ុំ
េយងខ ុ ំឲ្យេធ ករេលក
ែលង។ (េនះ គឺជា្របេភទ

មយួៃនេសចក ីសេ្រមច

េលករធានារ៉បរ់ង)។ 

េលកអ កអចេសស ុំេយង
ខ ុ ំឲ្យេធ េសចកី សេ្រមចេល
ធានារ៉បរ់ង។ 

េលកអ កអចេស សំុឲ្យ
េយងខ ុ ំបង្់របាកជូ់ន
េលកអ កវញិ។ (េនះ 

គឺជា្របេភទមយួ

ៃនេសចកី សេ្រមច

េលករធានារ៉បរ់ង)។ 

េលកអ កអចដកពក់ ្យ
បណឹ ងឧទ រណ៍បាន។ 

(េនះមាននយ័ថាអ កកពុំង

េស សំុេយងខុំ ឲ្យពិចរណា

េឡងវញិ។) 

សូមចបេ់ផ មជាមយួ  

ែផ ក F2 េនទពំរ័ទី 288។

កេ៏មល ែផ ក F3 និង F4 

េនេលទំពរ័ទី 290 និង 

292 ផងែដរ។ 

 

សូមរលំងេទមុខេទកន ់

ែផ ក F4 េនទពំរ័ទី 292។ 

សូមរលំងេទមុខេទកន ់

ែផ ក F4 េនទពំរ័ទី 292។ 

សូមរលំងេទមុខេទកន ់

ែផ ក F5 េនទពំរ័ទី 297។ 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9 ៖ អ ីែដល្រត វេធ ្របសិនេបេលកអ កមានប  ឬបណ ឹ ងតវ៉ 
(ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 289 ? 

 

F2. េតករេលកែលងគឺជាអី ?  

ករេលកែលង គឺជាករអនុ  តឲ្យទទួលបានករធានារ៉បរ់ងេលឱសថែដលជាធម តមនមាិ នេនក ុងប  ីៃនឱសថ 

ែដលមានករធានារ៉បរ់ងរបស់េយងខ ុ ំ ឬជាករអនុ  តឲ្យេ្រប្របាស់ឱសថេដយមនិចបំាចម់ានវធិាន និង

ករកណំ តជ់ាកល់កណ់ាមយួ។ ្របសិនេបឱស ថមនមាិ នេនក ុងប  ីឱសថែដលមានធានារ៉បរ់ងរបស់េយងខុំ  ឬមន្រិ ត វ

បានធានារ៉បរ់ងេទតមរេបៀបែដលេលកអ កចងប់ាន េលកអ កអចេស សំុឲ្យេយងខ  ុេំធ  «ករេលកែលង» បាន។ 

េនេពលែដលេលកអ កេសសុ ំករេលកែលង េវជ បណ ិ តរបស់េលកអ ក ឬអ កេចញេវជ ប  េផ្សងេទៀតនឹង្រត វពន្យល់

អំពមូលេហតុេវជ ស សែ ដលេលកអ ក្រត វករករេលកែលង។  ី

ខងេ្រកមេនះ គឺជាឧទហរណ៍សី ពីករេលកែលង ែដលេលកអ ក ឬេវជ បណិ តរបស់េលកអ ក ឬអ កេចញេវជ ប  

េផ្សងេទៀតអចេស សំុេយងខ ុឲ្យំ  ៖ 

1. ករធានារ៉បរ់ងេលឱសថ Part D ែដលមនសិ ិត ក ុងប  ីឱសថ ែដល្រត វធានារ៉បរ់ងរបស់េយងខុំ  (ប  ីឱសថ)។ 

• ្របសិនេបេយងខុំ យល់្រពមេធក រេលកែលង នងិធានារ៉បរ់ងេលឱសថ ែដលមនិសិត េនក ុងប  ីឱសថ 

េនាះេលកអ កនឹង្រត វបងៃ់ថ ចែំណកៃនចំណាយ ែដលអនុវត ចំេពះឱសថក ុង្របេភទទ ី2 ស្រមាបឱ់សថមាន 

ម៉ាកយីេហ ឬ្របេភទទី 1 ស្រមាបឱ់សថទូេទ។  

• េលកអ កមនិអចេស សំុករេលកែលងចំេពះៃថ សហចណំាយទូទត ់ឬបរមាណិ ធានារ៉បរ់ងរមួគា  ែដលេយងខ  ុ ំ

ត្រម វឲ្យេលកអ កបងស្រ់ មាបឱ់សថេនាះេទ។  

2. ករដកេចញករក្រមតិេទេលករធានារ៉បរ់ងរបស់េយងខុំ ។ មានវធិាន ឬករក្រមតិបែន មែដលអនុវត ចំេពះ

ឱសថមយួចនំួនេនក ុងប  ីឱសថរបស់េយងខុំ  (ស្រមាបព់ត៌័ មានបែន ម សូមេមល ជពូំកទី 5)។ 

• វធិាន និងករក្រមតិបែន មេលករធានារ៉បរ់ងស្រមាបឱ់សថជាកល់កម់យួចំននួរមមាួ ន៖  

o ត្រម វឲ្យេ្រប្របាស់ឱសថមានគា នយីេហ ជំនួសឲ្យឱសថមានម៉ាកយីេហ។  

o ទទួលបានករឯកភាពពគីេ្រមាងមុនេពលែដលេយងខ ុនំឹងយល់្រពមធានារ៉បរ់ងេលឱសថស្រមាប់

េលកអ ក។ (ជួនកល េគេហថា «ករអនុ  តជាមនុ។») 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9 ៖ អ ីែដល្រត វេធ ្របសិនេបេលកអ កមានប  ឬបណ ឹ ងតវ៉ 
(ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 290 ? 

 

o ត្រម វឲ្យសកល្បងឱសថេផ្សងជាមុនសិន មុនេពលែដលេយងខ ុ ំយល់្រពមធានារ៉បរ់ងេលឱសថ

ែដលេលកអ កបានេស សំុ។ (ជួនកល េគេហថា «ករព្យោបាលតមដំណាកក់ល។») 

o ករក្រមតបរិ មិាណ។ ស្រមាបឱ់សថមយួចនំួន េយងខ  ុ ំកណំតប់រមាណិ ឱសថែដលេលកអ កអចមាន។ 

• េបេយងខុំ យល់្រពមេធ ករេលកែលង េហយលុបេចលករក្រមតិចំេពះេលកអ ក េនាះេលកអ កេនែតអចេស 

សំុករេលកែលងេលចំននួៃថស ហចំណាយទូទត ់ែដលេយងខ ុ ំត្រម វឲ្យេលកអ កចណំាយេលឱសថ។ 

វក្យសព ច្បោប ់ស្រមាបក់រេស សំុករដកេចញករក្រមតេិ លករធានារ៉បរ់ងចំេពះឱសថ េពលខ ះ្រត វបានេហថា 

ករេស សំុ «ករេលកែលងប  ីឱសថែដលមានករធានារ៉បរ់ងពី្រកម ហុ៊នធានារ៉បរ់ង»។ 

 

F3. េរឿងសំខនែដ់ ល្រត វដឹងអំពីករេស សំុករេលកែលង  

េវជ បណិ តរបស់េលកអ ក ឬអ កេចញេវជ ប  េផ្សងេទៀត្រត វ្របាបេ់យងខ ុអំំ ពីមូលេហតុេវជ ស ស នានា 

េវជ បណិ តរបស់េលកអ ក ឬអ កេចញេវជ ប  េផ្សងេទៀត្រត វផ ល់ឲ្យេយងខ ុ ំនូវេសចក ីែថង ករណ៍មយួែដលពន្យល់អំពី
មូលេហតុេវជស  ស  េដម ្បេីសស ុំករេលកែលង។ េសចក ីសេ្រមចរបស់េយងខ ុ ំអំពីករេលកែលងនឹងកនែ់តឆាបរ់ហ័ស

្របសិនេបេលកអ កដកប់ ូ លនូវពត័ម៌ានពីេវជ បណ ិ តរបស់េលកអ ក ឬអ កេចញេវជ ប  េផ្សងេទៀត េនេពលែដល

េលកអ កេស សំុករេលកែលង។ 

ជាទូេទ ប  ីឱសថរបស់េយងខ  ុ ំរមប ួ ូ  លនូវឱសថេ្រចនជាងមយួ េដម ្បពី្យោបាលអករ ជាកល់ក។់ 

ទងេំ នះ្រត វបានេគេហថា ឱសថ «ជនួស»។ ្របសិនេបឱស ថជំនួសមាន្របសិទ ភាព ដូចគា នឹងឱសថែដលេលកអ ក

កំពុងេសស ុំ េហយនងមនបង ិ ឲ្យមានផលរខំនបនា បប់ន្ស ំឬប  សុខភាពេផ្សងេទៀតេនាះ ជាទូេទេយងខុំ 

នឹងមនិឯកភាពេលករេស សំុករេលកែលងរបស់េលកអ កេឡយ។ 

ំ

ឹ



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9 ៖ អ ីែដល្រត វេធ ្របសិនេបេលកអ កមានប  ឬបណ ឹ ងតវ៉ 
(ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 291 ? 

 

េយងខ ុ ំនឹងេឆ យថា យល់្រសប ឬ េទ ចំេពះករេស សំុករេលកែលងរបស់េលកអ ក 

• ្របសិនេបេយងខុំ េឆ យថា បាន ចំេពះករេស សំុករេលកែលងរបស់េលកអ ក េនាះករេលកែលងេនាះ 

ជាទូេទនឹងបន រហូតដល់ប  បឆ់ា តំម្របតទិនិ។ េនះជាករពិត ដរបណាេវជ បណិ តរបស់េលកអ កបន េចញ

េវជ ប  ឲ្យេលកអ ក េហយឱសថេនាះេនែតមានសុវតិ ភាព និង្របសិទ ភាពក ុងករព្យោបាលស នភាពរបស់

េលកអ ក។ 

• ្របសិនេបេយងខុំ នយិាយថា េទ ចំេពះករេស សំុករេលកែលងរបស់េលកអ កេនាះ េលកអ កអចេសស ុំឲ្យ

ពិនិត្យេឡងេលេសចកី សេ្រមចរបស់េយងខ ុ ំេដយេធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍។ ែផ កទី F5 េនទពំរ័ទី 297 ្របាបព់ីរេបៀប

ដកប់ណឹ ងឧទ រណ៍្របសិនេបេ យងខ ុ ំនយិាយថាេទ។ 

ែផ កបនា ប ់្របាបេ់លកអក ពីវធិីេស សំុេសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង រមប ួ ូ  លទងំករេលកែលង។ 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9 ៖ អ ីែដល្រត វេធ ្របសិនេបេលកអ កមានប  ឬបណ ឹ ងតវ៉ 
(ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 292 ? 

 

F4. វធេស សំុេសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ងពកព់ន័ នឹងឱសថ Part D ឬសំណងស្រមាបឱ់សថ Part D 

រមប ួ ូ  លទងំករេលកែលង  
ិ ី

អ ីែដល្រត វេធ  

• េស សំុ្របេភទៃនេសចក ីសេ្រមចេលករ

ធានារ៉បរ់ងែដលេលកអ កចងប់ាន។ ទូរស័ព  

សរេសរលិខិត ឬទូរសរមកេយងខ ុ ំេដម្បេីធ ករ 

េស សំុ។ េលកអ ក ឬតណំាងរបស់េលកអ ក 

ឬេវជ បណិ តរបស់េលកអ ក (ឬអ កេចញេវជ 

ប  េផ្សងេទៀត) អចេស សំុបាន។ 

េលកអ កអចទូរស័ព មកកន់

េយងខុំ តមរយៈេលខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ពីេម៉ាង 8 ្រពកឹដល់េម៉ាង 8 យប ់

ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 

េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក 

េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  

េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 

វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ  

គឺឥតគតៃិ ថ ។  

• េលកអ ក ឬេវជ បណិ តរបស់េលកអ ក (ឬអ ក

េចញេវជ ប  េផ្សងេទៀត) ឬបគុ លដៃទ

េផ្សងេទៀតែដលេដរតួជំនួសេលកអ ក 

អចេស សំុេសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង។ 

េលកអ ក កអ៏ចមានេមធាវតំី ណាងឲ្យ

េលកអ កផងែដរ។  

សេង ប៖ វធេស សំុេសចក ីសេ្រមចេល
ករធានារ៉បរ់ងស្រមាបឱ់សថ ឬករបង្់របាក ់

ិ ី

ី ិ

ទូរស័ព  សរេសរ ឬទូរសរមកេយងខ ុ ំេដម្បេីស សំុ ឬ

េស ឲ្យេវជ បណ ិ ត ឬតំណាងរបស់េលកអ ក ឬអ ក

េចញេវជ ប  េផ្សងេទៀតេសស ុំ។ េយងខ ុ ំនឹងផ ល់ចេម យ
ឲ្យេលកអ កអពំីេសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង

ស ងដ់រ ក ុងរយៈេពល 72 េម៉ាង។ េយងខ ុ ំនងផ ឹ ល់ 

ចេម យ ឲ្យេលកអ កអំពករបង្់របាកជូ់នវញស្រមាប់

ឱសថ Part D ែដលេលកអ កបានបង្់របាករ់ចួ 

ក ុងរយៈេពល 14 ៃថ តម្របតទិនិ។ 

• ្របសិនេបេលកអ កេសស ុំករេលកែលង សូមភា ប់

មកជាមយួនូវេសចក ីែថ ងករណ៍ែដលគាំ

្រទករេស សំុ េចញេដយេវជ បណ ិ តរបស់េលកអ ក 

ឬអ កេចញេវជ ប  េផ្សងេទៀត។ 

• េលកអ ក ឬេវជ បណិ តរបស់េលកអ ក 

ឬអ កេចញេវជ ប  េផ្សងេទៀតអចេស សំុេសចក ី
សេ្រមចឆាបរ់ហ័ស។ (ជាទូេទ េសចក ីសេ្រមច

ឆាបរ់ហ័សនឹង្រត វេចញក ុងរយៈេពល 24 េម៉ាង។) 

• សូមអនែផ កេនះ េដម្ប ឲ្យី ្របាកដថា េលកអ កមាន 

លក ណៈសម្បត ិ្រគប្់រគានស់្រមាបបណ់ ឹ ងឧទ រណ៍ 

ឆាបរ់ហ័ស! សូមអនែផ កេនះផងែដរ េដម្បរីកេមល  

ពត័ម៌ានអពំីកលកណំតេ់ពលៃនេសចក ីសេ្រមច។ 
 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9 ៖ អ ីែដល្រត វេធ ្របសិនេបេលកអ កមានប  ឬបណ ឹ ងតវ៉ 
(ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 293 ? 

 

• សូមអនែផ កទី D េនទពំរ័ទី 258 េដម្បែីស ងយល់ពីរេបៀបផ ល់ករអនុ  តដល់បុគ លេផ្សងេដម្បេីធ ជា 

តំណាងរបស់េលកអ ក។ 

• េលកអ កមនចិ បំាចផ ់ ល់ករអនុ  តជាលយលក ណ៍អក្សរេទេវជ បណ ិ តរបស់េលកអ ក ឬអ កេចញ

េវជ ប  េផ្សងេទៀត េដម ្បេីស សំុេយងខ ុ ំឲ្យេចញេសចក ីសេ្រមចធានារ៉បរ់ងជំនួសេលកអ កេទ។  

• ្របសិនេបេលកអ កចងេ់សស ុំេយងខ ុ ំឲ្យបង្់របាកជូ់នេលកអ កវញិស្រមាបឱ់សថ សូមអនជំពូកទី 7 ៃន

េសៀវេភែណនាេំនះ។ ជំពូកទ7ី េរៀបរបអ់ំពីេពលេវលែដលេលកអ កអចេស សំុករបង្់របាកជូ់នវញិ។ 

ជំពូកេនះក្៏របាកផ់ងែដរអពីំរេបៀបេផ ្រកដសស មែដលេសស ុំឲ្យេយងខ ុ ំបងស់ងចែំណកៃនករករចណំាយេទ

េលឱសថ ែដលេលកអ កបានបងរ់ច។ួ  

• ្របសិនេបេលកអ កេសស ុំករេលកែលង សូមផ ល់នូវ «េសចក ីែថ ងករណ៍គា្ំរទ។» េវជប ណ ិ តរបស់េលកអ ក 

ឬអ កេចញេវជ ប  េផ្សងេទៀត្រត វផ ល់ឲ្យេយងខ  ុ ំនូវមូលេហតុេវជ ស សច ំេពះករេលកែលងេលឱសថ។ 

េយងខុំ េហថា «េសចកី ែថ ងករណ៍គា្ំរទ។» 

• េវជ បណិ តរបស់េលកអ ក ឬអ កេចញេវជ ប  េផ្សងេទៀត អចទូរសរ ឬេផ េសចក ីែថង ករណ៍មកកនេ់យងខ ុ ំ។ 

ឬេវជ បណិ តរបស់េលកអ ក ឬអ កេចញេវជ ប  េផ្សងេទៀតអច្របាបេ់យងខុំ តមទូរស័ព  េហយទូរសរ 

ឬេផ េសចក ីែថ ងករណ៍េនាះ។  

្របសិនេបសុខភាពរបស់េលកអ កត្រម វ េលកអ កអចេសស ុំេយងខ ំឲ្យេចញ «េសចកី សេ្រមចធានារ៉បរ់ងឆាបរ់ហ័ស» ុ

េយងខុំ នឹងេ្រប្របាស់ «កលកណំតេ់ពលសង ដ់រ» េលកែលងែតេយងខ ុ ំយល់្រពមេ្រប្របាស់ 

«កលកំណតេ់ពលឆាបរ់ហ័ស»។  

• េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ងស ងដ់រ មាននយ័ថា េយងខ  ុ ំនឹងផ ល់ឲ្យេលកអ កនូវចេម យ ក ុងរយៈេពល  

72 េម៉ាង បនា បព់ីេពលែដលេយងខ ុ ំទទួលបានេសចក ីែថ ងករណ៍របស់េវជ បណិ តេលកអ ក។  

• េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ងឆាបរ់ហ័សមាននយ័ថាេយងខ ុ ំនឹងផ ល់ឲ្យេលកអ កនូវចេម យ ក ុងរយៈេពល 

24 េម៉ាងបនា បព់ីេយងខ ុទទួំ លបានេសចក ីែថ ងករណ៍របស់្រគ េពទ្យ។ 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9 ៖ អ ីែដល្រត វេធ ្របសិនេបេលកអ កមានប  ឬបណ ឹ ងតវ៉ 
(ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 294 ? 

 

វក្យសព ច្បោបស់្រមាប ់«េសចកី សេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ងឆាបរ់ហ័ស» គ "ករកណំតេល់ ករធានារ៉បរ់ង
បនា ន"់។ 

ឺ

 

េលកអ កអចទទួលបានេសចកីស េ្រមចឆាបរ់ហ័សេទបាន លុះ្រតែត េលកអ កេសសុ ំឱសថែដលេលកអ កមនិទន់

បានទទួល។ (េលកអ កមនិអចទទួលបានេសចក ីសេ្រមចធានារ៉បរ់ងឆាបរ់ហ័សបានេទ ្របសិនេបេលកអ កេសស ុំ

េយងខុំ ឲ្យបង្់របាកជូ់នេលកអ កវញិចំេពះឱសថែដលេលកអ កបានទិញរចួេហយេនាះ)។ 

េលកអ កអចទទួលបានេសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ងឆាបរ់ហ័សេទបាន លុះ្រតែតករេ្រប
្របាស់កលកំណតេ់ពលស ងដ់រអចបង េ្រគាះថា កធ់ នធ រដល់សុខភាពរបស់េលកអ ក ឬបះ៉ពល់ដល់សមត ភាព

បំេពញករងររបស់េលកអ ក។  

់

្របសិនេបេវជ បណ ិ តរបស់េលកអ ក ឬអ កេចញេវជ ប  េផ្សតេទៀត្របាបេ់យងខុំ ថាសុខភាពរបស់េលកអ កត្រម វឲ្យមាន 

«េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ងឆាបរ់ហ័ស» េយងខ ុនំឹងយល់្រពមផ ល់ឲ្យេលកអ កេដយស័ យ្របវតិ នូវ

េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ងឆាបរ់ហ័ស េហយលិខិតនឹង្របាបេ់លកអ កដូេច ះែដរ។ 

• ្របសិនេបេលកអ កេស សំុេសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង ឆាបរ់ហ័សេដយខ ួនេលកអ ក (េដយគា នករ

គា្ំរទពីេវជ បណ ិ តេលកអ ក ឬអ កេចញេវជ ប  េផ្សងេទៀត) េយងខ ុ ំនឹងសេ្រមចថាេតេ លកអ កទទួលបាន

េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង ឆាបរ់ហ័សែដរឬេទ។  

• ្របសិនេយងខ ុ ំសេ្រមចថា ស នភាពេវជ ស ស របស់េលកអ កមនិបំេពញតមលក ខណ ត្រម វេដម្បទទួី ល 

បានេសចកី សេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ងឆាបរ់ហ័សេទេនាះ េយងខុំ នឹងេ្រប្របាស់កលកណំតេ់ពលសង ដ់រ 

ជំនួសវញិ។  

o េយងខ ុ ំនឹងេផ ជូនេលកអ កនូវលិខិតមយួែដល្របាបេ់លកអ កនូវចណុំចេនាះ។ លិខតិេនាះ នឹង្របាបេ់លក 

អ កពីវធិីេធ បណ ឹ ងតវ៉ េលេសចក ីសេ្រមចរបស់េយងខ ុក ំ ុងករផ ល់េសចក ីសេ្រមចសង ដ់រជូនេលកអ ក។  

o េលកអ កអចដក «់ បណ ឹ ងតវ៉ឆាបរ់ហ័ស« េហយទទួលបានករេឆ យតបេទនឹងបណឹ ងតវ៉របស់េលក 

អ កក ុងរយៈេពល 24 េម៉ាង។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន មអំពីដំេណ រករស្រមាបក់រេធ បណ ឹ ងេដយរមួប ូ ល

ទងបណំ ឹ ងរហ័ស សូមេមល ែផ ក J េនទពំរ័ទី 326។ 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9 ៖ អ ីែដល្រត វេធ ្របសិនេបេលកអ កមានប  ឬបណ ឹ ងតវ៉ 
(ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 295 ? 

 

កលកំណតេ់ពលស្រមាប ់«េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ងឆាបរ់ហ័ស» 

• ្របសិនេបេយងខុំ េ្រប្របាស់កលកំណតេ់ពលឆាបរ់ហ័ស េយងខ ុ ំនឹងផ ល់ចេម យ ជូនេលកអ កក ុងរយៈេពល  

24 េម៉ាង។ េនះមាននយ័ថា ក ុងរយៈេពល 24 េម៉ាង បនា បព់ីេយងខ ុ ំបានទទលួករេស សំុរបស់េលកអ ក។ ឬ 

្របសិនេបេលកអ កេសស ុំករេលកែលង រយៈេពល 24 េម៉ាងបនា បព់ីេយងខ  ុ ំទទួលបានេសចក ីែថ ងករណ៍

របស់េវជ បណ ិ ត ឬអ កេចញេវជ ប  េផ្សងេទៀត ែដលគា្ំរទសំេណ របស់េលកអ ក។ េយងខ  ុ ំនឹង

ផ ល់ចេម យ ឲ្យេលកអ កយ៉ាងឆាបរ់ហ័ស ្របសិនេបសុខភាពរបស់េលកអ កត្រម វឲ្យេយង ខុំ េធ ដូេច ះ។  

• ្របសិនេបេយងខ ុ ំមនអិ ចេធ ត មកលកំណតេ់ពលេនះេទ េយងខ ុ ំនឹងេផ សំេណ របស់េលកអ កេទដេណ រករ

បណឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតទិ ី 2 ។ េនក្រមតិទ ី2 អង ភាព្រត តពនិតិ្យេឡងវញិេដយឯករជ្យ (IRE) 

មយួនឹងេធ ករពិនិត្យេឡងវ ញិនូវសំេណ របស់េលកអ ក។  

ំ

• ្របសិនេបចេម យ របស់េយងខ  ុគំឺ បាន ចំេពះមយួែផ ក ឬទងអសំ ់ៃនអ ីែដលេលកអ កេស សំុ េយងខ ុ ំនងឹផ ល់ជូន

េលកអ កនូវេសចកី សេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង ក ុងរយៈេពល 24 េម៉ាងបនា បព់ីេយងខ ុទំទួលបានករេស សំុ ឬ

េសចក ីែថ ងករណ៍របស់េវជ បណ ិ តរបស់េលកអ ក ឬអ កេចញេវជ ប  េផ្សងេទៀត ែដលគា្ំរទសំេណ របស់

េលកអ ក។ 

• ្របសិនេបចេម រ បស់េយងខ  ុ ំគឺ េទ ចំេពះមយួែផ ក ឬទងមូំ លៃនអ ីែដលេលកអ កេសស ុំ េយងខ ុ ំនឹងេផ លិខិត 

ជូនេលកអ ក ែដលពន្យល់ពមីូលេហតុែដលេយងខុំ នយិាយថា េទ។ លិខិតកន៏ឹង្របាបផងែ់ ដរពីរេបៀបែដល 

េលកអ កអចេធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍ជំទស់នងេឹ សចក ីសេ្រមចរបស់េយងខុំ ែដរ។ 

កលកំណតស់្រមាប «់ េសចកី សេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ងស ងដ់រ» ពឱសី ថែដលេលកអ កេនមនទិ នប់ានទទួល  

• ្របសិនេបេយងខ ុ ំកំពុងេ្រប្របាស់កលកំណតេ់ពលស ងដ់រេយងខ ុ ំ្រត វែតផ ល់ចេម យ េយងខ ុ ំជូនេលកអ កក ុងរ

យៈេពល 72 េម៉ាងបនា បព់ីេយងខ ុ ំទទួលបានសំេណ របស់េលកអ ក។ ឬ ្របសិនេបេលកអ កកពុំងេសស ុំករ 

េលកែលង បនា បព់ីេយងខ ុ ំទទួលបានេសចក ីែថ ងករណ៍គា្ំរទរបស់េវជ បណិ ត ឬអ កេចញេវជ ប  របស់ 

េលកអ ក។ េយងខុនំ ឹងផ ល់ចេម យ ឲ្យេលកអ កយ៉ាងឆាបរ់ហ័ស ្របសិនេបសុខភាពរបស់េលកអ កត្រម វ

ឲ្យេយងខុំ េធដ ូេច ះ។  

• ្របសិនេបេយងខ ុ ំមនអិ ចេធ ត មកលកំណតេ់ពលេនះ េយងខ ុ ំនឹងេផ សំេណ របស់េលកអ ក េទដំេណ រករ

បណឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតទិ ី 2។ េនក្រមតទិ  ី2 អង ភាព្រត តពនិតិ្យេឡងវញិេដយឯករជ្យមយួនឹងេធ ករ 

ពិនិត្យេឡងវញិនូវសំេណ របស់េលកអក ។  
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(ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 296 ? 

 

• ្របសិនេបចេម យ របស់េយងខ  ុគំឺ យល់្រពម ចំេពះមយួែផក  ឬទងអសំ ់ៃនអ ីែដលេលកអ កេសស ុំ 

េយងខ ុ ំ្រត វែតឯកភាពយល់្រពមឬផ ល់ជូនេលកអ កនូវករធានារ៉បរ់ងក ុងរយៈេពល 72 េម៉ាង 

បនា បព់ីេយងខ ុ ំទទួលបានសំេណ របស់េលកអ ក ឬ្របសិនេបេលកអ កេសស ុំករេលកែលង 

បនា បព់ីេយងខ ុ ំបានទទួលេសចក ីែថ ងករណ៍គា្ំរទរបស់េវជ បណិ ត ឬអ កេចញេវជ ប  របស់េលកអ ក។  

• ្របសិនេបចេម រ បស់េយងខ  ុ ំគឺ េទ ចំេពះមយួែផ ក ឬទងមូំ លៃនអ ីែដលេលកអ កេសស ុំ េយងខ ុ ំនឹងេផ លិខិត 

ជូនេលកអ ក ែដលពន្យល់ពមីូលេហតុែដលេយងខុំ នយិាយថា េទ។ លិខិតកន៏ឹង្របាបផងែ់ ដរពីរេបៀបែដល 

េលកអ កអចេធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍ជំទស់នងេឹ សចក ីសេ្រមចរបស់េយងខ ុ ំែដរ។ 

កលកំណតេ់ពលស្រមាប ់«េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ងតមបទដ ន» ចំេពះករបង្់របាកស់្រមាប់
ឱសថែដលេលកអ កបានទញិរចួេហយ 

• េយងខ ុ ំ្រត វផ ល់ចេម យ របស់េយងខ ុ ំក ុងរយៈេពល 14 ៃថ តម្របតិទនិ បនា បព់េយងខុំ ទទលួបានសំេណ
របស់េលកអ ក។ 

ី

• ្របសិនេបេយងខ ុ ំមនអិ ចេធ ត មកលកំណតេ់ពលេនះេទ េយងខ ុ ំនឹងេផ សំេណ របស់េលកអ កេទដំេណ រករ

បណឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតទិ ី 2 ។ េនក្រមតិទ ី2 អង ភាព្រត តពនិតិ្យេឡងវញិេដយឯករជ្យមយួនឹងេធ ករពនិិត្យ 

េឡងវញិនូវសំេណ របស់េលកអ ក។  

• ្របសិនចេម យ របស់េយងខ ុគំឺ បាន ចំេពះែផ កមយួ ឬែផ កទងអសំ ់ៃនអ ីែដលេលកបានអ កេស សំុ 

េយងខ ុ ំនឹងបង្់របាកជូ់នេលកអ កក ុងរយៈេពល 14 ៃថ តម្របតិទិន។ 

• ្របសិនេបចេម រ បស់េយងខ  ុ ំគឺ េទ ចំេពះមយួែផ ក ឬទងមូំ លៃនអ ីែដលេលកអ កេសស ុំ េយងខ ុ ំនឹងេផ លិខិត 

ជូនេលកអ ក ែដលពន្យល់ពមីូលេហតុែដលេយងខុំ នយិាយថា េទ។ លិខិតកន៏ឹង្របាបផងែ់ ដរពីរេបៀបែដល 

េលកអ កអចេធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍ជំទស់នងេឹ សចក ីសេ្រមចរបស់េយងខ ុ ំែដរ។  
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(ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 297 ? 

 

F5. បណឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទី 1 ស្រមាប ់Part D 

សេង ប៖ វធិីេធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតទិ  ី1 

េលកអ ក ឬេវជ បណិ តេលកអ ក ឬអ កេចញេវជ ប   

ឬតណំាងរបស់េលកអ កអចដកព់ក្យេស សំុរបស់

េលកអ កជាលយលក ណ៍អក្សរ េហយេផ  ឬទូរសរមក

េយងខ ុ ំ។ េលកអ កកអ៏ចេសស ុំបណឹ ងឧទ រណ៍េដយ

ករទូរស័ព មកេយងខ  ំផងែដរ។ 

• េស សំុក ុងរយៈេពល 60 ៃថ តម្របតិទនិគិតចបព់ីៃថ 

សេ្រមចចិត ែដលេលកអ កកពុំងប ឹងឧទ រណ៍។ 

្របសិនេបេលកអ កខកខនចេំពះកលកំណតេ់ពលេនះ

េដយមានមូលេហតុ្រតមឹ្រត វ 

េលកអ កេនែតអចប ឹងឧទ រណ៍បាន។  

• េលកអ ក ឬេវជ បណិ តេលកអ ក 

ឬេលកអ កេចញេវជ ប  េផ្សងេទៀត 

ឬតណំាងរបស់េលកអ កអចទូរស័ព 

មកេយងខ ំេដម្បេីសសុ ំបណ ឹ ងឧទ រណ៍ឆាបរ់ហ័ស។ 

• សូមអនែផ កេនះ េដម្ប ឲ្យី ្របាកដថា 

េលកអ កមានលក ណៈសម្បត ិ្រគប្់រគាន់

ស្រមាបបណ់ ឹ ងឧទ រណ៍ឆាបរ់ហ័ស! 

សូមអនែផ កេនះផងែដរ 

េដម្បរីកេមល ពត័ម៌ានអំពីកលកំណតេ់ពលៃនេសចកី 

សេ្រមច។ 

• េដម្បចីបេ់ផ មប ណឹ ងឧទ រណ៍របស់ 

េលកអ ក េលកអ ក ឬេវជប ណ ិ តេលក 

អ ក ឬអ កេចញេវជ ប  េផ្សងេទៀត 

ឬតំណាងរបស់េលកអ ក ្រត វទំនាកទំនង

មកេយងខ ុ ំ។  

់

• ្របសិនេបេលកអ កេសស ុំបណឹ ងឧទ រណ៍ 

ស ងដ់រ េលកអ កអចេធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍ 

របស់េលកអ កេដយេផ សំេណ របស់ 

េលកអ កជាលយលក ណ៍អក្សរ។ 

េលកអ កកអ៏ចនឹងេស សំុបណឹ ងឧទ រណ៍ 

េដយទូរស័ព មកេយងខ  ុ ំតមរយៈ  

1-855-464-3571 (TTY: 711) ពេម៉ាង  

8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យបព់ីៃថ ចន រហូតៃថ  

សុ្រក។  េ្រកេម៉ាងេធ ករ េរៀងរល់ៃថ ចុង 

សបា ហ៍ និងៃថឈ បស់្រមាក 

េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  

េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិ 

េនៃថ េធ ករបនា ប។់  ករេហទូរស័ព េនះ  

គឥតគតៃិ ថ ។ 

ី

ឺ

• ្របសិនេបេលកអ កចងប ់ ឹងឧទ រណ៍ឆាប់

រហ័ស េលកអ កអចេធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍ជា

លយលក ណ៍អក្សរ ឬទូរស័ព មកេយងខ ុ ំ។  

ុ

 

 

ុ
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(ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
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• សូមេធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ កក ុងរយៈេពល 60 ៃថ តម្របតិទនិបនា បព់ីៃថ ទទួលបានេសចក ី
ជូនដណឹំងែដលេយងខ  ុ ំបានេផ ្របាបេ់លកអ កអំពីេសចក សីេ្រមចរបស់េយងខុំ ខំ។ ្របសិនេបេលកអ កខកខន

កលកំណតេ់ពលេនះ េហយេលកអ កមានមលូេហតុ្រតឹម្រត វចំេពះករខកខនេនះ េយងខ  ុ ំអចផ ល់

េពលបែន មេទៀតឲ្យេលកអ កក ុងករេធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍។ ឧទហរណ៍ មូលេហតុ្រតឹម្រត វស្រមាបក់រខកខន

កលកំណតេ់ពលគឺ្របសិនេបេ លកអ កមានជងធ នធ រ ែដលេធ ឲ្យេលកអ កមនអិ ចទកទងេ់ យងខ ុ ំ 

ឬ្របសិនេបេយងខ  ុ ំមនិបានផ ល់ឲ្យេលកអ កនូវពត័ម៌ាន្រតម្រឹ ត វ ឬ្រគប្់រគានអ់ំពីកលកណំតកុ់ង ករ

េស សំុបណឹ ងឧទ រណ៍។ 

 ុ

ំ ឺ ់

• េលកអ កមានសិទ ិេសស ុំេយងខ  ុ ំថតចម ងពត័ម៌ានអំពីបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក។ េដម្បេីសស ុំច្បោបចម ់ ង 

សូមទូរស័ព មកកនេ់សវបេ្រមស មាជិក តមរយៈ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ពីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង  

8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។  េ្រកេម៉ាងេធ ករ េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ នងិៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ 

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

ឥតគិតៃថ ។  
ឺ

វក្យសព ច្បោបស់្រមាបបណ់ ឹ ងឧទ រណ៍ចំេពះគេ្រមាងអំពីេសចកី សេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ងឱសថ Part D គ 

គេ្រមាង «ករកំណតេ់ឡងវញិ»។ 
ឺ

 

្របសិនេបេលកអ កចងប់ាន េលកអ ក ឬេវជ បណ ិ តេលកអ ក ឬអ កេចញេវជ ប  េផ្សងេទៀតអចផ ល់ឲ្យេយងខ ុ ំ

នូវពត័ម៌ានបែន ម េដម្បគីា្ំរទបណឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក។ 

្របសិនេបសុខភាពរបស់េលកអ ក្រត វករវ សូមេស សំុ «បណ ឹ ងឧទ រណ៍ឆាបរ់ហ័ស» 

• ្របសិនេបេលកអ កប ឹងឧទ រណ៍នឹងេសចក ីសេ្រមចៃនគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំែដលបានេចញពកព់ន ័ នងឱសឹ ថែដ

លេលកអ កមនទិ នទទួ់ លបាន េលកអ ក និងេវជ បណិ តេលកអ ក ឬអ កេចញេវជ ប  េផ្សងេទៀត

្រត វសេ្រមចថា េលកអ ក្រត វករ «បណ ឹ ងឧទ រណ៍ឆាបរ់ហ័ស»។ 

• លក ខណ ទមទរស្រមាបក់រទទួលបាន "បណ ឹ ងឧទ រណ៍ឆាបរ់ហ័ស" គដូឺចគា េទនងឹលក ខណ 

ស្រមាបក់រទទួលបាន "េសចកី សេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ងរហ័ស" ែដរ ែដល្រត វបានពណ៌នាេនក ុងែផ កទ ីF4 

េនេលទំពរ័ 292។  



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9 ៖ អ ីែដល្រត វេធ ្របសិនេបេលកអ កមានប  ឬបណ ឹ ងតវ៉ 
(ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 299 ? 

 

វក្យសព ច្បោបស់្រមាប ់"បណ ឹ ងឧទ រណ៍រហ័ស" គ "ករកណំតស់រេឡងវញិបនា ន។់" ឺ

 

គេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំនឹងពិនិត្យេឡងវញិនូវបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក េហយេចញេសចក ីសេ្រមចឲ្យេលកអ ក 

• េយងខ ុ ំពិនត្យិ េដយ្រប ង្របយត ័ ម ងេទៀតេលពត័ម៌ានពកព់ន័ នឹងករេស សំុធានារ៉បរ់ងរបស់េលកអ ក។ 

េយងខ ុ ំពិនត្យិ េមល ថាេយងខ ុបំានអនុវត តម្រគបវ់ធិានទងំអស់ែដរឬេទេនេពលែដលេយងខ ុ ំនយិាយថាេទ 

ចំេពះសំេណ របស់េលកអ ក។ េយងខ ុ ំអចទកទង់ េលកអ ក ឬេវជ បណ ិ តេលកអ ក ឬអ កេចញេវជ ប   

េផ្សងេទៀត េដម្បទីទួលបានពត៌័ មានបែន ម។ អ កពិនិត្យេឡង វញិ គឺជាបគុ លែដលមនបាិ នេចញេសចក ីសេ្រមច

ធានារ៉បរ់ងេដម។ 

កលកំណតេ់ពលស្រមាប ់«បណឹ ងឧទ រណ៍ឆាបរ់ហ័ស» 

• ្របសិនេបេយងខុំ េ្រប្របាស់កលកំណតេ់ពលឆាបរ់ហ័ស េយងខ ុ ំនឹងផ ល់ចេម យ ឲ្យេលកអ កក ុងរយៈេពល  

72 េម៉ាង បនា បព់ីេយងខ ុ ំបានទទួលបណឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក ឬឆាបជ់ាងេនះ ្របសិនេបសុខភាព 

របស់េលកអ កត្រម វឲ្យេធ ែបបេនះ។  

• ្របសិនេបេយងខ ុ ំមនិផ ល់ចេម យ ជូនេលកអ កក ុងរយៈេពល 72 េម៉ាងេទ េយងខ  ុ ំនងេឹ ផ សំេណ របស់េលកអ ក

េទកនក់្រមតិទី 2 ៃនដំេណ រករបណឹ ងឧទ រណ៍។ េនក្រមតទិ  ី2 អង ភាព្រត តពិនត្យិ េឡងវ ញិេដយឯករជ្យ 

មយួនឹងពនិិត្យេឡងវញិនូវបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក។  

• ្របសិនេបចេម យ របស់េយងខ  ុគំឺ បាន ចំេពះមយួែផ ក ឬទងអសំ ់ៃនអ ីែដលេលកអ កេស សំុ េយងខ ុ ំនងឹ

ផ ល់ករធានរ៉បរ់ងេទេលកអ កក ុងរយៈេពល 72 េម៉ាងបនា បព់ីេយងខ ុទទួំ លបានបណ ឹ ង

ឧទ រណ៍របស់េលកអ ក។  

• ្របសិនេបចេម រ បស់េយងខ  ុ ំគឺ េទ ចំេពះមយួែផ ក ឬទងមូំ លៃនអ ីែដលេលកអ កេស សំុ េយងខ ុ ំនឹងេផ លិខិតជូន

េលកអ ក ែដលពន្យល់ពមូី លេហតុែដលេយងខ ុនំិយាយថា េទ។  



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9 ៖ អ ីែដល្រត វេធ ្របសិនេបេលកអ កមានប  ឬបណ ឹ ងតវ៉ 
(ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 300 ? 

 

កលកំណតេ់ពលស្រមាប ់«បណឹ ងឧទ រណ៍ស ងដ់រ» 

• ្របសិនេបេយងខុំ េ្រប្របាស់កលកំណតេ់ពលស ងដ់រ េយង ខ ុ ំនឹងផ ល់ចេម យ េយងខ ុ ំក ុងរយៈេពល 7 ៃថ  

តម្របតិទនបនាិ  បព់ីេយងខ ុទំទួលបានបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក ឬឆាបជ់ាងេនះ ្របសិនេប
សុខភាពរបស់េលកអ កត្រម វែបបេនះ។ េលកែលងែតេលកអ កកពុំង សំុឲ្យេយងខ ុបងំ ្់របាកឲ្យ់ េលកអ ក 

ស្រមាបឱ់សថែដលេលកអ កបានទិញេហយ។ ្របសិនជាេលកអ កកំពុងសំុឲ្យេយងខ ុ ំបង្់របាកឲ្យ់ េលក 

អ កស្រមាបឱស់ ថែដលេលកអ កបានទិញេហយ េយងខ ុនំងផ ឹ ល់ចេម យ ក ុងរយៈេពល 14 ៃថ តម្របតិទិន 

បនា បព់ីេយងខ ុ ំបានទទួលបណឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក។ ្របសិនេបសុខភាពរបស់េលកអ កត្រម វែបបេនះ 

េលកអ កគួរេសស ុំ «បណ ងឧទ រណ៍ឆាបរ់ហ័ស។»  ឹ

• ្របសិនេបេយងខ ុ ំមនិឲ្យេលកអ កេធ ករសេ្រមចចិត ក ុងរយៈេពល 7 ៃថ តម្របតិទនិ ឬ 14 ៃថ  

្របសិនេបេលកអ កបានសំុឲ្យេយងខ ុ ំបង្់របាកឲ្យ់ េលកអ កស្រមាបឱស់ ថែដលេលកអ កបានទិញរចេួ ហយេនាះ

េយងខ ុ ំនឹងេផ សំេណ របស់េលកអ កេទក្រមតិ 2 ៃនដំេណ រករបណឹ ងឧទ រណ៍។ េនក្រមតិទ ី2 អង ភាព្រត ត 

ពិនិត្យេឡងវញិេដយឯករជ្យមយួនឹងពនិិត្យេឡងវញិនូវបណឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក។  

• ្របសិនេបចេម យ របស់េយងខ  គំឺ បាន ចំេពះមយួែផ ក ឬទងអសំ ់ៃនអ ីែដលេលកអ កេសស ុំ៖  ុ

o ្របសិនេបេយងខ ុ ំឯកភាពេលករេស សំុធានារ៉បរ់ង េយងខ ុ្ំរត វែតផ ល់ករធានារ៉បរ់ងដល់េលកអ កឲ្យបាន

េលឿនតមែដលសុខភាពរបស់េលកអ កទមទរត្រម វ ប៉ុែន មនិេលសព 7ី ៃថ តម្របតិទនិ បនា បព់េីយងខ ុ ំ

បានទទួលបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ កឬ 14 ៃថ  ្របសិនេបេលកអ កបានសំុឲ្យេយងខ ុបងំ ្់របាកឲ្យ់  

េលកអ កស្រមាបឱស់ ថែដលេលកអ កបានទិញរចេួ ហយ។  

o ្របសិនេបេយងខុំ ឯកភាពេលសំេណ សំុបង្់របាកជូ់នេលកអ កវញិស្រមាបឱ់សថែដលបានទិញរចេួ ហយ 

េយងខ ុ ំនឹងបង្់របាកជូ់នេលកអ កក ុងរយៈេពល 30 ៃថ តម្របតិទិន បនា បព់េីយងខ ុទំទលួបានសំេណ
បណឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក។ 

• ្របសិនេបចេម រ បស់េយងខ  ុ ំគ េទ ចំេពះមយួែផ ក ឬទងមូំ លៃនអ ីែដលេលកអ កេស សំុ េយងខ ុ ំនឹងេផ លិខិតជូន

េលកអ ក ែដលពន្យល់ពមូី លេហតុែដលេយងខ ុនំិយាយថា េទ ចំេពះែផ កមយួឬែផ កទងំអស់ៃនអ ីែដល 

េលកអ កបានេសស ុំ េយងខ  ុនំឹងេផ ឲ្យេលកអ កនូវលិខិតមយួែដលពន្យល់ពមូី លេហតុែដលេយងខ ុ ំនយិាយថា 

េទ េហយនឹង្របាបព់ីវធិប ី ឹងឧទ រណ៍ជំទស់នឹងេសចក ីសេ្រមចរបស់េយង។ 

ឺ
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្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 301 ? 

