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ភាសា និិងទំំរងផ់្សេ�េងផ្សេទំៀត
ភាសាផ្សេ�េងផ្សេ�ៀត
អ្ននកអា�ទីទីួ�ហៅ�ៀវហៅ�ខ្សែណ្យនា�ំមាជិិកហៅ�ះ �ិង�ំភារួ�ហៅផែងហៅទីៀត្យថ្ងៃ�គឺំហៅ�ង ជាភាសា
ហៅផែងហៅទីៀត្យ ឥត្យគិឺត្យថ្ងៃ�ៃ។ ហៅ�ផ្សេ�វា�មាជិិក L.A. Care ហៅ�ខ 1-888-839-9909 
(TTY/TDD 711)។ ការួ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ ហៅ�ញ ថ្ងៃ�ៃ ហៅ�ើយ។  អា�ហៅ�ៀវហៅ�ខ្សែណ្យនា�ំមាជិិកហៅ�ះ 
ហៅ�ើមួីខី្សែ�័ងយ�់ខ្សែ�មួហៅទីៀត្យ អ្នំពីីហៅ�វាជិំ�ួយភាសាខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី �ូ�ជា ហៅ�វាអ្ននកបុកខ្សែ�បុ 
�ិងការួបុកខ្សែ�បុ�រួហៅ�រួ។

�ំរងផ់្សេ�េងផ្សេ�ៀត
អ្ននកអា�ទីទីួ� ពី�ត្យម៌ា�ហៅ�ះ  ឥត្យគិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ជា ទីំរួងហ់ៅផែងហៅទីៀត្យ �ូ�ជា អ្នកែរួ��ា � អ្នកែរួពុីមួពធំំៗ 
ទីំហ្វ័ំ 18 �ិង�ំហៅ�ង។ ហៅ� 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ ការួ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ
ហៅ�ញ ថ្ងៃ�ៃ ហៅ�ើយ។

ផ្សេ�វាអ្ននកបកប្រែ�ប
អ្ននកមួ�ិ��ហ់ៅ�បុើ�មាជិិក�គឺួសារួ ឬមួ�ិត្យភ័�កិិ ហៅធំ័ើជាអ្ននកបុកខ្សែ�បុហៅ�ើយ។ �ំ�បុអ់្ននកបុកខ្សែ�បុ  
ឥត្យគិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅ�វាខាងភាសា �ិងវបុីធំមួ ៌�ិងជំិ�ួយ គឺឺមា� 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួយួ
អាទីិត្យយ ឬហៅ�ើមួីទីីទីួ�ហៅ�ៀវហៅ�ខ្សែណ្យនាហំៅ�ះ ជាភាសាហៅផែងហៅទីៀត្យ ហៅ�ផ្សេ�វា�មាជិិក 
L.A. Care ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ ការួ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ ហៅ�ញ ថ្ងៃ�ៃ
ហៅ�ើយ។
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 Free language assistance services are available. You can request interpreting or translation services, 
information in your language or in another format, or auxiliary aids and services. Call L.A. Care at 
1-888-839-9909 (TTY 711), 24 hours a day, 7 days a week, including holidays. The call is free. 

 Los servicios de asistencia de idiomas están disponibles de forma gratuita. Puede solicitar servicios 
de traducción e interpretación, información en su idioma o en otro formato, o servicios o dispositivos 
auxiliares. Llame a L.A. Care al 1-888-839-9909 (TTY 711), las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana, incluso los días festivos. La llamada es gratuita. 

 ة التحريرية أو معلومات بلغتك خدمات المساعدة اللغوية متاحة مجاًنا. يمكنك طلب خدمات الترجمة الفورية أو الترجم
 )TTY 711( 9909-839-888-1على الرقم  L.A. Careأو بتنسيق آخر أو مساعدات وخدمات إضافية. اتصل بـ

  على مدار الساعة وطوال أيام األسبوع، بما في ذلك أيام العطالت. المكالمة مجانية.

 Տրամադրելի են լեզվական օգնության անվճար ծառայություններ: Կարող եք խնդրել 
բանավոր թարգմանչական կամ թարգմանչական ծառայություններ, Ձեր լեզվով կամ 
տարբեր ձևաչափով տեղեկություն, կամ օժանդակ օգնություններ և ծառայություններ: 
Զանգահարեք L.A. Care 1-888-839-9909 համարով (TTY 711), օրը 24 ժամ, շաբաթը 7 օր, 
ներառյալ տոնական օրերը: Այս հեռախոսազանգն անվճար է: 

 提供免費語言協助服務。您可申請口譯或翻譯服務，您使用之語言版本或其他格式的資訊，

或輔助援助和服務。請致電 L.A. Care 電話 1-888-839-9909（TTY 711），服務時間為每週  
7 天，每天 24 小時（包含假日）。上述電話均為免費。 

  خدمات رايگان امداد زبانی موجود می باشد. می توانيد برای خدمات ترجمه شفاھی يا کتبی، اطالعات به زبان خودتان
   9909-839-888-1به شماره  L.A. Careيا فرمت ديگر، يا امدادھا و خدمات اضافی درخواست کنيد. با 

)TTY 711 تماس بگيريد. اين تماس رايگان است.روز ھفته شامل روزھای تعطيل  7ساعت شبانروز و  24) در  
 

 म�ुत भाषा सहायता सेवाएं �पल�ध ह�। आप दभुािषया या अनुवाद सेवाओं, आपकी भाषा या िकसी 
अ�य �ा�प म� जानकारी, या सहायक �पकर�� और सेवाओ ंके िलए अनुरोध कर सकते ह�। आप 
L.A. Care को 1-888-839-9909 (TTY 711) नंबर पर फ़ोन कर�, िदन म� 24 घंटे, स�ताह म� 7 िदन, 
छुि�य� सिहत। कॉल मु�त है। 
 

 Muaj kev pab txhais lus pub dawb rau koj. Koj tuaj yeem thov kom muab cov ntaub ntawv txhais 
ua lus lossis txhais ua ntawv rau koj lossis muab txhais ua lwm yam lossis muab khoom pab thiab 
lwm yam kev pab cuam. Hu rau L.A. Care ntawm tus xov tooj 1-888-839-9909 (TTY 711), tuaj 
yeem hu tau txhua txhua 24 teev hauv ib hnub, 7 hnub hauv ib vij thiab suab nrog cov hnub so tib si, 
tus xov tooj no hu dawb xwb. 

 言語支援サービスを無料でご利用いただけます。通訳・翻訳サービス、日本語や他の形式

での情報、補助具・サービスをリクエストすることができます。L.A. Care までフリーダ

イヤル 1-888-839-9909 (TTY 711) にてご連絡ください。祝休日を含め毎日 24 時間、年中無

休で受け付けています。 
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 េសវាជំនួយខាងភាសា គឺមានេដាយឥតគិតៃថ្ល។  អ្នកអាចេស្នើសំុេសវាបកែ្របផា�ល់មាត់ ឬការបកែ្រប េស្នើសំុព័ត៌មាន ជាភាសាែខ្មរ 
ឬជាទំរង់មួយេទៀត ឬជំនួយេ្រជាមែ្រជង និងេសវា។  ទូរស័ព្ទេទៅ L.A. Care តាមេលខ 1-888-839-9909 (TTY 711) 
បាន 24 េម៉ាងមួយៃថ្ង 7 ៃថ្ង មួយអាទិត្យ រួមទំាងៃថ្ងបុណ្យផង។  ការេហៅេនះគឺឥតគិតៃថ្លេឡើយ។ 

 무료 언어 지원 서비스를 이용하실 수 있습니다. 귀하는 통역 또는 번역 서비스, 귀하가 
사용하는 언어 또는 기타 다른 형식으로 된 정보 또는 보조 지원 및 서비스 등을 요청하실 수 
있습니다. 공휴일을 포함해 주 7일, 하루 24시간 동안 L.A. Care, 1-888-839-9909 
(TTY 711)번으로 문의하십시오. 이 전화는 무료로 이용하실 수 있습니다. 

 ພາສາອັງກິດ ມີ ບໍ ລິ ການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານພາສາໂດຍບໍ່ ເສຍຄ່າ. ທ່ານສາມາດຂໍ ຮັບບໍ ລິ ການນາຍພາສາ ຫຼື  
ແປພາສາໄດ້, ສໍ າລັບຂໍ ້ ມູນໃນພາສາຂອງທ່ານ ຫຼື  ໃນຮູບແບບອື່ ນ, ຫຼື  ເຄື່ ອງມື ຊ່ວຍເຫຼື ອ ແລະ 
ບໍ ລິ ການເສີ ມ. ໃຫ້ໂທຫາ L.A. Care ໄດ້ທີ່  1-888-839-9909 (TTY 711), 24 ຊ່ົວໂມງຕ່ໍມື ້ , 7 ມື ້ ຕ່ໍອາທິດ, 
ລວມເຖິງວັນພັກຕ່າງໆ. ການໂທແມ່ນບໍ່ ເສຍຄ່າ. 
 

 ਮੁਫ਼ਤ ਭਾ�ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਤੁਸ� ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ 
ਫੋਰਮੈਟ ਿਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਸਵੇਾਵਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  L.A. Care ਨੰੂ  
1-888-839-9909 (TTY 711) ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰ,ੋ ਇੱਕ ਿਦਨ ਿਵੱਚ 24 ਘੰਟੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱਚ 7 ਿਦਨ, ਛੱੁਟੀਆਂ ਸਮੇਤ। 
ਕਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਹ।ੈ 

 Мы предоставляем бесплатные услуги перевода. У Вас есть возможность подать запрос о 
предоставлении устных и письменных услуг перевода, информации на Вашем языке или в 
другом формате, а также вспомогательных средств и услуг. Звоните в L.A. Care по телефону 
1-888-839-9909 (TTY 711) 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, включая праздничные дни. Этот 
звонок является бесплатным. 

 Available ang mga libreng serbisyo ng tulong sa wika. Maaari kang humiling ng mga serbisyo ng 
pag-interpret o pagsasaling-wika, impormasyon na nasa iyong wika o nasa ibang format, o mga 
karagdagang tulong at serbisyo. Tawagan ang L.A. Care sa 1-888-839-9909 (TTY 711), 24 na oras 
sa isang araw, 7 araw sa isang linggo, kabilang ang mga holiday. Libre ang tawag. 

 มบีรกิารชว่ยเหลอืภาษาฟร ีคณุสามารถขอรับบรกิารการแปลหรอืลา่ม 
ข
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ផ្សេ�ចក្ដីី�ជូូនិដំំណឹឹងពី�ការមិនិិផ្សេរ ��ផ្សេ��ង
ការួហៅរួ ើ�ហៅអ្នើង គឺឺ�បុឆាំងំ�ឹង�ាបុ។់ L.A. Care �បុតិ្យបុត្យាិតាមួ�ាបុ�ិ់ទីិ��ីុវ�ិ ថ្ងៃ�រួ�ឋ �ិង�ហ្វ័ពី���។ L.A. Care មួ�ិហៅរួ ើ�ហៅអ្នើងហៅ�យខុ��ាបុ,់ 
បុ�ិហៅ�ធំមួ�ុ�ែ, ឬ�បុ�ពីឹត្យាិហៅ�ហៅ�ើពីួកហៅគឺ ខុ�ៗគ្នាន  ហៅ�យសារួខ្សែត្យ ហៅភ័ទី, ជាត្យិសា��,៍ ពីណ៌្យ�ំបុុរួ, សា�នា, ពូីជិពីងែ, ហៅ�ើមួកំហៅណ្យើ ត្យ, អ្នត្យា
�ញ្ញាា ណ្យ�កុមួជាត្យិពី��, អាយុ, ភាពីពីិការួផៃូវ�ិត្យា, ភាពីពិីការួផៃូវកាយ, �កខណ្យ��ុខភាពី, ពី�ត្យម៌ា�ហៅ��នាា �, សាា �ភាពីអាពាហ៍្វ័ពីិពាហ៍្វ័, 
ភ័�ិហៅភ័ទី, អ្នត្យា�ញ្ញាា ណ្យភ័�ិហៅភ័ទី ឬ�កខណ្យ�ហៅ�ពី��ាវ� ហៅ�ើយ។ 

L.A. Care ផា�់៖

• ជំិ�ួយ �ិងហៅ�វាឥត្យគិឺត្យថ្ងៃ�ៃ �ំ�បុម់ួ�ុ�ែខ្សែ��ពីិការួ ហៅ�ើមួីជីិួយហៅគឺ�����យទាំកទ់ីងឲ្យយ���អ�បុហៅ�ើរួ �ូ�ជា៖

° អ្ននកបុកខ្សែ�បុភាសា�ញ្ញាា មា��កខណ្យ�មួីត្យិិ

° ពី�ត្យម៌ា�លាយ�កខណ៍្យអ្នកែរួ ជាទីំរួងហ់ៅផែងហៅទីៀត្យ (អ្នកែរួពុីមួពធំំៗ, �ំហៅ�ង, ទីំរួងហ់ៅអ្ន�ិក�ត្យូ�ិក, �ិងទីំរួងហ់ៅផែងហៅទីៀត្យ ខ្សែ��អា�យក��) 

• ហៅ�វាភាសាឥត្យគិឺត្យថ្ងៃ�ៃ �ំ�បុម់ួ�ុ�ែខ្សែ��ភាសាបុឋមួរួបុ�់ហៅគឺ មួ�ិខ្សែមួ�អ្នងហ់ៅគឺៃ� �ូ�ជា៖

° អ្ននកបុកខ្សែ�បុមា��កខណ្យ�មួីត្យិិ

° ពី�ត្យម៌ា�លាយ�កខណ៍្យអ្នកែរួ ជាភាសាហៅផែងហៅទីៀត្យ

ហៅបុើ�ិ�អ្ននក�ត្យូវការួហៅ�វាទាំងំហៅ�ះ អា�ទាំកទ់ីងផ្សេ�វា�មាជិិក L.A. Care �� 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយផង 
ហៅ�យហៅ� 1-888-839-9909។ ឬហៅបុើ�ិ�អ្ននកមួ�ិអា�សាា បុឮ់ ឬ�ិយាយមួ�ិ���អ �ូមួហៅ� (TTY/TDD 711) ហៅ�បុើហៅ�វាបុណ្ដាា កស់ារួ 
កា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ ។ 

រផ្សេបៀបបឹ�ងសារ�ុកខ
ហៅបុើ�ិ�អ្ននកហៅជិឿថា L.A. Care ��ខកខា�ផា�់ហៅ�វាទាំងំហៅ�ះ ឬ��ហៅរួ ើ�ហៅអ្នើងហៅ�យហៅ�ើើ��ាបុ ់កនុង�កខណ្យ�ណ្ដាអ្ន័ីហៅទីៀត្យ ហៅ�យហៅយាងហៅ�ើ ហៅភ័ទី, 
ជាត្យិសា��,៍ ពីណ៌្យ�ំបុុរួ, សា�នា, ពូីជិពីងែ, ហៅ�ើមួកំហៅណ្យើ ត្យ, អ្នត្យា�ញ្ញាា ណ្យ�កុមួជាត្យិពី��, អាយុ, ភាពីពីិការួផៃូវ�ិត្យា, ភាពីពិីការួផៃូវកាយ, �កខណ្យ�
�ុខភាពី, ពី�ត្យម៌ា�ហៅ��នាា �, សាា �ភាពីអាពាហ៍្វ័ពីិពាហ៍្វ័, ភ័�ិហៅភ័ទី, អ្នត្យា�ញ្ញាា ណ្យភ័�ិហៅភ័ទី ឬ�កខណ្យ�ហៅ�ពី��ាវ�, អ្ននកអា�បុាឹងសារួទុីកខ ជាមួយួ
អ្ននក�ំរួបុ�ំរួ�ួ�ិទីិ��ីុវ�ិ រួបុ�់ L.A. Care។ អ្ននកអា�បុាឹងសារួទុីកខ ជាលាយ��កខណ៍្យអ្នកែរួ ហៅ�យផ្ទាា �់មួុខ ឬជាហៅអ្ន�ិក�ត្យូ�ិក៖

• តាម�ូរ�័ព្ទទ៖ ទាំកទ់ីង�ហៅនាៃ ះហៅមាោ ង 8:00 �ពីឹក. – 5:00 លាៃ � ហៅ�យហៅ� 1-213-694-1250 ហៅ�ខបុ�ា 4292។ អ្ននកកអ៏ា��ឹងហៅ� 
ផ្សេ�វា�មាជិិក L.A. Care ហៅ�ខ 1-888-839-9909 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយផង។ ការួហៅ�ហៅ�ះ គឺឺ ឥត្យ ហៅ�ញ
ថ្ងៃ�ៃ ហៅ�ើយ។  ឬហៅបុើ�ិ�អ្ននកមួ�ិអា�សាា បុឮ់ ឬ�ិយាយមួ�ិ���អ �ូមួហៅ� (TTY/TDD 711) ហៅ�ើមួីហីៅ�បុើហៅ�វាបុណ្ដាា កស់ារួ កា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ ។

• ជាលាយល័័កខណ៍៍អ្នកេរ៖ បុំហៅពីញទីំរួងប់ុំហៅពីញបុណ្យាឹ ង ឬ�រួហៅ�រួ�ំបុុ�ត្យ �ិងហៅផើើវាហៅ�៖

Civil Rights Coordinator 
c/o Compliance Department 
L.A. Care Health Plan 
1055 West 7th Street, 10th Floor 
Los Angeles, CA 90017
1-213-694-1250 ហៅ�ខបុ�ា 4292 (TTY/TDD 711)
អ្នុីខ្សែមួ�៖ civilrightscoordinator@lacare.org
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                 ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយផង។ ការួ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ ហៅ�ញ ថ្ងៃ�ៃ ហៅ�ើយ។  ឬហៅ�ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួ             
កា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាបុណ្ដាា ញហៅ� lacare.org។

• ផ្សេ�យផ្ទាទ ល់័មុខ៖ អ្នហៅ�ើ ើញហៅ�ការួយិា��យថ្ងៃ�ហៅវជិើបុណិិ្យត្យរួបុ�់អ្ននក ឬ L.A. Care �ិងខ្សែ�ៃងថាអ្ននក�ងប់ុាឹងសារួទុីកខ។

• ជាផ្សេអ្នឡិិក�តូនិិក៖ ទី�ែនាហៅគឺហ្វ័ទីំពី�រួរួបុ�់ L.A. Care ហៅ� lacare.org

ការយិាល័័យនៃនិ�ិ�ិិ�ុ�វិលិ័ – �ក�ួង�ុខាភិបិាល័រដ្ឋឋកាល័�ហ្វ័័័រនិ�ញ៉ាា ។
អ្ននកកអ៏ា�បុាឹងបុណ្យាឹ ង�ិទីិ��ីុវ�ិ ជាមួយួ�ឹង �ក�ួង�ុខាភ័�ិ�រួ�ឋកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ការួយិា��យថ្ងៃ��ិទី�ិ�ីុវ�ិ តាមួទូីរួ��ពីា ជាលាយ��កខណ៍្យអ្នកែរួ 
ឬជាហៅអ្ន�ិក�ត្យូ�ិកខ្សែ�រួ៖

• តាម�ូរ�័ព្ទទ៖ ហៅ� 916-440-7370។ ហៅបុើ�ិ�អ្ននកមួ�ិអា��ិយាយ�� ឬឮ���អ �ូមួហៅ� 711 (ផ្សេ�វា�ូរគមនាគមនិប៍ណឹ្ដាកស់ារ)។

• ជាលាយល័័កខណ៍៍អ្នកេរ៖ បុំហៅពីញទីំរួងប់ុំហៅពីញបុណ្យាឹ ង ឬហៅផើើ�ំ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 ងគឺឺមា�ហៅ� http://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx។

• ជាផ្សេអ្នឡិិក�តូនិិក៖ ហៅផើើអ្នុីខ្សែមួ�ហៅ� CivilRights@dhcs.ca.gov

ការយិាល័័យនៃនិ�ិ�ិិ�ុ�វិលិ័ – �ក�ួងផ្សេ�វា�ុខភាព្ទ និិងមនុិ�េជាតិ �ហ្វ័រដ្ឋឋ
ហៅបុើ�ិ�អ្ននកហៅជិឿថា អ្ននក�ត្យូវ��ហៅរួ ើ�ហៅអ្នើង�បុឆាំងំ ហៅ�យហៅយាងហៅ�ើ ជាត្យិសា��,៍ ពីណ៌្យ�ំបុុរួ, ហៅ�ើមួកំហៅណ្យើ ត្យ, អាយុ, ភាពីពីិការួ ឬហៅភ័ទី, អ្ននកកអ៏ា�        
បុាឹងបុណ្យាឹ ង�ិទីិ��ីុវ�ិ ជាមួយួ�ក�ួងហៅ�វា�ុខភាពី �ិងមួ�ុ�ែជាត្យិ �ហ្វ័រួ�ឋ ការួយិា��យ�ំ�បុ�ិ់ទីិ��ីុវ�ិ តាមួទូីរួ��ពីា ឬជាលាយ��កខណ៍្យ
អ្នកែរួខ្សែ�រួ៖ 

• តាម�ូរ�័ព្ទទ៖ ហៅ� 1-800-368-1019។ ឬហៅបុើ�ិ�អ្ននកមួ�ិអា��ិយាយ�� ឬសាា បុឮ់���អ �ូមួហៅ�                                                    
TTY/TDD 1-800-537-7697 ឬ 711 ហៅ�ើមួីហីៅ�បុើហៅ�វាបុណ្ដាា កស់ារួ កា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ ។

• ជាលាយល័័កខណ៍៍អ្នកេរ៖ បុំហៅពីញទីំរួងប់ុំហៅពីញបុណ្យាឹ ង ឬហៅផើើ�ំបុុ�ត្យហៅ�៖

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

ទីំរួងប់ុំហៅពីញបុណ្យាឹ ងគឺឺមា�ហៅ� http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html។

• ជាផ្សេអ្នឡិិក�តូនិិក៖ ទី�ែនាផ�តា�់ ថ្ងៃ�ការួយិា��យ�ំ�បុប់ុណ្យាឹ ង�ិទីិ��ីុវ�ិ ហៅ� https://ocrportal.hhs.gov/ocr/cp
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                 ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ 

L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយផង។ ការួ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ ហៅ�ញ ថ្ងៃ�ៃ ហៅ�ើយ។  ឬហៅ�ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួ             
កា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាបុណ្ដាា ញហៅ� lacare.org។

�ូមិសាា គមិនិម៍ិក្ដី L.A. Care!
ហៅយើង�ូមួអ្នរួគុឺណ្យ �ំ�បុក់ារួ�ូ�រួមួួកនុង L.A. Care Health Plan (L.A. Care)។ L.A. Care គឺឺជាគឺំហៅ�ង�ុខភាពីមួយួ �ំ�បុម់ួ�ុ�ែ
ខ្សែ��មា� Medi-Cal។ L.A. Care កហ៏ៅ�ថា អាជាើ ធំរួផាួ�ហៅផាើមួ�ុខភាពីត្យំបុ� ់�ំ�បុហ់ៅខា�ធំី Los Angeles (Local Initiative Health 
Authority for Los Angeles County) ខ្សែ�រួ។ អ្ននកអា�ហៅ�ហៅយើង�តឹ្យមួខ្សែត្យជា "L.A. Care" ក�៏�។ L.A. Care ហៅធំ័ើការួជាមួយួរួ�ឋកា�ី         
ហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ើមួីជីិួយអ្ននកឲ្យយទីទីួ�ការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី ខ្សែ��អ្ននក�ត្យូវការួ។ L.A. Care គឺឺជាអ្នងគភាពីសាធារួណ្យ�កនុងត្យំបុ�។់ តាមួពិីត្យ ហៅយើងគឺឺជា
គឺំហៅ�ង�ុខភាពីមួយួ�ធ៏ំំជាងហៅគឺ ហៅ�កនុង�បុហៅទី� ខ្សែ��សាធារួណ្យ��បុត្យិបុត្យាិការួ។ ហៅយើងបុំហៅរួ ើ�បុជាជិ�ខ្សែ��រួ�់ហៅ�កនុងហៅខា�ធីំ Los Angeles 
(ហៅ�ថា "ត្យំបុ�ហ់ៅ�វា" រួបុ�់ហៅយើង")។ L.A. Care កហ៏ៅធំ័ើការួជាមួយួ ថ្ងៃ�គូឺគឺំហៅ�ង�ុខភាពី �ំ�ួ�បុ�ួ (4) ខ្សែ�រួ (L.A. Care ក�៏�ចាត្យទុ់ីកជា
"ថ្ងៃ�គូឺគឺំហៅ�ង�ុខភាពី") ខ្សែ�រួ ហៅ�ើមួីផីា�់ហៅ�វាខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី �ំ�បុ�់មាជិិករួបុ�់ហៅយើង។ ហៅ�ហៅពី��មាជិិក Medi-Cal �ូ�រួមួួកនុង L.A. Care 
�មាជិិកហៅនាះអា�ហៅ�ជិើ� ហៅរួ ើ� ទីទីួ�ហៅ�វាតាមួ រួយ�ថ្ងៃ�គូឺគឺំហៅ�ង�ុខភាពី ណ្ដាមួយួ ខ្សែ��មា��ុះ�យហៅ�ខាងហៅ�កាមួ ��បុណ្ដាមា�ការួហៅ�ជិើ�       
ហៅរួ ើ�គឺំហៅ�ង។ 

• Anthem Blue Cross

• Blue Shield of California Promise Health Plan

• Kaiser Permanente 

• L.A. Care Health Plan

ផ្សេ�ៀវិផ្សេ�ប្រែណ៍នា�ំមាជិិក
ហៅ�ៀវហៅ�ខ្សែណ្យនា�ំមាជិិកហៅ�ះ ��បុអ់្ននកអ្នំពីីការួ�ោ បុរ់ួងរួបុ�់អ្ននក ហៅ�ហៅ�កាមួ L.A. Care។ �ូមួអា�វាហៅ�យយាោ ង�បិុត្យហៅ�បុៀង �ិងជាទាំងំ��ុង។                
វា�ឹងជិួយអ្ននកឲ្យយយ�់ �ិងហៅ�បុើអ្នត្យា�បុហៅយាជិ� ៍�ិងហៅ�វា រួបុ�់អ្ននក។ វាកព៏ី�យ�់អ្នំពីី�ិទី�ិ �ិងការួទីទីួ�ខុ��ត្យូវរួបុ�់អ្ននក ឋា��ជា�មាជិិកថ្ងៃ� 
L.A. Care។ ហៅបុើ�ិ�អ្ននកមា�ហៅ��កាី�ត្យូវការួ�ុខភាពីពិីហៅ�� �ត្យូវអា�ខ្សែផនកទាំងំអ្ន�់ ខ្សែ��ពាកព់ី�����់អ្ននក។

ហៅ�ៀវហៅ�ខ្សែណ្យនា ំ�មាជិិក  ហៅ�ះ កហ៏ៅ�ថា ភ័�ិុតាងថ្ងៃ�ការួ�ោបុរ់ួង (Evidence of Coverage, EOC) រួមួួ �ិង ទីំរួងក់ារួហៅបុើក�ំខ្សែ�ងខ្សែ�រួ។ វាគឺឺជា
ហៅ��កាី�ហៅងខបុថ្ងៃ�វ�ិ�យ �ិង�កឹត្យយ�កមួរួបុ�់ L.A. Care �ិងហៅយាងហៅ�ហៅ�ើកិ�ច��ា រួវាង L.A. Care �ិង �ក�ួង�ុខាភ័�ិ� (Department 
of Health Care Services, DHCS)។ ហៅបុើ�ិ�អ្ននក�ង�់�ពី�ត្យម៌ា�ខ្សែ�មួហៅទីៀត្យ ហៅ�ផ្សេ�វា�មាជិិក L.A. Care ហៅ�ខ 1-888-839-9909 
(TTY/TDD 711)។

ហៅ� 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711) ហៅ�ើមួីហីៅ�នើ�ំុ�ំហៅ�ថ្ងៃ�កិ�ច��ា រួវាង L.A. Care �ិង DHCS។ អ្ននកកអ៏ា��ឹងហៅ�នើ�ំុ�ំហៅ�
មួយួហៅទីៀត្យ ថ្ងៃ�ហៅ�ៀវហៅ�ខ្សែណ្យនា�ំមាជិិក ហៅ�យឥត្យអ្ន�់ថ្ងៃ�ៃ��់អ្ននកហៅ�ើយ ឬទី�ែនាហៅគឺហ្វ័ទីំពី�រួរួបុ�់ L.A. Care ហៅ� lacare.org ខ្សែ�រួ ហៅ�ើមួី ី
ហៅមួើ�ហៅ�ៀវហៅ�ខ្សែណ្យនា�ំមាជិិក។ អ្ននកកអ៏ា��ឹងហៅ�នើ�ំុហៅ�យឥត្យគឺិត្យថ្ងៃ�ៃ �ូវហៅ�ំថ្ងៃ�ហៅវជិើមួ�ាីរួមួ�ិខ្សែមួ�ជាមាច �់កមួើ�ិទី�ិ �ិង�កឹត្យយ�កមួអ្នភ័�ិ�កិ�ច             
�ិងទីំរួងក់ារួរួបុ�់ L.A. Care ឬរួហៅបុៀបុហៅ�ើមួីឲី្យយ��ពី�ត្យម៌ា�ហៅ�ះ ហៅ�ហៅ�ើហៅគឺហ្វ័ទីំពី�រួថ្ងៃ� L.A. Care ខ្សែ�រួ។
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ទាក�់ងមកផ្សេយើង
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ ហៅ�ើមួីជីិួយអ្ននក។ ហៅបុើ�ិ�អ្ននកមា��ំណួ្យរួ ហៅ� 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ 
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អ្ននកកអ៏ា�ទី�ែនាតាមួបុណ្ដាា ញ ហៅ�ហៅពី�ណ្ដាមួយួ ហៅ� lacare.org។

�ូមួអ្នរួគុឺណ្យ 
L.A. Care Health Plan 
1055 West 7th Street, 10th Floor 
Los Angeles, CA 90017
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                 ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ 

L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយផង។ ការួ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ ហៅ�ញ ថ្ងៃ�ៃ ហៅ�ើយ។  ឬហៅ�ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួ             
កា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាបុណ្ដាា ញហៅ� lacare.org។

1. ការ ចាប់ផ់្សេ�ី�មិ  ឋានិៈជា�មាជូិក្ដី
រផ្សេបៀប��ួល័ជំិនិួយ
L.A. Care �ងឲ់្យយអ្ននក�បុាយ�ិត្យា ជាមួយួ�ឹងការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពីរួបុ�់អ្ននក។ ហៅបុើ�ិ�អ្ននកមា��ំណួ្យរួ ឬកង័�់អ្ន័ី អ្នំពីីការួខ្សែ�ទាំអំ្ននក L.A. Care          
�ងឮ់ពីីអ្ននក!

ផ្សេ�វា�មាជិិក
ខ្សែផនក ផ្សេ�វា�មាជិិក L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ ហៅ�ើមួីជីិួយអ្ននក។ L.A. Care អា�៖

• ហៅ�ៃើយ�ំណួ្យរួ អ្នំពីីគឺំហៅ�ង�ុខភាពីរួបុ�់អ្ននក �ិងហៅ�វាខ្សែ���ោបុរ់ួង

• ជិួយអ្ននកហៅ�ជិើ�ហៅរួ ើ� ឬបុាូរួ អ្ននកផា�់ការួខ្សែ�ទាំជំាបុឋមួ (Primary Care Provider, PCP)

• ��បុអ់្ននក�ូវទីីកខ្សែ�ៃង ហៅ�ទីទីួ�ការួខ្សែ�ទាំខំ្សែ��អ្ននក�ត្យូវការួ

• ជិួយអ្ននកឲ្យយទីទីួ�អ្ននកបុកខ្សែ�បុ ហៅបុើ�ិ�អ្ននកមួ�ិហៅ�ះ�ិយាយភាសាអ្នងហ់ៅគឺៃ�

• ជិួយអ្ននកឲ្យយទីទីួ�ពី�ត្យម៌ា� ជាភាសា �ិងជាទីំរួងហ់ៅផែងហៅទីៀត្យ

• ជិួយឲ្យយទីទីួ�ការួណ្ដាត្យជ់ិួបុ ទាំ�ហ់ៅពី�ហៅវលា

• ផា�់ជូិ�ការួ�ូរួបុ�ណ្យណ  ID �ើី
• ហៅ�ៃើយ�ំណួ្យរួ អ្នំពីីវកិកយបុ��ត្យមួកពីីអ្ននកផា�់ហៅ�វា

• ហៅ�ៃើយ�ំណួ្យរួ អ្នំពីីបុញិ្ញាខ្សែ��អ្ននកមួ�ិអា�ហៅ�ះ�សាយ 

• ជិួយជាមួយួការួហៅ�គ្នាងហៅពី�យា�ជិំ�ិះ

ហៅបុើ�ិ�អ្ននក�ត្យូវការួជំិ�ួយ ហៅ� 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួយួអាទីិត្យយ                     
រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយផង។ ការួ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ ហៅ�ញ ថ្ងៃ�ៃ ហៅ�ើយ។  

អ្ននកកអ៏ា�ទី�ែនាតាមួបុណ្ដាា ញ ហៅ�ហៅពី�ណ្ដាមួយួ ហៅ� lacare.org។

អ្ននកណ្ដាអាចកាា យជា�មាជិិក
អ្ននកមា��ិទី�ិទីទីួ� L.A. Care ពីីហៅ�ពាះខ្សែត្យអ្ននកមា��ិទី�ិទីទីួ� Medi-Cal �ិងរួ�់ហៅ�កនុងហៅខា�ធីំ Los Angeles។ ហៅបុើ�ិ�អ្ននកមា��ំណួ្យរួ        
អ្នំពីីការួ�ោ បុរ់ួង Medi-Cal រួបុ�់អ្ននក ឬអ្នំពីីហៅពី�ណ្ដាអ្ននក�ត្យូវសាា បុនាសា�ើី�ូវ Medi-Cal រួបុ�់អ្ននក �ូមួទូីរួ��ពីាហៅ� �ក�ួង�ងគមួកិ�ចសាធារួណ្យ� 
ហៅខា�ធំី Los Angeles ហៅ�ខ 1-866-613-3777។ អ្ននកកអ៏ា��ឹងមា��ិទី�ិទីទីួ� Medi-Cal តាមួរួយ��ូ�ា�់�ឹគឺយរួួទិីីខ្សែ�រួ ពីីហៅ�ពាះខ្សែត្យ
អ្ននកកំពុីងខ្សែត្យទីទីួ� SSI/SSP។ ហៅបុើ�ិ�អ្ននកមា��ំណួ្យរួ អ្នំពីី�ូ�ា�់�ឹគឺយរួួទិីី ឬ��ក�់ំណូ្យ��ឹគឺយរួួទិីីបុខ្សែ�ាមួ ទូីរួ��ពីាហៅ�នាយក�ឋ ��ូ�ា�់               
�ឹគឺយរួួទិីី ហៅ�ខ 1-800-772-1213។ 

�ំ�បុ�ំ់ណួ្យរួ អ្នំពីីការួ�ុះហៅ�ើ ះ ទូីរួ��ពីាហៅ� ជំិហៅរួ ើ�ខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី ហៅ�ខ 1-800-430-4263 (TTY/TDD 1-800-430-7077 ឬ 711)។ 
ឬទី�ែនា www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov។

https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/
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               ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយផង។ ការួ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ ហៅ�ញ ថ្ងៃ�ៃ ហៅ�ើយ។  ឬហៅ�ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួ             
កា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាបុណ្ដាា ញហៅ� lacare.org។

1 | ការ ចាប់ផ់្ដើ�ើ�ម  ឋានៈៈជា សមាជិិក

Medi-Cal អ្ននិឹរកាល័
Medi-Cal អ្ន�ារួកា� កហ៏ៅ�ថា "Medi-Cal �ំ�បុម់ួ�ុ�ែហៅធំ័ើការួ" ខ្សែ�រួ។ អ្ននកអា��ឹងទីទីួ� Medi-Cal អ្ន�ារួកា� ហៅបុើ�ិ�អ្ននកឈបុទ់ីទីួ� 
Medi-Cal ពីីហៅ�ពាះខ្សែត្យ៖

• អ្ននក��ចាបុហ់ៅផាើមួរួក��កក់ា���ហៅ��ើ�ជាងមួុ�។

• �គឺួសារួរួបុ�់អ្ននក��ចាបុហ់ៅផាើមួទីទួី���កឧ់បុត្យាមួភកូ� ឬ�បុពី��បុាី ��ហៅ��ើ�ជាងមួុ�។

អ្ននកអា��ួរួ�ំណួ្យរួ អ្នំពីី�កខណ្យ�មួីត្យាិទីទីួ� Medi-Cal អ្ន�ារួកា� ហៅ�ការួយិា��យហៅ�វា�ុខភាពី �ិងមួ�ុ�ែជាត្យិហៅខា�ធំី តាមួត្យំបុ�់
រួបុ�់អ្ននក ហៅ� www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx ឬហៅ� ជិំហៅរួ ើ�ខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី ហៅ�ខ                                 
1-800-430-4263 (TTY/TDD 1-800-430-7077 ឬ 711)។ 

អ្នតឹ�ញ្ហាា ណ៍បណ័៍ណ  (ID)
ឋា��ជា�មាជិិកថ្ងៃ� L.A. Care អ្ននក�ឹងទីទីួ� L.A. Care ID មួយួ។ អ្ននក�ត្យូវខ្សែត្យបុងិ្ញបុ�ណ្យណ  L.A. Care ID រួបុ�់អ្ននក �ិង អ្នត្យា�ញ្ញាា ណ្យបុ�ណ្យណ
អ្នត្យា�បុហៅយាជិ� ៍(Benefits Identification Card, BIC) Medi-Cal រួបុ�់អ្ននក ហៅ�ហៅពី�អ្ននកទីទីួ�ហៅ�វាខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី ឬហៅវជិើបុញ្ញាើ អ្ន័ីមួយួ។ 
អ្ននកគឺួរួខ្សែត្យយកបុ�ណ្យណ �ុខភាពីទាំងំអ្ន�់ មួកជាបុខ់ៃួ�អ្ននក�គឺបុហ់ៅពី�ហៅវលាទាំងំអ្ន�់។ ហៅ�ះគឺឺជាបុ�ណ្យណ គឺំរួថូ្ងៃ�បុ�ណ្យណ  BIC �ិង L.A. Care ID ហៅ�ើមួីបីុងិ្ញ
អ្ននក �ូវ�ទីង�់ទាំយថ្ងៃ�បុ�ណ្យណ រួបុ�់អ្ននក៖

អ្ននកអា�ផាិត្យហៅ�ញបុ�ណ្យណ  ID បុហៅណ្ដាា ះអា��នហៅ� L.A. Care Connect ហៅ� https://members.lacare.org។

ហៅបុើ�ិ�អ្ននកមួ�ិ��ទីទីួ�បុ�ណ្យណ  L.A. Care ID រួបុ�់អ្ននក កនុងហៅពី�ពីីរួបុីអាទីិត្យយ ថ្ងៃ�ការួ�ុះហៅ�ើ ះហៅទី ឬហៅបុើ�ិ�បុ�ណ្យណ រួបុ�់អ្ននក��ខូ� 
���ត្យ ់ឬហៅគឺ�ួ� �ត្យូវហៅ�ផ្សេ�វា�មាជិិក ជា�បុញ៉ាបុ។់ L.A. Care �ឹងហៅផើើបុ�ណ្យណ �ើីមួយួឲ្យយអ្ននក ហៅ�យឥត្យគិឺត្យថ្ងៃ�ៃ។ ហៅ� 1-888-839-9909 
(TTY/TDD 711)។

      គំ រ ូ គំ រ ូ

គំ រ ូគំ រ ូ

គំ រ

https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx
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កា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាបុណ្ដាា ញហៅ� lacare.org។

1 | ការ ចាប់ផ់្ដើ�ើ�ម  ឋានៈៈជា សមាជិិក

រផ្សេបៀបឲ្យយបានិចូល័�បឡូិក ឋានិៈជា�មាជិិក
L.A. Care �ងឮ់ពីីអ្ននកជា�ិ�ច។ មួយួខ្សែខៗ L.A. Care មា�ការួ�បុជុិំគ្នាន  ហៅ�ើមួីពីីិហៅ�គ្នាះអ្នំពីីអ្ន័ីៗខ្សែ��កំពុីង�ំហៅណ្យើ រួការួ�អ �ិងរួហៅបុៀបុ L.A. Care                
អា�ហៅធំ័ើឲ្យយ�អ�បុហៅ�ើរួហៅ�ើង។ �មាជិិក�ត្យូវ��អ្នហៅ�ើ ើញឲ្យយ�ូ�រួមួួ។ អ្នហៅ�ើ ើញមួក�បុជំុិ!

គណ៍ៈកមាា ធិិការ ���ប�កា �ហ្វ័គមនិ ៍�បចាភំិូមភិាគ រប�់ L.A. Care 
L.A. Care មា� គឺណ្យ�កមាើ ធិំការួទីី�បុឹកា�ហ្វ័គឺមួ��៌បុចាភំ័ូមួភិាគឺ (Regional Community Advisory Committees, RCAC) �ំ�ួ�
�បុម់ួយួ ហៅ�កនុងហៅខា�ធីំ Los Angeles (RCAC គឺឺអា�ថា “�ោ ក”)។ �កុមួហៅ�ះមា��មា�ភាពី�ូវ �មាជិិក L.A. Care, អ្ននកផា�់ហៅ�វា, �ិងអ្ននក
គ្នាពំារួការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី។ ហៅគ្នា�បុំណ្យងរួបុ�់ហៅគឺ គឺឺហៅ�ើមួីពីានំា�ំំហៅ�ងថ្ងៃ��ហ្វ័គឺមួ�រ៍ួបុ�់ហៅគឺ មួកគឺណ្យ�អ្នភ័�ិ� L.A. Care ខ្សែ���ឹកនាកំមួើវធិំី
ខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី ហៅ�ើមួីបីុំហៅរួ ើ�មាជិិករួបុ�់ហៅយើង។ អ្ននកអា��ូ�រួមួួកនុង�កុមួហៅ�ះ ហៅបុើ�ិ�អ្ននក�ង។់ �កុមួហៅ�ះពិីហៅ�គ្នាះអ្នំពីីរួហៅបុៀបុហៅ�ើកកំពី�់�កឹត្យយ�កមួរួបុ�់ 
L.A. Care �ិងទីទីួ�ខុ��ត្យូវ�ំ�បុ៖់ 

• ការួជិួយ L.A. Care ឲ្យយយ�់ �ូវបុញិ្ញាខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី ខ្សែ��បុោះពា�់��់�បុជាជិ� ខ្សែ��រួ�់ហៅ�កនុងត្យំបុ�រ់ួបុ�់អ្ននក

• ការួ�បុ�ពីឹត្យាិជាខ្សែភ័នក �ិង�ត្យហៅ�ៀកថ្ងៃ� L.A. Care កនុងភ័ូមួភិាគឺ RCAC �ំ�ួ� 11 ហៅ�ពា�ហៅពីញហៅខា�ធំី Los Angeles

• ការួផា�់ពី�ត្យម៌ា��ុខភាពី ហៅ�ឲ្យយ�បុជាជិ�ហៅ�កនុង�ហ្វ័គឺមួ�រ៍ួបុ�់អ្ននក

ហៅបុើ�ិ�អ្ននក�ងហ់ៅធំ័ើជាខ្សែផនកថ្ងៃ��កុមួហៅ�ះ ហៅ� 1-888-522-2732។ អ្ននកកអ៏ា�រួកពី�ត្យម៌ា�ខ្សែ�មួហៅទីៀត្យ តាមួបុណ្ដាា ញខ្សែ�រួ ហៅ� lacare.org។

កិចច�បជំុិគណ៍ៈអ្នភិបិាល័ L.A. Care
គឺណ្យ�អ្នភ័�ិ� �ំហៅរួ�អ្នំពីី�កឹត្យយ�កមួ�ំ�បុ ់L.A. Care។  �គឺបុ់ៗ គ្នាន អា��ូ�រួមួួ�បុជំុិ។ គឺណ្យ�អ្នភ័�ិ� �បុជុិំគ្នាន ហៅ�ថ្ងៃ�ៃ�ពីហ្វ័�ីត្យ�៍ំបុូងថ្ងៃ� ខ្សែខ
�ិមួយួៗ ហៅ�ហៅមាោ ង 2 រួហៅ�ៀ�។ អ្ននកអា�រួកពី�ត្យម៌ា�ខ្សែ�មួហៅទីៀត្យ �ាីពីីកិ�ច�បុជំុិគឺណ្យ�អ្នភ័�ិ� �ិងកា�វភិាគឺទាំ�ប់ុ�ចុបុី�នភាពី ហៅ� lacare.org។
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                 ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយផង។ ការួ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ ហៅ�ញ ថ្ងៃ�ៃ ហៅ�ើយ។  ឬហៅ�ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួ             
កា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាបុណ្ដាា ញហៅ� lacare.org។

2. �ំពី�គំផ្សេ�ង�ុខភាពីរប់�់�នក្ដី
�ិដ្ឋឋភាព្ទ�ផ្សេងខបនៃនិគំផ្សេ�ង�ុខភាព្ទ
L.A. Care គឺឺជាគឺំហៅ�ង�ុខភាពីមួយួ �ំ�បុម់ួ�ុ�ែខ្សែ��មា� Medi-Cal ហៅ�កនុងត្យំបុ�ហ់ៅ�វាទាំងំហៅ�ះ៖ ហៅខា�ធីំ  Los Angeles។    
L.A. Care ហៅធំ័ើការួជាមួយួរួ�ឋកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ើមួីជីិួយអ្ននកឲ្យយទីទីួ�ការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី ខ្សែ��អ្ននក�ត្យូវការួ។

អ្ននកអា��ឹង�ិយាយហៅ�កា� ់អ្ននកត្យំណ្ដាងផ្សេ�វា�មាជិិក L.A. Care មាន ក ់ហៅ�ើមួីខី្សែ�័ងយ�់អ្នំពីីគឺំហៅ�ង�ុខភាពី �ិងរួហៅបុៀបុវាហៅធំ័ើការួ�ំ�បុអ់្ននក។ 
ហៅ� 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។

ការ�ាបរ់ងរប�់អ្ននក ចាបផ់្សេ�ឹើម និិងចប ់ផ្សេ�ផ្សេព្ទល័ណ្ដា
ហៅ�ហៅពី�អ្ននក�ុះហៅ�ើ ះកនុង L.A. Care អ្ននក�ឹងទីទីួ�បុ�ណ្យណ  ID �មាជិិក L.A. Care មួយួ កនុងហៅពី�ពីីរួអាទីិត្យយ ថ្ងៃ�ការួ�ុះហៅ�ើ ះ។ អ្ននក�ត្យូវខ្សែត្យ 
បុងិ្ញបុ�ណ្យណ  L.A. Care ID រួបុ�់អ្ននក �ិង អ្នត្យា�ញ្ញាា ណ្យបុ�ណ្យណ អ្នត្យា�បុហៅយាជិ� ៍(BIC) Medi-Cal រួបុ�់អ្ននក ហៅ�ហៅពី�អ្ននកទីទីួ�ហៅ�វាខ្សែ�ទាំំ
�ុខភាពី ឬហៅវជិើបុញ្ញាើ អ្ន័ីមួយួ។ 

ការួ�ោ បុរ់ួង Medi-Cal រួបុ�់អ្ននក �ឹង�ត្យូវខ្សែត្យ��សាា បុនាសា�ើី ហៅរួៀង��់ឆាំន ។ំ ហៅខា�ធំី�ឹងហៅផើើឲ្យយអ្ននក �ូវទីំរួងប់ុំហៅពីញសាា បុនា Medi-Cal សា�ើី។ 
�ត្យូវបុំហៅពីញទីំរួងប់ុំហៅពីញហៅ�ះ �ិងហៅផើើ�ត្យ�បុហ់ៅ�ភាន កង់្រួហៅ�វាមួ�ុ�ែជាត្យិហៅខា�ធំី កនុងត្យំបុ�រ់ួបុ�់អ្ននក។ 

កា�បុរួហិៅ�េទីមា� �បុ�ិទី�ិភាពី ថ្ងៃ�ការួ�ោ បុ ់រួង រួបុ�់អ្ននក គឺឺហៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី 1 ថ្ងៃ�ខ្សែខ បុនាា បុពី់ីបុ�ចបុ�ូ់វការួ�ុះ ហៅ�ើ ះ  កនុងគឺំហៅ�ង�ុខភាពីមួយួ។ ខ្សែ�កហៅមួើ��ំបុុ�ត្យ
ថ្ងៃ�ការួយ�់�ពីមួ�ូវ Medi-Cal រួបុ�់អ្ននក មួកពីីជិំហៅរួ ើ�ខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី �ំ�បុក់ា�បុរួហិៅ�េទីការួ�ោ បុរ់ួងមា��បុ�ិទី�ិភាពីរួបុ�់អ្ននក។

អ្ននកអា��ឹង�ូមួ L.A. Care ឲ្យយបុ�ចបុក់ារួ�ោ បុរ់ួងរួបុ�់អ្ននក �ិងហៅ�ជិើ�ហៅរួ ើ�គឺំហៅ�ង�ុខភាពីមួយួហៅទីៀត្យ ហៅ�ហៅពី�ណ្ដាមួយួ។ �ំ�បុជ់ិំ�ួយ កនុង
ការួហៅ�ជិើ�ហៅរួ ើ�គឺំហៅ�ងមួយួ�ើី ទូីរួ��ពីាហៅ� ជំិហៅរួ ើ�ខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី ហៅ�ខ 1-800-430-4263 (TTY/TDD 1-800-430-7077 ឬ 711)។ 
ឬទី�ែនា www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov។ អ្ននកកអ៏ា��ូមួឲ្យយបុ�ចបុ ់Medi-Cal រួបុ�់អ្ននកខ្សែ�រួ។ 

L.A. Care គឺឺជាគឺំហៅ�ង�ុខភាពីមួយួ �ំ�បុ�់មាជិិក Medi-Cal ហៅ�កនុងហៅខា�ធីំ Los Angeles។ ការួ�ោ បុរ់ួងរួបុ�់អ្ននកជាមួយួ L.A. Care      
អា��ឹងផ្ទាៃ �់បុាូរួ ហៅបុើ�ិ�អ្ននកខ្សែ�ងមា� Medi-Cal ឬហៅបុើ�ិ�អ្ននកផ្ទាៃ �់ហៅ�ញពីីហៅខា�ធំី។ ការួ�ោ បុរ់ួងថ្ងៃ� L.A. Care កអ៏ា��ឹងបុ�ចបុខ់្សែ�រួ ហៅបុើ�ិ�
ការួយិា��យហៅ�វា�ុខភាពី �ិងមួ�ុ�ែជាត្យិហៅខា�ធំី តាមួត្យំបុ�រ់ួបុ�់អ្ននក ទីទីួ�ពី�ត្យម៌ា� ថាមា�ផ្ទាៃ �់បុាូរួ�ិទី�ិទីទីួ� Medi-Cal រួបុ�់អ្ននក។  
រួកការួយិា��យតាមួត្យំបុ�រ់ួបុ�់អ្ននក ហៅ� www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx។ ហៅបុើ�ិ�អ្ននក 
ហៅ�ជាបុគុ់ឺក ឬពី��ធំនាគ្នារួ ហៅនាះការួ�ោបុរ់ួងរួបុ�់អ្ននក ជាមួយួ L.A. Care �ឹង�បុ។់ ហៅបុើ�ិ�អ្ននកកាៃ យជាមា��ិទី�ិទីទីួ� កមួើវធិំីហៅវៀរួបុង ់ការួ�ោ បុរ់ួង 
រួបុ�់អ្ននក ជាមួយួ L.A. Care �ឹង�បុ ់បុោុខ្សែ�ាអ្ននក�ឹងហៅ�ខ្សែត្យ���ុះហៅ�ើ ះកនុង Medi-Cal។ ហៅបុើ�ិ�អ្ននកមួ�ិ��ក� ហៅបុើ�ិ�អ្ននកហៅ�ខ្សែត្យ���ោបុរ់ួង
ហៅ�យ L.A. Care �ូមួហៅ� 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ 

គ្រ�ប់គ់្រ�ងសេ�វា និិងការគាំគំ្រ�យូូរអង្វែងែង (Managed Long-Term Services and Supports, MLTSS)
បុុគឺគ�ខ្សែ��មា��ិទី�ិទីទីួ�ទាំងំទី័ី �ំ�បុ ់Medicare �ិង Medi-Cal �ត្យូវខ្សែត្យ�ូ�រួមួួកនុងគឺំហៅ�ង Medi-Cal �គឺបុ�់គឺងការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី 
ហៅ�ើមួីទីីទីួ�អ្នត្យា�បុហៅយាជិ� ៍Medi-Cal រួបុ�់ហៅគឺ រួមួួទាំងំអ្នត្យា�បុហៅយាជិ� ៍LTSS �ិង Medicare ហ្វ័ាុមួពី�ទី�។

ការព្ទិចារណ្ដាព្ទិផ្សេ�� �ំ�បជ់ិនិជាតិឥណ្ដាា និអាផ្សេមរកិ កនុង�គប�់គងប្រែ�ទាំ
ជិ�ជាតិ្យឥណិ្ដា�អាហៅមួរួកិ មា��ិទី�ិ មួ�ិ�ុះហៅ�ើ ះកនុងគឺំហៅ�ង Medi-Cal �គឺបុ�់គឺងការួខ្សែ�ទាំ ំឬហៅគឺអា� �ឹង ចាកហៅ�ញ ពីី គឺំហៅ�ង Medi-Cal �គឺបុ�់គឺង
ខ្សែ�ទាំរំួបុ�់ហៅគឺ �ិង�ត្យ�បុម់ួក ថ្ងៃ�ៃឈនួ��ំ�បុហ់ៅ�វា (Fee-For-Service, FFS) Medi-Cal ហៅ�ហៅពី�ណ្ដាមួយួ �ិង �ំ�បុម់ួូ�ហៅហ្វ័តុ្យអ្ន័ីមួយួ។

ហៅបុើ�ិ�អ្ននកជាជិ�ជាតិ្យឥណិ្ដា�អាហៅមួរួកិ អ្ននកមា��ិទី�ិទីទីួ�ហៅ�វាខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី ហៅ�ឯ ហៅវជិើមួ�ាីរួហៅ�វា�ុខភាពីឥណិ្ដា� (Indian Health 
Clinics, IHC)។ អ្ននកកអ៏ា��ឹងហៅ�ជាមួយួ ឬ�កហៅ�ើ ះហៅ�ញពីី L.A. Care ខ្សែ�រួ កនុងខណ្យ�កំពុីងទីទីួ�ហៅ�វាខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី ពីីកខ្សែ�ៃងទាំងំហៅ�ះ។ 
�ំ�បុព់ី�ត្យម៌ា� �ាីពីីការួ�ុះហៅ�ើ ះ �ិងការួ�កហៅ�ើ ះ ហៅ� 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។

https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/
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                       ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយផង។ ការួ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ ហៅ�ញ ថ្ងៃ�ៃ ហៅ�ើយ។  ឬហៅ�ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួ             
កា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាបុណ្ដាា ញហៅ� lacare.org។

2 | អំំពីីគំំរោ�ងសុុខភាពីរបស់ុអំនក

រផ្សេបៀបគំផ្សេ�ងរប�់អ្ននកផ្សេធិ័ើការ
L.A. Care គឺឺជាគឺំហៅ�ង�ុខភាពីមួយួ ខ្សែ��មា�កិ�ច��ាជាមួយួ DHCS។ L.A. Care គឺឺជាគឺំហៅ�ង�ុខភាពី�គឺបុ�់គឺងការួខ្សែ�ទាំមំួយួ។ គឺំហៅ�ង
�ុខភាពី�គឺបុ�់គឺងការួខ្សែ�ទាំ ំគឺឺជាការួហៅ�បុើ���់ធំ�ធា�ខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី មា��បុ�ិទី�ិភាពីត្យថ្ងៃមួៃ ខ្សែ��ហៅធំ័ើឲ្យយ�ទី�ភាពីខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី�បុហៅ�ើរួហៅ�ើង �ិង
ធានាគុឺណ្យភាពីថ្ងៃ�ការួខ្សែ�ទាំ។ំ L.A. Care ហៅធំ័ើការួជាមួយួហៅវជិើបុណិិ្យត្យ, មួ�ាីរួហៅពីទីយ, ឱ��សាា � �ិងអ្ននកផា�់ការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពីហៅផែងៗហៅទីៀត្យ ហៅ�កនុង
ត្យំបុ�ហ់ៅ�វារួបុ�់ L.A. Careហៅ�ើមួីផីា�់ការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពីជូិ�អ្ននក ជា�មាជិិក។ 

អ្ននកត្យំណ្ដាងផ្សេ�វា�មាជិិក L.A. Care �ឹង��បុអ់្ននកអ្នំពីីរួហៅបុៀបុ L.A. Care ហៅធំ័ើការួ រួហៅបុៀបុទីទីួ�ការួខ្សែ�ទាំខំ្សែ��អ្ននក�ត្យូវការួ រួហៅបុៀបុហៅ�គ្នាងហៅពី�
ណ្ដាត្យជ់ិួបុជាមួយួអ្ននកផា�់ហៅ�វា តាមួមា�ត្យ�ឋ �ហៅពី�អា�ហៅធំ័ើ�� �ិងរួហៅបុៀបុសាក�ួរួ ហៅបុើ�ិ�អ្ននកមា��ិទី�ិទីទីួ�ហៅ�វាយា�ជំិ�ិះ។ 

ហៅ�ើមួីខី្សែ�័ងយ�់ខ្សែ�មួហៅទីៀត្យ ហៅ� 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ អ្ននកកអ៏ា�រួកពី�ត្យម៌ា�ថ្ងៃ�ហៅ�វា�មាជិិក តាមួបុណ្ដាា ញខ្សែ�រួ                     
ហៅ� lacare.org។

ការផ្ទាា �់បឹូរគំផ្សេ�ង�ុខភាព្ទ
អ្ននកអា��ឹងចាកហៅ�ញពីី L.A. Care �ិង�ូ�រួមួួកនុងគឺំហៅ�ង�ុខភាពីមួយួហៅទីៀត្យ កនុងហៅខា�ធីំថ្ងៃ��ំហៅ��ឋ �រួបុ�់អ្ននក ហៅ�ហៅពី�ណ្ដាមួយួ។ ហៅ�ជិំហៅរួ ើ�
ខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី ហៅ�ខ 1-800-430-4263 (TTY/TDD 1-800-430-7077 ឬ 711) ហៅ�ើមួីហីៅ�ជិើ�ហៅរួ ើ�គឺំហៅ�ងមួយួ�ើី។ អ្ននកអា�ទូីរួ��ពីាមួក
�ហៅនាៃ ះហៅមាោ ង 8:00 �ពឹីក �ិង 6:00 លាៃ � ពីីថ្ងៃ�ៃ���ា រួហូ្វ័ត្យថ្ងៃ�ៃ�ុ�ក។ ឬទី�ែនា www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov។ 

វាហៅ�បុើហៅពី���់ហៅ� 30 ថ្ងៃ�ៃ ហៅ�ើមួីគីឺិត្យគូឺរួ�ំហៅណ្យើ រួបុ�់អ្ននក ហៅ�ើមួីចីាកហៅ�ញពីី L.A. Care �ិង�ុះហៅ�ើ ះកនុងគឺំហៅ�ងមួយួហៅទីៀត្យ កនុងហៅខា�ធីំរួបុ�់អ្ននក 
ហៅបុើ�ិ�ឥត្យមា�បុញិ្ញាជាមួយួ�ឹង�ំហៅណ្យើ ។ ហៅ�ើមួីរីួកឲ្យយ�ឹង អ្នំពីីសាា �ភាពីថ្ងៃ��ំហៅណ្យើ រួបុ�់អ្ននក ហៅ�ជំិហៅរួ ើ�ខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី ហៅ�ខ 
1-800-430-4263 (TTY/TDD 1-800-430-7077 ឬ 711)។ 

ហៅបុើ�ិ�អ្ននក�ងច់ាកហៅ�ញពីី L.A. Care ឆាំបុជ់ាង អ្ននកអា��ឹងហៅ�នើ�ំុ ជិំហៅរួ ើ�ខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី ឲ្យយហៅធំ័ើការួ�កហៅ�ើ ះហៅ�យពីហៅ�ៃ�� (ឆាំបុរ់ួហ្វ័��)។ 
ហៅបុើ�ិ�មួូ�ហៅហ្វ័តុ្យថ្ងៃ��ំហៅណ្យើ រួបុ�់អ្ននក ��បុតាមួវ�ិ�យ�ំ�បុក់ារួ�កហៅ�ើ ះហៅ�យពីហៅ�ៃ�� អ្ននក�ឹងទីទីួ��ំបុុ�ត្យមួយួ�ាបុ ់��បុអ់្ននកថាអ្ននក��        
�កហៅ�ើ ះហៅ�ញហៅហ្វ័ើយ។ 

�មាជិិកខ្សែ��អា�ហៅ�នើ�ំុ ការួ�កហៅ�ើ ះហៅ�យពីហៅ�ៃ�� រួមួួមា� បុោុខ្សែ�ាមួ�ិក�មួតិ្យ�ំហៅពាះ, ហៅកើងៗខ្សែ��កំពុីងទីទីួ�ហៅ�វា ហៅ�ហៅ�កាមួការួខ្សែ�ទាំ�ំិ�ច ឹមួ 
ឬកមួើវធិំីជិំ�ួយការួ�ិ�ច ឹមួ កូ�ហៅគឺ, �មាជិិកខ្សែ��មា�ហៅ��កាី�ត្យូវការួ ខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពីពិីហៅ��, �មាជិិកខ្សែ�����ុះហៅ�ើ ះកនុង Medicare ឬ 
Medi-Cal មួយួហៅទីៀត្យរួ�ួហៅហ្វ័ើយ ឬកនុងគឺំហៅ�ងពាណិ្យជិើកមួើ�គឺបុ�់គឺងការួខ្សែ�ទាំ។ំ

អ្ននកអា��ឹង�ូមួចាកហៅ�ញពីី L.A. Care ហៅ�យផ្ទាា �់មួុខ ហៅ�ការួយិា��យហៅ�វា�ុខភាពី �ិងមួ�ុ�ែជាត្យិហៅខា�ធំី តាមួត្យំបុ� ់រួបុ�់អ្ននក។ 
រួកការួយិា��យតាមួត្យំបុ�រ់ួបុ�់អ្ននក ហៅ� www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx ឬហៅ�
ជិំហៅរួ ើ�ខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី ហៅ�ខ 1-800-430-4263 (TTY/TDD 1-800-430-7077 ឬ 711)។

និិ�េតិមហាវិ�ិាល័័យ ប្រែដ្ឋល័ផ្ទាា �់ផ្សេ�ផ្សេខានិធិ��ា� ឬផ្សេ�ផ្សេ��រដ្ឋឋកាល័�ហ្វ័័័រនិ�ញ៉ាា
ហៅបុើ�ិ�អ្ននកផ្ទាៃ �់ហៅ�ហៅខា�ធំី�ើី កនុងរួ�ឋកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ើមួី�ិីកាហៅ�មួហាវទិីា��យ L.A. Care �ឹង�ោ បុរ់ួង ហៅ�វាបុ�ាបុ�់ហៅ�ង្គ ះបុនាា � ់
�ិងខ្សែ�ទាំបំុនាា � ់ហៅ�កនុងហៅខា�ធីំ�ើីរួបុ�់អ្ននក �ំ�បុ�់កខណ្យ�ជិំងឺខៃះ។

https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/
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                     ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយផង។ ការួ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ ហៅ�ញ ថ្ងៃ�ៃ ហៅ�ើយ។  ឬហៅ�ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួ             
កា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាបុណ្ដាា ញហៅ� lacare.org។

2 | អំំពីីគំំរោ�ងសុុខភាពីរបស់ុអំនក

ហៅបុើ�ិ�អ្ននក���ុះហៅ�ើ ះកនុង Medi-Cal ហៅហ្វ័ើយ�ឹងហៅ��ិកាហៅ�មួហាវទិីា��យ ហៅ�កនុងហៅខា�ធីំហៅផែងហៅទីៀត្យ កនុងរួ�ឋកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  អ្ននកមួ�ិ��់
�កព់ាកយ�ំុ Medi-Cal ហៅ�កនុងហៅខា�ធីំហៅនាះហៅទី។ 

ហៅ�ហៅពី�អ្ននកផ្ទាៃ �់ហៅ�ញហៅ�ឆាំៃ យ ពីីផាះជាបុហៅណ្ដាា ះអា��ន ហៅ��ិកាហៅ�មួហាវទិីា��យ ហៅ�កនុងហៅខា�ធីំមួយួហៅទីៀត្យ កនុងរួ�ឋកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ                       
គឺឺមា�ជំិហៅរួ ើ�ពីីរួយាោ ង �ំ�បុអ់្ននក។ អ្ននក អា��ឹង៖

• ជំិ�បុ�ំណឹ្យង �ក�ួង�ងគមួកិ�ចសាធារួណ្យ� ហៅខា�ធំី Los Angeles ហៅ�យហៅ� 1-866-613-3777 ឬទី�ែនា                                   
http://dpss.lacounty.gov ហៅ�ើមួី�ីយការួណ៍្យ ថាអ្ននកផ្ទាៃ �់�ំហៅ�ជាបុហៅណ្ដាា ះអា��ន ហៅ�ើមួីហីៅ��ិ�ាហៅ�មួហាវទិីា��យ �ិងផា�់
អា�យ�ឋ �រួបុ�់អ្ននក ហៅ�កនុងហៅខា�ធីំ�ើី។ ហៅខា�ធំីហៅនាះ �ឹងខ្សែកកំណ្យត្យ�់តាករួណី្យឲ្យយទាំ�ប់ុ�ចុបុី�នកា� ជាមួយួ�ឹងអា�យ�ឋ ��ើីរួបុ�់អ្ននក
�ិងហៅ�ខកូ�ហៅខា�ធីំ ហៅ�កនុងទិី�ន��យរួបុ�់រួ�ឋ។ ហៅ�បុើជិំហៅរួ ើ�ហៅ�ះ ហៅបុើ�ិ�អ្ននក�ងទ់ីទីួ� ការួខ្សែ�ទាំ�ំបុ�កតី្យ ឬការួខ្សែ�ទាំកំារួពារួ ហៅ�កនុងហៅខា�ធីំ
�ើីរួបុ�់អ្ននក។ អ្ននកអា��ឹង�ត្យូវបុាូរួគឺំហៅ�ង�ុខភាពី។ �ំ�បុ�ំ់ណួ្យរួ �ិងហៅ�ើមួីកីារួពារួកុំឲ្យយពី�ារួហៅពី� កនុងការួ�ុះហៅ�ើ ះកនុងគឺំហៅ�ង�ុខភាពី�ើី                  
ហៅ�ជិំហៅរួ ើ�ខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី ហៅ�ខ 1-800-430-4263 (TTY/TDD 1-800-430-7077 ឬ 711)។

ឬ
• ហៅ�ជិើ�ហៅរួ ើ�មួ�ិបុាូរួគឺំហៅ�ង�ុខភាពីរួបុ�់អ្ននក ហៅ�ហៅពី�អ្ននកផ្ទាៃ �់ហៅ�ញជាបុហៅណ្ដាា ះអា��ន ហៅ��ិកាហៅ�មួហាវទិីា��យ ហៅ�កនុងហៅខា�ធីំ

ហៅផែងហៅទីៀត្យ។ អ្ននក�ឹងអា�ទីទីួ� ហៅ�វាបុ�ាបុ�់ហៅ�ង្គ ះបុនាា � ់�ិងខ្សែ�ទាំបំុនាា � ់ហៅ�កនុងហៅខា�ធីំ�ើី  �ំ�បុ�់កខណ្យ�ជិំងឺខៃះ ខ្សែត្យបុោុហៅណ្ដាណ ះ។                   
ហៅ�ើមួីខី្សែ�័ងយ�់ខ្សែ�មួហៅទីៀត្យ ហៅ�ហៅមួើ�ខ្សែផនកទីី 3 “រួហៅបុៀបុទីទីួ�ការួខ្សែ�ទាំ”ំ។ �ំ�បុក់ារួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី�បុ�កតី្យ ឬការួពារួ អ្ននក�ឹង�ត្យូវហៅ�បុើបុណ្ដាា ញ
អ្ននកផា�់ហៅ�វាហៅទីៀងទាំត្យ ់រួបុ�់ L.A. Care ខ្សែ���ាិត្យហៅ�កនុងហៅខា�ធីំ ជា�ំហៅ��ឋ �រួបុ�់ហៅមួ�កុមួ�គឺួសារួ។ 

ហៅបុើ�ិ�អ្ននកចាកហៅ�ញ ពីីរួ�ឋកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ជាបុហៅណ្ដាា ះអា��ន ហៅ��ិកាកនុងរួ�ឋមួយួហៅទីៀត្យ ហៅហ្វ័ើយអ្ននក�ងរ់ួកាទុីកការួ�ោបុរ់ួង Medi-Cal រួបុ�់អ្ននក 
�ត្យូវទាំកទ់ីង �ក�ួង�ងគមួកិ�ចសាធារួណ្យ� ហៅខា�ធំី Los Angeles។ ��បុអ្ននកហៅ�មា��ិទី�ិទីទីួ� Medi-Cal �ឹង�ោ បុរ់ួងភាពីអា��ន កនុងរួ�ឋ
មួយួហៅទីៀត្យ �ិងភាពីអា��នខ្សែ���ត្យូវការួហៅ�កហៅពីទីយ ហៅ�កនុង�បុហៅទី�កាណ្ដា� �ិងមួុ�ិ�ីុកូ ហៅបុើ�ិ�ហៅ�វាហៅនាះ�ត្យូវ��យ�់�ពីមួ ហៅហ្វ័ើយហៅវជិើបុណិិ្យត្យ 
�ិងមួ�ាីរួហៅពីទីយ ��បុតាមួវ�ិ�យ Medi-Cal។ ហៅបុើ�ិ�អ្ននក�ង�់� Medicaid ហៅ�កនុងរួ�ឋមួយួហៅទីៀត្យ អ្ននក�ឹង�ត្យូវ�កព់ាកយ�ំុ ហៅ�កនុងរួ�ឋហៅនាះ។        
អ្ននក�ឹងពំុីមា��ិទី�ិទីទីួ� Medi-Cal ហៅទី ហៅហ្វ័ើយ L.A. Care �ឹងមួ�ិបុងថ់្ងៃ�ៃ ការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពីរួបុ�់អ្ននកហៅ�ើយ។

