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L.A. Care Health Plan (L.A. Care) ភស់ុ�តាង
នៃន៍ការរ៉ាា�រ់ងរមួ (EOC) និ៍ង ទំំរងក់ារយោ�ើកសំ់ដែ�ង 
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

                                         
ភាសា និិងទំំរងផ់្សេ�េងផ្សេទំៀត
ភាសាផ្សេ�េងផ្សេ�ៀត

អនកអាចទីទីួ� ហៅ�ៀវហៅ�ខ្សែណ្យនា�ំមាជិិក ហៅ�ះ �ិង�ំភារួ�ហៅ�ែងហៅទីៀត្យរួបុ�់
គឺំហៅ�ង ជាភាសាហៅ�ែងហៅទីៀត្យ ហៅ�យឥត្យអ�់ថ្ងៃ�ៃដ�់អនក។ ហៅ� ផ្សេ�វា�មាជិិក 
ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។  អនកកអ៏ាច�ូមួ 
ហៅ�ៀវហៅ�ខ្សែណ្យនា�ំមាជិិក ជាភាសា �ិងទីំរួងហ់ៅ�ែងហៅទីៀត្យ ហៅ�យចូ�ហៅ� ��តា�់
�មាជិិក L.A. Care Connect ហៅ� https://members.lacare.org។ អា� 
ហៅ�ៀវហៅ�ខ្សែណ្យនា�ំមាជិិកហៅ�ះ ហៅដើមួីខី្សែ�័ងយ�់ខ្សែ�មួហៅទីៀត្យ អំពីីហៅ�វាជិំ�ួយភាសា   
ខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី ដូចជា ហៅ�វាអនកបុកខ្សែ�បុ �ិងការួបុកខ្សែ�បុ�រួហៅ�រួ។

�ំរងផ់្សេ�េងផ្សេ�ៀត

អនកអាចទីទីួ�ពី�ត្យម៌ា�ហៅ�ះ  ជាទីំរួងហ់ៅ�ែងហៅទីៀត្យ ដូចជា អកែរួ��ា � អកែរួពុីមួពធំំៗ
ត្យួអកែរួហៅ�ខ 20 ឬ�ំហៅ�ង �ិងជាទីំរួងហ់ៅអ�ិក�ត្យូ�ិកអាចយក�� ឥត្យអ�់ថ្ងៃ�ៃ
ដ�់អនក។ ហៅ� 1-888-839-9909 (TTY 711)។ ហៅ�  គឺឺឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។

ភាសា និិងទំំរងផ់្សេ�េងផ្សេទំៀត

https://members.lacare.org
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

ផ្សេ�វាអ្ននកបកប្រែ�ប

L.A. Care �ា�់ហៅ�វាការួបុកខ្សែ�បុ ទាំងំជាលាយ��កខណ៍្យអកែរួ �ិងផ្ទាា �់មាត្យ ់មួក
ពីីអនកបុកខ្សែ�បុមា��កខណ្យ��មួីត្យាិ 24 ហៅមាោ ង ហៅ�យឥត្យអ�់ថ្ងៃ�ៃដ�់អនក។ អនក
មួ�ិ�ចហ់ៅ�បុើ�មាជិិក�គឺួសារួ ឬមួ�ិត្យភ័�កិិ ហៅធំ័ើជាអនកបុកខ្សែ�បុហៅ�ើយ។ ហៅយើង�ូមួកំុ
ឲ្យយហៅ�បុើអ�ីត្យិជិ� ជាអនកបុកខ្សែ�បុហៅ�ើយ �ុះ�តាខ្សែត្យវា គឺឺជាភាពី អា��ន។ ហៅ�វា
អនកបុកខ្សែ�បុ �ពីមួទាំងំខាងភាសា �ិងវបុីធំមួ ៌គឺឺមា�ហៅ�យឥត្យអ�់ថ្ងៃ�ៃដ�់អនក។ 
ជិំ�ួយ គឺឺមា� 24 ហៅមាោ ង មួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ  មួយួឤទីិត្យយ។ �ំ�បុជ់ិំ�ួយខាងភាសា 
ឬទីទីួ�ហៅ�ៀវហៅ�ខ្សែណ្យនាហំៅ�ះ ជាភាសាហៅ�ែងហៅទីៀត្យ ហៅ� ផ្សេ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 
1-888-839-9909 (TTY 711)។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។

ចំណ្ដាបុអ់ារួមួមណ៍្យ៖ ហៅ�វាជំិ�ួយភាសា គឺឺមា�ហៅ�យឥត្យគិឺត្យថ្ងៃ�ៃ។ អនកអាចហៅ�នើ�ំុ
ហៅ�វា បុកខ្សែ�បុផ្ទាា �់មាត្យ ់ឬការួបុកខ្សែ�បុ ឬពី�ត្យម៌ា�ជាភាសាខ្សែខមរួ ឬជាទីំរួងម់ួយួហៅទីៀត្យ 
ឬជំិ�ួយហៅ�ជាមួខ្សែ�ជិង �ិងហៅ�វា។ ហៅ� L.A. Care ហៅ�ខ 1-888-839-9909 
(TTY 711) 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�គឺឺ
ឥត្យគិឺត្យថ្ងៃ�ៃហៅទី។

ភាសា និិងទំំរងផ់្សេ�េងផ្សេទំៀត
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1

English
ATTENTION: If you need help in your language call 1.888.839.9909 (TTY: 711). Aids and services for people 
with disabilities, like documents in braille and large print, are also available. Call 1.888.839.9909 (TTY: 711). 
These services are free of charge.

Spanish
ATENCIÓN: Si necesita ayuda en su idioma, llame al 1.888.839.9909 (TTY: 711). También ofrecemos 
asistencia y servicios para personas con discapacidades, como documentos en braille y con letras grandes. 
Llame al 1.888.839.9909 (TTY: 711). Estos servicios son gratuitos.

Arabic
ُيرجى االنتباه: إذا احتجت إلى المساعدة بلغتك، فاتصل بـ 1.888.839.9909 (TTY: 711). تتوفر أيًضا المساعدات والخدمات لألشخاص 

ذوي اإلعاقة، مثل المستندات المكتوبة بطريقة بريل والخط الكبير. اتصل بـ1.888.839.9909 (TTY: 711). هذه الخدمات مجانية.

Armenian
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ: Եթե Ձեզ օգնություն է հարկավոր Ձեր լեզվով, զանգահարեք 1.888.839.9909 
(TTY: 711)։ Կան նաև օժանդակ միջոցներ ու ծառայություններ հաշմանդամություն ունեցող անձանց 
համար, օրինակ` Բրայլի գրատիպով ու խոշորատառ տպագրված նյութեր։ Զանգահարեք 
1.888.839.9909 (TTY: 711)։ Այդ ծառայություններն անվճար են։

Cambodian

ចំណាំ៖ ប�ើអ្នក ត្រូវ ការជំនួយ ជាភាសា របស់អ្នក សូម ទូរស័ព្ទទៅបេខ 1.888.839.9909 (TTY: 711)។ ជំនួយ និង 
បសវាកម្ម សទរាប់ ជនពិការ ដូចជាឯកសារសរទសរជាអកទសរផុស សទរាប់ជនពិការទ្្នក ឬឯកសារសរទសរជាអកទសរពុម្ពធំ 
ក៏អាចរកបានផងទដរ។ ទូរស័ព្ទមកទេខ 1.888.839.9909 (TTY: 711)។ បសវាកម្មទាំងទនះមិនគិតទ្លៃទ�ើយ។

Chinese
请注意：如果您需要以您的母语提供帮助，请致电 1.888.839.9909 (TTY: 711)。另外还提供针对残疾人
士的帮助和服务，例如文盲和需要较大字体阅读，也是方便取用的。请致电 1.888.839.9909 (TTY: 711)。
这些服务都是免费的。

Farsi 
توجه: اگر می خواهید به زبان خود کمک دریافت کنید، با 1.888.839.9909 (TTY: 711) تماس بگیرید. کمک ها و خدمات مخصوص افراد 
دارای معلولیت، مانند نسخه های خط بریل و چاپ با حروف بزرگ، نیز موجود است. با 1.888.839.9909 (TTY: 711) تماس بگیرید. این 

خدمات رایگان ارائه می شوند.

Hindi
ध्यान दें: अगर आपको अपनी भयाषया में सहया्तया की आवश्कतया है तो 1.888.839.9909 (TTY: 711) पर कॉल 
करें। अशकततया वयाले लोगों के ललए सहया्तया और सेवयाएं, जसेै बे्ल और बड ेप्रटं में भी दसतयावेज़ उपलब्ध हैं। 
1.888.839.9909 (TTY: 711) पर कॉल करें। ्े सेवयाएं नन: शुलक हैं।
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2

Hmong
CEEB TOOM: Yog koj xav tau kev pab txhais koj hom lus hu rau 1.888.839.9909 (TTY: 711). Muaj cov kev 
pab txhawb thiab kev pab cuam rau cov neeg xiam oob qhab, xws li puav leej muaj ua cov ntawv su thiab luam 
tawm ua tus ntawv loj. Hu rau 1.888.839.9909 (TTY: 711). Cov kev pab cuam no yog pab dawb xwb.

Japanese
注意日本語での対応が必要な場合は 1.888.839.9909 (TTY: 711) へお電話ください。点字の資料や文字の拡
大表示など、障がいをお持ちの方のためのサービスも用意しています。 1.888.839.9909 (TTY: 711) へお電話く
ださい。これらのサービスは無料で提供しています。

Korean
유의사항: 귀하의 언어로 도움을 받고 싶으시면 1.888.839.9909 (TTY: 711) 번으로 문의하십시오. 
점자나 큰 활자로 된 문서와 같이 장애가 있는 분들을 위한 도움과 서비스도 이용 가능합니다. 
1.888.839.9909 (TTY: 711) 번으로 문의하십시오. 이러한 서비스는 무료로 제공됩니다.

Laotian

ປະກາດ: ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອໃນພາສາຂອງທ່ານໃຫ້ໂທຫາເບີ  1.888.839.9909 (TTY: 711).  
ຍັງມີ ຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອແລະການບໍ ລິ ການສໍ າລັບຄົນພິການ ເຊັ່ ນເອກະສານທີ່ ເປັນອັກສອນນູນແລະມີ ໂຕພິມໃຫຍ່ 
ໃຫ້ໂທຫາເບີ  1.888.839.9909 (TTY: 711). ການບໍ ລິ ການເຫ່ົຼານີ ້ ບໍ່ ຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ.

Mien
LONGC HNYOUV JANGX LONGX OC: Beiv taux meih qiemx longc mienh tengx faan benx meih nyei waac 
nor douc waac daaih lorx taux 1.888.839.9909 (TTY: 711). Liouh lorx jauvlouc tengx aengx caux nzie gong 
bun taux ninh mbuo wuaaic fangx mienh, beiv taux longc benx nzangc-pokc bun hluo mbiutc aengx caux aamz 
mborqv benx domh sou se mbenc nzoih bun longc. Douc waac daaih lorx 1.888.839.9909 (TTY: 711). Naaiv 
deix nzie weih gong-bou jauv-louc se benx wang-henh tengx mv zuqc cuotv nyaanh oc.

Panjabi
ਧਿਆਨ ਧਿਓ: ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਭਾਸਾ ਧਿੱਚ ਮਿਿ ਿੀ ਲੋੜ ਹ ੈਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ 1.888.839.9909 (TTY: 711). ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 
ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ, ਧਜਿੇਂ ਧਕ ਬ੍ੇਲ ਅਤੇ ਮੋਟੀ ਛਪਾਈ ਧਿੱਚ ਿਸਤਾਿੇਜ਼, ਿੀ ਉਪਲਬਿ ਹਨ| ਕਾਲ ਕਰੋ 1.888.839.9909  
(TTY: 711). ਇਹ ਸੇਿਾਿਾਂ ਮੁਫਤ ਹਨ|

Russian
ВНИМАНИЕ! Если вам нужна помощь на вашем родном языке, звоните по номеру 1.888.839.9909  
(TTY: 711). Также предоставляются средства и услуги для людей с ограниченными возможностями, 
например документы крупным шрифтом или шрифтом Брайля. Звоните по номеру 1.888.839.9909  
(TTY: 711). Такие услуги предоставляются бесплатно.
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

3

Tagalog
ATENSIYON: Kung kailangan mo ng tulong sa iyong wika, tumawag sa 1.888.839.9909 (TTY: 711). Mayroon 
ding mga tulong at serbisyo para sa mga taong may kapansanan,tulad ng mga dokumento sa braille at malaking 
print.  Tumawag sa 1.888.839.9909 (TTY: 711). Libre ang mga serbisyong ito.

Thai
โปรดทราบ: หากคณุตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นภาษาของคณุ กรณุาโทรศพัทไ์ปทีห่มายเลข 1.888.839.9909 
(TTY: 711) นอกจากนี ้ยงัพรอ้มใหค้วามชว่ยเหลอืและบรกิารตา่ง ๆ ส�าหรับบคุคลทีม่คีวามพกิาร เชน่ เอกสารตา่ง ๆ  
ทีเ่ป็นอกัษรเบรลลแ์ละเอกสารทีพ่มิพด์ว้ยตวัอกัษรขนาดใหญ ่กรณุาโทรศพัทไ์ปทีห่มายเลข 1.888.839.9909  
(TTY: 711) ไมม่คีา่ใชจ้า่ยส�าหรับบรกิารเหลา่นี้

Ukrainian
УВАГА! Якщо вам потрібна допомога вашою рідною мовою, телефонуйте на номер 1.888.839.9909 
(TTY: 711). Люди з обмеженими можливостями також можуть скористатися допоміжними засобами 
та послугами, наприклад, отримати документи, надруковані шрифтом Брайля та великим шрифтом. 
Телефонуйте на номер 1.888.839.9909 (TTY: 711). Ці послуги безкоштовні.

Vietnamese 
CHÚ Ý: Nếu quý vị cần trợ giúp bằng ngôn ngữ của mình, vui lòng gọi số 1.888.839.9909 (TTY: 711). Chúng 
tôi cũng hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ dành cho người khuyết tật, như tài liệu bằng chữ nổi Braille và chữ khổ 
lớn (chữ hoa). Vui lòng gọi số 1.888.839.9909 (TTY: 711). Các dịch vụ này đều miễn phí.

ភាសា និិងទំំរងផ់្សេ�េងផ្សេទំៀត
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សាា គមនិម៍ក L.A. Care!
ហៅយើង�ូមួអរួគុឺណ្យអនក �ំ�បុក់ារួចូ�រួមួួកនុង L.A. Care។ L.A. Care គឺឺជាគឺំហៅ�ង�ុខភាពីមួយួ �ំ�បុម់ួ�ុ�ែខ្សែដ�មា� Medi-Cal។ 
L.A. Care កហ៏ៅ�ថា អាជាា ធំរួ�ាួចហៅ�ាើមួ�ុខភាពីត្យំបុ� ់�ំ�បុហ់ៅខា�ធំី Los Angeles (Local Initiative Health Authority for Los 
Angeles County) ខ្សែដរួ។ អនកអាចហៅ�ហៅយើង�តឹ្យមួខ្សែត្យជា "L.A. Care" ��។ L.A. Care ហៅធំ័ើការួជាមួយួ រួដឋកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅដើមួីជីិួយអនកឲ្យយ
ទីទីួ� ការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី ខ្សែដ�អនក�ត្យូវការួ។ L.A. Care គឺឺជាអងគភាពីសាធារួណ្យ�កនុងត្យំបុ�។់ តាមួពិីត្យ ហៅយើងគឺឺជាគឺំហៅ�ង�ុខភាពីមួយួដធ៏ំំជាងហៅគឺ 
ហៅ�កនុង�បុហៅទី� ខ្សែដ�សាធារួណ្យ��បុត្យិបុត្យាិការួ។ ហៅយើងបុំហៅរួ ើ�បុជាជិ� ខ្សែដ�រួ�់ហៅ�កនុងហៅខា�ធីំ Los Angeles (ហៅ�ថា "ត្យំបុ�ហ់ៅ�វា" រួបុ�់ហៅយើង)។ 
L.A. Care កហ៏ៅធំ័ើការួជាមួយួ ថ្ងៃដគូឺគឺំហៅ�ង�ុខភាពី ចំ�ួ�បុ�ួ (4) ខ្សែដរួ (L.A. Care ក�៏�ចាត្យទុ់ីកជា "ថ្ងៃដគូឺគឺំហៅ�ង�ុខភាពី") ខ្សែដរួ ហៅដើមួី�ីា�់ហៅ�វា
ខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី �ំ�បុ�់មាជិិករួបុ�់ហៅយើង។ ហៅ�ហៅពី��មាជិិក Medi-Cal ចូ�រួមួួកនុង L.A. Care �មាជិិកហៅនាះអាចហៅ�ជិើ� ហៅរួ ើ� ទីទីួ�ហៅ�វា
តាមួ រួយ�ថ្ងៃដគូឺគឺំហៅ�ង�ុខភាពី ណ្ដាមួយួ ខ្សែដ�មា�ចុះ�យហៅ�ខាងហៅ�កាមួ ដ�បុណ្ដាមា�ការួហៅ�ជិើ� ហៅរួ ើ�គឺំហៅ�ង។

• Anthem Blue Cross

• Blue Shield of California Promise Health Plan

• Kaiser Permanente

• L.A. Care

ផ្សេ�ៀវផ្សេ�ប្រែ�នាំ�ំមាជិិក
ហៅ�ៀវហៅ�ខ្សែណ្យនា�ំមាជិិកហៅ�ះ ��បុអ់នកអំពីីការួ�ោ បុរ់ួងរួបុ�់អនក ហៅ�ហៅ�កាមួ L.A. Care។ �ូមួអា�វាហៅ�យយ៉ាោ ង�បិុត្យហៅ�បុៀង �ិងជាទាំងំ��ុង។ 
វា�ឹងជិួយអនកឲ្យយយ�់ �ិងហៅ�បុើអត្យថ�បុហៅយ៉ាជិ� ៍�ិងហៅ�វា រួបុ�់អនក។ វាកព៏ី�យ�់អំពីី�ិទីិិ �ិងការួទីទីួ�ខុ��ត្យូវរួបុ�់អនក ឋា��ជា�មាជិិកថ្ងៃ� 
L.A. Care។ ហៅបុើ�ិ�អនកមា�ហៅ�ចកាី�ត្យូវការួ�ុខភាពីពិីហៅ�� �ត្យូវអា�ខ្សែ�នកទាំងំអ�់ ខ្សែដ�ពាកព់ី��ិដ�់អនក។

ហៅ�ៀវហៅ�ខ្សែណ្យនា ំ�មាជិិក  ហៅ�ះ កហ៏ៅ�ថា ភ័�ិុតាងថ្ងៃ�ការួ�ោបុរ់ួងរួមួួ (Evidence of Coverage, EOC) �ិង ទីំរួងក់ារួហៅបុើក�ំខ្សែដងខ្សែដរួ។                
វាគឺឺជាហៅ�ចកាី �ហៅងខបុថ្ងៃ�វ�ិ�យ �ិង�កឹត្យយ�កមួរួបុ�់ L.A. Care �ិងហៅយ៉ាងហៅ�ហៅ�ើកិចច��ា រួវាង L.A. Care �ិង �ក�ួង�ុខាភ័�ិ�  
(Department of Health Care Services, DHCS)។ ហៅបុើ�ិ�អនកចង�់� ពី�ត្យម៌ា�ខ្សែ�មួហៅទីៀត្យ ហៅ� ផ្សេ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 
1-888-839-9909 (TTY 711)។

ហៅ� 1-888-839-9909 (TTY 711) ហៅដើមួីហីៅ�នើ�ំុ �ំហៅ�ថ្ងៃ�កិចច��ា រួវាង L.A. Care �ិង DHCS។ អនកកអ៏ាច�ឹងហៅ�នើ�ំុ�ំហៅ�
មួយួហៅទីៀត្យ ថ្ងៃ�ហៅ�ៀវហៅ�ខ្សែណ្យនា�ំមាជិិក ហៅ�យឥត្យអ�់ថ្ងៃ�ៃដ�់អនកហៅ�ើយ ឬទី�ែនាហៅគឺហ្វ័ទីំពី�រួរួបុ�់ L.A. Care ហៅ� lacare.org ខ្សែដរួ ហៅដើមួី ី
ហៅមួើ�ហៅ�ៀវហៅ�ខ្សែណ្យនា�ំមាជិិក។ អនកកអ៏ាច�ឹងហៅ�នើ�ំុហៅ�យឥត្យគឺិត្យថ្ងៃ�ៃ �ូវ�ំហៅ�ថ្ងៃ�ហៅវជិជមួ�ាីរួមួ�ិខ្សែមួ�ជាមាច �់កមួម�ិទីិិ �ិង�កឹត្យយ�កមួអភ័�ិ�          
កិចច �ិងទីំរួងក់ារួរួបុ�់ L.A. Care ឬរួហៅបុៀបុហៅដើមួីឲី្យយ��ពី�ត្យម៌ា�ហៅ�ះ ហៅ�ហៅ�ើហៅគឺហ្វ័ទីំពី�រួថ្ងៃ� L.A. Care ខ្សែដរួ។

សាា គមនិម៍ក L.A. Care!
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
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ទាក�់ងមកផ្សេ�ើង
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ ហៅដើមួីជីិួយអនក។ ហៅបុើ�ិ�អនកមា��ំណួ្យរួ ហៅ� 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គឺិត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។

អនកកអ៏ាចទី�ែនា តាមួអ�ឡាញ ហៅ�ហៅពី�ណ្ដាមួយួ ហៅ� lacare.org។

�ូមួអរួគុឺណ្យ 
L.A. Care Health Plan 
1055 West 7th Street, 10th Floor 
Los Angeles, CA 90017

សាា គមនិម៍ក L.A. Care!
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

1.  ការ ចាប់ផ់្សេ�ើ�ម  ឋានិៈជាសមាជិិក
រផ្សេបៀប��ួលជំិនិួ�
L.A. Care ចងឲ់្យយអនក�បុាយចិត្យា ជាមួយួ�ឹងការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពីរួបុ�់អនក។ ហៅបុើ�ិ�អនកមា��ំណួ្យរួ ឬកង័�់អ័ី អំពីីការួខ្សែ�ទាំអំនក L.A. Care             
ចងឮ់ពីីអនក!

ផ្សេ�វា�មាជិិក
ខ្សែ�នក ផ្សេ�វា�មាជិិក L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ ហៅដើមួីជីិួយអនក។ L.A. Care អាច៖

• ហៅ�ៃើយ�ំណួ្យរួ អំពីីគឺំហៅ�ង�ុខភាពីរួបុ�់អនក �ិងហៅ�វាខ្សែដ��ោបុរ់ួង

• ជិួយអនកហៅ�ជិើ�ហៅរួ ើ� ឬបុាូរួ អនក�ា�់ការួខ្សែ�ទាំជំាបុឋមួ (Primary Care Provider, PCP)

• ��បុអ់នក�ូវទីីកខ្សែ�ៃង ហៅ�ទីទីួ�ការួខ្សែ�ទាំ ំខ្សែដ�អនក�ត្យូវការួ

• ជិួយអនកឲ្យយទីទីួ�  ហៅ�វាអនកបុកខ្សែ�បុ ហៅបុើ�ិ�អនកមួ�ិហៅចះ�ិយ៉ាយភាសាអងហ់ៅគឺៃ�

• ជិួយអនកឲ្យយទីទីួ� ពី�ត្យម៌ា� ជាភាសា �ិងជាទីំរួងហ់ៅ�ែងហៅទីៀត្យ

• ជិួយឲ្យយ��ការួណ្ដាត្យជ់ិួបុ ទាំ�ហ់ៅពី�ហៅវលា

• ដូរួបុ�ណ្យណ  ID រួបុ�់អនក

• ហៅ�ៃើយ�ំណួ្យរួ អំពីីវកិកយបុ��ត្យមួកពីីអនក�ា�់ហៅ�វា

• ហៅ�ៃើយ�ំណួ្យរួ អំពីីបុញិ្ញាខ្សែដ�អនកមួ�ិអាចហៅ�ះ�សាយ��

• ជិួយជាមួយួការួហៅ��ងហៅពី�យ៉ា�ជិំ�ិះ

ហៅបុើ�ិ�អនក�ត្យូវការួជំិ�ួយ  ហៅ� 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទិីត្យយ                     
រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គឺិត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។  L.A. Care �ត្យូវខ្សែត្យហៅធំ័ើឲ្យយ��កដ ថាអនករួងច់ាតំ្យិចជាង 10 នាទីី ហៅ�ហៅពី�ហៅ�មួក។

អនកកអ៏ាចទី�ែនា តាមួអ�ឡាញ ហៅ�ហៅពី�ណ្ដាក�៏� ហៅ� lacare.org។
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ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

អ្ននកណាអាចកាា �ជា�មាជិិក
អនកមា��ិទីិិទីទីួ� L.A. Care ពីីហៅ�ពាះខ្សែត្យអនកមា��ិទីិិទីទីួ� Medi-Cal �ិងរួ�់ហៅ�កនុងហៅខា�ធីំ Los Angeles។ ហៅបុើ�ិ�អនកមា��ំណួ្យរួ អំពីី
ការួ�ោ បុរ់ួង Medi-Cal រួបុ�់អនក ឬអំពីីហៅពី�ណ្ដាអនក�ត្យូវសាថ បុនាសា�មី�ូវ Medi-Cal រួបុ�់អនក �ូមួហៅ� �ក�ួង�ងគមួកិចចសាធារួណ្យ� ហៅខា�ធំី 
Los Angeles ហៅ�ខ 1-866-613-3777។ អនកកអ៏ាច�ឹងមា��ិទីិិទីទីួ� Medi-Cal តាមួរួយ��ូ�ា�់�ឹគឺយរួួទិីីខ្សែដរួ ពីីហៅ�ពាះខ្សែត្យអនកកំពុីងខ្សែត្យ
ទីទីួ� SSI/SSP។ 

�ំ�បុ�ំ់ណួ្យរួ អំពីីការួចុះហៅឈាម ះ ហៅ� ជំិហៅរួ ើ�ខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី (Health Care Options) ហៅ�ខ 1-800-430-4263  
(TTY 1-800-430-7077 ឬ 711)។ ឬទី�ែនា https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/។

Medi-Cal អ្ននិើរកាល
Medi-Cal បុហៅណ្ដាា ះអា��ន កហ៏ៅ�ថា "Medi-Cal �ំ�បុម់ួ�ុ�ែហៅធំ័ើការួ" ខ្សែដរួ។ អនកអាច�ឹងទីទីួ� Medi-Cal អ�ារួកា� ហៅបុើ�ិ�អនកឈបុ់
ទីទីួ� Medi-Cal ពីីហៅ�ពាះខ្សែត្យ៖

• អនក��ចាបុហ់ៅ�ាើមួ រួក��កក់ា���ហៅ�ចើ�ជាងមួុ�។

• �គឺួសារួរួបុ�់អនក��ចាបុហ់ៅ�ាើមួ ទីទួី���កឧ់បុត្យថមួភកូ� ឬ�បុពី�ិបុាី ��ហៅ�ចើ�ជាងមួុ�។

អនកអាច�ួរួ�ំណួ្យរួ អំពីី�ិទីិិទីទីួ� Medi-Cal អ�ារួកា� ហៅ�ការួយិ៉ា��យហៅ�វា�ុខភាពី �ិងមួ�ុ�ែជាត្យិហៅខា�ធំី តាមួត្យំបុ�រ់ួបុ�់អនក                    
ហៅ� http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx ឬហៅ� ជិំហៅរួ ើ�ខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី ហៅ�ខ                          
1-800-430-4263  (TTY 1-800-430-7077 ឬ 711)។

អ្នតើ�ញ្ហាា �ប�័ណ  (ID)
ឋា��ជា�មាជិិកថ្ងៃ� L.A. Care អនក�ឹងទីទីួ� L.A. Care ID មួយួ។ អនក�ត្យូវខ្សែត្យបុងិាញបុ�ណ្យណ  L.A. Care ID រួបុ�់អនក �ិង អត្យា�ញ្ញាា ណ្យបុ�ណ្យណ
អត្យថ�បុហៅយ៉ាជិ� ៍(Benefits IDentification Card, BIC) Medi-Cal រួបុ�់អនក ខ្សែដ�រួដឋកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ��ហៅ�ាើឲ្យយអនក ហៅ�ហៅពី�អនកទីទីួ� 
ហៅ�វាខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី ឬហៅវជិជបុញ្ញាជ អ័ីមួយួ។ អនកគឺួរួខ្សែត្យយកបុ�ណ្យណ �ុខភាពីទាំងំអ�់ មួកជាបុខ់ៃួ�អនក �គឺបុហ់ៅពី�ទាំងំអ�់។ ហៅ�ះគឺឺជាគឺំរួថូ្ងៃ�បុ�ណ្យណ  BIC 
�ិង L.A. Care ID ហៅដើមួីបីុងិាញអនក �ូវ�ទីង�់ទាំយថ្ងៃ�បុ�ណ្យណ រួបុ�់អនក៖

គំរូ គំរូ គំរូ
អនកអាច�ាិត្យហៅចញបុ�ណ្យណ  ID បុហៅណ្ដាា ះអា��នហៅ� L.A. Care Connect ហៅ� https://members.lacare.org។ 

ហៅបុើ�ិ�អនក មួ�ិ��ទីទីួ�បុ�ណ្យណ  L.A. Care ID រួបុ�់អនក កនុងហៅពី�ពីីរួបុីអាទីិត្យយ ថ្ងៃ�កា�បុរួហិៅចេទីការួចុះហៅឈាម ះហៅទី ឬហៅបុើ�ិ�បុ�ណ្យណ រួបុ�់អនក��ខូច 
���ត្យ ់ឬហៅចារួ�ួច ហៅ� ផ្សេ�វា�មាជិិក ជា�បុញ៉ាបុ។់ L.A. Care �ឹងហៅ�ាើបុ�ណ្យណ �មីឲ្យយអនក ហៅ�យឥត្យអ�់ថ្ងៃ�ៃដ�់អនក។ ហៅ� 1-888-839-9909  
(TTY 711)។

https://members.lacare.org
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

2 | អំំពីីគំំរោ�ងសុុខភាពីរបស់ុអំនក

2.  អំំពីីគំផ្សេ�ងសុខភាពីរប់ស់អំនក
�ិដឹឋភាពី�ផ្សេងេបនៃនិគំផ្សេ�ង�ុខភាពី
L.A. Care គឺឺជាគឺំហៅ�ង�ុខភាពីមួយួ �ំ�បុម់ួ�ុ�ែខ្សែដ�មា� Medi-Cal ហៅ�កនុងហៅខា�ធីំទាំងំហៅ�ះ៖ ហៅខា�ធីំ Los Angeles។ L.A. Care ហៅធំ័ើការួ
ជាមួយួ រួដឋកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅដើមួីជីិួយអនកឲ្យយទីទីួ� ការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី ខ្សែដ�អនក�ត្យូវការួ។ 

អនកអាច�ឹង�ិយ៉ាយហៅ�កា� ់អនកត្យំណ្ដាង ផ្សេ�វា�មាជិិក ហៅដើមួីខី្សែ�័ងយ�់ខ្សែ�មួហៅទីៀត្យ អំពីីគឺំហៅ�ង�ុខភាពី �ិងរួហៅបុៀបុវាហៅធំ័ើការួ�ំ�បុអ់នក។ ហៅ� 
1-888-839-9909 (TTY 711)។

ការ�ាបរ់ងរប�់អ្ននក ចាបផ់្សេ�ើើម និិងចប ់ផ្សេ�ផ្សេពីលណា
ហៅ�ហៅពី�អនកចុះហៅឈាម ះកនុង L.A. Care ហៅយើង�ឹងហៅ�ាើបុ�ណ្យណ   ID មួយួឲ្យយអនក កនុងហៅពី�ពីីរួអាទីិត្យយ ថ្ងៃ�កា�បុរួហិៅចេទី ការួចុះហៅឈាម ះរួបុ�់អនក។ អនក�ត្យូវខ្សែត្យ
បុងិាញបុ�ណ្យណ  L.A. Care ID រួបុ�់អនក �ិង អត្យា�ញ្ញាា ណ្យបុ�ណ្យណ អត្យថ�បុហៅយ៉ាជិ� ៍(BIC) Medi-Cal រួបុ�់អនក ហៅ�ហៅពី�អនកទីទីួ� ហៅ�វាខ្សែ�ទាំំ
�ុខភាពី ឬហៅវជិជបុញ្ញាជ អ័ីមួយួ។

ការួ�ោបុរ់ួង Medi-Cal រួបុ�់អនក �ឹង�ត្យូវខ្សែត្យ��សាថ បុនាសា�មី ហៅរួៀង��់ឆ្នាំន ។ំ ហៅបុើ�ិ�ការួយិ៉ា��យហៅខា�ធំី តាមួត្យំបុ�រ់ួបុ�់អនក មួ�ិអាចសាថ បុនា
សា�មី �ូវការួ�ោ បុរ់ួង Medi-Cal រួបុ�់អនក ហៅ�យហៅ�បុើធំ�ធា�ហៅអ�ិក�ត្យូ�ិក��ហៅទី ហៅខា�ធីំ�ឹងហៅ�ាើឲ្យយអនក �ូវទីំរួងប់ុំហៅពីញសាថ បុនា Medi-Cal 
សា�មី។ �ូមួបុំហៅពីញទីំរួងប់ុំហៅពីញហៅ�ះ �ិងហៅ�ាើ�ត្យ�បុហ់ៅ�ភាន កង់ារួ ហៅ�វាមួ�ុ�ែជាត្យិហៅខា�ធំី កនុងត្យំបុ�រ់ួបុ�់អនក។ អនកអាច�បុគឺ�់ពី�ត្យម៌ា�រួបុ�់អនក  
មួកវញិ តាមួអ�ឡាញ ហៅ�យផ្ទាា �់មួុខ ឬតាមួទូីរួ��ពីា ឬតាមួមួហៅធំា�យហៅអ�ិក�ត្យូ�ិក ហៅ�ែងហៅទីៀត្យ ហៅបុើ�ិ�វាមា�ហៅ�កនុងហៅខា�ធីំរួបុ�់អនក។

កា�បុរួហិៅចេទី �បុ�ិទីិិភាពី  ថ្ងៃ�ការួ�ោ បុ ់រួង រួបុ�់អនក គឺឺហៅ�ថ្ងៃ�ៃទី1ី ថ្ងៃ�ខ្សែខ បុនាា បុពី់ីបុញ្ជូចបុក់ារួចុះ ហៅឈាម ះ  ហៅ�កនុង គឺំហៅ�ង �ុខភាពីមួយួ។ ខ្សែ�កហៅមួើ��ំបុុ�ត្យ
រួបុ�់អនក មួកពីី ជិំហៅរួ ើ�ខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី �ំ�បុក់ា�បុរួហិៅចេទី�បុ�ិទីិិភាពី  ថ្ងៃ�ការួ�ោ បុ ់រួង រួបុ�់អនក។

អនកអាច�ឹង�ូមួ L.A. Care ឲ្យយបុញ្ជូចបុក់ារួ�ោ បុរ់ួងរួបុ�់អនក �ិងហៅ�ជិើ�ហៅរួ ើ�គឺំហៅ�ង�ុខភាពីមួយួហៅទីៀត្យ ហៅ�ហៅពី�ណ្ដាមួយួ។ �ំ�បុជ់ិំ�ួយ ជាមួយួការួ
ហៅ�ជិើ�ហៅរួ ើ�គឺំហៅ�ងមួយួ�មី ហៅ� ជិំហៅរួ ើ�ខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី ហៅ�ខ 1-800-430-4263 (TTY 1-800-430-7077 ឬ 711)។ ឬទី�ែនា 
https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov។ អនកកអ៏ាច�ូមួឲ្យយបុញ្ជូចបុ ់Medi-Cal រួបុ�់អនកខ្សែដរួ។ 

L.A. Care គឺឺជាគឺំហៅ�ង�ុខភាពីមួយួ �ំ�បុ�់មាជិិក Medi-Cal ហៅ�កនុងហៅខា�ធីំ Los Angeles។ រួកការួយិ៉ា��យ ហៅ�តាមួមួូ��ឋ �រួបុ�់អនក 
ហៅ� https://www.dhcs.ca.gov/services/Medi-Cal/Pages/CountyOffices.aspx។

�ិទីិិទីទីួ� L.A. Care អាច�ឹងចបុ ់ហៅបុើ�ិ�អ័ីមួយួខាងហៅ�កាមួ គឺឺពីិត្យ៖
• អនកផ្ទាៃ �់�ំហៅ�ហៅចញពីី ហៅខា�ធំី Los Angeles

• អនកហៅ�ជាបុគុ់ឺក ឬពី�ិនា�រួ

• អនកខ្សែ�ងមា� Medi-Cal ហៅទីៀត្យ

• ហៅបុើ�ិ�អនកកាៃ យជាមា��ិទីិិទីទីួ� កមួមវធិំីហៅវៀរួបុង ់ខ្សែដ�ត្យ�មួូវឲ្យយអនក��ចុះហៅឈាម ះកនុង FFS Medi-Cal។

ហៅបុើ�ិ�អនក�ត្យប់ុង ់ការួ�ោ បុរ់ួង L.A. Care Medi-Cal រួបុ�់អនក អនកហៅ�ខ្សែត្យអាច �ឹងមា��ិទីិិទីទីួ� ការួ�ោ បុរ់ួង ឈនួ�-�ំ�បុ-់ហៅ�វា  
(Fee-For-Service, FFS) Medi-Cal។ ហៅបុើ�ិ�អនកមួ�ិ��កដ ថាហៅបុើអនកហៅ�ខ្សែត្យ���ោបុរ់ួងហៅ�យ L.A. Care �ូមួហៅ� 1-888-839-9909
(TTY 711)។

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%253A%252F%252Fwww.healthcareoptions.dhcs.ca.gov%252F&data=04%257C01%257CMichael.Farda%40dhcs.ca.gov%257Cb76fe784b3c849ddf71108d96f25fcec%257C265c2dcd2a6e43aab2e826421a8c8526%257C0%257C0%257C637663031509143500%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000&sdata=bSZ3E2Z2OpZqctmUX7cVdkItZ2yZjnEW%252FDQpz2IULGs%253D&reserved=0
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

2 | អំំពីីគំំរោ�ងសុុខភាពីរបស់ុអំនក

ការពីិចារណាពីិផ្សេ�� �ំ�បជ់ិនិជាតិឥណាា និអាផ្សេមរកិ កនុង�គប�់គងប្រែ�ទាំ
ជិ�ជាតិ្យឥណ្ដាា �អាហៅមួរួកិ មា��ិទីិិ មួ�ិចុះហៅឈាម ះ កនុងគឺំហៅ�ង Medi-Cal �គឺបុ�់គឺងខ្សែ�ទាំ ំឬហៅគឺអាច�ឹង ហៅចញ  ពីី គឺំហៅ�ង Medi-Cal �គឺបុ�់គឺងខ្សែ�ទាំំ
រួបុ�់ហៅគឺ �ិង�ត្យ�បុម់ួក FFS Medi-Cal វញិ ហៅ�ហៅពី�ណ្ដាមួយួ �ិង �ំ�បុម់ួូ�ហៅហ្វ័តុ្យអ័ីមួយួ។

ហៅបុើ�ិ�អនក ជាជិ�ជាតិ្យឥណ្ដាា �អាហៅមួរួកិ អនកមា��ិទីិិទីទីួ� ហៅ�វាខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី ហៅ�តាមួកខ្សែ�ៃង អនក�ា�់ការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពីឥណ្ដាា � (Indian 
Health Care Provider, IHCP)។ អនកកអ៏ាច�ឹងហៅ�ជាមួយួ ឬដកហៅឈាម ះហៅចញពីី L.A. Care ខ្សែដរួ កនុងខណ្យ�កំពុីងទីទីួ� ហៅ�វាខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី 
ពីីកខ្សែ�ៃងទាំងំហៅ�ះ។ �ំ�បុព់ី�ត្យម៌ា� �ាីពីីការួចុះហៅឈាម ះ �ិងការួដកហៅឈាម ះ ហៅ� 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 

រផ្សេបៀបគំផ្សេ�ងរប�់អ្ននកផ្សេ�ាើការ
L.A. Care គឺឺជាគឺំហៅ�ង�ុខភាពី �គឺបុ�់គឺងខ្សែ�ទាំមំួយួ មា�កិចច��ាជាមួយួ DHCS។ L.A. Care ហៅធំ័ើការួជាមួយួ ហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យ មួ�ាីរួហៅពីទីយ �ិង
អនក�ា�់ការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី ហៅ�ែងៗហៅទីៀត្យ កនុងត្យំបុ�ហ់ៅ�វារួបុ�់ L.A. Care ហៅដើមួី�ីា�់ការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពីជូិ�អនក ជា�មាជិិក។ ខណ្យ�អនកគឺឺជា
�មាជិិកថ្ងៃ� L.A. Care អនកអាច�ឹងមា��ិទីិិទីទីួ� ហៅ�វាបុខ្សែ�ថមួខៃះ ខ្សែដ����ា�់តាមួរួយ� FFS Medi-Cal។ ទាំងំហៅ�ះរួមួួមា� ហៅវជិជបុញ្ញាជ  
�ំ�បុអ់នកជំិងឺឥត្យហៅដកហៅពីទីយ ឱ���ម �ហៅវជិជបុញ្ញាជ  �ិង�ំភារួ�ហៅពីទីយមួយួចំ�ួ� តាមួរួយ� FFS Medi-Cal Rx។

អនកត្យំណ្ដាង ផ្សេ�វា�មាជិិក �ឹង��បុអ់នក អំពីីរួហៅបុៀបុ L.A. Care ហៅធំ័ើការួ, រួហៅបុៀបុទីទីួ�ខ្សែ�ទាំ ំខ្សែដ�អនក�ត្យូវការួ, រួហៅបុៀបុហៅ��ងហៅពី�ណ្ដាត្យជ់ិួបុ ជាមួយួ
អនក�ា�់ហៅ�វា កនុងហៅពី�ហៅវលាធំមួមតា, រួហៅបុៀបុហៅ�នើ�ំុហៅ�វាការួបុកខ្សែ�បុ ឥត្យអ�់ថ្ងៃ�ៃ, �ិងរួកឲ្យយដឹងរួហៅបុៀបុ ហៅបុើ�ិ�អនកមា��ិទីិិទីទីួ� ហៅ�វាយ៉ា�ជំិ�ិះ។ 

ហៅដើមួីខី្សែ�័ងយ�់ខ្សែ�មួហៅទីៀត្យ ហៅ� 1-888-839-9909 (TTY 711)។ អនកកអ៏ាចរួក ពី�ត្យម៌ា�ហៅ�វា�មាជិិក តាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

ការផ្លាា �់បើ�រគំផ្សេ�ង�ុខភាពី
អនកអាច�ឹងហៅចញពីី L.A. Care �ិងចូ�រួមួួកនុង គឺំហៅ�ង�ុខភាពីមួយួហៅទីៀត្យ កនុងហៅខា�ធីំថ្ងៃ��ំហៅ��ឋ �រួបុ�់អនក ហៅ�ហៅពី�ណ្ដាមួយួ។ ហៅ� ជិំហៅរួ ើ�ខ្សែ�ទាំំ
�ុខភាពី ហៅ�ខ 1-800-430-4263 (TTY 1-800-430-7077 ឬ 711) ហៅដើមួីហីៅ�ជិើ�ហៅរួ ើ�គឺំហៅ�ងមួយួ�មី។ អនកអាចហៅ�មួក ចហៅនាៃ ះហៅមាោ ង 8 
�ពឹីក �ិង 6 លាៃ ច ពីីថ្ងៃ�ៃច��ា រួហូ្វ័ត្យថ្ងៃ�ៃ�ុ�ក។ ឬទី�ែនា https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov។

វាហៅ�បុើហៅពី�ដ�់ហៅ� 30 ថ្ងៃ�ៃ ហៅដើមួីគីឺិត្យគូឺរួ�ំហៅណ្យើ រួបុ�់អនក ហៅដើមួីហីៅចញពីី L.A. Care �ិងចុះហៅឈាម ះ កនុងគឺំហៅ�ងមួយួហៅទីៀត្យ កនុងហៅខា�ធីំរួបុ�់អនក ហៅបុើ�ិ�
ឥត្យមា�បុញិ្ញា ជាមួយួ�ឹង�ំហៅណ្យើ ។ ហៅដើមួីរីួកឲ្យយដឹង អំពីីសាថ �ភាពីថ្ងៃ��ំហៅណ្យើ រួបុ�់អនក ហៅ� ជំិហៅរួ ើ�ខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី ហៅ�ខ 1-800-430-4263
(TTY 1-800-430-7077 ឬ 711)។

ហៅបុើ�ិ�អនកចងហ់ៅចញពីី L.A. Care ឆ្នាំបុជ់ាង អនកអាច�ឹងហៅ�នើ�ំុ ជិំហៅរួ ើ�ខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី ឲ្យយហៅធំ័ើការួដកហៅឈាម ះហៅ�យពីហៅ�ៃ�� (ឆ្នាំបុរ់ួហ្វ័��)។ ហៅបុើ�ិ�
មួូ�ហៅហ្វ័តុ្យ ថ្ងៃ��ំហៅណ្យើ រួបុ�់អនក ��បុតាមួវ�ិ�យ �ំ�បុក់ារួដកហៅឈាម ះ ហៅ�យពីហៅ�ៃ�� អនក�ឹងទីទីួ��ំបុុ�ត្យមួយួចាបុ ់��បុអ់នកថាអនក��ដកហៅឈាម ះ
ហៅហ្វ័ើយ។

�មាជិិកខ្សែដ�អាចហៅ�នើ�ំុ ការួដកហៅឈាម ះ ហៅ�យពីហៅ�ៃ�� រួមួួមា� បុោុខ្សែ�ាមួ�ិក�មួតិ្យចំហៅពាះ, ហៅកមងៗខ្សែដ�កំពុីងទីទីួ�ហៅ�វា ហៅ�ហៅ�កាមួការួខ្សែ�ទាំចិំញ្ជូច ឹមួ 
ឬកមួមវធិំីជិំ�ួយការួចិញ្ជូច ឹមួ កូ�ហៅគឺ, �មាជិិកខ្សែដ�មា�ហៅ�ចកាី�ត្យូវការួ ខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពីពិីហៅ��, �ិង�មាជិិកខ្សែដ���ចុះហៅឈាម ះកនុង Medicare  
ឬ Medi-Cal មួយួហៅទីៀត្យរួចួហៅហ្វ័ើយ ឬកនុងគឺំហៅ�ងពាណិ្យជិជកមួម �គឺបុ�់គឺងខ្សែ�ទាំ។ំ

http://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

2 | អំំពីីគំំរោ�ងសុុខភាពីរបស់ុអំនក

អនកអាច�ឹង�ូមួហៅចញពីី L.A. Care ហៅ�យផ្ទាា �់មួុខ ហៅ�ការួយិ៉ា��យហៅ�វា�ុខភាពី �ិងមួ�ុ�ែជាត្យិហៅខា�ធំី តាមួត្យំបុ�រ់ួបុ�់អនក។ រួកការួយិ៉ា��យ 
ហៅ�តាមួមួូ��ឋ �រួបុ�់អនក ហៅ� https://www.dhcs.ca.gov/services/Medi-Cal/Pages/CountyOffices.aspx។ ឬហៅ� ជំិហៅរួ ើ�
ខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី ហៅ�ខ 1-800-430-4263 (TTY 1-800-430-7077 ឬ 711)។ 

និិ�េតិមហាវ�ិាល័� ប្រែដឹលផ្លាា �់ផ្សេ�ផ្សេខានិ�ី�េី ឬផ្សេ�ផ្សេ��រដឹឋកាលីហ្វ័ា័រនិីញ៉ាា
ហៅបុើ�ិ�អនកផ្ទាៃ �់ហៅ�ហៅខា�ធំី�មី កនុងរួដឋកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅដើមួី�ិីកាហៅ�មួហាវទិីា��យ L.A. Care �ឹង�ោ បុរ់ួង ហៅ�វាបុ�ាបុ�់ហៅ�ងាគ ះបុនាា � ់�ិងខ្សែ�ទាំំ
បុនាា � ់ហៅ�កនុងហៅខា�ធីំ�មីរួបុ�់អនក។ ហៅ�វាជាអា��ន �ិងខ្សែ�ទាំបំុនាា � ់គឺឺមា��ំ�បុអ់នកចុះហៅឈាម ះកនុង Medi-Cal ទាំងំអ�់ ហៅ�ទូីទាំងំរួដឋ ហៅទាំះហៅបុើ
�ំហៅ��ឋ � ហៅ�ហៅខា�ធីំណ្ដាកហ៏ៅ�យ។ ខ្សែ�ទាំ�ំបុ�កតី្យ �ិងការួពារួ គឺឺ�ត្យូវ���ោបុរ់ួងកនុងហៅខា�ធីំ ថ្ងៃ��ំហៅ��ឋ �រួបុ�់អនក ខ្សែត្យបុោុហៅណ្ដាណ ះ។

ហៅបុើ�ិ�អនក��ចុះហៅឈាម ះកនុង Medi-Cal ហៅហ្វ័ើយ�ឹងហៅ��ិកាហៅ�មួហាវទិីា��យ កនុងហៅខា�ធីំហៅ�ែងហៅទីៀត្យ កនុងរួដឋកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  អនកមួ�ិ�ច់
�កព់ាកយ�ំុ Medi-Cal កនុងហៅខា�ធីំហៅនាះហៅទី។

ហៅ�ហៅពី�អនកផ្ទាៃ �់ហៅចញហៅ�ឆ្នាំៃ យ ពីី�ាះជាបុហៅណ្ដាា ះអា��ន ហៅ��ិកាហៅ�មួហាវទិីា��យ ហៅ�កនុងហៅខា�ធីំមួយួហៅទីៀត្យ កនុងរួដឋកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  គឺឺមា�
ជិំហៅរួ ើ�ពីីរួយ៉ាោ ង �ំ�បុអ់នក។ អនក អាច�ឹង៖

• ជំិ�បុដំណឹ្យង �ក�ួង�ងគមួកិចចសាធារួណ្យ� ហៅខា�ធំី Los Angeles ហៅ�យហៅ� 1-866-613-3777 ឬទី�ែនា                                   
http://dpss.lacounty.gov ហៅដើមួី�ីយការួណ៍្យ ថាអនកផ្ទាៃ �់�ំហៅ� ជាបុហៅណ្ដាា ះអា��ន ហៅដើមួីហីៅ��ិកាហៅ�មួហាវទិីា��យ �ិង�ា�់
អា�យ�ឋ �រួបុ�់អនក ហៅ�កនុងហៅខា�ធីំ�មី។ ហៅខា�ធំីហៅនាះ �ឹងខ្សែកកំណ្យត្យ�់តាករួណី្យ ឲ្យយទាំ�ប់ុចចុបុី�នកា� ជាមួយួ�ឹងអា�យ�ឋ ��មីរួបុ�់អនក 
�ិងហៅ�ខកូដហៅខា�ធំី ហៅ�កនុងទិី�ន��យរួបុ�់រួដឋ។ ហៅ�បុើជិំហៅរួ ើ�ហៅ�ះ ហៅបុើ�ិ�អនកចងទ់ីទីួ� ខ្សែ�ទាំ�ំបុ�កតី្យ ឬការួពារួ ហៅ�កនុងហៅខា�ធីំ�មីរួបុ�់អនក។ អនក
អាច�ឹង�ត្យូវបុាូរួ គឺំហៅ�ង�ុខភាពី ហៅបុើ�ិ� L.A. Care មួ�ិ�បុតិ្យបុត្យាិការួ ហៅ�កនុងហៅខា�ធីំ ខ្សែដ�អនក�ឹងហៅ��ិកា ហៅ�មួហាវទិីា��យ។ �ំ�បុ់
�ំណួ្យរួ �ិងហៅដើមួីកីារួពារួមា�ពី�ារួហៅពី� កនុងការួចុះហៅឈាម ះ កនុងគឺំហៅ�ង�ុខភាពី�មី ហៅ� ជិំហៅរួ ើ�ខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី ហៅ�ខ 1-800-430-4263           
(TTY 1-800-430-7077 ឬ 711)។

ឬ

• ហៅ�ជិើ�ហៅរួ ើ�មួ�ិបុាូរួ គឺំហៅ�ង�ុខភាពីរួបុ�់អនក ហៅ�ហៅពី�អនកផ្ទាៃ �់ហៅចញ ជាបុហៅណ្ដាា ះអា��ន ហៅ��ិកាហៅ�មួហាវទិីា��យ កនុងហៅខា�ធីំហៅ�ែងហៅទីៀត្យ។ 
អនក�ឹងអាចទីទីួ� ហៅ�វាបុ�ាបុ�់ហៅ�ងាគ ះបុនាា � ់�ិងខ្សែ�ទាំបំុនាា � ់ហៅ�កនុងហៅខា�ធីំ�មី  �ំ�បុ�់កខណ្យ�ជិំងឺខៃះ ខ្សែត្យបុោុហៅណ្ដាណ ះ។ ហៅដើមួីខី្សែ�័ងយ�់
ខ្សែ�មួហៅទីៀត្យ ហៅ�ហៅមួើ�ជិំពូីក 3 “រួហៅបុៀបុទីទីួ�ខ្សែ�ទាំ”ំ។ �ំ�បុក់ារួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី�បុ�កតី្យ ឬការួពារួ អនក�ឹង�ត្យូវហៅ�បុើបុណ្ដាា ញ អនក�ា�់ហៅ�វា
ហៅទីៀងទាំត្យ ់រួបុ�់ L.A. Care ខ្សែដ��ថិត្យហៅ�កនុងហៅខា�ធីំ ជា�ំហៅ��ឋ �រួបុ�់ហៅមួ�កុមួ�គឺួសារួ។

ហៅបុើ�ិ�អនកហៅចញពីី រួដឋកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ជាបុហៅណ្ដាា ះអា��ន ហៅ��ិកាហៅ�មួហាវទិីា�� កនុងរួដឋមួយួហៅទីៀត្យ ហៅហ្វ័ើយអនកចងទុ់ីក ការួ�ោ បុរ់ួង Medi-Cal 
រួបុ�់អនក �ត្យូវទាំកទ់ីងអនកហៅធំ័ើការួ�ិទីិិទីទីួ�រួបុ�់អនក ហៅ� �ក�ួង�ងគមួកិចចសាធារួណ្យ� ហៅខា�ធំី Los Angeles។ ដ�បុណ្ដាអនកមា��ិទីិិទីទីួ� 
Medi-Cal �ឹង�ោ បុរ់ួងហៅ�វា អាជា��ន �ិងខ្សែ�ទាំបំុនាា � ់ហៅ�កនុងរួដឋមួយួហៅទីៀត្យ។ ហៅយើងក�៏ឹង�ោ បុរ់ួង ហៅ�វាខ្សែ�ទាំជំាអា��ន ខ្សែដ�បុណ្ដាា �ឲ្យយមា�
ការួហៅដកហៅពីទីយ ហៅ��បុហៅទី�កាណ្ដា� �ិងមួុចិ�ីុកូខ្សែដរួ ហៅបុើ�ិ�ហៅ�វាហៅនាះ�ត្យូវ��យ�់�ពីមួ ហៅហ្វ័ើយហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យ �ិងមួ�ាីរួហៅពីទីយ ��បុតាមួវ�ិ�យ 
Medi-Cal។ ហៅ�វាខ្សែ�ទាំ�ំបុ�កតី្យ �ិងការួពារួ រួមួួទាំងំឱ��មា�ហៅវជិជបុញ្ញាជ  គឺឺមួ�ិ�ោ បុរ់ួងហៅ�ហៅ�� រួដឋកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ ហៅ�ើយ។ ហៅបុើ�ិ�អនកចង�់� 
Medicaid ហៅ�កនុងរួដឋមួយួហៅទីៀត្យ អនក�ឹង�ត្យូវ�កព់ាកយ�ំុ ហៅ�កនុងរួដឋហៅនាះ។ អនក�ឹងពំុីមា��ិទីិិទីទីួ� Medi-Cal ហៅទី ហៅហ្វ័ើយ L.A. Care 
�ឹងមួ�ិបុង�់�ក ់�ំ�បុខ់្សែ�ទាំ�ុំខភាពីរួបុ�់អនកហៅ�ើយ។

http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx
http://dpss.lacounty.gov
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

2 | អំំពីីគំំរោ�ងសុុខភាពីរបស់ុអំនក

និិរនិើរភាពីនៃនិការប្រែ�ទាំ
ឋា��ជា�មាជិិកថ្ងៃ� L.A. Care អនក�ឹងទីទីួ� ការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពីរួបុ�់អនក ពីីអនក�ា�់ហៅ�វា កនុងបុណ្ដាា ញ L.A. Care។ ហៅ�កនុងករួណី្យខៃះ អនកអាច
�ឹងហៅ�ជិួបុអនក�ា�់ហៅ�វា ខ្សែដ�មួ�ិហៅ�កនុងបុណ្ដាា ញ L.A. Care ។ ហៅ�ះគឺឺហៅ� ថា �ិរួ�ារួភាពីថ្ងៃ�ការួខ្សែ�ទាំ។ំ ហៅ� L.A. Care �ិង��បុហ់ៅយើង ហៅបុើ�ិ�
អនក�ត្យូវហៅ�ជិួបុ អនក�ា�់ហៅ�វាមាន កហ់ៅទីៀត្យ ខ្សែដ�ហៅ�ហៅ��បុណ្ដាា ញ។ ហៅយើង�ឹង��បុអ់នក ហៅបុើ�ិ�អនកមា� �ិរួ�ារួភាពីថ្ងៃ�ការួខ្សែ�ទាំ។ំ អនកអាចហៅ�បុើ �ិរួ�ាភាពី  
ថ្ងៃ�ការួខ្សែ�ទាំ ំដ�់ហៅ�ចំ�ួ� 12 ខ្សែខ ឬហៅ�ចើ�ជាង កនុងករួណី្យខៃះ ហៅបុើ�ិ�អ័ីៗខាងហៅ�កាមួទាំងំអ�់ គឺឺពីិត្យ៖

• អនកមា�ទីំនាកទ់ីំ�ងជាហូ្វ័រួខ្សែហ្វ័ ជាមួយួអនក�ា�់ហៅ�វា មួ�ិខ្សែមួ�គឺំហៅ�ង មួុ�ហៅពី�ចុះហៅឈាម ះកនុង L.A. Care

• អនក�ា�់ហៅ�វា មួ�ិខ្សែមួ�គឺំហៅ�ង �ឹង�ុខចិត្យាហៅធំ័ើការួជាមួយួ L.A. Care �ិងយ�់�ពីមួ ចំហៅពាះការួត្យ�មួូវរួបុ�់ L.A. Care

• អនក��ជិួបុហៅ�យ អនក�ា�់ហៅ�វា មួ�ិខ្សែមួ�គឺំហៅ�ង យ៉ាោ ងហៅហាចមួយួដង អំ�ុងហៅពី�ដបុពី់ីរួ (12) ខ្សែខ មួុ�ហៅពី�អនកចុះហៅឈាម ះ រួបុ�់អនក ជាមួយួ 
L.A. Care �ំ�បុក់ារួជិួបុពិីហៅ��ះ មួ�ិខ្សែមួ�ជាអា��ន

• អនក��ជិួបុហៅ�យ អនក�ា�់ហៅ�វា មួ�ិខ្សែមួ�គឺំហៅ�ង យ៉ាោ ងហៅហាចមួយួដង អំ�ុងហៅពី���មំួយួ (6) ខ្សែខ មួុ�ហៅពី�ផ្ទាៃ �់បុាូរួហៅ�វា មួកពីី 
មួជិឈមួណ្យា �ភ័ូមួភិាគឺ ហៅ� L.A. Care

• L.A. Care ពំុីមា�ឯកសារួ គុឺណ្យភាពីថ្ងៃ�ការួខ្សែ�ទាំ ំទាំកទ់ីងជាមួយួ�ឹងអនក�ា�់ហៅ�វា មួ�ិខ្សែមួ�គឺំហៅ�ងហៅ�ើយ

ហៅបុើ�ិ�អនក�ា�់ហៅ�វារួបុ�់អនក មួ�ិចូ�រួមួួកនុងបុណ្ដាា ញ L.A. Care ហៅ�ចុង 12 ខ្សែខ ឬមួ�ិយ�់�ពីមួ ចំហៅពាះក�មួតិ្យការួបុង�់�ក ់រួបុ�់ L.A. Care 
ឬកម៏ួ�ិ��បុតាមួការួត្យ�មួូវ �ូវគុឺណ្យភាពីថ្ងៃ�ការួខ្សែ�ទាំហំៅទី អនក�ឹង�ត្យូវដូរួ ហៅ�អនក�ា�់ហៅ�វាហៅ�កនុងបុណ្ដាា ញ L.A. Care ឬហៅ� ផ្សេ�វា�មាជិិក 
1-888-839-9909 (TTY 711) ហៅដើមួីពីីិភាកាអំពីីជិំហៅរួ ើ�រួបុ�់អនក។

អ្ននក�ើល់ផ្សេ�វា ប្រែដឹលផ្សេចញពីី L.A. Care ឬអ្ននក�ើល់ផ្សេ�វា មនិិប្រែមនិគំផ្សេ�ង
ហៅបុើ�ិ�អនក�ត្យូវ��ពីា�� ហៅ�យអនក�ា�់ហៅ�វាមាន ក ់�ំ�បុ�់កខណ្យ��ុខភាពីខៃះ ខ្សែដ�មួ�ិខ្សែមួ�ជាអនក�ា�់ហៅ�វា កនុងបុណ្ដាា ញ L.A. Care ឬ
អនក�ា�់ហៅ�វារួបុ�់អនក ឈបុហ់ៅធំ័ើការួជាមួយួ L.A. Care អនកអាច�ឹងរួកា ការួទីទីួ�ហៅ�វា មួកពីីអនក�ា�់ហៅ�វាហៅនាះ។ ហៅ�ះគឺឺជាទីំរួងម់ួយួហៅទីៀត្យថ្ងៃ�         
�ិរួ�ារួភាពីថ្ងៃ�ការួខ្សែ�ទាំ។ំ ហៅ�វាខ្សែដ� L.A. Care �ា�់�ំ�បុ ់�ិរួ�ារួភាពីថ្ងៃ�ការួខ្សែ�ទាំ ំរួមួួមា� បុោុខ្សែ�ាមួ�ិក�មួតិ្យចំហៅពាះ៖

• �កខណ្យ�ដុ��បុ (បុញិ្ញា�ុខភាពី ខ្សែដ��ត្យូវការួយកចិត្យាទុីក�ក ់ឆ្នាំបុរ់ួហ្វ័��) – ដ�បុណ្ដា ខ្សែដ�មា��កខណ្យ�។

• �កខណ្យ�រួបូុកាយ �ិងឥរួយិ៉ាបុ��ុថំ្ងៃរួ ោ (បុញិ្ញា�ុខភាពី ខ្សែដ�អនកមា�យូរួ�ង)់ – ���តូ្យវការួហៅពី�ហៅ�ចើ� ហៅដើមួីបីុញ្ជូចបុដ់ំហៅណ្យើ រួការួពីា��                                                
�ិងហៅរួៀបុចំ �ំ�បុផ់្ទាៃ �់បុាូរួហៅ�យ�ុវត្យថិភាពី ហៅ�ហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យមួយួ�មី ហៅ�កនុងបុណ្ដាា ញ L.A. Care។

• មា�គឺភ័ ៌– អំ�ុងហៅពី�មា�គឺភ័ ៌�ិងរួយ�ហៅពី�ភាៃ មួៗ បុនាា បុព់ីី�ៃងទីហៅ�ៃ។

• ហៅ�វា�ុខភាពីអារួមួមណ៍្យមាា យ 

• ខ្សែ�ទាំកូំ�ហៅកមងហៅទីើបុហៅកើត្យ ចហៅនាៃ ះពីីហៅកើត្យ �ិងអាយុ 36 ខ្សែខ ដ�់ហៅ�ចំ�ួ� 12 ខ្សែខ ចាបុត់ាងំពីីកា�បុរួហិៅចេទី ថ្ងៃ�ការួ�ោ បុរ់ួងចាបុហ់ៅ�ាើមួ ឬកា�បុរួហិៅចេទី
ចបុក់ិចច��ា រួបុ�់អនក�ា�់ហៅ�វា ជាមួយួ L.A. Care។ 

• ជំិងឺគឺង�ឹ់ងសាៃ បុ ់(បុញិ្ញា�ុខភាពី ខ្សែដ�យ៉ាយីអាយុជិីវតិ្យ) – �ំ�បុដ់�បុណ្ដាមា�ជំិងឺ។ ការួបុញ្ជូចបុ�ូ់វហៅ�វាខ្សែដ��ោបុរ់ួង អាច�ឹងហ្វ័ួ� ដបុពី់ីរួ  
(12) ខ្សែខ ចាបុត់ាងំពីីហៅពី� អនក�ា�់ហៅ�វា ឈបុហ់ៅធំ័ើការួជាមួយួ L.A. Care។
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

2 | អំំពីីគំំរោ�ងសុុខភាពីរបស់ុអំនក

• ហៅធំ័ើការួវះកាត្យ ់ឬទីំរួងក់ារួហៅពីទីយហៅ�ែងហៅទីៀត្យ មួកពីីអនក�ា�់ហៅ�វា មួ�ិខ្សែមួ�គឺំហៅ�ង ដ�បុណ្ដាវា�ត្យូវ���ោបុរ់ួង ឬជាហៅពីទីយសា��ាចា�ំច ់�ិង��
អ�ុញ្ញាា ត្យហៅ�យ L.A. Care ជាខ្សែ�នកថ្ងៃ�ដំហៅណ្យើ រួការួពីា�� មា�ឯកសារួ �ិងខ្សែដ���ឲ្យយអ�ុសា�� ៍�ិងមា�ឯកសារួ ហៅ�យអនក�ា�់        
ហៅ�វា – ការួវះកាត្យ ់ឬទីំរួងក់ារួហៅពីទីយហៅ�ែងហៅទីៀត្យ �ឹងហៅកើត្យហៅ�ើងកនុងហៅពី� 180 ថ្ងៃ�ៃ ថ្ងៃ�កា�បុរួហិៅចេទី ការួបុញ្ជូចបុក់ិចច��ា រួបុ�់អនក�ា�់ហៅ�វា         
ឬ 180 ថ្ងៃ�ៃ ចាបុត់ាងំពីី  កា�បុរួហិៅចេទី�បុ�ិទីិិភាពី ថ្ងៃ�ការួ�ោ បុ ់រួង�ូវ�មាជិិក�មី។

�ំ�បុ�់កខណ្យ�ហៅ�ែងហៅទីៀត្យ ខ្សែដ�អាច�ឹងមា��ិទីិិទីទីួ� ទាំកទ់ីង ផ្សេ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។

ហៅបុើ�ិ�អនក�ា�់ហៅ�វា មួ�ិខ្សែមួ�គឺំហៅ�ង មួ�ិ�ុខចិត្យាបុ�ា�ា�់ហៅ�វាហៅទីៀត្យ ឬមួ�ិយ�់�ពីមួហៅ�ើការួបុង�់�ក ់ឬ�កខខ�ណ្យា ហៅ�ែងៗហៅទីៀត្យ �ំ�បុ�់ា�់
ការួខ្សែ�ទាំ ំហៅនាះអនក�ឹងមួ�ិអាចទីទីួ� ការួខ្សែ�ទាំជំាបុ�ាហៅទីៀត្យ មួកពីីអនក�ា�់ហៅ�វាហៅនាះហៅ�ើយ។ ហៅ� ផ្សេ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909
(TTY 711) �ំ�បុជ់ិំ�ួយ កនុងការួហៅ�ជិើ�ហៅរួ ើ� អនក�ា�់ហៅ�វាមា�កិចច��ា ហៅដើមួីបីុ�ាជាមួយួការួខ្សែ�ទាំអំនក ឬហៅបុើ�ិ�អនកមា��ំណួ្យរួ ឬបុញិ្ញាអ័ី 
កនុងការួទីទីួ�ហៅ�វាខ្សែដ��ោបុរ់ួង មួកពីីអនក�ា�់ហៅ�វា ខ្សែដ�ខ្សែ�ងជាខ្សែ�នកថ្ងៃ� L.A. Care។ 

L.A. Care គឺឺមួ�ិ��ត្យ�មួូវ ឲ្យយ�ា�់ �ិរួ�ារួភាពីថ្ងៃ�ការួខ្សែ�ទាំ ំ�ំ�បុហ់ៅ�វា, �ិរួ�ា�យបុរួកិាខ រួហៅពីទីយ, យ៉ា�ជំិ�ិះ, ឬហៅ�វាបុនាា បុប់ុ�ែហំៅ�ែងហៅទីៀត្យ ខ្សែដ�
មួ�ិ���ោបុរ់ួង ហៅ�យ Medi-Cal �ិងអនក�ា�់ហៅ�វាខ្សែដ�ផ្ទាា ចហ់ៅចញ ហៅ�ើយ។ ហៅដើមួី ីខ្សែ�័ងយ�់ខ្សែ�មួហៅទីៀត្យ អំពីី �ិរួ�ារួភាពីថ្ងៃ�ការួខ្សែ�ទាំ ំ�ិង�កខណ្យ
�មួីត្យាិ�ិទីិិទីទីួ� �ិងចងឮ់ អំពីីហៅ�វាទាំងំអ�់ខ្សែដ�មា� ហៅ� 1-888-839-9909 (TTY 711)។

តនៃមា
�មាជិិកផ្សេចញតនៃមា
L.A. Care បុំហៅរួ ើ�បុជាជិ�ខ្សែដ�មា��ិទីិិទីទីួ� Medi-Cal។ កនុងករួណី្យភាគឺហៅ�ចើ� �មាជិិក L.A. Care មនិិ �ច�់ត្យូវបុង�់�ក ់�ំ�បុហ់ៅ�វាខ្សែដ�
�ោបុរ់ួង ថ្ងៃ�ៃបុងធ់ានា�ោបុរ់ួង ឬការួកាត្យថ់្ងៃ�ៃហៅ�ើយ។ ហៅ�ើកខ្សែ�ងខ្សែត្យ �ំ�បុក់ារួខ្សែ�ទាំជំាអា��ន ខ្សែ�ទាំបំុនាា � ់ឬខ្សែ�ទាំងំាយអ�ច់ិត្យា អនក�ត្យូវខ្សែត្យ��ការួ
យ�់�ពីមួជាមួុ� ពីី L.A. Care មួុ��ឹងអនកហៅ�ជិួបុ អនក�ា�់ហៅ�វាហៅ�ខាងហៅ��បុណ្ដាា ញ L.A. Care។ ហៅបុើ�ិ�អនក មួ�ិ��ការួយ�់�ពីមួជាមួុ�ហៅទី 
ហៅហ្វ័ើយអនកហៅ�ជិួបុអនក�ា�់ហៅ�វា ហៅ�ហៅ��បុណ្ដាា ញ �ំ�បុក់ារួខ្សែ�ទាំ ំខ្សែដ�មួ�ិខ្សែមួ�ខ្សែ�ទាំជំាអា��ន ខ្សែ�ទាំបំុនាា � ់ឬខ្សែ�ទាំងំាយអ�ច់ិត្យា អនកអាច�ឹង�ត្យូវ
បុង�់�ក ់�ំ�បុក់ារួខ្សែ�ទាំ ំមួកពីីអនក�ា�់ហៅ�វា ខ្សែដ�ហៅ�ហៅ��បុណ្ដាា ញ។ �ំ�បុប់ុញ្ជូជ ីថ្ងៃ�ហៅ�វាខ្សែដ��ោបុរ់ួង ហៅ�ហៅមួើ� “អត្យថ�បុហៅយ៉ាជិ� ៍�ិងហៅ�វា”។

�ំ�ប�់មាជិិក មានិការប្រែ�ទា�ំ�រអ្នប្រែងាង និិងមានិចំប្រែ�កនៃនិតនៃមា
អនកអាច�ឹង�ត្យូវបុង ់ចំខ្សែណ្យកថ្ងៃ�ត្យថ្ងៃមួៃ មួយួខ្សែខៗ �ំ�បុហ់ៅ�វាខ្សែ�ទាំយូំរួអខ្សែង័ង រួបុ�់អនក។ ចំ�ួ�ចំខ្សែណ្យកថ្ងៃ�ត្យថ្ងៃមួៃរួបុ�់អនក អា���យហៅ�ើ��កច់ំណូ្យ� 
�ិងធំ�ធា�រួបុ�់អនក។ មួយួខ្សែខៗ អនក�ឹងបុងវ់កិកយបុ��ត្យហៅពីទីយ រួបុ�់អនកខៃួ�ឯង រួមួួមា�ទាំងំ បុោុខ្សែ�ាមួ�ិក�មួតិ្យចំហៅពាះវកិកយបុ��ត្យ �គឺបុ�់គឺងហៅ�វា �ិងការួ
��ំទីយូរួអខ្សែង័ង (Managed Long Term Support Service, MLTSS) រួហូ្វ័ត្យទាំ�់ខ្សែត្យចំ�ួ�ខ្សែដ�អនក��បុង ់ហៅ�មើ�ឹងចំខ្សែណ្យកថ្ងៃ�ត្យថ្ងៃមួៃរួបុ�់
អនក។ បុនាា បុពី់ីហៅនាះមួក ការួខ្សែ�ទាំយូំរួអខ្សែង័ងរួបុ�់អនក �ឹង���ោបុរ់ួងហៅ�យ L.A. Care �ំ�បុខ់្សែខហៅនាះ។ អនក�ឹងមួ�ិ���ោបុរ់ួងហៅ�យ L.A. Care 
ហៅទី រួហូ្វ័ត្យទាំ�់ខ្សែត្យអនក��បុង ់ចំខ្សែណ្យកថ្ងៃ�ត្យថ្ងៃមួៃទាំងំអ�់ ថ្ងៃ�ការួខ្សែ�ទាំយូំរួអខ្សែង័ងរួបុ�់អនក �ំ�បុខ់្សែខហៅនាះ។
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

2 | អំំពីីគំំរោ�ងសុុខភាពីរបស់ុអំនក

រផ្សេបៀបអ្ននក�ើល់ផ្សេ�វា បានិផ្សេបើក�បាក់
L.A. Care បុង�់�កឲ់្យយអនក�ា�់ហៅ�វា កនុងរួហៅបុៀបុទាំងំហៅ�ះ៖

• ការួបុង�់�កត់ាមួចំ�ួ�មួ�ុ�ែ

° L.A. Care បុង�់�កឲ់្យយអនក�ា�់ហៅ�វាមួយួចំ�ួ� តាមួកំណ្យត្យច់ំ�ួ���ក ់ហៅរួៀង��់ខ្សែខ �ំ�បុ�់មាជិិក L.A. Care �ិមួយួៗ។ ហៅ�ះគឺឺ��
ហៅ�ថា ការួបុង�់�កត់ាមួចំ�ួ�មួ�ុ�ែ។ L.A. Care �ិងអនក�ា�់ហៅ�វា ហៅធំ័ើការួជាមួយួ�ន  ហៅដើមួី�ំីហៅរួចហៅ�ើចំ�ួ�ការួបុង�់�ក។់

• ការួបុង�់�ក ់FFS

° អនក�ា�់ហៅ�វាមួយួចំ�ួ� �ា�់ការួខ្សែ�ទាំឲំ្យយ�មាជិិក L.A. Care �ិងបុនាា បុម់ួកកហ៏ៅ�ាើវកិកយបុ��ត្យហៅ� L.A. Care �ំ�បុហ់ៅ�វាហៅគឺ���ា�់។ 
ហៅ�ះគឺឺ��ហៅ�ថា ការួបុង�់�ក ់FFS។ L.A. Care �ិងអនក�ា�់ហៅ�វា ហៅធំ័ើការួជាមួយួ�ន  ហៅដើមួី�ំីហៅរួចហៅ�ើហៅ�វា�ិមួយួៗ មា�ត្យថ្ងៃមួៃបុោុនាម �។

ហៅដើមួីខី្សែ�័ងយ�់ខ្សែ�មួហៅទីៀត្យ អំពីីរួហៅបុៀបុ L.A. Care បុង�់�កឲ់្យយអនក�ា�់ហៅ�វា ហៅ� 1-888-839-9909 (TTY 711)។

កមេវ�ិីផ្សេលើក�ឹកចិតើអ្ននក�ើល់ផ្សេ�វា
L.A. Care មា�កមួមវធិំី ហៅ�ើកទឹីកចិត្យាអនក�ា�់ហៅ�វា ហៅដើមួីហីៅ�ើកកំពី�់ការួខ្សែ�ទាំអំនក �ិងបុទីពិីហៅសាធំ�រ៍ួបុ�់អនក ជាមួយួអនក�ា�់ហៅ�វាឲ្យយ                        
L.A. Care។ កមួមវធិំីទាំងំហៅ�ះជិួយហៅ�ើកកំពី�់៖

• គុឺណ្យភាពីថ្ងៃ�ការួខ្សែ�ទាំំ

• �ទីិភាពី �ិងមា�ការួខ្សែ�ទាំ ំ�ិងហៅ�វា

• ���ា�់ការួពីា��

• ការួហៅពីញចិត្យាពីី�មាជិិក

ហៅដើមួីខី្សែ�័ងយ�់ខ្សែ�មួហៅទីៀត្យ អំពីីកមួមវធិំីទាំងំហៅ�ះ ហៅ� ផ្សេ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។

ការ��មឲ្យយ L.A. Care បងវ់កិក�ប�័ត
��ទីទីួ�ហៅ�វាខ្សែដ��ោបុរ់ួង គឺឺជាហៅ�វាខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី ខ្សែដ� L.A. Care ទីទីួ�ខុ��ត្យូវ    �ំ�បុក់ារួបុង�់�ក។់ ហៅបុើ�ិ�អនក��ទីទីួ�វកិកយបុ��ត្យ 
�ំ�បុថ់្ងៃ�ៃឈនួ�ហៅ�វា��ំទី ថ្ងៃ�ៃរួមួួបុង ់ឬថ្ងៃ�ៃឈនួ�ការួចុះហៅឈាម ះ �ំ�បុហ់ៅ�វាខ្សែដ��ោបុរ់ួង ចូរួកំុបុងវ់កិកយបុ��ត្យហៅ�ើយ។ ហៅ� ផ្សេ�វា�មាជិិក ជា�បុញ៉ាបុ ់
ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

2 | អំំពីីគំំរោ�ងសុុខភាពីរបស់ុអំនក

ការ��មឲ្យយ L.A. Care �ង�បាកអ់្ននក �ំ�បក់ារចំណា�
ហៅបុើ�ិ�អនក��បុង�់�ក ់�ំ�បុហ់ៅ�វា ខ្សែដ�អនក��ទីទីួ�រួចួ ហៅហ្វ័ើយអនកចងឲ់្យយ L.A. Care ហៅចញ�ងអនក (�ងអនក) អនក�ត្យូវខ្សែត្យ��បុតាមួ�កខណ្យ� 
ទាងំអ្ន�់ ខាងហៅ�កាមួ៖

• ហៅ�វាអនក��ទីទីួ� គឺឺជាហៅ�វាខ្សែដ��ោបុរ់ួង ខ្សែដ� L.A. Care ទីទីួ�ខុ��ត្យូវ    �ំ�បុក់ារួបុង�់�ក។់ L.A. Care �ឹងមួ�ិហៅចញ�ងអនក �ំ�បុ់
ហៅ�វាខ្សែដ�មួ�ិ�ោបុរ់ួងហៅ�យ Medi-Cal ឬ L.A. Care  ហៅ�ើយ។ 

• អនក��ទីទីួ� ហៅ�វាខ្សែដ��ោបុរ់ួង បុនាា បុពី់ីអនកកាៃ យជា�មាជិិក L.A. Care មា��ិទីិិទីទីួ�។

• អនក�ូមួឲ្យយ���ង កនុងហៅពី�មួយួឆ្នាំន  ំចាបុត់ាងំពីីកា�បុរួហិៅចេទី អនក��ទីទីួ� ហៅ�វាខ្សែដ��ោបុរ់ួង។

• អនក�ា�់ភ័�ាុតាង ថាអនក��បុង�់�ក ់�ំ�បុហ់ៅ�វាខ្សែដ��ោបុរ់ួង ដូចជាមា�បុងាក �ថ់្ងៃដ�ិិត្យ�ិ� ់មួកពីីអនក�ា�់ហៅ�វា។

• អនក��ទីទីួ� ហៅ�វាខ្សែដ��ោបុរ់ួង មួកពីីអនក�ា�់ហៅ�វា Medi-Cal ��ចុះហៅឈាម ះ កនុងបុណ្ដាា ញរួបុ�់ L.A. Care។ អនកមួ�ិចា�ំច ់��បុតាមួ
�កខខ�ណ្យា ហៅ�ះហៅទី ហៅបុើ�ិ�អនក��ទីទីួ� ហៅ�វាជាអា��ន, ហៅ�វាហៅរួៀបុចំគឺំហៅ�ងការួ�គឺួសារួ, ឬហៅ�វាមួយួហៅទីៀត្យ ខ្សែដ� Medi-Cal អ�ុញ្ញាា ត្យ ឲ្យយ
អនក�ា�់ហៅ�វាហៅ�ហៅ��បុណ្ដាា ញហៅធំ័ើ ហៅ�យ�ម �ការួយ�់�ពីមួជាមួុ�។

• ហៅបុើ�ិ�ហៅ�វាខ្សែដ��ោបុរ់ួង តាមួធំមួមតា ត្យ�មួូវការួយ�់�ពីមួជាមួុ� អនក�ត្យូវខ្សែត្យ�ា�់ភ័�ាុតាង មួកពីីអនក�ា�់ហៅ�វាហៅនាះ ខ្សែដ�បុងិាញហៅ�ចកាី�ត្យូវការួ
ខាង�ុខភាពី  �ំ�បុហ់ៅ�វាខ្សែដ��ោបុរ់ួង។