 

F6. បណឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទី 2 ស្រមាបឱ់សថ Part D 

សេង ប៖ វធិីេធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតទិ  ី2 

្របសិនេបេលកអ កចងឲ្យ់ អង ភាព្រត តពនិតិ្យេឡង 

វញិេដយឯករជ្យពនិតិ្យេមល ករណីរបស់េលកអ ក

េឡងវញិ ករេស សំុបណឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក

្រត វែតេធ េឡង ជាលយលកណ ៍ អក្សរ។  

• េស សំុក ុងរយៈេពល 60 ៃថ តម្របតិទនិ
គិតចបព់ីៃថ សេ្រមចចិត ែដលេលកអ ក

កំពុងប ងឧទ ឹ រណ៍។ ្របសិនេបេ លកអ កខក 

ខនចំេពះកលកណំតេ់ពលេនះេដយមាន

មូលេហតុ្រតឹម្រត វ េលកអ កេនែតអចប ឹង 

ឧទ រណ៍បាន។  

• េលកអ ក េវជ បណិ តរបស់េលកអ ក 

ឬអ កេចញេវជ ប  ដៃទេទៀត 

ឬតណំាងរបស់េលកអ កអច

េសស ុំបណឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតទិ  ី2 បាន។ 

• សូមអនែផ កេនះ េដម្ប ឲ្យី ្របាកដថា 

េលកអ កមានលក ណៈសម្បត ិ្រគប្់រគាន់

ស្រមាបបណ់ ឹ ងឧទ រណ៍ឆាបរ់ហ័ស! 

សូមអនែផ កេនះផងែដរ េដម ្បរីកេមល ពត័ម៌ាន 

អំពីកលកណំតេ់ពលៃនេសចកី សេ្រមច។ 

្របសិនេបេយងខុំ នយិាយថា េទ ចំេពះមយួែផ កឬទងំ្រស ង 

ៃនបណឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក េលកអ កអចេ្រជស

េរស ថាេតទទួលយកេសចក សីេ្រមចេនះឬបន 

េធ បណឹ ងឧទ រណ៍មយួេទៀត។ ្របសិនេបេលកអ កសេ្រមច

ថាបន េទបណឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតទិ ី 2 អង ភាព្រត តពិនត្យិ  

េឡងវញិេដយឯករជ្យ (IRE) នឹងពិនិត្យេឡង វញិនូវ

េសចក ីសេ្រមចរបស់េយងខ ុ ំ។ 

• ្របសិនេបេលកអ កចងឲ្យ់ អង ភាពពិនិត្យេឡង វញិ

េដយឯករជ្យ ពនិិត្យេឡងវញិនូវករណីរបស់ 

េលកអ ក ករេស សំុបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក

្រត វែតេធ ជាលយលកណ ៍ អក្សរ។ លិខិតែដល 

េយងខ ុ ំេផ ពកព់ន ័ នងេឹ សចក សីេ្រមចៃនបណឹ ង 

ឧទ រណ៍ក្រមតិទី 1 នងពន្យឹ ល់ពីវធេស សំុ

បណឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតទិ ី 2។ 
ិ ី

• េនេពលេលកអ កបេង តបណឹ ងឧទ រណ៍េទកន ់

IRE េយងនឹងេផ ពួកេគនូវសំណំុឯកសរេរឿង 

ក ីរបស់អ ក។ េលកអ កមានសិទ ិេសសុ ំច្បោបចម ់ ង

ៃនសំណំុេរឿងរបស់េលកអ កេដយេហមកកន ់

េសវបេ្រមស មាជិក តមេលខ 1-855-464-3571 

(TTY: 711) ពីេម៉ាង 8 ្រពកឹដល់េម៉ាង 8 

ល ចពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 

េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក 

េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  េគនឹងេហ 

ទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឥតគតៃិ ថ ។  ឺ

• េលកអ កមានសិទ ផ ិ ល់ឲ្យ IRE នូវពត័ម៌ានេផ្សងេទៀតេដម្ប គីា្ំរទបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក។ 
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(ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 302 ? 

 

• IRE គឺជាអង ភាពឯករជ្យមយួែដល្រត វបាន Medicare ជួល។ វមនិមានទំនាកទំ់ នងជាមយួនឹងគេ្រមាង 

េនះេទ េហយវកម៏និែមនជាភា កង់ររបស់រដ ភបិាលែដរ។  

• អ កពិនត្យិ េឡងវញិេន IRE នឹងពិនត្យិ យ៉ាង្រប ង្របយត ័ េលពត័ម៌ានទងំអស់ែដលទកទងន់ ងឹបណឹ ងឧទ រណ៍

របស់េលកអ ក។ អង ភាពេនះ នឹងេផ លិខិតជូនេលកអ កេដម្ប ពន្យី ល់េលកអ កអំពីេសចក ីសេ្រមចរបស់ខ ួន។  

វក្យសព ច្បោបស់្រមាបបណ់ ឹ ងឧទ រណ៍េទកន ់IRE អំពីឱសថ Part D គ "ករពិចរណាេឡងវញិ។" ឺ

 

កលកំណតេ់ពលស្រមាប ់«បណឹ ងឧទ រណ៍ឆាបរ់ហ័ស» េនក្រមតទិ  2ី  

• ្របសិនេបសុខភាពរបស់េលកអ កទមទរ្រត វករវ សូមេសស ុំអង ភាព្រត តពិនត្យិ េឡងវញិេដយឯករជ្យនូវ 

«បណឹ ងឧទរ ណ៍ឆាបរ់ហ័ស។» 

• ្របសិនេប IRE យល់្រពមផ ល់ឲ្យេលកអ កនូវ «បណ ឹ ងឧទ រណ៍ឆាបរ់ហ័ស» វ្រត វផ លចេម យ ចំេពះបណឹ ង

ឧទ រណ៍ក្រមតិទី 2 របស់េលកអ កក ុងរយៈេពល 72 េម៉ាងបនា បព់ីទទួលបានករេស សំុបណឹ ងឧទ រណ៍របស់

េលកអ ក។ 

់

• ្របសិនេប IRE នយិាយថាយល់្រពមចំេពះមយួែផ ក ឬទងំអស់ៃនអ ីែដលេលកអ កេសស ុំ េយងខ ុ ំ្រត វអនុ  ត 

ឬផ ល់ឲ្យនូវករធានារ៉បរ់ងេលឱសថជូនេលកអ កក ុងរយៈេពល 24 េម៉ាងបនា បព់ីេយងខ ុ ំទទួលបានេស 

ចក ីសេ្រមច។ 

កលកំណតេ់ពលស្រមាប ់«បណឹ ងឧទ រណ៍ស ងដ់រ» េនក្រមតិទ 2ី  

• ្របសិនេបេលកអ កមានបណឹ ងឧទ រណ៍ស ងដ់រេនក្រមតទិ  ី2  IRE ្រត វែតផ ល់ជូនេលកអ កនូវចេម យ ចំេពះ 

បណឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតទិ ី 2 របស់េលកអ កក ុងរយៈេពល 7 ៃថ តម្របតទិនិ បនា បព់អង ី ភាពេនះទទួលបាន 

បណឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក ឬ 14 ៃថ ្របសិនេបេលកអ កបានសំុឲ្យេយងខ ុ ំបង្់របាក ់ស្រមាបឱ់សថែដល 

េលកអ កបានទិញរចេួ ហយ។ 

• ្របសិនេប IRE នយិាយថាយល់្រពមចំេពះមយួែផ ក ឬទងំអស់ៃនអ ីែដលេលកអ កេសស ុំ េនាះេយងខុំ ្រត វ 

អនុ  ត ឬផ ល់ឲ្យនូវករធានារ៉បរ់ងេលឱសថជូនេលកអ កក ុងរយៈេពល 72 េម៉ាងបនា បព់ីេយងខ ុទទួំ លបាន 

េសចក ីសេ្រមច។  



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9 ៖ អ ីែដល្រត វេធ ្របសិនេបេលកអ កមានប  ឬបណ ឹ ងតវ៉ 
(ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 303 ? 

 

• ្របសិនេប IRE ឯកភាពេលករេស សំុឲ្យបង្់របាកជ់ូនេលកអ កវញិស្រមាបឱ់សថែដលេលកអ កបានទិញរចួ 

េហយ េយងខ ុ ំនងបងឹ ្់របាកជូ់នេលកអ កវញិក ុងរយៈេពល 30 ៃថ តម្របតិទិនបនា បព់ីេយងខ ុ ំខុំ ទទួលបាន

េសចក ីសេ្រមច។ 

េត្រត វេធ អ  ី ្របសិនេបអង ភាព្រត តពិនត្យិ េឡងវញិេដយឯករជ្យនិយាយថាេទចំេពះបណឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតទិ  ី2 របស់
េលកអ ក? 

េទ មាននយ័ថា IRE យល់្រពមេទនឹងេសចកី សេ្រមចរបស់េយងខុំ ែដលមនឯកភាិ ពតមសំេណ របស់េលកអ ក។ 

េគេហថា «ករតម ល់េសចក សីេ្រមច»។ វក្៏រត វបានេហផងែដរថាជា «ករ្រចនេចលបណ ឹ ងឧទ រណ៍

របស់េលកអ ក»។ 

្របសិនេបេលកអ កចងេ់ទកនក្រ់ មតិទី 3 ៃនដំេណ រករបណ ឹ ងឧទ រណ៍ ឱសថែដលេលកអ កកំពុងេសស ុំ្រត វែត 

បំេពញបានេទនងតៃឹ ម  ទឹក្របាកអប្ប់ បរមា។ ្របសិនេបទហំំទឹក្របាកត់ចិជាងក្រមតិអប្បបរមា េលកអ កមនិអចប ឹង

ឧទ រណ៍តេទេទៀតបានេទ។ ្របសិនេបទំហទំឹក្របាកម់ានក្រមតខ ិ ស់ល មសមរម្យ េនាះេលកអ កអចេសសុ ំឲ្យ

មានបណឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតទិ  ី3។ លិខិតែដលេលកអ កទទលួបានពី IRE នឹង្របាបេ់លកអ កនវចំនួន

ទឹក្របាកែ់ដល្រត វករេដម ្បបីន ជាមយួដំេណ រករបណឹ ងឧទ រណ៍។  

ូ

G. ករេសសឲ្យេយងខ ធានារបងរងេលករសកេនក ងមន រេពទ្យរយៈេពលែវងជាងមុន   ុ ំ  ុ ំ ៉ ់   ់ ុ ី

េនេពលែដលេលកអ ក្រត វបានអនុ  តឲ្យស្រមាកេពទ្យ េលកអ កមានសិទ ិទទួលបានេសវមន ីរេពទ្យទងអសំ ់ែដល

េយងខុំ ធានារ៉បរ់ង ែដលចបំាចស់្រមាបេ់ធ េរគវនិិច យ័ នងិករព្យោបាលជំងឺ ឬរបសួរបស់េលកអ ក។  

ក ុងអំឡុងេពលេលកអ កស្រមាកេពទ្យែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ងរបស់េលកអ ក េវជ បណិ តរបស់េលកអ ក 

និងបុគ លិកមន ីរេពទ្យនងេឹ ធ ក រជាមយួេលកអ កេដម្ប េីរៀបចំេ្រត មស្រមាបៃ់ថ ែដលេលកអ កចកេចញពមន ីរេពទ្យ។ 

ពួកេគនងជួឹ យ េលកអ កក ុងករេរៀបចំករែថទសុំខភាពទងឡាំ យែដលេលកអ ក្រត វករបនា បព់ីេលកអ កចកេចញពី

មន រេពទ្យ។ 

ី

ី

• ៃថ ែដលេលកអ កចកេចញពមន ី រីេពទ្យ្រត វបានេហថា «ៃថ េចញពីមន ីរេពទ្យ។» 

• េវជ បណិ តរបស់េលកអ ក ឬបុគ លិកមន ីរេពទ្យនឹង្របាបេ់លកអ កអំពីៃថ េចញពមន ី ីរេពទ្យរបស់េលកអ ក។  



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9 ៖ អ ីែដល្រត វេធ ្របសិនេបេលកអ កមានប  ឬបណ ឹ ងតវ៉ 
(ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 304 ? 

 

្របសិនេបេលកអ កគិតថា េលកអ ក្រត វបានេគេសស ុំឲ្យេចញពីមន ីរេពទ្យឆាបរ់ហ័សេពក េលកអ កអចេសស ុំករ

ស្រមាកេពទ្យរយៈេពលែវងជាងេនះ។ ែផ កេនះ នង្រឹ បាបេ់លកអ កអំពវធេស សំុ។ ី ិ ី

G1. ែស ងយល់អំពីសិទ ិ Medicare របស់េលកអ ក 

ក ុងរយៈេពលពីរៃថ បនា បព់ីៃថ ែដលេលកអ ក្រត វបានអនុ  តឲ្យស្រមាកេពទ្យ បុគ លិកសង មកច ិ  

ឬគិលនុបដ យិកនងឹផ ល់ឲ្យអ កនូវេសចក ីជូនដំណឹងមយួែដល្រត វបានេហថា «សរសំខនព់ីកម វធិី Medicare 

អំពីសិទ ិរបស់េលកអ ក»។ ្របសិនេបេលកអ កមនបាិ នទទួលេសចក ីជូនដណឹំងេនះេទ សូមសួររកវពីនិេយាជតិរបស់

មន ីរេពទ្យ។ ្របសិនេបេលកអ ក្រត វករជនំួយ សូមទូរស័ព មកកនែ់ផក េសវបេ្រមស មាជិករបស់េយងខុំ តមរយៈ េលខ 

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

េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិ 

េនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឥតគតៃិ ថ ។ េលកអ កកអ៏ចទូរស័ព ផងែដរមកកន 1់ -800-MEDICARE 

(1-800-633-4227) 24 េម៉ាងក ុងមយួៃថ  7 ៃថ ក ុងមយួសបា ហ៍។ អ កេ្រប្របាស់ TTY គរួេហេទកនេ់លខ  
1-877-486-2048 ។ 

ឺ

សូមអនេសចក ជូីនដណឹំងេនះ េដយ្រប ង្របយត ័  េហយសួរសំណួរ្របសិនេបេលកអ កមនិយល់។ «សរសំខន»់ 

្របាបេ់លកអ កអពីំសិទ ិរបស់េលកអ កក ុងនាមជាអ កជំងឺេដកេពទ្យ េដយរមមាួ នទងំសិទ ិរបស់េលកអ កក ុងករ៖ 

• ទទួលបានេសវែដលមានករធានារ៉បរ់ងពី Medicare ក ុងេពល និងេ្រកយេពលស្រមាកេពទ្យ។ 

េលកអ កមានសិទ ដិឹងអពីំេសវទងេំ នះមានអ ីខ ះ េលកអ កណាជាេលកអ កបង្់របាក ់េហយេលកអ កអច

ទទួលវមកពណីា។ 

• ក យជាចំែណកមយួៃនេសចក ីសេ្រមចចត ិ ណាមយួអំពី រយៈេពលៃនករស្រមាកេពទ្យរបស់េលកអ ក។ 

• ដឹងអំពកែី ន ងែដល្រត វរយករណ៍នូវរល់កង ល់ណាមយួែដលេលកអ កមាន

អំពីគុណភាពៃនករែថទរំបស់េលកអ កេនក ុងមន ីរេពទ្យ។  

• ប ឹងឧទ រណ៍ ្របសិនេបេលកអ កគិតថា េលកអ ក្រត វបានឲ្យចកេចញពមន ីរេពទ្យឆាបរ់ហ័សេពក។ ី



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9 ៖ អ ីែដល្រត វេធ ្របសិនេបេលកអ កមានប  ឬបណ ឹ ងតវ៉ 
(ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 305 ? 

 

េលកអ ក្រត វចុះហត េលខេលេសចក ីជូនដំណឹងរបស់ Medicare េដម្ប បងី  ញថាេលកអ កបានទទួល នងិយល់

ដឹងអំពីសិទ ិរបស់េលកអ ក។ ករចុះហត េលខេលេសចកជ ី ូនដំណឹងមនែិ មនមាននយ័ថាេលកអ កយល់្រពម

ចំេពះកលបរេិច ទេចញពីមន រីេពទ្យែដលអចនឹង្រត វបាន្របាបេ់លកអ កេដយេវជ បណិ តរបស់េលកអ ក ឬបគុ លិក

របស់មន ីរេពទ្យេឡយ។ 

សូមរក្សោទុកច្បោបចម ់ ងៃនលិខិតជូនដំណឹងែដលេលកអ កបានចុះហត េលខ េដម្ប ឲ្យី េលកអ កអចនងឹមាន

ពត័ម៌ានេនកុង េនាះ ្របសិនេបេលកអ ក្រត វករវ។ 

• េដម្បេីមល ច្បោបចម ់ ងៃនេសចក ីជូនដណឹំងេនះជាមុន េលកអ កអចទូរស័ព មកកនែ់ផ កេសវបេ្រមស មាជិក 

តមរយៈេលខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ពីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ 

េ្រកេម៉ាងេធ ករ េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ 

េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឥតគិតៃថ ។ េលកអ ក

កអ៏ចទូរស័ព ផងែដរមកកន ់1-800 MEDICARE (1-800-633-4227) 24 េម៉ាងក ុងមយួៃថ  7 ៃថ ក ុងមយួ

សបា ហ៍។ អ កេ្រប្របាស់ TTY គួរេហេទកនេ់លខ 1-877-486-2048 ។ ករេហទូរស័ព េនះ គឥតគិតៃថ ។ 

ឺ

ឺ

• េលកអ កកអ៏ចេមល េសចក ជូីនដណឹំងេនះេនេល្របពន ័ អនុធី ឺណិតបានផងែដរតមរយៈ 

www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-Information/BNI/

HospitalDischargeAppealNotices

 

។ 

• ្របសិនេបេលកអ ក្រត វករជនួំ យ សូមេហទូរស័ព េទកនេ់សវបេ្រមស មាជិក ឬគេ្រមាង Medicare 

តមរយៈេលខែដល្រត វបានរយនាមេនខងេល។ 

G2. បណឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទី 1 េដម្បផីា ស់ប ូរៃថ េចញពីមន ីរេពទ្យរបស់េលកអ ក 

្របសិនេបេលកអ កចងឲ្យ់ េយងខ  ុ ំធានារ៉បរ់ងេលេសវស្រមាបស់ នភាពេលកអ កជំងឺ្រត វស្រមាកេពទ្យរបស់េលកអ ក

ស្រមាបរ់យៈេពលែវងជាងមនុ េលកអ ក្រត វេស សំុបណឹ ងឧទ រណ៍។ អង ភាពែកលម គុណភាពនឹងេធ ករ

ពិនិត្យបណឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតទិ 1ី េដម្បេីមល ថាេតៃថ េចញពីមន ីរេពទ្យែដលបានកណំតម់ានលក ណៈេវជ ស ស សម្រសប

ស្រមាបេ់លកអ កឬអត។់ េនរដ  California អង ភាពែកលម គុណភាព្រត វបានេគេហថា Livanta។ 

េដម្បប ី ឹងឧទ រណ៍ជំទស់ផា ស់ប ូរកលបរេិច ទេចញពីមន ីរេពទ្យរបស់េលកអ ក សូមទូរស័ព េទកន ់Livanta តមរយៈ៖ 

1-877-588-1123 (TTY: 1-855-887-6668)។ 

http://www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-Information/BNI/HospitalDischargeAppealNotices
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(ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 306 ? 

 

សូមទូរស័ព ជាបនា ន!់   

សូមទូរស័ព េទកនអង ់ ភាពែកលម គុណភាព មនុេពល ែដលេលកអ កចកេចញពីមន ីរេពទ្យ េហយមនឲ្យយូរ

ជាងកលបរេិច ទែដលេ្រគាងេចញពីមន ីរេពទ្យរបស់េលកអ កេឡយ។ «សរសំខនព់ី Medicare អំពសិទ ិ
របស់េលកអ ក» មានពត៌័ មានពីវធិីទកទងេ់ ទកនអង ់ ភាពែកលម គុណភាព។ 

ិ

ី

សេង ប៖ រេបៀបដកព់ក្យបណឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទី 1 

េដម្បផីា ស់ប ូរកលបរេិច ទេចញពីមន ីរេពទ្យរបស់ 
េលកអ ក 

សូមទូរស័ព េទកនអង ់ ភាពែកលម គុណភាព 

ស្រមាបរ់ដ របស់េលកអ ក តមរយៈេលខ  

1-877-588-1123 (TTY: 1-855-887-6668) 

េហយេស សំុ "ករ្រត តពិនិត្យេឡងវញិឆាបរ់ហ័ស"។  

សូមទូរស័ព មនុេពលែដលេលកអ កេចញពមន ី ីរ 

េពទ្យ នងមុិ នកលបរេិច ទេ្រគាងេចញពី

មន ីរេពទ្យរបស់េលកអ ក។ 

• ្របសិនេបេលកអ កទូរសព មនុេពលែដលេលក 
អ កចកេចញ េនាះេលកអ ក្រត វបានអនុ  តឲ្យ

ស កេ់នក ុងមន ីរេពទ្យ បនា បព់ីកលបរេិច ទ

េចញពីមន ីរេពទ្យតមករេ្រគាងទុករបស់េលកអ ក 

េដយគា នបង្់របាកេ់ឡយ ខណៈេពលែដលេលក 

អ កកំពុងរងច់ទំទួលយកេសចក ីសេ្រមចេលបណឹ ង 

ឧទ រណ៍របស់េលកអ កពីអង ភាពែក

លម គុណភាព។ 

• ្របសិនេបេលកអ កមនិទូរសព េដម្បបី ងឹឧទ រណ៍េទ 

េហយេលកអ កសេ្រមចចិត ស កេ់នបន  េ្រកយ 

កលបរេិច ទេចញពីមន ីរេពទ្យតមករេ្រគាង 

ទុករបស់េលកអ ក េនាះេលកអ កអច្រត វបង់

រល់ៃថ ចំណាយ ស្រមាបក់រែថទសុំខភាពែដល 

េលកអ កបានទទួលក ុងមន ីរេពទ្យ 

បនា បព់ីកលបរេិច ទេចញពីមន ីរេពទ្យតមករេ្រគាងទុករបស់េលកអ កេនះ ។ 

• ្របសិនេបេលកអ កខកខនកលកំណតស់្រមាបក់រទកទ់ងេទអង ភាពែកលម គុណភាពអំពបណ ឹ ង

ឧទ រណ៍របស់េលកអ ក េនាះេលកអ កអចដកបណ់ ឹ ងឧទ រណ៍េដយផា ល់មកគេ្រមាងេយងខ ុ ំជំនួសវញិ។ 

ស្រមាបព់ត័ម៌ានលម តិ សូមេមល ែផ ក G4 េនទពំរ័ទី 311។ 

ី
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(ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 307 ? 

 

• េដយសរករស កេ់នមនេ ី ពទ្យ្រត វបានធានារ៉បរ់ងេដយ Medicare និង Medi-Cal ្របសិនេបអង ភាពែក 

លម គុណភាពនឹងមនសិ  បសំ់េណ របស់េលកអ កេដម្បបីន ករស កេ់នក ុងមន ីរេពទ្យរបស់េលកអ កេទ ឬ 

េលកអ កេជឿថាេលកអ កមានស នភាពបនា ន ់មានស នភាពែដលពកព់ន័ នឹងហនភិយ័បនា ន ់ឬ 

ធ នធ ់ រដល់សុខភាពេលកអ ក ឬេលកអ កកំពុងសិតក  ុងករឈចឺបយ៉់ាងខ ងំ េលកអ កអចដកព់ក្យបណ ឹ ង 

ឬេសស ុំឲ្យ្រកសួង្រគប្់រគងសុខភបិាលរដ  California (DMHC) េធ ករពិនិត្យែផ កេវជ ស សេ ឡងវញិេដយ 

ឯករជ្យបានផងែដរ។ សូមេទកនែ់ផ កទ ីE4 េនទំពរ័ទី 274 េដម្បែីស ងយល់ពវី ធិីដកព់ក្យបណឹ ង 

និងេសស ុំឲ្យ DMHC ្រត តពនិិត្យែផ កេវជ ស ស េឡងវញិេដយឯករជ្យ។ 

េយងខ ុ ំចងេ់ធ ឲ្យ្របាកដថា េលកអ កយល់ដឹងពីអ ី ែដលេលកអ ក្រត វេធ   េហយៃថ ណាជាៃថ ផុតកណំត។់ 

• េសស ុំជំនួយ្របសិនេបេលកអ ក្រត វករ។ ្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ ឬ្រត វករជំនយួេនេពលណាមយួ 

សូមទូរស័ព មកកនេ់សវបេ្រមស មាជិកតមរយៈ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់ 

េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ នងិៃថឈ បស់្រមាក 

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

េនះ គឥតគិតៃថ ។ េលកអ កកអ៏ចទូរស័ព េទកម វធិីគា្ំរទ និង្របឹក្សោេយាបល់េលករធានារ៉បរ់ងសុខភាព 

(HICAP) បានផងែដរតមរយៈេលខ 1-800-434-0222។ ឬអ កអចេហទូរស័ព េទកម វធិី  

Cal MediConnect Ombuds តមរយៈេលខ 1-855-501-3077។  

ឺ

េតអង ភាពែកលម គុណភាព ជាអ ី? 

វគឺជា្រក មេវជ បណិ ត និងេលកអ កជំនាញែថទសុំខភាពេផ្សងេទៀត ែដល្រត វបានជលួេដយរដ ភបិាលសហពន័។  

េលកអ កជំនាញទងំេនះ មនែិ មនជាែផ កមយួៃនគេ្រមាងេយងខ ុ ំេទ។ ពកួេគ្រត វបានជលួេដយ Medicare េដម្បពីនិិត្យ 

និងជយួ ែកលម គុណភាពៃនករែថទសុំខភាពរបស់្របជាជនជាមយួ Medicare ។  

េស សំុ «ករ្រត តពិនិត្យេឡង វញិឆាបរ់ហ័ស» 

េលកអ ក្រត វេសស ុំអង ភាពែកលម គុណភាពនូវ «ករ្រតត ពិនិត្យេឡងវញិឆាបរ់ហ័ស» ស្រមាបក់រេចញពីមន ីរេពទ្យ

របស់េលកអ ក។ ករេស សំុ «ករ្រត តពិនត្យិ េឡងវញិឆាបរ់ហ័ស» មាននយ័ថា េលកអ កកំពុងេស សំុអង ភាពែកលម 

គុណភាពឲ្យេ្រប្របាស់កលកណំតេ់ពលឆាបរ់ហ័សស្រមាបប់ណឹ ងឧទ រណ៍ ជនំួសឲ្យករេ្រប្របាស់កលកំណត ់

េពលស ងដ់រ។ 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9 ៖ អ ីែដល្រត វេធ ្របសិនេបេលកអ កមានប  ឬបណ ឹ ងតវ៉ 
(ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 308 ? 

 

វក្យសព ច្បោបស់្រមាប ់«ករ្រត តពិនតិ្យេឡងវញឆាបរ់ហ័ស» គ «ករ្រត តពិនិត្យេឡងវ ញិបនា ន»់ ។ ិ ឺ

 

េតមានអ ីេកតេ ឡងក ុងអំឡុងករ្រត តពិនត្យិ េឡងវញិរហ័ស? 

• េលកអ ក្រត តពិនិត្យេនអង ភាពែកលម គុណភាពនឹងសកសួរេលកអ ក ឬតំណាងរបស់េលកអ កថាេហតុអី 

បានជាេលកអ កគតថាិ ករធានារ៉បរ់ងគួរែតបន  េ្រកយកណំតេ់ចញពីមន ីរេពទ្យ។ េលកអ កមនិចបំាច់

េរៀបចំអី ជាលយលកណ ៍ អក្សរេទ បុែន េលកអ កអចេរៀបចបំាន ្របសិនេបេលកអ កមានបំណងចងេ់ធ ។  ៉

• អ កពិនត្យិ េឡងវញិនងពឹ និត្យិ េមល កំណត្់រតេវជ ស ស របស់េលកអ ក នយិាយជាមយួេវជ បណ ិ តរបស់ 

េលកអ ក នងពនត្យេមលរល់ពត័ម៌ានទងំអស់ែដលទកទ់ងនងករស្រមាកេពទ្យរបស់េលកអក ។  ិ ិ ិ  ឹ

• េនេពលៃថ ្រតងៃ់នៃថ បនា បព់េីលកអ ក្រត តពិនិត្យបាន្របាបេ់យងខ ុ ំអពំីបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក 

េលកអ កនឹងទទលួបានលិខតមិ យួែដលផ ល់ឲ្យេលកអ កនូវៃថ កណំតេ់ចញពមន ីរេពទ្យ។ លិខិតេនាះ 

ពន្យល់េលកអ កពីមូលេហតុែដលេវជ បណិ ត មន ីរេពទ្យ ្រពមទងំេយងខ ុគំិតថា វមានលក ណៈ

្រតឹម្រត វែដលេលកអ ក្រត វេចញពីមន ីរេពទ្យេនៃថ េនាះ។  

ី

ឺ

 

វក្យសព ច្បោប ់ស្រមាបក់រពន្យល់ជាលយលកណ ៍ អក្សរេនះ្រត វបានេហថា«េសចក ីជូនដំណឹងលម តិអំពីករ 
េចញពីមន ីរេពទ្យ»។ េលកអ កអចទទួលបានគំរមូយួេដយករទូរស័ព មកកនែ់ផ កេសវបេ្រមស មាជិករបស់ 

េយងខុំ តមរយៈេលខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ពីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។  

េ្រកេម៉ាងេធ ករ េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  

េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់  ករេហទូរស័ព េនះ គឥតគិតៃថ ។ េលកអ កកអ៏ច

ទូរស័ព ផងែដរមកកន 1់ -800-MEDICARE (1-800-633-4227) 24 េម៉ាងក ុងមយួៃថ  7 ៃថ ក ុងមយួសបា ហ៍។ 

អ កេ្រប្របាស់ TTY គួរេហេទកនេ់លខ 1-877-486-2048 ។ ឬេលកអ កអចេមល គំរៃូនករជូនដំណឹង

តមរយៈអីនុធឺណិត www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-

Information/BNI/HospitalDischargeAppealNotices។ 

http://www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-Information/BNI/HospitalDischargeAppealNotices
http://www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-Information/BNI/HospitalDischargeAppealNotices


េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9 ៖ អ ីែដល្រត វេធ ្របសិនេបេលកអ កមានប  ឬបណ ឹ ងតវ៉ 
(ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 309 ? 

 

ចុះ្របសិនេបចេ ម យ គឺយល់្រពមវញិ? 

• ្របសិនេបអង ភាពែកលម គុណភាពនយិាយថាយល់្រពមេទនឹង បណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក 

េនាះេយងខុំ ្រត វែតបន ធានារ៉បរ់ងចំេពះេសវមន ីរេពទ្យរបស់េលកអ កក ុងរយៈេពលយូរតមែដលវចបំាច ់

ខងែផ កេវជស  ស ។  

ចុះ្របសិនេបចេ ម យ គឺេទវញិ? 

• ្របសិនេបអង ភាពែកលម គុណភាពនយិាយថាេទ ចំេពះបណឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក 

េនាះពួកេគកពុំងនយិាយថា កលបរេិច ទេចញពមន ីរេពទ្យរបស់េលកអ កគឺសមរម្យែផ កេវជ ស ស េហយ។ 

្របសិនេបករណីេនះេកតេឡង ករធានារ៉បរ់ងរបស់េយងខុសំ ្រមាបេ់សវអ កជងំឺស្រមាក

ក ុងមន ីរេពទ្យនង្រឹ ត វប  បេ់នេពលៃថ ្រតងេ់នៃថ បនា បព់អង ី ភាពែកលម គុណភាពផ ល់ចេម យ ជូនេលកអ ក។  

ី

• ្របសិនេបអង ភាពែកលម គុណភាពនយិាយថា េទ េហយេលកអ កសេ្រមចចិត ស កេ់នក ុងមន ីរេពទ្យ 

េពលេនាះេលកអ កអចនឹង្រត វែតបងៃ់ថ ស្រមាបក់រស កេ់នែដលបន របស់េលកអ កេនមន ីរេពទ្យេនាះ។ 

តៃម ចំណាយស្រមាបក់រែថទេំនមន ីរេពទ្យែដលេលកអ កអចនឹង្រត វែតបងៃ់ថ 

ចបេ់ផ មេនៃថ ្រតងេ់នៃថ បនា បពី់អង ភាពែកលម គុណភាពផ ល់ជូនេលកអ កនូវចេម យ របស់ខ ួន។  

• ្របសិនេបអង ភាពែកលម គុណភាព្រចនេចលបណឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក េហយេលកអ កបន ស កេ់ន 

ក ុងមន ីរេពទ្យបនា បព់ីកលបរេិច ទេចញពមន ី ីរេពទ្យតមករេ្រគាងទុករបស់េលកអ ក េនាះេលកអ កអច 

ដកបណ់ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតទិ  ី2 តមករពិពណ៌នាេនក ងែផ កបនា បប់ាន។ ុ

G3. បណឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទី 2 េដម្បផីា ស់ប ូរៃថ េចញពីមន ីរេពទ្យរបស់េលកអ ក 

្របសិនេបអង ភាពែកលម គុណភាពបាន្រចនេចលបណឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក េហយ េលកអ កបន ស កេ់នក ុង

មន ីរេពទ្យបនា បព់ីកលបរេិច ទេចញពីមន ីរេពទ្យតមករេ្រគាងទុករបស់េលកអ ក េនាះអ កអចដកបណ់ ឹ ងឧទ រណ៍ 

ក្រមតទិ  ី2 បាន។ េលកអ កនឹង្រត វទំនាកទំ់ នងេទអង ភាពែកលម គុណភាពម ងេទៀត េហយេស សំុឲ្យមាន

ករពិនិត្យេឡងវញិម ងេទៀត។ 

េស សំុករពិនិត្យេឡងវញិក្រមតិទី 2 ក ុងរយៈេពល 60 ៃថត ម្របតិទនិ បនា បព់ៃថ ែដលអង ភាពែកលម គុណភាព

និយាយថា េទ ចំេពះបណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទ 1 របស់េលកអ ក។ េលកអ កអចេសស ុំករពិនិត្យេឡងវញេិ នះ 

្របសិនេបេលកអ កស កេ់នក ុងមន ីរេពទ្យបនា បព់ីៃថែ ដលករធានារ៉បរ់ងេលករែថទសុំខភាពរបស់េលកអ ក្រត វបាន

ប  ប។់ 

ី

ី



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9 ៖ អ ីែដល្រត វេធ ្របសិនេបេលកអ កមានប  ឬបណ ឹ ងតវ៉ 
(ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 310 ? 

 

េនរដ  California អង ភាពែកលម គុណភាព្រត វបានេគេហថា Livanta។ េលកអ កអចទំនាកទំ់ នង Livanta 

តមរយៈេលខ៖ 1-877-588-1123 (TTY: 1-855-887-6668)។ 

សេង ប៖ វធិីដកប់ណឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតទិ  ី2 េដម្ប ី
ផា ស់ប ូរកលបរេិច ទេចញពីមន ីរេពទ្យរបស់េលក 
អ ក 

េហទូរស័ព េទកនអង ់ ភាពែកលម គុណភាព 

ស្រមាបរ់ដ របស់េលកអ កតមរយៈេលខ  

1-877-588-1123 (1-855-887-6668) 

េហយសកសួរករពនិតិ្យេឡងវ ញិម ងេទៀត។ 

• អ កពិនត្យិ េឡងវញិេនអង ភាពែកលម គុណភាពនឹង

ពិនិត្យេដយ្រប ង្របយត ័ េលរល់ពត័ម៌ានទងំឡាយ

ណាែដលទកទ់ងនឹងបណឹ ងឧទ រណ៍របស់

េលកអ ក។  

• ក ុងរយៈេពល 14 ៃថ តម្របតទិិនបនា បព់ីទទួល 

បានសំេណ ររបស់េលកអ កសំុឲ្យមានករ្រត តពិន ិ

ត្យេឡងវញិេលកទពីីរ អ កពិនត្យិ េឡងវញិរបស់ 

អង ភាពែកលម គុណភាពនងឹេធ េសចក ីសេ្រមច។ 

េតមានអ ីេកតេ ឡង្របសិនេបចេ ម យ គ យល់្រពម? ឺ

• េយងខ ុ ំ្រត វែតបង្់របាកជូ់នេលកអ កវញិស្រមាបចំ់ ែណកចូលរមបងួ ៃ់ថ របស់េយងខុំ េលករែថទំ

េនមន ីរេពទ្យែដលេលកអ កបានទទួលចបព់ីៃថ ្រតងេ់នៃថ បនា បព់ីកលបរេិច ទៃនេសចក ីសេ្រមច 

ចិត បណឹ ងឧទ រណ៍ទីមយួរបស់េលកអ ក។ េយងខុំ ្រត វបនផ  ល់ករធានារ៉បរ់ងេលករែថទក ំ ុងមន ីរេពទ្យ 

របស់េលកអ កេទតមករចបំាចៃ់នេសវេនាះ។  

• េលកអ ក្រត វបន បងចំ់ ែណកៃនករចំណាយរបស់េលកអ ក េហយករក្រមតិេលករធានារ៉បរ់ងអច្រត វ

បានអនុវត ។  

េតមានអី េកត េឡង្របសិនេបចេ ម យ គឺ េទ? 

វមាននយ័ថា អង ភាពែកលម គុណភាពយល់្រសបនឹងេសចកី សេ្រមចក្រមតទិ  ី1 េហយនងមឹ នផាិ  ស់ប ូរវេទ។ លិខិត

ែដលេលកអ កទទួលបាននងឹ្របាបេ់លកអ កអពីំអ ីែដលេលកអ កអចេធ   ្របសិនេបេលកអ កចងបន ់ ដំេណ រករបណឹ ង

ឧទ រណ៍។  

្របសិនេបអង ភាពែកលម គុណភាព្រចនេចលបណឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតទិ  ី 2 របស់េលកអ ក េនាះេលកអ កអចនឹង្រត វ 

ែតបងក់រចណំាយេពញស្រមាបក់រស កេ់នរបស់េលកអ ក បនា បព់ីកលបរេិច ទេ្រគាងេចញពមន ីរេពទ្យ

របស់េលកអ ក។ 
ី

 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9 ៖ អ ីែដល្រត វេធ ្របសិនេបេលកអ កមានប  ឬបណ ឹ ងតវ៉ 
(ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 311 ? 

 

េលកអ កកអ៏ចដកព់ក្យបណឹ ងេទកន ់DMHC ឬេសស ុំឲ្យ DMHC េធ ករពិនិត្យែផ កេវជ ស ស េឡង វញិេដយ 

ឯករជ្យ េដម្ប បន ី ករស កេ់នក ុងមន ីរេពទ្យរបស់េលកអ កបានផងែដរ។ សូមេទកនែ់ផ កទី E4 េនទំពរ័ទី 274 េដម ្ប ី

ែស ងយល់ពីវធិីដកព់ក្យបណឹ ងជាមយួ និងេសស ុំឲ្យ DMHC ្រត តពិនិត្យែផ កេវជ ស សេ ឡងវញិេដយឯករជ្យ។ 

G4. េតមានអ ីេកតេឡង្របសិនេបខ ុ ំខកខនកលកំណតេ់ពលបណឹ ងឧទ រណ៍ 

្របសិនេបេលកអ កខកខនកលកំណតេ់ពលេធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍ មានមេធ្យោបាយមយួេទៀតេដម្បេីធ បណ ឹ ង

ឧទ រណ៍ក្រមតិទី1 នងក្រិ មតិទី 2 ែដល្រត វបានេហថាបណ ឹ ងឧទ រណ៍ជំនួស។ បុែ៉ន បណ ឹ ង

ឧទ រណ៍ពីរក្រមតដិ ំបងូេនះគខុឺសគា ។ 

បណឹ ងឧទ រណ៍ជំនួសក្រមតិទ 1ី  េដម្បផីា ស់ប ូរៃថ េចញពីមន រីេពទ្យរបស់េលកអ ក 

្របសិនេបេលកអ កខកខនកលកំណតេ់ពលេដម្បទកី ទង់ េទអង ភាពែកលម គុណភាព (ែដលមានរយៈេពល 60 ៃថ  

ឬតិចជាងកលបរេិច ទេចញពេីពទ្យតមគេ្រមាងរបស់អ ក ែដលជាអទិភាព) េលកអ កអចេធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍មក

កនេ់យងខុំ បាន េដយេស សំុ «ករ្រត តពិនិត្យេឡង វញឆាបរ់ហ័ស»។ ករ្រត តពិនិត្យេឡង វញឆាបរ់ហ័ស គឺជាបណឹ ង

ឧទ រណ៍ែដលេ្រប្របាស់កលកំណតេ់ពលឆាបរ់ហ័ស ជំនសួឲ្យកលកំណតេ់ពលស ងដ់រ។  
ិ ិ



សេង ប៖ វធិីេធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍ជំនួសក្រមតិទី 1 

សូមទូរស័ព មកេលខេសវបេ្រមស មាជិករបស់ 

េយងខ ុ ំ េហយេស សំុ «ករ្រត តពិនិត្យេឡង វញិឆាប់

រហ័ស» េលៃថ េចញពីមន ីរេពទ្យរបស់េលកអ ក។  

េយងខ ុ ំនឹងផ ល់ជូនេលកអ កនូវេសចក ីសេ្រមចចិត រ

បស់េយងខ  ុ ំក ុងរយៈេពល 72 េម៉ាង។ 

• េនអំឡុងេពលពនិិត្យេឡងវញិេនះ េយងខ ុ ំ

្រត តពិនត្យិ េមល ្រគបព់ត័ម៌ានទងអសំ ់

ទកទ់ងនងឹករស កេ់នក ុងមន ីរេពទ្យ

របស់េលកអ ក។ េយងខ  ុ ំពនិត្យិ េមល ថាេតេសចកី 

សេ្រមចអំពីេពលែដលេលកអ កគរួែតេចញពីមន ីរ

េពទ្យមានលក ណៈ្រតឹម្រត វ េហយេគារពតម្រគប់

វធិានឬអត។់ 

• េយងខុំ នឹងេ្រប្របាស់កលកណំតេ់ពលឆាបរ់ហ័ស 

ជំនួសឲ្យកលកណំតេ់ពលសង ដ់រេដម្បផី ល់ 

ចេម យ ឱ្យេលកអ កចំេពះករ្រត តពិនត្យិ េឡងវញិេនះ។ េនះមាននយ័ថាេយងខ ុនំឹងផ ល់េសចក ីសេ្រមច 

េយងខ ុ ំជូនេលកអ កក ុងរយៈេពល 72 េម៉ាង បនា បព់ីេលកអ កេស សំុ «ករ្រត តពនិតិ្យេឡង វញិឆាបរ់ហ័ស។» 

 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9 ៖ អ ីែដល្រត វេធ ្របសិនេបេលកអ កមានប  ឬបណ ឹ ងតវ៉ 
(ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 312 ? 