និិរនិឹរភាព្ទនៃនិការប្រែ�ទាំ
ឋា��ជា�មាជិិកថ្ងៃ� L.A. Care អ្ននក�ឹងទីទីួ�ការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពីរួបុ�់អ្ននក ពីីអ្ននកផា�់ហៅ�វាហៅ�កនុងបុណ្ដាា ញ L.A. Care។ ហៅ�កនុងករួណី្យខៃះ 
អ្ននកអា��ឹងហៅ�ជិួបុអ្ននកផា�់ហៅ�វា ខ្សែ��មួ�ិហៅ�កនុងបុណ្ដាា ញ L.A. Care ខ្សែ��ហៅ�ថា �ិរួ�ារួភាពីថ្ងៃ�ការួខ្សែ�ទាំ។ំ ហៅបុើ�ិ�អ្ននកមា��ិរួ�ារួភាពីថ្ងៃ�
ការួខ្សែ�ទាំ ំអ្ននក�ឹងអា�ហៅ�ជិួបុអ្ននកផា�់ហៅ�វា ��់ហៅ� 12 ខ្សែខ ឬហៅ��ើ�ជាង ហៅ�កនុងករួណី្យខៃះ។ ហៅបុើ�ិ�អ្ននកផា�់ហៅ�វារួបុ�់អ្ននក មួ�ិ�ូ�រួមួួកនុង 
បុណ្ដាា ញ L.A. Care ��ទាំ��ុ់ងបុ�ចបុថ់្ងៃ� 12 ខ្សែខហៅទី អ្ននក�ឹង�ត្យូវ�ូរួហៅ�អ្ននកផា�់ហៅ�វា ហៅ�កនុងបុណ្ដាា ញ L.A. Care។ 
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                       ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយផង។ ការួ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ ហៅ�ញ ថ្ងៃ�ៃ ហៅ�ើយ។  ឬហៅ�ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួ             
កា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាបុណ្ដាា ញហៅ� lacare.org។

2 | អំំពីីគំំរោ�ងសុុខភាពីរបស់ុអំនក

អ្ននក�ឹល់័ផ្សេ�វាប្រែដ្ឋល័ចាកផ្សេចញព្ទ� L.A. Care
ហៅបុើ�ិ�អ្ននកផា�់ហៅ�វារួបុ�់អ្ននក ឈបុហ់ៅធំ័ើការួជាមួយួ L.A. Care ហៅទីៀត្យ អ្ននកអា��ឹងរួកាការួទីទីួ�ហៅ�វា ពីីអ្ននកផា�់ហៅ�វាហៅនាះ��។ ហៅ�ះគឺឺជាទីំរួង ់      
�ិរួ�ារួភាពីថ្ងៃ�ការួខ្សែ�ទាំ ំមួយួហៅទីៀត្យ។ ហៅ�វាខ្សែ�� L.A. Care ផា�់ �ំ�បុ�់ិរួ�ារួភាពីថ្ងៃ�ការួខ្សែ�ទាំ ំរួមួួមា� បុោុខ្សែ�ាមួ�ិក�មួតិ្យ�ំហៅពាះ៖

• �កខណ្យ��ុ��បុ

• �កខណ្យ�រួបូុកាយ �ិងឥរួយិាបុ��ុថំ្ងៃរួ ោ

• ការួមា�គឺភ័៌

• ហៅ�វា�ុខភាពីអារួមួើណ៍្យមាា យ 

• ជំិងឺគឺង�ឹ់ងសាៃ បុ់

• ខ្សែ�ទាំកូំ�ហៅកើងហៅទីើបុហៅកើត្យ �ហៅនាៃ ះពីីហៅកើត្យ �ិងអាយុ 36 ខ្សែខ

• ហៅធំ័ើការួវះកាត្យ ់ឬទីំរួងក់ារួហៅផែងហៅទីៀត្យ ខ្សែ����អ្ន�ុញ្ញាា ត្យហៅ�យ L.A. Care ជាខ្សែផនកថ្ងៃ��ំហៅណ្យើ រួការួពីា��មា�ឯកសារួ �ិងខ្សែ����ឲ្យយ
អ្ន�ុសា�� ៍�ិងមា�ឯកសារួ ហៅ�យអ្ននកផា�់ហៅ�វា។

• �ំ�បុ�់កខណ្យ�ហៅផែងហៅទីៀត្យ ខ្សែ��អ្ននក�ឹងមា��ិទី�ិទីទីួ� ទាំកទ់ីងផ្សេ�វា�មាជិិក L.A. Care ហៅ�ខ 1-888-839-9909                              
(TTY/TDD 711)

�ិរួ�ារួភាពីថ្ងៃ�ការួខ្សែ�ទាំ ំគឺឺមួ�ិមា�ហៅទី ហៅបុើ�ិ�អ្ននកមួ�ិ��ជិួបុហៅវជិើបុណិិ្យត្យរួបុ�់អ្ននកមួាង យាោ ងហៅហា�អ្នំ�ុងហៅពី� 12 ខ្សែខ�ុងហៅ�កាយ; ហៅវជិើបុណិិ្យត្យរួបុ�់
អ្ននក គឺឺមួ�ិ�ុខ�ិត្យាហៅធំ័ើការួជាមួយួ L.A. Care ឬហៅបុើ�ិ� L.A. Care មា�ឯកសារួ អ្នំពីីគុឺណ្យភាពីថ្ងៃ�កង័�់ខ្សែ�ទាំ ំជាមួយួហៅវជិើបុណិិ្យត្យរួបុ�់អ្ននក។

ហៅ�ើមួីខី្សែ�័ងយ�់ខ្សែ�មួហៅទីៀត្យ អ្នំពីី�ិរួ�ារួភាពីថ្ងៃ�ការួខ្សែ�ទាំ ំ�ិង�កខណ្យ�មួីត្យាិ�ិទី�ិទីទីួ� �ិង�ងឮ់អ្នំពីីហៅ�វាទាំងំអ្ន�់ខ្សែ��មា� ហៅ�ផ្សេ�វា�មាជិិក 
L.A. Care ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។

តនៃមា

�មាជិិកផ្សេចញតនៃមា
L.A. Care បុំហៅរួ ើ�បុជាជិ�ខ្សែ��មា��ិទី�ិទីទីួ� Medi-Cal។ ហៅ�កនុងករួណី្យភាគឺហៅ��ើ� �មាជិិក L.A. Care មនិិ���់ត្យូវបុងថ់្ងៃ�ៃហៅ�វាខ្សែ���ោបុរ់ួង 
ថ្ងៃ�ៃបុងធ់ានា�ោបុរ់ួង ឬការួកាត្យថ់្ងៃ�ៃហៅ�ើយ។ �មាជិិកខ្សែ�����ុះហៅ�ើ ះកនុង កមួើវធិំីធានា�ោបុរ់ួង�ុខភាពីរួបុ�់ហៅកើង កនុងកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  (California 
Children’s Health Insurance Program, CCHIP) កនុងហៅខា�ធីំ Santa Clara, San Francisco �ិង San Mateo �ិង�មាជិិក
ហៅ�កនុង Medi-Cal �ំ�បុក់មួើវធិំី�គឺួសារួ អា��ឹងមា�ថ្ងៃ�ៃបុងធ់ានា�ោបុរ់ួង��់ខ្សែខ �ិងការួរួមួួបុង�់�ក។់ ហៅវៀរួខ្សែ�ងខ្សែត្យ�ំ�បុក់ារួខ្សែ�ទាំជំាអា��ន           
អ្ននកអា��ឹង�ត្យូវបុងថ់្ងៃ�ៃការួខ្សែ�ទាំ ំពីីអ្ននកផា�់ហៅ�វាខ្សែ��ហៅ�ហៅ��បុណ្ដាា ញ��។ �ំ�បុប់ុ�ើ ីថ្ងៃ�ហៅ�វាខ្សែ���ោបុរ់ួង ហៅ�ហៅមួើ� “អ្នត្យា�បុហៅយាជិ� ៍�ិងហៅ�វា”។ 
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                     ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយផង។ ការួ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ ហៅ�ញ ថ្ងៃ�ៃ ហៅ�ើយ។  ឬហៅ�ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួ             
កា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាបុណ្ដាា ញហៅ� lacare.org។

2 | អំំពីីគំំរោ�ងសុុខភាពីរបស់ុអំនក

�ំ�ប�់មាជិិក ប្រែដ្ឋល័មានិចំប្រែណ៍កនៃនិតនៃមា
អ្ននកអា��ឹង�ត្យូវបុង�់ំខ្សែណ្យកថ្ងៃ�ត្យថ្ងៃមួៃ មួយួខ្សែខៗ។ �ំ�ួ�ថ្ងៃ��ំខ្សែណ្យកថ្ងៃ�ត្យថ្ងៃមួៃរួបុ�់អ្ននក អា���យហៅ�ហៅ�ើ��ក�់ំណូ្យ� �ិងធំ�ធា�រួបុ�់អ្ននក។ មួយួខ្សែខៗ 
អ្ននក�ឹងបុងវ់កិកយបុ��ត្យហៅពីទីយផ្ទាា �់ខៃួ�រួបុ�់អ្ននក រួហូ្វ័ត្យទាំ�់ខ្សែត្យ�ំ�ួ�ខ្សែ��អ្ននក��បុង ់ហៅ�ើើ�ឹង�ំខ្សែណ្យកថ្ងៃ�ត្យថ្ងៃមួៃរួបុ�់អ្ននក។ បុនាា បុពី់ីហៅនាះមួក ការួខ្សែ�ទាំំ
អ្ននក�ឹង���ោបុរ់ួងហៅ�យ L.A. Care �ំ�បុខ់្សែខហៅនាះ។ អ្ននក�ឹងមួ�ិ���ោបុរ់ួងហៅ�យ L.A. Care ហៅទី រួហូ្វ័ត្យទាំ�់ខ្សែត្យអ្ននក��បុង�់ំខ្សែណ្យកថ្ងៃ�ត្យថ្ងៃមួៃ
ទាំងំអ្ន�់រួបុ�់អ្ននក �ំ�បុខ់្សែខហៅនាះ។ បុនាា បុពី់ីអ្ននក��បុតាមួ�ំខ្សែណ្យកថ្ងៃ�ត្យថ្ងៃមួៃរួបុ�់អ្ននក �ំ�បុខ់្សែខហៅនាះមួក អ្ននកអា�ហៅ�ជិួបុហៅវជិើបុណិិ្យត្យថ្ងៃ� L.A. Care 
ណ្ដាមួយួ��។ ហៅបុើ�ិ�អ្ននកជា�មាជិិក ខ្សែ��មា��ំខ្សែណ្យកថ្ងៃ�ត្យថ្ងៃមួៃ អ្ននកមួ�ិចា�ំ�ហ់ៅ�ជិើ�ហៅរួ ើ� PCP មាន កហ់ៅទី។

រផ្សេបៀបអ្ននក�ឹល់័ផ្សេ�វា បានិផ្សេបើក�បាក់
L.A. Care បុង�់�កឲ់្យយអ្ននកផា�់ហៅ�វា កនុងរួហៅបុៀបុទាំងំហៅ�ះ៖

• ការួបុង�់�កត់ាមួ�ំ�ួ�មួ�ុ�ែ

° L.A. Care បុង�់�កឲ់្យយអ្ននកផា�់ហៅ�វាមួយួ�ំ�ួ� តាមួកំណ្យត្យ�់ំ�ួ���ក ់ហៅរួៀង��់ខ្សែខ �ំ�បុ�់មាជិិក L.A. Care �ិមួយួៗ។ ហៅ�ះគឺឺ��
ហៅ�ថា ការួបុង�់�កត់ាមួ�ំ�ួ�មួ�ុ�ែ។ L.A. Care �ិងអ្ននកផា�់ហៅ�វា ហៅធំ័ើការួជាមួយួគ្នាន  ហៅ�ើមួី�ំីហៅរួ�ហៅ�ហៅ�ើ�ំ�ួ�ការួបុង�់�ក។់

• ការួបុង�់�ក ់ថ្ងៃ�ៃឈនួ��ំ�បុហ់ៅ�វា

° អ្ននកផា�់ហៅ�វាមួយួ�ំ�ួ� ផា�់ការួខ្សែ�ទាំឲំ្យយ�មាជិិក L.A. Care �ិងបុនាា បុម់ួកកហ៏ៅផើើវកិកយបុ��ត្យហៅ� L.A. Care �ំ�បុថ់្ងៃ�ៃហៅ�វាហៅគឺ��ផា�់។ 
ហៅ�ះគឺឺ��ហៅ�ថាការួបុង�់�ក ់ថ្ងៃ�ៃឈនួ��ំ�បុហ់ៅ�វា។ L.A. Care �ិងអ្ននកផា�់ហៅ�វា ហៅធំ័ើការួជាមួយួគ្នាន  ហៅ�ើមួី�ំីហៅរួ�ហៅ�ហៅ�ើហៅ�វា�ិមួយួៗ 
មា�ត្យថ្ងៃមួៃបុោុនាើ �។ 

ហៅ�ើមួីខី្សែ�័ងយ�់ខ្សែ�មួហៅទីៀត្យ អ្នំពីីរួហៅបុៀបុ L.A. Care បុង�់�កឲ់្យយអ្ននកផា�់ហៅ�វា ហៅ� 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ 

កមាវិធិិ�ផ្សេល័ើក��កចិតឹអ្ននក�ឹល់័ផ្សេ�វា

L.A. Care មា�កមួើវធិំីហៅ�ើកទឹីក�ិត្យាអ្ននកផា�់ហៅ�វា ហៅ�ើមួីហីៅ�ើកកំពី�់ការួខ្សែ�ទាំអំ្ននក �ិងបុទីពិីហៅសាធំ�រ៍ួបុ�់អ្ននក ជាមួយួអ្ននកផា�់ហៅ�វាឲ្យយ               
L.A. Care។ កមួើវធិំីទាំងំហៅ�ះជិួយហៅ�ើកកំពី�់៖

• គុឺណ្យភាពីការួខ្សែ�ទាំំ

• �ទី�ភាពី �ិងមា�ការួខ្សែ�ទាំ ំ�ិងហៅ�វា 

• ��ផា�់ការួពីា��

• ការួហៅពីញ�ិត្យាពីី�មាជិិក 

ហៅ�ើមួីខី្សែ�័ងយ�់ខ្សែ�មួហៅទីៀត្យ អ្នំពីីកមួើវធិំីទាំងំហៅ�ះ ហៅ�ផ្សេ�វា�មាជិិក L.A. Care ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។

ការ�ូមឲ្យយ L.A. Care បងវ់ិកិកយប�័ត
ហៅបុើ�ិ�អ្ននក��ទីទីួ�វកិកយបុ��ត្យ ឬក�៏ត្យូវ���ូមួឲ្យយបុង�់�កថ់្ងៃ�ៃរួមួួបុង ់ហៅ�ហៅពី�ខ្សែ��អ្ននកគឺិត្យថា អ្ននកមួ�ិគឺួរួបុងវ់ាហៅទី អ្ននកកអ៏ា�បុាឹងទីំរួងប់ុំហៅពីញ
ទាំរួ�ំណ្យងជាមួយួ L.A. Care ខ្សែ�រួ។ L.A. Care �ឹងពិី�ិត្យយហៅមួើ�ការួទាំរួ�ំណ្យងរួបុ�់អ្ននក ហៅ�ើមួី�ំីហៅរួ�ហៅបុើ�ិ�អ្ននកអា�����កម់ួកវញិ។

ហៅបុើ�ិ�អ្ននកបុងថ់្ងៃ�ៃហៅ�វា ខ្សែ��អ្ននកគិឺត្យថា L.A. Care គឺួរួខ្សែត្យ�ោ បុរ់ួង អ្ននកអា�បុាឹងទាំរួ�ំណ្យង។ ហៅ�បុើទីំរួងប់ុំហៅពីញទាំរួ�ំណ្យង �ិង��បុ ់L.A. Care ជា
លាយ��កខណ៍្យអ្នកែរួ ពីីមួូ�ហៅហ្វ័តុ្យខ្សែ��អ្ននក�ត្យូវខ្សែត្យបុង។់ ហៅ�ផ្សេ�វា�មាជិិក L.A. Care ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711) ហៅ�ើមួី ី
ហៅ�នើ�ំុទីំរួងប់ុំហៅពីញទាំរួ�ំណ្យង ហៅ�ើមួី�ំីហៅរួ�ហៅបុើ�ិ�អ្ននកអា�����កម់ួកវញិ។ 
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                 ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ 

L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយផង។ ការួ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ ហៅ�ញ ថ្ងៃ�ៃ ហៅ�ើយ។  ឬហៅ�ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួ             
កា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាបុណ្ដាា ញហៅ� lacare.org។

3. រផ្សេប់ៀប់ទំទំួលការថែ�ទាំំ
ការ��ួល័ផ្សេ�វាប្រែ�ទា�ុំខភាព្ទ
�ូមអានិព្ទត័ម៌ានិផ្សេ�ខាងផ្សេ�កាម �បផ្សេយាជិនិឲ៍្យយអ្ននកនិ�ងដ្ឋ�ង ថាអ្ននកអាច ��ួល័ការប្រែ�ទា�ុំខភាព្ទព្ទ�អ្ននកណ្ដា ឬព្ទ��កុមអ្ននក�ឹល់័ការប្រែ�ទាំ
�ុខភាព្ទណ្ដា ប្រែដ្ឋល័អាចនិ�ងបានិ��ួល័។

អ្ននកអា�ចាបុហ់ៅផាើមួទីទីួ�ហៅ�វាខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី ហៅ��ំកា�បុរួហិៅ�េទី�បុ�ិទី�ិភាពី ថ្ងៃ�ការួ�ោ បុរ់ួងរួបុ�់អ្ននក។ ខ្សែត្យងខ្សែត្យយកបុ�ណ្យណ  L.A. Care ID, 
អ្នត្យា�ញ្ញាា ណ្យបុ�ណ្យណ អ្នត្យា�បុហៅយាជិ� ៍(BIC) Medi-Cal �ិងបុ�ណ្យណ ធានា�ោបុរ់ួង�ុខភាពីអ្ន័ីហៅផែងហៅទីៀត្យ មួកជាមួយួអ្ននកជា�ិ�ច។ មួ�ិ�ត្យូវបុហៅណ្ដាា យឲ្យយ        
ជិ�ណ្ដាមាន ក ់ហៅ�បុើបុ�ណ្យណ  BIC ឬ L.A. Care ID រួបុ�់អ្ននកហៅ�ើយ។

�មាជិិក�ើី �ត្យូវខ្សែត្យហៅ�ជិើ�ហៅរួ ើ� អ្ននកផា�់ការួខ្សែ�ទាំជំាបុឋមួ (Primary Care Provider, PCP) មួយួ ហៅ�កនុងបុណ្ដាា ញ L.A. Care។ បុណ្ដាា ញ      
L.A. Care គឺឺជា�កុមួថ្ងៃ�ហៅវជិើបុណិិ្យត្យ មួ�ាីរួហៅពីទីយ �ិងអ្ននកផា�់ហៅ�វាហៅផែងៗហៅទីៀត្យ ខ្សែ��ហៅធំ័ើការួជាមួយួ L.A. Care។ អ្ននក�ត្យូវខ្សែត្យហៅ�ជិើ�ហៅរួ ើ� PCP មួយួ 
កនុងហៅពី� 30 ថ្ងៃ�ៃ ចាបុត់ាងំពីីហៅពី�អ្ននក��កាៃ យជា�មាជិិកកនុង L.A. Care។ ហៅបុើ�ិ�អ្ននកមួ�ិហៅ�ជិើ�ហៅរួ ើ� PCP មួយួហៅទី L.A. Care �ឹងហៅ�ជិើ�ហៅរួ ើ�
មួយួ  �ំ�បុអ់្ននក។ 

អ្ននកអា��ឹងហៅ�ជិើ�ហៅរួ ើ� PCP �ូ�គ្នាន  ឬ PCP ខុ�ៗគ្នាន  �ំ�បុ�់មាជិិក�គឺួសារួទាំងំអ្ន�់ ហៅ�កនុង L.A. Care។

ហៅបុើ�ិ�អ្ននកមា�ហៅវជិើបុណិិ្យត្យមាន ក ់ខ្សែ��អ្ននក�ងរ់ួកាទុីក ឬអ្ននក�ងរ់ួក PCP មួយួ�ើី អ្ននកអា�ហៅមួើ�កនុងបុ�ើ ីហៅ�ើ ះអ្ននកផា�់ហៅ�វា។ វាមា�បុ�ើ ីថ្ងៃ� PCP 
ទាំងំអ្ន�់ ហៅ�កនុងបុណ្ដាា ញ L.A. Care។ បុ�ើ ីហៅ�ើ ះអ្ននកផា�់ហៅ�វា មា�ពី�ត្យម៌ា�ហៅផែងៗហៅទីៀត្យ ហៅ�ើមួីជីិួយអ្ននកហៅ�ជិើ�ហៅរួ ើ� PCP។ ហៅបុើ�ិ�អ្ននក�តូ្យវការួ 
បុ�ើ ីហៅ�ើ ះអ្ននកផា�់ហៅ�វា ហៅ� 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ អ្ននកកអ៏ា�រួកបុ�ើ ីហៅ�ើ ះអ្ននកផា�់ហៅ�វា ហៅ�ហៅ�ើហៅគឺហ្វ័ទីំពី�រួរួបុ�់           
L.A. Care ខ្សែ�រួ ហៅ� lacare.org។

ហៅបុើ�ិ�អ្ននកមួ�ិអា�ទីទីួ�ការួខ្សែ�ទាំខំ្សែ��អ្ននក�ត្យូវការួ ពីីអ្ននកផា�់ហៅ�វាខ្សែ���ហ្វ័ការួ ហៅ�កនុងបុណ្ដាា ញ L.A. Care ហៅនាះ PCP រួបុ�់អ្ននក 
�ត្យូវខ្សែត្យ�ូមួការួយ�់�ពីមួពីី L.A. Care ហៅ�ើមួីបីុ�ើូ �អ្ននកហៅ�អ្ននកផា�់ហៅ�វាហៅ�ហៅ��បុណ្ដាា ញ។

អា��ំណ្យ�់ថ្ងៃ�ជំិពូីកហៅ�ះ ហៅ�ើមួីខី្សែ�័ងយ�់ខ្សែ�មួហៅទីៀត្យ អ្នំពីី PCP ឬបុ�ើ ីហៅ�ើ ះអ្ននកផា�់ហៅ�វា �ិងបុណ្ដាា ញអ្ននកផា�់ហៅ�វា។

ការ�បមាណ៍�ុខភាព្ទដំ្ឋបូង (IHA)
L.A. Care ឲ្យយអ្ន�ុសា�� ៍ថាឋា��ជា�មាជិិក�ើី អ្ននកគឺួរួខ្សែត្យហៅ�ជិួបុ PCP �ើី កនុងហៅពី� 120 ថ្ងៃ�ៃខាងមួុខ �ំ�បុ ់ការួ�បុមាណ្យ�ុខភាពី�ំបុូង 
(Initial Health Assessment, IHA)។ ហៅគ្នា�បុំណ្យងថ្ងៃ� IHA គឺឺហៅ�ើមួីជីិួយ PCP រួបុ�់អ្ននក ខ្សែ�័ងយ�់�បុវត្យាិខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី �ិងហៅ��កាី�ត្យូវការួ
រួបុ�់អ្ននក។ PCP រួបុ�់អ្ននក អា��ឹង�ួរួ�ំណួ្យរួមួយួ�ំ�ួ� អ្នំពីី�បុវត្យាិ�ុខភាពីរួបុ�់អ្ននក ឬអា��ឹង�ូមួឲ្យយអ្ននកបុំហៅពីញបុ�ើ ី�ំណួ្យរួ។ PCP រួបុ�់អ្ននក 
ក�៏ឹង��បុអ់្ននក អ្នំពីីការួ�បុឹកាអ្នបុរ់ួ�ុំខភាពី �ិងថាន កហ់ៅរួៀ� ខ្សែ��អា��ឹងជិួយអ្ននកខ្សែ�រួ។ 

ហៅ�ហៅពី�អ្ននកទូីរួ��ពីាមួក ហៅ�ើមួីហីៅ�គ្នាងហៅពី�ការួណ្ដាត្យជ់ិួបុ�ំ�បុ ់IHA រួបុ�់អ្ននក �ត្យូវ��បុម់ួ�ុ�ែខ្សែ��ហៅ�ៃើយទូីរួ��ពីា ថាអ្ននកជា�មាជិិកថ្ងៃ�                     
L.A. Care។ ឲ្យយហៅ�ខ L.A. Care ID រួបុ�់អ្ននក។ 

យកបុ�ណ្យណ  BIC �ិង L.A. Care ID រួបុ�់អ្ននក �ំ�បុក់ារួណ្ដាត្យជ់ិួបុរួបុ�់អ្ននក។ វាគឺឺជាគឺំ�ិត្យមួយួ��៏អ ហៅ�ើមួីយីកបុ�ើ ីថ្ងៃ�ថាន រំួបុ�់អ្ននក �ិង�ំណួ្យរួមួក
ជាមួយួអ្ននក ហៅ�ហៅពី�អ្ននកហៅ�ជិួបុពិីហៅ�គ្នាះ។ �ត្យូវហៅ����� ់ហៅ�ើមួី�ីិយាយជាមួយួ PCP រួបុ�់អ្ននក អ្នំពីីហៅ��កាី�ត្យូវការួថ្ងៃ�ការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី �ិងកង័�់
រួបុ�់អ្ននក។

�ត្យូវទូីរួ��ពីាហៅ�ការួយិា��យថ្ងៃ� PCP រួបុ�់អ្ននក ហៅបុើ�ិ�អ្ននក�ឹងហៅ�យឺត្យ ឬមួ�ិអា�ហៅ��� �ំ�បុក់ារួណ្ដាត្យជ់ិួបុរួបុ�់អ្ននក។
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              ហៅ�ហៅ�វាមាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយផង។ ការួ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ ហៅ�ញ ថ្ងៃ�ៃ ហៅ�ើយ។  ឬហៅ�ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួ                   
កា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាបុណ្ដាា ញហៅ� lacare.org។

3 | របៀ�ៀ�ទទួលការថែ�ទាំ ំ

ការប្រែ�ទា�ំប�កត�
ការួខ្សែ�ទាំ�ំបុ�កតី្យ គឺឺជាការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី ហៅទីៀងទាំត្យ។់ វារួមួួមា�ការួខ្សែ�ទាំកំារួពារួ ខ្សែ��កហ៏ៅ�ថា ខ្សែ�ទាំផំ្ទា�ុកភាពី ឬខ្សែ�ទាំឲំ្យយ�អ ផងខ្សែ�រួ។ វាជិួយ
អ្ននកឲ្យយហៅ�មា��ុខភាពី�អ �ិងជិួយរួកាអ្ននកពីីការួឈថឺាក ត្យ។់ ការួខ្សែ�ទាំកំារួពារួ រួមួួមា�ការួពីិ�ិត្យយហៅទីៀងទាំត្យ ់�ិងការួអ្នបុរ់ួ�ុំខភាពី �ិងការួ�បឹុកា។ 
ហៅកើងៗ គឺឺអា�ទីទីួ�ហៅ�វាការួពារួរួ�ួ�� ់ខ្សែ���ត្យូវការួខាៃ ងំ �ូ�ជា ការួ�ត្យួត្យពីិ�ិត្យយហៅសាត្យវញិ្ញាា ណ្យ �ិង�កខុវញិ្ញាា ណ្យ, ការួ�ោ ��់បុមាណ្យ�ូវ�ំហៅណ្យើ រួការួ
វឌ្ឍឍ�ភាពី �ិងហៅ�វាជាហៅ��ើ�ហៅទីៀត្យ ខ្សែ����ឲ្យយអ្ន�ុសា��ហ៍ៅ�យ ហៅគ្នា�ការួណ៍្យខ្សែណ្យនា ំអ្ននាគឺត្យភ័ៃស័ឺាង រួបុ�់�គឺូហៅពីទីយកុមារួ។ ជាបុខ្សែ�ាមួហៅ�ហៅ�ើ
ការួខ្សែ�ទាំកំារួពារួ ការួខ្សែ�ទាំ�ំបុ�កតី្យ ករ៏ួមួួមា�ការួខ្សែ�ទាំ ំហៅ�ហៅពី�អ្ននកឈថឺាក ត្យខ់្សែ�រួ។ L.A. Care �ោ បុរ់ួងការួខ្សែ�ទាំ�ំបុ�កតី្យពីី PCP រួបុ�់អ្ននក។ 

PCP រួបុ�់អ្ននក�ឹង៖

• ផា�់ឲ្យយអ្ននក �ូវការួខ្សែ�ទាំ�ំបុ�កតី្យទាំងំអ្ន�់ រួមួួមា�ការួពីិ�ិត្យយហៅទីៀងទាំត្យ,់ ចាកថ់ាន បំុង្ក រួហៅ�គឺ, ការួពីា��, ហៅវជិើបុញ្ញាើ  �ិងឱវាទីហៅពីទីយ

• រួកាទុីកកំណ្យត្យ�់តា�ុខភាពីរួបុ�់អ្ននក

• បុ�ើូ � (ចាត្យ)់ អ្ននក ឲ្យយហៅ�ជិួបុអ្ននកឯកហៅទី� ហៅបុើ�ិ��ត្យូវការួ

• បុញ្ញាើ ឲ្យយ�ត្យអិ្នកែហៅរួ, �ត្យមាោ មួោូ�កាមួ ឬពីិហៅសាធំហៅ�គឺ ហៅបុើ�ិ�អ្ននក�ត្យូវការួវា

ហៅ�ហៅពី�អ្ននក�ត្យូវការួខ្សែ�ទាំ�ំបុ�កតី្យ អ្ននក�ឹងទូីរួ��ពីាហៅ� PCP រួបុ�់អ្ននក  �ំ�បុក់ារួណ្ដាត្យជ់ិួបុ។ �ត្យូវឲ្យយ��ក�ទូីរួ��ពីាហៅ� PCP រួបុ�់អ្ននក មួុ�ហៅពី�
អ្ននកទីទីួ�ការួខ្សែ�ទាំហំៅ�គ្នា �ុះ�តាខ្សែត្យវាជាភាពីអា��ន។ �ំ�បុភ់ាពីអា��ន �ត្យូវហៅ� 911 ឬហៅ� បុ�ាបុ�់ហៅ�ង្គ ះជាបុនាា � ់ឋតិ្យហៅ�ជិិត្យបុំផុត្យ។ 

ហៅ�ើមួីខី្សែ�័ងយ�់ខ្សែ�មួហៅទីៀត្យ អ្នំពីីការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី �ិងហៅ�វា ខ្សែ��គឺំហៅ�ងរួបុ�់អ្ននក�ោ បុរ់ួង �ិងអ្ន័ីខៃះខ្សែ��វាមួ�ិ�ោ បុរ់ួង អា� “អ្នត្យា�បុហៅយាជិ� ៍�ិងហៅ�វា” 
កនុងហៅ�ៀវហៅ�ខ្សែណ្យនាហំៅ�ះ។ 

ប្រែ�ទាបំនាទ និ់
ការួខ្សែ�ទាំបំុនាា � ់គឺឺមនិិ�ំ�បុភ់ាពីជាអា��ន ឬជា�កខណ្យ�ខ្សែ��យាយីអាយុជិីវតិ្យហៅ�ើយ។ វាគឺឺជាហៅ�វាខ្សែ��អ្ននក�ត្យូវការួ ហៅ�ើមួីកីារួពារួការួខូ�ខាត្យ
ធំៃ�ធ់ំៃរួ �ំហៅពាះ�ុខភាពីរួបុ�់អ្ននក បុណ្ដាា �មួកពីីជិំងឺ រួបុ�ួភាៃ មួៗ ឬភាពី�ើុគឺសាើ ញ ថ្ងៃ��កខណ្យ�មួយួ ខ្សែ��អ្ននកមា�រួ�ួមួកហៅហ្វ័ើយ។ ការួណ្ដាត្យជ់ិួបុ
ខ្សែ�ទាំបំុនាា � ់ខ្សែ��មួ�ិ�ត្យូវការួ �ូវការួយ�់�ពីមួជាមួុ� (ការួអ្ន�ុញ្ញាា ត្យមួុ�) គឺឺមា�កនុងហៅពី� 48 ហៅមាោ ង ថ្ងៃ��ំហៅណ្យើ រួបុ�់អ្ននក �ំ�បុក់ារួណ្ដាត្យជ់ិួបុ។ 
ហៅបុើ�ិ�ហៅ�វាខ្សែ�ទាំបំុនាា �ខ់្សែ��អ្ននក�ត្យូវការួ ត្យ�មួូវ�ូវការួយ�់�ពីមួជាមួុ� អ្ននក�ឹង��ផា�់ជូិ�ការួណ្ដាត្យជ់ិួបុកនុងហៅពី� 96 ហៅមាោ ង ថ្ងៃ��ំហៅណ្យើ រួបុ�់អ្ននក។

ទូីរួ��ពីាហៅ� PCP រួបុ�់អ្ននក �ំ�បុក់ារួខ្សែ�ទាំបំុនាា �។់ហៅបុើ�ិ�អ្ននកមួ�ិអា�ទាំកទ់ីង PCP រួបុ�់អ្ននក��ហៅទី ហៅ�ផ្សេ�វា�មាជិិក L.A. Care ហៅ�ខ 
1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ ឬអ្ននកអា�ហៅ�ប្រែខេឱវា�ផ្សេព្ទ�យ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ ហៅ�ខ 
1-800-249-3619 (TTY/TDD 711)។ អ្ននកកអ៏ា��ិយាយគ្នាន ជាមួយួហៅពីទីយ តាមួបុណ្ដាា ញហៅ�យឥត្យគឺិត្យថ្ងៃ�ៃខ្សែ�រួ។ �ូមួទី�ែនា 
lacare.org �ិង�ុក�ូ�ហៅ� ផ�តា�់�មាជិិក L.A. Care Connect ហៅ� https://members.lacare.org ហៅ�ើមួីហីៅមួើ�មួុខង្រួ  
�ិយាយគ្នាន �ឹងហៅពីទីយ។

ហៅត្យហៅ��ុខភាពី (Telehealth) គឺឺជាអ្នត្យា�បុហៅយាជិ� ៍L.A. Care មួយួ ខ្សែ��ផា�់ជូិ�ការួទាំកទ់ីងហៅ�ហៅវជិើបុណិិ្យត្យ តាមួទូីរួ��ពីា ឬវហីៅ�អ្នូ 24 ហៅមាោ ង
មួយួថ្ងៃ�ៃ ��ពំីីរួថ្ងៃ�ៃមួយួអាទីិត្យយ �ំ�បុហ់ៅ�វាខ្សែ��ហៅ�ជិើ�ហៅរួ ើ� ហៅ�ហៅពី�អ្ននកមួ�ិអា�ជិួបុហៅ�យ PCP រួបុ�់អ្ននក។ ហៅ�វាហៅ�ះឥត្យអ្ន�់ថ្ងៃ�ៃ��់អ្ននកហៅទី។

ជិំងឺមួយួ�ំ�ួ� ខ្សែ��អ្ននកកអ៏ា�ហៅ�បុើហៅត្យហៅ��ុខភាពីខ្សែ�រួ រួមួួមា�៖

• ជំិងឺតូ្យ�តា�
• រួបុ�ួតូ្យ�តា�
• ជំិងឺតាមួរួ�ូវ �ិងអា�់��រួជិី
• �កខណ្យ�ខ្សែ�ីក �ិងការួពីា��
• ជំិងឺតូ្យ�តា�ហៅផែងៗហៅទីៀត្យ ខ្សែ��មួ�ិអា��ន
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              ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយផង។ ការួ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ ហៅ�ញ ថ្ងៃ�ៃ ហៅ�ើយ។  ឬហៅ�ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួ                   
កា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាបុណ្ដាា ញហៅ� lacare.org។

3 | របៀ�ៀ�ទទួលការថែ�ទាំំ

ហៅបុើ�ិ�អ្ននកមា��ំណួ្យរួ �ាីពីីហៅត្យហៅ��ុខភាពី ឬការួទីទីួ�ហៅ�វាខ្សែ���ត្យូវការួ �ូមួហៅ�ផ្សេ�វា�មាជិិក L.A. Care ហៅ�ខ 1-888-839-9909 
(TTY/TDD 711) ឬទី�ែនា lacare.org។

ហៅបុើ�ិ�អ្ននក�ត្យូវការួខ្សែ�ទាំបំុនាា � ់ហៅ�ហៅ��ត្យំបុ� ់�ូរួហៅ�មួ�ាីរួខ្សែ�ទាំបំុនាា � ់ខ្សែ��ហៅ�ជិិត្យជាងហៅគឺ។ ការួខ្សែ�ទាំបំុនាា �ខ់្សែ���ត្យូវការួ អា��ឹងជា�គឺុ�ផ្ទាា សាយ, 
ឈបឺុំពីងក់, �គឺុ�, ឈ�ឺត្យហៅ�ៀក, ហៅ�គឺ�សា��ុ់ំ ឬហៅ�វាមាា យមា�គឺភ័។៌ អ្ននកមួ�ិ���់ត្យូវការួ �ូវការួយ�់�ពីមួជាមួុ� (ការួអ្ន�ុញ្ញាា ត្យមួុ�)  ហៅទី។ ហៅបុើ�ិ�
អ្ននក�ត្យូវការួ ខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពីអារួមួើណ៍្យបុនាា � ់ទូីរួ��ពីាហៅ�គឺំហៅ�ង�ុខភាពីអារួមួើណ៍្យ ហៅខា�ធីំរួបុ�់អ្ននក ហៅ�ខ 1-800-854-7771 ឬ ផ្សេ�វា�មាជិិក 
L.A. Care ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ អ្ននកអា��ឹងទូីរួ��ពីាហៅ� គឺំហៅ�ង�ុខភាពីអារួមួើណ៍្យ ហៅខា�ធីំរួបុ�់អ្ននក ឬអ្នងគការួ  
�ុខភាពីឥរួយិាបុ� L.A. Care ហៅ�ហៅពី�ណ្ដាមួយួ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួយួអាទីិត្យយ។ ហៅ�ើមួីរីួកហៅ�ខទូីរួ��ពីាឥត្យហៅ�ញថ្ងៃ�ៃទាំងំអ្ន�់ រួបុ�់ហៅខា�ធីំ
តាមួបុណ្ដាា ញ ទី�ែនា www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx។

ការប្រែ�ទាជំាអា�និន
�ំ�បុក់ារួខ្សែ�ទាំជំាអា��ន ហៅ� 911 ឬហៅ� បុ�ាបុ�់ហៅ�ង្គ ះបុនាា � ់(Emergency Room, ER) ឋតិ្យហៅ�ជិិត្យបុំផុត្យ។ �ំ�បុក់ារួខ្សែ�ទាំជំាអា��ន        
អ្ននកមនិិ���់ត្យូវការួយ�់�ពីមួជាមួុ� (ការួអ្ន�ុញ្ញាា ត្យមួុ�) ពីី L.A. Care ហៅទី។ អ្ននកមា��ិទី�ិហៅ�បុើមួ�ាីរួហៅពីទីយណ្ដាមួយួ ឬកខ្សែ�ៃងហៅផែងហៅទីៀត្យ �ំ�បុ់
ការួខ្សែ�ទាំជំាអា��ន។

ការួខ្សែ�ទាំជំាអា��ន គឺឺ�ំ�បុ�់កខណ្យ��ុខភាពីខ្សែ��យាយីអាយុជិីវតិ្យ។ ការួខ្សែ�ទាំហំៅ�ះ គឺឺ�ំ�បុជ់ិំងឺ ឬរួបុ�ួ ខ្សែ��មួ�ុ�ែសាមួ�ា  (�មួហៅហ្វ័តុ្យផ�) 
�ៃ �ថ្ងៃវ (មួ�ិខ្សែមួ�អ្ននកវជិាើ ជីិវ�ខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី) ហៅ�យមា��ំហៅណ្យះ�ឹងជាមួធំយមួខាង�ុខភាពី �ិងថាន ហំៅពីទីយ អា��ឹងរួពំីឹងថា ហៅបុើ�ិ�អ្ននកមួ�ិ��ការួ  
ខ្សែ�ទាំភំាៃ មួៗហៅទី, �ុខភាពីរួបុ�់អ្ននក (ឬ�ុខភាពីថ្ងៃ�កូ�កនុងថ្ងៃផារួបុ�់អ្ននក) អា��ឹងឋតិ្យកនុងហៅ�គ្នាះថាន ក,់ ឬមួុខង្រួ�រួរីួ�, �រួ�ីងគថ្ងៃ��រួរីួ� ឬអ្នវយវ�ថ្ងៃ�
�រួរីួ� អា��ឹង��ហៅ�ហ្វ័ើងជាធំៃ�ធ់ំៃរួ។ ឧទាំហ្វ័រួណ៍្យរួមួួមា� បុោុខ្សែ�ា មួ�ិក�មួតិ្យ�ំហៅពាះ៖

• ឈហឺៅពាះ�ំ��កូ�

• �ក�់អឹង

• ការួឈចឺាបុខ់ាៃ ងំ

• ឈ�ឺទីូង

• រួលាកហៅភ័ៃើងខាៃ ងំ

• ហៅ�បុឱ��ហៅ�ើ�ក�មួតិ្យ

• ការួ��ៃបុ់

• ការួហៅ�ញ�មួខាៃ ងំ

• �កខណ្យ�ផៃូវ�ិត្យាជាអា��ន �ូ�ជាការួ��យុត្យ�ិត្យាធំៃ�ធ់ំៃរួ ឬគឺំ�ិត្យហៅធំ័ើអ្នត្យាឃាត្យ

ចូរកំុផ្សេ� ER �ំ�បក់ារប្រែ�ទា�ំប�កត�។ អ្ននកគឺួរួខ្សែត្យទីទីួ�ការួខ្សែ�ទាំ�ំបុ�កតី្យពីី PCP រួបុ�់អ្ននក ខ្សែ��សាគ �់អ្ននក��៏អបុំផុត្យ។ ហៅបុើ�ិ�អ្ននកមួ�ិ��ក� 
ថា�កខណ្យ��ុខភាពីរួបុ�់អ្ននក ជាភាពីអា��នហៅទី ទូីរួ��ពីាហៅ� PCP រួបុ�់អ្ននក។ អ្ននកកអ៏ា��ឹងហៅ�ប្រែខេឱវា�ផ្សេព្ទ�យ L.A. Care 24/7 ហៅ�ខ 
1-800-249-3619 (TTY/TDD 711)។

ហៅបុើ�ិ�អ្ននក�ត្យូវការួខ្សែ�ទាំជំាអា��ន ហៅ�ឆាំៃ យពីីផាះ �ូរួហៅ� បុ�ាបុ�់ហៅ�ង្គ ះបុនាា � ់(ER) ឋតិ្យហៅ�ជិិត្យបុំផុត្យ �ូមួីខី្សែត្យហៅបុើវាមួ�ិហៅ�កនុងបុណ្ដាា ញ L.A. Care 
កហ៏ៅ�យ។ ហៅបុើ�ិ�អ្ននកហៅ� ER �ូមួឲ្យយហៅគឺទូីរួ��ពីាហៅ� L.A. Care។ រួបូុអ្ននក ឬមួ�ាីរួហៅពីទីយខ្សែ����អ្ន�ុញ្ញាា ត្យឲ្យយអ្ននក�ូ� គឺួរួខ្សែត្យទូីរួ��ពីាហៅ� L.A. Care 
កនុងហៅពី� 24 ហៅមាោ ង បុនាា បុពី់ីអ្ននក��ទីទីួ�ការួខ្សែ�ទាំជំាអា��ន។ ហៅបុើ�ិ�អ្ននកហៅធំ័ើ�ំហៅណ្យើ រួហៅ�ហៅ���ហ្វ័រួ�ឋ ហៅ��ពីី�បុហៅទី�កាណ្ដា� ឬមួុ�ិ�ីុកូ ហៅហ្វ័ើយ
�ត្យូវការួខ្សែ�ទាំជំាអា��ន L.A. Care �ឹងមនិិ�ោបុរ់ួងការួខ្សែ�ទាំអំ្ននកហៅទី។
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              ហៅ�ហៅ�វាមាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយផង។ ការួ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ ហៅ�ញ ថ្ងៃ�ៃ ហៅ�ើយ។  ឬហៅ�ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួ                   
កា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាបុណ្ដាា ញហៅ� lacare.org។

3 | របៀ�ៀ�ទទួលការថែ�ទាំ ំ

ហៅបុើ�ិ�អ្ននក�ត្យូវការួយា�ជំិ�ិះជាអា��ន ហៅ� 911។ អ្ននកមួ�ិ���ួ់រួ PCP រួបុ�់អ្ននក ឬ L.A. Care �ិ� មួុ��ឹងហៅ� ER ហៅ�ើយ។ 

ហៅបុើ�ិ�អ្ននក�ត្យូវការួ ខ្សែ�ទាំហំៅ�កនុងមួ�ាីរួហៅពីទីយ ហៅ�ហៅ��បុណ្ដាា ញ បុនាា បុពី់ីភាពីអា��នរួបុ�់អ្ននក (ការួខ្សែ�ទាំបំុនាា បុពី់ីមា��ាិរួភាពី) មួ�ាីរួហៅពីទីយហៅនាះ              
�ឹងទូីរួ��ពីាហៅ� L.A. Care។ 

ការចងចា៖ំ �ូរួកំុហៅ� 911 �ុះ�តាខ្សែត្យវាជាភាពីអា��ន។ ទីទីួ�ការួខ្សែ�ទាំជំាអា��ន �ំ�បុខ់្សែត្យភាពីអា��នបុោុហៅណ្ដាណ ះ មួ�ិខ្សែមួ��ំ�បុក់ារួខ្សែ�ទាំ�ំបុ�កតី្យ 
ឬជំិងឺត្យិ�ត្យួ� �ូ�ជា�គឺុ�ផ្ទាា សាយ ឬឈបឺុំពីងក់ហៅ�ើយ។ ហៅបុើ�ិ�វាជាភាពីអា��ន ហៅ� 911 ឬហៅ�បុ�ាបុ�់ហៅ�ង្គ ះបុនាា � ់ឋតិ្យហៅ�ជិិត្យបុំផុត្យ។

ការប្រែ�ទាងំាយអ្ននិច់ិតឹ

សេ�វាការយូល់់គ្រ�ម�ីអនីិតិិជនិ
អ្ននកអា��ឹងទីទីួ�ហៅ�វា ខ្សែត្យខាងហៅ�កាមួបុោុហៅណ្ដាណ ះ ហៅ�យគ្នាើ �ការួអ្ន�ុញ្ញាា ត្យពីីមាតាបុិតា ឬអាណ្ដាពីា��រួបុ�់អ្ននក ហៅបុើ�ិ�អ្ននកអាយុ 12 ឆាំន  ំ                               
ឬចា�់ជាង៖

• ខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពីអារួមួើណ៍្យ អ្ននកជំិងឺឥត្យហៅ�កហៅពីទីយ �ំ�បុ៖់

° ការួហៅធំ័ើ�បុផៃូវហៅភ័ទី 

° ការួហៅធំ័ើ�បុផៃូវកាយ

° ហៅ�ហៅពី�អ្ននកមា�គឺំ�ិត្យ ពីីការួហៅធំ័ើឲ្យយខៃួ�អ្ននក ឬមួ�ុ�ែ�ថ្ងៃទីឈចឺាបុ់

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

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

• ហៅ�វាវបិុត្យាិហៅ�បុើហៅ�គឺ�ងហៅញៀ�

ហៅបុើ�ិ�អ្ននកអាយុហៅ�កាមួ 18 ឆាំន  ំអ្ននកអា�ហៅ�ជិួបុហៅវជិើបុណិិ្យត្យ ហៅ�យគ្នាើ �ការួយ�់�ពីមួពីីមាតាបុិតា ឬអាណ្ដាពីា��រួបុ�់អ្ននក �ំ�បុ�់បុហៅភ័ទីថ្ងៃ�
ការួខ្សែ�ទាំទំាំងំហៅ�ះហៅទី៖

• ការួហៅ�គ្នាង�គឺួសារួ/ការួពារួមា�កូ� (រួមួួទាំងំការួហៅ�គឺៀវ)

• ហៅ�វាការួពី�ៃូត្យកូ�

�ំ�បុក់ារួហៅធំ័ើហៅត្យ�ាគឺភ័,៌ ហៅ�វាហៅរួៀបុ�ំគឺំហៅ�ង�គឺួសារួ, ការួពារួមា�កូ�, ឬហៅ�វាការួ�ៃងកាមួហៅ�គឺ, ហៅវជិើបុណិិ្យត្យ ឬហៅវជិើមួ�ាីរួ មួ�ិ��ជ់ាខ្សែផនកថ្ងៃ�បុណ្ដាា ញ 
L.A. Care ហៅទី។ អ្ននកអា�ហៅ�ជិើ�ហៅរួ ើ� អ្ននកផា�់ហៅ�វាណ្ដាមួយួ ហៅហ្វ័ើយហៅ�ជិួបុហៅគឺ �ំ�បុហ់ៅ�វាទាំងំហៅ�ះ ហៅ�យគ្នាើ �ការួបុ�ើូ � ឬការួយ�់�ពីមួជាមួុ� 
(ការួអ្ន�ុញ្ញាា ត្យមួុ�)។ ហៅ�វាមួកពីីអ្ននកផិ�់ហៅ�វា ហៅ�ហៅ��បុណិ្ដាញ មួ�ិទាំកទ់ីង�ឹងការួខ្សែ�ទាំងំ្យអ្ន��់ិត្យា អា��ឹងមួ�ិ���ោបុរ់ួងហៅទី។ �ំ�បុជ់ិំ�ួយ
កនុងការួរួកហៅវជិើបុណិិ្យត្យ ឬហៅវជិើមួ�ាីរួ ខ្សែ��ផា�់ហៅ�វាទាំងំហៅ�ះ ឬ�ំ�បុជ់ិំ�ួយ ហៅ�ើមួីទីីទីួ�ហៅ�វាទាំងំហៅ�ះ (រួមួួទាំងំយា�ជំិ�ិះ) អ្ននកអា�ហៅ�ផ្សេ�វា�មា 
ជិិក L.A. Care ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ អ្ននកកអ៏ា��ឹងហៅ�ប្រែខេឱវា�ផ្សេព្ទ�យ 24/7 ហៅ�ខ 1-800-249-3619       
(TTY/TDD 711)។

អ្ន�ីត្យិជិ� អា��ិយាយហៅ�កា�អ់្ននកត្យំណ្ដាងមាន ក ់ជាឯកជិ� អ្នំពីីកង័�់ថ្ងៃ��ុខភាពីរួបុ�់ហៅគឺ ហៅ�យហៅ�ប្រែខេឱវា�ផ្សេព្ទ�យ 24/7 ហៅ�ខ 
1-800-249-3619 (TTY/TDD 711)។
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              ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយផង។ ការួ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ ហៅ�ញ ថ្ងៃ�ៃ ហៅ�ើយ។  ឬហៅ�ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួ                   
កា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាបុណ្ដាា ញហៅ� lacare.org។

3 | របៀ�ៀ�ទទួលការថែ�ទាំំ

សេ�វាមនុិ�សសេ�ញវ័យ័ូងាយូអនិចិ់ិតិដ

ឋា��ជាមួ�ុ�ែហៅពីញវ �យមាន ក ់(18 ឆាំន  ំឬចា�់ជាង) អ្ននកអា��ឹងមួ�ិ�ងហ់ៅ�ជិួបុ PCP រួបុ�់អ្ននក �ំ�បុក់ារួខ្សែ�ទាំងំ្យអ្ន��់ិត្យាខៃះ ឬជាឯកជិ�ហៅទី។ 
ហៅបុើ�ិ�ជា�ូហៅ�នះ អ្ននកអា��ឹងហៅ�ជិើ�ហៅរួ ើ�ហៅវជិើបុណិិ្យត្យ ឬហៅវជិើមួ�ាីរួណ្ដាមួយួ �ំ�បុ�់បុហៅភ័ទីថ្ងៃ�ការួខ្សែ�ទាំខំាងហៅ�កាមួ៖

• ការួហៅ�គ្នាង�គឺួសារួ/ការួពារួមា�កូ� (រួមួួទាំងំការួហៅ�គឺៀវ)

• ការួហៅធំ័ើហៅត្យ�ាគឺភ័ ៌�ិងការួ�បុឹកា

• ការួការួពារួ �ិងការួហៅធំ័ើហៅត្យ�ាជិំងឺ HIV/AIDS

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

• ការួខ្សែ�ទាំកំារួហៅធំ័ើ�បុផៃូវហៅភ័ទី

• ហៅ�វាការួពី�ៃូត្យកូ� អ្ននកជំិងឺឥត្យហៅ�កហៅពីទីយ

ហៅវជិើបុណិិ្យត្យ ឬហៅវជិើមួ�ាីរួ មួ�ិចា�ំ�ជ់ាខ្សែផនកថ្ងៃ�បុណ្ដាា ញ L.A. Care ហៅទី។ អ្ននកអា�ហៅ�ជិើ�ហៅរួ ើ� អ្ននកផា�់ហៅ�វាណ្ដាមួយួ ហៅហ្វ័ើយហៅ�ជិួបុហៅគឺ ហៅ�យគ្នាើ �
ការួបុ�ើូ � ឬការួយ�់�ពីមួជាមួុ� (ការួអ្ន�ុញ្ញាា ត្យមួុ�) �ំ�បុហ់ៅ�វាទាំងំហៅ�ះ។ ហៅ�វាមួកពីីអ្ននកផិ�់ហៅ�វា ហៅ�ហៅ��បុណិ្ដាញ មួ�ិទាំកទ់ីង�ឹងការួខ្សែ�ទាំំ
ង្យអ្ន��់ិត្យា អា��ឹងមួ�ិ���ោបុរ់ួងហៅទី។ �ំ�បុជ់ិំ�ួយ កនុងការួរួកហៅវជិើបុណិិ្យត្យ ឬហៅវជិើមួ�ាីរួ ខ្សែ��ផា�់ហៅ�វាទាំងំហៅ�ះ ឬ�ំ�បុជ់ិំ�ួយ ហៅ�ើមួីទីីទីួ�ហៅ�វា
ទាំងំហៅ�ះ (រួមួួទាំងំយា�ជំិ�ិះ) អ្ននកអា�ហៅ�ផ្សេ�វា�មាជិិក L.A. Care ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ អ្ននកកអ៏ា��ឹងហៅ�  
ប្រែខេឱវា�ផ្សេព្ទ�យ 24/7 ហៅ�ខ 1-800-249-3619 (TTY/TDD 711)។

ផ្សេ�ចកឹ�បងាា បជ់ាមុនិ
ហៅ��កាីបុង្គ បុជ់ាមួុ� គឺឺជាទីំរួងប់ុំហៅពីញមួយួ��បុ�ាបុ។់ ហៅ�ហៅ�ើវា អ្ននកអា��ុះ�យការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពីអ្ន័ីខៃះ ខ្សែ��អ្ននក�ង�់� កនុងករួណី្យខ្សែ��អ្ននកមួ�ិ
អា��ិយាយ�� ឬហៅធំ័ើការួ�ំហៅរួ��ិត្យាហៅ�ហៅពី�ហៅ�កាយ��។ អ្ននកអា��ុះ�យ ការួខ្សែ�ទាំអំ្ន័ីខៃះ ខ្សែ��អ្ននកមនិិ�ង�់�។ អ្ននកអា��កហ់ៅ�ើ ះជិ�ណ្ដា
មាន ក ់�ូ�ជាបុាីឬ�បុពី�� ឲ្យយហៅធំ័ើការួ�ំហៅរួ��ិត្យា �ំ�បុក់ារួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពីរួបុ�់អ្ននក ហៅបុើ�ិ�អ្ននកមួ�ិអា��ំហៅរួ��ិត្យា��។ 

អ្ននកអា�យកទីំរួងប់ុំហៅពីញហៅ��កាីបុង្គ បុជ់ាមួុ� ពីីហាង�កឱ់��, មួ�ាីរួហៅពីទីយ, ការួយិា��យហៅមួធាវ ី�ិងការួយិា��យរួបុ�់ហៅវជិើបុណិិ្យត្យ។ អ្ននកអា��ឹង
�ត្យូវបុងថ់្ងៃ�ៃ �ំ�បុទ់ីំរួងប់ុំហៅពីញ។ អ្ននកកអ៏ា�រួក �ិងទាំញយកទីំរួងប់ុំហៅពីញហៅ�យឥត្យគឺិត្យថ្ងៃ�ៃ ពីីបុណ្ដាា ញខ្សែ�រួ។ អ្ននកអា��ូមួ�គឺួសារួរួបុ�់អ្ននក ឬ PCP 
ឬកជ៏ិ�ណ្ដាមាន កខ់្សែ��អ្ននកទុីក�ិត្យា ឲ្យយជិួយអ្ននកបុំហៅពីញទីំរួងប់ុំហៅពីញហៅនាះ។ 

អ្ននកមា��ិទី�ិ ហៅ�ើមួីឲី្យយមា�ហៅ��កាីបុង្គ បុជ់ាមួុ�រួបុ�់អ្ននក ���កហ់ៅ�កនុងកំណ្យត្យ�់តា�ុខភាពីរួបុ�់អ្ននក។ អ្ននកមា��ិទី�ិហៅ�ើមួីផី្ទាៃ �់បុាូរួ ឬ�ុបុហៅចា� 
ហៅ��កាីបុង្គ បុជ់ាមួុ�រួបុ�់អ្ននក ហៅ�ហៅពី�ណ្ដាមួយួ។

អ្ននកមា��ិទី�ិ ហៅ�ើមួីខី្សែ�័ងយ�់អ្នំពីីការួផ្ទាៃ �់បុាូរួ �ំហៅពាះ�ាបុថ់្ងៃ�ហៅ��កាីបុង្គ បុជ់ាមួុ�។ L.A. Care �ឹង��បុអ់្ននក អ្នំពីីការួផ្ទាៃ �់បុាូរួ �ំហៅពាះ�ាបុរ់ួ�ឋ 
ហៅ�យមួ�ិហៅ�ើ�ពីី 90 ថ្ងៃ�ៃ បុនាា បុពី់ីការួផ្ទាៃ �់បុាូរួ។ 

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

ការផ្សេធិ័ើអ្នំផ្សេណ្ដាយ�រ ��ងា និិងជាលិ័កា
មួ�ុ�ែហៅពីញវ �យ អា�ជិួយ�ហៅ�ង្គ ះជីិវតិ្យអ្ននក�ថ្ងៃទី�� ហៅ�យកាៃ យជាអ្ននកឲ្យយ�រួ�ីងគ ឬជា�ិកា។ ហៅបុើ�ិ�អ្ននកមា�អាយុ�ហៅនាៃ ះ 15 �ិង 18 ឆាំន  ំ
អ្ននកអា�កាៃ យជាអ្ននកឲ្យយមាន ក ់ហៅ�យមា�ហៅ��កាីយ�់�ពីមួលាយ��កខណ៍្យអ្នកែរួ ពីីមាតាបុិតា ឬអាណ្ដាពីា��រួបុ�់អ្ននក។ អ្ននកអា�បុាូរួ�ិត្យារួបុ�់អ្ននក 
អ្នំពីីការួកាៃ យជាអ្ននកឲ្យយ�រួ�ីងគ ហៅ�ហៅពី�ណ្ដាមួយួ។ ហៅបុើ�ិ�អ្ននក�ងខ់្សែ�័ងយ�់ខ្សែ�មួហៅទីៀត្យ អ្នំពីីការួឲ្យយ�រួ�ីងគ ឬជា�ិកា �ូមួពិីហៅ�គ្នាះជាមួយួ PCP 
រួបុ�់អ្ននក។ អ្ននកកអ៏ា�ទី�ែនាហៅគឺហ្វ័ទីំពី�រួ រួបុ�់�ក�ួងហៅ�វា�ុខភាពី �ិងមួ�ុ�ែជាត្យិ �ហ្វ័រួ�ឋ ហៅ� www.organdonor.gov។
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              ហៅ�ហៅ�វាមាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយផង។ ការួ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ ហៅ�ញ ថ្ងៃ�ៃ ហៅ�ើយ។  ឬហៅ�ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួ                   
កា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាបុណ្ដាា ញហៅ� lacare.org។

3 | របៀ�ៀ�ទទួលការថែ�ទាំ ំ

��កប្រែនិាងផ្សេដ្ឋើមី ���ួល័ការប្រែ�ទាំ
អ្ននក �ឹង ទីទីួ�ការួខ្សែ�ទាំ ំរួបុ�់អ្ននកភាគឺហៅ��ើ� ពីី PCP រួបុ�់អ្ននក។ PCP រួបុ�់អ្ននក �ឹងផា�់ឲ្យយអ្ននក�ូវការួខ្សែ�ទាំកំារួពារួ�បុ�កត្យី (ផ្ទា�ុកភាពី) រួបុ�់អ្ននក
ទាំងំអ្ន�់។ អ្ននកក�៏ឹងហៅ�ជិួបុ PCP រួបុ�់អ្ននក �ំ�បុក់ារួខ្សែ�ទាំ ំហៅ�ហៅពី�អ្ននកឈថឺាក ត្យខ់្សែ�រួ។ �ត្យូវឲ្យយ��ក� ហៅ�ើមួីទូីីរួ��ពីាហៅ� PCP រួបុ�់អ្ននក មួុ�ហៅពី�
អ្ននកទីទីួ�ការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពីមួ�ិអា��ន។ PCP រួបុ�់អ្ននក �ឹងបុ�ើូ � (ចាត្យ)់ អ្ននក ឲ្យយហៅ�ជិួបុ  អ្ននកឯកហៅទី� ហៅបុើ�ិ� អ្ននក�ត្យូវការួវា។ 

ហៅ�ើមួីឲី្យយ��ជំិ�ួយ �ំហៅពាះ�ំណួ្យរួ�ុខភាពីរួបុ�់អ្ននក អ្ននកកអ៏ា�ហៅ�ប្រែខេឱវា�ផ្សេព្ទ�យ L.A. Care ហៅ�ខ 1-800-249-3619 
(TTY/TDD 711) 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយផង។ 

ហៅបុើ�ិ�អ្ននក�ត្យូវការួខ្សែ�ទាំជំាបុនាា � ់ទូីរួ��ពីាហៅ� PCP រួបុ�់អ្ននក។ ការួខ្សែ�ទាំបំុនាា � ់គឺឺជាការួខ្សែ�ទាំខំ្សែ��អ្ននក�ត្យូវការួ កនុងហៅពី� 48 ហៅមាោ ង បុោុខ្សែ�ាមួ�ិខ្សែមួ�       
ជាភាពីអា��នហៅ�ើយ។ វារួមួួមា�ការួខ្សែ�ទាំអំ្ន័ីៗ�ូ�ជា �គឺុ�ផ្ទាា សាយ, ឈបឺុំពីងក់, �គឺុ�, ឈ�ឺត្យហៅ�ៀក ឬហៅ�គឺ�សា��ុ់ំ។ 

�ំ�បុភ់ាពីអា��ន ហៅ� ហៅ�ខ 911 ឬហៅ�បុ�ាបុ�់ហៅ�ង្គ ះជាបុនាា � ់ឋតិ្យហៅ�ជិិត្យបុំផុត្យ។

ការជិំទា�់តាមគុណ៍ធិម៌
អ្ននកផា�់ហៅ�វាមួយួ�ំ�ួ� មា�ការួជំិទាំ�់តាមួគុឺណ្យធំមួ ៌�ំហៅពាះហៅ�វាខ្សែ���ោបុរ់ួងមួយួ�ំ�ួ�។ ហៅ�ះមា�ហៅ��កាីថា ហៅគឺមា��ិទី�ិមនិិផា�់ជូិ�ហៅ�វាខ្សែ��
�ោបុរ់ួងមួយួ�ំ�ួ� ហៅបុើ�ិ�ហៅគឺមួ�ិយ�់��បុតាមួគុឺណ្យធំមួ ៌ ជាមួយួ�ឹងហៅ�វា។ ហៅបុើ�ិ�អ្ននកផា�់ហៅ�វារួបុ�់អ្ននក មា�ការួជិំទាំ�់តាមួគុឺណ្យធំមួ ៌ហៅគឺ�ឹង
ជិួយអ្ននករួកអ្ននកផា�់ហៅ�វាមាន កហ់ៅទីៀត្យ �ំ�បុហ់ៅ�វាខ្សែ���ត្យូវការួ។ L.A. Care កអ៏ា�ហៅធំ័ើការួជាមួយួអ្ននក ហៅ�ើមួីរីួកអ្ននកផា�់ហៅ�វាមាន កខ់្សែ�រួ។ 

មួ�ាីរួហៅពីទីយមួយួ�ំ�ួ� �ិងអ្ននកផា�់ហៅ�វាហៅផែងហៅទីៀត្យ មួ�ិផា�់ជូិ�ហៅ�វាមួយួមួុខ ឬហៅ��ើ�មួុខ ខ្សែ���ុះ�យខាងហៅ�កាមួ។ មា�ហៅ�វាទាំងំហៅ�ះ ហៅហ្វ័ើយ 
L.A. Care �ត្យូវខ្សែត្យហៅធំ័ើឲ្យយ��ក�ថាអ្ននក ឬ�មាជិិក�គឺួសារួរួបុ�់អ្ននក ជិួបុអ្ននកផា�់ហៅ�វាមាន ក ់ឬ�ត្យូវ��អ្ន�ុញ្ញាា ត្យហៅ�មួ�ាីរួហៅពីទីយ ខ្សែ���ឹងបុំហៅពីញហៅ�វា 
���ោបុរ់ួងខាងហៅ�កាមួ៖

• ការួហៅរួៀបុ�ំគឺំហៅ�ង�គឺួសារួ �ិងហៅ�វាការួពារួមា�កូ� រួមួួទាំងំការួពារួមា�កូ�ជាអា��ន

• ការួហៅ�គឺៀវ រួមួួទាំងំការួ�ង�ី�ូហៅ�ហៅពី�ឈហឺៅពាះ�ំ��កូ� �ិង�ៃងទីហៅ�ៃ

• ការួពីា��ភាពីពំុីអា�មា�គឺភ័៌

• ការួពី�ៃូត្យកូ�

អ្ននកគឺួរួខ្សែត្យទីទីួ���ពី�ត្យម៌ា�ខ្សែ�មួហៅទីៀត្យ មួុ��ឹងអ្ននក�ុះហៅ�ើ ះ។ ទូីរួ��ពីាហៅ�ហៅវជិើបុណិិ្យត្យ�ើី, �កុមួហៅពីទីយ, �មាគឺមួហៅវជិើបុណិិ្យត្យឯក�ជិយ ឬហៅវជិើមួ�ាីរួ ខ្សែ��
អ្ននក�ង�់�។ ឬហៅ�ផ្សេ�វា�មាជិិក L.A. Care ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711) ហៅ�ើមួីឲី្យយ��ក� ថាអ្ននកអា�ទីទីួ�ហៅ�វាខ្សែ�ទាំំ
�ុខភាពី  ខ្សែ�� អ្ននក �ត្យូវការួ។ 

បញី្ជី�ផ្សេ�ា ះអ្ននក�ឹល់័ផ្សេ�វា
បុ�ើ ីហៅ�ើ ះអ្ននកផា�់ហៅ�វា L.A. Care �ុះ�យអ្ននកផា�់ហៅ�វាខ្សែ���ហ្វ័ការួ ហៅ�កនុងបុណ្ដាា ញ L.A. Care។ បុណ្ដាា ញ គឺឺជា�កុមួថ្ងៃ�អ្ននកផា�់ហៅ�វា 
ខ្សែ��ហៅធំ័ើការួជាមួយួ L.A. Care។ 

បុ�ើ ីហៅ�ើ ះអ្ននកផា�់ហៅ�វា រួបុ�់ L.A. Care �ុះ�យមួ�ាីរួហៅពីទីយ, PCP, អ្ននកឯកហៅទី�, ហៅពីទីយអ្ន�ុហៅវជិើបុណិិ្យត្យ, ហៅពីទីយ�ើបុ, អ្ន�ុការួ�ីគឺូហៅពីទីយ, អ្ននកផា�់ហៅ�វា
ហៅរួៀបុ�ំគឺំហៅ�ង�គឺួសារួ, មួជិឈមួណិ្យ��ុខភាពីរួ�ឋ�� �ហ្វ័ពី�����ទីទីួ�សាគ �់ (Federally Qualified Health Center, FQHC), អ្ននកផា�់
ហៅ�វា�ុខភាពីអារួមួើណ៍្យ អ្ននកជំិងឺឥត្យហៅ�កហៅពីទីយ, ហៅ�វា �ិងការួគ្នា�ំទីយូរួអ្នខ្សែង័ង (Long-Term Services and Supports, LTSS), មួជិឈមួណិ្យ�
�មួភពីហៅ��មួ�ាីរួហៅពីទីយ (Freestanding Birth Center, FBC), ហៅវជិើមួ�ាីរួហៅ�វា�ុខភាពីឥណិ្ដា� (Indian Health Service Facility, IHF), 
�ិង ហៅវជិើមួ�ាីរួ�ុខភាពីជិ�បុទី (Rural Health Clinic, RHC)។  
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              ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយផង។ ការួ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ ហៅ�ញ ថ្ងៃ�ៃ ហៅ�ើយ។  ឬហៅ�ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួ                   
កា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាបុណ្ដាា ញហៅ� lacare.org។

3 | របៀ�ៀ�ទទួលការថែ�ទាំំ

បុ�ើ ីហៅ�ើ ះអ្ននកផា�់ហៅ�វា មា�ហៅ�ើ ះអ្ននកផា�់ហៅ�វាកនុងបុណ្ដាា ញ L.A. Care, ភាពីឯកហៅទី�, អា�យ�ឋ �, ហៅ�ខទូីរួ��ពីា, ហៅមាោ ងហៅធំ័ើការួ �ិងភាសា 
ខ្សែ��ហៅគឺ�ិយាយ។ វា��បុហ់ៅបុើ�ិ�អ្ននកផា�់ហៅ�វា កំពុីងខ្សែត្យទីទីួ�យកអ្ននកជំិងឺ�ើី។ វាកផ៏ា�់ថាន កថ់្ងៃ��ទី�ភាពីហៅ�ញ�ូ�ផៃូវកាយ �ំ�បុអ់ាគ្នារួ, �ូ�ជា 
�ំណ្យត្យឡា�, ផៃូវជំិ��, ជិហៅណ្យាើ រួមា�បុង្ក �ថ់្ងៃ�, �ិងបុ�ាបុទ់ីឹក ខ្សែ��មា�ទ័ាំរួធំំទូីលាយ �ិងបុង្ក �ថ់្ងៃ�ហៅតាង។ ហៅបុើ�ិ�អ្ននក�ង�់�ពី�ត្យម៌ា� អ្នំពីី
ការួអ្នបុរ់ួរំួបុ�់ហៅវជិើបុណិិ្យត្យ, ការួហ្វ័័ឹកហ្វ័័ឺ�, �ិងគឺណ្យ�វញិ្ញាា បុ�បុ��ត្យ, �ូមួហៅ�ផ្សេ�វា�មាជិិក L.A. Care ហៅ�ខ 1-888-839-9909 
(TTY/TDD 711)។

អ្ននកអា�រួកបុ�ើ ីហៅ�ើ ះអ្ននកផា�់ហៅ�វា តាមួបុណ្ដាា ញហៅ� lacare.org។ 

ហៅបុើ�ិ�អ្ននក�ង�់�ហៅ�ើ ះអ្ននកផា�់ហៅ�វា ខ្សែ����ផាិត្យ ហៅ�ផ្សេ�វា�មាជិិក L.A. Care ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ 

បណឹ្ដាញអ្ននក�ឹល់័ផ្សេ�វា
បុណ្ដាា ញអ្ននកផា�់ហៅ�វា គឺឺជា�កុមួថ្ងៃ�ហៅវជិើបុណិិ្យត្យ មួ�ាីរួហៅពីទីយ �ិងអ្ននកផា�់ហៅ�វាហៅផែងៗហៅទីៀត្យ ខ្សែ��ហៅធំ័ើការួជាមួយួ L.A. Care។ អ្ននក�ឹងទីទីួ�ហៅ�វា
ខ្សែ���ោបុរ់ួងរួបុ�់អ្ននក តាមួរួយ�បុណ្ដាា ញ L.A. Care។ 