L.A. Care �ឹង��បុអ់នក ពីីការួ�ំហៅរួចរួបុ�់ខៃួ� ហៅដើមួីហីៅចញ�ងអនក កនុង�ំបុុ�ត្យមួយួហៅ�ថា ហៅ�ចកាីជូិ�ដំណឹ្យងថ្ងៃ�ចំណ្ដាត្យក់ារួ។ ហៅបុើ�ិ�អនក 
��បុតាមួ�កខខ�ណ្យា ទាំងំអ�់ខាងហៅ�ើ អនក�ា�់ហៅ�វា Medi-Cal ��ចុះហៅឈាម ះ គឺួរួខ្សែត្យ�ងអនក ហៅពីញតាមួចំ�ួ�អនក��បុង។់ ហៅបុើ�ិ�អនក�ា�់   
ហៅ�វា �បុខ្សែកក�ងអនក L.A. Care �ឹង�ងអនក ហៅពីញតាមួចំ�ួ�អនក��បុង។់ ហៅបុើ�ិ�អនក�ា�់ហៅ�វា គឺឺ��ចុះហៅឈាម ះកនុង Medi-Cal បុោុខ្សែ�ាមួ�ិ
ហៅ�កនុងបុណ្ដាា ញ L.A. Care ហៅទី �ិង�បុខ្សែកក�ងអនក L.A. Care �ឹង�ងអនក បុោុខ្សែ�ាហៅ�មើ�ឹងចំ�ួ�ខ្សែដ� FFS Medi-Cal �ឹងបុង ់ខ្សែត្យបុោុហៅណ្ដាណ ះ។ 
L.A. Care �ឹង�ងអនក ហៅពីញតាមួចំ�ួ� ចំណ្ដាយពីីហៅហាហៅ�ោ  �ំ�បុហ់ៅ�វាជាអា��ន, ហៅ�វាហៅរួៀបុចំគឺំហៅ�ង�គឺួសារួ, ឬហៅ�វាមួយួហៅទីៀត្យ ខ្សែដ� 
Medi-Cal អ�ុញ្ញាា ត្យ �ត្យូវ���ា�់ហៅ�យ អនក�ា�់ហៅ�វាហៅ�ហៅ��បុណ្ដាា ញ ហៅ�យ�ម �ការួយ�់�ពីមួជាមួុ�។ ហៅបុើ�ិ�អនក មួ�ិ��បុតាមួ�កខខ�ណ្យា
មួយួខាងហៅ�ើ L.A. Care �ឹងមួ�ិ�ងអនកហៅទី។

L.A. Care �ឹងមួ�ិ�ងអនកហៅទី ហៅបុើ�ិ�៖

• អនក���ូមួ �ិង��ទីទីួ�ហៅ�វា ខ្សែដ�មួ�ិ���ោបុរ់ួងហៅ�យ Medi-Cal ដូចជា ហៅ�វាខាង�មួផ�ែ។

• អនកមួ�ិ��ជិួបុ ចំខ្សែណ្យកថ្ងៃ�ត្យថ្ងៃមួៃ Medi-Cal។

• អនក��ហៅ�ជិួបុហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យមាន ក ់ខ្សែដ�មួ�ិយក Medi-Cal ហៅហ្វ័ើយអនក��ចុះហ្វ័ត្យថហៅ�ខា ទីំរួងប់ុំហៅពីញមួយួ ខ្សែដ���ថាជាយ៉ាោ ងណ្ដាកាី       
អនកចងឲ់្យយ��ជិួបុ ហៅហ្វ័ើយអនក�ឹងបុង�់�ក ់�ំ�បុហ់ៅ�វាខៃួ�អនក។

• អនក���ូមួឲ្យយ�ង �ំ�បុថ់្ងៃ�ៃរួមួួបុង ់�ំ�បុហៅវជិជបុញ្ញាជ  ខ្សែដ��ោបុរ់ួងហៅ�យគឺំហៅ�ង Medicare ខ្សែ�នក D រួបុ�់អនក។

ហៅបុើ�ិ�អនក��ទីទីួ�វកិកយបុ��ត្យ �ំ�បុថ់្ងៃ�ៃហៅ�វាខ្សែដ��ោបុរ់ួង �បុញ៉ាបុហ់ៅ� ផ្សេ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
ហៅបុើ�ិ�អនកបុងថ់្ងៃ�ៃហៅ�វា ខ្សែដ�អនកគិឺត្យថា L.A. Care គឺួរួខ្សែត្យ�ោ បុរ់ួង អនកអាចបុាឹងទាំរួ�ំណ្យង។ ហៅ� 1-888-839-9909 (TTY 711) 
ហៅដើមួី�ូីមួ L.A. Care ឲ្យយពិី�ិត្យយហៅ�ើងវញិ �ូវការួទាំរួ�ំណ្យងរួបុ�់អនក ហៅដើមួី�ំីហៅរួចហៅបុើ�ិ�អនកអាច����កម់ួកវញិ។
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
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ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។
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3. រផ្សេប់ៀប់ទំទំួលថែ�ទាំំ
ការ��ួលផ្សេ�វាប្រែ�ទា�ុំខភាពី
��មអានិពីត័ម៌ានិខាងផ្សេ�កាម �បផ្សេ�ជិនិឲ៍្យយអ្ននកនឹិងដឹឹង ថាអ្ននកអាច ��ួលការប្រែ�ទា�ុំខភាពីពីីអ្ននកណា ឬ�កុមអ្ននក�ើល់ការប្រែ�ទាំ
�ុខភាពីណា ប្រែដឹលអាចនឹិង��ួលបានិ។

អនកអាចចាបុហ់ៅ�ាើមួ ទីទីួ�ហៅ�វាខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី ហៅ�ចំកា�បុរួហិៅចេទី�បុ�ិទីិិភាពី ថ្ងៃ�ការួចុះហៅឈាម ះរួបុ�់អនក។ ខ្សែត្យងខ្សែត្យយកបុ�ណ្យណ  L.A. Care ID,         
អត្យា�ញ្ញាា ណ្យបុ�ណ្យណ អត្យថ�បុហៅយ៉ាជិ� ៍(BIC) Medi-Cal �ិងបុ�ណ្យណ ធានា�ោបុរ់ួង �ុខភាពីអ័ីហៅ�ែងហៅទីៀត្យ មួកជាមួយួអនកជា�ិចច។ មួ�ិ�ត្យូវបុហៅណ្ដាា យឲ្យយជិ�
ណ្ដាមាន ក ់ហៅ�បុើបុ�ណ្យណ  BIC ឬ L.A. Care ID រួបុ�់អនកហៅ�ើយ។

�មាជិិក�មី �ត្យូវខ្សែត្យហៅ�ជិើ�ហៅរួ ើ� អនក�ា�់ការួខ្សែ�ទាំជំាបុឋមួ (PCP) មួយួ ហៅ�កនុងបុណ្ដាា ញ L.A. Care។ បុណ្ដាា ញ L.A. Care គឺឺជា�កុមួថ្ងៃ�ហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យ 
មួ�ាីរួហៅពីទីយ �ិងអនក�ា�់ហៅ�វាហៅ�ែងៗហៅទីៀត្យ ខ្សែដ�ហៅធំ័ើការួជាមួយួ L.A. Care។ អនក�ត្យូវខ្សែត្យហៅ�ជិើ�ហៅរួ ើ� PCP មួយួ កនុងហៅពី� 30 ថ្ងៃ�ៃ ចាបុត់ាងំពីីហៅពី�អនក 
��កាៃ យជា�មាជិិកកនុង L.A. Care។ ហៅបុើ�ិ�អនកមួ�ិហៅ�ជិើ�ហៅរួ ើ� PCP មួយួហៅទី L.A. Care �ឹងហៅ�ជិើ�ហៅរួ ើ�មួយួ  �ំ�បុអ់នក។ 

អនកអាច�ឹងហៅ�ជិើ�ហៅរួ ើ� PCP ដូច�ន  ឬ PCP ខុ�ៗ�ន  �ំ�បុ�់មាជិិក�គឺួសារួទាំងំអ�់ ហៅ�កនុង L.A. Care ដ�បុណ្ដាមា� PCP។

ហៅបុើ�ិ�អនកមា�ហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យមាន ក ់ខ្សែដ�អនកចងរ់ួកាទុីក ឬអនកចងរ់ួក PCP មួយួ�មី អនកអាចហៅមួើ�កនុង បុញ្ជូជ ីហៅឈាម ះអនក�ា�់ហៅ�វា។ វាមា�បុញ្ជូជ ីថ្ងៃ� PCP 
ទាំងំអ�់ ហៅ�កនុងបុណ្ដាា ញ L.A. Care។ បុញ្ជូជ ីហៅឈាម ះអនក�ា�់ហៅ�វា មា�ពី�ត្យម៌ា�ហៅ�ែងៗហៅទីៀត្យ ហៅដើមួីជីិួយអនកហៅ�ជិើ�ហៅរួ ើ� PCP។ ហៅបុើ�ិ�អនក�តូ្យវការួ 
បុញ្ជូជ ីហៅឈាម ះអនក�ា�់ហៅ�វា ហៅ� 1-888-839-9909 (TTY 711)។ អនកកអ៏ាចរួក បុញ្ជូជ ីហៅឈាម ះអនក�ា�់ហៅ�វា ហៅ�ហៅ�ើហៅគឺហ្វ័ទីំពី�រួរួបុ�់ L.A. Care 
ហៅ� lacare.org។

ហៅបុើ�ិ�អនកមួ�ិអាចទីទីួ� ការួខ្សែ�ទាំខំ្សែដ�អនក�ត្យូវការួ ពីីអនក�ា�់ហៅ�វាចូ�រួមួួ ហៅ�កនុងបុណ្ដាា ញ L.A. Care ហៅនាះ PCP រួបុ�់អនក �ត្យូវខ្សែត្យ�ូមួ
ការួយ�់�ពីមួពីី L.A. Care ហៅដើមួីបីុញ្ជូជូ �អនកហៅ�ជិួបុ អនក�ា�់ហៅ�វាហៅ�ហៅ��បុណ្ដាា ញ។ ហៅ�ះគឺឺហៅ�ថា ការួបុញ្ជូជូ �។ អនកមួ�ិ�ច�់ត្យូវការួយ�់�ពីមួ 
ហៅដើមួីហីៅ�ជិួបុអនក�ិ�់ហៅ�វាហៅ�ហៅ��បុណិ្ដាញ �ំ�បុទ់ីទីួ�ហៅ�វាងាយអ�ច់ិត្យា ខ្សែដ���ហៅរួៀបុ�បុ ់ហៅ�ហៅ�កាមួចំណ្យងហៅជិើង “ខ្សែ�ទាំងំាយអ�ចិ់ត្យា” បុ�ាិច
ហៅទីៀត្យ  កនុងជំិពូីកហៅ�ះ។

អា��ំណ្យ�់ថ្ងៃ�ជំិពូីកហៅ�ះ ហៅដើមួីខី្សែ�័ងយ�់ខ្សែ�មួហៅទីៀត្យ អំពីី PCP, បុញ្ជូជ ីហៅឈាម ះអនក�ា�់ហៅ�វា �ិងបុណ្ដាា ញអនក�ា�់ហៅ�វា។

អ្នតថ�បផ្សេ�ជិនិឱ៍��សាថ និ ឥឡូ�វផ្សេនិះ�តូវបានិ�គប�់គងផ្សេ��កមេវ�ិី ឈ្នួនួល-�ំ�ប-់ផ្សេ�វា (FFS) Medi-Cal Rx។ ផ្សេដឹើមីបី្រែ�ាង�ល់

ប្រែ�មផ្សេ�ៀត អានិប្រែ�នក “កមេវ�ិី Medi-Cal និិងផ្សេ�វាផ្សេ�េងៗផ្សេ�ៀត” កនុងជំិពី�ក 4។
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
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អ្ននក�ើល់ការប្រែ�ទាជំាបឋម (PCP)
អនក�ត្យូវខ្សែត្យហៅ�ជិើ�ហៅរួ ើ� PCP មាន ក ់កនុងហៅពី� 30 ថ្ងៃ�ៃ ថ្ងៃ�ការួចុះហៅឈាម ះកនុង L.A. Care។ អា���យហៅ�ើអាយុ �ិងហៅភ័ទីរួបុ�់អនក អនកអាច�ឹងហៅ�ជិើ�ហៅរួ ើ�
�គឺូ ហៅពីទីយ ទូី ហៅ�, �គឺូហៅពីទីយបុហៅងកើត្យកូ�/�គឺូហៅពីទីយហៅ�គឺ��ាី, �គឺូហៅពីទីយ�បុចា�ំគឺួសារួ, �គឺូហៅពីទីយអាការួកនុង��ណ្យ ឬ�គឺូហៅពីទីយកុមារួមាន ក ់ហៅធំ័ើជា អនក�ា�់ការួខ្សែ�ទាំំ
ជាបុឋមួ (PCP) រួបុ�់អនក។ ហៅពីទីយអ�ុហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យ (Nurse Practitioner, NP), អ�ុការួ�ីគឺូហៅពីទីយ (Physician Assistant, PA) ឬ ហៅពីទីយ�មបុ
មា�វញិ្ញាា បុ�បុ��ត្យ កអ៏ាច�ឹងហៅធំ័ើជា PCP រួបុ�់អនក��ខ្សែដរួ។ ហៅបុើ�ិ�អនកហៅ�ជិើ�ហៅរួ ើ� NP, PA ឬហៅពីទីយ�មបុមា�វញិ្ញាា បុ�បុ��ត្យ អនកអាច�ឹង�ត្យូវ��
ចាត្យត់ាងំ ហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យមាន ក ់ហៅដើមួីហីៅមួើ�ខុ��ត្យូវការួខ្សែ�ទាំអំនក។ ហៅបុើ�ិ�អនក ហៅ�កនុង Medicare �ិង Medi-Cal ទាំងំពីីរួមួុខ ឬហៅបុើ�ិ�អនក មា�ការួ
ធានា�ោបុរ់ួង�ុខភាពីហៅ�ែងហៅទីៀត្យ អនកមួ�ិចា�ំចហ់ៅ�ជិើ�ហៅរួ ើ� PCP មួយួហៅទី។

អនកអាចហៅ�ជិើ�ហៅរួ ើ� អនក�ា�់ការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពីឥណ្ដាា � (IHCP), មួជិឈមួណ្យា ��ុខភាពីរួដឋ���ហ្វ័ពី��ិ��ទីទីួ�សាគ �់ (Federally 
Qualified Health Center, FQHC) ឬ ហៅវជិជមួ�ាីរួ�ុខភាពី ជិ�បុទី (Rural Health Clinic, RHC) ហៅធំ័ើជា PCP រួបុ�់អនកខ្សែដរួ។ អា���យហៅ�ើ
�បុហៅភ័ទី ថ្ងៃ�អនក�ា�់ហៅ�វា អនកអាច�ឹងហៅ�ជិើ�ហៅរួ ើ� PCP មួយួ �ំ�បុ�់គឺួសារួទាំងំមួូ� ខ្សែដ�ជា�មាជិិកថ្ងៃ� L.A. Care ដ�បុណ្ដាមា� PCP។

កំណ្យត្យ៖់ ជិ�ជាតិ្យឥណ្ដាា �អាហៅមួរួកិ អាច�ឹងហៅ�ជិើ�យក IHCP ហៅធំ័ើជា PCP រួបុ�់ហៅគឺ �ូមួីខី្សែត្យហៅបុើ IHCP មួ�ិហៅ�កនុងបុណ្ដាា ញ L.A. Care កហ៏ៅ�យ។

ហៅបុើ�ិ�អនកមួ�ិហៅ�ជិើ�ហៅរួ ើ� PCP មួយួ កនុងហៅពី� 30 ថ្ងៃ�ៃ ថ្ងៃ�ការួចុះហៅឈាម ះហៅទី L.A. Care �ឹងចាត្យត់ាងំអនកហៅ� PCP មួយួ។ ហៅបុើ�ិ�អនក�ត្យូវ��
ចាត្យត់ាងំហៅ� PCP មួយួ ហៅហ្វ័ើយចងប់ុាូរួ ហៅ� ផ្សេ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ ការួបុាូរួ ហៅកើត្យហៅ�ើងហៅ�ថ្ងៃ�ៃដំបុូង ថ្ងៃ�ខ្សែខ
បុនាា បុម់ួក។ 

PCP រួបុ�់អនក�ឹង៖

• ឲ្យយ��ដឹង�បុវត្យាិ�ុខភាពី �ិងហៅ�ចកាី�ត្យូវការួរួបុ�់អនក

• រួកាទុីកកំណ្យត្យ�់តា�ុខភាពីរួបុ�់អនក

• �ា�់ឲ្យយអនក �ូវការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពីការួពារួ �ិងជា�បុ�កតី្យ ខ្សែដ�អនក�ត្យូវការួ

• បុញ្ជូជូ � (ចាត្យ)់ អនក ឲ្យយហៅ�ជិួបុ  អនកឯកហៅទី� ហៅបុើ�ិ� អនក�ត្យូវការួ

• ហៅរួៀបុចំ�ំ�បុក់ារួខ្សែ�ទាំហំៅ�មួ�ាីរួហៅពីទីយ ហៅបុើ�ិ�អនក�ត្យូវការួវា

អនកអាចហៅមួើ�កនុង បុញ្ជូជ ីហៅឈាម ះអនក�ា�់ហៅ�វា ហៅដើមួីរីួក PCP មួយួ ហៅ�កនុងបុណ្ដាា ញ L.A. Care។ បុញ្ជូជ ីហៅឈាម ះអនក�ា�់ហៅ�វា មា�បុញ្ជូជ ីថ្ងៃ� IHCP, 
FQHC �ិង RHC ខ្សែដ�ហៅធំ័ើការួជាមួយួ L.A. Care។

អនកអាចរួក បុញ្ជូជ ីហៅឈាម ះអនក�ា�់ហៅ�វា L.A. Care តាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។ ឬអនកអាចហៅ�នើឲ្យយ��ហៅ�ាើ បុញ្ជូជ ីហៅឈាម ះអនក�ា�់ហៅ�វា ហៅ�ឲ្យយអនក 
ហៅ�យហៅ� ផ្សេ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ អនកកអ៏ាចហៅ�មួក រួកឲ្យយដឹងខ្សែដរួ ហៅបុើ�ិ� PCP ខ្សែដ�អនកចង�់� កំពុីងខ្សែត្យ
ទីទីួ�យកអនកជំិងឺ�មី។

ជិំផ្សេរ ើ�នៃនិផ្សេវជិជប�ាិ ត និិងអ្ននក�ើល់ផ្សេ�វាផ្សេ�េងផ្សេ�ៀត
អនកដឹងពីីហៅ�ចកាី�ត្យូវការួ ថ្ងៃ�ការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពីរួបុ�់អនក ���ិបុំ�ុត្យ ដូហៅចនះហៅហ្វ័ើយវាជាការួ�ិ�បុថ្ងៃពី ហៅបុើ�ិ�អនកហៅ�ជិើ�ហៅរួ ើ� PCP រួបុ�់អនក។ 

វាជាការួ�ិ�បុថ្ងៃពី ហៅដើមួីហីៅ�ជាមួយួ PCP មួយួនាក ់�បុហៅយ៉ាជិ�ឲ៍្យយ�ត្យអ់ាចដឹង ពីីហៅ�ចកាី�ត្យូវការួ ថ្ងៃ�ការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពីរួបុ�់អនក។ ខ្សែត្យយ៉ាោ ងណ្ដាមួញិ 
ហៅបុើ�ិ�អនកចងប់ុាូរួហៅ� PCP �មី អនកអាចបុាូរួ ហៅ�ហៅពី�ណ្ដាក�៏�ខ្សែដរួ។ អនក�ត្យូវខ្សែត្យហៅ�ជិើ�ហៅរួ ើ� PCP មួយួ ខ្សែដ�ហៅ�កនុងបុណ្ដាា ញអនក�ា�់ហៅ�វា            
L.A. Care �ិងកក៏ំពុីងខ្សែត្យទីទីួ�យកអនកជំិងឺ�មី។ 

ជិំហៅរួ ើ��មីរួបុ�់អនក �ឹងកាៃ យជា PCP រួបុ�់អនក ហៅ�ថ្ងៃ�ៃដំបុូង ថ្ងៃ�ខ្សែខបុនាា បុម់ួក បុនាា បុពី់ីអនកហៅធំ័ើការួផ្ទាៃ �់បុាូរួ។ 
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។
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ហៅដើមួីបីុាូរួ PCP រួបុ�់អនក ហៅ� ផ្សេ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។

L.A. Care អាច�ឹង�ូមួឲ្យយអនកបុាូរួ PCP រួបុ�់អនក ហៅបុើ�ិ� PCP គឺឺមួ�ិទីទីួ�យកអនកជំិងឺ�មី ឬ��ហៅចញពីីបុណ្ដាា ញ L.A. Care ឬកម៏ួ�ិ�ា�់
ការួខ្សែ�ទាំឲំ្យយអនកជំិងឺ �ំ�បុអ់ាយុរួបុ�់អនក។ L.A. Care ឬ PCP រួបុ�់អនក កអ៏ាច�ឹង�ូមួឲ្យយអនកបុាូរួហៅ� PCP មួយួ�មីខ្សែដរួ ហៅបុើ�ិ�អនក មួ�ិអាច
��ុះ��ួ�ជាមួយួ�ន  ឬយ�់��បុជាមួយួ PCP រួបុ�់អនក ឬហៅបុើ�ិ�អនកអាកខ់ា�មួកជិួបុ ឬកម៏ួកជិួបុយឺត្យយ៉ាោ វ។ ហៅបុើ�ិ� L.A. Care �ត្យូវបុាូរួ    
PCP រួបុ�់អនក L.A. Care �ឹង��បុអ់នកជាលាយ��កខណ៍្យអកែរួ។

ហៅបុើ�ិ� PCP រួបុ�់អនកផ្ទាៃ �់បុាូរួ អនក�ឹងទីទីួ�បុ�ណ្យណ  ID �មាជិិក L.A. Care �មីមួយួ តាមួថ្ងៃ�បុ�ណី្យយ។៍ វា�ឹងមា�ហៅឈាម ះថ្ងៃ� PCP �មីរួបុ�់អនក។ 
ហៅ� ផ្សេ�វា�មាជិិក ហៅបុើ�ិ�អនកមា��ំណួ្យរួ អំពីីការួទីទីួ�បុ�ណ្យណ  ID �មី។ 

ការួមួយួចំ�ួ�ហៅដើមួីគីឺិត្យគូឺរួ ហៅ�ហៅពី�ហៅ�ជិើ�យក PCP មាន ក៖់

• ហៅត្យើ PCP ហៅមួើ�ខ្សែ�ទាំហំៅកមងៗ ឬហៅទី?

• ហៅត្យើ PCP ហៅធំ័ើការួហៅ�ហៅវជិជមួ�ាីរួមួយួ ខ្សែដ�ខាុ ំចូ�ចិត្យាហៅ�បុើ ឬហៅទី?

• ហៅត្យើការួយិ៉ា��យរួបុ�់ PCP ហៅ�ជិិត្យ�ាះ ឬកខ្សែ�ៃងហៅធំ័ើការួរួបុ�់ខាុ ំ ឬជិិត្យសាលាហៅរួៀ� ថ្ងៃ�កូ�រួបុ�់ខាុ ំ ឬហៅទី?

• ហៅត្យើការួយិ៉ា��យរួបុ�់ PCP ហៅ�ជិិត្យកខ្សែ�ៃងខាុ ំរួ�់ហៅ� �ងិវាងាយ��ួ� ហៅ�ការួយិ៉ា��យរួបុ�់ PCP ឬហៅទី?

• ហៅត្យើហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យ �ិងបុុគឺគ�ិក �ិយ៉ាយភាសារួបុ�់ខាុ ំ ឬហៅទី?

• ហៅត្យើ PCP ហៅធំ័ើការួ ជាមួយួមួ�ាីរួហៅពីទីយ ខ្សែដ�ខាុ ំចូ�ចិត្យា ឬហៅទី?

• ហៅត្យើ PCP �ា�់ហៅ�វា ខ្សែដ�ខាុ ំអាច�ឹង�ត្យូវការួ ឬហៅទី?

• ហៅត្យើហៅមាោ ងការួយិ៉ា��យរួបុ�់ PCP �មួ�ឹងកា�វភិាគឺរួបុ�់ខាុ ំ ឬហៅទី?

ការ�បមា��ុខភាពីដំឹប�ង (IHA)
L.A. Care ឲ្យយអ�ុសា�� ៍ថាឋា��ជា�មាជិិក�មី អនកគឺួរួខ្សែត្យហៅ�ជិួបុពិីហៅ��ះ PCP �មីរួបុ�់អនក កនុងហៅពី� 120 ថ្ងៃ�ៃដំបុូង �ំ�បុ ់ការួ�បុមាណ្យ
�ុខភាពីដំបុូង (Initial Health Assessment, IHA)។ ហៅ��បុំណ្យងថ្ងៃ� IHA គឺឺហៅដើមួីជីិួយ PCP រួបុ�់អនក ខ្សែ�័ងយ�់�បុវត្យាិខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី      
�ិងហៅ�ចកាី�ត្យូវការួរួបុ�់អនក។ PCP រួបុ�់អនក អាច�ឹង�ួរួ �ំណួ្យរួអនកមួយួចំ�ួ� អំពីី�បុវត្យាិ�ុខភាពីរួបុ�់អនក ឬអាច�ឹង�ូមួឲ្យយអនក បុំហៅពីញបុញ្ជូជ ី
�ំណួ្យរួ។ PCP រួបុ�់អនក ក�៏ឹង��បុអ់នក អំពីីការួ�បុឹកាអបុរ់ួ�ុំខភាពី �ិងថាន កហ់ៅរួៀ� ខ្សែដ�អាច�ឹងជិួយអនកខ្សែដរួ។

ហៅ�ហៅពី�អនកហៅ�មួក ហៅដើមួីហីៅ��ងហៅពី�ការួណ្ដាត្យជ់ិួបុ �ំ�បុ ់IHA រួបុ�់អនក �ត្យូវ��បុម់ួ�ុ�ែខ្សែដ�ហៅ�ៃើយទូីរួ��ពីា ថាអនកជា�មាជិិកថ្ងៃ� L.A. Care។ 
ឲ្យយហៅ�ខ L.A. Care ID រួបុ�់អនក។

យកបុ�ណ្យណ  BIC �ិង L.A. Care ID រួបុ�់អនក �ំ�បុក់ារួណ្ដាត្យជ់ិួបុរួបុ�់អនក។ វាគឺឺជាគឺំ�ិត្យមួយួដ�៏ិ ហៅដើមួីយីកបុញ្ជូជ ីថ្ងៃ�ថាន រំួបុ�់អនក �ិង�ំណួ្យរួមួក
ជាមួយួអនក ហៅ�ហៅពី�អនកហៅ�ជិួបុពិីហៅ��ះ។ �ត្យូវហៅ��ច�ច ់ហៅដើមួី�ីិយ៉ាយជាមួយួ PCP រួបុ�់អនក អំពីីហៅ�ចកាី�ត្យូវការួ ខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី �ិងកង័�់រួបុ�់
អនក។

�ត្យូវហៅ�ហៅ�ការួយិ៉ា��យថ្ងៃ� PCP រួបុ�់អនក ហៅបុើ�ិ�អនក�ឹងហៅ�យឺត្យ ឬមួ�ិអាចហៅ��� �ំ�បុក់ារួណ្ដាត្យជ់ិួបុរួបុ�់អនក។

ហៅបុើ�ិ�អនកមា��ំណួ្យរួ អំពីី IHA ហៅ� ផ្សេ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

ប្រែ�ទា�ំប�កតី
ខ្សែ�ទាំ�ំបុ�កតី្យ គឺឺជាការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី ហៅទីៀងទាំត្យ។់ វារួមួួមា� ខ្សែ�ទាំកំារួពារួ ខ្សែដ�កហ៏ៅ�ថា ខ្សែ�ទាំផំ្ទា�ុកភាពី ឬខ្សែ�ទាំ�ុំខុមា�ភាពីខ្សែដរួ។ វាជិួយ
អនកឲ្យយហៅ�មា��ុខភាពី�ិ �ិងជិួយរួកាអនកពីីការួឈថឺាក ត្យ។់ ខ្សែ�ទាំកំារួពារួ រួមួួមា� ការួពីិ�ិត្យយហៅទីៀងទាំត្យ ់�ិងការួអបុរ់ួ�ុំខភាពី �ិងការួ�បឹុកា។ ហៅកមងៗ 
គឺឺអាចទីទីួ�ហៅ�វាការួពារួរួ�ួ�� ់ខ្សែដ��ត្យូវការួខាៃ ងំ ដូចជា ការួ�ត្យួត្យពីិ�ិត្យយហៅសាត្យវញិ្ញាា ណ្យ �ិងចកខុវញិ្ញាា ណ្យ, ការួ�បុមាណ្យដំហៅណ្យើ រួវឌ្ឍឍ�ភាពី �ិងហៅ�វា
ជាហៅ�ចើ�ហៅទីៀត្យ ខ្សែដ���ឲ្យយអ�ុសា��ហ៍ៅ�យ ហៅ��ការួណ៍្យខ្សែណ្យនា ំអនាគឺត្យភ័ៃស័ឺាង រួបុ�់�គឺូហៅពីទីយកុមារួ។ ជាបុខ្សែ�ថមួហៅ�ើខ្សែ�ទាំកំារួពារួ ខ្សែ�ទាំ�ំបុ�កតី្យ 
ករ៏ួមួួមា�ការួខ្សែ�ទាំ ំហៅ�ហៅពី�អនកឈថឺាក ត្យខ់្សែដរួ។ L.A. Care �ោ បុរ់ួងខ្សែ�ទាំ�ំបុ�កតី្យពីី PCP រួបុ�់អនក។ 

PCP រួបុ�់អនក�ឹង៖

• �ា�់ឲ្យយអនក �ូវខ្សែ�ទាំ�ំបុ�កតី្យទាំងំអ�់ រួមួួមា�ការួពីិ�ិត្យយហៅទីៀងទាំត្យ,់ ចាកថ់ាន ,ំ ការួពីា��, ហៅវជិជបុញ្ញាជ  �ិងឱវាទីហៅពីទីយ

• រួកាទុីកកំណ្យត្យ�់តា�ុខភាពីរួបុ�់អនក

• បុញ្ជូជូ � (ចាត្យ)់ អនក ឲ្យយហៅ�ជិួបុអនកឯកហៅទី� ហៅបុើ�ិ��ត្យូវការួ

• បុញ្ញាជ ឲ្យយ�ត្យអិកែហៅរួ �ត្យមាោ មួោូ�កាមួ  ឬ�ត្យពិី�ិត្យយហៅ�ះ ឬកិចចការួពីិហៅសាធំ� ៍ហៅបុើ�ិ�អនក�ត្យូវការួវា

ហៅ�ហៅពី�អនក�ត្យូវការួ ខ្សែ�ទាំ�ំបុ�កតី្យ អនក�ឹងហៅ�ហៅ� PCP រួបុ�់អនក  �ំ�បុក់ារួណ្ដាត្យជ់ិួបុ។ �ត្យូវឲ្យយ��កដហៅ�ហៅ� PCP រួបុ�់អនក មួុ�ហៅពី�អនកទីទីួ� 
ការួខ្សែ�ទាំហំៅ�� �ុះ�តាខ្សែត្យវាជាភាពីអា��ន។ �ំ�បុភ់ាពីអា��ន ហៅ� 911 ឬហៅ� បុ�ាបុ�់ហៅ�ងាគ ះបុនាា � ់ឋតិ្យហៅ�ជិិត្យបុំ�ុត្យ។

ហៅដើមួីខី្សែ�័ងយ�់ខ្សែ�មួហៅទីៀត្យ អំពីីការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី �ិងហៅ�វា ខ្សែដ�គឺំហៅ�ងរួបុ�់អនក�ោ បុរ់ួង �ិងអ័ីខៃះខ្សែដ�វាមួ�ិ�ោ បុរ់ួង អា�ខ្សែ�នក “អត្យថ�បុហៅយ៉ាជិ� ៍�ិង
ហៅ�វា” �ិង “ខ្សែ�ទាំ�ុំខុមា�ភាពីហៅកមង �ិងយុវវ �យ” កនុងហៅ�ៀវហៅ�ខ្សែណ្យនាហំៅ�ះ។

អ្ននក�ើល់ផ្សេ�វាឲ្យយ L.A. Care ទាងំអ្ន�់ អាចផ្សេ�បើជិំនិួ� និិងផ្សេ�វា ផ្សេដឹើមី�ីបា��័�ទាក�់ង ជាម�ួមនុិ�េប្រែដឹលពីិការ។ ផ្សេគកអ៏ាច�បា��័�

ទាក�់ង ជាម�ួអ្ននក ជាភាសា ឬ�ំរងម់�ួផ្សេ�ៀតប្រែដឹរ។ �បាបអ់្ននក�ើល់ផ្សេ�វារប�់អ្ននក ឬ L.A. Care និ�វអ្នាីៗប្រែដឹលអ្ននក�តូវការ។

បណាើ ញអ្ននក�ើល់ផ្សេ�វា
បុណ្ដាា ញអនក�ា�់ហៅ�វា គឺឺជា�កុមួថ្ងៃ�ហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យ មួ�ាីរួហៅពីទីយ �ិងអនក�ា�់ហៅ�វាហៅ�ែងៗហៅទីៀត្យ ខ្សែដ�ហៅធំ័ើការួជាមួយួ L.A. Care។ អនក�ឹងទីទីួ�ភាគឺហៅ�ចើ� 
ថ្ងៃ�ហៅ�វាខ្សែដ��ោបុរ់ួងរួបុ�់អនក តាមួរួយ�បុណ្ដាា ញ L.A. Care។

កំណ្យត្យ៖់ ជិ�ជាតិ្យឥណ្ដាា �អាហៅមួរួកិ អាច�ឹងហៅ�ជិើ�យក IHCP ហៅធំ័ើជា PCP រួបុ�់ហៅគឺ �ូមួីខី្សែត្យហៅបុើ IHCP មួ�ិហៅ�កនុងបុណ្ដាា ញ L.A. Care កហ៏ៅ�យ។

ហៅបុើ�ិ� PCP រួបុ�់អនក, មួ�ាីរួហៅពីទីយ ឬអនក�ា�់ហៅ�វាហៅ�ែងហៅទីៀត្យ មា�ការួជិំទាំ�់តាមួគុឺណ្យធំមួ ៌ហៅដើមួី�ីា�់ឲ្យយអនក �ូវហៅ�វាខ្សែដ��ោបុរ់ួង ដូចជាការួហៅរួៀបុចំ
គឺំហៅ�ង�គឺួសារួ ឬការួពី�ៃូត្យកូ� ហៅ� ផ្សេ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ �ំ�បុហ់ៅ�ចកាីខ្សែ�មួហៅទីៀត្យ អំពីីការួជិំទាំ�់តាមួ
គុឺណ្យធំមួ ៌អា�ខ្សែ�នក “ការួជិំទាំ�់តាមួគុឺណ្យធំមួ”៌ បុ�ាិចហៅទីៀត្យកនុងជំិពូីកហៅ�ះ។

ហៅបុើ�ិ�អនក�ា�់ហៅ�វារួបុ�់អនក មា�ការួជំិទាំ�់តាមួគុឺណ្យធំមួ ៌ហៅគឺអាចជិួយអនក រួកអនក�ា�់ហៅ�វាមាន កហ់ៅទីៀត្យ ខ្សែដ��ឹង�ា�់ឲ្យយអនក �ូវហៅ�វាខ្សែដ�អនក
�ត្យូវការួ។ L.A. Care អាចជិួយអនក រួកអនក�ា�់ហៅ�វាមាន ក ់ខ្សែដ��ឹង�ា�់ហៅ�វាខ្សែដរួ។
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

3 | របៀ�ៀ�ទទួលថែ�ទាំំ

អ្ននក �ើល់ ផ្សេ�វា កនុង បណាើ ញ
អនក�ឹងហៅ�បុើ អនក�ា�់ហៅ�វាកនុងបុណ្ដាា ញ L.A. Care �ំ�បុហ់ៅ�ចកាី�ត្យូវការួ ខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពីរួបុ�់អនក។ អនក �ឹង ទីទីួ� ការួខ្សែ�ទាំកំារួពារួ �ិង�បុ�កតី្យ 
ពីី PCP រួបុ�់អនក។ អនកក�៏ឹងហៅ�បុើ អនកឯកហៅទី�, មួ�ាីរួហៅពីទីយ �ិងអនក�ា�់ហៅ�វាហៅ�ែងហៅទីៀត្យ កនុងបុណ្ដាា ញ L.A. Care ខ្សែដរួ។

ហៅដើមួីឲី្យយ�� បុញ្ជូជ ីហៅឈាម ះអនក�ា�់ហៅ�វា ថ្ងៃ�បុណ្ដាា ញអនក�ា�់ហៅ�វា ហៅ� ផ្សេ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ អនកកអ៏ាច
រួកហៅ�ើញ បុញ្ជូជ ីហៅឈាម ះអនក�ា�់ហៅ�វា តាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។ ហៅដើមួីទីីទីួ��ំហៅ� ថ្ងៃ�បុញ្ជូជ ីកិចច��ាឱ�� ហៅ� Medi-Cal Rx ហៅ�ខ 
800-977-2273 (TTY 800-977-2273 រួចួ ចុចហៅ�ខ 5 ឬ 711)។ ឬទី�ែនាហៅគឺហ្វ័ទីំពី�រួ Medi-Cal Rx ហៅ� 
https://Medi-CalRx.dhcs.ca.gov/home/។

�ំ�បុខ់្សែ�ទាំជំាអា��ន ហៅ� 911  ឬហៅ�បុ�ាបុ�់ហៅ�ងាគ ះបុនាា � ់ឋតិ្យហៅ�ជិិត្យបុំ�ុត្យ។ 

ហៅ�ើកខ្សែ�ងខ្សែត្យ�ំ�បុក់ារួខ្សែ�ទាំជំាអា��ន ឬខ្សែ�ទាំងំាយអ�ច់ិត្យា អនក�ត្យូវខ្សែត្យ��ការួយ�់�ពីមួជាមួុ� ពីី L.A. Care មួុ��ឹងអនកហៅ�ជិួបុ អនក�ា�់ហៅ�វា
ហៅ�ខាងហៅ��បុណ្ដាា ញ L.A. Care។ ហៅបុើ�ិ�អនក មួ�ិ��ការួយ�់�ពីមួជាមួុ�ហៅទី ហៅហ្វ័ើយអនកហៅ�ជិួបុអនក�ា�់ហៅ�វា ហៅ�ហៅ��បុណ្ដាា ញ �ំ�បុក់ារួខ្សែ�ទាំ ំ
ខ្សែដ�មួ�ិខ្សែមួ�អា��ន ឬខ្សែ�ទាំងំាយអ�ច់ិត្យាហៅទី អនកអាច�ឹង�ត្យូវបុង�់�ក ់�ំ�បុក់ារួខ្សែ�ទាំ ំមួកពីីអនក�ា�់ហៅ�វា ខ្សែដ�ហៅ�ហៅ��បុណ្ដាា ញ។

អ្ននក �ើល់ ផ្សេ�វា ផ្សេ� ផ្សេ��បណាើ ញ ប្រែដឹលផ្សេ�កនុងតំបនិផ់្សេ�វា
អនក�ា�់ហៅ�វាហៅ�ហៅ��បុណ្ដាា ញ គឺឺជាអនកខ្សែដ�ពុីមំា�កិចច�ពីមួហៅ�ពីៀង ហៅដើមួីហីៅធំ័ើការួជាមួយួ L.A. Care។ ហៅវៀរួខ្សែ�ងខ្សែត្យ�ំ�បុក់ារួខ្សែ�ទាំជំាអា��ន អនកអាច
�ឹង�ត្យូវបុង�់�ក ់�ំ�បុក់ារួខ្សែ�ទាំ ំពីីអនក�ា�់ហៅ�វាខ្សែដ�ហៅ�ហៅ��បុណ្ដាា ញ។ ហៅបុើ�ិ�អនក�ត្យូវការួហៅ�វា ខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពីខ្សែដ��ោបុរ់ួង អនកអាច�ឹងទីទីួ�វា 
ហៅ�ហៅ��បុណ្ដាា ញ ហៅ�យឥត្យអ�់ថ្ងៃ�ៃដ�់អនក ដ�បុណ្ដាវាជាហៅពីទីយសា��ាចា�ំច ់�ិងពំុីមា�ហៅ�កនុងបុណ្ដាា ញ។

L.A. Care អាច�ឹង�ា�់ការួបុញ្ជូជូ �ឲ្យយអនក ហៅ�ជិួបុអនក�ា�់ហៅ�វាហៅ�ហៅ��បុណ្ដាា ញ ហៅបុើ�ិ�ហៅ�វាខ្សែដ�អនក�ត្យូវការួ ពំុីមា�ហៅ� កនុងបុណ្ដាា ញ ឬឋតិ្យហៅ�
ឆ្នាំៃ យហៅពីក ពីី�ាះរួបុ�់អនក។ ហៅបុើ�ិ�ហៅយើង�ា�់ការួបុញ្ជូជូ �ឲ្យយអនក ហៅ�ជិួបុអនក�ា�់ហៅ�វាហៅ�ហៅ��បុណ្ដាា ញ ហៅយើង�ឹងបុងថ់្ងៃ�ៃខ្សែ�ទាំអំនក។

អនក�ត្យូវខ្សែត្យទីទីួ� ការួយ�់�ពីមួជាមួុ� (ការួអ�ុញ្ញាា ត្យមួុ�) មួុ��ឹងអនកហៅ�ជិួបុ អនក�ា�់ហៅ�វាហៅ�ហៅ��បុណ្ដាា ញ ហៅ�កនុងត្យំបុ�ហ់ៅ�វា L.A. Care 
ហៅ�ើកខ្សែ�ងខ្សែត្យ �ំ�បុខ់្សែ�ទាំជំាអា��ន �ិងខ្សែ�ទាំងំាយអ�ច់ិត្យា។ �ំ�បុខ់្សែ�ទាំបំុនាា � ់ហៅ�ខាងកនុងត្យំបុ�ហ់ៅ�វា L.A. Care អនក�ត្យូវខ្សែត្យហៅ�ជិួបុ អនក�ា�់
ហៅ�វាកនុងបុណ្ដាា ញ L.A. Care ។ អនកមួ�ិ�ច�់ត្យូវការួយ�់�ពីមួជាមួុ� ហៅដើមួីទីីទីួ�ការួខ្សែ�ទាំបំុនាា � ់ពីីអនក�ា�់ហៅ�វាកនុងបុណ្ដាា ញហៅ�ើយ។ ហៅបុើ�ិ�
អនក មួ�ិ��ការួយ�់�ពីមួជាមួុ�ហៅទី អនកអាច�ឹងបុងថ់្ងៃ�ៃ ខ្សែ�ទាំបំុនាា � ់ខ្សែដ�អនកទីទីួ�ពីី អនក�ិ�់ហៅ�វាហៅ�ហៅ��បុណិ្ដាញ ហៅ�កនុងត្យំបុ�ហ់ៅ�វា 
L.A. Care ។ �ំ�បុព់ី�ត្យម៌ា�ខ្សែ�មួហៅទីៀត្យ �ាីពីីខ្សែ�ទាំជំាអា��ន, ខ្សែ�ទាំបំុនាា � ់�ិងហៅ�វាខ្សែ�ទាំងំាយអ�ច់ិត្យា ហៅ�ហៅមួើ�ចំណ្យងហៅជិើងទាំងំហៅនាះ              
កនុងជំិពូីកហៅ�ះ។

កំណ្យត្យ៖់ ហៅបុើ�ិ�អនក ជាជិ�ជាតិ្យឥណ្ដាា �អាហៅមួរួកិ អនកអាចទីទីួ�ការួខ្សែ�ទាំ ំហៅ� IHCP ខាងហៅ��ថ្ងៃ�បុណ្ដាា ញអនក�ា�់ហៅ�វារួបុ�់ហៅយើង ហៅ�យ�ម � 
ការួបុញ្ជូជូ �។

ហៅបុើ�ិ�អនក�ត្យូវការួជំិ�ួយ ជាមួយួហៅ�វាហៅ�ហៅ��បុណ្ដាា ញ ហៅ� ផ្សេ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។

ផ្សេ�ផ្សេ��តំបនិផ់្សេ�វា 
ហៅបុើ�ិ�អនក ហៅ�ហៅ��ត្យំបុ�ហ់ៅ�វារួបុ�់ L.A. Care ហៅហ្វ័ើយអនក�ត្យូវការួខ្សែ�ទាំ ំខ្សែដ� មនិិ ខ្សែមួ�ជាអា��ន ឬបុនាា � ់ហៅ� PCP រួបុ�់អនក ជា�បុញ៉ាបុ។់ 
ឬហៅ� ផ្សេ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ �មាជិិកខ្សែដ��ត្យូវការួ ខ្សែ�ទាំមំួ�ិអា��ន ឬមួ�ិបុនាា � ់ហៅ�ហៅ��ត្យំបុ�ហ់ៅ�វារួបុ�់ 
L.A. Care �ិង/ឬ បុណ្ដាា ញអនក�ា�់ហៅ�វា �ត្យូវខ្សែត្យមា�ការួយ�់�ពីមួជាមួុ� ហៅដើមួីទីីទីួ�ហៅ�វា��។ �ូមួហៅ� PCP រួបុ�់អនក ឬ ផ្សេ�វា�មាជិិក 
L.A. Care។

https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

�ំ�បុខ់្សែ�ទាំជំាអា��ន ហៅ�  911 ឬហៅ�បុ�ាបុ�់ហៅ�ងាគ ះបុនាា � ់ឋតិ្យហៅ�ជិិត្យបុំ�ុត្យ។ L.A. Care �ោ បុរ់ួងការួខ្សែ�ទាំជំាអា��ន ហៅ�ហៅ��បុណ្ដាា ញ។ ហៅបុើ�ិ�
អនកហៅធំ័ើដំហៅណ្យើ រួហៅ��បុហៅទី�កាណ្ដា� ឬមួុចិ�ីុកូ ហៅហ្វ័ើយ�ត្យូវការួហៅ�វាជាអា��ន ខ្សែដ�ត្យ�មួូវ�ូវការួចូ�ហៅដកហៅពីទីយ L.A. Care �ឹង�ោ បុរ់ួងការួខ្សែ�ទាំំ
អនក។ ហៅបុើ�ិ�អនក ហៅធំ័ើដំហៅណ្យើ រួហៅ�អ�ារួជាត្យិ ហៅ��ពីី�បុហៅទី�កាណ្ដា� ឬមួុចិ�ីុកូ ហៅហ្វ័ើយ�ត្យូវការួខ្សែ�ទាំជំាអា��ន L.A. Care �ឹងមនិិ �ោ បុរ់ួងការួខ្សែ�ទាំំ
អនកហៅទី។

ហៅបុើ�ិ�អនក បុង�់�ក�ំ់�បុហ់ៅ�វាជាអា��ន ខ្សែដ�ត្យ�មួូវការួហៅដកហៅពីទីយ ហៅ��បុហៅទី�កាណ្ដា� ឬមួុចិ�ីុកូ អនកអាច�ូមួ L.A. Care ឲ្យយ�ងអនក។  
L.A. Care �ឹងពិី�ិត្យយហៅមួើ��ំហៅណ្យើ រួបុ�់អនក។ 

ហៅបុើ�ិ�អនក ហៅ�កនុងរួដឋមួយួហៅទីៀត្យ រួមួួទាំងំអាណ្ដាត្យំបុ� ់�ហ្វ័រួដឋ (American Samoa, Guam, Northern Mariana Islands, Puerto 
Rico �ិងហៅកាះ Virgin �ហ្វ័រួដឋ) អនក�ត្យូវ���ោបុរ់ួង �ំ�បុខ់្សែ�ទាំជំាអា��ន បុោុខ្សែ�ា មួ�ិខ្សែមួ�មួ�ាីរួហៅពីទីយ �ិងហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យ ទាំងំអ�់ហៅទី ខ្សែដ�ទីទីួ�យក 
Medicaid (Medicaid គឺឺអ័ីៗខ្សែដ� Medi-Cal ហៅ�ថា ហៅ�កនុងរួដឋហៅ�ែងហៅទីៀត្យ)។ ហៅបុើ�ិ�អនក �ត្យូវការួខ្សែ�ទាំអំា��ន ហៅ�ហៅ��រួដឋកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  
�ត្យូវ��បុម់ួ�ាីរួហៅពីទីយ ឬហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យ បុ�ាបុ�់ហៅ�ងាគ ះបុនាា � ់ថាអនកមា� Medi-Cal �ិងជា�មាជិិក L.A. Care យ៉ាោ ងឆ្នាំបុរ់ួហ្វ័��បុំ�ុត្យ។ �ូមួមួ�ាីរួ 
ហៅពីទីយ ឲ្យយ�ត្យ�ំហៅ�ថ្ងៃ�បុ�ណ្យណ  L.A. Care ID រួបុ�់អនក។ ��បុម់ួ�ាីរួហៅពីទីយ �ិងហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យ ឲ្យយហៅចញវកិកយបុ��ត្យហៅ� L.A. Care។ ហៅបុើ�ិ�អនក ��
ទីទីួ�វកិកយបុ��ត្យ �ំ�បុហ់ៅ�វាខ្សែដ�អនក��ទីទីួ� ហៅ�កនុងរួដឋមួយួហៅទីៀត្យ ហៅ� L.A. Care ភាៃ មួៗ។ ហៅយើង�ឹងហៅធំ័ើការួ ជាមួយួមួ�ាីរួហៅពីទីយ �ិង/ឬ 
ហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យ ហៅដើមួីហីៅរួៀបុចំ�ំ�បុ ់L.A. Care ហៅដើមួីបីុងថ់្ងៃ�ៃខ្សែ�ទាំអំនក។

ហៅបុើ�ិ�អនក ហៅ�ហៅ��រួដឋកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅហ្វ័ើយមា�អា��ន ខ្សែដ��ត្យូវការួបុំហៅពីញឱ��មា�ហៅវជិជបុញ្ញាជ  �ំ�បុអ់នកជំិងឺឥត្យហៅដកហៅពីទីយ ហៅនាះ�ូមួឲ្យយ
ឱ��សាថ � ហៅ� Medi-Cal Rx ហៅ�ខ 800-977-2273 �ំ�បុជ់ិំ�ួយ។

កំណ្យត្យ៖់ ជិ�ជាតិ្យឥណ្ដាា �អាហៅមួរួកិ អាច�ឹងទីទីួ�ហៅ�វា ហៅ�ហៅ��បុណ្ដាា ញ IHCP ��។

ហៅបុើ�ិ�អនកមា��ំណួ្យរួ អំពីីការួខ្សែ�ទាំហំៅ�ហៅ��បុណ្ដាា ញ ឬហៅ�ហៅ��ត្យំបុ�ហ់ៅ�វា ហៅ� ផ្សេ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
ហៅបុើ�ិ�ការួយិ៉ា��យ��បុិទី ហៅហ្វ័ើយអនកចង�់�ជិំ�ួយ ពីីអនកត្យំណ្ដាង ហៅ� ប្រែខេឱវា�ផ្សេពី�យ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ 
ហៅ�ខ 1-800-249-3619 (TTY 711)។

គំរ�គំផ្សេ�ង�គប�់គងប្រែ�ទាបំានិចាតត់ាំងំ
L.A. Care ហៅធំ័ើការួជាមួយួ�ឹង មួយួចំ�ួ�ធំំថ្ងៃ� ហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យ, អនកឯកហៅទី�, ឱ��សាថ �, មួ�ាីរួហៅពីទីយ, �ិងអនក�ា�់ការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី ហៅ�ែងៗ ហៅទីៀត្យ។ 
អនក�ា�់ហៅ�វាមួយួចំ�ួ�ទាំងំហៅ�ះ ហៅធំ័ើការួហៅ�កនុងបុណ្ដាា ញមួយួ ខ្សែដ�ជិួ�កា�ហៅ�ថា "�កុមួហៅពីទីយ" ឬ "�មាគឺមួ�គឺូហៅពីទីយឯក�ជិយ (Independent 
Practice Association, IPA)"។ អនក�ា�់ហៅ�វាទាំងំហៅ�ះ កអ៏ាច�ឹងមា�កិចច��ាផ្ទាា �់ជាមួយួ L.A. Care ខ្សែដរួ។

អនក�ា�់ការួខ្សែ�ទាំជំាបុឋមួ (PCP) រួបុ�់អនក �ឹងបុញ្ជូជូ �អនកឲ្យយហៅ�ជិួបុអនកឯកហៅទី� �ិងហៅ�វាខ្សែដ�ត្យភាជ បុជ់ាមួយួ�ត្យ ់ឬ�កុមួហៅពីទីយ, IPA រួបុ�់
�ត្យ ់ឬកជ៏ាមួយួ L.A. Care។ ហៅបុើ�ិ�អនក កំពុីងខ្សែត្យហៅ�ជិួបុអនកឯកហៅទី�រួចួហៅហ្វ័ើយ �ូមួពិីហៅ��ះជាមួយួ PCP រួបុ�់អនក ឬហៅ� ផ្សេ�វា�មាជិិក 
ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ ផ្សេ�វា�មាជិិក �ឹងជិួយអនកឲ្យយហៅ�ជិួបុអនក�ា�់ហៅ�វាហៅនាះ ហៅបុើ�ិ�អនកមា��ិទីិិទីទីួ� �ិរួ�ារួភាពី
ថ្ងៃ�ការួខ្សែ�ទាំ។ំ �ំ�បុព់ី�ត្យម៌ា�បុខ្សែ�ថមួ ហៅ�ហៅមួើ�ខ្សែ�នក �ិរួ�ារួភាពីថ្ងៃ�ការួខ្សែ�ទាំ ំថ្ងៃ�ហៅ�ៀវហៅ�ខ្សែណ្យនាហំៅ�ះ។

ផ្សេវជិជប�ាិ ត
អនក�ឹងហៅ�ជិើ�ហៅរួ ើ�ហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យ ហៅធំ័ើជាអនក�ា�់ការួខ្សែ�ទាំជំាបុឋមួ (PCP) រួបុ�់អនក ហៅចញពីី បុញ្ជូជ ីហៅឈាម ះអនក�ា�់ហៅ�វា L.A. Care ។ ហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យ          
ខ្សែដ�អនកហៅ�ជិើ� �ត្យូវខ្សែត្យជាអនក�ា�់ហៅ�វាកនុងបុណ្ដាា ញ។ ហៅដើមួីឲី្យយ���ំហៅ� ថ្ងៃ�បុញ្ជូជ ីហៅឈាម ះអនក�ា�់ហៅ�វា L.A. Care ហៅ� ផ្សេ�វា�មាជិិក 
ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ ឬរួកវា តាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។ 

ហៅបុើ�ិ�អនកហៅ�ជិើ�ហៅរួ ើ�ហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យ�មី អនកកគ៏ឺួរួខ្សែត្យទូីរួ��ពីាខ្សែដរួ ហៅដើមួីហីៅធំ័ើឲ្យយ��កដថា PCP ខ្សែដ�អនកចង�់� គឺឺកំពុីងខ្សែត្យទីទីួកយកអនកជំិងឺ�មី។
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

3 | របៀ�ៀ�ទទួលថែ�ទាំំ

ហៅបុើ�ិ�អនកធាៃ បុ�់�ហៅ�ជិួបុ ហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យមាន ក ់មួុ�ហៅពី�អនកកាៃ យជា�មាជិិកថ្ងៃ� L.A. Care ហៅហ្វ័ើយហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យហៅនាះ គឺឺមួ�ិខ្សែមួ�ជាខ្សែ�នកថ្ងៃ�បុណ្ដាា ញ 
L.A. Care ហៅទី អនកអាច�ឹងទុីកហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យហៅនាះ ចំ�ួ�មួយួរួយ�ហៅពី�។ ហៅ�ះគឺឺហៅ� ថា �ិរួ�ារួភាពីថ្ងៃ�ការួខ្សែ�ទាំ។ំ អនកអាចអា�ហៅ�ចកាីខ្សែ�មួហៅទីៀត្យ អំពីី   
�ិរួ�ារួភាពីថ្ងៃ�ការួខ្សែ�ទាំ ំកនុងហៅ�ៀវហៅ�ខ្សែណ្យនាហំៅ�ះ។ ហៅដើមួីខី្សែ�័ងយ�់ខ្សែ�មួហៅទីៀត្យ ហៅ� ផ្សេ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។

ហៅបុើ�ិ�អនក�ត្យូវការួ អនកឯកហៅទី�មាន ក ់PCP រួបុ�់អនក�ឹងបុញ្ជូជូ �អនក  ឲ្យយហៅ�ជិួបុអនកឯកហៅទី� ហៅ�កនុងបុណ្ដាា ញ L.A. Care ។ 

�ូមួ�ឹកចា ំថាហៅបុើ�ិ�អនកមួ�ិហៅ�ជិើ�ហៅរួ ើ� PCP មួយួហៅទី L.A. Care �ឹងហៅ�ជិើ�ហៅរួ ើ�មួយួ  �ំ�បុអ់នក។ អនកដឹងពីីហៅ�ចកាី�ត្យូវការួ ថ្ងៃ�ការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី
រួបុ�់អនក ���ិបុំ�ុត្យ ដូហៅចនះហៅហ្វ័ើយវាជាការួ�ិ�បុថ្ងៃពី ហៅបុើ�ិ�អនកហៅ�ជិើ�ហៅរួ ើ�។ ហៅបុើ�ិ�អនក ហៅ�កនុង Medicare �ិង Medi-Cal ទាំងំពីីរួមួុខ ឬ
ហៅបុើ�ិ�អនក មា�ការួធានា�ោបុរ់ួង�ុខភាពីហៅ�ែងហៅទីៀត្យ អនកមួ�ិចា�ំចហ់ៅ�ជិើ�ហៅរួ ើ� PCP មួយួហៅទី។

ហៅបុើ�ិ�អនកចងប់ុាូរួ PCP រួបុ�់អនក អនក�ត្យូវខ្សែត្យហៅ�ជិើ�ហៅរួ ើ� PCP មាន ក ់ហៅចញពីី បុញ្ជូជ ីហៅឈាម ះអនក�ា�់ហៅ�វា L.A. Care។ �ត្យូវឲ្យយ��កដថា PCP ហៅនាះ 
កំពុីងខ្សែត្យទីទីួ�យកអនកជំិងឺ�មី។ ហៅដើមួីបីុាូរួ PCP រួបុ�់អនក ហៅ� ផ្សេ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ អនកកអ៏ាច�ឹងបុាូរួ PCP 
រួបុ�់អនក ហៅ�យ�ុកចូ�ហៅ� ��តា�់�មាជិិក L.A. Care Connect ហៅ� https://members.lacare.org។ 

មនិីីរផ្សេពី�យ
ហៅ�កនុងករួណី្យជាភាពីអា��ន ហៅ� 911 ឬហៅ�មួ�ាីរួហៅពីទីយ ឋតិ្យហៅ�ជិិត្យបុំ�ុត្យ។

ហៅបុើ�ិ�វា មួ�ិខ្សែមួ�ជាភាពីអា��នហៅទី ហៅហ្វ័ើយអនក�ត្យូវការួខ្សែ�ទាំ ំពីីមួ�ាីរួហៅពីទីយ ហៅនាះ PCP រួបុ�់អនក �ឹង�ំហៅរួចថាមួ�ាីរួហៅពីទីយណ្ដាមួយួ ខ្សែដ�អនកគឺួរួគឺបុី ី
ហៅ�។ អនក�ឹង�ត្យូវហៅ�មួ�ាីរួហៅពីទីយ ខ្សែដ� PCP រួបុ�់អនកហៅ�បុើ �ិងកហ៏ៅ�កនុងបុណ្ដាា ញ L.A. Care ។ មួ�ាីរួហៅពីទីយហៅ�កនុងបុណ្ដាា ញ L.A. Care គឺឺចុះ�យ
ហៅ�កនុង បុញ្ជូជ ីហៅឈាម ះអនក�ា�់ហៅ�វា។ ការួអ�ុញ្ញាា ត្យចូ�មួ�ាីរួហៅពីទីយ ហៅ��ពីីភាពីអា��ន �ត្យូវខ្សែត្យមា�ការួយ�់�ពីមួជាមួុ� (ការួអ�ុញ្ញាា ត្យមួុ�)។

អ្ននកឯកផ្សេ��ខាង�ុខភាពីរប�់ស្រ្ដី�ើី
អនកអាច�ឹងហៅ�ជិួបុ អនកឯកហៅទី�ខាង�ុខភាពីរួបុ�់��ាី ហៅ�កនុងបុណ្ដាា ញរួបុ�់ L.A. Care �ំ�បុក់ារួខ្សែ�ទាំចំា�ំច ់ខ្សែដ��ោបុរ់ួង ហៅដើមួី�ីា�់ហៅ�វា 
ខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពីរួបុ�់��ាី�បុ�កតី្យ �ិងការួពារួ។ អនកមួ�ិ�ច ់�ត្យូវ ការួ �ំបុុ�ត្យបុញ្ជូផូ �ពីី PCP រួបុ�់អនក ហៅដើមួីទីីទីួ�ហៅ�វាទាំងំហៅ�ះហៅទី។ �ំ�បុជ់ិំ�ួយ           
កនុងការួរួកអនកឯកហៅទី�ខាង�ុខភាពីរួបុ�់��ាី អនកអាចហៅ� ផ្សេ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ អនកកអ៏ាច�ឹងហៅ�             
ប្រែខេឱវា�ផ្សេពី�យ 24/7 L.A. Care ហៅ�ខ 1-800-249-3619 (TTY 711)។ 

បញ្ជីជ ីផ្សេ�េ ះអ្ននក�ើល់ផ្សេ�វា
បុញ្ជូជ ីហៅឈាម ះអនក�ា�់ហៅ�វា L.A. Care ចុះ�យអនក�ា�់ហៅ�វា ខ្សែដ�ចូ�រួមួួកនុងបុណ្ដាា ញ L.A. Care។ បុណ្ដាា ញ គឺឺជា�កុមួថ្ងៃ�អនក�ា�់ហៅ�វា ខ្សែដ�
ហៅធំ័ើការួជាមួយួ L.A. Care។ 

បុញ្ជូជ ីហៅឈាម ះអនក�ា�់ហៅ�វា L.A. Care ចុះ�យមួ�ាីរួហៅពីទីយ, PCP, អនកឯកហៅទី�, ហៅពីទីយអ�ុហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យ, ហៅពីទីយ�មបុ, អ�ុការួ�ីគឺូហៅពីទីយ, អនក�ា�់ហៅ�វាហៅរួៀបុចំ
គឺំហៅ�ង�គឺួសារួ, មួជិឈមួណ្យា ��ុខភាពីរួដឋ���ហ្វ័ពី��ិ��ទីទីួ�សាគ �់ (FQHC), អនក�ា�់ហៅ�វា�ុខភាពីអារួមួមណ៍្យ អនកជំិងឺឥត្យហៅដកហៅពីទីយ, ហៅ�វា 
�ិង�គឺបុ�់គឺងការួ��ំទីយូរួអខ្សែង័ង (MLTSS), មួជិឈមួណ្យា ��មួភពីហៅ��មួ�ាីរួហៅពីទីយ (Freestanding Birth Center, FBC), អនក�ា�់ការួខ្សែ�ទាំ�ុំខ
ភាពីឥណ្ដាា � (IHCP), �ិង ហៅវជិជមួ�ាីរួ�ុខភាពីជិ�បុទី (RHC)។ 

បុញ្ជូជ ីហៅឈាម ះអនក�ា�់ហៅ�វា មា�ហៅឈាម ះ អនក�ា�់ហៅ�វាកនុងបុណ្ដាា ញ L.A. Care, ភាពីឯកហៅទី�, អា�យ�ឋ �, ហៅ�ខទូីរួ��ពីា, ហៅមាោ ងហៅធំ័ើការួ �ិងភាសា 
ខ្សែដ�ហៅគឺ�ិយ៉ាយ។ វា��បុហ់ៅបុើ�ិ�អនក�ា�់ហៅ�វា កំពុីងខ្សែត្យទីទីួ�យកអនកជំិងឺ�មី។ វាក�៏ា�់ថាន ក ់ថ្ងៃ��ទីិភាពីហៅចញចូ��ៃូវកាយ �ំ�បុអ់ា�រួ, ដូចជា 
ចំណ្យត្យឡា�, �ៃូវជំិ��, ជិហៅណ្យាើ រួមា�បុងាក �ថ់្ងៃដ, �ិងបុ�ាបុទ់ីឹក ខ្សែដ�មា�ទ័ាំរួធំំទូីលាយ �ិងបុងាក �ថ់្ងៃដហៅតាង។ ហៅបុើ�ិ�អនកចង�់�ពី�ត្យម៌ា� អំពីី
ការួអបុរ់ួ,ំ ការួហ្វ័័ឹកហ្វ័័ឺ�, �ិងគឺណ្យ�វញិ្ញាា បុ�បុ��ត្យ រួបុ�់ហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យ, �ូមួហៅ� ផ្សេ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

អនកអាចរួក បុញ្ជូជ ីហៅឈាម ះអនក�ា�់ហៅ�វា តាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។ 

ហៅបុើ�ិ�អនក�ត្យូវការួ បុញ្ជូជ ីហៅឈាម ះអនក�ា�់ហៅ�វា ខ្សែដ����ាិត្យហៅចញ ហៅ� ផ្សេ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 

អ្ននកអាចរក បញ្ជីជ ីនៃនិឱ��សាថ និ ប្រែដឹលផ្សេ�ាើការជាម�ួ Medi-Cal Rx កនុង បញ្ជីជ ីផ្សេ�េ ះឱ��សាថ និ Medi-Cal Rx ផ្សេ� 
https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/។ អ្ននកកអ៏ាចរក ឱ��សាថ និម�ួផ្សេ�ជិិតអ្ននក ផ្សេ��ផ្សេ� Medi-Cal Rx 
ផ្សេលខ 800-977-2273 (TTY 800-977-2273 រចួ ចុចផ្សេលខ 5 ឬ 711)។ 

��ួលការប្រែ�ទាទំានិផ់្សេពីល
អនក�ា�់ហៅ�វារួបុ�់អនក �ត្យូវខ្សែត្យ�ា�់ជូិ�ការួណ្ដាត្យជ់ិួបុ កនុងកំណ្យត្យហ់ៅពី� ខ្សែដ�ចុះ�យខាងហៅ�កាមួ។

ជិួ�កា� មា�ការួរួងច់ាយូំរួជាង �ំ�បុក់ារួខ្សែ�ទាំមំួ�ិខ្សែមួ�ជាបុញិ្ញា។ អនក�ា�់ហៅ�វារួបុ�់អនក អាច�ឹងឲ្យយអនករួងច់ាយូំរួជាង ហៅបុើ�ិ�វា�ឹងមួ�ិហៅ�ហ្វ័មង 
ចំហៅពាះ�ុខភាពីរួបុ�់អនក។ វា�ត្យូវខ្សែត្យ��កត្យទុ់ីក ហៅ�កនុងកំណ្យត្យ�់តារួបុ�់អនក ថាហៅពី�រួងច់ាយូំរួជាង �ឹងមួ�ិហៅ�ហ្វ័មង ចំហៅពាះ�ុខភាពីរួបុ�់អនកហៅទី។

�បុហៅភ័ទីការួណ្ដាត្យជ់ិួបុ អនកគឺួរួខ្សែត្យអាចទីទីួ�ការួណ្ដាត្យជ់ិួបុ កនុងហៅពី�៖

ការួណ្ដាត្យជ់ិួបុខ្សែ�ទាំបំុនាា � ់ខ្សែដ�មួ�ិត្យ�មួូវ ការួយ�់�ពីមួជាមួុ�  
(ការួអ�ុញ្ញាា ត្យមួុ�)

48 ហៅមាោ ង

ការួណ្ដាត្យជ់ិួបុខ្សែ�ទាំបំុនាា � ់ខ្សែដ�ត្យ�មួូវការួយ�់�ពីមួជាមួុ�  
(ការួអ�ុញ្ញាា ត្យមួុ�)

96 ហៅមាោ ង

ការួណ្ដាត្យជ់ិួបុខ្សែ�ទាំជំាបុឋមួ (�បុ�កតី្យ) មួ�ិបុនាា �់ 10 ថ្ងៃ�ៃហៅធំ័ើការួ

ការួណ្ដាត្យជ់ិួបុខ្សែ�ទាំ ំ�ឹងអនកឯកហៅទី� (�បុ�កតី្យ) មួ�ិបុនាា �់ 15 ថ្ងៃ�ៃហៅធំ័ើការួ

ការួណ្ដាត្យហ់ៅពី�ជិួបុខ្សែ�ទាំ ំ�ឹងអនក�ា�់ហៅ�វា�ុខភាពីអារួមួមណ៍្យ  
(�បុ�កតី្យ) មួ�ិបុនាា � ់(មួ�ិខ្សែមួ��គឺូហៅពីទីយ)

10 ថ្ងៃ�ៃហៅធំ័ើការួ

ការួណ្ដាត្យជ់ិួបុមួ�ិបុនាា � ់(�បុ�កតី្យ) �ំ�បុហ់ៅ�វាបុនាា បុប់ុ�ែ ំ(ការួ��ំទី) 
�ំ�បុហ់ៅ�គឺវ�ិិចេ�យ ឬការួពីា��រួបុ�ួ, ការួឈថឺាក ត្យ ់ឬ�កខណ្យ��ុខ
ភាពីហៅ�ែងៗហៅទីៀត្យ

15 ថ្ងៃ�ៃហៅធំ័ើការួ

ហៅពី�រួងច់ាតំាមួទូីរួ��ពីា កនុងអំ�ុងហៅមាោ ងហៅធំ័ើការួធំមួមតា 10 នាទីី

ផ្សេពីលផ្សេ�ាើដឹំផ្សេ�ើ រ ឬចំងា�ផ្សេ�កប្រែនិាងប្រែ�ទាំ
L.A. Care �ត្យូវខ្សែត្យហៅធំ័ើតាមួ មា�ត្យ�ឋ �ហៅពី�ហៅធំ័ើដំហៅណ្យើ រួ �ិងចំងាយ �ំ�បុក់ារួខ្សែ�ទាំអំនក។ មា�ត្យ�ឋ �ទាំងំហៅនាះ ជិួយហៅធំ័ើឲ្យយ��កដ ថាអនកអាចទីទីួ�ការួ
ខ្សែ�ទាំ ំហៅ�យមួ�ិ�ចហ់ៅធំ័ើដំហៅណ្យើ រួ យូរួហៅពីក ឬឆ្នាំៃ យហៅពីក ពីីកខ្សែ�ៃងអនករួ�់ហៅ�។ មា�ត្យ�ឋ �ហៅពី�ហៅធំ័ើដំហៅណ្យើ រួ ឬចំងាយ អា���យហៅ�ើហៅខា�ធំីខ្សែដ�អនក
រួ�់ហៅ�។

ហៅបុើ�ិ� L.A. Care មួ�ិអាច�ា�់ការួខ្សែ�ទាំអំនក ឋតិ្យកនុងមា�ត្យ�ឋ �ហៅពី�ហៅធំ័ើដំហៅណ្យើ រួ ឬចំងាយទាំងំហៅ�ះហៅទី DHCS អាច�ឹងយ�់�ពីមួ មា�មា�ត្យ�ឋ �
មួយួហៅទីៀត្យ ហៅ�ថា មា�ត្យ�ឋ ��ទីិភាពីមួាោងហៅទីៀត្យ។ �ំ�បុម់ា�ត្យ�ឋ �ហៅពី�ហៅធំ័ើដំហៅណ្យើ រួ ឬចំងាយរួបុ�់ L.A. Care �ំ�បុក់ខ្សែ�ៃងអនករួ�់ហៅ� ទី�ែនា 
lacare.org។ ឬហៅ� ផ្សេ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។

https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។
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ហៅបុើ�ិ�អនក�ត្យូវការួខ្សែ�ទាំ ំពីីអនក�ា�់ហៅ�វាមាន ក ់�ិងបុោុខ្សែ�ាអនក�ា�់ហៅ�វាហៅនាះ គឺឺឋតិ្យហៅ�ឆ្នាំៃ យ ពីីកខ្សែ�ៃងអនករួ�់ហៅ�  ហៅ� ផ្សេ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ            
1-888-839-9909 (TTY 711)។ ហៅគឺអាចជិួយអនក រួកការួខ្សែ�ទាំ ំជាមួយួអនក�ា�់ហៅ�វា ឋតិ្យហៅ�ជិិត្យអនក។ ហៅបុើ�ិ� L.A. Care មួ�ិអាច
រួក ការួខ្សែ�ទាំ�ំំ�បុអ់នក ជាមួយួអនក�ា�់ហៅ�វា ឋតិ្យហៅ�ជិិត្យហៅទី អនកអាច�ូមួ L.A. Care ឲ្យយហៅរួៀបុចំយ៉ា�ជំិ�ិះ �ំ�បុអ់នក ហៅដើមួីហីៅ�ជិួបុអនក�ា�់
ហៅ�វា �ូមួីខី្សែត្យហៅបុើ�ិ�អនក�ា�់ហៅ�វាហៅនាះ ឋតិ្យហៅ�ឆ្នាំៃ យពីីកខ្សែ�ៃង អនករួ�់ហៅ�កហ៏ៅ�យ។ ហៅបុើ�ិ�អនក�ត្យូវការួជំិ�ួយ ជាមួយួអនក�ា�់ហៅ�វាឱ��សាថ �               
�ូមួហៅ� Medi-Cal Rx ហៅ�ខ 800-977-2273 (TTY 800-977-2273 រួចួ ចុចហៅ�ខ 5 ឬ 711)។

វា�ត្យូវ��ចាត្យទុ់ីកជាឆ្នាំៃ យ ហៅបុើ�ិ�អនកមួ�ិអាចហៅ�ជិួបុ អនក�ា�់ហៅ�វាហៅនាះ ឋតិ្យកនុងមា�ត្យ�ឋ �ហៅពី�ហៅធំ័ើដំហៅណ្យើ រួ ឬចំងាយរួបុ�់ L.A. Care �ំ�បុ់
ហៅខា�ធំីរួបុ�់អនក ហៅទាំះហៅបុើមា�ត្យ�ឋ ��ទីិភាពីមួាោងហៅទីៀត្យ រួបុ�់ L.A. Care អាច�ឹង��ហៅ�បុើ �ំ�បុហ់ៅ�ខ�ីុបុកូដ រួបុ�់អនកកហ៏ៅ�យ។

ការណាតជ់ិួប
ហៅ�ហៅពី�អនក �ត្យូវការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី៖

• ហៅ� PCP រួបុ�់អនក 

• មា�ហៅ�ខ L.A. Care ID រួបុ�់អនកជាហៅ��ច ហៅ�ហៅពី�ហៅ�មួក

• ទុីកសារួ ហៅ�យមា�ហៅឈាម ះ �ិងហៅ�ខទូីរួ��ពីារួបុ�់អនក ហៅបុើ�ិ�ការួយិ៉ា��យ��បុិទី

• យកបុ�ណ្យណ  BIC �ិង L.A. Care ID រួបុ�់អនក �ំ�បុក់ារួណ្ដាត្យជ់ិួបុរួបុ�់អនក

• ហៅ�នើ�ំុយ៉ា�ជំិ�ិះ �ំ�បុក់ារួណ្ដាត្យជ់ិួបុរួបុ�់អនក ហៅបុើ�ិ��ត្យូវការួ

• ហៅ�នើ�ំុជំិ�ួយភាសា ឬហៅ�វាការួបុកខ្សែ�បុ ហៅបុើ�ិ��ត្យូវការួ

• �ត្យូវមួកឲ្យយទាំ�ហ់ៅពី�ហៅវលា �ំ�បុក់ារួណ្ដាត្យហ់ៅពី�ជិួបុ រួបុ�់អនក, មួកដ�់ឲ្យយ��មួុ�ហៅពី�បុ�ាិច ហៅដើមួីចុីះហៅឈាម ះ, បុំហៅពីញទីំរួងប់ុំហៅពីញ                        
�ិងហៅ�ៃើយ�ំណួ្យរួ ខ្សែដ� PCP រួបុ�់អនក អាច�ឹង�ួរួ

• �បុញ៉ាបុហ់ៅ�មួក ហៅបុើ�ិ�អនកមួ�ិអាចរួកា ការួណ្ដាត្យជ់ិួបុរួបុ�់អនក ឬ�ឹងមួកយឺត្យហៅពី� 

• មា��ំណួ្យរួ �ិងពី�ត្យម៌ា�ថាន ហំៅពីទីយ រួបុ�់អនកជាហៅ��ច ខ្សែ�កងហៅលាអនក�ត្យូវការួវា 

ហៅបុើ�ិ�អនកមា�អា��ន ហៅ� 911 ឬហៅ�បុ�ាបុ�់ហៅ�ងាគ ះបុនាា � ់ឋតិ្យហៅ�ជិិត្យបុំ�ុត្យ។

ការផ្សេ�តាំមការណាតជ់ិួបរប�់អ្ននក
ហៅបុើ�ិ�អនក ពំុីមា�មួហៅធំា�យ ហៅដើមួីហីៅ��ិងមួក ពីីហៅ�វាខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី �ិងការួណ្ដាត្យជ់ិួបុរួបុ�់អនកហៅទី ហៅយើងអាចជិួយហៅរួៀបុចំយ៉ា�ជំិ�ិះ �ំ�បុអ់នក។ 
មា�ជិំ�ួយយ៉ា�ជំិ�ិះ �ំ�បុហ់ៅ�វា �ិងការួណ្ដាត្យជ់ិួបុ ខ្សែដ�មួ�ិទាំកទ់ីង�ឹងហៅ�វាជាអា��ន ហៅហ្វ័ើយអនកអាច�ឹងទីទីួ� ជំិ�ិះឥត្យគិឺត្យថ្ងៃ�ៃ។ ហៅ�ះគឺឺជា
ហៅ�វាហៅ�ថា យ៉ា�ជិំ�ិះហៅពីទីយ គឺឺមនិិ�ំ�បុភ់ាពីអា��នហៅទី។ ហៅបុើ�ិ�អនកកំពុីងខ្សែត្យមា�អា��ន ហៅ� 911។

ហៅ�ហៅមួើ�ខ្សែ�នក “អត្យថ�បុហៅយ៉ាជិ�យ៍៉ា�ជំិ�ិះ” �ំ�បុព់ី�ត្យម៌ា�ខ្សែ�មួហៅទីៀត្យ។
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

ការលុបផ្សេចាល និិងការផ្សេ��ងផ្សេពីលសា�េី
ហៅបុើអនកមួ�ិអាច មួកតាមួការួណ្ដាត្យហ់ៅពី�ជិួបុ រួបុ�់អនក��ហៅទី �បុញ៉ាបុហ់ៅ�ការួយិ៉ា��យ ថ្ងៃ�អនក�ា�់ហៅ�វា រួបុ�់អនក។ ហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យភាគឺហៅ�ចើ� 
�ូមួឲ្យយអនកហៅ�មួក 24 ហៅមាោ ង (1 ថ្ងៃ�ៃហៅធំ័ើការួ) មួុ�ហៅពី�ការួណ្ដាត្យជ់ិួបុរួបុ�់អនក ហៅបុើ�ិ�អនក�ត្យូវ�ុបុហៅចា�។ ហៅបុើ�ិ�អនក ��ខា�មួកួជិួបុជាហៅរួឿយៗ 
ហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យរួបុ�់អនក �បុខ្សែហ្វ័��ឹងមួ�ិចងជ់ិួបុអនក ជាអនកជំិងឺហៅទីៀត្យហៅ�ើយ។

ការបង�់បាក់
អនកមនិិ �ត្យូវបុង�់�ក ់�ំ�បុហ់ៅ�វាខ្សែដ��ោបុរ់ួងហៅ�ើយ។ កនុងករួណី្យភាគឺហៅ�ចើ� អនក�ឹងមួ�ិទីទីួ� វកិកយបុ��ត្យ   ពីី  អនក�ា�់ហៅ�វា ហៅ�ើយ។ អនក�ត្យូវខ្សែត្យបុងិាញ 
បុ�ណ្យណ  L.A. Care ID រួបុ�់អនក �ិង Medi-Cal BIC រួបុ�់អនក ហៅ�ហៅពី�អនកទីទីួ� ហៅ�វាខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី ឬហៅវជិជបុញ្ញាជ អ័ីមួយួ �បុហៅយ៉ាជិ�ឲ៍្យយអនក�ា�់
ហៅ�វារួបុ�់អនក ដឹងថាអនកណ្ដា �ត្យូវហៅចញវកិកយបុ��ត្យហៅ�ឲ្យយ។ អនកអាច�ឹងទីទីួ� ការួពី�យ�់ថ្ងៃ�អត្យថ�បុហៅយ៉ាជិ� ៍(Explanation of Benefit, EOB) 
ឬរួ�យការួណ៍្យពីីអនក�ា�់ហៅ�វា។ EOB �ិងរួ�យការួណ៍្យ គឺឺមួ�ិខ្សែមួ�ជាវកិកយបុ��ត្យហៅទី។

ហៅបុើ�ិ�អនក�� វកិកយបុ��ត្យ ហៅ� ផ្សេ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ ហៅបុើ�ិ�អនក�� វកិកយបុ��ត្យ �ំ�បុហ់ៅវជិជបុញ្ញាជ  ហៅ� 
Medi-Cal Rx ហៅ�ខ 800-977-2273 (TTY 800-977-2273 រួចួ ចុចហៅ�ខ 5 ឬ 711)។ ឬទី�ែនាហៅគឺហ្វ័ទីំពី�រួ Medi-Cal Rx ហៅ� 
https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/។ ��បុ ់L.A. Care �ូវចំ�ួ�ហៅគឺ��ទាំរួ �ពីមួទាំងំកា�បុរួហិៅចេទីថ្ងៃ�ហៅ�វា �ិងមួូ�ហៅហ្វ័តុ្យ�ំ�បុ់
វកិកយបុ��ត្យ។ អនកគឺឺមនិិ ទីទីួ�ខុ��ត្យូវ ហៅដើមួីបីុង�់�កឲ់្យយអនក�ា�់ហៅ�វា �ំ�បុច់ំ�ួ�ខ្សែដ� L.A. Care ��ជិំពាក ់�ំ�បុហ់ៅ�វាអ័ីមួយួខ្សែដ��ោបុរ់ួង
ហៅ�ើយ។ អនក�ត្យូវខ្សែត្យទីទីួ� ការួយ�់�ពីមួជាមួុ� (ការួអ�ុញ្ញាា ត្យមួុ�) មួុ��ឹងអនកហៅ�ជិួបុ អនក�ា�់ហៅ�វាហៅ�ហៅ��បុណ្ដាា ញ ហៅ�ើកខ្សែ�ងខ្សែត្យ �ំ�បុខ់្សែ�ទាំ ំ 
ជាអា��ន ឬខ្សែ�ទាំងំាយអ�ច់ិត្យា �ិងខ្សែ�ទាំបំុនាា � ់(ហៅ�កនុងត្យំបុ�ហ់ៅ�វា L.A. Care )។

