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ក្ ដាសបំផពញ ការអនុញ្ញាតសំរាប់ការផក្បើ និង ផបើ សំកែងនូវ 
ព័ត៌មានសុខភាពកែលបានការពារ 

 

ក្ែ ទី I ថ្នក្ ដាសបំផពញផនេះ អនុញ្ញាតឲ្យ L.A. Care ផក្បើ ឬកេ ចាយ ព័ត៌មានសុខភាពកែល 
បានការពារ (Protected Health Information, “PHI”) របស់អែ  ជាមួយនឹងអែ ផ្េងៗផទៀត។ 

ក្ែ ទី II ថ្នក្ ដាសបំផពញផនេះ អនុញ្ញាតឲ្យអែ ដា ់ផ្មេះមនុសេផ្េងផទៀត ផ្វ ើការជួសអែ ។ 

សូមបំផពញក្ ដាសបំផពញផនេះ និងផ្ញើវាក្តឡប់ផៅអាសយដាានផៅខាងផលើ។ 

 

ក្ែ ទី I 

 

ក្ែ  A: ព័ត៌មានសមាជិ  

ផ្មេះសមាជិ ែៈ 
អាសយដាានសមាជិ : 

ទីក្ ុង: រែឋ: សុីប ូែ: 

កខថ្លៃឆ្នំ ំផណើត:  

#ID សមាជិ ែៈ  

ទូរស័ពទែៈ  
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ក្ែ  B: ការអនុញ្ញាត ផែើមបីផក្បើ/បផចេញ PHI 

តាមរយែៈការបំផពញក្ែ  B ខញញ ំអនុញ្ញាត L.A. Care និងសមព័នធរបស់ខៃួន ផក្បើ ឬកេ ចាយ PHI 

របស់ខញញ ំ ជាមួយនឹងមនុសេ ឬភាន ់ងារផៅខាងផក្កាម។  ខញញ ំែឹងថាការអនុញ្ញាតផនេះ ចាប់ផ្ដ ើមផៅផពល
ខញញ ំេុេះហតថផលខា និងផ្ញ ើក្ ដាសបំផពញផនេះក្តឡប់ផៅវិញ។  

 

ផ្មេះ 
ផ្មេះភាន ់ងារ (ផបើពា ់ព័នធ): 
អាសយដាានែៈ 
ទីក្ ុង/រែឋ/សុីប ូែ: 

កខថ្លៃឆ្នំ ំផណើត: 

ទូរស័ពទែៈ 
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ក្ែ  C: ក្បផេទថ្នព័ត៌មាន  

តាមរយែៈការបំផពញក្ែ  C ខញញ ំក្បាប់ L.A. Care និងសមព័នធរបស់ខៃួន នូវក្បផេទថ្ន PHI កែលផគ
អាេនឹងផក្បើ ឬកេ ចាយ ជាមួយនឹងផ្មេះ/ភាន ់ងារ កែលបាន ត់ ែ ញងក្ែ  B (គូសទំងអស់
កែលពា ់ព័នធ)។ 

 ព័ត៌មានសុខភាព (ែូេជា សំផណើការអនុញ្ញាត ,  ំណត់ក្តាចាត់កេងការកលទំ , ល។) 

 ព័ត៌មានបណដឹងសំណង (ែូេជា ឱសលសាាន , មនទីរផពទយ, ឬ ំណត់ក្តាបណដឹងសំណងថ្នអែ ្ដល់ផសវា , ល។) 

 ព័ត៌មានហិរចញវតថ ញ (ែូេជា ព័ត៌មានការបង់ក្បា ់ថ្លៃបង់ធានារា៉ាប់រង , ល។) 

 ព័ត៌មានការេុេះផ្មេះ (ែូេជា ក្ ដាសបំផពញេុេះផ្មេះ , កាលបរិផេេទេុេះផ្មេះ , ល។) 

 លទធ្លផ្វើផតសដផរាគ HIV 

 ព័ត៌មានការពាបាលសុខភាពអារមមណ៍ 
 ព័ត៌មានការពាបាល ការរំផោេសុរា/ផក្គឿងផញៀន 

 ផ្េងផទៀត (សូមបញ្ញា ់): 
 

 

