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្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 1 ? 

 

េសៀវេភែណនាស្រមាបសមាជកិរបសគេ្រមាង 
Health Net Cal MediConnect Plan  
(គេ្រមាង MedicareMedicaid Plan) 

ំ ់ ់

ៃថ ទី 1 ែខមករ ឆា  ំ2020 – ៃថ ទ ី31 ែខធ ូ ឆា  ំ2020 

ករធានារបរងសុខភាព នងឱសថរបស់េលកអ កេ្រកម Health Net Cal MediConnect ៉ ់ ិ

េសចកែណនាអំពីេសៀវេភែណនាស្រមាបសមាជក ី ំ ំ ់ ិ

េសៀវេភែណនាេំនះ្របាបេ់លកអ កឲ្យដឹងអំពីករធានារ៉បរ់ងរបស់េលកអ កេ្រកម Health Net Cal MediConnect 

រហូតដល់ៃថ ទី 31 ែខធ ូ ឆា  ំ2020។ េសៀវេភែណនាេំនះពន្យល់អំពីេសវែថទ ំេសវសុខភាពឥរយិាបថ (សុខភាពផ ូវចិត  

និង ប  េសពេ្រគ ងេញ ន) ករធានារ៉បរ់ងស្រមាបឱ់សថមានេវជ ប   េសវ និងករគា្ំរទរយៈយូរអែង ង។ េសវ 

និងករគា្ំរទរយៈេពលែវង ជួយ េអយេលកអ កស កេ់នក ុងផ ះេដយមនិចបំាចេ់ធ ដំេណ រេទកនម់ណ លែថទ ំ

ឬមន ីរេពទ្យ។ េសវ និងករគា្ំរទរយៈយូរអែង ងរមួមាន េសវមនុសុ្សេពញវយ័តមសហគមន ៍(CBAS) កម វធីិេសវកម  

ពហុេគាលបំណងស្រមាបម់នុស្សចស់ (MSSP) និងមន ីរែថទ ំ(NF)។ ពក្យគន ឹះ និងនិយមនយ័របស់ពក្យទងំេនះ 

េលចេឡងតមលំដបអ់ក្សរ្រកមេនក ុងជំពូកចុងេ្រកយៃនេសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក។  

េនះគឺជាឯកសរផ ូវច្បោបម់យួដម៏ានសរៈសំខន។់ សូមរក្សោវទុកេនក ុងកែន ងមានសុវត ិភាព។ 

គេ្រមាង Cal MediConnect Plan េនះ្រត វបានផ ល់ជូនេដយ្រក មហុ៊ន Health Net Community Solutions, Inc។ 

េនេពល េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក និយាយថា «េយងខ ុ ំ» «េយង» ឬ «របស់េយងខ ុ ំ» េនះមានយ័ថាជា្រក មហុ៊ន 

Health Net Community Solutions, Inc។ េនេពលេ្របពក្យ «គេ្រមាង» ឬ «គេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ» 

េនាះមាននយ័ថាគេ្រមាង Health Net Cal MediConnect Plan (គេ្រមាង MedicareMedicaid Plan)។ 

EOC033133DN00 

H3237_001 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 1៖ ករចបេ់ផ មជាសមាជិក 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 2 ? 

 

សមា ល់៖ ្របសិនេបអ កនិយាយភាស អរ៉ប ់អេមនី ែខ រ ចិន ហ សីុ កូេរ ៉រសុ្សុ ីេអស្បោញ៉ តកឡុក និងេវៀតណាម 

េសវកម ជំនួយែផ កភាសមានផ ល់ជូនេលកអ កេដយឥតគិតៃថ ។ សូមេហទូរសព េទកនេ់លខ 18554643571 

(TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 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 គឺឥតគិតៃថ ។  

 ATTENTION: If you do not speak English, language assistance services, free of charge, are 
available to you. Call 18554643571 (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 18554643571 (TTY՝ 711): Մի անձ 
այստեղ է Ձեզ հետ զրուցելու նպատակով երկուշաբթիից ուրբաթ, կ.ա. 8:00ից կ.հ. 
8:00ը: 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 18554643571 (聽障 

專線：711)。週一至週五，上午 8 點到下午 8 點。非營業時間、週末及假日，您可以留言。 
我們會在下一個工作日給您回電。此專線為免付費電話。 
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 ВНИМАНИЕ: Если вы говорите порусски, мы можем предложить вам бесплатные 
услуги переводчика. Звоните по телефону 18554643571 (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 18554643571 (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 18554643571 (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 magiwan 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, chúng tôi sẵn có dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí 
dành cho quý vị. Hãy gọi 18554643571 (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. 

 

 

 

8554643571 (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. 

  사용하시는 경우 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 
1
알림:귀하께서한국어를
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េលកអ កអចទទួលបានឯកសរេនះេដយឥតគិតៃថ េនក ុងទ្រមងេ់ផ្សងៗេទៀត ដូចជា អក្សរេបាះពុម ធំៗ អក្សរស្រមាប ់

ជនពិករែភ ក និង/ឬ ជាសេម ង។ េហទូរសព  18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់

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

េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ 

្របសិនេបអ កចងទ់ទួលបានឯកសរជាភាសេផ្សងគា  និង/ឬ ជាទ្រមងស់្រមាបក់រេផ សំបុ្រតនាេពលអនាគត 

សូមទូរសព មកែផ កេសវបេ្រមសមាជិក។ េនះេហថា «ករេស សំុអចិៃ ន យ»៍។ េយងខ ុ ំនឹងចង្រកងឯកសរនូវ 
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 ្រក មហុ៊ន Health Net Community Solutions, Inc. គឺជាគេ្រមាងសុខភាព ែដលចុះកិច សន្យោជាមយួ Medicare 

និង MediCal េដម្បផី ល់អត ្របេយាជនៃ៍នកម វធីិទងំពីរ ដល់អ កចុះេឈ ះ។ 
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Health Net Cal MediConnect េទ េលកែលងែតក ុងករណីអសន ។ សូមទូរស័ព មកេលខេសវអតិថិជនរបស់េយង 

ឬេមលេសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិករបស់េលកអ កចំេពះពត័ម៌ានបែន មរមួទងំករែចករែំលកករចំណាយែដ

លអនុវត ចំេពះេសវខងេ្រកបណា ញ។  

 ករធានារ៉បរ់ងេ្រកម Health Net Cal MediConnect គឺជាករធានារ៉បរ់ងសុខភាព

ែដលមានលក ណៈសម្បត ិ្រគប្់រគានេ់ហថា «ករធានារ៉បរ់ងចបំាចអ់ប្បបរមា។» វបំេពញេទតមលក ខណ 

ត្រម វៃនករទទួលខុស្រត វរមួរបស់បុគ លមា កេ់នេ្រកមច្បោបៃ់នករករពរអ កជំងឺ និងច្បោបែ់ថទែំដលមាន

តៃម សមរម្យ (ACA)។ សូមចូលេមលេគហទំពរ័អំពីេសវកម ្របាកចំ់ណូលៃផ ក ុង (IRS) តមអសយដ ន 

www.irs.gov/AffordableCareAct/IndividualsandFamilies ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន មអំពីលក ខណ ត្រម វ

ៃនករទទួលខុស្រត វរមួរបស់បុគ ល។ 

  

http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families
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អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
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A. សូមស គមនម៍កកន ់Health Net Cal MediConnect 

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

គឺជាអង ភាពមយួែដលរមួមានេវជ បណ ិ ត មន ីរេពទ្យ ឱសថស ន អ កផ ល់េសវ និងករគា្ំរទរយៈេពលែវង អ ក

ផ ល់េសវសុខភាពែផ កឥរយិាបថ និងអ កផ ល់េសវេផ្សងៗេទៀត។ គេ្រមាងេនះកម៏ានអ កស្រមបស្រម លករែថទ ំ

និង្រក មករងរែថទេំដម្បជួីយ ដល់េលកអ កក ុងករ្រគប្់រគងអ កផ ល់េសវ និងេសវកម របស់េលកអ កទងំអស់។ 

ពួកេគេធ កររមួគា េដម្បផី ល់ករែថទែំដលេលកអ ក្រត វករ។ 

Health Net Cal MediConnect ្រត វបានអនុមត័េដយរដ  California និងមជ្ឈមណ លស្រមាបេ់សវកម  Medicare & 

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

Cal MediConnect គឺជាកម វធីិសកល្បង ែដល្រត វបានតមដនរមួគា េដយរដ  California និងរដ ភបិាលសហពន័  

េដម្បផី ល់ករែថទ្ំរបេសរជាងមុន ដល់្របជាពលរដ  ែដលមានទងំ Medicare និង MediCal។ េនេ្រកមករ 

បង ញេនះ រដ  និងរដ ភបិាលរបស់សហពន័ ចងេ់ធ េតស ពិេសធនស៍កល្បងវធីិថ ីេដម្បែីកលម ឲ្យ្របេសរេឡងនូវ

រេបៀបែដលេលកអ កទទួលបានេសវកម  Medicare និង MediCal របស់េលកអ ក។ 

បទពិេសធនែ៍ដលេលកអ កអចេជឿជាកប់ាន 

េលកអ កបានចុះេឈ ះេនក ុងគេ្រមាងសុខភាពមយួែដលេលកអ កអចេជឿជាកប់ាន។  

Health Net ជួយ ្របជាជនជាងមយួលននាក ់ែដលមាន Medicare និង MediCal េអយទទួលបានេសវនានា 

ែដលពួកេគ្រត វករ។ េយងខ ុ ំជួយ តមរយៈករផ ល់លទ ភាព្របេសរជាងមុនេអយេលកអ កទទួលបានអត ្របេយាជន ៍

និងេសវនានាពី Medicare និង MediCal របស់េលកអ ក បូករមួនឹងផល្របេយាជនេ៍ផ្សងេទៀតជាេ្រចន ៖ 

• េយងខ ុ ំមានេមាទនភាពចំេពះខ ួនឯង្រតងចំ់ណុចផ ល់នូវេសវកម អតិថិជនដល៏ ឥតេខ ះ ្របករេនះ្រត វបាន 

េធ ឲ្យសេ្រមចបានេដយ ផ ល់នូវករយកចិត ទុកដកែ់ដលមានលក ណៈេផា តជាវជិ មាន លក ណៈត្រម វតម 

បុគ លេលកអ កក ុងនាមជាសមាជិករបស់េយងខ ុ ំ។ បុគ លិកេសវបេ្រមសមាជិក្របកបេដយករបណ ុ ះ 

បណា លរបស់េយងខ ុ ំ នឹងមនិទុកេលកអ កឲ្យរងច់េំឡយ េហយអចផ ល់ជំនួយេ្រជាមែ្រជងពហុភាស 

េដយមនិចបំាចេ់្រប្របាស់េសវកម អ កបកែ្របភាសេនាះេឡយ។ េយងខ ុ ំនឹងផ ល់ជូនេលកអ កនូវក្រមតិ 

«អ កេមលែថ» ៃនេសវកម េនក ុង ករជួយ េលកអ កែស ងរកអត ្របេយាជនដូ៍ចែដលេយងខ ុ ំេធ ចំេពះ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 1៖ ករចបេ់ផ មជាសមាជិក 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
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្រក ម្រគ សរេយងខ ុ ំផា ល់ែដរ ្របករេនះនឹងរក ចេម យតបយ៉ាងឆាបរ់ហ័សែដលេលកអ ក្រត វករេដម្ប ី

ទទួលបានករែថទ។ំ 

• េយងខ ុ ំបានកសងបណា ញ្របកបេដយគុណភាពខ ស់ៃនេវជ បណ ិ តអស់រយៈេពលជិត 25 ឆា មំកេហយ។ 

េវជ បណ ិ ត និងអ កឯកេទសេនក ុងបណា ញ Cal MediConnect េយងខ ុ ំ េធ កររមួគា េនក ុង 

Medical Groups េដម្បេីធ ឲ្យ្របាកដថា េលកអ កទទួលបានករែថទែំដលេលកអ ក្រត វករ 

េនេពលេលកអ ក្រត វករវ។  

• សហគមនរ៍បស់េលកអ កជាសហគមនរ៍បស់េយងខ ុ ំ – េយងខ ុ ំជា្រក មហុ៊នមយួ ែដលមាន្របភពេចញពីភាគ 

ខងត្បងូៃនរដ  California េហតុេនះេហយនិេយាជិតរបស់េយងខ ុ ំរស់េនទីកែន ងែដលេលកអ ករស់េន។ 

េយងខ ុ ំគា្ំរទដល់សហគមនក៍ ុងមូលដ នរបស់េយងជាមយួ៖ 

– ករពិនិត្យសុខភាពេនក ុងកម វធីិសុខភាព និងមជ្ឈមណ លសហគមនក៍ ុងមូលដ ន។ 

– ចូលរមួថា កអ់បរ់ពំីសុខភាពេដយឥតគិតៃថ  

B. ពត័ម៌ានអំពី Medicare និង MediCal 

B1. កម វធិី Medicare 

Medicare គឺជាកម វធីិធានារ៉បរ់ងសុខភាពរបស់សហពន័ ស្រមាប ់៖ 

• ពលរដ ែដលមានអយុ 65 ឆា  ំឬេ្រចនជាងេនះ 

• ពលរដ មយួចំនួនែដលមានអយុេ្រកម 65 ឆា  ំនិងមានពិករភាព និង 

• ពលរដ ែដលមានជំងឺត្រមងេនាម (ខូច្រកេលៀន) ដំណាកក់លចុងេ្រកយ។ 

B2. MediCal 

MediCal គឺជាេឈ ះកម វធីិ Medicaid របស់រដ  California។ MediCal ្រត វបានដំេណ រករេដយរដ  េហយ្រត វបាន

បង្់របាកេ់ដយរដ  និងរដ ភបិាលសហពន័ ។ កម វធីិ MediCal ជួយ ដល់្របជាជន ែដលមាន្របាកចំ់ណូលនិងធនធាន

មានក្រមតិក ុងករបងៃ់ថ េសវកម  និងករគា្ំរទរយៈេពលយូរអែង ង (LTSS) ្រពមទងំករចំណាយែផ កេវជ ស ស ។ 

កម វធីិេនះធានារ៉បរ់ងេលេសវបែន ម និងឱសថែដលមនិ្រត វបានធានារ៉បរ់ងេដយកម វធីិ Medicare។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 1៖ ករចបេ់ផ មជាសមាជិក 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
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រដ នីមយួៗសេ្រមច៖ 

• អ ី្រត វរបជ់ា្របាកចំ់ណូល និងធនធាន 

• អ កណាែដលមានលក ណសម្បត ិ្រគប្់រគាន ់

• េតេសវអ ី្រត វបានធានារ៉បរ់ង និង  

• ៃថ ចំណាយស្រមាបេ់សវនានា។  

រដ ទងំេនាះអចសេ្រមចេតេត្រត វដំេណ រករកម វធីិរបស់ខ ួនដូចេម ចេដយ្រត វអនុវត តមច្បោបស់ហពន័ ។ 

កម វធីិ Medicare និងរដ  California បានអនុមត័េល Health Net Cal MediConnect។ អ កអចទទួលយកេសវ 

Medicare និង MediCal តមរយៈគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ ដរបណា៖ 

• េយងខ ុ ំេ្រជសេរ សផ ល់គេ្រមាងជូនេលកអ ក និង 

• Medicare និងរដ  California អនុ  តឲ្យេយងបន ផ ល់ជូនែផនករេនះ។ 

េបេទះបីជាគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំឈបដំ់េណ រករនាេពលអនាគត សិទ ិទទួលបានេសវ Medicare និង MediCal 

នឹងមនិ្រត វបានបះ៉ពល់េឡយ។ 

C. អត ្របេយាជនៃ៍នគេ្រមាងេនះ 

េពលេនះ េលកអ កនឹងទទួលបានេសវ Medicare និង MediCal ទងំអស់របស់េលកអ កពី 

Health Net Cal MediConnect រមួទងំឱសថមានេវជ ប  ។ េលកអ កនឹងមនិបងៃ់ថ េ្រកបែន មេទេដម្ប ី

ចូលរមួេនក ុងគេ្រមាងេនះ។ 

Health Net Cal MediConnect នឹងជួយ ឲ្យអត ្របេយាជន ៍Medicare និង MediCal េធ កររមួគា  

និងដំេណ រករេទកនែ់ត្របេសរជាងមុនស្រមាបេ់លកអ ក។ គុណសម្បត ិមយួចំនួនរមួមាន ៖ 

• េលកអ កអចេធ ករជាមយួេ្រគាងសុខភាពមយួស្រមាបត់្រម វករធានារ៉បរ់ងសុខភាពរបស់ 

េលកអ កទងំអស់។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 1៖ ករចបេ់ផ មជាសមាជិក 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 12 ? 

 

• េលកអ កនឹងមាន្រក មែថទមំយួែដលេលកអ កជួយ បេង តេឡង។ ្រក មែថទរំបស់េលកអ ក 

អចរមួមានេលកអ កផា ល់, អ កែថទរំបស់េលកអ ក, េវជ បណ ិ ត, គិលនុបដ ក, អ កពិេ្រគាះេយាបល់, 

ឬអ កជំនាញខងែផ កសុខភាពេផ្សងេទៀត។ 

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

េលកអ ក, ជាមយួ Health Net Cal MediConnect, និងជាមយួ្រក មែថទរំបស់េលកអ កេដម្បជួីយ  

បេង តគេ្រមាងែថទមំយួ។ 

• េលកអ កនឹងមានលទ ភាពដឹកនាកំរែថទរំបស់ខ ួនអ កផា ល់ េ្រកមករជួយ េ្រជាមែ្រជងពី្រក មែថទ ំ

របស់េលកអ ក និងអ កស្រមបស្រម លករែថទ។ំ 

• ្រក មែថទ ំនិងអ កស្រមបស្រម លករែថទ ំនឹងេធ ករជាមយួេលកអ កេដម្បបីេង តគេ្រមាងែថទ ំ

ែដល្រត វបានបេង តេឡងជាពិេសស តមត្រម វករសុខភាពរបស់េលកអ ក។ ្រក មែថទ ំ

នឹងជួយ ស្រមបស្រម លេសវែដលេលកអ ក្រត វករ។ េនះមាននយ័ថា ឧទហរណ៍ ៖ 

o ្រក មែថទរំបស់េលកអ ក នឹងធានាថាេវជ បណ ិ តរបស់អ កដឹងអំពីឱសថទងំអស់ ែដលេលកអ កកំពុងេ្រប 

ដូេច ះពួកេគអចធានាថា េលកអ កកំពុងេ្របឱសថ្រតឹម្រត វ និងឈនេទកនប់ន យផលបះ៉ពល់ណាមយួ 

ែដលេលកអ កអចទទួលរងពីឱសថទងំេនាះ។ 

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

ទងំអស់របស់េលកអ ក និងអ កផ ល់េសវេផ្សងេទៀត តមភាពសម្រសប។ 

D. តំបនេ់សវរបស់ Health Net Cal MediConnect 

តំបនេ់សវរបស់េយងខ ុ ំ រមួមានេខនធីេនះ េនក ុងរដ  California៖ Los Angeles េដយមានករេលកែលងេលខ 

កូដតំបនដូ់ចតេទេនះ៖ 90704។ 

មានែត្របជាជនរស់េនក ុងតំបនេ់សវរបស់េយងខ ុ ំប៉ុេណា ះ ែដលអចចូលរមួក ុង Health Net Cal MediConnect។ 

្របសិនេបេលកអ កផា ស់ទីលំេនេចញពីតំបនេ់សវរបស់េយងខ ុ ំ េនាះេលកអ កមនិអចបន េ្របគេ្រមាងេនះេទៀត 

បានេទ។ សូមេមលជំពូកទី 8 ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន មអំពីផលបះ៉ពល់ៃនករចកេចញពីតំបនេ់សវរបស់េយងខ ុ ំ។ 

អ ក្រត វទកទ់ងេទកនបុ់គ លិកខងកំណតសិ់ទ ិទទួលបាន្របចេំខនធី ក ុងមូលដ នរបស់អ ក។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 1៖ ករចបេ់ផ មជាសមាជិក 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 13 ? 

 

េហទូរស័ព  េលខឥតគិតៃថ ក ុងតំបន៖់ 

19165589200 

េលខឥតគិតៃថ ទូទងំរដ  ៖ 

18005415555 

ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។  

ៃថ ចន សុ្រក ពីេម៉ាង 8:00 ្រពឹក ដល់េម៉ាង 5:00 ល ច េលកែលងៃថ ឈបស់្រមាក 

TTY TTY ទូទងំរដ  ៖ 

711 (េសវប  ូ នសរបន ជាតិ) 

េលខេនះគឺស្រមាបអ់ កែដលមានប  ក ុងករស ប ់ឬនិយាយ។ 

េលកអ កចបំាច្់រត វមានឧបករណ៍ទូរស័ព ពិេសសេដម្បេីហេទកនេ់លខេនះ។ 

សរេសរសំបុ្រត សូមេយាងេទទំពរ័ស (White Pages) េ្រកមេខនធីរដ ភបិាលេខនធី 

(COUNTY GOVERNMENT)  

ៃនេសៀវេភទូរស័ព របស់េលកអ ក េដម្បែីស ងរកករយិាល័យបេ្រមេសវសង ម

េនជិតអ កបំផុត។ 

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

  

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


េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 1៖ ករចបេ់ផ មជាសមាជិក 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 14 ? 

 

E. អ ីែដលេធ ឲ្យេលកអ កមានសិទ ិក យជាសមាជិកគេ្រមាង 

េលកអ កមានលក ណៈសម្បត ិ្រគប្់រគានចូ់លរមួក ុងគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ ដរបណាេលកអ ក ៖ 

• រស់េនក ុងតំបនេ់សវរបស់េយងខ ុ ំ និង 

• មានអយុ 21ឆា  ំឬេ្រចនជាងេនះ េនេពលចុះេឈ ះ និង  

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

• បច ុប្បន កំពុងមានលក ណៈសម្បត ិ្រគប្់រគានទ់ទួលបាន MediCal និងកំពុងទទួលយកអត ្របេយាជន ៍

MediCal េពញេលញ រមួមាន ៖ 

o បុគ លែដលបានចុះេឈ ះក ុងកម វធីិេសវកម ពហុេគាលបំណងស្រមាបម់នុស្សចស់ (MSSP)។ 

o បុគ លែដលបំេពញតមបទប្ប  តិ ែចករែំលកករចំណាយ ដូចេរៀបរបខ់ងេ្រកម ៖ 

o េលកអ កស កេ់នក ុងមន ីរែថទែំដល្រត វែចករែំលកករចំណាយ និង 

o េលកអ កចុះេឈ ះក ុង MSSP ែដល្រត វែចករែំលកករចំណាយ។  

• ជាពលរដ សហរដ អេមរកិ ឬមានវត មានេដយ្រសបច្បោបេ់នក ុងសហរដ អេមរកិ។ 

អចនឹងមានវធិានស ីពីវធិានមានសិទ ិទទួលបែន មេនក ុងេខនធី របស់េលកអ ក។ សូមទូរស័ព េទកនេ់សវសមាជិក 

ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម។ 

F. អ ីែដល្រត វរពឹំងទុកេនេពលេលកអ កចូលរមួក ុងគេ្រមាងសុខភាពជាេលកដំបូង 

េនេពលេលកអ កចូលរមួក ុងគេ្រមាងេលកដំបូង េលកអ កនឹងទទួលបានករវយតៃម អំពីហនិភយ័ែផ កសុខភាព 

(HRA) ក ុងចេនា ះ 45 និង 90 ៃថ  អ្រស័យេលសភាពសុខភាពរបស់េលកអ ក (េពលគឺហនិភយ័ខ ស់ ឬទប)។ 

េយងខ ុ ំ្រត វបានត្រម វេអយបំេពញ HRA ជូនេលកអ ក។ HRA េនះគឺជាមូលដ នស្រមាបប់េង តគេ្រមាងែថទបុំគ ល 

(ICP) របស់េលកអ ក។ HRA នឹងដកប់  ូ លសំណួរេដម្បកំីណតអ់ត ស  ណត្រម វករេវជ ស ស  LTSS 

និងសុខភាពឥរយិាបថ និងត្រម វករៃនករបំេពញមុខងរ។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 1៖ ករចបេ់ផ មជាសមាជិក 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 15 ? 

 

េយងខ ុ ំនឹងែស ងរកេលកអ កេដម្បបំីេពញ HRA។ HRA អច្រត វបានបំេពញេដយករមកជួបផា ល់, តមទូរស័ព  

ឬសំបុ្រត។ 

េយងខ ុ ំនឹងេផ ពត័ម៌ានបែន មស ីពី HRA ជូនេលកអ ក។  

្របសិនេប Health Net Cal MediConnect គឺជាគេ្រមាងថ ីស្រមាបេ់លកអ ក េនាះេលកអ កអចបន ជួបេវជ បណ ិ ត 

ែដលេលកអ កកំពុងជួបនាេពលបច ុប្បន  ស្រមាបរ់យៈេពលជាកល់កម់យួ។ េលកអ កអចរក្សោអ កផ ល់េសវនិងករ 

អនុ  តឲ្យសិទ ិទទួលេសវកម នាេពលបច ុប្បន របស់េលកអ ក េនេពលេលកអ កចុះេឈ ះ បានក ុងរយៈេពល 

រហូតដល់េទ 12 ្របសិនេបលក ខណ ដូចតេទេនះទងំអស់្រត វបានបំេពញបាន៖ 

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

េយ់ងខ ុ ំេដម្បបីន ជួបអ កផ ល់េសវនាេពលបច ុប្បន របស់េលកអ ក។ 

• េយងខ ុ ំបានរកេឃញថា េលកអ កមានទំនាកទំ់នង្រសបជ់ាមយួអ កផ ល់េសវែថទសុំខភាពបឋម ឬ 
ឯកេទស េដយមានករេលកែលងមយួចំនួន។ េពលេយងខ ុ ំនិយាយថា ទំនាកទំ់នងសម ន័ ភាពមាន្រសប ់

វមាននយ័ថាេលកអ កបានជួបជាមយួអ កផ ល់េសវេនេ្រកបណា ញយ៉ាងេហចណាស់មយួដងស្រមាប ់
ករេទជួបពិេ្រគាះមនិែមនសេ ង ះបនា នក់ ុងអំឡុងេពល 12 ែខមុនកលបរេិច ទៃនករចុះេឈ ះ 

ដំបូងរបស់េលកអ កេនក ុងកម វធីិ Health Net Cal MediConnect។ 

o េយងខ ុ ំនឹងកំណតទំ់នាកទំ់នងែដលមាន្រសបរ់បស់េលកអ កេដយករពិនិត្យេមល

ពត័ម៌ានសុខភាពេលកអ កែដលអចមានស្រមាបេ់យងខ ុ ំ ឬពត័ម៌ានែដលេលកអ កផ ល់ឲ្យេយងខ ុ ំ។ 

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

េស េអយេយងខ ុ ំេធ ករសេ្រមចចិត ឆាបជ់ាងេនះផងែដរ េដយេយងខ ុ ំនឹងេធ ករេឆ យតបជាដច ់

ខតក ុងរយៈេពល 15 ៃថ ។ 

o េលកអ ក ឬអ កផ ល់េសវកម របស់េលកអ ក្រត វែតបង ញឯកសរៃនទំនាកទំ់នងែដលមាន្រសប ់

និងយល់្រពមេទនឹងលក ខណ មយួចំនួនេនេពលេធ ករេស សំុ។ 

កំណតស់មា ល់៖ ករេស សំុេនះ មនិអច ្រត វបានេធ េឡងស្រមាបអ់ កផ ល់េសវកម បរកិ រេវជ ស ស េ្របជាបប់ានយូរ 

(DME), ករដឹកជ  ូ ន េសវកម ជំនួយបនា បប់ន្សដំៃទេទៀត ឬេសវកម ែដលមនិ្រត វបានរបប់  ូ លេនេ្រកមកម វធីិ 

Cal MediConnect េនាះេឡយ។  



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 1៖ ករចបេ់ផ មជាសមាជិក 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 16 ? 

 

បនា បពី់រយៈកលៃនករែថទជំាបន េទៀតបានចប,់ េលកអ កនឹង្រត វជួបេវជ បណ ិ ត និងអ កផ ល់េសវដៃទេទៀតេនក ុង

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

សុខភាពបឋម េលកែលងែតេយងខ ុ ំបានេធ កិច ្រពមេ្រព ងជាមយួេវជ បណ ិ តេនេ្រកបណា ញរបស់េលកអ ក។ 

អ កផ ល់េសវែថទកំ ុងបណា ញ គឺជាអ កផ ល់េសវែថទែំដលេធ ករជាមយួគេ្រមាងសុខភាព។ េនេពលេលកអ កចុះ 

េឈ ះក ុងគេ្រមាងេយងខ ុ ំ េលកអ ក្រត វេ្រជសេរ ស្រក មករងរេវជ ស ស ជាបកិ់ច សន្យោពីបណា ញរបស់េយងខ ុ ំ។ 

េលកអ កកនឹ៏ងេ្រជសេរ សអ កផ ល់េសវែថទបំឋម (PCP) មា កពី់្រក មករងរេវជ ស ស ជាបកិ់ច សន្យោេនះផងែដរ។  

្របសិនេបេលកអ កមនិេ្រជសេរ ស្រក មករងរេវជ ស ស និង PCP ែដលជាបកិ់ច សន្យោេទ េយងខ ុ ំនឹងចតត់ងំ

ជូនេលកអ ក។ សូមអនជំពូកទី 3 ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន មស ីពីករទទួលករែថទ។ំ 

G. ្រក មែថទ ំនិងគេ្រមាងែថទរំបស់េលកអ ក 

G1. ្រក មែថទ ំ៖ 

េតេលកអ ក្រត វករជំនួយក ុងករទទួលបានករែថទែំដលេលកអ ក្រត វករែដរឬេទ? ្រក មែថទអំចជួយ េលក

អ កបាន។ ្រក មែថទអំចនឹងរមួមានេវជ បណ ិ តរបស់េលកអ ក អ កស្រមបស្រម លករែថទ ំឬបុគ លែផ ក

ែថទសុំខភាពដៃទេទៀតែដលេលកអ កេ្រជសេរ ស។  

អ កស្រមបស្រម លករែថទ ំគឺជាមនុស្សែដល្រត វបានបណ ុ ះបណា លេដម្បជួីយ េលកអ ក្រគប្់រគងករែថទែំដលេលក

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

Health Net Cal MediConnect។ មនុស្សមា កេ់នះកនឹ៏ងប  ូ នេលកអ កេទកនធ់នធានសហគមនផ៍ងែដរ ្របសិនេប 

Health Net Cal MediConnect មនិផ ល់ជូនេសវែដលេលកអ ក្រត វករ។  

េលកអ កអចទូរស័ព មកេយងខ ុ ំ តមរយៈេលខ 18554643571 (TTY:711) េដម្បេស សំុ្រក មែថទ។ំ ចបពី់េម៉ាង 

8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ ក 

អចេផ សរទុកបាន។ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ 

G2. គេ្រមាងែថទ ំ៖ 

្រក មែថទរំបស់េលកអ កនឹងេធ ករជាមយួេលកអ កេដម្បគិីតេចញនូវគេ្រមាងែថទមំយួ។ គេ្រមាងែថទ្ំរបាបេ់លកអ ក 

និងេវជ បណ ិ តរបស់េលកអ កនូវេសវកម អ ីែដលេលកអ ក្រត វករ និងរេបៀបែដលេលកអ កនឹងទទួលបានពួកវ។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 1៖ ករចបេ់ផ មជាសមាជិក 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 17 ? 

 

វរមួមានត្រម វករេវជ ស ស  សុខភាពឥរយិាបថ និង LTSS (េសវកម និងជំនួយគា្ំរទរយៈេពលយូរអែង ង)។ 

គេ្រមាងែថទរំបស់េលកអ កនឹង្រត វបានេធ េឡង្រគានែ់តស្រមាបេ់លកអ ក និងត្រម វកររបស់េលកអ កែតប៉ុេណា ះ។ 

គេ្រមាងែថទរំបស់េលកអ កនឹងរមួមាន៖ 

• េគាលេដែថទរំបស់េលកអ ក។  

• កលវភិាគស្រមាបេ់ពលេវលែដលេលកអ កគួរទទួលបានេសវកម ែដលេលកអ ក្រត វករ។  

បនា បពី់ករវយតៃម ហនិភយ័សុខភាពរចួមក ្រក មករងរែថទរំបស់េលកអ កនឹងជួបជាមយួេលកអ ក។ 

ពួកេគនឹងនិយាយេទកនេ់លកអ កអំពីេសវកម ែដលេលកអ ក្រត វករ។ ពួកេគកអ៏ច្របាបេ់លកអ កអំពីេសវកម  

ណាមយួែដលេលកអ កអចនឹងគិតចងប់ាន។ គេ្រមាងែថទរំបស់េលកអ កនឹងមានមូលដ នែផ កេលត្រម វករ

របស់េលកអ ក។ ្រក មែថទសុំខភាពរបស់េលកអ កនឹងេធ ករជាមយួេលកអ កេដម្បអីបេ់ដតគេ្រមាងែថទរំបស់ 

េលកអ កយ៉ាងេហចណាស់េរៀងរល់ឆា ។ំ 

H. បុព លភគេ្រមាង្របចែំខៃន Health Net Cal MediConnect 

Health Net Cal MediConnect មនិមានបុព លភគេ្រមាង្របចែំខេទ។ 

I. េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក 

េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក េនះគឺជាែផ កមយួៃនកិច សន្យោរវងេយងខ ុ ំ និងេលកអ ក។ េនះមាននយ័ថា 

េយងខ ុ ំ្រត វែតេគារពអនុវត តមច្បោប្់រកិត្រកមទងំអស់ក ុងឯកសរេនះ។ ្របសិនេបេលកអ កគិតថា 

េយងខ ុ ំបានេធ អ ីមយួផ ុយនឹងវធិានទងំេនះ េលកអ កអចេធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍ ឬតវ៉ចំេពះសកម ភាពរបស់េយងខ ុ ំ។ 

ស្រមាបព់ត័ម៌ានស ីពីរេបៀបដកព់ក្យបណ ឹ ង សូមអនជំពូកទី 9 ឬេហទូរសព េទកនេ់លខ 1800MEDICARE 

(18006334227)។ 

េលកអ កអចេស សំុ េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក េដយទូរសព េទេសវបេ្រមសមាជិកតមរយៈេលខ 

18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 

េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 1៖ ករចបេ់ផ មជាសមាជិក 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 18 ? 

 

អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ េលកអ កកអ៏ចចូលេមល 

េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក តមរយៈ mmp.healthnetcalifornia.com ឬទញយកវពីេគហទំពរ័េនះ។  

កិច សន្យោេនះចូលជាធរមានេនក ុងែខែដលេលកអ កចុះេឈ ះក ុង Health Net Cal MediConnect េនចេនា ះពីៃថ ទី 

1 ែខមករ ឆា  ំ2020 និងៃថ ទី 31 ែខធ ូ ឆា  ំ2020។ 

J. ពត័ម៌ានេផ្សងេទៀតែដលេលកអ កនឹងទទួលបានពីេយងខ ុ ំ 

េលកអ កគួរទទួលបានបណ័ សមា ល់សមាជិក Health Net Cal MediConnect រចួេហយ ពត័ម៌ានអំពីរេបៀបចូល 

េ្រប្របាស់ប  ីរយេឈ ះអ កផ ល់េសវ និងឱសថស ន និងពត័ម៌ានអំពីរេបៀបចូលេ្របប  ីឱសថែដលបានរ៉បរ់ង។ 

J1. បណ័ សមា ល់សមាជិក Health Net Cal MediConnect របស់េលកអ ក 

េ្រកមគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ េលកអ កនឹងមានបណ័ មយួស្រមាបេ់សវ Medicare និង MediCal របស់េលកអ ក 

រមួមានេសវ និងករគា្ំរទរយៈយូរអែង ង េសវសុខភាពឥរយិាបថជាកល់កម់យួចំនួន និងេវជ ប  ។ 

េលកអ កចបំាច្់រត វបង ញបណ័ េនះ េនេពលែដលេលកអ កទទួលយកេសវ ឬេវជ ប  ណាមយួ។ 

េនះគឺជាគំរបូណ័ េដម្បបីង ញថាបណ័ របស់េលកអ កនឹងមានរបូរងដូចេម ច ៖  

 

 

 

 

 

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

េសវបេ្រមសមាជិកភា ម េហយេយងខ ុ ំនឹងេផ កតថ ីជូនេលកអ ក។ េលកអ កអចទូរសព មកកន់

ែផ កេសវបេ្រមសមាជិកតមរយៈេលខ 18554643571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 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 គឺឥតគិតៃថ ។ 

http://mmp.healthnetcalifornia.com


េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 1៖ ករចបេ់ផ មជាសមាជិក 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 19 ? 

 

ដរបណាេលកអ កជាសមាជិកៃនគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ េលកអ កមនិចបំាចេ់្របបណ័  Medicare ពណ៌ ្រកហម ស  
និង េខៀវ ឬបណ័  MediCal card របស់េលកអ ក េដម្បទីទួលយកេសវនានាពី Cal MediConnect េឡយ។ 

សូមរក្សោទុកបណ័ ទងំេនាះេនទីកែន ងសុវត ិភាព ស្រមាបេ់្របេនេពលែដលេលកអ ក្រត វករនាេពលេ្រកយ។  
េបេលកអ កបង ញបណ័  Medicare របស់េលកអ កជំនួសបណ័ សមា ល់សមាជិក Health Net Cal MediConnect  
របស់េលកអ ក េនាះអ កផ ល់េសវអចនឹងេចញវកិ យប្រតជូន Medicare មនិែមនជូនគេ្រមាងេយងខ ុ ំ េហយ

េលកអ កអចនឹងទទួលបានវកិ យប្រតេនះ។ សូមេមលជំពូកទី 7 េដម្បេីមលអ ីែដល្រត វេធ  េបេលកអ កទទួលបាន

វកិ យប្រតពីអ កផ ល់េសវ។  

សូមចងចថំា ស្រមាបេ់សវសុខភាពផ ូវចិត ឯកេទសែដលេលកអ កអចនឹងទទួលបានពីគេ្រមាងសុខភាពផ ូវចិត េខនធី 

(MHP) េនាះេលកអ កនឹង្រត វករបណ័  MediCal របស់េលកអ កេដម្បទីទួលបានេសវកម ទងំេនាះ។  

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 កចូលរមួជាមយួគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំេលកដំបូង (សូមេមលទំពរ័ 13)។ 

េលកអ កអចេស សំុ ប  ីរយេឈ ះអ កផ ល់េសវ និងឱសថស ន េដយទូរស័ព េទេសវសមាជិកតមរយៈេលខ 

18554643571 (TTY: 711) ពីេម៉ាង 8 ្រពឹងដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន័ ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 

េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ េលកអ កកអ៏ចែឆកេមលប  ីរយេឈ ះអ កផ ល់េសវ 

និងឱសថស ន តមរយៈ mmp.healthnetcalifornia.com ឬទញយកេចញពីេគហទំពរ័េនះ។  

ទងំែផ កេសវបេ្រមសមាជិក និងេគហទំពរ័អចផ ល់ពត័ម៌ានចុងេ្រកយបំផុតដល់េលកអ កអំពីករែកែ្របអ កផ ល់េសវ 

និងឱសថស នក ុងបណា ញរបស់េយងខ ុ ំ។ េសៀវេភរយនាមអ កជំនាញែថទសុំខភាព (ដូចជាេវជ បណ ិ ត គិលនុប្ប 

ដ កក្រមតិខ ស់ និងអ កចិត ស ស ) មន ីរ (ដូចជាមន ីរេពទ្យ និងមន ីរព្យោបាល) និងអ កផ ល់េសវកម ជំនួយគា្ំរទ 

(ដូចជាអ កផ ល់េសវកម សុខភាពេពលៃថ មនុស្សេពញវយ័ និងសុខភាពតមផ ះ) ែដលេលកអ កអចជួបដូចជាសមាជិក 

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

ករលករ់យ ករប  ទិញតមៃ្របសណីយ ៍ករេ្របឱសថេនផ ះ ករែថទរំយៈេពលែវង (LTC)។ 

http://mmp.healthnetcalifornia.com


េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 1៖ ករចបេ់ផ មជាសមាជិក 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 20 ? 

 

និយមនយ័អ កផ ល់េសវក ុងបណា ញ 

• អ កផ ល់េសវក ុងបណា ញរបស់ Health Net Cal MediConnect រមួមាន៖ 

o  េវជ បណ ិ ត គិលនុបដ ក និងអ កជំនាញែថទសុំខភាពដៃទេទៀតែដលេលកអ កអចេទរកក ុងនាម

ជាសមាជិកៃនគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ  

o មន ីរព្យោបាល មន ីរេពទ្យ ស បន័ែថទ ំនិងកែន ងដៃទេទៀតែដលផ ល់េសវសុខភាពេនក ុងគេ្រមាង 

របស់េយងខ ុ ំ និង 

o LTSS េសវសុខភាពឥរយិាបថ ភា កង់រែថទសុំខភាពតមផ ះ អ កផ តផ់ ងប់រកិ រេវជ ស ស េ្រប
ជាបប់ានយូរ និងអ កដៃទេទៀតែដលផ ល់របស់របរ និងេសវកម ែដលេលកអ កទទួលបានតមរយៈកម វធីិ 

Medicare ឬ MediCal។  

អ កផ ល់េសវក ុងបណា ញ បានយល់្រពមទទួលយកករបង្់របាកព់ីគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ ជាករបង្់របាក្់រគបចំ់នួន 

ស្រមាបេ់សវែដលស ិតេ្រកមករធានារ៉បរ់ង។ 

និយមនយ័អ កផ ល់េសវក ុងបណា ញ 

• ឱសថស នក ុងបណា ញ គឺជាឱសថស ន (ហងលកឱ់សថ) ែដលបានយល់្រពមេចញឱសថតម

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

ឱសថស នក ុងបណា ញែដលេលកអ កចងេ់្រប។ 

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

្របសិនេបេលកអ កចងឲ់្យគេ្រមាងេយងខ ុ ំជួយ បង្់របាកឲ់្យ។ 

សូមេហទូរស័ព េទកនេ់សវកម បេ្រមសមាជិក តមរយៈេលខ 18554643571 (TTY:711), ស្រមាបព់ត័ម៌ាន 

បែន ម។ ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន័ ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ 

និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ 

ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ទងំែផ កេសវបេ្រមសមាជិក និងេគហទំពរ័ Health Net Cal MediConnect 

អចផ ល់ពត័ម៌ានចុងេ្រកយបំផុតដល់េលកអ កអំពីករផា ស់ប ូរអ កផ ល់េសវ និងឱសថស នក ុងបណា ញរបស់

េយងខ ុ ំ។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 1៖ ករចបេ់ផ មជាសមាជិក 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 21 ? 

 

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 ដូចជាែដនកំណតៃ់នបរមិាណែដល 

េលកអ កអចទទួលបាន។ សូមអនជំពូកទី 5 ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន មស ីពីវធិាន និងករដកក់្រមតិទងំេនះ។ 

េរៀងរល់ឆា េំយងខ ុ ំនឹងេផ ឲ្យេលកអ កនូវពត័ម៌ានអំពីរេបៀបទទួលបានប  ីឱសថ ប៉ុែន ករផា ស់ប ូរមយួចំនួនអច 

េកតេឡងក ុងឆា នំីមយួៗ។ េដម្បទីទួលបានពត័ម៌ានថ ីៗបំផុតអំពីឱសថណាមយួែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ង 

សូមចូលេមលេគហទំពរ័ mmp.healthnetcalifornia.com ឬទូរសព េទេលខ 18554643571 (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  

គឺឥតគិតៃថ ។ 

J4. ករពន្យល់ពីអត ្របេយាជន ៍

េនេពលេលកអ កេ្របអត ្របេយាជនឱ៍សថមានេវជ ប   Part D របស់េលកអ ក េយងខ ុ ំនឹងេផ របាយករណ៍សេង ប 

មយួជូនេលកអ ក េដម្បជួីយ េអយេលកអ កយល់ និងតមដនករបង្់របាកស់្រមាបឱ់សថមានេវជ ប  ៃន Part D 

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

ករពន្យល់អំពីអត ្របេយាជន ៍្របាបេ់លកអ កនូវចំនួនសរបុែដលេលកអ ក ឬអ កដៃទេទៀតតំណាងឲ្យេលកអ ក 

បានចំណាយេនេលឱសថមានេវជ ប   Part D របស់េលកអ ក និងចំនួនសរបុែដលេយងខ ុ ំបានបងៃ់ថ ជូនស្រមាប ់

ឱសមានេវជ ប   Part D នីមយួៗរបស់េលកអ កេនក ុងអំឡុងែខេនាះ។ ជំពូកទី 6 ផ ល់ពត័ម៌ានបែន មអំពី 

ករពន្យល់អំពីអត ្របេយាជន ៍និងរេបៀបែដលវនឹងជួយ ដល់េលកអ កក ុងករតមដនករធានារ៉បរ់ងេល
ឱសថរបស់េលកអ ក។ 

ករពន្យល់អំពីអត ្របេយាជន ៍កម៏ានផងែដរេនេពលេលកអ កេស សំុ។ េដម្បទីទួលបានឯកសរេនះ 

សូមទកទ់ងែផ កេសវបេ្រមសមាជិក តមរយៈេលខ 18554643571 (TTY:711) ពីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម់ាង 8 យប ់

ចបពី់ៃថ ចន័ ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរ

ទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ 

http://mmp.healthnetcalifornia.com


េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 1៖ ករចបេ់ផ មជាសមាជិក 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 22 ? 

 

K. រេបៀបរក្សោបច ុប្បន ភាពកំណត្់រតសមាជិកភាពរបស់េលកអ ក 

េលកអ កអចរក្សោបច ុប្បន ភាពកំណត្់រតសមាជិកភាពរបស់េលកអ ក តមរយៈករជូនដំណឹងដល់េយងខ ុ ំ 

េនេពលពត័ម៌ានរបស់េលកអ កផា ស់ប ូរ។  

អ កផ ល់េសវ និងឱសថស នក ុងបណា ញៃនគេ្រមាង ចបំាច្់រត វមានពត័ម៌ាន្រតឹម្រត វអំពីេលកអ ក។ 

ពួកេគេ្របកំណត្់រតសមាជិកភាពរបស់េលកអ កេដម្បដឹីងពីេសវ និងឱសថ ែដលេលកអ កទទួលយក 

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

ៃនពត័ម៌ានរបស់េលកអ ក។ 

សូមជូនដំណឹងដល់េយងខ ុ ំអំពី៖ 

• ករផា ស់ប ូរេឈ ះ អសយដ ន ឬេលខទូរស័ព របស់េលកយអ ក។ 

• ករផា ស់ប ូរេលករធានារ៉បរ់ងសុខភាពេផ្សងេទៀតដូចជាពីនិេយាជក និេយាជកប ីឬ្របពន េលកអ ក 

ឬសំណងរបស់កម ករ។ 

• ពក្យបណ ឹ ងទមទរសំណងដូចជាករទមទរពីេ្រគាះថា ករ់ថយន ។ 

• ករទទួលបានករែថទេំនផ ះ ឬមន ីរេពទ្យ។ 

• ែថទេំនមន ីរេពទ្យ ឬបន បស់េ ង ះបនា ន។់ 

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

• េលកអ កគឺជាែផ កមយួ ឬក យជាែផ កមយួៃនករសិក្សោ្រសវ្រជាវ្រសវ្រជាវគ ីនិក។ 

្របសិនេបមានពត័ម៌ានណាមយួផា ស់ប ូរ សូម្របាបឲ់្យេយងខ ុ ំដឹងតមរយៈករទូរសព េទេសវបេ្រមសមាជិកតម 

រយៈេលខ 18554643571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន័ ដល់ៃថ សុ្រក។  

េ្រកេម៉ាងេធ ករ េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ 

េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ 

េលកអ កកអ៏ចផា ស់ប ូរអសយដ ន និង/ឬ េលខទូរសព របស់េលកអ កេដយចូលេទកនេ់គហទំពរ័របស់េយង 

ខ ុ ំតមអសយដ ន mmp.healthnetcalifornia.com។ 
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េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 1៖ ករចបេ់ផ មជាសមាជិក 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 23 ? 

 

K1. ឯកជនភាពពត័ម៌ានឯកជនភាពផា ល់ខ ួន (PHI) 

ពត័ម៌ានក ុងកំណត្់រតសមាជិកភាពរបស់េលកអ កអចមានពត័ម៌ានសុខភាពផា ល់ខ ួន (PHI)។ ច្បោបរ់ដ  

និងសហពន័ ត្រម វឲ្យេយងរក្សោទុក PHI របស់េលកអ កជាលក ណៈឯកជន។ េយង្រត វ្របាកដថា PHI 

របស់េលកអ ក្រត វបានករពរ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន មអំពីរេបៀបែដលេយងករពរ PHI របស់អ កដូចេម ច  

សូមេមល ជំពូកទី 8។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect  

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 24 ? 

 

ជំពូកទ 2 ៖ េលខទូរស័ព  នងធនធានសំខនៗ់ ី ិ

េសចក ីេផ ម 

ជំពូកេនះផ ល់ឲ្យេលកអ កនូវពត័ម៌ានទំនាកទំ់នងស្រមាបធ់នធានសំខន់ៗ ែដលអចជួយ េលកអ កឲ្យេឆ យសំណួររបស់

េលកអ កអំពី Health Net Cal MediConnect និងអត ្របេយាជនៃ៍នករែថទសុំខភាពរបស់េលកអ ក។ 

េលកអ កកអ៏ចេ្របជំពូកេនះេដម្បទីទួលបានពត័ម៌ានអំពីរេបៀបទកទ់ងអ កស្រមបស្រម លែផ កែថទរំបស់េលកអ ក 

និងអ កេផ្សងេទៀតែដលអចជួយ ដល់េលកអ កបាន។ ពក្យគន ឹះ និងនិយមនយ័របស់ពក្យទងំេនះ 

េលចេឡងតមលំដបអ់ក្សរ្រកមេនក ុងជំពូកចុងេ្រកយៃនេសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក។  

តរងមាតក ិ

A. រេបៀបទកទ់ងេសវបេ្រមសមាជិក របស់ Health Net Cal MediConnect .................................................. 26 

B. រេបៀបទកទ់ងអ កស្រមបស្រម លករែថទរំបស់េលកអ ក .......................................................................... 30 

C. រេបៀបទកទ់ងេទេលខទូរសព ែផ ក្របឹក្សោពីគិលនុប្បដ ក .......................................................................... 35 

D. រេបៀបទកទ់ងេទេលខទូរសព ែផ កវបិត ិសុខភាពឥរយិាបថ ........................................................................ 36 

E. រេបៀបទកទ់ងេទកម វធីិផ ល់្របឹក្សោ និងគា្ំរទេយាបល់ករធានារ៉បរ់ងសុខភាព (HICAP) ................................ 37 

F. រេបៀបទកទ់ងេទអង ភាពែកលមគុណភាព (QIO) .................................................................................. 38  



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 2៖ េលខទូរស័ព  នងិធនធានសំខន់ៗ  

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 25 ? 

 

G. រេបៀបទកទ់ងកម វធីិ Medicare ........................................................................................................... 39 
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េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 2៖ េលខទូរស័ព  នងិធនធានសំខន់ៗ  

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 26 ? 

 

A. រេបៀបទកទ់ងេសវបេ្រមសមាជិក របស់ Health Net Cal MediConnect 

េហទូរស័ព  18554643571 ករេហទូរស័ព េនះគឺឥតគិតៃថ ។ 

មានបុគ លិកចបំេ្រមករមា កេ់នទីេនះេដម្បនិីយាយជាមយួេលកអ ក ពីៃថ ចន័ ដល់ៃថ សុ្រក 

ពីេម៉ាង 8:00 ្រពឹកដល់ 8:00 យប ់បនា បពី់េម៉ាងេធ ករ េនចុងសបា ហ៍និងៃថ ឈបសំ់រក 

េលកអ កអចទុកជាសរបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករ 

បនា ប។់ 

េយងខ ុ ំមានផ ល់ជូនេសវបកែ្របេដយឥតគិតៃថ ស្រមាបេ់លកអ កែដលមនិេចះនិយាយ

ភាសអងេ់គ ស។ 

TTY 711 (េសវប  ូ នសរបន ជាតិ)។ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។  

េលខេនះគឺស្រមាបអ់ កែដលមានប  ក ុងករស ប ់ឬនិយាយ។ 

េលកអ កចបំាច្់រត វមានឧបករណ៍ទូរស័ព ពិេសសេដម្បេីហេទកនេ់លខេនះ។  

ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 

េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ 

េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ 

ទូរសរ 18002812999 ឬ 18664616876 

សរេសរសំបុ្រត Health Net Community Solutions, Inc. 

P.O. Box 10422 

Van Nuys, CA 914100422 

េគហទំពរ័ mmp.healthnetcalifornia.com 

 

http://mmp.healthnetcalifornia.com


េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 2៖ េលខទូរស័ព  នងិធនធានសំខន់ៗ  

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 27 ? 

 

A1. េពលណា្រត វទកទ់ងេទេសវបេ្រមសមាជកិ 

• សំណួរអំពីគេ្រមាង  

• សំណួរអំពីករទមទរសំណង ករេចញវកិ យប្រតគិតៃថ  ឬបណ័ សមា ល់សមាជិក 

• េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ងអំពីករែថទសុំខភាពេលកអ ក 

o េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ងអំពីករែថទសុំខភាពរបស់េលកអ ក គឺជាេសចក ីសេ្រមចអំពី ៖ 

– អត ្របេយាជន ៍និងេសវែដលមានកររ៉បរ់ងរបស់េលកអ ក ឬ 

– ចំនួនទឹក្របាកែ់ដលេយងខ ុ ំនឹងបងស់្រមាបេ់សវសុខភាពេលកអ ក។ 

o សូមទូរស័ព មកកនេ់យងខ ុ ំ ្របសិនេបអ កមានសំណួរពីេសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ងអំពីករែថទំ

សុខភាពេលកអ ក។ 

o េដម្បែីស ងយល់បែន មអំពីេសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង សូមេមលជំពូកទី 9។ 

• បណ ឹ ងឧទ រណ៍អំពីករែថទសុំខភាពេលកអ ក 

o បណ ឹ ងឧទ រណ៍គឺជាវធីិផ ូវករមយួក ុងករេស សំុឲ្យេយងខ ុ ំពិនិត្យេឡងវញិេលេសចក ីសេ្រមច ែដលេយងបាន

េធ េឡងអំពីករធានារ៉បរ់ងរបស់េលកអ ក និងេស សំុឲ្យេយងខ ុ ំផា ស់ប ូរេសចក ីសេ្រមចេនាះ 

្របសិនេបេលកអ កគិតថា េយងខ ុ ំមានកំហុសឆ ង។   

o េដម្បសិីក្សោបែន មអំពីករប ឹងឧទ រណ៍ សូមេមលជំពូកទី 9។ 

• បណ ឹ ងតវ៉អំពីករែថទសុំខភាពរបស់េលកអ ក 

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

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

សុខភាព។ េលកអ កកអ៏ចប ឹងតវ៉អំពីគុណភាពៃនករែថទសុំខភាពែដលេលកអ កទទួលបាន មកកន់

េយងខ ុ ំ ឬមកកនអ់ង ភាពែកលម គុណភាព (សូមេមលែផ ក «F» )។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 2៖ េលខទូរស័ព  នងិធនធានសំខន់ៗ  

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 28 ? 

 

o េលកអ កអចទូរស័ព មកកនេ់យងខ ុ ំ េហយពន្យល់ពីបណ ឹ ងតវ៉របស់អ ក។ សូមទូរស័ព េទកនែ់ផ កេសវ

សមាជិកតមរយៈេលខ 18554643571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់

ពីៃថ ចន័ ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរ

ទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ 

o ្របសិនេបបណ ឹ ងតវ៉េលកអ កគឺអំពីករសេ្រមចចិត េលកររ៉បរ់ងអំពីករែថទសុំខភាពរបស់េលកអ ក 

េលកអ កអចេធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍បាន (សូមេមលែផ កខងេល)។ 

o េលកអ កអចេផ បណ ឹ ងតវ៉អំពី Health Net Cal MediConnect េទកន ់Medicare។ េលកអ កអច

េ្រប្របាស់ទ្រមងែ់បបបទតមបណា ញអីុនធឺណិតេន 

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

1800MEDICARE (18006334227) េដម្បេីស សំុជំនួយ។ 

o េលកអ កអចប ឹងតវ៉អំពី Health Net Cal MediConnect េទកម វធីិ Cal MediConnect Ombuds េដយ

ទូរសព មកកនេ់លខ 18555013077 (TTY: 18558477914)។  

o េដម្បសិីក្សោបែន មពីករដកប់ណ ឹ ងតវ៉ទកទ់ងនឹងករែថទសុំខភាពរបស់េលកអ ក សូមេមលជំពូកទី 9។ 

• េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ងឱសថរបស់េលកអ ក 

o េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បឱ់សថរបស់េលកអ ក គឺជាេសចក ីសេ្រមចអំពី ៖ 

– អត ្របេយាជន ៍និងឱសថែដលបានរ៉បរ់ងរបស់អ ក ឬ 

– ចំនួនទឹក្របាក ់ែដលេយងនឹងបងស់្រមាបឱ់សថរបស់េលកអ ក។ 

o េនះ អនុវត ចំេពះឱសថ Part D របស់េលកអ ក ឱសថ្រត វករេវជ ប  របស់ MediCal និងឱសថមនិ្រត វ

ករេវជ ប  របស់ MediCal។ 

o ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន មស ីពីេសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ងឱសថ្រត វករេវជ ប  របស់េលកអ ក សូមេមល

ជំពូកទី 9។ 

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


េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 2៖ េលខទូរស័ព  នងិធនធានសំខន់ៗ  

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 29 ? 

 

• បណ ឹ ងឧទ រណ៍អំពីឱសថរបស់េលកអ ក 

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

o ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន មស ីពីវធីិដកប់ណ ឹ ងឧទ រណ៍អំពីឱសថ្រត វករេវជ ប  របស់េលកអ កតមទូរស័ព  

សូមទំនាកទំ់នងេសវសមាជិក តមរយៈេលខ 18554643571 (TTY:711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹក 

ដល់េម៉ាង 8 យប ់ចបពី់ៃថ ចន័ ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈប ់

ស្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ 

ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ 

o ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន មស ីពីករដកប់ណ ឹ ងឧទ រណ៍អំពីឱសថ្រត វករេវជ ប  របស់អ ក សូមេមល 

ជំពូកទី 9។ 

• បណ ឹ ងតវ៉អំពីឱសថរបស់អ ក 

o េលកអ កអចដកប់ណ ឹ ងតវ៉អំពីេយងខ ុ ំ ឬឱសថស នណាមយួ។ េនះរមួប  ូ លទងំបណ ឹ ងតវ៉ពីឱសថ

្រត វករេវជ ប  របស់េលកអ កផងែដរ។ 

o ្របសិនេបករប ឹងតវ៉របស់េលកអ កេធ េឡងចំេពះេសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ងអំពីឱសថ្រត វករ

េវជ ប   េនាះេលកអ កអចប ឹងឧទ រណ៍បាន (សូមេមលែផ កខងេល)។ 

o េលកអ កអចេផ បណ ឹ ងតវ៉អំពី Health Net Cal MediConnect េទកន ់Medicare។ េលកអ កអច

េ្រប្របាស់ទ្រមងែ់បបបទតមបណា ញអីុនធឺណិតេន 

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

1800MEDICARE (18006334227) េដម្បេីស សំុជំនួយ។ 

o ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន មស ីពីករដកប់ណ ឹ ងតវ៉អំពីឱសថ្រត វករេវជ ប  របស់េលកអ ក សូមេមល 

ជំពូកទី 9។ 

• ករបង្់របាកស់្រមាបក់រែថទសុំខភាព ឬឱសថែដលេលកអ កបានបង្់របាក ់រចួេហយ 

o ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន មអំពីរេបៀបេស សំុឲ្យេយងបង្់របាកឲ់្យេលកអ កវញិ ឬបងវ់កិ យប្រតែដលេលក 

អ កទទួលបាន សូមេមលជំពូកទី 7។ 

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


េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 2៖ េលខទូរស័ព  នងិធនធានសំខន់ៗ  

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 30 ? 

 

o ្របសិនេបេលកអ កេស សំុឲ្យេយងខ ុ ំបងវ់កិ យប្រត េហយេយងបដិេសធែផ កណាមយួៃនសំ

េណ របស់េលកអ កេនាះ េលកអ កអចប ឹងឧទ រណ៍េលេសចក ីសេ្រមចរបស់េយង។ សូមេមលជំពូកទី 9 

ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន មស ីពីបណ ឹ ងឧទ រណ៍។ 

B. រេបៀបទកទ់ងអ កស្រមបស្រម លករែថទរំបស់េលកអ ក 

អ កស្រមបស្រម លករែថទ ំគឺជាមនុស្សដសំ៏ខនម់ា កែ់ដលេធ ករជាមយួេលកអ ក ជាមយួគេ្រមាងសុខភាព និងជា

មយួអ កផ ល់េសវែថទសុំខភាពរបស់េលកអ ក េដម្បធីានាឲ្យ្របាកដថា េលកអ កទទួលបានករែថទសុំខភាព

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

ក យជាសមាជិកៃនគេ្រមាង។ អ កស្រមបស្រម លែថទរំបស់េលកអ កនឹងទកទ់ងេលកអ កេនេពលេលកអ កចុះ 

េឈ ះក ុងគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ។ 

 

េសវបេ្រមសមាជិកអច្របាបេ់លកអ កពីរេបៀបែដលេលកអ កអចទកទ់ងអ កស្រមបស្រម លែផ កែថទរំបស់េលកអ ក

បាន។ អ កស្រមបស្រម លករែថទជួំយ េរៀបចំដកប់  ូ លគា េសវែថទសុំខភាពេដម្បបំីេពញឲ្យបានេទតមត្រម វករ

ៃនករែថទសុំខភាពរបស់េលកអ ក។ ពួកេគេធ ករជាមយួេលកអ កេដម្បេីរៀបចំគេ្រមាងែថទរំបស់េលកអ ក។ 

ពួកេគជួយ េលកអ កក ុងករសេ្រមចេ្រជសេរ ស្រក មែថទសុំខភាពេលកអ ក។ អ កស្រមបស្រម លករែថទំ

របស់េលកអ កផ ល់ពត័ម៌ានែដលេលកអ ក្រត វករេដម្ប្ីរគប្់រគងករែថទសុំខភាពរបស់េលកអ ក។ េនះ កនឹ៏ង

ជួយ េលកអ កបេង តជេ្រមសែដល្រតឹម្រត វស្រមាបេ់លកអ កផងែដរ។ េលកអ កអចេហទូរសព េទកនេ់ស 

វបេ្រមសមាជិក្របសិនេបេលកអ ក្រត វករជំនួយក ុងករទកទ់ងជាមយួនឹងអ កស្រមបស្រម ល

ករែថទរំបស់េលកអ ក។ 

 

្របសិនេបេលកអ កចងផ់ា ស់ប ូរអ កស្រមបស្រម លករែថទរំបស់េលកអ ក ឬមានសំណួរ បែន មណាមយួ  

សូមទំនាកទំ់នងេលខទូរស័ព ខងេ្រកមេនះ។ 

េលកអ កកអ៏ចេហទូរស័ព មកកនអ់ កស្រមបស្រម លករែថទរំបស់េលកអ កផងែដរមុនេពលពួកេគទកទ់ង 

េលកអ ក។ សូមេហទូរស័ព មកកនេ់លខខងេ្រកមេហយេស សំុនិយាយេទ កនអ់ កស្រមបស្រម លករែថទរំបស់ 

េលកអ ក។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 2៖ េលខទូរស័ព  នងិធនធានសំខន់ៗ  

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 31 ? 

 

េហទូរស័ព  18554643571 ករេហទូរស័ព េនះគឺឥតគិតៃថ ។ 

ចបពី់ៃថ ចន័ ដល់ៃថ សុ្រក េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់បនា បពី់េម៉ាងេធ ករ 

េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ 

េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ 

េយងខ ុ ំមានផ ល់ជូនេសវបកែ្របេដយឥតគិតៃថ ស្រមាបេ់លកអ កែដលមនិេចះនិយាយ

ភាសអងេ់គ ស។ 

TTY 711 (េសវប  ូ នសរបន ជាតិ)។ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។  

េលខេនះគឺស្រមាបអ់ កែដលមានប  ក ុងករស ប ់ឬនិយាយ។ 

េលកអ កចបំាច្់រត វមានឧបករណ៍ទូរស័ព ពិេសសេដម្បេីហេទកនេ់លខេនះ។ 

ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 

េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ 

េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ 

សរេសរសំបុ្រត Health Net Community Solutions, Inc. 

P.O. Box 10422 

Van Nuys, CA 914100422 

 

B1. េនេពលណា្រត វទកទ់ងអ កស្រមបស្រម លរបស់េលកអ ក 

• សំណួរអំពីករែថទសុំខភាពរបស់េលកអ ក 

• សំណួរអំពីករទទួលបានេសវសុខភាពឥរយិាបថ (សុខភាពផ ូវចិត  និងវបិត ិេ្រប្របាស់សរធាតុេញ ន)   

• សំណួរអំពីធេម្យោបាយេធ ដំេណ រ 

• សំណួរអំពីករផ ល់េសវ និងជំនួយគា្ំរទរយៈេពលយូរអែង ង (LTSS)។  

LTSS រមួមានេសវមនុស្សេពញវយ័តមសហគមន ៍(CBAS) កម វធីិេសវកម ពហុេគាលបំណងស្រមាបម់នុស្សចស់ 

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



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 2៖ េលខទូរស័ព  នងិធនធានសំខន់ៗ  

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 32 ? 

 

េពលខ ះ េលកអ កអចទទួលជំនួយជាមយួនឹងត្រម វករក ុងកររស់េន និងករែថទ ំសុខភាព្របចៃំថ របស់អ ក។  

េលកអ កអចទទួលេសវខងេ្រកមេនះ ៖ 

• េសវមនុស្សេពញវយ័តមសហគមន ៍(CBAS) 

• កម វធីិេសវកម ពហុេគាលបំណងស្រមាបម់នុស្សចស់ (MSSP) 

• ករែថទេំដយមន ីរជំនាញ 

• ករព្យោបាលេដយចលនា 

• ករព្យោបាលស រសម្បទរងកយ 

• ករព្យោបាលវបិត ិពក្យសំដី 

• េសវសង មេវជ ស ស  និង 

• ករែថទសុំខភាពតមផ ះ។ 

េសវមនុស្សេពញវយ័តមសហគមន ៍(CBAS) ៖ 

សមាជិក MediCal ែដលមានកំេសយផ ូវកយ ផ ូវចិត  ឬសង មែដលេកត េឡងបនា បព់ីអយុ18 ឆា  ំនិងែដលអច

ទទួលអត ្របេយាជនពី៍េសវមនុស្សេពញវយ័តមសហគមន ៍(CBAS) អចមានសិទ ិទទួលបានេសវេនះ។  

សមាជិកមានសិទ ិទទួលបាន្រត វបំេពញលក ណៈវនិិច យ័ណាមយួដូចខងេ្រកម៖ 

• ត្រម វករែដលសមល មនឹងបំេពញតមក្រមតិៃនមន ីរែថទកំ្រមតិ A (NFA) ឬេលសពីេនះ 

• ពិករភាពែផ កយល់ដឹងពីក្រមតិមធ្យម េទធ នធ់ រ រមួទងំជំងឺេភ ចករចងចពំី ក្រមតិមធ្យម េទធ នធ់ រ ឬជំងឺ

វេង ងវង នេ់ផ្សងេទៀត 

• ពិករភាពែផ កលូតលស់ 

 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 2៖ េលខទូរស័ព  នងិធនធានសំខន់ៗ  

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
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ពិករភាពែផ កយល់ដឹងពីក្រមតិ្រសល េទមធ្យម រមួទងំជំងឺេភ ចករចងច ំឬជំងឺវេង ងវង ន ់េហយ្រត វករជំនួយ ឬ

ករ្រគប្់រគងេលសកម ភាពពីរដូច ខងេ្រកម ៖

o ងូតទឹក 

o េស  កពក ់

o ប  ុ កចំណីខ ួនឯង 

o សម តិសមា ងខ ួន 

o ភាពរេំជបរជួំល 

o បំលស់ទី 

o ្រគប្់រគងករេ្រប្របាស់ឱសថ 

o អនាមយ័ 

ជំងឺផ ូវចិត រៃំរ ៉ឬរបសួខួរក្បោល និង្រត វករជំនួយ ឬករ្រគប្់រគងេលសកម ភាព ពីរដូចខងេ្រកម ៖

o ងូតទឹក 

o េស  កពក ់

o ប  ុ កចំណីខ ួនឯង 

o សម តិសមា ងខ ួន 

o ភាពរេំជបរជួំល 

o បំលស់ទី 

្រគប្់រគងករេ្រប្របាស់ឱសថ ឬ្រត វករជំនួយ ឬករ្រគប្់រគងេលត្រម វករ ណាមយួពីប  ីសកម ភាពខងេល និង

សកម ភាពណាមយួខងេ្រកម ៖

o អនាមយ័ 

o ករ្រគប្់រគង្របាកក់ស 

o ករេ្រប្របាស់ធនធាន 

o ករេរៀបចំចំណីអហរ 

o មេធ្យោបាយេធ ដំេណ រ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 34 ? 

 

• ក ីរពឹំងសមេហតុផល ែដលថាេសវបង រនឹងរក្សោ ឬេធ ឲ្យ្របេសរដល់ក្រមតិ មុខងរបច ុប្បន  (ឧទហរណ៍ 

ក ុងករណីមានរបសួខួរក្បោលេដយសរករ បះ៉ទង ិចផ ូវចិត  ឬករឆ ងេរគ) 

• មានលទ ភាពខ ស់ក ុងករចុះេខ្សោយបែន ម និងទំនងជាអចដកេ់នក ុងកែន ង ែថទ ំ្របសិនេបគា នកម វធីិ 

CBAS (ឧទហរណ៍ ក ុងករណីមានដំុពកក ុងខួរក្បោល ឬជំងឺវេង ងវង នទ់កទ់ងនឹងេមេរគេអដស៍) 

កម វធីិេសវកម ពហុេគាលបំណងស្រមាបម់នុស្សចស់ (MSSP) ៖ 

េដម្បមីានលក ណៈសម្បត ិទទួលបានកម វធីិេសវកម ពហុេគាលបំណងស្រមាបម់នុស្សចស់ (MSSP) សមាជិក 

MediCal ្រត វបំេពញ្រគបល់ក ណៈវនិិច យ័ដូចខង្រកម ៖ 

• មានអយុ 65 ឆា  ំឬេលសពីេនះ 

• មានប  កពី់ករស ិតេនក ុងមន ីរែថទជំំនាញ (SNF) 

• រស់េនេខនធីមយួែដលមានកម វធីិ MSSP និងស ិតេនក ុងតំបនេ់សវៃនកម វធីិ 

• សម្រសបស្រមាបេ់សវ្រគប្់រគងករែថទ។ំ 

• អចទទួលបានេសវក ុងករក្រមតិតៃម របស់ MSSP  

មន ីរែថទ ំ(NF) ៖ 

សមាជិក្រត វែត្រត វករករែថទែំផ កេវជ ស ស រយៈេពលែវងឬខ ី 24 េម៉ាងេទតមេវជ ប  របស់្រគ េពទ្យេដម្បមីានសិទ ិ
ទទួលបានករែថទរំយៈេពលែវង (LTC) ឬេដម្បចូីលមន ីរែថទជំំនាញ (SNF)។ 

  



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 2៖ េលខទូរស័ព  នងិធនធានសំខន់ៗ  

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 35 ? 

 

C. រេបៀបទកទ់ងេទេលខទូរសព ែផ ក្របឹក្សោពីគិលនុប្បដ ក 

ែខ្សទូរស័ព ផ ល់ឱវទេដយគិលនុបដ កៃនកម វធីិ Health Net Cal MediConnect គឺជាេសវកម ែដលផ ល់នូវករ 

បង តប់ង ញ និងឱវទរបស់គិលនុបដ កតមទូរស័ព េដយឥតគិតៃថ ពីអ កគ ីនិកស ស ្របកបេដយករបណ ុ ះ 

បណា លែដលមានេពញ 24 េម៉ាងក ុងមយួៃថ  7 ៃថ ក ុងមយួសបា ហ៍។ បណា ញែខ្សទូរស័ព សំុ្របឹក្សោពីគិលនុបដ ក 

ផ ល់នូវករវយតៃម ប៉ាន្់របមាណេលករែថទសុំខភាពផា ល់ភា មៗេដម្បជួីយ សមាជិកកំណតនូ់វក្រមតិៃនករែថទ ំ

ែដល្រត វករេនេពលេនាះ។ អ កគ ីនិកស ស បានផ ល់ករពិេ្រគាះេយាបល់មយួទល់នឹងមយួ េឆ យសំណួរសុខភាព 

និងករគា្ំរទែផ កេរគស  ែដលផ ល់អំណាចដល់សមាជិកេដម្បេីធ ករសំេរចចិត េដយភាពេជឿជាក ់និង្រតឹម្រត វ 

េលករែថទ ំនិងករព្យោបាលរបស់ពួកេគ។ សមាជិកអចមានលទ ភាពចូលេ្រប្របាស់ែខ្សទូរស័ព ផ ល់ឱវទ 

េដយគិលនុបដ កេដយេហេលខេសវសមាជិកៃនកម វធីិ Health Net Cal MediConnect 

ែដលមានេនេលខ ងបណ័ សមា ល់សមាជិករបស់ពួកេគ។ 

េហទូរស័ព  18554643571 ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ 

ករផ ល់ករបង តប់េ្រង ន និងឱវទរបស់គិលនុបដ កពីសំណាកអ់ កគ ីនិកស ស  

្របកបេដយករបណ ុ ះបណា លគឺមានេពញ 24 េម៉ាងក ុងមយួៃថ  7 ៃថ ក ុងមយួសបា ហ៍។ 

េយងខ ុ ំមានផ ល់ជូនេសវបកែ្របេដយឥតគិតៃថ ស្រមាបេ់លកអ កែដលមនិេចះនិយាយ

ភាសអងេ់គ ស។ 

TTY TTY: 711 ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។  

េលខេនះគឺស្រមាបអ់ កែដលមានប  ក ុងករស ប ់ឬនិយាយ។ 

េលកអ កចបំាច្់រត វមានឧបករណ៍ទូរស័ព ពិេសសេដម្បេីហេទកនេ់លខេនះ។  

ករផ ល់ករបង តប់េ្រង ន និងឱវទរបស់គិលនុបដ កពីសំណាកអ់ កគ ីនិកស ស  

្របកបេដយករបណ ុ ះបណា លគឺមានេពញ 24 េម៉ាងក ុងមយួៃថ  7 ៃថ ក ុងមយួសបា ហ៍។ 

 

C1. េនេពលណា្រត វទកទ់ងទូរសព សំុ្របឹក្សោពីគលិនុបដ ក  

• សំណួរអំពីករែថទសុំខភាពរបស់េលកអ ក 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 2៖ េលខទូរស័ព  នងិធនធានសំខន់ៗ  

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 36 ? 

 

D. រេបៀបទកទ់ងេទេលខទូរសព ែផ កវបិត ិសុខភាពឥរយិាបថ 

បណា ញសុខភាព្រគប្់រគង (MHN) ្របតិបត ិករបណា ញទូរស័ព វបិត ិសុខភាពឥរយិាបថ 24/7 ស្រមាបស់មាជិក 

ែដល្រត វករជំនួយ្របេភទេនះ។ េនេពលណាមយួក ុងអំឡុងេពលសមាជិកេហអចេស សំុនិយាយេទកនអ់ កគ ី 

និកស ស ែដលមានអជា បណ័ ែដលអចជួយ ពួកេគក ុងករទទួលបានេសវែដលពួកេគ្រត វករ។ 

សមាជិកនានាអចេ្របែខ្សទូរស័ព េពលមានវបិត ិេនះ េដយេហេទេលខខងេ្រកម។ 

េហទូរស័ព  18554643571 ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ 

អ កគ ីនិកស ស សុខភាពឥរយិាបថែដលមានអជា បណ័  អចរកបាន 24 េម៉ាងក ុងមយួៃថ  

7 ៃថ ក ុងមយួសបា ហ៍។  

េយងខ ុ ំមានផ ល់ជូនេសវបកែ្របេដយឥតគិតៃថ ស្រមាបេ់លកអ កែដលមនិេចះនិយាយ

ភាសអងេ់គ ស។ 

TTY 711 (េសវប  ូ នសរបន ជាតិ)។ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។  

េលខេនះគឺស្រមាបអ់ កែដលមានប  ក ុងករស ប ់ឬនិយាយ។ 

េលកអ កចបំាច្់រត វមានឧបករណ៍ទូរស័ព ពិេសសេដម្បេីហេទកនេ់លខេនះ។  

អ កគ ីនិកស ស សុខភាពឥរយិាបថែដលមានអជា បណ័  អចរកបាន 24 េម៉ាងក ុងមយួៃថ  

7 ៃថ ក ុងមយួសបា ហ៍។ 

D1. េនេពលណា្រត វទកទ់ងបណា ញទូរស័ព វបិត ិសុខភាពឥរយិាបថ 

• សំណួរអំពីេសវសុខភាពរងកយ និងេសវេ្រប្របាស់សរធាតុេញ ន 

• កម វធីិ Health Net Cal MediConnect ផ ល់ជូនេលកអ កនូវពត័ម៌ានេវជ ស ស  និងដំបូនា នរយៈេពល  

24 េម៉ាង។ េនេពលែដលេលកអ កេហទូរស័ព  អ កឯកេទសសុខភាពឥរយិាបថរបស់េយងខ ុ ំនឹងេឆ យសំណួរ

ទកទ់ងនឹងសុខុមាលភាពរបស់េលកអ ក។ ្របសិនេបេលកអ កមានត្រម វករសុខភាពបនា ន ់ប៉ុែន មនិែមន

ជាករសេ ង ះបនា នេ់នាះ េលកអ កអចទូរស័ព មកកនែ់ខ្សវបិត ិសុខភាពឥរយិាបថរបស់េយង 24 េម៉ាង

ក ុងមយួៃថ , 7 ៃថ ក ុងមយួសបា ហ៍ ស្រមាបសំ់ណួរេវជ ស ស ទកទ់ងនឹងសុខភាពផ ូវចិត ។ 

ស្រមាបសំ់ណួរទកទ់ងនឹងេសវឯកេទសសុខភាពផ ូវចិត ៃនេខនធីរបស់េលកអ ក សូមេមលទំពរ័ទី 36។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 2៖ េលខទូរស័ព  នងិធនធានសំខន់ៗ  

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 37 ? 

 

E. រេបៀបទកទ់ងេទកម វធីិផ ល់្របឹក្សោ និងគា្ំរទេយាបល់ករធានារ៉បរ់ងសុខភាព (HICAP)   

កម វធីិគា្ំរទ និងករ្របឹក្សោេលករធានារ៉បរ់ងសុខភាព (HICAP) ផ ល់ករ្របឹក្សោេលករធានារ៉បសុ់ខភាពេដយឥតគិត

ៃថ ដល់េលកអ ក ែដលមានកម វធីិ Medicare។ អ ក្របឹក្សោេយាបល់របស់ HICAP អចេឆ យសំណួរេលកអ ក និង

ជួយ េលកអ កឲ្យែស ងយល់ពីអ ីែដល្រត វេធ េដម្បេីដះ្រសយប  របស់េលកអ ក។ HICAP មានអ ក្របឹក្សោេយាបល់ 

ែដលបានបណ ុ ះបណា លេន្រគបេ់ខនធី េហយេសវេនះ គឺឥតគិតៃថ ។  

HICAP មនិមានទំនាកទំ់នងនឹង្រក មហុ៊នធានារ៉ប ់ឬគេ្រមាងសុខភាពណាមយួេឡយ។ 

េហទូរស័ព  12133834519 

ក ុងទី្រក ង Los Angeles។ េខនធី៖ 18008240780 

ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក េម៉ាង 9:00 ្រពឹក ដល់េម៉ាង 5:00 ល ច។ 

TTY ក ុងទី្រក ង Los Angeles។ េខនធី៖ 

12132517920 

េលខេនះគឺស្រមាបអ់ កែដលមានប  ក ុងករស ប ់ឬនិយាយ។ 

េលកអ កចបំាច្់រត វមានឧបករណ៍ទូរស័ព ពិេសសេដម្បេីហេទកនេ់លខេនះ។ 

សរេសរសំបុ្រត HICAP 

520 S. Lafayette Park Place, Suite 214 

Los Angeles, CA 9005 

េគហទំពរ័ http://www.aging.ca.gov/HICAP/Contact_HICAP/County_List/ 

 

E1. េនេពលណា្រត វទកទ់ងេទ HICAP 

• សំណួរអំពីគេ្រមាង Cal MediConnect របស់េលកអ ក ឬ Medicare េផ្សងេទៀត 

o អ ក្របឹក្សោរបស់ HICAP អចេឆ យសំណួររបស់េលកអ កអំពីករផា ស់ប ូរេទគេ្រមាងថ ី និងជួយ េលកអ ក៖ 

– ែស ងយល់សិទ ិរបស់េលកអ ក 

– ែស ងយល់ពីជេ្រមសគេ្រមាងរបស់េលកអ ក 

http://www.aging.ca.gov/HICAP/Contact_HICAP/County_List/
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– ដកប់ណ ឹ ងតវ៉អំពីករែថទសុំខភាព ឬករព្យោបាលរបស់េលកអ ក និង 

– េដះ្រសយប  ជាមយួវកិ យប្រតរបស់េលកអ ក។ 

F. រេបៀបទកទ់ងេទអង ភាពែកលម គុណភាព (QIO) 

រដ របស់េយងមានអង ភាពមយួេហថា Livanta។ អង ភាពេនះ គឺជា្រក មេវជ បណ ិ ត និងអ កជំនាញែថទសុំខភាព

ដៃទេទៀត ែដលជួយ ែកលម គុណភាពែថទសុំខភាពស្រមាបអ់ កេនក ុងកម វធីិ Medicare។ Livanta មនិមានទំនាក់

ទំនងនឹងគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំេឡយ។ 

េហទូរស័ព  18775881123   

TTY 18558876668 

េលខេនះគឺស្រមាបអ់ កែដលមានប  ក ុងករស ប ់ឬនិយាយ។ 

េលកអ កចបំាច្់រត វមានឧបករណ៍ទូរស័ព ពិេសសេដម្បេីហេទកនេ់លខេនះ។ 

សរេសរសំបុ្រត Livanta BFCC-QIO Program 

10820 Guilford Road, Suite 202 

Annapolis Junction, MD 20701 

ទូរសរ 18338684063 

េគហទំពរ័ www.livantaqio.com 

 

http://www.livantaqio.com
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F1. េនេពលណា្រត វទកទ់ងេទ Livanta 

• សំណួរអំពីករែថទសុំខភាពរបស់េលកអ ក 

o េលកអ កអចេធ បណ ឹ ងតវ៉ពីករែថទែំដលេលកអ កបានទទួល ្របសិនេប ៖ 

– មានប  ជាមយួគុណភាពរែថទ ំ

– គិតថាករស កេ់នមន ីរេពទ្យរបស់េលកអ ក្រត វប  បឆ់ាបេ់ពក ឬ 

– គិតថាេសវែថទសុំខភាពេនផ ះ មន ីរែថទជំំនាញ ឬមន ីរស រនីតិសម្បទៃនករពិេ្រគាះជំងឺេ្រក 

ទូលំទូលយ (CORF) កំពុងប  បេ់លឿនេពក។  

G. រេបៀបទកទ់ងកម វធីិ Medicare 

Medicare គឺជាកម វធីិធានារ៉បសុ់ខភាពសហពន័ ស្រមាបអ់ កែដលមានអយុ 65ឆា  ំឬេលសពីេនះ ជនពិករ

អយុេ្រកម 65 ឆា  ំនិងអ កែដលមានជំងឺត្រមងេនាមដំណាកក់លចុងេ្រកយ (ត្រមងេនាមែលងដំេណ រករ

ជាអចិៃ ន យែ៍ដលត្រម វឲ្យលងឈម ឬប ូរត្រមងេនាម)។ 

ទីភា កង់រសហពន័ ែដលទទួលបន ុកកម វធីិ Medicare គឺជាមជ្ឈមណ លផ ល់េសវ Medicare និង Medicaid ឬ 

CMS។ 

េហទូរស័ព  1800MEDICARE (18006334227) 

ករេហទូរស័ព មកកនេ់លខេនះ គឺឥតគិតៃថ  24 េម៉ាងក ុងមយួៃថ  7 ៃថ ក ុងមយួសបា ហ៍។ 

TTY 18774862048។ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ 

េលខេនះគឺស្រមាបអ់ កែដលមានប  ក ុងករស ប ់ឬនិយាយ។  

េលកអ កចបំាច្់រត វមានឧបករណ៍ទូរស័ព ពិេសសេដម្បេីហេទកនេ់លខេនះ។ 
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េគហទំពរ័ http://www.medicare.gov 

េនះគឺជាេគហទំពរ័ផ ូវករស្រមាប ់Medicare។ វផ ល់ជូនេលកអ កនូវពត័ម៌ានថ ីៗបំផុតអំពី 

Medicare។ វកម៏ានពត័ម៌ានស ីពីមន ីរេពទ្យ កែន ងែថទ ំ្រគ េពទ្យ ទីភា កង់រសុខភាពតម 

ផ ះ និងមន ីរលងឈមផងែដរ។ េគហទំពរ័េនះ រមួមានកូនេសៀវេភ ែដលអ កអច្រពីន

េដយផា ល់េចញពីកំុព្យទូរ័របស់េលកអ ក។ េលកអ កកអ៏ចរកេឃញេលខ

ទំនាកទំ់នងកម វធីិ Medicare បានផងែដរេនក ុងរដ របស់េលកអ កេដយេ្រជសេរ សយក 

«Forms, Help & Resource» េហយបនា បម់ក ចុចេល «Phone numbers & 

websites»។ 

េគហទំពរ័ Medicare មានឧបករណ៍ដូចខងេ្រកមេនះ េដម្បជីាជំនួយដល់េលកអ ក

ក ុងករែស ងរកគេ្រមាងេនក ុងតំបនរ់បស់េលកអ ក ៖ 

ែស ងរកគេ្រមាង Medicare ៖ ផ ល់ជូនពត័ម៌ានផា ល់ខ ួនអំពីគេ្រមាងេ្រប
ឱសថ្រត វករេវជ ប  របស់ Medicare គេ្រមាងសុខភាព Medicare និង

េគាលនេយាបាយ Medigap (ករធានារ៉បប់ែន មៃន Medicare) េនក ុងតំបនរ់បស់

អ ក។ េ្រជសយក «Find health & drug plans»។ 

្របសិនេបេលកអ កមនិមានកំុព្យទូរ័េទ បណា ល័យក ុងតំបន ់ឬមជ្ឈមណ លចស់ជរ

របស់េលកអ កអចជួយ េលកអ កចូលេទកនេ់គហទំពរ័េនះ េដយេ្រប្របាស់កំុព្យរូទរ័របស់

ពួកេគ។ ឬេលកអ កអចទូរស័ព េទ Medicare តមេលខខងេលេហយ្របាបពួ់កេគពីអ ី 

ែដលេលកអ កកំពុងែស ងរក។ ពួកេគនឹងែស ងរកពត័ម៌ានេនេលេគហទំពរ័ ្រពីនវេចញ 

េហយេផ ជូនេលកអ ក។ 

 

 

http://www.medicare.gov/
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H. រេបៀបទកទ់ងេទ ជេ្រមសែថទសុំខភាពកម វធីិ MediCal 

ជេ្រមសែថទសុំខភាព MediCal អចជួយ េលកអ កបាន ្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរអំពីករេ្រជសេរ សគេ្រមាង 

Cal MediConnect ឬប  ក ុងករចុះេឈ ះេផ្សងេទៀត។ ស្រមាបក់រ្របឹក្សោេយាបល់អំពីករធានារ៉បរ់ងសុខភាពេដយ

ឥតគិតៃថ ចំេពះេលកអ កែដលមានកម វធីិ Medicare (HICAP) សូមេមលែផ ក E។ 

េហទូរស័ព  18445807272 

តំណាងែផ កជេ្រមសែថទសុំខភាពបេ្រមករេនចេនា ះេម៉ាង 8:00 ្រពឹក និងេម៉ាង 6:00 

ល ច ពីៃថ ចន  ដល់ៃថ សុ្រក។ 

TTY 18004307077 

េលខេនះគឺស្រមាបអ់ កែដលមានប  ក ុងករស ប ់ឬនិយាយ។ 

េលកអ កចបំាច្់រត វមានឧបករណ៍ទូរស័ព ពិេសសេដម្បេីហេទកនេ់លខេនះ។ 

សរេសរសំបុ្រត California Department of Health Care Services 

Health Care Options 

P.O. Box 989009 

West Sacramento, CA 957989850 

េគហទំពរ័ https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/ 

 

I. រេបៀបទកទ់ងេទកម វធីិ Cal MediConnect Ombuds  

កម វធីិ Cal MediConnect Ombuds គឺជាអ កគាពំរក ុងនាមជាតំណាងរបស់េលកអ ក។ ពួកេគអចេឆ យសំណួរ 

្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉េហយអចជួយ េលកអ កឲ្យយល់ពីអ ីែដល្រត វេធ ។ កម វធីិ 

Cal MediConnect Ombuds អចជួយ េលកអ កជាមយួនឹងប  េសវ ឬវកិ យប្រតផងែដរ។ កម វធីិ 

Cal MediConnect Ombuds មនិមានទំនាកទំ់នងជាមយួគេ្រមាងេយងខ ុ ំ ឬ្រក មហុ៊នធានារ៉បរ់ង ឬគេ្រមាងសុខ 

ភាពណាមយួេឡយ។ េសវទងំេនះ គឺឥតគិតៃថ ។ 

https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/


េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 2៖ េលខទូរស័ព  នងិធនធានសំខន់ៗ  

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 42 ? 

 

េហទូរស័ព  18555013077 ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ 

ៃថ ចន  – ៃថ សុ្រកពីេម៉ាង 9:00 ្រពឹកដល់េម៉ាង 5:00 ល ចេលកែលងែតៃថ ឈបស់្រមាក 

បិទេនេម៉ាង 2:00 រេសៀលដល់េម៉ាង 4:00 រេសៀលេនៃថ ពុធ 

TTY 18558477914 

ៃថ ចន  – ៃថ សុ្រក េម៉ាង 9:00 ្រពឹកដល់េម៉ាង 5:00 ល ច 

េលខេនះគឺស្រមាបអ់ កែដលមានប  ក ុងករស ប ់ឬនិយាយ។ 

េលកអ កចបំាច្់រត វមានឧបករណ៍ទូរស័ព ពិេសសេដម្បេីហេទកនេ់លខេនះ។ 

សរេសរសំបុ្រត Neighborhood Legal Services of Los Angeles County 

c/o the Los Angeles Health Consumer Alliance 

 

13327 Van Nuys Blvd. 

Pacoima, CA 913313099 

1104 E. Chevy Chase Drive 

Glendale, CA 91205 

9354 Telstar Avenue 

El Monte, CA 91731 

េគហទំពរ័ http://calduals.org/background/cci/archive/policy/cal-mediconnect-

ombudsman/ 

 

http://calduals.org/background/cci/archive/policy/cal-mediconnect-ombudsman/


េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 2៖ េលខទូរស័ព  នងិធនធានសំខន់ៗ  

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 43 ? 

 

J. រេបៀបទកទ់ងេទេសវកម សង មកិច របស់េខនធី 

្របសិនេបេលកអ ក្រត វករជំនួយជាមយួេសវកម របស់េលកអ កស្រមាបេ់សវកម សង មកិច េខនធីណាមយួែដល 

ផ ល់ជំនួយ ក ុងករណីែដលមាន សូមទំនាកទំ់នង្រកសួងសង មកិច របស់េខនធីក ុងតំបនរ់បស់េលកអ ក។  

េហទូរស័ព  18886784477 ឬ 18889444477 ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ 

ៃថ ចន សុ្រក ពីេម៉ាង 8:00 ្រពឹក ដល់េម៉ាង 5:00 ល ច េលកែលងៃថ ឈបស់្រមាក 

TTY 711 (េសវប  ូ នសរបន ជាតិ)  

េលខេនះគឺស្រមាបអ់ កែដលមានប  ក ុងករស ប ់ឬនិយាយ។ 

េលកអ កចបំាច្់រត វមានឧបករណ៍ទូរស័ព ពិេសសេដម្បេីហេទកនេ់លខេនះ។ 

សរេសរសំបុ្រត សូមេយាងេទទំពរ័ស (White Pages) េ្រកមេខនធីរដ ភបិាលេខនធី (COUNTY 

GOVERNMENT)  

ៃនេសៀវេភទូរស័ព របស់េលកអ ក េដម្បែីស ងរកករយិាល័យបេ្រមេសវសង មេនជិតអ កបំផុត។ 

េគហទំពរ័ http://dpss.lacounty.gov 

 

  

http://dpss.lacounty.gov


េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 2៖ េលខទូរស័ព  នងិធនធានសំខន់ៗ  

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 44 ? 

 

K. រេបៀបទកទ់ងេទគេ្រមាងសុខភាពផ ូវចិត ឯកេទសៃនេខនធីរបស់េលកអ ក 

េសវកម សុខភាពផ ូវចិត ឯកេទសៃនកម វធីិ MediCal គឺមានស្រមាបេ់លកអ កតមរយៈគេ្រមាងសុខភាពផ ូវចិត  

(MHP) របស់េខនធី ្របសិនេបេលកអ កបំេពញបាន្រគបល់ក ខណ ត្រម វករចបំាចែ់ផ កេវជ ស ស ។ 

េហទូរស័ព  េលខទូរស័ព បនា នៃ់ន្រកសួងសុខភាពផ ូវចិត  (DMH) េខនធី Los Angeles៖  

18008547771 ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ 

24 េម៉ាងក ុងមយួៃថ , ្របាពំីរៃថ ក ុងមយួសបា ហ៍  

េយងខ ុ ំមានផ ល់ជូនេសវបកែ្របេដយឥតគិតៃថ ស្រមាបេ់លកអ កែដលមនិេចះនិយាយ

ភាសអងេ់គ ស។ 

TTY 711 (េសវប  ូ នសរបន ជាតិ)។ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។  

េលខេនះគឺស្រមាបអ់ កែដលមានប  ក ុងករស ប ់ឬនិយាយ។ 

េលកអ កចបំាច្់រត វមានឧបករណ៍ទូរស័ព ពិេសសេដម្បេីហេទកនេ់លខេនះ។  

24 េម៉ាងក ុងមយួៃថ , ្របាពំីរៃថ ក ុងមយួសបា ហ៍ 

 

K1. ទកទ់ងគេ្រមាងសុខភាពផ ូវចិត ឯកេទសៃនេខនធីអំព៖ី 

• សំណួរអំពីេសវសុខភាពឥរយិាបថែដលផ ល់េដយេខនធី 

• ស្រមាបព់ត័ម៌ានសមា តអំ់ពីសុខភាពផ ូវចិត  េដយឥតគិតៃថ  សូមទកទ់ងអ កផ ល់េសវ និងករ្របឹក្សោេយាបល់

អំពីវបិត ិ េនេពលណាកប៏ាន សូមេហទូរស័ព មកកនែ់ខ្សទូរស័ព របស់្រកសួងសុខភាពផ ូវចិត  Los Angeles។ 

  



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 2៖ េលខទូរស័ព  នងិធនធានសំខន់ៗ  

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 45 ? 

 

L. រេបៀបទកទ់ងេទ្រកសួង្រគប្់រគងសុខភបិាលរដ កលីហ ័រញ៉ា (California) 

នាយកដ ន្រគប្់រគងសុខភបិាលរដ កលីហ ័រញ៉ា (DMHC, California Department of Managed Care) ទទួល

ខុស្រត វក ុងករដកប់  ត ិេទេលគេ្រមាងសុខភាពទងំឡាយ។ មជ្ឈមណ លជំនួយរបស់ DMHC អចជួយ េលកអ ក

ក ុងករដកប់ណ ឹ ងតវ៉ និងទមទរេផ្សងៗ ចំេពះគេ្រមាងសុខភាពរបស់េលកអ កស ីពីេសវនានារបស់ MediCal។ 

េហទូរស័ព  18884662219 

តំណាង DMHC គឺេនរងច់បំេ្រមេលកអ កចបព់ីេម៉ាង 8:00 ្រពឹកដល់េម៉ាង 6:00 ល ច 

ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ 

TTY 18776889891 

េលខេនះគឺស្រមាបអ់ កែដលមានប  ក ុងករស ប ់ឬនិយាយ។ 

េលកអ កចបំាច្់រត វមានឧបករណ៍ទូរស័ព ពិេសសេដម្បេីហេទកនេ់លខេនះ។ 

សរេសរសំបុ្រត មជ្ឈមណ លជំនួយ 

្រកសួង្រគប្់រគងសុខភបិាលរដ  California 

980 Ninth Street, Suite 500 

Sacramento, CA 958142725 

ទូរសរ 19162555241 

េគហទំពរ័ http://www.hmohelp.ca.gov 

  

http://www.hmohelp.ca.gov/


េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 2៖ េលខទូរស័ព  នងិធនធានសំខន់ៗ  

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 46 ? 

 

M. ធនធានដៃទេទៀត 

ទីភា កង់រេសវមនុស្សចស់ក ុងមូលដ ន 

ទីភា កង់រេសវមនុស្សចស់ក ុងមូលដ នរបស់េលកអ កអចផ ល់ពត័ម៌ានជូនអ ក និងជួយ ស្រមបស្រម លេសវ

ែដលមានស្រមាបម់នុស្សចស់។  

េហទូរស័ព  18882024248 

12137382600 

ឬេនក ុងទី្រក ង Los Angeles។ េខនធីែតប៉ុេណា ះ៖ 

18005102020 

ពីៃថ ចន័ ដល់ៃថ សុ្រក ពីេម៉ាង 8:00 ្រពឹកដល់េម៉ាង 5:00 ល ច េលកែលងែតៃថ  

ឈបស់្រមាក។ 

TTY 711 (េសវប  ូ នសរបន ជាតិ)  

េលខេនះគឺស្រមាបអ់ កែដលមានប  ក ុងករស ប ់ឬនិយាយ។ 

េលកអ កចបំាច្់រត វមានឧបករណ៍ទូរស័ព ពិេសសេដម្បេីហេទកនេ់លខេនះ។ 

សរេសរសំបុ្រត Los Angeles County Community & Senior Services 

3333 Wilshire Blvd., Suite 400 

Los Angeles, CA 90010 

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

 

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


េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 2៖ េលខទូរស័ព  នងិធនធានសំខន់ៗ  

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 47 ? 

 

នាយកដ នេសវែថទសុំខភាព (DHCS) 

ក ុងនាមជាសមាជិកមា កៃ់នគេ្រមាងេយងខ ុ ំ េលកអ កមានសិទ ិទទួលបានទងំកម វធីិ Medicare និង MediCal 

(Medicaid)។ MediCal (Medicaid) គឺជាកម វធីិរមួមយួរបស់រដ ភបិាលសហពន័  និងរដ  ែដលជួយ ដល់

ករចំណាយែផ កេវជ ស ស ស្រមាបម់នុស្សមយួចំនួន ែដលមានចំណូលទប និងធនធានមានក្រមតិ។ ្របសិនេបេលក

អ កមានសំណួរអំពីជំនួយែដលេលកអ កទទួលពីកម វធីិ MediCal (Medicaid) សូមទំនាកទំ់នងនាយកដ នេសវ

ែថទសុំខភាព (DHCS)។ 

េហទូរស័ព  ករេហទូរស័ព េដយឥតគិតៃថ  ៖ 18884528609 

ៃថ ចន  – ៃថ សុ្រក េម៉ាង 8:00 ្រពឹកដល់េម៉ាង 5:00 ល ច េលកែលែតៃថ ឈបស់្រមាក 

TTY 711 (េសវប  ូ នសរបន ជាតិ) 

េលខេនះគឺស្រមាបអ់ កែដលមានប  ក ុងករស ប ់ឬនិយាយ។ 

េលកអ កចបំាច្់រត វមានឧបករណ៍ទូរស័ព ពិេសសេដម្បេីហេទកនេ់លខេនះ។ 

សរេសរសំបុ្រត Department of Health Care Services 

P.O. Box 997413, MS 4400 

Sacramento, CA 958997413 

េគហទំពរ័ www.medical.ca.gov 

 

សន ិសុខសង ម 

សន ិសុខសង មទទួលខុស្រត វក ុងករកំណតសិ់ទ ិទទួលបាន និង្រគប្់រគងករចុះេឈ ះចូលកម វធីិ Medicare។ ពលរដ 

សហរដ អេមរកិ ែដលមានអយុ 65ឆា  ំឬេលសពីេនះ ឬែដលមានពិករភាព ឬជំងឺត្រមងេនាមដំណាកក់លចុងេ្រកយ 

និងបំេពញតមលក ខណ មយួចំនួន គឺមានសិទ ិទទួលកម វធីិ Medicare។ ្របសិនេបេលកអ កទទួលបានករ្រត តពិនិត្យ

ែផ កសន ិសុខសង មរចួេហយេនាះ ករចុះេឈ ះចូលកម វធីិ Medicare គឺេធ េឡងេដយស ័យ្របវត ិ។ ្របសិនេប
េលកអ កមនិទនប់ានករ្រត តពិនិត្យែផ កសន ិសុខសង មេទ េលកអ ក្រត វចុះេឈ ះក ុងកម វធីិ Medicare។ សន ិសុខ

សង ម្រគប្់រគងដំេណ រករចុះេឈ ះស្រមាបក់ម វធីិ Medicare។ េដម្បដីកព់ក្យសំុ Medicare េលកអ កអចទូរស័ព 

មកកនស់ន ិសុខសង ម ឬអចអេ  ញមកកនក់រយិាល័យសន ិសុខសង មក ុងតំបនរ់បស់អ ក។ 

http://www.medical.


េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 2៖ េលខទូរស័ព  នងិធនធានសំខន់ៗ  

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 48 ? 

 

សន ិសុខសង មកទ៏ទួលខុស្រត វផងែដរេលករកំណតពី់េលកអ កណាែដល្រត វបង្់របាកប់ែន មស្រមាបក់រធានារ៉បរ់ង

េទេលឱសថ្រត វករេវជ ប   Part D េដយសរពួកេគមានចំណូលខ ស់។ ្របសិនេបេលកអ កទទួលបាន

លិខិតពីសន ិសុខសង មែដល្របាបេ់លកអ កថា េលកអ ក្រត វបង្់របាកប់ែន ម ឬមានសំណួរអំពីបរមិាណទឹក្របាក ់ឬ

្របសិនេបចំណូលរបស់េលកអ កធា កចុ់ះ េដយសរ្រពឹត ិករណ៍េធ ឲ្យជីវតិមានករផា ស់ប ូរេនាះ េលកអ កអចទូរស័ព 

មកកនស់ន ិសុខសង មេដម្បេីស សំុករពិចរណាេឡងវញិ។ 

្របសិនេបេលកអ កេរ ផ ះ ឬផា ស់ប ូរអសយដ នៃ្របសណីយរ៍បស់េលកអ ក វសំខនណ់ាស់ែដលេលកអ ក

ទំនាកទំ់នងសន ិសុខសង មេដម្ប្ីរបាបពួ់កេគឲ្យដឹង។ 

េហទូរស័ព  18007721213 

ករេហមកកនេ់លខេនះ គឺឥតគិតៃថ ។ 

 

ពីៃថ ចន   សុ្រក ពីេម៉ាង 8 ្រពឹក  10 យប ់ៃថ េសរ ៍ពីេម៉ាង 8 ្រពឹក  8 យប។់  

ៃថ អទិត្យ ពីេម៉ាង 11 ្រពឹក  8:30 យប។់ (PST) 

េលកអ កអចេ្រប្របាស់េសវទូរសព ស ័យ្របវត ិរបស់សន ិសុខសង មេដម្បទីទួលបាន

ពត័ម៌ានែដលបានថតទុក និងអជីវកម មយួចំនួន 24 េម៉ាងក ុងមយួៃថ ។ 

TTY 18774862084 

 

េលខទូរស័ព េនះ ត្រម វឲ្យមានឧបករណ៍ទូរស័ព ពិេសស និងស្រមាបែ់តអ កែដលមានប  

ក ុងករស ប ់ឬករនិយាយប៉ុេណា ះ។  

ករេហមកកនេ់លខេនះ គឺឥតគិតៃថ ។ 

ពីៃថ ចន   សុ្រក ពីេម៉ាង 8 ្រពឹក  10 យប ់ៃថ េសរ ៍ពីេម៉ាង 8 ្រពឹក  8 យប។់  

ៃថ អទិត្យ ពីេម៉ាង 11 ្រពឹក  8:30 យប។់ (PST) 

េគហទំពរ័ http://www.ssa.gov 

 

http://www.ssa.gov


េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
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េលកអ ក និងេសវធានារ៉បរ់ងេផ្សងេទៀត 

េសចក ីេផ ម 

ជំពូកេនះមានលក ខណ  និងវធិានជាកល់កែ់ដលេលកអ ក្រត វដឹងេដម្បទីទួលបានករែថទសុំខភាព និងេសវែដល 

បាបានធានារ៉បរ់ងដៃទេទៀតជាមយួនឹង Health Net Cal MediConnect។ វក្៏របាបេ់លកអ កអំពីអ កស្រមប 

ស្រម លែថទរំបស់េលកអ កពីរេបៀបទទួលបានករែថទពំីអ កផ ល់េសវេផ្សងៗ និងក ុងស នភាពពិេសសមយួចំនួន 

(រមួទងំពីអ កផ ល់េសវេ្រកបណា ញ ឬឱសថស ន) អ ីែដល្រត វេធ េនេពលេលកអ កទទួលបានវកិ យប្រតេដយ 

ផា ល់ស្រមាបេ់សវែដលបានធានារ៉បរ់ងេដយ គេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ និងវធិានស្រមាបក់រេធ ជាមា ស់ឧបករណ៍ 
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អក្សរ្រកមេនក ុងជំពូកចុងេ្រកយៃនេសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក។ 
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A.  ពត័ម៌ានអំពី «េសវកម » «េសវកម ែដល្រត វបានរ៉បរ់ង» «អ កផ ល់េសវកម » និង 

«អ កផ ល់េសវកម ៃនបណា ញ» 

េសវគឺជាករែថទសុំខភាព េសវនិងករគា្ំរទរយៈេពលយូរអែង ង ករផ តផ់ ង ់េសវសុខភាពឥរយិាបថ ឱសថ

មាននិងគា នេវជ ប   បរកិ រ និងេសវេផ្សងេទៀត។ េសវែដលបានធានារ៉បរ់ង គឺជាេសវណាមយួក ុងចំេណាម 

េសវទងំេនះែដលគេ្រមាងេយងខ ុ ំបង្់របាកជូ់ន។ ករែថទសុំខភាពែដលបានធានារ៉បរ់រង សុខភាពឥរយិាបថ និងេសវ 

និងករគា្ំរទរយៈយូរអែង ង (LTSS) ្រត វបានរយេនក ុងតរងអត ្របេយាជនេ៍នក ុងជំពូកទី 4។ 

អ កផ ល់េសវ គឺជាេវជ បណ ិ ត គិលនុបដ ក និងបុគ លេផ្សងេទៀតែដលផ ល់េសវ និងករែថទសុំខភាពជូនេលកអ ក។ 

ពក្យ អ កផ ល់េសវ រមួមានមន ីរេពទ្យ ភា កង់រសុខភាពតមផ ះ គ ីនិក និងកែន ងេផ្សងេទៀតែដលផ ល់ឲ្យអ កនូវេសវ 

ែថទសុំខភាព េសវសុខភាពឥរយិាបថ ឧបករណ៍េវជ ស ស  និងេសវ ្រពមទងំករគា្ំរទរយៈេពលយូរអែង ងមយួចំនួន 

(LTSS)។  

អ កផ ល់េសវក ុងបណា ញ គឺជាអ កផ ល់េសវែដលេធ ករជាមយួគេ្រមាងសុខភាព។ អ កផ ល់េសវែថទទំងំេនះ 

បាន្រពមទទួល យកករបង្់របាករ់បស់េយងជាករបង្់របាកេ់ពញេលញ។ អ កផ ល់េសវែថទកំ ុងបណា ញ

េចញវកិ យប្រតឲ្យេយងេដយផា ល់ ស្រមាបក់រែថទែំដលពួកេគផ ល់ជូនអ ក។ េនេពលែដលេលកអ កជួបពិេ្រគាះ

ជាមយួអ កផ ល់េសវែថទកំ ុងបណា ញ ជាធម តអ កមនិបងអ់ ីស្រមាបេ់សវែដលមានកររ៉បរ់ងេនាះេទ។ 

B.  វធិានស ីពីករទទួលបានករែថទសុំខភាព សុខភាពឥរយិាបថ 

និងេសវនិងករគា្ំរទរយៈេពលែវង (LTSS) ែដលធានារ៉បរ់ងេដយគេ្រមាងេនះ 

Health Net Cal MediConnect រ៉បរ់ងេលករផ ល់េសវទងំអស់ែដលធានារ៉បរ់ងេដយ Medicare និង 

MediCal។ រមួមានសុខភាពឥរយិាបថ េសវ និងករគា្ំរទរយៈេពលយូរអែង ង (LTSS)។ 

Health Net Cal MediConnect ជាទូេទនឹងបង្់របាកស់្រមាបេ់សវែថទសុំខភាព េសវសុខភាពឥរយិាបថ និង 

LTSS ែដលេលកអ កទទួលបាន្របសិនេបេលកអ កេធ តមច្បោបរ់បស់គេ្រមាង។ េដម្បមីានកររ៉បរ់ងពីគេ្រមាង៖ 

• ករែថទសុំខភាពែដលេលកអ កទទួល្រត វែតជា អត ្របេយាជនរ៍បស់គេ្រមាងមយួ។ េនះមាននយ័ថា ករែថទំ

េនាះ ្រត វែតមានេនក ុងតរងអត ្របេយាជនៃ៍នគេ្រមាង។ (តរងគឺេនក ុងជំពូកទី 4 ៃនេសៀវេភែណនាេំនះ)។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ករេ្រប្របាស់ករធានារ៉បរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់រែថទ ំ
សុខភាពេលកអ ក និងេសវធានារ៉បរ់ងេផ្សងេទៀត 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 53 ? 

 

• ករែថទ្ំរត វេធ ករកំណតជ់ាចបំាចខ់ងេវជ ស ស ។ េដយភាពចបំាចខ់ងេវជ ស ស េយងចងម់ាននយ័ 
ថាេលកអ ក្រត វករេសវេដម្បទីបស់ តេ់រគវនិិច យ័ ឬព្យោបាលជំងឺរបស់េលកអ កឬេដម្បរីក្សោស នភាព 
សុខភាពបច ុប្បន របស់េលកអ ក។ េនះរមួប  ូ លទងំករែថទ ំែដលេលកអ កមនិចបំាចចូ់លមន ីរេពទ្យ ឬ

មន ីរែថទ។ំ វកម៏ាននយ័ផងែដរថា េសវ បរកិ រផ តផ់ ង ់ឬឱសថែដលបំេពញតមបទដ នអនុវត ែផ កេវជ ស 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 វែតេ្រជសេរ សអ កផ ល់េសវក ុងបណា ញជា PCP របស់េលកអ ក។ 

o ក ុងករណីជាេ្រចន PCP បណា ញរបស់េលកអ ក្រត វែតផ ល់ករយល់្រពមពីេលកអ កមុនេពលេលក 

អ កអចេមលេឃញនរណាមា កែ់ដលមនិែមនជា PCP របស់េលកអ ក ឬេ្របអ កផ ល់េសវេផ្សងេទៀត 

េនក ុងបណា ញរបស់គេ្រមាងេនះ។ េនះេហថា ករប  ូ នបន ។ ្របសិនេបេលកអ កមនិទទួលបាន 

ករយល់្រពមេនាះេទ Health Net Cal MediConnect អចនឹងមនិធានារ៉បរ់ងេលេសវនានាេឡយ។ 

េលកអ កមនិ្រត វករប  ូ នបន េទេដម្បេីមលអ កឯកេទសជាកល់កម់យួចំនួនដូចជាអ កឯកេទសខងសុខ

ភាពរបស់ ស ី។ េដម្បែីស ងយល់បែន មអំពីករប  ូ នបន  សូមេមលទំពរ័ទី 46។ 

o PCP ៃនគេ្រមាងេយងខ ុ ំជាបស់ម ន័ ជាសខជាមយួ្រក មករងរេវជ ស ស ។ េនេពលេលកអ កេ្រជសេរ ស 

PCP របស់េលកអ ក េលកអ កកកំ៏ពុងេ្រជសេរ ស្រក មករងរេវជ ស ស ែដលជាបជ់ាសម ន័ សខ

ជាមយួគា ផងែដរ។ េនះមាននយ័ថា PCP របស់េលកអ កនឹងកំពុងេធ ករប  ូ នេលកអ កបន េទកន ់

អ កឯកេទស និងេសវកម ែដលមានសម ន័ ភាពជាសខ ជាមយួនឹង្រក មករងរេវជ ស ស របស់គាត ់

ផងែដរ។ ្រក មករងរេវជ ស ស  គឺជា្រក ម PCP ្រគ េពទ្យឯកេទស និងអ កផ ល់េសវកម ែថទសុំខភាព 

ដៃទេទៀតែដលេធ ករងរជាមយួគា េហយ្រត វបានចុះកិច សន្យោេដម្បេីធ ករងរជាមយួគេ្រមាងេយងខ ុ ំ។។ 

o េលកអ កមនិចបំាច្់រត វករករប  ូ នពី PCP របស់េលកអ កស្រមាបក់រែថទសំេ ង ះបនា ន ់ឬករែថទំ

្រត វករបនា ន ់ឬេដម្បជួីបជាមយួអ កផ ល់េសវសុខភាព ស ីេឡយ។ េលកអ កអចទទួល្របេភទែថទ ំ

េផ្សងេទៀតេដយមនិចបំាចម់ានករប  ូ នពី PCP របស់េលកអ ក។ េដម្បែីស ងយល់បែន មអំពីចំណុចេនះ 

សូមេមលទំពរ័ទី 47។  

o េដម្បែីស ងយល់បែន មអំពីករេ្រជសេរ ស PCP សូមេមលទំពរ័ទី 46។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ករេ្រប្របាស់ករធានារ៉បរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់រែថទ ំ
សុខភាពេលកអ ក និងេសវធានារ៉បរ់ងេផ្សងេទៀត 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 54 ? 

 

• េលកអ ក្រត វែតទទួលករែថទពំីអ កផ ល់េសវកម ៃនបណា ញែដលជាបស់ម ន័ ជាសខជាមយួនឹង

្រក មករងរេវជ ស ស របស់ PCP របស់េលកអ ក។ ជាធម ត គេ្រមាងនឹងមនិរ៉បរ់ងេលករែថទែំដលទទួល

ពីអ កផ ល់េសវ ែដលមនិេធ ករជាមយួគេ្រមាងសុខភាពនិង្រក មករងរេវជ ស ស របស់ PCP 

របស់េលកអ កេនាះេឡយ។ ខងេ្រកមេនះ គឺជាករណីមយួចំនួនេនេពលវធិានេនះ មនិអនុវត  ៖ 

o គេ្រមាងរមួមានករែថទសំេ ង ះបនា ន ់ឬករែថទ្ំរត វករបនា នព់ីអ កផ ល់េសវេ្រកបណា ញ។ 

េដម្បែីស ងយល់បែន ម និងេដម្បដឹីងថាេតករែថទបំនា ន ់ឬភា មៗចបំាច្់រត វករអ ីខ ះ សូមេមលែផ ក H 

ទំពរ័ទី 56។ 

o ្របសិនេបេលកអ ក្រត វករករែថទ ំែដលមានេនក ុងគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ េហយអ កផ ល់េសវក ុង

បណា ញមនិអចផ ល់ករែថទជូំនេលកអ កបាន េនាះេលកអ កអចទទួលករែថទពំីអ កផ ល់េសវេ្រក

បណា ញ។ ្របសិនេបេលកអ ក្រត វបានមានត្រម វឲ្យជួបជាមយួអ កផ ល់េសវកម េនេ្រកបណា ញ 

េនាះនឹងទមទរត្រម វឲ្យមានករអនុ  តផ ល់សិទ ិជាមុន។ កលណាករអនុ  ត្រត វបានឯកភាព 

យល់្រពម េលកអ ក អ កផ ល់េសវកម ែដលេស សំុនិងអ កផ ល់េសវកម ែដលទទួលនឹង្រត វបាន 

ជ្រមាបជូនដំណឹងអំពីករអនុ  តឲ្យសិទ ិែដល្រត វបានឯកភាពយល់្រពម។ េនក ុងស នភាពេនះ 

េយងខ ុ ំនឹងធានារ៉បរ់ងេលករែថទេំដយឥតគិតៃថ ចំេពះេលកអ ក។ េដម្បែីស ងយល់អំពីករទទួល 

បានករយល់្រពមេដម្បជួីបអ កផ ល់េសវេនខងេ្រកបណា ញ សូមេមលែផ ក D ទំពរ័ទី 45។ 

o គេ្រមាងធានារ៉បរ់ងេលេសវលងត្រមងេនាម េពលេលកអ កស ិតេនេ្រកតំបនេ់សវរបស់គេ្រមាង

រយៈេពលខ ី។ េលកអ កអចទទួលបានេសវទងំេនះ េនតមមន ីរលងឈមែដលប  កទ់ទួលស ល់

េដយ Medicare។  

o េនេពលេលកអ កចូលរមួនឹងគេ្រមាងជាេលកដំបូង េលកអ កអចេស សំុបន ជួបជាមយួអ កផ ល់េស 

វកម នាេពលបច ុប្បន របស់េលកអ កបាន។ េដយមានករណីេលកែលងមយួចំនួន េយងខ ុ ំ្រត វត្រម វឲ្យ 

យល់្រពមសំេណ េនះ ្របសិនេបេយងខ ុ ំអចប  កថ់ាេលកអ កមានទំនាកទំ់នងែដលមាន្រសប ់

ជាមយួអ កផ ល់េសវ (សូមេមលជំពូកទី 1 ទំពរ័ទី 7)។ ្របសិនេបេយងខ ុ ំយល់្រពមតមករេស សំុ 

របស់េលកអ ក េនាះេលកអ កអចបន ជួបអ កផ ល់េសវកម ែដលេលកអ កជួបនាេពលេនះរហូតដល់  

12 ែខេដម្បទីទួលេសវកម ។ ក ុងអំឡុងេពលេនាះ អ កស្រមបស្រម លែថទរំបស់េលកអ ក

នឹងទកទ់ងេលកអ កេដម្បជួីយ េលកអ កឲ្យរកអ កផ ល់េសវេនក ុងបណា ញេយងខ ុ ំែដលមាន 

សម ន័ ភាពជាសខជាមយួនឹង្រក មករងរេវជ ស ស របស់ PCP របស់េលកអ ក។ បនា បពី់ 12 ែខមក 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ករេ្រប្របាស់ករធានារ៉បរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់រែថទ ំ
សុខភាពេលកអ ក និងេសវធានារ៉បរ់ងេផ្សងេទៀត 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 55 ? 

 

េយងខ ុ ំនឹងែលងរ៉បរ់ងេលករែថទរំបស់េលកអ កតេទេទៀតេហយ្របសិនេបេលកអ កបន ជួបអ កផ ល់

េសវកម ែដលមនិេនក ុងបណា ញេយងខ ុ ំេហយមនិជាបស់ម ន័ ជាសខជាមយួនឹង្រក មករងរេវជ ស 

 ស របស់ PCP របស់េលកអ ក។ 

C. ពត័ម៌ានអំពីអ កស្រមបស្រម លករែថទរំបស់េលកអ ក 

C1. អ ីេទជា អ កស្រមបស្រម លករែថទ ំ៖ 

អ កស្រមបស្រម លករែថទ ំគឺជាមនុស្សដសំ៏ខនម់ា កែ់ដលេធ ករជាមយួេលកអ ក ជាមយួគេ្រមាងសុខភាព និងជា

មយួអ កផ ល់េសវែថទសុំខភាពរបស់េលកអ ក េដម្បធីានាឲ្យ្របាកដថា េលកអ កទទួលបានករែថទសុំខភាព

ែដលេលកអ ក្រត វករ។ អ កស្រមបស្រម លករែថទជួំយ េរៀបចំេសវែថទសុំខភាពរមួប  ូ លគា េដម្បបំីេពញ

េទតមត្រម វករៃនករែថទសុំខភាពរបស់អ ក។ ពួកេគេធ ករជាមយួេលកអ កេដម្បេីរៀបចំគេ្រមាងែថទរំបស់

េលកអ ក។ ពួកេគជួយ េលកអ កក ុងករសេ្រមចេ្រជសេរ ស្រក មែថទសុំខភាពេលកអ ក។ អ កស្រមបស្រម លករែថទំ

របស់អ កផ ល់ពត័ម៌ាន ែដល្រត វករេដម្ប្ីរគប្់រគងករែថទសុំខភាពរបស់អ ក។ េនះ កនឹ៏ងជួយ េលក

អ កបេង តជេ្រមសែដល្រតឹម្រត វស្រមាបេ់លកអ កផងែដរ។ 

C2. វធិី ែដលេលកអ កអចទកទ់ង អ កស្រមបស្រម លរបស់េលកអ ក 

អ កស្រមបស្រម លករែថទមំា កនឹ់ង្រត វចតត់ងំស្រមាបេ់លកអ ក េនេពលែដលេលកអ កក យជាសមាជិកៃន

គេ្រមាង។ អ កស្រមបស្រម លែថទរំបស់េលកអ កនឹងទកទ់ងេលកអ កេនេពលេលកអ កចុះេឈ ះក ុងគេ្រមាងរបស់ 

េយងខ ុ ំ។ េសវបេ្រមសមាជិកអច្របាបេ់លកអ កពីរេបៀបែដលេលកអ កអចទកទ់ងអ កស្រមបស្រម លែផ កែថទ ំ

របស់េលកអ កបាន។ េលកអ កអចេហទូរសព េទកនេ់សវបេ្រមសមាជិក្របសិនេបេលកអ ក្រត វករជំនួយក ុង 

ករទកទ់ងជាមយួនឹងអ កស្រមបស្រម លករែថទរំបស់េលកអ ក។ 

C3. េតេលកអ កអចផា ស់ប ូរអ កស្រមបស្រម លករែថទរំបស់េលកអ កេដយរេបៀបណា 

្របសិនេបេលកអ កចងប់ ូរអ កស្រមបស្រម លករែថទរំបស់េលកកអ ក សូមទំនាកទំ់នងេសវបេ្រមសមាជិក។  

្របសិនេបេលកអ ក្រត វករជំនួយបែន មេទៀត សូមេហទូរស័ព មកកនេ់សវសមាជិកតមរយៈេលខ 

18554643571 (TTY: 711) ពីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 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 គឺឥតគិតៃថ ។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ករេ្រប្របាស់ករធានារ៉បរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់រែថទ ំ
សុខភាពេលកអ ក និងេសវធានារ៉បរ់ងេផ្សងេទៀត 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 56 ? 

 

D.  ករែថទពីំអ កផ ល់េសវែថទបំឋម អ កជំនាញ អ កផ ល់េសវេវជ ស ស ក ុងបណា ញ 

េផ្សងៗ និងអ កផ ល់េសវេវជ ស ស េ្រកបណា ញ 

D1. ករែថទពំី អ កផ ល់េសវែថទបំឋម   

េលកអ ក្រត វែតេ្រជសេរ សអ កផ ល់េសវែថទសុំខភាពបឋម (PCP) េដម្បផី ល់ជូន និង្រគប្់រគងចតែ់ចងករែថទ ំ

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

េ្រជសេរ ស PCP របស់េលកអ ក េលកអ កកកំ៏ពុងេ្រជសេរ ស្រក មករងរេវជ ស ស  ែដលជាបជ់ាសម ន័ សខ

ជាមយួគា ផងែដរ។ 

និយមនយ័ៃន «PCP» េហយេត PCP េធ អ ីខ ះស្រមាបេ់លកអ ក 

េនេពលអ កក យជាសមាជិកមយួរបូៃនគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ េលកអ ក្រត វែតេ្រជសេរ សអ កផ ល់េសវក ុងបណា ញ 

Health Net Cal MediConnect េដម្បេីធ ជា PCP របស់េលកអ ក។ PCP អ កគឺជាេវជ បណ ិ តមយួរបូែដល្រត វ 

នឹងលក ខណ ត្រម វរបស់រដ  េហយ្រត វបានបណ ុ ះបណា លេដម្បផី ល់ករែថទែំផ កេវជ ស ស មូលដ នជូនេលកអ ក។ 

ទងំេនាះរមួមានេវជ បណ ិ តែដលផ ល់ករែថទែំផ កេវជ ស ស ទូេទ និង/ឬ្របច្ំរគ សរ េពទ្យជំនាញែផ កឱសថ 

ែដលផ ល់ករែថទេំវជ ស ស ៃផ ក ុង និង្រគ េពទ្យែផ កេរគ ស ី ែដលផ ល់ករែថទសំ្រមាប ់ស ី។  

េលកអ កនឹងទទួលករែថទសុំខភាពជា្របច ំឬជាមូលដ នភាគេ្រចនពី PCP របស់េលកអ ក។ PCP 

របស់េលកអ កកន៏ឹងជួយ ្រគប្់រគងេសវកម ធានារ៉បរ់ងេផ្សងេទៀត ែដលេលកអ កទទួលក ុងនាមជាសមាជិក 

មា កៃ់នគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំផងែដរ។ េនះ រមួមាន ៖ 

• ករពិនិត្យករំស ីអិុច 

• ករេធ េតស មន ីរពិេសធន ៍

• ករព្យោបាល 

• ករែថទពំីេវជ បណ ិ ត ែដលជា្រគ េពទ្យឯកេទស 

• ករចូលស្រមាកក ុងមន ីរេពទ្យ និង  

• ករែថទតំមដនសុខភាព។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ករេ្រប្របាស់ករធានារ៉បរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់រែថទ ំ
សុខភាពេលកអ ក និងេសវធានារ៉បរ់ងេផ្សងេទៀត 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 57 ? 

 

«ករស្រមបស្រម ល» េសវធានារ៉បរ់ងរបស់េលកអ ករមួមាន ៖ ករពិនិត្យ ឬករពិេ្រគាះជំងឺជាមយួអ កផ ល់េសវែថទំ

គេ្រមាងេផ្សងេទៀត អំពីករែថទសុំខភាព និងដំេណ រករព្យោបាល។ ្របសិនេបេលកអ ក្រត វករេសវ ឬបរកិ រ

ធានារ៉បរ់ង្របេភទជាកល់កម់យួចំនួន េលកអ ក្រត វែតទទួលករយល់្រពមជាមុនពី PCP របស់េលកអ ក (ដូចជា 

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

ករទទួលបានករអនុ  តឲ្យសិទ ិជាមុន (ករឯកភាពជាមុន)។ ្របសិនេបេសវែដលេលកអ ក្រត វករត្រម វឲ្យមានករ

អនុ  តជាមុនេនាះ PCP របស់េលកអ កនឹងេស សំុករអនុ  តពីគេ្រមាងេយងខ ុ ំ ឬ្រក មករងរេវជ ស ស របស់េលក

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

េលកអ កគួរប  ូ នកំណត្់រតេវជ ស ស ពីមុនទងំអស់របស់េលកអ កេទករយិាល័យ PCP របស់េលកអ ក។ 

ដូចេយងបានពន្យល់ខងេល ជាធម ត េលកអ កនឹង្រត វជួបពិេ្រគាះជាមយួ PCP អ កជាមុនស្រមាបត់្រម វករែថទំ

សុខភាពេទៀងទតភ់ាគេ្រចនរបស់េលកអ ក។  េនេពលែដល PCP របស់េលកអ កគិតថា េលកអ ក្រត វករករ 

ព្យោបាលឯកេទស ពួកេគនឹង្រត វប  ូ នេលកអ ក (ករឯកភាពជាមុន) េទកន្់រគ េពទ្យឯកេទសៃនគេ្រមាង 

ឬអ កផ ល់េសវមយួចំនួនេផ្សងេទៀត។ មាន្របេភទេសវធានារ៉បរ់ងមយួចំនួនប៉ុេណា ះ ែដលេលកអ កអចទទួលបាន 

េដយមនិចបំាចម់ានករឯកភាពជាមុនពី PCP អ ក ដូចករពន្យល់របស់េយងខ ុ ំខងេ្រកមេនះ។  

សមាជិកមា ក់ៗ មាន PCP មយួ។ PCP អចជាមន ីរព្យោបាល។  ស ីអចេ្រជសេរ ស្រគ េពទ្យែផ កសម ព/េរគ ស ី 

(OB/GYN) ឬ មន ីរព្យោបាលេធ ែផនករ្រគ សរជា PCP របស់ពួកេគ។ 

 

េលកអ កអចនឹងេ្រជសេរ សអ ក្របកបវជិា ជីវៈេវជ ស ស មនិែមន្រគ េពទ្យជា PCP របស់េលកអ កបាន។ 

អ ក្របកបវជិា ជីវៈមនិែមនជា្រគ េពទ្យរមួមាន៖ ឆ បគិលនុបដ កែដលមានវ ិ បនប្័រត េពទ្យអនុេវជ បណ ិ តមាន 

វ ិ បនប្័រត និងជំនួយករ្រគ េពទ្យ។ េលកអ កនឹង្រត វបានភា បេ់ទកន ់PCP ែដលេដរតួនាទី្រគប្់រគង ប៉ុែន េលកអ ក

នឹងបន ទទួលបានេសវកម ពីអ ក្របកបវជិា ជីវៈមនិែមន្រគ េពទ្យែដល្រត វបានេ្រជសេរ សរបស់េលកអ ក។ 

េលកអ ក្រត វបានអនុ  តឲ្យផា ស់ប ូរជេ្រមសអ ក្របកបវជិា ជីវៈែដលផ ល់េសវកម របស់េលកអ កេដយផា ស់ប ូរ PCP 

ែដលេដរតួនាទី្រគប្់រគង។ បណ័ សមា ល់ខ ួនរបស់េលកអ កនឹង្រត វបានេបាះពុម េដយមានេឈ ះរបស់ PCP 

ែដលេដរតួនាទីជាអ ក្រគប្់រគង។ េលកអ ក្របែហលនឹងអចមានអ កឯកេទសេដរតួនាទីជា PCP របស់េលកអ ក។ 

អ កឯកេទស្រត វែតមានឆន ៈនិងអចផ ល់នូវករែថទែំដលេលកអ ក្រត វករ។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ករេ្រប្របាស់ករធានារ៉បរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់រែថទ ំ
សុខភាពេលកអ ក និងេសវធានារ៉បរ់ងេផ្សងេទៀត 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 58 ? 

 

ករេ្រជសេរ សមណ លសុខភាពសហពន័  (FQHC) ឬគ ីនិកសុខភាពជនបទ (RHC) ែដលមានលក ណៈ

សម្បត ិ្រគប្់រគានេ់ធ ជា PCP របស់អ ក  

FQHC ឬ RHC គឺជាមន ីរព្យោបាល េហយអចេធ ជា PCP របស់េលកអ កបាន។FQHCs និង RHCs ជាមណ ល

សុខភាពែដលផ ល់េសវែថទបំឋម។ សូមទូរសព មកកនេ់សវបេ្រមសមាជិកេដម្បសំុីេឈ ះ និងអសយដ នៃន 

FQHCs និង RHCs ែដលេធ ករជាមយួ Health Net Cal MediConnect ឬែស ងរកេនក ុងប  ីរយេឈ ះ 

អ កផ ល់េសវ និងឱសថស ន។ 

ជេ្រមសរបស់េលកអ កចំេពះ PCP 

េនេពលេលកអ កចុះេឈ ះក ុងគេ្រមាងេយងខ ុ ំ េលកអ ក្រត វេ្រជសេរ ស្រក មករងរេវជ ស ស ជាបក់ិច សន្យោពីបណា ញ

របស់េយងខ ុ ំ។ ្រក មករងរេវជ ស ស  គឺជា្រក ម PCP ្រគ េពទ្យឯកេទស និងអ កផ ល់េសវែថទសុំខភាពដៃទេទៀតែដល

េធ ករងរជាមយួគា និង្រត វបានចុះកិច សន្យោឲ្យេធ ករជាមយួគេ្រមាងេយងខ ុ ំ។ េលកអ កកនឹ៏ងេ្រជសេរ ស PCP មា កពី់

្រក មករងរេវជ ស ស ជាបកិ់ច សន្យោេនះផងែដរ។ែ◌PCP ែដលេលកអ កេ្រជសេរ ស្រត វែតស ិតេនក ុង្រក មករងរេវជ 

ស ស មយួ ែដលស ិតក ុងចមា យ 10ម៉ាយល៍ ឬ  30 នាទីពីកែន ងែដលេលកអ កេធ ករ ឬរស់េន។ ្រក មករងរេវជ 

ស ស  ) និង PCPs និងមន ីរេពទ្យែដលជាសម ន័ សខរបស់ពួកេគ (មានេនក ុងប  ីរយេឈ ះអ កផ ល់េសវ និងឱស

ថស ន ឬេលកអ កអចចូលេទេគហទំពរ័េយងខ ុ ំតមរយៈ mmp.healthnetcalifornia.com។ េដម្បបី  កពី់វត មាន

របស់អ កផ ល់េសវ ឬេដម្បសីកសួរពត័ម៌ានអំពី PCP ជាកល់កម់យួ សូមទំនាកទំ់នងេសវសមាជិក តមរយៈេលខ 

18554643571 (TTY:711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ចបពី់ៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 

េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 

វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ 

  

្រក មករងរេវជ ស ស  និង PCP នីមយួៗ្រត វេធ ករប  ូ នេទ្រគ េពទ្យឯកេទសៃនគេ្រមាងជាកល់ក ់និងេ្រប្របាស់

មន ីរេពទ្យជាកល់កម់យួចំនួន េនក ុងបណា ញរបស់ពួកេគ។ ្របសិនេបមាន្រគ េពទ្យឯកេទស ឬមន ីរេពទ្យរបស់គេ្រមាង

ជាកល់កម់យួែដលេលកអ កចងេ់្រប្របាស់ ដំបូងេលកអ ក្រត វ្របាកដថា ្រគ េពទ្យឯកេទស និងមន ីរេពទ្យស ិតេនក ុង

្រក មករងរេវជ ស ស  និងបណា ញរបស់ PCP។ េឈ ះ និងេលខទូរស័ព ករយិាល័យរបស់ PCP 

អ កមានេបាះពុម េលបណ័ សមាជិកភាពរបស់េលកអ ក។  
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េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ករេ្រប្របាស់ករធានារ៉បរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់រែថទ ំ
សុខភាពេលកអ ក និងេសវធានារ៉បរ់ងេផ្សងេទៀត 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 59 ? 

 

្របសិនេបេលកអ កមនិេ្រជសេរ ស្រក មករងរេវជ ស ស  ឬ PCP មា កេ់ទ ឬ្របសិនេបេលកអ កេ្រជសេរ ស្រក មករងរ

េវជ ស ស  ឬ PCP មយួែដលមនិមានេនក ុងគេ្រមាងេនះ េយងខ ុ ំនឹងចតែ់ចងឲ្យេលកអ កេដយស ័យ្របវត ិនូវ

្រក មករងរេវជ ស ស  និង PCP ែដលស ិតេនជិតផ ះេលកអ ក។ 

 

ស្រមាបព់ត័ម៌ានស ីពីវធីិផា ស់ប ូរ PCP របស់េលកអ ក សូមេមល «ជេ្រមសេដម្បផីា ស់ប ូរ PCP របស់េលកអ ក» 

ខងេ្រកម។ 

ជេ្រមសក ុងករផា ស់ប ូរ PCP របស់េលកអ ក 

េលកអ កអចផា ស់ប ូរ PCP របស់េលកអ កេដយេហតុផលណាមយួេនេពលណាកប៏ាន។ ដូចគា េនះផងែដរ PCP 

របស់េលកអ កកអ៏ចចកេចញពីបណា ញគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ។ ្របសិនេប PCP របស់េលកអ កចកេចញពីប 

ណា ញគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ េនាះេយងខ ុ ំអចជួយ េលកអ ករក PCP ថ ីែដលស ិតេនក ុងបណា ញគេ្រមាងរបស់ 

េយងខ ុ ំ្របសិនេបអ កផ ល់េសវេនាះបានចកេចញពីបណា ញរបស់េយងខ ុ ំឥឡូវេនះ។  

សំេណ របស់េលកអ កនឹងអនុវត េនៃថ ទីមយួៃនែខបនា បពី់កលបរេិច ទៃនគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំទទួលបានសំេណ
របស់េលកអ ក។ េដម្បផីា ស់ប ូរ PCP របស់េលកអ ក សូមទូរសព មកែផ កេសវបេ្រមសមាជិករបស់េយងខ ុ ំតម 

រយៈេលខ 18554643571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់ 8 យប ់ពីៃថ ចន ដ័ល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 

េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 

អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរសព គឺឥតគិតៃថ  ឬចូលេទេគហទំពរ័របស់េយងខ ុ ំតមអសយដ ន 

mmp.healthnetcalifornia.com េដម្បេីធ ករេស សំុ។   

េនេពលែដលេលកអ កទំនាកទំ់នងេយងខ ុ ំ ្រត វ្របាកដថា្របាបេ់យងខ ុ ំឲ្យដឹង ្របសិនេបេលកអ កកំពុងជួបពិេ្រគាះ

ជាមយួ្រគ េពទ្យឯកេទស ឬកំពុងទទួលេសវធានារ៉បរ់ងេផ្សងេទៀត ែដល្រត វករករយល់្រពមពី PCP របស់េលកអ ក 

(ដូចជា េសវសុខភាពតមផ ះ និងបរកិ រេវជ ស ស េ្របជាបប់ានយូរ)។ េសវសមាជិកនឹងឲ្យអ កដឹងអំពីវធីិ 

ែដលេលកអ កអចបន ទទួលបានេសវែថទឯំកេទស និងេសវេផ្សងេទៀតែដលេលកអ កបានទទួលេនេពលេលក

អ កផា ស់ប ូរ PCP របស់េលកអ ក។ ពួកេគ កនឹ៏ងពិនិត្យេដម្បឲី្យ្របាកដថា PCP ែដលេលកអ កចងផ់ា ស់ប ូរគឺ ទទួល

យកអ កជំងឺថ ីៗ។ េសវសមាជិកនឹងប ូរកំណត្់រតសមាជិកភាពរបស់េលកអ កេដម្បបីង ញេឈ ះ PCP ថ ីរបស់

េលកអ ក រចួ្របាបេ់លកអ កពីេពលែដលករផា ស់ប ូរេទកន ់PCP ថ ីនឹងចបេ់ផ មអនុវត ។ 

ពួកេគកនឹ៏ងេផ បណ័ សមាជិកថ ីជូនេលកអ ក ែដលបង ញពីេឈ ះ និងេលខទូរស័ព របស់ PCP ថ ីេលកអ កផងែដរ។ 
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េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ករេ្រប្របាស់ករធានារ៉បរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់រែថទ ំ
សុខភាពេលកអ ក និងេសវធានារ៉បរ់ងេផ្សងេទៀត 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 60 ? 

 

សូមចងច ំPCP ៃនគេ្រមាងេយងខ ុ ំមានសម ន័ ភាពជាមយួសខរបស់្រក មករងរេវជ ស ស ។ 

្របសិនេបេលកអ កផា ស់ប ូរ PCP របស់េលកអ ក េលកអ កកអ៏ចនឹងកំពុងផា ស់ប ូរ្រក មករងរេវជ ស ស ផងែដរ។ 

េនេពលេលកអ កេស សំុករផា ស់ប ូរ ្រត វ្របាកដថាបាន្របាបេ់សវសមាជិកថា េតេលកអ កកំពុងជួបនឹងអ កឯកេទស 

ឬកកំ៏ពុងទទួលេសវែដលមានធានារ៉បរ់ងដៃទេទៀតែដលទមទរករយល់្រពមពី PCP របស់េលកអ ក។ 

េសវសមាជិកនឹងជួយ ធានាឲ្យ្របាកដថាេលកអ កអចបន ករែថទឯំកេទសនិងេសវកម េផ្សងេទៀតរបស់េលកអ ក  

េនេពលេលកអ កផា ស់ប ូរ PCP របស់េលកអ ក។ 

េសវែដលេលកអ កអចទទួលបានេដយមនិបាចទ់ទួលករយល់្រពមជាមុនពីសំណាក ់PCP របស់េលកអ ក 

េនក ុងករណីភាគេ្រចន េលកអ កចបំាច្់រត វមានករឯកភាពពី PCP របស់េលកអ ក មុនេពលជួបពិេ្រគាះជាមយួអ ក

ផ ល់េសវេផ្សងេទៀត។ ករឯកភាពេនះ េហថា ករប  ូ ន។ េលកអ កអចទទួលបានេសវនានា ដូចជាេសវ 

ែដលមានេរៀបរបខ់ងេ្រកមេនះ េដយគា នករឯកភាពជាមុនពី PCP របស់េលកអ ក ៖ 

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

• ករែថទ្ំរត វករបនា នពី់អ កផ ល់េសវែថទកំ ុងបណា ញ។ 

• ករែថទ្ំរត វករបនា នពី់អ កផ ល់េសវែថទេំ្រកបណា ញ េនេពលេលកអ កមនិអចេទរកអ កផ ល់េសវែថទំ

ក ុងបណា ញបាន (ឧទហរណ៍ េនេពលអ កស ិតេនេ្រកតំបនេ់សវរបស់គេ្រមាង)។ 

• េសវលងឈម ែដលេលកអ កទទួលបានេនមន ីរលងឈមមានប  ក្់រតឹម្រត វពី Medicare េនេពល

េលកអ កស ិតេនេ្រកតំបនេ់សវរបស់គេ្រមាង។ (សូមទូរស័ព មកកនេ់សវសមាជិក មុនេពលែដល

អ កចកេចញពីតំបនេ់សវ។ េយងខ ុ ំអចជួយ ឲ្យេលកអ កទទួលបានេសវលងឈម ខណៈេពលេលកអ ក

ស ិតេនឆា យ)។ 

• ករចកថ់ា បំង រជំងឺផា សយ និងករចកថ់ា បំង រជំងឺរលកទងសួត ដរបណាេលកអ កទទួលេសវទងំេនះពី
អ កផ ល់េសវែថទកំ ុងបណា ញ។ 

• េសវកម ែថទសុំខភាព ស ីជា្របចេំទៀងទត ់និងេសវកម ែផនករ្រគ សរ។ េនះរមួទងំ េសវពិនិត្យសុដន ់

ពិនិត្យម៉ាម៉ូ្រកម (ពិនិត្យសុដនេ់ដយករំស ីអិុច) ពិនិត្យេកសិកមហរកីមាតស់្បនូ និងករពិនិត្យសររីង បន ពូជ

 ស ី ដរបណាេលកអ កទទួលេសវទងំេនះពីអ កផ ល់េសវក ុងបណា ញ។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ករេ្រប្របាស់ករធានារ៉បរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់រែថទ ំ
សុខភាពេលកអ ក និងេសវធានារ៉បរ់ងេផ្សងេទៀត 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 61 ? 