កំណ្យត្យ៖់ ជិ�ជាតិ្យឥណិ្ដា�អាហៅមួរួកិ អា��ឹងហៅ�ជិើ�ហៅរួ ើ� IHC ជា PCP រួបុ�់ហៅគឺ។

ហៅបុើ�ិ� PCP រួបុ�់អ្ននក ឬមួ�ាីរួហៅពីទីយ ឬអ្ននកផា�់ហៅ�វាហៅផែងហៅទីៀត្យ មា�ការួជិំទាំ�់តាមួគុឺណ្យធំមួ ៌ហៅ�ើមួីផីា�់ឲ្យយអ្ននក �ូវហៅ�វាខ្សែ���ោបុរ់ួង �ូ�ជា
ការួហៅរួៀបុ�ំគឺំហៅ�ង�គឺួសារួ ឬការួពី�ៃូត្យកូ� ហៅ�ផ្សេ�វា�មាជិិក L.A. Care ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ �ំ�បុហ់ៅ��កាី
ខ្សែ�មួហៅទីៀត្យ អ្នំពីីការួជិំទាំ�់តាមួគុឺណ្យធំមួ ៌អា�ខ្សែផនក “ការួជិំទាំ�់តាមួគុឺណ្យធំមួ”៌ ខាងមួុ�កនុងជំិពូីកហៅ�ះ។

ហៅបុើ�ិ�អ្ននកផា�់ហៅ�វារួបុ�់អ្ននក មា�ការួជិំទាំ�់តាមួគុឺណ្យធំមួ ៌គ្នាត្យអ់ា�ជិួយអ្ននករួកអ្ននកផា�់ហៅ�វាមាន កហ់ៅទីៀត្យ ខ្សែ���ឹងផា�់ឲ្យយអ្ននក �ូវហៅ�វាខ្សែ��អ្ននក
�ត្យូវការួ។ L.A. Care អា�ជិួយអ្ននករួកអ្ននកផា�់ហៅ�វាមាន ក ់ខ្សែ���ឹងបុំហៅពីញហៅ�វា។

អ្ននក �ឹល់័ ផ្សេ�វា កនុង បណឹ្ដាញ
អ្ននក�ឹងហៅ�បុើអ្ននកផា�់ហៅ�វាហៅ�កនុងបុណ្ដាា ញ L.A. Care �ំ�បុហ់ៅ��កាី�ត្យូវការួ ខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពីរួបុ�់អ្ននក។ អ្ននក �ឹង ទីទីួ�ការួខ្សែ�ទាំកំារួពារួ �ិង�បុ�កតី្យ    
ពីី PCP រួបុ�់អ្ននក។ អ្ននកក�៏ឹងហៅ�បុើអ្ននកឯកហៅទី� មួ�ាីរួហៅពីទីយ �ិងអ្ននកផា�់ហៅ�វាហៅផែងហៅទីៀត្យ ហៅ�កនុងបុណ្ដាា ញ L.A. Care ខ្សែ�រួ។ 

ហៅ�ើមួីទីីទីួ�បុ�ើ ីហៅ�ើ ះបុណ្ដាា ញអ្ននកផា�់ហៅ�វា ហៅ�ផ្សេ�វា�មាជិិក L.A. Care ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ 
អ្ននកកអ៏ា�រួកបុ�ើ ីហៅ�ើ ះអ្ននកផា�់ហៅ�វា តាមួបុណ្ដាា ញខ្សែ�រួ ហៅ� lacare.org។

�ំ�បុក់ារួខ្សែ�ទាំជំាអា��ន ហៅ�  911 ឬហៅ�បុ�ាបុ�់ហៅ�ង្គ ះបុនាា � ់ឋតិ្យហៅ�ជិិត្យបុំផុត្យ។

ហៅវៀរួខ្សែ�ងខ្សែត្យ�ំ�បុក់ារួខ្សែ�ទាំជំាអា��ន អ្ននកអា��ឹង�ត្យូវបុងថ់្ងៃ�ៃការួខ្សែ�ទាំ ំពីីអ្ននកផា�់ហៅ�វាខ្សែ��ហៅ�ហៅ��បុណ្ដាា ញ។

ផ្សេ� ផ្សេ��បណឹ្ដាញ ឬអ្ននក �ឹល់័ ផ្សេ�វា  ប្រែដ្ឋល័មនិិផ្សេ�កនុងតំបនិផ់្សេ�វា
អ្ននកផា�់ហៅ�វាហៅ�ហៅ��បុណ្ដាា ញ គឺឺជាអ្ននកខ្សែ��ពុីមំា�កិ�ច�ពីមួហៅ�ពីៀង ហៅ�ើមួីហីៅធំ័ើការួជាមួយួ L.A. Care។ ហៅវៀរួខ្សែ�ងខ្សែត្យ�ំ�បុក់ារួខ្សែ�ទាំជំាអា��ន 
អ្ននកអា��ឹង�ត្យូវបុងថ់្ងៃ�ៃការួខ្សែ�ទាំ ំពីីអ្ននកផា�់ហៅ�វាខ្សែ��ហៅ�ហៅ��បុណ្ដាា ញ��។ ហៅបុើ�ិ�អ្ននក�ត្យូវការួហៅ�វា ខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពីខ្សែ���ោបុរ់ួង អ្ននកអា��ឹង
ទីទីួ�វា ហៅ�ហៅ��បុណ្ដាា ញ ហៅ�យឥត្យអ្ន�់ថ្ងៃ�ៃ��់អ្ននក ��បុណ្ដាវាជាហៅពីទីយសា��ាចា�ំ� ់�ិងពំុីមា�ហៅ�កនុងបុណ្ដាា ញ។



25

              ហៅ�ហៅ�វាមាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយផង។ ការួ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ ហៅ�ញ ថ្ងៃ�ៃ ហៅ�ើយ។  ឬហៅ�ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួ                   
កា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាបុណ្ដាា ញហៅ� lacare.org។

3 | របៀ�ៀ�ទទួលការថែ�ទាំ ំ

L.A. Care អា��ឹងផា�់ការួបុ�ើូ �ឲ្យយអ្ននក ហៅ�អ្ននកផា�់ហៅ�វាហៅ�ហៅ��បុណ្ដាា ញ ហៅបុើ�ិ�ហៅ�វាខ្សែ��អ្ននក�ត្យូវការួ ពំុីមា�ហៅ�កនុងបុណ្ដាា ញ ឬឋតិ្យហៅ�ឆាំៃ យ
ហៅពីកពីីផាះរួបុ�់អ្ននក។ ហៅបុើ�ិ�ហៅយើងផា�់ការួបុ�ើូ �ឲ្យយអ្ននក ហៅ�អ្ននកផា�់ហៅ�វាហៅ�ហៅ��បុណ្ដាា ញ ហៅយើង�ឹងបុងថ់្ងៃ�ៃការួខ្សែ�ទាំអំ្ននក។

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

ផ្សេ�ផ្សេ��តំបនិផ់្សេ�វា
ហៅបុើ�ិ�អ្ននកហៅ� ហៅ��ត្យំបុ�ហ់ៅ�វារួបុ�់ L.A. Care ហៅហ្វ័ើយអ្ននក�ត្យូវការួខ្សែ�ទាំ ំខ្សែ��មនិិខ្សែមួ�អា��ន ឬជាបុនាា � ់ទូីរួ��ពីាហៅ� PCP រួបុ�់អ្ននកជា�បុញ៉ាបុ។់ 
ឬហៅ�ផ្សេ�វា�មាជិិក L.A. Care ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។  �មាជិិកខ្សែ���ត្យូវការួ ខ្សែ�ទាំមំួ�ិអា��ន ឬមួ�ិបុនាា � ់      
ហៅ�ហៅ��ត្យំបុ�ហ់ៅ�វារួបុ�់ L.A. Care �ិង/ឬ បុណ្ដាា ញអ្ននកផា�់ហៅ�វា �ត្យូវខ្សែត្យមា�ការួយ�់�ពីមួជាមួុ� មួុ��ឹងទីទីួ�ហៅ�វា។ �ូមួទូីរួ��ពីាហៅ� PCP 
រួបុ�់អ្ននក ឬផ្សេ�វា�មាជិិក L.A. Care។ 

�ំ�បុក់ារួខ្សែ�ទាំជំាអា��ន ហៅ�  911 ឬហៅ�បុ�ាបុ�់ហៅ�ង្គ ះបុនាា � ់ឋតិ្យហៅ�ជិិត្យបុំផុត្យ។ L.A. Care �ោ បុរ់ួងការួខ្សែ�ទាំជំាអា��ន ហៅ�ហៅ��បុណ្ដាា ញ។ 
ហៅបុើ�ិ�អ្ននកហៅធំ័ើ�ំហៅណ្យើ រួហៅ��បុហៅទី�កាណ្ដា� ឬមួុ�ិ�ីុកូ ហៅហ្វ័ើយ�ត្យូវការួហៅ�វាជាអា��ន ខ្សែ��ត្យ�មួូវ�ូវការួ�ូ�ហៅ�កហៅពីទីយ L.A. Care �ឹង�ោ បុរ់ួង
ការួខ្សែ�ទាំអំ្ននក។ ហៅបុើ�ិ�អ្ននកហៅធំ័ើ�ំហៅណ្យើ រួហៅ�អ្ន�ារួជាត្យិ ហៅ��ពីី�បុហៅទី�កាណ្ដា� ឬមួុ�ិ�ីុកូ ហៅហ្វ័ើយ�ត្យូវការួខ្សែ�ទាំជំាអា��ន L.A. Care �ឹងមនិិ�ោបុរ់ួង
ការួខ្សែ�ទាំអំ្ននកហៅទី។

កំណ្យត្យ៖់ ជិ�ជាតិ្យឥណិ្ដា�អាហៅមួរួកិ អា��ឹងទីទីួ�ហៅ�វា ហៅ�ហៅ��បុណ្ដាា ញ IHC ��។

ហៅបុើ�ិ�អ្ននកមា��ំណួ្យរួ អ្នំពីីការួខ្សែ�ទាំហំៅ�ហៅ��បុណ្ដាា ញ ឬហៅ�ហៅ��ត្យំបុ�ហ់ៅ�វា ហៅ�ផ្សេ�វា�មាជិិក L.A. Care ហៅ�ខ 1-888-839-9909 
(TTY/TDD 711)។ ហៅបុើ�ិ�ការួយិា��យ��បុិទី ហៅហ្វ័ើយអ្ននក�ង�់�ជិំ�ួយ ពីីអ្ននកត្យំណ្ដាង ហៅ�ខ្សែខែឱវាទីហៅពីទីយ �� 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ            
មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយផង ហៅ�ខ 1-800-249-3619 (TTY/TDD 711)។ 

គំរគូំផ្សេ�ង�គប�់គងការប្រែ�ទាបំានិចាតត់ាងំ
L.A. Care ហៅធំ័ើការួជាមួយួ�ឹងមួយួ�ំ�ួ�ធំំថ្ងៃ� ហៅវជិើបុណិិ្យត្យ, អ្ននកឯកហៅទី�, ឱ��សាា �, មួ�ាីរួហៅពីទីយ, �ិងអ្ននកផា�់ការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពីហៅផែងៗ ហៅទីៀត្យ។ 
អ្ននកផា�់ហៅ�វាមួយួ�ំ�ួ�ទាំងំហៅ�ះ ហៅធំ័ើការួហៅ�កនុងបុណ្ដាា ញមួយួ ខ្សែ��ជិួ�កា�ហៅ�ថា "�កុមួហៅពីទីយ" ឬ "�មាគឺមួ�គឺូហៅពីទីយឯក�ជិយ (Independent 
Practice Association, IPA)"។ អ្ននកផា�់ហៅ�វាទាំងំហៅ�ះ កអ៏ា��ឹងមា�កិ�ច��ាផ្ទាា �់ជាមួយួ L.A. Care ខ្សែ�រួ។ 

អ្ននកផា�់ការួខ្សែ�ទាំជំាបុឋមួ (PCP) រួបុ�់អ្ននក �ឹងបុ�ើូ �អ្ននកឲ្យយហៅ�ជិួបុអ្ននកឯកហៅទី� �ិងហៅ�វាខ្សែ��ត្យភាើ បុជ់ាមួយួគ្នាត្យ ់ឬ�កុមួហៅពីទីយ, IPA រួបុ�់គ្នាត្យ ់
ឬកជ៏ាមួយួ L.A. Care។ ហៅបុើ�ិ�អ្ននកកំពុីងខ្សែត្យហៅ�ជិួបុអ្ននកឯកហៅទី�រួ�ួហៅហ្វ័ើយ �ូមួពិីហៅ�គ្នាះជាមួយួ PCP រួបុ�់អ្ននក ឬហៅ�ផ្សេ�វា�មាជិិក L.A. Care 
ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ ផ្សេ�វា�មាជិិក �ឹងជិួយអ្ននកឲ្យយហៅ�ជិួបុអ្ននកផា�់ហៅ�វាហៅនាះ ហៅបុើ�ិ�អ្ននកមា��ិទី�ិទីទីួ��ិរួ�ារួភាពី
ថ្ងៃ�ការួខ្សែ�ទាំ។ំ �ំ�បុព់ី�ត្យម៌ា�បុខ្សែ�ាមួ ហៅ�ហៅមួើ�ខ្សែផនក �ិរួ�ារួភាពីថ្ងៃ�ការួខ្សែ�ទាំ ំថ្ងៃ�ហៅ�ៀវហៅ�ខ្សែណ្យនាហំៅ�ះ។

ផ្សេវិជិីបណ៍ាិ ត
អ្ននក�ឹងហៅ�ជិើ�ហៅរួ ើ�ហៅវជិើបុណិិ្យត្យ ឬអ្ននកផា�់ការួខ្សែ�ទាំជំាបុឋមួ (PCP) រួបុ�់អ្ននក ហៅ�ញពីីបុ�ើ ីហៅ�ើ ះអ្ននកផា�់ហៅ�វា L.A. Care ។ ហៅវជិើបុណិិ្យត្យខ្សែ��អ្ននក
ហៅ�ជិើ�ហៅរួ ើ� �ត្យូវខ្សែត្យជាអ្ននកផា�់ហៅ�វាខ្សែ���ហ្វ័ការួ។ ហៅ�ះមា�ហៅ��កាីថា អ្ននកផា�់ហៅ�វាគឺឺហៅ�កនុងបុណ្ដាា ញ L.A. Care។ ហៅ�ើមួីទីីទីួ��ំហៅ� ថ្ងៃ�
បុ�ើ ីហៅ�ើ ះបុណ្ដាា ញអ្ននកផា�់ហៅ�វា L.A. Care ហៅ�ផ្សេ�វា�មាជិិក L.A. Care ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711). ឬរួកវាតាមួ 
បុណ្ដាា ញហៅ� lacare.org។ 

ហៅបុើ�ិ�អ្ននកហៅ�ជិើ�ហៅរួ ើ�ហៅវជិើបុណិិ្យត្យ�ើី អ្ននកកគ៏ឺួរួខ្សែត្យទូីរួ��ពីាខ្សែ�រួ ហៅ�ើមួីហីៅធំ័ើឲ្យយ��ក�ថា PCP ខ្សែ��អ្ននក�ង�់� គឺឺកំពុីងខ្សែត្យទីទីួកយកអ្ននកជំិងឺ�ើី។
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              ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយផង។ ការួ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ ហៅ�ញ ថ្ងៃ�ៃ ហៅ�ើយ។  ឬហៅ�ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួ                   
កា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាបុណ្ដាា ញហៅ� lacare.org។

3 | របៀ�ៀ�ទទួលការថែ�ទាំំ

ហៅបុើ�ិ�អ្ននកធាៃ បុ�់�ហៅ�ជិួបុហៅវជិើបុណិិ្យត្យមាន ក ់មួុ�ហៅពី�អ្ននកកាៃ យជា�មាជិិកថ្ងៃ� L.A. Care ហៅហ្វ័ើយហៅវជិើបុណិិ្យត្យហៅនាះ គឺឺមួ�ិខ្សែមួ�ជាខ្សែផនកថ្ងៃ�បុណ្ដាា ញ 
L.A. Care ហៅទី អ្ននកអា��ឹងរួកាទុីកហៅវជិើបុណិិ្យត្យហៅនាះ �ំ�ួ�មួយួរួយ�ហៅពី�។ ហៅ�ះគឺឺហៅ� ថា �ិរួ�ារួភាពីថ្ងៃ�ការួខ្សែ�ទាំ។ំ អ្ននកអា�អា�ហៅ��កាីខ្សែ�មួហៅទីៀត្យ 
អ្នំពីី�ិរួ�ារួភាពីថ្ងៃ�ការួខ្សែ�ទាំ ំកនុងហៅ�ៀវហៅ�ខ្សែណ្យនាហំៅ�ះ។ ហៅ�ើមួីខី្សែ�័ងយ�់ខ្សែ�មួហៅទីៀត្យ ហៅ�ផ្សេ�វា�មាជិិក L.A. Care ហៅ�ខ 1-888-839-9909 
(TTY/TDD 711)។

ហៅបុើ�ិ�អ្ននក�ត្យូវការួអ្ននកឯកហៅទី�មាន ក ់PCP រួបុ�់អ្ននក�ឹងបុ�ើូ �អ្ននកឲ្យយហៅ�ជិួបុអ្ននកឯកហៅទី� ហៅ�កនុងបុណ្ដាា ញ L.A. Care ។ 

�ូមួ�ឹកចា ំថាហៅបុើ�ិ�អ្ននកមួ�ិហៅ�ជិើ�ហៅរួ ើ� PCP មួយួហៅទី L.A. Care �ឹងហៅ�ជិើ�ហៅរួ ើ�មួយួ  �ំ�បុ�់បុអ់្ននក។ អ្ននក�ឹងពីីហៅ��កាី�ត្យូវការួ ថ្ងៃ�ការួខ្សែ�ទាំំ
�ុខភាពីរួបុ�់អ្ននក���អជាទីីបុំផុត្យ �ូហៅ�នះហៅហ្វ័ើយវាជាការួ�អ�បុថ្ងៃពី ហៅបុើ�ិ�អ្ននកហៅ�ជិើ�ហៅរួ ើ�។ ហៅបុើ�ិ�អ្ននកហៅ�កនុង Medicare �ិង Medi-Cal 
ទាំងំពីីរួមួុខ អ្ននកមួ�ិចា�ំ�ហ់ៅ�ជិើ�ហៅរួ ើ� PCP ហៅទី។

ហៅបុើ�ិ�អ្ននក�ងប់ុាូរួ PCP រួបុ�់អ្ននក អ្ននក�ត្យូវខ្សែត្យហៅ�ជិើ�ហៅរួ ើ� PCP មាន ក ់ហៅ�ញពីីបុ�ើ ីហៅ�ើ ះអ្ននកផា�់ហៅ�វា L.A. Care។ �ត្យូវឲ្យយ��ក�ថា PCP ហៅនាះ 
កំពុីងខ្សែត្យទីទីួ�យកអ្ននកជំិងឺ�ើី។ ហៅ�ើមួីបីុាូរួ PCP រួបុ�់អ្ននក ហៅ�ផ្សេ�វា�មាជិិក L.A. Care ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ 
អ្ននកកអ៏ា��ឹងបុាូរួ PCP រួបុ�់អ្ននកខ្សែ�រួ ហៅ�យ�ុក�ូ�ហៅ� ផ�តា�់�មាជិិក L.A. Care Connect ហៅ� https://members.lacare.org។ 

មនិទ�រផ្សេព្ទ�យ
ហៅ�កនុងករួណី្យជាភាពីអា��ន ហៅ� 911 ឬហៅ�មួ�ាីរួហៅពីទីយ ឋតិ្យហៅ�ជិិត្យបុំផុត្យ។

ហៅបុើ�ិ�វាមួ�ិខ្សែមួ�ជាភាពីអា��នហៅទី ហៅហ្វ័ើយអ្ននក�ត្យូវការួខ្សែ�ទាំពីំីមួ�ាីរួហៅពីទីយ PCP រួបុ�់អ្ននក�ឹង�ំហៅរួ�ថាមួ�ាីរួហៅពីទីយណ្ដាមួយួ ខ្សែ��អ្ននកគឺួរួគឺបុីហីៅ�។          
អ្ននក�ឹង�ត្យូវហៅ�មួ�ាីរួហៅពីទីយមួយួកនុងបុណ្ដាា ញ។ មួ�ាីរួហៅពីទីយហៅ�កនុងបុណ្ដាា ញ L.A. Care គឺឺ�ុះ�យហៅ�កនុងបុ�ើ ីហៅ�ើ ះអ្ននកផា�់ហៅ�វា។ ហៅ�វាថ្ងៃ�មួ�ាីរួហៅពីទីយ 
ហៅ��ពីីភាពីអា��ន �ត្យូវខ្សែត្យមា�ការួយ�់�ពីមួជាមួុ� (ការួអ្ន�ុញ្ញាា ត្យមួុ�)។
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              ហៅ�ហៅ�វាមាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយផង។ ការួ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ ហៅ�ញ ថ្ងៃ�ៃ ហៅ�ើយ។  ឬហៅ�ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួ                   
កា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាបុណ្ដាា ញហៅ� lacare.org។

3 | របៀ�ៀ�ទទួលការថែ�ទាំ ំ

ល័�ិភាព្ទ��ួល័ការប្រែ�ទាទំានិផ់្សេព្ទល័

�បុហៅភ័ទីការួណ្ដាត្យជ់ិួបុ អ្ននកគឺួរួខ្សែត្យអា�ទីទីួ�ការួណ្ដាត្យជ់ិួបុ កនុងហៅពី�៖

ការួណ្ដាត្យជ់ិួបុខ្សែ�ទាំបំុនាា � ់ខ្សែ��មួ�ិត្យ�មួូវ ការួយ�់�ពីមួជាមួុ� (ការួអ្ន�ុញ្ញាា ត្យមួុ�) 48 ហៅមាោ ង

ការួណ្ដាត្យជ់ិួបុខ្សែ�ទាំបំុនាា � ់ខ្សែ��ត្យ�មួូវ ការួយ�់�ពីមួជាមួុ� (ការួអ្ន�ុញ្ញាា ត្យមួុ�) 96 ហៅមាោ ង

ការួណ្ដាត្យជ់ិួបុខ្សែ�ទាំជំាបុឋមួ មួ�ិបុនាា �់ 10 ថ្ងៃ�ៃពាណិ្យជិើកមួើ

អ្ននកឯកហៅទី� មួ�ិបុនាា �់ 15 ថ្ងៃ�ៃពាណិ្យជិើកមួើ

អ្ននកផា�់ហៅ�វា�ុខភាពីអារួមួើណ៍្យមួ�ិបុនាា � ់(មួ�ិខ្សែមួ��គឺូហៅពីទីយ) 10 ថ្ងៃ�ៃពាណិ្យជិើកមួើ

ការួណ្ដាត្យជ់ិួបុមួ�ិបុនាា � ់�ំ�បុហ់ៅ�វាបុនាា បុប់ុ�ែ ំ(ការួគ្នា�ំទី) �ំ�បុហ់ៅ�គឺវ�ិិ�េ�យ            
ឬការួពីា��រួបុ�ួ ជិំងឺ ឬ�កខណ្យ��ុខភាពីហៅផែងៗហៅទីៀត្យ

15 ថ្ងៃ�ៃពាណិ្យជិើកមួើ

ការួណ្ដាត្យជ់ិួបុ�ុខភាពីអារួមួើណ៍្យបុនាា �់ 48 ហៅមាោ ង

ហៅពី�រួងច់ាតំាមួទូីរួ��ពីា កនុងអ្នំ�ុងហៅមាោ ងហៅធំ័ើការួធំមួើតា 10 នាទីី

សាន កក់ារួ – ហៅ�វា 24/7 ហៅ�វា 24/7 – មួ�ិហ្វ័ួ�ពីី 30 នាទីី

ជិួបុពិីហៅ�គ្នាះខ្សែ�ទាំមំួុ�ហៅពី��ៃងទីហៅ�ៃ�ំបុូង 10 ថ្ងៃ�ៃពាណិ្យជិើកមួើ

ការួពិី�ិត្យយការួពារួ�ុខភាពី (កុមារួ) 10 ថ្ងៃ�ៃពាណិ្យជិើកមួើ

ការួពិី�ិត្យយការួពារួ�ុខភាពី (មួ�ុ�ែហៅពីញវ �យ) 30 ថ្ងៃ�ៃ�បុតិ្យទីិ� 

ផ្សេព្ទល័ផ្សេធិ័ើដ្ឋំផ្សេណ៍ើ រ និិងចំងាយផ្សេ�កប្រែនិាងប្រែ�ទាំ
L.A. Care �ត្យូវខ្សែត្យហៅធំ័ើតាមួមា�ត្យ�ឋ �ហៅពី�ហៅធំ័ើ�ំហៅណ្យើ រួ �ិង�ំង្យ �ំ�បុក់ារួខ្សែ�ទាំអំ្ននក។ មា�ត្យ�ឋ �ទាំងំហៅនាះ ជិួយហៅធំ័ើឲ្យយ��ក� ថាអ្ននកអា�ទីទីួ�ការួ
ខ្សែ�ទាំ ំហៅ�យមួ�ិ��ហ់ៅធំ័ើ�ំហៅណ្យើ រួយូរួហៅពីក ឬឆាំៃ យហៅពីក ពីីកខ្សែ�ៃងអ្ននករួ�់ហៅ�។ មា�ត្យ�ឋ �ហៅពី�ហៅធំ័ើ�ំហៅណ្យើ រួ �ិង�ំង្យ អា���យហៅ�ហៅ�ើហៅខា�ធីំខ្សែ��អ្ននក
រួ�់ហៅ�។

ហៅបុើ�ិ� L.A. Care មួ�ិអា�ផា�់ការួខ្សែ�ទាំអំ្ននក ឋតិ្យកនុងមា�ត្យ�ឋ �ហៅពី�ហៅធំ័ើ�ំហៅណ្យើ រួ �ិង�ំង្យទាំងំហៅ�ះហៅទី DHCS អា��ឹងយ�់�ពីមួ មា�មា�ត្យ�ឋ �
មួយួហៅទីៀត្យ ហៅ�ថា មា�ត្យ�ឋ ��ទី�ភាពីមួាោងហៅទីៀត្យ។ �ំ�បុម់ា�ត្យ�ឋ �ហៅពី�ហៅធំ័ើ�ំហៅណ្យើ រួ �ិង�ំង្យរួបុ�់ L.A. Care �ំ�បុក់ខ្សែ�ៃងអ្ននករួ�់ហៅ� ទី�ែនា 
lacare.org។ ឬហៅ�ផ្សេ�វា�មាជិិក L.A. Care ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ 

ហៅបុើ�ិ�អ្ននក�ត្យូវការួខ្សែ�ទាំ ំពីីអ្ននកផា�់ហៅ�វាមាន ក ់�ិងបុោុខ្សែ�ាអ្ននកផា�់ហៅ�វាហៅនាះ គឺឺឋតិ្យហៅ�ឆាំៃ យពីីកខ្សែ�ៃងអ្ននករួ�់ហៅ�  ហៅ�ផ្សេ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 
1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ ហៅគឺអា�ជិួយអ្ននករួកការួខ្សែ�ទាំ ំជាមួយួអ្ននកផា�់ហៅ�វា ឋតិ្យហៅ�ជិិត្យអ្ននក។ ហៅបុើ�ិ� L.A. Care មួ�ិអា�
រួកការួខ្សែ�ទាំ�ំំ�បុអ់្ននក ជាមួយួអ្ននកផា�់ហៅ�វា ឋតិ្យហៅ�ជិិត្យហៅទី អ្ននកអា�ហៅ�នើ�ំុ L.A. Care ឲ្យយហៅរួៀបុ�ំយា�ជំិ�ិះ�ំ�បុអ់្ននក ហៅ�ើមួីហីៅ�ជិួបុអ្ននកផា�់ហៅ�វា 
�ូមួីខី្សែត្យហៅបុើ�ិ�អ្ននកផា�់ហៅ�វាហៅនាះ ឋតិ្យហៅ�ឆាំៃ យពីីកខ្សែ�ៃងអ្ននករួ�់ហៅ�កហ៏ៅ�យ។ 

វា�ត្យូវ��ចាត្យទុ់ីកជាឆាំៃ យ ហៅបុើ�ិ�អ្ននកមួ�ិអា�ហៅ�ជិួបុអ្ននកផា�់ហៅ�វាហៅនាះ ឋតិ្យកនុងមា�ត្យ�ឋ �ហៅពី�ហៅធំ័ើ�ំហៅណ្យើ រួ �ិង�ំង្យរួបុ�់ L.A. Care �ំ�បុ់
ហៅខា�ធំីរួបុ�់អ្ននក ហៅទាំះហៅបុើមា�ត្យ�ឋ ��ទី�ភាពីមួាោងហៅទីៀត្យរួបុ�់ L.A. Care អា��ឹង��ហៅ�បុើ �ំ�បុហ់ៅ�ខ�ីុបុកូ�រួបុ�់អ្ននកកហ៏ៅ�យ។
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              ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយផង។ ការួ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ ហៅ�ញ ថ្ងៃ�ៃ ហៅ�ើយ។  ឬហៅ�ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួ                   
កា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាបុណ្ដាា ញហៅ� lacare.org។

3 | របៀ�ៀ�ទទួលការថែ�ទាំំ

អ្ននក�ឹល់័ការប្រែ�ទាជំាបឋម (PCP)
អ្ននក�ត្យូវខ្សែត្យហៅ�ជិើ�ហៅរួ ើ� PCP មាន ក ់កនុងហៅពី� 30 ថ្ងៃ�ៃ ថ្ងៃ�ការួ�ុះហៅ�ើ ះកនុង L.A. Care។ អា���យហៅ�ើអាយុ �ិងហៅភ័ទីរួបុ�់អ្ននក អ្ននកអា��ឹងហៅ�ជិើ�ហៅរួ ើ�
�គឺូ ហៅពីទីយ ទូី ហៅ�, OB/GYN, �គឺូហៅពីទីយ�បុចា�ំគឺួសារួ, �គឺូហៅពីទីយអាការួកនុង��ណ្យ ឬ�គឺូហៅពីទីយកុមារួមាន កហ់ៅធំ័ើជា អ្ននកផា�់ការួខ្សែ�ទាំជំាបុឋមួ (PCP) រួបុ�់
អ្ននក។ ហៅពីទីយអ្ន�ុហៅវជិើបុណិិ្យត្យ (Nurse Practitioner, NP), អ្ន�ុការួ�ីគឺូហៅពីទីយ (Physician Assistant, PA) ឬ ហៅពីទីយ�ើបុមា�វញិ្ញាា បុ�បុ��ត្យ កអ៏ា�
�ឹងហៅធំ័ើជា PCP រួបុ�់អ្ននក��ខ្សែ�រួ។ ហៅបុើ�ិ�អ្ននកហៅ�ជិើ�ហៅរួ ើ� NP, PA ឬហៅពីទីយ�ើបុមា�វញិ្ញាា បុ�បុ��ត្យ អ្ននកអា��ឹង�ត្យូវ��ចាត្យត់ាងំហៅវជិើបុណិិ្យត្យមាន ក ់
ហៅ�ើមួីហីៅមួើ�ខុ��ត្យូវការួខ្សែ�ទាំអំ្ននក។

អ្ននកអា�ហៅ�ជិើ�ហៅរួ ើ� ហៅវជិើមួ�ាីរួហៅ�វា�ុខភាពីឥណិ្ដា� (IHC), មួជិឈមួណិ្យ��ុខភាពីខ្សែ��រួ�ឋ���ហ្វ័ពី���ទីទីួ�សាគ �់ (FQHC) ឬហៅវជិើមួ�ាីរួ
�ុខភាពី ជិ�បុទី (RHC) ហៅធំ័ើជា PCP រួបុ�់អ្ននកខ្សែ�រួ។ អា���យហៅ�ើ�បុហៅភ័ទីថ្ងៃ�អ្ននកផា�់ហៅ�វា អ្ននកអា��ឹងហៅ�ជិើ�ហៅរួ ើ� PCP មួយួ �ំ�បុ�់គឺួសារួ
ទាំងំមួូ� ខ្សែ��ជា�មាជិិកថ្ងៃ� L.A. Care។ 

ហៅបុើ�ិ�អ្ននកមួ�ិហៅ�ជិើ�ហៅរួ ើ� PCP មួយួ កនុងហៅពី� 30 ថ្ងៃ�ៃ ថ្ងៃ�ការួ�ុះហៅ�ើ ះហៅទី L.A. Care �ឹងចាត្យត់ាងំអ្ននកហៅ� PCP មួយួ។ ហៅបុើ�ិ�អ្ននក�ត្យូវ��
ចាត្យត់ាងំហៅ� PCP មួយួ ហៅហ្វ័ើយ�ងប់ុាូរួ ហៅ�ផ្សេ�វា�មាជិិក L.A. Care ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ ការួផ្ទាៃ �់បុាូរួ 
ហៅកើត្យហៅ�ើងហៅ�ថ្ងៃ�ៃ�ំបុូង ថ្ងៃ�ខ្សែខបុនាា បុម់ួក។ អ្ននកកអ៏ា��ឹងបុាូរួ PCP រួបុ�់អ្ននកខ្សែ�រួ ហៅ�យ�ុក�ូ�ហៅ� ផ�តា�់�មាជិិក L.A. Care Connect              
ហៅ� https://members.lacare.org។

PCP រួបុ�់អ្ននក�ឹង៖

• ឲ្យយ���ឹង�បុវត្យាិ�ុខភាពី �ិងហៅ��កាី�ត្យូវការួរួបុ�់អ្ននក

• រួកាទុីកកំណ្យត្យ�់តា�ុខភាពីរួបុ�់អ្ននក

• ផា�់ការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពីការួពារួ �ិង�បុ�កតី្យ ខ្សែ��អ្ននក�ត្យូវការួ

• បុ�ើូ � (ចាត្យ)់ អ្ននក ឲ្យយហៅ�ជិួបុ  អ្ននកឯកហៅទី� ហៅបុើ�ិ� អ្ននក�ត្យូវការួ

• ហៅរួៀបុ�ំ�ំ�បុក់ារួខ្សែ�ទាំហំៅ�មួ�ាីរួហៅពីទីយ ហៅបុើ�ិ�អ្ននក�ត្យូវការួវា

អ្ននកអា�ហៅមួើ�កនុង បុ�ើ ីហៅ�ើ ះអ្ននកផា�់ហៅ�វា ហៅ�ើមួីរីួក PCP មួយួ ហៅ�កនុងបុណ្ដាា ញ L.A. Care។ បុ�ើ ីហៅ�ើ ះអ្ននកផា�់ហៅ�វា មា�បុ�ើ ីថ្ងៃ� IHF, 
FQHC �ិង RHC ខ្សែ��ហៅធំ័ើការួជាមួយួ L.A. Care។

អ្ននកអា�រួកបុ�ើ ីហៅ�ើ ះអ្ននកផា�់ហៅ�វា L.A. Care តាមួបុណ្ដាា ញហៅ� lacare.org។ ឬអ្ននកអា�ហៅ�នើឲ្យយ��ហៅផើើ បុ�ើ ីហៅ�ើ ះអ្ននកផា�់ហៅ�វា ហៅ�ឲ្យយអ្ននក 
ហៅ�យហៅ�ផ្សេ�វា�មាជិិក L.A. Care ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ អ្ននកកអ៏ា�ទូីរួ��ពីាមួកខ្សែ�រួ ហៅ�ើមួីសីាក�ួរួហៅបុើ�ិ� PCP 
ខ្សែ��អ្ននក�ង�់� កំពុីងខ្សែត្យទីទីួ�យកអ្ននកជំិងឺ�ើី។ 

ជិំផ្សេរ ើ�នៃនិផ្សេវិជិីបណ៍ាិ ត និិងអ្ននក�ឹល់័ផ្សេ�វាផ្សេ�េងផ្សេ�ៀត
អ្ននក�ឹងពីីហៅ��កាី�ត្យូវការួ ថ្ងៃ�ការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពីរួបុ�់អ្ននក���អជាទីីបុំផុត្យ �ូហៅ�នះហៅហ្វ័ើយវាជាការួ�អ�បុថ្ងៃពី ហៅបុើ�ិ�អ្ននកហៅ�ជិើ�ហៅរួ ើ� PCP រួបុ�់អ្ននក។ 

វាជាការួ�អ�បុថ្ងៃពី ហៅ�ើមួីហីៅ�ជាមួយួ�ឹង PCP មួយួនាក ់�បុហៅយាជិ�ឲ៍្យយគ្នាត្យអ់ា��ឹងពីីហៅ��កាី�ត្យូវការួ ថ្ងៃ�ការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពីរួបុ�់អ្ននក។ ខ្សែត្យយាោ ង          
ណ្ដាមួញិ ហៅបុើ�ិ�អ្ននក�ងប់ុាូរួហៅ� PCP �ើី អ្ននកអា�បុាូរួ ហៅ�ហៅពី�ណ្ដាមួយួ។ អ្ននក�ត្យូវខ្សែត្យហៅ�ជិើ�ហៅរួ ើ� PCP មួយួ ខ្សែ��ហៅ�កនុងបុណ្ដាា ញអ្ននកផា�់ហៅ�វា 
L.A. Care �ិងកក៏ំពុីងខ្សែត្យទីទីួ�យកអ្ននកជំិងឺ�ើី។ 

ជិំហៅរួ ើ��ើីរួបុ�់អ្ននក �ឹងកាៃ យជា PCP រួបុ�់អ្ននក ហៅ�ថ្ងៃ�ៃ�ំបុូងថ្ងៃ�ខ្សែខបុនាា បុម់ួក បុនាា បុពី់ីអ្ននកហៅធំ័ើការួផ្ទាៃ �់បុាូរួ។ 

ហៅ�ើមួីបីុាូរួ PCP រួបុ�់អ្ននក ហៅ�ផ្សេ�វា�មាជិិក L.A. Care ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ អ្ននកកអ៏ា��ឹងបុាូរួ PCP រួបុ�់អ្ននកខ្សែ�រួ 
ហៅ�យ�ុក�ូ�ហៅ� ផ�តា�់�មាជិិក L.A. Care Connect ហៅ� https://members.lacare.org។
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              ហៅ�ហៅ�វាមាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយផង។ ការួ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ ហៅ�ញ ថ្ងៃ�ៃ ហៅ�ើយ។  ឬហៅ�ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួ                   
កា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាបុណ្ដាា ញហៅ� lacare.org។

3 | របៀ�ៀ�ទទួលការថែ�ទាំ ំ

L.A. Care អា��ឹង�ូមួឲ្យយអ្ននកបុាូរួ PCP រួបុ�់អ្ននក ហៅបុើ�ិ� PCP គឺឺមួ�ិទីទីួ�យកអ្ននកជំិងឺ�ើី ឬ��ចាកហៅ�ញពីីបុណ្ដាា ញ L.A. Care ឬកម៏ួ�ិ
ផា�់ការួខ្សែ�ទាំឲំ្យយអ្ននកជំិងឺ �ំ�បុអ់ាយុរួបុ�់អ្ននក។ L.A. Care ឬ PCP រួបុ�់អ្ននក កអ៏ា��ឹង�ូមួឲ្យយអ្ននកបុាូរួហៅ� PCP មួយួ�ើីខ្សែ�រួ ហៅបុើ�ិ�អ្ននកមួ�ិអា�
��ុះ��ួ�ជាមួយួគ្នាន  ឬយ�់��បុជាមួយួ�ឹង PCP រួបុ�់អ្ននក ឬហៅបុើ�ិ�អ្ននកអាកខ់ា�មួកជិួបុ ឬកម៏ួកជិួបុយឺត្យយាោ វ។ ហៅបុើ�ិ� L.A. Care �ត្យូវបុាូរួ 
PCP រួបុ�់អ្ននក L.A. Care �ឹង��បុអ់្ននកជាលាយ��កខណ៍្យអ្នកែរួ។ 

ហៅបុើ�ិ�អ្ននកបុាូរួ PCP អ្ននក�ឹងទីទីួ�បុ�ណ្យណ  ID �មាជិិក L.A. Care �ើីមួយួ តាមួថ្ងៃ�បុ�ណី្យយ។៍ វា�ឹងមា�ហៅ�ើ ះថ្ងៃ� PCP �ើីរួបុ�់អ្ននក។ ទូីរួ��ពីាហៅ�
ខ្សែផនកហៅ�វា�មាជិិក ហៅបុើ�ិ�អ្ននកមា��ំណួ្យរួអ្នំពីីការួទីទីួ�បុ�ណ្យណ  ID �ើី។ 

ការណ្ដាតជ់ិួប
ហៅ�ហៅពី�អ្ននក�ត្យូវការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី៖

• ទូីរួ��ពីាហៅ� PCP រួបុ�់អ្ននក 

• មា�ហៅ�ខ L.A. Care ID រួបុ�់អ្ននកជាហៅ��� ហៅ�ហៅពី�ទូីរួ��ពីាមួក

• ទុីកសារួ ហៅ�យមា�ហៅ�ើ ះ �ិងហៅ�ខទូីរួ��ពីារួបុ�់អ្ននក ហៅបុើ�ិ�ការួយិា��យ��បុិទី

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

• ហៅ�នើ�ំុយា�ជំិ�ិះ ហៅ�ការួណ្ដាត្យជ់ិួបុរួបុ�់អ្ននក ហៅបុើ�ិ��ត្យូវការួ

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

• �ត្យូវមួកឲ្យយទាំ�ហ់ៅពី�ហៅវលា �ំ�បុក់ារួណ្ដាត្យហ់ៅពី�ជិួបុ រួបុ�់អ្ននក

• �បុញ៉ាបុទូ់ីរួ��ពីាមួក ហៅបុើ�ិ�អ្ននកមួ�ិអា�រួកាការួណ្ដាត្យជ់ិួបុរួបុ�់អ្ននក ឬ�ឹងមួកយឺត្យហៅពី� 

• មា��ំណួ្យរួ �ិងពី�ត្យម៌ា�ថាន ហំៅពីទីយរួបុ�់អ្ននកជាហៅ��� ខ្សែ�កងហៅលាអ្ននក�ត្យូវការួវា 

ហៅបុើ�ិ�អ្ននកមា�អា��ន ហៅ� 911 ឬហៅ�បុ�ាបុ�់ហៅ�ង្គ ះបុនាា � ់ឋតិ្យហៅ�ជិិត្យបុំផុត្យ។

ការបង�់បាក់
អ្ននកមនិិ���់ត្យូវបុង�់�ក ់�ំ�បុហ់ៅ�វាខ្សែ���ោបុរ់ួងហៅ�ើយ។ ហៅ�កនុងករួណី្យភាគឺហៅ��ើ� អ្ននក�ឹងមួ�ិទីទីួ� វកិកយបុ��ត្យ   ពីី  អ្ននកផា�់ហៅ�វា ហៅ�ើយ។ អ្ននកអា�
�ឹងទីទីួ� ការួពី�យ�់ថ្ងៃ�អ្នត្យា�បុហៅយាជិ� ៍(Explanation of Benefits, EOB) ឬរួ�យការួណ៍្យពីីអ្ននកផា�់ហៅ�វា។ EOB �ិងរួ�យការួណ៍្យ គឺឺមួ�ិ 
ខ្សែមួ�ជាវកិកយបុ��ត្យហៅទី។

ហៅបុើ�ិ�អ្ននក��ទីទីួ� វកិកយបុ��ត្យ ហៅ�ផ្សេ�វា�មាជិិក L.A. Care ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ ��បុ ់L.A. Care �ូវ        
�ំ�ួ�ហៅគឺ��ទាំរួ កា�បុរួហិៅ�េទីថ្ងៃ�ហៅ�វា �ិងមួូ�ហៅហ្វ័តុ្យ�ំ�បុវ់កិកយបុ��ត្យ។ អ្ននកគឺឺមនិិទីទីួ�ខុ��ត្យូវ ហៅ�ើមួីបីុង�់�កឲ់្យយអ្ននកផា�់ហៅ�វា �ំ�បុ�់ំ�ួ�
ខ្សែ�� L.A. Care ��ជិំពាក ់�ំ�បុហ់ៅ�វាអ្ន័មីួយួខ្សែ���ោបុរ់ួងហៅ�ើយ។ ហៅវៀរួខ្សែ�ងខ្សែត្យ�ំ�បុក់ារួខ្សែ�ទាំជំាអា��ន ឬជាបុនាា � ់�ឹមួអ្ននកអា��ឹង�ត្យូវបុងថ់្ងៃ�ៃ
ការួខ្សែ�ទាំ ំពីីអ្ននកផា�់ហៅ�វាខ្សែ��ហៅ�ហៅ��បុណ្ដាា ញ។ ហៅបុើ�ិ�អ្ននក�ត្យូវការួ ហៅ�វាខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពីខ្សែ���ោបុរ់ួង អ្ននកអា��ឹងទីទីួ�វា ពីីអ្ននកផា�់ហៅ�វាហៅ� 
ខាងហៅ��បុណ្ដាា ញ ហៅ�យឥត្យអ្ន�់ថ្ងៃ�ៃ��់អ្ននក ��បុណ្ដាវាជាហៅពីទីយសា��ាចា�ំ� ់ខ្សែ��ពំុីមា�ហៅ�កនុងបុណ្ដាា ញ �ិង��យ�់�ពីមួជាមួុ�ហៅ�យ 
L.A. Care។

ហៅបុើ�ិ�អ្ននក��ទីទីួ�វកិកយបុ��ត្យ ឬ�ត្យូវ���ូមួឲ្យយបុង�់�កថ់្ងៃ�ៃរួមួួបុង ់ខ្សែ��អ្ននកគឺិត្យថា អ្ននកមួ�ិគឺួរួបុងវ់ាហៅទី អ្ននកកអ៏ា�បុាឹង ទីំរួងប់ុំហៅពីញទាំរួ�ំណ្យង
ជាមួយួ L.A. Care ��ខ្សែ�រួ។ L.A. Care �ឹងពិី�ិត្យយហៅមួើ�ការួទាំរួ�ំណ្យងរួបុ�់អ្ននក ហៅ�ើមួី�ំីហៅរួ�ហៅបុើ�ិ�អ្ននកអា�����កម់ួកវញិ។ អ្ននក�ឹង�ត្យូវ
��បុ ់L.A. Care ពីីមួូ�ហៅហ្វ័តុ្យខ្សែ��អ្ននក�ត្យូវខ្សែត្យបុង�់�ក ់�ំ�បុវ់ត្យាុ ឬហៅ�វា។ L.A. Care �ឹងពិី�ិត្យយហៅមួើ�ការួទាំរួ�ំណ្យងរួបុ�់អ្ននក �ិង�ំហៅរួ�ហៅបុើ        
�ិ�អ្ននកអា�����កម់ួកវញិ។ �ំ�បុ�ំ់ណួ្យរួ ហៅ�ផ្សេ�វា�មាជិិក L.A. Care ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ 
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              ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយផង។ ការួ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ ហៅ�ញ ថ្ងៃ�ៃ ហៅ�ើយ។  ឬហៅ�ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួ                   
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ការបញូី្ជីនិ
PCP រួបុ�់អ្ននក �ឹងបុ�ើូ �អ្ននកឲ្យយ ហៅ�ជិួបុ �ឹង អ្ននកឯកហៅទី�មាន ក ់ហៅបុើ�ិ� អ្ននក�តូ្យវការួ។ អ្ននកឯកហៅទី� គឺឺជាហៅវជិើបុណិិ្យត្យមាន ក ់ខ្សែ��មា�ការួអ្នបុរ់ួហំៅ���ជិះ 
កនុងវ�ិ�យមួយួថ្ងៃ�ការួពីា��។ PCP រួបុ�់អ្ននក �ឹងហៅធំ័ើការួជាមួយួអ្ននក ហៅ�ើមួីហីៅ�ជិើ�ហៅរួ ើ�អ្ននកឯកហៅទី�មាន ក។់ ការួយិា��យថ្ងៃ� PCP រួបុ�់អ្ននក            
អា�ជិួយអ្ននកហៅរួៀបុ�ំហៅពី� ហៅ�ជិួបុអ្ននកឯកហៅទី�។ 

ហៅ�វាហៅផែងៗហៅទីៀត្យ ខ្សែ��អា��ឹង�ត្យូវ�ូវការួបុ�ើូ � រួមួួមា� ទីំរួងក់ារួហៅ�កនុងការួយិា��យ, �ត្យអិ្នកែហៅរួ, ការួពីិហៅសាធំ�ហ៍ៅ�គឺ, ការួពីា��ពីិហៅ��, 
ការួខ្សែ�ទាំហំៅ�ផាះ, �ិងការួអ្ន�ុញ្ញាា ត្យហៅ�ជិើ�ហៅរួ ើ� ហៅ�មួ�ាីរួមួយួ។ 

PCP រួបុ�់អ្ននកអា��ឹងឲ្យយអ្ននក �ូវទីំរួងប់ុំហៅពីញមួយួ ហៅ�ើមួីយីកហៅ�ជិួបុអ្ននកឯកហៅទី�។ អ្ននកឯកហៅទី��ឹងបុំហៅពីញទីំរួងប់ុំហៅពីញហៅនាះ �ិងហៅផើើវាហៅ� PCP 
រួបុ�់អ្ននកវញិ។ អ្ននកឯកហៅទី� �ឹងពីា��អ្ននក ��បុណ្ដាគ្នាត្យគ់ឺិត្យថា អ្ននក�ត្យូវការួ�ូវការួពីា��។ 

ហៅបុើ�ិ�អ្ននកមា�បុញិ្ញា�ុខភាពី ខ្សែ���ត្យូវការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពីពិីហៅ�� ជាយូរួហៅពី� អ្ននកអា��ឹង�ត្យូវការួ �ូវការួបុ�ើូ �អ្ន�ិថ្ងៃ��ាយ។៍ ហៅ�ះមា�ហៅ��កាីថា 
អ្ននកអា�ហៅ�ជិួបុអ្ននកឯកហៅទី��ខ្សែ�� ហៅ�ើ�ពីីមួាង ហៅ�យគ្នាើ ��ំបុុ�ត្យបុ�ើូ ���់ហៅពី�ហៅ�ើយ។ 

ហៅបុើ�ិ�អ្ននកមា�បុញិ្ញា កនុងការួឲ្យយ���ំបុុ�ត្យបុ�ើូ �អ្ន�ិថ្ងៃ��ាយ ៍ឬ�ង�់��ំហៅ��កឹត្យយ�កមួថ្ងៃ�ការួបុ�ើូ �រួបុ�់ L.A. Care ហៅ�ផ្សេ�វា�មាជិិក 
L.A. Care ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។

អ្ននកមួ�ិចា�ំ� ់�ត្យូវ ការួ�ំបុុ�ត្យបុ�ូូ� �ំ�បុ៖់

• ជិួបុពិីហៅ�គ្នាះ�ឹង PCP

• ជិួបុពិីហៅ�គ្នាះ �គឺូហៅពីទីយបុហៅងកើត្យកូ�/�គឺូហៅពីទីយហៅ�គឺ��ាី (OB/GYN)

• ជិួបុពិីហៅ�គ្នាះខ្សែ�ទាំបំុនាា � ់ឬជាអា��ន

• ហៅ�វាមួ�ុ�ែហៅពីញវ �យង្យអ្ន��់ិត្យា �ូ�ជាការួខ្សែ�ទាំកំារួហៅធំ័ើ�បុផៃូវហៅភ័ទី

• ហៅ�វាហៅរួៀបុ�ំគឺំហៅ�ង�គឺួសារួ (ហៅ�ើមួីខី្សែ�័ងយ�់ខ្សែ�មួហៅទីៀត្យ ទូីរួ��ពីាហៅ� ការួយិា��យពី�ត្យម៌ា�ការួហៅរួៀបុ�ំគឺំហៅ�ង�គឺួសារួ �ិងហៅ�វាការួបុ�ើូ �                                                      
ហៅ�ខ 1-800-942-1054)

• ការួហៅធំ័ើហៅត្យ�ាជិំងឺ HIV �ិងការួ�បុឹកា (អាយុ 12 ឆាំន  ំឬចា�់ជាង)

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

• ការួចាកម់ួើុ�វទិីាសា��ា (ហៅ�វាពីីរួ�ង�ំបុូងកនុងមួយួខ្សែខ; ការួណ្ដាត្យជ់ិួបុបុខ្សែ�ាមួ �ឹង�ត្យូវការួ�ំបុុ�ត្យបុ�ើូ �)

• ហៅ�វាការួចាបុ�់រួថ្ងៃ� (ការួបុ�ើូ �អា��ឹង��ត្យ�មួូវ ហៅ�ហៅពី���ផា�់ហៅ�យ FQHC, RHC �ិង IHC ហៅ�ហៅ��បុណ្ដាា ញ)

• ហៅ�វា�ទាំ 

• �ិទី�ិទីទួី�ហៅ�វាហៅធំើញ 

• ការួ�បុមាណ្យ�ុខភាពីអារួមួើណ៍្យ�ំបុូង

អ្ន�ីត្យិជិ�កម៏ួ�ិចា�ំ� ់�ត្យូវ ការួ�ំបុុ�ត្យបុ�ូូ� �ំ�បុ៖់

• ហៅ�វា�ុខភាពីអារួមួើណ៍្យ អ្ននកជំិងឺឥត្យហៅ�កហៅពីទីយ �ំ�បុ៖់

° ការួហៅធំ័ើ�បុផៃូវហៅភ័ទី 

° ការួហៅធំ័ើ�បុផៃូវកាយ

° ហៅ�ហៅពី�អ្ននកមា�គឺំ�ិត្យ ពីីការួហៅធំ័ើឲ្យយខៃួ�អ្ននក ឬមួ�ុ�ែ�ថ្ងៃទីឈចឺាបុ ់(អ្ន�ីត្យិជិ�អាយុ 12 ឆាំន  ំឬចា�់ជាង)
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• ការួខ្សែ�ទាំគំឺភ័៌

• ការួខ្សែ�ទាំកំារួហៅធំ័ើ�បុផៃូវហៅភ័ទី

• ការួពីា��វបិុត្យាិហៅ�បុើហៅ�គឺ�ងហៅញៀ� (អ្ន�ីត្យិជិ�អាយុ 12 ឆាំន  ំឬចា�់ជាង)

ការយល់័�ព្ទមជាមុនិ (ការអ្ននុិញ្ហាា តមុនិ)
�ំ�បុ�់បុហៅភ័ទីថ្ងៃ�ការួខ្សែ�ទាំមំួយួ�ំ�ួ� PCP រួបុ�់អ្ននក ឬអ្ននកឯកហៅទី� �ឹង�ត្យូវហៅ�នើ�ំុការួអ្ន�ុញ្ញាា ត្យពីី L.A. Care មួុ��ឹងអ្ននកទីទីួ�ការួខ្សែ�ទាំ។ំ 
ហៅ�ះគឺឺ��ហៅ�ថាការួហៅ�នើ�ំុ ការួអ្ន�ុញ្ញាា ត្យមួុ�, ការួយ�់�ពីមួមួុ�, ឬការួយ�់�ពីមួជាមួុ�។ វាមា���យថា L.A. Care �ត្យូវខ្សែត្យហៅធំ័ើឲ្យយ��ក�ថា
ការួខ្សែ�ទាំ ំគឺឺជាហៅពីទីយសា��ាចា�ំ� ់ឬ���ត្យូវការួ។

ការួខ្សែ�ទាំ ំគឺឺជាហៅពីទីយសា��ាចា�ំ� ់ហៅបុើ�ិ�វា�មួហៅហ្វ័តុ្យផ� �ិងជាចា�ំ� ់ហៅ�ើមួីកីារួពារួជិីវតិ្យរួបុ�់អ្ននក, រួកាអ្ននកកំុឲ្យយកាៃ យជាឈថឺាក ត្យធ់ំៃ�ធ់ំៃរួ ឬពិីការួ, 
ឬបុ�ាយការួឈចឺាបុ ់ពីីជិំងឺខ្សែ����វ�ិិ�េ�យ, ការួឈថឺាក ត្យ ់ឬរួបុ�ួ។ 

ហៅ�វាហៅ�ខាងហៅ�កាមួ ខ្សែត្យងខ្សែត្យ�ត្យូវការួ �ូវការួយ�់�ពីមួជាមួុ� (ការួអ្ន�ុញ្ញាា ត្យមួុ�) �ូមួីខី្សែត្យហៅបុើអ្ននកទីទីួ�វា ពីីអ្ននកផា�់ហៅ�វាហៅ�កនុងបុណ្ដាា ញ 
L.A. Care៖

• ការួហៅ�កហៅពីទីយ ហៅបុើ�ិ�មួ�ិជាអាភាពី��ន

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

• ការួវះកាត្យអ់្ននកជំិងឺឥត្យហៅ�កហៅពីទីយ

• ការួខ្សែ�ទាំយូំរួអ្នខ្សែង័ង ហៅ�មួ�ាីរួហៅវជិើកមួើ

• ការួពីា��ពិីហៅ��

�ំ�បុហ់ៅ�វាមួយួ�ំ�ួ� អ្ននក�ត្យូវការួ�ូវការួយ�់�ពីមួជាមួុ� (ការួអ្ន�ុញ្ញាា ត្យមួុ�)។ ហៅ�ហៅ�កាមួ�កមួ�ុខភាពី �ិង�ុវត្យាិភាពី វគឺគ 1367.01(h)(1), 
L.A. Care �ឹង�ំហៅរួ�ពីីការួយ�់�ពីមួជាមួុ� (ការួអ្ន�ុញ្ញាា ត្យមួុ�) ជា�បុ�កត្យី កនុងហៅពី� 5 ថ្ងៃ�ៃហៅធំ័ើការួ ហៅ�ហៅពី� L.A. Care ��ពី�ត្យម៌ា��មួ
ហៅហ្វ័តុ្យផ�ខ្សែ���ត្យូវការួ ហៅ�ើមួី�ំីហៅរួ�។

�ំ�បុ�ំ់ហៅណ្យើ  ខ្សែ��អ្ននកផា�់ហៅ�វាបុងិ្ញ ឬ L.A. Care �ំហៅរួ�ថាមា�ត្យ�ឋ �ថ្ងៃ�កំណ្យត្យហ់ៅពី�ហៅវលាហៅ�ខាងហៅ�កាមួ អា��ឹងនាឲំ្យយមា�ហៅ�គ្នាះថាន ក់
ធំៃ�ធ់ំៃរួ ��់អាយុជិីវតិ្យ ឬ�ុខភាពី ឬ �មួត្យា ភាពី  រួបុ�់អ្ននក ហៅ�ើមួី ីទីទីួ�,  រួកា, ឬឲ្យយមា��ំហៅណ្យើ រួការួជាអ្នត្យិបុរួមិា, L.A. Care �ឹងហៅធំ័ើការួ�ំហៅរួ� 
ពីីការួអ្ន�ុញ្ញាា ត្យជាមួុ� (ការួអ្ន�ុញ្ញាា ត្យមួុ�) ហៅ�យពីហៅ�ៃ�� (ឆាំបុរ់ួហ្វ័��)។ L.A. Care �ឹងផា�់ហៅ��កាីជូិ��ំណឹ្យង ភាៃ មួៗបុំផុត្យ តាមួ�កខណ្យ�
�ុខភាពីរួបុ�់អ្ននក�ត្យូវការួ �ិងមួ�ិហ្វ័ួ�ពីី 72 ហៅមាោ ង បុនាា បុពី់ីការួទីទីួ��ំហៅណ្យើ  �ំ�បុហ់ៅ�វា។

L.A. Care មនិិបុង�់�កឲ់្យយអ្ននកពិី�ិត្យយហៅមួើ� ហៅ�ើមួីបីុ�ិហៅ�ធំការួ�ោបុរ់ួង ឬហៅ�វាហៅ�ើយ។ ហៅបុើ�ិ� L.A. Care មួ�ិយ�់�ពីមួ�ំហៅណ្យើ ហៅទី L.A. Care �ឹង
ហៅផើើឲ្យយអ្ននក�ូវ�ំបុុ�ត្យ ហៅ��កាីជូិ��ំណឹ្យងថ្ងៃ��ំណ្ដាត្យក់ារួ (Notice of Action, NOA)។ �ំបុុ�ត្យ NOA �ឹង��បុអ់្ននកអ្នំពីីរួហៅបុៀបុបុាឹងត្យវាោ  ហៅបុើ�ិ�អ្ននក
មួ�ិយ�់��បុ�ឹងការួ�ំហៅរួ�។

L.A. Care �ឹងទាំកទ់ីងអ្ននក ហៅបុើ�ិ� L.A. Care �ត្យូវការួពី�ត្យម៌ា� ឬហៅពី�ខ្សែ�មួហៅទីៀត្យ ហៅ�ើមួីពីីិ�ិត្យយហៅមួើ��ំហៅណ្យើ រួបុ�់អ្ននក។

អ្ននកមួ�ិ���់ត្យូវការួ �ូវការួយ�់�ពីមួជាមួុ� (ការួអ្ន�ុញ្ញាា ត្យមួុ�) �ំ�បុក់ារួខ្សែ�ទាំជំាអា��នហៅ�ើយ �ូមួីខី្សែត្យហៅបុើវាហៅ�ហៅ��បុណ្ដាា ញ �ិងត្យំបុ�ហ់ៅ�វារួបុ�់
អ្ននកក�៏យ។ ហៅ�ះរួមួួមា� ការួឈហឺៅពាះ�ំ��កូ� �ិងការួ�ៃងទីហៅ�ៃ ហៅបុើ�ិ�អ្ននកមា�គឺភ័។៌ អ្ននកមួ�ិ���់ត្យូវការួ �ូវការួយ�់�ពីមួជាមួុ� (ការួអ្ន�ុញ្ញាា ត្យ
មួុ�) �ំ�បុហ់ៅ�វាង្យអ្ន��់ិត្យា �ូ�ជា ការួហៅរួៀបុ�ំគឺំហៅ�ង�គឺួសារួ, ហៅ�វាជំិងឺ HIV/AIDS, �ិងការួពី�ៃូត្យកូ� អ្ននកជំិងឺឥត្យហៅ�កហៅពីទីយ ហៅទី។
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              ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយផង។ ការួ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ ហៅ�ញ ថ្ងៃ�ៃ ហៅ�ើយ។  ឬហៅ�ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួ                   
កា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាបុណ្ដាា ញហៅ� lacare.org។

3 | របៀ�ៀ�ទទួលការថែ�ទាំំ

មតិ��ព្ទ�រ
អ្ននកអា��ឹង�ង�់�មួតិ្យទីីពីីរួ អ្នំពីីការួខ្សែ�ទាំខំ្សែ��អ្ននកផា�់ហៅ�វាខ្សែ�ៃងថាអ្ននក�ត្យូវការួ ឬអ្នំពីីហៅ�គឺវ�ិិ�េ�យ ឬគឺំហៅ�ងការួពីា�� រួបុ�់អ្ននក។ ឧទាំហ្វ័រួណ៍្យ 
អ្ននកអា��ឹង�ង�់�មួតិ្យទីីពីីរួ ហៅបុើ�ិ�អ្ននកមួ�ិ��ក� ថាអ្ននក�ត្យូវការួពីា�� ឬការួវះកាត្យ ់ខ្សែ����ហៅ�ញហៅវជិើបុញ្ញាើ  ឬអ្ននក��ពីាយាមួហៅធំ័ើតាមួគឺំហៅ�ង
ការួពីា��មួយួ ហៅហ្វ័ើយវាពំុីមា��បុ�ិទី�ិភាពីហៅទី។ 

ហៅបុើ�ិ�អ្ននក�ង�់�មួតិ្យទីីពីីរួ អ្ននកអា�ហៅ�ជិើ�ហៅរួ ើ�អ្ននកផា�់ហៅ�វាកនុងបុណ្ដាា ញ តាមួ�ិត្យារួបុ�់អ្ននក។ �ំ�បុជ់ិំ�ួយហៅ�ជិើ�ហៅរួ ើ�អ្ននកផា�់ហៅ�វា 
ហៅ�ផ្សេ�វា�មាជិិក L.A. Care ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។

L.A. Care �ឹងបុងថ់្ងៃ�ៃ�ំ�បុម់ួតិ្យទីីពីីរួ ហៅបុើ�ិ�អ្ននក ឬបុណ្ដាា ញអ្ននកផា�់ហៅ�វារួបុ�់អ្ននក ហៅ�នើ�ំុវា ហៅហ្វ័ើយអ្ននកទីទីួ�មួតិ្យទីីពីីរួ មួកពីីបុណ្ដាា ញអ្ននកផា�់
ហៅ�វា។ អ្ននកមួ�ិ���់ត្យូវការួ �ូវការួអ្ន�ុញ្ញាា ត្យពីី L.A. Care ហៅ�ើមួីទីីទីួ�មួតិ្យទីីពីីរួ មួកពីីបុណ្ដាា ញអ្ននកផា�់ហៅ�វាមួយួហៅទី។ ខ្សែត្យយាោ ងណ្ដាមួញិ ហៅបុើ�ិ�
អ្ននក�ត្យូវការួ �ូវការួបុ�ើូ � បុណ្ដាា ញអ្ននក ផា�់ ហៅ�វា រួបុ�់អ្ននក អា�ជិួយអ្ននកឲ្យយ��ការួបុ�ើូ � �ំ�បុម់ួតិ្យទីីពីីរួ ហៅបុើ�ិ�អ្ននក�ត្យូវការួមួយួ។

ហៅបុើ�ិ�គ្នាើ �អ្ននកផា�់ហៅ�វា ហៅ�កនុងបុណ្ដាា ញ L.A. Care ហៅ�ើមួីផីា�់មួតិ្យទីីពីីរួឲ្យយអ្ននកហៅទី L.A. Care �ឹងបុងថ់្ងៃ�ៃ�ំ�បុម់ួតិ្យទីីពីីរួ មួកពីីអ្ននកផា�់ហៅ�វាហៅ�
ហៅ��បុណ្ដាា ញ។ L.A. Care �ឹង��បុអ់្ននក កនុងហៅពី� 5 ថ្ងៃ�ៃពាណិ្យជិើកមួើ ហៅបុើ�ិ�អ្ននកផា�់ហៅ�វាខ្សែ��អ្ននកហៅ�ជិើ��ំ�បុម់ួតិ្យទីីពីីរួ �ត្យូវ��យ�់�ពីមួ។ 
ហៅបុើ�ិ�អ្ននកមា�ជំិងឺ�ុថំ្ងៃរួ ោ, ធំៃ�ធ់ំៃរួ ឬឈថឺាក ត្យធ់ំៃ�ធ់ំៃរួ, ឬ�បុឈមួ�ឹងការួគឺំ�មួកំខ្សែហ្វ័ងភាៃ មួៗ �ិងធំៃ�ធ់ំៃរួ �ំហៅពាះ�ុខភាពីរួបុ�់អ្ននក, ខ្សែ��រួមួួមា� បុោុខ្សែ�ាមួ�ិ
ក�មួតិ្យ�ំហៅពាះ ការួ�ត្យប់ុងជ់ិីវតិ្យ, អ្នវយវ�, ឬខ្សែផនក�រួរីួ��ំខា�់ៗ  ឬមួុខង្រួ�រួរីួ�, L.A. Care �ឹង�ំហៅរួ�កនុងហៅពី� 72 ហៅមាោ ង។ 

ហៅបុើ�ិ� L.A. Care បុ�ិហៅ�ធំ�ំហៅណ្យើ រួបុ�់អ្ននក �ំ�បុម់ួតិ្យទីីពីីរួ អ្ននកអា��ឹងត្យវាោ��។ ហៅ�ើមួីខី្សែ�័ងយ�់ខ្សែ�មួហៅទីៀត្យអ្នំពីីការួត្យវាោ  ហៅ�ហៅមួើ� “ការួត្យវាោ ”               
កនុងហៅ�ៀវហៅ�ខ្សែណ្យនាហំៅ�ះ។ 

អ្ននកឯកផ្សេ��ខាង�ុខភាព្ទរប�់ស្រ្ដី�ឹ�
អ្ននកអា��ឹងហៅ�ជិួបុអ្ននកឯកហៅទី�ខាង�ុខភាពីរួបុ�់��ាី ហៅ�កនុងបុណ្ដាា ញ �ំ�បុក់ារួខ្សែ�ទាំចំា�ំ� ់ខ្សែ�� L.A. Care �ោ បុរ់ួង ហៅ�ើមួីផីា�់ហៅ�វាខ្សែ�ទាំំ
�ុខភាពីរួបុ�់��ាី�បុ�កតី្យ �ិងការួពារួ។ អ្ននកមួ�ិចា�ំ� ់�ត្យូវ ការួ �ូវការួបុ�ូូ�ពីី PCP រួបុ�់អ្ននក ហៅ�ើមួីទីីទីួ�ហៅ�វាទាំងំហៅ�ះហៅទី។ �ំ�បុជ់ិំ�ួយកនុងការួ
រួកអ្ននកឯកហៅទី� ខាង�ុខភាពីរួបុ�់��ាី អ្ននកអា�ហៅ�ផ្សេ�វា�មាជិិក L.A. Care ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ អ្ននកកអ៏ា�
�ឹងហៅ�ប្រែខេឱវា�ផ្សេព្ទ�យ L.A. Care 24/7 ហៅ�ខ 1-800-249-3619 (TTY/TDD 711)។
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                 ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយផង។ ការួ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ ហៅ�ញ ថ្ងៃ�ៃ ហៅ�ើយ។  ឬហៅ�ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួ             
កា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាបុណ្ដាា ញហៅ� lacare.org។

4. �តថប្រប់ផ្សេ�ជូនិ ៍និិងផ្សេ�វា
គំផ្សេ�ង�ុខភាព្ទរប�់អ្ននក �ា បរ់ងអ្ន័�ខាះ
ខ្សែផនកហៅ�ះពី�យ�់ �ូវហៅ�វារួបុ�់អ្ននកខ្សែ���ោបុរ់ួង ឋា��ជា�មាជិិកថ្ងៃ� L.A. Care។ ហៅ�វារួបុ�់អ្ននកខ្សែ���ោបុរ់ួង គឺឺឥត្យគិឺត្យថ្ងៃ�ៃហៅ�ើយ ��បុណ្ដាវាគឺឺជា
ហៅពីទីយសា��ាចា�ំ� ់�ិង��ផា�់ហៅ�យអ្ននកផា�់ហៅ�វាកនុងបុណ្ដាា ញ។ អ្ននក�ត្យូវខ្សែត្យហៅ�នើ�ំុហៅយើង �ំ�បុក់ារួយ�់�ពីមួជាមួុ� (ការួអ្ន�ុញ្ញាា ត្យមួុ�) ហៅបុើ�ិ�
ការួខ្សែ�ទាំ ំគឺឺហៅ�ហៅ��បុណ្ដាា ញ ហៅ�ើកខ្សែ�ងខ្សែត្យហៅ�វាង្យអ្ន��់ិត្យា ហៅ�វាខ្សែ�ទាំជំាអា��ន ឬបុនាា �។់ គឺំហៅ�ង�ុខភាពីរួបុ�់អ្ននក អា��ឹង�ោបុរ់ួងហៅ�វា
ហៅពីទីយសា��ាចា�ំ� ់មួកពីីអ្ននកផា�់ហៅ�វាហៅ�ហៅ��បុណ្ដាា ញ។ បុោុខ្សែ�ាអ្ននក�ត្យូវខ្សែត្យហៅ�នើ�ំុ L.A. Care �ំ�បុក់ារួហៅ�ះ។ ការួខ្សែ�ទាំ ំគឺឺជាហៅពីទីយសា��ាចា�ំ� ់
ហៅបុើ�ិ�វា�មួហៅហ្វ័តុ្យផ� �ិងជាចា�ំ� ់ហៅ�ើមួីកីារួពារួជិីវតិ្យរួបុ�់អ្ននក, រួកាអ្ននកកំុឲ្យយកាៃ យជាឈថឺាក ត្យធ់ំៃ�ធ់ំៃរួ ឬពិីការួ, ឬបុ�ាយការួឈចឺាបុ ់ពីីជិំងឺ
ខ្សែ����វ�ិិ�េ�យ, ការួឈថឺាក ត្យ ់ឬរួបុ�ួ។ �ំ�បុហ់ៅ��កាីខ្សែ�មួហៅទីៀត្យ �ាីពីីហៅ�វារួបុ�់អ្ននកខ្សែ���ោបុរ់ួង ហៅ�ផ្សេ�វា�មាជិិក L.A. Care ហៅ�ខ 
1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។