 

• ្របសិនេបេយងខុំ នយិាយថា បាន ចំេពះករ្រត តពិនត្យិ េឡង វញិឆាបរ់ហ័សរបស់េលកអ ក មាននយ័ថា 

េយងខ ុ ំយល់្រសបថាេលកអ កេនែត្រត វករស កេ់នក ុងមន ីរេពទ្យ បនា បព់ីៃថ េចញពមីន ីរេពទ្យ។ 

េយងខ ុ ំនឹងបន ធានារ៉បរ់ងេលេសវមនី រេពទ្យេទតមករចបំាចៃ់នេសវ។  

• វកម៏ាននយ័ផងែដរថា េយងខ ុ ំយល់្រពមបង្់របាកជូ់នេលកអ កវញិស្រមាបចំ់ ែណកចូលរមបងួ ៃ់ថ របស់េយង 

ខុំ េទេលករចំណាយេលករែថទែំដលេលកអ កទទលួបានចបព់ីកលបរេិច ទែដលេយងខ  ុ ំនយិាយថា ករ

ធានារ៉បរ់ងរបស់េលកអ ក្រតវ បានប  ប។់  

• ្របសិនេបេយងខុំ នយិាយថា េទ ចំេពះករពិនតិ្យេឡងវញិឆាបរ់ហ័សរបស់េលកអ ក េយងខ ុ ំនយិាយថា 

ៃថ កំណតេ់ចញពមីន ីរេពទ្យរបស់េលកអក  គមានលក ណៈ េវជ ស ស សម្រសប។ ករធានារ៉បរ់ង

េលេសវែថទក ំ ុងមន ីរេពទ្យរបស់េលកអ ក្រត វបានប  បេ់នៃថ  ែដលេយងខុំ នយិាយថា ករធានារ៉បរ់ង

្រត វបានប  ប។់  

ឺ

o ្របសិនេបេលកអ កស កេ់នក ុងមន ីរេពទ្យ បនា ប ់ពីៃថ កណំតេ់ចញពីមន ីរេពទ្យ េលកអ កអចនង្រឹ ត វបង់
េពញៃថ  ស្រមាបក់រែថទក ំ ុងមន ីរេពទ្យែដលេលកអ កបាន ទទួលបនា បព់ីៃថ កំណតេ់ចញពីមន ីរេពទ្យ។ 

• េដម្ប្ីរបាកដថា េយងខ ុ ំបានអនុវត តមវធិានទងអសំ ់េនេពលែដលេយងខុំ នយិាយថា េទ ចំេពះបណឹ ង

ឧទ រណ៍ឆាបរ់ហ័សរបស់េលកអ ក េយងខ  ុ ំនងប ឹ ូ  នបណឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ កេទកនអង ់ ភាព្រត ត 

ពិនិត្យេឡងវញិេដយឯករជ្យ។ េនេពលែដលេយងខ ុ ំេធ ដូចេនះ វមាននយ័ថាករណីរបស់េលកអ កនឹង 

បន េដយស័ យ្របវត  ិ េទក្រមតិទី 2 ៃនដំេណ រករបណឹ ងឧទ រណ៍។ 

វក្យសព ច្បោបស់្រមាប ់"ករ្រត តពិនតិ្យេឡងវញិឆាបរ់ហ័ស" ឬ "បណ ឹ ងឧទ រណ៍ឆាបរ់ហ័ស" គ 
"បណឹ ងឧទ រណ៍បនា ន"់។ 

ឺ

 

បណឹ ងឧទ រណ៍ជំនួសក្រមតិទ ី2 េដម្បផីា ស់ប រៃថ េចញពីមន រីេពទ្យរបស់េលកអ ក ូ

េយងខ ុ ំនឹងប ូ នពត័ម៌ានអពំបណី ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតទិ  ី2 របស់េលកអ កេទកនអ់ង ភាព្រត តពិនត្យិ េឡងវញិ

េដយឯករជ្យ (IRE) ក ុងរយៈេពល 24 េម៉ាងគិតចបព់ីេពលែដលេយងខ ុ ំេចញេសចកសី េ្រមចក្រមតទិ  ី1 

ជូនេលកអ ក។ ្របសិនេបេលកអ កគិតថាេយងខ  ុ ំមនបំិ េពញតមកលកណំតេ់ពលេនះ ឬកលកំណតេ់ពលេផ្សងេទៀត 

េលកអ កអចេធ បណ ឹ ងតវ៉បាន។ ែផ ក J េនទំពរ័ទី 326 ្របាបព់ីរេបៀបដកប់ណ ឹ ង។ 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9 ៖ អ ីែដល្រត វេធ ្របសិនេបេលកអ កមានប  ឬបណ ឹ ងតវ៉ 
(ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 313 ? 

 

េនអំឡុងេពលបណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតទិ ី 2 អង ភាព IRE 

ពិនិត្យេឡងវញិេលេសចក ីសេ្រមចែដលេយងខ ុ ំបានេចញ 

េនេពលែដលេយងខ ុនំិយាយថា េទ ចំេពះ “ករ្រត តពិនត្យិ
េឡងវញិឆាបរ់ហ័ស” របស់េលកអ ក។ អង ភាពេនះ 

សេ្រមចថាេតេសចកី សេ្រមចរបស់េយងខ ុ ំគួរែតផា ស់បូ រ  

ឬមនផា ស់បូ រ។ ិ

ិ ី

 

សេង ប៖ វធេធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍ជំនួសក្រមតទិ ី 2 

េលកអ កមនចិ បំាចេ់ធ អ ីេឡយ ។ គេ្រមាងនងេឹ ផ  
េដយស័ យ្របវតិ នូវបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក

េទកនអង ់ ភាព្រត តពនិតិ្យេឡងវញិេដយឯករជ្យ។ 

• IRE េធ ករ «្រត តពនិិត្យេឡងវញិឆាបរ់ហ័ស» េលបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក។ 

អ កពិនត្យិ េឡងវញិតមធម តផ ល់ចេម យ ជូនេលកអ ក កុ ងរយៈេពល 72 េម៉ាង។ 

• IRE គឺជាអង ភាពឯករជ្យមយួែដល្រត វបាន Medicare ជួល។ អង ភាពេនះ មនិមានទំនាកទ់ំនងជាមយួនងឹ

គេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំេទ េហយ វកម៏និែមនជាភា កង់ររដ ភបិាលែដរ។  

• អ កពិនត្យិ េឡងវញិេន IRE នឹងពិនត្យិ យ៉ាង្រប ង្របយត ័ បផុំតចំេពះរល់ពត័ម៌ានទងំអស់

ែដលទកទង់ នឹងបណឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ កសី អំពីករេចញពីមន ីរេពទ្យរបស់េលកអ ក។  

• ្របសិនេប IRE នយិាយថាយល់្រពម ចំេពះបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក េពលេនាះេយងខ  ុ ំ

្រត វែតបង្់របាកជូ់នេលកអ កវញិស្រមាបច់ំែណកចូលរមួករចំណាយេលករែថទសុំខភាពេនមន ីរេពទ្យែដល

េលកអ កបានទទួល ចបត់ងំពីកលបរេិចទ េ្រគាងេចញពមីន ីរេពទ្យរបស់េលកអ ក។ េយងខ ុ ំក្៏រត វែតបន ករ 

ធានារ៉បរ់ងរបស់េយងខ ុ ំេលេសវមន ីរេពទ្យរបស់េលកអ ក កុ ងរយៈេពលយូរេទតមែដលវចបំាចែ់ផ ក 

េវជ ស ស ផងែដរ។  

• ្របសិនេប IRE នយិាយថា េទ ចំេពះបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក វមាននយ័ថាពួកេគយល់្រសបជាមយួ

េយងខ ុ ំថាកលបរេិចទ េ្រគាងេចញពីមន ីរេពទ្យរបស់េលកអ កមានលក ណៈេវជ ស ស សម្រសប។  

• លិខិតែដលេលកអ កទទួលព ីIRE នឹង្របាបេ់លកអ ក ពីអ ែីដលេលកអ កអចេធ បាន ្របសិនេបេលកអ ក 

្របាថា ចងបន ់ េទមុខេទៀតជាមយួដំេណ រករ្រត តពនិតិ្យេឡង វញិ។ លិខិតេនាះ នឹងផ ល់ឲ្យេលកអ កនូវ

ពត័ម៌ានលម តិអំពីវធិីបន េទបណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទី 3 ែដល្រត វកតេ់សចក ីេដយេច្រកម។  



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9 ៖ អ ីែដល្រត វេធ ្របសិនេបេលកអ កមានប  ឬបណ ឹ ងតវ៉ 
(ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 314 ? 

 

េលកអ កកអ៏ចដកព់ក្យបណឹ ងេទកន ់DMHC នងេិ សស ុំឲ្យ DMHC េធ ករពិនិត្យេឡងវញីែផ ក

េវជ ស ស េដយឯករជ្យ េដម្ប បន ី ករស កេ់នក ុងមន ីរេពទ្យរបស់េលកអ កបានផងែដរ។ សូមេទកនែ់ផ កទី E4 

េនទំពរ័ទី 274 េដម្បែីសង យល់ពីវធិីដកព់ក្យបណឹ ងជាមយួ និងេសស ុំឲ្យ DMHC ្រត តពិនិត្យែផ កេវជ ស ស 

េឡងវញិេដយឯករជ្យ។ េលកអ កអចេសស ុំនូវករ្រត តពិនិត្យេឡងវ ញិែផ កេវជ ស ស េដយឯករជ្យបែន មពីេល 

ឬជំនួសឲ្យបណឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតទិ ី 3។ 

H. េត្រត វេធ អ ្របសនេបេលកអ កគតថាេសវែថទសខភាពេនតមផ ះ ករែថទេនំ
មន រែថទជនាញ ឬមន រសរសម្បទែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រកលក ណៈទូលំទូលយ (CORF) 
របសេលកអ កនង្រត វបានប បឆាបៗ 

  ី ិ  ិ ំ ុ

ី ំ ំ ី  
់ ឹ  ់ ់

ែផ កេនះនយិាយអពំី្របេភទៃនករែថទដូំចតេទេនះែតបុេ៉ណា ះ៖ 

• ករែថទសុំខភាពតមផ ះ។ 

• ករែថទសុំខភាពជំនាញេនមន ីរែថទជំំនាញ។  

• ករែថទសំ រសម្បទែដលេលកអ កទទួលបានែបបពិេ្រគាះជំងឺេនេ្រកេនមន ីរស រសម្បទែបប

ពិេ្រគាះជំងឺេ្រកលកណ ៈទូលំទូលយ (CORF) ែដលឯកភាពេដយ Medicare ។ ជាទូេទ មាននយ័ថា 

េលកអ កទទួលបានករព្យោបាលជំងឺ ឬរបសួ ឬេលកអ កកំពុងែតជាសះេស្បយ ពីករវះកតធ់ នធ់ រ។  

o ជាមយួនឹង្របេភទណាមយួៃនករែថទទំងបំ ីេនះ េលកអ កមានសិទ ិទទួលបានេសវធានារ៉បរ់ង

េទតមអ ីែដលេវជ បណ ិ តយល់ថា េលកអ ក្រត វករ។  

o េនេពលែដលេយងខុំ សេ្រមចថាប ្ឈបក់រធានារ៉បរ់ងេទេលេសវទងំអស់េនះ េយងខុំ ្រត វ្របាបេ់លក 

អ កមុនេពលែដលេសវទងេំ នះ្រត វបានប  ប។់ េនេពលែដលករធានារ៉បរ់ងរបស់េលកអ កេទេល 

ករែថទសុំខភាពេនាះ្រត វបានប  ប ់េយងខ  ុ ំនងឹឈបប់ងៃ់ថ ករែថទសំុខភាពេលកអ កេទៀតេហយ។ 

្របសិនេបេលកអ កគិតថា េយងខ ុ ំប  បក់រធានារ៉បរ់ងេលករែថទសុំខភាពរបស់េលកអ កឆាបេ់ពក េលកអ កអច 
ប ឹងឧទ រណ៍ចំេពះេសចក ីសេ្រមចរបស់េយងខុំ បាន។ ែផ កេនះ ្របាបេ់លកអ កពីវធិីេស សំុបណឹ ងឧទ រណ៍។ 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9 ៖ អ ីែដល្រត វេធ ្របសិនេបេលកអ កមានប  ឬបណ ឹ ងតវ៉ 
(ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 315 ? 

 

H1. េយងខ ុ ំនឹង្របាបេ់លកអ កជាមុនអំពីេពលែដលករធានារ៉បរ់ងរបស់េលកអ ក្រត វប  ប ់

េលកអ កនឹងទទួលបានេសចក ីជូនដណឹំងយ៉ាងេហចណាស់ពីរៃថ មុនេពលេយងខ ុប ំ ្ឈបបង់ ៃ់ថ ស្រមាបក់រែថទ ំ

របស់េលកអ ក។ េនះ្រត វបានេហថា «ករជូនដណងពីករមនិធានារ៉បរ់ងរបស់ Medicare»។  ំ ឹ

• ករជូនដណឹំងជាលយលក ណ៍អក្សរ្របាបេ់លកអ កពីៃថ ែដលេយងខ ុឈំបធ់ានារ៉បរ់ងេលករែថទំ

សុខភាពរបស់េលកអ ក។  

• ករជូនដណឹំងជាលយលក ណ៍អក្សរក្៏របាបេ់លកអ កផងែដរពីវធិីបង ឹ ឧទ រណ៍េលេសចកី សេ្រមចេនះ។ 

េលកអ ក ឬតំណាងរបស់េលកអ ក្រត វចុះហត េលខេលករជូនដណំងជាលយលក ណ៍អក្សរេដម្បបីង ញថា

េលកអ កបានទទួលវ។ ករចុះហត េលខេលវមនិមាននយ័ថាេលកអក យល់្រសបជាមយួគេ្រមាងថាវដល់ 
េពលឈបទ់ទួលបានករែថទេំទេនាះេឡយ។ 

ឹ

េពលែដលករធានារ៉បរ់ងរបស់េលកអ កចប ់េយងខ ុនំឹងឈបប់ងៃ់ថ ចំែណករបស់េយងៃ នករចំណាយស្រមាបក់រ 

ែថទរំបស់អ កេទៀតេហយ។ 

H2. បណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទី 1 េដម្បបីន ករែថទសំុខភាពរបស់េលកអ ក  

្របសិនេបេលកអ កគិតថា េយងខ ុ ំប  បក់រធានារ៉បរ់ងេលករែថទសុំខភាពរបស់េលកអ កឆាបេ់ពក េលកអ កអច 

ប ឹងឧទ រណ៍ចំេពះេសចក ីសេ្រមចរបស់េយងខុំ បាន។ ែផ កេនះ ្របាបេ់លកអ កពីវធិីេស សំុបណឹ ងឧទ រណ៍។  

មុនេពលចបេ់ផ មបណឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក សូមយល់អពំីអ ីែដលេលកអ ក្រត វេធ  នងពីអ ីេទជាកលកណំត ់

េពល។ 
ិ

• បំេពញតមកលកណំតេព់ ល។ កលកំណតេ់ពល គសំខន។់ ្រត វ្របាកដថា េលកអ កយល់ និងអនុវត តម

កលកំណតេ់ពលែដលអនុវត េលអ ីែដលេលកអ ក្រត វេធ ។ វកម៏ានកលកំណតេ់ពលែដលគេ្រមាង

របស់េយងខ ុ ំ្រត វអនុវត តមែដរ។ (្របសិនេបេលកេលកអ កគិតថា េយងខ  ុ ំមនិបានបំេពញបានទន់

តមកលកំណតេ់ពលរបស់េយងខ ុ ំ េលកអ កអចដកព់ក្យបណឹ ងតវ៉បាន។ ែផ កទ J េនទំពរ័ទី 326 

្របាបេ់លកអ កពីវធិីដកព់ក្យបណឹ ង)។ 

ឺ



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9 ៖ អ ីែដល្រត វេធ ្របសិនេបេលកអ កមានប  ឬបណ ឹ ងតវ៉ 
(ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 316 ? 

 

• េស សំុជំនួយ្របសិនេបេលកអ ក្រត វករ។ ្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ ឬ្រត វករជំនយួេនេពលណាមយួ 

សូមទូរស័ព មកកនេ់សវបេ្រមស មាជិកតមរយៈ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់ 

េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ នងិៃថឈ បស់្រមាក 

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

េនះ គឥតគិតៃថ ។ ឬេហទូរស័ព េទេលខកម វធិីជំនួយធានារ៉បរ់ងសុខភាពរដ តមរយៈេលខ  

1-213-383-4519។  ្របសិនេបអ កសិតេ ន L.A. County, សូមេហេទេលខ 1-800-824-0782  

(TTY: 1-213-251-7920)។  

ឺ

ក ុងអំឡុងេពលបណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតទិ ី 1 អង ភាពែកលម 

គុណភាពនឹងពនិិត្យេឡងវញនូវបណឹ ងឧទ រណ៍

របស់េលកអ ក េហយសេ្រមចថាេត្រត វផា ស់បូ រេសចក ី
សេ្រមចែដលេយងខ ុ ំបានេធ  ឬអត។់ េនរដ  California 

អង ភាពែកលម គុណភាព្រត វបានេគេហថា Livanta។ 

េលកអ កអចទនំាកទ់ំនង Livanta តមរយៈេលខ៖  

1-877-588-1123 (TTY: 1-855-887-6668)។ 
ពត័ម៌ានអពំីករប ឹងឧទ រណ៍ជទំស់េទនឹងអង ភាពែកលម  

គុណភាពកម៏ានេនកុង  «េសចក ីជូនដំណឹងអពំីករមនិ 

ធានារ៉បរ់ងរបស់ Medicare»។ េនះគឺជាេសចក ីជូនដណឹំង 

ែដលេលកអ កទទួលបានេនេពលេលកអ ក្រត វបាន្របាប់

ថា េយងខ ុ ំនងឈឹ បធ់ានារ៉បរ់ងករែថទរំបស់េលកអ ក។ 

ិ ិ ី ី
 

ិ សេង ប៖ វធិីេធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតទិ  ី1 េដម្បេីស ឲ្យ
គេ្រមាងបន ករែថទសំុខភាពរបស់េលកអ ក 

សូមទូរស័ព េទកនអង ់ ភាពែកលម គុណភាព 

ស្រមាបរ់ដ របស់េលកអ កតមរយៈេលខ  

1-877-588-1123 (TTY: 1-855-887-6668) 

េហយេស សំុ «បណ ឹ ងឧទ រណ៍តមដនរហ័ស។»  

សូមទូរស័ព មនុេពលែដលេលកអ កចកេចញពីទីភា 

កង់រ ឬមន ីរែថទែំដលផ ល់ករែថទសុំខភាពរបស់

េលកេលកអ ក នងមុនកលបរេច ទេចញពទេនាះ។ 

េតអង ភាពែកលម គុណភាព ជាអ ី?  

វគឺជា្រក មេវជ បណិ ត និងេលកអ កជំនាញែថទសុំខភាពេផ្សងេទៀត ែដល្រត វបានជលួេដយរដ ភបិាលសហពន័។  

េលកអ កជំនាញទងំេនះ មនែិ មនជាែផ កមយួៃនគេ្រមាងេយងខ ុ ំេទ។ ពកួេគ្រត វបានជលួេដយ Medicare េដម្បពីនិិត្យ 

និងជយួ ែកលម គុណភាពៃនករែថទសុំខភាពរបស់្របជាជនជាមយួ Medicare ។  

េតេលកអ កគួរែតេស សំុអ ី? 

េស សំុពីពួកេគនូវ «បណឹ ងឧទ រណ៍តមដនរហ័ស។» េនះគឺជាករ្រត តពនិិត្យេឡងវញិេដយឯករជ្យថាេត វសម្រសប

ែផ កេវជស  ស ែដរឬេទស្រមាបេ់យងខ ុ ំក ុងករប  បក់រធានារ៉បរ់ងស្រមាបេ់សវកម របស់េលកអ ក។ 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9 ៖ អ ីែដល្រត វេធ ្របសិនេបេលកអ កមានប  ឬបណ ឹ ងតវ៉ 
(ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 317 ? 

 

េតកលកំណតស់្រមាបទ់ំនាកទ់ំនងេទកនអង ់ ភាពេនះ េនេពលណា? 

• េលកអ ក្រត វទកទងេ់ ទកនអង ់ ភាពែកលម គុណភាព េដយកុំឲ្យហួសេពលៃថ ្រតងៃ់នៃថ បនា បពី់

េលកអ កបានទទួលេសចក ជូីនដំណឹងជាលយលក ណ៍អក្សរែដល្របាបេ់លកអ កពីេពលែដលេយងខ ុ ំនងឹ

ប ្ឈបក់រធានារ៉បរ់ងេលករែថទសំុខភាពរបស់េលកអ ក។ 

• ្របសិនេបេលកអ កខកខនកលកំណតេ់ពលស្រមាបទ់កទ់ងេទអង ភាពែកលម គុណភាពអំពីបណ ឹ ង

របស់េលកអ ក េលកអ កអចេធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍េដយផា ល់មកេយងខ ុជំំនួសវញិបាន។ ស្រមាបព់ត័ម៌ាន

លម តិអំពីវធិីេផ្សងេទៀតេនះក ុងករដកបណ់  ឹ ងឧទ រណ៍របស់អ ក សូមេមល ែផ កទី H4 េនទំពរ័ទី 320។ 

• ្របសិនេបអង ភាពែកលម គុណភាពនងមឹ និទទួលស បសំ់េណ សំុរបស់េលកអ កេដម្បបន ី ករធានា 

រ៉បរ់ងេលេសវែថទសុំខភាពរបស់េលកអ ក ឬេលកអ កេជឿថា េលកអ កមានស នភាពបនា ន ់

ឬមានស នភាពែដលពកព់ន ័ នឹងហនិភយ័បនា ន ់នងធ ិ នធ ់ រដល់សុខភាពរបស់េលកអ ក 

ឬេបេលកអ កសិតក  ុងស នភាពឈចឺបធ ់ នធ ់ រ េលកអ កអចដកព់ក្យបណឹ ងេទកន្់រកសួង 

្រគប្់រគងសុខភបិាលរដ  (DMHC) នងេិ សស ុំឲ្យ DMHC េធ ករពិនិត្យែផ កេវជ ស ស េឡងវញិ

េដយឯករជ្យបាន។ សូមេទកនែ់ផ កទ ីE4 េនទំពរ័ទី 274 េដម្បែីស ងយល់ពីវធិីដកព់ក្យបណឹ ងជាមយួ 

និងេស សំុឲ្យ DMHC ្រត តពនិិត្យែផ កេវជ ស ស េឡងវញិេដយឯករជ្យ។ 

 

ុ ុ 

វក្យសព ច្បោបស់្រមាបេ់សចក ជូីនដណឹំងជាលយលក ណ៍អក្សរគ «េសចក ជីូនដណឹំងអពំីករមនិធានារ៉បរ់ង
របស់ Medicare»។ េដម្បទទួី លបានច្បោបចម ់ ងគំរមូយួច្បោប ់សូមទូរស័ព េទកនែ់ផក េសវបេ្រមស មាជិក 

តមរយៈេលខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ពីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យបព់ីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ 

េ្រកេម៉ាងេធ ករ េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  

េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប ់ឬេលខ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)

24 េម៉ាងក ងមយួៃថ  7 ៃថ ក ងមយួសបា ហ៍។ អ កេ្រប្របាស់ TTY គួរេហេទកនេ់លខ 1-877-486-2048។ 

ឬេមល ច្បោបច់ម ងេនេលអនីុធឺណិតតមរយៈ 

ឺ

www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-

Information/BNI/MAEDNotices។  

 

www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-Information/BNI/MAEDNotices
www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-Information/BNI/MAEDNotices


េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9 ៖ អ ីែដល្រត វេធ ្របសិនេបេលកអ កមានប  ឬបណ ឹ ងតវ៉ 
(ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 318 ? 

 

េតមានអ េកតេឡងេនអំឡងេពលមានករ្រត តពនត្យេឡងវញិេដយអង ភាពែកលម គុណភាព?  ី   ុ ិ ិ 

• អ កពិនត្យិ េឡងវញិេនអង ភាពែកលម គុណភាពនឹងសកសួរេលកអ ក ឬតំណាងរបស់េលកអ កអំពមីូលេហតុ

ែដលេលកអ កគតថាិ  ករធានារ៉បរ់ងេលេសវគួរបន ។ េលកអ កមនិចបំាចេ់រៀបចអំជា ី លយលក ណ៍អក្សរេទ 

បុែន៉  េលកអ កអចេរៀបចំបាន ្របសិនេបេលកអ កមានបណំងចងេ់ធ ។  

• េនេពលែដលេលកអ កេសស ុំបណឹ ងឧទ រណ៍ គេ្រមាង្រតវ ែតសរេសរលិខិតជូនេលកអ ក និងអង ភាពែកលម  

គុណភាពេដយពន្យល់េហតុអ ីបានជាេសវរបស់េលកអ កគួរប  ប។់ 

• អ កពិនត្យិ េឡងវញិនងពឹ និត្យិ េមល ឯកសរសុខភាពរបស់េលកអ ក នយិាយជាមយួេវជ បណិ តរបស់េលកអ ក 

និងពិនត្យិ េឡងវញិផងែដរនូវពត័ម៌ាន ែដលគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំបានផ ល់ឲ្យពួកេគ។ 

• ក ុងរយៈេពលមយួៃថ េពញបនា បពី់ម ន ី្រត តពនិតិ្យបានទទលួ្រគបព់ត័ម៌ានទងអសំ ់ែដលពួកេគ្រត វករ 
ពួកេគនង្រឹ បាបេល់ កអ កអំពេសចក ីសេ្រមចរបស់ពួកេគ។ េលកអ កនឹងទទួលបាន 

លិខិតមយួច្បោបែ់ដលពន្យល់អំពីេសចក ីសេ្រមចេនាះ។ 
ី

វក្យសព ច្បោបស់្រមាបលិ់ខិតែដលពន្យល់ពមីូលេហតុែដលេសវេលកអក គួរប  បគ់ឺ «េសចក ីពន្យល់លម តិ
អំពីករមនិផ ល់ធានារ៉បរ់ង»។ 

េតមានអ ីេកតេ ឡង្របសិនេប អ កពិនត្យិ េឡងវញិនយិាយថា បាន? 

• ្របសិនេបអ កពិនត្យិ េឡងវញិនិយាយថា បាន ចំេពះបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក បនា បម់ក េយងខ  ុ ំ

្រត វបន ផ ល់ករធានារ៉បរ់ងេលេសវរបស់េលកអ កេទតមករចបំាចៃ់នេសវទងំេនាះ។  

េតមានអ ីេកត េឡង ្របសិនេបអ  កពិនត្យិ េឡងវញិនយិាយថា េទ? 

• ្របសិនេបម ន ី្រត តពិនិត្យេឡង វញិនិយាយថា េទ ចំេពះបណឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក ករធានា

រ៉បរ់ងរបស់េលកអ ក្រត វប  បេ់នៃថ ែដលេយងខុំ បាន្របាបេ់លកអ ក។ េយងខ  ុ ំនងឹឈបប់ង្់របាកច់ណាំ យ 

ែដលជាចំែណករបស់េយងខុចំ ំេពះករែថទសំុខភាពេនះ។  

• ្របសិនេបេលកអ កសេ្រមចថាបន ទទួលយកេសវែថទសំុខភាពេនផ ះ ករែថទេំនមន ីរែថទជំំនាញ ឬ

េនមន ីរស រនីតិសម្បទៃនករពិេ្រគាះជំងឺេ្រកទូលំទូលយ (CORF) បនា បព់ីកលបរេិច ទៃនករធានា

រ៉បរ់ងរបស់អ កបានប  ប ់អ ក្រត វបង្់របាកេ់ពញស្រមាបក់រែថទទំងំេនាះេដយខួ នឯង។ 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9 ៖ អ ីែដល្រត វេធ ្របសិនេបេលកអ កមានប  ឬបណ ឹ ងតវ៉ 
(ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 319 ? 

 

H3. បណឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទី 2 េដម្បបីន ករែថទរំបស់េលកអ ក  

្របសិនេបអង ភាពែកលម គុណភាពនយិាយថា េទ ចំេពះបណឹ ងឧទ រណ៍ េហយេលកអ កេ្រជសេរស បន ទទួលបានករ

ែថទសុំខភាពបនា បពី់ករធានារ៉បរ់ងេលករែថទសុំខភាពរបស់េលកអ ក្រត វបានប  ប ់េលកអ កអចេធ បណ ឹ ង

ឧទ រណ៍ក្រមតទិ ី 2 បាន។  

ក ុងអំឡុងេពលៃនករេធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតទិ  ី2 អង ភាពែកលម គុណភាពនងេឹ ធ ករ្រត តពិនិត្យេមល ម ងេទៀត 

េលេសចក ីសេ្រមចចិត ែដលពកួេគបានេធេ នក្រមតិទី 1។ ្របសិនេបពកួេគនយិាយថាពកួេគយល់្រពមជាមយួ

នឹងេសចក ីសេ្រមចក្រមតទិ  ី1 េលកអ ក្រត វបងេ់ពញៃថ ស្រមាបក់រែថទសំុខភាពេនផ ះ ករែថទេំនមន ីរែថទជំំនាញ 

ឬេសវមន ីរស រសម្បទទូលំទូលយស្រមាបអ ់ កជងំឺមនិស្រមាកក ុងមន ីរេពទ្យ (CORF) បនា បព់ីៃថ ែដលេយងខ  ុ ំ

និយាយថា ករធានារ៉បរ់ងរបស់េលកអ ក្រត វប  ប។់  

េនរដ  California អង ភាពែកលម គុណភាព្រត វបានេគ 

េហថា Livanta។ េលកអ កអចទំនាកទំ់ នង Livanta 

តមរយៈេលខ៖ 1-877-588-1123  

(TTY: 1-855-887-6668។ េស សំុករពិនិត្យេឡងវញិ 

ក្រមតទិ  ី2 ក ុងរយៈេពល 60 ៃថ តម្របតទិិន បនា បព់
ៃថ ែដលអង ភាពែកលម គុណភាពនិយាយថា េទ 
ចំេពះបណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទ 1 របស់េលកអ ក។ 

េលកអ កអចេសស ុំករពនិិត្យេឡងវញិេនះបានែតក ុង 

ករណីែដលេលកអ កបន ទទលួបានករែថទំ

បនា បក់លបរេិច ទែដលករធានារ៉បរ់ង

របស់េលកអ ក្រត វបានប  ប។់ 

 

ី

ី

សេង ប ៖ វធិីេធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតទិ  ី2 
េដម្បត្រី ម វឲ្យគេ្រមាងផ ល់ករធានារ៉បរ់ង
េលករែថទសុំខភាពរបស់េលកអ កយូរជាងមនុ 

សូមទូរស័ព េទអង ភាពែកលម គុណភាពស្រមាបរ់ដ រ

បស់េលកអ កតមរយៈ 1-877-588-1123 (TTY: 

1-855-887-6668) េហយេស សំុឲ្យមានករ្រត ត

ពិនិត្យេឡងវញិម ងេទៀត។  

សូមទូរស័ព មនុេពលែដលេលកអ កចកេចញពីទីភា 

កង់រ ឬមន ីរែថទែំដលផ ល់ករែថទសុំខភាពរបស់

េលកេលកអ ក នងមុិ នកលបរេិច ទេចញពីទីេនាះ។ 
• អ កពិនត្យិ េឡងវញិេនអង ភាពែកលម គុណភាពនឹង

ពិនិត្យេដយ្រប ង្របយត ័ េលរល់ពត័ម៌ានទងំឡាយ

ណាែដលទកទ់ងនឹងបណឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក។  

• អង ភាពែកលម គុណភាពនងេឹ ធ េសចក ីសេ្រមចរបស់ខ ួនក ុងរយៈេពល 14 ៃថ តម្របតិទិនបនា បព់ីបាន 

ទទួលសំេណ សំុេធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍។ 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9 ៖ អ ីែដល្រត វេធ ្របសិនេបេលកអ កមានប  ឬបណ ឹ ងតវ៉ 
(ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 320 ? 

 

េតមានអី េកត េឡង ្របសិនេបអង  ភាព្រត តពិនត្យិ េឡងវញិនយិាយថា បាន? 

• េយងខ ុ ំនឹងបង្់របាកជ់ូនេលកអ កវញិស្រមាបច់ំែណកចូលរមួបងៃ់ថ ៃនចំណាយេលករែថទសំុខភាពែដល

េលកអ កបានទទួល ចបព់េីពលែដលេយងខ ុនំិយាយថា ករធានារ៉បរ់ងេលកអ ក្រត វប  ប។់ េយងខ ុ ំ

្រត វបន ផ ល់ករធានារ៉បរ់ងេលករែថទសុំខភាពរបស់េលកអ កេទតមករចបំាចៃ់នេសវេនាះ។ 

េតមានអី េកត េឡង ្របសិនេបអង  ភាព្រត តពិនត្យិ េឡងវញិនយិាយថា េទ? 

• វមាននយ័ថា ពួកេគយល់្រពមនឹងេសចកី សេ្រមចែដលពួកេគបានេចញេនក្រមតិទ ី1 េហយមនេិ ធ ករផា ស់បូ រ

េទ។  

• លិខិតែដលេលកអ កទទួលបាននឹង្របាបេ់លកអ កពអ ី ែីដល្រត វេធ  ្របសិនេបេលកអ កចងបន ់ ដំេណ រករ្រត ត

ពិនិត្យេឡងវញិេនះ។ លិខតិេនាះ នឹងផ ល់ឲ្យេលកអ កនូវពត័ម៌ានលម តិអំពីវធិបន ី េទបណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទី 3 

ែដល្រត វកតេ់សចកី េដយេច្រកម។  

• េលកអ កអចដកព់ក្យបណឹ ងេទកន ់DMHC និងេសស ុំឲ្យ DMHC េធ ករពិនិត្យែផ កេវជ ស ស េឡងវញិ 

េដយឯករជ្យេដម្ប បន ី ករធានារ៉បរ់ងេលេសវកម ែថទសុំខភាពរបស់េលកអ ក។ សូមេទកនែ់ផ កទ ីE4 

េនទំពរ័ទី 274 េដម្បែីសង យល់ពីរេបៀបេស ឲ្យ DMHC េធក  រពិនិត្យែផក េវជស  ស េឡង វញិេដយឯករជ្យ។ 

េលកអ កអចដកព់ក្យបណឹ ងេទកន ់DMHC និងេសស ុំឲ្យ DMHC េធ ករពិនិត្យែផ កេវជ ស ស េឡង 

វញិេដយឯករជ្យបែន មពីេល ឬជំនួសឲ្យបណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតទិ ី 3។ 

H4. ចុះ្របសិនេបេលកអ កខកខនកលកំណតេ់ពលស្រមាបេ់ធ  បណឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទី 1 
របស់េលកអ កវញិ 

្របសិនេបេលកអ កខកខនកលកំណតេ់ពលេធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍ មានមេធ្យោបាយមយួេទៀតេដម្បេីធ បណ ឹ ង

ឧទ រណ៍ក្រមតិទី1 នងក្រិ មតិទី 2 ែដល្រត វបានេហថាបណ ឹ ងឧទ រណ៍ជំនួស។ បុែ៉ន បណ ឹ ងឧទ រណ៍ពីរក្រមតដិ ំបងូេនះ 

គឺខុសគា ។ 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9 ៖ អ ីែដល្រត វេធ ្របសិនេបេលកអ កមានប  ឬបណ ឹ ងតវ៉ 
(ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 321 ? 

 

បណឹ ងឧទ រណ៍ជំនួសក្រមតិទ ី1 េដម្បបីន ករស កេ់នរបស់េលកអក ែវងជាងមុន 

្របសិនេបេលកអ កខកខនកលកំណតេ់ពលេដម្បទកី ទង់ េទអង ភាពែកលម គុណភាព េលកអ កអចេធ បណ ឹ ង

ឧទ រណ៍មកកនេ់យង ខុំ បាន េដយេស សំុ «ករ្រត តពិនិត្យេឡងវញឆាបរ់ហ័ស»។ ករ្រត តពិនិត្យេឡង វញឆាបរ់ហ័ស 

គឺជាបណឹ ងឧទ រណ៍ែដលេ្រប្របាស់កលកំណតេ់ពលឆាបរ់ហ័ស ជំនួសឲ្យកលកំណតេ់ពលស ងដ់រ។ 
ិ ិ

• ក ុងអំឡុងេពលៃនករពនិិត្យេឡងវញិេនះ េយងខុំ ពិនត្យិ េមល ្រគបព់ត័ម៌ានទងអសំ ់អំពកីរែថទសុំខភាព 

តមផ ះ ករែថទេំនមន ីរែថទជំំនាញ ឬករែថទែំដលេលកអ កកំពុងទទួលបានេនឯមន ីរស រនីតិ
សម្បទៃនករពិេ្រគាះជងំឺេ្រកទូលំទូលយ (CORF) ។ េយងខុំ ពិនតិ្យេមល ថាេតេសចកី សេ្រមចអពំីេពល

ែដលេសវរបស់េលកអ កគួរែតប  ប ់មានលក ណៈយុត ធិម ៌េហយេគារពតម្រគបវ់ធិានឬអត។់ 

• េយងខុំ នឹងេ្រប្របាស់កលកណំតេ់ពលឆាបរ់ហ័ស 

ជំនួសឲ្យកលកណំតេ់ពលសង ដ់រ

េដម្បផ ី ល់ចេម យ ឱ្យេលកអ កចំេពះករ្រត តពនិតិ្យ

េឡងវញិេនះ។ េយងខំុ នឹងេចញេសចក ីសេ្រមចក ុង

រយៈេពល 72 េម៉ាងបនា បព់ីេលកអ កេស សំុ 

«ករ្រត តពិនិត្យេឡង វញិឆាបរ់ហ័ស។» 

• ្របសិនេបេយងខ ុ ំនយិាយថា បាន 

ចំេពះករ្រត តពនិិត្យេឡងវញិរបស់េលកអ ក មាន

នយ័ថា េយងខ ុ ំយល់្រពមបន ករធានារ៉បរ់ង

េលេសវរបស់េលកអ ក ដរបណាវមានភាពចបំាចែ់ផ កេវជ ស ស ។  

• វកម៏ាននយ័ផងែដរថា េយងខ ុ ំយល់្រពមបង្់របាកជូ់នេលកអ កវញិស្រមាប់

ចំែណកចូលរមបួ ងៃ់ថ របស់េយងខុំ េទេលករចំណាយេលករែថទែំដលេលកអ កទទលួបានចប់

ពីកលបរេិច ទែដលេយងខ ុនំយិាយថា ករធានារ៉បរ់ងរបស់េលកអ ក្រត វបានប  ប។់  

• ្របសិនេបេយងខុំ នយិាយថា េទ ចំេពះករ្រតត ពិនតិ្យេឡងវញិឆាបរ់ហ័សរបស់េលកអ ក េនាះេយងខុំ 

កំពុងនយិាយថា ករប ្ឈបេ់សវរបស់េលកអ កគឺសម្រសបតមែផ កេវជ ស សេ ហយ។ ករធានារ៉បរ់ង

របស់េយងខ ុ ំ្រត វបានប  ប ់ចបព់ីៃថ ែដលេយងខ  ុ ំនយិាយថា ករធានារ៉បរ់ងនឹងចប។់  

សេង ប៖ វធិីេធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍ជំនួសក្រមតិទី 1 

ិ

សូមទូរស័ព មកេលខេសវបេ្រមស មាជិករបស់ 

េយងខ ុ ំ េហយេស សំុ “ករ្រត តពិនិត្យេឡង វញឆាប់

រហ័ស” ។  

េយងខ ុ ំនឹងផ ល់ជូនេលកអ កនូវេសចក ីសេ្រមចចិត រ

បស់េយងខ ុ ំក ុងរយៈេពល 72 េម៉ាង។ 
 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9 ៖ អ ីែដល្រត វេធ ្របសិនេបេលកអ កមានប  ឬបណ ឹ ងតវ៉ 
(ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 322 ? 

 

្របសិនេបេលកអ កបន ទទួលេសវរបស់េលកអ ក បនា បព់ៃីថ ែដលេយងខ ុនំិយាយថាវ្រត វប ្ឈប ់

េលកអ កអចនង្រឹ ត វបងៃ់ថ េពញេលេសវនានា។ 

េដម្ប្ីរបាកដថា េយងខ ុ ំបានអនុវត តមវធិានទងអសំ ់េនេពលែដលេយងខុំ នយិាយថា េទ ចំេពះបណឹ ងឧទ រណ៍ឆាប់

រហ័សរបស់េលកអ ក េយងខ  ុនំឹងប ូ នបណឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ កេទកន ់«អង ភាព្រត តពនិតិ្យេឡងវញិេដយ 
ឯករជ្យ។» េនេពលែដលេយងខ  ុ ំេធ ដូចេនះ វមាននយ័ថាករណីរបស់េលកអ កនឹងបន េដយស័ យ្របវត ិ េទក្រមតទិ ី 2 

ៃនដំេណ រករបណឹ ងឧទ រណ៍។ 

វក្យសព ច្បោបស់្រមាប ់"ករ្រត តពិនតិ្យេឡងវញិឆាបរ់ហ័ស" ឬ "បណ ឹ ងឧទ រណ៍ឆាបរ់ហ័ស" គឺ 
"បណឹ ងឧទ រណ៍បនា ន"់។ 

 

បណឹ ងឧទ រណ៍ជំនួសក្រមតិទ ី2 េដម្បបីន ករែថទសុំខភាពរបស់េលកអ កែវងជាងមុន 

េយងខ ុ ំនឹងប ូ នពត័ម៌ានអពំបណី ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតទិ  ី2 របស់េលកអ កេទកនអ់ង ភាព្រត តពិនត្យិ េឡងវញិ

េដយឯករជ្យ (IRE) ក ុងរយៈេពល 24 េម៉ាងគិតចបព់ីេពលែដលេយងខ ុ ំេចញេសចកសី េ្រមចក្រមតទិ  ី1 

ជូនេលកអ ក។ ្របសិនេបេលកអ កគិតថាេយងខ  ុ ំមនបំិ េពញតមកលកណំតេ់ពលេនះ ឬកលកំណតេ់ពលេផ្សងេទៀត 

េលកអ កអចេធ បណ ឹ ងតវ៉បាន។ ែផ ក J េនទំពរ័ទី 326 ្របាបព់ីរេបៀបដកប់ណ ឹ ង។ 

េនអំឡុងេពលបណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតទិ ី 2 អង ភាព IRE 

ពិនិត្យេឡងវញិេលេសចក ីសេ្រមចែដលេយងខ ុ ំបានេចញ 

េនេពលែដលេយងខ ុនំិយាយថា េទ ចំេពះ “ករ្រត តពិនត្យិ
េឡងវញិឆាបរ់ហ័ស” របស់េលកអ ក។ អង ភាពេនះ 

សេ្រមចថាេតេសចកី សេ្រមចរបស់េយងខ ុ ំគួរែតផា ស់បូ រ  

ឬមនផា ស់បូ រ។ ិ

 

សេង ប៖ វធិីេធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតទិ  ី2 
េដម្បទីមទរឲ្យគេ្រមាងបន ករែថទរំបស់េលកអ ក 

េលកអ កមនចិ បំាចេ់ធ អ ីេឡយ ។ គេ្រមាងនងេឹ ផ  
េដយស័ យ្របវតិ នូវបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក

េទកនអង ់ ភាព្រត តពនិតិ្យេឡងវញិេដយឯករជ្យ។ 

• IRE េធ ករ «្រត តពនិិត្យេឡងវញិឆាបរ់ហ័ស» េល
បណឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក។ អ កពនិតិ្យេឡង  

វញិតមធម តផ ល់ចេម យ ជូនេលកអ ក ក ុងរយៈេពល 72 េម៉ាង។ 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9 ៖ អ ីែដល្រត វេធ ្របសិនេបេលកអ កមានប  ឬបណ ឹ ងតវ៉ 
(ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 323 ? 