 

• េលសពីេនះេទេទៀត ្របសិនេបេលកអ កមានសិទ ិទទួលបានេសវកម ពីអ កផ ល់េសវសុខភាពជាជនជាតិឥណា  
ែស្បក្រកហម េនាះេលកអ កអចនឹងជួបអ កផ ល់េសវកម ទងំេនះបានេដយមនិចបំាចម់ានករប  ូ នបន ។ 

• េសវែផនករ្រគ សរពីអ កផ ល់េសវែថទកំ ុងបណា ញ និងេ្រកបណា ញ។ 

• ករែថទមូំលដ នមុនស្រមាល េសវកម ជំងឺឆ ងតមផ ូវេភទ និងករេធ េតស ពិនិត្យរកេមេរគ HIV។ 

D2. ករែថទពំីអ កឯកេទស និងអ កផ ល់េសវក ុងបណា ញេផ្សងៗ 

្រគ េពទ្យឯកេទស គឺជាេវជ បណ ិ តែដលផ ល់ករែថទសុំខភាពស្រមាបជំ់ងឺជាកល់កម់យួ ឬែផ កណាមយួៃនរងកយ។ 

្រគ េពទ្យឯកេទសមានេ្រចន្របេភទ។ ខងេ្រកមេនះ គឺជាឧទហរណ៍មយួចំនួន ៖ 

• ករែថទេំដយ្រគ េពទ្យែផ កជំងឺមហរកីស្រមាបអ់ កជំងឺមហរកី។ 

• ែថទេំដយ្រគ េពទ្យែផ កជំងឺេបះដូងស្រមាបអ់ កជំងឺេបះដូង។ 

• ែថទេំដយ្រគ េពទ្យែផ កជំងឺឆ ឹងស្រមាបអ់ កជំងឺមានប  ឆ ឹង សនា ក ់ឬប  សចដំុ់។ 

េដម្បឲី្យេលកអ កអចជួបពិេ្រគាះជាមយួ្រគ េពទ្យឯកេទស ជាធម ត េលកអ កចបំាច្់រត វមានករឯកភាពជាមុនពី 

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

ករប  ូ ន (ករឯកភាពជាមុន) ពី PCP របស់េលកអ ក មុនេពលែដលេលកអ កជួបពិេ្រគាះជាមយួ្រគ េពទ្យ

ឯកេទសក ុងគេ្រមាង ឬអ កផ ល់េសវែថទជំាកល់កេ់ផ្សងេទៀត (មានករណីេលកែលងមយួចំនួន ក ុងេនាះរមួមាន ៖ 

ករែថទសុំខភាព ស ីជា្របច)ំ។ ្របសិនេបេលកអ កមនិមានករប  ូ ន (ករឯកភាពជាមុន) មុនេពលែដលេលក 

អ កទទួលបានេសវពី្រគ េពទ្យឯកេទស េនាះេលកអ កអច្រត វបង្់របាកស់្រមាបេ់សវទងំេនះេដយខ ួនឯង។ 

្របសិនេប្រគ េពទ្យឯកេទសចងឲ់្យេលកអ ក្រតឡបម់ករកករែថទបំែន ម សូមពិនិត្យឲ្យ្របាកដជាមុនថា  

ករប  ូ ន (ករឯកភាពជាមុន) ែដលេលកអ កបានទទួលពី PCP អ កស្រមាបក់រជួបពិេ្រគាះេលកដំបូងរមួមាន 

ករជួបពិេ្រគាះបែន មេទៀតស្រមាប្់រគ េពទ្យឯកេទស។ 

្រក មករងរេវជ ស ស  និង PCP នីមយួៗ្រត វេធ ករប  ូ នេទ្រគ េពទ្យឯកេទសៃនគេ្រមាងជាកល់ក ់និងេ្រប្របាស់

មន ីរេពទ្យជាកល់កម់យួចំនួន េនក ុងបណា ញរបស់ពួកេគ។ េនះមាននយ័ថា ្រក មករងរេវជ ស ស  និង PCP 

ែដលេលកអ កេ្រជសេរ សអចកំណតពី់្រគ េពទ្យឯកេទស និងមន ីរេពទ្យែដលេលកអ កអចនឹងេ្រប្របាស់។ 

្របសិនេបមាន្រគ េពទ្យឯកេទស ឬមន ីរេពទ្យជាកល់ក ់ែដលេលកអ កចងេ់្រប្របាស់ សូមពិនិត្យេមលថាេត្រក ម 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ករេ្រប្របាស់ករធានារ៉បរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់រែថទ ំ
សុខភាពេលកអ ក និងេសវធានារ៉បរ់ងេផ្សងេទៀត 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 62 ? 

 

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

េលកអ កអចផា ស់ប ូរ PCP េនេពលណាកប៏ាន ្របសិនេបេលកអ កចងជួ់បពិេ្រគាះជាមយួ្រគ េពទ្យឯកេទស 

ៃនគេ្រមាង ឬេទកនម់ន ីរេពទ្យែដល PCP បច ុប្បន របស់េលកអ កមនិអចប  ូ នេលកអ កេទបាន។ េនក ុង

ជំពូកេនះេ្រកម «ជេ្រមសេដម្បផីា ស់ប ូរ PCP របស់េលកអ ក» េយងខ ុ ំ្របាបេ់លកអ កអំពីវធីិផា ស់ប ូរ PCP  

របស់េលកអ ក។ 

្របេភទេសវខ ះត្រម វឲ្យមានករឯកភាពជាមុន ពីគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ ឬពី្រក មករងរេវជ ស ស របស់េលកអ ក 

(េនះេហថា ករទទួល «ករអនុ  តជាមុន»)។ ករអនុ  តជាមុន គឺជាដំេណ រករទទួលបានករឯកភាពមុន 

េពលែដលេលកអ កទទួលបានេសវជាកល់កម់យួចំនួន។ ្របសិនេបេសវែដលេលកអ ក្រត វករេនាះ ត្រម វឲ្យមាន

ករអនុ  តជាមុន PCP របស់េលកអ ក ឬអ កផ ល់េសវែថទកំ ុងបណា ញេផ្សងេទៀត នឹងេស សំុករអនុ  តពី

គេ្រមាងេយងខ ុ ំ ឬ្រក មករងរេវជ ស ស របស់េលកអ ក។ សំេណ េនះ នឹង្រត វបាន្រត តពិនិត្យ េហយេសចក ីសេ្រមច 

(ករកំណតរ់បស់អង ភាព) នឹង្រត វេផ ជូនេលកអ ក និងអ កផ ល់េសវែថទរំបស់េលកអ ក។ សូមេមល

តរងអត ្របេយាជនេ៍នក ុងជំពូកទី 4 ៃនកូនេសៀវេភេនះស្រមាបេ់សវជាកល់កែ់ដល្រត វករករអនុ  តជាមុន។ 

D3. អ ីែដល្រត វេធ េនេពលែដលអ កផ ល់េសវចកេចញពីគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ 

អ កផ ល់េសវែថទកំ ុងបណា ញែដលេលកអ កកំពុងេ្រប្របាស់អចនឹងចកេចញពីគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ។ 

្របសិនេបអ កផ ល់េសវកម ណាមយួៃនអ កផ ល់េសវកម របស់េលកអ កពិតជាចកេចញពីគេ្រមាងេយងខ ុ ំ 

េនាះេលកអ កមានសិទ ិ និងករករពរមយួចំនួនែដល្រត វបានសេង បេនខងេ្រកមេនះ៖ 

• េទះបីជាអ កផ ល់េសវែថទកំ ុងបណា ញរបស់េយងខ ុ ំ អចនឹងផា ស់ប ូរក ុងឆា េំនះ េយងខ ុ ំ្រត វផ ល់ជូនេលកអ ក

នូវលទ ភាពេទជួបអ កផ ល់េសវែដលមានលក ណៈសម្បត ិ្រគប្់រគាន ់េដយគា នករអកខ់ន។ 

• េយងខ ុ ំនឹងខិតខំ្របឹងែ្របងឲ្យអស់ពីចិត  េដម្បផី ល់ជូនេលកអ កនូវេសចក ីជូនដំណឹងយ៉ាងតិច 30 ៃថ េដម្ប ី
ឲ្យេលកអ កមានេពលេ្រជសេរ សអ កផ ល់េសវថ ី។ 

• េយងខ ុ ំនឹងជួយ េលកអ កេ្រជសេរ សអ កផ ល់េសវែដលមានលក ណៈសម្បត ិ្រគប្់រគានថ់ ីមា ក ់េដម្បបីន ្រគប្់រគង

ត្រម វករែថទសុំខភាពរបស់េលកអ ក។ 

• ្របសិនេបេលកអ កកំពុងឆ ងកតក់រព្យោបាលេវជ ស ស  េលកអ កមានសិទ ិសកសួរ េហយេយងខ ុ ំនឹងេធ ករ 
ជាមយួេលកអ កេដម្បធីានាថាករព្យោបាលែដលចបំាចែ់ផ កេវជ ស ស ែដលេលកអ កកំពុងទទួលមនិ្រត វ 
បានបង ក។់ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ករេ្រប្របាស់ករធានារ៉បរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់រែថទ ំ
សុខភាពេលកអ ក និងេសវធានារ៉បរ់ងេផ្សងេទៀត 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 63 ? 

 

• ្របសិនេបអ កេជឿជាកថ់ា េយងខ ុ ំមនិបានផា ស់ប ូរអ កផ ល់េសវែថទពីំមុនរបស់អ ក េដយអ កផ ល់េសវ

ែថទែំដលមានលក ណៈសម្បត ិ្រគប្់រគានម់ា ក ់ឬថាករែថទរំបស់េលកអ ក មនិ្រត វបាន្រគប្់រគងេដយ

សម្រសប េលកអ កមានសិទ ិដកព់ក្យបណ ឹ ងឧទ រណ៍ ចំេពះេសចក ីសេ្រមចរបស់េយងខ ុ ំ។ 

្របសិនេបេលកអ កដឹងថាអ កផ ល់េសវែថទណំាមា ករ់បស់េយងខ ុ ំនឹងចកេចញពីគេ្រមាងេយងខ ុ ំ សូមទកទ់ងេយងខ ុ ំ 

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

ស្រមាបជំ់នួយ សូមទកទ់ងមកកនេ់សវសមាជិកតមរយៈេលខ 18554643571 (TTY: 711) ពីេម៉ាង 8 ្រពឹក 

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 គឺឥតគិតៃថ ។ 

D4. រេបៀបទទួលបានករែថទពំីអ កផ ល់េសវេនេ្រកបណា ញ 

្របសិនេបមាន្របេភទេសវជាកល់កម់យួចំនួនែដលេលកអ ក្រត វករ េហយេសវេនាះមនិមានេនក ុងបណា ញ

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

នឹងេស សំុករអនុ  តជាមុនពីគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ ឬ្រក ម ករងរេវជ ស ស របស់េលកអ ក។ 

វជាេរឿងសំខនណ់ាស់ ែដល្រត វទទួលករឯកភាពជាមុន មុនេពលេលកអ កជួបពិេ្រគាះជាមយួអ កផ ល់េសវកម ែថទ ំ

េ្រកបណា ញ ឬទទួលេសវកម េ្រកបណា ញរបស់េយងខ ុ ំ (េលកែលងែតក ុងករណីសេ ង ះបនា ន ់និងករែថទែំដល្រត វ 

ករជាបនា ន ់េសវកម ែផនករ្រគ សរ និងេសវកម លងឈម ែដលេលកអ កទទួលេនមន ីរលងឈមែដល្រត វបាន 
ប  កទ់ទួលស ល់េដយ Medicare ក ុងេពលេលកអ កស ិតេនេ្រកតំបនេ់សវកម ៃនគេ្រមាងជាបេណា ះអសន )។ 

្របសិនេបេលកអ កមនិទទួលបានករឯកភាពជាមុនេទ េលកអ កអច្រត វបង្់របាកស់្រមាបេ់សវទងំេនាះេដយខ ួនឯង។ 

ស្រមាបព់ត័ម៌ានស ីពីករធានារ៉បេ់លករែថទសំេ ង ះបនា ន ់និងករែថទបំនា នេ់នេ្រកបណា ញេនាះ សូមេមលែផ ក H 

េនក ុងជំពូកេនះ។ 

្របសិនេបអ កេទជួបអ កផ ល់េសវេ្រកបណា ញ អ កផ ល់េសវ្រត វមានសិទ ិចូលរមួក ុង Medicare និង/ឬ MediCal។ 

• េយងមនិអចបងៃ់ថ អ កផ ល់េសវែដលមនិមានសិទ ិចូលរមួក ុង Medicare និង/ឬ MediCal បានេទ។ 

• ្របសិនេបេលកអ កេទរកអ កផ ល់េសវែថទែំដលមនិមានសិទ ិចូលរមួក ុង Medicare េនាះ 

អ ក្រត វែតបងៃ់ថ េពញនូវេសវែដលអ កទទួល។ 

• អ កផ ល់េសវែថទ្ំរត វែត្របាបអ់ ក ្របសិនេបពួកេគគា នសិទ ិចូលរមួេនក ុង Medicare។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ករេ្រប្របាស់ករធានារ៉បរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់រែថទ ំ
សុខភាពេលកអ ក និងេសវធានារ៉បរ់ងេផ្សងេទៀត 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 64 ? 

 

E.  រេបៀបទទួលបានេសវកម  និងជំនួយគា្ំរទរយៈេពលយូរអែង ង (LTSS) 

េសវកម  និងករគា្ំរទរយៈេពលយូរអែង ង (LTSS) រមួមាន េសវកម មនុស្សេពញវយ័េនតមសហគមន ៍(CBAS) 

េសវគា្ំរទតមផ ះ(IHSS) កម វធីិេសវកម ពហុបំណងស្រមាបម់នុស្សចស់ (MSSP) និងមន ី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 វធីិែដលផ ល់េសវតមមន ីរ ែដលផ ល់នូវករែថទជំំនាញ េសវសង មកិច  

ករព្យោបាលស រនីតិសម្បទរ និងករព្យោបាលករនិយាយស ី ករែថទផំា ល់ខ ួន ករបណ ុ ះបណា លនិង 
គា្ំរទ្រក ម្រគ សរ/អ កេមលែថ េសវអហរបូត ម  មេធ្យោបាយេធ ដំេណ រ និងេសវកម េផ្សងៗេទៀត 

េបសិនជាេលកអ កមានលក ណៈសម្បត ិ្រគប្់រគានក់ ុងករទទួលបាន។ 

• កម វធីិេសវកម ពហុបំណងស្រមាបម់នុស្សចស់ (MSSP) ៖ កម វធីិពិេសសជាកល់កចំ់េពះែតរដ  California 

ែដលផ ល់េសវកម តមផ ះ និងសហគមន(៍HCBS) េទដល់អតិថិជនចស់ទនេ់ខ្សោយែដលអចប  កទ់ទួល 
ស ល់បានស្រមាបក់រដកចូ់លេទក ុងស បន័ែថទបំ៉ុែន ្របាថា ចងស់ ិតេនក ុងសហគមន។៍ 

o បុគ លមានសិទ ិទទួលបាន MediCal ែដលមានអយុ 65 ឆា  ំឬេលសពីេនះ ែដលមានពិករ

ភាពអចមានលក ណៈសម្បត ិ្រគប្់រគានស់្រមាបក់ម វធីិេនះ។ កម វធីិេនះគឺជាជេ្រមសេផ្សងជំនួស 
ឲ្យករដកឲ់្យចូលេនក ុងស បន័ែថទ។ំ  

o េសវកម  MSSP អចនឹងរមួប  ូ ល ប៉ុែន មនិកំណត្់រតឹមែត៖ មជ្ឈមណ ល ែថទ/ំជំនួយ 

គាពំរេពលៃថ ស្រមាបម់នុស្សេពញវយ័ ជំនួយែផ កទីស កអ់្រស័យដូចជាករស្រមបស្រម លផ ូវកយ  
និងបរធិានជំនួយ ជំនួយែថទផំា ល់ខ ួននិងកិច ករផ ះ ករ្រត តពិនិត្យេមលេដម្បកីរពរបង រ 

ករ្រគប្់រគងចតែ់ចងករែថទនំិងេសវកម ្របេភទដៃទេទៀត។ 

• មន ីរែថទ ំ(NF) ៖ មន ីរែថទមំយួែដលផ ល់ករែថទដំល់េលកអ ក ែដលមនិអចរស់េន្របកបេដយសុវត ិភាព

េនតមផ ះ ប៉ុែន មនិចបំាចស់ ិតេនក ុងមន ីរេពទ្យ។ 

អ កស្រមបស្រម លករែថទសុំខភាពរបស់អ ក នឹងជួយ អ កឲ្យយល់អំពីកម វធីិនីមយួៗ។ េដម្បែីស ងយល់បែន មពីកម  

វធីិទងំេនះ សូមទកទ់ងមកកនេ់សវបេ្រមសមាជិកតមរយៈេលខ 18554643571 (TTY: 711) ពីេម៉ាង 8 ្រពឹក 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ករេ្រប្របាស់ករធានារ៉បរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់រែថទ ំ
សុខភាពេលកអ ក និងេសវធានារ៉បរ់ងេផ្សងេទៀត 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 65 ? 

 

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 គឺឥតគិតៃថ ។ 

F.  វធីិេដម្បទីទួលបានេសវសុខភាពឥរយិាបថ (សុខភាពផ ូវចិត  និងប  េសពេ្រគ ងេញ ន) 

េលកអ កនឹងទទួលបានេសវសុខភាពឥរយិាបថែដលមានលក ណៈចបំាចែ់ផ កេវជ ស ស ែដលរ៉បរ់ងេដយកម វធីិ 

Medicare និង MediCal។ Health Net Cal MediConnect ផ ល់េសវសុខភាពឥរយិាបថ ែដលរ៉បរ់ងេដយ 

Medicare។ េសវសុខភាពឥរយិាបថែដលរ៉បរ់ងេដយ MediCal មនិ្រត វបានផ ល់េដយ 

Health Net Cal MediConnect េឡយ ប៉ុែន នឹងមានស្រមាបស់មាជិកែដលមានសិទ ិទទួលបានរបស់ 

Health Net Cal MediConnect តមរយៈ្រកសួងសុខភាពផ ូវចិត របស់េខនធី និង្រកសួងសុខភបិាលសធារណៈ 

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

F1. េតេសវសុខភាពឥរយិាបថអ ីខ ះរបស់ MediCal ្រត វបានផ ល់ជូនេនេ្រក 

Health Net Cal MediConnect តមរយៈ្រកសួងសុខភាពផ ូវចតិ  (DMH) េខនធី Los Angeles  
និង្រកសួងសុខភបិាលសធារណៈេខនធី Los Angeles (ករ្រគប្់រគង និងទបស់ តក់រ

េ្រប្របាស់សរធាតុេញ ន) (DPH/SAPC) 

េសវឯកេទសសុខភាពផ ូវចិត របស់ MediCal មានស្រមាបេ់លកអ ក តមរយៈគេ្រមាងសុខភាពផ ូវចិត របស់េខនធី 

(MHP) ្របសិនេបេលកអ កបំេពញតមលក ណ ចបំាចែ់ផ កេវជ ស ស របស់េសវឯកេទសសុខភាពផ ូវចិត  MediCal។ 

េសវកម សុខភាពផ ូវចិត ឯកេទសរបស់ MediCal ្រត វបានផ ល់ជូនេដយ តមរយៈ្រកសួងសុខភាពផ ូវចិត  (DMH) 

េខនធី Los Angeles និង្រកសួងសុខភបិាលសធារណៈេខនធី Los Angeles (ករ្រគប្់រគង 

និងករទបស់ តក់រេ្រប្របាស់សរធាតុេញ ន)(DPH/SAPC រមួមាន៖ 

• េសវសុខភាពផ ូវចិត  (ករវយតៃម  ករព្យោបាល ករស រនីតិសម្បទ ជាបស់ចស់រេលហិត និងករអភវិឌ្ឍន៍

គេ្រមាង) 

• េសវគា្ំរទករេ្របឱសថ 

• ករព្យោបាលក្រមតិធ នេ់ពញមយួៃថ  

• ករស រនីតិសម្បទេពញមយួៃថ  



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ករេ្រប្របាស់ករធានារ៉បរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់រែថទ ំ
សុខភាពេលកអ ក និងេសវធានារ៉បរ់ងេផ្សងេទៀត 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 66 ? 

 

• ករអន រគមនែ៍ផ កវបិត ិ 

• ករេធ េស រភាពនីយកម វបិត ិ 

• េសវកម ព្យោបាលេនមណ លស្រមាបម់នុស្សេពញវយ័ 

• េសវព្យោបាលអ កមានវបិត ិផ ូវចិត េនតមមណ ល 

• េសវមន ីរែថទពំ្យោបាលអ កមានជំងឺវកិលចរតិ 

• េសវព្យោបាលជំងឺវកិលចរតិែបបពិេ្រគាះជំងឺក ុងមន ីរេពទ្យ  

• ករ្រគប្់រគងករណីេគាលេដ 

េសវផ ល់ឱសថរបស់ MediCal មានស្រមាបេ់លកអ កតមរយៈ្រកសួងសុខភបិាលសធារណៈេខនធី 

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

តមលក ណៈវនិិច យ័ៃនភាពចបំាចែ់ផ កេវជ ស ស របស់ឱសថ MediCal។ េសវផ ល់ឱសថរបស់ MediCal ផ ល់

េដយ្រកសួងសុខភបិាលសធារណៈេខនធី Los Angeles (ករ្រគប្់រគង និងករទបស់ តក់រេ្រប្របាស់

សរធាតុេញ ន) (DPH/SAPC)  រមួមាន ៖ 

• េសវព្យោបាលក្រមតិធ នែ់បបពិេ្រគាះជំងឺេ្រក 

• េសវព្យោបាលេនតមេគហដ ន 

• េសវផ ល់ឱសថស្រមាបក់រព្យោបាលែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រកេដយឥតគិតៃថ  

• េសវព្យោបាលសរធាតុណាកូទីន 

• េសវកម ព្យោបាលករេញ នសរធាតុអេភៀនេដយឱសថ ណាល់្រទិចសូន 

បែន មេទនឹងេសវឱសថរបស់ MediCal ដូចបានេរៀបរបខ់ងេល េលកអ កអចទទួលបានេសវបន្សោបជាតិពុលក ុង

រងកយែបបពិេ្រគាះជំងឺក ុងេពទ្យេដយស ័្រគចិត  ្របសិនេលកអ កបំេពញនូវលក ណៈវនិិច យ័ៃនភាពចបំាចែ់ផ ក

េវជ ស ស ។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ករេ្រប្របាស់ករធានារ៉បរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់រែថទ ំ
សុខភាពេលកអ ក និងេសវធានារ៉បរ់ងេផ្សងេទៀត 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 67 ? 

 

េលកអ កកនឹ៏ងទទួលបានេសវសុខភាពឥរយិាបថែដលមានលក ណៈចបំាចែ់ផ កេវជ ស ស  ែដលធានារ៉បេ់ដយ 

Medicare និង្រគប្់រគងេដយបណា ញសុខភាពផ ូវចិត  Health Net Cal MediConnect ផងែដរ។ េសវសុខភាព

ឥរយិាបថរមួមាន ប៉ុែន មនិក្រមតិ្រតឹមែត ៖  

• េសវពិេ្រគាះជំងឺេ្រក៖ អន រគមនេ៍លវបិត ិអ កជំងឺេ្រកមន ីរេពទ្យ ករវយតៃម  និងព្យោបាលរយៈេពលខ ី 

ករព្យោបាលឯកេទសរយៈេពលែវង ករែថទសំ រនីតិសម្បទណាមយួែដលទកទ់ងនឹងវបិត ិេ្រប្របាស់ 

សរធាតុេញ ន។  

• េសវ និងបរកិ រផ តផ់ ងព់្យោបាលេនក ុងមន ីរេពទ្យ ៖ ករស កេ់នក ុងបន បម់យួមានែ្រគពីរ ឬេ្រចន រមួទងំ

អង ភាពព្យោលពិេសស បរកិ រផ តផ់ ង ់និងេសវបនា បប់ន្ស ំែដលជាធម តផ ល់េដយមន ីរែថទ។ំ 

• ក្រមតិែបបពិេ្រគាះជំងឺស្រមាកក ុងមន ីរេពទ្យ និងជេ្រមសេផ្សងេទៀតៃនករែថទ៖ំ េសវផ ល់ករចូលស្រមាក 

េពទ្យេដយអេន  និងេសវែបបពិេ្រគាះជំងឺធ នធ់ រស្រមាកេ្រកមន ីរេពទ្យេនស បន័ែដល្រត វបានប  កទ់ទួល

ស ល់េដយ Medicare។ 

• ករបន្សោបជាតិពុលក ុងរងកយ ៖ េសវស្រមាកក ុងមន ីរេពទ្យ ស្រមាបស់ នភាពបន្សោបជាតិពុលធ នធ់ រ  

និងករព្យោបាលស នភាពធ នធ់ រែផ កេវជ ស ស  ទកទ់ងនឹងវបិត ិេ្រប្របាស់សរធាតុេញ ន។ 

• េសវសេ ង ះបនា ន៖់ ករឆ ុះ ករពិនិត្យ និងវយតៃម េដម្បកំីណត ់ថាេតពិតជាមានស នភាពេវជ ស ស ៃនករ

សេ ង ះបនា នែ់ផ កវកិលចរតិ និងករែថទ ំ្រពមទងំករព្យោបាលែដលចបំាចេ់ដម្បសី្រមាល 

ឬលុបបំបាតស់ នភាពេវជ ស ស ៃនករសេ ង ះបនា នែ់ផ កវកិលចរតិេនះឬេទ។ 

ស្រមាបព់ត័ម៌ានស ីពីអ កផ ល់េសវែថទ ំសូមេមលប  ីេឈ ះឱសថស ន និងអ កផ ល់េសវែថទរំបស់េលកអ ក។ 

េលកអ កកអ៏ចទកទ់ងេទេសវបេ្រមសមាជិក Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 18554643571 

(TTY: 711) ពី ចបពី់េម៉ាង 8 ដល់ 8 យប ់ពីៃថ ចន័ ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ 

និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ 

ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ឬចូលេទេគហទំពរ័របស់េយងខ ុ ំតមអសយដ នmmp.healthnetcalifornia.com។ 

 

ករកំណត ់និងករមនិរបប់  ូ លេសវសុខភាពឥរយិាបថ 

ស្រមាបប់  ីស ីពីករកំណត ់និងករមនិរបប់  ូ លេសវសុខភាពឥរយិាបថ សូមេមលជំពូកទី 4 ែផ ក F ៖ 

អត ្របេយាជន ៍ែដលមនិ្រត វបានធានារ៉បរ់ងេដយ Health Net Cal MediConnect Medicare ឬ MediCal។  

http://www.healthnet.com/calmediconnect


េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ករេ្រប្របាស់ករធានារ៉បរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់រែថទ ំ
សុខភាពេលកអ ក និងេសវធានារ៉បរ់ងេផ្សងេទៀត 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 68 ? 

 

ដំេណ រករែដលេ្រប្របាស់េដម្បកំីណតពី់ភាពចបំាចែ់ផ កេវជ ស ស ស្រមាបេ់សវសុខភាពឥរយិាបថ 

គេ្រមាង្រត វែតអនុ  តឲ្យមានករធានារ៉បរ់ងេលបរកិ រផ តផ់ ង ់និងេសវសុខភាពផ ូវចិត ជាកល់កម់យួចំនួនប៉ុេណា ះ។ 

ស្រមាបព់ត័ម៌ានលម តិស ីពីេសវនានាែដលត្រម វឲ្យមានករអនុ  តជាមុន សូមេមលជំពូកទី 4។ េដម្បទីទួល

ករអនុ  តស្រមាបេ់សវទងំេនះ េលកអ ក្រត វទូរស័ព មកកនេ់សវបេ្រមសមាជិក Health Net Cal MediConnect 

តមរយៈេលខ 18554643571 (TTY: 711), ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ 

េ្រកេម៉ាងេធ ករ េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកន ់

េលកអ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ គេ្រមាងនឹងប  ូ នេលកអ កេទកនអ់ កជំនាញ

ែផ កសុខភាពផ ូវចិត ជាបកិ់ច សន្យោែដលស ិតេនជិតេលកអ ក ែដលេគនឹងវយតៃម េលកអ ក េដម្បកំីណតថ់ាេតេលក 

អ ក្រត វករករព្យោបាលបែន ម ឬយ៉ាងណា។ ្របសិនេបេលកអ ក្រត វករករព្យោបាល េនាះអ កជំនាញែផ កសុខភាព

ផ ូវចិត ជាបកិ់ច សន្យោនឹងបេង តគេ្រមាងព្យោបាលមយួ េហយប  ូ នគេ្រមាងេនាះេទ Health Net Cal MediConnect 

េដម្បពិីនិត្យ។ េសវនានាែដលមានេនក ុងគេ្រមាងព្យោបាល នឹង្រត វរ៉បរ់ងេនេពលអនុ  តេដយគេ្រមាងសុខភាព។ 

្របសិនេបគេ្រមាងសុខភាពមនិផ ល់ករឯកភាពេលគេ្រមាងព្យោបាលេនាះេទ គា នេសវ និងបរកិ រផ តផ់ ងប់ែន មណា

នឹង្រត វបានរ៉បរ់ងស្រមាបស់ នភាព េនាះេឡយ។ ប៉ុែន គេ្រមាងអចប  ូ នេលកអ ក េទកន្់រកសួងសុខភាពផ ូវចិត 

របស់េខនធី េដម្បជួីយ េលកអ កឲ្យទទួលបានករែថទសុំខភាព ែដលេលកអ ក្រត វករ។ 

នីតិវធីិែណនាបំ  ូ នបន រវង Health Net Cal MediConnect និង Los Angeles ៖ នាយកដ នសុខភាពផ ូវចិត  

(DMH) របស់េខនធី និងនាយកដ នសុខភាពសធារណៈេខនធី Los Angeles (ករបង រ និងករ្រគប្់រគងវបិត ិ 

ៃនករេ្រប្របាស់សរធាតុេញ ន) (DPH/SAPC) 

ករប  ូ នេទរកេសវសុខភាពឥរយិាបថ Health Net Cal MediConnect អចេធ េឡងពី្របភពជាេ្រចន រមួមាន ៖ 

អ កផ ល់េសវសុខភាពឥរយិាបថរបស់េខនធី អ ក្រគប្់រគងករណីេខនធី PCP សមាជិក និង្រក ម្រគ សររបស់ពួកេគ។ 

្របភពៃនករប  ូ នបន ទងំេនះ អចទំនាកទំ់នង Health Net Cal MediConnect បានេដយករេហទូរស័ព 

មកកនេ់លខែដលមានេនេលបណ័ សមា ល់សមាជិករបស់េលកអ ក។ Health Net Cal MediConnect នឹងប  ក់

អំពីសិទ ិទទួលបាន េហយអនុ  តឲ្យផ ល់េសវេនេពលសម្រសប។  

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

ស្រម លករែថទដំស៏ម្រសបស្រមាបេ់លកអ ក។   

ករប  ូ នេទរកេសវឯកេទសសុខភាពផ ូវចិត េខនធី និង/ឬ េសវព្យោបាលេ្រគ ង្រសវងឹ/ថា េំញ ន អចេធ េឡងេដយ

ខ ួនអ កផា ល់។   



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ករេ្រប្របាស់ករធានារ៉បរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់រែថទ ំ
សុខភាពេលកអ ក និងេសវធានារ៉បរ់ងេផ្សងេទៀត 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 69 ? 

 

េសវស្រមបស្រម លករែថទរំមួមាន ៖ ករស្រមបស្រម លេសវរវង PCPs, អ កផ ល់េសវសុខភាពផ ូវចិត របស់េខនធី, 

អ ក្រគប្់រគងករណីេខនធី, េលកអ ក, និង្រគ សរ ឬអ កែថទរំបស់េលកអ កតមលក ណៈសម្រសប។  

េត្រត វេធ ដូចេម ច ្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉អំពីេសវសុខភាពឥរយិាបថ  

អត ្របេយាជនែ៍ដលមានែចងក ុងែផ កេនះ អនុេលមេទនឹងដំេណ រករបណ ឹ ងឧទ រណ៍ ដូចគា នឹងអត ្របេយាជន៍

េផ្សងេទៀត។ សូមេមលជំពូកទី 9 ៖ េត្រត វេធ អ ី្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬមានពក្យបណ ឹ ង (េសចក ីសេ្រមច

េលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ ពក្យបណ ឹ ង) ស្រមាបព់ត័ម៌ានអំពីករដកព់ក្យបណ ឹ ង។ 

ករែថទជំាបន េទៀតស្រមាបស់មាជិកទងំឡាយណាែដលកំពុងទទួលបានេសវសុខភាពឥរយិាបថ 

្របសិនេបេលកអ កកំពុងទទួលេសវសុខភាពឥរយិាបថ េនាះេលកអ កអចេស សំុបន ជួបជាមយួអ កផ ល់េសវែថទំ

របស់េលកអ ក។ េយងខ ុ ំត្រម វឲ្យផ ល់ករយល់្រពមេលសំេណ េនះ ្របសិនេបេលកអ កអចបង ញពីទំនាកទំ់នងែដល

មាន្រសបជ់ាមយួអ កផ ល់េសវែថទរំបស់េលកអ កក ុងរយៈេពល 12 ែខមុនេពលចុះេឈ ះ។ ្របសិនេបសំេណ របស់ 

េលកអ ក្រត វបានឯកភាព េនាះេលកអ កអចបន ជួបអ កផ ល់េសវែថទរំហូតដល់ 12 ែខ។ េ្រកយរយៈេពល  

12 ែខដំបូង េយងខ ុ ំអចនឹងែលងផ ល់ករធានារ៉បរ់ងេលករែថទរំបស់េលកអ ក ្របសិនេបេលកអ កបន ជួប

អ កផ ល់េសវែថទេំ្រកបណា ញ។ ស្រមាបជំ់នួយក ុងករេស សំុរបស់េលកអ ក សូមទូរសព មកេសវបេ្រមសមាជិក 

Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 18554643571 (TTY: 711) ពី ចបពី់េម៉ាង 8 ដល់ 8 យប ់

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

េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ 

G.  រេបៀបទទួលបានេសវកម ដឹកជ  ូ ន 

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

េដម្បផី ល់េសវដឹកជ  ូ នេវជ ស ស មនិែមនសេ ង ះបនា ន ់(NEMT) និងេសវដឹកជ  ូ នមនិែមនេវជ ស ស  (NMT) 

ដល់សមាជិក Health Net ែដលបានចុះេឈ ះក ុងគេ្រមាង Cal MediConnect។  

 

ករដឹកជ  ូ នែផ កេវជ ស ស មនិមានលក ណៈសេ ង ះបនា ន ់(NEMT) 

ករដឹកជ  ូ នេវជ ស ស មនិែមនសេ ង ះបនា នែ់ដលចបំាចេ់ដម្បទីទួលបានេសវេវជ ស ស ែដលមានករធានារ៉បរ់ង  

និងអ្រស័យេលេវជ ប  ជាលយលក ណ៍របស់្រគ េពទ្យ ទន េពទ្យ ឬបាទេពទ្យ េហយេនេពលែដលស នភាពេវជ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ករេ្រប្របាស់ករធានារ៉បរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់រែថទ ំ
សុខភាពេលកអ ក និងេសវធានារ៉បរ់ងេផ្សងេទៀត 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 70 ? 

 

ស ស និងផ ូវកយរបស់អ កទទួលមនិអនុ  តឲ្យអ កទទួលេនាះេធ ដំេណ រេដយរថយន ្រក ង, រថយន ដឹកអ កដំេណ រ, 

រថយន តកសីុ់ ឬទ្រមងេ់ផ្សងដៃទេទៀតៃនករដឹកជ  ូ នសធារណៈ ឬឯកជនេនាះេឡយ។ 

ករដឹកជ  ូ នមនិមានលក ណៈេវជ ស ស  (NMT) 

NMT រមួមានករដឹកជ  ូ នេទរកេសវេវជ ស ស  តមរយៈរថយន ដឹកអ កដំេណ រ តកសីុ់ ឬមេធ្យោបាយ

ដឹកជ  ូ នសធារណៈ/ឯកជន ែដលផ ល់ជូនេដយបុគ លទងំឡាយ ែដលមនិបានចុះេឈ ះជាអ កផ ល់េសវរបស់ 

MediCal។  

ករដឹកជ  ូ ន NMT មនិរមួប  ូ ល ករដឹកជ  ូ នសមាជិកទងំឡាយណា ែដលឈ ឺរងរបសួ េងបពីឈ ឺេខ្សោយកមា ងំ 

ឬបាតប់ងស់មត ភាពេដយរថយន សេ ង ះបនា ន ់រថយន ដឹកជ  ូ នែដលមានេយាងេលកេឡង ឬរថយន ដឹកជ  ូ ន

រេទះជនពិករេនាះេឡយ។ 

អត ្របេយាជនក៍រដឹកជ  ូ ន NMT រមួមាន៖ 

• ករេធ ដំេណ រេទមកេដយគា នកំណតស់្រមាបស់មាជិកមា ក់ៗ ក ុងមយួឆា ្ំរបតិទិនេដយមនិគិតកៃ្រម  

• េសវេផ រពីឡានមយួេទឡានមយួេទៀត  

• ករដឹកជ  ូ នតមតកសីុ់ រថយន ស ងដ់រដឹកអ កដំេណ រ រថយន តូច  

• េសវេទមកពីករណាតជួ់ប្រគ េពទ្យ ឬពីលំេនដ ន  

• មនិកំណតច់មា យម៉ាយល៍ក ុងតំបនេ់សវ 

• រមួទងំសមាជិក្រគ សរ ឬអ កែថទមំា កេ់នេពលេធ ដំេណ រ េដយមនិគិតៃថ បែន ម 

• េលកអ កអចសំុឲ្យអ កេបកបរឈបេ់នឱសថស ន កែន ងផ ល់េសវវទិ្យសុ ស  ឬមន ីរពិេសធន៍

េពលេធ ដំេណ រពីករយិាល័យ្រគ េពទ្យ (មនិរបជ់ាករេធ ដំេណ រដចេ់ដយែឡកេឡយ) 

េដម្បេីស សំុេសវដឹកជ  ូ នែដលបានេរៀបរបខ់ងេល សូមទំនាកទំ់នងេសវបេ្រមសមាជិក 

Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 18554643571 (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 គឺឥតគិតៃថ ។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ករេ្រប្របាស់ករធានារ៉បរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់រែថទ ំ
សុខភាពេលកអ ក និងេសវធានារ៉បរ់ងេផ្សងេទៀត 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 71 ? 

 

សំេណ មេធ្យោបាយេធ ដំេណ រ្រត វែតដកជូ់នជាមុនឲ្យបាន្របាពំីរៃថ ៃនៃថ េធ ករស្រមាបទ់ងំករដឹកជ  ូ នែផ កេវជ ស ស 

មនិមានលក ណៈសេ ង ះបនា ន ់និងករដឹកជ  ូ នមនិមានលក ណៈេវជ ស ស ។ 

្របសិនេបេលកអ ក្រត វករេរៀបចំេសវេដយមានករជូនដំណឹងក ុងរយៈេពលខ ី េនាះករេស សំុទងំេនះនឹង្រត វបាន 

ពិចរណាេទតមករណីនីមយួៗេហយនឹងអ្រស័យេលសភាពៃនករណាតជួ់ប េពលែដលករណាតជួ់បស្រមាបេ់សវ 

េវជ ស ស ្រត វបានេរៀបចំេហយភាពអចរកបានៃនធនធានមេធ្យោបាយេធ ដំេណ រ។ 

H. រេបៀបទទួលេសវែដលមានធានារ៉បរ់ងេនេពលេលកអ កមានករណីសេ ង ះបនា ន ់

ឬត្រម វករបនា នៃ់នករែថទ ំឬក ុងអំឡុងេពលមានេ្រគាះមហន រយ 

H1. ករែថទេំនេពលេលកអ កមានករសេ ង ះបនា នែ់ផ កេវជ ស ស  

និយមនយ័ៃនករសេ ង ះបនា នែ់ផ កេវជ ស ស  

ករសេ ង ះបនា នែ់ផ កេវជ ស ស  គឺជាស នភាពេវជ ស ស ែដលមានេរគស  ដូចជា ឈចុឺកចបខ់ ងំ ឬរងរបសួ

ធ នធ់ រ។ ស នភាពេនាះគឺធ នធ់ រយ៉ាងខ ងំ្រតងថ់ា ្របសិនេបមនិបានទទួលករយកចិត ទុកដកែ់ផ កេវជ ស ស ភា មៗេទ 

េលកអ ក ឬនរណាមា កក់េ៏ដយែដលមានចំេណះដឹងមធ្យមអំពីសុខភាព និងេវជ ស ស អចរពំឹងទុកថាវនឹងនាមំកនូវ៖ 

• ហនិភយ័ធ នធ់ រចំេពះសុខភាពអ ក ឬចំេពះសុខភាពកូនេនក ុងៃផ របស់អ ក ឬ 

• ករខូចខតធ នធ់ រចំេពះមុខងររងកយ ឬ 

• មុខងរៃនសររីង  ឬចំែណកណាមយួៃនរងកយដំេណ រករខុស្រប្រកតីធ នធ់ រ ឬ 

• ក ុងករណី ស ីមានៃផ េពះ ែដលកំពុងឈេឺពះស្រមាលកូន េនេពលែដល៖ 

o មានេពលេវលមនិ្រគប្់រគានេ់ដម្បេីផ រអ កយ៉ាងមានសុវត ិភាពេទកនម់ន ីរេពទ្យមយួេផ្សងេទៀតមុន 
េពលស្រមាលកូន។ 

o ករេផ រេទកនម់ន ីរេពទ្យមយួេផ្សងេទៀតអចនឹងដកក់រគ្រមាមកំែហងចំេពះសុខភាព 

ឬសុវត ិភាពរបស់អ ក ឬរបស់កូនមនិទនេ់កតរបស់អ ក។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ករេ្រប្របាស់ករធានារ៉បរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់រែថទ ំ
សុខភាពេលកអ ក និងេសវធានារ៉បរ់ងេផ្សងេទៀត 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 72 ? 

 

េត្រត វេធ ដូចេម ច េបសិនជាេលកអ កមានករសេ ង ះបនា នែ់ផ កេវជ ស ស  

្របសិនេបេលកអ កមានករសេ ង ះបនា នែ់ផ កេវជ ស ស  ៖ 

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

ែដលស ិតេនជិតបំផុត។ ទូរស័ព េហរថយន សេ ង ះបនា នក់ ុងករណីែដលេលកអ ក្រត វករវ។ 

េលកអ កមនិចបំាចទ់ទួលករឯកភាព ឬករប  ួ នបន ជាមុនពី PCP របស់េលកអ កេឡយ។ 

• េលកអ ក្រត វេធ ឲ្យ្របាកដថាេលកអ កបាន្របាបគ់េ្រមាងេយងខ ុ ំអំពីករណីសេ ង ះបនា នរ់បស់េលកអ កឲ្យ 
បានឆាបត់មែដលអចេធ េទបាន។ េយងខ ុ ំ្រត វតមដនបន េលករែថទសំេ ង ះបនា នរ់បស់េលកអ ក។ 

េលកអ ក ឬនរណាមា កេ់ផ្សងេទៀត គួរេហទូរស័ព េដម្ប្ីរបាបេ់យងខ ុ ំអំពីករែថទកំរណីសេ ង ះបនា ន ់
របស់េលកអ ក តមធម តក ុងរយៈេពល 48 េម៉ាង។ យ៉ាងេនះក ី េលកអ កនឹងមនិបាច្់រត វបងៃ់ថ ស្រមាប ់
េសវសេ ង ះបនា នេ់ដយសរែតករយឺតយ៉ាវេនក ុងករ្របាបេ់យងខ ុ ំេនាះេឡយ។ សូមទកទ់ងមកកន ់
េសវបេ្រមសមាជិកតមរយៈេលខ 18554643571 (TTY: 711) ពីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់

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

ទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ 

េសវែដលបានធានារ៉បរ់ងេនក ុងករណីសេ ង ះបនា នែ់ផ កេវជ ស ស  

េលកអ កអចនឹងទទួលបានករែថទកំរណីសេ ង ះបនា នែ់ដលមានករធានារ៉បរ់ងេនេពលណាកេ៏ដយ 

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

រថយន គិលនសេ ង ះេដម្បេីទកនប់ន បស់េ ង ះបនា ន ់េនាះគេ្រមាងេយងខ ុ ំមានរ៉បរ់ងជូន។ េដម្បសិីក្សោបែន ម 

សូមេមលតរងអត ្របេយាជន ៍េនក ុងជំពូកទី4។ 

េលកអ កអចនឹងទទួលបានករែថទេំវជ ស ស ែបបសេ ង ះបនា នែ់ដលមានករធានារ៉បរ់ងេនខងេ្រកសហរដ  

អេមរកិបាន។ អត ្របេយាជនេ៍នះ្រត វបានក្រមតិកំណត្់រតឹម $50,000 ក ុងមយួឆា ។ំ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមេមល 

«ករធានារ៉បរ់ងបនា ន/់ភា មៗទូទងំពិភពេលក» េនក ុងតរងអត ្របេយាជន ៍ជំពូកទី 4 ៃនកូនេសៀវេភេនះ 

ឬទកទ់ងេសវបេ្រមសមាជិកតមរយៈេលខ 18554643571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់

ពីៃថ ចន័ ដល់ៃថ សុ្រក។ បនា បព់ីេម៉ាងខងេល េនចុងសបា ហ៍ និងេនៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចបន្សល់ទុកសរ 

ែដលមានសុវត ិភាពបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺ

ឥតគិតៃថ ។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ករេ្រប្របាស់ករធានារ៉បរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់រែថទ ំ
សុខភាពេលកអ ក និងេសវធានារ៉បរ់ងេផ្សងេទៀត 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 73 ? 

 

បនា បពី់ករសេ ង ះបនា នច់បស់ព ្រគប ់េលកអ កនឹង្រត វករករែថទតំមដនបន េដម្បឲី្យ្របាកដថា េលកអ កបាន

្របេសរ្រគានេ់បេហយ។ ករែថទតំមដនបន របស់េលកអ ក នឹង្រត វធានារ៉បរ់ងេដយេយងខ ុ ំ។ ្របសិនេបេលកអ ក 

ទទួលករែថទសំេ ង ះបនា នរ់បស់េលកអ កពីអ កផ ល់េសវកម េនេ្រកបណា ញ េនាះេយងខ ុ ំនឹងព្យោយាមេរៀបចំឲ្យ 

អ កផ ល់េសវក ុងបណា ញផ ល់ករែថទដំល់េលកអ កវញិឲ្យបានេលឿនតមែដលអចេធ បាន។ 

ករទទួលករែថទសំេ ង ះបនា ន ់េបសិនជាវមនិែមនជាករណីសេ ង ះបនា ន ់

េនេពលខ ះវមានករលំបាកេដម្បដឹីងថាេតេលកអ កមានករណីសេ ង ះបនា នែ់ផ កេវជ ស ស  ឬែផ កសុខភាពឥរយិាបថ 

ឬកអ៏ត។់ េលកអ កអចចូលេទទទួលករែថទសំេ ង ះបនា ន ់និង្រត វេវជ បណ ិ ត្របាបថ់ាវមនិែមនជាករណីសេ ង ះ 

បនា នេ់ទ។ ដរបណាេលកអ កគិតេដយសមេហតុផលថា សុខភាពរបស់េលកអ កស ិតក ុងសភាពេ្រគាះថា កធ់ នធ់ រ 

េនាះ េយងខ ុ ំនឹងរ៉បរ់ងេលករែថទរំបស់េលកអ ក។  

ប៉ុែន បនា បពី់េវជ បណ ិ តនិយាយថា វមនិែមន ជាករណីសេ ង ះបនា នេ់នាះេទ េយងខ ុ ំនឹងរ៉បរ់ងេលករែថទបំែន ម 

លុះ្រតែត ៖ 

• េលកអ កេទរកអ កផ ល់េសវែថទកំ ុងបណា ញ ឬ 

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

វធិានេដម្បទីទួលបានករែថទេំនះ។ (សូមេមលែផ កបនា ប។់ ) 

H2. ករែថទ្ំរត វករបនា ន ់

និយមនយ័ៃនករែថទ្ំរត វករបនា ន ់

ករែថទចំបំាចប់នា ន ់គឺជាករែថទែំដលេលកអ កទទួលស្រមាបជំ់ងឺ របសួភា មៗ ឬស នភាពេកតេឡងតក្់រកហល់ 

ែដលមនិែមនជាករសេ ង ះបនា ន ់ប៉ុែន ្រត វករករែថទភំា មៗ។ ឧទហរណ៍ េលកអ កអចនឹងលបជំ់ងឺេឡងវញិ 

េហយ្រត វករព្យោបាលវ។ 

ករែថទែំដល្រត វករបនា ន ់េនេពលែដលេលកអ កស ិតេនក ុងតំបនេ់សវរបស់គេ្រមាង 

ក ុងស នភាពភាគេ្រចន េយងខ ុ ំនឹងរ៉បរ់ងេលករែថទបំនា នលុ់ះ្រតែត៖  

• េលកអ កទទួលករែថទេំនះ ពីអ កផ ល់េសវែថទកំ ុងបណា ញ និង  

• េលកអ កេគារពតមវធិានេផ្សងេទៀត ែដលបានេរៀបរបក់ ុងជំពូកេនះ។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ករេ្រប្របាស់ករធានារ៉បរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់រែថទ ំ
សុខភាពេលកអ ក និងេសវធានារ៉បរ់ងេផ្សងេទៀត 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 74 ? 

 

ប៉ុែន ្របសិនេបេលកអ កមនិអចេទរកអ កផ ល់េសវែថទកំ ុងបណា ញបាន េនាះេយងខ ុ ំនឹងរ៉បរ់ងេលករែថទ្ំរត វករ

បនា ន ់ែដលេលកអ កទទួលពីអ កផ ល់េសវែថទេំ្រកបណា ញ។ 

ក ុងស នភាពសេ ង ះបនា នធ់ នធ់ រ ៖ សូមទូរស័ព មកកនេ់លខ «911» ឬេទកនម់ន ីរេពទ្យែដលេនជិតេលកអ ក

បំផុត។ 

្របសិនេបស នភាពរបស់េលកអ កមនិសូវធ នធ់ រ ៖ សូមទូរស័ព េទកន ់PCP ឬ្រក មករងរេវជ ស ស របស់េលកអ ក 

ឬ្របសិនេបេលកអ កមនិអចទូរស័ព េទពួកេគបាន ឬេលកអ ក្រត វករករែថទែំផ កេវជ ស ស ភា មៗ សូមេទកន់

មណ លេវជ ស ស  មណ លែថទបំនា ន ់ឬមន ីរេពទ្យែដលស ិតេនជិតបំផុត។ 

្របសិនេបេលកអ កមនិ្របាកដថាេតជាស នភាពសេ ង ះបនា ន ់ឬយ៉ាងណា េនាះេលកអ កអចទូរស័ព សំុជំនួយពី

្រក មករងរេវជ ស ស  ឬ PCP របស់េលកអ ក។ 

្រក មករងរេវជ ស ស របស់េលកអ ករងច់ទំទួលទូរស័ព របស់េលកអ ក 24 េម៉ាងក ុងមយួៃថ , ្របាពីំរៃថ ក ុងមយួសបា ហ៍ 

ទកទ់ងេទនឹងករែថទសុំខភាព ែដលេលកអ កេជឿថា្រត វករភា មៗ។ ពួកេគនឹងវយតៃម ស នភាពរបស់េលកអ ក 

េហយែណនាេំលកអ កអំពីទីកែន ងែដល្រត វេទរកករែថទែំដលេលកអ ក្រត វករ។ 

្របសិនេបេលកអ កមនិ្របាកដថាេតេលកអ កមានករណីសេ ង ះបនា ន ់ឬ្រត វករករែថទបំនា ន ់សូមទំនាកទំ់នង 

េសវបេ្រមសមាជិកតមរយៈេលខ 18554643571 (TTY: 711) េដម្បឲី្យេគភា បេ់ទកនេ់សវ្របឹក្សោេដយ 

គិលនុបដ ក។ ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន័ ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ 

និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ 

ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ក ុងនាមជាសមាជិក Health Net Cal MediConnect េលកអ កមាន

លទ ភាពចូលេ្រប្របាស់េសវសេ ង ះបនា នជួ់រមុខនិងពិនិត្យរកជំងឺ 24 េម៉ាងក ុងមយួៃថ  7 ៃថ ក ុងមយួសបា ហ៍។  

ករែថទ្ំរត វករបនា ន ់េនេពលេលកអ កស ិតេនេ្រកតំបនេ់សវរបស់គេ្រមាង 

េនេពលេលកអ កស ិតេនេ្រកតំបនេ់សវរបស់គេ្រមាង េលកអ ក្របែហលជាមនិអចទទួលករែថទពីំអ ក 

ផ ល់េសវែថទកំ ុងបណា ញបានេទ។ េនក ុងករណីេនះ គេ្រមាងេយងខ ុ ំនឹងរ៉បរ់ងេលករែថទ្ំរត វករបនា ន ់ែដល

េលកអ កទទួលបានពីអ កផ ល់េសវែថទណំាមយួ។ 

េសវែដល្រត វករជាបនា នែ់ដល្រត វបានទទួលេនខងេ្រកសហរដ អេមរកិអចនឹង្រត វបានចតទុ់កថាជាករណីសេ ង ះ

បនា នេ់នេ្រកមអត ្របេយាជនធ៍ានារ៉បរ់ងករណីសេ ង ះបនា ន/់ករណីបនា នទូ់ទងំពិភពេលក។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ករេ្រប្របាស់ករធានារ៉បរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់រែថទ ំ
សុខភាពេលកអ ក និងេសវធានារ៉បរ់ងេផ្សងេទៀត 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 75 ? 

 

សូមេមល «ករធានារ៉បរ់ងក ុងករណីសេ ង ះបនា ន/់ករណីបនា នទូ់ទងំពិភពេលក» េនក ុងតរងអត ្របេយាជន៍

េនក ុងជំពូកទី 4 ៃនកូនេសៀវេភេនះ។ 

H3 ករែថទអំំឡុងេពលមានេ្រគាះមហន រយ 

្របសិនេបអភបិាលរដ របស់េលកអ ក រដ េលខធិករសហរដ អេមរកិៃនេសវសុខភបិាលនិងមនុស្ស 

ឬ្របធានាធិបតីៃនសហរដ អេមរកិ្របកសភាពមហន រយ ឬភាពអសន េនក ុងតំបនភូ់មសិ ស េលកអ ក 

េនាះេលកអ កេនែតមានសិទ ិទទួលបានករែថទពំីគេ្រមាង Health Net Cal MediConnect ដែដល។ 

សូមចូលេទេគហទំពរ័េយងខ ុ ំស្រមាបព់ត័ម៌ានស ីពីរេបៀបទទួលបានករែថទចំបំាចក់ ុងអំឡុងេ្រគាះមហន រយែដលបា

ន្របកស mmp.healthnetcalifornia.com។  

ក ុងអំឡុងេ្រគាះមហន រយែដលបាន្របកស ្របសិនេបេលកអ កមនិអចេ្រប្របាស់អ កផ ល់េសវែថទកំ ុងបណា ញ 

បានេទ េយងខ ុ ំនឹងអនុ  តេលកអ កឲ្យទទួលករែថទពំីអ កផ ល់េសវ ែថទេំ្រកបណា ញេដយេលកអ កមនិេចញ 

ៃថ អ ីទងំអស់។ ្របសិនេបេលកអ កមនិអចេ្រប្របាស់ឱសថស នៃនបណា ញបានេទេនក ុងអំឡុងៃនេ្រគាះមហន  

រយែដលបាន្របកស េលកអ កនឹងអច្រត វបានផ ល់ឱសថមានេវជ ប  របស់េលកអ កេនឱសថស នេ្រក

បណា ញបាន។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមេមលជំពូកទី 5។ 

I.  េត្រត វេធ ដូចេម ច ្របសិនេបេលកអ ក្រត វបានគិតៃថ េដយផា ល់ស្រមាបេ់សវែដល្រត វ 

បានធានារ៉បរ់ងេដយគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ 

្របសិនេបអ កផ ល់េសវែថទេំចញវកិ យប្រតគិតៃថ ពីេលកអ កជំនួសឲ្យករេផ វេទកនគ់េ្រមាងវញិ េនាះេលកអ កគួរ 

េស សំុេយងខ ុ ំឲ្យបង ់ភាគចំែណកចូលរមួរបស់េយងខ ុ ំ េនក ុងវកិ យប្រតេនាះ។ 

េលកអ កមនិគួរបងវ់កិ យប្រតេនាះេដយខ ួនឯងេឡយ។ ្របសិនេបេលកអ កពិតជាបងេ់ហយែមន េនាះគេ្រមាងនឹងមនិ

អចទូទតស់ងេលកអ កវញិេនាះេឡយ។ 

្របសិនេបេលកអ កបានបងៃ់ថ ស្រមាបេ់សវែដលមានធានារ៉បរ់ងរបស់េលកអ ក ឬ្របសិនេបេលកអ កទទួលបាន 

វកិ យប្រត ស្រមាបត់ៃម េពញៃនេសវេវជ ស ស ែដលមានករធានារ៉បរ់ង សូមេមលជំពូកទី 7 េដម្បសិីក្សោែស ងយល់ 

នូវអ ីែដល្រត វេធ ។ 

http://mmp.healthnetcalifornia.com


េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ករេ្រប្របាស់ករធានារ៉បរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់រែថទ ំ
សុខភាពេលកអ ក និងេសវធានារ៉បរ់ងេផ្សងេទៀត 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 76 ? 

 

I1. អ ែីដល្រត វេធ ្របសិនេបេសវមនិ្រត វបានធានារ៉បរ់ងេដយគេ្រមាងរបស់េយង 

Health Net Cal MediConnect ធានារ៉បរ់ងេលេសវទងំអស់៖ 

• ែដល្រត វបានសេ្រមចថាចបំាចត់មែផ កេវជ ស ស  និង 

• ែដលមានក ុងតរងអត ្របេយាជនរ៍បស់គេ្រមាង (សូមេមលជំពូកទី 4) និង 

• ែដលេលកអ កទទួលបានេដយអនុវត តមវធិានៃនគេ្រមាងដូចខងេ្រកម។ 

 ្របសិនេបេលកអ កទទួលេសវែដលមនិបានរ៉បរ់ងេដយគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ េលកអ ក្រត វបងៃ់ថ េសវេពញេដយ

ខ ួនឯង។ 

្របសិនេបេលកអ កចងដ់ឹងថាេតេយងខ ុ ំបងេ់សវ ឬករែថទេំវជ ស ស ណាមយួ េនាះេលកអ កមានសិទ ិសកសួរ

េយងខ ុ ំ។ េលកអ កកម៏ានសិទ ិេស សំុ្របករេនះជាលយលក ណ៍អក្សរផងែដរ។ ្របសិនេបេយងខ ុ ំនិយាយថា មនិបង់

េសវរបស់េលកអ ក េនាះេលកអ ក មានសិទ ិប ឹងឧទ រណ៍ចំេពះេសចក ីសេ្រមចរបស់េយងខ ុ ំ។ 

ជំពូកទី 9 ពន្យល់ពីអ ីែដល្រត វេធ  ្របសិនេបេលកអ កចងឲ់្យេយងខ ុ ំរ៉បរ់ងេលបរកិ រ ឬេសវេវជ ស ស ។ ជំពូកេនះ  

កនឹ៏ង្របាបេ់លកអ កផងែដរនូវវធីិប ឹងឧទ រណ៍ចំេពះេសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ងរបស់េយងខ ុ ំ។ េលកអ ក 

កអ៏ចទូរស័ព េទកនេ់សវបេ្រមសមាជិកេដម្បសិីក្សោបែន មអំពីសិទ ិប ឹងឧទ រណ៍របស់េលកអ កផងែដរ។ 

េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ េសវខ ះៗ រហូតដល់ចំនួនកំណតជ់ាកល់កម់យួ។ ្របសិនេបេលកអ កេលសពីចំនួនកំណត ់

េនាះេលកអ កនឹង្រត វបងៃ់ថ េពញេដម្បទីទួលបាន្របេភទេសវបែន ម។ សូមទូរស័ព មកកនេ់សវសមាជិក 

េដម្បែីស ងយល់ពីចំនួនកំណត ់និងពីក្រមតិែដលជិតដល់ចំនួនកំណត។់ 

J.  ករធានារ៉បរ់ងៃនេសវែថទសុំខភាព េនេពលេលកអ កស ិតេនក ុងករសិក្សោ 

្រសវ្រជាវែផ កគ ីនិក 

J1. និយមនយ័ៃនករសិក្សោ្រសវ្រជាវែបបគ ីនិក 

ករសិក្សោ្រសវ្រជាវែផ កគ ីនិក (អចេហបានថា ករពិេសធនែ៍ផ កគ ីនិក) គឺជាដំេណ រករមយួែដលេវជ បណ ិ តេធ 
ពិេសធនេ៍ល្របេភទែថទសុំខភាព ឬឱសថថ ី។ េវជ បណ ិ តេស សំុអ កស ័្រគចិត ជួយ ដល់ករសិក្សោេនះ។ ្របេភទ



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ករេ្រប្របាស់ករធានារ៉បរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់រែថទ ំ
សុខភាពេលកអ ក និងេសវធានារ៉បរ់ងេផ្សងេទៀត 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 77 ? 

 

ៃនករសិក្សោេនះ ជួយ ឲ្យេវជ បណ ិ តសេ្រមចថាេត្របេភទៃនករែថទ ំសុខភាព ឬឱសថថ ីេនះ មានដំេណ រករ និង

មានសុវត ិភាពឬេទ។ 

េនេពល Medicare ឯកភាពេលករសិក្សោ្រសវ្រជាវែដលេលកអ កចងចូ់លរមួ មានមនុស្សែដលេធ ករេនក ុងករ

សិក្សោ្រសវ្រជាវេនះនឹងទកទ់ងមកកនេ់លកអ ក។ បុគ លេនាះ នឹង្របាបអ់ កអំពីករសិក្សោ្រសវ្រជាវ េហយពិនិត្យ

ថាេតេលកអ កមានលក ណៈសម្បត ិចូលរមួឬអត។់ េលកអ កអចចូលរមួក ុងករសិក្សោ្រសវ្រជាវេនះបាន 

លុះ្រតែតេលកអ កបំេពញនូវលក ខណ ត្រម វនានា។ េលកអ ក ក្៏រត វែតយល់ និងទទួលស ល់នូវអ ីែដលេលក 

អ ក្រត វេធ ស្រមាបក់រសិក្សោ្រសវ្រជាវេនះផងែដរ។ 

ខណៈេពលេលកអ កចូលរមួក ុងករសិក្សោ្រសវ្រជាវេនះ េលកអ កេនែតអចស ិតេនក ុងគេ្រមាងេយងខ ុ ំបានដែដល។ 

រេបៀបេនាះេលកអ កេនបន ទទួលករែថទពំីគេ្រមាងេយងខ ុ ំែដលមនិទកទ់ងនឹងករសិក្សោ្រសវ្រជាវេនះ។ 

្របសិនេបេលកអ កចងចូ់លរមួក ុងករសិក្សោ្រសវ្រជាវែផ កគ ីនិក ែដលឯកភាពេដយ Medicare េលកអ កមនិចបំាច ់

ទទួលករយល់្រពមពីេយងខ ុ ំ ឬពីអ កផ ល់េសវែថទបំឋមរបស់េលកអ កេឡយ។ អ កផ ល់េសវែថទ ំែដលផ ល់ករ 

ែថទដំល់េលកអ ក ែដលជាែផ កមយួៃនករសិក្សោ្រសវ្រជាវេនះ មនិចបំាចជ់ាអ កផ ល់េសវែថទកំ ុងបណា ញេឡយ។ 

េលកអ កចបំាច្់រត វ្របាបេ់យងខ ុ ំ មុនេពលែដលេលកអ កចបេ់ផ មចូលរមួក ុងករសិក្សោ្រសវ្រជាវែផ កគ ីនិក។ 

្របសិនេបេលកអ កមានបំណងចងចូ់លរមួក ុងករសិក្សោ្រសវ្រជាវែផ កគ ីនិក េលកអ ក ឬអ កស្រមបស្រម លករែថទំ

របស់េលកអ កគប្បទំីនាកទំ់នងមកកនេ់សវសមាជិកេដម្បឲី្យេយងខ ុ ំដឹងថា េលកអ កនឹងចូលរមួក ុងករពិេសធន ៍

ែផ កគ ីនិក។ 

J2. ករបងៃ់ថ េសវ េនេពលេលកអ កស ិតេនក ុងករសិក្សោ្រសវ្រជាវែបបគ ីនិក 

្របសិនេបអ កស ័្រគចិត ស្រមាបក់រសិក្សោ្រសវ្រជាវគ ីនិកែដល Medicare ឯកភាពយល់្រពម េនាះេលកអ កនឹងមនិ 

បងៃ់ថ អ ីទងំអស់ស្រមាបេ់សវែដល្រត វបានរ៉បរ់ងេនេ្រកមករសិក្សោេហយ Medicare នឹងបងៃ់ថ ស្រមាបេ់សវ

ែដល្រត វបានរ៉បរ់ងេនេ្រកមករសិក្សោកដូ៏ចជាតៃម ចំណាយេទៀងទតជ់ា្របចែំដលពកព់ន័ ជាមយួករែថទរំបស់

េលកអ ក។ េពលណាេលកអ កចូលរមួេនក ុងករសិក្សោ្រសវ្រជាវែដល Medicare ឯកភាពយល់្រពម េលកអ ក្រត វ 

បានរ៉បរ់ងស្រមាបសឹ់ង្រគបប់រកិ រ និងេសវទងំអស់ែដលេលកអ កទទួលបានជាែផ កមយួៃនករសិក្សោ។ េនះ រមួមាន ៖ 

• បន ប ់និងអហរស្រមាបក់រស្រមាកក ុងមន ីរេពទ្យែដល Medicare នឹងបងជូ់នេទះបីជាេលកអ កមនិ

ចូលរមួក ុងករសិក្សោកេ៏ដយ។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ករេ្រប្របាស់ករធានារ៉បរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់រែថទ ំ
សុខភាពេលកអ ក និងេសវធានារ៉បរ់ងេផ្សងេទៀត 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 78 ? 

 

• ករវះកត ់ឬទ្រមងក់រេវជ ស ស េផ្សងេទៀតែដលជាែផ កមយួៃនករសិក្សោ្រសវ្រជាវេនះ។ 

• ករព្យោបាលេលផលបះ៉ពល់បនា បប់ន្ស ំនិងប  ស ុគស ញនានាៃនករែថទថំ ី។ 

្របសិនេបេលកអ កចូលរមួក ុងករសិក្សោមយួែដល Medicare មនិបានឯកភាព េនាះេលកអ កនឹង្រត វបងៃ់ថ ណាមយួ

ស្រមាបក់រចូលរមួករសិក្សោ្រសវ្រជាវេនះ។ 

J3. ករែស ងយល់បែន ម  អំពីករសិក្សោ្រសវ្រជាវែបបគ ីនិក 

េលកអ កអចសិក្សោបែន មអំពីករចូលរមួក ុងករសិក្សោ្រសវ្រជាវែបបគ ីនិកេដយអន «Medicare & 

ករសិក្សោ្រសវ្រជាវែបបគ ីនិក» េនេលេគហទំពរ័ Medicare ៖ 

(https://www.medicare.gov/Pubs/pdf/02226MedicareandClinicalResearchStudies.pdf)។ 

េលកអ កកអ៏ចទូរស័ព ផងែដរមកកន ់1800MEDICARE (18006334227) 24 េម៉ាងក ុងមយួៃថ   

7 ៃថ ក ុងមយួសបា ហ៍។ អ កេ្រប្របាស់ TTY គួរេហេទកនេ់លខ 18774862048។ 

K.  រេបៀបែដលេសវែថទសុំខភាពរបស់េលកអ ក្រត វបានធានារ៉បរ់ង 

េនេពលេលកអ កទទួលករែថទេំនក ុងស បន័ែថទសុំខភាពតមែបបសសនា 

ែដលគា នលក ណៈេវជ ស ស  

K1. និយមនយ័ៃនមណ លែថទសុំខភាពតមែបបសសនាែដលគា នលក ណៈេវជ ស ស  

មណ លែថទសុំខភាពតមែបបសសនាែដលគា នលក ណៈេវជ ស ស  គឺជាទីកែន ងមយួែដលផ ល់ករែថទសុំខភាព 

ែដលជាធម ត េលកអ កទទួលេនក ុងមន ីរេពទ្យ ឬេនក ុងមន ីរែថទេំដយជំនាញ។ ្របសិនេបករទទួលករែថទ ំ

េនក ុងមន ីរេពទ្យ ឬមន ីរែថទជំំនាញ គឺជាករ្របឆាងំនឹងជំេនឿសសនារបស់េលកអ ក េយងខ ុ ំនឹងរ៉បរ់ងេលករែថទេំន

ក ុងមណ លែថទសុំខភាពតមែបបសសនា ែដលគា នលក ណៈេវជ ស ស ។  

េលកអ កអចេ្រជសេរ សទទួលករែថទសុំខភាពបាន្រគបេ់ពលេដយមូលេហតុណាមយួ។ អត ្របេយាជនេ៍នះ គឺ

ស្រមាបែ់តេសវែថទកំ ុងមន ីរេពទ្យ Medicare Part A ប៉ុេណា ះ (េសវែថទសុំខភាពមនិតមែបបេវជ ស ស )។ 

Medicare នឹងបងែ់តេសវែថទសុំខភាព មនិតមែបបេវជ ស ស  ែដលផ ល់េដយមណ លែថទសុំខភាពតម 

ែបបសសនាែដលគា នលក ណៈេវជ ស ស ប៉ុេណា ះ។ 

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


េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ករេ្រប្របាស់ករធានារ៉បរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់រែថទ ំ
សុខភាពេលកអ ក និងេសវធានារ៉បរ់ងេផ្សងេទៀត 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 79 ? 

 

K2. ករទទលួបានករែថទពំីស បន័ែថទសុំខភាពែបបសសនាមនិែមនេវជ ស ស  

េដម្បទីទួលករែថទពីំមណ លែថទសុំខភាពតមែបបសសនាែដលគា នលក ណៈេវជ ស ស  េលកអ ក្រត វែតចុះ 

ហត េលខេលឯកសរផ ូវច្បោបម់យួែដលឯកសរេនាះសរេសរថា េលកអ កជំទស់នឹងករទទួលយកករព្យោបាល

តមែបបេវជ ស ស ែដល «្រត វបានរបប់  ូ ល»។ 

• ករព្យោបាលេវជ ស ស ែដល «្រត វបានរ៉បប់  ូ ល» គឺជាករែថទណំាមយួែដលស ័្រគចិត  និងមនិត្រម វ 

េដយច្បោបស់ហពន័  ច្បោបរ់ដ  ឬច្បោបមូ់លដ ន។ 

• ករព្យោបាលេវជ ស ស ែដល «មនិរមួប  ូ ល» គឺជាករែថទណំាមយួែដលមនិស ័្រគចិត  និងត្រម វ េដយច្បោប់

សហពន័  ច្បោបរ់ដ  ឬច្បោបមូ់លដ ន។ 

េដម្បទីទួលកររ៉បរ់ងពីគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ ករែថទែំដលេលកអ កទទួលពីមណ លែថទសុំខភាពតមែបប

សសនាែដលគា នលក ណៈេវជ ស ស ្រត វែតបំេពញនូវលក ខណ ដូចខងេ្រកម៖ 

• សមា រៈបរកិ រែដលផ ល់ករែថទ្ំរត វែតមានករប  កព់ី Medicare។ 

• ករធានារ៉បរ់ងេលេសវរបស់គេ្រមាងេយងខ ុ ំ្រត វបានក្រមតិចំេពះករែថទកំ ុងលក ណៈមនិែមនសសនា។  

• ្របសិនេបេលកអ កទទួលេសវែដលផ ល់ជូនេលកអ កេដយមណ លេនះ េនក ុងមន ីរែថទមំយួេនាះ 

លក ខណ ខងេ្រកមនឹង្រត វអនុវត  ៖ 

o េលកអ ក្រត វែតមានស នភាពសុខភាព ែដលអនុ  តឲ្យេលកអ កទទួលេសវធានារ៉បរ់ងស្រមាប់

ករែថទសុំខភាពេនក ុងមន ីរេពទ្យ ឬករែថទជំំនាញេនក ុងមន ីរែថទ។ំ 

o េលកអ ក្រត វែតទទួលករឯកភាពពីេយងខ ុ ំ មុនេពលែដលេលកអ ក្រត វបានអនុ  តឲ្យចូល

ស្រមាកក ុងមណ លេនាះ េបមនិដូេច ះេទ ករស្រមាករបស់េលកអ កមនិ្រត វបានរ៉បរ់ងេឡយ។ 

មានករធានារ៉បរ់ងឥតមានកំណតស់្រមាបអ់ត ្របេយាជនេ៍នះ ដរបណាេលកអ កបំេពញបាន្រគបេ់ទតមលក ខណ  

ទមទរ ត្រម វខងេល។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ករេ្រប្របាស់ករធានារ៉បរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់រែថទ ំ
សុខភាពេលកអ ក និងេសវធានារ៉បរ់ងេផ្សងេទៀត 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 80 ? 

 

L.  បរកិ រេវជ ស ស េ្របជាបប់ានយូរ (DME) 

L1. DME ក ុងនាមជាសមាជិកមា កៃ់នគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ

DME មាននយ័ថាជាទំនិញជាកល់កម់យួចំនួន ែដល្រត វបានប  ទិញេដយអ កផ ល់េសវែថទសំ្រមាបេ់្រប្របាស់េន 

េគហដ នផា ល់របស់េលកអ ក។ ឧទហរណ៍ៃនទំនិញទងំេនះមានដូចជា េកអីរញុ េឈឆា ម្រចត ់្របពន័ ពូកែដលេ្រប 

ថាមពល ករផ តផ់ ងស់្រមាបជ់ំងឺទឹកេនាមែផ ម ែ្រគមន ីរេពទ្យែដល្រត វបានប  ទិញេដយអ កផ ល់េសវែថទសំ្រមាប ់

េ្របេនេគហដ ន ឧបករណ៍បូម (intravenous (IV) infusion pumps) ឧបករណ៍បេង តពក្យសម  ីបរកិ រនិងករផ ត ់

ផ ងអុ់កសីុែសន ឧបករណ៍លម តិឲ្យផង ់(Nebulizer) និងេជងទបស់្រមាបេ់ដរ។ 

េលកអ កជានិច កលនឹងកនក់បប់រកិ រទងំេនះ ដូចជា ៖ អវយវៈសិប្បនិម តិ។  

េនក ុងែផ កេនះ េយងខ ុ ំពិភាក្សោអំពី DME ែដលេលកអ ក្រត វែតជួល។ ក ុងនាមជាសមាជិកមា កៃ់ន 

Health Net Cal MediConnect េលកអ កអចទទួលបានកម សិទ ិេល DME ដរបណាវមានភាពចបំាច់

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

ករអនុ  ត េរៀបចំ និងស្រមបស្រម លពី PCP របស់េលកអ ក ្រក មករងរេវជ ស ស  និង/ឬ 

Health Net Cal MediConnect។ សូមទូរសព មកេសវបេ្រមសមាជិក Health Net Cal MediConnect 

តមរយៈេលខ 18554643571 (TTY: 711) េដម្បែីស ងយល់អំពីលក ខណ ត្រម វស្រមាបក់រកនក់ប ់

ឬករជួលបរកិ រេវជ ស ស េ្របជាបប់ានយូរ និងឯកសរែដលេលកអ ក្រត វផ ល់។ ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់

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

េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។  

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

ទូរស័ព េទេសវបេ្រមសមាជិកេដម្បែីស ងយល់អំពីលក ខណ ត្រម វែដលេលកអ ក្រត វបំេពញ និង្រកដសស មែដល 

េលកអ ក្រត វករផ ល់។ 

េបេលកអ កទមទរភាពជាមា ស់កម សិទ ិេទេលបរកិ រេវជ ស ស េ្របជាបប់ានយូរ ខណៈែដលេលកអ កជាសមាជិក 

ៃនគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំេហយបរកិ រត្រម វឲ្យមានករែថទ ំេពលេនាះេលកអ កផ ល់េសវ្រត វបានអនុ  តឲ្យេចញ 

វកិ យប្រតេទេលៃថ ៃនករជួសជុល។ 

 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 3៖ ករេ្រប្របាស់ករធានារ៉បរ់ងរបស់គេ្រមាងស្រមាបក់រែថទ ំ
សុខភាពេលកអ ក និងេសវធានារ៉បរ់ងេផ្សងេទៀត 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 81 ? 

 

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

Medicare Advantage 

េនក ុងកម វធីិ Original Medicare អ កែដលជួល DME ្របេភទណាមយួ នឹងក យជាមា ស់វេ្រកយពីរយៈេពល 

13 ែខ។ េនក ុងគេ្រមាង Medicare Advantage គេ្រមាងអចកំណតចំ់នួនែខែដលអ ក្រត វែតជួល DME 

្របេភទជាកល់ក ់មុននឹងពួកេគក យជាមា ស់វបាន។ 

កំណតស់មា ល់៖ េលកអ កអចរកេមលនិយមនយ័ៃនគេ្រមាង Original Medicare និង Medicare Advantage 

េនក ុងជំពូកទី 12។ េលកអ កែស ងរកពត័ម៌ានបែន មអំពីគេ្រមាងទងំេនះេនក ុងេសៀវេភែណនា ំMedicare & You 

2020 បានផងែដរ។ េបសិនជាេលកអ កមនិមានកូនេសៀវេភេនះេទ េលកអ កអចទទួលវបានតមេគហទំពរ័ 

Medicare ែដលមានអសយដ ន (http://www.medicare.gov) ឬ េដយទូរសព េទ 1800MEDICARE 

(18006334227), 24 េម៉ាងក ុងមយួៃថ  7 ៃថ ក ុងមយួសបា ហ៍។ អ កេ្រប្របាស់ TTY គួរទូរស័ព េទកនេ់លខ 

18774862048។  

េលកអ កនឹង្រត វេធ ករបងៃ់ថ ចំនួន 13 ដងជាប់ៗ គា េ្រកមគេ្រមាង Original Medicare ឬេលកអ កនឹង្រត វេធ ករបង ់

ៃថ មយួចំនួនជាប់ៗ គា ែដលកំណតេ់ដយគេ្រមាង Medicare Advantage េដម្បកីនក់បប់រកិ រ DME េបសិនជា៖ 

• េលកអ កមនិទនប់ានក យជាមា ស់កម សិទ ិេលបរកិ រ DME េនាះេទ ខណៈេពលេលកអ កស ិតេនក ុង

គេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ និង  

• េលកអ កចកេចញពីគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ េហយទទួលបានអត ្របេយាជន ៍Medicare របស់េលកអ កេន 
េ្រកគេ្រមាងសុខភាពណាមយួេនក ុងកម វធីិ Original Medicare ឬគេ្រមាង Medicare Advantage។  

្របសិនេបេលកអ កបានេធ ករទូទត្់របាកស់្រមាបមុ់ខទំនិញ DME េនេ្រកម Original Medicare ឬគេ្រមាង 

Medicare Advantage មុនេពលែដលេលកអ កចូលរមួក ុងគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ េនាះករចំណាយរបស់ Original 
Medicare ឬ Medicare Advantage ទងំអស់េនាះមនិរបប់  ូ ល ថាជាករចំណាយែដលេលកអ ក្រត វេធ  
បនា បពី់ករចកេចញពីគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំេឡយ។  

េលកអ កនឹង្រត វេធ ករបងៃ់ថ ចំនួន 13 ដងជាប់ៗ គា េ្រកមកម វធីិ Original Medicare ឬបងៃ់ថ ក ុងចំនួនមយួជា 

ប់ៗ គា ែដលកំណតេ់ដយគេ្រមាង Medicare Advantage េដម្បកីនក់បប់រកិ រ DME។ 

គា នករេលកែលងចំេពះករណីេនះ េនេពលែដលេលកអ ក្រតឡបម់កកនក់ម វធីិ Original Medicare ឬគេ្រមាង 

Medicare Advantage វញិេទ។ 

http://www.medicare.gov/


េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect  

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 82 ? 

 

ជំពូកទ 4 ៖ តរងអត្រប េយាជន ៍ី

េសចក ីេផ ម 

ជំពូកេនះ្របាបេ់លកអ កអំពីេសវែដល Health Net Cal MediConnect ធានារ៉បរ់ង និងកររតឹបន ឹង ឬករដកក់្រមតិ 

ណាមយួេលេសវទងំេនាះ។ វក្៏របាបេ់លកអ កអំពីអត ្របេយាជនែ៍ដលមនិ្រត វបានធានារ៉បរ់ងេ្រកមគេ្រមាងរបស់ 

េយងខ ុ ំផងែដរ។ ពក្យគន ឹះ និងនិយមនយ័របស់ពក្យទងំេនះ េលចេឡងតមលំដបអ់ក្សរ្រកមេនក ុងជំពូកចុងេ្រកយ 

ៃនេសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក។   
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េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តរងអត ្របេយាជន ៍

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 83 ? 

 

A. េសវែដលបានធានារ៉បរ់ងរបស់េលកអ ក  

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

យល់ផងែដរអំពីេសវែដលមនិ្រត វបានធានារ៉បរ់ង។ ពត៌ម័ានស ីពីអត ្របេយាជនឱ៍សថ គឺមានេនក ុងជំពូកទី 5។ 

ជំពូកេនះ កប៏ានពន្យល់ផងែដរនូវលក ខណ កំណតេ់នេលេសវមយួចំនួន។ 

េដយសរេលកអ កបានទទួលជំនួយពី MediCal េលកអ កមនិបងៃ់ថ អ ីទងំអស់ស្រមាបេ់សវែដលមានករធានារ៉ប់

រងរបស់េលកអ ក ដរបណាេលកអ កេគារពតមវធិាននានារបស់គេ្រមាង។ សូមេមលជំពូកទី 3 ស្រមាបព់ត័ម៌ានលម តិ 

អំពីវធិាននានារបស់គេ្រមាងធានារ៉បរ់ង។  

្របសិនេបេលកអ ក្រត វករជំនួយក ុងករយល់ដឹងថាេសវអ ីែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ង សូមទូរសព េទកនអ់ ក

ស្រមបស្រម លែថទរំបស់េលកអ ក និង/ឬ ែផ កេសវបេ្រមសមាជិក តមរយៈេលខ 18554643571 (TTY:711), 

ចបពី់េម៉ាង 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 គឺឥតគិតៃថ ។ 

B. ច្បោប្់របឆាងំនឹងអ កផ ល់េសវែថទែំដលគិតៃថ េសវពីេលកអ ក 

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

ស្រមាបេ់សវែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ងេនាះេឡយ។ េយងខ ុ ំបងៃ់ថ ជូនអ កផ ល់េសវកម េយងខ ុ ំេដយផា ល់ េហយេយងខ ុ ំ

ករពរេលកអ កពីរល់ករគិតកៃ្រមណាមយួ។ ចំណុចេនះ គឺជាករពិតេបេទះបីជា េយងខ ុ ំបងៃ់ថ ជូនអ កផ ល់េសវ 

ែថទតិំចជាងេលកអ កផ ល់េសវែថទគិំតៃថ េសវកេ៏ដយ។ 

េលកអ កនឹងមនិទទួលបានវកិ យប្រតពីអ កផ ល់េសវែថទសំ្រមាបេ់សវែដលមានធានារ៉បរ់ងេនាះេឡយ។ 

្របសិនេបេលកអ កពិតជាបានទទួលវកិ យប្រតែមន សូមេមល ជំពូកទី 7 ឬេហទូរស័ព មកកនេ់សវបេ្រមសមាជិក។ 

 C. តរងអត ្របេយាជនរ៍បស់គេ្រមាងេយងខ ុ ំ 

តរងអត ្របេយាជនេ៍នះ ្របាបេ់លកអ កថាេតេសវមយួណាែដលគេ្រមាងបងៃ់ថ ជូន។ វបានរយនាម្របេភទ

េសវតមលំដបេ់រៀងព្យ  នៈ និងែថមទងំពន្យល់ពីេសវែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ង។  



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តរងអត ្របេយាជន ៍

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 84 ? 

 

េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ស្រមាបេ់សវែដលមានេនក ុងតរងអត ្របេយាជនែ៍តប៉ុេណា ះ េនេពលែដលបំេពញបានតមវធិាន

ដូចតេទេនះ។ េលកអ កមនិបងៃ់ថ អ ីេឡយស្រមាបេ់សវែដលមានរយនាមេនក ុងតរងអត ្របេយាជន ៍ដរបណា

េលកអ កបំេពញបាន្រគបត់មលក ខណ ទមទរត្រម វៃនករធានារ៉បរ់ង ែដលបានេរៀបរបខ់ងេ្រកម។ 

• េសវកម ែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ងរបស់ Medicare និង MediCal របស់អ ក្រត វែតផ ល់ជូនេទតមច្បោប ់

ែដលកំណតេ់ឡងេដយ Medicare និង MediCal។ 

• េសវទងំេនាះ (រមួមានករែថទេំវជ ស ស , សុខភាពឥរយិាបថ និងេសវកម ទកទ់ងនឹងករេ្រប្របាស់

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

េវជ ស ស ។ ចបំាចត់មលក ណៈេវជ ស ស មាននយ័ថា េលកអ ក្រត វករេសវេដម្បបីង រ េធ េរគវនិិច យ័ 

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

ករែថទ ំែដលេលកអ កមនិចបំាចចូ់លមន ីរេពទ្យ ឬមន ីរែថទ។ំ វកម៏ាននយ័ផងែដរថា េសវ បរកិ រផ តផ់ ង ់ 

ឬឱសថែដលបំេពញតមបទដ នអនុវត ែផ កេវជ ស ស  ែដលអចទទួលយកបាន។ េសវមយួ 

ចបំាចត់មលក ណៈេវជ ស ស  េនេពលែដលវសមេហតុផល និងចបំាចេ់ដម្បកីរពរអយុជីវតិ 

េដម្បបីង រជំងឺសំខន់ៗ  ឬពិករភាពធ នធ់ រ ឬេដម្បបីន យករឈចឺបធ់ នធ់ រ។  

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

គឺជាអ កផ ល់េសវែថទែំដលេធ ករជាមយួេយងខ ុ ំ។ េនេស រ្រគបក់រណីទងំអស់ េយងខ ុ ំនឹងមនិបងៃ់ថ េល
ករែថទែំដលេលកអ កទទួលពីអ កផ ល់េសវេ្រកបណា ញេឡយ។ ជំពូកទី 3 មានពត៌ម័ានបែន មស ីពី

ករេ្រប្របាស់អ កផ ល់េសវែថទកំ ុង និងេ្រកបណា ញ។ 

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

របស់េលកអ ក។ េនក ុងករណីភាគេ្រចន PCP របស់េលកអ ក្រត វបានផ ល់ករឯកភាពដល់េលកអ ក 

មុននឹងេលកអ កអចជួបអ កេផ្សងែដលមនិែមនជា PCP របស់អ ក ឬទទួលេសវពីអ កផ ល់េសវែថទ ំ

េផ្សងេទៀតេនក ុងបណា ញរបស់គេ្រមាង។ េនះេហថា ករប  ូ នបន ។ ជំពូកទី 3 មានពត៌ម័ានបែន មស ីពី

ករទទួលបានករប  ូ ន និងពន្យល់ពីេពលណាែដលអ កមនិ្រត វករករប  ូ ន។ 

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

PCP េលកអ ក។ សូមេមលជំពូកទី 3 ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តរងអត ្របេយាជន ៍

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 85 ? 

 

• េសវកម មយួចំនួនៃនេសវែដល្រត វបានរយនាមេនក ុងតរងអត ្របេយាជន្៍រត វបានធានារ៉បរ់ង ែតក ុងករណី

ែដលេវជ បណ ិ ត ឬអ កផ ល់េសវែថទេំទៀតក ុងបណា ញរបស់េលកអ កទទួលបានករឯកភាពជពីេយងខ ុ ំែត 

ប៉ុេណា ះ។ េនះេហថាករអនុ  តជាមុន។ េសវែដលបានធានារ៉បរ់ងែដល្រត វករករអនុ  តជាមុន្រត វបាន 

សមា ល់េដយអក្សរេ្រទតេនក ុងតរងអត ្របេយាជន។៍ 

• រល់េសវែថទលំក ណៈបង រទងំអស់ គឺឥតគិតៃថ ។ អ កនឹងេឃញរបូែផ េប៉ាមេនះ  េនជាបនឹ់ងេសវ

កម ែថទលំក ណៈបង រេនក ុងតរងអត ្របេយាជន។៍ 

o Care Plan Optional (CPO) ជាេសវកម ែដលមានេនក ុង ែផនករែថទជំាលក ណៈបុគ លរបស់ 
េលកអ ក។ េសវកម ទងំេនះជួយ េលកអ កយ៉ាងខ ងំេនេគហដ ន ដូចជា ចំណីអហរ ជួយ េលកអ ក 

ឬេមលែថេលកអ ក ឬដូចជារបាងំករពរ និងេ្រជាមែ្រជងេលកអ ក។ េសវកម ទងំេនះអចជួយ ឲ្យ 
េលកអ ករស់េនេដយឯករជ្យខ ងំជាងមុន ប៉ុែន មនិែមនស្រមាបជ់ំនួសេសវកម  និងករគា្ំរទរយៈ 
េពលយូរអែង ង (LTSS) ែដលេលកអ កទទួលបានករអនុ  តពី MediCal េនាះេទ។ 

ឧទហរណ៍ៃនេសវ CPO ែដល Health Net Cal MediConnect ធា បប់ានផ ល់ជូនមានេសវដឹក 
ជ  ូ នអហររហូតដល់ 2 សបា ហ៍េ្រកយេចញពីមន ីរេពទ្យជាមយួនឹងអ កលកែ់ដលជាបក់ិច សន្យោ 

អហរស្រមាបម់ា យ អ កកំដរ្រគ សរហូតដល់ 24 េម៉ាងេរៀងរល់ 6 ែខ និងេសវពិេសសស្រមាប្់រក ម 

(SSG) ែដលករសួរសុខទុក តមផ ះ្រត វបានកំណតេ់ពល និងេធ េឡងក ុងេគាលបំណងភា បទំ់នាក ់
ទំនងសមាជិក្រគ សរេទនឹងធនធានសហគមន។៍ េបេលកអ ក្រត វករជំនួយ ឬចងែ់ស ងយល់ 
បែន មពីេសវកម  CPO សូមេធ ករទកទ់ងេទអ កស្រមបស្រម លករែថទរំបស់េលកអ ក។ 
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18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
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D. តរងអត ្របេយាជន ៍

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុបំងៃ់ថ ជូន 

 
ករ្រត តពិនិត្យរកជំងឺរកីសរៃសអកែទេពះ 

េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូនមយួេលកស្រមាបក់រពិនិត្យេអកូស ស ចំេពះមនុស្សែដល្របឈមនឹងហនិភយ័។ 

គេ្រមាងធានារ៉បរ់ងែតករពិនិត្យរកជំងឺេនះប៉ុេណា ះ ្របសិនេបេលកអ កមានកត ហនិភយ័ជាកល់កខ់ ះៗ 

និង្របសិនេបេលកអ កទទួលបានករប  ូ នបន ស្រមាបក់រពិនិត្យេនះពី្រគ េពទ្យ ជំនួយករ្រគ េពទ្យ 

េពទ្យអនុេវជ បណ ិ ត ឬគិលនុបដ កឯកេទសគ ីនិកស ស ែតប៉ុេណា ះ។  

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនឹង្រត វករេដម្បទីទួលបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុង

ករណីសេ ង ះបនា ន។់ 

 ករចកម់ ុលវទិ្យោស ស  

េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូនស្រមាបេ់សវចកម់ ុលវទិ្យោស ស ែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រករហូតដល់ពីរដងក ុងរយៈ 

េពលមយួែខ្រប្រកតីទិនណាមយួកប៏ាន ឬកនែ់តញឹកញាបជ់ាងេនះ្របសិនេបករចកម់ ុលវទិ្យោស ស 

ទងំេនះចបំាចែ់ផ កេវជ ស ស ។ 

 ករ្រត តពិនិត្យរកជំងឺ និងករ្របឹក្សោេយាបល់ចំេពះករេ្របេ្រគ ង្រសវងឹខុស្រប្រកតី 

េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូនស្រមាបក់រ្រត តពិនិត្យរកករេ្រប្របាស់េ្រគ ង្រសវងឹខុស ្រប្រកតី(SBIRT) មយួេលក

ស្រមាបម់នុស្សេពញវយ័ ែដលេ្រប្របាស់េ្រគ ង្រសវងឹខុស្រប្រកតី ប៉ុែន មនិែមនេញ នេ្រគ ង្រសវងឹេឡយ។ 

េនះ បូករមួទងំ ស ីមានគភ៌ផងែដរ។ 

្របសិនេបេលកអ ក្រត តពិនិត្យរកេឃញថា វជិ មានស្រមាបក់រេ្រប្របាស់េ្រគ ង្រសវងឹខុស្រប្រកតីែមនេនាះ 

េលកអ កអចទទួលបាននូវករជួប្របឹក្សោេយាបល់មយួទល់នឹងមយួេដយសេង បៗ រហូតដល់បនួេលក 

ក ុងមយួឆា ំៗ  (្របសិនេបេលកអ កមានលទ ភាព េហយមានស រតីភ សឺ ង អំឡុងេពលៃនករ្របឹក្សោ 

េយាបល់) ជាមយួអ កផ ល់េសវែថទបំឋម ឬ្រគ េពទ្យែដលមានលក ណៈសម្បត ិ្រគប្់រគានេ់នក ុងបរបិទ 

ែថទបំឋម។ 
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្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
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េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុបំងៃ់ថ ជូន 

 េសវរថយន សេ ង ះ 

េសវសេ ង ះែដលបានធានារ៉បរ់ងមានដូចជាេសវសេ ង ះេនេលដី យន េហះ ឧទ មា ច្រក។ 

រថយន សេ ង ះនឹងដឹកនាអំ កេទកនក់ែន ងជិតបំផុត ែដលអចផ ល់ករែថទដំល់េលកអ កបាន។  

ស នភាពរបស់អ ក្រត វែតមានសភាពធ នធ់ រសមល ម្រគប្់រគានែ់ដលថាវធីិដៃទេទៀតក ុងករេទកន់

កែន ងែថទអំចនឹង្របថុយ្របថានជីវតិ ឬសុខភាពរបស់េលកអ ក។ េសវរថយន សេ ង ះស្រមាបក់រណី

េផ្សងដៃទេទៀត្រត វែតឯកភាពេដយេយងខ ុ ំ។ 

ក ុងករណីែដល មនិែមនជាករណីសេ ង ះបនា ន ់េយងខ ុ ំ អចនឹងបងៃ់ថ ស្រមាបរ់ថយន សេ ង ះ។ ស ន

ភាពេលកអ ក្រត វែតធ នធ់ រសមល ម្រគប្់រគានែ់ដលថាវធីិដៃទេទៀតក ុងករេទកនក់ែន ងែថទអំច្របថុយ

ជីវតិ ឬសុខភាពេលកអ ក។  

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនឹង្រត វករេដម្បទីទួលបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុង

ករណីសេ ង ះបនា ន។់  

 ករជួបពិេ្រគាះសុខុមាលភាព្របចឆំា  ំ

េលកអ កអចទទួលបានករ្រត តពិនិត្យសុខភាព្របចឆំា ។ំ េនះ គឺេដម្បបីេង ត ឬេធ បច ុប្បន ភាពេល
គេ្រមាងែថទបំង រសុខភាព េដយែផ កេលកត ហនិភយ័នាេពលបច ុប្បន របស់េលកអ ក។ 

េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូនស្រមាបេ់សវេនះ ចំនួនមយួដងេរៀងរល់ 12 ែខម ង។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តរងអត ្របេយាជន ៍

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 88 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុបំងៃ់ថ ជូន 

 ករវស់ែវងម៉ាស់ឆ ឹង 

េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូន ស្រមាបទ់្រមងក់រជាកល់កម់យួចំនួនស្រមាបស់មាជិកែដលមានលក ណៈសម្បត ិ
្រគប្់រគាន ់(តមធម តគឺជាបុគ លណាមា កែ់ដល្របឈមនឹងករបាតប់ងម៉់ាស់ឆ ឹង ឬជំងឺឆ ឹងពុកេស ង)។ 

ទ្រមងក់រទងំេនះ កំណតអ់ត ស  ណម៉ាស់ឆ ឹង ែស ងរកករបាតប់ងឆ់ ឹង ឬែស ងរកឲ្យេឃញនូវគុណភាព

ឆ ឹង។  

េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូនស្រមាបេ់សវេនះ មយួដងេរៀងរល់ 24 ែខ ឬកនែ់តញឹកញាបជ់ាងេនះ ្របសិនេបវ

មានភាពចបំាចែ់ផ កេវជ ស ស ។ េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូនផងែដរស្រមាបេ់វជ បណ ិ តឲ្យពិនិត្យេមល និង

ផ ល់េយាបល់ពីលទ ផល។ 

េលកអ កគួរពិភាក្សោជាមយួអ កផ ល់េសវែថទរំបស់េលកអ កេដម្បទីទួលបានករប  ូ នបន ។ 

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនឹង្រត វករេដម្បទីទួលបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុង

ករណីសេ ង ះបនា ន។់ 

 ករ្រត តពិនិត្យរវរកជំងឺមហរកីសុដន ់(ករថតពិនិត្យសុដន)់ 

េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូនស្រមាបេ់សវដូចខងេ្រកម៖ 

• ករថតពិនិត្យសុដនយ់កជាទិន នយ័េគាលម ងេនចេនា ះអយុ 35 ឆា នំងិ 39 ឆា ។ំ 

• ករថតករថតពិនិត្យសុដនេ់រៀងរល់ 12 ែខម ងស្រមាប ់ស ីែដលមានអយុ 40 ឆា នំងិេលសពីេនះ។ 

• ករពិនិត្យសុដនែ់បបគ ីនិកស ស ម ង េរៀងរល់ 24 ែខ។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តរងអត ្របេយាជន ៍

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 89 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុបំងៃ់ថ ជូន 

 េសវស រលទ ភាពពលកម េបះដូង 

េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូនស្រមាបេ់សវស រលទ ភាពពលកម េបះដូង ដូចជាលំហត្់របាណ, ករអបរ់សុំខភាព 

និងករ្របឹក្សោេយាបល់។ សមាជិក្រត វែតមាន្រគបល់ក ខណ មយួចំនួន ជាមយួនឹងករប  ូ នរបស់េវជ 

បណ ិ ត។  

េយងខ ុ ំករ៉៏បរ់ងផងែដរនូវកម វធីិស រលទ ភាពពលកម េបះដូង្របពលលក ណៈ ែដលមានលក ណៈ 

ខ ងំក ជាងកម វធីិស រលទ ភាពពលកម េបះដូង។ 

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនឹង្រត វករេដម្បទីទួលបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុង

ករណីសេ ង ះបនា ន។់ 

 ករជួបពិេ្រគាះេដម្បកីតប់ន យហនិភយ័ជំងឺេបះដូងសរៃសឈម (េបះដូង) (ករព្យោបាលស្រមាបជំ់ងឺេបះដូង) 

េយងខ ុ ំបងៃ់ថ ជូនស្រមាបក់រជួបពិេ្រគាះម ងក ុងមយួឆា  ំឬេ្រចនជាងេនះេបចបំាច ់ជាមយួអ កផ ល់េសវ 

ែថទសុំខភាពបឋមរបស់េលកអ ក េដម្បជួីយ បន យហនិភយ័ជំងឺេបះដូងរបស់េលកអ ក។ 

ក ុងអំឡុងករជួបពិេ្រគាះេនះ េវជ បណ ិ តរបស់េលកអ កអចនឹង ៖  

• ពិភាក្សោពីករេ្រប្របាស់ថា អំស ីរនី, 

• ពិនិត្យសំពធឈមអ ក និង/ឬ 

• ផ ល់ដំបូនា នឲ្យអ កេដម្បធីានាថា អ កបរេិភាគរបបអហរបានល ។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តរងអត ្របេយាជន ៍

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 90 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុបំងៃ់ថ ជូន 

 ករេធ េតស រកជំងឺេបះដូងសរៃសឈម 

េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូនស្រមាបេ់ធ េតស ឈមរកេមលជំងឺេបះដូងសរៃសឈមមយួដងេរៀងរល់្របាឆំា  ំ

(60 ែខ)។ េធ េតស ឈមទងំេនះកពិ៏និត្យរកេមលផងែដរនូវវកិរៈ េដយសរែតហនិភយ័ខ ស់ៃនជំងឺេបះដូង។ 

េលកអ កគួរពិភាក្សោជាមយួអ កផ ល់េសវែថទរំបស់េលកអ កេដម្បទីទួលបានករប  ូ នបន ។ 

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនឹង្រត វករេដម្បទីទួលបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុង

ករណីសេ ង ះបនា ន។់ 

 ករពិនិត្យរវរកជំងឺមហរកីមាតស់្បនូ និងទ រមាស 

េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូនស្រមាបេ់សវដូចខងេ្រកម៖ 

• ស្រមាប ់ស ី្រគបរ់បូ៖ ករេធ េតស ពិនិត្យេកសិកមាតស់្បនូ និងករពិនិត្យអង្រតគាកមយួដងេរៀងរល់ 

24 ែខម ង 

• ស្រមាប ់ស ីែដល្របឈមខ ស់នឹងហនិភយ័ៃនជំងឺមហរកីមាតស់្បនូ ឬ ទ រមាស ៖ 

ករេធ េតស ពិនិត្យេកសិកមាតស់្បនូមយួដងេរៀងរល់ 12 ែខម ង 

• ស្រមាប ់ស ីែដលមានមានករេធ េតស ពិនិត្យេកសិកមាតស់្បនូខុសពី្រប្រកតី ក ុងរយៈេពល 3 ឆា ចុំង 

េ្រកយ េហយស ិតេនក ុងវយ័មានកូន៖ ករេធ េតស ពិនិត្យេកសិកមាតស់្បនូមយួដងេរៀងរល់ 12 ែខម ង 

 េសវព្យោបាលចបស់រៃស 

េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូនស្រមាបេ់សវដូចខងេ្រកម៖ 

• ករពតតំ់រងឆ់ ឹងខ ងឲ្យ្រត វតមគន ងវញិ 

េលកអ កគួរពិភាក្សោជាមយួអ កផ ល់េសវែថទរំបស់េលកអ កេដម្បទីទួលបានករប  ូ នបន ។ 

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនឹង្រត វករេដម្បទីទួលបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុង

ករណីសេ ង ះបនា ន។់ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តរងអត ្របេយាជន ៍

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 91 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុបំងៃ់ថ ជូន 

 
ករពិនិត្យរវរកជំងឺមហរកីេពះេវៀនធំ 

ស្រមាបម់នុស្សអយុ 50 ឆា នំិងេលសពីេនះ េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូនស្រមាបេ់សវដូចតេទេនះ៖ 

• ករឆ ុះកំណាតេ់ពះេវៀនធំែក្បរទ រលមកេដយេ្របឧបករណ៍ឆ ុះទនប់តែ់បន(ឬករថតវទិ្យសុ ស 

េពះេវៀនធំ េដយករសុលប  ូ លសរធាតុបារ្៉យមូតមទ រលមក) េនេរៀងរល់ 48 ែខម ង 

• កេធ េតស រកឈមក ុងលមកេរៀងរល់ 12 ែខម ង 

• កេធ េតស រកឈមក ុងលមក ឬករេធ េតស អង បដិបក ្របាណគីមសី ស េលលមកែដលមាន 
មូលដ នេលសរធាតុ Guaiacum េរៀងរល់ 12 ែខម ង 

• ករពិនិត្យរកជំងឺេពះេវៀនធំចុងេពះេវៀនធំេដយមានមូលដ នេល DNA េរៀងរល់ 3 ឆា មំ ង  

• ករឆ ុះេពះេវៀនធំេរៀងរល់ដបឆ់ា មំ ង (ប៉ុែន មនិែមនក ុងអំឡុង 48 ែខៃនករឆ ុះកំណាតេ់ពះេវៀន 

ធំែក្បរទ លមកេដម្បពិីនិត្យរកជំងឺេនាះេឡយ)។ 

• ករឆ ុះេពះេវៀនធំ (ឬករថតវទិ្យសុ ស េពះេវៀនធំ េដយករសុលប  ូ លសរធាតុបារ្៉យមូតមទ រធំ) 

ស្រមាបអ់ កែដលមានហនិភយ័ខ ស់្របឈមនឹងជំងឺមហរកីេពះេវៀនធំចុងេពះេវៀនធំ េរៀងរល់ 

24 ែខម ង។ 

េលកអ កគួរពិភាក្សោជាមយួអ កផ ល់េសវែថទរំបស់េលកអ កេដម្បទីទួលបានករប  ូ នបន ។ 

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពទុកជាមុន) អចនឹង្រត វករេដម្បទីទួលបានករធានារ៉បរ់ង 

េលកែលងែតក ុងករណីសេ ង ះបនា ន។់ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តរងអត ្របេយាជន ៍

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 92 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុបំងៃ់ថ ជូន 

 េសវកម ស្រមាបម់នុស្សេពញវយ័េនតមសហគមន ៍(Community Based Adult Services, CBAS) 

CBAS គឺជាកម វធីិេសវែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រកែដលមានមូលដ នេនមន ីរែថទែំដលមនុស្សមកចូលរមួេទ 

តមកលវភិាគកំណត។់ វផ ល់ករែថទេំវជ ស ស ្របកបេដយជំនាញ, េសវសង មកិច , ករព្យោបាល 

(រមួមានករព្យោបាលស រលទ ភាពពលកម , ករព្យោបាលេដយចលនា និងករព្យោបាលវបិត ិពក្យសំដី), 

ករែថទផំា ល់ខ ួន, ករបណ ុ ះបណា ល និងករគា្ំរទ្រគ សរ/អ កែថទ,ំ េសវអហរបូត ម , ករដឹកជ  ូ ន 

និងេសវេផ្សងដៃទេទៀត។ េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូនស្រមាប ់CBAS ្របសិនេបអ កបំេពញតម្រគបល់ក ណៈ

វនិិច យ័ៃនសិទ ិទទួលបាន។ 

កំណតស់មា ល់៖ ្របសិនេបមន ីរែថទ ំCBAS មនិមានេសវកម េនះេទ េនាះេយងខ ុ ំអចផ ល់េសវកម ទងំ

េនះដចេ់ដយែឡក។ 

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនឹង្រត វករេដម្បទីទួលបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុង

ករណីសេ ង ះបនា ន។់ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តរងអត ្របេយាជន ៍

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 93 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុបំងៃ់ថ ជូន 

 ករ្របឹក្សោេយាបល់េដម្បផីា ចប់ារឬីផា ចក់រេ្រប្របាស់ថា ជំក ់

្របសិនេបេលកអ កេ្រប្របាស់ថា ជំក ់ប៉ុែន មនិមានស  និងេរគស  ៃនជំងឺទកទ់ងនឹងថា ជំកេ់ទ 

េហយចងឬ់្រត វករប ្ឈប៖់  

• េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូនស្រមាបក់រព្យោយាមប៉ុនបង៉ប ្ឈបចំ់នួនពីរេលកេនក ុងរយៈេពល 12 ែខជាេសវ

បង រជំងឺ។ េសវេនះ មនិគិតៃថ ស្រមាបេ់លកអ ក។ ករព្យោយាមប៉ុនបង៉ឈបន់ីមយួៗរមួប  ូ លករ 

ជួបពិេ្រគាះផ ល់្របឹក្សោេយាបល់តទល់មុខគា រហូតដល់បនួដង។ 

្របសិនេបេលកអ កេ្រប្របាស់ថា ជំក ់េហយ្រត វបានេធ េរគវនិិច យ័ថាមានជំងឺទកទ់ងនឹងថា ជំក ់ឬកំពុង

េ្រប្របាស់ឱសថែដលអចនឹងរងបះ៉ពល់េដយថា ជំកេ់នាះ៖  

• េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូនស្រមាបក់រ្របឹក្សោេយាបល់េលករប៉ុនបង៉ប ្ឈបចំ់នួនពីរដងេនក ុងរយៈេពល  

12 ែខ។ ករ្របឹក្សោេយាបល់ពីករប៉ុនបង៉នីមយួៗ រមួមានរហូតដល់ករជួបពិេ្រគាះទល់មុខគា ចំនួន

បនួដង។ 

្របសិនេបអ កមានគភ ៌អ កអចនឹងទទួលបានករ្របឹក្សោេយាបល់ផា ចថ់ា ជំកេ់ដយឥតកំណត ់េដយមាន

ករអនុ  តឲ្យសិទ ិជាមុន។   

េលកអ កគួរពិភាក្សោជាមយួអ កផ ល់េសវែថទរំបស់េលកអ កេដម្បទីទួលបានករប  ូ នបន ។ 

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនឹង្រត វករេដម្បទីទួលបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុង

ករណីសេ ង ះបនា ន។់ 

 េសវែថទេំធ ញ 

េសវែថទេំធ ញជាកល់កម់យួចំនួន មានដូចជាករសមា ត ករបំេពញ និងករពក្់រកសេធ ញ 

គឺមានតមរយៈកម វធីិ MediCal Dental។ សូមេមលែផ ក F ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន មអំពីអត  

្របេយាជនេ៍នះ។  



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តរងអត ្របេយាជន ៍

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 94 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុបំងៃ់ថ ជូន 

 ករពិនិត្យរកជំងឺធា កទឹ់កចិត  

េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូនស្រមាបក់រពិនិត្យរកជំងឺធា កទឹ់កចិត មយួដងេរៀងរល់ឆា ។ំ ករពិនិត្យរវរក្រត វែតេធ 
េឡងេនក ុងស បន័ែថទបំឋម ែដលអចផ ល់ករព្យោបាលតមដនបន  និងករប  ូ ន។ 

 ករពិនិត្យរវរកជំងឺទឹកេនាមែផ ម 

េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូនស្រមាបក់រពិនិត្យរកជំងឺេនះ (រមួមានករវភិាគកំរតិជាតិស រក ុងឈមេពលមនិទន់

បរេិភាគអហរ) ្របសិនេបេលកអ កមានកត ណាមយួក ុងចំេណាមកត ហនិភយ័ដូចតេទេនះ៖ 

• សំពធឈមខ ស់ (េលសសំពធឈម) 

• ្របវត ិមានកំរតិជាតិកូេឡេស រ ៉លូ និង្រទីគ ីេសរតីខុសពីធម ត (ជាតិខ ញ់ក ុងឈមមនិធម ត) 

• ភាពធាត្់រជ ល 

• ្របវត ិមានជាតិស រក ុងឈមខ ស់ (ជាតិគ ុយកូស) 

ករេធ េតស ពិនិត្យរកជំងឺអចនឹង្រត វបានធានារ៉បរ់ងេនក ុងករណីមយួចំនួនេផ្សងេទៀត ដូចជា ្របសិនេប
អ កេលសទំងន ់និងមាន្របវត ិ្រគ សរមានជំងឺទឹកេនាមែផ ម។ 

អ្រស័យេលលទ ផលេធ េតស  អ កអចនឹងមានលក ណៈ

សម្បត ិ្រគប្់រគានស់្រមាបក់រពិនិត្យរកជំងឺទឹកេនាមែផ មរហូតដល់ពីរេលកេនេរៀងរល់ 12 ែខម ង។ 

េលកអ កគួរពិភាក្សោជាមយួអ កផ ល់េសវែថទរំបស់េលកអ កេដម្បទីទួលបានករប  ូ នបន ។ 

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនឹង្រត វករេដម្បទីទួលបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុង

ករណីសេ ង ះបនា ន។់ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តរងអត ្របេយាជន ៍

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 95 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុបំងៃ់ថ ជូន 

 ករបណ ុ ះបណា ល េសវ និងេ្រគ ងផ តផ់ ងស់្រមាបក់រ្រគប្់រគងជំងឺទឹកេនាមែផ មេដយខ ួនឯង 

េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូនស្រមាបេ់សវខងេ្រកមស្រមាបអ់ កទងំឡាយណាែដលមានជំងឺទឹកេនាមែផ ម  

(មនិថាពួកេគេ្រប្របាស់ថា អំងំសុ៊យលីន ឬអត)់ ៖ 

• េ្រគ ងផ តផ់ ងេ់ដម្ប្ីរត តពិនិត្យតមដនជាតិគ ុយកូសក ុងឈមរបស់េលកអ ក រមួមានដូចេទេនះ៖ 

o ម៉ាសីុន្រត តពិនិត្យជាតិគ ុយកូសក ុងឈម 

o បន ះពិនិត្យជាតិគ ុយកូសក ុងឈម 

o កូនកបិំតេជាះឈម និងម ុលជួសឈម 

o សូលុយស្យងុ្រគប្់រគងជាតិគ ុយកូសស្រមាប្់រត តពិនិត្យភាពសុ្រកិតៃនបន ះពិនិត្យ 

និង្របដបពិ់និត្យគ ុយកូសក ុងឈម។ 

o េ្រគ ងផ តផ់ ងេ់ដម្ប្ីរត តពិនិត្យតមដនជាតិគ ុយកូសក ុងឈមរបស់េលកអ កអចនឹង្រត វបាន 

ដកក់្រមតិកំណតយ់កែតេ្រគ ងផ តផ់ ងទ់ងំឡាយណាមកពី្រក មហុ៊នផលិតែដលេគេ្រជស 

េរ សែតប៉ុេណា ះ។ PCP របស់េលកអ កនឹងជួយ េរៀបចំ ឬស្រមបស្រម លេសវែដល្រត វ

បានរ៉បរ់ងេនាះ។ 

• ស្រមាបអ់ កជំងឺទឹកេនាមែផ មែដលអចមានជំងឺ្របអបេ់ជងធ នធ់ រមកពីជំងឺទឹកេនាមែផ មេនាះ េយងខ ុ ំ

នឹងបងៃ់ថ ស្រមាបេ់សវដូចខងេ្រកម ៖ 

o ែស្បកេជងព្យោបាលែដលចកពុ់ម ត្រម វតមបុគ លមា ក់ៗ ចំនួនមយួគូ (រមួទងំសន ះ្រទនាបប់ាតេជង) 

រមួទងំករៃលត្រម វឲ្យ្រត វល ម និងសន ះ្រទនាបប់ាតេជងេ្រកបែន មពីរគូេទៀតក ុងមយួឆា នំីមយួៗ ឬ 

o ែស្បកេជងជេ្រមេ្រជមយួគូរ រមួមានករៃលត្រម វឲ្យល ម និងសន ះ្រទនាបប់ាតេជងចំនួនបីគូរេរៀង 

រល់ឆា នំីមយួៗ (មនិបូកប  ូ លសន ះ្រទនាបប់ាតេជងដកេចញចូលបានែដលមនិត្រម វតម 

ទំហំេជងែដល្រត វបានផ ល់ជូនជាមយួែស្បកេជងេនាះេឡយ) 

អត ្របេយាជនេ៍នះ្រត វបានបន េទទំពរ័បនា ប ់
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្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
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េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុបំងៃ់ថ ជូន 

ករបណ ុ ះបណា ល េសវ និងេ្រគ ងផ តផ់ ងស់្រមាបក់រ្រគប្់រគងជំងឺទឹកេនាមែផ មេដយខ ួនឯង (ត) 

• េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ស្រមាបក់របណ ុ ះបណា លេដម្បជួីយ េលកអ កក ុងករ្រគប្់រគងជំងឺទឹកេនាមែផ មេន

ក ុងករណីមយួចំនួន។ េដម្បែីស ងយល់បែន មេទៀត សូមទកទ់ងេសវបេ្រមសមាជិក។ 

េលកអ កគួរពិភាក្សោជាមយួអ កផ ល់េសវែថទរំបស់េលកអ កេដម្បទីទួលបានករប  ូ នបន ។ 

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនឹង្រត វករេដម្បទីទួលបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុង

ករណីសេ ង ះបនា ន។់ 

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

(ស្រមាបនិ់យមនយ័ៃន "បរកិ រេវជ ស ស េ្របជាបប់ានយូរ (DME)", សូមេមលជំពូកទី12 ៃន

េសៀវេភែណនាេំនះ)។ 

បរកិ រែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ងមានដូចខងេ្រកម ៖ 

• ឧបករណ៍ដូចតេទេនះ្រត វបានធានារ៉បរ់ង៖ 

• េឈឆា ប 

• ្របពន័ ពូកេដរេដយថាមពលអគ ីសនី 

• បន ះសមា ធស ួតស្រមាបពូ់ក 

• េ្រគ ងផ តផ់ ងស់្រមាបជ់ំងឺទឹកេនាមែផ ម 

• ែ្រគេពទ្យែដល្រត វបានេចញេវជ ប  េដយអ កផ ល់េសវែថទសំ្រមាបេ់្រប្របាស់េនផ ះ 

• ម៉ាសីុនបូមទឹកប  ូ លនិងបេង លប  ូ លក ុងឈម (IV) 

• ម៉ាសីុនវស់ឈម និងេ្រគ ងផ តផ់ ង ់

• បរធិានជំនួយបេង តសេម ងនិយាយ 

អត ្របេយាជនេ៍នះ្រត វបានបន េទទំពរ័បនា ប ់
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េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុបំងៃ់ថ ជូន 

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

• បរកិ រ និងេ្រគ ងផ តផ់ ងស់្រមាបេ់្របជាមយួអុកសីុែសន  

• បំពងប់ាញ់ទឹកថា ចូំលសួត 

• េឈ្រចត ់

• េឈ្រចតដ់ងេកងស ងដ់រ ឬេឈ្រចតេ់ជងបនួ និងេ្រគ ងបនា ស់ 

• ឧបករណ៍ទបក់ (ជាបន់ឹងទ រ) 

• ឧបករណ៍រេំញាចឆ ឹង 

• េ្រគ ងែថទឧំបករណ៍លងឈម 

បរកិ រដៃទេផ្សងេទៀតអចនឹង្រត វបានធានារ៉បរ់ងផងែដរ។ 

េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូនស្រមាបរ់ល់្រគបប់រកិ រេវជ ស ស េ្របជាបប់ានយូរ (DME) ែដលចបំាចែ់ផ កេវជ  

ស ស ទងំអស់ែដលគេ្រមាង Medicare និង MediCal តមធម តបងៃ់ថ ជូន។ ្របសិនេបអ កផ តផ់ ង់

របស់េយងខ ុ ំេនក ុងតំបនអ់ កមនិមានម៉ាកយីេហ ឬេរងច្រកផលិតពិេសសជាកល់កណ់ាមយួេទ 

អ កអចនឹងសួរពួកេគ ថាេតពួកេគអចប  ទិញឧបករណ៍េនះជាពិេសស ស្រមាបេ់លកអ កបានែដរេទ។  

សូមទកទ់ងេទកនេ់សវបេ្រមសមាជិកេដម្បជួីយ េលកអ កេនក ុងករែស ងរកទីតងំអ កផ តផ់ ង ់

មយួេផ្សងេទៀតែដលអចនឹងមានបរកិ រពិេសសជាកល់កម់យួ។  

ឧបករណ៍េវជ ស ស េ្របេ្របជាបប់ានយូរែដលមនិធានារ៉បរ់ងេ្រកមកម វធីិ Medicare ស្រមាបេ់្រប្របាស់

េនេ្រកផ ះ ក្៏រត វបានធានារ៉បរ់ងផងែដរ។ េលកអ កគួរពិភាក្សោជាមយួអ កផ ល់េសវែថទរំបស់េលក 

អ កេដម្បទីទួលបានករប  ូ នបន ។ 

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនឹង្រត វករេដម្បទីទួលបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុង

ករណីសេ ង ះបនា ន។់ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តរងអត ្របេយាជន ៍

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 98 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុបំងៃ់ថ ជូន 

 ករែថទសំេ ង ះបនា ន ់

ករែថទសំេ ង ះបនា ន ់គឺជាេសវកម ែដល៖ 

• ផ ល់ជូនេដយអ កផ ល់េសវែថទែំដលមានករបណ ុ ះបណា ល េដម្បផី ល់េសវសេ ង ះបនា ន ់និង 

• ចបំាចេ់ដម្បពី្យោបាលស នភាពសេ ង ះបនា នែ់ផ កេវជ ស ស ។ 

ស នភាពសេ ង ះបនា នែ់ផ កេវជ ស ស គឺជាស នភាពេវជ ស ស ែដលមានករឈចឺបខ់ ងំឬរបសួធ នធ់ រ។  

ស នភាពេនាះគឺធ នធ់ រយ៉ាងខ ងំែដលថា ្របសិនវមនិបានទទួលករយកចិត ទុកដកែ់ផ កេវជ ស ស  

ភា មៗេទ នរណាមា កក់េ៏ដយែដលមានចំេណះដឹងមធ្យមអំពីសុខភាពនិងេវជ ស ស អចរពំឹងទុកថាវនឹង

នាមំកនូវ៖ 

• ហនិភយ័ធ នធ់ រចំេពះសុខភាពអ ក ឬចំេពះសុខភាពកូនេនក ុងៃផ របស់អ ក ឬ 

• ករខូចខតធ នធ់ រចំេពះមុខងររងកយ ឬ 

• មុខងរៃនសររីង  ឬចំែណកណាមយួៃនរងកយដំេណ រករខុស្រប្រកតីធ នធ់ រ ឬ 

• ក ុងករណី ស ីមានៃផ េពះ ែដលកំពុងឈេឺពះស្រមាលកូន េនេពលែដល៖ 

o មានេពលេវលមនិ្រគប្់រគានេ់ដម្បេីផ រអ កយ៉ាងមានសុវត ិភាពេទកនម់ន ីរេពទ្យមយួេផ្សងេទៀត 

មុនេពលស្រមាលកូន។ 

o ករេផ រេទកនម់ន ីរេពទ្យមយួេផ្សងេទៀតអចនឹងដកក់រគ្រមាមកំែហងចំេពះសុខភាព 

ឬសុវត ិភាពរបស់អ ក ឬរបស់កូនមនិទនេ់កតរបស់អ ក។ 

 

 

 

 

អត ្របេយាជនេ៍នះ្រត វបានបន េទទំពរ័បនា ប ់
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្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 99 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុបំងៃ់ថ ជូន 

ករែថទសំេ ង ះបនា ន ់(ត) 

្របសិនេបេលកអ កទទួលបានករែថទសំេ ង ះបនា នេ់នមន ីរេពទ្យេ្រកបណា ញ េហយ្រត វករករ

ែថទសំំរកេពទ្យបនា បពី់ស នភាពសេ ង ះបនា នរ់បស់េលកអ ក្រត វបានរក្សោឲ្យមានេស រភាព 

េនាះេលកអ ក្រត វែតវលិ្រតលបេ់ទកនម់ន ីរេពទ្យេនក ុងបណា ញវញិស្រមាបក់រែថទរំបស់េលកអ ក

េដម្បបីន ទទួលបានករបងៃ់ថ ជូន។ េលកអ កអចស កេ់នក ុងមន ីរេពទ្យេ្រកបណា ញស្រមាប់

ករែថទសំំរកេពទ្យរបស់េលកអ កបានែតក ុងករណីែដលគេ្រមាងរបស់េលកអ កឯកភាពករស កេ់ន

របស់េលកអ កែតប៉ុេណា ះ។ 

• ករធានារ៉បរ់ងេនក ុងសហរដ អេមរកិ។  

ស្រមាបក់រធានារ៉បរ់ងេនេ្រកសហរដ អេមរកិ សូមេមល «ករធានារ៉បរ់ង េលករណីសេ ង ះបនា ន/់្របញាប ់

ទូទងំពិភពេលក» 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 

ច្បោបអ់នុ  តឲ្យអ កេ្រជសេរ សអ កផ ល់េសវែថទណំាមយួ ស្រមាបេ់សវែផនករ្រគ សរមយួចំនួន។ េនះ

មាននយ័ថាេវជ បណ ិ ត, មន ីរព្យោបាល, មន ីរេពទ្យ, ឱសថស ន ឬករយិាល័យែផនករ្រគ សរ

ណាមយួកប៏ាន។ 

េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូនស្រមាបេ់សវដូចខងេ្រកម៖ 

• ករពិនិត្យស្រមាបែ់ផនករ្រគ សរ និងករព្យោបាលេវជ ស ស  

• ករេធ េតស វភិាគរកេរគវនិិច យ័ និងវភិាគេនមន ីរពិេសធនស៍្រមាបែ់ផនករ្រគ សរ 

 

អត ្របេយាជនេ៍នះ្រត វបានបន េទទំពរ័បនា ប ់
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18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
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េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុបំងៃ់ថ ជូន 

េសវែផនករ្រគ សរ (ត) 

• វធីិស ស ែផនករ្រគ សរ (កងដកក់ ុងស្បនូ កងបង បេ់្រកមែស្បក ថា ចំក ់្រគាបថ់ា ពំន្យោរកំេណ ត 

បន ះបិទពន្យោរកំេណ តឬកងពន្យោរកំេណ តស៊កក ុងទ រមាស) 

• បរកិ រផ តផ់ ងែ់ផនករ្រគ សរេដយមានេវជ ប   (េ្រសមអនាមយ័ េអប៉ុងពន្យោរកំេណ ត ទឹកពពុះ

សមា បេ់មជីវតិេឈ ល េ្រសមអនាមយ័ ស ី គ្រមបមាតស់្បនូ) 

• ករ្របឹក្សោេយាបល់ និងករេធ េរគវនិិច យ័េទេលភាពអរ និងេសវពកព់ន័  

• ករផ ល់្របឹក្សោ ករេធ េតស ពិនិត្យ និងករព្យោបាលស្រមាបជំ់ងឺឆ ងតមផ ូវេភទ (STIs) 

• ករផ ល់្របឹក្សោនិងករេធ េតស វភិាគរកេមេរគ HIV និងជំងឺ AIDs និងសភាពជំងឺែដលពកព់ន័ នឹងេមេរគ 

HIV ដៃទេទៀត 

• ករពន្យោរកំេណ តជាអចិៃ ន យ ៍(េលកអ ក្រត វែតមានអយុ 21 ឆា ឬំេលសពីេនះេដម្បេី្រជសេរ សវធីិស 

 ស ែផនករ្រគ សរេនះ។ េលកអ ក្រត វែតចុះហត េលខេលទ្រមងែ់បបបទយល់្រពមក ុងករមនិឲ្យមានកូន 

របស់សហពន័ យ៉ាងេហចណាស់ 30 ៃថ  ប៉ុែន មនិេលសពី 180 ៃថ មុនកលបរេិច ទៃនករវះកត)់។ 

• ករ្របឹក្សោេយាបល់ែផ កេសេនទិច 

េយងខ ុ ំកនឹ៏ងបងៃ់ថ ផងែដរ ស្រមាបេ់សវកម ែផនករ្រគ សរមយួចំនួនេផ្សងេទៀត។ យ៉ាងេនះក ី េលក

អ ក្រត វែតជួបអ កផ ល់េសវែថទកំ ុងបណា ញអ កផ ល់េសវែថទេំយងខ ុ ំ ស្រមាបេ់សវដូចខងេ្រកម៖ 

• ករព្យោបាលស្រមាបស់ នភាពអរគា នកូនែបបេវជ ស ស  (េសវេនះ មនិរមួប  ូ លវធីិសិប្បនិមិ តេដម្បេីធ 
ឲ្យមានគភេ៌ឡយ)។ 

• ករព្យោបាលជំងឺេអដស៍ និងស នភាពសុខភាពេផ្សងេទៀតទកទ់ងនឹងេមេរគេអដស៍ 

• ករេធ វភិាគជាតិពិន ុ 
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េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
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េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុបំងៃ់ថ ជូន 

 
កម វធីិអបរ់សុំខភាព និងសុខុមាលភាព 

េយងខ ុ ំផ ល់ជូននូវកម វធីិជាេ្រចន ែដលេផា តេលស នភាពសុខភាពជាកល់កម់យួចំនួន។ កម វធីិទងំេនះ 

រមួមាន៖ 

• ថា កអ់បរ់សុំខភាព 

• ថា កអ់បរ់ពំីអហរបូត ម  

• ករផា ចប់ារនិីងករផា ចក់រេ្រប្របាស់ថា ជំកន់ិង 

• បណា ញទូរស័ព ពិេ្រគាះេយាបល់នឹងគិលនុបដ ក 

• អត ្របេយាជនក៍យសម្បទ 

អត ្របេយាជនក៍យសម្បទ ផ ល់ជូន សមាជិកភាពកយសម្បទជាមូលដ នេទតមកែន ងផ ល់ជូន 

ឬេលកអ កអចេស សំុកម វធីិកយសម្បទេនក ុងេគហដ ន។ 

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនឹង្រត វករេដម្បទីទួលបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុង

ករណីសេ ង ះបនា ន។់ 
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េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុបំងៃ់ថ ជូន 

 េសវពិនិត្យ្រតេចៀក 

េយងខ ុ ំបងៃ់ថ ជូនស្រមាបក់រេធ ពិេសធនេ៍ល្រតេចៀក និងលំនឹងែដលេធ េដយអ កផ ល់េសវរបស់េលក

អ ក។ ករេធ េតស វភិាគេនះ្របាបអ់ កថាេតេលកអ ក្រត វករករព្យោបាលែផ កេវជ ស ស ែដរឬអត។់ 

េសវទងំេនះ្រត វបានធានារ៉បរ់ងជាករែថទែំបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រក េនេពលេលកអ កទទួលករព្យោបាលេនះ

ពី្រគ េពទ្យ, ្រគ េពទ្យជំនាញេសតស ស  ឬអ កផ ល់េសវែដលមានលក ណៈសម្បត ិ្រគប្់រគានដ់ៃទេទៀត។ 

េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូនផងែដរស្រមាបឧ់បករណ៍ជំនួយក ុងករស ប ់រមួមាន៖ 

• ឧបករណ៍ពក្់រតេចៀកស្រមាប្់រស បសំេលង េ្រគ ងផ តផ់ ង ់និងឧបករណ៍ស៊កក ុង្រតេចៀក 

• ករជួសជុលែដលមានតំៃលេលសពី $25 ក ុងករជួសជុលមយួដង 

• ថ ពិលមយួឈុតដំបូង 

• ករជួបពិេ្រគាះចំនួន្របាមំយួដង ស្រមាបក់របណ ុ ះបណា ល, ករែកកុន និងករតំរវូបរកិ រឲ្យ្រត វល ម

ជាមយួអ កផ តផ់ ងែ់តមយួ បនា បពី់អ កទទួលបានឧបករណ៍ជំនួយក ុងករស ប។់ 

• ករជួលក ុងរយៈេពលសកល្បងៃនឧបករណ៍ជំនួយក ុងករស ប ់

តំៃលេសវៃនអត ្របេយាជនឧ៍បករណ៍ជំនួយក ុងករស ប ់រមួមានពន អករៃនករលក ់្រត វបានកំហិត្រតឹម 

$1,510 ក ុងមយួឆា សំរេពពន (ឆា សំរេពពន ចបេ់ផ មពីែខកក ដរហូតដល់ែខមថុិនាៃនឆា បំនា ប)់។ 

្របសិនេបអ កមានគភ ៌ឬស កេ់នក ុងមន ីរែថទ ំេនាះ អត ្របេយាជនអ៍តិបរមាចំនួន $1,510 មនិ

អនុវត េលអ កេឡយ។ ករប ូរជំនួសថ ីៃនឧបករណ៍ជំនួយករស បែ់ដលបាតប់ង ់្រត វេគលួច

ឬខូចខតេដយសរែតកលៈេទសៈេលសហួសពីករ្រគប្់រគងរបស់េលកអ កមនិ្រត វបាន

បូកប  ូ លេនក ុងចំនួនអត ្របេយាជនអ៍តិបរមាែដលមានចំនួន $ 1510 េឡយ។ 

េលកអ កគួរពិភាក្សោជាមយួអ កផ ល់េសវែថទរំបស់េលកអ កេដម្បទីទួលបានករប  ូ នបន ។ 

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនឹង្រត វករេដម្បទីទួលបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុង

ករណីសេ ង ះបនា ន។់ 
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េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុបំងៃ់ថ ជូន 

 ករពិនិត្យរវរកេមេរគេអដស៍ (វរីសុ HIV) 

េយងខ ុ ំបងៃ់ថ េលករពិនិត្យរវរកេមេរគេអដស៍េរៀងរល់ 12 ែខម ង ស្រមាបេ់លកអ កែដល ៖ 

• េស សំុេធ ករវភិាគរវរកេមេរគេអដស៍ ឬ 

• កំពុង្របឈមខ ស់នឹងករចម ងេមេរគេអដស៍។  

ស្រមាប ់ស ីមានគភ ៌េយងខ ុ ំបងៃ់ថ ស្រមាបក់រពិនិត្យរកេមេរគ េអដស៍ រហូតដល់ចំនួនបីដង ក ុងអំឡុង

េពលមានគភ។៌ 

 ករែថទេំដយទីភា កង់រសុខភាពតមផ ះ 

មុនេពលេលកអ កអចទទួលបានេសវសុខភាពតមផ ះ េវជ បណ ិ ត្រត វ្របាបេ់យងខ ុ ំថា េលកអ ក្រត វករ

េសវេនះ េហយករែថទសុំខភាពេនះ ្រត វែតផ ល់ជូនេដយទីភា កង់រសុខភាពតមផ ះ។ 

េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូនស្រមាបេ់សវដូចតេទេនះ េហយ្របែហលជាេសវដៃទេទៀតែដលមនិមានរយេឈ ះ

េនទីេនះ៖ 

• េសវែថទជំំងឺជំនាញនិងជំនួយករសុខភាពតមផ ះេ្រកេម៉ាងនិងម ងមា លតមែដល្រត វករ 

(េដម្ប្ីរត វបានរ៉បរ់ងេនេ្រកមអត ្របេយាជនក៍រែថទសុំខភាពតមផ ះ េសវែថទជំំនាញនិង

ជំនួយែថទសុំខភាពតមផ ះរមួប  ូ លគា របស់េលកអ ក្រត វែតតិចជាង 8 េម៉ាងក ុងមយួៃថ និង 

35 េម៉ាងក ុងមយួសបា ហ៍)។ 

• ករព្យោបាលេដយចលនា ករព្យោបាលស រលទ ភាពពលកម  និងករព្យោបាលេលករនិយាយស ី 

• េសវសង មកិច  និងេវជ ស ស  

• សមា រៈ និងបរកិ រេវជ ស ស  

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនឹង្រត វករេដម្បទីទួលបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុង

ករណីសេ ង ះបនា ន។់ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តរងអត ្របេយាជន ៍

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 104 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុបំងៃ់ថ ជូន 

 ករែថទេំនដំណាកក់លចុងេ្រកយ 

េលកអ កអចទទួលបានករែថទពំីកម វធីិែថទដំំណាកក់លចុងេ្រកយណាមយួែដលេចញវ ិ បនប្រត

ប  កេ់ដយកម វធីិ Medicare។  េលកអ កមានសិទ ិេបាះេឆា តេ្រជសេរ សមន ីរព្យោបាលជំងឺដំណាក់

កលចុងេ្រកយ ្របសិនេបអ កផ ល់េសវកម  និងនាយកេវជ ស ស មន ីរព្យោបាលជំងឺដំណាកក់លចុង 

េ្រកយរបស់េលកអ កកំណតថ់ាេជាគវសនាជំងឺរបស់េលកអ កដល់ដំណាកក់លចុងេ្រកយេហយ។ 

េនះមាននយ័ថា េលកអ កមានជំងឺដំណាកក់លចុងេ្រកយ េហយ្រត វបានរពំឹងថាមានេពលេវល 

្រតឹមែត្របាមំយួែខ ឬតិចជាងេនះប៉ុេណា ះេដម្បរីស់េន។ េវជ បណ ិ តៃនករែថទដំំណាកក់លចុងេ្រកយ 

របស់េលកអ ក អចជាអ កផ ល់េសវែថទកំ ុងបណា ញ ឬអ កផ ល់េសវែថទេំ្រកបណា ញ។ 

គេ្រមាងនឹងបងៃ់ថ ជូនស្រមាបអ់ ីដូចតេទេនះក ុងខណៈេលកអ កកំពុងែតទទួលេសវមន ីរព្យោបាលជំងឺ 

ដំណាកក់លចុងេ្រកយ:  

• ឱសថស្រមាបព់្យោបាលបំបាតេ់រគស   និងករឈចឺប ់

• ករែថទឆំា ស់េវនរយៈេពលខ ីស្រមាបសំ់រលបន ុកសមាជិក្រគ សរ 

• ករែថទតំមផ ះ 

េសវមន ីរព្យោបាលជំងឺដំណាកក់លចុងេ្រកយនិងេសវែដលរ៉បរ់ងេដយ Medicare Part A ឬ B 
្រត វបានេចញវកិ យប្រតគិតៃថ ពី Medicare។  

• សូមេមលែផ ក F ៃនជំពូកេនះស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម។ 

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

• Health Net Cal MediConnect នឹងធានារ៉បរ់ងេលេសវែដលរ៉បរ់ងេដយគេ្រមាង

ែដលមនិធានារ៉បរ់ងេនេ្រកម Medicare Part A ឬ B។ គេ្រមាងនឹងធានារ៉បរ់ងេលេសវ មនិថាវមាន

ទកទ់ងនឹងេជាគវសនាជំងឺដំណាកក់លចុងេ្រកយរបស់េលកអ កឬអតេ់នាះេឡយ។ េលកអ កមនិបង់

អ ីេឡយស្រមាបេ់សវទងំេនះ។ 

អត ្របេយាជនេ៍នះ្រត វបានបន េទទំពរ័បនា ប ់



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តរងអត ្របេយាជន ៍

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 105 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុបំងៃ់ថ ជូន 

ករែថទេំនដំណាកក់លចុងេ្រកយ (ត) 

ស្រមាបឱ់សថែដលអចនឹង្រត វបានរ៉បរ់ងេដយអត ្របេយាជន ៍Medicare Part D ៃនកម វធីិ 

Health Net Cal MediConnect ៖ 

• ឱសថមនិធា ប្់រត វបានធានារ៉បរ់ងេដយករែថទដំំណាកក់លចុងេ្រកយ និងគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំក ុង

េពលែតមយួេឡយ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមេមលជំពូកទី 5។ 

កំណតស់មា ល់៖ ្របសិនេបេលកអ ក្រត វករករែថទមំនិែមនដំណាកក់លចុងេ្រកយ េនាះេលកអ កគួរ

ទូរសព េទអ កស្រមបស្រម លរបស់េលកអ ក េដម្បេីរៀបចំ េសវេនាះ។ ករែថទមំនិែមនេនមន ីរព្យោបាល

ដំណាកក់លចុងេ្រកយ គឺជាករែថទ ំែដលមនិទកទ់ងនឹងេជាគវសនាជំងឺដំណាកក់លចុងេ្រកយ។  

គេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំធានារ៉បរ់ងេលេសវពិេ្រគាះេយាបល់េលករែថទដំំណាកក់លចុងេ្រកយ (ែតមយួដង

ប៉ុេណា ះ) ស្រមាបអ់ កជំងឺដំណាកក់លចុងេ្រកយ ែដលមនិេ្រជសេរ សយកអត ្របេយាជនែ៍ថទដំំណាកក់ល

ចុងេ្រកយ។ 

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនឹង្រត វករេដម្បទីទួលបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុង

ករណីសេ ង ះបនា ន។់ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តរងអត ្របេយាជន ៍

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 106 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុបំងៃ់ថ ជូន 