 L.A. Care ផា�់ជូិ�ហៅ�វា�ូ�ជា៖

• ហៅ�វាអ្ននកជិំងឺឥត្យហៅ�កហៅពីទីយ (អា�ហៅ�ើរួ��)

• ហៅ�វាហៅត្យហៅ��ុខភាពី

• ហៅ�វា�ុខភាពីអារួមួើណ៍្យ (អ្ននកជំិងឺឥត្យហៅ�កហៅពីទីយ)

• ហៅ�វាជាអា��ន

• ខ្សែ�ទាំបំុនាា �់

• ការួខ្សែ�ទាំ�ំង្ខ រួហិៅ�ធំ �ិងកកហ់ៅ�ា ទីំ�សំាៃ បុ់

• ការួហៅ�កហៅ�មួ�ាីរួហៅពីទីយ

• ការួខ្សែ�ទាំមំាា យ �ិងទាំរួកហៅទីើបុហៅកើត្យ

• ហៅ�វាសាា រួ�មួត្យាភាពី �ិង�មួីទាំ (វធិំីពីា��) �ិងឧបុករួណ៍្យ

• ហៅ�វាមួ�ាីរួពីិហៅសាធំ� ៍�ិងវទិីយវុជិាើ  �ូ�ជា អ្និកែហៅរួ

• ហៅ�វាការួពារួ �ិង�ុខុមា�ភាពី �ិងការួចាត្យខ់្សែ�ងជំិងឺ�ុថំ្ងៃរួ ោ

• កមួើវធិំីការួពារួជិំងឺទីឹកហៅនាមួខ្សែផអមួ

• ហៅ�វាពីា�� ការួហៅ�បុើហៅ�គឺ�ងហៅញៀ�

• ហៅ�វាហៅពីទីយកុមារួ

• ហៅ�វា�កខុវញិ្ញាា ណ្យ

• យា�ជំិ�ិះហៅពីទីយមួ�ិអា��ន (Non-Emergency Medical Transportation, NEMT)

• យា�ជំិ�ិះមួ�ិខ្សែមួ�ហៅពីទីយ (Non-Medical Transportation, NMT)

• ហៅ�វា �ិងការួគ្នា�ំទីយូរួអ្នខ្សែង័ង (Long-Term Services and Supports, LTSS)

• ហៅ�វាការួបុាូរួហៅភ័ទី

អា�ខ្សែផនក�ិមួយួៗហៅ�ខាងហៅ�កាមួ ហៅ�ើមួីខី្សែ�័ងយ�់ខ្សែ�មួហៅទីៀត្យ អ្នំពីីហៅ�វាខ្សែ��អ្ននកអា�ទីទីួ���។
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              ហៅ�ហៅ�វាមាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយផង។ ការួ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ ហៅ�ញ ថ្ងៃ�ៃ ហៅ�ើយ។  ឬហៅ�ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួ                   
កា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាបុណ្ដាា ញហៅ� lacare.org។

អ្នតថ�បផ្សេយាជិនិ ៍Medi-Cal បានិ�ាបរ់ងផ្សេ�យ L.A. Care

ផ្សេ�វាអ្ននកជំិងឺឥតផ្សេដ្ឋកផ្សេព្ទ�យ (អាចផ្សេដ្ឋើរបានិ)
• ការចាក់ថំ់្នាំកំារពារសេ�� មនុិ�សសេ�ញវ័យ័ូ 

អ្ននកអា�ទីទីួ� ការួចាកថ់ាន កំារួពារួហៅ�គឺមួ�ុ�ែហៅពីញវ �យ (ចាកថ់ាន បំុង្ក រួ) មួកពីីបុណ្ដាា ញឱ��សាា � ឬបុណ្ដាា ញអ្ននកផា�់ហៅ�វា ហៅ�យគ្នាើ �
ការួយ�់�ពីមួ�ិ�។ L.A. Care �ោ បុរ់ួងការួចាកថ់ាន បំុង្ក រួទាំងំហៅនាះ ខ្សែ����ឲ្យយអ្ន�ុសា��ហ៍ៅ�យ គឺណ្យ�កមាើ ធំិការួទីី�បុឹកា�ាីពីីការួអ្ន�ុវត្យា�៍
ចាកថ់ាន កំារួពារួហៅ�គឺ (Advisory Committee on Immunization Practices, ACIP) ថ្ងៃ� មួជិឈមួណិ្យ��ំ�បុទ់ីបុស់ាក ត្យ ់�ិងការួពារួជំិងឺ 
(Centers for Disease Control and Prevention, CDC)។

• ការង្វែ�ទាំអំាល់់ឡ័័រជី 
L.A. Care �ោ បុរ់ួងការួហៅធំ័ើហៅត្យ�ាជិំងឺអា�់��រួជីិ �ិងការួពីា�� រួមួួទាំងំការួបុ�ង្បុអា�់��រួជិី ការួបុ�ាបុ ឬវធិំីពីា��ឲ្យយសំុាហៅ�គឺ។

• សេ�វាគ្រ�ូសេ��យថំ្នាំ�ំឹ�ក់ 
L.A. Care �ោ បុរ់ួងហៅ�វាការួចាកថ់ាន �ំពឹក ខ្សែ��គឺឺជាហៅពីទីយសា��ាចា�ំ� ់ហៅ�ហៅពី�អ្ននកទីទីួ�ការួខ្សែ�ទាំ ំថ្ងៃ�អ្ននកជំិងឺឥត្យហៅ�កហៅពីទីយ។

�ំ�បុទ់ីំរួងក់ារួហៅធំ័ើហៅធំើញ ហៅយើង�ោ បុរ់ួងហៅ�វាខាងហៅ�កាមួ ហៅ�ហៅពី���អ្ន�ុញ្ញាា ត្យហៅ�យ L.A. Care៖

• ហៅ�វាចាកថ់ាន �ំណ្យាំ តាមួ�រួថ្ងៃ� ឬចាកថ់ាន �ំ�ៃបុ ់��ចាកហ់ៅ�យអ្ននកវជិាើ ជីិវ�ហៅពីទីយ

• ហៅ�វាថ្ងៃ�មួ�ាីរួ ទាំកទ់ីង�ឹងចាកថ់ាន �ំណ្យាំ  ឬចាកថ់ាន �ំ�ៃបុ ់កនុងមួជិឈមួណិ្យ�វះកាត្យអ់្ននកជំិងឺឥត្យហៅ�កហៅពីទីយ, មួជិឈមួណិ្យ��ុខភាពីខ្សែ��
រួ�ឋ���ហ្វ័ពី���ទីទីួ�សាគ �់ (FQHC), ការួយិា��យទី�ាហៅពីទីយ, ឬកខ្សែ�ៃងមួ�ាីរួហៅពីទីយ 

• សេ�វាចាប់�់រសៃ� 
L.A. Care �ោ បុរ់ួងហៅ�វាចាបុ�់រួថ្ងៃ� ហៅ�យមា�ក�មួតិ្យ�ំហៅពាះ ការួពីា��ថ្ងៃ��អឹងខនង តាមួការួពីា��ហៅ�យថ្ងៃ�។ ហៅ�វាចាបុ�់រួថ្ងៃ�             
គឺឺមា�ក�មួតិ្យ�ំហៅពាះហៅ�វាពីីរួ�ងមួយួខ្សែខ ហៅ�យផែគំ្នាន ជាមួយួ ហៅ�វាចាកម់ួើុ�វទិីាសា��ា, �ំហៅ�ៀងវទិីា, វធិំីពីា��អាជិីវកមួើ �ិងវធិំីពីា��
�ំ�ី។ L.A. Care អា��ឹងយ�់�ពីមួជាមួុ� �ូវហៅ�វាហៅផែងហៅទីៀត្យ ជាហៅពីទីយសា��ាចា�ំ�។់

�មាជិិកហៅ�ខាងហៅ�កាមួ គឺឺមា��ិទី�ិទីទីួ� ហៅ�វាចាបុ�់រួថ្ងៃ�៖

• ហៅកើងៗ អាយុហៅ�កាមួ 21 ឆាំន ំ

• ��ិីមា�គឺភ័ ៌រួហូ្វ័ត្យ��់�ុងខ្សែខ ខ្សែ��បុ�ចូ �ទាំងំ 60 ថ្ងៃ�ៃ ហៅ�កាយពីី�ុងបុ�ចបុថ់្ងៃ�ការួមា�គឺភ័៌

• អ្ននកមួូ��ឋ � កនុងមួ�ាីរួគឺិលា�ុបុ�ឋ កមួើមា�ជំិនាញ, មួ�ាីរួខ្សែ�ទាំជំាមួធំយមួ, ឬមួ�ាីរួរួខ្សែ�ទាំ�ុំ��បុមួធំយមួ

• �មាជិិកទាំងំអ្ន�់ ហៅ�ហៅពី�ហៅ�វា�ត្យូវ��ផា�់ ហៅ�មួ�ាីរួហៅពីទីយ ខ្សែផនកអ្ននកជំិងឺឥត្យហៅ�កហៅពីទីយ, FQHC ឬ RHC ខ្សែ��ហៅ�កនុងបុណ្ដាា ញ                 
L.A. Care

• សេ�វាលាងវ័ក់ំំ/គ្រប់យូត័ិឈាម 
L.A. Care �ោ បុរ់ួងការួពីា��លាងវកកំ។ L.A. Care ក�៏ោ បុរ់ួងហៅ�វាការួ�បុយ�ត្យ�មួ ឬការួ�ំអាត្យ�មួ (ការួលាងវកកំ�ុថំ្ងៃរួ ោ) ខ្សែ�រួ ហៅបុើ�ិ�  
PCP រួបុ�់អ្ននក �ិង L.A. Care យ�់�ពីមួវា។

• ការវ័�កាតិអ់ំក់ជំងឺឥតិសេ�ក់សេ��យ 
L.A. Care �ោ បុរ់ួងទីំរួងក់ារួវះកាត្យអ់្ននកជំិងឺឥត្យហៅ�កហៅពីទីយ។ ទាំងំហៅនាះខ្សែ���ត្យូវការួ �ំ�បុហ់ៅគ្នា�បុំណ្យងហៅ�គឺវ�ិិ�េ�យ ឬទីំរួងក់ារួខ្សែ��ចាត្យទុ់ីកជា
ហៅ�ជិើ�ហៅរួ ើ� �ិងទីំរួងក់ារួហៅពីទីយ��បុញ្ញាើ ក ់�ំ�បុអ់្ននកជំិងឺឥត្យហៅ�កហៅពីទីយ �ត្យូវខ្សែត្យមា�ការួយ�់�ពីមួជាមួុ� (ការួអ្ន�ុញ្ញាា ត្យមួុ�)។
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              ហៅ�ហៅ�វាមាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយផង។ ការួ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ ហៅ�ញ ថ្ងៃ�ៃ ហៅ�ើយ។  ឬហៅ�ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួ                   
កា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាបុណ្ដាា ញហៅ� lacare.org។

• សេ�វាគ្រ�ូសេ��យ
L.A. Care �ោ បុរ់ួងហៅ�វា�គឺូហៅពីទីយ ខ្សែ��ជាហៅពីទីយសា��ាចា�ំ�។់

• សេ�វាបាទាំវ័�ិា (គ្រប់អប់ស់េជើង) 
L.A. Care �ោ បុរ់ួងហៅ�វា�ទាំ ជាហៅពីទីយសា��ាចា�ំ� ់�ំ�បុហ់ៅ�គឺវ�ិិ�េ�យ �ិង�ុខភាពី, ការួវះកាត្យ,់ ហៅ�គឺ�ងយ�ា, ការួហៅធំ័ើហៅ�យថ្ងៃ�, �ិង
ការួពីា��ហៅ�យអ្នគឺគិ��ី ថ្ងៃ��បុអ្នបុហ់ៅជិើងមួ�ុ�ែ។ ហៅ�ះរួមួួទាំងំ កហៅជិើង �ិង�រួថ្ងៃ�ពីួរួ ខ្សែ���ាក�ូ�ហៅ�កនុង�បុអ្នបុហ់ៅជិើង �ិងការួពីា��                      
មួ�ិវះកាត្យថ់្ងៃ�សា��ុ់ំ �ិង�រួថ្ងៃ�ពីួរួថ្ងៃ�ហៅជិើង ខ្សែ���គឺបុ�់គឺងមួុខង្រួថ្ងៃ��បុអ្នបុហ់ៅជិើង។

• វ័ធិីីការ�ាបាល់
L.A. Care �ោ បុរ់ួងវធិំីការួពីា��ហៅផែងៗ រួមួួមា�៖

• វធិំីពីា��ហៅ�យជាត្យិគឺីមួី

• វធិំីពីា��ហៅ�យកមួើរួ�ើីវទិីយុ

• សេ�វាសេតិសេឡ័�ុខភា� 
ហៅត្យហៅ��ុខភាពី គឺឺជារួហៅបុៀបុមួាោងថ្ងៃ�ការួទីទីួ�ហៅ�វា ហៅ�យមួ�ិ��ហ់ៅ�កនុងកខ្សែ�ៃង �ូ�គ្នាន �ឹងអ្ននកផា�់ហៅ�វារួបុ�់អ្ននក។ ហៅត្យហៅ��ុខភាពី អា�
�ឹងពាកព់ី���ការួមា�កិ�ច��ានារួ�់រួហៅវ ើក ជាមួយួអ្ននកផា�់ហៅ�វារួបុ�់អ្ននក។ ឬហៅត្យហៅ��ុខភាពី អា��ឹងពាកព់ី���ការួខ្សែ�កចាយពី�ត្យម៌ា� ជាមួយួ
អ្ននកផា�់ហៅ�វារួបុ�់អ្ននក ហៅ�យគ្នាើ �កិ�ច��ានារួ�់រួហៅវ ើក។ អ្ននកអា�ទីទីួ�ហៅ�វាជាហៅ��ើ� តាមួរួយ�ហៅត្យហៅ��ុខភាពី។ វាគឺឺជាសារួ��ំខា� ់ថាទាំងំ
រួបូុអ្ននក �ិងអ្ននកផា�់ហៅ�វារួបុ�់អ្ននក យ�់�ពីមួថាការួហៅ�បុើ�ូវហៅត្យហៅ��ុខភាពី �ំ�បុហ់ៅ�វាអ្ន័ីមួយួ គឺឺ�មួរួមួយ�ំ�បុអ់្ននក។ អ្ននកអា�ទាំកទ់ីងអ្ននកផា�់
ហៅ�វារួបុ�់អ្ននក ហៅ�ើមួីខី្សែ�័ងយ�់ពីី�បុហៅភ័ទីថ្ងៃ�ហៅ�វាណ្ដាមួយួ អា��ឹងមា�តាមួរួយ�ហៅត្យហៅ��ុខភាពី។

ផ្សេ�វា�ុខភាព្ទអារមាណ៍៍
• សេ�វា�ុខភា�អារមមណ៍៍ អំក់ជំងឺឥតិសេ�ក់សេ��យ

• L.A. Care �ោ បុរ់ួង�មាជិិក �ំ�បុក់ារួ�បុមាណ្យ�ុខភាពីអារួមួើណ៍្យ�ំបុូង ហៅ�យមួ�ិ�ត្យូវការួ �ូវការួយ�់�ពីមួជាមួុ� (ការួអ្ន�ុញ្ញាា ត្យមួុ�)។ 
អ្ននកអា��ឹងទីទីួ� ការួ�បុមាណ្យ�ុខភាពីអារួមួើណ៍្យ ហៅ�ហៅពី�ណ្ដាមួយួ មួកពីីអ្ននកផា�់ហៅ�វា�ុខភាពីអារួមួើណ៍្យ មា�អាជាើ បុ�ណ្យណ  កនុង
បុណ្ដាា ញ L.A. Care ហៅ�យគ្នាើ �ការួបុ�ើូ �ហៅ�ើយ។

• PCP រួបុ�់អ្ននក ឬអ្ននកផា�់ហៅ�វា�ុខភាពីអារួមួើណ៍្យ �ឹងហៅធំ័ើការួបុ�ើូ � �ំ�បុក់ារួ�ត្យួត្យពិី�ិត្យយ�ុខភាពីអារួមួើណ៍្យបុខ្សែ�ាមួ ហៅ�ជិួបុអ្ននកឯកហៅទី� 
ហៅ�កនុងបុណ្ដាា ញ L.A. Care ហៅ�ើមួី�ំីហៅរួ�ពីីក�មួតិ្យថ្ងៃ�ឱ�ភាពីរួបុ�់អ្ននក។ ហៅបុើ�ិ��ទី�ផ�ថ្ងៃ�ការួ�ត្យួត្យពិី�ិត្យយ�ុខភាពីអារួមួើណ៍្យរួបុ�់អ្ននក 
�ំហៅរួ�ថាអ្ននកមា�ទុីកខ�ពីួយធុំ��សា� ឬជាមួធំយមួ ឬមា�ឱ�ភាពីថ្ងៃ�ផៃូវ�ិត្យា ហៅវទីនារួមួើណ៍្យ ឬមួុខង្រួថ្ងៃ�ឥរួយិាបុ� L.A. Care អា�ផា�់
ហៅ�វា�ុខភាពីអារួមួើណ៍្យ។ L.A. Care �ោ បុរ់ួងហៅ�វា�ុខភាពីអារួមួើណ៍្យ �ូ�ជា៖ 

° ការួវាយត្យថ្ងៃមួៃ�ុខភាពីអារួមួើណ៍្យ ជាបុុគឺគ� �ិងជា�កុមួ �ិងការួពីា�� (វធិំីពីា���ិត្យាហៅ�គឺ);

° វធិំីពីា���គឺួសារួ

° ការួហៅធំ័ើហៅត្យ�ា�ិត្យាវជិាើ  ហៅ� ហៅពី� ហៅវជិើសា��ា�� បុញ្ញាើ ក ់ ហៅ�ើមួីវីាយត្យថ្ងៃមួៃ�កខណ្យ��ុខភាពី   អារួមួើណ៍្យ

° វឌ្ឍឍ�កមួើថ្ងៃ�ជំិនាញបុញ្ញាា �ិត្យា ហៅ�ើមួីហីៅ�ើកកំពី�់ការួយក�ិត្យាទុីក�ក ់ការួ�ងចា ំ�ិងការួហៅ�ះ�សាយបុញិ្ញា

° ហៅ�វាអ្ននកជំិងឺឥត្យហៅ�កហៅពីទីយ �ំ�បុ ់ហៅគ្នា� បុំណ្យង ថ្ងៃ�ការួ�ត្យួត្យហៅមួើ�ថាន  ំវធិំីពីា��

° មួ�ាីរួពីិហៅសាធំ�,៍ថាន ,ំ �ំភារួ�, �ិងថាន បំុោូវ �ំ�បុអ់្ននកជំិងឺ ឥត្យហៅ�កហៅពីទីយ

° ការួ�បុឹកា�ឹងហៅពីទីយវកិ��រួតិ្យ 
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4 | អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍ ៍និ៍ងយោ�វា

              ហៅ�ហៅ�វាមាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយផង។ ការួ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ ហៅ�ញ ថ្ងៃ�ៃ ហៅ�ើយ។  ឬហៅ�ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួ                   
កា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាបុណ្ដាា ញហៅ� lacare.org។

• �ំ�បុជ់ិំ�ួយ កនុងការួរួកពី�ត្យម៌ា�ខ្សែ�មួហៅទីៀត្យ �ាីពីីហៅ�វា�ុខភាពីអារួមួើណ៍្យ ��ផា�់ហៅ�យ L.A. Care ហៅ�ផ្សេ�វា�មាជិិក L.A. Care               
ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711) 

• ហៅបុើ�ិ��ទី�ផ� ថ្ងៃ�ការួ�ត្យួត្យពិី�ិត្យយ�ុខភាពីអារួមួើណ៍្យរួបុ�់អ្ននក �ំហៅរួ�ថាអ្ននកអា��ឹងមា�ឱ�ភាពី ក�មួតិ្យខព�់ជាង �ិង�ត្យូវការួ ហៅ�វា�ុខភាពី
អារួមួើណ៍្យពីិហៅ�� (Specialty Mental Health Services, SMHS) ហៅនាះ PCP រួបុ�់អ្ននក ឬអ្ននកពីា�� �ុខភាពីអារួមួើណ៍្យ �ឹង
បុ�ើូ �អ្ននកហៅ� គឺំហៅ�ង�ុខភាពីអារួមួើណ៍្យហៅខា�ធីំ ហៅ�ើមួីទីីទីួ�ការួ�បុមាណ្យ។ ហៅ�ើមួីខី្សែ�័ងយ�់ខ្សែ�មួហៅទីៀត្យ អា� “ហៅ�វាខ្សែ��អ្ននកមួ�ិអា�ទីទីួ� 
តាមួរួយ� L.A. Care ឬ Medi-Cal” ហៅ�ទីំពី�រួ 51។ 

ផ្សេ�វាជាអា�និន
• សេ�វាអំក់ជំងឺសេ�ក់សេ��យ និិងអំក់ជំងឺឥតិសេ�ក់សេ��យ ង្វែ�ល់គ្រតិូវ័ការសេ�ើមី�ីាបាល់សេ�គាំជាអា�និំ 

L.A. Care �ោ បុរ់ួងហៅ�វាទាំងំអ្ន�់ខ្សែ���ត្យូវការួ ហៅ�ើមួីពីីា���ុខភាពីជាអា��ន ខ្សែ��ហៅកើត្យហៅ�ើងហៅ�កនុង�ហ្វ័រួ�ឋ ឬត្យ�មួូវឲ្យយអ្ននកហៅ�កនុង
មួ�ាីរួហៅពីទីយមួយួ ហៅ�កនុង�បុហៅទី�កាណ្ដា� ឬមួុ�ិ�ីុកូ។ ហៅ�គ្នាជាអា��ន គឺឺជា�កខណ្យ�ហៅ�គ្នាមួយួ ខ្សែ��មា�ការួឈចឺាបុខ់ាៃ ងំ ឬរួង
រួបុ�ួធំៃ�ធ់ំៃរួ។ �កខណ្យ�គឺឺធំៃ�ធ់ំៃរួណ្ដា�់ ខ្សែ��ហៅបុើមួ�ិ ��ទីទីួ�ការួពីា��ភាៃ មួៗហៅទី មួ�ុ�ែសាមួញ្ញាា ខ្សែ���ៃ �ថ្ងៃវ អា��ឹងរួពំីឹង វា
បុណ្ដាា �ឲ្យយមា�៖

• ហា�ិភ័�យធំៃ�ធ់ំៃរួ ��់�ុខភាពីរួបុ�់អ្ននក;  ឬ

• ហៅ�គ្នាះ ថាន ក ់ធំៃ�ធ់ំៃរួ  ��់ មួុខង្រួ  �ងកាយ; ឬ

• វកិ�ធំៃ�ធ់ំៃរួ ថ្ងៃ��រួ�ីងគកាយ ឬខ្សែផនកណ្ដាមួយួ; ឬ

• ហៅ�កនុងករួណី្យថ្ងៃ���ាីមា�ថ្ងៃផាហៅពាះ មា�ការួឈហឺៅពាះយាោ ង�កមួើ មា� ��យថាហៅ�ហៅពី�ឈហឺៅពាះ ការួណ្ដាមួយួ ហៅ�ខាងហៅ�កាមួ�ឹងហៅកើត្យហៅ�ើង៖

° មួ�ិមា�ហៅពី��គឺបុ�់គ្នា� ់ហៅ�ើមួីបីុំផ្ទាៃ �់អ្ននកហៅ�មួ�ាីរួហៅពីទីយមួយួហៅទីៀត្យហៅ�យ�ុវត្យាិភាពី មួុ��ំ��កូ�។

° ការួបុំផ្ទាៃ �់ អា��ឹងជាគឺំ�មួកំខ្សែហ្វ័ង�ំហៅពាះ�ុខភាពី ឬ�ុវត្យាិភាពីរួបុ�់អ្ននក ឬកូ�ហៅ�កនុងថ្ងៃផារួបុ�់អ្ននក។

ឱ��ករួ ឬបុ�ាបុ�់ហៅ�ង្គ ះបុនាា �ហ់ៅ�មួ�ាីរួហៅពីទីយ អា��ឹងឲ្យយអ្ននក �ូវការួផគត្យផ់គងឱ់��មា�ហៅវជិើបុញ្ញាើ  ជាអា��ន 72 ហៅមាោ ង ហៅបុើ�ិ�ហៅគឺគិឺត្យថាអ្ននក
�ត្យូវការួវា។ 

• សេ�វាយានិជំនិិ�ជាអា�និំ 
L.A. Care �ោ បុរ់ួងហៅ�វាឡា�ហៅពីទីយ ហៅ�ើមួីជីិួយ�ឹកអ្ននកហៅ�កខ្សែ�ៃងខ្សែ��ជិិត្យបុំផុត្យ ថ្ងៃ�ការួខ្សែ�ទាំកំនុងសាា �ភាពីជាអា��ន។ ហៅ�ះមា�ហៅ��កាីថា 
�កខណ្យ�រួបុ�់អ្ននកគឺឺធំៃ�ធ់ំៃរួ�ើមួ ខ្សែ��មួហៅធំា�យហៅផែងហៅទីៀត្យ ថ្ងៃ�ការួហៅធំ័ើ�ំហៅណ្យើ រួហៅ�កខ្សែ�ៃងថ្ងៃ�ការួខ្សែ�ទាំ ំអា��ឹងមា�ហា�ិភ័�យ��់�ុខភាពី ឬ
ជិីវតិ្យរួបុ�់អ្ននក។ គ្នាើ �ហៅ�វាអ្ន័ី�ត្យូវ���ោបុរ់ួង ហៅ�ហៅ���ហ្វ័រួ�ឋហៅ�ើយ ហៅ�ើកខ្សែ�ងខ្សែត្យ �ំ�បុហ់ៅ�វាជាអា��ន ខ្សែ��ត្យ�មួូវឲ្យយអ្ននកហៅ�កនុងមួ�ាីរួហៅពីទីយ 
ហៅ�កនុង�បុហៅទី�កាណ្ដា� ឬមួុ�ិ�ីុកូ។

ការប្រែ�ទា�ំងាខ រផិ្សេ�ធិ និិងកកផ់្សេ�ឹ�ំ�សំាា ប់
L.A. Care �ោ បុរ់ួង ការួខ្សែ�ទាំ�ំង្ខ រួហិៅ�ធំ �ិងកកហ់ៅ�ា ទីំ�សំាៃ បុ ់�ំ�បុហ់ៅកើងៗ �ិងមួ�ុ�ែហៅពីញវ �យ ខ្សែ��ជិួយបុ��ូរួបុ�ាយ ទុីក�ំ�កខាងផៃូវកាយ, 
ហៅវទីនារួមួើណ៍្យ, �ងគមួ �ិង�ពី�ឹងវញិ្ញាា ណ្យ។ មួ�ុ�ែហៅពីញវ �យ មួ�ិអា��ឹងទីទីួ�ទាំងំការួខ្សែ�ទាំ�ំង្ខ រួហិៅ�ធំ �ិងហៅ�វាខ្សែ�ទាំកំកហ់ៅ�ា ទីំ�សំាៃ បុ ់ហៅ�ហៅពី� 
�ពីមួគ្នាន ហៅ�ើយ។ 

ការួខ្សែ�ទាំ�ំង្ខ រួហិៅ�ធំ ឬការួខ្សែ�ទាំថំ្ងៃ�មួ�ាីរួ�ំណ្ដាក ់គឺឺជាអ្នត្យា�បុហៅយាជិ�ម៍ួយួ ខ្សែ��បុំហៅរួ ើ�មាជិិកមា�ជំិងឺគឺង�់ឹងសាៃ បុ។់ ការួខ្សែ�ទាំ�ំង្ខ រួហិៅ�ធំ ត្យ�មួូវ
ថា�មាជិិក មា�កាីរួពំីឹងហៅ�មា�ជិីវតិ្យ 6 មួយួខ្សែខ ឬតិ្យ�ជាង។ វាគឺឺជាអ្ន�ា�គឺមួ�ម៍ួយួ ខ្សែ��ហៅផ្ទាា ត្យហៅ�ហៅ�ើការួឈចឺាបុ ់�ិងការួចាត្យខ់្សែ�ងហៅ�គឺ�ញ្ញាា
ជា�ំបុង ជាជាងពីា��ហៅ�ើមួីពីី�ារួជីិវតិ្យ។
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              ហៅ�ហៅ�វាមាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយផង។ ការួ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ ហៅ�ញ ថ្ងៃ�ៃ ហៅ�ើយ។  ឬហៅ�ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួ                   
កា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាបុណ្ដាា ញហៅ� lacare.org។

ការួខ្សែ�ទាំ�ំង្ខ រួហិៅ�ធំ រួមួួមា�៖ 

• ហៅ�វាហៅវជិើកមួើ

• ហៅ�វារួបូុកាយ អាជិីវកមួើ ឬ�ំ�ី
• ហៅពីទីយ�ងគមួកិ�ច

• ជំិ�ួយ�ុខភាពីហៅ�ផាះ �ិងហៅ�វាអ្ននកខ្សែ�រួកាផាះ

• �ំភារួ�ហៅពីទីយ �ិងហៅ�គឺ�ងហៅ�បុើ���់

• ឱ�� �ិងហៅ�វាជិីវសា��ា

• ហៅ�វាការួ�បុឹកា

• ហៅ�វាហៅវជិើកមួើជាបុ�ា ហៅយាងហៅ�ើរួយ�ហៅពី� 24 ហៅមាោ ងថ្ងៃ�វបិុត្យាិ �ិងតាមួការួចា�ំ� ់ហៅ�ើមួីរីួកា�មាជិិកមា�ជំិងឺគឺង�់ឹងសាៃ បុ ់ហៅ�ឯផាះ

• ការួខ្សែ�ទាំរំួហៅមាៃ ះធុំរួ� �ំ�បុអ់្ននកជំិងឺហៅ�កហៅពីទីយ ��់ហៅ��ំ�ួ���ថំ្ងៃ�ៃជាបុ់ៗ គ្នាន  ហៅ�ហៅពី�ហៅ�កនុងមួ�ាីរួហៅពីទីយ, មួ�ាីរួគឺិលា�ុបុ�ឋ កមួើមា�ជំិនាញ,            
ឬមួ�ាីរួ�ង្ខ រួហិៅ�ធំ 

• ការួខ្សែ�ទាំអំ្ននកជំិងឺហៅ�កហៅពីទីយ រួយ�ហៅពី�ខៃី �ំ�បុទ់ីបុទ់ី�់ការួឈចឺាបុ ់�ិងចាត្យខ់្សែ�ងហៅ�គឺ�ញ្ញាា  ហៅ�កនុងមួ�ាីរួហៅពីទីយ, មួ�ាីរួគឺិលា�ុបុ�ឋ កមួើមា�
ជិំនាញ, ឬមួ�ាីរួ�ង្ខ រួហិៅ�ធំ

ការួខ្សែ�ទាំកំកហ់ៅ�ា ទីំ�សំាៃ បុ ់គឺឺជាការួខ្សែ�ទាំខំ្សែ��ហៅផ្ទាា ត្យ�ិត្យាហៅ�ហៅ�ើអ្ននកជំិងឺ �ិង�គឺួសារួ ខ្សែ��ហៅ�ើកកំពី�់គុឺណ្យភាពីជិីវតិ្យ ហៅ�យមា�ការួរួពំីឹង, ការួការួពារួ 
�ិងការួពីា��ទុីកខហៅវទីនា។ ការួខ្សែ�ទាំកំកហ់ៅ�ា ទីំ�សំាៃ បុ ់មួ�ិត្យ�មួូវថា�មាជិិក មា�កាីរួពំីឹងហៅ�មា�ជិីវតិ្យ 6 ខ្សែខ ឬតិ្យ�ជាង។ ការួខ្សែ�ទាំកំកហ់ៅ�ា ទីំ�សំាៃ បុ ់
អា��ឹង��ផា�់ឲ្យយហៅ�ហៅពី��ពីមួគ្នាន  ជាការួខ្សែ�ទាំខំ្សែកហៅ�គឺ។

ការផ្សេដ្ឋកផ្សេព្ទ�យ
• សេ�វាគ្រ�ូសេ��យថំ្នាំ�ំឹ�ក់ 

L.A. Care �ោ បុរ់ួងហៅ�វា�គឺូហៅពីទីយថាន �ំពឹក ជាហៅពីទីយសា��ាចា�ំ� ់អ្នំ�ុងហៅពី�សាន កហ់ៅ�មួ�ាីរួហៅពីទីយខ្សែ���ោបុរ់ួង។ �គឺូហៅពីទីយថាន �ំពឹក គឺឺជាអ្ននកផា�់
ហៅ�វាមាន ក ់ខ្សែ��មា�ឯកហៅទី�កនុងការួចាកថ់ាន �ំពឹកឲ្យយអ្ននកជំិងឺ។ ថាន �ំពឹក គឺឺជាថាន មំួយួ�បុហៅភ័ទី ខ្សែ����ហៅ�បុើកនុងអ្នំ�ុងហៅពី�ថ្ងៃ�ទីំរួងក់ារួហៅពីទីយ
មួយួ�ំ�ួ�។ 

• សេ�វាអំក់ជំងឺសេ�ក់សេ��យសេ�មនិីីរសេ��យ 
L.A. Care �ោ បុរ់ួងការួខ្សែ�ទាំអំ្ននកជំិងឺហៅ�កហៅពីទីយហៅ�មួ�ាីរួហៅពីទីយ ជាហៅពីទីយសា��ាចា�ំ� ់ហៅ�ហៅពី�អ្ននក�ត្យូវ��អ្ន�ុញ្ញាា ត្យ ឲ្យយ�ូ�ហៅ�មួ�ាីរួហៅពីទីយ។

• សេ�វាការវ័�កាតិ ់
L.A. Care �ោ បុរ់ួងការួវះកាត្យ ់ជាហៅពីទីយសា��ាចា�ំ� ់ខ្សែ����ហៅធំ័ើហៅ�កនុងមួ�ាីរួហៅពីទីយ។

ការប្រែ�ទាមឹំាយ និិងទារកផ្សេ�ើបផ្សេកើត
L.A. Care �ោ បុរ់ួងហៅ�វាការួខ្សែ�ទាំមំាា យ �ិងទាំរួកហៅទីើបុហៅកើត្យ  ទាំងំហៅ�ះ៖

• ការួអ្នបុរ់ួពីំីការួបុំហៅ�ហៅ�ះ �ិងជំិ�ួយ

• ការួខ្សែ�ទាំហំៅពី��ំ��កូ� �ិងបុនាា បុពី់ី�ៃងទីហៅ�ៃ

• �នបុប់ុូមួទីឹកហៅ�ះ �ិង�ំភារួ�

• ការួខ្សែ�ទាំមំួុ��ៃងទីហៅ�ៃ

• ហៅ�វាមួជិឈមួណិ្យ��មួភពី

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

• �ើបុមា�អាជាើ បុ�ណ្យណ  (Licensed Midwife, LM)

• ហៅ�គឺវ�ិិ�េ�យជិំងឺតាមួពូីជិថ្ងៃ�ទាំរួក �ិងការួ�បុឹកា
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              ហៅ�ហៅ�វាមាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយផង។ ការួ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ ហៅ�ញ ថ្ងៃ�ៃ ហៅ�ើយ។  ឬហៅ�ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួ                   
កា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាបុណ្ដាា ញហៅ� lacare.org។

ឱ��មានិផ្សេវិជិីបញី្ហា

ឱ��ង្វែ�ល់�ាប់រ់ង
អ្ននកផា�់ហៅ�វារួបុ�់អ្ននក អា�ហៅ�ញហៅវជិើបុញ្ញាើ ឱ��ឲ្យយអ្ននក ខ្សែ��មា�ហៅ�កនុងបុ�ើ ីឱ��ហៅពីញ�ិត្យាថ្ងៃ� L.A. Care Medi-Cal ហៅ�យហៅគ្នារួពី�ំហៅពាះការួ
ផ្ទាត្យហ់ៅ�ញ �ិងក�មួតិ្យ។ បុ�ើ ីឱ��ហៅពីញ�ិត្យាថ្ងៃ� L.A. Care Medi-Cal គឺឺហៅ�ថា រួបូុមួ�ា។ ឱ��ហៅ�កនុងរួបូុមួ�ា គឺឺ�ុខ �ិងមា��បុ�ិទី�ិភាពី�ំ�បុ់
ហៅ�បុើ �ូ�វា��ហៅ�ញហៅវជិើបុញ្ញាើ ។ �កុមួថ្ងៃ�ហៅវជិើបុណិិ្យត្យ �ិងឱ��ករួ ខ្សែកបុ�ើ ីហៅ�ះឲ្យយទាំ�ប់ុ�ចុបុី�នភាពី។ 

• ការួខ្សែកបុ�ើ ីហៅ�ះឲ្យយទាំ�ប់ុ�ចុបុី�នភាពី ជិួយហៅធំ័ើឲ្យយ��ក�ថាឱ��ខ្សែ��ហៅ�កនុងវា គឺឺ�ុខ �ិងមា��បុ�ិទី�ិភាពី
• ហៅបុើ�ិ�ហៅវជិើបុណិិ្យត្យរួបុ�់អ្ននក គិឺត្យថាអ្ននក�ត្យូវហៅ�បុឱ��មួយួ ខ្សែ��មួ�ិហៅ�កនុងបុ�ើ ីហៅ�ះ ហៅវជិើបុណិិ្យត្យរួបុ�់អ្ននក �ឹង�ត្យូវទូីរួ��ពីាហៅ� L.A. Care ហៅ�ើមួី ី

ហៅ�នើ�ំុការួយ�់�ពីមួ�ិ� មួុ��ឹងអ្ននកទីទីួ�ឱ��

ហៅ�ើមួីសីាក�ួរួឲ្យយ�ឹង ហៅបុើ�ិ�ឱ��មួយួហៅនាះ មា�ហៅ�កនុងរួបូុមួ�ា ឬហៅ�ើមួីទីីទីួ��ំហៅ�ថ្ងៃ�រួបូុមួ�ា ហៅ�ហៅ�ខ 1-888-839-9909                                
(TTY/TDD 711)។ អ្ននកកអ៏ា��ឹងរួករួបូុមួ�ាហៅ� lacare.org ខ្សែ�រួ។ 

ជិួ�កា� L.A. Care �ត្យូវយ�់�ពីមួឱ��មួយួ មួុ��ឹងអ្ននកផា�់ហៅ�វាអា�ហៅ�ញហៅវជិើបុញ្ញាើ វា។ L.A. Care �ឹងពិី�ិត្យយហៅមួើ� �ិង�ំហៅរួ�ពីី�ំហៅណ្យើ
ទាំងំហៅ�ះ កនុងហៅពី� 24 ហៅមាោ ង។ 

• ឱ��ករួ ឬបុ�ាបុ�់ហៅ�ង្គ ះបុនាា �ហ់ៅ�មួ�ាីរួហៅពីទីយ អា��ឹងឲ្យយអ្ននក �ូវការួផគត្យផ់គងជ់ាអា��ន 72 ហៅមាោ ង ហៅបុើ�ិ�ហៅគឺគិឺត្យថាអ្ននក�ត្យូវការួវា។ L.A. Care 
�ឹងបុងថ់្ងៃ�ៃការួផគត្យផ់គងជ់ាអា��ន

• ហៅបុើ�ិ� L.A. Care បុ�ិហៅ�ធំ�ំហៅណ្យើ  L.A. Care �ឹងហៅផើើ�ំបុុ�ត្យឲ្យយអ្ននក ខ្សែ����បុអ់្ននកឲ្យយ�ឹងអ្នំពីីមួូហៅ�ហ្វ័តុ្យ �ិងឱ�� ឬការួពីា��អ្ន័ី
ហៅផែងហៅទីៀត្យ ខ្សែ��អ្ននកអា�សាក

ឱ��ស្ថាា និ
ហៅបុើ�ិ�អ្ននកបុំហៅពីញ ឬបុំហៅពីញសា�ើី �ូវហៅវជិើបុញ្ញាើ  អ្ននក�ត្យូវខ្សែត្យទីទីួ�ឱ��មា�ហៅវជិើបុញ្ញាើ រួបុ�់អ្ននក ពីីឱ��សាា �ខ្សែ��ហៅធំ័ើការួជាមួយួ L.A. Care។ 
អ្ននកអា�រួកបុ�ើ ីថ្ងៃ�ឱ��សាា � ខ្សែ��ហៅធំ័ើការួជាមួយួ L.A. Care ហៅ�កនុងបុ�ើ ីហៅ�ើ ះអ្ននកផា�់ហៅ�វា L.A. Care ហៅ� lacare.org។ អ្ននកកអ៏ា�រួក
ឱ��សាា �មួយួ ខ្សែ���ាិត្យហៅ�ជិិត្យអ្ននកខ្សែ�រួ ហៅ�យហៅ�ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។

កា�ណ្ដាអ្ននកហៅ�ជិើ�ហៅរួ ើ�ឱ��សាា �មួយួ �ត្យូវយកហៅវជិើបុញ្ញាើ រួបុ�់អ្ននក ហៅ�ឱ��សាា �ហៅនាះ។ អ្ននកផា�់ហៅ�វារួបុ�់អ្ននក កអ៏ា��ឹងហៅផើើវាហៅ�ឱ��សាា � 
�ំ�បុអ់្ននកខ្សែ�រួ។ ឲ្យយហៅវជិើបុញ្ញាើ រួបុ�់អ្ននក ហៅ�ឱ��សាា � ជាមួយួ�ឹង បុ�ណ្យណ  L.A. Care ID រួបុ�់អ្ននក។ ហៅធំ័ើឲ្យយ��ក� ថាឱ��សាា ��ឹងអ្នំពីីថាន ំ
ទាំងំអ្ន�់ ខ្សែ��អ្ននកកំពុីងហៅ�បុ ឬ�បុតិ្យកមួើអ្ន័ីមួយួខ្សែ��អ្ននកមា�។ ហៅបុើ�ិ�អ្ននកមា��ំណួ្យរួអ្ន័ី អ្នំពីីហៅវជិើបុញ្ញាើ រួបុ�់អ្ននក �ត្យូវកំុហៅភ័ៃ��ួរួឱ��ករួបុ�់អ្ននក។

កមាវិធិិ�ប្រែ�ទាបំនាទ បព់្ទ�ឆ្លាង�ផ្សេនិា ជាបនិឹបផ្សេណឹ្ដាះអា�និន 
កមួើវធិំី ខ្សែ�ទាំបំុនាា បុពី់ី�ៃងទីហៅ�ៃ ជាបុ�ាបុហៅណ្ដាា ះអា��ន (Provisional Postpartum Care Extension, PPCE) ផា�់ការួ�ោ បុរ់ួងជាបុ�ា
�ំ�បុ�់មាជិិក Medi-Cal ខ្សែ��មា��កខណ្យ��ុខភាពីអារួមួើណ៍្យ �គ្នាមា�គឺភ័ ៌អ្នំ�ុងហៅពី�មា�គឺភ័ ៌ឬរួយ�ហៅពី�បុនាា បុព់ីី�ំ��កូ�។ 

L.A. Care �ោ បុរ់ួងការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពីអារួមួើណ៍្យ �គ្នាមា�គឺភ័ ៌អ្នំ�ុងហៅពី�មា�គឺភ័ ៌�ិង��់រួហូ្វ័ត្យពីីរួខ្សែខ បុនាា បុពី់ី�ុងថ្ងៃ�ការួមា�គឺភ័។៌ កមួើវធិំី PPCE 
បុ�ាការួ�ោ បុរ់ួងហៅនាះ ��់ហៅ� 12 ខ្សែខ បុនាា បុពី់ីហៅ�គឺវ�ិិ�េ�យ ឬតាងំពីី�ុងបុ�ចបុថ់្ងៃ�ការួមា�គឺភ័ ៌តាមួណ្ដាមួយួខ្សែ��ហៅ�កាយជាងហៅគឺ។

ហៅ�ើមួីមីា��ិទី�ិទីទីួ�កមួើវធិំី PPCE �� ហៅវជិើបុណិិ្យត្យរួបុ�់អ្ននក �ត្យូវខ្សែត្យបុញ្ញាើ កហ់ៅ�គឺវ�ិិ�េ�យរួបុ�់អ្ននក ថ្ងៃ��កខណ្យ��ុខភាពីអារួមួើណ៍្យ �គ្នាមា�គឺភ័ ៌
កនុងហៅពី� 150 ថ្ងៃ�ៃ បុនាា បុពី់ី�ុងបុ�ចបុថ់្ងៃ�ការួមា�គឺភ័។៌ �ួរួហៅវជិើបុណិិ្យត្យរួបុ�់អ្ននក អ្នំពីីហៅ�វាទាំងំហៅ�ះ ហៅបុើ�ិ�អ្ននកគិឺត្យថាអ្ននក�ត្យូវការួវា។  ហៅបុើ�ិ�
ហៅវជិើបុណិិ្យត្យរួបុ�់អ្ននក គិឺត្យថាអ្ននកគឺួរួខ្សែត្យមា�ហៅ�វាមួកពីី PPCE ហៅវជិើបុណិិ្យត្យរួបុ�់អ្ននក �ត្យូវបុំហៅពីញ �ិងបុ�ើូ �ទីំរួងប់ុំហៅពីញ �ំ�បុអ់្ននក។

ផ្សេ�វាសឹារ�មតថភាព្ទ និិង�មីទា (វិធិិ�ព្ទាបាល័) និិងឧបករណ៍៍
អ្នត្យា�បុហៅយាជិ�ហ៏ៅ�ះ បុ�ចូ ��ូវហៅ�វា �ិងឧបុករួណ៍្យ ហៅ�ើមួីជីិួយមួ�ុ�ែខ្សែ��មា�រួបុ�ួ ពីិការួ ឬមា��កខណ្យ��ុថំ្ងៃរួ ោ ហៅ�ើមួីឲី្យយ�� ឬមា�ជំិនាញខាង    
ផៃូវ�ិត្យា �ិងផៃូវកាយមួកវញិ។
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4 | អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍ ៍និ៍ងយោ�វា

              ហៅ�ហៅ�វាមាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយផង។ ការួ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ ហៅ�ញ ថ្ងៃ�ៃ ហៅ�ើយ។  ឬហៅ�ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួ                   
កា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាបុណ្ដាា ញហៅ� lacare.org។

គឺំហៅ�ង�ោបុរ់ួង៖

• ការចាក់ម់ុុល់វ័�ិាស្ថាស្រ្ដ�ដ 
L.A. Care �ោ បុរ់ួងហៅ�វាចាកម់ួើុ�វទិីាសា��ា ហៅ�ើមួីកីារួពារួ, ខ្សែកខ្សែ�បុ ឬ�ំ��ភាពីធំៃ�ធ់ំៃរួ ខ្សែ��យ�់ហៅ�ើញ, ការួឈចឺាបុ�ុ់ថំ្ងៃរួ ោជា��បុ ខ្សែ��
បុណ្ដាា �មួកពីី�កខណ្យ�ហៅ�គ្នា ហៅគឺ��ទីទីួ�សាគ �់ជាទូីហៅ�។ ហៅ�វាចាកម់ួើុ�វទិីាសា��ាអ្ននកជំិងឺឥត្យហៅ�កហៅពីទីយ (ហៅ�យមា� ឬគ្នាើ �ការួកហៅ�មួើក
ថ្ងៃ�មួើុ�អ្នគឺគិ��)ី គឺឺមា�ក�មួតិ្យ�ំហៅពាះហៅ�វាពីីរួ�ងមួយួខ្សែខ, ហៅ�យផែគំ្នាន ជាមួយួហៅ�វា�ំហៅ�ៀងវទិីា, ចាបុ�់រួថ្ងៃ�, វធិំីពីា��អាជិីវកមួើ �ិងវធិំី
ពីា���ំ�ី ហៅ�ហៅពី���ផា�់ហៅ�យ �គឺូហៅពីទីយ, ទី�ាហៅពីទីយ, �ទាំហៅពីទីយ ឬអ្ននកចាកម់ួើុ�វទិីាសា��ា។ L.A. Care អា��ឹងយ�់�ពីមួជាមួុ� 
(អ្ន�ុញ្ញាា ត្យមួុ�) �ូវហៅ�វាបុខ្សែ�ាមួ ជាហៅពីទីយសា��ាចា�ំ�។់ 

• �ំសេនិៀងវ័�ិា (ការស្ថាដ ប់ឮ់) 
L.A. Care �ោ បុរ់ួងហៅ�វា�ំហៅ�ៀងវទិីា។ ហៅ�វា�ំហៅ�ៀងវទិីាអ្ននកជំិងឺឥត្យហៅ�កហៅពីទីយ គឺឺមា�ក�មួតិ្យ�ំហៅពាះហៅ�វាពីីរួ�ងមួយួខ្សែខ ហៅ�យផែគំ្នាន ជាមួយួ
ហៅ�វាចាកម់ួើុ�វទិីាសា��ា, ចាបុ�់រួថ្ងៃ�, វធិំីពីា��អាជិីវកមួើ �ិងវធិំីពីា���ំ�ី។ L.A. Care អា��ឹងយ�់�ពីមួជាមួុ� (អ្ន�ុញ្ញាា ត្យមួុ�) 
�ូវហៅ�វាបុខ្សែ�ាមួ ជាហៅពីទីយសា��ាចា�ំ�។់

• ការ�ាបាល់�ុខភា�ឥរយិាប់� 
ការួពីា���ុខភាពីឥរួយិាបុ� (BHT) រួមួួមា� ហៅ�វា �ិងកមួើវធិំីពីា��, �ូ�ជា អ្ន�ុវត្យាការួវភិាគឺឥរួយិាបុ� �ិងកមួើវធិំីអ្ន�ា�គឺមួ� ៍

   ហៅយាងតាមួភ័�ាុតាងឥរួយិាបុ�, ខ្សែ��បុងកបុហៅងកើត្យ ឬហៅធំ័ើឲ្យយ�ូ�ហៅ�ើមួវញិ, ហៅ�តាមួវសិា�ភាពីជាអ្នត្យិបុរួមិា ខ្សែ��អា�អ្ន�ុវត្យា�� �ូវមួុខង្រួ                    
ថ្ងៃ�បុុគឺគ�មាន ក់ៗ ។

ហៅ�វា BHT បុហៅ�ងៀ�ភាពីជំិនាញ តាមួរួយ�ការួហៅ�បុើ�ូវ ការួ�ហៅងកត្យហៅមួើ�ឥរួយិាបុ� �ិងការួពី�ងឹងកំឡាងំ, ឬតាមួរួយ�ការួហៅ�កើ�រួ�ឹំក ហៅ�ើមួី ី
បុហៅ�ងៀ�ជំិហា��ិមួយួៗ �ូវឥរួយិាបុ���បុោង។ ហៅ�វា BHT គឺឺហៅយាងហៅ�ហៅ�ើភ័�ាុតាងអា�ពីឹងខ្សែផអក�� �ិងគឺឺមួ�ិខ្សែមួ�ជាការួពីិហៅសាធំ�។៍ 
ឧទាំហ្វ័រួណ៍្យថ្ងៃ�ហៅ�វា BHT រួមួួមា� អ្ន�ា�គឺមួ�ឥ៍រួយិាបុ�, ក�ចបុអ់្ន�ា�គឺមួ�ឥ៍រួយិាបុ�បុញ្ញាា �ិត្យា, ការួពីា��ឥរួយិាបុ�ទូី�ំទូីលាយ,         
�ិងអ្ន�ុវត្យាការួវភិាគឺឥរួយិាបុ�។

ហៅ�វា BHT �ត្យូវខ្សែត្យជាហៅពីទីយសា��ាចា�ំ� ់��ហៅ�ញហៅវជិើបុញ្ញាើ ហៅ�យហៅវជិើបុណិិ្យត្យ ឬហៅពីទីយ�ិត្យាសា��ា មា�អាជាើ បុ�ណ្យណ  ��យ�់�ពីមួហៅ�យ 
គឺំហៅ�ង �ិង��ផា�់កនុងមួហៅធំា�យ ខ្សែ��ហៅធំ័ើតាមួគឺំហៅ�ងការួពីា����យ�់�ពីមួ។

• សេវ័ជុស្ថាស្រ្ដ�ដស្ថាក់ជំងឺមហារកី់  
L.A. Care �ោ បុរ់ួងត្យថ្ងៃមួៃខ្សែ�ទាំអំ្ននកជំិងឺ�បុ�កតី្យ �ំ�បុអ់្ននកជំិងឺខ្សែ����ទីទីួ� ឲ្យយ�ូ�ហៅ�កនុង�ំណ្ដាកក់ា�ទីី I, �ំណ្ដាកក់ា�ទីី II, �ំណ្ដាក ់
កា�ទីី III ឬ �ំណ្ដាកក់ា�ទីី IV ថ្ងៃ�ហៅវជិើសា��ាសាក ហៅបុើ�ិ�វាទាំកទ់ីង�ឹងវធិំីការួពារួ, ការួរួកហៅ�ើញ ឬការួពីា�� ថ្ងៃ�ជិំងឺមួហារួកី ឬ�កខណ្យ�
ហៅផែងហៅទីៀត្យ ខ្សែ��យាយីអាយុជិីវតិ្យ �ិងហៅបុើ�ិ�ការួ�ិកា�ត្យូវ��ហៅធំ័ើហៅ�យ នាយក�ឋ �ហៅភាជិ�ភ័ណិ្យ �ិងឱ��ូបុករួណ៍្យ (Food and Drug 
Administration, FDA), មួជិឈមួណិ្យ��ំ�បុទ់ីបុស់ាក ត្យ ់�ិងការួពារួជិំងឺ (CDC) ឬ មួជិឈមួណិ្យ��ំ�បុហ់ៅ�វា Medicare �ិង Medicaid 
(Centers for Medicare and Medicaid Services, CMS)។ ការួ�ិកា �ត្យូវខ្សែត្យ��យ�់�ពីមួហៅ�យ វជិាើ សាា �ជាត្យិខាង�ុខភាពី, 
FDA, �ក�ួងការួពារួជាត្យិ ឬនាយក�ឋ �អ្នតី្យត្យ�យុទី�ជិ�។

• ការស្ថាដ រ�មតិាភា�សេប់��ូង 
L.A. Care �ោ បុរ់ួងហៅ�វាសាា រួ�មួត្យាភាពីហៅបុះ�ូង ថ្ងៃ�អ្ននកជំិងឺហៅ�កហៅពីទីយ �ិងអ្ននកជំិងឺឥត្យហៅ�កហៅពីទីយ។

• និិរនិដ�យូប់រកិាា រសេ��យ (Durable Medical Equipment, DME)
L.A. Care �ោ បុរ់ួងការួទីិញ ឬការួជិួ� �ូវ�ំភារួ� DME, បុរួកិាខ រួ �ិងហៅ�វាហៅផែងៗហៅទីៀត្យ ហៅ�យមា�ហៅវជិើបុញ្ញាើ មួកពីីហៅវជិើបុណិិ្យត្យ។ វត្យាុ DME ��
ហៅ�ញហៅវជិើបុញ្ញាើ  អា��ឹង���ោបុរ់ួង ជាហៅពីទីយសា��ាចា�ំ� ់ហៅ�ើមួីកីារួពារួមួុខង្រួ�រួរីួ��ំខា�់ៗ  �ំហៅពាះ�កមួើភាពីថ្ងៃ�ការួរួ�់ហៅ���់ថ្ងៃ�ៃ ឬហៅ�ើមួី ី
ការួពារួភាពីពីិការួរួបូុកាយ�ំខា�់ៗ ។ L.A. Care មួ�ិ�ោ បុរ់ួងវត្យាុ �ំ�បុភ់ាពីកកហ់ៅ�ា , ង្យ��ួ� ឬបុរួកិាខ រួហៅ�កើងថាក �, �ទីង�់ទាំយ �ិង�ំភារួ�, 
�ិងវត្យាុហៅផែងហៅទីៀត្យ ខ្សែ��ជាទូីហៅ�មួ�ិ��ហៅ�បុើ �ំ�បុក់ារួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពីជាបុឋមួហៅ�ើយ។
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              ហៅ�ហៅ�វាមាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយផង។ ការួ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ ហៅ�ញ ថ្ងៃ�ៃ ហៅ�ើយ។  ឬហៅ�ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួ                   
កា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាបុណ្ដាា ញហៅ� lacare.org។

• អាហារបូ់តិាមភសេពា�សេវ័ៀនិ និិងខាងសេគ្រ�សេពា�សេវ័ៀនិ 
រួហៅបុៀបុថ្ងៃ�ការួផា�់អាហារួបូុត្យាមួភទាំងំហៅ�ះ ហៅ�រួបូុកាយ�ត្យូវ��ហៅ�បុើ ហៅ�ហៅពី��កខណ្យ��ុខភាពី �ងំ�អ្ននកពីីការួបុរួហិៅភាគឺអាហារួជាធំមួើតា។ 
ផ�ិត្យផ�អាហារួបូុត្យាមួភហៅពាះហៅវៀ� �ិងខាងហៅ��ហៅពាះហៅវៀ� គឺឺ���ោបុរ់ួងហៅ�ហៅពី�ជា ហៅពីទីយសា��ាចា�ំ�។់ 

• ឧប់ក់រណ៍៍ជំនិួយូស្ថាដ ប់ ់
L.A. Care �ោ បុរ់ួងឧបុករួណ៍្យជិំ�ួយសាា បុ ់ហៅបុើ�ិ�អ្ននក��ហៅធំ័ើហៅត្យ�ា �ំ�បុក់ារួ�ត្យប់ុង�ូ់វការួសាា បុឮ់ �ិងទីទីួ�ហៅវជិើបុញ្ញាើ  មួកពីីហៅវជិើបុណិិ្យត្យ      
រួបុ�់អ្ននក។ L.A. Care ក�៏ោ បុរ់ួងការួជិួ�ឧបុករួណ៍្យជិំ�ួយសាា បុ ់ការួ�ូរួ �ិង�ើ �ំ�បុឧ់បុករួណ៍្យជិំ�ួយសាា បុ ់�ំបុូងរួបុ�់អ្ននកខ្សែ�រួ។

• សេ�វា�ុខភា�តាមផ្ទះី� 
L.A. Care �ោ បុរ់ួងហៅ�វា�ុខភាពី ខ្សែ����ផា�់ហៅ�កនុងផាះរួបុ�់អ្ននក ហៅ�ហៅពី���ហៅ�ញហៅវជិើបុញ្ញាើ  ហៅ�យហៅវជិើបុណិិ្យត្យរួបុ�់អ្ននក �ិង��រួក
ហៅ�ើញថាជាហៅពីទីយសា��ាចា�ំ�។់

• �ំភារ� ប់រកិាា រសេ��យ និិងសេគ្រ�ឿងសេគ្រប់ើគ្របា�់  
L.A. Care �ោ បុរ់ួង�ំភារួ�ហៅពីទីយ ខ្សែ����ហៅ�ញហៅវជិើបុញ្ញាើ  ហៅ�យហៅវជិើបុណិិ្យត្យ។

• វ័ធិីី�ាបាល់អាជីវ័ក់មម 
L.A. Care �ោ បុរ់ួងហៅ�វាវធិំីពីា��អាជិីវកមួើ រួមួួទាំងំការួវាយត្យថ្ងៃមួៃថ្ងៃ�វធិំីពីា��អាជិីវកមួើ, គឺំហៅ�ងការួពីា��, ការួពីា��, ហៅ��កាីខ្សែណ្យនា ំ
�ិងហៅ�វាការួ�បុឹកា។ ហៅ�វាវធិំីពីា��អាជិីវកមួើ មា�ក�មួតិ្យ�ំហៅពាះហៅ�វាពីីរួ�ងមួយួខ្សែខ ហៅ�យផែគំ្នាន ជាមួយួហៅ�វាចាកម់ួើុ�វទិីាសា��ា, �ំហៅ�ៀង
វទិីា, ចាបុ�់រួថ្ងៃ� �ិងវធិំីពីា���ំ�ី។ L.A. Care អា��ឹងយ�់�ពីមួជាមួុ� (អ្ន�ុញ្ញាា ត្យមួុ�) �ូវហៅ�វាបុខ្សែ�ាមួ ជាហៅពីទីយសា��ាចា�ំ�។់

• ឧប់ក់រណ៍៍�គ្រម/�ិប់ីនិិមមតិិ 
L.A. Care �ោ បុរ់ួងឧបុករួណ៍្យទី�មួ �ិង�ិបុី�ិមួើតិ្យ �ិងហៅ�វាខ្សែ��ជាហៅពីទីយសា��ាចា�ំ� ់�ិង��ហៅ�ញហៅវជិើបុញ្ញាើ  ហៅ�យហៅវជិើបុណិិ្យត្យរួបុ�់អ្ននក, 
�ទាំហៅពីទីយ, �គឺូហៅពីទីយហៅធំើញ, ឬអ្ននកពីា���ុខភាពីមួ�ិខ្សែមួ��គឺូហៅពីទីយ។ ហៅ�ះរួមួួមា� ឧបុករួណ៍្យ សាា បុ�់��,ំ ហៅ�ះ�ិបុី�ិមួើតិ្យ/អាវ�ទីនាបុហ់ៅ�ះ
វះកាត្យ,់ ថ្ងៃ�ី�ងកត្យក់ារួរួលាក �ិងហៅ�គឺ�ង�ិបុី�ិមួើតិ្យ ហៅ�ើមួីហីៅធំ័ើឲ្យយ�ំហៅណ្យើ រួការួវញិ ឬជិំ�ួ�ខ្សែផនកអ្នវយវ�, ឬហៅ�ើមួី�ីទី�ទីងខ់្សែផនកអ្នវយវ�ខ្សែ��ហៅខាយ          
ឬ��ខូ�។

• �ំភារ��ងល់ាមក់ និិងប់ំ�ងស់េ�ម 
L.A. Care �ោ បុរ់ួង �ងល់ាមួក, បុំពីងហ់ៅនាមួ, �ងប់ុងិូរួ, �ំភារួ�ការួជិ�មួះ �ិងហៅ�គឺ�ង�អិត្យ។ ហៅ�ះមួ�ិបុ�ចូ ��ូវ �ំភារួ��ំ�បុភ់ាពីកកហ់ៅ�ា , 
ង្យ��ួ� ឬហៅ�កើងថាក � ឬ�ទីង�់ទាំយហៅ�ើយ។

• វ័ធិីី�ាបាល់របូ់កាយូ 
L.A. Care �ោ បុរ់ួងហៅ�វាវធិំីពីា��រួបូុកាយ រួមួួទាំងំការួវាយត្យថ្ងៃមួៃថ្ងៃ�វធិំីពីា��រួបូុកាយ, គឺំហៅ�ងការួពីា��, ការួពីា��, ហៅ��កាីខ្សែណ្យនា,ំ 
ហៅ�វាការួ�បុឹកា �ិងការួលាបុថាន ហំៅ��ំកខ្សែ�ៃងឈ។ឺ

• ការស្ថាដ រ�មតិាភា��ួតិ 
L.A. Care �ោ បុរ់ួងការួសាា រួ�មួត្យាភាពី�ួត្យ ខ្សែ��គឺឺជាហៅពីទីយសា��ាចា�ំ� ់�ិង��ហៅ�ញហៅវជិើបុញ្ញាើ  ហៅ�យហៅវជិើបុណិិ្យត្យមាន ក។់

• សេ�វាវ័�កាតិង់្វែក់ល់ក់ាណ៍�ឲ្យយមានិភា�ធីមមតាវ័ញិ 
L.A. Care �ោ បុរ់ួងការួវះកាត្យហ់ៅ�ើមួីខី្សែកត្យ�មួូវ ឬជិួ�ជុិ�រួ�នាមួ�ិធំមួើតាថ្ងៃ��រួរីួ� ហៅ�ើមួីហីៅធំ័ើឲ្យយ�បុហៅ�ើរួ ឬបុហៅងកើត្យជារួបូុ�ងធំមួើតា ហៅ�តាមួវសិា�ភាពី
បុំផុត្យ។ រួ�នាមួ�ិធំមួើតាថ្ងៃ��រួរីួ� គឺឺជាអ្ន័ីៗខ្សែ����បុណ្ដាា �ហៅ�យ វកិ�ពីីកំហៅណ្យើ ត្យ, វឌ្ឍឍ�កមួើមួ�ិធំមួើតា, ការួ�គ្នា�ំគ្នា�ិត្យា, �ំហៅ�, សា��ុ់ះ, 
ជិំងឺ, ឬការួខ្សែក�កខណ្យ�ហៅ�ះឲ្យយមា�ភាពីធំមួើតាវញិ បុនាា បុពី់ីការួវះកាត្យហ់ៅ�ះ។ ការួក�មួតិ្យ �ិងការួហៅ�ើកខ្សែ�ងខៃះ អា��ឹងអ្ន�ុវត្យា។ 

• សេ�វាសៃនិមនិីីរ�ិលានុិប់ដ្ឋាា ក់មមមានិជំ�ញ 
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              ហៅ�ហៅ�វាមាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយផង។ ការួ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ ហៅ�ញ ថ្ងៃ�ៃ ហៅ�ើយ។  ឬហៅ�ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួ                   
កា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាបុណ្ដាា ញហៅ� lacare.org។

L.A. Care �ោ បុរ់ួងហៅ�វាថ្ងៃ�មួ�ាីរួគឺិលា�ុបុ�ឋ កមួើមា�ជំិនាញ ជាហៅពីទីយសា��ាចា�ំ� ់��់ហៅ� 90 ថ្ងៃ�ៃ តាងំពីីកា�បុរួហិៅ�េទីថ្ងៃ�ការួអ្ន�ុញ្ញាា ត្យ�ូ�
មួក �ំ�បុក់ារួអ្ន�ុញ្ញាា ត្យ�ូ�មួក�ិមួយួៗ។ ហៅ�វាទាំងំហៅ�ះរួមួួមា� បុ�ាបុ�់ិងអាហារួ ហៅ�កនុងមួ�ាីរួមួយួមា�អាជាើ បុ�ណ្យណ  ហៅ�យមា�ជិំនាញខាង
ការួខ្សែ�ទាំជំិំងឺ 24 ហៅមាោ ង កនុងមួយួថ្ងៃ�ៃៗ។

• វ័ធិីី�ាបាល់�ំ� ី
L.A. Care �ោ បុរ់ួងវធិំីពីា���ំ�ី ខ្សែ��គឺឺជាហៅពីទីយសា��ាចា�ំ�។់ ហៅ�វាវធិំីពីា���ំ�ី គឺឺមា�ក�មួតិ្យ�ំហៅពាះហៅ�វាពីីរួ�ងមួយួខ្សែខ ហៅ�យ
ផែគំ្នាន ជាមួយួ ហៅ�វាចាកម់ួើុ�វទិីាសា��ា, �ំហៅ�ៀងវទិីា, ហៅ�វាចាបុ�់រួថ្ងៃ� �ិងវធិំីពីា��អាជិីវកមួើ។ L.A. Care អា��ឹងយ�់�ពីមួជាមួុ� 
(អ្ន�ុញ្ញាា ត្យមួុ�) �ូវហៅ�វាបុខ្សែ�ាមួ ជាហៅពីទីយសា��ាចា�ំ�។់

• សេ�វាការប់ដូរសេ�� 
L.A. Care �ោ បុរ់ួងហៅ�វាការួបុាូរួហៅភ័ទី (ហៅ�វាបុញ្ញាើ កភ់័�ិហៅភ័ទី) ជាអ្នត្យា�បុហៅយាជិ�ម៍ួយួ ហៅ�ហៅពី�វាជាហៅពីទីយសា��ាចា�ំ� ់ឬហៅ�ហៅពី�ហៅ�វាទាំងំហៅ�ះ 
��បុជាមួយួ�កខណ្យ� �ំ�បុក់ារួវះកាត្យខ់្សែក�កខណ្យ�ឲ្យយមា�ភាពីធំមួើតាវញិ។ ហៅ�វាមួយួ�ំ�ួ� រួមួួមា�វធិំីពីា��អ្ន�រួមួោូ�ជាហៅពីទីយសា��ាចា�ំ�,់ 
ការួ�ត្យួត្យពីិ�ិត្យយការួពារួ, ការួ�បុមាណ្យ�ុខភាពីឥរួយិាបុ�, ការួវះកាត្យ�ូ់រួហៅភ័ទី, �ិងការួបុ�ើូ � ហៅ�ធំ�ធា��ហ្វ័គឺមួ�ត៍ាមួវបុីធំមួ។៌

ផ្សេ�វានៃនិមនិទ�រពិ្ទផ្សេសាធិនិ ៍និិងវិ�ិយវុិ�ិា
L.A. Care �ោ បុរ់ួងហៅ�វាថ្ងៃ�មួ�ាីរួពីិហៅសាធំ� ៍�ិងអិ្នកែហៅរួ �ំ�បុអ់្ននកជំិងឺឥត្យហៅ�កហៅពីទីយ �ិងអ្ននកជំិងឺហៅ�កហៅពីទីយ ហៅ�ហៅពី�ជាហៅពីទីយសា��ាចា�ំ�។់               
ទីំរួងក់ារួ�ត្យរួបូុហៅជិឿ�ហៅ�ឿ�ហៅផែងៗហៅទីៀត្យ �ូ�ជា �ៃុះ�ត្យ CT, MRI �ិង�ៃុះ�ត្យ PET គឺឺ���ោបុរ់ួងហៅយាងហៅ�ើហៅពីទីយសា��ាចា�ំ�។់

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

• គឺណ្យ�កមាើ ធិំការួទីី�បុឹកា �ំ�បុក់ារួអ្ន�ុវត្យា�ច៍ាកថ់ាន បំុង្ក រួហៅ�គឺ �ូវវាោ កសំ់ាង��ឲ្យយអ្ន�ុសា��៍

• ហៅ�វាហៅរួៀបុ�ំគឺំហៅ�ង�គឺួសារួ

• អ្ន�ុសា��រ៍ួបុ�់វជិាើ សាា �ថ្ងៃ�ហៅពីទីយកុមារួអាហៅមួរួកិ អ្ននាគឺត្យភ័ៃស័ឺាង

• ហៅ�វាការួពារួ�ំ�បុ�់�ាី ខ្សែ����ឲ្យយអ្ន�ុសា��ហ៍ៅ�យ មួហាវទិីា��យអាហៅមួរួកិ ថ្ងៃ��គឺូហៅពីទីយបុហៅងកើត្យកូ� �ិង�គឺូហៅពីទីយហៅ�គឺ��ាី