ហៅបុើ�ិ�អនក មួ�ិទីទីួ�ការួយ�់�ពីមួជាមួុ�ហៅទី អនកអាច�ឹង�ត្យូវបុង�់�ក ់�ំ�បុក់ារួខ្សែ�ទាំ ំពីីអនក�ា�់ហៅ�វា ខ្សែដ�មួ�ិហៅ�កនុងបុណ្ដាា ញ។ ហៅបុើ�ិ�អនក
�ត្យូវការួ ហៅ�វាខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពីខ្សែដ��ោបុរ់ួង អនកអាច�ឹងទីទីួ�វា ពីីអនក�ា�់ហៅ�វា ហៅ�ខាងហៅ��បុណ្ដាា ញ ហៅ�យឥត្យអ�់ថ្ងៃ�ៃដ�់អនក ដ�បុណ្ដាវាជាហៅពីទីយ
សា��ាចា�ំច ់ខ្សែដ�ពំុីមា�ហៅ�កនុងបុណ្ដាា ញ �ិង��យ�់�ពីមួជាមួុ�ហៅ�យ L.A. Care។ �ំ�បុព់ី�ត្យម៌ា�ខ្សែ�មួហៅទីៀត្យ �ាីពីីខ្សែ�ទាំជំាអា��ន ខ្សែ�ទាំំ
បុនាា � ់�ិងហៅ�វាងាយអ�ច់ិត្យា ហៅ�ហៅមួើ�ចំណ្យងហៅជិើងទាំងំហៅនាះ កនុងជំិពូីកហៅ�ះ។

ហៅបុើ�ិ�អនក ��វកិកយបុ��ត្យ ឬ�ត្យូវ���ូមួឲ្យយបុងថ់្ងៃ�ៃរួមួួបុង ់ខ្សែដ�អនកគិឺត្យថា អនកមួ�ិគឺួរួបុងវ់ាហៅទី ហៅ� ផ្សេ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909
(TTY 711)។ ហៅបុើ�ិ�អនកបុងវ់កិកយបុ��ត្យ អនកអាចបុាឹងទាំមួទាំរួ ជាមួយួ L.A. Care។ អនក�ឹង�ត្យូវ��បុ ់L.A. Care ពីីមួូ�ហៅហ្វ័តុ្យ ខ្សែដ�អនក�ត្យូវខ្សែត្យ
បុង�់�ក ់�ំ�បុវ់ត្យថុ ឬហៅ�វា។ L.A. Care �ឹង�ំហៅរួច ហៅបុើ�ិ�អនកអាច����កម់ួកវញិ។ �ំ�បុ�ំ់ណួ្យរួ ហៅ� ផ្សេ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 
1-888-839-9909 (TTY 711)។ 

ហៅបុើ�ិ�អនកទីទីួ�ហៅ�វា ហៅ�កនុង�បុពី��ិកិចចការួអតី្យត្យយុទីិជិ� ឬហៅ�វាខ្សែដ�មួ�ិ�ោបុរ់ួង ឬ��ទីទីួ�ហៅ�វា មួ�ិ��អ�ុញ្ញាា ត្យ ហៅ�ហៅ��រួដឋកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  
អនកអាច�ឹងទីទីួ�ខុ��ត្យូវ �ំ�បុក់ារួបុង�់�ក។់

L.A. Care �ឹងមួ�ិ�ងអនកហៅទី ហៅបុើ�ិ�៖

• អនក���ូមួ �ិង��ទីទីួ�ហៅ�វា ខ្សែដ�មួ�ិ���ោបុរ់ួងហៅ�យ Medi-Cal ដូចជា ហៅ�វាខាង�មួផ�ែ។

• អនកមួ�ិ��ជិួបុ ចំខ្សែណ្យកថ្ងៃ�ត្យថ្ងៃមួៃ Medi-Cal។

• អនក��ហៅ�ជិួបុហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យមាន ក ់ខ្សែដ�មួ�ិយក Medi-Cal ហៅហ្វ័ើយអនក��ចុះហ្វ័ត្យថហៅ�ខា ទីំរួងប់ុំហៅពីញមួយួ ខ្សែដ���ថាជាយ៉ាោ ងណ្ដាកាី              
អនកចងឲ់្យយ��ជិួបុ ហៅហ្វ័ើយអនក�ឹងបុង�់�ក ់�ំ�បុហ់ៅ�វាខៃួ�អនក។

• អនក���ូមួឲ្យយ�ង �ំ�បុថ់្ងៃ�ៃរួមួួបុង ់�ំ�បុហៅវជិជបុញ្ញាជ  ខ្សែដ��ោបុរ់ួងហៅ�យគឺំហៅ�ង Medicare ខ្សែ�នក D រួបុ�់អនក។

https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។
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ការបញ្ជីជ� និ
PCP រួបុ�់អនក �ឹងបុញ្ជូជូ �អនក  ហៅ�ជិួបុ  អនកឯកហៅទី�មាន ក ់ហៅបុើ�ិ� អនក�តូ្យវការួ។ អនកឯកហៅទី� គឺឺជាហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យមាន ក ់ខ្សែដ�មា�ការួអបុរ់ួហំៅ���ជិះ កនុង
វ�ិ�យមួយួខាងថាន ហំៅពីទីយ។ PCP រួបុ�់អនក �ឹងហៅធំ័ើការួជាមួយួអនក ហៅដើមួីហីៅ�ជិើ�ហៅរួ ើ�អនកឯកហៅទី�មាន ក។់ ការួយិ៉ា��យថ្ងៃ� PCP រួបុ�់អនក អាចជិួយអនក
ហៅរួៀបុចំហៅពី� ហៅ�ជិួបុអនកឯកហៅទី�។ 

ហៅ�វាហៅ�ែងៗហៅទីៀត្យ ខ្សែដ�អាច�ឹង�ត្យូវការួ �ំបុុ�ត្យបុញ្ជូជូ � រួមួួមា� ទីំរួងក់ារួហៅ�កនុងការួយិ៉ា��យ, �ត្យអិកែហៅរួ, កិចចការួពីិហៅសាធំ� ៍�ិងអនកឯកហៅទី�។

PCP រួបុ�់អនកអាច�ឹងឲ្យយអនក �ូវទីំរួងប់ុំហៅពីញមួយួ ហៅដើមួីយីកហៅ�ជិួបុអនកឯកហៅទី�។ អនកឯកហៅទី��ឹងបុំហៅពីញ ទីំរួងប់ុំហៅពីញហៅនាះ �ិងហៅ�ាើវាហៅ� PCP 
រួបុ�់អនកវញិ។ អនកឯកហៅទី��ឹងពីា��អនក ដ�បុណ្ដា�ត្យគ់ឺិត្យថា អនក�ត្យូវការួ�ូវការួពីា��។ 

ហៅបុើ�ិ�អនកមា�បុញិ្ញា�ុខភាពី ខ្សែដ��ត្យូវការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពីពិីហៅ�� �ំ�បុយូ់រួហៅពី� អនកអាច�ឹង�ត្យូវការួ �ំបុុ�ត្យបុញ្ជូជូ �អចិថ្ងៃ��ាយ។៍ ហៅ�ះមា�ហៅ�ចកាី
ថា អនកអាចហៅ�ជិួបុអនកឯកហៅទី�ដខ្សែដ� ហៅ�ើ�ពីីមួយួដង ហៅ�យ�ម �ទីទួី��ំបុុ�ត្យបុញ្ជូជូ � ��់ហៅពី�ហៅ�ើយ។ 

ហៅបុើ�ិ�អនកមា�បុញិ្ញា កនុងការួឲ្យយ���ំបុុ�ត្យបុញ្ជូជូ �អចិថ្ងៃ��ាយ ៍ឬចង�់��ំហៅ��កឹត្យយ�កមួថ្ងៃ�ការួបុញ្ជូជូ �រួបុ�់ L.A. Care ហៅ� ផ្សេ�វា�មាជិិក    
ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។

អនកមួ�ិចា�ំច ់�ត្យូវ ការួ�ំបុុ�ត្យបុញ្ជូផូ � �ំ�បុ៖់

• ជិួបុពិីហៅ��ះ PCP

• ជិួបុពិីហៅ��ះ �គឺូហៅពីទីយបុហៅងកើត្យកូ�/�គឺូហៅពីទីយហៅ�គឺ��ាី (Obstetrics/Gynecology, OB/GYN)

• ជិួបុពិីហៅ��ះខ្សែ�ទាំបំុនាា � ់ឬជាអា��ន

• ហៅ�វាងាយអ�ចិ់ត្យា �ំ�បុម់ួ�ុ�ែហៅពីញវ �យ ដូចជាខ្សែ�ទាំកំារួហៅធំ័ើ�បុ�ៃូវហៅភ័ទី

• ហៅ�វាហៅរួៀបុចំគឺំហៅ�ង�គឺួសារួ (ហៅដើមួីខី្សែ�័ងយ�់ខ្សែ�មួហៅទីៀត្យ ទូីរួ��ពីាហៅ� ការួយិ៉ា��យពី�ត្យម៌ា�ការួហៅរួៀបុចំគឺំហៅ�ង�គឺួសារួ �ិងហៅ�វាការួបុញ្ជូជូ � ហៅ�ខ 
1-800-942-1054)

• ការួហៅធំ័ើហៅត្យ�ា ជិំងឺខ័ះភាពីសំុា�ឹងហៅមួហៅ�គឺវរីួ�ុកនុងមួ�ុ�ែ (HIV) �ិងការួ�បុឹកា (អាយុ 12 ឆ្នាំន  ំឬចា�់ជាង)

• ហៅ�វាការួ�ៃងកាមួហៅ�គឺ (អាយុ 12 ឆ្នាំន  ំឬចា�់ជាង)

• ហៅ�វាចាបុ�់រួថ្ងៃ� (ការួបុញ្ជូជូ �អាច�ឹង��ត្យ�មួូវ ហៅ�ហៅពី����ា�់ហៅ�យ FQHC, RHC �ិង IHCP ហៅ�ហៅ��បុណ្ដាា ញ)

• ការួ�បុមាណ្យ�ុខភាពីអារួមួមណ៍្យដំបុូង

• វធិំីពីា���ុខភាពីអារួមួមណ៍្យ ជាហូ្វ័រួខ្សែហ្វ័

អ�ីត្យិជិ�កអ៏ាចទីទីួ� ហៅ�វា�ុខភាពីអារួមួមណ៍្យ អនកជំិងឺឥត្យហៅដកហៅពីទីយ, ហៅ�វាងាយអ�ច់ិត្យា �ិងហៅ�វាវបិុត្យាិហៅ�បុើហៅ�គឺ�ងហៅញៀ� ហៅ�យ�ម �ការួយ�់�ពីមួពីី
មាតាបុិតា។ �ំ�បុព់ី�ត្យម៌ា�ខ្សែ�មួហៅទីៀត្យ អា� “ហៅ�វាការួយ�់�ពីមួពីីអ�ីត្យិជិ�” �ិង “ហៅ�វាពីា��វបិុត្យាិហៅ�បុើហៅ�គឺ�ងហៅញៀ�” កនុងហៅ�ៀវហៅ�ខ្សែណ្យនាហំៅ�ះ។

ផ្សេតើផ្សេ��ចបាចឈ់្នួបជ់ិកប់ារឬី? ផ្សេ� ភាសាអ្នងផ់្សេគា�៖ 1-800-300-8086 ឬភាសាផ្សេអ្ន�ាញាុ ល៖ 1-800-600-8191 ផ្សេដឹើមីរីកឲ្យយដឹឹង
រផ្សេបៀប។ ឬផ្សេ�ផ្សេមើល www.kickitca.org។
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

ការ�ល់�ពីមជាមុនិ (ការអ្ននុិញ្ហាា តមុនិ)
�ំ�បុ�់បុហៅភ័ទី ថ្ងៃ�ការួខ្សែ�ទាំមំួយួចំ�ួ� PCP រួបុ�់អនក ឬអនកឯកហៅទី� �ឹង�ត្យូវ�ូមួការួអ�ុញ្ញាា ត្យពីី L.A. Care មួុ��ឹងអនកទីទីួ�ការួខ្សែ�ទាំ។ំ ហៅ�ះគឺឺ
��ហៅ�ថាការួ�ូមួ ការួអ�ុញ្ញាា ត្យមួុ�, ការួយ�់�ពីមួមួុ�, ឬការួយ�់�ពីមួជាមួុ�។ វាមា���យថា L.A. Care �ត្យូវខ្សែត្យហៅធំ័ើឲ្យយ��កដ ថាការួខ្សែ�ទាំ ំគឺឺ   
ជាហៅពីទីយសា��ាចា�ំច ់ឬ���ត្យូវការួ។

ហៅ�វាហៅពីទីយសា��ាចា�ំច ់គឺឺ�មួហៅហ្វ័តុ្យ�� �ិងជាចា�ំច ់ហៅដើមួីកីារួពារួជិីវតិ្យរួបុ�់អនក, រួកាអនកកំុឲ្យយកាៃ យជាឈថឺាក ត្យធ់ំៃ�ធ់ំៃរួ ឬពិីការួ, ឬបុ�ថយការួ 
ឈចឺាបុធ់ំៃ�ធ់ំៃរួ ពីីជិំងឺខ្សែដ���វ�ិិចេ�យ, ការួឈថឺាក ត្យ ់ឬមា�រួបុ�ួ។ �ំ�បុ�់មាជិិក អាយុហៅ�កាមួ 21 ឆ្នាំន  ំហៅ�វា Medi-Cal បុញ្ជូចូ ��ូវការួខ្សែ�ទាំ ំ
ខ្សែដ�ជាហៅពីទីយសា��ាចា�ំច ់ហៅដើមួីខី្សែក ឬជិួយ�ំ�� ជិំងឺ�ៃូវកាយ ឬ�ៃូវចិត្យា ឬ�កខណ្យ�។

ហៅ�វាហៅ�ខាងហៅ�កាមួ ខ្សែត្យងខ្សែត្យ�ត្យូវការួ �ូវការួយ�់�ពីមួជាមួុ� (ការួអ�ុញ្ញាា ត្យមួុ�) �ូមួីខី្សែត្យហៅបុើអនកទីទីួ�វា ពីីអនក�ា�់ហៅ�វាហៅ�កនុងបុណ្ដាា ញ 
L.A. Care៖

• ការួហៅដកហៅពីទីយ ហៅបុើ�ិ�មួ�ិជាអាភាពី��ន

• ហៅ�វាហៅ�ហៅ��ត្យំបុ�ហ់ៅ�វាថ្ងៃ� L.A. Care ហៅបុើ�ិ�មួ�ិខ្សែមួ�ជាភាពីអា��ន ឬមួ�ិបុនាា �់

• ការួវះកាត្យអ់នកជំិងឺឥត្យហៅដកហៅពីទីយ

• ខ្សែ�ទាំយូំរួអខ្សែង័ង ហៅ�មួ�ាីរួហៅវជិជកមួម

• ការួពីា��ពិីហៅ��

• ហៅ�វាយ៉ា�ជំិ�ិះហៅពីទីយ ហៅ�ហៅពី�វាមួ�ិខ្សែមួ�ជាអា��ន។ ហៅ�វាឡា�ហៅពីទីយជាអា��ន មួ�ិត្យ�មួូវការួយ�់�ពីមួជាមួុ�ហៅទី។

• �ា�ំរួ�ីងគធំំៗ

ហៅ�ហៅ�កាមួ�កមួ�ុខភាពី �ិង�ុវត្យថិភាពី វគឺគ 1367.01(h)(1), L.A. Care �ឹង�ំហៅរួច ពីីការួយ�់�ពីមួជាមួុ� (ការួអ�ុញ្ញាា ត្យមួុ�) ជា�បុ�កតី្យ         
កនុងហៅពី� 5 ថ្ងៃ�ៃហៅធំ័ើការួ ហៅ�ហៅពី� L.A. Care ��ពី�ត្យម៌ា��មួហៅហ្វ័តុ្យ��ខ្សែដ��ត្យូវការួ ហៅដើមួី�ំីហៅរួច។

�ំ�បុ�ំ់ហៅណ្យើ  ខ្សែដ�អនក�ា�់ហៅ�វាបុងិាញ ឬ L.A. Care �ំហៅរួចថា មា�ត្យ�ឋ �ថ្ងៃ�កំណ្យត្យហ់ៅពី�ហៅវលាហៅ�ខាងហៅ�កាមួ អាច�ឹងនាឲំ្យយមា�ហៅ��ះថាន ក់
ធំៃ�ធ់ំៃរួ ដ�់អាយុជិីវតិ្យ ឬ�ុខភាពី ឬ �មួត្យថ ភាពី  រួបុ�់អនក ហៅដើមួី ីទីទីួ�,  រួកា, ឬឲ្យយមា�ដំហៅណ្យើ រួការួ ជាអត្យិបុរួមិា, L.A. Care �ឹងហៅធំ័ើការួ�ំហៅរួចពីី
ការួអ�ុញ្ញាា ត្យជាមួុ� (ការួអ�ុញ្ញាា ត្យមុួ�) ហៅ�យពីហៅ�ៃ�� (ឆ្នាំបុរ់ួហ្វ័��)។ L.A. Care �ឹង�ា�់ឲ្យយអនក �ូវហៅ�ចកាីជូិ�ដំណឹ្យង ភាៃ មួៗបុំ�ុត្យ តាមួ�កខណ្យ�
�ុខភាពី រួបុ�់អនក�ត្យូវការួ �ិងមួ�ិហ្វ័ួ�ពីី 72 ហៅមាោ ង បុនាា បុពី់ីការួទីទីួ��ំហៅណ្យើ  �ំ�បុហ់ៅ�វា។

�ំហៅណ្យើ �ំុ ការួយ�់�ពីមួជាមួុ� (ការួអ�ុញ្ញាា ត្យមួុ�) �ត្យូវ��ពីិ�ិត្យយពិីច�យ ហៅ�យហៅវជិជមួ�ាីរួ ឬបុុគឺគ�ិកហៅពីទីយ ដូចជា ហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យ ហៅពីទីយ �ិងឱ��ករួ។

L.A. Care មនិិ បុង�់�កឲ់្យយអនកពិី�ិត្យយពិីច�យ ហៅដើមួីបីុដិហៅ�ធំការួ�ោបុរ់ួង ឬហៅ�វាហៅ�ើយ។ ហៅបុើ�ិ� L.A. Care មួ�ិយ�់�ពីមួ�ំហៅណ្យើ ហៅទី L.A. Care 
�ឹងហៅ�ាើឲ្យយអនក�ូវ�ំបុុ�ត្យ ហៅ�ចកាីជូិ�ដំណឹ្យងថ្ងៃ�ចំណ្ដាត្យក់ារួ (Notice of Action, NOA)។ �ំបុុ�ត្យ NOA �ឹង��បុអ់នក អំពីីរួហៅបុៀបុបុាឹងត្យវាោ  ហៅបុើ�ិ�
អនកមួ�ិយ�់��បុ ជាមួយួការួ�ំហៅរួច។

L.A. Care �ឹងទាំកទ់ីងអនក ហៅបុើ�ិ� L.A. Care �ត្យូវការួពី�ត្យម៌ា� ឬហៅពី�ខ្សែ�មួហៅទីៀត្យ ហៅដើមួីពីីិ�ិត្យយហៅមួើ��ំហៅណ្យើ រួបុ�់អនក។
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។
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អនកមួ�ិ�ច�់ត្យូវការួ �ូវការួយ�់�ពីមួជាមួុ� (ការួអ�ុញ្ញាា ត្យមួុ�) �ំ�បុក់ារួខ្សែ�ទាំជំាអា��នហៅ�ើយ �ូមួីខី្សែត្យហៅបុើវាហៅ�ហៅ��បុណ្ដាា ញ �ិងហៅ�ហៅ��ត្យំបុ�់
ហៅ�វា រួបុ�់អនកក�៏យ។ ហៅ�ះរួមួួមា� ការួឈហឺៅពាះ�ំ��កូ� �ិងការួ�ៃងទីហៅ�ៃ ហៅបុើ�ិ�អនកមា�គឺភ័។៌ អនកមួ�ិ�ច�់ត្យូវការួ �ូវការួយ�់�ពីមួជាមួុ� 
(ការួអ�ុញ្ញាា ត្យមួុ�) ហៅទី �ំ�បុហ់ៅ�វាងាយអ�ច់ិត្យា ដូចជា ការួហៅរួៀបុចំគឺំហៅ�ង�គឺួសារួ, ហៅ�វា ជិំងឺខ័ះភាពីសំុា�ឹងហៅមួហៅ�គឺវរីួ�ុកនុងមួ�ុ�ែ/��ហៅកើត្យជំិងឺ      
ខ័ះភាពីសំុា�ឹងហៅមួហៅ�គឺ (HIV/AIDS), �ិងការួពី�ៃូត្យកូ� អនកជំិងឺឥត្យហៅដកហៅពីទីយ  ហៅ�ើយ។

�ំ�បុ�ំ់ណួ្យរួ អំពីីការួយ�់�ពីមួជាមួុ� (ការួអ�ុញ្ញាា ត្យមួុ�) ហៅ� ផ្សេ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។

មតិ�ីពីីរ
អនកអាច�ឹងចង�់� មួតិ្យទីីពីីរួ អំពីីការួខ្សែ�ទាំ ំខ្សែដ�អនក�ា�់ហៅ�វា ថាអនក�ត្យូវការួ ឬអំពីីហៅ�គឺវ�ិិចេ�យ ឬគឺំហៅ�ងការួពីា�� រួបុ�់អនក។ ឧទាំហ្វ័រួណ៍្យ អនក
អាច�ឹងចង�់� មួតិ្យទីីពីីរួ ហៅបុើ�ិ�អនកមួ�ិ��កដ ថាអនក�ត្យូវការួពីា�� ឬការួវះកាត្យ ់ខ្សែដ���ហៅចញហៅវជិជបុញ្ញាជ  ឬអនក��ពីាយ៉ាមួ ហៅធំ័ើតាមួគឺំហៅ�ង
ការួពីា��មួយួ ហៅហ្វ័ើយវាពំុីមា��បុ�ិទីិិភាពីហៅទី។

ហៅបុើ�ិ�អនកចង�់� មួតិ្យទីីពីីរួ ហៅយើង�ឹងបុញ្ជូជូ �អនកហៅ� បុណ្ដាា ញអនក�ា�់ហៅ�វា មា�គុឺណ្យ�មួីត្យាិ ខ្សែដ�អាចឲ្យយមួតិ្យទីីពីីរួ ហៅ�អនក។ �ំ�បុជ់ិំ�ួយ
ហៅ�ជិើ�ហៅរួ ើ�អនក�ា�់ហៅ�វា ហៅ� ផ្សេ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។

L.A. Care �ឹងបុង�់�ក ់�ំ�បុម់ួតិ្យទីីពីីរួ ហៅបុើ�ិ�អនក ឬបុណ្ដាា ញអនក�ា�់ហៅ�វារួបុ�់អនក ហៅ�នើ�ំុវា ហៅហ្វ័ើយអនកទីទីួ�មួតិ្យទីីពីីរួ មួកពីីបុណ្ដាា ញអនក�ា�់
ហៅ�វា។ អនកមួ�ិ�ច�់ត្យូវការួ �ូវការួអ�ុញ្ញាា ត្យពីី L.A. Care ហៅដើមួីទីីទីួ�មួតិ្យទីីពីីរួ មួកពីីបុណ្ដាា ញអនក�ា�់ហៅ�វាមួយួហៅទី។ ខ្សែត្យយ៉ាោ ងណ្ដាមួញិ ហៅបុើ�ិ�
អនក�ត្យូវការួ �ូវការួបុញ្ជូជូ � ហៅនាះបុណ្ដាា ញអនក �ា�់ ហៅ�វា រួបុ�់អនក អាចជិួយអនកឲ្យយ��ការួបុញ្ជូជូ � �ំ�បុម់ួតិ្យទីីពីីរួ ហៅបុើ�ិ�អនក�ត្យូវការួមួយួ។

ហៅបុើ�ិ��ម �អនក�ា�់ហៅ�វា ហៅ�កនុងបុណ្ដាា ញ L.A. Care ហៅដើមួី�ីា�់មួតិ្យទីីពីីរួឲ្យយអនកហៅទី L.A. Care �ឹងបុង�់�ក ់�ំ�បុម់ួតិ្យទីីពីីរួ មួកពីីអនក�ា�់ហៅ�វា
ហៅ�ហៅ��បុណ្ដាា ញ។ L.A. Care �ឹង��បុអ់នក កនុងហៅពី� 5 ថ្ងៃ�ៃពាណិ្យជិជកមួម ហៅបុើ�ិ�អនក�ា�់ហៅ�វា ខ្សែដ�អនកហៅ�ជិើ��ំ�បុម់ួតិ្យទីីពីីរួ �ត្យូវ��យ�់�ពីមួ។ 
ហៅបុើ�ិ�អនកមា�ជំិងឺ�ុថំ្ងៃរួ ោ, ធំៃ�ធ់ំៃរួ ឬឈថឺាក ត្យធ់ំៃ�ធ់ំៃរួ, ឬ�បុឈមួ�ឹងការួគឺំ�មួកំខ្សែហ្វ័ងភាៃ មួៗ �ិងធំៃ�ធ់ំៃរួ ចំហៅពាះ�ុខភាពីរួបុ�់អនក, ខ្សែដ�រួមួួមា� បុោុខ្សែ�ា       
មួ�ិក�មួតិ្យចំហៅពាះ ការួ�ត្យប់ុងជ់ិីវតិ្យ, អវយវ�, ឬខ្សែ�នក�រួរីួ��ំខា�់ៗ  ឬមួុខងារួ�រួរីួ� L.A. Care �ឹង��បុអ់នកជាលាយ��កខណ៍្យអកែរួ  កនុងហៅពី� 72 
ហៅមាោ ង។

ហៅបុើ�ិ� L.A. Care បុដិហៅ�ធំ �ំហៅណ្យើ រួបុ�់អនក �ំ�បុម់ួតិ្យទីីពីីរួ អនកអាច�ឹងបុាឹងសារួទុីកខ��។ ហៅដើមួីខី្សែ�័ងយ�់ខ្សែ�មួហៅទីៀត្យ អំពីីសារួទុីកខ ហៅ�ហៅមួើ�
ចំណ្យងហៅជិើង “បុណ្យាឹ ង” កនុងជំិពូីក មា�ចំណ្យងហៅជិើង “ការួ�យការួណ៍្យ �ិងការួហៅ�ះ�សាយបុញិ្ញា” កនុងហៅ�ៀវហៅ�ខ្សែណ្យនាហំៅ�ះ។
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

ប្រែ�ទាងំា�អ្ននិច់ិតើ
ផ្សេ�វាការ�ល់�ពីមពីីអ្ននីិតិជិនិ
អនកអាច�ឹងទីទីួ�ហៅ�វា ខ្សែត្យខាងហៅ�កាមួបុោុហៅណ្ដាណ ះ ហៅ�យ�ម �ការួអ�ុញ្ញាា ត្យ ពីីមាតាបុិតា ឬអាណ្ដាពីា��រួបុ�់អនក ហៅបុើ�ិ�អនកអាយុ 12 ឆ្នាំន  ំឬចា�់
ជាង៖

• ខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពីអារួមួមណ៍្យ អនកជំិងឺឥត្យហៅដកហៅពីទីយ �ំ�បុ ់(អ�ីត្យិជិ� អាយុ 12 ឆ្នាំន  ំឬចា�់ជាង)៖

° ការួហៅធំ័ើ�បុ�ៃូវហៅភ័ទី (�ម �ក�មួតិ្យអាយុទាំបុជាង)

° �ម�អ់�ិការួ�ឹងពូីជិឯង 

° ការួហៅធំ័ើ�បុ�ៃូវកាយ

° ការួហៅធំ័ើ�បុហៅកមង

° ហៅ�ហៅពី�អនកមា�គឺំ�ិត្យ ពីីការួហៅធំ័ើឲ្យយខៃួ�អនក ឬមួ�ុ�ែដថ្ងៃទីឈចឺាបុ ់(អ�ីត្យិជិ�អាយុ 12 ឆ្នាំន  ំឬចា�់ជាង)

• ការួការួពារួ/ការួហៅធំ័ើហៅត្យ�ា/ការួពីា�� ជិំងឺ HIV/AIDS

• ការួការួពារួ/ការួហៅធំ័ើហៅត្យ�ា/ការួពីា�� ការួ�ៃងកាមួហៅ�គឺ

• ហៅ�វាពីា��វបិុត្យាិហៅ�បុើហៅ�គឺ�ងហៅញៀ� (អ�ីត្យិជិ�អាយុ 12 ឆ្នាំន  ំឬចា�់ជាង)។ �ំ�បុព់ី�ត្យម៌ា�ខ្សែ�មួហៅទីៀត្យ ហៅមួើ� “ហៅ�វាពីា��វបិុត្យាិហៅ�បុើ
ហៅ�គឺ�ងហៅញៀ�” កនុងហៅ�ៀវហៅ�ខ្សែណ្យនាហំៅ�ះ។

ហៅបុើ�ិ�អនក មា�អាយុហៅ�កាមួ 18 ឆ្នាំន  ំអនកអាចហៅ�ជិួបុហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យ ហៅ�យ�ម �ការួយ�់�ពីមួ ពីីមាតាបុិតា ឬអាណ្ដាពីា��រួបុ�់អនក                
�ំ�បុ�់បុហៅភ័ទី ថ្ងៃ�ការួខ្សែ�ទាំទំាំងំហៅ�ះហៅទី៖

• ការួមា�គឺភ័៌

• ការួហៅរួៀបុចំគឺំហៅ�ង�គឺួសារួ/ការួពារួមា�កូ� (រួមួួទាំងំការួហៅ�គឺៀវ)

• ហៅ�វាការួពី�ៃូត្យកូ�

�ំ�បុក់ារួហៅធំ័ើហៅត្យ�ាគឺភ័,៌ ហៅ�វាហៅរួៀបុចំគឺំហៅ�ង�គឺួសារួ, ការួពារួមា�កូ�, ឬហៅ�វាការួ�ៃងកាមួហៅ�គឺ, ហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យ ឬហៅវជិជមួ�ាីរួ មួ�ិ�ចជ់ាខ្សែ�នកថ្ងៃ�បុណ្ដាា ញ 
L.A. Care ហៅទី។ អនកអាចហៅ�ជិើ�ហៅរួ ើ� អនក�ា�់ហៅ�វាថ្ងៃ� Medi-Cal ណ្ដាមួយួ ហៅហ្វ័ើយហៅ�ជិួបុហៅគឺ �ំ�បុហ់ៅ�វាទាំងំហៅ�ះ ហៅ�យ�ម �ការួបុញ្ជូជូ � ឬ
ការួយ�់�ពីមួជាមួុ� (ការួអ�ុញ្ញាា ត្យមុួ�) ហៅ�ើយ។ ហៅ�វាមួកពីីអនក�ិ�់ហៅ�វា ហៅ�ហៅ��បុណិ្ដាញ មួ�ិទាំកទ់ីង�ឹងខ្សែ�ទាំងំាយអ�ច់ិត្យា អាច�ឹងមួ�ិ��
�ោបុរ់ួងហៅទី។ �ំ�បុជ់ិំ�ួយ កនុងការួរួកហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យ ឬហៅវជិជមួ�ាីរួ ខ្សែដ��ា�់ហៅ�វាទាំងំហៅ�ះ ឬ�ំ�បុជ់ិំ�ួយ ហៅដើមួីទីីទីួ�ហៅ�វាទាំងំហៅ�ះ (រួមួួទាំងំយ៉ា�ជំិ�ិះ) 
អនកអាចហៅ� ផ្សេ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 

អ�ីត្យិជិ� អាច�ិយ៉ាយហៅ�កា�អ់នកត្យំណ្ដាងមាន ក ់ជាឯកជិ� អំពីីកង័�់ថ្ងៃ��ុខភាពីរួបុ�់ហៅគឺ ហៅ�យហៅ� ប្រែខេឱវា�ផ្សេពី�យ 24/7                              
ហៅ�ខ 1-800-249-3619 (TTY 711)។
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។
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ផ្សេ�វាងា�អ្ននិច់ិតើ �ំ�បម់នុិ�េផ្សេពីញវ�័
ឋា��ជាមួ�ុ�ែហៅពីញវ �យមាន ក ់(18 ឆ្នាំន  ំឬចា�់ជាង) អនកអាច�ឹងមួ�ិចងហ់ៅ�ជិួបុ PCP រួបុ�់អនក �ំ�បុក់ារួខ្សែ�ទាំ ំងាយអ�ច់ិត្យាខៃះ ឬជាឯកជិ�ហៅទី។ 
ហៅបុើ�ិ�ជាដូហៅចនះ អនកអាច�ឹងហៅ�ជិើ�ហៅរួ ើ�ហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យ ឬហៅវជិជមួ�ាីរួណ្ដាមួយួ �ំ�បុ�់បុហៅភ័ទីថ្ងៃ�ការួខ្សែ�ទាំខំាងហៅ�កាមួ៖

• ការួហៅរួៀបុចំគឺំហៅ�ង�គឺួសារួ/ការួពារួមា�កូ� (រួមួួទាំងំការួហៅ�គឺៀវ)

• ការួហៅធំ័ើហៅត្យ�ាគឺភ័ ៌�ិងការួ�បុឹកា

• ការួការួពារួ �ិងការួហៅធំ័ើហៅត្យ�ាជិំងឺ HIV/AIDS

• ការួពារួការួ�ៃងកាមួហៅ�គឺ ការួហៅធំ័ើហៅត្យ�ា �ិងការួពីា��

• ខ្សែ�ទាំកំារួហៅធំ័ើ�បុ�ៃូវហៅភ័ទី

• ហៅ�វាការួពី�ៃូត្យកូ� អនកជំិងឺឥត្យហៅដកហៅពីទីយ

ហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យ ឬហៅវជិជមួ�ាីរួ មួ�ិចា�ំចជ់ាខ្សែ�នកថ្ងៃ�បុណ្ដាា ញ L.A. Care ហៅទី។ អនកអាចហៅ�ជិើ�ហៅរួ ើ� អនក�ា�់ហៅ�វាណ្ដាមួយួ ហៅហ្វ័ើយហៅ�ជិួបុហៅគឺ ហៅ�យ�ម �
ការួបុញ្ជូជូ � ឬការួយ�់�ពីមួជាមួុ� (ការួអ�ុញ្ញាា ត្យមួុ�) �ំ�បុហ់ៅ�វាទាំងំហៅ�ះ។ ហៅ�វាមួកពីីអនក�ិ�់ហៅ�វា ហៅ�ហៅ��បុណិ្ដាញ ខ្សែដ�មួ�ិទាំកទ់ីង�ឹងខ្សែ�ទាំំ
ងាយអ�ច់ិត្យា អាច�ឹងមួ�ិ���ោបុរ់ួងហៅទី។ �ំ�បុជ់ិំ�ួយ កនុងការួរួកហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យ ឬហៅវជិជមួ�ាីរួ ខ្សែដ��ា�់ហៅ�វាទាំងំហៅ�ះ ឬ�ំ�បុជ់ិំ�ួយ ហៅដើមួីទីីទីួ�ហៅ�វា
ទាំងំហៅ�ះ (រួមួួទាំងំយ៉ា�ជំិ�ិះ) អនកអាចហៅ� ផ្សេ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ អនកកអ៏ាចហៅ� ប្រែខេ��រ�័ពីីឱវា�ផ្សេពី�យ 
24/7 ហៅ�ខ 1-800-249-3619 (TTY 711)។

ការជិំទា�់តាំមគុ��ម៌
អនក�ា�់ហៅ�វាមួយួចំ�ួ� មា�ការួជំិទាំ�់តាមួគុឺណ្យធំមួ ៌ចំហៅពាះហៅ�វាខ្សែដ��ោបុរ់ួងមួយួចំ�ួ�។  ហៅ�ះមា�ហៅ�ចកាីថា ហៅគឺមា��ិទីិិ មនិិ�ា�់ជូិ� ហៅ�វា
ខ្សែដ��ោបុរ់ួងមួយួចំ�ួ� ហៅបុើ�ិ�ហៅគឺមួ�ិយ�់��បុតាមួគុឺណ្យធំមួ ៌ ជាមួយួ�ឹងហៅ�វា។ ហៅបុើ�ិ�អនក�ា�់ហៅ�វារួបុ�់អនក មា�ការួជំិទាំ�់តាមួគុឺណ្យធំមួ ៌       
ហៅគឺ�ឹងជិួយអនករួក អនក�ា�់ហៅ�វាមាន កហ់ៅទីៀត្យ �ំ�បុហ់ៅ�វាខ្សែដ��ត្យូវការួ។ L.A. Care កអ៏ាចហៅធំ័ើការួជាមួយួអនក ហៅដើមួីរីួកអនក�ា�់ហៅ�វាមាន កខ់្សែដរួ។ 

មនិីីរផ្សេពី�យ ម�ួចំនិួនិ និិងអ្ននក�ើល់ផ្សេ�វាផ្សេ�េងផ្សេ�ៀត មនិិ�ើល់ផ្សេ�វាម�ួ ឬផ្សេលើ�ពីីម�ួខាងផ្សេ�កាម ប្រែដឹល អាចនិឹងបានិ�ាបរ់ង ផ្សេ�ផ្សេ�កាម កិចច�និានៃនិ
គំផ្សេ�ង រប�់អ្ននក ផ្សេហ្វ័ើ�ប្រែដឹលអ្ននក ឬ�មាជិិក�គួសាររប�់អ្ននក អាចនឹិង�តូវការ៖

• ការផ្សេរៀបចំគំផ្សេ�ង�គួសារ; 

• ផ្សេ�វាបងាក រមានិក�និ រមួទាងំការបងាក រមានិក�និជាអា�និន;

• ការផ្សេ�គៀវ រមួទាងំការចង�ី�និ ផ្សេ�ផ្សេពីលឈ្នួផឺ្សេពាះ�ំ�លក�និ និិងឆ្លាង�ផ្សេនិា;

• ការពីាបាល ភាពីពំុីអាចមានិគភ៌;៌ 

• ការពីនិា�តក�និ។ 

អ្ននកគួរប្រែតឲ្យយបានិពីត័ម៌ានិប្រែ�មផ្សេ�ៀត មុនិនឹិងអ្ននកចុះផ្សេ�េ ះ។ ផ្សេ�ផ្សេ�ផ្សេវជិជប�ាិ ត, �កុមផ្សេពី�យ, �មាគម�គូផ្សេពី�យឯក�ជិយ, ឬផ្សេវជិជមនិីីរ  ប្រែដឹលអ្ននកបំរងុ
ផ្សេ�ជិើ��ក ឬផ្សេ� L.A. Care ផ្សេលខ 1-888-839-9909 (TTY 711) ផ្សេដឹើមីឲី្យយ�បាកដឹថាអ្ននក អាច��ួលផ្សេ�វាប្រែ�ទា�ុំខភាពី ប្រែដឹលអ្ននក
�តូវការ។

មា�ហៅ�វាទាំងំហៅ�ះ ហៅហ្វ័ើយ L.A. Care �ត្យូវខ្សែត្យហៅធំ័ើឲ្យយ��កដថាអនក ឬ�មាជិិក�គឺួសារួរួបុ�់អនក ជិួបុអនក�ា�់ហៅ�វាមាន ក ់ឬ�ត្យូវ��អ�ុញ្ញាា ត្យឲ្យយហៅ�
មួ�ាីរួហៅពីទីយ ខ្សែដ��ឹង�ា�់ហៅ�វាខ្សែដ��ោបុរ់ួង។ ហៅ� L.A. Care ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711) ហៅបុើ�ិ�អនកមា��ំណួ្យរួ ឬ�ត្យូវការួ           
ជិំ�ួយ កនុងការួរួកអនក�ា�់ហៅ�វា។
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

ប្រែ�ទាបំនីាំនិ់
ខ្សែ�ទាំបំុនាា � ់គឺឺមនិិ �ំ�បុភ់ាពីអា��ន ឬជា�កខណ្យ�ខ្សែដ�យ៉ាយីអាយុជិីវតិ្យហៅ�ើយ។ វាគឺឺជាហៅ�វាខ្សែដ�អនក�ត្យូវការួ ហៅដើមួីកីារួពារួការួខូចខាត្យ
ធំៃ�ធ់ំៃរួ ចំហៅពាះ�ុខភាពីរួបុ�់អនក បុណ្ដាា �មួកពីីជិំងឺ ឬរួបុ�ួភាៃ មួៗ ឬភាពី�មុគឺសាម ញ ថ្ងៃ��កខណ្យ�មួយួ ខ្សែដ�អនកមា�រួចួមួកហៅហ្វ័ើយ។ ភាគឺហៅ�ចើ� 
ថ្ងៃ�ការួណ្ដាត្យជ់ិួបុខ្សែ�ទាំបំុនាា � ់មួ�ិ�ត្យូវមា�ការួយ�់�ពីមួជាមួុ� (ការួអ�ុញ្ញាា ត្យមួុ�) ហៅទី �ិងមា�កនុងហៅពី� 48 ហៅមាោ ង ថ្ងៃ��ំហៅណ្យើ រួបុ�់អនក �ំ�បុ់
ការួណ្ដាត្យជ់ិួបុ។ ហៅបុើ�ិ�ហៅ�វាខ្សែ�ទាំបំុនាា � ់ខ្សែដ�អនក�ត្យូវការួ ត្យ�មួូវ�ូវការួយ�់�ពីមួជាមួុ� អនក�ឹង���ា�់ជូិ� ការួណ្ដាត្យជ់ិួបុកនុងហៅពី� 96 ហៅមាោ ង    
ថ្ងៃ��ំហៅណ្យើ រួបុ�់អនក។ 

�ំ�បុខ់្សែ�ទាំបំុនាា � ់ហៅ� PCP រួបុ�់អនក។ ហៅបុើ�ិ�អនកមួ�ិអាចទាំកទ់ីង PCP រួបុ�់អនក��ហៅទី ហៅ� ផ្សេ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909
(TTY 711)។ ឬអនកអាចហៅ� ប្រែខេឱវា�ផ្សេពី�យ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ ហៅ�ខ 1-800-249-3619 (TTY 711) 
ហៅដើមួីខី្សែ�័ងយ�់ ក�មួតិ្យថ្ងៃ�ការួខ្សែ�ទាំ ំខ្សែដ��ិ�បុថ្ងៃពី�ំ�បុអ់នក។ អនកកអ៏ាច�ិយ៉ាយ�ន ជាមួយួហៅពីទីយ តាមួអ�ឡាញ ឥត្យគិឺត្យថ្ងៃ�ៃខ្សែដរួ។ �ូមួទី�ែនា 
lacare.org �ិង�ុកចូ�ហៅ� ��តា�់�មាជិិក L.A. Care Connect ហៅ� https://members.lacare.org ហៅដើមួីហីៅមួើ� មួុខងារួ�ិយ៉ាយ�ន
�ឹងហៅពីទីយ។

ហៅបុើ�ិ�អនក�ត្យូវការួខ្សែ�ទាំបំុនាា � ់ហៅ�ហៅ��ត្យំបុ� ់ហៅ�មួ�ាីរួខ្សែ�ទាំបំុនាា � ់ខ្សែដ�ហៅ�ជិិត្យបុំ�ុត្យ។ ខ្សែ�ទាំបំុនាា �ខ់្សែដ��ត្យូវការួ អាចជាផ្ទាា សាយ, ឈបឺុំពីងក់, 
�គឺុ�, ឈ�ឺត្យហៅចៀក, ហៅ�គឺចសាចដុ់ំ ឬហៅ�វា មាា យមា�គឺភ័។៌ អនកមួ�ិ�ច�់ត្យូវការួយ�់�ពីមួជាមួុ� (ការួអ�ុញ្ញាា ត្យមួុ� ហៅទី)។ ហៅបុើ�ិ�អនក�ត្យូវការួខ្សែ�ទាំំ
�ុខភាពី�ៃូវចិត្យាបុនាា � ់ហៅ�គឺំហៅ�ង�ុខភាពីអារួមួមណ៍្យ ហៅខា�ធីំរួបុ�់អនក ឬ ផ្សេ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ អនកអាច�ឹង
ទូីរួ��ពីាហៅ� គឺំហៅ�ង�ុខភាពីអារួមួមណ៍្យ ហៅខា�ធីំរួបុ�់អនក ឬអងគការួ�ុខភាពីឥរួយិ៉ាបុ� L.A. Care ហៅ�ហៅពី�ណ្ដាមួយួ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួ
អាទីិត្យយ។ ហៅដើមួីរីួក ហៅ�ខទូីរួ��ពីាឥត្យហៅចញថ្ងៃ�ៃទាំងំអ�់ រួបុ�់ហៅខា�ធីំ ទី�ែនា 
http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx។

ប្រែ�ទាជំាអា�និន
�ំ�បុខ់្សែ�ទាំជំាអា��ន ហៅ� 911 ឬហៅ� បុ�ាបុ�់ហៅ�ងាគ ះបុនាា � ់(Emergency Room, ER) ខ្សែដ�ហៅ�ជិិត្យបុំ�ុត្យ។ �ំ�បុក់ារួខ្សែ�ទាំជំាអា��ន 
អនកមនិិ�ច ់�ត្យូវការួយ�់�ពីមួជាមួុ� (ការួអ�ុញ្ញាា ត្យមួុ�) ពីី L.A. Care ហៅទី។ អនកមា��ិទីិិហៅ�បុើមួ�ាីរួហៅពីទីយណ្ដាមួយួ ឬកខ្សែ�ៃងហៅ�ែងហៅទីៀត្យ �ំ�បុខ់្សែ�ទាំ ំ  
ជាអា��ន រួមួួទាំងំហៅ��បុហៅទី� កាណ្ដា� �ិងមួុចិ�ីុកូ។ ខ្សែ�ទាំជំាអា��ន �ិងការួខ្សែ�ទាំហំៅ�ែងហៅទីៀត្យ ហៅ�កនុង�បុហៅទី�ហៅ�ែងៗ គឺឺមួ�ិ�ោ បុរ់ួងហៅ�ើយ។

ខ្សែ�ទាំជំាអា��ន គឺឺ�ំ�បុ�់កខណ្យ��ុខភាពី ខ្សែដ�យ៉ាយីអាយុជិីវតិ្យ។ ការួខ្សែ�ទាំហំៅ�ះ គឺឺ�ំ�បុជ់ិំងឺ ឬរួបុ�ួ ខ្សែដ�មួ�ុ�ែសាមួញ្ជូា  (�មួហៅហ្វ័តុ្យ��) 
ឈាៃ �ថ្ងៃវ (មួ�ិខ្សែមួ�អនកវជិាជ ជីិវ�ខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី) ហៅ�យមា�ចំហៅណ្យះដឹងជាមួធំយមួខាង�ុខភាពី �ិងថាន ហំៅពីទីយ អាច�ឹងរួពំីឹង, ថាហៅបុើ�ិ�អនក មួ�ិ��
ខ្សែ�ទាំភំាៃ មួៗហៅទី, អាច�ឹងបុណ្ដាា �ឲ្យយ �ុខភាពីរួបុ�់អនក (ឬ�ុខភាពីថ្ងៃ�កូ�កនុងថ្ងៃ�ារួបុ�់អនក) ឋតិ្យកនុងហៅ��ះថាន កធ់ំៃ�ធំៃរួ ឬឲ្យយអនកមា�ហា�ិភ័�យ     
ហៅ�ហ្វ័មងធំៃ�ធំៃរួ ចំហៅពាះមួុខងារួ�រួរីួ�, �រួ�ីងគថ្ងៃ��រួរីួ� ឬអវយវ�ថ្ងៃ��រួរីួ�។ ឧទាំហ្វ័រួណ៍្យ អាច�ឹងរួមួួមា� បុោុខ្សែ�ាមួ�ិក�មួតិ្យចំហៅពាះ៖

• ឈហឺៅពាះ�ំ��កូ�

• �ក�់ិឹង

• ការួឈចឺាបុខ់ាៃ ងំ

• ឈ�ឺទីូង

• បុញិ្ញាកា រួ ដក ដហៅងិើមួ

• រួលាកហៅភ័ៃើងខាៃ ងំ

• ហៅ�បុឱ��ហៅ�ើ�ក�មួតិ្យ

• ការួ��ៃបុ់

• ការួហៅចញឈាមួខាៃ ងំ

• �កខណ្យ�អា��ន�ៃូវចិត្យា ដូចជាការួ��យុត្យចិត្យាធំៃ�ធ់ំៃរួ                      
ឬគឺំ�ិត្យហៅធំ័ើអត្យាឃាត្យ

https://members.lacare.org
http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

3 | របៀ�ៀ�ទទួលថែ�ទាំំ

ច�រកំុផ្សេ� ER �ំ�បប់្រែ�ទា�ំប�កតី ឬការប្រែ�ទា ំប្រែដឹលមនិិ�តូវការភាា មៗ។ អនកគឺួរួខ្សែត្យទីទីួ� ខ្សែ�ទាំ�ំបុ�កតី្យ ពីី PCP រួបុ�់អនក ខ្សែដ�សាគ �់អនកដ�៏ិបុំ�ុត្យ។ 
ហៅបុើ�ិ�អនកមួ�ិ��កដ ថា�កខណ្យ��ុខភាពីរួបុ�់អនក ជាភាពីអា��នហៅទី ហៅ�ហៅ� PCP រួបុ�់អនក។ អនកកអ៏ាចហៅ� ប្រែខេ��រ�័ពីីឱវា�ផ្សេពី�យ 24/7 
ហៅ�ខ 1-800-249-3619 (TTY 711)។

ហៅបុើ�ិ�អនក�ត្យូវការួ ខ្សែ�ទាំជំាអា��ន ហៅ�ឆ្នាំៃ យពីី�ាះ �ត្យូវហៅ�បុ�ាបុ�់ហៅ�ងាគ ះបុនាា � ់(ER) ឋតិ្យហៅ�ជិិត្យបុំ�ុត្យ �ូមួីខី្សែត្យហៅបុើវាមួ�ិហៅ�កនុងបុណ្ដាា ញ 
L.A. Care កហ៏ៅ�យ។ ហៅបុើ�ិ�អនកហៅ� ER �ូមួឲ្យយហៅគឺទូីរួ��ពីាហៅ� L.A. Care។ រួបូុអនក ឬមួ�ាីរួហៅពីទីយ ខ្សែដ���អ�ុញ្ញាា ត្យឲ្យយអនកចូ� គឺួរួខ្សែត្យហៅ�ហៅ� 
L.A. Care កនុងហៅពី� 24 ហៅមាោ ង បុនាា បុពី់ីអនក ��ទីទីួ�ការួខ្សែ�ទាំជំាអា��ន។ ហៅបុើ�ិ�អនកហៅធំ័ើដំហៅណ្យើ រួ ហៅ�ហៅ���ហ្វ័រួដឋ ហៅ��ពីី�បុហៅទី�កាណ្ដា�         
ឬមួុចិ�ីុកូ ហៅហ្វ័ើយ�ត្យូវការួខ្សែ�ទាំជំាអា��ន L.A. Care �ឹងមនិិ �ោបុរ់ួងការួខ្សែ�ទាំអំនកហៅ�ើយ។

ហៅបុើ�ិ�អនក�ត្យូវការួយ៉ា�ជំិ�ិះអា��ន ហៅ� 911។ អនកមួ�ិ�ច�ួ់រួ PCP រួបុ�់អនក ឬ L.A. Care �ិ� មួុ��ឹងហៅ� ER ហៅ�ើយ។ 

ហៅបុើ�ិ�អនក�ត្យូវការួ ខ្សែ�ទាំហំៅ�កនុងមួ�ាីរួហៅពីទីយ ហៅ�ហៅ��បុណ្ដាា ញ បុនាា បុពី់ីភាពីអា��នរួបុ�់អនក (ការួខ្សែ�ទាំបំុនាា បុពី់ីមា��ថិរួភាពី) មួ�ាីរួហៅពីទីយហៅនាះ              
�ឹងហៅ�ហៅ� L.A. Care។ 

�តូវចងចា៖ំ ចូរួកំុហៅ� 911 �ុះ�តាខ្សែត្យវាគឺឺជាភាពីអា��ន។ ទីទីួ�ការួខ្សែ�ទាំជំាអា��ន �ំ�បុខ់្សែត្យភាពីអា��នបុោុហៅណ្ដាណ ះ មួ�ិខ្សែមួ��ំ�បុខ់្សែ�ទាំ�ំបុ�កតី្យ               
ឬជំិងឺត្យិចត្យួច ដូចជាផ្ទាា សាយ ឬឈបឺុំពីងក់ហៅ�ើយ។ ហៅបុើ�ិ�វាជាភាពីអា��ន ហៅ� 911 ឬហៅ�បុ�ាបុ�់ហៅ�ងាគ ះបុនាា � ់ឋតិ្យហៅ�ជិិត្យបុំ�ុត្យ។

ប្រែខេឱវា�ផ្សេពី�យ L.A. Care �ើល់ពីត័ម៌ានិផ្សេវជិជកមេ ឲ្យយអ្ននកឥតគិតនៃ�ា និិងឱវា� 24 ផ្សេមាា ងម�ួនៃ�ៃ ជាផ្សេរៀង�ល់នៃ�ៃ ម�ួឆ្នាំន ំៗ ។ 
ផ្សេ� 1-800-249-3619 (TTY 711)។

ប្រែខេឱវា�ផ្សេពី�យ 
ប្រែខេឱវា�ផ្សេពី�យ L.A. Care �ា�់ពី�ត្យម៌ា�ហៅវជិជកមួម ឲ្យយអនកឥត្យគិឺត្យថ្ងៃ�ៃ �ិងឱវាទី 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ ជាហៅរួៀង��់ថ្ងៃ�ៃ មួយួឆ្នាំន ំៗ ។                                           
ហៅ� 1-800-249-3619 (TTY 711) ហៅដើមួី៖ី

• �ិយ៉ាយហៅ�កា�ហ់ៅពីទីយ ខ្សែដ��ឹងហៅ�ៃើយ�ំណួ្យរួហៅវជិជកមួម ឬឲ្យយឱវាទីខ្សែ�ទាំ ំ�ិងជិួយអនក�ំហៅរួច ហៅបុើ�ិ�អនកគឺួរួខ្សែត្យ ហៅ�ជិួបុអនក�ា�់ហៅ�វាមាន កភ់ាៃ មួៗ 

• ទីទីួ�ជំិ�ួយ ជាមួយួ�កខណ្យ��ុខភាពី ដូចជា ជិំងឺទីឹកហៅនាមួខ្សែ�ិមួ ឬជំិងឺហ្វ័ឺត្យ រួមួួទាំងំឱវាទី អំពីីអនក�ា�់ហៅ�វា�បុហៅភ័ទីអ័ី អាច�ឹង�តឹ្យមួ�ត្យូវ  
�ំ�បុ�់កខណ្យ�រួបុ�់អនក 

ប្រែខេឱវា�ផ្សេពី�យ  មនិិអាចជិួយ ជាមួយួការួណ្ដាត្យជ់ិួបុ ជាមួយួហៅវជិជមួ�ាីរួ ឬការួបុំហៅពីញថាន សំា�មីហៅ�ើយ។ ហៅ�ការួយិ៉ា��យ ថ្ងៃ�ហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យរួបុ�់អនក ហៅបុើ�ិ�
អនក�ត្យូវការួជំិ�ួយ ជាមួយួការួទាំងំអ�់ហៅ�ះ។ 
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

ផ្សេ�ចកើីបងាា បជ់ាមុនិ
ហៅ�ចកាីបុងាគ បុជ់ាមួុ� គឺឺជាទីំរួង�់�បុចាបុម់ួយួ។ ហៅ�ហៅ�ើវា អនកអាចចុះ�យការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពីអ័ីខៃះ ខ្សែដ�អនកចង�់� កនុងករួណី្យអនកមួ�ិអាច�ិយ៉ាយ
�� ឬហៅធំ័ើការួ�ំហៅរួចចិត្យា ហៅ�ហៅពី�ហៅ�កាយ��។ អនកអាចចុះ�យ ការួខ្សែ�ទាំអំ័ីខៃះ ខ្សែដ�អនកមនិិចង�់�។ អនកអាច�កហ់ៅឈាម ះ ជិ�ណ្ដាមាន ក ់ដូចជាបុាី
ឬ�បុពី�ិ ឲ្យយហៅធំ័ើការួ�ំហៅរួចចិត្យា �ំ�បុក់ារួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពីរួបុ�់អនក ហៅបុើ�ិ�អនកមួ�ិអាច�ំហៅរួចចិត្យា��។ 

អនកអាចយកទីំរួងប់ុំហៅពីញ ហៅ�ចកាីបុងាគ បុជ់ាមួុ� ពីីឱ��សាថ � មួ�ាីរួហៅពីទីយ ការួយិ៉ា��យហៅមួធាវ ី�ិងការួយិ៉ា��យរួបុ�់ហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យ។ អនកអាច�ឹង�ត្យូវ
បុង�់�ក ់�ំ�បុទ់ីំរួងប់ុំហៅពីញ។ អនកកអ៏ាចរួក �ិងទាំញយកទីំរួងប់ុំហៅពីញហៅ�យឥត្យគឺិត្យថ្ងៃ�ៃ ពីីអ�ឡាញខ្សែដរួ។ អនកអាច�ូមួ�គឺួសារួរួបុ�់អនក ឬ PCP 
ឬកជ៏ិ�ណ្ដាមាន កខ់្សែដ�អនកទុីកចិត្យា ឲ្យយជិួយអនកបុំហៅពីញទីំរួងប់ុំហៅពីញហៅនាះ។ 

អនកមា��ិទីិិ ហៅដើមួីឲី្យយមា�ហៅ�ចកាីបុងាគ បុជ់ាមួុ�រួបុ�់អនក ���កហ់ៅ�កនុងកំណ្យត្យ�់តា�ុខភាពីរួបុ�់អនក។ អនកមា��ិទីិិហៅដើមួីផី្ទាៃ �់បុាូរួ ឬ�ុបុហៅចា� 
ហៅ�ចកាីបុងាគ បុជ់ាមួុ�រួបុ�់អនក ហៅ�ហៅពី�ណ្ដាមួយួ។

អនកមា��ិទីិិ ហៅដើមួីខី្សែ�័ងយ�់អំពីីការួផ្ទាៃ �់បុាូរួ ចំហៅពាះចាបុថ់្ងៃ�ហៅ�ចកាីបុងាគ បុជ់ាមួុ�។ L.A. Care �ឹង��បុអ់នក អំពីីការួផ្ទាៃ �់បុាូរួ ចំហៅពាះចាបុរ់ួដឋ 
ហៅ�យមួ�ិហៅ�ើ�ពីី 90 ថ្ងៃ�ៃ បុនាា បុពី់ីការួផ្ទាៃ �់បុាូរួ។

អនកអាចហៅ� ផ្សេ�វា�មាជិិក L.A. Care ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711) �ំ�បុព់ី�ត្យម៌ា�ខ្សែ�មួហៅទីៀត្យ។

អ្នំផ្សេណា��រ�ីងា និិងជាលិកា
មួ�ុ�ែហៅពីញវ �យ អាចជិួយ�ហៅ�ងាគ ះជីិវតិ្យអនកដថ្ងៃទី�� ហៅ�យកាៃ យជាអនកឲ្យយ�រួ�ីងគ ឬជា�ិកា។ ហៅបុើ�ិ�អនក អាយុ ចហៅនាៃ ះ 15 �ិង 18 ឆ្នាំន  ំអនកអាច
កាៃ យជាអនកឲ្យយមាន ក ់ហៅ�យមា�ហៅ�ចកាីយ�់�ពីមួ លាយ��កខណ៍្យអកែរួ ពីីមាតាបុិតា ឬអាណ្ដាពីា��រួបុ�់អនក។ អនកអាចដូរួចិត្យារួបុ�់អនក អំពីីការួ
កាៃ យជាអនកឲ្យយ�រួ�ីងគ ហៅ�ហៅពី�ណ្ដាក�៏�ខ្សែដរួ។ ហៅបុើ�ិ�អនកចងខ់្សែ�័ងយ�់ខ្សែ�មួហៅទីៀត្យ អំពីីការួឲ្យយ�រួ�ីងគ ឬជា�ិកា �ូមួពិីហៅ��ះជាមួយួ PCP រួបុ�់
អនក។ អនកកអ៏ាច ទី�ែនាហៅគឺហ្វ័ទីំពី�រួ រួបុ�់�ក�ួងហៅ�វា�ុខភាពី �ិងមួ�ុ�ែជាត្យិ �ហ្វ័រួដឋ ហៅ� www.organdonor.gov។

file:///\\dhsintra\dhcs\MCOD_MCQMD_Common\_MMCD_Common\SPD_Waiver\Waiver%20Unit%20Project%20Coordination%20Program\Projects\2022%20EOC%20Template\Drafts\Draft%20v.3\www.organdonor.gov
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

4.  អំតថប្រប់ផ្សេ�ជិនិ ៍និិងផ្សេសវា
គំផ្សេ�ង�ុខភាពីរប�់អ្ននក �ា បរ់ងអ្នាីខាះ
ជិំពូីកហៅ�ះពី�យ�់ �ូវហៅ�វារួបុ�់អនកខ្សែដ��ោបុរ់ួង ឋា��ជា�មាជិិកថ្ងៃ� L.A. Care។ ហៅ�វាខ្សែដ��ោបុរ់ួង រួបុ�់អនក គឺឺឥត្យគិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ដ�បុណ្ដាវាគឺឺជាហៅពីទីយ
សា��ាចា�ំច ់�ិង���ា�់ហៅ�យ អនក�ា�់ហៅ�វាកនុងបុណ្ដាា ញ។ អនក�ត្យូវខ្សែត្យ�ូមួ ការួយ�់�ពីមួជាមួុ� (ការួអ�ុញ្ញាា ត្យមួុ�) ពីីហៅយើង ហៅបុើ�ិ�ការួខ្សែ�ទាំ ំ
គឺឺហៅ�ហៅ��បុណ្ដាា ញ ហៅ�ើកខ្សែ�ងខ្សែត្យ �ំ�បុហ់ៅ�វាងាយអ�ច់ិត្យា, ហៅ�វាខ្សែ�ទាំជំាអា��ន �ិងបុនាា �។់ គឺំហៅ�ង�ុខភាពីរួបុ�់អនក អាច�ឹង�ោបុរ់ួងហៅ�វា 
ហៅពីទីយសា��ាចា�ំច ់មួកពីីអនក�ា�់ហៅ�វាហៅ�ហៅ��បុណ្ដាា ញ។ បុោុខ្សែ�ាអនក�ត្យូវខ្សែត្យ�ូមួ ការួយ�់�ពីមួជាមួុ� (ការួអ�ុញ្ញាា ត្យមួុ�) ពីី L.A. Care �ំ�បុក់ារួ
ហៅ�ះ។ ហៅ�វាហៅពីទីយសា��ាចា�ំច ់គឺឺ�មួហៅហ្វ័តុ្យ�� �ិងជាចា�ំច ់ហៅដើមួីកីារួពារួជិីវតិ្យរួបុ�់អនក, រួកាអនកកំុឲ្យយកាៃ យជាឈថឺាក ត្យធ់ំៃ�ធ់ំៃរួ ឬពិីការួ, ឬបុ�ថយ
ការួឈចឺាបុធ់ំៃ�ធ់ំៃរួ ពីីជិំងឺខ្សែដ���វ�ិិចេ�យ, ការួឈថឺាក ត្យ ់ឬមា�រួបុ�ួ។ �ំ�បុ�់មាជិិក អាយុហៅ�កាមួ 21 ឆ្នាំន  ំហៅ�វា Medi-Cal បុញ្ជូចូ ��ូវការួខ្សែ�ទាំ ំ
ខ្សែដ�ជាហៅពីទីយសា��ាចា�ំច ់ហៅដើមួីខី្សែក ឬជិួយ�ំ�� ជិំងឺ�ៃូវកាយ ឬ�ៃូវចិត្យា ឬ�កខណ្យ�។ �ំ�បុហ់ៅ�ចកាី�ិិត្យ�ិ�ខ់្សែ�មួហៅទីៀត្យ �ាីពីីហៅ�វាខ្សែដ��ោបុរ់ួង 
រួបុ�់អនក ហៅ� ផ្សេ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។

�ំ�បុ�់មាជិិក អាយុហៅ�កាមួ 21 ឆ្នាំន  ំទីទីួ�អត្យថ�បុហៅយ៉ាជិ� ៍�ិងហៅ�វាបុខ្សែ�ថមួ។ អា�ជំិពូីក 5៖ ខ្សែ�ទាំ�ុំខុមា�ភាពីហៅកមង �ិងយុវវ �យ �ំ�បុព់ី�ត្យម៌ា�
ខ្សែ�មួហៅទីៀត្យ។

អត្យថ�បុហៅយ៉ាជិ��ុ៌ខភាពី ជាហៅ��មួយួចំ�ួ� ខ្សែដ� L.A. Care �ា�់ជូិ� គឺឺមា�ចុះ�យខាងហៅ�កាមួ។ អត្យថ�បុហៅយ៉ាជិ� ៌ខ្សែដ�មា��ញ្ញាា ផ្ទាក យ (*) 
អាច�ឹង�ត្យូវការួ�ូវ ការួយ�់�ពីមួជាមួុ�។ 
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

• ចាកម់ួជុ�វទិីាសា��ា*

• វធិំីពីា���ុខភាពីដុ��បុ �ិងហៅ�វាតាមួ�ាះ* (ការួពីា��
រួយ�ហៅពី�ខៃ)ី

• ការួចាកថ់ាន កំារួពារួហៅ�គឺ (ចាកថ់ាន )ំ មួ�ុ�ែហៅពីញវ �យ

• ការួហៅធំ័ើហៅត្យ�ា �ិងការួចាកថ់ាន  ំអា�់��រួជិី*

• ហៅ�វាឡា�ហៅពីទីយ �ំ�បុភ់ាពីអា��ន

• ហៅ�វា�គឺូហៅពីទីយថាន �ំពឹក*

• �ំហៅ�ៀងវទិីា*

• ការួពីា���ុខភាពីឥរួយិ៉ាបុ�*

• ការួសាា រួ�មួត្យថភាពីហៅបុះដូង*

• ហៅ�វា ចាបុ�់រួថ្ងៃ�*

• វធិំីពីា��គឺីមួោូ �ិងវធិំីពីា��កមួមរួ�មីវទិីយ*ុ

• ហៅ�វាទី�ា - មា�ក�មួតិ្យ (��ហៅធំ័ើហៅ�យ អនកវជិាជ ជីិវ�ហៅពីទីយ/PCP           
កនុងការួយិ៉ា��យហៅពីទីយ)

• ហៅ�វាលាងឈាមួត្យ�មួងមួូ�ត្យ/�បុយ�ត្យឈាមួ*

• �ិរួ�ា�យបុរួកិាខ រួហៅពីទីយ (Durable Medical Equipment, 
DME)*

• ជិួបុពិីហៅ��ះហៅ�បុ�ាបុ�់ហៅ�ងាគ ះបុនាា �់

• អាហារួបូុត្យថមួភហៅពាះហៅវៀ� �ិងខាងហៅ��ហៅពាះហៅវៀ�*

• ជិួបុពិីហៅ��ះហៅ�ការួយិ៉ា��យ �ំ�បុក់ារួហៅរួៀបុចំគឺំហៅ�ង�គឺួសារួ            
�ិងការួ�បុឹកា (អនកអាចហៅ�ជិួបុ អនក�ា�់ហៅ�វាមួ�ិចូ�រួមួួ)

• ហៅ�វា�មួីទាំ �ិងឧបុករួណ៍្យ* 

• ឧបុករួណ៍្យជិំ�ួយ សាា បុ*់

• ខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពីតាមួ�ាះ*

• ខ្សែ�ទាំជំិំងឺជិិត្យសាៃ បុ*់

• ខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី �ិងវះកាត្យ ់អនកជំិងឺហៅដកហៅពីទីយ*

• មួ�ាីរួពីិហៅសាធំ� ៍�ិងវទិីយរុួ�មីពីា��*

• វធិំីពីា���ុខភាពី �ិងហៅ�វា តាមួ�ាះយូរួអខ្សែង័ង*

• ខ្សែ�ទាំមំាា យ �ិងទាំរួកហៅទីើបុហៅកើត្យ

• �ា�ំរួ�ីងគធំំៗ*

• វធិំីពីា��អាជិីវកមួម*

• ទី�មួ/ឧបុករួណ៍្យ�ិបុី�ិមួមតិ្យ*

• �ំភារួ��ងល់ាមួក �ិងបុំពីងហ់ៅនាមួ*

• ហៅ�វាមួ�ាីរួហៅពីទីយ អនកជំិងឺឥត្យហៅដកហៅពីទីយ*

• ហៅ�វា�ុខភាពីអារួមួមណ៍្យ អនកជំិងឺឥត្យហៅដកហៅពីទីយ

• វះកាត្យ ់អនកជំិងឺឥត្យហៅដកហៅពីទីយ*

• ខ្សែ�ទាំកំកហ់ៅ�ា ទីំ�សំាៃ បុ*់

• ជិួបុពិីហៅ��ះ PCP

• ហៅ�វាហៅពីទីយកុមារួ 

• វធិំីពីា��រួបូុកាយ*

• ហៅ�វា�បុអបុហ់ៅជិើង*

• ការួសាា រួ�មួត្យថភាពី�ួត្យ*

• ហៅ�វា�មួីទាំ �ិងឧបុករួណ៍្យ*

• ហៅ�វាគឺិលា�ុបុ�ឋ កមួមមា�ជំិនាញ*

• ជិួបុពិីហៅ��ះអនកឯកហៅទី�*

• វធិំីពីា���ំដ*ី

• ហៅ�វាការួវះកាត្យ*់

• ហៅត្យហៅ�ថាន ហំៅពីទីយ/ហៅត្យហៅ��ុខភាពី

• ហៅ�វាការួបុាូរួហៅភ័ទី*

• ខ្សែ�ទាំបំុនាា �់

• ហៅ�វាចកខុវញិ្ញាា ណ្យ

• ហៅ�វា�ុខភាពីរួបុ�់��ាី

អត្យថ��យ �ិងការួពីណ៌្យនា �ូវហៅ�វាខ្សែដ��ោបុរ់ួង អាចរួកហៅ�ើញកនុងជំិពូីក 8 កនុង “ហៅ�ខ�ំខា�់ៗ  �ិងពាកយ�ត្យូវដឹង”។
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

ហៅ�វាហៅពីទីយសា��ាចា�ំច ់រួមួួមា� ហៅ�វាខ្សែដ��ោបុរ់ួង ខ្សែដ��មួហៅហ្វ័តុ្យ�� �ិងជាចា�ំចហ់ៅដើមួី៖ី

• ការួពារួជិីវតិ្យ;

• ការួពារួជិំងឺខាៃ ងំកាៃ  �ិងភាពីពិីការួខាៃ ងំកាៃ ;

• បុ�ិូរួបុ�ថយការួឈចឺាបុធ់ំៃ�ធ់ំៃរួ;

• �ំហៅរួចហៅ��ហៅ�ការួធំំធាត្យ ់�ិងវឌ្ឍឍ�កមួម �មួរួមួយ�ឹងអាយុ; �ិង

• ឲ្យយ��, រួកា, �ិង���មួត្យថភាពីមួុខងារួវញិ។

ផ្សេ�វាផ្សេពី�យស្រ្ដី�ើចាបំាច ់គឺ�មផ្សេហ្វ័តុ�ល និិងជាចាបំាច ់ផ្សេដឹើមីកីារពារជិីវតិរប�់អ្ននក, រកាអ្ននកកំុឲ្យយកាា �ជាឈ្នួថឺាក ត�់ៃនិ�់ៃរ ឬពិីការ, ឬបនិថ�
ការឈ្នួចឺាប�់ៃនិ�់ៃរ ពីីជិំងឺប្រែដឹលបានិវនិិិច័�័, ការឈ្នួថឺាក ត ់ឬមានិរប�ួ។

ផ្សេ�វាផ្សេពី�យសាស្រ្ដី�ើចាបំាច ់រមួមានិ ផ្សេ�វាទាងំផ្សេនាំះ ប្រែដឹលជាចាបំាច ់�ំ�បក់ារ�ំធាត ់និិងវឌ្ឍឍនិកមេ �មរមយនឹិងអា�ុ, ឬផ្សេដឹើមីឲី្យយបានិ, រកា, ឬ
បានិ�មតថភាពីមុខងារវញិ។

�ំ�ប�់មាជិិក អា�ុផ្សេ�កាម 21 ឆ្នាំន  ំផ្សេ�វា គឺជាផ្សេពី�យសាស្រ្ដី�ើចាបំាច ់ផ្សេបើ�ិនិវាជាចាបំាច ់ផ្សេដឹើមីបី្រែកត�មូវ ឬជិួ�ប្រែកវកិលភាពី និិងជំិងឺ�ា�វកា� 
ឬ�ា�វចិតើ ឬលកេ�ៈ ផ្សេ�ផ្សេ�កាមអ្នតថ�បផ្សេ�ជិនិ ៍ការ�តួតពិីនិិតយរ�ួ�និ ់និិងតាំមកំ�តផ់្សេពីល, ផ្សេ�គវនិិិច័�័ និិងការពីាបាល (Early and 
Periodic Screening, Diagnostic and Treatment, EPSDT) រប�់�ហ្វ័ពីន័ិិ។ ផ្សេនិះរមួមានិ ការប្រែ�ទាបំ្រែដឹលជាចាបំាច ់          
ផ្សេដឹើមីបី្រែក ឬជិួ��ំ�ល ជិំងឺ�ា�វកា� ឬ�ា�វចិតើ ឬលកេ�ៈ ឬរកាលកេ�ៈ រប�់�មាជិិក ផ្សេដឹើមីកំុីឲ្យយ�ៃនិ�់ៃរផ្សេឡូើង។

ផ្សេ�វាផ្សេពី�យសាស្រ្ដី�ើចាបំាច ់មនិិបញ្ជីច� ល៖

• ការួពីា�� ខ្សែដ�មួ�ិទាំ��់�ហៅធំ័ើហៅត្យ�ា ឬកំពុីងខ្សែត្យហៅ���ហៅធំ័ើហៅត្យ�ា

• ហៅ�វា ឬវត្យថុ ខ្សែដ�មួ�ិទាំ��់�ទីទួី�សាគ �់ជាទូីហៅ� ថាមា��បុ�ិទីិិភាពី

• ហៅ�វាហៅ�ហៅ��ដំហៅណ្យើ រួការួធំមួមតា �ិងរួយ�ហៅពី� ថ្ងៃ�ការួពីា�� ឬហៅ�វា ខ្សែដ�ពុីំមា� ហៅ��ការួណ៍្យខ្សែណ្យនា ំខាងហៅវជិជសា��ា

• ហៅ�វា�ំ�បុអ់នកខ្សែ�ទាំ ំឬការួងាយ��ួ�ថ្ងៃ�អនក�ា�់ហៅ�វា

L.A. Care �ឹង�ំរួបុ�ំរួ�ួ ជាមួយួកមួមវធិំហីៅ�ែងហៅទីៀត្យ ហៅដើមួីធីានាថាអនកទីទីួ� ហៅ�វាហៅពីទីយសា��ាចា�ំច ់ទាំងំអ�់ �ូមួីខី្សែត្យហៅបុើ               
ហៅ�វា ទាំងំហៅនាះ ���ោបុរ់ួងហៅ�យកមួមវធិំីមួយួហៅទីៀត្យ �ិងមួ�ិខ្សែមួ� L.A. Care កហ៏ៅ�យ។



4 | អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍ ៍និ៍ងយោ�វា

40

                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

�ំ�បុ�់មាជិិក អាយុត្យិចជាង 21 ឆ្នាំន  ំហៅ�វាហៅពីទីយសា��ាចា�ំច ់រួមួួមា� ហៅ�វាខ្សែដ��ោបុរ់ួងទាំងំអ�់, ���ំ��់ខាងហៅ�ើ, �ិងការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី 
អ័ីមួយួហៅ�ែងហៅទីៀត្យ ជាចា�ំច,់ ហៅ�វាហៅ�គឺវ�ិិចេ�យ, ការួពីា��, �ិងវធិា�ការួហៅ�ែងហៅទីៀត្យ ហៅដើមួីខី្សែកត្យ�មួូវ ឬជិួយខ្សែកវកិ�ភាពី �ិងជំិងឺ�ៃូវកាយ ឬ�ៃូវចិត្យា 
ឬ�កខណ្យ� ដូច��ត្យ�មួូវហៅ�យអត្យថ�បុហៅយ៉ាជិ� ៍ការួ�ត្យួត្យពិី�ិត្យយរួ�ួ�� ់�ិងតាមួកំណ្យត្យហ់ៅពី�, ហៅ�គឺវ�ិិចេ�យ �ិងការួពីា�� (EPSDT) រួបុ�់
�ហ្វ័ពី��ិ។

EPSDT �ា�់វធិំីការួពារួទូី�ំទូីលាយ, ហៅ�គឺវ�ិិចេ�យ, �ិងហៅ�វាពីា�� �ំ�បុទ់ាំរួក, ហៅកមងៗ �ិងត្យរួណុ្យវ �យ មា���កច់ំណូ្យ�ទាំបុ ហៅ�កាមួអាយុ 21 
ឆ្នាំន ។ំ អត្យថ�បុហៅយ៉ាជិ� ៍EPSDT �ា�់អត្យថ�បុហៅយ៉ាជិ�ហ៍ៅ�ចើ�ជាង �ំ�បុម់ួ�ុ�ែហៅពីញវ �យ �ិង��តាកខ់្សែត្យងហៅ�ើង ហៅដើមួីធីានាថា ហៅកមងៗទីទីួ�ការួរួក
ហៅ�ើញ �ិងខ្សែ�ទាំហំៅ�យរួ�ួ�� ់�បុហៅយ៉ាជិ�ឲ៍្យយបុញិ្ញា�ុខភាពី �ត្យូវ��បុំខ្សែបុរួ ឬ��វ�ិិចេ�យហៅ�គឺ �ិង��ពីា�� យ៉ាោ ងរួ�ួ��ប់ុំ�ុត្យ។ ហៅ��ហៅ�
ថ្ងៃ� EPSDT គឺឺហៅដើមួីធីានា ថាហៅកមងមាន ក់ៗ  ទីទីួ�ការួខ្សែ�ទាំខំ្សែដ�ហៅគឺ�ត្យូវការួ ហៅ�ហៅពី�ហៅគឺ�ត្យូវការួវា – ខ្សែ�ទាំ�ំត្យឹមួ�ត្យូវ ខ្សែដ��ត្យឹមួ�ត្យូវ�ំ�បុហ់ៅកមង ហៅ�ហៅពី�
�តឹ្យមួ�ត្យូវ កនុងទីីតាងំ�តឹ្យមួ�ត្យូវ។

L.A. Care �ឹង�ំរួបុ�ំរួ�ួ ជាមួយួកមួមវធិំីហៅ�ែងហៅទីៀត្យ ហៅដើមួីធីានាថាអនកទីទីួ� ហៅ�វាហៅពីទីយសា��ាចា�ំច ់ទាំងំអ�់ �ូមួីខី្សែត្យហៅបុើហៅ�វាទាំងំហៅនាះ              
���ោបុរ់ួងហៅ�យកមួមវធិំីមួយួហៅទីៀត្យ �ិងមួ�ិខ្សែមួ� L.A. Care កហ៏ៅ�យ។

អ្នតថ�បផ្សេ�ជិនិ ៍Medi-Cal បានិ�ាបរ់ងផ្សេ�� L.A. Care

ផ្សេ�វាអ្ននកជំិងឺឥតផ្សេដឹកផ្សេពី�យ (អាចផ្សេដឹើរបានិ)

ការចាក់ថំ់្នាំ�ការពាររោ�គមនុុស្សសរោ�ញវ័យ័
អនកអាចទីទីួ� ការួចាកថ់ាន កំារួពារួហៅ�គឺមួ�ុ�ែហៅពីញវ �យ (ចាកថ់ាន )ំ មួកពីីបុណ្ដាា ញអនក�ា�់ហៅ�វា ហៅ�យ�ម �ការួយ�់�ពីមួជាមួុ� (ការួអ�ុញ្ញាា ត្យមួុ�)។ 
L.A. Care �ោ បុរ់ួង ការួចាកថ់ាន ទំាំងំហៅនាះ ខ្សែដ���ឲ្យយអ�ុសា��ហ៍ៅ�យ គឺណ្យ�កមាម  ធំិការួ ទីី�បុឹកា�ាីពីីការួអ�ុវត្យា�ច៍ាកថ់ាន  ំការួពារួហៅ�គឺ  (Advisory 
Committee on Immunization Practices, ACIP) ថ្ងៃ� មួជិឈមួណ្យា ��ំ�បុទ់ីបុស់ាក ត្យ ់�ិងការួពារួជិំងឺ (Centers for Disease Control 
and Prevention, CDC) រួមួួទាំងំការួចាកថ់ាន  ំខ្សែដ�អនក�ត្យូវការួ ហៅ�ហៅពី�ហៅធំ័ើដំហៅណ្យើ រួ។

អនកកអ៏ាចទីទីួ�ហៅ�វា ចាកថ់ាន កំារួពារួហៅ�គឺមួ�ុ�ែហៅពីញវ �យ (ចាកថ់ាន )ំ ខៃះៗ ហៅ�កនុងឱ��សាថ � តាមួរួយ� Medi-Cal Rx ខ្សែដរួ។ ហៅដើមួី ី          
ខ្សែ�័ង យ�់ ខ្សែ�មួហៅទីៀត្យ  អំពីីកមួមវធិំី Medi-Cal Rx អា�ខ្សែ�នក កមួមវធិំី Medi-Cal �ិងហៅ�វាហៅ�ែងៗហៅទីៀត្យ កនុងជំិពូីកហៅ�ះ។