 ករចកថ់ា បំង រ 

េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូនស្រមាបេ់សវដូចខងេ្រកម៖ 

• ថា បំង រជំងឺរលកសួត 

• ចកថ់ា កំរពរផា សយម ងេរៀងរល់រដូវស ឹកេឈ្រជ ះ និងរដូវរងរ ជាមយួករចកក់រពរផា សយបែន ម 

ករណី្រត វករែផ កេវជ ស ស  

• ថា បំង រជំងឺរលកេថ ម្របេភទ B ្របសិនេបេលកអ ក្របឈមហនិភយ័ខ ស់ ឬមធ្យមចំេពះករឆ ងជំងឺ

រលកេថ ម្របេភទ B 

• ថា បំង រដៃទេទៀត្របសិនេបេលកអ ក្របឈមនឹងហនិភយ័ េហយថា បំង រទងំេនាះបំេពញបានតម

វធិានធានារ៉បរ់ងៃនកម វធីិ Medicare Part B។ 

េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូនស្រមាបថ់ា បំង រដៃទេទៀត ែដលបំេពញបានតមវធិានធានារ៉បរ់ងៃនកម វធីិ Medicare 

Part D។ សូមអនជំពូកទី 6 េដម្បែីស ងយល់បែន ម។ 

ករផ ល់សិទ ិអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) មនិ្រត វករេឡយស្រមាបថ់ា បំង រជំងឺរលកសួត 

ឬថា បំង រជំងឺផា សយ្របេភទចក។់ 

េលកអ កគួរពិភាក្សោជាមយួអ កផ ល់េសវែថទរំបស់េលកអ កេដម្បទីទួលបានករប  ូ នស្រមាបថ់ា បំង រ

ជំងឺរលកេថ ម្របេភទ B ឬថា បំង រដៃទេទៀត។ 

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនឹង្រត វករេដម្បទីទួលបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុង

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



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តរងអត ្របេយាជន ៍

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 107 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុបំងៃ់ថ ជូន 

 ករែថទសំំរកក ុងមន ីរេពទ្យ 

េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូនស្រមាបេ់សវដូចតេទេនះ និងេសវេវជ ស ស ចបំាចេ់ផ្សងេទៀតែដលមនិបានរយ

េឈ ះេនទីេនះ៖ 

• បន បព់កក់ណា លឯកជន (ឬបន បឯ់កជន្របសិនេបវមានភាពចបំាចែ់ផ កេវជ ស ស ) 

• អហររមួមាន របបអហរពិេសស 

• េសវែថទទូំេទ 

• ចំណាយៃនែផ កែថទពំិេសស ដូចជាែផ កែថទ្ំរគប្់រជ ងេ្រជាយ ឬែផ កែថទជំំងឺសរៃសឈមេបះដូង 

• ថា េំពទ្យ និងឱសថេផ្សងៗ 

• ករេធ េតស េនមន ីរពិេសធន ៍

• េសវថតករំស ីអិុច និងេសវវទិ្យសុ ស ដៃទេទៀត 

• េ្រគ ងផ តផ់ ងក់រវះកត ់និងេវជ ស ស ចបំាច ់

• ឧបករណ៍នានាដូចជា េកអីរេទះរញុ 

• េសវបន បវ់ះកត ់និងបន បេ់្រកយសណ ំ  

• ករព្យោបាលេដយចលនា ករព្យោបាលស រលទ ភាពពលកម  និងករព្យោបាលវបិត ិពក្យសំដី 

• េសវព្យោបាលករេ្រប្របាស់សរធាតុេញ នែបបស្រមាកក ុងមន ីរេពទ្យ 

• ក ុងករណីមយួចំនួន ្របេភទៃនករផ្ំសោសររីង ដូចខងេ្រកម ៖ ករផ្ំសោក  កែ់ភ ក តំរងេនាម តំរងេនាម/

លំែពង េបះដូង េថ ម សួត េបះដូង/សួត ខួរឆ ឹងខ ង េកសិកេដម និងេពះេវៀន/សររីង ក ុង្របេហង

េពះ។ 

 

អត ្របេយាជនេ៍នះ្រត វបានបន េទទំពរ័បនា ប ់



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តរងអត ្របេយាជន ៍

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 108 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុបំងៃ់ថ ជូន 

ករែថទសំំរកក ុងមន ីរេពទ្យ (ត) 

្របសិនេបេលកអ ក្រត វករផ្ំសោសររីង  មជ្ឈមណ លផ្ំសោសររីង ែដល្រត វបានអនុមត័េដយ Medicare 

នឹងេធ ករ្រត តពិនិត្យេឡងវញិនូវករណីរបស់េលកអ ក េហយសេ្រមចថា េតេលកអ កជាេបក ជន 

ស្រមាបក់រផ្ំសោសររីង ែដរឬេទ។ អ កផ ល់េសវប ូរសររីង អចេនក ុងតំបន ់ឬេនខងេ្រកតំបនេ់សវ។ 

្របសិនេបេលកអ កផ ល់េសវែថទែំផ កផ្ំសោសររីង េនក ុងតំបនេ់សវ នឹងយល់្រពមទទួលយកអ្រតបងៃ់ថ 

របស់ Medicare េពលេនាះ េលកអ កនឹងទទួលបានេសវកម ផ្ំសោសររីង របស់េលកអ កេនក ុងតំបន ់

មូលដ ន ឬ េនេ្រកលំនាៃំនករែថទសំ្រមាបស់្រមាបស់ហគមនរ៍បស់េលកអ ក។ េបសិនជា 

Health Net Cal MediConnect ផ ល់េសវែថទែំផ កផ្ំសោសររីង េនេ្រកលំនាៃំនករែថទសំ្រមាប ់

សហគមនរ៍បស់េលកអ ក េហយេលកអ កេ្រជសេរ សទទួលករផ្ំសោសររីង របស់េលកអ កេនទីេនាះ 

េយងខ ុ ំនឹងេរៀបចំ ឬបងៃ់ថ ស្រមាបក់រស កេ់ន និងៃថ េធ ដំេណ រស្រមាបេ់លកអ ក 

និងមនុស្សមា កេ់ផ្សងេទៀត។ 

• ឈម រមួមានកររក្សោទុក និងករ្រគប្់រគង  

• េសវ្រគ េពទ្យព្យោបាល 

េលកអ ក្រត វែតទទួលបានករឯកភាពពីគេ្រមាង េដម្បបីន ទទួលបានករែថទសំំរកេនមន ីរេពទ្យ

េ្រកបណា ញ បនា បពី់ស នភាពសេ ង ះបនា នរ់បស់អ ក អច្រគប្់រគងបានេហយ។ 

េលកអ កគួរពិភាក្សោជាមយួអ កផ ល់េសវែថទរំបស់េលកអ កេដម្បទីទួលបានករប  ូ នបន ។ 

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនឹង្រត វករេដម្បទីទួលបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុង

ករណីសេ ង ះបនា ន។់ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តរងអត ្របេយាជន ៍

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 109 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុបំងៃ់ថ ជូន 

 ករែថទសុំខភាពផ ូវចិត ែបបពិេ្រគាះជំងឺក ុង 

េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូនស្រមាបេ់សវែថទសុំខភាពផ ូវចិត ែដល្រត វករនូវករសំណាកក់ ុងមន ីរេពទ្យ។ 

• ្របសិនេបេលកអ ក្រត វករេសវសំរកេពទ្យេនក ុងមន ីរេពទ្យវកិលចរតិឯករជ្យ េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ស្រមាប ់

190 ៃថ ដំបូង។ បនា បម់ក ទីភា កង់រសុខភាពផ ូវចិត ៃនេខនធីក ុងមូលដ ន នឹងបងៃ់ថ េសវសំរកេពទ្យ

ែផ កវកិលចរតិ ែដលមានភាពចបំាចែ់ផ កេវជ ស ស ។ ករផ ល់សិទ ិអនុ  តស្រមាបក់រែថទេំលសពី 

190 ៃថ  នឹង្រត វបានស្រមបស្រម លជាមយួទីភា កង់រសុខភាពផ ូវចិត ៃនេខនធីក ុងមូលដ ន។  

o ែដនកំណត ់190 ៃថ មនិអនុវត ចំេពះេសវសុខភាពផ ូវចិត ែបបស្រមាកក ុងមន ីរេពទ្យែដលផ ល់េដយ

ែផ កវកិលចរតិៃនមន ីរេពទ្យទូេទេឡយ។ 

្របសិនេបេលកអ កមានអយុ 65 ឆា  ំឬេលសពីេនះ េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ េសវនានាែដលេលកអ កទទួល

បានក ុងវទិ្យោស នជំងឺផ ូវចិត  (IMD)។ េលកអ កគួរពិភាក្សោជាមយួអ កផ ល់េសវែថទរំបស់េលកអ កេដម្ប ី
ទទួលបានករប  ូ នបន ។ 

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនឹង្រត វករេដម្បទីទួលបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុង

ករណីសេ ង ះបនា ន។់ 

 ករស កេ់នែបបពិេ្រគាះជំងឺក ុង៖ េសវែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ងេនក ុងមន ីរេពទ្យឬេនក ុងមន ីរែថទជំំនាញ 

(SNF) ក ុងអំឡុងករស កេ់នែបបពិេ្រគាះជំងឺក ុងែដលមនិ្រត វបានធានារ៉បរ់ង 

្របសិនេបករស កេ់នមន ីរេពទ្យរបស់េលកអ ក មនិមានេហតុផលសមរម្យ េហយមនិចបំាចែ់ផ កេវជ ស ស  

េនាះេយងខ ុ ំនឹងមនិទូទតជូ់នេលកអ កេឡយ។ 

យ៉ាងណាក ី េនក ុងករណីមយួចំនួនែដលករែថទសំ្រមាកេនក ុងមន ីរេពទ្យមនិ្រត វបានធានារ៉បរ់ងេទ 

េយងខ ុ ំអចនឹងបងៃ់ថ ជូនស្រមាបេ់សវ ែដលេលកអ កទទួលបានខណៈែដលេលកអ កស ិតេនក ុង

មន ីរេពទ្យ ឬមន ីរែថទ។ំ េដម្បែីស ងយល់បែន មេទៀត សូមទកទ់ងេសវបេ្រមសមាជិក។ 

អត ្របេយាជនេ៍នះ្រត វបានបន េទទំពរ័បនា ប ់



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តរងអត ្របេយាជន ៍

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 110 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុបំងៃ់ថ ជូន 

ករស កេ់នែបបពិេ្រគាះជំងឺក ុង៖ េសវែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ងេនក ុងមន ីរេពទ្យឬេនក ុងមន ីរែថទជំំនាញ 

(SNF) ក ុងអំឡុងករស កេ់នែបបពិេ្រគាះជំងឺក ុងែដលមនិ្រត វបានធានារ៉បរ់ង (ត) 

េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូនស្រមាបេ់សវដូចតេទេនះ េហយ្របែហលជាេសវដៃទេទៀតែដលមនិមានរយេឈ ះ

េនទីេនះ៖ 

• េសវេវជ បណ ិ ត 

• ករេធ េតស រកេរគវនិិច យ័ដូចជា ករេធ េតស េនមន ីរពិេសធន ៍

• ករថតករំស ីអិុច, ករព្យោបាលេដយសរធាតុរ៉ដ្យមូនិងករព្យោបាលេដយធាតុគីមអីុីសូតូប រមួទងំ

សមា រៈ និងេសវរបស់េលកអ កបេច កេទស 

• កររុរំបសួវះកត ់

• រណប រណបចកពុ់ម  និងឧបករណ៍េផ្សងេទៀតែដលេ្រប្របាស់ស្រមាបក់របាកឆ់ ឹង និងករភា តឆ់ ឹង 

• សររីង សិប្បនិមិ ត និងឧបករណ៍ជំនួយទបតំ់រងឆ់ ឹង េ្រកពីឧបករណ៍ែផ កទន ស ស  រមួមានករផា ស់ប ូរថ ី 

ឬករជួសជុលឧបករណ៍ទងំេនាះ។ ទងំអស់េនះ គឺជាឧបករណ៍ែដល៖ 

o ប ូរជំនួសសររីង កយខងក ុងមយួចំែណក ឬទងំមូល (រមួមានជាលិកេពញេលញ) ឬ 

o ប ូរជំនួសមុខងរទងំមូល ឬមយួចំែណកៃនសររីង កយខងក ុងែដលមនិដំេណ រករ ឬដំេណ រករ

ខុស្រប្រកតី។ 

• ឧបករណ៍រុទំបេ់ជង ៃដ ខ ង និងក  ឹងក ែខ្ស្រកវ៉ត្់រទ ចន ល់ែខ ង និងេជង ៃដ និងែភ កសិប្បនិមតិ ។ 

េនះរមួប  ូ លទងំករៃលតំរវូ ករជួសជុល និងករប ូរថ ីជំនួសែដល្រត វករចបំាចេ់ដយសរែត

ករបាកែ់បក ករសឹកេរចរលិ ករបាតប់ង ់ឬករផា ស់ប ូរេលស នភាពអ កជំងឺ។ 

• ករព្យោបាលេដយចលនា ករព្យោបាលវបិត ិពក្យសំដី និងករព្យោបាលស រលទ ភាពពលកម ។ 

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនឹង្រត វករេដម្បទីទួលបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុង

ករណីសេ ង ះបនា ន។់ 
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េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុបំងៃ់ថ ជូន 

 បរកិ រ និងេសវជំងឺតំរងេនាម 

េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូនស្រមាបេ់សវដូចខងេ្រកម៖ 

• េសវអបរ់ពីំជំងឺតំរងេនាម េដម្បបីេ្រង នពីករែថទតំំរងេនាម និងជួយ សមាជិកឲ្យេធ ករសំេរចចិត 

្រតឹម្រត វពីករែថទរំបស់ពូកេគ។ េលកអ ក្រត វែតមានជំងឺតំរងេនាមរុៃំរដំ៉ណាកក់លទី IV េហយ

េវជ បណ ិ តេលកអ ក្រត វែតប  ូ នេលកអ ក។ េយងខ ុ ំនឹងធានារ៉បរ់ងេលេសវអបរ់ពីំជំងឺតំរង 

េនាមរហូតដល់ ្របាមំយួវគ ។ 

• ករព្យោបាលលងឈមែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រក រមួមានករព្យោបាលេដយលងឈមេនេពលែដល

ស ិតេនេ្រកតំបនេ់សវជាបេណា ះអសន  ដូចបានពន្យល់េនក ុងជំពូកទី 3។  

• ករព្យោបាលលងឈមែបបសំរកេពទ្យ ្របសិនេបអ ក្រត វបានទទួលឲ្យចូលស្រមាកក ុងមន ីរេពទ្យ

ស្រមាបក់រែថទពិំេសស។ 

• ករបណ ុ ះបណា លពីករលងឈមេដយខ ួនឯង រមួមានករបណ ុ ះបណា លស្រមាបអ់ ក និង

នរណាមា កែ់ដលជួយ េលកអ កក ុងករព្យោបាលេដយលងឈមេនផ ះរបស់េលកអ ក។ 

• ឧបករណ៍ និងេ្រគ ងផ តផ់ ងស់្រមាបក់រលងឈមេនផ ះ 

• េសវគា្ំរទេនផ ះមយួចំនួន ដូចជាករចុះជួបចបំាចេ់ដយបុគ លិកែផ កលងឈមែដលមានករ

បណ ុ ះបណា លេដម្ប្ីរត តពិនិត្យេលករលងឈមេនផ ះរបស់េលកអ ក, េដម្បជួីយ ក ុងេពល 

សេ ង ះបនា ន,់ និងេដម្បជួីយ ្រត តពិនិត្យឧបករណ៍លងឈម និងករផ តផ់ ងទឹ់កេ្រប្របាស់

របស់េលកអ ក។ 

េលកអ កគួរពិភាក្សោជាមយួអ កផ ល់េសវែថទរំបស់េលកអ កេដម្បទីទួលបានករប  ូ នបន ។ 

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនឹង្រត វករេដម្បទីទួលបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុង

ករណីសេ ង ះបនា ន ់ឫ ក ុងករណីែដលអ ក្រត វករលងឈមេនេ្រកតំបនៃ់នេសវរបស់េយងខ ុ ំ។ 

អត ្របេយាជនឱ៍សថេនក ុង Medicare Part B របស់េលកអ កបងៃ់ថ េលឱសថមយួចំនួនស្រមាបក់រលង

ឈម។ ស្រមាបព់ត៌ម័ាន សូមេមលេនក ុង «ឱសថទមទរេវជ ប   Medicare Part B» េនក ុងតរងេនះ។ 
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18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 112 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុបំងៃ់ថ ជូន 

 ករពិនិត្យរកជំងឺមហរកីសួត 

គេ្រមាងនឹងបងៃ់ថ ជូនស្រមាបក់រពិនិត្យរកជំងឺមហរកីសួតេរៀងរល់ 12 ែខម ង្របសិនេបេលកអ ក៖ 

• មានអយុ 5580 ឆា  ំនិង 

• មានករផ ល់្របឹក្សោនិងករជួបពិេ្រគាះេដម្បេីធ ករសេ្រមចចិត រមួគា ជាមយួេវជ បណ ិ តេលកអ កឬ 
អ កផ ល់េសវែថទែំដលមានលក ណៈសម្បត ិ្រគប្់រគានដ់ៃទេទៀត, និង 

• បានជកប់ារយ៉ីាងេហចណាស់ 1 ក  បក់ ុងមយួៃថ អស់រយៈេពល 30 ឆា េំដយគា នស  និងេរគ 
ស  ៃនជំងឺមហរកីសួតឬជកប់ារេីពលេនះឬបានឈបក់ ុងរង ងរ់យៈេពល 15 ឆា ។ំ 

បនា បពី់ករពិនិត្យរកជំងឺេលកទីមយួ គេ្រមាងនឹងបងៃ់ថ ជូនស្រមាបក់រពិនិត្យរកជំងឺមយួេផ្សងេទៀតេនេរៀង 

រល់ឆា នំីមយួៗជាមយួនឹងេវជ ប  ជាលយល័ក ណ៍អក្សរពីេវជ បណ ិ តឬអ កផ ល់េសវែថទែំដលមាន 

លក ណៈសម្បត ិ្រគប្់រគានដ់ៃទេទៀតរបស់េលកអ ក។  

 អត ្របេយាជនចំ៍នីអហរ  

គេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំរ៉បរ់ងេទេល៖ 

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

េចញពីមន ីរេពទ្យ ឬមន ីរែថទជំំនាញ 

• អហរនានា្រត វែតមានេវជ ស ស ចបំាច ់និងប  េដយ្រគ េពទ្យ ឬអ កបណ ុ ះបណា លែដលមនិែមន

ជា្រគ េពទ្យ 

ទកទ់ងេទេសវបេ្រមសមាជិកេដម្បកំីណតេ់ពលេវលប  ូ នអហរ។ េលខទូរស័ព មានេនេលគ្រមប 

ខងេ្រកយៃនកូនេសៀវេភេនះ។  

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនឹង្រត វករេដម្បទីទួលបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុង

ករណីសេ ង ះបនា ន។់  



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តរងអត ្របេយាជន ៍

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 113 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុបំងៃ់ថ ជូន 

 ករព្យោបាលេដយអហរបូត ម េវជ ស ស  

អត ្របេយាជនេ៍នះ គឺស្រមាបអ់ កមានជំងឺទឹកេនាមែផ ម ឬជំងឺតំរងេនាមេដយគា នករលងឈម។ វក៏

ស្រមាបេ់្រកយេពលេធ ករផ្ំសោត្រមងេនាមផងែដរ េនេពលែដល ្រត វបានប  ូ ន េដយេវជ បណ ិ ត

របស់េលកអ ក។ 

េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូនស្រមាបេ់សវ្របឹក្សោេយាបល់មយួទល់នឹងមយួ ែដលមានរយៈេពលបីេម៉ាងក ុងអំឡុង

ឆា ដំំបូង ែដលេលកអ កទទួលេសវកម ព្យោបាលេដយអហរបូត ម េវជ ស ស េ្រកម Medicare។ (េនះ 

រមួមានគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ, គេ្រមាង Medicare Advantage ណាមយួេផ្សងេទៀត ឬកម វធីិ Medicare)។ 

េយងខ ុ ំនឹងយល់្រពមចំេពះេសវបែន មណាែដលជាត្រម វករេវជ ស ស ។ 

េយងខ ុ ំបងៃ់ថ ជូនស្រមាបេ់សវ្របឹក្សោេយាបល់មយួទល់នឹងមយួ ែដលមានរយៈេពលពីរេម៉ាងជាេរៀងរល់ឆា ំ

បនា បពី់េពលេនាះមក។ ្របសិនេបស នភាព, ករព្យោបាល ឬករេធ េរគវនិិច យ័របស់េលកអ កផា ស់ប ូរ 

េលកអ កអចទទួលបានចំនួនេម៉ាងព្យោបាលកនែ់តេ្រចនែថមេទៀត េដយមានករប  ូ នពីេវជ បណ ិ ត។ 

េវជ បណ ិ ត្រត វែតេចញេវជ ប  ចំេពះេសវទងំេនះ និងេធ ករប  ូ នជាថ ីជាេរៀងរល់ឆា  ំ្របសិនេបករ

ព្យោបាលរបស់អ ក្រត វករស្រមាបឆ់ា ្ំរបតិទិនបនា ប។់ េយងខ ុ ំនឹងយល់្រពមចំេពះេសវបែន មណា 

ែដលជាត្រម វករេវជ ស ស ។ 

េលកអ កគួរពិភាក្សោជាមយួអ កផ ល់េសវែថទរំបស់េលកអ កេដម្បទីទួលបានករប  ូ នបន ។ 

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនឹង្រត វករេដម្បទីទួលបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុង

ករណីសេ ង ះបនា ន។់ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តរងអត ្របេយាជន ៍

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 114 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុបំងៃ់ថ ជូន 

 
កម វធីិបង រជំងឺទឹកេនាមែផ មរបស់កម វធីិ Medicare (MDPP) 

គេ្រមាងនឹងបងៃ់ថ េលេសវ MDPP។ MDPP្រត វបានេរៀបចំេឡងេដម្បជួីយ ឲ្យអ កបេង នឥរយិាបថែដល 

មានសុខភាពល ។ វផ ល់ករបណ ុ ះបណា លែដលមាន្របេយាជនេ៍នក ុង៖ 

• ករផា ស់ប ូររបបអហររយៈេពលយូរអែង ង និង 

• ករបេង នសកម ភាពរងកយ និង  

• វធីិរក្សោករស្រមកទម ន ់និងែបបែផនជីវតិែដលមានសុខភាពល ។ 

 ឱសថ្រត វករេវជ ប   Medicare Part B 

ឱសថទងំេនះ្រត វបានធានារ៉បរ់ងេនេ្រកម Medicare Part B។ Health Net Cal MediConnect 

នឹងបងៃ់ថ ឱសថដូចខងេ្រកម៖ ឱសថមយួចំនួនជាកម វត ុៃនករព្យោបាលតមជំហន៖ 

• ឱសថែដលជាធម ត េលកអ កមនិបានេ្របេដយខ ួនឯង និង្រត វបានចក ់ឬប  ូ លក ុងសរៃសឈម 

ក ុងេពលែដលេលកអ កកំពុងទទួលេសវពីេវជ បណ ិ ត, ករពិេ្រគាះជំងឺេ្រកមន ីរេពទ្យ ឬពីមណ ល

សល្យកម កំរតិ្រសល។  

• ឱសថែដលអ កេ្រប េដយេ្រប្របាស់បរកិ រេវជ ស ស េ្របបានយូរ (ដូចជាម៉ាសីុនស ុង) ែដល្រត វបាន

អនុ  តេដយគេ្រមាង។ 

• ឱសថកំណកឈមែដលអ កេ្របេដយខ ួនឯង េដយករចក្់របសិនេបេលកអ កមានជំងឺឈមកក។ 

• ឱសថស្រមាបប់ង នស់កម ភាព្របពន័ ភាពសំុ ្របសិនេបអ កបានចុះេឈ ះេនក ុង Medicare Part A 

េនេពលែដលមានករផ្ំសោសររីង ។ 

• ឱសថស្រមាបព់្យោបាលជំងឺពុកឆ ឹងែដលេ្របេដយករចក។់ ឱសថទងំេនះ ្រត វបានបងៃ់ថ ជូន ្របសិន

េបេលកអ កេចញពីផ ះមនិរចួ មានករបាកឆ់ ឹងែដលេវជ បណ ិ តប  កថ់ា ទកទ់ងនឹងករពុកឆ ឹងេ្រកយ

េពលអស់រដូវ េហយមនិអចចកថ់ា េំដយខ ួនឯងបាន។ 

អត ្របេយាជនេ៍នះ្រត វបានបន េទទំពរ័បនា ប ់



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តរងអត ្របេយាជន ៍

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 115 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុបំងៃ់ថ ជូន 

ឱសថមានេវជ ប   Medicare Part B (ត) 

• សរធាតុអងទី់ែហ្សន 

• ឱសថ្របឆាងំជំងឺមហរកី្របេភទេលប និងថា បំំបាតក់ ួតជាកល់កម់យួចំនួន។ 

• ឱសថជាកល់កស់្រមាបក់រលងឈមេនផ ះ មានដូចជាេហប៉ារនី ថា បំន្សោបស្រមាបេ់ហប៉ារនី 

(េនេពលចបំាចែ់ដលែបបេវជ ស ស ) ថា សំ ឹកធម ត និងភា កង់រជ្រម ញករផលិតេកសិក្រកហម 

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

• ្រប េតអីុនក ូប៊ុយលីនែដលប  ូ លតមសរៃសឈម (IV immune globulin) ស្រមាបក់រព្យោបាលេនផ ះ

នូវជំងឺកង ះភាពសំុបឋម។ 

តំណភា បខ់ងេ្រកមនឹងនាេំលកអ កេទរកប  ីឱសថ Part B ែដលអច្រសបតមករព្យោបាលតម

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

ជំពូកទី 5 ពន្យល់ពីអត ្របេយាជនៃ៍នឱសថ្រត វករេវជ ប  ែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រកមន ីេពទ្យ។ វពន្យល់នូវវធិាន

ែដលេលកអ ក្រត វែតអនុវត តមេដម្បឲី្យេវជ ប  េនាះ្រត វបានធានារ៉បរ់ង។ 

ជំពូកទី 6 ពន្យល់ពីអ ីែដលេលកអ កបងស់្រមាបឱ់សថ្រត វករេវជ ប  ែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រក តមរយៈ

គេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ។ 

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនឹង្រត វករេដម្បទីទួលបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុង

ករណីសេ ង ះបនា ន។់ 

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


េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តរងអត ្របេយាជន ៍

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 116 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុបំងៃ់ថ ជូន 

 កម វធីិេសវពហុេគាលបំណងស្រមាបម់នុស្សចស់ (MSSP) 

MSSP គឺជាកម វធីិ្រគប្់រគងករណីជំងឺ ែដលផ ល់េសវតមផ ះ និងតមសហគមន ៍(HCBS) េទកនបុ់គ ល

ែដលមានសិទ ិទទួលបាន MediCal។  

េដម្បមីានសិទ ិទទួលបាន េលកអ ក្រត វែតមានអយុ 65 ឆា  ំឬេលសពីេនះ, រស់េនក ុងតំបនេ់សវ, អចឲ្យ

េគបំេរ េសវបានេនក ុងែដនកំហិតៃថ របស់ MSSP, សម្រសបស្រមាបេ់សវ្រគប្់រគងករណីជំងឺ, កំពុងមាន

សិទ ិទទួលបាន MediCal, េហយ្រត វបានប  ក ់ឬែដលអចប  កស់្រមាបក់រដកេ់នក ុងមន ីរែថទ។ំ  

េសវ MSSP រមួមាន ៖ 

• មណ លែថទមំនុស្សេពញវយ័េពលៃថ /មណ លគាពំរ 

• ជំនួយែផ កករស កេ់ន 

• ជំនួយែថទផំា ល់ខ ួន និងករងរ្របចៃំថ  

• ករ្រគប្់រគងេដម្បតីមេមលករពរ 

• ករ្រគប្់រគងករែថទ ំ

• េសវផ ល់ករែថទជំំនួសេដម្បជួីយ សំរលសមាជិក្រគ សរែថទអំ កជំងឺ 

• មេធ្យោបាយេធ ដំេណ រ 

• េសវម ូបអហរ 

• េសវកម សង មកិច  

• េសវកម គមនាគមន ៍

អត ្របេយាជនេ៍នះ ្រត វបានធានារ៉បរ់ងរហូតដល់ចំនួនទឹក្របាក ់$4,285 ក ុងមយួឆា ។ំ  

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនឹង្រត វករេដម្បទីទួលបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុង

ករណីសេ ង ះបនា ន។់ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តរងអត ្របេយាជន ៍

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 117 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុបំងៃ់ថ ជូន 

 ករដឹកជ  ូ នេវជ ស ស ស្រមាបក់រណីមនិែមនសេ ង ះបនា ន ់

អត ្របេយាជនេ៍នះអនុ  តឲ្យមានមេធ្យោបាយេធ ដំេណ រ ដម៏ាន្របសិទ ិភាពសមនឹងតៃម បំផុតេហយ

អចរកេ្រប្របាស់បាន។ េនះអចរមួមាន ៖ េសវរថយន គិលនសេ ង ះ, រថយន មានថា កេ់យាងេឡងចុះ 

រថយន មានជ្រមាលស្រមាបស់្រម លេកអីរញុ ជនពិករ ករដឹកជ  ូ នែបបេវជ ស ស និង

ករស្រមបស្រម លជាមយួនឹងករដឹកជ  ូ នអមជំនួយ។ 

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 វករចបំាចស់្រមាបេ់គាលបំណងេដម្បទីទួលបានករែថទេំវជ ស ស ចបំាច។់ 

អ្រស័យេលេសវកម  វអចនឹង្រត វករករអនុ  តជាមុន។ 

េដម្បេីស សំុេសវដឹកជ  ូ នែដលបានេរៀបរបខ់ងេល សូមទកទ់ងេទេសវបេ្រមសមាជិក 

Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 18554643571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់  

8 យប ់ពីៃថ ចន ដ័ល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ 
សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ 

សំេណ មេធ្យោបាយេធ ដំេណ រ្រត វែតដកជូ់នជាមុនឲ្យបាន្របាពំីរៃថ ៃនៃថ េធ ករស្រមាបទ់ងំករដឹកជ  ូ ន

ែផ កេវជ ស ស មនិមានលក ណៈសេ ង ះបនា ន ់និងករដឹកជ  ូ នមនិមានលក ណៈេវជ ស ស ។ 

្របសិនេបេលកអ ក្រត វករេរៀបចំេសវេដយមានករជូនដំណឹងក ុងរយៈេពលខ ី េនាះករេស សំុទងំេនះ 

នឹង្រត វបានពិចរណាេទតមករណីនីមយួៗេហយនឹងអ្រស័យេលសភាពៃនករណាតជួ់ប េពលែដលករ 

ណាតជួ់បស្រមាបេ់សវេវជ ស ស ្រត វបានេរៀបចំេហយភាពអចរកបានៃនធនធានមេធ្យោបាយេធ ដំេណ រ។ 

LogistiCare នឹងស្រមបស្រម លករទទួលបានេវជ ប   (ទ្រមងែ់បបបទអះអងប  ករ់បស់្រគ េពទ្យ) 

ពីអ កផ ល់េសវែថទរំបស់េលកអ ក។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តរងអត ្របេយាជន ៍

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 118 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុបំងៃ់ថ ជូន 

 ករដឹកជ  ូ នមនិែមនេវជ ស ស  

អត ្របេយាជនេ៍នះ អនុ  តស្រមាបដឹ់កជ  ូ នេទកនេ់សវេវជ ស ស  េដយរថយន ដឹកអ កដំេណ រ, រថយន 

តកសីុ់ ឬទ្រមងេ់ផ្សងេទៀតៃនមេធ្យោបាយដឹកជ  ូ នសធារណៈ/ឯកជន។ 

អត ្របេយាជនេ៍នះ មនិដកកំ់ណតេ់លអត ្របេយាជនក៍រដឹកជ  ូ នេវជ ស ស មនិែមនសេ ង ះបនា ន់

របស់េលកអ កេនាះេឡយ។  

សូមេយាងេទកនជ់ំពូកទី 3 ែផ ក G ស្រមាបព់ត៌ម័ានបែន មស ីពីេសវកម ដឹកជ  ូ ន។ 

េដម្បេីស សំុេសវដឹកជ  ូ នែដលបានេរៀបរបខ់ងេល សូមទំនាកទំ់នងេសវបេ្រមសមាជិក 

Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 18554643571 (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 គឺឥតគិតៃថ ។   

 

សំេណ មេធ្យោបាយេធ ដំេណ រ្រត វែតដកជូ់នជាមុនឲ្យបាន្របាពំីរៃថ ៃនៃថ េធ ករស្រមាបទ់ងំករដឹកជ  ូ ន

ែផ កេវជ ស ស មនិមានលក ណៈសេ ង ះបនា ន ់និងករដឹកជ  ូ នមនិមានលក ណៈេវជ ស ស ។ 

 

្របសិនេបេលកអ ក្រត វករេរៀបចំេសវេដយមានករជូនដំណឹងក ុងរយៈេពលខ ី េនាះករេស សំុទងំេនះ 

នឹង្រត វបានពិចរណាេទតមករណីនីមយួៗេហយនឹងអ្រស័យេលសភាពៃនករណាតជួ់ប េពលែដលករ 

ណាតជួ់បស្រមាបេ់សវេវជ ស ស ្រត វបានេរៀបចំេហយភាពអចរកបានៃនធនធានមេធ្យោបាយេធ ដំេណ រ។ 

 

LogistiCare នឹងស្រមបស្រម លករទទួលបានេវជ ប   (ទ្រមងែ់បបបទអះអងប  ករ់បស់្រគ េពទ្យ) 

ពីអ កផ ល់េសវែថទរំបស់េលកអ ក។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តរងអត ្របេយាជន ៍

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 119 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុបំងៃ់ថ ជូន 

 ករែថទេំនមន ីរែថទ ំ

មន ីរែថទ ំ(NF) គឺជាទីកែន ងែដលផ ល់ករែថទសំ្រមាបម់នុស្សែដលមនិអចទទួលបានករែថទេំនផ ះ 

ប៉ុែន ែដលមនិចបំាចស់្រមាកេនក ុងមន ីរេពទ្យ។ 

េសវែដលេយងខ ុ ំ នឹងបងៃ់ថ ជូនរមួមានដូចតេទ ែតមនិកំហិត្រតឹមែត៖ 

• បន បព់កក់ណា លឯកជន (ឬបន បឯ់កជន្របសិនេបវមានភាពចបំាចែ់ផ កេវជ ស ស ) 

• អហររមួមាន របបអហរពិេសស 

• េសវែថទ ំ

• ករព្យោបាលេដយចលនា ករព្យោបាលស រលទ ភាពពលកម  និងករព្យោបាលេលករនិយាយស ី 

• ករព្យោបាលផ ូវដេង ម 

• ឱសថែដលផ ល់ជូនេលកអ កជាែផ កមយួៃនគេ្រមាងែថទរំបស់េលកអ ក។  (េនះ រមួមានសរធាតុ

ែដលមានវត មាន្រសបព់ីធម ជាតិេនក ុងរងកយរបស់េលកអ កដូចជា កត កំណកឈម)។ 

• ឈម រមួមានកររក្សោទុក និងករ្រគប្់រគង 

• េ្រគ ងផ តផ់ ងែ់ផ កេវជ ស ស  និងករវះកតែ់ដល្រត វផ ល់ជូនជាទូេទេដយមន ីរែថទ ំ

• ករេធ េតស ក ុងមន ីរពិេសធន ៍ែដលជាទូេទផ ល់ជូនេដយមន ីរែថទ ំ

• េសវថតករំស ីអិុច និងេសវវទិ្យសុ ស ដៃទេផ្សងេទៀតែដលជាទូេទផ ល់ជូនេដយមន ីរែថទ ំ

• ករេ្រប្របាស់បរកិ រដូចជា េកអីរេទះរញុែដលជាទូេទផ ល់ជូនេដយមន ីរែថទ ំ

• េសវ្រគ េពទ្យ/បុគ លិកឯកេទសជំនាញ 

• បរកិ រេវជ ស ស េ្របជាបប់ានយូរ 

• េសវែថទេំធ ញ រមួមានទងំ្រកស់េធ ញសិប្បនិមតិ  

អត ្របេយាជនេ៍នះ្រត វបានបន េទទំពរ័បនា ប ់



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តរងអត ្របេយាជន ៍

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 120 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុបំងៃ់ថ ជូន 

ករែថទេំនមន ីរែថទ ំ(ត) 

• អត ្របេយាជនក៍រែថទែំភ ក 

• ករពិនិត្យ្រតេចៀក 

• ករែថទេំដយចបស់រៃស 

• េសវបាទវជិា ស ស  

តមធម ត េលកអ កនឹងទទួលបានករែថទរំបស់េលកអ កពីមន ីរែថទកំ ុងបណា ញ។ ប៉ុែន េលក

អ ក្របែហលនឹងអចទទួលបានករែថទរំបស់េលកអ កពីមន ីរែថទមំនិេនក ុងបណា ញេយងខ ុ ំ។  

េលកអ កអចទទួលបានករែថទពីំទីកែន ងដូចខងេ្រកម ្របសិនេបពួកេគទទួល

យកចំនួន្របាករ់បស់គេ្រមាងេយងខ ុ ំជាករបងទូ់ទត៖់ 

• កែន ងែថទ ំឬសហគមនែ៍ថទបំន ដល់មនុស្សចស់ចូលនិវត ន ៍ែដលេលកអ កកំពុងស កេ់ន

មុនេពលេលកអ កេទកនម់ន ីរេពទ្យ (ដរបណាវផ ល់ករែថទរំបស់មន ីរែថទ)ំ។ 

• មន ីរែថទែំដលប ីឬ្របពន េលកអ កកំពុងស កេ់ន េពលែដលេលកអ កចកេចញពីមន ីរេពទ្យ។ 

េលកអ កគួរពិភាក្សោជាមយួអ កផ ល់េសវែថទរំបស់េលកអ កនិងទទួលបានករប  ូ នបន ។ 

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនឹង្រត វករេដម្បទីទួលបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុង

ករណីសេ ង ះបនា ន។់ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តរងអត ្របេយាជន ៍

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 121 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុបំងៃ់ថ ជូន 

 
ករពិនិត្យរកប  ធាត្់រជ ល និងករព្យោបាលេដម្បបីន យទំងន ់

្របសិនេបេលកអ កមានសន ស្សនទ៍ម នខ់ ួនចំនួន 30 ឬេលសពីេនះ េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូនស្រមាប់

ករ្របឹក្សោេយាបល់ េដម្បជួីយ េលកអ កឲ្យ្រសកទម ន។់ េលកអ ក្រត វែតទទួលបានករ្របឹក្សោេយាបល់

េនក ុងស បន័ែថទបំឋម។ ករេធ ែបបេនះ វអច្រត វបាន្រគប្់រគងេដយគេ្រមាងបង រេពញេលញ

របស់េលកអ ក។ សូមពិភាក្សោជាមយួអ កផ ល់េសវកម ែថទសុំខភាពបឋមរបស់េលកអ ក  

េដម្បែីស ងយល់បែន ម។ 

 េសវកម វធីិព្យោបាលសរធាតុេញ ន 

គេ្រមាងនឹងបងៃ់ថ ជូនស្រមាបេ់សវព្យោបាលជំងឹៃនករេ្របសរធាតុេញ នដូចខងេ្រកម ៖ 

• ករេ្របឱសថែដលទទួលករអនុ  តេដយរដ បាលឱសថ និងចំណីអហរ (FDA) 

េហយ្របសិនេបអនុវត បាន េនាះករ្រគប្់រគង និងផ ល់ជូនេលកអ កនូវករេ្របឱសថទងំេនះ 

• ករ្របឹក្សោពីករេ្របសរធាតុេញ ន 

• វធីិព្យោបាលេដយបុគ ល និងជា្រក ម 

• ករេធ េតស រកករេ្រប្របាស់ឱសថ ឬសរធាតុគីមកី ុងរងកយរបស់េលកអ ក (េតស រកសរធាតុពុល) 

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនឹង្រត វករេដម្បទីទួលបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុង

ករណីសេ ង ះបនា ន។់ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តរងអត ្របេយាជន ៍

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 122 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុបំងៃ់ថ ជូន 

 ករេធ េតស វនិិច យ័ និងេសវនិងេ្រគ ងផ តផ់ ងែ់បបពិេ្រគាះជំងឺេ្រក 

េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូនស្រមាបេ់សវដូចតេទេនះ និងេសវេវជ ស ស ចបំាចេ់ផ្សងេទៀតែដលមនិបានរយ

េឈ ះេនទីេនះ៖ 

• ករថតករំស ីអិុច 

• ករព្យោបាលេដយវទិ្យសុកម  (េដយរ៉ដ្យមូនិងធាតុអុីសូតូប) រមួមានសំភារៈនិងេ្រគ ងផ តផ់ ងស់្រមាប់

អ កបេច កេទស។ 

• េ្រគ ងផ តផ់ ងក់រវះកត ់ដូចជាេ្រគ ងរុរំបសួ 

• រណប រណបចកពុ់ម  និងឧបករណ៍េផ្សងេទៀតែដលេ្រប្របាស់ស្រមាបក់របាកឆ់ ឹង និងករភា តឆ់ ឹង 

• ករេធ េតស េនមន ីរពិេសធន ៍

• ឈម រមួមានកររក្សោទុក និងករ្រគប្់រគង 

• ករេធ េតស រកេរគវនិិច យ័ែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រកដៃទេផ្សងេទៀត (រមួមានករេធ េតស ស ុ្រគស ញ ដូចជា CT, 

MRI, MRA, SPECT)។ 

េលកអ កគួរពិភាក្សោជាមយួអ កផ ល់េសវែថទរំបស់េលកអ កនិងទទួលបានករប  ូ នបន ។ 

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនឹង្រត វករេដម្បទីទួលបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុង

ករណីសេ ង ះបនា ន។់ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តរងអត ្របេយាជន ៍

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 123 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុបំងៃ់ថ ជូន 

 េសវពិេ្រគាះជំងឺេ្រកេនមន ីរេពទ្យ 

េយងខ ុ ំបងៃ់ថ ស្រមាបេ់សវេវជ ស ស ចបំាច ់ែដលេលកអ កទទួលបានេនក ុងែផ កពិេ្រគាះជំងឺេ្រក 

មន ីរេពទ្យ ស្រមាបក់រវនិិច យ័េរគ ឬករព្យោបាលជំងឺ ឬរបសួ ដូចជា៖ 

• េសវក ុងែផ កសេ ង ះបនា ន ់ឬមន ីរព្យោបាលពិេ្រគាះជំងឺេ្រក ដូចជាេសវ្រត តពិនិត្យតមដន ឬ

ករវះកតខ់ងេ្រក 

o េសវកម ៃនករ្រត តពិនិត្យតមដនជួយ េវជ បណ ិ តរបស់េលកអ កឲ្យបានដឹង ថាេតេលកអ ក 

ចបំាច្់រត វអនុញាតឲ្យស កេ់នមន ីរេពទ្យ ជា «អ កជំងឺស្រមាកព្យោបាល» ឬអត។់ 

o ជួនកលេលកអ កអចស កេ់នមន ីរេពទ្យែតមយួយប ់េហយេនែតអចទុកថាជា 

«អ កជំងឺមនិស្រមាកព្យោបាល។» 

o េលកអ កអចទទួលពត័ម៌ានបែន មអំពីភាពជាអ កជំងឺស្រមាកព្យោបាលេនមន ីរេពទ្យ ឬ 

មនិស្រមាកេនមន ីរេពទ្យេនក ុងសន ឹកជាកែ់ស ងេនះ៖ 

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

Outpatient.pdf 

• ករេធ េតស េនក ុងមន ីរពិេសធន ៍និងករេធ េតស រកេរគវនិិច យ័ ែដលេចញវកិ យប្រតគិតៃថ េដយ 

មន ីរេពទ្យ 

• ករែថទសុំខភាពផ ូវចិត  រមួមានករែថទេំនក ុងកម វធីិសំរកេពទ្យមនិេពញេលញ ្របសិនេបេវជ បណ ិ ត

ប  កថ់ា ករព្យោបាលចូលសំរកេពទ្យគឺចបំាច ់េដយគា នវ។ 

• េសវថតករំស ីអិុច និងេសវវទិ្យសុ ស ដៃទេទៀត ែដលេចញវកិ យប្រតគិតៃថ េដយមន ីរេពទ្យ 

• េ្រគ ងផ តផ់ ងេ់វជ ស ស  ដូចជារណប និងរណបចកពុ់ម  

 

អត ្របេយាជនេ៍នះ្រត វបានបន េទទំពរ័បនា ប ់

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


េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តរងអត ្របេយាជន ៍

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 124 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុបំងៃ់ថ ជូន 

េសវពិេ្រគាះជំងឺេ្រកេនមន ីរេពទ្យ (ត) 

• ករពិនិត្យរកជំងឺ និងេសវបង រជំងឺែដល្រត វបានរយនាមេនពសេពញតរងអត ្របេយាជន ៍

• ឱសថមយួចំនួន ែដលេលកអ កមនិអចេ្របេដយខ ួនឯងបាន។ 

េលកអ កគួរពិភាក្សោជាមយួអ កផ ល់េសវែថទរំបស់េលកអ កនិងទទួលបានករប  ូ នបន ។ 

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនឹង្រត វករេដម្បទីទួលបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុង

ករណីសេ ង ះបនា ន។់ 

 ករែថទសុំខភាពផ ូវចិត ែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រក 

េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូនស្រមាបេ់សវកម សុខភាពផ ូវចិត ែដលផ ល់ជូនេដយ៖ 

• េវជ បណ ិ ត ឬ្រគ េពទ្យវកិលចរតិ ែដលមានអជា បណ័ ពីរដ  

• ្រគ េពទ្យែផ កចិត ស ស គ ីនិកស ស  

• បុគ លិកសង មកិច ជំនាញគ ីនិកស ស  

• គិលនុបដ កឯកេទសគ ីនិកស ស  

• េពទ្យអនុេវជ បណ ិ ត 

• ជំនួយករ្រគ េពទ្យ 

• បុគ លិកអជីពែផ កែថទសុំខភាពផ ូវចិត  ែដលមានលក ណៈសម្បត ិ្រគប្់រគានរ់បស់កម វធីិ Medicare 

ដៃទេទៀតណាមយួដូចែដលអនុ  តេនេ្រកមច្បោបរ់ដ ែដលចូលជាធរមាន។ 

 

 

អត ្របេយាជនេ៍នះ្រត វបានបន េទទំពរ័បនា ប ់



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តរងអត ្របេយាជន ៍

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 125 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុបំងៃ់ថ ជូន 

ករែថទសុំខភាពផ ូវចិត ែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រក (ត) 

េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូនស្រមាបេ់សវដូចតេទេនះ េហយ្របែហលជាេសវដៃទេទៀតែដលមនិមានរយេឈ ះ

េនទីេនះ៖ 

• េសវមន ីរព្យោបាល  

• ករព្យោបាលេពលៃថ   

• េសវស រសម្បទផ ូវចិត សង ម  

• កម វធីិស្រមាកេពទ្យមនិេពញេលញ/កម វធីិែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រក្រគប្់រជ ងេ្រជាយ 

• ករព្យោបាល និងករវយតំៃលែផ កសុខភាពផ ូវចិត ជា្រក ម និងបុគ ល 

• ករេធ េតស ែផ កចិត ស ស េនេពលែដល្រត វបានប  កថ់ាចបំាចែ់ផ កេវជ ស ស េដម្បវីយតំៃលពី

លទ ផលសុខភាពផ ូវចិត  

• េសវពិេ្រគាះជំងឺេ្រក ស្រមាបេ់គាលបំណង្រត តពិនិត្យតមដនករព្យោបាលេដយឱសថ 

• េសវមន ីរពិេសធនែ៍បបពិេ្រគាះជំងឺេ្រក ឱសថ េ្រគ ងផ តផ់ ងនិ់ងថា បំំបន៉សុខភាព 

• ករ្របឹក្សោជំងឺវកិលចរតិ 

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនឹង្រត វករេដម្បទីទួលបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុង

ករណីសេ ង ះបនា ន។់ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តរងអត ្របេយាជន ៍

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 126 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុបំងៃ់ថ ជូន 

 េសវកម ស រសម្បទែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រក 

េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ស្រមាបក់រព្យោបាលេដយចលនា, ករព្យោបាលស រលទ ភាពពលកម  

និងករព្យោបាលករនិយាយស ី។ 

េលកអ កអចទទួលបានេសវស រនីតិសម្បទពីែផ កពិេ្រគាះជំងឺេ្រករបស់មន ីរេពទ្យ, ករយិាល័យ

អ កព្យោបាលឯករជ្យ, មន ីរស រនីតិសម្បទែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រកទូលំទូលយ (CORFs) និងមន ីរដៃទ

េផ្សងេទៀត។ 

េលកអ កគួរពិភាក្សោជាមយួអ កផ ល់េសវែថទរំបស់េលកអ កេដម្បទីទួលបានករប  ូ នបន ។  

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនឹង្រត វករេដម្បទីទួលបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុង

ករណីសេ ង ះបនា ន។់ 

 េសវពិេ្រគាះជំងឺេ្រកស្រមាបក់រេ្រប្របាស់សរធាតុេញ ន 

េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូនស្រមាបេ់សវដូចតេទេនះ េហយ្របែហលជាេសវដៃទេទៀតែដលមនិមានរយេឈ ះ

េនទីេនះ៖ 

• ករ្រត តពិនិត្យរកជំងឺ និងករ្របឹក្សោេយាបល់ចំេពះករេ្របេ្រគ ង្រសវងឹខុស្រប្រកតី 

• ករព្យោបាលករេ្រប្របាស់ថា េំញ ន 

• ករ្របឹក្សោេយាបល់ជា្រក ម ឬជាបុគ ល េដយអ កជំនាញគ ីនិកស ស ែដលមានគុណសម្បត ិ្រគប្់រគាន ់

• ករព្យោបាលបន្សោបករេញ នសរធាតុេញ នក្រមតិេ្រកម្រស ច្រសវ េនក ុងកម វធីិព្យោបាលករេញ ន

េនក ុងមណ លព្យោបាល 

• េសវែផ កេ្រគ ង្រសវងឹ និង/ឬថា េំញ នេនក ុងមណ លព្យោបាលែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រក្រគប្់រជ ងេ្រជាយ 

• ករព្យោបាលេដយឱសថ Naltrexone (vivitrol)។ 

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនឹង្រត វករេដម្បទីទួលបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុង

ករណីសេ ង ះបនា ន។់ 
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្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 127 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុបំងៃ់ថ ជូន 

 ករវះកតែ់បបពិេ្រគាះជំងឺេ្រក 

េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូនស្រមាបក់រវះកត ់និងេសវែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រកេនែផ កពិេ្រគាះជំងឺេ្រកៃនមន ីរេពទ្យ 
និងេនមណ លវះកតម់និសំរកេពទ្យ។ 

េលកអ កគួរពិភាក្សោជាមយួអ កផ ល់េសវែថទរំបស់េលកអ កេដម្បទីទួលបានករប  ូ នបន ។  

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនឹង្រត វករេដម្បទីទួលបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុង
ករណីសេ ង ះបនា ន។់ 

 ឱសថមនិមានេវជ ប   (OTC)៖ 

េលកអ កបងៃ់ថ សហចំណាយ $0 ស្រមាបឱ់សថមនិមានេវជ ប   OTC ែដលបានធានារ៉បរ់ង។  

គេ្រមាងធានារ៉បរ់ងរហូតដល់ $55 ក ុងមយួភាគបនួៃនឱសថែដលទទួលបាន តមរយៈៃ្របសណីយ។៍ 

បរមិាណែដលមនិបានេ្រប្របាស់មនិអចរបប់  ូ លេទក ុងែខបនា បប់ានេឡយ។ ចូរេមលកតឡុកចំេពះ 
ែដនកំណតេ់លឱសថ។ 

 េសវសំរកព្យោបាលក ុងមន ីរេពទ្យមនិេពញេលញ 

ករស្រមាកព្យោបាលក ុងមន ីរេពទ្យមនិេពញេលញ គឺជាកម វធីិែដល្រត វបានេរៀបចំជា
រចនាសម ន័ ៃនករព្យោបាលវកិលវទិ្យោសកម ។ វ្រត វបានផ ល់ជូនជាេសវែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រកៃនមន ីរេពទ្យ  

ឬេដយមណ លសុខភាពពិេ្រគាះជំងឺផ ូវចិត ្របចសំហគមន។៍ វមានលក ណៈធ នធ់ រជាងករែថទែំដល
េលកអ កទទួលបានេនក ុងករយិាល័យេវជ បណ ិ ត ឬអ កព្យោបាលរបស់េលកអ ក។ វ វអច

ជួយ បង រេលកអ កមនិឲ្យស កេ់នក ុងមន ីរេពទ្យ។ 

កំណតស់មា ល់៖ េយងខ ុ ំធានារ៉បរ់ងេលករចូលស្រមាកព្យោបាលក ុងមន ីរេពទ្យមនិេពញេលញែតេនក ុង

បរបិទែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រកប៉ុេណា ះេដយសរែតត្រម វឲ្យមានលិខិតប  កព់ី Medicare ស្រមាប ់
Cal MediConnect។ 

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនឹង្រត វករេដម្បទីទួលបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុង
ករណីសេ ង ះបនា ន។់  



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តរងអត ្របេយាជន ៍

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 128 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុបំងៃ់ថ ជូន 

 េសវ្រគ េពទ្យ/អ កផ ល់េសវែថទ ំរមួមានករជួបពិេ្រគាះេនករយិាល័យេវជ បណ ិ ត 

េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូនស្រមាបេ់សវដូចខងេ្រកម៖ 

• ករែថទសុំខភាព ឬករវះកតែ់ដលមានភាពចបំាចែ់ផ កេវជ ស ស ផ ល់ជូនេនតមកែន ងដូចជា៖ 

o ករយិាល័យរបស់្រគ េពទ្យ 

o មណ លវះកតម់និសំរកេពទ្យែដលមានករប  កទ់ទួលស ល់ 

o ែផ កពិេ្រគាះជំងឺេ្រកៃនមន ីរេពទ្យ 

• ករពិេ្រគាះជំងឺ ករេធ េរគវនិិច យ័ និងករព្យោបាលេដយ្រគ េពទ្យឯកេទស 

• ករពិនិត្យ្រតេចៀក និងលំនឹងមូលដ នែដល្រត វបានផ ល់ជូនេដយអ កផ ល់េសវកម ែថទសុំខភាពបឋម

របស់េលកអ ក ្របសិនេបេវជ បណ ិ តេលកអ កេចញេវជ ប   េដម្បេីមលថាេតេលកអ ក្រត វករករ 

ព្យោបាលែដរឬេទ។ 

• េសវទូរសព េទេសវសុខភាពស្រមាបក់រជួបពិេ្រគាះទកទ់ងនឹងជំងឺត្រមងេនាមដំណាកក់លចុងេ្រក

យ្របចែំខ ស្រមាបស់មាជិកជំងឺត្រមងេនាមែដលមានមូលដ នេនមន ីរេពទ្យ ឬមជ្ឈមណ លលង 

ត្រមងេនាមែដលមានសភាពធ នធ់ រេនមន ីរេពទ្យ មជ្ឈមណ លលងត្រមងេនាម ឬ េគហដ នរបស់ 

សមាជិក។ 

• េសវទូរសុខភាពនឹងផ ល់ករវភិាគេរគ ករវយតៃម  ឬករព្យោបាលេរគស  ៃនករដចស់រៃសឈម 

ក ុងខួរក្បោល 

អត ្របេយាជនេ៍នះ្រត វបានបន េទទំពរ័បនា ប ់



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តរងអត ្របេយាជន ៍

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 129 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុបំងៃ់ថ ជូន 

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

• ករចុះេឈ ះនិម តិ (ឧទហរណ៍ តមរយៈទូរសព  ឬ ករជែជកតមវេីដអូ) ជាមយួអ កផ ល់េសវសុខ 

ភាពរបស់េលកអ កពី 510 នាទី ្របសិនេប៖ 

o េលកអ កមនិែមនជាអ កជំងឺថ ី េហយ 

o ករចុះេឈ ះមនិទកទ់ងនឹងករេទពិនិត្យេនករយិាល័យក ុងរយៈេពល 7 ៃថ ចុងេ្រកយ េហយ 

o ករចុះេឈ ះេនះមនិនាឲំ្យមានករេទពិនិត្យេនករយិាល័យក ុងរយៈេពល 24 េម៉ាង ឬ 

ក ុងេពលឆាប់ៗ េនះៃនករណាតជួ់បេនាះេទ 

• ករវយតៃម ៃនវេីដអូ និង/ឬ របូភាពែដលេលកអ កបានេផ េទកនេ់វជ បណ ិ តរបស់េលកអ ក 

េហយករពន្យល់ និងករតមដនេដយេវជ បណ ិ តរបស់េលកអ កក ុងរយៈេពល 24 េម៉ាង ្របសិនេប៖ 

o េលកអ កមនិែមនជាអ កជំងឺថ ី េហយ 

o ករវយតៃម មនិពកព់ន័ នឹងករេទពិនិត្យេនករយិាល័យក ុងរយៈេពល 7 ៃថ ចុងេ្រកយ េហយ 

o ករវយតៃម មនិនាឲំ្យមានករេទពិនិត្យេនករយិាល័យក ុងរយៈេពល 24 េម៉ាង ឬ 

ឆាប់ៗ េនះៃនករណាតជួ់បេនាះេទ 

• ករ្របឹក្សោេយាបល់ែដលេវជ បណ ិ តរបស់េលកអ កមានជាមយួេវជ បណ ិ តេផ្សងេទៀតតមទូរសព  

អីុនធឺេណត ឬ កំណត្់រតសុខភាពេអឡិច្រត និក ្របសិនេបេលកអ កមនិែមនជាអ កជំងឺថ ី 

• េយាបល់ទីពីរផ ល់េដយអ កផ ល់េសវកម មា កេ់ផ្សងេទៀត ក ុងបណា ញមុនេពលដំេណ រករេវជ ស ស  

អត ្របេយាជនេ៍នះ្រត វបានបន េទទំពរ័បនា ប ់



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តរងអត ្របេយាជន ៍

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 130 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុបំងៃ់ថ ជូន 

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

• ករែថទេំធ ញមនិមានលក ណៈជា្របច។ំ េសវែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ង្រត វបានក្រមតិ្រតឹមែត៖ 

o ករវះកតថ់ា ម ឬរចនាសម័ ន ពកព់ន័  

o ករព្យោបាលែកកុនករបាកឆ់ ឹងថា ម ឬឆ ឹងមុខ 

o ករដកេធ ញមុនករព្យោបាលេដយវទិ្យសុ ស េទេលជំងឺមហរកី 

o េសវែដលនឹង្រត វបានធានារ៉បរ់ងេនេពល្រត វបានផ ល់ជូនេដយ្រគ េពទ្យ 

េលកអ កគួរពិភាក្សោជាមយួអ កផ ល់េសវែថទរំបស់េលកអ កេដម្បទីទួលបានករប  ូ នេទជួប្រគ េពទ្យ

ឯកេទស។ 

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនឹង្រត វករេដម្បទីទួលបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុង

ករណីសេ ង ះបនា ន។់ 

 េសវបាទវជិា ស ស  

េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូនស្រមាបេ់សវដូចខងេ្រកម៖ 

• ករវនិិច យ័េរគ និងករព្យោបាលរបសួ និងជំងឺ្របអបេ់ជងែបបេវជ ស ស  ឬែបបវះកត ់(ដូចជាដូចជា

ជំងឺ្រកញ៉ង្់រមាមេជង ឬែកងេជងមានខ យឆ ឹង) 

• ករែថទ្ំរបអបេ់ជងជា្របចសំ្រមាបស់មាជិកែដលមានស នភាពែដលអចបះ៉ពល់ដល់េជងដូចជា 

ជំងឺទឹកេនាមែផ ម 

ករែថទជំា្របចបំែន ម្រត វបានក្រមតិ្រតឹមែតករជួបពិេ្រគាះចំនួន 12 ដងក ុងមយួឆា ែំដលរមួប  ូ លទងំ 

ករកត ់ឬករយកែផ  និងែស្បក្រកិនេនេលេជងេចញ និងករត្រមមឹ ករកត ់ឬករ្រចឹប្រកចក  

េលកអ កគួរពិភាក្សោជាមយួអ កផ ល់េសវែថទរំបស់េលកអ កេដម្បទីទួលបានករប  ូ នបន ។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តរងអត ្របេយាជន ៍

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 131 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុបំងៃ់ថ ជូន 

 
ករពិនិត្យេដម្បរីកជំងឺមហរកី្រកេពញ្រប ស ត 

ស្រមាបបុ់រសអយុ 50 ឆា  ំនិងេលសពីេនះ េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូនស្រមាបេ់សវខងេ្រកម េរៀងរល់ 

12 ែខម ង៖ 

• ករពិនិត្យទ រលមកតមែបបឌីជីថល 

• ករវភិាគរកេមលអងទី់ែសន្រកេពញ្រប ស តជាកល់ក ់(PSA)។ 

េលកអ កគួរពិភាក្សោជាមយួអ កផ ល់េសវែថទរំបស់េលកអ កេដម្បទីទួលបានករប  ូ នបន ។ 

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនឹង្រត វករេដម្បទីទួលបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុង

ករណីសេ ង ះបនា ន។់ 

 សររីង សិប្បនិមតិ  និងេ្រគ ងផ តផ់ ងព់កព់ន័  

សររីង សិប្បនិមតិ  ជំនួសែផ កៃនរងកយមយួែផ ក ឬែផ កទងំមូល ៃនរងកយ ឬមុខងរមយួែផ ក 

ឬទងំមូល។ េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូនស្រមាបេ់្រគ ងបរធិានសររីង សិប្បនិមិ តខងេ្រកម និងេ្រគ ងបរធិាន

ដៃទេផ្សងេទៀតែដលមនិមានរយេឈ ះេនទីេនះ ៖ 

• េស្បោង្រតងលមកស្រមាបអ់ កជំងឺវះេចះ្របេហងេលេពះជំនួសទ រលមក និងបរកិ រពកព់ន័ នឹង

ករវះេបកេពះេវៀនធំ 

• អហរបំបន៉ខងេ្រក និងករចកត់មសរៃស េដយរបទ់ងំឧបករណ៍ផ តផ់ ងក់រប  ុ កចំណី 

ឧបករណ៍ប  ូ លអហរបំបន៉ ករដកទុ់េយា និងអដបទ់រ័ សូលុយស្យងុ 

្រពមទងំបរកិ រស្រមាបក់រចកប់  ូ លេដយខ ួនឯង 

• ឧបករណ៍េភា ចត្រម វចរន អគ ីសនីេបះដូង 

• ឧបករណ៍រុទំប្់រទ្រទងស់ររីង  

អត ្របេយាជនេ៍នះ្រត វបានបន េទទំពរ័បនា ប ់



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តរងអត ្របេយាជន ៍

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 132 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុបំងៃ់ថ ជូន 

សររីង សិប្បនិមតិ  និងេ្រគ ងផ តផ់ ងព់កព់ន័  (ត) 

• ែស្បកេជងសិប្បនិមតិ  

• ៃដ ឬេជងសិប្បនិមតិ  

• សុដនសិ់ប្បនិមតិ  (រមួមានអវ្រទនាបវ់ះកតប់នា បព់ីករវះកតសុ់ដន)់ 

• ែផ កសិប្បនិម តិនឹង្រត វេ្របជំនួស្រគបែ់ផ កទងំអស់ៃនែផ ករងកយៃផ មុខខងេ្រកែដល្រត វបានដកេចញ 

ឬ ខូចខតេដយសរជំងឺ េ្រគាះថា ក ់ឬ ពិករភាពពីកំេណ ត 

• ែ្រកម និងេខកន បស្រមាបក់របេនា របងែ់ដលមនិអច្រគប្់រគងបាន 

េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូនផងែដរ ស្រមាបេ់្រគ ងផ តផ់ ងម់យួចំនួនទកទ់ងនឹងសររីង សិប្បនិមតិ ។ េយងខ ុ ំនឹង

បងៃ់ថ ជូនផងែដរ េដម្បេីធ ករជួសជុល ឬប ូរសររីង សិប្បនិមតិ ថ ី។ 

េយងខ ុ ំផ ល់ជូននូវករធានារ៉បរ់ងមយួចំនួន បនា បពី់ករបកែភ កេឡងបាយ ឬករវះកតជ់ំងឺែភ ក

េឡងបាយ។ សូមេមល «ករែថទចំក ុ» បនា បេ់នក ុងែផ កេនះស្រមាបព់ត័ម៌ានលម តិ។ 

េយងខ ុ ំនឹងមនិេធ ករបងៃ់ថ ស្រមាបឧ់បករណ៍េធ ញសិប្បនិម តិជូនេនាះេទ។ 

េលកអ កគួរពិភាក្សោជាមយួអ កផ ល់េសវែថទរំបស់េលកអ កេដម្បទីទួលបានករប  ូ នស្រមាបែ់្រកម 

និងេខកន ប ស្រមាបក់របេនា របងែ់ដលមនិអច្រគប្់រគងបាន 

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនឹង្រត វករេដម្បទីទួលបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុង

ករណីសេ ង ះបនា ន។់ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តរងអត ្របេយាជន ៍

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 133 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុបំងៃ់ថ ជូន 

 េសវស រសម្បទសួត 

េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូនស្រមាបក់ម វធីិស រសម្បទសួតដល់សមាជិក ែដលមានជំងឺផ ូវដេង មបង ឲ្យ

ស ះផ ូវដេង មរុៃំរ ៉(COPD) ពីកំរតិមធ្យមរហូតដល់កំរតិធ នធ់ រខ ងំ។ េលកអ ក្រត វែតមានករ

ប  ូ នបន ស្រមាបក់រស រសម្បទសួតពីេវជ បណ ិ ត ឬអ កផ ល់េសវកម ែដលបានព្យោបាលជំងឺ COPD។ 

េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ស្រមាបេ់សវកម ផ ូវដេង មដល់អ កជំងឺែដលពឹងអ្រស័យេលម៉ាសីុនសបដ់េង មសិប្បនិមិ ត។   

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនឹង្រត វករេដម្បទីទួលបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុង

ករណីសេ ង ះបនា ន។់ 

 
ករពិនិត្យរវរក និងករ្របឹក្សោេយាបល់ជំងឺឆ ងតមផ ូវេភទ (STIs) 

េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូនស្រមាបក់រពិនិត្យរកជំងឺបង េដយេមេរគ Chlamydia, ជំងឺ្របេមះ, ជំងឺស យ និង

រលកេថ ម្របេភទ B។ ករពិនិត្យរកទងំេនះ ្រត វបានធានារ៉បរ់ងស្រមាប ់ស ីមានគភ ៌និងស្រមាបម់នុស្ស

មយួចំនួនែដល្របឈមកំរតិខ ស់នឹងហនិភយ័ជំងឺ STI។ អ កផ ល់េសវែថទសុំខភាពបឋម្រត វែតេចញ

េវជ ប  ស្រមាបក់រេធ េតស ពិនិត្យរកជំងឺ។ េយងខ ុ ំធានារ៉បរ់ងេលករេធ េតស ពិនិត្យរកជំងឺទងំេនះ 

េរៀងរល់12 ែខម ង ឬេនេពលជាកល់កណ់ាមយួក ុងអំឡុងេពលមានគភ។៌ 

េយងខ ុ ំ កនឹ៏ងបងៃ់ថ ផងែដរស្រមាបវ់គ ជួប្របឹក្សោេយាបល់ែផ កអកប្បកិរយិាេដយផា ល់ទល់មុខដខ៏ ងំក 

រហូតដល់ពីរដងរល់ឆា សំ្រមាបម់នុស្សេពញវយ័សកម ផ ូវេភទ ែដល្របឈមខ ស់នឹងហនិភយ័ STI។ 

រល់ជំនួបនីមយួៗអចនឹងមានរយៈេពលពី 20 េទ 30 នាទី។  េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ស្រមាបក់រជួប

្របឹក្សោេយាបល់ទងំេនះជាេសវបង រ ែតក ុងករណីែដលវ្រត វបានផ ល់ជូនេដយ អ កផ ល់េសវែថទ ំ

សុខភាពបឋមប៉ុេណា ះ។ ជំនួបេនះ្រត វែតេនក ុងមជ្ឈដ នែថទបំឋម ដូចជាេនតមករយិាល័យេវជ បណ ិ ត

ជាេដម។ 
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18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
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េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុបំងៃ់ថ ជូន 

 ករែថទកំ ុងមន ីរែថទជំំនាញ (SNF) 

េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូនស្រមាបេ់សវដូចតេទេនះ េហយ្របែហលជាេសវដៃទេទៀតែដលមនិមានរយេឈ ះ

េនទីេនះ៖  

• បន បព់កក់ណា លឯកជន ឬបន បឯ់កជន្របសិនេបវមានភាពចបំាចែ់ផ កេវជ ស ស  

• អហររមួមាន របបអហរពិេសស 

• េសវែថទ ំ

• ករព្យោបាលេដយចលនា ករព្យោបាលស រលទ ភាពពលកម  និងករព្យោបាលេលករនិយាយស ី 

• ឱសថែដលេលកអ កទទួលបានជាចំែណកមយួៃនគេ្រមាងែថទរំបស់េលកអ ក រមួមានសរធាតុ

ែដលមានេនក ុងរងកយរបស់េលកអ កពីធម ជាតិ ដូចជាកត កំណកឈម 

• ឈម រមួមានកររក្សោទុក និងករ្រគប្់រគង  

• េ្រគ ងបរកិ រេវជ ស ស  និងករវះកតែ់ដលផ ល់ជូនេដយមន ីរែថទ ំ

• ករេធ េតស េនក ុងមន ីរពិេសធនែ៍ដលផ ល់ជូនេដយមន ីរែថទ ំ

• េសវថតករំស ីអិុច និងេសវវទិ្យសុ ស ដៃទេទៀត ែដលផ ល់ជូនេដយមន ីរែថទ ំ

• ឧបករណ៍េ្រប្របាស់ ដូចជាេកអីរេទះរញុ ែដលជាធម ត ្រត វបានផ ល់ជូនេដយមន ីរែថទ ំ

• េសវ្រគ េពទ្យ/អ កផ ល់េសវែថទ ំ

 

អត ្របេយាជនេ៍នះ្រត វបានបន េទទំពរ័បនា ប ់
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េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
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េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុបំងៃ់ថ ជូន 

 ករែថទកំ ុងមន ីរែថទជំំនាញ (SNF) (ត) 

តមធម ត េលកអ កនឹងទទួលបានករែថទរំបស់េលកអ កពីមន ីរែថទកំ ុងបណា ញ។ ប៉ុែន េលក

អ ក្របែហលនឹងអចទទួលបានករែថទរំបស់េលកអ កពីមន ីរែថទមំនិេនក ុងបណា ញេយងខ ុ ំ។  

េលកអ កអចទទួលបានករែថទពីំទីកែន ងដូចខងេ្រកម ្របសិនេបពួកេគទទួល

យកចំនួន្របាករ់បស់គេ្រមាងេយងខ ុ ំជាករបងទូ់ទត៖់ 

• មណ លែថទ ំឬមណ លសហគមនែ៍ថទជំាបប់ន ស្រមាបអ់ កចូលនិវត ន ៍ែដលេលកអ កអចស ក់

េនមុនេពលេលកអ កេទកនម់ន ីរេពទ្យ (ដរបណាវផ ល់ករែថទដូំចក ុងមន ីរែថទ)ំ 

• មន ីរែថទែំដលប ី ឬ្របពន េលកអ កស កេ់ន េពលេលកអ កចកេចញពីមន ីរេពទ្យ 

េលកអ កគួរពិភាក្សោជាមយួអ កផ ល់េសវែថទរំបស់េលកអ កេដម្បទីទួលបានករប  ូ នបន ។ 

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនឹង្រត វករេដម្បទីទួលបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុង

ករណីសេ ង ះបនា ន។់ 
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េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុបំងៃ់ថ ជូន 

 ករព្យោបាលលំហត្់របាណតមករែណនា ំ(SET) 

គេ្រមាងនឹងបងៃ់ថ េសវ SET ស្រមាបស់មាជិកែដលមានជំងឺសរៃសឈម្រកហម (PAD) ែដលមានករ 

ែណនាសំ្រមាបជ់ំងឺ PAD ពី្រគ េពទ្យែដលទទួលបន ុកករព្យោបាលជំងឺ PAD។ គេ្រមាងនឹងបងៃ់ថ ស្រមាប៖់ 

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

ទងំអស់ 

• 36 វគ បែន មេទៀតេទតមេពលេវល េបសិនជា្រត វបានកំណតថ់ាចបំាចត់មែបបេវជ ស ស េដយ 
អ កផ ល់េសវែថទសុំខភាព  

កម វធីិ SET ្រត វែត៖ 

• កម វធីិហ ឹកហតលំ់ហត្់របាណព្យោបាលជាវគ រយៈេពល 3060 នាទី ស្រមាប ់PAD 

ស្រមាបស់មាជិកែដលមានកររមលួ្រកេពេដយសរចរចរឈមេខ្សោយ (ដំេណ រខ ក)  

• េនក ុងបរបិទករពិេ្រគាះជំងឺេ្រកេនមន ីរេពទ្យ ឬេនករយិាល័យ្រគ េពទ្យ 

• ផ ល់ជូនេដយបុគ លិកមានជំនាញ ែដលេធ ឲ្យ្របាកដថាអត ្របេយាជនគ៍ឺេលសពីករេ្រគាះថា ក ់

និងែដលបានបណ ុ ះបណា លេនក ុងករព្យោបាលលំហត្់របាណស្រមាប ់PAD 

• េ្រកមករ្រគប្់រគងេដយផា ល់របស់្រគ េពទ្យ ជំនួយករ្រគ េពទ្យ ឬគិលនុបដ យិកអនុវត / 
អ កជំនាញគិលនុបដ យិកគ ីនិកែដលបានបណ ុ ះបណា លទងំក ុងតិចនិកគា្ំរទជីវតិមូលដ ន 

និងក្រមតិខ ស់។ 

េលកអ កគួរពិភាក្សោជាមយួអ កផ ល់េសវែថទរំបស់េលកអ កេដម្បទីទួលបានករប  ូ នបន ។ 

ករអនុ  តជាមុន (ករឯកភាពជាមុន) អចនឹង្រត វករេដម្បទីទួលបានករធានារ៉បរ់ង េលកែលងែតក ុង

ករណីសេ ង ះបនា ន។់ 
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 ករែថទបំនា ន ់

ករែថទបំនា ន ់គឺជាករែថទផំ ល់ជូនេដម្បពី្យោបាល៖ 

• ករណីមនិែមនសេ ង ះបនា នែ់ដលទមទរករែថទែំផ កេវជ ស ស ភា មៗ ឬ 

• ជំងឺទនហ់នភ់ា មៗ ឬ  

• របសួស ម ឬ 

• ស នភាពែដល្រត វករករែថទភំា មៗ។ 

្របសិនេបេលកអ ក្រត វករករែថទបំនា ន ់េលកអ កគួរព្យោយាមទទួលករែថទេំនះ ពីអ កផ ល់េសវក ុង

បណា ញជាមុនសិន។ ប៉ុែន េលកអ កអចេ្រប្របាស់អ កផ ល់េសវេ្រកបណា ញ េនេពលេលកអ ក

មនិអចទទួលបានអ កផ ល់េសវក ុងបណា ញបាន។ 

ករែថទែំដល្រត វករជាបនា នែ់ដល្រត វបានទទួលេនខងេ្រកសហរដ អេមរកិអចនឹង្រត វបានចត ់

ទុកថាជាករណីសេ ង ះបនា នេ់នេ្រកមអត ្របេយាជនរ៉៍បរ់ងករណីសេ ង ះបនា ន/់ករណីបនា នេ់ន 

ទូទងំពិភពេលក។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមេមល «កររ៉បរ់ងករណីសេ ង ះបនា ន/់

ករណីបនា នេ់នទូទងំពិភពេលក» េនក ុងតរងអត ្របេយាជនេ៍នះខងេ្រកម។ 
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េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
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ករែថទែំភ ក 

េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូនស្រមាបេ់សវដូចខងេ្រកម៖ 

• ករពិនិត្យែភ កជា្របចចំំនួនមយួដងជាេរៀងរល់ឆា  ំនិង 

• រហូតដល់ $ 250 ស្រមាបែ់វន៉ត (សុ៊មតមស ងដ់រ និងមនិតមស ងដ់រ និងក  កែ់វន៉តែដលផ ល់

ករេមលេឃញមយួែបប ក  កែ់វន៉តែដលមានកំណំុពន ឺពីរែបប ក  កែ់វន៉តែដលមានកំណំុពន ឺបី 

ែបប្របេភទសម   ឬក  កឡ់ងទ់ី) េនេរៀងរល់ពីរឆា មំ ង*,**, ឬ 

• រហូតដល់ចំនួន $250 ស្រមាបក់  កព់កក់ ុងែភ កតមករេ្រជសេរ ស ករែកកុន និងករវយតៃម 

េនេរៀងរល់ពីរឆា មំ ង*, **, ***។ 

• ករពិនិត្យែភ កេមលេឃញេខ្សោយ (រហូតដល់បនួដងក ុងមយួឆា )ំ**** 

• ឧបករណ៍ជំនួយែភ កេមលេឃញេខ្សោយ**** 

* គិតចបពី់កលបរេិច ទៃនករផ ល់េសវ/ករជាវ អត ្របេយាជនេ៍្រចនឆា  ំអចនឹងមនិមានផ ល់ជូនក ុងឆា បំន 

បនា បេ់ឡយ។ 

** េលកអ កទទួលខុស្រត វ 100% េទេលសមតុល្យែដលេនេសសសល់ណាមយួែដលេលសពីចំនួន 

អនុ  ត $250។ 

*** ែកវក  កព់កក់ ុងែភ ក ករែកកុនៃលតំរវូ និងករវយតៃម ែដលចបំាចខ់ងែផ កែថទែំភ ក្រត វបានបង់

ៃថ ជូនេពញៃថ េនេរៀងរល់ពីរឆា មំ ង។ 

**** ករធានារ៉បរ់ងែដល្រត វបានដកក់្រមតិែតចំេពះ ស ីមានគភ ៌ឬអ កទងំឡាយណាែដលស កេ់ន

មន ីរែថទជំំនាញ េនេពលបំេពញបានេទតមលក ណៈវនិិច យ័ៃនករេធ េរគវនិិច យ័និងេវជ ប  ។ 

េសវែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ងរមួមាន៖ 

ករពិនិត្យ៖ ករវយតៃម េដយវជិា ជីវៈ ករែកកុនៃលតំរវូឧបករណ៍ជំនួយែភ កេមលេឃញេខ្សោយ និងករ្រត ត

ពិនិត្យជាបន បនា ប ់្របសិនេបសម្រសប រមួទងំករែថទតំមដនបន រយៈេពល្របាមំយួែខ។  

អត ្របេយាជនេ៍នះ្រត វបានបន េទទំពរ័បនា ប ់
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ករែថទែំភ ក (ត) 

សមា រៈជំនួយែភ កេមលេឃញេខ្សោយរមួមាន៖ 

• ឧបករណ៍ជំនួយែភ កេមលេឃញេខ្សោយែដលកននឹ់ងៃដ និងឧបករណ៍ពកជ់ាជំនួយេផ្សងៗេទៀត

ែដលមនិែមនជាែវន៉ត។ 

• ឧបករណ៍ពកជ់ាជំនួយកេម្សោយគំេហញ ែដលជាែវន៉តមានក  កបំ់ពកប់ែន មមា ង 

• ្របពន័ ែកវយឹត និងក  កែ់កវសមាសេផ្សងៗេទៀត រមួទងំែកវយឺតគំេហញឆា យ, ែកវយឹតគំេហញជិត 

និង្របពន័ ក  កែ់កវសមាស 

េសវេវជ ស ស ទកទ់ងនឹងែភ ក៖  

េលកអ កគួរពិភាក្សោជាមយួអ កផ ល់េសវែថទរំបស់េលកអ ក េហយទទួលបានករប  ូ នបន ស្រមាបក់រ

ពិនិត្យែភ កែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ងេដយ Medicare។  

េសវេវជ ស ស ទកទ់ងនឹងែភ ក្រត វបានផ ល់ជូន ឬេរៀបចំេដយ PCP របស់េលកអ ក។  

េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូនសសសសសយយយយយយយយយយ្រមាបេ់សវកម េវជ បណ ិ តែផ កពិេ្រគាះជំងឺេ្រក 

ស្រមាបក់រេធ េរគវនិិច យ័ និងករព្យោបាលជំងឺ និងរបសួនានាៃនែភ ក។ ឧទហរណ៍ ចំណុចេនះរមួមាន 

ករពិនិត្យែភ ក្របចឆំា សំ្រមាបជ់ំងឺេរទីនែភ កបណា លមកពីជំងឺទឹកេនាមែផ មស្រមាបអ់ កជំងឺទឹកេនាម 

ែផ មនិងករព្យោបាលស្រមាបជ់ំងឺថមថយខូចចំណុចេលឿងៃនបាតែភ កទកទ់ងនឹងករវវិត នភ៍ាពចស់។  

ស្រមាបអ់ កែដល្របឈមខ ស់នឹងហនិភយ័ជំងឺទឹកដកក់ ុងែភ ក េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ស្រមាបក់រពិនិត្យរកជំងឺ

ទឹកដកក់ ុងែភ កចំនួនមយួដងេរៀងរល់ឆា ។ំ អ កែដល្របឈមខ ស់នឹងហនិភយ័ជំងឺទឹកដកក់ ុងែភ ករមួមាន៖ 

• អ កមាន្របវត ិ្រក ម្រគ សរមានជំងឺទឹកដកក់ ុងែភ ក 

• អ កមានជំងឺទឺកេនាមែផ ម 

• ជនជាតិអេមរកិេដមកំេណ តអ ហ ិកែដលមានវយ័ 50 ឆា នំិងចស់ជាងេនះ 

• ជនជាតិអេមរកិេដមកំេណ តេអស្បោញ៉ែដលមានអយុ 65 ឆា ឬំចស់ជាងេនះ 

អត ្របេយាជនេ៍នះ្រត វបានបន េទទំពរ័បនា ប ់
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្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 140 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុបំងៃ់ថ ជូន 

ករែថទែំភ ក (ត) 

េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ស្រមាបែ់វន៉តមយួ ឬក  កព់កក់ ុងែភ កមយួគូ បនា បពី់ករវះកតជំ់ងឺែភ កេឡងបាយ

នីមយួៗរចួ េនេពលែដលេវជ បណ ិ តេធ ករស៊កប  ូ លក  កែ់កវែភ កសិប្បនិមិ តដកក់ ុងែភ ក។ 

(្របសិនេបេលកអ កមានករវះកតជំ់ងឺែភ កេឡងបាយចំនួនពីរដង េដយែឡកពីគា  េលកអ ក្រត វែតទទួល

បានែវន៉តមយួគូបនា បពី់ករវះកតនី់មយួៗ។ េលកអ កមនិអចទទួលបានែវន៉តចំនួនពីរគូេឡយ បនា ប់

ពីករវះកតេ់លកទីពីរ េបេទះបីជាេលកអ កមនិបានទទួលបានែវន៉តចំនួនមយួគូបនា បពី់

ករវះកតេ់លកទីមយួកេ៏ដយ)។ េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូនផងែដរស្រមាបក់  កែ់កសំរលួករេមល សុ៊ម និងករ

ប ូរថ ីជូន ្របសិនេបេលកអ ក្រត វករវបនា បព់ីបកែភ កេឡងបាយេចញ េដយគា នករដកក់  កែ់កវែភ ក

សិប្បនិមិ តក ុង្រគាបែ់ភ ករចួ។ 

រេបៀបេ្រប្របាស់អត ្របេយាជនទ៍កទ់ងនឹងករែថទែំភ ករបស់េលកអ ក 

គេ្រមាងេនះផ ល់ជូនករធានារ៉បរ់ងស្រមាបក់រពិនិត្យែភ ក្របចឆំា នំិងចក ុភណ័ េរៀងរល់ 24 ែខម ង។ 

អ កនឹងទទួលបានករពិនិត្យគំេហញ្របចឆំា រំបស់អ ក (េដម្បកំីណតពី់ភាព្រត វករស្រមាបច់ក ុភណ័ ែដល

្រតឹម្រត វ) និងចក ុភណ័ តមរយៈអ កផ ល់េសវចក ុែដលចូលរមួ មនិែមនតមរយៈ្រក មេវជ ស ស របស់អ ក

េឡយ។  

េធ ករេរៀបចំស្រមាបក់រពិនិត្យែភ កជា្របចឆំា រំបស់េលកអ កជាមយួនឹងអ កផ ល់េសវែដលចូលរមួជាមយួ

គេ្រមាង។ េដម្បរីកទីតងំអ កផ ល់េសវែថទែំភ កែដលចូលរមួជាមយួគេ្រមាង សូមេហទូរស័ព េទកន ់

េសវបេ្រមសមាជិករបស់ Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 18554643571 

(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 គឺឥតគិតៃថ ។ ឬេលកអ កចូលេមលតមអុីនធឺេណតបានតមរយៈ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ 

 

អត ្របេយាជនេ៍នះ្រត វបានបន េទទំពរ័បនា ប ់

http://mmp.healthnetcalifornia.com


េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តរងអត ្របេយាជន ៍

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 141 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុបំងៃ់ថ ជូន 

ករែថទែំភ ក (ត) 

េលកអ កអចជាវចក ុភណ័ ពីអ កផ ល់េសវែថទែំដលេធ ករពិនិត្យេលកអ ក ឬពីប  ីរយនាមៃនអ ក

ផ ល់េសវចក ុភណ័ ែដលចូលរមួជាមយួគេ្រមាងេនក ុងតំបនេ់សវរបស់េលកអ ក។ ចក ុភណ័ 

ែដលផ តផ់ ងេ់ដយអ កផ ល់េសវែថទេំ្រកពីអ កផ ល់េសវែថទែំដលចូលរមួជាមយួគេ្រមាង មនិ្រត វបាន

ធានារ៉បរ់ងជូនេឡយ។ េដម្បរីកទីតងំអ កផ ល់េសវកម ែផ កែថទែំភ កែដលចូលរមួជាមយួគេ្រមាង 

សូមេហទូរស័ព េទកនេ់សវបេ្រមសមាជិករបស់ Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 

18554643571 (TTY: 711) ពីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 ល ច ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។  

េ្រកេម៉ាងេធ ករ េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ 

េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ 

ឬេលកអ កចូលេមលតមអុីនធឺេណតបានតមរយៈ mmp.healthnetcalifornia.com។ 

េលកអ កនឹងទទួលខុស្រត វចំេពះករបងៃ់ថ េលេសវ ែដលមនិ្រត វបានធានារ៉បរ់ង ដូចជា បរមិាណណាមយួ

ែដលេលសពីចំនួនអនុ  តស្រមាបច់ក ុភណ័ របស់េលកអ ក ឬជំេរ សក  កស់្រមាបេ់គាលេដតុបែតង

សំអិតសំអង ដូចជាភា សករពរករេឡងឆ ូត ក  កៃ់លតំរវូករេមលេឃញបតែ់បន ក  កព់ណ៍េ្រព  

ងៗ។ល។ ករបងៃ់ថ  ែដលេលកអ កបានេធ ស្រមាបេ់សវែដលគា នករធានារ៉បរ់ងទងំេនះនឹង្រត វេធ េឡង

េដយផា ល់េទកនអ់ កផ ល់េសវែថទែំផ កចក ុភណ័ ែដលចូលរមួនឹងគេ្រមាងេយងខ ុ ំរបស់េលកអ ក។ 

េនាះគឺអ ី្រគបយ៉់ាងែដលេលកអ ក្រត វេធ េដម្បទីទួលបាននូវករពិនិត្យែភ ក្របចឆំា រំបស់េលកអ ក  

និងែវន៉ត ឬក  កព់កក់ ុងែភ កថ ីរបស់េលកអ ក។ 

ស្រមាបប់  ីៃនករមនិរបប់  ូ លេ្រគ ងចក ុភណ័  និងករពិនិត្យែភ កេទៀងទតជ់ា្របច ំសូមេមលែផ ក F 

េ្រកយមកេទៀតេនក ុងជំពូកេនះ។ 

http://mmp.healthnetcalifornia.com


េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តរងអត ្របេយាជន ៍

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 142 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុបំងៃ់ថ ជូន 

 
ករជួបពិេ្រគាះលក ណៈបង រជំងឺ «Welcome to Medicare» 

េយងខ ុ ំធានារ៉បរ់ងេលករជួបពិេ្រគាះលក ណៈបង រជំងឺ «Welcome to Medicare» ចំនួនមយួេលក។ 

ករជួបពិេ្រគាះេនះ រមួមាន៖  

• ករពិនិត្យេមលសុខភាពរបស់េលកអ កេឡងវញិ 

• ករអបរ់ ំនិងករ្របឹក្សោេយាបល់អំពីេសវកម បង រជំងឺែដលេលកអ ក្រត វករ (រមួមានករពិនិត្យរកជំងឺ  

និងករចកថ់ា បំង រ) និង 

• ករប  ូ នស្រមាបក់រែថទដំៃទេផ្សងេទៀត ្របសិនេបេលកអ ក្រត វករវ។ 

កំណតស់មា ល់៖ េយងខ ុ ំធានារ៉បរ់ងេលករជួបពិេ្រគាះលក ណៈបង រ «Welcome to Medicare»  

ែតក ុងអំឡុងេពល 12 ែខដំបូងែដលេលកអ កមានអត ្របេយាជន ៍Medicare Part B ប៉ុេណា ះ។  

េនេពលេលកអ កេធ ករណាតជួ់ប សូម្របាបក់រយិាល័យេវជ បណ ិ តរបស់េលកអ កថា  

េលកអ កចងកំ់ណតេ់ពលជួបពិេ្រគាះលក ណៈបង រ « Welcome to Medicare»។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តរងអត ្របេយាជន ៍

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 143 ? 

 

េសវែដលគេ្រមាងេយងខ ុបំងៃ់ថ ជូន 

 កររ៉បរ់ងែបបសេ ង ះបនា ន/់បនា នទូ់ទងំពិភពេលក  

 

កររ៉បរ់ងែបបសេ ង ះបនា ន/់បនា នទូ់ទងំពិភពេលក ្រត វបានឲ្យនិយមនយ័ថាជាករែថទបំនា ន ់

មនិបានរពំឹងទុក និងេ្រកយករេធ ស ិរភាពនីយកម ែដល្រត វបានទទួលេនខងេ្រកសហរដ អេមរកិ។1  

• ្រត វបានដកក់្រមតិកំណតចំ់េពះែតេសវែដលនឹង្រត វបានចតថ់ា កថ់ាជាករែថទកំរណីសេ ង ះ 

បនា ន ់ករែថទែំដល្រត វករជាបនា ន ់ឬករែថទេំ្រកយករេធ េស រភាពនីយកម ្របសិន

េបវ្រត វបានផ ល់ជូនេនក ុងសហរដ អេមរកិ។1  

• េសវរថយន សេ ង ះ្រត វបានរ៉បរ់ងេនក ុងស នភាពែដលករទទួលបានបន បស់េ ង ះ 

បនា នេ់នក ុងវធីិដៃទណាមយួអចនឹងេធ ឲ្យមានេ្រគាះថា កដ់ល់សុខភាពេលកអ ក។ 

• ពន អករ និងកៃ្រមឈ ួលបរេទស (រមួមានប៉ុែន មនិកំណត្់រតឹមែតកៃ្រមឈ ួលករប ូររបិូយបណ័  

ឬ្របតិបត ិកររបិូយបណ័ ) មនិ្រត វបានរ៉បរ់ងេនាះេឡយ។ 

មានក្រមតិកំណត្់របចឆំា ចំំនួន $50,000 ស្រមាបក់ររ៉បរ់ងែបបសេ ង ះបនា ន/់ទនហ់នទូ់ទងំពិភព 

េលក។ 

1សហរដ អេមរកិមាននយ័ថារដ ទងំ 50 តំបនៃ់ន Columbia, Puerto Rico, Virgin Islands, Guam, 

Northern Mariana Islands និង American Samoa។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តរងអត ្របេយាជន ៍

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
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E. អត ្របេយាជនែ៍ដលបានធានារ៉បរ់ងេនេ្រក Health Net Cal MediConnect 

េសវដូចតេទេនះមនិ្រត វបានរ៉បរ់ងេដយ Health Net Cal MediConnect េឡយ ប៉ុែន មានតមរយៈ Medicare ឬ 

MediCal។ 

E1. អន រកលសហគមនរ៍ដ  California (CCT) 

កម វធីិអន រកលសហគមនៃ៍នរដ  California (CCT) េ្រប្របាស់អង ភាពនាមុំខក ុងតំបនេ់ដម្បជួីយ េលកអ កែដល 

ទទួលអត ្របេយាជន ៍MediCal ្រតឹម្រត វ ែដលស្រមាកព្យោបាលក ុងមន ីរេពទ្យ រយៈេពលយ៉ាងតិច 90 ៃថ ជាបគ់ា  

ករផា ស់ប ូរ្រតឡបេ់ទវញិ និងរស់េនេដយសុវត ិភាពដែដលេនក ុងសហគមន។៍ េសវស្រមបស្រម លអន រកល 

មូលនិធិកម វធីិ CCT ក ុងអំឡុងរយៈកលមុនអន រកលនិងក ុងរយៈេពល 365 ៃថ េ្រកយអន រកលេដម្បជួីយ  

អត គាហកក ុងករផា ស់េទកនប់របិទសហគមនវ៍ញិ។ 

េលកអ កអចទទួលេសវស្រមបស្រម លអន រកលពីអង ភាពនាមុំខក ុងែផ ក CCT ណាមយួកប៏ានែដលបេ្រមជូន 

េខនធីែដលេលកអ ករស់េន។ េលកអ កអចរកបាននូវប  ីរយនាមអង ភាពនាមុំខ CCT និងេខនធីែដល

ពួកេគបេ្រមេនេលេគហទំពរ័របស់្រកសួង្រគប្់រគងសុខភបិាលតមរយៈ ៖ 

http://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/CCT.aspx។ 

ស្រមាបេ់សវស្រមបស្រម លអន រកល CCT៖  

MediCal នឹងបងៃ់ថ ស្រមាបេ់សវស្រមបស្រម លអន រកល។ េលកអ កមនិបងអ់ ីេឡយស្រមាបេ់សវទងំេនះ។ 

ស្រមាបេ់សវែដលមនិទកទ់ងេទនឹងអន រកល CCT របស់េលកអ ក៖ 

អ កផ ល់េសវែថទនំឹងេចញវកិ យប្រតគិតៃថ ពី Health Net Cal MediConnect ស្រមាបេ់សវរបស់េលកអ ក។ 

Health Net Cal MediConnect នឹងបងៃ់ថ ជូនស្រមាបេ់សវេលនងេតរមែដល្រត វបានផ ល់ជូនបនា បព់ីអន រកល 

របស់េលកអ ក៖ េលកអ កមនិបងអ់ ីេឡយស្រមាបេ់សវទងំេនះ។ 

ក ុងខណៈែដលេលកអ កកំពុងទទួលបានេសវស្រមបស្រម លអន រកល CCT េនាះ Health Net Cal MediConnect 

នឹងបងៃ់ថ ស្រមាបេ់សវែដល្រត វបានរយនាមេនក ុងតរងអត ្របេយាជនេ៍នក ុងែផ ក D ៃនជំពូកេនះ។ 

http://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/CCT.aspx


េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តរងអត ្របេយាជន ៍

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 145 ? 

 

គា នករផា ស់ប ូរេនេលអត ្របេយាជនក៍ររ៉បរ់ងឱសថៃនកម វធីិ Health Net Cal MediConnect េឡយ៖ 

ឱសថែដលមនិ្រត វបានរ៉បរ់ងេដយកម វធីិ CCT។ េលកអ កនឹងបន ទទួលបានអត ្របេយាជនឱ៍សថតមធម តរបស់

េលកអ កតមរយៈ Health Net Cal MediConnect។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមេមលជំពូកទី 5។ 

កំណតស់មា ល់៖ ្របសិនេបេលកអ ក្រត វករករែថទអំន រកលមនិែមន CCTេលក គួរែតេហទូរស័ព េទកនអ់ ក 

ស្រមបស្រម លករែថទរំបស់េលកអ កេដម្បេីរៀបចំេសវេនាះ។ ករែថទអំន រកលមនិែមន CCT គឺជាករែថទែំដល 

មនិទកទ់ងនឹងេទនឹងអន រកលរបស់េលកអ កពី្រគឹះស ន/មន ីរែថទ។ំ េដម្បទីកទ់ងអ កស្រមបស្រម លរបស់ 

េលកអ ក សូមេហទូរស័ព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 18554643571 

(TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 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 គឺឥតគិតៃថ ។ 

E2. កម វធិីែថទេំធ ញ MediCal  

េសវកម ែថទេំធ ញជាកល់កអ់ចរកបានតមរយៈកម វធីិែថទេំធ ញ MediCal។ ឧទហរណ៍ េសវដូចជា៖ 

• ករពិនិត្យេលកដំបូង, ករំស ីអិុច, ករសមា ត និងករព្យោបាលេដយភ ុយអរ 

• ករបះ៉េធ ញ និងេ្រសបេធ ញ 

• ករព្យោបាលឬសេធ ញ 

• ករដកេ់ធ ញសិប្បនិមតិ  ករែកលម  ករជួសជុល និងករត្រមងជួ់រេឡងវញិ 

អត ្របេយាជនែ៍ថទេំធ ញគឺមានេនក ុងកម វធីិគិត្របាកស់្រមាបេ់សវកម  DentiCal។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម 

ឬ្របសិនេបេលកអ ក្រត វករជំនួយក ុងករែស ងរក្រគ េពទ្យេធ ញែដលទទួល DentiCal សូមទកទ់ងបណា ញ

ទូរស័ព េសវអតិថិជន តមរយៈេលខ 18003226384 (អ កេ្រប្របាស់ TTY សូមេហមកកនេ់លខ 

18007352922)។ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ អ កតំណាងកម វធីិ DentiCal អចជួយ េលកអ កចប ់

ពីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់ 5 ល ច ពីៃថ ចន័ ដល់ៃថ សុ្រក។ េលកអ កអចចូលេទកនេ់គហទំពរ័ DentiCal តមរយៈ 

https://www.dentical.ca.gov/ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម។ 

https://www.denti-cal.ca.gov/


េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តរងអត ្របេយាជន ៍

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 146 ? 

 

បែន មពីេលកម វធីិគិត្របាកស់្រមាបេ់សវកម  DentiCal េលកអ កអចនឹងទទួលបាននូវអត ្របេយាជនែ៍ថទេំធ ញ 

តមរយៈគេ្រមាងែថទេំធ ញេដយមានករ្រគប្់រគង។ គេ្រមាងែថទេំធ ញេដយមានករ្រគប្់រគងមានេនក ុងេខនធី 

Los Angeles។ ្របសិនេបេលកអ កចងប់ានពត័ម៌ានបែន មអំពីគេ្រមាងធានារ៉បរ់ងទន ស ស  

្រត វករជំនួយេនក ុងករកំណតអ់ត ស  ណគេ្រមាងធានារ៉បរ់ងទន ស ស របស់េលកអ ក ឬចងផ់ា ស់ប ូរគេ្រមាង

ធានារ៉បរ់ងទន ស ស  សូមទកទ់ងជេ្រមសែថទសុំខភាព (Health Care Option) តមរយៈេលខ 

18004304263 (អ កេ្រប្របាស់ TTY សូមេហមកេលខ 18004307077) ពីៃថ ចន័ រហូតដល់សុ្រក  

ពីេម៉ាង 8:00 ្រពឹកដល់េម៉ាង 6:00 ល ច។ ករេហទូរស័ព េនះគឺឥតគិតៃថ ។ 

E3. ករែថទេំនដំណាកក់លចុងេ្រកយ 

េលកអ កអចទទួលបានករែថទពំីកម វធីិែថទដំំណាកក់លចុងេ្រកយណាមយួែដលេចញវ ិ បនប្រតប  ក ់

េដយកម វធីិ Medicare។  េលកអ កមានសិទ ិេបាះេឆា តេ្រជសេរ សមន ីរព្យោបាលជំងឺដំណាកក់លចុងេ្រកយ 

្របសិនេបអ កផ ល់េសវកម  និងនាយកេវជ ស ស មន ីរព្យោបាលជំងឺដំណាកក់លចុងេ្រកយរបស់េលកអ កកំណតថ់ា

េជាគវសនាជំងឺរបស់េលកអ កដល់ដំណាកក់លចុងេ្រកយេហយ។ េនះមាននយ័ថា េលកអ កមានជំងឺដំណាក ់

កលចុងេ្រកយ េហយ្រត វបានរពំឹងថាមានេពលេវល្រតឹមែត្របាមំយួែខ ឬតិចជាងេនះប៉ុេណា ះេដម្បរីស់េន។ 

េវជ បណ ិ តៃនករែថទដំំណាកក់លចុងេ្រកយរបស់េលកអ ក អចជាអ កផ ល់េសវែថទកំ ុងបណា ញ 

ឬអ កផ ល់េសវែថទេំ្រកបណា ញ។ 

សូមេមលតរងអត ្របេយាជនេ៍នក ុងែផ ក D ៃនជំពូកេនះស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន មអំពីអ ីែដល 

Health Net Cal MediConnect បងៃ់ថ ជូនក ុងខណៈែដលេលកអ កកំពុងទទួលេសវកម ែថទំ

េនមន ីរព្យោបាលដំណាកក់លចុងេ្រកយ។   

ស្រមាបេ់សវកម មន ីរព្យោបាលជំងឺដំណាកក់លចុងេ្រកយ និងេសវកម ែដល្រត វបានរ៉បរ់ងេដយ 

Medicare Part A ឬ B ែដលទកទ់ងនឹងេជាគវសនាជំងឺដំណាកក់លចុងេ្រកយរបស់េលកអ ក៖  

• អ កផ ល់េសវែថទដំំណាកក់លចុងេ្រកយនឹងេចញវកិ យប្រតឲ្យ Medicare ស្រមាបេ់សវនានារបស់េលក

អ ក។ Medicare នឹងបងៃ់ថ ស្រមាបេ់សវកម ែថទេំនមន ីរព្យោបាលជំងឺដំណាកក់លចុងេ្រកយែដល 

ទកទ់ងនឹងេជាគវសនាជំងឺដល់ដំណាកក់លចុងេ្រកយរបស់េលកអ ក។ េលកអ កមនិបងអ់ ីេឡយ

ស្រមាបេ់សវទងំេនះ។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តរងអត ្របេយាជន ៍

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 147 ? 

 

ស្រមាបេ់សវកម ែដល្រត វបានរ៉បរ់ងេដយ Medicare Part A ឬ B ែដលមនិទកទ់ងនឹងេជាគវសនាជំងឺដល់ 

ដំណាកក់លចុងេ្រកយរបស់េលកអ ក (េលកែលងែតករែថទែំបបសេ ង ះបនា ន ់ឬករែថទែំដល្រត វករជាបនា ន់

ែតប៉ុេណា ះ): 

• អ កផ ល់េសវនឹងេចញវកិ យប្រតឲ្យ Medicare ស្រមាបេ់សវរបស់េលកអ ក។ Medicare នឹងបងៃ់ថ ជូនស្រមាប ់

េសវែដលធានារ៉បរ់ងេដយ Medicare Part A ឬ B។ េលកអ កមនិបងអ់ ីេឡយស្រមាបេ់សវទងំេនះ។ 

ស្រមាបឱ់សថែដលអចនឹង្រត វបានរ៉បរ់ងេដយអត ្របេយាជន ៍Medicare Part D ៃនកម វធីិ  
Health Net Cal MediConnect ៖ 

• ឱសថមនិធា ប្់រត វបានធានារ៉បរ់ងេដយករែថទដំំណាកក់លចុងេ្រកយ និងគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំក ុងេពលែត

មយួេឡយ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមេមលជំពូកទី 5។  

កំណតស់មា ល់៖ ្របសិនេបេលកអ ក្រត វករករែថទមំនិែមនដំណាកក់លចុងេ្រកយ េនាះេលកអ កគួរេហទូរស័ព េទ

កនអ់ កស្រមបស្រម លរបស់េលកអ ក េដម្បេីរៀបចំេសវេនាះ។ ករែថទមំនិែមនេនមន ីរព្យោបាលដំណាកក់លចុង

េ្រកយ គឺជាករែថទ ំែដលមនិទកទ់ងនឹងេជាគវសនាជំងឺដំណាកក់លចុងេ្រកយ។ េដម្បទីកទ់ងអ កស្រមប 

ស្រម លរបស់េលកអ ក សូមទូរសព េទ Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 18554643571 

(TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់ 8 យប ់ពីៃថ ចន ដ័ល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ 

និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ 

ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ 

F. អត ្របេយាជន ៍ែដលមនិ្រត វបានធានារ៉បរ់ងេដយ Health Net Cal MediConnect 

Medicare ឬ MediCal។ 

ែផ កេនះ្របាបេ់លកអ កពីអត ្របេយាជន្៍របេភទណាខ ះែដលមនិ្រត វបានរមួប  ូ លេដយគេ្រមាង។ មនិរមួប  ូ ល 

មាននយ័ថាេយងខ ុ ំមនិបងៃ់ថ ជូនស្រមាបអ់ត ្របេយាជនទ៍ងំេនះេឡយ។ កម វធីិ Medicare និង MediCal 

នឹងមនិបងៃ់ថ ជូនស្រមាបអ់ត ្របេយាជនទ៍ងំេនះដូចគា ។ 

ប  ីរយនាមខងេ្រកមេនះេរៀបរបព់ីេសវកម  និងបរកិ រមយួចំនួនែដលមនិ្រត វបានធានារ៉បរ់ងេដយេយងខ ុ ំ 

មនិថាស ិតេ្រកមលក ខណ ណាមយួ េហយបរកិ រមយួចំនួនែដលមនិ្រត វបានរមួប  ូ លេដយេយងខ ុ ំ 

ែតេនក ុងករណីមយួចំនួនប៉ុេណា ះ។  



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តរងអត ្របេយាជន ៍

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
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េយងខ ុ ំនឹងមនិបងៃ់ថ ជូនស្រមាបអ់ត ្របេយាជនេ៍វជ ស ស ែដល្រត វបានផាតេ់ចលដូចមានរយនាមេនក ុងែផ កេនះ 

(ឬេនកែន ងេផ្សងណាមយួេនក ុងេសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិកេនះេឡយ) េលកែលងែតេនេ្រកមលក ខណ  

ជាកល់កែ់ដល្រត វបានរយនាមេរៀបរបែ់តប៉ុេណា ះ។ ្របសិនេបេលកអ កគិតថា េយងខ ុ ំគួរែតបងៃ់ថ ជូនស្រមាបេ់សវ 

ែដលមនិ្រត វបានធានារ៉បរ់ង េនាះេលកអ កអចដកប់ណ ឹ ងឧទ រណ៍។ ស្រមាបព់ត៌ម័ានអំពីករដកព់ក្យបណ ឹ ង

ឧទ រណ៍ សូមេមលជំពូកទី 9។ 

បែន មពីេលករមនិរមួប  ូ ល ឬករដកក់្រមតិកំណតណ់ាមយួែដល្រត វបានេរៀបរបេ់នក ុងតរងអត ្របេយាជន ៍បរកិ រ 

និងេសវកម ដូចតេទេនះមនិ្រត វបានរ៉បរ់ងេដយគេ្រមាងេយងខ ុ ំេឡយ៖ 

• េសវកម ែដលមនិ្រត វបានចតទុ់កថា «សមេហតុផល និងមានភាពចបំាចែ់ផ កេវជ ស ស » េទតមស ងដ់រ

កម វធីិ Medicare និង MediCal លុះ្រតែតេសវទងំេនះ មានរយេឈ ះេដយគេ្រមាងេយងខ ុ ំថា ជាេសវ

ធានារ៉បរ់ង។ 

• ករព្យោបាល បរកិ រ និងឱសថេវជ ស ស ែបបពិេសធន ៍និងករវះកត ់លុះ្រតែត្រត វបានធានារ៉បរ់ងេដយ

កម វធីិ Medicare ឬេនេ្រកមករសិក្សោ្រសវ្រជាវគ ីនិកស ស ែដលអនុមត័េដយកម វធីិ Medicare ឬ េដយ

គេ្រមាងេយងខ ុ ំ។ សូេមេមលជំពូកទី 3 ទំពរ័ទី 40 ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន មេលករសិក្សោ្រសវ្រជាវគ ីនិក។ ករ

ព្យោបាល និងបរកិ រពិេសធនស៍កល្បង គឺជាអ ីទងំឡាយណាែដលមនិ្រត វបានទទួលស ល់ជាទូេទេដយ

សហគមនេ៍វជ ស ស ។ 

• ករព្យោបាលវះកតស់្រមាបភ់ាពធាត្់រជ ល, េលកែលងែតេនេពលចបំាចត់មនយ័េវជ ស ស  េហយ 

Medicare ចំណាយេលវ។ 

• បន បឯ់កជនេនក ុងមន ីរេពទ្យ, េលកែលងែតេនេពលចបំាច។់ 

• គិលនុបដ កសំរបេ់មលែថទឯំកជន។ 

• បរកិ រផា ល់ខ ួនេនក ុងបន បរ់បស់េលកអ កេនឯមន ីរេពទ្យ ឬមន ីរែថទដូំចជាទូរស័ព  ឬទូរទស្សន។៍ 

• ករែថទេំពញេម៉ាងេនក ុងផ ះរបស់េលកអ ក។ 

• តៃម ែដលគិតេដយសចញ់ាតិ ឬសមាជិកផា ល់ៃន្រគ សររបស់េលកអ ក។ 
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េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
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• ករេ្រជសេរ ស ឬនីតិវធីិេលកកម ស់េដយស ័្រគចិត  ឬេសវកម  (រមួទងំករស្រមកទម ន,់ បណ ុ ះសក,់ 

បេង ន្របសិទ ិភាពផ ូវេភទ, បេង ន្របសិទ ិភាពអត ពលិក, េគាលបំណងេ្រគ ងសំអង, ករ្របឆាងំភាពចស់ 

និងបេង ន្របសិទ ិភាពផ ូវចិត ) េលកែលងែតេនេពលចបំាច។់ 

• ករវះកតែ់កសម ស្ស ឬករែកកុនក ុងេគាលបំណងសំអិតសំអងដៃទេទៀត េលកែលងែតវ្រត វករចបំាច ់

េដយសរែតរបសួេដយៃចដន្យ ឬេដម្បេីធ ឲ្យកនែ់ត្របេសរេឡងនូវចំែណករងកយ ែដលមានរងសណា ន

មនិសមគួរ។ ប៉ុែន េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ជូនសំរបក់របះ៉ប៉ូវែកកុនសុដនឲ់្យដូចេដមេឡងវញិ បនា បពី់ករវះកត់

សុដន ់និងសំរបព់្យោបាលសុដនម់ា ងេទៀត េដម្បេីធ ឲ្យវសមគា ។ 

• ករែថទែំបបចបស់រៃស េ្រកពីករចបត់ែ្រមត្រមងឆ់ ឹងខ ងេដយៃដ

ែដល្រសបេទនឹងេគាលករណ៍ែណនាៃំនករធានារ៉បរ់ង។ 

• ែស្បកេជងសំរបអ់ កមានេជងសិប្បនិម តិ លុះ្រតែត ែស្បកេជងជាចំែណកមយួៃនឧបករណ៍រុទំប្់រទ្រទងេ់ជង 

េហយ្រត វបានបូកប  ូ លេនក ុងតំៃលៃនឧបករណ៍រុទំប្់រទ្រទងេ់ជងរចួេហយ ឬែស្បកេជងេនាះ គឺ

សំរបអ់ កែដលមានជំងឺ្របអបេ់ជងែដលបណា លមកពីជំងឺទឺកេនាមែផ ម។ 

• ឧបករណ៍ជំនួយ្រទ្រទង្់របអបេ់ជង េលកែលងែតែស្បកេជងសំរបអ់ កមានេជងសិប្បនិម តិ ឬែស្បកេជងព្យោបាល

សំរបអ់ កមានជំងឺ្របអបេ់ជងែដលបណា លមកពីជំងឺទឹកេនាមែផ ម។ 

• ទំរងក់រែកែ្របផា ស់ប ូរករប ្ឈបកំ់េណ តឲ្យ្រតលបដូ់ចេដមវញិ

និងេ្រគ ងផ តផ់ ងព់ន្យោរកំេណ តែដលមនិ្រត វករេវជ ប  ។ 

• េសវកម ព្យោបាលែបបធម ជាតិ (ករេ្រប្របាស់ករព្យោបាលែបបធម ជាតិ ឬែបបជំនួស)។ 

• េសវកម ែដលផ ល់ជូនេទកនអ់តីតយុទ ជនេនក ុងស បន័កិច ករអតីតយុទ ជន (Veterans Affairs, VA)។ 

យ៉ាងេនះក ី េពលអតីតយុទ ជនទទួលបានេសវកម សេ ង ះបនា នេ់នឯមន ីរេពទ្យ VA េហយកររមួចំែណក 

ចំណាយេទេល VA គឺេ្រចន ជាងកររមួចំែណកៃថ ចំណាយេនេ្រកមគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំេនាះ េយងនឹង

ទូទតស់ងចំនួនែដលេលសខុសគា េនាះដល់អតីតយុទ ជនវញិ។ េលកអ កេនែតទទួលខុស្រត វ

ចំេពះចំនួនទឹក្របាកក់ ុងចំែណកៃនករចំណាយរបស់េលកអ កដែដល។ 

• ករេធ េតស ពិេសធន ៍និងករព្យោបាលែដល្រត វបានេចញប  េដយតុលករ េលកែលងែតវមានភាព

ចបំាចែ់ផ កេវជ ស ស  េហយេនក ុងករជួបពិេ្រគាះ ែដល្រត វបានអនុ  តេនេ្រកមកិច សន្យោរបស់គេ្រមាង។ 
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• ករព្យោបាលេនមណ លព្យោបាលស រសម្បទផ ូវចិត ។ អត ្របេយាជនេ៍នះ អចនឹងមានេនេ្រកមអត ្របេយាជន៍

សុខភាពផ ូវចិត ឯកេទសរបស់េខនធី។ 

• េសវកម ជំនួយបនា បប់ន្ស ំដូចជាេសវកម ស រសម្បទែផ កវជិា ជីវៈ និងេសវស រសម្បទដៃទេទៀត 

(អត ្របេយាជនេ៍នះ អចនឹងមានេនេ្រកមអត ្របេយាជនសុ៍ខភាពផ ូវចិត ឯកេទសរបស់េខនធី) និងេសវកម 

អហរបូត ម ។ 

• ករេធ េតស ែផ កចិត ស ស  និងករេធ េតស េល្របពន័ ្របសទ េលកែលងែត្រត វបានេធ េឡងេដយអ កចិត 

ស ស ែដលមានអជា បណ័ សំរបជំ់នួយេនក ុងករេរៀបែផនករព្យោបាល រមួមានករ្រគប្់រគងឱសថ 

ឬករប  កឲ់្យច្បោស់ពីេរគវនិិច យ័ និងករេលកែលងជាកល់កនូ់វករសកល្បងែផ កអបរ់,ំ សិក្សោធិករ 

និងសមត ភាពសំេរចបាន, ករពិេសធនែ៍ផ កចិត ស ស ទកទ់ងនឹងស នភាពេវជ ស ស  ឬេដម្បកំីណតពី់ភាព

េ្រត មរចួរល់សំរបក់រវះកត ់និងរបាយករណ៍កំុព្យទូរ័េដយស ័យ្របវត ិ។ 

• ករខូចខតចំេពះមន ីរេពទ្យ ឬមន ីរែថទែំដលបង េឡងេដយសរេលកអ ក។ 

• ករព្យោបាលជីវ្របតិកិរយិា ឬករព្យោបាលតមវធីិសណ ំ ។ 

• ករពិនិត្យេកសិក្របសទេដយករេភា ចម៉ាេញ៉ទិច (TMS)។ 

• កូដ V ដូចបានេរៀបរបេ់នក ុង DSM 5។ 

• េសវនានាែដលចតទុ់កថា មានលក ណៈពិេសធន ៍ឬអេង តេដយ Health Net Cal MediConnect។ 

• េសវកម  ែដលទទួលបានេនេ្រករដ បឋមអ កស កេ់នរបស់េលកអ ក េលកែលងែតេនក ុងករណីែដលមាន

េសវកម សេ ង ះបនា ន ់េហយេបមនិដូេច ះេទ ្រត វបានអនុ  តេដយកម វធីិ Health Net Cal MediConnect។ 

• ករព្យោបាលេដយឆកនឹ់ងចរន អគ ីសនី (ECT) េលកែលងែត្រត វបាន អនុ  តេដយកម វធីិ  

Health Net Cal MediConnect។ 

• ករែថទេំធ ញជាេទៀងទតម់ានដូចជាករសមា តេធ ញ ករបះ៉្របេហងេធ ញ ឬ្រកសេធ ញសិប្បនិម តិេពញ 

ទងំមូល។ េទះយ៉ាងណា េសវែថទេំធ ញជាកល់កម់យួចំនួនរមួទងំេធ ញសិប្បនិម តិេពញ្រកស់ទងំមូល 

នឹង្រត វផ ល់ជូនេដយកម វធីិ DentiCal របស់រដ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមេមល «េសវែថទេំធ ញ» 

េនក ុងតរងអត ្របេយាជន។៍ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 4៖ តរងអត ្របេយាជន ៍

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 151 ? 

 

ករមនិរមួប  ូ លែផ កចក ុភណ័  និងករែថទែំភ កធម តជា្របចមំានករធានារ៉បរ់ងេដយគេ្រមាងមនិែមន Medicare៖  

• ករវះកត ់Radial keratotomy, និង LASIK។ សូមទកទ់ងគេ្រមាងស្រមាបព់ត័ម៌ានអំពីករប  ុ ះតៃម េដម្ប ី

ដំេណ រករ LASIK។ 

• ករពិនិត្យរកប  មនិធម តៃនែភ ក ឬលំហតគំ់េហញ និងករពិនិត្យបែន មទងំឡាយែដលពកព់ន័ ។  

• ករព្យោបាលទកទ់ងនឹងលំងកពន ឺេលក  កែ់ភ ក (CRT)។ 

• ករព្យោបាលក  កែ់ភ កឲ្យធម តវញិ (ទំរងក់រែដលេ្របក  កព់កក់ ុងែភ ក េដម្បផីា ស់ប ូររងសណា នៃនក  ក់

ែភ ក េដម្បកីតប់ន យជំងឺែភ កម៉ ូប)។ 

• ករែកកុនក  កព់កក់ ុងែភ ក បនា បព់ីផុតរយៈេពលែកកុនតំរវូដំបូង (90 ៃថ )។ 

• ក  កេ់ស  ក  កដ់កែ់កវែភ ករបេស  (ក  កែ់ដលមានកំែណលំងកៃនពន ឺតិចជាង + .50 diopter)។ 

• ែវន៉តចំនួនពីរគូ ជំនួសឲ្យែវន៉តមយួែដលមានកំនំុពន ឺពីរ។ 

• ចក ុភណ័  និងែវន៉តករពរពន ឺ្រពះអទិត្យែដលមនិមានេវជ ប   

• ករបែន មក  ក ់

• ករផា ស់ប ូរក  កែ់វន៉ត និងសុ៊មេនេ្រកមគេ្រមាងេនះ ែដលបានបាតប់ង ់ឬែបកបាក ់េលកែលងែត

េនចេនា ះេពលធម ត ែដលេសវមានផ ល់ជូន។ 

• ករព្យោបាលេដយករវះកតែ់ភ ក ឬតមែបបេវជ ស ស  (សំរបក់រព្យោបាលវះកតែ់ដលមានករធានារ៉បរ់ង 

សូមេមលតរងអត ្របេយាជនខ៍ងេលេនក ុងជំពូកេនះ)។ 

• ករព្យោបាលែកសំរលួែភ កក ុងលក ណៈជាករពិេសធន។៍ 

• ក  ករ់បេស ពកក់ ុងែភ ក េដម្បផីា ស់ប ូរពណ៌ែភ កស្រមាបជ់ាករលម ។ 

• តំៃលសំរបេ់សវ និង/ឬ សំភារៈែដលេលសពី្របាកឧ់បត ម អត ្របេយាជនរ៍បស់គេ្រមាង។ 

• ក  កព់កក់ ុងែភ កែដលមានពណ៌ែបបសិល្បៈ។ 

• ករៃលតំរវូក  កព់កក់ ុងែភ ក ករដុសខត ់ឬករសំអត។ 
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្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
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• ករជួបពិេ្រគាះេនករយិាល័យបែន មេទៀតទកទ់ងនឹងេរគស ស  បណា លមកពីករេ្របក  កព់កក់ ុងែភ ក។ 

• កិច ្រពមេ្រព ងេសវកម  ឬេគាលនេយាបាយធានារ៉បរ់ងេលក  កព់កក់ ុងែភ ក។ 

• េសវ ឬេ្រគ ងផ តផ់ ងទ់កទ់ងនឹងែភ កែដល្រត វបានផ ល់ជូនេដយអ កផ ល់េសវកម ណាមយួ េ្រកពីអ កផ ល់

េសវកម ែដលចូលរមួក ុងគេ្រមាង។ 

• ឱសថ្រត វករេវជ ប  ែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រក ឬឱសថមនិ្រត វករេវជ ប   មនិ្រត វបានធានារ៉បរ់ង ជាែផ កមយួៃន

អត ្របេយាជនែ៍ថទែំភ ករបស់េលកអ កេឡយ។ សូមេមលតរងអត ្របេយាជនខ៍ងេលេនក ុងជំពូកេនះ ឬក ុង

ជំពូកទី 5 និងទី 6 សំរបព់ត៌ម័ានបែន មអំពីឱសថ្រត វករេវជ ប  ែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រកេនេ្រកមអត ្របេយាជន៍

ឱសថ្រត វករេវជ ប   ឬែបបេវជ ស ស របស់អ ក។  

• ឧបករណ៍ជំនួយករេមល (េ្រកពីែវន៉ត ឬក  កព់កក់ ុងែភ ក) ឬឧបករណ៍ជំនួយករេមលេឃញេខ្សោយដូច 

បានេរៀបរប្់រត សៗេនក ុងតរងអត ្របេយាជនពី៍មុនេនក ុងជំពូកេនះ។ 

• ចក ុភណ័ ែកសំរលួករេមលែដលទមទរេដយនិេយាជកជាលក ខណ មយួៃនករងរ និងជាចក ុភណ័ សុវត ិភាព 

លុះ្រតែត្រត វបានធានារ៉បរ់ងជាកល់កេ់នេ្រកមគេ្រមាង។ 

• េសវ ឬសមា រៈែថទែំភ កផ ល់ជូនេដយគេ្រមាងអត ្របេយាជនជ៍ា្រក មមយួេផ្សងេទៀតែដលផ ល់ករែថទែំភ ក។  

• េសវែថទែំភ កែដលបានបង ញជូនបនា បព់ីករធានារ៉បរ់ងរបស់េលកអ កបានប  ប ់

េលកែលងែតមានករបង បប់  ឲ្យមានករទិញសមា រៈមុនករធានារ៉បរ់ងែដលបានប  ប្់រត វបានផ ល់ជូន 

េហយេសវកម ែដលបានបង ញដល់េលកអ កគឺស ិតេនក ុងរយៈេពល 31 ៃថ គិតចបព់ីៃថ េចញប  ដូចេនះ។ 

• េសវែថទែំភ កែដលផ ល់ជូនេទតមច្បោបសំ់ណងរបស់បុគ លិក (Workers’ Compensation) ឬច្បោប្់រស

េដៀងគា េនះ ឬែដលត្រម វេដយភា កង់រ ឬកម វធីិណាមយួៃនរដ ភបិាល មនិថាជាសហពន័  រដ  ឬ

ស បន័រងណាមយួេឡយ។ 

• េសវែថទែំភ ក និង/ឬ សមា រៈែដលមនិបានប  កេ់នក ុងេសៀវេភែណនាសំមាជិកេនះ។ 

 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 153 ? 

 

ជំពូកទី 5 ៖ ករទទលួបានឱសថមានេវជប   ែបបពេិ្រគាះជងំឺេ្រករបស់េលក 

អ កតមរយៈ គេ្រមាង 

េសចក ីេផ ម 

ជំពូកេនះពន្យល់អំពីវធិាននានាស្រមាបក់រទទួលបានឱសថមានេវជ ប  ែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រករបស់េលកអ ក។ ឱសថ

ទងំេនះ គឺជាឱសថែដលអ កផ ល់េសវែថទរំបស់េលកអ កេធ ករប  ទិញជូនេលកអ ក ែដលេលកអ កទទួលបានពី

ឱសថស ន ឬេដយករប  ទិញតមៃ្របសណីយ។៍ ឱសថទងំេនះ រមួមានឱសថែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ងេ្រកម 

Medicare Part D និង MediCal។ ជំពូកទី 6 នឹង្របាបពី់អ ីែដលអ ក្រត វបងស់្រមាបឱ់សថទងំេនះ។ ពក្យគន ឹះ 

និងនិយមនយ័របស់ពក្យទងំេនះ បង ញតមលំដបអ់ក្សរអក រ្រកមេនក ុងជំពូកចុងេ្រកយៃន 

េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក។ 

Health Net Cal MediConnect កធ៏ានារ៉បរ់ងេលឱសថដូចខងេ្រកមេនះផងែដរ េទះបីជាឱសថទងំេនះ មនិ្រត វ

បានេលកយកមកពិភាក្សោេនក ុងជំពូកេនះកេ៏ដយ៖ 

• ឱសថែដលធានារ៉បរ់ងេដយ Medicare Part A។ ទងំេនះរមួមានឱសថមយួចំនួនែដលផ ល់ជូនេលកអ ក 

េនេពលែដលេលកអ កស្រមាកព្យោបាលេនក ុងមន ីរេពទ្យ ឬមន ីរែថទ។ំ 

• ឱសថែដលធានារ៉បរ់ងេដយ Medicare Part B។ ទងំេនះរមួមានឱសថព្យោបាលេដយេ្របជាតិគីមី
មយួចំនួន ថា ចំកម់យួចំនួនែដលផ ល់ជូនេលកអ កេនេពលេលកអ កជួបពិេ្រគាះជាមយួេវជ បណ ិ ត ឬអ កផ ល់

េសវែថទេំផ្សងេទៀតេនក ុងករយិាល័យ និងឱសថែដលផ ល់ជូនេលកអ កេនគ ីនិកលងឈម។ េដម្បែីស ង

យល់បែន មអំពីឱសថែដលធានារ៉បរ់ងេ្រកម Medicare Part B សូមេមលតរងអត ្របេយាជនេ៍នក ុង

ជំពូកទី 4។ 
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18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
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វធានស្រមាបករធានារបរងឱសថលកណៈពេ្រគាះជងំឺេ្រករបស់គេ្រមាង ិ ់ ៉ ់  ិ

ជាទូេទ េយងខ ុ ំនឹងធានារ៉បរ់ងេលឱសថរបស់េលកអ ក ដរបណាេលកអ កអនុវត តមវធិាននានាេនក ុងែផ កេនះ។ 

1. េលកអ ក្រត វេអយេវជ បណ ិ ត ឬអ កផ ល់េសវែថទេំផ្សងេទៀតេនក ុងបណា ញរបស់េយងេចញេវជ ប  ជូនេលក

អ ក។ បុគ លេនះ ជាេរឿយៗគឺជាអ កផ ល់ករែថទបំឋម (PCP) របស់េលកអ ក។ វកអ៏ចជាអ កផ ល់េសវែថទំ

មយួេទៀតផងែដរ ្របសិនេបអ កផ ល់ករែថទបំឋមរបស់េលកអ កបានប  ូ នបន េលកអ កស្រមាបក់រែថទ។ំ  

2. ជាទូេទ េលកអ ក្រត វេ្របឱសថស នក ុងបណា ញេដម្បទីទួលបានករផ តផ់ ងឱ់សថតមេវជ ប  របស់េលកអ ក។ 

3. ឱសថ្រត វករេវជ ប  របស់េលកអ ក្រត វែតស ិតក ុងប  ីឱសថធានារ៉បរ់ងរបស់គេ្រមាង។ េយងខ ុ ំេហវេដយខ ីថា 

«ប  ីឱសថ»។ 

• ្របសិនេបឱសថមនិស ិតក ុងប  ីឱសថេទ េយងខ ុ ំអចនឹងធានារ៉បរ់ងជូន ស្រមាបក់រណីេលកែលង។  

• សូមេមលជំពូកទី 9 េដម្បេីរៀនអំពីករេស សំុករណីេលកែលង។ 

4. ឱសថរបស់េលកអ ក្រត វេ្របស្រមាប ់ករប  កែ់ដលបានទទួលស ល់ែបបេវជ ស ស ។ េនះ មាននយ័ថា

ករេ្របឱសថេនះ អច្រត វបានឯកភាពេដយរដ បាលចំណីអហរ និងឱសថ (Food and Drug Administration) 

ឬគា្ំរទេដយឯកសរេយាងែផ កេវជ ស ស ជាកល់ក។់ ស្រមាបឱ់សថែដលធានារ៉បរ់ងេដយ MediCal 

េនះមាននយ័ថា ករេ្រប្របាស់ឱសថគឺចបំាច ់និងសមេហតុផលេដម្បកីរពរអយុជីវតិ ទបស់ តជំ់ងឺ ឬពិករ

ភាពធំដំុ ឬេដម្បកីតប់ន យករឈចឺបធ់ នធ់ រតមរយៈករេធ េរគវនិិច យ័ ឬករព្យោបាលជំងឺ េរគ ឬករ៏បសួ។ 
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របស់េលកអ កតមរយៈ គេ្រមាង 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
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របស់េលកអ កតមរយៈ គេ្រមាង 
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18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 157 ? 

 

A.  ករទទួលបានករផ តផ់ ងបំ់េពញតមេវជ ប  របស់េលកអ ក 

A1. បំេពញេវជ ប  របស់អ កេនតមឱសថស នបណា ញ 

ក ុងករណីភាគេ្រចន េយងខ ុ ំនឹងបង្់របាកែ់តស្រមាបេ់វជ ប  ែតក ុងករណីែដល្រត វបានផ តផ់ ងេ់នឱសថស នណាមយួ

ក ុងបណា ញរបស់េយងខ ុ ំប៉ុេណា ះ។ ឱសថស នក ុងបណា ញ គឺជាហងលកឱ់សថែដលបានយល់្រពមផ តផ់ ងឱ់សថ

តមេវជ ប  ជូនដល់សមាជិកគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ។ េលកអ កអចេទកនឱ់សថស នក ុងបណា ញេយងខ ុ ំណាមយួ

កប៏ាន។ 

េដម្បែីស ងរកឱសថស នក ុងបណា ញ េនាះេលកអ កអចរកេមលេនក ុងប  ីរយេឈ ះអ កផ ល់េសវែថទ ំនិង

ឱសថស ន ចូលេទកនេ់គហទំពរ័េយងខ ុ ំ ឬទំនាកទំ់នងែផ កេសវសមាជិក។  

A2. េ្របអត ស  ណបណ័ សមាជិករបស់េលកអ កេនេពលែដលេលកអ កបំេពញេវជ ប   

េដម្បផី តផ់ ងេ់វជ ប  របស់េលកអ ក, សូមបង ញបណ័ សមា ល់សមាជិករបស់អ ក េនឱសថស នក ុងបណា ញ

របស់េលកអ ក។ ឱសថស នក ុងបណា ញនឹងេចញវកិ យប្រតជូនេយងខ ុ ំ ស្រមាបចំ់ែណកៃនចំណាយេលតៃម ឱសថ

្រត វករេវជ ប  ែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ងរបស់េលកអ ក។ េលកអ កចបំាច្់រត វបងចំ់ែណកផា ល់ខ ួនេទឲ្យឱសថស ន

ជាសហចំណាយេនេពលេលកអ កមកយកេវជ ប  របស់េលកអ ក។ 

្របសិនេបេលកអ កមនិមានបណ័ សមា ល់សមាជិកជាបខ់ ួន េនេពលេលកអ កមកទទួលករផ តផ់ ងបំ់េពញេវជ ប   

របស់េលកអ ក សូមេស ឱសថស នឲ្យេហទូរស័ព មកេយងខ ុ ំេដម្បទីទួលបានពត័ម៌ានចបំាច។់ 

្របសិនេបឱសថស នមនិអចទទួលបានពត័ម៌ានចបំាចេ់ទ េនាះេលកអ កអចនឹង្រត វបងៃ់ថ ទងំ្រស ងស្រមាបឱ់សថ

តមេវជ ប  េនេពលែដលេលកអ កមកយកវ។ បនា បម់កេលកអ កអចេស សំុេយងខ ុ ំបងៃ់ថ សងអ កវញិស្រមាបភ់ាគ

ចំែណកចូលរមួចំណាយរបស់េយងខ ុ ំ។ ្របសិនេបេលកអ កមនិអចបងៃ់ថ ឱសថេទេនាះ សូមទំនាកទំ់នងេសវ

បេ្រមសមាជិកភា មៗ។ េយងខ ុ ំនឹងេធ អ ីៗែដលអចជួយ េលកអ កបាន។ 

• េដម្បែីស ងយល់អំពីរេបៀបេស េអយេយងខ ុ ំបង្់របាកជូ់នេលកអ កវញិ សូមអនជំពូកទី 7។ 

• ្របសិនេបអ ក្រត វករជំនួយក ុងករផ តផ់ ងឱ់សថតមេវជ ប   េនាះេលកអ កអចទំនាកទំ់នងមកកនែ់ផ ក

េសវបេ្រមសមាជិក។  



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 5៖ ករទទួលបានឱសថមានេវជ ប  ែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រក 
របស់េលកអ កតមរយៈ គេ្រមាង 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 158 ? 

 

A3. េត្រត វេធ យ៉ាងណា ្របសិនេបេលកអ កប ូរេទកនប់ណា ញឱសថស នេផ្សងេទៀត 

្របសិនេបេលកអ កប ូរឱសថស ន េហយចងទ់ទួលបានករផ តផ់ ងឱ់សថជាថ ីតមេវជ ប   េនាះេលកអ កអចេស សំុ 

ឲ្យអ កផ ល់េសវេចញេវជ ប  ថ ី ឬេស ឲ្យឱសថស នេផ រេវជ ប   េទកនឱ់សថស នថ ី ្របសិនវេនេសសសល់េល 

ករបំេពញេវជ ប  ជាថ ី។ 

្របសិនេបេលកអ ក្រត វករជំនួយេដម្បបី ូរឱសថស នក ុងបណា ញ េនាះេលកអ កអចទំនាកទំ់នងែផ កេសវបេ្រម 

សមាជិក។ 

A4. េត្រត វេធ យ៉ាងណា ្របសិនេបឱសថស នែដលេលកអ កេ្រប្របាស់ចកេចញពីបណា ញ 

្របសិនេបឱសថស នែដលេលកអ កេ្របចកេចញពីបណា ញគេ្រមាង េនាះេលកអ ក្រត វែស ងរកឱសថស នក ុង

បណា ញថ ីមយួ។ 

េដម្បែីស ងរកឱសថស នក ុងបណា ញថ ី េនាះេលកអ កអចរកេមលេនក ុងប  ីរយេឈ ះអ កផ ល់េសវ 

និងឱសថស ន ឬចូលេទកនេ់គហទំពរ័េយងខ ុ ំ ឬទកទ់ងែផ កេសវអតិថិជន។  

A5. េ្របឱសថស នឯកេទស 

មានេពលខ ះ េវជ ប  ្រត វែតផ តផ់ ងេ់នឱសថស នឯកេទស។ ឱសថស នឯកេទស រមួមាន ៖ 

• ឱសថស នែដលផ តផ់ ងឱ់សថស្រមាបក់រព្យោបាលេដយករព្យរួេសរ ៉មូតមផ ះ។  

• ឱសថស នែដលផ តផ់ ងឱ់សថជូនអ កស កេ់នក ុងមន ីរែថទរំយៈេពលែវងដូចជា មណ លែថទ។ំ  

o ជាទូេទ ទីកែន ងែថទរំយៈេពលែវង មានឱសថស នខ ួនឯង។ ្របសិនេបេលកអ កជាជនសំណាកេ់នក ុង 
ស បន័ែថទរំយៈេពលែវង េនាះេយងខ ុ ំ្រត វែតេធ ឲ្យ្របាកដថាេលកអ កអចទទួលបានឱសថែដលេលក 
អ ក្រត វករេនឯឱសថស នៃនស បន័េនាះ។  

o ្របសិនេបឱសថស នក ុងស បន័ែថទរំយៈេពលែវងរបស់េលកអ កមនិស ិតក ុងបណា ញេយងខ ុ ំ 

ឬអ កមានករពិបាកក ុងករទទួលបានអត ្របេយាជនែ៍ផ កឱសថរបស់អ កេនក ុងស បន័ែថទរំយៈេពលែវង 

សូមទកទ់ងែផ កេសវបេ្រមសមាជិក។  



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 5៖ ករទទួលបានឱសថមានេវជ ប  ែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រក 
របស់េលកអ កតមរយៈ គេ្រមាង 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 159 ? 

 

• ឱសថស នែដលបេ្រមឲ្យកម វធីិសុខភាពជនជាតិេដមអេមរកិេនទី្រក ង/កុលសម ន /េសវសុខភាពជនជាតិេដម

អេមរកិ (Indian Health Service/Tribal/Urban Indian Health Program)។ េលកែលងករណីបនា ន ់

មានែតជនជាតិអេមរកិេដម ឬជនជាតិេដម អឡាស  ប៉ុេណា ះ ែដលអចេ្របឱសថស នទងំេនះបាន។  

• ឱសថស នែដលផ តផ់ ងឱ់សថ្រត វករករចតែ់ចង និងករែណនាពិំេសសស្រមាបក់រេ្រប្របាស់។ 

េដម្បែីស ងរកឱសថស នឯកេទស អ កអចរកេមលេនក ុងប  ីរយេឈ ះអ កផ ល់េសវែថទ ំនិងឱសថស ន ចូលេទ

កនេ់គហទំពរ័េយងខ ុ ំ ឬទំនាកទំ់នងែផ កេសវសមាជិក។ 

A6. េ្របេសវកម ប  ទញិតមៃ្របសណីយ ៍េដម្បទីទួលបានឱសថរបស់េលកអ ក 

ស្រមាបឱ់សថជាកល់កម់យួចំនួន េលកអ កអចេ្របេសវប  ទិញតមៃ្របសណីយក៍ ុងបណា ញរបស់គេ្រមាង។ 

ជាទូេទ ឱសថែដលអចរកបានតមរយៈករប  ទិញតមៃ្របសណីយ ៍គឺជាឱសថែដលេលកអ ក្រត វេ្រប្របាស់យ៉ាង 

េទៀងទតជ់ា្របចសំ្រមាបស់ នភាពេវជ ស ស រយៈេពលយូរអែង ង ឬរុៃំរ។៉ ឱសថែដលអចរកបានតមរយៈ 

េសវប  ទិញតមៃ្របសណីយៃ៍នគេ្រមាងររបស់េយងខ ុ ំ្រត វបានសមា ល់ជាឱសថប  ទិញតមៃ្របសណីយ ៍(MO) 

េនក ុងប  ីឱសថស នរបស់េយងខ ុ ំ។ 

េសវប  ទិញតមៃ្របសណីយរ៍បស់គេ្រមាងេយងខ ុ ំអនុ  ត ឲ្យេលកអ កប  ទិញករផ តផ់ ងឱ់សថ  រហូតដល់  

90 ៃថ ។ ករផ តផ់ ងឱ់សថរយៈេពល 90 ៃថ មានៃថ សហចំណាយដូចគា នឹងករផ តផ់ ងរ់យៈេពលមយួែខែដរ។ 

បំេពញេវជ ប  របស់ខ ុ ំតមៃ្របសណីយ ៍

េដម្បទីទួលបានសំណំុែបបបទ និងពត័ម៌ានប  ទិញអំពីករបំេពញេវជ ប  តមៃ្របសណីយរ៍បស់េលកអ ក សូមចូល

េទេគហទំពរ័េយងខ ុ ំ mmp.healthnetcalifornia.com ឬេហទូរសព មកែផ កេសវបេ្រមសមាជិក (េលខទូរសព មានេន

ខងេ្រកមទំពរ័េនះ) ស្រមាបជំ់នួយ។  

ជាទូេទ េវជ ប  ែដលប  ទិញតមរយៈៃ្របសណីយនឹ៍ងមកដល់ៃដេលកអ កក ុងរយៈេពល 10 ៃថ ។ ្របសិនេបករ

ប  ទិញតមៃ្របសណីយម៍ានករពន្យោរេពល សូមទូរសព េទែផ កេសវបេ្រមសមាជិក (េលខទូរសព មានេនខង 

េ្រកមទំពរ័េនះ) ស្រមាបជំ់នួយ។ 

http://mmp.healthnetcalifornia.com


េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 5៖ ករទទួលបានឱសថមានេវជ ប  ែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រក 
របស់េលកអ កតមរយៈ គេ្រមាង 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 160 ? 