 

• IRE គឺជាអង ភាពឯករជ្យមយួែដល្រត វបាន Medicare ជួល។ អង ភាពេនះ មនិមានទំនាកទ់ំនងជាមយួនងឹ

គេ្រមាងរបស់េយងខុំ េទ េហយ វកម៏និែមនជាភា កង់ររដ ភបិាលែដរ។  

• អ កពិនត្យិ េឡងវញិេន IRE នឹងពិនត្យិ យ៉ាង្រប ង្របយត ័ េលពត័ម៌ានទងំអស់ែដលទកទងន់ ងឹបណឹ ងឧទ រណ៍

របស់េលកអ ក។  

• ្របសិនេប IRE នយិាយថា បាន ចំេពះបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអក  េពលេនាះេយង ខុំ 

្រត វែតបង្់របាកជូ់នេលកអ កវញិនូវចំែណកចូលរមួបងៃ់ថរ បស់េយងខុំ េលចំណាយេលករែថទ។ំ 

េយងខ ុ ំក្៏រត វែតបន ករធានារ៉បរ់ងរបស់េយងខុំ េលេសវរបស់េលកអ កផងែដរក ុង

រយៈេពលយូរតមែដលវចបំាចែ់ផ កេវជស  ស ។  

• ្របសិនេប IRE នយិាយថា េទ ចំេពះបណឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក វមាននយ័ថា 

ពួកេគយល់្រសបជាមយួេយងខ ុ ំថាករប ្ឈបក់រធានារ៉បរ់ងេលេសវេនាះគឺមានលក ណៈ្រតឹម្រត វែផ ក

េវជ ស ស េហយ។ 

លិខិតែដលេលកអ កទទួលព ីIRE នឹង្របាបេ់លកអ ក ពីអ ែីដលេលកអ កអចេធ បាន ្របសិនេប
េលកអ ក្របាថា ចងបន ់ េទមខុេទៀតជាមយួដំេណ រករ្រត តពិនិត្យេឡងវញិ។ លិខិតេនាះ នឹងផ ល់ឲ្យេលកអ កនូវ

ពត័ម៌ានលម តិអំពវធិីេដម្បបន ី េទកនប់ណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទី 3 ែដល្រត វបានចតែ់ចងេដះ្រសយេដយេច្រកម។  

េលកអ កកអ៏ចដកព់ក្យបណឹ ងេទកន ់DMHC េហយេស សំុឲ្យ DMHC េធ ករពិនតិ្យែផ កេវជស  ស េឡង  

វញិេដយឯករជ្យេដម្ប បន ី ករធានារ៉បរ់ងេលេសវកម ែថទសុំខភាពរបស់េលកអ កបានផងែដរ។ សូមេទកនែ់ផ ក 

ទ E4 េនទំពរ័ទី 274 េដម ្បែីស ងយល់ពីរេបៀបេសឲ ្យ DMHC េធ ករពិនិត្យែផ កេវជ ស ស េឡងវញិេដយឯករជ្យ។ 

េលកអ កអចដកព់ក្យបណឹ ងេទកន ់DMHC េហយេសស ុំឲ្យ DMHC េធ ករពិនិត្យែផក េវជ ស ស េឡង វញិ 

េដយឯករជ្យបែន មពីេល ឬជំនួសឲ្យបណឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតទិ  ី3 បាន។ 

ី

ី



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9 ៖ អ ីែដល្រត វេធ ្របសិនេបេលកអ កមានប  ឬបណ ឹ ងតវ៉ 
(ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 324 ? 

 

I. ករនាយកបណងឧទ រណរបសេលកអ កេទហួសពក្រមតទ 2 

I1. ជំហនបនា បស្រ់ មាបេស់ វ និងបរកិ រ Medicare 

្របសិនេបេលកអ កបានេធ បណ  ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតទិ ី1 នងកិ ្រមតទិ ី2 ស្រមាបេ់សវ ឬបរកិ រ Medicare េហយបណឹ ង

ឧទ រណ៍ទងំពីរេនាះ ្រត វបាន្រចនេចល េលកអ កអចមានសិទ ិេធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតបិ ែន មេទៀត។ 

លិខិតែដលេលកអ កទទួលពអង ី ភាព្រត តពិនត្យិ េឡងវញិេដយឯករជ្យ នងឹ្របាបេល់ កអ កអំពអ ី ែីដលេលកអ ក្រត វេធ  

្របសិនេបេលកអ កមានបណំងចងប់ន កិច ដំេណ រករបណឹ ងឧទ រណ៍។ 

ក្រមតទិ  ី3 ៃនដំេណ រករបណឹ ងឧទ រណ៍ គឺជាសវនាកររបស់េច្រកមនីតិរដ បាល (ALJ)។ អ កែដលេធ ករសេ្រមចចិត  

េនក ុងបណឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិ 3 គឺជា ALJ ឬអ កវនិច ិ យជាេមធាវ។ី ្របសិនេបអ កចងឲ្យ់  ALJ ឬអ កវនិិច យជាេមធាវ ី

េធ ករពិនិត្យបណឹ ងរបស់េលកអ កេនាះ បរកិ រឬេសវេវជ ស ស ែដលេលកអ កកំពុងេសស ុំ្រត វែតបំេពញតមចំននួ 

ដុល រអប្បបរមា។ ្របសិនេបទំ ហំទឹក្របាកដុ់ល រតិចជាងក្រមតិអប្បបរមា េលកអ កមនអិ ចប ឹងឧទ រណ៍េទៀតេទ។ 

្របសិនេបតៃម ្របាកដុ់ល រមានក្រមតិខ ស់្រគប្់រគានេ់ហយ េលកអ កអចេសស ុំ ALJ ឬអ កវនិិច យជាេមធាវេីដម្ប ី

ស បប់ណ ឹ ង ឧទ រណ៍របស់េលកអ ក។ 

្របសិនេបេលកអ កមនិយល់្រសបជាមយួករសេ្រមចចិត របស់ ALJ ឬអ កវនិិច យជាេមធាវេីទេនាះ 

េលកអ កអចេទ្រក ម្របឹក្សោបណឹ ងឧទ រណ៍របស់ Medicare។ បនា បមក់  េលកអ កអចមានសិទ ិេសស ុំឲ្យតុលករ

សហពន័ ពិនតិ្យេមល េលបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក។  

្របសិនេបេលកអ ក្រត វករជនួំ យក ុងដណាកក់លណាមយួៃនដំេណ រករបណឹ ងឧទ រណ៍ េលកអ កអចទកទ់ង

េទកនកម ់ វធិ ីCal MediConnect Ombuds តមរយៈេលខ 1-855-501-3077។  

I2. ជំហនបនា បស្រ់ មាបេ់សវ និងបរកិ រ Medi-Cal 

េលកអ ក កម៏ានសិទ ិប ងឧទ ឹ រណ៍បែន មេទៀត ្របសិនេបបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ កសី ពីេសវ ឬបរកិ រែដល្រត វបាន

ធានារ៉បរ់ងេដយ Medi-Cal។ ្របសិនេបេលកអ កមនយិ ល់្រសបនឹងេសចកី សេ្រមចរបស់សវនាកររដ  

េហយេលកអ កចងឲ្យ់ េច្រកមេផ្សងេទៀតពិនតិ្យវេឡងវញិ េលកអ កអចនងឹេស សំុសវនាករម ងេទៀត និង/ឬេស សំុ

ករពិនិត្យេឡងវញិតមផ ូវតុលករ។ 

ំ  ឹ ៍ ់ ី ិ ី

ំ



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9 ៖ អ ីែដល្រត វេធ ្របសិនេបេលកអ កមានប  ឬបណ ឹ ងតវ៉ 
(ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 325 ? 

 

េដម្បេីស សំុសវនករេឡង វញិ សូមេផ សំេណ  (លខត) ជាលយលកណ ៍ អក្សរតមៃ្របសណីយេទកន៖់ 

The Rehearing Unit 

744 P Street, MS 19-37  

Sacramento, CA 95814  

លិខិតេនះ ្រតវ ែតេផក   ុងរយៈេពល 30 ៃថ បនា បព់ីៃថែ ដលេលកអ កទទលួបានេសចកសី េ្រមចរបស់េលកអ ក។ 

កលកំណតេ់ពលេនះអច្រត វបានពន្យោរេពលរហូតដល់ 180 ៃថ ្របសិនេបេលកអ កមានេហតុផលល ស្រមាបក់រ 

យឺតយូរេនះ។  

េនកុ ងពក្យេស សំុសវនាករេឡងវញិរបស់េលកអ ក សូមែថ ងប  កព់ីកលបរេិច ទែដលេលកអ កទទួលបានេសចកី 

សេ្រមចរបស់េលកអ ក នងមលូេហតុែដលសវនាករេឡងវញិគួរ្រត វបានផ ល់ជូន។ ្របសិនេបេលកអ កចងបង់  ញ

ភសុ តងបែន ម ចូរពិពណ៌នាអំពីភសុត ងបែន មេនាះ េហយ ពន្យល់មូលេហតុៃនករមនបាិ នបង ញភសុ័ តងេនាះពីមនុ 

និងថាេតភសុ តងេនះ អចផា ស់បូ រេសចក ីសេ្រមចយ៉ាងដូចេម ច។ េលកអ កអចនឹងទកទ់ងេទកនេ់សវែផ កច្បោប់

ស្រមាបជ់ំនួយ។ 

េដម្បេីស សំុករពិនតិ្យេឡងវញិតមផ ូវតុលករ េនាះេលកអ ក្រត វដកបដ ់ នាលិខិតេទតុលករថា កេ់ល (េ្រកម្រកម

នីតិវធិីរដប ្បេវណីែផ កទី 1094.5) ក ុងរយៈេពលមយួឆា  ំបនា បព់ីបានទទួលេសចក ីសេ្រមចរបស់េលកអ ក។ សូម

ដកព់ក្យបឹ ងរបស់េលកអ ក េទតុលករកពូំលៃនេខនធីែដលមានេឈ ះក ុងេសចក ីសេ្រមច។ េលកអ កអច

ដកព់ក្យបឹ ង េដយមនិចបំាចេ់ស សំុសវនាករេឡងវញិេឡយ។ មនគិតៃថ ដកព់ក្យបង ឹ េទ។ េលកអ កអចមាន

សិទ ិទទលួបានៃថ ឈួល េមធាវ ីនិងករចណំាយេផ្សងៗសម្រសប ្របសិនេបតុលករេចញេសចក ីសេ្រមច

ចុងេ្រកយគា្ំរទដល់េលកអ ក។  

្របសិនេបសវនាករេឡង វញិ្រត វបានេធ េឡង េហយេលកអ កមនយិ ល់្រសបនឹងេសចកស ី េ្រមចែដលេចញ

ពីសវនាករេឡងវញិេនាះ េលកអ កអចេសស ុំករពនិតិ្យេឡងវញិតមផូ វតុលករ ប៉ុែន េលកអ កមនអិ ចេស 

សំុសវនាករេឡងវញិម ងេទៀតបានេទ។ 

ិ ិ

ិ

ិ
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(ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 326 ? 

 

J. រេបៀបេធ បណងតវ    ឹ ៉

J1. េតប  ្របេភទអ ីខ ះែដលអចេធ បណឹ ងតវ៉បាន? 

ដំេណ រករបណឹ ងតវ៉្រត វបានេ្របស្រមាបែ់ត្របេភទៃនប  មយួចំនួនែតបុេ៉ណា ះ ដូចជាប  ពកព់ន ័ នងគឹ ុណភាព 

ៃនករែថទសំុខភាព រយៈេពលរងច់ ំនិងេសវអតិថិជន។ ខងេ្រកមេនះ គឺជាឧទហរណ៍សី ពីប  ែដល្រត វ

េដះ្រសយេដយដំេណ រករបណឹ ងតវ៉។ 

បណ ឹ ងតវ៉អំពីគុណភាព 

• េលកអ កមនេិ ពញចិត ជាមយួនឹងគុណភាពៃន 

ករែថទសុំខភាព ដូចជាករែថទសំុខភាព

ែដលេលកអ កទទួលបានេនក ុងមន ីរេពទ្យ។ 

បណ ឹ ងតវ៉អំពីឯកជនភាព 

• អ កគិតថានណាមា កម់នបាិ នេគារពសិទ របស់អ ក 

ចំេពះឯកជនភាព ឬកប៏ានែចកចយពត័ម៌ានអំព ី

អ កែដលសមា ត។់ 

បណ ឹ ងតវ៉អំពីេសវអតិថិជនមនិល   

• បុគ លក ឬេលកអ កផ ល់េសវែថទសុំខភាពមាន

ចរតគេិ ្រមាះគេ្រមយ  ឬមនិេគារពេលកអ ក។ 

• បុគ លក Health Net Cal MediConnect ្រប្រពតឹ ចំេពះេលកអ កមនិល ។ 

• េលកអ កគិតថា េលកអ កកពុំង្រត វបានជ្រម ញឲ្យេចញពគីេ្រមាង។ 

ិ

ិ

បណ ឹ ងតវ៉អំពីលទ ភាពទទលួបានេសវកម  

• េលកអ កមនអិ ចេ្រប្របាស់េសវែថទសុំខភាព នងបរិ កិ រេនក ុងករយិាល័យរបស់េវជប ណ ិ ត ឬេលកអ ក

ផ ល់េសវសុខភាព។ 

 

សេង ប៖ រេបៀបេធ បណ ឹ ងតវ៉ 

េលកអ កអចេធ បណ ឹ ងតវ៉ៃផ ក ុងបានជាមយួនឹងគ

េ្រមាងេយងខុំ នងិ/ឬបណឹ ងតវ៉ខង

េ្រកជាមយួនឹងអង ភាពែដលមនមាិ នទំនាកទំ់ នងជា

មយួគេ្រមាងេយងខុំ ។  

សូមទូរស័ព េទេសវបេ្រមស មាជិក ឬ េផ លិខិតមក

េយងខ ុ ំ េដម្ប េីធ បណ ឹ ងតវ៉ៃផ ក ុង។ 

មានអង ភាពេផ្សងៗខុសៗគា ែដលេដះ្រសយចត់

ែចងបណឹ ងតវ៉ខងេ្រក។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម 

សូមអនែផ ក J3 េនទពំរ័ទី 331។ 
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្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 327 ? 

 

• េលកអ កផ ល់េសវេលកអ កមនផ ិ ល់ដល់េលកអ កនូវករស្រមបស្រម លដស៏ម្រសបែដល

េលកអ ក្រត វករដូចជា អ កបកែ្របភាសកយវកិរអេមរកិជាេដម។ 

បណឹ ងតវ៉អំពីេពលេវលរងច់ ំ

• េលកអ កកំពុងមានប  ក ុងករណាតជួ់ ប ឬរងច់យូំរេពកេដម្បទទួី លបានករណាតជ់ួប។ 

• េលកអក ្រត វបានទុកឲ្យរងច់រំយៈេពលយូរេដយេវជប ណ ិ ត ឱសថករ ីឬេលកអ កជំនាញសុខភាពេផ្សងេទៀត 

ឬេដយេសវបេ្រមស មាជកិ ឬបគុ លិករបស់គេ្រមាង។ 

បណឹ ងតវ៉អំពីភាពស តមានអនាមយ័ 

• េលកអ កគិតថាគ ីនិក មន ីរេពទ្យ ឬករយិាល័យេវជ បណ ិ តមនមាិ នអនាមយ័។ 

បណឹ ងតវ៉អំពីករមានលទ ភាពទទួលបាននូវេសវកម ភាស 

• េវជ បណិ ត ឬេលកអ កផ ល់េសវសុខភាពរបស់េលកអ កមនអិ ចផ ល់ឲ្យេលកអ កនូវេលកអ កបកែ្របភាស

ក ុងេពលណាតជ់ួបរបស់េលកអ ក។ 

បណឹ ងតវ៉អំពីមេធ្យោបាយទនំាកទំ់ នងពីេយងខ ុ ំ

• េលកអ កគិតថាេយងខ  ុ ំខកខនមនបាិ នជូនដណឹំង ឬេផ លិខិតែដលេលកអ កគួរែតទទលួបាន។ 

• េលកអ កគិតថាពត័ម៌ានជាលយលក ណ៍អក្សរែដលេយងខ  ុ ំេផ េទ មានករលំបាកេពកក ុងករយល់។ 

បណឹ ងអំពីភាពទនេ់ពលេវលៃនចណំាតក់ររបស់េយង ខុំ  ពកព់ន័ នឹឹងេសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង 
ឬបណឹ ងឧទ រណ៍ 

• េលកអ កេជឿជាកថ់ា េយងខ ុមំនបាិ នបំេពញេទតមកលកំណតរ់បស់េយងខុំ ស្រមាបក់រេធ េសចក ីសេ្រមចេល
ករធានារ៉បរ់ង ឬករេឆ យតបេទបណឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក។ 

• េលកអ កេជឿជាកថ់ា បនា បព់ទទួី លបានេសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង ឬបណ ឹ ងឧទ រណ៍ែដលគា្ំរទ 

ដល់េលកអ ក េហយ េយង ខ ុមំនអិ ចេគារពតមកលកណំតេ់ពលក ុងករឯកភាព ឬផ ល់េសវ ឬបង្់របាកជ់ូន

េលកអ កវញិស្រមាបេ់សវេវជ ស ស មយួចំនួន។ 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9 ៖ អ ីែដល្រត វេធ ្របសិនេបេលកអ កមានប  ឬបណ ឹ ងតវ៉ 
(ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 328 ? 

 

• េលកអ កេជឿជាកថ់ាេយងខ  ុ ំមនបាិ នប ូ នករណីរបស់េលកអ កេទអង ភាព្រត តពិនត្យិ េឡងវញិេដយឯករជ្យ

ទនេ់ពលេវល។ 

វក្យសព ច្បោបស់្រមាប ់«បណ ឹ ងតវ៉» គ «បណ ឹ ងសរទុក » ។ ឺ

វក្យសព ច្បោបស់្រមាប ់«ករេធ បណឹ ងតវ៉» គ «ករដកប់ណ ឹ ងសរទុក » ។ ឺ

 

េតមាន្របេភទេផ្សងៗៃនបណឹ ងតវ៉ែដរឬេទ? 

បាទ/ចស។ េលកអ កអចដកបណ់ ឹ ងតវ៉ៃផ ក ុងឬបណឹ ងតវ៉ខងេ្រកបាន។ បណឹ ងតវ៉ៃផ ក ុង្រត វបានដកេ់ទ 

កនន់ិង្រត វបាន្រត តពិនិត្យេសេរេឡងវញិេដយគេ្រមាងេយងខ ុ ំ។ បណ ឹ ងតវ៉ខងេ្រក្រត វបានដកព់ក្យ 

និង្រត តពិនិត្យេឡងវ ញិេដយអង ភាពែដលមនែិ មនជាសម ន ័ សខជាមយួនឹងគេ្រមាងេយងខ ុ ំ។ ្របសិនេប
េលកអ ក្រត វករជនួយក ុងករេធ បណឹ ងតវ៉ៃផ ក ុង នង/ឬបណឹ ងខងេ្រក េនាះេលកអ កអចទូរស័ព េទកនកម ់ វធិ ី

Cal MediConnect Ombuds តមរយៈ 1-855-501-3077 ។ 

J2. ពក្យបណឹ ងៃផ ក ុង 

េដម្បេីធ បណ ឹ ងតវ៉ៃផ ក ុង សូមទូរស័ព មកកនេ់សវបេ្រមស មាជិក  តមរយៈ 1-855-464-3571 (TTY: 711)  

ពីេម៉ាង 8 ្រពកឹដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក 

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

ឥតគិតៃថ ។ េលកអ កអចេធ បណ ឹ ងតវ៉បាន្រគបេ់ពល លុះ្រតែតវមនទិ កទងន់ ងឱសឹ ថ Part D ។ បណឹ ងទងំ

ឡាយណាែដលពកព់ន័ នឹងឱសថ Part D ្រត វែតេធ េឡង េនក ុងរយៈេពល 60 ៃថ តម្របតិទិន បនា បព់េលកអ កមាន

ប  ែដលេលកអ កចងប់ ឹង។  

ំ ិ

ឺ

ី

• ្របសិនេបមានអ ីេផ្សងែដលេលកអ ក្រត វករេធ   េសវបេ្រមស មាជិក នឹង្របាបេល់ កអ ក។ 

• េលកអ កកអ៏ចសរេសរបណឹ ងតវ៉ េហយេផ មកេយងខ ុផងំ ែដរ។ ្របសិនេបេលកអ កដកបណ់ ឹ ងតវ៉របស់

េលកអ កជាលយលក ណ៍អក្សរ េយងខ ុនំឹងេឆ យតបជាលយលក ណ៍អក្សរ។  



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9 ៖ អ ីែដល្រត វេធ ្របសិនេបេលកអ កមានប  ឬបណ ឹ ងតវ៉ 
(ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 329 ? 

 

េយងខ ុ ំ្រត វែតផ ល់ដណងដល់េលកអ កអំពេសចក ីសេ្រមចរបស់េយងខ ុ ំចំេពះបណឹ ងតវ៉របស់េលកអ កឲ្យេលឿនតម

ែដលករណីរបស់េលកអ កត្រម វឲ្យ អ្រស័យេលស នភាពសុខភាពរបស់េលកអ ក ប៉ុែន មនយូរជាង 30 ៃថ តម្របតិទនិ 

េ្រកយពទទួលបានបណឹ ងតវ៉របស់េលកអ ក។ ្របសិនេបេ យងខុំ ្រត វករពត័ម៌ានបែន ម េហយមនអិ ចេចញ 

េសចក ីសេ្រមចក ុងរយៈេពល 30 ៃថ  បាន េនាះេយងខ  ុ ំនងជឹ ូនដំណឹងជាលយលក ណ៍អក្សរេទកនេ់លកអ ក និង

ផ ល់ឲ្យេលកអ កនូវពត័ម៌ានថ ពីីស នភាព និងេពលេវលប៉ានស់ នេដម្បទីទួលបានចេម យ ។ ឧទហរណ៍ េយង ខំនង

ជូនដណងដល់េលកអ កថា បណឹ ងសរទុក ពកព័់ ន នឹង Medicare អចបន បានែតរហូតដល់រយៈេពល 14 ៃថ 

តម្របតិទនបិ ុេ៉ណា ះ។ ក ុងករណីជាកល់កម់យួចំនួន េលកអ កមានសិទ ិេស សំុករ្រត តពិនិត្យេឡងវញិឆាបរ់ហ័សេល
បណឹ ងតវ៉របស់េលកអ ក។ េនះ េហថា ទ្រមងក់រៃន «បណ ឹ ងតវ៉ឆាបរ់ហ័ស»។ ក ុងករណីជាកល់កម់យួចំនួន 

េលកអ កមានសិទ ិេស សំុករពិនិត្យេឡងវញិឆាបរ់ហ័សេលបណឹ ងតវ៉របស់េលកអ ក ្របសិនេបេលកអ កមនយល់្រសប

ជាមយួនឹងេសចកី សេ្រមចរបស់េយងខ ុ ំ ក ុងស នភាពដូចខងេ្រកម ៖ 

o េយងខ ុ ំបដិេសធសំេណ របស់េលកអ កចំេពះករ្រតត ពិនត្យិ េឡងវញិឆាបរ់ហ័សេលសំេណ សំុ

ករែថទេំវជ ស ស  ឬឱសថ Medicare Part D។ 

o េយងខ ុ ំបដិេសធសំេណ របស់េលកអ កចំេពះករ្រត តពិនត្យិ េឡងវញិឆាបរ់ហ័ស េលបណ ឹ ង

ឧទ រណ៍ចំេពះេសវនានាែដល្រត វបានបដិេសធ ឬឱសថ Medicare Part D។ 

o េយងខ ុ ំសេ្រមចថា្រត វករេពលបែន មេទៀត េដម ្បពីិនត្យិ េឡង វញិនូវសំេណ របស់េលកអ កែដលេស 

សំុករែថទេំវជ ស ស ។ 

o េយងខុំ សេ្រមចថា្រត វករេពលបែន មេទៀត េដម ្បពីិនត្យិ េឡង វញិនូវបណ ឹ ងឧទ រណ៍ចំេពះករែថទំ

េវជ ស ស  ែដល្រត វបានបដិេសធេនាះ។ 

o ្របសិនេបេលកអ កមានប  បនា ន ់ែដលពកព់ន ័ នឹងហនិភយ័ភា មៗ និងធ នធ ់ រ 

ចំេពះសុខភាពរបស់េលកអ កេនាះ។ 

• បណឹ ងតវ៉ទងំឡាយណាែដលពកព់ន័ នងឹ Medicare Part D ្រត វែតេធ េឡង េនកុ ងរយៈេពល 60 ៃថ  

តម្របតិទនិ បនា បព់េលកអ កមានប  ែដលេលកអ កចងដ់កប់ណ ឹ ងតវ៉។ រល់្របេភទៃនបណឹ ងតវ៉ 

ទងអសំ ់ ្រត វដកព់ក្យជាមយួេយងខ ុ ំឬេលកអ កផ ល់េសវ្រគបេ់ពលេវល ចបព់ីៃថ េកតឧបទ  វេហតុឬ 

សកម ភាពបានេកតេឡងែដលេធ ឲ្យេលកអ កមនេិ ពញចត ិ ។ 

ំ ឹ ី

ិ

ី

 ុ ឹ
ំ ឹ

ិ

ី



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9 ៖ អ ីែដល្រត វេធ ្របសិនេបេលកអ កមានប  ឬបណ ឹ ងតវ៉ 
(ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 330 ? 

 

• ្របសិនេបេយងខំុ មនអចេដះ្រសយបណ ឹ ងតវ៉របស់េលកអ កេនកុ ងៃថ េធ ករបនា ប ់េយងខ ុ ំនឹងេផ ជូន

េលកអ កនូវលខតមយួច្បោបេ់នកុ ងរយៈេពល 5 ៃថ តម្របតិទិនគតចបព់ីៃថ បានទទួលបណឹ ងរបស់េលកអ ក 

េដម្បឲ្យី េលកអ កដឹងថា េយងខ  ុ ំបានទទួលបណ ឹ ងតវ៉េនះេហយ។ 

ិ

ិ ិ ិ

្របសិនេបេលកអ កេធ បណ ឹ ងេដយសរែតេយងខ ុ ំបដេិសធករេសស ុំរបស់េលកអ កចេំពះ «េសចក ីសេ្រមចធានារ៉បរ់ង

ឆាបរ់ហ័ស ឬ «បណឹ ងឧទ រណ៍ឆាបរ់ហ័ស» េនាះេយងខ ុនំឹងផ ល់ឲ្យេលកអ កនូវ «បណ ឹ ងតវ៉ឆាបរ់ហ័ស» 

និងេឆ យតបេទនឹងបណឹ ងតវ៉របស់េលកអ កក ុងរយៈេពល 24 េម៉ាង។ ្របសិនេបេលកអ កមានប  បនា ន ់ែដលពក់

ពន័ នឹងហនភិយ័ភា មៗ និងធ នធ រ ចំេពះសុខភាពរបស់េលកអ កេនាះ េលកអ កអចេស សំុ «បណ ឹ ងតវ៉ឆាបរ់ហ័ស» 

េហយេយងខ ុ ំនឹងេឆ យតបក ុងរយៈេពល 72 េម៉ាង។ 

់

វក្យសព ច្បោបស់្រមាប ់«បណ ឹ ងតវ៉ឆាបរ់ហ័ស» គ «បណឹ ងសរទុក បនា ន»់ ។ ឺ

 

្របសិនេបអច េយងខ ុនំឹងេឆ យ តបេទេលកអ កជាបនា ន។់ ្របសិនេបេលកអ កទូរស័ព មកេយងខ ុ ំេដម្បប ី ងឹ  

េយងខ ុ ំអចផ ល់ចេម យ ឲ្យេលកអ កេនេពលទូរស័ព េនាះែតម ង។ ្របសិនេបស  នភាពសុខភាពរបស់េលកអ ក

ត្រម វឲ្យេយងខ ុ ំេឆ យតបឆាបរ់ហ័ស េយងខ ុ ំនងេឹ ឆ យតប។ 

• េយងខ ុ ំេឆ យតបបណឹ ងតវ៉េសរ ទងអសំ ់ក ុងរយៈេពល 30 ៃថ តម្របតិទិន។ ្របសិនេបេយងខ ុ ំមនេិ ធ េសចក  ី

សេ្រមចក ុងរយៈេពល 30 ៃថ តម្របតិទនិេទ េដយសរែតេយងខុំ ្រត វករពត័ម៌ានបែន មេទៀត េនាះេយងខុំ នឹង 

ជូនដណឹំងដល់េលកអ កជាលយល័ក ណ៍អក្សរ។ េយងខ ុកំន៏ឹងផ ល់ជូននូវដំណឹងថ ីបផុំតអពំសី ពភាពបណឹ ង 

និងេពលេវលប៉ានស់ នដល់េលកអ កេដម្បទទួី លបានចេម យ ផងែដរ។  

• ្របសិនេបេលកអ កេធ បណ ឹ ងេដយសរែតេយងខ ុ ំបដេិសធករេសស ុំរបស់េលកអ កចេំពះ «េសចក ីសេ្រមច

ធានារ៉បរ់ងឆាបរ់ហ័ស ឬ «បណ ឹ ងឧទ រណ៍ឆាបរ់ហ័ស» េនាះេយងខ ុ ំនឹងផ ល់ឲ្យេលកអ កនូវ «បណ ឹ ងតវ៉ឆាប់

រហ័ស» និងេឆ យតបេទនឹងបណឹ ងតវ៉របស់េលកអ កក ុងរយៈេពល 24 េម៉ាង។ 

• ្របសិនេបេលកអ កកំពុងេធ បណ ឹ ងេដយសរែតេយងខ ុ ំចណំាយេពលេវលបែន មេដម្បេីធ េសចក ីសេ្រមច 

េលករធានារ៉បរ់ង េនាះេយងខុំ នឹងផ ល់ជូនេលកអ កេដយស័ យ្របវត ិនូវ «បណ ឹ ងតវ៉ឆាបរ់ហ័ស» 

េហយេឆ យតបេទនងបឹ ណឹ ងរបស់េលកអ កក ុងរយៈេពល 24 េម៉ាង។ 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9 ៖ អ ីែដល្រត វេធ ្របសិនេបេលកអ កមានប  ឬបណ ឹ ងតវ៉ 
(ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 331 ? 

 

• ្របសិនេបេយងខុំ មនិយល់្រសបជាមយួនឹងែផ កខ ះ ឬទងអំ ស់ៃនបណឹ ងតវ៉របស់េលកអ ក េយងខ ុ ំ

នឹង្របាបេ់លកអ ក េហយផល ់ឲ្យេលកអ កនូវេហតុផលរបស់េយងខ ុ ំ។ េយងខ  ុ ំនងេឹ ឆ យ តបថា 

េយងខុំ យល់្រសបជាមយួនឹងបណឹ ងតវ៉ ឬអត។់ 

J3. ពក្យបណឹ ងខងេ្រក 

េលកអ កអច្របាប ់Medicare អំពបណឹ ងតវ៉របស់េលកអ ក ី

េលកអ កកអ៏ចេផ បណ ឹ ងតវ៉របស់េលកអ កេទ Medicare ផងែដរ។ ទ្រមងបណ់ ឹ ងតវ៉ Medicare មានេន៖ 

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

Medicare ចតទុ់កបណ ឹ ងរបស់េលកអ កមនែិ មនជាករេលងេសចេឡយ េហយនងឹេ្រប្របាស់ពត័ម៌ានេនះ 

េដម្បជីួយ ែកលម ឲ្យ្របេសរេឡង នូវគុណភាពៃនកម វធិ ីMedicare។  

្របសិនេបេលកអ កមានមតិតប ឬកង ល់ណាមយួេផ្សងេទៀត ឬ្របសិនេបេលកអ កមានអរម ណ៍ថា គេ្រមាងេនះ

មនកំិ ពុងព្យោយាមេដះ្រសយប  របស់េលកអ ក សូមេហេទកនទូ់រស័ព េលខ 1-800-MEDICARE  

(1-800-633-4227)។ អ កេ្រប្របាស់ TTY អចេហទូរស័ព េទកនេ់លខ 1-877-486-2048។ ករេហទូរស័ព េនះ  

គឥតគតៃិ ថ ។ ឺ

េលកអ កអច្របាប ់Medi-Cal អំពីបណឹ ងតវ៉របស់េលកអ ក 

កម វធិី Cal MediConnect Ombuds កជួ៏ យេ ដះ្រសយប  ក ុងជំហរអព្យោ្រកឹត្យ េដម ្បធីានាថាសមាជិករបស់េយងខ  ុ ំ

ទទួលបានេសវែដលមានករធានារ៉បរ់ងែដលេយងខ ុ ំ្រត វែតផ ល់ជូន។ កម វធិ ីCal MediConnect Ombuds 

មនមាិ នទនំាកទំ់ នងជាមយួេយងខ ុ ំ ឬ្រក មហុ៊នធានារ៉បរ់ង ឬគេ្រមាងសុខភាពណាមយួេឡយ។ 

េលខទូរស័ព ស្រមាបកម ់ វធិ ីCal MediConnect Ombuds គ 1-855-501-3077។ េសវទងេំ នះ គឥតគិតៃថ ។ 

េលកអ កអច្របាប្់រកសួង្រគប្់រគងសុខភបិាលរដ  California (DMHC) អំពបណឹ ងតវ៉របស់េលកអ ក 

្រកសួងែថទសុំខភាពែដល្រគប្់រគងេដយ California (California Department of Managed Care, DMHC) 

ទទលួខុស្រត វកុ ងករដកប់  តិ េទេលគេ្រមាងសុខភាពទងំឡាយ។ េលកអ កអចេហទូរស័ពេ ទមណ លជំនួយ 

(Help Center) របស់ DMHC ស្រមាបជ់ំនួយក ុងករដកប់ណឹ ងតវ៉អំពីេសវនានារបស់ Medi-Cal ។ 

េលកអ កអចទកទងេ់ ទកន ់DMHC ្របសិនេបេលកអ ក្រត វករជំនួយក ុងករដកប់ណឹ ងតវ៉ 

ែដលទកទង់ នឹងប  បនា ន ់ឬប  ែដលពកព់ន ័ នងហឹ និភយ័បនា នន់ិងធ នធ ់ រដល់សុខភាពរបស់េលកអ ក 

ឺ ឺ

ី

www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx


េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9 ៖ អ ីែដល្រត វេធ ្របសិនេបេលកអ កមានប  ឬបណ ឹ ងតវ៉ 
(ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 332 ? 

 

េបេលកអ កកពុំងឈចឺបធ ់ នធ ់ រ េបេលកអ កមនយិ ល់្រសបនឹងេសចក ីសេ្រមចរបស់គេ្រមាងខ ុ ំអំពបណី ឹ ងតវ៉ 

របស់េលកអ ក ឬេបគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំមនបាិ នេដះ្រសយបណឹ ងតវ៉របស់េលកអ កបនា បពី់រយៈេពល 30 ៃថ  

តម្របតិទន។ិ  

េលកអ កអចទទួលបានជនំយួពមណ លជំនួយតមវធិីពីរយ៉ាង ៖ ី

• េហទូរស័ព 1 -888-466-2219។ អ កែដលថ ង ពិបាកស បឮ់ ឬពិបាកនយិាយ អចេហេទកនេ់លខ

ទូរស័ព របស់ TTY េដយឥតគិតៃថ  តមរយៈេលខ 1-877-688-9891។ ករេហទូរស័ព េនះ គឥតគិតៃថ ។ 

់

ឺ

• សូមចូលេទកនេ់គហទំពរ័របស់្រកសួង្រគប្់រគងសុខភបិាល (www.dmhc.ca.gov)។ 

េលកអ កអចដកព់ក្យបណឹ ងតវ៉ជាមយួនឹងករយិាល័យសិទ ិសីុវលិបាន។ 

េលកអ កអចដកបណ់ ឹ ងតវ៉មកកនក់រយិាល័យស្រមាបសិ់ទ ិសីុវលិៃន្រកសួងសុខភបិាល និងមនុស្សស ស បាន 

្របសិនេបេលកអ កគិតថា េលកអ កមន្រិ ត វបាន្រប្រពឹត ចេំពះេដយយុត ិធម្៌រតម្រឹ ត វេទេនាះ។ ឧទហរណ៍ េលកអ ក

អចដកប់ណ ឹ ងតវ៉អពំីភាពមានលទ ភាពេចញចូលបានស្រមាបជ់នពិករឬជំនួយែផ កភាសបាន។ 

េលខទូរស័ព ស្រមាបក់រយិាល័យស្រមាបសិ់ទ ិសីុវលិគឺ 1-800-368-1019។ អ កេ្រប្របាស់ TTY គួរេហមកេលខ  

1-800-537-7697 ។ េលកអ កកអ៏ចចូលេទកន ់www.hhs.gov/ocr ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន មផងែដរ។  

េលកអ កកអ៏ចនឹងទកទង់ ករយិាល័យ្របចតំំ បនស់្រមាបក់រយិាល័យសិទ ិសីុវលិផងែដរតមរយៈ៖ 

Office for Civil Rights 

U.S. Department of Health and Human Services 

90 7th Street, Suite 4-100 

San Francisco, CA 94103  

ទូរស័ព ៖ 1-800-368-1019 

TTY: 1-800-537-7697 

ទូរសរ: 1-202-619-3818 

 

េលកអ កកអ៏ចមានសិទ ិផងែដរេនេ្រកមច្បោបជនព់ ិករអេមរកិ នងិេនេ្រកមច្បោបសិ់ទស ិ ុ ីវលិ Unruch។ 

អ កអចទកទងេ់ ទកនកម ់ វធិី Cal MediConnect Ombuds ស្រមាបជ់ំនួយ។ េលខទូរស័ព គ 1-855-501-3077។ ឺ

http://www.dmhc.ca.gov/
http://www.hhs.gov/ocr


េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9 ៖ អ ីែដល្រត វេធ ្របសិនេបេលកអ កមានប  ឬបណ ឹ ងតវ៉ 
(ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។  េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 333 ? 

 

េលកអ កអចដកព់ក្យបណឹ ងតវ៉ជាមយួនឹងអង ភាពែកលម គុណភាពបាន 

េនេពលែដលបណឹ ងតវ៉របស់េលកអ កទកទ់ងនឹងគុណភាពៃនករែថទ ំេលកអ កកម៏ានជេ្រមស ពីរផងែដរ ៖ 

• ្របសិនេបេលកអ កចងប់ាន េលកអ កអចេធ បណ ឹ ងតវ៉អពំីគុណភាពៃនករែថទសុំខភាពេដយផា ល់េទ

អង ភាពែកលម គុណភាព (េដយមនិចបំាច ់េធ បណ ឹ ងមកេយងខុំ េទ)។  

• ឬ េលកអ កអចេធ បណ ឹ ងតវ៉របស់េលកអ កមកេយងខ ុ ំ និងេទកនអ់ង ភាពែកលម គុណភាពបានផងែដរ។ 

្របសិនេបេលកអ កេធ បណ ឹ ងតវ៉េទអង ភាពេនះ េយងខ ុនំងេឹ ធ ករជាមយួពកួេគេដម្ប េដី ះ្រសយ

បណឹ ងតវ៉របស់េលកអ ក។ 

អង ភាពែកលម គុណភាព គជឺា្រក មេវជ បណិ តវជិា ជីវៈ និងេលកអ កជំនាញែថទសុំខភាពេផ្សងេទៀត

ែដល្រត វបានជួលេដយរដ ភបិាលសហពន័  េដម្ប ពីនិត្យិ  នងែកលម ករែថទែដំ លផ ល់ជូនេលកអ កជងំឺរបស់ 

Medicare។ េដម្បែីសងយ ល់បែន មអពីំអង ភាពេលកកម ស់គុណភាព សូមេមល ជំពូកទ ី2។ 
ិ

េនរដ  California អង ភាពែកលម គុណភាព្រត វបានេគេហថា Livanta។ េលខទូរស័ពស ្រមាប ់Livanta គ  

1-877-588-1123 (TTY: 1-855-887-6668)។ 
ឺ



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 334 ? 

 

ជំពូកទី 10៖ ករប  បស់មាជិកភាពរបស់េលកអ កេនកុ ងគេ្រមាង  

Cal MediConnect 

េសចក េផ ម ី

េនក ុងជំពូកេនះ ្របាបអ់ំពីរេបៀបែដលេលកអ កអចប  បស់មាជិកភាពេលកអ កេនក ុងគេ្រមាង Cal MediConnect 

របស់េយងខ ុ ំ និងពជីេ្រមស ធានារ៉បរ់ងសុខភាពេលកអ កេ្រកយេពលែដលេលកអ កចកេចញពីគេ្រមាង។ 

្របសិនេបេលកអ កចកេចញពីគេ្រមាងេយងខុំ  េលកអ កនងេឹ នែតសិ តេនក ុងកម វធិី Medicare និង Medi-Cal 

ដែដលដរបណាេលកអ កេនមានសិទ ិទទួលបាន។ ពក្យគន ឹះនងនិ ិយមនយ័របស់វមានេនក ុងលំដបអក្ស់ រ 
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A. េពលែដលេលកអ កអចប បសមាជកភាពរបសេលកអ កេនក ងគេ្រមាង  
Cal MediConnect របសេយងខ  

 ់ ិ ់ ុ
់  ុ ំ

អ កអចប  បស់មាជិកភាពរបស់អ កេនក ុង Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) 

េពលណាកប៏ានេនកុ ងឆា េំនះេដយករចុះេឈ ះកុ ងគេ្រមាង Medicare Advantage មយួេទៀត ឬេដយករចុះេឈ ះ 

ចូលក ុងគេ្រមាង Cal MediConnect មយួេទៀតឬកក៏រផា ស់បូ រេទគេ្រមាង Original Medicare កប៏ាន។ 

សមាជិកភាពរបស់េលកអ កនឹង្រត វប  បេ់នៃថ ចុងេ្រកយៃនែខែដលេយងខុំ ទទលួបានសំេណ សំុរបស់េលកអ ក េដម្ប ី
េធ ករផា ស់ប ូរគេ្រមាងេលកអ ក។ ឧទហរណ៍ ្របសិនេបេយងខ ុ ំទទលួបានសំេណ សំុរបស់េលកអ កេនៃថ ទ18 ែខ

មករ េនាះករធានារ៉បរ់ងរបស់េលកអ កជាមយួគេ្រមាងេយងខ ុ ំនឹង្រត វបានប  បេ់នៃថ ទ31 ែខមករ។ ករធានា

រ៉បរ់ងថ ីរបស់េលកអ កនង្រត វចបេ់ផ មេនៃថទ មយួៃនែខបនា ប ់(ៃថ ទ 1 ែខកុមៈ េនក ងឧទហរណ៍េនះ)។ 

ី

ី

ឹ ី ី ុ

េនេពលេលកអ កប  បស់មាជិកភាពរបស់េលកអ កេនក ុងគេ្រមាងរបស់េលកអ ក េលកអ កនឹង្រត វបានចុះ 

េឈ ះកុ ង Medi-Cal ែដលបាន្រគប្់រគងគេ្រមាងែថទសំ្រមាបជ់ាជេ្រមស ស្រមាបេ់លកអ ក ស្រមាបេ់សវកម   

Medi-Cal របស់េលកអ ក លុះ្រតែតេលកអ កេ្រជសេរស យកគេ្រមាង Cal MediConnect េផ្សងេទៀត។ េលកអ កក៏

អចេ្រជសេរស នូវជេ្រមស ៃនករចុះេឈ ះេនក ុង Medicare របស់េលកអ កេនេពលែដលេលកអ កប  ប់

សមាជិកភាពេលកអ កេនក ុងគេ្រមាងេយងខុំ ។ ្របសិនេបេ លកអ កចកេចញពីគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ 

េលកអ កអចទទួលបានពត័ម៌ានអំពី៖ 

• ជេ្រមស  Medicare េនកុ ងតរងេនទំពរ័ទី 339។ 

• េសវកម  Medi-Cal េនទំពរ័ 341។ 

េលកអ កអចទទួលបានពត័ម៌ានបែន មអំពីរេបៀបែដលេលកអ កអចប  បស់មាជិកភាពរបស់េលកអ កេដយករេហ

ទូរស័ព មក៖ 

• េសវបេ្រមស មាជិកតមរយៈ 1-855-464-3571 (TTY: 711) ពីេម៉ាង 8 ្រពកដលឹ ់ 8 ្រពកឹ 

ចបព់ីៃថ ចន ័ ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថឈ បស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរ

ទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថេ ធក របនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឥតគិតៃថ ។  ឺ
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•

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 337 ? 