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

• ហៅ�វាការួពារួខ្សែ�� កំឡាងំការួង្រួ�ហ្វ័រួ�ឋ ខាងហៅ�វាការួពារួ A �ិង B ��ឲ្យយអ្ន�ុសា��៍

ហៅ�វាហៅរួៀបុ�ំគឺំហៅ�ង�គឺួសារួ គឺឺផា�់ហៅ�ឲ្យយ�មាជិិកមា�អាយុអា�មា�ថ្ងៃផាហៅពាះ�� ហៅ�ើមួីជីិួយហៅគឺ�ំហៅរួ��ូវ�ំ�ួ�កូ� �ិង�ហៅនាៃ ះ ហៅពី� មា�កូ�។ ហៅ�វា
ទាំងំហៅ�ះ មា� បុ�ចូ ��ូវរួហៅបុៀបុការួពារួមា�កូ�ទាំងំអ្ន�់ ��យ�់�ពីមួហៅ�យ នាយក �ឋ �ហៅភាជិ�ភ័ណិ្យ �ិង ឱ��ូបុករួណ៍្យ �ហ្វ័ពី���។ PCP �ិង
�គឺូហៅពីទីយឯកហៅទី� OB/GYN រួបុ�់ L.A. Care គឺឺមា��ំ�បុហ់ៅ�វាហៅរួៀបុ�ំគឺំហៅ�ង�គឺួសារួ។

�ំ�បុហ់ៅ�វាហៅរួៀបុ�ំគឺំហៅ�ង�គឺួសារួ អ្ននកកអ៏ា��ឹងហៅ�ជិើ�យកហៅវជិើបុណិិ្យត្យ ឬហៅវជិើមួ�ាីរួមួយួ ខ្សែ��មួ�ិពាកព់ី����ឹង L.A. Care ខ្សែ�រួ ហៅ�យមួ�ិ��ទ់ីទីួ� 
ការួយ�់�ពីមួជាមួុ� (ការួអ្ន�ុញ្ញាា ត្យមុួ�) ពីី L.A. Care ហៅ�ើយ។ ហៅ�វាមួកពីីអ្ននកផិ�់ហៅ�វាហៅ�ហៅ��បុណិ្ដាញ មួ�ិទាំកទ់ីង �ឹងការួហៅរួៀបុ�ំគឺំហៅ�ង�គឺួសារួ 
អា��ឹងមួ�ិ���ោបុរ់ួងហៅទី។ ហៅ�ើមួីខី្សែ�័ងយ�់ខ្សែ�មួហៅទីៀត្យ ហៅ�ផ្សេ�វា�មាជិិក L.A. Care ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។

កមាវិធិិ�ការពារជិំងឺ��កផ្សេនាមប្រែ�ែម
កមួើវធិំីការួពារួជិំងឺទីឹកហៅនាមួខ្សែផអមួ (Diabetes Prevention Program, DPP) គឺឺជាកមួើវធិំីមួយួ ហៅយាងតាមួភ័�ាុតាងផ្ទាៃ �់បុាូរួជិីវភាពី។ វា�ត្យូវ��
ហៅរួៀបុ�ំហៅ�ើង ហៅ�ើមួីកីារួពារួ ឬពី�ារួ ការួហៅកើត្យជំិងឺទីឹកហៅនាមួខ្សែផអមួ�បុហៅភ័ទី 2 កនុង�ំហៅណ្ដាមួបុុគឺគ�ខ្សែ����វ�ិិ�េ�យហៅ�គឺ មា�បុុហៅរួជំិងឺទីឹកហៅនាមួខ្សែផអមួ។ កមួើវធិំី
មា�រួយ�ហៅពី�មួយួឆាំន ។ំ វាអា�មា��ំ�បុឆ់ាំន ទំីីពីីរួ �ំ�បុ�់មាជិិកខ្សែ��មា��ិទី�ិទីទីួ�។ កមួើវធិំី��យ�់�ពីមួ គ្នា�ំទីជីិវភាពី �ិងបុហៅ�ចកហៅទី� 
រួមួួមា� បុោុខ្សែ�ាមួ�ិក�មួតិ្យ�ំហៅពាះការួ៖ 
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              ហៅ�ហៅ�វាមាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយផង។ ការួ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ ហៅ�ញ ថ្ងៃ�ៃ ហៅ�ើយ។  ឬហៅ�ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួ                   
កា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាបុណ្ដាា ញហៅ� lacare.org។

• ផា�់ការួបុងិ្ត្យគូ់ឺក�

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

• ផា�់ការួហៅ�ើកទឹីក�ិត្យា �ិងមួតិ្យត្យបុ

• ផា�់�ំភារួ�ពី�ត្យម៌ា� ហៅ�ើមួីគី្នា�ំទីហៅគ្នា�ហៅ�

• តាមួ��ទីមួៃ��់បុ�កតី្យ ហៅ�ើមួីជីិួយឲ្យយ�ំហៅរួ�ហៅគ្នា�ហៅ� 

�មាជិិក�ត្យូវខ្សែត្យ��បុតាមួការួត្យ�មួូវ�ិទី�ិទីទីួ� ហៅ�ើមួី�ូី�រួមួួកនុង DPP។ ទូីរួ��ពីាមួក L.A. Care ហៅ�ើមួីខី្សែ�័ងយ�់ខ្សែ�មួហៅទីៀត្យ អ្នំពីីកមួើវធិំី 
�ិង�ិទី�ិទីទីួ�។

ផ្សេ�វាវិបិតឹិផ្សេ�បើផ្សេ�គឿងផ្សេញៀនិ
គឺំហៅ�ង�ោបុរ់ួង៖

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

ផ្សេ�វាផ្សេព្ទ�យកុមារ
គឺំហៅ�ង�ោបុរ់ួង៖

• ហៅ�វា ការួ�ត្យួត្យពិី�ិត្យយរួ�ួ�� ់�ិងតាមួកំណ្យត្យហ់ៅពី� ហៅ�គឺវ�ិិ�េ�យ �ិងការួពីា�� (Early and Periodic Screening, Diagnostic and 
Treatment, EPSDT) ខ្សែ����ឲ្យយអ្ន�ុសា��ហ៍ៅ�យ ហៅគ្នា�ការួណ៍្យខ្សែណ្យនា ំអ្ននាគឺត្យភ័ៃស័ឺាង រួបុ�់�គឺូហៅពីទីយកុមារួ ហៅ�ើមួីជីិួយអ្ននក ឬកូ�រួបុ�់
អ្ននក ឲ្យយមា��ុខភាពី�អ។ ហៅ�វាទាំងំហៅ�ះ គឺឺមួ�ិអ្ន�់ថ្ងៃ�ៃ��់អ្ននកហៅ�ើយ។

• ហៅបុើ�ិ�អ្ននក ឬកូ�រួបុ�់អ្ននក មា�អាយុហៅ�កាមួ 21 ឆាំន  ំL.A. Care �ោ បុរ់ួងការួជិួបុពិីហៅ�គ្នាះផ្ទា�ុកភាពីហៅកើង។ ការួជិួបុពិីហៅ�គ្នាះផ្ទា�ុកភាពីហៅកើង   
គឺឺជាហៅ�វាទូី�ំទូីលាយថ្ងៃ� វធិំកីារួពារួ, ការួ�ត្យួត្យពីិ�ិត្យយ, ហៅ�គឺវ�ិិ�េ�យ, �ិងការួពីា��។ 

• L.A. Care �ឹងហៅធំ័ើការួណ្ដាត្យជ់ិួបុ �ិងផា�់យា�ជិំ�ិះ ហៅ�ើមួីជីិួយហៅកើងៗ ឲ្យយ��ការួខ្សែ�ទាំខំ្សែ��ហៅគឺ�ត្យូវការួ។

• ការួខ្សែ�ទាំកំារួពារួ អា�ជាការួពីិ�ិត្យយ�ុខភាពីហៅទីៀងទាំត្យ ់�ិងការួ�ត្យួត្យពិី�ិត្យយ ហៅ�ើមួីជីិួយហៅវជិើបុណិិ្យត្យរួបុ�់អ្ននក រួកបុញិ្ញាហៅ�យរួ�ួ��។់ ការួពីិ�ិត្យយ
ហៅទីៀងទាំត្យ ់ជិួយអ្ននក ឬហៅវជិើបុណិិ្យត្យរួបុ�់អ្ននក រួកហៅមួើ�បុញិ្ញាអ្ន័ីមួយួជាមួយួ�ឹង �ុខភាពី, ហៅធំើញ, �កខុវញិ្ញាា ណ្យ, ហៅសាត្យវញិ្ញាា ណ្យ, �ុខភាពីអារួមួើណ៍្យ, 
�ិងវបិុត្យាិហៅ�បុើហៅ�គឺ�ងហៅញៀ� រួបុ�់អ្ននក ឬកូ�រួបុ�់អ្ននក។ L.A. Care �ោ បុរ់ួងហៅ�វា�ត្យួត្យពិី�ិត្យយ (រួមួួទាំងំ ការួ�បុមាណ្យក�មួតិ្យ�ំណ្យកនុង�មួ) ហៅ�
ហៅពី�ណ្ដាមួយួ មា�ហៅ��កាី�ត្យូវការួវា �ូមួីខី្សែត្យហៅបុើវាមួ�ិខ្សែមួ�កនុងអ្នំ�ុងហៅពី� ថ្ងៃ�ការួពីិ�ិត្យយហៅទីៀងទាំត្យរ់ួបុ�់អ្ននកកហ៏ៅ�យ។ ការួខ្សែ�ទាំកំារួពារួ កអ៏ា�
ជាចាកថ់ាន បំុង្ក រួ�ំ�បុអ់្ននក ឬកូ�រួបុ�់អ្ននក ខ្សែ���ត្យូវការួខ្សែ�រួ។ L.A. Care �ត្យូវខ្សែត្យហៅធំ័ើឲ្យយ��ក� ថាហៅកើងៗទាំងំអ្ន�់ខ្សែ�����ុះហៅ�ើ ះ ��ចាក់
ថាន បំុង្ក រួខ្សែ���ត្យូវការួ ហៅ�ហៅពី�ណ្ដាមួយួ ថ្ងៃ�ការួជិួបុពិីហៅ�គ្នាះខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី។ ហៅ�វាខ្សែ�ទាំកំារួពារួ �ិងការួ�ត្យួត្យពិី�ិត្យយ គឺឺមា�ហៅ�យឥត្យអ្ន�់ថ្ងៃ�ៃ �ិង
ហៅ�យគ្នាើ �ការួយ�់�ពីមួជាមួុ� (ការួអ្ន�ុញ្ញាា ត្យមួុ�)។

• ហៅ�ហៅពី���រួកហៅ�ើញ បុញិ្ញាខាងរួបូុកាយ ឬ�ុខភាពីអារួមួើណ៍្យ ហៅ�អ្នំ�ុងហៅពី�ពិី�ិត្យយ ឬការួ�ត្យួត្យពិី�ិត្យយ ការួខ្សែ�ទាំអំា�ខ្សែកហៅ�គឺ ឬអា�ជិួយបុញិ្ញា
��។ ហៅបុើ�ិ�ការួខ្សែ�ទាំជំាហៅពីទីយសា��ាចា�ំ� ់ហៅហ្វ័ើយ L.A. Care គឺឺទីទីួ�ខុ��ត្យូវ �ំ�បុក់ារួបុង�់�កថ់្ងៃ�ៃខ្សែ�ទាំ ំ�ឹមួ L.A. Care �ោ បុរ់ួងការួ
ខ្សែ�ទាំ ំឥត្យអ្ន�់ថ្ងៃ�ៃ��់អ្ននកហៅ�ើយ។ ហៅ�វាទាំងំហៅ�ះរួមួួមា�៖

° ការួខ្សែ�ទាំពីំីហៅវជិើបុណិិ្យត្យ, ហៅពីទីយអ្ន�ុហៅវជិើបុណិិ្យត្យ, �ិងមួ�ាីរួហៅពីទីយ

° ចាកថ់ាន បំុង្ក រួ ហៅ�ើមួីរីួកាអ្ននកឲ្យយមា��ុខភាពី�អ

° វធិំីពីា��រួបូុកាយ, �ំ�/ីភាសា, �ិងអាជិីវកមួើ
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4 | អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍ ៍និ៍ងយោ�វា

              ហៅ�ហៅ�វាមាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយផង។ ការួ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ ហៅ�ញ ថ្ងៃ�ៃ ហៅ�ើយ។  ឬហៅ�ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួ                   
កា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាបុណ្ដាា ញហៅ� lacare.org។

° ហៅ�វា�ុខភាពីតាមួផាះ ខ្សែ��អា�ជាបុរួកិាខ រួហៅពីទីយ, �ំភារួ�, �ិងហៅ�គឺ�ងហៅ�បុើ���់

° ការួពីា�� �ំ�បុ�់កខុវញិ្ញាា ណ្យ �ិងហៅសាត្យវញិ្ញាា ណ្យ ខ្សែ��អា�ជាខ្សែវ ោ�តា �ិងឧបុករួណ៍្យជិំ�ួយសិាបុ់

° ការួពីា���ុខភាពីឥរួយិាបុ� �ំ�បុជ់ិំងឺវសិា�គឺមួ- មួហៅនាវកិ�តិ្យ �ិងពិីការួវឌ្ឍឍ�កមួើហៅផែងៗហៅទីៀត្យ

° ការួចាត្យខ់្សែ�ងករួណី្យ �ិងការួអ្នបុរ់ួ�ុំខភាពី

° ការួវះកាត្យខ់្សែក�កខណ្យ�ឲ្យយមា�ភាពីធំមួើតាវញិ ខ្សែ��គឺឺជាការួវះកាត្យ ់ហៅ�ើមួីខី្សែកត្យ�មួូវ ឬជិួ�ជុិ�ទីំរួងម់ួ�ិ�តឹ្យមួ�ត្យូវ ថ្ងៃ�ខៃួ���ណ្យ ��បុណ្ដាា �
ហៅ�យភាពីវកិ�ពីីកំហៅណ្យើ ត្យ, ភាពីមួ�ិធំមួើតាថ្ងៃ�វឌ្ឍឍ�កមួើ, ការួ�គ្នា�ំគ្នា�ិត្យា, �ំហៅ�, សា��ុ់ះ, ឬជំិងឺ ហៅ�ើមួីហីៅធំ័ើឲ្យយមួុខង្រួ�អ�បុហៅ�ើរួហៅ�ើង ឬបុហៅងកើត្យ
ជារួបូុ�ងធំមួើតា។

• ការួ�ំរួបុ�ំរួ�ួខ្សែ�ទាំ ំហៅ�ើមួីជីិួយអ្ននក ឬកូ�រួបុ�់អ្ននក ឲ្យយ��ការួខ្សែ�ទាំ�ំត្យឹមួ�ត្យូវ �ូមួីខី្សែត្យហៅបុើ L.A. Care មួ�ិទីទីួ�ខុ��ត្យូវ �ំ�បុក់ារួបុងថ់្ងៃ�ៃខ្សែ�ទាំំ
ហៅនាះកហ៏ៅ�យ។ ហៅ�វាទាំងំហៅ�ះរួមួួមា�៖

° ការួពីា�� �ិងហៅ�វាសាា រួ�មួត្យាភាពី �ំ�បុ�ុ់ខភាពីអារួមួើណ៍្យ �ិងវបិុត្យាិហៅ�បុើហៅ�គឺ�ងហៅញៀ� 

° ការួពីា���ំ�បុប់ុញិ្ញាហៅធំើញ ខ្សែ��អា�ជាការួខ្សែកត្យ�មួងហ់ៅធំើញ

ផ្សេ�វាចកខុវិញិ្ហាា ណ៍
គឺំហៅ�ង�ោបុរ់ួង៖

• ពិី�ិត្យយខ្សែភ័នក�បុ�កតី្យ ហៅរួៀង��់ 24 ខ្សែខ; L.A. Care អា��ឹងយ�់�ពីមួជាមួុ� (អ្ន�ុញ្ញាា ត្យមួុ�) �ូវហៅ�វាបុខ្សែ�ាមួ ជាហៅពីទីយសា��ាចា�ំ�។់

• ខ្សែវ ោ�តា (�ង �ិងក�ចកខ់្សែវ ោ�តា) មួាងហៅរួៀង��់ 24 ខ្សែខ; ខ្សែកវខ្សែភ័នកជិ�រួ ហៅ�ហៅពី���ត្យ�មួូវ�ំ�បុ�់កខណ្យ��ុខភាពី �ូ�ជា ជិំងឺវនិា�ខ្សែកវខ្សែភ័នកមាខ ង, 
អាការួគ្នាើ ��បុ��ីខ្សែភ័នកមាខ ង �ិងជំិងឺហៅ�ាើងក�ចកខ់្សែភ័នក។ 

យានិជំិនិិះផ្សេព្ទ�យមនិិអា�និន (NEMT)
អ្ននកមា��ិទី�ិហៅ�បុើ យា�ជំិ�ិះហៅពីទីយមួ�ិអា��ន (NEMT) ហៅ�ើមួីហីៅ�ការួណ្ដាត្យជ់ិួបុរួបុ�់អ្ននក ហៅ�ហៅពី�វាគឺឺជាហៅ�វា Medi-Cal ខ្សែ���ោបុរ់ួង។ ហៅបុើ�ិ�
អ្ននកមួ�ិអា�ហៅ�ការួណ្ដាត្យជ់ិួបុហៅពីទីយ, ទី�ាហៅពីទីយ, �ុខភាពីឤរួមួើណ៍្យ, ការួហៅ�បុើសារួធាតុ្យហៅញៀ� �ិង       ឱ��សាា � រួបុ�់អ្ននក��តាមួឡា�, ឡា�បឹុ�, 
រួ�ហៅភ័ៃើង ឬឡា�តាក�ីុ់, អ្ននកអា�ហៅ�នើហៅវជិើបុណិិ្យរួបុ�់អ្ននក �ំ�បុ ់NEMT។ ហៅវជិើបុណិិ្យត្យរួបុ�់អ្ននក �ឹង�ំហៅរួ�ពីី�បុហៅភ័ទី�តឹ្យមួ�ត្យូវ ថ្ងៃ�យា�ជំិ�ិះឲ្យយ��បុ 
តាមួហៅ��កាី�ត្យូវការួរួបុ�់អ្ននក។

NEMT គឺឺជាឡា�ហៅពីទីយ, ឡា�វាោ�មា��បុ�បុខ់្សែ�ង, ឡា�វាោ��ឹករួហៅទីះរួញុ ឬអាកា�យា�។ NEMT គឺឺមួ�ិខ្សែមួ�ជាឡា�ធំមួើតា, ឡា�បឹុ� ឬ
ឡា�តាក�ីុ់ ហៅ�ើយ។ L.A. Care អ្ន�ុញ្ញាា ត្យ NEMT ខ្សែ��មា�ត្យថ្ងៃមួៃទាំបុបុំផុត្យ �ំ�បុហ់ៅ��កាី�ត្យូវការួថ្ងៃ�ហៅ�គ្នារួបុ�់អ្ននក ហៅ�ហៅពី�អ្ននក�ត្យូវជិិះ ហៅ�
ការួណ្ដាត្យជ់ិួបុរួបុ�់អ្ននក។ ហៅនាះមា���យថា ជាឧទាំហ្វ័រួណ៍្យ ហៅបុើ�ិ�អ្ននកមា�រួបូុកាយ ឬ�ុខភាពី ខ្សែ��អា��ឹកជិ�ើូ � ហៅ�យឡា�វាោ��ឹករួហៅទីះរួញុ
�� L.A. Care �ឹងមួ�ិបុងថ់្ងៃ�ៃឡា�ហៅពីទីយហៅទី។ អ្ននកមា��ិទី�ិ�ំហៅពាះអាកា�យា� ��បុខ្សែត្យហៅបុើ�ិ��កខណ្យ��ុខភាពីរួបុ�់អ្ននក មួ�ិអា�ហៅធំ័ើ�ំហៅណ្យើ រួ
�� ហៅ�យទីំរួងណ់្ដាមួយួ ថ្ងៃ�យា�ជំិ�ិះផៃូវហៅគ្នាក។ 

NEMT �ត្យូវខ្សែត្យ��ហៅ�បុើហៅ�ហៅពី�៖ 

• វាជាហៅ��កាី�ត្យូវការួថ្ងៃ�រួបូុកាយ ឬ�ុខភាពី �ូ����ំហៅរួ� ហៅ�យមា�ការួអ្ន�ុញ្ញាា ត្យលាយ��កខណ៍្យអ្នកែរួ ហៅ�យហៅវជិើបុណិិ្យត្យ ឬអ្ននកផា�់ហៅ�វា
ហៅផែងហៅទីៀត្យ; ឬ ថារួបូុកាយ ឬ�ុខភាពីរួបុ�់អ្ននក មួ�ិអា�ហៅ�បុើ ឡា�បឹុ�, ឡា�តាក�ីុ់, ឡា�ធំមួើតា, ឬឡា�វាោ� ហៅ�ការួណ្ដាត្យជ់ិួបុរួបុ�់
អ្ននក។
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4 | អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍ ៍និ៍ងយោ�វា

              ហៅ�ហៅ�វាមាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយផង។ ការួ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ ហៅ�ញ ថ្ងៃ�ៃ ហៅ�ើយ។  ឬហៅ�ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួ                   
កា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាបុណ្ដាា ញហៅ� lacare.org។

• អ្ននក�ត្យូវការួជំិ�ួយ ពីីអ្ននកហៅបុើកបុរួ ហៅ�ើមួីហីៅ� �ិងមួកពីី�ំហៅ��ឋ �, ឬរួ�យ�ារួបុ�់អ្ននក ឬកខ្សែ�ៃងថ្ងៃ�ការួពីា�� ហៅ�យហៅ�ពាះខ្សែត្យពិីការួរួបូុកាយ ឬ       
ផៃូវ�ិត្យា។ 

• វា�ត្យូវ��យ�់�ពីមួជាមួុ�ហៅ�យ L.A. Care ហៅ�យមា�ការួអ្ន�ុញ្ញាា ត្យលាយ��កខណ៍្យអ្នកែរួពីីហៅវជិើបុណិិ្យត្យ។

ហៅ�ើមួីហីៅ�នើ�ំុហៅ�វា NEMT ខ្សែ��ហៅវជិើបុណិិ្យត្យរួបុ�់អ្ននក ��ហៅ�ញហៅវជិើបុញ្ញាើ  �ូមួហៅ�ផ្សេ�វា�មាជិិក L.A. Care ហៅ�ខ 1-888-839-9909
(TTY/TDD 711) យាោ ងហៅហា� 2 ថ្ងៃ�ៃហៅធំ័ើការួ (ថ្ងៃ�ៃ���ា-ថ្ងៃ�ៃ�ុ�ក) មួុ�ហៅពី�ការួណ្ដាត្យជ់ិួបុរួបុ�់អ្ននក។ �ំ�បុក់ារួណ្ដាត្យជ់ិួបុជាបុនាា � ់�ូមួទូីរួ��ពីាមួក
យាោ ងឆាំបុរ់ួហ្វ័��បុំផុត្យ។ �ូមួឲ្យយមា�ហៅ�ខបុ�ណ្យណ  ID �មាជិិក រួបុ�់អ្ននកជាហៅ��� ហៅ�ហៅពី�អ្ននកទូីរួ��ពីាមួក។ 

ក់គ្រមតិិសៃនិ NEMT
ពំុីមា�ក�មួតិ្យ �ំ�បុក់ារួទីទីួ� NEMT ហៅ�ើមួីហីៅ�មួកពីីការួណ្ដាត្យជ់ិួបុហៅពីទីយ, ទី�ាហៅពីទីយ, �ុខភាពីអារួមួើណ៍្យ �ិងវបិុត្យាិហៅ�បុើហៅ�គឺ�ងហៅញៀ� ខ្សែ���ោបុរ់ួង
ហៅ�ហៅ�កាមួ Medi-Cal ហៅ�ហៅពី�អ្ននកផា�់ហៅ�វា ��ហៅ�ញហៅវជិើបុញ្ញាើ វា �ំ�បុអ់្ននក។ ហៅ�វាថ្ងៃ�ឱ��សាា �ខៃះ គឺឺ���ោបុរ់ួងហៅ�ហៅ�កាមួ NEMT �ូ�ជា
�ំហៅណ្យើ រួហៅ�យកថាន ហំៅ�ឱ��សាា �។ �ំ�បុព់ី�ត្យម៌ា�ខ្សែ�មួហៅទីៀត្យ ឬហៅ�ើមួីហីៅ�នើ�ំុហៅ�វា NEMT ខ្សែ��ទាំកទ់ីងការួហៅ�ឱ��សាា � �ូមួហៅ�ផ្សេ�វា�មា 
ជិិក L.A. Care ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ ហៅបុើ�ិ��បុហៅភ័ទីថ្ងៃ�ការួណ្ដាត្យជ់ិួបុ ���ោបុរ់ួងហៅ�យ Medi-Cal បុោុខ្សែ�ាមួ�ិខ្សែមួ�
តាមួរួយ�គឺំហៅ�ង�ុខភាពី �ឹមួ L.A. Care �ឹងផា�់ឲ្យយ ឬជិួយអ្ននកហៅ�គ្នាងហៅពី� �ំ�បុយ់ា�ជំិ�ិះរួបុ�់អ្ននក។ 

សេតិើអែីខះ�មនិិពាក់�់ន័ិធ?
យា�ជំិ�ិះ �ឹងមួ�ិ��ផា�់ឲ្យយហៅទី ហៅបុើ�ិ�រួបូុកាយ ឬ�កខណ្យ��ុខភាពីរួបុ�់អ្ននក អ្ន�ុញ្ញាា ត្យឲ្យយអ្ននក ហៅ�ការួណ្ដាត្យជ់ិួបុហៅពីទីយរួបុ�់អ្ននក�� តាមួឡា�
ធំមួើតា, ឡា�បឹុ�, ឡា�តាក�ីុ់ ឬឬរួហៅបុៀបុថ្ងៃ�យា�ជំិ�ិះហៅផែងហៅទីៀត្យ ខ្សែ��ង្យហៅ�ញ�ូ���។ យា�ជិំ�ិះ�ឹងមួ�ិ��ផា�់ឲ្យយហៅទី ហៅបុើ�ិ�ហៅ�វាហៅនាះ
មួ�ិ���ោបុរ់ួងហៅ�យ Medi-Cal។ បុ�ើ ីថ្ងៃ�ហៅ�វាខ្សែ���ោបុរ់ួង គឺឺមា�ហៅ�កនុង ហៅ�ៀវហៅ�ខ្សែណ្យនា ំ�មាជិិកហៅ�ះ។

តិសៃមះចិំសេពា��មាជិក់
ពំុីមា�ត្យថ្ងៃមួៃហៅទី ហៅ�ហៅពី�យា�ជំិ�ិះ �ត្យូវ��អ្ន�ុញ្ញាា ត្យហៅ�យ L.A. Care។

យានិជំិនិិះមនិិប្រែមនិផ្សេព្ទ�យ (NMT)
អ្ននកអា�ហៅ�បុើ យា�ជំិ�ិះមួ�ិខ្សែមួ�ហៅពីទីយ (NMT) ហៅ�ហៅពី�អ្ននក៖ 

• ហៅធំ័ើ�ំហៅណ្យើ រួហៅ� �ិងមួកពីីការួណ្ដាត្យជ់ិួបុ �ំ�បុហ់ៅ�វា Medi-Cal ខ្សែ����អ្ន�ុញ្ញាា ត្យហៅ�យអ្ននកផា�់ហៅ�វារួបុ�់អ្ននក។ 

• ការួហៅ�យកឱ��ហៅវជិើបុញ្ញាើ  �ិង�ំភារួ�ហៅពីទីយ

L.A. Care អ្ន�ុញ្ញាា ត្យឲ្យយអ្ននកហៅ�បុើឡា�ធំមួើតា ឡា�តាក�ីុ់ ឡា�បឹុ� ឬរួហៅបុៀបុសាធារួណ្យ�/ឯកជិ� ហៅផែងហៅទីៀត្យ ហៅ�ើមួីហីៅ�ការួណ្ដាត្យជ់ិួបុហៅពីទីយរួបុ�់
អ្ននក �ំ�បុហ់ៅ�វា Medi-Cal ខ្សែ���ោបុរ់ួង។ L.A. Care ផា�់��ក�ំ់ណ្យងថ្ងៃ�ៃ�ំង្យហៅធំ័ើ�ំហៅណ្យើ រួ ហៅ�ហៅពី�យា�ជិំ�ិះ គឺឺជារួ�យ�ាឯកជិ� ខ្សែ����
ហៅរួៀបុ�ំហៅ�យ�មាជិិក �ិងមួ�ិខ្សែមួ�តាមួរួយ�អ្ននកហៅជិើងសារួខាងយា�ជំិ�ិះ, យា�បុ�ណ្យណ ឡា�បឹុ�, �ំបុុ�ត្យហៅលាះថ្ងៃ�ៃឡា�តាក�ីុ់ ឬ�ំបុុ�ត្យរួ�ហៅភ័ៃើង។ 

មួុ��ឹងទីទីួ�ការួយ�់�ពីមួ �ំ�បុ�ំ់ណ្យងថ្ងៃ�ៃ�ំង្យ�ំហៅណ្យើ រួ អ្ននក�ត្យូវខ្សែត្យខ្សែ�ៃង��បុ ់L.A. Care តាមួទូីរួ��ពីា, តាមួអ្នុីខ្សែមួ� ឬហៅ�យផ្ទាា �់មួុខ ថាអ្ននក
��ពីាយាមួរួកជំិហៅរួ ើ�យា�ជិំ�ិះ�មួហៅហ្វ័តុ្យផ� ហៅផែងហៅទីៀត្យទាំងំអ្ន�់ �ិងមួ�ិអា���មួយួ។ L.A. Care អ្ន�ុញ្ញាា ត្យ�បុហៅភ័ទី NMT ខ្សែ��មា�ត្យថ្ងៃមួៃ
ទាំបុបុំផុត្យ ខ្សែ����បុតាមួហៅ��កាី�ត្យូវការួថ្ងៃ��ុខភាពីរួបុ�់អ្ននក។ 
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              ហៅ�ហៅ�វាមាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយផង។ ការួ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ ហៅ�ញ ថ្ងៃ�ៃ ហៅ�ើយ។  ឬហៅ�ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួ                   
កា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាបុណ្ដាា ញហៅ� lacare.org។

ហៅ�ើមួីហីៅ�នើ�ំុហៅ�វា NMT ខ្សែ����អ្ន�ុញ្ញាា ត្យ ហៅ�ផ្សេ�វា�មាជិិក L.A. Care ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711) យាោ ងហៅហា� 2 
ថ្ងៃ�ៃហៅធំ័ើការួ (ថ្ងៃ�ៃ���ា-ថ្ងៃ�ៃ�ុ�ក) មួុ�ហៅពី�ការួណ្ដាត្យជ់ិួបុរួបុ�់អ្ននក ឬទូីរួ��ពីាមួកឆាំបុរ់ួហ្វ័��បុំផុត្យ តាមួអ្ននកអា�ហៅធំ័ើ�� ហៅ�ហៅពី�អ្ននកមា�ការួណ្ដាត្យជ់ិួបុ
ជាបុនាា �។់ �ូមួឲ្យយមា�ហៅ�ខបុ�ណ្យណ  ID �មាជិិក រួបុ�់អ្ននកជាហៅ��� ហៅ�ហៅពី�អ្ននកទូីរួ��ពីាមួក។

កំណ្យត្យ៖់ ជិ�ជាតិ្យឥណិ្ដា�អាហៅមួរួកិ អា�ទាំកទ់ីង IHC កនុងត្យំបុ�រ់ួបុ�់ហៅគឺ ហៅ�ើមួីហីៅ�នើ�ំុហៅ�វា NMT។

ក់គ្រមតិិសៃនិ NMT
ពំុីមា�ក�មួតិ្យ �ំ�បុក់ារួទីទីួ� NMT ហៅ�ើមួីហីៅ�មួកពីីការួណ្ដាត្យជ់ិួបុហៅពីទីយ, ទី�ាហៅពីទីយ, �ុខភាពីអារួមួើណ៍្យ �ិងវបិុត្យាិហៅ�បុើហៅ�គឺ�ងហៅញៀ� ហៅ�ហៅពី� 
L.A. Care ��អ្ន�ុញ្ញាា ត្យ �ំ�បុអ់្ននក។ ហៅបុើ�ិ��បុហៅភ័ទីថ្ងៃ�ការួណ្ដាត្យជ់ិួបុ ���ោបុរ់ួងហៅ�យ Medi-Cal បុោុខ្សែ�ាមួ�ិខ្សែមួ�តាមួរួយ�គឺំហៅ�ង�ុខភាពី ហៅនាះ
គឺំហៅ�ង�ុខភាពីរួបុ�់អ្ននក�ឹងផា�់ឲ្យយ ឬជិួយអ្ននកហៅ�គ្នាងហៅពី��ំ�បុយ់ា�ជំិ�ិះរួបុ�់អ្ននក។ �មាជិិកមួ�ិអា�ហៅបុើកឡា�ហៅ�យខៃួ�ហៅគឺ ឬ���ងហៅ�យ
ផ្ទាា �់ហៅ�ើយ។ 

សេតិើអែីខះ�មនិិពាក់�់ន័ិធ?
NMT មួ�ិពាកព់ី���ហៅទី ហៅបុើ�ិ�៖

• ឡា�ហៅពីទីយ, ឡា�មា��បុ�បុខ់្សែ�ង, ឡា�វាោ��ឹករួហៅទីះរួញុ, ឬទីំរួងហ់ៅផែងហៅទីៀត្យថ្ងៃ� NEMT គឺឺ�ត្យូវការួតាមួហៅពីទីយសា��ា ហៅ�ើមួីហីៅ�ទីទីួ� 
ហៅ�វាខ្សែ���ោបុរ់ួង។

• អ្ននក�ត្យូវការួជំិ�ួយ ពីីអ្ននកហៅបុើកបុរួ ហៅ�ើមួីហីៅ� �ិងមួកពីី�ំហៅ��ឋ � ឬរួ�យ�ារួបុ�់អ្ននក ឬកខ្សែ�ៃងថ្ងៃ�ការួពីា�� ហៅ�យហៅ�ពាះខ្សែត្យ�កខណ្យ�រួបូុកាយ                     
ឬ�ុខភាពី។ 

• អ្ននកជិិះរួហៅទីះហៅ�អី្ន �ិងមួ�ិអា�ហៅ�ើងជិិះ �ិង�ុះហៅ�ញ ពីីរួ�យ�ាហៅ�យគ្នាើ �ជំិ�ួយ ពីីអ្ននកហៅបុើកបុរួ។

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

តិសៃមះចិំសេពា��មាជិក់
ពំុីមា�ត្យថ្ងៃមួៃហៅទី ហៅ�ហៅពី�យា�ជំិ�ិះ �ត្យូវ��អ្ន�ុញ្ញាា ត្យហៅ�យ L.A. Care។ 

ផ្សេ�វា និិងការគាំ�ំ�យូរអ្នប្រែង័ង (LTSS)
L.A. Care �ោ បុរ់ួងអ្នត្យា�បុហៅយាជិ� ៍LTSS ទាំងំហៅ�ះ �ំ�បុ�់មាជិិកខ្សែ��មា��ិទី�ិទីទីួ�៖

• ហៅ�វាថ្ងៃ�មួ�ាីរួគឺិលា�ុបុ�ឋ កមួើមា�ជំិនាញ �ូ���យ�់�ពីមួហៅ�យ L.A. Care

• ហៅ�វាតាមួផាះ �ិង�ហ្វ័គឺមួ� ៍�ូ���យ�់�ពីមួហៅ�យ L.A. Care

ការ�ំរប�ំរលួ័ប្រែ�ទាំ
L.A. Care ផា�់ជូិ�ហៅ�វា ហៅ�ើមួីជីិួយអ្ននក�ំរួបុ�ំរួ�ួ ហៅ��កាី�ត្យូវការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពីរួបុ�់អ្ននក ហៅ�យឥត្យអ្ន�់ថ្ងៃ�ៃ��់អ្ននក។ ហៅបុើ�ិ�អ្ននកមា��ំណួ្យរួ   
ឬកង័�់ អ្នំពីី�ុខភាពីរួបុ�់អ្ននក ឬ�ុខភាពីថ្ងៃ�កូ�រួបុ�់អ្ននក ហៅ�ផ្សេ�វា�មាជិិក L.A. Care ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។
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              ហៅ�ហៅ�វាមាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយផង។ ការួ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ ហៅ�ញ ថ្ងៃ�ៃ ហៅ�ើយ។  ឬហៅ�ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួ                   
កា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាបុណ្ដាា ញហៅ� lacare.org។

អ្នតថ�បផ្សេយាជិនិ ៍ការ�ឹួចផ្សេ�ឹើម�ំរប�ំរលួ័ប្រែ�ទា ំ(CCI)
កមួើវធិំី ការួផាួ�ហៅផាើមួ�ំរួបុ�ំរួ�ួខ្សែ�ទាំ ំ(Coordinated Care Initiative, CCI) រួ�ឋកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅធំ័ើការួហៅ�ើមួីខី្សែក�ំអ្ន ការួ�ំរួបុ�ំរួ�ួខ្សែ�ទាំ ំ
�ំ�បុប់ុុគឺគ�មា��ិទី�ិទីទីួ�ទាំងំទី័ីមួុខ (មួ�ុ�ែខ្សែ��មា��ិទី�ិទីទីួ�ទាំងំ Medi-Cal �ិង Medicare)។ CCI មា�ពីីរួខ្សែផនកជា�ំបុង៖

Cal MediConnect
កមួើវធិំី Cal MediConnect បុោងហៅ�ើមួីខី្សែក�ំអ្នការួ�ំរួបុ�ំរួ�ួខ្សែ�ទាំ ំ�ំ�បុអ់្ននកមា��ិទី�ិទីទីួ� អ្នត្យា�បុហៅយាជិ�ទ៍ាំងំទី័ីមួុខ �ំ�បុ ់Medicare �ិង 
Medi-Cal។ វាអ្ន�ុញ្ញាា ត្យឲ្យយហៅគឺ�ុះហៅ�ើ ះកនុងគឺំហៅ�ងខ្សែត្យមួយួ ហៅ�ើមួីចីាត្យខ់្សែ�ងអ្នត្យា�បុហៅយាជិ�ទ៍ាំងំអ្ន�់រួបុ�់ហៅគឺ ជាជាងការួមា�គឺំហៅ�ង Medi-Cal �ិង 
Medicare ហៅ�យខ្សែ�កពីីគ្នាន ។ វាកប៏ុោង�ំ�បុគុ់ឺណ្យភាពីការួខ្សែ�ទាំខំពងខ់ព�់ ខ្សែ��ជិួយមួ�ុ�ែរួកា�ុខភាពីឲ្យយ�អ �ិងហៅ�កនុងផាះរួបុ�់ហៅគឺឲ្យយ��យូរួ
ជាទីីបុំផុត្យ។

ហៅបុើ�ិ�អ្ននក���ុះហៅ�ើ ះកនុងកមួើវធិំី Cal MediConnect រួបុ�់ L.A. Care គឺំហៅ�ង�ោបុរ់ួង៖

• បុណ្ដាា ញថ្ងៃ�អ្ននកផា�់ហៅ�វាមួយួ ខ្សែ��ហៅធំ័ើការួជាមួយួគ្នាន �ំ�បុអ់្ននក

• អ្ននក�ំរួបុ�ំរួ�ួការួខ្សែ�ទាំផំ្ទាា �់ខៃួ�មាន ក ់ខ្សែ���ឹងហៅធំ័ើឲ្យយ��ក� ថាអ្ននកទីទីួ�ការួខ្សែ�ទាំ ំ�ិងការួគ្នា�ំទី ខ្សែ��អ្ននក�ត្យូវការួ

• ពិី�ិត្យយហៅមួើ�ហៅ�ើងវញិហៅ�យតាកខ់្សែត្យង �ូវហៅ��កាី�ត្យូវការួ�ុខភាពី �ិងគឺំហៅ�ងខ្សែ�ទាំរំួបុ�់អ្ននក

គ្រ�ប់គ់្រ�ងសេ�វា និិងការគាំគំ្រ�យូូរអង្វែងែង (MLTSS)
បុុគឺគ�ខ្សែ��មា��ិទី�ិទីទីួ�ទាំងំទី័ី �ំ�បុ ់Medicare �ិង Medi-Cal �ត្យូវខ្សែត្យ�ូ�រួមួួកនុងគឺំហៅ�ង Medi-Cal �គឺបុ�់គឺងការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី              
ហៅ�ើមួីទីីទីួ�អ្នត្យា�បុហៅយាជិ� ៍Medi-Cal រួបុ�់ហៅគឺ រួមួួទាំងំអ្នត្យា�បុហៅយាជិ� ៍LTSS �ិង Medicare ហ្វ័ាុមួពី�ទី�។

កមាវិធិិ� Health Homes
L.A. Care �ោបុរ់ួងហៅ�វា កមួើវធិំី Health Homes (HHP) �ំ�បុ�់មាជិិកខ្សែ��មា��កខណ្យ��ុខភាពី�ុថំ្ងៃរួ ោខៃះ។ ហៅ�វាទាំងំហៅ�ះ គឺឺហៅ�ើមួីជីិួយ�ំ
រួបុ�ំរួ�ួហៅ�វា�ុខភាពីកាយ, ហៅ�វា�ុខភាពីឥរួយិាបុ�, �ិងហៅ�វា �ិងការួគ្នា�ំទីយូរួអ្នខ្សែង័ង (LTSS) តាមួ�ហ្វ័គឺមួ� ៍�ំ�បុ�់មាជិិកខ្សែ��មា�
�កខណ្យ��ុខភាពី�ុថំ្ងៃរួ ោ។

អ្ននកអា��ឹង�ត្យូវ��ទាំកទ់ីង ហៅបុើ�ិ�អ្ននកមា��ិទី�ិទីទីួ�កមួើវធិំីហៅ�ះ។ អ្ននកកអ៏ា�ទូីរួ��ពីាហៅ� L.A. Care ឬពិីហៅ�គ្នាះជាមួយួហៅវជិើបុណិិ្យត្យ ឬបុុគឺគ�ិក
ហៅវជិើមួ�ាីរួ រួបុ�់អ្ននកខ្សែ�រួ ហៅ�ើមួីសីាក�ួរួឲ្យយ�ឹង ហៅបុើ�ិ�អ្ននកអា�ទីទីួ�ហៅ�វា HHP។ 

អ្ននកអា��ឹងមា��ិទី�ិទីទីួ� HHP ហៅបុើ�ិ�៖

• អ្ននកមា��កខណ្យ��ុខភាពី�ុថំ្ងៃរួ ោខៃះ។ អ្ននកអា�ទូីរួ��ពីាហៅ� L.A. Care ហៅ�ើមួីសីាក�ួរួឲ្យយ�ឹងពីី��កខណ្យ�ខ្សែ��មា��ិទី�ិទីទីួ� ហៅហ្វ័ើយអ្ននក
��បុតាមួការួមួយួខាងហៅ�កាមួ៖

• អ្ននកមា��កខណ្យ�ជិំងឺ�ុថំ្ងៃរួ ោបុីយាោ ង ឬហៅ��ើ�ជាង ខ្សែ��អា�មា��ិទី�ិទីទីួ� HHP

• អ្ននក��សាន កហ់ៅ�កនុងមួ�ាីរួហៅពីទីយ កនុងឆាំន កំ�ៃងហៅ�

• អ្ននក��ហៅ�បុ�ាបុ�់ហៅ�ង្គ ះបុនាា � ់បីុ�ង ឬហៅ��ើ�ជាងបីុ�ង កនុងឆាំន កំ�ៃងហៅ�; ឬ
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              ហៅ�ហៅ�វាមាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយផង។ ការួ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ ហៅ�ញ ថ្ងៃ�ៃ ហៅ�ើយ។  ឬហៅ�ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួ                   
កា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាបុណ្ដាា ញហៅ� lacare.org។

• អ្ននកពំុីមា�កខ្សែ�ៃងរួ�់ហៅ�។ 

អ្ននកពំុីមា��ិទី�ិទីទីួ�ហៅ�វា HHP ហៅទី ហៅបុើ�ិ�៖ 

• អ្ននកទីទួី�ហៅ�វា�ងគហ្វ័�ឋ �; ឬ

• អ្ននក��រួ�់ហៅ�កនុងមួ�ាីរួគឺិលា�ុបុ�ឋ កមួើមា�ជំិនាញ យូរួជាងខ្សែខថ្ងៃ�ការួអ្ន�ុញ្ញាា ត្យឲ្យយ�ូ� �ិងហៅ�ខ្សែខបុនាា បុម់ួក។ 

សេ�វា HHP ង្វែ�ល់�ាប់រ់ង 
HHP �ឹងផា�់ឲ្យយអ្ននក �ូវអ្ននក�ំរួបុ�ំរួ�ួការួខ្សែ�ទាំ ំ�ិង�កុមួខ្សែ�ទាំ ំខ្សែ���ឹងហៅធំ័ើការួជាមួយួអ្ននក �ិងអ្ននកផា�់ការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពីរួបុ�់អ្ននក, �ូ�ជា 
ហៅវជិើបុណិិ្យត្យរួបុ�់អ្ននក, អ្ននកឯកហៅទី�, ឱ��ករួ, អ្ននកចាត្យខ់្សែ�ងករួណី្យ �ិងអ្ននកហៅផែងៗហៅទីៀត្យ ហៅ�ើមួី�ំីរួបុ�ំរួ�ួការួខ្សែ�ទាំអំ្ននក។ L.A. Care ផា�់ហៅ�វា 
HHP ខ្សែ��រួមួួមា�៖ 

• ការួចាត្យខ់្សែ�ងខ្សែ�ទាំទូំី�ំទូីលាយ

• ការួ�ំរួបុ�ំរួ�ួខ្សែ�ទាំំ

• ការួ�ំហៅកើង�ុខភាពី

• ការួខ្សែ�ទាំអំ្ន�ារួកា�ទូី�ំទូីលាយ

• ហៅ�វាគ្នា�ំទីបុុគឺគ�មាន ក់ៗ  �ិង�គឺួសារួ

• ការួបុ�ើូ �ហៅ�ការួគ្នា�ំទីពីី�ហ្វ័គឺមួ� ៍�ិង�ងគមួ

តិសៃមះចិំសេពា��មាជិក់ 
មួ�ិអ្ន�់ថ្ងៃ�ៃ��់�មាជិិក �ំ�បុហ់ៅ�វា HHP ហៅទី។

កមាវិធិិ� Medi-Cal និិងផ្សេ�វាផ្សេ�េងៗផ្សេ�ៀត
ផ្សេ�វាផ្សេ�េងៗផ្សេ�ៀត ប្រែដ្ឋល័អ្ននកអាច��ួល័បានិតាមរយៈ នៃ�ាឈ្នួនួល័�ំ�បផ់្សេ�វា (FFS) Medi-Cal ឬ 
កមាវិធិិ� Medi-Cal ផ្សេ�េងផ្សេ�ៀត
ជិួ�កា� L.A. Care មួ�ិ�ោ បុរ់ួងហៅ�វាហៅទី បុោុខ្សែ�ាអ្ននកហៅ�ខ្សែត្យអា�ទីទីួ�វា��តាមួរួយ� FFS Medi-Cal ឬកមួើវធិំី Medi-Cal ហៅផែងហៅទីៀត្យ។ ខ្សែផនកហៅ�ះ 
�ុះ�យហៅ�វាទាំងំហៅ�ះ។ ហៅ�ើមួីខី្សែ�័ងយ�់ខ្សែ�មួហៅទីៀត្យ ហៅ�ផ្សេ�វា�មាជិិក L.A. Care ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។

ផ្សេ�វា�ុខភាព្ទអារមាណ៍៍ពិ្ទផ្សេ��
ហៅ�វា�ុខភាពីអារួមួើណ៍្យពីិហៅ��មួយួ�ំ�ួ� គឺឺ��ផា�់ហៅ�យ គឺំហៅ�ង�ុខភាពីអារួមួើណ៍្យហៅខា�ធីំ ជាជាង L.A. Care។ ទាំងំហៅ�ះបុ�ើូ ��ូវហៅ�វា
�ុខភាពីអារួមួើណ៍្យពិីហៅ�� (SMHS) �ំ�បុ�់មាជិិក Medi-Cal ខ្សែ����បុតាមួវ�ិ�យហៅពីទីយសា��ាចា�ំ�។់ SMHS អា��ឹងបុ�ចូ ��ូវហៅ�វា
អ្ននកជំិងឺឥត្យហៅ�កហៅពីទីយ, តាមួ�ំហៅ��ឋ � �ិងអ្ននកជំិងឺហៅ�កហៅពីទីយ៖

• ហៅ�វាអ្ននកជិំងឺឥត្យហៅ�កហៅពីទីយ៖

° ហៅ�វា�ុខភាពីអារួមួើណ៍្យ (ការួ �បុមាណ្យ, ការួ បុហៅងកើត្យ គឺំហៅ�ង, វធិំីពីា��, ការួសាា រួ �មួត្យា ភាពី, �ិងខ្សែ��ទាំកទ់ីងគ្នាន )

° ហៅ�វាគ្នា�ំទីថាន ហំៅពីទីយ

° ហៅ�វាការួពីា��ហៅពី�ថ្ងៃ�ៃ ហ្វ័ើត្យ�់ត្យ់



48

4 | អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍ ៍និ៍ងយោ�វា

              ហៅ�ហៅ�វាមាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយផង។ ការួ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ ហៅ�ញ ថ្ងៃ�ៃ ហៅ�ើយ។  ឬហៅ�ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួ                   
កា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាបុណ្ដាា ញហៅ� lacare.org។

° ហៅ�វាសិារួ �មួត្យាភាពីហៅពី�ថ្ងៃ�ៃ

° ហៅ�វាអ្ន�ិ�គឺមួ� ៍ វបិុត្យិិ

° ហៅ�វាហៅធំ័ើឲ្យយវបិុត្យាិមា��ាិរួភាពី

° ហៅ�វាចាត្យខ់្សែ�ងករួណី្យ��បុោង

° ហៅ�វាវធិំីពីា��ឥរួយិាបុ� (���ោបុរ់ួង�ំ�បុ�់មាជិិក អាយុហៅ�កាមួ 21 ឆាំន )ំ

° ការួ�ំរួបុ�ំរួ�ួខ្សែ�ទាំហំ្វ័ើត្យ�់ត្យ ់(Intensive Care Coordination, ICC) (���ោបុរ់ួង�ំ�បុ�់មាជិិក អាយុហៅ�កាមួ 21 ឆាំន )ំ

° ហៅ�វាហ្វ័ើត្យ�់ត្យត់ាមួផាះ (Intensive Home-Based Services, IHBS) (���ោបុរ់ួង�ំ�បុ�់មាជិិក អាយុហៅ�កាមួ 21 ឆាំន )ំ

° វធិំីពីា��ខ្សែ�ទាំ�ំិ�ច ឹមួបីុ�� ់(Therapeutic Foster Care, TFC) (���ោបុរ់ួង�ំ�បុ�់មាជិិក អាយុហៅ�កាមួ 21 ឆាំន )ំ

• ហៅ�វាតាមួ�ំហៅ��ឋ �៖

° ហៅ�វាពីា��មួ�ុ�ែហៅពីញវ �យតាមួ�ំហៅ��ឋ �

° ហៅ�វាពីា��វបិុត្យាិតាមួ�ំហៅ��ឋ �

• ហៅ�វាអ្ននកជិំងឺហៅ�កហៅពីទីយ៖

° ហៅ�វាមួ�ាីរួហៅពីទីយវកិ��រួតិ្យ ថ្ងៃ�អ្ននកជំិងឺ ហៅ�កហៅពីទីយ �ុ��បុ 

° ហៅ�វាអ្ននកវជិាើ ជីិវ�ហៅ�មួ�ាីរួហៅពីទីយវកិ��រួតិ្យ ថ្ងៃ�អ្ននកជំិងឺ ហៅ�កហៅពីទីយ 

° ហៅ�វាមួ�ាីរួ�ុខភាពីវកិ��រួតិ្យ

ហៅ�ើមួីខី្សែ�័ងយ�់ខ្សែ�មួហៅទីៀត្យ អ្នំពីីហៅ�វា�ុខភាពីអារួមួើណ៍្យពីិហៅ�� ខ្សែ��គឺំហៅ�ង�ុខភាពីអារួមួើណ៍្យហៅខា�ធីំផា�់ អ្ននកអា�ទូីរួ��ពីាហៅ� 
គឺំហៅ�ង�ុខភាពីអារួមួើណ៍្យហៅខា�ធីំ រួបុ�់អ្ននក។ ហៅ�ើមួីរីួក ហៅ�ខទូីរួ��ពីាឥត្យហៅ�ញថ្ងៃ�ៃទាំងំអ្ន�់ រួបុ�់ហៅខា�ធីំតាមួបុណ្ដាា ញ ទី�ែនា 
www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx។

ផ្សេ�វាវិបិតឹិផ្សេ�បើផ្សេ�គឿងផ្សេញៀនិ
ហៅខា�ធំីផា�់ហៅ�វាវបិុត្យាិហៅ�បុើហៅ�គឺ�ងហៅញៀ� �ំ�បុ�់មាជិិក Medi-Cal ខ្សែ����បុតាមួវ�ិ�យ ហៅពីទីយសា��ាចា�ំ�។់ �មាជិិកខ្សែ�����ំគ្នា�់     
ហៅ�ើញ �ំ�បុហ់ៅ�វាពីា��វបិុត្យាិហៅ�បុើហៅ�គឺ�ងហៅញៀ� �ត្យូវ��បុ�ើូ �ហៅ��ក�ួងថ្ងៃ�ហៅខា�ធីំរួបុ�់ហៅគឺ �ំ�បុក់ារួពីា��។ ហៅ�ើមួីរីួកហៅ�ខទូីរួ��ពីាឥត្យ
ហៅ�ញថ្ងៃ�ៃទាំងំអ្ន�់ រួបុ�់ហៅខា�ធីំតាមួបុណ្ដាា ញ ទី�ែនា 
www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/SUD_County_Access_Lines.aspx។ 

L.A. Care �ោ បុរ់ួងការួ�ត្យួត្យពិី�ិត្យយ �ិងអ្ន�ា�គឺមួ��៍ត្យួ�ៗ ហៅ�យអ្ននកផា�់ការួខ្សែ�ទាំជំាបុឋមួ �ំ�បុក់ារួរួហំៅលាភ័ហៅ�គឺ�ងហៅញៀ�។ �ំ�បុហ់ៅ�វាវបិុត្យាិហៅ�បុើ
ហៅ�គឺ�ងហៅញៀ� ហ្វ័ើត្យ�់ត្យខ់្សែ�មួហៅទីៀត្យ រួមួួទាំងំហៅ�វាតាមួ�ំហៅ��ឋ � PCP រួបុ�់អ្ននក ឬអ្ននកឯកហៅទី��ុខភាពីអារួមួើណ៍្យ អា��ឹងបុ�ើូ �អ្ននកហៅ�កមួើវធិំី 
ការួពារួ�ិង�ត្យួត្យ�តាការួរួហំៅលាភ័ហៅ�គឺ�ងហៅញៀ� (Substance Abuse Prevention and Control, SAPC) ហៅខា�ធំី Los Angeles។ អ្ននក
មួ�ិ���់ត្យូវការួ �ូវការួបុ�ើូ � ហៅ�ើមួីហីៅ�នើ�ំុហៅ�វាពីីហៅខា�ធំី Los Angeles ហៅទី។ អ្ននកអា�ទូីរួ��ពីាហៅ� SAPC ហៅ�ខ 1-844-804-7500។

ផ្សេ�វាផ្សេធិាញ
Medi-Cal �ោ បុរ់ួងហៅ�វាហៅធំើញខៃះ រួមួួមា�៖

• ហៅ�គឺវ�ិិ�េ�យ �ិងអ្ននាមួ�យការួពារួហៅធំើញ (�ូ�ជាការួពីិ�ិត្យយ, �ត្យអិ្នកែហៅរួ, �ិងការួលាង�ំអាត្យហៅធំើញ)

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

• ការួ�កហៅធំើញ
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              ហៅ�ហៅ�វាមាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយផង។ ការួ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ ហៅ�ញ ថ្ងៃ�ៃ ហៅ�ើយ។  ឬហៅ�ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួ                   
កា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាបុណ្ដាា ញហៅ� lacare.org។

• ការួបុោះហៅធំើញ

• ការួពីា��បុើ�ហៅធំើញ (ខាងមួុខ/ខាងហៅ�កាយ)

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

• ការួលាង�ំអាត្យ �ិងការួហៅ�គ្នាងបុើ�ហៅធំើញ

• ការួខ្សែ�រួកាអ្នញ្ញាច ញហៅធំើញ

• ហៅធំើញជិំ�ួ�ហៅពីញ �ិងខ្សែផនកខៃះ

• ការួត្យ�មួងហ់ៅធំើញ �ំ�បុហ់ៅកើងៗខ្សែ��មា��ិទី�ិទីទីួ�

• លាបុថាន ហំ្វ័ៃូថ្ងៃរួ ោ�ំពីីហៅ�ើ

ហៅបុើ�ិ�អ្ននកមា��ំណួ្យរួ ឬ�ងខ់្សែ�័ងយ�់ខ្សែ�មួហៅទីៀត្យ អ្នំពីីហៅ�វាហៅធំើញ ហៅ� Medi-Cal Dental Program ហៅ�ខ 1-800-322-6384 
(TTY/TDD 1-800-735-2922 ឬ 711)។ អ្ននកកអ៏ា��ឹង ទី�ែនាហៅគឺហ្វ័ទីំពី�រួរួបុ�់ Medi-Cal Dental Program ហៅ� 
www.denti-cal.ca.gov។

ផ្សេ�វាកុមាររដ្ឋឋកាល័�ហ្វ័័័រនិ�ញ៉ាា  (CCS)
CCS គឺឺជាកមួើវធិំីមួយួរួបុ�់ Medi-Cal ខ្សែ��ពីា��ហៅកើងៗ អាយុហៅ�កាមួ 21 ឆាំន  ំខ្សែ��មា��កខណ្យ��ុខភាពី ឬជំិងឺ ឬបុញិ្ញា�ុខភាពី�ុថំ្ងៃរួ ោខៃះ 
ខ្សែ����បុ តាមួវ�ិ�យថ្ងៃ�កមួើវធិំី CCS។ ហៅបុើ�ិ� L.A. Care ឬ PCP រួបុ�់អ្ននក ហៅជិឿថាកូ�រួបុ�់អ្ននក មា��កខណ្យ�អា�ទីទីួ� CCS គ្នាត្យ�់ឹង��
បុ�ើូ �ហៅ�កមួើវធិំី CCS ហៅខា�ធំី ឲ្យយ���បុមាណ្យ�ំ�បុ�ិ់ទី�ិទីទីួ�។ 

បុុគឺគ�ិកថ្ងៃ�កមួើវធិំី CCS �ឹង�ំហៅរួ�ហៅបុើ�ិ�កូ�រួបុ�់អ្ននក មា��ិទី�ិទីទីួ�ហៅ�វា CCS។ ហៅបុើ�ិ�កូ�រួបុ�់អ្ននក មា��ិទី�ិទីទីួ��បុហៅភ័ទីថ្ងៃ�ការួខ្សែ�ទាំហំៅ�ះ 
អ្ននកផា�់ហៅ�វា CCS �ឹងពីា��គ្នាត្យ ់�ំ�បុ�់កខណ្យ� CCS។ L.A. Care �ឹងបុ�ា�ោ បុរ់ួង�បុហៅភ័ទីថ្ងៃ�ហៅ�វា ខ្សែ��មួ�ិទាំកទ់ីងជាមួយួ�កខណ្យ� CCS 
�ូ�ជា ការួពីិ�ិត្យយរួបូុកាយ, ចាកវ់ាោ កសំ់ាង �ិងពិី�ិត្យយផ្ទា�ុកភាពីហៅកើង។ 

L.A. Care មួ�ិ�ោ បុរ់ួងហៅ�វា ខ្សែ����ផា�់ហៅ�យកមួើវធិំី CCS ហៅទី។ ហៅ�ើមួីឲី្យយ CCS �ោ បុរ់ួងហៅ�វាទាំងំហៅ�ះ�� CCS �ត្យូវខ្សែត្យយ�់�ពីមួអ្ននកផា�់ហៅ�វា, 
ហៅ�វា �ិងបុរួកិាខ រួ។ 

CCS មួ�ិ�ោ បុរ់ួង�កខណ្យ��ុខភាពីទាំងំអ្ន�់ហៅទី។ CCS �ោ បុរ់ួង�កខណ្យ��ុខភាពីភាគឺហៅ��ើ� ខ្សែ��ពិីការួរួបូុកាយ ឬខ្សែ���ត្យូវការួឲ្យយ��ពីា�� 
ជាមួយួថាន ហំៅពីទីយ ការួវះកាត្យ ់ឬការួសាា រួ�មួត្យាភាពី (សាា រួ�មួត្យាភាពី)។ CCS �ោ បុរ់ួងហៅកើងៗ ខ្សែ��មា��កខណ្យ��ុខភាពី�ូ�ជា៖ 

• ជំិងឺហៅបុះ�ូងពីីកំហៅណ្យើ ត្យ 

• ជំិងឺមួហារួកី 

• សា��ុ់ះ 

• ជំិងឺបុណ្ដាា �ឲ្យយ�មួ�កខ� ់

• ជំិងឺហៅកា�ិកាកង័ះ�មួ�កហ្វ័មួ 

• បុញិ្ញា�កហៅពីញទីីរួ ោអូ្នុី� 

• ជំិងឺទីឹកហៅនាមួខ្សែផអមួ 

• បុញិ្ញាវកកំ�ុថំ្ងៃរួ ោធំៃ�ធ់ំៃរួ 

• ជំិងឺហៅ�ៃើមួ 

• ជំិងឺហៅពាះហៅវៀ� 
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• ខ្សែ�បុបុបូុរួមាត្យ/់ពីិតា�មាត្យ ់

• �ខ្សែ�ើក�ទី�ង�់អឹងខនង 

• �ត្យប់ុងក់ារួសាា បុឮ់ 

• ជំិងឺ�យខ្សែភ័នក 

• ជំិងឺពីិការួខួរួកា� 

• ការួ�បុកា�ហ់ៅ�ហៅ�កាមួកា��ហៅទី��ខៃះ 

• ជំិងឺ�ុកចាបុ�់នាៃ ក�់អឹង 

• ជំិងឺហៅខាយសា��ំុ់ 

• ជំិងឺ AIDS 

• រួបុ�ួកា�, ខួរួកា� �ិងខួរួ�អឹងខនង ធំៃ�ធ់ំៃរួ 

• រួលាកហៅភ័ៃើងខាៃ ងំ 

• ហៅធំើញជិំហៅពីើ�ខាៃ ងំ

Medi-Cal បុងថ់្ងៃ�ៃហៅ�វា CCS។ ហៅបុើ�ិ�កូ�រួបុ�់អ្ននក ពំុីមា��ិទី�ិទីទីួ�ហៅ�វាថ្ងៃ�កមួើវធិំី CCS ហៅទី គ្នាត្យ�់ឹងរួកាការួទីទីួ�ខ្សែ�ទាំ ំជាហៅពីទីយសា��ា
ចា�ំ�ពី់ី L.A. Care។ 

ហៅ�ើមួីខី្សែ�័ងយ�់ខ្សែ�មួហៅទីៀត្យអ្នំពីី CCS អ្ននកអា�ទី�ែនាហៅគឺហ្វ័ទីំពី�រួរួបុ�់ CCS ហៅ� www.dhcs.ca.gov/services/ccs ឬហៅ�ផ្សេ�វា�មាជិិក 
L.A. Care ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។

សាថ បន័ិប្រែ�ទាយូំរអ្នប្រែង័ង
L.A. Care �ោ បុរ់ួងហៅ�វាថ្ងៃ�មួ�ាីរួគឺិលា�ុបុ�ឋ កមួើមា�ជំិនាញយូរួ�ង ់ជាហៅពីទីយសា��ាចា�ំ� ់តាងំពីីថ្ងៃ�ៃទីី 91 ថ្ងៃ�ការួអ្ន�ុញ្ញាា ត្យ�ូ� រួហូ្វ័ត្យ��់អ្ននក
��ហៅ�ញ។ 

FFS Medi-Cal �ោ បុរ់ួងការួសាន កហ់ៅ�រួបុ�់អ្ននក ហៅបុើ�ិ�វាមា�រួយ�ហៅពី�យូរួជាងខ្សែខ បុនាា បុពី់ីអ្ននក�ូ�ហៅ�មួ�ាីរួមួយួ។

ហៅ�ើមួីខី្សែ�័ងយ�់ខ្សែ�មួហៅទីៀត្យ ហៅ�ផ្សេ�វា�មាជិិក L.A. Care ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។

ផ្សេ�វាប្រែដ្ឋល័អ្ននកមនិិអាច��ួល័ តាមរយៈ L.A. Care ឬ Medi-Cal
មា�ហៅ�វាមួយួ�ំ�ួ� ខ្សែ�� L.A. Care ឬ Medi-Cal �ឹងមួ�ិ�ោ បុរ់ួង រួមួួមា� បុោុខ្សែ�ាមួ�ិក�មួតិ្យ�ំហៅពាះ៖

• ហៅ�វាការួពីិហៅសាធំ�៍

• ការួរួកាភាពីអា�មា�ថ្ងៃផាហៅពាះ

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

• ការួខ្សែក�ំរួ�ួផាះជាអ្ន�ិថ្ងៃ��ាយ៍

• ការួខ្សែក�ំរួ�ួរួ�យ�ា

• ការួវះកាត្យខ់្សែក�ំអ្ន�មួូ�ែ
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4 | អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍ ៍និ៍ងយោ�វា

              ហៅ�ហៅ�វាមាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយផង។ ការួ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ ហៅ�ញ ថ្ងៃ�ៃ ហៅ�ើយ។  ឬហៅ�ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួ                   
កា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាបុណ្ដាា ញហៅ� lacare.org។

ហៅ�ើមួីខី្សែ�័ងយ�់ខ្សែ�មួហៅទីៀត្យ ហៅ�ផ្សេ�វា�មាជិិក L.A. Care ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។

ការវាយតនៃមានៃនិបផ្សេចចកវិជីិា�ា� និិងមានិ�សាប ់
L.A. Care ហៅធំ័ើតាមួការួផ្ទាៃ �់បុាូរួ �ិងការួហៅជិឿ�ហៅ�ឿ� កនុងការួខ្សែ�ទាំ ំ�ុខ ភាពី តាមួការួ�ិកា�ូវការួពីា���ើី, ថាន ហំៅពីទីយ, ទីំរួងក់ារួ �ិងឧបុករួណ៍្យ។ 
ហៅ�ះហៅគឺកហ៏ៅ�ថា “បុហៅ�ចកវជិាើ �ើី” ខ្សែ�រួ។ L.A. Care ហៅធំ័ើតាមួបុហៅ�ចកវជិាើ �ើី ហៅ�ើមួីឲី្យយ��ក�ថា�មាជិិក មា��ទី�ភាពីទីទីួ�ការួខ្សែ�ទាំហំៅ�យ�ុខ 
�ិង�បុ�ិទី�ិភាពី។ L.A. Care ពីិ�ិត្យយហៅមួើ�បុហៅ�ចកវជិាើ �ើី �ំ�បុទ់ីំរួងក់ារួហៅពីទីយ �ិង�ុខភាពីអារួមួើណ៍្យ, ខាងឱ��, �ិងឧបុករួណ៍្យនានា។ �ំហៅណ្យើ �ំុ          
ឲ្យយពិី�ិត្យយហៅមួើ�បុហៅ�ចកវជិាើ �ើី អា��ឹងមួកពីី�មាជិិក, �គឺូហៅពីទីយ, អ្នងគការួ, �គឺូហៅពីទីយអ្ននកពិី�ិត្យយពិី��យរួបុ�់ L.A. Care, ឬបុុគឺគ�ិកហៅផែងៗហៅទីៀត្យ។ 
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                 ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ 

L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយផង។ ការួ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ ហៅ�ញ ថ្ងៃ�ៃ ហៅ�ើយ។  ឬហៅ�ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួ             
កា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាបុណ្ដាា ញហៅ� lacare.org។

5. �ិទំិិ និិងការទំទំួលខុ�ប្រតូវ
ឋា��ជា�មាជិិកថ្ងៃ� L.A. Care អ្ននកមា��ិទី�ិ �ិងការួទីទីួ�ខុ��ត្យូវខៃះ។ ជិំពូីកហៅ�ះពី�យ�់អ្នំពីី�ិទី�ិ �ិងការួទីទីួ�ខុ��ត្យូវទាំងំហៅ�ះ។ ជំិពូីកហៅ�ះ              
កម៏ា�បុ�ចូ �ហៅ��កាីជូិ��ំណឹ្យង��បុ�ាបុ ់ខ្សែ��អ្ននកមា��ិទី�ិ�ំហៅពាះ ឋា��ជា�មាជិិកថ្ងៃ� L.A. Care ខ្សែ�រួ។

�ិ�ិិរប�់អ្ននក
�មាជិិក L.A. Care មា��ិទី�ិទាំងំហៅ�ះ៖

• ហៅ�ើមួី�ីត្យូវ���បុ�ពីឹត្យាមួកហៅ�ើហៅ�យហៅគ្នារួពី ហៅ�យមា�ការួពីិចារួណ្ដា�ំហៅពាះ�ិទី�ិរួបុ�់អ្ននក �ំហៅពាះភាពីឯកជិ� �ិងហៅ��កាី�ត្យូវការួ ហៅ�ើមួីរីួកាភាពី
�ំង្ត្យ ់ថ្ងៃ�ពី�ត្យម៌ា��ុខភាពីរួបុ�់អ្ននក។ 

• ហៅ�ើមួីឲី្យយ��ផា�់ពី�ត្យម៌ា� អ្នំពីីគឺំហៅ�ង �ិងហៅ�វារួបុ�់ខៃួ�, រួមួួទាំងំហៅ�វាខ្សែ���ោបុរ់ួង, �ពីមួទាំងំ�ិទី�ិ �ិងការួទីទីួ�ខុ��ត្យូវ រួបុ�់�មាជិិក។ 

• ហៅ�ើមួីអីា�ហៅ�ជិើ�ហៅរួ ើ� អ្ននកផា�់ការួខ្សែ�ទាំជំាបុឋមួមាន ក ់ឋតិ្យកនុងបុណ្ដាា ញរួបុ�់ L.A. Care។ 

• ហៅ�ើមួីអីា�ទីទីួ� បុណ្ដាា ញអ្ននក ផា�់ ហៅ�វា  ទាំ�ហ់ៅពី�ហៅវលា។

• ហៅ�ើមួី�ូី�រួមួួ កនុងហៅធំ័ើការួ�ំហៅរួ� �ាីពីីការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពីផ្ទាា �់ខៃួ�រួបុ�់អ្ននក រួមួួទាំងំ�ិទី�ិ ហៅ�ើមួីបីុ�ិហៅ�ធំការួពីា��។

• ហៅ�ើមួី ី បុហៅ�ចញ�ំហៅ�ង ថ្ងៃ�សារួទុីកខ ហៅទាំះជាតាមួពាកយ�ំ�ី ឬជាលាយ��កខណ៍្យអ្នកែរួ អ្នំពីីអ្នងគការួ ឬការួខ្សែ�ទាំខំ្សែ��អ្ននក��ទីទីួ�។