 

ដំេណ រករប  ទិញតមៃ្របសណីយ ៍

េសវប  ទិញតមៃ្របសណីយ ៍មាននីតិវធីិខុសៗគា ស្រមាបេ់វជ ប  ថ ីៗែដលវទទួលបានពីេលកអ ក េវជ ប  ថ ីៗ

ែដលទទួលបានេដយផា ល់ពីករយិាល័យអ កផ ល់េសវរបស់េលកអ ក និងករបំេពញេឡងវញិតមេវជ ប  

ែដលប  ទិញតមៃ្របសណីយរ៍បស់េលកអ ក ៖ 

1.  េវជ ប  ថ ីៗែដលឱសថស នទទួលបានពីេលកអ ក 

ឱសថស ននឹងផ តផ់ ងបំ់េពញ និងដឹកជ  ូ នេដយស ័យ្របវត ិនូវេវជ ប  ថ ីៗែដលខ ួនទទួលបានពីេលកអ ក។ 

2.  េវជ ប  ថ ីៗ ែដលឱសថស នទទួលបានេដយផា ល់ពីករយិាល័យអ កផ ល់េសវរបស់េលកអ ក 

េ្រកយពីឱសថស នទទួលបានេវជ ប  មយួពីអ កផ ល់េសវែថទសុំខភាព ឱសថស នេនាះនឹងទំនាកទំ់នងេលក

អ កេដម្បដឹីងថា េតេលកអ កចងប់ានករបំេពញឱសថភា មៗ ឬេនេពលេ្រកយ។  

• េនះនឹងផ ល់ឱកសដល់េលកអ កក ុងករេធ ឲ្យ្របាកដថា ឱសថស ននឹងប  ូ នឱសថបាន្រតឹម្រត វ 

(រមួមាន្របសិទ ិភាព បរមិាណ និងទ្រមង)់ េហយ្របសិនេបចបំាច ់អនុ  តឲ្យេលកអ កប ្ឈប ់ឬពន្យោរេពល

ករប  ទិញេនាះ មុននឹងេលកអ ក្រត វបានេចញវកិ យប្រតគិតៃថ  េហយករប  ទិញេនាះ្រត វបានដឹកជ  ូ ន។  

• វជាករសំខនណ់ាស់ែដលេលកអ ក្រត វេឆ យតបរល់េពល ែដលឱសថស នទំនាកទំ់នងេដម្ប្ីរបាបឲ់្យពួកេគ

ដឹងពីអ ីែដល្រត វេធ ជាមយួនឹងេវជ ប  ថ ីេនាះ និងបង រករពន្យោរេពលណាមយួក ុងករដឹកជ  ូ ន។ 

3.  ករបំេពញេឡងវញិេទតមេវជ ប  ែដលប  ទិញតមៃ្របសណីយ ៍

ស្រមាបក់របំេពញឱសថរបស់េលកអ កេឡងវញិ មានជេ្រមសេដម្បចុីះេឈ ះស្រមាបក់ម វធីិបំេពញេឡងវញិេដយ 

ស ័យ្របវត ិ។ េនេ្រកមកម វធីិេនះ េយងខ ុ ំនឹងចបេ់ផ មដំេណ រករករបំេពញេឡងវញិេដយស ័យ្របវត ិេនេពល 

ែដលកំណត្់រតរបស់េយងខ ុ ំបង ញថាេលកអ កជិតអស់ ឱសថេ្រប្របាស់េហយ។ 

• ឱសថស ននឹងទកទ់ងមកេលកអ កមុននឹងប  ូ នករបំេពញេឡងវញិនីមយួៗេដម្បធីានាថាេលកអ ក្រត វករ

ឱសថបែន មេទៀត េហយេលកអ កអចេបាះបងក់របំេពញេឡងវញិែដលបានកំណតេ់ពល 

្របសិនេបេលកអ កមានឱសថ្រគប្់រគាន ់ឬ្របសិនេបឱសថរបស់េលកអ កបានផា ស់ប ូរ។  



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 5៖ ករទទួលបានឱសថមានេវជ ប  ែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រក 
របស់េលកអ កតមរយៈ គេ្រមាង 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 161 ? 

 

• ្របសិនេបេលកអ កេ្រជសេរ សមនិេ្របកម វធីិបំេពញេឡងវញិេដយស ័យ្របវត ិរបស់េយងខ ុ ំេនាះេទ សូមទកទ់ង 
ឱសថស នរបស់េលកអ ករយៈេពល 14 ៃថ មុនេពលេលកអ កគិតថាឱសថមានេនក ុងៃដនឹងអស់ 

េហយេដម្ប្ីរបាកដថាករប  ទិញបនា បរ់បស់េលកអ ក្រត វបានដឹកជ  ូ នេទឲ្យេលកអ កទនេ់ពលេវល។ 

េដម្បេី្រជសេរ សចកេចញពីកម វធីិ របស់េយងខ ុ ំែដលេរៀបចំករបំេពញេឡងវញិនូវករប  ទិញតមៃ្របសណីយ ៍

េដយស ័យ្របវត ិ សូមទកទ់ងមកេយងខ ុ ំ តមរយៈករេហេទកនេ់សវបេ្រមសមាជិក ឬឱសថស នប  ទិញ 

តមៃ្របសណីយរ៍បស់េលកអ ក៖ 

CVS Caremark: 18886241139 (TTY:711) 

Homescripts: 18882397690 (TTY:711) 

ដូេច ះ ឱសថស នអចទំនាកទំ់នងេនកនេ់លកអ ក េដម្បបី  កក់រប  ទិញរបស់េលកអ កមុនេធ ករដឹកជ  ូ ន 

សូម្របាកដថា េលកអ ក្របាបឲ់្យឱសថស នដឹងពីវធីិដល៏ បំផុតក ុងករទំនាកទំ់នងេលកអ ក។ េលកអ កគួរែតេផ  ង 

ផា តព់ត័ម៌ានទំនាកទំ់នងរបស់េលកអ ករល់េពលែដលេលកអ កប  ទិញ និងេនេពលេលកអ កចុះេឈ ះចូលេទ 

ក ុងកម វធីិបំេពញេឡងវញិេដយស ័យ្របវត ិ ឬ្របសិនេបពត័ម៌ានទំនាកទំ់នងរបស់េលកអ កផា ស់ប ូរ។ 

A7. ករទទលួករផ តផ់ ងឱ់សថរយៈេពលែវង 

េលកអ កអចទទួលបានករផ តផ់ ងឱ់សថេ្រប្របាស់ជា្របចរំយៈេពលែវងែដលមានក ុងប  ីឱសថរបស់េយងខ ុ ំ។ 

ឱសថេ្រប្របាស់ជា្របចគំឺជាឱសថែដលេលកអ កេ្របជា្របច ំស្រមាបស់ នភាពជំងឺរុៃំរ ៉ឬរយៈេពលែវង។ េនេពល

េលកអ កទទួលបានករផ តផ់ ងឱ់សថរយៈេពលែវង េនាះ ៃថ សហចំណាយរបស់េលកអ កអចមានចំនួនទបជាងមុន។ 

ឱសថស នក ុងបណា ញមយួចំនួនអនុ  តេអយេលកអ កទទួលបានករផ តផ់ ងឱ់សថេ្រប្របាស់ជា្របចរំយៈេពល

ែវង។ ករផ តផ់ ងឱ់សថរយៈេពល 90 ៃថ មានៃថ សហចំណាយដូចគា នឹងករផ តផ់ ងរ់យៈេពលមយួែខែដរ។ 

ប  ីរយេឈ ះអ កផ ល់េសវែថទ ំនិងឱសថស ន ្របាបេ់លកអ កេអយដឹងពីឱសថស នណាមយួែដលអចផ ល់ករ

ផ តផ់ ងឱ់សថេ្រប្របាស់ជា្របចរំយៈេពលែវង ជូនេលកអ ក។ េលកអ ក កអ៏ចទូរស័ព េទកនែ់ផ កេសវបេ្រមសមាជិក

ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម។ 

ស្រមាបឱ់សថ្របេភទជាកល់កម់យួចំនួន េលកអ កអចេ្របេសវប  ទិញតមៃ្របសណីយៃ៍នបណា ញរបស់គេ្រមាង

េដម្បទីទួលបានករផ តផ់ ងឱ់សថែថទជំា្របចរំយៈេពលែវង។ សូមអនែផ កខងេលេដម្បែីស ងយល់អំពីេសវប  ទិញ

តមៃ្របសណីយ។៍ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 5៖ ករទទួលបានឱសថមានេវជ ប  ែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រក 
របស់េលកអ កតមរយៈ គេ្រមាង 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 162 ? 

 

A8. ករេ្រប្របាស់ឱសថស នែដលមនិមានេនក ុងបណា ញរបស់គេ្រមាង 

ជាទូេទ េយងខ ុ ំបងៃ់ថ ឱសថែដល្រត វបានផ តផ់ ងេ់នឱសថស នេ្រកបណា ញែតក ុងករណីែដលេលកអ កមនិអចេ្រប
ឱសថស នក ុងបណា ញប៉ុេណា ះ។ េយងខ ុ ំមានឱសថស នក ុងបណា ញេនេ្រកតំបនេ់សវេយងខ ុ ំ ែដលេលកអ កអច

ទទួលបានករផ តផ់ ងឱ់សថតមេវជ ប  របស់េលកអ ក ក ុងនាមជាសមាជិកមា កៃ់នគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ។ 

េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ េវជ ប  ែដល្រត វបានផ តផ់ ងឱ់សថេនឱសថស នេ្រកបណា ញក ុងករណីដូចខងេ្រកម ៖ 

• ្របសិនេបេលកអ កមនិអចទទួលបានឱសថស្រមាបរ់យៈេពលែវងជាង 30 ៃថ  និង 

• ្របសិនេបគា នឱសថស នក ុងបណា ញេនជិតេលកអ ក និងេបកដំេណ រករ ឬ 

• ្របសិនេបេលកអ ក្រត វករឱសថែដលេលកអ កមនិអចទទួលបានពីឱសថស នក ុងបណា ញែដល

េនជិតេលកអ ក ឬ 

• ្របសិនេបេលកអ ក្រត វករឱសថស្រមាបក់រសេ ង ះបនា ន ់ឬករែថទសុំខភាពបនា ន ់ឬ 

• ្របសិនេបេលកអ កចបំាច្់រត វចកេចញពីផ ះ េដយសរេ្រគាះមហន រយសហពន័  ឬករណីសេ ង ះបនា នជ់ា 

សធារណៈេផ្សងេទៀត។ 

ក ុងករណីទងំេនះ សូម្រត តពិនិត្យជាមយួែផ កេសវបេ្រមសមាជិក ជាមុនេដម្បដឹីងថាមានឱសថស នក ុង

បណា ញេនែក្បរេលកអ កែដរឬេទ។ 

A9. បង្់របាកឲ់្យេលកអ កវញិ្របសិនេបេលកអ កបងៃ់ថ េវជ ប   

្របសិនេបេលកអ កចបំាច្់រត វេ្របឱសថស នេ្រកបណា ញ ជាទូេទេលកអ ក្រត វបងៃ់ថ ទងំ្រស ងជំនួសឲ្យ

ករបងៃ់ថ សហចំណាយ េនេពលេលកអ កទទួលយកឱសថតមេវជ ប  ។ េលកអ កអចេស ឲ្យ

េយងខ ុ ំបង្់របាកជូ់នេលកអ កវញិស្រមាបចំ់ែណកៃនករចំណាយរបស់េយងខ ុ ំ។ 

េដម្បែីស ងយល់បែន ម សូមអនជំពូកទី7។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 5៖ ករទទួលបានឱសថមានេវជ ប  ែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រក 
របស់េលកអ កតមរយៈ គេ្រមាង 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 163 ? 

 

B.  ប  ីឱសថរបស់គេ្រមាង 

េយងខ ុ ំមានប  ីឱសថធានារ៉បរ់ង។ េយងខ ុ ំេហវេដយខ ីថា «ប  ីឱសថ»។ 

ឱសថក ុងប  ីឱសថេនះ ្រត វបានេ្រជសេរ សេដយេយងខ ុ ំេ្រកមជំនួយរបស់្រក មេវជ បណ ិ ត និងឱសថករ។ី 

ប  ីឱសថេនះ ក្៏របាបេ់អយេលកអ កដឹងផងែដរ អំពីវធិានណាមយួែដលេលកអ ក្រត វេគារពតមេដម្ប ី
ទទួលបានឱសថរបស់េលកអ ក។ 

ជាទូេទ េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ឱសថែដលស ិតក ុងប  ីរយេឈ ះឱសថរបស់គេ្រមាង ដរបណាេលកអ កេគារព

តមវធិានែដល្រត វបាន ពន្យល់ក ុងជំពូកេនះ។ 

B1. ឱសថេនក ុងប  ីឱសថ 

ប  ីឱសថរមួមានឱសថែដលធានារ៉បរ់ងេ្រកមឱសថ Medicare Part D និងឱសថតមេវជ ប  មយួចំនួន ្រពមទងំ 

ឱសថគា នេវជ ប   (OTC) និងផលិតផលែដលធានារ៉បរ់ងេ្រកមអត ្របេយាជន ៍MediCal របស់េលកអ ក។ 

ប  ីឱសថរមួមាន ទងំឱសថមានម៉ាកយីេហ និងឱសថគា នម៉ាកយីេហ។ ឱសថគា នម៉ាកយីេហមានធាតុផ្សសំកម 

ដូចគា េទនឹងឱសថមានម៉ាកយីេហែដរ។ ជាទូេទ ឱសថទងំេនះមាន្របសិទ ភាពដូចគា នឹងឱសថមានម៉ាកយីេហែដរ 

េហយជាធម តមានតៃម េថាកជាង។  

គេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំកធ៏ានារ៉បរ់ងេលឱសថ និងផលិតផល OTC មយួចំនួន។ ឱសថ OTC មយួចំនួនមានតៃម តិច 

ជាងឱសថតមេវជ ប  េហយមាន្របសិទ ភាពដូចគា ។ សំរបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមទូរស័ព េទែផ កេសវបេ្រមសមាជិក។  

B2. រេបៀបែស ងរកឱសថេនក ុងប  ីឱសថ 

េដម្បដឹីងថាឱសថែដលេលកអ ក្រត វេ្របស ិតក ុងប  ីឱសថ េលកអ កអច ៖ 

• ពិនិត្យេមលប  ីឱសថចុងេ្រកយបំផុតែដលេយងខ ុ ំបានេផ ជូនតមៃ្របសណីយ។៍ 

• ចូលេទេគហទំពរ័របស់គេ្រមាងតមអសយដ ន mmp.healthnetcalifornia.com។ ប  ីឱសថ

េលេគហទំពរ័ែតងែតជាប  ីចុងេ្រកយេគបំផុត។ 

• សូមទូរស័ព េទកនែ់ផ កេសវបេ្រមសមាជិក េដម្បដឹីងថាឱសថមយួស ិតក ុងប  ីឱសថែដរឬេទ ឬ

េស សំុច្បោបច់ម ងៃនប  ីេនាះែតម ង។ 

http://mmp.healthnetcalifornia.com


េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 5៖ ករទទួលបានឱសថមានេវជ ប  ែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រក 
របស់េលកអ កតមរយៈ គេ្រមាង 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 164 ? 

 

B3. ឱសថែដលមនិមានេនក ុងប  ីឱសថ 

េយងខ ុ ំមនិធានារ៉បរ់ងេលឱសថ្រត វករេវជ ប  ទងំអស់េនាះេទ។ ឱសថមយួចំនួនមនិស ិតក ុងប  ីឱសថពីេ្រពះច្បោប់

មនិអនុ  តេអយេយងខ ុ ំេធ ដូេច ះ។ ក ុងករណីេផ្សងេទៀត េយងខ ុ ំបានសេ្រមចចិត មនិដកប់  ូ លឱសថមយួចំនួន

ចូលក ុងប  ីឱសថ។ 

Health Net Cal MediConnect នឹងមនិបងៃ់ថ ឱសថែដល្រត វបានរយេឈ ះក ុងែផ កេនះេទ។ ឱសថទងំេនះ 

េហថាឱសថមនិ្រត វបានរបប់  ូ ល។ ្របសិនេបេលកអ កទទួលបានេវជ ប  ែដលមានឱសថមនិ្រត វបានរបប់  ូ ល 

េលកអ កចបំាច្់រត វបង្់របាកេ់ដយខ ួនឯង។ ្របសិនេបេលកអ កយល់ថា េយងខ ុ ំគប្បបីងៃ់ថ ឱសថមនិ្រត វបាន

របប់  ូ ល េដយសរែតករណីរបស់េលកអ ក េនាះេលកអ កអចេធ ករប ឹងឧទ រណ៍បាន។ (េដម្បែីស ងយល់ពីរេបៀប

ដកព់ក្យបណ ឹ ងឧទ រណ៍ សូមអនជំពូកទី 9។) 

ខងេ្រកមេនះ គឺជាវធិានទូេទបី ស្រមាបឱ់សថមនិ្រត វបានរបប់  ូ ល ៖ 

1. ករធានារ៉បរ់ងេលឱសថពិេ្រគាះជំងឺខងេ្រករបស់គេ្រមាងេយងខ ុ ំ (ែដលរមួប  ូ លទងំឱសថ Part D និង 

MediCal) មនិអចបងៃ់ថ ឱសថែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ងរចួេហយេនេ្រកម Medicare Part A ឬ  

Part B េទ។ ឱសថែដលធានារ៉បរ់ងេ្រកម Medicare Part A ឬ Part B ្រត វបានធានារ៉បរ់ងេដយ 

Health Net Cal MediConnect េដយឥតគិតៃថ  ប៉ុែន ឱសថទងំេនាះមនិ្រត វបានេគចតទុ់កថាជាែផ កមយួ 

ៃនអត ្របេយាជនឱ៍សថតមេវជ ប  ពិេ្រគាះជំងឺេ្រករបស់េលកអ កេឡយ។ 

2. គេ្រមាងេយងខ ុ ំមនិអចរ៉បរ់ងបងៃ់ថ ឱសថែដលទិញេនេ្រកសហរដ អេមរកិ និងែដនដីរបស់

សហរដ អេមរកិេឡយ។ 

3. ករេ្របឱសថ្រត វែត្រត វបានឯកភាពេដយរដ បាលចំណីអហរ និងឱសថ (FDA) ឬ្រត វបានគា្ំរទេដយេស 

ចក ីេយាងែផ កេវជ ស ស ជាកល់កេ់ដម្បជីាករព្យោបាលស្រមាបល់ក ខណ របស់េលកអ ក។ េវជ បណ ិ ត

របស់េលកអ កអចនឹងេចញឱសថមយួចំនួនេដម្បពី្យោបាលស នភាពជំងឺរបស់េលកអ ក េទះបីជាវមនិ្រត វបាន

ឯកភាពេអយព្យោបាលស នភាពជំងឺរបស់េលកអ កកេ៏ដយ។ ករណីេនះ្រត វបានេគេហថា ជាករេ្រប្របាស់េដយ

គា នករអនុ  ត។ ជាទូេទ គេ្រមាងេយងខ ុ ំមនិធានារ៉បរ់ងេលឱសថេនេពលែដលឱសថទងំេនះ ្រត វបាន

េចញេវជ ប  ស្រមាបក់រេ្រប្របាស់េដយគា នករអនុ  ត។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 5៖ ករទទួលបានឱសថមានេវជ ប  ែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រក 
របស់េលកអ កតមរយៈ គេ្រមាង 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 165 ? 

 

ជាងេនះេទេទៀត េយាងតមច្បោប ់្របេភទឱសថែដលរយេឈ ះខងេ្រកមមនិ្រត វបានធានារ៉បរ់ងេដយ Medicare ឬ 

MediCal េទ។  

• ឱសថេ្របេដម្បបីេង នសមត ភាពបន ពូជ 

• ឱសថេ្របេដម្បេីគាលបំណងែកសម ស្ស ឬេដម្បបីេង នករលូតលស់ៃនសក ់

• ឱសថេ្របស្រមាបក់រព្យោបាលជំងឺអសមត ភាពផ ូវេភទ/លិង មនិអចេឡងរងឹ ដូចជា Viagra®, Cialis®, 

Levitra®, ឬ Caverject® 

• ឱសថស្រមាបក់រពិេ្រគាះជំងឺេ្រក េនេពល្រក មហុ៊នផលិតឱសថ្របាបថ់ា េលកអ ក្រត វឆ ងករេធ េតស  ឬ

ទទួលយកេសវែដលផ ល់ជូនេដយពួកេគែតប៉ុេណា ះ 

B4. ក្រមតិចំែណកចំណាយៃនប  ីឱសថ 

ឱសថនីមយួៗេនក ុងប  ីឱសថរបស់េយងខ ុ ំ គឺស ិតក ុងក្រមតិមយួៃនក្រមតិចំែណកៃនករចំណាយទងំបី។ 

ក្រមតិគឺជា្របេភទ្រក មៃនឱសថែដលមាន្របេភទដូចគា  (ឧទហរណ៍ ឱសថមានម៉ាកយីេយា ឱសថគា នម៉ាកយីេហ 

ឬឱសថគា នេវជ ប   (OTC))។  

 ឱសថក្រមតិទី 1 មានៃថ សហចំណាយទប។ ឱសថទងំេនះ គឺជាឱសថគា នម៉ាកយីេហ។ 

ៃថ សហចំណាយនឹងមានចំនួនចបព់ី $0 ដល់ $3.60។ េនះ អ្រស័យេលក្រមតិៃនករធានារ៉បរ់ង MediCal 

របស់េលកអ ក។ 

 ឱសថក្រមតិទី 2 មានៃថ សហចំណាយខ ស់ជាង។ ឱសថទងំេនះ គឺជាឱសថមានម៉ាកយីេហ។ 

ៃថ សហចំណាយនឹងមានចំនួនចបព់ី $0 ដល់ $8.95។ េនះ អ្រស័យេលក្រមតិៃនករធានារ៉បរ់ង MediCal 

របស់េលកអ ក។ 

 ឱសថក្រមតិទី 3 មានសហចំណាយចំនួន $0។ ឱសថទងំេនះ គឺជាឱសថ្រត វករេវជ ប   និងឱសថ OTC 

ែដល MediCal ធានារ៉បរ់ង។ 

េដម្បែីស ងយល់ពីក្រមតិចំែណកចំណាយៃនឱសថរបស់េលកអ ក សូមេមលក ុងប  ីឱសថរបស់េយងខ ុ ំ។ 

ជំពូកទី 6 ្របាបឲ់្យដឹងពីចំនួនែដលអ ក្រត វចំណាយស្រមាបឱ់សថេនក ុងក្រមតិៃនករចូលរមួចំែណកៃនករចំណាយ

នីមយួៗ។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 5៖ ករទទួលបានឱសថមានេវជ ប  ែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រក 
របស់េលកអ កតមរយៈ គេ្រមាង 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 166 ? 

 

C.  ែដនកំណតេ់លឱសថមយួចំនួន 

ស្រមាបឱ់សថ្រត វករេវជ ប  មយួចំនួន វធិានពិេសសបានកំណតេ់លរេបៀប និងេពលែដលគេ្រមាង្រត វធានារ៉បរ់ង។ 

ជាទូេទ វធិានេយងខ ុ ំេលកទឹកចិត េអយេលកអ កទទួលយកឱសថែដល្រត វនឹងស នភាពសុខភាពរបស់េលកអ ក និង

មានសុវត ិភាព និង្របសិទ ភាព។ េនេពលឱសថមានសុវត ិភាព េហយមានតៃម េថាក មាន្របសិទ ភាពដូចគា នឹងឱសថ

មានតៃម ៃថ  េនាះេយងខ ុ ំរពឹំងថាអ កផ ល់េសវែថទរំបស់េលកអ កនឹងេ្របឱសថមានតៃម េថាក។ 

្របសិនេបមានវធិានពិេសសណាមយួចំេពះឱសថរបស់អ ក ជាទូេទ វមាននយ័ថា អ ក ឬអ កផ ល់េសវែថទអំ កនឹង

្រត វចតវ់ធិានករបែន ម េដម្បេីអយេយងខ ុ ំធានារ៉បរ់ងេលឱសថេនាះ។ ឧទហរណ៍ អ កផ ល់េសវែថទរំបស់េលកអ ក

អចនឹង្របាបេ់យងខ ុ ំពីករេធ េរគវនិិច យ័របស់េលកអ ក ឬផ ល់លទ ផលេតស ឈមជាមុន។ ្របសិនេបេលកអ ក 

ឬអ កផ ល់េសវែថទេំលកអ កយល់ថា វធិានេយងខ ុ ំមនិគប្បអីនុវត ចំេពះស នភាពរបស់េលកអ ក េនាះេលកអ ក

គប្បេីស េអយេយងខ ុ ំផ ល់ករេលកែលង។ េយងខ ុ ំអច ឬមនិអចយល់្រពមេអយេលកអ កេ្របឱសថ េដយគា នករ

ចតវ់ធិានករបែន មេនាះ។ 

េដម្បែីស ងយល់បែន មអំពីករេស សំុករេលកែលង សូមអនជំពូកទី 9។ 

1. ករដកក់្រមតិកំណតេ់លករេ្រប្របាស់ឱសថមានម៉ាកយីេហេនេពលទ្រមងគ់ា នម៉ាកយីេហកម៏ានែដរ 

ជាទូេទ ឱសថគា នម៉ាកយីេហមាន្របសិទ ភាពដូចគា េទនឹងឱសថមានម៉ាកយីេហែដរ េហយ

តមធម តមានតៃម ទបជាង។ ក ុងេស រ្រគបក់រណីទងំអស់ ្របសិនេបមានទ្រមងគ់ា នម៉ាកយីេហៃន

ឱសថមានម៉ាកយីេហ ឱសថស នបណា ញេយងខ ុ ំនឹងផ ល់ជូនអ កនូវទ្រមងគ់ា នម៉ាកយីេហ។  

• តមធម ត េយងខ ុ ំមនិបងៃ់ថ ឱសថមានម៉ាកយីេហេទ េនេពលមានឱសថគា នម៉ាកយីេហ។  

• ប៉ុែន  ្របសិនេបអ កផ ល់េសវរបស់េលកអ កបាន្របាបេ់យងខ ុ ំពីមូលេហតុសុខភាពែដលថាឱសថគា នម៉ាក 
យីេហគា ន្របសិទ ភាពស្រមាបេ់លកអ ក េនាះេយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ឱសថមានម៉ាកយីេហ។  

• ៃថ សហចំណាយេលកអ កអចនឹងកនែ់តខ ស់ស្រមាបឱ់សថមានម៉ាកយីេហ

ជាងៃថ សហចំណាយស្រមាបឱ់សថគា នម៉ាកយីេហ។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 5៖ ករទទួលបានឱសថមានេវជ ប  ែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រក 
របស់េលកអ កតមរយៈ គេ្រមាង 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 167 ? 

 

2.  ករទទួលបានករឯកភាពជាមុនពីគេ្រមាង 

ស្រមាបឱ់សថមយួចំនួន េលកអ ក ឬេវជ បណ ិ តរបស់េលកអ ក្រត វែតទទួលបានករឯកភាពពីគេ្រមាង  

Health Net Cal MediConnect ជាមុនសិន មុនេពលេលកអ កទទួលបានករផ តផ់ ងបំ់េពញឱសថតមេវជ ប  

របស់េលកអ ក។ ្របសិនេបេលកអ កមនិទទួលបានករឯកភាពេទេនាះ គេ្រមាង Health Net Cal MediConnect 

មនិអចធានារ៉បរ់ងេលឱសថបានេឡយ។ 

3. សកេ្របឱសថេផ្សងេទៀតសិន 

ជាទូេទ េយងខ ុ ំចងេ់អយេលកអ កសកល្បងឱសថមានតៃម ទបជាមុនសិន (ែដលជាេរឿយៗមាន

្របសិទ ភាពដូចគា ) មុនេពលេយងខ ុ ំធានារ៉បរ់ងេលឱសថែដលៃថ ជាង។ ឧទហរណ៍ ្របសិនេបឱសថ A និង 

ឱសថ B ព្យោបាលជំងឺដូចគា  េហយឱសថ A េថាកជាងឱសថ B េយងខ ុ ំអចនឹងត្រម វេអយេលកអ កេ្រប 

ឱសថ A សិន។  

្របសិនេបឱសថ A គា ន្របសិទ ភាព េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ឱសថ B ជូនេលកអ ក។ ករណីេនះេហថាករព្យោបាលជា

ដំណាកក់ល។ 

4. ករក្រមតិកំណតប់រមិាណ 

ស្រមាបឱ់សថមយួចំនួន េយងខ ុ ំកំណតប់រមិាណឱសថែដលេលកអ កអចមាន។ ្របករេនះ្រត វបានេហថា 

ករក្រមតិកំណតប់រមិាណ។ ឧទហរណ៍ េយងខ ុ ំអចនឹងដកក់្រមតិកំណតឱ់សថចំនួនប៉ុនា នែដល

េលកអ កអចទទួលបានរល់េពលែដលេលកអ កទទួលករផ តផ់ ងបំ់េពញេវជ ប  របស់េលកអ ក។ 

េដម្បែីស ងយល់ថាេតវធិានទងំឡាយខងេលអនុវត ចំេពះឱសថែដលអ កេ្រប្របាស់ ឬចងេ់្រប្របាស់ឬអតេ់នាះ សូម

េមលេនក ុងប  ីឱសថ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានចុងេ្រកយបំផុត សូមទូរសព េទែផ កេសវបេ្រមសមាជិក ឬចូលេទេគហទំពរ័

េយងខ ុ ំតមអសយដ ន mmp.healthnetcalifornia.com។ 

http://mmp.healthnetcalifornia.com


េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 5៖ ករទទួលបានឱសថមានេវជ ប  ែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រក 
របស់េលកអ កតមរយៈ គេ្រមាង 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 168 ? 

 

D.  មូលេហតុែដលឱសថរបស់េលកអ កមនិ្រត វបានធានារ៉បរ់ង 

េយងខ ុ ំព្យោយាមេធ េអយករធានារ៉បរ់ងេទេលឱសថរបស់េលកអ កដំេណ រករេទល ្របេសរស្រមាបេ់លកអ ក ប៉ុែន 

មានេពលខ ះ ឱសថមយួអចមនិ្រត វបានធានារ៉បរ់ងតមរេបៀបែដលេលកអ កចងប់ានេនាះេឡយ។ ឧទហរណ៍៖ 

• ឱសថែដលេលកអ កចងេ់្របមនិ្រត វបានធានារ៉បរ់ងេដយគេ្រមាងេយងខ ុ ំ។ ឱសថេនះ អចមនិស ិតក ុងប  ី
ឱសថ។ ទ្រមងឱ់សថគា នម៉ាកយីេហអច្រត វបានធានារ៉បរ់ង ប៉ុែន ឱសថមានម៉ាកយីេហែដលេលកអ កចង់

េ្របមនិ្រត វបានធានារ៉បរ់ងេទវញិ។ ឱសថេនះ អចជាឱសថថ ី េហយេយងខ ុ ំមនិទនប់ាន្រត តពិនិត្យសុវត ិភាព 

និង្របសិទ ភាពរបស់វ។ 

• ឱសថ្រត វបានធានារ៉បរ់ង ប៉ុែន មានវធិាន ឬករកំណតពិ់េសសៗចំេពះករធានារ៉បរ់ងេលឱសថេនាះ។ ដូច

បានពន្យល់ក ុងែផ កខងេល ឱសថមយួចំនួនែដលធានារ៉បរ់ងេដយគេ្រមាងេយងខ ុ ំ មានវធិានែដលកំណត់

ករេ្រប។ ក ុងករណីមយួចំនួន េលកអ ក ឬអ កេចញេវជ ប  របស់េលកអ កអចនឹងេស សំុេយងខ ុ ំេអយ

េលកែលងចំេពះវធិានណាមយួ។ 

មានេរឿងរ៉វែដលេលកអ កអចេធ បាន្របសិនេបឱសថមនិ្រត វបានធានារ៉បរ់ងតមរេបៀបែដលេលកអ កចងប់ាន។ 

D1. ទទួលបានករផ តផ់ ងប់េណា ះអសន  

ក ុងករណីខ ះ េយងខ ុ ំអចផ ល់ករផ តផ់ ងឱ់សថជាបេណា ះអសន ដល់េលកអ ក េនេពលឱសថេនាះមនិស ិតក ុងប  ី
ឱសថ ឬេនេពលែដលវមានករកំណតត់មរេបៀបមយួចំនួន។ េនះ ផ ល់េពលេអយេលកអ កពិភាក្សោជាមយួអ កផ ល់

េសវែថទរំបស់េលកអ ក អំពីករទទួលបានឱសថមយួេផ្សងេទៀត ឬេស សំុេអយេយងខ ុ ំធានារ៉បរ់ងេលឱសថេនាះ។ 

េដម្បទីទួលបានករផ តផ់ ងឱ់សថជាបេណា ះអសន  េលកអ ក្រត វបំេពញតមវធិានទងំពីរខងេ្រកម៖ 

1. ឱសថែដលេលកអ កកំពុងេ្រប្របាស់៖ 

• ែលងស ិតក ុងប  ីឱសថរបស់េយងខ ុ ំ ឬ 

• មនិែដលមានេនក ុងប  ីឱសថរបស់េយងខ ុ ំ ឬ 

• េពលេនះ្រត វបានដកក់្រមតិកំណតត់មរេបៀបមយួចំនួន។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 5៖ ករទទួលបានឱសថមានេវជ ប  ែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រក 
របស់េលកអ កតមរយៈ គេ្រមាង 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 169 ? 

 

2. េលកអ ក្រត វស ិតក ុងស នភាពណាមយួខងេ្រកម ៖ 

• េលកអ កេនក ុងគេ្រមាងកលពីឆា មុំន។ 

o េយងខ ុ ំនឹងធានារ៉បរ់ងេលករផ តផ់ ងជ់ាបេណា ះអសន ៃនឱសថរបស់េលកអ ក ក ុងអំឡុងេពល  
90 ៃថ ដំបូងតមឆា ្ំរបតិទិន។ 

o ករផ តផ់ ងប់េណា ះអសន េនះនឹងមានរហូតដល់េទ 30 ៃថ ៃនករេ្របឱសថេនឱសថស នលករ់យ 

និងរហូតដល់េទ 31 ៃថ ៃនករេ្រប្របាស់ឱសថេនឱសថស នែថទសុំខភាពរយៈេពលយូរអែង ង។   

o ្របសិនេបេវជ ប  របស់េលកអ ក្រត វបានសរេសរក ុងរយៈេពលពីរបីៃថ  េនាះេយងខ ុ ំនឹងអនុ  តឲ្យ 
មានករផ តផ់ ងឱ់សថជាអតិបរមារហូតដល់ 30 ៃថ ៃនករេ្រប្របាស់ឱសថេនឱសថស នលករ់យ 

េហយរហូតដល់ 31 ៃថ ៃនករេ្រប្របាស់ឱសថេនឱសថស នែថទរំយៈេពលយូរអែង ង។ េលកអ ក

្រត វែតបំេពញឱសថតមេវជ ប  េនឱសថស នក ុងបណា ញ។ 

o ឱសថស នែថទរំយៈេពលយូរអែង ងអចផ ល់ឱសថតមេវជ ប  របស់េលកអ កក ុងបរមិាណតិចតួចក ុង

េពលមយួេដម្បកីរពរករេ្របខ ះខ យ។ 

• េលកអ កគឺជាសមាជិកថ ីក ុងគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ។ 

o េយងខ ុ ំនឹងធានារ៉បរ់ងេលករផ តផ់ ងជ់ាបេណា ះអសន ៃនឱសថរបស់េលកអ កក ុងអំឡុងេពល 90 ៃថ  

ដំបូងៃនសមាជិកភាពរបស់េលកអ កេនក ុងគេ្រមាង។  

o ករផ តផ់ ងប់េណា ះអសន េនះនឹងមានរហូតដល់េទ 30 ៃថ ៃនករេ្របឱសថេនឱសថស នលករ់យ 

និងរហូតដល់េទ 31 ៃថ ៃនករេ្រប្របាស់ឱសថេនឱសថស នែថទសុំខភាពរយៈេពលយូរអែង ង។   

o ្របសិនេបេវជ ប  របស់េលកអ ក្រត វបានសរេសរក ុងរយៈេពលពីរបីៃថ  េនាះេយងខ ុ ំនឹងអនុ  តឲ្យ 
មានករផ តផ់ ងឱ់សថជាអតិបរមារហូតដល់ 30 ៃថ ៃនករេ្រប្របាស់ឱសថេនឱសថស នលករ់យ 

េហយរហូតដល់ 31 ៃថ ៃនករេ្រប្របាស់ឱសថេនឱសថស នែថទរំយៈេពលយូរអែង ង។ េលកអ ក

្រត វែតបំេពញឱសថតមេវជ ប  េនឱសថស នក ុងបណា ញ។ 

o ឱសថស នែថទរំយៈេពលយូរអែង ងអចផ ល់ឱសថតមេវជ ប  របស់េលកអ កក ុងបរមិាណតិចតួចក ុង

េពលមយួេដម្បកីរពរករេ្របខ ះខ យ។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 5៖ ករទទួលបានឱសថមានេវជ ប  ែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រក 
របស់េលកអ កតមរយៈ គេ្រមាង 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 170 ? 

 

• េលកអ កស ិតក ុងគេ្រមាងរយៈេពលេលសពី 90 ៃថ  េហយរស់េនក ុងមន ីរែថទរំយៈេពលយូរអែង ង ្រពមទងំ

្រត វករករផ តផ់ ងឱ់សថភា មៗ។ 

o េយងខ ុ ំនឹងធានារ៉បរ់ងេលករផ តផ់ ងរ់យៈេពល 31 ៃថ ម ង ឬតិចជាងេនះ្របសិនេបេវជ ប  របស់េលកអ ក

្រត វបានសរេសរស្រមាបរ់យៈេពលតិចជាងពីរបីៃថ ។ េនះគឺជាករបែន មេទេលករផ តផ់ ង ់បេណា ះអសន  
ខងេល។  

o ្របសិនេបក្រមតិៃនករែថទរំបស់េលកអ កផា ស់ប ូរ េនាះេយងខ ុ ំនឹងធានារ៉បរ់ងេលករផ តផ់ ងឱ់សថប 
េណា ះអសន របស់េលកអ ក។ ករផា ស់ប ូរក្រមតិៃនករែថទេំកតេឡងបានេនេពលែដលេលកអ ក្រត វ 
បានអនុញាតឲ្យចកេចញពីមន ីរេពទ្យ។ វកេ៏កតេឡងេនេពលេលកអ កផា ស់ប ូរេទ ឬមកពីកែន ង 
ែថទសុំខភាពរយៈេពលយូរអែង ងផងែដរ។ 

o ្របសិនេបេលកអ កផា ស់ប ូរទីលំេនពីកែន ងែថទ ំឬមន ីររែថទយំៈេពលយូរអែង ង េហយ្រត វករករ 
ផ តផ់ ងប់េណា ះអសន  េនាះេយងខ ុ ំនឹងរ៉បរ់ងេលករផ តផ់ ងរ់យៈេពល 30 ៃថ ចំនួនមយួដង។ 

្របសិនេបេវជ ប  របស់េលកអ ក្រត វបានសរេសរក ុងរយៈេពលពីរបីៃថ  េនាះេយងខ ុ ំនឹងអនុ  តឲ្យ 
មានករបំេពញេឡងវញិេដម្បទីទួលបានករផ តផ់ ងឱ់សថសរបុរហូតដល់ 30 ៃថ ។ 

o ្របសិនេបេលកអ កផា ស់ប ូរទីលំេនពីកែន ងែថទឬំមន ីរែថទរំយៈេពលយូរអែង ង េហយ្រត វករករផ តផ់ ង ់
បេណា ះអសន  េនាះេយងខ ុ ំនឹងធានារ៉បរ់ងេលករផ តផ់ ងប់េណា ះអសន រយៈេពល 31 ៃថ ចំនួនមយួដង។ 

្របសិនេបេវជ ប  របស់េលកអ ក្រត វបានសរេសរក ុងរយៈេពលពីរបីៃថ  េនាះេយងខ ុ ំនឹងអនុ  តឲ្យមានករ 
បំេពញេឡងវញិេដម្បទីទួលបានករផ តផ ងឱ់សថសរបុរហូតដល់ 31 ៃថ ។ 

o េដម្បេីស សំុករផ តផ់ ងឱ់សថជាបេណា ះអសន  សូមេហទូរស័ព េទកនែ់ផ កេសវបេ្រមសមាជិក។ 

េនេពលេលកអ កទទួលបានករផ តផ់ ងឱ់សថជាបេណា ះអសន  េនាះេលកអ កគប្បពិីភាក្សោជាមយួអ កផ ល់េសវែថទំ

របស់េលកអ កេដម្បសីេ្រមចពីអ ីែដល្រត វេធ េនេពលអស់ឱសថ។ ខងេ្រកមេនះ គឺជាជេ្រមសរបស់េលកអ ក៖ 

• េលកអ កអចប ូរេទេ្របឱសថមយួេផ្សងេទៀត។ 

វអចមានឱសថមយួេផ្សងេទៀតែដលធានារ៉បរ់ងេដយគេ្រមាងេយងខ ុ ំេហយសម្រសបស្រមាបេ់លកអ ក។ 

េលកអ កអចេហទូរស័ព េទកនែ់ផ កេសវសមាជិក េដម្បេីស សំុប  ីឱសថធានារ៉បរ់ងែដល



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 5៖ ករទទួលបានឱសថមានេវជ ប  ែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រក 
របស់េលកអ កតមរយៈ គេ្រមាង 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 171 ? 

 

ព្យោបាលស នភាពជំងឺែតមយួ។ ប  ីេនះ អចជួយ អ កផ ល់េសវែថទេំលកអ កក ុងករែស ងរកឱសថ

ធានារ៉បរ់ងែដលសម្រសបស្រមាបេ់លកអ ក។ 

ឬ 

• េលកអ កអចេស សំុករេលកែលង។ 

េលកអ ក និងអ កផ ល់េសវែថទរំបស់េលកអ កអចេស សំុេអយេយងខ ុ ំផ ល់ករេលកែលង។ ឧទហរណ៍ 

េលកអ កអចេស េអយេយងខ ុ ំធានារ៉បរ់ងេលឱសថ េទះបីជាឱសថេនាះ មនិស ិតក ុងប  ីឱសថកេ៏ដយ។ 

ឬេលកអ កអចេស េអយេយងខ ុ ំធានារ៉បរ់ងេលឱសថេដយគា នែដនកំណត។់ ្របសិនេបអ កផ ល់

េសវែថទរំបស់េលកអ ក្របាបថ់ា េលកអ កមានមូលេហតុសុខភាពសម្រសបេដម្បទីទួលបានករេលកែលង 

េនាះពួកេគអចជួយ េលកអ កក ុងករេស សំុករេលកែលង។ 

្របសិនេបឱសថែដលេលកអ កេ្រប្របាស់នឹង្រត វបានដកេចញពីប  ីឱសថ ឬ្រត វបានក្រមតិក ុងលក ខណ ណាមយួ 

េនឆា បំនា បេ់នាះេយងខ ុ ំនឹងអនុ  តឲ្យេលកអ កេស សំុករេលកែលងមុនឆា បំនា ប។់  

• េយងខ ុ ំនឹងជ្រមាបេលកអ កពីករែ្រប្រប លណាមយួេនក ុងករធានារ៉បរ់ងេលឱសថរបស់េលកអ កស្រមាបឆ់ា ំ

បនា ប។់ បនា បម់ក េលកអ កអចេស ឲ្យេយងខ ុ ំផ ល់ករេលកែលង និងធានារ៉បរ់ងេលឱសថតមលក ខណ 

ែដលេលកអ កចងប់ាន ែដលនឹង្រត វធានារ៉បរ់ងេនឆា បំនា ប។់  

• េយងខ ុ ំនឹងេឆ យតបេទសំេណ សំុករេលកែលងក ុងរយៈេពល 72 េម៉ាង បនា បពី់េយងខ ុ ំបានទទួលករេស សំុ

របស់េលកអ ក (ឬេសចក ីែថ ងករណ៍ជំនួយេវជ ប  របស់េលកអ ក)។ 

េដម្បែីស ងយល់បែន មអំពីសំេណ សំុករេលកែលង សូមេមលជំពូកទី 9។ 

្របសិនេបេលកអ ក្រត វករជំនួយក ុងករេស សំុករេលកែលង េនាះេលកអ កអចទំនាកទំ់នងែផ កេសវអតិថិជន។  



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 5៖ ករទទួលបានឱសថមានេវជ ប  ែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រក 
របស់េលកអ កតមរយៈ គេ្រមាង 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 172 ? 

 

E.  ករផា ស់ប ូរករធានារ៉បរ់ងស្រមាបឱ់សថរបស់េលកអ ក 

ករផា ស់ប ូរករធានារ៉បរ់ងឱសថភាគេ្រចនេកតេឡងេនៃថ ទី 1 ែខមករ ប៉ុែន េយងអចបែន ម ឬដកឱសថេចញពី 

ប  ីឱសថក ុងអំឡុងឆា េំនាះ។ េយងខ ុ ំកអ៏ចផា ស់ប ូរវធិានករច្បោបអំ់ពីឱសថរបស់េយងខ ុ ំ។ ឧទហរណ៍េយងអច ៖ 

• សេ្រមចចិត ថា្រត វករ ឬមនិ្រត វករករយល់្រពមជាមុនស្រមាបឱ់សថ។ (ករយល់្រពមជាមុនគឺជាករ 
អនុ  តពី Health Net Cal MediConnect មុនេពលេលកអ កអចទទួលបានឱសថ។) 

• បែន ម ឬប ូរបរមិាណឱសថែដលេលកអ កអចទទួលបាន (េហថាករក្រមតិកំណតប់រមិាណ)។  

• បែន ម ឬផា ស់ប ូរកររតឹបន ឹងករព្យោបាលជាជំហនេលឱសថ។ (ករព្យោបាលជាជំហនមាននយ័ថា 

េលកអ ក្រត វែតព្យោយាមេ្របឱសថមយួមុនេពលេយងខ ុ ំនឹងរ៉បរ់ងេលឱសថេផ្សងេទៀត។) 

ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន មអំពីវធិានករឱសថទងំេនះ សូមេមលែផ ក C េនេដមជំពូកេនះ។ 

្របសិនេបេលកអ កកំពុងេ្របឱសថែដល្រត វបានេគធានារ៉បរ់ងេនេដមឆា  ំេនាះេយងខ ុ ំនឹងមនិដកេចញ 

ឬប ូរករធានារ៉បរ់ងឱសថេនាះក ុងអំឡុងេពលេសសសល់ៃនឆា េំនាះេទេលកែលងែត៖ 

• ឱសថថ ី មានតៃម េថាកជាង ែដលមានភា បម់កជាមយួនូវឱសថែដលមានេនេលប  ីឱសថឥឡូវេនះ ឬ 

• េយងខ ុ ំបានសិក្សោថាឱសថេនាះមនិមានសុវត ិភាព ឬ  

• ឱសថ្រត វបានដកេចញពីទីផ្សោរ 

េដម្បបីានពត័ម៌ានបែន មេទេលអ ីែដលេកតេឡងេនេពលមានករផា ស់ប ូរប  ីឱសថ េនាះេលកអ កែតងែតអច៖ 

• តមដនពត័ម៌ានថ ីៗអំពីប  ីឱសថេនេលអីុនធឺណិតតមអសយដ ន mmp.healthnetcalifornia.com ឬ 

• សូមទូរសព េទេសវសមាជិក េដម្បពិីនិត្យប  ីឱសថបច ុប្បន តមរយៈេលខ 18554643571  

(TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ដល់ 8 យប ់ពីៃថ ចន័ ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ 

និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេន 

ៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ 

http://mmp.healthnetcalifornia.com


េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 5៖ ករទទួលបានឱសថមានេវជ ប  ែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រក 
របស់េលកអ កតមរយៈ គេ្រមាង 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័
mmp.healthnetcalifornia.com។ 173 ? 

 

ករផា ស់ប ូរប  ីឱសថមយួចំនួននឹងេកតេឡងភា មៗ។ ឧទហរណ៍៖ 

• ឱសថគា នម៉ាកយីេហថ ីមយួអចមានវញិ។ េពលខ ះ ឱសថគា នម៉ាកយីេហថ ីែដលមានេនេលទីផ្សោរ

មាន្របសិទ ភាពដូចឱសថម៉ាកយីេហេនក ុងប  ីឱសថឥឡូវេនះែដរ។ េនេពលែដលេរឿងេនះេកតេឡង

េយងខ ុ ំអចដកឱសថម៉ាកយីេហ េហយបែន មឱសថគា នម៉ាកយីេហថ ី ប៉ុែន ករចំណាយរបស់េលកអ ក

ស្រមាបឱ់សថថ ីនឹងេនដែដល ឬអចទបជាងមុន។

េនេពលេយងខ ុ ំបែន មឱសថគា នម៉ាកយីេហ េនាះេយងខ ុ ំកអ៏ចសេ្រមចចិត រក្សោទុកឱសថមានម៉ាកយីេហ

េនេលប  ី ប៉ុែន ្រត វផា ស់ប ូរវធិានករធានារ៉បរ់ង ឬែដនកំណត។់

o េយងខ ុ ំ្របែហលជាមនិ្របាបេ់លកអ កមុនេពលេយងខ ុ ំេធ ករផា ស់ប ូរេនះេទ ប៉ុែន េយងខ ុ ំនឹងេផ ឲ្យ

េលកអ កនូវពត័ម៌ានអំពីករផា ស់ប ូរជាកល់ក ់ឬករផា ស់ប ូរែដលេយងខ ុ ំបានេធ ពីមុនមក។

o េលកអ ក ឬអ កផ ល់េសវកម របស់េលកអ កអចេស សំុ «ករេលកែលង» ពីករផា ស់ប ូរទងំេនះបាន។

េយងខ ុ ំនឹងេផ ករជូនដំណឹងជាមយួនឹងជំហនែដលេលកអ កអចអនុវត េដម្បយីកេទេស សំុករណីេលក

ែលង។ សូមេមលជំពូកទី 9 ៃនេសៀវេភែណនាេំនះស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន មអំពីករណីេលកែលង។

• ឱសថ្រត វបានដកេចញពីទីផ្សោរ។  ្របសិនេបរដ បាលចំណីអហរ និងឱសថ (FDA) និយាយថាឱសថែដល

េលកអ កេ្របមនិមានសុវត ិភាព ឬអ កផលិតឱសថ្រត វលុបឱសថេចលពីទីផ្សោរ េនាះេយងនឹងដកវេចញ

ពីប  ីឱសថ។ ្របសិនេបេលកអ កទទួលទនឱសថ េយងនឹងឲ្យេលកអ កដឹងអំពីវ។ េលកអ កអចនិយាយ

ជាមយួេវជ បណ ិ តរបស់អ កអំពីជេ្រមសេផ្សងេទៀត។

េយងខ ុ ំអចេធ ករផា ស់ប ូរេផ្សងៗេទៀតែដលបះ៉ពល់ដល់ឱសថែដលេលកអ កេ្រប្របាស់។ េយងនឹង្របាបេ់លកអ ក 

ជាមុនអំពីករផា ស់ប ូរេផ្សងៗេទេលប  ីឱសថ។ ករផា ស់ប ូរេនះអចេកតេឡង ្របសិនេប៖ 

• FDA ផ ល់ករែណនាថំ ី ឬមានករែណនាគំ ីនិកថ ីអំពីឱសថ។

o ផា ស់ប ូរឱសថមានម៉ាកយីេហែដលកំពុងមានេនក ុងប  ីឱសថ ឬ

o ផា ស់ប ូរវធិានករ ឬករកំណតធ់ានារ៉បរ់ងស្រមាបឱ់សថែដលមានម៉ាកយីេហ។

• យយើងបន្ថែមឱសថគ្មា ថម៉ា កយីយោមួយន្ែលមិថន្មថជាឱសថថាីយៅកន ុងទីផ្សារ និង



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 5៖ ករទទួលបានឱសថមានេវជ ប  ែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រក 
របស់េលកអ កតមរយៈ គេ្រមាង 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 174 ? 

 

េនេពលែដលករផា ស់ប ូរទងំេនះបានេកតេឡង េយងខ ុ ំនឹង៖ 

• ្របាបេ់លកអ កយ៉ាងេហចណាស់ 30 ៃថ មុនេពលេយងផា ស់ប ូរេលប  ីឱសថ ឬ 

• អនុញាតឲ្យអ កបានដឹង េហយផ ល់ជូនអ កនូវករផ តផ់ ងឱ់សថរយៈេពល 30 ៃថ បនា បព់ីអ កេស សំុករ 

បំេពញជាថ ី។  

េនះនឹងផ ល់រយៈេពលឲ្យេលកអ កនិយាយជាមយួេវជ បណ ិ តេលកអ ក ឬអ កេចញេវជ ប  េផ្សងេទៀត។ គាត ់

ឬនាងអចជួយ េលកអ កក ុងករសេ្រមច៖ 

• ្របសិនេបមានឱសថ្រសេដៀងគា េនក ុងប  ីឱសថ េលកអ កអចេ្របវជំនួស ឬ  

• េស សំុករណីេលកែលងពីករផា ស់ប ូរទងំេនះ។ េដម្បែីស ងយល់បែន មអំពីករេស សំុករេលកែលង  

សូមអនជំពូកទី 9។ 

េយងខ ុ ំអចនឹងផា ស់ប ូរឱសថែដលេលកអ កេ្រប្របាស់ែដលមនិបះ៉ពល់ដល់េលកអ កក ុងេពលបច ុប្បន ។ 

ចំេពះករផា ស់ប ូរែបបេនះ ្របសិនេបេលកអ កកំពុងេ្របឱសថែដល្រត វបានេគធានារ៉បរ់ងេនេដមឆា  ំ

េនាះជាទូេទេយងខ ុ ំនឹងមនិដកេចញ ឬប ូរករធានារ៉បរ់ងឱសថេនាះក ុងអំឡុងេពលេសសសល់ៃនឆា េំនាះេទ។  

ឧទហរណ៍៖ ្របសិនេបេយងខ ុ ំដកឱសថែដលេលកអ កកំពុងេ្រប្របាស់ េហយបេង នករចំណាយបែន មេលឱសថ 

របស់េលកអ កឬ ក្រមតិករេ្រប្របាស់របស់វ េនាះករផា ស់ប ូរនឹងមនិបះ៉ពល់ដល់ករេ្រប្របាស់ឱសថរបស់េលកអ ក 

ឬអ ីែដលេលកអ កបានចំណាយស្រមាបឱ់សថស្រមាបេ់ពលេវលែដលេនេសសសល់ក ុងឆា េំនាះេទ។  

F.  ករធានារ៉បរ់ងេលឱសថក ុងករណីពិេសស 

F1. ្របសិនេបេលកអ កកពុំងស ិតក ុងមន ីរេពទ្យ ឬមន ីរែថទជំនំាញែដលធានារ៉បរ់ងេដយគេ្រមាងេយងខ ុ ំ

្របសិនេបេលកអ ក្រត វបានចូលស្រមាកេនមន ីរេពទ្យ ឬមន ីរែថទជំំនាញែដលធានារ៉បរ់ងេដយគេ្រមាងេយងខ ុ ំ 

ជាទូេទ េយងខ ុ ំនឹងធានារ៉បរ់ងេលៃថ ឱសថតមេវជ ប  របស់េលកអ ក ក ុងអំឡុងេពលស កេ់នេនាះ។ េលកអ ក

មនិចបំាច្់រត វបងៃ់ថ សហចំណាយេឡយ។ េនេពលែដលេលកអ កចកេចញពីមន ីរេពទ្យ ឬមន ីរែថទជំំនាញ េយងខ ុ ំ

នឹងធានារ៉បរ់ងេលឱសថរបស់េលកអ ក ដរបណាឱសថទងំេនាះ បំេពញតមវធិានទងំអស់ស្រមាបក់រធានារ៉បរ់ង

របស់េយងខ ុ ំ។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 5៖ ករទទួលបានឱសថមានេវជ ប  ែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រក 
របស់េលកអ កតមរយៈ គេ្រមាង 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 175 ? 

 

េដម្បែីស ងយល់បែន មអំពីករធានារ៉បរ់ងឱសថ និងពីអ ីែដលេលកអ ក្រត វបង ់សូមេមលជំពូកទី 6។ 

F2. ្របសិនេបេលកអ កកពុំងស ិតក ុងមន ីរែថទរំយៈេពលែវង 

តមធម ត មន ីរែថទរំយៈេពលែវង ដូចជាមណ លែថទ ំមានឱសថស នផា ល់ខ ួន ឬឱសថស នែដលផ តផ់ ងឱ់សថ

ដល់អ កស កេ់នទងំអស់របស់ខ ួន។ ្របសិនេបេលកអ កកំពុងស កេ់នក ុងមន ីរែថទរំយៈេពលែវង េនាះេលកអ កអច

ទទួលយកឱសថតមេវជ ប  េនឱសថស នៃនមន ីរេនាះ ្របសិនេបវជាែផ កមយួៃនបណា ញេយងខ ុ ំ។ 

សូមពិនិត្យេមលប  ីរយេឈ ះអ កផ ល់េសវែថទ ំនិងឱសថស ន េដម្បែីស ងយល់ ថាេតឱសថស នេនមន ីរែថទំ

រយៈេពលែវងរបស់េលកអ ក គឺជាែផ កមយួៃនបណា ញរបស់េយងខ ុ ំែដរឬេទ។ ្របសិនេបមនិែមន ឬ្របសិនេបេលក

អ ក្រត វករពត័ម៌ានបែន ម សូមទកទ់ងែផ កេសវបេ្រមសមាជិក។ 

F3. ្របសិនេបេលកអ កស ិតេនក ុងកម វធិីែថទដំណំាកក់លចុងេ្រកយែដលបានប  កទ់ទួលស ល់េដយ 

Medicare  

ឱសថមនិធា ប្់រត វបានធានារ៉បរ់ងេដយករែថទដំំណាកក់លចុងេ្រកយ និងគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំក ុងេពលែតមយួ

េឡយ។  

• ្របសិនេបេលកអ ក្រត វបានចុះេឈ ះេនក ុងមន ីរព្យោបាលជំងឺដំណាកក់លចុងេ្រកយរបស់ Medicare េហយ

្រត វករឱសថបំបាតក់រឈចឺប ់ឱសថបំបាតច់េង រ ឱសថប  ុ ះលមក ឬ្របឆាងំករថបអ់រម ណ៍ែដលមនិ្រត វ

បានធានារ៉បរ់ងេដយមន ីរព្យោបាលជំងឺដំណាកក់លចុងេ្រកយរបស់េលកអ ក េដយសរែតវមនិទកទ់ងនឹង

ជំងឺដំណាកក់លចុងេ្រកយ និងស នភាពពកព់ន័ របស់េលកអ ក េនាះគេ្រមាងេយងខ ុ ំ្រត វែតទទួលករ

ជូនដំណឹងពីអ កេចញេវជ ប   ឬអ កផ ល់េសវែថទៃំនមន ីរព្យោបាលជំងឺដំណាកក់លចុងេ្រកយរបស់េលក

អ កថា ឱសថេនាះមនិពកព់ន័  មុនេពលែដលគេ្រមាងេយងអចធានារ៉បរ់ងឱសថេនាះបាន។ 

• េដម្បបីង រករយឺតយ៉ាវក ុងករទទួលបានឱសថមនិពកព់ន័ ណាមយួែដលគួរ្រត វបានធានារ៉បរ់ងេដយគេ្រមាង

េយងខ ុ ំ េនាះេលកអ កអចេស សំុឲ្យអ កផ ល់េសវមន ីរព្យោបាលជំងឺដំណាកក់លចុងេ្រកយ ឬអ កេចញ

េវជ ប  របស់េលកអ កឲ្យធានា្របាកដថាេយងបានទទួលករជូនដំណឹងែដលថាឱសថេនាះមនិពកព់ន័  

មុនេពលែដលេលកអ កេស សំុឲ្យឱសថស នផ តផ់ ងឱ់សថេទតមេវជ ប  របស់េលកអ ក។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 5៖ ករទទួលបានឱសថមានេវជ ប  ែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រក 
របស់េលកអ កតមរយៈ គេ្រមាង 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 176 ? 

 

្របសិនេបេលកអ កចកេចញពីមន ីរែថទដំំណាកក់លចុងេ្រកយ គេ្រមាងេយងខ ុ ំគួរែតធានារ៉បរ់ងេលឱសថទងំអស់

របស់េលកអ ក។ េដម្បបីង រករយឺតយ៉ាវណាមយួេនឱសថស នេនេពលែដលអត ្របេយាជនៃ៍នករែថទដំំណាកក់ល

ចុងេ្រកយ Medicare របស់េលកអ កប  ប ់េនាះេលកអ កគួរយកឯកសរេទកនឱ់សថស នេដម្បបី  កថ់ា 

េលកអ កបានចកេចញពីករែថទដំំណាកក់លចុងេ្រកយេហយ។ សូមេមលែផ កមុនៗៃនជំពូកេនះ ែដលនិយាយអំពី

វធិាននានាស្រមាបទ់ទួលបានករធានារ៉បរ់ងឱសថេ្រកម Part D។ 

េដម្បសិីក្សោបែន មអំពីអត ្របេយាជនៃ៍នករែថទដំំណាកក់លចុងេ្រកយ សូមេមលជំពូកទី 4។ 

G.  កម វធីិស ីពីសុវត ិភាពឱសថ និងករ្រគប្់រគងឱសថ 

G1. កម វធិសី្រមាបជ់ួយ សមាជិកឲ្យេ្រប្របាស់ឱសថ្របកបេដយសុវត ិភាព 

រល់េពលែដលេលកអ កទទួលករផ តផ់ ងឱ់សថតមេវជ ប   េនាះេយងខ ុ ំនឹងែស ងរកប  ែដលអចេកត

មានដូចជាកំហុសឆ ងឱសថ ឬឱសថែដល៖ 

• មនិចបំាច្់រត វករេ្រពះថាេលកអ កកំពុងេ្របឱសថដៃទេទៀតែដលមាន្របសិទ ភាពដូចគា  

• មនិមានសុវត ិភាពស្រមាបអ់យុ ឬេភទរបស់េលកអ ក 

• អចេធ ឲ្យេលកអ កេ្រគាះថា ក ់្របសិនេបេលកអ កទទួលទនក ុងេពលែតមយួ 

• មានសរធាតុផ្សែំដលេលកអ កអចនឹងមាន្របតិកម ជាមយួ 

• មានបរមិាណៃនឱសថបំបាតក់រឈចឺបែ់ដលមានសរធាតុេញ នេដយមនិមានសុវត ិភាព 

្របសិនេបេយងខ ុ ំរកេឃញប  ែដលអចមានេនក ុងករេ្របឱសថតមេវជ ប  របស់េលកអ ក េនាះេយងខ ុ ំនឹងេធ ករ

ជាមយួអ កផ ល់េសវែថទរំបស់េលកអ កេដម្បែីកត្រម វប  េនះ។ 

G2. កម វធិេីដម្បជីួយ ដល់សមាជិកក ុងករ្រគប្់រគងឱសថរបស់ពកួេគ 

្របសិនេបេលកអ កេ្របឱសថស្រមាបស់ នភាពេវជ ស ស េផ្សងៗគា  េនាះេលកអ កអចនឹងមានសិទ ិទទួលបាន

េសវនានា េដយឥតគិតៃថ ស្រមាបេ់លកអ ក តមរយៈកម វធីិ្រគប្់រគងករព្យោបាលេដយឱសថ (MTM)។ កម វធីិេនះ 

ជួយ េលកអ ក និងអ កផ ល់េសវែថទេំលកអ កេដម្បឲី្យ្របាកដថាឱសថរបស់េលកអ កកំពុងែតមាន្របសិទ ិភាពេដម្ប ី



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 5៖ ករទទួលបានឱសថមានេវជ ប  ែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រក 
របស់េលកអ កតមរយៈ គេ្រមាង 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 177 ? 

 

ែកលម សុខភាពេលកអ កឲ្យកនែ់ត្របេសរេឡង។ ឱសថករ ីឬអ កវជិា ជីវៈែផ កសុខភាពេផ្សងេទៀតនឹងផ ល់ជូនេលក

អ កនូវករ្រត តពិនិត្យយ៉ាងទូលំទូលយេលឱសថ្រគបមុ់ខរបស់េលកអ ក េហយពិភាក្សោជាមយួេលកអ កអំពី៖  

• រេបៀបទទួលបានអត ្របេយាជនេ៍្រចនបំផុតពីឱសថែដលេលកអ កេ្រប 

• រល់កង ល់ណាមយួែដលេលកអ កមានដូចជា ៃថ ចំណាយេលករេ្របឱសថ និង្របតិកម ឱសថ 

• រេបៀបដ្៏របេសរបំផុតក ុងករេ្របឱសថរបស់េលកអ ក 

• រល់សំណួរ ឬប  ណាមយួែដលេលកអ កមានចំេពះឱសថ្រត វករេវជ ប   និងមនិ្រត វករេវជ ប  

របស់េលកអ ក 

េលកអ កនឹងទទួលបានករសេង បជាលយលក ណ៍អក្សរអំពីករពិភាក្សោេនះ។ ករសេង បមានែផនករសកម ភាពស ីពី

ករេ្របឱសថែដលែណនាពីំអ ីែដលេលកអ កអចេធ  េដម្បអីចេ្រប្របាស់ឱសថេលកអ កឲ្យបានល បំផុត។ េលកអ កក៏

នឹងទទួលបានប  ីឱសថផា ល់ខ ួនែដលនឹងប  ូ លនូវឱសថទងំឡាយណាែដលេលកអ កកំពុងេ្រប្របាស់ និងពី

មូលេហតុែដលេលកអ កេ្របឱសថទងំេនះ។ 

វជាករ្របេសរក ុងករកំណតេ់ពលណាតជួ់បេដម្ប្ីរត តពិនិត្យឱសថរបស់េលកអ ក មុនករជួបពិេ្រគាះ «សុខុមាលភាព» 

្របចឆំា រំបស់េលកអ ក េដម្បឲី្យេលកអ កអចនិយាយជាមយួេវជ បណ ិ តេលកអ កអំពីែផនករសកម ភាព និងប  ី
ឱសថរបស់េលកអ ក។  សូមយកែផនករសកម ភាព និងប  ីឱសថរបស់េលកអ កមកជាមយួេនេពលជួបពិេ្រគាះ ឬ

េនរល់េពលែដលេលកអ កពិភាក្សោជាមយួេវជ បណ ិ ត ឱសថករ ីនិងអ កផ ល់េសវកម សុខភាពដៃទេផ្សងេទៀតរបស់

េលកអ ក។ ដូចគា ផងែដរ សូមយកប  ីឱសថរបស់េលកអ កមកជាមយួ ្របសិនេបេលកអ កេទកនម់ន ីរេពទ្យ ឬ

បន បស់េ ង ះបនា ន។់ 

កម វធីិ្រគប្់រគងករព្យោបាលេដយករេ្របឱសថគឺ មានលក ណៈស ័្រគចិត  និងឥតគិតៃថ ស្រមាបស់មាជិកែដលមាន

លក ណៈសម្បត ិ្រគប្់រគាន។់ ្របសិនេបេយងខ ុ ំមានកម វធីិែដលសម្រសបនឹងត្រម វកររបស់េលកអ ក េនាះេយងខ ុ ំនឹងចុះ

េឈ ះអ កចូលក ុងកម វធីិេនះ េហយេផ ពត័ម៌ានជូនេលកអ ក។ ្របសិនេបេលកអ កមនិចងចូ់លរមួក ុងកម វធីិេនះ សូមជូន

ដំណឹងដល់េយងខ ុ ំ េនាះេយងខ ុ ំនឹងដកេឈ ះេលកអ កេចញពីកម វធីី។ 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរណាមយួអំពីកម វធីិទងំេនះ សូមទំនាកទំ់នងែផ កេសវអតិថិជន។  



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 5៖ ករទទួលបានឱសថមានេវជ ប  ែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រក 
របស់េលកអ កតមរយៈ គេ្រមាង 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 178 ? 

 

G3. កម វធិ្ីរគប្់រគងឱសថេដម្បជីួយ សមាជិកេដយេ្របឱសថអូភអីយ័ េដយសុវត ិភាព 

Health Net Cal MediConnect  មានកម វធីិមយួែដលអចជួយ សមាជិកេដយេ្របឱសថអូភអីយ័ែដលមានេវជ ប   

របស់ពួកេគ ឬឱសថដៃទេទៀតែដល្រត វបានេគរេំលភបំពនជាញឹកញាប។់ កម វធីិេនះ្រត វបានេគេហថាជាកម វធីិ 

្រគប្់រគងឱសថ (DMP)។  

្របសិនេបេលកអ កេ្របឱសថអូភអីយ័ែដលេលកអ កទទួលបានពី្រគ េពទ្យឬឱសថស នជាេ្រចន េយងខ ុ ំអចនិយាយ 

ជាមយួ្រគ េពទ្យរបស់េលកអ កេដម្ប្ីរបាកដថាករេ្រប្របាស់របស់េលកអ កគឺសម្រសប និងចបំាចខ់ងេវជ ស ស  

ច្បោស់លស់។ េដយេធ ករជាមយួេវជ បណ ិ តរបស់េលកអ ក ្របសិនេបេយងខ ុ ំសេ្រមចថាេលកអ ក្របឈម 

នឹងហនិភយ័េដយករេ្របខុស ឬេ្របបំពនៃនឱសថមានសរធាតុេញ ន ឬ ប៊និសូ េនាះេយងខ ុ ំអចកំណត ់

ពីរេបៀបែដលេលកអ កអចទទួលបានឱសថទងំេនាះ។ ករកំណតក់្រមតិអចរមួប  ូ ល៖ 

• ត្រម វឲ្យេលកអ កទទួលបានេវជ ប  ទងំអស់ស្រមាបឱ់សថទងំេនាះពីឱសថស នមយួ និង/ឬ 

ពីេវជ បណ ិ តមយួ 

• ករកំណតប់រមិាណឱសថទងំេនាះែដលេយងអចធានារ៉បរ់ងស្រមាបេ់លកអ ក 

្របសិនេបេយងខ ុ ំសេ្រមចថាមានក្រមតិមយួឬេ្រចនគួរែតអនុវត ចំេពះេលកអ ក េនាះេយងខ ុ ំនឹងេផ លិខិតមយួជាមុន។ 

លិខិតេនះនឹងពន្យល់អំពីករកំណតក់្រមតិែដលេយងខ ុ ំគិតថាគួរអនុវត ។  

េលកអ កនឹងមានឱកស្របាបេ់យងខ ុ ំថាេតេវជ បណ ិ ត ឬឱសថស នមយួណាែដលេលកអ កចងេ់្រប្របាស់។ 

្របសិនេបេលកអ កគិតថាេយងខ ុ ំមានកំហុស េលកអ កមនិយល់្រសបថាេលកអ កកំពុងស ិតក ុងហនិភយ័ៃនករ 

េ្រប្របាស់មនិ្រតឹម្រត វេលឱសថតមេវជ ប   ឬេលកអ កមនិយល់្រសបនឹងករកំណតក់្រមតិ េនាះេលកអ ក 

និងអ កេចញេវជ ប  របស់េលកអ កអចដកព់ក្យបណ ឹ ងឧទ រណ៍បាន។ (េដម្បែីស ងយល់ពីរេបៀបដកព់ក្យបណ ឹ ង

ឧទ រណ៍ សូមអនជំពូកទី 9។) 

DMP មនិអនុវត េលេលកអ ក ្របសិនេបេលកអ ក៖ 

• មានស នភាពជំងឺជាកល់ក ់ដូចជាជំងឺមហរកី 

• កំពុងមានករែថទេំនមន ីរេពទ្យអ កជំងឺមហរកី ឱសថបំបាតក់រឈចឺប ់ករែថទជំីវតិចុងេ្រកយ ឬ  

• រស់េនក ុងមណ លែថទសុំខភាពរយៈេពលយូរ។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 179 ? 

 

ជំពូកទី 6 ៖ អីែ ដលេលកអក ្រតវប ងៃថ់ ស ្រមាបឱ់សថមានេវជប   ៃនកមវ ធិី 

Medicare នង MediCal របស់េលកអ ក ិ

េសចក ីេផ ម 

ជំពូកេនះ ្របាបពី់អ ីែដលេលកអ ក្រត វបងស់្រមាបឱ់សថ្រត វករេវជ ប  ែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រករបស់េលកអ ក។ ពក្យថា 

«ឱសថ» េយងខ ុ ំមាននយ័សេម េទេល៖ 

• ឱសថ្រត វករេវជ ប   Medicare Part D, និង 

• ឱសថនិងបរកិ រែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ងេនេ្រកមកម វធីិ MediCal, និង 

• ឱសថ និងបរកិ រែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ងេដយគេ្រមាងក ុងនាមជាអត ្របេយាជនប៍ែន ម។ 

េដយសរេលកអ កមានសិទ ិចូលរមួកម វធីិ MediCal េនាះេលកអ កនឹងទទួលបាន «ជំនួយបែន ម» ពីកម វធីិ 

Medicare េដម្បជួីយ បងៃ់ថ ឱសថ្រត វករេវជ ប  ៃនកម វធីិ Medicare Part D របស់េលកអ ក។ 

 

 

 

 

ពក្យគន ឹះសំខន់ៗ  និងនិយមនយ័របស់ពួកវមានេនតមលំដបអ់ក រ្រកមក ុងជំពូកចុងេ្រកយៃនេសៀវេភ 

ែណនាសំ្រមាបស់មាជិក។ 

 
ជំនួយបែន ម គឺជាកម វធីិ Medicare ែដលជួយ ដល់េលកអ កែដលមាន្របាកចំ់ណូលមានក្រមតិ 

និងធនធានតិចតួច បន យករចំណាយេលឱសថតមេវជ ប  របស់ Medicare Part D 

ដូចជាៃថ បុព លភធានារ៉បរ់ង ទឹក្របាកធ់ានា និងៃថ សហចំណាយជាេដម។ ជំនួយបែន ម ក្៏រត វបានេហ

ម្យោង៉េទៀតែដរថា «្របាកឧ់បត ម ស្រមាបអ់ កមានចំណូលទប» ឬ «LIS»។ 
 

 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 6៖ អ ីែដលេលកអ ក្រត វបងៃ់ថ ស្រមាបឱ់សថមានេវជ ប   
ៃនកម វធិី Medicare និង MediCal របស់េលកអ ក 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 180 ? 

 

េដម្បយីល់ដឹងបែន មពីឱសថ្រត វករេវជ ប   េនាះអ កអចេមលេនក ុងកែន ងទងំេនះ៖ 

• ប  ីឱសថែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ងរបស់េយងខ ុ ំ។  

o េយងខ ុ ំេហប  ីេនះថា «ប  ីឱសថ»។ ប  ីេនះ្របាបេ់លកអ កនូវ៖ 

– ឱសថណាមយួែដលេយងខ ុ ំបងៃ់ថ ជូន 

– ក្រមតិចំែណកបងៃ់ថ ទងំបី ណាមយួែដលឱសថនីមយួៗស ិតេន 

– ថាេតមានករដកកំ់ហិតណាមយួែដរឬេទ េទេលឱសថ 

o ្របសិនេបេលកអ ក្រត វករប  ីឱសថចម ងមយួច្បោប ់សូមទូរស័ព េទកនេ់សវបេ្រមសមាជិក។  

េលកអ កកអ៏ចែស ងរកប  ីឱសថបានផងែដរេនេលេគហទំពរ័េយងខ ុ ំតមរយៈ 

mmp.healthnetcalifornia.com។ ប  ីឱសថេនេលេគហទំពរ័ គឺជានិច កលចុងេ្រកយបំផុត។ 

• ជំពូកទី 5 ៃនេសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិកេនះ។  

o ជំពូកទី 5 ្របាបព់ីរេបៀបទទួលបានឱសថ្រត វករេវជ ប  ែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រករបស់េលកអ ក

តមរយៈគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ។  

o វមានវធិាននានាែដលេលកអ ក្រត វអនុវត តម។ វក្៏របាបផ់ងែដរពី្របេភទណាមយួៃនឱសថ្រត វករ

េវជ ប  េនះ ែដល មនិ្រត វបានធានារ៉បរ់ងេដយគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ។ 

• ប  ីេឈ ះឱសថស ន និងអ កផ ល់េសវែថទរំបស់េយងខ ុ ំ។  

o េស រ្រគបក់រណីទងំអស់ េលកអ ក្រត វែតេ្រប្របាស់ឱសថស នក ុងបណា ញេដម្បទីទួលបានឱសថ

ែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ងរបស់េលកអ ក។ ឱសថស នក ុងបណា ញ គឺឱសថស នែដលបានឯកភាព

េធ ករជាមយួេយងខ ុ ំ។  

o ប  ីេឈ ះឱសថស ន និងអ កផ ល់េសវែថទ ំមានប  ីរយនាមឱសថស នក ុងបណា ញ។ េលកអ ក

អចអនបែន មអំពីឱសថស នក ុងបណា ញ េនក ុងជំពូកទី 5។ 

  

http://mmp.healthnetcalifornia.com
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A.  ករពន្យល់ពីអត ្របេយាជន ៍(EOB) 

គេ្រមាងេយងខ ុ ំតមដនេទេលឱសថ្រត វករេវជ ប  របស់េលកអ ក។ េយងខ ុ ំតមដនេលតៃម ពីរ្របេភទ៖ 

• តៃម េចញពីេហេប៉ផា ល់របស់េលកអ ក។ េនះគឺជាចំនួនទឹក្របាកែ់ដលេលកអ កឬអ កេផ្សង

េទៀតតងនាមជំនួសឲ្យេលកអ ក បងៃ់ថ ស្រមាបេ់វជ ប  របស់េលកអ ក។ 

• តៃម សរបុៃនឱសថរបស់េលកអ ក។ េនះគឺជាចំនួនទឹក្របាកែ់ដលេលកអ ក ឬអ កេផ្សងែដលតងនាមជំនួសឲ្យ

េលកអ ក បងៃ់ថ សំរបេ់វជ ប  របស់េលកអ ក បូករមួនឹងចំនួនទឹក្របាកែ់ដលេយងខ ុ ំបង។់ 

េនេពលេលកអ កទទួលបានឱសថ្រត វករេវជ ប  តមរយៈគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ េនាះេយងខ ុ ំេផ ជូនអ កនូវ

របាយករណ៍មយួេហថា ករពន្យល់អំពីអត ្របេយាជន។៍ េយងខ ុ ំេហវកតថ់ា EOB។ EOB រមួមាន៖ 

• ពត័ម៌ានស្រមាបែ់ខេនាះ។ របាយករណ៍េនះ ្របាបអ់ កពីឱសថ្រត វករេវជ ប  ណាមយួែដលេលកអ កបាន

ទទួល។ វបង ញពីតៃម ឱសថសរបុ, អ ីែដលេយងខ ុ ំបងៃ់ថ ជូន និងអ ីែដលេលកអ ក និងអ កេផ្សងបងៃ់ថ 

ស្រមាបអ់ ីែដលេលកអ កបានបង។់ 

• ពត៌ម័ាន «តងំពីេដមឆា រំហូតមកដល់បច ុប្បន »។ េនះគឺជាតៃម ឱសថសរបុរបស់េលកអ ក និងករបងៃ់ថ សរបុ

ែដលបានេធ េឡងចបត់ងំពីៃថ ទី 01 ែខមករ។ 

េយងខ ុ ំផ ល់ជូននូវករធានារ៉បរ់ងេលឱសថែដលមនិបានធានារ៉បរ់ងេនេ្រកមកម វធីិ Medicare។  

• ករបងៃ់ថ ស្រមាបឱ់សថទងំេនះ នឹងមនិរបប់  ូ លេទក ុងតៃម សរបុេចញពីេហេប៉ផា ល់របស់េលកអ ក

េឡយ។  

• េដម្បែីស ងយល់ថាេតឱសថណាមយួែដលគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំធានារ៉បរ់ងជូន សូមេមលប  ីឱសថ។ 
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B.  រេបៀបតមដនតៃម ៃនឱសថរបស់េលកអ ក 

េដម្បតីមដនតៃម ឱសថរបស់េលកអ ក និងករបង្់របាកែ់ដលេលកអ កបានេធ  េយងខ ុ ំេ្រប្របាស់នូវកំណត្់រតែដល

េយងខ ុ ំទទួលបានពីេលកអ ក និងពីឱសថស នរបស់េលកអ ក។ ខងេ្រកមេនះ គឺជាវធីិែដលេលកអ កអចជួយ 

េយងខ ុ ំបាន ៖ 

1. េ្រប្របាស់បណ័ សមា ល់សមាជិករបស់េលកអ ក។ 

សូមបង ញបណ័ សមា ល់សមាជិករបស់េលកអ ករល់េពលែដលេលកអ កឲ្យេគផ តផ់ ងបំ់េពញតមេវជ ប  របស់ 

េលកអ ក។ េនះ នឹងជួយ េយងខ ុ ំឲ្យដឹងពីករផ តផ់ ងឱ់សថតមេវជ ប   និងអ ីែដលេលកអ កបង។់ 

2. ្រត វ្របាកដថា េយងខ ុ ំមានពត៌ម័ានែដលេយងខ ុ ំ្រត វករ។ 

ឲ្យេយងខ ុ ំនូវបង នៃ់ដឱសថែដលេលកអ កបានបងៃ់ថ រចួមយួច្បោប។់ អ កអចេស សំុេយងខ ុ ំឲ្យបង្់របាកជូ់នេលកអ ក

វញិស្រមាបចំ់ែណកៃនករបងៃ់ថ ឱសថរបស់េយង។ 

ខងេ្រកមេនះ គឺជាស នភាពខ ះៗែដលេលកអ កគប្បឲី្យេយងខ ុ ំនូវបង នៃ់ដរបស់េលកអ កមយួច្បោប ់៖ 

• េនេពលេលកអ កទិញឱសថែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ងេនឯឱសថស នក ុងបណា ញ ក ុងតំៃលពិេសស ឬ 

េ្រប្របាស់បណ័ ប  ុ ះតំៃលែដលមនិែមនជាែផ កមយួៃនអត ្របេយាជនរ៍បស់គេ្រមាងេយងខ ុ ំ 

• េនេពលេលកអ កបងៃ់ថ សហចំណាយស្រមាបឱ់សថែដលេលកអ កទទួលបានេនេ្រកមកម វធីិជំនួយដល់

អ កជំងឺរបស់្រក មហុ៊នផលិតឱសថ។ 

• េនេពលេលកអ កទិញឱសថែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ងេនឱសថស នេ្រកបណា ញ។ 

• េនេពលេលកអ កបងៃ់ថ េពញស្រមាបឱ់សថែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ង។ 

េដម្បសិីក្សោពីវធីិេស សំុេយងខ ុ ំឲ្យបង្់របាកជូ់នអ កវញិស្រមាបចំ់ែណកៃនតៃម  ឱសថរបស់េយងខ ុ ំ សូមេមល 

ជំពូកទី 7។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 6៖ អ ីែដលេលកអ ក្រត វបងៃ់ថ ស្រមាបឱ់សថមានេវជ ប   
ៃនកម វធិី Medicare និង MediCal របស់េលកអ ក 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 185 ? 

 

3. េផ ជូនេយងខ ុ ំនូវពត៌ម័ានអំពីករបង្់របាកែ់ដលអ កេផ្សងបានបងស់្រមាបេ់លកអ ក។ 

ករបង្់របាកែ់ដលេធ េឡងេដយអ កេផ្សង និងអង ភាពមយួចំនួន ករ៏បប់  ូ លជាករបង្់របាកេ់ចញពីេហេប៉ផា ល់

របស់េលកអ កផងែដរ។ ឧទហរណ៍ ករបង្់របាកែ់ដលេធ េឡងេដយកម វធីិជំនួយឱសថសំរបអ់ កេកតជំងឺេអដស៍, 

េសវកម សុខភបិាលជនជាតិេដមអេមរកិ និងអង ករសប្បរុសធម៌េស រែតទងំអស់ របប់  ូ លជាករបង្់របាក់

េចញពីេហេប៉ផា ល់របស់េលកអ ក។ ចំណុចេនះ អចជួយ េលកអ កឲ្យមានលក ណៈសម្បត ិ្រគប្់រគានស់្រមាប់

ករធានារ៉បរ់ងេលេ្រគាះមហន រយ។ េនេពលេលកអ កឈនដល់ដំណាកក់លធានារ៉បរ់ងេលេ្រគាះមហន រយ 

េនាះ Health Net Cal MediConnect បង្់របាកជូ់នទងំអស់ស្រមាបត់ៃម ឱសថក ុង Part D របស់េលកអ ក 

ស្រមាបរ់យៈេពលេពញមយួឆា ។ំ 

4. ែឆកពិនិត្យេមលរបាយករណ៍ែដលេយងខ ុ ំេផ ជូនេលកអ ក។ 

េនេពលេលកអ កទទួលបានករពន្យល់អំពីអត ្របេយាជនត៍មលិខិត សូម្របាកដថា វមានភាពេពញេលញ និង

្រតឹម្រត វ។ ្របសិនេបេលកអ កគិតថា វមនិ្រតឹម្រត វ ឬបាតពី់របាយករណ៍ ឬ្របសិនេបេលកអ កមានសំនួរណាមយួ 

សូមទូរស័ព េទកនេ់សវបេ្រមសមាជិក។ ្រត វ្របាកដថា បានរក្សោទុករបាយករណ៍ទងំេនះ។ ពួកវជាកំណត្់រតដ៏

សំខនម់យួៃនករចំណាយេលឱសថរបស់េលកអ ក។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 6៖ អ ីែដលេលកអ ក្រត វបងៃ់ថ ស្រមាបឱ់សថមានេវជ ប   
ៃនកម វធិី Medicare និង MediCal របស់េលកអ ក 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 186 ? 

 

C.  ដំណាកក់លបងៃ់ថ ឱសថស្រមាបឱ់សថ Medicare Part D 

ដំណាកក់លបង្់របាកម់ានពីរស្រមាបក់រធានារ៉បរ់ងេលឱសថ្រត វករេវជ ប  ៃនកម វធីិ Medicare Part D 

របស់េលកអ កេនេ្រកម Health Net Cal MediConnect។ ចំនួនទឹក្របាកែ់ដលេលកអ កបងអ់្រស័យេលដំណាក់

កលណាមយួែដលេលកអ កស ិតេន ក ុងេពលែដលេលកអ កទទួលបានករផ តផ់ ង ់ឬផ តផ់ ងេ់ឡងវញិនូវឱសថតម

េវជ ប  របស់េលកអ ក។ ខងេ្រកមេនះ គឺជាដំណាកក់លទងំពីរ ៖ 

ដំណាកក់លទី 1 ៖ ដំណាកក់លធានារ៉បរ់ងដំបូង 
ដំណាកក់លទី 2 ៖ ដំណាកក់លធានារ៉បរ់ងេល
េ្រគាះមហន រយ 

េនក ុងដំណាកក់លេនះ េយងខ ុ ំបងែ់ផ កណាមយួេល
ៃថ ឱសថេលកអ ក េហយេលកអ កបង្់របាកស់្រមាប់

ចំែណករបស់េលកអ ក។ ចំែណករបស់េលកអ ក

្រត វបានេគេហថា ៃថ សហចំណាយ។ 

េលកអ កចបេ់ផ មេនក ុងដំណាកក់លេនះ 

េនេពលែដលេលកអ កទទួលបានករផ ត់

ផ ងឱ់សថតមេវជ ប  ដំបូងរបស់េលកអ កេនក ុង

ឆា េំនាះ។ 

េនក ុងដំណាកក់លេនះ េយងខ ុ ំបង្់របាកទ់ងំអស់

េលៃថ ឱសថរបស់េលកអ ករហូតដល់ៃថ  ទី 31 ែខធ ូ 

ឆា  ំ2020។ 

េលកអ កចបេ់ផ មដំណាកក់លេនះ 

េនេពលែដលេលកអ កបានបងចំ់នួនជាកល់កៃ់ន

ៃថ ចំណាយេចញពីេហេប៉ផា ល់។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 6៖ អ ីែដលេលកអ ក្រត វបងៃ់ថ ស្រមាបឱ់សថមានេវជ ប   
ៃនកម វធិី Medicare និង MediCal របស់េលកអ ក 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 187 ? 

 

D.  ដំណាកក់លទី 1៖ ដំណាកក់លធានារ៉បរ់ងដំបូង  

េនក ុងដំណាកក់លធានារ៉បរ់ងដំបូង េយងខ ុ ំបងេ់លចំែណកៃនតៃម ឱសថ្រត វករេវជ ប  ែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ង

របស់េលកអ ក េហយេលកអ កបងចំ់ែណករបស់េលកអ ក។ ចំែណករបស់េលកអ ក្រត វបានេគេហថា 

ៃថ សហចំណាយ។ ជាទូេទចំនួនចំណាតថ់ា កឱ់សថកនែ់តខ ស់ ករបងស់ហចំណាយកក៏នែ់តខ ស់ែដរ។ 

ៃថ សហចំណាយអ្រស័យេលក្រមតិចំែណកករចូលរមួបងៃ់ថ ណាមយួែដលឱសថេនាះស ិតេន និងកែន ង

ែដលេលកអ កទទួលឱសថេនាះ។ 

ក្រមតិៃនករចូលរមួចំែណកបងៃ់ថ  គឺជា្រក មឱសថែដលមានៃថ សហចំណាយដូចគា ។ ឱសថទងំអស់េនក ុងគេ្រមាង  

ប  ីឱសថ គឺមយួក ុងចំេណាមក្រមតិចំែណកចំណាយទងំបី។ ជាទូេទចំនួនចំណាតថ់ា កឱ់សថកនែ់តខ ស់ 

ករបងស់ហចំណាយកក៏នែ់តខ ស់ែដរ។ េដម្បែីស ងរកក្រមតិចំែណកចូលរមួបងៃ់ថ ស្រមាបឱ់សថរបស់េលកអ ក 

េនាះេលកអ កអចេមលេនក ុងប  ីឱសថ។ 

• ឱសថក្រមតិទី 1 មានៃថ សហចំណាយទប។ ឱសថទងំេនះ គឺជាឱសថគា នម៉ាកយីេហ។ 

ៃថ សហចំណាយ គឺចបពី់ $0 ដល់ $3.60, អ្រស័យេល្របាកចំ់ណូលរបស់េលកអ ក។ 

• ឱសថក្រមតិទី 2 មានៃថ សហចំណាយខ ស់ជាង។ ឱសថទងំេនះ គឺជាឱសថមានម៉ាកយីេហ។ 

ៃថ សហចំណាយ គឺចបពី់ $0 ដល់ $8.95 អ្រស័យេល្របាកចំ់ណូលរបស់េលកអ ក 

• ឱសថក្រមតិទី 3 មានសហចំណាយចំនួន $0។ វជាឱសថមានេវជ ប   និងឱសថគា នេវជ ប   (OTC) 

ែដលធានារ៉បរ់ងេដយ MediCal។  

D1. ជេ្រមសនានាៃនឱសថស នរបស់េលកអ ក 

បរមិាណែដលេលកអ កបងេ់លឱសថអ្រស័យេល ថាេតេលកអ កទទួលបានឱសថពី៖ 

• ឱសថស នក ុងបណា ញ, ឬ 

• ឱសថស នេ្រកបណា ញ។ 

េនក ុងករណីដក៏្រម េយងខ ុ ំធានារ៉បរ់ងេលករផ តផ់ ងឱ់សថតមេវជ ប  េនឱសថស នេ្រកបណា ញ។ សូមេមល

ជំពូកទី 5 េដម្បែីស ងយល់ពីេពលែដលេយងេធ ែបបេនះ។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 6៖ អ ីែដលេលកអ ក្រត វបងៃ់ថ ស្រមាបឱ់សថមានេវជ ប   
ៃនកម វធិី Medicare និង MediCal របស់េលកអ ក 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 188 ? 

 

េដម្បយីល់ដឹងបែន មពីជេ្រមសៃនឱសថស នទងំេនះ សូមេមលជំពូកទី 5 េនក ុងេសៀវេភែណនាេំនះ និងេនក ុងប  ី
េឈ ះឱសថស ន និងអ កផ ល់េសវែថទរំបស់េយងខ ុ ំ។ 

D2. ករទទលួករផ តផ់ ងឱ់សថរយៈេពលែវង 

ស្រមាបឱ់សថមយួចំនួន េលកអ កអចទទួលបានករផ តផ់ ងរ់យៈេពលែវង (ែដល្រត វបានេគេហផងែដរថា «ករផ តផ់ ង់

អូសបនា យ») េនេពលេលកអ កបំេពញករផ តផ់ ងឱ់សថតមេវជ ប  របស់េលកអ ក។ ករផ តផ់ ងរ់យៈេពលែវង 

គឺករផ តផ់ ងរ់ហូតដល់េទ 90 ៃថ ។ វមានតំៃលដូចគា នឹងករផ តផ់ ងរ់យៈេពលមយួែខែដរ។ 

សំរបេ់សចក ីលំអិតស ីពីកែន ង និងវធីិទទួលបានករផ តផ់ ងឱ់សថរយៈេពលែវង សូមេមលជំពូកទី 5 ឬប  ីេឈ ះ

ឱសថស ន និងអ កផ ល់េសវែថទ។ំ 

D3. អ ីែដលេលកអ កបង ់

េនក ុងដំណាកក់លធានារ៉បរ់ងដំបូង េលកអ កអចនឹងបងៃ់ថ សហចំណាយេនរល់េពលេលកអ កបំេពញករផ តផ់ ង់

ឱសថតមេវជ ប  របស់េលកអ ក។ ្របសិនេបឱសថែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ងរបស់េលកអ កមានតំៃលតិចជាង

ៃថ សហចំណាយ េនាះេលកអ កនឹងបងៃ់ថ ទបជាង។ 

េលកអ កអចទំនាកទំ់នងេសវកម សមាជិក េដម្បែីស ងយល់បែន មថាេតៃថ សហចំណាយរបស់េលកអ ក

ប៉ុនា នស្រមាបឱ់សថែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ងណាមយួ។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 6៖ អ ីែដលេលកអ ក្រត វបងៃ់ថ ស្រមាបឱ់សថមានេវជ ប   
ៃនកម វធិី Medicare និង MediCal របស់េលកអ ក 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 189 ? 

 

ចំែណកែដលេលកអ ក្រត វបង ់េនេពលេលកអ កទទួលបានករផ តផ់ ងរ់យៈេពលមយួែខ ឬរយៈេពលែវង នូវ

ឱសថមានេវជ ប  ែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ងពី៖ 

 ឱសថស នក ុង

បណា ញ 

 

 

ករផ តផ់ ងរ់យៈ

េពលមយួែខ 

ឬរហូតដល់ 90 ៃថ  

េសវកម ប  ទិញ

តមៃ្របសណីយ ៍

របស់គេ្រមាង 

 

ករផ តផ់ ងរ់យៈ

េពលមយួែខ 

ឬរហូតដល់ 90 ៃថ  

ឱសថស នែថទំ

រយៈេពលែវងក ុង

ណា ញ 

 

ករផ តផ់ ងរ់ហូត

ដល់ 31 ៃថ  

ឱសថស នេ្រក 

បណា ញ 

 

ករផ តផ់ ងរ់ហូតដល់ 

30 ៃថ ។ 

ករធានារ៉បរ់ង គឺ

កំណតចំ់េពះករណី

ជាកល់កម់យួចំនួន។ 

សូមេមលជំពូកទី 5 

ស្រមាបព់ត័ម៌ាន

លម តិ។ 

ចំែណកបងៃ់ថ   

ក្រមតិទី 1 

(ឱសថគា នម៉ាកយីេហ) 

$0 េទ $3.60 

េនះ អ្រស័យេល
ក្រមតិៃនករ

ធានារ៉បរ់ង 

MediCal 

របស់េលកអ ក។ 

$0 េទ $3.60 

េនះ អ្រស័យេល
ក្រមតិៃនករ

ធានារ៉បរ់ង 

MediCal 

របស់េលកអ ក។ 

$0 េទ $3.60 

េនះ អ្រស័យេល
ក្រមតិៃនករ

ធានារ៉បរ់ង 

MediCal 

របស់េលកអ ក។ 

$0 េទ $3.60 

េនះ អ្រស័យេល
ក្រមតិៃនករ

ធានារ៉បរ់ង 

MediCal 

របស់េលកអ ក។ 

ចំែណកបងៃ់ថ   

ក្រមតិទី 2 

(ឱសថមានម៉ាកយីេហ) 

$0 េទ $8.95 

េនះ អ្រស័យេល
ក្រមតិៃនករ

ធានារ៉បរ់ង 

MediCal 

របស់េលកអ ក។ 

$0 េទ $8.90 

េនះ អ្រស័យេល
ក្រមតិៃនករ

ធានារ៉បរ់ង 

MediCal 

របស់េលកអ ក។ 

$0 េទ $8.95 

េនះ អ្រស័យេល
ក្រមតិៃនករ

ធានារ៉បរ់ង 

MediCal 

របស់េលកអ ក។ 

$0 េទ $8.95 

េនះ អ្រស័យេល
ក្រមតិៃនករ

ធានារ៉បរ់ង 

MediCal 

របស់េលកអ ក។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 6៖ អ ីែដលេលកអ ក្រត វបងៃ់ថ ស្រមាបឱ់សថមានេវជ ប   
ៃនកម វធិី Medicare និង MediCal របស់េលកអ ក 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 190 ? 

 

 ឱសថស នក ុង

បណា ញ 

 

 

ករផ តផ់ ងរ់យៈ

េពលមយួែខ 

ឬរហូតដល់ 90 ៃថ  

េសវកម ប  ទិញ

តមៃ្របសណីយ ៍

របស់គេ្រមាង 

 

ករផ តផ់ ងរ់យៈ

េពលមយួែខ 

ឬរហូតដល់ 90 ៃថ  

ឱសថស នែថទំ

រយៈេពលែវងក ុង

ណា ញ 

 

ករផ តផ់ ងរ់ហូត

ដល់ 31 ៃថ  

ឱសថស នេ្រក 

បណា ញ 

 

ករផ តផ់ ងរ់ហូតដល់ 

30 ៃថ ។ 

ករធានារ៉បរ់ង គឺ

កំណតចំ់េពះករណី

ជាកល់កម់យួចំនួន។ 

សូមេមលជំពូកទី 5 

ស្រមាបព់ត័ម៌ាន

លម តិ។ 

ចំែណកបងៃ់ថ   

ក្រមតិទី 3 

(មនិែមនជា Medicare 

Rx/ឱសថ OTC) 

េដយរបទ់ងំេវជ ប  

មយួចំនួន និង 

ឱសថមនិមានេវជ ប   

(OTC) ឱសថែដលមាន 

យីេហ និង គា នយីេហ 

ែដលធានារ៉បរ់ងេដយ 

MediCal។ 

$0  $0 $0 $0 

ស្រមាបព់ត៌ម័ានស ីពីឱសថស នណាមយួែដលអចផ ល់ជូនេលកអ កនូវករផ តផ់ ងរ់យៈេពលែវង សូមេមលប  ីេឈ ះ

ឱសថស ន និងអ កផ ល់េសវែថទរំបស់េយងខ ុ ំ។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 6៖ អ ីែដលេលកអ ក្រត វបងៃ់ថ ស្រមាបឱ់សថមានេវជ ប   
ៃនកម វធិី Medicare និង MediCal របស់េលកអ ក 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 191 ? 

 

D4. ទីប  បៃ់នដំណាកក់លធានារ៉បរ់ងដំបូង 

ដំណាកក់លធានារ៉បរ់ងដំបូងចបេ់នេពលៃថ ចំណាយេចញពីេហេប៉ផា ល់សរបុរបស់េលកអ កឈនដល់ចំនួន 

$6,350។ េនចំណុចេនាះ ដំណាកក់លធានារ៉បរ់ងេលេ្រគាះមហន រយនឹងចបេ់ផ ម។ េយងខ ុ ំធានារ៉បរ់ងេលតំៃល

ឱសថទងំអស់របស់េលកអ កចបពី់េពលេនាះ រហូតដល់ដំណាចឆ់ា ។ំ 

របាយករណ៍ពន្យល់ពីអត ្របេយាជនរ៍បស់េលកអ កនឹងជួយ េលកអ កតមដនពីចំនួនែដលេលកអ កបានបងៃ់ថ  

ស្រមាបឱ់សថរបស់េលកអ កក ុងកំឡុងេពលមយួឆា េំនាះ។ េយងខ ុ ំនឹងឲ្យេលកអ កបានដឹង ្របសិនេបេលកអ កឈន

ដល់ចំនួនែដនកំណត ់$6,350 េហយ។ មនុស្សជាេ្រចនមនិឈនដល់ចំនួនកំណតេ់នះេឡយ ក ុងរយៈេពលមយួឆា ។ំ 

E.  ដំណាកក់លទី 2៖ ដំណាកក់លធានារ៉បរ់ងេលេ្រគាះមហន រយ  

េនេពលេលកអ កឈនដល់ចំនួនែដនកំណតៃ់នករចំណាយ្របាកព់ីេហេប៉ផា ល់ចំនួន $6,350 ស្រមាបឱ់សថ

្រត វករេវជ ប  របស់េលកអ ក េហយដំណាកក់លធានារ៉បរ់ងេលេ្រគាះមហន រយនឹងចបេ់ផ ម។ េលកអ កនឹងស ិត

េនក ុងដំណាកក់លធានារ៉បរ់ងេលេ្រគាះមហន រយ រហូតដល់ដំណាចឆ់ា ្ំរបតិទិន។ េនក ុងដំណាកក់លេនះ គេ្រមាង

នឹងបងៃ់ថ ចំណាយទងំអស់ស្រមាបឱ់សថ Medicare របស់េលកអ ក។ 

F.  ឱសថរបស់េលកអ ក្រត វគិតៃថ  ្របសិនេបេវជ បណ ិ តេលកអ កេចញេវជ ប  ករផ តផ់ ង់

តិចជាងមយួែខេពញ  

ក ុងករណីខ ះ េលកអ កបងៃ់ថ សហចំណាយេដម្បធីានាេទេលករផ តផ់ ងម់យួែខេពញៃនឱសថែដល្រត វបានធានា 

រ៉បរ់ង។ ប៉ុែន  េវជ បណ ិ តេលកអ កអចេចញេវជ ប  ក ុងចំនួនតិចជាងករផ តផ់ ងរ់យៈេពលមយួែខបាន។  

• អចនឹងមានេពលខ ះែដលេលកអ កចងសំុ់ឲ្យេវជ បណ ិ តេលកអ កេចញេវជ ប  ករផ តផ់ ងឱ់សថតិចជាង

មយួែខ (ឧទហរណ៍ េពលេលកអ កកំពុងសកល្បងឱសថជាេលកដំបូងែដល្រត វបានេគស ល់ថាមានឥទ ិ
ពលបនា បប់ន្សធំ នធ់ រ)។ 

• ្របសិនេបេវជ បណ ិ តេលកអ កយល់្រសប េនាះេលកអ កមនិចបំាច្់រត វបងៃ់ថ ស្រមាបក់រផ តផ់ ង់ឱ់សថ

ចំនួនេពញមយួែខស្រមាបឱ់សថជាកល់កម់យួចំនួនេនាះេឡយ។  



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 6៖ អ ីែដលេលកអ ក្រត វបងៃ់ថ ស្រមាបឱ់សថមានេវជ ប   
ៃនកម វធិី Medicare និង MediCal របស់េលកអ ក 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 192 ? 

 

េនេពលេលកអ កទទួលបានករផ តផ់ ងឱ់សថតិចជាងរយៈេពលមយួែខ េនាះៃថ ចំណាយេលកអ កនឹងែផ កេលចំនួនៃថ 

ែដលេលកអ កទទួលបានឱសថ។ េយងខ ុ ំនឹងគណនាចំនួនទឹក្របាកែ់ដលេលកអ កបងក់ ុងមយួៃថ  ស្រមាបឱ់សថ

របស់េលកអ ក (គឺ «អ្រតចំែណកចំណាយ្របចៃំថ ») េហយគុណវនឹងចំនួនៃថ ែដលេលកអ កទទួលបានឱសថ។  

• េនះគឺជាឧទហរណ៍៖ ឧបមាថា ៃថ សហចំណាយឱសថរបស់េលកអ កស្រមាបក់រផ តផ់ ងរ់យៈេពលេពញ

មយួែខ (ករផ តផ់ ងរ់យៈេពល 30 ៃថ ) គឺ $1.30។ េនះគឺមាននយ័ថាចំនួនទឹក្របាកែ់ដលេលកអ ក្រត វ 
បងសំ់របឱ់សថរបស់េលកអ កគឺតិចជាង $0.04 ដុល រក ុងមយួៃថ ។ ្របសិនេបេលកអ កទទួលបានករ 
ផ តផ់ ងឱ់សថ រយៈេពល 7 ៃថ  ករទូទតរ់បស់េលកអ កនឹងតិចជាង $.04 ដុល រក ុងមយួៃថ គុណនឹង 7 ៃថ 

ស្រមាបក់របង្់របាកស់របុចំនួន $0.30។  

• ចំែណកចូលរមួបង្់របចៃំថ អនុ  តេលកអ កឲ្យធានាបានថា ឱសថមាន្របសិទ ភាពចំេពះេលកអ ក 

មុនេពលេលកអ ក្រត វបងក់រផ តផ់ ងរ់យៈេពលមយួែខេពញ។  

• េលកអ កកអ៏ចេស សំុអ កផ ល់េសវែថទរំបស់េលកអ កឲ្យេចញេវជ ប  ឱសថក ុងចំនួន

តិចជាងបរមិាណផ តផ់ ងេ់ពញមយួែខផងែដរ ្របសិនេប្របករេនះនឹងជួយ េលកអ ក៖ 

o  េធ ែផនករបាន្របេសរជាងេនះេនេពលែដលបំេពញឱសថរបស់េលកអ កជាថ ី 

o ស្រមបស្រម លករបំេពញជាមយួឱសថេផ្សងេទៀតែដលេលកអ កេ្រប និង  

o េ្របេពលេធ ដំេណ រតិចេទកនឱ់សថស ន  

G.  ជំនួយរមួចំែណកបងៃ់ថ េលេវជ ប  ស្រមាបអ់ កផ ុកេមេរគហុីវ/ជំងឺេអដស៍  

G1. អ ីជាកម វធិីជំនួយឱសថ AIDS (ADAP) 

កម វធីិជំនួយែផ កឱសថស្រមាបអ់ កផ ុកជំងឺេអដស៍ (ADAP) ជួយ ធានាថា បុគ លមានផ ុកេមេរគេអដស៍/ជំងឺេអដស៍

ែដលមានសិទ ិទទួលបាន មានលទ ភាពទទួលបានឱសថ្របឆាងំជំងឺេអដស៍ែដលជួយ េ្រសច្រសងជី់វតិ។ ឱសថ្រត វករ

េវជ ប   Medicare Part D ែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រកែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ងផងែដរេដយ ADAP មានលក ណៈសម្បតិ 

្រគប្់រគានស់្រមាបជំ់នួយរមួចំែណកបងៃ់ថ េវជ ប   តមរយៈ្រកសួងសុខភបិាលសធារណៈរដ  California, 

ករយិាល័យជំងឺេអដស៍ស្រមាបបុ់គ លចុះេឈ ះេនក ុងកម វធីិ ADAP។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 6៖ អ ីែដលេលកអ ក្រត វបងៃ់ថ ស្រមាបឱ់សថមានេវជ ប   
ៃនកម វធិី Medicare និង MediCal របស់េលកអ ក 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 193 ? 

 

G2. េតេលកអ ក្រត វេធ ដូចេម ច ្របសិនេបេលកអ កមនិ្រត វបានចុះេឈ ះចូលក ុង ADAP? 

ស្រមាបព់ត័ម៌ានអំពីលក ណៈវនិិច យ័ៃនសិទ ិទទួលបាន ឱសថែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ង ឬរេបៀបចុះេឈ ះចូលក ុងកម វធីិ 

សូមទូរសព េទេលខ 18444217050 ឬចូលេទេគហទំពរ័ ADAP តមរយៈ 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DOA/Pages/OA_adap_eligibility.aspx។  

G3. េតេលកអ ក្រត វេធ ដូចេម ច ្របសិនេបេលកអ កបានចុះេឈ ះចូលក ុងកម វធិី ADAP រចួរល់េហយេនាះ 

កម វធីិ ADAP អចបន ផ ល់ដល់អតិថិជន ADAP នូវជំនួយក ុងករចូលរមួចំែណកបងៃ់ថ ឱសថ្រត វករេវជ ប  ៃន 

Medicare Part D ស្រមាបឱ់សថេនក ុងេសៀវេភឱសថ ADAP។ េដម្បឲី្យ្របាកដថាេលកអ កបន ទទួលបានជំនួយ

េនះ សូមជូនដំណឹងដល់បុគ លិកចុះេឈ ះៃនកម វធីិ ADAP ក ុងតំបនរ់បស់េលកអ ក អំពីករផា ស់ប ូរណាមយួេល
េលខបណ័ ធានារ៉បរ់ង ឬេឈ ះគេ្រមាង Medicare Part D របស់េលកអ ក។ ្របសិនេបេលកអ ក្រត វករជំនួយ 

ែស ងរកកែន ងចុះេឈ ះ ADAP និង/ឬ បុគ លិកចុះេឈ ះចូល សូមទូរស័ព េទេលខ 18444217050 

ឬចូលេទេគហទំពរ័ែដលបានរយខងេល។ 

H.  ករផ ល់ថា បំង រ 

េយងខ ុ ំធានារ៉បរ់ងេលថា បំង រេនក ុងកម វធីិ Medicare Part D។ មានពីរែផ កៃនករធានារ៉បរ់ងេលករផ ល់ថា  ំ

បង ររបស់កម វធីិ Medicare Part D ៖ 

1. ែផ កទីមយួៃនករធានារ៉បរ់ង គឺស្រមាបតំ់ៃលថា បំង រខ ួនវផា ល់ែតម ង។ ថា បំង រ គឺជាឱសថ្រត វករេវជ ប  ។ 

2. ែផ កទីពីរៃនករធានារ៉បរ់ង គឺស្រមាបតំ់ៃលក ុងករផ ល់ករចកថ់ា បំង រដល់េលកអ ក។ ឧទហរណ៍ 

េពលខ ះេលកអ កអចនឹងទទួលថា បំង រជាថា ចំកែ់ដល្រត វបានផ ល់ជូនេលកអ កេដយេវជ បណ ិ តរបស់ 

េលកអ ក។ 

H1. អ ីែដលេលកអ ក្រត វដឹងមុនេពលែដលេលកអ កទទួលបានករផ ល់ថា បំង រ 

េយងខ ុ ំសូមែណនាឲំ្យេលកអ កទូរស័ព មកកនេ់យងខ ុ ំជាមុនសិន តមរយៈេសវកម បេ្រមសមាជិកេនេពលណា

ែដលេលកអ កមានគេ្រមាងចងទ់ទួលថា បំង រ។ 

េយងខ ុ ំអច្របាបេ់លកអ កអំពីរេបៀបែដលករផ ល់ថា បំង ររបស់េលកអ ក្រត វបានធានារ៉បរ់ងេដយគេ្រមាងេយងខ ុ ំ 

និងពន្យល់ពីចំែណកបងៃ់ថ របស់េលកអ ក។ 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DOA/Pages/OA_adap_eligibility.aspx


េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 6៖ អ ីែដលេលកអ ក្រត វបងៃ់ថ ស្រមាបឱ់សថមានេវជ ប   
ៃនកម វធិី Medicare និង MediCal របស់េលកអ ក 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 194 ? 

 

េយងខ ុ ំអច្របាបេ់លកអ កពីរេបៀបរក្សោចំណាយរបស់េលកអ កឲ្យេនទប េដយេ្រប្របាស់ឱសថស ន និងអ ក

ផ ល់េសវកម ក ុងបណា ញ។ ឱសថស នក ុងបណា ញ គឺឱសថស នែដលបាន្រពមេ្រព ងេធ ករជាមយួគេ្រមាង

េយងខ ុ ំ។ អ កផ ល់េសវែថទកំ ុងបណា ញ គឺជាអ កផ ល់េសវែថទែំដលេធ ករជាមយួគេ្រមាងសុខភាព។ 

អ កផ ល់េសវកម ែថទកំ ុងបណា ញគួរែតេធ ករជាមយួកម វធីិ Health Net Cal MediConnect 

េដម្បធីានាថាេលកអ កមនិបានចំណាយជាមុនស្រមាបថ់ា បំង រ Part D េនាះេឡយ។ 

H2. អ ីែដលេលកអ ក្រត វបងស់្រមាបក់រចកថ់ា បំង រ Medicare Part D 

អ ីែដលេលកអ កបងស់្រមាបក់រចកថ់ា បំង រអ្រស័យេល្របេភទៃនថា បំង រ (េតេលកអ កកំពុងទទួលថា បំង រអ ី)។ 

• ថា បំង រមយួចំនួន្រត វបានចតទុ់កថា ជាអត ្របេយាជនសុ៍ខភាពជាជាងឱសថ។ ថា បំង រទងំេនះ ្រត វ

បានធានារ៉បរ់ងេដយឥតគិតៃថ ស្រមាបេ់លកអ ក។ េដម្បយីល់ដឹងបែន មពីករធានារ៉បរ់ងេលថា បំង រទងំេនះ 

សូមេមលតរងអត ្របេយាជនេ៍នក ុងជំពូកទី4។ 

• ថា បំង រដៃទេទៀត្រត វបានចតទុ់កថាជាឱសថៃនកម វធីិ Medicare Part D។ េលកអ កអចែស ងរកថា បំង រ

ទងំេនះ េនក ុងប  ីឱសថរបស់គេ្រមាង។ េលកអ កអចនឹង្រត វៃថ បងស់ហចំណាយស្រមាបថ់ា បំង រក ុង

កម វធីិ Medicare Part D។ 

ខងេ្រកមេនះ គឺជាវធីិទូេទបីយ៉ាងែដលេលកអ កអចនឹងទទួលថា បំង រ Medicare Part D។ 

1. េលកអ កទទួលបានថា បំង រេនក ុងកម វធីិ Medicare Part D េនតមឱសថស នក ុងបណា ញ េហយទទួល

បានករចកថ់ា បំង ររបស់អ កេនឱសថស ន។ 

• អ កនឹងបងស់ហករទូទត ់ស្រមាបថ់ា បំង រ។ 

2. អ កទទួលករផ ល់ថា បំង រក ុងកម វធីិ Medicare Part D េនករយិាល័យេវជ បណ ិ តអ ក េហយេវជ បណ ិ តអ ក

ចកថ់ា បំង រេនាះឲ្យអ ក។ 

• េលកអ កនឹងបងៃ់ថ សហចំណាយ ជូនេវជ បណ ិ តស្រមាបថ់ា បំង រ។  

• គេ្រមាងេយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ស្រមាបត់ៃម ក ុងករចកថ់ា បំង រ។ 

• ករយិាល័យរបស់េវជ បណ ិ ត គួរទំនាកទំ់នងមកគេ្រមាងេយងខ ុ ំក ុងស នភាពេនះ េដម្បឲី្យេយងខ ុ ំ្របាកដថា 

ពួកេគដឹងថា េលកអ ក្រត វបងែ់ត ៃថ សហចំណាយ ស្រមាបថ់ា បំង រប៉ុេណា ះ។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 6៖ អ ីែដលេលកអ ក្រត វបងៃ់ថ ស្រមាបឱ់សថមានេវជ ប   
ៃនកម វធិី Medicare និង MediCal របស់េលកអ ក 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 195 ? 

 

3. េលកអ កទទួលថា បំង រក ុងកម វធីិ Medicare Part D េនាះេនតមឱសថស ន េហយយកវេទកនក់រយិាល័យ

េវជ បណ ិ តេលកអ កេដម្បចីកថ់ា បំង រ។ 

• អ កនឹងបងស់ហករទូទត ់ស្រមាបថ់ា បំង រ។ 

• គេ្រមាងេយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ ស្រមាបត់ៃម ក ុងករចកថ់ា បំង រ។ 

 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 196 ? 

 

ជំពូកទី 7 ៖ ករេសស ុំេយងខុឲំ ្យបងៃថ់ ច ំែណករបស់េយងខ ុ ំ ៃនវកិយ ប្រតែដល 

េលកអក ទទលួបានស្រមាបេស់ វកម  ឬឱសថែដលមានករធានារ៉បរ់ង 

េសចក ីេផ ម 

ក ុងជំពូកេនះនឹង្របាបេ់លកអ កពីរេបៀប និងេពលណា្រត វេផ វកិ យប្រតឲ្យេយងខ ុ ំេដម្បេីស សំុករទូទត។់ 

វក្៏របាបេ់លកអ កអំពីរេបៀបេធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍្របសិនេបេលកអ កមនិយល់្រពមជាមយួនឹងេសចក ីសេ្រមចពីករធានារ៉

បរ់ងមយួេនះ។ ពក្យគន ឹះ និងនិយមនយ័របស់ពក្យទងំេនះ េលចេឡងតមលំដបអ់ក្សរ្រកមេនក ុងជំពូកចុងេ្រកយៃន 

េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក។ 

តរងមាតក ិ

A. េស សំុេយងខ ុ ំេដម្បបីងៃ់ថ ស្រមាបេ់សវកម  និងឱសថរបស់េលកអ ក ......................................................... 197 
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D. បណ ឹ ងឧទ រណ៍ ................................................................................................................................ 203 

 
  



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 7៖ េស សំុឱ្យេយងបងវ់កិ យប្រតរមួរបស់េយងែដលេលកអ ក 
បានទទួលស្រមាបេ់សវកម  ឬឱសថែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ង 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 197 ? 

 

A. េស សំុេយងខ ុ ំេដម្បបីងៃ់ថ ស្រមាបេ់សវកម  និងឱសថរបស់េលកអ ក 

អ កផ ល់េសវែថទកំ ុងបណា ញរបស់េយងខ ុ ំ្រត វែតេចញវកិ យប្រតគិតៃថ ពីគេ្រមាងស្រមាបេ់សវកម  និងឱសថមានធានា

រ៉បរ់ងែដលេលកអ កបានទទួលរចួេហយ។ អ កផ ល់េសវែថទកំ ុងបណា ញ គឺជាអ កផ ល់េសវែថទែំដលេធ ករជាមយួ

គេ្រមាងសុខភាព។ 

្របសិនេបេលកអ កទទួលបានវកិ យប្រតស្រមាបៃ់ថ ចំណាយទងំ្រស ងេលេសវកម ែថទសុំខភាព ឬឱសថ សូមេផ 
វកិ យប្រតេនាះមកកនេ់យងខ ុ ំ។ េដម្បេីផ វកិ យប្រតមកកនេ់យងខ ុ ំ សូមេមលទំពរ័ទី 146។ 

• ្របសិនេបេសវកម ឬឱសថទងំេនាះ្រត វបានធានារ៉បរ់ង េនាះេយងខ ុ ំនឹងបង្់របាកជូ់នអ កផ ល់េសវកម េដយ

ផា ល់។ 

• ្របសិនេបេសវកម  ឬឱសថ្រត វបានធានារ៉បរ់ង េហយេលកអ កបានបងៃ់ថ េលសពីចំែណកចូលរមួបងៃ់ថ  

ចំណាយរបស់េលកអ ករចួេហយ េនាះវជាសិទ ិរបស់េលកអ កេដម្បទីទួលបានទឹក្របាកសំ់ណងវញិ។ 

• ្របសិនេបេសវ ឬឱសថមនិ្រត វបានធានារ៉បរ់ងេទ េនាះេយងខ ុ ំនឹងជ្រមាបជូនេលកអ កឲ្យបានដឹង។ 

សូមទកទ់ងមកកនេ់សវបេ្រមសមាជិក ្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរណាមយួ។ ្របសិនេបេលកអ កមនិដឹងថា 

េលកអ កគួរបង្់របាកស់្រមាបអ់ ីខ ះេទ ឬ្របសិនេបេលកអ កទទួលបានវកិ យប្រត េហយមនិដឹងថា្រត វេធ យ៉ាងដូចេម ច

ចំេពះវកិ យប្រតេនាះ េយងខ ុ ំអចជួយ េលកអ កបាន។ េលកអ កកអ៏ចទូរស័ព មកកនេ់យងខ ុ ំ ្របសិនេបេលកអ កចង់

្របាបេ់យងខ ុ ំនូវពត័ម៌ានអំពីសំេណ សំុបង្់របាកែ់ដលេលកអ កបានេផ មកកនេ់យងខ ុ ំរចួេហយ។ 

េនះគឺជាឧទហរណ៍អំពីេពលេវលែដលេលកអ កអចនឹង្រត វេស សំុេយងខ ុ ំឲ្យបង្់របាកជូ់នេលកអ កវញិ ឬបងវ់កិ យប្រត

ែដលេលកអ កបានទទួល៖ 

1.  េពលែដលេលកអ កទទួលករែថទសុំខភាពសេ ង ះបនា ន ់ឬែដល្រត វករបនា នពី់អ កផ ល់េសវកម េនេ្រក

បណា ញ 

េលកអ កគួរេស សំុឲ្យអ កផ ល់េសវកម េចញវកិ យប្រតគិត្របាកព់ីេយងខ ុ ំ។ 

• ្របសិនេបេលកអ កបងៃ់ថ េពញទងំអស់េនេពលែដលេលកអ កទទួលករែថទ ំសូមេស សំុឲ្យេយងខ ុ ំ

បងៃ់ថ សងេលកអ កវញិ។ សូមេផ វកិ យប្រត និងភស ុតងៃនករបងៃ់ថ ទូទតណ់ាមយួែដល

េលកអ កបានេធ មកកនេ់យងខ ុ ំ។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 7៖ េស សំុឱ្យេយងបងវ់កិ យប្រតរមួរបស់េយងែដលេលកអ ក 
បានទទួលស្រមាបេ់សវកម  ឬឱសថែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ង 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 198 ? 

 

• េលកអ កអចយកវកិ យប្រតពីអ កផ ល់េសវែថទ ំេដយេស សំុករបង្់របាកែ់ដលេលកអ កគិតថា េលកអ ក

មនិជំពក។់ សូមេផ វកិ យប្រត និងភស ុតងៃនករបងៃ់ថ ទូទតណ់ាមយួែដលេលកអ កបានេធ មកកនេ់យងខ ុ ំ។ 

o ្របសិនេបអ កផ ល់េសវែថទគំប្បទីទួលបាន្របាកេ់នាះ េយងខ ុ ំនឹងបង្់របាកជូ់នអ កផ ល់េសវែថទេំនាះ

េដយផា ល់។ 

o ្របសិនេបេលកអ កបានបងៃ់ថ ស្រមាបេ់សវកម រចួេហយ េយងខ ុ ំនឹងបងៃ់ថ សងេលកអ កវញិ។ 

2.  េពលែដលអ កផ ល់េសវកម ក ុងបណា ញេផ វកិ យប្រតជូនេលកអ ក 

អ កផ ល់េសវកម ក ុងបណា ញ្រត វែតេចញវកិ យប្រតគិតៃថ ជូនេយងខ ុ ំជានិច ។ សូមបង ញបណ័ សមា ល់សមាជិក 

Health Net Cal MediConnect របស់េលកអ ក េពលេលកអ កទទួលបានេសវកម  ឬេវជ ប  ណាមយួ។ 

ករេចញវកិយប្រតគិតៃថ មនិ្រតឹម្រត វ/មនិសម្រសប េកតមានេឡងេនេពលែដលអ កផ ល់េសវកម  (ដូចជាេវជ បណ ិ ត 

ឬមន ីរេពទ្យ) េចញវកិ យប្រតគិតៃថ ពីេលកអ កេលសពីចំនួនចូលរមួចំែណកេចញៃថ របស់គេ្រមាងស្រមាបេ់ស 

វកម េនាះ។ សូមទំនាកទំ់នងមកកនេ់សវកម បេ្រមសមាជិក ្របសិនេបេលកអ កទទួលបានវកិ យប្រតណាមយួ។ 

• ក ុងនាមជាសមាជិករបស់ Health Net Cal MediConnect អ ក្រត វបងៃ់ថ សហចំណាយេនេពលអ កទទួល

បានេសវកម ែដលមានករធានារ៉បរ់ងេដយគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ។ េយងខ ុ ំមនិអនុ  តឱ្យអ កផ ល់េសវ បង់

ៃថ វកិ យប្រតឱ្យេលកអ កេ្រចនជាងចំនួនេនះេទ។ េនះជាករពិត េទះបីេយងខ ុ ំបង្់របាកឱ់្យអ កផ ល់េសវតិចជាង

អ កផ ល់េសវគិតៃថ េសវកេ៏ដយ។ ្របសិនេបេយងខ ុ ំសេ្រមចចិត មនិបង្់របាកស់្រមាបក់រគិតៃថ មយួចំនួន េនាះ

េលកអ កេនែតមនិចបំាចប់ងៃ់ថ េសវទងំេនាះដែដល។  

• េនេពលណាែដលអ កទទួលវកិ យប្រតពីអ កផ ល់េសវកម ក ុងបណា ញែដលេលកអ កគិតថាចំនួនេនាះេ្រចន

ជាងអ ីែដលេលកអ កគួរបង ់សូមេផ វកិ យប្រតេនាះមកកនេ់យងខ ុ ំ។ េយងខ ុ ំនឹងទកទ់ងេទកនអ់ កផ ល់េសវ

ែថទេំដយផា ល់ និងចតែ់ចងេដះ្រសយប  េនាះ។ 

• ្របសិនេបេលកអ កបានបងៃ់ថ វកិ យប្រតេដយអ កផ ល់េសវកម ក ុងបណា ញរចួេហយ ប៉ុែន េលកអ កមាន

អរម ណ៍ថាេលកអ កបានបងេ់្រចនេពក សូមេផ វកិ យប្រត និងភស ុតងៃនករបងៃ់ថ ណាមយួែដលេលកអ ក

បានេធ មកកនេ់យងខ ុ ំ។ េយងខ ុ ំនឹងបង្់របាកជូ់នេលកអ កវញិ ស្រមាបេ់សវកម ែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ងរបស់

េលកអ ក។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 7៖ េស សំុឱ្យេយងបងវ់កិ យប្រតរមួរបស់េយងែដលេលកអ ក 
បានទទួលស្រមាបេ់សវកម  ឬឱសថែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ង 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 199 ? 

 

3.  ្របសិនេបេលកអ កេ្រប្របាស់ឱសថស នេនេ្រកបណា ញ េដម្បទីទួលករផ តផ់ ងឱ់សថតមេវជ ប   

្របសិនេបេលកអ កេទកនឱ់សថស នេនេ្រកបណា ញណាមយួ េលកអ កនឹង្រត វបង្់របាកេ់ពញតមេវជ ប  

េលកអ ក។ 

• ក ុងករណីដក៏្រមមយួចំនួន េយងនឹងរ៉បរ់ងេលករផ តផ់ ងឱ់សថតមេវជ ប  េនឱសថស នេ្រកបណា ញ។ 

សូមេផ សំេណច្បោបប់ង នៃ់ដបង្់របាករ់បស់េលកអ កមយួច្បោបម់កកនេ់យងខ ុ ំ េនេពលែដលេលកអ កេស សំុ

ឲ្យេយងខ ុ ំបង្់របាកជូ់នេលកអ កវញិ ស្រមាបចំ់ែណកែដលេយងខ ុ ំ្រត វបង។់  

• សូមអនជំពូកទី 5 េដម្បែីស ងយល់បែន មពីឱសថស នេនេ្រកបណា ញនានា។ 

4.  េពលេលកអ កបងៃ់ថ េពញស្រមាបេ់វជ ប   េ្រពះេលកអ កមនិមានបណ សមា ល់សមាជិកជាបខ់ ួន 

្របសិនេបេលកអ កមនិបានយកបណ័ សមា ល់សមាជិករបស់េលកអ កតមខ ួនេទ េនាះេលកអ កអចេស សំុឲ្យ

ឱសថស នទូរស័ព មកកនេ់យងខ ុ ំ ឬកឲ៏្យែស ងរកពត័ម៌ានចុះេឈ ះក ុងគេ្រមាងរបស់េលកអ ក។  

• ្របសិនេបឱសថស នមនិអចទទួលបានពត័ម៌ានែដលពួកេគ្រត វករភា មៗេនាះេទ េលកអ កអច្រត វបង់

ៃថ េពញស្រមាបឱ់សថផ តផ់ ងត់មេវជ ប  របស់េលកអ ក។ 

• សូមេផ សំេណច្បោបប់ង នៃ់ដបង្់របាករ់បស់េលកអ កមយួច្បោបម់កកនេ់យងខ ុ ំ េនេពលែដលេលកអ កេស សំុ

ឲ្យេយងខ ុ ំបង្់របាកជូ់នេលកអ កវញិ ស្រមាបចំ់ែណកែដលេយងខ ុ ំ្រត វបង។់ 

5.  ្របសិនេបេលកអ កបងៃ់ថ េពញស្រមាបក់រផ តផ់ ងឱ់សថតមេវជ ប  ែដលមនិ្រត វបានធានារ៉បរ់ង 

េលកអ កអចនឹងបងៃ់ថ េពញស្រមាបក់រផ តផ់ ងឱ់សថតមេវជ ប   េដយសរឱសថេនាះមនិ្រត វបានធានារ៉បរ់ង។ 

• ឱសថេនាះអចនឹងមនិស ិតក ុង ប  ីឱសថែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ង (ប  ីឱសថ) របស់េយងខ ុ ំ ឬវអចមាន

ករត្រម វ ឬកររតិត្បតិែដលេលកអ កមនិបានដឹង ឬមនិគិតថា គួរអនុវត ចំេពះេលកអ ក។ ្របសិនេបេលកអ ក

សេ្រមចចិត ទទួលយកឱសថេនាះ េលកអ កអចនឹង្រត វបងៃ់ថ ឱសថេនាះេពញ។ 

o ្របសិនេបេលកអ កមនិបងៃ់ថ ឱសថេនាះ ប៉ុែន គិតថាវ្រត វបានធានារ៉បរ់ង េលកអ កអចេស សំុករ

សេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង (សូមេមលជំពូកទី 9)។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 7៖ េស សំុឱ្យេយងបងវ់កិ យប្រតរមួរបស់េយងែដលេលកអ ក 
បានទទួលស្រមាបេ់សវកម  ឬឱសថែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ង 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 200 ? 

 

o ្របសិនេបេលកអ ក និងេវជ បណ ិ តរបស់េលកអ ក ឬអ កេចញេវជ ប  េផ្សងេទៀតយល់ថា េលកអ ក

្រត វករឱសថេនាះភា មៗ េនាះេលកអ កអចេស សំុេសចក ីសេ្រមចរហ័សពីករធានារ៉បរ់ង (សូម

េមលជំពូកទី 9)។ 

• សូមេផ បង នៃ់ដបង្់របាកថ់តចម ងរបស់េលកអ កមយួច្បោបម់កកនេ់យងខ ុ ំ េនេពលែដលេលកអ កេស សំុឲ្យ

េយងខ ុ ំបង្់របាកជូ់នេលកអ កវញិ។ ក ុងករណីមយួចំនួន េយងខ ុ ំអចនឹង្រត វករពត័ម៌ានបែន មពីេវជ បណ ិ ត

របស់េលកអ ក ឬអ កេចញេវជ ប  េផ្សងេទៀតេដម្បបីង្់របាកជូ់នអ កវញិនូវចំែណកែដលេយង្រត វបង ់ស្រមាប់

ៃថ ឱសថ។ 

េនេពលេលកអ កេផ សំេណ បង្់របាកម់កកនេ់យងខ ុ ំ េយងខ ុ ំនឹងពិនិត្យសំេណ របស់េលកអ ក េហយសេ្រមចចិត ថាេត
េសវ ឬឱសថេនាះគួរធានារ៉បរ់ងែដរឬេទ។ េនះេហថាករេធ  «េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង»។ ្របសិនេបេយង

សេ្រមចថាវគួរែតធានារ៉បរ់ងេនាះ េយងខ ុ ំនឹងបង្់របាកស់្រមាបចំ់ែណកៃថ េសវ ឬឱសថរបស់េយងខ ុ ំ។ ្របសិនេបេយង

បដិេសធសំេណ សំុបង្់របាករ់បស់េលកអ ក េនាះេលកអ កអចដកព់ក្យបណ ឹ ងឧទ រណ៍េលេសចក ីសេ្រមចរបស់

េយងខ ុ ំ។ 

េដម្បែីស ងយល់ពីវធីិដកព់ក្យបណ ឹ ងឧទ រណ៍ សូមេមលជំពូកទី 9។ 

B. ករេផ សំេណ រស្រមាបក់រទូទត ់

សូមេផ វកិ យប្រតរបស់េលកអ ក និងភស ុតងៃនករបង្់របាកណ់ាមយួែដលេលកអ កបានេធ មកកនេ់យងខ ុ ំ។ 

ភស ុតងៃនករបង្់របាកអ់ចជាមូលប្បទនប្រតថតចម ងែដលេលកអ កបានសរេសរ ឬបង នៃ់ដបង្់របាកេ់ចញេដយ

អ កផ ល់េសវកម ។ វជាករ្របេសរែដលេលកអ កថតចម ងវកិ យប្រត និងបង នៃ់ដបង្់របាកទុ់កស្រមាបជ់ាកំណតេ់ហតុ

ផា ល់ខ ួន។ េលកអ កអចេស សំុជំនួយពីអ កស្រមបស្រម លែថទរំបស់េលកអ ក។ 

េដម្បឲី្យ្របាកដថា េលកអ កនឹងផ ល់ពត័ម៌ានទងំឡាយណាែដលេយង្រត វករេដម្បេីធ េសចក ីសេ្រមច េនាះេលកអ ក

អចបំេពញទ្រមងែ់បបបទទមទររបស់េយងខ ុ ំក ុងករេស សំុករបង្់របាក។់ 

• េលកអ កមនិចបំាចេ់្រប្របាស់ទ្រមងែ់បបបទេនះេឡយ ប៉ុែន វនឹងជួយ េយងខ ុ ំេដម្បដំីេណ រករពត័ម៌ាន

កនែ់តឆាបរ់ហ័ស។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 7៖ េស សំុឱ្យេយងបងវ់កិ យប្រតរមួរបស់េយងែដលេលកអ ក 
បានទទួលស្រមាបេ់សវកម  ឬឱសថែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ង 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 201 ? 

 

• េលកអ កអចទទួលបានេសចក ីចម ងៃនទ្រមងែ់បបបទេនេលេគហទំពរ័របស់េយងខ ុ ំ 

(mmp.healthnetcalifornia.com) ឬេលកអ កអចទូរសព មកកនេ់សវបេ្រមសមាជិក េហយេស សំុទ្រមង់

ែបបបទេនះ។ 

សូមេផ សំេណ សំុបង្់របាកម់កជាមយួនឹងវកិ យប្រត ឬបង នៃ់ដណាមយួ មកកនេ់យងខ ុ ំតមរយៈអសយដ នខង

េ្រកមេនះ ៖ 

អសយដ នស្រមាបក់រទមទរែផ កេវជ ស ស  ៖ 

For Cal MediConnect: 

Attn: Appeals and Grievances 

Health Net Community Solutions, Inc. 

P.O. Box 9030 

Farmington, MO 636409030 

អសយដ នស្រមាបក់រទមទរសំណងែផ កឱសថស ន៖ 

Health Net Cal MediConnect 

Attn: Pharmacy Claims 

P.O. Box 419069 

Rancho Cordova, CA 957419069 

េលកអ ក្រត វែតដកព់ក្យទមទរសំណងរបស់េលកអ កមកកនេ់យងខ ុ ំ ក ុងរយៈេពលមយួឆា ្ំរបតិទិន (ស្រមាបក់រ

ទមទរសំណងែផ កេវជ ស ស ) និងេនក ុងរយៈេពលបីឆា  ំ(ស្រមាបក់រទមទរសំណងែផ កឱសថ) គិតចបពី់កល

បរេិច ទែដលេលកអ កបានទទួលេសវកម  បរកិ រ ឬឱសថ។ 

  

http://mmp.healthnetcalifornia.com


េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 7៖ េស សំុឱ្យេយងបងវ់កិ យប្រតរមួរបស់េយងែដលេលកអ ក 
បានទទួលស្រមាបេ់សវកម  ឬឱសថែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ង 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 202 ? 

 

C. ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង 

េនេពលែដលេយងខ ុ ំទទួលបានសំេណ សំុបង្់របាករ់បស់េលកអ ក េយងខ ុ ំនឹងេធ េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង។ 

េនះមាននយ័ថា េយងខ ុ ំនឹងសេ្រមចថាេតករែថទសុំខភាព ឬឱសថរបស់េលកអ ក្រត វបានធានារ៉បរ់ងេដយគេ្រមាង

េយងខ ុ ំែដរឬេទ។ េយងខ ុ ំកនឹ៏ងេធ េសចក ីសេ្រមចពីចំនួនទឹក្របាកែ់ដលេលកអ ក្រត វបងស់្រមាប ់ករែថទសុំខភាព 

ឬឱសថផងែដរ ្របសិនេបមាន។ 

• េយងខ ុ ំនឹងឲ្យេលកអ កដឹង ្របសិនេបេយងខ ុ ំ្រត វករពត័ម៌ានបែន មពីេលកអ ក។ 

• ្របសិនេបេយងខ ុ ំសេ្រមចថាករែថទសុំខភាព ឬឱសថេនាះ្រត វបានធានារ៉បរ់ង េហយេលកអ កបាន

អនុវត តមវធិានទងំឡាយស្រមាបក់រទទួលបានេសវកម  ឬឱសថេនាះ េយងខ ុ ំនឹងបងចំ់ែណកែដលេយងខ ុ ំ

្រត វបងស់្រមាបវ់។ ្របសិនេបេលកអ កបានបងៃ់ថ េសវ ឬឱសថរចួេហយ េយងខ ុ ំនឹងេផ មូលប្បទនប្រត

ជូនេលកអ កស្រមាបចំ់ែណកែដលេយងខ ុ ំ្រត វបង។់ ្របសិនេបេលកអ កមនិទនប់ានបងៃ់ថ េសវ ឬឱសថេទ 

េនាះេយងខ ុ ំនឹងបង្់របាកជូ់នអ កផ ល់េសវែថទេំដយផា ល់។ 

ជំពូកទី 3 ពន្យល់ពីវធិានេដម្បទីទួលេសវកម ែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ងរបស់េលកអ ក។ ជំពូកទី 5 ពន្យល់ពី

វធិាននានាេដម្បទីទួលបានឱសថទមទរេវជ ប   Medicare Part D ែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ងរបស់េលកអ ក។ 

• ្របសិនេបេយងខ ុ ំសេ្រមចមនិបង ់ចំែណក្រត វបងរ់បស់េយងខ ុ ំេលតៃម ៃនេសវកម  ឬឱសថ េនាះេយងខ ុ ំនឹងេផ 
ជូនេលកអ កនូវលិខិតមយួច្បោបេ់ដម្បពីន្យល់ពីមូលេហតុែដលេយងខ ុ ំសេ្រមចដូេច ះ។ លិខិតេនះ កនឹ៏ងពន្យល់

ផងែដរអំពីសិទ ិរបស់េលកអ កក ុងករដកព់ក្យបណ ឹ ងឧទ រណ៍។ 

• េដម្បែីស ងយល់បែន មអំពីេសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង សូមេមលជំពូកទី 9។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 7៖ េស សំុឱ្យេយងបងវ់កិ យប្រតរមួរបស់េយងែដលេលកអ ក 
បានទទួលស្រមាបេ់សវកម  ឬឱសថែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ង 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 203 ? 

 

D. បណ ឹ ងឧទ រណ៍ 

្របសិនេបេលកអ កគិតថា េយងខ ុ ំមានកំហុសេលករបដិេសធសំេណ សំុបង្់របាករ់បស់េលកអ ក េនាះេលកអ កអច

េស សំុឲ្យេយងខ ុ ំផា ស់ប ូរករសេ្រមចចិត របស់េយងខ ុ ំបាន។ េនះគឺេហថាករដកព់ក្យបណ ឹ ងឧទ រណ៍។ េលកអ ក

កអ៏ចដកព់ក្យបណ ឹ ងឧទ រណ៍ផងែដរ ្របសិនេបេលកអ កមនិយល់្រសបនឹងចំនួនទឹក្របាកែ់ដលេយងខ ុ ំបងជូ់ន។ 

ដំេណ រករដកព់ក្យបណ ឹ ងឧទ រណ៍ គឺជាដំេណ រករផ ូវករមយួ េដយមាននីតិវធីិលម តិ និងកលកំណតេ់ពលសំខន់ៗ

។ េដម្បែីស ងយល់បែន មអំពីបណ ឹ ងឧទ រណ៍ សូមេមលជំពូកទី 9។ 

• ្របសិនេបេលកអ កចងដ់កព់ក្យបណ ឹ ងឧទ រណ៍អំពីករទទួលបានករបង្់របាកជូ់នវញិស្រមាបេ់សវែថទំ

សុខភាព សូមេមលទំពរ័ទី 195។ 

• ្របសិនេបេលកអ កចងដ់កព់ក្យបណ ឹ ងឧទ រណ៍អំពីករទទួលបានករបង្់របាកជូ់នវញិស្រមាបឱ់សថ សូម

េមលទំពរ័ទី 195។ 

 

 

 

 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 204 ? 

 

ជំពូកទី 8 ៖ សិទិ  នងិទនំលួខុស្រតវ របស់េលកអក  

េសចក ីេផ ម 

ក ុងជំពូកេនះរមួប  ូ លទងំសិទ ិ និងទំទួលខុស្រត វរបស់េលកអ កក ុងនាមជាសមាជិកៃនែផនកររបស់េយងខ ុ ំ។ េយង

ខ ុ ំ្រត វែតផ ល់កិត ិយសដល់សិទ ិរបស់េលកអ ក។ ពក្យគន ឹះ និងនិយមនយ័របស់ពក្យទងំេនះ េលចេឡងតមលំដប ់

អក្សរ្រកមេនក ុងជំពូកចុងេ្រកយៃនេសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក។ 

តរងមាតក ិ

A. សិទ ិរបស់េលកអ កេដម្បទីទួលបានពត័ម៌ានតមរេបៀបែដលបំេពញត្រម វកររបស់ េលកអ ក ......................... 206 
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A. សិទ ិរបស់េលកអ កេដម្បទីទួលបានពត័ម៌ានតមរេបៀបែដលបំេពញត្រម វកររបស់ 

េលកអ ក 

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. Find the 
Member Services phone number at the bottom of this page. 