ក្ែ  D: ផោលបំណង  

សូមផរៀបរាប់អំពីផោលបំណង ឬមូលផហតុ សំរាប់ការកេ ចាយ ឬការផក្បើ PHI។  

 ខាង្ៃូវេាប់ 
 ការធានារា៉ាប់រង 

 ការផក្បើក្បាស់ផ្ទាល់ខៃ ួន 

 ផ្េងផទៀត (សូមបញ្ញា ់): 
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ក្ែ  E: កាលបរិផេេទ្ុត ំណត់ 
តាមរយែៈការបំផពញក្ែ  E ខញញ ំក្បាប់ L.A. Care ឲ្យែឹងអំពីផពលផវោកែល PHI 

របស់ខញញ ំកលងអាេផក្បើ ឬកេ ចាយជាមួយនឹងអែ ផ្េងៗ បានផទៀត។ (គូសមួយ)។ 

 

 បនាាប់ពីមួយឆ្នំ ចាប់តាំងពីកាលបរិផេេទថ្នថ្លៃផនេះ។ 

 បនាាប់ពីខញ ញ ំបានែ ផ្មេះផេញ ឬកលងបានរា៉ាប់រងផដាយ L.A. Care ផទៀត។ 

 ចាប់ពីកាលបរិផេេទផនេះផៅ (កខ ថ្លៃ និង ឆ្នំ): 
 

 
 

 

ក្ែ  F: សិទធិែ ហូតវិញ 

 

អែ អាេនឹងបចឈប់ការអនុញ្ញាតផនេះ ផៅផពលណា ៏បានកែរ។  ផែើមបីផ្វ ើែូផេែេះ ក្តូវផ្ញ ើសំបុក្តផៅ: 

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

ទូរសារឥតផេញថ្លៃ: 1-844-657-7272 

 

ការផ្ញ ើសំបុក្តផែើមបីបចឈប់ការអនុញ្ញាតផនេះ នឹងមិនផ្ទាស់បដ ូររផបៀបកែល L.A. Care បានផក្បើ 
ឬបានកេ ចាយ PHI របស់អែ  ផៅមុនផពលបានទទួលសំបុក្តរបស់អែ ផទ។  
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ក្ែ  G: ល ខខ័ណឌ 
 

មនុសេកែលទទួល PHI ពី L.A. Care អាេនឹងបងាាញវាផៅមនុសេផ្េងផទៀតបាន។  ផៅ ែញង
 រណីែូផេែេះ PHI របស់អែ  អាេនឹងកលងបានការពារផដាយវិន័យភាពឯ ជនថ្ន ក្ ឹតយការធានា
រា៉ាប់រងសុខភាពេល័ត និងការទទួលភារែៈ (Health Insurance Portability and 

Accountability Act, HIPAA) ផទៀតផហើយ។  

 

 

ក្ែ  H: សិទធិរបស់សមាជិ  

អែ មានសិទធិផែើមបីផមើល ឬទទួលសំផៅថ្ន PHI របស់អែ  កែល ំពុងបានផក្បើ ឬបានកេ ចាយ 

ផដាយសារការអនុញ្ញាតផនេះ។  អែ អាេបចឈប់ការអនុញ្ញាតផនេះ ផៅផពលណា ៏បានកែរ។              

(ផមើល ក្ែ  F)។ 

 

អែ មិនបាេ់បំផពញក្ ដាសបំផពញផនេះផទ។  ការមិនបំផពញក្ ដាសបំផពញផនេះ នឹងមិនប េះពាល់ែល់
សមតថភាពរបស់អែ  ផែើមបីេុេះផ្មេះជាមួយនឹង L.A. Care ឬទទួលអតថក្បផោជន៍ ឬទទួលការបង់
ក្បា ់ ថ្នបណដឹងសំណងរបស់អែ ផឡើយ។ 

 

អែ មានសិទធិផសែើសុំសំផៅថ្នការអនុញ្ញាតផនេះ។  

 

 
  



 
 

 ផ្ញ ើឡប់ផៅ – Member Services  
 1055 West 7 th Street, 10 th Floor 

Los Angeles, CA 90017 

ទូរសារឥតផេញថ្លៃ: 844-657-7272 
សំរាប់សំណួរ - Medi-Cal: 888-839-9909 

L.A. Care Covered: 855-270-2327 

គំផរាង PASC-SEIU: 844-854-7272 

Cal MediConnect: 888-522-1298 
  

ទំព័រ 6 

ក ែៈ 05/2017 

v1 

 

