
ទម្រង់បែែែទអ្នកតំណាងបែលបានអនុញ្ាត

នាមខ្លួនរបស់សមាជិក៖ MI៖ នាមត្រកូល៖

អាសយដ្ានផ្លូវ៖ ទីតករុង៖ រដ្៖ ហ្ស៊ីបកូដ៖

អស៊ីមមល៖ លលខទូរសព្ទល�ាផ្ទទះ #៖ លលខទូរសព្ទដដ #៖

លលខសម្ាល់សមាជិក #៖ ដ្ងៃមខឆ្ាំកំល�ើ្រ (មខ/ដ្ងៃ/ឆ្ាំ)៖

ខ្ញំចុះហត្ថលលខាលលើទម្រង់បែែែទលែើ្រ្បី៖
     ម្រងតាំងអ្ក្រំណាង            បញ្ឈប់ការម្រងតាំងអ្ក្រំណាងមដលមានត្ាប់

ខ្ញំគឺជា៖
     សមាជិក       មាតាបិតាអនី្រិជន       អាណាពយាបាល       អ្កអភិរក្       រដ្បាល Estate
     អ្កតប្រិប្រ្ិដនឆន្ទទៈ        លផ្ងលទៀ្រ _______________________________________________________________

ព័ត៌មានរែស់ខ្ញំគឺ៖

នាមខ្លួន៖ MI៖ នាមត្រកូល៖

អាសយដ្ានផ្លូវ៖ ទីតករុង៖ រដ្៖ ហ្ស៊ីបកូដ៖

អស៊ីមមល៖ លលខទូរសព្ទល�ាផ្ទទះ #៖ លលខទូរសព្ទដដ #៖

ការបតងតាំងលនះគឺលែើ្រ្បី៖      ល�ាលបំ�ងទាំងអស់មដលទាក់ទងនឹងសមាជិកភាពរបស់ខ្ញំល�ាក្ញងអ្រ្ថតបល�ាជន៍ដនមផនការសរុខភាពរបស់
ខ្ញំ។

សមមាែ់បត (គូសធីកអ្ីទាំងអស់មដលពាក់ព័ន្ធ)៖     ការចរុទះល្មាទះ       បរុព្លាភ/ហិរញ្ញវ្រ្ថញ        ការទាមទារ        ប�្ឹង្ារទរុក្ខ/
ប�្ឹងឧទ្ធរ�៍ 
     លផ្ងៗ៖ _______________________________________________________________________________

ការអនុញ្ាតលនះមានមែសិទ្ធភាពភ្ា្រៗ លហើយនឹងល�ាែន្តមានសុពលភាពរហូតែល់៖

    មរុន 1 ឆ្ាំចាប់ព ី_____ / _____ / ___________ ឬ 120 ដ្ងៃបន្ទាប់ពីខ្ញំមលងចរុទះល្មាទះ។
    កាលបរិលចឆេទជាក់លាក់ចាប់ព ី_____ / _____ / ___________ ដល់ _____ / _____ / ___________ ។
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នាមខ្លួនរបស់អ្ក្រំណាងទ ី1៖ MI៖ នាមត្រកូល៖

អាសយដ្ានផ្លូវ៖ ទីតករុង៖ រដ្៖ ហ្ស៊ីបកូដ៖

អស៊ីមមល៖ លលខទូរសព្ទល�ាផ្ទទះ #៖ លលខទូរសព្ទដដ #៖

ត្រូវជាអ្ីជាមួយសមាជិក៖

ល្មាទះរបស់អ្ក្រំណាងទ ី2៖ MI៖ នាមត្រកូល៖

អាសយដ្ានផ្លូវ៖ ទីតករុង៖ រដ្៖ ហ្ស៊ីបកូដ៖

អស៊ីមមល៖ លលខទូរសព្ទល�ាផ្ទទះ #៖ លលខទូរស័ព្ទដដ #៖

ត្រូវជាអ្ីជាមួយសមាជិក៖

ឯកសារែញ្ាក់អត្តសញ្ាណបែលភ្ាែ់្រកជា្រួយ (អ្កត្រូវម្រផ្ល់ឯក្ារ្្រចម្ងមួយក្ញងចំលណាមឯក្ារខាងលតកាម)៖