 

 ែផ កជេ្រមស ែថទសុំខភាពតមេលខ 1-844-580-7272, ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រកចបពី់េម៉ាង 8:00 

្រពឹកដល់េម៉ាង 6:00 ល ច។ អ កេ្រប TTY គួរទូរស័ព េទេលខ 1-800-430-7077 ។  

• កម វធិីជនួំ យធានារ៉បរ់ងសុខភាពរដ  (SHIP) កម វធិីគា្ំរទនិង្របឹក្សោេយាបល់េលករធានារ៉បរ់ងសុខភាពរដ  

California (HICAP) តមេលខទូរស័ព  1-800-434-0222 ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រកពីេម៉ាង 8:00 ្រពឹកដល់េម៉ាង 

5:00 ល ច។ ស្រមាបពត់ ម៌ានបែន មឬែស ងរកករយិាល័យ HICAP ក ុងតបំនរ់បស់អ ក សូមចូលេទកន ់

www.aging.ca.gov/HICAP/។ 

• កម វធិី Cal MediConnect Ombuds តមរយៈេលខ 1-855-501-3077 ចបព់ៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក ពេម៉ាង 

9:00 ្រពកឹ ដល់េម៉ាង 5:00 ល ច។ អក េ្រប្របាស់ TTY គរួេហេទកនេ់លខ 1-855-847-7914 ។  
ី ី

• Medicare តមរយៈេលខ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 24 េម៉ាងក ុងមយួៃថ  7 

ៃថ ក ុងមយួសបា ហ៍។ អ កេ្រប្របាស់ TTY គួរេហេទកនេល់ ខ 1-877-486-2048 ។ 

កំណតស់មា ល់៖ ្របសិនេបេលកអ កសិតេ នក ុងកម វធិី្រគប្់រគងឱសថ េនាះេលកអ កមនអិ ចផា ស់ប ូរគេ្រមាងបានេទ។ 

េមលជំពូកទី 5  ស្រមាបព់ត័ម៌ានអំពីកម វធិី្រគប្់រគងឱសថ។ 

B. វធប បសមាជកភាពរបសេលកអ កេនក ងគេ្រមាង Cal MediConnect របសេយងខ  ិ ី  ់ ិ ់ ុ ់  ុ ំ

្របសិនេបេលកអ កសេ្រមចចត ិ ប  បស់មាជកិភាពរបស់េលកអ ក សូមជូនដណឹំងេទ Medi-Cal ឬ Medicare ថា

េលកអ កចងច់កេចញព Health Net Cal MediConnect ៖ ី

• េហទូរស័ព េទកនែ់ផ កជេ្រមស ែថទសុំខភាពតមរយៈេលខ 1-844-580-7272, ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រកចប ់

ពីេម៉ាង 8:00 ្រពឹកដល់េម៉ាង 6:00 ល ច។ អក េ្រប TTY គរួទូរស័ព េទកនេ់លខ 1-800-430-7077 ឬ 

• សូមទូរស័ព េទកន ់Medicare តមរយៈេលខ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), 24 េម៉ាង 

ក ុងមយួៃថ  7 ៃថ ក ុងមយួសបា ហ៍។ អ កេ្រប្របាស់ TTY (អ កែដលមានករលំបាកក ុងករស ប ់ឬនយិាយ)  

គួរទូរស័ព េទកនេ់លខ 1-877-486-2048។ េនេពលែដលេលកអក ទូរស័ព េទ 1-800-MEDICARE 

េលកអ កកអ៏ចេធ ករចុះេឈ ះេនក ុងគេ្រមាងសុខភាព ឬឱសថ Medicare មយួេផ្សងេទៀតបានផងែដរ។  

ពត័ម៌ានបែន មសី ពីករទទួលេសវ Medicare របស់េលកអ កេនេពលេលកអ កចកេចញពីគេ្រមាងេយងខុំ  

មានបង ញេនក ុងតរងេនទំពរ័ទី 341។ 

http://www.aging.ca.gov/HICAP/


េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 10 ៖ ករប  បស់មាជិកភាពរបស់េលកអ កេនក ុងគេ្រមាង  
Cal MediConnect 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 338 ? 

 

C. វធចលរមក ងគេ្រមាង Cal MediConnect េផ្សងៗេទៀត ិ ី ូ ួ ុ

្របសិនេបេលកអ កមានបណំងចងទទ់ ួលបានអត ្របេយាជន ៍Medicare នង Medi-Cal រមួគា ពីគេ្រមាងែតមយួ 

េនាះេលកអក អចចូលរមេួ នក ុងគេ្រមាងមយួេផ្សងេទៀតរបស់ Cal MediConnect ។  
ិ

េដម្បចុីះេឈ ះេនក ុងគេ្រមាងមយួេផ្សងេទៀតរបស់ Cal MediConnect េលកអ ក្រតវ ៖  

• សូមេហទូរស័ព េទកនែ់ផក ជេ្រមស ែថទសុំខភាពតមរយៈេលខ 1-844-580-7272, 

ពីៃថ ចន ័ ដល់ៃថ សុ្រកចបពី់េម៉ាង 8:00 ្រពឹកដល់េម៉ាង 6:00 ល ច។ អ កេ្រប  TTY គួរទូរស័ព េទកនេ់លខ  

1-800-430-7077 ។ សូម្របាបព់ួកេគថា េលកអ កចងច់កចញពីគេ្រមាង Health Net Cal MediConnect 

េហយចងច់ូលរមេួ នក ុងគេ្រមាងមយួេផ្សងេទៀតរបស់ Cal MediConnect ។ ្របសិនេបេ លកអ កមន្របាកដថា 

េលកអ កចងច់ូលរមេួ នក ុងគេ្រមាងមយួណា េនាះពួកេគអច្របាបេ់លកអ កពគេ្រមាងដៃទេទៀត

ែដលមានេនក ងតំបនេ់លកអ ក។ 

ិ

ី

ុ

ករធានារ៉បរ់ងរបស់អ ក ជាមយួ Health Net Cal MediConnect នឹងប  បេ់នៃថច ុងេ្រកយៃនែខែដលេយង  

ទទួលបានសំេណ ររបស់អ ក។ 

D. វធទទួលបានេសវកម  Medicare និង Medi-Cal ដចេដយែឡកពគា ិ ី ់ ី  

្របសិនេបេលកអ កមនចងច់ុះេឈ ះេនក ុងគេ្រមាងេផ្សងេទៀតរបស់ Cal MediConnect បនា បព់ីេលកអ កចកេចញព 

Health Net Cal MediConnect េនាះេលកអ កនឹង្រត វ្រតឡបមក់ ទទួលេសវកម  Medicare និង Medi-Cal របស់

េលកអ កវញិដចេ់ដយែឡកពីគា ។ 

ិ ី

D1. វធីិទទួលបានេសវកម  Medicare របស់េលកអ ក 

េលកអ កនឹងមានជេ្រមស មយួអំពីវធិីែដលេលកអ កទទលួបានអត ្របេយាជន ៍Medicare របស់េលកអ ក។ 

េលកអ កមានជេ្រមស បយ៉ីាង េដម្បទទី ួលបានេសវកម  Medicare របស់េលកអ ក។ េដយេ្រជសេរស នូវ

ជេ្រមស ណាមយួ េលកអ កនងឹប  បស់មាជកិភាពរបស់េលកអ កេដយស ័យ្របវតិ េនក ុងគេ្រមាង Cal 

MediConnect របស់េយងខ ុ។ំ  



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 10 ៖ ករប  បស់មាជិកភាពរបស់េលកអ កេនក ុងគេ្រមាង  
Cal MediConnect 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 339 ? 

 

1. េលកអ កអចផា ស់បូ រេទកន៖់ 

គេ្រមាងសុខភាពរបស់ Medicare (ដូចជាគេ្រមាង 
Medicare Advantage) ឬ្របសិនេបេលកអ ក 
បំេពញបានតមលក ខណ ទមទរេដម្បមីានគុណ 
សម្បត ិ្រគប្់រគាន ់នងរិ ស់ក ុងតំបនេ់សវកម  
កម វធិីែថទជនចំ ស់ជរ្រគប្់របេភទ (PACE) 

ខងេ្រកមេនះ គជាអ ីែដលេលកអ ក្រត វអនុវត តម៖ 

សូមទូរស័ព េទកន ់Medicare តមរយៈេលខ  

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

24 េម៉ាងក ុងមយួៃថ  7 ៃថ កុ ងមយួសបា ហ៍។  

អ កេ្រប្របាស់ TTY គួរេហេទកនេ់លខ  

1-877-486-2048 ។ 

ស្រមាបសំ់ណួរអពំី PACE សូមេហទូរស័ព េទកន ់

េលខ 1-855-921-PACE (7223)។ 

្របសិនេបេលកអ ក្រត វករជនំួយ ឬពត័មាន៌ បែន ម៖  

ឺ

• សូមទូរស័ព េទកនកម ់ វធិី្របក្សោឹ  

និងគា្ំរទេយាបល់អពីំករធានារ៉បរ់ងសុខភាព 

(HICAP) ៃនរដ  California តមរយៈេលខ  

1-800-434-0222 ចបព់ៃថចន  ដល់ៃថ សុ្រក  

ពេម៉ាង 8:00 ្រពឹក ដល់េម៉ាង 5:00 ល ច។ 

ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម ឬេដម ្បែីស ងរក 

ករយិាល័យ HICAP ក ុងតំបនរ់បស់េលកអ ក 

សូមចូលេមល េគហទំពរ័ 

ី

ី

www.aging.ca.gov/HICAP/ ។ 

េលកអ កនឹង្រត វបានលុបេឈ ះេចញេដយស ័យ

្របវត ិពី Health Net Cal MediConnect េនេពល

ែដលករធានារ៉បរ់ងេនក ុងគេ្រមាងថ ីរបស់េលកអ ក

បានចបេ់ផ ម។ 

http://www.aging.ca.gov/HICAP/


េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 10 ៖ ករប  បស់មាជិកភាពរបស់េលកអ កេនក ុងគេ្រមាង  
Cal MediConnect 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 340 ? 

 

2. េលកអ កអចផា ស់បូ រេទកន៖់ 

Original Medicare េដយមាន 
គេ្រមាងឱសថ្រត វករេវជប    Medicare 
ដចេ់ដយែឡក  

ខងេ្រកមេនះ គជាអ ីែដលេលកអ ក្រត វអនុវត តម៖ 

សូមទូរស័ព េទកន ់Medicare តមរយៈេលខ  

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

24 េម៉ាងក ុងមយួៃថ  7 ៃថ កុ ងមយួសបា ហ៍។  

អ កេ្រប្របាស់ TTY គួរេហេទកនេ់លខ  

1-877-486-2048 ។ 

្របសិនេបេលកអ ក្រត វករជនំួយ ឬពត័មាន៌ បែន ម៖  

ឺ

• សូមទូរស័ព េទកនកម ់ វធិី្របក្សោឹ  

និងគា្ំរទេយាបល់អពីំករធានារ៉បរ់ងសុខភាព 

(HICAP) ៃនរដ  California តមរយៈេលខ  

1-800-434-0222 ចបព់ៃថចន  ដល់ៃថ សុ្រក  

ពេម៉ាង 8:00 ្រពឹក ដល់េម៉ាង 5:00 ល ច។ 

ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម ឬេដម ្បែីស ងរក 

ករយិាល័យ HICAP ក ុងតំបនរ់បស់េលកអ ក 

សូមចូលេមលេគហទំពរ័ 

ី

ី


www.aging.ca.gov/HICAP/ ។ 

េលកអ កនឹង្រត វបានលុបេឈ ះេចញេដយស ័យ

្របវត ិព Health Net Cal MediConnect េនេពល

ែដលករធានារ៉បរ់ង Original Medicare របស់

េលកអ កបានចបេ់ផ ម។ 

ី

http://www.aging.ca.gov/HICAP/


េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 10 ៖ ករប  បស់មាជិកភាពរបស់េលកអ កេនក ុងគេ្រមាង  
Cal MediConnect 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 341 ? 

 

3. េលកអ កអចផា ស់បូ រេទកន៖់ 

Original Medicare េដយគា នគេ្រមាងឱសថ្រត វ 
ករេវជ ប   Medicare ដចេ់ដយែឡកមយួ 

កំណតស់មា ល់៖ ្របសិនេបេលកអ កផា ស់ប ូរេទ 

Original Medicare េហយមនបានចុះេឈ ះេនក ុង

គេ្រមាងឱសថ្រត វករេវជប    Medicare 

ដចេ់ដយែឡក េនាះ Medicare អចនងចឹ ុះេឈ ះ

េលកអ កេនក ុងគេ្រមាងឱសថ លុះ្រតែតេលកអ ក

្របាប ់Medicare ថា េលកអ កមនចងច់ូលរមេួ នក ុង

គេ្រមាងេនះ។  

េលកអ កគប្បបី ្ឈបក់រធានារ៉បរ់ងេលឱសថតម 

េវជ ប   ែតក ុងករណីែដលេលកអ កមានករធានា

រ៉បរ់ងឱសថពី្របភពមយួេទៀត ដូចជានេិយាជក 

ឬសហជីពជាេដម ។ ្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ 

ថាេតេលកអ ក្រត វករករធានារ៉បរ់ងែផ កឱសថ

ឬអត ់សូមទូរស័ព េទកនក់មវ ធិី្របឹក្សោ 

និងគា្ំរទេយាបល់អពីំករធានារ៉បរ់ងសុខភាពៃនរដ  

California (HICAP) តមរយៈេលខ  

1-800-434-0222 ពីៃថ ចន  ដល់ៃថ សុ្រក  

ពីេម៉ាង 8:00 ្រពឹកដល់េម៉ាង 5:00 ល ច។ 

ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម ឬេដម ្បែីស ងរកករយិាល័យ 

HICAP េនក ុងតបំនរ់បស់េលកអ ក 

សូមចូលេមល េគហទំពរ័ែដលមានអសយដ ន 

ិ

ិ

www.aging.ca.gov/HICAP/។ 

ខងេ្រកមេនះ គជាអ ីែដលេលកអ ក្រត វអនុវត តម៖ 

សូមទូរស័ព េទកន ់Medicare តមរយៈេលខ  

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

24 េម៉ាងក ុងមយួៃថ  7 ៃថ កុ ងមយួសបា ហ៍។  

អ កេ្រប្របាស់ TTY គួរេហេទកនេ់លខ  

1-877-486-2048 ។ 

្របសិនេបេលកអ ក្រត វករជនំួយ ឬពត័មាន៌ បែន ម៖  

ឺ

• សូមទូរស័ព េទកនកម ់ វធិី្របក្សោឹ  

និងគា្ំរទេយាបល់អពីំករធានារ៉បរ់ងសុខភាព 

(HICAP) ៃនរដ  California តមរយៈេលខ  

1-800-434-0222 ចបព់ៃថចន  ដល់ៃថ សុ្រក  

ពេម៉ាង 8:00 ្រពឹក ដល់េម៉ាង 5:00 ល ច។ 

ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម ឬេដម ្បែីស ងរក 

ករយិាល័យ HICAP ក ុងតំបនរ់បស់េលកអ ក 

សូមចូលេមល េគហទំពរ័ 

ី

ី

www.aging.ca.gov/HICAP/ ។ 

េលកអ កនឹង្រត វបានលុបេឈ ះេចញេដយស ័យ

្របវត ិព Health Net Cal MediConnect េនេពល

ែដលករធានារ៉បរ់ង Original Medicare របស់

េលកអ កបានចបេ់ផ ម។ 

ី

 

http://www.aging.ca.gov/HICAP/
http://www.aging.ca.gov/HICAP/


េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 10 ៖ ករប  បស់មាជិកភាពរបស់េលកអ កេនក ុងគេ្រមាង  
Cal MediConnect 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 342 ? 

 

D2. រេបៀបេដម្បទីទួលបានេសវកម  Medi-Cal របស់េលកអ ក 

្របសិនេបអ កចកេចញពីគេ្រមាង Cal MediConnect  របស់េយង អ កអចនឹងចុះេឈ ះេនក ុងគេ្រមាងែថទសុំខ 

ភាពតមករ្រគប្់រគងរបស់ Medi-Cal េទតមជេ្រមស របស់អ ក។ 

េសវកម  Medi-Cal របស់េលកអ ករមួប  ូ លទងំេសវ និងករគា្ំរទរយៈេពលែវង នងកិ រែថទសុំខភាពផ ូវចិត ។  

េនេពលេលកអ កសំុប  បជ់ាសមាជិកេនកុ ងគេ្រមាង Cal MediConnect របស់េយង ខុំ  េលកអ កនឹង្រត វឲ្យ  

Health Care Options ដងឹពីគេ្រមាងែថរក្សោ Medi-Cal ែដលេលកអ កចងចូ់លរម។ួ  

• សូមេហទូរស័ព េទកនែ់ផក ជេ្រមស ែថទសុំខភាពតមរយៈេលខ 1-844-580-7272, 

ពីៃថ ចន ័ ដល់ៃថ សុ្រកចបពី់េម៉ាង 8:00 ្រពឹកដល់េម៉ាង 6:00 ល ច។ អ កេ្រប  TTY គួរទូរស័ព េទកនេ់លខ  

1-800-430-7077 ។ ្របាបពួ់ កេគថាេលកអ កចងេ់ចញពីគេ្រមាង Health Net Cal MediConnect 

េហយមកចូលរមួក ុងគេ្រមាងែថទែំដល្រគប្់រគងេដយ Medi-Cal វញ ។ ្របសិនេបេលកអ កមន្របាកដថា 

េលកអ កចងច់ូលរមេួ នក ុងគេ្រមាងមយួណា េនាះពួកេគអច្របាបេ់លកអ កពគេ្រមាងដៃទេទៀត

ែដលសិតេ នក ុងតំបនេ់លកអ ក។  

ិ ិ

ី

េនេពលែដលេលកអ កប  បស់មាជិកភាពរបស់េលកអ កជាមយួគេ្រមាង Cal MediConnect របស់េយងខ ុ ំ

េនាះេលកអក នឹងទទួលបានបណ័ សមា ល់សមាជកិថ ីមយួ េសៀវេភែណនាសំមាជកិថ ីមយួនិងប  ីេឈ ះ 

អ កផ ល់េសវែថទនំិងឱសថស នថ មីយួស្រមាបក់រធានារ៉បរ់រង Medi-Cal របស់េលកអ ក។ 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 10 ៖ ករប  បស់មាជិកភាពរបស់េលកអ កេនក ុងគេ្រមាង  
Cal MediConnect 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 343 ? 

 

E. បន ទទួលបានេនេសវេវជ ស ស នងឱសិ ថរបស់េលកអ កតមរយៈគេ្រមាងពួកេយងខ ុ ំ 

រហតដលកតសមាជកេលកអ ក្រត វបានប ប ូ ់ ិ  ់

្របសិនេបេលកអ កចកេចញពី Health Net Cal MediConnect េនាះ វអចនងឹ្រត វករេពលខ ះ មុនេពលែដល

សមាជិកភាពរបស់េលកអ កប  ប ់េហយករធានារ៉បរ់ង Medicare និង Medi-Cal ថ រីបស់េលកអ កចប់

េផ មដំេណ រករ។ សូមេមល ទពំរ័ទី 335 ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម។ ក ុងអំឡុងេពលេនះ េលកអ កនឹងបន ទទួល

បានករែថទសុំខភាព នងឱសថេលកអ កតមរយៈគេ្រមាងរបស់េយងខ ំ។ ិ  ុ

• េលកអ កគួរេ្រប្រ បាស់ឱសថស នក ុងបណា ញរបស់េយងខុំ  េដម្បទទួី លបានករផ តផ ់ ងឱស់ ថតម
េវជ ប  េលកអ ក។ ជាធម ត ឱសថតមេវជ ប  របស់អ កអច្រត វបានធានារ៉បរ់ងេទបាន 

ទល់ែតទងេំ នាះ្រត វបានេចញឲ្យេដយឪសថស នក ុងបណា ញ ែដលរមមាួ នទងតំ មរយៈ 

េសវកម រឪសថស នប  ទញិតមសំបុ្រតរបស់េយងខ  ុ ំផងែដរ។ 

• ្របសិនេបេលកអ កចូលស្រមាកក ុងមនី រេពទ្យចំៃថ ែដលបណ័ សមាជិករបស់េលកអ កផុតកណំត ់ៃថស  កេ់ន
ក ុងមន ីរេពទ្យ ជាទូេទនឹង្រត វបានធានារ៉បរ់ងេដយគេ្រមាង Cal MediConnect របស់េយងខ ុ ំ រហូតដល់េពល
ែដលេលកអ កេចញពមន ីរេពទ្យ។ ករណីេនះនងេឹ កតមានេឡង េទះបីជាករធានារ៉បរ់ងសុខភាពថ ីរបស់

េលកអ កចបេ់ផ ម មនុេពលែដលេលកអ កេចញពមន ីរេពទ្យកេ៏ដយ។ 
ី

ី



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 10 ៖ ករប  បស់មាជិកភាពរបស់េលកអ កេនក ុងគេ្រមាង  
Cal MediConnect 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 344 ? 

 

F. ស នភាពេផ្សងេទៀតេនេពលែដលសមាជកភាិ ពរបស់េលកអ កេនក ុងគេ្រមាង 

Cal MediConnect របសេយងខ  ប  ប ់

 

់  ុ ំ

ខងេ្រកមេនះ គឺជាករណីេនេពលែដល Health Net Cal MediConnect ្រត វែតប  បស់មាជិកភាពរបស់េលកអ ក

េនក ុងគេ្រមាង៖ 

• ្របសិនេបមានករផា កនូវករធានារ៉បរ់ងៃន Medicare Part A នងិ Part B របស់េលកអ ក។ 

• ្របសិនេបេលកអ កែលងមានលក ណៈសម្បត ិ្រគប្់រគានស់្រមាបក់ម វធិ ីMedi-Cal តេទេទៀតេហយ។ 

គេ្រមាងេយងខ ុ ំគស្រមាបេ់លកអ កែដលមានលក ណៈសម្បត ិ្រគប្់រគានស់្រមាបទ់ងំកម វធិី Medicare និង 

Medi-Cal។ រដ  California ឬ Medicare នងឹលុបេឈ ះរបស់េលកអ កេចញពីគេ្រមាង  

Health Net Cal MediConnect េហយេលកអ កនឹងវលិ្រតឡបេ់ទកនគ់េ្រមាង Original Medicare វញិ។  

្របសិនេបេលកអ កទទលួបានជំនួយបែន មេដម ្បបងី ៃ់ថ ឱសថ្រត វករេវជប    Medicare Part D របស់

េលកអ ក CMS នឹងចុះេឈ ះេលកអ កេដយស ័យ្របវត ិេទក ុងគេ្រមាងឱសថ្រត វករេវជ ប  របស់ 

Medicare។  ្របសិនេបអ កមានលក ណៈសម្បត ិជាថ ីម ងេទៀតសំរប ់Medi-Cal េហយ មានបំណងចងចុ់ះ 

េឈ ះចូលជាថី េនកុង គេ្រមាង Health Net Cal MediConnect, អ ក្រត វេហទូរស័ព េទកនែ់ផ កជេ្រមស  

ែថទសុំខភាពតមរយៈេលខ 1-844-580-7272, ពីៃថ ចន ័ ដល់ៃថ សុ្រកចបពី់េម៉ាង 8:00 ្រពឹកដល់េម៉ាង  

5:00 ល ច។ អក េ្រប TTY គរួទូរស័ព េទកនេ់លខ 1-800-430-7077។  ចូរ្របាបពួ់ កេគេអយដឹងថាអ ក 

ចងចូ់លរមួសរជាថ ីជាមយួ Health Net Cal MediConnect។ 

ឺ

• ្របសិនេបេលកអ កផា ស់ប ូរទលំីេនេទេ្រកតំបនេ់សវកម របស់េយងខ ុ ំ។  

• ្របសិនេបេលកអ កេនេ្រកតបំនេ់សវកម របស់េយងខ ុកំ ុងរយៈេពលេលសពី្របាមំយួែខ។  

o ្របសិនេបេលកអ កផា ស់ប ូរទលំីេន ឬេធ ដំេណ ររយៈេពលយូរ េលកអ ក្រត វេហទូរស័ព េទ

កនេ់សវកម បេ្រមសមាជិកេដម្បែីស ងរកឲ្យេឃញថាេតទកីែន ងែដលេលកអ កផា ស់ប ូរទីលំេន ឬេធ 
ដំេណ រេទកនេ់នាះ ស ិតេនក ុងតបំនេ់សវកម របស់េយងខ ុ ំែដរឬេទ។ 

• ្របសិនេបេលកអ កចូលពន នាគារ ឬជាបគុ់កេដយសរបទេល សឧ្រកិដ ។ 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 10 ៖ ករប  បស់មាជិកភាពរបស់េលកអ កេនក ុងគេ្រមាង  
Cal MediConnect 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 345 ? 

 

• ្របសិនេបេលកអ កកុហក ឬលកទុ់កពត័មាន៌ អំពករធានារ៉បរ់ងេផ្សងេទៀតែដលេលកអ កមាន ចំេពះឱសថ

្រត វករេវជ ប  ។ 
ី

• ្របសិនេបេលកអ កមនែិ មនជាពលរដ អេមរកិ ឬមនិមានវត មានេដយ្រសបច្បោបេ់នក ុងសហរដ អេមរក។ិ   

េលកអ ក្រត វែតជាពលរដ អេមរកិ ឬមានវត មានេដយ្រសបច្បោបេ់នក ុងសហរដ អេមរកិេដម្បកី យជាសមាជកិៃន 

គេ្រមាងេយងខ ុ ំ។ មណ លស្រមាបេ់សវកម  Medicare និង Medicaid នឹងជ្រមាបជូនដណឹំងដល់េយងខ  ុ ំ 

្របសិនេបេលកអ កមនមាិ នលក ណៈ្រគប្់រគានេ់ដម្បបន ី សិតេ នជាសមាជិកេដយែផ កេលមូលដ នេនះ។ 

េយងខ ុ ំ្រត វែតលុបេឈ ះេលកអ កេចញ ្របសិនេបេលកអ កមនបំិ េពញបាន្រគបត់មលក ខណ ទមទរត្រម វេនះ 

េទេនាះ។  

្របសិនេបេលកអ កែលងមានលក ណៈសម្បត ិ្រគប្់រគានស់្រមាបកម ់ វធិ ីMedi-Cal ឬស នភាពេលកអ កបានផា ស់ 

ប ូរែដលេធ ឲ្យេលកអ កែលងមានសិទ ិទទលួបាន Cal MediConnect តេទេទៀត េលកអ កអចនឹងបន ទទួល 

បានអត ្របេយាជនេ៍លកអ កពី Health Net Cal MediConnect ស្រមាបរ់យៈកលពីរែខបែន មេទៀត។ 

េពលេវលបែន មេនះនឹងអនុ  តេលកអ កឲ្យែកត្រម វពត័ម៌ានអំពីភាពមានសិទ ិទទួលបានរបស់េលកអ ក្របសិនេប 
េជឿជាកថ់ាេលកអ កេនែតមានសិទ ិស័ក ិសមដែដល។ េលកអ កនងទទួឹ លបានលិខិតពីេយងខ ុ ំអំពីករផា ស់បូ រេន 

េលភាពមានសិទ ិស័ក ិសមរបស់េលកអ កេដយមានករែណនាេំដម្បែីកត្រម វពត័ម៌ានពភីាពមានសិទ ិស័ក ិស 

មរបស់េលកអ ក។  

• េដម្បសិី តេនជាសមាជកិៃន Health Net Cal MediConnect េលកអ ក្រត វែតមានលក ណៈ 

សម្បត ិ្រគប្់រគានម់ ងេទៀតេន្រតឹមៃថ ចុងេ្រកយៃនរយៈេពលពីរែខេនាះ។  

• េបេលកអ កមនមាិ នលក ណៈសម្បត ិ្រគប្់រគានេ់ន្រតឹមចុងប  បៃ់នរយៈេពលពីរែខេនាះេទ 

េលកអ កនឹង្រត វបានេគលុបេឈ ះេចញពី Health Net Cal MediConnect។ 

ក ុងករណីែដលេយងខ ុ ំទទលួបានករអនុ  តជាមនុពី Medicare និង Medi-Cal េយងខ  ុ ំកអ៏ចឲ្យេលកអ កចកេចញ

ពគេ្រមាងេយងខុំ ស្រមាបម់ូលេហតុមយួចំននួដូចខងេ្រកម៖ ី

• ្របសិនេបេលកអ កមានេចតនាផល ់ពត័ម៌ានមនពត េនេពលែដលេលកអ កចុះេឈ ះចូលក ុងគេ្រមាងរបស់

េយងខ ុ ំ េហយពត័ម៌ានែដលេលកអ កបានផ ល់ជូនេនាះ បះ៉ពល់ដល់សិទ ទទួលបានរបស់េលកអ កេនក ុង

គេ្រមាងេយងខ ុ ំ។ 

ិ ិ



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 10 ៖ ករប  បស់មាជិកភាពរបស់េលកអ កេនក ុងគេ្រមាង  
Cal MediConnect 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 346 ? 

 

• ្របសិនេបេលកអ កេនែតបន ្រប្រពឹត ឥរយិាបថែដលរខំន និងេធ ឲ្យពិបាកដល់េយងខ ុ ំក ុងករផ ល់ករែថទំ

េវជ ស ស ស្រមាបេ់លកអ ក និងសមាជិកេផ្សងេទៀតេនក ុងគេ្រមាងេយងខ ុ ំ។ 

• ្របសិនេបេលកអ កបេណា យឲ្យអ កណាមា កេ់ទៀតេ្រប្របាស់បណ័ សមា ល់សមាជកិរបស់េលកអ កេដម្បទីទួល

បានករែថទេំវជ ស ស ។ 

o ្របសិនេបេយងខ ុ ំប  បស់មាជិកភាពរបស់េលកអ ក េដយសរមូលេហតុេនះ Medicare 

អចនឹងឲ្យអគ អធិករកិច េធ ករេសុបអេង តេទេលករណីរបស់េលកអ ក។ 

G. វធិាន្របឆាងនំ ឹងករសំុឲ្យេលកអ កេចញពគេី ្រមាង Cal MediConnect 

របសេយងខ ំេដយសរ េហតផលែដលពកពន នងសខភាពណាមយ។ ់  ុ ុ ់ ័ ឹ ុ ួ

្របសិនេបអ កមានអរម ណ៍ថា េលកអ ក្រត វបានេស សំុឲ្យចកេចញពគេ្រមាងេយងខ ុ ំេដយសរមូលេហតុទកទ់ង

នឹងសុខភាព េនាះេលកអ កគួរទូរស័ព េទកន ់Medicare តមរយៈេលខ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)។ 

អ កេ្រប្របាស់ TTY គួរទូរស័ពេ ទកនេ់លខ 1-877-486-2048។ េលកអ កអចេហទូរស័ព បាន 24 េម៉ាងក ុងមយួៃថ  

និង 7 ៃថ ក ុងមយួសបា ហ៍។  

ី

េលកអ កគួរទូរស័ព េទកនកម់  វធិី Cal MediConnect Ombuds តមរយៈេលខ 1-855-501-3077 ចបព់ៃថ ចន ដល់

ៃថ សុ្រក ពេម៉ាង 9:00 ្រពឹក ដល់េម៉ាង 5:00 ល ច។ អ កេ្រប្របាស់ TTY គួរទូរស័ព េទកនេ់លខ 1-855-847-7914។ 
ី

ី

H. សិទ ិរបស់េលកអ កក ុងករដកព់ក្យបណឹ ង ្របសិនេបេយងខ  ុ ំប  បស់មាជិកភាពរបស់
េលកអ កពគេ្រមាងរបសេយងខ  

 

ី ់  ុ ំ

្របសិនេបេយងខុំ ប  បស់មាជិកភាពរបស់េលកអ កេនក ុងគេ្រមាង Cal MediConnect របស់េយងខ  ុ ំ េយងខុំ ្រត វែត

្របាបេ់លកអ កពមូលេហតុនានារបស់េយងខ ុ ំជាលយលក ណ៍អក្សរស្រមាបក់រប  បស់មាជិកភាពេលកអ ក។ 

េយងខ ុ ំក្៏រត វពន្យល់ផងែដរពីរេបៀបែដលេលកអ កអចដកព់ក្យបណឹ ងសរទុក  ឬពក្យបណឹ ងតវ៉ អំពីករសេ្រមច

របស់េយងខ ុ ំក ុងករប  បស់មាជិកភាពេលកអ ក។ អ កកអ៏ចេមល ជំពូកទី 9 ស្រមាបព់ត័ម៌ាន

សីព ីរេបៀបេធ បណ ឹ ងតវ៉។ 

ី



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 10 ៖ ករប  បស់មាជិកភាពរបស់េលកអ កេនក ុងគេ្រមាង  
Cal MediConnect 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 347 ? 

 

I. វធិីទទួលបានពត័ម៌ានបែន មអំពកីរប  បស់មាជិកភាពៃនគេ្រមាងរបស់េលកអ ក 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ ឬចងប់ានពត័ម៌ានបែន មអំពីេពលែដលេយងខ  ុ ំអចប  បស់មាជិកភាពរបស់

េលកអ កេនាះ េលកអ កអច៖ 

• ទូរស័ព មកកនែ់ផ កេសវបេ្រមស មាជិករបស់េយងខ  ុ ំតមរយៈេលខ 1-855-464-3571 (TTY: 711) 

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

និងៃថឈ បស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអក វញិេនៃថ េធ ករ 

បនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឥតគតៃិ ថ ។  ឺ

• សូមេហទូរស័ព េទកនែ់ផក ជេ្រមស ែថទសុំខភាពតមរយៈេលខ 1-844-580-7272, 

ពីៃថ ចន ័ ដល់ៃថ សុ្រកចបពី់េម៉ាង 8:00 ្រពឹកដល់េម៉ាង 6:00 ល ច។ អ កេ្រប  TTY គួរទូរស័ព េទកនេ់លខ  

1-800-430-7077 ។  

• សូមទូរស័ព េទកនកម ់ វធិីគា្ំរទ និង្របឹក្សោេយាបល់េលករធានារ៉បរ់ងសុខភាព (HICAP) ៃនរដ  California 

តមរយៈេលខ 1-800-434-0222 ចបព់ៃថចន  ដល់ៃថ សុ្រក ពេម៉ាង 8:00 ្រពឹក ដល់េម៉ាង 5:00 ល ច។ 

ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម ឬេដម ្បែីស ងរកករយិាល័យ HICAP ក ុងតបំនរ់បស់េលកអ ក សូមចូលេមល េគហទំពរ័ 

www.aging.ca.gov/HICAP/។ 

ី ី

• ទូរស័ព េទកនក់ម វធិី Cal MediConnect Ombuds តមរយៈេលខ 1-855-501-3077 ចបព់ៃថចន  ដល់ៃថ 

សុ្រក ពេម៉ាង 9:00 ្រពឹក ដល់េម៉ាង 5:00 ល ច។ អ កេ្រប្របាស់ TTY គួរេហេទកនេ់លខ  

1-855-847-7914។  

ី

ី

• សូមទូរស័ព េទកន ់Medicare តមរយៈេលខ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227),  

24 េម៉ាងក ុងមយួៃថ  7 ៃថ កុ ងមយួសបា ហ៍។ អ កេ្រប្របាស់ TTY គួរេហេទកនេ់លខ 1-877-486-2048 ។ 

http://www.aging.ca.gov/HICAP/


េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 348 ? 

 

ជំពូកទ 11៖ ករជូនដំណងតមផវ ច្បោប ់ី ឹ ូ

េសចក ីេផ ម 

ជំពូកេនះរមមាួ ននូវ ផ ូវច្បោបែ់ដល្រត វអនុវត ចំេពះភាពជាសមាជិករបស់េលកអ កេនក ុង  

Health Net Cal MediConnect ។ ពក្យគន ឹះនងនិ ិយមនយ័របស់វមានេនក ុងលំដបអក្ស់ រ្រកមេនក ុងជំពូកចុង 

េ្រកយៃន េសៀវេភែណនាសំមាជិក។ 

តរងមាតិក 

A. េសចក ជូីនដណឹំងអំពីច្បោបន់ានា 3 49.......................................................................................................  

B. េសចក ជូីនដណឹំងអំពីករមនេិ រស េអង 3 49................................................................................................  

C. េសចក ជូីនដណឹំងអំពី Medicare ជាអ កបង្់របាកទ់ីពីរ និង Medi-Cal ជាអ កបង្់របាកជ់េ្រមស ដណំាក់

កលចុងេ្រកយ 3 52 .............................................................................................................................  

D. ករទទួលខុស្រត វរបស់ភាគីទីប 3 52.ី........................................................................................................  

E. អ កេម៉ករឯករជ្យ 3 53 ..........................................................................................................................  

F. ករលួចបន ំគេ្រមាងែថទសុំខភាព 3 53.....................................................................................................  

G. កលៈេទសៈហួសពីករ្រគប្់រគងរបស់ Health Net Cal MediConnect  354..................................................  
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េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 11 ៖ ករជូនដំណឹងតមផ ូវច្បោប ់ 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 349 ? 

 

A. េសចក ជនដណងអពំច្បោបនានា ី ូ ំ ឹ ី ់

ច្បោបជ់ាេ្រចនអនុវត ចេំពះេសៀវេភែណនាសំមាជិកេនះ។ ច្បោបទ់ងំេនះ អចនងបឹ ះ៉ពល់ដល់សិទ ិ និង

ករទទួលខុស្រត វរបស់េលកអ ក េទះបីជាច្បោបទ់ងំេនះ មន្រិ ត វបានប ូ ល ឬពន្យល់េនកុ ងេសៀវេភែណនាេំនះ 

កេ៏ដយ។ ច្បោបចំ់ បងៗែដលអនុវត េនកុង េសៀវេភែណនាេំនះ គឺជាច្បោបស់ហពន័ អំពកម វធិី Medicare និង  

Medi-Cal។ ច្បោបរដ់   និងសហពន ័ េផ្សងេទៀតអចនឹងអនុវត ផងែដរ។ 
ី

B. េសចក ជូីនដណឹំងអពីំករមនេិ រស េអង 

រល់្រក មហុ៊ន ឬទីភា កង់រែដលេធ ករជាមយួ Medicare និង Medi-Cal ្រត វែតេគារពតមច្បោបែ់ដលករពរេលក 

អ កពីករេរស េអង  ឬករ្រប្រពត ឹ ិមនយិ ុត ធមិ ម៌កេលខ ួន។ េយងខ ុ ំមនេិ រស េអង ឬ្រប្រពត ឹ ចំេពះេលកអ កេដយខុសពីេគ 

េដយសរែតអយុ បទពិេសធនក ៍ ុងករទមទរសំណង ពណ៌សម្បរុ ជនជាតិ ភសុ តងែដលបង ញពីភាពអច 

ធានារ៉បរ់ងបាន េយនឌរ័ ពត័ម៌ានេសេនទិច ទីតងំភូមសិ ស េនក ុងតំបនេ់សវកម  ស នភាពសុខភាព 

្របវត ិេវជស  ស  ពិករភាពផូ វកយ ឬផ ូវសតប ិ   ជាតកំេណ ត ពូជអម្បរូ សសនា ឬេភទរបស់េលកអ កេឡយ។ 

បែន មពីេនះ េយងកម៏និេរស េអងឬ្រប្រពឹត ចំេពះអ កខុសគា េឡយេដយសរែត ពូជពង្សរបស់អ ក 

ស នភាព្រគ សររបស់អ ក ឬទំេនារផូ វេភទរបស់អក ែដរ។   

ិ

្របសិនេបេលកអ ក្រត វករពត័ម៌ានបែន ម ឬមានក ីកង ល់អំពីករេរ សេអង ឬករ្រប្រពឹត ចិំេពះខ ួនេដយអយុត ិធម៖៌ 

• សូមទូរស័ព មកកនក់រយិាល័យស្រមាបសិ់ទ ិសីុវលិរបស់្រកសួងេសវសុខភបិាលនិងមនុស្ស តមរយៈេលខ 

1-800-368-1019។ អ កេ្រប្របាស់ TTY អចទូរស័ព េទេលខ 1-800-537-7697។ េលកអ កកអ៏ចចូល

េទកន ់www.hhs.gov/ocr ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន មផងែដរ។ 

• សូមទូរស័ព េទកនក់រយិាល័យសិទ ិសីុវលិ។ ករយិាល័យសិទ ិសីុវលិរបស់្រកសួងេសវសុខភាព 

និងមនុស្សសហរដ អេមរកិ 90 7th Street, Suite 4-100 San Francisco, CA 94103 េលខទូរស័ព ៖  

1-800-368-1019 TTY េលខ៖ 1-800-537-7697 េលខទូរសរ៖ 1-202-619-3818  

្របសិនេបេលកអ កមានពិករភាព និង្រត វករជំនួយេដម្បអីចចូលេទេ្របេសវកម ែថទសុំខភាព ឬអ កផ ល់េសវ សូម

ទូរស័ពមកក នេ់សវបេ្រមស មាជិក។ ្របសិនេបេលកអ កមានបណឹ ងតវ៉ ដូចជា ប  ជាមយួករទទលួបានរេទះរញុ 

េនាះេសវបេ្រមស មាជិកអចជួយ បាន។ 

http://www.hhs.gov/ocr


េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 11 ៖ ករជូនដំណឹងតមផ ូវច្បោប ់ 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 350 ? 

 

េសចក ីជូនដំណឹងសី ពីករមនិេរស េអង 

Health Net Community Solutions, Inc. (Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)) 

អនុេលមជាមយួនងចឹ ្បោបសិ់ទ ិសីុវលិសហពន ័  និងមនេិ រស េអង មនរិ បប ់ ូ  លមនុស្ស ឬ្រប្រពឹត ចំេពះពួកេគខុស 

គា េដយសំអងេលេភទ ពូជសសន ៍ពណ៌សម្បរុ សសនា ពូជពង្ស េដមកំេណ ត អត ស  ណ្រក មជនជាតិ អយុ 

ពិករភាពផ ូវចត ិ  ពិករភាពរងកយ ស នភាពសុខភាព ពត័ម៌ានែហ្សន ស នភាពអពហ៍ពិពហ៍ េភទ ករកំណតេ់ភទ 

ឬទំេនារផូ វេភទ។ 

 

Health Net Cal MediConnect ៖ 

• ផ លជនួយ នងេិ សវេដយឥតគតិៃថ ដល់ជនពិករេដម្បេីធ ករ

្របា្រស័យទកទង់ ជាមយួេយងខ ុ ំ្របកបេដយ្របសិទ ភាព 

ដូចជាផ ល់េលកអ កនូវអ កបកែ្របភាសស  ែដលមាន 

គុណសម្បត ិ្រគប្់រគាន ់នងិពត័ម៌ានជាលយលក ណ៍អក្សរ

ជាទ្រមងេផ់ ្សងេទៀត (អក្សរេបាះពុម ធំៗ សំេឡង ទ្រមង់

េអឡិច្រត និកែដលអចចូលេ្របបាន និងទ្រមងេផ់ ្សងេទៀត)។ 

់ ំ

 

• ផ ល់ជូនេសវកម ែផ កភាសេដយឥតគិតៃថ ដល់

អ កេ្រប្របាស់ភាសេដមកំេណ តមនែិ មនជាភាសអងេ់គ ស 

ដូចជាផ ល់ជូនអ កបកែ្របែដលមានគុណសម្បតិ ្រគប្រគា់ ន ់

និងពត័ម៌ានែដលសរេសរជាភាសេផ្សងេទៀត។ 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 11 ៖ ករជូនដំណឹងតមផ ូវច្បោប ់ 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 351 ? 