ក្ែ  I: ហតថផលខា 

តាមរយែៈការេុេះហតថផលខាក្ែ  I ខញញ ំអនុញ្ញាតឲ្យ L.A. Care កេ ចាយ PHI 

កែលបានគូស ែញងក្ែ  C ជាមួយនឹងមនុសេ/ភាន ់ងារ ផៅ ែញងក្ែ  B។  

ខញញ ំបានអានក្ ដាសបំផពញផនេះ ផហើយខញញ ំ ៏យល់ែឹងអតថន័យរបស់វា្ង។ 

កាលបរិផេេទថ្នថ្លៃផនេះគ ែៈ 
 

ហតថផលខាថ្នសមាជិ  ឬអែ តំណាងផ្ទាល់ខៃួន: 

 

ផបើសិនជាអែ តំណាង សូមក្បាប់អំពីទំនា ់ទំនង: 

 

 

ឈប់សិន 

 

ផបើសិនអែ េង់ឲ្យ L.A. Care កេ ចាយ PHI ជាមួយនឹងផ្មេះ/ភាន ់ងារផៅ ែញងក្ែ  B កត
ប ុផណា្ណេះ សូមេុេះហតថផលខាក្ែ  I និងផ្ញើក្ ដាសបំផពញផនេះក្តឡប់ផៅ មន្រនដីភាពឯ ជន របស់ 
L.A. Care តាមអាសយដាានកែលបាន ត់ផៅកប  ខាងផលើ ក្ជុងខាងសាដំថ្ែ។ 

 

ផបើសិនអែ  ៏េង់អនុញ្ញាតឲ្យមនុសេណាមាន ់ផ្វ ើការជួសអែ កែរ (ែូេជាការផ្ទាស់បដូរផវជជបណឌិត 

ឬជួយជាមួយនឹងបណដឹងរបស់អែ ) រំលងផៅទំព័របនាាប់ផទៀត។   
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ក្ែ ទី II 

ក្ែ ទី II អនុញ្ញាតឲ្យអែ ដា ់ផ្មេះមនុសេផ្េងផទៀត ែូេជាសមាជិ ក្គួសារ ផែើមបីផ្វ ើការជួសអែ  

សូមបីកតអែ អាេផ្វើការផនាេះផដាយខៃួនឯងបាន ៏ផដាយ។  ផបើសិនអែ មិនេង់ឲ្យមនុសេណាមាន ់ផ្វ ើ
ការជួសអែ ផទ ប ុកនដយល់ក្ពមឲ្យផយើងកេ ចាយ PHI ជាមួយនឹងផគ ក្តូវបំផពញក្ែ ទី I និងផ្ញើវា
ក្តឡប់ផៅអាសយដាានកែលបាន ត់ផៅកប  ខាងផលើ ក្ជុងខាងសាដំថ្ែ។  

 

ក្ែ  J: ការអនុញ្ញាត ផែើមបីផ្វើការជួសខញញ ំ  
តាមរយែៈការបំផពញក្ែ  J ខញញ ំអនុញ្ញាតឲ្យមនុសេទំងផនេះផ្វើការជួសខញញ ំ សំរាប់ការអវីៗកែលមាន ត់ 
ផៅ ែញងក្ែ  K។  ខញញ ំែឹងថាការកតងតាំងផនេះ ចាប់ផ្ដ ើមផៅផពលខញញ ំេុេះហតថផលខា និងផ្ញើក្ ដាសបំផពញ 

ផនេះក្តឡប់ផៅវិញ។  

ផ្មេះ 
ផ្មេះភាន ់ងារ (ផបើពា ់ព័នធ): 
អាសយដាានែៈ 
ទីក្ ុង/រែឋ/សុីប ូែ: 

កខថ្លៃឆ្នំ ំផណើត: 

ទូរស័ពទែៈ 
 

ផ្មេះ 
ផ្មេះភាន ់ងារ (ផបើពា ់ព័នធ): 
អាសយដាានែៈ 
ទីក្ ុង/រែឋ/សុីប ូែ: 

កខថ្លៃឆ្នំ ំផណើត: 

ទូរស័ពទែៈ 
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ក្ែ  K: ភារែៈ ិេេបានកតងតាំង  

តាមរយែៈការបំផពញក្ែ  K ខញញ ំអនុញ្ញាតឲ្យមនុសេផៅ ែញងក្ែ  J ផ្វ ើការ ជួសខញញ ំ ផែើមបីផ្ទាស់បដ ូរែៈ 
(គូសទំងអស់កែលពា ់ព័នធ)។ 