ថែ�ទាំ�អាល់់ឡ័័រជីី
L.A. Care �ោ បុរ់ួង ការួហៅធំ័ើហៅត្យ�ាអា�់��រួជិី �ិងការួពីា��, រួមួួទាំងំការួបុ�ងាក បុអា�់��រួជិី, ការួបុ�ាបុ, ឬវធិំីពីា��ភាពីសំុាហៅ�គឺ។

រោស្សវាគ្រូគូរោ�ទ្យយថំ្នាំ�ស្សឹ�ក់
L.A. Care �ោ បុរ់ួង ហៅ�វាការួចាកថ់ាន �ំពឹក ខ្សែដ�គឺឺជាហៅពីទីយសា��ាចា�ំច ់ហៅ�ហៅពី�អនកទីទីួ� ខ្សែ�ទាំជំិំងឺឥត្យហៅដកហៅពីទីយ។ ហៅ�ះអាច�ឹងបុញ្ជូចូ �              
ថាន �ំពឹក�ំ�បុទ់ីំរួងក់ារួហៅធំ័ើហៅធំមញ ហៅ�ហៅពី����ា�់ហៅ�យ�គឺូហៅពីទីយថាន �ំពឹក។

រោស្សវាចាប់ស់្សរសៃស្ស
L.A. Care �ោ បុរ់ួង ហៅ�វាចាបុ�់រួថ្ងៃ� មា�ក�មួតិ្យចំហៅពាះ ការួពីា��ថ្ងៃ��ិឹងខនង តាមួការួពីា��ហៅ�យថ្ងៃដ។ ហៅ�វាចាបុ�់រួថ្ងៃ� មា�ក�មួតិ្យចំហៅពាះ 
ហៅ�វាពីីរួដងមួយួខ្សែខ។ L.A. Care អាច�ឹងយ�់�ពីមួជាមួុ� �ូវហៅ�វាហៅ�ែងហៅទីៀត្យ ជាហៅពីទីយសា��ាចា�ំច។់
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

�មាជិិកហៅ�ខាងហៅ�កាមួ គឺឺមា��ិទីិិទីទីួ� �ំ�បុហ់ៅ�វាចាបុ�់រួថ្ងៃ�៖

• ហៅកមងៗ អាយុហៅ�កាមួ 21 ឆ្នាំន ំ

• ��ិីមា�គឺភ័ ៌រួហូ្វ័ត្យដ�់ចុងខ្សែខ ខ្សែដ�បុញ្ជូចូ �ទាំងំ 60 ថ្ងៃ�ៃ ហៅ�កាយពីីចុងបុញ្ជូចបុថ់្ងៃ�ការួមា�គឺភ័៌

• អនកមួូ��ឋ � ហៅ�កនុងមួ�ាីរួគឺិលា�ុបុ�ឋ កមួមមា�ជំិនាញ, មួ�ាីរួខ្សែ�ទាំជំាមួធំយមួ, ឬមួ�ាីរួរួខ្សែ�ទាំដុំ��បុមួធំយមួ

• �មាជិិកទាំងំអ�់ ហៅ�ហៅពី�ហៅ�វា�ត្យូវ���ា�់ ហៅ�មួ�ាីរួហៅពីទីយហៅខា�ធំី ខ្សែ�នកអនកជំិងឺឥត្យហៅដកហៅពីទីយ, ហៅវជិជមួ�ាីរួអនកជំិងឺឥត្យហៅដកហៅពីទីយ, FQHC 
ឬ RHC ខ្សែដ�ហៅ�កនុងបុណ្ដាា ញ រួបុ�់ L.A. Care។ មួ�ិខ្សែមួ� FQHC ឬ RHC ទាំងំអ�់ ឬមួ�ាីរួហៅពីទីយហៅខា�ធំី �ា�់ជូិ�ហៅ�វាចាបុ�់រួថ្ងៃ�      
អនកជំិងឺឥត្យហៅដកហៅពីទីយហៅ�ើយ។

រោស្សវា  ទ្យនុដ
Medi-Cal (តាមួរួយ� Medi-Cal Dental Program) �ោ បុរ់ួងហៅ�វាទី�ា គឺឺហៅធំមញ ឬហៅធំមញខៃះ រួមួួមា�៖

• ហៅ�គឺវ�ិិចេ�យ �ិងអនាមួ�យការួពារួហៅធំមញ (ដូចជាការួពីិ�ិត្យយ, �ត្យអិកែហៅរួ, �ិងការួលាង�ំអាត្យហៅធំមញ)

• ហៅ�វាជាអា��ន �ំ�បុទ់ីបុទ់ី�់ការួឈចឺាបុ់

• ការួដកហៅធំមញ

• ការួបុោះហៅធំមញ

• ការួពីា��បុា�ហៅធំមញ (ខាងមួុខ/ខាងហៅ�កាយ)

• �ំហៅ�បុហៅធំមញ (��ហៅធំ័ើ�សាបុ/់មួ�ាីរួពីិហៅសាធំ�)៍

• ការួលាង�ំអាត្យ �ិងការួហៅ��ងបុា�ហៅធំមញ

• ហៅធំមញជិំ�ួ�ហៅពីញ �ិងខ្សែ�នកខៃះ

• លាបុថាន ហំ្វ័ៃូថ្ងៃរួ ោចំពីីហៅ�ើ

• ការួត្យ�មួងហ់ៅធំមញ �ំ�បុហ់ៅកមងៗ ខ្សែដ�មា��ិទីិិទីទីួ�

ហៅបុើ�ិ�អនកមា��ំណួ្យរួ ឬចងខ់្សែ�័ងយ�់ខ្សែ�មួហៅទីៀត្យ អំពីីហៅ�វាហៅធំមញ ហៅ� Medi-Cal Dental Program ហៅ�ខ 1-800-322-6384  
(TTY 1-800-735-2922 ឬ 711)។ អនកកអ៏ាច�ឹងទី�ែនា ហៅគឺហ្វ័ទីំពី�រួរួបុ�់ Medi-Cal Dental Program 
ហៅ� https://www.dental.dhcs.ca.gov ឬ https://smilecalifornia.org/។

រោស្សវាលាងឈាម/គ្រូប់យត័ឈាម
L.A. Care �ោ បុរ់ួង ការួពីា��លាងឈាមួ។ L.A. Care ក�៏ោ បុរ់ួង ហៅ�វាការួ�បុយ�ត្យឈាមួ ឬការួ�ំអាត្យឈាមួ (លាងឈាមួត្យ�មួងមួូ�ត្យ�ុថំ្ងៃរួ ោ) ខ្សែដរួ 
ហៅបុើ�ិ�ហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យបុ�់អនក បុញ្ជូជូ ��ំហៅណ្យើ  �ិង L.A. Care យ�់�ពីមួវា។

ការវ័�កាតអ់្នំក់ជី�ងឺឥតរោ�ក់រោ�ទ្យយ
L.A. Care �ោ ងរួង ការួវះកាត្យអ់នកជំិងឺឥត្យហៅដកហៅពីទីយ។ ទាំងំអ�់ហៅនាះខ្សែដ��ត្យូវការួ �ំ�បុហ់ៅ��បុំណ្យងហៅ�គឺវ�ិិចេ�យ ឬទីំរួងក់ារួខ្សែដ�ចាត្យទុ់ីកជា
ហៅ�ជិើ�ហៅរួ ើ� �ិងទីំរួងក់ារួហៅពីទីយ��បុញ្ញាជ ក ់�ំ�បុអ់នកជិំងឺឥត្យហៅដកហៅពីទីយ �ត្យូវខ្សែត្យមា�ការួយ�់�ពីមួជាមួុ� (ការួអ�ុញ្ញាា ត្យមួុ�)។ 

រោស្សវាគ្រូគូរោ�ទ្យយ
L.A. Care �ោ បុរ់ួង ហៅ�វាថ្ងៃ��គឺូហៅពីទីយ ខ្សែដ�គឺឺជាហៅវជិចសា��ាចា�ំច។់

https://www.dental.dhcs.ca.gov/
https://smilecalifornia.org/
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

រោស្សវាបាទាំ (គ្រូប់អ្នប់រ់ោជីើង)
L.A. Care �ោ បុរ់ួង ហៅ�វា�ទាំ ជាហៅពីទីយសា��ាចា�ំច ់�ំ�បុហ់ៅ�គឺវ�ិិចេ�យ �ិង�ុខភាពី, ការួវះកាត្យ,់ ហៅ�គឺ�ងយ�ា, ការួហៅធំ័ើហៅ�យថ្ងៃដ, �ិងការួពីា��
ហៅ�យអគឺគិ��ី ថ្ងៃ��បុអបុហ់ៅជិើងមួ�ុ�ែ។ ហៅ�ះរួមួួទាំងំ កហៅជិើង �ិង�រួថ្ងៃ�ពីួរួ ខ្សែដ��ាកចូ�ហៅ�កនុង�បុអបុហ់ៅជិើង �ិងការួពីា��មួ�ិវះកាត្យ ់ថ្ងៃ�សាចដុ់ំ 
�ងិ�រួថ្ងៃ�ពីួរួហៅជិើង ខ្សែដ��គឺបុ�់គឺងមួុខងារួថ្ងៃ� �បុអបុហ់ៅជិើង។

វ័ធិីីការ�ាបាល់ 
L.A. Care �ោ បុរ់ួង វធិំីការួពីា��ហៅ�ែងៗ រួមួួមា��ូវ៖

• វធិំីពីា��គឺីមួោូ

• វធិំីពីា��កមួមរួ�មីវទិីយុ

ប្រែ�ទាមំាើ � និិងទារកផ្សេ�ើបផ្សេកើត
L.A. Care �ោ បុរ់ួង ហៅ�វាការួខ្សែ�ទាំមំាា យ �ិងទាំរួកហៅទីើបុហៅកើត្យ  ទាំងំហៅ�ះ៖

• ការួអបុរ់ួពីំីការួបុំហៅ�ហៅ�ះ �ិងជំិ�ួយ

• ខ្សែ�ទាំហំៅពី��ំ��កូ� �ិងបុនាា បុពី់ី�ៃងទីហៅ�ៃ

• �នបុប់ុូមួទីឹកហៅ�ះ �ិង�ំភារួ�

• ខ្សែ�ទាំមំួុ��ៃងទីហៅ�ៃ

• ហៅ�វាមួជិឈមួណ្យា ��មួភពី

• ហៅពីទីយ�មបុមា�វញិ្ញាា បុ�បុ��ត្យ (Certified Nurse Midwife, CNM)

• �មបុមា�អាជាា បុ�ណ្យណ  (Licensed Midwife, LM)

• ហៅ�គឺវ�ិិចេ�យជិំងឺតាមួពូីជិថ្ងៃ�ទាំរួក �ិងការួ�បុឹកា

• ហៅ�វាខ្សែ�ទាំទំាំរួកហៅទីើបុហៅកើត្យ

ផ្សេ�វាផ្សេតផ្សេឡូ�ុខភាពី
ហៅត្យហៅ��ុខភាពី គឺឺជារួហៅបុៀបុមួាោងថ្ងៃ�ការួទីទីួ�ហៅ�វា ហៅ�យមួ�ិ�ចហ់ៅ�កនុងកខ្សែ�ៃង ដូច�ន �ឹងអនក�ា�់ហៅ�វារួបុ�់អនកខ្សែដរួហៅទី។ ហៅត្យហៅ��ុខភាពី អាច�ឹង
ពាកព់ី��ិការួមា�កិចច��ានារួ�់រួហៅវ ើក ជាមួយួអនក�ា�់ហៅ�វារួបុ�់អនក។ ឬហៅត្យហៅ��ុខភាពី អាច�ឹងពាកព់ី��ិ ការួខ្សែចកចាយពី�ត្យម៌ា� ជាមួយួអនក�ា�់
ហៅ�វារួបុ�់អនក ហៅ�យ�ម �កិចច��ានារួ�់រួហៅវ ើក។ អនកអាចទីទីួ�ហៅ�វាជាហៅ�ចើ� តាមួរួយ�ហៅត្យហៅ��ុខភាពី។ ខ្សែត្យយ៉ាោ ងណ្ដាមួញិ ហៅត្យហៅ��ុខភាពី អាច
�ឹងពំុីមា� �ំ�បុហ់ៅ�វាខ្សែដ��ោបុរ់ួង ទាំងំអ�់ហៅទី។ អនកអាចទាំកទ់ីងអនក�ា�់ហៅ�វារួបុ�់អនក ហៅដើមួីខី្សែ�័ងយ�់ពីី�បុហៅភ័ទីថ្ងៃ�ហៅ�វាណ្ដាមួយួ អាច�ឹងមា�
តាមួរួយ�ហៅត្យហៅ��ុខភាពី។ វាគឺឺជាសារួ��ំខា� ់ថាទាំងំរួបូុអនក �ិងអនក�ា�់ហៅ�វារួបុ�់អនក �ពីមួហៅ�ពីៀង�ន  ថាការួហៅ�បុើ�ូវហៅត្យហៅ��ុខភាពី �ំ�បុហ់ៅ�វា
អ័ីមួយួ គឺឺ�មួរួមួយ�ំ�បុអ់នក។ អនកមា��ិទីិិ ចំហៅពាះ ហៅ�វាហៅ�យផ្ទាា �់មួុខ �ិងមួ�ិត្យ�មួូវឲ្យយហៅ�បុើ ហៅត្យហៅ��ុខភាពី �ូមួីខី្សែត្យហៅបុើអនក�ា�់ហៅ�វារួបុ�់អនក 
យ�់�ពីមួថាវា�មួរួមួយ �ំ�បុអ់នកកហ៏ៅ�យ។
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

ផ្សេ�វា�ុខភាពីអារមេ�៍
រោស្សវាសុ្សខភា�អារមមណ៍៍ អ្នំក់ជី�ងឺឥតរោ�ក់រោ�ទ្យយ
L.A. Care �ោ បុរ់ួង�មាជិិក �ំ�បុក់ារួ�បុមាណ្យ�ុខភាពីអារួមួមណ៍្យដំបុូង ហៅ�យមួ�ិត្យ�មួូវការួយ�់�ពីមួជាមួុ� (ការួអ�ុញ្ញាា ត្យមួុ�)។ អនកអាច�ឹង
ទីទីួ� ការួ�បុមាណ្យ�ុខភាពីអារួមួមណ៍្យ ហៅ�ហៅពី�ណ្ដាមួយួ មួកពីីអនក�ា�់ហៅ�វា�ុខភាពីអារួមួមណ៍្យ មា�អាជាា បុ�ណ្យណ  កនុងបុណ្ដាា ញ L.A. Care   
ហៅ�យ�ម �ការួបុញ្ជូជូ �ហៅ�ើយ។

PCP រួបុ�់អនក ឬអនក�ា�់ហៅ�វា�ុខភាពីអារួមួមណ៍្យ អាច�ឹងហៅធំ័ើការួបុញ្ជូជូ � �ំ�បុក់ារួ�ត្យួត្យពិី�ិត្យយ�ុខភាពីអារួមួមណ៍្យបុខ្សែ�ថមួ ហៅ�ជិួបុអនកឯកហៅទី� កនុង
បុណ្ដាា ញ L.A. Care ហៅដើមួី�ំីហៅរួចពីីក�មួតិ្យថ្ងៃ�ឱ�ភាពីរួបុ�់អនក។ ហៅបុើ�ិ��ទីិ��ថ្ងៃ�ការួ�ត្យួត្យពិី�ិត្យយ�ុខភាពីអារួមួមណ៍្យរួបុ�់អនក �ំហៅរួចថាអនកមា�
ទុីកខ�ពីួយធុំ��សា� ឬជាមួធំយមួ ឬមា�ឱ�ភាពីថ្ងៃ��ៃូវចិត្យា ហៅវទីនារួមួមណ៍្យ ឬមួុខងារួថ្ងៃ�ឥរួយិ៉ាបុ� អាច�ា�់ហៅ�វា�ុខភាពីអារួមួមណ៍្យ �ំ�បុអ់នក។              
L.A. Care �ោ បុរ់ួង ហៅ�វា�ុខភាពីអារួមួមណ៍្យ ដូចជា៖ 

• ការួវាយត្យថ្ងៃមួៃ�ុខភាពីអារួមួមណ៍្យ ជាបុុគឺគ� �ិងជា�កុមួ �ិងការួពីា�� (វធិំីពីា��ចិត្យាហៅ�គឺ);
• ការួហៅធំ័ើហៅត្យ�ាចិត្យាវជិាជ  ហៅ� ហៅពី� ហៅពីទីយសា��ា��បុងិាញ  ហៅដើមួីវីាយត្យថ្ងៃមួៃ �កខណ្យ��ុខភាពី   អារួមួមណ៍្យ
• វឌ្ឍឍ�កមួមថ្ងៃ�ជំិនាញបុញ្ញាា ចិត្យា ហៅដើមួីហីៅ�ើកកំពី�់ ការួយកចិត្យាទុីក�ក ់ការួចងចា ំ�ិងការួហៅ�ះ�សាយបុញិ្ញា
• ហៅ�វាអនកជិំងឺឥត្យហៅដកហៅពីទីយ �ំ�បុ ់ហៅ�� បុំណ្យង  ថ្ងៃ�ការួ�ត្យួត្យហៅមួើ�ថាន  ំវធិំីពីា��
• មួ�ាីរួពីិហៅសាធំ� ៍ថាន  ំ�ំភារួ� �ិងថាន បំុោូវ �ំ�បុអ់នកជំិងឺ ឥត្យហៅដកហៅពីទីយ
• ការួ�បុឹកា�ឹងហៅពីទីយវកិ�ចរួតិ្យ 
• វធិំីពីា���គឺួសារួ

�ំ�បុជ់ិំ�ួយ កនុងការួរួកពី�ត្យម៌ា�ខ្សែ�មួហៅទីៀត្យ �ាីពីីហៅ�វា�ុខភាពីអារួមួមណ៍្យ ���ា�់ហៅ�យ L.A. Care ហៅ� ផ្សេ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ                          
1-888-839-9909 (TTY 711)។

ហៅបុើ�ិ��ទីិ�� ថ្ងៃ�ការួ�ត្យួត្យពិី�ិត្យយ �ុខភាពីអារួមួមណ៍្យរួបុ�់អនក �ំហៅរួចថាអនកអាច�ឹងមា�ឱ�ភាពី ក�មួតិ្យខព�់ជាង �ិង�ត្យូវការួ ហៅ�វា�ុខភាពី
អារួមួមណ៍្យពិីហៅ�� (Specialty Mental Health Services, SMHS) PCP រួបុ�់អនក ឬអនកពីា�� �ុខភាពីអារួមួមណ៍្យរួបុ�់អនក �ឹងបុញ្ជូជូ �
អនកហៅ� គឺំហៅ�ង�ុខភាពីអារួមួមណ៍្យហៅខា�ធំី ឲ្យយ��ការួ�បុមាណ្យ។ ហៅដើមួីខី្សែ�័ងយ�់ខ្សែ�មួហៅទីៀត្យ អា� “កមួមវធិំី Medi-Cal �ិងហៅ�វាហៅ�ែងៗហៅទីៀត្យ”       
ហៅ�ទីំពី�រួ 57។

ផ្សេ�វាជាអា�និន
រោស្សវាអ្នំក់ជី�ងឺរោ�ក់រោ�ទ្យយ និុងអ្នំក់ជី�ងឺឥតរោ�ក់រោ�ទ្យយ ថែ�ល់គ្រូតូវ័ការរោ�ើមី�ីាបាល់ អាស្សនុំសុ្សខភា�
L.A. Care �ោ បុរ់ួង ហៅ�វាទាំងំអ�់ខ្សែដ��ត្យូវការួ ហៅដើមួីពីីា��អា��ន�ុខភាពី ខ្សែដ�ហៅកើត្យហៅ�ើងហៅ�កនុង�ហ្វ័រួដឋ (រួមួួទាំងំអាណ្ដាត្យំបុ� ់ដូចជា 
Puerto Rico, ហៅកាះ Virgin �ហ្វ័រួដឋ, �.) ឬត្យ�មួូវឲ្យយអនកហៅ�កនុងមួ�ាីរួហៅពីទីយមួយួ ហៅ��បុហៅទី�កាណ្ដា� ឬមួុចិ�ីុកូ។ អា��ន�ុខភាពី គឺឺជា
�កខណ្យ��ុខភាពីមួយួ ខ្សែដ�មា�ការួឈចឺាបុខ់ាៃ ងំ ឬរួងរួបុ�ួធំៃ�ធ់ំៃរួ។ �កខណ្យ�គឺឺធំៃ�ធ់ំៃរួណ្ដា�់ ខ្សែដ�ហៅបុើមួ�ិ ��ទីទីួ�ការួពីា��ភាៃ មួៗហៅទី 
មួ�ុ�ែសាមួញ្ញាា ខ្សែដ�ឈាៃ �ថ្ងៃវ អាច�ឹងរួពំីឹង វា បុណ្ដាា �ឲ្យយមា�៖

• ហា�ិភ័�យធំៃ�ធ់ំៃរួ ដ�់�ុខភាពីរួបុ�់អនក;  ឬ
• ហៅ��ះ ថាន ក ់ធំៃ�ធ់ំៃរួ  ដ�់ មួុខងារួ  �ងកាយ; ឬ
• វកិ�ធំៃ�ធ់ំៃរួ ថ្ងៃ��រួ�ីងគកាយ ឬខ្សែ�នកណ្ដាមួយួ; ឬ
• ហៅ�កនុងករួណី្យថ្ងៃ���ាីមា�ថ្ងៃ�ាហៅពាះ មា�ការួឈហឺៅពាះយ៉ាោ ង�កមួម មា� ��យថាហៅ�ហៅពី�ឈហឺៅពាះ ការួណ្ដាមួយួ ហៅ�ខាងហៅ�កាមួ�ឹងហៅកើត្យហៅ�ើង៖

° មួ�ិមា�ហៅពី��គឺបុ�់�� ់ហៅដើមួីបីុំផ្ទាៃ �់អនកហៅ�មួ�ាីរួហៅពីទីយមួយួហៅទីៀត្យហៅ�យ�ុវត្យថិភាពី មួុ��ំ��កូ�។

° ការួបុំផ្ទាៃ �់ អាច�ឹងជាគឺំ�មួកំខ្សែហ្វ័ងចំហៅពាះ�ុខភាពី ឬ�ុវត្យថិភាពីរួបុ�់អនក ឬកូ�ហៅ�កនុងថ្ងៃ�ា រួបុ�់អនក។
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

ហៅបុើ�ិ�បុ�ាបុ�់ហៅ�ងាគ ះអា��ន ហៅ�មួ�ាីរួហៅពីទីយ �គត្យ�់គងឲ់្យយអនក ដ�់ហៅ� 72 ហៅមាោ ង �ូវឱ��មា�ហៅវជិជបុញ្ញាជ  �ំ�បុអ់នកជំិងឺឥត្យហៅដកហៅពីទីយ ជាខ្សែ�នកថ្ងៃ�
ការួពីា��អនក ហៅនាះឱ��មា�ហៅវជិជបុញ្ញាជ  �ឹង���ោបុរ់ួង ជាខ្សែ�នកថ្ងៃ�ហៅ�វាជាអា��ន រួបុ�់អនកខ្សែដ��ោបុរ់ួង។ ហៅបុើ�ិ�អនក�ា�់ហៅ�វា ថ្ងៃ�បុ�ាបុ់
�ហៅ�ងាគ ះអា��ន ហៅ�មួ�ាីរួហៅពីទីយ ហៅចញហៅវជិជបុញ្ញាជ ឲ្យយអនក ខ្សែដ�អនក�ត្យូវយក ហៅ�ឱ��សាថ � �ំ�បុអ់នកជំិងឺឥត្យហៅដកហៅពីទីយ ហៅដើមួីឲី្យយ��បុំហៅពីញ ហៅទីើបុ            
Medi-Cal Rx �ឹងទីទីួ�ខុ��ត្យូវ �ំ�បុក់ារួ�ោ បុរ់ួង ហៅវជិជបុញ្ញាជ ហៅនាះ។ 

រោប់ើសិ្សនុឱស្ស�ក់រ រោ�ឱស្ស�ស្ថាា នុអ្នំក់ជី�ងឺឥតរោ�ក់រោ�ទ្យយ ផ្គគតផ់្គគងឲ់្យយអ្នំក់ នូុវ័ថំ្នាំ�ជាអាស្សនុំ ការផ្គគតផ់្គគងជ់ាអាស្សនុំរោ�� នុ�ងបានុ�ាប់រ់ងរោ�យ      
Medi-Cal Rx នុិងមនិុថែមនុ L.A. Care រោទ្យ។ គ្រូបាប់ឱ់ស្ស�ស្ថាា នុ ឲ្យយរោ� Medi-Cal Rx រោល់ខ 800-977-2273 រោប់ើសិ្សនុរោគគ្រូតូវ័ការ       
ជី�នុួយ ក់ំុងការផ្គគតផ់្គគងថំ់្នាំ�ជាអាស្សនុំ ឲ្យយអ្នំក់។ 

រោស្សវាយានុជី�នុិ�អាស្សនុំ
L.A. Care �ោ បុរ់ួង ហៅ�វាថ្ងៃ�ឡា�ហៅពីទីយ ហៅដើមួីជីិួយដឹកអនក ហៅ�កខ្សែ�ៃងជិិត្យបុំ�ុត្យ �ំ�បុខ់្សែ�ទាំ ំកនុងសាថ �ភាពីជាអា��ន។ ហៅ�ះមា�ហៅ�ចកាីថា �កខណ្យ�
រួបុ�់អនក គឺឺធំៃ�ធ់ំៃរួ�មមួ ខ្សែដ�មួហៅធំា�យហៅ�ែងហៅទីៀត្យ ថ្ងៃ�ការួហៅធំ័ើដំហៅណ្យើ រួ ហៅ�កខ្សែ�ៃងខ្សែ�ទាំ ំអាច�ឹងមា�ហា�ិភ័�យដ�់�ុខភាពី ឬជីិវតិ្យរួបុ�់អនក។ 
�ម �ហៅ�វាអ័ី �ត្យូវ���ោបុរ់ួង ហៅ�ហៅ���ហ្វ័រួដឋហៅ�ើយ ហៅ�ើកខ្សែ�ងខ្សែត្យ �ំ�បុហ់ៅ�វាជាអា��ន ខ្សែដ�ត្យ�មួូវឲ្យយអនក ហៅ�កនុងមួ�ាីរួហៅពីទីយ ហៅ��បុហៅទី�កាណ្ដា� 
ឬមួុចិ�ីុកូ។ ហៅបុើ�ិ�អនកទីទីួ� ហៅ�វាឡា�ហៅពីទីយ ហៅ��បុហៅទី�កាណ្ដា� �ិងមួុចិ�ីុកូ ហៅហ្វ័ើយអនកមួ�ិ��ហៅដកហៅពីទីយ អំ�ុងហៅពី�ថ្ងៃ�ការួខ្សែ�ទាំហំៅទី        
ហៅ�វាឡា�ហៅពីទីយរួបុ�់អនក �ឹងមួ�ិ���ោបុរ់ួងហៅ�យ L.A. Care ហៅទី។

�ងាេ រផិ្សេ�� និិងប្រែ�ទាកំកផ់្សេ�ើ �ំ�សំាា ប់
L.A. Care �ោ បុរ់ួង ខ្សែ�ទាំ�ំងាខ រួហិៅ�ធំ ឬខ្សែ�ទាំដំំហៅណ្យើ រួជិិត្យសាៃ បុ ់�ិងកកហ់ៅ�ា ទីំ�សំាៃ បុ ់�ំ�បុហ់ៅកមងៗ �ិងមួ�ុ�ែហៅពីញវ �យ ខ្សែដ�ជិួយបុ�ិូរួបុ�ថយ        
ទុីកខ�ំ�កខាង�ៃូវកាយ, ហៅវទីនារួមួមណ៍្យ, �ងគមួ �ិង�ពី�ឹងវញិ្ញាា ណ្យ។ មួ�ុ�ែហៅពីញវ �យ អាយុ 21 ឆ្នាំន  ំឬចា�់ជាង មួ�ិអាច�ឹងទីទីួ� ខ្សែ�ទាំ ំ       
�ងាខ រួហិៅ�ធំ �ិងហៅ�វាខ្សែ�ទាំកំកហ់ៅ�ា ទីំ�សំាៃ បុ ់ទាំងំពីីរួមួុខ ហៅ�ហៅពី��ពីមួ�ន ហៅ�ើយ។

ថែ�ទាំ�ស្សង្ខាា ររិោ�ធី
ខ្សែ�ទាំ�ំងាខ រួហិៅ�ធំ គឺឺជាអត្យថ�បុហៅយ៉ាជិ�ម៍ួយួ ខ្សែដ�បុំហៅរួ ើ�មាជិិក មា�ជំិងឺគឺង�់ឹងសាៃ បុ។់ ខ្សែ�ទាំ�ំងាខ រួហិៅ�ធំ ត្យ�មួូវថា�មាជិិក មា�កាីរួពំីឹងហៅ�មា�ជីិវតិ្យ 6 
មួយួខ្សែខ ឬតិ្យចជាង។ វាគឺឺជាអ�ា�គឺមួ�ម៍ួយួ ខ្សែដ�ហៅផ្ទាា ត្យហៅ�ហៅ�ើការួឈចឺាបុ ់�ិងការួចាត្យខ់្សែចងអាការួ�ជាចំបុង ជាជាងពីា�� ហៅដើមួីពីី�ារួជីិវតិ្យ។

ខ្សែ�ទាំ�ំងាខ រួហិៅ�ធំ រួមួួមា�៖ 

• ហៅ�វាខ្សែ�ទាំជំិំងឺ

• វធិំីពីា��រួបូុកាយ, អាជិីវកមួម �ិង�ំដី

• ហៅពីទីយ�ងគមួកិចច

• ជំិ�ួយ�ុខភាពីហៅ��ាះ �ិងហៅ�វាអនកខ្សែ�រួកា�ាះ

• �ំភារួ�ហៅពីទីយ �ិងហៅ�គឺ�ងហៅ�បុើ���់

• ឱ��ខៃះ �ិងហៅ�វាជិីវសា��ា (ខៃះអាច�ឹងមា�តាមួរួយ� FFS Medi-Cal Rx)

• ហៅ�វាការួ�បុឹកា

• ហៅ�វាខ្សែ�ទាំជំិំងឺជាបុ�ា ហៅយ៉ាងហៅ�ើរួយ�ហៅពី� 24 ហៅមាោ ងថ្ងៃ�វបិុត្យាិ �ិងតាមួការួចា�ំច ់ហៅដើមួីរីួកា�មាជិិក មា�ជំិងឺគឺង�់ឹងសាៃ បុ ់ហៅ�ឯ�ាះ

• ការួខ្សែ�ទាំរំួហៅមាៃ ះធុំរួ� �ំ�បុអ់នកជំិងឺហៅដកហៅពីទីយ ដ�់ហៅ�ចំ�ួ���ថំ្ងៃ�ៃជាបុ់ៗ �ន  ហៅ�ហៅពី�ហៅ�កនុងមួ�ាីរួហៅពីទីយ, មួ�ាីរួគឺិលា�ុបុ�ឋ កមួមមា�ជំិនាញ, ឬមួ�ាីរួ
�ងាខ រួហិៅ�ធំ 

• ខ្សែ�ទាំអំនកជំិងឺហៅដកហៅពីទីយ រួយ�ហៅពី�ខៃី �ំ�បុទ់ីបុទ់ី�់ការួឈចឺាបុ ់�ិងចាត្យខ់្សែចងអាការួ� ហៅ�កនុងមួ�ាីរួហៅពីទីយ, មួ�ាីរួគឺិលា�ុបុ�ឋ កមួមមា�ជំិនាញ ឬ
មួ�ាីរួ�ងាខ រួហិៅ�ធំ
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

ថែ�ទាំ�ក់ក់រ់ោ�ដ ទ្យ�� �ស្ថាា ប់់
ខ្សែ�ទាំកំកហ់ៅ�ា ទីំ�សំាៃ បុ ់គឺឺជាការួខ្សែ�ទាំខំ្សែដ�ហៅផ្ទាា ត្យចិត្យា ហៅ�ហៅ�ើអនកជំិងឺ �ិង�គឺួសារួ ខ្សែដ�ហៅ�ើកកំពី�់គុឺណ្យភាពីជិីវតិ្យ តាមួការួចូ�រួមួួ, ការួការួពារួ �ិង
ការួពីា��ទុីកខ�ំ�ក។ ខ្សែ�ទាំកំកហ់ៅ�ា ទីំ�សំាៃ បុ ់មួ�ិត្យ�មួូវថា�មាជិិក មា�កាីរួពំីឹងហៅ�មា�ជិីវតិ្យ ��មំួយួខ្សែខ ឬតិ្យចជាង។ ការួខ្សែ�ទាំកំកហ់ៅ�ា ទីំ�សំាៃ បុ ់
អាច�ឹង���ា�់ឲ្យយ ហៅ�ហៅពី��ពីមួ�ន  ជាការួខ្សែ�ទាំខំ្សែកហៅ�គឺ។ 

ខ្សែ�ទាំកំកហ់ៅ�ា ទីំ�សំាៃ បុ ់រួមួួមា�៖

• គឺំហៅ�ងការួខ្សែ�ទាំហំៅជិឿ�ហៅ�ឿ�

• ការួ�បុមាណ្យខ្សែ�ទាំកំកហ់ៅ�ា ទីំ�សំាៃ បុ ់�ិងការួ�បុឹកា

• គឺំហៅ�ងការួខ្សែ�ទាំ ំរួមួួមា� បុោុខ្សែ�ាមួ�ិក�មួតិ្យចំហៅពាះ៖

° ហៅវជិចបុណ្យាិ ត្យខាងថាន ហំៅពីទីយ ឬវធិំីពីា���ំរួបុ�ំរួ�ួ�ទីង�់ទាំយ�ិឹង

° អ�ុការួ�ីគឺូហៅពីទីយ

° ហៅពីទីយ��ចុះបុញ្ជូជ ី

° ហៅពីទីយអាជិីវកមួម ឬហៅពីទីយអ�ុហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យ មា�អាជាា បុ�ណ្យណ

° អនកហៅធំ័ើការួ�ងគមួ

° សា�នាចារួយ

• ការួ�ំរួបុ�ំរួ�ួខ្សែ�ទាំំ

• ការួចាត្យខ់្សែចងឈចឺាបុ ់�ិងអាការួ�

• �ុខភាពីអារួមួមណ៍្យ �ិងហៅពីទីយ�ងគមួកិចច

មួ�ុ�ែហៅពីញវ �យ៍ អាយុ 21 ឆ្នាំន  ំឬចា�់ជាង មួ�ិអាចទីទីួ� ការួខ្សែ�ទាំកំកហ់ៅ�ា ទីំ�សំាៃ បុ ់�ិងខ្សែ�ទាំ�ំងាខ រួហិៅ�ធំ ទាំងំពីីរួមួុខ ហៅ�ហៅពី��ពីមួ�ន ហៅ�ើយ។ 
ហៅបុើ�ិ�អនកទីទីួ� ការួខ្សែ�ទាំកំកហ់ៅ�ា ទីំ�សំាៃ បុ ់�ិង��បុតាមួ�ិទីិិទីទីួ� ខ្សែ�ទាំ�ំងាខ រួហិៅ�ធំ អនកអាច�ូមួផ្ទាៃ �់បុាូរួ ហៅ�កខ្សែ�ៃងខ្សែ�ទាំ�ំងាខ រួហិៅ�ធំ ហៅ�ហៅពី�
ណ្ដាមួយួ។

ការផ្សេដឹកផ្សេពី�យ
រោស្សវាគ្រូគូរោ�ទ្យយថំ្នាំ�ស្សឹ�ក់
L.A. Care �ោ បុរ់ួង ហៅ�វា�គឺូហៅពីទីយថាន �ំពឹក ជាហៅពីទីយសា��ាចា�ំច ់អំ�ុងហៅពី�សាន កហ់ៅ�មួ�ាីរួហៅពីទីយ ខ្សែដ��ោបុរ់ួង។ �គឺូហៅពីទីយថាន �ំពឹក គឺឺជាអនក�ា�់ហៅ�វា
មាន ក ់ខ្សែដ�មា�ឯកហៅទី� ខាងការួចាកថ់ាន �ំពឹក ឲ្យយអនកជំិងឺ។ ថាន �ំពឹក គឺឺជាថាន មំួយួ�បុហៅភ័ទី ខ្សែដ���ហៅ�បុើកនុងអំ�ុងហៅពី� ថ្ងៃ�ទីំរួងក់ារួហៅពីទីយមួយួចំ�ួ�។ 

រោស្សវាអ្នំក់ជី�ងឺរោ�ក់រោ�ទ្យយរោ�មនុីីររោ�ទ្យយ
L.A. Care �ោ បុរ់ួង ការួខ្សែ�ទាំអំនកជំិងឺហៅដកហៅពីទីយ ហៅ�មួ�ាីរួហៅពីទីយ ហៅ�ហៅពី�អនក�ត្យូវ��អ�ុញ្ញាា ត្យ ឲ្យយចូ�ហៅ�មួ�ាីរួហៅពីទីយ។

រោស្សវាការវ័�កាត់
L.A. Care �ោ បុរ់ួង ការួវះកាត្យ ់ជាហៅពីទីយសា��ាចា�ំច ់ខ្សែដ���ហៅធំ័ើហៅ�កនុងមួ�ាីរួហៅពីទីយ។
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

កមេវ�ិី បនិើប្រែ�ទាបំនីាំបព់ីីឆ្លាង�ផ្សេនិា ជាបផ្សេណាើ ះអា�និន
កមួមវធិំី បុ�ាខ្សែ�ទាំបំុនាា បុពី់ី�ៃងទីហៅ�ៃ ជាបុហៅណ្ដាា ះអា��ន (Provisional Postpartum Care Extension, PPCE) �ា�់ការួ�ោ បុរ់ួងជាបុ�ា �ំ�បុ់
�មាជិិក Medi-Cal ខ្សែដ�មា��កខណ្យ��ុខភាពីអារួមួមណ៍្យ រួបុ�់មាា យ អំ�ុងហៅពី�មា�គឺភ័ ៌ឬរួយ�ហៅពី�បុនាា បុព់ីីមា�គឺភ័។៌ 

L.A. Care �ោ បុរ់ួង ការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពីអារួមួមណ៍្យ រួបុ�់មាា យ អំ�ុងហៅពី�មា�គឺភ័ ៌�ិងដ�់រួហូ្វ័ត្យពីីរួខ្សែខ បុនាា បុពី់ីចុងបុញ្ជូចបុ ់ថ្ងៃ�ការួមា�គឺភ័។៌ កមួមវធិំី 
PPCE បុ�ាការួ�ោ បុរ់ួងហៅនាះ ហៅ�យ L.A. Care ដ�់ហៅ� 12 ខ្សែខ បុនាា បុពី់ីហៅ�គឺវ�ិិចេ�យ ឬតាងំពីីចុងបុញ្ជូចបុ ់ថ្ងៃ�ការួមា�គឺភ័ ៌តាមួណ្ដាមួយួខ្សែដ�ហៅ�កាយ
ជាងហៅគឺ។

ហៅដើមួីមីា��ិទីិិទីទីួ�កមួមវធិំី PPCE �� ហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យរួបុ�់អនក �ត្យូវខ្សែត្យបុញ្ញាជ កហ់ៅ�គឺវ�ិិចេ�យរួបុ�់អនក ថ្ងៃ��កខណ្យ��ុខភាពីអារួមួមណ៍្យ រួបុ�់មាា យ កនុង
ហៅពី� 150 ថ្ងៃ�ៃ បុនាា បុពី់ីចុងបុញ្ជូចបុ ់ថ្ងៃ�ការួមា�គឺភ័។៌ �ួរួហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យរួបុ�់អនក អំពីីហៅ�វាទាំងំហៅ�ះ ហៅបុើ�ិ�អនកគិឺត្យថាអនក�ត្យូវការួវា។ ហៅបុើ�ិ�ហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យ
រួបុ�់អនក គិឺត្យថាអនកគឺួរួខ្សែត្យមា�ហៅ�វា មួកពីី PPCE ហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យរួបុ�់អនក �ត្យូវបុំហៅពីញ �ិងបុញ្ជូជូ � ទីំរួងប់ុំហៅពីញ �ំ�បុអ់នក។

ផ្សេ�វាសាើ រ�មតថភាពី និិង�មីទា (វ�ិីពីាបាល) និិងឧបករ�៍
អត្យថ�បុហៅយ៉ាជិ�ហ៏ៅ�ះ បុញ្ជូចូ ��ូវហៅ�វា �ិងឧបុករួណ៍្យ ហៅដើមួីជីិួយមួ�ុ�ែខ្សែដ�មា�រួបុ�ួ, មា�ភាពីពីិការួ ឬមា��កខណ្យ��ុថំ្ងៃរួ ោ ហៅដើមួីឲី្យយ�� ឬមា�ជំិនាញ
ខាង�ៃូវចិត្យា �ិង�ៃូវកាយមួកវញិ។

គឺំហៅ�ង�ោបុរ់ួង៖

ចាក់ម់ុុល់វ័ទិ្យាស្ថាស្រ្ដស្សដ
L.A. Care �ោ បុរ់ួង ហៅ�វាចាកម់ួជុ�វទិីាសា��ា ហៅដើមួីកីារួពារួ, ខ្សែកខ្សែ�បុ ឬ�ំ��ភាពីធំៃ�ធ់ំៃរួខ្សែដ�យ�់ហៅ�ើញ, ការួឈចឺាបុ�ុ់ថំ្ងៃរួ ោជាដ�បុ ខ្សែដ�បុណ្ដាា � 
មួកពីី �កខណ្យ�ហៅ�� ខ្សែដ���ទីទីួ�សាគ �់ជាទូីហៅ�។ ហៅ�វាចាកម់ួជុ�វទិីាសា��ា �ំ�បុអ់នកជំិងឺឥត្យហៅដកហៅពីទីយ (ហៅ�យមា� ឬ�ម �ការួកហៅ�មួើកថ្ងៃ�
មួជុ�អគឺគិ��)ី គឺឺមា�ក�មួតិ្យចំហៅពាះ ហៅ�វាពីីរួដង មួយួខ្សែខ ហៅ�ហៅពី����ា�់ហៅ�យ �គឺូហៅពីទីយ, ទី�ាហៅពីទីយ, �ទាំហៅពីទីយ ឬអនកចាកម់ួជុ�វទិីាសា��ា។     
L.A. Care អាច�ឹងយ�់�ពីមួជាមួុ� (អ�ុញ្ញាា ត្យមួុ�) �ូវហៅ�វាបុខ្សែ�ថមួ ជាហៅពីទីយសា��ាចា�ំច។់ 

ស្ស�រោនុៀងវ័ទិ្យា (ការស្ថាដ ប់ឮ់)
L.A. Care �ោ បុរ់ួង ហៅ�វា�ំហៅ�ៀងវទិីា។ ហៅ�វា�ំហៅ�ៀងវទិីា �ំ�បុអ់នកជំិងឺឥត្យហៅដកហៅពីទីយ គឺឺមា�ក�មួតិ្យចំហៅពាះ ហៅ�វាពីីរួដង មួយួខ្សែខ (ក�មួតិ្យមួ�ិអ�ុវត្យា 
ចំហៅពាះហៅកមងៗអាយុហៅ�កាមួ 21 ឆ្នាំន ហំៅទី។) L.A. Care អាច�ឹងយ�់�ពីមួជាមួុ� (អ�ុញ្ញាា ត្យមួុ�) �ូវហៅ�វាបុខ្សែ�ថមួ ជាហៅពីទីយសា��ាចា�ំច។់

ការ�ាបាល់សុ្សខភា�ឥរយិាប់�
L.A. Care �ោ បុរ់ួងហៅ�វា ការួពីា���ុខភាពីឥរួយិ៉ាបុ� (Behavioral Health Treatment, BHT) �ំ�បុ�់មាជិិក អាយុហៅ�កាមួ 21 ឆ្នាំន  ំ
តាមួរួយ�អត្យថ�បុហៅយ៉ាជិ� ៍ការួ�ត្យួត្យពិី�ិត្យយរួ�ួ�� ់�ិងតាមួកំណ្យត្យហ់ៅពី�, ហៅ�គឺវ�ិិចេ�យ �ិងការួពីា�� (EPSDT)។ ហៅ�វា BHT រួមួួមា� ហៅ�វា �ិង
កមួមវធិំីពីា��, ដូចជា អ�ុវត្យាការួវភិាគឺឥរួយិ៉ាបុ� �ិងកមួមវធិំីអ�ា�គឺមួ� ៍ហៅយ៉ាងតាមួភ័�ាុតាងឥរួយិ៉ាបុ� ខ្សែដ�បុហៅងកើត្យ, ឬហៅធំ័ើឲ្យយដូចហៅដើមួវញិតាមួ
វសិា�ភាពី ជាអត្យិបុរួមិា ខ្សែដ�អាចអ�ុវត្យា��, មួុខងារួថ្ងៃ�បុុគឺគ�មាន ក់ៗ  អាយុហៅ�កាមួ 21 ឆ្នាំន ។ំ

ហៅ�វា BHT បុហៅ�ងៀ�ភាពីជំិនាញ តាមួរួយ�ការួហៅ�បុើ�ូវ ការួ�ហៅងកត្យហៅមួើ�ឥរួយិ៉ាបុ� �ិងការួពី�ងឹងកំឡាងំ, ឬតាមួរួយ�ការួហៅ�កើ�រួ�ឹំក ហៅដើមួីបីុហៅ�ងៀ�
ជិំហា��ិមួយួៗ �ូវឥរួយិ៉ាបុ���បុោង។ ហៅ�វា BHT គឺឺហៅយ៉ាងហៅ�ើភ័�ាុតាង អាចពីឹងខ្សែ�ិក�� �ិងគឺឺមួ�ិខ្សែមួ�ជាការួពីិហៅសាធំ�។៍ ឧទាំហ្វ័រួណ៍្យថ្ងៃ�
ហៅ�វា BHT រួមួួមា� ការួអ�ា�គឺមួ�ឥ៍រួយិ៉ាបុ�, កញ្ជូចបុអ់�ា�គឺមួ�ឥ៍រួយិ៉ាបុ�បុញ្ញាា ចិត្យា, ការួពីា��ឥរួយិ៉ាបុ�ទូី�ំទូីលាយ �ិងអ�ុវត្យាការួវភិាគឺ
ឥរួយិ៉ាបុ�។

ហៅ�វា BHT �ត្យូវខ្សែត្យជាហៅពីទីយសា��ាចា�ំច ់��ហៅចញហៅវជិជបុញ្ញាជ  ហៅ�យហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យ ឬហៅពីទីយចិត្យាសា��ា មា�អាជាា បុ�ណ្យណ , ��យ�់�ពីមួហៅ�យគឺំហៅ�ង, 
�ិង���ា�់កនុងមួហៅធំា�យ ខ្សែដ�ហៅធំ័ើតាមួគឺំហៅ�ងការួពីា�� ខ្សែដ���យ�់�ពីមួ។



4 | អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍ ៍និ៍ងយោ�វា

47

                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

ការស្ថាដ រស្សមតាភា�រោប់��ូង
L.A. Care �ោ បុរ់ួង ហៅ�វាសាា រួ�មួត្យថភាពីហៅបុះដូង ថ្ងៃ�អនកជំិងឺហៅដកហៅពីទីយ �ិងអនកជំិងឺឥត្យហៅដកហៅពីទីយ។

នុិរនុដ�យប់រកិាា ររោ�ទ្យយ (DME)
L.A. Care �ោ បុរ់ួងការួទីិញ ឬការួជិួ��ូវ�ំភារួ� DME, បុរួកិាខ រួ �ិងហៅ�វាហៅ�ែងៗហៅទីៀត្យ ហៅ�យមា�ហៅវជិជបុញ្ញាជ  មួកពីីហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យ, អ�ុការួ�ីគឺូហៅពីទីយ, ហៅពីទីយ
អ�ុហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យ, �ិងហៅពីទីយឯកហៅទី�ហៅវជិជសា��ា។ វត្យថុ DME ខ្សែដ���ហៅចញហៅវជិជបុញ្ញាជ  អាច�ឹង���ោបុរ់ួង ជាហៅពីទីយសា��ាចា�ំច ់ហៅដើមួីរីួកាមួុខងារួ 
�រួរីួ��ំខា�់ៗ  ចំហៅពាះ�កមួមភាពី ថ្ងៃ�ការួរួ�់ហៅ���់ថ្ងៃ�ៃ ឬហៅដើមួីកីារួពារួភាពីពីិការួ រួបូុកាយ�ំខា�់ៗ ។ 

ជាទូីហៅ� L.A. Care មួ�ិ�ោ បុរ់ួង អ័ីៗខាងហៅ�កាមួហៅ�ើយ៖

• បុរួកិាខ រួភាពីកកហ់ៅ�ា , ងាយ��ួ� ឬថ្ងៃ�ៃ�នូរួ, �ទីង�់ទាំយ �ិង�ំភារួ�, ហៅ�ើកខ្សែ�ងខ្សែត្យ �ំ�បុ�់នបុប់ុូមួទឹីកហៅ�ះ ថាន ក�់ក�់យ ដូច��ហៅរួៀបុ�បុ ់ហៅ�កាមួ
ចំណ្យងហៅជិើង “�នបុប់ុូមួទឹីកហៅ�ះ �ិង�ំភារួ�” ហៅ�កាមួចំណ្យងហៅជិើង “ខ្សែ�ទាំមំាា យ��មា�គឺភ័ ៌�ិងទាំរួកហៅទីើបុហៅកើត្យ” កនុង ជំិពូីកហៅ�ះ

• វត្យថុខ្សែដ�មួ�ិ��បុោង �ំ�បុក់ារួរួកា �កមួមភាពីធំមួមតា ថ្ងៃ�ការួរួ�់ហៅ���់ថ្ងៃ�ៃ ដូចជា បុរួកិាខ រួហាត្យ�់�ណ្យ (រួមួួទាំងំឧបុករួណ៍្យ ��បុោងហៅដើមួី�ីា�់
ការួ��ំទីបុខ្សែ�ថមួ �ំ�បុក់ារួកំសា�ា ឬ�កមួមភាពីកីឡា)

• បុរួកិាខ រួអនាមួ�យ ហៅ�ើកខ្សែ�ងខ្សែត្យជាហៅពីទីយសា��ាចា�ំច ់�ំ�បុ�់មាជិិក អាយុហៅ�កាមួ 21 ឆ្នាំន ំ

• មួ�ិខ្សែមួ�វត្យថុហៅពីទីយ ដូចជា ការួងូត្យទឹីកចំហុ្វ័យ ឬជិហៅណ្យាើ រួយ�ា

• ការួខ្សែក�ំរួ�ួ ចំហៅពាះ�ាះ ឬឡា�រួបុ�់អនក

• ឧបុករួណ៍្យ �ំ�បុហ់ៅធំ័ើហៅត្យ�ាឈាមួ ឬសារួធាតុ្យ�រួរីួ�ហៅ�ែងហៅទីៀត្យ (ខ្សែត្យយ៉ាោ ងណ្ដាមួញិ ហៅ�គឺ�ងពីិ�ិត្យយគឺៃុយកូ�កនុងឈាមួ ទឹីកហៅនាមួខ្សែ�ិមួ, បុ�ាះពិីហៅសាធំ 
�ិងឡាមួហៅជាះឈាមួ �ត្យូវ���ោបុរ់ួងហៅ�យ Medi-Cal Rx)

• �បុ�បុ�់ត្យួត្យហៅបុះដូង ឬ�ួត្យ ហៅអ�ិក�ត្យូ�ិក ហៅ�ើកខ្សែ�ងខ្សែត្យ �បុ�បុ�់ត្យួត្យការួឈបុដ់កដហៅងិើមួទាំរួក

• ការួជិួ�ជុិ� ឬការួដូរួ �ូវបុរួកិាខ រួ ហៅ�យហៅ�ពាះការួ�ត្យ ់ហៅចារួ�ួច ឬហៅ�បុើមួ�ិ�តឹ្យមួ�ត្យូវ ហៅ�ើកខ្សែ�ងខ្សែត្យ ហៅ�ហៅពី�ជាហៅពីទីយសា��ាចា�ំច ់�ំ�បុ់
�មាជិិក អាយុហៅ�កាមួ 21 ឆ្នាំន ំ

• វត្យថុហៅ�ែងៗហៅទីៀត្យ ខ្សែដ�ជាទូីហៅ� មួ�ិ��ហៅ�បុើជាបុឋមួ �ំ�បុខ់្សែ�ទាំ�ុំខភាពី 

ខ្សែត្យយ៉ាោ ងណ្ដាមួញិ កនុងករួណី្យខៃះ វត្យថុទាំងំហៅ�ះអាច�ឹង��យ�់�ពីមួ ហៅ�យមា� ការួអ�ុញ្ញាា ត្យមួុ� (ការួយ�់�ពីមួជាមួុ�) ��បុញ្ជូជូ �មួកហៅ�យ
ហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យរួបុ�់អនក។

អាហារបូ់តាមភរោពា�រោវ័ៀនុ និុងខាងរោគ្រូ�រោពា�រោវ័ៀនុ
រួហៅបុៀបុថ្ងៃ�ការួ�ា�់ អាហារួមា�ជិីវជាត្យិទាំងំហៅ�ះ ហៅ�រួបូុកាយ�ត្យូវ��ហៅ�បុើ ហៅ�ហៅពី��កខណ្យ��ុខភាពី �ងំ�អនកពីីការួបុរួហិៅភាគឺអាហារួជាធំមួមតា។ 
��ិត្យ��អាហារួបូុត្យថមួភហៅពាះហៅវៀ� �ិងខាងហៅ��ហៅពាះហៅវៀ� �ត្យូវ���ោបុរ់ួង តាមួរួយ� Medi-Cal Rx ហៅ�ហៅពី�ជាហៅពីទីយសា��ាចា�ំច។់ 

ឧប់ក់រណ៍៍ជី�នុួយ ស្ថាដ ប់់
L.A. Care �ោ បុរ់ួង ឧបុករួណ៍្យជិំ�ួយសាា បុ ់ហៅបុើ�ិ�អនក��ហៅធំ័ើហៅត្យ�ា �ំ�បុក់ារួ�ត្យប់ុងហ់ៅសាត្យវញិ្ញាា ណ្យ ហៅហ្វ័ើយឧបុករួណ៍្យជិំ�ួយសាា បុ ់គឺឺជាហៅពីទីយ     
សា��ាចា�ំច ់�ិងមា�ហៅវជិជបុញ្ញាជ  មួកពីីហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យរួបុ�់អនក។ ការួ�ោ បុរ់ួង គឺឺមា�ក�មួតិ្យចំហៅពាះត្យថ្ងៃមួៃជំិ�ួយទាំបុបុំ�ុត្យ ខ្សែដ�ជិួបុហៅ�ចកាី�ត្យូវការួ  ថ្ងៃ�
�ុខភាពីរួបុ�់អនក។ L.A. Care �ឹង�ោ បុរ់ួង ឧបុករួណ៍្យជិំ�ួយសាា បុម់ួយួ �ុះ�តាខ្សែត្យជាជំិ�ួយ �ំ�បុ�់ត្យហៅចៀកមាខ ងៗ គឺឺ���ត្យូវការួ �ំ�បុឲ់្យយ��
�ទីិ���បុហៅ�ើរួខាៃ ងំកាៃ  ជាងអនកអាច�� ជាមួយួជិំ�ួយមួយួ។ 
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

ឧបុករួណ៍្យជិំ�ួយសាា បុ ់�ំ�បុ�់មាជិិក អាយុហៅ�កាមួ 21 ឆ្នាំន ំ

ចាបុរ់ួដឋត្យ�មួូវឲ្យយហៅកមងៗ ខ្សែដ��ត្យូវការួឧបុករួណ៍្យជិំ�ួយសាា បុ ់ឲ្យយ��បុញ្ជូជូ �ហៅ�កមួមវធិំី ហៅ�វាកុមារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  (California Children’s 
Services, CCS) ហៅដើមួី�ំីហៅរួចហៅបុើ�ិ� ហៅកមងមា��ិទីិិទីទីួ� CCS។ ហៅបុើ�ិ�ហៅកមង មា��ិទីិិទីទីួ� CCS ហៅនាះ CCS �ឹង�ោ បុរ់ួងត្យថ្ងៃមួៃ �ំ�បុឧ់បុករួណ៍្យ
ជិំ�ួយសាា បុ ់ជាហៅពីទីយសា��ាចា�ំច។់ ហៅបុើ�ិ�ហៅកមងពំុី មា��ិទីិិទីទីួ� CCS ហៅទី ហៅយើង�ឹង�ោបុរ់ួង ឧបុករួណ៍្យជិំ�ួយសាា បុ ់ជាហៅពីទីយសា��ាចា�ំច ់
ជាខ្សែ�នកថ្ងៃ�ការួ�ោ បុរ់ួង Medi-Cal។

ឧបុករួណ៍្យជិំ�ួយសាា បុ ់�ំ�បុ�់មាជិិក អាយុ 21 ឆ្នាំន  ំ�ិងចា�់ជាង

ហៅ�ហៅ�កាមួ Medi-Cal ហៅយើង�ោ បុរ់ួងអ័ីៗខាងហៅ�កាមួ �ំ�បុឧ់បុករួណ៍្យជិំ�ួយសាា បុ�់ិមួយួៗ ខ្សែដ��ោបុរ់ួង៖

• ហៅ�គឺ�ងហៅ�ៀត្យ�ត្យហៅចៀក ���ត្យូវការួ �ំ�បុក់ារួសាក

• �មធំមួមតាមួយួកញ្ជូចបុ់

• ជិួបុពិីហៅ��ះ ហៅដើមួីហីៅធំ័ើឲ្យយ��កដថាហៅ�គឺ�ងជំិ�ួយ ដំហៅណ្យើ រួការួ�ត្យឹមួ�ត្យូវ

• ជិួបុពិីហៅ��ះ �ំ�បុក់ារួជូិត្យ�ំអាត្យ �ិងការួសាក ឧបុករួណ៍្យជិំ�ួយសាា បុរ់ួបុ�់អនក

• ជិួ�ជុិ� ឧបុករួណ៍្យជិំ�ួយសាា បុរ់ួបុ�់អនក

ហៅ�ហៅ�កាមួ Medi-Cal ហៅយើង�ោ បុរ់ួង ការួដូរួឧបុករួណ៍្យជិំ�ួយសាា បុ ់ហៅបុើ�ិ�ជា៖

• ការួ�ត្យប់ុងហ់ៅសាត្យវញិ្ញាា ណ្យរួបុ�់អនក គឺឺខាៃ ងំកាៃ ហៅមួោៃះ ខ្សែដ�ឧបុករួណ៍្យជិំ�ួយសាា បុ ់រួបុ�់អនកបុចចុបុី�ន មួ�ិអាចខ្សែកវា��ហៅទី

• ឧបុករួណ៍្យជិំ�ួយសាា បុ ់រួបុ�់អនក���ត្យ,់ ហៅចារួ�ួច, ឬ��ខ្សែបុក �ិងមួ�ិអាចជិួ�ជុិ��� ហៅហ្វ័ើយវា មួ�ិខ្សែមួ�ជាកំហុ្វ័�រួបុ�់អនក។ អនក�ត្យូវខ្សែត្យ
ឲ្យយ�ិខិត្យមួយួមួកហៅយើង ខ្សែដ���បុហ់ៅយើង �ូវរួហៅបុៀបុការួហៅ�ះ��ហៅកើត្យហៅ�ើង។

�ំ�បុម់ួ�ុ�ែហៅពីញវ �យ អាយុ 21 ឆ្នាំន  ំ�ិងចា�់ជាង Medi-Cal មួ�ិបុញ្ជូចូ �៖

• ការួដូរួ�ម ឧបុករួណ៍្យជិំ�ួយសាា បុ់

រោស្សវាសុ្សខភា�តាមផ្គី�
L.A. Care �ោ បុរ់ួងហៅ�វា�ុខភាពីតាមួ�ាះ ខ្សែដ����ា�់ហៅ�កនុង�ាះរួបុ�់អនក ហៅ�ហៅពី���ហៅចញហៅវជិជបុញ្ញាជ  ហៅ�យហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យរួបុ�់អនក �ិង��រួក
ហៅ�ើញ ថាជាហៅពីទីយសា��ាចា�ំច។់

ហៅ�វា�ុខភាពីតាមួ�ាះ គឺឺក�មួតិ្យចំហៅពាះហៅ�វាខ្សែដ� Medi-Cal �ោ បុរ់ួង ដូចជា៖

• គិឺលា�ុបុ�ឋ កមួមខ្សែ�ទាំមំា�ជិំនាញ ក�ៃះហៅពី�

• ជំិ�ួយ�ុខភាពីតាមួ�ាះ ក�ៃះហៅពី�

• ហៅពីទីយ�ងគមួកិចច

• �ំភារួ�ហៅពីទីយ

ស្ស�ភារ�រោ�ទ្យយ ប់រកិាា រ នុិងរោគ្រូគឿងរោគ្រូប់ើគ្រូបាស់្ស
L.A. Care �ោ បុរ់ួង �ំភារួ�ហៅពីទីយ ខ្សែដ���ហៅចញហៅវជិជបុញ្ញាជ ហៅ�យ ហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យ, អ�ុការួ�ីគឺូហៅពីទីយ, ហៅពីទីយអ�ុហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យ រួបុ�់អនក, �ិងហៅពីទីយឯកហៅទី� 
ហៅវជិជសា��ា។ �ំភារួ�ហៅពីទីយ �ត្យូវ���ោបុរ់ួងតាមួរួយ� FFS Medi-Cal Rx �ិងមួ�ិខ្សែមួ� L.A. Care ហៅ�ើយ។
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

ការួ�ោបុរ់ួង Medi-Cal មួ�ិបុញ្ជូចូ �អ័ីៗ ខាងហៅ�កាមួហៅ�ើយ៖

• វត្យថុទូីហៅ�ហៅ�បុើកនុង�ាះ រួមួួមា� បុោុខ្សែ�ាមួ�ិក�មួតិ្យចំហៅពាះ៖

° បុង�់ិិត្យ (�គឺបុខ់្សែបុបុទាំងំអ�់)

° អាកុ��ំ�បុដុ់�

° ហៅ�គឺ�ងខ្សែក�ំអ�មួផ�ែ

° ដុំ�ំ�ី �ិង�ំ�ីមា�ដង

° ហៅមួៅលាបុខៃួ�

° �ក��ជូិត្យ

° ថាន រំួកុខជាត្យិ

• វត្យថុទូីហៅ�ហៅ�បុើកនុង�ាះ រួមួួមា� បុោុខ្សែ�ាមួ�ិក�មួតិ្យចំហៅពាះ៖

° �កមួ�ួ�

° ហៅ�បុង �ិង�ូត្យយ�ុ លាបុខ្សែ�ីក�ៃួត្យ

° ��ិត្យ��ហៅមួៅ�ែ�ំន  talc �ិង talc

° ការួក�អុក�ីុថ្ងៃដ ដូចជា hydrogen peroxide

° Carbamide peroxide �ិង sodium perborate

• សាបុាូកក�់ក�់ម �ហៅវជិជបុញ្ញាជ

• ការួ�ែថំាន ខំ្សែដ�មា� ជាត្យិ�កមួ�ួមា�អា�ីុដ benzoic �ិង salicylic, ខ្សែ�កមួមា�អា�ីុដ salicylic, �កមួ�ួ ឬទឹីក �ិង zinc oxide �មួត្យៗ

• វត្យថុហៅ�ែងៗហៅទីៀត្យ ខ្សែដ�ជាទូីហៅ� មួ�ិ��ហៅ�បុើជាបុឋមួ �ំ�បុខ់្សែ�ទាំ�ុំខភាពី �ិងខ្សែដ�ជាទូីហៅ� ��ហៅ�បុើជាបុឋមួហៅ�យមួ�ុ�ែ ខ្សែដ�ពុីំមា�ហៅ�ចកាី
�ត្យូវការួវា ជាកល់ាក�ំ់�បុ�ុ់ខភាពី។

វ័ធិីី�ាបាល់អាជីីវ័ក់មម
L.A. Care �ោ បុរ់ួង ហៅ�វាវធិំីពីា��អាជិីវកមួម រួមួួទាំងំការួវាយត្យថ្ងៃមួៃ ថ្ងៃ�វធិំីពីា��អាជិីវកមួម, គឺំហៅ�ងការួពីា��, ការួពីា��, ការួបុងិាត្យ ់�ិងហៅ�វា
ការួ�បឹុកា។ ហៅ�វាវធិំីពីា��អាជិីវកមួម គឺឺមា�ក�មួតិ្យចំហៅពាះ ហៅ�វាពីីរួដង មួយួខ្សែខ (ក�មួតិ្យមួ�ិអ�ុវត្យា ចំហៅពាះហៅកមងៗអាយុហៅ�កាមួ 21 ឆ្នាំន ហំៅទី)។       
L.A. Care អាច�ឹងយ�់�ពីមួជាមួុ� (អ�ុញ្ញាា ត្យមួុ�) �ូវហៅ�វាបុខ្សែ�ថមួ ជាហៅពីទីយសា��ាចា�ំច។់

ទ្យគ្រូម/ឧប់ក់រណ៍៍សិ្សប់ីនិុមមតិ
L.A. Care �ោ បុរ់ួងឧបុករួណ៍្យទី�មួ �ិង�ិបុី�ិមួមតិ្យ �ិងហៅ�វាខ្សែដ�ជាហៅពីទីយសា��ាចា�ំច ់�ិង��ហៅចញហៅវជិជបុញ្ញាជ  ហៅ�យហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យរួបុ�់អនក, �ទាំ
ហៅពីទីយ, �គឺូហៅពីទីយហៅធំមញ, ឬអនកពីា���ុខភាពី មួ�ិខ្សែមួ��គឺូហៅពីទីយ។ ហៅ�ះរួមួួមា� ឧបុករួណ៍្យ សាា បុ�់��,ំ ហៅ�ះ�ិបុី�ិមួមតិ្យ/អាវ�ទីនាបុហ់ៅ�ះវះកាត្យ,់       
ថ្ងៃ�ី�ងកត្យក់ារួរួលាក �ិងហៅ�គឺ�ង�ិបុី�ិមួមតិ្យ ហៅដើមួីហីៅធំ័ើឲ្យយមា�ដំហៅណ្យើ រួការួវញិ ឬជិំ�ួ�ខ្សែ�នកអវយវ�, ឬហៅដើមួី�ីទី�ទីងខ់្សែ�នកអវយវ� ខ្សែដ�ហៅខាយ ឬខូច។
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

ស្ស�ភារ��ងល់ាមក់ និុងប់��ងរ់ោ�ម
L.A. Care �ោ បុរ់ួង �ងល់ាមួក, បុំពីងហ់ៅនាមួ, �ងប់ុងិូរួ, �ំភារួ�លាងជិ�មួះ �ិងហៅ�គឺ�ង�ិិត្យ។ ហៅ�ះមួ�ិបុញ្ជូចូ � �ំភារួ��ំ�បុភ់ាពីកកហ់ៅ�ា , ងាយ��ួ� 
ឬថ្ងៃ�ៃ�នូរួ ឬ�ទីង�់ទាំយហៅ�ើយ។

វ័ធិីី�ាបាល់របូ់កាយ
L.A. Care �ោ បុរ់ួងហៅ�វា វធិំីពីា��រួបូុកាយ ជាហៅពីទីយសា��ាចា�ំច ់រួមួួទាំងំ ការួវាយត្យថ្ងៃមួៃ វធិំីពីា��រួបូុកាយ, គឺំហៅ�ងការួពីា��, ការួពីា��, 
ការួបុងិាត្យ,់ ហៅ�វាការួ�បុឹកា �ិងការួលាបុថាន ហំៅ�ចំកខ្សែ�ៃងឈ។ឺ

ការស្ថាដ រស្សមតាភា�សួ្សត
L.A. Care �ោ បុរ់ួង ការួសាា រួ�មួត្យថភាពី�ួត្យ ខ្សែដ�គឺឺជាហៅពីទីយសា��ាចា�ំច ់�ិង��ហៅចញហៅវជិជបុញ្ញាជ  ហៅ�យហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យមាន ក។់

រោស្សវាសៃនុមនុីីរគិលានុុប់�ា ក់មមមានុជី��ញ
L.A. Care �ោ បុរ់ួងហៅ�វា ថ្ងៃ�មួ�ាីរួគឺិលា�ុបុ�ឋ កមួមមា�ជំិនាញ ជាហៅពីទីយសា��ាចា�ំច ់ដ�់ហៅ� 90 ថ្ងៃ�ៃ តាងំពីីកា�បុរួហិៅចេទី ថ្ងៃ�ការួអ�ុញ្ញាា ត្យចូ�មួក 
�ំ�បុក់ារួអ�ុញ្ញាា ត្យ ចូ�មួក�ិមួយួៗ។ ហៅ�វាទាំងំហៅ�ះរួមួួមា� បុ�ាបុ�់ិងអាហារួ ហៅ�កនុងមួ�ាីរួមួយួមា�អាជាា បុ�ណ្យណ  ហៅ�យមា�ជិំនាញ ខាងការួខ្សែ�ទាំំ
ជិំងឺ 24 ហៅមាោ ង មួយួថ្ងៃ�ៃៗ។

វ័ធិីី�ាបាល់ស្ស��ី
L.A. Care �ោ បុរ់ួង វធិំីពីា���ំដី ខ្សែដ�គឺឺជាហៅពីទីយសា��ាចា�ំច។់ ហៅ�វាវ ិវធិំីពីា���ំដី គឺឺមា�ក�មួតិ្យចំហៅពាះ ហៅ�វាពីីរួដង មួយួខ្សែខ (ក�មួតិ្យ     
មួ�ិអ�ុវត្យាចំហៅពាះហៅកមងៗអាយុហៅ�កាមួ 21 ឆ្នាំន ហំៅទី)។ L.A. Care អាច�ឹងយ�់�ពីមួជាមួុ� (អ�ុញ្ញាា ត្យមួុ�) �ូវហៅ�វាបុខ្សែ�ថមួ ជាហៅពីទីយសា��ាចា�ំច។់

ផ្សេ�វាការបើ�រផ្សេភ៌�
L.A. Care �ោ បុរ់ួង ហៅ�វាការួបុាូរួហៅភ័ទី (ហៅ�វាបុញ្ញាជ កភ់័�ិហៅភ័ទី) ជាអត្យថ�បុហៅយ៉ាជិ�ម៍ួយួ ហៅ�ហៅពី�វាជាហៅពីទីយសា��ាចា�ំច ់ឬហៅ�ហៅពី�ហៅ�វាទាំងំហៅ�ះ 
��បុជាមួយួ�កខណ្យ� �ំ�បុក់ារួវះកាត្យខ់្សែក�កខណ្យ�ឲ្យយមា�ភាពីធំមួមតាវញិ។

ផ្សេវជិជសាស្រ្ដី�ើសាក 
L.A. Care �ោ បុរ់ួង ត្យថ្ងៃមួៃខ្សែ�ទាំអំនកជំិងឺ�បុ�កតី្យ �ំ�បុអ់នកជំិងឺខ្សែដ���ទីទីួ� ឲ្យយចូ�ហៅ�កនុងដំណ្ដាកក់ា�ទីី I, ដំណ្ដាកក់ា�ទីី II, ដំណ្ដាកក់ា�
ទីី III ឬ ដំណ្ដាកក់ា�ទីី IV ថ្ងៃ�ហៅវជិជសា��ាសាក ហៅបុើ�ិ�វាទាំកទ់ីង�ឹងវធិំីការួពារួ, ការួរួកហៅ�ើញ ឬការួពីា�� ថ្ងៃ�ជិំងឺមួហារួកី ឬ�កខណ្យ�
ហៅ�ែងហៅទីៀត្យ ខ្សែដ�យ៉ាយីអាយុជិីវតិ្យ �ិងហៅបុើ�ិ�ការួ�ិកា �ត្យូវ��ហៅធំ័ើហៅ�យ នាយក�ឋ �ហៅភាជិ�ភ័ណ្យា  �ិងឱ��ូបុករួណ៍្យ (Food and Drug 
Administration, FDA), មួជិឈមួណ្យា ��ំ�បុទ់ីបុស់ាក ត្យ ់�ិងការួពារួជិំងឺ (CDC) ឬ មួជិឈមួណ្យា ��ំ�បុហ់ៅ�វា Medicare �ិង Medicaid  
(Centers for Medicare and Medicaid Services, CMS)។ ការួ�ិកា �ត្យូវខ្សែត្យ��ទីទីួ�សាគ �់ហៅ�យ វជិាជ សាថ �ជាតិ្យខាង�ុខភាពី, 
FDA, �ក�ួងការួពារួជាត្យិ ឬនាយក�ឋ �អតី្យត្យ�យុទីិជិ�។ Medi-Cal Rx ជាកមួមវធិំី Medi-Cal FFS �ោ បុរ់ួង ឱ��មា�ហៅវជិជបុញ្ញាជ ភាគឺហៅ�ចើ� 
�ំ�បុអ់នកជំិងឺឥត្យហៅដកហៅពីទីយ។ អា�ខ្សែ�នក “ឱ��មា�ហៅវជិជបុញ្ញាជ អនកជំិងឺឥត្យហៅដកហៅពីទីយ” បុ�ាិចហៅទីៀត្យកនុងជំិពូីកហៅ�ះ �ំ�បុព់ី�ត្យម៌ា�ខ្សែ�មួហៅទីៀត្យ។

ផ្សេ�វានៃនិមនិីីរពិីផ្សេសា�និ ៍និិងរ�េីវ�ិយពុីាបាល
L.A. Care �ោ បុរ់ួង ហៅ�វាថ្ងៃ�មួ�ាីរួពីិហៅសាធំ� ៍�ិងអិកែហៅរួ �ំ�បុអ់នកជំិងឺឥត្យហៅដកហៅពីទីយ �ិងអនកជំិងឺហៅដកហៅពីទីយ ហៅ�ហៅពី�ជាហៅពីទីយសា��ាចា�ំច។់              
ទីំរួងក់ារួ�ត្យរួបូុហៅជិឿ�ហៅ�ឿ�ហៅ�ែងៗហៅទីៀត្យ ដូចជា �ៃុះ�ត្យ CT, MRI �ិង�ៃុះ�ត្យ PET គឺឺ���ោបុរ់ួង ហៅយ៉ាងហៅ�ើហៅពីទីយសា��ាចា�ំច។់



4 | អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍ ៍និ៍ងយោ�វា

51

                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

ផ្សេ�វាការពារ និិង�ុខុមាលភាពី និិងការចាតប់្រែចងជំិងឺ�ុនំៃរ ា
គឺំហៅ�ង�ោបុរ់ួង៖

• គឺណ្យ�កមាម ធិំការួទីី�បុឹកា �ំ�បុក់ារួអ�ុវត្យា�ច៍ាកថ់ាន កំារួពារួហៅ�គឺ �ូវថាន បំុងាក រួហៅ�គឺ��ឲ្យយអ�ុសា��៍

• ហៅ�វាហៅរួៀបុចំគឺំហៅ�ង�គឺួសារួ

• អ�ុសា��រ៍ួបុ�់ វជិាជ សាថ �ថ្ងៃ�ហៅពីទីយកុមារួអាហៅមួរួកិាងំ អនាគឺត្យភ័ៃស័ឺាង

• ហៅ�វាការួពារួ�ំ�បុ�់�ាី ខ្សែដ���ឲ្យយអ�ុសា��ហ៍ៅ�យ មួហាវទិីា��យអាហៅមួរួកិ ថ្ងៃ��គឺូហៅពីទីយបុហៅងកើត្យកូ� �ិង�គឺូហៅពីទីយហៅ�គឺ��ាី

• ជិួយឲ្យយឈបុជ់ិក�់រួ ីកហ៏ៅ�ថា ហៅ�វាការួឈបុជ់ិក�់រួខី្សែដរួ

• ហៅ�វាការួពារួខ្សែដ� កំឡាងំការួងារួ�ហ្វ័រួដឋ ខាងហៅ�វាការួពារួ A �ិង B ��ឲ្យយអ�ុសា��៍

ហៅ�វាហៅរួៀបុចំគឺំហៅ�ង�គឺួសារួ �ត្យូវ���ា�់ឲ្យយ�មាជិិក មា�អាយុអាចមា�ថ្ងៃ�ាហៅពាះ�� ហៅដើមួីជីិួយហៅគឺ�ំហៅរួច �ូវចំ�ួ�កូ� �ិងចហៅនាៃ ះ ហៅពី� មា�កូ�។ 
ហៅ�វាទាំងំហៅ�ះ  មា� រួហៅបុៀបុបុងាក រួមា�កូ�ទាំងំអ�់ ខ្សែដ���ទីទីួ�សាគ �់ហៅ�យ FDA។ PCP រួបុ�់ L.A. Care �ិង�គឺូហៅពីទីយឯកហៅទី�ខាង
បុហៅងកើត្យកូ�/ហៅ�គឺ��ាី គឺឺមា��ំ�បុហ់ៅ�វាហៅរួៀបុចំគឺំហៅ�ង�គឺួសារួ។

�ំ�បុហ់ៅ�វាហៅរួៀបុចំគឺំហៅ�ង�គឺួសារួ អនកកអ៏ាច�ឹងហៅ�ជិើ�យកហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យ Medi-Cal មាន ក ់ឬហៅវជិជមួ�ាីរួមួយួ ខ្សែដ�មួ�ិពាកព់ី��ិ�ឹង L.A. Care ខ្សែដរួ 
ហៅ�យមួ�ិ�ចទ់ីទីួ� ការួយ�់�ពីមួជាមួុ� (ការួអ�ុញ្ញាា ត្យមួុ�) ពីី L.A. Care ហៅ�ើយ។ ហៅ�វាមួកពីីអនក�ិ�់ហៅ�វា ហៅ�ហៅ��បុណិ្ដាញ មួ�ិទាំកទ់ីង
ចំហៅពាះ ការួហៅរួៀបុចំគឺំហៅ�ង�គឺួសារួ អាច�ឹងមួ�ិ���ោបុរ់ួងហៅទី។ ហៅដើមួីខី្សែ�័ងយ�់ខ្សែ�មួហៅទីៀត្យ ហៅ� ផ្សេ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909  
(TTY 711)។

អា�ជិំពូីក 5៖ ខ្សែ�ទាំ�ុំខុមា�ភាពីហៅកមង �ិងយុវវ �យ �ំ�បុព់ី�ត្យម៌ា� ខ្សែ�ទាំកំារួពារួ �ំ�បុយុ់វវ �យអាយុ 20 ឆ្នាំន  ំ�ិងហៅកមងជាង។

កមេវ�ិីការពារជិំងឺ�ឹកផ្សេនាំមប្រែ�ែម
កមួមវធិំីការួពារួជិំងឺទីឹកហៅនាមួខ្សែ�ិមួ (Diabetes Prevention Program, DPP) គឺឺជាកមួមវធិំីមួយួ ហៅយ៉ាងតាមួភ័�ាុតាងផ្ទាៃ �់បុាូរួជិីវភាពី។ វា�ត្យូវ��
ហៅរួៀបុចំហៅ�ើង ហៅដើមួីកីារួពារួ ឬពី�ារួហៅពី� ការួហៅកើត្យជំិងឺទីឹកហៅនាមួខ្សែ�ិមួ�បុហៅភ័ទី 2 កនុងចំហៅណ្ដាមួបុុគឺគ� ខ្សែដ���វ�ិិចេ�យហៅ�គឺ មួុ�ហៅកើត្យជំិងឺទីឹកហៅនាមួខ្សែ�ិមួ។ 
កមួមវធិំីមា�រួយ�ហៅពី�មួយួឆ្នាំន ។ំ វាអាច មា��ំ�បុរ់ួយ�ហៅពី�ឆ្នាំន ទំីីពីីរួ �ំ�បុ�់មាជិិកខ្សែដ�មា��ិទីិិទីទីួ�។ កមួមវធិំី��យ�់�ពីមួ ការួ��ំទីជីិវភាពី 
�ិងបុហៅចចកហៅទី� រួមួួមា� បុោុខ្សែ�ាមួ�ិក�មួតិ្យចំហៅពាះការួ៖ 

• �ា�់ការួបុងិាត្យគូ់ឺក�

• បុហៅ�ងៀ�ការួ�ត្យួត្យហៅមួើ�ខៃួ�ឯង �ិងការួហៅ�ះ�សាយបុញិ្ញា 

• �ា�់ការួហៅ�ើកទឹីកចិត្យា �ិងមួតិ្យត្យបុ

• �ា�់�ំភារួ�ពី�ត្យម៌ា� ហៅដើមួី�ី�ំទីហៅ��ហៅ�

• តាមួ��ទីំង��់បុ�កតី្យ ហៅដើមួីជីិួយឲ្យយ�ំហៅរួចហៅ��ហៅ� 

�មាជិិក�ត្យូវខ្សែត្យ ��បុតាមួការួត្យ�មួូវ�ិទីិិទីទីួ�កមួមវធិំី ហៅដើមួីចូី�រួមួួកនុង DPP ��។ ហៅ� L.A. Care ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711) 
ហៅដើមួីខី្សែ�័ងយ�់ខ្សែ�មួហៅទីៀត្យ អំពីីកមួមវធិំី �ិង�ិទីិិទីទីួ�។
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

ផ្សេ�វាវះកាតប់្រែកឲ្យយមានិភាពី�មេតាំវញិ
L.A. Care �ោ បុរ់ួង ការួវះកាត្យហ់ៅដើមួីខី្សែកត្យ�មួូវ ឬជិួ�ជុិ�រួចនា�រួរីួ�មួ�ិធំមួមតា ហៅដើមួីហីៅធំ័ើឲ្យយ�បុហៅ�ើរួ ឬបុហៅងកើត្យជារួបូុ�ងធំមួមតា ហៅ�តាមួវសិា�ភាពីបុំ�ុត្យ។ 
រួចនា�រួរីួ�មួ�ិធំមួមតា គឺឺជាអ័ីៗខ្សែដ���បុណ្ដាា � ហៅ�យសារួ វកិ�ពីីកំហៅណ្យើ ត្យ, វឌ្ឍឍ�កមួមមួ�ិធំមួមតា, ការួ���ំ�ចិត្យា, ដំហៅ�, សាចដុ់ះ, ជំិងឺ, ឬការួ
ខ្សែក�កខណ្យ�ហៅ�ះ ឲ្យយមា�ភាពីធំមួមតាវញិ បុនាា បុពី់ីការួវះកាត្យហ់ៅ�ះ។ ការួក�មួតិ្យ �ិងការួហៅ�ើកខ្សែ�ងខៃះ អាច�ឹងអ�ុវត្យា។ 