• You can also get this handbook in the following languages for free simply by calling 
Member Services at 18554643571 (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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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 խնդրել Health Net Cal MediConnect-ին, որ ձեզ միշտ ուղարկեն անդամի 
տեղեկատվական նյութերն այլընտրանքային ձևաչափով, ինչպես օրինակ՝ Բրեյլը կամ խոշոռ 
տառատեսակը, կամ անգլերենից բացի այլ լեզվով, խնդրում ենք դիմել Անդամների 
սպասարկում: Ասացեք  Անդամների սպասարկմանը, որ ցանկանում եք մշտական խնդրանք 
ներկայացնել, որ միշտ ստանաք ձեր նյութերն այլ ձևաչափով կամ լեզվով:    

Կարող եք նաև անվճար ստանալ այս տեղեկագիրքը հետևյալ լեզուներով՝ զանգահարելով 
Անդամների սպասարկում՝ 1-855-464-3571 հեռախոսահամարով (TTY՝ 711), երկուշաբթիից 
ուրբաթ օրերին, ժամը 8:00 a.m.-ից 8:00 p.m-ը: 

o Արաբերեն   

o Հայերեն  

o Կամբոջերեն 

o Չինարեն 

o Պարսկերեն 

o Կորեերեն 

o Ռուսերեն 

o Իսպաներեն 

o Տագալոգ 

o Վիետնամերեն 

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 յոթ 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), երկուշաբթիից ուրբաթ օրերին, ժամը 8:00 a.m.-ից 8:00 p.m-ը: 
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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。如果您想請 Health Net Cal MediConnect 持續寄其他格式（如點字版或大字版）或英

文以外之其他語言版本的會員資料給您，請與會員服務部聯絡。請告知會員服務部您想提

出長期申請，以取得其他格式或語言版本的會員資料。    

您也可以免費取得本手冊的下列語言版本，您僅需於週一至週五上午 8:00 至晚上 8:00 致
電 18554643571（TTY：711）與會員服務部聯絡即可。  

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  
1800MEDICARE (18006334227) 與 Medicare 聯絡。您每週七天，每天 24 小時均可致

電。聽障專線使用者請致電 18774862048。如需有關向 MediCal 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 18554643571（TTY：711）與會員服務部聯絡。 
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당사는 반드시 귀하께서 이해하실 수 있는 방법으로 보험 플랜의 혜택 및 귀하의 권리를 
알려드려야 합니다. 또한 귀하께서 당사의 보험 플랜에 계속해 가입해 있는 한 매년 반드시 
귀하의 권리를 공지해 드려야 합니다. 

귀하께서 이해하실 수 있는 방법으로 정보를 얻으시려면 회원서비스부로 전화해 주십시오. 
여러 다른 언어로 질문에 답변해 드릴 수 있는 직원들이 근무하고 있습니다.  

당사 플랜은 영어 이외의 다른 언어 및 대형 인쇄체, 점자 혹은 오디어 형식으로된 자료도 
제공해 드릴 수 있습니다.  Health Net Cal MediConnect로 하여금 항상 회원 정보 자료를 
점자, 대형 인쇄체, 혹은 영어 이외의 다른 언어로 된 대체 형식으로 우송해 드리길 
원하시면 회원서비스부로 연락해 주십시오. 회원 정보 자료를 항상 대체 형식 또는 다른 
언어로 받기 위한 지속 요청을 신청하고자 한다고 회원서비스부 담당자에게 밝혀주십시오. 

주중(월금) 오전 8:00시에서 오후 8:00시 사이에 회원서비스부에 18554643571 
(TTY: 711)번으로 전화하여 본 안내서를 다음 언어로 받아보실 수도 있습니다. 

o 아라비아어  

o 아르메니아어  

o 캄보디아어 

o 중국어 

o 페르시아어 

o 한국어 

o 러시아어 

o 스페인어 

o 타갈로그어 

o 베트남어 

언어 문제 또는 장애로 인해 당사 보험 플랜으로부터 정보를 얻는데 곤란을 겪고 있어 불만을 
제기하고 싶으시면 Medicare 1800MEDICARE(18006334227)로 전화해 주십시오. 
연중무휴 24시간 항시 전화하실 수 있습니다. TTY 사용자는 18774862048번으로 
전화하십시오. MediCal에 불만을 제기하는 것에 대해 좀 더 알고 싶으시면 주중(월금) 오전 
8:00시에서 오후 8:00시 사이에 회원서비스부에 18554643571 (TTY: 711)번으로 전화해 
주십시오. 
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Об обслуживании, покрываемом планом, 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. В нашем плане работают люди, которые могут отвечать на вопросы 
участников плана, говорящих на разных языках.  

Кроме того, вы можете получить материалы нашего плана  в переводе на другие языки 
или в других формах, например в виде аудиозаписи или напечатанными крупным шрифтом 
или шрифтом Брайля. Если вы хотите, чтобы план Health Net Cal MediConnect всегда 
присылал вам свои материалы в переводе на другие языки или в других формах, 
например в виде аудиозаписи или напечатанными крупным шрифтом или шрифтом 
Брайля, обратитесь в наш отдел обслуживания. Ответившему сотруднику отдела 
скажите, что вы хотите обратиться с просьбой (standing request) о том, чтобы 
материалы и письма вам всегда присылали в альтернативной форме или в переводе 
на выбранный вами язык.  

Телефон нашего отдела обслуживания 18554643571 (TTY: 711), линия работает 
с понедельника по пятницу с 8:00 утра до 8:00 вечера. Позвоните по этому телефону,  
и вам бесплатно пришлют этот справочник в переводе на выбранный вами язык из 
следующего списка:  

o Арабский.  

o Армянский.  

o Кхмерский. 

o Китайский. 

o Фарси. 

o Корейский. 

o Русский. 

o Испанский. 

o Тагальский. 

o Вьетнамский. 

Если изза инвалидности или недостаточного знания английского языка вам трудно 
разбираться в информации, которую мы вам сообщаем, вы можете подать жалобу в 
программу Medicare. Телефон программы Medicare 1800MEDICARE  (18006334227). 
Звонить в программу Medicare можно круглосуточно и без выходных. Если вы пользуетесь 
линией TTY, звоните по телефону 18774862048. Если вы хотите узнать о том, как подать 
жалобу в программу MediCal, позвоните в наш отдел обслуживания, телефон  
18554643571 (TTY: 711). Линия работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00. 
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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 una manera que usted pueda comprender, llame al 
Departamento de Servicios al Afiliado. Nuestro plan cuenta con personas que pueden 
responder a sus preguntas en varios idiomas.  

También podemos proporcionarle material en otros idiomas, además del inglés, y en distintos 
formatos como en braille, en audio o en letra grande. Si desea que 
Health Net Cal MediConnect siempre le envíe los materiales informativos para afiliados en otros 
formatos, como en braille o en letra grande, o en un idioma que no sea inglés, comuníquese con 
el Departamento de Servicios al Afiliado. Dígale al representante que desea realizar una solicitud 
permanente para que siempre le envíen los materiales informativos para afiliados en otro formato 
o idioma.    

También puede obtener este manual en forma gratuita en los siguientes idiomas llamando 
al Departamento de Servicios al Afiliado al 18554643571 (TTY: 711), de lunes a 
viernes, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m: 

o Árabe  

o Armenio  

o Camboyano 

o Chino 

o Farsi 

o Coreano 

o Ruso 

o Español 

o Tagalo 

o Vietnamita 

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 1800MEDICARE (18006334227). Puede llamar las 
24 horas del día, los 7 días de la semana. Los usuarios de TTY deben llamar al    
18774862048. Si desea información sobre cómo presentar una queja ante MediCal, 
comuníquese con el Departamento de Servicios al Afiliado al 18554643571 (TTY: 711), 
de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. 
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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 hilingin sa 
Health Net Cal MediConnect na patuloy kang padalhan ng mga materyales para sa 
miyembro na nasa iba pang mga format, tulad ng braille o malalaking letra, o nang nasa 
wika maliban sa Ingles, mangyaring makipagugnayan sa Member Services. Sabihin sa 
Member Services na gusto mong maglagay ng patuloy na kahilingan para palaging 
makakuha ng mga materyales na nasa altenatibong format o wika.    

Maaari mo ring makuha ang handbook na ito sa mga sumusunod na wika nang libre sa 
pamamagitan lang ng pagtawag sa Member Services sa 18554643571 (TTY: 711), 
Lunes hanggang Biyernes, 8:00 a.m. 8:00 p.m: 

o Arabic  

o Armenian  

o Cambodian 

o Chinese 

o Farsi 

o Korean 

o Russian 

o Espanyol 

o Tagalog 

o Vietnamese 

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 1800MEDICARE (18006334227). Maaari kang tumawag nang 24 na 
oras sa isang araw, pitong araw sa isang linggo. Dapat tawagan ng mga gumagamit ng 
TTY ang 18774862048. Para sa impormasyon sa paghahain ng reklamo sa MediCal, 
mangyaring makipagugnayan sa Member Services sa 18554643571 (TTY: 711), Lunes 
hanggang Biyernes, 8:00 a.m. hanggang 8:00 p.m. 
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18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 216 ? 

 

Chúng tôi phải cho quý vị biết về các phúc lợi trong chương trình và quyền của quý vị theo 
cách mà quý vị có thể hiểu được. Chúng tôi phải cho quý vị biết về các quyền của quý vị vào 
mỗi năm mà quý vị tham gia chương trình của chúng tôi. 

Để nhận thông tin theo cách thức quý vị có thể hiểu được, hãy gọi cho bộ phận Dịch Vụ 
Thành Viên. Chương trình của chúng tôi có những người có thể trả lời các câu hỏi của 
quý vị bằng các ngôn ngữ khác nhau.  

Chương trình của chúng tôi cũng cung cấp cho quý vị tài liệu bằng các ngôn ngữ khác 
ngoài tiếng Anh và ở các định dạng như bản in khổ lớn, chữ nổi braille, hoặc bản âm 
thanh. Nếu quý vị muốn Health Net Cal MediConnect phải liên tục gửi cho quý vị các tài 
liệu dành cho thành viên bằng định dạng khác, như chữ nổi braille hoặc bản in khổ lớn 
hoặc bằng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, vui lòng liên lạc với Dịch Vụ Thành Viên. Cho 
Dịch Vụ Thành Viên biết quý vị muốn yêu cầu lâu dài rằng quý vị phải luôn nhận được tài 
liệu của quý vị bằng định dạng hoặc ngôn ngữ khác.  

Quý vị cũng có thể nhận sổ tay này miễn phí bằng các ngôn ngữ dưới đây chỉ cần gọi đến 
Dịch Vụ Thành Viên theo số 18554643571 (TTY: 711), Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ 
sáng đến 8 giờ tối: 

o Tiếng Ả Rập  

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 Việt 

Nếu quý vị đang gặp khó khăn với việc tiếp nhận thông tin từ chương trình của chúng tôi 
do các vấn đề về ngôn ngữ hoặc do khuyết tật và quý vị muốn nộp đơn khiếu nại, hãy gọi 
cho Medicare theo số 1800MEDICARE (18006334227). Quý vị có thể gọi 24 giờ một 
ngày, bảy ngày một tuần. Người dùng TTY cần gọi số 18774862048. Để biết thông tin 
về cách nộp đơn khiếu nại cho MediCal, vui lòng liên lạc bộ phận Dịch Vụ Thành Viên 
theo số điện thoại 18554643571 (TTY: 711), Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 
8 giờ tối. 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 8៖ សិទ ិ និងទនំួលខុស្រត វរបស់េលកអ ក 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 217 ? 

 

្របសិនេបេលកអ កកំពុងមានប  ជាមយួករទទួលបានពត័ម៌ានពីគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ េដយសរែតប  ភាស 

ឬពិករភាព េហយេលកអ កចងេ់រៀបចំបណ ឹ ង សូមេហទូរស័ព េទកន ់Medicare តមរយៈេលខ 

1800MEDICARE (18006334227)។ េលកអ កអចេហទូរស័ព  24 េម៉ាងក ុងមយួៃថ  7 ៃថ ក ុងមយួ

សបា ហ៍។ អ កេ្រប្របាស់ TTY គួរេហេទកនេ់លខ 18774862048។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានស ីអំពីករដក ់

ពក្យបណ ឹ ងជាមយួ MediCal សូមទកទ់ងមកកនេ់សវបេ្រមសមាជិកតមរយៈេលខ 18554643571 

(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 គឺឥតគិតៃថ ។  

B. ករទទួលខុស្រត វរបស់េយងខ ុ ំគឺ ធានាថាេលកអ កទទួលបាននូវេសវកម  

និងឱសថែដល្រត វបានធានាទនេ់ពលេវល 

្របសិនេបេលកអ កមនិអចទទួលបានករណាតជួ់បទនេ់ពលេវលេដម្បទីទួលេសវកម ែដលមានករធានារ៉បរ់ង 

េហយេវជ បណ ិ តរបស់េលកអ កមនិគិតថាេលកអ កអចរងច់បំានយូរជាងេនះស្រមាបក់រណាតជួ់ប េនាះេលកអ ក

អចេហទូរសព មកកន្់រកសួងេសវបេ្រមសមាជិក Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 

18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 

េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិ 

េនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ េហយពួកេគអចជួយ េលកអ កបាន។ ្របសិនេបេលកអ កមនិអច

ទទួលបានេសវកម នានា េនក ុងចំនួនេពលេវលសម្រសបេទ េយងខ ុ ំ្រត វែតបង្់របាកស់្រមាបក់រែថទេំ្រកបណា ញ។  

ក ុងនាមជាសមាជិកមា កៃ់នគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ៖ 

• េលកអ កមានសិទ ិេ្រជសេរ សអ កផ ល់េសវែថទបំឋម (PCP) មា កេ់នក ុងបណា ញេយងខ ុ ំ។ អ កផ ល់េសវ 
ែថទកំ ុងបណា ញ គឺជាអ កផ ល់េសវែថទែំដលេធ ករជាមយួេយងខ ុ ំ។ េលកអ កអចែស ងរកពត័ម៌ានបែន ម 
អំពីករេ្រជសេរ ស PCP េនក ុងជំពូកទី 3 

o េហេទេសវបេ្រមសមាជិក ឬេមលេនក ុងប  ីអ កផ ល់េសវែថទ ំនិងឱសថស ន េដម្បែីស ងយល់បែន ម 

អំពីបណា ញអ កផ ល់េសវែថទ ំនិងដឹងថាេវជ បណ ិ តណាែដលកំពុងទទួលយកអ កជំងឺថ ីៗ។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 8៖ សិទ ិ និងទនំួលខុស្រត វរបស់េលកអ ក 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 218 ? 

 

•  ស ីមានសិទ ិេទរកអ កឯកេទសខងសុខភាពរបស់ ស ីេដយមនិចបំាចប់  ូ នបន ។ ករប  ូ នបន គឺជាករ 
អនុមត័ពី PCP របស់េលកអ កេដម្បរីកេមលនរណាមា កែ់ដលមនិែមនជា PCP របស់េលកអ ក។  

• េលកអ កមានសិទ ិទទួលបានេសវកម នានាែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ង ពីអ កផ ល់េសវែថទកំ ុងបណា ញ េន

ក ុងអំឡុងចំនួនេពលេវលសម្រសប។ 

o េនះ រមួមានសិទ ិទទួលបានេសវកម ទនេ់ពលេវលពី្រគ េពទ្យឯកេទសនានា។ 

• េលកអ កមានសិទ ិទទួលបានេសវកម  ឬករែថទសំេ ង ះបនា ន ់ែដល្រត វករបនា នេ់ដយមនិចបំាចម់ានករ

ឯកភាពជាមុន។ 

• េលកអ កមានសិទ ិទទួលបានករផ តផ់ ងឱ់សថរបស់េលកអ កេទតមេវជ ប   េនឱសថស នក ុងបណា ញ

ណាមយួរបស់េយងខ ុ ំេដយគា នករពន្យោរេពលយូរ។ 

• េលកអ កមានសិទ ិដឹងពីេពលែដលេលកអ កអចជួបពិេ្រគាះជាមយួអ កផ ល់េសវេ្រកបណា ញណាមា កប់ាន។ 

េដម្បែីស ងយល់អំពីអ កផ ល់េសវេ្រកបណា ញ សូមេមលជំពូកទី3។ 

• េនេពលែដលេលកអ កចូលរមួក ុងគេ្រមាងេយងខ ុ ំជាេលកដំបូង េលកអ កមានសិទ ិរក្សោទុកអ កផ ល់េសវកម 

បច ុប្បន របស់េលកអ ក និងករអនុ  តទទួលេសវរហូតដល់ 12 ែខ ្របសិនេប្រគបេ់ទតមលក ខណ ជាក ់

លកម់យួចំនួនបាន។ េដម្បែីស ងយល់បែន ម អំពីករបន ជួបអ កផ ល់េសវែថទរំបស់េលកអ ក និងករ

អនុ  តទទួលេសវ សូមេមលជំពូកទី 1។ 

• េលកអ កមានសិទិ ទទួលបានករែថទែំដលដឹកនាបំង បខ់ ួនឯង េដយមានជំនួយពី្រក មែថទ ំនិងអ កស្រមប

ស្រម លករែថទរំបស់េលកអ ក។ 

ជំពូកទី 9 ្របាបពី់អ ីែដលេលកអ កអចេធ បាន ្របសិនេបេលកអ កគិតថា េលកអ កមនិទទួលបានេសវកម  ឬឱសថ

របស់េលកអ កេនក ុងអំឡុងចំនួនេពលេវលសម្រសបេទេនាះ។ ជំពូកទី 9 ក្៏របាបេ់លកអ កពីអ ីែដលេលកអ កអចេធ 
ផងែដរ ្របសិនេបេយងខ ុ ំបានបដិេសធករធានារ៉បរ់ងស្រមាបេ់សវកម  ឬឱសថរបស់េលកអ ក េហយេលកអ កមនិ

យល់្រសបនឹងេសចក ីស្រមចរបស់េយងខ ុ ំ។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 8៖ សិទ ិ និងទនំួលខុស្រត វរបស់េលកអ ក 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 219 ? 

 

C. ករទទួលខុស្រត វរបស់េយងខ ុ ំេដម្បកីរពរពត័ម៌ានអំពីសុខភាពផា ល់ខ ួនរបស់េលកអ ក 

(PHI) 

េយងខ ុ ំករពរពត័ម៌ានសុខភាពផា ល់ខ ួនរបស់េលកអ ក (PHI) តមករេស សំុពីច្បោបស់ហពន័  និងរដ ។ 

PHI របស់េលកអ ករមួប  ូ លទងំពត័ម៌ានែដលេលកអ កបានផ ល់ឲ្យេយងខ ុ ំេនេពលេលកអ កបានចុះេឈ ះក ុង 

គេ្រមាងេនះ។ វករ៏មួមាន កំណត្់រតេវជ ស ស របស់េលកអ ក និងពត័ម៌ានេវជ ស ស  និងសុខភាពេផ្សងេទៀតផងែដរ។ 

េលកអ កមានសិទ ិទទួលបានពត័ម៌ាន និងេដម្ប្ីរគប្់រគងរេបៀបេ្រប្របាស់ PHI របស់ខ ួន។ េយងខ ុ ំផ ល់េសចក ីជូន 

ដំណឹងជាលយលក ណ៍អក្សរែដល្របាបេ់លកអ កអំពីសិទ ិទងំេនះ េហយពន្យល់ផងែដរពីរេបៀបែដលេយងខ ុ ំករពរ 

ឯកជនភាពៃន PHI របស់េលកអ ក។ ករជូនដំណឹងេនះ េហថា «ករជូនដំណឹងពីករអនុវត ឯកជនភាព»។ 

C1. វធិីែដលេយងខ ុ ំករពរ PHI របស់េលកអ ក 

េយងខ ុ ំ្របាកដថា មនុស្សែដលគា នករអនុ  ត មនិេមល ឬផា ស់ប ូរកំណត្់រតរបស់េលកអ កេឡយ។ 

ក ុងស នភាពភាគេ្រចន េយងខ ុ ំមនិផ ល់ PHI របស់េលកអ កេទកនអ់ កែដលមនិែថទ ំឬបង្់របាកស់្រមាបក់រែថទំ

េលកអ កេឡយ។ ្របសិនេបេយងខ ុ ំផ ល់ពត័ម៌ានែមន េនាះេយងខ ុ ំត្រម វឲ្យទទួលករអនុ  តជាលយលក ណ៍អក្សរ

ពីេលកអ កជាមុនសិន។ ករអនុ  តជាលយលក ណ៍អក្សរអចផ ល់ជូនេដយេលកអ ក ឬេដយនរណាមា កែ់ដល

មានអំណាចែផ កច្បោប ់ក ុងករសេ្រមចចិត ជំនួសេលកអ ក។ 

មានករណីមយួចំនួន េនេពលែដលេយងខ ុ ំមនិចបំាច្់រត វទទួលករអនុ  តជាលយលក ណ៍អក្សររបស់េលកអ ក

ជាមុន។ ករណីេលកែលងទងំេនះ ្រត វបានអនុ  ត ឬត្រម វេដយច្បោប។់ 

• េយងខ ុ ំចបំាចត់្រម វឲ្យបេ  ញ PHI េទភា កង់ររដ ភបិាលែដលកំពុងពិនិត្យេមលគុណភាពៃនករ 

ែថទរំបស់េយងខ ុ ំ។ 

• េយងខ ុ ំចបំាច្់រត វបេ  ញ PHI តមដីកបង បរ់បស់តុលករ។ 

• េយងត្រម វឲ្យផ ល់ PHI របស់េលកអ កដល់ Medicare។ ្របសិនេប Medicare បេ  ញ PHI 

របស់េលកអ កស្រមាបក់រ្រសវ្រជាវ ឬករេ្រប្របាស់េផ្សងេទៀត វនឹងេធ េឡងេដយេយាងេទតមច្បោប់

សហពន័ ។ ្របសិនេបេយងខ ុ ំែចករែំលកពត័ម៌ានរបស់េលកអ កជាមយួ MediCal វកនឹ៏ង្រត វបានេធ  

េឡងផងែដរេដយេយាងេទតមច្បោបស់ហពន័  និងច្បោបរ់បស់រដ ។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 8៖ សិទ ិ និងទនំួលខុស្រត វរបស់េលកអ ក 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 220 ? 

 

C2. េលកអ កមានសិទ ិេមលកំណត្់រតេវជ ស ស របស់េលកអ ក 

• េលកអ កមានសិទ ិេមលកំណត្់រតេវជ ស ស របស់ខ ួន និងទទួលបានសំេណច្បោបកំ់ណត្់រតរបស់េលកអ ក

មយួច្បោប។់ េយងខ ុ ំ្រត វបានអនុ  តឲ្យគិតៃថ ថតចម ងកំណត្់រតេវជ ស ស របស់េលកអ ក។ 

• េលកអ កមានសិទ ិេស សំុឲ្យេយងខ ុ ំេធ បច ុប្បន ភាព ឬែកត្រម វកំណត្់រតេវជ ស ស របស់េលកអ ក។ ្របសិនេប
អ កេស សំុេយងខ ុ ំឲ្យេធ ែបបេនះេនាះ េយងខ ុ ំនឹងេធ ករជាមយួអ កផ ល់េសវែថទសុំខភាពរបស់េលកអ ក េដម្ប ី
សេ្រមចថាេតករផា ស់ប ូរនានាគួរែតេធ េឡង ឬយ៉ាងណា។ 

• េលកអ កមានសិទ ិដឹងអំពី និងរេបៀបែដល PHI របស់អ ក្រត វបានែចករែំលកជាមយួអ កដៃទ។ 

្របសិនេបេលកអ កមានចម ល់ឬករ្រព យបារម អំពីភាពឯកជនៃន PHI របស់ខ ួនសូមទូរស័ព េទកនេ់សវបេ្រមសមាជិក។  

េសចក ីជូនដំណឹងអំពីករអនុវត េគាលករណ៍ឯកជនភាពមានេនក ុងជំពូកទី 11 ែផ កទី H។ 

D. ករទទួលខុស្រត វរបស់េយងខ ុ ំក ុងករផ ល់ពត័ម៌ានអំពីគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ 

អ កផ ល់េសវបណា ញរបស់េយងខ ុ ំ និងេសវកម រ៉បរ់ងរបស់េលកអ ក 

ក ុងនាមជាសមាជិកមា ករ់បស់ Health Net Cal MediConnect េលកអ កមានសិទ ិទទួលពត័ម៌ានពីេយងខ ុ ំ។ ្របសិន

េបេលកអ កមនិេចះនិយាយភាសអងេ់គ សេទ េយងខ ុ ំមានេសវកម បកែ្រប េដម្បេីឆ យនូវរល់សំណួរណាមយួែដល

េលកអ កអចមានអំពីគេ្រមាងសុខភាពរបស់េយងខ ុ ំ។ េដម្បទីទួលបានអ កបកែ្រប សូមទូរស័ព មកេលខ 

18554643571 (TTY: 711) ពីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់ 8 យប ់ចបពី់ៃថ ចន័  ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 

េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ ក 

វញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ េនះ គឺជាេសវឥតគិតៃថ ស្រមាបេ់លកអ ក។ េលកអ ក កអ៏ចទទួលបានេសៀវេភែណនាេំនះ 

េដយឥតគិតៃថ ជាភាសេផ្សងៗដូចខងេ្រកម៖ 

• ភាសអរ៉ប ់

• ភាសអេមនី 

• ភាសែខ រ 

• ភាសចិន 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 8៖ សិទ ិ និងទនំួលខុស្រត វរបស់េលកអ ក 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 221 ? 

 

• ភាសហ សីុ 

• ភាសកូេរ ៉

• ភាសរសុ្ស ី

• ភាសេអស្បោញ៉ 

• ភាសតកឡក 

• ភាសេវៀតណាម 

េយងខ ុ ំកអ៏ចផ ល់ពត័ម៌ានជូនេលកអ កជាអក្សរេបាះពុម ធំៗ អក្សរស្រមាបជ់នពិករែភ ក ឬជាសំេឡងផងែដរ។  

្របសិនេបេលកអ កចងប់ានពត័ម៌ានអំពីចំណុចណាមយួខងេ្រកម សូមេហទូរសព េ័ទកនេ់សវបេ្រមសមាជិក: 

• រេបៀបេ្រជសេរ សឬផា ស់ប ូរគេ្រមាង 

• គេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំរមួមាន: 

o ពត័ម៌ានហិរ  វត ុ 

o េតេយងខ ុ ំ្រត វបានវយតៃម ដកព់ិន ុេដយសមាជិកគេ្រមាងយ៉ាងដូចេម ច 

o ចំនួនបណ ឹ ងឧទ រណ៍ែដលដកេ់ដយសមាជិក 

o រេបៀបក ុងករចកេចញពីគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ 

• អ កផ ល់េសវែថទកំ ុងបណា ញ និងឱសថស នក ុងបណា ញរបស់េយងខ ុ ំរមួមាន៖ 

o រេបៀបេ្រជសេរ ស ឬផា ស់ប ូរអ កផ ល់េសវកម ែថទសុំខភាពបឋម 

o លក ណៈសម្បត ិរបស់អ កផ ល់េសវ និងឱសថស នរបស់េយងខ ុ ំ 

o រេបៀបែដលេយងខ ុ ំបងៃ់ថ អ កផ ល់េសែថទកំ ុងបណា ញរបស់េយងខ ុ ំ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 8៖ សិទ ិ និងទនំួលខុស្រត វរបស់េលកអ ក 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 222 ? 

 

• េសវកម  និងឱសថែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ង និងអំពីច្បោបែ់ដលេលកអ ក្រត វែតអនុវត  រមួទងំ: 

o េសវកម  និងឱសថែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ងេដយគេ្រមាងេយងខ ុ ំ 

o ែដនកំណតស់្រមាបក់រធានារ៉បរ់ង និងឱសថរបស់េលកអ ក 

o វធិាននានាែដលេលកអ ក្រត វែតអនុវត តម េដម្បទីទួលបានេសវកម និងឱសថែដល្រត វបាន

ករធានារ៉បរ់ង 

• េហតុអ ីបានជាអ ីមយួមនិ្រត វបានធានារ៉បរ់ង និងអ ីែដលេលកអ កអចេធ បានអំពីវ រមួទងំករសួរេយងខ ុ ំអំពី: 

o សរេសរជាលយលក ណ៍អក្សរថាេហតុអ ីបានជាអ ីមយួមនិ្រត វបានធានារ៉បរ់ង 

o ផា ស់ប ូរនូវករសេ្រមចចិត ែដលេយងខ ុ ំបានេធ េហយ 

o បង្់របាកេ់ទេលវកិយ័ប្័រតែដលេលកអ កមាន 

E. អសមត ភាពរបស់អ កផ ល់េសវែថទកំ ុងបណា ញេដម្បេីចញវកិ យប្រតឲ្យេលកអ កផា ល់ 

េវជ បណ ិ ត មន ីរេពទ្យ និងអ កផ ល់េសវេផ្សងេទៀតេនក ុងបណា ញេយងខ ុ ំ មនិអចេធ ឲ្យេលកអ កបងៃ់ថ ស្រមាប់

េសវកម ែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ងេនាះេឡយ។ ពួកេគ កម៏និអចគិត្របាកពី់េលកអ ក ្របសិនេបេយងខ ុ ំបង្់របាក់

តិចជាងអ ីែដលេលកអ កផ ល់េសវកម គិត្របាកេ់នាះែដរ។ េដម្បែីស ងយល់់ពីអ ីែដល្រត វេធ  ្របសិនេបអ កផ ល់េសវ

ែថទកំ ុងបណា ញព្យោយាមគិត្របាកពី់េលកអ កស្រមាបេ់សវកម ែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ង សូមេមលជំពូកទី 7។ 

F. សិទ ិរបស់េលកអ កេដម្បចីកេចញពី គេ្រមាង Cal MediConnect របស់េយងខ ុ ំ  

គា ននរណាមា កអ់ចបង ំឲ្យេលកអ កបន េនក ុងគេ្រមាងេយងខ ុ ំបានេឡយ ្របសិនេបេលកអ កមនិចងេ់នាះ។  

• េលកអ កមានសិទ ិទទួលបានេសវកម ែថទសុំខភាពរបស់េលកអ កេស រែតទងំអស់ តមរយៈ Original 

Medicare ឬ គេ្រមាង Medicare Advantage។  

• េលកអ កអចទទួលបានអត ្របេយាជនឱ៍សថ្រត វករេវជ ប   Medicare Part D របស់អ ក ពីគេ្រមាង

ឱសថ្រត វករេវជ ប   ឬពីគេ្រមាង Medicare Advantage។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 8៖ សិទ ិ និងទនំួលខុស្រត វរបស់េលកអ ក 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 223 ? 

 

• សូមេមលជំពូក 10 សំរបព់ត័ម៌ានបែន មអំពីថាេតេពលណាេលកអ កអចចូលរមួក ុងគេ្រមាងថ ីៃនឱសថ 

Medicare Advantage ឬឱសថតមេវជ ប  ។ 

• អត ្របេយាជន ៍MediCal របស់េលកអ កនឹងបន ផ ល់ជូន តមរយៈ Health Net Community Solutions, 

Inc. លុះ្រតែតេលកអ កេ្រជសេរ សគេ្រមាងេផ្សងេទៀតែដលមានេនក ុងេខនធីេនះ។ 

G. សិទ ិរបស់េលកអ កក ុងករសេ្រមចចិត អំពីករែថទសុំខភាពរបស់ខ ួន 

G1. សិទ រិបស់េលកអ កេដម្បដីងឹអំពីជេ្រមសៃនករព្យោបាលរបស់េលកអ ក និងករេធ ករសេ្រមចចិត អពំីករ 

ែថទសុំខភាពរបស់ខ ួន 

េលកអ កមានសិទ ិទទួលបានពត័ម៌ានេពញេលញ ពីេវជ បណ ិ តអ ក និងអ កផ ល់េសវកម ែថទសុំខភាពេផ្សងេទៀត

េនេពលេលកអ កទទួលេសវកម នានា។ អ កផ ល់េសវកម របស់េលកអ ក្រត វពន្យល់ពីសភាពជំងឺ 

និងជេ្រមសករព្យោបាលរបស់េលកអ កេនក ុងរេបៀបមយួែដលេលកអ កអចយល់បាន។ េលកអ កមានសិទ ិេដម្ប៖ី 

• ដឹងពីជេ្រមសរបស់េលកអ ក។ េលកអ កមានសិទ ិដឹងពី្របេភទៃនករព្យោបាលទងំអស់។ 

• ដឹងពីករ្របឈមនានា។ េលកអ កមានសិទ ិដឹងពីករ្របឈមណាមយួែដលពកព់ន័ ។ េគ្រត វ្របាបអ់ កជាមុន 

្របសិនេបេសវ ឬករព្យោបាលណាមយួ គឺជាែផ កៃនករពិេសធន្៍រសវ្រជាវ។ េលកអ កមានសិទ ិបដិេសធ

ករព្យោបាលលក ណៈពិេសធនេ៍នះ។ 

• ទទួលគំនិតទី ២។ េលកអ កមានសិទ ិជួបពិេ្រគាះជាមយួេវជ បណ ិ តមយួេផ្សងេទៀត មុនេពលសេ្រមចចិត េលករ

ព្យោបាល។ 

• និយាយថា «េទ។» េលកអ កមានសិទ ិបដិេសធករព្យោបាលណាមយួបាន។ េនះ រមួមានសិទ ិក ុងករចកេចញ

ពី មន ីរេពទ្យ ឬមន ីរេវជ ស ស ដៃទេផ្សងេទៀត េបេទះបីជាេវជ បណ ិ តរបស់េលកអ កឲ្យឱវទេលកអ កមនិឲ្យ

ចកេចញកេ៏ដយ។ េលកអ កកម៏ានសិទ ិឈបេ់្របឱសថែដល្រត វបានេចញេវជ ប  ឲ្យអ កផងែដរ។ ្របសិនេប
អ កបដិេសធករព្យោបាល ឬឈបេ់្របឱសថេចញេវជ ប   អ កនឹងមនិ្រត វដកេចញពីគេ្រមាងេយងខ ុ ំេឡយ។ 

ប៉ុែន ្របសិនេបអ កបដិេសធករព្យោបាល ឬឈបេ់្របឱសថេនាះ េលកអ កទទួលយកទំនួលខុស្រត វេពញេលញ

ចំេពះអ ីែដលេកតេឡងមកេលរបូអ ក។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 8៖ សិទ ិ និងទនំួលខុស្រត វរបស់េលកអ ក 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 224 ? 

 

• សំុឲ្យេយងខ ុ ំពន្យល់ពីមូលេហតុែដលអ កផ ល់េសវមយួបានបដិេសធករែថទ។ំ េលកអ កមានសិទ ិទទួលបាន

ករពន្យល់ពីេយងខ ុ ំ ្របសិនេបអ កផ ល់េសវែថទបំដិេសធករែថទែំដលអ កេជឿជាកថ់ា អ កគប្បទីទួលបាន។ 

• សំុឲ្យេយងខ ុ ំរ៉បរ់ងេលេសវកម  ឬឱសថែដល្រត វបានបដិេសធ ឬមនិ្រត វបានរ៉បរ់ង។ េនះេហថាករេធ េសចក ី
សេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង។ ជំពូកទី9 ្របាបពី់វធីិេស សំុគេ្រមាងេដម្បេីធ ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង។ 

G2. សិទ រិបស់េលកអ កក ុងករនិយាយអ ីែដលេលកអ កចងឲ់្យេកតេឡង្របសិនេបេលកអ កមនិអចេធ  

ករសេ្រមចចតិ ែថទសុំខភាពេដយខ ួនឯង 

េពលខ ះ មនុស្សមនិអចេធ ករសេ្រមចចិត ពីករែថទសុំខភាពស្រមាបខ់ ួនពួកេគបានេឡយ។ មុននឹងករណីេនះ 

េកតេឡងចំេពះេលកអ ក អ កអច៖ 

• បំេពញែបបបទជាលយលក ណ៍អក្សរេដម្បផី ល់សិទ ិឲ្យនរណាមា កក់ ុងករសេ្រមចេលករែថទសុំខភាពជំនួស

េលកអ ក។ 

• ផ ល់ករែណនាជំាលយលក ណ៍អក្សរដល់េវជ បណ ិ តេលកអ ក អំពីវធីិែដលេលកអ កចងឲ់្យពួកេគចតែ់ចង

ករែថទសុំខភាពរបស់េលកអ ក ្របសិនេបអ កមនិអចេធ ករសេ្រមចឲ្យខ ួនឯង។ 

ឯកសរច្បោបែ់ដលអ កអចេ្របេដម្បផី ល់ករែណនារំបស់េលកអ ក េហថាករែណនាជំាមុន។ ករែណនាជំាមុន

មានេ្រចន្របេភទ និងមានេឈ ះខុសៗគា ។ ឧទហរណ៍ ដូចជាពក្យបណា ំេពលេនរស់ និងសិទ ិអំណាចរបស់េមធាវ ី
ស្រមាបក់រែថទសុំខភាព។ 

អ កមនិចបំាចេ់្រប្របាស់ករែណនាជំាមុនេនាះេទ ប៉ុែន អ កអចេ្រប្របាស់វបាន ្របសិនេបអ កចងេ់ធ េនាះ។ 

ខងេ្រកមេនះ គឺជាអ ីែដលេលកអ ក្រត វអនុវត តម ៖ 

• យកទ្រមងែ់បបបទ។ េលកអ កអចយកទ្រមងែ់បបបទពីេវជ បណ ិ តេលកអ ក េមធាវ ីទីភា កង់រេសវែផ កច្បោប ់

ឬបុគ លិកសង មកិច ។ អង ភាពែដលផ ល់ពត័ម៌ានដល់អ កទងំឡាយអំពី Medicare ឬ MediCal ដូចជា 

HICAP (កម វធីិគា្ំរទករ្របឹក្សោេយាបល់ និងធានារ៉បរ់ងសុខភាព) កអ៏ចមានទ្រមងែ់បបបទេសចក ីបង ប ់

ជាមុនផងែដរ។  

• បំេពញ រចួចុះហត េលខេលទ្រមងែ់បបបទេនះ។ ទ្រមងែ់បបបទេនះ គឺជាឯកសរច្បោប។់ េលកអ កគួរែត 

ពិចរណារកេមធាវឲី្យជួយ េរៀបចំវ។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 8៖ សិទ ិ និងទនំួលខុស្រត វរបស់េលកអ ក 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 225 ? 

 

• ផ ល់ឯកសរថតចម ង េទមនុស្សែដល្រត វដឹងអំពីវ។ េលកអ កគួរផ ល់ទ្រមងែ់បបបទមយួច្បោប ់ដល់

េវជ បណ ិ តអ ក។ េលកអ ក កគួ៏រែតផ ល់មយួច្បោប ់ដល់បុគ លែដលអ កដកេ់ឈ ះជាមនុស្សមា ក ់េដម្បេីធ ករ

សេ្រមចចិត ជំនួសេលកអ ក។ េលកអ កកអ៏ចនឹងចងផ់ ល់ច្បោបច់ម ងេនះដល់មតិ ភក័ ិជិតស ិទ  ឬសមាជិក

្រគ សរផងែដរ។ ្រត វ្របាកដថា ច្បោបថ់តចម ងមយួច្បោប្់រត វបានរក្សោទុកេនផ ះ។ 

• ្របសិនេបេលកអ ក្រត វចូលស្រមាកក ុងមន ីរេពទ្យ េហយេលកអ កមានករែណនាជំាមុនេដយមាន

ចុះហត េលខេនាះ សូមយកវមយួច្បោបេ់ទមន ីរេពទ្យ។ 

o មន ីរេពទ្យនឹងសកសួរអ កថាេត េលកអ កមានែបបបទែណនាជំាមុនែដលមានចុះហត េលខឬអត ់ 

េហយថាេតេលកអ កមានយកវមកជាមយួេទ។ 

o ្របសិនេបេលកអ កមនិបានចុះហត េលខេលទ្រមងែ់បបបទេសចក ីបង បជ់ាមុនេទ មន ីរេពទ្យមានទ្រមង ់

ែបបបទ េហយនឹងសួរថាេតអ កចងចុ់ះហត េលខឬអត។់ 

្រត វចងចថំា វជាជេ្រមសរបស់េលកអ ក ក ុងករបំេពញករែណនាជំាមុនឬអតេ់នាះ។ 

G3. អ ែីដល្រត វេធ  ្របសិនេបករែណនារំបស់េលកអ កមនិ្រត វបានអនុវត តម 

្របសិនេបេលកអ កមានករែណនាជំាមុនែដលមានចុះហត េលខ េហយេលកអ កេជឿជាកថ់ា េវជ បណ ិ ត ឬមន ីរេពទ្យ

មនិបានអនុវត  តមករែណនាេំនក ុងឯកសរេនះ េលកអ កអចដកព់ក្យបណ ឹ ងជាមយួករយិាល័យសិទ ិពលរដ ក ុង

មូលដ នរបស់អ កបាន។ 

ករយិាល័យសិទ ិសីុវលិ 

្រកសួងសុខភបិាល និងមនុស្សស ស សហរដ អេមរកិ 

90 7th Street, Suite 4100 

San Francisco, CA 94103 

េលខទូរសព គឺ 18003681019 (TDD: 18005377697)។  



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 8៖ សិទ ិ និងទនំួលខុស្រត វរបស់េលកអ ក 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 226 ? 

 

H. សិទ ិរបស់េលកអ កក ុងករេធ ពក្យបណ ឹ ងេហយសំុឲ្យេយងខ ុ ំេធ ករពិចរណាេឡងវញិ 

អំពីករសេ្រមចចិត ែដលេយងខ ុ ំបានេធ  

ជំពូកទី 9 ្របាបពី់អ ីែដលអ កអចេធ បាន ្របសិនេបអ កមានប   ឬកង ល់ណាមយួអំពីេសវកម ឬករែថទែំដល

មានករធានារ៉បរ់ងរបស់អ ក។ ឧទហរណ៍ អ កអចេស សំុឲ្យេយងខ ុ ំេធ ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង ដកប់ណ ឹ ង

ឧទ រណ៍េដម្បផីា ស់ប ូរករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង ឬប ឹងតវ៉។ 

េលកអ កមានសិទ ិទទួលបានពត័ម៌ានអំពីបណ ឹ ងឧទ រណ៍ និងករប ឹងតវ៉ែដលសមាជិកេផ្សងេទៀតបានេធ េឡងចំេពះ

គេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ។ េដម្បទីទួលបានពត័ម៌ានេនះ សូមទូរស័ព មកកនេ់សវកម សមាជិក។ 

H1. អ ីែដល្រត វេធ ្របសិនេបេលកអ កេជឿជាកថ់ា េលកអ កកំពុងទទួលរងភាពអយុត ិធម ៌ឬ 

េលកអ កចងទ់ទួលបានពត័ម៌ានបែន មស ីពីសិទ ិរបស់េលកអ ក 

្របសិនេបេលកអ កេជឿថា េលកអ កទទួលភាពអយុត ិធម ៌េហយវមនិែមនជាករេរ សេអងចំេពះេហតុផលនានា 

ែដលមានក ុងទំពរ័ 49 ឬ េលកអ កចងប់ានពត័ម៌ានបែន មស ីពីសិទ ិរបស់េលកអ ក េនាះេលកអ កអចទទួលបាន 

ជំនួយេដយទូរសព េទ៖ 

• េសវសមាជិក 

• កម វធីិតសូ៊មតិ និងផ ល់្របឹក្សោករធានារ៉បរ់ងសុខភាព(HICAP)៖) ស្រមាបព់ត័ម៌ានលម តិអំពីអង ភាពេនះ  

និងពីរេបៀបទំនាកទំ់នងអង ភាពេនះ សូមេមលជំពូកទី 2។ 

• កម វធីិ Cal MediConnect Ombuds។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានលម តិអំពីអង ភាពេនះ និងពីរេបៀបទំនាកទំ់នង

អង ភាពេនះ សូមេមលជំពូកទី 2។ 

• Medicare តមរយៈេលខ 1800MEDICARE (18006334227) 24 េម៉ាងក ុងមយួៃថ  7 ៃថ  

ក ុងមយួសបា ហ៍។ អ កេ្រប្របាស់ TTY គួរេហេទកនេ់លខ 18774862048។ (េលកអ កកអ៏ចអន 

ឬទញយក «សិទ ិ និងករករពររបស់ Medicare។» ែដលអចរកបានេន េគហទំពរ័ Medicare តមរយៈ 

https://www.medicare.gov/Pubs/pdf/11534MedicareRightsandProtections.pdf។ 

https://www.medicare.gov/Pubs/pdf/11534�Medicare�Rights�and�Protections.pdf


េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 8៖ សិទ ិ និងទនំួលខុស្រត វរបស់េលកអ ក 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 227 ? 

 

I. េលកអ កមានសិទ ិផ ល់េយាបល់អំពី សិទ ិជាសមាជិកនិងេគាលនេយាបាយទទួលខុស 

្រត វរបស់េយងខ ុ ំ 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ ឬករ្រព យបារម អំពីសិទ ិ និងករទទួលខុស្រត វ ឬ្របសិនេបេលកអ កមានសំណូមពរ

នានាេដម្បែីកលម េគាលនេយាបាយសិទ ិជាសមាជិក សូមែចករែំលកគំនិតរបស់េលកអ កជាមយួេយងខ ុ ំេដយ 

ទកទ់ងេសវបេ្រមសមាជិកតមរយៈេលខ 18554643571 (TTY: 711) ពី េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់ 8 យប ់ពីៃថ ចន័  

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

េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ 

J. ករវយតៃម បេច កវទិ្យោ ថ ីៗ និងមាន្រសប ់

បេច កវជិា ថ ីៗរមួាននីតិវធីិអនុវត ន ៍ឱសថ ផលិតផលជីវស ស ឬឧបករណ៍ថ ីៗែដល្រត វបានបេង តេឡងេដម្បពី្យោបាល 

ជំងឺឬលក ខណ ជាកល់កឬ់ជាករេ្របកម វធីិថ ីៗ ៃននីតិវធីិអនុវត ន ៍ែដលមាន្រសប ់ឱសថ ផលិតផលំជីវស ស  

និងឧបករណ៍េផ្សងៗ។ គេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំអនុវត តមករកំណតក់រធានារ៉បរ់ងេនថា កជ់ាតិ និងមូលដ នរបស់ 

Medicare េនេពលែដលអចអនុវត បាន។ 

 

ក ុងករណីពំុមានករសេ្រមចចុងេ្រកយស ីពីករធានារ៉បរ់ងរបស់ Medicare េនាះគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំវយតៃម 

បេច កវទិ្យោថ ីឬករអនុវត ថ ីៃនបេច កវទិ្យោែដលមាន្រសបេ់ដម្បបី  ូ លក ុងអត ្របេយាជនែ៍ដលអចអនុវត បាន 

េដម្បធីានាថាសមាជិកអចទទួលបាននូវករែថរក្សោ្របកបេដយសុវត ិភាព និង្របសិទ ភាព េដយេធ ករវយតំៃលយ៉ាង 

សំខនេ់លឯកសរេវជ ស ស ែដលបានចុះផ្សោយថ ីៗពីករពិនិត្យពិចយ័រមួទងំករពិនិត្យេឡងវញិតមែបប្របពន័  

ករពិេសធន្៍រគប្់រគងេដយៃចដន្យ ករសិក្សោជា្រក ម ករសិក្សោ្រគប្់រគងេលករណី្រសវ្រជាវ ករេធ េរគវនិិច យ័ែដល 

មានលទ ផលគួរឲ្យកតស់មា ល់ ែដលបង ញពីសុវត ិភាព និង្របសិទ ភាព និងករពិនិត្យេឡងវញិនូវេគាលករណ៍ែណនា ំ

ែផ កេលភស ុតង ែដល បានបេង តេឡងេដយអង ករជាតិ និងអជា ធរ ែដល្រត វបានទទួលស ល់។ គេ្រមាងរបស់េយង 

ខ ុ ំកពិ៏ចរណានូវមតិេយាបល់ ករផ ល់អនុសសន ៍និងករវយតៃម េដយ្រគ េពទ្យព្យោបាល សមាគមេវជ ស ស ែដល

ទទួលស ល់ជាទូេទទូទងំ្របេទស រមួទងំសង មជំនាញឯកេទស្រគ េពទ្យ ្រក មមតិឯកភាព ឬអង ករវយតៃម 

បេច កវទិ្យោ្រសវ្រជាវ ឬបេច កវទិ្យោែដលទទួលស ល់ជាលក ណៈជាតិរបាយករណ៍ និងករេបាះពុម ផ្សោយរបស់ភា កង់រ

រដ ភបិាលេផ្សងេទៀត (ឧទហរណ៍ដូចជា អហរ និងឱសថ រដ បាល (FDA), មជ្ឈមណ ល្រគប្់រគងជំងឺ (CDC), 

វទិ្យោស នជាតិសុខភាព (NIH) ជាេដម។  



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 8៖ សិទ ិ និងទនំួលខុស្រត វរបស់េលកអ ក 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 228 ? 

 

K. ករទទួលខុស្រត វរបស់េលកអ កក ុងនាមជាសមាជិកគេ្រមាង 

ក ុងនាមជាសមាជិកមា ករ់បស់គេ្រមាង អ កមានទំនួលខុស្រត វេធ អ ីែដល្រត វបានរយនាមខងេ្រកមេនះ។  

្របសិនេបអ កមានសំណួរណាមយួ សូមទូរស័ព មកកនេ់សវកម សមាជិក។ 

• សូមអនេសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក េដម្បែីស ងយល់ពីអ ីែដលទទួលបានករធានារ៉បរ់ង  

និងពីលក ខណ ែដលេលកអ ក្រត វអនុវត តម េដម្បទីទួលេសវ និងឱសថែដលមានករធានារ៉បរ់ង។ 

ស្រមាបព់ត័ម៌ានលម តិអំពីៈ 

o េសវែដលទទួលបានកររ៉បរ់ង សូមេមលជំពូកទី 3 និងទី 4។ ជំពូកទងំេនះ ្របាបអ់ កពីអ ី
ែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ង ពីអ ីែដលមនិ្រត វបានធានារ៉បរ់ង ពីវធិានអ ីែដលេលកអ ក្រត វអនុវត តម  

និងអ ីែដលអ ក្រត វបង្់របាក។់ 

o ឱសថែដល្រត វបានរ៉បរ់ង សូមេមលជំពូក 5 និង 6។ 

• ្របាបេ់យងខ ុ ំអំពីករធានារ៉បរ់ងេលឱសថ្រត វករេវជ ប   ឬសុខភាពណាមយួេផ្សងេទៀតែដលេលកអ កមាន។ 

េយងខ ុ ំ្រត វបានទមទរត្រម វឲ្យេធ ឲ្យ្របាកដថា េលកអ កកំពុងេ្រប្របាស់ជេ្រមសករធានារ៉បរ់ងទងំអស់របស់

អ ក េនេពលែដលេលកអ កទទួលបានករែថទសុំខភាព។  សូមទូរស័ព មកកនេ់សវបេ្រមសមាជិក 

្របសិនេបអ កមានករធានារ៉បរ់ងដៃទេផ្សងេទៀត។ 

• ្របាបេ់វជ បណ ិ តអ ក និងអ កផ ល់េសវែថទសុំខភាពេផ្សងេទៀតថា េលកអ ក្រត វបានចុះេឈ ះេនក ុងគេ្រមាង

របស់េយងខ ុ ំ។  សូមបង ញបណ័ សមា ល់សមាជិករបស់េលកអ ក េនេពលែដលេលកអ កទទួលេសវកម ឬ

ឱសថ។ 

• ជួយ េវជ បណ ិ តអ ក និងអ កផ ល់េសវែថទសុំខភាពេផ្សងេទៀត ក ុងករផ ល់ជូនអ កនូវករែថទដំល៏ បំផុត។ 

o ផ ល់ជូនពួកេគនូវពត័ម៌ានែដលពួកេគ្រត វករអំពីេលកអ ក និងសុខភាពេលកអ ក។ ែស ងយល់ឲ្យកនែ់ត

េ្រចនែដលអចរចួ អំពីប  សុខភាពរបស់េលកអ ក។ អនុវត តមគេ្រមាង និងករែណនាពីំករព្យោបាល

ែដលេលកអ ក និងអ កផ ល់េសវែថទរំបស់េលកអ កឯកភាពគា ។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 8៖ សិទ ិ និងទនំួលខុស្រត វរបស់េលកអ ក 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 229 ? 

 

o ្រត វ្របាកដថា េវជ បណ ិ តអ ក និងអ កផ ល់េសវែថទេំផ្សងេទៀតដឹងអំពីឱសថទងំឡាយ ែដលេលកអ ក

កំពុងេ្រប្របាស់។ េនះ រមួមានឱសថ្រត វករេវជ ប   ឱសថមនិ្រត វករេវជ ប   វតីមនី និងសរធាតុ

បំេពញបែន ម។ 

o ្របសិនេបអ កមានសំណួរណាមយួ ្រត វ្របាកដថា សួរ។ េវជ បណ ិ តអ ក និងអ កផ ល់េសវែថទេំផ្សងេទៀត 

្រត វពន្យល់អ ីតមវធីិែដលេលកអ កអចយល់បាន។ ្របសិនេបអ កសួរសំណួរ េហយអ កមនិយល់ពីចេម យ

េនាះ សូមសួរវម ងេទៀត។ 

• ្រត វពិចរណា។ េយងខ ុ ំរពឹំងថា ្រគបស់មាជិករបស់េយងខ ុ ំេគារពតមសិទ ិអ កជំងឺេផ្សងៗ។ េយងខ ុ ំ ករ៏ពឹំងថា

េលកអ កបង ញ ករេគារពេនក ុងករយិាល័យរបស់េវជ បណ ិ តអ ក មន ីរេពទ្យ និងករយិាល័យអ កផ ល់េសវ

ែថទេំផ្សងេទៀត។ 

• បង្់របាកចំ់េពះអ ីែដលអ កជំពក។់ ក ុងនាមជាសមាជិកមា ក ់អ ក្រត វទទួលខុស្រត វេលករបង្់របាកទ់ងំេនះ 

o បុព លភករធានារ៉បរ់ងរបស់ Medicare Part A និង Medicare Part B។ ស្រមាបស់មាជិក 

Health Net Cal MediConnect ភាគេ្រចនេស រទងំអស់ MediCal បងៃ់ថ ស្រមាបបុ់ព លភធានារ៉បរ់ង 

Part A និង Part B របស់េលកអ ក។ 

o ្របសិនេបេលកអ កមានករចូលរមួចំែណកក ុងករបងៃ់ថ ចំណាយជាមយួនឹងកម វធីិ MediCal 

េលកអ កនឹងទទួលខុស្រត វចំេពះករបងៃ់ថ ចំនួនភាគចំែណកចូលរមួបងៃ់ថ ចំណាយរបស់អ កមុនេពល 

Health Net Cal MediConnect នឹងបងៃ់ថ ស្រមាបេ់សវកម ែដលមានធានារ៉បរ់ងៃនកម វធីិ MediCal 

របស់េលកអ ក។ 

o ស្រមាបឱ់សថមយួចំនួនៃនឱសថែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ងេដយគេ្រមាងអ ក អ ក្រត វបងភ់ាគចំែណក

ចូលរមួចំែណកបងចំ់ណាយរបស់េលកអ កេនេពលអ កទទួលបានឱសថ។ េនះនឹងជាៃថ សហចំណាយ 

(ចំនួនេថរ)ជំពូកទី 6 ្របាបអ់ កពីអ ីែដលអ ក្រត វបងស់្រមាបឱ់សថរបស់េលកអ ក។ 

o ្របសិនេបេលកអ កទទួលបានេសវកម ឬឱសថណាមយួ ែដលមនិ្រត វបានរ៉បរ់ងេដយគេ្រមាងេយងខ ុ ំ 

េលកអ ក្រត វបងេ់ពញៃថ ។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 8៖ សិទ ិ និងទនំួលខុស្រត វរបស់េលកអ ក 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 230 ? 

 

o ្របសិនេបេលកអ កមនិយល់្រសបនឹងករសេ្រមចរបស់េយងខ ុ ំ ក ុងករមនិធានារ៉បរ់ងេលេសវ ឬឱសថ

ណាមយួេនាះ េលកអ កអចប ឹងឧទ រណ៍។ សូមេមលជំពូកទី 9 េដម្បែីស ងយល់ពីវធីិដកព់ក្យប ឹង

ឧទ រណ៍។ 

• ្របាបេ់យងខ ុ ំ្របសិនេបេលកអ កផា ស់ប ូរទីលំេន។ ្របសិនេបអ កចងផ់ា ស់ប ូរទីលំេន វសំខនណ់ាស់ែដល្រត វ

្របាបេ់យងខ ុ ំភា មៗ។ សូមទូរស័ព េទេសវសមាជិក។ 

o ្របសិនេបេលកអ កផា ស់ទីលំេនេចញពីតំបនេ់សវរបស់េយងខ ុ ំ េនាះេលកអ កមនិអចបន េ្របគេ្រមាងេនះ

េទៀតបានេទ។ មានែត្របជាជនរស់េនក ុងតំបនេ់សវកម របស់េយងខ ុ ំប៉ុេណា ះ េទបអចទទួលបានកម វធីិ 

Health Net Cal MediConnect។ ជំពូកទី1 ្របាបអំ់ពីតំបនផ់ ល់េសវរបស់េយងខ ុ ំ។  

o េយងខ ុ ំអចជួយ អ កគិតគូរ មនិថាអ កផា ស់ប ូរទីលំេនេទេ្រកតំបនផ់ ល់េសវរបស់េយងខ ុ ំកេ៏ដយ។ ក ុង

អំឡុងេពលចុះេឈ ះពិេសស អ កអចផា ស់ប ូរេទ Original Medicare ឬចុះេឈ ះេនក ុងគេ្រមាង

សុខភាព Medicare ឬគេ្រមាងឱសថ្រត វករេវជ ប   េនក ុងទីតងំថ ីរបស់អ ក។ េយងខ ុ ំអចឲ្យេលក

អ កដឹង ្របសិនេបេយងខ ុ ំមានគេ្រមាងណាមយួ េនក ុងតំបនថ់ ីរបស់េលកអ ក។  

o ដូចគា េនះែដរ ្រត វ្របាកដថាបានឲ្យ Medicare និង MediCal ឲ្យដឹងពីអសយដ នថ ីរបស់េលកអ ក 

េនេពលែដលអ កផា ស់ប ូរទីលំេន។ េមលជំពូកទី2 ស្រមាបេ់លខទូរស័ព របស់ Medicare និង 

MediCal។ 

o ្របសិនេបអ កផា ស់ប ូរទីលំេនេនក ុងតំបនេ់សវរបស់េយងខ ុ ំ េយងខ ុ ំេនែត្រត វដឹងផងែដរ។ េយងខ ុ ំ្រត វរក្សោ

កំណត្់រតសមាជិកភាពរបស់េលកអ ក ឲ្យមានបច ុប្បន ភាព េហយដឹងពីរេបៀបក ុងករទំនាកទំ់នងេលក

អ ក។ 

• សូមទូរស័ព មកកនេ់សវសមាជិកស្រមាបជំ់នួយ ្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ ឬកង ល់នានា។ 

 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 231 ? 

 

ជំពូកទី 9 ៖ េត្រ ត វេធ អី ្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណឹ ងតវ៉  

(េសចកី សេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

េតកង ជពូំកេនះមានអ ខះ ?  ុ ី

ជំពូកេនះ មានពត័ម៌ានអំពីសិទ ិរបស់េលកអ ក។ សូមអនជំពូកេនះ េដម្បែីស ងយល់ថា្រត វេធ អ ី្របសិនេប ៖ 
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• អ ក្រត វករេសវ បរកិ រ ឬឱសថែដលគេ្រមាងរបស់េលកអ កបានប  កថ់ា នឹងមនិបង្់របាក។់ 

• េលកអ កមនិ្រសបជាមយួនឹងករសេ្រមចចិត ែដលគេ្រមាងរបស់េលកអ កបានេធ េឡងអំពីករែថទេំលកអ ក។   

• េលកអ កគិតថា េសវែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ងរបស់េលកអ កនឹងប  បឆ់ាបេ់ពក។ 

• េលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉ជាមយួនឹងេសវ និងករគា្ំរទរយៈេពលយូរអែង ងរបស់េលកអ ក ែដលរមួ 

មានកម វធីិេសវកម ពហុេគាលបំណងស្រមាបម់នុស្សចស់ (MSSP) េសវមនុស្សេពញវយ័តមសហគមន ៍

(CBAS) និងេសវមន ីរែថទ ំ(NF)។ 

្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬក ីកង ល់ េនាះេលកអ ក្រគានែ់តអនែផ កនានាៃនជំពូកេនះែដលមាន្របសិទ ិភាពចំេពះ

ស នភាពរបស់េលកអ ក។ ជំពូកេនះ ្រត វែបងែចកជាែផ កេផ្សងៗ េដម្បជួីយ អ កងយ្រស លែស ងរកនូវអ ីែដលអ កកំពុង

ែស ងរក។ 

្របសិនេបេ លកអ កកំពុង្របឈមនងឹប  ជាមយួសុខភាព ឬេសវនិង
ករគា្រទំ រយៈេពលយូរអែងង របស់េលកអ ក 

េលកអ កគួរទទួលករែថទសុំខភាព ឱសថ ្រពមទងំេសវនិងករគា្ំរទរយៈេពលយូរអែង ងរបស់េលកអ ក ែដល

េវជ បណ ិ ត និងអ កផ ល់េសវែថទេំផ្សងេទៀតកំណតថ់ាចបំាចស់្រមាបក់រែថទរំបស់េលកអ កក ុងនាមជាែផ កមយួៃន

គេ្រមាងែថទរំបស់េលកអ ក។ ្របសិនេបេលកអ កកំពុងមានប  ជាមយួករែថទសុំខភាពរបស់េលកអ ក 
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ជំនួយ។ ជំពូកេនះពន្យល់អំពីជេ្រមសេផ្សងៗែដលេលកអ កមានស្រមាបប់   និងបណ ឹ ងតវ៉នានា ប៉ុែន ជានិច កល

េលកអ កេនែតអចទូរស័ព េទកនក់ម វធីិ Cal MediConnect Ombuds េដម្បឲី្យជួយ បង ញផ ូវ

េលកអ កឲ្យឆ ងកតផុ់តប  របស់េលកអ ក។ ស្រមាបធ់នធានបែន មេដម្បេីដះ្រសយកង ល់ និងវធីិទក់

ទងជាមយួពួកេគសូមេមលជំពូក 2 ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន មស ីពីកម វធីិអ ក្របឹក្សោ។ 

តរងមាតក ិ
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ែផ កទី 1៖ េសចក េីផ ម 

 ែផ កទី 1.1៖ េតេលកអ ក្រត វេធ ដូចេម ច ្របសិនេបេលកអ កមានប    

ជំពូកេនះ នឹង្របាបេ់លកអ កអំពីអ ីែដល្រត វេធ  ្របសិនេបេលកអ កមានប  ជាមយួគេ្រមាងរបស់អ ក ឬជាមយួេសវ 

ឬករបង្់របាករ់បស់េលកអ ក។ Medicare និង MediCal បានអនុមត័យល់្រពមេលដំេណ រករទងំេនះ។ 

ដំេណ រករនីមយួៗមានបណ ុ ំ ៃនវធិាន នីតិវធីិ និងកលកំណត ់ែដលេយងខ ុ ំ និងអ ក្រត វេគារពតម។ 

 ែផ កទី 1.2៖ េតវក្យស័ព ច្បោបជ់ាអ ី? 

មានពក្យច្បោបព់ិបាកមយួចំនួនេនក ុងវធិាន និងកលកំណតេ់នក ុងជំពូកេនះ។ ពក្យច្បោបភ់ាគេ្រចនអចនឹងពិបាក

យល់ េហតុេនះេយងខ ុ ំេ្រប្របាស់ពក្យសម  ជំនួសឲ្យពក្យច្បោបម់យួចំនួន។ េយងខ ុ ំេ្រប្របាស់អក្សរកតឲ់្យតិចបំផុត

តមែដលអចេធ បាន។ 

ឧទហរណ៍ េយងខ ុ ំនឹងនិយាយថា៖ 

• «េធ ករប ឹងតវ៉» ជាជាង «ដកព់ក្យបណ ឹ ងសរទុក » 

• «េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង» ជាជាង «ករកំណតរ់បស់អង ភាព» «ករកំណតេ់លអត ្របេយាជន»៍ 

«ករកំណតេ់លហនិភយ័» ឬ «ករកំណតេ់លករធានារ៉បរ់ង» 

• «េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ងឆាបរ់ហ័ស» ជាជាង «ករកំណតប់នា ន»់ 

យល់ដឹងអំពីវក្យស័ព ច្បោបប់ាន្រតឹម្រត វអចជួយ េលកអ កេធ ករទំនាកទំ់នងកនែ់តច្បោស់ ដូេច ះេហយបានជា

េយងខ ុ ំផ ល់វក្យស័ព ទងំេនាះផងែដរ។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េត្រត វេធ អ ី្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉  
(េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 236 ? 

 

ែផ កទី 2៖ េត្រត វទូរស័ព សំុជនំួយេនកែន ងណា 

 ែផ កទី 2.1៖ េត្រត វទទួលពត័ម៌ាន និងជំនួយបែន មេនកែន ងណា 

ជួនកល វអចគួរឲ្យភាន្់រចឡំក ុងករចបេ់ផ ម ឬអនុវត តមដំេណ រករស្រមាបេ់ដះ្រសយប  ។ 

េនះអចជាករពិតណាស់ ្របសិនេបអ កមានអម ណ៍មនិ្រស ល ឬមានថាមពលមានក្រមតិ។ េពលេផ្សងេទៀត 

េលកអ កអចនឹងមនិដឹងថា េលកអ ក្រត វចតវ់ធិានករអ ីបនា បេ់ទៀតេនាះេឡយ។  

េលកអ កអចទទួលជំនយួពីកម វធិ ីCal MediConnect Ombuds 

្របសិនេបេលកអ ក្រត វករជំនួយ េលកអ កអចទូរស័ព េទកម វធីិ Cal MediConnect Ombuds បានជានិច ។  

កម វធីិ Cal MediConnect Ombuds គឺជាកម វធីិអ កផ ល់សំណងែដលអចេឆ យសំណួររបស់េលកអ ក 

និងជួយ អ កឲ្យយល់ពីអ ីែដល្រត វេធ េដម្បេីដះ្រសយប  របស់អ ក។ កម វធីិ Cal MediConnect Ombuds 

មនិមានទំនាកទំ់នងជាមយួេយងខ ុ ំ ឬ្រក មហុ៊នធានារ៉បរ់ង ឬគេ្រមាងសុខភាពណាមយួេឡយ។ ពួកេគអចជួយ អ កឲ្យ

យល់ពីនីតិវធីិណាមយួែដល្រត វេ្រប។ េលខទូរសព ស្រមាបក់ម វធីិ Cal MediConnect Ombuds គ ឺ

18555013077។ េសវទងំេនះ គឺឥតគិតៃថ ។ សូមេមលជំពូក 2 ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន មស ីពីកម វធីិ ombudsman។ 

េលកអ កអចទទួលបានជំនួយពីកម វធិី្របឹក្សោេយាបល់ និងគា្ំរទករធានារ៉បរ់ងសុខភាព 

េលកអ កកអ៏ចទូរស័ព េទកម វធីិ្របឹក្សោេយាបល់ និងគា្ំរទករធានារ៉បរ់ងសុខភាព (HICAP) ផងែដរ។ អ ក្របឹក្សោ 

េយាបល់របស់ HICAP អចេឆ យសំណួរេលកអ ក និងជួយ េលកអ កឲ្យែស ងយល់ពីអ ីែដល្រត វេធ េដម្បេីដះ 

្រសយប  របស់េលកអ ក។ HICAP មនិមានទកទ់ងនឹងេយងខ ុ ំ ឬជាមយួ្រក មហុ៊នធានារ៉បរ់ង ឬគេ្រមាងសុខភាព

ណាមយួេឡយ។ HICAP មានអ ក្របឹក្សោេយាបល់ែដលបានបណ ុ ះបណា លេន្រគបេ់ខនធី េហយេសវេនះ គឺឥតគិត

ៃថ ។ េលខទូរសព របស់ HICAP គឺ 18004340222។ 

ករទទួលបានជំនួយពី Medicare 

អ កអចទូរស័ព េទកន ់Medicare េដយផា ល់ស្រមាបក់រជួយ េដះ្រសយប  ។ េនះជាវធីិពីរយ៉ាងេដម្បទីទួល 

បានជំនួយពី Medicare៖ 

• ទូរស័ព េទេលខ 1800MEDICARE (18006334227), 24 េម៉ាងក ុងមយួៃថ , 7ៃថ ក ុងមយួសបា ហ៍។  

TTY: 18774862048។ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េត្រត វេធ អ ី្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉  
(េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 237 ? 

 

• ចូលេទកនេ់គហទំពរ័ Medicare តមរយៈ http://www.medicare.gov។ 

េលកអ កអចទទួលបានជំនួយពីនាយកដ ន្រគប្់រគងសុខភបិាលរដ កលីហ ័រញ៉ា  

ក ុងកថាខណ េនះ វក្យសព  «បណ ឹ ងសរទុក » មាននយ័ថា បណ ឹ ងឧទ រណ៍ ឬបណ ឹ ងតវ៉អំពីេសវ MediCal 

គេ្រមាងសុខភាពរបស់អ ក ឬអ កផ ល់េសវរបស់េលកអ ក។ 

នាយកដ នែថទសុំខភាពេដយមានករ្រគប្់រគងរបស់រដ  California (California Department of Managed 

Health Care) ទទួលខុស្រត វេចញច្បោប្់រគប្់រគងគេ្រមាងេសវែថទសុំខភាព។ ្របសិនេបអ កមានបណ ឹ ងសរទុក  

ចំេពះគេ្រមាងសុខភាពរបស់េលកអ ក េលកអ កគប្បទូីរស័ព មកគេ្រមាងសុខភាពរបស់េលកអ កជាមុនសិន តមរយៈ

េលខ 18554643571 (TTY:711) ចបពី់េម៉ាង 8្រពឹក ដល់េម៉ាង 8 យប ់េរៀងរល់ៃថ ចន ដ័ល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាង

េធ ករ េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 

អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះគឺេដយឥតគិតៃថ  និងេ្របដំេណ រករៃនករជំទស់របស់គេ្រមាងសុខ 

ភាពរបស់េលកអ កមុននឹងទកទ់ងនាយកដ ន។ ករេ្រប្របាស់នីតិវធីិបណ ឹ ងសរទុក េនះ មនិររងំដល់សិទ ិ្រសបច្បោប ់

ទងំឡាយ ឬដំេណាះ្រសយែដលអចមានស្រមាបអ់ កេឡយ។ ្របសិនេបេលកអ ក្រត វករជំនួយស្រមាបក់រដក ់

បណ ឹ ងសរទុក ពកព់ន័ នឹងករណីបនា ន ់បណ ឹ ងសរទុក ែដលគេ្រមាងសុខភាពរបស់អ កមនិបានេដះ្រសយជូនអ ក

េដយេពញចិត  ឬបណ ឹ ងសរទុក ែដលមនិទនប់ានេដះ្រសយក ុងអំឡុងេពលេលសពី 30 ៃថ  េនាះេលកអ កអច

ទូរស័ព េទនាយដ នេនះេដម្បេីស រសំុជំនួយបាន។ េលកអ កកអ៏ចមានសិទ ិទទួលបានករ្រត តពិនិត្យេមលេឡងវញិ 

ែផ កេវជ ស ស េដយឯករជ្យ (IMR) ផងែដរ។ ្របសិនេបអ កមានសិទ ិទទួលបាន IMR េនាះដំេណ រករ IMR  

នឹងេធ ករ្រត តពិនិត្យេឡងវញិេដយឥតលេម  ងេទេលេសចក ីសេ្រមចែផ កេវជ ស ស ែដលបានេធ េឡងេដយគេ្រមាង

សុខភាពទកទ់ងនឹងភាពចបំាចែ់ផ កេវជ ស ស ៃនេសវ ឬវធីិព្យោបាលែដលបានេស សំុ េសចក ីសេ្រមចេលករធានា

រ៉បរ់ង ស្រមាបវ់ធីិព្យោបាលែដលមានលក ណៈពិេសធន ៍ឬតមដន និងជេមា ះៃនករបង្់របាកស់្រមាបេ់សវសេ ង ះ 

បនា ន ់ឬ េសវេវជ ស ស បនា ន។់ ្រកសួងេនះ កម៏ានេលខទូរសព ឥតគិតៃថ  (1888HMO2219) និងែខ្សទូរសព  

TTY (18776889891) ស្រមាបអ់ កមានប  ស ប ់និងនិយាយ។ េគហទំពរ័តមអុីនធឺណិតរបស់្រកសួងេនះគឺ 

http://www.hmohelp.ca.gov ែដលមានសំណំុែបបបទពក្យបណ ឹ ង សំណំុែបបបទពក្យសំុ IMR 

និងករែណនាតំមអុីនធឺណិត។ 

http://www.medicare.gov/
http://www.hmohelp.ca.gov/


េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េត្រត វេធ អ ី្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉  
(េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 238 ? 

 

 ែផ កទី 3៖ ប  ទកទ់ងនងឹអត ្របេយាជនរ៍បស់េលកអ ក 

 ែផ កទី 3.1៖ េតអ កគួរេ្រប្របាស់ដំេណ រករស្រមាបេ់សចក ីសេ្រមចធានារ៉បរ់ង 

និងបណ ឹ ងឧទ រណ៍ែដរឬេទ? ឬេលកអ កចងេ់ធ ពក្យបណ ឹ ង? 

្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬក ីកង ល់ េនាះេលកអ ក្រគានែ់តអនែផ កនានាៃនជំពូកេនះែដលមាន្របសិទ ិភាពចំេពះ

ស នភាពរបស់េលកអ ក។ តរងខងេ្រកមេនះនឹងជួយ អ កឲ្យែស ងរកែផ កែដល្រតឹម្រត វៃនជំពូកេនះពកព់ន័ នឹងប   

ឬបណ ឹ ង។ 

េតប   ឬកង ល់របស់េលកអ កពកព់ន័ នឹងអត ្របេយាជន ៍ឬពកព់ន័ នឹងករធានារ៉បរ់ងរបស់េលកអ ក? 

(េនះរមួប  ូ លទងំប  ពកព់ន័ នឹងករែថទសុំខភាពជាកល់ក ់េសវនិងករគា្ំរទរយៈេពលែវង 

ឬឱសថ្រត វករេវជ ប  ្រត វបានធានារ៉បរ់ងឬអត ់វធីិែដលឱសថទងំេនះ្រត វបានធានារ៉បរ់ង និង

ប  ពកព់ន័ នឹងករបង្់របាកស់្រមាបក់រែថទសុំខភាព ឬឱសថ្រត វករេវជ ប  ។)  

បាទ/ចស។  

ប  របស់ខ ុពំកព់ន័ នឹង  

អត ្របេយាជន ៍ឬករធានារ៉បរង។ 

ចូលេទ ែផ កទី 4 ៖ «េសចក ីសេ្រមចចិត េលករ 

ធានារ៉បរ់ង និងបណ ឹ ងឧទ រណ៍» េនទំពរ័ទី 179។ 

េទ។  

ប  របស់ខ ុមំនិពកព់ន័ នឹង  

អត ្របេយាជន ៍ឬករធានារ៉បរង។ 

សូមរលំងេទកនែ់ផ កទី 10 ៖ «រេបៀបដកប់ណ ឹ ង» 

េនទំពរ័ទី 223។ 

 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េត្រត វេធ អ ី្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉  
(េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 239 ? 

 

ែផ កទី 4៖ េសចក សីេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង និងបណ ឹ ងឧទ រណ៍ 

 ែផ កទី 4.1៖ ករបង ញអំពីេសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង និងបណ ឹ ងឧទ រណ៍  

ដំេណ រករក ុងករេស សំុេសចក ីសេ្រមចធានារ៉បរ់ង និងេធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍ េដះ្រសយប  ពកព់ន័ នឹងអត ្របេយាជន ៍

និងករធានារ៉បរ់ងរបស់េលកអ ក។ វរមួប  ូ លផងែដរនូវប  ជាមយួនឹងករបង្់របាក។់ េលកអ កមនិទទួលខុស 

្រត វចំេពះករចំណាយ Medicare េទេលកែលងែតបងរ់មួគា តម Part D។  

អ ីជាេសចក សីេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង? 

 េសចក ីសេ្រមចធានារ៉បរ់ង គឺជាេសចក ីសេ្រមចដំបូងែដលេយងខ ុ ំេធ េឡងអំពីអត ្របេយាជន ៍និងករធានារ៉បរ់ង

របស់អ ក ឬអំពីចំនួនទឹក្របាកែ់ដលេយងខ ុ ំនឹងបងស់្រមាបេ់សវេវជ ស ស  បរកិ រ ឬឱសថរបស់េលកអ ក។  

េយងខ ុ ំនឹងេធ េសចក ីសេ្រមចធានារ៉បរ់ង េនេពលែដលេយងខ ុ ំសេ្រមចថាអ ីនឹង្រត វបានធានារ៉បរ់ងស្រមាបអ់ ក 

េហយេយងខ ុ ំ្រត វបង្់របាកប់៉ុនា ន។ 

្របសិនេបអ ក ឬេវជ បណ ិ តរបស់អ កមនិ្របាកដថាេសវ បរកិ រ ឬឱសថ ្រត វបានធានារ៉បរ់ងេដយ Medicare ឬ 

MediCal េទ អ ក ឬេវជ បណ ិ តរបស់អ កអចេស សំុេសចក ីសេ្រមចធានារ៉បរ់ង មុនេពលែដលេវជ បណ ិ តផ ល់េសវ 

សមា រៈ ឬឱសថ។  

េតបណ ឹ ងឧទ រណ៍ ជាអ ី? 

បណ ឹ ងឧទ រណ៍ គឺជាមេធ្យោបាយផ ូវករក ុងករេស សំុឲ្យេយងខ ុ ំពិនិត្យេឡងវញិនូវេសចក ីសេ្រមច និង

ផា ស់ប ូរេសចក ីសេ្រមច្របសិនអ កគិតថាេយងខ ុ ំបានេធ ខុស។ ឧទហរណ៍ េយងខ ុ ំអចសេ្រមចថា េសវកម  បរកិ រ 

ឬឱសថ ែដលអ កចងប់ាន មនិ្រត វបានធានារ៉បរ់ង ឬែលង្រត វបានធានារ៉បរ់ងេដយ Medicare ឬ MediCal។ 

្របសិនេបេលកអ ក ឬេវជ បណ ិ តរបស់អ កមនិសុខចិត ចំេពះេសចក ីសេ្រមចរបស់េយងខ ុ ំ អ កអចប ឹងឧទ រណ៍បាន។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េត្រត វេធ អ ី្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉  
(េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 240 ? 

 

 ែផ កទី 4.2៖ ករទទួលបានជំនួយជាមយួនឹងេសចក ីសេ្រមចធានារ៉បរ់ង 

និងបណ ឹ ងឧទ រណ៍ 

េតខ ុ ំអចទូរស័ព េទអ កណាេដម្បឲី្យជួយ េស សំុេសចក ីសេ្រមចធានារ៉បរ់ង ឬេធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍? 

េលកអ កអចសកសួរេទកនម់នុស្សទងំេនះេដម្បសំុីជំនួយ៖  

• ទូរស័ព មកកនែ់ផ កេសវបេ្រមសមាជិករបស់េយងខ ុ ំតមរយៈេលខ 18554643571 (TTY: 711) 

ចបពី់េម៉ាង 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 គឺឥតគិតៃថ ។  

• ទូរស័ព េទកនក់ម វធីិ Cal MediConnect Ombuds េដម្បទីទួលបានជំនួយេដយឥតគិតៃថ ។  

កម វធីិ Cal MediConnect Ombuds ជួយ្របជាជនែដលចុះេឈ ះេនក ុង Cal MediConnect 

ជាមយួនឹងប  េសវ ឬករេចញវកិ យប្រត។ េលខទូរស័ព គឺ 18555013077។  

• ទូរសព េទកនក់ម វធីិពិេ្រគាះេយាបល់ និងគា្ំរទករធានារ៉បរ់ងសុខភាព (HICAP, Health Insurance 

Counseling and Advocacy Program) េដម្បទីទួលបានជំនួយេដយឥតគិតៃថ ។ HICAP 

គឺជាស បន័ឯករជ្យ។ វមនិទកទ់ងជាមយួនឹងគេ្រមាងេនះេទ។ េលខទូរស័ព គឺ 18004340222។ 

• សូមេហទូរសព េទមជ្ឈមណ លជំនួយរបស់្រកសួង្រគប្់រគងសុខភបិាល (DMHC, Department of 

Managed Health Care) េដម្បទីទួលបានជំនួយេដយឥតគិតៃថ ។ DMHC ទទួលខុស្រត វ្រគប្់រគងឬេធ 
និយត័កម គេ្រមាងសុខភាពទងំឡាយ។ DMHC ជួយ អ កទងំឡាយណា ែដលបានចុះេឈ ះក ុងកម វធីិ 

Cal MediConnect ក ុងករដកព់ក្យបណ ឹ ងឧទ រណ៍ស ីពីេសវនានារបស់ MediCal ឬប  វកិ យប្រត។ 

េលខទូរស័ព គឺ 18884662219។ អ កែដលថ ង ់មានផលវបិាកក ុងករស ប ់ឬពិករភាពក ុងករនិយាយ 

អចេ្រប្របាស់េលខទូរស័ព  TTY េដយឥតគិតៃថ តមរយៈេលខ 18776889891។  

• និយាយជាមយួេវជ បណ ិ ត ឬអ កផ ល់េសវសុខភាពេផ្សងេទៀតរបស់អ ក។ េវជ បណ ិ ត ឬអ កផ ល់េសវសុខភាព

េផ្សងេទៀតរបស់អ កអចេស សំុេសចក ីសេ្រមចធានារ៉បរ់ង ឬបណ ឹ ងឧទ រណ៍ជំនួសអ កបាន។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េត្រត វេធ អ ី្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉  
(េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 241 ? 

 

• និយាយេទកន ់មតិ ភក ិ ឬសមាជិក្រគ សរ េហយេស ឲ្យគាតេ់ធ ជំនួសអ ក។ េលកអ កអចឲ្យបុគ ល

េផ្សងេធ ជំនួសអ កក ុងឋនៈជា «អ កតំណាង» េដម្បេីស សំុេសចក ីសេ្រមចធានារ៉បរ់ង ឬេធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍។ 

o េបេលកអ កចងឲ់្យមតិ ភក ិ សចញ់ាតិ ឬបុគ លេផ្សងេធ ជាអ កតំណាងរបស់េលកអ ក 

សូមទូរស័ព េទកន ់េសវសមាជិក េហយេស សំុទ្រមងែ់បបបទ «ចតត់ងំអ កតំណាង»។ 

េលកអ កអចទទួលបានទ្រមងែ់បបបទេនះតមរយៈករចូលេទកន ់

https://www.cms.gov/Medicare/CMSForms/CMSForms/downloads/cms1696.pdf 

ឬេនេលេគហទំពរ័របស់េយងខ ុ ំតមរយៈ 

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

ទ្រមងែ់បបបទេនះផ ល់ករអនុ  តដល់មនុស្សេនាះឲ្យមានសិទ ិេដរតួនាទីជំនួសអ កបាន។ 

េលកអ ក្រត វផ ល់ឲ្យេយងខ ុ ំនូវច្បោបច់ម ងៃនទ្រមងែ់បបបទ ែដលមានចុះហត េលខ។ 

• េលកអ កកម៏ានសិទ ិក ុងករេស សំុឲ្យេមធាវ ីេធ ជំនួសអ កបានែដរ។ េលកអ កអចទូរស័ព េទេមធាវផីា ល់

របស់េលកអ ក ឬអចទទួលបានេឈ ះរបស់េមធាវពីីគណៈេមធាវ្ីរបចតំំបន ់ឬពីេសវប  ូ នេផ្សងៗ។ 

្រក មអ កច្បោបខ់ ះនឹងផ ល់េសវច្បោបឲ់្យអ កេដយឥតគិតៃថ  ្របសិនេបេលកអ កមានលក ណៈសម្បត ិ្រគប្់រគាន។់ 

្របសិនេបេលកអ កចងឲ់្យេមធាវតំីណាងអ ក េលកអ ក្រត វបំេពញទ្រមងែ់បបបទចតត់ងំអ កតំណាង។ 

េលកអ កអចេស សំុេមធាវជំីនួយែផ កច្បោបព់ីសហពន័ អ កេ្រប្របាស់េសវសុខភាពតមរយៈេលខទូរសព  

18888043536។ 

o េទះជាយ៉ាងណាកេ៏ដយ េលកអ កមនិចបំាចម់ានេមធាវ ីជាអ កេស សំុេសចក ីសេ្រមចធានារ៉បរ់ង 

ឬេធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍កប៏ាន។ 

 ែផ កទី 4.3៖ ែផ កមយួណាៃនជំពូកេនះនឹងជួយ អ កបាន? 

មានស នភាពេផ្សងៗគា ចំនួនបនួែដលពកព់ន័ នឹងេសចក ីសេ្រមចធានារ៉បរ់ង និងបណ ឹ ងឧទ រណ៍។ ស នភាពនីមយួៗ 

មានវធិាន និងៃថ ផុតកំណតេ់ផ្សងៗគា ។ េយងខ ុ ំែបងែចកជំពូកេនះជាែផ កេផ្សងៗខុសៗគា  េដម្បជួីយ អ កឲ្យរកេឃញ 

វធិានែដលអ ក្រត វករេដម្បអីនុវត តម។ េលកអ ក្រគានែ់តអនែផ កែដលអនុវត ចំេពះប  របស់អ កែតប៉ុេណា ះ។ 

• ែផ កទី 5 េនទំពរ័ទី 183 ផ ល់នូវពត័ម៌ានដល់េលកអ ក ្របសិនេបេលកអ កមានប  ពកព់ន័ នឹងេសវ បរកិ រ 

និងឱសថ (ប៉ុែន មនិែមនឱសថ Part D)។ ឧទហរណ៍ េ្រប្របាស់ែផ កេនះ្របសិនេប៖ 

https://www.cms.gov/Medicare/CMS-Forms/CMS-Forms/downloads/cms1696.pdf
https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp/appeals-grievances.html


េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េត្រត វេធ អ ី្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉  
(េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 242 ? 

 

o អ កមនិបានទទួលករែថទេំវជ ស ស ែដលអ កចងប់ាន េហយអ កេជឿជាកថ់ាគេ្រមាងេយងខ ុ ំរ៉បរ់ងេល 

ករែថទេំនះ។ 

o េយងខ ុ ំមនិឯកភាពយល់្រពមេលេសវ បរកិ រ ឬឱសថែដលេវជ បណ ិ តរបស់អ កចងឲ់្យអ ក េហយអ កេជឿ

ជាកថ់ាករែថទេំនះគួរែត្រត វបានធានារ៉បរ់ងេនាះេឡយ។ 

– កំណតស់មា ល់៖ សូមេ្រប្របាស់ែតែផ កទី 5 ប៉ុេណា ះ ្របសិនេបឱសថទងំេនះមនិ្រត វបានរ៉បរ់ងេដយ 

Part D។ ឱសថេនក ុងប  ីរយនាមឱសថែដលមានធានារ៉បរ់ង ែដល្រត វបានស ល់ផងែដរជា 

ប  ីឱសថែដលមានពក្យ «NT» មនិ្រត វបានធានារ៉បរ់ងេដយ Part D េឡយ។ សូមេមលែផ កទី 6 

េនទំពរ័ទី 197 ស្រមាបប់ណ ឹ ងឧទ រណ៍ឱសថ Part D។ 

o េលកអ កបានទទួលករែថទ ំឬេសវេវជ ស ស  ែដលេលកអ កគិតថាគួរែត្រត វបានធានារ៉បរ់ង 

ប៉ុែន េយងខ ុ ំមនិបានបង្់របាកស់្រមាបក់រែថទេំនះ។ 

o េលកអ កបានទទួល និងបង្់របាកស់្រមាបេ់សវ ឬបរកិ រេវជ ស ស  ែដលអ កគិតថា្រត វបានធានារ៉បរ់ង 

េហយអ កចងេ់ស សំុឲ្យេយងខ ុ ំបង្់របាកេ់នាះសងអ កវញិ។  

o េលកអ ក្រត វបានេគ្របាបថ់ាករធានារ៉បរ់ងចំេពះករែថទសុំខភាពែដលអ កកំពុងទទួលបាននឹង្រត វ 

កតប់ន យ ឬប ្ឈប ់េហយេលកអ កមនិយល់្រសបចំេពះករសេ្រមចចិត របស់េយងខ ុ ំ។   

– កំណតស់មា ល់៖ ្របសិនេបករធានារ៉បរ់ងែដលនឹង្រត វប ្ឈបគ់ឺស្រមាបក់រែថទកំ ុងមន ីរេពទ្យ  
ករែថទសុំខភាពតមផ ះ ករែថទកំ ុងេវជ ស នែថទជំំនាញ ឬេសវេវជ ស នស រសម្បទរបស់

អ កជំងឺែដលមានទំនុកចិត  (CORF) េលកអ ក្រត វអនែផ កេផ្សងេទៀតៃនជំពូកេនះ េដយសរែត

វធិានពិេសស្រត វបានអនុវត ចំេពះករែថទ្ំរបេភទេនះ។ សូមេមលែផ កទី 7 និងទី 8 េនទំពរ័ទី 208 

និង 215។ 

• ែផ កទី 6 េនទំពរ័ទី 197 ផ ល់ដល់េលកអ កនូវពត័ម៌ានអំពីឱសថ Part D។ ឧទហរណ៍ េ្រប្របាស់ែផ កេនះ 

្របសិនេប៖ 

o េលកអ កចងេ់ស សំុឲ្យេយងខ ុ ំេធ ករេលកែលងេដម្បធីានារ៉បរ់ងេទេលឱសថ Part D ែដលមនិមាន

េនក ុងប  ីឱសថរបស់េយងខ ុ ំ។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េត្រត វេធ អ ី្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉  
(េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 243 ? 

 

o អ កចងេ់ស សំុឲ្យេយងខ ុ ំេលកែលងករក្រមតិេលបរមិាណឱសថែដលអ កអចទទួល។ 

o អ កចងេ់ស សំុឲ្យេយងខ ុ ំធានារ៉បរ់ងេទេលឱសថែដលទមទរឲ្យមានករអនុ  តជាមុន។   

o េយងខ ុ ំមនិបានអនុ  តេទតមសំេណ  ឬករេលកែលងរបស់អ ក េហយអ កឬេវជ បណ ិ តរបស់េលកអ ក 

ឬអ កផ ល់េសវែថទសុំខភាពេផ្សងេទៀត គិតថាេយងខ ុ ំគួរែតមាន។ 

o អ កេស សំុឲ្យេយងខ ុ ំបង្់របាកេ់លឱសថ្រត វករេវជ ប   ែដលអ កបានទិញរចួេហយ។ (េនះនឹង

េស សំុេសចក ីសេ្រមចធានារ៉បរ់ងេលករបង្់របាក)់។ 

• ែផ កទី 7 េនទំពរ័ទី 208 ផ ល់ឲ្យេលកអ កនូវពត័ម៌ានអំពីរេបៀប េស សំុេយងខ ុ ំឲ្យធានារ៉បរ់ងេលករស្រមាក 

ែបបពិេ្រគាះជំងឺក ុងេនមន ីរេពទ្យឲ្យបានកនែ់តយូរជាងមុន ្របសិនេបេលកអ កគិតថាេវជ បណ ិ តឲ្យេលក 

អ កេចញពីមន ីរេពទ្យឆាបរ់ហ័សេពក។  េ្រប្របាស់ែផ កេនះ្របសិនេប៖ 

o អ កេនក ុងមន ីរេពទ្យ េហយគិតថាេវជ បណ ិ តបានេស ឲ្យអ កេចញពីមន ីរេពទ្យឆាបរ់ហ័សេពក។ 

• ែផ កទី 8 េនទំពរ័ទី 215 ផ ល់ឲ្យេលកអ កនូវពត័ម៌ាន ថាេតេលកអ កគិតថាករែថទសុំខភាពេនផ ះ 

ករែថទេំនមន ីរែថទជំំនាញ និងេសវមន ីរស រនីតិសម្បទែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រកទូលំទូលយ (CORF) 

របស់េលកអ កនឹង្រត វប  បឆ់ាបរ់ហ័សេពក ឬយ៉ាងណា។ 

្របសិនេបេលកអ កមនិ្របាកដថាែផ កណាមយួែដលេលកអ ក្រត វេ្រប្របាស់េទ សូមទូរសព មកេសវបេ្រមសមាជិក 

តមេលខ 18554643571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យបពី់ៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាង

េធ ករ េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 

អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។  

្របសិនេបេលកអ ក្រត វករជំនួយ ឬពត័ម៌ានេផ្សងេទៀត សូមទូរសព េទកម វធីិ Cal MediConnect Ombuds 

តមរយៈេលខ 18555013077។  



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េត្រត វេធ អ ី្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉  
(េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 244 ? 

 

ែផ កទី 5៖ ប  ពកព់ន័ នងឹេសវេសវកម  បរកិ រ នងិឱសថ (មនិែមនឱសថ 

Part D)   

 ែផ កទី 5.1៖ េតេ្រប្របាស់ែផ កេនះេនេពលណា 

ែផ កេនះនិយាយអំពីអ ីែដល្រត វេធ ្របសិនេបអ កមានប  ជាមយួនឹងផល្របេយាជនរ៍បស់អ កពកព់ន័ នឹងេវជ ស ស  

និងស នភាពសុខភាព ្រពមទងំករគា្ំរទនិងេសវរយៈេពលែវង (LTSS)។ េលកអ កកអ៏ចេ្របែផ កេនះស្រមាប់

ប  ពកព់ន័ នឹងឱសថែដលមនិ្រត វបានធានារ៉បរ់ងេដយ Part D រមួទងំឱសថ Medicare Part B បានផងែដរ។ 

ឱសថេនក ុងប  ីឱសថែដលមានពក្យ ”NT” មនិ្រត វបានធានារ៉បរ់ងេដយ Part D េឡយ។ ចូរេ្រប្របាស់ែផ កទី 6 

ស្រមាបប់ណ ឹ ងឧទ រណ៍ឱសថេន Part D។ 

ែផ កេនះ្របាបព់ីអ ីែដលអ កអចេធ  ្របសិនេបេលកអ កស ិតក ុងស នភាពណាមយួដូចខងេ្រកម៖ 

1. េលកអ កគិតថាេយងខ ុ ំធានារ៉បរ់ងេលេសវកម េវជ ស ស  េសវកម សុខភាពឥរយិាបថ ឬេសវ និងករគា្ំរទ

រយៈេពលយូរអែង ង (LTSS) ែដលេលកអ ក្រត វករ ប៉ុែន មនិទទួលបាន។ 

អ ីែដលេលកអ កអចេធ ៖ េលកអ កអចេស សំុេយងខ ុ ំឲ្យេធ  េសចក ីសេ្រមចចិត េលករធានារ៉បរ់ង។ 

សូមចូលេទកនែ់ផ កទី 5.2 េនទំពរ័ទី 184 ស្រមាបព់ត័ម៌ានអំពីករេស សំុេសចក ីសេ្រមចចិត េលករធានារ៉បរ់ង។  

2. េយងខ ុ ំមនិបានយល់្រពមេលករែថទែំដលេវជ បណ ិ តេលកអ កចងផ់ ល់ដល់េលកអ ក 

េហយេលកអ កគិតថាេយងខ ុ ំគួរែតឯកភាព។ 

អ ីែដលេលកអ កអចេធ ៖ េលកអ កអចប ឹងឧទ រណ៍េទនឹងេសចក ីសេ្រមចរបស់េយងខ ុ ំែដលមនិឯកភាពចំេពះ 

ករែថទសុំខភាពេនះ។ សូមេទកនែ់ផ កទី 5.3 េនទំពរ័ទី 186 ស្រមាបព់ត័ម៌ានស ីអំពីករដកប់ណ ឹ ងឧទ រណ៍។ 

3. េលកអ កទទួលបានេសវកម  ឬបរកិ រែដលេលកអ កគិតថាេយងខ ុ ំធានារ៉បរ់ង ប៉ុែន េយងខ ុ ំនឹងមនិបងៃ់ថ ជូនេទ។ 

អ ីែដលេលកអ កអចេធ ៖ េលកអ កអច បណ ឹ ងឧទ រណ៍ជំទស់េសចក ីសេ្រមចចិត មនិបងទូ់ទតរ់បស់េយងខ ុ ំ។ 

សូមេទកនែ់ផ កទី 5.3 េនទំពរ័ទី 186 ស្រមាបព់ត័ម៌ានស ីអំពីករដកប់ណ ឹ ងឧទ រណ៍។ 

4. េលកអ កបានទទួលនិងបងៃ់ថ េសវឬសមា រៈែដលេលកអ កគិតថា្រត វបានរ៉បរ់ងេហយេលកអ កចងឲ់្យេយង

ខ ុ ំសងេលកអ កវញិស្រមាបេ់សវកម  ឬបរកិ រទងំេនាះ។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េត្រត វេធ អ ី្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉  
(េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 245 ? 

 

អ ីែដលេលកអ កអចេធ ៖ េលកអ កអចេស សំុឲ្យេយងខ ុ ំបង្់របាកជូ់នេលកអ កវញិ។ សូមេទកនែ់ផ កទី 5.5 

េនទំពរ័ទី 195 ស្រមាបព់ត័ម៌ានស ីអំពីករេស សំុឲ្យេយងខ ុ ំទូទត។់ 

5. េយងខ ុ ំកតប់ន យ ឬប ្ឈបក់រធានារ៉បរ់ងរបស់េលកអ កស្រមាបេ់សវកម មយួចំនួន េហយេលកអ កមនិ

យល់្រសបជាមយួេសចក ីសេ្រមចចិត របស់េយងខ ុ ំេទ។ 

អ ីែដលេលកអ កអចេធ ៖ អ កអចេធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍េទនឹងេសចក ីសេ្រមចចិត  របស់េយងខ ុ ំ ក ុងករកតប់ន យ 

ឬប ្ឈបេ់សវកម ។ សូមេទកនែ់ផ កទី 5.3 េនទំពរ័ទី 186 ស្រមាបព់ត័ម៌ានស ីអំពីករដកប់ណ ឹ ងឧទ រណ៍។ 

កំណតស់មា ល់៖ វធិានពិេសស្រត អនុវត  ្របសិនេបករធានារ៉បរ់ងែដល  នឹង្រត វប ្ឈបជ់ាករែថទសុំខភាពេន

មន ីរេពទ្យ ករែថទសុំខភាពេនផ ះ ករែថទេំនេវជ ស នែថទជំំនាញ ឬេសវេវជ ស នស រសម្បទរបស់អ កជំងឺ 
ែដលមានទំនុកចិត  (CORF)។ សូមអនែផ កទី 7 ឬទី 8 េនទំពរ័ទី 208 និងទំពរ័ទី 215 េដម្បែីស ងយល់បែន ម។ 

 ែផ កទី 5.2៖ ករេស សំុេសចក ីសេ្រមចធានារ៉បរ់ង 

េត្រត វេធ ដូចេម ចេដម្បេីស សំុេសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង េដម្បទីទួលបាននូវេសវែផ កេវជ ស ស  

សុខភាពឥរយិាបថ ឬេសវ និងករគា្ំរទរយៈេពលយូរអែង ងជាកល់ក ់(េសវ MSSP, CBAS, ឬ NF)  

េដម្បេីស សំុេសចក ីសេ្រមចធានារ៉បរ់ង សូមទូរសព  សរេសរ ឬទូរសរមកេយងខ ុ ំ ឬេស សំុឲ្យអ កតំណាង 

ឬេវជ បណ ិ តរបស់េលកអ កេស សំុេសចក ីសេ្រមចពីេយងខ ុ ំ។  

• េលកអ កអចទូរស័ព មកេយងខ ុ ំ តមរយៈេលខ៖ 18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹក 
ដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន័ ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក 

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

េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ 

• េលកអ កអចទូរសរមកេយងខ ុ ំតមរយៈេលខ៖ 18002812999 

• េលកអ កអចសរេសរមកកនេ់យងខ ុ ំតមរយៈ៖  

Health Net Community Solutions, Inc. 

P.O. Box 10422 

Van Nuys, CA 914100422 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េត្រត វេធ អ ី្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉  
(េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 246 ? 

 

េត្រត វចំណាយរយៈេពលប៉ុនា នេដម្បទីទួលបានេសចក ីសេ្រមចធានារ៉បរ់ង? 

បនា បពី់ករេស សំុរបស់េលកអ ក េហយបនា បព់ីេយងខ ុ ំទទួលបានពត័ម៌ានទងំអស់េហយេនាះ ជាធម ត ្រត វករេពល 

5 ៃថ េធ ករ េដម្បឲី្យេយងខ ុ ំេធ ករសេ្រមចចិត  លុះ្រតែតករេស សំុរបស់េលកអ កគឺស្រមាបឱ់សថមានេវជ ប   

Medicare Part B។ ្របសិនេបករេស សំុរបស់េលកអ កស្រមាបឱ់សថមានេវជ ប  របស់ Medicare Part B 

េនាះេយងខ ុ ំនឹងផ ល់ឲ្យអ កនូវករសេ្រមចចិត មនិេលសពី 72 េម៉ាងេទ បនា បព់ីេយងខ ុ ំបានទទួលសំេណ របស់ 

េលកអ ក។ ្របសិនេបេយងខ ុ ំមនិបានផ ល់ឲ្យេលកអ កនូវេសចក ីសេ្រមចរបស់េយងខ ុ ំក ុងរយៈេពល 14 ៃថ ្របតិទិនេទ 

(ឬ 72 េម៉ាងស្រមាបឱ់សថមានេវជ ប  របស់ Medicare Part B) េនាះេលកអ កអចប ឹងឧទ រណ៍បាន។ 

េពលខ ះ េយងខ ុ ំ្រត វករេពលេវលបែន ម េហយេយងខ ុ ំនឹងេផ លិខិត្របាបអ់ កថាេយងខ ុ ំ្រត វករេពលេវល 14 ៃថ ្របតិទិន 
បែន មេទៀត។ លិខិតេនះនឹងពន្យល់ពីមូលេហតុ្រត វករេពលេវលបែន ម។ េយងខ ុ ំមនិអចចំណាយេពលបែន ម 

េដម្បផី ល់ករសេ្រមចចិត ដល់េលកអ កេទ ្របសិនេបសំេណ របស់េលកអ កគឺស្រមាបឱ់សថមានេវជ ប  របស់ 

Medicare Part B។ 

េតខ ុ ំអចទទលួបានេសចក ីសេ្រមចធានារ៉បរ់ងកនែ់តឆាបរ់ហ័សជាងេនះបានេទ? 

បាទ/ចស។ ្របសិនេបអ ក្រត វករករេឆ យតបឆាបរ់ហ័សជាងេនះ េដយសរែតសុខភាពរបស់អ ក សូមេស សំុេយងខ ុ ំ

ឲ្យេធ  «េសចក ីសេ្រមចធានារ៉បរ់ងឆាបរ់ហ័ស។» ្របសិនេបេយងខ ុ ំឯកភាពចំេពះសំេណ  េនាះេយងខ ុ ំនឹងជូនដំណឹង 

ដល់េលកអ កអំពីេសចក ីសេ្រមចរបស់េយងខ ុ ំក ុងរយៈេពល 72 េម៉ាង (ឬក ុងរយៈេពល 24 េម៉ាងស្រមាបឱ់សថមាន

េវជ ប  របស់ Medicare Part B)។  

េទះជាយ៉ាងណាកេ៏ដយ េពលខ ះេយងខ ុ ំ្រត វករេពលេវលបែន ម េហយេយងខ ុ ំនឹងេផ លិខិត្របាបអ់ កថាេយងខ ុ ំ

្រត វករេពលេវល 14 ៃថ ្របតិទិនបែន មេទៀត។ លិខិតេនះនឹងពន្យល់ពីមូលេហតុ្រត វករេពលេវលបែន ម។ 

េយងខ ុ ំមនិអចចំណាយេពលបែន ម េដម្បផី ល់ករសេ្រមចចិត ដល់េលកអ កេទ ្របសិនេបសំេណ របស់េលក 

អ កគឺស្រមាបឱ់សថមានេវជ ប  របស់ Medicare Part B។ 

 

 

 
វក្យស័ព ច្បោបស់្រមាប ់«េសចក ីសេ្រមចធានារ៉បរ់ងឆាបរ់ហ័ស» មាននយ័ថា «ករសេ្រមចបនា ន»់  

 

 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េត្រត វេធ អ ី្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉  
(េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 247 ? 

 

ករេស សំុេសចក ីសេ្រមចធានារ៉បរ់ងឆាបរ់ហ័ស៖  

• សូមចបេ់ផ មេដយទូរស័ព  ឬេផ ទូរសរេដម្បេីស សំុេយងខ ុ ំពីករធានារ៉បរ់ងេលករែថទសុំខភាពែដលេលក

អ កចងប់ាន។   

• អចទូរស័ព មកកនេ់យងខ ុ ំតមរយៈេលខ 18554643571 (TTY: 711) ពីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់

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

ទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ  

ឬេផ ទូរសរមកេយងខ ុ ំតមេលខ 18002812999។  

• ែស ងរកពត័ម៌ានលម តិេផ្សងេទៀតអំពីវធីិទំនាកទំ់នងមកេយងខ ុ ំេនក ុងជំពូកទី 2។ 

េលកអ កកអ៏ចេស សំុអ កផ ល់េសវែថទសុំខភាពរបស់េលកអ ក ឬអ កតំណាងរបស់េលកអ កេដម្បេីធ 
សំេណ ចំេពះករសេ្រមចចិត េលករធានារ៉បរ់ងបានឆាបរ់ហ័សស្រមាបេ់លកអ កផងែដរ។  

ទងំេនះគឺជាវធិានស្រមាបេ់ស សំុេសចក ីសេ្រមចធានារ៉បរ់ងឆាបរ់ហ័ស៖ 

អ ក្រត វបំេពញលក ខណ ត្រម វដូចខងេ្រកម េដម្បទីទួលបានេសចក ីសេ្រមចធានារ៉បរ់ងឆាបរ់ហ័ស៖ 

1. េលកអ កអចទទួលបានេសចក ីសេ្រមចធានារ៉បរ់ងឆាបរ់ហ័ស ែតក ុងករណីែដលេលកអ កេស សំុករធានា

រ៉បរ់ងស្រមាបក់រែថទសុំខភាព ឬបរកិ រ ែដលេលកអ កមនិទនប់ានទទួលែតប៉ុេណា ះ។ 

(េលកអ កមនិអចទទួលបានេសចក ីសេ្រមចធានារ៉បរ់ងឆាបរ់ហ័សបានេទ ្របសិនេបសំេណ របស់េលកអ ក

គឺអំពីករបង្់របាកស់្រមាបក់រែថទសុំខភាព ឬស្រមាបប់រកិ រែដលេលកអ កទទួលបានរចួេហយ)។ 

2. េលកអ កអចទទួលបានេសចក ីសេ្រមចធានារ៉បរ់ងឆាបរ់ហ័ស ែតក ុងករណីែដលរយៈេពលផុតកំណតស់ ងដ់រ 

14 ៃថ តម្របតិទិន (ឬរយៈេពលផុតកំណត ់72 េម៉ាងស្រមាបឱ់សថមានេវជ ប  របស់ Medicare Part B) 

អចនាឲំ្យមានេ្រគាះថា កធ់ នធ់ រដល់សុខភាពរបស់េលកអ ក ឬេធ ឲ្យបះ៉ពល់ដល់សមត ភាពបំេពញមុខងរ

របស់េលកអ ក។ 

• ្របសិនេបេវជ បណ ិ តរបស់េលកអ កនិយាយថាអ ក្រត វករេសចក ីសេ្រមចធានារ៉បរ់ងឆាបរ់ហ័ស េយងខ ុ ំនឹង

្របគល់ឲ្យអ កេដយស ័យ្របវត ិ។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េត្រត វេធ អ ី្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉  
(េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 248 ? 

 

• ្របសិនេបេលកអ កេស សំុេសចក ីសេ្រមចធានារ៉បរងឆាបរ់ហ័ស េដយគា នករគា្ំរទពីេវជ បណ ិ តរបស់អ ក 

េយងខ ុ ំនឹងសេ្រមចថាេតអ កនឹងទទួលបានេសចក ីសេ្រមចធានារ៉បរ់ងឆាបរ់ហ័សឬអត។់ 

o ្របសិនេបេយងខ ុ ំសេ្រមចថាសុខភាពរបស់អ កមនិបំេពញតមលក ខណ ត្រម វស្រមាបេ់សចក ីសេ្រមចធានា 
រ៉បរ់ងឆាបរ់ហ័សេទ េយងខ ុ ំនឹងេផ លិខិតជូនអ ក។ េយងខ ុ ំកនឹ៏ងេ្រប្របាស់រយៈេពលផុតកំណតធ់ម ត  
14 ៃថ ្របតិទិន (ឬរយៈេពលផុតកំណត ់72 េម៉ាងស្រមាបឱ់សថមានេវជ ប  របស់ Medicare Part B) 

ជំនួសវញិ។ 

o លិខិតេនះនឹង្របាបអ់ កថា ្របសិនេបេវជ បណ ិ តរបស់េលកអ កេស សំុេសចក ីសេ្រមចធានារ៉បរ់ងឆាបរ់ហ័ស 

េយងខ ុ ំនឹងផ ល់េសចក ីសេ្រមចធានារ៉បរ់ងឆាបរ់ហ័សេដយស ័យ្របវត ិ។  

o លិខិតេនះកនឹ៏ង្របាបផ់ងែដរពីរេបៀបែដលេលកអ កអចដក ់«ពក្យបណ ឹ ងឆាបរ់ហ័ស» ពកព់ន័ 

នឹងេសចក ីសេ្រមចរបស់េយងខ ុ ំ េដម្បផី ល់ជូនេលកអ កនូវេសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ងស ងដ់រ 

ជំនួសឲ្យេសចក ីសេ្រមចៃនករធានារ៉បរ់ងឆាបរ់ហ័ស។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន មអំពីដំេណ រករស្រមាបក់រេធ 
បណ ឹ ងេដយរមួប  ូ លទងំបណ ឹ ងរហ័ស សូមេមលែផ កទី 10 េនទំពរ័ទី 223។ 

្របសិនេបេសចក ីសេ្រមចធានារ៉បរ់ងគ ឺបាន េតេនេពលណាែដលខ ុ ំទទួលបានេសវ ឬសមា រៈ? 

េលកអ កនឹង្រត វបានេគឯកភាពយល់្រពម (្រត វបានផ ល់ករអនុ  តឲ្យសិទ ិជាមុន)ឲ្យទទួលេសវកម ឬបរកិ រេន 

ក ុងរង ងរ់យៈេពល 14 ៃថ ្រប្រកតីទិន (ស្រមាបេ់សចក ីសេ្រមចចិត េលកររ៉បរ់ងស ងដ់រ) ឬរយៈេពល 72 េម៉ាង (ស្រមាប់

េសចក ីសេ្រមចចិត េលកររ៉បរ់ងឆាបរ់ហ័ស) គិតចបពី់េពលែដលអ កបានេស សំុ លុះ្រតែតករេស សំុរបស់េលក 

អ កគឺស្រមាបឱ់សថមានេវជ ប  របស់ Medicare Part B។  

• ្របសិនេបករេស សំុរបស់េលកអ កស្រមាបឱ់សថមានេវជ ប  របស់ Medicare Part B េលកអ កនឹង

ទទួលបានករឯកភាព (្រត វបានផ ល់ករអនុ  តឲ្យសិទ ិជាមុន) ឲ្យទទួលបានឱសថក ុងរយៈេពល 72 េម៉ាង 

(ស្រមាបេ់សចក ីសេ្រមចចិត េលកររ៉បរ់ងស ងដ់រ) ឬរយៈេពល 24 េម៉ាង (ស្រមាបេ់សចក ីសេ្រមចចិត េលករ 
រ៉បរ់ងឆាបរ់ហ័ស)។ 

• ្របសិនេបេយងខ ុ ំបែន មេពលក ុងករេធ េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង េយងខ ុ ំនឹងឯកភាពយល់្រពមចំេពះ 
ករធានារ៉បរ់ងេន្រតឹមចុងប  បរ់យៈេពលបែន មេនាះ។ េយងខ ុ ំមនិអចចំណាយេពលបែន មេដម្បេីធ ករ 
សេ្រមចចិត េលករធានារ៉បរ់ងស្រមាបឱ់សថមានេវជ ប  របស់ Medicare Part B េទ។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េត្រត វេធ អ ី្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉  
(េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 249 ? 

 

្របសិនេបេសចក ីសេ្រមចធានារ៉បរ់ងគេឺទ េតខ ុ ំដងឹយ៉ាងដូចេម ច? ?  

្របសិនេបចេម យគឺ េទ េយងខ ុ ំនឹងេផ លិខិតជ្រមាបេលកអ កអំពីមូលេហតុែដលសេ្រមចថា េទ។ 

• ្របសិនេបេយងខ ុ ំនិយាយថា េទ េលកអ កមានសិទ ិក ុងករេស សំុឲ្យេយងខ ុ ំផា ស់ប ូរេសចក ីសេ្រមចចិត េនះបាន 

េដយេធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍។ ករេធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍មាននយ័ថាេស សំុឲ្យេយងខ ុ ំពិនិត្យេឡងវញិនូវេសចក ីសេ្រមច

ែដលបានបដិេសធករធានារ៉បរ់ង។  

• ្របសិនេបអ កសេ្រមចចិត ថាប ឹងឧទ រណ៍ មាននយ័ថាអ កកំពុងែតដំេណ រករេទក្រមតិទី 1 ៃនដំេណ រករបណ ឹ ង

ឧទ រណ៍ (សូមេមលែផ កបនា បស់្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម)។ 

 ែផ កទី 5.3៖ បណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទី 1 ស្រមាបេ់សវ សមា រៈ និងឱសថ 

(មនិែមនឱសថេន Part D) 

េតបណ ឹ ងឧទ រណ៍ ជាអ ី? 

បណ ឹ ងឧទ រណ៍ គឺជាមេធ្យោបាយផ ូវករក ុងករេស សំុឲ្យេយងខ ុ ំពិនិត្យេឡងវញិនូវេសចក ីសេ្រមច និង

ផា ស់ប ូរេសចក ីសេ្រមច្របសិនអ កគិតថាេយងខ ុ ំបានេធ ខុស។ ្របសិនេបអ ក ឬេវជ បណ ិ តរបស់េលកអ ក 

ឬអ កផ ល់េសវសុខភាពេផ្សងេទៀត មនិយល់្រសបនឹងេសចក ីសេ្រមចរបស់េយងខ ុ ំ អ កអចប ឹងឧទ រណ៍។  



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េត្រត វេធ អ ី្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉  
(េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 250 ? 

 

ក ុងករណីភាគេ្រចន េលកអ ក្រត វចបេ់ផ មបណ ឹ ង

ឧទ រណ៍របស់េលកអ កេនក្រមតិទី 1។ 

្របសិនេបេលកអ កមនិចងប់ ឹងឧទ រណ៍ជាមុនចំេពះ

គេ្រមាងស្រមាបេ់សវ MediCal េហយ្របសិនេប
ប  សុខភាពរបស់េលកអ កស ិតក ុងសភាព 

្រត វករសេ ង ះបនា ន ់ឬស ិតក ុងករគំរមកំែហង 

ធ នធ់ រដល់សុខភាពែដល្រត វករករសេ ង ះភា មៗ 

ឬ្របសិនេបេលកអ កស ិតក ុងស នភាពឈធឺ នធ់ រ 

និង្រត វករករសេ្រមចចិត ភា មៗ េនាះេលកអ ក 

អចេស សំុឲ្យមានករពិនិត្យេឡងវញិែផ កេវជ ស ស  

ឯករជ្យពី្រកសួង្រគប្់រគងសុខភបិាលតមរយៈ 

www.hmohelp.ca.gov។ សូមេទកនទំ់ពរ័ទី 189 

ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម។ ្របសិនេបេលកអ ក្រត វករ

ជំនួយក ុងអំឡុងេពលៃនដំេណ រករបណ ឹ ងឧទ រណ៍ 

េលកអ កអចទូរសព មកកម វធីី Cal MediConnect 

Ombuds តមរយៈេលខ 18555013077។ 

កម វធីិ Cal MediConnect Ombuds 

មនិមានទំនាកទំ់នងជាមយួេយងខ ុ ំ 

ឬ្រក មហុ៊នធានារ៉បរ់ង ឬគេ្រមាងសុខភាពេឡយ។ 

េតអ ីជាបណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទី 1? 

បណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទី 1 គឺជាបណ ឹ ងឧទ រណ៍ដំបូង 

េគេទនឹងគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ។ េយងខ ុ ំនឹង

ពិនិត្យេឡងវញិនូវេសចក ីសេ្រមចធានារ៉បរ់ង 

េដម្បេីមលថាេតវ្រតឹម្រត វ ឬអត។់ អ កពិនិត្យេឡងវញិ 

គឺជាបុគ លែដលមនិបានេចញេសចក ីសេ្រមច

ធានារ៉បរ់ងេដម។ េនេពលែដលេយងខ ុ ំពិនិត្យេឡង

វញិចបេ់ហយ េយងខ ុ ំនឹងផ ល់េសចក ីសេ្រមចជាលយលក ណ៍អក្សរេទឲ្យអ ក។ 

សេង ប៖ វធីិេធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទី 1 

េលកអ ក ឬេវជ បណ ិ តអ កឬតំណាងរបស់អ កអចដក់

ករេស សំុរបស់អ កជាលយលក ណ៍អក្សរ 

េហយេផ តមៃ្របសណីយឬ៍តមទូរសរមកេយងខ ុ ំ។  

អ កកអ៏ចនឹងេស សំុបណ ឹ ងឧទ រណ៍េដយទូរស័ព មក

េយងខ ុ ំផងែដរ។ 

• េស សំុក ុងរយៈេពល 60 ៃថ តម្របតិទិន

គិតចបពី់ៃថ សេ្រមចចិត ែដលេលកអ កកំពុងប ឹង

ឧទ រណ៍។ ្របសិនេបេលកអ កខកខនហួសកល

កំណតេ់នះ េដយមានមូលេហតុ្រតឹម្រត វ 

េនាះេលកអ កេនែតអចប ឹងឧទ រណ៍បាន 

(សូមេមលទំពរ័ទី 180)។  

• ្របសិនេបេលកអ កប ឹងឧទ រណ៍ េ្រពះេយងខ ុ ំបាន

្របាបេ់លកអ កថា េសវែដលេលកអ កបានទទួល 

នាេពលេនះនឹង្រត វបានផា ស់ប ូរ ឬប ្ឈប ់

េនាះេលកអ កមានេពលពីរបីៃថ ក ុងករប ឹងឧទ រណ៍ 

្របសិនេបេលកអ កចងប់ន ទទួលបានេសវកម 

េនាះក ុង ខណៈែដលបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលក 

អ កកំពុងដំេណ រករ។ (សូមេមលទំពរ័ទី 178)។ 

• បន អនែផ កេនះេដម្បសិីក្សោែស ងយល់បែន មអំពី
កលដល់កំណតអ់ ីែដលអនុវត នចំ៍េពះ 

បណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក។ 

 

 

http://www.dmhc.ca.gov/?referral=hmohelp.ca.gov


េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េត្រត វេធ អ ី្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉  
(េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 251 ? 

 

បនា បពី់េពលែដលេយងខ ុ ំពិនិត្យេឡងវញិេហយ ្របសិនេបេយងខ ុ ំ្របាបអ់ កថាេសវ ឬសមា រៈ មនិ្រត វបានធានារ៉បរ់ង 

ករណីរបស់អ កអចបន េទបណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទី 2។  

េតខ ុ ំ្រត វេធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិ 1 យ៉ាងដូចេម ច? 

• េដម្បចីបេ់ផ មេធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍ អ ក េវជ បណ ិ តរបស់អ ក ឬអ កផ ល់េសវែថទសុំខភាពេផ្សងេទៀត 

ឬអ កតំណាងរបស់អ ក្រត វទកទ់ងមកេយងខ ុ ំ។ េលកអ កអចទូរស័ព មកកនេ់យងខ ុ ំតមរយៈេលខ 

18554643571 (TTY: 711) ពីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 

េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកន ់
េលកអ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានលម តិបែន ម 
អំពីរេបៀបទកទ់ងមកេយងខ ុ ំស្រមាបប់ណ ឹ ងឧទ រណ៍ សូមេមលជំពូកទី 2 

• អ កអចេស សំុ «បណ ឹ ងឧទ រណ៍ស ងដ់រ» ឬ «បណ ឹ ងឧទ រណ៍ឆាបរ់ហ័ស» មកេយងខ ុ ំ។ 

• ្របសិនេបអ កនឹងេស សំុបណ ឹ 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 914100422 

o េលកអ កអចដកប់  ូ នសំេណ របស់េលកអ ក តមរយៈអុិនធឺណិត៖ 

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

o េលកអ កកអ៏ចនឹងេស សំុបណ ឹ ងឧទ រណ៍ េដយទូរសព មកេយងខ ុ ំតមរយៈ 18554643571  
(TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 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 គឺឥតគិតៃថ ។ 

https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp/appeals-grievances.html


េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េត្រត វេធ អ ី្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉  
(េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 252 ? 

 

• េយងខ ុ ំ នឹងេផ លិខិតមយួច្បោបឲ់្យេលកអ កក ុងរយៈេពល 5 ៃថ ្របតិទិន បនា បពី់ទទួលបានបណ ឹ ងតវ៉ 

ឬឧទ រណ៍របស់េលកអ ក េដយជ្រមាបេលកអ កឲ្យដឹងថាេយងខ ុ ំទទួលបានបណ ឹ ងេនាះេហយ។ 

េតអ កេផ្សងអចេធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍ជំនសួខ ុ ំបានេទ?  

បាទ/ចស។ េវជ បណ ិ តរបស់េលកអ ក ឬអ កផ ល់េសវែថទសុំខភាពេផ្សងៗេទៀត អចេធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍ជំនួស

អ កបាន។ អ កេផ្សងេ្រកពីេវជ បណ ិ តរបស់អ ក ឬអ កផ ល់េសវែថទសុំខភាពេផ្សងេទៀត កអ៏ចេធ 
បណ ឹ ងឧទ រណ៍ជំនួសអ កបានែដរ ប៉ុែន ជាដំបូង្រត វបំេពញទ្រមង ់ែបបបទចតត់ងំអ កតំណាងជាមុនសិន។ 

ទ្រមងែ់បបបទេនះនឹងផ ល់ករអនុ  តឲ្យអ កេផ្សងេធ សកម ភាពជំនួស អ ក បាន។  

េដម្បទីទួលបានទ្រមងៃ់នករែតងតងំតំណាង សូមទូរសព េទេសវបេ្រមសមាជិកេហយេធ ករេស សំុ ឬចូលេទកន ់

https://www.cms.gov/Medicare/CMSForms/CMSForms/downloads/cms1696.pdf 

ឬេនេលេគហទំពរ័បស់េយងខ ុ ំតមរយៈ https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp/appealsgrievances.html 

្របសិនេបបណ ឹ ងឧទ រណ៍ដកេ់ដយអ កេផ្សងមនិែមនេលកអ ក ឬេវជ បណ ិ ត ឬអ កផ ល់េសវសុខភាពេផ្សងេទៀតរបស់

េលកអ កេទ េនាះេយងខ ុ ំ្រត វទទួលបាននូវទ្រមងែ់បបបទៃនករចតត់ងំអ កតំណាងែដលបំេពញរចួ មុនេពលែដល 
េយងខ ុ ំអចពិនិត្យេលបណ ឹ ងឧទ រណ៍បាន។ 

េតខ ុ ំមានេពលេធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍រយៈេពលប៉ុនា នៃថ ? 

េលកអ ក្រត វែតេស សំុបណ ឹ ងឧទ រណ៍ក ុងរយៈេពល 60 ៃថ តម្របតិទិន គិតចបពី់កលបរេិច ទេនេលលិខិតែដល

េយងខ ុ ំបានេផ លិខិត ជ្រមាបេលកអ កអំពីេសចក ីសេ្រមចរបស់េយងខ ុ ំ។  

្របសិនអ កខកខនក ុងរយៈេពលផុតកំណតេ់នះ េហយអ កមានមូលេហតុ្រតឹម្រត វក ុងករខកខន េយងខ ុ ំអចផ ល់រយៈ

េពលបែន មេទៀតេដម្បេីធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក។ ឧទរហណ៍ៃនមូលេហតុ្រតឹម្រត វ៖ អ កមានជំងឺធ នធ់ រ 

ឬេយងខ ុ ំបានផ ល់ពត័ម៌ានខុសអំពីៃថ ផុតកំណតស់្រមាបេ់ស សំុបណ ឹ ងឧទ រណ៍។ 

កំណតស់មា ល់៖ ្របសិនេបអ កេធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍េ្រពះេយងខ ុ ំបាន្របាបអ់ កថាេសវកម ែដលអ កបានទទួលនា 

េពលេនះនឹង្រត វបានផា ស់ប ូរ ឬប ្ឈប ់អ កមានេពលេវលពីរបីៃថ ក ុងករប ឺងឧទ រណ៍ ្របសិនេបអ កចងប់ន ទទួល

 
វក្យសព ច្បោបស់្រមាប ់«បណ ឹ ងឧទ រណ៍ឆាបរ់ហ័ស» គឺ «ករពិចរណាេឡងវញិបនា ន។់» 

https://www.cms.gov/Medicare/CMS-Forms/CMS-Forms/downloads/cms1696.pdf
https://mmp.healthnetcalifornia.com/mmp/appeals-grievances.html


េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េត្រត វេធ អ ី្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉  
(េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 253 ? 

 

បានេសវកម េនាះក ុងខណៈែដលបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់អ កកំពុងដំេណ រករ។ សូមអន «េតអត ្របេយាជនខ៍ ុ ំនឹងេនបន  

េនក ុងអំឡុងបណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទី 1 ឬេទ» េនទំពរ័ទី 185 ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម។ 

េតខ ុ ំអចទទលួបានច្បោបច់ម ងឯកសរសំណំុេរឿងរបស់ខ ុ ំបាន ែដរឬេទ? 

បាទ/ចស។ េស សំុច្បោបច់ម ងឥតគិតៃថ  េដយទូរសព មកកនែ់ផ កេសវបេ្រមសមាជិកតមរយៈេលខ 

18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 

េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 

អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ 

េតេវជ បណ ិ តរបស់ខ ុ ំអចផ ល់ពត័ម៌ានបែន មអំពីបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់ខ ុ ំេទអ កបានែដរឬេទ? 

បាន េលកអ ក និងេវជ បណ ិ តរបស់អ កអចផ ល់ពត័ម៌ានបែន មមកេយងខ ុ ំ េដម្បគីា្ំរទបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក។ 

េតគេ្រមាងនងឹេធ េសចក សីេ្រមចេលបណ ឹ ងឧទ រណ៍យ៉ាងដូចេម ច?  

េយងខ ុ ំនឹងពិនិត្យយ៉ាង្រប ង្របយត័ បំផុតចំេពះរល់ពត័ម៌ានអំពីសំេណ សំុករធានារ៉បរងេទេល ករែថទសុំខភាព។ 

បនា បម់ក េយងខ ុ ំពិនិត្យេមលថាេយងខ ុ ំបានអនុវត តម្រគបវ់ធិានទងំអស់ែដរឬេទេនេពលែដលេយងខ ុ ំនិយាយថាេទ 

ចំេពះសំេណ របស់េលកអ ក។ អ ក្រត តពិនិត្យគឺជា នរណាមា កេ់ដលមនិបានេធ ករសេ្រមចចិត ដំបូងេគ 

្របសិនេបេយងខ ុ ំ្រត វករពត័ម៌ានបែន ម េយងខ ុ ំនឹងសកសួរអ ក ឬេវជ បណ ិ តរបស់េលកអ ក។  

េតេនេពលណាែដលខ ុបំានទទួលេសចក ីសេ្រមចអំពីបណ ឹ ងឧទ រណ៍ «ស ងដ់រ» ? 

េយងខ ុ ំនឹងផ ល់ចេម យក ុងរយៈេពល 30 ៃថ ្របតិទិន បនា បព់ីេយងខ ុ ំបានទទួលបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក 

(ឬក ុងរយៈេពល 7 ៃថ ្របតិទិន បនា បពី់េយងខ ុ ំទទួលបានបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ កស្រមាបឱ់សថមានេវជ ប   

របស់ Medicare Part B)។ េយងខ ុ ំនឹងេចញេសចក ីសេ្រមចេលឿនជាងេនះ ្របសិនេបស នភាពសុខភាពរបស់អ ក

ត្រម វ។  

• ្របសិនេបេយងខ ុ ំមនិផ ល់ចេម យចំេពះបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ កក ុងរយៈេពល 30 ៃថ ្របតិទិនេទ 

(ឬក ុងរយៈេពល 7 ៃថ ្របតិទិន បនា បពី់េយងខ ុ ំទទួលបានបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ កស្រមាបឱ់សថមាន 

េវជ ប  របស់ Medicare Part B) េនាះេយងខ ុ ំនឹងប  ូ នករណីរបស់េលកអ កេដយស ័យ្របវត ិេទកន ់

ក្រមតិ 2 ៃនដំេណ រករបណ ឹ ងឧទ រណ៍ ្របសិនេបប  របស់េលកអ កពកព់ន័ នឹងករធានារ៉បរ់ងៃនេសវ 

ឬបរកិ ររបស់ Medicare។ េលកអ កនឹង្រត វបានជូនដំណឹងេនេពលករណីេនះេកតេឡង។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េត្រត វេធ អ ី្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉  
(េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 254 ? 

 

• ្របសិនេបប  របស់អ កពកព់ន័ នឹងករធានារ៉បរ់ងេលេសវ ឬបរកិ រ MediCal អ កនឹង្រត វេធ 
បណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិ 2 េដយខ ួនឯង។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន មអំពីដំេណ រករៃនបណ ឹ ងឧទ រណ៍ ក្រមតិ 2 

សូមចូលេទកនែ់ផ កទី 5.4 េនទំពរ័ទី 190។ 

្របសិនេបចេម យរបស់េយងខ ុ ំគឺ យល់្រពម ចំេពះែផ កមយួ ឬទងំអស់ៃនអ ីែដលេលកអ កបានេស សំុ េនាះេយងខ ុ ំ

នឹងអនុ  ត ឬផ ល់ករធានារ៉បរ់ងក ុងរយៈេពល 30 ៃថ ្របតិទិនបនា បព់ីេយងខ ុ ំបានទទួលបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់

េលកអ ក (ឬក ុងរយៈេពល 7 ៃថ ្របតិទិន បនា បពី់េយងខ ុ ំទទួលបានបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលក

អ កស្រមាបឱ់សថមានេវជ ប  របស់ Medicare Part B)។ 

្របសិនេបចេម យរបស់េយងខ ុ ំគឺ េទ ចំេពះមយួែផ ក ឬទងំអស់ៃនអ ីែដលអ កបានេស  េយងខ ុ ំនឹងេផ លិខិតេទអ ក។ 

្របសិនេបប  របស់េលកអ កពកព់ន័ នឹងករធានារ៉បរ់ងៃន េសវ ឬបរកិ រ Medicare េនាះលិខិតនឹង្របាបេ់លក 
អ កថាេយងខ ុ ំបានេផ ករណីរបស់េលកអ កេទឲ្យស បន័្រត តពិនិត្យេឡងវញិឯករជ្យ ស្រមាបប់ណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិ 2។ 

្របសិនេបប  របស់េលកអ កពកព់ន័ នឹងកររ៉បរ់ងេលេសវ ឬបរកិ រ MediCal លិខិតេនាះនឹង្របាបអ់ កពីរេបៀប 
េធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិ 2 េដយខ ួនអ ក។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន មអំពីដំេណ រករៃនបណ ឹ ងឧទ រណ៍ ក្រមតិ 2 

សូមចូលេទកនែ់ផ កទី 5.4 េនទំពរ័ទី 190។ 

េតេនេពលណាេទបខ ុនំងឹបានលឺដណឹំងអំពីេសចក ីសេ្រមចរបស់ បណ ឹ ងឧទ រណ៍«ឆាបរ់ហ័ស»? 

្របសិនេបេលកអ កេស សំុបណ ឹ ងឧទ រណ៍ឆាបរ់ហ័ស េយងខ ុ ំនឹងផ ល់ចេម យក ុងរយៈេពល 72 េម៉ាង បនា បព់ី
េពលែដលេយងខ ុ ំបានទទួលបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក។ េយងខ ុ ំនឹងផ ល់ចេម យឆាបជ់ាងេនះ ្របសិនេបសុខភាព 

របស់អ កត្រម វឲ្យេយងខ ុ ំេធ ដូេច ះ។  

• ្របសិនេបេយងខ ុ ំមនិផ ល់ចេម យេទនឹងបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ កក ុងរយៈេពល 72 េម៉ាង 

េនាះេយងខ ុ ំនឹងប  ូ នករណីរបស់េលកអ កេដយស ័យ្របវត ិេទដំេណ រករបណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិ 2 ្របសិនេប
ប  របស់េលកអ កពកព់ន័ នឹងកររ៉បរ់ងៃនេសវ ឬបរកិ ររបស់ Medicare។ េលកអ កនឹង្រត វបានជូន 

ដំណឹងេនេពលករណីេនះេកតេឡង។  

• ្របសិនេបប  របស់អ កពកព់ន័ នឹងករធានារ៉បរ់ងេលេសវ ឬបរកិ រ MediCal អ កនឹង្រត វេធ 
បណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិ 2 េដយខ ួនឯង។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន មអំពីដំេណ រករៃនបណ ឹ ងឧទ រណ៍ ក្រមតិ 2 

សូមចូលេទកនែ់ផ កទី 5.4 េនទំពរ័ទី 190។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េត្រត វេធ អ ី្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉  
(េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 255 ? 

 

្របសិនេបចេម យរបស់េយងខ ុ ំគឺ បាន ចំេពះមយួែផ ក ឬទងំអស់ៃនអ ីែដលអ កបានេស សំុ េយងខ ុ ំ្រត វែតអនុ  ត ឬ

ផ ល់ករធានារ៉បរ់ងក ុងរយៈេពល 72 េម៉ាង បនា បពី់េយងខ ុ ំបានទទួលបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក។  

្របសិនេបចេម យរបស់េយងខ ុ ំគឺ េទ ចំេពះមយួែផ ក ឬទងំអស់ៃនអ ីែដលអ កបានេស  េយងខ ុ ំនឹងេផ លិខិតេទអ ក។ 

្របសិនេបប  របស់េលកអ កពកព់ន័ នឹងករធានារ៉បរ់ងៃន េសវ ឬបរកិ រ Medicare លិខិតេនាះនឹង

្របាបេ់លកអ កថាេយងខ ុ ំបានេផ ករណីរបស់េលកអ កេទស បន័្រត តពិនិត្យេឡងវញីឯករជ្យ ស្រមាបប់ណ ឹ ងឧទ រណ៍

ក្រមតិ 2។ ្របសិនេបប  របស់េលកអ កពកព់ន័ នឹងកររ៉បរ់ងេលេសវ ឬបរកិ រ MediCal លិខិតេនាះ

នឹង្របាបអ់ កពីរេបៀបេធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិ 2 េដយខ ួនអ ក។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន មអំពីដំេណ រករៃនបណ ឹ ងឧទ រណ៍ 

ក្រមតិ 2 សូមចូលេទកនែ់ផ កទី 5.4 េនទំពរ័ទី 190។ 

េតអត ្របេយាជនរ៍បស់ខ ុបំន ក ុងអំឡុងេពលៃនបណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិ 1 ែដរឬេទ? 

្របសិនេបេយងខ ុ ំសេ្រមចចិត ផា ស់ប ូរឬប ្ឈបក់រធានារ៉បរ់ងស្រមាបេ់សវកម  ឬបរកិ រែដល្រត វបានឯកភាពកលពីមុន  

េយងខ ុ ំនឹងេផ លិខិតជូនអ កមុនេពលចតចំ់ណាតក់រ។ ្របសិនេបអ កមនិយល់្រសបជាមយួចំណាតក់រេនះ 

អ កអចដកព់ក្យបណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិ 1 េហយេស សំុេយងខ ុ ំឲ្យបន អត ្របេយាជនស៍្រមាបេ់សវកម  ឬបរកិ ររបស់ 

អ កបាន។ េលកអ ក ្រត វែតេធ ករេស សំុេនៃថ  ឬមុនៃថ កំណតដូ់ចតេទេនះេដម្បបីន អត ្របេយាជនរ៍បស់េលកអ ក៖ 

• ក ុងរយៈេពល 10 ៃថ គិតចបពី់កលបរេិច ទេផ េសចក ីជូនដំណឹងតមៃ្របសណីយអំ៍ពីចំណាតក់រ ឬ 

• កលបរេិច ទែដល្រត វបានប្រម ងឲ្យចូលជាធរមានៃនចំណាតក់រ។ 

្របសិនេបេលកអ កបំេពញបានតមកលកំណតេ់នះ េនាះេលកអ កអចបន ទទួល េសវកម  ឬបរកិ រែដលកំពុង 

មានជេមា ះ ក ុងខណៈែដលបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ កកំពុងដំេណ រករ។  

 ែផ កទី 5.4 ៖ បណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទី 2 ស្រមាបេ់សវ សមា រៈ និងឱសថ (មនិែមនឱសថ 

Part D) 

្របសិនេបគេ្រមាងនិយាយថា េទ េនក្រមតិ 1 េតមានអ ីេកតេឡងបនា ប?់ 

 ្របសិនេបេយងខ ុ ំនិយាយថា េទ ចំេពះមយួែផ ក ឬទងំអស់ៃន បណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទ 1 របស់េលកអ ក 

េយងខ ុ ំនឹងេផ លិខិតេទេលកអ ក។ លិខិតេនះនឹង្របាបអ់ កថាេតេសវ ឬបរកិ រ ្រត វបានធានារ៉បរ់ង េដយ 

Medicare ឬ Medical ែដរឬេទ។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េត្រត វេធ អ ី្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉  
(េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 256 ? 

 

• ្របសិនេបប  របស់េលកអ កពកព់ន័ នឹងេសវ ឬបរកិ រៃន Medicare េនាះេយងខ ុ ំនឹងេផ ករណីរបស់េលក 

អ កេដយស ័យ្របវត ិេទក្រមតិ 2 ៃនដំេណ រករបណ ឹ ងឧទ រណ៍ បនា បពី់េពលែដលបណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិ 1 

្រត វបានប  បភ់ា ម។  

• ្របសិនេបប  របស់អ កពកព់ន័ នឹងេសវ ឬបរកិ រៃន MediCal េលកអ កអចដកព់ក្យប ឹងឧទ រណ៍ក្រមតិ 2 

េដយខ ួនអ ក។ លិខិតេនះនឹង្របាបអ់ កអំពីវធីិែដល្រត វេធ ដូេច ះ។ ពត័ម៌ានទងំេនាះមានដូចខងេ្រកម។ 

េតអ ីេទជាបណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិ 2? 

បណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិ 2 គឺជាករអំពវនាវទី 2 ែដល្រត វបានេធ េឡងេដយអង ករឯករជ្យែដលមនិមានជាបទ់កទ់ង 

នឹងគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ។ 

ប  របស់ខ ុគំឺពកព់ន័ នងឹេសវ ឬបរកិ រៃន MediCal។ េតខ ុ ំ្រត វេធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទី 2 

យ៉ាងដូចេម ច? 

មានវធីិស ស ពីរយ៉ាងក ុងករេធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទី 2 ស្រមាបេ់សវ និងបរកិ រៃន MediCal គឺ៖ (1) 

ករដកប់ណ ឹ ង ឬករពិនិត្យែផ កេវជ ស ស េដយឯករជ្យ ឬ (2) សវនាករយុត ិធមថ៌ា ករ់ដ ។  

(1) ករពិនិត្យេឡងវញិែផ កេវជ ស ស េដយឯករជ្យ (IMR) 

េលកអ កអចដកប់ណ ឹ ងជាមយួ ឬេស សំុករពិនិត្យែផ កេវជ ស ស ឯករជ្យ (IMR, Independent Medical Review) 

ពីមជ្ឈមណ លជំនួយេន្រកសួង្រគប្់រគងសុខភបិាលរដ  California (DMHC)។ តមរយៈករដកប់ណ ឹ ង េនាះ 

DMHC នឹងេធ ករពិនិត្យករសេ្រមចរបស់េយងខ ុ ំ េហយេធ ករសេ្រមចមយួ។ IMR មានផ ល់ជូនស្រមាបេ់សវ 

ឬបរកិ រណាែដលធានារ៉បរ់ងេដយ MediCal ែដលមានលក ណៈជាេវជ ស ស ។ IMR គឺជាករ្រត តពិនិត្យេទេល
ករណីរបស់េលកអ ក េដយេវជ បណ ិ តែដលមនិស ិតេនក ុងគេ្រមាងេយងខ ុ ំ ឬ ែផ កគេ្រមាងៃន DMHC េឡយ។ ្របសិន

េប IMR ្រត វបានសេ្រមចេដយឈរខងអ កេនាះ េយងខ ុ ំ្រត វផ ល់ជូនអ កនូវេសវ ឬបរកិ រែដលេលកអ កបានេស សំុ។ 

េលកអ កមនិចំណាយអ ីេឡយេល IMR។ 

េលកអ កអចដកព់ក្យបណ ឹ ង ឬេស សំុ IMR ្របសិនេបគេ្រមាងេយងខ ុ ំ ៖ 

• បដិេសធ ផា ស់ប ូរ ឬពន្យោរេពលករព្យោបាល ឬេសវណាមយួរបស់ MediCal េដយសរ

គេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំកំណតថ់ាវមនិមានលក ណៈចបំាចែ់ផ កេវជ ស ស ។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េត្រត វេធ អ ី្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉  
(េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 257 ? 