 

 ព័ត៌មានសុខភាព (ែូេជា ជួយជាមួយនឹងសំផណើការអនុញ្ញាត , ការចាត់កេងការកលទំ , ល។) 

 ព័ត៌មានបណដឹងសំណង (ែូេជា ជួយជាមួយនឹងផរឿងរា៉ាវបណដឹងសំណង , ល។) 

 ព័ត៌មានហិរចញវតថ ញ (ែូេជា ផ្ទាស់បដ ូរព័ត៌មានការបង់ក្បា ់ថ្លៃបង់ធានារា៉ាប់រងរបស់ខញ ញ ំ , ល។) 

 ព័ត៌មានការេុេះផ្មេះ (ែូេជា ផ្ទាស់បដ ូរផវជជបណឌិត , ក្ ុមផពទយ ឬគំផរាងសុខភាពរបស់ខញ ញ ំ , ល។) 

 ផ្េងផទៀត (សូមបញ្ញា ់): 
 

 
 

 

ក្ែ  L: កាលបរិផេេទ្ុត ំណត់ ការកតងតាំង 

តាមរយែៈការបំផពញក្ែ  L ខញញ ំក្បាប់ L.A. Care ឲ្យែឹងអំពីផពលផវោកែលមនុសេផៅ ែញងក្ែ  J 

កលងអាេផ្វើការជួសខញញ ំបានផទៀត។ (គូសមួយ)។ 

 មនុសេផៅ ែញងក្ែ  J កលងអាេផ្វើការជួសខញញ ំបានផទៀត បនាាប់ពីមួយឆ្នំ ចាប់តាំងពីកាលបរិផេេទ
ថ្នថ្លៃផនេះ 

 មនុសេផៅ ែញងក្ែ  J កលងអាេផ្វើការជួសខញញ ំបានផទៀត បនាាប់ពីខញ ញ ំបានែ ផ្មេះផេញ 

ឬកលងបានរា៉ាប់រងផដាយ L.A. Care ផទៀត 

 មនុសេផៅ ែញងក្ែ  J កលងអាេផ្វើការជួសខញញ ំបានផទៀត ចាប់តាំងពីកាលបរិផេេទផនេះផៅ (កខ ថ្លៃ 
និង ឆ្នំ): 
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ក្ែ  M: ល ខខ័ណឌ 
ការបំផពញក្ែ ទី I ថ្នក្ ដាសបំផពញផនេះ អនុញ្ញាតឲ្យ L.A. Care កេ ចាយ PHI របស់អែ ។ 

ការបំផពញក្ែ ទី II ថ្នក្ ដាសបំផពញផនេះ អនុញ្ញាតឲ្យមនុសេមានផ្មេះ ែញងក្ែ  J ផ្វ ើការជួស
អែ ។  L.A. Care អាេនឹងសូមការអនុញ្ញាតពីអែ  មុននឹងអនុញ្ញាតឲ្យមនុសេមានផ្មេះ ែញងក្ែ        
J ផ្វ ើការជួសអែ ។  

 

ក្ែ  N: សិទធិែ ហូតវិញ 

អែ អាេនឹងបចឈប់ការអនុញ្ញាតឲ្យមនុសេផៅ ែញងក្ែ  J ផ្វ ើការជួសអែ  ផៅផពលណា ៏បានកែរ។ 

ផែើមបីផ្វ ើែូផេែេះ ក្តូវផ្ញ ើសំបុក្តផៅ:  

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

ទូរសារឥតផេញថ្លៃ: 1-844-657-7272 

 

ក្ែ  O: ហតថផលខា 

តាមរយែៈការេុេះហតថផលខា ែញងក្ែ  O ខញញ ំអនុញ្ញាតឲ្យមនុសេមានផ្មេះ ែញងក្ែ  J ផ្វ ើការជួសខញញ ំ 
សំរាប់ភារែៈ ិេេកែលមាន ត់ផៅ ែញងក្ែ  K។ 

កាលបរិផេេទថ្នថ្លៃផនេះគ ែៈ 
 

ហតថផលខាថ្នសមាជិ  ឬអែ តំណាងផ្ទាល់ខៃួន: 

 

ផបើសិនជាអែ តំណាង សូមក្បាប់អំពីទំនា ់ទំនង: 
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