• ហៅ�ើមួី ី ទីទួី� ការួ�ំរួបុ�ំរួ�ួការួខ្សែ�ទាំ។ំ

• ហៅ�ើមួី ី ហៅ�នើ�ំុ ត្យវាោ �ូវការួ�ំហៅរួ� ហៅ�ើមួីបីុ�ិហៅ�ធំ, ហៅ�ើកហៅពី� ឬក�មួតិ្យថ្ងៃ�ហៅ�វា ឬអ្នត្យា�បុហៅយាជិ�។៍

• ហៅ�ើមួី ី ទីទួី� ហៅ�វាបុកខ្សែ�បុផ្ទាា �់មាត្យ ់ហៅ�យឥត្យគិឺត្យថ្ងៃ�ៃ �ំ�បុភ់ាសារួបុ�់អ្ននក។

• ហៅ�ើមួីទីីទួី� ជិំ�ួយខាង�ាបុឥ់ត្យគិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ហៅ�ការួយិា��យ�ាបុត់ាមួត្យំបុ�រ់ួបុ�់អ្ននក ឬ�កុមួហៅផែងហៅទីៀត្យ។

• ហៅ�ើមួីបីុហៅងកើត្យ ហៅ��កាីបុង្គ បុជ់ាមួុ�។

• ហៅ�ើមួី ី ហៅ�នើ�ំុ រួ�ឋ�វនាការួយុត្យិិធំមួ ៌ហៅបុើ�ិ�ហៅ�វា ឬអ្នត្យា�បុហៅយាជិ� ៍�ត្យូវ��បុ�ិហៅ�ធំ ហៅហ្វ័ើយអ្ននក��បុាឹងត្យវាោ រួ�ួហៅហ្វ័ើយ ជាមួយួ L.A. Care ហៅហ្វ័ើយ
អ្ននកហៅ�ខ្សែត្យមួ�ិ�បុាយ�ិត្យា ជាមួយួការួ�ំហៅរួ� ឬហៅបុើ�ិ�អ្ននក មួ�ិ��ទីទីួ�ការួ�ំហៅរួ� �ាីពីីការួត្យវាោ រួបុ�់អ្ននក បុនាា បុពី់ី 30 ថ្ងៃ�ៃ រួមួួទាំងំពី�ត្យម៌ា� 
�ាីពីីហៅ�ហៅ�កាមួកា��ហៅទី�� ខ្សែ���វនាការួហៅ�យពីហៅ�ៃ�� អា��បុ�ពីឹត្យាិហៅ���។

• ហៅ�ើមួី�ីកហៅ�ើ ះហៅ�ញពីី L.A. Care �ិងបុាូរួហៅ�គឺំហៅ�ងមួយួហៅទីៀត្យ ហៅ�កនុងហៅខា�ធីំ តាមួ�ំណូ្យមួពីរួ។

• ហៅ�ើមួីអីា�ទីទីួ� ហៅ�វាការួយ�់�ពីមួពីីអ្ន�ីត្យិជិ�។

• ហៅ�ើមួីទីីទួី� �ំភារួ�លាយ��កខណ៍្យអ្នកែរួ ខ្សែ��ជំិ�បុ�មាជិិក ជាទីំរួងផ់ែងឹហៅទីៀត្យ (�ូ�ជា អ្នកែរួ��ា �, អ្នកែរួពុីមួពទីំហ្វ័ំធំំ, �ិងទីំរួង�ំ់ហៅ�ង) 
ហៅ�តាមួ�ំណូ្យមួពីរួ �ិងកនុង�កខណ្យ�ទាំ�ហ់ៅពី�យាោ ង�មួរួមួយ �ំ�បុទ់ីំរួងខ់្សែ����ហៅ�នើ �ិង�មួ��បុជាមួយួ �កមួ�ពីហ្វ័ើទីណិ្យ ខ្សែវ ោ�ខ្សែហ្វ័័រួ                   
�ិងសាា បុ�� វគឺគ 14182 (b)(12)
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5 | សិិទ្ធិិិ និិងការទ្ធិទួ្ធិលខុុសិត្រូ�ូវ

              ហៅ�ហៅ�វាមាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយផង។ ការួ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ ហៅ�ញ ថ្ងៃ�ៃ ហៅ�ើយ។  ឬហៅ�ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួ                   
កា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាបុណ្ដាា ញហៅ� lacare.org។

• ហៅ�ើមួីរីួ�ួចាក ពីីទីំរួងអ់្ន័ីមួយួថ្ងៃ�ការួបុង្ខ ងំ ឬការួហៅ���ខ់្សែ�ក ជាមួហៅធំា�យថ្ងៃ�ការួបុងខិត្យបុងខំ ការួ�កវ់�ិ�យ ការួង្យ��ួ� ឬការួ�ង�ឹក។ 

• ហៅ�ើមួីពីីិភាកាពី�ត្យម៌ា� ហៅ�យទុីក�ិត្យា ខ្សែ��មា��ាីពីីជិំហៅរួ ើ�ការួពីា�� �ិងជារួហៅបុៀបុផែងឹហៅទីៀត្យ ខ្សែ����បុងិ្ញ កនុង�កខណ្យ��មួរួមួយ      
�ំហៅពាះ�កខណ្យ� �ិង�មួត្យាភាពីរួបុ�់អ្ននកយ�់�� ហៅទាំះហៅបុើត្យថ្ងៃមួៃ ឬការួ�ោ បុរ់ួង បុោុនាើ �កហ៏ៅ�យ។ 

• ហៅ�ើមួីហីៅមួើ� �ិងទីទីួ��ំហៅ� ថ្ងៃ�កំណ្យត្យ�់តា�ុខភាពីរួបុ�់អ្ននក �ិងហៅ�នើឲ្យយហៅគឺ��ខ្សែកខ្សែ�បុ ឬ��ខ្សែកត្យ�មួូវ �ូ���បុញ្ញាើ កក់នុង �កមួ�ពីហ្វ័ើទីណិ្យ 
45 ថ្ងៃ�បុ�ាត្យាិ�ហ្វ័ពី��� §164.524 �ិង 164.526។ 

• ហៅ�រួភីាពី ហៅ�ើមួីហីៅ�បុើ�ិទី�ិទាំងំហៅ�ះ ហៅ�យគ្នាើ �ការួបុោះពា�់មួ�ិ�អ ហៅ�ហៅ�ើរួហៅបុៀបុខ្សែ��អ្ននក�ត្យូវ���បុ�ពឹីត្យាមួកហៅ�ើ ពីី�ំណ្ដាក ់L.A. Care ឬ
អ្ននកផា�់ហៅ�វារួបុ�់អ្ននក ឬរួ�ឋហៅ�ើយ។ 

• ហៅ�ើមួីទីីទួី� ហៅ�វាហៅរួៀបុ�ំគឺំហៅ�ង�គឺួសារួ, មួជិឈមួណិ្យ��មួភពីហៅ��មួ�ាីរួហៅពីទីយ, មួជិឈមួណិ្យ��ុខភាពី ខ្សែ��រួ�ឋ���ហ្វ័ពី���ទីទួី�សាគ �់, ហៅវជិើមួ�ាីរួ
�ុខភាពីឥណិ្ដា�, ហៅ�វា�ើបុ, មួជិឈមួណិ្យ��ុខភាពីជិ�បុទី, ហៅ�វាជំិងឺកាមួហៅ�គឺ �ិងហៅ�វាជាអា��ន ហៅ�ហៅ��បុណ្ដាា ញរួបុ�់ L.A. Care ហៅ�យ
អ្ន�ុហៅលាមួហៅ�តាមួ�ាបុ�់ហ្វ័ពី���។ 

• ហៅ�ើមួី ី ទីទួី� �ំភារួ�រួបុ�់គឺំហៅ�ង ខ្សែ�����រួហៅ�រួ ហៅ�យឥត្យគឺិត្យថ្ងៃ�ៃ ជាភាសារួបុ�់អ្ននក។

ការ��ួល័ខុ��តូវិរប�់អ្ននក
�មាជិិក L.A. Care មា�ការួទីទីួ�ខុ��ត្យូវទាំងំហៅ�ះ៖ 

• ហៅ�ើមួី�ីបុ�ពីឹត្យា �ំហៅពាះហៅវជិើបុណិិ្យត្យ �ពីមួទាំងំអ្ននកផា�់ហៅ�វា �ិងបុុគឺគ�ិក ទាំងំអ្ន�់ រួបុ�់អ្ននក ហៅ�យ�មួគឺួរួ �ិងហៅ�យហៅគ្នារួពី។ អ្ននកទីទីួ� ខុ��ត្យូវ 
�ំហៅពាះការួមួកទាំ� ់ហៅពី� ហៅវលា �ំ�បុក់ារួជិួបុពិីហៅ�គ្នាះរួបុ�់ អ្ននក ឬទូីរួ��ពីា ហៅ�ការួយិា��យហៅវជិើ បុណិិ្យត្យ  រួបុ�់អ្ននក យាោ ងហៅហា�  24 មាោ ង មួុ�ហៅពី�
ការួជិួបុពិីហៅ�គ្នាះ រួបុ�់អ្ននក ហៅ�ើមួី ី�ុបុ ហៅចា� ឬហៅ�គ្នាង ហៅពី�ជួិបុសាជា�ើី

• ហៅ�ើមួីផីា�់ពី�ត្យម៌ា��តឹ្យមួ�ត្យូវ �ិងពី�ត្យម៌ា�ហៅ��ើ�បុំផុត្យ តាមួអ្ននកអា�ផា�់�� ហៅ�អ្ននកផា�់ហៅ�វាទាំងំអ្ន�់រួបុ�់អ្ននក �ិង L.A. Care

• ហៅ�ើមួីទីីទួី� ការួពីិ�ិត្យយហៅទីៀងទាំត្យ ់�ិង��បុ ់ហៅវជិើបុណិិ្យត្យរួបុ�់អ្ននក អ្នំពីីបុញិ្ញា�ុខភាពី មួុ��ឹងវាកាៃ យជាធំៃ�ធ់ំៃរួ

• ហៅ�ើមួី�ីិយាយ�ោយ�ោបុ ់អ្នំពីី ហៅ��កាី �ត្យូវការួ ថ្ងៃ� ការួខ្សែ�ទាំ ំ�ុខភាពីរួបុ�់អ្ននក ជាមួយួ�ឹងហៅវជិើបុណិិ្យត្យរួបុ�់អ្ននក, បុហៅងកើត្យ �ិង�ពីមួ ហៅ�ពីៀង ហៅ�ហៅ�ើ
ហៅគ្នា�ហៅ�, ខំ�បុឹង អ្ន�់ ពីី �មួត្យាភាពី រួបុ�់អ្ននក ហៅ�ើមួី ីយ�់ �ឹងអ្នំពីីបុញិ្ញា�ុខភាពីរួបុ�់អ្ននក, �ិងហៅធំ័ើតាមួគឺំហៅ�ងការួពីា�� �ិងហៅ��កាីខ្សែណ្យនា ំ
ខ្សែ��ទាំងំពីីរួនាក�់ពីមួហៅ�ពីៀងគ្នាន

• ហៅ�ើមួី ី�យការួណ៍្យ ពីីការួថ្ងៃគឺបុ�ៃំខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី ឬការួ�បុ�ពឹីត្យាិខុ� ហៅ� L.A. Care។ អ្ននកអា�ហៅធំ័ើការួហៅ�ះ ហៅ�យមួ�ិ��ឲ់្យយហៅ�ើ ះ
រួបុ�់អ្ននកហៅ�ើយ ហៅ�យទូីរួ��ពីាហៅ�ខ្សែខែជំិ�ួយការួ�បុត្យិបុត្យាិ L.A. Care   ហៅ�ខឥត្យហៅ�ញថ្ងៃ�ៃ 1-800-400-4889 ឬហៅ�ហៅមួើ�                                                                             
lacare.ethicspoint.com ឬហៅ�យទូីរួ��ពីាហៅ� ហៅ�ខ ពីិហៅ�� ការួថ្ងៃគឺបុ�ៃំ �ិងការួរួហំៅលាភ័ Medi-Cal ថ្ងៃ��ក�ួង�ុខាភ័�ិ� (DHCS) 
រួ�ឋ កា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខឥត្យហៅ�ញថ្ងៃ�ៃ 1-800-822-6222

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/25457/index.html
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              ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយផង។ ការួ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ ហៅ�ញ ថ្ងៃ�ៃ ហៅ�ើយ។  ឬហៅ�ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួ                   
កា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាបុណ្ដាា ញហៅ� lacare.org។

ផ្សេ�ចកឹ�ជូិនិដំ្ឋណ៍� ងនៃនិការអ្ននុិវិតឹនិភ៍ាព្ទឯកជិនិ
ហៅ��កាីខ្សែ�ៃងការួណ៍្យ ខ្សែ��ហៅរួៀបុ�បុអ់្នំពីី�កឹត្យយ�កមួ �ិងទីំរួងក់ារួរួបុ�់ L.A. Care Health Plan �ំ�បុក់ារួរួកាភាពី�ំង្ត្យ ់ថ្ងៃ�កំណ្យត្យ�់តា�ុខភាពី
ខ្សែ��មា� ហៅហ្វ័ើយ�ឹង��ផា�់ឲ្យយអ្ននក ហៅ�តាមួ�ំណូ្យមួពីរួ។

ហៅ��កាីជូិ��ំណឹ្យងហៅ�ះ ហៅរួៀបុ�បុព់ី�ត្យម៌ា��ុខភាពី ហៅធំើញ �ិង�កខុវញិ្ញាា ណ្យ អ្នំពីីរួបូុអ្ននក ទាំកទ់ីង�ំហៅពាះអ្នត្យា�បុហៅយាជិ��ុ៍ខភាពីរួបុ�់អ្ននក អា��ឹង ��
ហៅ�បុើ �ិង��ហៅបុើក�ំខ្សែ�ង ហៅហ្វ័ើយអ្ននក អា� ហៅមួើ� ពី�ត្យម៌ា�ហៅ�ះ រួហៅបុៀបុណ្ដា។ �ូម�ិនិិតិយសេមើល់វាសេឡ័ើងវ័ញិ សេដ្ឋាយូគ្រប់ិតិសេគ្រប់ៀង។ 

អាជាើ ធំរួផាួ�ហៅផាើមួ�ុខភាពីត្យំបុ� ់�ំ�បុហ់ៅខា�ធំី Los Angeles ជាអ្នងគភាពីសាធារួណ្យ�មួយួ ខ្សែ���បុតិ្យបុត្យាិការួ �ិង�បុកបុជំិ�ួញជា L.A. Care 
Health Plan (L.A. Care) ផា�់អ្នត្យា�បុហៅយាជិ�ខ៍្សែ�ទាំ�ុំខភាពីរួបុ�់អ្ននក �ិងការួ�ោ បុរ់ួង តាមួរួយ�កមួើវធិំីរួបុ�់រួ�ឋ �ហ្វ័ពី��� �ិងពាណិ្យជិើកមួើ។ 
ការួការួពារួ�ូវ ពី�ត្យម៌ា��ុខភាពី�ត្យូវ��ការួពារួ (Protected Health Information, PHI) រួបុ�់អ្ននក គឺឺជាសារួ��ំខា��់ំហៅពាះហៅយើង។ 
L.A. Care គឺឺ��ត្យ�មួូវឲ្យយផា�់ជូិ�អ្ននក �ូវហៅ��កាីជូិ��ំណឹ្យងហៅ�ះ អ្នំពីី�ិទី�ិ �ិងការួទីទីួ�ខុ��ត្យូវមួយួ�ំ�ួ�រួបុ�់ហៅយើង ហៅ�ើមួីរីួកា PHI រួបុ�់អ្ននកឲ្យយ
��គឺងវ់ងែ រួមួួទាំងំ ហៅ��កាីជូិ��ំណឹ្យងថ្ងៃ�ការួអ្ន�ុវត្យា� ៍រួ�ឋកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  �ិងហៅ��កាីជូិ��ំណឹ្យង ថ្ងៃ�  ការួអ្ន�ុវត្យា��ូ៍វ�កឹត្យយធានា�ោបុរ់ួង�ុខភាពី���ត្យ 
�ិងការួទីទីួ�ភារួ� (Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA)។ ហៅ��កាីជូិ��ំណឹ្យងហៅ�ះ ��បុអ់្ននកអ្នំពីីរួហៅបុៀបុ
ខ្សែ��ហៅយើងអា��ឹង ហៅ�បុើ �ិងខ្សែ�កចាយ PHI រួបុ�់អ្ននករួហៅបុៀបុណ្ដា។ វាក�៏�បុអ់្ននក អ្នំពីីអ្ន័ីខៃះជា�ិទី�ិរួបុ�់អ្ននក  ខ្សែ�រួ។ អ្ននកអា��ឹងមា��ិទី�ិភាពីឯកជិ�
ត្យឹងរួុងឹខ្សែ�មួហៅទីៀត្យ ឬជាហៅ��ើ�ហៅទីៀត្យ ហៅ�ហៅ�កាមួ�ាបុរ់ួ�ឋ។

I. PHI រប�់អ្ននក គឺជាផ្សេរឿងផ្ទាទ ល់័ខាួនិ និិងឯកជិនិ។ 

L.A. Care ទីទីួ� PHI ខ្សែ���ំគ្នា�់អ្ននក �ូ�ជាហៅ�ើ ះ, ពី�ត្យម៌ា�ទីំនាកទ់ីំ�ង, ការួណ៍្យពីិត្យផ្ទាា �់ខៃួ�, �ិងពី�ត្យម៌ា�ហ្វ័ិរួ�ា វត្យាុ រួបុ�់អ្ននក, មួក
ពីី�បុភ័ពីជាហៅ��ើ� �ូ�ជាភាន កង់្រួរួ�ឋ, �ហ្វ័ពី���, �ិងត្យំបុ� ់បុនាា បុព់ីីអ្ននកកាៃ យជាមា��ិទី�ិទីទីួ� ឬ��ចាត្យត់ាងំហៅ� �ិង/ឬ �ុះហៅ�ើ ះកនុង
កមួើវធិំី L.A. Care។ ហៅយើងកទ៏ីទីួ� PHI អ្នំពីីរួបូុអ្ននក ខ្សែ��អ្ននកផា�់ឲ្យយហៅយើងខ្សែ�រួ។ ហៅយើងកទ៏ីទីួ� PHI មួកពីីអ្ននកផា�់ការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី �ូ�ជា
�គឺូហៅពីទីយ, ហៅវជិើមួ�ាីរួ, មួ�ាីរួហៅពីទីយ, មួ�ាីរួពីិហៅសាធំ�,៍ �ិង�កុមួហ្វ័ាុ�ធានា�ោបុរ់ួង ឬអ្ននកបុង�់�ក ់ហៅផែងហៅទីៀត្យខ្សែ�រួ។ ហៅយើងហៅ�បុើពី�ត្យម៌ា�ហៅ�ះ ហៅ�ើមួី�ំីរួបុ
�ំរួ�ួ យ�់�ពីមួ បុង�់�ក ់�ិងហៅ�ើកកំពី�់ការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពីរួបុ�់អ្ននក �ិងកហ៏ៅ�ើមួី�ី����យទាំកទ់ីងជាមួយួអ្ននក។ ហៅយើងមួ�ិអា�ហៅ�បុើពី�ត្យម៌ា�
ហៅ��នាា �រួបុ�់អ្ននក ហៅ�ើមួី�ំីហៅរួ�ថាហៅត្យើហៅយើង�ឹងផា�់ការួ�ោ បុរ់ួងខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពីអ្ននក ឬត្យថ្ងៃមួៃថ្ងៃ�ការួ�ោ បុរ់ួងហៅនាះហៅ�ើយ។ ហៅ�ហៅពី�ខៃះ ហៅយើងអា��ឹង
ទីទីួ�ពី�ត្យម៌ា�ជាត្យិសា��,៍ ជាតិ្យពី��, �ិងភាសា អ្នំពីីអ្ននក។ ហៅយើងអា��ឹងហៅ�បុើពី�ត្យម៌ា�ហៅ�ះ ហៅ�ើមួីជីិួយអ្ននក, �����យទាំកទ់ីងជាមួយួអ្ននក, �ិង
ហៅ�ើមួី�ំីគ្នា�់ពីីហៅ��កាី�ត្យូវការួរួបុ�់អ្ននក �ូ�ជា ការួផា�់ជូិ�អ្ននក �ូវ�ំភារួ�អ្នបុរ់ួ ំជាភាសាខ្សែ��អ្ននកហៅពីញ�ិត្យា �ិងផា�់ជូិ�ហៅ�វាបុកខ្សែ�បុ ហៅ�យ
ឥត្យអ្ន�់ថ្ងៃ�ៃ��់អ្ននក។ ហៅយើងហៅ�បុើ �ិងខ្សែ�កចាយពី�ត្យម៌ា� �ូ���ផា�់ហៅ�កនុងហៅ��កាីជូិ��ំណឹ្យងហៅ�ះ។ ហៅយើងមួ�ិអា�ហៅ�បុើពី�ត្យម៌ា�ហៅ�ះ ហៅ�ើមួី ី
�ំហៅរួ�ថាហៅត្យើហៅយើង�ឹងផា�់ការួ�ោ បុរ់ួងខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពីអ្ននក ឬត្យថ្ងៃមួៃថ្ងៃ�ការួ�ោ បុរ់ួងហៅនាះហៅ�ើយ។ 

II. រផ្សេបៀបផ្សេយើងការពារ PHI រប�់អ្ននក

L.A. Care ��ហៅបុាជាើ �ិត្យា ហៅ�ើមួីកីារួពារួ PHI រួបុ�់អ្ននក។ ហៅយើងរួកា PHI ថ្ងៃ��មាជិិកបុ�ចុបុី�ន �ិងអ្នតី្យត្យ�មាជិិករួបុ�់ហៅយើង ទុីកជាឯកជិ� 
�ិងឋតិ្យហៅ�រួ តាមួ�ាបុ�់�ត្យ�មួូវ �ិងមា�ត្យ�ឋ ��ចាច �ុមួ�ត្យ។ ហៅយើងហៅ�បុើរួហៅបុៀបុការួពារួជាកខ់្សែ�ាង �ិងហៅអ្ន�ិក�ត្យូ�ិក ហៅហ្វ័ើយបុុគឺគ�ិករួបុ�់ហៅយើង   
�ត្យូវ��ហ្វ័័ឹកហ្វ័័ឺ�ហៅទីៀងទាំត្យ ់ហៅ�ហៅ�ើរួហៅបុៀបុហៅ�បុើ �ិងការួខ្សែ�កចាយ PHI រួបុ�់អ្ននក។ រួហៅបុៀបុខៃះខ្សែ��ហៅយើងរួកា PHI ឲ្យយគឺងវ់ងែ រួមួួទាំងំការួ
ចាកហ់ៅសាការួយិា��យ �ិងតុ្យ�រួហៅ�រួជាបុល់ាបុ,់ �ិងទូី�ក�ំ់ណំុ្យហៅរួឿង, ហៅ�ខ�ំង្ត្យក់ារួពារួកុំពីយទូី�រួ �ិងឧបុករួណ៍្យហៅអ្ន�ិក�ត្យូ�ិក, �ិងផា�់ឲ្យយ
បុុគឺគ�ិកហៅមួើ�ពី�ត្យម៌ា�ខ្សែ���ត្យូវការួ ហៅ�ើមួីហីៅធំ័ើការួង្រួរួបុ�់ហៅគឺខ្សែត្យបុោុហៅណ្ដាណ ះ។ ហៅ�ទីីណ្ដា�ាបុ�់�ត្យ�មួូវ, ហៅ�ហៅពី�ថ្ងៃ�គូឺពាណិ្យជិើកមួើរួបុ�់ហៅយើង 
ហៅធំ័ើការួជាមួយួហៅយើង, ហៅគឺក�៏ត្យូវខ្សែត្យការួពារួភាពី   ឯកជិ�ថ្ងៃ� PHI អ្ន័ីមួយួ ខ្សែ��ហៅយើងខ្សែ�កចាយជាមួយួហៅគឺខ្សែ�រួ �ិងកម៏ួ�ិ��អ្ន�ុញ្ញាា ត្យឲ្យយ PHI ហៅ�
មួ�ុ�ែហៅផែងៗហៅ�ើយ ហៅ�ើកខ្សែ�ងខ្សែត្យ�ូ���ត្យ�មួូវតាមួ�ាបុ ់�ិងតាមួហៅ��កាីជូិ��ំណឹ្យងហៅ�ះ។ តាមួ�ាបុ�់�ត្យ�មួូវ ហៅយើង�ឹងជំិ�បុ�ំណឹ្យងអ្ននក 
ហៅបុើ�ិ�មា�ការួហៅ�ើើ��ូវ PHI រួបុ�់អ្ននក ហៅ�យមួ�ិឋតិ្យហៅ�រួ។ ហៅយើង�ឹងហៅធំ័ើតាមួហៅ��កាីជូិ��ំណឹ្យងហៅ�ះ ហៅហ្វ័ើយ�ឹងមួ�ិហៅ�បុើ ឬខ្សែ�កចាយពី�ត្យម៌ា�
រួបុ�់អ្ននក ហៅ�មួ�ុ�ែហៅផែងៗ ហៅ��ពីី�ូ���ហៅរួៀបុ�បុ ់ហៅ�កនុងហៅ��កាីជូិ��ំណឹ្យងហៅ�ះ ឬហៅ�យ�បុតិ្យបុត្យាិតាមួ�ាបុរ់ួ�ឋ �ិង�ហ្វ័ពី��� ឬហៅ�យ
�មួ��បុតាមួការួអ្ន�ុញ្ញាា ត្យរួបុ�់អ្ននក។ 
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5 | សិិទ្ធិិិ និិងការទ្ធិទួ្ធិលខុុសិត្រូ�ូវ

              ហៅ�ហៅ�វាមាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយផង។ ការួ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ ហៅ�ញ ថ្ងៃ�ៃ ហៅ�ើយ។  ឬហៅ�ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួ                   
កា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាបុណ្ដាា ញហៅ� lacare.org។

III. ការផ្ទាា �់បូូរ ចំផ្សេពាះផ្សេ�ចកឹ�ជូិនិដំ្ឋណ៍� ងនៃនិការអ្ននុិវិតឹនិភ៍ាព្ទឯកជិនិផ្សេនិះ

L.A. Care �ត្យូវខ្សែត្យ�បុកា�ខ់ាើ បុ ់�ំហៅពាះហៅ��កាីជូិ��ំណឹ្យង ខ្សែ��ហៅយើងកំពុីង ហៅ�បុើ ហៅ� ហៅពី� ឥ�ូវហៅ�ះ។ ហៅយើងមា��ិទី�ិ ហៅ�ើមួីផី្ទាៃ �់បុាូរួហៅ��កាី 
ជូិ��ំណឹ្យងថ្ងៃ�ការួអ្ន�ុវត្យា�ភ៍ាពីឯកជិ�ហៅ�ះ ហៅ�ហៅពី�ណ្ដាមួយួ។ ការួផ្ទាៃ �់ បុាូរួអ្ន័ីមួយួ �ឹង ពាក ់ពី�����់ PHI រួបុ�់អ្ននកទាំងំអ្ន�់ រួមួួទាំងំ PHI 
ខ្សែ��ហៅយើង ��ទីទីួ� មួុ�ហៅពី�ការួផ្ទាៃ �់បុាូរួ។ ហៅយើង�ឹងជំិ�បុ�ំណឹ្យងអ្ននក ហៅ�ហៅពី�ណ្ដាហៅយើងផ្ទាៃ �់បុាូរួ  �ំហៅពាះហៅ��កាីជូិ��ំណឹ្យងហៅ�ះ តាមួរួយ�
�ំបុុ�ត្យពី�ត្យម៌ា�, �ំបុុ�ត្យ, ឬហៅគឺហ្វ័ទីំពី�រួរួបុ�់ហៅយើង។ អ្ននកកអ៏ា�ហៅ�នើ�ំុហៅយើង �ូវ�ំហៅ�ថ្ងៃ�ហៅ��កាីជូិ��ំណឹ្យង�ើីខ្សែ�រួ �ូមួហៅមួើ�ខាងហៅ�កាមួ អ្នំពីី
រួហៅបុៀបុទាំកទ់ីងមួកហៅយើង។ 

IV. រផ្សេបៀបផ្សេយើងអាចនិ�ងផ្សេ�បើ និិងប្រែចកចាយ PHI អ្នំព្ទ�របូអ្ននក

L.A. Care �បុមួូ�, ហៅ�បុើ ឬខ្សែ�កចាយ PHI �ូ���អ្ន�ុញ្ញាា ត្យហៅ�យ�ាបុ ់�ំ�បុក់ារួពីា�� ការួបុង�់�ក ់�ិង�ំហៅណ្យើ រួការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី 
ខ្សែ��ជាបុទ់ាំកទ់ីងជាមួយួកមួើវធិំី ខ្សែ��អ្ននក���ុះហៅ�ើ ះ។ ការួហៅ�បុើ �ិងខ្សែ�កចាយ PHI រួមួួមា� បុោុខ្សែ�ាមួ�ិក�មួតិ្យ�ំហៅពាះ៖

• ហៅ�ើ ះ; 

• អា�យ�ឋ �; 

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

• �បុវត្យាិ�ុខភាពី; �ិង 

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

រសេប់ៀប់ជាធីមមតា ង្វែ�ល់សេយូើងសេគ្រប់ើ និិងង្វែចិក់ចាយូ PHI៖
ជាទូីហៅ� ហៅយើងហៅ�បុើ �ិងខ្សែ�កចាយ PHI កនុងរួហៅបុៀបុខាងហៅ�កាមួ៖ 

• ការព្ទាបាល័៖ សេយូើងមនិិផ្ទះដល់់ការ�ាបាល់សេ� បុោុខ្សែ�ាហៅយើងអា�ហៅ�បុើ �ិងខ្សែ�កចាយ PHI ជាមួយួអ្ននកខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី �ិងអ្ននកផា�់ហៅ�វា
ហៅផែងហៅទីៀត្យ �ូ�ជា ហៅវជិើបុណិិ្យត្យ, មួ�ាីរួហៅពីទីយ, អ្ននកឧបុត្យាមួភ�ិរួ�ា�យបុរួកិាខ រួហៅពីទីយ, �ិងអ្ននកហៅផែងៗ ហៅ�ើមួីផីា�់ជូិ�ការួខ្សែ�ទាំអំ្ននក, �ិង                         
ការួពីា�� �ិងហៅ�វាហៅផែងៗ, �ិងពី�ត្យម៌ា� ហៅ�ើមួីជីិួយអ្ននក។ 

• ការបង�់បាក៖់ ហៅយើងអា�ហៅ�បុើ �ិងខ្សែ�កចាយ PHI ជាមួយួអ្ននកផា�់ការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី អ្ននកផា�់ហៅ�វា �ិងអ្ននកធានា�ោបុរ់ួង �ិង                    
អ្ននកបុង�់�កហ់ៅផែងហៅទីៀត្យ ហៅ�ើមួីគីឺិត្យគូឺ�ំហៅណ្យើ  �ំ�បុក់ារួបុង�់�ក ់�ិងបុងថ់្ងៃ�ៃហៅ�វា�ុខភាពី ខ្សែ����ផា�់ឲ្យយអ្ននក។ 

• ដំ្ឋផ្សេណ៍ើ រការប្រែ�ទា�ុំខភាព្ទ ៖ ហៅយើងអា�ហៅ�បុើ �ិងខ្សែ�កចាយ PHI ហៅ�ើមួី�ីគឺបុ�់គឺងអ្នងគការួរួបុ�់ហៅយើង �ិងការួទាំកទ់ីងអ្ននក ហៅ�ហៅពី�ចា�ំ� ់
ឧទាំហ្វ័រួណ៍្យ�ូ�ជា�ំ�បុក់ារួជិំរួះបុ�ើ ី ការួហៅ�ើក�ាួយគុឺណ្យភាពី ការួចាត្យខ់្សែ�ងខ្សែ�ទាំ ំការួ�ំរួបុ�ំរួ�ួខ្សែ�ទាំ ំ�ិង�ំហៅណ្យើ រួការួពីីមួយួថ្ងៃ�ៃ ហៅ�
មួយួថ្ងៃ�ៃ។ ហៅយើងកអ៏ា��ឹងហៅ�បុើ �ិងខ្សែ�កចាយ PHI ជាមួយួរួ�ឋ �ហ្វ័ពី��� �ិងកមួើវធិំីរួបុ�់ហៅខា�ធំី �ំ�បុក់ារួ�ូ�រួមួួ �ិងអ្នភ័�ិ�កិ�ច
កមួើវធិំី។ 

ឧទាហ្វ័រណ៍៍ខាះៗ នៃនិរផ្សេបៀបផ្សេយើងផ្សេ�បើ PHI៖ 
� ហៅ�ើមួីឲី្យយពី�ត្យម៌ា�ហៅ�ហៅវជិើបុណិិ្យត្យ មួ�ាីរួហៅពីទីយ ហៅ�ើមួីបីុញ្ញាើ កអ់្នត្យា�បុហៅយាជិ�រ៍ួបុ�់អ្ននក រួមួួបុង ់ឬការួកាត្យថ់្ងៃ�ៃ។

� ហៅ�ើមួីយី�់�ពីមួការួខ្សែ�ទាំជំាមួុ�។ 

� ហៅ�ើមួីគីឺិត្យគូឺរួ �ិងបុងក់ារួទាំរួ�ំណ្យង �ំ�បុហ់ៅ�វាខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី �ិងការួពីា�� ខ្សែ��អ្ននក��ទីទីួ�។

� ហៅ�ើមួីឲី្យយ PHI ហៅ�ហៅវជិើបុណិិ្យត្យរួបុ�់អ្ននក ឬមួ�ាីរួហៅពីទីយ �បុហៅយាជិ�ឲ៍្យយហៅគឺអា�ពីា��អ្ននក។

� ហៅ�ើមួីពីីិ�ិត្យយពិី��យ គុឺណ្យភាពីថ្ងៃ�ការួខ្សែ�ទាំ ំ�ិងហៅ�វា ខ្សែ��អ្ននកទីទីួ�។
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              ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយផង។ ការួ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ ហៅ�ញ ថ្ងៃ�ៃ ហៅ�ើយ។  ឬហៅ�ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួ                   
កា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាបុណ្ដាា ញហៅ� lacare.org។

� ហៅ�ើមួីជីិួយអ្ននក �ិងផា�់ឲ្យយអ្ននក �ូវពី�ត្យម៌ា�ការួអ្នបុរ់ួ ំ�ិងការួហៅ�ើកកំពី�់�ុខភាពី �ិងហៅ�វា �ូ�ជា �ំ�បុ�់កខណ្យ��ូ�ជាជំិងឺ
ទីឹកហៅនាមួខ្សែផអមួ។ 

� ហៅ�ើមួីជីិំ�បុអ្ននក អ្នំពីីហៅ�វា �ិងកមួើវធិំីបុខ្សែ�ាមួ ខ្សែ��អា��ឹងមា�ផ��បុហៅយាជិ��ំ៍�បុអ់្ននក �ិង/ឬ ជិួយអ្ននក�� �ូ�ជាថាន ក់
កាយ�មួីទាំ ហៅ�ឯមួជិឈមួណិ្យ�ធំ�ធា��គឺួសារួ L.A. Care។

� ហៅ�ើមួីរីួ�ឹំកអ្ននក ឲ្យយទីទីួ�ការួ�បុមាណ្យ�ុខភាពីហៅទីៀងទាំត្យ ់ការួ�ត្យួត្យពិី�ិត្យយ ឬការួពីិ�ិត្យយ�ុខភាពី។ 

� ហៅ�ើមួីបីុហៅងកើត្យកមួើវធិំីហៅ�ើកកំពី�់គុឺណ្យភាពី �ិងផាួ�ហៅផាើមួ រួមួួទាំងំការួបុហៅងកើត្យ ការួហៅ�បុើ ឬការួខ្សែ�កចាយ�ូវ ទីិ�ន��យ��ឈបុ់
កត្យ�ំ់គ្នា�់ �ូ���អ្ន�ុញ្ញាា ត្យហៅ�យ HIPAA។ 

� ហៅ�ើមួីហីៅ�បុើ �ិងខ្សែ�កចាយពី�ត្យម៌ា� ហៅ�យផ្ទាា �់ ឬហៅ�យ�បុហៅយា� ជាមួយួ�ឹងការួ�ូរួពី�ត្យម៌ា��ុខភាពី �ំ�បុក់ារួពីា��        
ការួបុង�់�ក ់�ិង�ំហៅណ្យើ រួការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី។ 

� ការួហៅ�ុើបុអ្នហៅងកត្យ �ិងករួណី្យហៅថាក �ហៅទាំ� �ូ�ជា�ំ�បុក់ារួថ្ងៃគឺបុ�ៃំ ការួបុងិិ� ឬការួរួហំៅលាភ័។ 

V. រផ្សេបៀបផ្សេ�េងផ្សេ�ៀតប្រែដ្ឋល័ផ្សេយើងអាចផ្សេ�បើ និិងប្រែចកចាយ PHI

• ហៅយើង�ត្យូវ��អ្ន�ុញ្ញាា ត្យ ឬ��ត្យ�មួូវ ហៅ�ើមួីខី្សែ�កចាយ PHI រួបុ�់អ្ននក កនុងរួហៅបុៀបុហៅផែងហៅទីៀត្យ ខ្សែ��ជាធំមួើតា ហៅ�ើមួីខី្សែ�ករួខំ្សែ�ក �ំ�បុក់ារួ�អ
�ំហៅពាះសាធារួណ្យ� �ូ�ជា �ុខភាពីសាធារួណ្យ� �ិងការួ�សាវ�ជាវ។ ហៅយើងអា�ហៅ�បុើ ឬខ្សែ�កចាយ PHI រួបុ�់អ្ននក �ំ�បុហ់ៅគ្នា�បុំណ្យង
ខ្សែ�មួហៅទីៀត្យហៅ�ខាងហៅ�កាមួ៖ 

• ហៅ�ើមួី�ីបុតិ្យបុត្យាិតាមួ�ាបុរ់ួ�ឋ �ហ្វ័ពី��� ឬត្យំបុ�។់ 

• ហៅ�ើមួី�ីបុតិ្យបុត្យាិតាមួ�ំហៅណ្យើ  ថ្ងៃ�ភាន កង់្រួ�បុត្យិបុត្យាិ�ាបុ ់�ូ�ជា �គឺរួ��     , ហៅយាធា, ភាន កង់្រួ��ាិ�ុខជាត្យិ, ឬ�ហ្វ័ពី���, រួ�ឋ, ឬភាន កង់្រួ
រួ�ឋ ភ័�ិ�ត្យំបុ� ់ឬត្យួអ្នងគ, �ូ�ជា គឺណ្យ�ការួ�ង��កឲ់្យយកមួើករួ, ឬភាន កង់្រួរួវាងំហៅមួើ��ុខភាពី �ំ�បុ�់កមួើភាពីខ្សែ����អ្ន�ុញ្ញាា ត្យ
ហៅ�យ�ាបុ,់ តុ្យលាការួ ឬបុទីបុញ្ញាើ អ្នភ័�ិ�កិ�ច។

• ហៅ�ើមួីតី្យបុហៅ�ៃើយ�ំហៅពាះ �ក�ួង ហៅ�វា�ុខភាពី �ិងមួ�ុ�ែជាត្យិ ហៅបុើ�ិ�វា�ងហ់ៅ�ើញ ថាហៅយើងកំពុីងខ្សែត្យ�បុ�ពឹីត្យាតាមួ�ាបុភ់ាពីឯកជិ�
�ហ្វ័ពី���។ 

• ហៅ�ើមួីជីិួយ ជាមួយួការួហៅ�ឲ្យយយកផ�ិត្យផ�មួកវញិ។

• ហៅ�ើមួី�ីយការួណ៍្យ ពីី�បុតិ្យកមួើអា�កក�់ំហៅពាះថាន ។ំ 

• ហៅ�ើមួី�ីយការួណ៍្យ ពីីការួរួហំៅលាភ័, �ពីហៅងើយកហៅ�ាើយ, ឬអ្នំហៅពីើហ្វ័ិងាកនុង�គឺួសារួ ខ្សែ���ងែ �យ, �ូ���ត្យ�មួូវ ឬ��អ្ន�ុញ្ញាា ត្យហៅ�ហៅ�កាមួ
�ាបុ។់ 

• �ំ�បុក់ារួ�សាវ�ជាវខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី។

• ហៅ�ើមួីតី្យបុហៅ�ៃើយ �ំហៅពាះ�ំហៅណ្យើ �ំុ�រួ�ីងគ �ិងជា�ិកា �ិងហៅធំ័ើការួជាមួយួហៅពីទីយពិី�ិត្យយ បុុពី័ហៅហ្វ័តុ្យមួរួណ្យ� ឬនាយកទីីត្យមួក�់�ពី។

• កនុងការួទាំកទ់ីង�ឹងបុណ្យាឹ ង, ការួហៅ�ុើបុអ្នហៅងកត្យ, ការួបុាឹងផា�់ ឬ�ំណ្ដាត្យក់ារួ�ាបុ។់

• ហៅ�ើមួីកីារួពារួ ឬបុ��ូរួបុ�ាយ ការួគឺំ�មួកំខ្សែហ្វ័ងធំៃ�ធ់ំៃរួ �ំហៅពាះ�ុខភាពី ឬ�ុវត្យាិភាពីរួបុ�់ជិ�ណ្ដាមាន ក។់

VI. ការ�បា��័យទាក�់ងជាមយួនិ�ងអ្ននក

ហៅយើងអា��ឹងហៅ�បុើ PHI ហៅ�ើមួី�ី����យទាំកទ់ីងជាមួយួអ្ននក ឬអ្ននកចាត្យត់ាងំរួបុ�់អ្ននក អ្នំពីីអ្នត្យា�បុហៅយាជិ�,៍ ហៅ�វា, ការួហៅ�ជិើ�ហៅរួ ើ�អ្ននកផា�់
ការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពីរួបុ�់អ្ននក �ិងវកិកយបុ��ត្យ �ិងការួបុង�់�ក។់ L.A. Care �ឹង�បុតិ្យបុត្យាិតាមួ�ាបុជ់ាធំរួមា� កនុងការួ�����យទាំកទ់ីងរួបុ�់
ខៃួ� ជាមួយួអ្ននក រួមួួទាំងំ �កឹត្យយការួពារួអ្ននកហៅ�បុើ���់ទូីរួ��ពីា (Telephone Consumer Protection ACT, TCPA)។ ហៅយើងអា��ឹង
�����យទាំកទ់ីងជាមួយួអ្ននក តាមួរួយ��ំបុុ�ត្យ, �ំបុុ�ត្យពី�ត្យម៌ា�, ខិត្យាបុ�ណ្យណ , �ិង�ូ�ត្យហៅ�៖ 
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              ហៅ�ហៅ�វាមាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយផង។ ការួ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ ហៅ�ញ ថ្ងៃ�ៃ ហៅ�ើយ។  ឬហៅ�ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួ                   
កា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាបុណ្ដាា ញហៅ� lacare.org។

• ការ�ូរ�័�ី។ ហៅបុើ�ិ�អ្ននក��ផា�់ឲ្យយហៅយើង �ូវហៅ�ខទូីរួ��ពីារួបុ�់អ្ននក (រួមួួទាំងំហៅបុើ�ិ�អាណ្ដាពីា�� ឬអ្ននកចាត្យត់ាងំ ��ផា�់
ហៅ�ខទូីរួ��ពីារួបុ�់ហៅគឺ) រួមួួទាំងំហៅ�ខទូីរួ��ពីាថ្ងៃ�រួបុ�់អ្ននក, ហៅនាះហៅយើង, រួមួួទាំងំ�មួព��� �ិងអ្ននកហៅ�ោ ការួបុ�ារួបុ�់ហៅយើង, អា��ឹងទូីរួ��ពីាមួកអ្ននក 
កនុងនាមួរួបុ�់ហៅយើង, រួមួួទាំងំការួហៅ�បុើ�បុពី����ុ�ហៅ�ខទូីរួ��ពីា�័�យ�បុវត្យាិ/ឬ�ំហៅ�ង�ិបុី�ិមួើតិ្យ ហៅ�យ��បុតាមួ�ាបុជ់ាធំរួមា�។ �កុមួហ្វ័ាុ�
ទូីរួ��ពីាថ្ងៃ����ត្យរួបុ�់អ្ននក អា��ឹងទាំរួថ្ងៃ�ៃអ្ននក �ំ�បុក់ារួទីទីួ�ទូីរួ��ពីា �ូហៅ�នះហៅហ្វ័ើយ�ូមួទាំកទ់ីង �កុមួហ្វ័ាុ�ទូីរួ��ពីាថ្ងៃ�រួបុ�់អ្ននក �ំ�បុ់
ពី�ត្យម៌ា�ហៅ�ះ។ ហៅបុើ�ិ�អ្ននកមួ�ិ�ងឲ់្យយ��ទាំកទ់ីងកនុងរួហៅបុៀបុហៅ�ះហៅទី �ូមួ��បុអ់្ននកទូីរួ��ពីាមួកឲ្យយ�ឹង ឬទាំកទ់ីងមួកហៅយើង ហៅ�ើមួីឲី្យយ���ក ់
កនុងបុ�ើ ីកំុហៅ� (Do Not Call List)  រួបុ�់ហៅយើង។ 

• ការសេផ្ទះើើស្ថារសេ�អំក់។ ហៅបុើ�ិ�អ្ននក��ផា�់ឲ្យយហៅយើង �ូវហៅ�ខទូីរួ��ពីាថ្ងៃ�រួបុ�់អ្ននក (រួមួួទាំងំហៅបុើ�ិ�អាណ្ដាពីា�� ឬអ្ននកចាត្យត់ាងំ ��
ផា�់ហៅ�ខទូីរួ��ពីារួបុ�់ហៅគឺ) �ំ�បុហ់ៅគ្នា�បុំណ្យងខៃះ �ូ�ជាការួរួ�ឹំក, ជំិហៅរួ ើ�ការួពីា��, ហៅ�វា, ការួរួ�ឹំកបុង�់�កថ់្ងៃ�ៃធានា�ោបុរ់ួង ឬការួ
បុញ្ញាើ ក,់ ហៅនាះហៅយើង, រួមួួទាំងំ�មួព��� �ិងអ្ននកហៅ�ោ ការួបុ�ារួបុ�់ហៅយើង, អា��ឹងហៅផើើសារួមួកអ្ននក កនុងនាមួរួបុ�់ហៅយើង ហៅ�យ��បុតាមួ�ាបុ់
ជាធំរួមា�។ �កុមួហ្វ័ាុ�ទូីរួ��ពីាថ្ងៃ����ត្យរួបុ�់អ្ននក អា��ឹងទាំរួថ្ងៃ�ៃអ្ននក �ំ�បុក់ារួទីទីួ�សារួ �ូហៅ�នះហៅហ្វ័ើយ�ូមួទាំកទ់ីង �កុមួហ្វ័ាុ�ទូីរួ��ពីាថ្ងៃ�
រួបុ�់អ្ននក �ំ�បុព់ី�ត្យម៌ា�ហៅ�ះ។ ហៅបុើ�ិ�ហៅ�ហៅពី�ណ្ដាមួយួ អ្ននកមួ�ិ�ងទ់ីទីួ�សារួហៅទី �ូមួហៅធំ័ើតាមួពី�ត្យម៌ា�ឈបុជ់ាវ ហៅ�ហៅ�ើសារួ ឬ�ូមួត្យបុ
ហៅ�យពាកយ "ឈបុ"់ (STOP) ហៅ�ើមួីឈីបុទ់ីទីួ�សារួ�ូហៅចាន ះហៅទីៀត្យ។ 

• អុីង្វែមល់។ ហៅបុើ�ិ�អ្ននក��ផា�់ឲ្យយហៅយើង �ូវអ្នុីខ្សែមួ�រួបុ�់អ្ននក (រួមួួទាំងំហៅបុើ�ិ�អាណ្ដាពីា�� ឬអ្ននកចាត្យត់ាងំ ��ផា�់អ្នុីខ្សែមួ�រួបុ�់ហៅគឺ), 
ហៅនាះ�ំ�បុហ់ៅគ្នា�បុំណ្យងខៃះហៅ�យមា�ក�មួតិ្យ �ូ�ជា ការួហៅផើើឲ្យយអ្ននក�ូវពី�ត្យម៌ា�ការួ�ុះហៅ�ើ ះ, �មាជិិក, អ្ននកផា�់ហៅ�វា, �ិង�ំភារួ�អ្នបុរ់ួ,ំ ឬ
ហៅ��កាីរួ�ឹំក ឬការួបុញ្ញាើ កពី់ីការួបុង�់�ក,់ ហៅបុើ�ិ�អ្ននកយ�់�ពីមួទីទីួ�ការួហៅផើើទាំងំហៅ�ះ ជាហៅអ្ន�ិក�ត្យូ�ិក, ហៅនាះហៅយើងអា��ឹងហៅផើើអ្នុីខ្សែមួ�ហៅ�
អ្ននក។ វាអា��ឹង��ទាំរួថ្ងៃ�ៃ ហៅ�យ�កុមួហ្វ័ាុ�អ្ន�ារួបុណ្ដាា ញ ឬអ្នុីខ្សែមួ� ឬទូីរួ��ពីាថ្ងៃ����ត្យរួបុ�់អ្ននក ហៅ�ើមួីទីីទីួ�អ្នុីខ្សែមួ� �ូហៅ�នះហៅហ្វ័ើយ�ូមួ
ទាំកទ់ីង�កុមួហ្វ័ាុ�អ្ន�ារួបុណ្ដាា ញ ឬអ្នុីខ្សែមួ� ឬទូីរួ��ពីាថ្ងៃ����ត្យរួបុ�់អ្ននក �ំ�បុព់ី�ត្យម៌ា�ហៅ�ះ។ អ្ននកទីទីួ�សាគ �់ �ិងយ�់�ពីមួ ថាហៅបុើ�ិ�
អ្ននកហៅ�បុើអា�យ�ឋ �អ្នុីខ្សែមួ�មួ�ិបុងកបុ�់�យ �ិង/ឬ កំុពីយទូី�រួ, ឬហៅមួើ�អ្នុីខ្សែមួ�រួបុ�់អ្ននក តាមួរួយ�ឧបុករួណ៍្យ���ត្យ, ឬខ្សែ�កចាយអ្នុីខ្សែមួ�, ឬ
កំុពីយទូី�រួ, ឬទូីរួ��ពីាថ្ងៃ����ត្យ, ហៅនាះវាមា�ហា�ិភ័�យថា PHI អា��ឹង��អា� ហៅ�យភាគឺីទីីបុី ហៅហ្វ័ើយអ្ននកកទ៏ីទីួ�យកហា�ិភ័�យ�ូហៅចាន ះ 
�ិងហៅវៀរួបុងក់ារួការួពារួអ្ន័ីមួយួ ខ្សែ��អ្ននកអា��ឹងមា�ហៅ�ហៅ�កាមួ�ាបុណ់្ដាមួយួ។ ហៅបុើ�ិ�ហៅ�ហៅពី�ណ្ដាមួយួ អ្ននកមួ�ិ�ងទ់ីទីួ�សារួអ្នុីខ្សែមួ�ហៅទី 
�ូមួហៅធំ័ើតាមួហៅ��កាីខ្សែណ្យនា ំ"ឈបុជ់ាវ" (Unsubscribe) ហៅ�ខាងហៅ�កាមួសារួ ហៅ�ើមួីឈីបុទ់ីទីួ�ការួ�����យទាំកទ់ីងតាមួអ្នុីខ្សែមួ�ហៅទីៀត្យ។ 

VII. ការអ្ននុិញ្ហាា តលាយល័័កខណ៍៍អ្នកេរ 

ហៅបុើ�ិ�ហៅយើង�ងហ់ៅ�បុើ ឬខ្សែ�កចាយ PHI រួបុ�់ អ្ននក �ំ�បុហ់ៅគ្នា�បុំណ្យងអ្ន័ីមួយួ ខ្សែ��មួ�ិ��ផា�់ហៅ�កនុងហៅ��កាីជូិ��ំណឹ្យងហៅ�ះ ហៅនាះហៅយើង
�ត្យូវខ្សែត្យទីទីួ�ការួអ្ន�ុញ្ញាា ត្យលាយ��កខណ៍្យអ្នកែរួពីីអ្ននក។ ឧទាំហ្វ័រួណ៍្យ ការួហៅ�បុើ ឬ ការួខ្សែ�កចាយ PHI �ំ�បុក់ារួផាយ�ក ់ឬ�ក ់�ត្យូវការួ�ូវ
ការួអ្ន�ុញ្ញាា ត្យលាយ��កខណ៍្យ អ្នកែរួ ពីីអ្ននក។ ហៅបុើ�ិ�ហៅយើងហៅ�បុើ ឬខ្សែ�កចាយកំណ្យត្យ�់តាពីា��ហៅ�គឺ�ិត្យិ ហៅយើងក�៏ត្យូវការួការួអ្ន�ុញ្ញាា ត្យពីីអ្ននកខ្សែ�រួ។ 
ហៅបុើ�ិ�អ្ននកឲ្យយការួអ្ន�ុញ្ញាា ត្យរួបុ�់អ្ននកមួកហៅយើង អ្ននកអា��ុបុវាហៅចា� ហៅ�ហៅពី�ណ្ដាមួយួជាលាយ��កខណ៍្យអ្នកែរួ ហៅនាះហៅយើង�ឹងមួ�ិហៅ�បុើ ឬ
ខ្សែ�កចាយ PHI រួបុ�់អ្ននក �ំ�បុហ់ៅគ្នា�បុំណ្យងហៅនាះ បុនាា បុពី់ីកា�បុរួហិៅ�េទី ខ្សែ��ហៅយើងគិឺត្យគូឺរួ�ំហៅណ្យើ រួបុ�់អ្ននក។ បុោុខ្សែ�ាហៅបុើ�ិ�ហៅយើង��ហៅ�បុើ ឬ
ខ្សែ�កចាយ PHI រួបុ�់អ្ននករួ�ួហៅហ្វ័ើយ ហៅ�យមា�ការួអ្ន�ុញ្ញាា ត្យពីីអ្ននក ហៅនាះហៅយើងមួ�ិអា��ឹងខ្សែ�ងហៅធំ័ើ ហៅ�ហៅ�ើការួខ្សែ����ហៅកើត្យហៅ�ើង មួុ�ហៅពី�អ្ននក
���ុបុហៅចា�ការួអ្ន�ុញ្ញាា ត្យរួបុ�់អ្ននកហៅ�ើយ។ 
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              ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយផង។ ការួ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ ហៅ�ញ ថ្ងៃ�ៃ ហៅ�ើយ។  ឬហៅ�ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួ                   
កា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាបុណ្ដាា ញហៅ� lacare.org។

VIII. �ិ�ិិរប�់អ្ននក

អ្ននកមា��ិទី�ិខៃះ �ំហៅពាះ PHI រួបុ�់អ្ននក �ិងពីីរួហៅបុៀបុវាអា��ត្យូវ��ហៅ�បុើ ឬ��ខ្សែ�កចាយ។ អ្ននកមា��ិទី�ិហៅ�ើមួី៖ី 

•  ��ួល័�ំផ្សេ�នៃនិកំណ៍ត�់តា�ុខភាព្ទ និិងការទារ�ំណ៍ង។ អ្ននកអា�ហៅ�នើ�ំុហៅមួើ� ឬទីទីួ��ំហៅ�ថ្ងៃ� PHI រួបុ�់អ្ននក។ ហៅយើង�ឹងផា�់
�ំហៅ� ឬហៅ��កាី�ហៅងខបុ ថ្ងៃ�កំណ្យត្យ�់តា�ុខភាពី �ិងការួទាំរួ�ំណ្យងរួបុ�់អ្ននក។ អា��ឹងមា�ពី�ត្យម៌ា� �ិងកំណ្យត្យ�់តាខៃះ ខ្សែ��ហៅយើង     
មួ�ិអា��ឹងហៅបុើក�ំខ្សែ�ង �ូ���អ្ន�ុញ្ញាា ត្យហៅ�យ�ាបុ,់ ឬហៅយើងមួ�ិអា��ឹងផា�់ពី�ត្យម៌ា�ជាកល់ាក ់ជាទីំរួងខ់ៃះ, ឬទីំរួងន់ានា, ឬហៅមួឌ្ឍីយាោ ។ 
ហៅយើងអា��ឹងទាំរួថ្ងៃ�ៃឈនួ��មួហៅហ្វ័តុ្យផ� �ំ�បុក់ារួ�ត្យ�ំ�ង �ិងការួហៅផើើ PHI រួបុ�់អ្ននក។ 

L.A. Care មិនិរក្សាាទុុក្សាសំំណៅ�សំព្វវគ្រ�ប់ ់នៃនក្សាំណត់គ់្រ�សុំខភាព្វរប់ស់ំអ្ននក្សាណៅទុ ដូូណៅ�ន�ណៅ�ើយសូំមិទាក្សាទ់ុងអ្ននក្សាផ្ដដល់់ការថែ�ទាសុំំខភាព្វរប់ស់ំ
អ្ននក្សា ណៅប់ើសិំនអ្ននក្សា�ងណ់ៅមិើល់ ឬទុទុួល់សំំណៅ� ឬថែក្សាថែគ្រប់ក្សាំ�ុសំ ណៅ�ក្សានុងក្សាំណត់គ់្រ�សុំខភាព្វរប់ស់ំអ្ននក្សា។ 

• �ូមផ្សេយើងឲ្យយប្រែកត�មូវិកំណ៍ត�់តា�ុខភាព្ទ និិងការទារ�ំណ៍ង។ ហៅបុើ�ិ�អ្ននកហៅជិឿថាមា�ខុ�អ្ន័ីមួយួ ហៅ�កនុង PHI រួបុ�់អ្ននក ហៅនាះអ្ននកអា�
�ូមួឲ្យយហៅយើងខ្សែកត្យ�មួួវវា។ អា��ឹងមា�ពី�ត្យម៌ា�ខៃះ ខ្សែ��ហៅយើងមួ�ិអា��ឹងខ្សែកខ្សែ�បុហៅទី �ូ�ជា ហៅ�គឺវ�ិិ�េ�យរួបុ�់ហៅវជិើបុណិិ្យត្យ ហៅហ្វ័ើយហៅយើង�ឹង
��បុអ់្ននកពីីការួហៅនាះ ជាលាយ��កខណ៍្យអ្នកែរួ។ ហៅបុើ�ិ�ជិ�ណ្ដាហៅផែងហៅទីៀត្យ��ឲ្យយពី�ត្យម៌ា�មួកហៅយើង �ូ�ជាហៅវជិើបុណិិ្យត្យរួបុ�់អ្ននក ហៅនាះហៅយើង
�ឹង��បុអ់្ននកឲ្យយ�ឹង �បុហៅយាជិ�ឲ៍្យយអ្ននកអា��ូមួគ្នាត្យឲ់្យយខ្សែកត្យ�មួូវវា។ 

• ផ្សេ�នើមកផ្សេយើង ឲ្យយ�បា��័យទាក�់ងជាមយួអ្ននកជា�ំងាត។់ អ្ននកអា�ហៅ�នើ�ំុហៅយើង ឲ្យយទាំកទ់ីងអ្ននកកនុងរួហៅបុៀបុជាកល់ាក ់(ឧទាំហ្វ័រួណ៍្យ តាមួ
ទូីរួ��ពីាផាះ ឬការួយិា��យ) ឬហៅ�ើមួីហីៅផើើ�ំបុុ�ត្យ ហៅ�អា�យ�ឋ �ហៅផែងហៅទីៀត្យ។ មួ�ិខ្សែមួ��ំហៅណ្យើ ទាំងំអ្ន�់ អា��ឹង��យ�់�ពីមួហៅ�ើយ          
បុោុខ្សែ�ាហៅយើង�ឹងយ�់�ពីមួ�ំហៅណ្យើ �មួហៅហ្វ័តុ្យផ� �ូ�ជា ហៅបុើ�ិ�អ្ននក��បុហ់ៅយើង ថាអ្ននក�ឹងមា�ហៅ�គ្នាះថាន ក ់ហៅបុើ�ិ�ហៅយើងមួ�ិហៅធំ័ើ។ 

• ផ្សេ�នើ�ំុផ្សេយើងឲ្យយ�កក់�មតិ ផ្សេ�ផ្សេល័ើអ្ន័�ប្រែដ្ឋល័ផ្សេយើងផ្សេ�បើ ឬប្រែចកចាយ។ អ្ននកអា�ហៅ�នើ�ំុហៅយើង មួ�ិឲ្យយហៅ�បុើ ឬខ្សែ�កចាយពី�ត្យម៌ា��ុខភាពីខៃះ �ំ�បុ់
ការួពីា�� ការួបុង�់�ក ់ឬ�ំហៅណ្យើ រួការួរួបុ�់ហៅយើង។ តាមួ�ាបុ ់ហៅយើងគឺឺមួ�ិ��ត្យ�មួូវឲ្យយយ�់�ពីមួ �ំហៅពាះ�ំហៅណ្យើ រួបុ�់អ្ននកហៅទី ហៅហ្វ័ើយ
ហៅយើងអា��ឹង "�បុខ្សែកក" ហៅបុើ�ិ�វាបុោះពា�់��់ការួខ្សែ�ទាំអំ្ននក, ការួបុង�់�កថ់្ងៃ�ការួទាំរួ�ំណ្យង, �ំហៅណ្យើ រួការួ�ំខា�់ៗ , ឬការួមួ�ិ�បុតិ្យបុត្យាិ
តាមួ�ាបុ,់ បុ�ាត្យាិ, ឬភាន កង់្រួរួ�ឋ ភ័�ិ�, �ំហៅណ្យើ ថ្ងៃ�ការួ�បុត្យិបុត្យាិ�ាបុ,់ ឬតុ្យលាការួ ឬបុទីបុញ្ញាើ អ្នភ័�ិ�កិ�ច។

• ��ួល័បញី្ជី�នៃនិមនុិ�េ ផ្សេយើងបានិប្រែចកចាយ PHI រប�់អ្ននក។ អ្ននកអា�ហៅ�នើ�ំុហៅយើង�ូវបុ�ើ ី (គឺណ្យ�ី) ថ្ងៃ�ហៅពី�ហៅវលាហៅយើង��ខ្សែ�កចាយ
ពី�ត្យម៌ា��ុខភាពីរួបុ�់អ្ននក, ហៅយើង��ខ្សែ�កចាយវាជាមួយួអ្ននកណ្ដា, �ិងការួហៅរួៀបុ�បុ�់ត្យួ�ៗថ្ងៃ�មួូ�ហៅហ្វ័តុ្យ។ ហៅយើង�ឹងផា�់ឲ្យយអ្ននក �ូវបុ�ើ ី
�ំ�បុរ់ួយ�ហៅពី�ខ្សែ��អ្ននកហៅ�នើ។ តាមួ�ាបុ ់ហៅយើង�ឹងផា�់បុ�ើ ីជាអ្នត្យិបុរួមិា �ំ�ួ���មំួយួ (6) ឆាំន  ំមួុ�កា�បុរួហិៅ�េទីថ្ងៃ��ំហៅណ្យើ លាយ
��កខណ៍្យអ្នកែរួរួបុ�់អ្ននក។ ហៅយើង�ឹងបុ�ចូ �ការួហៅបុើក�ំខ្សែ�ងទាំងំអ្ន�់ ហៅ�ើកខ្សែ�ងខ្សែត្យ�ំ�បុក់ារួពីា��, ការួបុង�់�ក,់ �ិង�ំហៅណ្យើ រួការួខ្សែ�ទាំំ
�ុខភាពី , �ិងការួហៅបុើក�ំខ្សែ�ងហៅផែងហៅទីៀត្យខៃះ, �ូ�ជាហៅពី�ខ្សែ��ហៅយើង��ខ្សែ�កចាយពី�ត្យម៌ា�ជាមួយួអ្ននក ឬហៅ�យមា�ការួអ្ន�ុញ្ញាា ត្យពីីអ្ននក។ 
ហៅយើង�ឹងផា�់គឺណ្យ�ីមួយួ�ង កនុងមួយួឆាំន  ំហៅ�យឥត្យគឺិត្យថ្ងៃ�ៃ បុោុខ្សែ�ាអា��ឹងទាំរួថ្ងៃ�ៃឈនួ��មួហៅហ្វ័តុ្យផ� �ំ�បុ�ំ់ហៅណ្យើ អ្ន័ីបុខ្សែ�ាមួហៅទីៀត្យ។ 

• ��ួល័�ំផ្សេ�នៃនិផ្សេ�ចកឹ�ជូិនិដំ្ឋណ៍� ងភាព្ទឯកជិនិផ្សេនិះ។ អ្ននកអា�ទីទីួ��ំហៅ��ក�� ថ្ងៃ�ហៅ��កាីជូិ��ំណឹ្យងហៅ�ះ ហៅ�យទូីរួ��ពីាមួកហៅយើង។ 

• ផ្សេ�ជិើ�ផ្សេរ ើ�ជិនិណ្ដាមាន ក ់ផ្សេដ្ឋើមី �ផ្សេធិ័ើការ�ំ�បអ់្ននក។ ហៅបុើ�ិ�អ្ននក��ឲ្យយ�ិទី�ិអ្នំណ្ដា�ខ្សែ��ុខភាពី ហៅ�ជិ�ណ្ដាមាន ក ់ឬហៅបុើ�ិ�ជិ�ណ្ដា
មាន ក ់គឺឺជាអាណ្ដាពីា����បុ�ាបុរ់ួបុ�់អ្ននក មួ�ុ�ែហៅនាះអា�ហៅ�បុើ�ិទី�ិរួបុ�់ហៅគឺ ហៅ�ើមួីហីៅធំ័ើការួ�ំហៅរួ�អ្នំពីី PHI រួបុ�់អ្ននក។ ហៅយើងអា�
�ឹងហៅ�នើអ្ននក ឬអ្ននកចាត្យត់ាងំរួបុ�់អ្ននក ឲ្យយផា�់ពី�ត្យម៌ា� �ិងឯកសារួខៃះមួកហៅយើង �ូ�ជា �ំហៅ�ថ្ងៃ�បុទីបុញ្ញាើ តុ្យលាការួ យ�់�ពីមួភាពី                        
ជាអាណ្ដាពីា��។ អ្ននក ឬអាណ្ដាពីា��រួបុ�់អ្ននក �ឹង�ត្យូវបុំហៅពីញការួអ្ន�ុញ្ញាា ត្យលាយ��កខណ៍្យអ្នកែរួមួយួ �ូហៅ�នះហៅហ្វ័ើយ�ូមួទាំកទ់ីង      
មួកហៅយើង តាមួហៅ�ខខាងហៅ�កាមួ ហៅ�ើមួីសីាក�ួរួពីីរួហៅបុៀបុហៅធំ័ើការួហៅ�ះ។ 
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5 | សិិទ្ធិិិ និិងការទ្ធិទួ្ធិលខុុសិត្រូ�ូវ

              ហៅ�ហៅ�វាមាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយផង។ ការួ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ ហៅ�ញ ថ្ងៃ�ៃ ហៅ�ើយ។  ឬហៅ�ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួ                   
កា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាបុណ្ដាា ញហៅ� lacare.org។

�ូមួទូីរួ��ពីាមួកហៅយើង តាមួហៅ�ខហៅ�ហៅ�ើបុ�ណ្យណ  ID រួបុ�់អ្ននក ឬ�រួហៅ�រួ�ំបុុ�ត្យមួកហៅយើង ហៅ�ើមួីសីាក�ួរួពីីរួហៅបុៀបុហៅ�នើ�ំុអ្ន័ីៗខ្សែ����ខ្សែ�ៃង
ខាងហៅ�ើ។ អ្ននក�ឹង�ត្យូវបុ�ើូ ��ំហៅណ្យើ រួបុ�់អ្ននក ជាលាយ��កខណ៍្យអ្នកែរួ �ិង��បុហ់ៅយើងអ្នំពីីពី�ត្យម៌ា�ខៃះ។ ហៅយើងអា�ហៅផើើទីំរួងប់ុំហៅពីញឲ្យយអ្ននក។ 

IX.  បណូ៍� ង

ហៅបុើ�ិ�អ្ននកគិឺត្យថាហៅយើងមួ�ិ��ការួពារួ PHI រួបុ�់អ្ននកហៅទី អ្ននកមា��ិទី�ិបុាឹងបុណ្យាឹ ងជាមួយួហៅយើង ហៅ�យទាំកទ់ីងហៅយើងហៅ�៖

L.A. Care Member Services 
1055 West 7th Street, 10th Floor 
Los Angeles, CA 90017 
ទូីរួ��ពីា៖ 1-888-839-9909
TTY/TDD 711

អំក់ក់អ៏ាចិទាំក់�់ង៖

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៖ 1-800-368-1019
ទូីរួសារួ៖ 1-415-437-8329
TTY/TDD 1-800-537-7697
www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/

�មាជិក់ Medi-Cal ក់អ៏ាចិទាំក់�់ង៖

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�់អ្ននកផ្សេ�យមនិិភិយ័ខាា ច

L.A. Care �ឹងមួ�ិចាត្យវ់ធិា�ការួអ្ន័ី �បុឆាំងំ�ឹងអ្ននក �ំ�បុក់ារួហៅ�បុើ�ិទី�ិភាពីឯកជិ� ហៅ�កនុងហៅ��កាីជូិ��ំណឹ្យងហៅ�ះ ឬការួបុាឹងបុណ្យាឹ ងហៅ�ើយ។ 

XI. កាល័បរផិ្សេចេ�មានិ�ប�ិ�ិិភាព្ទ

កា�បុរួហិៅ�េទីមា��បុ�ិទី�ិភាពីហៅ�ើមួ ថ្ងៃ�ហៅ��កាីជូិ��ំណឹ្យងហៅ�ះ គឺឺថ្ងៃ�ៃទីី 14 ខ្សែខហៅមួសា 2003។ ហៅ��កាីជូិ��ំណឹ្យងហៅ�ះ ��ខ្សែក�ើីៗបុំផុត្យហៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី    
1 ខ្សែខតុ្យលា 2019។ 

http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/
http://www.dhcs.ca.gov
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5 | សិិទ្ធិិិ និិងការទ្ធិទ្ធិួលខុុសិត្រូ�ូវ

              ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយផង។ ការួ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ ហៅ�ញ ថ្ងៃ�ៃ ហៅ�ើយ។  ឬហៅ�ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួ                   
កា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាបុណ្ដាា ញហៅ� lacare.org។

XII. ការទាក�់ងផ្សេយើង ឬ�ំណួ៍រ ឬផ្សេបើ�ិនិអ្ននកចងប់ានិផ្សេ�ចកឹ�ជូិនិដំ្ឋណ៍� ងផ្សេនិះ ជាភាសា ឬ�ំរងម់យួផ្សេ�ៀត៖ 

ហៅបុើ�ិ�អ្ននកមា��ំណួ្យរួ អ្នំពីីហៅ��កាីជូិ��ំណឹ្យងហៅ�ះ ឬ�ង�់�ជិំ�ួយ កនុងការួអ្ន�ុវត្យា��ិ៍ទី�ិរួបុ�់អ្ននក ឬ��ហៅ��កាីជូិ��ំណឹ្យងហៅ�ះ ជាភាសា
មួយួហៅទីៀត្យ (អា�ោបុ,់ អាហៅមួ�ី, �ិ�, ហ័ា�ីុ, ខ្សែខើរួ, កូហៅរួ ោ, រួ�ុែុ,ី ហៅអ្ន�ាញោុ �, តាហាក �ុក, ឬហៅវៀត្យណ្ដាមួ), អ្នកែរួពុីមួពធំំៗ, �ំហៅ�ង, ឬទីំរួងផ់ែងឹហៅទីៀត្យ 
(តាមួ�ំណូ្យមួពីរួ) ហៅ�យឥត្យអ្ន�់ថ្ងៃ�ៃ��់អ្ននក, ហៅនាះ�ូមួទូីរួ��ពីា ឬ�រួហៅ�រួ�ំបុុ�ត្យមួកហៅយើងហៅ�៖