ផ្សេ�វា�តួតពិីនិិតយវបិតើិផ្សេ�បើផ្សេ�គឿងផ្សេញៀនិ
គឺំហៅ�ង�ោបុរ់ួង៖

• ការួ�ត្យួត្យពិី�ិត្យយ ការួហៅ�បុើហៅ�គឺ�ង��វងឹមួ�ិ�តឹ្យមួ�ត្យូវ �ិងការួ�ត្យួត្យពិី�ិត្យយថាន ហំៅញៀ�ខុ�ចាបុ់

ហៅមួើ� “ហៅ�វាពីា��វបិុត្យាិហៅ�បុើហៅ�គឺ�ងហៅញៀ�” បុ�ាិចហៅទីៀត្យកនុងជំិពូីកហៅ�ះ �ំ�បុក់ារួ�ោ បុរ់ួង ការួពីា�� តាមួរួយ�ហៅខា�ធីំ។

អ្នតថ�បផ្សេ�ជិនិច៍កេុវញិ្ហាា �
គឺំហៅ�ង�ោបុរ់ួង៖

• ពិី�ិត្យយខ្សែភ័នក�បុ�កតី្យ ហៅរួៀង��់ 24 ខ្សែខ; ពិី�ិត្យយខ្សែភ័នកបុខ្សែ�ថមួ ឬញឹកញ៉ាបុខ់្សែ�មួហៅទីៀត្យ �ត្យូវ���ោបុរ់ួង ហៅបុើ�ិ�ជាហៅពីទីយសា��ាចា�ំច ់�ំ�បុ�់មាជិិក 
ដូចជា អនកមា�ជំិងឺទីឹកហៅនាមួខ្សែ�ិមួ។

• ខ្សែវ ោ�តា (ដង �ិងកញ្ជូចក)់ មួាងហៅរួៀង��់ 24 ខ្សែខ; ហៅ�ហៅពី�អនកមា�ហៅវជិជបុញ្ញាជ  ហៅ�បុើការួ��។ 

• ការួដូរួខ្សែវ ោ�តា កនុងហៅពី� 24 ខ្សែខ ហៅបុើ�ិ�អនកមា�ផ្ទាៃ �់បុាូរួហៅវជិជបុញ្ញាជ  ឬខ្សែវ ោ�តារួបុ�់អនក���ត្យ,់ ហៅចារួ�ួច, ឬ��ខ្សែបុក (�ិងមួ�ិអាចជិួ�ជុិ�
��) ហៅហ្វ័ើយវា មួ�ិខ្សែមួ�ជាកំហុ្វ័�រួបុ�់អនក។ អនក�ត្យូវខ្សែត្យឲ្យយ�ិខិត្យមួយួមួកហៅយើង ខ្សែដ���បុហ់ៅយើង �ូវរួហៅបុៀបុខ្សែវ ោ�តារួបុ�់អនក���ត្យ,់ ហៅចារួ�ួច, 
ឬ��ខ្សែបុក។

• ឧបុករួណ៍្យចកខុវញិ្ញាា ណ្យទាំបុ �ំ�បុអ់នកអ�ច់កខុវញិ្ញាា ណ្យ ខ្សែដ�ខ្សែកត្យ�មួូវមួ�ិ�� ហៅ�យខ្សែវ ោ�តាធំមួមតា, ខ្សែកវខ្សែភ័នកជិ�រួ, ថាន ហំៅពីទីយ, ឬការួវះកាត្យ ់ខ្សែដ�
បុងិាកជ់ាមួយួ�មួត្យថភាពីរួបុ�់មួ�ុ�ែ ហៅដើមួីហីៅធំ័ើ�កមួមភាពី��់ថ្ងៃ�ៃ (ដូចជា ហៅ�គឺឱ��យចកខុវ�ិ�យ ទាំកទ់ីង�ឹងអាយុ)។

• ខ្សែកវខ្សែភ័នកជិ�រួជាហៅពីទីយសា��ិចា�ំច ់
ការួហៅធំ័ើហៅត្យ�ាខ្សែកវខ្សែភ័នកជិ�រួ �ិងខ្សែកវខ្សែភ័នកជិ�រួ អាច�ឹង���ោបុរ់ួង ហៅបុើ�ិ�ការួហៅ�បុើ�ូវខ្សែវ ោ�តា មួ�ិអាចហៅធំ័ើ�� ហៅ�យហៅ�ពាះជិំងឺខ្សែភ័នក ឬ�កខណ្យ� (ដូចជា 
�ម ��ត្យហៅចៀកមាខ ង)។ �កខណ្យ��ុខភាពី ខ្សែដ�អាចទីទួី�ខ្សែកវខ្សែភ័នកជិ�រួពិីហៅ�� រួមួួមា� បុោុខ្សែ�ាមួ�ិក�មួតិ្យចំហៅពាះ អាការួ�ម ��បុ��ីខ្សែភ័នកមាខ ង, ជំិងឺ
វនិា�ខ្សែកវខ្សែភ័នកមាខ ង, �ិងជំិងឺហៅ�ាើងកញ្ជូចកខ់្សែភ័នក។

អ្នតថ�បផ្សេ�ជិនិ�៍និជំិនិិះ  �ំ�បស់ាថ និការ�៍ប្រែដឹលមនិិប្រែមនិជាអា�និន 
អនកមា��ិទីិិទីទីួ� យ៉ា�ជំិ�ិះហៅពីទីយ ហៅបុើ�ិ�អនកមា�ហៅ�ចកាី�ត្យូវការួថ្ងៃ��ុខភាពី ខ្សែដ�មួ�ិអ�ុញ្ញាា ត្យឲ្យយអនកហៅ�បុើ ឡា�ធំមួមតា,, ឡា�បឹុ� ឬឡា�
តាក�ីុ់ ហៅដើមួីហីៅ�ការួណ្ដាត្យជ់ិួបុរួបុ�់អនក។ យ៉ា�ជំិ�ិះហៅពីទីយ អាច���ា�់ឲ្យយ �ំ�បុហ់ៅ�វាខ្សែដ��ោបុរ់ួង ដូចជា ការួណ្ដាត្យជ់ិួបុហៅពីទីយ, អ�ាហៅពីទីយ, 
�ុខភាពី�ៃូវចិត្យា, ការួហៅ�បុើសារួធាតុ្យហៅញៀ�, �ិងឱ��សាថ �។ ហៅបុើ�ិ�អនក�ត្យូវការួយ៉ា�ជំិ�ិះ ហៅពីទីយ អនកអាចហៅ�នើ�ំុការួហៅ�ះ ហៅ�យ�ិយ៉ាយហៅ�កា� ់
ហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យរួបុ�់អនក។ ហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យរួបុ�់អនក �ឹង�ំហៅរួចពីី�បុហៅភ័ទី�តឹ្យមួ�ត្យូវ ថ្ងៃ�យ៉ា�ជំិ�ិះឲ្យយ��បុតាមួហៅ�ចកាី�ត្យូវការួ រួបុ�់អនក។ ហៅបុើ�ិ�ហៅគឺរួកហៅ�ើញ 
ថាអនក�ត្យូវការួយ៉ា�ជិំ�ិះ ហៅពីទីយ ហៅគឺ�ឹងហៅចញហៅវជិជបុញ្ញាជ វា ហៅ�យបុំហៅពីញទីំរួងប់ុំហៅពីញ �ិងបុញ្ជូជូ �វាហៅ� L.A. Care។ កា�ណ្ដា�ត្យូវ��យ�់�ពីមួ 
ការួយ�់�ពីមួអាចហៅ�បុើការួ��មួយួឆ្នាំន  ំអា���យហៅ�ើហៅ�ចកាី�ត្យូវការួ ថ្ងៃ��ុខភាពីរួបុ�់អនក។ ហៅ�ើ�ពីីហៅ�ះហៅទីៀត្យ វាឥត្យមា�ក�មួតិ្យ ចំ�ួ�ជិិះបុោុនាម � ខ្សែដ�
អនកអាចទីទីួ�ហៅ�ើយ។ ហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យរួបុ�់អនក �ឹង�ត្យូវ�ាងហ់ៅមួើ�សា�មី �ូវហៅ�ចកាី�ត្យូវការួ ថ្ងៃ��ុខភាពីរួបុ�់អនក �ំ�បុយ់៉ា�ជំិ�ិះ ហៅពីទីយ �ិងយ�់�ពីមួ
សា�មី ហៅរួៀង��់ 12 ខ្សែខ។
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

យ៉ា�ជំិ�ិះ ហៅពីទីយ គឺឺជាឡា�ហៅពីទីយ, ឡា�វាោ�មា��បុ�បុខ់្សែ�ង, ឡា�វាោ�ដឹករួហៅទីះរួញុ ឬអាកា�យ៉ា�យ�ា។ L.A. Care អ�ុញ្ញាា ត្យ យ៉ា�ជំិ�ិះហៅពីទីយ 
មា�ត្យថ្ងៃមួៃទាំបុបុំ�ុត្យ �ំ�បុហ់ៅ�ចកាី�ត្យូវការួ ថ្ងៃ��ុខភាពីរួបុ�់អនក ហៅ�ហៅពី�អនក�ត្យូវជិិះ ហៅ�ការួណ្ដាត្យជ់ិួបុរួបុ�់អនក។ ហៅនាះមា���យថា ជាឧទាំហ្វ័រួណ៍្យ 
ហៅបុើ�ិ�អនកមា�រួបូុកាយ ឬ�ុខភាពី ខ្សែដ�អាចដឹកជិញ្ជូជូ � ហៅ�យឡា�វាោ�ដឹករួហៅទីះរួញុ�� L.A. Care �ឹងមួ�ិបុងថ់្ងៃ�ៃឡា�ហៅពីទីយហៅទី។ អនកមា�
�ិទីិិ ចំហៅពាះអាកា�យ៉ា�យ�ា ដ�បុខ្សែត្យហៅបុើ�ិ��កខណ្យ� �ុខភាពីរួបុ�់អនក មួ�ិអាចហៅធំ័ើដំហៅណ្យើ រួ�� ហៅ�យទីំរួងណ់្ដាមួយួ ថ្ងៃ�យ៉ា�ជំិ�ិះ�ៃូវហៅ�ក។ 

យ៉ា�ជំិ�ិះ ហៅពីទីយ �ត្យូវខ្សែត្យ��ហៅ�បុើហៅ�ហៅពី�៖ 

• វាជាហៅ�ចកាី�ត្យូវការួ ថ្ងៃ�រួបូុកាយ ឬ�ុខភាពី ដូច���ំហៅរួច ហៅ�យមា�ការួអ�ុញ្ញាា ត្យលាយ��កខណ៍្យអកែរួ ពីីហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យ ឬអនក�ា�់ហៅ�វា
ហៅ�ែងហៅទីៀត្យ ពីីហៅ�ពាះខ្សែត្យរួបូុកាយ ឬ�ុខភាពីរួបុ�់អនក មួ�ិអាចហៅ�បុើ ឡា�បឹុ�, ឡា�តាក�ីុ់, ឡា�ធំមួមតា, ឬឡា�វាោ� ហៅ�ការួណ្ដាត្យជ់ិួបុរួបុ�់
អនក។

• អនក�ត្យូវការួជំិ�ួយ ពីីអនកហៅបុើកបុរួ ហៅដើមួីហីៅ��ិងមួក ពីី�ំហៅ��ឋ �, ឬរួ�យ�ារួបុ�់អនក ឬកខ្សែ�ៃងការួពីា�� ហៅ�យហៅ�ពាះខ្សែត្យពីកិារួរួបូុកាយ                    
ឬ�ៃូវចិត្យា។ 

ហៅដើមួីហីៅ�នើ�ំុ យ៉ា�ជំិ�ិះ ហៅពីទីយ ខ្សែដ�ហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យរួបុ�់អនក ��ហៅចញហៅវជិជបុញ្ញាជ  �ំ�បុក់ារួណ្ដាត្យជ់ិួបុមួ�ិបុនាា � ់(�បុ�កតី្យ) �ូមួហៅ� L.A. Care ហៅ�ខ 
1-888-839-9909 (TTY 711) យ៉ាោ ងហៅហាច 2 ថ្ងៃ�ៃហៅធំ័ើការួ (ថ្ងៃ�ៃច��ា-ថ្ងៃ�ៃ�ុ�ក) មួុ�ហៅពី�ការួណ្ដាត្យជ់ិួបុរួបុ�់អនក។ �ំ�បុក់ារួណ្ដាត្យជ់ិួបុជាបុនាា � ់
�ូមួហៅ�មួកយ៉ាោ ងឆ្នាំបុរ់ួហ្វ័��បុំ�ុត្យ។ �ូមួមា�ហៅ�ខបុ�ណ្យណ  ID �មាជិិក រួបុ�់អនកជាហៅ��ច ហៅ�ហៅពី�អនកហៅ�មួក។ 

ក�មតិនៃនិ�និជំិនិិះ ផ្សេពី�យ៖ L.A. Care �ា�់យ៉ា�ជំិ�ិះ ហៅពីទីយ មា�ត្យថ្ងៃមួៃទាំបុបុំ�ុត្យ ខ្សែដ�ជិួបុហៅ�ចកាី�ត្យូវការួ ថ្ងៃ��ុខភាពីរួបុ�់អនក ហៅ�ជិួបុអនក�ា�់
ហៅ�វាជិិត្យបុំ�ុត្យ ពីី�ាះរួបុ�់អនក ហៅ�កខ្សែ�ៃងការួណ្ដាត្យជ់ិួបុ។ យ៉ា�ជំិ�ិះ ហៅពីទីយ �ឹងមួ�ិ���ា�់ឲ្យយហៅទី ហៅបុើ�ិ�ហៅ�វា គឺឺមួ�ិ���ោបុរ់ួងហៅ�យ Medi-Cal។ 
ហៅបុើ�ិ��បុហៅភ័ទីថ្ងៃ�ការួណ្ដាត្យជ់ិួបុ ���ោបុរ់ួងហៅ�យ Medi-Cal បុោុខ្សែ�ាមួ�ិខ្សែមួ�តាមួរួយ�គឺំហៅ�ង�ុខភាពីហៅទី L.A. Care �ឹងជិួយអនកហៅ��ងហៅពី� �ំ�បុ់
យ៉ា�ជំិ�ិះរួបុ�់អនក។ បុញ្ជូជ ីថ្ងៃ�ហៅ�វាខ្សែដ��ោបុរ់ួង គឺឺមា�ហៅ�កនុង ហៅ�ៀវហៅ�ខ្សែណ្យនា ំ�មាជិិកហៅ�ះ។ យ៉ា�ជំិ�ិះ គឺឺមួ�ិ�ោ បុរ់ួងហៅ�ហៅ��បុណ្ដាា ញ ឬត្យំបុ�់
ហៅ�វាហៅ�ើយ �ុះ�តាខ្សែត្យ��អ�ុញ្ញាា ត្យជាមួុ� ហៅ�យ L.A. Care។ �ំ�បុព់ី�ត្យម៌ា�ខ្សែ�មួហៅទីៀត្យ ឬហៅ�នើ�ំុយ៉ា�ជំិ�ិះហៅពីទីយ �ូមួហៅ� L.A. Care ហៅ�ខ 
1-888-839-9909 (TTY 711)។ 

តនៃមាចំផ្សេពាះ�មាជិិក៖ ពំុីមា�ត្យថ្ងៃមួៃហៅទី ហៅ�ហៅពី�យ៉ា�ជំិ�ិះ �ត្យូវ��ហៅរួៀបុចំហៅ�យ L.A. Care។

ររោប់ៀប់ទ្យទ្យួល់ យានុជី�នុិ�មនិុថែមនុរោ�ទ្យយ 
អត្យថ�បុហៅយ៉ាជិ� ៍រួបុ�់អនក រួមួួមា�ការួជិិះ ហៅ�ការួណ្ដាត្យជ់ិួបុរួបុ�់អនក ហៅ�ហៅពី�ការួណ្ដាត្យជ់ិួបុ គឺឺ�ំ�បុហ់ៅ�វា ខ្សែដ� Medi-Cal �ោ បុរ់ួង។ អនកអាច
ទីទីួ�ជំិ�ិះ ឥត្យអ�់ថ្ងៃ�ៃដ�់អនក ហៅ�ហៅពី�អនក៖ 

• ហៅធំ័ើដំហៅណ្យើ រួហៅ� �ិងមួក ពីីការួណ្ដាត្យជ់ិួបុ �ំ�បុហ់ៅ�វា Medi-Cal ��អ�ុញ្ញាា ត្យហៅ�យ អនក�ា�់ហៅ�វារួបុ�់អនក; ឬ 

• ហៅ�យកឱ��ហៅវជិជបុញ្ញាជ  �ិង�ំភារួ�ហៅពីទីយ។

L.A. Care អ�ុញ្ញាា ត្យឲ្យយអនក ហៅ�បុើឡា�ធំមួមតា, ឡា�តាក�ីុ់, ឡា�បឹុ� ឬរួហៅបុៀបុសាធារួណ្យ�/ឯកជិ� ហៅ�ែងហៅទីៀត្យ ហៅដើមួីហីៅ�ការួណ្ដាត្យជ់ិួបុហៅពីទីយរួបុ�់
អនក �ំ�បុហ់ៅ�វាខ្សែដ� Medi-Cal �ោ បុរ់ួង។ L.A. Care �ឹង�ោ បុរ់ួង �បុហៅភ័ទីថ្ងៃ�យ៉ា�ជំិ�ិះមួ�ិខ្សែមួ�ហៅពីទីយ មា�ត្យថ្ងៃមួៃទាំបុបុំ�ុត្យ ខ្សែដ�ជិួបុហៅ�ចកាី�ត្យូវការួ
រួបុ�់អនក។ ជិួ�កា� L.A. Care អាចហៅចញ�ង��កអ់នក �ំ�បុជ់ិំ�ិះជារួ�យ�ាឯកជិ� ខ្សែដ�អនកហៅរួៀបុចំ។ ការួហៅ�ះ�ត្យូវខ្សែត្យ��យ�់�ពីមួហៅ�យ               
L.A. Care មួុ��ឹងអនកទីទីួ�ជំិ�ិះ ហៅហ្វ័ើយអនក�ត្យូវខ្សែត្យ��បុហ់ៅយើង�ូវមួូ�ហៅហ្វ័តុ្យ ខ្សែដ�អនកមួ�ិអាចទីទីួ� រួហៅបុៀបុជំិ�ិះហៅ�ែងហៅទីៀត្យ ដូចជា ឡា�បុឹ�។ 
អនកអាច��បុហ់ៅយើង ហៅ�យហៅ�មួកហៅយើង។ អនកមួ�ិអាចហៅបុើកឡា�ខៃួ�ឯង �ិង�ត្យូវ��ហៅចញ�ងហៅ�ើយ។
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

�ំណ្យងថ្ងៃ�ៃចំងាយដំហៅណ្យើ រួ ត្យ�មួូវការួអ័ីៗទាំងំអ�់ ខាងហៅ�កាមួ៖

• �ិខិត្យហៅបុើកបុរួ រួបុ�់អនកហៅបុើកបុរួ

• ការួចុះបុញ្ជូជ ីរួ�យ�ា រួបុ�់អនកហៅបុើកបុរួ

• ភ័�ាុតាងថ្ងៃ�ការួធានា�ោបុរ់ួងឡា� �ំ�បុអ់នកហៅបុើកបុរួ

ហៅដើមួីហីៅ�នើ�ំុ ហៅ�វាជិំ�ិះ ខ្សែដ���អ�ុញ្ញាា ត្យ ហៅ� L.A. Care ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711) យ៉ាោ ងហៅហាច 2 ថ្ងៃ�ៃហៅធំ័ើការួ (ថ្ងៃ�ៃច��ា-ថ្ងៃ�ៃ 
�ុ�ក) មួុ�ហៅពី�ការួណ្ដាត្យជ់ិួបុរួបុ�់អនក ឬហៅ�មួកឆ្នាំបុរ់ួហ្វ័��បុំ�ុត្យ តាមួអនកអាចហៅធំ័ើ�� ហៅ�ហៅពី�អនកមា� ការួណ្ដាត្យជ់ិួបុជាបុនាា �។់ �ូមួមា�
ហៅ�ខបុ�ណ្យណ  ID �មាជិិក រួបុ�់អនកជាហៅ��ច ហៅ�ហៅពី�អនកហៅ�មួក។

កំណ្យត្យ៖់ ជិ�ជាតិ្យឥណ្ដាា �អាហៅមួរួកិ អាច�ឹងទាំកទ់ីង ហៅវជិជមួ�ាីរួ�ុខភាពីឥណ្ដាា � តាមួត្យំបុ�រ់ួបុ�់ហៅគឺ ហៅដើមួីហីៅ�នើ�ំុ យ៉ា�ជំិ�ិះមួ�ិខ្សែមួ�ហៅពីទីយ។

ក�មតិនៃនិ�និជំិនិិះមនិិប្រែមនិផ្សេពី�យ៖ L.A. Care �ា�់យ៉ា�ជំិ�ិះមួ�ិខ្សែមួ�ហៅពីទីយ មា�ត្យថ្ងៃមួៃទាំបុបុំ�ុត្យ ខ្សែដ�ជិួបុ ហៅ�ចកាី�ត្យូវការួរួបុ�់អនក ហៅ�ជិួបុអនក�ា�់
ហៅ�វាជិិត្យបុំ�ុត្យ ពីី�ាះរួបុ�់អនក ហៅ�កខ្សែ�ៃងមា�ការួណ្ដាត្យជ់ិួបុ។ �មាជិិក មួ�ិអាចហៅបុើកឡា�ខៃួ�ឯង ឬ���ង��កហ់ៅ�យផ្ទាា �់ហៅទី។ �ំ�បុព់ី�ត្យម៌ា�
ខ្សែ�មួហៅទីៀត្យ �ូមួហៅ� L.A. Care ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។

�និជំិនិិះមនិិប្រែមនិផ្សេពី�យ មនិិអ្ននុិវតើផ្សេ� ផ្សេបើ�ិនិ៖

• ឡា�ហៅពីទីយ, ឡា�វាោ�មា��បុ�បុខ់្សែ�ង, ឡា�វាោ�ដឹករួហៅទីះរួញុ, ឬទីំរួងហ់ៅ�ែងហៅទីៀត្យ ថ្ងៃ�យ៉ា�ជំិ�ិះហៅពីទីយ គឺឺ�ត្យូវការួតាមួហៅពីទីយសា��ា ហៅដើមួីទីីទីួ�
ហៅ�វាខ្សែដ� Medi-Cal �ោ បុរ់ួង។

• អនក�ត្យូវការួជំិ�ួយ ពីីអនកហៅបុើកបុរួ ហៅដើមួីហីៅ� �ិងមួកពីី�ំហៅ��ឋ � ឬរួ�យ�ារួបុ�់អនក ឬកខ្សែ�ៃង ថ្ងៃ�ការួពីា�� ហៅ�យហៅ�ពាះខ្សែត្យ�កខណ្យ�រួបូុកាយ            
ឬ�ុខភាពី។ 

• អនកជិិះរួហៅទីះរួញុ �ិងមួ�ិអាចហៅ�ើងជិិះ �ិងចុះហៅចញ ពីីរួ�យ�ាហៅ�យ�ម �ជំិ�ួយ ពីីអនកហៅបុើកបុរួ។

• ហៅ�វាគឺឺមួ�ិ�ោ បុរ់ួងហៅ�យ Medi-Cal ហៅទី។ 

តនៃមាចំផ្សេពាះ�មាជិិក៖ ពំុីមា�ត្យថ្ងៃមួៃហៅទី ហៅ�ហៅពី�យ៉ា�ជំិ�ិះមួ�ិខ្សែមួ�ហៅពីទីយ �ត្យូវ��ហៅរួៀបុចំហៅ�យ L.A. Care។

អ្នតថ�បផ្សេ�ជិនិ ៍និិងកមេវ�ិីផ្សេ�េងផ្សេ�ៀត ប្រែដឹល L.A. Care �ា បរ់ង
�គប�់គងផ្សេ�វា និិងការ��ំ���រអ្នប្រែងាង (MLTSS)
L.A. Care �ោ បុរ់ួងអត្យថ�បុហៅយ៉ាជិ� ៍MLTSS ទាំងំហៅ�ះ �ំ�បុ�់មាជិិក ខ្សែដ�មា��ិទីិិទីទីួ�៖

• ហៅ�វាថ្ងៃ�មួ�ាីរួខ្សែ�ទាំយូំរួអខ្សែង័ង ដូច��យ�់�ពីមួហៅ�យ L.A. Care

ហៅបុើ�ិ�អនកមា��ំណួ្យរួ អំពីី MLTSS ហៅ� 1-888-839-9909 (TTY 711)។

ការ�ំរប�ំរលួប្រែ�ទាំ
L.A. Care �ា�់ជូិ� ហៅ�វាការួចាត្យខ់្សែចងករួណី្យ ហៅដើមួីជីិួយអនក�ំរួបុ�ំរួ�ួ ហៅ�ចកាី�ត្យូវការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពីរួបុ�់អនក ឥត្យអ�់ថ្ងៃ�ៃដ�់អនក។ L.A. Care 
�ឹង�ំរួបុ�ំរួ�ួ ជាមួយួកមួមវធិំីហៅ�ែងហៅទីៀត្យ ហៅដើមួីធីានាថាអនកទីទីួ� ហៅ�វាហៅពីទីយសា��ាចា�ំច ់ទាំងំអ�់ �ូមួីខី្សែត្យហៅបុើហៅ�វាទាំងំហៅនាះ ���ោបុរ់ួងហៅ�យ
កមួមវធិំីមួយួហៅទីៀត្យ �ិងមួ�ិខ្សែមួ� L.A. Care កហ៏ៅ�យ។

ហៅបុើ�ិ�អនកមា��ំណួ្យរួ ឬកង័�់ អំពីី�ុខភាពីរួបុ�់អនក ឬ�ុខភាពីថ្ងៃ�កូ�រួបុ�់អនក ហៅ� ផ្សេ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909
(TTY 711)។ 



4 | អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍ ៍និ៍ងយោ�វា

55

                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

អ្នតថ�បផ្សេ�ជិនិក៍មេវ�ិី �ើួចផ្សេ�ើើម�ំរប�ំរលួប្រែ�ទា ំ(CCI)
កមួមវធិំី �ាួចហៅ�ាើមួ�ំរួបុ�ំរួ�ួខ្សែ�ទាំ ំ(Coordinated Care Initiative, CCI) រួដឋកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅធំ័ើការួហៅដើមួីខី្សែក�ំអ ការួ�ំរួបុ�ំរួ�ួខ្សែ�ទាំ ំ       
�ំ�បុប់ុុគឺគ�មា��ិទីិិទីទីួ�ទាំងំទី័ីមួុខ (មួ�ុ�ែខ្សែដ�មា��ិទីិិទីទីួ�ទាំងំ Medi-Cal �ិង Medicare)។ CCI មា�ពីីរួខ្សែ�នកជាចំបុង៖

Cal MediConnect 
កមួមវធិំី Cal MediConnect បុោងហៅដើមួីហីៅ�ើកកំពី�់ ការួ�ំរួបុ�ំរួ�ួខ្សែ�ទាំ ំ�ំ�បុអ់នកមា��ិទីិិទីទីួ� អត្យថ�បុហៅយ៉ាជិ�ទ៍ាំងំទី័ីមួុខ �ំ�បុ ់Medicare 
�ិង Medi-Cal។ វាអ�ុញ្ញាា ត្យឲ្យយហៅគឺចុះហៅឈាម ះ កនុងគឺំហៅ�ងខ្សែត្យមួយួ ហៅដើមួីចីាត្យខ់្សែចងអត្យថ�បុហៅយ៉ាជិ� ៍ទាំងំអ�់រួបុ�់ហៅគឺ ជាជាងមា�គឺំហៅ�ង Medi-Cal 
�ិង Medicare ហៅ�យខ្សែ�កពីី�ន ។ វាកប៏ុោង�ំ�បុ ់គុឺណ្យភាពីខ្សែ�ទាំខំពងខ់ព�់ ខ្សែដ�ជិួយមួ�ុ�ែឲ្យយហៅ�មា��ុខភាពី�ិ �ិងហៅ�កនុង�ាះរួបុ�់ហៅគឺ 
ឲ្យយ��យូរួបុំ�ុត្យ។

ហៅបុើ�ិ�អនក��ចុះហៅឈាម ះ កនុងកមួមវធិំី Cal MediConnect រួបុ�់ L.A. Care គឺំហៅ�ង�ោបុរ់ួង៖

• បុណ្ដាា ញថ្ងៃ�អនក�ា�់ហៅ�វាមួយួ ខ្សែដ�ហៅធំ័ើការួជាមួយួ�ន  �ំ�បុអ់នក

• អនក�ំរួបុ�ំរួ�ួខ្សែ�ទាំផំ្ទាា �់ខៃួ�មាន ក ់ខ្សែដ��ឹងហៅធំ័ើឲ្យយ��កដ ថាអនកទីទីួ�ការួខ្សែ�ទាំ ំ�ិងការួ��ំទី ខ្សែដ�អនក�ត្យូវការួ

• ពិី�ិត្យយហៅមួើ�ហៅ�ើងវញិហៅ�យតាកខ់្សែត្យង �ូវហៅ�ចកាី�ត្យូវការួ�ុខភាពីរួបុ�់អនក �ិងគឺំហៅ�ងខ្សែ�ទាំំ

ស្ថាា ប់ន័ុថែ�ទាំ�យូរអ្នថែងែង 
L.A. Care �ោ បុរ់ួង ការួខ្សែ�ទាំយូំរួអខ្សែង័ង �ំ�បុខ់្សែខខ្សែដ�អនកចូ�ហៅ�មួ�ាីរួមួយួ �ិងខ្សែខបុនាា បុហ់ៅនាះ។ L.A. Care មួ�ិ�ោ បុរ់ួង ការួខ្សែ�ទាំយូំរួអខ្សែង័ងហៅទី 
ហៅបុើ�ិ�អនកសាន កហ់ៅ�យូរួជាងហៅ�ះ។

FFS Medi-Cal �ោ បុរ់ួង ការួសាន កហ់ៅ�រួបុ�់អនក ហៅបុើ�ិ�វាមា�រួយ�ហៅពី�យូរួជាងខ្សែខ បុនាា បុពី់ីអនកចូ�ហៅ�មួ�ាីរួមួយួ។ ហៅដើមួីខី្សែ�័ងយ�់ខ្សែ�មួហៅទីៀត្យ  
ហៅ� ផ្សេ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។

គ្រូគប់គ់្រូគងរោស្សវា និុងការគាំ�គ្រូទ្យយូរអ្នថែងែង (MLTSS)
បុុគឺគ�ខ្សែដ�មា��ិទីិិទីទីួ� Medicare �ិង Medi-Cal ទាំងំទី័ី ឬ�ពឹីទិាំវ �យ ឬក ៏មួ�ុ�ែខ្សែដ�ពីិការួ (Seniors or Persons with 
Disabilities, SPD) ខ្សែដ���ចុះហៅឈាម ះខ្សែត្យកនុង Medi-Cal �ត្យូវខ្សែត្យចូ�រួមួួកនុងគឺំហៅ�ង Medi-Cal �គឺបុ�់គឺងខ្សែ�ទាំ ំហៅដើមួីទីីទីួ�អត្យថ�បុហៅយ៉ាជិ� ៍
Medi-Cal រួបុ�់ហៅគឺ រួមួួទាំងំអត្យថ�បុហៅយ៉ាជិ� ៍MLTSS �ិង Medicare ហ្វ័ាុមួពី�ទីិ។

ការចាតប់្រែចងប្រែ�ទា�ំបផ្សេ�ើរផ្សេឡូើង
L.A. Care �ោ បុរ់ួង ហៅ�វា ការួចាត្យខ់្សែចងខ្សែ�ទាំ�ំបុហៅ�ើរួហៅ�ើង (Enhanced Care Management, ECM) �ំ�បុ�់មាជិិក ខ្សែដ�មា�ហៅ�ចកាី
�ត្យូវការួ �មុគឺសាម ញខព�់។ ECM គឺឺជាអត្យថ�បុហៅយ៉ាជិ�ម៍ួយួ ខ្សែដ��ា�់ហៅ�វាបុខ្សែ�ថមួ ហៅដើមួីជីិួយអនកឲ្យយទីទីួ�ការួខ្សែ�ទាំខំ្សែដ�អនក�ត្យូវការួ ហៅដើមួីរីួកា�ុខ
ភាពីឲ្យយ�ិ។ វា�ំរួបុ�ំរួ�ួការួខ្សែ�ទាំ ំខ្សែដ�អនកទីទីួ�ពីីហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យខុ�ៗ�ន ។ ECM ជិួយ�ំរួបុ�ំរួ�ួ ការួខ្សែ�ទាំជំាបុឋមួ, ខ្សែ�ទាំដុំ��បុ, ឥរួយិ៉ាបុ�
�ុខភាពី, វឌ្ឍឍ�កមួម, �ុខភាពីមាត្យ,់ ហៅ�វា �ិងការួ��ំទីយូរួអខ្សែង័ង (LTSS) �ិងការួបុញ្ជូជូ �ហៅ�ធំ�ធា��ហ្វ័គឺមួ� ៍ខ្សែដ�មា�។

ហៅបុើ�ិ�អនកមា��ិទីិិទីទីួ� អនកអាច�ឹង��ទាំកទ់ីង អំពីីហៅ�វា ECM។ អនកកអ៏ាចហៅ� L.A. Care ហៅដើមួីរីួកឲ្យយដឹង ហៅបុើ�ិ�អនកអាចទីទីួ� ECM 
�ិងហៅ�ហៅពី�ណ្ដា។ ឬ�ិយ៉ាយហៅ�កា� ់អនក�ា�់ការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពីរួបុ�់អនក ខ្សែដ�អាចរួកឲ្យយដឹង ហៅបុើ�ិ�អនកមា��ិទីិិទីទីួ� ECM �ិងហៅពី�ណ្ដា 
�ិងរួហៅបុៀបុអនកអាចទីទីួ�វា។ 
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

រោស្សវា ECM ថែ�ល់�ាប់រ់ង
ហៅបុើ�ិ�អនកមា��ិទីិិទីទីួ� ECM អនក�ឹងមា��កុមួខ្សែ�ទាំផំ្ទាា �់ខៃួ�រួបុ�់អនក រួមួួទាំងំ អនក�ំរួបុ�ំរួ�ួខ្សែ�ទាំមំាន ក។់ មួ�ុ�ែហៅ�ះ �ឹង�ិយ៉ាយជាមួអួនក 
�ិងហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យ, អនកឯកហៅទី�, ឱ��ករួ, អនកចាត្យខ់្សែចងករួណី្យ, អនក�ា�់�ងគមួកិចច រួបុ�់អនក, �ិងអនកហៅ�ែងៗហៅទីៀត្យ ហៅដើមួីហីៅធំ័ើឲ្យយ��កដ ថា�គឺបុ់ៗ  
�ន ហៅធំ័ើការួជាមួយួ�ន  ហៅដើមួីឲី្យយអនក��ការួខ្សែ�ទាំ ំខ្សែដ�អនក�ត្យូវការួ។ អនក�ំរួបុ�ំរួ�ួខ្សែ�ទាំ ំកអ៏ាចជិួយអនករួក �ិង�កព់ាកយ�ំុហៅ�វាហៅ�ែងៗ ហៅ�កនុង
�ហ្វ័គឺមួ�រ៍ួបុ�់អនកខ្សែដរួ។ ECM រួមួួមា�៖ 

• ការួ�ែពី័�ាយ �ិងការួចាត្យខ់្សែចង

• ការួ�បុមាណ្យទូី�ំទូីលាយ �ិងការួចាត្យខ់្សែចងខ្សែ�ទាំំ

• ការួ�ំរួបុ�ំរួ�ួខ្សែ�ទាំ�ំបុហៅ�ើរួហៅ�ើង

• ការួដំហៅកើង�ុខភាពី

• ខ្សែ�ទាំអំ�ារួកា�ទូី�ំទូីលាយ

• ហៅ�វា��ំទី�មាជិិក �ិង�គឺួសារួ

• ការួ�ំរួបុ�ំរួ�ួ �ិងការួបុញ្ជូជូ � ហៅ�ការួ��ំទីពីី�ហ្វ័គឺមួមួ� ៍�ិងខាង�ងគមួ

ហៅដើមួីរីួកឲ្យយដឹង ហៅបុើ�ិ� ECM អាច�ឹង�តឹ្យមួ�ត្យូវ�ំ�បុអ់នក �ិយ៉ាយហៅ�កា�អ់នកត្យំណ្ដាង L.A. Care ឬអនក�ា�់ការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី រួបុ�់អនក ។

តសៃមាចំ�រោពា�ស្សមាជីិក់
ឥត្យអ�់ថ្ងៃ�ៃដ�់�មាជិិក �ំ�បុហ់ៅ�វា ECM ហៅទី។

ការគាំ�គ្រូទ្យ�ីស្សហគមនុ៖៍
ការួ��ំទីពីី�ហ្វ័គឺមួ� ៍អាច�ឹងមា�ហៅ�ហៅ�កាមួ គឺំហៅ�ងការួខ្សែ�ទាំហំៅរួៀងៗខៃួ�រួបុ�់អនក។ ការួ��ំទីពីី�ហ្វ័គឺមួ� ៍គឺឺជាហៅពីទីយសា��ា�មួរួមួយ �ិងហៅ�វា
មួាោងហៅទីៀត្យ មា�ត្យថ្ងៃមួៃ�បុ�ិទីិិភាពី ឬទីីតាងំ �ំ�បុអ់នកខ្សែដ����ោបុរ់ួងហៅ�ហៅ�កាមួ គឺំហៅ�ង Medi-Cal រួដឋ។ ហៅ�វាទាំងំហៅ�ះគឺឺជាជិំហៅរួ ើ� �ំ�បុ�់មាជិិក
ហៅដើមួីទីីទីួ�។ ហៅបុើ�ិ�អនកមា��ិទីិិទីទីួ� ហៅ�វាទាំងំហៅ�ះអាច�ឹងជិួយអនក រួ�់ហៅ�ហៅ�យឯក�ជិយខាៃ ងំហៅ�ើង។ វាមួ�ិជំិ�ួ� អត្យថ�បុហៅយ៉ាជិ� ៍ខ្សែដ�អនក
��ទីទីួ� ហៅ�ហៅ�កាមួ Medi-Cal រួចួហៅហ្វ័ើយហៅទី។ ការួ��ំទីពីី�ហ្វ័គឺមួ� ៍អាច�ឹងបុញ្ជូចូ �ជិំ�ួយការួរួក ឬការួរួកា�ំហៅ�, មួិូបុអាហារួហៅរួៀបុចំតាមួហៅពីទីយ
សា��ា, ឬជិ�ំួយហៅ�ែងហៅទីៀត្យ �ំ�បុអ់នក ឬអនកខ្សែ�ទាំរំួបុ�់អនក។ ហៅបុើ�ិ�អនក�ត្យូវការួជំិ�ួយ ឬចងរ់ួកឲ្យយដឹង ថាការួ��ំទីអ័ីខៃះពីី�ហ្វ័គឺមួ� ៍អាច�ឹងមា�
�ំ�បុអ់នក ហៅ� 1-888-839-9909 (TTY 711) ឬហៅ� អនក�ា�់ការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី រួបុ�់អនក។

�ា�ំរ�ីងា�ំៗ
ផ្គំ�ស្សរ�ីងគ ស្ស��ប់រ់ោក់មងៗ អាយុរោគ្រូកាម 21 ឆំ្នាំ�
ចាបុរ់ួដឋត្យ�មួូវឲ្យយហៅកមងៗ ខ្សែដ��ត្យូវការួ�ា�ំរួ�ីងគ ឲ្យយ��បុញ្ជូជូ �ហៅ�កមួមវធិំី ហៅ�វាកុមារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  (CCS) ខ្សែ�កងហៅលាហៅបុើ�ិ� ហៅកមងមា��ិទីិិទីទួី� 
CCS។ ហៅបុើ�ិ�ហៅកមងមា��ិទីិិទីទីួ� CCS ហៅនាះ CCS �ឹង�ោ បុរ់ួងត្យថ្ងៃមួៃ �ំ�បុក់ារួ�ា�ំរួ�ីងគ �ិងហៅ�វាខ្សែដ�ទាំកទ់ីង។ ហៅបុើ�ិ�ហៅកមងពំុីមា��ិទីិិទីទីួ� 
CCS ហៅទី �ឹមួ L.A. Care �ឹងបុញ្ជូជូ �ហៅកមងហៅ� មួជិឈមួណ្យា ��ា�ំរួ�ីងគ មា��កខណ្យ�មួីត្យាិ �ំ�បុក់ារួវាយត្យថ្ងៃមួៃ។ ហៅបុើ�ិ�មួជិឈមួណ្យា ��ា�ំរួ�ីងគ 
បុញ្ញាជ កថ់ាការួ�ា�ំរួ�ីងគ �ឹង�ត្យូវការួ �ិងមា��ុវត្យថិភាពី L.A. Care �ឹង�ោ បុរ់ួង ការួ�ា�ំរួ�ីងគ �ិងហៅ�វាខ្សែដ�ទាំកទ់ីង។

ផ្គំ�ស្សរ�ីងគ ស្ស��ប់ម់នុុស្សសរោ�ញវ័យ័ អាយុ 21 ឆំ្នាំ� នុិងចាស់្សជាង
ហៅបុើ�ិ�ហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យរួបុ�់អនក �ំហៅរួចថាអនកអាច�ឹង�ត្យូវការួ�ា�ំរួ�ីងគធំំៗ L.A. Care �ឹងបុញ្ជូជូ �អនកហៅ� មួជិឈមួណ្យា ��ា�ំរួ�ីងគ មា��កខណ្យ�មួីត្យាិ 
�ំ�បុក់ារួវាយត្យថ្ងៃមួៃ។ ហៅបុើ�ិ�មួជិឈមួណ្យា ��ា�ំរួ�ីងគ បុញ្ញាជ កថ់ាការួ�ា�ំរួ�ីងគ �ឹង�ត្យូវការួ �ិងមា��ុវត្យថិភាពី ហៅទីើបុ L.A. Care �ឹង�ោ បុរ់ួង ការួ�ាំ
�រួ�ីងគ �ិងហៅ�វាហៅ�ែងៗខ្សែដ�ទាំកទ់ីង។
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

ការួ�ា�ំរួ�ីងគធំំៗ ខាងហៅ�កាមួ ខ្សែដ����ោបុរ់ួងហៅ�យ L.A. Care រួមួួមា� បុោុខ្សែ�ាមួ�ិក�មួតិ្យចំហៅពាះ៖

• ខួរួ�ិឹង

• ហៅបុះដូង

• ហៅបុះដូង/�ួត្យ

• ត្យ�មួងមូួ�ត្យ

• ត្យ�មួងមូួ�ត្យ/�ំខ្សែពីង

• ហៅ�ៃើមួ

• ហៅ�ៃើមួ/ហៅពាះហៅវៀ�តូ្យច

• �ួត្យ

• �ំខ្សែពីង

• ហៅពាះហៅវៀ�តូ្យច

កមេវ�ិី Medi-Cal និិងផ្សេ�វាផ្សេ�េងៗផ្សេ�ៀត
ផ្សេ�វាផ្សេ�េងៗផ្សេ�ៀត ប្រែដឹលអ្ននកអាច��ួលតាំមរ�ៈ ឈ្នួនួល-�ំ�ប-់ផ្សេ�វា (FFS) Medi-Cal ឬ កមេវ�ិី Medi-Cal ផ្សេ�េងផ្សេ�ៀត
ជិួ�កា� L.A. Care មួ�ិ�ោ បុរ់ួងហៅ�វាហៅទី បុោុខ្សែ�ាអនកហៅ�ខ្សែត្យអាចទីទីួ�វា��តាមួរួយ� FFS Medi-Cal ឬកមួមវធិំី Medi-Cal ហៅ�ែងហៅទីៀត្យ។                 
L.A. Care �ឹង�ំរួបុ�ំរួ�ួ ជាមួយួកមួមវធិំីហៅ�ែងហៅទីៀត្យ ហៅដើមួីធីានាថាអនកទីទីួ� ហៅ�វាហៅពីទីយសា��ាចា�ំច ់ទាំងំអ�់ �ូមួីខី្សែត្យហៅបុើហៅ�វាទាំងំហៅនាះ 
���ោបុរ់ួងហៅ�យកមួមវធិំីមួយួហៅទីៀត្យ �ិងមួ�ិខ្សែមួ� L.A. Care កហ៏ៅ�យ។ ខ្សែ�នកហៅ�ះចុះ�យខៃះៗ �ូវហៅ�វាទាំងំហៅ�ះ។ ហៅដើមួីខី្សែ�័ងយ�់ខ្សែ�មួហៅទីៀត្យ ហៅ� 
ផ្សេ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។

ឱ��មានិផ្សេវជិជបញ្ហាជ  �ំ�បអ់្ននកជំិងឺឥតផ្សេដឹកផ្សេពី�យ
ឱស្ស�មានុរោវ័ជីុប់ញុ្ជា បានុ�ាប់រ់ងរោ�យ Medi-Cal Rx
ឱ��មា�ហៅវជិជបុញ្ញាជ  ខ្សែដ���ឲ្យយហៅ�យឱ��សាថ �មួយួ �ត្យូវ���ោបុរ់ួងហៅ�យកមួមវធិំី Medi-Cal Rx, Medi-Cal FFS។ ឱ��មួយួចំ�ួ� ខ្សែដ�
��ឲ្យយហៅ�យអនក�ា�់ហៅ�វា ហៅ�កនុងការួយិ៉ា��យ ឬហៅវជិជមួ�ាីរួ អាច�ឹង���ោបុរ់ួងហៅ�យ L.A. Care។ អនក�ា�់ហៅ�វារួបុ�់អនក អាចហៅចញហៅវជិជបុញ្ញាជ ឲ្យយ
អនកទិីញឱ�� ខ្សែដ�មា�ហៅ�កនុង បុញ្ជូជ ីកិចច��ាឱ�� Medi-Cal Rx។

ជិួ�កា� ឱ��មួយួគឺឺ���ត្យូវការួ �ិងមួ�ិមា�ហៅ�កនុងបុញ្ជូជ ីកិចច��ាឱ��ហៅទី។ ឱ��ទាំងំហៅ�ះ �ឹង�ត្យូវការួឲ្យយ��យ�់�ពីមួ មួុ�វាអាច��
បុំហៅពីញ ហៅ�ឯឱ��សាថ ���។ Medi-Cal Rx �ឹងពិី�ិត្យយហៅមួើ� �ិង�ំហៅរួចហៅ�ើ�ំហៅណ្យើ ទាំងំហៅ�ះ កនុងហៅពី� 24 ហៅមាោ ង។

• ឱ��ករួ ហៅ�ឱ��សាថ �អនកជំិងឺឥត្យហៅដកហៅពីទីយ រួបុ�់អនក ឬបុ�ាបុ�់ហៅ�ងាគ ះបុនាា �ហ់ៅ�មួ�ាីរួហៅពីទីយ អាច�ឹងឲ្យយអនក �ូវការួ�គត្យ�់គងជ់ាអា��ន 72 
ហៅមាោ ង ហៅបុើ�ិ�ហៅគឺគិឺត្យថាអនក�ត្យូវការួវា។ Medi-Cal Rx �ឹងបុង�់�ក ់�ំ�បុក់ារួ�គត្យ�់គងថ់ាន ជំាអា��ន ��ឲ្យយហៅ�យឱ��សាថ �អនកជំិងឺឥត្យ
ហៅដកហៅពីទីយ។

• Medi-Cal Rx អាច�ឹង�បុខ្សែកក ចំហៅពាះ�ំហៅណ្យើ មួ�ិខ្សែមួ�អា��ន។ ហៅបុើ�ិ�ហៅគឺ�បុខ្សែកក ហៅគឺ�ឹងហៅ�ាើ�ំបុុ�ត្យឲ្យយអនក ហៅដើមួី�ី�បុអ់នកពីីមួូ�ហៅហ្វ័តុ្យ។           
ហៅគឺ�ឹង��បុអ់នក អំពីីជិំហៅរួ ើ�រួបុ�់អនកមា�អ័ីខៃះ។ ហៅមួើ�ខ្សែ�នក “បុណ្យាឹ ង” កនុងជំិពូីក 6 �ាីពីី ការួ�យការួណ៍្យ �ិងការួហៅ�ះ�សាយបុញិ្ញា �ំ�បុ់
ពី�ត្យម៌ា�ខ្សែ�មួហៅទីៀត្យ។

ហៅដើមួីរីួកឲ្យយដឹង ហៅបុើ�ិ�ឱ��មួយួ មា�ហៅ�កនុងបុញ្ជូជ ីកិចច��ាឱ�� ឬហៅដើមួីទីីទីួ��ំហៅ� ថ្ងៃ�បុញ្ជូជ ីកិចច��ាឱ�� ហៅ� Medi-Cal Rx              
ហៅ�ខ 800-977-2273 (TTY 800-977-2273 រួចួ ចុចហៅ�ខ 5 ឬ 711) ឬទី�ែនាហៅគឺហ្វ័ទីំពី�រួរួបុ�់ Medi-Cal Rx ហៅ� 
https://Medi-CalRx.dhcs.ca.gov/home/។

https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

ឱស្ស�ស្ថាា នុ
ហៅបុើ�ិ�អនកបុំហៅពីញ ឬបុំហៅពីញសា�មី �ូវហៅវជិជបុញ្ញាជ  អនក�ត្យូវខ្សែត្យទីទីួ� ឱ��មា�ហៅវជិជបុញ្ញាជ រួបុ�់អនក ពីីហាង�កថ់ាន  ំខ្សែដ�ហៅធំ័ើការួជាមួយួ Medi-Cal 
Rx។ អនកអាចរួក បុញ្ជូជ ីថ្ងៃ�ឱ��សាថ � ខ្សែដ�ហៅធំ័ើការួជាមួយួ Medi-Cal Rx កនុងបុញ្ជូជ ីហៅឈាម ះឱ��សាថ � Medi-Cal Rx 
ហៅ� https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/។ អនកកអ៏ាចរួក ឱ��សាថ �មួយួហៅ�ជិិត្យអនក ឬឱ��សាថ �ខ្សែដ�អាចហៅ�ាើហៅវជិជបុញ្ញាជ ឲ្យយអនក 
ហៅ�យហៅ� Medi-Cal Rx ហៅ�ខ 800-977-2273 (TTY 800-977-2273 រួចួ ចុចហៅ�ខ 5 ឬ 711)។ 

កា�ណ្ដាអនកហៅ�ជិើ�យកឱ��សាថ �មួយួ �ត្យូវយកហៅវជិជបុញ្ញាជ រួបុ�់អនក ហៅ�ឱ��សាថ �ហៅនាះ។ អនក�ា�់ហៅ�វារួបុ�់អនក កអ៏ាច�ឹងហៅ�ាើវាហៅ� ឱ��សាថ � 
�ំ�បុអ់នកខ្សែដរួ។ ឲ្យយហៅវជិជបុញ្ញាជ រួបុ�់អនក ហៅ�ឱ��សាថ � ជាមួយួ�ឹង អត្យា�ញ្ញាា ណ្យបុ�ណ្យណ អត្យថ�បុហៅយ៉ាជិ� ៍(BIC) Medi-Cal រួបុ�់អនក។ ហៅធំ័ើឲ្យយ��កដ 
ថាឱ��សាថ �ដឹងអំពីីថាន ទំាំងំអ�់ ខ្សែដ�អនកកំពុីងហៅ�បុ ឬ�បុតិ្យកមួមអ័ីមួយួខ្សែដ�អនកមា�។ ហៅបុើ�ិ�អនកមា��ំណួ្យរួអ័ី អំពីីហៅវជិជបុញ្ញាជ រួបុ�់អនក �ត្យូវកំុ
ហៅភ័ៃច�ួរួ ឱ��ករួបុ�់អនក។

�មាជិិកកអ៏ាច�ឹងទីទីួ� ហៅ�វាយ៉ា�ជំិ�ិះ ពីី L.A. Care ហៅដើមួីហីៅ�ឱ��សាថ �ខ្សែដរួ។ ហៅដើមួីខី្សែ�័ងយ�់ខ្សែ�មួហៅទីៀត្យ អំពីីហៅ�វាយ៉ា�ជិំ�ិះ អា�        
“អត្យថ�បុហៅយ៉ាជិ�យ៍៉ា�ជំិ�ិះ” កនុងហៅ�ៀវហៅ�ខ្សែណ្យនាហំៅ�ះ។

ផ្សេ�វា�ុខភាពីអារមេ�៍ពិីផ្សេ��
ហៅ�វា�ុខភាពីអារួមួមណ៍្យពិីហៅ�� មួយួចំ�ួ� គឺឺ���ា�់ហៅ�យ គឺំហៅ�ង�ុខភាពីអារួមួមណ៍្យហៅខា�ធីំ ជិួ� L.A. Care។ ទាំងំហៅ�ះបុញ្ជូជូ ��ូ វហៅ�វា
�ុខភាពីអារួមួមណ៍្យពិីហៅ�� (SMHS) �ំ�បុ�់មាជិិក Medi-Cal ខ្សែដ���បុតាមួវ�ិ�យ ហៅពីទីយសា��ាចា�ំច។់ SMHS អាច�ឹងបុញ្ជូចូ ��ូវ      
ហៅ�វាអនកជំិងឺឥត្យហៅដកហៅពីទីយ, តាមួ�ំហៅ��ឋ � �ិងអនកជំិងឺហៅដកហៅពីទីយ៖

រោស្សវាអ្នំក់ជី�ងឺឥតរោ�ក់រោ�ទ្យយ៖
• ហៅ�វា�ុខភាពីអារួមួមណ៍្យ (ការួ �បុមាណ្យ, ការួ បុហៅងកើត្យ គឺំហៅ�ង, វធិំី

ពីា��, ការួសាា រួ �មួត្យថ ភាពី �ិងខ្សែដ�ទាំកទ់ីង�ន )

• ហៅ�វា��ំទីថាន ហំៅពីទីយ

• ហៅ�វាពីា��ហៅពី�ថ្ងៃ�ៃ ហ្វ័មត្យច់ត្យ់

• ហៅ�វាសិារួ �មួត្យថភាពីហៅពី�ថ្ងៃ�ៃ

• ហៅ�វាអ�ិ�គឺមួ� ៍ វបិុត្យិិ
• ហៅ�វាហៅធំ័ើឲ្យយវបិុត្យាិមា��ថិរួភាពី

• ហៅ�វាចាត្យខ់្សែចងករួណី្យ��បុោង

• ហៅ�វាវធិំីពីា��ឥរួយិ៉ាបុ� (���ោបុរ់ួង�ំ�បុ�់មាជិិក អាយុ
ហៅ�កាមួ 21 ឆ្នាំន )ំ

• ការួ�ំរួបុ�ំរួ�ួខ្សែ�ទាំហំ្វ័មត្យច់ត្យ ់(Intensive Care 
Coordination, ICC) (���ោបុរ់ួង�ំ�បុ�់មាជិិក អាយុហៅ�កាមួ 
21 ឆ្នាំន )ំ

• ហៅ�វាហ្វ័មត្យច់ត្យត់ាមួ�ាះ (Intensive Home-Based Services, 
IHBS) (���ោបុរ់ួង�ំ�បុ�់មាជិិក អាយុហៅ�កាមួ 21 ឆ្នាំន )ំ

• វធិំីពីា��ខ្សែ�ទាំចំិញ្ជូច ឹមួបីុ�ច ់(Therapeutic Foster Care, 
TFC) (���ោបុរ់ួង�ំ�បុ�់មាជិិក អាយុហៅ�កាមួ 21 ឆ្នាំន )ំ

រោស្សវាតាមល់�រោ��ា នុ៖
• ហៅ�វាពីា��មួ�ុ�ែហៅពីញវ �យតាមួ�ំហៅ��ឋ � • ហៅ�វាពីា��វបិុត្យាិតាមួ�ំហៅ��ឋ �

រោស្សវាអ្នំក់ជី�ងឺរោ�ក់រោ�ទ្យយ៖
• ហៅ�វាមួ�ាីរួហៅពីទីយវកិ�ចរួតិ្យ ថ្ងៃ�អនកជំិងឺ ហៅដកហៅពីទីយ ដុ��បុ 

• ហៅ�វាអនកវជិាជ ជីិវ�ហៅ�មួ�ាីរួហៅពីទីយវកិ�ចរួតិ្យ ថ្ងៃ�អនកជំិងឺ ហៅដកហៅពីទីយ 

• ហៅ�វាមួ�ាីរួ�ុខភាពីវកិ�ចរួតិ្យ

ហៅដើមួីខី្សែ�័ងយ�់ខ្សែ�មួហៅទីៀត្យ អំពីីហៅ�វា�ុខភាពីអារួមួមណ៍្យពិីហៅ�� ខ្សែដ�គឺំហៅ�ង�ុខភាពីអារួមួមណ៍្យហៅខា�ធីំ�ា�់ អនកអាចហៅ� គឺំហៅ�ង�ុខភាពីអារួមួមណ៍្យ
ហៅខា�ធំី រួបុ�់អនក។ ហៅដើមួីរីួកហៅ�ខទូីរួ��ពីាទាំងំអ�់ ឥត្យហៅចញថ្ងៃ�ៃ រួបុ�់ហៅខា�ធំី តាមួអ�ឡាញ ទី�ែនា 
dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx។

https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

ផ្សេ�វាពីាបាលវបិតើិផ្សេ�បើផ្សេ�គឿងផ្សេញៀនិ
ហៅខា�ធំី�ា�់ហៅ�វាវបិុត្យាិហៅ�បុើហៅ�គឺ�ងហៅញៀ� �ំ�បុ�់មាជិិក Medi-Cal ខ្សែដ���បុតាមួវ�ិ�យ ហៅពីទីយសា��ាចា�ំច។់ �មាជិិកខ្សែដ���រួកហៅ�ើញ 
�ំ�បុហ់ៅ�វាពីា��វបិុត្យាិហៅ�បុើហៅ�គឺ�ងហៅញៀ� �ត្យូវ��បុញ្ជូជូ �ហៅ��ក�ួងហៅ�ហៅខា�ធំីរួបុ�់ហៅគឺ �ំ�បុក់ារួពីា��។ ហៅដើមួីរីួកហៅ�ខទូីរួ��ពីាទាំងំអ�់ រួបុ�់
ហៅខា�ធំី តាមួអ�ឡាញ ទី�ែនា https://dhcs.ca.gov/individuals/Pages/SUD_County_Access_Lines.aspx។

ផ្សេ�វាកុមារកាលីហ្វ័ា័រនីិញ៉ាា  (CCS)
CCS គឺឺជាកមួមវធិំីមួយួរួបុ�់ Medi-Cal ខ្សែដ�ពីា��ហៅកមងៗ អាយុហៅ�កាមួ 21 ឆ្នាំន  ំខ្សែដ�មា��កខណ្យ��ុខភាពី ឬជំិងឺ ឬបុញិ្ញា�ុខភាពី�ុថំ្ងៃរួ ោខៃះ 
ខ្សែដ���បុតាមួវ�ិ�យថ្ងៃ�កមួមវធិំី CCS។ ហៅបុើ�ិ� L.A. Care ឬ PCP រួបុ�់អនក ហៅជិឿថាកូ�រួបុ�់អនក មា��កខណ្យ�អាចទីទីួ� CCS ហៅគឺ�ឹង��
បុញ្ជូជូ �ហៅ� កមួមវធិំី CCS ហៅខា�ធំី ឲ្យយ���បុមាណ្យ �ំ�បុ�ិ់ទីិិទីទីួ�។ 

បុុគឺគ�ិកថ្ងៃ�កមួមវធិំី CCS ហៅខា�ធំី �ឹង�ំហៅរួច ហៅបុើ�ិ�កូ�រួបុ�់អនក មា��ិទីិិទីទីួ�ហៅ�វា CCS។ L.A. Care មួ�ិ�ំហៅរួច�ិទីិិទីទីួ� CCS ហៅទី។ 
ហៅបុើ�ិ�កូ�រួបុ�់អនក មា��ិទីិិទីទីួ� �បុហៅភ័ទីថ្ងៃ�ការួខ្សែ�ទាំហំៅ�ះ �ឹមួអនក�ា�់ហៅ�វា CCS �ឹងពីា���ត្យ ់�ំ�បុ�់កខណ្យ� CCS។ L.A. Care  
�ឹងបុ�ា�ោ បុរ់ួង �បុហៅភ័ទីថ្ងៃ�ហៅ�វា ខ្សែដ�មួ�ិទាំកទ់ីងជាមួយួ�កខណ្យ� CCS ដូចជា ការួពីិ�ិត្យយរួបូុកាយ, ចាកវ់ាោ កសំ់ាង �ិងពិី�ិត្យយផ្ទា�ុកភាពីហៅកមង។ 

L.A. Care មួ�ិ�ោ បុរ់ួងហៅ�វា ខ្សែដ����ា�់ហៅ�យកមួមវធិំី CCS ហៅទី។ ហៅដើមួីឲី្យយ CCS �ោ បុរ់ួង ហៅ�វាទាំងំហៅ�ះ�� CCS �ត្យូវខ្សែត្យយ�់�ពីមួអនក�ា�់ហៅ�វា, 
ហៅ�វា �ិងបុរួកិាខ រួ។ 

CCS មួ�ិ�ោ បុរ់ួង �កខណ្យ��ុខភាពីទាំងំអ�់ហៅទី។ CCS �ោ បុរ់ួង �កខណ្យ��ុខភាពីភាគឺហៅ�ចើ� ខ្សែដ�ពិីការួរួបូុកាយ ឬខ្សែដ��ត្យូវការួឲ្យយ��ពីា�� 
ជាមួយួថាន ហំៅពីទីយ ការួវះកាត្យ ់ឬការួសាា រួ�មួត្យថភាពី (សាា រួ�មួត្យថភាពី)។ CCS �ោ បុរ់ួងហៅកមងៗ ខ្សែដ�មា��កខណ្យ��ុខភាពីដូចជា៖ 

• ជំិងឺហៅបុះដូងពីីកំហៅណ្យើ ត្យ 
• ជំិងឺមួហារួកី 
• សាចដុ់ះ 
• ជំិងឺបុណ្ដាា �ឲ្យយឈាមួ�កខ� ់
• ជំិងឺហៅកា�ិកាកង័ះឈាមួ�កហ្វ័មួ 
• បុញិ្ញា�កហៅពីញទីីរួ ោអូុីដ 
• ជំិងឺទីឹកហៅនាមួខ្សែ�ិមួ 
• បុញិ្ញាត្យ�មួងមួូ�ត្យ�ុថំ្ងៃរួ ោធំៃ�ធ់ំៃរួ 
• ជំិងឺហៅ�ៃើមួ 
• ជំិងឺហៅពាះហៅវៀ� 
• ខ្សែ�បុបុបូុរួមាត្យ/់ពិីតា�មាត្យ ់

• �ខ្សែញ្ជូជ ក�ទី�ង�់ិឹងខនង 
• �ត្យប់ុងក់ារួសាា បុឮ់ 
• ជំិងឺ�យខ្សែភ័នក 
• ជំិងឺពីិការួខួរួកា� 
• ការួ�បុកាចហ់ៅ�ហៅ�កាមួកា��ហៅទី��ខៃះ 
• ជំិងឺចុកចាបុ�់នាៃ ក�់ិឹង 
• ជំិងឺហៅខាយសាចដុ់ំ 
• ជំិងឺ AIDS 
• រួបុ�ួកា�, ខួរួកា� ឬខួរួ�ិឹងខនងខាៃ ងំ 
• រួលាកហៅភ័ៃើងខាៃ ងំ 
• ហៅធំមញជិំហៅពីើ�ខាៃ ងំ

Medi-Cal បុង�់�ក ់�ំ�បុហ់ៅ�វា CCS។ ហៅបុើ�ិ�កូ�រួបុ�់អនក ពំុីមា��ិទីិិទីទីួ� ហៅ�វាថ្ងៃ�កមួមវធិំី CCS ហៅទី ហៅគឺ�ឹងរួកាការួទីទួី�ខ្សែ�ទាំ ំ                        
ជាហៅពីទីយសា��ាចា�ំចពី់ី L.A. Care។ 

ហៅដើមួីខី្សែ�័ងយ�់ខ្សែ�មួហៅទីៀត្យ អំពីី CCS អនកអាចទី�ែនាហៅគឺហ្វ័ទីំពី�រួ រួបុ�់ CCS ហៅ� https://www.dhcs.ca.gov/services/ccs។                 
ឬហៅ� ផ្សេ�វា�មាជិិក L.A. Care ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។

https://maximus365-my.sharepoint.com/personal/ryanabates_maximus_com/Documents/Documents/MAXIMUS%20CHL/2020/CA%20DHCS%20Model%20Handbook/2022%20Handbook%20Files/www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/SUD_County_Access_Lines.aspx
https://www.dhcs.ca.gov/services/ccs
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

ផ្សេ�វាប្រែដឹលអ្ននកមនិិអាច��ួល តាំមរ�ៈ L.A. Care ឬ Medi-Cal
មា�ហៅ�វាមួយួចំ�ួ� ខ្សែដ� L.A. Care ឬ Medi-Cal �ឹងមួ�ិ�ោ បុរ់ួង រួមួួមា� បុោុខ្សែ�ាមួ�ិក�មួតិ្យចំហៅពាះ៖

• ហៅ�វាការួពីិហៅសាធំ�៍

• ការួរួកាភាពីអាចមា�ថ្ងៃ�ាហៅពាះ

• ការួបុ�ាំទាំរួកខាងហៅ��ខៃួ� (In Vitro Fertilization, IVF)

• ការួខ្សែក�ំរួ�ួ�ាះ

• ការួខ្សែក�ំរួ�ួរួ�យ�ា

• ការួវះកាត្យខ់្សែក�ំអ�មួផ�ែ

L.A. Care អាច�ឹង�ោ បុរ់ួង មួ�ិខ្សែមួ�ជាអត្យថ�បុហៅយ៉ាជិ� ៍ហៅបុើ�ិ�ហៅពីទីយសា��ិចា�ំច ់�ត្យូវ��សាថ បុនា។ អនក�ា�់ហៅ�វារួបុ�់អនក �ត្យូវខ្សែត្យបុញ្ជូជូ � 
ការួអ�ុញ្ញាា ត្យជាមួុ� ហៅ� L.A. Care ហៅ�យមា�មួូ�ហៅហ្វ័តុ្យអ័ី ��ជាមួ�ិខ្សែមួ� ជាអត្យថ�បុហៅយ៉ាជិ ៍គឺឺជាហៅពីទីយសា��ិខ្សែដ��ត្យូវការួ។

ហៅដើមួីខី្សែ�័ងយ�់ខ្សែ�មួហៅទីៀត្យ ហៅ� ផ្សេ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។

ការវា�តនៃមាបផ្សេចចកវជិាជ �េី និិងប្រែដឹលមានិ�សាប ់
L.A. Care ហៅធំ័ើតាមួការួផ្ទាៃ �់បុាូរួ �ិងការួហៅជិឿ�ហៅ�ឿ� កនុងការួខ្សែ�ទាំ ំ�ុខ ភាពី តាមួការួ�ិកា �ូវការួពីា���មី, ថាន ហំៅពីទីយ, ទីំរួងក់ារួ �ិងឧបុករួណ៍្យ។ 
ហៅ�ះហៅគឺកហ៏ៅ�ថា “បុហៅចចកវជិាជ �មី” ខ្សែដរួ។ L.A. Care ហៅធំ័ើតាមួបុហៅចចកវជិាជ �មី ហៅដើមួីឲី្យយ��កដថា�មាជិិក អាចទីទីួ�ការួខ្សែ�ទាំហំៅ�យ�ុខ �ិងមា�
�បុ�ិទីិិភាពី។ L.A. Care ពីិ�ិត្យយហៅមួើ�បុហៅចចកវជិាជ �មី �ំ�បុទ់ីំរួងក់ារួហៅពីទីយ �ិង�ុខភាពីអារួមួមណ៍្យ, ខាងឱ��, �ិងឧបុករួណ៍្យនានា។ �ំហៅណ្យើ �ំុឲ្យយ
ពីិ�ិត្យយហៅមួើ�បុហៅចចកវជិាជ �មី អាច�ឹងមួកពីី�មាជិិក, �គឺូហៅពីទីយ, អងគការួ, �គឺូហៅពីទីយអនកពិី�ិត្យយពិីច�យរួបុ�់ L.A. Care, ឬបុុគឺគ�ិកហៅ�ែងៗហៅទីៀត្យ។
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

5. ថែ�ទាំសុំខុមាលភាពីផ្សេកេង               
និិងយុុវវយ័ុ

�មាជិិកហៅកមងៗ �ិងយុវវ �យ អាយុហៅ�កាមួ 21 ឆ្នាំន  ំអាចទីទីួ� ហៅ�វា�ុខភាពីពិីហៅ�� ភាៃ មួៗហៅ�ហៅពី�ហៅគឺ��ចុះហៅឈាម ះ។ ការួហៅ�ះហៅធំ័ើឲ្យយ��កដ           
ថាហៅគឺទីទីួ�ហៅ�វាការួពារួ,  ហៅធំមញ, �ុខភាពី�ៃូវចិត្យា �ិងវឌ្ឍឍកមួម �ិងហៅ�វាពីិហៅ�� �ត្យឹមួ�ត្យូវ។ ជំិពូីកហៅ�ះ ពី�យ�់អំពីីហៅ�វាទាំងំហៅ�ះ។

ផ្សេ�វាផ្សេពី�យកុមារ (ផ្សេកេងៗ អា�ុផ្សេ�កាម 21 ឆ្នាំន )ំ
�មាជិិក អាយុហៅ�កាមួ 21 ឆ្នាំន  ំ�ត្យូវ���ោបុរ់ួង �ំ�បុក់ារួខ្សែ�ទាំខំ្សែដ��ត្យូវការួ។ បុញ្ជូជ ីខាងហៅ�កាមួ បុញ្ជូចូ ��ូវការួខ្សែ�ទាំ ំខ្សែដ�ជាហៅ�វាហៅពីទីយសា��ាចា�ំច ់
ហៅដើមួីពីីា�� ឬជិួយខ្សែកវកិ�ភាពី �ិងរួបូុកាយ, ហៅ�គឺវ�ិិចេ�យ�ៃូវចិត្យា។ ហៅ�វាខ្សែដ��ោបុរ់ួង រួមួួមា�៖

• ជិួបុពិី�ិត្យយ�ុខុមា�ភាពីហៅកមង �ិងពិី�ិត្យយ�ុខភាពីហៅកមងជំិទីង់ៗ  (ជិួបុពិីហៅ��ះ�ំខា� ់ខ្សែដ�ហៅកមងៗ�ត្យូវការួ)

• ការួចាកថ់ាន កំារួពារួហៅ�គឺ (ចាកថ់ាន )ំ

• ហៅ�វា�ុខភាពីអារួមួមណ៍្យ (ហៅ�វា�ុខភាពីអារួមួមណ៍្យពិីហៅ�� �ត្យូវ���ោបុរ់ួងហៅ�យហៅខា�ធំ)ី

• ហៅធំ័ើហៅត្យ�ាពីិហៅសាធំ� ៍រួមួួទាំងំ ការួហៅធំ័ើហៅត្យ�ាឈាមួការួពុី��ំណ្យ

• ការួអបុរ់ួ�ុំខភាពី �ិងវធិំីការួពារួ

• ហៅ�វាចកខុវញិ្ញាា ណ្យ

• ហៅ�វា  ទី�ា ឬហៅធំមញ (���ោបុរ់ួងហៅ�កាមួកមួមវធិំី Medi-Cal Dental)

• ហៅ�វាហៅសាត្យវញិ្ញាា ណ្យ (���ោបុរ់ួងហៅ�យ CCS �ំ�បុហ់ៅកមងៗ ខ្សែដ�មា��ិទីិិទីទីួ�។ L.A. Care �ឹង�ោ បុរ់ួងហៅ�វា �ំ�បុហ់ៅកមងៗ ខ្សែដ�ពំុីមា��ិទីិិ
ទីទីួ� CCS)

ហៅ�វាទាំងំហៅ�ះគឺឺហៅ�ថាហៅ�វា ការួ�ត្យួត្យពីិ�ិត្យយរួ�ួ�� ់�ិងតាមួកំណ្យត្យហ់ៅពី�, ហៅ�គឺវ�ិិចេ�យ �ិងការួពីា�� (EPSDT)។ ហៅ�វា EPSDT ខ្សែដ���
ឲ្យយអ�ុសា��ហ៍ៅ�យ ហៅ��ការួណ៍្យខ្សែណ្យនា ំអនាគឺត្យភ័ៃស័ឺាង រួបុ�់�គឺូហៅពីទីយកុមារួ ហៅដើមួីជីិួយអនក ឬកូ�រួបុ�់អនក ហៅ�មា��ុខភាពី�ិ �ត្យូវ���ោបុរ់ួង
ហៅ�យឥត្យអ�់ថ្ងៃ�ៃដ�់អនក។
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

ពីិនិិតយ�ុខុមាលភាពីផ្សេកេង និិងប្រែ�ទាកំារពារ
ខ្សែ�ទាំកំារួពារួ រួមួួមា� ការួពីិ�ិត្យយ�ុខភាពីហៅទីៀត្យទាំត្យ,់ ការួ�ត្យួត្យពិី�ិត្យយ ហៅដើមួីជីិួយហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យរួបុ�់អនក រួកបុញិ្ញាយ៉ាោ ងរួ�ួ��,់ �ិង�ា�់ហៅ�វាការួ�បុឹកា 
ហៅដើមួីរីួកការួឈថឺាក ត្យ,់ ជំិងឺ, ឬ�កខណ្យ��ុខភាពី មួុ�វាកាៃ យជាបុញិ្ញា។ ការួពិី�ិត្យយហៅទីៀត្យទាំត្យ ់ជិួយអនក ឬហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យ ថ្ងៃ�កូ�រួបុ�់អនក រួកហៅមួើ�បុញិ្ញា
អ័ីមួយួ។ បុញិ្ញាអាចរួមួួមា� �ុខភាពី, ហៅធំមញ, ចកខុវញិ្ញាា ណ្យ, ហៅសាត្យវញិ្ញាា ណ្យ, �ុខភាពី�ៃូវចិត្យា, �ិងវបិុត្យាិការួហៅ�បុើហៅ�គឺ�ងហៅញៀ� (ឱ��) អ័ីមួយួ។ 
L.A. Care �ោ បុរ់ួង ការួពិី�ិត្យយ ហៅដើមួី�ីត្យួត្យពិី�ិត្យយ �ំ�បុប់ុញិ្ញានានា (រួមួួទាំងំ ការួ�បុមាណ្យក�មួតិ្យ�ំណ្យកនុងឈាមួ) ហៅ�ហៅពី�ណ្ដាមួយួ ខ្សែដ�មា�
ហៅ�ចកាី�ត្យូវការួវា �ូមួីខី្សែត្យហៅបុើវាមួ�ិខ្សែមួ�កនុងអំ�ុងហៅពី� ថ្ងៃ�ការួពីិ�ិត្យយហៅទីៀងទាំត្យរ់ួបុ�់អនក ឬកូ�រួបុ�់អនក កហ៏ៅ�យ។ 

ខ្សែ�ទាំកំារួពារួ កអ៏ាចរួមួួមា� ការួចាកថ់ាន ឲំ្យយអនក ឬកូ�រួបុ�់អនក ខ្សែដ��ត្យូវការួខ្សែដរួ។ L.A. Care �ត្យូវខ្សែត្យហៅធំ័ើឲ្យយ��កដ ថាហៅកមងៗទាំងំអ�់ខ្សែដ���
ចុះហៅឈាម ះ ��ចាកថ់ាន ខំ្សែដ��តូ្យវការួ ហៅ�ហៅពី�ណ្ដាមួយួ ថ្ងៃ�ការួជិួបុពិីហៅ��ះខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី។ ហៅ�វាខ្សែ�ទាំកំារួពារួ �ិងការួ�ត្យួត្យពិី�ិត្យយ គឺឺមា�ហៅ�យឥត្យ
អ�់ថ្ងៃ�ៃ �ិងហៅ�យ�ម � ការួយ�់�ពីមួជាមួុ� (ការួអ�ុញ្ញាា ត្យមួុ�)។

កូ�រួបុ�់អនក គឺួរួខ្សែត្យទីទីួ�ការួពិី�ិត្យយ ហៅ�អាយុទាំងំហៅ�ះ៖

• 2-4 ថ្ងៃ�ៃ បុនាា បុពី់ីហៅកើត្យ

• 1 ខ្សែខ

• 2 ខ្សែខ

• 4 ខ្សែខ

• 6 ខ្សែខ

• 9 ខ្សែខ

• 12 ខ្សែខ

• 15 ខ្សែខ

• 18 ខ្សែខ

• 24 ខ្សែខ

• 30 ខ្សែខ

• មួយួឆ្នាំន មំួាង តាងំពីីអាយុ 3 ដ�់ 20 ឆ្នាំន ំ

ពីិ�ិត្យយ�ុខុមា�ភាពីហៅកមង រួមួួមា�៖

• បុំហៅពីញ�បុវត្យាិ �ិងពិី�ិត្យយរួបូុកាយ តាងំពីីកា�ដ�់�មាមួហៅជិើង

• ចាកថ់ាន �ំមួរួមួយតាមួអាយុ (រួដឋកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅធំ័ើតាមួកា�វភិាគឺថ្ងៃ� វជិាជ សាថ �ថ្ងៃ�ហៅពីទីយកុមារួអាហៅមួរួកិាងំ អនាគឺត្យភ័ៃស័ឺាង ហៅទីៀងកំណ្យត្យហ់ៅពី�)

• ហៅធំ័ើហៅត្យ�ាពីិហៅសាធំ� ៍រួមួួទាំងំ ការួហៅធំ័ើហៅត្យ�ាឈាមួការួពុី��ំណ្យ

• ការួអបុរ់ួ�ុំខភាពី

• ការួ�ត្យួត្យពិី�ិត្យយ ចកខុវញិ្ញាា ណ្យ �ិងហៅសាត្យវញិ្ញាា ណ្យ

• ការួ�ត្យួត្យពិី�ិត្យយ �ុខភាពីមាត្យ់

• ការួ�បុមាណ្យ�ុខភាពីឥរួយិ៉ាបុ�
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

ហៅ�ហៅពី���រួកហៅ�ើញ បុញិ្ញាខាងរួបូុកាយ ឬ�ុខភាពី�ៃូវចិត្យា ហៅ�អំ�ុងហៅពី�ពិី�ិត្យយ ឬការួ�ត្យួត្យពិី�ិត្យយ ការួខ្សែ�ទាំអំាចខ្សែកហៅ�គឺ ឬអាចជិួយបុញិ្ញា��។ 
ហៅបុើ�ិ�ការួខ្សែ�ទាំ ំគឺឺជាហៅពីទីយសា��ាចា�ំច ់ហៅហ្វ័ើយ L.A. Care គឺឺទីទីួ�ខុ��ត្យូវ �ំ�បុក់ារួបុង�់�ក ់�ំ�បុខ់្សែ�ទាំ ំ�ឹមួ L.A. Care �ោ បុរ់ួងការួខ្សែ�ទាំ ំ
ឥត្យអ�់ថ្ងៃ�ៃដ�់អនកហៅ�ើយ។ ហៅ�វាទាំងំហៅ�ះរួមួួមា�៖

• ខ្សែ�ទាំពំីីហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យ, ហៅពីទីយអ�ុហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យ, �ិងមួ�ាីរួហៅពីទីយ

• ចាកថ់ាន  ំហៅដើមួីរីួកាអនកឲ្យយមា��ុខភាពី�ិ

• វធិំីពីា��រួបូុកាយ, �ំដី/ភាសា, �ិងអាជិីវកមួម

• ហៅ�វា�ុខភាពីតាមួ�ាះ ខ្សែដ�អាចជាបុរួកិាខ រួហៅពីទីយ, �ំភារួ� �ិងហៅ�គឺ�ងហៅ�បុើ���់

• ការួពីា�� �ំ�បុប់ុញិ្ញាចកខុវញិ្ញាា ណ្យ រួមួួទាំងំខ្សែវ ោ�តា

• ការួពីា�� �ំ�បុប់ុញិ្ញាហៅសាត្យវញិ្ញាា ណ្យ រួមួួទាំងំឧបុករួណ៍្យជិំ�ួយសាា បុ ់ហៅ�ហៅពី�វាមួ�ិ���ោបុរ់ួង ហៅ�យ CCS

• ការួពីា���ុខភាពីឥរួយិ៉ាបុ� �ំ�បុ ់ជំិងឺ មួហៅនាវកិ�តិ្យវសិា�គឺមួ ឬកំហៅសាយសាម រួតី្យ �ិងពិីការួវឌ្ឍឍ�កមួម ហៅ�ែងៗហៅទីៀត្យ

• ការួចាត្យខ់្សែចងករួណី្យ �ិងការួអបុរ់ួ�ុំខភាពី

• ការួវះកាត្យខ់្សែកឲ្យយមា�ភាពីធំមួមតាវញិ ខ្សែដ�គឺឺជាការួវះកាត្យ ់ហៅដើមួីខី្សែកត្យ�មួូវ ឬជិួ�ជុិ�ទីំរួងម់ួ�ិ�តឹ្យមួ�ត្យូវ ថ្ងៃ�ខៃួ���ណ្យ ��បុណ្ដាា �ហៅ�យភាពី
វកិ�ពីីកំហៅណ្យើ ត្យ, ភាពីមួ�ិធំមួមតាថ្ងៃ�វឌ្ឍឍ�កមួម, ការួ���ំ�ចិត្យា, ដំហៅ�, សាចដុ់ះ, ឬជំិងឺ ហៅដើមួីហីៅ�ើកកំពី�់មួុខងារួ ឬបុហៅងកើត្យជារួបូុ�ងធំមួមតា
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