 

• នឹងមនិធានារ៉បរ់ងករព្យោបាលរបស់ MediCal ែដលមានលក ណៈពិេសធន ៍ឬតមដនស្រមាបស់ នភាព

េវជ ស ស ធ នធ់ រេឡយ។ 

• នឹងមនិបងៃ់ថ ស្រមាបេ់សវនានារបស់ MediCal ែដលមានលក ណៈ្របញាប ់ឬសេ ង ះបនា នែ់ដលអ កបាន

ទទួលរចួេហយ។  

• មនិបានេដះ្រសយបណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទី 1 ចំេពះេសវ MediCal ក ុងរយៈេពល 30 ៃថ ្របតិទិនស្រមាប់

បណ ឹ ងឧទ រណ៍ស ងដ់រ ឬ 72 េម៉ាងស្រមាបប់ណ ឹ ងឧទ រណ៍ឆាបរ់ហ័ស។ 

កំណតស់មា ល់៖ ្របសិនេបអ កផ ល់េសវសុខភាពរបស់េលកអ កជាអ កដកប់ណ ឹ ងឧទ រណ៍ស្រមាបេ់លកអ ក ែតេយង 

ខ ុ ំមនិបានទទួលទ្រមងែ់បបបទៃនករចតត់ងំៃនអ កតំណាងពីេលកអ កេនាះេទ េនាះេលកអ កចបំាចដ់កប់ណ ឹ ង 

ឧទ រណ៍ជាថ ីជាមយួេយងខ ុ ំមុននឹងេលកអ កអចដកប់ណ ឹ ងក្រមតិ 2 ៃន IMR ជាមយួ្រកសួង្រគប្់រគងសុខភបិាល។ 

េលកអ កមានសិទ ិទទួលបានទងំ IMR និង សវនាករយុត ិធមថ៌ា ករ់ដ  ប៉ុែន មនិអចេធ បានេទៀតេឡយ ្របសិនេប
េលកអ កបានេឡងសវនាករយុត ិធមថ៌ា ករ់ដ  រចួេហយចំេពះករណីដូចគា េនះ។  

េនក ុងករណីភាគេ្រចន អ ក្រត វដកប់ណ ឹ ងឧទ រណ៍ជាមយួេយងខ ុ ំ មុនេពលេស សំុ IMR។ សូមេមលទំពរ័ 186 

ស្រមាបព់ត័ម៌ានអំពីដំេណ រករបណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទី 1 របស់េយងខ ុ ំ។ ្របសិនេបេលកអ កមនិយល់្រសបជាមយួ 

េសចក ីសេ្រមចរបស់េយងខ ុ ំេទ េនាះអ កអចដកប់ណ ឹ ងជាមយួ DMHC ឬ េស ពីមជ្ឈមណ លជំនួយ DMHC  

ស្រមាប ់IMR។  

្របសិនេបករព្យោបាលរបស់អ ក្រត វបានបដិេសធេដយសរែតវមានលក ណៈដកពិេសធនស៍កល្បង ឬេសុបអេង ត 

តមដន អ កមនិចបំាចចូ់លរមួក ុងដំេណ រករបណ ឹ ងឧទ រណ៍េយងខ ុ ំេឡយ មុនេពលអ កដកព់ក្យសំុ IMR។  

្របសិនេបប  របស់េលកអ កស ិតក ុងសភាពបនា ន ់ឬពកព់ន័ នឹងករគំរមកំែហងធ នធ់ រដល់សុខភាព ឬេលកអ ក

ស ិតក ុងករឈចឺបធ់ នធ់ រ និងបនា ន ់េនាះេលកអ កអចប  ូ នវភា មេទ DMHC េដយមនិចបំាចអ់នុវត តម 

ដំេណ រករៃនបណ ឹ ងឧទ រណ៍ជាមុនេនាះេឡយ។ 

អ ក្រត វែតដកព់ក្យសំុ IMR ក ុងរយៈេពល 6 ែខ បនា បពី់េពលែដលេយងខ ុ ំេផ េសចក ីសេ្រមចជាលយលក អក្សរ

អំពីបណ ឹ ងរបស់អ ក។ DMHC អចទទួលយកករដកព់ក្យរបស់េលកអ កបនា បព់ី 6 ែខចំេពះេហតុផលែដល 

ល ដូចជា េលកអ កមានស នភាពសុខភាពមយួែដលមនិអចឲ្យេលកអ កេធ ករេស សំុ IMR ក ុងរយៈេពល 6 ែខ 

េនះបាន ឬអ កមនិបានទទួលករជូនដំណឹង្រគប្់រគានពី់េយងខ ុ ំស ីពីដំេណ រករ IMR េទេនាះ។  



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េត្រត វេធ អ ី្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉  
(េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 258 ? 

 

េដម្បេីស សំុ IMR ៖ 

• បំេពញែបបបទពក្យេស សំុពិនិត្យសុខភាព/បណ ឹ ង ែដលអចរកបានេន៖ 

https://www.dmhc.ca.gov/fileacomplaint/submitanindependentmedicalreviewcomplaintform.aspx 

ឬទូរស័ព េទមជ្ឈមណ លជំនួយ DMHC តមេលខ 18884662219។ អ កេ្រប្របាស់ TTY គួរទូរសព េទ  

18776889891 

• ្របសិនេបេលកអ កមាន សូមភា បម់កជាមយួនូវលិខិតថតចម ង ឬឯកសរេផ្សងេទៀតពកព់ន័ នឹងេសវ 

ឬបរកិ រែដលេយងខ ុ ំបានបដិេសធ។ ទងំេនះអចពេន  នដំេណ រករ IMR។ សូមេផ ឯកសរថតចម ង 

មនិែមនច្បោបេ់ដម។ មជ្ឈមណ លជំនួយមនិផ ល់ឯកសរ្រតឡបេ់ទវញិេទ។  

• សូមបំេពញទ្រមងព់ក្យសំុជំនួយករែដល្រត វបានផ ល់សិទ ិ(Authorized Assistant Form) ្របសិនេបនរណា

មា កនឹ់ងជួយ អ កក ុងដំេណ រករ IMR របស់អ ក។ េលកអ កអចទទួលបានទ្រមងព់ក្យេនះបានតមរយៈ 

https://www.dmhc.ca.gov/FileaComplaint/IndependentMedicalReviewComplaintForms.aspx ឬ

ទូរសព េទមជ្ឈមណ លជំនួយរបស់្រកសួងតមរយៈេលខ 18884662219។ អ កេ្រប្របាស់ TTY 

គួរែតេហមកកនេ់លខ 18776889891។ 

• សូមេផ  ឬទូរសរទ្រមងព់ក្យនានារបស់អ ក ្រពមទងំឯកសរភា បេ់ផ្សងេទកន៖់  

Help Center 

Department of Managed Health Care 

980 Ninth Street, Suite 500 

Sacramento, CA 958142725 

ទូរសរ: 9162555241 

្របសិនេបេលកអ កមានលក ណៈសម្បត ិ្រគប្់រគានស់្រមាប ់IMR DMHC នឹងពិនិត្យករណីរបស់េលកអ កេហយ 

េផ លិខិតមយួច្បោបក់ ុងរយៈេពល 7 ៃថ  ៃនៃថ ្របតិទិនែដល្របាបអ់ កថាអ កមានលក ណៈ្រគប្់រគានស់្រមាប ់IMR។ 

បនា បពី់ករេស សំុនិងឯកសរគា្ំរទរបស់អ ក្រត វបានទទួលពីគេ្រមាងរបស់អ កករសេ្រមចចិត  IMR នឹង្រត វបានេធ  

េឡងក ុងរយៈេពល 30 ៃថ ៃនៃថ ្របតិទិន។ េលកអ កគួរែតទទួលករសេ្រមចចិត  IMR ក ុងរយៈេពល 45 ៃថ ៃនៃថ  

្របតិទិនៃនករដកព់ក្យេស សំុ។  

https://www.dmhc.ca.gov/fileacomplaint/submitanindependentmedicalreviewcomplaintform.aspx
https://www.dmhc.ca.gov/FileaComplaint/IndependentMedicalReviewComplaintForms.aspx


េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េត្រត វេធ អ ី្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉  
(េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 259 ? 

 

្របសិនេបករណីរបស់េលកអ កជាបនា នេ់ហយេលកអ កមានលក ណៈសម្បត ិ្រគប្់រគានស់្រមាប ់IMR DMHC 

នឹងពិនិត្យករណីរបស់អ កេហយេផ លិខិតមយួច្បោបក់ ុងរយៈេពល 2 ៃថ ៃនៃថ ្របតិទិនែដល្របាបអ់ កថាអ កមានលក ណៈ 

្រគប្់រគានស់្រមាប ់IMR។ បនា បពី់ករេស សំុនិងឯកសរគា្ំរទរបស់អ ក្រត វបានទទួលពីគេ្រមាងរបស់អ កករសេ្រមចចិត  

IMR នឹង្រត វបានេធ េឡងក ុងរយៈេពល 3 ៃថ ៃនៃថ ្របតិទិន។ អ កគួរែតទទួលករសំេរចចិត  IMR ក ុងរយៈេពល 7 ៃថ  

ៃនៃថ ្របតិទិនៃនករដកព់ក្យេស សំុ។ ្របសិនេបេលកអ កមនិេពញចិត ជាមយួលទ ផលៃន IMR 

អ កអចេស សំុសវនាករយុត ិធមថ៌ា ករ់ដ បាន។   

្របសិនេប DMHC សេ្រមចថា ករណីរបស់េលកអ កគឺមនិមានសិទ ិទទួលបាន IMR, DMHC នឹងពិនិត្យេមលករណី 

របស់អ កេឡងវញិតមរយៈដំេណ រករបណ ឹ ងអតិថិជន្របច។ំ បណ ឹ ងរបស់េលកអ កគួរែតបានេដះ្រសយ 

ក ុងរយៈេពល 30 ៃថ តម្របតិទិនៃនករដកព់ក្យេស សំុែដលបានប  បេ់ហយេនាះ។ ្របសិនេបបណ ឹ ងរបស់េលកអ ក

ស ិតក ុងសភាពបនា ន ់េនាះវនឹង្រត វបានេដះ្រសយឆាបរ់ហ័សជាងេនះ។ 

(2) សវនាករយុត ិធមថ៌ា ករ់ដ  

េលកអ កអចេស សំុសវនាករយុត ិធមថ៌ា ករ់ដ ស្រមាបេ់សវកម  និងបរកិ រែដលធានារ៉បរ់ងេដយ MediCal។ 

្របសិនេបេវជ បណ ិ ត ឬអ កផ ល់េសវេផ្សងេទៀតេស សំុេសវកម  ឬបរកិ រែដលេយងខ ុ ំនឹងមនិឯកភាពយល់្រពម 

ឬេយងខ ុ ំនឹងមនិបន បងៃ់ថ ស្រមាបេ់សវកម  ឬបរកិ រែដលអ កទទួលបានរចួេហយ េហយេយងខ ុ ំនិយាយថា េទ 

ចំេពះបណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទី 1 របស់េលកអ ក មានសិទ ិេស សំុសវនាករយុត ិធមថ៌ា ករ់ដ បាន។ 

ក ុងករណីភាគេ្រចន េលកអ កមានរយៈេពល 120 ៃថ េដម្បេីស សំុឲ្យមានសវនាករយុត ិធមថ៌ា ករ់ដ  បនា បពី់

េសចក ីជូនដំណឹងអំពី «សិទ ិសវនាកររបស់េលកអ ក» ្រត វបានេផ េទេលកអ កតមៃ្របសណីយ។៍ 

កំណតស់មា ល់៖ ្របសិនេបេលកអ កេស សំុសវនាករយុត ិធម៌ថា ករ់ដ េដយសរែតេយងខ ុ ំ្របាបអ់ កថា

េសវកម ែដលអ កទទួលនាេពលេនះនឹង្រត វបានផា ស់ប ូរឬប ្ឈបេ់លកអ កមានេពលពីរបីៃថ េដម្បដីកប់  ូ នសំេណ  

របស់េលកអ ក្របសិនេបអ កចងប់ន ទទួលបានេសវកម េនាះក ុងខណៈែដលសវនាករយុត ិធមថ៌ា ករ់ដ របស់អ កកំ

ពុងរងច់កំរសេ្រមច។ សូមអន «េតអត ្របេយាជនខ៍ ុ ំនឹងេនបន ែដរឬេទ េនក ុងអំឡុងបណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទី 2» 

េនទំពរ័ 190 ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េត្រត វេធ អ ី្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉  
(េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 260 ? 

 

មានមេធ្យោបាយពីរយ៉ាងេដម្បេីស សំុសវនាករយុត ិធមថ៌ា ករ់ដ ៖ 

1. េលកអ កអចបំេពញ «សំេណ សំុសវនាករយុត ិធមថ៌ា ករ់ដ » េនខងេ្រកយៃនេសចក ីជូនដំណឹងអំពីចំណាតក់រ។ 

េលកអ កអចផ ល់ពត័ម៌ានទងំអស់ែដលបានេស សំុដូចជាេឈ ះេពញ អសយដ ន េលខទូរស័ព  េឈ ះគេ្រមាង

របស់អ ក ឬេខនធី ែដលចតវ់ធិានករចំេពះអ ក កម វធីិជំនួយែដលពកព់ន័  ្រពមទងំមូលេហតុលម តិថាេហតុអ ី
បានជាអ កចងឲ់្យមានសវនាករ។ បនា បម់កអ កអចដកព់ក្យេស សំុរបស់អ កតមវធីិណាមយួខងេ្រកម៖ 

• កនន់ាយកដ នសុខុមាលភាពៃនេខនធី ែដលមានអសយដ នដូចបានបង ញេនក ុងេសចក ីជូនដំណឹង។  

• េទកនន់ាយកដ នេសវសង មេនរដ  California (California Department of Social Services) ៖ 

State Hearings Division  

P.O. Box 944243, Mail Station 91737  

Sacramento, California 942442430  

• េទកនែ់ផ កសវនាករយុត ិធមថ៌ា ករ់ដ តមទូរសរេលខ 9166515210 ឬ 9166512789។ 

2. អ កអចទូរស័ព េទកន្់រកសួងសង មកិច រដ កលីហ ័រញ៉ាតមេលខ 18009525253។ អ កេ្រប្របាស់ TTY 

អចេហេទកនេ់លខ 18009528349។ ្របសិនេបអ កសេ្រមចចិត េស សំុសវនាករយុត ិធម៌ថា ករ់ដ តមរយៈទូរ

ស័ព  អ កគួរដឹងថាបណា ញទូរស័ព គឺរវល់ណាស់។  

ប  របស់ខ ុគំឺពកព់ន័ នងឹេសវ ឬបរកិ រៃន Medicare។ េតនងឹមានអ ីេកតេឡងេនបណ ឹ ងឧទ រណ៍ 

ក្រមតិទី 2? 

ស បន័្រត តពិនិត្យេឡងវញិេដយឯករជ្យ (IRE) នឹង្រត តពិនិត្យេឡងវញិេដយយកចិត ទុកដកេ់ទេល 

េសចក ីសេ្រមចក្រមតិទី 1 េហយសេ្រមចថាវគួរែតផា ស់ប ូរ ឬអត។់ 

• េលកអ កមនិត្រម វឲ្យេស សំុបណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទី 2 េទ។ េយងខ ុ ំនឹងេផ ករបដិេសធេដយស ័យ្របវត ិ 

(ទងំមូល ឬមយួែផ ក) េទកន ់IRE។ េលកអ កនឹង្រត វបានជូនដំណឹងេនេពលករណីេនះេកតេឡង។  

• IRE ្រត វបានជួលេដយ Medicare េហយមនិមានជាបទ់កទ់ងនឹងគេ្រមាងេនះេទ។  



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េត្រត វេធ អ ី្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉  
(េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 261 ? 

 

• េលកអ កអចេស សំុថតចម ងឯកសររបស់េលកអ កេដយទូរសព េទេសវអតិថិជនតមរយៈេលខ 

18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យបពី់ៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។  

េ្រកេម៉ាងេធ ករ េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ 

េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។  

IRE ្រត វផ ល់ចេម យជូនេលកអ កចំេពះបណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទី 2 របស់េលកអ កក ុងរយៈេពល 30 ៃថ ្របតិទិន 

បនា បពី់េពលែដលទទួលបានបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក (ឬក ុងរយៈេពល 7 ៃថ ្របតិទិន េនេពលទទួលបណ ឹ ង

ឧទ រណ៍របស់េលកអ កស្រមាបឱ់សថមានេវជ ប  របស់ Medicare Part B)។ វធិានេនះអនុវត  ្របសិនេបអ កេផ  
បណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់អ កមុនេពលែដលអ កទទួលបានេសវ ឬបរកិ រេវជ ស ស ។ 

• េទះជាយ៉ាងណាកេ៏ដយ ្របសិនេប IRE ្រត វករ្របមូលពត័ម៌ានបែន មេទៀតែដលអចចំេណញ ដល់េលកអ ក 

េនាះវអច្រត វករេពលរហូតដល់ 14 ៃថ តម្របតិទិនបែន មេទៀត។ ្របសិនេប IRE ្រត វកររយៈេពលបែន ម 

េទៀតេដម្បេីចញេសចក ីសេ្រមច ស បន័នឹង្របាបអ់ កតមរយៈលិខិត។ IRE មនិអចចំណាយេពលបែន ម 

េដម្បេីធ ករសេ្រមចចិត បានេទ ្របសិនេបបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ កស្រមាបឱ់សថមានេវជ ប  របស់ 

Medicare Part B។ 

្របសិនេបបានដក ់«បណ ឹ ងឧទ រណ៍ឆាបរ់ហ័ស» េនក្រមតិទី 1 េនាះេលកអ កនឹងទទួលបានបណ ឹ ងឧទ រណ៍

ឆាបរ់ហ័សក្រមតិទី 2 េដយស ័យ្របវត ិ។ IRE ្រត វផ ល់ចេម យឲ្យអ កក ុងរយៈេពល 72 េម៉ាង បនា បព់ីទទួលបានបណ ឹ ង

ឧទ រណ៍របស់េលកអ ក។ 

• េទះជាយ៉ាងណាកេ៏ដយ ្របសិនេប IRE ្រត វករ្របមូលពត័ម៌ានបែន មេទៀតែដលអចចំេណញដល់អ ក 

វអច្រត វករេពលរហូតដល់ 14 ៃថ ្របតិទិនបែន ម។ ្របសិនេប IRE ្រត វកររយៈេពលបែន មេទៀតេដម្ប ី

េចញេសចក ីសេ្រមច ស បន័នឹង្របាបអ់ កតមរយៈលិខិត។ IRE មនិអចចំណាយេពលបែន មេដម្បេីធ  

ករសេ្រមចចិត បានេទ ្របសិនេបបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់អ កស្រមាបេ់វជ ប  របស់ Medicare Part B។ 

េតអត ្របេយាជនរ៍បស់ខ ុបំន ក ុងរយៈេពលៃនបណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទី 2 ែដរឬេទ? 

្របសិនេបប  របស់េលកអ កពកព់ន័ នឹងេសវ ឬបរកិ រែដលធានារ៉បរ់ងេដយ Medicare អត ្របេយាជន៍

របស់អ កចំេពះេសវ ឬបរកិ រេនាះនឹងមនិ បន េនក ុងអំឡុងេពលៃនដំេណ រករបណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទី 2 ជាមយួនឹង

ស បន័ពិនិត្យេឡងវញិេដយឯករជ្យេឡយ។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េត្រត វេធ អ ី្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉  
(េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 262 ? 

 

្របសិនេបប  របស់េលកអ កទកទ់ងនឹងេសវកម  ឬបរកិ រែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ងេដយកម វធីិ MediCal េហយ

េលកអ កេស សំុសវនាករយុត ិធមថ៌ា ករ់ដ  េនាះអត ្របេយាជន ៍MediCal របស់េលកអ កស្រមាបេ់សវកម  ឬបរកិ រេនាះ

អចបន រហូតដល់េសចក ីសេ្រមចចិត េទេលសវនាករ្រត វបានេធ េឡង។ េលកអ ក្រត វែតេស សំុសវនាករ េនចំ 

ឬេនមុនកលបរេិច ទខងេ្រកយៃនកលបរេិច ទដូចតេទេនះ េដម្បបីន អត ្របេយាជនរ៍បស់េលកអ ក៖ 

• ក ុងរយៈេពល 10 ៃថ គិតចបពី់ៃថ េផ េសចក ីជូនដំណឹងរបស់េយងខ ុ ំតមៃ្របសណីយេ៍ទកនេ់លកអ ក

េដម្ប្ីរបាបេ់លកអ កថា ករកំណតអ់ត ្របេយាជនធំ៍ដុំ (ករសេ្រមចចិត េលបណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទី 1) 

្រត វបានេធ េឡង ឬ 

• កលបរេិច ទែដល្រត វបានប្រម ងឲ្យចូលជាធរមានៃនចំណាតក់រ។ 

្របសិនេបអ កបំេពញបានេទតមកលដល់កំណតេ់នះ េលកអ កអចបន ទទួលបាននូវេសវកម  ឬបរកិ រែដលកំពុង 

ជាបជ់េមា ះេនះរហូតដល់េសចក ីសេ្រមចៃនសវនាករ្រត វបានេធ េឡង។  

េតខ ុ ំនងឹទទលួបានពត័ម៌ានអំពីេសចក ីសេ្រមចយ៉ាងដូចេម ច? 

្របសិនេបបណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទី 2 របស់េលកអ កគឺជាករពិនិត្យែផ កេវជ ស ស េដយឯករជ្យេឡងវញិ េនាះ

្រកសួង្រគប្់រគងសុខភបិាលនឹងេផ លិខិតមយួេទកនេ់លកអ ក េដយពន្យល់អំពីេសចក ីសេ្រមចែដល្រត វបានេធ េឡង

េដយេវជ បណ ិ តទងំឡាយែដលបានពិនិត្យេមលករណីរបស់េលកអ កេឡងវញិ។ 

• ្របសិនេបេសចក ីសេ្រមចពិនិត្យេវជ ស ស េឡងវញិេដយឯករជ្យគឺ បាន ចំេពះមយួែផ ក ឬទងំអស់

ៃនអ ីែដលអ កបានេស សំុ េយងខ ុ ំ្រត វែតផ ល់េសវ ឬព្យោបាល។ 

• ្របសិនេបេសចក ីសេ្រមចៃនសវនាករយុត ិធមថ៌ា ករ់ដ និយាយថា េទ ចំេពះមយួែផ ក ឬទងំអស់ៃនអ ី
ែដលេលកអ កបានេស សំុ េនាះមាននយ័ថាពួកេគយល់្រសបេទនឹងេសចក ីសេ្រមចក្រមតិទី 1។ 

អ កេនែតអចទទួលបានសវនាករយុត ិធមថ៌ា ករ់ដ ដែដល។ សូមេទកនទំ់ពរ័ទី 191 ស្រមាបព់ត័ម៌ានអំពីករ

េស សំុសវនាករថា ករ់ដ ។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េត្រត វេធ អ ី្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉  
(េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 263 ? 

 

េបសិនបណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទី 2 របស់អ កគឺជាសវនាករយុត ិធមថ៌ា ករ់ដ  ្រកសួងេសវសង មកិច រដ  California 

នឹងេផ លិខិតមយួច្បោបែ់ដលពន្យល់អំពីករសេ្រមចចិត របស់ខ ួនជូនដល់អ ក។ 

• ្របសិនេបេសចក ីសេ្រមចៃនសវនាករយុត ិធមថ៌ា ករ់ដ គឺ បាន ចំេពះែផ កខ ះ ឬទងំអស់ៃនករេស សំុរបស់អ ក 

េយងខ ុ ំ្រត វែតអនុវត តមេសចក ីសេ្រមចេនាះ។ េយងខ ុ ំ្រត វែតបំេពញសកម ភាពែដលបានេរៀបរបក់ ុងរយៈេពល 

30 ៃថ ្របតិទិន បនា បពី់ៃថ ែដលេយងខ ុ ំបានទទួលច្បោបច់ម ងៃនេសចក ីសេ្រមចេនាះ។ 

• ្របសិនេបេសចក ីសេ្រមចៃនសវនាករយុត ិធមថ៌ា ករ់ដ និយាយថា េទ ចំេពះែផ កមយួ ឬទងំអស់នូវអ ីែដល 
េលកអ កបានេស សំុ េនាះមាននយ័ថាពួកេគយល់្រសបេទនឹងេសចក ីសេ្រមចក្រមតិទី 1។ េយងខ ុ ំអច

ប ្ឈបជ់ំនួយក ុងអំឡុងេពលរងច់នំានាែដលអ កកំពុងទទួល។  

្របសិនេបបណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទី 2 របស់អ កបានេទដល់ អង ភាព្រត តពិនិត្យេឡងវញិឯករជ្យរបស់ Medicare 

អង ភាពេនាះនឹងេផ លិខិតេទអ កពន្យល់អ កអំពីេសចក ីសេ្រមចរបស់េគ។  

• ្របសិនេប IRE និយាយថា យល់្រពម ចំេពះមយួែផ ក ឬទងំអស់ៃនអ ីែដលអ កបានេស សំុេនក ុងបណ ឹ ង 
ឧទ រណ៍ស ងដ់ររបស់អ ក េយងខ ុ ំ្រត វែតអនុ  តឲ្យមានករធានារ៉បរ់ងេលករែថទេំវជ ស ស ក ុងរយៈេពល  
72 េម៉ាង ឬផ ល់ឲ្យអ កនូវេសវ ឬបរកិ រក ុងរយៈេពល 14 ៃថ ្របតិទិនចបព់ីៃថ ែដលេយងខ ុ ំទទួលបានេសចក ី 
សេ្រមចរបស់ IRE។ ្របសិនេបេលកអ កមានបណ ឹ ងឧទ រណ៍ឆាបរ់ហ័ស េយងខ ុ ំ្រត វែតអនុ  តឲ្យមានករ 
ធានារ៉បរ់ងករែថទេំវជ ស ស  ឬផ ល់ជូនអ កនូវេសវកម  ឬបរកិ រេនាះក ុងរយៈេពល 72 េម៉ាងគិតចបពី់កល 
បរេិច ទែដលេយងខ ុ ំទទួលបានេសចក ីសេ្រមចចិត របស់ IRE។  

• ្របសិនេប IRE និយាយថាយល់្រពមចំេពះមយួែផ ក ឬទងំអស់ៃនអ ីែដលេលកអ កេស សំុេនក ុងបណ ឹ ង

ឧទ រណ៍ស ងដ់រស្រមាបឱ់សថមានេវជ ប  របស់ Medicare Part B េនាះេយងខ ុ ំ្រត វែតអនុ  ត ឬ 
ផ ល់ឲ្យនូវករធានារ៉បរ់ងេលឱសថមានេវជ ប  របស់ Medicare Part B ក ុងរយៈេពល 72 េម៉ាងបនា បព់ី 
េយងខ ុ ំទទួលបានេសចក ីសេ្រមចរបស់ IRE។ ្របសិនេបេលកអ កមានបណ ឹ ងឧទ រណ៍ឆាបរ់ហ័ស 

េនាះេយងខ ុ ំ្រត វែតអនុ  ត ឬផ ល់ឱសថមានេវជ ប  របស់ Medicare Part B ក ុងរយៈេពល 24 េម៉ាង 
គិតចបពី់កលបរេិច ទែដលេយងខ ុ ំទទួលបានេសចក ីសេ្រមចចិត របស់ IRE។ 

• ្របសិនេប IRE និយាយថា េទ ចំេពះមយួែផ ក ឬទងំអស់ៃនអ ីែដលអ កបានេស សំុ វមាននយ័ថា

ពួកេគយល់្រសបេទនឹងេសចក ីសេ្រមចក្រមតិទី 1។ េគេហថា «ករតម ល់េសចក ីសេ្រមច។» វក្៏រត វបាន

េហផងែដរថាជា «ករ្រចនេចលបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក»។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េត្រត វេធ អ ី្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉  
(េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 264 ? 

 

្របសិនេបេសចក ីសេ្រមចគ ឺេទ ចំេពះមយួែផ ក ឬទងំអស់ៃនអ ែីដលអ កបានេស សំុ េតខ ុ ំអចប ឹងឧទ រណ៍េផ្សង

េទៀតបានេទ? 

្របសិនេបបណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទី 2 គឺជាករពិនិត្យេឡងវញិែផ កេវជ ស ស េដយឯករជ្យ អ កអចេស សំុសវនាករ

យុត ិធមថ៌ា ករ់ដ ។ សូមេទកនទំ់ពរ័ទី 191 ស្រមាបព់ត័ម៌ានអំពីករេស សំុសវនាករថា ករ់ដ ។ 

្របសិនេបបណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិ 2 គឺជាសវនាករយុត ិធមថ៌ា ករ់ដ  េលកអ កអចេស សំុសវនាករម ងេទៀតក ុងរយៈេពល 

30 ៃថ បនា បពី់អ កបានទទួលេសចក ីសេ្រមច។ េលកអ កអចេស សំុឲ្យពិនិត្យេឡងវញិនូវករបដិេសធរបស់សវនាករ 

យុត ិធមថ៌ា ករ់ដ  េដយដកប់ណ ឹ ងេទតុលករជានខ់ ស់ (អនុេលមតម្រកមនីតិវធីិរដ ប្បេវណី ែផ ក 1094.5) 

ក ុងរយៈេពលមយួឆា បំនា បព់ីអ កទទួលបានេសចក ីសេ្រមច។ េលកអ កមនិអចេស សំុ IMR ្របសិនេបអ កមានសវ 

នាករយុត ិធមថ៌ា ករ់ដ រចួេទេហយចំេពះប  ដូចគា េនាះ។ 

្របសិនេបបណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទី 2 របស់អ កបានេឡងេទដល់អង ភាព្រត តពិនិត្យេឡងវញិែផ កេវជ ស ស  (IRE)  

របស់ Medicare អ កអចប ឹងឧទ រណ៍ម ងេទៀតែតក ុងករណី្របសិនេបតៃម ទឹក្របាកៃ់នេសវ ឬបរកិ រែដលអ កចង់

បានបំេពញបាន្រគបេ់ទនឹងចំនួនទឹក្របាកអ់ប្បបរមាជាកល់កម់យួប៉ុេណា ះ។ លិខិតែដលេលកអ កទទួលបានពី IRE 

នឹងពន្យល់បែន មអំពីសិទ ិក ុងករប ឹងឧទ រណ៍ែដលអ កមាន។ 

សូមេមលែផ កទី 9 េនទំពរ័ទី 221 ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន មអំពីក្រមតិេផ្សងបែន មេទៀតៃនបណ ឹ ងឧទ រណ៍។ 

 ែផ កទី 5.5៖ ប  ៃនករបង្់របាក ់

េយងខ ុ ំមនិអនុ  តឲ្យអ កផ ល់េសវែថទេំយងខ ុ ំេចញវកិ យប្រតគិតៃថ ពីអ កស្រមាប ់េសវនិងសមា រៈែដល្រត វបាន 

ធានារ៉បរ់ងេនាះេឡយ។ ចំណុចេនះ គឺជាករពិតេបេទះបីជា េយងខ ុ ំបងៃ់ថ ជូនអ កផ ល់េសវែថទតំិចជាងអ កផ ល់

េសវែថទគិំតៃថ ស្រមាបេ់សវ ឬបរកិ រែដលមានករធានារ៉បរ់ងកេ៏ដយ។ េលកអ កមនិ្រត វបានត្រម វឲ្យបងៃ់ថ សម 

តុល្យៃនវកិ យប្រតណាមយួេឡយ។ ចំនួនទឹក្របាកែ់តមយួគតែ់ដលអ កគួរ្រត វបានេគេស សំុឲ្យបងៃ់ថ េនាះគឺៃថ សហទូទត់

ស្រមាបឱ់សថក្រមតិទី 1 និង/ឬ ឱសថក្រមតិទី 2។  

្របសិនេបេលកអ កទទួលបានវកិ យប្រតែដលេលសពីចំនួនៃថ សហទូទតរ់បស់េលកអ ក ស្រមាបេ់សវកម  

និងបរកិ រែដលមានករធានារ៉បរ់ង សូមេផ វកិ យប្រតេនាះមកេយងខ ុ ំ។ េលកអ កមនិគួរបងវ់កិ យប្រតេនាះេដយខ ួនឯង

េឡយ។ េយងខ ុ ំនឹងទកទ់ងេទកនអ់ កផ ល់េសវែថទេំដយផា ល់ និងចតែ់ចងេដះ្រសយប  េនាះ។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េត្រត វេធ អ ី្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉  
(េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 265 ? 

 

ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចបេ់ផ មេដយអនជំពូកទី 7។ «ករេស សំុេយងខ ុ ំឲ្យបងៃ់ថ  ចំែណករបស់េយងខ ុ ំៃន 

វកិ យប្រតែដលេលកអ កបានទទួលស្រមាបេ់សវកម  ឬឱសថែដលមានករធានារ៉បរ់ង»។ ជំពូកទី 7 

ពិពណ៌នាអំពីស នភាពែដលក ុងេនាះេលកអ កអចនឹង្រត វេស សំុករសង្របាក្់រតឡបម់កវញិ ឬបង្់របាកៃ់ថ 

វកិ យប្រតែដលេលកអ កបានទទួលពីេលកអ កផ ល់េសវ។ ជំពូកេនះក្៏របាបផ់ងែដរអំពីវធីិេផ ្រកដសស មែដល 

េស សំុេយងខ ុ ំេដម្បបីង្់របាក។់  

េតខ ុ ំអចេស សំុេលកអ កឲ្យបងៃ់ថ សងខ ុ ំវញិស្រមាបភ់ាគចំែណកចូលរមួបងៃ់ថ ៃន េសវកម  និងបរកិ រែដលខ ុ ំ

បានបង្់របាកេ់ហយបានែដរឬេទ? 

សូមចងចថំា ្របសិនេបេលកអ កទទួលបានវកិ យប្រតែដលេលសពីៃថ សហទូទតរ់បស់េលកអ កស្រមាប ់េសវកម  

និងបរកិ រែដលមានធានារ៉បរ់ង េនាះេលកអ កមនិគួរបងៃ់ថ វកិ យប្រតេដយខ ួនឯងេឡយ។ ប៉ុែន ្របសិនេបេលក 

អ កពិតជាបានបងៃ់ថ វកិ យប្រតែមន េលកអ កអចទទួលបាន្របាកសំ់ណងមកវញិ្របសិនេបេលកអ កេគារពតមវធិាន 

ស្រមាបទ់ទួលបានេសវកម និងបរកិ រ។  

្របសិនេបេលកអ កនឹងេស សំុករសង្របាកវ់ញិ េលកអ កនឹងេស សំុេសចក ីសេ្រមចធានារ៉បរ់ង។ េយងខ ុ ំនឹងពិនិត្យេមល 

ថាេតេសវ ឬបរកិ រែដលេលកអ កបានបង្់របាករ់ចួេហយ គឺជាេសវ ឬបរកិ រែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ង េហយេយងខ ុ ំនឹង 

ពិនិត្យេមលថាេតេលកអ កបានអនុវត តម្រគបវ់ធិានទងំអស់េដម្បេី្រប្របាស់ករធានារ៉បរ់ងរបស់េលកអ កែដរឬេទ។  

• ្របសិនេបេសវកម  ឬបរកិ រែដលេលកអ កបានបងៃ់ថ រចួ ្រត វបានធានារ៉បរ់ង េហយេលកអ កបានេគារព 

តម្រគបវ់ធិានទងំអស់ េនាះេយងខ ុ ំនឹងេផ ចំែណកៃនករបងៃ់ថ របស់េយងខ ុ ំស្រមាបេ់សវ 

ឬបរកិ រេនាះក ុងរយៈេពល 60 ៃថ តម្របតិទិន បនា បព់ីេយងខ ុ ំបានទទួលសំេណ របស់េលកអ ក។ 

អ កផ ល់េសវរបស់េលកអ កនឹងេផ ករទូទតែ់ដល្រត វបងេ់ទឲ្យេលកអ កបនា បម់កេទៀត  

• ្របសិនេលកអ កេនមនិទនប់ានបងៃ់ថ េសវកម និងបរកិ រ េយងខ ុ ំនឹងេផ ករបង្់របាកេ់ទកនេ់លក 

អ កផ ល់េសវផា ល់។ េនេពលែដលេយងខ ុ ំេផ ករបង្់របាក ់គឺមាននយ័ដូចជា ករេឆ យថា យល់្រពម ចំេពះ

សំេណ សំុរបស់េលកអ កេលេសចក ីសេ្រមចចិត ដូេច ះែដរ។ 

• ្របសិនេបេសវកម  ឬបរកិ រមនិ្រត វបានធានារ៉បរ់ង ឬកេ៏លកអ កមនិបានេគារពតម្រគបវ់ធិានទងំអស់េនាះេទ 

េយងខ ុ ំនឹងេផ ឲ្យេលកអ កនូវលិខិតមយួែដល្របាបេ់លកអ កថាេយងខ ុ ំនឹងមនិេចញៃថ េសវ ឬបរកិ រេទ 

្រពមទងំពន្យល់ពីមូលេហតុជូនេលកអ កផងែដរ។  



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េត្រត វេធ អ ី្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉  
(េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 266 ? 

 

ចុះ្របសិនេបេយងខ ុ ំនិយាយថាេយងខ ុនំឹងមនិបងៃ់ថ វញិ? 

្របសិនេបេលកអ កមនិយល់្រសបជាមយួនឹងេសចក ីសេ្រមចរបស់េយងខ ុ ំ េនាះេលកអ កអចេធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍។ 

សូមអនុវត តមដំេណ រករបណ ឹ ងឧទ រណ៍ែដល្រត វបានេរៀបរបេ់នក ុងែផ កទី 5.3 េនេលទំពរ័ 186។ 

េនេពលែដលេលកអ កអនុវត តមករែណនាទំងំេនះ សូមកតចំ់ណាំថា៖ 

• ្របសិនេបេលកអ កេធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍ចំេពះករបង្់របាក្់រតឡបម់កវញិ េយងខ ុ ំ្រត វផ ល់នូវចេម យរបស់េយង 

ខ ុ ំក ុងរយៈេពល 30 ៃថ តម្របតិទិន បនា បពី់េពលែដលេយងខ ុ ំទទួលបានបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក។  

• ្របសិនេបេលកអ កកំពុងេស សំុឲ្យេយងខ ុ ំសងៃថ ទូទតជូ់នេលកអ កវញិស្រមាបេ់សវកម  ឬបរកិ រែដលេលក 

អ កបានទទួល និងបានបង្់របាកេ់ដយខ ួនេលកអ ករចួេហយ េនាះេលកអ កមនិអចេស សំុបណ ឹ ងឧទ រណ៍ 

រហ័សបានេឡយ។  

្របសិនេបេយងខ ុ ំេឆ យថា េទ ចំេពះបណ ឹ ងឧទ ណ៍របស់េលកអ ក េហយេសវ និងបរកិ រែដលតមធម ត្រត វបានធានា 

រ៉បរ់ងេដយ Medicare េនាះេយងខ ុ ំនឹងេផ បណ ឹ ងរបស់េលកអ កេដយស ័យ្របវត ិេទអង ភាព្រត តពិនិត្យេឡងវញិ 

េដយឯករជ្យ (IRE)។ េយងខ ុ ំនឹងជូនដំណឹងេលកអ កតមរយៈលិខិត ្របសិនេបវេកតេឡង។ 

• ្របសិនេប IRE ្រចនេចលនូវេសចក ីសេ្រមចរបស់េយងខ ុ ំ េហយនិយាយថាេយងខ ុ ំគួរែតបង្់របាកេ់ទឲ្យ 
េលកអ ក េយងខ ុ ំ្រត វែតបង្់របាកេ់ទឲ្យេលកអ ក ឬេទឲ្យេលកអ កផ ល់េសវសុខភាពក ុងរយៈេពល 30 ៃថ  
តម្របតិទិន។ ្របសិនេបចេម យេទនឹងបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ កគឺ យល់្រពម េន្រគបដ់ំណាកក់លៃន 
ដំេណ រករបណ ឹ ងឧទ រណ៍បនា បព់ីក្រមតិទី 2 េនាះេយងខ ុ ំ្រត វែតេផ ករបងៃ់ថ ទូទតែ់ដលេលកអ កបាន 
េស សំុជូនេលកអ ក ឬជូនអ កផ ល់េសវែថទកំ ុងរយៈេពល 60 ៃថ តម្របតិទិន។ 

• ្របសិនេប IRE និយាយថា េទ ចំេពះបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក មាននយ័ថាពួកេគ 

យល់្រពមចំេពះេសចក ីសេ្រមចរបស់េយងខ ុ ំ មនិែមនសំេណ របស់េលកអ កេទ។ (េនះ្រត វេហថា 

«តម ល់េសចក ីសេ្រមច។» វក្៏រត វេហផងែដរថា «ករ្រចនេចលបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក។») 

លិខិតែដលេលកអ កទទួលបាននឹងពន្យល់បែន មអំពីសិទ ិប ឹងឧទ រណ៍ែដលេលកអ កអចមាន។ 

េលកអ កអចប ឹងឧទ រណ៍ម ងេទៀត ្របសិនតៃម សច្់របាកៃ់នេសវ ឬបរកិ រែដលេលកអ កចងប់ាន 

បំេពញបានតមសច្់របាកអ់ប្បបរមាមយួចំនួន។ សូមេមលែផ កទី 9 េនទំពរ័ទី 221 

ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន មអំពីក្រមតិេផ្សងបែន មេទៀតៃនបណ ឹ ងឧទ រណ៍។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េត្រត វេធ អ ី្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉  
(េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 267 ? 

 

្របសិនេបេយងខ ុ ំេឆ យថា េទ ចំេពះបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក េហយេសវ និងបរកិ រ គឺជាទូេទ្រត វបានធានារ៉បរ់ង

េដយ MediCal េនាះេលកអ កអចដកប់ណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទី 2 េដយខ ួនេលកអ កបាន (សូមេមល ែផ កទី 5.4 

េនទំពរ័ទី 190)។  

ែផ កទី 6៖ ឱសថ Part D  

 ែផ កទី 6.1៖ េត្រត វេធ យ៉ាងេមច៉ ្របសិនេបេលកអ កមានប  ក ុងករទទួលបានឱសថ 

Part D ឬេលកអ កចងឲ់្យេយងខ ុ ំបង្់របាកជូ់នេលកអ កវញិចំេពះឱសថ Part D 

អត ្របេយាជនរ៍បស់េលកអ កក ុងនាមជាសមាជិកមា កៃ់នគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ រមួមានករធានារ៉បរ់ងចំេពះឱសថ

្រត វករេវជ ប  ជាេ្រចន។ ភាគេ្រចនៃនឱសថទងំេនះ គឺ «ឱសថ Part D»។ មានឱសថមយួចំនួនែដល Medicare 

Part D មនិធានារ៉បរ់ង ប៉ុែន  MediCal អចនឹងធានារ៉បរ់ង។ ែផ កេនះ គឺអនុវត ចំេពះែតបណ ឹ ងឧទ រណ៍ចំេពះឱសថ 

Part D ប៉ុេណា ះ។   

ប  ីៃនឱសថែដលមានករធានារ៉បរ់ង រមួមានឱសថខ ះ ែដលមានស  សំគាល់ «NT»។ ឱសថទងំេនះ មនិស ិត

េនក ុងឱសថ Part D េឡយ។ បណ ឹ ងឧទ រណ៍ ឬេសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ងទកទ់ងនឹងឱសថែដលមាន

ស  សំគាល់ «NT» អនុវត តមដំេណ រករេនក ុងែផ កទី 5 េនទំពរ័ទី 183។ 

េតខ ុ ំអចេស សំុេសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង ឬេធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍ពកព់ន័ នឹងឱសថ្រត វករេវជ ប    

Part D បានែដរឬេទ?   

បាទ/ចស។ ខងេ្រកមេនះ គឺជាឧទហរណ៍ស ីពីេសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង ែដលេលកអ កអចេស សំុឲ្យ

េយងខ ុ ំេធ េឡងចំេពះ ឱសថ Part D ៖ 

• េលកអ កេស សំុឲ្យេយងខ ុ ំឲ្យេលកែលងដូចជា៖ 

o ករេស សំុឲ្យេយងខ ុ ំេធ ករធានារ៉បរ់ងេលឱសថ Part D ែដលមនិស ិតក ុងប  ីឱសថ 

o ករេស សំុេយងខ ុ ំឲ្យេលកែលងករក្រមតិេលករធានារ៉បរ់ងស្រមាបឱ់សថរបស់គេ្រមាង (ដូចជាករក្រមតិ

េទេលចំនួនឱសថែដលេលកអ កអចទទួលបាន)  



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េត្រត វេធ អ ី្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉  
(េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 268 ? 

 

• េលកអ កេស សំុេយងខ ុ ំ្របសិនេបឱសថ្រត វបានធានារ៉បរ់ងស្រមាបេ់លកអ ក (ឧទហរណ៍ េនេពលែដល

ឱសថរបស់េលកអ កស ិតេនក ុងប  ីឱសថៃនគេ្រមាង ប៉ុែន េយងខ ុ ំត្រម វឲ្យេលកអ កទទួលបានករឯកភាពពី
េយងខ ុ ំជាមុនសិន មុនេពល ែដលេយងខ ុ ំធានារ៉បរ់ងជូនេលកអ ក)។ 

កំណតស់មា ល់៖ ្របសិនេបឱសថស ន្របាបេ់លកអ កថាេវជ ប  ឱសថេលកអ កមនិអចផ តផ់ ងប់ាន េលកអ ក

នឹងទទួលបានករជូនដំណឹង ែដលពន្យល់េលកអ កថា ្រត វទកទ់ងមកេយងខ ុ ំយ៉ាងដូចេម ច េដម្បេីស សំុេសចក ីសេ្រមច

េលករធានារ៉បរ់ង។  

• េលកអ កអចេស សំុេយងខ ុ ំឲ្យបង្់របាកស់្រមាបឱ់សថ្រត វករេវជ ប  ែដលេលកអ កបានទិញរចួេហយ។ េនះ 

គឺជាករេស សំុេសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ងចំេពះករបង្់របាក។់ 

្របសិនេបេលកអ កមនិយល់្រសបនឹងេសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ងរបស់េយងខ ុ ំ េនាះេលកអ កអចប ឹងឧទ រណ៍

ចំេពះេសចក ីសេ្រមចេនះបាន។ ែផ កេនះនឹង្របាបេ់លកអ កពីរេបៀបេស សំុេសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ងនិងរេបៀប

េស សំុបណ ឹ ងឧទ រណ៍។  

 
វក្យសព ច្បោប ់ស្រមាបេ់សចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ងឱសថ Part D គឺជា «ករកំណតេ់ល
ករធានារ៉បរ់ង។»  



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េត្រត វេធ អ ី្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉  
(េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 269 ? 

 

សូមេ្រប្របាស់តរងខងេ្រកមេនះ េដម្បជួីយ េលកអ កក ុងករសេ្រមចថាែផ កណាមានពត័ម៌ានស្រមាបស់ នភាព

របស់េលកអ ក៖ 

េតេលកអ កស ិតក ុងស នភាពណាមយួក ុងចំេណាមស នភាពទងំេនះ? 

េតេលកអ ក្រត វករឱសថ

ែដលមនិមានេនក ុង

ប  ីឱសថរបស់េយងខ ុ ំ 

ឬេលកអ កចងឲ់្យេយងខ ុ ំ

េលកែលងេលវធិាន ឬករ

ក្រមតិឱសថែដលេយងខ ុ ំ

ធានារ៉បរ់ងែដរឬេទ? 

 

 

 

េលកអ កអចេស សំុេយងខ ុ ំ

ឲ្យេធ ករេលកែលង។  

(េនះ គឺជា្របេភទមយួ

ៃនេសចក ីសេ្រមច

េលករធានារ៉បរ់ង)។ 

 

 

សូមចបេ់ផ មជាមយួែផ កទី 

6.2 េនទំពរ័ទី 198។  

សូមេមលែផ កទី 6.3 និង 

6.4 េនទំពរ័ទី 200 និង 

201 ផងែដរ។ 

េតេលកអ កចងឲ់្យេយងខ ុ ំរ៉ប់

រងេលឱសថែដលមាន

េនក ុងប  ីឱសថរបស់េយងខ ុ ំ 

េហយេលកអ កេជឿជាកថ់ា 

េលកអ កបានបំេពញតម

វធិាន ឬករក្រមតិ (ដូចជាករ

ទទួលបានករឯកភាពជាមុន) 

ចំេពះឱសថែដលេលកអ ក

្រត វករែដរឬេទ? 

 

េលកអ កអចេស សំុេយងខ ុ ំឲ្យ

េធ េសចក ីសេ្រមចេល
ធានារ៉បរ់ង។ 

 

 

 

 

សូមរលំងេទកនែ់ផ កទី 6.4 

េនទំពរ័ទី 201។ 

េតេលកអ កចងឲ់្យេយង

ខ ុ ំបង្់របាកជូ់នេលកអ ក

វញិស្រមាបឱ់សថែដល

េលកអ កបានទទួល 

និងបានបងៃ់ថ េហយែដរ

ឬេទ? 

 

 

 

 

េលកអ កអចេស សំុឲ្យ

េយងខ ុ ំបង្់របាកជូ់ន

េលកអ កវញិ។ 

(េនះ គឺជា្របេភទមយួ

ៃនេសចក ីសេ្រមច

េលករធានារ៉បរ់ង)។ 

 

សូមរលំងេទកនែ់ផ កទី 

6.4 េនទំពរ័ទី 201។ 

េតេយងខ ុ ំធា បប់ាន

្របាបេ់លកអ ករចួមកេហ
យែដរឬេទថា េយងខ ុ ំនឹង

មនិធានារ៉បរ់ង 

ឬបង្់របាកស់្រមាបឱ់សថ

តមរេបៀបែដល

េលកអ កចងឲ់្យវមាន

ករធានារ៉បរ់ង ឬ

បង្់របាក?់ 

 

េលកអ កអចេធ   

បណ ឹ ងឧទ រណ៍។  

(េនះមាននយ័ថាអ កកំពុ

ងេស សំុេយងខ ុ ំឲ្យពិចរ

ណាេឡងវញិ។) 

 

 

សូមរលំងេទកនែ់ផ កទី 

6.5 េនទំពរ័ទី 204។  

 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េត្រត វេធ អ ី្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉  
(េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 270 ? 

 

 ែផ កទី 6.2៖ េតករេលកែលងគឺជាអ ី?  

ករេលកែលង គឺជាករអនុ  តឲ្យទទួលបានករធានារ៉បរ់ងេលឱសថែដលជាធម តមនិមានេនក ុងប  ីៃនឱសថ 

ែដលមានករធានារ៉បរ់ងរបស់េយងខ ុ ំ ឬជាករអនុ  តឲ្យេ្រប្របាស់ឱសថេដយមនិចបំាចម់ានវធិាន និងករកំណត ់

ជាកល់កណ់ាមយួ។ ្របសិនេបឱសថមនិមានេនក ុងប  ីៃនឱសថែដលមានធានារ៉បរ់ងរបស់េយងខ ុ ំ ឬមនិ្រត វបាន

ធានារ៉បរ់ងេទតមរេបៀបែដលេលកអ កចងប់ាន េលកអ កអចេស សំុឲ្យេយងខ ុ ំេធ  «ករេលកែលង» បាន។ 

េនេពលែដលេលកអ កេស សំុករេលកែលង េវជ បណ ិ តរបស់េលកអ ក ឬអ កេចញេវជ ប  េផ្សងេទៀតនឹង្រត វពន្យល់

អំពីមូលេហតុេវជ ស ស ែដលេលកអ ក្រត វករករេលកែលង។  

ខងេ្រកមេនះ គឺជាឧទហរណ៍ស ីពីករេលកែលង ែដលេលកអ ក ឬេវជ បណ ិ តរបស់េលកអ ក ឬអ កេចញេវជ ប  

េផ្សងេទៀតអចេស សំុេយងខ ុ ំឲ្យ ៖ 

1. ករធានារ៉បរ់ងេលឱសថ Part D ែដលមនិស ិតក ុងប  ីឱសថ ែដល្រត វធានារ៉បរ់ងរបស់េយងខ ុ ំ (ប  ីឱសថ)។ 

• ្របសិនេបេយងខ ុ ំយល់្រពមេធ ករេលកែលង និងធានារ៉បរ់ងេលឱសថ ែដលមនិស ិតេនក ុងប  ីឱសថ 

េនាះេលកអ កនឹង្រត វបងៃ់ថ ចំែណកៃនករចំណាយែដលអនុវត ចំេពះឱសថក ុងចំណាតថ់ា ក ់2 

ស្រមាបឱ់សថមានម៉ាកយីេហ ឬចំណាតថ់ា ក ់1 ស្រមាបឱ់សថគា នម៉ាកយីេហ។  

• េលកអ កមនិអចេស សំុករេលកែលងចំេពះៃថ សហចំណាយទូទត ់ឬបរមិាណធានារ៉បរ់ងរមួគា   

ែដលេយងខ ុ ំត្រម វឲ្យេលកអ កបងស់្រមាបឱ់សថេនាះេទ។  

2. ករដកេចញករក្រមតិេទេលករធានារ៉បរ់ងរបស់េយងខ ុ ំ។ មានវធិាន ឬករក្រមតិបែន មែដលអនុវត ចំេពះ

ឱសថមយួចំនួនេនក ុងប  ីឱសថរបស់េយងខ ុ ំ (ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមេមលជំពូកទី 5)។ 

• វធិាន និងករក្រមតិបែន មេលករធានារ៉បរ់ងស្រមាបឱ់សថជាកល់កម់យួចំនួនរមួមាន៖  

o ត្រម វឲ្យេ្រប្របាស់ឱសថមានគា នយីេហ ជំនួសឲ្យឱសថមានម៉ាកយីេហ។  

o ទទួលបានករឯកភាពពីគេ្រមាងមុនេពលែដលេយងខ ុ ំនឹងយល់្រពមធានារ៉បរ់ងេលឱសថស្រមាប់

េលកអ ក។ (ជួនកល េគេហថា «ករអនុ  តជាមុន។») 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េត្រត វេធ អ ី្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉  
(េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 271 ? 

 

o ត្រម វឲ្យសកល្បងឱសថេផ្សងជាមុនសិន មុនេពលែដលេយងខ ុ ំយល់្រពមធានារ៉បរ់ងេលឱសថ

ែដលេលកអ កបានេស សំុ។ (ជួនកល េគេហថា «ករព្យោបាលតមដំណាកក់ល។») 

o ករក្រមតិបរមិាណ។ ស្រមាបឱ់សថមយួចំនួន េយងខ ុ ំកំណតប់រមិាណឱសថែដលេលកអ កអចមាន។ 

• េបេយងខ ុ ំយល់្រពមេធ ករេលកែលង េហយលុបេចលករក្រមតិចំេពះេលកអ ក េនាះេលកអ កេនែតអចេស 
សំុករេលកែលងេលចំនួនៃថ សហចំណាយទូទត ់ែដលេយងខ ុ ំត្រម វឲ្យេលកអ កចំណាយេលឱសថ។ 

 

 ែផ កទី 6.3៖ េរឿងសំខនែ់ដល្រត វដឹងអំពីករេស សំុករេលកែលង 

េវជ បណ ិ តរបស់េលកអ ក ឬេលកអ កេចញេវជ ប  េផ្សងេទៀត្រត វ្របាបេ់យងខ ុអំំពីមូលេហតុេវជ ស ស នានា 

េវជ បណ ិ តរបស់េលកអ ក ឬអ កេចញេវជ ប  េផ្សងេទៀត្រត វផ ល់ឲ្យេយងខ ុ ំនូវេសចក ីែថ ងករណ៍មយួែដលពន្យល់អំពី
មូលេហតុេវជ ស ស  េដម្បេីស សំុករេលកែលង។ េសចក ីសេ្រមចរបស់េយងខ ុ ំអំពីករេលកែលងនឹងកនែ់តឆាបរ់ហ័ស

្របសិនេបេលកអ កដកប់  ូ លនូវពត័ម៌ានពីេវជ បណ ិ តរបស់េលកអ ក ឬអ កេចញេវជ ប  េផ្សងេទៀត េនេពលែដល

េលកអ កេស សំុករេលកែលង។ 

ជាទូេទ ប  ីឱសថរបស់េយងខ ុ ំរមួប  ូ លនូវឱសថេ្រចនជាងមយួ េដម្បពី្យោបាលអករ ជាកល់ក។់ 

ទងំេនះ្រត វបានេគេហថា ឱសថ «ជំនួស»។ ្របសិនេបឱសថជំនួសមាន្របសិទ ភាព ដូចគា នឹងឱសថែដលេលកអ ក

កំពុងេស សំុ េហយនឹងមនិបង ឲ្យមានផលរខំនបនា បប់ន្ស ំឬប  សុខភាពេផ្សងេទៀត េនាះជាទូេទេយងខ ុ ំ

នឹងមនិឯកភាពេលករេស សំុករេលកែលងរបស់េលកអ កេឡយ។ 

 
វក្យសព ច្បោប ់ស្រមាបក់រេស សំុករដកេចញករក្រមតិេលករធានារ៉បរ់ងចំេពះឱសថ េពលខ ះ្រត វបាន

េហថា ករេស សំុ «ករេលកែលងេលប  ីរយេឈ ះឱសថ។»  



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េត្រត វេធ អ ី្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉  
(េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 272 ? 

 

េយងខ ុ ំនឹងេឆ យថា យល់្រសប ឬ េទ ចេំពះករេស សំុករេលកែលងរបស់េលកអ ក 

• ្របសិនេបេយងខ ុ ំេឆ យថា បាន ចំេពះករេស សំុករេលកែលងរបស់េលកអ ក េនាះករេលកែលងេនាះ 

ជាទូេទនឹងបន រហូតដល់ប  បឆ់ា តំម្របតិទិន។ េនះជាករពិត ដរបណាេវជ បណ ិ តរបស់េលកអ កបន េចញ

េវជ ប  ឲ្យេលកអ ក េហយឱសថេនាះេនែតមានសុវត ិភាព និង្របសិទ ភាពក ុងករព្យោបាលស នភាពរបស់

េលកអ ក។ 

• ្របសិនេបេយងខ ុ ំនិយាយថា េទ ចំេពះករេស សំុករេលកែលងរបស់េលកអ ក េនាះេលកអ កអចេស សំុឲ្យ 

មានករពិនិត្យេឡងវញិេលេសចក ីសេ្រមចរបស់េយងខ ុ ំ តមរយៈករប ឹងឧទ រណ៍។ ែផ កទី 6.5 េនទំពរ័ទី 204 

្របាបពី់រេបៀបដកប់ណ ឹ ងឧទ រណ៍្របសិនេបេយងខ ុ ំនិយាយថាេទ។ 

ែផ កបនា ប ់្របាបេ់លកអ កពីវធីិេស សំុេសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង រមួប  ូ លទងំករេលកែលង។ 

  



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េត្រត វេធ អ ី្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉  
(េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 273 ? 

 

 ែផ កទី6.4៖ វធីិេស សំុេសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ងពកព់ន័ នឹងឱសថ Part D ឬ

សំណងស្រមាបឱ់សថ Part D រមួប  ូ លទងំករេលកែលង  

អ ីែដល្រត វេធ  

• េស សំុ្របេភទៃនេសចក ីសេ្រមចេលករ

ធានារ៉បរ់ងែដលេលកអ កចងប់ាន។ 

ទូរស័ព  សរេសរលិខិត ឬទូរសរមក

េយងខ ុ ំេដម្បេីធ ករេស សំុ។ េលកអ ក 

ឬតំណាងរបស់េលកអ ក ឬ 

េវជ បណ ិ តរបស់េលកអ ក (ឬអ កេចញ

េវជ ប  េផ្សងេទៀត) អចេស សំុបាន។ 

េលកអ កអចទូរសព មកេយងខ ុ ំ 

តមរយៈេលខ 18554643571 

(TTY: 711) ពី ចបពី់េម៉ាង 8 ដល់ 8 

យប ់ពីៃថ ចន័ ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាង

េធ ករ េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ 

និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ 
សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទ 

កនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ 

ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ 

• េលកអ ក ឬេវជ បណ ិ តរបស់េលកអ ក 

(ឬអ កេចញេវជ ប  េផ្សងេទៀត) 

ឬបុគ លដៃទេផ្សងេទៀតែដលេដរ

តួជំនួសេលកអ ក អចេស សំុេសចក ី
សេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង។ េលកអ ក 

កអ៏ចមានេមធាវតំីណាងឲ្យេលក 

អ កផងែដរ។  

សេង ប៖ វធីិេស សំុេសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ងស្រមាប់
ឱសថ ឬករបង្់របាក ់

ទូរស័ព  សរេសរ ឬទូរសរមកេយងខ ុ ំេដម្បេីស សំុ ឬេស ឲ្យេវជ  

បណ ិ ត ឬតំណាងរបស់េលកអ ក ឬអ កេចញេវជ ប  េផ្សង 
េទៀតេស សំុ។ េយងខ ុ ំនឹងផ ល់ចេម យឲ្យេលកអ កអំពី
េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ងស ងដ់រ ក ុងរយៈេពល  

72 េម៉ាង។ េយងខ ុ ំនឹងផ ល់ចេម យឲ្យេលកអ កអំពីករបង់
្របាកជូ់នវញិស្រមាបឱ់សថ Part D ែដលេលកអ កបានបង់

្របាករ់ចួ ក ុងរយៈេពល 14 ៃថ តម្របតិទិន។ 

• ្របសិនេបេលកអ កេស សំុករេលកែលង សូមភា បម់ក
ជាមយួនូវេសចក ីែថ ងករណ៍ែដលគា្ំរទករេស សំុ េចញ

េដយេវជ បណ ិ តរបស់េលកអ ក ឬអ កេចញេវជ ប  េផ្សង
េទៀត។ 

• េលកអ ក ឬេវជ បណ ិ តរបស់េលកអ ក ឬអ កេចញេវជ  
ប  េផ្សងេទៀតអចេស សំុេសចក ីសេ្រមចឆាបរ់ហ័ស។ 
(ជាទូេទ េសចក ីសេ្រមចឆាបរ់ហ័សនឹង្រត វេចញក ុង

រយៈេពល 24 េម៉ាង។) 

• សូមអនែផ កេនះ េដម្បឲី្យ្របាកដថា េលកអ កមាន 

លក ណៈសម្បត ិ្រគប្់រគានស់្រមាបប់ណ ឹ ងឧទ រណ៍ 
ឆាបរ់ហ័ស! សូមអនែផ កេនះផងែដរ េដម្បរីកេមល 

ពត័ម៌ានអំពីកលកំណតេ់ពលៃនេសចក ីសេ្រមច។ 
 

 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េត្រត វេធ អ ី្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉  
(េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 274 ? 

 

• សូមអនែផ កទី 4 េនទំពរ័ទី 179 េដម្បែីស ងយល់ពីរេបៀបផ ល់ករអនុ  តដល់បុគ លេផ្សងេដម្បេីធ ជាតំណាង 

របស់េលកអ ក។ 

• េលកអ កមនិចបំាចផ់ ល់ករអនុ  តជាលយលក ណ៍អក្សរេទេវជ បណ ិ តរបស់េលកអ ក ឬអ កេចញ

េវជ ប  េផ្សងេទៀត េដម្បេីស សំុេយងខ ុ ំឲ្យេចញេសចក ីសេ្រមចធានារ៉បរ់ងជំនួសេលកអ កេទ។  

• ្របសិនេបេលកអ កចងេ់ស សំុេយងខ ុ ំឲ្យបង្់របាកជូ់នេលកអ កវញិស្រមាបឱ់សថ សូមអនជំពូកទី 7 ៃន

េសៀវេភែណនាេំនះ។ ជំពូកទី7 េរៀបរបអំ់ពីេពលេវលែដលេលកអ កអចេស សំុករបង្់របាកជូ់នវញិ។ 

ជំពូកេនះក្៏របាកផ់ងែដរអំពីរេបៀបេផ ្រកដសស មែដលេស សំុឲ្យេយងខ ុ ំបងស់ងចំែណកៃនករករចំណាយេទ

េលឱសថ ែដលេលកអ កបានបងរ់ចួ។ 

• ្របសិនេបេលកអ កេស សំុករេលកែលង សូមផ ល់នូវ «េសចក ីែថ ងករណ៍គា្ំរទ។» េវជ បណ ិ តរបស់េលកអ ក 

ឬអ កេចញេវជ ប  េផ្សងេទៀត្រត វផ ល់ឲ្យេយងខ ុ ំនូវមូលេហតុេវជ ស ស ចំេពះករេលកែលងេលឱសថ។ 

េយងខ ុ ំេហថា «េសចក ីែថ ងករណ៍គា្ំរទ។» 

• េវជ បណ ិ តរបស់េលកអ ក ឬអ កេចញេវជ ប  េផ្សងេទៀត អចទូរសរ ឬេផ េសចក ីែថ ងករណ៍មកកនេ់យងខ ុ ំ។ 

ឬេវជ បណ ិ តរបស់េលកអ ក ឬអ កេចញេវជ ប  េផ្សងេទៀតអច្របាបេ់យងខ ុ ំតមទូរស័ព  េហយទូរសរ 

ឬេផ េសចក ីែថ ងករណ៍េនាះ។  

្របសិនេបសុខភាពរបស់េលកអ កត្រម វ េលកអ កអចេស សំុេយងខ ុ ំឲ្យេចញ «េសចក សីេ្រមចធានារ៉បរ់ង

ឆាបរ់ហ័ស» 

េយងខ ុ ំនឹងេ្រប្របាស់ «កលកំណតេ់ពលស ងដ់រ» េលកែលងែតេយងខ ុ ំយល់្រពមេ្រប្របាស់ 

«កលកំណតេ់ពលឆាបរ់ហ័ស»។  

• េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ងស ងដ់រ មាននយ័ថា េយងខ ុ ំនឹងផ ល់ឲ្យេលកអ កនូវចេម យក ុងរយៈេពល  

72 េម៉ាង បនា បព់ីេពលែដលេយងខ ុ ំទទួលបានេសចក ីែថ ងករណ៍របស់េវជ បណ ិ តេលកអ ក។  

• េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ងរហ័សមាននយ័ថា េយងខ ុ ំនឹងផ ល់ចេម យជូនេលកអ កក ុងរយៈេពល  

24 េម៉ាង បនា បពី់េយងខ ុ ំបានទទួលេសចក ីែថ ងករណ៍របស់េវជ បណ ិ តេលកអ ក។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េត្រត វេធ អ ី្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉  
(េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 275 ? 

 

 

 

 

េលកអ កអចទទួលបានេសចក ីសេ្រមចឆាបរ់ហ័សេទបាន លុះ្រតែត េលកអ កេស សំុឱសថែដលេលកអ កមនិទន់

បានទទួល។ (េលកអ កមនិអចទទួលបានេសចក ីសេ្រមចធានារ៉បរ់ងឆាបរ់ហ័សបានេទ ្របសិនេបេលកអ កេស សំុ

េយងខ ុ ំឲ្យបង្់របាកជូ់នេលកអ កវញិចំេពះឱសថែដលេលកអ កបានទិញរចួេហយេនាះ)។ 

េលកអ កអចទទួលបានេសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ងឆាបរ់ហ័សេទបាន លុះ្រតែតករេ្រប្របាស់កលកំណត ់

េពលស ងដ់រអចបង េ្រគាះថា កធ់ នធ់ រដល់សុខភាពរបស់េលកអ ក ឬបះ៉ពល់ដល់សមត ភាពបំេពញករងររបស់

េលកអ ក។  

្របសិនេបេវជ បណ ិ តរបស់េលកអ ក ឬអ កេចញេវជ ប  េផ្សតេទៀត្របាបេ់យងខ ុ ំថាសុខភាពរបស់េលកអ កត្រម វឲ្យមាន 

«េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ងឆាបរ់ហ័ស» េយងខ ុ ំនឹងយល់្រពមផ ល់ឲ្យេលកអ កេដយស ័យ្របវត ិនូវ

េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ងឆាបរ់ហ័ស េហយលិខិតនឹង្របាបេ់លកអ កដូេច ះែដរ។ 

• ្របសិនេបេលកអ កេស សំុេសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង ឆាបរ់ហ័សេដយខ ួនេលកអ ក (េដយគា នករ

គា្ំរទពីេវជ បណ ិ តេលកអ ក ឬអ កេចញេវជ ប  េផ្សងេទៀត) េយងខ ុ ំនឹងសេ្រមចថាេតេលកអ កទទួលបាន

េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង ឆាបរ់ហ័សែដរឬេទ។  

• ្របសិនេយងខ ុ ំសេ្រមចថា ស នភាពេវជ ស ស របស់េលកអ កមនិបំេពញតមលក ខណ ត្រម វេដម្បទីទួល 

បានេសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ងឆាបរ់ហ័សេទេនាះ េយងខ ុ ំនឹងេ្រប្របាស់កលកំណតេ់ពលស ងដ់រ 

ជំនួសវញិ។  

o េយងខ ុ ំនឹងេផ ជូនេលកអ កនូវលិខិតមយួែដល្របាបេ់លកអ កនូវចំណុចេនាះ។ លិខិតេនាះ នឹង្របាបេ់លក 

អ កពីវធីិេធ បណ ឹ ងតវ៉ េលេសចក ីសេ្រមចរបស់េយងខ ុ ំក ុងករផ ល់េសចក ីសេ្រមចស ងដ់រជូនេលកអ ក។  

o េលកអ កអចដក ់«បណ ឹ ងតវ៉ឆាបរ់ហ័ស« េហយទទួលបានករេឆ យតបេទនឹងបណ ឹ ងតវ៉របស់េលក 

អ កក ុងរយៈេពល 24 េម៉ាង។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន មអំពីដំេណ រករស្រមាបក់រេធ បណ ឹ ងេដយរមួប  ូ ល

ទងំបណ ឹ ងរហ័ស សូមេមលែផ កទី 10 េនទំពរ័ទី 223។ 

 
វក្យសព ច្បោបស់្រមាប ់«េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ងឆាបរ់ហ័ស» គឺ «ករកំណតេ់លករធានារ៉បរ់ងបនា ន។់»  

 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េត្រត វេធ អ ី្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉  
(េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 276 ? 

 

កលកំណតេ់ពលស្រមាប ់«េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ងឆាបរ់ហ័ស» 

• ្របសិនេបេយងខ ុ ំេ្រប្របាស់កលកំណតេ់ពលឆាបរ់ហ័ស េយងខ ុ ំនឹងផ ល់ចេម យជូនេលកអ កក ុងរយៈេពល  

24 េម៉ាង។ េនះមាននយ័ថា ក ុងរយៈេពល 24 េម៉ាង បនា បព់ីេយងខ ុ ំបានទទួលករេស សំុរបស់េលកអ ក។ ឬ 

្របសិនេបេលកអ កេស សំុករេលកែលង រយៈេពល 24 េម៉ាងបនា បពី់េយងខ ុ ំទទួលបានេសចក ីែថ ងករណ៍

របស់េវជ បណ ិ ត ឬអ កេចញេវជ ប  េផ្សងេទៀត ែដលគា្ំរទសំេណ របស់េលកអ ក។ េយងខ ុ ំនឹង

ផ ល់ចេម យឲ្យេលកអ កយ៉ាងឆាបរ់ហ័ស ្របសិនេបសុខភាពរបស់េលកអ កត្រម វឲ្យេយងខ ុ ំេធ ដូេច ះ។  

• ្របសិនេបេយងខ ុ ំមនិអចេធ តមកលកំណតេ់ពលេនះេទ េយងខ ុ ំនឹងេផ សំេណ របស់េលកអ កេទដំេណ រករ

បណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទី 2។ េនក្រមតិទី 2 ស បន័្រត តពិនិត្យេឡងវញិេដយឯករជ្យមយួនឹងពិនិត្យេឡង

វញិនូវសំណូមពររបស់េលកអ ក។   

• ្របសិនេបចេម យរបស់េយងខ ុ ំគឺ បាន ចំេពះមយួែផ ក ឬទងំអស់ៃនអ ីែដលេលកអ កេស សំុ េយងខ ុ ំនឹងផ ល់ជូន

េលកអ កនូវេសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង ក ុងរយៈេពល 24 េម៉ាងបនា បពី់េយងខ ុ ំទទួលបានករេស សំុ ឬ

េសចក ីែថ ងករណ៍របស់េវជ បណ ិ តរបស់េលកអ ក ឬអ កេចញេវជ ប  េផ្សងេទៀត ែដលគា្ំរទសំេណ របស់

េលកអ ក។ 

• ្របសិនេបចេម របស់េយងខ ុ ំគឺ េទ ចំេពះមយួែផ ក ឬទងំមូលៃនអ ីែដលេលកអ កេស សំុ េយងខ ុ ំនឹងេផ លិខិត 
ជូនេលកអ ក ែដលពន្យល់ពីមូលេហតុែដលេយងខ ុ ំនិយាយថា េទ។ លិខិតកនឹ៏ង្របាបផ់ងែដរពីរេបៀបែដល 
េលកអ កអចេធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍ជំទស់នឹងេសចក ីសេ្រមចរបស់េយងខ ុ ំែដរ។ 

កលកំណតេ់ពលស្រមាប ់«េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ងស ងដ់រ» ស្រមាបឱ់សថែដលេលកអ ក 

មនិទនប់ានទទួល  

• ្របសិនេបេយងខ ុ ំកំពុងេ្រប្របាស់កលកំណតេ់ពលស ងដ់រេយងខ ុ ំ្រត វែតផ ល់ចេម យេយងខ ុ ំជូនេលកអ កក ុងរ

យៈេពល 72 េម៉ាងបនា បពី់េយងខ ុ ំទទួលបានសំេណ របស់េលកអ ក។ ឬ ្របសិនេបេលកអ កកំពុងេស  

សំុករេលកែលង បនា បពី់េយងខ ុ ំទទួលបានេសចក ីែថ ងករណ៍គា្ំរទរបស់េវជ បណ ិ ត ឬអ កេចញេវជ ប   

របស់េលកអ ក។ េយងខ ុ ំនឹងផ ល់ចេម យឲ្យេលកអ កយ៉ាងឆាបរ់ហ័ស ្របសិនេបសុខភាពរបស់េលកអ កត្រម វ

ឲ្យេយងខ ុ ំេធ ដូេច ះ។  



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េត្រត វេធ អ ី្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉  
(េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 277 ? 

 

• ្របសិនេបេយងខ ុ ំមនិអចេធ តមកលកំណតេ់ពលេនះ េយងខ ុ ំនឹងេផ សំេណ របស់េលកអ ក េទដំេណ រករ

បណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទី 2។ េនក្រមតិទី 2 អង ភាព្រត តពិនិត្យេឡងវញិេដយឯករជ្យមយួនឹងេធ ករពិនិត្យ 

េឡងវញិនូវសំេណ របស់េលកអ ក។  

• ្របសិនេបចេម យរបស់េយងគឺ យល់្រពម ចំេពះែផ កមយួ ឬែផ កទងំអស់ៃនអ ីែដលេលកអ កបានេស សំុ 

េនាះេយងខ ុ ំ្រត វែតឯកភាពយល់្រសប ឬផ ល់ជូនករធានារ៉បរ់ងេនាះក ុងរយៈេពល 72 េម៉ាងបនា បព់ីេយង 
ខ ុ ំបានទទួលសំេណ របស់េលកអ  ្របសិនេបេលកអ កេស សំុ ករេលកែលង េសចក ីែថ ងករណ៍គា្ំរទរបស់

េវជ បណ ិ ត ឬអ កេចញេវជ ប  របស់េលកអ ក។   

• ្របសិនេបចេម របស់េយងខ ុ ំគឺ េទ ចំេពះមយួែផ ក ឬទងំមូលៃនអ ីែដលេលកអ កេស សំុ េយងខ ុ ំនឹងេផ  
លិខិតមយួច្បោបជូ់នេលកអ ក ែដលពន្យល់មូលេហតុែដលេយងខ ុ ំបាននិយាយថា េទ។ លិខិតេនាះ 

កព៏ន្យល់ផងែដរអំពីវធីិែដលេលកអ កអចប ឹងឧទ រណ៍នឹងេសចក ីសេ្រមចរបស់េយងខ ុ ំ។ 

កលកំណតេ់ពលស្រមាប ់«េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ងស ងដ់រ» ចេំពះករបង្់របាកស់្រមាប់

ឱសថែដលេលកអ កបានទិញរចួេហយ 

• េយងខ ុ ំ្រត វផ ល់ចេម យរបស់េយងខ ុ ំក ុងរយៈេពល 14 ៃថ តម្របតិទិន បនា បពី់េយងខ ុ ំទទួលបានសំេណ
របស់េលកអ ក។ 

• ្របសិនេបេយងខ ុ ំមនិអចេធ តមកលកំណតេ់ពលេនះេទ េយងខ ុ ំនឹងេផ សំេណ របស់េលកអ កេទដំេណ រករ

បណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទី 2។ េនក្រមតិទី 2 អង ភាព្រត តពិនិត្យេឡងវញិេដយឯករជ្យមយួនឹងេធ ករពិនិ 

ត្យេឡងវញិនូវសំេណ របស់េលកអ ក។  

• ្របសិនចេម យរបស់េយងខ ុ ំគឺ យល់្រពម ចំេពះែផ កមយួ ឬែផ កទងំអស់ៃនអ ីែដលេលកបានអ កេស សំុ 

េយងខ ុ ំនឹងបង្់របាកជូ់នេលកអ កក ុងរយៈេពល 14 ៃថ តម្របតិទិន។ 

• ្របសិនេបចេម របស់េយងខ ុ ំគឺ េទ ចំេពះមយួែផ ក ឬទងំមូលៃនអ ីែដលេលកអ កេស សំុ េយងខ ុ ំនឹងេផ លិខិត 
ជូនេលកអ ក ែដលពន្យល់ពីមូលេហតុែដលេយងខ ុ ំនិយាយថា េទ។ លិខិតកនឹ៏ង្របាបផ់ងែដរពីរេបៀប 
ែដលេលកអ កអចេធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍ជំទស់នឹងេសចក ីសេ្រមចរបស់េយងខ ុ ំែដរ។  



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េត្រត វេធ អ ី្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉  
(េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 278 ? 

 

 ែផ កទី 6.5៖ បណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទី 1 ស្រមាប ់Part D 

• េដម្បចីបេ់ផ មបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក 

េនាះេលកអ ក ឬេវជ បណ ិ តេលកអ ក 

ឬអ កេចញេវជ ប  េផ្សងេទៀត ឬតំណាងរបស់

េលកអ ក ្រត វទំនាកទំ់នងមកេយងខ ុ ំ។  

• ្របសិនេបេលកអ កេស សំុបណ ឹ ងឧទ រណ៍ស ង ់

ដរ េលកអ កអចេធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់ 

េលកអ កេដយេផ សំេណ របស់េលកអ កជា 

លយលក ណ៍អក្សរ។ េលកអ កកអ៏ចនឹង

េស សំុបណ ឹ ងឧទ រណ៍ េដយទូរសព 

មកេយងខ ុ ំតមរយៈ 18554643571 

(TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 

យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 

េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក 

េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហ 

ទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករ 

បនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ 

• ្របសិនេបេលកអ កចងប់ ឹងឧទ រណ៍ឆាបរ់ហ័ស 

េលកអ កអចេធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍ជា

លយលក ណ៍អក្សរ ឬទូរស័ព មកេយងខ ុ ំ។  

• សូមេធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក 

ក ុងរយៈេពល 60 ៃថ តម្របតិទិនបនា បព់ីៃថ 

ទទួលបានេសចក ីជូនដំណឹងែដលេយងខ ុ ំ

បានេផ ្របាបេ់លកអ កអំពីេសចក ីសេ្រមចរបស់េយងខ ុ ំខ ុ ំ។ ្របសិនេបេលកអ កខកខនកលកំណតេ់ពលេនះ 

េហយេលកអ កមានមូលេហតុ្រតឹម្រត វចំេពះករខកខនេនះ េយងខ ុ ំអចផ ល់េពលបែន មេទៀតឲ្យេលក 

អ កក ុងករេធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍។  ឧទហរណ៍ មូលេហតុ្រតឹម្រត វស្រមាបក់រខកខនកលកំណតេ់ពល

សេង ប៖ វធីិេធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទី 1 

េលកអ ក ឬេវជ បណ ិ តេលកអ ក ឬអ កេចញេវជ ប   

ឬតំណាងរបស់េលកអ កអចដកព់ក្យេស សំុរបស់

េលកអ កជាលយលក ណ៍អក្សរ េហយេផ  ឬទូរសរមក

េយងខ ុ ំ។  េលកអ កកអ៏ចេស សំុបណ ឹ ងឧទ រណ៍េដយ

ករទូរសព មកេយងខ ុ ំផងែដរ។ 

• េស សំុក ុងរយៈេពល 60 ៃថ តម្របតិទិនគិតចបពី់ៃថ 

សេ្រមចចិត ែដលេលកអ កកំពុងប ឹងឧទ រណ៍។ 

្របសិនេបេលកអ កខកខនចំេពះកលកំណតេ់ពល

េនះេដយមានមូលេហតុ្រតឹម្រត វ េលកអ កេនែត 

អចប ឹងឧទ រណ៍បាន។  

• េលកអ ក ឬេវជ បណ ិ តេលកអ ក ឬេលកអ កេចញ 

េវជ ប  េផ្សងេទៀត ឬតំណាងរបស់េលកអ ក

អចទូរស័ព មកេយងខ ុ ំេដម្បេីស សំុបណ ឹ ងឧទ រណ៍

ឆាបរ់ហ័ស។ 

• សូមអនែផ កេនះ េដម្បឲី្យ្របាកដថា េលកអ កមាន 

លក ណៈសម្បត ិ្រគប្់រគានស់្រមាបប់ណ ឹ ងឧទ រណ៍ 

ឆាបរ់ហ័ស! សូមអនែផ កេនះផងែដរ េដម្បរីកេមល 

ពត័ម៌ានអំពីកលកំណតេ់ពលៃនេសចក ីសេ្រមច។ 
 

 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េត្រត វេធ អ ី្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉  
(េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 279 ? 

 

គឺ្របសិនេបេលកអ កមានជំងឺធ នធ់ រ ែដលេធ ឲ្យេលកអ កមនិអចទកទ់ងេយងខ ុ ំ ឬ្របសិនេបេយងខ ុ ំមនិបាន

ផ ល់ឲ្យេលកអ កនូវពត័ម៌ាន្រតឹម្រត វ ឬ្រគប្់រគានអំ់ពីកលកំណតក់ ុងករេស សំុបណ ឹ ងឧទ រណ៍។ 

• េលកអ កមានសិទ ិេស សំុេយងខ ុ ំថតចម ងពត័ម៌ានអំពីបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក។ េដម្បេីស សំុច្បោបច់ម ង 

សូមទូរសព មកេសវបេ្រមសមាជិក តមរយៈេលខ 18554643571 (TTY: 711) ចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់  

8 យប ់ពីៃថ ចន ដ័ល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ 
សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។  

្របសិនេបេលកអ កចងប់ាន េលកអ ក ឬេវជ បណ ិ តេលកអ ក ឬអ កេចញេវជ ប  េផ្សងេទៀតអចផ ល់ឲ្យេយងខ ុ ំ

នូវពត័ម៌ានបែន ម េដម្បគីា្ំរទបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក។ 

្របសិនេបសុខភាពរបស់េលកអ ក្រត វករវ សូមេស សំុ «បណ ឹ ងឧទ រណ៍ឆាបរ់ហ័ស» 

• ្របសិនេបេលកអ កប ឹងឧទ រណ៍នឹងេសចក ីសេ្រមចៃនគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំែដលបានេចញពកព់ន័ នឹងឱសថែដ

លេលកអ កមនិទនទ់ទួលបាន េលកអ ក និងេវជ បណ ិ តេលកអ ក ឬអ កេចញេវជ ប  េផ្សងេទៀត

្រត វសេ្រមចថា េលកអ ក្រត វករ «បណ ឹ ងឧទ រណ៍ឆាបរ់ហ័ស។» 

• លក ខណ ត្រម វស្រមាបទ់ទួលបាន «បណ ឹ ងឧទ រណ៍ឆាបរ់ហ័ស» គឺដូចគា ចំេពះលក ខណ ក ុងករទទួលបាន  

«េសចក ីសេ្រមចចិត ធានារ់បរ់ង» ក ុងែផ កទី 6.4េនទំពរ័ទី 201។  

 
វក្យសព ច្បោបស់្រមាបប់ណ ឹ ងឧទ រណ៍ចំេពះគេ្រមាងអំពីេសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ងឱសថ Part D គឺ 

គេ្រមាង «េសចក ីសេ្រមចចុងេ្រកយេឡងវញិ។» 

 
វក្យសព ច្បោបស់្រមាប ់«បណ ឹ ងឧទ រណ៍រហ័ស» គឺ «ករកំណតស់រេឡងវញិបនា ន។់»  



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េត្រត វេធ អ ី្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉  
(េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 280 ? 

 

គេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំនឹងពនិិត្យេឡងវញិនូវបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក េហយេចញេសចក ីសេ្រមចឲ្យ 

េលកអ ក 

• េយងខ ុ ំពិនិត្យេដយ្រប ង្របយត័ ម ងេទៀតេលពត័ម៌ានពកព់ន័ នឹងករេស សំុធានារ៉បរ់ងរបស់េលកអ ក។ 

េយងខ ុ ំពិនិត្យេមលថាេយងខ ុ ំបានអនុវត តម្រគបវ់ធិានទងំអស់ែដរឬេទេនេពលែដលេយងខ ុ ំនិយាយថាេទ 

ចំេពះសំេណ របស់េលកអ ក។ េយងខ ុ ំអចទកទ់ងេលកអ ក ឬេវជ បណ ិ តេលកអ ក ឬអ កេចញេវជ ប   

េផ្សងេទៀត េដម្បទីទួលបានពត័ម៌ានបែន ម។ អ កពិនិត្យេឡងវញិ គឺជាបុគ លែដលមនិបានេចញេសចក ីសេ្រមច

ធានារ៉បរ់ងេដម។ 

កលកំណតេ់ពលស្រមាប ់«បណ ឹ ងឧទ រណ៍ឆាបរ់ហ័ស» 

• ្របសិនេបេយងខ ុ ំេ្រប្របាស់កលកំណតេ់ពលឆាបរ់ហ័ស េយងខ ុ ំនឹងផ ល់ចេម យឲ្យេលកអ កក ុងរយៈេពល  

72 េម៉ាង បនា បព់ីេយងខ ុ ំបានទទួលបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក ឬឆាបជ់ាងេនះ ្របសិនេបសុខភាពរបស់ 

េលកអ កត្រម វឲ្យេធ ែបបេនះ។  

• ្របសិនេបេយងខ ុ ំមនិផ ល់ចេម យជូនេលកអ កក ុងរយៈេពល 72 េម៉ាងេទ េយងខ ុ ំនឹងេផ សំេណ របស់េលកអ ក

េទកនក់្រមតិទី 2 ៃនដំេណ រករបណ ឹ ងឧទ រណ៍។ េនក្រមតិទី 2 អង ភាព្រត តពិនិត្យេឡងវញិេដយឯករជ្យ 

មយួនឹងពិនិត្យេឡងវញិនូវបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក។  

• ្របសិនេបចេម យរបស់េយងខ ុ ំគឺ បាន ចំេពះមយួែផ ក ឬទងំអស់ៃនអ ីែដលេលកអ កេស សំុ េយងខ ុ ំនឹង

ផ ល់ករធានរ៉បរ់ងេទេលកអ កក ុងរយៈេពល 72 េម៉ាងបនា បពី់េយងខ ុ ំទទួលបានបណ ឹ ង

ឧទ រណ៍របស់េលកអ ក។  

• ្របសិនេបចេម របស់េយងខ ុ ំគឺ េទ ចំេពះមយួែផ ក ឬទងំមូលៃនអ ីែដលេលកអ កេស សំុ េយងខ ុ ំនឹងេផ លិខិតជូន

េលកអ ក ែដលពន្យល់ពីមូលេហតុែដលេយងខ ុ ំនិយាយថា េទ។  



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េត្រត វេធ អ ី្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉  
(េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 281 ? 

 

កលកំណតេ់ពលស្រមាប ់«បណ ឹ ងឧទ រណ៍ស ងដ់រ» 

• ្របសិនេបេយងខ ុ ំេ្រប្របាស់កលកំណតេ់ពលស ងដ់រ េយងខ ុ ំនឹងផ ល់ចេម យេយងខ ុ ំក ុងរយៈេពល 7 ៃថ  

តម្របតិទិនបនា បពី់េយងខ ុ ំទទួលបានបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក ឬឆាបជ់ាងេនះ ្របសិនេបសុខភាពរបស់ 

េលកអ កត្រម វែបបេនះ។ េលកែលងែតេលកអ កកំពុង សំុឲ្យេយងខ ុ ំបង្់របាកឲ់្យេលកអ កស្រមាបឱ់សថ 

ែដលេលកអ កបានទិញេហយ។ ្របសិនជាេលកអ កកំពុងសំុឲ្យេយងខ ុ ំបង្់របាកឲ់្យេលកអ កស្រមាប ់

ឱសថែដលេលកអ កបានទិញេហយ េយងខ ុ ំនឹងផ ល់ចេម យក ុងរយៈេពល 14 ៃថ តម្របតិទិន 

បនា បពី់េយងខ ុ ំបានទទួលបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក។ ្របសិនេបសុខភាពរបស់េលកអ កត្រម វែបបេនះ 

េលកអ កគួរេស សំុ «បណ ឹ ងឧទ រណ៍ឆាបរ់ហ័ស។» 

• ្របសិនេបេយងខ ុ ំមនិឲ្យេលកអ កេធ ករសេ្រមចចិត ក ុងរយៈេពល 7 ៃថ តម្របតិទិន ឬ 14 ៃថ  

្របសិនេបេលកអ កបានសំុឲ្យេយងខ ុ ំបង្់របាកឲ់្យេលកអ កស្រមាបឱ់សថែដលេលកអ កបានទិញរចួេហយេនាះ

េយងខ ុ ំនឹងេផ សំេណ របស់េលកអ កេទក្រមតិ 2 ៃនដំេណ រករបណ ឹ ងឧទ រណ៍។ េនក្រមតិទី 2 

អង ភាព្រត តពិនិត្យេឡងវញិេដយឯករជ្យមយួនឹងពិនិត្យេឡងវញិនូវបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក។  

• ្របសិនេបចេម យរបស់េយងខ ុ ំគឺ បាន ចំេពះមយួែផ ក ឬទងំអស់ៃនអ ីែដលេលកអ កេស សំុ៖  

o ្របសិនេបេយងខ ុ ំឯកភាពេលករេស សំុធានារ៉បរ់ង េនាះេយងខ ុ ំ្រត វែតផ ល់ករធានារ៉បរ់ងដល់េលកអ ក

ឲ្យបានេលឿនតមែដលសុខភាពរបស់េលកអ កទមទរត្រម វ ប៉ុែន មនិេលសពី 7ៃថ តម្របតិទិន បនា បពី់

េយងខ ុ ំបានទទួលបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក ឬ 14 ៃថ  ្របសិនេបេលកអ កបានសំុឲ្យេយងខ ុ ំបង្់របាក ់

ឲ្យេលកអ កស្រមាបឱ់សថែដលេលកអ កបានទិញរចួេហយ។  

o ្របសិនេបេយងខ ុ ំឯកភាពេលសំេណ សំុបង្់របាកជូ់នេលកអ កវញិស្រមាបឱ់សថែដលបានទិញរចួេហយ 

េយងខ ុ ំនឹងបង្់របាកជូ់នេលកអ កក ុងរយៈេពល 30 ៃថ តម្របតិទិន បនា បពី់េយងខ ុ ំទទួលបានសំេណ
បណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក។ 

• ្របសិនេបចេម យរបស់េយងខ ុ ំគឺ េទ ចំេពះែផ កមយួ ឬែផ កទងំអស់ៃនអ ីែដលេលកអ កបានេស សំុ 

េនាះេយងខ ុ ំនឹងេផ លិខិតមយួែដលពន្យល់ពីមូលេហតុែដលេយងខ ុ ំនិយាយថា េទ និង្របាបព់ីវធីិប ឹងឧទ រណ៍

ជំទស់នឹងេសចក ីសេ្រមចរបស់េយងខ ុ ំ។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េត្រត វេធ អ ី្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉  
(េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 282 ? 

 

 ែផ កទី 6.6៖ បណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទី 2 ស្រមាបឱ់សថ Part D 

្របសិនេបេយងខ ុ ំនិយាយថា េទ ចំេពះមយួែផ ក ឬ 

ទងំ្រស ងៃនបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក 

េនាះេលកអ កអចេ្រជសេរ សថាេតទទួលយក

េសចក ីសេ្រមចេនះ ឬបន េធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍មយួេទៀត។ 

្របសិនេបេលកអ កសេ្រមចថាបន េទបណ ឹ ង

ឧទ រណ៍ក្រមតិទី 2 អង ភាព្រត តពិនិត្យេឡងវញិេដយ 

ឯករជ្យ (IRE) នឹងពិនិត្យេឡងវញិនូវេសចក ីសេ្រមច

របស់េយងខ ុ ំ។ 

• ្របសិនេបេលកអ កចងឲ់្យអង ភាពពិនិត្យេឡងវញិ

េដយឯករជ្យ ពិនិត្យេឡងវញិនូវករណីរបស់ 

េលកអ ក ករេស សំុបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលក 

អ ក្រត វែតេធ ជាលយលក ណ៍អក្សរ។ 

លិខិតែដលេយងខ ុ ំេផ ពកព់ន័ នឹងេសចក ី
សេ្រមចៃនបណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទី 1 នឹងពន្យល់ពី
វធីិេស សំុបណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទី 2។ 

• េពលេលកអ កដកប់ណ ឹ ងឧទ រណ៍េទកនអ់ង  

ភាពពិនិត្យេឡងវញិេដយឯករជ្យ (IRE) 

េយងខ ុ ំនឹងេផ ឲ្យពួកេគនូវសំណំុេរឿងរបស់េលក 

អ ក។ េលកអ កមានសិទ ិេស សំុឲ្យេយងខ ុ ំថត 

ចម ងសំណំុឯកសររបស់េលកអ កមយួច្បោប ់

េដយទូរសព មកែផ កេសវបេ្រមសមាជិក 

តមរយៈេលខ 18554643571  

(TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់

ពីៃថ ចន័ ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 

េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក 

សេង ប៖ វធីិេធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទី 2 

្របសិនេបេលកអ កចងឲ់្យអង ភាព្រត តពិនិត្យេឡ
ងវញិេដយឯករជ្យពិនិត្យេមលករណីរបស់េលក

អ កេឡងវញិ ករេស សំុបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់

េលកអ ក្រត វែតេធ េឡងជាលយលក ណ៍អក្សរ។   

• េស សំុក ុងរយៈេពល 60 ៃថ តម្របតិទិន

គិតចបពី់ៃថ សេ្រមចចិត ែដលេលកអ ក

កំពុងប ឹងឧទ រណ៍។ ្របសិនេបេលកអ កខក 

ខនចំេពះកលកំណតេ់ពលេនះេដយមាន

មូលេហតុ្រតឹម្រត វ េលកអ កេនែតអច 

ប ឹងឧទ រណ៍បាន។  

• េលកអ ក េវជ បណ ិ តរបស់េលកអ ក 

ឬអ កេចញេវជ ប  ដៃទេទៀត 

ឬតំណាងរបស់េលកអ កអច

េស សំុបណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទី 2 បាន។ 

• សូមអនែផ កេនះ េដម្បឲី្យ្របាកដថា 

េលកអ កមានលក ណៈសម្បត ិ្រគប្់រគាន់

ស្រមាបប់ណ ឹ ងឧទ រណ៍ឆាបរ់ហ័ស! 

សូមអនែផ កេនះផងែដរ េដម្បរីកេមល 

ពត័ម៌ានអំពីកលកំណតេ់ពលៃនេសចក ី
សេ្រមច។  

 

 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េត្រត វេធ អ ី្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉  
(េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 283 ? 

 

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

េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ 

• េលកអ កមានសិទ ិផ ល់ឲ្យ IRE នូវពត័ម៌ានេផ្សងេទៀតេដម្បគីា្ំរទបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក។ 

• IRE គឺជាអង ភាពឯករជ្យមយួែដល្រត វបាន Medicare ជួល។ វមនិមានទំនាកទំ់នង

ជាមយួនឹងគេ្រមាងេនះេទ េហយវកម៏និែមនជាភា កង់ររបស់រដ ភបិាលែដរ។  

• អ កពិនិត្យេឡងវញិេន IRE នឹងពិនិត្យយ៉ាង្រប ង្របយត័ េលពត័ម៌ានទងំអស់ែដលទកទ់ងនឹងបណ ឹ ងឧទ រណ៍

របស់េលកអ ក។ អង ភាពេនះ នឹងេផ លិខិតជូនេលកអ កេដម្បពីន្យល់េលកអ កអំពីេសចក ីសេ្រមចរបស់ខ ួន។  

កលកំណតេ់ពលស្រមាប ់«បណ ឹ ងឧទ រណ៍ឆាបរ់ហ័ស» េនក្រមតិទី 2 

• ្របសិនេបសុខភាពរបស់េលកអ កទមទរ្រត វករវ សូមេស សំុអង ភាព្រត តពិនិត្យេឡងវញិេដយឯករជ្យនូវ 

«បណ ឹ ងឧទ រណ៍ឆាបរ់ហ័ស។» 

• ្របសិនេប IRE យល់្រពមផ ល់ឲ្យេលកអ កនូវ «បណ ឹ ងឧទ រណ៍ឆាបរ់ហ័ស» វ្រត វផ ល់ចេម យចំេពះបណ ឹ ង

ឧទ រណ៍ក្រមតិទី 2 របស់េលកអ កក ុងរយៈេពល 72 េម៉ាងបនា បព់ីទទួលបានករេស សំុបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់

េលកអ ក។ 

• ្របសិនេប IRE និយាយថាយល់្រពមចំេពះមយួែផ ក ឬទងំអស់ៃនអ ីែដលេលកអ កេស សំុ 

េនាះេយងខ ុ ំ្រត វអនុ  ត ឬផ ល់ឲ្យនូវករធានារ៉បរ់ងេលឱសថជូនេលកអ កក ុងរយៈេពល 24 េម៉ាង 

បនា បពី់េយងខ ុ ំទទួលបានេសចក ីសេ្រមច។ 

 
វក្យសព ច្បោបស់្រមាបប់ណ ឹ ងឧទ រណ៍ជំទស់េទនឹង IRE អំពីឱសថ Part D គឺជា 

«ករពិចរណាេឡងវញិ។» 

 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េត្រត វេធ អ ី្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉  
(េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 284 ? 

 

កលកំណតេ់ពលស្រមាប ់«បណ ឹ ងឧទ រណ៍ស ងដ់រ» េនក្រមតិទ ី2 

• ្របសិនេបេលកអ កមានបណ ឹ ងឧទ រណ៍ស ងដ់រេនក្រមតិទី 2 អង ភាព្រត តពិនិត្យេឡងវញិេដយឯករជ្យ 

(IRE) ្រត វែតផ ល់ជូនេលកអ កនូវចេម យចំេពះបណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទី 2 របស់េលកអ កក ុងរយៈេពល 7 ៃថ  

តម្របតិទិន បនា បព់ីអង ភាពេនះទទួលបានបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក ឬ 14 ៃថ ្របសិនេបេលកអ ក 

បានសំុឲ្យេយងខ ុ ំបង្់របាក ់ស្រមាបឱ់សថែដលេលកអ កបានទិញរចួេហយ។ 

• ្របសិនេប IRE និយាយថាយល់្រពមចំេពះមយួែផ ក ឬទងំអស់ៃនអ ីែដលេលកអ កេស សំុ េនាះេយងខ ុ ំ្រត វ 

អនុ  ត ឬផ ល់ឲ្យនូវករធានារ៉បរ់ងេលឱសថជូនេលកអ កក ុងរយៈេពល 72 េម៉ាងបនា បព់ីេយងខ ុ ំទទួល 

បានេសចក ីសេ្រមច។   

• ្របសិនេប IRE ឯកភាពេលករេស សំុឲ្យបង្់របាកជូ់នេលកអ កវញិស្រមាបឱ់សថែដលេលកអ កបានទិញ 

រចួេហយ េយងខ ុ ំនឹងបង្់របាកជូ់នេលកអ កវញិក ុងរយៈេពល 30 ៃថ តម្របតិទិនបនា បព់ីេយងខ ុ ំខ ុ ំទទួលបាន

េសចក ីសេ្រមច។ 

េត្រត វេធ អ ី ្របសិនេបអង ភាព្រត តពនិតិ្យេឡងវញិេដយឯករជ្យនិយាយថាេទចំេពះបណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទី 2 

របស់េលកអ ក? 

េទ មាននយ័ថាអង ភាព្រត តពិនិត្យេឡងវញិេដយឯករជ្យ (IRE) យល់្រពមេទនឹងេសចក ីសេ្រមចរបស់េយងខ ុ ំ

ខ ុ ំែដលមនិឯកភាពតមសំេណ របស់េលកអ ក។ េគេហថា «ករតម ល់េសចក ីសេ្រមច។» វក្៏រត វបានេហផងែដរថាជា 

«ករ្រចនេចលបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក»។ 

្របសិនេបេលកអ កចងេ់ទកនក់្រមតិទី 3 ៃនដំេណ រករបណ ឹ ងឧទ រណ៍ ឱសថែដលេលកអ កកំពុងេស សំុ្រត វែត 

បំេពញបានេទនឹងតៃម  ទឹក្របាកអ់ប្បបរមា។ ្របសិនេបទំហំទឹក្របាកតិ់ចជាងក្រមតិអប្បបរមា េលកអ កមនិអចប ឹង

ឧទ រណ៍តេទេទៀតបានេទ។ ្របសិនេបទំហំទឹក្របាកម់ានក្រមតិខ ស់ល មសមរម្យ េនាះេលកអ កអចេស សំុឲ្យ

មានបណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទី 3។ លិខិតែដលេលកអ កទទួលបានពី IRE នឹង្របាបេ់លកអ កនូវចំនួន

ទឹក្របាកែ់ដល្រត វករេដម្បបីន ជាមយួដំេណ រករបណ ឹ ងឧទ រណ៍។  



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េត្រត វេធ អ ី្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉  
(េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 285 ? 

 

ែផ កទី 7 ៖ ករេស សំុឲ្យេយងខ ុធំានារ៉បង់រងេលករស កេ់នក ុងមន រីេពទ្យ
រយៈេពលែវងជាងមនុ 

េនេពលែដលេលកអ ក្រត វបានអនុ  តឲ្យស្រមាកេពទ្យ េលកអ កមានសិទ ិទទួលបានេសវមន ីរេពទ្យទងំអស់ែដល

េយងខ ុ ំធានារ៉បរ់ង ែដលចបំាចស់្រមាបេ់ធ េរគវនិិច យ័ និងករព្យោបាលជំងឺ ឬរបសួរបស់េលកអ ក។  

ក ុងអំឡុងេពលេលកអ កស្រមាកេពទ្យែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ងរបស់េលកអ ក េវជ បណ ិ តរបស់េលកអ ក 

និងបុគ លិកមន ីរេពទ្យនឹងេធ ករជាមយួេលកអ កេដម្បេីរៀបចំេ្រត មស្រមាបៃ់ថ ែដលេលកអ កចកេចញពីមន ីរេពទ្យ។ 

ពួកេគនឹងជួយ េលកអ កក ុងករេរៀបចំករែថទសុំខភាពទងំឡាយែដលេលកអ ក្រត វករបនា បពី់េលកអ កចកេចញពី
មន ីរេពទ្យ។ 

• ៃថ ែដលេលកអ កចកេចញពីមន ីរេពទ្យ្រត វបានេហថា «ៃថ េចញពីមន ីរេពទ្យ។» 

• េវជ បណ ិ តរបស់េលកអ ក ឬបុគ លិកមន ីរេពទ្យនឹង្របាបេ់លកអ កអំពីៃថ េចញពីមន ីរេពទ្យរបស់េលកអ ក។  

្របសិនេបេលកអ កគិតថា េលកអ ក្រត វបានេគេស សំុឲ្យេចញពីមន ីរេពទ្យឆាបរ់ហ័សេពក េលកអ កអចេស សំុករ

ស្រមាកេពទ្យរយៈេពលែវងជាងេនះ។ ែផ កេនះ នឹង្របាបេ់លកអ កអំពីវធីិេស សំុ។ 

 ែផ កទី 7.1៖ ែស ងយល់អំពីសិទ ិ Medicare របស់េលកអ ក 

ក ុងរយៈេពលពីរៃថ បនា បព់ីៃថ ែដលេលកអ ក្រត វបានអនុ  តឲ្យស្រមាកេពទ្យ បុគ លិកសង មកិច  ឬគិលនុបដ យិក 

នឹងផ ល់ឲ្យអ កនូវេសចក ីជូនដំណឹងមយួែដល្រត វបានេហថា «សរសំខនពី់កម វធីិ Medicare អំពីសិទ ិរបស់

េលកអ ក»។ ្របសិនេបេលកអ កមនិបានទទួលេសចក ីជូនដំណឹងេនះេទ សូមសួររកវពីនិេយាជិតរបស់មន ីរេពទ្យ។ 

្របសិនេបេលកអ ក្រត វករជំនួយ សូមទូរសព េទែផ កេសវបេ្រមសមាជិក តមរយៈេលខ 18554643571 

(TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 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 គឺឥតគិតៃថ ។ េលកអ កកអ៏ចទូរស័ព ផងែដរមកកន ់1800MEDICARE 

(18006334227) 24 េម៉ាងក ុងមយួៃថ  7 ៃថ ក ុងមយួសបា ហ៍។ អ កេ្រប្របាស់ TTY គួរេហេទកនេ់លខ 

18774862048។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េត្រត វេធ អ ី្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉  
(េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 286 ? 

 

សូមអនេសចក ីជូនដំណឹងេនះេដយ្រប ង្របយត័  េហយសួរសំណួរ្របសិនេបេលកអ កមនិយល់។ «សរសំខន»់ 

្របាបេ់លកអ កអំពីសិទ ិរបស់េលកអ កក ុងនាមជាអ កជំងឺេដកេពទ្យ េដយរមួមានទងំសិទ ិរបស់េលកអ កក ុងករ៖ 

• ទទួលបានេសវែដលមានករធានារ៉បរ់ងពី Medicare ក ុងេពល និងេ្រកយេពលស្រមាកេពទ្យ។ 

េលកអ កមានសិទ ិដឹងអំពីេសវទងំេនះមានអ ីខ ះ េលកអ កណាជាេលកអ កបង្់របាក ់េហយេលកអ កអច

ទទួលវមកពីណា។ 

• ក យជាចំែណកមយួៃនេសចក ីសេ្រមចចិត ណាមយួអំពី រយៈេពលៃនករស្រមាកេពទ្យរបស់េលកអ ក។  

• ដឹងអំពីកែន ងែដល្រត វរយករណ៍នូវរល់កង ល់ណាមយួែដលេលកអ កមានអំពីគុណភាពៃនករែថទ ំ

របស់េលកអ កេនក ុងមន ីរេពទ្យ។  

• ប ឹងឧទ រណ៍ ្របសិនេបេលកអ កគិតថា េលកអ ក្រត វបានឲ្យចកេចញពីមន ីរេពទ្យឆាបរ់ហ័សេពក។ 

 េលកអ ក្រត វចុះហត េលខេលេសចក ីជូនដំណឹងរបស់ Medicare េដម្បបីង ញថាេលកអ កបានទទួល 

និងយល់ដឹងអំពីសិទ ិរបស់េលកអ ក។ ករចុះហត េលខេលេសចក ីជូនដំណឹងមនិែមនមាននយ័ថា

េលកអ កយល់្រពមចំេពះកលបរេិច ទេចញពីមន ីរេពទ្យែដលអចនឹង្រត វបាន្របាបេ់លកអ ក

េដយេវជ បណ ិ តរបស់េលកអ ក ឬបុគ លិករបស់មន ីរេពទ្យេឡយ។  

សូមរក្សោទុកច្បោបច់ម ងៃនលិខិតជូនដំណឹងែដលេលកអ កបានចុះហត េលខ េដម្បឲី្យេលកអ កអចនឹងមាន

ពត័ម៌ានេនក ុងេនាះ ្របសិនេបេលកអ ក្រត វករវ។ 

• េដម្បេីមលឯកសរថតចម ងៃនេសចក ីជូនដំណឹងេនះជាមុន េលកអ កអចទូរស័ព េទេសវបេ្រមសមាជិក 

តមរយៈ 18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន័ ដល់ៃថ សុ្រក។ 

េ្រកេម៉ាងេធ ករ េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ 

េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ េលកអ កក៏

អចទូរសព េទេលខ 1800 MEDICARE (18006334227) 24 េម៉ាងក ុងមយួៃថ  7 ៃថ ក ុងមយួ

សបា ហ៍។ អ កេ្រប្របាស់ TTY គួរេហេទកនេ់លខ 18774862048។ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ 

• េលកអ កកអ៏ចេមលករជូនដំណឹងេនេល្របពន័ អីុនធឺណិតតមរយៈ 

https://www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-

Information/BNI/HospitalDischargeAppealNotices.html។ 

https://www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-Information/BNI/HospitalDischargeAppealNotices.html
https://www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-Information/BNI/HospitalDischargeAppealNotices.html


េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េត្រត វេធ អ ី្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉  
(េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 287 ? 

 

• ្របសិនេបេលកអ ក្រត វករជំនួយ សូមេហទូរស័ព េទកនេ់សវបេ្រមសមាជិក ឬគេ្រមាង Medicare 

តមរយៈេលខែដល្រត វបានរយនាមេនខងេល។ 

 ែផ កទី 7.2 ៖ បណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទី 1 េដម្បផីា ស់ប ូរៃថ េចញពីមន ីរេពទ្យរបស់េលកអ ក 

្របសិនេបេលកអ កចងឲ់្យេយងខ ុ ំធានារ៉បរ់ងេលេសវស្រមាបស់ នភាពេលកអ កជំងឺ្រត វស្រមាកេពទ្យរបស់េលកអ ក

ស្រមាបរ់យៈេពលែវងជាងមុន េលកអ ក្រត វេស សំុបណ ឹ ងឧទ រណ៍។ អង ភាពែកលម គុណភាពនឹងេធ ករ

ពិនិត្យបណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទី1 េដម្បេីមលថាេតៃថ េចញពីមន ីរេពទ្យែដលបានកំណតម់ានលក ណៈេវជ ស ស សម្រសប

ស្រមាបេ់លកអ កឬអត។់ េនរដ  California អង ភាពែកលម គុណភាព្រត វបានេគេហថា Livanta។ 

េដម្បបី ឹងឧទ រណ៍ជំទស់ផា ស់ប ូរកលបរេិច ទេចញពីមន ីរេពទ្យរបស់េលកអ ក សូមទូរស័ព េទកន ់Livanta តមរយៈ៖ 

18775881123 (TTY: 18558876668)។ 

សូមទូរស័ព ជាបនា ន!់   

សូមទូរស័ព េទកនអ់ង ភាពែកលម គុណភាព មុនេពល ែដលេលកអ កចកេចញពីមន ីរេពទ្យ េហយមនិឲ្យយូរ

ជាងកលបរេិច ទែដលេ្រគាងេចញពីមន ីរេពទ្យរបស់េលកអ កេឡយ។ «សរសំខនព់ី Medicare អំពីសិទ ិ
របស់េលកអ ក» មានពត័ម៌ានពីវធីិទកទ់ងេទកនអ់ង ភាពែកលម គុណភាព។ 

• ្របសិនេបេលកអ កទូរសព មុនេពលែដលេលក 

អ កចកេចញ េនាះេលកអ ក្រត វបានអនុ  តឲ្យ

ស កេ់នក ុងមន ីរេពទ្យ បនា បព់ីកលបរេិច ទ

េចញពីមន ីរេពទ្យតមករេ្រគាងទុករបស់េលកអ ក 

េដយគា នបង្់របាកេ់ឡយ ខណៈេពលែដល 

េលកអ កកំពុងរងច់ទំទួលយកេសចក ី
សេ្រមចេលបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ កពី 

អង ភាពែកលម គុណភាព។ 

សេង ប៖ វធីិេធ  បណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទី 1 េដម្ប ី
ផា ស់ប ូរៃថ េចញពីមន ីរេពទ្យរបស់េលកអ ក 

សូមទូរសព េទអង ភាពែកលម គុណភាពស្រមាបរ់

ដ របស់េលកអ កតមរយៈ 18775881123 

(TTY: 18558876668) េហយេស សំុឲ្យមាន 

«ករ្រត តពិនិត្យេឡងវញិឆាបរ់ហ័ស»។  

សូមទូរស័ព មុនេពលែដលេលកអ កេចញពីមន ីរ 

េពទ្យ និងមុនកលបរេិច ទេ្រគាងេចញពី
មន ីរេពទ្យរបស់េលកអ ក។ 

 

 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េត្រត វេធ អ ី្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉  
(េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 288 ? 

 

• ្របសិនេបេលកអ កមនិទូរសព េដម្បបី ឹងឧទ រណ៍េទ េហយេលកអ កសេ្រមចចិត ស កេ់នបន  

េ្រកយកលបរេិច ទេចញពីមន ីរេពទ្យតមករេ្រគាងទុករបស់េលកអ ក េនាះេលកអ កអច្រត វបងរ់ល់ៃថ 

ចំណាយ ស្រមាបក់រែថទសុំខភាពែដលេលកអ កបានទទួលក ុងមន ីរេពទ្យ បនា បពី់កលបរេិច ទេចញ

ពីមន ីរេពទ្យតមករេ្រគាងទុករបស់េលកអ កេនះ។ 

• ្របសិនេបេលកអ កខកខនកលកំណតស់្រមាបក់រទកទ់ងេទអង ភាពែកលម គុណភាពអំពីបណ ឹ ង

ឧទ រណ៍របស់េលកអ ក េនាះេលកអ កអចដកប់ណ ឹ ងឧទ រណ៍េដយផា ល់មកគេ្រមាងេយងខ ុ ំជំនួសវញិ។ 

ស្រមាបព់ត័ម៌ានលម តិ សូមេមលែផ កទី 7.4 េនទំពរ័ទី 213។ 

• េដយសរករស កេ់នមន ីេពទ្យ្រត វបានធានារ៉បរ់ងេដយ Medicare និង MediCal ្របសិនេបអង ភាព 
ែកលម គុណភាពនឹងមនិស បសំ់េណ របស់េលកអ កេដម្បបីន ករស កេ់នក ុងមន ីរេពទ្យរបស់េលកអ កេទ 

ឬេលកអ កេជឿថាេលកអ កមានស នភាពបនា ន ់មានស នភាពែដលពកព់ន័ នឹងហនិភយ័បនា ន ់ឬ 
ធ នធ់ រដល់សុខភាពេលកអ ក ឬេលកអ កកំពុងស ិតក ុងករឈចឺបយ៉់ាងខ ងំ េលកអ កអចដកព់ក្យបណ ឹ ង 

ឬេស សំុឲ្យ្រកសួង្រគប្់រគងសុខភបិាលរដ  California (DMHC) េធ ករពិនិត្យែផ កេវជ ស ស េឡងវញិេដយ 
ឯករជ្យបានផងែដរ។ សូមេទកនែ់ផ កទី 5.4 េនទំពរ័ទី 190 េដម្បែីស ងយល់ពីវធីិដកព់ក្យបណ ឹ ង 

និងេស សំុឲ្យ DMHC ្រត តពិនិត្យែផ កេវជ ស ស េឡងវញិេដយឯករជ្យ។ 

េយងខ ុ ំចងេ់ធ ឲ្យ្របាកដថា េលកអ កយល់ដឹងពីអ ី ែដលេលកអ ក្រត វេធ  េហយៃថ ណាជាៃថ ផុតកំណត។់ 

• េស សំុជំនួយ្របសិនេបេលកអ ក្រត វករ។ ្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ ឬ្រត វករជំនួយេនេពលណាមយួ 

សូមទូរស័ព មកកនេ់សវបេ្រមសមាជិកតមរយៈ 18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 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 គឺឥតគិតៃថ ។ េលកអ កកអ៏ចទូរសព េទកម វធីិ្របឹក្សោ និងគា្ំរទេយាបល់េលករធានារ៉បរ់ងសុខភាព 

(HICAP) បានផងែដរតមរយៈេលខ 18004340222។ ឬេលកអ កអចទូរសព េទកនក់ម វធីិ 

Cal MediConnect Ombuds តមរយៈេលខ 18555013077។  



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េត្រត វេធ អ ី្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉  
(េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 289 ? 

 

េតអង ភាពែកលម គុណភាព ជាអ ី? 

វគឺជា្រក មេវជ បណ ិ ត និងេលកអ កជំនាញែថទសុំខភាពេផ្សងេទៀត ែដល្រត វបានជួលេដយរដ ភបិាលសហពន័ ។ 

េលកអ កជំនាញទងំេនះ មនិែមនជាែផ កមយួៃនគេ្រមាងេយងខ ុ ំេទ។ ពួកេគ្រត វបានជួលេដយ Medicare េដម្បពិីនិត្យ 

និងជួយ ែកលម គុណភាពៃនករែថទសុំខភាពរបស់្របជាជនជាមយួ Medicare។  

េស សំុ «ករ្រត តពិនិត្យេឡងវញិឆាបរ់ហ័ស» 

េលកអ ក្រត វេស សំុអង ភាពែកលម គុណភាពនូវ «ករ្រត តពិនិត្យេឡងវញិឆាបរ់ហ័ស» ស្រមាបក់រេចញពីមន ីរេពទ្យ

របស់េលកអ ក។ ករេស សំុ «ករ្រត តពិនិត្យេឡងវញិឆាបរ់ហ័ស» មាននយ័ថា េលកអ កកំពុងេស សំុអង ភាពែកលម 

គុណភាពឲ្យេ្រប្របាស់កលកំណតេ់ពលឆាបរ់ហ័សស្រមាបប់ណ ឹ ងឧទ រណ៍ ជំនួសឲ្យករេ្រប្របាស់កលកំណត ់

េពលស ងដ់រ។ 

េតមានអ េីកតេឡងក ុងអំឡុងករ្រត តពិនតិ្យេឡងវញិរហ័ស? 

• េលកអ ក្រត តពិនិត្យេនអង ភាពែកលម គុណភាពនឹងសកសួរេលកអ ក ឬតំណាងរបស់េលកអ កថាេហតុអ ី
បានជាេលកអ កគិតថាករធានារ៉បរ់ងគួរែតបន  េ្រកយកំណតេ់ចញពីមន ីរេពទ្យ។ េលកអ កមនិចបំាច់

េរៀបចំអ ីជាលយលក ណ៍អក្សរេទ ប៉ុែន េលកអ កអចេរៀបចំបាន ្របសិនេបេលកអ កមានបំណងចងេ់ធ ។  

• អ កពិនិត្យេឡងវញិនឹងពិនិត្យេមលកំណត្់រតេវជ ស ស របស់េលកអ ក និយាយជាមយួេវជ បណ ិ តរបស់ 

េលកអ ក និងពិនិត្យេមលរល់ពត័ម៌ានទងំអស់ែដលទកទ់ងនឹងករស្រមាកេពទ្យរបស់េលកអ ក។  

• េនេពលៃថ ្រតងៃ់នៃថ បនា បព់ីេលកអ ក្រត តពិនិត្យបាន្របាបេ់យងខ ុ ំអំពីបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក 

េនាះេលកអ កនឹងទទួលបានលិខិតមយួែដលផ ល់ឲ្យេលកអ កនូវៃថ កំណតេ់ចញពីមន ីរេពទ្យ។ លិខិតេនាះ 

ពន្យល់េលកអ កពីមូលេហតុែដលេវជ បណ ិ ត មន ីរេពទ្យ ្រពមទងំេយងខ ុ ំគិតថា វមានលក ណៈ

្រតឹម្រត វែដលេលកអ ក្រត វេចញពីមន ីរេពទ្យេនៃថ េនាះ។  

 
វក្យសព ច្បោបស់្រមាប ់«ករ្រត តពិនិត្យេឡងវញិឆាបរ់ហ័ស» គឺ «ករ្រត តពិនិត្យេឡងវញិបនា ន។់» 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េត្រត វេធ អ ី្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉  
(េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 290 ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ចុះ្របសិនេបចេម យគឺយល់្រពមវញិ? 

• ្របសិនេបអង ភាពែកលម គុណភាពនិយាយថា យល់្រពម េទនឹងបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក 

េនាះេយងខ ុ ំ្រត វែតបន ធានារ៉បរ់ងចំេពះេសវមន ីរេពទ្យរបស់េលកអ កក ុងរយៈេពលយូរតមែដលវចបំាច ់

ខងែផ កេវជ ស ស ។  

ចុះ្របសិនេបចេម យគេឺទវញិ? 

• ្របសិនេបអង ភាពែកលម គុណភាពនិយាយថា េទ ចំេពះបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក 

េនាះពួកេគកំពុងនិយាយថា កលបរេិច ទេចញពីមន ីរេពទ្យតមករេ្រគាងទុករបស់េលកអ កគឺសមរម្យែផ ក

េវជ ស ស េហយ។ ្របសិនេបករណីេនះេកតេឡង េនាះករធានារ៉បរ់ងរបស់េយងខ ុ ំស្រមាបេ់សវអ កជំងឺស្រមាក

ក ុងមន ីរេពទ្យនឹង្រត វប  បេ់នេពលៃថ ្រតងេ់នៃថ បនា បព់ីអង ភាពែកលម គុណភាពផ ល់ចេម យជូនេលកអ ក។  

• ្របសិនេបអង ភាពែកលម គុណភាពនិយាយថា េទ េហយេលកអ កសេ្រមចចិត ស កេ់នក ុងមន ីរេពទ្យ 

េនាះេលកអ កអច្រត វបងៃ់ថ ស្រមាបក់រស កេ់នបន របស់េលកអ កេនក ុងមន ីរេពទ្យេនាះ។ 

តៃម ចំណាយស្រមាបក់រែថទេំនមន ីរេពទ្យែដលេលកអ កអចនឹង្រត វែតបងៃ់ថ ចបេ់ផ មេនៃថ ្រតងេ់ន 

ៃថ បនា បព់ីអង ភាពែកលម គុណភាពផ ល់ជូនេលកអ កនូវចេម យរបស់ខ ួន។  

 
វក្យសព ច្បោប ់ស្រមាប ់ករពន្យល់ជាលយលក ណ៍អក្សរេនះ្រត វបានេហថា «េសចក ីជូនដំណឹងលម តិ 

អំពីករេចញពីមន ីរេពទ្យ។» េលកអ កអចទទួលបានគំរមូយួ េដយទូរសព េទេសវបេ្រមសមាជិកតមរយៈ

េលខ 18554643571 (TTY:711) ចបព់ី ចបពី់េម៉ាង 8 ដល់ 8 យប ់ពីៃថ ចន័ ដល់ៃថ សុ្រក។ 

េ្រកេម៉ាងេធ ករ េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ 

េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ េលកអ ក

កអ៏ចទូរសព ផងែដរមកកន ់1800MEDICARE (18006334227) 24 េម៉ាងក ុងមយួៃថ  7 ៃថ  
ក ុងមយួសបា ហ៍។ អ កេ្រប្របាស់ TTY គួរេហេទកនេ់លខ 18774862048។ ឬេលកអ កអច 
េមលគំរៃូនករជូនដំណឹងតមរយៈអីុនធឺេណត https://www.cms.gov/Medicare/MedicareGeneral 

Information/BNI/HospitalDischargeAppealNotices.html។ 

https://www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-Information/BNI/HospitalDischargeAppealNotices.html
https://www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-Information/BNI/HospitalDischargeAppealNotices.html


េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េត្រត វេធ អ ី្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉  
(េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 291 ? 

 

• ្របសិនេបអង ភាពែកលម គុណភាព្រចនេចលបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក េហយេលកអ កបន ស កេ់ន 

ក ុងមន ីរេពទ្យបនា បព់ីកលបរេិច ទេចញពីមន ីរេពទ្យតមករេ្រគាងទុករបស់េលកអ ក េនាះេលកអ កអច 

ដកប់ណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទី 2 តមករពិពណ៌នាេនក ុងែផ កបនា បប់ាន។ 

 ែផ កទី 7.3 ៖ បណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទី 2 េដម្បផីា ស់ប ូរៃថ េចញពីមន ីរេពទ្យរបស់េលកអ ក 

្របសិនេបអង ភាពែកលម គុណភាពបាន្រចនេចលបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក េហយេលកអ កបន ស កេ់នក ុង

មន ីរេពទ្យបនា បពី់កលបរេិច ទេចញពីមន ីរេពទ្យតមករេ្រគាងទុករបស់េលកអ ក េនាះអ កអចដកប់ណ ឹ ងឧទ រណ៍ 

ក្រមតិទី 2 បាន។ េលកអ កនឹង្រត វទំនាកទំ់នងេទអង ភាពែកលម គុណភាពម ងេទៀត េហយេស សំុឲ្យមាន

ករពិនិត្យេឡងវញិម ងេទៀត។ 

េស សំុករពិនិត្យេឡងវញិក្រមតិទី 2 ក ុងរយៈេពល 60 ៃថ តម្របតិទិន បនា បពី់ៃថ ែដលអង ភាពែកលម គុណភាព

និយាយថា េទ ចំេពះបណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទី 1 របស់េលកអ ក។ េលកអ កអចេស សំុករពិនិត្យេឡងវញិេនះ 

្របសិនេបេលកអ កស កេ់នក ុងមន ីរេពទ្យបនា បពី់ៃថ ែដលករធានារ៉បរ់ងេលករែថទសុំខភាពរបស់េលកអ ក្រត វ 

បានប  ប។់ 

េនរដ  California អង ភាពែកលម គុណភាព្រត វបានេគេហថា Livanta។ េលកអ កអចទំនាកទំ់នង Livanta 

តមរយៈេលខ៖ 18775881123 (TTY: 18558876668)។ 

• អ កពិនិត្យេឡងវញិេនអង ភាពែកលម គុណភាពនឹង

េធ ករពិនិត្យេដយ្រប ង្របយត័ ម ងេទៀតេល
្រគបព់ត័ម៌ានែដលទកទ់ងនឹងបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់

េលកអ ក។  

• ក ុងរយៈេពល 14 ៃថ តម្របតិទិនបនា បពី់ 

ទទួលបានសំេណ ររបស់េលកអ កសំុឲ្យ

មានករ្រត តពិនិត្យេឡងវញិេលកទីពីរ 

អ កពិនិត្យេឡងវញិរបស់អង ភាព

ែកលម គុណភាពនឹងេធ េសចក ីសេ្រមច។ 

សេង ប៖ វធីិដកប់ណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទី 2 េដម្ប ី
ផា ស់ប ូរកលបរេិច ទេចញពីមន ីរេពទ្យរបស់េលក

អ ក 

សូមទូរសព េទអង ភាពែកលម គុណភាពស្រមាបរ់

ដ របស់េលកអ កតមរយៈ 18775881123 

(TTY: 18558876668) េហយេស សំុឲ្យមាន 

ករ្រត តពិនិត្យេឡងវញិម ងេទៀត។ 

 

 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េត្រត វេធ អ ី្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉  
(េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 292 ? 

 

េតមានអ េីកតេឡង្របសិនេបចេម យគ ឺយល់្រពម? 

• េយងខ ុ ំ្រត វែតបង្់របាកជូ់នេលកអ កវញិស្រមាបចំ់ែណកចូលរមួបងៃ់ថ របស់េយងខ ុ ំេលករែថទេំនមន ីរេពទ្យ 

ែដលេលកអ កបានទទួលចបព់ីៃថ ្រតងេ់នៃថ បនា បពី់កលបរេិច ទៃនេសចក ីសេ្រមចចិត បណ ឹ ងឧទ រណ៍ 

ទីមយួរបស់េលកអ ក។ េយងខ ុ ំ្រត វបន ផ ល់ករធានារ៉បរ់ងេលករែថទកំ ុងមន ីរេពទ្យ របស់េលកអ កេទតម

ករចបំាចៃ់នេសវេនាះ។  

• េលកអ ក្រត វបន បងចំ់ែណកៃនករចំណាយរបស់េលកអ ក េហយករក្រមតិេលករធានារ៉បរ់ងអច្រត វ

បានអនុវត ។  

េតមានអ េីកតេឡង្របសិនេបចេម យគ ឺេទ? 

វមាននយ័ថា អង ភាពែកលម គុណភាពយល់្រសបនឹងេសចក ីសេ្រមចក្រមតិទី 1 េហយនឹងមនិផា ស់ប ូរវេទ។ លិខិត

ែដលេលកអ កទទួលបាននឹង្របាបេ់លកអ កអំពីអ ីែដលេលកអ កអចេធ  ្របសិនេបេលកអ កចងប់ន ដំេណ រករបណ ឹ ង

ឧទ រណ៍។  

្របសិនេបអង ភាពែកលម គុណភាព្រចនេចលបណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទី  2 របស់េលកអ ក េនាះេលកអ កអចនឹង្រត វែត 

បងក់រចំណាយេពញស្រមាបក់រស កេ់នរបស់េលកអ ក បនា បពី់កលបរេិច ទេ្រគាងេចញពីមន ីរេពទ្យរបស់េលកអ ក។ 

េលកអ កកអ៏ចដកព់ក្យបណ ឹ ងេទកន ់DMHC ឬេស សំុឲ្យ DMHC េធ ករពិនិត្យែផ កេវជ ស ស េឡងវញិេដយ 

ឯករជ្យ េដម្បបីន ករស កេ់នក ុងមន ីរេពទ្យរបស់េលកអ កបានផងែដរ។ សូមចូលេទកនែ់ផ កទី 5.4 េនទំពរ័ទី 190 

េដម្បែីស ងយល់ពីវធីិដកព់ក្យបណ ឹ ងេទកន ់DMHC និងេស សំុឲ្យ DMHC េធ ករពិនិត្យែផ កេវជ ស ស  

េឡងវញិេដយឯករជ្យមយួ។ 

 ែផ កទី 7.4៖ េតមានអ ីេកតេឡង្របសិនេបខ ុ ំខកខនកលកំណតេ់ពលបណ ឹ ងឧទ រណ៍? 

្របសិនេបេលកអ កខកខនកលកំណតេ់ពលេធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍ មានមេធ្យោបាយមយួេទៀតេដម្បេីធ បណ ឹ ង

ឧទ រណ៍ក្រមតិទី 1 និងក្រមតិទី 2 ែដល្រត វបានេហថាបណ ឹ ងឧទ រណ៍ជំនួស។ ប៉ុែន បណ ឹ ងឧទ រណ៍ពីរក្រមតិដំបូងេនះ 

គឺខុសគា ។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េត្រត វេធ អ ី្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉  
(េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 293 ? 

 

បណ ឹ ងឧទ រណ៍ជំនួសក្រមតិទី 1 េដម្បផីា ស់ប ូរៃថ េចញពីមន ីរេពទ្យរបស់េលកអ ក 

្របសិនេបេលកអ កខកខនកលកំណតេ់ពលេដម្បទីកទ់ងេទអង ភាពែកលម គុណភាព េលកអ កអចេធ បណ ឹ ង

ឧទ រណ៍មកកនេ់យងខ ុ ំបាន េដយេស សំុ «ករ្រត តពិនិត្យេឡងវញិឆាបរ់ហ័ស»។ ករ្រត តពិនិត្យេឡងវញិឆាបរ់ហ័ស 

គឺជាបណ ឹ ងឧទ រណ៍ែដលេ្រប្របាស់កលកំណតេ់ពលឆាបរ់ហ័ស ជំនួសឲ្យកលកំណតេ់ពលស ងដ់រ។  

• េនអំឡុងេពលពិនិត្យេឡងវញិេនះ េយងខ ុ ំ

្រត តពិនិត្យេមល្រគបព់ត័ម៌ានទងំអស់

ទកទ់ងនឹងករស កេ់នក ុងមន ីរេពទ្យ

របស់េលកអ ក។ េយងខ ុ ំពិនិត្យេមលថាេតេសចក ី
សេ្រមចអំពីេពលែដលេលកអ កគួរែតេចញពីមន ីរ

េពទ្យមានលក ណៈ្រតឹម្រត វ េហយេគារពតម្រគប់

វធិានឬអត។់ 

• េយងខ ុ ំនឹងេ្រប្របាស់កលកំណតេ់ពលឆាបរ់ហ័ស 

ជំនួសឲ្យកលកំណតេ់ពលស ងដ់រេដម្បផី ល់ 

ចេម យឱ្យេលកអ កចំេពះករ្រត តពិនិត្យេឡងវញិ

េនះ។ េនះមាននយ័ថាេយងខ ុ ំនឹងផ ល់េសចក ីសេ្រមចេយងខ ុ ំជូនេលកអ កក ុងរយៈេពល 72 េម៉ាង បនា បពី់

េលកអ កេស សំុ «ករ្រត តពិនិត្យេឡងវញិឆាបរ់ហ័ស។» 

• ្របសិនេបេយងខ ុ ំនិយាយថា បាន ចំេពះករ្រត តពិនិត្យេឡងវញិឆាបរ់ហ័សរបស់េលកអ ក មាននយ័ថា 

េយងខ ុ ំយល់្រសបថាេលកអ កេនែត្រត វករស កេ់នក ុងមន ីរេពទ្យ បនា បពី់ៃថ េចញពីមន ីរេពទ្យ។ 

េយងខ ុ ំនឹងបន ធានារ៉បរ់ងេលេសវមន ីរេពទ្យេទតមករចបំាចៃ់នេសវ។  

• វកម៏ាននយ័ផងែដរថា េយងខ ុ ំយល់្រពមបង្់របាកជូ់នេលកអ កវញិស្រមាបចំ់ែណកចូលរមួបងៃ់ថ របស់ 
េយងខ ុ ំេទេលករចំណាយេលករែថទែំដលេលកអ កទទួលបានចបពី់កលបរេិច ទែដលេយងខ ុ ំនិយាយថា 

ករធានារ៉បរ់ងរបស់េលកអ ក្រត វបានប  ប។់  

សេង ប៖ វធីិេធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍ជំនួសក្រមតិទី 1 

សូមទូរស័ព មកេលខេសវបេ្រមសមាជិករបស់ 

េយងខ ុ ំ េហយេស សំុ «ករ្រត តពិនិត្យ

េឡងវញិឆាបរ់ហ័ស» េលៃថ េចញពីមន ីរេពទ្យ

របស់េលកអ ក។  

េយងខ ុ ំនឹងផ ល់ជូនេលកអ កនូវេសចក ីសេ្រមចចិ

ត របស់េយងខ ុ ំក ុងរយៈេពល 72 េម៉ាង។ 
 

 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េត្រត វេធ អ ី្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉  
(េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 294 ? 

 

• ្របសិនេបេយងខ ុ ំនិយាយថា េទ ចំេពះករពិនិត្យេឡងវញិឆាបរ់ហ័សរបស់េលកអ ក េយងខ ុ ំនិយាយថា 

ៃថ កំណតេ់ចញពីមន ីរេពទ្យរបស់េលកអ ក គឺមានលក ណៈ េវជ ស ស សម្រសប។ ករធានារ៉បរ់ង

េលេសវែថទកំ ុងមន ីរេពទ្យរបស់េលកអ ក្រត វបានប  បេ់នៃថ  ែដលេយងខ ុ ំនិយាយថា ករធានារ៉បរ់ង

្រត វបានប  ប។់  

o ្របសិនេបេលកអ កស កេ់នក ុងមន ីរេពទ្យ បនា ប ់ពីៃថ កំណតេ់ចញពីមន ីរេពទ្យ េលកអ កអចនឹង្រត វបង់

េពញៃថ  ស្រមាបក់រែថទកំ ុងមន ីរេពទ្យែដលេលកអ កបាន ទទួលបនា បពី់ៃថ កំណតេ់ចញពីមន ីរេពទ្យ។ 

• េដម្ប្ីរបាកដថា េយងខ ុ ំបានអនុវត តមវធិានទងំអស់េនេពលែដលេយងខ ុ ំនិយាយថា េទ ចំេពះបណ ឹ ង

ឧទ រណ៍ឆាបរ់ហ័សរបស់េលកអ ក េយងខ ុ ំនឹងប  ូ នបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ កេទកនអ់ង ភាព្រត ត 
ពិនិត្យេឡងវញិេដយឯករជ្យ។ េនេពលែដលេយងខ ុ ំេធ ដូចេនះ វមាននយ័ថាករណីរបស់េលកអ កនឹងបន  
េដយស ័យ្របវត ិ េទក្រមតិទី 2 ៃនដំេណ រករបណ ឹ ងឧទ រណ៍។ 

បណ ឹ ងឧទ រណ៍ជំនួសក្រមតិទី 2 េដម្បផីា ស់ប ូរៃថ េចញពីមន ីរេពទ្យរបស់េលកអ ក 

េយងខ ុ ំនឹងប  ូ នពត័ម៌ានអំពីបណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទី 2 របស់េលកអ កេទកនអ់ង ភាព្រត តពិនិត្យេឡងវញិ

េដយឯករជ្យ (IRE) ក ុងរយៈេពល 24 េម៉ាងគិតចបពី់េពលែដលេយងខ ុ ំេចញេសចក ីសេ្រមចក្រមតិទី 1 

ជូនេលកអ ក។ ្របសិនេបេលកអ កគិតថាេយងខ ុ ំមនិបំេពញតមកលកំណតេ់ពលេនះ ឬកលកំណតេ់ពលេផ្សងេទៀត 

េលកអ កអចេធ បណ ឹ ងតវ៉បាន។ ែផ កទី 10 េនទំពរ័ទី 223 ្របាបព់ីរេបៀបដកប់ណ ឹ ង។ 

 
វក្យសព ច្បោបស់្រមាប ់«ករ្រត តពិនិត្យេឡងវញិឆាបរ់ហ័ស» ឬ «បណ ឹ ងឧទ រណ៍ឆាបរ់ហ័ស» គឺ 

«បណ ឹ ងឧទ រណ៍បនា ន»់។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េត្រត វេធ អ ី្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉  
(េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 295 ? 

 

េនអំឡុងេពលបណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទី 2 អង ភាព IRE 

ពិនិត្យេឡងវញិេលេសចក ីសេ្រមចែដលេយងខ ុ ំបានេចញ 

េនេពលែដលេយងខ ុ ំនិយាយថា េទ ចំេពះ 

«ករ្រត តពិនិត្យេឡងវញិឆាបរ់ហ័ស» របស់េលកអ ក។ 

អង ភាពេនះ សេ្រមចថាេតេសចក ីសេ្រមចរបស់េយងខ ុ ំ

គួរែតផា ស់ប ូរ ឬមនិផា ស់ប ូរ។ 

• IRE េធ ករ «្រត តពិនិត្យេឡងវញិឆាបរ់ហ័ស»  

េលបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក។ 

អ កពិនិត្យេឡងវញិតមធម តផ ល់ចេម យជូនេលកអ ក ក ុងរយៈេពល 72 េម៉ាង។ 

• IRE គឺជាអង ភាពឯករជ្យមយួែដល្រត វបាន Medicare ជួល។ អង ភាពេនះ មនិមានទំនាកទំ់នងជាមយួនឹង

គេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំេទ េហយវកម៏និែមនជាភា កង់ររដ ភបិាលែដរ។  

• អ កពិនិត្យេឡងវញិេន IRE នឹងពិនិត្យយ៉ាង្រប ង្របយត័ បំផុតចំេពះរល់ពត័ម៌ានទងំអស់ែដលទកទ់ងនឹង 

បណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ កស ីអំពីករេចញពីមន ីរេពទ្យរបស់េលកអ ក។  

• ្របសិនេប IRE និយាយថាយល់្រពម ចំេពះបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក េពលេនាះេយងខ ុ ំ

្រត វែតបង្់របាកជូ់នេលកអ កវញិស្រមាបចំ់ែណកចូលរមួករចំណាយេលករែថទសុំខភាពេនមន ីរេពទ្យែដល

េលកអ កបានទទួល ចបត់ងំពីកលបរេិច ទេ្រគាងេចញពីមន ីរេពទ្យរបស់េលកអ ក។ េយងខ ុ ំ

ក្៏រត វែតបន ករធានារ៉បរ់ងរបស់េយងខ ុ ំេលេសវមន ីរេពទ្យរបស់េលកអ ក ក ុងរយៈេពលយូរេទតមែដលវ 

ចបំាចែ់ផ កេវជ ស ស ផងែដរ។  

• ្របសិនេប IRE និយាយថា េទ ចំេពះបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក វមាននយ័ថាពួកេគយល់្រសបជាមយួ

េយងខ ុ ំថាកលបរេិច ទេ្រគាងេចញពីមន ីរេពទ្យរបស់េលកអ កមានលក ណៈេវជ ស ស សម្រសប។  

• លិខិតែដលេលកអ កទទួលពី IRE នឹង្របាបេ់លកអ ក ពីអ ីែដលេលកអ កអចេធ បាន ្របសិនេបេលកអ ក 

្របាថា ចងប់ន េទមុខេទៀតជាមយួដំេណ រករ្រត តពិនិត្យេឡងវញិ។ លិខិតេនាះ នឹងផ ល់ឲ្យេលកអ កនូវ

ពត័ម៌ានលម តិអំពីវធីិបន េទបណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទី 3 ែដល្រត វកតេ់សចក ីេដយេច្រកម។  

េលកអ កកអ៏ចដកព់ក្យបណ ឹ ងេទកន ់DMHC និងេស សំុឲ្យ DMHC េធ ករពិនិត្យេឡងវញិនូវែផ ក

េវជ ស ស េដយឯករជ្យ េដម្បបីន ករស កេ់នក ុងមន ីរេពទ្យរបស់េលកអ កបានផងែដរ។ សូមចូលេទកនែ់ផ កទី 5.4 

សេង ប៖ វធីិេធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍បនា បប់ន្សកំ្រមតិទី 2 

េលកអ កមនិចបំាចេ់ធ អ ីេឡយ។ 

គេ្រមាងនឹងេផ េដយស ័យ្របវត ិនូវបណ ឹ ងឧទ រណ៍រប

ស់េលកអ កេទកនអ់ង ភាព្រត តពិនិត្យេឡងវញិ

េដយឯករជ្យ។ 
 

 

 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េត្រត វេធ អ ី្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉  
(េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 296 ? 