L.A. Care Member Services 
1055 West 7th Street, 10th Floor 
Los Angeles, CA 90017 
ទូីរួ��ពីា៖ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)

ឬ

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

ផ្សេ�ចកឹ� ជូិនិ ដំ្ឋណ៍� ងអ្នំព្ទ� ចាប់
�ាបុ ់ជាហៅ��ើ� អ្ន�ុវត្យិ ហៅ�ហៅ�ើ ហៅ�ៀវហៅ� ខ្សែណ្យនា ំ�មាជិិកហៅ�ះ។ �ាបុទ់ាំងំហៅ�ះអា��ឹងបុោះពា�់��់�ិទី�ិ �ិងការួទីទីួ� ខុ��ត្យូវ រួបុ�់អ្ននក �ូមួីខី្សែត្យហៅបុើ
�ាបុទ់ាំងំហៅ�ះមួ�ិ��បុ�ចូ � ឬ��ពី�យ�់ហៅ�កនុងហៅ�ៀវហៅ�ខ្សែណ្យនាហំៅ�ះកហ៏ៅ�យ។ �ាបុ�់ំបុងៗខ្សែ��ពាកព់ី����ឹងហៅ�ៀវហៅ�ខ្សែណ្យនាហំៅ�ះ គឺឺ�ាបុរ់ួ�ឋ 
�ិង�ហ្វ័ពី��� អ្នំពីីកមួើវធិំី Medi-Cal។ �ាបុហ់ៅផែងៗហៅទីៀត្យថ្ងៃ��ហ្វ័ពី��� �ិងរួ�ឋ កអ៏ា��ឹងពាកព់ី���ខ្សែ�រួ។

ផ្សេ�ចកឹ� ជូិនិ ដំ្ឋណ៍� ង អ្នំព្ទ� Medi-Cal ជាអ្ននកបង�់បាកចុ់ងផ្សេ�កាយបំ�ុត
ជិួ�កា�មួ�ុ�ែហៅផែងហៅទីៀត្យ �ត្យូវបុង�់�កម់ួុ��ិ� �ំ�បុហ់ៅ�វាខ្សែ�� L.A. Care ផា�់ឲ្យយអ្ននក។ ឧទាំហ្វ័រួណ៍្យ  ហៅបុើ�ិ�អ្ននកមា�ហៅ�គ្នាះថាន ក ់រួ�យ�ា         
ឬហៅបុើ�ិ�អ្ននកមា�រួបុ�ួហៅ�កខ្សែ�ៃងហៅធំ័ើការួ �កុមួហ្វ័ាុ�ធានា�ោបុរ់ួង ឬភាន កង់្រួ�ង��កឲ់្យយកមួើករួ �ត្យូវបុង�់�កម់ួុ��ិ�។

DHCS មា��ិទី�ិ �ិងការួទីទីួ�ខុ��ត្យូវ ហៅ�ើមួីទីាំរួថ្ងៃ�ៃហៅ�វាខ្សែ�� Medi-Cal �ោ បុរ់ួង ខ្សែ�� Medi-Cal មួ�ិខ្សែមួ�ជាអ្ននកបុងម់ួុ�។ ហៅបុើ�ិ�អ្ននក��
រួងរួបុ�ួ ហៅហ្វ័ើយជិ�ហៅផែងហៅទីៀត្យ គឺឺទីទីួ�ខុ��ត្យូវ�ំ�បុរ់ួបុ�ួរួបុ�់អ្ននក ហៅនាះអ្ននក ឬអ្ននកត្យំណ្ដាង��បុ�ាបុរ់ួបុ�់អ្ននក �ត្យូវខ្សែត្យជំិ�បុ�ំណឹ្យង DHCS កនុង
ហៅពី� 30 ថ្ងៃ�ៃ ថ្ងៃ�ការួបុាឹងបុណ្យាឹ ង��បុ�ាបុ ់ឬការួទាំរួ�ំណ្យង។ បុ�ើូ �ហៅ��កាីជិំ�បុ�ំណឹ្យងរួបុ�់អ្ននក តាមួបុណ្ដាា ញ៖

• កមួើវធិំីរួបុ�ួផ្ទាា �់ខៃួ� ហៅ� http://dhcs.ca.gov/PI

• កមួើវធិំីទាំមួទាំរួការួ�ង��កឲ់្យយកមួើករួ ហៅ� http://dhcs.ca.gov/WC

ហៅ�ើមួីខី្សែ�័ងយ�់ខ្សែ�មួហៅទីៀត្យ ហៅ� 1-916-445-9891។

កមួើវធិំី Medi-Cal �បុតិ្យបុត្យាិតាមួ�ាបុរ់ួ�ឋ �ិង�ហ្វ័ពី��� �ពីមួទាំងំបុ�ាត្យាិទាំកទ់ីង�ឹងភាពីទីទីួ�ខុ��ត្យូវតាមួ�ាបុ ់ថ្ងៃ�ភាគីឺទីីបុី �ំ�បុក់ារួផា�់ហៅ�វា
ខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី ឲ្យយ�មាជិិក ។ L.A. Care �ឹងចាត្យវ់ធិា�ការួ�មួហៅហ្វ័តុ្យផ�ទាំងំអ្ន�់ ហៅ�ើមួីឲី្យយ��ក�ថា កមួើវធិំី Medi-Cal គឺឺជាអ្ននកបុង�់�ក់
�ុងហៅ�កាយបុំផុត្យ។

http://dhcs.ca.gov/PI
http://dhcs.ca.gov/WC
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5 | សិិទ្ធិិិ និិងការទ្ធិទួ្ធិលខុុសិត្រូ�ូវ

              ហៅ�ហៅ�វាមាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយផង។ ការួ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ ហៅ�ញ ថ្ងៃ�ៃ ហៅ�ើយ។  ឬហៅ�ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួ                   
កា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាបុណ្ដាា ញហៅ� lacare.org។

�មាជិិក Medi-Cal កអ៏ា��ឹងមា� ការួ�ោ បុរ់ួង�ុខភាពីហៅផែងហៅទីៀត្យ (Other Health Coverage, OHC) ��ផា�់ឲ្យយហៅគឺ ឥត្យគិឺត្យថ្ងៃ�ៃខ្សែ�រួ។ 
តាមួ�ាបុ ់�មាជិិកគឺឺ��ត្យ�មួូវ ឲ្យយហៅ�បុើអ្ន�់ហៅ�វាទាំងំអ្ន�់ ខ្សែ����ផា�់ហៅ�យ OHC មួុ��ឹងហៅ�បុើហៅ�វាតាមួរួយ� MCP។ ហៅបុើ�ិ�អ្ននកមួ�ិ
�កព់ាកយ�ំុ ឬរួកាឥត្យគិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ឬរួ�ឋ��បុង�់�ក ់OHC ហៅនាះអ្នត្យា�បុហៅយាជិ� ៍Medi-Cal រួបុ�់អ្ននក �ិង/ឬ �ិទី�ិទីទីួ� �ឹង�ត្យូវ��បុ�ិហៅ�ធំ ឬ
��បុ�ឈបុ។់ �ាបុ�់ហ្វ័ពី��� �ិងរួ�ឋ ត្យ�មួូវឲ្យយ�មាជិិក Medi-Cal �យការួណ៍្យ ថ្ងៃ�ការួធានា�ោបុរ់ួង�ុខភាពីឯកជិ�។ ហៅ�ើមួី�ីយការួណ៍្យ ឬ�ូរួរួ
ធានា�ោបុរ់ួង�ុខភាពីឯកជិ� �ូ�ហៅ� http://dhcs.ca.gov/mymedi-cal។ ឬហៅ�តាមួរួយ�គឺំហៅ�ង�ុខភាពីរួបុ�់អ្ននក។ ឬហៅ� 
1-800-541-5555 (TTY/TDD 1-800-430-7077 ឬ 711)។ ហៅ�ហៅ��រួ�ឋកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ� 1-916-636-1980។ ហៅបុើ�ិ�អ្ននកមួ�ិ
�យការួណ៍្យ ពីីការួផ្ទាៃ �់បុាូរួហៅ� OHC រួបុ�់អ្ននកហៅ�យរួ�ួ��ហ់ៅទី ហៅហ្វ័ើយពីីហៅ�ពាះខ្សែត្យការួហៅ�ះ ការួទីទីួ�អ្នត្យា�បុហៅយាជិ� ៍Medi-Cal ខ្សែ��អ្ននកមួ�ិមា�
�ិទី�ិទីទីួ� អ្ននកអា��ឹង�ត្យូវ�ងហៅ� DHCS។

ផ្សេ�ចកឹ�ជូិនិដំ្ឋណ៍� ងអ្នំព្ទ�ការទាមទារផ្សេករមរតក
កមួើវធិំី Medi-Cal �ត្យូវខ្សែត្យខ្សែ�័ងរួកការួ�ង��ក ់មួកពីីអ្ននកទីទីួ�មួរួត្យក ថ្ងៃ��មាជិិក Medi-Cal ខៃះ ��ទីទីួ�មួរួណ្យ� ពីីការួបុង�់�កខ់្សែ����
ហៅធំ័ើ, រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុងធ់ានា�ោបុរ់ួង�គឺបុ�់គឺងការួខ្សែ�ទាំ ំ�ំ�បុហ់ៅ�វាថ្ងៃ�មួ�ាីរួហៅវជិើកមួើ, ហៅ�វាតាមួផាះ �ិង�ហ្វ័គឺមួ�,៍ �ិងមួ�ាីរួហៅពីទីយជាបុទ់ាំកទ់ីង �ិងថ្ងៃ�ៃឱ��
មា�ហៅវជិើបុញ្ញាើ  ខ្សែ����ផា�់ឲ្យយ�មាជិិក Medi-Cal ��ទីទីួ�មួរួណ្យ� បុនាា បុពី់ីខួបុកំហៅណ្យើ ត្យទីី 55 រួបុ�់�មាជិិក។ ហៅបុើ�ិ��មាជិិកខ្សែ���  
ទីទីួ�មួរួណ្យ� មួ�ិ��បុ�ែ�់ទុីកហៅករួមួរួត្យក ឬគ្នាើ ��ទីពីយអ្ន័ីហៅសាះ ហៅ�ហៅពី�ហៅគឺសាៃ បុ ់ហៅនាះគ្នាើ �អ្ន័ី�ឹង��ជំិពាកហ់ៅ�ើយ។ 

ហៅ�ើមួីខី្សែ�័ងយ�់ខ្សែ�មួហៅទីៀត្យ អ្នំពីីការួទាំមួទាំរួហៅករួមួរួត្យក ហៅ�ហៅមួើ� http://dhcs.ca.gov/er។ ឬហៅ� 1-916-650-0490 ឬទីទីួ� 
ឱវាទី�ាបុ។់

ផ្សេ�ចកឹ�ជូិនិដំ្ឋណ៍� ងនៃនិចំណ្ដាតក់ារ
L.A. Care �ឹងហៅផើើឲ្យយអ្ននក�ូវ�ំបុុ�ត្យ ហៅ��កាីជូិ��ំណឹ្យងថ្ងៃ��ំណ្ដាត្យក់ារួ (NOA) ហៅ�ហៅពី�ណ្ដាមួយួ L.A. Care បុ�ិហៅ�ធំ ពី�ារួហៅពី� បុ�ចបុ ់       
ឬខ្សែកខ្សែ�បុ�ំហៅណ្យើ  �ំ�បុហ់ៅ�វាខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី។ ហៅបុើ�ិ�អ្ននកមួ�ិយ�់��បុ ជាមួយួ�ឹងការួ�ំហៅរួ�រួបុ�់គឺំហៅ�ងហៅទី អ្ននកខ្សែត្យងខ្សែត្យអា�បុាឹងត្យវាោជាមួយួ 
L.A. Care ជា�ិ�ច។ ហៅមួើ�ខ្សែផនកការួត្យវាោខាងហៅ�កាមួ �ំ�បុព់ី�ត្យម៌ា��ំខា�់ៗ  �ាីពីីការួបុាឹងពាកយត្យវាោ រួបុ�់អ្ននក។ ហៅ�ហៅពី� L.A. Care ហៅផើើ NOA 
ឲ្យយអ្ននក វា�ឹងជំិ�បុអ្ននក ពីី�ិធំាិទាំងំអ្ន�់ខ្សែ��អ្ននកមា� ហៅបុើ�ិ�អ្ននកមួ�ិយ�់��បុ ជាមួយួ�ឹងការួ�ំហៅរួ� ខ្សែ��ហៅយើង��ហៅធំ័ើ។
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                 ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ 

L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយផង។ ការួ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ ហៅ�ញ ថ្ងៃ�ៃ ហៅ�ើយ។  ឬហៅ�ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួ             
កា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាបុណ្ដាា ញហៅ� lacare.org។

6. ការ�យការណ៍ឹ និិង             
ការផ្សេ�ះប្រសាយប់ញ្ហាា

មា�បុញិ្ញាពីីរួខ្សែបុបុ ខ្សែ��អ្ននកអា��ឹងមា�ជាមួយួ L.A. Care៖

• បណឹ៍� ង (ឬ សារ�ុកខ) គឺឺហៅ�ហៅពី�អ្ននកមា�បុញិ្ញាជាមួយួ L.A. Care ឬអ្ននកផា�់ហៅ�វា ឬជាមួយួការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី ឬការួពីា�� ខ្សែ��អ្ននក            
��ទីទីួ�ពីីអ្ននកផា�់ហៅ�វា។

• ការតវាា  គឺឺហៅ�ហៅពី�អ្ននកមួ�ិយ�់��បុ ជាមួយួការួ�ំហៅរួ�រួបុ�់ L.A. Care ហៅ�ើមួីមីួ�ិ�ោ បុរ់ួង ឬផ្ទាៃ �់បុាូរួហៅ�វារួបុ�់អ្ននក

អ្ននកមា��ិទី�ិ ហៅ�ើមួីបីុាឹងសាទុីកខជាមួយួ L.A. Care ហៅ�ើមួី�ី�បុហ់ៅយើងឲ្យយ�ឹង អ្នំពីីបុញិ្ញារួបុ�់អ្ននក។ ការួហៅ�ះមួ�ិយកហៅ�ញ �ូវ�ិទី�ិ��បុ�ាបុ ់�ិង
�ំហៅណ្ដាះ�សាយអ្ន័ីមួយួ រួបុ�់អ្ននកហៅ�ើយ។ ហៅយើង�ឹងមួ�ិហៅរួ ើ�ហៅអ្នើង ឬ�ង�ឹក �បុឆាំងំ�ឹងអ្ននក �ំ�បុក់ារួត្យអូញខ្សែត្យអរួមួកហៅយើងហៅ�ើយ។ ការួ��បុហ់ៅយើង
ឲ្យយ�ឹង អ្នំពីីបុញិ្ញារួបុ�់អ្ននក �ឹងជិួយហៅយើងហៅ�ើកកំពី�់ការួខ្សែ�ទាំ ំ�ំ�បុ�់មាជិិកទាំងំអ្ន�់។ 

អ្ននកគឺួរួខ្សែត្យងខ្សែត្យទាំកទ់ីង L.A. Care �ិ� ហៅ�ើមួី�ី�បុហ់ៅយើងឲ្យយ�ឹង អ្នំពីីបុញិ្ញារួបុ�់អ្ននក។ ហៅ�មួកហៅយើង�� 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួយួអាទីិត្យយ                   
រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយផង ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ ��បុហ់ៅយើងអ្នំពីីបុញិ្ញារួបុ�់អ្ននក។

ហៅបុើ�ិ�សារួទុីកខ ឬការួត្យវាោ រួបុ�់អ្ននក ហៅ�ខ្សែត្យមួ�ិទាំ��់�ហៅ�ះ�សាយរួ�ួ ឬហៅបុើ�ិ�អ្ននកមួ�ិ�បុាយ�ិត្យាជាមួយួ�ឹង�ទី�ផ�ហៅទី អ្ននកអា�ទូីរួ��ពីាហៅ� 
�ក�ួង�គឺបុ�់គឺង�ុខាភ័�ិ� (Department of Managed Health Care, DMHC) រួ�ឋកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  �ិង�ូមួឲ្យយហៅគឺពិី�ិត្យយហៅមួើ�បុណ្យាឹ ង
រួបុ�់អ្ននក ឬហៅធំ័ើការួពិី�ិត្យយពិី��យហៅ�យហៅពីទីយឯក�ជិយ។ អ្ននកអា�ហៅ� DMHC ហៅ�ខ 1-888-466-2219 (TTY/TDD 1-877-688-9891 
ឬ 711) ឬទី�ែនាហៅគឺហ្វ័ទីំពី�រួរួបុ�់ DMHC �ំ�បុព់ី�ត្យម៌ា�ខ្សែ�មួហៅទីៀត្យ៖ www.dmhc.ca.gov។

�ក�ួង�ុខាភ័�ិ� (Department of Health Care Services, DHCS) រួ�ឋកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  អ្នំ��ែមាោ � Medi-Cal �គឺបុ�់គឺងការួខ្សែ�ទាំ ំ
កអ៏ា�ជិួយអ្ននក��ខ្សែ�រួ។ ហៅគឺអា�ជិួយអ្ននក�� ហៅបុើ�ិ�អ្ននកមា�បុញិ្ញាថ្ងៃ�ការួ�ូ�រួមួួ ការួផ្ទាៃ �់បុាូរួ ឬការួចាកហៅ�ញពីីគឺំហៅ�ង�ុខភាពីមួយួ។ ហៅគឺកអ៏ា�
ជិួយអ្ននក��ខ្សែ�រួ ហៅបុើ�ិ�អ្ននក��ផ្ទាៃ �់�ំហៅ� �ិងកំពុីងខ្សែត្យមា�បុញិ្ញាកនុងការួឲ្យយ��បុាូរួ Medi-Cal រួបុ�់អ្ននក ហៅ�ហៅខា�ធីំ�ើីរួបុ�់អ្ននក។ អ្ននកអា�
ទូីរួ��ពីាហៅ�អ្នំ��ែមាោ � ពីីថ្ងៃ�ៃ���ា រួហូ្វ័ត្យថ្ងៃ�ៃ�ុ�ក �ហៅនាៃ ះហៅមាោ ង 8:00 �ពីឹក �ិង 5:00 លាៃ � តាមួហៅ�ខ 1-888-452-8609។

អ្ននកកអ៏ា�បុាឹងសារួទុីកុខ ជាមួយួការួយិា��យ�ិទី�ិទីទីួ� ហៅ�ហៅខា�ធំីរួបុ�់អ្ននក អ្នំពីី�ិទី�ិទីទីួ� Medi-Cal ខ្សែ�រួ។ ហៅបុើ�ិ�អ្ននកមួ�ិ��ក� ថាអ្ននកអា�
បុាឹងសារួទុីកខរួបុ�់អ្ននក ជាមួយួ�ឹងអ្ននកណ្ដា ហៅ�ផ្សេ�វា�មាជិិក L.A. Care ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។

ហៅ�ើមួី�ីយការួណ៍្យ ពី�ត្យម៌ា�ខ្សែ��មួ�ិ�តឹ្យមួ�ត្យូវ អ្នំពីីការួធានា�ោបុរ់ួង�ុខភាពីបុខ្សែ�ាមួរួបុ�់អ្ននក �ូមួទូីរួ��ពីាហៅ� Medi-Cal ពីីថ្ងៃ�ៃ���ា រួហូ្វ័ត្យថ្ងៃ�ៃ�ុ�ក 
�ហៅនាៃ ះហៅមាោ ង 8:00 �ពីឹក �ិង 5:00 លាៃ � តាមួហៅ�ខ 1-800-541-5555។
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6 | ការរាយការណ៍៍ និិងការដោះ�ះស្រា�យ�រទុុក្ខខ

              ហៅ�ហៅ�វាមាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយផង។ ការួ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ ហៅ�ញ ថ្ងៃ�ៃ ហៅ�ើយ។  ឬហៅ�ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួ                   
កា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាបុណ្ដាា ញហៅ� lacare.org។

បណូ៍� ង
បុណ្យាឹ ង (ឬ សារួទុីកខ) គឺឺហៅ�ហៅពី�អ្ននកមា�បុញិ្ញា ឬមួ�ិ�បុាយ�ិត្យាជាមួយួ�ឹងហៅ�វា ខ្សែ��អ្ននកកំពុីងទីទីួ�ពីី L.A. Care ឬអ្ននកផា�់ហៅ�វា។ វាគ្នាើ � 
ក�មួតិ្យហៅពី� ហៅ�ើមួីបីុាឹងបុណ្យាឹ ងហៅទី។ អ្ននកអា�បុាឹងបុណ្យាឹ ងជាមួយួ L.A. Care ហៅ�ហៅពី�ណ្ដាមួយួ តាមួទូីរួ��ពីា ជាលាយ��កខណ៍្យអ្នកែរួ ឬតាមួ
បុណ្ដាា ញ។

• តាម�ូរ�័ព្ទទ៖ ហៅ�ផ្សេ�វា�មាជិិក L.A. Care ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711) 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំ
ថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយផង។ ឲ្យយហៅ�ខ ID ថ្ងៃ�គឺំហៅ�ង�ុខភាពីរួបុ�់អ្ននក �ពីមួទាំងំហៅ�ើ ះរួបុ�់អ្ននក �ិងមួូ�ហៅហ្វ័តុ្យ �ំ�បុប់ុណ្យាឹ ងរួបុ�់អ្ននក។

• តាមនៃ�ប�ណ៍� យ៖៍ ហៅ�ផ្សេ�វា�មាជិិក L.A. Care ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711) �ិង�ូមួឲ្យយហៅគឺហៅផើើ ទីំរួងប់ុំហៅពីញមួយួមួក
អ្ននក។ ហៅ�ហៅពី�អ្ននក��ទីទីួ�ទីំរួងប់ុំហៅពីញ �ត្យូវបុំហៅពីញវា។ �ត្យូវឲ្យយ��ក� ហៅ�ើមួីបីុ�ចូ �ហៅ�ើ ះរួបុ�់អ្ននក �ពីមួទាំងំហៅ�ខ ID គឺំហៅ�ង�ុខភាពី �ិង
មួូ�ហៅហ្វ័តុ្យ �ំ�បុប់ុណ្យាឹ ងរួបុ�់អ្ននក។ ��បុហ់ៅយើងពីីការួអ្ន័ីៗខ្សែ����ហៅកើត្យហៅ�ើង �ិងរួហៅបុៀបុហៅយើងអា�ជិួយអ្ននក។ 

ហៅផើើទីំរួងប់ុំហៅពីញហៅ�៖

L.A. Care Health Plan 
Appeals and Grievance Department  
1055 West 7th Street, 10th Floor 
Los Angeles, CA 90017

• តាម�ូរសារ 213-438-5748
ការួយិា��យថ្ងៃ�ហៅវជិើបុណិិ្យត្យរួបុ�់អ្ននក �ឹងមា�ទីំរួងប់ុំហៅពីញបុណ្យាឹ ងខ្សែ�រួ។

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

ហៅបុើ�ិ�អ្ននក�ត្យូវការួជំិ�ួយ កនុងការួបុាឹងបុណ្យាឹ ងរួបុ�់អ្ននក ហៅយើងអា�ជិួយអ្ននក��។ ហៅយើងអា�ផា�់ឲ្យយអ្ននក �ូវហៅ�វាខាងភាសាឥត្យគិឺត្យថ្ងៃ�ៃ។                     
ហៅ�ផ្សេ�វា�មាជិិក L.A. Care ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។

ហៅ�កនុងហៅពី� 5 ថ្ងៃ�ៃ ថ្ងៃ�ការួ ទីទីួ�បុណ្យាឹ ងរួបុ�់អ្ននក ហៅយើង�ឹងហៅផើើ�ំបុុ�ត្យហៅ�អ្ននក  ��បុអ់្ននកឲ្យយ�ឹងថាហៅយើង��ទីទីួ�វា។ ហៅ�កនុងហៅពី� 30 ថ្ងៃ�ៃ ហៅយើង�ឹង
ហៅផើើ�ំបុុ�ត្យហៅ�អ្ននកមួយួហៅទីៀត្យ ខ្សែ����បុអ់្ននកពីីរួហៅបុៀបុ ខ្សែ��ហៅយើង��ហៅ�ះ�សាយបុញិ្ញារួបុ�់អ្ននក។ ហៅបុើ�ិ�អ្ននកទូីរួ��ពីាមួក L.A. Care អ្នំពីីសារួទុីកខ
មួយួ ខ្សែ��មួ�ិខ្សែមួ�អ្នំពីីការួ�ោ បុរ់ួងខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពីរួបុ�់អ្ននក, ហៅពីទីយសា��ាចា�ំ�,់ ការួពីិហៅសាធំ� ៍ឬការួពីា��ហៅ�ុើបុអ្នហៅងកត្យ, ហៅហ្វ័ើយសារួទុីកខរួបុ�់អ្ននក 
��ហៅ�ះ�សាយរួ�ួ ហៅ��ុងថ្ងៃ�ៃពាណិ្យជិើកមួើបុនាា បុហ់ៅទីៀត្យ, អ្ននកអា��ឹងមួ�ិ��ទីទីួ��ំបុុ�ត្យមួយួ�ាបុហ់ៅទី។

ហៅបុើ�ិ�អ្ននក�ងឲ់្យយហៅយើង ហៅធំ័ើការួ�ំហៅរួ�ឆាំបុរ់ួហ្វ័�� ពីីហៅ�ពាះវាហៅ�បុើហៅពី�យូរួ ហៅ�ើមួីហីៅ�ះ�សាយបុណ្យាឹ ងរួបុ�់អ្ននក អា��ឹងហៅធំ័ើឲ្យយជីិវតិ្យ �ុខភាពី ឬ�មួត្យាភាពី
រួបុ�់អ្ននក ហៅ�ើមួីឲី្យយមា��ំហៅណ្យើ រួការួឋតិ្យកនុងហៅ�គ្នាះថាន ក ់អ្ននកអា�ហៅ�នើ�ំុការួពីិ�ិត្យយពិី��យហៅ�យពីហៅ�ៃ�� (ឆាំបុរ់ួហ្វ័��)។ ហៅ�ើមួីហីៅ�នើការួពីិ�ិត្យយហៅមួើ�ហៅ�យ
ពីហៅ�ៃ�� ហៅ�ហៅយើងហៅ� ផ្សេ�វា�មាជិិក L.A. Care ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711) ហៅហ្វ័ើយហៅយើង�ឹងហៅធំ័ើការួ�ំហៅរួ� កនុងហៅពី� 
72 ហៅមាោ ង ថ្ងៃ�ការួទីទីួ�បុណ្យាឹ ងរួបុ�់អ្ននក។
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6 | ការរាយការណ៍៍ និិងការដោះ�ះស្រា�យ�រទុុក្ខខ

              ហៅ�ហៅ�វាមាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយផង។ ការួ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ ហៅ�ញ ថ្ងៃ�ៃ ហៅ�ើយ។  ឬហៅ�ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួ                   
កា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាបុណ្ដាា ញហៅ� lacare.org។

ការតវាា
ការួត្យវាោ  គឺឺខុ�គ្នាន ពីីបុណ្យាឹ ង។ ការួត្យវាោ  គឺឺជា�ំហៅណ្យើ �ំ�បុ ់L.A. Care ឲ្យយពិី�ិត្យយហៅមួើ�ហៅ�ើងវញិ �ិងផ្ទាៃ �់បុាូរួការួ�ំហៅរួ� ខ្សែ��ហៅយើង��ហៅធំ័ើ អ្នំពីីការួ 
�ោ បុរ់ួង �ំ�បុហ់ៅ�វាខ្សែ����ហៅ�នើ។ ហៅបុើ�ិ�ហៅយើង��ហៅផើើឲ្យយអ្ននក�ូវ�ំបុុ�ត្យ ហៅ��កាីជូិ��ំណឹ្យងថ្ងៃ��ំណ្ដាត្យក់ារួ (NOA) ��បុអ់្ននកថាហៅយើង បុ�ិហៅ�ធំ 
ពី�ារួហៅពី� ផ្ទាៃ �់បុាូរួ ឬបុ�ចបុហ់ៅ�វា ហៅហ្វ័ើយអ្ននកមួ�ិយ�់��បុជាមួយួ�ឹងការួ�ំហៅរួ�រួបុ�់ហៅយើង អ្ននកអា�បុាឹងត្យវាោ��។ PCP រួបុ�់អ្ននក ឬអ្ននកផា�់
ហៅ�វាហៅផែងហៅទីៀត្យ កអ៏ា�បុាឹងត្យវាោ �ំ�បុអ់្ននកខ្សែ�រួ ហៅ�យមា�ការួអ្ន�ុញ្ញាា ត្យលាយ��កខណ៍្យអ្នកែរួពីីអ្ននក។ 

អ្ននក�ត្យូវខ្សែត្យ បុាឹងត្យវាោ  កនុងហៅពី� 60 ថ្ងៃ�ៃ�បុតិ្យទីិ� ចាបុត់ាងំពីីកា�បុរួហិៅ�េទីហៅ�ហៅ�ើ NOA ខ្សែ��អ្ននក��ទីទីួ�ពីី L.A. Care។ ហៅបុើ�ិ�ហៅ�ហៅពី�បុ�ចុបុី�ន
ហៅ�ះ អ្ននកកំពុីងខ្សែត្យទីទីួ�ការួពីា�� ហៅហ្វ័ើយអ្ននក�ងប់ុ�ាការួពីា��ហៅទីៀត្យ អ្ននក�ត្យូវខ្សែត្យហៅ�នើ�ំុ L.A. Care �ំ�បុក់ារួត្យវាោ  កនុងហៅពី� 10 ថ្ងៃ�ៃ�បុតិ្យទីិ� 
ចាបុត់ាងំពីីកា�បុរួហិៅ�េទី ���បុគឺ�់ NOA ឲ្យយអ្ននក ឬមួុ�កា�បុរួហិៅ�េទីខ្សែ�� L.A. Care ខ្សែ�ៃងថាហៅ�វា�ឹងឈបុ។់ ហៅ�ហៅពី�អ្ននកហៅ�នើ�ំុការួត្យវាោ  ហៅ�
ហៅ�កាមួកា��ហៅទី��ទាំងំហៅ�ះ ការួពីា���ឹងបុ�ាហៅទីៀត្យ តាមួ�ំណូ្យមួពីរួរួបុ�់អ្ននក។ ហៅយើងអា��ឹងត្យ�មួូវឲ្យយអ្ននកបុងត់្យថ្ងៃមួៃថ្ងៃ�ហៅ�វា ហៅបុើ�ិ�ការួ�ំហៅរួ�
�ុងហៅ�កាយ បុ�ិហៅ�ធំ ឬផ្ទាៃ �់បុាូរួហៅ�វា។

អ្ននកអា�បុាឹងត្យវាោតាមួទូីរួ��ពីា ជាលាយ��កខណ៍្យអ្នកែរួ ឬតាមួបុណ្ដាា ញ៖

• តាម�ូរ�័ព្ទទ៖ ហៅ�ផ្សេ�វា�មាជិិក L.A. Care ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711) 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ មួយួអាទិីត្យយ             
រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយផង។ ឲ្យយហៅ�ើ ះរួបុ�់អ្ននក �ពីមួទាំងំហៅ�ខ ID គឺំហៅ�ង�ុខភាពី �ិងហៅ�វាខ្សែ��អ្ននកកំពុីងត្យវាោ។

• តាមនៃ�ប�ណ៍� យ៖៍ ហៅ�ផ្សេ�វា�មាជិិក L.A. Care ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711) �ិង�ូមួឲ្យយហៅគឺហៅផើើ ទីំរួងប់ុំហៅពីញមួយួមួក
អ្ននក។ ហៅ�ហៅពី�អ្ននក��ទីទីួ�ទីំរួងប់ុំហៅពីញ �ត្យូវបុំហៅពីញវា។ �ត្យូវឲ្យយ��ក� ហៅ�ើមួីបីុ�ើូ �ហៅ�ើ ះរួបុ�់អ្ននក �ពីមួទាំងំហៅ�ខ ID គឺំហៅ�ង�ុខភាពី �ិង
ហៅ�វាខ្សែ��អ្ននកកំពុីងត្យវាោ។ 

ហៅផើើទីំរួងប់ុំហៅពីញហៅ�៖ 
L.A. Care Health Plan 
Appeal and Grievance Department 
1055 West 7th Street, 10th Floor 
Los Angeles, CA 90017

• តាម�ូរសារ៖ 213-438-5748
ការួយិា��យហៅវជិើបុណិិ្យត្យរួបុ�់អ្ននក ក�៏ឹងមា�ទីំរួងប់ុំហៅពីញខ្សែ�រួ។

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

ហៅបុើ�ិ�អ្ននក�ត្យូវការួជំិ�ួយ កនុងការួបុាឹងពាកយត្យវាោ រួបុ�់អ្ននក ហៅយើងអា�ជិួយអ្ននក��។ ហៅយើងអា�ផា�់ឲ្យយអ្ននក �ូវហៅ�វាខាងភាសាឥត្យគិឺត្យថ្ងៃ�ៃ។                 
ហៅ�ផ្សេ�វា�មាជិិក L.A. Care ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ 

ហៅ�កនុងហៅពី� 5 ថ្ងៃ�ៃ ថ្ងៃ�ការួ ទីទីួ�ពាកយត្យវាោ រួបុ�់អ្ននក ហៅយើង�ឹងហៅផើើ�ំបុុ�ត្យហៅ�អ្ននក  ��បុអ់្ននកឲ្យយ�ឹងថាហៅយើង��ទីទីួ�វា។ ហៅ�កនុងហៅពី� 30 ថ្ងៃ�ៃ ហៅយើង
�ឹង��បុអ់្ននក ពីីការួ�ំហៅរួ�រួបុ�់ហៅយើង ហៅ�ហៅ�ើការួត្យវាោ។ ហៅបុើ�ិ� L.A. Care មួ�ិ��បុអ់្ននក អ្នំពីីការួ�ំហៅរួ�ត្យវាោ រួបុ�់ខៃួ� កនុងហៅពី� 30 ថ្ងៃ�ៃហៅទី អ្ននកអា�
ហៅ�នើ�ំុរួ�ឋ�វនាការួ �ិងការួពីិ�ិត្យយពិី��យហៅ�យហៅពីទីយឯក�ជិយ។ កប៏ុោុខ្សែ�ាហៅបុើ�ិ�អ្ននកហៅ�នើ�ំុរួ�ឋ�វនាការួជាមួុ� �ិង�វនាការួ��ហៅកើត្យហៅ�ើងរួ�ួហៅហ្វ័ើយ 
អ្ននកមួ�ិអា�ហៅ�នើ�ំុ IMR ��ហៅទី។ កនុងករួណី្យហៅ�ះ រួ�ឋ�វនាការួ មា�ការួ�ំហៅរួ�ជា�ុងហៅ�កាយ។ 
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              ហៅ�ហៅ�វាមាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយផង។ ការួ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ ហៅ�ញ ថ្ងៃ�ៃ ហៅ�ើយ។  ឬហៅ�ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួ                   
កា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាបុណ្ដាា ញហៅ� lacare.org។

ហៅបុើ�ិ�អ្ននក ឬហៅវជិើបុណិិ្យត្យរួបុ�់អ្ននក �ងឲ់្យយហៅយើង�ំហៅរួ�ឆាំបុរ់ួហ្វ័�� ពីីហៅ�ពាះវាហៅ�បុើហៅពី�យូរួហៅ�ើមួីហីៅ�ះ�សាយការួត្យវាោ រួបុ�់អ្ននក អា��ឹងហៅធំ័ើឲ្យយជីិវតិ្យ 
�ុខភាពី ឬ�មួត្យាភាពីរួបុ�់អ្ននក ហៅ�ើមួីឲី្យយមា��ំហៅណ្យើ រួការួឋតិ្យកនុងហៅ�គ្នាះថាន ក ់អ្ននកអា�ហៅ�នើ�ំុការួពីិ�ិត្យយពិី��យហៅ�យពីហៅ�ៃ�� (ឆាំបុរ់ួហ្វ័��)។ ហៅ�ើមួី ី
ហៅ�នើ�ំុការួពីិ�ិត្យយពិី��យហៅ�យពីហៅ�ៃ�� ហៅ�ផ្សេ�វា�មាជិិក L.A. Care ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ ហៅយើង�ឹងហៅធំ័ើការួ�ំហៅរួ� 
កនុងហៅពី� 72 ហៅមាោ ង ថ្ងៃ�ការួទីទីួ�ពាកយត្យវាោ រួបុ�់អ្ននក ថាហៅត្យើហៅយើង�ឹងពីហៅ�ឿ�� ការួត្យវាោ រួបុ�់អ្ននកឬយាោ ងណ្ដា។ 

�តូវិផ្សេធិ័ើអ្ន័�ខាះ ផ្សេបើ�ិនិអ្ននកមនិិយល់័��ប ជាមយួនិ�ងការ�ំផ្សេរចតវាា
ហៅបុើ�ិ�អ្ននក��បុាឹងត្យវាោ  �ិង��ទីទីួ��ំបុុ�ត្យពីី L.A. Care ខ្សែ����បុអ់្ននក ថាហៅយើងមួ�ិ���ូរួ ការួ�ំហៅរួ�រួបុ�់ហៅយើងហៅទី ឬអ្ននកមួ�ិខ្សែ����
ទីទីួ��ំបុុ�ត្យ ខ្សែ����បុអ់្ននកពីីការួ�ំហៅរួ�រួបុ�់ហៅយើង ហៅហ្វ័ើយហៅពី� 30 ថ្ងៃ�ៃក�៏�ក�ៃងផុត្យ អ្ននកអា�៖

• ហៅ�នើ�ំុ រដ្ឋឋ�វិនាការ ពីី �ក�ួង�ងគមួកិ�ច រួ�ឋកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  (California Department of Social Services, CDSS) ហៅហ្វ័ើយហៅ��កមួ
�ឹងពិី�ិត្យយហៅមួើ�ករួណី្យរួបុ�់អ្ននក។

• បុាឹងទីំរួងប់ុំហៅពីញ ការួពីិ�ិត្យយពិី��យហៅ�យហៅពីទីយឯក�ជិយ/បុណ្យាឹ ង ជាមួយួ �ក�ួង�គឺបុ�់គឺង�ុខាភ័�ិ� (DMHC) ហៅ�ើមួីឲី្យយ��ពិី�ិត្យយហៅមួើ� ការួ
�ំហៅរួ�រួបុ�់ L.A. Care ឬហៅ�នើ�ំុ ការព្ទិនិិតយពិ្ទចយ័ផ្សេ�យផ្សេព្ទ�យឯក�ជិយ (Independent Medical Review, IMR) ពីី DMHC។ 
អ្នំ�ុងហៅពី�ហៅធំ័ើ IMR រួបុ�់ DMHC ហៅវជិើបុណិិ្យត្យមាន កពី់ីខាងហៅ�� ខ្សែ��មួ�ិខ្សែមួ�ជាខ្សែផនកថ្ងៃ� L.A. Care �ឹងពិី�ិត្យយហៅមួើ�ករួណី្យរួបុ�់អ្ននក។ 
ហៅ�ខទូីរួ��ពីាឥត្យហៅ�ញថ្ងៃ�ៃរួបុ�់ DMHC គឺឺ 1-888-466-2219 �ិងខ្សែខែ TDD គឺឺ 1-877-688-9891។ អ្ននកអា�រួកហៅ�ើញ ទីំរួងប់ុំហៅពីញ 
ការួពីិ�ិត្យយពិី��យហៅ�យហៅពីទីយឯក�ជិយ/បុណ្យាឹ ង �ិងហៅ��កាីខ្សែណ្យនា ំតាមួបុណ្ដាា ញ ហៅ�ហៅ�ើហៅគឺហ្វ័ទីំពី�រួរួបុ�់ DMHC ហៅ�៖ 

   www.dmhc.ca.gov។ 

អ្ននក�ឹងមួ�ិ�ត្យូវបុង�់�ក ់�ំ�បុរ់ួ�ឋ�វនាការួ ឬ IMR ហៅ�ើយ។ 

អ្ននកមា��ិទី�ិទីទីួ�ទាំងំ រួ�ឋ�វនាការួ �ិង IMR។ កប៏ុោុខ្សែ�ាហៅបុើ�ិ�អ្ននកហៅ�នើ�ំុរួ�ឋ�វនាការួជាមួុ� �ិង�វនាការួ��ហៅកើត្យហៅ�ើងរួ�ួហៅហ្វ័ើយ អ្ននកមួ�ិអា�
ហៅ�នើ�ំុ IMR ��ហៅទី។ កនុងករួណី្យហៅ�ះ រួ�ឋ�វនាការួ មា�ការួ�ំហៅរួ�ជា�ុងហៅ�កាយ។ 

ខ្សែផនកហៅ�ខាងហៅ�កាមួ មា�ពី�ត្យម៌ា�ខ្សែ�មួហៅទីៀត្យ �ាីពីីរួហៅបុៀបុហៅ�នើ�ំុរួ�ឋ�វនាការួ �ិង IMR។

http://www.dmhc.ca.gov
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              ហៅ�ហៅ�វាមាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយផង។ ការួ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ ហៅ�ញ ថ្ងៃ�ៃ ហៅ�ើយ។  ឬហៅ�ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួ                   
កា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាបុណ្ដាា ញហៅ� lacare.org។

បណឹ៍� ង និិងការព្ទិនិិតយពិ្ទចយ័ផ្សេ�យផ្សេព្ទ�យឯក�ជិយ (IMR) ជាមយួ�ក�ួង�គប�់គង�ុខាភិបិាល័
IMR គឺឺជាហៅ�ហៅពី� ខ្សែ��អ្ននកពិី�ិត្យយហៅមួើ�ពីីខាងហៅ�� ខ្សែ��មួ�ិពាកព់ី����ឹងគឺំហៅ�ង�ុខភាពីរួបុ�់អ្ននក ពិី�ិត្យយហៅមួើ�ករួណី្យរួបុ�់អ្ននក។ ហៅបុើ�ិ�អ្ននក
�ង�់� IMR ជា�ំបុូង អ្ននក�ត្យូវខ្សែត្យបុាឹងត្យវាោជាមួយួ L.A. Care �ិ�។ ហៅបុើ�ិ�អ្ននកមួ�ិឮ�ំណឹ្យង ពីីគឺំហៅ�ង�ុខភាពីរួបុ�់អ្ននក កនុងហៅពី� 30 ថ្ងៃ�ៃហៅទី ឬ
ហៅបុើ�ិ�អ្ននកមួ�ិ�បុាយ�ិត្យា ជាមួយួ�ឹងការួ�ំហៅរួ� ថ្ងៃ�គឺំហៅ�ង�ុខភាពីរួបុ�់អ្ននកហៅទី ជាបុនាា បុម់ួក �ឹមួអ្ននកអា�ហៅ�នើ�ំុ IMR។ អ្ននក�ត្យូវខ្សែត្យហៅ�នើ�ំុ IMR 
កនុងហៅពី� 6 ខ្សែខ ចាបុត់ាងំពីីកា�បុរួហិៅ�េទី ថ្ងៃ�ហៅ��កាីជូិ��ំណឹ្យង ខ្សែ����បុអ់្ននកពីីការួ�ំហៅរួ�ត្យវាោ  បុោុខ្សែ�ាអ្ននកមា�ហៅពី�ខ្សែត្យ 120 ថ្ងៃ�ៃបុោុហៅណ្ដាណ ះ ហៅ�ើមួីហីៅ�នើ�ំុ
រួ�ឋ�វនាការួ �ូហៅ�នះហៅហ្វ័ើយហៅបុើ�ិ�អ្ននក�ង�់� IMR �ិងរួ�ឋ�វនាការួ �ត្យូវបុាឹងបុណ្យាឹ ងរួបុ�់អ្ននក យាោ ងឆាំបុរ់ួហ្វ័��បុំផុត្យ ខ្សែ��អ្ននកអា�ហៅធំ័ើ��។ �ត្យូវ
�ឹកចា ំហៅបុើ�ិ�អ្ននកហៅ�នើ�ំុរួ�ឋ�វនាការួជាមួុ� �ិង�វនាការួ��ហៅកើត្យហៅ�ើងរួ�ួហៅហ្វ័ើយ អ្ននកមួ�ិអា�ហៅ�នើ�ំុ IMR ��ហៅទី។ កនុងករួណី្យហៅ�ះ រួ�ឋ�វនាការួ 
មា�ការួ�ំហៅរួ�ជា�ុងហៅ�កាយ។

អ្ននកអា��ឹងទីទីួ� IMR ភាៃ មួៗ ហៅ�យមួ�ិ��ប់ុាឹងត្យវាោជាមួុ��ិ�ហៅទី។ ហៅ�ះគឺឺជាករួណី្យ ខ្សែ���ុខភាពីរួបុ�់អ្ននកគឺឺជាបុញិ្ញា គឺឺជាបុនាា �។់ 

ហៅបុើ�ិ�បុណ្យាឹ ងរួបុ�់អ្ននកហៅ� DMHC ពំុីមា��ិទី�ិទីទីួ� IMR ហៅទី DMHC �ឹងហៅ�ខ្សែត្យពីិ�ិត្យយហៅមួើ�បុណ្យាឹ ងរួបុ�់អ្ននក�ខ្សែ�� ហៅ�ើមួីហីៅធំ័ើឲ្យយ��ក�ថា 
L.A. Care ��ហៅធំ័ើការួ�ំហៅរួ�ហៅ�យ�ត្យឹមួ�ត្យូវ ហៅ�ហៅពី�អ្ននក��ត្យវាោ  ការួបុ�ិហៅ�ធំ��ូ៍វហៅ�វារួបុ�់វា។ L.A. Care �ត្យូវខ្សែត្យ�បុ�ពឹីត្យាតាមួ IMR �ិងការួ
�ំហៅរួ�ពិី�ិត្យយហៅមួើ�រួបុ�់ DMHC។

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

�ក�ួង�គឺបុ�់គឺង�ុខាភ័�ិ� រួ�ឋកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  មា�ភារួ:កិ�ច�ំ�បុក់ារួ �ក ់បុ�ាត្យិិ��់ គឺំហៅ�ងហៅ�វាខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី។ ហៅបុើ�ិ�អ្ននកមា� សារួទុីកខ �បុឆាំងំ
�ឹងគឺំហៅ�ង�ុខភាពីរួបុ�់អ្ននក ជា�ំបុូងបុំផុត្យ អ្ននកគឺួរួខ្សែត្យទូីរួ��ពីាហៅ�គឺំហៅ�ង�ុខភាពី រួបុ�់អ្ននក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711) �ិង  
ហៅ�បុើវធិំីហៅធំ័ើសារួទុីកខថ្ងៃ�គឺំហៅ�ង�ុខភាពីរួបុ�់អ្ននក មួុ��ឹងទាំកទ់ីង�ក�ួង។ ការួហៅ�បុើវធិំី ហៅធំ័ើ សារួទុីកខហៅ�ះ គឺឺមួ�ិហាមួឃាត្យ�ូ់វ�ិទី�ិ��បុ�ាបុអ់្ន័ីមួយួ  ខ្សែ��
ឤ�យក មួកហៅ�បុើ ឬ�ំហៅណ្ដាះ �សាយអ្ន័ីៗ ខ្សែ��ឤ�មា��ំ�បុអ់្ននកហៅ�ើយ។ ហៅបុើ�ិ�អ្ននក�ត្យូវការួជំិ�ួយឲ្យយហៅ�ះ�សាយសារួទុីកខ ខ្សែ��ទាំកទ់ីង�ឹងភាពី
ឤ��ន ឬ សារួទុីកខអ្ន័ីមួយួខ្សែ��គឺំហៅ�ង�ុខភាពីរួបុ�់អ្ននក មួ�ិទាំ��់�ហៅ�ះ�សាយឲ្យយគ្នាបុ�់ិត្យិ ហៅ�ហៅ�ើយ ឬកស៏ារួទុីកខអ្ន័ីមួយួខ្សែ��ហៅ�ខ្សែត្យមួ�ិទាំ�់
ហៅ�ះ�សាយរួ�ួ ហៅ�ើ�ពីី�ំ�ួ� 30 ថ្ងៃ�ៃ អ្ននកឤ�ទូីរួ��ពីាហៅ��ក�ួង �ំ�បុ ់ជិំ�ួយ។ អ្ននកកឤ៏��ឹងមា��ិទី�ិទីទីួ� ការួពីិ�ិត្យយពិី��យហៅ�យហៅពីទីយ
ឯក�ជិយ (IMR) ខ្សែ�រួ។ ហៅបុើ�ិ�អ្ននកមា��ិទី�ិទីទីួ� IMR ហៅនាះវធិំី IMR �ឹងផិ�់ការួពីិ�ិត្យយហៅ�ើងវញិ ហៅ�យ មួ�ិ�ំហៅអ្នៀង �ូវការួ�ំហៅរួ�ពីា��
�ុខភាពី ខ្សែ����ហៅធំ័ើហៅ�យ គឺំហៅ�ង�ុខភាពី ជាបុទ់ាំកទ់ីងខាងហៅ�គ្នាពីា��ចា�ំ� ់�ូវហៅ�វា ឬការួពីា�� ខ្សែ���� ហៅ�នើ ឬហៅ��កិី�ំហៅរួ�
អ្នំពីីការួ�ោ បុរ់ួង �ំ�បុក់ារួពីា�� ខ្សែ��ជា�កខណ្យ� ការួពីិហៅសាធំ� ៍ឬជាការួហៅ�ុើបុអ្នហៅងកត្យ �ិងទីំនា�់  ពីី ការួ បុង�់�ក ់�ំ�បុថ់្ងៃ�ៃ ពីា���ុខភាពី
ហៅ��គ្នាឤ��ន ឬជាបុនាា �់ៗ ។ �ក�ួងកម៏ា�ហៅ�ខទូីរួ��ពីាឥត្យហៅ�ញថ្ងៃ�ៃ (1-888-466-2219) �ិងខ្សែខែ TDD (1-877-688-9891) �ំ�បុ់
អ្ននក អ្ន�ហ់ៅសាត្យវញិ្ញាា ណ្យ �ិង�ំ�ីខ្សែ�រួ។ ហៅគឺហ្វ័ទីំពី�រួអ្ន�ារួបុណ្ដាា ញ រួបុ�់�ក�ួង http://www.dmhc.ca.gov មា� ទីំរួងប់ុំហៅពីញ បុណ្យាឹ ង, ទីំរួង់
បុំហៅពីញពាកយ�ំុ IMR �ិង ហៅ��កាី ខ្សែណ្យនា ំតាមួ បុណ្ដាា ញ។ 

រដ្ឋឋ�វិនាការ
រួ�ឋ�វនាការួ គឺឺជាកិ�ច�បុជំុិជាមួយួ�ឹងមួ�ុ�ែមួកពីី �ក�ួង�ងគមួកិ�ច រួ�ឋកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  (CDSS)។ ហៅ��កមួមាន ក ់�ឹងជិួយហៅ�ះ�សាយបុញិ្ញារួបុ�់
អ្ននក ឬ��បុអ់្ននកថា L.A. Care ��ហៅធំ័ើការួ�ំហៅរួ�ហៅ�យ�ត្យឹមួ�ត្យូវ។ អ្ននកមា��ិទី�ិហៅ�នើ�ំុរួ�ឋ�វនាការួ ហៅបុើ�ិ�អ្ននក��បុាឹងត្យវាោជាមួយួ L.A. Care 
រួ�ួហៅហ្វ័ើយ �ិងអ្ននកហៅ�ខ្សែត្យមួ�ិ�បុាយ�ិត្យា ជាមួយួ�ឹងការួ�ំហៅរួ� ឬហៅបុើ�ិ�អ្ននកមួ�ិ��ទីទីួ�ការួ�ំហៅរួ� ហៅ�ហៅ�ើពាកយត្យវាោ រួបុ�់អ្ននក បុនាា បុពី់ី 30 ថ្ងៃ�ៃ។

អ្ននក�ត្យូវខ្សែត្យហៅ�នើ�ំុរួ�ឋ�វនាការួ កនុងហៅពី� 120 ថ្ងៃ�ៃ ចាបុត់ាងំពីីកា�បុរួហិៅ�េទីថ្ងៃ�ហៅ��កាីជូិ��ំណឹ្យងរួបុ�់ L.A. Care ខ្សែ����បុអ់្ននកពីីការួ�ំហៅរួ�ត្យវាោ។ 
PCP រួបុ�់អ្ននក អា�ហៅ�នើ�ំុរួ�ឋ�វនាការួ�ំ�បុអ់្ននក ហៅ�យមា�ការួអ្ន�ុញ្ញាា ត្យលាយ��កខណ៍្យអ្នកែរួពីីអ្ននក។ 

អ្ននកអា�ហៅ�នើ�ំុរួ�ឋ�វនាការួ តាមួទូីរួ��ពីា ឬតាមួថ្ងៃ�បុ�ណី្យយ។៍



67

6 | ការរាយការណ៍៍ និិងការដោះ�ះស្រា�យ�រទុុក្ខខ

              ហៅ�ហៅ�វាមាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយផង។ ការួ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ ហៅ�ញ ថ្ងៃ�ៃ ហៅ�ើយ។  ឬហៅ�ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួ                   
កា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាបុណ្ដាា ញហៅ� lacare.org។

• តាម�ូរ�័ព្ទទ៖ ទូីរួ��ពីាហៅ� អ្នងគភាពីត្យបុហៅ�ៃើយសាធារួណ្យ�ថ្ងៃ� CDSS ហៅ�ខ 1-800-952-5253 (TTY/TDD 1-800-952-8349 ឬ 
711)។

• តាមនៃ�ប�ណ៍� យ៖៍ បុំហៅពីញទីំរួងប់ុំហៅពីញខ្សែ����ផា�់ឲ្យយ ជាមួយួ�ឹងហៅ��កាីជូិ��ំណឹ្យង�ំហៅណ្ដាះ�សាយ ថ្ងៃ�ការួត្យវាោ រួបុ�់អ្ននក។ ហៅផើើវាហៅ�៖

California Department of Social Services  
State Hearings Division  
P.O. Box 944243, MS 09-17-37  
Sacramento, CA 94244-2430 

ហៅបុើ�ិ�អ្ននក�ត្យូវការួជំិ�ួយ កនុងការួហៅ�នើ�ំុរួ�ឋ�វនាការួ ហៅយើងអា�ជិួយអ្ននក��។ ហៅយើងអា�ផា�់ឲ្យយអ្ននក �ូវហៅ�វាខាងភាសាឥត្យគិឺត្យថ្ងៃ�ៃ។ 
 ហៅ�ផ្សេ�វា�មាជិិក L.A. Care ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។

ហៅ�ឯ�វនាការួ អ្ននក�ឹង��បុហ់ៅរួឿងហៅហ្វ័តុ្យរួបុ�់អ្ននក។ ហៅយើង�ឹង��បុហ់ៅរួឿងហៅហ្វ័តុ្យរួបុ�់ហៅយើង។ វាអា��ឹងហៅ�បុើហៅពី���់ហៅ� 90 ថ្ងៃ�ៃ �ំ�បុហ់ៅ��កមួ�ំហៅរួ�
ហៅ�ហៅ�ើករួណី្យរួបុ�់អ្ននក។ L.A. Care �ត្យូវខ្សែត្យ�បុ�ពឹីត្យាតាមួអ្ន័ីៗ ខ្សែ��ហៅ��កមួ�ំហៅរួ�។ 

ហៅបុើ�ិ�អ្ននក�ងឲ់្យយ CDSS ហៅធំ័ើការួ�ំហៅរួ�ឆាំបុរ់ួហ្វ័�� ពីីហៅ�ពាះវាហៅ�បុើហៅពី�យូរួ ហៅ�ើមួីមីា�រួ�ឋ�វនាការួ អា��ឹងហៅធំ័ើឲ្យយជីិវតិ្យ �ុខភាពី ឬ�មួត្យាភាពី
រួបុ�់អ្ននក ហៅ�ើមួីឲី្យយមា��ំហៅណ្យើ រួការួឋតិ្យកនុងហៅ�គ្នាះថាន ក ់ហៅនាះរួបូុអ្ននក ឬ PCP រួបុ�់អ្ននក អា�ទាំកទ់ីង CDSS �ិងហៅ�នើ�ំុរួ�ឋ�វនាការួ ហៅ�យពីហៅ�ៃ�� 
(ឆាំបុរ់ួហ្វ័��)។ CDSS �ត្យូវខ្សែត្យហៅធំ័ើការួ�ំហៅរួ� ហៅ�យមួ�ិហ្វ័ួ�ពីី 3 ថ្ងៃ�ៃពាណិ្យជិើកមួើ បុនាា បុពី់ី���ំណំុ្យហៅរួឿងករួណី្យ�ពី័�គឺបុរ់ួបុ�់អ្ននកពីី L.A. Care។

ការនៃគបនិាំ បងាិនិ និិងការរផំ្សេលាភិ
ហៅបុើ�ិ�អ្ននក�ងែ �យថាអ្ននកផា�់ហៅ�វា ឬមួ�ុ�ែណ្ដាមាន ក ់ខ្សែ��ទីទីួ� Medi-Cal ���បុ�ពីឹត្យាការួថ្ងៃគឺបុ�ៃំ បុងិិ� �ិងការួរួហំៅលាភ័ វាគឺឺជា�ិទី�ិរួបុ�់អ្ននក 
ហៅ�ើមួី�ីយការួណ៍្យវា ហៅ�យហៅ�ហៅ�ខ�ំង្ត្យ ់ឥត្យហៅ�ញថ្ងៃ�ៃ 1-800-822-6222 ឬបុ�ើូ ��ំអ្នូញតាមួបុណ្ដាា ញ ហៅ� www.dhcs.ca.gov/។

អ្ននកផា�់ហៅ�វាថ្ងៃគឺបុ�ៃំ បុងិិ� �ិងរួហំៅលាភ័ រួមួួមា�៖

• ការួខ្សែកៃងបុ�ៃំកំណ្យត្យ�់តា�ុខភាពី

• ការួហៅ�ញបុញ្ញាើ ទិីញថាន  ំហៅ��ើ�ជាងពីីហៅពីទីយសា��ាចា�ំ�់

• ការួផា�់ហៅ�វាខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី ហៅ��ើ�ជាងពីីហៅពីទីយសា��ាចា�ំ�់

• ការួហៅ�ញវកិកយបុ��ត្យ �ំ�បុហ់ៅ�វាខ្សែ��មួ�ិ��ផា�់ឲ្យយ

• ការួហៅ�ញវកិកយបុ��ត្យ �ំ�បុហ់ៅ�វាថ្ងៃ�វជិាើ ជីិវ� ហៅ�ហៅពី�អ្ននកវជិាើ ជីិវ� មួ�ិ��ផា�់ហៅ�វា 

• ការួផា�់ជូិ�ឥត្យគិឺត្យថ្ងៃ�ៃ ឬ���ុះថ្ងៃ�ៃវត្យាុ �ិងហៅ�វា ហៅ�ឲ្យយ�មាជិិក គឺឺជាការួខំ�បុឹងខ្សែ�បុង ហៅ�ើមួីឲី្យយមា�អា�ុភាពី ខ្សែ��អ្ននកផា�់ហៅ�វាមាន ក ់�ត្យូវ��
ហៅ�ជិើ�ហៅរួ ើ� ហៅ�យ�មាជិិក

• ការួផ្ទាៃ �់បុាូរួ �គឺូហៅពីទីយខ្សែ�ទាំជំាបុឋមួ រួបុ�់�មាជិិក ហៅ�យគ្នាើ ��ំហៅណ្យះ�ឹងពីី�មាជិិក 

ការួថ្ងៃគឺបុ�ៃំ បុងិិ� �ិងការួរួហំៅលាភ័ ហៅ�យមួ�ុ�ែណ្ដាមាន កខ់្សែ��ទីទីួ�អ្នត្យា�បុហៅយាជិ� ៍រួមួួមា�៖

• ការួឲ្យយហៅគឺខចី ការួ�ក ់ឬការួឲ្យយបុ�ណ្យណ  ID គឺំហៅ�ង�ុខភាពី ឬអ្នត្យា�ញ្ញាា ណ្យបុ�ណ្យណ អ្នត្យា�បុហៅយាជិ� ៍(BIC) Medi-Cal ហៅ�ឲ្យយជិ�ណ្ដាមាន ក�់ថ្ងៃទីហៅទីៀត្យ

• ការួទីទីួ��ូវការួពីា�� ឬថាន ហំៅពីទីយ ��ហៅ�ៀងគ្នាន  ឬ�ូ�គ្នាន  ពីីអ្ននកផា�់ហៅ�វាហៅ�ើ�ពីីមួយួនាក់
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6 | ការរាយការណ៍៍ និិងការដោះ�ះស្រា�យ�រទុុក្ខខ

              ហៅ�ហៅ�វាមាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយផង។ ការួ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ ហៅ�ញ ថ្ងៃ�ៃ ហៅ�ើយ។  ឬហៅ�ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួ                   
កា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាបុណ្ដាា ញហៅ� lacare.org។

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

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

ហៅ�ើមួី�ីយការួណ៍្យ ពីីការួថ្ងៃគឺបុ�ៃំ បុងិិ� �ិងការួរួហំៅលាភ័ �ត្យូវកត្យហ់ៅ�ើ ះ អា�យ�ឋ � �ិងហៅ�ខ ID រួបុ�់មួ�ុ�ែ ខ្សែ�����បុ�ពីឹត្យាការួថ្ងៃគឺបុ�ៃំ បុងិិ�       
�ិងការួរួហំៅលាភ័។ ផា�់ពី�ត្យម៌ា�ឲ្យយ��ហៅ��ើ�បុំផុត្យ តាមួខ្សែត្យអ្ននកអា�ហៅធំ័ើ�� អ្នំពីីមួ�ុ�ែហៅនាះ �ូ�ជា ហៅ�ខទូីរួ��ពីា ឬជាពិីហៅ�� ហៅបុើ�ិ�វាគឺឺជា             
អ្ននកផា�់ហៅ�វាមាន ក។់ ផា�់កា�បុរួហិៅ�េទី ថ្ងៃ��ពឹីត្យាិការួណ៍្យ �ិងហៅ��កាី�ហៅងខបុថ្ងៃ�អ្ន័ីៗខ្សែ����ហៅកើត្យហៅ�ើងពិីត្យៗ។

ហៅផើើរួ�យការួណ៍្យរួបុ�់អ្ននកហៅ�៖

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

អ្ននកកអ៏ា�ទូីរួ��ពីាហៅ� ខ្សែខែជំិ�ួយការួ�បុត្យិបុត្យាិ ហៅ�ខ 1-800-400-4889 �� 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួយួអាទីតិ្យយ ឬហៅផើើពី�ត្យម៌ា�តាមួអ្នុីខ្សែមួ�ហៅ� 
ReportingFraud@lacare.org ឬ�យការួណ៍្យពី�ត្យម៌ា� តាមួបុណ្ដាា ញហៅ� lacare.ethicspoint.com។ 

រួ�យការួណ៍្យទាំងំអ្ន�់ អា�ហៅធំ័ើ��ហៅ�យមួ�ិបុហៅ�ចញហៅ�ើ ះ។ 

mailto:ReportingFraud@lacare.org
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/25457/index.html
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                 ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយផង។ ការួ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ ហៅ�ញ ថ្ងៃ�ៃ ហៅ�ើយ។  ឬហៅ�ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួ             
កា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាបុណ្ដាា ញហៅ� lacare.org។

7. ផ្សេលខ�ំខានិ់ៗ  និិងពាក្ដីយប្រតូវដឹំង
ផ្សេល័ខ�ូរ�័ព្ទទ�ំខានិ់ៗ

• ផ្សេ�វា�មាជិិក L.A. Care
    L.A. Care Member Services 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)
• ប្រែខេ�ូរ�័ព្ទទឱវា�ផ្សេព្ទ�យ 24 ហៅមាោ ងរួបុ�់ L.A. Care

L.A. Care’s 24-Hour Nurse Advice Line 1-800-249-3619 (TTY/TDD 711)
• ខ្សែខែជំិ�ួយការួ�បុត្យិបុត្យាិ L.A. Care

L.A. Care Compliance Helpline 1-800-400-4889 
• មួជិឈមួណិ្យ�ធំ�ធា��ហ្វ័គឺមួ� ៍L.A. Care

L.A. Care Community Resource Centers – 1-877-287-6290
• ជិឈមួណិ្យ�ធំ�ធា��គឺួសារួ L.A. Care

L.A. Care Family Resource Center – Boyle Heights 1-213-294-2840
• មួជិឈមួណិ្យ�ធំ�ធា��ហ្វ័គឺមួ� ៍L.A. Care/Blue Shield of California Promise Health Plan 
   Community Resource Center – ខាងហៅកើត្យ L.A. 1-213-438-5570
• មួជិឈមួណិ្យ�ធំ�ធា��គឺួសារួ L.A. Care 
    L.A. Care Family Resource Centers – Boyle Heights 1-213-294-2840
• មួជិឈមួណិ្យ�ធំ�ធា��ហ្វ័គឺមួ� ៍L.A. Care/Blue Shield of California Promise Health Plan
   Community Resource Center – Inglewood 1-310-330-3130
• មួជិឈមួណិ្យ�ធំ�ធា��ហ្វ័គឺមួ� ៍L.A. Care/Blue Shield of California Promise Health Plan 
    Community Resource Center – Lynwood 1-310-661-3000
• មួជិឈមួណិ្យ�ធំ�ធា��ហ្វ័គឺមួ� ៍L.A. Care/Blue Shield of California Promise Health Plan
    Community Resource Center – Metro L.A. 1-877-287-6290
• មួជិឈមួណិ្យ�ធំ�ធា��គឺួសារួ L.A. Care

L.A. Care Family Resource Center – Pacoima 1-213-438-5497
• មួជិឈមួណិ្យ�ធំ�ធា��ហ្វ័គឺមួ� ៍L.A. Care/Blue Shield of California Promise Health Plan
    Community Resource Center – Palmdale 1-213-438-5580
• មួជិឈមួណិ្យ�ធំ�ធា��ហ្វ័គឺមួ� ៍L.A. Care/Blue Shield of California Promise Health Plan 
    Community Resource Center – Pomona 1-909-620-1661
• ហៅ�វាភាពីពិីការួ

• ហៅ�វាបុណ្ដាា កស់ារួ កា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  / California Relay Service (CRS) – (TTY/TDD 711)
� 1-888-877-5379
� 1-800-735-2922

• ពី�ត្យម៌ា�អ្នំពីី �កឹត្យយ�បុជាជិ�អាហៅមួរួកិខ្សែ��ពិីការួ 
Americans with Disabilities Act (ADA) 1-800-514-0301 (TTY/TDD 1-800-514-0383)

• ហៅ�វាកុមារួ
• ហៅ�វាកុមារួរួ�ឋកា�ី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)
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7 | លេ�ខសំំខាន់់ៗ  និ់ងពាក្យយត្រូ�ូវដឹឹង

              ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយផង។ ការួ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ ហៅ�ញ ថ្ងៃ�ៃ ហៅ�ើយ។  ឬហៅ�ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួ                   
កា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាបុណ្ដាា ញហៅ� lacare.org។

• ហៅ�វារួ�ឋកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ
• �ក�ួងហៅ�វា�ុខភាពី រួ�ឋកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  

California State Department of Health Services (DHCS) 1-916-445-4171
• ការួយិា��យអ្នំ��ែមាោ � Medi-Cal �គឺបុ�់គឺង ការួខ្សែ�ទាំ ំ1-888-452-8609
• Medi-Cal Dental Program (Denti-Cal) 1-800-322-6384 (TTY/TDD 1-800-735-2922)

• �ក�ួង�ងគមួកិ�ច រួ�ឋកា�ី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)

• ជំិហៅរួ ើ�ខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី៖
• អា�ោ បុ ់1-800-576-6881
• អាហៅមួ�ី 1-800-840-5032
• ខ្សែខើរួ 1-800-430-5005
• �ិ�កាតាងំ 1-800-430-6006
• អ្នងហ់ៅគឺៃ� 1-800-430-4263
• ហ័ា�ីុ 1-800-840-5034
• មួោុង 1-800-430-2022
• កូហៅរួ ោ 1-800-576-6883
• លាវ 1-800-430-4091
• �ិ�កុកងឺ 1-800-576-6885
• រួ�ុែុ ី1-800-430-7007
• ហៅអ្ន�ាញោុ � 1-800-430-3003
• តាហាក �ុក 1-800-576-6890
• ហៅវៀត្យណ្ដាមួ 1-800-430-8008
• TTY/TDD 1-800-430-7077

• ការួយិា��យ�ំ�បុ�ិ់ទី�ិ�ីុវ�ិ�ហ្វ័រួ�ឋ
 

U.S. Office for Civil Rights 1-866-627-7748

• នាយក�ឋ ��ូ�ាោ�់�ឹគឺយរួួទិីី ��ក�់ំណូ្យ��ូ�ាោ�់បុខ្សែ�ាមួ
 Social Security Administration Supplemental Social Income (SSI) 1-800-772-1213

• ហៅខា�ធំី Los Angeles - �ក�ួង�ងគមួកិ�ចសាធារួណ្យ� (Department of Public Social Services, DPSS)៖  
មួជិឈមួណិ្យ�ហៅ�វាអ្នតិ្យ�ិជិ� 1-866-613-3777 (TTY/TDD 1-800-660-4026)

• �ក�ួងហៅ�វា�ុខភាពី ហៅខា�ធំី Los Angeles
Los Angeles County Department of Health Services 1-213-240-8101

• �ក�ួង�ុខភាពី�ត្យិអារួមួើណ៍្យ  ហៅខា�ធំី Los Angeles
Los Angeles County Department of Mental Health 1-800-854-7771

• កមួើវធិំី�ំ�បុ ់��ាី ទាំរួក �ិងហៅកើងៗ 
Women, Infant and Children Program (WIC) 1-888-942-9675
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7 | លេ�ខសំំខាន់់ៗ  ន់ិងពាក្យយត្រូ�ូវដឹឹង

              ហៅ�ហៅ�វាមាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយផង។ ការួ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ ហៅ�ញ ថ្ងៃ�ៃ ហៅ�ើយ។  ឬហៅ�ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួ                   
កា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាបុណ្ដាា ញហៅ� lacare.org។

ពាកយ�តូវិដ្ឋ�ង
DHCS៖ �ក�ួង�ុខាភ័�ិ�រួ�ឋកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ ។ ហៅ�ះគឺឺជាការួយិា��យរួ�ឋ ខ្សែ��ហៅមួើ�ខុ��ត្យូវកមួើវធិំី Medi-Cal។

DMHC៖ �ក�ួង�គឺបុ�់គឺង�ុខាភ័�ិ� រួ�ឋកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ ។ ហៅ�ះគឺឺជាការួយិា��យរួ�ឋ ខ្សែ��ហៅមួើ�ខុ��ត្យូវគឺំហៅ�ង�គឺបុ�់គឺងខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី។ 