ការផ្សេ�ាើផ្សេត�ើ�មការពុីល�ំ�
ហៅកមងៗទាំងំអ�់ ខ្សែដ���ចុះហៅឈាម ះកនុង L.A. Care គឺួរួខ្សែត្យទីទីួ� ការួហៅធំ័ើហៅត្យ�ាឈាមួការួពុី��ំណ្យ ហៅ�អាយុ 12 �ិង 24 ខ្សែខ ឬចហៅនាៃ ះអាយុ 36 
�ិង 72 ខ្សែខ ហៅបុើ�ិ�ហៅគឺមួ�ិ��ហៅធំ័ើហៅត្យ�ាពីីមួុ�។ 

ជិួ�ឲ្យយ��ួល ផ្សេ�វាប្រែ�ទា�ុំខុមាលភាពីផ្សេកេង និិង�ុវវ�័
L.A. Care �ឹងជិួយ�មាជិិក អាយុហៅ�កាមួ 21 ឆ្នាំន  ំ�ិង�គឺួសារួរួបុ�់ហៅគឺ ឲ្យយទីទីួ�ហៅ�វាខ្សែដ�ហៅគឺ�ត្យូវការួ។ អនក�ំរួបុ�ំរួ�ួខ្សែ�ទាំមំាន ក ់រួបុ�់               
L.A. Care អាច៖

• ��បុអ់នក អំពីីហៅ�វាខ្សែដ�មា�

• ជិួយរួកបុណ្ដាា ញអនក�ា�់ហៅ�វា ឬអនក�ា�់ហៅ�វា ហៅ�ហៅ��បុណ្ដាា ញ ហៅ�ហៅពី��ត្យូវការួ

• ជិួយហៅធំ័ើការួណ្ដាត្យជ់ិួបុ

• ហៅរួៀបុចំយ៉ា�ជំិ�ិះហៅពីទីយ �បុហៅយ៉ាជិ�ឲ៍្យយហៅកមងៗ អាចហៅ�ទីទីួ�ការួណ្ដាត្យជ់ិួបុរួបុ�់ហៅគឺ

• ជិួយ�ំរួបុ�ំរួ�ួការួខ្សែ�ទាំ ំ�ំ�បុហ់ៅ�វាខ្សែដ�មា�តាមួរួយ� FFS Medi-Cal ដូចជា៖

° ការួពីា�� �ិងហៅ�វាសាា រួ�មួត្យថភាពី �ំ�បុ�ុ់ខភាពីអារួមួមណ៍្យ �ិងវបិុត្យាិហៅ�បុើហៅ�គឺ�ងហៅញៀ�

° ការួពីា�� �ំ�បុប់ុញិ្ញាហៅធំមញ រួមួួទាំងំការួខ្សែកត្យ�មួងហ់ៅធំមញ

ផ្សេ�វាផ្សេ�េងៗផ្សេ�ៀត ប្រែដឹលអ្ននកអាច��ួលតាំមរ�ៈ ឈ្នួនួល-�ំ�ប-់ផ្សេ�វា (FFS)               
Medi-Cal ឬ កមេវ�ិីផ្សេ�េងៗផ្សេ�ៀត
ពីិនិិតយផ្សេ�េញ 
រួកាអញ្ញាច ញហៅធំមញ ថ្ងៃ�កូ�ខ្សែងោត្យរួបុ�់អនកឲ្យយសិាត្យ ហៅ�យជូិត្យអញ្ញាច ញហៅធំមញ ជាមួយួ�កណ្ដាត្យទ់ី�់ៗ  ជា��់ថ្ងៃ�ៃ។ ហៅ��បុខ្សែហ្វ័�បុ�ួ ហៅ���មំួយួខ្សែខ “ការួ
ដុះហៅធំមញ” �ឹងចាបុហ់ៅ�ាើមួ ខណ្យ�ហៅធំមញកូ�ខ្សែងោត្យចាបុហ់ៅ�ាើមួដុះ។ អនកគឺួរួខ្សែត្យហៅធំ័ើការួណ្ដាត្យជ់ិួបុ ទី�ាហៅពីទីយហៅ�ើកដំបុូង �ំ�បុកូ់�រួបុ�់អនក យ៉ាោ ងឆ្នាំបុរ់ួហ្វ័��
បុំ�ុត្យ ខណ្យ�ហៅធំមញដំបុូងរួបុ�់ហៅគឺដុះ ឬហៅ�ខួបុកំហៅណ្យើ ត្យ ទីីមួយួរួបុ�់ហៅគឺ តាមួណ្ដាមួយួខ្សែដ�មួុ�ហៅគឺ។

ហៅ�វាទី�ា Medi-Cal ខាងហៅ�កាមួ គឺឺឥត្យគិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ឬមា�ត្យថ្ងៃមួៃទាំបុ �ំ�បុ៖់

កូ�ខ្សែងោត្យ អាយុ 1 ហៅ� 4 ឆ្នាំន ំ

• ជិួបុពិីហៅ��ះទី�ាហៅពីទីយដំបុូង រួបុ�់កូ�ខ្សែងោត្យ

• ពិី�ិត្យយហៅធំមញដំបុូង រួបុ�់កូ�ខ្សែងោត្យ

• ពិី�ិត្យយហៅធំមញ (ហៅរួៀង��់ 6 ខ្សែខ; ហៅរួៀង��់ 3 ខ្សែខ តាងំពីីហៅកើត្យ ដ�់អាយុ 
3 ឆ្នាំន )ំ

• អិកែហៅរួ

• ការួ�ំអាត្យហៅធំមញ (ហៅរួៀង��់ 6 ខ្សែខ)

• លាបុថាន ហំ្វ័ៃូថ្ងៃរួ ោ (ហៅរួៀង��់ 6 ខ្សែខ)

• ការួបុោះហៅធំមញ

• ការួដកហៅធំមញ

• ហៅ�វាជាអា��ន

• ហៅ�វាអនកជិំងឺឥត្យហៅដកហៅពីទីយ

• ការួ�ណ្យាំ  (ហៅបុើ�ិ�ហៅពីទីយសា��ាចា�ំច)់
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

ហៅកមងៗ អាយុ 5-12 ឆ្នាំន ំ

• ពិី�ិត្យយហៅធំមញ (ហៅរួៀង��់ 6 ខ្សែខ)

• អិកែហៅរួ

• លាបុថាន ហំ្វ័ៃូថ្ងៃរួ ោ (ហៅរួៀង��់ 6 ខ្សែខ)

• ការួ�ំអាត្យហៅធំមញ (ហៅរួៀង��់ 6 ខ្សែខ)

• បិុទីភ័ជតិ្យហៅធំមញថាគ មួ

• ការួបុោះហៅធំមញ

• ហៅធំ័ើបុា�ហៅធំមញ

• ហៅ�វាជាអា��ន

• ហៅ�វាអនកជិំងឺឥត្យហៅដកហៅពីទីយ

• ការួ�ណ្យាំ  (ហៅបុើ�ិ�ហៅពីទីយសា��ាចា�ំច)់

ហៅកមងៗ អាយុ 13-17 ឆ្នាំន ំ

• ពិី�ិត្យយហៅធំមញ (ហៅរួៀង��់ 6 ខ្សែខ)

• អិកែហៅរួ

• លាបុថាន ហំ្វ័ៃូថ្ងៃរួ ោ (ហៅរួៀង��់ 6 ខ្សែខ)

• ការួ�ំអាត្យហៅធំមញ (ហៅរួៀង��់ 6 ខ្សែខ)

• ការួត្យ�មួងហ់ៅធំមញ (ឃាន បុ) �ំ�បុអ់នកខ្សែដ�មា��ិទីិិទីទីួ�

• ការួបុោះហៅធំមញ

• ហៅ�សាបុហៅធំមញ

• ហៅធំ័ើបុា�ហៅធំមញ

• ការួដកហៅធំមញ

• ហៅ�វាជាអា��ន

• ហៅ�វាអនកជិំងឺឥត្យហៅដកហៅពីទីយ

• ការួ�ណ្យាំ  (ហៅបុើ�ិ�ហៅពីទីយសា��ាចា�ំច)់

ហៅបុើ�ិ�អនកមា��ំណួ្យរួ ឬចងខ់្សែ�័ងយ�់ខ្សែ�មួហៅទីៀត្យ អំពីីហៅ�វាទី�ា ហៅ� Medi-Cal Dental Program ហៅ�ខ 1-800-322-6384 
(TTY 1-800-735-2922 ឬ 711)។ អនកកអ៏ាចទី�ែនា ហៅគឺហ្វ័ទីំពី�រួរួបុ�់ Medi-Cal Dental Program ហៅ� 
https://smilecalifornia.org/។

ផ្សេ�វាការបញ្ជីជ� និ ការអ្នបរ់កំារពារបប្រែនិថម
ហៅបុើ�ិ�អនក���ពីួយ�រួមួភ ថាកូ�រួបុ�់អនក កំពុីងខ្សែត្យមា��ំ�កចូ�រួមួួ �ិងការួ�ិកាហៅ�សាលាហៅរួៀ� �ិយ៉ាយហៅ�កា� ់ហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យខ្សែ�ទាំជំាបុឋមួ 
ថ្ងៃ�កូ�រួបុ�់អនក ឬ�គឺូបុហៅ�ងៀ� ឬចាងហ័ាង ហៅ�សាលាហៅរួៀ�។ ជាបុខ្សែ�ថមួចំហៅពាះ អត្យថ�បុហៅយ៉ាជិ��ុ៍ខភាពី រួបុ�់អនក ���ោបុរ់ួងហៅ�យ L.A. Care 
កម៏ា�ហៅ�វាខ្សែដ�សាលាហៅរួៀ� �ត្យូវខ្សែត្យ�ា�់ ហៅដើមួីជីិួយកូ�រួបុ�់អនក ហៅរួៀ��ូ�ត្យ �ិងហៅរួៀ�មួ�ិទាំ�ហ់ៅគឺ។ 

ឧទាំហ្វ័រួណ៍្យថ្ងៃ�ហៅ�វា ខ្សែដ�អាច�ឹង���ា�់ ហៅដើមួីជីិួយកូ�រួបុ�់អនក ហៅរួៀ��ូ�ត្យ រួមួួមា�៖

• ហៅ�វាភាសា �ិង�ំដី
• ហៅ�វាចិត្យាវជិាជ

• វធិំីពីា��រួបូុកាយ

• វធិំីពីា��អាជិីវកមួម

• ជំិ�ួយបុហៅចចកវជិាជ

• ការួងារួ�ងគមួកិចច

• ហៅ�វាការួ�បុឹកា

• ហៅ�វាហៅពីទីយហៅ�សាលា

• យ៉ា�ជំិ�ិះ ហៅ��ិងមួក ពីីសាលា

ហៅ�វាទាំងំហៅ�ះ �ត្យូវ���ា�់ហៅ�យ �ិង��បុង�់�ក ់ហៅ�យ�ក�ួងអបុរ់ួ ំកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ ។ ទាំងំអ�់�ន  ជាមួយួ�ឹងហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យ �ិង�គឺូបុហៅ�ងៀ� 
ថ្ងៃ�កូ�រួបុ�់អនក អនកអាចហៅធំ័ើគឺំហៅ�ងការួតាមួចិត្យាមួយួ ខ្សែដ��ឹងជិួយកូ�រួបុ�់អនក ���ិបុំ�ុត្យ។ 

https://smilecalifornia.org/


6 | ការរាយការណ៍៍ និិងការដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាា

66

                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

6.  ការ�យុការណ៍៍                                  
និិងការផ្សេ�ះប្រសាយុប់ញ្ហាា

មា�រួហៅបុៀបុពីីរួយ៉ាោ ង ហៅដើមួី�ីយការួណ៍្យ �ិងហៅ�ះ�សាយបុញិ្ញា៖

• ប�ើឹ ង (ឬ សារ�ុកេ) គឺឺហៅ�ហៅពី�អនកមា�បុញិ្ញាជាមួយួ L.A. Care ឬអនក�ា�់ហៅ�វា ឬជាមួយួការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី ឬការួពីា�� ខ្សែដ�អនក��
ទីទីួ�ពីីអនក�ា�់ហៅ�វា

• ការតវាា  គឺឺហៅ�ហៅពី�អនក មួ�ិយ�់��បុ ជាមួយួការួ�ំហៅរួចរួបុ�់ L.A. Care ហៅដើមួីផី្ទាៃ �់បុាូរួ ហៅ�វារួបុ�់អនក ឬមួ�ិ�ោ បុរ់ួងវា

អនកមា��ិទីិិ ហៅដើមួីបីុាឹងសាទុីកខ �ិងត្យវាោ  ជាមួយួ L.A. Care ហៅដើមួី�ី�បុហ់ៅយើងឲ្យយដឹង អំពីីបុញិ្ញារួបុ�់អនក។ ការួហៅ�ះមួ�ិយកហៅចញ �ូវ�ិទីិិ��បុចាបុ ់
�ិងដំហៅណ្ដាះ�សាយអ័ីមួយួ រួបុ�់អនកហៅ�ើយ។ ហៅយើង�ឹងមួ�ិហៅរួ ើ�ហៅអើង ឬ�ង�ឹក �បុឆ្នាំងំ�ឹងអនក �ំ�បុក់ារួត្យិូញខ្សែត្យិរួមួកហៅយើងហៅ�ើយ។ ការួ��បុហ់ៅយើង
ឲ្យយដឹង អំពីីបុញិ្ញារួបុ�់អនក �ឹងជិួយហៅយើងហៅ�ើក កំពី�់ការួខ្សែ�ទាំ ំ�ំ�បុ�់មាជិិកទាំងំអ�់។ 

អនកគឺួរួខ្សែត្យងខ្សែត្យទាំកទ់ីង L.A. Care �ិ� ហៅដើមួី�ី�បុហ់ៅយើងឲ្យយដឹង អំពីីបុញិ្ញារួបុ�់អនក។ អនកអាចបុាឹង បុណ្យាឹ ង ហៅ�ហៅពី�ណ្ដាមួយួ តាមួទូីរួ��ពីា         
ជាលាយ��កខណ៍្យអកែរួ ឬតាមួអ�ឡាញ។ ហៅ�មួកហៅយើង�� 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ ហៅ�ខ 1-888-839-9909
(TTY 711) ឬហៅ�ហៅមួើ� lacare.org។ 

ហៅបុើ�ិ�សារួទុីកខ ឬការួត្យវាោ រួបុ�់អនក ហៅ�ខ្សែត្យមួ�ិទាំ��់�ហៅ�ះ�សាយរួចួ បុនាា បុពី់ី 30 ថ្ងៃ�ៃ ឬហៅបុើ�ិ�អនក មួ�ិ�បុាយចិត្យា ជាមួយួ�ទីិ��ហៅទី អនកអាច
ហៅ� �ក�ួង�គឺបុ�់គឺង�ុខាភ័�ិ� (Department of Managed Health Care, DMHC) រួដឋកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  �ិង�ូមួឲ្យយហៅគឺពិី�ិត្យយហៅ�ើងវញិ 
�ូវបុណ្យាឹ ងរួបុ�់អនក ឬហៅធំ័ើការួពីិ�ិត្យយពិីច�យហៅ�យហៅពីទីយឯក�ជិយ។ អនកអាចហៅ� ហៅ�ខ 1-888-466-2219 (TTY 1-877-688-9891 ឬ 711) 
ឬទី�ែនាហៅគឺហ្វ័ទីំពី�រួ DMHC �ំ�បុព់ី�ត្យម៌ា�ខ្សែ�មួហៅទីៀត្យ៖ https://www.dmhc.ca.gov។

�ក�ួង�ុខាភ័�ិ� រួដឋកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  (DHCS) អំ�ដែមាោ ��គឺបុ�់គឺង Medi-Cal កអ៏ាចជិួយអនកខ្សែដរួ។ ហៅគឺអាចជិួយអនក ហៅបុើ�ិ�អនកមា�បុញិ្ញា 
ថ្ងៃ�ការួចូ�រួមួួ ការួផ្ទាៃ �់បុាូរួ ឬការួហៅចញពីីគឺំហៅ�ង�ុខភាពីមួយួ។ ហៅគឺកអ៏ាចជិួយអនកខ្សែដរួ ហៅបុើ�ិ�អនក��ផ្ទាៃ �់�ំហៅ� �ិងកំពុីងខ្សែត្យមា�បុញិ្ញា កនុងការួ
ឲ្យយ��បុាូរួ Medi-Cal រួបុ�់អនក ហៅ�ហៅខា�ធំី�មីរួបុ�់អនក។ អនកអាចហៅ�អំ�ដែមាោ � ពីីថ្ងៃ�ៃច��ា រួហូ្វ័ត្យថ្ងៃ�ៃ�ុ�ក ចហៅនាៃ ះហៅមាោ ង 8 �ពីឹក �ិង 5 លាៃ ច 
ហៅ�ខ 1-888-452-8609។

អនកកអ៏ាចបុាឹងសារួទុីកុខ ជាមួយួការួយិ៉ា��យ�ិទីិិទីទីួ� ហៅ�ហៅខា�ធំីរួបុ�់អនក អំពីី�ិទីិិទីទីួ� Medi-Cal ខ្សែដរួ។ ហៅបុើ�ិ�អនកមួ�ិ��កដ ថាអនកអាច
បុាឹងសារួទុីកខរួបុ�់អនក ជាមួយួ�ឹងអនកណ្ដា ហៅ� ផ្សេ�វា�មាជិិក L.A. Care ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។

ហៅដើមួី�ីយការួណ៍្យ ពី�ត្យម៌ា�ខ្សែដ�មួ�ិ�តឹ្យមួ�ត្យូវ អំពីីការួធានា�ោបុរ់ួង�ុខភាពី បុខ្សែ�ថមួរួបុ�់អនក �ូមួហៅ� Medi-Cal ពីីថ្ងៃ�ៃច��ា រួហូ្វ័ត្យថ្ងៃ�ៃ�ុ�ក ចហៅនាៃ ះ
ហៅមាោ ង 8 �ពីឹក �ិង 5 លាៃ ច ហៅ�ខ 1-800-541-5555។

https://www.dmhc.ca.gov
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

ប�ឹឹង
បុណ្យាឹ ង (ឬ សារួទុីកខ) គឺឺហៅ�ហៅពី�អនកមា�បុញិ្ញា ឬមួ�ិ�បុាយចិត្យា ជាមួយួ�ឹងហៅ�វា ខ្សែដ�អនកកំពុីងទីទីួ�ពីី L.A. Care ឬអនក�ា�់ហៅ�វា។ វា
�ម �ក�មួតិ្យហៅពី� ហៅដើមួីបីុាឹងបុណ្យាឹ ងហៅទី។ អនកអាចបុាឹងបុណ្យាឹ ង ជាមួយួ L.A. Care ហៅ�ហៅពី�ណ្ដាមួយួ តាមួទូីរួ��ពីា ជាលាយ��កខណ៍្យអកែរួ ឬតាមួ     
អ�ឡាញ។

• តាំម��រ�័ពីី៖ ហៅ� L.A. Care ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711) 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ឲ្យយហៅ�ខ 
ID ថ្ងៃ�គឺំហៅ�ង�ុខភាពីរួបុ�់អនក, ហៅឈាម ះរួបុ�់អនក �ិងមួូ�ហៅហ្វ័តុ្យ �ំ�បុប់ុណ្យាឹ ងរួបុ�់អនក។

• តាំមនៃ�ប��ី�៖៍ ហៅ� L.A. Care ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711) �ិង�ូមួឲ្យយហៅគឺហៅ�ាើទីំរួងប់ុំហៅពីញ មួយួហៅ�ឲ្យយអនក។ ហៅ�ហៅពី�អនក
��ទីទីួ�ទីំរួងប់ុំហៅពីញ �ត្យូវបុំហៅពីញវា។ �ត្យូវឲ្យយ��កដ ហៅដើមួីបីុញ្ជូចូ �ហៅឈាម ះ, ហៅ�ខ ID គឺំហៅ�ង�ុខភាពី រួបុ�់អនក �ិងមួូ�ហៅហ្វ័តុ្យ �ំ�បុប់ុណ្យាឹ ង
រួបុ�់អនក។ ��បុហ់ៅយើងពីីការួអ័ីៗ ខ្សែដ���ហៅកើត្យហៅ�ើង �ិងរួហៅបុៀបុហៅយើងអាចជិួយអនក។ 

ហៅ�ាើទីំរួងប់ុំហៅពីញហៅ�៖ 
L.A. Care Health Plan 
Appeals and Grievances Department 
1055 West 7th Street, 10th Floor 
Los Angeles, CA 90017

• តាំមអ្ននិឡាញ៖ ទី�ែនាហៅគឺហ្វ័ទីំពី�រួរួបុ�់ L.A. Care។ ហៅ�ហៅមួើ� lacare.org។

ហៅបុើ�ិ�អនក�ត្យូវការួជំិ�ួយ កនុងការួបុាឹងបុណ្យាឹ ងរួបុ�់អនក ហៅយើងអាចជិួយអនក��។ ហៅយើងអាច�ា�់ហៅ�វាភាសាឲ្យយអនក ឥត្យគិឺត្យថ្ងៃ�ៃ។ ឬហៅ� ផ្សេ�វា
�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។

កនុងហៅពី� 5 ថ្ងៃ�ៃ�បុតិ្យទីិ� ថ្ងៃ�ការួ ទីទីួ�បុណ្យាឹ ងរួបុ�់អនក ហៅយើង�ឹងហៅ�ាើ�ំបុុ�ត្យហៅ�អនក  ��បុអ់នកឲ្យយដឹង ថាហៅយើង��ទីទីួ�វា។ កនុងហៅពី� 30 ថ្ងៃ�ៃ ហៅយើង
�ឹងហៅ�ាើ�ំបុុ�ត្យហៅ�អនក មួយួហៅទីៀត្យ ខ្សែដ���បុអ់នកពីីរួហៅបុៀបុ ខ្សែដ�ហៅយើង��ហៅ�ះ�សាយបុញិ្ញារួបុ�់អនក។ ហៅបុើ�ិ�អនកហៅ�មួក L.A. Care អំពីីសារួទុីកខ
មួយួ ខ្សែដ�មួ�ិខ្សែមួ�អំពីីការួ�ោ បុរ់ួង ខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពីរួបុ�់អនក, ហៅពីទីយសា��ាចា�ំច,់ ការួពីិហៅសាធំ� ៍ឬការួពីា��ហៅ�ុើបុអហៅងកត្យ, ហៅហ្វ័ើយសារួទុីកខរួបុ�់
អនក ��ហៅ�ះ�សាយរួចួ ហៅ�ចុងថ្ងៃ�ៃពាណិ្យជិជកមួមបុនាា បុហ់ៅទីៀត្យ, អនកអាច�ឹងមួ�ិ��ទីទីួ� �ំបុុ�ត្យមួយួចាបុហ់ៅទី។

ហៅបុើ�ិ�អនកចងឲ់្យយហៅយើង ហៅធំ័ើការួ�ំហៅរួចឆ្នាំបុរ់ួហ្វ័�� ពីីហៅ�ពាះវាហៅ�បុើហៅពី�យូរួ ហៅដើមួីហីៅ�ះ�សាយបុណ្យាឹ ងរួបុ�់អនក អាច�ឹងហៅធំ័ើឲ្យយជីិវតិ្យ �ុខភាពី ឬ�មួត្យថភាពី
រួបុ�់អនក ហៅដើមួីឲី្យយមា�ដំហៅណ្យើ រួការួឋតិ្យកនុងហៅ��ះថាន ក ់អនកអាចហៅ�នើ�ំុការួពីិ�ិត្យយពិីច�យហៅ�យពីហៅ�ៃ�� (ឆ្នាំបុរ់ួហ្វ័��)។ ហៅដើមួីហីៅ�នើ�ំុ ការួពីិ�ិត្យយពិីច�យ
ហៅ�យពីហៅ�ៃ�� ហៅ�មួកហៅយើង ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ កនុងហៅពី� 72 ហៅមាោ ង ថ្ងៃ�ការួទីទីួ�បុណ្យាឹ ងរួបុ�់អនក ហៅយើង�ឹងហៅធំ័ើការួ�ំហៅរួច 
អំពីីរួហៅបុៀបុហៅយើង�ឹងហៅ�ះ�សាយ បុណ្យាឹ ងរួបុ�់អនក �ិងថាហៅត្យើហៅយើង�ឹងពីហៅ�ៃ��បុណ្យាឹ ងរួបុ�់អនក ឬយ៉ាោ ងណ្ដា។ ហៅបុើ�ិ�ហៅយើង�ំហៅរួច ថាហៅយើង�ឹងមួ�ិ
ពីហៅ�ៃ�� បុណ្យាឹ ងរួបុ�់អនកហៅទី ហៅយើង�ឹង��បុអ់នកឲ្យយដឹង ថាហៅយើង�ឹងហៅ�ះ�សាយ បុណ្យាឹ ងរួបុ�់អនក កនុងហៅពី� 30 ថ្ងៃ�ៃ។

បុណ្យាឹ ងខ្សែដ�ទាំកទ់ីង �ឹងអត្យថ�បុហៅយ៉ាជិ�ឱ៍��សាថ � Medi-Cal Rx គឺឺមួ�ិខ្សែមួ�ជាកមួមបុទី ចំហៅពាះវធិំីសារួទុីកខ L.A. Care ហៅទី ឬមា��ិទីិិទីទីួ� 
ការួពិី�ិត្យយពិីច�យហៅ�យហៅពីទីយឯក�ជិយហៅ�ើយ។ �មាជិិក អាចបុញ្ជូជូ �បុណ្យាឹ ង អំពីីអត្យថ�បុហៅយ៉ាជិ�ឱ៍��សាថ � Medi-Cal Rx ហៅ�យហៅ� 
800-977-2273 (TTY 800-977-2273 រួចួ ចុចហៅ�ខ 5 ឬ 711) ឬហៅ�ហៅមួើ� https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/។ 
ខ្សែត្យយ៉ាោ ងណ្ដាមួញិ បុណ្យាឹ ងខ្សែដ�ទាំកទ់ីងអត្យថ�បុហៅយ៉ាជិ�ឱ៍��សាថ � មួ�ិខ្សែមួ�ជាកមួមបុទី ចំហៅពាះ Medi-Cal Rx អាច�ឹងមា��ិទីិិទីទីួ� ការួពិី�ិត្យយ
ពីិច�យហៅ�យហៅពីទីយឯក�ជិយ។ ហៅ�ខទូីរួ��ពីាឥត្យហៅចញថ្ងៃ�ៃ រួបុ�់ DMHC គឺឺ 1-888-466-2219 �ិងខ្សែខែ TTY គឺឺ 1-877-688-9891។ អនក
អាចរួកហៅ�ើញ ទីំរួងប់ុំហៅពីញ ការួពីិ�ិត្យយពិីច�យហៅ�យហៅពីទីយឯក�ជិយ/បុណ្យាឹ ង �ិងហៅ�ចកាីខ្សែណ្យនា ំតាមួអ�ឡាញ ហៅ�ហៅគឺហ្វ័ទីំពី�រួរួបុ�់ DMHC ហៅ�៖ 
https://www.dmhc.ca.gov/។

https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/
https://www.dmhc.ca.gov/
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

ការតវាា
ការួត្យវាោ  គឺឺខុ��ន ពីីបុណ្យាឹ ង។ ការួត្យវាោ  គឺឺជា�ំហៅណ្យើ �ំុហៅយើង ឲ្យយពិី�ិត្យយពិីច�យ �ិងផ្ទាៃ �់បុាូរួការួ�ំហៅរួច ខ្សែដ�ហៅយើង��ហៅធំ័ើ អំពីីការួ�ោ បុរ់ួង �ំ�បុហ់ៅ�វា
ខ្សែដ���ហៅ�នើ។ ហៅបុើ�ិ�ហៅយើង��ហៅ�ាើឲ្យយអនក �ូវ�ំបុុ�ត្យ ហៅ�ចកាីជូិ�ដំណឹ្យងថ្ងៃ�ចំណ្ដាត្យក់ារួ (Notice of Action, NOA) ��បុអ់នកថាហៅយើង 
បុដិហៅ�ធំ, ពី�ារួហៅពី�, ផ្ទាៃ �់បុាូរួ ឬបុញ្ជូចបុហ់ៅ�វា ហៅហ្វ័ើយអនកមួ�ិយ�់��បុជាមួយួការួ�ំហៅរួចរួបុ�់ហៅយើង អនកអាចបុាឹងត្យវាោ��។ PCP រួបុ�់អនក                    
ឬអនក�ា�់ហៅ�វាហៅ�ែងហៅទីៀត្យ កអ៏ាច�ូមួត្យវាោមួកហៅយើង �ំ�បុអ់នកខ្សែដរួ ហៅ�យមា�ការួអ�ុញ្ញាា ត្យលាយ��កខណ៍្យអកែរួពីីអនក។ 

អនក�ត្យូវខ្សែត្យ �ូមួត្យវាោ  កនុងហៅពី� 60 ថ្ងៃ�ៃ ចាបុត់ាងំពីីកា�បុរួហិៅចេទី ហៅ�ហៅ�ើ NOA ខ្សែដ�អនក��ទីទីួ�ពីីហៅយើង។ ហៅបុើ�ិ�ហៅយើង���ំហៅរួច ហៅដើមួី ី
កាត្យប់ុ�ថយ, ពីយរួួ, ឬបុញ្ជូឈបុហ់ៅ�វា ខ្សែដ�អនកកំពុីងទីទីួ�ឥ�ូវហៅ�ះ អនកអាចបុ�ាទីទីួ�ហៅ�វាហៅនាះ ខណ្យ�អនករួងច់ា ំការួត្យវាោ រួបុ�់អនក �ត្យូវ���ំហៅរួច។ 
ហៅ�ះគឺឺហៅ�ថា ជិំ�ួយ��បុងម់ួ�ិ�ចហ់ៅ��ច (Aid Paid Pending)។ ហៅដើមួីទីីទីួ� ជំិ�ួយ��បុងម់ួ�ិទាំ��់ចហ់ៅ��ច អនក�ត្យូវខ្សែត្យ�ូមួហៅយើង �ំ�បុ់
ការួត្យវាោកនុងហៅពី� 10 ថ្ងៃ�ៃ ចាបុត់ាងំពីីកា�បុរួហិៅចេទី ហៅ�ហៅ�ើ NOA ឬមួុ�កា�បុរួហិៅចេទី ខ្សែដ�ហៅយើងខ្សែ�ៃងថា ហៅ�វារួបុ�់អនក�ឹងឈបុ ់តាមួណ្ដាមួយួ
ខ្សែដ�ហៅ�កាយហៅគឺ។ ហៅ�ហៅពី�អនកហៅ�នើ�ំុត្យវាោ  ហៅ�ហៅ�កាមួកា��ហៅទី��ទាំងំហៅ�ះ ហៅ�វា�ឹងបុ�ាហៅទីៀត្យ។

អនកអាចបុាឹងត្យវាោតាមួទូីរួ��ពីា ជាលាយ��កខណ៍្យអកែរួ ឬតាមួអ�ឡាញ៖

• តាំម��រ�័ពីី៖ ហៅ� ផ្សេ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711) 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ឲ្យយ
ហៅឈាម ះ, ហៅ�ខ ID គឺំហៅ�ង�ុខភាពី រួបុ�់អនក �ិងហៅ�វាខ្សែដ�អនកកំពុីងត្យវាោ។

• តាំមនៃ�ប��ី�៖៍ ហៅ� ផ្សេ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711) �ិង�ូមួឲ្យយហៅគឺហៅ�ាើទីំរួងប់ុំហៅពីញ មួយួហៅ�ឲ្យយអនក។ ហៅ�ហៅពី�
អនក��ទីទីួ�ទីំរួងប់ុំហៅពីញ �ត្យូវបុំហៅពីញវា។ �ត្យូវឲ្យយ��កដ ហៅដើមួីបីុញ្ជូជូ �ហៅឈាម ះ, ហៅ�ខ ID គឺំហៅ�ង�ុខភាពី រួបុ�់អនក �ិងហៅ�វាខ្សែដ�អនកកំពុីងត្យវាោ។ 

ហៅ�ាើទីំរួងប់ុំហៅពីញហៅ�៖
L.A. Care Health Plan 
Appeals and Grievances Department 
1055 W. 7th Street, 10th Floor 
Los Angeles, CA 90017

• តាំមអ្ននិឡាញ៖ ទី�ែនាហៅគឺហ្វ័ទីំពី�រួរួបុ�់ L.A. Care។ ហៅ�ហៅមួើ� lacare.org។

ហៅបុើ�ិ�អនក�ត្យូវការួជំិ�ួយ �ំ�បុក់ារួត្យវាោ  ឬជាមួយួ ជំិ�ួយ��បុងម់ួ�ិ�ចហ់ៅ��ច ហៅយើងអាចជិួយអនក��។ ហៅយើងអាច�ា�់ហៅ�វាភាសាឲ្យយអនក 
ឥត្យគិឺត្យថ្ងៃ�ៃ។ ឬហៅ� ផ្សេ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។

កនុងហៅពី� 5 ថ្ងៃ�ៃ ថ្ងៃ�ការួ ទីទីួ�ពាកយត្យវាោ រួបុ�់អនក ហៅយើង�ឹងហៅ�ាើ�ំបុុ�ត្យហៅ�អនក  ��បុអ់នកឲ្យយដឹង ថាហៅយើង��ទីទីួ�វា។ កនុងហៅពី� 30 ថ្ងៃ�ៃ ហៅយើង�ឹង��បុ់
អនក ពីីការួ�ំហៅរួចរួបុ�់ហៅយើង �ិងហៅ�ាើឲ្យយអនក�ូវ�ំបុុ�ត្យ ហៅ�ចកាីជូិ�ដំណឹ្យងថ្ងៃ�ដំហៅណ្ដាះ�សាយការួត្យវាោ  (Notice of Appeal Resolution, NAR)។ 
ហៅបុើ�ិ�ហៅយើង មួ�ិ��បុអ់នក អំពីីការួ�ំហៅរួចត្យវាោ រួបុ�់ហៅយើង កនុងហៅពី� 30 ថ្ងៃ�ៃហៅទី អនកអាចហៅ�នើ�ំុរួដឋ�វនាការួ �ិង IMR។ កប៏ុោុខ្សែ�ាហៅបុើ�ិ�អនក ហៅ�នើ�ំុរួដឋ
�វនាការួជាមួុ� �ិង�វនាការួ��ហៅកើត្យហៅ�ើងរួចួហៅហ្វ័ើយ អនកមួ�ិអាចហៅ�នើ�ំុ IMR ហៅទី។ កនុងករួណី្យហៅ�ះ រួដឋ�វនាការួ មា�ការួ�ំហៅរួចជាចុងហៅ�កាយ។

ហៅបុើ�ិ�អនក ឬហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យរួបុ�់អនក ចងឲ់្យយហៅយើង�ំហៅរួចឆ្នាំបុរ់ួហ្វ័�� ពីីហៅ�ពាះវាហៅ�បុើហៅពី�យូរួ ហៅដើមួីហីៅ�ះ�សាយការួត្យវាោ រួបុ�់អនក អាច�ឹងហៅធំ័ើឲ្យយជីិវតិ្យ 
�ុខភាពី ឬ�មួត្យថភាពីរួបុ�់អនក ហៅដើមួីឲី្យយមា�ដំហៅណ្យើ រួការួ ឋតិ្យកនុងហៅ��ះថាន ក ់ហៅនាះអនកអាចហៅ�នើ�ំុ ការួពីិ�ិត្យយពិីច�យហៅ�យពីហៅ�ៃ�� (ឆ្នាំបុរ់ួហ្វ័��)។ 
ហៅដើមួី�ូីមួ ការួពិី�ិត្យយពិីច�យហៅ�យពីហៅ�ៃ�� ហៅ� ផ្សេ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ ហៅយើង�ឹងហៅធំ័ើការួ�ំហៅរួច កនុងហៅពី� 
72 ហៅមាោ ង ថ្ងៃ�ការួទីទីួ�ពាកយត្យវាោ រួបុ�់អនក។ 
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

�តូវផ្សេ�ាើអ្នាីខាះ ផ្សេបើ�ិនិអ្ននកមនិិ�ល់��ប ជាម�ួការ�ំផ្សេរចនៃនិការតវាា
ហៅបុើ�ិ�អនក��ហៅ�នើ�ំុការួត្យវាោ  �ិង��ទីទីួ��ំបុុ�ត្យ NAR ខ្សែដ���បុអ់នក ថាហៅយើងមួ�ិ��ដូរួ ការួ�ំហៅរួចរួបុ�់ហៅយើងហៅទី ឬអនកមួ�ិខ្សែដ���
ទីទីួ��ំបុុ�ត្យ NAR ហៅសាះ ហៅហ្វ័ើយវា��ក�ៃងហ្វ័ួ� 30 ថ្ងៃ�ៃ អនកអាច៖

• ហៅ�នើ�ំុ រដឹឋ�វនាំការ ពីី �ក�ួង�ងគមួកិចច រួដឋកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  (California Department of Social Services, CDSS) ហៅហ្វ័ើយហៅ��កមួ 
�ឹងពិី�ិត្យយហៅ�ើងវញិ �ូវករួណី្យរួបុ�់អនក។

• បុាឹងទីំរួងប់ុំហៅពីញ ការួពីិ�ិត្យយពិីច�យហៅ�យហៅពីទីយឯក�ជិយ/បុណ្យាឹ ង ជាមួយួ �ក�ួង�គឺបុ�់គឺង�ុខាភ័�ិ� (DMHC) ហៅដើមួីឲី្យយ��ពិី�ិត្យយហៅមួើ� ការួ
�ំហៅរួចរួបុ�់ L.A. Care ឬហៅ�នើ�ំុ ការពីិនិិតយពិីច�័ផ្សេ��ផ្សេពី�យឯក�ជិយ (Independent Medical Review, IMR) ពីី DMHC។ 
អំ�ុងហៅពី�ហៅធំ័ើ IMR រួបុ�់ DMHC ហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យមាន កពី់ីខាងហៅ�� ខ្សែដ�មួ�ិខ្សែមួ�ជាខ្សែ�នកថ្ងៃ� L.A. Care �ឹងពិី�ិត្យយហៅ�ើងវញិ �ូវករួណី្យរួបុ�់អនក។ 
ហៅ�ខទូីរួ��ពីាឥត្យហៅចញថ្ងៃ�ៃរួបុ�់ DMHC គឺឺ 1-888-466-2219 �ិងខ្សែខែ TTY គឺឺ 1-877-688-9891។ អនកអាចរួកហៅ�ើញ រួងប់ុំហៅពីញ 
ការួពីិ�ិត្យយពិីច�យហៅ�យហៅពីទីយឯក�ជិយ/បុណ្យាឹ ង �ិងហៅ�ចកាីខ្សែណ្យនា ំតាមួអ�ឡាញ ហៅ�ហៅគឺហ្វ័ទីំពី�រួរួបុ�់ DMHC ហៅ�៖ 

   https://www.dmhc.ca.gov។ 

អនក�ឹងមួ�ិ�ត្យូវបុង�់�ក ់�ំ�បុរ់ួដឋ�វនាការួ ឬ IMR ហៅ�ើយ។ 

អនកមា��ិទីិិទីទីួ�ទាំងំ រួដឋ�វនាការួ �ិង IMR។ កប៏ុោុខ្សែ�ាហៅបុើ�ិ�អនក ហៅ�នើ�ំុរួដឋ�វនាការួជាមួុ� �ិង�វនាការួ��ហៅកើត្យហៅ�ើងរួចួហៅហ្វ័ើយ អនកមួ�ិអាច
ហៅ�នើ�ំុ IMR ហៅទី។ កនុងករួណី្យហៅ�ះ រួដឋ�វនាការួ មា�ការួ�ំហៅរួចជាចុងហៅ�កាយ។ 

ខ្សែ�នកហៅ�ខាងហៅ�កាមួ មា�ពី�ត្យម៌ា�ខ្សែ�មួហៅទីៀត្យ �ាីពីីរួហៅបុៀបុហៅ�នើ�ំុរួដឋ�វនាការួ �ិង IMR។

បុណ្យាឹ ង �ិងការួត្យវាោ  ខ្សែដ�ទាំកទ់ីង �ឹងអត្យថ�បុហៅយ៉ាជិ�ឱ៍��សាថ � Medi-Cal Rx គឺឺមួ�ិ��កា�ក់ាបុហ់ៅ�យ L.A. Care ហៅទី។ អនកអាច បុញ្ជូជូ �
បុណ្យាឹ ង �ិងពាកយត្យវាោ  អំពីីអត្យថ�បុហៅយ៉ាជិ�ឱ៍��សាថ � Medi-Cal Rx ហៅ�យហៅ� 800-977-2273 (TTY 800-977-2273 រួចួ ចុចហៅ�ខ 5 
ឬ 711)។ ខ្សែត្យយ៉ាោ ងណ្ដាមួញិ បុណ្យាឹ ង �ិងការួត្យវាោ  ខ្សែដ�ទាំកទ់ីង �ឹងអត្យថ�បុហៅយ៉ាជិ�ឱ៍��សាថ � មួ�ិខ្សែមួ�ជាកមួមបុទី ចំហៅពាះ Medi-Cal Rx អាច
�ឹងមា��ិទីិិទីទីួ� ការួពីិ�ិត្យយពិីច�យហៅ�យហៅពីទីយឯក�ជិយ។

ហៅបុើ�ិ�អនកមួ�ិយ�់��បុ ជាមួយួការួ�ំហៅរួចទាំកទ់ីង �ឹងអត្យថ�បុហៅយ៉ាជិ�ឱ៍��សាថ � Medi-Cal Rx រួបុ�់អនកហៅទី អនកអាចហៅ�នើ�ំុរួដឋ�វនាការួ។ 
ការួ�ំហៅរួចអំពីីអត្យថ�បុហៅយ៉ាជិ�ឱ៍��សាថ � Medi-Cal Rx គឺឺមួ�ិខ្សែមួ� ជាកមួមបុទីចំហៅពាះវធិំី IMR ជាមួយួ DMHC ហៅទី។

ប�ើឹ ង និិង ការពីិនិិតយពិីច�័ផ្សេ��ផ្សេពី�យឯក�ជិយ (IMR) ជាម�ួ�ក�ួង�គប�់គង
�ុខាភ៌បិាល
IMR គឺឺជាហៅ�ហៅពី� ខ្សែដ�ហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យពីីខាងហៅ�� មួ�ិពាកព់ី��ិ�ឹងគឺំហៅ�ង�ុខភាពីរួបុ�់អនក ពិី�ិត្យយហៅមួើ�ករួណី្យរួបុ�់អនក។ ហៅបុើ�ិ�អនកចង�់� IMR 
ជាដំបុូង អនក�ត្យូវខ្សែត្យបុាឹងត្យវាោជាមួយួ L.A. Care �ិ�។ ហៅបុើ�ិ�អនកមួ�ិឮដំណឹ្យង ពីីគឺំហៅ�ង�ុខភាពីរួបុ�់អនក កនុងហៅពី� 30 ថ្ងៃ�ៃ�បុតិ្យទីិ�ហៅទី ឬហៅបុើអនក
មួ�ិ�បុាយចិត្យា ជាមួយួការួ�ំហៅរួច ថ្ងៃ�គឺំហៅ�ង�ុខភាពីរួបុ�់អនកហៅទី �ឹមួអនកអាច�ឹងហៅ�នើ�ំុ IMR។ អនក�ត្យូវខ្សែត្យហៅ�នើ�ំុ IMR កនុងហៅពី� 6 ខ្សែខ ចាបុត់ាងំ
ពីីកា�បុរួហិៅចេទី ថ្ងៃ�ហៅ�ចកាីជូិ�ដំណឹ្យង ខ្សែដ���បុអ់នកពីីការួ�ំហៅរួចត្យវាោ  បុោុខ្សែ�ាអនកមា�ហៅពី� 120 ថ្ងៃ�ៃ�បុតិ្យទីិ� បុោុហៅណ្ដាណ ះ ហៅដើមួីហីៅ�នើ�ំុ រួដឋ�វនាការួ ដូហៅចនះ
ហៅហ្វ័ើយហៅបុើ�ិ�អនកចង�់� IMR �ិងរួដឋ�វនាការួ �ត្យូវបុាឹងបុណ្យាឹ ងរួបុ�់អនក យ៉ាោ ងឆ្នាំបុរ់ួហ្វ័��បុំ�ុត្យ តាមួអនកអាចហៅធំ័ើ��។ �ត្យូវ�ឹកចា ំហៅបុើ�ិ�អនក ហៅ�នើ
�ំុរួដឋ�វនាការួជាមួុ� �ិង�វនាការួ��ហៅកើត្យហៅ�ើងរួចួហៅហ្វ័ើយ អនកមួ�ិអាចហៅ�នើ�ំុ IMR ហៅទី។ កនុងករួណី្យហៅ�ះ រួដឋ�វនាការួមា�ការួ�ំហៅរួចជាចុងហៅ�កាយ។

https://www.dmhc.ca.gov
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

អនកអាច�ឹងទីទីួ� IMR ភាៃ មួៗ ហៅ�យមួ�ិ�ចប់ុាឹងត្យវាោជាមួុ��ិ�ហៅទី។ ហៅ�ះគឺឺជាករួណី្យ ខ្សែដ�បុញិ្ញា�ុខភាពីរួបុ�់អនក គឺឺជាបុនាា �។់ 

ហៅបុើ�ិ�បុណ្យាឹ ងរួបុ�់អនកហៅ� DMHC ពំុីមា��ិទីិិទីទីួ� IMR ហៅទី DMHC �ឹងហៅ�ខ្សែត្យពីិ�ិត្យយហៅមួើ�បុណ្យាឹ ងរួបុ�់អនកដខ្សែដ� ហៅដើមួីហីៅធំ័ើឲ្យយ��កដថា 
L.A. Care ��ហៅធំ័ើការួ�ំហៅរួចហៅ�យ�ត្យឹមួ�ត្យូវ ហៅ�ហៅពី�អនក��ត្យវាោ  ការួបុដិហៅ�ធំ��ូ៍វហៅ�វារួបុ�់វា។ L.A. Care �ត្យូវខ្សែត្យ�បុ�ពឹីត្យាតាមួ IMR �ិងការួ
�ំហៅរួច ពិី�ិត្យយហៅមួើ�រួបុ�់ DMHC។ 

ហៅ�ះគឺឺរួហៅបុៀបុហៅ�នើ�ំុ IMR។ ពាកយ "សារួទុីកខ" គឺឺ�ំ�បុ ់"បុណ្យាឹ ង" �ិង "ការួត្យវាោ "៖

�ក�ួង�គឺបុ�់គឺង�ុខាភ័�ិ� រួដឋកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  គឺឺមា�ភារួ�កិចច �ំ�បុក់ារួ �ក ់បុញ្ជូា តិិ្យ ដ�់ គឺំហៅ�ងហៅ�វាខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី។ ហៅបុើ�ិ�អនកមា� សារួទុីកខ  
�បុឆ្នាំងំ�ឹងគឺំហៅ�ង�ុខភាពីរួបុ�់អនក ជាដំបុូងបុំ�ុត្យ អនកគឺួរួខ្សែត្យទូីរួ��ពីា គឺំហៅ�ង�ុខភាពី រួបុ�់អនក ហៅ� ផ្សេ�វា�មាជិិក L.A. Care ហៅ�ខ 
1-888-839-9909 (TTY 711) �ិង ហៅ�បុើវធិំីហៅធំ័ើសារួទុីកខ ថ្ងៃ�គឺំហៅ�ង�ុខភាពីរួបុ�់អនក មួុ��ឹងទាំកទ់ីង�ក�ួង។ ការួហៅ�បុើវធិំី ហៅធំ័ើ សារួទុីកខហៅ�ះ គឺឺ     
មួ�ិហាមួឃាត្យ ់�ិទីិិ��បុចាបុអ់័ីមួយួ  ខ្សែដ� ឤចយក មួកហៅ�បុើ ឬដំហៅណ្ដាះ �សាយអ័ីៗ ខ្សែដ�ឤចមា��ំ�បុអ់នកហៅ�ើយ។ ហៅបុើ�ិ�អនក�ត្យូវការួជំិ�ួយ  
ឲ្យយហៅ�ះ�សាយសារួទុីកខ ខ្សែដ�ទាំកទ់ីង�ឹងភាពីឤ��ន ឬ សារួទុីកខអ័ីមួយួ ខ្សែដ�គឺំហៅ�ង�ុខភាពីរួបុ�់អនក មួ�ិទាំ��់�ហៅ�ះ�សាយ ឲ្យយ�បុចិ់ត្យិ
ហៅ�ហៅ�ើយ ឬកស៏ារួទុីកខអ័ីមួយួ ខ្សែដ�ហៅ�ខ្សែត្យមួ�ិទាំ�ហ់ៅ�ះ�សាយរួចួ ហៅ�ើ�ពីីចំ�ួ� 30 ថ្ងៃ�ៃ អនកឤចហៅ��ក�ួង �ំ�បុ ់ជិំ�ួយ។ អនកកឤ៏ច�ឹងមា�
�ិទីិិទីទីួ� ការួពីិ�ិត្យយពិីច�យហៅ�យហៅពីទីយឯក�ជិយ (IMR) ខ្សែដរួ។ ហៅបុើអនកមា��ិទីិិទីទីួ� IMR ហៅនាះវធិំី IMR �ឹង�ិ�់ការួពីិ�ិត្យយហៅ�ើងវញិ  ហៅ�យ មួ�ិ
�ំហៅអៀង �ូវការួ�ំហៅរួចពីា���ុខភាពី ខ្សែដ���ហៅធំ័ើហៅ�យ គឺំហៅ�ង�ុខភាពី ទាំកទ់ីង�ឹងហៅពីទីយសា��ាចា�ំច ់�ូវហៅ�វា ឬការួពីា�� ខ្សែដ��� ហៅ�នើ 
ឬហៅ�ចកិី�ំហៅរួច អំពីីការួ�ោ បុរ់ួង �ំ�បុក់ារួពីា�� ខ្សែដ�ជា�កខណ្យ�ថ្ងៃ�ការួពីិហៅសាធំ� ៍ឬជាការួហៅ�ុើបុអហៅងកត្យ �ិងទីំនា�់  ពីី ការួ បុង�់�ក ់�ំ�បុថ់្ងៃ�ៃ 
ពីា���ុខភាពី ហៅ���ឤ��ន ឬជាបុនាា �់ៗ ។ �ក�ួងកម៏ា�ហៅ�ខទូីរួ��ពីាឥត្យហៅចញថ្ងៃ�ៃ (1-888-466-2219) �ិងខ្សែខែ TDD  
(1-877-688-9891) �ំ�បុ ់អនក អ�ហ់ៅសាត្យវញិ្ញាា ណ្យ �ិង�ំដីខ្សែដរួ។ ហៅគឺហ្វ័ទីំពី�រួអ�ារួបុណ្ដាា ញ រួបុ�់�ក�ួង https://www.dmhc.ca.gov/ 
មា� ទីំរួងប់ុំហៅពីញបុណ្យាឹ ង, ទីំរួងប់ុំហៅពីញពាកយ�ំុ IMR �ិង ហៅ�ចកាី ខ្សែណ្យនា ំ តាមួ អ�ឡាញ។

រដឹឋ�វនាំការ
រួដឋ�វនាការួ គឺឺជាកិចច�បុជំុិមួយួ ជាមួយួមួ�ុ�ែមួកពីី �ក�ួង�ងគមួកិចច រួដឋកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  (CDSS)។ ហៅ��កមួមាន ក ់�ឹងជិួយហៅ�ះ�សាយបុញិ្ញារួបុ�់
អនក ឬ��បុអ់នក ថាហៅយើង��ហៅធំ័ើការួ�ំហៅរួច ហៅ�យ�ត្យឹមួ�ត្យូវ។ អនកមា��ិទីិិ ហៅ�នើ�ំុរួដឋ�វនាការួ ហៅបុើ�ិ�អនក ��ហៅ�នើ�ំុត្យវាោ រួចួហៅហ្វ័ើយ ជាមួយួហៅយើង 
ហៅហ្វ័ើយអនកហៅ�ខ្សែត្យមួ�ិ�បុាយចិត្យា ជាមួយួការួ�ំហៅរួច រួបុ�់ហៅយើង ឬហៅបុើ�ិ�អនក មួ�ិ��ទីទីួ�ការួ�ំហៅរួច ហៅ�ហៅ�ើការួត្យវាោ រួបុ�់អនក បុនាា បុពី់ី 30 ថ្ងៃ�ៃ។

អនក�ត្យូវខ្សែត្យហៅ�នើ�ំុ រួដឋ�វនាការួ កនុងហៅពី� 120 ថ្ងៃ�ៃ�បុតិ្យទីិ� ចាបុត់ាងំពីីកា�បុរួហិៅចេទី ថ្ងៃ��ំបុុ�ត្យ NAR រួបុ�់ហៅយើង។ ខ្សែត្យយ៉ាោ ងណ្ដាមួញិ ហៅបុើ�ិ�ហៅយើង
��ឲ្យយអនក�ូវ ជិំ�ួយ��បុងម់ួ�ិ�ចហ់ៅ��ច អំ�ុងហៅពី�ការួត្យវាោ រួបុ�់អនក ហៅហ្វ័ើយអនកចងឲ់្យយវាបុ�ាហៅទីៀត្យ រួហូ្វ័ត្យទាំ�់ខ្សែត្យមា�ការួ�ំហៅរួច ហៅ�ហៅ�ើរួដឋ
�វនាការួរួបុ�់អនក ហៅនាះអនក�ត្យូវខ្សែត្យហៅ�នើ�ំុ រួដឋ�វនាការួ កនុងហៅពី� 10 ថ្ងៃ�ៃ ថ្ងៃ��ំបុុ�ត្យ NAR រួបុ�់ហៅយើង ឬកម៏ួុ�កា�បុរួហិៅចេទី ខ្សែដ�ហៅយើង��ខ្សែ�ៃង         
ថាហៅ�វារួបុ�់អនក�ឹងឈបុ ់តាមួណ្ដាមួយួខ្សែដ�ហៅ�កាយហៅគឺ។ ហៅបុើ�ិ�អនក�ត្យូវការួជំិ�ួយ ជិួយហៅធំ័ើឲ្យយ��កដថា ជិំ�ួយ��បុងម់ួ�ិ�ចហ់ៅ��ច �ឹងបុ�ា
ហៅទីៀត្យ ទីំ�មំា�ការួ�ំហៅរួចផ្ទាា ច�់ពី��ត្យ ហៅ�ហៅ�ើ�វនាការួរួបុ�់អនក ទាំកទ់ីង ផ្សេ�វា�មាជិិក L.A. Care �� 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ 
រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ ហៅ�យហៅ� 1-888-839-9909 (TTY 711)។ ហៅបុើ�ិ�អនកមួ�ិអាចសាា បុឮ់ ឬ�ិយ៉ាយមួ�ិ���ិហៅទី �ូមួហៅ� 711។ 
PCP រួបុ�់អនក អាចហៅ�នើ�ំុរួដឋ�វនាការួ�ំ�បុអ់នក ហៅ�យមា�ការួអ�ុញ្ញាា ត្យលាយ��កខណ៍្យអកែរួ ពីីអនក។ 

ជិួ�កា� អនកអាចហៅ�នើ�ំុរួដឋ�វនាការួ ហៅ�យមួ�ិ�ចប់ុំហៅពីញ វធីំីការួត្យវាោ រួបុ�់ហៅយើងហៅទី។ 

https://www.dmhc.ca.gov/
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

ឧទាំហ្វ័រួណ៍្យ អនកអាចហៅ�នើ�ំុរួដឋ�វនាការួ ហៅ�យមួ�ិចា�ំចប់ុញ្ជូចបុ ់វធីំីការួត្យវាោ រួបុ�់ហៅយើងហៅទី ហៅបុើ�ិ�ហៅយើងមួ�ិ�� ជំិ�បុដំណឹ្យងអនក ���តឹ្យមួ�ត្យូវ 
ឬទាំ�ហ់ៅពី�ហៅវលា អំពីីហៅ�វារួបុ�់អនក។ ហៅ�ះគឺឺហៅ�ថា ��ចាត្យទុ់ីកអ�់��កាិ�ិទីិិ។ ហៅ�ះគឺឺជាឧទាំហ្វ័រួណ៍្យខៃះៗ ថ្ងៃ���ចាត្យទុ់ីកអ�់��កាិ�ិទីិិ 
(Deemed Exhaustion)៖

• ហៅយើងមួ�ិ��ហៅ�ាើ�ំបុុ�ត្យ NOA ហៅ�ឲ្យយអនក ជាភាសាខ្សែដ�អនកហៅពីញចិត្យា។

• ហៅយើង��ហៅធំ័ើខុ� ខ្សែដ�បុោះពា�់ដ�់�ិទីិិអ័ីមួយួរួបុ�់អនក។

• ហៅយើងមួ�ិ��ឲ្យយ�ំបុុ�ត្យ NOA ហៅ�អនក។

• ហៅយើង��ហៅធំ័ើខុ��គង កនុង�ំបុុ�ត្យ NAR រួបុ�់ហៅយើង។

• ហៅយើងមួ�ិ���ំហៅរួច ហៅ�ើការួត្យវាោ រួបុ�់អនក កនុងហៅពី� 30 ថ្ងៃ�ៃ។ ហៅយើង���ំហៅរួច ថាករួណី្យគឺឺជាបុនាា � ់បុោុខ្សែ�ាមួ�ិ��ត្យបុហៅ�ៃើយ ចំហៅពាះការួត្យវាោ រួបុ�់
អនក កនុងហៅពី� 72 ហៅមាោ ង។

អនកអាចហៅ�នើ�ំុរួដឋ�វនាការួ តាមួទូីរួ��ពីា ឬតាមួថ្ងៃ�បុ�ណី្យយ។៍

• តាំម��រ�័ពីី៖ ហៅ� អងគភាពីត្យបុហៅ�ៃើយសាធារួណ្យ�ថ្ងៃ� CDSS ហៅ�ខ 1-800-952-5253 (TTY 1-800-952-8349 ឬ 711)។

• តាំមនៃ�ប��ី�៖៍ បុំហៅពីញទីំរួងប់ុំហៅពីញ ខ្សែដ����ា�់ឲ្យយ ជាមួយួ�ឹងហៅ�ចកាីជូិ�ដំណឹ្យងដំហៅណ្ដាះ�សាយ ថ្ងៃ�ការួត្យវាោ រួបុ�់អនក។ ហៅ�ាើវាហៅ�៖
California Department of Social Services 
State Hearings Division 
P.O. Box 944243, MS 09-17-37 
Sacramento, CA 94244-2430 

ហៅបុើ�ិ�អនក�ត្យូវការួជំិ�ួយ កនុងការួហៅ�នើ�ំុរួដឋ�វនាការួ ហៅយើងអាចជិួយអនក��។ ហៅយើងអាច�ា�់ហៅ�វាភាសាឲ្យយអនក ឥត្យគិឺត្យថ្ងៃ�ៃ។ ហៅ� ផ្សេ�វា�មាជិិក 
ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។

ហៅ�ឯ�វនាការួ អនក�ឹង��បុហ់ៅរួឿងហៅហ្វ័តុ្យរួបុ�់អនក។ ហៅយើង�ឹង��បុហ់ៅរួឿងហៅហ្វ័តុ្យរួបុ�់ហៅយើង។ វាអាច�ឹងហៅ�បុើហៅពី�ដ�់ហៅ� 90 ថ្ងៃ�ៃ �ំ�បុហ់ៅ��កមួ �ំហៅរួច
ហៅ�ហៅ�ើករួណី្យរួបុ�់អនក។ L.A. Care �ត្យូវខ្សែត្យ�បុ�ពឹីត្យាតាមួអ័ីៗ ខ្សែដ�ហៅ��កមួ�ំហៅរួច។ 

ហៅបុើ�ិ�អនកចងឲ់្យយ CDSS ហៅធំ័ើការួ�ំហៅរួចឆ្នាំបុរ់ួហ្វ័�� ពីីហៅ�ពាះវាហៅ�បុើហៅពី�យូរួ ហៅដើមួីមីា�រួដឋ�វនាការួ អាច�ឹងហៅធំ័ើឲ្យយជីិវតិ្យ �ុខភាពី ឬ�មួត្យថភាពីរួបុ�់
អនក ហៅដើមួីឲី្យយមា�ដំហៅណ្យើ រួការួឋតិ្យកនុងហៅ��ះថាន ក ់ហៅនាះរួបូុអនក ឬ PCP រួបុ�់អនក អាចទាំកទ់ីង CDSS �ិងហៅ�នើ�ំុរួដឋ�វនាការួ ហៅ�យពីហៅ�ៃ��
(ឆ្នាំបុរ់ួហ្វ័��)។ CDSS �ត្យូវខ្សែត្យហៅធំ័ើការួ�ំហៅរួច ហៅ�យមួ�ិហ្វ័ួ�ពីី 3 ថ្ងៃ�ៃហៅធំ័ើការួ បុនាា បុពី់ីវា���ំណំុ្យហៅរួឿងករួណី្យ �ពី័�គឺបុរ់ួបុ�់អនកពីី L.A. Care។

ការនៃគបនិាំ បងាិនិ និិងការរផំ្សេ�ភ៌
ហៅបុើ�ិ�អនក�ងែ �យ ថាអនក�ា�់ហៅ�វា ឬមួ�ុ�ែណ្ដាមាន ក ់ខ្សែដ�ទីទីួ� Medi-Cal ���បុ�ពីឹត្យាការួថ្ងៃគឺបុ�ៃំ បុងិិ� �ិងការួរួហំៅលាភ័ វាគឺឺជា�ិទីិិ         
រួបុ�់អនក ហៅដើមួី�ីយការួណ៍្យវា ហៅ�យហៅ�ហៅ�ខ�ំងាត្យ ់ឥត្យហៅចញថ្ងៃ�ៃ 1-800-822-6222 ឬបុញ្ជូជូ �ដំអូញ តាមួអ�ឡាញ 
ហៅ� https://www.dhcs.ca.gov/។

https://www.dhcs.ca.gov/
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

អនក�ា�់ហៅ�វា ថ្ងៃគឺបុ�ៃំ បុងិិ� �ិងរួហំៅលាភ័ រួមួួមា�៖

• ការួខ្សែកៃងបុ�ៃំ កំណ្យត្យ�់តា�ុខភាពី

• ការួហៅចញបុញ្ញាជ ទិីញថាន  ំហៅ�ចើ�ជាងពីីហៅពីទីយសា��ាចា�ំច់

• ការួ�ា�់ហៅ�វាខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី ហៅ�ចើ�ជាងពីីហៅពីទីយសា��ាចា�ំច់

• ការួហៅចញវកិកយបុ��ត្យ �ំ�បុហ់ៅ�វាខ្សែដ�មួ�ិ���ា�់ឲ្យយ

• ការួហៅចញវកិកយបុ��ត្យ �ំ�បុហ់ៅ�វាថ្ងៃ�វជិាជ ជីិវ� ហៅ�ហៅពី�អនកវជិាជ ជីិវ� មួ�ិ���ា�់ហៅ�វា 

• ការួ�ា�់ជូិ�ឥត្យគិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ឬ��ចុះថ្ងៃ�ៃវត្យថុ �ិងហៅ�វា ហៅ�ឲ្យយ�មាជិិក គឺឺជាការួខំ�បុឹងខ្សែ�បុង ហៅដើមួីឲី្យយមា�អា�ុភាពី ខ្សែដ�អនក�ា�់ហៅ�វាមាន ក ់�ត្យូវ��
ហៅ�ជិើ�ហៅរួ ើ� ហៅ�យ�មាជិិក

• ការួផ្ទាៃ �់បុាូរួ �គឺូហៅពីទីយខ្សែ�ទាំជំាបុឋមួ រួបុ�់�មាជិិក ហៅ�យ�ម �ចំហៅណ្យះដឹងពីី�មាជិិក

ការួថ្ងៃគឺបុ�ៃំ បុងិិ� �ិងការួរួហំៅលាភ័ ហៅ�យមួ�ុ�ែណ្ដាមាន ក ់ខ្សែដ�ទីទីួ�អត្យថ�បុហៅយ៉ាជិ� ៍រួមួួមា� បុោុខ្សែ�ាមួ�ិក�មួតិ្យចំហៅពាះ៖

• ការួឲ្យយហៅគឺខចី ការួ�ក ់ឬការួឲ្យយបុ�ណ្យណ  ID គឺំហៅ�ង�ុខភាពី ឬអត្យា�ញ្ញាា ណ្យបុ�ណ្យណ អត្យថ�បុហៅយ៉ាជិ� ៍(BIC) ហៅ�ឲ្យយជិ�ណ្ដាមាន កដ់ថ្ងៃទីហៅទីៀត្យ

• ការួទីទីួ� �ូវការួពីា�� ឬថាន ហំៅពីទីយ ��ហៅដៀង�ន  ឬដូច�ន  ពីីអនក�ា�់ហៅ�វាហៅ�ើ�ពីីមួយួនាក់

• ការួហៅ�បុ�ាបុ�់ហៅ�ងាគ ះបុនាា � ់ហៅ�ហៅពី�វាមួ�ិខ្សែមួ�ជាភាពីអា��ន

• ការួហៅ�បុើហៅ�ខ�ូ�ាោ�់�ឹគឺយរួួទិីី ឬហៅ�ខបុ�ណ្យណ  ID គឺំហៅ�ង�ុខភាពី រួបុ�់មួ�ុ�ែណ្ដាមាន ក់

• ការួជិិះយ៉ា�ជំិ�ិះហៅពីទីយ �ិងមួ�ិខ្សែមួ�ហៅពីទីយ �ំ�បុហ់ៅ�វាមួ�ិទាំកទ់ីងខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី, �ំ�បុហ់ៅ�វា ខ្សែដ�មួ�ិ�ោបុរ់ួងហៅ�យ Medi-Cal, ឬហៅ�ហៅពី�
អនកពំុីមា�ការួណ្ដាត្យជ់ិួបុហៅពីទីយ ឬហៅ�យកហៅវជិជបុញ្ញាជ ។

ហៅដើមួី�ីយការួណ៍្យ ពីីការួថ្ងៃគឺបុ�ៃំ បុងិិ� �ិងការួរួហំៅលាភ័ �ត្យូវកត្យហ់ៅឈាម ះ អា�យ�ឋ � �ិងហៅ�ខ ID រួបុ�់មួ�ុ�ែ ខ្សែដ����បុ�ពីឹត្យាការួថ្ងៃគឺបុ�ៃំ បុងិិ� �ិង
ការួរួហំៅលាភ័។ �ា�់ពី�ត្យម៌ា�ឲ្យយ��ហៅ�ចើ�បុំ�ុត្យ តាមួខ្សែត្យអនកអាចហៅធំ័ើ�� អំពីីមួ�ុ�ែហៅនាះ ដូចជា ហៅ�ខទូីរួ��ពីា ឬជាពិីហៅ�� ហៅបុើ�ិ�វាគឺឺជាអនក�ា�់
ហៅ�វាមាន ក។់ �ា�់កា�បុរួហិៅចេទី ថ្ងៃ��ពឹីត្យាិការួណ៍្យ �ិងហៅ�ចកាី�ហៅងខបុ ថ្ងៃ�អ័ីៗ ខ្សែដ���ហៅកើត្យហៅ�ើងពិីត្យៗ។

ហៅ�ាើរួ�យការួណ៍្យរួបុ�់អនកហៅ�៖

L.A. Care Health Plan
Special Investigations Unit
1055 West 7th Street, 10th Floor 
Los Angeles, CA 90017

អនកកអ៏ាចទូីរួ��ពីាហៅ� ខ្សែខែជំិ�ួយការួ�បុត្យិបុត្យាិ (Compliance Helpline) ហៅ�ខ 1-800-400-4889 �� 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ 
មួយួអាទីិត្យយ ឬហៅ�ាើពី�ត្យម៌ា�តាមួអុីខ្សែមួ�ហៅ� ReportingFraud@lacare.org ឬ�យការួណ៍្យពី�ត្យម៌ា� តាមួអ�ឡាញ 
ហៅ� lacare.ethicspoint.com។

រួ�យការួណ៍្យទាំងំអ�់ អាចហៅធំ័ើ��ហៅ�យមួ�ិបុហៅញ្ជូច ញហៅឈាម ះហៅ�ើយ។

mailto:ReportingFraud%40lacare.org
http://lacare.ethicspoint.com
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

7.  សិទំិិ និិងការទំទំួលខុសប្រតូវ
ឋា��ជា�មាជិិកថ្ងៃ� L.A. Care អនកមា��ិទីិិ �ិងការួទីទីួ�ខុ��ត្យូវខៃះ។ ជិំពូីកហៅ�ះពី�យ�់អំពីី�ិទីិិ �ិងការួទីទីួ�ខុ��ត្យូវទាំងំហៅ�ះ។ ជំិពូីកហៅ�ះ             
កម៏ា�បុញ្ជូចូ �ហៅ�ចកាីជូិ�ដំណឹ្យង��បុចាបុ ់ខ្សែដ�អនកមា��ិទីិិចំហៅពាះ ឋា��ជា�មាជិិកថ្ងៃ� L.A. Care ខ្សែដរួ។

�ិ�ិិរប�់អ្ននក
ទាំងំអ�់ហៅ�ះ គឺឺជា�ិទីិិរួបុ�់អនក ឋា��ជា�មាជិិកថ្ងៃ� L.A. Care៖

• ហៅដើមួី�ីត្យូវ���បុ�ពីឹត្យាមួកហៅ�ើ ហៅ�យហៅ�រួពី �ិងថ្ងៃ�ៃ�នូរួ ហៅ�យមា�ការួពីិចារួណ្ដា�មួគឺួរួ ហៅ�ហៅ�ើ�ិទីិិរួបុ�់អនក ចំហៅពាះភាពីឯកជិ� �ិងហៅ�ចកាី
�ត្យូវការួ ហៅដើមួីរីួកាភាពី�ំងាត្យ ់ថ្ងៃ�ពី�ត្យម៌ា��ុខភាពីរួបុ�់អនក។ 

• ហៅដើមួីឲី្យយ���ា�់ជូិ�ពី�ត្យម៌ា� អំពីីគឺំហៅ�ង �ិងហៅ�វារួបុ�់ខៃួ� រួមួួទាំងំហៅ�វាខ្សែដ��ោបុរ់ួង, �គឺូហៅពីទីយ, �ពីមួទាំងំ�ិទីិិ �ិងការួទីទីួ�ខុ��ត្យូវ រួបុ�់
�មាជិិក។

• ហៅដើមួីហីៅធំ័ើអ�ុសា�� ៍អំពីី�កឹត្យយ�កមួ �ិងការួទីទីួ�ខុ��ត្យូវ ថ្ងៃ��មាជិិករួបុ�់ L.A. Care។ 

• ហៅដើមួីអីាចហៅ�ជិើ�ហៅរួ ើ� អនក�ា�់ការួខ្សែ�ទាំជំាបុឋមួមាន ក ់ឋតិ្យកនុងបុណ្ដាា ញរួបុ�់ L.A. Care។ 

• ហៅដើមួីអីាចទីទីួ� បុណ្ដាា ញអនក �ា�់ ហៅ�វា  ទាំ�ហ់ៅពី�ហៅវលា។

• ហៅដើមួីចូី� រួមួួកនុងហៅធំ័ើការួ�ំហៅរួច �ាីពីីការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពីផ្ទាា �់ខៃួ�រួបុ�់អនក រួមួួទាំងំ�ិទីិិហៅដើមួី ី�បុខ្សែកកការួពីា��។

• ហៅដើមួី ី បុហៅញ្ជូចញ�ំហៅ�ង ថ្ងៃ�សារួទុីកខ ហៅទាំះជាតាមួពាកយ�ំដី ឬជាលាយ��កខណ៍្យអកែរួ អំពីីអងគការួ ឬការួខ្សែ�ទាំ ំខ្សែដ�អនក��ទីទីួ�។

• ហៅដើមួី ី ទីទួី� ការួ�ំរួបុ�ំរួ�ួខ្សែ�ទាំ។ំ

• ហៅដើមួី ី ហៅ�នើ�ំុ ត្យវាោ �ូវការួ�ំហៅរួច ហៅដើមួីបីុដិហៅ�ធំ, ហៅ�ើកហៅពី� ឬក�មួតិ្យថ្ងៃ�ហៅ�វា ឬអត្យថ�បុហៅយ៉ាជិ�។៍

• ហៅដើមួី ី ទីទួី� ហៅ�វាបុកខ្សែ�បុផ្ទាា �់មាត្យ ់ឥត្យអ�់ថ្ងៃ�ៃ �ំ�បុភ់ាសារួបុ�់អនក។

• ហៅដើមួីទីីទួី� ជិំ�ួយខាងចាបុឥ់ត្យគិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅ�ការួយិ៉ា��យចាបុ ់តាមួត្យំបុ�រ់ួបុ�់អនក ឬ�កុមួហៅ�ែងហៅទីៀត្យ។

• ហៅដើមួីបីុហៅងកើត្យ ហៅ�ចកាីបុងាគ បុជ់ាមួុ�។

• ហៅដើមួី ី ហៅ�នើ�ំុ រួដឋ�វនាការួយុត្យិិធំមួ ៌ហៅបុើ�ិ�ហៅ�វា ឬអត្យថ�បុហៅយ៉ាជិ� ៍�ត្យូវ��បុដិហៅ�ធំ ហៅហ្វ័ើយអនក��បុាឹងត្យវាោ រួចួហៅហ្វ័ើយ ជាមួយួ L.A. Care ហៅហ្វ័ើយ
អនកហៅ�ខ្សែត្យមួ�ិ�បុាយចិត្យា ជាមួយួការួ�ំហៅរួច ឬហៅបុើ�ិ�អនក មួ�ិ��ទីទីួ�ការួ�ំហៅរួច ហៅ�ើការួត្យវាោ រួបុ�់អនក បុនាា បុពី់ី 30 ថ្ងៃ�ៃ រួមួួទាំងំពី�ត្យម៌ា� 
�ាីពីីហៅ�ហៅ�កាមួកា��ហៅទី�� ខ្សែដ��វនាការួហៅ�យពីហៅ�ៃ�� អាច�បុ�ពីឹត្យាិហៅ���។

• ហៅដើមួីដីកហៅឈាម ះ ហៅចញពីី L.A. Care �ិងបុាូរួហៅ�គឺំហៅ�ងមួយួហៅទីៀត្យ ហៅ�កនុងហៅខា�ធីំ តាមួ�ំណូ្យមួពីរួ។

• ហៅដើមួីអីាចទីទីួ� ហៅ�វាយ�់�ពីមួពីីអ�ីត្យិជិ�។

• ហៅដើមួីទីីទួី� ពី�ត្យម៌ា�លាយ��កខណ៍្យអកែរួ ឥត្យអ�់ថ្ងៃ�ៃ �ំ�បុ�់មាជិិក ជាទីំរួង�់ែងឹហៅទីៀត្យ (ដូចជា អកែរួ��ា �, អកែរួពុីមួពទីំហ្វ័ំធំំ, �ំហៅ�ង �ិង
ជាទីំរួងហ់ៅអ�ិក�ត្យូ�ិក ខ្សែដ�អាចយក��) តាមួ�ំណូ្យមួពីរួ �ិងកនុង�កខណ្យ�ទាំ�ហ់ៅពី� យ៉ាោ ង�មួរួមួយ �ំ�បុទ់ីំរួងខ់្សែដ���ហៅ�នើ �ិង�មួ��បុ
ជាមួយួ �កមួ�ពីហ្វ័មទីណ្យា  ខ្សែវ ោ�ខ្សែហ្វ័័រួ �ិងសាថ បុ�� វគឺគ 14182 (b)(12)។
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

• ហៅដើមួីរីួចួចាក ពីីទីំរួងអ់័ីមួយួ ថ្ងៃ�ការួបុងាខ ងំ ឬការួហៅ��ចខ់្សែ�ក ��ជាមួហៅធំា�យ ថ្ងៃ�ការួបុងខិត្យបុងខំ, ការួ�កវ់�ិ�យ ការួងាយ��ួ� ឬ
ការួ�ង�ឹក។ 

• ហៅដើមួីពីីិភាកា ពី�ត្យម៌ា�ហៅ�យហៅទីៀង�ត្យង ់ខ្សែដ�មា��ាីពីីជិំហៅរួ ើ�ការួពីា�� �ិងជារួហៅបុៀបុ�ែងឹហៅទីៀត្យ, ��បុងិាញ កនុង�កខណ្យ� �មួរួមួយ ចំហៅពាះ
�កខណ្យ� �ិង�មួត្យថភាពីរួបុ�់អនកអាចយ�់�� ហៅទាំះហៅបុើត្យថ្ងៃមួៃ ឬការួ�ោ បុរ់ួង បុោុនាម �កហ៏ៅ�យ។ 

• ហៅដើមួីហីៅមួើ� �ិងទីទីួ��ំហៅ� ថ្ងៃ�កំណ្យត្យ�់តា�ុខភាពីរួបុ�់អនក �ិងហៅ�នើឲ្យយហៅគឺ��ខ្សែកខ្សែ�បុ ឬ��ខ្សែកត្យ�មួូវ ដូច��បុញ្ញាជ ក ់ហៅ�កនុង�កមួ
�ពីហ្វ័មទីណ្យា  45 ថ្ងៃ�បុញ្ជូាត្យាិ�ហ្វ័ពី�� ិ§164.524 �ិង 164.526។ 

• ហៅ�រួភីាពី ហៅដើមួីហីៅ�បុើ�ិទីិិទាំងំហៅ�ះ ហៅ�យ�ម �ការួបុោះពា�់មួ�ិ�ិ ហៅ�ហៅ�ើរួហៅបុៀបុខ្សែដ�អនក�ត្យូវ���បុ�ពឹីត្យាមួកហៅ�ើ ពីី�ំណ្ដាក ់L.A. Care, អនក�ា�់
ហៅ�វារួបុ�់អនក ឬរួដឋហៅ�ើយ។ 

• ហៅដើមួីទីីទួី� ហៅ�វាហៅរួៀបុចំគឺំហៅ�ង�គឺួសារួ, មួជិឈមួណ្យា ��មួភពីហៅ��មួ�ាីរួហៅពីទីយ, មួជិឈមួណ្យា ��ុខភាពី រួដឋ���ហ្វ័ពី��ិ��ទីទីួ�សាគ �់, ហៅវជិជមួ�ាីរួ
�ុខភាពីឥណ្ដាា �, ហៅ�វា�មបុ, មួជិឈមួណ្យា ��ុខភាពីជិ�បុទី, ហៅ�វាការួ�ៃងកាមួហៅ�គឺ �ិងហៅ�វាជាអា��ន ហៅ�ហៅ��បុណ្ដាា ញរួបុ�់ L.A. Care 
ហៅ�យអ�ុហៅលាមួតាមួចាបុ�់ហ្វ័ពី��។ិ 

• ហៅដើមួី ី ទីទួី� �ំភារួ�រួបុ�់គឺំហៅ�ង ខ្សែដ����រួហៅ�រួ ហៅ�យឥត្យគឺិត្យថ្ងៃ�ៃ ជាភាសារួបុ�់អនក ឬជាទីំរួង�់ែងឹហៅទីៀត្យ។

ការ��ួលខុ��តូវរប�់អ្ននក
�មាជិិក L.A. Care មា�ការួទីទីួ�ខុ��ត្យូវ ទាំងំហៅ�ះ៖ 

• ហៅដើមួី�ីបុ�ពីឹត្យា ចំហៅពាះហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យ, អនក�ា�់ហៅ�វា �ិងបុុគឺគ�ិក ទាំងំអ�់ រួបុ�់អនក ហៅ�យ�មួគឺួរួ �ិងហៅ�យហៅ�រួពី។ អនកទីទីួ� ខុ��ត្យូវ ចំហៅពាះការួ
មួកទាំ� ់ហៅពី� ហៅវលា �ំ�បុក់ារួជិួបុពិីហៅ��ះរួបុ�់ អនក ឬទូីរួ��ពីា ហៅ�ការួយិ៉ា��យ ថ្ងៃ�ហៅវជិជ បុណ្យាិ ត្យ  រួបុ�់អនក យ៉ាោ ងហៅហាច  24 មាោ ង មួុ�ហៅពី�ការួជិួបុ
ពីិហៅ��ះ រួបុ�់អនក ហៅដើមួី ី�ុបុ ហៅចា� ឬហៅ��ង ហៅពី�ជិួបុសាជា�មី

• ហៅដើមួី�ីា�់ពី�ត្យម៌ា��តឹ្យមួ�ត្យូវ �ិងពី�ត្យម៌ា�ហៅ�ចើ�បុំ�ុត្យ តាមួអនកអាច�ា�់�� ហៅ�អនក�ា�់ហៅ�វាទាំងំអ�់ រួបុ�់អនក �ិង L.A. Care

• ហៅដើមួីទីីទួី� ការួពីិ�ិត្យយហៅទីៀងទាំត្យ ់�ិង��បុ ់ហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យរួបុ�់អនក អំពីីបុញិ្ញា�ុខភាពី មួុ��ឹងវាកាៃ យជាធំៃ�ធ់ំៃរួ

• ហៅដើមួី�ីិយ៉ាយ�ោយ�ោបុ ់អំពីី ហៅ�ចកាី �ត្យូវការួ ថ្ងៃ� ការួខ្សែ�ទាំ ំ�ុខភាពីរួបុ�់អនក ជាមួយួហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យរួបុ�់អនក, បុហៅងកើត្យ �ិង�ពីមួ ហៅ�ពីៀង ហៅ�ហៅ�ើ ហៅ��ហៅ�, 
ខំ�បឹុង អ�់ ពីី �មួត្យថភាពី រួបុ�់អនក ហៅដើមួី ីយ�់ ដឹង អំពីីបុញិ្ញា�ុខភាពីរួបុ�់អនក, �ិងហៅធំ័ើតាមួគឺំហៅ�ងការួពីា�� �ិងហៅ�ចកាីខ្សែណ្យនា ំខ្សែដ�ទាំងំពីីរួ
នាក�់ពីមួហៅ�ពីៀង�ន