 

្របសិនេបេលកអ ក្រត វករេសវកម ទងេំ នះ សូមទកទងេ់ ទកន ់

មជ្ឈមណ លស្រមាបទំ់ នាកទំ់ នងអតិថជនរិ បស់  

Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 1-855-464-3571 

(Los Angeles) 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711) 

ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពកឹដល់ 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 

េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរ

ទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេល់ កអ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ 

ករេហទូរស័ព េនះ គឥតគិតៃថ ។ ឺ
 

េបេលកអ កេជឿថា គេ្រមាង Health Net Cal MediConnect មនបាិ នផ ល់េសវកម ទងេំ នះ ឬេរស េអងក ុងលក ណៈ

េផ្សងេទៀត េលកអ កអចដកបណ់ ឹ ងសរទុក តមរយៈករេហទូរស័ព េទកនេ់លខខងេល េហយ្របាបេ់់គថា 

េលកអ ក្រត វករជនួំ យក ុងករេរៀបចំពក្យបណឹ ងសរទុក  េ្រពះមជ្ឈមណ លទំនាកទំ់ នងអតិថិជនៃនគេ្រមាង  

Health Net Cal MediConnect មានេពលេវលជួយ េលកអ កជានច ិ ។ 

េលកអ កកអ៏ចដកព់ក្យបណ ឹ ងសិទ ិសីុវលិផងែដរេទកនក់រយិាល័យសិទ ិសីុវលិៃន្រកសួងេសវសុខភបិាល 

និងមនុស្សៃនសហរដ អេមរកិតមអនឡាញតមរយៈេគហទំពរ័ករយិាល័យស្រមាបព់ក្យបណ ឹ ងសិទ ិសីុវលិ

ែដលអចរកបានេនអសយដ ន https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, ឬតមៃ្របសណីយ ៍ឬទូរស័ព 

ែដលមានអសយដ ន៖ ្រកសួងេសវសុខភបិាល និងមនុស្សៃនសហរដ អេមរកិ, 200 Independence Avenue 

SW, Room 509F, HHH Building, Washington, DC 20201, 1-800-368-1019 (TDD: 1-800-537-7697) 

្របសិនេបមានករ្រព យបារម អំពីករេរស េអងេដយសរពូជសសន ៍ពណ៌សម្បរុ េដមកំ េណ ត អយុ ពិករភាពឬេភទ។ 

 

ពក្យបណ ឹ ងមានេនេលវបិុសយថ ៍http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html។ 

https://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf


េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 11 ៖ ករជូនដំណឹងតមផ ូវច្បោប ់ 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 352 ? 

 

C. េសចក ជនដណងអពំ Medicare ជាអ កបង្របាកទពរ នង Medi-Cal 
ជាអ កបង្របាកជេ្រមសដណាកកលចងេ្រកយ 

ី ូ ំ ឹ ី ់ ់ ី ី ិ
់ ់  ំ ់ ុ

ជួនកល នរណាមា កេ់ផ្សង្រត វែតបង្់របាកមុ់ ន ស្រមាបេ់សវកម នានាែដលេយងខុំ ផ ល់ជូនេលកអ ក។ ឧទហរណ៍ 

្របសិនេបេលកអ កសិតេ នក ុងឧប្បត ិេហតុរថយន  ឬ្របសិនេបេលកអ កមានរបសួេនកែន ងេធក រ ករធានារ៉បរ់ង 

ឬសំណងបុគ លិក្រត វែតបង្់របាកម់ុន។ 

េយងខ ុ ំមានសិទ  ិនិងករទទលួខុស្រត វកុ ងករ្របមូល្របាកស់្រមាបេ់សវ Medicare ែដលមានកររ៉បរ់ង ែដល 

Medicare មនែិ មនជាអ កបងដំ់បូង។  

កម វធិី Cal MediConnect អនុវត តមច្បោប ់នងបទិ ប  ត ិរដ  នងិសហពន័ ែដលទកទ់ងនឹងករទទួលខុស្រត វ 

តមផ ូវច្បោបរ់បស់ភាគីទីប ីស្រមាបេ់សវែថទសុំខភាព ដល់សមាជិក។ េយងខ ុនំឹងចតវ់ធិានករសម្រសបទងឡាំ យ

េដម្បធីានាថា កម វធិី Medi-Cal គឺជាអ កបង្់របាកចុ់ងេ្រកយ។ 

D. ករទទួលខស្រត វរបសភាគទប ុ ់ ី ី ី

Health Net នងមឹ នេិ ធ ករទមទណាេដម្បទីញយកមកវញិនូវតៃម ៃនេសវកម ែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ងែដល 

្រត វបានផ ល់ជូនេទឲ្យសមាជកេិ នេពល ែដលករទសំណង្រតលបម់កវញិែបបេនាះេកតពីសកម ភាពែដលទកទ់ង 

នឹងករទទួលខុស្រត វចំេពះករ្រប្រពឹត ខុសរបស់ភាគីទបី ឬករធានារ៉បរ់ងទនំួលខុស្រត វេលអ ករងរបសួ 

រមួមាន្របាកសំ់ណងេ្រគាះថា កក់រងរស្រមាបប់ុគ លិកនិងករធានារ៉បរ់ងេទេលអ កេបក យាន

យន ែដលមនិមានធានារ៉បរ់ង។ ប៉ុែន  Health Net នងជឹ ូនដំណឹងេទ DHCS អំពីករណីែដល េកតេឡងែ បបេនះ 

េហយនឹងជួយ  DHCS ក ុងករអនុវត នសិ៍ទ ិរបស់រដ  ក ុងករទទួលបានសំណងពីករទូទតៃ់ថ ចំណាយែបបេនះ។ 

សមាជិកមានកតព កិចជ ួយ  Health Net នង DHCS េនកុ ងេរឿងេនះ។ 

ី

ិ



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 11 ៖ ករជូនដំណឹងតមផ ូវច្បោប ់ 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 353 ? 

 

E. អ កេម៉ករឯករជ្យ 

ទំនាកទំ់ នងរវង Health Net Cal MediConnect នងអ ិ កផ ល់េសវែថទក ំ ុងបណា ញនមីយួៗ 

គឺជាទំនាកទំ់ នងអ កេម៉ករឯករជ្យ។ អ កផ ល់េសវែថទែំដលបានចូលរមួមនិែមនជានិេយាជិត ឬភា កង់ររបស់  

Health Net េហយ Health Net និងនិេយាជិតណាមយួរបស់ Health Net មនិែមនជានិេយាជតិ ឬភា កង់ររបស់

អ កផ ល់េសវែថទែំដលបានចូលរម។ួ  គា នករណីណាមយួែដល Health Net ្រត វរ៉បរ់ងេលករេធ ស្របែហស 

ករ្រប្រពឹត ខុស ឬករមនរិ បប ់ ូ  លអ កចូលរមួ ឬអ កផ ល់េសវែថទសុំខភាពេផ្សងេទៀត។ ្រគ េពទ្យែដលបានចូលរមួ 

មនែិ មន Health Net េនាះេឡយ ែដល្រត វរក្សោទំនាកទំ់ នងរវង្រគ េពទ្យ និងអ កជងំឺ ជាមយួសមាជិក។ Health Net 

មនែិ មនជាអ កផ ល់េសវែថទេំឡយ។ 

F. ករលចបន ំគេ្រមាងែថទសខភាព ួ ំ ុ

ករលួចបន ំគេ្រមាងែថទសុំខភាព ្រត វបានកំណតថ់ាជាករឆេបាក ឬែថ ងេបាក្របាស់េដយអ កផ ល់េសវែថទ ំ
សមាជិក និេយាជក ឬបគុ លណាមយួែដលបន ំេធ ជាពកួេគ។ វជាបទឧ្រកដ ិ ែដលអចយកមកកតេ់ទសបាន។ 
បុគ លណាមយួែដលចូលរមួេដយឆន ះ ឬេដយេចតនាេនក ុងសកម ភាព ែដលប៉ុនបង៉ឆេបាកគេ្រមាងែថទសុំខភាព 
តមរយៈករដកព់ក្យទមទរែដលមានេសចក ីរយករណ៍មនពិត ឬេបាក្របាស់គឺ មានេទសពីករបន ំ
ករធានារ៉បរ់ង។ 

្របសិនេបេលកអ កបារម អពំកីរគិត្របាកណ់ាមយួ ែដលមានេនក ុងវក ិ យប្រត ឬែបបបទពន្យល់ពីអត ្របេយាជន ៍

ឬ្របសិនេបេលកអ កដង ឬសង្សយ័ពីសកម ភាពខុសច្បោបណ់ាមយួ សូមទូរស័ពម កែខ្សទូរស័ព 

ៃនករលួចបន រំបស់គេ្រមាងេយងខ ុ ំេដយឥតគិតៃថ  តមរយៈេលខ 1-800-977-3565 ។ ែខ្សទូរស័ព 

ៃនករលួចបន ្ំរបតិបត ិករ 24 េម៉ាងក ុងមយួៃថ  ្របាពំីរៃថ ក ុងមយួសបា ហ៍។ រល់ករេហទូរស័ព នឹងរក្សោ

ជាករសមា តបំ់ ផុត។ 

ិ

ឹ



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 11 ៖ ករជូនដំណឹងតមផ ូវច្បោប ់ 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 354 ? 

 

G. កលៈេទសៈហួសពករ្រគប្រគងរបស Health Net Cal MediConnect ី ់ ់

ក ុងវសិលភាពែដលមានេ្រគាះមហន រយធម ជាត ិឬកលៈេទសៈ្រគាអសន ែដលមន ីរព្យបាល ឬបុគ លិករបស់  

Health Net មនមាិ នលទ ភាពក ុងករផ ល់ឬេរៀបចេំសវកម  ឬអត្រ បេយាជនន៍ានាែដលសិ តេនេ្រកមេសៀវេភ 

ែណនាសំមាជិកេនះបាន េនាះកតព កិច របស់ Health Net េដម្បផី ល់នូវេសវកម  ឬអត ្របេយាជនែ៍បបេនះ 

នឹង្រត វបានកំណតេ់ទតមត្រម វករែដលថា Health Net េធ កិច ្របងែឹ ្របងយ៉ាងេស ះ្រតងក ់ ុងករផ ល់ 

ឬេរៀបចំឲ្យមានករផ ល់េសវកម  ឬអត ្របេយាជនទ៍ងេំ នាះ េនក ុងកែន ងែដលអចរកបានបច ុប្បន ដូចជាមន ីរព្យោបាល 

ឬបុគ លិករបស់ខ ួន។ 

H. ករជនដណងពករអនវត ឯកជនភាព ូ ំ ឹ ី ុ
េសចក ីជូនដំណឹងេនះ េរៀបរបព់ីរេបៀបែដលពត័ម៌ានេវជស  ស  អពំីរបេូ លកអ កអចនឹង្រត វបានេ្រប្របាស់នងិេបក 
ទមា យ និងពរីេបៀបែដលេលកអ កអចចូលេទេមល ពត័ម៌ានេនះ។  
សូមពិនិត្យេឡងវ ញិេដយ្រប ង្របយត ័ ។ មាន្របសិទ ភាព 08.14.2017 
 

ករណីយកច ិ របស់អង ភាពែដល្រត វបានរ៉បរ់ង៖ 

Net Health** (្រត វបានេហថា «េយងខ ុ»ំ ឬ «គេ្រមាង») គឺជាអង ភាពេ្រកមករធានារ៉បរ់ង ដូចែដលបានកំណត ់

និង្រគប្់រគងេនេ្រកមច្បោបសី់ព ីគណេនយ្យភាព និងករធានារ៉បរ់ងសុខភាពចល័ត ឆា  ំ1996 (HIPAA)។  

Health Net ្រត វបានត្រម វេដយច្បោបឲ្យ់ រក្សោឯកជនភាពៃនពត័ម៌ានសុខភាពេ្រកមករករពរ (PHI) របស់េលក 

អ កផ ល់ជូនេលកអ កនូវេសចក ីជូនដណឹំងអំពីករណីយកច ិ តមផ ូវច្បោបរ់បស់េយងខ  ុ ំ និងករអនុវត នឯកជ៍ នភាព 

ែដលទកទ់ងនឹងពត័ម៌ាន PHI របស់េលកអ ក ្រត វេគារពតមលក ខណ ៃនេសចក ីជូនដណឹំងែដលបច ុប្បន  

ចូលជាធរមាន េហយជូនដណឹំងដល់េលកអ កក ុងករណីមានកររេំលភេលពត័ម៌ាន PHI របស់េលកអ ក។  

PHI គឺជាពត័ម៌ានអំពីេលកអ ក ែដលរមមាួ ន ពត័ម៌ាន្របជាស ស  ែដល្រត វបានេ្រប្របាស់យ៉ាងសមេហតុផល 

េដម្បកំី ណតអ់ត ស  ណេលកអ ក េហយទកទ់ងនឹងអករ ឬសុខភាពផ ូវចិត  ឬរងកយនាេពលអនាគត បច ុប្បន  

និងអតតកី លរបស់េលកអ ក ករផ ល់ករែថទសំុខភាពជូនេលកអ ក ឬករបង្់របាកស់្រមាបក់រែថទេំនាះ។ 

 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 11 ៖ ករជូនដំណឹងតមផ ូវច្បោប ់ 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 355 ? 

 

េសចក ីជូនដំណឹងេនះេរៀបរបអ់ំពីរេបៀបែដលេយងខុំ អចេ្រប្របាស់ និងបេ  ញពត័ម៌ាន PHI របស់េលកអ ក។ 

វកពណ៏ ៌ នាអពំីសិទ ិរបស់េលកអ កក ុងករចូលេមល  ែកត្រម វ និង្រគប្់រគងពត័ម៌ាន PHI របស់េលកអ ក 

និងរេបៀបអនុវត នសិ៍ទ ិទងំេនាះផងែដរ។ ករេ្រប្របាស់ នងកិ របេ  ញពត័ម៌ានទងអំ ស់េផ្សងេទៀតអំពីពត័ម៌ាន 

PHI របស់េលកអ កមន្រិ ត វបានេរៀបរបេ់នក ុងេសចក ជូីនដំណឹងេទ េហយនឹង្រត វេធ េឡងេដយមានករ 

អនុ  តជាលយលក ណ៍អក្សរពីេលកអ ក។ 

** េសចក ីជូនដំណឹងពីករ្របតិបត ិេនះអនុវត ចំេពះអ កចុះេឈ ះេនក ុងអង ភាពសុខភាពទងឡាំ យ 
ខងេ្រកម៖ 

Health Net of California, Inc. , Health Net Community Solutions, Inc. ,  

Health Net Health Plan of Oregon, Inc. , Managed Health Network, LLC នង  

Health Net Life Insurance Company ែដលជាសខរបស់ Health Net, LLC នង  

Centene Corporation។ 

Health Net គឺជាពណិជ ស  េសវកម ែដលបានចុះប  ីេដយ Health Net, LLC។ 

រល់ស កស  ពណិជ កម / េសវកម ែដល្រត វបានកណំតេ់ផ្សងេទៀតគឺជា្រទព្យសម្បត ិរបស់្រក មហុ៊នពកួ 

េគេរៀងៗខួន ។ រក្សោសិទ ិ្រគបយ៉់ាង។ 04/06/2018 

ិ

ិ

 

Health Net រក្សោសិទ ិផា ស់ប ូរេសចក ីជូនដណឹងេនះ។ េយងខ  ុ ំរក្សោសិទ ិក ុងករ្រត តពិនិត្យេឡងវញិឬផា ស់ប ូរេសចក ីជូន 

ដំណឹងែដលមាន្របសិទ ភាពស្រមាប ់PHI របស់អ កែដលេយងខ ុ ំមានរចេួ ហយកដូ៏ចជា PHI ណាមយួរបស់អ កែដល

េយងខ ុ ំទទួលបាននាេពលអនាគត។  Health Net នឹងេធ ក រពិនិត្យែកស្រម លេឡងវញិនិងែចកចយ

យ៉ាងរហ័សនូវេសចក ីជូនដណឹំងេនះេនេពលណាែដលមានករផា ស់ប ូរែផ កខ ឹមសរឯកសរដូចខងេ្រកម៖ 

ំ

o ករេ្រប្របាស់និងករេបកទមា យពត័ម៌ាន 

o សិទ ិរបស់េលកអ ក 

o កតព កិច ផ ូវច្បោបរ់បស់េយង ខ ុ ំ 

o ករអនុវត នសិ៍ទ ិឯកជនេផ្សងេទៀតែដលបានប  កេ់នក ុងេសចក ីជូនដំណឹងេនះ 

 

េយងខ ុ ំនឹងេធ ករផ្សពផ ្សោយេសចក ីជូនដំណឹងែដលបានែកស្រម លេនះឲ្យមានេនេលវបិុសយថ ៍

និងេនកុ ងេសៀវេភែណនាសំមាជិករបស់េយងខុំ ។ 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 11 ៖ ករជូនដំណឹងតមផ ូវច្បោប ់ 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 356 ? 

 

ករករពរជាលក ណៈៃផ កងៃ នករបេ  ញពត័ម៌ាន PHI ផា ល់មាត ់ជាលយលកណ ៍ អក្សរ ឬេអឡច្រត នក៖ ុ ិ ិ
Health Net ករពរ PHI របស់េលកអ ក។ េយងខុំ មាននតីវិធិីឯកជនភាព និងសន ិសុខ េដម្បជួី យ េលកអ ក។ 

ទងេំ នះគឺជាវធិមីយួចំននួែដលេយងខុំ ករពរពត័ម៌ាន PHI របស់េលកអ ក។ 

• េយងខ ុ ំបណុ ះបណា លបុគ លករបស់េយងខ ុឲ្យំ អនុវត នត៍មនីតិវធិីឯកជនភាព នងសិ ន សុិខទងេំ នះ។ 

• េយងខ ុ ំត្រម វឲ្យៃដគូរអជីវកម របស់េយងខ ុ ំអនុវត តត៍ មនីតិវធិីឯកជនភាព នងសិ ន ិសុខទងេំ នះ។ 

េយងខ ុ ំរក្សោករយិាល័យរបស់េយងខ ុ ំឲ្យមានសុវត ិភាព។ 

• េយងខ ុ ំនយិាយអំពពីត័ម៌ាន PHI របស់េលកអ កស្រមាបែ់តេហតុផលអជីវកម ជាមយួមនុស្សែដល

្រត វករដឹងែតបុេ៉ណា ះ។ 

• េយងខុំ រក្សោពត័ម៌ាន PHI របស់េលកអ កឲ្យមានសុវត ិភាព េនេពលេយងខ ុ ំេផ ពត័មាន៌ េនះ 

ឬរក្សោទុកពត័ម៌ានេនះជាទ្រមងេ់អឡិច្រត និក។ 

• េយងខុំ េ្របបេច កវទ្យោិ  េដម្បកីរពរកុំឲ្យមនុស្សែដលមនិ្រតឹម្រត វចូលេ្របពត័ម៌ាន PHI របស់េលកអ ក។ 

ិ

 

ករេ្រប្របាស់ និងករបេ  ញពត័ម៌ាន PHI របស់េលកអ កេដយមានករអនុ  ត៖ 
 
ខងេ្រកមេនះគឺជាប  ីែដលេរៀបរបព់ីរេបៀបែដលេយងខុំ អចេ្រប្របាស់ ឬបេ  ញពត័ម៌ាន PHI របស់េលកអ កេដយ 

គា នករយល់្រពម ឬករអនុ  តពីេលកអ ក៖ 

• ករព្យោបាល - េយងខុំ អចេ្រប្របាស់ ឬបេ  ញពត័ម៌ាន PHI របស់េលកអ កេទឲ្យ្រគ េពទ្យ ឬអ កផ ល់េសវ 

ែថទែំថទសុំខភាពេផ្សងេទៀតស្រមាបផ ់ ល់ករព្យោបាលដល់េលកអ ក េដម ្បសី្រមបស្រម លករព្យោបាល 

របស់េលកអ កក ុងចេំណាមអ កផ ល់េសវែថទ ំឬេដម្បជួី យេ យងខ ុ ំក ុងករសេ្រមចចត ិ អំពកីរអនុ  ត 

ជាមុនទកទ់ងនឹងអត ្របេយាជនរ៍បស់េលកអ ក។ 

• ករទូទត្់របាក ់- េយងខុំ អចេ្រប្របាស់ និងបេ  ញពត័ម៌ាន PHI របស់េលកអ កេដម្ប េីធ ករទូទត ់

ៃថ អត ្របេយាជនស៍្រមាបេ់សវែថទសុំខភាពែដលផ ល់ជូនដល់េលកអ ក។ េយង ខុំ អចបេ  ញពត័ម៌ាន PHI 

របស់េលកអ កេទគេ្រមាងសុខភាពមយួេផ្សងេទៀត អ កផ ល់េសវែថទ ំសុខភាពឬអង ភាពេផ្សងេទៀតែដល 

សិ តេនេ្រកមច្បោបសី់ ពីសិទឯ ិ កជនសហពន័ ស្រមាបេ់គាលបំណងទូទត្់របាករ់បស់ពកួេគ។ 

សកម ភាពបង្់របាកអ់ចរមួប ូ ល៖ 

o ដំេណ រករទមទរ្របាកស់ំណង 

 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 11 ៖ ករជូនដំណឹងតមផ ូវច្បោប ់ 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 357 ? 

 

o ករកំណតល់ក ណៈសម្បត  ិឬករធានារ៉បរ់ង ស្រមាបក់រទមទរសំណង 

o ករេចញវកិយ័ប្័រតៃថ បពុ លភធានារ៉បរ់ង 

o ករពិនិត្យេឡងវញិនូវេសវកម ស្រមាបត់្រម វករេវជស  ស  

o ករអនុវត នក៍រពិនិត្យេឡងវញិធាតុៃនករទមទរ្របាកស់ំណង 

• ្របតិបត ិករែថទសុំខភាព - េយងខ ុ ំអចនងេឹ ្រប្របាស់ និងបេ  ញពត័ម៌ាន PHI របស់េលកអ កេដម្បអនី ុ 

វត ្របតិបត ិករែថទសុំខភាពរបស់េយងខ ុ ំ។ សកម ភាពទងេំ នះអចរមមាួ ន៖ 

o ករផ ល់េសវអតិថជិន 

o េឆ យតបនងពឹ ក្យបណឹ ងនិងបណឹ ងឧទ រណ៍ 

o ផ ល់ករ្រគប្់រគងករណី នងិករស្រមបស្រម លករែថទ ំ

o ករេធ ករ្រត តពនិិត្យែផ កេវជស  ស ៃនបណ ឹ ងទមទរសំណង នងសិ កម ភាពវយតៃម  

និងែកលម គុណភាពេផ្សងេទៀត។ 

o សកម ភាពែកលម  

 

 

ក ុង្របតបត ិ កិរែថទសុំខភាពរបស់េយងខ ុ ំ េយងខ  ុ ំខុំ កអ៏ចបេ  ញពត័ម៌ាន PHI េទៃដគូពណិជ កម ។ 

េយងខ ុ ំនឹងមានកិច ្រពមេ្រព ងជាលយល័ក អក្សរ េដម ្បកីរពរ ឯកជនភាពរបស់ PHI របស់េលកអ ក 

ជាមយួៃដគូរពណិជ កម ទងេំ នះ។ េយងខុំ អចបេ  ញពត័ម៌ាន PHI របស់េលកអ កេទគេ្រមាង 

សុខភាពមយួេផ្សងេទៀត អ កផ ល់េសវែថទែំថទសុំខភាពឬអង ភាពេផ្សងេទៀតែដលសិតេ នេ្រកម 

ច្បោបសី់ព ីសិទ ិឯកជនសហពន ័ ។  អង ភាពេនះក្៏រត វែតមានទំនាកទំ់ នងជាមយួេលកអ ក 

ស្រមាប្់របតិបត ិករែថទសុំខភាពរបស់ខ នផងែដរ។ ្របករេនះរមមាួ ន៖ ួ
o សកម ភាពវយតៃម និងែកលម គុណភាព 

o ករពិនិត្យេឡងវញិនូវសមត ភាពឬគុណសម្បត ិៃនអ កជំនាញែផ កែថទសុំខភាព 

o ករ្រគប្់រគងករណី និងស្រមបស្រម លករែថទ ំ

o 

 

កររកេមល  នងកិ រទបស់ តក់រលួចបន ំនងកិ របំពនករែថទសុំខភាព 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 11 ៖ ករជូនដំណឹងតមផ ូវច្បោប ់ 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 358 ? 

 

គេ្រមាងសុខភាពជា្រក ម/ករបេ  ញពត័ម៌ានដល់អ កឧត ម គេ្រមាង – េយងខ ុ ំអចនងឹបេ  ញពត័ម៌ានសុខភាពែដល 

្រត វបានករពររបស់េលកអ កដល់អ កឧត ម គេ្រមាងសុខភាពជា្រក ម ដូចជានិេយាជក ឬអង ភាពេផ្សងេទៀតែដល 

កំពុងផ ល់កម វធិីែថទសុំខភាពជូនេលកអ ក ្របសិនេបអ កឧត ម បានយល់្រពមេទនងកឹ រដកក្រ់ មតិមយួចំននួ 

េលរេបៀបែដលវនងឹ្រត វេ្រប  ឬបេ  ញពត័ម៌ានសុខភាពែដល្រត វបានករពរ (ដូចជាករយល់្រពមមនេិ ្របពត័ម៌ាន 

ែដល្រត វបានករពរស្រមាបស់កម ភាពឬករសេ្រមចចត ិ ែដលទកទង់ នឹងករជួលបុគ លិក)។ 

 

ករបេ  ញពត័ម៌ាន PHI របស់េលកអ កែដល្រត វបានអនុ  ត ឬែដល្រត វបានត្រម វឲ្យេធ ដៃទេទៀត៖ 

• សកម ភាពៃរអង សមូលនិធ -ិ  េយងខុំ អចនឹងេ្រប្របាស់ ឬបេ  ញពត័ម៌ាន PHI របស់េលកអ កស្រមាប់

សកម ភាពៃរអង សមូលនិធ ិដូចជាករៃរអង ស្របាក ់ស្រមាបម់លូនិធមិនុស្សធម ៌ឬអង ភាព្រសេដៀងេនះ 

េដម្បជីួយ ផ ល់ហិរ  ប្បទនដល់សកម ភាពរបស់ពួកេគ។ ្របសិនេយងខ ុ ំ្រត វែតទកទងេ់ លកអ កស្រមាប ់

សកម ភាពៃរអង ស្របាកេ់នាះ េយងខ ុ ំនងផ ឹ ល់ឱកសឲ្យេលកអ ក ក ុងករសេ្រមចចិត  មនិចូលរមួ ឬ ឈប់

ទទួលទំនាកទំ់ នងែបបេនះេនេពលអនាគត។ 

 

• េគាលបំណងធានា - េយង ខុអំ ចនឹងេ្រប្របាស់ ឬបេ  ញពត័ម៌ាន PHI របស់េលកអ កក ុងេគាល

បំណងេដម្បេីធ ករធានា ដូចជាេដម្បកីណំតអ់ពំីសំេណ រសំុឬករដកព់ក្យសំុករធានារ៉បរ់ង។ 

្របសិនេបេយងខុំ ពិតជាេ្រប្របាស់ ឬបេ  ញពត័ម៌ាន PHI របស់េលកអ កស្រមាបេ់គាលបំណង 

ធានាែមនេនាះ េយងខុំ ្រត វបានហម្របាមមនឲ្យេ្រប្របាស់ ឬបេ  ញពត័ម៌ាន PHI របស់េលកអ ក 

ែដលជាពត័ម៌ានេសេនទិកេនក ុងដំេណ រករធានាេនះេឡយ។ 

• កររលឹំកអពំីករណាតជួ់ ប /ជេ្រមស េផ្សងៗៃនករព្យោបាល - េយងខ ុ ំអចនឹងេ្រប និងបេ  ញពត័ម៌ាន  

PHI របស់េលកអ កេដម្បរីលឹំកេលកអ កអពីំករណាតជ់ួបស្រមាបក់រព្យោបាល និងករែថទែំផ ក 

េវជ ស ស ជាមយួេយង ខុំ  ឬេដម្បផ ី ល់ជូនេលកអ កនូវពត័ម៌ានែដលទកទ់ងនឹងជេ្រមស េផ្សងៗៃនករ 

ព្យោបាល ឬអត ្របេយាជន ៍នងេិ សវកម ែដលទកទង់ នឹងសុខភាពដៃទេទៀត ដូចជាពត័ម៌ានអំពីវធិ ី

ប ្ឈបក់រជកប់ារ ីឬស្រមកទម នជ់ាេដម។ 

ិ
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្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
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• ដូចែដលត្រម វតមច្បោប -់  ្របសិនេបច្បោបរ់ដ  សហពន័  និង/ឬ មូលដ នត្រម វឲ្យេ្រប្របាស់ 

ឬបេ  ញពត័ម៌ាន PHI របស់េលកអ ក េនាះេយងខុំ អចេ្រប្របាស់ ឬបេ  ញពត័ម៌ាន PHI 

របស់េលកអ កេនកុង ក្រមតិែដលករេ្រប្របាស់ ឬករបេ  ញពត័េ៌នាះ េគារពេទតមច្បោបែ់បបេនះ 

េហយកណំ ត្់រតឹមលក ខណ ត្រម វៃនច្បោបែ់បបេនះ។ េបច្បោបឬបទ់ ប  ត ិពីរឬបីែដល្រគប្់រគងេលករ 

េ្រប្របាស់ដែដល ឬជេមា ះៃនករបេ  ញពត័ម៌ាន េយងខ ុនំងអនឹ ុេលមេទតមច្បោប ់

ឬបទប្ប  ត ិតឹងរងខឹ  ង។ំ  

• សកម ភាពសុខភាពជាសធារណៈ - េយងខ ុ ំអចនងបេឹ   ញពត័ម៌ាន PHI របស់េលកអ កេទកន ់

អជា ធរសុខភាពសធារណៈស្រមាបេ់គាលបំណងបង រ ឬ្រគប្់រគងជំងឺ របសួ ឬពិករភាព។ 

េយងខ ុ ំអចនងបឹ េ  ញពត័ម៌ាន PHI របស់េលកអ កេទកនរ់ដ បាលឱសថ និងចំណីអហរ (FDA) 

េដម្បធីានាឲ្យបាននូវគុណភាព សុវត ិភាព ឬ្របសិទ ភាពៃនផលិតផល ឬេសវកម េនេ្រកម 

យុត ធិកររបស់ FDA។ 

• ជនរងេ្រគាះៃនកររេំលភបំពន និងករេធ ស្របែហស - េយងខ ុ ំអចបេ  ញពត័ម៌ាន PHI របស់េលក 

អ កេទអជា ធរដ ភបិាលថា កម់ូលដ ន រដ  ឬសហពន័ េដយរបប់ ូ លទងំេសវសង មកិច  ឬទីភា កង់រ 

ផ ល់េសវករពរែដល្រត វបានអនុ  តេដយច្បោប ់េដម្បទទួី លបានរបាយករណ៍ែបបេនះ េបេយងខុេំ ជឿ 

េដយមានេហតុផល្រតមឹ្រត វអំពីកររេំលភបំពន ករេធស ្របែហស ឬអំេពហិង្សោក ុង្រគ សរ។ 

• នីតិវធិីតុលករ និងរដ បាល - េយងខ ុ ំអចបេ  ញពត័ម៌ាន PHI របស់េលកអ កេនក ុងនតីវិធិីតុលករ 

និងរដ បាល។ េយងខ  ុ ំកអ៏ចបង ញវក ុងករេឆ យតបេទនងចំឹ ណុចខងេ្រកម៖ 

o សលដីកតុលករ 

o តុលកររដ បាល 

o ដីកបង ប ់

o ដីកេកះេហ 

o លិខិតបង ប ់

o សំេណ រែឆកេឆរ 

o សំេណ រែផ កច្បោប្់រសេដៀងគា  

 

 

 

 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 11 ៖ ករជូនដំណឹងតមផ ូវច្បោប ់ 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 360 ? 

 

• ករអនុវត ច្បោប -់  េយង ខុំ អចបេ  ញពត័ម៌ាន PHI ពកព់ន ័ របស់េលកអ កេទកនស់ បនអន័ ុវត ច្បោប ់

េនេពលែដលត្រមវ ឲ្យេធដ ូេចះ ។ ឧទហរណ៍ ក ុងករេឆ យតបេទនឹង៖ 

o សលដីកតុលករ 

o ដីកបង បេ់ដយតុលករ 

o ដីកបង ប ់

o ដីកេកះេហែដលេចញេដយម នី តុលករ 

o ដីកបង បេ់ចញេដយេច្រកម 

េយងខ ុ ំអចនងបេឹ   ញពត័ម៌ានែដលពកព់ន ័ នឹង PHI របស់េលកអ កផងែដរេដម្បកីណំតអត់   

ស  ណ ឬកណំតទ់ីតងៃំ នជនសង្សយ័ ជនេគចខ ួន សក្សសំីខនច់បំាច ់ឬមនុស្សែដលបាតខ ់ ួន។ 

• អ កេធ សពវភិាគ អ កពិនត្យិ ខងេវជ ស ស  និងអ កេរៀបចំពធិីបុណ្យសព - េយងខ ុ ំអចបេ  ញពត័ម៌ាន 

PHI របស់អ កដល់អ កេធ សពវភិាគ ឬអ កពិនត្យិ ខងេវជ ស ស ។ ជាឧទហរណ៍ េនះអចជាករចបំាច ់

េដម្បកីណំតព់មីូលេហតុៃនករស ប។់ េយងខ  ុ ំអចនឹងេបក ទមា យ PHI របស់េលកអ កេទកន ់

នាយកចតែ់ចងបុណ្យសព តមែដលចបំាច ់េដម្បឲ្យី ពួកេគបំេពញតួនាទីរបស់ពកួេគ។ 

• ករបរចិ គសររីង  ែភ កនិងជាលិក - េយងខ ុ ំអចបេ  ញពត័ម៌ាន PHI របស់េលកអ កេទអង ភាព 

លទ កម សីរង ។ េយងខ  ុ ំកអ៏ចបង ញពត័ម៌ាន PHI របស់េលកអ កេទអ កែដលេធ ករេនក ុងែផ កលទ កម  

ធនាគារ ឬករផា ស់បូ រសររីង៖  

o ករបរចិ គសររីង  

o ែភ ក 

o ជាលិក 

• ករគំរមកំែហងដល់សុខភាព និងសុវត ិភាព - េយង ខុំ អចេ្រប្របាស់ ឬបេ  ញពត័ម៌ាន PHI 

របស់េលកអ ក ្របសិនេបេយង ខុំ េជឿជាកេ់ដយសុទ ចិត ថាករេ្រប្របាស់ ឬករបេ  ញេនះគឺចបំាច ់

េដម្បបងី  រ ឬបន យករគំរមកំែហងធ នធ ់ រ ឬករគំរមកំែហងែដលជិតនឹងេកតេ ឡងចំេពះសុខភាព 

ឬសុវត ិភាពរបស់បុគ លមយួរបូ ឬសធារណជន។ 

 

 

 

 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 11 ៖ ករជូនដំណឹងតមផ ូវច្បោប ់ 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 361 ? 

 

• មុខងររបស់រដ ភបិាលជំនាញឯកេទស - េបេលកអ កជាសមាជិកៃនកងកមា ងំ្របដបអ់វធុសហរដ  

អេមរកិ េយងខ ុ ំអចបេ  ញពត័ម៌ាន PHI របស់េលកអក តមករត្រម វេដយអជា ធរប  ករេយាធា។ 

េយងខ ុ ំកអ៏ចនឹងបេ  ញពត័ម៌ាន PHI របស់េលកអ កផងែដរ៖ 

o េទកន ់ម ន ីសហពន ័ ែដលមានសិទ ិអំណាច ស្រមាបស់និ សុខជាតិ នងសិ កម ភាព 

េសុបករណ៍េផ្សងៗ។ 

o ្រកសួងករបរេទសសំរបក់រកំណតភ់ាព្រតឹម្រត វែផ កេវជស  ស  

o ស្រមាបេ់សវកម ករពររបស់្របធានឬេលកអ កែដលទទលួសិទ ិអំណាចេផ្សងៗេទៀត 

• សំណងកម ករ - េយងខុំ អចបេ  ញពត័ម៌ាន PHI របស់េលកអ កេដម្បអនី ុវត នត៍មច្បោបទ់កទងន់ ងឹ 

សំណងរបស់កម ករឬកម វធិី្រសេដៀងគា េផ្សងេទៀតែដលបេង តេឡងេដយច្បោបេ់ដម្បផ ី ល់អត ្របេយាជន ៍

ស្រមាបក់រណីរងរបសួឬជំងឺែដលទកទ់ងនឹងករងរេដយមនិពកព់ន័ នឹងកំហុស។ 

 

• ស នភាពអសន  - េយងខ  ុ ំអចបេ  ញ PHI របស់េលកអ កក ុងស នភាពអសន  ឬេបេ លកអ កអសមត  

ភាពឬមនមាិ នវត មាន េទកនស់មាជិក្រគស រ មត ិ ភក ័ ិជិតសិទ  ិ ទីភា កង់រសេ ង ះេ្រគាះមហន រយ 

ែដលទទួលបានសិទ ិអនុ  ត ឬបុគ លេផ្សងេទៀតែដលេលកអ កបានកណំតអត ់ ស  ណពីមុន។ 

េយងខ ុ ំនឹងេ្របករវនិច ិ យ័និងបទពិេសធន្៍របកបេដយវជិា ជីវៈេដម្ប កំី ណតថ់ាេតករបេ  ញេនះគឺេដម្បជីា

ឧត ម្របេយាជនរ៍បស់េលកអ កឬអត។់ េបករបេ  ញេនះគេឺដម្បជីាឧត ម្របេយាជនរ៍បស់េលកអ កេយង 

ខ ុ ំនឹងបេ  ញែតពត័ម៌ាន PHI ែដលពកព់ន័ េដយផា ល់ដល់ករចូលរមួរបស់បគុ លេនះេនកុ ងករ 

ែថទេំលកអ ក។ 

• អ កេទស - ្របសិនេបេលកអ កជាអ កេទសក ុងស បន័អបរ់ែំកែ្រប ឬេ្រកមករ្រគប្់រគងរបស់ម ន  ី
អនុវត ច្បោប ់េយងខ ុ ំអចនឹងបេ  ញពត័ម៌ាន PHI របស់េលកអ កេទស បនែ័ កែ្រប ឬម ន ីអនុវត ច្បោបែ់ដល 

ពត័ម៌ានទងេំ នាះចបំាចស់្រមាបស់ បនេ័ នះេដម្ប ផ ី ល់ជូនេលកអ កនូវករែថទសុំខភាព េដម្បកីរពរ 

សុខភាព ឬសុវត ិភាពរបស់េលកអ ក ឬសុខភាព ឬសុវត ភិាពរបស់អ កដៃទ ឬស្រមាបសុ់វត ិភាព 

និងសន ិសុខរបស់ស បនអ័ បរ់ែំកែ្រប។ 

 

 

 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 11 ៖ ករជូនដំណឹងតមផ ូវច្បោប ់ 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 362 ? 

 

• ករ្រសវ្រជាវ - េ្រកមកលៈេទសៈជាកល់កម់យួ េយងខ ុអំចបេ  ញពត័ម៌ាន PHI 

របស់េលកអ កេទ្រកម អ ក្រសវ្រជាវេនេពលែដលករសិក្សោ្រសវ្រជាវស្រមាបក់រព្យោបាល

របស់ពួកេគ្រត វបានអនុមត័េហយេនេពលែដលមានករករពរជាកល់កម់យួេដម្បធីានាពីសិទ ិឯកជន 

និងករករពរពត័ម៌ាន PHI របស់េលកអ ក។ 

 

ករេ្រប្របាស់ និងបេ  ញពត័ម៌ាន PHI របស់េលកអ កែដលត្រម វទមទរឲ្យមានករផ ល់សិទ ិអនុ  ត 
ជាលយលក ណ៍អក្សររបស់េលកអ ក 
 
េយងខ ុ ំ្រត វបានទមទរត្រម វឲ្យមានករអនុ  តជាលយលក ណ៍អក្សររបស់េលកអ ក េដម្បេី្រប្របាស់ ឬេបកទមា យ 

PHI របស់េលកអ ក េដយមានករេលកែលងដម៏ានក្រមតិ ស្រមាបម់ូលេហតុដូចខងេ្រកម៖ 

 

ករលក ់PHI – េយងខ ុនំឹងេសស ុំករអនុ  តជាលយលក ណ៍អក្សរពីេលកអ កមុននឹងេយងខ ុ ំេធ ករបេ  ញពត័ម៌ាន 

ណាមយួែដល្រត វបានចតទុ់កថាជាករលកព់ត័ម៌ាន PHI របស់េលកអ កមាននយ័ថាេយងខ ុ ំទទួលបានសំណង 

ស្រមាបក់រេ  ញពត័ម៌ាន PHI តមវធិីេនះ។ 

 

ករេធ ទីផ្សោរ – េយងខ ុ ំនឹងេសស ុំករអនុ  តជាលយលក ណ៍អក្សរពីេលកអ កេដម្បេី្រប្របាស់ ឬបេ  ញពត័ម៌ាន PHI 

របស់េលកអ កស្រមាបេ់គាលបំណងករផ្សព ផ្សោយទផី្សោរេដយមានករេលកែលងមានកំណតដូ់ចជាេនេពលេយង  

ខ ុ ំមានទំនាកទំ់ នងផ្សព ផ្សោយទីផ្សោរផា ល់ជាមយួេលកអ កឬេនេពលែដលេយងខ ុ ំផ ល់ជូនអេំណាយផ្សព ផ្សោយ

ែដលមានតៃម តិចតចួ ។ 

 

កំណត្់រតអំពីករព្យោបាលជងំឺផ ូវចិត  – េយងខ ុ ំនងេឹ សស ុំ ករអនុ  តជាលយលក ណ៍អក្សររបស់េលកអ ក 

េដម្បេី្រប្របាស់ និងបេ  ញកណំត្់រតណាមយួ អពំីករព្យោបាលជំងឺផូ វចត្ិ  ែដលេយងខ  ុមំានេនក ុងឯកសរ 

េដយមានករេលកែលងមយួចំនួន ដូចជា ស្រមាបក់រព្យោបាល ករបង្់របាក ់ឬមខុងរ្របតិបត ិករែថទសុំខ 

ភាពជាកល់កជ់ាេដម។ 

 

 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 11 ៖ ករជូនដំណឹងតមផ ូវច្បោប ់ 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 363 ? 

 

សិទ ិរបស់បុគ ល 
 
ខងេ្រកមគឺជាសិទ របស់េលកអ កទកទងន់ ងពឹ ត័ម៌ាន PHI របស់េលកអ ក។ េបេលកអ កចងេ់្របសិទ ណិាមយួ 

ខងេ្រកមសូមទកទងម់ កេយងខ ុ ំេដយេ្រប្របាស់ពត័ម៌ានេនចុងប  បៃ់នេសចក ីជូនដំណឹងេនះ។. 

 

• សិទ ិក ុងករដកហូតករអនុ  ត - េលកអ កអចដកហូតករអនុ  តរបស់េលកអ កេនេពលណាកប៏ាន 

ករដកហូតករអនុ  តរបស់េលកអ ក្រត វែតេធ េឡងជាលយល័ក ណ៍អក្សរ។ ករដកហូតេនះនឹងមាន 

្របសិទ ភាពភា មេលកែលងែតខណៈេពលែដលេយងខ  ុ ំបានចតវ់ធិានកររចួេហយែផ កេលករអនុ  ត 

ែដលេយងខ ុ ំមានមុនេពលេយងខ  ុ ំទទួលបានលិខិតដកហូតជាលយលក ណ៍អក្សរ។ 

• សិទ ិក ុងករេសស ុំរតឹបន ឹង - េលកអ កមានសិទ ិេសស ុំកររតបន ឹ ឹងេលករេ្រប្របាស់នងិករបេ  ញពត័ម៌ាន 

PHI របស់េលកអ កស្រមាបក់រព្យោបាល ករទូទត ់ឬ្របតិបត ិករែថទសុំខភាពកដូ៏ចជាករបេ  ញ 

ពត័ម៌ានេទអ កែដលចូលរមក ួ ុងករែថទឬកំ រទូទតៃ់ថ េសវែថទរំបស់េលកអ កដូចជាសមាជិក្រគ សរ 

ឬមត ិ ភក ័ ិជិតសិទ  ។ សំេណ របស់េលកអ កគួរប  កអំ់ ពីកររតបន ឹ ឹងែដលេលកអ កកំពុងេសស ុំេហយ 

ប  កថ់ាេតកររតបឹ ន ឹងេនះអនុវត ចំេពះអ កណាខ ះ។ េយងខ  ុ ំមន្រិ ត វបានត្រម វឲ្យយល់្រពមនឹងសំេណ  

េនះេទ។ ្របសិនេបេយងខុំ យល់្រពម េយងខុំ នឹងអនុេលមតមសំេណ រសំុរតឹបន ឹងរបស់េលកអ កលុះ 

្រតែតមានពត័ម៌ានចបំាចេ់ដម្ប ផ ី ល់ជូនេលកអ កនូវករព្យោបាលសេ ង ះបនា ន។់ េទះជាយ៉ាង 

ណាកេ៏ដយេយងខ ុនំឹងរតឹបន ងកឹ រេ្រប្របាស់ឬករបេ  ញពត័ម៌ាន PHI ស្រមាបក់រទូទតឬ់្របតបិត  ិ
ករែថទសុំខភាពេទគេ្រមាងសុខភាពេនេពលែដលេលកអ កបានបងៃ់ថ េពញេលេសវកម ឬទនំិញេដយ

េចញ្របាកព់ីេហេប៉ផា ល់ខួ ន។ 

 

 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 11 ៖ ករជូនដំណឹងតមផ ូវច្បោប ់ 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 364 ? 