   ប�្ណលបើកបរសហរដ្អាលមរិកមានសរុពលភាព       អ្រ្សញ្ញា�ប័�្ណមានសរុពលភាព DMV      សំបរុត្រកំល�ើ្រ
   លិខិ្រឆ្ងមដន / អ្រ្សញ្ញា�ប័�្ណ        អ្រ្សញ្ញា�ប�្ណមដលមានរូប្្រលចញលដាយរដ្ាភិបាល 
   លផ្ងៗ៖_______________________________________________________________________________

ឯកសារផ្លូវចបាែ់ លែើ្រ្បីែញ្ាក់ថាអ្នកជាឪពុកម្តាយ អ្នកអភិរក្ស អាណាពយាបាល អ្នកមែតិែត្តិឆន្ទៈរែស់អ្នកក្នញងែន្ញក ឬមានសិទ្ធិអំណាចក្នញង 
ការសលម្រចចិត្តបផ្នកលវជ្សាមស្តសមមាែ់ែុគ្គលម្នាក់ៗមតូវបតភ្ាែ់្រកជា្រួយ។

មែសិនលែើគ្ានព័ត៌មានកំណត់អត្តសញ្ាណលទ ហត្ថលលខាមតូវបតមានការទទួលស្គាល់។

សូ្រលបាះមតាល�ាទបីលនះ។ ្រិនផ្លូវការលទ មែសិនលែើគ្ានការលបាះមតាពបីសារការីជាសាធារណទៈ។
*លសវាក្រ្សារការី្រិនមតូវបានផ្តល់ជូន ឬផ្តល់ជូនល�ាយ L.A Care ល�ាះលទ ន្្លសវាែបន្ថ្រអាចមតូវបានអនុវត្ត*

     _____________________________________________________________                     _________/_____/______________
                                                             បានបញ្ាក់លដាយ                                                       កាលបរិលចឆេទ (MM/DD/YYYY)
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ការអនុញ្ាតលនះអនុញ្ាតឱ្យអ្នកតំណាងបែលមានល្្ាះលែើ្រ្បី៖
• ពិភាកសាអំពីព័្រ៌មាន អ្រ្ថតបល�ាជន៍ដនការម្ទាំសរុខភាព ការម្ទាំ និងការពយាបាលរបស់អ្ក តពមទាំងប�្ឹងទាមទារសំ�ងជាមួយ  

L.A. Care តាងនាមឱ្យអ្ក។
• ដាក់បញ្លូនសំល�ើ ឬផ្ាស់ប្លូរអំពីមផនការសរុខភាពរបស់អ្ក តគូលពទ្យ និងតករុមលវជ្្ាតស្តាងនាមឱ្យអ្ក។ 
• ដាក់ពាក្យប�្ឹង្ារទរុក្ខជាមួយ L.A. Care តាងនាមឱ្យអ្ក។ 

• ទទួលបានព័្រ៌មានសរុខភាពផ្ទាល់ខ្លួន (PHI) របស់អ្កព ីL.A. Care ។  លនទះអាចរាប់បញ្លូលទាំងព័្រ៌មានសរុខភាពដូចជាការលតបើតបាស់្ារធា្ររុ
លញៀន សរុខភាពផ្លូវចិ្រ្ សរុខភាពឥរិ�ាប្ ការលធ្ើល្រស្មហ្ន និង្្ថានភាពលអដស៍/ហរុីវ។ ល�ាលពលលចញផសាយ ព័្រ៌មានលនទះនឹងមលងត្រូវបា
នការពារលដាយចបាប់ឯកជនភាព លហើយអាចនឹងត្រូវបានបង្ាញបមន្ថមលដាយអ្ក្រំណាងលដាយ�មានការអនរុញ្ញា្រពីអ្ក។

សមាជិក៖
• ពិនិ្រ្យ និងបំលពញទតមង់មបបបទមរុនលពលចរុទះហ្រ្ថលលខា។
• ផ្ល់ជូនព័្រ៌មានទាំងអស់មដល្រតមូវលដាយ L.A. Care។
• យល់ថា L.A. Care និងតកសួងលសវាកមមម្ទាំសរុខភាពដនរដ ្CA មិនទទួលខរុសត្រូវចំលពាទះសកមមភាពរបស់អ្ក្រំណាងមដលមានការអនរុញ្ញា្រ 

ឬអ្ីមដលពួកលគលធ្ើជាមួយព័្រ៌មានមដលពួកលគទទួលបាន។
• យល់ថាការដកហូ្រសិទ្ធិលនទះនឹងមិនប៉ទះពាល់ដល់សកមមភាពណាមួយមដលបានអនរុវ្រ្ ឬព័្រ៌មានណាមួយមដលត្រូវបានលចញផសាយរួចលហើយ