• ហៅដើមួីឧីបុត្យថមួភពី�ត្យម៌ា� (តាមួវសិា�ភាពីអាចហៅធំ័ើ��) ខ្សែដ�អងគការួ �ពីមួទាំងំ�គឺូហៅពីទីយ �ិងអនក�ា�់ហៅ�វារួបុ�់វា ���ត្យូវការួ �បុហៅយ៉ាជិ�ហ៍ៅដើមួី ី
�ា�់ការួខ្សែ�ទាំំ

• ហៅដើមួីហីៅធំ័ើតាមួគឺំហៅ�ងការួ �ិងហៅ�ចកាីខ្សែណ្យនា ំ�ំ�បុក់ារួខ្សែ�ទាំ ំខ្សែដ�ហៅគឺ���ពីមួហៅ�ពីៀង ជាមួយួ�គឺូហៅពីទីយរួបុ�់ហៅគឺ

• ហៅដើមួីយី�់ដឹង បុញិ្ញា�ុខភាពីរួបុ�់ហៅគឺ �ិងចូ�រួមួួ កនុងការួបុហៅងកើត្យ ហៅ��ហៅ�ការួពីា�� ខ្សែដ����ពីមួហៅ�ពីៀង�ន ទាំងំ�ងខាង ហៅ�តាមួក�មួតិ្យ
អាចហៅធំ័ើ��

• ហៅដើមួី ី�យការួណ៍្យ ពីីការួថ្ងៃគឺបុ�ៃំខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី ឬការួ�បុ�ពឹីត្យាិខុ� ហៅ� L.A. Care។ អនកអាចហៅធំ័ើការួហៅ�ះ ហៅ�យមួ�ិ�ចឲ់្យយហៅឈាម ះរួបុ�់អនក
ហៅ�ើយ ហៅ�យហៅ� ខ្សែខែជិំ�ួយការួ�បុតិ្យបុត្យាិ ឥត្យហៅចញថ្ងៃ�ៃ ហៅ�ខ 1-800-400-4889, ហៅ�ហៅមួើ� lacare.ethicspoint.com, ហៅ�យ
ទូីរួ��ពីាហៅ� ហៅ�ខពីិហៅ�� ការួថ្ងៃគឺបុ�ៃំ �ិងការួរួហំៅលាភ័ Medi-Cal ថ្ងៃ��ក�ួង�ុខាភ័�ិ� (DHCS) រួដឋ កា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខឥត្យហៅចញថ្ងៃ�ៃ                              
1-800-822-6222

http://lacare.ethicspoint.com
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

ផ្សេ�ចកើីជិ�និដំឹ�ឹងពីីការមនិិផ្សេរ ើ�ផ្សេអ្នើង
ការួហៅរួ ើ�ហៅអើង គឺឺ�បុឆ្នាំងំ�ឹងចាបុ។់ L.A. Care �បុតិ្យបុត្យាិតាមួចាបុ�ិ់ទីិិ�ីុវ�ិ ថ្ងៃ�រួដឋ �ិង�ហ្វ័ពី��ិ។ L.A. Care មួ�ិហៅរួ ើ�ហៅអើងហៅ�យខុ�ចាបុ,់ 
បុដិហៅ�ធំមួ�ុ�ែ, ឬ�បុ�ពីឹត្យាិហៅ�ហៅ�ើពីួកហៅគឺ ខុ�ៗ�ន  ហៅ�យសារួខ្សែត្យ ហៅភ័ទី, ជាត្យិសា��,៍ ពីណ៌្យ�ំបុុរួ, សា�នា, ពូីជិពីងែ, ហៅដើមួកំហៅណ្យើ ត្យ, ការួ
�ំ��់�កុមួជាតិ្យពី�ិ, អាយុ, ភាពីពីិការួ�ៃូវចិត្យា, ភាពីពិីការួ�ៃូវកាយ, �កខណ្យ��ុខភាពី, ពី�ត្យម៌ា�ហៅ��នាា �, សាថ �ភាពីអាពាហ៍្វ័ពិីពាហ៍្វ័,      
ភ័�ិហៅភ័ទី, ការួ�ំ��់ភ័�ិហៅភ័ទី ឬខ្សែបុបុហៅ�ពី��ថវ� ហៅ�ើយ។ 

L.A. Care �ា�់៖

• ជំិ�ួយ �ិងហៅ�វាឥត្យគិឺត្យថ្ងៃ�ៃ �ំ�បុម់ួ�ុ�ែខ្សែដ�ពីិការួ ហៅដើមួីជីិួយហៅគឺ�����យទាំកទ់ីង ឲ្យយ���ិ�បុហៅ�ើរួ ដូចជា៖

° អនកបុកខ្សែ�បុភាសា�ញ្ញាា មា��កខណ្យ�មួីត្យិិ

° ពី�ត្យម៌ា�លាយ�កខណ៍្យអកែរួ ជាទីំរួងហ់ៅ�ែងហៅទីៀត្យ (អកែរួពុីមួពធំំៗ, �ំហៅ�ង, ទីំរួងហ់ៅអ�ិក�ត្យូ�ិក, �ិងទីំរួងហ់ៅ�ែងហៅទីៀត្យ ខ្សែដ�អាចយក��) 

• ហៅ�វាភាសាឥត្យគិឺត្យថ្ងៃ�ៃ �ំ�បុម់ួ�ុ�ែខ្សែដ�ភាសាបុឋមួរួបុ�់ហៅគឺ មួ�ិខ្សែមួ�អងហ់ៅគឺៃ� ដូចជា៖

° អនកបុកខ្សែ�បុមា��កខណ្យ�មួីត្យិិ

° ពី�ត្យម៌ា�លាយ��កខណ៍្យអកែរួ ជាភាសាហៅ�ែងហៅទីៀត្យ

ហៅបុើ�ិ�អនក�ត្យូវការួហៅ�វាទាំងំហៅ�ះ អាចទាំកទ់ីង ផ្សេ�វា�មាជិិក �� 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ ហៅ�យហៅ�                              
1-888-839-9909 (TTY 711)។ ឬហៅបុើ�ិ�អនកមួ�ិអាចសាា បុឮ់ ឬ�ិយ៉ាយមួ�ិ���ិ �ូមួហៅ� 711 ហៅដើមួីហីៅ�បុើហៅ�វាបុណ្ដាា កស់ារួ       
កា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ ។

រផ្សេបៀបបើឹងសារ�ុកេ
ហៅបុើ�ិ�អនកហៅជិឿថា L.A. Care ��ខកខា��ា�់ហៅ�វាទាំងំហៅ�ះ ឬ��ហៅរួ ើ�ហៅអើងហៅ�យហៅ�មើ�ចាបុ ់កនុង�កខណ្យ�ណ្ដាអ័ីហៅទីៀត្យ ហៅ�យហៅយ៉ាងហៅ�ើ ហៅភ័ទី, 
ជាត្យិសា��,៍ ពីណ៌្យ�ំបុុរួ, សា�នា, ពូីជិពីងែ, ហៅដើមួកំហៅណ្យើ ត្យ, អត្យា�ញ្ញាា ណ្យ�កុមួជាត្យិពី�ិ, អាយុ, ភាពីពីិការួ�ៃូវចិត្យា, ភាពីពិីការួ�ៃូវកាយ, �កខណ្យ�
�ុខភាពី, ពី�ត្យម៌ា�ហៅ��នាា �, សាថ �ភាពីអាពាហ៍្វ័ពិីពាហ៍្វ័, ភ័�ិហៅភ័ទី, អត្យា�ញ្ញាា ណ្យភ័�ិហៅភ័ទី ឬខ្សែបុបុហៅ�ពី��ថវ�, អនកអាចបុាឹងសារួទុីកខ ជាមួយួអនក�ំ
រួបុ�ំរួ�ួ�ិទីិិពី�រួដឋ រួបុ�់ L.A. Care។ អនកអាចបុាឹងសារួទុីកខ ជាលាយ��កខណ៍្យអកែរួ ហៅ�យផ្ទាា �់មួុខ ឬជាហៅអ�ិក�ត្យូ�ិក៖

• តាំម��រ�័ពីី៖ ទាំកទ់ីងចហៅនាៃ ះហៅមាោ ង 8 �ពីឹក – 5 លាៃ ច ហៅ�យហៅ� 1-213-694-1250 ហៅ�ខបុ�ា 4292។ អនកកអ៏ាច�ឹងហៅ� ផ្សេ�វា
�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ការួហៅ�ហៅ�ះគឺឺឥត្យហៅចញថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅបុើ�ិ�អនក  
មួ�ិអាចសាា បុឮ់ ឬ�ិយ៉ាយមួ�ិ���ិ �ូមួហៅ� (TTY 711) ហៅដើមួីហីៅ�បុើហៅ�វាបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ ។

• ជា��ល័កេ�៍អ្នកេរ៖ បុំហៅពីញ ទីំរួងប់ុំហៅពីញបុណ្យាឹ ង ឬ�រួហៅ�រួ�ំបុុ�ត្យ �ិងហៅ�ាើវាហៅ�៖

Civil Rights Coordinator 
c/o Appeals & Grievances Department
L.A. Care Health Plan 
1055 West 7th Street, 10th Floor 
Los Angeles, CA 90017
1-213-694-1250 ហៅ�ខបុ�ា 4292 (TTY 711)
អុីខ្សែមួ�៖ civilrightscoordinator@lacare.org 

mailto:civilrightscoordinator%40lacare.org
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

• ផ្សេ��ផី្លាល់មុខ៖ អហៅញ្ជូជ ើញហៅ�ការួយិ៉ា��យ ថ្ងៃ�ហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យរួបុ�់អនក ឬ L.A. Care �ិងខ្សែ�ៃងថាអនកចងប់ុាឹងសារួទុីកខ។

• ជាផ្សេអ្នឡូិក�តូនិិក៖ ទី�ែនាហៅគឺហ្វ័ទីំពី�រួ រួបុ�់ L.A. Care ហៅ� lacare.org។ 

ការ�ិល័�នៃនិ�ិ�ិិ�ីុវលិ – �ក�ួង�ុខាភ៌បិាល រដឹឋកាលីហ្វ័ា័រនិីញ៉ាា
អនកកអ៏ាចបុាឹង បុណ្យាឹ ង�ិទីិិ�ីុវ�ិ ជាមួយួ�ក�ួង�ុខាភ័�ិ� រួដឋកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ , ការួយិ៉ា��យថ្ងៃ� �ិទីិិ�ីុវ�ិ តាមួទូីរួ��ពីា ជាលាយ��កខណ៍្យអកែរួ 
ឬជាហៅអ�ិក�ត្យូ�ិកខ្សែដរួ៖

• តាំម��រ�័ពីី៖ ហៅ� 916-440-7370។ ហៅបុើ�ិ�អនកមួ�ិអាច�ិយ៉ាយ�� ឬសាា បុឮ់���ិ �ូមួហៅ� 711 (ហៅ�វាទូីរួគឺមួនាគឺមួ�ប៍ុណ្ដាា ក់
សារួ)។

• ជា��ល័កេ�៍អ្នកេរ៖ បុំហៅពីញ ទីំរួងប់ុំហៅពីញបុណ្យាឹ ង ឬហៅ�ាើ�ំបុុ�ត្យហៅ�៖

Deputy Director, Office of Civil Rights 
Department of Health Care Services 
Office of Civil Rights 
P.O. Box 997413, MS 0009 
Sacramento, CA 95899-7413

ទីំរួងប់ុំហៅពីញបុណ្យាឹ ង គឺឺមា�ហៅ� https://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx។

• ជាផ្សេអ្នឡូិក�តូនិិក៖ ហៅ�ាើអុីខ្សែមួ�ហៅ� CivilRights@dhcs.ca.gov។ 

ការ�ិល័�នៃនិ�ិ�ិិ�ីុវលិ – �ក�ួងផ្សេ�វា�ុខភាពី និិងមនុិ�េជាតិ �ហ្វ័រដឹឋ
ហៅបុើ�ិ�អនកហៅជិឿថា អនក�ត្យូវ��ហៅរួ ើ�ហៅអើង �បុឆ្នាំងំ ហៅ�យហៅយ៉ាងហៅ�ើ ជាត្យិសា��,៍ ពីណ៌្យ�ំបុុរួ, ហៅដើមួកំហៅណ្យើ ត្យ, អាយុ, ភាពីពិីការួ ឬហៅភ័ទី, អនកអាចបុាឹង
បុណ្យាឹ ង�ិទីិិ�ីុវ�ិ ជាមួយួ�ក�ួងហៅ�វា�ុខភាពី �ិងមួ�ុ�ែជាត្យិ �ហ្វ័រួដឋ, ការួយិ៉ា��យ�ំ�បុ�ិ់ទីិិ�ីុវ�ិ តាមួទូីរួ��ពីា ឬជាលាយ��កខណ៍្យអកែរួ៖ 

• តាំម��រ�័ពីី៖ ហៅ� 1-800-368-1019។ ហៅបុើ�ិ�អនកមួ�ិអាច�ិយ៉ាយ�� ឬសាា បុឮ់���ិ �ូមួហៅ�TTY 1-800-537-7697 ឬ 
711 ហៅដើមួីហីៅ�បុើហៅ�វាបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ ។

• ជា��ល័កេ�៍អ្នកេរ៖ បុំហៅពីញ ទីំរួងប់ុំហៅពីញបុណ្យាឹ ង ឬហៅ�ាើ�ំបុុ�ត្យហៅ�៖

U.S. Department of Health and Human Services 
200 Independence Avenue, SW 
Room 509F, HHH Building 
Washington, D.C. 20201 

ទីំរួងប់ុំហៅពីញបុណ្យាឹ ង គឺឺមា�ហៅ� https://www.hhs.gov/ocr/complaints/index.html។ 

• ជាផ្សេអ្នឡូិក�តូនិិក៖ ទី�ែនា��តា�់ ថ្ងៃ�ការួយិ៉ា��យ�ំ�បុប់ុណ្យាឹ ង�ិទីិិ�ីុវ�ិ ហៅ� https://ocrportal.hhs.gov/ocr/cp។ 

https://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%253A%252F%252Focrportal.hhs.gov%252Focr%252Fcp&data=04%257C01%257CMichael.Farda%40dhcs.ca.gov%257Cb76fe784b3c849ddf71108d96f25fcec%257C265c2dcd2a6e43aab2e826421a8c8526%257C0%257C0%257C637663031509143500%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000&sdata=OpuChgOqJg%252Ba2Be%252FT78Iv3N2VS0jJMQIkD8KxWwlp3g%253D&reserved=0
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

រផ្សេបៀបឲ្យយបានិច�ល�បឡូ�ក ឋានិៈជា�មាជិិក
L.A. Care ចងឮ់ពីីអនកជា�ិចច។ មួយួខ្សែខៗ L.A. Care មា�ការួ�បុជុិំ�ន  ហៅដើមួីពីីិហៅ��ះអំពីីអ័ីៗ ខ្សែដ�កំពុីងដំហៅណ្យើ រួការួ�ិ �ិងរួហៅបុៀបុ L.A. Care              
អាចហៅធំ័ើឲ្យយ�ិ�បុហៅ�ើរួហៅ�ើង។ �មាជិិក�ត្យូវ��អហៅញ្ជូជ ើញឲ្យយចូ�រួមួួ។ អហៅញ្ជូជ ើញមួក�បុជំុិ!

គ�ៈកមាេ �ិការ �ី�បឹកា �ហ្វ័គមនិ ៍�បចាភំ៌�មភិាគ រប�់ L.A. Care
L.A. Care មា� គឺណ្យ�កមាម ធិំការួទីី�បុឹកា�ហ្វ័គឺមួ��៌បុចាភំ័ូមួភិាគឺ (Regional Community Advisory Committees, RCAC) ចំ�ួ�
ដបុម់ួយួ ហៅ�កនុង ហៅខា�ធីំ Los Angeles (RCAC គឺឺអា�ថា “�ោ ក”)។ �កុមួហៅ�ះមា� �មា�ភាពី�ូវ �មាជិិក L.A. Care, អនក�ា�់ហៅ�វា, �ិង
អនក�ពំារួ ការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី។ ហៅ��បុំណ្យងរួបុ�់ហៅគឺ គឺឺហៅដើមួីពីានំា�ំំហៅ�ង ថ្ងៃ��ហ្វ័គឺមួ�រ៍ួបុ�់ហៅគឺ មួកគឺណ្យ�អភ័�ិ� L.A. Care ខ្សែដ�ដឹកនាំ
កមួមវធិំី ខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី ហៅដើមួីបីុំហៅរួ ើ�មាជិិករួបុ�់ហៅយើង។ អនកអាចចូ�រួមួួកនុង�កុមួហៅ�ះ ហៅបុើ�ិ�អនកចង។់ �កុមួហៅ�ះពិីហៅ��ះ អំពីីរួហៅបុៀបុហៅ�ើកកំពី�់�កឹត្យយ 
�កមួរួបុ�់ L.A. Care �ិងទីទីួ�ខុ��ត្យូវ�ំ�បុ៖់

• ការួជិួយ L.A. Care ឲ្យយយ�់ �ូវបុញិ្ញាខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី ខ្សែដ�បុោះពា�់ដ�់�បុជាជិ� ខ្សែដ�រួ�់ហៅ�កនុងត្យំបុ�រ់ួបុ�់អនក

• ការួ�បុ�ពីឹត្យាិជាខ្សែភ័នក �ិង�ត្យហៅចៀកថ្ងៃ� L.A. Care កនុងភ័ូមួភិាគឺ RCAC ចំ�ួ� 11 ហៅ�ពា�ហៅពីញ ហៅខា�ធំី Los Angeles

• ការួ�ា�់ពី�ត្យម៌ា��ុខភាពី ហៅ�ឲ្យយ�បុជាជិ� ហៅ�កនុង�ហ្វ័គឺមួ�រ៍ួបុ�់អនក

ហៅបុើ�ិ�អនកចងហ់ៅធំ័ើ ជាខ្សែ�នកថ្ងៃ��កុមួហៅ�ះ ហៅ� 1-888-522-2732។ អនកកអ៏ាច រួកពី�ត្យម៌ា�ខ្សែ�មួហៅទីៀត្យ តាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

កិចច�បជំុិគ�ៈអ្នភ៌បិាល L.A. Care
គឺណ្យ�អភ័�ិ� �ំហៅរួច�កឹត្យយ�កមួ�ំ�បុ ់L.A. Care។  �គឺបុ់ៗ �ន អាចចូ�រួមួួ�បុជំុិ។ គឺណ្យ�អភ័�ិ� �បុជុិំ�ន ហៅ�ថ្ងៃ�ៃ�ពីហ្វ័�ីត្យដ៍ំបុូង ថ្ងៃ�ខ្សែខ�ិមួយួៗ 
ហៅ�ហៅមាោ ង 2 រួហៅ�ៀ�។ អនកអាចរួក ពី�ត្យម៌ា�ខ្សែ�មួហៅទីៀត្យ �ាីពីីកិចច�បុជំុិគឺណ្យ�អភ័�ិ� �ិងកា�វភិាគឺទាំ�ប់ុចចុបុី�នភាពី ហៅ� lacare.org។

ផ្សេ�ចកើីជិ�និដំឹ�ឹងនៃនិការអ្ននុិវតើនិភ៍ាពីឯកជិនិ
ហៅ�ចកាីខ្សែ�ៃងការួណ៍្យ ខ្សែដ�ហៅរួៀបុ�បុអ់ំពីី�កឹត្យយ�កមួ �ិងទីំរួងក់ារួរួបុ�់ L.A. Care �ំ�បុក់ារួរួកាភាពី�ំងាត្យ ់ថ្ងៃ�កំណ្យត្យ�់តា�ុខភាពី ខ្សែដ�មា� 
ហៅហ្វ័ើយ�ឹង���ា�់ឲ្យយអនក ហៅ�តាមួ�ំណូ្យមួពីរួ។

ហៅ�ចកាីជូិ�ដំណឹ្យងហៅ�ះ ហៅរួៀបុ�បុព់ី�ត្យម៌ា��ុខភាពី ហៅធំមញ �ិងចកខុវញិ្ញាា ណ្យ អំពីីរួបូុអនក ទាំកទ់ីងចំហៅពាះ អត្យថ�បុហៅយ៉ាជិ��ុ៍ខភាពីរួបុ�់អនក 
អាច�ឹង ��ហៅ�បុើ �ិង��ហៅបុើក�ំខ្សែដង ហៅហ្វ័ើយអនក អាច ហៅមួើ� ពី�ត្យម៌ា�ហៅ�ះ រួហៅបុៀបុណ្ដា។ សូ្សម�ិនុិតយរោមើល់វារោឡ័ើងវ័ញិ រោ�យគ្រូប់ិតរោគ្រូប់ៀង។

អាជាា ធំរួ�ាួចហៅ�ាើមួ�ុខភាពីត្យំបុ� ់�ំ�បុហ់ៅខា�ធំី Los Angeles ជាអងគភាពីសាធារួណ្យ�មួយួ ខ្សែដ��បុត្យិបុត្យាិការួ �ិង�បុកបុមួុខរួបុរួ ជា L.A. Care 
�ា�់អត្យថ�បុហៅយ៉ាជិ� ៍ខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពីរួបុ�់អនក �ិងការួ�ោ បុរ់ួង តាមួរួយ�កមួមវធិំីរួបុ�់រួដឋ, �ហ្វ័ពី��ិ, �ិងពាណិ្យជិជកមួម។ ការួការួពារួ�ូវ ពី�ត្យម៌ា��ុខភាពី
�ត្យូវ��ការួពារួ (Protected Health Information, PHI) រួបុ�់អនក គឺឺជាសារួ��ំខា�ច់ំហៅពាះហៅយើង។ L.A. Care គឺឺ��ត្យ�មួូវ ឲ្យយ�ា�់ជូិ�អនក 
�ូវហៅ�ចកាីជូិ�ដំណឹ្យងហៅ�ះ អំពីី�ិទីិិ �ិងការួទីទីួ�ខុ��ត្យូវ មួយួចំ�ួ�រួបុ�់ហៅយើង ហៅដើមួីរីួកា PHI រួបុ�់អនកឲ្យយ��គឺងវ់ងែ រួមួួទាំងំ ហៅ�ចកាីជូិ�ដំណឹ្យង
ថ្ងៃ�ការួអ�ុវត្យា� ៍រួដឋកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  �ិងហៅ�ចកាីជូិ�ដំណឹ្យង ថ្ងៃ�ការួអ�ុវត្យា��ូ៍វ �កឹត្យយធានា�ោបុរ់ួង�ុខភាពីច��ត្យ �ិងការួទីទីួ�ភារួ� (Health 
Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA)។ ហៅ�ចកាីជូិ�ដំណឹ្យងហៅ�ះ ��បុអ់នកអំពីីរួហៅបុៀបុ ខ្សែដ�ហៅយើងអាច�ឹង ហៅ�បុើ �ិង
ខ្សែចកចាយ PHI រួបុ�់អនករួហៅបុៀបុណ្ដា។ វាក�៏�បុអ់នក អំពីីអ័ីខៃះជា�ិទីិិរួបុ�់អនក  ខ្សែដរួ។ អនកអាច�ឹងមា� �ិទីិិភាពីឯកជិ�ហ្វ័មត្យច់ត្យ ់បុខ្សែ�ថហៅទីៀត្យ ឬ
ជាហៅ�ចើ�ហៅទីៀត្យ ហៅ�ហៅ�កាមួចាបុរ់ួដឋ។

http://lacare.org
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

I.       PHI រប�់អ្ននក គឺជាផ្សេរឿងផី្លាល់ខាួនិ និិងជាឯកជិនិ

L.A. Care ទីទីួ� PHI ខ្សែដ��ំ��់រួបូុអនក ដូចជាហៅឈាម ះ, ពី�ត្យម៌ា�ទីំនាកទ់ីំ�ង, ការួណ៍្យពីិត្យផ្ទាា �់ខៃួ�, �ិងពី�ត្យម៌ា�ហ្វ័ិរួញ្ជូា វត្យថុ រួបុ�់អនក, 

មួកពីី�បុភ័ពីជាហៅ�ចើ� ដូចជាភាន កង់ារួរួដឋ, �ហ្វ័ពី��,ិ �ិងត្យំបុ� ់បុនាា បុពី់ីអនកកាៃ យ ជាមា��ិទីិិទីទីួ� ឬ��ចាត្យត់ាងំហៅ� �ិង/ឬ ចុះហៅឈាម ះ

កនុងកមួមវធិំី L.A. Care។ ហៅយើងកទ៏ីទីួ� PHI អំពីីរួបូុអនក ខ្សែដ�អនក�ា�់ឲ្យយហៅយើងខ្សែដរួ។ ហៅយើងកទ៏ីទីួ� PHI មួកពីីអនក�ា�់ការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី 

ដូចជា�គឺូហៅពីទីយ, ហៅវជិជមួ�ាីរួ, មួ�ាីរួហៅពីទីយ, មួ�ាីរួពីិហៅសាធំ�,៍ �ិង�កុមួហ្វ័ាុ�ធានា�ោបុរ់ួង ឬអនកបុង�់�ក ់ហៅ�ែងហៅទីៀត្យខ្សែដរួ។ ហៅយើងហៅ�បុើពី�ត្យម៌ា�ហៅ�ះ ហៅដើមួី ី
�ំរួបុ�ំរួ�ួ យ�់�ពីមួ បុង�់�ក ់�ិងហៅ�ើកកំពី�់ ការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពីរួបុ�់អនក �ិងកហ៏ៅដើមួី�ី����យទាំកទ់ីង ជាមួយួអនក។ ហៅយើងមួ�ិអាចហៅ�បុើ
ពី�ត្យម៌ា� ហៅ��នាា �រួបុ�់អនក ហៅដើមួី�ំីហៅរួចថាហៅត្យើហៅយើង �ឹង�ា�់ការួ�ោ បុរ់ួង ខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពីអនក ឬត្យថ្ងៃមួៃថ្ងៃ�ការួ�ោ បុរ់ួងហៅនាះហៅ�ើយ។ ហៅ�ហៅពី�ខៃះ 

ហៅយើងអាច�ឹងទីទីួ� ពី�ត្យម៌ា�ជាត្យិសា��,៍ ជាតិ្យពី�ិ, �ិងភាសា អំពីីអនក។ ហៅយើងអាច�ឹងហៅ�បុើពី�ត្យម៌ា�ហៅ�ះ ហៅដើមួីជីិួយអនក, �����យទាំកទ់ីង

ជាមួយួអនក, �ិងហៅដើមួី�ំី��់ �ូវហៅ�ចកាី�ត្យូវការួរួបុ�់អនក ដូចជា ការួ�ា�់ជូិ�អនក �ូវ�ំភារួ�អបុរ់ួ ំជាភាសាខ្សែដ�អនកហៅពីញចិត្យា �ិង�ា�់ជូិ�

ហៅ�វាបុកខ្សែ�បុ ឥត្យអ�់ថ្ងៃ�ៃដ�់អនក។ ហៅយើងហៅ�បុើ �ិងខ្សែចកចាយពី�ត្យម៌ា� ដូច���ា�់ហៅ�កនុង ហៅ�ចកាីជូិ�ដំណឹ្យងហៅ�ះ។ ហៅយើងមួ�ិហៅ�បុើពី�ត្យម៌ា�ហៅ�ះ 

ហៅដើមួី�ំីហៅរួចថាហៅត្យើហៅយើង �ឹង�ា�់ការួ�ោ បុរ់ួង ខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពីអនក ឬត្យថ្ងៃមួៃថ្ងៃ�ការួ�ោ បុរ់ួង ហៅនាះហៅ�ើយ។ 

II.     រផ្សេបៀបផ្សេ�ើងការពារ PHI រប�់អ្ននក

L.A. Care ��ហៅបុាជាា ចិត្យា ហៅដើមួីកីារួពារួ PHI រួបុ�់អនក។ ហៅយើងរួកា PHI ថ្ងៃ��មាជិិកបុចចុបុី�ន �ិងអតី្យត្យ�មាជិិករួបុ�់ហៅយើង ទុីកជាឯកជិ� 

�ិងឋតិ្យហៅ�រួ តាមួចាបុ�់�ត្យ�មួូវ �ិងមា�ត្យ�ឋ ��ចាច �ុមួ�ត្យ។ ហៅយើងហៅ�បុើរួហៅបុៀបុការួពារួជាកខ់្សែ�ាង �ិងហៅអ�ិក�ត្យូ�ិក ហៅហ្វ័ើយបុុគឺគ�ិករួបុ�់ហៅយើង �ត្យូវ

��ហ្វ័័ឹកហ្វ័័ឺ�ហៅទីៀងទាំត្យ ់ហៅ�ហៅ�ើរួហៅបុៀបុហៅ�បុើ �ិងការួខ្សែចកចាយ PHI រួបុ�់អនក។ រួហៅបុៀបុខៃះខ្សែដ�ហៅយើងរួកា PHI ឲ្យយគឺងវ់ងែ រួមួួទាំងំការួចាកហ់ៅសា

ការួយិ៉ា��យ �ិងតុ្យ�រួហៅ�រួជាបុល់ាបុ,់ �ិងទូី�ក�ំ់ណំុ្យហៅរួឿង, ហៅ�ខ�ំងាត្យក់ារួពារួកុំពីយទូី�រួ �ិងឧបុករួណ៍្យហៅអ�ិក�ត្យូ�ិក, �ិង�ា�់ឲ្យយបុុគឺគ�ិក

ហៅមួើ�ពី�ត្យម៌ា�ខ្សែដ��ត្យូវការួ ហៅដើមួីហីៅធំ័ើការួងារួរួបុ�់ហៅគឺខ្សែត្យបុោុហៅណ្ដាណ ះ។ ហៅ�ទីីណ្ដាចាបុ�់�ត្យ�មួូវ ហៅ�ហៅពី�ថ្ងៃដគូឺពាណិ្យជិជកមួមរួបុ�់ហៅយើង ហៅធំ័ើការួជាមួយួ

ហៅយើង ហៅគឺក�៏ត្យូវខ្សែត្យការួពារួ ភាពី   ឯកជិ�ថ្ងៃ� PHI អ័ីមួយួ ខ្សែដ�ហៅយើងខ្សែចកចាយជាមួយួហៅគឺខ្សែដរួ �ិងកម៏ួ�ិ��អ�ុញ្ញាា ត្យឲ្យយ PHI ហៅ�មួ�ុ�ែហៅ�ែងៗ

ហៅ�ើយ ហៅ�ើកខ្សែ�ងខ្សែត្យ ដូច��ត្យ�មួូវតាមួចាបុ ់�ិងតាមួហៅ�ចកាីជូិ�ដំណឹ្យងហៅ�ះ។ តាមួចាបុ�់�ត្យ�មួូវ ហៅយើង�ឹងជំិ�បុដំណឹ្យងអនក ហៅបុើ�ិ�មា�

ការួហៅ�មើ��ូវ PHI រួបុ�់អនក ហៅ�យមួ�ិឋតិ្យហៅ�រួ។ ហៅយើង�ឹងហៅធំ័ើតាមួ ហៅ�ចកាីជូិ�ដំណឹ្យងហៅ�ះ ហៅហ្វ័ើយ�ឹងមួ�ិហៅ�បុើ ឬខ្សែចកចាយពី�ត្យម៌ា�រួបុ�់អនក 

ហៅ�មួ�ុ�ែហៅ�ែងៗ ហៅ��ពីីដូច��ហៅរួៀបុ�បុ ់ហៅ�កនុងហៅ�ចកាីជូិ�ដំណឹ្យងហៅ�ះ ឬហៅ�យ�បុតិ្យបុត្យាិតាមួចាបុរ់ួដឋ �ិង�ហ្វ័ពី��ិ ឬហៅ�យ�មួ��បុតាមួ

ការួអ�ុញ្ញាា ត្យរួបុ�់អនក។ 

III.    ការផ្លាា �់បឹ�រ ចំផ្សេពាះផ្សេ�ចកើីជិ�និដំឹ�ឹងនៃនិការអ្ននុិវតើនិភ៍ាពីឯកជិនិផ្សេនិះ

L.A. Care �ត្យូវខ្សែត្យ�បុកា�ខ់ាជ បុ ់ចំហៅពាះហៅ�ចកាីជូិ�ដំណឹ្យង ខ្សែដ�ហៅយើងកំពុីង ហៅ�បុើ ហៅ� ហៅពី� ឥ�ូវហៅ�ះ។ ហៅយើងមា��ិទីិិ ហៅដើមួីផី្ទាៃ �់បុាូរួហៅ�ចកាី
ជូិ�ដំណឹ្យង ថ្ងៃ�ការួអ�ុវត្យា�ភ៍ាពីឯកជិ�ហៅ�ះ ហៅ�ហៅពី�ណ្ដាមួយួ។ ការួផ្ទាៃ �់ បុាូរួអ័ីមួយួ �ឹង ពាក ់ពី��ិដ�់ PHI រួបុ�់អនកទាំងំអ�់ រួមួួទាំងំ PHI 

ខ្សែដ�ហៅយើង ��ទីទីួ� មួុ�ហៅពី�ការួផ្ទាៃ �់បុាូរួ។ ហៅយើង�ឹងជំិ�បុដំណឹ្យងអនក ហៅ�ហៅពី�ណ្ដាហៅយើងផ្ទាៃ �់បុាូរួ  ចំហៅពាះហៅ�ចកាីជូិ�ដំណឹ្យងហៅ�ះ តាមួរួយ�

�ំបុុ�ត្យពី�ត្យម៌ា�, �ំបុុ�ត្យ, ឬហៅគឺហ្វ័ទីំពី�រួរួបុ�់ហៅយើង។ អនកកអ៏ាចហៅ�នើ�ំុហៅយើង �ូវ�ំហៅ�ថ្ងៃ�ហៅ�ចកាីជូិ�ដំណឹ្យង�មីខ្សែដរួ �ូមួហៅមួើ�ខាងហៅ�កាមួ          

អំពីីរួហៅបុៀបុទាំកទ់ីងមួកហៅយើង។ 
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

IV.    រផ្សេបៀបផ្សេ�ើងអាចនឹិងផ្សេ�បើ និិងប្រែចកចា� PHI អ្នំពីីរ�បអ្ននក

L.A. Care �បុមួូ�, ហៅ�បុើ ឬខ្សែចកចាយ PHI ដូច��អ�ុញ្ញាា ត្យហៅ�យចាបុ ់�ំ�បុក់ារួពីា��, ការួបុង�់�ក,់ �ិងដំហៅណ្យើ រួការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី 
ខ្សែដ�ជាបុទ់ាំកទ់ីងជាមួយួកមួមវធិំី ខ្សែដ�អនក��ចុះហៅឈាម ះ។ ការួហៅ�បុើ �ិងខ្សែចកចាយ PHI រួមួួមា� បុោុខ្សែ�ាមួ�ិក�មួតិ្យចំហៅពាះ៖

• ហៅឈាម ះ; 

• អា�យ�ឋ �; 

• ការួខ្សែ�ទាំ ំ�ិងការួពីា�� ��ទីទីួ�; 

• �បុវត្យាិ�ុខភាពី; �ិង 

• ត្យថ្ងៃមួៃថ្ងៃ�/ការួបុង�់�ក�ំ់�បុខ់្សែ�ទាំ។ំ

ររោប់ៀប់ជាធីមមតា ថែ�ល់រោយើងរោគ្រូប់ើ នុិងថែចំក់ចាយ PHI៖
ជាទូីហៅ� ហៅយើងហៅ�បុើ �ិងខ្សែចកចាយ PHI កនុងរួហៅបុៀបុខាងហៅ�កាមួ៖ 

• ការពីាបាល៖ រោយើងមនិុផ្គដល់់ការ�ាបាល់រោទ្យ បុោុខ្សែ�ាហៅយើងអាចហៅ�បុើ �ិងខ្សែចកចាយ PHI ជាមួយួអនកខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី �ិងអនក�ា�់ហៅ�វាហៅ�ែងហៅទីៀត្យ 
ដូចជា ហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យ, មួ�ាីរួហៅពីទីយ, អនកឧបុត្យថមួភ�ិរួ�ា�យបុរួកិាខ រួហៅពីទីយ, �ិងអនកហៅ�ែងៗ ហៅដើមួី�ីា�់ជូិ�ការួខ្សែ�ទាំអំនក, �ិងការួពីា�� �ិងហៅ�វាហៅ�ែងៗ, 
�ិងពី�ត្យម៌ា� ហៅដើមួីជីិួយអនក។ 

• ការបង�់បាក៖់ ហៅយើងអាចហៅ�បុើ �ិងខ្សែចកចាយ PHI ជាមួយួអនក�ា�់ការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី អនក�ា�់ហៅ�វា �ិងអនកធានា�ោបុរ់ួង �ិងអនកបុង�់�ក់
ហៅ�ែងហៅទីៀត្យ ហៅដើមួីគីឺិត្យគូឺ�ំហៅណ្យើ  �ំ�បុក់ារួបុង�់�ក ់�ិងបុងថ់្ងៃ�ៃហៅ�វា�ុខភាពី ខ្សែដ����ា�់ឲ្យយអនក។

• ដំឹផ្សេ�ើ រការប្រែ�ទា�ុំខភាពី ៖ ហៅយើងអាចហៅ�បុើ �ិងខ្សែចកចាយ PHI ហៅដើមួី�ីគឺបុ�់គឺងអងគការួរួបុ�់ហៅយើង �ិងការួទាំកទ់ីងអនក ហៅ�ហៅពី�ចា�ំច ់
ឧទាំហ្វ័រួណ៍្យដូចជា�ំ�បុក់ារួជិំរួះបុញ្ជូជ ី ការួហៅ�ើក�ាួយគុឺណ្យភាពី ការួចាត្យខ់្សែចងខ្សែ�ទាំ ំការួ�ំរួបុ�ំរួ�ួខ្សែ�ទាំ ំ�ិងដំហៅណ្យើ រួការួពីីមួយួថ្ងៃ�ៃ ហៅ�មួយួថ្ងៃ�ៃ។ 
ហៅយើងកអ៏ាច�ឹងហៅ�បុើ �ិងខ្សែចកចាយ PHI ជាមួយួរួដឋ �ហ្វ័ពី��ិ �ិងកមួមវធិំីរួបុ�់ហៅខា�ធំី �ំ�បុក់ារួចូ�រួមួួ �ិងអភ័�ិ�កិចចកមួមវធិំី។ 

• ឧទាហ្វ័រ�៍ម�ួចំនិួនិ នៃនិរផ្សេបៀបផ្សេ�ើងផ្សេ�បើ PHI៖ 

° ហៅដើមួីឲី្យយពី�ត្យម៌ា�ហៅ�ហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យ មួ�ាីរួហៅពីទីយ ហៅដើមួីបីុញ្ញាជ កអ់ត្យថ�បុហៅយ៉ាជិ�រ៍ួបុ�់អនក រួមួួបុង ់ឬការួកាត្យថ់្ងៃ�ៃ។

° ហៅដើមួីយី�់�ពីមួការួខ្សែ�ទាំជំាមួុ�។ 

° ហៅដើមួីគីឺិត្យគូឺរួ �ិងបុងក់ារួទាំរួ�ំណ្យង �ំ�បុហ់ៅ�វាខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី �ិងការួពីា�� ខ្សែដ�អនក��ទីទីួ�។

° ហៅដើមួីឲី្យយ PHI ហៅ�ហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យរួបុ�់អនក ឬមួ�ាីរួហៅពីទីយ �បុហៅយ៉ាជិ�ឲ៍្យយហៅគឺអាចពីា��អនក។

° ហៅដើមួីពីីិ�ិត្យយពិីច�យ គុឺណ្យភាពីថ្ងៃ�ការួខ្សែ�ទាំ ំ�ិងហៅ�វា ខ្សែដ�អនកទីទីួ�។

° ហៅដើមួីជីិួយអនក �ិង�ា�់ឲ្យយអនក �ូវពី�ត្យម៌ា�ការួអបុរ់ួ ំ�ិងការួហៅ�ើកកំពី�់�ុខភាពី �ិងហៅ�វា ដូចជា �ំ�បុ�់កខណ្យ�ដូចជាជំិងឺទីឹកហៅនាមួខ្សែ�ិមួ។ 

° ហៅដើមួីជីិំ�បុអនក អំពីីហៅ�វា �ិងកមួមវធិំីបុខ្សែ�ថមួ ខ្សែដ�អាច�ឹងមា����បុហៅយ៉ាជិ��ំ៍�បុអ់នក �ិង/ឬ ជិួយអនក�� ដូចជាថាន កក់ាយ�មួីទាំ   
ហៅ�ឯមួជិឈមួណ្យា �ធំ�ធា��គឺួសារួ L.A. Care។

° ហៅដើមួីរីួ�ឹំកអនក ឲ្យយទីទីួ�ការួ�បុមាណ្យ�ុខភាពីហៅទីៀងទាំត្យ ់ការួ�ត្យួត្យពិី�ិត្យយ ឬការួពីិ�ិត្យយ�ុខភាពី។ 

° ហៅដើមួីបីុហៅងកើត្យកមួមវធិំី ហៅ�ើកកំពី�់គុឺណ្យភាពី �ិង�ាួចហៅ�ាើមួ រួមួួទាំងំការួបុហៅងកើត្យ ការួហៅ�បុើ ឬការួខ្សែចកចាយ�ូវ ទិី�ន��យ��ឈបុក់ត្យ�ំ់��់       
ដូច��អ�ុញ្ញាា ត្យហៅ�យ HIPAA។ 

° ហៅដើមួីហីៅ�បុើ �ិងខ្សែចកចាយពី�ត្យម៌ា� ហៅ�យផ្ទាា �់ ឬហៅ�យ�បុហៅយ៉ា� ជាមួយួ�ឹងការួដូរួ ពី�ត្យម៌ា��ុខភាពី �ំ�បុក់ារួពីា�� ការួបុង�់�ក ់ 
�ិងដំហៅណ្យើ រួការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី។ 

° ការួហៅ�ុើបុអហៅងកត្យ �ិងករួណី្យហៅថាក �ហៅទាំ� ដូចជា�ំ�បុក់ារួថ្ងៃគឺបុ�ៃំ ការួបុងិិ� ឬការួរួហំៅលាភ័។ 
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

V.    រផ្សេបៀបផ្សេ�េងផ្សេ�ៀត ប្រែដឹលផ្សេ�ើងអាចផ្សេ�បើ និិងប្រែចកចា� PHI

ហៅយើង�ត្យូវ��អ�ុញ្ញាា ត្យ ឬ��ត្យ�មួូវ ហៅដើមួីខី្សែចកចាយ PHI រួបុ�់អនក កនុងរួហៅបុៀបុហៅ�ែងហៅទីៀត្យ ខ្សែដ�ជាធំមួមតា ហៅដើមួីខី្សែចករួខំ្សែ�ក �ំ�បុក់ារួ�ិចំហៅពាះ
សាធារួណ្យ� ដូចជា�ុខភាពីសាធារួណ្យ� �ិងការួ�សាវ�ជាវ។ ហៅយើងអាចហៅ�បុើ ឬខ្សែចកចាយ PHI រួបុ�់អនក �ំ�បុហ់ៅ��បុំណ្យង ខ្សែ�មួហៅទីៀត្យហៅ�
ខាងហៅ�កាមួ៖ 

• ហៅដើមួី�ីបុតិ្យបុត្យាិតាមួចាបុរ់ួដឋ �ហ្វ័ពី�� ិឬត្យំបុ�។់ 

• ហៅដើមួី�ីបុតិ្យបុត្យាិតាមួ�ំហៅណ្យើ  ថ្ងៃ�ភាន កង់ារួ�បុត្យិបុត្យាិចាបុ ់ដូចជា �គឺរួ��     , ហៅយ៉ាធា, ភាន កង់ារួ��ាិ�ុខជាតិ្យ, ឬ�ហ្វ័ពី��ិ, រួដឋ, ឬភាន កង់ារួ
រួ�ឋ ភ័�ិ�ត្យំបុ� ់ឬត្យួអងគ, ដូចជា គឺណ្យ�ការួ�ង��កឲ់្យយកមួមករួ, ឬភាន កង់ារួរួវាងំហៅមួើ��ុខភាពី �ំ�បុ�់កមួមភាពី ខ្សែដ���អ�ុញ្ញាា ត្យ
ហៅ�យចាបុ,់ តុ្យលាការួ ឬបុទីបុញ្ញាជ អភ័�ិ�កិចច។ 

• ហៅដើមួីតី្យបុហៅ�ៃើយចំហៅពាះ �ក�ួង ហៅ�វា�ុខភាពី �ិងមួ�ុ�ែជាត្យិ ហៅបុើ�ិ�វាចងហ់ៅ�ើញ ថាហៅយើងកំពុីងខ្សែត្យ�បុ�ពឹីត្យា តាមួចាបុភ់ាពីឯកជិ�
�ហ្វ័ពី��ិ។ 

• ហៅដើមួីជីិួយ ជាមួយួការួហៅ�ឲ្យយយក ��ិត្យ��មួកវញិ។

• ហៅដើមួី�ីយការួណ៍្យ ពីី�បុតិ្យកមួមអា�កកច់ំហៅពាះថាន ។ំ 

• ហៅដើមួី�ីយការួណ៍្យ ពីីការួរួហំៅលាភ័, �ពីហៅងើយកហៅ�ាើយ, ឬអំហៅពីើហ្វ័ិងាកនុង�គឺួសារួ ខ្សែដ��ងែ �យ, ដូច��ត្យ�មួូវ ឬ��អ�ុញ្ញាា ត្យ ហៅ�ហៅ�កាមួចាបុ។់ 

• �ំ�បុក់ារួ�សាវ�ជាវខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី។

• ហៅដើមួីតី្យបុហៅ�ៃើយ ចំហៅពាះ�ំហៅណ្យើ �ំុអំហៅណ្ដាយ�រួ�ីងគ �ិងជា�ិកា �ិងហៅធំ័ើការួជាមួយួហៅពីទីយពិី�ិត្យយ បុុពី័ហៅហ្វ័តុ្យមួរួណ្យ� ឬនាយកទីីត្យមួក�់�ពី។

• កនុងការួទាំកទ់ីង�ឹងបុណ្យាឹ ង, ការួហៅ�ុើបុអហៅងកត្យ, ការួបុាឹង�ា�់ ឬចំណ្ដាត្យក់ារួចាបុ។់ 

• ហៅដើមួីកីារួពារួ ឬបុ�ិូរួបុ�ថយ ការួគឺំ�មួកំខ្សែហ្វ័ងធំៃ�ធ់ំៃរួ ចំហៅពាះ�ុខភាពី ឬ�ុវត្យថិភាពី រួបុ�់ជិ�ណ្ដាមាន ក។់

VI.   ការ�បា��័�ទាក�់ងជាម�ួអ្ននក

ហៅយើងអាច�ឹងហៅ�បុើ PHI ហៅដើមួី�ី����យ ទាំកទ់ីងជាមួយួអនក ឬអនកចាត្យត់ាងំរួបុ�់អនក អំពីីអត្យថ�បុហៅយ៉ាជិ�,៍ ហៅ�វា, ការួហៅ�ជិើ�ហៅរួ ើ� អនក�ា�់
ការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពីរួបុ�់អនក �ិងវកិកយបុ��ត្យ �ិងការួបុង�់�ក។់ L.A. Care �ឹង�បុតិ្យបុត្យាិ តាមួចាបុជ់ាធំរួមា� កនុងការួ�����យទាំកទ់ីងរួបុ�់
ខៃួ� ជាមួយួអនក រួមួួទាំងំ �កឹត្យយការួពារួអនកហៅ�បុើ���់ទូីរួ��ពីា (Telephone Consumer Protection Act, TCPA)។ ហៅយើងអាច�ឹង
�����យ ទាំកទ់ីងជាមួយួអនក តាមួរួយ��ំបុុ�ត្យ, �ំបុុ�ត្យពី�ត្យម៌ា�, ខិត្យាបុ�ណ្យណ , �ិងដូចត្យហៅ�៖ 

• ការរោ�ទូ្យរស័្ស�ី។ ហៅបុើ�ិ�អនក���ា�់ឲ្យយហៅយើង �ូវហៅ�ខទូីរួ��ពីារួបុ�់អនក (រួមួួទាំងំហៅបុើ�ិ� អាណ្ដាពីា�� ឬអនកចាត្យត់ាងំ ���ា�់
ហៅ�ខទូីរួ��ពីារួបុ�់ហៅគឺ) រួមួួទាំងំហៅ�ខទូីរួ��ពីាថ្ងៃដរួបុ�់អនក, ហៅនាះហៅយើង, រួមួួទាំងំ�មួព��ិ �ិងអនកហៅ�ោ ការួបុ�ា រួបុ�់ហៅយើង, អាច�ឹងទូីរួ��ពីាមួកអនក 
តាងនាមួរួបុ�់ហៅយើង, រួមួួទាំងំការួហៅ�បុើ�បុពី�� ិចុចហៅ�ខទូីរួ��ពីា�័�យ�បុវត្យាិ/ឬ�ំហៅ�ង�ិបុី�ិមួមតិ្យ ហៅ�យ��បុតាមួចាបុជ់ាធំរួមា�។ �កុមួហ្វ័ាុ�
ទូីរួ��ពីាថ្ងៃដច��ត្យរួបុ�់អនក អាច�ឹងទាំរួថ្ងៃ�ៃអនក �ំ�បុក់ារួទីទីួ�ទូីរួ��ពីា ដូហៅចនះហៅហ្វ័ើយ�ូមួទាំកទ់ីង �កុមួហ្វ័ាុ�ទូីរួ��ពីាថ្ងៃដរួបុ�់អនក �ំ�បុ់
ពី�ត្យម៌ា�ហៅ�ះ។ ហៅបុើ�ិ�អនកមួ�ិចងឲ់្យយ��ទាំកទ់ីង កនុងរួហៅបុៀបុហៅ�ះហៅទី �ូមួ��បុអ់នកទូីរួ��ពីាមួកឲ្យយដឹង ឬទាំកទ់ីងមួកហៅយើង ហៅដើមួីឲី្យយ���ក ់
កនុងបុញ្ជូជ ីកំុហៅ� (Do Not Call List)  រួបុ�់ហៅយើង។ 

• ការរោផ្គើើស្ថាររោ�អ្នំក់។ ហៅបុើ�ិ�អនក��ចុះហ្វ័ត្យថហៅ�ខា ទីំរួងប់ុំហៅពីញការួយ�់�ពីមួឲ្យយ L.A. Care ហៅដើមួីហីៅ�ាើសារួ �ិង���ា�់ឲ្យយហៅយើង �ូវហៅ�ខ 
ទូីរួ��ពីាថ្ងៃដរួបុ�់អនក (រួមួួទាំងំហៅបុើ�ិ� អាណ្ដាពីា�� ឬអនកចាត្យត់ាងំ ���ា�់ហៅ�ខទូីរួ��ពីារួបុ�់ហៅគឺ) �ំ�បុហ់ៅ��បុំណ្យងខៃះ ដូចជាការួ
រួ�ឹំក, ជំិហៅរួ ើ�ការួពីា��, ហៅ�វា, ការួរួ�ឹំកបុង�់�ក ់ថ្ងៃ�ៃធានា�ោបុរ់ួង ឬការួបុញ្ញាជ ក,់ ហៅនាះហៅយើង, រួមួួទាំងំ�មួព��ិ �ិងអនកហៅ�ោ ការួបុ�ា រួបុ�់
ហៅយើង, អាច�ឹងហៅ�ាើសារួមួកអនក កនុងនាមួរួបុ�់ហៅយើង ហៅ�យ��បុតាមួចាបុជ់ាធំរួមា�។ �កុមួហ្វ័ាុ�ទូីរួ��ពីាថ្ងៃដច��ត្យរួបុ�់អនក អាច�ឹងទាំរួថ្ងៃ�ៃអនក 
�ំ�បុក់ារួទីទីួ�សារួ ដូហៅចនះហៅហ្វ័ើយ �ូមួទាំកទ់ីង �កុមួហ្វ័ាុ�ទូីរួ��ពីាថ្ងៃដរួបុ�់អនក �ំ�បុព់ី�ត្យម៌ា�ហៅ�ះ។ ហៅបុើ�ិ�ហៅ�ហៅពី�ណ្ដាមួយួ អនកមួ�ិចង់
ទីទីួ�សារួហៅទី �ូមួហៅធំ័ើតាមួពី�ត្យម៌ា�ឈបុជ់ាវ ហៅ�ហៅ�ើសារួ ឬ�ូមួត្យបុហៅ�យពាកយ "ឈបុ"់ (STOP) ហៅដើមួីឈីបុទ់ីទីួ�សារួដូហៅចាន ះហៅទីៀត្យ។ 
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

• អ្នុីថែមល់។ ហៅបុើ�ិ�អនក���ា�់ឲ្យយហៅយើង �ូវអុីខ្សែមួ�រួបុ�់អនក (រួមួួទាំងំហៅបុើ�ិ� អាណ្ដាពីា�� ឬអនកចាត្យត់ាងំ ���ា�់អុីខ្សែមួ�រួបុ�់
ហៅគឺ), ហៅនាះ�ំ�បុហ់ៅ��បុំណ្យងខៃះ ហៅ�យមា�ក�មួតិ្យ ដូចជា ការួហៅ�ាើឲ្យយអនក�ូវពី�ត្យម៌ា� ការួចុះហៅឈាម ះ, �មាជិិក, អនក�ា�់ហៅ�វា, �ិង
�ំភារួ�អបុរ់ួ,ំ ឬហៅ�ចកាីរួ�ឹំក ឬការួបុញ្ញាជ កពី់ីការួបុង�់�ក,់ ហៅបុើ�ិ�អនកយ�់�ពីមួ ទីទីួ�ការួហៅ�ាើទាំងំហៅ�ះ ជាហៅអ�ិក�ត្យូ�ិក, ហៅនាះហៅយើងអាច
�ឹងហៅ�ាើអុីខ្សែមួ�ហៅ�អនក។ វាអាច�ឹង��ទាំរួថ្ងៃ�ៃ ហៅ�យ�កុមួហ្វ័ាុ�អ�ារួបុណ្ដាា ញ ឬអុីខ្សែមួ� ឬទូីរួ��ពីាថ្ងៃដច��ត្យរួបុ�់អនក ហៅដើមួីទីីទីួ�អុីខ្សែមួ� 
ដូហៅចនះហៅហ្វ័ើយ �ូមួទាំកទ់ីង�កុមួហ្វ័ាុ�អ�ារួបុណ្ដាា ញ ឬអុីខ្សែមួ� ឬទូីរួ��ពីាថ្ងៃដច��ត្យរួបុ�់អនក �ំ�បុព់ី�ត្យម៌ា�ហៅ�ះ។ អនកទីទីួ�សាគ �់ �ិង
យ�់�ពីមួ ថាហៅបុើ�ិ�អនកហៅ�បុើអា�យ�ឋ � អុីខ្សែមួ�មួ�ិបុងកបុ�់�យ �ិង/ឬ កំុពីយទូី�រួ, ឬហៅមួើ�អុីខ្សែមួ�រួបុ�់អនក តាមួរួយ�ឧបុករួណ៍្យច��ត្យ, ឬ
ខ្សែចកចាយអុីខ្សែមួ�, ឬកំុពីយទូី�រួ, ឬទូីរួ��ពីាថ្ងៃដច��ត្យ, ហៅនាះវាមា�ហា�ិភ័�យថា PHI រួបុ�់អនក អាច�ឹង��អា� ហៅ�យភាគឺីទីីបុី ហៅហ្វ័ើយអនក
កទ៏ីទីួ�យកហា�ិភ័�យដូហៅចាន ះ �ិងហៅវៀរួបុងក់ារួការួពារួអ័ីមួយួ ខ្សែដ�អនកអាច�ឹងមា� ហៅ�ហៅ�កាមួចាបុណ់្ដាមួយួ។ ហៅបុើ�ិ�ហៅ�ហៅពី�ណ្ដាមួយួ 
អនកមួ�ិចងទ់ីទីួ�សារួអុីខ្សែមួ�ហៅទី �ូមួហៅធំ័ើតាមួហៅ�ចកាីខ្សែណ្យនា ំ"ឈបុជ់ាវ" (Unsubscribe) ហៅ�ខាងហៅ�កាមួសារួ ហៅដើមួីឈីបុទ់ីទីួ�ការួ
�����យទាំកទ់ីង តាមួអុីខ្សែមួ�ហៅទីៀត្យ។

VII.  ការអ្ននុិញ្ហាា ត��ល័កេ�៍អ្នកេរ 

ហៅបុើ�ិ�ហៅយើងចងហ់ៅ�បុើ ឬខ្សែចកចាយ PHI រួបុ�់ អនក �ំ�បុហ់ៅ��បុំណ្យងអ័ីមួយួ ខ្សែដ�មួ�ិ���ា�់ហៅ�កនុង ហៅ�ចកាីជូិ�ដំណឹ្យងហៅ�ះ ហៅនាះហៅយើង
�ត្យូវខ្សែត្យទីទីួ� ការួអ�ុញ្ញាា ត្យលាយ��កខណ៍្យអកែរួពីីអនក។ ឧទាំហ្វ័រួណ៍្យ ការួហៅ�បុើ ឬ ការួខ្សែចកចាយ PHI �ំ�បុក់ារួ�ាយ�ក ់ឬ�ក ់�ត្យូវការួ�ូវ
ការួអ�ុញ្ញាា ត្យ លាយ��កខណ៍្យ អកែរួ ពីីអនក។ ហៅបុើ�ិ�ហៅយើងហៅ�បុើ ឬខ្សែចកចាយកំណ្យត្យហ់ៅហ្វ័តុ្យ ពីា��ហៅ�គឺចិត្យិ ហៅយើងក�៏ត្យូវការួការួអ�ុញ្ញាា ត្យពីីអនក
ខ្សែដរួ។ ហៅបុើ�ិ�អនកឲ្យយការួអ�ុញ្ញាា ត្យ រួបុ�់អនកមួកហៅយើង អនកអាច�ុបុវាហៅចា� ហៅ�ហៅពី�ណ្ដាមួយួ ជាលាយ��កខណ៍្យអកែរួ ហៅនាះហៅយើង�ឹងមួ�ិហៅ�បុើ ឬ
ខ្សែចកចាយ PHI រួបុ�់អនក �ំ�បុហ់ៅ��បុំណ្យងហៅនាះ បុនាា បុពី់ីកា�បុរួហិៅចេទី ខ្សែដ�ហៅយើងគិឺត្យគូឺរួ�ំហៅណ្យើ រួបុ�់អនក។ បុោុខ្សែ�ាហៅបុើ�ិ�ហៅយើង��ហៅ�បុើ ឬ
ខ្សែចកចាយ PHI រួបុ�់អនករួចួហៅហ្វ័ើយ ហៅ�យមា�ការួអ�ុញ្ញាា ត្យពីីអនក ហៅនាះហៅយើងមួ�ិអាច �ឹងខ្សែ�ងហៅធំ័ើ ហៅ�ហៅ�ើអ័ីៗខ្សែដ���ហៅកើត្យហៅ�ើង មួុ�ហៅពី�
អនក ���ុបុហៅចា� ការួអ�ុញ្ញាា ត្យរួបុ�់អនកហៅ�ើយ។ 

VIII.  �ិ�ិិរប�់អ្ននក

អនកមា��ិទីិិខៃះ ចំហៅពាះ PHI រួបុ�់អនក �ិងពីីរួហៅបុៀបុវាអាច�ត្យូវ��ហៅ�បុើ ឬ��ខ្សែចកចាយ។ អនកមា��ិទីិិហៅដើមួី៖ី 

• ��ួល�ំផ្សេ�នៃនិកំ�ត�់តាំ�ុខភាពី និិងការទារ�ំ�ង។ អនកអាចហៅ�នើ�ំុហៅមួើ� ឬទីទីួ��ំហៅ�ថ្ងៃ� PHI រួបុ�់អនក។ ហៅយើង�ឹង�ា�់
�ំហៅ� ឬហៅ�ចកាី�ហៅងខបុ ថ្ងៃ�កំណ្យត្យ�់តា�ុខភាពី �ិងការួទាំរួ�ំណ្យងរួបុ�់អនក។ អាច�ឹងមា�ពី�ត្យម៌ា� �ិងកំណ្យត្យ�់តាខៃះ ខ្សែដ�ហៅយើងមួ�ិ
អាច�ឹងហៅបុើក�ំខ្សែដង ដូច��អ�ុញ្ញាា ត្យហៅ�យចាបុ,់ ឬហៅយើងមួ�ិអាច�ឹង�ា�់ ពី�ត្យម៌ា�ជាកល់ាក ់ជាទីំរួងខ់ៃះ, ឬទីំរួងន់ានា, ឬហៅមួឌ្ឍីយ៉ាោ ។ 
ហៅយើងអាច�ឹងទាំរួថ្ងៃ�ៃឈនួ� �មួហៅហ្វ័តុ្យ�� �ំ�បុក់ារួ�ត្យចំ�ង �ិងការួហៅ�ាើ PHI រួបុ�់អនក។ 

L.A. Care មិនិរក្សាាទុុក្សាសំំណៅ�សំព្វវគ្រ�ប់ ់នៃនក្សាំណត់គ់្រ�សុំខភាព្វរប់ស់ំអ្ននក្សាណៅទុ ដូូណៅ�ន�ណៅ�ើយសូំមិទាក្សាទ់ុង អ្ននក្សាផ្ដដល់់ការថែ�ទាសុំំខភាព្វរប់ស់ំ
អ្ននក្សា ណៅប់ើសិំនអ្ននក្សា�ងណ់ៅមិើល់ ឬទុទុួល់សំំណៅ� ឬថែក្សាថែគ្រប់ក្សាំ�ុសំ ណៅ�ក្សានុងក្សាំណត់គ់្រ�សុំខភាព្វរប់ស់ំអ្ននក្សា។ 

• ��មផ្សេ�ើងឲ្យយប្រែកត�មូវកំ�ត�់តាំ�ុខភាពី និិងការទារ�ំ�ង។ ហៅបុើ�ិ�អនកហៅជិឿថាមា�ខុ�អ័ីមួយួ ហៅ�កនុង PHI រួបុ�់អនក ហៅនាះអនកអាច
�ូមួឲ្យយហៅយើងខ្សែកត្យ�មួួវវា។ អាច�ឹងមា�ពី�ត្យម៌ា�ខៃះ ខ្សែដ�ហៅយើងមួ�ិអាច�ឹងខ្សែកខ្សែ�បុហៅទី ដូចជា ហៅ�គឺវ�ិិចេ�យរួបុ�់ហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យ ហៅហ្វ័ើយហៅយើង�ឹង
��បុអ់នកពីីការួហៅនាះ ជាលាយ��កខណ៍្យអកែរួ។ ហៅបុើ�ិ�ជិ�ណ្ដាហៅ�ែងហៅទីៀត្យ ��ឲ្យយពី�ត្យម៌ា�មួកហៅយើង ដូចជាហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យរួបុ�់អនក ហៅនាះ
ហៅយើង�ឹង��បុអ់នកឲ្យយដឹង �បុហៅយ៉ាជិ�ឲ៍្យយអនក អាច�ូមួ�ត្យឲ់្យយខ្សែកត្យ�មួូវវា។ 

• ផ្សេ�នើមកផ្សេ�ើង ឲ្យយ�បា��័�ទាក�់ងជាម�ួអ្ននកជា�ំងាត។់ អនកអាចហៅ�នើ�ំុហៅយើង ឲ្យយទាំកទ់ីងអនក កនុងរួហៅបុៀបុជាកល់ាក ់(ឧទាំហ្វ័រួណ៍្យ តាមួ
ទូីរួ��ពីា�ាះ ឬការួយិ៉ា��យ) ឬហៅដើមួីហីៅ�ាើ�ំបុុ�ត្យ ហៅ�អា�យ�ឋ �ហៅ�ែងហៅទីៀត្យ។ មួ�ិខ្សែមួ��ំហៅណ្យើ ទាំងំអ�់ អាច�ឹង��យ�់�ពីមួហៅ�ើយ បុោុខ្សែ�ា
ហៅយើង�ឹងយ�់�ពីមួ �ំហៅណ្យើ �មួហៅហ្វ័តុ្យ�� ដូចជា ហៅបុើ�ិ�អនក��បុហ់ៅយើង ថាអនក�ឹងមា�ហៅ��ះថាន ក ់ហៅបុើ�ិ�ហៅយើងមួ�ិហៅធំ័ើ។ 
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

• ផ្សេ�នើ�ំុផ្សេ�ើងឲ្យយ�កក់�មតិ ផ្សេ�ផ្សេលើអ្នាីប្រែដឹលផ្សេ�ើងផ្សេ�បើ ឬប្រែចកចា�។ អនកអាចហៅ�នើ�ំុហៅយើង មួ�ិឲ្យយហៅ�បុើ ឬខ្សែចកចាយពី�ត្យម៌ា��ុខភាពីខៃះ �ំ�បុ់
ការួពីា�� ការួបុង�់�ក ់ឬដំហៅណ្យើ រួការួរួបុ�់ហៅយើង។ តាមួចាបុ ់ហៅយើងគឺឺមួ�ិ��ត្យ�មួូវឲ្យយយ�់�ពីមួ ចំហៅពាះ�ំហៅណ្យើ រួបុ�់អនកហៅទី ហៅហ្វ័ើយ
ហៅយើងអាច�ឹង "�បុខ្សែកក" ហៅបុើ�ិ�វាបុោះពា�់ដ�់ការួខ្សែ�ទាំអំនក, ការួបុង�់�កថ់្ងៃ�ការួទាំរួ�ំណ្យង, ដំហៅណ្យើ រួការួ�ំខា�់ៗ , ឬការួមួ�ិ�បុតិ្យបុត្យាិ
តាមួចាបុ,់ បុញ្ជូាត្យាិ, ឬភាន កង់ារួរួ�ឋ ភ័�ិ�, �ំហៅណ្យើ ថ្ងៃ�ការួ�បុត្យិបុត្យាិចាបុ,់ ឬតុ្យលាការួ ឬបុទីបុញ្ញាជ អភ័�ិ�កិចច។

• ��ួលបញ្ជីជ ីនៃនិមនុិ�េ ផ្សេ�ើងបានិប្រែចកចា� PHI រប�់អ្ននក។ អនកអាចហៅ�នើ�ំុហៅយើង�ូវបុញ្ជូជ ី (គឺណ្យ�ី) ថ្ងៃ�ហៅពី�ហៅវលាហៅយើង��ខ្សែចកចាយ 
ពី�ត្យម៌ា��ុខភាពីរួបុ�់អនក, ហៅយើង��ខ្សែចកចាយវាជាមួយួអនកណ្ដា, �ិងការួហៅរួៀបុ�បុ�់ត្យួ�ៗ �ូវមួូ�ហៅហ្វ័តុ្យ។ ហៅយើង�ឹង�ា�់ឲ្យយអនក �ូវបុញ្ជូជ ី
�ំ�បុរ់ួយ�ហៅពី�ខ្សែដ�អនកហៅ�នើ។ តាមួចាបុ ់ហៅយើង�ឹង�ា�់បុញ្ជូជ ីជាអត្យិបុរួមិា ចំ�ួ���មំួយួ (6) ឆ្នាំន  ំមួុ�កា�បុរួហិៅចេទី ថ្ងៃ��ំហៅណ្យើ លាយ
��កខណ៍្យអកែរួ រួបុ�់អនក។ ហៅយើង�ឹងបុញ្ជូចូ �ការួហៅបុើក�ំខ្សែដងទាំងំអ�់ ហៅ�ើកខ្សែ�ងខ្សែត្យ�ំ�បុក់ារួពីា��, ការួបុង�់�ក,់ �ិងដំហៅណ្យើ រួការួខ្សែ�ទាំំ
�ុខភាពី , �ិងការួហៅបុើក�ំខ្សែដងហៅ�ែងហៅទីៀត្យខៃះ, ដូចជាហៅពី�ខ្សែដ�ហៅយើង��ខ្សែចកចាយ ពី�ត្យម៌ា�ជាមួយួអនក, ឬហៅ�យមា�ការួអ�ុញ្ញាា ត្យពីី
អនក។ ហៅយើង�ឹង�ា�់គឺណ្យ�ីមួយួដង កនុងមួយួឆ្នាំន  ំហៅ�យឥត្យគឺិត្យថ្ងៃ�ៃ បុោុខ្សែ�ាអាច�ឹងទាំរួថ្ងៃ�ៃឈនួ� �មួហៅហ្វ័តុ្យ�� �ំ�បុ�ំ់ហៅណ្យើ អ័ីមួយួបុខ្សែ�ថមួ
ហៅទីៀត្យ។ 

• ��ួល�ំផ្សេ�នៃនិផ្សេ�ចកើីជិ�និដំឹ�ឹងភាពីឯកជិនិផ្សេនិះ។ អនកអាចទីទីួ��ំហៅ��ក�� ថ្ងៃ�ហៅ�ចកាីជូិ�ដំណឹ្យងហៅ�ះ ហៅ�យទូីរួ��ពីាមួកហៅយើង។ 

• ផ្សេ�ជិើ�ផ្សេរ ើ�ជិនិណាមាន ក ់ផ្សេដឹើមីផី្សេ�ាើការ�ំ�បអ់្ននក។ ហៅបុើ�ិ�អនក��ឲ្យយ អំណ្ដាចថ្ងៃ�ហៅមួធាវហីៅវជិជកមួម ហៅ�ជិ�ណ្ដាមាន ក ់ឬហៅបុើ�ិ�ជិ�ណ្ដាមាន ក ់
គឺឺជាអាណ្ដាពីា����បុចាបុរ់ួបុ�់អនក មួ�ុ�ែហៅនាះអាចហៅ�បុើ�ិទីិិរួបុ�់ហៅគឺ ហៅដើមួីហីៅធំ័ើការួ�ំហៅរួច អំពីី PHI រួបុ�់អនក។ ហៅយើងអាច�ឹង
ហៅ�នើអនក ឬអនកចាត្យត់ាងំរួបុ�់អនក ឲ្យយ�ា�់ពី�ត្យម៌ា� �ិងឯកសារួខៃះមួកហៅយើង ដូចជា �ំហៅ�ថ្ងៃ�បុទីបុញ្ញាជ តុ្យលាការួ យ�់�ពីមួភាពីជា
អាណ្ដាពីា��។ រួបូុអនក ឬអាណ្ដាពីា��រួបុ�់អនក �ឹង�ត្យូវបុំហៅពីញការួអ�ុញ្ញាា ត្យ លាយ��កខណ៍្យអកែរួមួយួ ដូហៅចនះហៅហ្វ័ើយ �ូមួទាំកទ់ីង
មួកហៅយើង ហៅ�ខខាងហៅ�កាមួ ហៅដើមួីរីួកឲ្យយដឹងរួហៅបុៀបុហៅធំ័ើការួហៅ�ះ។ 

�ូមួហៅ�មួកហៅយើង តាមួហៅ�ខហៅ�ហៅ�ើបុ�ណ្យណ  ID រួបុ�់អនក ឬ�រួហៅ�រួ�ំបុុ�ត្យមួកហៅយើង ហៅដើមួីរីួកឲ្យយដឹង អំពីីរួហៅបុៀបុហៅ�នើ�ំុអ័ីៗ ខ្សែដ���ខ្សែ�ៃងខាងហៅ�ើ។        
អនក�ឹង�ត្យូវបុញ្ជូជូ ��ំហៅណ្យើ រួបុ�់អនក ជាលាយ��កខណ៍្យអកែរួ �ិង��បុហ់ៅយើងអំពីីពី�ត្យម៌ា�ខៃះ។ ហៅយើងអាចហៅ�ាើទីំរួងប់ុំហៅពីញឲ្យយអនក។ 

IX.   ប�ឹឹង

ហៅបុើ�ិ�អនកគិឺត្យ ថាហៅយើងមួ�ិ��ការួពារួ PHI រួបុ�់អនកហៅទី អនកមា��ិទីិិបុាឹង បុណ្យាឹ ងជាមួយួហៅយើង ហៅ�យទាំកទ់ីងហៅយើងហៅ�៖
Member Services
1055 West 7th Street, 10th Floor 
Los Angeles, CA 90017 
ទូីរួ��ពីា៖1-888-839-9909
TTY: 711

អ្នំក់ក់អ៏ាចំនុ�ងទាំក់ទ់្យង៖

U.S. Department of Health and Human Services 
Office for Civil Rights 
Attention: Regional Manager 
90 7th Street, Suite 4-100 
San Francisco, CA 94103
ទូីរួ��ពីា៖ 1-800-638-1019
ទូីរួសារួ៖ 1-415-437-8329
TTY: 1-800-537-7697
www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/

http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

ស្សមាជីិក់ Medi-Cal ក់អ៏ាចំទាំក់ទ់្យង៖

California Department of Health Care Services 
Office of HIPAA Compliance 
Privacy Officer 
1501 Capitol Avenue, MS0010 
P.O. Box 997413 
Sacramento, CA 95899-7413 
www.dhcs.ca.gov

X.    ផ្សេ�បើ�ិ�ិិរប�់អ្ននក ផ្សេ��មនិិភ៌�័ខាា ច

L.A. Care �ឹងមួ�ិចាត្យវ់ធិា�ការួអ័ី �បុឆ្នាំងំ�ឹងអនក �ំ�បុក់ារួហៅ�បុើ�ិទីិិភាពីឯកជិ� ហៅ�កនុងហៅ�ចកាីជូិ�ដំណឹ្យងហៅ�ះ ឬការួបុាឹងបុណ្យាឹ ងហៅ�ើយ។ 

XI.  កាលបរផិ្សេច័��ប�ិ�ិិភាពី

កា�បុរួហិៅចេទី�បុ�ិទីិិភាពីហៅដើមួ ថ្ងៃ�ហៅ�ចកាីជូិ�ដំណឹ្យងហៅ�ះ គឺឺថ្ងៃ�ៃ 14 ខ្សែខហៅមួសា 2003។ ហៅ�ចកាីជូិ�ដំណឹ្យងហៅ�ះ ��ខ្សែក�មីៗបុំ�ុត្យហៅ� 
ថ្ងៃ�ៃ 1 ខ្សែខតុ្យលា 2019។ 

XII.  ការទាក�់ងមកផ្សេ�ើង ឬ�ំ�ួរ ឬផ្សេបើ�ិនិអ្ននកចងប់ានិផ្សេ�ចកើីជិ�និដំឹ�ឹងផ្សេនិះ ជាភាសា ឬ�ំរងម់�ួផ្សេ�ៀត៖ 

ហៅបុើ�ិ�អនកមា��ំណួ្យរួ អំពីីហៅ�ចកាីជូិ�ដំណឹ្យងហៅ�ះ, ឬចង�់�ជិំ�ួយ កនុងការួអ�ុវត្យា��ិ៍ទីិិរួបុ�់អនក, ឬ��ហៅ�ចកាីជូិ�ដំណឹ្យងហៅ�ះ ជាភាសា
មួយួហៅទីៀត្យ (អា�ោបុ,់ អាហៅមួ�ី, ចិ�, ហ័ា�ីុ, ខ្សែខមរួ, កូហៅរួ ោ, រួ�ុែុ,ី ហៅអ�ាញោុ �, តាហាក �ុក, ឬហៅវៀត្យណ្ដាមួ), អកែរួពុីមួពធំំៗ, �ំហៅ�ង, ឬទីំរួង�់ែងឹហៅទីៀត្យ  
(តាមួ�ំណូ្យមួពីរួ) ហៅ�យឥត្យអ�់ថ្ងៃ�ៃដ�់អនក, ហៅនាះ�ូមួទូីរួ��ពីា ឬ�រួហៅ�រួ�ំបុុ�ត្យមួកហៅយើងហៅ�៖

Member Services
1055 West 7th Street, 10th Floor 
Los Angeles, CA 90017 
ទូីរួ��ពីា៖1-888-839-9909
TTY: 711 

ឬ

L.A. Care Privacy Officer 
L.A. Care Health Plan 
1055 West 7th Street, 10th Floor 
Los Angeles, CA 90017

http://www.dhcs.ca.gov
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

ផ្សេ�ចកើី ជិ�និ ដឹំ�ឹងអ្នំពីី ចាប់
មា�ចាបុ ់ជាហៅ�ចើ�  អ�ុវត្យិ ចំហៅពាះ ហៅ�ៀវហៅ� ខ្សែណ្យនា ំ�មាជិិកហៅ�ះ។ ចាបុទ់ាំងំហៅ�ះ អាច�ឹងបុោះពា�់ដ�់�ិទីិិ �ិងការួទីទីួ� ខុ��ត្យូវ រួបុ�់អនក �ូមួីខី្សែត្យ
ហៅបុើចាបុទ់ាំងំហៅ�ះ មួ�ិ��បុញ្ជូចូ � ឬ��ពី�យ�់ ហៅ�កនុងហៅ�ៀវហៅ�ខ្សែណ្យនាហំៅ�ះកហ៏ៅ�យ។ ចាបុច់ំបុងៗខ្សែដ�ពាកព់ី��ិ �ឹងហៅ�ៀវហៅ�ខ្សែណ្យនាហំៅ�ះ គឺឺចាបុ់
រួដឋ �ិង�ហ្វ័ពី��ិ អំពីីកមួមវធិំី Medi-Cal។ ចាបុហ់ៅ�ែងៗហៅទីៀត្យ ថ្ងៃ��ហ្វ័ពី�� ិ�ិងរួដឋ កអ៏ាច�ឹងពាកព់ី��ិខ្សែដរួ។

ផ្សេ�ចកើី ជិ�និ ដឹំ�ឹង អ្នំពីី Medi-Cal ជាអ្ននកបង�់បាកចុ់ងផ្សេ�កា�, ការធានាំ�ាបរ់ង
�ុខភាពីផ្សេ�េងផ្សេ�ៀត និិងការ�ប�ពឹីតើិកីតក់ិចច�និា ការទារ�ំ�ង
កមួមវធិំី Medi-Cal �បុតិ្យបុត្យាិតាមួចាបុរ់ួដឋ �ិង�ហ្វ័ពី��ិ �ពីមួទាំងំបុញ្ជូាត្យាិនានា ទាំកទ់ីង�ឹងភាពីទីទីួ�ខុ��ត្យូវតាមួចាបុ ់ថ្ងៃ�ភាគីឺទីីបុី �ំ�បុក់ារួ
�ា�់ហៅ�វាខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី ឲ្យយ�មាជិិក ។ L.A. Care �ឹងចាត្យវ់ធិា�ការួ �មួហៅហ្វ័តុ្យ��ទាំងំអ�់ ហៅដើមួីឲី្យយ��កដថា កមួមវធិំី Medi-Cal គឺឺជាអនក
បុង�់�កចុ់ងហៅ�កាយបុំ�ុត្យ។

�មាជិិក Medi-Cal អាច�ឹងមា� ការួ�ោ បុរ់ួង�ុខភាពីហៅ�ែងហៅទីៀត្យ (Other Health Coverage, OHC) ក�៏��ា�់ឲ្យយ ជាការួ�ោបុរ់ួង�ុខភាពី
ឯកជិ�ខ្សែដរួ។ ជា�កខខ�ណ្យា  ថ្ងៃ��ិទីិិទីទីួ� Medi-Cal អនក�ត្យូវខ្សែត្យ�កព់ាកយ�ំុ �ិង/ឬ រួកាការួមា� OHC អ័ីមួយួ ហៅ�ហៅពី�ខ្សែដ�ឥត្យអ�់ថ្ងៃ�ៃដ�់
អនក។ 

ចាបុ�់ហ្វ័ពី��ិ �ិងរួដឋ ត្យ�មួូវឲ្យយ�មាជិិក Medi-Cal �យការួណ៍្យ OHC �ិងការួផ្ទាៃ �់បុាូរួអ័ីមួយួ ចំហៅពាះ OHC។ ហៅបុើ�ិ�អនកមួ�ិ�យការួណ៍្យ OHC 
ហៅ�យរួ�ួ��ហ់ៅទី អនកអាច�ឹង�ត្យូវ�ង DHCS �ំ�បុអ់ត្យថ�បុហៅយ៉ាជិ�អ៍័ីមួយួ ខ្សែដ���បុងហ់ៅ�យភា��់ច�ំ។ បុញ្ជូជូ � OHC រួបុ�់អនក តាមួអ�ឡាញ 
ហៅ� http://dhcs.ca.gov/OHC។ ហៅបុើ�ិ�អនកពំុីមា�អុិ�ទី�រួណិ្យត្យហៅទី អាច�យការួណ៍្យ OHC ហៅ�គឺំហៅ�ង�ុខភាពីរួបុ�់អនក ឬហៅ�យហៅ� 
1-800-541-5555 (TTY 1-800-430-7077 ឬ 711; ខាងកនុងរួដឋកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ ), ឬ 1-916-636-1980 (ខាងហៅ��រួដឋ
កា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ )។ DHCS មា��ិទីិិ �ិងការួទីទីួ�ខុ��ត្យូវ ហៅដើមួីទីាំមួទាំរួថ្ងៃ�ៃ ហៅ�វាខ្សែដ� Medi-Cal �ោ បុរ់ួង �ំ�បុ ់Medi-Cal មួ�ិខ្សែមួ�ជា
អនកបុង�់�កម់ួុ�។ ឧទាំហ្វ័រួណ៍្យ ហៅបុើ�ិ�អនកមា�រួបុ�ួ ហៅ�យសារួហៅ��ះថាន កឡ់ា� ឬហៅ�កខ្សែ�ៃងហៅធំ័ើការួ,  �កុមួហ្វ័ាុ�ធានារួ�យ�ា ឬការួ�ង��កឲ់្យយ
កមួមករួ អាច�ឹង�ត្យូវបុងជ់ាមួុ� ឬហៅចញ�ង Medi-Cal។

ហៅបុើ�ិ�អនក��រួងរួបុ�ួ ហៅហ្វ័ើយភាគឺីមួយួហៅទីៀត្យ គឺឺទីទីួ�ខុ��ត្យូវ �ំ�បុរ់ួបុ�ួរួបុ�់អនក ហៅនាះរួបូុអនក ឬអនកត្យំណ្ដាង��បុចាបុរ់ួបុ�់អនក �ត្យូវខ្សែត្យជំិ�បុ
ដំណឹ្យង DHCS កនុងហៅពី� 30 ថ្ងៃ�ៃ ថ្ងៃ�ការួបុាឹងបុណ្យាឹ ង��បុចាបុ ់ឬការួទាំរួ�ំណ្យង។ បុញ្ជូជូ �ហៅ�ចកាីជិំ�បុដំណឹ្យងរួបុ�់អនក តាមួអ�ឡាញ៖