 

េនទំពរ័ទី 190 េដម្បែីស ងយល់ពីវធីិដកព់ក្យបណ ឹ ងេទកន ់DMHC និងេស សំុឲ្យ DMHC េធ ករពិនិត្យែផ កេវជ 

ស ស  េឡងវញិេដយឯករជ្យមយួ។ េលកអ កអចេស សំុនូវករ្រត តពិនិត្យេឡងវញិែផ កេវជ ស ស េដយឯករជ្យ

បែន មពីេល ឬជំនួសឲ្យបណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទី 3។ 

ែផ កទី 8៖ េត្រត វេធ អ ី្របសិនេបេលកអ កគតិថាេសវែថទសុំខភាពេនតមផ ះ 
ករែថទេំនមន ីរែថទជំនំាញ ឬមន រីស រសម្បទែបបពេិ្រគាះជងំឺេ្រកលក ណៈ
ទូលំទូលយ (CORF) របស់េលកអ កនងឹ្រត វបានប  បឆ់ាប់ៗ  

ែផ កេនះនិយាយអំពី្របេភទៃនករែថទដូំចតេទេនះែតប៉ុេណា ះ៖ 

• ករែថទសុំខភាពតមផ ះ។ 

• ករែថទសុំខភាពជំនាញេនមន ីរែថទជំំនាញ។  

• ករែថទសំ រសម្បទែដលេលកអ កទទួលបានែបបពិេ្រគាះជំងឺេនេ្រកេនមន ីរស រសម្បទែបប

ពិេ្រគាះជំងឺេ្រកលក ណៈទូលំទូលយ (CORF) ែដលឯកភាពេដយ Medicare។ ជាទូេទ មាននយ័ថា 

េលកអ កទទួលបានករព្យោបាលជំងឺ ឬរបសួ ឬេលកអ កកំពុងែតជាសះេស្ប យពីករវះកតធ់ នធ់ រ។  

o ជាមយួនឹង្របេភទណាមយួៃនករែថទទំងំបីេនះ េលកអ កមានសិទ ិទទួលបានេសវធានារ៉បរ់ង

េទតមអ ីែដលេវជ បណ ិ តយល់ថា េលកអ ក្រត វករ។  

o េនេពលែដលេយងខ ុ ំសេ្រមចថាប ្ឈបក់រធានារ៉បរ់ងេទេលេសវទងំអស់េនះ េយងខ ុ ំ

្រត វ្របាបេ់លកអ កមុនេពលែដលេសវទងំេនះ្រត វបានប  ប។់ េនេពលែដលករធានារ៉បរ់ង

របស់េលកអ កេទេលករែថទសុំខភាពេនាះ្រត វបានប  ប ់េយងខ ុ ំនឹងឈបប់ងៃ់ថ ករែថទសុំខភាព

េលកអ កេទៀតេហយ។ 

្របសិនេបេលកអ កគិតថា េយងខ ុ ំប  បក់រធានារ៉បរ់ងេលករែថទសុំខភាពរបស់េលកអ កឆាបេ់ពក 

េលកអ កអចប ឹងឧទ រណ៍ចំេពះេសចក ីសេ្រមចរបស់េយងខ ុ ំបាន។ ែផ កេនះ ្របាបេ់លកអ កពីវធីិេស សំុ

បណ ឹ ងឧទ រណ៍។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េត្រត វេធ អ ី្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉  
(េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 297 ? 

 

 ែផ កទី 8.1៖ េយងខ ុ ំនឹង្របាបេ់លកអ កជាមុនអំពីេពលែដលករធានារ៉បរ់ងរបស់េលកអ ក

្រត វប  ប ់

 េលកអ កនឹងទទួលបានេសចក ីជូនដំណឹងយ៉ាងេហចណាស់ពីរៃថ មុនេពលេយងខ ុ ំប ្ឈបប់ងៃ់ថ ស្រមាប ់

ករែថទរំបស់េលកអ ក។ េនះ្រត វបានេហថា «ករជូនដំណឹងពីករមនិធានារ៉បរ់ងរបស់ Medicare»។  

• ករជូនដំណឹងជាលយលក ណ៍អក្សរ្របាបេ់លកអ កពីៃថ ែដលេយងខ ុ ំឈបធ់ានារ៉បរ់ងេលករែថទំ

សុខភាពរបស់េលកអ ក។  

• ករជូនដំណឹងជាលយលក ណ៍អក្សរក្៏របាបេ់លកអ កផងែដរពីវធីិប ឹងឧទ រណ៍េលេសចក ីសេ្រមចេនះ។ 

េលកអ ក ឬតំណាងរបស់េលកអ ក្រត វចុះហត េលខេលករជូនដំណឹងជាលយលក ណ៍អក្សរេដម្បបីង ញថា

េលកអ កបានទទួលវ។ ករចុះហត េលខេលវមនិមាននយ័ថាេលកអ កយល់្រសបជាមយួគេ្រមាងថាវដល់េពល 
ឈបទ់ទួលបានករែថទេំទេនាះេឡយ។ 

 េពលែដលករធានារ៉បរ់ងរបស់េលកអ កចប ់េយងខ ុ ំនឹងឈបប់ងៃ់ថ ជូន។  

 ែផ កទី 8.2៖ បណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទី 1 េដម្បបីន ករែថទសុំខភាពរបស់េលកអ ក  

្របសិនេបេលកអ កគិតថា េយងខ ុ ំប  បក់រធានារ៉បរ់ងេលករែថទសុំខភាពរបស់េលកអ កឆាបេ់ពក េលកអ កអច 

ប ឹងឧទ រណ៍ចំេពះេសចក ីសេ្រមចរបស់េយងខ ុ ំបាន។ ែផ កេនះ ្របាបេ់លកអ កពីវធីិេស សំុបណ ឹ ងឧទ រណ៍។  

មុនេពលចបេ់ផ មបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក សូមយល់អំពីអ ីែដលេលកអ ក្រត វេធ  និងពីអ ីេទជាកលកំណត ់

េពល។ 

• បំេពញតមកលកំណតេ់ពល។ កលកំណតេ់ពល គឺសំខន។់ ្រត វ្របាកដថា េលកអ កយល់ និងអនុវត តម

កលកំណតេ់ពលែដលអនុវត េលអ ីែដលេលកអ ក្រត វេធ ។ វកម៏ានកលកំណតេ់ពលែដលគេ្រមាង

របស់េយងខ ុ ំ្រត វអនុវត តមែដរ។ (្របសិនេបេលកេលកអ កគិតថា េយងខ ុ ំមនិបានបំេពញបានទន់

តមកលកំណតេ់ពលរបស់េយងខ ុ ំ េលកអ កអចដកព់ក្យបណ ឹ ងតវ៉បាន។ ែផ កទី 10 េនទំពរ័ទី 223 

្របាបេ់លកអ កពីវធីិដកព់ក្យបណ ឹ ង)។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េត្រត វេធ អ ី្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉  
(េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 298 ? 

 

• េស សំុជំនួយ្របសិនេបេលកអ ក្រត វករ។ ្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ ឬ្រត វករជំនួយេនេពលណាមយួ 

សូមទូរស័ព មកកនេ់សវបេ្រមសមាជិកតមរយៈ 18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 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 គឺឥតគិតៃថ ។ ឬទូរស័ព េទកនក់ម វធីិជំនួយែផ កធានារ៉បរ់ងសុខភាពរដ របស់េលកអ កតមរយៈេលខ 

(213) 3834519 េនក ុងេខនធី L.A.៖ 18008240780 េនក ុងេខនធី L.A.៖ TTY 

(213) 2517920។  

ក ុងអំឡុងេពលបណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទី 1 អង ភាព

ែកលម គុណភាពនឹងពិនិត្យេឡងវញិនូវបណ ឹ ងឧទ រណ៍

របស់េលកអ ក េហយសេ្រមចថាេត្រត វផា ស់ប ូរេសចក ី
សេ្រមចែដលេយងខ ុ ំបានេធ  ឬអត។់ េនរដ  California 

អង ភាពែកលម គុណភាព្រត វបានេគេហថា Livanta។ 

េលកអ កអចទំនាកទំ់នង Livanta តមរយៈេលខ៖  

18775881123 (TTY: 18558876668)។ 

ពត័ម៌ានអំពីករប ឹងឧទ រណ៍ជំទស់េទនឹងអង ភាព 

ែកលម គុណភាពកម៏ានេនក ុង «េសចក ីជូនដំណឹង 

អំពីករមនិធានារ៉បរ់ងរបស់ Medicare»។ 

េនះគឺជាេសចក ីជូនដំណឹងែដលេលកអ កទទួល 

បានេនេពលេលកអ ក្រត វបាន្របាបថ់ា 

េយងខ ុ ំនឹងឈបធ់ានារ៉បរ់ងករែថទរំបស់េលកអ ក។ 

េតអង ភាពែកលម គុណភាព ជាអ ី?  

វគឺជា្រក មេវជ បណ ិ ត និងេលកអ កជំនាញែថទសុំខភាពេផ្សងេទៀត ែដល្រត វបានជួលេដយរដ ភបិាលសហពន័ ។ 

េលកអ កជំនាញទងំេនះ មនិែមនជាែផ កមយួៃនគេ្រមាងេយងខ ុ ំេទ។ ពួកេគ្រត វបានជួលេដយ Medicare េដម្បពិីនិត្យ 

និងជួយ ែកលម គុណភាពៃនករែថទសុំខភាពរបស់្របជាជនជាមយួ Medicare។  

សេង ប៖ វធីិេធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទី 1 េដម្បេីស 
ឲ្យគេ្រមាងបន ករែថទសុំខភាពរបស់េលកអ ក 

សូមទូរសព េទអង ភាពែកលម គុណភាពស្រមាបរ់

ដ របស់េលកអ កតមរយៈ 18775881123 

(TTY: 18558876668) េហយេស សំុ 

«បណ ឹ ងឧទ រណ៍តមដនរហ័ស។»  

សូមទូរស័ព មុនេពលែដលេលកអ កចកេចញពីទី

ភា កង់រ ឬមន ីរែថទែំដលផ ល់ករែថទសុំខភាព

របស់េលកេលកអ ក 

និងមុនកលបរេិច ទេចញពីទីេនាះ។ 
 

 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េត្រត វេធ អ ី្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉  
(េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 299 ? 

 

េតេលកអ កគួរែតេស សំុអ ?ី 

េស សំុពីពួកេគនូវ «បណ ឹ ងឧទ រណ៍តមដនរហ័ស។» េនះគឺជាករ្រត តពិនិត្យេឡងវញិេដយឯករជ្យថាេត វសម្រសប

ែផ កេវជ ស ស ែដរឬេទស្រមាបេ់យងខ ុ ំក ុងករប  បក់រធានារ៉បរ់ងស្រមាបេ់សវកម របស់េលកអ ក។ 

េតកលកំណតស់្រមាបទ់នំាកទ់ំនងេទកនអ់ង ភាពេនះ េនេពលណា? 

• េលកអ ក្រត វទកទ់ងេទកនអ់ង ភាពែកលម គុណភាព េដយកំុឲ្យហួសេពលៃថ ្រតងៃ់នៃថ បនា បព់ី
េលកអ កបានទទួលេសចក ីជូនដំណឹងជាលយលក ណ៍អក្សរែដល្របាបេ់លកអ កពីេពលែដលេយងខ ុ ំនឹង

ប ្ឈបក់រធានារ៉បរ់ងេលករែថទសុំខភាពរបស់េលកអ ក។ 

• ្របសិនេបេលកអ កខកខនកលកំណតេ់ពលស្រមាបទ់កទ់ងេទអង ភាពែកលម គុណភាពអំពីបណ ឹ ង

របស់េលកអ ក េលកអ កអចេធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍េដយផា ល់មកេយងខ ុ ំជំនួសវញិបាន។ ស្រមាបព់ត័ម៌ាន

លម តិអំពីវធីិេផ្សងេទៀតេនះក ុងករដកប់ណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់អ ក សូមេមលែផ កទី 8.4 េនទំពរ័ទី 219។ 

• ្របសិនេបអង ភាពែកលម គុណភាពនឹងមនិទទួលស បសំ់េណ សំុរបស់េលកអ កេដម្បបីន ករធានារ៉បរ់ង 

េលេសវែថទសុំខភាពរបស់េលកអ ក ឬេលកអ កេជឿថា េលកអ កមានស នភាពបនា ន ់ឬមានស នភាព 

ែដលពកព់ន័ នឹងហនិភយ័បនា ន ់និងធ នធ់ រដល់សុខភាពរបស់េលកអ ក ឬេបេលកអ កស ិតក ុងស ន 

ភាពឈចឺបធ់ នធ់ រ េនាះេលកអ កអចដកព់ក្យបណ ឹ ងេទកន្់រកសួង្រគប្់រគងសុខភបិាលរដ  (DMHC) 

និងេស សំុឲ្យ DMHC េធ ករពិនិត្យែផ កេវជ ស ស េឡងវញិេដយឯករជ្យបាន។ សូមចូលេទកនែ់ផ កទី 5.4 

េនទំពរ័ទី 190 េដម្បែីស ងយល់ពីវធីិដកព់ក្យបណ ឹ ងេទកន ់DMHC និងេស សំុឲ្យ DMHC 

េធ ករពិនិត្យែផ កេវជ ស ស  េឡងវញិេដយឯករជ្យមយួ។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េត្រត វេធ អ ី្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉  
(េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 300 ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

េតមានអ េីកតេឡងេនអំឡុងេពលមានករ្រត តពិនិត្យេឡងវញិេដយអង ភាពែកលម គុណភាព? 

• អ កពិនិត្យេឡងវញិេនអង ភាពែកលម គុណភាពនឹងសកសួរេលកអ ក ឬតំណាងរបស់េលកអ កអំពីមូលេហតុ

ែដលេលកអ កគិតថា ករធានារ៉បរ់ងេលេសវគួរបន ។ េលកអ កមនិចបំាចេ់រៀបចំអ ីជាលយលក ណ៍អក្សរេទ 

ប៉ុែន េលកអ កអចេរៀបចំបាន ្របសិនេបេលកអ កមានបំណងចងេ់ធ ។  

• េនេពលែដលេលកអ កេស សំុបណ ឹ ងឧទ រណ៍ គេ្រមាង្រត វែតសរេសរលិខិតជូនេលកអ ក 

និងអង ភាពែកលម គុណភាពេដយពន្យល់េហតុអ ីបានជាេសវរបស់េលកអ កគួរប  ប។់ 

• អ កពិនិត្យេឡងវញិនឹងពិនិត្យេមលឯកសរសុខភាពរបស់េលកអ ក និយាយជាមយួេវជ បណ ិ តរបស់េលកអ ក 

និងពិនិត្យេឡងវញិផងែដរនូវពត័ម៌ាន ែដលគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំបានផ ល់ឲ្យពួកេគ។ 

• ក ុងរយៈេពលមយួៃថ េពញបនា បព់ីម ន ី្រត តពិនិត្យបានទទួល្រគបព់ត័ម៌ានទងំអស់ែដលពួកេគ្រត វករ 

ពួកេគនឹង្របាបេ់លកអ កអំពីេសចក ីសេ្រមចរបស់ពួកេគ។ េលកអ កនឹងទទួលបាន លិខិតមយួច្បោបែ់ដល 

ពន្យល់អំពីេសចក ីសេ្រមចេនាះ។ 

 
វក្យសព ច្បោបស់្រមាបលិ់ខិតែដលពន្យល់ពីមូលេហតុែដលេសវេលកអ កគួរប  បគឺ់ «េសចក ីពន្យល់លម តិ

អំពីករមនិផ ល់ធានារ៉បរ់ង។» 

 
វក្យសព ច្បោបស់្រមាបេ់សចក ីជូនដំណឹងជាលយលក ណ៍អក្សរគឺ «េសចក ីជូនដំណឹងអំពីករមនិធានារ៉បរ់ង

របស់ Medicare។»  

េដម្បទីទួលបានច្បោបច់ម ងគំរមូយួច្បោប ់សូមទូរស័ព េទកនែ់ផ កេសវបេ្រមសមាជិកតមរយៈេលខ 

18554643571 (TTY: 711) ពីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យបពី់ៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 

េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងទូរសព េទេលក 

អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប ់ឬ 1800MEDICARE (18006334227), 24 េម៉ាងក ុងមយួៃថ  7 ៃថ ក ុង

មយួសបា ហ៍។ អ កេ្រប្របាស់ TTY គួរេហេទកនេ់លខ 18774862048។ ឬេមលច្បោបច់ម ងេនេល 

អីុនធឺេណតតមរយៈ 

https://www.cms.gov/Medicare/MedicareGeneralInformation/BNI/MAEDNotices.html។ 
  

https://www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-Information/BNI/MAEDNotices.html


េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េត្រត វេធ អ ី្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉  
(េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 301 ? 

 

េតមានអ េីកតេឡង្របសិនេប អ កពិនិត្យេឡងវញិនិយាយថា យល់្រពម? 

• ្របសិនេបអ កពិនិត្យេឡងវញិនិយាយថា បាន ចំេពះបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក បនា បម់ក េយងខ ុ ំ

្រត វបន ផ ល់ករធានារ៉បរ់ងេលេសវរបស់េលកអ កេទតមករចបំាចៃ់នេសវទងំេនាះ។  

េតមានអ េីកតេឡង ្របសិនេបអ កពិនិត្យេឡងវញិនិយាយថា េទ? 

• ្របសិនេបម ន ី្រត តពិនិត្យេឡងវញិនិយាយថា េទ ចំេពះបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក ករធានា

រ៉បរ់ងរបស់េលកអ ក្រត វប  បេ់នៃថ ែដលេយងខ ុ ំបាន្របាបេ់លកអ ក។ េយងខ ុ ំនឹងឈបប់ង្់របាកចំ់ណាយ 

ែដលជាចំែណករបស់េយងខ ុ ំចំេពះករែថទសុំខភាពេនះ។  

• ្របសិនេបេលកអ កសេ្រមចថាបន ទទួលយកេសវែថទសុំខភាពេនផ ះ ករែថទេំនគិលនដ នជំនាញ ឬ

េនមន ីរស រសម្បទែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រកលក ណៈទូលំទូលយ (CORF) បនា បព់ីកលបរេិច ទៃនករធានា

រ៉បរ់ងរបស់អ កបានប  ប ់អ ក្រត វបង្់របាកេ់ពញស្រមាបក់រែថទទំងំេនាះេដយខ ួនឯង។ 

 ែផ កទី 8.3៖ បណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទី 2 េដម្បបីន ករែថទរំបស់េលកអ ក  

្របសិនេបអង ភាពែកលម គុណភាពនិយាយថា េទ ចំេពះបណ ឹ ងឧទ រណ៍ េហយេលកអ កេ្រជសេរ សបន ទទួលបានករ

ែថទសុំខភាពបនា បព់ីករធានារ៉បរ់ងេលករែថទសុំខភាពរបស់េលកអ ក្រត វបានប  ប ់េលកអ កអចេធ បណ ឹ ង

ឧទ រណ៍ក្រមតិទី 2 បាន។  

ក ុងអំឡុងេពលៃនករេធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទី 2 អង ភាពែកលម គុណភាពនឹងេធ ករ្រត តពិនិត្យេមលម ងេទៀត 

េលេសចក ីសេ្រមចចិត ែដលពួកេគបានេធ េនក្រមតិទី 1។ ្របសិនេបពួកេគនិយាយថាពួកេគយល់្រពមជាមយួ

នឹងេសចក ីសេ្រមចក្រមតិទី 1 េលកអ ក្រត វបងេ់ពញៃថ ស្រមាបក់រែថទសុំខភាពេនផ ះ ករែថទេំនមន ីរែថទជំំនាញ 

ឬេសវមន ីរស រសម្បទែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រកលក ណៈទូលំទូលយ (CORF) បនា បពី់ៃថ ែដលេយងខ ុ ំនិយាយថា 

ករធានារ៉បរ់ងរបស់េលកអ ក្រត វប  ប។់  



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េត្រត វេធ អ ី្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉  
(េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 302 ? 

 

េនរដ  California អង ភាពែកលម គុណភាព្រត វបានេគ 

េហថា Livanta។ េលកអ កអចទំនាកទំ់នង Livanta 

តមរយៈេលខ៖ 18775881123 

(TTY: 18558876668)។ េស សំុករពិនិត្យេឡងវញិ 

ក្រមតិទី 2 ក ុងរយៈេពល 60 ៃថ តម្របតិទិន បនា បពី់

ៃថ ែដលអង ភាពែកលម គុណភាពនិយាយថា េទ 

ចំេពះបណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទី 1 របស់េលកអ ក។ 

េលកអ កអចេស សំុករពិនិត្យេឡងវញិេនះបានែតក ុង 

ករណីែដលេលកអ កបន ទទួលបានករែថទំ

បនា បក់លបរេិច ទែដលករធានារ៉បរ់ង

របស់េលកអ ក្រត វបានប  ប។់ 

• អ កពិនិត្យេឡងវញិេនអង ភាពែកលម គុណភាព

នឹងពិនិត្យេដយ្រប ង្របយត័ េលរល់ពត័ម៌ានទងំ

ឡាយណាែដលទកទ់ងនឹងបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់

េលកអ ក។  

• អង ភាពែកលម គុណភាពនឹងេធ េសចក ីសេ្រមចរបស់ខ ួនក ុងរយៈេពល 14 ៃថ តម្របតិទិនបនា បព់ីបាន 

ទទួលសំេណ សំុេធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍។ 

េតមានអ េីកតេឡង ្របសិនេបអង ភាព្រត តពិនិត្យេឡងវញិនិយាយថា បាន? 

• េយងខ ុ ំនឹងបង្់របាកជូ់នេលកអ កវញិស្រមាបចំ់ែណកចូលរមួបងៃ់ថ ៃនចំណាយេលករែថទសុំខភាពែដល

េលកអ កបានទទួល ចបពី់េពលែដលេយងខ ុ ំនិយាយថា ករធានារ៉បរ់ងេលកអ ក្រត វប  ប។់ េយងខ ុ ំ

្រត វបន ផ ល់ករធានារ៉បរ់ងេលករែថទសុំខភាពរបស់េលកអ កេទតមករចបំាចៃ់នេសវេនាះ។ 

េតមានអ េីកតេឡង ្របសិនេបអង ភាព្រត តពិនិត្យេឡងវញិនិយាយថា េទ? 

• វមាននយ័ថា ពួកេគយល់្រពមនឹងេសចក ីសេ្រមចែដលពួកេគបានេចញេនក្រមតិទី1 េហយមនិេធ ករ 

ផា ស់ប ូរេទ។  

សេង ប ៖ វធីិេធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទី 2 

េដម្បតី្រម វឲ្យគេ្រមាងផ ល់ករធានារ៉បរ់ង

េលករែថទសុំខភាពរបស់េលកអ កយូរជាងមុន 

សូមទូរសព េទអង ភាពែកលម គុណភាពស្រមាបរ់

ដ របស់េលកអ កតមរយៈ 18775881123 

(TTY: 18558876668) េហយេស សំុឲ្យ 

មានករ្រត តពិនិត្យេឡងវញិម ងេទៀត។  

សូមទូរស័ព មុនេពលែដលេលកអ កចកេចញពីទី

ភា កង់រ ឬមន ីរែថទែំដលផ ល់ករែថទសុំខភាព

របស់េលកេលកអ ក និងមុនកលបរេិច ទេចញ 

ពីទីេនាះ។ 

 

 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េត្រត វេធ អ ី្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉  
(េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 303 ? 

 

• លិខិតែដលេលកអ កទទួលបាននឹង្របាបេ់លកអ កពីអ ីែដល្រត វេធ  ្របសិនេបេលកអ កចងប់ន ដំេណ រករ្រត ត

ពិនិត្យេឡងវញិេនះ។ លិខិតេនាះ នឹងផ ល់ឲ្យេលកអ កនូវពត័ម៌ានលម តិអំពីវធីិបន េទបណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទី 3 

ែដល្រត វកតេ់សចក ីេដយេច្រកម។  

• េលកអ កអចដកព់ក្យបណ ឹ ងេទកន ់DMHC និងេស សំុឲ្យ DMHC េធ ករពិនិត្យែផ កេវជ ស ស េឡងវញិ 
េដយឯករជ្យេដម្បបីន ករធានារ៉បរ់ងេលេសវកម ែថទសុំខភាពរបស់េលកអ ក។ សូមេទកនែ់ផ កទី 5.4 

េនទំពរ័ទី 190 េដម្បែីស ងយល់ពីវធីីេស សំុឲ្យ DMHC េធ ករពិនិត្យែផ កេវជ ស ស េឡងវញិេដយឯករជ្យ។ 

េលកអ កអចដកព់ក្យបណ ឹ ងេទកន ់DMHC និងេស សំុឲ្យ DMHC េធ ករពិនិត្យែផ កេវជ ស ស េឡង 

វញិេដយឯករជ្យបែន មពីេល ឬជំនួសឲ្យបណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទី 3។ 

 ែផ កទី 8.4 ៖ ចុះ្របសិនេបេលកអ កខកខនកលកំណតេ់ពលស្រមាបេ់ធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍ 

ក្រមតិទី 1 របស់េលកអ កវញិ? 

្របសិនេបេលកអ កខកខនកលកំណតេ់ពលេធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍ មានមេធ្យោបាយមយួេទៀតេដម្បេីធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍ 

ក្រមតិទី1 និងក្រមតិទី 2 ែដល្រត វបានេហថាបណ ឹ ងឧទ រណ៍ជំនួស។ ប៉ុែន បណ ឹ ងឧទ រណ៍ពីរក្រមតិដំបូងេនះគឺខុសគា ។ 

បណ ឹ ងឧទ រណ៍ជំនួសក្រមតិទី 1 េដម្បបីន ករស កេ់នរបស់េលកអ កែវងជាងមុន 

្របសិនេបេលកអ កខកខនកលកំណតេ់ពលេដម្បទីកទ់ងេទអង ភាពែកលម គុណភាព េនាះេលកអ កអចេធ បណ ឹ ង

ឧទ រណ៍មកកនេ់យងខ ុ ំបាន េដយេស សំុ «ករ្រត តពិនិត្យេឡងវញិឆាបរ់ហ័ស»។ ករ្រត តពិនិត្យេឡងវញិឆាបរ់ហ័ស 

គឺជាបណ ឹ ងឧទ រណ៍ែដលេ្រប្របាស់កលកំណតេ់ពលឆាបរ់ហ័ស ជំនួសឲ្យកលកំណតេ់ពលស ងដ់រ។ 

• ក ុងអំឡុងេពលៃនករពិនិត្យេឡងវញិេនះ េយងខ ុ ំ 

ពិនិត្យេមល្រគបព់ត័ម៌ានទងំអស់អំពីករែថទ ំ

សុខភាពតមផ ះ ករែថទេំនគិលនដ នជំនាញ 

ឬករែថទែំដលេលកអ កកំពុងទទួលបានេន 

ឯមន ីរស រសម្បទែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រកលក ណៈ

ទូលំទូលយ (CORF)។ េយងខ ុ ំពិនិត្យេមល 

ថាេតេសចក ីសេ្រមចអំពីេពលែដលេសវ

របស់េលកអ កគួរែតប  ប ់មានលក ណៈ

យុត ិធម ៌េហយេគារពតម្រគបវ់ធិានឬអត។់ 

សេង ប៖ វធីិេធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍ជំនួសក្រមតិទី 1 

សូមទូរស័ព មកេលខេសវបេ្រមសមាជិករបស់ 

េយងខ ុ ំ េហយេស សំុ “ករ្រត តពិនិត្យេឡងវញិឆាប់

រហ័ស”។  

េយងខ ុ ំនឹងផ ល់ជូនេលកអ កនូវេសចក ីសេ្រមចចិត   

របស់េយងខ ុ ំក ុងរយៈេពល 72 េម៉ាង។ 
 

 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េត្រត វេធ អ ី្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉  
(េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 304 ? 

 

• េយងខ ុ ំនឹងេ្រប្របាស់កលកំណតេ់ពលឆាបរ់ហ័សជំនួសឲ្យកលកំណតេ់ពលស ងដ់រេដម្បផី ល់ចេម យឱ្យ 

េលកអ កចំេពះករ្រត តពិនិត្យេឡងវញិេនះ។ េយងខ ុ ំនឹងេចញេសចក ីសេ្រមចក ុងរយៈេពល 72 េម៉ាងបនា បពី់

េលកអ កេស សំុ «ករ្រត តពិនិត្យេឡងវញិឆាបរ់ហ័ស។» 

• ្របសិនេបេយងខ ុ ំនិយាយថា បាន ចំេពះករ្រត តពិនិត្យេឡងវញិរបស់េលកអ ក មាននយ័ថា េយងខ ុ ំយល់

្រពមបន ករធានារ៉បរ់ងេលេសវរបស់េលកអ ក ដរបណាវមានភាពចបំាចែ់ផ កេវជ ស ស ។  

• វកម៏ាននយ័ផងែដរថា េយងខ ុ ំយល់្រពមបង្់របាកជូ់នេលកអ កវញិស្រមាបចំ់ែណកចូលរមួបងៃ់ថ របស់ 
េយងខ ុ ំេទេលករចំណាយេលករែថទែំដលេលកអ កទទួលបានចបពី់កលបរេិច ទែដលេយងខ ុ ំនិយាយថា 

ករធានារ៉បរ់ងរបស់េលកអ ក្រត វបានប  ប។់  

• ្របសិនេបេយងខ ុ ំនិយាយថា េទ ចំេពះករ្រត តពិនិត្យេឡងវញិឆាបរ់ហ័សរបស់េលកអ ក េយងខ ុ ំមាននយ័ថា 

ករប ្ឈបេ់សវរបស់េលកអ ក គឺមានលក ណៈ្រតឹម្រត វែផ កេវជ ស ស ។ ករធានារ៉បរ់ងរបស់េលកអ ក

្រត វបានប  បេ់នៃថ ែដលេយងខ ុ ំនិយាយថា ករធានារ៉បរ់ង ្រត វបានប  ប។់  

្របសិនេបេលកអ កបន ទទួលេសវរបស់េលកអ ក បនា បព់ីៃថ ែដលេយងខ ុ ំនិយាយថាវ្រត វប ្ឈប ់

េលកអ កអចនឹង្រត វបងៃ់ថ េពញេលេសវនានា។ 

េដម្ប្ីរបាកដថា េយងខ ុ ំបានអនុវត តមវធិានទងំអស់េនេពលែដលេយងខ ុ ំនិយាយថា េទ ចំេពះបណ ឹ ងឧទ រណ៍ឆាប់

រហ័សរបស់េលកអ ក េនាះេយងខ ុ ំនឹងប  ូ នបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ កេទកន ់«អង ភាព្រត តពិនិត្យេឡងវញិ 
េដយឯករជ្យ។» េនេពលែដលេយងខ ុ ំេធ ដូចេនះ វមាននយ័ថាករណីរបស់េលកអ កនឹងបន េដយស ័យ្របវត ិ 

េទក្រមតិទី 2 ៃនដំេណ រករបណ ឹ ងឧទ រណ៍។ 

 
វក្យសព ច្បោបស់្រមាប ់«ករ្រត តពិនិត្យេឡងវញិឆាបរ់ហ័ស» ឬ «បណ ឹ ងឧទ រណ៍ឆាបរ់ហ័ស» គឺ 

«បណ ឹ ងឧទ រណ៍បនា ន»់។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េត្រត វេធ អ ី្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉  
(េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 305 ? 

 

បណ ឹ ងឧទ រណ៍ជំនួសក្រមតិទី 2 េដម្បបីន ករែថទសុំខភាពរបស់េលកអ កែវងជាងមុន 

េយងខ ុ ំនឹងប  ូ នពត័ម៌ានអំពីបណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទី 2 របស់េលកអ កេទកនអ់ង ភាព្រត តពិនិត្យេឡងវញិ

េដយឯករជ្យ (IRE) ក ុងរយៈេពល 24 េម៉ាងគិតចបពី់េពលែដលេយងខ ុ ំេចញេសចក ីសេ្រមចក្រមតិទី 1 

ជូនេលកអ ក។ ្របសិនេបេលកអ កគិតថាេយងខ ុ ំមនិបំេពញតមកលកំណតេ់ពលេនះ ឬកលកំណតេ់ពលេផ្សងេទៀត 

េលកអ កអចេធ បណ ឹ ងតវ៉បាន។ ែផ កទី 10 េនទំពរ័ទី 223 ្របាបព់ីរេបៀបដកប់ណ ឹ ង។ 

េនអំឡុងេពលបណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទី 2 អង ភាព IRE 

ពិនិត្យេឡងវញិេលេសចក ីសេ្រមចែដលេយងខ ុ ំបានេចញ 

េនេពលែដលេយងខ ុ ំនិយាយថា េទ ចំេពះ 

«ករ្រត តពិនិត្យេឡងវញិឆាបរ់ហ័ស» របស់េលកអ ក។ 

អង ភាពេនះ សេ្រមចថាេតេសចក ីសេ្រមចរបស់េយងខ ុ ំ

គួរែតផា ស់ប ូរ ឬមនិផា ស់ប ូរ។ 

• IRE េធ ករ «្រត តពិនិត្យេឡងវញិឆាបរ់ហ័ស»  

េលបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក។ 

អ កពិនិត្យេឡងវញិតមធម តផ ល់ចេម យ

ជូនេលកអ ក ក ុងរយៈេពល 72 េម៉ាង។ 

• IRE គឺជាអង ភាពឯករជ្យមយួែដល្រត វបាន Medicare ជួល។ អង ភាពេនះ មនិមានទំនាកទំ់នងជាមយួនឹង

គេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំេទ េហយវកម៏និែមនជាភា កង់ររដ ភបិាលែដរ។  

• អ កពិនិត្យេឡងវញិេន IRE នឹងពិនិត្យយ៉ាង្រប ង្របយត័ េលពត័ម៌ានទងំអស់ែដលទកទ់ងនឹងបណ ឹ ងឧទ រណ៍

របស់េលកអ ក។  

• ្របសិនេប IRE និយាយថា បាន ចំេពះបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក េពលេនាះេយងខ ុ ំ្រត វែតបង្់របាកជូ់ន 

េលកអ កវញិនូវចំែណកចូលរមួបងៃ់ថ របស់េយងខ ុ ំេលចំណាយេលករែថទ។ំ េយងខ ុ ំក្៏រត វែតបន 

ករធានារ៉បរ់ងរបស់េយងខ ុ ំេលេសវរបស់េលកអ កផងែដរក ុងរយៈេពលយូរតមែដលវចបំាចែ់ផ ក

េវជ ស ស ។  

• ្របសិនេប IRE និយាយថា េទ ចំេពះបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក វមាននយ័ថា ពួកេគយល់្រសបជាមយួ 

េយងខ ុ ំថាករប ្ឈបក់រធានារ៉បរ់ងេលេសវេនាះគឺមានលក ណៈ្រតឹម្រត វែផ កេវជ ស ស េហយ។ 

សេង ប ៖ វធីិេធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទី 2 

េដម្បទីមទរឲ្យគេ្រមាងបន ករែថទរំបស់

េលកអ ក 

េលកអ កមនិចបំាចេ់ធ អ ីេឡយ។ 

គេ្រមាងនឹងេផ េដយស ័យ្របវត ិនូវបណ ឹ ងឧទ រណ៍

របស់េលកអ កេទកនអ់ង ភាព្រត តពិនិត្យេឡងវ ិ
ញេដយឯករជ្យ។ 
 

 

 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េត្រត វេធ អ ី្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉  
(េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 306 ? 

 

លិខិតែដលេលកអ កទទួលពី IRE នឹង្របាបេ់លកអ ក ពីអ ីែដលេលកអ កអចេធ បាន ្របសិនេបេលកអ ក្របាថា ចង ់

បន េទមុខេទៀតជាមយួដំេណ រករ្រត តពិនិត្យេឡងវញិ។ លិខិតេនាះ នឹងផ ល់ឲ្យេលកអ កនូវពត័ម៌ានលម តិអំពី
វធីិេដម្បបីន េទកនប់ណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទី 3 ែដល្រត វបានចតែ់ចងេដះ្រសយេដយេច្រកម។  

េលកអ កកអ៏ចដកព់ក្យបណ ឹ ងេទកន ់DMHC េហយេស សំុឲ្យ DMHC េធ ករពិនិត្យែផ កេវជ ស ស េឡងវញិេដយ 

ឯករជ្យេដម្បបីន ករធានារ៉បរ់ងេលេសវកម ែថទសុំខភាពរបស់េលកអ កបានផងែដរ។ សូមេទកនែ់ផ កទី 5.4 

េនទំពរ័ទី 190 េដម្បែីស ងយល់ពីវធីីេស សំុឲ្យ DMHC េធ ករពិនិត្យែផ កេវជ ស ស េឡងវញិេដយឯករជ្យ។ 

េលកអ កអចដកព់ក្យបណ ឹ ងេទកន ់DMHC េហយេស សំុឲ្យ DMHC េធ ករពិនិត្យែផ កេវជ ស ស េឡងវញិេដយ 

ឯករជ្យបែន មពីេល ឬជំនួសឲ្យបណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទី 3 បាន។ 

ែផ កទី 9៖ ករនាយំកបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ កេទហួសពកី្រមតិទី 2 

 ែផ កទី 9.1 ៖ ជំហនបនា បស់្រមាបេ់សវ និងបរកិ រ Medicare 

្របសិនេបេលកអ កបានេធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិទី1 និងក្រមតិទី2 ស្រមាបេ់សវ ឬបរកិ រ Medicare េហយបណ ឹ ង

ឧទ រណ៍ទងំពីរេនាះ ្រត វបាន្រចនេចល េលកអ កអចមានសិទ ិេធ បណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិបែន មេទៀត។ 

លិខិតែដលេលកអ កទទួលពីអង ភាព្រត តពិនិត្យេឡងវញិេដយឯករជ្យ នឹង្របាបេ់លកអ កអំពីអ ីែដលេលកអ ក្រត វេធ  

្របសិនេបេលកអ កមានបំណងចងប់ន កិច ដំេណ រករបណ ឹ ងឧទ រណ៍។ 

ក្រមតិទី 3 ៃនដំេណ រករបណ ឹ ងឧទ រណ៍ គឺជាសវនាកររបស់េច្រកមនីតិរដ បាល (ALJ)។ អ កែដលេធ ករសេ្រមចចិត  

េនក ុងបណ ឹ ងឧទ រណ៍ក្រមតិ 3 គឺជា ALJ ឬអ កវនិិច យជាេមធាវ។ី ្របសិនេបអ កចងឲ់្យ ALJ ឬអ កវនិិច យជាេមធាវ ី

េធ ករពិនិត្យបណ ឹ ងរបស់េលកអ កេនាះ បរកិ រឬេសវេវជ ស ស ែដលេលកអ កកំពុងេស សំុ្រត វែតបំេពញតមចំនួន 

ដុល រអប្បបរមា។  ្របសិនេបទំហំទឹក្របាកដុ់ល រតិចជាងក្រមតិអប្បបរមា េលកអ កមនិអចប ឹងឧទ រណ៍េទៀតេទ។ 

្របសិនេបតៃម ្របាកដុ់ល រមានក្រមតិខ ស់្រគប្់រគានេ់ហយ េលកអ កអចេស សំុ ALJ ឬអ កវនិិច យជាេមធាវេីដម្ប ី

ស បប់ណ ឹ ង ឧទ រណ៍របស់េលកអ ក។ 

្របសិនេបេលកអ កមនិយល់្រសបជាមយួករសេ្រមចចិត របស់ ALJ ឬអ កវនិិច យជាេមធាវេីទេនាះ 

េលកអ កអចេទ្រក ម្របឹក្សោបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់ Medicare។ បនា បម់ក េលកអ កអចមានសិទ ិេស សំុឲ្យតុលករ

សហពន័ ពិនិត្យេមលេលបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក។  



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េត្រត វេធ អ ី្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉  
(េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 307 ? 

 

្របសិនេបេលកអ ក្រត វករជំនួយក ុងដំណាកក់លណាមយួៃនដំេណ រករបណ ឹ ងឧទ រណ៍ េលកអ កអចទកទ់ង

េទកនក់ម វធីិ Cal MediConnect Ombuds តមរយៈេលខ 18555013077។  

 ែផ ទី 9.2 ៖ ជំហនបនា បស់្រមាបេ់សវ និងបរកិ រ MediCal 

េលកអ ក កម៏ានសិទ ិប ឹងឧទ រណ៍បែន មេទៀត ្របសិនេបបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ កស ីពីេសវ ឬបរកិ រែដល្រត វបាន

ធានារ៉បរ់ងេដយ MediCal។ ្របសិនេបេលកអ កមនិយល់្រសបនឹងេសចក ីសេ្រមចរបស់សវនាកររដ  

េហយេលកអ កចងឲ់្យេច្រកមេផ្សងេទៀតពិនិត្យវេឡងវញិ េលកអ កអចនឹងេស សំុសវនាករម ងេទៀត និង/ឬេស សំុ

ករពិនិត្យេឡងវញិតមផ ូវតុលករ។ 

េដម្បេីស សំុសវនករេឡងវញិ សូមេផ សំេណ  (លិខិត) ជាលយលក ណ៍អក្សរតមៃ្របសណីយេទកន៖់ 

The Rehearing Unit  

744 P Street, MS 1937  

Sacramento, CA 95814  

លិខិតេនះ ្រត វែតេផ ក ុងរយៈេពល 30 ៃថ បនា បព់ីៃថ ែដលេលកអ កទទួលបានេសចក ីសេ្រមចរបស់េលកអ ក។ 

កលកំណតេ់ពលេនះអច្រត វបានពន្យោរេពលរហូតដល់ 180 ៃថ ្របសិនេបេលកអ កមានេហតុផលល ស្រមាបក់រ 

យឺតយូរេនះ។  

េនក ុងពក្យេស សំុសវនាករេឡងវញិរបស់េលកអ ក សូមែថ ងប  កព់ីកលបរេិច ទែដលេលកអ កទទួលបានេសចក ី
សេ្រមចរបស់េលកអ ក និងមូលេហតុែដលសវនាករេឡងវញិគួរ្រត វបានផ ល់ជូន។ ្របសិនេបេលកអ កចងប់ង ញ

ភស ុតងបែន ម ចូរពិពណ៌នាអំពីភស ុតងបែន មេនាះ េហយពន្យល់មូលេហតុៃនករមនិបានបង ញភស័ ុតងេនាះពីមុន 

និងថាេតភស ុតងេនះ អចផា ស់ប ូរេសចក ីសេ្រមចយ៉ាងដូចេម ច។ េលកអ កអចនឹងទកទ់ងេទកនេ់សវែផ កច្បោប់

ស្រមាបជំ់នួយ។ 

េដម្បេីស សំុករពិនិត្យេឡងវញិតមផ ូវតុលករ េនាះេលកអ ក្រត វដកប់ដ នាលិខិតេទតុលករថា កេ់ល (េ្រកម្រកម

នីតិវធីិរដ ប្បេវណីែផ កទី 1094.5) ក ុងរយៈេពលមយួឆា  ំបនា បពី់បានទទួលេសចក ីសេ្រមចរបស់េលកអ ក។ សូម

ដកព់ក្យប ឹងរបស់េលកអ ក េទតុលករកំពូលៃនេខនធីែដលមានេឈ ះក ុងេសចក ីសេ្រមច។ េលកអ កអច

ដកព់ក្យប ឹង េដយមនិចបំាចេ់ស សំុសវនាករេឡងវញិេឡយ។ មនិគិតៃថ ដកព់ក្យប ឹងេទ។ េលកអ កអចមាន

សិទ ិទទួលបានៃថ ឈ ួលេមធាវ ីនិងករចំណាយេផ្សងៗសម្រសប ្របសិនេបតុលករេចញេសចក ីសេ្រមច

ចុងេ្រកយគា្ំរទដល់េលកអ ក។  



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េត្រត វេធ អ ី្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉  
(េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 308 ? 

 

្របសិនេបសវនាករេឡងវញិ្រត វបានេធ េឡង េហយេលកអ កមនិយល់្រសបនឹងេសចក ីសេ្រមចែដលេចញ

ពីសវនាករេឡងវញិេនាះ េលកអ កអចេស សំុករពិនិត្យេឡងវញិតមផ ូវតុលករ ប៉ុែន េលកអ កមនិអចេស 
សំុសវនាករេឡងវញិម ងេទៀតបានេទ។ 

ែផ កទី 10៖ រេបៀបេធ បណ ឹ ងតវ៉  

េតប  ្របេភទអ ីខ ះែដលអចេធ បណ ឹ ងតវ៉បាន? 

ដំេណ រករបណ ឹ ងតវ៉្រត វបានេ្របស្រមាបែ់ត្របេភទៃនប  មយួចំនួនែតប៉ុេណា ះ ដូចជាប  ពកព់ន័ នឹងគុណភាព 

ៃនករែថទសុំខភាព រយៈេពលរងច់ ំនិងេសវបេ្រមអតិថិជន។ ខងេ្រកមេនះ គឺជាឧទហរណ៍ស ីពីប  ែដល្រត វ

េដះ្រសយេដយដំេណ រករបណ ឹ ងតវ៉។ 

បណ ឹ ងតវ៉អពំីគុណភាព 

• េលកអ កមនិេពញចិត ជាមយួនឹងគុណភាពៃន 

ករែថទសុំខភាព ដូចជាករែថទសុំខភាព

ែដលេលកអ កទទួលបានេនក ុងមន ីរេពទ្យ។ 

បណ ឹ ងតវ៉អពំីឯកជនភាព 

• េលកអ កគិតថាមានបុគ លែដលមនិបានេគារព 

សិទ ិរក្សោភាពឯកជនរបស់េលកអ ក ឬ 

មានបុគ លែដលបានែចករែំលកពត័ម៌ាន

របស់េលកអ កែដលេលកអ កគិត

ថាជាករសមា ត។់ 

បណ ឹ ងតវ៉អពំីេសវអតិថជិនមនិល   

• បុគ លិក ឬេលកអ កផ ល់េសវែថទសុំខភាពមានចរតិគេ្រមាះគេ្រមយ ឬមនិេគារពេលកអ ក។ 

• បុគ លិក Health Net Cal MediConnect ្រប្រពឹត ចំេពះេលកអ កមនិល ។ 

• េលកអ កគិតថា េលកអ កកំពុង្រត វបានជ្រម ញឲ្យេចញពីគេ្រមាង។ 

សេង ប៖ រេបៀបេធ បណ ឹ ងតវ៉ 

េលកអ កអចេធ បណ ឹ ងតវ៉ៃផ ក ុងបានជាមយួនឹងគ

េ្រមាងេយងខ ុ ំនិង/ឬបណ ឹ ងតវ៉ខងេ្រកជាមយួនឹង 

អង ភាពែដលមនិមានទំនាកទំ់នងជាមយួគេ្រមាង

េយងខ ុ ំ។  

សូមទូរស័ព េទេសវបេ្រមសមាជិក ឬ េផ លិខិតមក

េយងខ ុ ំ េដម្បេីធ បណ ឹ ងតវ៉ៃផ ក ុង។ 

មានអង ភាពេផ្សងៗខុសៗគា ែដលេដះ្រសយចត់

ែចងបណ ឹ ងតវ៉ខងេ្រក។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម 

សូមអនែផ កទី 10.2 េនទំពរ័ទី 226។ 
 

 

 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េត្រត វេធ អ ី្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉  
(េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 309 ? 

 

បណ ឹ ងតវ៉អពំីលទ ភាពទទួលបានេសវកម  

• េលកអ កមនិអចេ្រប្របាស់េសវែថទសុំខភាព និងបរកិ រេនក ុងករយិាល័យរបស់េវជ បណ ិ ត ឬេលកអ ក

ផ ល់េសវសុខភាព។ 

• េលកអ កផ ល់េសវេលកអ កមនិផ ល់ដល់េលកអ កនូវករស្រមបស្រម លដស៏ម្រសបែដល

េលកអ ក្រត វករដូចជា អ កបកែ្របភាសកយវកិរអេមរកិជាេដម។ 

បណ ឹ ងតវ៉អពំីេពលេវលរងច់ ំ

• េលកអ កកំពុងមានប  ក ុងករណាតជួ់ប ឬរងច់យូំរេពកេដម្បទីទួលបានករណាតជួ់ប។ 

• េលកអ ក្រត វបានទុកឲ្យរងច់រំយៈេពលយូរេដយេវជ បណ ិ ត ឱសថករ ីឬេលកអ កជំនាញសុខភាពេផ្សងេទៀត 

ឬេដយេសវបេ្រមសមាជិក ឬបុគ លិករបស់គេ្រមាង។ 

បណ ឹ ងតវ៉អពំីភាពស តមានអនាមយ័ 

• េលកអ កគិតថាគ ីនិក មន ីរេពទ្យ ឬករយិាល័យេវជ បណ ិ តមនិមានអនាមយ័។ 

បណ ឹ ងតវ៉អពំីករមានលទ ភាពទទួលបាននូវេសវកម ភាស 

• េវជ បណ ិ ត ឬេលកអ កផ ល់េសវសុខភាពរបស់េលកអ កមនិអចផ ល់ឲ្យេលកអ កនូវេលកអ កបកែ្របភាស

ក ុងេពលណាតជួ់បរបស់េលកអ ក។ 

បណ ឹ ងតវ៉អពំីមេធ្យោបាយទំនាកទ់ំនងពីេយងខ ុ ំ

• េលកអ កគិតថាេយងខ ុ ំខកខនមនិបានជូនដំណឹង ឬេផ លិខិតែដលេលកអ កគួរែតទទួលបាន។ 

• េលកអ កគិតថាពត័ម៌ានជាលយលក ណ៍អក្សរែដលេយងខ ុ ំេផ េទ មានករលំបាកេពកក ុងករយល់។ 

បណ ឹ ងតវ៉អពំីករេគារពេពលេវលៃនចំណាតក់ររបស់េយងខ ុ ំ ពកព់ន័ នឹងេសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង  

ឬបណ ឹ ងឧទ រណ៍ 

• េលកអ កេជឿជាកថ់ា េយងខ ុ ំមនិបានបំេពញតមកលកំណតេ់ពលក ុងករេចញេសចក ីសេ្រមចេលករធានា

រ៉បរ់ង ឬេឆ យតបនឹងបណ ឹ ងឧទ រណ៍របស់េលកអ ក។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េត្រត វេធ អ ី្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉  
(េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 310 ? 

 

• េលកអ កេជឿជាកថ់ា បនា បពី់ទទួលបានេសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង ឬបណ ឹ ងឧទ រណ៍ែដលគា្ំរទដល់ 

េលកអ ក េហយ េយងខ ុ ំមនិអចេគារពតមកលកំណតេ់ពលក ុងករឯកភាព ឬផ ល់េសវ ឬបង្់របាកជូ់ន

េលកអ កវញិស្រមាបេ់សវេវជ ស ស មយួចំនួន។ 

• េលកអ កេជឿជាកថ់ាេយងខ ុ ំមនិបានប  ូ នករណីរបស់េលកអ កេទអង ភាព្រត តពិនិត្យេឡងវញិេដយឯករជ្យ

ទនេ់ពលេវល។ 

 

 

េតមាន្របេភទេផ្សងៗៃនបណ ឹ ងតវ៉ែដរឬេទ? 

បាទ/ចស។ េលកអ កអចដកប់ណ ឹ ងតវ៉ៃផ ក ុងឬបណ ឹ ងតវ៉ខងេ្រកបាន។ បណ ឹ ងតវ៉ៃផ ក ុង្រត វបានដកេ់ទ 

កននិ់ង្រត វបាន្រត តពិនិត្យេសេរ េឡងវញិេដយគេ្រមាងេយងខ ុ ំ។ បណ ឹ ងតវ៉ខងេ្រក្រត វបានដកព់ក្យ 

និង្រត តពិនិត្យេឡងវញិេដយអង ភាពែដលមនិែមនជាសម ន័ សខជាមយួនឹងគេ្រមាងេយងខ ុ ំ។ ្របសិនេប
េលកអ ក្រត វករជំនួយក ុងករេធ បណ ឹ ងតវ៉ៃផ ក ុង និង/ឬបណ ឹ ងខងេ្រក េនាះេលកអ កអចទូរស័ព េទកនក់ម វធីិ 

Cal MediConnect Ombuds តមរយៈ 18555013077។ 

 ែផ កទី 10.1 ៖ ពក្យបណ ឹ ងៃផ ក ុង 

េដម្បេីធ បណ ឹ ងតវ៉ៃផ ក ុង សូមទូរស័ព មកកនេ់សវបេ្រមសមាជិក  តមរយៈ 18554643571 (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 គឺ

ឥតគិតៃថ ។ េលកអ កអចេធ បណ ឹ ងតវ៉បាន្រគបេ់ពល លុះ្រតែតវមនិទកទ់ងនឹងឱសថ Part D។ បណ ឹ ងទងំឡាយ

ណាែដលពកព់ន័ នឹងឱសថ Part D ្រត វែតេធ េឡង េនក ុងរយៈេពល 60 ៃថ តម្របតិទិន បនា បពី់េលកអ កមានប  

ែដលេលកអ កចងប់ ឹង។  

• ្របសិនេបមានអ ីេផ្សងែដលេលកអ ក្រត វករេធ  េសវបេ្រមសមាជិក នឹង្របាបេ់លកអ ក។ 

• េលកអ កកអ៏ចសរេសរបណ ឹ ងតវ៉ េហយេផ មកេយងខ ុ ំផងែដរ។ ្របសិនេបេលកអ កដកប់ណ ឹ ងតវ៉របស់

េលកអ កជាលយលក ណ៍អក្សរ េយងខ ុ ំនឹងេឆ យតបជាលយលក ណ៍អក្សរ។  

 
វក្យសព ច្បោបស់្រមាប ់«បណ ឹ ងតវ៉» គឺ «បណ ឹ ងសរទុក »។ 

វក្យសព ច្បោបស់្រមាប ់«ករេធ បណ ឹ ងតវ៉» គឺ «ករដកប់ណ ឹ ងសរទុក »។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េត្រត វេធ អ ី្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉  
(េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 311 ? 

 

 

េយងខ ុ ំ្រត វែតផ ល់ដំណឹងដល់េលកអ កអំពីេសចក ីសេ្រមចរបស់េយងខ ុ ំចំេពះបណ ឹ ងតវ៉របស់េលកអ កឲ្យេលឿនតម

ែដលករណីរបស់េលកអ កត្រម វឲ្យ អ្រស័យេលស នភាពសុខភាពរបស់េលកអ ក ប៉ុែន មនិយូរជាង 30 ៃថ តម្របតិទិន 

េ្រកយពីទទួលបានបណ ឹ ងតវ៉របស់េលកអ ក។ ្របសិនេបេយងខ ុ ំ្រត វករពត័ម៌ានបែន ម េហយមនិអចេចញេសចក ី 

សេ្រមចក ុងរយៈេពល 30 ៃថ  បាន េនាះេយងខ ុ ំនឹងជូនដំណឹងជាលយលក ណ៍អក្សរេទកនេ់លកអ ក និង

ផ ល់ឲ្យេលកអ កនូវពត័ម៌ានថ ីពីស នភាព និងេពលេវលប៉ានស់ នស្រមាបេ់លកអ កេដម្បទីទួលបានចេម យ។ 

ឧទហរណ៍ េយងខ ុ ំនឹងជូនដំណឹងដល់េលកអ កថា បណ ឹ ងសរទុក ពកព់ន័ នឹង Medicare អចបន បានែតរហូតដល់

រយៈេពល 14 ៃថ តម្របតិទិនប៉ុេណា ះ។ ក ុងករណីជាកល់កម់យួចំនួន េលកអ កមានសិទ ិេស សំុករ្រត តពិនិត្យេឡង

វញិឆាបរ់ហ័សេលបណ ឹ ងតវ៉របស់េលកអ ក។ េនះ េហថា ទ្រមងក់រៃន «បណ ឹ ងតវ៉ឆាបរ់ហ័ស»។ ក ុងករណីជាកល់ក់

មយួចំនួន េលកអ កមានសិទ ិេស សំុករពិនិត្យេឡងវញិឆាបរ់ហ័សេលបណ ឹ ងតវ៉របស់េលកអ ក ្របសិនេបេលកអ កមនិ

យល់្រសបជាមយួនឹងេសចក ីសេ្រមចរបស់េយងខ ុ ំ ក ុងស នភាពដូចខងេ្រកម ៖ 

o េយងខ ុ ំបដិេសធសំេណ របស់េលកអ កចំេពះករ្រត តពិនិត្យេឡងវញិឆាបរ់ហ័សេលសំេណ សំុករែថទំ

េវជ ស ស  ឬឱសថ Medicare Part D។ 

o េយងខ ុ ំបដិេសធសំេណ របស់េលកអ កចំេពះករ្រត តពិនិត្យេឡងវញិឆាបរ់ហ័ស េលបណ ឹ ងឧទ រណ៍

ចំេពះេសវនានាែដល្រត វបានបដិេសធ ឬឱសថ Medicare Part D។ 

o េយងខ ុ ំសេ្រមចថា្រត វករេពលបែន មេទៀត េដម្បពិីនិត្យេឡងវញិនូវសំេណ របស់េលកអ កែដលេស សំុ

ករែថទេំវជ ស ស ។ 

o េយងខ ុ ំសេ្រមចថា្រត វករេពលបែន មេទៀត េដម្បពិីនិត្យេឡងវញិនូវបណ ឹ ងឧទ រណ៍ចំេពះករែថទេំវជ 

ស ស  ែដល្រត វបានបដិេសធេនាះ។ 

o ្របសិនេបេលកអ កមានប  បនា ន ់ែដលពកព់ន័ នឹងហនិភយ័ភា មៗ និងធ នធ់ រ 

ចំេពះសុខភាពរបស់េលកអ កេនាះ។ 

• បណ ឹ ងតវ៉ទងំឡាយណាែដលពកព់ន័ នឹង Medicare Part D ្រត វែតេធ េឡងេនក ុងរយៈេពល 60 ៃថ  

តម្របតិទិន បនា បពី់េលកអ កមានប  ែដលេលកអ កចងដ់កប់ណ ឹ ងតវ៉។ រល់្របេភទៃនបណ ឹ ងតវ៉ទងំអស់ 

្រត វដកព់ក្យជាមយួេយងខ ុ ំឬេលកអ កផ ល់េសវ្រគបេ់ពលេវល ចបពី់ៃថ េកតឧបទ វេហតុឬសកម ភាពបាន 

េកតេឡងែដលេធ ឲ្យេលកអ កមនិេពញចិត ។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េត្រត វេធ អ ី្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉  
(េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 312 ? 

 

• ្របសិនេបេយងខ ុ ំមនិអចេដះ្រសយបណ ឹ ងតវ៉របស់េលកអ កេនក ុងៃថ េធ ករបនា ប ់េយងខ ុ ំនឹងេផ ជូន

េលកអ កនូវលិខិតមយួច្បោបេ់នក ុងរយៈេពល 5 ៃថ តម្របតិទិនគិតចបពី់ៃថ បានទទួលបណ ឹ ងរបស់េលកអ ក 

េដម្បឲី្យេលកអ កដឹងថា េយងខ ុ ំបានទទួលបណ ឹ ងតវ៉េនះេហយ។ 

្របសិនេបេលកអ កេធ បណ ឹ ងេដយសរែតេយងខ ុ ំបដិេសធករេស សំុរបស់េលកអ កចំេពះ 

«េសចក ីសេ្រមចធានារ៉បរ់ងឆាបរ់ហ័ស» ឬ «បណ ឹ ងឧទ រណ៍ឆាបរ់ហ័ស» េនាះេយងខ ុ ំនឹងផ ល់ឲ្យេលកអ កនូវ 

«បណ ឹ ងតវ៉ឆាបរ់ហ័ស» និងេឆ យតបេទនឹងបណ ឹ ងតវ៉របស់េលកអ កក ុងរយៈេពល 24 េម៉ាង។ ្របសិនេប
េលកអ កមានប  បនា ន ់ែដលពកព់ន័ នឹងហនិភយ័ភា មៗ និងធ នធ់ រ ចំេពះសុខភាពរបស់េលកអ កេនាះ 

េលកអ កអចេស សំុ «បណ ឹ ងតវ៉ឆាបរ់ហ័ស» េហយេយងខ ុ ំនឹងេឆ យតបក ុងរយៈេពល 72 េម៉ាង។ 

្របសិនេបអច េយងខ ុ ំនឹងេឆ យតបេទេលកអ កជាបនា ន។់ ្របសិនេបេលកអ កទូរស័ព មកេយងខ ុ ំេដម្បបី ឹង  

េយងខ ុ ំអចផ ល់ចេម យឲ្យេលកអ កេនេពលទូរស័ព េនាះែតម ង។ ្របសិនេបស នភាពសុខភាពរបស់េលកអ ក

ត្រម វឲ្យេយងខ ុ ំេឆ យតបឆាបរ់ហ័ស េយងខ ុ ំនឹងេឆ យតប។ 

• េយងខ ុ ំេឆ យតបបណ ឹ ងតវ៉េស រទងំអស់ក ុងរយៈេពល 30 ៃថ តម្របតិទិន។ ្របសិនេបេយងខ ុ ំមនិេធ េសចក ី 

សេ្រមចក ុងរយៈេពល 30 ៃថ តម្របតិទិនេទ េដយសរែតេយងខ ុ ំ្រត វករពត័ម៌ានបែន មេទៀត េនាះេយងខ ុ ំនឹង 

ជូនដំណឹងដល់េលកអ កជាលយល័ក ណ៍អក្សរ។ េយងខ ុ ំកនឹ៏ងផ ល់ជូននូវដំណឹងថ ីបំផុតអំពីស ពភាពបណ ឹ ង 

និងេពលេវលប៉ានស់ នដល់េលកអ កេដម្បទីទួលបានចេម យផងែដរ។   

• ្របសិនេបេលកអ កេធ បណ ឹ ងេដយសរែតេយងខ ុ ំបដិេសធករេស សំុរបស់េលកអ កចំេពះ «េសចក ីសេ្រមច

ធានារ៉បរ់ងឆាបរ់ហ័ស ឬ «បណ ឹ ងឧទ រណ៍ឆាបរ់ហ័ស» េនាះេយងខ ុ ំនឹងផ ល់ឲ្យេលកអ កនូវ «បណ ឹ ងតវ៉ឆាប់

រហ័ស» និងេឆ យតបេទនឹងបណ ឹ ងតវ៉របស់េលកអ កក ុងរយៈេពល 24 េម៉ាង។ 

• ្របសិនេបេលកអ កកំពុងេធ បណ ឹ ងេដយសរែតេយងខ ុ ំចំណាយេពលេវលបែន មេដម្បេីធ េសចក ីសេ្រមច 

េលករធានារ៉បរ់ង េនាះេយងខ ុ ំនឹងផ ល់ជូនេលកអ កេដយស ័យ្របវត ិនូវ «បណ ឹ ងតវ៉ឆាបរ់ហ័ស» 

េហយេឆ យតបេទនឹងបណ ឹ ងរបស់េលកអ កក ុងរយៈេពល 24 េម៉ាង។ 

 
វក្យសព ច្បោបស់្រមាប ់«បណ ឹ ងតវ៉ឆាបរ់ហ័ស» គឺ «បណ ឹ ងសរទុក បនា ន។់» 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េត្រត វេធ អ ី្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉  
(េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 313 ? 

 

្របសិនេបេយងខ ុ ំមនិយល់្រសបជាមយួនឹងែផ កខ ះ ឬទងំអស់ៃនបណ ឹ ងតវ៉របស់េលកអ ក េយងខ ុ ំនឹង្របាបេ់លកអ ក 

េហយផ ល់ឲ្យេលកអ កនូវេហតុផលរបស់េយងខ ុ ំ។ េយងខ ុ ំនឹងេឆ យតបថា េយងខ ុ ំយល់្រសបជាមយួនឹងបណ ឹ ងតវ៉ 

ឬអត។់ 

 ែផ កទី 10.2 ៖ ពក្យបណ ឹ ងខងេ្រក 

េលកអ កអច្របាប ់Medicare អំពីបណ ឹ ងតវ៉របស់េលកអ ក 

េលកអ កកអ៏ចេផ បណ ឹ ងតវ៉របស់េលកអ កេទ Medicare ផងែដរ។ ទ្រមងព់ក្យបណ ឹ ងតវ៉ Medicare មានេន៖ 

https://www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx។ 

Medicare ចតទុ់កបណ ឹ ងរបស់េលកអ កមនិែមនជាករេលងេសចេឡយ េហយនឹងេ្រប្របាស់ពត័ម៌ានេនះ 

េដម្បជួីយ ែកលម ឲ្យ្របេសរេឡងនូវគុណភាពៃនកម វធីិ Medicare។  

្របសិនេបេលកអ កមានមតិតប ឬកង ល់ណាមយួេផ្សងេទៀត ឬ្របសិនេបេលកអ កមានអរម ណ៍ថា គេ្រមាងេនះ

មនិកំពុងព្យោយាមេដះ្រសយប  របស់េលកអ ក សូមេហេទកនទូ់រស័ព េលខ 1800MEDICARE 

(18006334227)។ អ កេ្រប្របាស់ TTY អចេហទូរស័ព េទកនេ់លខ 18774862048។ ករេហទូរស័ព េនះ 

គឺឥតគិតៃថ ។ 

េលកអ កអច្របាប ់MediCal អំពីបណ ឹ ងតវ៉របស់េលកអ ក 

កម វធីិ Cal MediConnect Ombuds កជួ៏យ េដះ្រសយប  ក ុងជំហរអព្យោ្រកឹត្យ េដម្បធីានាថាសមាជិករបស់េយងខ ុ ំ

ទទួលបានេសវែដលមានករធានារ៉បរ់ងែដលេយងខ ុ ំ្រត វែតផ ល់ជូន។ កម វធីិ Cal MediConnect Ombuds 

មនិមានទំនាកទំ់នងជាមយួេយងខ ុ ំ ឬ្រក មហុ៊នធានារ៉បរ់ង ឬគេ្រមាងសុខភាពណាមយួេឡយ។ 

េលខទូរស័ព ស្រមាបក់ម វធីិ Cal MediConnect Ombuds គឺ 18555013077។ េសវទងំេនះ គឺឥតគិតៃថ ។ 

េលកអ កអច្របាប្់រកសួង្រគប្់រគងសុខភបិាលរដ  California (DMHC) អំពបីណ ឹ ងតវ៉របស់េលកអ ក 

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

ទទួលខុស្រត វក ុងករដកប់  ត ិេទេលគេ្រមាងសុខភាពទងំឡាយ។ េលកអ កអចេហទូរស័ព េទមណ លជំនួយ 

(Help Center) របស់ DMHC ស្រមាបជំ់នួយក ុងករដកប់ណ ឹ ងតវ៉អំពីេសវនានារបស់ MediCal។ 

េលកអ កអចទកទ់ងេទ DMHC ្របសិនេបេលកអ ក្រត វករជំនួយក ុងករដកប់ណ ឹ ងតវ៉ ែដលទកទ់ងនឹង 

https://www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx%E1%9F%94


េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េត្រត វេធ អ ី្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉  
(េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 314 ? 

 

ប  បនា ន ់ឬប  ែដលពកព់ន័ នឹងហនិភយ័បនា ននិ់ងធ នធ់ រដល់សុខភាពរបស់េលកអ ក េបេលកអ កកំពុង 

ឈចឺបធ់ នធ់ រ េបេលកអ កមនិយល់្រសបនឹងេសចក ីសេ្រមចរបស់គេ្រមាងអំពីបណ ឹ ងតវ៉របស់េលកអ ក ឬ 

េបគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំមនិបានេដះ្រសយបណ ឹ ងតវ៉របស់េលកអ កបនា បពី់រយៈេពល 30 ៃថ តម្របតិទិន។ 

េលកអ កអចទទួលបានជំនួយពីមណ លជំនួយតមវធីិពីរយ៉ាង ៖ 

• សូមទូរសព េទកនេ់លខ 1888 4662219។ អ កែដលថ ង ់ពិបាកស បឮ់ ឬពិបាកនិយាយ អចេហ

េទកនេ់លខទូរសព របស់ TTY េដយឥតគិតៃថ  តមរយៈេលខ 18776889891។ ករេហទូរស័ព េនះ  

គឺឥតគិតៃថ ។ 

• ចូលេទកនេ់គហទំពរ័របស់្រកសួង្រគប្់រគងែថទសុំខភាពតមរយៈ (http://www.hmohelp.ca.gov)។ 

េលកអ កអចដកព់ក្យបណ ឹ ងតវ៉ជាមយួនឹងករយិាល័យសិទ ិសីុវលិបាន។ 

េលកអ កអចដកប់ណ ឹ ងតវ៉មកកនក់រយិាល័យស្រមាបសិ់ទ ិសីុវលិៃន្រកសួងសុខភបិាល និងមនុស្សស ស បាន 

្របសិនេបេលកអ កគិតថា េលកអ កមនិ្រត វបាន្រប្រពឹត ចំេពះេដយយុត ិធម្៌រតឹម្រត វេទេនាះ។ ឧទហរណ៍ េលកអ ក

អចដកប់ណ ឹ ងតវ៉អំពីភាពមានលទ ភាពេចញចូលបានស្រមាបជ់នពិករឬជំនួយែផ កភាសបាន។ 

េលខទូរស័ព ស្រមាបក់រយិាល័យស្រមាបសិ់ទ ិសីុវលិគឺ 18003681019។ អ កេ្រប្របាស់ TTY គួរេហមកេលខ 

18005377697។ េលកអ កកអ៏ចចូលេទកនេ់គហទំពរ័តមរយៈ https://www.hhs.gov/ocr/index.html 

ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន មផងែដរ។  

េលកអ កកអ៏ចនឹងទកទ់ងករយិាល័យ្របចតំំបនស់្រមាបក់រយិាល័យសិទ ិសីុវលិផងែដរតមរយៈ៖ 

Office for Civil Rights 
U.S. Department of Health and Human Services 

90 7th Street, Suite 4100 

San Francisco, CA 94103 

េលខទូរស័ព គឺ 18003681019 

ទូរសរ 12026193818 

TTY 18005377697 

http://www.hmohelp.ca.gov/
https://www.hhs.gov/ocr/index.html


េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 9៖ េត្រត វេធ អ ី្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉  
(េសចក ីសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ ឹ ងឧទ រណ៍ បណ ឹ ងតវ៉) 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 315 ? 

 

េលកអ កកអ៏ចមានសិទ ិផងែដរេនេ្រកមច្បោបជ់នពិករអេមរកិ និងេនេ្រកមច្បោបសិ់ទ ិសីុវលិ Unruch។ 

អ កអចទកទ់ងេទកនក់ម វធីិ Cal MediConnect Ombuds ស្រមាបជំ់នួយ។ េលខទូរសព  18555013077។ 

េលកអ កអចដកព់ក្យបណ ឹ ងតវ៉ជាមយួនឹងអង ភាពែកលម គុណភាពបាន 

េនេពលែដលបណ ឹ ងតវ៉របស់េលកអ កទកទ់ងនឹងគុណភាពៃនករែថទ ំេលកអ កកម៏ានជេ្រមសពីរផងែដរ ៖ 

• ្របសិនេបេលកអ កចងប់ាន េលកអ កអចេធ បណ ឹ ងតវ៉អំពីគុណភាពៃនករែថទសុំខភាពេដយផា ល់េទ

អង ភាពែកលម គុណភាព (េដយមនិចបំាច ់េធ បណ ឹ ងមកេយងខ ុ ំេទ)។  

• ឬ េលកអ កអចេធ បណ ឹ ងតវ៉របស់េលកអ កមកេយងខ ុ ំ និងេទកនអ់ង ភាពែកលម គុណភាពបានផងែដរ។ 

្របសិនេបេលកអ កេធ បណ ឹ ងតវ៉េទអង ភាពេនះ េយងខ ុ ំនឹងេធ ករជាមយួពួកេគេដម្បេីដះ្រសយ

បណ ឹ ងតវ៉របស់េលកអ ក។ 

អង ភាពែកលម គុណភាព គឺជា្រក មេវជ បណ ិ តវជិា ជីវៈ និងេលកអ កជំនាញែថទសុំខភាពេផ្សងេទៀត

ែដល្រត វបានជួលេដយរដ ភបិាលសហពន័  េដម្បពិីនិត្យ និងែកលម ករែថទែំដលផ ល់ជូនេលកអ កជំងឺរបស់ 

Medicare។ េដម្បែីស ងយល់បែន មអំពីអង ភាពេលកកម ស់គុណភាព សូមេមលជំពូកទី 2។ 

េនរដ  California អង ភាពែកលម គុណភាព្រត វបានេគេហថា Livanta។ េលខទូរស័ព ស្រមាប ់Livanta គឺ 

18775881123 (TTY: 18558876668)។ 

 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 316 ? 

 

ជំពូកទី 10 ៖ ករប  បស់មាជិកភាពរបស់េលកអកេ នកុ ងគេ្រមាង 

Cal MediConnect 

េសចក ីេផ ម 

េនក ុងជំពូកេនះ ្របាបអំ់ពីរេបៀបែដលេលកអ កអចប  បស់មាជិកភាពេលកអ កេនក ុងគេ្រមាង Cal MediConnect 

របស់េយងខ ុ ំ និងពីជេ្រមសធានារ៉បរ់ងសុខភាពេលកអ កេ្រកយេពលែដលេលកអ កចកេចញពីគេ្រមាង។ 

្របសិនេបេលកអ កចកេចញពីគេ្រមាងេយងខ ុ ំ េលកអ កនឹងេនែតស ិតេនក ុងកម វធីិ Medicare និង MediCal 

ដែដលដរបណាេលកអ កេនមានសិទ ិទទួលបាន។ ពក្យគន ឹះ និងនិយមនយ័របស់ពក្យទងំេនះ 

េលចេឡងតមលំដបអ់ក្សរ្រកមេនក ុងជំពូកចុងេ្រកយៃនេសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក។ 

តរងមាតក ិ

A. េនេពលេលកអ កអចប  បស់មាជិកភាពរបស់េលកអ កេនក ុងគេ្រមាង Cal MediConnect  

របស់េយងខ ុ ំ ................................................................................................................................... 318 

B. រេបៀបប  បស់មាជិកភាពរបស់េលកអ កេនក ុងគេ្រមាង Cal MediConnect របស់េយងខ ុ ំ ............................ 319 

C. រេបៀបចូលរមួគេ្រមាង Cal MediConnect េផ្សងៗេទៀត .......................................................................... 320 

D. េតេធ ដូចេម ចេដម្បទីទួលបានេសវកម  Medicare និង MediCalដចេ់ដយែឡកពីគា  ............................... 320 

E. បន ទទួលបានេនេសវេវជ ស ស និងឱសថរបស់េលកអ កតមរយៈគេ្រមាងពួកេយងខ ុ ំ  

រហូតដល់កតសមាជិកេលកអ ក្រត វបានប  ប ់.................................................................................... 325 

F. ស នភាពេផ្សងេទៀតេនេពលែដលសមាជិកភាពរបស់េលកអ កេនក ុងគេ្រមាង Cal MediConnect  

របស់េយងខ ុ ំប  ប។់ ........................................................................................................................ 325 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 10៖ ករប  បស់មាជិកភាពរបស់េលកអ កេនក ុងគេ្រមាង 
Cal MediConnect 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 317 ? 

 

G. វធិាន្របឆាងំនឹងករសំុឲ្យេលកអ កេចញពីគេ្រមាង Cal MediConnect របស់េយងេដយសរេហតុផល

ែដលពកព់ន័ នឹងសុខភាពណាមយួ ..................................................................................................... 328 

H. េលកអ កមានសិទ ិក ុងករេធ បណ ឹ ង្របសិនេបេយងខ ុ ំប  បភ់ាពជាសមាជិករបស់េលក  

អ កពីគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ ................................................................................................................. 328 

I. រេបៀបេដម្បទីទួលបានពត័ម៌ានបែន មអំពីករប  បស់មាជិកភាពៃនគេ្រមាងរបស់េលកអ ក ............................ 329 

 
  



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 10៖ ករប  បស់មាជិកភាពរបស់េលកអ កេនក ុងគេ្រមាង 
Cal MediConnect 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 318 ? 

 

A. េនេពលេលកអ កអចប  បស់មាជិកភាពរបស់េលកអ កេនក ុងគេ្រមាង 

Cal MediConnect របស់េយងខ ុ ំ 

េលេលកអ កអចប  បស់មាជិកភាពរបស់េលកអ កេនក ុងគេ្រមាង Health Net Cal MediConnect បាន្រគបេ់ពល 

ក ុងអំឡុងឆា តំមករចុះេឈ ះក ុងគេ្រមាងអត ្របេយាជន ៍Medicare េផ្សងេទៀត េដយករចុះេឈ ះក ុងគេ្រមាង 

Cal MediConnect េផ្សងេទៀត ឬផា ស់េទ Original Medicare។  

សមាជិកភាពរបស់េលកអ ក នឹង្រត វប  បេ់នៃថ ចុងេ្រកយៃនែខែដលេយងខ ុ ំទទួលបានសំេណ សំុរបស់េលកអ ក 

េដម្បេីធ ករផា ស់ប ូរគេ្រមាងេលកអ ក។ ឧទហរណ៍ ្របសិនេបេយងខ ុ ំទទួលបានសំេណ សំុរបស់េលកអ កេនៃថ ទី 18 

ែខមករ េនាះករធានារ៉បរ់ងរបស់េលកអ កជាមយួគេ្រមាងេយងខ ុ ំនឹង្រត វបានប  បេ់នៃថ ទី 31 ែខមករ។ ករធានា

រ៉បរ់ងថ ីរបស់េលកអ កនឹង្រត វចបេ់ផ មេនៃថ ទីមយួៃនែខបនា ប់  ) ៃថ ទី  1 ែខកុម ៈេនក ុងឧទហរណ៍េនះ)។ 

េនេពលេលកអ កប  បស់មាជិកភាពរបស់េលកអ កេនក ុងគេ្រមាងរបស់េលកអ ក េលកអ កនឹង្រត វបានចុះេឈ ះក ុង 

MediCal ែដលបាន្រគប្់រគងគេ្រមាងែថទសំ្រមាបជ់ាជេ្រមសស្រមាបេ់លកអ ក ស្រមាបេ់សវកម  MediCal 

របស់េលកអ ក លុះ្រតែតេលកអ កេ្រជសេរ សយកគេ្រមាង Cal MediConnect េផ្សងេទៀត។ េលកអ កកអ៏ចេ្រជស

េរ សនូវជេ្រមសៃនករចុះេឈ ះេនក ុង Medicare របស់េលកអ កេនេពលែដលេលកអ កប  បស់មាជិកភាពេលក 

អ កេនក ុងគេ្រមាងេយងខ ុ ំ។ ្របសិនេបេលកអ កចកេចញពីគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ េលកអ កអចទទួលបានពត័ម៌ាន 

អំពីេលកអ ក៖ 

• ជេ្រមសនានាេនក ុងកម វធីិ Medicare េនក ុងតរងេនទំពរ័ទី 232 

• េសវកម  MediCal េនទំពរ័ 234 

េលកអ កអចទទួលបានពត័ម៌ានបែន មអំពីរេបៀបែដលេលកអ កអចប  បស់មាជិកភាពរបស់េលកអ កេដយករេហ

ទូរស័ព មក៖ 

• េសវបេ្រមសមាជិកតមរយៈ 18554643571 (TTY: 711) ពីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់ 8 ្រពឹក 

ចបពី់ៃថ ចន័ ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ 
សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺ

ឥតគិតៃថ ។  



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 10៖ ករប  បស់មាជិកភាពរបស់េលកអ កេនក ុងគេ្រមាង 
Cal MediConnect 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 319 ? 

 

• ែផ កជេ្រមសែថទសុំខភាពតមេលខ 18445807272, ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រកចបពី់េម៉ាង 8:00 

្រពឹកដល់េម៉ាង 6:00 ល ច។ អ កេ្រប TTY គួរទូរស័ព េទេលខ 18004307077។   

• កម វធីិជំនួយធានារ៉បរ់ងសុខភាពរដ  (SHIP) កម វធីិ្របឹក្សោ និងគា្ំរទេយាបល់អំពីករធានារ៉បរ់ងេលសុខភាព 

(HICAP) រដ  California តមរយៈេលខ 18004340222 ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រកពីេម៉ាង 8:00 ្រពឹក 
ដល់េម៉ាង 5:00 ល ច។ សំរបព់ត័ម៌ានបែន ម ឬេដម្បែីស ងរកករយិាល័យ HICAP ក ុងតំបនរ់បស់េលក 
អ ក សូមចូលេទកនេ់គហទំពរ័ែដលមានអសយដ ន http://www.aging.ca.gov/HICAP/។ 

• កម វធីិ Cal MediConnect Ombuds តមរយៈេលខ 18555013077 ចបពី់ៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក ពី

េម៉ាង 9:00 ្រពឹក ដល់េម៉ាង 5:00 ល ច។ អ កេ្រប្របាស់ TTY គួរេហេទកនេ់លខ 18558477914។  

• Medicare តមរយៈេលខ 1800MEDICARE (18006334227) 24 េម៉ាងក ុងមយួៃថ  7 ៃថ  

ក ុងមយួសបា ហ៍។ អ កេ្រប្របាស់ TTY គួរេហេទកនេ់លខ 18774862048។ 

កំណតស់មា ល់៖ ្របសិនេបេលកអ កស ិតេនក ុងកម វធីិ្រគប្់រគងសរធាតុេញ ន េនាះេលកអ កមនិអចផា ស់ប ូរគេ្រមាង 

បានេទ។ សូមេមលជំពូកទី 5 ស្រមាបព់ត័ម៌ានអំពីកម វធីិ្រគប្់រគងឱសថ។ 

B. រេបៀបប  បស់មាជិកភាពរបស់េលកអ កេនក ុងគេ្រមាង Cal MediConnect របស់េយងខ ុ ំ 

្របសិនេបេលកអ កសេ្រមចចិត ប  បស់មាជិកភាពរបស់េលកអ ក សូមជូនដំណឹងេទ MediCal ឬ Medicare  

ថាេលកអ កចងច់កេចញពី Health Net Cal MediConnect ៖ 

• សូមទូរសព េទែផ កជេ្រមសែថទសុំខភាពតមរយៈេលខ 18445807272 ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រកចបព់ី  

ពីេម៉ាង 8:00 ្រពឹកដល់េម៉ាង 6:00 ល ច។ អ កេ្រប្របាស់ TTY គួរទូរសព េទេលខ 18004307077 ឬ 

• សូមទូរស័ព េទកន ់Medicare តមរយៈេលខ 1800MEDICARE (18006334227), 24 េម៉ាង 
ក ុងមយួៃថ  7 ៃថ ក ុងមយួសបា ហ៍។ អ កេ្រប្របាស់ TTY (អ កែដលមានករលំបាកក ុងករស ប ់ឬនិយាយ) 

គួរទូរសព េទ 18774862048។ េនេពលែដលេលកអ កទូរស័ព េទ 1800MEDICARE 

េលកអ កកអ៏ចេធ ករចុះេឈ ះេនក ុងគេ្រមាងសុខភាព ឬឱសថ Medicare មយួេផ្សងេទៀតបានផងែដរ។ 

ពត័ម៌ានបែន មស ីពីករទទួលបានេសវ Medicare របស់េលកអ ក េនេពលែដលេលកអ កចកេចញពី

គេ្រមាងេយងខ ុ ំ គឺមានេនក ុងតរងេនទំពរ័ទី 234 

http://www.aging.ca.gov/HICAP/


េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 10៖ ករប  បស់មាជិកភាពរបស់េលកអ កេនក ុងគេ្រមាង 
Cal MediConnect 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 320 ? 

 

C. រេបៀបចូលរមួគេ្រមាង Cal MediConnect េផ្សងៗេទៀត 

្របសិនេបេលកអ កមានបំណងចងទ់ទួលបានអត ្របេយាជន ៍Medicare និង MediCal រមួគា ពីគេ្រមាងែតមយួ 

េនាះេលកអ កអចចូលរមួេនក ុងគេ្រមាងមយួេផ្សងេទៀតរបស់ Cal MediConnect។  

េដម្បចុីះេឈ ះេនក ុងគេ្រមាងមយួេផ្សងេទៀតរបស់ Cal MediConnect េលកអ ក្រត វ៖  

• សូមសូមទូរសព េទែផ កជេ្រមសែថទសុំខភាពតមរយៈេលខ  72725808441 ពីៃថ ចន ដល់ៃថ 

សុ្រកចបពី់ ពីេម៉ាង  8 : 00 ្រពឹកដល់េម៉ាង  6 : 00 ល ច។ អ កេ្រប្របាស់ TTY គួរទូរសព េទេលខ 

70774308001 ។ សូម្របាបពួ់កេគថា េលកអ កចងច់កចញពីគេ្រមាង 

Health Net Cal MediConnect េហយចងចូ់លរមួេនក ុងគេ្រមាងមយួេផ្សងេទៀតរបស់ 

Cal MediConnect។ ្របសិនេបេលកអ កមនិ្របាកដថា េលកអ កចងចូ់លរមួេនក ុងគេ្រមាងមយួ

ណា េនាះពួកេគអច្របាបេ់លកអ កពីគេ្រមាងដៃទេទៀតែដលស ិតេនក ុងតំបនេ់លកអ ក។ 

ករធានារ៉បរ់ងរបស់េលកអ កជាមយួនឹងគេ្រមាង Health Net Cal MediConnect នឹងប  បេ់នៃថ ចុងេ្រកយ 

ៃនែខែដលេយងខ ុ ំទទួលបានសំេណ របស់េលកអ ក។ 

D. េតេធ ដូចេម ចេដម្បទីទួលបានេសវកម  Medicare និង MediCalដចេ់ដយែឡកពីគា  

្របសិនេបេលកអ កមនិចងចុ់ះេឈ ះេនក ុងគេ្រមាងេផ្សងេទៀតរបស់ Cal MediConnect បនា បពី់េលកអ កចកេចញពី 

Health Net Cal MediConnect េនាះេលកអ កនឹង្រត វ្រតឡបម់កទទួលេសវកម  Medicare និង MediCal របស់

េលកអ កវញិដចេ់ដយែឡកពីគា ។ 

D1. វធិីទទលួបានេសវកម  Medicare របស់េលកអ ក 

េលកអ កនឹងមានជេ្រមសមយួអំពីវធីិែដលេលកអ កទទួលបានអត ្របេយាជន ៍Medicare របស់េលកអ ក។ 

េលកអ កមានជេ្រមសបីយ៉ាង េដម្បទីទួលបានេសវកម  Medicare របស់េលកអ ក។ េដយេ្រជសេរ សនូវ

ជេ្រមសណាមយួ េលកអ កនឹងប  បស់មាជិកភាពរបស់េលកអ កេដយស ័យ្របវត ិេនក ុងគេ្រមាង 

Cal MediConnect របស់េយងខ ុ ំ។  



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 10៖ ករប  បស់មាជិកភាពរបស់េលកអ កេនក ុងគេ្រមាង 
Cal MediConnect 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 321 ? 

 

1. េលកអ កអចផា ស់ប ូរេទកន៖់ 

គេ្រមាងសុខភាពរបស់ Medicare 

(ដូចជាគេ្រមាង Medicare Advantage) 

ឬ្របសិនេបេលកអ កបំេពញបានតមលក ខណ 

ទមទរេដម្បមីានគុណសម្បត ិ្រគប្់រគាន ់

និងរស់ក ុងតំបនេ់សវកម  កម វធីិែថទជំនចស់ 

ជរ្រគប្់របេភទ (PACE) 

ខងេ្រកមេនះ គឺជាអ ីែដលេលកអ ក្រត វអនុវត តម៖ 

ទូរសព េទ Medicare តមរយៈេលខ 

1800MEDICARE (18006334227)  

24 េម៉ាងក ុងមយួៃថ  7 ៃថ ក ុងមយួសបា ហ៍។ អ ក

េ្រប្របាស់ TTY គួរទូរសព េទ 18774862048។ 

ស្រមាបសំ់ណួរអំពី PACE សូមទូរសព េទ  

1855921PACE(7223)។ 

្របសិនេបេលកអ ក្រត វករជំនួយ ឬពត័ម៌ានបែន ម៖  

• សូមទូរសព េទកនក់ម វធីិ្របឹក្សោ 

និងគា្ំរទេយាបល់អំពីករធានារ៉បរ់ងសុខភាព 

(HICAP) ៃនរដ  California តមរយៈេលខ 

18004340222 ចបពី់ៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក 

ពីេម៉ាង 8:00 ្រពឹក ដល់េម៉ាង 5:00 ល ច។ 

ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម ឬេដម្បែីស ងរក 

ករយិាល័យ HICAP ក ុងតំបនរ់បស់េលកអ ក 

សូមចូលេមលេគហទំពរ័ 

http://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/


េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 10៖ ករប  បស់មាជិកភាពរបស់េលកអ កេនក ុងគេ្រមាង 
Cal MediConnect 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 322 ? 

 

2. េលកអ កអចផា ស់ប ូរេទកន៖់ 

Original Medicare េដយមាន 

គេ្រមាងឱសថ្រត វករេវជ ប   Medicare 

ដចេ់ដយែឡក  

ខងេ្រកមេនះ គឺជាអ ីែដលេលកអ ក្រត វអនុវត តម ៖ 

ទូរសព េទ Medicare តមរយៈេលខ 

1800MEDICARE (18006334227)  

24 េម៉ាងក ុងមយួៃថ  7 ៃថ ក ុងមយួសបា ហ៍។ អ ក

េ្រប្របាស់ TTY គួរទូរសព េទ 18774862048។ 

្របសិនេបេលកអ ក្រត វករជំនួយ ឬពត័ម៌ាន

បែន ម៖  

• សូមទូរសព េទកនក់ម វធីិ្របឹក្សោ 

និងគា្ំរទេយាបល់អំពីករធានារ៉បរ់ងសុខភាព 

(HICAP) ៃនរដ  California តមរយៈេលខ 

18004340222 ចបពី់ៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក 

ពីេម៉ាង 8:00 ្រពឹក ដល់េម៉ាង 5:00 ល ច។ 

ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម ឬេដម្បែីស ងរក 

ករយិាល័យ HICAP ក ុងតំបនរ់បស់េលកអ ក 

សូមចូលេមលេគហទំពរ័ 

http://www.aging.ca.gov/HICAP/។ 

េលកអ កនឹង្រត វបានលុបេឈ ះេចញេដយស ័យ

្របវត ិពី Health Net Cal MediConnect េនេពល

ែដលករធានារ៉បរ់ង Original Medicare របស់

េលកអ កបានចបេ់ផ ម។ 

http://www.aging.ca.gov/HICAP/


េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 10៖ ករប  បស់មាជិកភាពរបស់េលកអ កេនក ុងគេ្រមាង 
Cal MediConnect 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 323 ? 

 

3. េលកអ កអចផា ស់ប ូរេទកន៖់ 

Original Medicare េដយគា នគេ្រមាង

ឱសថ្រត វករេវជ ប   Medicare ដច់

េដយែឡកមយួ 

កំណតស់មា ល់៖ ្របសិនេបេលកអ កផា ស់ប ូរេទ 

Original Medicare េហយមនិបានចុះេឈ ះ

េនក ុងគេ្រមាងឱសថ្រត វករេវជ ប   Medicare 

ដចេ់ដយែឡក េនាះ Medicare អចនឹងចុះ

េឈ ះេលកអ កេនក ុងគេ្រមាងឱសថ លុះ្រតែត

េលកអ ក្របាប ់Medicare ថា េលកអ កមនិចង់

ចូលរមួេនក ុងគេ្រមាងេនះ។  

េលកអ កគប្បបី ្ឈបក់រធានារ៉បរ់ងេលឱសថ

្រត វករេវជ ប   ែតក ុងករណីែដលេលកអ ក

មានករធានារ៉បរ់ងឱសថពី្របភពមយួេទៀត 

ដូចជានិេយាជក ឬសហជីពជាេដម។ ្របសិនេប
េលកអ កមានសំណួរ ថាេតេលកអ ក្រត វករករ

ធានារ៉បរ់ងែផ កឱសថឬអត ់សូមទូរសព េទ 

កនក់ម វធីិ្របឹក្សោ និងគា្ំរទេយាបល់អំពីករធានា 

រ៉បរ់ងសុខភាពៃនរដ  California (HICAP) 

តមរយៈេលខ 18004340222 

ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក ពីេម៉ាង 8:00 ្រពឹកដល់

េម៉ាង 5:00 ល ច។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម 

ឬេដម្បែីស ងរកករយិាល័យ HICAP 

េនក ុងតំបនរ់បស់េលកអ ក 

សូមចូលេមលេគហទំពរ័ែដលមានអសយដ ន 

http://www.aging.ca.gov/HICAP/។ 

ខងេ្រកមេនះ គឺជាអ ីែដលេលកអ ក្រត វអនុវត តម ៖ 

ទូរសព េទ Medicare តមរយៈេលខ 

1800MEDICARE (18006334227)  

24 េម៉ាងក ុងមយួៃថ  7 ៃថ ក ុងមយួសបា ហ៍។ អ ក

េ្រប្របាស់ TTY គួរទូរសព េទ 18774862048។ 

្របសិនេបេលកអ ក្រត វករជំនួយ ឬពត័ម៌ានបែន ម៖  

• សូមទូរសព េទកនក់ម វធីិ្របឹក្សោ 

និងគា្ំរទេយាបល់អំពីករធានារ៉បរ់ងសុខភាព 

(HICAP) ៃនរដ  California តមរយៈេលខ 

18004340222 ចបពី់ៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក 

ពីេម៉ាង 8:00 ្រពឹក ដល់េម៉ាង 5:00 ល ច។ 

ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម ឬេដម្បែីស ងរក 

ករយិាល័យ HICAP ក ុងតំបនរ់បស់េលកអ ក 

សូមចូលេមលេគហទំពរ័ 

http://www.aging.ca.gov/HICAP/។ 

េលកអ កនឹង្រត វបានលុបេឈ ះេចញេដយស ័យ

្របវត ិពី Health Net Cal MediConnect េនេពល

ែដលករធានារ៉បរ់ង Original Medicare របស់

េលកអ កបានចបេ់ផ ម។ 

http://www.aging.ca.gov/HICAP/
http://www.aging.ca.gov/HICAP/


េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 10៖ ករប  បស់មាជិកភាពរបស់េលកអ កេនក ុងគេ្រមាង 
Cal MediConnect 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 324 ? 

 

D2. រេបៀបេដម្បទីទួលបានេសវកម  MediCal របស់េលកអ ក 

្របសិនេបេលកអ កចកេចញពីគេ្រមាង Cal MediConnect របស់េលកអ ក េនាះេលកអ កនឹង្រត វបានចុះេឈ ះ 

ក ុងគេ្រមាងែថទសុំខភាពែដល្រគប្់រគងេដយ MediCal ៃនជេ្រមសរបស់េលកអ ក។ 

េសវកម  MediCal របស់េលកអ ករមួប  ូ លទងំេសវ និងករគា្ំរទរយៈេពលែវង និងករែថទសុំខភាពផ ូវចិត ។  

េនេពលេលកអ កសំុប  បជ់ាសមាជិកេនក ុងគេ្រមាង Cal MediConnect របស់េយងខ ុ ំ េលកអ កនឹង្រត វឲ្យ 

Health Care Options ដឹងពីគេ្រមាងែថរក្សោ MediCal ែដលេលកអ កចងចូ់លរមួ។ 

• សូមទូរសព េទែផ កជេ្រមសែថទសុំខភាពតមរយៈេលខ 18445807272 ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រកចបព់ី 

ពីេម៉ាង 8:00 ្រពឹកដល់េម៉ាង 6:00 ល ច។ អ កេ្រប្របាស់ TTY គួរទូរសព េទេលខ 18004307077។ 

្របាបពួ់កេគថាេលកអ កចងេ់ចញពីគេ្រមាង Health Net Cal MediConnect េហយមកចូលរមួក ុង 

គេ្រមាងែថទែំដល្រគប្់រគងេដយ MediCal វញិ។ ្របសិនេបេលកអ កមនិ្របាកដថា េលកអ កចងចូ់ល

រមួេនក ុងគេ្រមាងមយួណា េនាះពួកេគអច្របាបេ់លកអ កពីគេ្រមាងដៃទេទៀតែដលស ិតេនក ុងតំបន ់
េលកអ ក។ 

• េនេពលែដលេលកអ កប  បស់មាជិកភាពរបស់េលកអ កជាមយួគេ្រមាង Cal MediConnect របស់េយងខ ុ ំ 

េនាះេលកអ កនឹងទទួលបានបណ័ សមា ល់សមាជិកថ ីមយួ េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក ថ ីមយួ 

និងប  ីរយេឈ ះអ កផ ល់េសវែថទ ំ្រពមទងំឱសថស នថ ីមយួស្រមាបក់រធានារ៉បរ់ង MediCal របស់

េលកអ ក។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 10៖ ករប  បស់មាជិកភាពរបស់េលកអ កេនក ុងគេ្រមាង 
Cal MediConnect 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 325 ? 

 

E. បន ទទួលបានេនេសវេវជ ស ស និងឱសថរបស់េលកអ កតមរយៈគេ្រមាងពួកេយងខ ុ ំ  

រហូតដល់កតសមាជិកេលកអ ក្រត វបានប  ប ់

្របសិនេបេលកអ កចកេចញពី Health Net Cal MediConnect េនាះ វអចនឹង្រត វករេពលខ ះ មុនេពលែដល

សមាជិកភាពរបស់េលកអ កប  ប ់េហយករធានារ៉បរ់ង Medicare និង MediCal ថ ីរបស់េលកអ កចប់

េផ មដំេណ រករ។ សូមេមលទំពរ័ទី 233 ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម។ ក ុងអំឡុងេពលេនះ េលកអ កនឹងបន ទទួល

បានករែថទសុំខភាព និងឱសថេលកអ កតមរយៈគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ។ 

• េលកអ កគួរេ្រប្របាស់ឱសថស នក ុងបណា ញរបស់េយងខ ុ ំ េដម្បទីទួលបានករផ តផ់ ងឱ់សថតម

េវជ ប  េលកអ ក។ ជាទូេទ ឱសថ្រត វករេវជ ប  របស់េលកអ ក្រត វបានរ៉បរ់ង ែត

ក ុងករណីែដលវ្រត វបានផ តផ់ ងេ់នតមឱសថស នក ុងបណា ញែតប៉ុេណា ះ េដយរមួប  ូ ល

ទងំតមរយៈេសវកម ឱសថស នែដលប  ទិញតមរយៈៃ្របសណីយរ៍បស់េយងខ ុ ំផងែដរ។ 

• ្របសិនេបេលកអ កចូលស្រមាកក ុងមន ីរេពទ្យចំៃថ ែដលសមាជិកភាពរបស់េលកអ កផុតកំណត ់េនាះៃថ 

ស កេ់នក ុងមន ីរេពទ្យ ជាទូេទនឹង្រត វបានធានារ៉បរ់ងេដយគេ្រមាង Cal MediConnect របស់េយងខ ុ ំ 

រហូតដល់េពលែដលេលកអ ក្រត វបានអនុ  តឲ្យេចញពីមន ីរេពទ្យ។ ករណីេនះនឹងេកតមានេឡង េទះ

បីជាករធានារ៉បរ់ងសុខភាពថ ីរបស់េលកអ កចបេ់ផ ម មុនេពលែដលេលកអ កេចញពីមន ីរេពទ្យក៏

េដយ។ 

F. ស នភាពេផ្សងេទៀតេនេពលែដលសមាជិកភាពរបស់េលកអ កេនក ុងគេ្រមាង Cal 

MediConnect របស់េយងខ ុ ំប  ប។់ 

ខងេ្រកមេនះ គឺជាករណីេនេពលែដល Health Net Cal MediConnect ្រត វែតប  បស់មាជិកភាពរបស់េលកអ ក

េនក ុងគេ្រមាង៖ 

• ្របសិនេបមានករផា កនូវករធានារ៉បរ់ងៃន Medicare Part A និង Part B របស់េលកអ ក។ 

• ្របសិនេបេលកអ កែលងមានលក ណៈសម្បត ិ្រគប្់រគានស់្រមាបក់ម វធីិ MediCal តេទេទៀតេហយ។ 

គេ្រមាងេយងខ ុ ំ គឺស្រមាបេ់លកអ កែដលមានលក ណៈសម្បត ិ្រគប្់រគានស់្រមាបទ់ងំកម វធីិ Medicare 

និង MediCal។ រដ  California ឬ Medicare នឹងលុបេឈ ះរបស់េលកអ កេចញពីគេ្រមាង 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 10៖ ករប  បស់មាជិកភាពរបស់េលកអ កេនក ុងគេ្រមាង 
Cal MediConnect 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 326 ? 

 

Health Net Cal MediConnect េហយេលកអ កនឹងវលិ្រតឡបេ់ទកនគ់េ្រមាង Original Medicare 

វញិ។ ្របសិនេបេលកអ កទទួលបានជំនួយបែន មេដម្បបីងៃ់ថ ឱសថ្រត វករេវជ ប   Medicare Part D 

របស់េលកអ ក CMS នឹងចុះេឈ ះេលកអ កេដយស ័យ្របវត ិេទក ុងគេ្រមាងឱសថ្រត វករេវជ ប  របស់ 

Medicare។ ្របសិនេបេលកអ កេ្រកយមកេទៀតមានសិទ ិទទួលបានម ងេទៀតស្រមាប ់MediCal 

េហយចងចុ់ះេឈ ះេឡងវញិម ងេទៀតចូលក ុង Health Net Cal MediConnect េនាះេលកអ ក្រត វទូរ 
សព េទែផ កជេ្រមសែថទសុំខភាពតមរយៈេលខ 18445807272 ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក ពីេម៉ាង 8:00 

្រពឹកដល់េម៉ាង 5:00 ល ច។ អ កេ្រប្របាស់ TTY/TDD គួរទូរស័ព េទកនេ់លខ 18004307077។ 

សូម្របាបពួ់កេគថា េលកអ កចងចូ់លរមួម ងេទៀតក ុងគេ្រមាង Health Net Cal MediConnect។ 

• ្របសិនេបេលកអ កផា ស់ប ូរទីលំេនេទេ្រកតំបនេ់សវកម របស់េយងខ ុ ំ។  

• ្របសិនេបេលកអ កេនេ្រកតំបនេ់សវកម របស់េយងខ ុ ំក ុងរយៈេពលេលសពី្របាមំយួែខ។  

o ្របសិនេបេលកអ កផា ស់ប ូរទីលំេន ឬេធ ដំេណ ររយៈេពលយូរ េលកអ ក្រត វេហទូរស័ព េទ

កនេ់សវកម បេ្រមសមាជិកេដម្បែីស ងរកឲ្យេឃញថាេតទីកែន ងែដលេលកអ កផា ស់ប ូរទីលំេន ឬេធ 
ដំេណ រេទកនេ់នាះ ស ិតេនក ុងតំបនេ់សវកម របស់េយងខ ុ ំែដរឬេទ។ 

• ្របសិនេបេលកអ កចូលពន នាគារ ឬជាបគុ់កេដយសរបទេល សឧ្រកិដ ។ 

• ្របសិនេបេលកអ កកុហក ឬលកទុ់កពត័ម៌ានអំពីករធានារ៉បរ់ងេផ្សងេទៀតែដលេលកអ កមាន ចំេពះ

ឱសថ្រត វករេវជ ប  ។ 

• ្របសិនេបេលកអ កមនិែមនជាពលរដ អេមរកិ ឬមនិមានវត មានេដយ្រសបច្បោបេ់នក ុងសហរដ អេមរកិ។  

េលកអ ក្រត វែតជាពលរដ អេមរកិ ឬមានវត មានេដយ្រសបច្បោបេ់នក ុងសហរដ អេមរកិេដម្បកី យជាសមាជិកៃន 

គេ្រមាងេយងខ ុ ំ។ មណ លស្រមាបេ់សវកម  Medicare និង Medicaid នឹងជ្រមាបជូនដំណឹងដល់េយងខ ុ ំ 

្របសិនេបេលកអ កមនិមានលក ណៈ្រគប្់រគានេ់ដម្បបីន ស ិតេនជាសមាជិកេដយែផ កេលមូលដ នេនះ។ 

េយងខ ុ ំ្រត វែតលុបេឈ ះេលកអ កេចញ ្របសិនេបេលកអ កមនិបំេពញបាន្រគបត់មលក ខណ ទមទរត្រម វេនះ 

េទេនាះ។   



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 10៖ ករប  បស់មាជិកភាពរបស់េលកអ កេនក ុងគេ្រមាង 
Cal MediConnect 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 327 ? 

 

្របសិនេបេលកអ កែលងមានលក ណៈសម្បត ិ្រគប្់រគានស់្រមាបក់ម វធីិ MediCal ឬស នភាពេលកអ កបាន 

ផា ស់ប ូរែដលេធ ឲ្យេលកអ កែលងមានសិទ ិទទួលបាន Cal MediConnect តេទេទៀត េលកអ កអចនឹងបន  

ទទួលបានអត ្របេយាជនេ៍លកអ កពី Health Net Cal MediConnect ស្រមាបរ់យៈកលពីរែខបែន មេទៀត។ 

េពលេវលបែន មេនះនឹងអនុ  តេលកអ កឲ្យែកត្រម វពត័ម៌ានអំពីភាពមានសិទ ិទទួលបានរបស់េលកអ ក្របសិនេប 

េជឿជាកថ់ាេលកអ កេនែតមានសិទ ិស័ក ិសមដែដល។ េលកអ កនឹងទទួលបានលិខិតពីេយងខ ុ ំអំពីករផា ស់ 

ប ូរេនេលភាពមានសិទ ិស័ក ិសមរបស់េលកអ កេដយមានករែណនាេំដម្បែីកត្រម វពត័ម៌ានពីភាពមានសិទ ិ 

ស័ក ិសមរបស់េលកអ ក។   

• េដម្បសី ិតេនជាសមាជិកៃន Health Net Cal MediConnect េលកអ ក្រត វែតមានលក ណៈសម្បត ិ្រគប ់

្រគានម់ ងេទៀតេន្រតឹមៃថ ចុងេ្រកយៃនរយៈេពលពីរែខេនាះ។ 

• េបេលកអ កមនិមានលក ណៈសម្បត ិ្រគប្់រគានេ់ន្រតឹមចុងប  បៃ់នរយៈេពលពីរែខេនាះេទ 

េលកអ កនឹង្រត វបានេគលុបេឈ ះេចញពី Health Net Cal MediConnect។  

ក ុងករណីែដលេយងខ ុ ំទទួលបានករអនុ  តជាមុនពី Medicare និង MediCal េយងខ ុ ំកអ៏ចឲ្យេលកអ កចកេចញ

ពីគេ្រមាងេយងខ ុ ំស្រមាបមូ់លេហតុមយួចំនួនដូចខងេ្រកម៖ 

• ្របសិនេបេលកអ កមានេចតនាផ ល់ពត័ម៌ានមនិពិត េនេពលែដលេលកអ កចុះេឈ ះចូលក ុងគេ្រមាងរបស់

េយងខ ុ ំ េហយពត័ម៌ានែដលេលកអ កបានផ ល់ជូនេនាះ បះ៉ពល់ដល់សិទ ទទួលបានរបស់េលកអ កេនក ុង

គេ្រមាងេយងខ ុ ំ។ 

• ្របសិនេបេលកអ កេនែតបន ្រប្រពឹត ឥរយិាបថែដលរខំន និងេធ ឲ្យពិបាកដល់េយងខ ុ ំក ុងករផ ល់ករែថទំ

េវជ ស ស ស្រមាបេ់លកអ ក និងសមាជិកេផ្សងេទៀតេនក ុងគេ្រមាងេយងខ ុ ំ។ 

• ្របសិនេបេលកអ កបេណា យឲ្យអ កណាមា កេ់ទៀតេ្រប្របាស់បណ័ សមា ល់សមាជិករបស់េលកអ កេដម្បទីទួល

បានករែថទេំវជ ស ស ។ 

o ្របសិនេបេយងខ ុ ំប  បស់មាជិកភាពរបស់េលកអ ក េដយសរមូលេហតុេនះ Medicare 

អចនឹងឲ្យអគ អធិករកិច េធ ករេសុបអេង តេទេលករណីរបស់េលកអ ក។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 10៖ ករប  បស់មាជិកភាពរបស់េលកអ កេនក ុងគេ្រមាង 
Cal MediConnect 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 328 ? 

 

G. វធិាន្របឆាងំនឹងករសំុឲ្យេលកអ កេចញពីគេ្រមាង Cal MediConnect 

របស់េយងេដយសរេហតុផលែដលពកព់ន័ នឹងសុខភាពណាមយួ 

្របសិនេបអ កមានអរម ណ៍ថា េលកអ ក្រត វបានេស សំុឲ្យចកេចញពីគេ្រមាងេយងខ ុ ំ េដយសរមូលេហតុទកទ់ង

នឹងសុខភាព េនាះេលកអ កគួរទូរសព េទកន ់Medicare តមរយៈេលខ 1800MEDICARE 

(18006334227)។ អ កេ្រប្របាស់ TTY គួរទូរស័ព េទកនេ់លខ 18774862048។  េលកអ កអចេហ 

ទូរស័ព បាន 24 េម៉ាងក ុងមយួៃថ  និង 7 ៃថ ក ុងមយួសបា ហ៍។  

េលកអ កគួរទូរស័ព េទកនក់ម វធីិ Cal MediConnect Ombuds តមរយៈេលខ 18555013077  

ចបពី់ៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក ពីេម៉ាង 9:00 ្រពឹក ដល់េម៉ាង 5:00 ល ច។ អ កេ្រប្របាស់ TTY គួរទូរស័ព េទកនេ់លខ 

18558477914។ 

H. េលកអ កមានសិទ ិក ុងករេធ បណ ឹ ង្របសិនេបេយងខ ុ ំប  បភ់ាពជាសមាជិករបស់េលក 

អ កពីគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ 

្របសិនេបេយងខ ុ ំប  បស់មាជិកភាពរបស់េលកអ កេនក ុងគេ្រមាង Cal MediConnect របស់េយងខ ុ ំ, េយងខ ុ ំ្រត វែត

្របាបេ់លកអ កពីមូលេហតុនានារបស់េយងខ ុ ំជាលយលក ណ៍អក្សរស្រមាបក់រប  បស់មាជិកភាពេលកអ ក។ 

េយងខ ុ ំក្៏រត វពន្យល់ផងែដរពីរេបៀបែដលេលកអ កអចដកព់ក្យបណ ឹ ងសរទុក  ឬពក្យបណ ឹ ងតវ៉ អំពីករសេ្រមច

របស់េយងខ ុ ំក ុងករប  បស់មាជិកភាពេលកអ ក។ េលកអ កកអ៏ចេមលជំពូកទី 9 ផងែដរ ស្រមាបព់ត័ម៌ានស ី
ពីរេបៀបដកព់ក្យបណ ឹ ង។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 10៖ ករប  បស់មាជិកភាពរបស់េលកអ កេនក ុងគេ្រមាង 
Cal MediConnect 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 329 ? 

 

I. រេបៀបេដម្បទីទួលបានពត័ម៌ានបែន មអំពីករប  បស់មាជិកភាពៃនគេ្រមាងរបស់េលកអ ក 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ ឬចងប់ានពត័ម៌ានបែន មអំពីេពលែដលេយងខ ុ ំអចប  បស់មាជិកភាពរបស់

េលកអ កេនាះ េលកអ កអច៖ 

• ទូរស័ព មកកនែ់ផ កេសវបេ្រមសមាជិករបស់េយងខ ុ ំតមរយៈេលខ 18554643571 (TTY: 711) 

ចបពី់េម៉ាង 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 គឺឥតគិតៃថ ។  

• សូមទូរសព េទែផ កជេ្រមសែថទសុំខភាពតមរយៈេលខ 18445807272 ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រកចបព់ី  

ពីេម៉ាង 8:00 ្រពឹកដល់េម៉ាង 6:00 ល ច។ អ កេ្រប្របាស់ TTY គួរទូរសព េទេលខ 18004307077។   

• សូមទូរសព េទកនក់ម វធីិ្របឹក្សោ និងគា្ំរទេយាបល់អំពីករធានារ៉បរ់ងសុខភាព (HICAP) ៃនរដ  

California តមរយៈេលខ 18004340222 ចបពី់ៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក ពីេម៉ាង 8:00 ្រពឹក ដល់េម៉ាង 

5:00 ល ច។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម ឬេដម្បែីស ងរកករយិាល័យ HICAP ក ុងតំបនរ់បស់េលកអ ក សូម

ចូលេមលេគហទំពរ័ http://www.aging.ca.gov/HICAP/។ 

• ទូរស័ព េទកនក់ម វធីិ Cal MediConnect Ombuds តមរយៈេលខ 18555013077 ចបពី់ៃថ ចន 

ដល់ៃថ សុ្រក ពីេម៉ាង 9:00 ្រពឹក ដល់េម៉ាង 5:00 ល ច។ អ កេ្រប្របាស់ TTY គួរេហេទកនេ់លខ 

18558477914។  

• សូមទូរស័ព េទកន ់Medicare តមរយៈេលខ 1800MEDICARE (18006334227),  
24 េម៉ាងក ុងមយួៃថ  7 ៃថ ក ុងមយួសបា ហ៍។ អ កេ្រប្របាស់ TTY គួរេហេទកនេ់លខ 

18774862048។ 

http://www.aging.ca.gov/HICAP/


េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 330 ? 

 

ជំពូកទី 11 ៖ ករជូនដណឹំងតមផ វច្បោប ់ូ

េសចក ីេផ ម 

ជំពូកេនះរមួមានេន ផ ូវច្បោបែ់ដល្រត វអនុវត ចំេពះភាពជាសមាជិករបស់េលកអ កេនក ុង 

Health Net Cal MediConnect។ ពក្យគន ឹះ និងនិយមនយ័របស់ពក្យទងំេនះ េលចេឡងតមលំដបអ់ក្សរ្រកម 

េនក ុងជំពូកចុងេ្រកយៃនេសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក។ 

តរងមាតក ិ
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េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 11៖ ករជូនដំណឹងតមផ ូវច្បោប ់

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 331 ? 

 

A.  េសចក ីជូនដំណឹងអំពីច្បោបន់ានា 

ច្បោបជ់ាេ្រចនអនុវត ចំេពះេសៀវេភែណនាសំមាជិកេនះ។ ច្បោបទ់ងំេនះ អចនឹងបះ៉ពល់ដល់សិទ ិ និង

ករទទួលខុស្រត វរបស់េលកអ ក េទះបីជាច្បោបទ់ងំេនះ មនិ្រត វបានប  ូ ល ឬពន្យល់េនក ុងេសៀវេភែណនាេំនះ 

កេ៏ដយ។ ច្បោបចំ់បងៗែដលអនុវត េនក ុងេសៀវេភែណនាេំនះ គឺជាច្បោបស់ហពន័ អំពីកម វធីិ Medicare និង 

MediCal។ ច្បោបរ់ដ  និងសហពន័ េផ្សងេទៀតអចនឹងអនុវត ផងែដរ។ 

B. េសចក ីជូនដំណឹងអំពីករមនិេរ សេអង 

រល់្រក មហុ៊ន ឬទីភា កង់រែដលេធ ករជាមយួ Medicare និង MediCal ្រត វែតេគារពតមច្បោបែ់ដលករពរេលក 

អ កពីករេរ សេអង ឬករ្រប្រពឹត ិមនិយុត ិធមម៌កេលខ ួន េយងខ ុ ំមនិេរ សេអង ឬ្រប្រពឹត ចំេពះេលកអ កេដយខុសពីេគ 

េដយសរែតអយុ បទពិេសធនក៍ ុងករទមទរសំណង ពណ៌សម្បរុ ជនជាតិ ភស ុតងែដលបង ញពីភាពអចធានា 

រ៉បរ់ងបាន េយនឌរ័ ពត័ម៌ានេសេនទិច ទីតងំភូមសិ ស េនក ុងតំបនេ់សវកម  ស នភាពសុខភាព ្របវត ិេវជ ស ស  

ពិករភាពផ ូវកយ ឬផ ូវសតិប   េដមកំេណ ត ពូជអម្បរូ សសនា ឬេភទេឡយ។  

្របសិនេបេលកអ ក្រត វករពត័ម៌ានបែន ម ឬមានក ីកង ល់អំពីករេរ សេអង ឬករ្រប្រពឹត ិចំេពះខ ួនេដយអយុត ិធម៖៌ 

• សូមទូរសព មក្រកសួងេសវសុខភបិាល និងេសវមនុស្សជាតិតមរយៈេលខ 18003681019។ 

អ កេ្រប្របាស់ TTY អចទូរស័ព េទេលខ 18005377697។ េលកអ កកអ៏ចចូលេទកនេ់គហទំពរ័ 

ែដលមានអសយដ ន http://www.hhs.gov/ocr ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន មផងែដរ។ 

• សូមទូរស័ព េទកនក់រយិាល័យសិទ ិសីុវលិ។ ករយិាល័យស្រមាបសិ់ទ ិសីុវលិរបស់្រកសួងេសវសុខភាព 

និងមនុស្ស 90 7th Street, Suite 4100 San Francisco, CA 94103 េលខទូរស័ព  18003681019 

ទូរសរ 12026193818 TDD 18005377697 

្របសិនេបេលកអ កមានពិករភាព និង្រត វករជំនួយេដម្បអីចចូលេទេ្របេសវកម ែថទសុំខភាព ឬអ កផ ល់េសវ  

សូមទូរស័ព មកកនេ់សវបេ្រមសមាជិក។ ្របសិនេបេលកអ កមានបណ ឹ ងតវ៉ ដូចជា ប  ជាមយួករទទួលបាន

រេទះរញុ េនាះេសវបេ្រមសមាជិកអចជួយ បាន។ 

http://www.hhs.gov/ocr


េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 11៖ ករជូនដំណឹងតមផ ូវច្បោប ់

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 332 ? 

 

េសចក ីជូនដំណឹងស ីពីករមនិមានករេរ សេអងចំេពះសុខភាព Net Cal MediConnect  

Health Net Community Solutions, Inc. (គេ្រមាង Health Net Cal MediConnect Plan (គេ្រមាង 

MedicareMedicaid)) េគារពេទតមច្បោបសិ់ទ ិសីុវលិសហពន ែដលអចអនុវត បាន និងមនិេធ ករេរ សេអង

េដយែផ កេលពូជសសន ៍ពណ៌សម្បរុ េដមកំេណ តជាតិ អយុ ពិករភាព ឬេភទេឡយ។ គេ្រមាង 

Health Net Cal MediConnect មនិផាតេ់ចលមនុស្ស ឬ្រប្រពឹត ចំេពះពួកេគខុសៗគា េដយសរែតពូជសសន ៍

ពណ៌សម្បរុ េដមកំេណ តជាតិ អយុ ពិករភាព ឬេភទ។  

Health Net Cal MediConnect ៖  

• ផ ល់ជំនួយ និងេសវេដយឥតគិតៃថ ដល់ជនពិករេដម្បេីធ ករ្របា្រស័យទកទ់ងជាមយួេយងខ ុ ំ្របកបេដយ

្របសិទ ិភាព ដូចជាផ ល់អ កបកែ្របភាសស  ែដលមានសមត ភាព្រគប្់រគាន ់និងពត័ម៌ានជាលយលក ណ៍

អក្សរជាទ្រមងេ់ផ្សងេទៀត (អក្សរេបាះពុម ធំៗ ទ្រមងេ់អឡិច្រត និកែដលអចចូលេ្របបាន និងទ្រមងេ់ផ្សងេទៀត)។  

• ផ ល់ជូនេសវកម ែផ កភាសេដយឥតគិតៃថ ដល់អ កេ្រប្របាស់ភាសេដមកំេណ តមនិែមនជាភាសអងេ់គ ស 

ដូចជាផ ល់ជូនអ កបកែ្របែដលមានគុណសម្បត ិ្រគប្់រគាន ់និងពត័ម៌ានែដលសរេសរជាភាសេផ្សងេទៀត។  

្របសិនេបេលកអ ក្រត វករេសវកម ទងំេនះ សូមទកទ់ងេទមជ្ឈមណ លស្រមាបទំ់នាកទំ់នងអតិថិជនរបស់ 

Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 18554643571 (Los Angeles) 18554643572 

(San Diego) (TTY: 711) ចបពី់ ចបពី់េម៉ាង 8 ដល់ 8 យប ់ពីៃថ ចន័ ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 

េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 

អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។  

េបេលកអ កេជឿថា គេ្រមាង Health Net Cal MediConnect មនិបានផ ល់េសវកម ទងំេនះ ឬេរ សេអងក ុងលក ណៈ

េផ្សងេទៀតេដយែផ កេលពូជសសន ៍ពណ៌សម្បរុ េដមកំេណ តជាតិ អយុ ពិករភាព ឬេភទ េលកអ កអចដក់

បណ ឹ ងសរទុក តមរយៈករេហទូរស័ព េទកនេ់លខខងេលេហយ្របាប់េ់គថា េលកអ ក្រត វករជំនួយក ុងករ 

េរៀបចំពក្យបណ ឹ ងសរទុក  មជ្ឈមណ លទំនាកទំ់នងអតិថិជនៃនគេ្រមាង Health Net Cal MediConnect 

មានេពលេវលជួយ េលកអ កជានិច ។  

េលកអ កកអ៏ចដកព់ក្យបណ ឹ ងសិទ ិសីុវលិផងែដរជាមយួនឹងនាយកដ នេសវកម សុខភបិាល និងមនុស្សរបស់សហ 

រដ អេមរកិ ករយិាល័យស្រមាបសិ់ទ ិសីុវលិជាលក ណៈេអឡិច្រត និចតមរយៈេគហទំពរ័ពក្យបណ ឹ ងករយិាល័យ 

ស្រមាបសិ់ទ ិសីុវលិែដលអចរកបានេនអសយដ ន https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf ឬ 

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf


េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 11៖ ករជូនដំណឹងតមផ ូវច្បោប ់

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 333 ? 

 

េដយករេផ សរ ឬេហទូរស័ព តមរយៈេលខ៖ ្រកសួងសុខភបិាល និងេសវកម មនុស្សៃនសហរដ 

អេមរកិតមអសយដ ន 200 Independence Avenue SW., Room 509F, HHH Building, Washington, 

DC 20201, 18003681019, (TDD: 18005377697)។  

 

ពក្យបណ ឹ ងមានេនេលេគហទំពរ័៖ http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html។ 

C. េសចក ីជូនដំណឹងអំពី Medicare ជាអ កបង្់របាកទី់ពីរ និង MediCal 

ជាអ កបង្់របាកចុ់ងេ្រកយ 

ជួនកល នរណាមា កេ់ផ្សង្រត វែតបង្់របាកមុ់ន ស្រមាបេ់សវកម នានាែដលេយងខ ុ ំផ ល់ជូនេលកអ ក។ ឧទហរណ៍ 

្របសិនេបេលកអ កស ិតេនក ុងឧប្បត ិេហតុរថយន  ឬ្របសិនេបេលកអ កមានរបសួេនកែន ងេធ ករ ករធានារ៉បរ់ង 

ឬសំណងបុគ លិក្រត វែតបង្់របាកមុ់ន។ 

េយងខ ុ ំមានសិទ ិ និងករទទួលខុស្រត វក ុងករ្របមូល្របាកស់្រមាបេ់សវ Medicare ែដលមានកររ៉បរ់ង ែដល 

Medicare មនិែមនជាអ កបងដ់ំបូង។  

កម វធីិ Cal MediConnect អនុវត តមច្បោប ់និងបទប  ត ិរដ  និងសហពន័ ែដលទកទ់ងនឹងករទទួលខុស្រត វ 

តមផ ូវច្បោបរ់បស់ភាគីទីបី ស្រមាបេ់សវែថទសុំខភាព ដល់សមាជិក។ េយងខ ុ ំនឹងចតវ់ធិានករសម្រសបទងំឡាយ

េដម្បធីានាថា កម វធីិ MediCal គឺជាអ កបង្់របាកចុ់ងេ្រកយ។ 

D. ករទទួលខុស្រត វរបស់ភាគីទីបី 

Health Net នឹងមនិេធ ករទមទណាេដម្បទីញយកមកវញិនូវតៃម ៃនេសវកម ែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ងែដល្រត វ 

បានផ ល់ជូនេទឲ្យសមាជិកេនេពល ែដលករទសំណង្រតលបម់កវញិែបបេនាះេកតពីសកម ភាពែដលទកទ់ង 

នឹងករទទួលខុស្រត វចំេពះករ្រប្រពឹត ខុសរបស់ភាគីទីបី ឬករធានារ៉បរ់ងទំនួលខុស្រត វេលអ ករងរបសួ 

រមួមាន្របាកសំ់ណងេ្រគាះថា កក់រងរស្រមាបបុ់គ លិកនិងករធានារ៉បរ់ងេទេលអ កេបកយានយន ែដលមនិមាន 

ធានារ៉បរ់ង។ ប៉ុែន  Health Net នឹងជូនដំណឹងេទ DHCS អំពីករណីែដល េកតេឡងែបបេនះ េហយនឹងជួយ  DHCS 

ក ុងករអនុវត នសិ៍ទ ិរបស់រដ  ក ុងករទទួលបានសំណងពីករទូទតៃ់ថ ចំណាយែបបេនះ។ សមាជិកមានកតព កិច ជួយ  

Health Net និង DHCS េនក ុងេរឿងេនះ។ 

http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html


េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជកិ Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 11៖ ករជូនដំណឹងតមផ ូវច្បោប ់

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 334 ? 

 

E. អ កចុះកិច សន្យោឯករជ្យ 

ទំនាកទំ់នងរវង Health Net Cal MediConnect និងអ កផ ល់េសវែថទកំ ុងបណា ញនីមយួៗ គឺជាទំនាកទំ់នងចុះកិច 

សន្យោឯករជ្យ។ អ កផ ល់េសវែថទែំដលបានចូលរមួមនិែមនជានិេយាជិត ឬភា កង់ររបស់ Health Net េហយ 

Health Net និងនិេយាជិតណាមយួរបស់ Health Net មនិែមនជានិេយាជិត ឬភា កង់ររបស់អ កផ ល់េសវែថទែំដល 

បានចូលរមួ។ គា នករណីណាមយួែដល Health Net ្រត វរ៉បរ់ងេលករេធ ស្របែហស ករ្រប្រពឹត ខុស ឬករមនិរប ់

ប  ូ លអ កចូលរមួ ឬអ កផ ល់េសវែថទសុំខភាពេផ្សងេទៀត។ ្រគ េពទ្យែដលបានចូលរមួ មនិែមន Health Net 

េនាះេឡយ ែដល្រត វរក្សោទំនាកទំ់នងរវង្រគ េពទ្យ និងអ កជំងឺ ជាមយួសមាជិក។ Health Net មនិែមនជាអ កផ ល់ 

េសវែថទេំឡយ។ 

F. ករលួចបន ំគេ្រមាងែថទសុំខភាព 

ករលួចបន ំគេ្រមាងែថទសុំខភាព ្រត វបានកំណតថ់ាជាករឆេបាក ឬែថ ងេបាក្របាស់េដយអ កផ ល់េសវែថទ ំ

សមាជិក និេយាជក ឬបុគ លណាមយួែដលបន ំេធ ជាពួកេគ។ វជាបទឧ្រកិដ ែដលអចយកមកកតេ់ទសបាន។ 

បុគ លណាមយួែដលចូលរមួេដយឆន ះ ឬេដយេចតនាេនក ុងសកម ភាព ែដលប៉ុនបង៉ឆេបាកគេ្រមាងែថទសុំខភាព 

តមរយៈករដកព់ក្យទមទរែដលមានេសចក ីរយករណ៍មនិពិត ឬេបាក្របាស់គឺ មានេទសពីករបន ំករធានារ៉បរ់ង។ 

្របសិនេបេលកអ កបារម អំពីករគិត្របាកណ់ាមយួ ែដលមានេនក ុងវកិ យប្រត ឬែបបបទពន្យល់ពីអត ្របេយាជន ៍

ឬ្របសិនេបេលកអ កដឹង ឬសង្សយ័ពីសកម ភាពខុសច្បោបណ់ាមយួ សូមទូរស័ព មកែខ្សទូរស័ព ៃនករលួចបន ំរបស់ 

គេ្រមាងេយងខ ុ ំេដយឥតគិតៃថ  តមរយៈេលខ 18009773565។ ែខ្សទូរស័ព ៃនករលួចបន ំ្របតិបត ិករ 24 េម៉ាង 

ក ុងមយួៃថ  ្របាពីំរៃថ ក ុងមយួសបា ហ៍។ រល់ករេហទូរស័ព នឹងរក្សោជាករសមា តបំ់ផុត។ 

G. ស នភាពហួសពីករ្រគប្់រគងរបស់ Health Net Cal MediConnect 

ក ុងវសិលភាពែដលមានេ្រគាះមហន រយធម ជាតិ ឬកលៈេទសៈ្រគាអសន ែដលមន ីរព្យបាល ឬបុគ លិករបស់ 

Health Net មនិមានលទ ភាពក ុងករផ ល់ឬេរៀបចំេសវកម  ឬអត ្របេយាជនន៍ានាែដលស ិតេនេ្រកមេសៀវេភែណនា ំ

សមាជិកេនះបាន េនាះកតព កិច របស់ Health Net េដម្បផី ល់នូវេសវកម  ឬអត ្របេយាជនែ៍បបេនះនឹង្រត វបានកំណត ់

េទតមត្រម វករែដលថា Health Net េធ កិច ្របឹងែ្របងយ៉ាងេស ះ្រតងក់ ុងករផ ល់ ឬេរៀបចំឲ្យមានករផ ល់េសវកម  

ឬអត ្របេយាជនទ៍ងំេនាះ េនក ុងកែន ងែដលអចរកបានបច ុប្បន ដូចជាមន ីរព្យោបាល ឬបុគ លិករបស់ខ ួន។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 11៖ ករជូនដំណឹងតមផ ូវច្បោប ់

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 335 ? 

 

H. ករជូនដំណឹងពីករអនុវត នឯ៍កជនភាព  

េសចក ីជូនដំណឹងេនះ េរៀបរបពី់រេបៀបែដលពត័ម៌ានេវជ ស ស  អំពីរបូេលកអ កអចនឹង្រត វបានេ្រប្របាស់និងេបកទមា យ 

និងពីរេបៀបែដលេលកអ កអចចូលេទេមលពត័ម៌ានេនះ។ 

សូមពិនិត្យេឡងវញិ េឡងវញិេដយ្រប ង្របយត័ ។     មាន្របសិទ ភាព08.14.2017 

 

ករណីយកិច របស់អង ភាពេ្រកមករធានារ៉បរ់ង៖ 

Net Health** (្រត វបានេហថា «េយងខ ុ ំ» ឬ «គេ្រមាង») គឺជាអង ភាពេ្រកមករធានារ៉បរ់ង ដូចែដលបានកំណត ់

និង្រគប្់រគងេនេ្រកមច្បោបស់ ីពីគណេនយ្យភាព និងករធានារ៉បរ់ងសុខភាពចល័ត ឆា  ំ1996 (HIPAA)។  

Health Net ្រត វបានត្រម វេដយច្បោបឲ់្យរក្សោឯកជនភាពៃនពត័ម៌ានសុខភាពេ្រកមករករពរ (PHI) របស់េលក 

អ កផ ល់ជូនេលកអ កនូវេសចក ីជូនដំណឹងអំពីករណីយកិច តមផ ូវច្បោបរ់បស់េយងខ ុ ំ និងករអនុវត នឯ៍កជនភាពែដល 

ទកទ់ងនឹងពត័ម៌ាន PHI របស់េលកអ ក ្រត វេគារពតមលក ខណ ៃនេសចក ីជូនដំណឹងែដលបច ុប្បន ចូលជាធរមាន 

េហយជូនដំណឹងដល់េលកអ កក ុងករណីមានកររេំលភេលពត័ម៌ាន PHI របស់េលកអ ក។  PHI គឺជាពត័ម៌ានអំពី 

េលកអ ក ែដលរមួមាន ពត័ម៌ាន្របជាស ស  ែដល្រត វបានេ្រប្របាស់យ៉ាងសមេហតុផល េដម្បកំីណត់

អត ស  ណេលកអ ក េហយទកទ់ងនឹងអករ ឬសុខភាពផ ូវចិត  ឬរងកយនាេពលអនាគត បច ុប្បន  

និងអតីតកលរបស់េលកអ ក ករផ ល់ករែថទសុំខភាពជូនេលកអ ក ឬករបង្់របាកស់្រមាបក់រែថទេំនាះ។   

េសចក ីជូនដំណឹងេនះេរៀបរបអំ់ពីរេបៀបែដលេយងខ ុ ំអចេ្រប្របាស់ និងបេ  ញពត័ម៌ាន PHI របស់េលកអ ក។  

វកព៏ណ៌នាអំពីសិទ ិរបស់េលកអ កក ុងករចូលេមល ែកត្រម វ និង្រគប្់រគងពត័ម៌ាន PHI របស់េលកអ ក 

និងរេបៀបអនុវត នសិ៍ទ ិទងំេនាះផងែដរ។  ករេ្រប្របាស់ និងករបេ  ញពត័ម៌ានទងំអស់េផ្សងេទៀតអំពីពត័ម៌ាន PHI 

របស់េលកអ កមនិ្រត វបានេរៀបរបេ់នក ុងេសចក ីជូនដំណឹងេទ េហយនឹង្រត វេធ េឡងេដយមានករអនុ  តជា 

លយលក ណ៍អក្សរពីេលកអ ក។ 

** េសចក ីជូនដំណឹងពីករ្របតិបត ិេនះអនុវត ចំេពះអ កចុះេឈ ះេនក ុងអង ភាពសុខភាពទងំឡាយខងេ្រកម៖  

Health Net of California, Inc. , Health Net Community Solutions, Inc. , Health Net Health Plan of 

Oregon, Inc. , Managed Health Network, LLC និង Health Net Life Insurance Company 

ែដលជាសខរបស់ Health Net, LLC និង Centene Corporation។ Health Net គឺជាពណិជ ស  េសវកម 

ែដលបានចុះប  ីេដយ Health Net, LLC។ រល់ស កស  ពណិជ កម / េសវកម ែដល្រត វបានកំណតេ់ផ្សង 

េទៀតគឺជា្រទព្យសម្បត ិរបស់្រក មហុ៊នពួកេគេរៀងៗខ ួន។ រក្សោសិទ ិ្រគបយ៉់ាង។ 04/06/2018 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 11៖ ករជូនដំណឹងតមផ ូវច្បោប ់

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 336 ? 

 

Health Net រក្សោសិទ ិផា ស់ប ូរេសចក ីជូនដំណឹងេនះ។ េយងខ ុ ំរក្សោសិទ ិក ុងករ្រត តពិនិត្យេឡងវញិឬផា ស់ប ូរេសចក ីជូន 

ដំណឹងែដលមាន្របសិទ ភាពស្រមាប ់PHI របស់អ កែដលេយងខ ុ ំមានរចួេហយកដូ៏ចជា PHI ណាមយួរបស់អ កែដល

េយងខ ុ ំទទួលបាននាេពលអនាគត។ Health Net នឹងេធ ករពិនិត្យែកស្រម លេឡងវញិនិងែចកចយ

យ៉ាងរហ័សនូវេសចក ីជូនដំណឹងេនះេនេពលណាែដលមានករផា ស់ប ូរែផ កខ ឹមសរឯកសរដូចខងេ្រកម៖ 

o ករេ្រប្របាស់និងករេបកទមា យពត័ម៌ាន 

o សិទ ិរបស់េលកអ ក 

o កតព កិច ផ ូវច្បោបរ់បស់េយងខ ុ ំ 

o ករអនុវត នសិ៍ទ ិឯកជនេផ្សងេទៀតែដលបានប  កេ់នក ុងេសចក ីជូនដំណឹងេនះ 

 

េយងខ ុ ំនឹងេធ ករផ្សព ផ្សោយេសចក ីជូនដំណឹងែដលបានែកស្រម លេនះ េនេលេសៀវេភែណនារំបស់សមាជិក។  

 

ករករពរជាលក ណៈៃផ ក ុងៃនករបេ  ញពត័ម៌ាន PHI ផា ល់មាត ់ជាលយលក ណ៍អក្សរ ឬេអឡិច្រត និក៖ 

Health Net ករពរពត័ម៌ាន PHI របស់េលកអ ក។ េយងខ ុ ំមាននីតិវធីិឯកជនភាព និងសន ិសុខ េដម្បជួីយ េលកអ ក។ 

ទងំេនះគឺជាវធីិមយួចំនួនែដលេយងខ ុ ំករពរពត័ម៌ាន PHI របស់េលកអ ក។ 

• េយងខ ុ ំបណ ុ ះបណា លបុគ លិករបស់េយងខ ុ ំឲ្យអនុវត នត៍មនីតិវធីិឯកជនភាព និងសន ិសុខទងំេនះ។ 

• េយងខ ុ ំត្រម វឲ្យៃដគូរអជីវកម របស់េយងខ ុ ំអនុវត ត៍តមនីតិវធីិឯកជនភាព និងសន ិសុខទងំេនះ។ 

េយងខ ុ ំរក្សោករយិាល័យរបស់េយងខ ុ ំឲ្យមានសុវត ិភាព។ 

• េយងខ ុ ំនិយាយអំពីពត័ម៌ាន PHI របស់េលកអ កស្រមាបែ់តេហតុផលអជីវកម ជាមយួមនុស្សែដល

្រត វករដឹងែតប៉ុេណា ះ។ 

• េយងខ ុ ំរក្សោពត័ម៌ាន PHI របស់េលកអ កឲ្យមានសុវត ិភាព េនេពលេយងខ ុ ំេផ ពត័ម៌ានេនះ 

ឬរក្សោទុកពត័ម៌ានេនះជាទ្រមងេ់អឡិច្រត និក។ 

• េយងខ ុ ំេ្របបេច កវទិ្យោ េដម្បកីរពរកំុឲ្យមនុស្សែដលមនិ្រតឹម្រត វចូលេ្របពត័ម៌ាន PHI របស់េលកអ ក។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 11៖ ករជូនដំណឹងតមផ ូវច្បោប ់

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 337 ? 