លដាយមផអែកលលើការអនរុញ្ញា្រលនទះ មរុនលពលសំល�ើដកហូ្រវិញត្រូវបានដំល�ើរការលដាយ L.A. Care។

សមាជិកមានសិទ្ធិ៖
• ម្រងតាំងអ្កណាម្ាក់មដលមានអាយរុលលើសព ី18 ឆ្ាំជាអ្ក្រំណាងមដលមានការអនរុញ្ញា្រ។
• លធ្ើបច្ញប្បន្ភាព ឬដកហូ្រការអនរុញ្ញា្រលនទះល�ាលពលណាក៏បាន លដាយមានសំល�ើជាលាយលក្ខ�៍អក្រល�ា L.A Care។
• លស្ើសរុំចបាប់ចម្ងដនទតមង់មបបបទលនទះ និងព័្រ៌មានមដលត្រូវបានលតបើតបាស់ ឬមចកចាយលដាយការអនរុញ្ញា្រលនទះ។

ការ�ាក់កម្រិត៖
• ការអនរុញ្ញា្រលនទះត្រូវបានទទួល្្ាល់ក្ញងរយទៈលពលមួយឆ្ាំ គិ្រចាប់ពីដ្ងៃមដលបានចរុទះហ្រ្ថលលខា លលើកមលងម្រមានការដកហូ្រមរុនជាលាយ

លក្ខ�៍អក្រ។
• តបសិនលបើការផ្ាស់ប្លូរត្រូវបានលធ្ើល�ើងចំលពាទះទតមង់មបបបទ សមាជិកនឹងត្រូវផ្ល់សិទ្ធិឱ្យ / បំលពញទតមង់មបបបទល�ើងវិញ។
• ការអនរុញ្ញា្រលនទះនឹងបញ្ប់លដាយស្័យតបវ្រ្ិក្ញងរយទៈលពល 120 ដ្ងៃបន្ទាប់ពីសមាជិកមលងចរុទះល្មាទះជាមួយ L.A Care។

ខ្ញំយល់ថាការពយាបាល ការែង់មបាក់ ការចុះល្្ាះ ឬសិទ្ធិទទួលបានអត្ថមែល�ាជន៍រែស់ខ្ញំ្រិនទទួលរងផលែ៉ះពាល់ល�ាយថាលតើខ្ញំចុះ 
ហត្ថលលខាលលើទម្រង់បែែែទលនះឬអត់ល�ាះលទ។ 

__________________        __________________________________________         ________________________________________

    កាលែរិលចឆេទន្ងៃលនះ              ល្្ាះលបាះពុ្រ្ពរែស់សមាជិក                                  ហត្ថលលខារែស់សមាជិក

__________________        __________________________________________         ________________________________________

    កាលែរិលចឆេទន្ងៃលនះ                    ល្្ាះលបាះពុ្រ្ព (លបើលតរាពីសមាជិក)          ហត្ថលលខា (លបើលតរាពីសមាជិក)

មែគល់ទម្រង់បែែែទល�ា៖ L.A. Care Health Plan, Customer Solution Center, 1200 West 7th Street, Los Angeles, CA 90017

ទូរសារឥតគិតន្្៖ 844-657-7272 - លនទះគឺជាលលខទូរ្ារមដលមានសរុវ្រ្ថិភាព។ អ្កអាចរាប់បញ្លូលសន្ឹកគតមបមួយមដលមានដាក់សញ្ញាថា 
“ការសមងៃា្រ”់។  សូមលមត្ាតបរុងតបយ័្រ្ល�ាលពលទូរ្ារព័្រ៌មានសរុខភាពមដលទទួលបានការការពារ (Protected Health Information, PHI)។

លដើម្បីទាញយកឯក្ារ្្រចម្ងដនទតមង់មបបបទលនទះ សូមចូលលមើលលគហទំព័រ www.lacare.org។ ចំលពាះសំណួរទាក់ទងនឹងទម្រង់បែ
ែែទលនះ ឬវិធបី�ាក់ែញ្លូនទម្រង់បែែែទលនះ សូ្រទាក់ទងលសវាែលម្រើសមាជិកតា្រលលខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ លយើងលធ្ើការ 24 
លម៉ាងក្ញងមួយដ្ងៃ 7 ដ្ងៃក្ញងមួយសប្ាហ៍។ ការល�ាលនទះគឺឥ្រគិ្រដ្្។ 
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