 

• សិទ ិក ុងករេសស ុំករទំនាកទំ់ នងសមា ត ់- េលកអ កមានសិទ ិេសស ុំឲ្យេយងខ ុ ំទកទង់ ជាមយួេលកអ ក 

អំពីពត័ម៌ាន PHI របស់អ កតមមេធ្យោបាយេផ្សង ឬេទទីតងេំ ផ្សង។ សិទ ិេនះអនុវត ែតេនក ុងកលៈ 

េទសៈដូចខងេ្រកម៖ (1) ករទំនាកទំ់ នងបង ញពពីតមា័ នេវជ ស សឬេ ឈ ះនងអិ សយដ នរបស់ 

េលកអ កផ ល់េសវែថទទំកទងន់ ឹងករទទួលេសវកម សមា តឬ់ (2) ករបង ញពត័ម៌ានទងអសំ ់ឬ 

ែផ កណាមយួៃនពត័ម៌ានេវជ ស ស ឬេឈ ះនិងអសយដ នរបស់អ កផ ល់េសវែថទអំចបង េ្រគាះថា ក ់

ដល់េលកអ ក្របសិនេបវមនិ្រត វបានេផ រជូនេដយមេធ្យោបាយេផ្សង ឬេទទីតងេំ ផ្សងេទៀត 

ែដលេលកអ កចងប់ាន។ េលកអ កមនចិ បំាចពន្យ់ ល់អពីំមូលេហតុៃនករេសស ុំរបស់េលកអ កេទបុែ៉ន  

សំេណ របស់េលកអ ក្រត វែតប  កយ៉់ាងច្បោស់ថាករទំនាកទំ់ នងបង ញពត័ម៌ានេវជស  ស  ឬេឈ ះ 

និងអសយដ ន របស់េលកអ កផ ល់េសវែថទទំកទង់ នងឹ ករទទួលបានេសវសមា ត ់ឬ 

ករបង ញពត័ម៌ានទងអសំ ់ ឬែផ កៃនពត័ម៌ានេវជ ស ស  េឈ ះអ កផ ល់េសវែថទ ំនិងអសយដ នអច 

េធ ឲ្យេលកអ កមានេ្រគាះថា ក្់របសិនេបមេធ្យោបាយទំនាកទំ់ នងឬទីតងមំ ន្រិ ត វបានផា ស់ប ូរ។ 

េយងខ ុ ំ្រត វែតបំេពញតមសំេណ រសំុរបស់េលកអ ក្របសិនេបវសមេហតុផល េហយប  កអ់ពំ ី

មេធ្យោបាយឬទីតងេំ ផ្សងែដលគួរែតផ ល់ពត័ម៌ាន PHI របស់េលកអ ក។ 

• សិទ ិក ុងករចូលេមល និងទទលួបានច្បោបចម ់ ងៃនពត័ម៌ាន PHI របស់េលកអ ក - េលកអ កមានសិទ  ិ

េដយមានករេលកែលងមានកណំតេ់ដម្បេីមល ឬទទួលបានច្បោបចម ់ ងៃនពត័ម៌ាន PHI របស់េលកអ ក 

ែដលមានេនក ុងសំណំុកណំត្់រតែដលបានកណំត។់ េលកអ កអចេសស ុំឲ្យេយងខ ុផ ំ ល់ច្បោបចម ់ ង 

ក ុងទ្រមងេ់ផ្សងេ្រកពីច្បោបច់ម ង។ េយងខ ុនំឹងេ្រប្របាស់ទ្រមងែ់ដលេលកអ កេសស ុំលុះ្រតែតេយង 

ខ ុ ំមនអិ ចេធ ដូេច ះបាន។ េលកអ ក្រត វេធ ករេសស ុំជាលយលក ណ៍អក្សរេដម្បទទួី លបានសិទ ិចូល 

េមលពត័ម៌ាន PHI របស់េលកអ ក។ ្របសិនេបេយងខ  ុ ំបដិេសធសំេណ រសំុរបស់េលកអ ក េយងខ ុនំឹងផ ល់ 

ករពន្យល់ជាលយលក ណ៍អក្សរដល់េលកអ កេហយនឹង្របាបេ់លកអ កថាេតមូ លេហតុៃនករបដិេសធ 

អច្រត វបានពនិិត្យេឡងវញិឬកអ៍តន់ងិ រេបៀបេស សំុករពិនតិ្យេឡងវញិឬថាេតករបដិេសធមនអិ ច្រត វ 

បានពិនិត្យេឡងវ ញិឬយ៉ាងណា។ 

 

 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 11 ៖ ករជូនដំណឹងតមផ ូវច្បោប ់ 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 365 ? 

 

• សិទ ិក ុងករែកត្រម វពត័ម៌ាន PHI របស់េលកអ ក - េលកអ កមានសិទ ិេសស ុំឲ្យេយងខ ុ ំែកត្រម វឬផា ស់ប ូ 

រពត័ម៌ាន PHI របស់េលកអ ក្របសិនេបេលកអ កេជឿថាវមានពត័ម៌ានមន្រិ តម្រឹ ត វ។ សំេណ របស់េលក 

អ ក្រត វែតេធ េឡងជាលយលក ណ៍អក្សរេហយ្រត វពន្យល់ពមូី លេហតុែដលគួរែតែកត្រម វពត័ម៌ានេនះ។ 

េយងខ ុ ំអចបដិេសធសំេណ របស់េលកអ កេដយមានេហតុផលជាកល់កម់យួចំនួន ឧទហរណ៍ 

្របសិនេបេយងខ ុ ំមនបាិ នបេង តព ត័ម៌ានែដលេលកអ កចងឲ្យ់ ែកត្រម វ េហយមានែតអ កបេង តពត័ម៌ាន 

PHI អចេធ ករែកត្រម វបាន។ ្របសិនេបេយង ខុំ បដិេសធករេស សំុរបស់េលកអ ក េយងខ  ុ ំនឹងផ ល់ករ 

ពន្យល់ជាលយលក ណ៍អក្សរដល់េលកអ ក។ េលកអ កអចេឆ យតបជាមយួនឹងលិខិតេឆ យតបថា 

េលកអ កមនយិ ល់្រពមចំេពះករសេ្រមចចិត របស់េយងខ ុ ំេហយេយងខ ុ ំនឹងភា បលិ់ខិតេឆ យ តបរបស់េលក

អ កអំពពីត័ម៌ាន PHI ែដលេលកអ កេសស ុំឲ្យេយងខ ុ ំែកត្រម វ។ ្របសិនេបេយងខ ុទទួំ លយកសំេណ របស់ 

េលកអ កេដម្បែីកត្រម វពត័ម៌ានេនះ េយងខ ុនំឹងខតខំិ ្របឹងែ្របងេធ យា ៉ ងណាេដម្បជូីនដណឹំងដល់អ កដៃទ 

រមទួ ងមនំ ុស្សែដលេលកអ កចតត់ងអំំ ពីករែកត្រម វេនះ េហយរមប ួ ូ  លករផា ស់ប ូរេនះក ុង

ករបេ  ញពត័ម៌ានេនាះនាេពលអនាគត។ 

• សិទទទ ួលបានគណេនយ្យៃនករបង ញ - េលកអ កមានសិទក ុង ករទទួលបានប  ីដបំូងអឡុំងរយៈេពល 

6 ឆា ចុំងេ្រកយែដលេយងឬ កព៏ណិជ កម របស់េយងជា បព់កព់ន ័ នងកឹ របង ញ PHI របស់អ ក។ 

េនះមនអិ នុវត ចំេពះករបេ  ញពត័ម៌ានស្រមាបេ់គាលបណំងៃនករព្យោបាល ករទូទត ់្របតបត ិ ិករែថទ ំ

សុខភាពឬករបេ  ញពត័ម៌ានែដលេលកអ កបានផ ល់សិទ ិអនុ  តនងសិ កម ភាពមយួចំននួេផ្សងេទៀត។ 

្របសិនេបេលកអ កេសស ុំគណេនយ្យេនះេលសពីមយួដងក ុងរយៈេពល 12 ែខ េនាះេយងខ  ុ ំអចគតៃិ ថ េស 

វសមរម្យពីេលកអ កេដយែផ កេលករចំណាយស្រមាបក់រេឆ យតបេទនងសឹ ំេណ បែន មទងេំ នះ។ 

េយងខ ុ ំនឹងផ ល់ជូនេលកអ កនូវពត័ម៌ានបែន មសីព ីៃថ េសវរបស់េយងខ ុ ំេនេពលែដលេលកអ កេសស ុំ។ 

• សិទ ិក ុងករដកព់ក្យបណឹ ង - ្របសិនេបេលកអ កមានអរម ណ៍ថាសិទ ឯកជិ នរបស់េលកអ ក្រត វបាន 

រេំលភបំពនឬេយងខ ុ ំបានរេំលភេលករអនុវត នសិ៍ទ ិឯកជនរបស់េលកអ ក េលកអ កអចដក ់

ពក្យបណ ឹ ងមកេយងខ  ុ ំជាលយលក ណ៍អក្សរ ឬតមរយៈទូរស័ព េដយេ្របពត័ម៌ានទនំាកទំ់ នងេន 

ចុងប  បៃ់នេសចក ជូីនដណឹំងេនះ។ ស្រមាបប់ណ ឹ ងរបស់សមាជិក Medi-Cal សមាជកអិ ចនឹងទកទង់  

ផងែដរេទកន្់រកសួងេសវសុខភបិាលរដ  California ែដល្រត វបានរយនាមេនក ុងែផ កបនា បេ់នះ។ 

 

 

 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 11 ៖ ករជូនដំណឹងតមផ ូវច្បោប ់ 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 366 ? 

 

អ កកអ៏ចដកព់ក្យបណឹ ងមកេលខធិករៃន្រកសួងសុខភបិាល និងករយិាល័យស្រមាបសិ់ទ ិសីុវលិ 

តមករេផ លិខិតេទកនអ់សយដ ន 200 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 

20201 ឬេហទូរសព តម 1-800-368-1019, (TTY:1-866-788-4989) ឬ ទស្សនា 

www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints។ 

េយងខ ុ ំនឹងមនចិ តចំ់ ណាតក់រណាមយួេទេលេលកអ កេដយសរករដកព់ក្យបណឹ ងេទ។ 

សិទ ិក ុងករទទួលបានច្បោបច់ម្បងៃនេសចក ីជូនដំណឹងេនះ - េលកអ កអចេសស ុំច្បោបច់ម ងៃនេសចក ីជូន 

ដំណឹងរបស់េយងខ ុ ំេនេពលណាមយួកប៏ានេដយេ្របប  ីពត័ម៌ានទំនាកទំ់ នងេនចុងប  បៃ់នេសចក ជូីនដំ

ណឹងេនះ។ ្របសិនេបេលកអ កទទួលបានេសចក ីជូនដណឹំងេនះេនេលេគហទពំរ័របស់េយងខ ុ ំឬតមរយៈ 

សំបុ្រតេអឡិច្រត និក (អុីែមល៉)េលកអ កកម៏ានសិទ ិេសស ុំច្បោបថ់តចម ង្រកដសផងែដរ។ 

 

 

 

ពត័ម៌ានទំនាកទ់ំនង 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរណាមយួអំពីេសចក ីជូនដណឹំងេនះ ករអនុវត សិទ ិឯកជនរបស់េយងខ ុ ំែដលទកទ់ង 

នឹងពត័ម៌ាន PHI របស់េលកអ កឬរេបៀបអនុវត សិទ ិរបស់េលកអ ក េលកអ កអចទកទងមកេ់ យងខ  ុ ំជាលយលក ណ៍ 

អក្សរឬតមរយៈទូរស័ព េដយេ្របពត័ម៌ានទនំាកទំ់ នងែដលបានបង ញខងេ្រកម។ 
 

 

Health Net Privacy Office 

Attn: Privacy Official 

P.O. Box 9103 

Van Nuys, CA 9140 

ទូរស័ព ៖  1-855-464-3571 

ទូរសរ ៖ 1-818-676-8314 

អុីែមល៉៖ Privacy@healthnet.com 

 
 

 

https://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints
Mailto:Privacy@healthnet.com


េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 11 ៖ ករជូនដំណឹងតមផ ូវច្បោប ់ 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 367 ? 

 

ស្រមាបស់មាជិក Medi-Cal ែតបុេ៉ណា ះ ្របសិនេបេលកអ កេជឿថាេយងខ ុមំនបាិ នករពរឯកជនភាពរបស់ 

េលកអ កេហយ្របាថា ចងេ់ធ បណ ឹ ង េលកអ កអចនឹងដកបណ់ ឹ ងបានេដយេហទូរស័ព  ឬសរេសរមកកន៖់ 

 

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 

 

ទូរស័ព ៖ 1-916-445-4646 ឬ 1-866-866-0602 (TTY/TDD: 1-877-735-2929) 

 

អុីែមល៉៖ Privacyofficer@dhcs.ca.gov 

 

 

េសចក ីជូនដំណឹងពីភាពឯកជនៃនពត័ម៌ានហិរ  វត ុ 
 

េសចក ីជូនដំណឹងេនះពពណិ ៌ នាអំពីវធិី ែដល ពត័ម៌ានហិរ  វតុ  អំពីេលកអ កអច្រត វបានេ្រប្របាស់ នងបេិ   ញ 

និងពីវធិីែដលេលកអ កអចចូលេមល ពត័ម៌ានេនះបាន។ សូមពិនិត្យេសចក ីជូនដណឹំងេនះេឡងវញិេដយ្រប ង្របយត ័ ។ 

 

េយងខ ុ ំេប ជា យ៉ាងខ បខ ់ ួនក ុងកររក្សោនូវករសមា តព់ត័ម៌ានហិរ  វតុ ផា ល់ខួ នរបស់េលកអ ក។ 

ស្រមាបេ់គាលបំណងៃនេសចក ីជូនដណឹំងេនះ «ពត័ម៌ានហរិ  វត ុផា ល់ខ ួន»មាននយ័ថាពត័ម៌ានអពំីអ កចុះេឈ ះ 

និងអ កដកព់ក្យសំុករធានារ៉បរ់ងករែថទសុំខភាពែដលផ ល់អត ស  ណបគុ ល ែដលមនអិ ចរកបានជាសធា

រណៈេហយ្រត វបាន្របមូលយកពីបុគ ល ឬ្រត វបានទទួលបានេដយមានទនំាកទំ់ នងជាមយួនឹងករផ ល់ករ 

ធានារ៉បរ់ងករែថទសុំខភាពេទឲ្យបុគ លេនាះ។ 

 

 

Mailto:Privacyofficer@dhcs.ca.gov


េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 11 ៖ ករជូនដំណឹងតមផ ូវច្បោប ់ 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 368 ? 

 

ពត័ម៌ានែដលេយងខ  ុ ំ្របមូល៖ េយងខ ុ ំ្របមូលពត័ម៌ានហិរ  វត ុផា ល់ខ ួនអពីំេលកអ កពី្របភពដូចតេទេនះ៖ 

 
• ពត័ម៌ានែដលេយងខ  ុ ំទទួលបានពីេលកអ កេនេលពក្យសំុឬទ្រមងែ់ បបបទដៃទេទៀត ដូចជាេឈ ះ 

អសយដ ន អយុ ពត័ម៌ានេវជ ស ស  និងេលខេបឡាសន សុិខសង ម។ 

• ពត័ម៌ានអពំី្របតបត ិ កិររបស់េលកអ កជាមយួេយងខ ុ ំ ជាមយួសម ន័ សខេយងខ  ុ ំឬែផ កេផ្សងេទៀត 

ដូចជា្របវត ិករបងៃ់ថ បុព លភធានារ៉បរ់ងនងិករទមទរសំណង នង 

• ពត័ម៌ានមកពីរបាយករណ៍អតិថិជន។ 

ិ

ករបេ  ញពត័ម៌ាន៖ េយងខ ុមំនបេិ   ញពត័ម៌ានហិរ  វត ុផា ល់ខ ួនអំពីសមាជិករបស់េយងខ ុ ំ 

ឬអតីតសមាជិករបស់េយងខ  ុ ំេទភាគីទីបីណាមយួេលកែលងែតមានករត្រម វឬអនុ  តេដយច្បោប។់ ឧទហរណ៍ 

េនក ុងែបបែផនៃនករអនុវត នព៍ណិជ កម ទូេទរបស់េយងខ ុ ំ តមែដលច្បោបអន់ ុ  ត េយងខ ុ ំអចនងឹ 

េបកទមា យពត័ម៌ានហិរ  វតុផា  ល់ខ ួនែដលេយងខ ុ ំ្របមូលបានអំពីេលកអ ក េដយគា នករអនុ  តពីេលកអ ក 

េទឲ្យវទិ្យោស ន្របេភទដូចតេទេនះ៖ 

 
• េទកនស់ម ន ័ សខសជីវកម របស់េយងខ ុ ំដូចជា្រក មហុ៊នធានារ៉បរ់ងដៃទេទៀត។ 

• េទកន្់រក មហុ៊នែដលមនជាិ បស់ម ន ័ សខស្រមាបេ់គាលបំណងអជីវកម ្របចៃំថ របស់េយងខ ុ ំ 

ដូចជាេដម្បដីំេណ រករ្របតបិត ិកររបស់េយងខុ ំ រក្សោនូវគណនីរបស់េលកអ ក 

ឬេឆ យតបេទនឹងដីករប  តុលករនងកិ រេសុបអេង តផ ូវច្បោប។់ និង 

• េទកន្់រក មហុ៊នមនជាិ បស់ម ន ័ សខែដលផ ល់េសវកម ជនួំ សឲ្យេយងខ ុ ំរមួមានករេផ 
ទំនាកទំ់ នងពីករផ្សព ផ្សោយពណិជ កម ក ុងនាមជាគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ។ 

 
ករលកក់រសមា ត ់និងសុវត ភិាព៖ េយងខ ុ ំរក្សោករពរសុវត ិភាពតមវធិីរបវូ ន ័  េអឡិច្រតន ិកនិងនីតិវធិីេដយអនុេលម 

តមស ងដ់ររបស់រដ និងសហពន ័ ែដលចូលជាធរមានេដម្ប កីរពរពត័ម៌ានហិរ  វត ុផា ល់ខ ួនរបស់េលកអ កពហីនិភយ័

េផ្សងៗដូចជាករបាតប់ង ់ករបំផា ញឬករេ្រប្របាស់ខុស។ វធិានករទងេំ នះរមមាួ នករករពរសុវត ិភាពកុំព្យទូរ័ 

ករករពរសុវត ិភាពឯកសរនិងអគារនងកិ ររតបឹ ន ឹងេលអ កណាែដលអចចូលេមល ពត័ម៌ានហិរ  វត ុផា ល់ខ ួនរបស់

េលកអ ក។ 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 11 ៖ ករជូនដំណឹងតមផ ូវច្បោប ់ 
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 369 ? 

 

សំណួរអំពករជូនដណឹំងេនះ៖ ្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរណាមយួ អំពីេសចក ីជូនដំណឹងេនះ៖ ី
 

សូមេហទូរស័ព េទកនេ់លខេនះេដយឥតគតិៃថ ែដលមានេនេលខ ងបណ័ សមា ល់របស់េលកអក  ឬទកទងេ់ ទកន ់

Health Net តមរយៈេលខ 1-855-464-3571 (TTY: 711)។ 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 370 ? 

 

ជំពូកទ 12៖ នយមនយ័ពក្យសំខន់ៗ  ី ិ

េសចក េផ ម ី 

ជំពូកេនះរមប ួ ូ  លទងពំ ក្យគន ឹះែដល្រត វេ្របេនក ុងេសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជកិរមួជាមយួនឹងនិយមនយ័។ 

ពក្យទងឡាំ យ្រត វបានរយេឈ ះតមលំដបអ់ក រ្រកម។ ្របសិនេបេលកអ កមនអិ ចែស ងរកពក្យឬ្របសិនេប 
េលកអ ក្រត វករពត័ម៌ានេ្រចនែ ដលរមប ួ  លនឹងនិយមនយ័សូមទកទងេ់ សវកម បេ្រមស មាជិក។ ូ

សកម ភាពរស់េន្របចៃំថ  (ADL)៖  អ ីែដលមនុស្សេធ ្របចៃំថ ធម ត ដូចជា ករបរេភាិ គ ករេ្រប្របាស់

បង នអនា់ មយ័ ករេស  កពក ់ករងូតទក ឬករដុសេធ ញជាេដម។ ឹ 

ជំនួយក ុងអំឡុងេពលរងច់៖ំ េលកអ កអចបន ទទលួបាន្របាកអត ់ ្របេយាជនរ៍បស់េលកអ កេនេពលេលកអ ក 

កំពុងរងច់េំសចក ីសេ្រមចអំពបណី ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតទិ  ី1 ឬសវនាកររដ  (សូមេមលជំពូកទី 9 ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម)។ 

ករបន ទទួលបានធានារ៉បរ់ងេនះ ្រត វបានេគេហថា «ជនួំ យក ុងអឡុំងេពលរងច់»ំ។ 

មណ លវះកតអ ់ កជំងឺអចេដរបាន៖ មន ីរែដលផ ល់ករវះកតអ់ កជងំឺេ្រកដល់អ កជំងឺែដលមន្រត វករករ

ស្រមាកព្យោបាលេនក ុងមន ីរេពទ្យ នងែិ ដលមន្រិ ត វេគរពំឹងថានឹង្រត វករករែថទេំលសពី 24េម៉ាង។ 
ិ

បណ ឹ ងឧទ រណ៍៖ វធមយួេដម្ប ឲ្យី េលកអ កតវ៉នឹងសកម ភាពរបស់េយងខ ុ ំ្របសិនេបេលកអ កគិតថាេយងខ  ុ ំបាន

្រប្រពឹត ខុស។ េលកអ កអចេសស ុំេយងខ ុ ំឲ្យផា ស់ប ូរករសេ្រមចេលធានារ៉បរ់ង តមរយៈបណឹ ងតវ៉។ ជពូំកទ ី9 

ពន្យល់អពំបណី ឹ ងឧទ រណ៍រមួទងវំ ធិីដកព់ក្យបណឹ ងឧទ រណ៍។  

ិ ី

សុខភាពផ ូវចិត ៖ ពក្យទូេទ ែដលសំេដេលសុខភាពផ ូវចិត  នងិជំងពឺីករេ្រប្របាស់សរធាតុេញ ន។ 

ឱសថមានម៉ាកយីេហ៖ ឱសថតមេវជ ប  ្រត វបានផលិតនិងលកេ់ដយ្រក មហុ៊នផលិតឱសថមាន្របភពេដម។ 

ឱសថមានេឈ ះពណិជ កម  មានសរធាតុផ្សដូំចគា េទនង្របេភទឱសថេ្របទ ូេទែដរ។ ្របេភទឱសថទូេទជាធម  

ត្រត វបានផលិតនិងដកល់កេ់ដយ្រក មហុ៊នឱសថេផ្សងេទៀត។ 
ឹ



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 12 ៖ និយមនយ័ពក្យសំខន់ៗ  
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 371 ? 

 

Cal MediConnect៖ កម វធិីមយួែដលផ ល់ជូនេលកអ កនូវអត ្របេយាជនទ៍ងំ Medicare និង Medi-Cal ទងំពីរ

រមួគា េនកុ ងគេ្រមាងសុខភាពមយួ។ េលកអ កមានបណ័ សមា ល់សមាជិកមយួស្រមាប្់រគបអត់  ្របេយាជនទ៍ងអសំ ់

របស់េលកអ ក។  

អ កស្រមបស្រម លករែថទ៖ំ បុគ លដសំ៏ខនម់ា កែ់ដលេធ ករជាមយួេលកអ ក ជាមយួគេ្រមាងសុខភាពេលកអ ក 

និងជាមយួអ កផ ល់េសវែថទ ំេដម្បធីានាថាេលកអ កទទលួបាននូវករែថទតំមអី ែដលេលកអ កចងបាន់ ។  

គេ្រមាងែថទ៖ំ េមល  “គេ្រមាងែថទលំក ណៈបគុ ល។” 

េសវកម បនា បបន្ស់ ៃំនគេ្រមាងែថទ ំ(េសវកម  CPO)៖ េសវកម បែន មេផ្សងៗែដលមនសិ ូវសំខនសិ់ តេនេ្រកម

គេ្រមាងែថទលំក ណៈបុគ ល (ICP) របស់េលកអ ក។ េសវកម ទងំអស់េនះ មនែមនស្រមាបជ់ំនួសេសវកម  

និងជំនួយរយៈេពលយូរអែង ងែដលេលកអ ក្រត វបានអនុ  តឲ្យទទួលបានេ្រកម Medi-Cal េនាះេទ។ 

 
ិ

្រក មែថទ៖ំ សូមេមល "្រក មែថទអន ំ រជំនាញ។" 

ដំណាកកលធានា់ រ៉បរ់ងេ្រគាះមហន រយ ៖ ដំណាកក់លេនកុ ងអត ្របេយាជនឱស៍ ថ Part D ែដល

គេ្រមាងបងរ់ល់ៃថ ចំណាយេលឱសថទងអសំ ់របស់េលកអ ក រហូតដល់ដំណាចឆ់ា ។ំ េលកអ កចបេ់ផ មដ ំណាក ់
កលេនះេនេពលែដលេលកអ កបានឈនដល់ចនំួនកណំតទ់ក្រឹ បាក ់$6,550 

ស្រមាបឱស់ ថតមេវជ ប  របស់េលកអ ក។ 

មជ្ឈមណ លស្រមាបេ់សវកម  Medicare និង Medicaid (CMS)៖ ទីភា កង់រសហពន័ ទទលួបន ុកេល 

Medicare។ ជំពូកទ 2  ពន្យល់ពីរេបៀបទំនាកទ់ំនង CMS។ ី

េសវមនុស្សេពញវយតម័ សហគមន ៍(CBAS)៖ កម វធិីេសវកម តមមន ីស្រមាបអ ់ កជំងឺេ្រកែដលផ ល់នូវ 

េសវែថទពំីអ កជំនាញ េសវសង មកិច  ករព្យោបាលេដយឲ្យអ កជងំឺេធ សកម ភាពេផ្សងៗ និងេសវព្យោបាលែផក  

និយាយសី  េសវែថទខួំ នករបណុ ះបណា លអ កែថទ/ំ្រគ សរ េសវអហរបូត ម  មេធ្យោបាយេធ ដំេណ រ 

និងេសវកម េផ្សងៗេទៀតជូនដល់អ កចុះេឈ ះែដលមានសិទ ិទទួលបានែដលបំេពញតមលក ខណ ក ុងករទទួលបាន

សិទ ិែដលពកព់ន ័ ។ 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 12 ៖ និយមនយ័ពក្យសំខន់ៗ  
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 372 ? 

 

បណ ឹ ង៖ គឺជាេសចក ីែថ ងករណ៍ជាលយលក ណ៍អក្សរ ឬតមរយៈពក្យសំដ ីែដលនយិាយថា េលកអ កមានប   ឬ

កង ល់អំពេសវកម  ឬករែថទែំដលមានធានារ៉បរ់ងរបស់េលកអ ក។ េសចក ីែថ ងករណ៍េនះរមួមានកង ល់ណាមយួ

ទកទ់ងនងគុណភាពៃនេសវកម  គុណភាពៃនករែថទេលំ កអ ក អ កផ ល់េសវែថទក ំ ុងបណា ញេយងខ  ុ ំ ឬ

ឱសថស នក ុងបណា ញេយងខ  ុ ំ។ េឈ ះផូ វករស្រមាប ់«េធ បណឹ ង» គ «ករដកព់ក្យបណ ឹ ងសរទុក »។ 

ី

ឹ

ឺ

មន រី ស រនីតិសម្បទស្រមាបអ ់ កជំងឺមនសិ ្រមាកក ុងមន ីរេពទ្យដទូ៏លំទូលយ(CORF)៖ 

មន ីរែដលេផា តសំខនេ់លករផ ល់េសវកមស  រនីតិសម្បទបនា បព់មានជំងឺ េ្រគាះថា ក ់ឬករវះកតស់ំខនណ់ាមយួ។ 

ទីកែន ងេនះ ផ ល់ជូនេសវកមជា េ្រចនេទៀតដូចជា ករព្យោបាលេដយចលនា េសវសងម និងេសវចតិ ស ស  

ករព្យោបាលផ ូវដេង ម ករព្យោបាលេដយឲ្យអ កជងំឺេធ សកម ភាពេផ្សងៗ ករព្យោបាលអក មានប  នយិាយ និង

េសវកម វយតៃម បរយិាកសក ុងផ ះ។ 

ី

ៃថសហច ណាំ យ៖ តៃម ជាកល់កណ់ាមយួែដលអ កបងជ់ាចំែណកៃនករចំណាយរបស់េលកអ ក េន្រគបេ់ពល

ែដលេលកអ កទទួលបានឱសថតមេវជ ប  ជាកល់ក។់ ឧទហរណ៍៖ អ កអចចណំាយ$2 ឬ $5 

ស្រមាបឱ់សថតមេវជ ប  ។ 

ករចូលរមចំួ ណាយ៖ ចំនួនទឹក្របាកែដ់ លអ ក្រត វបង ់េនេពលែដលអ កទទលួបាន ឱសថតមេវជប   ជាក់

លកម់យួ។ ករចូលរមួចំណាយរមួមានៃថ សហចណំាយ។ 

្របេភទៃនករចូលរមួចំណាយ៖ ឱសថមយួ្រក មែដលមានៃថ សហចំណាយដូចគា ។ ្រគបឱស់ ថែដលសិត ក ុង 

ប  ីឱសថសិ តេ្រកមករធានារ៉បរ់ង(ក្៏រត វបានស ល់ថាជាប  ីឱសថ) គឺសិត ក ុង្របេភទមយួក ុងចំេណាម ប 

្របេភទៃនករចូលរមួចណំាយ។ ជាទូេទ ្របេភទៃនករចូលរមចំួ ណាយកនែ់តខ ស់ ករចណំាយរបស់អ កេទេលឱសថ

កក៏នែ់តខ ស់ែដរ។ 

ី

ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង៖ េសចក ីសេ្រមចអំពអត្រ បេយាជនអ ៍ ីខ ះែដលេយងខ ុធំានារ៉បរ់ង។ េនះរមមាួ នករ

សេ្រមចេលឱសថ និងេសវកម ែដលបានធានារ៉បរ់ង ឬបរមិាណទឹក្របាកែ់ដលេយងខុំ នងបងស់្រមាបេ់សវ

សុខភាពរបស់េលកអ ក។ ជពូំកទី 9 ពន្យល់អពំីរេបៀបេសស ុំេយងខុំ ឲ្យេធ ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង។ 

ី

ឹ

ឱសថែដលមានករធានារ៉បរង់ ៖ ពក្យែដលេយងខុំ េ្របេនះគឺ េដម្ប មីាននយ័ថា្រគបឱស់ ថតមេវជ ប   

និងឱសថគា នេវជ ប   (OTC) ែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ងេដយគេ្រមាងរបស់េយងខុំ ។ 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 12 ៖ និយមនយ័ពក្យសំខន់ៗ  
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 373 ? 

 

េសវែដលមានករធានារ៉បរ់ង៖ ពក្យទូេទែដលេយងខុំ េ្របេដម្បសីំេដេល្រគបក់រែថទសំុខភាព េសវកម  និងករ

គា្ំរទរយៈេពលែវង បរកិ រផ តផ ់ ង ់ឱសថែដលមានេវជ ប   និងមនមាិ នេវជ ប   សមា រៈបរកិ រ និងេសវកម ដៃទ

េផ្សងេទៀតែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ងេដយគេ្រមាងេយងខ  ុ ំ។ 

ករបណុ ះបណា លសមត ភាពវប្បធម៖៌ ករបណុ ះបណា លែដលផ ល់នូវករែណនាបែំ ន មស្រមាបអ ់ កផ ល់េសវ 

ែថទសុំខភាពរបស់េយងខ  ុ ំែដលជួយ ពួកេគឲ្យយល់ច្បោស់អពំីគុណតៃម នង្រិ បវត និងិជំេនឿរបស់េលកអ កេដម្ប សី្រម

តមេសវកម ឲ្យ្រត វតមត្រម វករែផ កសង ម វប្បធមន៌ិងភាសរបស់េលកអ ក។  

អ្រតករចូលរមចំួ ណាយ្របចៃំថ ៖ អ្រតែដលអចអនុវត បានេនេពលែដលេវជ បណ ិ តេចញេវជ ប  តិចជាងករ

ផ តផ ់ ងឱស់ ថជាកល់កស់្រមាបច់ំនួនេពញមយួែខស្រមាបេ់លកអ ក េហយេលកអ កត្រម វឲ្យបងៃ់ថ សហចណំាយ។  

អ្រតចូលរមចំួ ណាយ្របចៃំថ គជឺាៃថ សហចំណាយមុនែដលែចកនឹងចំនួនៃថ  េនក ុងករផ តផ ងរយៈេពលមយួែខ។  

ឧទហរណ៍មានដូចខងេ្រកម៖ ឧបមាថា ៃថ សហចណំាយឱសថរបស់េលកអ កស្រមាបក់រផ តផ ់ ងរ់យៈេពលេព

មយួែខ (ករផ តផ់ ងរ់យៈេពល 30 ៃថ ) គ $1.30 ។ េនះគឺមាននយ័ថាចំននួទឹក្របាកែ់ដលេលកអ ក្រត វបងសំ់រប ់

ឱសថរបស់េលកអ កគឺតចជាិ ង $0.04 ដុល រក ុងមយួៃថ ។ ្របសិនេបេលកអ កទទួលបានករផ តផ ់ ងឱស់ ថរយៈេព

7 ៃថ  េនាះករទូទតរ់បស់េលកអ កនឹងតិចជាង $0.04 ដុល រក ុងមយួៃថ  េដយ្រត វបានគុណនឹង 7 ៃថ 

ស្រមាបក់របង្់របាកស់របុចំននួ $0.30។ 

្រកសួងសុខភបិាល (DHCS)៖ នាយកដ នរដ េនក ុងរដ  California ែដល្រគប្់រគងកម វធិី Medicaid 

(ែដល្រត វបានេហថា Medi-Cal េនក ុងរដ  California) ជាទូេទ្រត វបានេហថា «រដ » េនក ុងេសៀវេភែណនាេំនះ។ 

្រកសួង្រគប្រគ់ ងសុខភបិាល (DMHC)៖ នាយកដ នរដ ក ុងរដ  California ែដលទទួលខុស្រត វ្រគប្់រគងគេ្រមាង

សុខភាពទងំឡាយ។ DMHC ជួយ ្របជាជនេនកុង គេ្រមាង Cal MediConnect ក ុងករដកព់ក្យបណឹ ងឧទ រណ៍  

និងបណ ឹ ងអពីំេសវរបស់ Medi-Cal។ DMHC កេ៏ធ ករពនិិត្យេមល ែផក េវជស  ស េដយឯករជ្យ(IMR)។ 

ករលុបេឈ ះេចញ៖ នីតិវធិីៃនករប  បស់មាជិកភាពរបស់េលកអ កេនក ុងគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ។ ករលុបេឈ ះ

េចញ គអចេធ េឡងេដយស ័្រគចិត  (តមជេ្រមស របស់េលកអ កផា ល់) ឬមនស័ ្រគចត ិ  (មនែិ មនជាជេ្រមស របស់

េលកអ ក)។ 

ប 

់ ់
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េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 12 ៖ និយមនយ័ពក្យសំខន់ៗ  
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 374 ? 

 

្របេភទឱសថ៖ ្រក មឱសថេនក ុងប  ីឱសថ។ ឱសថទូេទ ឱសថមានម៉ាកយេីហ ឬឱសថគា នេវជ ប   (OTC) 

គឺជាឧទហរណ៍ៃន្របេភទឱសថ។ រល់ឱសថែដលមានក ុងប  ីឱសថគឺសិតក  ុង្របេភទមយួក ុងចំេណាម្របេភទ 
ចំនួនបី។ 

បរកិ រេវជ ស ស េ្របជាបប់ានយូរ(DME)៖ បរកិ រមយួចំនួនែដលេវជ បណ ិ តប  ទិញស្រមាបេ់លកអ កេដម្បទីុក

េ្រប្របាស់េនផ ះ។ ឧទហរណ៍ៃនរបស់ទងេំ នះរមមាួ ន រេទះរញុ េឈ្រច ត ់ពូកអគ ិសនី ឧបករណ៍្រត តពិនិត្យទឹកេនាម 

ែផ ម ែ្រគេពទ្យែដល្រត វបានប  ទិញេដយអ កផ ល់េសវែថទសំ្រមាបេ់្រប្របាស់េនផ ះ ឧបករណ៍ប ូ លេសរម៉ូ 

ឧបករណ៍បេង តស េម ង បរកិ រ និងេ្រគ ងផ តផ ់ ងស់្រមាបេ់្របជា មយួអុកសីុែសន បំពងប់ាញ់ទឹកថា ចូំលសួត 

និងរេទះ្រចត។់ 

ករសេ ង ះបនា ន៖់ ករសេ ង ះបនា នែ់ផ កេវជ ស សគ ឺេនេពលែដលេលកអ ក ឬបគុ លេផ្សងេទៀតែដលមានចេំណះ 

ដឹងជាមធ្យមអំពីសុខភាពនងិឱសថ េជឿថាេលកអ កមានេរគស  េវជ ស ស  ែដល្រត វករព្យោបាលភា មេដម្បបងី  រ 

េសចក ីស ប ់ករបាតប់ងែ់ផក ណាមយួៃនរងកយ ឬករបាតបង់ មុ់ ខងរៃនែផ កមយួៃនរងកយ។ េរគស  

េវជ ស ស អចេធ ឲ្យមានរបសួធ នធ រ ឬករឈចបខ់ ងំ។ 

ករែថទសំេ ង ះបនា ន៖់ េសវែដលមានករធានារ៉បរ់ងែដល្រត បានផ ល់ជូនេដយអ កផ ល់េសវែថទែំដលមានករ

បណុ ះបណា ល េដម្បផ ី ល់េសវសេ ង ះបនា នន់ិងត្រម វករសេ ង ះបនា នសុ់ខភាពផ ូវចត ិ ឬេវជ ស ស ។ 

ករេលកែលង៖ ករអនុ  តេដម្បទទី ួលបានករធានារ៉បរ់ងស្រមាបឱ់សថែដលជាធម ត មន្រិ ត វបានរ៉បរ់ង ឬេដម ្ប ី
េ្រប្របាស់ឱសថ្របេភទេនះេដយមនចិ បំាចម់ានវធានិ  នងែដនកណំតជ់ាកល់កណ់ាមយួ។ 

ជំនួយបែន ម៖ កម វធិី Medicare ែដលជួយដល ់អ កែដលមាន្របាកចំ់ ណូល នងធនធាិ នមានកណំតក់តបន ់ យ 

ករចំណាយេលឱសថតមេវជ ប   Part D របស់ Medicare ដូចជាៃថ បុព លភធានារ៉បរ់ង ទឹក្របាកែ់ដលកត ់

េចញពី្របាកធ់ានា និងៃថ សហចំណាយ។ ជំនួយបែន ម ក្៏រត វបានេហម្យោង៉េទៀតែដរថា “្របាកឧបត ់ ម ស្រមាបអ់ កមាន

ចំណូលទប” ឬ “LIS”។  

ឱសថទូរេទ៖ ឱសថែដលមានេវជ ប  ែដល្រត វបានឯកភាពេដយរដ ភបិាលសហពន័ េដម្បេី្រប្របាស់ជនួសឲ្យ

ឱសថមានម៉ាកយីេហ។ ឱសថទូេទមានសរធាតុផ្សដំូចគា េទនឹងឱសថមានម៉ាកយីេហែដរ។ ជាធម ត វមានតៃម 

េថាកជាង នងមាន្របសិទ ភាពេស រែតដូចគា នឹងឱសថមានម៉ាកយីេហ។ 
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េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 12 ៖ និយមនយ័ពក្យសំខន់ៗ  
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 375 ? 

 

បណ ឹ ងសរទុក ៖ បណ ឹ ងែដលេលកអ កបេង តេ ឡងេដម្ប បី ឹងពេយងខុំ  ឬអ កផ ល់េសវែថទ ំឬឱសថស នេនកុ ង

បណា ញណាមយួរបស់េយងខ ុ ំ។ ទងេំ នះ រមមាួ នបណ ឹ ងអពំីគុណភាពៃនករែថទរបំ ស់េលកអ ក 

ឬគុណភាពៃនេសវកម គេ្រមាងសុខភាពរបស់អ ក។ 

កម វធីិគា្ំរទ និង្របឹក្សោេយាបល់េលករធានារ៉បរ់ងសុខភាព(HICAP)៖ កម វធិីមយួែដលផ ល់ជូន

ពត័ម៌ាននងិករ្របឹក្សោេយាបល់អំពី Medicare េដយឥតគិតៃថ  និងេដយសត្យោនុមត័។ ជំពូកទ ី2 ពន្យល់អំពរេបៀប

ទំនាកទំនង HICAP។ 

គេ្រមាងសុខភាព៖ អង ភាពមយួែដលមានសមាសភាពដូចជា េវជប ណ ិ ត មន ីរេពទ្យ ឱសថស ន អ កផ ល់េសវែថទ ំ

េសវកម រយៈេពលែវង នងអ ិ កផ ល់េសវែថទេំផ្សងៗេទៀត។ វមានអ កស្រមបស្រម លករែថទ ំេដម្បជីួយ េលកអ ក

េរៀបចចំតែ់ចងអ កផ ល់េសវែថទ ំនិងេសវកម ទងំឡាយរបស់េលកអ ក។ 

ពួកេគេធ កររមគាួ  េដម្ប ផ ី ល់ករែថទែំដលេលកអ ក្រត វករ។ 

ករវយតៃម ពីេ្រគាះថា កសុ់ខភាព៖ ករ្រត តពិនិត្យេឡងវញិេល្របវត ិព្យោបាល នងសិ  នភាពបច ុប្បន របស់អ កជំងឺ។ 

វ្រត វបានេ្រប្របាស់ េដម្បវីយតៃម ពីសុខភាពរបស់អ កជំង ឺនិងពអករែដលអចផា ស់ប ូរេនេពលអនាគត។ 

អ កែថទសុំខភាពតមផ ះ៖ បុគ លផ ល់េសវកម ែដលមន្រិ ត វករជំនាញរបស់គិលនុបដ ក ឬអ កព្យោបាលែដលមាន

អជា បណ័  ដូចជាជំនួយក ុងករែថទផំា ល់ខ ួន (ដូចជា ករងូតទឹក ករេ្រប្របាស់បង នអ់នាមយ័ ករេស  កពក ់ករហត់

្របាណតមេវជ ប  ជាេដម)។ អ កែថទសុំខភាពតមផ ះពុំមានអជា បណ័ ែថទ ំឬផ ល់ករព្យោបាលេឡយ។ 

សង ហដ ន៖ កម វធិីែថទ ំនិងគា្ំរទស្រមាបអ ់ កែដលមានជំងឺដណំាកក់លចុងេ្រកយ េដម្បជីួយព ួកេគឲ្យរស់េនមាន 

ភាពកកេ់ក ។ ជងំឺឈនដល់ដំណាកក់លចុងេ្រកយមាននយ័ថាបុគ លមា កេ់នាះមានជងំឺដំណាកក់លចុងេ្រកយ 

និងរពំឹងថារស់បាន្រតឹមែត្របាមំយួែខ ឬតិចជាងេនះ។  

• អ កចុះេឈ ះែដលមានជងំឺដណំាកក់លចុងេ្រកយអចមានសិទ ិេ្រជសេរស សង ហដ នបាន។  

• ្រក មអ កវជិា ជីវៈ និងអ កផ ល់ករែថទែំដលមានករបណុ ះបណា លជាពិេសសផ ល់ករែថទសំ្រមាបបុ់ គ ល 

ទងមូំ ល រមមាួ នទងត្រំ ម វករផ ូវកយ អរម ណ៍ សង ម នងវ ិ ណ។  

• គេ្រមាង Health Net Cal MediConnect ្រត វែតផ ល់ជូនេលកអ កនូវប  ីអ កផ ល់េសវែថទំ

សង ហដ នេនក ុងតំបនភូ់ មសិ ស របស់េលកអ ក។ 
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េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 12 ៖ និយមនយ័ពក្យសំខន់ៗ  
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 376 ? 