• កមួមវធិំីរួបុ�ួខៃួ� ហៅ� http://dhcs.ca.gov/PI

• កមួមវធិំីទាំមួទាំរួ ការួ�ង��កឲ់្យយកមួមករួ ហៅ� http://dhcs.ca.gov/WC

ហៅដើមួីខី្សែ�័ងយ�់ខ្សែ�មួហៅទីៀត្យ ហៅ� 1-916-445-9891។
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

ផ្សេ�ចកើីជិ�និដំឹ�ឹងអ្នំពីីការទាមទារផ្សេករមរតក
កមួមវធិំី Medi-Cal �ត្យូវខ្សែត្យខ្សែ�័ងរួក ការួ�ង��ក ់មួកពីីអនកទីទីួ�មួរួត្យក ថ្ងៃ��មាជិិក Medi-Cal ខៃះ ខ្សែដ���ទីទីួ�មួរួណ្យ� ពីីការួបុង�់�កខ់្សែដ�
��ហៅធំ័ើ, រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុងធ់ានា�ោបុរ់ួង �គឺបុ�់គឺងខ្សែ�ទាំ,ំ ហៅ�វាថ្ងៃ�មួ�ាីរួហៅវជិជកមួម, ហៅ�វាតាមួ�ាះ �ិង�ហ្វ័គឺមួ�,៍ �ិងហៅ�វាថ្ងៃ�មួ�ាីរួហៅពីទីយ ជាបុទ់ាំកទ់ីង �ិងថ្ងៃ�ៃ
ឱ��មា�ហៅវជិជបុញ្ញាជ  ���ា�់ឲ្យយ�មាជិិក Medi-Cal ខ្សែដ���ទីទីួ�មួរួណ្យ� ហៅ�ចំថ្ងៃ�ៃ ឬបុនាា បុពី់ីខួបុកំហៅណ្យើ ត្យទីី 55 រួបុ�់�មាជិិក។ ហៅបុើ�ិ�
�មាជិិក ខ្សែដ���ទីទីួ�មួរួណ្យ� មួ�ិ��បុ�ែ�់ទុីកហៅករួមួរួត្យក ឬ�ម ��ទីពីយអ័ីហៅសាះ ហៅ�ហៅពី�ហៅគឺសាៃ បុ ់ហៅនាះ�ម �អ័ី�ឹង��ជំិពាកហ់ៅ�ើយ។ 

ហៅដើមួីខី្សែ�័ងយ�់ខ្សែ�មួហៅទីៀត្យ អំពីីការួទាំមួទាំរួហៅករួមួរួត្យក ហៅ�ហៅមួើ� http://dhcs.ca.gov/er។ ឬហៅ� 1-916-650-0490 ឬទីទីួ� ឱវាទីចាបុ។់

ផ្សេ�ចកើីជិ�និដំឹ�ឹងនៃនិចំណាតក់ារ
L.A. Care �ឹងហៅ�ាើឲ្យយអនក�ូវ�ំបុុ�ត្យ ហៅ�ចកាីជូិ�ដំណឹ្យងថ្ងៃ�ចំណ្ដាត្យក់ារួ (NOA) ហៅ�ហៅពី�ណ្ដាមួយួ L.A. Care បុដិហៅ�ធំ, ពី�ារួហៅពី�, បុញ្ជូចបុ ់ឬ
ខ្សែកខ្សែ�បុ�ំហៅណ្យើ  �ំ�បុហ់ៅ�វាខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី។ ហៅបុើ�ិ�អនកមួ�ិយ�់��បុ ជាមួយួការួ�ំហៅរួចរួបុ�់គឺំហៅ�ងហៅទី អនកខ្សែត្យងខ្សែត្យអាចបុាឹងត្យវាោជាមួយួ L.A. Care 
ជា�ិចច។ ហៅមួើ�ខ្សែ�នក ការួត្យវាោខាងហៅ�ើ �ំ�បុព់ី�ត្យម៌ា��ំខា�់ៗ  �ាីពីីការួបុាឹងត្យវាោ រួបុ�់អនក។ ហៅ�ហៅពី� L.A. Care ហៅ�ាើ NOA ឲ្យយអនក វា�ឹងជំិ�បុអនក   
ពីី�ិទីិិទាំងំអ�់ខ្សែដ�អនកមា� ហៅបុើ�ិ�អនកមួ�ិយ�់��បុ ជាមួយួ�ឹងការួ�ំហៅរួច ខ្សែដ�ហៅយើង��ហៅធំ័ើ។

http://dhcs.ca.gov/er
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

 8. ផ្សេលខ និិងពាកយសំខានិ់ៗ  ប្រតូវដឹឹង
ផ្សេលខ��រ�័ពីី�ំខានិ់ៗ

• ផ្សេ�វា�មាជិិក L.A. Care
L.A. Care Member Services 1-888-839-9909 (TTY 711)

• Medi-Cal Rx ហៅ�ខ 800-977-2273 (TTY 800-977-2273 រួចួ ចុចហៅ�ខ 5 ឬ 711)
• ប្រែខេ��រ�័ពីីឱវា�ផ្សេពី�យ រួបុ�់ L.A. Care ២៤ ហៅមាោ ង 

L.A. Care’s 24-Hour Nurse Advice Line 1-800-249-3619 (TTY 711)
• ខ្សែខែជំិ�ួយការួ�បុត្យិបុត្យាិ L.A. Care

L.A. Care Compliance Helpline 1-800-400-4889
• មួជិឈមួណ្យា �ធំ�ធា��ហ្វ័គឺមួ� ៍L.A. Care

L.A. Care Community Resource Centers – 1-877-287-6290
• ជិឈមួណ្យា �ធំ�ធា��គឺួសារួ L.A. Care – Boyle Heights

L.A. Care Family Resource Center – Boyle Heights 1-213-294-2840
• មួជិឈមួណ្យា �ធំ�ធា��ហ្វ័គឺមួ� ៍L.A. Care/Blue Shield of California Promise Health Plan – L.A. ខាងហៅកើត្យ

L.A. Care/Blue Shield of California Promise Health Plan Resource Center  – East L.A. 1-213-438-5570

• មួជិឈមួណ្យា �ធំ�ធា��ហ្វ័គឺមួ� ៍L.A. Care/Blue Shield of California Promise Health Plan – Inglewood 
L.A. Care/Blue Shield of California Promise Health Plan Community Resource Center – Inglewood 
1-310-330-3130

• មួជិឈមួណ្យា �ធំ�ធា��ហ្វ័គឺមួ� ៍L.A. Care/Blue Shield of California Promise Health Plan – Lynwood 
L.A. Care/Blue Shield of California Promise Health Plan Community Resource Center – Lynwood 
1-310-661-3000

• មួជិឈមួណ្យា �ធំ�ធា��ហ្វ័គឺមួ� ៍L.A. Care/Blue Shield of California Promise Health Plan – Metro L.A. 
L.A. Care/Blue Shield of California Promise Health Plan Community Resource Center – Metro L.A. 
1-877-287-6290

• មួជិឈមួណ្យា �ធំ�ធា��គឺួសារួ L.A. Care  – Pacoima
L.A. Care Family Resource Center – Pacoima 1-213-438-5497

• មួជិឈមួណ្យា �ធំ�ធា��ហ្វ័គឺមួ� ៍L.A. Care/Blue Shield of California Promise Health Plan – Palmdale 
L.A. Care/Blue Shield of California Promise Health Plan Community Resource Center – Palmdale 
1-213-438-5580

• មួជិឈមួណ្យា �ធំ�ធា��ហ្វ័គឺមួ� ៍L.A. Care/Blue Shield of California Promise Health Plan – Pomona 
L.A. Care/Blue Shield of California Promise Health Plan Community Resource Center – Pomona 
1-909-620-1661
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

• ហៅ�វាភាពីពិីការួ
° ហៅ�វាបុណ្ដាា កស់ារួរួដឋកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  

California Relay Service (CRS) – (TTY 711)
° 1-888-877-5379
° 1-800-735-2922

° ពី�ត្យម៌ា�អំពីី �កឹត្យយ�បុជាជិ�អាហៅមួរួកិខ្សែដ�ពិីការួ Americans with Disabilities Act (ADA) Information 1-800-514-0301 (TTY 1-800-514-0383)

• ហៅ�វាកុមារួ

° ហៅ�វាកុមារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  
California Children’s Services (CCS) 1-800-288-4584

° ការួការួពារួ�ុខភាពីកុមារួ �ិងភាពីពិីការួ 
Child Health and Disability Prevention (CHDP) 1-800-993-2437 (1-800-993-CHDP)

• ហៅ�វារួដឋកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ

° �ក�ួងហៅ�វា�ុខភាពី រួដឋកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  
California State Department of Health Services (DHCS) 1-916-445-4171

° ការួយិ៉ា��យអំ�ដែមាោ � Medi-Cal �គឺបុ�់គឺង ការួខ្សែ�ទាំ ំ
Medi-Cal Managed Care Office of the Ombudsman 1-888-452-8609

° Medi-Cal Dental Program (Denti-Cal) 1-800-322-6384 (TTY/TDD 1-800-735-2922)

° �ក�ួង�ងគមួកិចច រួដឋកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  
California Department of Social Services (CDSS) 1-800-952-5253

° �ក�ួង�គឺបុ�់គឺង�ុខាភ័�ិ� 
Department of Managed Health Care (DMHC) 1-888-466-2219 (1-888-HMO-2219)                                               
(TTY/TDD 1-877-688-9891)

• ជិំហៅរួ ើ�ខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី
° អា�ោ បុ ់1-800-576-6881
° អាហៅមួ�ី 1-800-840-5032
° ខ្សែខមរួ 1-800-430-5005
° ចិ�កាតាងំ 1-800-430-6006
° អងហ់ៅគឺៃ� 1-800-430-4263
° ហ័ា�ីុ 1-800-840-5034
° មួោុង 1-800-430-2022
° កូហៅរួ ោ 1-800-576-6883
° លាវ 1-800-430-4091
° ចិ�កុកងឺ 1-800-576-6885
° រួ�ុែុ ី1-800-430-7007
° ហៅអ�ាញោុ � 1-800-430-3003
° តាហាក �ុក 1-800-576-6890
° ហៅវៀត្យណ្ដាមួ 1-800-430-8008
° TTY/TDD 1-800-430-7077
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

� ការួយិ៉ា��យ�ំ�បុ�ិ់ទីិិ�ីុវ�ិ �ហ្វ័រួដឋ
 

U.S. Office for Civil Rights 1-866-627-7748

� នាយក�ឋ ��ូ�ាោ�់�ឹគឺយរួួទិីី ��កច់ំណូ្យ��ូ�ាោ�់បុខ្សែ�ថមួ
 

Social Security Administration Supplemental Social Income (SSI) 1-800-772-1213

� ហៅខា�ធំី Los Angeles - �ក�ួង�ងគមួកិចចសាធារួណ្យ�
Department of Public Social Services (DPSS): មួជិឈមួណ្យា �ហៅ�វាអត្យិ�ិជិ� 
1-866-613-3777 (TTY/TDD 1-800-660-4026)

� �ក�ួងហៅ�វា�ុខភាពី ហៅខា�ធីំ Los Angeles
Los Angeles County Department of Health Services 1-213-240-8101

� �ក�ួង�ុខភាពី�ត្យិអារួមួមណ៍្យ  ហៅខា�ធំី Los Angeles
Los Angeles County Department of Mental Health 1-800-854-7771

� កមួមវធិំី�ំ�បុ ់��ាី ទាំរួក �ិងហៅកមងៗ
Women, Infant and Children Program (WIC) 1-888-942-9675
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

ពាកយ�តូវដឹឹង
DHCS៖ �ក�ួង�ុខាភ័�ិ�រួដឋកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ះគឺឺជាការួយិ៉ា��យរួដឋ ខ្សែដ�ហៅមួើ�ខុ��ត្យូវកមួមវធិំី Medi-Cal។

DMHC៖ �ក�ួង�គឺបុ�់គឺង�ុខាភ័�ិ� រួដឋកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ ។ ហៅ�ះគឺឺជាការួយិ៉ា��យរួដឋ ខ្សែដ�ហៅមួើ�ខុ��ត្យូវគឺំហៅ�ង�គឺបុ�់គឺងខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី។ 

Medi-Cal Rx៖ ជាហៅ�វាអត្យថ�បុហៅយ៉ាជិ� ៍ឱ��សាថ � FFS Medi-Cal ខ្សែដ�ហៅ�ថា “Medi-Cal Rx” ខ្សែដ��ា�់អត្យថ�បុហៅយ៉ាជិ� ៍�ិងហៅ�វា,    
រួមួួទាំងំ ឱ��មា�ហៅវជិជបុញ្ញាជ  �ិង�ំភារួ�ហៅពីទីយខៃះ �ំ�បុអ់នកទីទីួ�អត្យថ�បុហៅយ៉ាជិ� ៍Medi-Cal ទាំងំអ�់។

Medicare៖ ជាកមួមវធិំីធានា�ុខភាពី ថ្ងៃ�រួដឋ���ហ្វ័ពី�� ិ�ំ�បុម់ួ�ុ�ែអាយុ 65 ឆ្នាំន  ំឬចា�់ជាង, មួ�ុ�ែវ �យហៅកមងជាងខៃះ ខ្សែដ�ពិីការួ, 
�ិងមួ�ុ�ែ មា�អ�ត់្យ�មួងមួូ�ត្យអចិថ្ងៃ��ាយ ៍ខ្សែដ��ត្យូវការួលាងឈាមួត្យ�មួងមួូ�ត្យ ឬ�ា�ំរួ�ីងគ, ជិួ�កា�ហៅ�ថា ជំិងឺវកកំដំណ្ដាកក់ា�ចុងហៅ�កាយ                  
(End-Stage Renal Disease, ESRD)។

ការនៃគបនិាំ៖ ជាការួ�បុ�ពីឹត្យាិហៅ�យហៅចត្យនា ហៅដើមួីហីៅ�ក���់ ឬ��បុងិាញមួ�ិ�តឹ្យមួ�ត្យូវ ហៅ�យមួ�ុ�ែមាន ក ់ខ្សែដ�ដឹងថា ការួហៅ�ក���់ អាច�ឹង
បុណ្ដាា �ឲ្យយ��អត្យថ�បុហៅយ៉ាជិ�ខ៍ៃះ ខ្សែដ�មួ�ិ��អ�ុញ្ញាា ត្យ �ំ�បុម់ួ�ុ�ែហៅនាះ ឬជិ�ណ្ដាដថ្ងៃទីហៅទីៀត្យ។

ការផ្សេដឹកផ្សេពី�យ៖ ជាការួអ�ុញ្ញាា ត្យចូ�ហៅ�មួ�ាីរួហៅពីទីយ �ំ�បុក់ារួពីា�� ឋា��ជាអនកជិំងឺហៅដកហៅពីទីយ។

ការតវាា ៖ គឺឺជា�ំហៅណ្យើ រួបុ�់�មាជិិក �ំុ L.A. Care ឲ្យយពិី�ិត្យយហៅមួើ�ហៅ�ើងវញិ �ិងផ្ទាៃ �់បុាូរួការួ�ំហៅរួច ខ្សែដ���ហៅធំ័ើ អំពីីការួ�ោ បុរ់ួង �ំ�បុហ់ៅ�វាខ្សែដ�
��ហៅ�នើ។

ការ�តួតពិីនិិតយរ�ួ�និ ់និិងតាំមកំ�តផ់្សេពីល, ផ្សេ�គវនិិិច័�័ និិងការពីាបាល (Early and Periodic Screening, Diagnostic and 
Treatment, EPSDT)៖ EPSDT គឺឺជាអត្យថ�បុហៅយ៉ាជិ� ៍�ំ�បុ�់មាជិិក Medi-Cal អាយុហៅ�កាមួ 21 ឆ្នាំន  ំហៅដើមួីជីិួយរួកាហៅគឺឲ្យយមា��ុខភាពី�ិ។ 
�មាជិិក�ត្យូវខ្សែត្យទីទីួ� ការួពិី�ិត្យយ�ុខភាពី �ត្យឹមួ�ត្យូវ�ំ�បុអ់ាយុរួបុ�់ហៅគឺ �ិងការួ�ត្យួត្យពិី�ិត្យយ�មួរួមួយ ហៅដើមួីរីួកបុញិ្ញា�ុខភាពី �ិងពីា��ជិំងឺហៅ�យ
រួ�ួ�� ់�ពីមួទាំងំការួពីា��អ័ីមួយួ ហៅដើមួីខី្សែ�ទាំ ំឬជិួយ�កខណ្យ� ខ្សែដ�អាច�ឹង��រួកហៅ�ើញ ហៅ�ហៅពី�ពីិ�ិត្យយ។

ការប្រែ�ទាផំ្សេ�បនិីប�់ផ្សេស្រ្ដីងាា ះបនីាំនិ៖់ ជាការួពីិ�ិត្យយ ��ហៅធំ័ើហៅ�យហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យ (ឬបុុគឺគ�ិក ហៅ�ហៅ�កាមួការួខ្សែណ្យនាថំ្ងៃ�ហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យ តាមួចាបុ�់�អ�ុញ្ញាា ត្យ) 
ហៅដើមួីរីួកឲ្យយដឹង �ូវ�កខណ្យ��ុខភាពីជាអា��ន ខ្សែដ�មា��សាបុ។់ ហៅ�វាហៅពីទីយសា��ាចា�ំច ់ខ្សែដ��ត្យូវការួ ហៅដើមួីហីៅធំ័ើឲ្យយអនកមា��ថិរួភាពី ហៅ�កនុង
�មួត្យថភាពីរួបុ�់មួ�ាីរួ។

ការប្រែ�ទា�ុំខភាពីតាំម�ីះ៖ ជាគឺិលា�ុបុ�ឋ កមួម ឬការួខ្សែ�ទាំជំិំងឺមា�ជិំនាញ �ិងហៅ�វាហៅ�ែងៗ ���ា�់ឲ្យយហៅ�តាមួ�ាះ។

ការធានាំ�ុខភាពី៖ ជាការួធានា�ោបុរ់ួង�ុខភាពី ខ្សែដ�បុង�់�ក ់�ំ�បុច់ំណ្ដាយថ្ងៃ�ៃហៅពីទីយ �ិងការួវះកាត្យ ់ហៅ�យ�ង��ក ់ឲ្យយអនកខ្សែដ���ធានា 
�ំ�បុក់ារួចំណ្ដាយ មួកពីីការួឈថឺាក ត្យ ់ឬមា�រួបុ�ួ ឬការួបុង�់�កផ់្ទាា �់ ហៅ�អនក�ា�់ការួខ្សែ�ទាំ។ំ

ការពីាបាលពីិផ្សេសា�និ៖៍  ឱ��, បុរួកិាខ រួ, ទីំរួងក់ារួ ឬហៅ�វា ខ្សែដ�កំពុីងខ្សែត្យហៅ�កនុង ដំណ្ដាកក់ា�សាក�ីង ជាមួយួមួ�ាីរួពីិហៅសាធំ� ៍�ិង/ឬ ការួ�ិកា
កនុង�ត្យ័ មួុ��ឹងសាក�ីងកនុងមួ�ុ�ែ។ ហៅ�វាការួពីិហៅសាធំ� ៍គឺឺមួ�ិ�ៃងកាត្យ ់ការួហៅ�ុើបុអហៅងកត្យហៅវជិជសា��ាហៅទី។

ការពីាបាលផ្សេ�ុើបអ្នផ្សេងកត៖ ការួពីា�ហៅ�យឱ��, ��ិត្យ��ជីិវសា��ា ឬឧបុករួណ៍្យ ខ្សែដ���បុញ្ជូចបុហ់ៅ�យហៅជាគឺជិ�យ �ូវដំណ្ដាកក់ា�មួយួ ថ្ងៃ�
ការួហៅ�ុើបុអហៅងកត្យហៅវជិជសា��ា ��ទីទីួ�សាគ �់ហៅ�យ FDA បុោុខ្សែ�ាមួ�ិទាំ��់�ទីទីួ�សាគ �់ ហៅ�យ FDA �ំ�បុក់ារួហៅ�បុើជាទូីហៅ� �ិងហៅ�ខ្សែត្យហៅ�កាមួ
ការួហៅ�ុើបុអហៅងកត្យដខ្សែដ� ហៅ�កនុងការួហៅ�ុើបុអហៅងកត្យហៅវជិជសា��ា ខ្សែដ� FDA ��ទីទីួ�សាគ �់។
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

ការ�ល់�ពីមជាមុនិ (ឬ ការអ្ននុិញ្ហាា តមុនិ)៖ PCP រួបុ�់អនក ឬអនក�ា�់ហៅ�វាហៅ�ែងហៅទីៀត្យ �ត្យូវខ្សែត្យទីទីួ�ការួយ�់�ពីមួពីី L.A. Care មួុ��ឹងអនកទីទីួ�
ហៅ�វាខៃះ��។ L.A. Care �ឹងយ�់�ពីមួ ខ្សែត្យហៅ�វាខ្សែដ�អនក�ត្យូវការួ។ L.A. Care �ឹងមួ�ិយ�់�ពីមួ ហៅ�វាខ្សែដ����ា�់ហៅ�យ អនក�ា�់ហៅ�វាមួ�ិ
ចូ�រួមួួហៅទី ហៅបុើ�ិ� L.A. Care ហៅជិឿថាអនកអាចទីទីួ� ហៅ�វាអាចហៅ�បុៀបុហៅធំៀបុ�� ឬ�មួរួមួយជាង តាមួរួយ�អនក�ា�់ហៅ�វាថ្ងៃ� L.A. Care។ ការួបុញ្ជូជូ � 
គឺឺមួ�ិខ្សែមួ�ជាការួយ�់�ពីមួហៅទី។ អនក�ត្យូវខ្សែត្យទីទីួ�ការួយ�់�ពីមួពីី L.A. Care។

ការរមួបង៖់ គឺឺជាការួបុង�់�កខ់្សែដ�អនកបុង ់ជាទូីហៅ�ហៅ�ហៅពី�ថ្ងៃ�ហៅ�វា ជាបុខ្សែ�ថមួហៅ�ើការួបុង�់�ក ់រួបុ�់អនកធានា�ោបុរ់ួង។

ការ�ាបរ់ង (ផ្សេ�វាប្រែដឹល�ាបរ់ង)៖ ជាហៅ�វាខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី ខ្សែដ����ា�់ឲ្យយ�មាជិិកថ្ងៃ� L.A. Care, កមួមបុទីចំហៅពាះ��កខខ�ណ្យា , �កខណ្យ�, ការួក�មួតិ្យ 
�ិងការួផ្ទាត្យហ់ៅចញ �ូវកិចច��ា Medi-Cal �ិងដូច��ចុះ�យកនុង ភ័�ិុតាងថ្ងៃ�ការួ�ោបុរ់ួង (Evidence of Coverage, EOC) ហៅ�ះ �ិងការួ
ខ្សែកខ្សែ�បុអ័ីមួយួ។

ការ�ាបរ់ង�ុខភាពីផ្សេ�េងផ្សេ�ៀត (Other Health Coverage, OHC)៖ ការួ�ោបុរ់ួង�ុខភាពីហៅ�ែងហៅទីៀត្យ (OHC) �ំហៅ�ហៅ�ការួធានា�ោបុរ់ួង 
�ុខភាពីឯកជិ� ហៅហ្វ័ើយអនកហៅ�ែងពីី Medi-Cal បុងថ់្ងៃ�ៃហៅ�វា។ ហៅ�វាអាច�ឹងបុញ្ជូចូ � �ុខភាពី, ហៅធំមញ, ចកខុវញិ្ញាា ណ្យ, ឱ��សាថ � �ិង/ឬ គឺំហៅ�ង 
Medicare បុខ្សែ�ថមួ (ខ្សែ�នក C �ិង D)។

ការ�ាបរ់ងឱ��មានិផ្សេវជិជបញ្ហាជ ៖ ជាការួ�ោបុរ់ួង �ំ�បុថ់ាន ហំៅពីទីយ ��ហៅចញហៅវជិជបុញ្ញាជ  ហៅ�យអនក�ា�់ហៅ�វាមាន ក។់

ការ�ំរប�ំរលួនិ�វអ្នតថ�បផ្សេ�ជិនិ ៍(Coordination of Benefits, COB)៖ ជា�ីត្យិវធិំីថ្ងៃ�ការួ�ំហៅរួច ខ្សែដ�ការួធានា�ោបុរ់ួង (Medi-Cal, 
Medicare, ការួធានា�ោបុរ់ួងពាណិ្យជិជកមួម, ឬហៅ�ែងហៅទីៀត្យ) មា�ការួពីា��ជាបុឋមួ �ិងការួទីទីួ�ខុ��ត្យូវបុង�់�ក ់�ំ�បុ�់មាជិិក ខ្សែដ�មា�
�បុហៅភ័ទី ថ្ងៃ�ការួធានា�ោបុរ់ួង�ុខភាពី ហៅ�ើ�ពីីមួយួ។

ការអ្ននុិញ្ហាា តមុនិ (ការ�ល់�ពីមជាមុនិ)៖ ជា�ីត្យិវធិំី�មួគឺួរួ ខ្សែដ�ត្យ�មួូវឲ្យយអនក�ា�់ការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី ទីទីួ�ការួយ�់�ពីមួ ហៅដើមួី�ីា�់ហៅ�វា ឬទីំរួងក់ារួ 
ជាកល់ាកអ់័ីមួយួ។ 

គំផ្សេ�ង�គប�់គងប្រែ�ទា៖ំ ជាគឺំហៅ�ង Medi-Cal មួយួ ខ្សែដ�ហៅ�បុើខ្សែត្យហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យ, អនកឯកហៅទី�, ហៅវជិជមួ�ាីរួ, ឱ��សាថ � �ិងមួ�ាីរួហៅពីទីយខៃះ �ំ�បុអ់នកទីទីួ� 
Medi-Cal ខ្សែដ���ចុះហៅឈាម ះកនុងគឺំហៅ�ងហៅនាះ។ L.A. Care គឺឺជាគឺំហៅ�ង �គឺបុ�់គឺងខ្សែ�ទាំមំួយួ។

គំផ្សេ�ង៖ ហៅ�ហៅមួើ� "គឺំហៅ�ង�គឺបុ�់គឺងខ្សែ�ទាំ"ំ។

ជិនិជាតិឥណាា និអាផ្សេមរកិ៖ ជាបុុគឺគ�មាន ក ់ខ្សែដ���ឲ្យយអត្យថ��យកនុងមា�តា 25 ថ្ងៃ�ចាបុ ់U.S.C. វគឺគ 1603(c), 1603(f ).1679(b) ឬជាមួ�ុ�ែ 
ខ្សែដ����ំហៅរួចថាមា��ិទីិិទីទីួ�, ជាជិ�ជាតិ្យឥណ្ដាា � ហៅ�យអ�ុហៅលាមួតាមួ ចាបុ ់42 C.F.R. 136.12 ឬមា�តាទីី V ថ្ងៃ��កឹត្យយហៅ�ើកកំពី�់
ការួខ្សែ�ទាំ ំ�ុខភាពីឥណ្ដាា �, ហៅដើមួីទីីទីួ�ហៅ�វាខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី ពីីអនក�ា�់ការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពីឥណ្ដាា � (ហៅ�វា�ុខភាពីឥណ្ដាា �, កុ��មួព��ិឥណ្ដាា
�, អងគការួកុ��មួព��ិ, ឬ អងគការួឥណ្ដាា �ទីី�កុង (Urban Indian Organization–I/T/U) ឬតាមួរួយ�ការួបុញ្ជូជូ � ហៅ�ហៅ�កាមួកិចច��ា ហៅ�វា
�ុខភាពី។ 

ជិំផ្សេរ ើ�ប្រែ�ទា�ុំខភាពី (Health Care Options, HCO)៖ ជាកមួមវធិំី ខ្សែដ�អាចចុះហៅឈាម ះ ឬដកហៅឈាម ះអនក ហៅចញពីីគឺំហៅ�ង�ុខភាពី។

ឈ្នួផឺ្សេពាះ�ំ�លក�និ៖ ជារួយ�ហៅពី� ហៅ�ហៅពី���ាីឈហឺៅពាះ�កមួម កនុងបីុដំណ្ដាកក់ា� �ិងមួ�ិអាច បុាូរួកខ្សែ�ៃង��ហៅ�យ�ុវត្យថិភាពី ទាំ�ហ់ៅពី�ហៅវលា 
ហៅ�មួ�ាីរួហៅពីទីយមួយួហៅទីៀត្យ ឬការួបុាូរួកខ្សែ�ៃង អាច�ឹងហៅ��ះថាន កដ់�់�ុខភាពី �ិង �ុវត្យថិភាពី រួបុ�់��ាី ឬកូ�កនុងថ្ងៃ�ា។

ឈ្នួនួល-�ំ�ប-់ផ្សេ�វា (Fee-For-Service, FFS) Medi-Cal៖ ជិួ�កា�គឺំហៅ�ង Medi-Cal រួបុ�់អនក មួ�ិ�ោ បុរ់ួងហៅ�វាហៅទី បុោុខ្សែ�ាអនកហៅ�ខ្សែត្យអាច
ទីទីួ�វា តាមួរួយ� Medi-Cal FFS ដូចជា ហៅ�វាឱ��សាថ �ជាហៅ�ចើ� តាមួរួយ� FFS Medi-Cal Rx។ 
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

ដឹកផ្សេ�េ ះ៖ ហៅដើមួីបីុពាឈបុ ់ការួហៅ�បុើ�ូវគឺំហៅ�ង�ុខភាពីហៅ�ះ ពីីហៅ�ពាះខ្សែត្យអនកខ្សែ�ងមា��ិទីិិទីទីួ�ហៅទីៀត្យ ឬបុាូរួហៅ�គឺំហៅ�ង�ុខភាពីមួយួ�មី។ អនក�ត្យូវខ្សែត្យ
ចុះហ្វ័ត្យថហៅ�ខាទីំរួងប់ុំហៅពីញមួយួ ខ្សែដ�ខ្សែ�ៃងថាអនកខ្សែ�ងចងហ់ៅ�បុើ គឺំហៅ�ង�ុខភាពីហៅ�ះ ឬហៅ�ហៅ� HCO �ិងដកហៅឈាម ះហៅចញតាមួទូីរួ��ពីា។

ដុឹនិ�ប៖ ជា�កខណ្យ��ុខភាពីមួយួ ខ្សែដ�ភាៃ មួៗ �ត្យូវការួពីា���ុខភាពីឆ្នាំបុរ់ួហ្វ័�� �ិងមួ�ិមា�រួយ�ហៅពី�យូរួ។

តាមួធំមួមតា អនក�ឹង�ត្យូវការួ�ំបុុ�ត្យបុញ្ជូជូ �ពីី PCP រួបុ�់អនក ហៅដើមួីហីៅ�ជិួបុអនកឯកហៅទី�។ PCP រួបុ�់អនក �ត្យូវខ្សែត្យទីទីួ�ការួយ�់�ពីមួពីី L.A. Care 
�ិ� មួុ��ឹងអនកទីទីួ�ការួខ្សែ�ទាំ ំពីីអនកឯកហៅទី�។ 

ប្រែ�ទាកំកផ់្សេ�ើ �ំ�សំាា ប៖់ ជាការួខ្សែ�ទាំ ំហៅដើមួីបីុ�ិូរួបុ�ថយ ភាពីមួ�ិកកហ់ៅ�ា ខាង�ៃូវកាយ, ហៅវទីនារួមួមណ៍្យ, �ងគមួ �ិង�ពី�ឹងវញិ្ញាា ណ្យ �ំ�បុ�់មាជិិកខ្សែដ�
មា�ជិំងឺធំៃ�ធ់ំៃរួ។ ខ្សែ�ទាំកំកហ់ៅ�ា ទីំ�សំាៃ បុ ់មួ�ិត្យ�មួូវថា�មាជិិក មា�កាីរួពំីឹងហៅ�មា�ជិីវតិ្យ 6 ខ្សែខ ឬតិ្យចជាង។

ប្រែ�ទាជំាបឋម៖ ហៅ�ហៅមួើ� "ខ្សែ�ទាំ�ំបុ�កតី្យ"។

ប្រែ�ទា�ំ�រអ្នប្រែងាង៖ ការួខ្សែ�ទាំហំៅ�កនុងមួ�ាីរួមួយួ �ំ�បុរ់ួយ�ហៅពី�យូរួជាងខ្សែខ ថ្ងៃ�ការួអ�ុញ្ញាា ត្យឲ្យយចូ�។

ប្រែ�ទាអំ្ននកជំិងឺផ្សេដឹកផ្សេពី�យ៖ ហៅ�ហៅពី�អនក �ត្យូវខ្សែត្យសាន កហ់ៅ�កនុងមួ�ាីរួហៅពីទីយ ហៅ�ហៅពី�យបុ ់ឬកខ្សែ�ៃងហៅ�ែងហៅទីៀត្យ �ំ�បុក់ារួខ្សែ�ទាំហំៅ�� ខ្សែដ�អនក�ត្យូវការួ។

ប្រែ�ទាអំ្ននកជំិងឺឥតផ្សេដឹកផ្សេពី�យ៖ ជាការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី ឬការួវះកាត្យ ់��ហៅធំ័ើហៅ�ឯមួ�ាីរួហៅពីទីយ ហៅ�យ�ម �ការួអ�ុញ្ញាា ត្យឲ្យយចូ� ឋា��ជាអនកជំិងឺហៅដកហៅពីទីយ។

ប្រែ�ទាអំ្ននកជំិងឺឥតផ្សេដឹកផ្សេពី�យ៖ ហៅ�ហៅពី�អនក មួ�ិ�ចស់ាន កហ់ៅ�កនុងមួ�ាីរួហៅពីទីយ ហៅ�ហៅពី�យបុ ់ឬកខ្សែ�ៃងហៅ�ែងហៅទីៀត្យ �ំ�បុក់ារួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី 
ខ្សែដ�អនក�ត្យូវការួ។

ប្រែ�ទា ំតាំម�និ ៖ ហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យខ្សែ�ទាំហំៅទីៀងទាំត្យ ់ហៅដើមួីខី្សែ�កដំហៅណ្យើ រួការួហៅជិឿ�ហៅ�ឿ� រួបុ�់អនកជំិងឺ បុនាា បុពី់ីការួចូ�ហៅដកហៅពីទីយ ឬកនុងអំ�ុងហៅពី� 
ថ្ងៃ�ការួពីា��។

និិរនិើរភាពីនៃនិការប្រែ�ទា៖ំ ជា�មួត្យថភាពីថ្ងៃ��មាជិិករួបុ�់គឺំហៅ�ង ហៅដើមួីរីួកាការួទីទីួ�ហៅ�វា Medi-Cal ពីីអនក�ា�់ហៅ�វារួបុ�់ហៅគឺខ្សែដ�មា��សាបុ ់
ដ�់ហៅ�ចំ�ួ� 12 ខ្សែខ ហៅបុើ�ិ�អនក�ា�់ហៅ�វា �ិង L.A. Care យ�់�ពីមួហៅ�ពីៀង។

និិរនិើ��បរកិាេ រផ្សេពី�យ (Durable Medical Equipment, DME)៖ ជាបុរួកិាខ រួ ខ្សែដ�ជាហៅពីទីយសា��ាចា�ំច ់�ិង��បុញ្ញាជ ហៅ�យហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យ
រួបុ�់អនក ឬអនក�ា�់ហៅ�វាហៅ�ែងហៅទីៀត្យ។ L.A. Care �ំហៅរួចថាហៅត្យើហៅដើមួីជីិួ� ឬទិីញ DME។ ត្យថ្ងៃមួៃជិួ� �ត្យូវខ្សែត្យមួ�ិហៅ�ើ�ពីីត្យថ្ងៃមួៃហៅដើមួីទីីិញ។ ការួជិួ�
ជុិ��ូវបុរួកិាខ រួហៅពីទីយ គឺឺ���ោបុរ់ួង។

បញ្ជីជ ីកិចច�និាឱ�� (Contract Drugs List, CDL)៖ ជាបុញ្ជូជ ីឱ�� �ត្យូវ��យ�់�ពីមួ �ំ�បុ ់Medi-Cal Rx ខ្សែដ�ហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យរួបុ�់អនក 
អាច�ឹងបុញ្ញាជ ឲ្យយទិីញ ឱ��ខ្សែដ��ោបុរ់ួង ខ្សែដ�អនក�ត្យូវការួ។

បញ្ជីជ ីផ្សេ�េ ះអ្ននក�ើល់ផ្សេ�វា៖ ជាបុញ្ជូជ ីថ្ងៃ�អនក�ា�់ហៅ�វា ហៅ�កនុងបុណ្ដាា ញ L.A. Care។

បណាើ ញអ្ននក�ើល់ផ្សេ�វា (ឬ អ្ននក�ើល់ផ្សេ�វាកនុងបណាើ ញ)៖ ហៅ�ហៅមួើ� "អនក�ិ�់ហៅ�វាចូ�រួមួួ"។

ប�ើឹ ង៖ ជាការួបុហៅញ្ជូចញវាចា ហៅ�យមាត្យ ់ឬ���រួហៅ�រួរួបុ�់�មាជិិក �ូវការួមួ�ិហៅពីញចិត្យាអំពីី L.A. Care, អនក�ា�់ហៅ�វា, ឬគុឺណ្យភាពីថ្ងៃ�ហៅ�វា 
ខ្សែដ����ា�់។ បុណ្យាឹ ង គឺឺដូច�ន �ឹងសារួទុីកខ។

បណឹាញ៖ ជា�កុមួមួយួ ថ្ងៃ�ហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យ, ហៅវជិជមួ�ាីរួ ឬគឺៃី�ិក, �ិងមួ�ាីរួហៅពីទីយ �ិងអនក�ា�់ហៅ�វាហៅ�ែងហៅទីៀត្យ ��ចុះកិចច��ាជាមួយួ L.A. Care          
ហៅដើមួី�ីា�់ការួខ្សែ�ទាំ។ំ
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

�ីះផ្សេវជិជកមេ៖ ជាគឺំរួថូ្ងៃ�ការួខ្សែ�ទាំមំួយួ ខ្សែដ��ឹង�ា�់ខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី មា�គុឺណ្យភាពី�ិ�បុហៅ�ើរួ  ហៅ�ើកកំពី�់ការួចាត្យខ់្សែចងខៃួ�ឯង ហៅ�យ�មាជិិក        
�ូវការួខ្សែ�ទាំរំួបុ�់ហៅគឺផ្ទាា �់ �ិងយូរួៗហៅ� កាត្យប់ុ�ថយត្យថ្ងៃមួៃ ខ្សែដ�អាចហៅជិៀ�វាង��។

ផ្សេពី�យឆ្លេបមានិវញិ្ហាា បនិប�័ត (Certified Nurse Midwife, CNM)៖ ជាបុុគឺគ�មាន កម់ា�អាជាា បុ�ណ្យណ  ឋា��ជាហៅពីទីយ��ចុះបុញ្ជូជ ី �ិងមា�វញិ្ញាា
បុ�បុ��ត្យជាហៅពីទីយ�មបុ ហៅ�យគឺណ្យ�គិឺលា�ុបុ�ឋ កមួម��ចុះបុញ្ជូជ ី កា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ ។ ហៅពីទីយ�មបុមា�វញិ្ញាា បុ�បុ��ត្យ �ត្យូវ��អ�ុញ្ញាា ត្យ ហៅដើមួីជីិួយករួណី្យ
បុហៅងកើត្យកូ�ធំមួមតា។

ផ្សេពី�យសាស្រ្ដី�ើចាបំាច ់(ឬ ផ្សេវជិជសាស្រ្ដី�ើចាបំាច)់៖ ហៅពីទីយសា��ាចា�ំច ់គឺឺជាហៅ�វាខ្សែ�ទាំ�ំំខា�់ៗ  ខ្សែដ��មួហៅហ្វ័តុ្យ�� �ិងការួពារួជិីវតិ្យ។ ការួខ្សែ�ទាំហំៅ�ះ 
គឺឺ�ត្យូវការួ ហៅដើមួីរីួកាអនកជំិងឺ ពីីការួឈថឺាក ត្យធ់ំៃ�ធ់ំៃរួហៅ�ើង ឬពិីការួ។ ការួខ្សែ�ទាំហំៅ�ះ អាចបុ�ថយ ការួឈចឺាបុខ់ាៃ ងំ តាមួការួពីា��ជិំងឺ, ការួឈថឺាក ត្យ ់ឬ
រួបុ�ួ។ �ំ�បុ�់មាជិិក អាយុហៅ�កាមួ 21 ឆ្នាំន វំញិ ហៅ�វា Medi-Cal រួមួួមា�ការួខ្សែ�ទាំ ំជាហៅពីទីយសា��ាចា�ំច ់ហៅដើមួីខី្សែកហៅ�គឺ ឬជិួយជំិងឺ ឬ�កខណ្យ�
រួបូុកាយ ឬ�ៃូវចិត្យា រួមួួទាំងំវបិុត្យាិហៅ�បុើហៅ�គឺ�ងហៅញៀ� ដូច��ខ្សែចងកនុងវគឺគ 1396d (r) ថ្ងៃ�មា�តាទីី 42 ថ្ងៃ��កមួ�ពីហ្វ័មទីណ្យា �ហ្វ័រួដឋ។

មជិឈម�ា ល�មភពីផ្សេ��មនិីីរផ្សេពី�យ (Freestanding Birth Center, FBC)៖ ជាមួ�ាីរួ�ុខភាពី ��ហៅ��ងកំហៅណ្យើ ត្យកូ� ហៅដើមួីហីៅកើត្យហៅ�ើង ហៅ�
ឯកខ្សែ�ៃងឆ្នាំៃ យពីី�ំហៅ��ឋ � រួបុ�់��ាីមា�គឺភ័ ៌ខ្សែដ�មា�អាជាា បុ�ណ្យណ  ឬហៅបុើមួ�ិដូហៅចនះហៅទី ��យ�់�ពីមួហៅ�យរួដឋ ហៅដើមួី�ីា�់ការួខ្សែ�ទាំ ំឈហឺៅពាះមួុ�
�ំ��កូ� �ិងការួ�ៃងទីហៅ�ៃ ឬខ្សែ�ទាំបំុនាា បុពី់ី�ៃងទីហៅ�ៃ �ិងហៅ�វាអាចហៅដើរួ��ហៅ�ែងហៅទីៀត្យ ខ្សែដ���បុញ្ជូចូ �ហៅ�កនុងគឺំហៅ�ង។ មួ�ាីរួទាំងំហៅ�ះ គឺឺមួ�ិខ្សែមួ�ជា
មួ�ាីរួហៅពីទីយហៅទី។

មជិឈម�ា ល�ុខភាពីរដឹឋបាល�ហ្វ័ពីន័ិិបានិ��ួលសាា ល់ (Federally Qualified Health Center, FQHC)៖ ជាមួជិឈមួណ្យា ��ុខភាពី
មួយួ ហៅ�កនុងត្យំបុ�ម់ួយួ ខ្សែដ�ឥត្យមា�អនក�ា�់ការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពីហៅ�ចើ�។ អនកអាចទីទីួ�ការួខ្សែ�ទាំជំាបុឋមួ �ិងការួពារួ ហៅ�ឯ FQHC។ 

មនិីីរផ្សេពី�យច�លរមួ៖ ជាមួ�ាីរួហៅពីទីយមួយួ មា�អាជាា បុ�ណ្យណ  ខ្សែដ�មា�កិចច��ាជាមួយួ L.A. Care ហៅដើមួី�ីា�់ហៅ�វាឲ្យយ �មាជិិក ហៅ�ហៅពី��មាជិិក
ទីទីួ�ការួខ្សែ�ទាំ។ំ ហៅ�វាខ្សែដ��ោបុរ់ួង ខ្សែដ�មួ�ាីរួហៅពីទីយចូ�រួមួួមួយួចំ�ួ� អាច�ឹង�ា�់ជូិ��មាជិិក គឺឺ���កក់�មួតិ្យហៅ�យ�កឹត្យយ�កមួ ការួពិី�ិត្យយ
ពីិច�យការួហៅ�បុើ���់ �ិងការួធានាអះអាងគុឺណ្យភាពីរួបុ�់ L.A. Care ឬកិចច��ារួបុ�់ L.A. Care ជាមួយួមួ�ាីរួហៅពីទីយ។

មនិីីរផ្សេពី�យ៖ ជាកខ្សែ�ៃងមួយួ ខ្សែដ�អនកទីទីួ�ការួខ្សែ�ទាំ ំ�ំ�បុ ់អនកជំិងឺហៅដកហៅពីទីយ �ិងអនកជំិងឺឥត្យហៅដកហៅពីទីយ ពីីហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យ �ិងហៅពីទីយ។

�និជំិនិិះផ្សេពី�យជាអា�និន៖ ជាការួដឹកជិញ្ជូជូ �កនុងឡា�ហៅពីទីយ ឬរួ�យ�ាអា��ន ហៅ�បុ�ាបុ�់ហៅ�ងាគ ះបុនាា � ់ហៅដើមួីទីីទីួ�ការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពីជាអា��ន។

�និជំិនិិះផ្សេពី�យ៖ ជាការួដឹកជិញ្ជូជូ � ហៅ�ហៅពី�អនកមួ�ិអាចហៅ� ការួណ្ដាត្យជ់ិួបុហៅពីទីយ ខ្សែដ��ោបុរ់ួង �ិង/ឬ ហៅ�យកឱ��ហៅវជិជបុញ្ញាជ  តាមួឡា�ធំមួមតា,  
ឡា�បឹុ�, រួ�ហៅភ័ៃើង ឬឡា�តាក�ីុ់។ L.A. Care បុង�់�ក ់�ំ�បុយ់៉ា�ជំិ�ិះ មា�ត្យថ្ងៃមួៃទាំបុបុំ�ុត្យ �ំ�បុហ់ៅ�ចកាី�ត្យូវការួ ថ្ងៃ�ហៅ��រួបុ�់អនក   
ហៅ�ហៅពី�អនក�ត្យូវជិិះហៅ� �ំ�បុក់ារួណ្ដាត្យ ់ហៅពី�ជិួបុ រួបុ�់អនក។

�និជំិនិិះមនិិប្រែមនិផ្សេពី�យ៖ ជាការួដឹកជិញ្ជូជូ � ហៅ�ហៅពី�ហៅធំ័ើដំហៅណ្យើ រួហៅ� �ិងមួកពីីការួណ្ដាត្យជ់ិួបុ �ំ�បុហ់ៅ�វាខ្សែដ� Medi-Cal �ោ បុរ់ួង ��អ�ុញ្ញាា ត្យ
ហៅ�យ អនក�ា�់ហៅ�វារួបុ�់អនក �ិងហៅ�ហៅពី�ហៅ�យកឱ��ហៅវជិជបុញ្ញាជ  �ិង�ំភារួ�ហៅពីទីយ។

រ�បមនិើ៖ ជាបុញ្ជូជ ីថ្ងៃ�ឱ�� ឬវត្យថុ ខ្សែដ���បុតាមួ�កខណ្យ�ខៃះ �ិង��យ�់�ពីមួ�ំ�បុ�់មាជិិក។ 

លកេ�ៈ�ុនំៃរ ា៖ ជាជិំងឺមួយួ ឬបុញិ្ញា�ុខភាពីហៅ�ែងហៅទីៀត្យ ខ្សែដ�មួ�ិអាចពីា�� ឲ្យយជា��ទាំងំ��ុង ឬខ្សែដ�យូរួៗហៅ� កា�ខ់្សែត្យធំៃ�ធ់ំៃរួហៅ�ើងៗ ឬខ្សែដ�
�ត្យូវខ្សែត្យ��ពីា�� �បុហៅយ៉ាជិ�កំុ៍ឲ្យយអនកធំៃ�ធ់ំៃរួហៅ�ើង។
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

លកេ�ៈអា�និន�ុខភាពី៖ ជា�កខណ្យ��ុខភាពី ឬ�ៃូវចិត្យា ហៅ�យអាការួ�ធំៃ�ធ់ំៃរួណ្ដា�់ ដូចជាឈហឺៅពាះ�ៃងទីហៅ�ៃ (ហៅមួើ�អត្យថ��យខាងហៅ�ើ) ឬឈចឺាបុ់
ខាៃ ងំ ខ្សែដ�មួ�ុ�ែសាមួញ្ជូា  ហៅ�យមា�ចំហៅណ្យះដឹងខាង�ុខភាពី �ិងថាន ហំៅពីទីយ អាច�ឹងហៅជិឿហៅ�យ�មួហៅហ្វ័តុ្យ�� ថាការួមួ�ិ��ទីទីួ� ការួខ្សែ�ទាំ�ុំខ
ភាពីភាៃ មួៗ អាច�ឹង៖

• នាឲំ្យយ�ុខភាពីរួបុ�់អនក ឬ�ុខភាពីថ្ងៃ�កូ�កនុងថ្ងៃ�ារួបុ�់អនក ឋតិ្យកនុងហៅ��ះថាន កធ់ំៃ�ធ់ំៃរួ

• បុណ្ដាា �ឲ្យយមា�ឱ�ភាពី ចំហៅពាះមុួខងារួ�រួរីួ�

• បុណ្ដាា �ឲ្យយខ្សែ�នក�រួរីួ� ឬ�រួ�ីងគ មួ�ិហៅធំ័ើការួ�ត្យឹមួ�ត្យូវ

វ�ិីការពារ�ុខភាពីកុមារ និិងភាពីពិីការ (Child Health and Disability Prevention, CHDP)៖ ជាកមួមវធិំី�ុខភាពីសាធារួណ្យ�មួយួ 
ខ្សែដ�ហៅចញ��ក ់ឲ្យយអនក�ា�់ការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពីសាធារួណ្យ� �ិងឯកជិ� �ំ�បុក់ារួ�បុមាណ្យ�ុខភាពី ហៅ�យរួ�ួ�� ់ហៅដើមួីរីួក �ិងការួពារួជំិងឺ �ិង
ភាពីពីិការួកនុងហៅកមងៗ �ិងយុវវ �យ។ កមួមវធិំីហៅ�ះ ជិួយហៅកមងៗ �ិងយុវវ �យ ឲ្យយអាចទីទីួ�ការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពីហៅទីៀងទាំត្យ។់ PCP រួបុ�់អនក អាច�ា�់ហៅ�វា 
CHDP ��។

ផ្សេវជិជមនិីីរ៖ ជាមួ�ាីរួមួយួ ខ្សែដ��មាជិិកអាចហៅ�ជិើ�ហៅរួ ើ�  អនក�ា�់ការួ ខ្សែ�ទាំ ំជាបុឋមួ (Primary Care Provider, PCP) មាន ក។់ វាអាចជា           
មួជិឈ មួណ្យា � �ុខភាពី រួដឋ�� �ហ្វ័ពី��ិ ��ទីទួី�សាគ �់ (Federally Qualified Health Center, FQHC),ហៅវជិជមួ�ាីរួ �ហ្វ័គឺមួ�,៍ ហៅវជិជមួ�ាីរួ
�ុខភាពី ជិ�បុទី (Rural Health Clinic, RHC), អនក�ា�់ការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពីឥណ្ដាា � (Indian Health Care Provider, IHCP) ឬមួ�ាីរួ
ខ្សែ�ទាំ ំជាបុឋមួ  ហៅ�ែងៗហៅទីៀត្យ។

�ងាេ រផិ្សេ��៖ ជាការួខ្សែ�ទាំថំ្ងៃ�មួ�ាីរួ�ំណ្ដាក ់ហៅដើមួីបីុ�ិូរួបុ�ថយ ភាពីមួ�ិកកហ់ៅ�ា ខាង�ៃូវកាយ, �ៃូវចិត្យា , �ងគមួ �ិង�ពី�ឹងវញិ្ញាា ណ្យ �ំ�បុ�់មាជិិក ខ្សែដ�
មា�ជិំងឺគឺង�់ឹងសាៃ បុ។់ ខ្សែ�ទាំ�ំងាខ រួហិៅ�ធំ គឺឺមា�ហៅ�ហៅពី��មាជិិក មា�កាីរួពំីឹងហៅ�មា�ជិីវតិ្យ 6 ខ្សែខ ឬតិ្យចជាង។

�មាជិិក៖ �មាជិិកណ្ដាមួយួ ខ្សែដ�មា��ិទីិិទីទីួ� Medi-Cal ��ចុះហៅឈាម ះជាមួយួ L.A. Care ខ្សែដ�មា��ិទីិិទីទីួ� ហៅ�វាខ្សែដ��ោបុរ់ួង។

សារ�ុកេ៖ ជាការួបុហៅញ្ជូចញវាចា ហៅ�យមាត្យ ់ឬ���រួហៅ�រួ រួបុ�់�មាជិិក �ូវការួមួ�ិហៅពីញចិត្យា អំពីី L.A. Care, អនក�ា�់ហៅ�វា, ឬហៅ�វាខ្សែដ���
�ា�់។ បុណ្យាឹ ង គឺឺជាឧទាំហ្វ័រួណ៍្យមួយួថ្ងៃ�សារួទុីកខ។

ផ្សេ�វាកុមារកាលីហ្វ័ា័រនីិញ៉ាា  (California Children’s Services, CCS)៖ ជាកមួមវធិំី Medi-Cal មួយួ ខ្សែដ��ា�់ហៅ�វា �ំ�បុហ់ៅកមងៗ ដ�់ហៅ�
អាយុ 21 ឆ្នាំន  ំខ្សែដ�មា�បុញិ្ញាជំិងឺ �ិង�ុខភាពីខៃះ។

ផ្សេ�វាប្រែដឹលមនិិ�ាបរ់ង៖ ជាហៅ�វាមួយួ ខ្សែដ� L.A. Care មួ�ិ�ោ បុរ់ួង។

ផ្សេ�វានៃនិ�គូផ្សេពី�យ៖ ជាហៅ�វា ខ្សែដ����ា�់ឲ្យយ ហៅ�យមួ�ុ�ែមា�អាជាា បុ�ណ្យណ  ហៅ�ហៅ�កាមួចាបុរ់ួដឋ ហៅដើមួីអី�ុវត្យាវជិាជ ហៅពីទីយ ឬវធិំីពីា�� �ំរួបុ�ំរួ�ួ
�ទីង�់ទាំយ�ិឹង, បុោុខ្សែ�ាមួ�ិ�បុប់ុញ្ជូជូ �ហៅ�វា ខ្សែដ����ា�់ជូិ�ហៅ�យហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យ កនុងខណ្យ�ខ្សែដ�អនក�ត្យូវ��អ�ុញ្ញាា ត្យ ឲ្យយចូ�ហៅ�មួ�ាីរួហៅពីទីយ ខ្សែដ���
ទាំរួថ្ងៃ�ៃ កនុងវកិកយបុ��ត្យមួ�ាីរួហៅពីទីយ។

ផ្សេ�វានៃនិឆ្លេប៖ ការួខ្សែ�ទាំមំួុ��ៃងទីហៅ�ៃ, ចហៅនាៃ ះហៅពី��ំ��កូ�, �ិងខ្សែ�ទាំបំុនាា បុពី់ី�ៃងទីហៅ�ៃ, រួមួួទាំងំខ្សែ�ទាំហំៅរួៀបុចំគឺំហៅ�ង�គឺួសារួ �ំ�បុម់ាា យ �ិងខ្សែ�ទាំ ំ
ភាៃ មួៗ �ំ�បុទ់ាំរួកហៅទីើបុហៅកើត្យ, ���ា�់ហៅ�យ ហៅពីទីយ�មបុមា�វញិ្ញាា បុ�បុ��ត្យ (Certified Nurse Midwife, CNM) �ិង �មបុមា�អាជាា បុ�ណ្យណ  
(Licensed Midwife, LM)។

ផ្សេ�វាផ្សេ�ផ្សេ��តំបនិ៖់ ជាហៅ�វា កនុងខណ្យ��មាជិិក ហៅ�ទីីណ្ដាមួយួ ហៅ�ហៅ��ត្យំបុ�ហ់ៅ�វា។
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

ផ្សេ�វាបនីាំបពី់ីមានិ�ថិរភាពី៖ ហៅ�វាខ្សែដ��ោបុរ់ួង ទាំកទ់ីង�ឹង�កខណ្យ�អា��ន�ុខភាពី ខ្សែដ����ា�់ឲ្យយ បុនាា បុពី់ី�មាជិិកមា��ថិរួភាពី ហៅដើមួី ី
រួកា�កខណ្យ� ឲ្យយ���ឹងធឹំង។ ហៅ�វាខ្សែ�ទាំបំុនាា បុពី់ីមា��ថិរួភាពី គឺឺ���ោបុរ់ួង �ិង��បុង�់�កឲ់្យយ។ មួ�ាីរួហៅពីទីយហៅ�ហៅ��បុណ្ដាា ញ អាច�ឹង�ត្យូវការួ
យ�់�ពីមួជាមួុ�។

ផ្សេ�វាបានិផ្លាតផ់្សេចញ៖ ជាហៅ�វា ខ្សែដ�មួ�ិ���ោបុរ់ួងហៅ�យ California Medi-Cal Program។

ផ្សេ�វាមនុិ�េផ្សេពីញវ�័តាំម�ហ្វ័គមនិ ៍(Community-Based Adult Services, CBAS)៖ ជាហៅ�វាអនកជំិងឺឥត្យហៅដកហៅពីទីយ ហៅ�តាមួមួ�ាីរួ 
�ំ�បុគ់ឺិលា�ុបុ�ឋ កមួមខ្សែ�ទាំមំា�ជិំនាញ, ហៅ�វាខាង�ងគមួ, វធិំីពីា��, ការួខ្សែ�ទាំខំៃួ�, ការួហ្វ័័ឹកហ្វ័័ឺ� �ិង��ំទី�គឺួសារួ �ិងអនកខ្សែ�ទាំ,ំ ហៅ�វាអាហារួ
ជិីវជាត្យិ, យ៉ា�ជំិ�ិះ, �ិងហៅ�វាហៅ�ែងហៅទីៀត្យ �ំ�បុ�់មាជិិក ខ្សែដ�មា��ិទីិិទីទីួ�។

ផ្សេ�វាផ្សេរៀបចំគំផ្សេ�ង�គួសារ៖ ជាហៅ�វា ហៅដើមួីកីារួពារួ ឬពី�ារួហៅពី� ការួមា�គឺភ័ ៌ឬកំហៅណ្យើ ត្យកូ�។

ផ្សេ�វា�មីទា និិងឧបករ�៍៖ ជាហៅ�វាខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី ខ្សែដ�ជិួយអនករួកា, ហៅរួៀ��ូ�ត្យ ឬហៅ�ើកកំពី�់ភាពីជំិនាញ �ិងមួុខងារួ �ំ�បុក់ារួរួ�់ហៅ�
��់ថ្ងៃ�ៃ។

ផ្សេ�វា�ុខភាពីអារមេ�៍ អ្ននកជំិងឺឥតផ្សេដឹកផ្សេពី�យ៖ ជាហៅ�វាអនកជំិងឺឥត្យហៅដកហៅពីទីយ �ំ�បុ�់មាជិិក មា��កខណ្យ��ុខភាពី�ៃូវចិត្យា ធុំ��សា� ហៅ�មួធំយមួ 
រួមួួមា�៖

• ការួវាយត្យថ្ងៃមួៃ�ុខភាពី�ៃូវចិត្យា ជាបុុគឺគ� ឬជា�កុមួ �ិង ការួពីា�� (វធិំីពីា��ចិត្យាហៅ�គឺ)

• ការួហៅធំ័ើហៅត្យ�ាចិត្យាវជិាជ  ហៅ� ហៅពី� ហៅពីទីយសា��ា�� បុញ្ញាជ ក ់ ហៅដើមួីវីាយត្យថ្ងៃមួៃ �កខណ្យ��ុខភាពី   អារួមួមណ៍្យ

• ហៅ�វាអនកជិំងឺឥត្យហៅដកហៅពីទីយ �ំ�បុ ់ហៅ�� បុំណ្យង  ថ្ងៃ�ការួ�ត្យួត្យហៅមួើ�ថាន  ំវធិំីពីា��

• ការួ�បុឹកា�ឹងហៅពីទីយវកិ�ចរួតិ្យ

• មួ�ាីរួពីិហៅសាធំ� ៍�ំ�បុអ់នកជំិងឺ ឥត្យហៅដកហៅពីទីយ, �ំភារួ� �ិងថាន បំុោូវ

អ្នតថ�បផ្សេ�ជិនិ៖៍ ហៅ�វាខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី �ិងឱ�� ខ្សែដ��ោបុរ់ួង ហៅ�ហៅ�កាមួគឺំហៅ�ង�ុខភាពីហៅ�ះ។

អ្ននកចាតប់្រែចងករ�ី៖ ជាហៅពីទីយ��ចុះបុញ្ជូជ ី, ហៅពីទីយអាជីិវកមួមមា�អាជាា បុ�ណ្យណ  ឬអនកហៅធំ័ើការួ�ងគមួ ខ្សែដ�អាចជិួយអនក ឲ្យយយ�់ដឹង អំពីីបុញិ្ញា�ុខភាពី�ំ
ខា�់ៗ  �ិងហៅរួៀបុចំការួខ្សែ�ទាំ ំជាមួយួអនក�ា�់ហៅ�វារួបុ�់អនក។ 

អ្ននកចាប�់រនៃ�៖ ជាអនក�ា�់ហៅ�វាមាន ក ់ខ្សែដ�ពីា���ិឹងខនង តាមួមួហៅធំា�យថ្ងៃ�ការួពីា��ហៅ�យថ្ងៃដ។

អ្ននកចុះផ្សេ�េ ះ៖ មួ�ុ�ែមាន ក ់ខ្សែដ�គឺឺជា�មាជិិក ថ្ងៃ�គឺំហៅ�ង�ុខភាពីមួយួ �ិងទីទីួ�ហៅ�វា តាមួរួយ�គឺំហៅ�ង�ុខភាពី។

អ្ននកជំិងឺបានិសាថ បនាំ៖ ជាអនកជំិងឺមាន ក ់ខ្សែដ�មា�ទីំនាកទ់ីំ�ង�សាបុ ់ជាមួយួអនក�ា�់ហៅ�វាមាន ក ់�ិង��ជិួបុអនក�ា�់ហៅ�វាហៅនាះ កនុងចំ�ួ�ហៅពី�
ជាកល់ាក ់ខ្សែដ���សាថ បុនាហៅ�យគឺំហៅ�ង។

អ្ននក�ើល់ការប្រែ�ទាជំាបឋម (Primary Care Provider, PCP)៖ ជាអនក�ា�់ការួខ្សែ�ទាំមំាន ក ់មា�អាជាា បុ�ណ្យណ  ខ្សែដ�អនកមា� �ំ�បុខ់្សែ�ទាំំ
�ុខភាពីរួបុ�់អនក ភាគឺហៅ�ចើ�។ PCP រួបុ�់អនក ជិួយអនកឲ្យយទីទីួ�ការួខ្សែ�ទាំ ំខ្សែដ�អនក�ត្យូវការួ។ ការួខ្សែ�ទាំមំួយួចំ�ួ� �ត្យូវឲ្យយ��យ�់�ពីមួជាមុួ��ិ� 
�ុះ�តាខ្សែត្យ៖

• អនកមា�ភាពីអា��ន

• អនក�ត្យូវការួខ្សែ�ទាំ ំពីី�គឺូហៅពីទីយបុហៅងកើត្យកូ�/�គឺូហៅពីទីយហៅ�គឺ��ាី

• អនក�ត្យូវការួហៅ�វាងាយអ�ច់ិត្យា

• អនក�ត្យូវការួ ហៅ�វាហៅរួៀបុចំគឺំហៅ�ង�គឺួសារួ/បុងាក រួមា�កូ� 
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

PCP រួបុ�់អនកអាចជា៖ 

• �គឺូហៅពីទីយទូីហៅ� 

• �គឺូហៅពីទីយអាការួកនុង��ណ្យ 

• �គឺូហៅពីទីយកុមារួ 

• �គឺូហៅពីទីយ�គឺួសារួ 

• �គឺូហៅពីទីយបុហៅងកើត្យកូ�/�គឺូហៅពីទីយហៅ�គឺ��ីិ 

• អនក�ា�់ការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពីឥណ្ដាា � (Indian Health Care Provider, IHCP)

• មួជិឈមួណ្យា ��ុខភាពីរួដឋ���ហ្វ័ពី��ិ��ទីទីួ�សាគ �់ (Federally Qualified Health Center, FQHC) 

• ហៅវជិជមួ�ាីរួ�ុខភាពីជិ�បុទី (Rural Health Clinic, RHC)

• ហៅពីទីយអ�ុហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យ

• អ�ុការួ�ីគឺូហៅពីទីយ

• ហៅវជិជមួ�ាីរួ

អ្ននក�ើល់ការប្រែ�ទា�ុំខភាពីឥណាា និ (Indian Health Care Provider, IHCP)៖ ជាហៅវជិជមួ�ាីរួ�ុខភាពីមួយួ ���បុត្យិបុត្យាិការួហៅ�យ ហៅ�វា
�ុខភាពីឥណ្ដាា � (Indian Health Service, IHS) ឬហៅ�យ កុ��មួព��ិឥណ្ដាា �, អងគការួកុ��មួព��ិ, ឬអងគការួឥណ្ដាា �ទីី�កុង។

អ្ននក�ើល់ការប្រែ�ទា�ុំខភាពី៖ ហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យ �ិងអនកឯកហៅទី� ដូចជា�គឺូហៅពីទីយវះកាត្យ,់ ហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យ ខ្សែដ�ពីា��ជិំងឺមួហារួកី, ឬហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យ ខ្សែដ�
ពីា��ខ្សែ�នកពិីហៅ��ថ្ងៃ��រួរីួ� �ិងខ្សែដ�ហៅធំ័ើការួជាមួយួ L.A. Care ឬកហ៏ៅ�កនុងបុណ្ដាា ញ L.A. Care។ បុណ្ដាា ញអនក�ា�់ហៅ�វា L.A. Care       
�ត្យូវខ្សែត្យមា�អាជាា បុ�ណ្យណ  ហៅដើមួីអី�ុវត្យា ហៅ�កនុងរួដឋកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  �ិង�ា�់ហៅ�វាឲ្យយអនក ខ្សែដ� L.A. Care �ោ បុរ់ួង។ 

អ្ននក�ើល់ការប្រែ�ទា�ុំខភាពី តាំម�ីះ៖ ជាអនក�ា�់ហៅ�វា ខ្សែដ��ា�់ឲ្យយអនក �ូវគិឺលា�ុបុ�ឋ កមួមខ្សែ�ទាំមំា�ជិំនាញ �ិងហៅ�វាហៅ�ែងៗ ហៅ�តាមួ�ាះ។

អ្ននក�ើល់ផ្សេ�វាច�លរមួ (ឬ ផ្សេវជិជប�ាិ តច�លរមួ)៖ ជាហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យ, មួ�ាីរួហៅពីទីយ ឬអនកវជិាជ ជីិវ�ខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពីមា�អាជាា បុ�ណ្យណ  ឬមួ�ាីរួ�ុខភាពីមា�
អាជាា បុ�ណ្យណ  រួមួួទាំងំមួ�ាីរួខ្សែ�ទាំជំាមួធំយមួ ខ្សែដ�មា�កិចច��ាជាមួយួ L.A. Care ហៅដើមួី�ីា�់ ហៅ�វាខ្សែដ��ោបុរ់ួង ឲ្យយ�មាជិិក ហៅ�ហៅពី��មាជិិក
ទីទីួ�ការួខ្សែ�ទាំ។ំ

អ្ននក�ើល់ផ្សេ�វាមនិិច�លរមួ៖ ជាអនក�ា�់ហៅ�វាមួយួ មួ�ិហៅ�កនុងបុណ្ដាា ញ L.A. Care។

អ្ននក�ើល់ផ្សេ�វា�ុខភាពីអារមេ�៍៖ ជាបុុគឺគ�ទាំងំពីួងមា�អាជាា បុ�ណ្យណ  ខ្សែដ��ា�់ហៅ�វា�ុខភាពី�ៃូវចិត្យា �ិង�ុខភាពីឥរួយិ៉ាបុ� ឲ្យយអនកជំិងឺ។

អ្ននក�ឹល់ផ្សេ�វាផ្សេ�ផ្សេ��បណឹាញ៖ ជាអនក�ា�់ហៅ�វាមួយួ ខ្សែដ�មួ�ិខ្សែមួ�ជាខ្សែ�នកថ្ងៃ�បុណ្ដាា ញ L.A. Care។

អនកមនិិ �ច�់ត្យូវការួ�ំបុុ�ត្យបុញ្ជូជូ �ពីី PCP រួបុ�់អនក �ំ�បុ�់បុហៅភ័ទីថ្ងៃ�ហៅ�វាមួយួចំ�ួ� ដូចជាការួហៅរួៀបុចំគឺំហៅ�ង�គឺួសារួ, ខ្សែ�ទាំជំាអា��ន, ខ្សែ�ទាំពំីី 
�គឺូហៅពីទីយបុហៅងកើត្យកូ�/�គឺូហៅពីទីយហៅ�គឺ��ាី ឬហៅ�វាងាយអ�ច់ិត្យា។ 

ឧបករ�៍រ�ប៖ ជាឧបុករួណ៍្យមួយួ ខ្សែដ���ហៅ�បុើជា�ំ�បុ�់ទី�ទីង ់ឬរួណ្យបុអបុខាងហៅ�� ហៅ��ឹង�រួរីួ� ហៅដើមួី�ីទី�ទីង ់ឬខ្សែកត្យ�មួូវ ខ្សែដ���រួបុ�ួធំៃ� ់
ឬខ្សែ�នក�រួរីួ�ខ្សែដ�មា�ជិំងឺ �ិងជាហៅពីទីយសា��ាចា�ំច ់�ំ�បុ�់មាជិិក ឲ្យយជាហៅ�ី ើយពីីហៅ��។

ឧបករ�៍�ិបីនិិមេតិ៖ ជាឧបុករួណ៍្យខ្សែកៃងកាៃ យ ��ភាជ បុហ់ៅ��ឹង�រួរីួ� ហៅដើមួីជីិំ�ួ�ខ្សែ�នក�រួរីួ� ខ្សែដ��ត្យប់ុង។់
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

ឱ���េ និរ�បមនិើ៖ ជាឱ��មួយួ ខ្សែដ�មួ�ិចុះ�យ ហៅ�កនុងរួបូុមួ�ាឱ��។

ឱ��មានិផ្សេវជិជបញ្ហាជ ៖ ជាឱ�� ខ្សែដ��ត្យូវការួបុទីបុញ្ញាជ តាមួចាបុ ់មួកពីីអនក�ា�់ហៅ�វាមា�អាជាា បុ�ណ្យណ មាន ក ់ហៅទីើបុ�ា�់ឲ្យយ��។

លកេ�ៈចិតើផ្សេ�គជាអា�និន៖ ជាជិំងឺ�ៃូវចិត្យា ខ្សែដ�មា�អាការួ�ធំៃ�ធ់ំៃរួ ឬខាៃ ងំកាៃ �មមួ បុណ្ដាា �ឲ្យយហៅ��ះថាន កធ់ំៃ�ធ់ំៃរួភាៃ មួៗ ចំហៅពាះខៃួ�រួបុ�់អនក ឬ
មួ�ុ�ែហៅ�ែងៗហៅទីៀត្យ ឬភាៃ មួៗ អនកមួ�ិអាច�ា�់ ឬហៅ�បុើមួិូបុអាហារួ, ជិ�មួក ឬ�ំហៅ�ៀកបុំពាក ់ហៅ�យហៅ�ពាះជិំងឺ�ៃូវចិត្យា។

ផ្សេ�វា�ុខភាពីសាធារ�ៈ៖ ជាហៅ�វា�ុខភាពី ខ្សែដ���បុោង�ំ�បុ�់បុជាជិ�ទាំងំអ�់។ ទាំងំហៅ�ះរួមួួមា� កនុងចំហៅណ្ដាមួអនកហៅ�ែងៗ, ការួវភិាគឺ
សាថ �ភាពី�ុខភាពី, ការួឃាៃ ហំៅមួើ��ុខភាពី, ការួដំហៅកើង�ុខភាពី, ហៅ�វាការួពារួ, ទីបុស់ាក ត្យជ់ិំងឺ�ៃង, ការួពារួបុរួសិាថ � �ិងអនាមួ�យ, ការួហៅ�ត្យៀមួ�ំ�បុ់
ហៅ��ះមួហ្វ័�ា�យ �ិងការួត្យបុហៅ�ៃើយ, �ិង�ុខភាពីអាជិីវ�កមួម។

អ្ននក�ើល់ផ្សេ�វាមានិលកេ��មីតើិ៖ ជាហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យ មា��កខណ្យ�មួីត្យាិ កនុងវ�ិ�យថ្ងៃ�ការួអ�ុវត្យា��៍មួរួមួយ ហៅដើមួីពីីា���កខណ្យ�រួបុ�់អនក។

ការវះកាតប់្រែកលកេ�ៈឲ្យយមានិភាពី�មេតាំវញិ៖ ការួវះកាត្យហ់ៅដើមួីខី្សែកត្យ�មួូវ ឬជិួ�ជុិ�រួចនា�រួរីួ�មួ�ិធំមួមតា ហៅដើមួីហីៅ�ើកកំពី�់មួុខងារួ ឬបុហៅងកើត្យជារួបូុ�ង
ធំមួមតា ហៅ�តាមួវសិា�ភាពីបុំ�ុត្យ។ រួចនា�រួរីួ�មួ�ិធំមួមតា គឺឺជាអ័ីៗខ្សែដ���បុណ្ដាា � ហៅ�យសារួភាពីវកិ�ពីីកំហៅណ្យើ ត្យ, វឌ្ឍឍ�កមួមមួ�ិធំមួមតា, ការួ
���ំ�ចិត្យា, ដំហៅ�, សាចដុ់ះ, ឬជំិងឺ។

ការបញ្ជីជ� និ៖ ហៅ�ហៅពី� PCP រួបុ�់អនក ថាអនកអាចទីទីួ�ការួខ្សែ�ទាំ ំពីីអនក�ា�់ហៅ�វាមាន កហ់ៅទីៀត្យ។ ហៅ�វាខ្សែ�ទាំខំ្សែដ��ោបុរ់ួងមួយួចំ�ួ� ត្យ�មួូវ�ូវការួបុញ្ជូជូ � 
�ិងការួយ�់�ពីមួជាមួុ� (ការួអ�ុញ្ញាា ត្យមួុ�)។ 

ផ្សេ�វាសាើ រ�មតថភាពី និិងវ�ិីពីាបាល�មីទា និិងឧបករ�៍៖ ជាហៅ�វា �ិងឧបុករួណ៍្យ ហៅដើមួីជីិួយមួ�ុ�ែ ខ្សែដ�មា�រួបុ�ួ, ពីិការួ, ឬមា��កខណ្យ��ុថំ្ងៃរួ ោ 
ហៅដើមួីឲី្យយ�� ឬមា�ជំិនាញខាង�ៃូវចិត្យា �ិង�ៃូវកាយមួកវញិ។

ប្រែ�ទា�ំប�កតី៖ ជាហៅ�វាហៅពីទីយសា��ាចា�ំច ់�ិងខ្សែ�ទាំកំារួពារួ, ជិួបុពីិហៅ��ះផ្ទា�ុកភាពីហៅកមង, ឬការួខ្សែ�ទាំ ំដូចជា ខ្សែ�ទាំតំាមួ���បុ�កតី្យ។ ហៅ��ហៅ�ថ្ងៃ�
ខ្សែ�ទាំ�ំបុ�កតី្យ គឺឺហៅដើមួីកីារួពារួបុញិ្ញា�ុខភាពី។

ផ្សេវជិជមនិីីរ�ុខភាពីជិនិប� (Rural Health Clinic, RHC)៖ ជាមួជិឈមួណ្យា ��ុខភាពីមួយួ ហៅ�កនុងត្យំបុ�ម់ួយួ ខ្សែដ�ពុីំមា�អនក�ា�់ការួខ្សែ�ទាំំ
�ុខភាពីហៅ�ចើ�។ អនកអាចទីទីួ�ការួខ្សែ�ទាំជំាបុឋមួ �ិងការួពារួ ហៅ�ឯ RHC។ 

ផ្សេ�វាងា�អ្ននិចិ់តើ៖ ជាហៅ�វា �ំ�បុក់ារួហៅរួៀបុចំគឺំហៅ�ង�គឺួសារួ, ការួ�ៃងកាមួហៅ�គឺ (Sexually Transmitted Infection, STI), ជំិងឺ HIV/AIDS, 
ការួហៅធំ័ើ�បុ�ៃូវហៅភ័ទី �ិងការួពី�ៃូត្យកូ�។

ជិំងឺ�ៃនិ�់ៃរ៖ ជាជិំងឺ ឬ�កខណ្យ�មួយួ ខ្សែដ��ត្យូវខ្សែត្យ��ពីា�� �ិងអាចបុណ្ដាា �ឲ្យយសាៃ បុ។់

តំបនិផ់្សេ�វា៖ ជាត្យំបុ�ភ់័ូមួសិា��ា ខ្សែដ� L.A. Care បុំហៅរួ ើការួងារួ។ ហៅ�ះរួមួួមា�ហៅខា�ធីំ Los Angeles។

គិ�នុិប�ឋ កមេមានិជំិនាំញ៖ ជាហៅ�វាខ្សែដ��ោបុរ់ួង ���ា�់ហៅ�យ ហៅពីទីយមា�អាជាា បុ�ណ្យណ , អនកបុហៅចចកហៅទី� �ិង/ឬ អនកពីា�� អំ�ុងហៅពី�
សាន កហ់ៅ� កនុងមួ�ាីរួគិឺលា�ុបុ�ឋ កមួមមា�ជំិនាញ ឬកនុង�ាះរួបុ�់�មាជិិក។

មនិីីរគិ�នុិប�ឋ កមេមានិជំិនាំញ៖ ជាកខ្សែ�ៃងមួយួ ខ្សែដ��ា�់ការួខ្សែ�ទាំជំិំងឺ 24 ហៅមាោ ង មួយួថ្ងៃ�ៃ ខ្សែដ�មា�ខ្សែត្យអនកវជិាជ ជីិវ� ខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី��ហ្វ័័ឹកហ្វ័័ឺ� 
អាច�ឹង�ា�់��។ 
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                ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ។ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ គិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅទី។                                                                 
ឬហៅ� ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាតាមួអ�ឡាញ ហៅ� lacare.org។

អ្ននកឯកផ្សេ�� (ឬ ផ្សេវជិជប�ាិ តឯកផ្សេ��)៖ ជាហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យមាន ក ់ខ្សែដ�ពីា���បុហៅភ័ទីខៃះ ថ្ងៃ�បុញិ្ញាខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី។ ឧទាំហ្វ័រួណ៍្យ �គឺូហៅពីទីយវះកាត្យ់
�ណ្ដាឋ ��ិឹង ពីា���ិឹង���ក;់ អនកជំិនាញខាងអា�់��រួជីិ ពីា��អា�់��រួជីិ; �ិងហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យហៅបុះដូង ពីា��បុញិ្ញាហៅបុះដូង។ កនុងករួណី្យ
ភាគឺហៅ�ចើ� អនក�ឹង�ត្យូវការួ�ំបុុ�ត្យបុញ្ជូជូ �ពីី PCP រួបុ�់អនក ហៅដើមួីហីៅ�ជិួបុអនកឯកហៅទី�មាន ក។់

ផ្សេ�វា�ុខភាពីអារមេ�៌ពិីផ្សេ��៖ ជាហៅ�វា�ំ�បុ�់មាជិិក ខ្សែដ�មា�ហៅ�ចកាី�ត្យូវការួ ហៅ�វា�ុខភាពី�ៃូវចិត្យា ខ្សែដ�មា�ក�មួតិ្យខព�់ជាង ថ្ងៃ�ការួឱ�ភាពី 
ជាងធុំ��សា� ហៅ�មួធំយមួ។ 

ជិំងឺគងនឹ់ិងសាា ប៖់ ជា�កខណ្យ��ុខភាពីមួយួ ខ្សែដ�មួ�ិអាច�កឡា�់�� ហៅហ្វ័ើយ�ឹងទីំ�ងជាបុណ្ដាា �ឲ្យយសាៃ បុ ់កនុងហៅពី�មួយួឆ្នាំន  ំឬតិ្យចជាង ហៅបុើ�ិ�
បុហៅណ្ដាា យឲ្យយជិំងឺហៅនាះ ហៅ�តាមួដំហៅណ្យើ រួធំមួមជាតិ្យរួបុ�់វា។

ការ��មាងំ (ឬ ការ�តួតពិីនិិតយ)៖ ជាការួវាយត្យថ្ងៃមួៃថ្ងៃ��ុខភាពីរួបុ�់ អនក ហៅ�យហៅវជិជបុណ្យាិ ត្យ ឬហៅពីទីយ ខ្សែដ���ហ្វ័័ឹកហ្វ័័ឺ� ហៅដើមួី�ីត្យួត្យពិី�ិត្យយ �ំ�បុ ់ហៅ��
បុំណ្យង ថ្ងៃ�ការួ�ំហៅរួចអំពីីភាពីបុនាា � ់�ូវហៅ�ចកាី�ត្យូវការួ ខ្សែ�ទាំអំនក។

ប្រែ�ទាបំនីាំនិ ់(ឬ ផ្សេ�វាបនីាំនិ)់៖ ជាហៅ�វាខ្សែដ����ា�់ ហៅដើមួីពីីា��ជិំងឺមួ�ិអា��ន, រួបុ�ួ ឬ�កខណ្យ� ខ្សែដ�ត្យ�មួូវការួខ្សែ�ទាំហំៅ��។ អនកអាច
ទីទីួ�ការួខ្សែ�ទាំបំុនាា � ់ពីីអនក�ា�់ហៅ�វាហៅ�ហៅ��បុណ្ដាា ញ ហៅបុើ�ិ�ពំុីមា�អនក�ា�់ហៅ�វា កនុងបុណ្ដាា ញ ជាបុហៅណ្ដាា ះអា��ន ឬមួ�ិអាចហៅ�ជិួបុ��។
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