 

ករេ្រប្របាស់ និងករបេ  ញពត័ម៌ាន PHI របស់េលកអ កេដយមានករអនុ  ត៖ 

ខងេ្រកមេនះគឺជាប  ីែដលេរៀបរបព់ីរេបៀបែដលេយងខ ុ ំអចេ្រប្របាស់ ឬបេ  ញពត័ម៌ាន PHI របស់េលកអ កេដយ 

គា នករយល់្រពម ឬករអនុ  តពីេលកអ ក៖ 

• ករព្យោបាល  េយងខ ុ ំអចេ្រប្របាស់ ឬបេ  ញពត័ម៌ាន PHI របស់េលកអ កេទឲ្យ្រគ េពទ្យ ឬអ កផ ល់េសវ 

ែថទែំថទសុំខភាពេផ្សងេទៀតែដលផ ល់ករព្យោបាលដល់េលកអ កេដម្បសី្រមបស្រម លករព្យោបាលរបស់េល

កអ កក ុងចំេណាមអ កផ ល់េសវែថទ ំឬេដម្បជួីយ េយងខ ុ ំក ុងករសេ្រមចចិត អំពីករអនុ  តជាមុនទកទ់ងនឹង 

អត ្របេយាជនរ៍បស់េលកអ ក។  

• ករទូទត្់របាក ់ េយងខ ុ ំអចេ្រប្របាស់ និងបេ  ញពត័ម៌ាន PHI របស់េលកអ កេដម្បេីធ ករទូទតៃ់ថ អត  

្របេយាជនស៍្រមាបេ់សវែថទសុំខភាពែដលផ ល់ជូនដល់េលកអ ក។ េយងខ ុ ំអចបេ  ញពត័ម៌ាន PHI 

របស់េលកអ កេទគេ្រមាងសុខភាពមយួេផ្សងេទៀត អ កផ ល់េសវែថទ ំសុខភាពឬអង ភាពេផ្សងេទៀតែដល 

ស ិតេនេ្រកមច្បោបស់ ីពីសិទ ិឯកជនសហពន័ ស្រមាបេ់គាលបំណងទូទត្់របាករ់បស់ពួកេគ។ 

សកម ភាពបង្់របាកអ់ចរមួប  ូ ល៖  

o ដំេណ រករទមទរ្របាកសំ់ណង 

o ករកំណតល់ក ណៈសម្បត ិ ឬករធានារ៉បរ់ង ស្រមាបក់រទមទរសំណង 

o ករេចញវកិយ័ប្័រតៃថ បុព លភធានារ៉បរ់ង 

o ករពិនិត្យេឡងវញិនូវេសវកម ស្រមាបត់្រម វករេវជ ស ស  

o ករអនុវត នក៍រពិនិត្យេឡងវញិធាតុៃនករទមទរ្របាកសំ់ណង 

• ្របតិបត ិករែថទសុំខភាព  េយងខ ុ ំអចនឹងេ្រប្របាស់ និងបេ  ញពត័ម៌ាន PHI របស់េលកអ កេនក ុង 

ករអនុវត ន្៍របតិបត ិករែថទសុំខភាពរបស់េយងខ ុ ំ។  សកម ភាពទងំេនះអចរមួមាន៖ 

o ករផ ល់េសវអតិថិជន 

o េឆ យតបនឹងពក្យបណ ឹ ងនិងបណ ឹ ងឧទ រណ៍ 

o ផ ល់ករ្រគប្់រគងករណី និងករស្រមបស្រម លករែថទ ំ

o ករេធ ករ្រត តពិនិត្យែផ កេវជ ស ស ៃនបណ ឹ ងទមទរសំណង និងសកម ភាពវយតៃម  

និងែកលម គុណភាពេផ្សងេទៀត។ 

o សកម ភាពែកលម    



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 11៖ ករជូនដំណឹងតមផ ូវច្បោប ់

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 338 ? 

 

ក ុង្របតិបត ិករែថទសុំខភាពរបស់េយងខ ុ ំ េយងខ ុ ំខ ុ ំកអ៏ចបេ  ញពត័ម៌ាន PHI េទៃដគូពណិជ កម ។ 

េយងខ ុ ំនឹងមានកិច ្រពមេ្រព ងជាលយល័ក អក្សរ េដម្បកីរពរ ឯកជនភាពរបស់ PHI របស់េលកអ ក 

ជាមយួៃដគូរពណិជ កម ទងំេនះ។ េយងខ ុ ំអចបេ  ញពត័ម៌ាន PHI របស់េលកអ កេទគេ្រមាងសុខ 

ភាពមយួេផ្សងេទៀត អ កផ ល់េសវែថទែំថទសុំខភាពឬអង ភាពេផ្សងេទៀតែដលស ិតេនេ្រកមច្បោបស់ ីពី 

សិទ ិឯកជនសហពន័ ។ អង ភាពេនះក្៏រត វែតមានទំនាកទំ់នងជាមយួេលកអ ក ស្រមាប្់របតិបត ិករែថទ ំ

សុខភាពរបស់ខ ួនផងែដរ។ ្របករេនះរមួមាន៖  

o សកម ភាពវយតៃម និងែកលម គុណភាព 

o ករពិនិត្យេឡងវញិនូវសមត ភាពឬគុណសម្បត ិៃនអ កជំនាញែផ កែថទសុំខភាព 

o ករ្រគប្់រគងករណី និងស្រមបស្រម លករែថទ ំ

o កររកេមល និងករទបស់ តក់រលួចបន ំ ករែថទសុំខភាព 

 

គេ្រមាងែថទសុំខភាពជា្រក ម/ករបេ  ញពត័ម៌ានដល់អ កឧត ម គេ្រមាង – េយងខ ុ ំអចនឹងបេ  ញពត័ម៌ានសុខភាព 

ែដល្រត វបានករពររបស់េលកអ កដល់អ កឧត ម គេ្រមាងសុខភាពជា្រក ម ដូចជានិេយាជក ឬអង ភាពេផ្សងេទៀតែដល 

កំពុងផ ល់កម វធីិែថទសុំខភាពជូនេលកអ ក ្របសិនេបអ កឧត ម បានយល់្រពមេទនឹងករដកក់្រមតិមយួចំនួនេល 

រេបៀបែដលវនឹង្រត វេ្រប ឬបេ  ញពត័ម៌ានសុខភាពែដល្រត វបានករពរ (ដូចជាករយល់្រពមមនិេ្របពត័ម៌ាន 

ែដល្រត វបានករពរស្រមាបស់កម ភាពឬករសេ្រមចចិត ែដលទកទ់ងនឹងករជួលបុគ លិក)។ 

 

ករបេ  ញពត័ម៌ាន PHI របស់េលកអ កែដល្រត វបានអនុ  ត ឬែដល្រត វបានត្រម វឲ្យេធ ដៃទេទៀត៖ 

• សកម ភាពៃរអង សមូលនិធិ  េយងខ ុ ំអចនឹងេ្រប្របាស់ ឬបេ  ញពត័ម៌ាន PHI របស់េលកអ កស្រមាប់

សកម ភាពៃរអង សមូលនិធិ ដូចជាករៃរអង ស្របាក ់ស្រមាបមូ់លនិធិមនុស្សធម ៌ឬអង ភាព្រសេដៀងេនះ  

េដម្បជួីយ ផ ល់ហិរ  ប្បទនដល់សកម ភាពរបស់ពួកេគ។  ្របសិនេយងខ ុ ំ្រត វែតទកទ់ងេលកអ កស្រមាប ់

សកម ភាពៃរអង ស្របាកេ់នាះ េយងខ ុ ំនឹងផ ល់ឱកសឲ្យេលកអ ក ក ុងករសេ្រមចចិត  មនិចូលរមួ ឬ ឈប់

ទទួលទំនាកទំ់នងែបបេនះេនេពលអនាគត។ 

 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 11៖ ករជូនដំណឹងតមផ ូវច្បោប ់

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 339 ? 

 

• េគាលបំណងធានា  េយងខ ុ ំអចនឹងេ្រប្របាស់ ឬបេ  ញពត័ម៌ាន PHI របស់េលកអ កក ុងេគាល

បំណងេដម្បេីធ ករធានា ដូចជាេដម្បកំីណតអំ់ពីសំេណ រសំុឬករដកព់ក្យសំុករធានារ៉បរ់ង។ 

្របសិនេបេយងខ ុ ំពិតជាេ្រប្របាស់ ឬបេ  ញពត័ម៌ាន PHI របស់េលកអ កស្រមាបេ់គាលបំណងធានាែមនេនាះ 

េយងខ ុ ំ្រត វបានហម្របាមមនិឲ្យេ្រប្របាស់ ឬបេ  ញពត័ម៌ាន PHI របស់េលកអ ក ែដលជាពត័ម៌ានេសេនទិក 

េនក ុងដំេណ រករធានាេនះេឡយ។   

 

• កររលឹំកអំពីករណាតជួ់ប /ជេ្រមសេផ្សងៗៃនករព្យោបាល  េយងខ ុ ំអចនឹងេ្រប និងបេ  ញពត័ម៌ាន PHI 

របស់េលកអ កេដម្បរីលឹំកេលកអ កអំពីករណាតជួ់បស្រមាបក់រព្យោបាល និងករែថទែំផ កេវជ ស ស  

ជាមយួេយងខ ុ ំ ឬេដម្បផី ល់ជូនេលកអ កនូវពត័ម៌ានែដលទកទ់ងនឹងជេ្រមសេផ្សងៗៃនករព្យោបាល 

ឬអត ្របេយាជន ៍និងេសវកម ែដលទកទ់ងនឹងសុខភាពដៃទេទៀត ដូចជាពត័ម៌ានអំពីរេបៀបប ្ឈបក់រជកប់ារ ី

ឬស្រមកទម ន។់ 

 

• ដូចែដលត្រម វតមច្បោប ់ ្របសិនេបច្បោបរ់ដ  សហពន័ និង / ឬមូលដ នត្រម វឲ្យេ្រប្របាស់ ឬបេ  ញពត័ម៌ាន 

PHI របស់េលកអ ក េយងខ ុ ំអចេ្រប្របាស់ ឬបេ  ញពត័ម៌ាន PHI របស់េលកអ កក ុងក្រមតិែដលករេ្រប 

្របាស់ ឬករបេ  ញេនះ អនុវត នត៍មច្បោបេ់នះេហយកំណតត់មលក ខណ ៃនច្បោបេ់នះ។  េបច្បោបឬ់ 

បទប  ត ិពីរឬបីែដល្រគប្់រគងេលករេ្រប្របាស់ដែដល ឬជេមា ះៃនករបេ  ញពត័ម៌ាន េយងខ ុ ំនឹងអនុេលម 

េទតមច្បោប ់ឬបទប្ប  ត ិតឹងរងឹខ ងំ។ 

 

• សកម ភាពសុខភាពជាសធារណៈ  េយងខ ុ ំអចនឹងបេ  ញពត័ម៌ាន PHI របស់េលកអ កេទកនអ់ជា ធរ 

សុខភាពសធារណៈស្រមាបេ់គាលបំណងបង រ ឬ្រគប្់រគងជំងឺ របសួ ឬពិករភាព។  េយងខ ុ ំអចនឹងបេ  ញ 

ពត័ម៌ាន PHI របស់េលកអ កេទកនរ់ដ បាលឱសថ និងចំណីអហរ (FDA) េដម្បធីានាឲ្យបាននូវគុណភាព 

សុវត ិភាព ឬ្របសិទ ភាពៃនផលិតផល ឬេសវកម េនេ្រកមយុត ធិកររបស់ FDA។   

 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 11៖ ករជូនដំណឹងតមផ ូវច្បោប ់

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 340 ? 

 

• ជនរងេ្រគាះៃនករណីបំពន និងករេធ ស្របែហស  េយងខ ុ ំអចបេ  ញពត័ម៌ាន PHI របស់េលកអ កេទអជា  

ធរដ ភបិាលថា កមូ់លដ ន រដ  ឬសហពន័ េដយរបប់  ូ លទងំេសវសង មកិច  ឬទីភា កង់រផ ល់េសវករពរ 

ែដលអនុ  តេដយច្បោប ់េដម្បទីទួលបានរបាយករណ៍ទងំេនះេបេយងខ ុ ំេជឿេដយមានេហតុផល្រតឹម្រត វ 

អំពីករណីបំពន ករេធ ស្របែហសឬអំេពហិង្សោក ុង្រគ សរ។ 

 

• នីតិវធីិតុលករ និងរដ បាល  េយងខ ុ ំអចបេ  ញពត័ម៌ាន PHI របស់េលកអ កេនក ុងនីតិវធីិតុលករ 

និងរដ បាល។ េយងខ ុ ំកអ៏ចបង ញវក ុងករេឆ យតបេទនឹងចំណុចខងេ្រកម៖ 

o សលដីកតុលករ 

o តុលកររដ បាល 

o ដីកបង ប ់

o ដីកេកះេហ 

o លិខិតបង ប ់

o សំេណ រែឆកេឆរ 

o សំេណ រែផ កច្បោប្់រសេដៀងគា  

 

• ករអនុវត នច៍្បោប ់ េយងខ ុ ំអចបេ  ញពត័ម៌ាន PHI ពកព់ន័ របស់េលកអ កេទកនស់ បន័អនុវត នច៍្បោប ់

េនេពលែដលត្រម វឲ្យេធ ដូេច ះ។ ឧទហរណ៍ ក ុងករេឆ យតបេទនឹង៖ 

o សលដីកតុលករ 

o ដីកបង បេ់ដយតុលករ 

o ដីកបង ប ់

o ដីកេកះេហែដលេចញេដយម ន ីតុលករ 

o ដីកបង បេ់ចញេដយេច្រកម  

 េយងខ ុ ំអចនឹងបេ  ញពត័ម៌ានែដលពកព់ន័ នឹង PHI របស់េលកអ កផងែដរ

េដម្បកំីណតអ់ត ស  ណ ឬកំណតទី់តងំៃនជនសង្សយ័ ជនេគចខ ួន សក្សសំីខនច់បំាច ់

ឬមនុស្សែដលបាតខ់ ួន។   



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 11៖ ករជូនដំណឹងតមផ ូវច្បោប ់

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 341 ? 

 

• អ កេធ សពវភិាគ អ កពិនិត្យេវជ ស ស  និងអ កេរៀបចំពិធីបុណ្យសព  េយងខ ុ ំអចបេ  ញពត័ម៌ាន PHI 

របស់អ កដល់អ កេធ សពវភិាគ ឬអ កពិនិត្យេវជ ស ស ។  ជាឧទហរណ៍ េនះអចជាករចបំាចេ់ដម្បកំីណត ់

ពីមូលេហតុៃនករស ប។់  េយងខ ុ ំអចនឹងេបកទមា យ PHI របស់េលកអ កេទកនន់ាយកចតែ់ចងបុណ្យសព 

តមែដលចបំាច ់េដម្បឲី្យពួកេគបំេពញតួនាទីរបស់ពួកេគ។ 

 

• ករបរចិ គសររីង  ែភ កនិងជាលិក  េយងខ ុ ំអចបេ  ញពត័ម៌ាន PHI របស់េលកអ កេទអង ភាពលទ កម  

សីរង ។ េយងខ ុ ំកអ៏ចបង ញពត័ម៌ាន PHI របស់េលកអ កេទអ កែដលេធ ករេនក ុងែផ កលទ កម  ធនាគារ 

ឬករផា ស់ប ូរសររីង ៖ 

o ករបរចិ គសររីង  

o ែភ ក 

o ជាលិក 

 

• ករគំរមកំែហងដល់សុខភាព និងសុវត ិភាព  េយងខ ុ ំអចេ្រប្របាស់ ឬបេ  ញពត័ម៌ាន PHI 

របស់េលកអ ក្របសិនេបេយងខ ុ ំេជឿជាកេ់ដយសុទ ចិត ថាករេ្រប្របាស់ ឬករបេ  ញេនះគឺចបំាចេ់ដម្បបីង រ 

ឬបន យករគំរមកំែហងធ នធ់ រ ឬករគំរមកំែហងែដលជិតនឹងេកតេឡងចំេពះសុខភាព ឬសុវត ិភាពរបស់ 

មនុស្ស ឬ សធារណជន។ 

 

• មុខងររបស់រដ ភបិាលជំនាញឯកេទស  េបេលកអ កជាសមាជិកៃនកងកមា ងំ្របដបអ់វធុសហរដ អេមរកិ 

េយងខ ុ ំអចបេ  ញពត័ម៌ាន PHI របស់េលកអ កដូចែដលត្រម វេដយអជា ធរប  ករេយាធា។ 

េយងខ ុ ំអចនឹងបេ  ញពត័ម៌ាន PHI របស់េលកអ ក៖ 

o េទកន ់ម ន ីសហពន័ ែដលមានសិទ ិអំណាច ស្រមាបស់ន ិសុខជាតិ និងសកម ភាព 

េសុបករណ៍េផ្សងៗ។ 

o ្រកសួងករបរេទសសំរបក់រកំណតភ់ាព្រតឹម្រត វែផ កេវជ ស ស  

o ស្រមាបេ់សវកម ករពររបស់្របធានឬេលកអ កែដលទទួលសិទ ិអំណាចេផ្សងៗេទៀត 

 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 11៖ ករជូនដំណឹងតមផ ូវច្បោប ់

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 342 ? 

 

• សំណងកម ករ  េយងខ ុ ំអចបេ  ញពត័ម៌ាន PHI របស់េលកអ កេដម្បអីនុវត នត៍មច្បោបទ់កទ់ងនឹង 

សំណងរបស់កម ករឬកម វធីិ្រសេដៀងគា េផ្សងេទៀតែដលបេង តេឡងេដយច្បោបេ់ដម្បផី ល់អត ្របេយាជនស៍្រមាប់

ករណីរងរបសួឬជំងឺែដលទកទ់ងនឹងករងរេដយមនិពកព់ន័ នឹងកំហុស។ 

 

• ស នភាពអសន  – េយងខ ុ ំអចបេ  ញ PHI របស់េលកអ កក ុងស នភាពអសន  ឬេបេលកអ កអសមត ភាព 

ឬមនិមានវត មាន េទកនស់មាជិក្រគ សរ មតិ ភក័ ិជិតស ិទ ិ ទីភា កង់រសេ ង ះេ្រគាះមហន រយែដលមានសិទ ិ 

អនុ  ត ឬបុគ លេផ្សងេទៀតែដលេលកអ កបានកំណតអ់ត ស  ណពីមុន។  េយងខ ុ ំនឹងេ្របករវនិិច យ័និង 

បទពិេសធន្៍របកបេដយវជិា ជីវៈេដម្បកំីណតថ់ាេតករបេ  ញេនះគឺេដម្បជីាឧត ម្របេយាជនរ៍បស់េលកអ កឬ

អត។់  េបករបេ  ញេនះគឺេដម្បជីាឧត ម្របេយាជនរ៍បស់េលកអ កេយងខ ុ ំនឹងបេ  ញែតពត័ម៌ាន PHI 

ែដលពកព់ន័ េដយផា ល់ដល់ករចូលរមួរបស់បុគ លេនះេនក ុងករែថទេំលកអ ក។ 

 

• អ កេទស  ្របសិនេបេលកអ កជាអ កេទសក ុងស បន័ែកែ្រប ឬេ្រកមករ្រគប្់រគងរបស់ម ន ីអនុវត នច៍្បោប ់

េយងខ ុ ំអចនឹងបេ  ញពត័ម៌ាន PHI របស់េលកអ កេទស បន័ែកែ្របឬម ន ីអនុវត នច៍្បោបែ់ដលពត័ម៌ាន 

ទងំេនាះចបំាចស់្រមាបស់ បន័េនះេដម្បផី ល់ជូនេលកអ កនូវករែថទសុំខភាព េដម្បកីរពរសុខភាព 

ឬសុវត ិភាពរបស់េលកអ ក ឬសុខភាពឬសុវត ិភាពរបស់អ កដៃទ ឬស្រមាបសុ់វត ិភាពនិងសន ិសុខរបស់ 

ស បន័ែកត្រម វ។ 

 

• ករ្រសវ្រជាវ  េ្រកមកលៈេទសៈខ ះ េយងខ ុ ំអចបេ  ញពត័ម៌ាន PHI របស់េលកអ កេទ្រក មអ ក 

្រសវ្រជាវេនេពលែដលករសិក្សោ្រសវ្រជាវករព្យោបាលរបស់ពួកេគ្រត វបានអនុមត័េហយេនេពលែដល 

មានករអនុវត នក៍រករពរជាកល់កេ់ដម្បធីានាសិទ ិឯកជននិងករករពរពត័ម៌ាន PHI របស់េលកអ ក។ 

  



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 11៖ ករជូនដំណឹងតមផ ូវច្បោប ់

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 343 ? 

 

ករេ្រប្របាស់ និងបេ  ញពត័ម៌ាន PHI របស់េលកអ កែដលត្រម វទមទរឲ្យមានករផ ល់សិទ ិអនុ  តជា 

លយលក ណ៍អក្សររបស់េលកអ ក 

េយងខ ុ ំ្រត វបានទមទរត្រម វឲ្យមានករអនុ  តជាលយលក ណ៍អក្សររបស់េលកអ ក េដម្បេី្រប្របាស់ ឬេបកទមា យ 

PHI របស់េលកអ ក េដយមានករេលកែលងដម៏ានក្រមតិ ស្រមាបមូ់លេហតុដូចខងេ្រកម៖  

ករលក ់PHI – េយងខ ុ ំនឹងេស សំុករអនុ  តជាលយលក ណ៍អក្សរពីេលកអ កមុននឹងេយងខ ុ ំេធ ករបេ  ញពត័ម៌ាន 

ណាមយួែដល្រត វបានចតទុ់កថាជាករលកព់ត័ម៌ាន PHI របស់េលកអ កមាននយ័ថាេយងខ ុ ំទទួលបានសំណង 

ស្រមាបក់រេ  ញពត័ម៌ាន PHI តមវធីិេនះ។ 

ករេធ ទីផ្សោរ – េយងខ ុ ំនឹងេស សំុករអនុ  តជាលយលក ណ៍អក្សរពីេលកអ កេដម្បេី្រប្របាស់ ឬបេ  ញពត័ម៌ាន  

PHI របស់េលកអ កស្រមាបេ់គាលបំណងករផ្សព ផ្សោយទីផ្សោរេដយមានករេលកែលងមានកំណតដូ់ចជាេនេពល 

េយងខ ុ ំមានទំនាកទំ់នងផ្សព ផ្សោយទីផ្សោរផា ល់ជាមយួេលកអ កឬេនេពលែដលេយងខ ុ ំផ ល់ជូនអំេណាយផ្សព ផ្សោយ

ែដលមានតៃម តិចតួច។ 

កំណត្់រតអំពីករព្យោបាលជំងឺផ ូវចិត   េយងខ ុ ំនឹងេស សំុ ករអនុ  តជាលយលក ណ៍អក្សររបស់េលកអ ក 

េដម្បេី្រប្របាស់ និងបេ  ញកំណត្់រតណាមយួ អំពីករព្យោបាលជំងឺផ ូវចិត ្ ែដលេយងខ ុ ំមានេនក ុងឯកសរ 

េដយមានករេលកែលងមយួចំនួន ដូចជា ស្រមាបក់រព្យោបាល ករបង្់របាក ់ឬមុខងរ្របតិបត ិករែថទសុំខ 

ភាពជាកល់កជ់ាេដម។ 

សិទ ិរបស់បុគ ល 

ខងេ្រកមគឺជាសិទ របស់េលកអ កទកទ់ងនឹងពត័ម៌ាន PHI របស់េលកអ ក។  េបេលកអ កចងេ់្របសិទ ិណាមយួខង 

េ្រកមសូមទកទ់ងមកេយងខ ុ ំេដយេ្រប្របាស់ពត័ម៌ានេនចុងប  បៃ់នេសចក ីជូនដំណឹងេនះ។.  

• សិទ ិក ុងករដកហូតករអនុ  ត  េលកអ កអចដកហូតករអនុ  តរបស់េលកអ កេនេពលណាកប៏ាន 

ករដកហូតករអនុ  តរបស់េលកអ ក្រត វែតេធ េឡងជាលយល័ក ណ៍អក្សរ។  ករដកហូតេនះនឹងមាន្របសិទ  

ភាពភា មេលកែលងែតខណៈេពលែដលេយងខ ុ ំបានចតវ់ធិានកររចួេហយែផ កេលករអនុ  តែដលេយងខ ុ ំ

មានមុនេពលេយងខ ុ ំទទួលបានលិខិតដកហូតជាលយលក ណ៍អក្សរ។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 11៖ ករជូនដំណឹងតមផ ូវច្បោប ់

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 344 ? 

 

• សិទ ិក ុងករេស សំុរតឹបន ឹង  េលកអ កមានសិទ ិេស សំុកររតឹបន ឹងេលករេ្រប្របាស់និងករបេ  ញពត័ម៌ាន PHI 

របស់េលកអ កស្រមាបក់រព្យោបាល ករទូទត ់ឬ្របតិបត ិករែថទសុំខភាពកដូ៏ចជាករបេ  ញពត័ម៌ានេទ 

អ កែដលចូលរមួក ុងករែថទឬំករទូទតៃ់ថ េសវែថទរំបស់េលកអ កដូចជាសមាជិក្រគ សរ ឬមតិ ភក័ ិជិតស ិទ ។  

សំេណ របស់េលកអ កគួរប  កអំ់ពីកររតឹបន ឹងែដលេលកអ កកំពុងេស សំុេហយប  កថ់ាេតកររតឹបន ឹងេនះអនុ

វត នចំ៍េពះអ កណាខ ះ។ េយងខ ុ ំមនិ្រត វបានត្រម វឲ្យយល់្រពមនឹងសំេណ េនះេទ។ ្របសិនេបេយងខ ុ ំយល់្រពម 

េយងខ ុ ំនឹងអនុេលមតមសំេណ រសំុរតឹបន ឹងរបស់េលកអ កលុះ្រតែតមានពត័ម៌ានចបំាចេ់ដម្បផី ល់ជូនេលកអ ក

នូវករព្យោបាលសេ ង ះបនា ន។់ េទះជាយ៉ាងណាកេ៏ដយេយងខ ុ ំនឹងរតឹបន ឹងករេ្រប្របាស់ឬករបេ  ញពត័ម៌ាន 

PHI ស្រមាបក់រទូទតឬ់្របតិបត ិករែថទសុំខភាពេទគេ្រមាងសុខភាពេនេពលែដលេលកអ កបានបងៃ់ថ  

េពញេលេសវកម ឬទំនិញេដយេចញ្របាកព់ីេហេប៉ផា ល់ខ ួន។ 

• សិទ ិក ុងករេស សំុករទំនាកទំ់នងសមា ត ់ េលកអ កមានសិទ ិេស សំុឲ្យេយងខ ុ ំទកទ់ងជាមយួេលកអ កអំពី 

ពត័ម៌ាន PHI របស់េលកអ កតមមេធ្យោបាយេផ្សង ឬេទទីតងំេផ្សង។ សិទ ិេនះអនុវត នែ៍តេនក ុងកលៈេទសៈ 

ដូចខងេ្រកម៖ (1) ករទំនាកទំ់នងបង ញពីពត័មានេវជ ស ស ឬេឈ ះនិងអសយដ នរបស់េលកអ ក 

ផ ល់េសវែថទទំកទ់ងនឹងករទទួលេសវកម សមា តឬ់ (2) ករបង ញពត័ម៌ានទងំអស់ឬែផ កណាមយួៃន 

ពត័ម៌ានេវជ ស ស ឬេឈ ះនិងអសយដ នរបស់អ កផ ល់េសវែថទអំចបង េ្រគាះថា កដ់ល់េលកអ ក 

្របសិនេបវមនិ្រត វបានេផ រជូនេដយមេធ្យោបាយេផ្សង ឬេទទីតងំេផ្សងេទៀត ែដលេលកអ កចងប់ាន។ 

េលកអ កមនិចបំាចព់ន្យល់អំពីមូលេហតុៃនករេស សំុរបស់េលកអ កេទប៉ុែន សំេណ របស់េលកអ ក្រត វែត 

ប  កយ៉់ាងច្បោស់ថាករទំនាកទំ់នងបង ញពត័ម៌ានេវជ ស ស  ឬេឈ ះ និងអសយដ ន 

របស់េលកអ កផ ល់េសវែថទទំកទ់ងនឹង ករទទួលបានេសវសមា ត ់ឬករបង ញពត័ម៌ានទងំអស់ 

ឬែផ កៃនពត័ម៌ានេវជ ស ស  េឈ ះអ កផ ល់េសវែថទ ំនិងអសយដ នអចេធ ឲ្យ

េលកអ កមានេ្រគាះថា ក្់របសិនេបមេធ្យោបាយទំនាកទំ់នងឬទីតងំមនិ្រត វបានផា ស់ប ូរ។ 

េយងខ ុ ំ្រត វែតបំេពញតមសំេណ រសំុរបស់េលកអ ក្របសិនេបវសមេហតុផល 

េហយប  កអំ់ពីមេធ្យោបាយឬទីតងំេផ្សងែដលគួរែតផ ល់ពត័ម៌ាន PHI របស់េលកអ ក។ 

• សិទ ិក ុងករចូលេមលនិងទទួលបានច្បោបច់ម ងៃនពត័ម៌ាន PHI របស់េលកអ ក  េលកអ កមានសិទ ិេដយ 

មានករេលកែលងមានកំណតេ់ដម្បេីមលឬទទួលបានច្បោបច់ម ងៃនពត័ម៌ាន PHI របស់េលកអ កែដលមាន 

េនក ុងសំណំុកំណត្់រតែដលបានកំណត។់ េលកអ កអចេស សំុឲ្យេយងខ ុ ំផ ល់ច្បោបច់ម ងក ុងទ្រមង ់

េផ្សងេ្រកពីច្បោបច់ម ង។  េយងខ ុ ំនឹងេ្រប្របាស់ទ្រមងែ់ដលេលកអ កេស សំុលុះ្រតែតេយងខ ុ ំមនិអចេធ ដូេច ះ 

បាន។  េលកអ ក្រត វេធ ករេស សំុជាលយលក ណ៍អក្សរេដម្បទីទួលបានសិទ ិចូលេមលពត័ម៌ាន PHI 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 11៖ ករជូនដំណឹងតមផ ូវច្បោប ់

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 345 ? 

 

របស់េលកអ ក។ ្របសិនេបេយងខ ុ ំបដិេសធសំេណ រសំុរបស់េលកអ ក េយងខ ុ ំនឹងផ ល់ករពន្យល់ជា 

លយលក ណ៍អក្សរដល់េលកអ កេហយនឹង្របាបេ់លកអ កថាេតមូលេហតុៃនករបដិេសធអច្រត វបានពិនិត្យេឡ
ងវញិឬកអ៍តន់ិង រេបៀបេស សំុករពិនិត្យេឡងវញិឬថាេតករបដិេសធមនិអច្រត វបានពិនិត្យេឡងវញិឬយ៉ាងណា។ 

• សិទ ិក ុងករែកត្រម វពត័ម៌ាន PHI របស់េលកអ ក  េលកអ កមានសិទ ិេស សំុឲ្យេយងខ ុ ំែកត្រម វឬផា ស់ប ូរពត័ម៌ាន 

PHI របស់េលកអ ក្របសិនេបេលកអ កេជឿថាវមានពត័ម៌ានមនិ្រតឹម្រត វ។ សំេណ របស់េលកអ ក្រត វែតេធ េឡង 

ជាលយលក ណ៍អក្សរេហយ្រត វពន្យល់ពីមូលេហតុែដលគួរែតែកត្រម វពត័ម៌ានេនះ។ េយងខ ុ ំអចបដិេសធសំេណ  

របស់េលកអ កេដយមានេហតុផលជាកល់កម់យួចំនួន ឧទហរណ៍្របសិនេបេយងខ ុ ំមនិបានបេង តពត័ម៌ាន 

ែដលេលកអ កចងឲ់្យែកត្រម វ េហយមានែតអ កបេង តពត័ម៌ាន PHI អចេធ ករែកត្រម វបាន។ ្របសិនេបេយង 

ខ ុ ំបដិេសធករេស សំុរបស់េលកអ ក េយងខ ុ ំនឹងផ ល់ករពន្យល់ជាលយលក ណ៍អក្សរដល់េលកអ ក។ 

េលកអ កអចេឆ យតបជាមយួនឹងលិខិតេឆ យតបថា េលកអ កមនិយល់្រពមចំេពះករសេ្រមចចិត របស់េយង 

ខ ុ ំេហយេយងខ ុ ំនឹងភា បលិ់ខិតេឆ យតបរបស់េលកអ កអំពីពត័ម៌ាន PHI ែដលេលកអ កេស សំុឲ្យេយង 

ខ ុ ំែកត្រម វ។ ្របសិនេបេយងខ ុ ំទទួលយកសំេណ របស់េលកអ កេដម្បែីកត្រម វពត័ម៌ានេនះ េយងខ ុ ំនឹងខិតខំ 

្របឹងែ្របងេធ យ៉ាងណាេដម្បជូីនដំណឹងដល់អ កដៃទរមួទងំមនុស្សែដលេលកអ កចតត់ងំអំពីករែកត្រម វេនះ 

េហយរមួប  ូ លករផា ស់ប ូរេនះក ុងករបេ  ញពត័ម៌ានេនាះនាេពលអនាគត។ 

• សិទ ិក ុងករទទួលបានប  ីៃនករបេ  ញពត័ម៌ាន  េលកអ កមានសិទ ិទទួលបានប  ីៃនករណីេផ្សងៗ 

េនក ុងរយៈេពល 6 ឆា ចុំងេ្រកយែដលេយងខ ុ ំឬៃដគូអជីវកម របស់េយងខ ុ ំបានបេ  ញពត័ម៌ាន PHI 

របស់េលកអ ក។ េនះមនិអនុវត នចំ៍េពះករបេ  ញពត័ម៌ានស្រមាបេ់គាលបំណងៃនករព្យោបាល ករទូទត ់

្របតិបត ិករែថទសុំខភាពឬករបេ  ញពត័ម៌ានែដលេលកអ កបានផ ល់សិទ ិអនុ  តនិងសកម ភាពមយួចំនួន

េផ្សងេទៀត។ ្របសិនេបេលកអ កេស សំុប  ីេនះេលសពីមយួដងក ុងរយៈេពល 12 ែខ េនាះេយងខ ុ ំអចគិតៃថ  

េសវសមរម្យពីេលកអ កេដយែផ កេលករចំណាយស្រមាបក់រេឆ យតបេទនឹងសំេណ បែន មទងំេនះ។ 

េយងខ ុ ំនឹងផ ល់ជូនេលកអ កនូវពត័ម៌ានបែន មស ីពីៃថ េសវរបស់េយងខ ុ ំេនេពលែដលេលកអ កេស សំុ។ 

• សិទ ិក ុងករដកព់ក្យបណ ឹ ង  ្របសិនេបេលកអ កមានអរម ណ៍ថាសិទ ិឯកជនរបស់េលកអ ក្រត វបាន 

រេំលភបំពន ឬេយងខ ុ ំបានរេំលភេលករអនុវត សិទ ិឯកជនរបស់េលកអ ក េនាះេលកអ កអចដក ់

ពក្យបណ ឹ ងមកេយងខ ុ ំជាលយលក ណ៍អក្សរ ឬតមរយៈទូរសព េដយេ្របពត័ម៌ានទំនាកទំ់នងេនចុង 

ប  បៃ់នេសចក ីជូនដំណឹងេនះ។ ស្រមាបប់ណ ឹ ងរបស់សមាជិក MediCal សមាជិកអចនឹងទកទ់ងផងែដរ

េទកន្់រកសួងេសវសុខភបិាលរដ  California ែដល្រត វបានរយនាមេនក ុងែផ កបនា បេ់នះ។   



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 11៖ ករជូនដំណឹងតមផ ូវច្បោប ់

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 346 ? 

 

េលកអ កកអ៏ចដកព់ក្យបណ ឹ ងេទេលខធិករ្រកសួង្រកសួងសុខភបិាល និងមនុស្សជាតិសហរដ អេមរកិតម 

ករយិាល័យស្រមាបសិ់ទ ិពលរដ  តមរយៈករេផ លិខិតេទកនអ់សយដ ន 200 Independence Avenue, 

S.W., Washington, D.C. 20201 ឬទូរស័ព េទេលខ 18003681019, (TTY: 18667884989) 

ឬចូលេមលេគហទំពរ័ www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/។   

 

េយងខ ុ ំនឹងមនិចតចំ់ណាតក់រណាមយួេទេលេលកអ កេដយសរករដកព់ក្យបណ ឹ ងេទ។ 

 

សិទ ិក ុងករទទួលបានច្បោបច់ម្បងៃនេសចក ីជូនដំណឹងេនះ  េលកអ កអចេស សំុច្បោបច់ម ងៃនេសចក ីជូន 

ដំណឹងរបស់េយងខ ុ ំេនេពលណាមយួកប៏ានេដយេ្របប  ីពត័ម៌ានទំនាកទំ់នងេនចុងប  បៃ់នេសចក ីជូន 

ដំណឹងេនះ។ ្របសិនេបេលកអ កទទួលបានេសចក ីជូនដំណឹងេនះេនេលេគហទំពរ័របស់េយងខ ុ ំឬតមរយៈ 

សំបុ្រតេអឡិច្រត និក (អុីែមល៉)េលកអ កកម៏ានសិទ ិេស សំុច្បោបថ់តចម ង្រកដសផងែដរ។ 

 

ពត័ម៌ានទំនាកទំ់នង  

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរណាមយួអំពីេសចក ីជូនដំណឹងេនះ ករអនុវត នសិ៍ទ ិឯកជនរបស់េយងខ ុ ំែដល 

ទកទ់ងនឹងពត័ម៌ាន PHI របស់េលកអ កឬរេបៀបអនុវត នសិ៍ទ ិរបស់េលកអ ក េលកអ កអចទកទ់ងមកេយងខ ុ ំជា 

លយលក ណ៍អក្សរឬតមរយៈទូរស័ព េដយេ្របពត័ម៌ានទំនាកទំ់នងែដលបានបង ញខងេ្រកម។   

 

Health Net Privacy Office  េលខទូរស័ព  18005220088 

Attn: Privacy Official  Fax៖  18186768314 

P.O. Box 9103 អីុែមល៉៖  Privacy@healthnet.com 

Van Nuys, CA 9140 

 

mailto:Privacy@healthnet.com
http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/


េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 11៖ ករជូនដំណឹងតមផ ូវច្បោប ់

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 347 ? 

 

ស្រមាបស់មាជិក MediCal ែតប៉ុេណា ះ ្របសិនេបេលកអ កេជឿថាេយងខ ុ ំមនិបានករពរឯកជនភាពរបស់ 

េលកអ កេហយ្របាថា ចងេ់ធ បណ ឹ ង េលកអ កអចនឹងដកប់ណ ឹ 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 958997413 

ទូរស័ព ៖ 19164454646 or 18668660602 (TTY:TDD: 18777352929) 

អីុែមល៉៖ Privacyofficer@dhcs.ca.gov 

 

េសចក ីជូនដំណឹងពីភាពឯកជនៃនពត័ម៌ានហិរ  វត ុ 

េសចក ីជូនដំណឹងេនះពិពណ៌នាអំពីរេបៀប ែដលអចេ្រប្របាស់ និងបេ  ញ ពត័ម៌ានហិរ  វត ុ អំពីេលកអ កេហយ 

និងរេបៀបែដលេលកអ កអចចូលេមលពត័ម៌ានេនះ។ សូមពិនិត្យេសចក ីជូនដំណឹងេនះេឡងវញិេដយ្រប ង្របយត័ ។ 

 

េយងខ ុ ំេប ជា យ៉ាងខ បខ់ ួនក ុងកររក្សោនូវករសមា តព់ត័ម៌ានហិរ  វត ុផា ល់ខ ួនរបស់េលកអ ក។ 

ស្រមាបេ់គាលបំណងៃនេសចក ីជូនដំណឹងេនះ «ពត័ម៌ានហិរ  វត ុផា ល់ខ ួន»មាននយ័ថាពត័ម៌ានអំពីអ កចុះេឈ ះ 

និងអ កដកព់ក្យសំុករធានារ៉បរ់ងករែថទសុំខភាពែដលផ ល់អត ស  ណបុគ ល ែដលមនិអចរកបានជាសធា

រណៈេហយ្រត វបាន្របមូលយកពីបុគ ល ឬ្រត វបានទទួលបានេដយមានទំនាកទំ់នងជាមយួនឹងករផ ល់ករ 

ធានារ៉បរ់ងករែថទសុំខភាពេទឲ្យបុគ លេនាះ។ 

 

mailto:Privacyofficer@dhcs.ca.gov


េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 11៖ ករជូនដំណឹងតមផ ូវច្បោប ់

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 348 ? 

 

ពត័ម៌ានែដលេយងខ ុ ំ្របមូល៖ េយងខ ុ ំ្របមូលពត័ម៌ានហិរ  វត ុផា ល់ខ ួនអំពីេលកអ កពី្របភពដូចតេទេនះ៖ 

• ពត័ម៌ានែដលេយងខ ុ ំទទួលបានពីេលកអ កេនេលពក្យសំុឬទ្រមង់ែបបបទដៃទេទៀត ដូចជាេឈ ះ 

អសយដ ន អយុ ពត័ម៌ានេវជ ស ស  និងេលខេបឡាសន ិសុខសង ម។  

• ពត័ម៌ានអំពី្របតិបត ិកររបស់េលកអ កជាមយួេយងខ ុ ំ ជាមយួសម ន័ សខេយងខ ុ ំឬែផ កេផ្សងេទៀត 

ដូចជា្របវត ិករបងៃ់ថ បុព លភធានារ៉បរ់ងនិងករទមទរសំណង និង  

• ពត័ម៌ានមកពីរបាយករណ៍អតិថិជន។   

ករបេ  ញពត័ម៌ាន៖ េយងខ ុ ំមនិបេ  ញពត័ម៌ានហិរ  វត ុផា ល់ខ ួនអំពីសមាជិករបស់េយងខ ុ ំ ឬអតីតសមាជិករបស់ 

េយងខ ុ ំេទភាគីទីបីណាមយួេលកែលងែតមានករត្រម វឬអនុ  តេដយច្បោប។់ ឧទហរណ៍ េនក ុងែបបែផនៃនករអនុ 

វត នព៍ណិជ កម ទូេទរបស់េយងខ ុ ំ តមែដលច្បោបអ់នុ  ត េយងខ ុ ំអចនឹង េបកទមា យពត័ម៌ានហិរ  វត ុផា ល់

ខ ួនែដលេយងខ ុ ំ្របមូលបានអំពីេលកអ ក េដយគា នករអនុ  តពីេលកអ ក េទឲ្យវទិ្យោស ន្របេភទដូចតេទេនះ៖  

• េទកនស់ម ន័ សខសជីវកម របស់េយងខ ុ ំ ដូចជា្រក មហុ៊នធានារ៉បរ់ងដៃទេទៀត។  

• េទកន្់រក មហុ៊នែដលមនិជាបស់ម ន័ សខស្រមាបេ់គាលបំណងអជីវកម ្របចៃំថ របស់េយងខ ុ ំ 

ដូចជាេដម្បដំីេណ រករ្របតិបត ិកររបស់េយងខ ុ ំ រក្សោនូវគណនីរបស់េលកអ ក ឬេឆ យតបេទនឹង 

ដីករប  តុលករនិងករេសុបអេង តផ ូវច្បោប។់ និង  

• េទកន្់រក មហុ៊នមនិជាបស់ម ន័ សខែដលផ ល់េសវកម ជំនួសឲ្យេយងខ ុ ំ រមួមានករេផ 
ទំនាកទំ់នងពីករផ្សព ផ្សោយពណិជ កម ក ុងនាមជាគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ។  

ករលកក់រសមា ត ់និងសុវត ិភាព៖ េយងខ ុ ំរក្សោករពរសុវត ិភាពតមវធីិរបូវន័  េអឡិច្រត និកនិងនីតិវធីិេដយអនុេលម 

តមស ងដ់ររបស់រដ និងសហពន័ ែដលចូលជាធរមានេដម្បកីរពរពត័ម៌ានហិរ  វត ុផា ល់ខ ួនរបស់េលកអ កពីហនិភយ័

េផ្សងៗដូចជាករបាតប់ង ់ករបំផា ញឬករេ្រប្របាស់ខុស។ វធិានករទងំេនះរមួមានករករពរសុវត ិភាពកំុព្យទូរ័ 

ករករពរសុវត ិភាពឯកសរនិងអគារនិងកររតឹបន ឹងេលអ កណាែដលអចចូលេមលពត័ម៌ានហិរ  វត ុផា ល់ខ ួនរបស់

េលកអ ក។ 

សំណួរអំពីករជូនដំណឹងេនះ៖ ្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរណាមយួ អំពីេសចក ីជូនដំណឹងេនះ៖ 

សូមទូរសព េទេលខេនះេនខងេ្រកយបណ័ របស់អ កេដយឥតគិតៃថ  ឬទកទ់ងេទ Health Net តមរយៈេលខ 

18005220088 (TTY: 711)។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect 

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 349 ? 

 

ជំពូកទ 12 ៖ និយមនយ័ពក្យសំខន់ៗ  ី

េសចក ីេផ ម 

ជំពូកេនះរមួប  ូ លទងំពក្យគន ឹះែដល្រត វេ្របេនក ុងេសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិករមួជាមយួនឹងនិយមនយ័។ 

លក ខណ ែដល្រត វបានរយតមលំដបអ់ក្សរ។ ្របសិនេបេលកអ កមនិអចែស ងរកពក្យឬ្របសិនេបេលកអ ក 

្រត វករពត័ម៌ានេ្រចនែដលរមួប  ូ លនីងនិយមនយ័សូមទកទ់ងេសវកម បេ្រមសមាជិក។ 

សកម ភាពនានាក ុងកររស់េន្របចៃំថ  (ADL)៖ អ ីែដលមនុស្សេធ ្របចៃំថ ធម ត ដូចជា ករបរេិភាគ ករ

េ្រប្របាស់បង នអ់នាមយ័ ករេស  កពក ់ករងូតទឹក ឬករដុសេធ ញជាេដម។ 

ជំនួយក ុងអំឡុងេពលរងច់៖ំ េលកអ កអចបន ទទួលបានអត ្របេយាជនរ៍បស់េលកអ កេនេពលេលកអ ក 

កំពុងរងច់េំសចក ីសេ្រមចអំពីបណ ឹ ងក្រមតិទី 1 ឬសវនាកររដ  (សូមេមលជំពូកទី 9 ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម)។  
ករបន ទទួលបានធានារ៉បរ់ងេនះ ្រត វបានេគេហថា «ជំនួយក ុងអំឡុងេពលរងច់»ំ។ 

មណ លវះកតែ់កសម ស្ស៖ មន ីរែដលអចផ ល់ករវះកតជ់នពិករ ដល់អ កជំងឺែដលមនិ្រត វករស្រមាកព្យោបាលេន

ក ុងមន ីរេពទ្យ និងស្រមាបអ់ កជំងឺែដលមនិ្រត វករករព្យោបាលែដលេលសពី 24េម៉ាង។ 

បណ ឹ ងឧទ រណ៍៖ គឺជាវធីិមយួេដម្បឲី្យេលកអ កតវ៉នឹងសកម ភាពរបស់េយងខ ុ ំ ្របសិនេបេលកអ កគិតថាេយងខ ុ ំបាន

្រប្រពឹត ខុស។ េលកអ កអចេស សំុេយងខ ុ ំឲ្យផា ស់ប ូរករសេ្រមចេលធានារ៉បរ់ង តមរយៈករប ឹងឧទ រណ៍។ ជំពូកទី 9 

ពន្យល់អំពីបណ ឹ ងឧទ រណ៍ រមួទងំវធីិដកព់ក្យបណ ឹ ងឧទ រណ៍។    

សុខភាពឥរយិាបថ៖ វក្យសព ទងំមូល គឺសំេដេលសុខភាពផ ូវចិត  និងជំងឺពីករេ្រប្របាស់សរធាតុេញ ន។ 

ឱសថមានម៉ាកយីេហ៖ ឱសថ្រត វករេវជ ប  ែដលបានផលិត និងលកេ់ដយ្រក មហុ៊នែដលជាមា ស់ក ុងករផលិត

ឱសថ។ ឱសថមានេឈ ះពណិជ កម  មានសរធាតុផ្សដូំចគា េទនឹង្របេភទឱសថេ្របទូេទែដរ។ ្របេភទឱសថគា ន 
ម៉ាកយីេហ្រត វបានផលិត និងដកល់កេ់ដយ្រក មហុ៊នឱសថេផ្សងេទៀត។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 12៖ និយមនយ័ពក្យសំខន់ៗ  

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 350 ? 

 

Cal MediConnect៖ គឺជាកម វធីិមយួែដលផ ល់ជូនេលកអ កនូវអត ្របេយាជនទ៍ងំ Medicare និង MediCal 

ទងំពីររមួគា ក ុងេពលែតមយួេនក ុងគេ្រមាងសុខភាពមយួ។ េលកអ កមានបណ័ សមា ល់សមាជិកមយួស្រមាប្់រគបអ់ត 

្របេយាជនទ៍ងំអស់របស់េលកអ ក។  

អ កស្រមបស្រម លករែថទ៖ំ បុគ លដសំ៏ខនម់ា កែ់ដលេធ ករជាមយួេលកអ ក ជាមយួគេ្រមាងសុខភាពេលកអ ក 

និងជាមយួអ កផ ល់េសវែថទ ំេដម្បធីានាថាេលកអ កទទួលបាននូវករែថទតំមអ ីែដលេលកអ កចងប់ាន។  

គេ្រមាងែថទ៖ំ សូមេមល «គេ្រមាងែថទលំក ណៈបុគ ល» 

េសវកម បនា បប់ន្សៃំនគេ្រមាងែថទ ំ(េសវកម  CPO)៖ គឺជាេសវកម បែន មេផ្សងៗែដលមនិសូវសំខនស់ ិតេន

េ្រកមគេ្រមាងែថទលំក ណៈបុគ ល (ICP) របស់េលកអ ក។ េសវកម ទងំអស់េនះ មនិែមនស្រមាបជ់ំនួសេសវកម  

រយៈេពលយូរអែង ងែដលេលកអ ក្រត វបានអនុ  តឲ្យទទួលបានេ្រកម MediCal េនាះេទ។ 

្រក មែថទ៖ំ សូមេមល «្រក មែថទពំហុជំនាញ»។ 

ដំណាកក់លធានារ៉បរ់ងេ្រគាះមហន រយ៖ ដំណាកក់លេនក ុងអត ្របេយាជនឱ៍សថ Part D ែដល

គេ្រមាងបងរ់ល់ៃថ ចំណាយេលឱសថទងំអស់របស់េលកអ ក រហូតដល់ដំណាចឆ់ា ។ំ េលកអ កចបេ់ផ មដំណាក ់
កលេនះេនេពលែដលេលកអ កបានឈនដល់ចំនួនកំណតទ់ឹក្របាក ់$5,000 ស្រមាបឱ់សថេពទ្យតមេវជ ប   
របស់េលកអ ក។ 

មជ្ឈមណ លស្រមាបេ់សវកម  Medicare និង Medicaid (CMS)៖ ទីភា កង់រសហពន័ ទទួលបន ុកេល 

Medicare។ ជំពូកទី2 ពន្យល់ពីរេបៀបទំនាកទំ់នង CMS។ 

េសវមនុស្សេពញវយ័តមសហគមន ៍(CBAS)៖ កម វធីិេសវកម តមមន ីស្រមាបអ់ កជំងឺេ្រក ែដលផ ល់ករែថទំ

ជំនាញ េសវសង ម ករព្យោបាល ករែថទផំា ល់ខ ួន ករបណ ុ ះបណា ល និងករគា្ំរទអ កែថទ/ំ្រគ សរ េសវកម 

អហរបូត ម  ករដឹកជ  ូ ន និងេសវកម ដៃទេទៀតស្រមាបអ់ កចុះេឈ ះមានសិទ ិ្រគប្់រគាន ់ែដលបំេពញបាន

តមលក ណៈវនិិច យ័ែដលចងប់ាន។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 12៖ និយមនយ័ពក្យសំខន់ៗ  

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 351 ? 

 

បណ ឹ ងតវ៉៖ េសចក ីែថ ងករណ៍ជាលយលក ណ៍អក្សរ ឬតមរយៈពក្យសំដី ែដលនិយាយថា េលកអ កមានប   ឬ

កង ល់អំពីេសវកម  និងករែថទែំដលមានធានារ៉បរ់ងរបស់េលកអ ក។ េសចក ីែថ ងករណ៍េនះរមួមានកង ល់ណាមយួ

ទកទ់ងនឹងគុណភាពៃនេសវកម  គុណភាពៃនករែថទេំលកអ ក អ កផ ល់េសវែថទកំ ុងបណា ញេយងខ ុ ំ ឬ

ឱសថស នក ុងបណា ញេយងខ ុ ំ។ េឈ ះផ ូវករស្រមាប ់«េធ បណ ឹ ងតវ៉» គឺ «ករដកព់ក្យបណ ឹ ងសរទុក »។ 

មន ីរស រនីតិសម្បទែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រកលក ណៈទូលំទូលយ (CORF)៖ មន ីរែដលេផា តសំខនេ់លករផ ល់

េសវកម ស រនីតិសម្បទបនា បពី់មានជំងឺ េ្រគាះថា ក ់ឬករវះកតសំ់ខនណ់ាមយួ។ ទីកែន ងេនះ ផ ល់ជូនេសវកម 

ជាេ្រចនេទៀតដូចជា ករព្យោបាលេដយចលនា េសវសង មនិងេសវចិត ស ស  ករព្យោបាលផ ូវដេង ម ករព្យោបាលស រ 

សម្បទករងរ ករព្យោបាលែកត្រម វវបិត ិពក្យសម  ីនិងេសវកម វយតៃម បរយិាកសក ុងផ ះ។ 

ៃថ សហចំណាយ៖ តៃម ជាកល់កណ់ាមយួែដលេលកអ កបងជ់ាចំែណកៃនករចំណាយរបស់េលកអ ក េន្រគប់

េពលែដលេលកអ កទទួលបានឱសថ្រត វករេវជ ប  ជាកល់កម់យួចំនួន។ ឧទហរណ៍ អ កអចនឹងបង្់របាកចំ់នួន $2 

ឬ $5 ស្រមាបឱ់សថ្រត វករេវជ ប  ។ 

ចំែណកចូលរមួបង្់របាក៖់ ចំនួនទឹក្របាកែ់ដលេលកអ ក្រត វបងេ់នេពលែដលេលកអ កទទួលបានេវជ ប  ជាក់

លកម់យួ។ ករចូលរមួចំែណកបង្់របាករ់មួមានៃថ សហចំណាយ។ 

លំដបថ់ា កប់ងៃ់ថ ៖ ឱសថមយួ្រក មែដលមានៃថ សហចំណាយដូចគា ។ រល់ឱសថេនក ុងប  ីឱសថែដល 

មានករធានារ៉បរង (ែដល្រត វេគស ល់ថាជាប  ីឱសថ) គឺជាចំណាតថ់ា កម់យួក ុងចំេណាមចំណាតថ់ា កស់្រមាប ់

ករែចករែំលកៃថ ចំណាយចំនួនបី។ ជាទូេទ លំដបថ់ា កែ់ចករែំលកៃថ ចំណាយកនែ់តខ ស់ តៃម ឱសថរបស់អ ក

កក៏នែ់តខ ស់ែដរ។ 

ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង៖ េសចក ីសេ្រមចអំពីអត ្របេយាជនអ៍ ីខ ះែដលេយងខ ុ ំធានារ៉បរ់ង។ េនះរមួមានករ

សេ្រមចេលឱសថ និងេសវកម ែដលបានធានារ៉បរ់ង ឬបរមិាណទឹក្របាកែ់ដលេយងខ ុ ំនឹងបងស់្រមាបេ់សវ

សុខភាពរបស់េលកអ ក។ ជំពូកទី 9 ពន្យល់អំពីរេបៀបេស សំុេយងខ ុ ំឲ្យេធ ករសេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង។ 

ឱសថែដលមានករធានារ៉បរ់ង៖ ពក្យែដលេយងខ ុ ំេ្របេនះគឺ េដម្បមីាននយ័ថា្រគបឱ់សថតមេវជ ប   

និងឱសថគា នេវជ ប   (OTC) ែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ងេដយគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 12៖ និយមនយ័ពក្យសំខន់ៗ  

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 352 ? 

 

េសវែដលមានករធានារ៉បរ់ង៖ វក្យសព ទូេទែដលេយងខ ុ ំេ្របេដម្បសំីេដេល្រគបក់រែថទសុំខភាព េសវកម  

និងករគា្ំរទរយៈេពលយូរអែង ង បរកិ រផ តផ់ ង ់ឱសថ្រត វករេវជ ប   និងមនិ្រត វករេវជ ប   សមា រៈបរកិ រ និង

េសវកម ដៃទេផ្សងេទៀតែដលបានធានារ៉បរ់ងេដយគេ្រមាងេយងខ ុ ំ។ 

ករបណ ុ ះបណា លសមត ភាពតមវប្បធម៖៌ ករបណ ុ ះបណា លែដលផ ល់នូវករែណនាបំែន មស្រមាបអ់ កផ ល់ 

េសវែថទសុំខភាពរបស់េយងខ ុ ំែដលជួយ ពួកេគឲ្យយល់ច្បោស់អំពីគុណតៃម  និង្របវត ិ ្រពមទងំជំេនឿរបស់េលក 

អ កេដម្បសី្រមបស្រម លេសវកម នានឲ្យ្រត វតមត្រម វករែផ កសង ម វប្បធម ៌និងភាសរបស់េលកអ ក។  

អ្រតរមួចំែណកបងៃ់ថ ្របចៃំថ ៖ អ្រតែដលអចអនុវត បានេនេពលែដលេវជ បណ ិ តេចញេវជ ប  តិចជាងករ

ផ តផ់ ងឱ់សថជាកល់កម់យួស្រមាបចំ់នួនេពញមយួែខស្រមាបេ់លកអ ក េហយេលកអ កត្រម វឲ្យ

បងៃ់ថ សហចំណាយ។ អ្រតរមួចំែណកបងៃ់ថ ្របចៃំថ  គឺជាៃថ សហចំណាយែដលែចកនឹងចំនួនៃថ  េនក ុងករផ តផ់ ង់

រយៈេពលមយួែខ។  

ឧទហរណ៍មានដូចខងេ្រកម៖ ឧបមាថា ៃថ សហចំណាយឱសថរបស់េលកអ កស្រមាបក់រផ តផ់ ងរ់យៈេពលេពញ

មយួែខ (ករផ តផ់ ងរ់យៈេពល 30 ៃថ ) គឺ $1.30។ េនះគឺមាននយ័ថាចំនួនទឹក្របាកែ់ដលេលកអ ក្រត វបងសំ់រប ់

ឱសថរបស់េលកអ កគឺតិចជាង $0.04 ដុល រក ុងមយួៃថ ។ ្របសិនេបេលកអ កទទួលបានករផ តផ់ ងឱ់សថរយៈេពល 

7 ៃថ  េនាះករទូទតរ់បស់េលកអ កនឹងតិចជាង $0.04 ដុល រក ុងមយួៃថ  េដយ្រត វបានគុណនឹង 7 ៃថ 

ស្រមាបក់របង្់របាកស់របុចំនួន $0.30។ 

្រកសួងសុខភបិាល (DHCS)៖ ្រកសួងរដ េនក ុងរដ  California ែដល្រគប្់រគងកម វធីិ Medicaid 

(ែដល្រត វបានេហថា MediCal េនក ុងរដ  California) ជាទូេទ្រត វបានេហថា «រដ » េនក ុងេសៀវេភែណនាេំនះ។ 

្រកសួង្រគប្់រគងសុខភបិាល (DMHC)៖ នាយកដ នរដ ក ុងរដ  California ែដលទទួលខុស្រត វ្រគប្់រគងគេ្រមាង

សុខភាពទងំឡាយ។ DMHC ជួយ ្របជាជនក ុងករដកប់ណ ឹ ងឧទ រណ៍ និងបណ ឹ ងតវ៉អំពីេសវរបស់ MediCal។ 

DMHC កេ៏ធ ករ្រត តពិនិត្យេឡងវញិែផ កេវជ ស ស េដយឯករជ្យ (IMR) ផងែដរ។ 

ករលុបេឈ ះេចញ៖ ដំេណ រករៃនករប  បស់មាជិកភាពរបស់េលកអ កេនក ុងគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ។ ករលុប

េឈ ះេចញ គឺអចេធ េឡងេដយស ័្រគចិត  (តមជេ្រមសរបស់េលកអ កផា ល់) ឬមនិស ័្រគចិត  (មនិែមនជាជេ្រមសរបស់

េលកអ ក)។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 12៖ និយមនយ័ពក្យសំខន់ៗ  

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 353 ? 

 

ចំណាតថ់ា កឱ់សថ៖ ្រក មឱសថែដលមានេលប  ីឱសថរបស់េយងខ ុ ំ។ ឱសថទូេទ,ម៉ាកឱ់សថឬឱសថគា នេវជ ប   

(OTC) ឱសថគឺជាឧទហរណ៍ៃនក្រមតិឱសថ។ រល់ឱសថែដលមានក ុងប  ីឱសថគឺស ិតក ុងចំណាតថ់ា កម់យួក ុង 
ចំេណាមចំណាតថ់ា កចំ់នួនបី។ 

បរកិ រេវជ ស ស ែដលេ្របបានយូរ (DME)៖ បរកិ រមយួចំនួនែដលេវជ បណ ិ តប  ទិញស្រមាបេ់្រប្របាស់េនក ុង 

ផ ះរបស់េលកអ ក។ ឧទហរណ៍ៃនបរកិ រទងំេនះគឺមានរេទះរញុ េឈ្រចត ់្របពន័ ពូកេដរេដយថាមពលអគ ិសនី 

បរកិ រស្រមាបជ់ំងឺទឺកេនាមែផ ម ែ្រគេពទ្យែដលបានប  ទិញេដយអ កផ ល់េសវែថទសំ្រមាបក់រេ្រប្របាស់េនក ុងផ ះ 

ម៉ាសីុនស បប់  ូ លេសរ ៉មូ IV បរធិានជួយ បេង តសំេឡង ឧបករណ៍ និងបរកិ រអុកសីុែសន បំពងហ់ឹត 

និងឈ់្រចតទ់បេ់ដរ។ 

ករសេ ង ះបនា ន៖់ ករសេ ង ះបនា នែ់ផ កេវជ ស ស គឺេនេពលែដលេលកអ ក ឬបុគ លេផ្សងេទៀតែដលមានចំេណះ 
ដឹងជាមធ្យមអំពីសុខភាពនិងឱសថ េជឿថាេលកអ កមានេរគស  េវជ ស ស ែដល្រត វករព្យោបាលភា មេដម្បបីង រ 

េសចក ីស ប ់ករបាតប់ងែ់ផ កមយយៃនរងកយ ឬករបាតប់ងមុ់ខងរៃនែផ កមយួៃនរងកយ។ េរគស  

េវជ ស ស អចេធ ឲ្យមានរបសួធ នធ់ រ ឬករឈចឺបខ់ ងំ។ 

ករែថទសំេ ង ះបនា ន៖់ េសវកម នានាែដលមានករធានារ៉បរ់ងែដល្រត វបានផ ល់ជូនេដយអ កផ ល់េសវ

ែថទែំដលទទួលបានករបណ ុ ះបណា ល េដម្បផី ល់ជូនេសវសេ ង ះបនា ន ់និងែដល្រត វបាន្រត វករេដម្បពី្យោបាល 

ស នភាពបនា នែ់ផ កេវជ ស ស  ឬសុខភាពផ ូវចិត ។ 

ករេលកែលង៖ ករអនុ  តេដម្បទីទួលបានករធានារ៉បរ់ងស្រមាបឱ់សថែដលជាធម ត មនិ្រត វបានរ៉បរ់ង ឬេដម្ប ី
េ្រប្របាស់ឱសថ្របេភទេនះេដយមនិចបំាចម់ានវធិាន និងែដនកំណតជ់ាកល់កណ់ាមយួ។ 

ជំនួយបែន ម៖ កម វធីិ Medicare ែដលជួយ ដល់អ កែដលមាន្របាកចំ់ណូល និងធនធានតិចតួចអចកតប់ន យករ 

ចំណាយេលឱសថតមេវជ ប   Part D របស់ Medicare ដូចជាៃថ បុព លភធានារ៉បរ់ង ទឹក្របាកែ់ដលកតេ់ចញ 

ពី្របាកធ់ានា និងៃថ សហចំណាយ។ ជំនួយបែន ម ក្៏រត វបានេហម្យោង៉េទៀតែដរថា «្របាកឧ់បត ម ស្រមាបអ់ កមាន

ចំណូលទប» ឬ «LIS»។   

ឱសថគា នម៉ាកយីេហ៖ ឱសថ្រត វករេវជ ប  ែដល្រត វបានឯកភាពេដយរដ ភបិាលសហពន័ េដម្បេី្រប្របាស់ជំនួស

ឲ្យឱសថមានម៉ាកយីេហ។ ឱសថគា នម៉ាកយីេហមានសរធាតុផ្សដូំចគា េទនឹងឱសថមានម៉ាកយីេហែដរ។ ជាធម ត 

វមានតៃម េថាកជាង និងមាន្របសិទ ភាពេស រែតដូចគា នឹងឱសថមានម៉ាកយីេហ។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 12៖ និយមនយ័ពក្យសំខន់ៗ  

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 354 ? 

 

បណ ឹ ងសរទុក ៖ បណ ឹ ងតវ៉ែដលេលកអ កេធ េឡងេដម្បបី ឹងពីេយងខ ុ ំ ឬអ កផ ល់េសវែថទ ំឬឱសថស នេនក ុង

បណា ញណាមយួរបស់េយងខ ុ ំ។ បណ ឹ ងេនះរមួមានបណ ឹ ងតវ៉អំពីគុណភាពៃនករែថទរំបស់េលកអ ក 

ឬគុណភាពៃនេសវកម ែដល្រត វបានផ ល់េដយគេ្រមាងសុខភាពរបស់អ ក។ 

កម វធីិគា្ំរទ និងផ ល់្របឹក្សោករធានារ៉បរ់ងសុខភាព(HICAP)៖ គឺជាកម វធីិមយួែដលផ ល់ជូនពត័ម៌ាន និងករ

្របឹក្សោេយាបល់អំពី Medicare េដយឥតគិតៃថ  និងេដយពិត្របាកដ។ ជំពូកទី 2 ពន្យល់អំពីរេបៀបទំនាកទំ់នង 

HICAP។ 

គេ្រមាងសុខភាព៖ អង ភាពមយួែដលមានសមាសភាពដូចជា េវជ បណ ិ ត មន ីរេពទ្យ ឱសថស ន អ កផ ល់េសវែថទ ំ 

េសវរយៈេពលែវង និងអ កផ ល់េសវែថទដំៃទេផ្សងេទៀត។ អង ភាពេនះ កម៏ានអ កស្រមបស្រម លករែថទ ំេដម្បជួីយ 

េលកអ កេរៀបចំចតែ់ចងអ កផ ល់េសវែថទ ំនិងេសវកម ទងំឡាយរបស់េលកអ ក។ ពួកេគេធ កររមួគា េដម្បផី ល់ករ 

ែថទែំដលេលកអ ក្រត វករ។ 

ករវយតៃម ពីេ្រគាះថា កសុ់ខភាព៖ ករ្រត តពិនិត្យេឡងវញិេល្របវត ិជំងឺ និងស នភាពបច ុប្បន របស់អ កជំងឺ។ 

វ្រត វបានេ្រប្របាស់ េដម្បវីយតៃម ពីសុខភាពរបស់អ កជំងឺ និងពីអករែដលអចផា ស់ប ូរេនេពលអនាគត។ 

អ កែថទសុំខភាពតមផ ះ៖ បុគ លផ ល់េសវកម ែដលមនិ្រត វករជំនាញរបស់គិលនុបដ ក ឬអ កព្យោបាលែដលមាន

អជា បណ័  ដូចជាជំនួយក ុងករែថទផំា ល់ខ ួន (ដូចជា ករងូតទឹក ករេ្រប្របាស់បង នអ់នាមយ័ ករេស  កពក ់ករហត់

្របាណតមេវជ ប  ជាេដម)។ អ កែថទសុំខភាពតមផ ះពំុមានអជា បណ័ ែថទ ំឬផ ល់ករព្យោបាលេឡយ។ 

កម វធីិែថទដំំណាកក់លចុងេ្រកយ៖ គឺជាកម វធីិែថទ ំនិងគា្ំរទស្រមាបអ់ កែដលមានជំងឺដំណាកក់លចុង

េ្រកយេដម្បជួីយ ពួកេគឲ្យរស់េន្របកបេដយភាពកកេ់ក ។ ជំងឺឈនដល់ដំណាកក់លចុងេ្រកយមាននយ័ថាបុគ ល 

មា កេ់នាះមានជំងឺដំណាកក់លចុងេ្រកយ និងរពឹំងថារស់បាន្រតឹមែត្របាមំយួែខ ឬតិចជាងេនះ។  

• អ កចុះេឈ ះែដលមានជំងឺដំណាកក់លចុងេ្រកយអចមានសិទ ិេ្រជសេរ សមន ីរែថទដំំណាកក់លចុងេ្រកយ

បាន។  

• ្រក មអ កវជិា ជីវៈ និងអ កផ ល់ករែថទែំដលមានករបណ ុ ះបណា លជាពិេសសផ ល់ករែថទសំ្រមាបបុ់គ ល 

ទងំមូល រមួមានទងំត្រម វករផ ូវកយ អរម ណ៍ សង ម និងវ ិ ណ។  
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េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
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• គេ្រមាង Health Net Cal MediConnect ្រត វែតផ ល់ជូនេលកអ កនូវប  ីអ កផ ល់េសវែថទដំំណាកក់ល

ចុងេ្រកយេនក ុងតំបនភូ់មសិ ស របស់េលកអ ក។ 

ករេចញវកិ យប្រតមនិ្រតឹម្រត វ/មនិសម្រសប៖ ស នភាពមយួេនេពលែដលអ កផ ល់េសវែថទ ំ 
(ដូចជាេវជ បណ ិ ត ឬមន ីរេពទ្យ) េចញវកិ យប្រតឲ្យេលកអ កគិតេលសចំនួនទឹក្របាកចំ់ែណកៃនករចំណាយក ុង 
គេ្រមាងស្រមាបៃ់ថ េសវកម ។ សូមបង ញបណ័ សមា ល់សមាជិក Health Net Cal MediConnect របស់េលកអ ក 

េពលេលកអ កទទួលបានេសវកម  ឬេវជ ប  ណាមយួ។ សូមេហទូរសព េទកនេ់សវកម បេ្រមសមាជិក 

្របសិនេបេលកអ កទទួលបានវកិ យប្រតណាមយួែដលេលកអ កមនិយល់។ 

េដយសរែតគេ្រមាង Health Net Cal MediConnect បងៃ់ថ ចំណាយទងំអស់ស្រមាបេ់សវកម របស់េលក 

អ កមនិជំពកៃ់ថ ចំែណកៃនករចំណាយណាមយួេទ។ អ កផ ល់េសវែថទមំនិគួរេចញវកិយ័ប្័រតគិតៃថ អ ីមយួ 

ឲ្យេលកអ កស្រមាបេ់សវកម ទងំេនះេនាះេឡយ។ 

ករ្រត តពិនិត្យេឡងវញិែផ កេវជ ស ស េដយឯករជ្យ (IMR)៖ ្របសិនេបេយងខ ុ ំបដិេសធសំេណ សំុេសវ ឬករ

ព្យោបាលែផ កេវជ ស ស របស់េលកអ ក េនាះេលកអ កអចប ឹងឧទ រណ៍អំពីេយងខ ុ ំបាន។ ្របសិនេបេលកអ កមនិ

ឯកភាពជាមយួនឹងេសចក ីសេ្រមចរបស់េយងខ ុ ំ េហយប  របស់េលកអ កមានជាបទ់កទ់ងនឹងេសវកម  MediCal, 

េនាះេលកអ កអចេស សំុ្រកសួង្រគប្់រគងសុខភបិាលរដ  California េដម្បេីធ  IMR បាន។ IMR គឺជាករ្រត តពិនិត្យ

េឡងវញិេទេលករណីររបស់េលកអ ក េដយេវជ បណ ិ តែដលមនិស ិតេនក ុងគេ្រមាងេយងខ ុ ំ។ ្របសិនេប IMR 

េធ ករសេ្រមចេទតមករចងប់ានរបស់េលកអ ក, េយងខ ុ ំ្រត វែតផ ល់ជូននូវេសវកម  និងករព្យោបាលតមសំេណ របស់

េលកអ ក។ េលកអ កមនិចំណាយអ ីេឡយេល IMR។ 

គេ្រមាងែថទលំក ណៈបុគ ល (ICP ឬគេ្រមាងែថទ)ំ៖ គេ្រមាងស្រមាបេ់សវកម ្របេភទណាែដលេលកអ កនឹង

ទទួលបាន និងពីវធីិែដលេលកអ កនឹងទទួលបានេសវកម េនាះ។ គេ្រមាងរបស់េលកអ ករមួមាន េសវកម េវជ ស ស  

េសវកម សុខភាពផ ូវចិត , និងេសវកម  និងករគា្ំរទេសវរយៈេពលយូរអែង ង។ 

ដំណាកក់លធានារ៉បរ់ងដំបូង៖ ដំណាកក់ល េនមុនករចំណាយសរបុេលឱសថ Part D បានឈនដល់ 

$5,000។ េនះរមួមានចំនួនទឹក្របាកែ់ដលអ កបានបង ់ចំនួនទឹក្របាកែ់ដលេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំបានបងជ់ំនួសអ ក  
និង្របាកឧ់បត ម ស្រមាបអ់ កមានចំណូលទប។ េលកអ កចបេ់ផ មេនក ុងដំណាកក់លេនះ េនេពលែដល

េលកអ កទទួលបានករផ តផ់ ងឱ់សថតមេវជ ប  ដំបូងរបស់េលកអ កេនក ុងឆា េំនាះ។ េនក ុងដំណាកក់លេនះ 

គេ្រមាងបងម់យួចំែណកេលឱសថរបស់េលកអ ក, េហយេលកអ កបងេ់លចំែណករបស់េលកអ ក។ 
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្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 356 ? 

 

ជំងឺេនក ុងមន ីរេពទ្យ៖ ពក្យែដល្រត វបានេគេ្រប្របាស់េនេពលែដលេលកអ កចូលស្រមាកក ុងមន ីេពទ្យជាផ ូវករ 
ស្រមាបេ់សវកម េវជ ស ស ជំនាញ។ ្របសិនេបេលកអ កមនិ្រត វបានចូលស្រមាកជាផ ូវករេទ, េលកអ កេនែតអច

ចតទុ់កថាជាអ កជំងឺែដលស្រមាកព្យោបាលេនេ្រកមន ីរេពទ្យ ជាជាងអ កជំងឺែដលស្រមាកព្យោបាលេនក ុងមន ីរេពទ្យ 

េទះបីជាេលកអ កស្រមាកមយួយបក់េ៏ដយ។ 

្រក មែថទពំហុជំនាញ (ICT ឬ្រក មែថទ)ំ៖ ្រក មែថទមំយួែដលអចរមួមានេវជ បណ ិ ត, គិលនុបដ ក អ ក្របឹក្សោ

េយាបល់ ឬអ កជំនាញសុខភាពេផ្សងេទៀតែដលមានវត មានេនទីេនាះេដម្បជួីយ អ កទទួលបានករែថទសុំខភាពែដល

េលកអ ក្រត វករ។ ្រក មែថទសុំខភាពរបស់េលកអ ក កនឹ៏ងជួយ េលកអ កបេង តគេ្រមាងែថទផំងែដរ។ 

ប  ីឱសថែដលមានករធានារ៉បរ់ង (ប  ីឱសថ)៖ ប  ីឱសថែដល្រត វករេវជ ប   និងឱសថែដលមនិ្រត វ 
ករេវជ ប   (OTC) ែដល្រត វបានធានារ៉បេ់ដយគេ្រមាង។ គេ្រមាងេ្រជសេរ ស់ឱសថែដលមានេនក ុងប  ីេនះ េដយ

មានជំនួយពីេវជ បណ ិ ត និងឱសថករ។ី ប  ីឱសថ្របាបេ់លកអ ក្របសិនេបមានែបបបទណាមយួ ែដលេលកអ ក

្រត វអនុវត តមេដម្បបីានទទួលឱសថ។ េពលខ ះ ប  ីឱសថ្រត វបានេគេហថា «ប  ីេឈ ះឱសថ»។ 

េសវកម  និងករគា្ំរទេសវរយៈេពលែវង (LTSS)៖ េសវ និងករគា្ំរទរយៈេពលយូរអែង ង គឺជាេសវែដល

ជួយ េធ ឲ្យស នភាពជំងឺរយៈេពលយូរអែង ងមានភាព្របេសរេឡង។ ភាគេ្រចនៃនេសវកម ទងំអស់េនះ អចជួយ 

េលកអ កឲ្យស្រមាកេនផ ះ ដូេច ះេលកអ កមនិចបំាចេ់ទមន ីរែថទ ំឬមន ីរេពទ្យេឡយ។ LTSS 

រមួប  ូ លទងំកម វធីិេសវកម ពហុេគាលបំណងស្រមាបម់នុស្សចស់(MSSP) េសវមនុស្សេពញវយ័េនតមសហគមន ៍

(CBAS) និងមន ីរែថទ/ំមន ីរែថទជំំងឺមនិសូវ្រស ច្រសវ (NF/SCF)។ 

្របាកឧ់បត ម ស្រមាបអ់ កមានចំណូលទប (LIS)៖ សូមេមល «ជំនួយបែន ម»។ 

MediCal ៖ េនះគឺជាេឈ ះកម វធីិ Medicaid របស់រដ  California។ MediCal ្រត វបានដំេណ រករេដយរដ  

េហយ្រត វបានបង្់របាកេ់ដយរដ  និងរដ ភបិាលសហពន័ ។  

• កម វធីិេនះ ជួយ អ កែដលមានចំណូល និងធនធានមានកំណតក់ ុងករបងចំ់ណាយេលេវជ ស ស  និងេសវ 

និងករគា្ំរទរយៈេពលែវង។  

• វបាន្រគបដណ បេ់ទេលេសវកម បែន មនិងឱសថមយួចំនួនែដលមនិបាន្រគប្់រគងេដយ Medicare។  
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្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
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• កម វធីិ Medicaid មានភាពខុសគា ពីរដ មយួេទរដ មយួប៉ុែន ៃថ េសវែថទសុំខភាពភាគេ្រចន្រត វបាន្រគប្់រគង 

្របសិនេបេលកអ កមានលក ណៈ្រគប្់រគានស់្រមាប ់Medicare និង Medicaid។  

• សូមេមលជំពូកទី 2 ស្រមាបព់ត័ម៌ានពីរេបៀបទំនាកទំ់នង MediCal។ 

គេ្រមាង MediCal ៖ គេ្រមាងែដលធានារ៉បរ់ងែតេទេលអត ្របេយាជន ៍MediCal ដូចជា េសវកម  និងករគា្ំរទ

រយៈេពលយូរអែង ង បរកិ រេពទ្យ និងមេធ្យោបាយេធ ដំេណ រជាេដម។ អត ្របេយាជន ៍Medicare គឺដចេ់ដយែឡកពីគា ។ 

ភាពចបំាចែ់ផ កេវជ ស ស ៖ េនះេរៀបរបពី់េសវកម  បរកិ រផ តផ់ ងឬ់ឱសថែដលេលកអ ក្រត វករេដម្បបីង រ 

េធ េរគវនិិច យ័ ឬព្យោបាលជំងឺ ឬេដម្បរីក្សោស នភាពសុខភាពបច ុប្បន របស់េលកអ ក។ េនះរមួប  ូ លទងំករែថទ ំ

ែដលេលកអ កមនិចបំាចចូ់លមន ីរេពទ្យ ឬមន ីរែថទ។ំ វកម៏ាននយ័ផងែដរថា េសវ បរកិ រផ តផ់ ង ់ឬ

ឱសថែដលបំេពញតមបទដ នអនុវត ែផ កេវជ ស ស  ែដលអចទទួលយកបាន។ ភាពចបំាចែ់ផ កេវជ ស ស  

សំេដេលេសវមានករធានាទងំឡាយែដលសម្រសប និងចបំាចស់្រមាបក់រពរអយុជីវតិ បង រជំងឺធ នធ់ រ ឬ 

ពិករភាពធ នធ់ រ ឬស្រមាបប់ ្ឈបក់រឈចុឺកចបធ់ នធ់ រ តមរយៈករេធ េរគវនិិច យ័ ឬ ករព្យោបាលេរគ ជំងឺ ឬ 

របសួស ម។ 

Medicare ៖ កម វធីិធានារ៉បរ់ងសុខភាពស្រមាបអ់ កមានអយុ 65 ឆា  ំឬេលសពីេនះ មនុស្សពិករភាព

មយួចំនួនអយុេ្រកម 65 ឆា  ំនិងមនុស្សែដលមានជំងឺតំរងេនាមដំណាកក់លចុងេ្រកយ (មុខងរតំរងេនាមមនិដំេណ រ

ករជាអចិៃ ន យ ៍ែដល្រត វករលងឈម ឬករផ្ំសោសររីង )។ អ កស ិតេនក ុង Medicare អចទទួលបានករធានារ៉ប់

រងសុខភាព Medicare របស់ពួកេគ តមរយៈគេ្រមាង Original Medicare ឬគេ្រមាងែថទសុំខភាពមានករ្រគប្់រគង  

(សូមអន «គេ្រមាងសុខភាព»)។ 

គេ្រមាង Medicare Advantage ៖ កម វធីិ Medicare មយួែដលេគស ល់ផងែដរថាជា «Medicare Part C» ឬ 

«គេ្រមាង MA» ែដលផ ល់ជូនគេ្រមាងតមរយៈ្រក មហុ៊នឯកជន។ Medicare បងៃ់ថ ្រក មហុ៊នទងំេនះេដម្បអីត  
្របេយាជន ៍Medicare របស់េលកអ ក។ 

េសវធានារ៉បរ់ងរបស់ Medicare ៖ េសវនានាែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ងេដយ Medicare Part A និង Part B។ 

រល់គេ្រមាងសុខភាពទងំអស់របស់ Medicare ែដលរមួទងំគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ ្រត វែតធានារ៉បរ់ងេល្រគបេ់សវកម  

ទងំអស់ែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ងេដយ Medicare Part A និង Part B។ 
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អ កចុះេឈ ះក ុង MedicareMediCal (សិទ ទទួលេទ )៖ បុគ លែដលមានលក ណៈសម្បតិ ្រគប្់រគាន់

ស្រមាបក់រធានារ៉បរ់ងេនក ុង Medicare និង MediCal។ អ កចុះេឈ ះក ុង MedicareMediCal កអ៏ចេហម្យោង៉

េទៀតថា «អ កមានសិទ ិទទួលអត ្របេយាជនេ៍ទ »។ 

Medicare Part A ៖ កម វធីិ Medicare ែដលធានារ៉បរងភាគេ្រចនេលមន ីរេពទ្យែដលមានភាពចបំាចែ់ផ ក

េវជ ស ស  មន ីរែថទជំំនាញ ករែថទសុំខភាពេនផ ះ និងករែថទអំ កជំងឺេនដំណាកក់លចុងេ្រកយ។ 

Medicare Part B ៖ កម វធីិ Medicare ែដលធានារ៉បរ់ងេលេសវកម េផ្សងៗ (ដូចជា ករេធ េតស េនក ុងមន ីរ 

ពិេសធន ៍ករវះកត ់និងករជួបពិេ្រគាះជាមយួេវជ បណ ិ ត) និងបរកិ រផ តផ់ ង ់(ដូចជា រេទះរញុ និងេឈ្រចត)់ ែដលមាន

ភាពចបំាចែ់ផ កេវជ ស ស  េដម្បពី្យោបាលជំងឺ ឬស នភាពជំងឺ។ Medicare Part B កធ៏ានារ៉បរ់ងេលេសវ

លក ណៈបង រ និងពិនិត្យរវរកផងែដរ។ 

Medicare Part C ៖ កម វធីិ Medicare ែដលអនុ  តឲ្យ្រក មហុ៊នធានារ៉បរ់ងសុខភាពឯកជនផ ល់អត ្របេយាជន ៍

Medicare តមរយៈគេ្រមាង Medicare Advantage Plan។ 

Medicare Part D ៖ កម វធីិអត ្របេយាជនឱ៍សថ្រត វករេវជ ប  របស់ Medicare។ (េយងខ ុ ំេហកម វធីិេនះ េដយខ ី
ថា «Part D»)។ Part D ធានារ៉បរ់ងេលឱសថ្រត វករេវជ ប  ែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រក, ឱសថបង រ, និងបរកិ រផ តផ់ ង់

មយួចំនួនេទៀតែដលមនិបានរ៉បរ់ងេដយ Medicare Part A ឬ Part B ឬ MediCal។ Health Net Cal 

MediConnect រមួមាន Medicare Part D។ 

Medicare Part D ៖ គឺជាឱសថែដលអចធានារ៉បរ់ងបានេនក ុងកម វធីិ Medicare Part D។ សភាបានេចញនូវ

្របេភទឱសថមយួចំនួនពីករេលកែលងធានារ៉បរ់ងស្រមាបឱ់សថ Part D។ MediCal អចនឹងធានារ៉បរ់ងេទេល
ឱសថទងំេនះមយួចំនួន។ 

សមាជិក (សមាជិកៃនគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ ឬសមាជិកគេ្រមាង) ៖ បុគ លេនក ុង Medicare និង MediCal 

ែដលមានលក ណៈសម្បត ិ្រគប្់រគានេ់ដម្បទីទួលបានេសវែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ង បុគ លែដលបានចុះេឈ ះេនក ុង

គេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ និងជាបុគ លែដលករចុះេឈ ះពួកេគ ្រត វបានប  កព់ីមណ លេសវ Medicare និង Medicaid 

(CMS) និងពីរដ ។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 12៖ និយមនយ័ពក្យសំខន់ៗ  

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 359 ? 

 

េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក និងពត័ម៌ាន្រត វបង ញ៖ ឯកសរេនះរមួជាមយួទ្រមងែ់បបបទស្រមាបចុ់ះ 

េឈ ះ និងឯកសរភា បេ់ផ្សងេទៀត ឬអ កជិះយានយន ែដលពន្យល់ពីករធានារ៉បរ់ងរបស់េលកអ ក អ ីែដលេយងខ ុ ំ្រត វេធ  

សិទ ិរបស់េលកអ ក និងអ ីែដលេលកអ ក្រត វេធ ក ុងនាមជាសមាជិកៃនគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ។ 

េសវកម បេ្រមសមាជិក៖ ែផ កមយួេនក ុងគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ ែដលទទួលខុស្រត វចំេពះករេឆ យតបនឹងសំណួរ

របស់េលកអ កទកទ់ងនឹងសមាជិកភាព អត ្របេយាជន ៍បណ ឹ ងសរទុក  និងបណ ឹ ងឧទ រណ៍។ សូមេមលជំពូកទី 2 

ស្រមាបព់ត័ម៌ានពីរេបៀបទំនាកទំ់នងេទេសវកម បេ្រមសមាជិក។ 

កម វធីិេសវកម ពហុេគាលបំណងស្រមាបម់នុស្សចស់ (MSSP) ៖ កម វធីិមយួែដលផ ល់ជូនេសវកម តមផ ះ 

និងេនក ុងសហគមន ៍(HCBS) ដល់បុគ លែដលមានសិទ ិទទួលបាន MediCal ចបពី់អយុ 65 ឆា  ំឬេលសពីេនះ 

េដយមានពិករភាព និងជាជេ្រមសេផ្សងេទនឹងករដកឲ់្យស ិតេនក ុងមន ីរែថទ។ំ 

ឱសថស នក ុងបណា ញ៖ ឱសថស ន (ហងឱសថ) ែដលបានយល់្រពមផ តផ់ ងឱ់សថតមេវជ ប  ស្រមាប់

សមាជិកគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ។ េយងខ ុ ំេហវថា «ឱសថស នក ុងបណា ញ» ពីេ្រពះឱសថស នទងំេនាះបាន

យល់្រពមេធ ករជាមយួគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ។ ក ុងករណីភាគេ្រចន េវជ ប  របស់េលកអ ក្រត វបានធានារ៉បរ់ងែតេន

ក ុងករណីែដលេលកអ កទទួលបានករផ តផ់ ងឱ់សថតមេវជ ប  េនឱសថស នក ុងបណា ញណាមយួរបស់េយងខ ុ ំ។ 

អ កផ ល់េសវែថទកំ ុងបណា ញ៖ «អ កផ ល់េសវែថទ»ំ គឺជាពក្យទូេទែដលេយងខ ុ ំេ្របសំេដេលេវជ បណ ិ ត 

គិលនុបដ ក និងបុគ លដៃទេទៀតែដលផ ល់េសវកម  និងករែថទជូំនេលកអ ក។ ពក្យេនះ ករ៏មួប  ូ លផងែដរនូវ 

មន ីរេពទ្យ ទីភា កង់រសុខភាពតមផ ះ មន ីរព្យោបាល និងកែន ងេផ្សងេទៀតែដលផ ល់េសវែថទសុំខភាព សមា រ

េវជ ស ស  និងេសវ និងករគា្ំរទរយៈេពលែវង។  

• ពួកេគមានអជា បណ័  ឬបានប  កេ់ដយ Medicare និងេដយរដ ក ុងករផ ល់េសវែថទសុំខភាព។  

• េយងខ ុ ំេហពួកេគថា «អ កផ ល់េសវែថទកំ ុងបណា ញ» េនេពលែដលពួកេគយល់្រពមេធ ករជាមយួ 

គេ្រមាងសុខភាពេយងខ ុ ំ េហយទទួលយកករបង្់របាក ់និងមនិគិត្របាកប់ែន មេលអតិថិជនេនក ុងគេ្រមាង 

របស់េយងខ ុ ំេនាះ។  

• េនេពលែដលេលកអ កជាសមាជិកៃនគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ េលកអ កចបំាច្់រត វេ្របអ កផ ល់េសវក ុងបណា ញ 

េដម្បទីទួលបានេសវនានាែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ង។ អ កផ ល់េសវែថទកំ ុងបណា ញ ក្៏រត វបានេគឲ្យ 

េឈ ះថា «អ កផ ល់េសវែថទកំ ុងគេ្រមាង។» 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 12៖ និយមនយ័ពក្យសំខន់ៗ  

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 360 ? 

 

មន ីរ ឬមន ីរែថទ៖ំ កែន ងមយួែដលផ ល់ករែថទសុំខភាពស្រមាបអ់ កែដលមនិអចទទួលករែថទសុំខភាព

េនេគហដ នបាន ប៉ុែន ែដលមនិ្រត វករស្រមាកព្យោបាលេនក ុងមន ីរេពទ្យ។ 

អ កទទួលពក្យបណ ឹ ង៖ ករយិាល័យេនក ុងរដ របស់េលកអ កែដលេធ ករជាអ កតសូ៊មតិជំនួសឲ្យេលកអ ក។ 

ពួកេគអចេឆ យសំណួរ្របសិនេបេលកអ កមានប   ឬបណ ឹ ងតវ៉េហយអចជួយ េលកអ កឲ្យយល់ពីអ ីែដល្រត វេធ ។ 

េសវទទួលពក្យបណ ឹ ង គឺឥតគិតៃថ េនាះេទ។ េលកអ កអចែស ងរកពត័ម៌ានបែន មអំពីកម វធីិ Cal MediConnect 

Ombuds េនក ុងជំពូកទី 2 និងជំពូសទី 9 ៃនេសៀវេភៃដេនះ។ 

េសចក ីសេ្រមចរបស់អង ភាព៖ គេ្រមាងបានបេង តេសចក ី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 ពន្យល់អំពីរេបៀបេស សំុេយងខ ុ ំឲ្យេធ ករសេ្រមចេល
ករធានារ៉បរ់ង។ 

Original Medicare (traditional Medicare ឬបង្់របាកេ់ដម្បទីទួលបានេសវ Medicare)៖ Original 

Medicare ្រត វបានផ ល់ជូនេដយរដ ភបិាល។ េនក ុង Original Medicare េសវ Medicare ្រត វបានធានារ៉បរ់ង

េដយករបង្់របាកដ់ល់េវជ បណ ិ ត មន ីរេពទ្យ និងអ កផ ល់េសវែថទសុំខភាពេផ្សងេទៀត នូវបរមិាណែដលបានកំណត់

េដយសន ិបាតគេ្រមាង។  

• េលកអ កអចជួបេវជ បណ ិ ត េទកនម់ន ីេពទ្យ ឬអ កផ ល់េសវែថទសុំខភាពណាមយួែដលទទួលយក 

Medicare។ Original Medicare មានពីរែផ ក៖ Part A (ករធានារ៉បរ់ងេនមន ីរេពទ្យ) និង Part B 

(ករធានារ៉បរ់ងេវជ ស ស )។  

• Original Medicare អចរកបានេន្រគបទី់កែន ងេនក ុងសហរដ អេមរកិ។  

• ្របសិនេបេលកអ កមនិចងចូ់លរមួេនក ុងគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំេនាះ េលកអ កអចេ្រជសេរ ស Original 

Medicare។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 12៖ និយមនយ័ពក្យសំខន់ៗ  

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 361 ? 

 

ឱសថស នេ្រកបណា ញ៖ ឱសថស នែដលមនិយល់្រពមេធ ករជាមយួគេ្រមាងេយងខ ុ ំេដម្បសី្រមបស្រម ល ឬផ ល់

ឱសថែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ង េទដល់សមាជិកៃនគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ។ ឱសថភាគេ្រចនែដលេលកអ កទទួលបានពី

ឱសថស នេ្រកបណា ញ គឺមនិ្រត វបានធានារ៉បរ់ងេដយគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំេនាះេទ េលកែលងេនក ុងលក ខណ 

ជាកល់កម់យួចំនួន។ 

អ កផ ល់េសវែថទេំ្រកបណា ញ ឬមន ីរែថទេំ្រកបណា ញ៖ អ កផ ល់េសវែថទ ំឬមន ីែដលមនិ្រត វបានជួល 

កនក់បជ់ាកម សិទ ិ ឬដំេណ រករេដយគេ្រមាងេយងខ ុ ំ និងមនិស ិតេនេ្រកមកិច សន្យោក ុងករផ ល់េសវកម ែដលមាន 

ករធានារ៉បរ់ងជូនសមាជិកៃនគេ្រមាងេយងខ ុ ំ។ ជំពូកទី 3 ពន្យល់អំពីអ កផ ល់េសវែថទ ំឬមន ីរែថទេំ្រកបណា ញ។ 

ករចំណាយេចញពីេហេប៉៖ លក ខណ ទមទរត្រម វក ុងករចូលរមួបងចំ់ណាយស្រមាបស់មាជិកេដម្ប ី
បងៃ់ថ េលភាគចំែណកៃនេសវ ឬឱសថែដលពួកេគទទួលបាន ក្៏រត វបានេហផងែដរថាលកក ខណ ទមទរ 

ត្រម វករៃនចំណាយ «េចញពីេហេប៉»។ សូមេមលនិយមនយ័របស់ពក្យ «ចំែណកចំណាយ» 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 វបនេហថាពត័ម៌ានសុខភាពែដល្រត វបានករពរ) (PHI)៖ 

ពត័ម៌ានអំពីេលកអ ក និងសុខភាពរបស់េលកអ កដូចជា េឈ ះ អសយដ ន េលខសន ិសុខសង ម 

ករពិេ្រគាះជាមយួ្រគ េពទ្យ និង្របវត ិេវជ ស ស ។ សូមេមល េសចក ីជូនដំណឹងស ីអំពីករអនុវត ភាពឯកជនរបស់  
Health Net Cal MediConnect ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន មពីវធីិែដលHealth Net Cal MediConnect ករពរ  

េ្រប្របាស់ និងលត្រតដង PHI របស់េលកអ ក ្រពមទងំសិទ ិរបស់េលកអ កទកទ់ងនឹង PHI របស់េលកអ ក។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 12៖ និយមនយ័ពក្យសំខន់ៗ  

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 362 ? 

 

អ កផ ល់េសវែថទសុំខភាពបឋម (PCP)៖ អ កផ ល់េសវែថទសុំខភាពបឋមរបស់េលកអ ក គឺជាេវជ បណ ិ ត ឬ

អ កផ ល់េសវែថទេំផ្សងេទៀត ែដលេលកអ កជួបពិេ្រគាះជាេលកដំបូង ស្រមាបប់  សុខភាពភាគេ្រចន។ ពួកេគ

េធ ឲ្យ្របាកដថា េលកអ កទទួលបានករែថទែំដលេលកអ ក្រត វករ េដម្បឲី្យមានសុខភាពល ។  

• ពួកេគ កអ៏ចនឹងនិយាយជាមយួេវជ បណ ិ ត ឬអ កផ ល់េសវែថទសុំខភាពេផ្សងេទៀត អំពីករែថទំ

របស់េលកអ ក និងប  ូ នេលកអ កេទកនអ់ កទងំេនាះផងែដរ។  

• េនក ុងគេ្រមាងសុខភាព Medicare ជាេ្រចន េលកអ ក្រត វជួបពិេ្រគាះជាមយួអ កផ ល់េសវែថទំ

សុខភាពបឋមរបស់េលកអ ក មុនេពលែដលេលកអ កេទជួបអ កផ ល់េសវែថទសុំខភាពណាមយួេផ្សង

េទៀត។  

• សូមេមលជំពូកទី 3 ស្រមាបព់ត័ម៌ានអំពីករទទួលបានករែថទពំីអ កផ ល់េសវែថទសុំខភាពបឋម។ 

ករអនុ  តជាមុន៖ ករយល់្រពមពី Health Net Cal MediConnect ែដលេលក្រត វទទួលមុនេពលែដលេលក 

អ កអចទទួលបានេសវកម  ឬឱសថជាកល់កណ់ាមយួ ឬជួបជាមយួអ កផ ល់េសវែថទេំ្រកបណា ញបាន។  

Health Net Cal MediConnect មនិអច្រគប្រគងេលេសវ ឬឱសថ្របសិនេបេលកអ កមនិទទួលបានករអនុមត័។ 

េសវេវជ ស ស ក ុងបណា ញមយួចំនួន្រត វបានធានារ៉បរ់ងែតេនក ុងករណីែដលេវជ បណ ិ តរបស់េលកអ ក ឬអ កផ ល់

េសវែថទកំ ុងបណា ញេផ្សងេទៀត ទទួលបានករអនុ  តជាមុនពីគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ។.  

• េសវកម ែដល្រត វករករអនុ  តជាមុនពីគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំ្រត វបានសមា ល់េនក ុងគំនូសតងៃនអត ្របេយា

ជនេ៍នក ុងជំពូកទី 4។  

ឱសថមយួចំនួន្រត វបានធានារ៉បរ់ង ែតេនក ុងករណីែដលេលកអ កទទួលបានករអនុ  តជាមុនពីេយងខ ុ ំ។  

• ឱសថែដល្រត វបាន្រគប្់រគងែដល្រត វករករអនុ  តជាមុនពីគេ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំនិង្រត វបានដកក់ ុងប  ីឱ

សថែដល្រត វបានធានា។ 

កម វធីិគេ្រមាងែថទសុំខភាព្រគបមុ់ខស្រមាបម់នុស្សចស់ (PACE) ៖ កម វធីិមយួែដលធានារ៉បរ់ងេលអត 

្របេយាជន ៍Medicare និង MediCal រមួគា ែតមយួស្រមាបបុ់គ លែដលមានអយុ 55 ឆា  ំនិងេលសពីេនះ ែដល្រត វករ

ករែថទសុំខភាពក្រមតិខ ស់ជាងេនះេដម្បរីស់េនក ុងផ ះ។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 12៖ និយមនយ័ពក្យសំខន់ៗ  

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 363 ? 

 

សររីង សិប្បនិមិ ត និងឧបករណ៍រណប៖ ទងំេនះគឺឧបករណ៍េពទ្យ ែដល្រត វបានប  ទិញេដយេវជ បណ ិ ត 

របស់េលកអ ក ឬអ កផ ល់េសវែថទសុំខភាពដៃទេទៀត។ បរកិ រែដល្រត វបានធានារ៉បរ់ងរមួមានដូចជា 

ែតមនិកំណត្់រតឹមែត ្របដបរ់ុេំ្រសបៃដ ខ ង និងក  ឹងក អវយវៈសិប្បនិមតិ  ែភ កសិប្បនិមតិ  និងបរធិានែដល្រត វ

ករេដម្បបី ូរថ ីជំនួសែផ ក ឬមុខងររងកយខងក ុង រមួមានេ្រគ ផ តផ់ ងស់្រមាបក់រវះកតេ់ពះេដម្បបីេង តរន សិប្បនិមតិ  

និងករព្យោបាលអហរបូត ម ប  ូ លក ុងេពះេវៀននិងក ុងសរៃស។ 

អង ភាពែកលម គុណភាព (QIO)៖ ្រក មេវជ បណ ិ ត និងអ កជំនាញែថទសុំខភាពេផ្សងេទៀត ែដលជួយ ែកលម គុណ

ភាពៃនករែថទសំ្រមាបអ់ កែដលស ិតេនក ុង Medicare។ ពួកេគ្រត វបានជួលេដយរដ ភបិាលសហពន័ េដម្ប្ីរត ត 

ពិនិត្យេមល និងែកលម ឲ្យ្របេសរេឡងនូវករែថទែំដល្រត វបានផ ល់ជូនដល់អ កជំងឺ។ សូមេមលេទជំពូកទី 2 

ស្រមាបព់ត័ម៌ានអំពីរេបៀបទំនាកទំ់នងេទ QIO ស្រមាបរ់ដ របស់េលកអ ក។ 

ករកំណតប់រមិាណ៖ ករកំណតេ់ទេលបរមិាណឱសថែដលេលកអ កអចទទួលបាន។ ក្រមតិដកកំ់ណត់

អចនឹងេធ េឡងេទេលបរមិាណឱសថែដលេយងខ ុ ំធានារ៉បរ់ងក ុងមយួេវជ ប  ។ 

ករប  ូ នបន ៖ ករប  ូ នបន មាននយ័ថា អ កផ ល់េសវែថទបំឋម (PCP) របស់េលកអ ក្រត វែតផ ល់ករយល់ 

្រពមពីេលកអ កមុនេពលែដលេលកអ កអចេឃញនរណាមា កែ់ដលមនិែមនជា PCP របស់េលកអ ក។ 

្របសិនេបេលកអ កមនិទទួលបានករយល់្រពមេនាះេទ Health Net Cal MediConnect អចនឹងមនិធានារ៉បរ់ង 

េលេសវនានាេឡយ។ េលកអ កមនិ្រត វករប  ូ នបន េទេដម្បេីមលអ កឯកេទសជាកល់កម់យួចំនួនដូចជាអ កឯក 

េទសខងសុខភាពរបស់ ស ី។ េលកអ កអចែស ងរកពត័ម៌ានបែន មអំពីករប  ូ នបន េនជំពូកទី 3 

និងអំពីេសវកម ែដល្រត វករប  ូ នបន េនក ុងជំពូកទី 4។ 

េសវស រនិតិសម្បទ៖ ករព្យោបាលែដលេលកអ កទទួលបានេដម្បជួីយ េលកអ កឲ្យជាសះេស្ប យពីជំងឺ េ្រគាះថា ក ់

ឬករវះកតសំ់ខនណ់ាមយួ។ សូមអនេទជំពូកទី 4 េដម្បែីស ងយល់បែន មអំពីេសវស រនិតិសម្បទ។ 

តំបនេ់សវ៖ ទីតងំភូមសិ ស ែដលគេ្រមាងសុខភាពទទួលយកសមាជិក ្របសិនេបវកំណតេ់លសមាជិក

ភាពេដយែផ កេទេលកែន ងែដល្របជាជនរស់េន។ ស្រមាបគ់េ្រមាងរបស់េយងខ ុ ំែដលកំណតេ់ទេលេវជ បណ ិ ត  

និងមន ីរេពទ្យណាមយួែដលេលកអ កអចេ្រប្របាស់ ជាទូេទ វគឺជាកែន ងែដលេលកអ កទទួលបានេសវ (មនិែមន

សេ ង ះបនា ន)់ ជា្របច។ំ មានែត្របជាជនរស់េនក ុងតំបនេ់សវកម របស់េយងខ ុ ំប៉ុេណា ះ េទបអចទទួលបានកម វធីិ 

Health Net Cal MediConnect។ 



េសៀវេភែណនាសំ្រមាបស់មាជិក Health Net Cal MediConnect ជំពូកទី 12៖ និយមនយ័ពក្យសំខន់ៗ  

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័ 
mmp.healthnetcalifornia.com។ 364 ? 

 

ចំែណកចំណាយ៖ គឺជាចំែណកៃនតៃម ែថទសុំខភាពរបស់េលកអ ក ែដលេលកអ ក្រត វបងេ់រៀងរល់ែខ មុនេពល

អត ្របេយាជន ៍Cal MediConnect ចបេ់ផ មមាន្របសិទ ភាព។ បរមិាណចំែណកចំណាយរបស់េលកអ កែ្រប្រប លេទ

តមចំណូល និងធនធានរបស់េលកអ ក។  

មន ីរែថទជំំនាញ (SNF) ៖ គឺជាមន ីរែថទមំយួែដលមានបុគ លិក និងបរកិ រស្រមាបផ់ ល់ករែថទជំំនាញ េហយក ុង

ករណីភាគេ្រចន ផ ល់េសវស រនីតិសម្បទជំនាញ និងេសវសុខភាពពកព់ន័ េផ្សងេទៀត។ 

ករែថទកំ ុងមន ីរែថទជំំនាញ (SNF) ៖ គិលនុបដ កជំនាញ និងេសវស រនីតិសម្បទជំនាញ ែដល្រត វបានផ ល់

ជូនជាបន បនា ប ់ជាេរៀងរល់ៃថ  េនក ុងមន ីរែថទជំំនាញ។ ឧទហរណ៍ៃនករែថទកំ ុងមន ីរែថទជំំនាញរមួមាន ករ

ព្យោបាលេដយចលនា ឬព្យរួេសរ ៉មូ (IV) ែដល គិលនុបដ កែដលបានចុះេឈ ះ ឬេវជ បណ ិ តអចផ ល់ជូន។ 

្រគ េពទ្យឯកេទស៖ េវជ បណ ិ តែដលផ ល់ករែថទសុំខភាពស្រមាប្់របេភទជំងឺជាកល់កណ់ាមយួ ឬែផ កណាមយួៃន

រងកយ។ 

សវនាកររដ ៖ ្របសិនេបេវជ បណ ិ តរបស់េលកអ ក ឬអ កផ ល់េសវែថទដំៃទេទៀតេស សំុេសវ MediCal ែដល

េយងខ ុ ំមនិឯកភាព ឬេយងខ ុ ំនឹងមនិបន បង្់របាកេ់លេសវ MediCal ែដលេលកអ កមាន្រសបេ់ហយ េនាះេលកអ ក

អចេស សំុសវនាកររដ មយួបាន។ ្របសិនេបសវនាកររដ បានសេ្រមចគា្ំរទេលកអ ក េនាះេយងខ ុ ំ្រត វែតផ ល់ជូនេលក 
អ កនូវេសវកម ែដលេលកអ កបានេស សំុ។ 

ករព្យោបាលតមដំណាកក់ល៖ គឺជាវធិានធានារ៉បរ់ងមយួែដលត្រម វឲ្យេលកអ កសកល្បងនូវឱសថមយួេផ្សង

េទៀតជាមុនសិន មុនេពលែដលេយងខ ុ ំធានារ៉បរងេលឱសថែដលេលកអ កបានេស សំុ។ 

ចំណូលសន ិសុខបែន ម (SSI) ៖ គឺជាអត ្របេយាជន្៍របចែំខែដលទទួលបានពីសន ិសុខសង មផ ល់ឲ្យដល់

បុគ លែដលមានចំណូល និងធនធានមានក្រមតិ បុគ លែដលមានពិករភាព ពិករែភ ក ឬបុគ លែដលមានអយុ 65 ឆា  ំ

ឬេលសពីេនះ។ អត ្របេយាជនរ៍បស់ SSI គឺមនិដូចគា នឹងអត ្របេយាជនស៍ន ិសុខសង មេឡយ។ 

ករែថទបំនា ន៖់ ករែថទែំដលអ កទទួលបានស្រមាបជ់ំងឺ របសួ ឬស នភាពទនហ់នែ់ដលមនិែមនជាករណីសេ ង ះ 
បនា ន ់ប៉ុែន ្រត វករករែថទភំា ម។ អ កអចទទួលបានករែថទែំដល្រត វករជាបនា នព់ីអ កផ ល់េសវកម េ្រក 
បណា ញេនេពលអ កផ ល់េសវកម ក ុងបណា ញមនិអចរកបាន ឬអ កមនិអចេទដល់ពួកេគបាន។ 



Multi-Language Insert 
Multi-language Interpreter Services 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Farsi: توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنيد، تسهيالت زبانی بصورت رايگان برای شما فراهم می باشد. با 
.(TTY: 711) 1-855-464-3572 (San Diego), 1-855-464-3571 (Los Angeles)

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

Cambodian: ប្រយត័្ន៖ ប្រើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, បសវាជំនួយខ ្្នកភាសា បោយមនិគិតឈ្នួល 
គឺអាចមានសំរា្រ្់រំបរ ើអ្នក។ ចូរ ទូរស័ព្ទ 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711).

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

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

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

្របសិនេបេលកអ កមានសំណួរ សូមេហទូរសព េទកន ់Health Net Cal MediConnect តមរយៈេលខ 
18554643571 (TTY: 711) ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យប ់ពីៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ 
េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លក 
អ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន ម សូមចូលេទេគហទំពរ័
mmp.healthnetcalifornia.com។? 

 

េសវកម បេ្រមសមា ជិក Health Net Cal MediConnect 

េហទូរស័ព  18554643571 

ករេហមកកនេ់លខេនះ គឺឥតគិតៃថ ។ មានបុគ លិក្របចកំរេនទីេនះេដម្បពិីេ្រគាះ 

ជាមយួេលកអ កចបព់ីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យបពី់ៃថ ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ 

េ្រកេម៉ាងេធ ករ េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក េលកអ កអចេផ សរ

ទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេនៃថ េធ ករបនា ប។់ 

េសវកម បេ្រមសមាជិកកម៏ានេសវកម អ កបកែ្របភាសេដយឥតគិតៃថ ផងែដរ

ស្រមាបេ់លកអ កមនិេចះនិយាយភាសអងេ់គ ស។ 

TTY 711 (េសវប  ូ នសរបន ជាតិ)។ ករេហទូរស័ព េនះ គឺឥតគិតៃថ ។ 

េលខទូរស័ព េនះ ត្រម វឲ្យមានឧបករណ៍ទូរស័ព ពិេសស និងស្រមាបែ់តអ កែដល

មានប  ក ុងករស ប ់ឬករនិយាយប៉ុេណា ះ។ 

ករេហេទកនេ់លខេនះគឺ ឥតគិតៃថ  ចបពី់េម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 8 យបពី់ៃថ  

ចន ដល់ៃថ សុ្រក។ េ្រកេម៉ាងេធ ករ េរៀងរល់ៃថ ចុងសបា ហ៍ និងៃថ ឈបស់្រមាក 

េលកអ កអចេផ សរទុកបាន។ េគនឹងេហទូរស័ព េទកនេ់លកអ កវញិេន 

ៃថ េធ ករបនា ប។់ 

ទូរសរ 18002812999 

សរេសរសំប្ុរត Health Net Community Solutions, Inc. 

P.O. Box 10422 

Van Nuys, CA 914100422 

េគហទំពរ័ mmp.healthnetcalifornia.com 

http://mmp.healthnetcalifornia.com
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	F. ឱសថរបស់េលកអ�ក្រត�វគិតៃថ� ្របសិនេបេវជ�បណ�ិតេលកអ�កេចញេវជ�ប��ករផ�ត់ផ�ង់តិចជាងមួយែខេពញ 
	G3. េតេលកអ�ក្រត�វេធ�ដូចេម�ច ្របសិនេបេលកអ�កបានចុះេឈ�ះចូលក�ុងកម�វិធី ADAP រួចរល់េហយេនាះ 

	H. ករផ�ល់ថា�ំបង�រ 
	H1. អ�ីែដលេលកអ�ក្រត�វដឹងមុនេពលែដលេលកអ�កទទួលបានករផ�ល់ថា�ំបង�រ 
	H2. អ�ីែដលេលកអ�ក្រត�វបង់ស្រមាប់ករចក់ថា�ំបង�រ Medicare Part D 


	ជំពូកទី 7 ៖ ករេសស�ុំេយងខុឲំ�្យបងៃថ់ច�ំែណករបស់េយងខុំ�ៃនវកិយ�ប្រតែដល េលកអក�ទទលួបានស្រមាបេស់វកម �ឬឱសថែដលមានករធានារ៉បរ់ង 
	េសចក�ីេផ�ម 
	តរងមាតក 
	A. េស�សុំេយងខ�ុំេដម្បីបង់ៃថ�ស្រមាប់េសវកម� និងឱសថរបស់េលកអ�ក 
	B. ករេផ�សំេណរស្រមាប់ករទូទត់ 
	C. ករសេ្រមចេលករធានារ៉ប់រង 
	D. បណ�ឹងឧទ�រណ៍ 

	ជំពូកទី 8 ៖ សិទិ� នងិទនំលួខុស្រតវ�របស់េលកអក� 
	េសចក�ីេផ�ម 
	តរងមាតក 
	A. សិទ�ិរបស់េលកអ�កេដម្បីទទួលបានព័ត៌មានតមរេបៀបែដលបំេពញត្រម�វកររបស់ េលកអ�ក 
	B. ករទទួលខុស្រត�វរបស់េយងខ�ុំគឺ ធានាថាេលកអ�កទទួលបាននូវេសវកម� និងឱសថែដល្រត�វបានធានាទន់េពលេវល 
	C. ករទទួលខុស្រត�វរបស់េយងខ�ុំេដម្បីករពរព័ត៌មានអំពីសុខភាពផា�ល់ខ�ួនរបស់េលកអ�ក (PHI) 
	C1. វិធីែដលេយងខ�ុំករពរ PHI របស់េលកអ�ក 
	C2. េលកអ�កមានសិទ�ិេមលកំណត់្រតេវជ�ស�ស�របស់េលកអ�ក 

	D. ករទទួលខុស្រត�វរបស់េយងខ�ុំក�ុងករផ�ល់ព័ត៌មានអំពីគេ្រមាងរបស់េយងខ�ុំ អ�កផ�ល់េសវបណា�ញរបស់េយងខ�ុំ និងេសវកម�រ៉ប់រងរបស់េលកអ�ក 
	E. អសមត�ភាពរបស់អ�កផ�ល់េសវែថទំក�ុងបណា�ញេដម្បីេចញវិក�យប្រតឲ្យេលកអ�កផា�ល់ 
	F. សិទ�ិរបស់េលកអ�កេដម្បីចកេចញពី គេ្រមាង Cal MediConnect របស់េយងខ�ុំ 
	G. សិទ�ិរបស់េលកអ�កក�ុងករសេ្រមចចិត�អំពីករែថទំសុខភាពរបស់ខ�ួន 
	G1. សិទ�ិរបស់េលកអ�កេដម្បីដឹងអំពីជេ្រមសៃនករព្យោបាលរបស់េលកអ�ក និងករេធ�ករសេ្រមចចិត�អំពីករ ែថទំសុខភាពរបស់ខ�ួន 
	G2. សិទ�ិរបស់េលកអ�កក�ុងករនិយាយអ�ីែដលេលកអ�កចង់ឲ្យេកតេឡង្របសិនេបេលកអ�កមិនអចេធ� ករសេ្រមចចិត�ែថទំសុខភាពេដយខ�ួនឯង 
	G3. អ�ីែដល្រត�វេធ� ្របសិនេបករែណនាំរបស់េលកអ�កមិន្រត�វបានអនុវត�តម 

	H. សិទ�ិរបស់េលកអ�កក�ុងករេធ�ពក្យបណ�ឹងេហយសុំឲ្យេយងខ�ុំេធ�ករពិចរណាេឡងវិញ អំពីករសេ្រមចចិត�ែដលេយងខ�ុំបានេធ� 
	H1. អ�ីែដល្រត�វេធ�្របសិនេបេលកអ�កេជឿជាក់ថា េលកអ�កកំពុងទទួលរងភាពអយុត�ិធម៌ ឬ េលកអ�កចង់ទទួលបានព័ត៌មានបែន�មស�ីពីសិទ�ិរបស់េលកអ�ក 

	I. េលកអ�កមានសិទ�ិផ�ល់េយាបល់អំពី សិទ�ិជាសមាជិកនិងេគាលនេយាបាយទទួលខុស ្រត�វរបស់េយងខ�ុំ 
	J. ករវយតៃម�បេច�កវិទ្យោ ថ�ីៗ និងមាន្រសប់ 
	K. ករទទួលខុស្រត�វរបស់េលកអ�កក�ុងនាមជាសមាជិកគេ្រមាង 

	ជំពូកទី 9 ៖ េត្រត�វេធ�អី�្របសិនេបេលកអ�កមានប�� ឬបណឹ�ងតវ៉ (េសចកី�សេ្រមចេលករធានារ៉បរ់ង បណ�ឹងឧទ�រណ៍ បណ�ឹងតវ៉) 
	េតកង�ជពំូកេនះមានអ�ខះ�? 
	ុី
	្របសិនេបេលកអ�កកំពុង្របឈមនឹងប��ជាមួយសុខភាព ឬេសវនិងករគា្រទំរយៈេពលយូរអែងង�របស់េលកអ�ក 
	តរងមាតក 
	ែផ�កទី 1៖ េសចក�ីេផ�ម 
	 ែផ�កទី 1.1៖ េតេលកអ�ក្រត�វេធ�ដូចេម�ច ្របសិនេបេលកអ�កមានប�� 
	 ែផ�កទី 1.2៖ េតវក្យស័ព�ច្បោប់ជាអ�ី? 

	ែផ�កទី 2៖ េត្រត�វទូរស័ព�សុំជំនួយេនកែន�ងណា 
	 ែផ�កទី 2.1៖ េត្រត�វទទួលព័ត៌មាន និងជំនួយបែន�មេនកែន�ងណា 
	េលកអ�កអចទទួលជំនួយពីកម�វិធី Cal MediConnect Ombuds 
	េលកអ�កអចទទួលបានជំនួយពីកម�វិធី្របឹក្សោេយាបល់ និងគាំ្រទករធានារ៉ប់រងសុខភាព 
	ករទទួលបានជំនួយពី Medicare 
	េលកអ�កអចទទួលបានជំនួយពីនាយកដ�ន្រគប់្រគងសុខភិបាលរដ�កលីហ�័រញា៉ 


	 ែផ�កទី 3៖ ប��ទក់ទងនឹងអត�្របេយាជន៍របស់េលកអ�ក 
	 ែផ�កទី 3.1៖ េតអ�កគួរេ្រប្របាស់ដំេណរករស្រមាប់េសចក�ីសេ្រមចធានារ៉ប់រង និងបណ�ឹងឧទ�រណ៍ែដរឬេទ? ឬេលកអ�កចង់េធ�ពក្យបណ�ឹង? 

	ែផ�កទី 4៖ េសចក�ីសេ្រមចេលករធានារ៉ប់រង និងបណ�ឹងឧទ�រណ៍ 
	 ែផ�កទី 4.1៖ ករបង�ញអំពីេសចក�ីសេ្រមចេលករធានារ៉ប់រង និងបណ�ឹងឧទ�រណ៍ 
	អ�ីជាេសចក�ីសេ្រមចេលករធានារ៉ប់រង? 
	េតបណ�ឹងឧទ�រណ៍ ជាអ�ី? 

	 ែផ�កទី 4.2៖ ករទទួលបានជំនួយជាមួយនឹងេសចក�ីសេ្រមចធានារ៉ប់រង និងបណ�ឹងឧទ�រណ៍ 
	េតខ�ុំអចទូរស័ព�េទអ�កណាេដម្បីឲ្យជួយ េស�សុំេសចក�ីសេ្រមចធានារ៉ប់រង ឬេធ�បណ�ឹងឧទ�រណ៍? 

	 ែផ�កទី 4.3៖ ែផ�កមួយណាៃនជំពូកេនះនឹងជួយ អ�កបាន? 

	ែផ�កទី 5៖ ប��ពក់ព័ន�នឹងេសវេសវកម� បរិក�រ និងឱសថ (មិនែមនឱសថ Part D)  
	 ែផ�កទី 5.1៖ េតេ្រប្របាស់ែផ�កេនះេនេពលណា 
	1. េលកអ�កគិតថាេយងខ�ុំធានារ៉ប់រងេលេសវកម�េវជ�ស�ស� េសវកម�សុខភាពឥរិយាបថ ឬេសវ និងករគាំ្រទរយៈេពលយូរអែង�ង (LTSS) ែដលេលកអ�ក្រត�វករ ប៉ុែន�មិនទទួលបាន។ 
	2. េយងខ�ុំមិនបានយល់្រពមេលករែថទំែដលេវជ�បណ�ិតេលកអ�កចង់ផ�ល់ដល់េលកអ�ក េហយេលកអ�កគិតថាេយងខ�ុំគួរែតឯកភាព។ 
	3. េលកអ�កទទួលបានេសវកម� ឬបរិក�រែដលេលកអ�កគិតថាេយងខ�ុំធានារ៉ប់រង ប៉ុែន�េយងខ�ុំនឹងមិនបង់ៃថ�ជូនេទ។ 
	4. េលកអ�កបានទទួលនិងបង់ៃថ�េសវឬសមា�រៈែដលេលកអ�កគិតថា្រត�វបានរ៉ប់រងេហយេលកអ�កចង់ឲ្យេយងខ�ុំសងេលកអ�កវិញស្រមាប់េសវកម� ឬបរិក�រទំងេនាះ។ 
	5. េយងខ�ុំកត់បន�យ ឬប�្ឈប់ករធានារ៉ប់រងរបស់េលកអ�កស្រមាប់េសវកម�មួយចំនួន េហយេលកអ�កមិនយល់្រសបជាមួយេសចក�ីសេ្រមចចិត�របស់េយងខ�ុំេទ។ 

	 ែផ�កទី 5.2៖ ករេស�សុំេសចក�ីសេ្រមចធានារ៉ប់រង 
	េត្រត�វេធ�ដូចេម�ចេដម្បីេស�សុំេសចក�ីសេ្រមចេលករធានារ៉ប់រង េដម្បីទទួលបាននូវេសវែផ�កេវជ�ស�ស� សុខភាពឥរិយាបថ ឬេសវ និងករគាំ្រទរយៈេពលយូរអែង�ងជាក់លក់ (េសវ MSSP, CBAS, ឬ NF) 
	េត្រត�វចំណាយរយៈេពលប៉ុនា�នេដម្បីទទួលបានេសចក�ីសេ្រមចធានារ៉ប់រង? 
	េតខ�ុំអចទទួលបានេសចក�ីសេ្រមចធានារ៉ប់រងកន់ែតឆាប់រហ័សជាងេនះបានេទ? 
	្របសិនេបេសចក�ីសេ្រមចធានារ៉ប់រងគឺ បាន េតេនេពលណាែដលខ�ុំទទួលបានេសវ ឬសមា�រៈ? 
	្របសិនេបេសចក�ីសេ្រមចធានារ៉ប់រងគឺេទ េតខ�ុំដឹងយា៉ងដូចេម�ច? ? 

	 ែផ�កទី 5.3៖ បណ�ឹងឧទ�រណ៍ក្រមិតទី 1 ស្រមាប់េសវ សមា�រៈ និងឱសថ (មិនែមនឱសថេន Part D) 
	េតបណ�ឹងឧទ�រណ៍ ជាអ�ី? 
	េតអ�ីជាបណ�ឹងឧទ�រណ៍ក្រមិតទី 1? 
	េតខ�ុំ្រត�វេធ�បណ�ឹងឧទ�រណ៍ក្រមិត 1 យា៉ងដូចេម�ច? 
	េតអ�កេផ្សងអចេធ�បណ�ឹងឧទ�រណ៍ជំនួសខ�ុំបានេទ? 
	េតខ�ុំមានេពលេធ�បណ�ឹងឧទ�រណ៍រយៈេពលប៉ុនា�នៃថ�? 
	េតខ�ុំអចទទួលបានច្បោប់ចម�ងឯកសរសំណុំេរឿងរបស់ខ�ុំបាន ែដរឬេទ? 
	េតេវជ�បណ�ិតរបស់ខ�ុំអចផ�ល់ព័ត៌មានបែន�មអំពីបណ�ឹងឧទ�រណ៍របស់ខ�ុំេទអ�កបានែដរឬេទ? 
	េតគេ្រមាងនឹងេធ�េសចក�ីសេ្រមចេលបណ�ឹងឧទ�រណ៍យា៉ងដូចេម�ច? 
	េតេនេពលណាែដលខ�ុំបានទទួលេសចក�ីសេ្រមចអំពីបណ�ឹងឧទ�រណ៍ «ស�ង់ដរ» ? 
	េតេនេពលណាេទបខ�ុំនឹងបានលឺដំណឹងអំពីេសចក�ីសេ្រមចរបស់ បណ�ឹងឧទ�រណ៍«ឆាប់រហ័ស»? 
	េតអត�្របេយាជន៍របស់ខ�ុំបន�ក�ុងអំឡុងេពលៃនបណ�ឹងឧទ�រណ៍ក្រមិត 1 ែដរឬេទ? 

	 ែផ�កទី 5.4 ៖ បណ�ឹងឧទ�រណ៍ក្រមិតទី 2 ស្រមាប់េសវ សមា�រៈ និងឱសថ (មិនែមនឱសថ Part D) 
	្របសិនេបគេ្រមាងនិយាយថា េទ េនក្រមិត 1 េតមានអ�ីេកតេឡងបនា�ប់? 
	េតអ�ីេទជាបណ�ឹងឧទ�រណ៍ក្រមិត 2? 
	ប��របស់ខ�ុំគឺពក់ព័ន�នឹងេសវ ឬបរិក�រៃន MediCal។ េតខ�ុំ្រត�វេធ�បណ�ឹងឧទ�រណ៍ក្រមិតទី 2 យា៉ងដូចេម�ច? 
	ប��របស់ខ�ុំគឺពក់ព័ន�នឹងេសវ ឬបរិក�រៃន Medicare។ េតនឹងមានអ�ីេកតេឡងេនបណ�ឹងឧទ�រណ៍ ក្រមិតទី 2? 
	េតអត�្របេយាជន៍របស់ខ�ុំបន�ក�ុងរយៈេពលៃនបណ�ឹងឧទ�រណ៍ក្រមិតទី 2 ែដរឬេទ? 
	េតខ�ុំនឹងទទួលបានព័ត៌មានអំពីេសចក�ីសេ្រមចយា៉ងដូចេម�ច? 
	្របសិនេបេសចក�ីសេ្រមចគឺ េទ ចំេពះមួយែផ�ក ឬទំងអស់ៃនអ�ីែដលអ�កបានេស�សុំ េតខ�ុំអចប�ឹងឧទ�រណ៍េផ្សងេទៀតបានេទ? 

	 ែផ�កទី 5.5៖ ប��ៃនករបង់្របាក់ 
	េតខ�ុំអចេស�សុំេលកអ�កឲ្យបង់ៃថ�សងខ�ុំវិញស្រមាប់ភាគចំែណកចូលរួមបង់ៃថ�ៃន េសវកម� និងបរិក�រែដលខ�ុំបានបង់្របាក់េហយបានែដរឬេទ? 
	ចុះ្របសិនេបេយងខ�ុំនិយាយថាេយងខ�ុំនឹងមិនបង់ៃថ�វិញ? 


	ែផ�កទី 6៖ ឱសថ Part D 
	 ែផ�កទី 6.1៖ េត្រត�វេធ�យា៉ងេម៉ច ្របសិនេបេលកអ�កមានប��ក�ុងករទទួលបានឱសថ Part D ឬេលកអ�កចង់ឲ្យេយងខ�ុំបង់្របាក់ជូនេលកអ�កវិញចំេពះឱសថ Part D 
	េតខ�ុំអចេស�សុំេសចក�ីសេ្រមចេលករធានារ៉ប់រង ឬេធ�បណ�ឹងឧទ�រណ៍ពក់ព័ន�នឹងឱសថ្រត�វករេវជ�ប�� Part D បានែដរឬេទ? 

	 ែផ�កទី 6.2៖ េតករេលកែលងគឺជាអ�ី? 
	 ែផ�កទី 6.3៖ េរឿងសំខន់ែដល្រត�វដឹងអំពីករេស�សុំករេលកែលង 
	េវជ�បណ�ិតរបស់េលកអ�ក ឬេលកអ�កេចញេវជ�ប��េផ្សងេទៀត្រត�វ្របាប់េយងខ�ុំអំពីមូលេហតុេវជ�ស�ស�នានា 
	េយងខ�ុំនឹងេឆ�យថា យល់្រសប ឬ េទ ចំេពះករេស�សុំករេលកែលងរបស់េលកអ�ក 

	 ែផ�កទី6.4៖ វិធីេស�សុំេសចក�ីសេ្រមចេលករធានារ៉ប់រងពក់ព័ន�នឹងឱសថ Part D ឬសំណងស្រមាប់ឱសថ Part D រួមប��ូលទំងករេលកែលង 
	អ�ីែដល្រត�វេធ� 
	្របសិនេបសុខភាពរបស់េលកអ�កត្រម�វ េលកអ�កអចេស�សុំេយងខ�ុំឲ្យេចញ «េសចក�ីសេ្រមចធានារ៉ប់រងឆាប់រហ័ស» 
	កលកំណត់េពលស្រមាប់ «េសចក�ីសេ្រមចេលករធានារ៉ប់រងឆាប់រហ័ស» 
	កលកំណត់េពលស្រមាប់ «េសចក�ីសេ្រមចេលករធានារ៉ប់រងស�ង់ដរ» ស្រមាប់ឱសថែដលេលកអ�ក មិនទន់បានទទួល 
	កលកំណត់េពលស្រមាប់ «េសចក�ីសេ្រមចេលករធានារ៉ប់រងស�ង់ដរ» ចំេពះករបង់្របាក់ស្រមាប់ឱសថែដលេលកអ�កបានទិញរួចេហយ 

	 ែផ�កទី 6.5៖ បណ�ឹងឧទ�រណ៍ក្រមិតទី 1 ស្រមាប់ Part D 
	្របសិនេបសុខភាពរបស់េលកអ�ក្រត�វករវ សូមេស�សុំ «បណ�ឹងឧទ�រណ៍ឆាប់រហ័ស» 
	គេ្រមាងរបស់េយងខ�ុំនឹងពិនិត្យេឡងវិញនូវបណ�ឹងឧទ�រណ៍របស់េលកអ�ក េហយេចញេសចក�ីសេ្រមចឲ្យ េលកអ�ក 
	កលកំណត់េពលស្រមាប់ «បណ�ឹងឧទ�រណ៍ឆាប់រហ័ស» 
	កលកំណត់េពលស្រមាប់ «បណ�ឹងឧទ�រណ៍ស�ង់ដរ» 

	 ែផ�កទី 6.6៖ បណ�ឹងឧទ�រណ៍ក្រមិតទី 2 ស្រមាប់ឱសថ Part D 
	កលកំណត់េពលស្រមាប់ «បណ�ឹងឧទ�រណ៍ឆាប់រហ័ស» េនក្រមិតទី 2 
	កលកំណត់េពលស្រមាប់ «បណ�ឹងឧទ�រណ៍ស�ង់ដរ» េនក្រមិតទី 2 
	េត្រត�វេធ�អ�ី ្របសិនេបអង�ភាព្រត�តពិនិត្យេឡងវិញេដយឯករជ្យនិយាយថាេទចំេពះបណ�ឹងឧទ�រណ៍ក្រមិតទី 2 របស់េលកអ�ក? 


	ែផ�កទី 7 ៖ ករេស�សុំឲ្យេយងខ�ុំធានារ៉ប់ងរងេលករស�ក់េនក�ុងមន�ីរេពទ្យរយៈេពលែវងជាងមុន 
	 ែផ�កទី 7.1៖ ែស�ងយល់អំពីសិទ�ិ Medicare របស់េលកអ�ក 
	 ែផ�កទី 7.2 ៖ បណ�ឹងឧទ�រណ៍ក្រមិតទី 1 េដម្បីផា�ស់ប�ូរៃថ�េចញពីមន�ីរេពទ្យរបស់េលកអ�ក 
	សូមទូរស័ព�ជាបនា�ន់!  
	េតអង�ភាពែកលម�គុណភាព ជាអ�ី? 
	េស�សុំ «ករ្រត�តពិនិត្យេឡងវិញឆាប់រហ័ស» 
	េតមានអ�ីេកតេឡងក�ុងអំឡុងករ្រត�តពិនិត្យេឡងវិញរហ័ស? 
	ចុះ្របសិនេបចេម�យគឺយល់្រពមវិញ? 
	ចុះ្របសិនេបចេម�យគឺេទវិញ? 

	 ែផ�កទី 7.3 ៖ បណ�ឹងឧទ�រណ៍ក្រមិតទី 2 េដម្បីផា�ស់ប�ូរៃថ�េចញពីមន�ីរេពទ្យរបស់េលកអ�ក 
	េតមានអ�ីេកតេឡង្របសិនេបចេម�យគឺ យល់្រពម? 
	េតមានអ�ីេកតេឡង្របសិនេបចេម�យគឺ េទ? 

	 ែផ�កទី 7.4៖ េតមានអ�ីេកតេឡង្របសិនេបខ�ុំខកខនកលកំណត់េពលបណ�ឹងឧទ�រណ៍? 
	បណ�ឹងឧទ�រណ៍ជំនួសក្រមិតទី 1 េដម្បីផា�ស់ប�ូរៃថ�េចញពីមន�ីរេពទ្យរបស់េលកអ�ក 
	បណ�ឹងឧទ�រណ៍ជំនួសក្រមិតទី 2 េដម្បីផា�ស់ប�ូរៃថ�េចញពីមន�ីរេពទ្យរបស់េលកអ�ក 


	ែផ�កទី 8៖ េត្រត�វេធ�អ�ី្របសិនេបេលកអ�កគិតថាេសវែថទំសុខភាពេនតមផ�ះ ករែថទំេនមន�ីរែថទំជំនាញ ឬមន�ីរស�រសម្បទែបបពិេ្រគាះជំងឺេ្រកលក�ណៈទូលំទូលយ (CORF) របស់េលកអ�កនឹង្រត�វបានប��ប់ឆាប់ៗ 
	 ែផ�កទី 8.1៖ េយងខ�ុំនឹង្របាប់េលកអ�កជាមុនអំពីេពលែដលករធានារ៉ប់រងរបស់េលកអ�ក្រត�វប��ប់ 
	 ែផ�កទី 8.2៖ បណ�ឹងឧទ�រណ៍ក្រមិតទី 1 េដម្បីបន�ករែថទំសុខភាពរបស់េលកអ�ក 
	េតអង�ភាពែកលម�គុណភាព ជាអ�ី? 
	េតេលកអ�កគួរែតេស�សុំអ�ី? 
	េតកលកំណត់ស្រមាប់ទំនាក់ទំនងេទកន់អង�ភាពេនះ េនេពលណា? 
	េតមានអ�ីេកតេឡងេនអំឡុងេពលមានករ្រត�តពិនិត្យេឡងវិញេដយអង�ភាពែកលម�គុណភាព? 
	េតមានអ�ីេកតេឡង្របសិនេប អ�កពិនិត្យេឡងវិញនិយាយថា យល់្រពម? 
	េតមានអ�ីេកតេឡង ្របសិនេបអ�កពិនិត្យេឡងវិញនិយាយថា េទ? 

	 ែផ�កទី 8.3៖ បណ�ឹងឧទ�រណ៍ក្រមិតទី 2 េដម្បីបន�ករែថទំរបស់េលកអ�ក 
	េតមានអ�ីេកតេឡង ្របសិនេបអង�ភាព្រត�តពិនិត្យេឡងវិញនិយាយថា បាន? 
	េតមានអ�ីេកតេឡង ្របសិនេបអង�ភាព្រត�តពិនិត្យេឡងវិញនិយាយថា េទ? 

	 ែផ�កទី 8.4 ៖ ចុះ្របសិនេបេលកអ�កខកខនកលកំណត់េពលស្រមាប់េធ�បណ�ឹងឧទ�រណ៍ ក្រមិតទី 1 របស់េលកអ�កវិញ? 
	បណ�ឹងឧទ�រណ៍ជំនួសក្រមិតទី 1 េដម្បីបន�ករស�ក់េនរបស់េលកអ�កែវងជាងមុន 
	បណ�ឹងឧទ�រណ៍ជំនួសក្រមិតទី 2 េដម្បីបន�ករែថទំសុខភាពរបស់េលកអ�កែវងជាងមុន 


	ែផ�កទី 9៖ ករនាំយកបណ�ឹងឧទ�រណ៍របស់េលកអ�កេទហួសពីក្រមិតទី 2 
	 ែផ�កទី 9.1 ៖ ជំហនបនា�ប់ស្រមាប់េសវ និងបរិក�រ Medicare 
	 ែផ�ទី 9.2 ៖ ជំហនបនា�ប់ស្រមាប់េសវ និងបរិក�រ MediCal 

	ែផ�កទី 10៖ រេបៀបេធ�បណ�ឹងតវ៉ 
	េតប��្របេភទអ�ីខ�ះែដលអចេធ�បណ�ឹងតវ៉បាន?
	បណ�ឹងតវ៉អំពីគុណភាព 
	បណ�ឹងតវ៉អំពីឯកជនភាព 
	បណ�ឹងតវ៉អំពីេសវអតិថិជនមិនល� 
	បណ�ឹងតវ៉អំពីលទ�ភាពទទួលបានេសវកម� 
	បណ�ឹងតវ៉អំពីេពលេវលរង់ចំ 
	បណ�ឹងតវ៉អំពីភាពស�តមានអនាម័យ 
	បណ�ឹងតវ៉អំពីករមានលទ�ភាពទទួលបាននូវេសវកម�ភាស 
	បណ�ឹងតវ៉អំពីមេធ្យោបាយទំនាក់ទំនងពីេយងខ�ុំ 
	បណ�ឹងតវ៉អំពីករេគារពេពលេវលៃនចំណាត់កររបស់េយងខ�ុំ ពក់ព័ន�នឹងេសចក�ីសេ្រមចេលករធានារ៉ប់រង ឬបណ�ឹងឧទ�រណ៍ 
	េតមាន្របេភទេផ្សងៗៃនបណ�ឹងតវ៉ែដរឬេទ? 
	 ែផ�កទី 10.1 ៖ ពក្យបណ�ឹងៃផ�ក�ុង 
	 ែផ�កទី 10.2 ៖ ពក្យបណ�ឹងខងេ្រក 
	េលកអ�កអច្របាប់ Medicare អំពីបណ�ឹងតវ៉របស់េលកអ�ក 
	េលកអ�កអច្របាប់ MediCal អំពីបណ�ឹងតវ៉របស់េលកអ�ក 
	េលកអ�កអច្របាប់្រកសួង្រគប់្រគងសុខភិបាលរដ� California (DMHC) អំពីបណ�ឹងតវ៉របស់េលកអ�ក 
	េលកអ�កអចដក់ពក្យបណ�ឹងតវ៉ជាមួយនឹងករិយាល័យសិទ�ិសុីវិលបាន។ 
	េលកអ�កអចដក់ពក្យបណ�ឹងតវ៉ជាមួយនឹងអង�ភាពែកលម�គុណភាពបាន 



	ជំពូកទី 10 ៖ ករប��បស់មាជិកភាពរបស់េលកអកេ�នកុ�ងគេ្រមាង Cal MediConnect 
	េសចក�ីេផ�ម 
	តរងមាតក 
	A. េនេពលេលកអ�កអចប��ប់សមាជិកភាពរបស់េលកអ�កេនក�ុងគេ្រមាង Cal MediConnect របស់េយងខ�ុំ 
	B. រេបៀបប��ប់សមាជិកភាពរបស់េលកអ�កេនក�ុងគេ្រមាង Cal MediConnect របស់េយងខ�ុំ 
	C. រេបៀបចូលរួមគេ្រមាង Cal MediConnect េផ្សងៗេទៀត 
	D. េតេធ�ដូចេម�ចេដម្បីទទួលបានេសវកម� Medicare និង MediCalដច់េដយែឡកពីគា� 
	D1. វិធីទទួលបានេសវកម� Medicare របស់េលកអ�ក 
	D2. រេបៀបេដម្បីទទួលបានេសវកម� MediCal របស់េលកអ�ក 

	E. បន�ទទួលបានេនេសវេវជ�ស�ស�និងឱសថរបស់េលកអ�កតមរយៈគេ្រមាងពួកេយងខ�ុំ រហូតដល់កតសមាជិកេលកអ�ក្រត�វបានប��ប់ 
	F. ស�នភាពេផ្សងេទៀតេនេពលែដលសមាជិកភាពរបស់េលកអ�កេនក�ុងគេ្រមាង Cal MediConnect របស់េយងខ�ុំប��ប់។ 
	G. វិធាន្របឆាំងនឹងករសុំឲ្យេលកអ�កេចញពីគេ្រមាង Cal MediConnect របស់េយងេដយសរេហតុផលែដលពក់ព័ន�នឹងសុខភាពណាមួយ 
	H. េលកអ�កមានសិទ�ិក�ុងករេធ�បណ�ឹង្របសិនេបេយងខ�ុំប��ប់ភាពជាសមាជិករបស់េលក អ�កពីគេ្រមាងរបស់េយងខ�ុំ 
	I. រេបៀបេដម្បីទទួលបានព័ត៌មានបែន�មអំពីករប��ប់សមាជិកភាពៃនគេ្រមាងរបស់េលកអ�ក 

	ជំពូកទី 11 ៖ ករជូនដំណឹងតមផ�វច្បោប ់
	េសចក�ីេផ�ម 
	តរងមាតក 
	A. េសចក�ីជូនដំណឹងអំពីច្បោប់នានា 
	B. េសចក�ីជូនដំណឹងអំពីករមិនេរសេអង 
	C. េសចក�ីជូនដំណឹងអំពី Medicare ជាអ�កបង់្របាក់ទីពីរ និង MediCal ជាអ�កបង់្របាក់ចុងេ្រកយ 
	D. ករទទួលខុស្រត�វរបស់ភាគីទីបី 
	E. អ�កចុះកិច�សន្យោឯករជ្យ 
	F. ករលួចបន�ំគេ្រមាងែថទំសុខភាព 
	G. ស�នភាពហួសពីករ្រគប់្រគងរបស់ Health Net Cal MediConnect 
	H. ករជូនដំណឹងពីករអនុវត�ន៍ឯកជនភាព 

	ជំពូកទ 12 ៖ និយមន័យពក្យសំខន់ៗ 
	េសចក�ីេផ�ម 

	Multi-Language Insert 
	Multi-language Interpreter Services 

	េសវកម�បេ្រមសមាជិក Health Net Cal MediConnect 