 

ករេចញវក ិ យប្រតមន្រិ តឹម្រត វ/មនសិ ម្រសប៖ ស នភាពមយួេនេពលែដលអ កផ ល់េសវែថទ ំ

(ដូចជាេវជ បណិ តឬមន ីរេពទ្យ) េចញវក ិ យប្រតឲ្យេលកអ កគិតេលសចំននួទឹក្របាកចំ់ ែណកៃនករចំណាយក ុង 
គេ្រមាងស្រមាបៃ់ថេ សវកម ។ សូមបង ញបណ័ សមា ល់សមាជិក Health Net Cal MediConnect របស់េលកអ ក 

េពលេលកអ កទទួលបានេសវកម  ឬេវជប   ណាមយួ។ សូមេហទូរស័ព មកកនែ់ផ កេសវបេ្រមស មាជិក 

្របសិនេបេលកអ កទទួលបានវក ិ យប្រតណាមយួ ែដលេលកអ កមនយិ ល់។ 

េដយសរែតគេ្រមាង Health Net Cal MediConnect បងៃ់ថ ចំណាយទងអសំ ់ស្រមាបេ់សវកម របស់េលក 

អ កមនិជំពកៃ់ថ ចំែណកចូលរមបងួ ្់របាកណ់ាមយួេទ។ អ កផ ល់េសវែថទមំនិគួរេចញវកិយ័ប្័រតគិតៃថ អ ីមយួ 

ឲ្យេលកអ កស្រមាបេ់សវកមទ ងំេនះេនាះេឡយ។ 

ករ្រត តពិនិត្យេឡងវញិែផ កេវជ ស ស េដយឯករជ្យ (IMR) ៖ ្របសិនេបេយងខ ុបដំ ិេសធសំេណ សំុេសវ ឬករ

ព្យោបាលែផក េវជស  ស របស់េលកអ ក េនាះេលកអ កអចប ឹងឧទ រណ៍អពំីេយងខ ុ ំបាន។ ្របសិនេបេលកអ កមន

ឯកភាពជាមយួនឹងេសចក ីសេ្រមចរបស់េយងខុំ  េហយប  របស់េលកអ កមានជាបទ់កទ់ងនឹងេសវកម  Medi-Cal 

េនាះេលកអក អចេស សំុ្រកសួង្រគប្់រគងសុខភបិាលរដ  California េដម្បេីធ  IMR បាន។ IMR គជាករ្រត តពិនត្យិ
េឡងវញេទេលករណីររបស់េលកអ ក េដយេវជប ណិ តែដលមនសិ តេនកុង គេ្រមាងេយងខ  ុ ំ។ ្របសិនេប IMR 

េធ ករសេ្រមចេទតមករចងប់ានរបស់េលកអ ក, េយងខុំ ្រត វែតផ ល់ជូននូវេសវកម  និងករព្យោបាលតមសំេណ របស់

េលកអ ក។ េលកអ កមនចណំាយអ ីេឡយេល IMR។ 

គេ្រមាងែថទលំក ណៈបុគ ល (ICP ឬគេ្រមាងែថទ)ំ៖ គេ្រមាងស្រមាបេ់សវកម អ ីែដលអ កនងទទួឹ លបាននិង 
រេបៀបែដលអ កនឹងទទួលបានេសវទងេំ នាះ។ គេ្រមាងរបស់េលកអ ករមួមាន េសវកមេ វជ ស ស  េសវកម 

សុខភាពផ ូវចត ិ , និងេសវកម  និងករគា្ំរទេសវរយៈេពលែវង។ 

ដំណាកក់លធានារ៉បរ់ងដំបូង៖ ដំណាកក់ល េនមនុករចំណាយសរបុេលឱសថ Part D បានឈនដល់ 

$6,550។ េនះរមួមានចនំួនទកឹ្របាកែ់ដលអ កបានបង ់ចនំនួទឹក្របាកែ់ដលេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំបានបងជ់ំនួសអ ក  
និង្របាកឧ់បត ម ស្រមាបអ់ កមានចំណូលទប។ េលកអ កចបេ់ផ មេនក ុងដណំាកក់លេនះ េនេពលែដល

េលកអ កទទួលបានករផ តផ ់ ងឱស់ ថតមេវជ ប  ដំបងូរបស់េលកអ កេនក ុងឆា េំនាះ។ អំឡុងដំណាកក់លេនះ 

គេ្រមាងចំណាយែផ កៃនៃថ ឱសថរបស់អ កេហយអ កចណំាយចំែណករបស់អ ក។ 
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េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 12 ៖ និយមនយ័ពក្យសំខន់ៗ  
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 377 ? 

 

ជំងឺេនក ុងមន ីរេពទ្យ៖ ពក្យែដល្រត វបានេគេ្រប្របាស់េនេពលែដលេលកអ កចូលស្រមាកជាផូ វករ ក ុងមន ីរេពទ្យ

ស្រមាបេ់សវកម េវជស  ស ជនំាញ។ ្របសិនេបេលកអ កមន្រត វបានចូលស្រមាកជាផ ូវករេទ េលកអ កេនែតអចចត់

ទុកថាជាអ កជំងឺែដលស្រមាកព្យោបាលេនេ្រកមន ីរេពទ្យ ជនួសអ កជងំឺែដលស្រមាកព្យោបាលេនក ុងមន ីរេពទ្យ េទះ

បីជាេលកអ កស្រមាកមយួយបក់េ៏ដយ។ 

្រក មែថទពំហុជំនាញ (ICT ឬ្រក មែថទ)ំ៖ ្រក មែថទអំចរមមាួ នេវជ បណិ ត គលិនុដ កយិក អ ក្របឹក្សោេយាបល់ 

ឬ អ កជំនាញសុខភាពេផ្សងៗេទៀត ែដលេនចជួំ យ អ កទទលួបានត្រម វករែថទែំដលអ ក្រត វករ។ ្រក មែថទសុំខភាព

របស់េលកអ ក កនឹ៏ងជួយេល កអ កបេង ត គេ្រមាងែថទផងំ ែដរ។ 

ប  ីឱសថសិ តេ្រកមករធានារ៉បរ់ង(ប  ីឱសថ)៖ ប  ីឱសថែដល្រត វករេវជ ប   និងឱសថែដលមនិ 
្រត វករេវជ ប   (OTC) ែដល្រត វបានធានារ៉បេ់ដយគេ្រមាង។ គេ្រមាងេ្រជសេរស ឱសថែដលមានេនក ុងប  ីេនះ 

េដយមានជំនួយពេវជ បណ ិ ត និងឱសថករ។ី ប  ីឱសថ្របាបេ់លកអ ក្របសិនេបមានែបបបទណាមយួ ែដលេលក

អ ក្រត វអនុវត តមេដម្បបីានទទួលឱសថ។ េពលខ ះ ប  ីឱសថ្រត វបានេគេហថា «ប  ីឱសថែដល្រគបហុ៊់នធានា 
រ៉បរ់ងអនុ  ត។» 

េសវកម  និងករគា្ំរទេសវរយៈេពលែវង (LTSS) ៖ េសវ និងករគា្ំរទរយៈេពលែវងគឺជាេសវែដលជួយ េធ េអ 
យ្របេសេឡងនូវជងំឺរយៈេពលែវង។ ភាគេ្រចន ៃនេសវកម ទងំអស់េនះ អចជួយ េលកអ កឲ្យស្រមាកេនផ ះ ដូេច ះ

េលកអ កមនចបំាចេ់ទមន ីរែថទ ំឬមន រីេពទ្យេឡយ។ LTSS រមប ួ ូ  លទងកំ ម វធិីេសវមនុស្សចស់ពហុ 
េគាលបំណង (MSSP) េសវមនុស្សេពញវយ័េនតមសហគមន ៍(CBAS) និងមន ីរែថទ/ំមន ីរែថទជំំងមឺនសិ ូវធ នធ ់ រ 

(NF/SCF)។ 

្របាកឧបត ម ់ ស្រមាបអ ់ កមានចំណូលទប (LIS)៖ េមល  “ជំនួយបែន ម។” 

ិ
ំ

ី

ិ

Medi-Cal៖ េនះគឺជាេឈ ះកម វធិី Medicaid របស់រដ  California។ Medi-Cal ្រត វបានដំេណ រករេដយរដ  

េហយ្រត វបានបង្់របាកេ់ដយរដ  និងរដ ភបិាលសហពន័ ។  

• កម វធិីេនះ ជួយ អ កែដលមានចំណូល នងធនធានមានកណំតក ់ ុងករបងច់ំណាយេលេវជ ស ស  និងេសវ 

និងករគា្ំរទរយៈេពលែវង។  

• វបាន្រគបដណ បេ់ទេលេសវកម បែន មនិងឱសថមយួចនំួនែដលមនបាិ ន្រគប្់រគងេដយ Medicare ។  

ិ



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 12 ៖ និយមនយ័ពក្យសំខន់ៗ  
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 378 ? 

 

• កម វធិី Medicaid មានភាពខុសគា ពីរដ មយួេទរដម យួបុែ៉នៃ ថ េសវែថទសុំខភាពភាគេ្រចន្រត វបាន្រគប្់រគង 

្របសិនេបេលកអ កមានលក ណៈ្រគប្់រគានស់្រមាប ់Medicare និង Medicaid ។  

• សូមេមល ជំពូកទី 2 ស្រមាបព់ត័ម៌ានពីរេបៀបទំនាកទ់ំនង Medi-Cal ។ 

ែផនករ Medi-Cal៖ គេ្រមាង្រគបដណ បអត ់ ្របេយាជន ៍Medi-Cal ដូចជាករគា្ំរទរយៈេពលែវង 

បរកិ េវជ ស សន ិងមេធ្យោបាយេធ ដំេណ រ។ អត ្របេយាជន ៍Medicare ដចេ់ដយែឡកពីគា ។ 

ភាពចបាចំ ែ់ផ កេវជ ស ស ៖ វពិពណ៌នាេសវកម  ករផ តផ ង ឬឱសថ ែដលអ ក្រត វករេដម្បបងី  រ េធ េរគវនិច ិ យ័ 

ឬព្យោបាលស នភាពេវជ ស ស ឬេដម្បរីក្សោស នភាពសុខភាពបច ុប្បន របស់អ ក។ េនះរមួប  ូ លទងំករែថទ ំ

ែដលេលកអ កមនចបំាចចូ់លមន ីរេពទ្យ ឬមន ីរែថទ។ំ វកម៏ាននយ័ផងែដរថា េសវ បរកិ រផ តផ ង ឬ

ឱសថែដលបំេពញតមបទដ នអនុវត ែផ កេវជស  ស  ែដលអចទទួលយកបាន។ ភាពចបំាចែ់ផ កេវជស  ស សំេដេល 
េសវែដល្រត វបានធានាទងំឡាយែដលសម្រសប នងិចបំាចស់្រមាបក់រពរអយុជីវតិ បង រជំងធ ឺ នធ ់ រ ឬ ពិករភាព

ធ នធ រ ឬស្រមាបក់តបន ់ យករឈចុឺកចបធ ់ នធ ់ រ តមរយៈករេធ េរគវនិចិ យ័ ឬ ករព្យោបាលេរគ ជំងឺ ឬ របសួស ម។ 

់ ់

ិ ់ ់

់

Medicare៖ កម វធិីធានារ៉បរ់ងសុខភាពស្រមាបអ ់ កមានអយុ65ឆា  ំឬេលសពេនះ មនុស្សពិករភាព

មយួចំននួអយុេ្រកម 65ឆា  ំនិងមនុស្ស ែដលមានជំងឺតំរងេនាមដំណាកក់លចុងេ្រកយ (មុខងរតំរងេនាមមនដំេណ រ

ករជាអចិៃ ន យ ៍ែដល្រត វករលងឈម ឬករផ្សោំសររីង) ។ អ កសិ តេនកុង  Medicare អចទទួលបានករធានារ៉ប់

រងសុខភាព Medicare របស់ពួកេគ តមរយៈគេ្រមាង Original Medicare ឬគេ្រមាងែថទសុំខភាពមានករ្រគប្់រគង  

(េមល  «គេ្រមាងសុខភាព»)។ 

ី

ិ

គេ្រមាង Medicare Advantage៖ កម វធិ ីMedicare មយួែដលេគស ល់ផងែដរថាជា «Medicare Part C» ឬ 

«គេ្រមាង MA» ែដលផ ល់ជូនគេ្រមាងតមរយៈ្រក មហុ៊នឯកជន។ Medicare បងៃ់ថ ្រក មហុ៊នទងេំ នះេដម្ប ធីានា 
រ៉បរ់ងេលអត ្របេយាជន ៍Medicare របស់េលកអ ក។ 

េសវធានារ៉បរ់ងរបស់ Medicare៖ េសវទងំឡាយែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ងេដយ Medicare Part A និង  

Part B ។ រល់គេ្រមាងសុខភាពទងអសំ ់របស់ Medicare ែដលរមទួ ងំគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ ្រត វែតធានារ៉បរ់ងេល 

្រគបេ់សវកម ទងអសំ ់ែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ងេដយ  Medicare Part A និង Part  B។ 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 12 ៖ និយមនយ័ពក្យសំខន់ៗ  
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 379 ? 

 

អ កចុះេឈ ះក ុង Medicare-Medi-Cal (សិទ ទទួលេទ )៖ A អ កណាែដលមានលក ណសម្បត ិ្រគប្់រគាន ់

ស្រមាបក់រធានារ៉បរ់ង Medicare និង Medi-Cal ។ អ កចុះេឈ ះកុ ង Medicare-Medi-Cal កអ៏ចេហម្យោង៉េទៀតថា 

«អ កមានសិទ ិទទួលអត ្របេយាជនេ៍ទ » ។ 

Medicare Part A ៖ កម វធិី Medicare ែដលធានារ៉បរ់ងភាគេ្រចនេលមន ីរេពទ្យែដលមានភាពចបំាចែ់ផ ក

េវជ ស ស  មន ីរែថទជំំនាញ ករែថទសុំខភាពេនផ ះ និងករែថទសំង ហដ ន។ 

Medicare Part B ៖ កម វធិី Medicare ែដលធានារ៉បរ់ងេលេសវកម េផ្សងៗ (ដូចជា ករេធ េតស េនក ុងមន ីរ 

ពិេសធន ៍ករវះកត ់និងករជួបពិេ្រគាះជាមយួេវជ បណ ិ ត) និងបរកិ រផ តផ ់ ង (់ ដូចជា រេទះរញុ និងរេទះ្រចត) ់ ែដលមាន

ភាពចបំាចែ់ផ កេវជ ស ស  េដម្បពី្យោបាលជំង ឺឬស នភាពជំងឺ។ Medicare Part B កធ៏ានារ៉បរ់ងេលេសវកម បង រ 

និងពិនត្យិ រវរកជងំឺផងែដរ។ 

Medicare Part C ៖ កម វធិី Medicare ែដលអនុ  តឲ្យ្រកមហុ៊នធានារ៉បរ់ងសុខភាពផ ល់ជូន អត ្របេយាជន ៍

Mediacare តមរយៈគេ្រមាងអត ្របេយាជន ៍Medicare Advantage។ 

Medicare Part D ៖ កម វធិីអត ្របេយាជនេ៍លឱសថតមេវជ ប   Medicare។ (េយងខ  ុ ំេហកម វធិីេនះ  

េដយខ ីថា "Part D")។ Part D ធានារ៉បរ់ងេលឱសថតមេវជ ប  បស្រមាបអ ់ កជំងឺេ្រកមន ីរេពទ្យ វ៉កសំ់ង  

និងបរកិ រផ តផ ់ ងម់យួចំននួេទៀតែដលមន្រត វបានរ៉បរង់ េដយ Medicare Part A ឬ Part B ឬ Medi-Cal។  

Health Net Cal MediConnect រមួមាន Medicare Part D។ 
ិ

ឱសថ Medicare Part D៖ ឱសថែដលអច្រត វបានធានារ៉បរ់ងបានេនក ុងកម វធិ ីMedicare Part D។ 

សភាបាននិរករណ៍្របេភទឱសថមយួចំននួជាកល់កពី់ករធានារ៉បរ់ងស្រមាបឱ់សថ Part D ។ Medi-Cal  

អចនឹងធានារ៉បរ់ងេទេលឱសថទងំេនះមយួចំនួន។ 

សមាជិក (សមាជិកៃនគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ ឬសមាជិកគេ្រមាង)៖ បុគ លេនក ុង Medicare នង Medi-Cal 

ែដលមានលក ណៈសម្បត ិ្រគប្់រគានេ់ដម្បទទួី លបានេសវែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ង បុគ លែដលបានចុះេឈ ះេនក ុង

គេ្រមាងរបស់េយងខុំ  នងិជាបគុ លែដលករចុះេឈ ះពួកេគ ្រត វបានប  កព់មីណ លេសវ Medicare និង Medicaid 

(CMS) និងពរដ ។ 

ិ

ី



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 12 ៖ និយមនយ័ពក្យសំខន់ៗ  
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 380 ? 

 

េសៀវេភែណនាសមាជំ ិក និងពត័ម៌ានសី ពីករបេ  ញពត័ម៌ាន៖ ឯកសរេនះរមួជាមយួទ្រមងែ់បបបទស្រមាប ់

ចុះេឈ ះ និងឯកសរភា បេ់ផ្សងេទៀត ឬេសចក បែី ន មភា បម់កជាមយួ ែដលពន្យល់ពីករធានារ៉បរ់ងរបស់េលកអ ក 

អ ីែដលេយងខ ុ ំ្រត វេធ  សិទ ិរបស់េលកអ ក នងអ ិ ីែដលេលកអ ក្រត វេធ ក ុងនាមជាសមាជកៃិ នគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ។ 

េសវកម បេ្រមស មាជិក៖ គឺជាែផ កមយួេនក ុងគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ ែដលទទួលខុស្រត វចំេពះករេឆ យតបនឹង

សំណួររបស់េលកអ កទកទ់ងនឹងសមាជកិភាព អត ្របេយាជន ៍បណឹ ងសរទុក  និងបណ ឹ ងឧទ រណ៍។ សូមេមលជំពូក 

ទី 2 ស្រមាបព់ត៌័ មានពីរេបៀបទំនាកទ់ំនងេទេសវកមប េ្រមស មាជិក។ 

កម វធីិេសវមនុស្សចស់ជរពហុមុខងរ (MSSP)៖ កម វធិីមយួែដលផ ល់ជូនេសវកម តមផ ះ និងេនក ុង

សហគមន ៍(HCBS) ដល់បគុ លែដលមានសិទ ទិទួលបាន Medi-Cal ចបព់ីអយុ 65 ឆា េំឡងេទ ែដលមានពិករ

ភាពទុកជាជេ្រមស េទនឹងករដកឲ់្យសិ តេនកុង មន ីរែថទ។ំ 

ឱសថស នក ុងបណា ញ៖ ឱសថស ន (ហងឱសថ) ែដលបានយល់្រពមផ តផ ់ ងឱស់ ថតមេវជ ប  ស្រមាប់

សមាជិកគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ។ំ េយងខ ុ ំេហវថា «ឱសថស នក ុងបណា ញ» ពីេ្រពះឱសថស នទងំេនាះបាន

យល់្រពមេធ ករជាមយគួ េ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ។ ក ុងករណីភាគេ្រចន េវជ ប  របស់េលកអ ក្រត វបានធានារ៉បរ់ងែតេន

ក ុងករណីែដលេលកអ កទទលួបានករផ តផ ់ ងឱស់ ថតមេវជ ប  េនឱសថស នក ុងបណា ញណាមយួរបស់េយងខ  ុ។ំ 

អ កផ ល់េសវែថទក ំ ុងបណា ញ៖ "អ កផ ល់េសវែថទ" ំ គឺជាពក្យទូេទែដលេយង ខុំ េ្របសំេដេលេវជ បណ ិ ត 

គិលនុបដ ក នងបុិ គ លដៃទេទៀតែដលផ ល់េសវកម  នងិករែថទជំូនេលកអ ក។ ពក្យេនះ ករ៏មួប ូ លផងែដរ 

នូវមន ីរេពទ្យ ទីភា កង់រសុខភាពតមផ ះ មន ីរព្យោបាល នងកែិ ន ងេផ្សងេទៀតែដលផ ល់េសវែថទសុំខភាព សមា រ

េវជ ស ស  និងេសវ នងិករគា្ំរទរយៈេពលែវង។  

• ពួកេគមានអជា បណ័  ឬបានប  កេ់ដយ Medicare នងិេដយរដ ក ុងករផ ល់េសវែថទសុំខភាព។  

• េយងខ ុ ំេហពួកេគថា «អ កផ ល់េសវែថទក ំ ុងបណា ញ» េនេពលែដលពួកេគយល់្រពមេធ ករជាមយួគេ្រមាង 

សុខភាពេយងខ ុ ំេហយទទួលយកករបង្់របាក ់និងមនគិ ត្រិ បាកបែ់ ន មេលអតិថជនេិ នក ុងគេ្រមាងរបស់េយងខ  ុ ំ

េនាះ។  

• េនេពលែដលេលកអ កជាសមាជិកៃនគេ្រមាងរបស់េយងខ  ុ ំេលកអ កចបំាច្់រត វេ្របអ កផ ល់េសវក ុងបណា ញ 

េដម្បទទួី លបានេសវនានាែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ង។ អ កផ ល់េសវែថទក ំ ុងបណា ញ ក្៏រត វបានេគឲ្យ 

េឈ ះថា «អ កផ ល់េសវែថទកំ ុងគេ្រមាង។» 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 12 ៖ និយមនយ័ពក្យសំខន់ៗ  
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 381 ? 

 

មន ីរ ឬមន ីរែថទ៖ំ កែន ងមយួែដលផ ល់ករែថទសុំខភាពស្រមាបអ ់ កែដលមនិអចទទួលករែថទសុំខភាព

េនេគហដ នបាន បុែ៉ន ែដលមន្រិ ត វករស្រមាកព្យោបាលេនក ុងមន ីរេពទ្យ។ 

អ កទទួលពក្យបណ ឹ ង៖ ករយិាល័យេនកុ ងរដ របស់អ កែដលេដរតួរជាអ កគាពំរជំនសួអ ក។ 

ពួកេគអចេឆ យសំណួរ្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉េហយអចជួយ េលកអ កឲ្យយល់ពីអ ីែដល្រត វេធ ។  

េសវទទួលពក្យបណ ឹ ង គឺឥតគិតៃថ េនាះេទ។ េលកអ កអចែស ងរកពត័ម៌ានបែន មអពីំកម វធិ ីCal MediConnect 

Ombuds េនក ុងជពំូកទី 2 និងជំពូកទី 9 ៃនេសៀវេភៃដេនះ។ 

េសចក ីសេ្រមចរបស់អង ភាព៖ គេ្រមាងបានបេង តេ សចក ីសេ្រមចរបស់អង ភាពមយួេនេពលែដលគេ្រមាង ឬអ ក

ផ ល់េសវែថទរំបស់ខ ួនណាមា ក ់េធ ករសេ្រមចថាេតេសវណា្រត វបានធានារ៉បរ់ងឬអត ់ឬថាេតេលកអ ក្រត វបង់

្របាកប់៉ុនា នស្រមាបេ់សវធានាែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ង។ េសចក ីសេ្រមចរបស់អង ភាព្រត វបានេគេហថា «ករសេ្រមច

េលករធានារ៉បរ់ង» េនក ុងេសៀវេភែណនាេំនះ។ ជំពូកទី 9 ពន្យល់អពំីរេបៀបេស សំុេយង ខុំ ឲ្យេធ ករសេ្រមចេល
ករធានារ៉បរ់ង។ 

Original Medicare (Medicare ្របៃពណី ឬ Medicare ែដលមនគិ ិតៃថ េសវ)៖ Original Medicare ្រត វ

បានផ ល់ជូនេដយរដ ភបិាល។ េនកុ ង Original Medicare េសវ Medicare ្រត វបានធានារ៉បរ់ងេដយករបង្់របាក់

ដល់េវជ បណិ ត មន ីរេពទ្យ នងអ កផ ល់េសវែថទសំុខភាពេផ្សងេទៀត នូវបរមិាណែដលបានកំណតេ់ដយសភា។  ិ

• េលកអ កអចជបួេវជ បណិ ត េទកនមន ់ ីេពទ្យ ឬអ កផ ល់េសវែថទសុំខភាពណាមយួែដលទទលួយក 

Medicare។ Original Medicare មានពីរែផ ក៖ Part A (ករធានារ៉បរ់ងេនមន ីរេពទ្យ) និង Part B 

(ករធានារ៉បរ់ងេវជស  ស) ។  

• Original Medicare អចរកបានេន្រគបទ់កែន ងេនក ុងសហរដ អេមរក។ិ   

• ្របសិនេបេលកអ កមនចងច់ូលរមេួ នក ុងគេ្រមាងរបស់េយងខ  ុ ំេនាះ េលកអ កអចេ្រជសេរស  Original 

Medicare ។ 

ី

ិ

ឱសថស នេ្រកបណា ញ៖ ឱសថស នែដលមនយល់្រពមេធ ករជាមយួគេ្រមាងេយងខ  ុ ំេដម្បសី្រមបស្រម ល ឬផ ល់

ឱសថែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ង េទដល់សមាជកិៃនគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ។ ឱសថភាគេ្រចនែដលេលកអ កទទលួបានព

ឱសថស នេ្រកបណា ញ គមន្រត វបានធានារ៉បរ់ងេដយគេ្រមាងរបស់េយងខ ុេំនាះេទ េលកែលងេនក ុងលក ខណ 

ជាកល់កម់យួចំននួ។ 

ិ

ី

ឺ ិ



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 12 ៖ និយមនយ័ពក្យសំខន់ៗ  
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 382 ? 

 

អ កផ ល់េសវែថទេំ្រកបណា ញ ឬ មនី រេ្រកបណា ញ៖ អ កផ ល់េសវែថទ ំឬមន ីែដលមន្រត វបានជួល 

កនក់បជ់ាកម សិទ ិ ឬដេំណ រករេដយគេ្រមាងេយងខុំ  និងមនសិ តេនេ្រកមកិច សន្យោក ុងករផ ល់េសវកម ែដលមាន 

ករធានារ៉បរ់ងជូនសមាជិកៃនគេ្រមាងេយងខុំ ។ ជពូំកទ3 ពន្យល់អពំអ ី កផ ល់េសវែថទ ំឬមន ីរែថទេំ្រកបណា ញ។ 

ិ

ិ

ី

ៃថ ចំណាយេចញពីេហេប៉៖ ល័ក ខណ័ ទមទរត្រម វក ុងករចូលរមួបងច់ណំាយស្រមាបស់មាជិកេដម ្ប ី
បងៃ់ថ េលភាគចំែណកៃនេសវ ឬឱសថែដលពួកេគទទលួបាន ក្៏រត វបានេហផងែដរថាល័កក ខណ័ ទមទរត្រម វ 

ករៃនចំណាយ "េចញពីេហេប៉" ។ សូមេមល និយមនយ័ស្រមាប “់ ចំែណកចូលរមួបង្់របាក” ់ ខងេល។ 

ឱសថែដលគា នេវជ ប   (OTC)៖ ឱសថគា នេវជ ប  សំេដេទេលឱសថ ឬឱសថតមេវជ ស ស ែដល 

បុគ លមា កអ់ចទិញបានេដយគា នេវជ ប  ពីអ កឯកេទសែថទសុំខភាព។ 

Part A៖ សូមេមល "Medicare Part A" ។ 

Part B ៖ សូមេមល "Medicare Part B" ។ 

Part C ៖ សូមេមល "Medicare Part C" ។ 

Part D ៖  សូមេមល "Medicare Part D" ។ 

ឱសថ Part D ៖ សូមេមល "ឱសថ Medicare Part D" ។ 

ពត័ម៌ានសុខភាពផា ល់ខ ួន (ក្៏រត វបានេហថាពត័ម៌ានសុខភាពែដល្រត វបានករពរ) (PHI)៖ 

ពត័ម៌ានអពំីេលកអ ក និងសុខភាពរបស់េលកអ កដូចជា េឈ ះ អសយដ ន េលខសន ិសុខសង ម 

ករពិេ្រគាះជាមយួ្រគ េពទ្យ នងិ្របវត ិេវជស  ស ។ ចូរេមល េសចក ីជូនដំណឹងៃនករអនុវត ឯកជនភាពរបស់  

Health Net Cal MediConnect ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន មេទៀតពីរេបៀបែដល Health Net Cal MediConnect  

ករពរ េ្រប្របាស់ លត្រតដង PHI របស់អ កកដូ៏ចជាសិទ រិបស់េលកអ កជាមយួករេគារពចំេពះ PHIរបស់អ ក។ 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 12 ៖ និយមនយ័ពក្យសំខន់ៗ  
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 383 ? 

 

អ កផ ល់េសវែថទសំុខភាពបឋម (PCP)៖ អ កផ ល់េសវែថទសុំខភាពបឋមរបស់េលកអ ក គឺជាេវជ បណ ិ ត  
ឬអ កផ ល់េសវែថទេំផ្សងេទៀត ែដលេលកអ កជួបពិេ្រគាះជាេលកដំបូង ស្រមាបប់  សុខភាពភាគេ្រចន ។  
ពួកេគេធឲ ្យ្របាកដថា េលកអ កទទួលបានករែថទែំដលេលកអ ក្រត វករ េដម្បឲ្យី មានសុខភាពល ។  

• ពួកេគ កអ៏ចនងនឹ យិាយជាមយួេវជ បណ ិ ត ឬអ កផ លេសវែថទសុំខភាពេផ្សងេទៀត អពំីករែថទំ

របស់េលកអ ក និងប ូ នេលកអ កេទកនអ ់ កទងេំ នាះផងែដរ។  

• េនកុ ងគេ្រមាងសុខភាព Medicare ជាេ្រចន េលកអ ក្រត វជួបពិេ្រគាះជាមយួអ កផ ល់េសវែថទំ

សុខភាពបឋមរបស់េលកអ ក មុនេពលែដលេលកអ កេទជួបអ កផ ល់េសវែថទសុំខភាពណាមយួេផ្សង

េទៀត។  

• េមលជំពូកទី 3 ស្រមាបព់ត័ម៌ានសីព ីករទទួលបានករែថទែំថទពំីអ កផ ល់េសវែថទបឋម។ំ  

់

ករអនុ  តជាមុន៖ េលកអ ក្រត វែតទទួលបានករអនុមតព័ ី Health Net Cal MediConnect 

មុនេពលែដលេលកអ កអចទទួលបានេសវកម  ឬឱសថជាកល់ក ់ឬជួបអ កផ ល់េសវេ្រកបណា ញ។ Health Net 

Cal MediConnect មនិអចធានារ៉បរ់ងេលេសវ ឬឱសថបានេទ ្របសិនេបេលកអ កមនទទួិ លបានករអនុមត។័  

េសវេវជ ស សក  ុងបណា ញមយួចំននួ្រត វបានធានារ៉បរ់ងែតេនកុ ងករណីែដលេវជ បណ ិ តរបស់េលកអ ក ឬអ កផ ល់

េសវែថទក ំ ុងបណា ញេផ្សងេទៀត ទទួលបានករអនុ  តជាមុនពគេ្រមាងរបស់េយងខុ ។ំ  ី

• េសវកម រ៉បរ់ងែដល្រត វករករអនុ  តជាមុនពីគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ្រត វបានសមា ល់េនក ុងតរងៃនអត  

្របេយាជនេ៍នកុ ង ជំពូកទី 4។  

ឱសថមយួចនំួន្រត វបានធានារ៉បរ់ង ែតេនក ុងករណីែដលេលកអ កទទលួបានករអនុ  តជាមនុពីេយងខុំ ។  

• ឱសថែដល្រត វបានរ៉បរ់ងែដល្រត វករករអនុ  តជាមនុពីគេ្រមាងរបស់េយងខ  ុ ំនង្រិ ត វបានសមា ល់ក ុង 

ប  ីឱសថែដល្រត វបានធានា។ 

កម វធីិគេ្រមាងែថទសំុខភាព្រគបម់ុខស្រមាបម់នុស្សចស់ (PACE)៖ កម វធិីមយួែដលធានារ៉បរ់ងេលអត 

្របេយាជន ៍Medicare និង Medi-Cal រមគាួ  ែតមយួស្រមាបបុ់ គ លែដលមានអយុ 55 ឆា  ំនិងេលសពីេនះ ែដល្រត វករ

ករែថទសំុខភាពក្រមតិខ ស់ជាងេនះេដម្បរីស់េនក ុងផ ះ។ 



េសៀវេភែណនាសំមាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 12 ៖ និយមនយ័ពក្យសំខន់ៗ  
 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 384 ? 

 

សររីង សិប្បនិម តិ និងឧបករណ៍រណប៖ ទងេំ នះគឺឧបករណ៍េពទ្យ ែដល្រត វបានប  ទិញេដយេវជប ណិ ត 

របស់េលកអ ក ឬអ កផ ល់េសវែថទសុំខភាពដៃទេទៀត។ បរកិ រែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ងរមមាួ នដូចជា 

ែតមនកំិ ណត្់រតឹមែត ្របដបរ់េំុ្រសបៃដ ខ ង និងក  ឹងក អវយវៈសិប្បនមិតិ  ែភ កសិប្បនមិត ិ  និងបរធិានែដល្រត វ

ករេដម្បប ី ូរថ ជីំនួសែផ កឬមខុងររងកយខងក ុង រមមាួ នេ្រគ ផ តផ ់ ងស់្រមាបក់រវះកតេ់ពះេដម្បបីេង តរន  

សិប្បនិមត ិ និង ករព្យោបាលអហរបូត ម ប ូ លក ុងេពះេវៀននិងក ុងសរៃស។ 

អង ភាពែកលម គុណភាព (QIO)៖ ្រក មេវជ បណ ិ ត នងអ កជំនាញែថទសំុខភាពេផ្សងេទៀត ែដលជួយ ែកលម គុណ

ភាពៃនករែថទសំ្រមាបអ់ កែដលសិ តេនកុ ង Medicare ។ ពួកេគ្រត វបានជួលេដយរដ ភបិាលសហពន័ េដម ្ប ី

្រត តពិនតិ្យេមល  និងែកលម ឲ្យ្របេសរេឡងនូវករែថទែំដល្រត វបានផ ល់ជូនដល់អ កជំង។ឺ សូមេមល េទជពូំកទី 2 

ស្រមាបព់ត័ម៌ានអំពរេបៀបទនំាកទំ់ នងេទ QIO ស្រមាបរដ់  របស់េលកអ ក។ 

ករកំណតប់រមាណិ ៖ ករកំណតេទេលបរមិាណឱសថែដលេលកអ កអចទទលួបាន។ ក្រមតដិ កកំ់ ណត់

អចនឹងេធ េឡង េទេលបរមាណិ ឱសថែដលេយងខ ុ ំធានារ៉បរ់ងកុ ងមយួេវជ ប  ។ 

ករប ូ នបន ៖ ករប  ូ នបន មាននយ័ថា អ កផ ល់េសវែថទបឋមំ  (PCP) របស់េលកអ ក្រត វែតផ ល់ករយល់្រពម 

ដល់េលកអ កមនុេពលែដលេលកអ កអចេឃញនរណាមា កែ់ដលមនែិ មនជា PCP របស់េលកអ ក។ ្របសិនេបេលក 

អ កមនិទទួលបានករយល់្រពមេនាះេទ Health Net Cal MediConnect អចនឹងមនិធានារ៉បរ់ងេលេសវនានា 

េឡយ។ េលកអ កមន្រិ ត វករប ូ នបន េទេដម្បេីមល អ កឯកេទសជាកល់កម់យួចំនួនដូចជាអ កឯកេទសខងសុខភាព 

របស់ សី ។ េលកអ កអចែសងរ កពត័ម៌ានបែន មអពីំករប ូ នបន េនជពូំកទ ី3 និងអំពេីសវកម ែដល្រត វករប ូ ន 

បន េនក ុងជំពូកទី 4។ 

េសវស រនីតិសម្បទ៖ ករព្យោបាលែដលេលកអ កទទលួបានេដម្បជីួយ េលកអ កឲ្យជាសះេស្បយ ពជំងឺ េ្រគាះថា ក ់

ឬករវះកតស់ំខនណ់ាមយួ។ សូមអនេទជំពូកទ4 េដម្បែីស ងយល់បែន មអំពេសវស រនីតិសម្បទ។ 

តំបនេ់សវ៖ ទីតងភូំ មសិ សែ ដលគេ្រមាងសុខភាពទទលួយកសមាជិក ្របសិនេបវកំណតេ់លសមាជិក

ភាពេដយែផ កេទេលកែន ងែដល្របជាជនរស់េន។ ស្រមាបគ់េ្រមាងរបស់េយងខ  ុ ំែដលកណំតេ់ទេលេវជប ណ ិ ត នង

មន ីរេពទ្យណាមយួែដលេលកអ កអចេ្រប្របាស់ ជាទូេទ វគជាកែន ងែដលេលកអ កទទួលបានេសវ (មនែមន

សេ ង ះបនា ន) ់ ជា្របច។ំ មានែត្របជាជនរស់េនក ុងតំបនេ់សវកម របស់េយងខ ុ ំបុេ៉ណា ះ េទបអចទទួលបានកម វធិី 

Health Net Cal MediConnect។ 
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្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 385 ? 

 

ចំែណកចំណាយ៖ ចំែណកៃនៃថ ែថទសុំខភាពរបស់េលកអ ក ែដលេលកអ ក្រត វបងេ់រៀងរល់ែខ មុនេពល

អត ្របេយាជន ៍Cal MediConnect ចបេ់ផ មមាន្របសិទ ភាព។ បរមិាណចំែណកចណំាយរបស់េលកអ កែ្រប្រប លេទ

តមចំណូល និងធនធានរបស់េលកអ ក។  

មន ីរែថទជំំនាញ (SNF)៖ មន ីរែថទមំយួែដលមានបគុ លិក និងបរកិ រស្រមាបផ់ ល់ករែថទដំជ៏ំនាញ េហយកុ ង

ករណីជាេ្រចន  ផ ល់េសវស រនិតិសម្បទជំនាញ និង េសវសុខភាពពកព់ន័ េផ្សងេទៀតេសវកម សុខភាព។ 

ករែថទក ំ ុងមន ីរែថទជំំនាញ (SNF)៖ េសវែថទជំំនាញ និងេសវស រនីតិសម្បទជំនាញ ែដល្រត វបានផ ល់ជូន

ជាបន បនា ប ់ជាេរៀងរល់ៃថ  េនក ុងមន ីរែថទជំំនាញ។ ឧទហរណ៍ៃនករែថទក ំ ុងមន ីរែថទជំំនាញរមួមាន ករ

ព្យោបាលេដយចលនា ឬករចកឱ់សថ (IV) តមសរៃសែវន៉ែដលអចផ ល់េដយគិលនុបដ កមាន

អជា បណ័ ឬេវជ បណិ តអចផ ល់ជូន។ 

្រគ េពទ្យឯកេទស៖ េវជ បណ ិ តែដលផ ល់ករែថទសំុខភាពស្រមាប្់របេភទជំងឺជាកល់កណ់ាមយួ ឬែផ កណាមយួៃន

រងកយ។ 

សវនាកររដ ៖ ្របសិនេបេវជប ណិ តរបស់េលកអ ក ឬអ កផ ល់េសវែថទដំៃទេទៀតេស សំុេសវ Medi-Cal ែដលេយងខ  ុ ំ

មនឯកភាិ ព ឬេយងខ  ុ ំនងឹមនបន បង្់របាកេ់លេសវ Medi-Cal ែដលេលកអ កមាន្រសបេ់ហយ េនាះេលកអ កអច

េស សំុ សវនាកររដ មយួបាន។ ្របសិនេបសវនាកររដ បានសេ្រមចគា្ំរទេលកអ ក េយងខ ុ ំ្រត វែតផ ល់ជូនេលកអ ក 
នូវេសវកម ែដលេលកអ កបានេសស ុំ។ 

ករព្យោបាលជាដំណាកកល៖់  គជាវធិានធានារ៉បរ់ងមយួែដលត្រម វឲ្យេលកអ កសកល្បងនូវឱសថមយួេផ្សងេទៀត

ជាមុនសន មនុេពលែដលេយងខ  ុ ំធានារ៉បរ់ងេលឱសថែដលេលកអ កបានេស សំុ។ 

ចំណូលសន ិសុខបែន ម (SSI) ៖ ្របាកអត ់ ្របេយាជន្៍របចែំខែដលចណំាយេដយសន ិសុខសង មជូនដល់បុគ ល 
ែដលមានចណូំលនិងធនធានមានកណំតែ់ដលជាជនពកិរ ខ ក ់ឬមានអយុ 65 ឆា នំិងេលសពីេនះ។ 

្របាកអត ់ ្របេយាជន ៍SSI មនិដូច្របាកអ់ត ្របេយាជនស៍ន សុិខសង ម។ 

ករែថទបំនា ន៖់ ករែថទែំដលអ កទទួលបានស្រមាបជ់ងំឺ របសួ ឬស នភាពទនហ់នែ់ដលមនែិ មនជាករណីសេ ង ះ 
បនា ន ់បុែ៉ន ្រត វករករែថទភំា ម។ េលកអ កអចទទលួបានករែថទ្ំរត វករបនា នព់អ ី កផ ល់េសវែថទេំ្រកបណា ញ 

េនេពលមនិអចែស ងរកអ កផ ល់េសវែថទក ំ ុងបណា ញបាន ឬេលកអ កមនអចេទជួបពួកេគបាន។។ 
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្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
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េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងឹេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
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វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
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Health Net Cal MediConnect េសវបេ្រមស មាជិក 
្របេភទ ព័ត៌មានលម តិ 

េហទូរស័ព េទេលខ 1-855-464-3571 

ករេហមកកនេ់លខេនះ គឺឥតគិតៃថ ។ មានបុគ លិក្របចកំរេនទីេនះេដម្បពីិេ្រគាះ 

ជាមយួេលកអ កចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យបព់ីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ 

េ្រកេម៉ាងេធ ករ េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរ

ទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថេ ធក របនា ប។់ 

េសវកម បេ្រមស មាជិកកម៏ានេសវកម អ កបកែ្របភាសេដយឥតគិតៃថ ផងែដរ

ស្រមាបេ់លកអ កមនេិ ចះនយិាយភាសអងេ់គ ស។ 

TTY 711 (េសវកម ប ូ នបន ករេហទូរស័ព ជាតិ) ករេហទូរស័ព េនះ គឥតគិតៃថ  

េលខទូរស័ព េនះ ត្រម វឲ្យមានឧបករណ៍ទូរស័ពព ិេសស នងស្រមាបែ់តអ កែដល

មានប  ក ុងករស ប ់ឬករនិយាយបុេ៉ណា ះ។ 

ទូរស័ព េទេលខេនះេដយឥតគិតៃថ ចបព់ី េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់

ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថឈ បស់្រមាក 

េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ  

េធ ករបនា ប។់  

ឺ

ិ

ទូរសរ 1-800-281-2999 

សរេសរសំបុ្រត Health Net Community Solutions, Inc. 

P.O. Box 10422 

Van Nuys, CA 91410-0422 

េគហទំពរ័ mmp.healthnetcalifornia.com 

 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ  
1-855-464-3571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពៃីថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនងេឹ ហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 
វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 
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