Medicare៖ ជាកមួើវធិំីធានា�ុខភាពីថ្ងៃ��ហ្វ័ពី��� �ំ�បុម់ួ�ុ�ែអាយុ 65 ឆាំន  ំឬចា�់ជាង, មួ�ុ�ែវ �យហៅកើងជាងខៃះ ខ្សែ��ពិីការួ, �ិងមួ�ុ�ែខ្សែ��
មា�ជិំងឺវកកំ�ំណ្ដាក�ុ់ងហៅ�កាយ (ឱ��យ ត្យ�មួងមួូ�ត្យ ជាអ្ន�ិថ្ងៃ��ាយ ៍ខ្សែ��ត្យ�មួូវ�ូវការួលាងវកកំ ឬការួផា�ំរួ�ីងគ, ជិួ�កា�ហៅ�ថា ESRD)។

ការនៃគបនិាំ៖ ជាការួ�បុ�ពីឹត្យាិហៅ�យហៅ�ត្យនា ហៅ�ើមួីហីៅ�ក���់ ឬ��បុងិ្ញមួ�ិ�តឹ្យមួ�ត្យូវ ហៅ�យមួ�ុ�ែមាន ក ់ខ្សែ���ឹងថាការួហៅ�ក���់ អា��ឹង
បុណ្ដាា �ឲ្យយ��អ្នត្យា�បុហៅយាជិ�ខ៍ៃះខ្សែ��មួ�ិ��អ្ន�ុញ្ញាា ត្យ �ំ�បុម់ួ�ុ�ែហៅនាះ ឬជិ�ណ្ដាមាន ក�់ថ្ងៃទីហៅទីៀត្យ។

ការផ្សេដ្ឋកផ្សេព្ទ�យ៖ ការួអ្ន�ុញ្ញាា ត្យ�ូ�ហៅ�មួ�ាីរួហៅពីទីយ �ំ�បុក់ារួពីា�� ឋា��ជាអ្ននកជិំងឺហៅ�កហៅពីទីយ។

ការតវាា ៖ គឺឺជា�ំហៅណ្យើ រួបុ�់�មាជិិក �ំុ L.A. Care ឲ្យយពិី�ិត្យយហៅមួើ�ហៅ�ើងវញិ �ិងផ្ទាៃ �់បុាូរួការួ�ំហៅរួ� ខ្សែ����ហៅធំ័ើ អ្នំពីីការួ�ោ បុរ់ួង �ំ�បុហ់ៅ�វាខ្សែ��
��ហៅ�នើ។

ការ�តួតពិ្ទនិិតយរ�ួ�និ ់និិងតាមកំណ៍តផ់្សេព្ទល័, ផ្សេ�គវិនិិិចេយ័ និិងការព្ទាបាល័ (Early and Periodic Screening, Diagnostic and 
Treatment, EPSDT)៖ EPSDT គឺឺជាអ្នត្យា�បុហៅយាជិ� ៍�ំ�បុ�់មាជិិក Medi-Cal អាយុហៅ�កាមួ 21 ឆាំន  ំហៅ�ើមួីជីិួយរួកាហៅគឺឲ្យយមា��ុខភាពី�អ។ 
�មាជិិក�ត្យូវខ្សែត្យទីទីួ�ការួពិី�ិត្យយ�ុខភាពី �ត្យឹមួ�ត្យូវ�ំ�បុអ់ាយុរួបុ�់ហៅគឺ �ិងការួ�ត្យួត្យពិី�ិត្យយ�មួរួមួយ ហៅ�ើមួីរីួកបុញិ្ញា�ុខភាពី �ិងពីា��ជិំងឺហៅ�យ
រួ�ួ��។់

ការប្រែ�ទាកំកផ់្សេ�ឹ�ំ�សំាា ប៖់ ជាការួខ្សែ�ទាំ ំហៅ�ើមួីបីុ��ូរួបុ�ាយភាពីមួ�ិកកហ់ៅ�ា ខាងផៃូវកាយ, ហៅវទីនារួមួើណ៍្យ, �ងគមួ �ិង�ពី�ឹងវញិ្ញាា ណ្យ �ំ�បុ�់មាជិិក
ខ្សែ��មា�ជិំងឺធំៃ�ធ់ំៃរួ។

ការប្រែ�ទាជំាបឋម៖ ហៅ�ហៅមួើ� "ការួខ្សែ�ទាំ�ំបុ�កតី្យ"។

ការប្រែ�ទាផំ្សេ�បនិទប�់ផ្សេស្រ្ដីងាា ះបនាទ និ៖់ ជាការួពីិ�ិត្យយ ��ហៅធំ័ើហៅ�យហៅវជិើបុណិិ្យត្យ (ឬបុុគឺគ�ិក ហៅ�ហៅ�កាមួការួខ្សែណ្យនាថំ្ងៃ�ហៅវជិើបុណិិ្យត្យ តាមួ�ាបុ�់�អ្ន�ុញ្ញាា ត្យ) 
ហៅ�ើមួីរីួកឲ្យយ�ឹង �ូវ�កខណ្យ��ុខភាពីជាអា��ន ខ្សែ��មា��សាបុ។់ ហៅ�វាហៅពីទីយសា��ាចា�ំ� ់ខ្សែ���ត្យូវការួ ហៅ�ើមួីហីៅធំ័ើឲ្យយអ្ននកមា��ាិរួភាពី ហៅ�កនុង
�មួត្យាភាពីរួបុ�់មួ�ាីរួ។

ការប្រែ�ទាបំនាទ និ ់(ឬ ផ្សេ�វាបនាទ និ)់៖ ជាហៅ�វាខ្សែ����ផា�់ ហៅ�ើមួីពីីា��ជិំងឺមួ�ិអា��ន, រួបុ�ួ ឬ�កខណ្យ�ខ្សែ��ត្យ�មួូវការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី។           
អ្ននកអា�ទីទីួ�ការួខ្សែ�ទាំបំុនាា � ់ពីីអ្ននកផា�់ហៅ�វាហៅ�ហៅ��បុណ្ដាា ញ ហៅបុើ�ិ�មួ�ិមា�បុណ្ដាា ញអ្ននកផា�់ហៅ�វាជាបុហៅណ្ដាា ះអា��ន ឬមួ�ិអា�ហៅ�                      
ជិួបុ��។

ការប្រែ�ទា�ំប�កត�៖ ជាហៅ�វាហៅពីទីយសា��ាចា�ំ� ់�ិងការួខ្សែ�ទាំកំារួពារួ, ជិួបុពីិហៅ�គ្នាះផ្ទា�ុកភាពីហៅកើង, ឬការួខ្សែ�ទាំ ំ�ូ�ជាការួខ្សែ�ទាំតំាមួ���បុ�កតី្យ។ 
ហៅគ្នា�ហៅ�ថ្ងៃ�ការួខ្សែ�ទាំ�ំបុ�កតី្យ គឺឺហៅ�ើមួីកីារួពារួបុញិ្ញា�ុខភាពី។

ការប្រែ�ទាយូំរអ្នប្រែង័ង៖ ការួខ្សែ�ទាំហំៅ�កនុងមួ�ាីរួមួយួ �ំ�បុរ់ួយ�ហៅពី�យូរួជាងខ្សែខថ្ងៃ�ការួអ្ន�ុញ្ញាា ត្យឲ្យយ�ូ�។

ការប្រែ�ទា�ុំខភាព្ទតាម�ទះ៖ ការួខ្សែ�ទាំជំិំងឺមា�ជិំនាញ �ិងហៅ�វាហៅផែងៗ ខ្សែ����ផា�់ឲ្យយហៅ�ឯផាះ។

ការប្រែ�ទាអំ្ននកជំិងឺផ្សេដ្ឋកផ្សេព្ទ�យ៖ ហៅ�ហៅពី�អ្ននក�ត្យូវខ្សែត្យ សាន កហ់ៅ�កនុងមួ�ាីរួហៅពីទីយ ហៅ�ហៅពី�យបុ ់ឬកខ្សែ�ៃងហៅផែងហៅទីៀត្យ �ំ�បុក់ារួខ្សែ�ទាំហំៅ�គ្នា ខ្សែ��អ្ននក�ត្យូវការួ។

ការប្រែ�ទាអំ្ននកជំិងឺឥតផ្សេដ្ឋកផ្សេព្ទ�យ៖ ជាការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី ឬការួវះកាត្យ ់ខ្សែ����ហៅធំ័ើហៅ�មួ�ាីរួហៅពីទីយ ហៅ�យគ្នាើ �ការួអ្ន�ុញ្ញាា ឲ្យយ�ូ�មួ�ាីរួហៅពីទីយ                     
ឋា��ជាអ្ននកជំិងឺហៅ�កហៅពីទីយ។
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              ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយផង។ ការួ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ ហៅ�ញ ថ្ងៃ�ៃ ហៅ�ើយ។  ឬហៅ�ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួ                   
កា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាបុណ្ដាា ញហៅ� lacare.org។

ការប្រែ�ទាអំ្ននកជំិងឺឥតផ្សេដ្ឋកផ្សេព្ទ�យ៖ ហៅ�ហៅពី�អ្ននកមួ�ិ��ស់ាន កហ់ៅ�កនុងមួ�ាីរួហៅពីទីយ ហៅ�ហៅពី�យបុ ់ឬកខ្សែ�ៃងហៅផែងហៅទីៀត្យ �ំ�បុក់ារួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី                     
ខ្សែ��អ្ននក�ត្យូវការួ។

ការប្រែ�ទា ំតាម�និ ៖ ហៅវជិើបុណិិ្យត្យខ្សែ�ទាំហំៅទីៀងទាំត្យ ់ហៅ�ើមួីខី្សែ�កហៅមួើ�ការួហៅជិឿ�ហៅ�ឿ�រួបុ�់អ្ននកជំិងឺ បុនាា បុពី់ីការួ�ូ�ហៅ�កហៅពីទីយ ឬកនុងអ្នំ�ុងហៅពី�ថ្ងៃ�ការួ
ពីា��។

ការធានា�ុខភាព្ទ៖ ជាការួធានា�ោបុរ់ួង�ុខភាពី ខ្សែ��បុង�់ំណ្ដាយថ្ងៃ�ៃហៅពីទីយ �ិងការួវះកាត្យ ់ហៅ�យការួ�ង��កឲ់្យយអ្ននកខ្សែ����ធានា �ំ�បុ់
�ំណ្ដាយហៅ�ញពីីការួមា�ជិំងឺ ឬរួបុ�ួ ឬការួបុង�់�កផ់្ទាា �់ ហៅ�អ្ននកផា�់ការួខ្សែ�ទាំ។ំ

ការបញូី្ជីនិ៖ ហៅ�ហៅពី� PCP រួបុ�់អ្ននក ខ្សែ�ៃងថាអ្ននកអា�ទីទីួ�ការួខ្សែ�ទាំ ំពីីអ្ននកផា�់ហៅ�វាមាន កហ់ៅទីៀត្យ។ ហៅ�វាខ្សែ�ទាំខំ្សែ���ោបុរ់ួងមួយួ�ំ�ួ� ត្យ�មួូវ�ូវការួ
បុ�ើូ � �ិងការួយ�់�ពីមួជាមួុ� (ការួអ្ន�ុញ្ញាា ត្យមួុ�)។ 

ការយល់័�ព្ទមជាមុនិ (ឬ ការអ្ននុិញ្ហាា តមុនិ)៖ PCP រួបុ�់អ្ននក ឬអ្ននកផា�់ហៅ�វាហៅផែងហៅទីៀត្យ �ត្យូវខ្សែត្យទីទីួ�ការួយ�់�ពីមួពីី L.A. Care មួុ��ឹងអ្ននកទីទីួ�
ហៅ�វាខៃះ��។ L.A. Care �ឹងយ�់�ពីមួ ខ្សែត្យហៅ�វាខ្សែ��អ្ននក�ត្យូវការួ។ L.A. Care �ឹងមួ�ិយ�់�ពីមួហៅ�វា ��ផា�់ហៅ�យអ្ននកផា�់ហៅ�វាខ្សែ��មួ�ិ
�ហ្វ័ការួហៅទី ហៅបុើ�ិ� L.A. Care ហៅជិឿថាអ្ននកអា�ទីទីួ�ហៅ�វាអា�ហៅ�បុៀបុហៅធំៀបុ�� ឬ�មួរួមួយជាង តាមួរួយ�អ្ននកផា�់ហៅ�វាថ្ងៃ� L.A. Care។ ការួបុ�ើូ � 
គឺឺមួ�ិយ�់�ពីមួហៅទី។ អ្ននក�ត្យូវខ្សែត្យទីទីួ�ការួយ�់�ពីមួពីី L.A. Care។

ការរមួបង�់បាក៖់ គឺឺជាការួបុង�់�កខ់្សែ��អ្ននកបុង ់ជាទូីហៅ�ហៅ�ហៅពី�ថ្ងៃ�ហៅ�វា ជាបុខ្សែ�ាមួហៅ�ហៅ�ើការួបុង�់�ករ់ួបុ�់អ្ននកធានា�ោបុរ់ួង។ 

ការ�ាបរ់ង (ផ្សេ�វាប្រែដ្ឋល័�ាបរ់ង)៖ ជាហៅ�វាខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី ខ្សែ����ផា�់ឲ្យយ�មាជិិកថ្ងៃ� L.A. Care, កមួើបុទី�ំហៅពាះ��កខខ�ណិ្យ, �កខណ្យ�, ការួក�មួតិ្យ 
�ិងការួផ្ទាត្យហ់ៅ�ញ �ូវកិ�ច��ា Medi-Cal �ិង�ូ����ុះ�យកនុង ភ័�ិុតាងថ្ងៃ�ការួ�ោបុរ់ួង (Evidence of Coverage, EOC) ហៅ�ះ �ិងការួ
ខ្សែកខ្សែ�បុអ្ន័ីមួយួ។

ការ�ាបរ់ង�ុខភាព្ទផ្សេ�េងផ្សេ�ៀត (Other Health Coverage, OHC)៖ ការួ�ោបុរ់ួង�ុខភាពីហៅផែងហៅទីៀត្យ (OHC) �ំហៅ�ហៅ�ការួធានា�ោបុរ់ួង
�ុខភាពីឯកជិ� �ិងអ្ននកបុងថ់្ងៃ�ៃហៅ�វា ហៅ�កាពីី Medi-Cal។ ហៅ�វាអា��ឹងបុ�ចូ � �ុខភាពី, ហៅធំើញ, �កខុវញិ្ញាា ណ្យ, ឱ��សាា � �ិង/ឬ គឺំហៅ�ង 
Medicare បុខ្សែ�ាមួ (ខ្សែផនក C �ិង D)។

ការ�ាបរ់ងឱ��មានិផ្សេវិជិីបញី្ហា៖ ការួ�ោបុរ់ួង�ំ�បុថ់ាន  ំខ្សែ����ហៅ�ញហៅវជិើបុញ្ញាើ ហៅ�យអ្ននកផា�់ហៅ�វា។

ការវិះកាតប់្រែកល័កខណ៍ៈឲ្យយមានិភាព្ទធិមាតាវិញិ៖ ការួវះកាត្យហ់ៅ�ើមួីខី្សែកត្យ�មួូវ ឬជិួ�ជុិ�រួ�នាមួ�ិធំមួើតាថ្ងៃ��រួរីួ� ហៅ�ើមួីហីៅ�ើកកំពី�់មួុខង្រួ ឬបុហៅងកើត្យ
ជារួបូុ�ងធំមួើតា ហៅ�តាមួវសិា�ភាពីបុំផុត្យ។ រួ�នាមួ�ិធំមួើតាថ្ងៃ��រួរីួ� គឺឺជាអ្ន័ីៗខ្សែ����បុណ្ដាា �ហៅ�យភាពី វកិ�ពីីកំហៅណ្យើ ត្យ, វឌ្ឍឍ�កមួើមួ�ិធំមួើតា, 
ការួ�គ្នា�ំគ្នា�ិត្យា, �ំហៅ�, សា��ុ់ះ, ឬជំិងឺ។

ការ�ំរប�ំរលួ័នូិវិអ្នតថ�បផ្សេយាជិនិ ៍(Coordination Of Benefits, COB)៖ ជា�ីត្យិវធិំីថ្ងៃ�ការួ�ំហៅរួ� ខ្សែ��ការួធានា�ោបុរ់ួង (Medi-Cal, 
Medicare, ការួធានា�ោបុរ់ួងពាណិ្យជិើកមួើ, ឬហៅផែងហៅទីៀត្យ) មា�ការួពីា��ជាបុឋមួ �ិងការួទីទីួ�ខុ��ត្យូវបុង�់�ក ់�ំ�បុ�់មាជិិក ខ្សែ��មា�
�បុហៅភ័ទីថ្ងៃ�ការួធានា�ោបុរ់ួង�ុខភាពី ហៅ�ើ�ពីីមួយួ។

ការអ្ននុិញ្ហាា តមុនិ (ការយល់័�ព្ទមជាមុនិ)៖ ជាវធិំី�មួគឺួរួ ខ្សែ��ត្យ�មួូវឲ្យយអ្ននកផា�់ការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី ទីទីួ�ការួយ�់�ពីមួ ហៅ�ើមួីផីា�់ហៅ�វា ឬទីំរួងក់ារួ 
ជាកល់ាកអ់្ន័ីមួយួ។ 

កនុងករួណី្យភាគឺហៅ��ើ� អ្ននក�ឹង�ត្យូវការួ�ំបុុ�ត្យបុ�ើូ �ពីី PCP រួបុ�់អ្ននក ហៅ�ើមួីហីៅ�ជិួបុអ្ននកឯកហៅទី�មាន ក។់

គិលានុិប�ឋ កមាមានិជំិនាញ៖ ជាហៅ�វាខ្សែ���ោបុរ់ួង ��ផា�់ហៅ�យហៅពីទីយ, អ្ននកបុហៅ�ចកហៅទី� �ិង/ឬ អ្ននកពីា�� មា�អាជាើ បុ�ណ្យណ  កនុងអ្នំ�ុងហៅពី�
សាន កហ់ៅ�កនុងមួ�ាីរួគឺិលា�ុបុ�ឋ កមួើមា�ជំិនាញ ឬកនុងផាះរួបុ�់�មាជិិក។
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              ហៅ�ហៅ�វាមាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយផង។ ការួ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ ហៅ�ញ ថ្ងៃ�ៃ ហៅ�ើយ។  ឬហៅ�ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួ                   
កា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាបុណ្ដាា ញហៅ� lacare.org។

គំផ្សេ�ង�គប�់គងការប្រែ�ទា៖ំ ជាគឺំហៅ�ង Medi-Cal មួយួ ខ្សែ��ហៅ�បុើខ្សែត្យហៅវជិើបុណិិ្យត្យ, អ្ននកឯកហៅទី�, ហៅវជិើមួ�ាីរួ, ឱ��សាា � �ិងមួ�ាីរួហៅពីទីយខៃះ �ំ�បុ់
អ្ននកទីទីួ� Medi-Cal ខ្សែ�����ុះហៅ�ើ ះកនុងគឺំហៅ�ងហៅនាះ។ L.A. Care គឺឺជាគឺំហៅ�ង�គឺបុ�់គឺងការួខ្សែ�ទាំមំួយួ។

គំផ្សេ�ង៖ ហៅ�ហៅមួើ� "គឺំហៅ�ង�គឺបុ�់គឺងការួខ្សែ�ទាំ"ំ។

ជិំងឺគងន់ិ�ងសាា ប៖់ ជា�កខណ្យ��ុខភាពីមួយួ ខ្សែ��មួ�ិអា��កឡា�់�� ហៅហ្វ័ើយ�ឹងទីំ�ងជាបុណ្ដាា �ឲ្យយសាៃ បុ ់កនុងហៅពី�មួយួឆាំន  ំឬតិ្យ�ជាង ហៅបុើ�ិ�
បុហៅណ្ដាា យឲ្យយជិំងឺហៅនាះហៅ�តាមួ�ំហៅណ្យើ រួធំមួើជាតិ្យរួបុ�់វា។ 

ជិំងឺធិងនិធ់ិងរ៖ ជាជិំងឺ ឬ�កខណ្យ�មួយួ ខ្សែ���ត្យូវខ្សែត្យ��ពីា�� �ិងអា�បុណ្ដាា �ឲ្យយសាៃ បុ។់

ជិំផ្សេរ ើ�ប្រែ�ទា�ុំខភាព្ទ (Health Care Options, HCO)៖ ជាកមួើវធិំី ខ្សែ��អា��ុះហៅ�ើ ះ ឬ�កហៅ�ើ ះអ្ននក ហៅ�ញពីីគឺំហៅ�ង�ុខភាពី។ 

ឈ្នួផឺ្សេពាះ�ំ�ល័កូនិ៖ ជារួយ�ហៅពី� ហៅ�ហៅពី���ាីឈហឺៅពាះ�កមួើ កនុងបីុ�ំណ្ដាកក់ា� �ិងមួ�ិអា�បុាូរួកខ្សែ�ៃង��ហៅ�យ�ុវត្យាិភាពី ទាំ�ហ់ៅពី�ហៅវលា    
ហៅ�មួ�ាីរួហៅពីទីយមួយួហៅទីៀត្យ មួុ�ហៅពី��ៃងទីហៅ�ៃ ឬការួបុាូរួកខ្សែ�ៃង អា��ឹងហៅ�គ្នាះថាន ក�់�់�ុខភាពី �ិង�ុវត្យាិភាពី រួបុ�់��ាី ឬកូ�កនុងថ្ងៃផា។

ដ្ឋកផ្សេ�ា ះ៖ ហៅ�ើមួីបីុពាឈបុក់ារួហៅ�បុើ�ូវគឺំហៅ�ង�ុខភាពីហៅ�ះ ពីីហៅ�ពាះខ្សែត្យអ្ននកខ្សែ�ងមា��ិទី�ិទីទីួ�ហៅទីៀត្យ ឬបុាូរួហៅ�គឺំហៅ�ង�ុខភាពីមួយួ�ើី។ អ្ននក�ត្យូវខ្សែត្យ
�ុះហ្វ័ត្យាហៅ�ខាទីំរួងប់ុំហៅពីញមួយួ ខ្សែ��ខ្សែ�ៃងថាអ្ននកខ្សែ�ង�ងហ់ៅ�បុើគឺំហៅ�ង�ុខភាពីហៅ�ះ ឬទូីរួ��ពីាហៅ� HCO �ិង�កហៅ�ើ ះហៅ�ញតាមួទូីរួ��ពីា។

ដុ្ឋនិ�ប៖ ជា�កខណ្យ�ហៅ�គ្នាមួយួខ្សែ��ភាៃ មួៗ ខ្សែ���ត្យូវការួពីា��ហៅ�គ្នា �ិងមួ�ិមា�រួយ�ហៅពី�យូរួ។

តំបនិផ់្សេ�វា៖ ជាត្យំបុ�ភ់័ូមួសិា��ាខ្សែ�� L.A. Care បុំហៅរួ ើការួង្រួ។ ហៅ�ះរួមួួមា�ហៅខា�ធីំថ្ងៃ� Los Angeles។

នៃ�ាឈ្នួនួល័�ំ�បផ់្សេ�វា (Fee-For-Service, FFS)៖ ហៅ�ះមា���យថា អ្ននកមួ�ិ���ុះហៅ�ើ ះកនុងគឺំហៅ�ង�ុខភាពី�គឺបុ�់គឺងការួខ្សែ�ទាំហំៅទី។ ហៅ�ហៅ�កាមួ 
FFS ហៅវជិើបុណិិ្យត្យរួបុ�់អ្ននក �ត្យូវខ្សែត្យទីទួី�យក Medi-Cal “�ត្យងភ់័ៃងឹ” �ិងហៅ�ញវកិកយបុ��ត្យហៅ� Medi-Cal ហៅ�យផ្ទាា �់ �ំ�បុហ់ៅ�វាខ្សែ��អ្ននក��
ទីទីួ�។

�ិងការួ�ៃងទីហៅ�ៃ ឬការួខ្សែ�ទាំបំុនាា បុពី់ី�ៃងទីហៅ�ៃ �ិងហៅ�វាអា�ហៅ�ើរួ��ហៅផែងហៅទីៀត្យ ខ្សែ����បុ�ចូ �ហៅ�កនុងគឺំហៅ�ង។ មួ�ាីរួទាំងំហៅ�ះ គឺឺមួ�ិខ្សែមួ�ជាមួ�ាីរួ 
ហៅពីទីយហៅទី។

និិរនិឹរភាព្ទនៃនិការប្រែ�ទា៖ំ ជា�មួត្យាភាពីថ្ងៃ��មាជិិករួបុ�់គឺំហៅ�ង ហៅ�ើមួីរីួកាការួទីទីួ�ហៅ�វា Medi-Cal ពីីអ្ននកផា�់ហៅ�វារួបុ�់ហៅគឺខ្សែ��មា��សាបុ ់
��់ហៅ��ំ�ួ� 12 ខ្សែខ ហៅបុើ�ិ�អ្ននកផា�់ហៅ�វា �ិង L.A. Care យ�់�ពីមួហៅ�ពីៀង។

និិរនិឹ�យបរកិាខ រផ្សេព្ទ�យ (Durable Medical Equipment, DME)៖ ជាបុរួកិាខ រួខ្សែ��ជាហៅពីទីយសា��ាចា�ំ� ់�ិង��បុញ្ញាើ ហៅ�យហៅវជិើបុណិិ្យត្យ
រួបុ�់អ្ននក ឬអ្ននកផា�់ហៅ�វាហៅផែងហៅទីៀត្យ។ L.A. Care �ំហៅរួ�ថាហៅត្យើហៅ�ើមួីជីិួ� ឬទិីញ DME។ ត្យថ្ងៃមួៃជិួ� �ត្យូវខ្សែត្យមួ�ិហៅ�ើ�ពីីត្យថ្ងៃមួៃហៅ�ើមួីទីីិញ។ ការួជិួ�
ជុិ��ូវបុរួកិាខ រួហៅពីទីយ គឺឺ���ោបុរ់ួង។

បញី្ជី�ផ្សេ�ា ះអ្ននក�ឹល់័ផ្សេ�វា៖ ជាបុ�ើ ីថ្ងៃ�អ្ននកផា�់ហៅ�វាមួយួ ហៅ�កនុងបុណ្ដាា ញ L.A. Care។

បណឹ្ដាញអ្ននក�ឹល់័ផ្សេ�វា (ឬ អ្ននក�ឹល់័ផ្សេ�វាកនុងបណឹ្ដាញ)៖ ហៅ�ហៅមួើ� "អ្ននកផិ�់ហៅ�វាខ្សែ���ហ្វ័ការួ"។

បណឹ៍� ង៖ ជាការួបុហៅ�ចញវាចា ហៅ�យមាត្យ ់ឬ���រួហៅ�រួ រួបុ�់�មាជិិក �ូវការួមួ�ិហៅពីញ�ិត្យា អ្នំពីី L.A. Care, អ្ននកផា�់ហៅ�វា, ឬគុឺណ្យភាពីថ្ងៃ�ហៅ�វា
ខ្សែ����ផា�់។ បុណ្យាឹ ង គឺឺ�ូ�គ្នាន �ឹងសារួទុីកខ។

បណូ្ដាញ៖ ជា�កុមួមួយួថ្ងៃ�ហៅវជិើបុណិិ្យត្យ ហៅវជិើមួ�ាីរួ �ិងមួ�ាីរួហៅពីទីយ �ិងអ្ននកផា�់ហៅ�វាហៅផែងហៅទីៀត្យ ���ុះកិ�ច��ាជាមួយួ L.A. Care ហៅ�ើមួីផីា�់
ការួខ្សែ�ទាំ។ំ
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              ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយផង។ ការួ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ ហៅ�ញ ថ្ងៃ�ៃ ហៅ�ើយ។  ឬហៅ�ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួ                   
កា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាបុណ្ដាា ញហៅ� lacare.org។

ផ្សេព្ទ�យឆ្លាបមានិវិញិ្ហាា បនិប�័ត (Certified Nurse Midwife, CNM)៖ ជាបុុគឺគ�មាន កម់ា�អាជាើ បុ�ណ្យណ  ជាហៅពីទីយ���ុះបុ�ើ ី �ិងមា�វញិ្ញាា បុ�
បុ��ត្យជាហៅពីទីយ�ើបុ ហៅ�យគឺណ្យ�គិឺលា�ុបុ�ឋ ក�ុះបុ�ើ ី រួ�ឋកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ ។ ហៅពីទីយ�ើបុមា�វញិ្ញាា បុ�បុ��ត្យ �ត្យូវ��អ្ន�ុញ្ញាា ត្យ ហៅ�ើមួីជីិួយករួណី្យបុហៅងកើត្យកូ�
ធំមួើតា។

ផ្សេព្ទ�យសាស្រ្ដី�ឹចាបំាច ់(ឬ ផ្សេ�គាំចាបំាច)់៖ ហៅពីទីយសា��ាចា�ំ� ់គឺឺជាហៅ�វាខ្សែ�ទាំ�ំំខា� ់ខ្សែ���មួហៅហ្វ័តុ្យផ� �ិងការួពារួជិីវតិ្យ។ ការួខ្សែ�ទាំហំៅ�ះ គឺឺ�ត្យូវការួ
ហៅ�ើមួីរីួកាអ្ននកជំិងឺ ពីីការួឈថឺាក ត្យធ់ំៃ�ធ់ំៃរួ ឬពិីការួ។ ការួខ្សែ�ទាំហំៅ�ះ អា�បុ�ាយការួឈចឺាបុខ់ាៃ ងំ តាមួការួពីា��ជិំងឺ ការួឈថឺាក ត្យ ់ឬរួបុ�ួ។ �ំ�បុ់
�មាជិិកអាយុហៅ�កាមួ 21 ឆាំន វំញិ ហៅ�វា Medi-Cal រួមួួមា�ការួខ្សែ�ទាំខំ្សែ��ជាហៅពីទីយសា��ាចា�ំ� ់ហៅ�ើមួីខី្សែកហៅ�គឺ ឬជិួយជំិងឺ ឬ�កខណ្យ�រួបូុកាយ ឬ  
ផៃូវ�ិត្យា រួមួួទាំងំវបិុត្យាិហៅ�បុើហៅ�គឺ�ងហៅញៀ� �ូ���ខ្សែ�ងកនុងវគឺគ 1396d(r) ថ្ងៃ�មា�តាទីី 42 ថ្ងៃ��កមួ�ពីហ្វ័ើទីណិ្យ�ហ្វ័រួ�ឋ។

មជិឈមណ៍ា ល័�មភព្ទផ្សេ��មនិទ�រផ្សេព្ទ�យ (Freestanding Birth Center, FBC)៖ ជាមួ�ាីរួ�ុខភាពី ខ្សែ����ហៅ�គ្នាងកំហៅណ្យើ ត្យកូ� ហៅ�ើមួីហីៅកើត្យហៅ�ើង 
ឆាំៃ យពីី�ំហៅ��ឋ �រួបុ�់��ាីមា�គឺភ័ ៌ខ្សែ��មា�អាជាើ បុ�ណ្យណ  ឬហៅបុើមួ�ិ�ូហៅ�នះហៅទី ��យ�់�ពីមួហៅ�យរួ�ឋ ហៅ�ើមួីផីា�់ការួខ្សែ�ទាំឈំហឺៅពាះមួុ��ំ��កូ� 
មជិឈមណ៍ា ល័�ុខភាព្ទប្រែដ្ឋល័រដ្ឋឋបាល័�ហ្វ័ព្ទន័ិិ��ួល័សាា ល់័ (Federally Qualified Health Center, FQHC)៖ ជាមួជិឈមួណិ្យ��ុខភាពី
មួយួ ហៅ�កនុងត្យំបុ�ម់ួយួ ខ្សែ��ឥត្យមា�អ្ននកផា�់ការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពីហៅ��ើ�។ អ្ននកអា�ទីទីួ�ការួខ្សែ�ទាំជំាបុឋមួ �ិងការួពារួ ហៅ�ឯ FQHC។ 

មនិទ�រគិលានុិប�ឋ កមាមានិជំិនាញ៖ ជាកខ្សែ�ៃងមួយួខ្សែ��ផា�់ការួខ្សែ�ទាំជំំិងឺ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ ខ្សែ��មា�ខ្សែត្យអ្ននកវជិាើ ជីិវ�ខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី��ហ្វ័័ឹកហ្វ័័ឺ� 
អា��ឹងផា�់��។ 

មនិទ�រផ្សេព្ទ�យប្រែដ្ឋល័�ហ្វ័ការ៖ ជាមួ�ាីរួហៅពីទីយមួយួ មា�អាជាើ បុ�ណ្យណ  ខ្សែ��មា�កិ�ច��ាជាមួយួ L.A. Care ហៅ�ើមួីផីា�់ហៅ�វាឲ្យយ�មាជិិក ហៅ�ហៅពី�
�មាជិិកទីទីួ�ការួខ្សែ�ទាំ។ំ ហៅ�វាខ្សែ���ោបុរ់ួង ខ្សែ��មួ�ាីរួហៅពីទីយខ្សែ���ហ្វ័ការួមួយួ�ំ�ួ� អា��ឹងផា�់ជូិ��មាជិិក គឺឺ���កក់�មួតិ្យហៅ�យ�កឹត្យយ�កមួ 
ការួពិី�ិត្យយពិី��យការួហៅ�បុើ���់ �ិងការួធានាអ្នះអាងគុឺណ្យភាពីរួបុ�់ L.A. Care ឬកិ�ច��ារួបុ�់ L.A. Care ជាមួយួ�ឹងមួ�ាីរួហៅពីទីយ។

មនិទ�រផ្សេព្ទ�យ៖ ជាកខ្សែ�ៃងមួយួ ខ្សែ��អ្ននកទីទីួ�ការួខ្សែ�ទាំអំ្ននកជំិងឺហៅ�កហៅពីទីយ �ិងអ្ននកជំិងឺឥត្យហៅ�កហៅពីទីយ ពីីហៅវជិើបុណិិ្យត្យ �ិងហៅពីទីយ។

យានិជំិនិិះផ្សេព្ទ�យជាអា�និន៖ ជាការួ�ឹកជិ�ើូ �កនុងឡា�ហៅពីទីយ ឬរួ�យ�ាអា��ន ហៅ�បុ�ាបុ�់ហៅ�ង្គ ះបុនាា � ់ហៅ�ើមួីទីីទីួ�ការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពីជាអា��ន។

យានិជំិនិិះផ្សេព្ទ�យមនិិអា�និន (Non-Emergency Medical Transportation, NEMT)៖ ជាការួ�ឹកជិ�ើូ � ហៅ�ហៅពី�អ្ននកមួ�ិអា�ហៅ�
ការួណ្ដាត្យជ់ិួបុហៅពីទីយ ខ្សែ���ោបុរ់ួង �ិង/ឬ ហៅ�យកឱ��ហៅវជិើបុញ្ញាើ  តាមួឡា�ធំមួើតា, ឡា�បឹុ�, រួ�ហៅភ័ៃើង ឬឡា�តាក�ីុ់។ L.A. Care បុងថ់្ងៃ�ៃ             
�ំ�បុ ់NEMT ខ្សែ��មា�ត្យថ្ងៃមួៃទាំបុបុំផុត្យ �ំ�បុហ់ៅ��កាី�ត្យូវការួថ្ងៃ�ហៅ�គ្នារួបុ�់អ្ននក ហៅ�ហៅពី�អ្ននក�ត្យូវជិិះហៅ�តាមួការួណ្ដាត្យ ់ហៅពី�ជិួបុ រួបុ�់អ្ននក។

យានិជំិនិិះមនិិប្រែមនិផ្សេព្ទ�យ៖ ជាការួ�ឹកជិ�ើូ � ហៅ�ហៅពី�ហៅធំ័ើ�ំហៅណ្យើ រួហៅ� �ិងមួកពីីការួណ្ដាត្យជ់ិួបុ �ំ�បុហ់ៅ�វាខ្សែ�� Medi-Cal �ោ បុរ់ួង ��អ្ន�ុញ្ញាា ត្យ
ហៅ�យអ្ននកផា�់ហៅ�វារួបុ�់អ្ននក ហៅ�ហៅពី�ហៅ�យកឱ��ហៅវជិើបុញ្ញាើ  �ិង�ំភារួ�ហៅពីទីយ។

របូមនិឹ៖ ជាបុ�ើ ីថ្ងៃ�ឱ�� ឬវត្យាុ ខ្សែ����បុតាមួ�កខណ្យ� �ិងខ្សែ����យ�់�ពីមួ�ំ�បុ�់មាជិិក។ 

ល័កខណ៍ៈចិតឹផ្សេ�គជាអា�និន៖ ជាជិំងឺផៃូវ�ិត្យា ខ្សែ��ហៅ�គឺ�ញ្ញាា  គឺឺធំៃ�ធ់ំៃរួ ឬខាៃ ងំកាៃ �ើមួ ហៅ�ើមួីបីុណ្ដាា �ឲ្យយហៅ�គ្នាះថាន កធ់ំៃ�ធ់ំៃរួភាៃ មួៗ �ំហៅពាះខៃួ�រួបុ�់អ្ននក 
ឬមួ�ុ�ែហៅផែងៗហៅទីៀត្យ ឬភាៃ មួៗ អ្ននកមួ�ិអា�ផា�់ ឬហៅ�បុើមួិូបុអាហារួ, ជិ�មួក ឬ�ំហៅ�ៀកបុំពាក ់ហៅ�យហៅ�ពាះជិំងឺផៃូវ�ិត្យា។

ល័កខណ៍ៈ�ុនំៃរ ា៖ ជាជិំងឺមួយួ ឬបុញិ្ញា�ុខភាពីហៅផែងហៅទីៀត្យ ខ្សែ��មួ�ិអា�ពីា��ឲ្យយជា��ទាំងំ��ុង ឬខ្សែ��យូរួៗហៅ� កា�ខ់្សែត្យធំៃ�ធ់ំៃរួហៅ�ើង ឬខ្សែ��
�ត្យូវខ្សែត្យ��ពីា�� �បុហៅយាជិ�កំុ៍ឲ្យយអ្ននកធំៃ�ធ់ំៃរួហៅ�ើង។

ល័កខណ៍ៈ�ុខភាព្ទជាអា�និន៖ ជា�កខណ្យ��ុខភាពី ឬផៃូវ�ិត្យា ហៅ�យមា�ហៅ�គឺ�ញ្ញាា ធំៃ�ធ់ំៃរួ�ូហៅចាន ះ �ូ�ជាឈហឺៅពាះ�ៃងទីហៅ�ៃ (ហៅមួើ�អ្នត្យា��យខាងហៅ�ើ) 
ឬឈចឺាបុខ់ាៃ ងំ ខ្សែ��មួ�ុ�ែសាមួ�ា ហៅ�យមា��ំហៅណ្យះ�ឹងខាង�ុខភាពី �ិងថាន ហំៅពីទីយ អា��ឹងហៅជិឿហៅ�យ�មួហៅហ្វ័តុ្យផ� ថាការួមួ�ិ��ទីទីួ�ការួ
ខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពីភាៃ មួៗ អា��ឹង៖

• នាឲំ្យយ�ុខភាពីរួបុ�់អ្ននក ឬ�ុខភាពីថ្ងៃ�កូ�កនុងថ្ងៃផារួបុ�់អ្ននក ឋតិ្យកនុងហៅ�គ្នាះថាន កធ់ំៃ�ធ់ំៃរួ
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              ហៅ�ហៅ�វាមាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយផង។ ការួ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ ហៅ�ញ ថ្ងៃ�ៃ ហៅ�ើយ។  ឬហៅ�ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួ                   
កា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាបុណ្ដាា ញហៅ� lacare.org។

• បុណ្ដាា �ឲ្យយមា�ឱ�ភាពី �ំហៅពាះមុួខង្រួ�រួរីួ�

• បុណ្ដាា �ឲ្យយខ្សែផនក�រួរីួ� ឬ�រួ�ីងគ មួ�ិហៅធំ័ើការួ�ត្យឹមួ�ត្យូវ

វិធិិ�ការពារ�ុខភាព្ទ និិងភាព្ទពិ្ទការ រដ្ឋឋកាល័�ហ្វ័័័រនិ�ញ៉ាា  (California Health and Disability Prevention, CHDP)៖ ជាកមួើវធិំី�ុខភាពី
សាធារួណ្យ�មួយួ ខ្សែ��ហៅ�ញ��កឲ់្យយអ្ននកផា�់ការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពីសាធារួណ្យ� �ិងឯកជិ� �ំ�បុក់ារួ�បុមាណ្យ�ុខភាពីរួ�ួ�� ់ហៅ�ើមួីរីួក �ិងការួពារួ
ជិំងឺ �ិងភាពីពិីការួ ហៅ�កនុងហៅកើងៗ �ិងយុវវ �យ។ កមួើវធិំីហៅ�ះ ជិួយហៅកើងៗ �ិងយុវវ �យ ឲ្យយអា�ទីទីួ�ការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពីហៅទីៀងទាំត្យ។់ PCP រួបុ�់អ្ននក អា�
ផា�់ហៅ�វា CHDP ��។

ផ្សេវិជិី�គ�ះសាថ និ៖ ជាគឺំរួថូ្ងៃ�ការួខ្សែ�ទាំមំួយួ ខ្សែ���ឹងផា�់គុឺណ្យភាពីខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី�អ�បុហៅ�ើរួ, ហៅ�ើកកំពី�់ការួចាត្យខ់្សែ�ងហៅ�យខៃួ�ឯង ហៅ�យ�មាជិិក              
�ូវការួខ្សែ�ទាំខំៃួ�ហៅគឺផ្ទាា �់ �ិងយូរួៗហៅ� បុ�ាយត្យថ្ងៃមួៃខ្សែ��អា�ហៅជិៀ�វាង��។

ផ្សេវិជិីមនិទ�រ�ុខភាព្ទជិនិប� (Rural Health Clinic, RHC)៖ ជាមួជិឈមួណិ្យ��ុខភាពីមួយួ ហៅ�កនុងត្យំបុ�ម់ួយួ ខ្សែ��ឥត្យមា�អ្ននកផា�់ការួខ្សែ�ទាំំ
�ុខភាពីហៅ��ើ�។ អ្ននកអា�ទីទីួ�ការួខ្សែ�ទាំជំាបុឋមួ �ិងការួពារួ ហៅ�ឯ RHC។ 

ផ្សេវិជិីមនិទ�រ�ុខភាព្ទឥណ្ដាា និ (Indian Health Clinic, IHC)៖ ជាហៅវជិើមួ�ាីរួ�ុខភាពីឥណិ្ដា�មួយួ ���បុតិ្យបុត្យាិការួហៅ�យ ហៅ�វា�ុខភាពីឥណិ្ដា� 
(Indian Health Service, IHS) ឬហៅ�យ កុ��មួព���ឥណិ្ដា�, អ្នងគការួកុ��មួព���ឥណិ្ដា�, ឬ អ្នងគការួឥណិ្ដា�ទីី�កុង។

ផ្សេវិជិីមនិទ�រ៖ ជាមួ�ាីរួមួយួ ខ្សែ���មាជិិកអា�ហៅ�ជិើ�ហៅរួ ើ�  អ្ននកផា�់ការួ ខ្សែ�ទាំ ំជាបុឋមួ (Primary Care Provider, PCP) មាន ក។់ វាអា�ជាមួជិឈ
មួណិ្យ� �ុខភាពីខ្សែ�� រួ�ឋ�� �ហ្វ័ពី��� ទីទីួ�សាគ �់ (Federally Qualified Health Center, FQHC),ហៅវជិើមួ�ាីរួ �ហ្វ័គឺមួ�,៍ ហៅវជិើមួ�ាីរួ
�ុខភាពី ជិ�បុទី (Rural Health Clinic, RHC), ហៅវជិើមួ�ាីរួហៅ�វា�ុខភាពីឥណិ្ដា� (Indian Health Clinic, IHC),  ឬមួ�ាីរួខ្សែ�ទាំ ំជាបុឋមួ  
ហៅផែងៗហៅទីៀត្យ។  

�ងាខ រផិ្សេ�ធិ៖  ជាការួខ្សែ�ទាំថំ្ងៃ�មួ�ាីរួ�ំណ្ដាក ់ហៅ�ើមួីបីុ��ូរួបុ�ាយភាពីមួ�ិកកហ់ៅ�ា ខាងផៃូវកាយ, ផៃូវ�ិត្យា , �ងគមួ �ិង�ពី�ឹងវញិ្ញាា ណ្យ �ំ�បុ�់មាជិិក          
ខ្សែ��មា�ជិំងឺគឺង�់ឹងសាៃ បុ។់ ការួខ្សែ�ទាំ�ំង្ខ រួហិៅ�ធំ គឺឺមា�ហៅ�ហៅពី��មាជិិក មា�កាីរួពំីឹងហៅ�មា�ជិីវតិ្យ 6 ខ្សែខ ឬតិ្យ�ជាង។

�មាជិិក៖ �មាជិិកណ្ដាមួយួ ខ្សែ��មា��ិទី�ិទីទីួ� Medi-Cal ���ុះហៅ�ើ ះជាមួយួ L.A. Care ខ្សែ��មា��ិទី�ិទីទីួ�ហៅ�វាខ្សែ���ោបុរ់ួង។

សារ�ុកខ៖ ជាការួបុហៅ�ចញវាចា ហៅ�យមាត្យ ់ឬ���រួហៅ�រួរួបុ�់�មាជិិក �ូវការួមួ�ិហៅពីញ�ិត្យាអ្នំពីី L.A. Care, អ្ននកផា�់ហៅ�វា, ឬហៅ�វាខ្សែ����
ផា�់។ បុណ្យាឹ ង គឺឺជាឧទាំហ្វ័រួណ៍្យមួយួថ្ងៃ�សារួទុីកខ។

ផ្សេ�វាកុមាររដ្ឋឋកាល័�ហ្វ័័័រនិ�ញ៉ាា  (California Children’s Services, CCS)៖ ជាកមួើវធិំី Medi-Cal មួយួ ខ្សែ��ផា�់ហៅ�វា�ំ�បុហ់ៅកើងៗ               
��់ហៅ�អាយុ 21 ឆាំន  ំខ្សែ��មា�បុញិ្ញាជំិងឺ �ិង�ុខភាពីខៃះ។

ផ្សេ�វាងាយអ្ននិច់ិតឹ៖ ជាហៅ�វា �ំ�បុក់ារួហៅរួៀបុ�ំគឺំហៅ�ង�គឺួសារួ, ការួ�ៃងកាមួហៅ�គឺ (Sexually Transmitted Infection, STI), ជំិងឺ HIV/AIDS, 
ការួហៅធំ័ើ�បុផៃូវហៅភ័ទី �ិងការួពី�ៃូត្យកូ�។

ផ្សេ�វាប្រែដ្ឋល័មនិិ�ាបរ់ង៖ ជាហៅ�វាមួយួខ្សែ�� L.A. Care មួ�ិ�ោ បុរ់ួង។

ផ្សេ�វានៃនិ�គូផ្សេព្ទ�យ៖ ជាហៅ�វា ខ្សែ����ផា�់ឲ្យយហៅ�យមួ�ុ�ែមា�អាជាើ បុ�ណ្យណ  ហៅ�ហៅ�កាមួ�ាបុរ់ួ�ឋ ហៅ�ើមួីអី្ន�ុវត្យាវជិាើ ហៅពីទីយ ឬវធិំីពីា���ំរួបុ�ំរួ�ួ
�ទីង�់ទាំយ�អឹង, បុោុខ្សែ�ាមួ�ិ�បុប់ុ�ើូ �ហៅ�វាខ្សែ����ផា�់ជូិ�ហៅ�យហៅវជិើបុណិិ្យត្យ កនុងខណ្យ�ខ្សែ��អ្ននក�ត្យូវ��អ្ន�ុញ្ញាា ត្យឲ្យយ�ូ�ហៅ�មួ�ាីរួហៅពីទីយ ខ្សែ��              
��ទាំរួថ្ងៃ�ៃ កនុងវកិកយបុ��ត្យមួ�ាីរួហៅពីទីយ។

ផ្សេ�វានៃនិឆ្លាប៖ ការួខ្សែ�ទាំមំួុ��ៃងទីហៅ�ៃ, �ហៅនាៃ ះហៅពី��ំ��កូ�, �ិងការួខ្សែ�ទាំបំុនាា បុពី់ី�ៃងទីហៅ�ៃ, រួមួួទាំងំការួខ្សែ�ទាំហំៅរួៀបុ�ំគឺំហៅ�ង�គឺួសារួ �ំ�បុម់ាា យ 
�ិងការួខ្សែ�ទាំភំាៃ មួៗ �ំ�បុទ់ាំរួកហៅទីើបុហៅកើត្យ, ��ផា�់ហៅ�យ ហៅពីទីយ�ើបុមា�វញិ្ញាា បុ�បុ��ត្យ (Certified Nurse Midwife, CNM) �ិង �ើបុមា�
អាជាើ បុ�ណ្យណ  (Licensed Midwife, LM)។
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              ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយផង។ ការួ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ ហៅ�ញ ថ្ងៃ�ៃ ហៅ�ើយ។  ឬហៅ�ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួ                   
កា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាបុណ្ដាា ញហៅ� lacare.org។

ផ្សេ�វាផ្សេ�ផ្សេ��តំបនិ៖់ ហៅ�វាកនុងខណ្យ��មាជិិក ហៅ�ទីីណ្ដាមួយួ ហៅ�ហៅ��ត្យំបុ�ហ់ៅ�វា។

ផ្សេ�វាបនាទ បព់្ទ�មានិ�ថិរភាព្ទ៖ ហៅ�វាខ្សែ���ោបុរ់ួង ទាំកទ់ីង�ឹង�កខណ្យ��ុខភាពីជាអា��ន ខ្សែ����ផា�់ បុនាា បុពី់ី�មាជិិក មា��ាិរួភាពី ហៅ�ើមួីរីួកា
�កខណ្យ� ឲ្យយ���ឹងធឹំង។ ហៅ�វាខ្សែ�ទាំបំុនាា បុពី់ីមា��ាិរួភាពី គឺឺ���ោបុរ់ួង �ិង��បុង�់�កឲ់្យយ។

ផ្សេ�វាបានិផ្ទាតផ់្សេចញ៖ ជាហៅ�វាខ្សែ��មួ�ិ���ោបុរ់ួងហៅ�យ Medi-Cal Program រួ�ឋកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ ។

ផ្សេ�វាមនុិ�េផ្សេព្ទញវិយ័តាម�ហ្វ័គមនិ ៍(Community-Based Adult Services, CBAS)៖ ជាហៅ�វាអ្ននកជំិងឺឥត្យហៅ�កហៅពីទីយ ហៅ�តាមួមួ�ាីរួ 
�ំ�បុក់ារួខ្សែ�ទាំជំិំងឺមា�ជិំនាញ, ហៅ�វាខាង�ងគមួ, វធិំីពីា��, ការួខ្សែ�ទាំផំ្ទាា �់ខៃួ�, ការួហ្វ័័ឹកហ្វ័័ឺ� �ិងគ្នា�ំទី�គឺួសារួ �ិងអ្ននកខ្សែ�ទាំ,ំ ហៅ�វាអាហារួ
ជិីវជាត្យិ, យា�ជំិ�ិះ, �ិងហៅ�វាហៅផែងៗហៅទីៀត្យ �ំ�បុ�់មាជិិកខ្សែ��មា��ិទី�ិទីទីួ�។

ផ្សេ�វាផ្សេរៀបចំគំផ្សេ�ង�គួសារ៖ ហៅ�វាហៅ�ើមួីកីារួពារួ ឬពី�ារួហៅពី�ការួមា�គឺភ័។៌

ផ្សេ�វា�មីទា និិងឧបករណ៍៍៖ ជាហៅ�វាខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី ខ្សែ��ជិួយអ្ននករួកា, ហៅរួៀ��ូ�ត្យ ឬហៅ�ើកកំពី�់ភាពីជិំនាញ �ិងមួុខង្រួ �ំ�បុក់ារួរួ�់ហៅ�
��់ថ្ងៃ�ៃ។

ផ្សេ�វា�ុខភាព្ទសាធារណ៍ៈ៖ ហៅ�វា�ុខភាពី ខ្សែ����បុោង�ំ�បុ�់បុជាជិ�ទាំងំអ្ន�់។ ទាំងំហៅ�ះរួមួួមា�កនុង�ំហៅណ្ដាមួអ្ននកហៅផែងៗ, ការួវភិាគឺសាា �ភាពី
�ុខភាពី, ការួឃាៃ ហំៅមួើ��ុខភាពី, ការួ�ំហៅកើង�ុខភាពី, ហៅ�វាការួពារួ, ទីបុស់ាក ត្យជ់ិំងឺ�ៃង, ការួពារួបុរួសិាា � �ិងអ្ននាមួ�យ, ការួហៅ�ត្យៀមួ�ំ�បុហ់ៅ�គ្នាះមួហ្វ័�ា
�យ �ិងការួត្យបុហៅ�ៃើយ, �ិង�ុខភាពីអាជីិវ�កមួើ។

ផ្សេ�វា�ុខភាព្ទអារមាណ៌៍ព្ទិផ្សេ��៖ ជាហៅ�វា�ំ�បុ�់មាជិិក ខ្សែ��មា�ហៅ��កាី�ត្យូវការួ ហៅ�វា�ុខភាពីអារួមួើណ៍្យ ខ្សែ��មា�ក�មួតិ្យខព�់ជាង                       
ថ្ងៃ�ការួឱ�ភាពី ជាងធុំ��សា� ហៅ�មួធំយមួ។

ផ្សេ�វា�ុខភាព្ទអារមាណ៍៍ អ្ននកជំិងឺឥតផ្សេដ្ឋកផ្សេព្ទ�យ៖ ជាហៅ�វាអ្ននកជិំងឺឥត្យហៅ�កហៅពីទីយ �ំ�បុ�់មាជិិកខ្សែ��មា��កខណ្យ��ុខភាពីអារួមួើណ៍្យ ធុំ��សា� 
ហៅ�មួធំយមួ រួមួួមា�៖

• ការួវាយត្យថ្ងៃមួៃ�ុខភាពីអារួមួើណ៍្យ ជាបុុគឺគ� ឬជា�កុមួ �ិង ការួពីា�� (វធិំីពីា���ិត្យាហៅ�គឺ)

• ការួហៅធំ័ើហៅត្យ�ា�ិត្យាវជិាើ  ហៅ� ហៅពី� ហៅវជិើសា��ា�� បុញ្ញាើ ក ់ ហៅ�ើមួីវីាយត្យថ្ងៃមួៃ�កខណ្យ��ុខភាពី   អារួមួើណ៍្យ

• ហៅ�វាអ្ននកជិំងឺឥត្យហៅ�កហៅពីទីយ �ំ�បុ ់ហៅគ្នា� បុំណ្យង ថ្ងៃ�ការួ�ត្យួត្យហៅមួើ�ថាន  ំវធិំីពីា��

• ការួ�បុឹកា�ឹងហៅពីទីយវកិ��រួតិ្យ

• មួ�ាីរួពីិហៅសាធំ�,៍ �ំភារួ� �ិងថាន បំុោូវ �ំ�បុអ់្ននកជំិងឺ ឥត្យហៅ�កហៅពីទីយ

ផ្សេ�វាសឹារ�មតថភាព្ទ និិងវិធិិ�ព្ទាបាល័�មីទា និិងឧបករណ៍៍៖ ហៅ�វា �ិងឧបុករួណ៍្យ ហៅ�ើមួីជីិួយមួ�ុ�ែខ្សែ��មា�រួបុ�ួ ពីិការួ ឬមា��កខណ្យ��ុថំ្ងៃរួ ោ 
ហៅ�ើមួីឲី្យយ�� ឬមា�ជំិនាញខាងផៃូវ�ិត្យា �ិងផៃូវកាយមួកវញិ។

សាន កក់ារ (ឬ ការ�តួតពិ្ទនិិតយ)៖ ជាការួវាយត្យថ្ងៃមួៃថ្ងៃ��ុខភាពីរួបុ�់ អ្ននក ហៅ�យហៅវជិើបុណិិ្យត្យ ឬហៅពីទីយ ខ្សែ����ហ្វ័័ឹកហ្វ័័ឺ�ហៅ�ើមួី�ីត្យួត្យពិី�ិត្យយ �ំ�បុ ់                   
ហៅគ្នា� បុំណ្យងថ្ងៃ�ការួ�ំហៅរួ�អ្នំពីីភាពីបុនាា � ់ថ្ងៃ�ហៅ��កាី�ត្យូវការួ ខ្សែ�ទាំអំ្ននក។

អ្នតថ�បផ្សេយាជិនិ៖៍ ហៅ�វាខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី �ិងឱ�� ខ្សែ���ោបុរ់ួងហៅ�ហៅ�កាមួគឺំហៅ�ង�ុខភាពីហៅ�ះ។

អ្ននកចាតប់្រែចងករណ៍� ៖ ជាហៅពីទីយហៅពីញ�កបុខ�ណិ្យ ឬអ្ននកហៅធំ័ើការួ�ងគមួកិ�ច ខ្សែ��អា�ជិួយអ្ននកឲ្យយយ�់�ឹង អ្នំពីីបុញិ្ញា�ុខភាពី�ំខា�់ៗ  �ិងហៅរួៀបុ�ំ
ការួខ្សែ�ទាំ ំជាមួយួ�ឹងអ្ននកផា�់ហៅ�វារួបុ�់អ្ននក។

អ្ននកចាប�់រនៃ�៖ ជាអ្ននកផា�់ហៅ�វាមាន ក ់ខ្សែ��ពីា���អឹងខនង តាមួមួហៅធំា�យ ថ្ងៃ�ការួពីា��ហៅ�យថ្ងៃ�។
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              ហៅ�ហៅ�វាមាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយផង។ ការួ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ ហៅ�ញ ថ្ងៃ�ៃ ហៅ�ើយ។  ឬហៅ�ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួ                   
កា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាបុណ្ដាា ញហៅ� lacare.org។

អ្ននកចុះផ្សេ�ា ះ៖ ជាមួ�ុ�ែមាន ក ់ខ្សែ��គឺឺជា�មាជិិកថ្ងៃ�គឺំហៅ�ង�ុខភាពីមួយួ �ិងទីទីួ�ហៅ�វាតាមួរួយ�គឺំហៅ�ង�ុខភាពី។

អ្ននក�ឹល់័ការប្រែ�ទាជំាបឋម (Primary Care Provider, PCP)៖ ជាអ្ននកផា�់ការួខ្សែ�ទាំមំា�អាជាើ បុ�ណ្យណ  ខ្សែ��អ្ននកមា� �ំ�បុក់ារួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី
ភាគឺហៅ��ើ�រួបុ�់អ្ននក។ PCP រួបុ�់អ្ននក ជិួយអ្ននកឲ្យយទីទីួ�ការួខ្សែ�ទាំខំ្សែ��អ្ននក�ត្យូវការួ។ ការួខ្សែ�ទាំមំួយួ�ំ�ួ� �ត្យូវឲ្យយ��យ�់�ពីមួ�ិ� �ុះ�តាខ្សែត្យ៖

• អ្ននកមា�ភាពីអា��ន

• អ្ននក�ត្យូវការួខ្សែ�ទាំ ំពីី�គឺូហៅពីទីយបុហៅងកើត្យកូ�/�គឺូហៅពីទីយហៅ�គឺ��ាី 

• អ្ននក�ត្យូវការួហៅ�វាង្យអ្ន��់ិត្យា 

• អ្ននក�ត្យូវការួ ហៅ�វាហៅរួៀបុ�ំគឺំហៅ�ង�គឺួសារួ/បុង្ក រួមា�កូ� 

PCP រួបុ�់អ្ននកអា�ជា៖ 

• �គឺូហៅពីទីយទូីហៅ� 

• �គឺូហៅពីទីយអាការួកនុង��ណ្យ 

• �គឺូហៅពីទីយកុមារួ 

• �គឺូហៅពីទីយ�គឺួសារួ 

• �គឺូហៅពីទីយបុហៅងកើត្យកូ�/�គឺូហៅពីទីយហៅ�គឺ��ិី 

• ហៅវជិើមួ�ាីរួ�ុខភាពីឥណិ្ដា� (Indian Health Clinic, IHC)

• មួជិឈមួណិ្យ��ុខភាពីខ្សែ��រួ�ឋ���ហ្វ័ពី���ទីទីួ�សាគ �់ (Federally Qualified Health Center, FQHC) 

• ហៅវជិើមួ�ាីរួ�ុខភាពីជិ�បុទី (Rural Health Clinic, RHC)

• ហៅពីទីយអ្ន�ុហៅវជិើបុណិិ្យត្យ

• អ្ន�ុការួ�ីគឺូហៅពីទីយ

• ហៅវជិើមួ�ាីរួ

អ្ននក�ឹល់័ការប្រែ�ទា�ុំខភាព្ទ៖ ហៅវជិើបុណិិ្យត្យ �ិងអ្ននកឯកហៅទី� �ូ�ជា�គឺូហៅពីទីយវះកាត្យ,់ ហៅវជិើបុណិិ្យត្យខ្សែ��ពីា��ជិំងឺមួហារួកី, ឬហៅវជិើបុណិិ្យត្យខ្សែ��ពីា��
ខ្សែផនកពិីហៅ��ថ្ងៃ��រួរីួ� �ិងខ្សែ��ហៅធំ័ើការួជាមួយួ L.A. Care ឬកហ៏ៅ�កនុងបុណ្ដាា ញ L.A. Care។ បុណ្ដាា ញអ្ននកផា�់ហៅ�វា L.A. Care �ត្យូវខ្សែត្យមា�
អាជាើ បុ�ណ្យណ ហៅ�ើមួីអី្ន�ុវត្យា កនុងរួ�ឋកា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  �ិងផា�់ហៅ�វាឲ្យយអ្ននក ខ្សែ�� L.A. Care �ោ បុរ់ួង។ 

តាមួធំមួើតា អ្ននក�ឹង�ត្យូវការួ�ំបុុ�ត្យបុ�ើូ �ពីី PCP រួបុ�់អ្ននក ហៅ�ើមួីហីៅ�ជិួបុអ្ននកឯកហៅទី�។ PCP រួបុ�់អ្ននក �ត្យូវខ្សែត្យទីទីួ�ការួយ�់�ពីមួពីី L.A. Care 
�ិ� មួុ��ឹងអ្ននកទីទីួ�ការួខ្សែ�ទាំពីំីអ្ននកឯកហៅទី�។

អ្ននកមនិិ���់ត្យូវការួ�ំបុុ�ត្យបុ�ើូ �ពីី PCP រួបុ�់អ្ននក �ំ�បុ�់បុហៅភ័ទីថ្ងៃ�ហៅ�វាមួយួ�ំ�ួ� �ូ�ជាការួហៅរួៀបុ�ំគឺំហៅ�ង�គឺួសារួ, ការួខ្សែ�ទាំជំាអា��ន, ការួខ្សែ�ទាំពីំី 
OB/GYN ឬហៅ�វាង្យអ្ន��់ិត្យា។ 

�បុហៅភ័ទីថ្ងៃ�អ្ននកផា�់ការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី រួមួួមា� បុោុខ្សែ�ាមួ�ិក�មួតិ្យ�ំហៅពាះ៖ 

• �វ�វទូិី គឺឺជាអ្ននកផា�់ហៅ�វាខ្សែ��ហៅធំ័ើហៅត្យ�ាហៅសាត្យវញិ្ញាា ណ្យ ឬការួសាា បុឮ់។ 

• ហៅពីទីយ�ើបុមា�វញិ្ញាា បុ�បុ��ត្យ គឺឺជា ហៅពីទីយ ឬគិឺលា�ុបុ�ឋ ក ខ្សែ��ខ្សែ�ទាំអំ្ននកកនុងអ្នំ�ុងហៅពី�មា�គឺភ័ ៌�ិងហៅពី��ំ��កូ�។ 

• �គឺូហៅពីទីយ�គឺួសារួ គឺឺជាហៅវជិើបុណិិ្យត្យមាន ក ់ខ្សែ��ពីា��បុញិ្ញា�ុខភាពីទូីហៅ� �ំ�បុម់ួ�ុ�ែ�គឺបុអ់ាយុទាំងំអ្ន�់។
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              ហៅ�ហៅ�វា�មាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយផង។ ការួ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ ហៅ�ញ ថ្ងៃ�ៃ ហៅ�ើយ។  ឬហៅ�ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួ                   
កា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាបុណ្ដាា ញហៅ� lacare.org។

• �គឺូហៅពីទីយទូីហៅ� គឺឺជាហៅវជិើបុណិិ្យត្យមាន ក ់ខ្សែ��ពីា��បុញិ្ញាហៅ�គ្នាទូីហៅ�។

• �គឺូហៅពីទីយអាការួកនុង��ណ្យ គឺឺជាហៅវជិើបុណិិ្យត្យមាន ក ់ខ្សែ��ពីា��បុញិ្ញាហៅ�គ្នាទូីហៅ� កនុងមួ�ុ�ែហៅពីញវ �យ។

• ហៅពីទីយអាជីិវកមួើមា�អាជាើ បុ�ណ្យណ  គឺឺជាហៅពីទីយមាន កម់ា�អាជាើ បុ�ណ្យណ  ខ្សែ��ហៅធំ័ើការួជាមួយួហៅវជិើបុណិិ្យត្យរួបុ�់អ្ននក។

• អ្ននក�បឹុកា គឺឺជាមួ�ុ�ែមាន ក ់ខ្សែ��ជិួយអ្ននកជាមួយួ�ឹងបុញិ្ញា�គឺួសារួ។ 

• អ្ន�ុការួហីៅពីទីយ ឬអ្ន�ុការួហីៅពីទីយមា�វញិ្ញាា បុ�បុ��ត្យ គឺឺជាមួ�ុ�ែមាន កគ់្នាើ �អាជាើ បុ�ណ្យណ  ខ្សែ��ជិួយហៅវជិើបុណិិ្យត្យរួបុ�់អ្ននក ផា�់ការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពីឲ្យយអ្ននក។ 

• �គឺូហៅពីទីយថាន កក់ណ្ដាា � គឺឺជាហៅ�ើ ះមួយួខ្សែ����ហៅ�បុើ �ំ�បុអ់្ននកផា�់ការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី �ូ�ជា ហៅពីទីយ�ើបុ, អ្ន�ុការួ�ីគឺូហៅពីទីយ ឬហៅពីទីយអ្ន�ុ
ហៅវជិើបុណិិ្យត្យ។ 

• ហៅពីទីយចាកថ់ាន �ំ�ៃបុ ់គឺឺជាហៅពីទីយមាន ក ់ខ្សែ��ចាកថ់ាន �ំ�ៃបុឲ់្យយអ្ននក។ 

• ហៅពីទីយអ្ន�ុហៅវជិើបុណិិ្យត្យ ឬអ្ន�ុការួ�ីគឺូហៅពីទីយ គឺឺជាមួ�ុ�ែមាន ក ់ខ្សែ��ហៅធំ័ើការួហៅ�កនុងហៅវជិើមួ�ាីរួ ឬការួយិា��យរួបុ�់ហៅវជិើបុណិិ្យត្យ ខ្សែ��វ�ិិ�េ�យហៅ�គឺ, 
ពីា�� �ិងខ្សែ�ទាំអំ្ននក ហៅ�កនុងក�មួតិ្យ។ 

• �គឺូហៅពីទីយបុហៅងកើត្យកូ�/�គឺូហៅពីទីយហៅ�គឺ��ាី (Obstetrician/Gynecologist, OB/GYN) គឺឺជាហៅវជិើបុណិិ្យត្យមាន ក ់ខ្សែ��ខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពីរួបុ�់��ាី       
រួមួួទាំងំកនុងអ្នំ�ុងហៅពី�មា�គឺភ័ ៌�ិង�ំ��កូ�។

• អ្ននកពីា��អាជិីវកមួើ គឺឺជាអ្ននកផា�់ហៅ�វាមាន ក ់ខ្សែ��ជិួយអ្ននកឲ្យយមា�ភាពីជំិនាញ��់ថ្ងៃ�ៃ �ិងអា�ហៅធំ័ើឲ្យយ�កមួើហៅ�ើងវញិ បុនាា បុពី់ីមា�ជំិងឺ           
ឬរួបុ�ួ។

• �គឺូហៅពីទីយកុមារួ គឺឺជាហៅវជិើបុណិិ្យត្យមាន ក ់ខ្សែ��ពីា��ហៅកើងៗ ចាបុត់ាងំពីីកំហៅណ្យើ ត្យ រួហូ្វ័ត្យ��់អាយុវ �យជិំទីង។់

• អ្ននកពីា��រួបូុកាយ គឺឺជាអ្ននកផា�់ហៅ�វាមាន ក ់ខ្សែ��ជិួយអ្ននកពី�ងឹងកំឡាងំខៃួ���ណ្យរួបុ�់អ្ននក បុនាា បុពី់ីមា�ជិំងឺ ឬរួបុ�ួ។

• �ទាំហៅពីទីយ គឺឺជាហៅវជិើបុណិិ្យត្យមាន ក ់ខ្សែ��ខ្សែ�ទាំ�ំបុអ្នបុហ់ៅជិើងរួបុ�់អ្ននក។

• ហៅពីទីយ�ិត្យាសា��ា គឺឺជាមួ�ុ�ែមាន ក ់ខ្សែ��ពីា��បុញិ្ញា�ុខភាពីអារួមួើណ៍្យ បុោុខ្សែ�ាមួ�ិហៅ�ញហៅវជិើបុញ្ញាើ ទិីញឱ��។

• ហៅពីទីយហៅពីញ�កបុខ�ណិ្យ គឺឺជាគឺិលា�ុបុ�ឋ កមាន ក ់ខ្សែ��មា�ការួហ្វ័័ឹកហ្វ័័ឺ�ហៅ��ើ�ជាងហៅពីទីយអាជីិវកមួើមា�អាជាើ បុ�ណ្យណ  �ិងខ្សែ��មា�អាជាើ បុ�ណ្យណ               
ហៅ�ើមួីហីៅធំ័ើកិ�ចការួខៃះ ជាមួយួ�ឹងហៅវជិើបុណិិ្យត្យរួបុ�់អ្ននក។

• អ្ននកពីា���បុពី����ហៅងិើមួ គឺឺជាអ្ននកផា�់ហៅ�វាមាន ក ់ខ្សែ��ជិួយអ្ននកជាមួយួ�ឹងការួ�ក�ហៅងិើមួ រួបុ�់អ្ននក។

• អ្ននកហៅ�គឺសា��ាខាង�ំ�ី គឺឺជាអ្ននកផា�់ហៅ�វាមាន ក ់ខ្សែ��ជិួយអ្ននកជាមួយួ�ឹង�ំ�ី រួបុ�់អ្ននក។

អ្ននក�ឹល់័ការប្រែ�ទា�ុំខភាព្ទ តាម�ទះ៖ អ្ននកផា�់ហៅ�វា ខ្សែ��ផា�់ឲ្យយអ្ននក�ូវការួខ្សែ�ទាំជំំិងឺមា�ជិំនាញ �ិងហៅ�វាហៅផែងៗ ហៅ�ឯផាះ។

អ្ននក�ឹល់័ផ្សេ�វាប្រែដ្ឋល័មនិិ�ហ្វ័ការ៖ ជាអ្ននកផា�់ហៅ�វាមួយួ មួ�ិហៅ�កនុងបុណ្ដាា ញ L.A. Care។

អ្ននក�ឹល់័ផ្សេ�វាប្រែដ្ឋល័�ហ្វ័ការ (ឬ ផ្សេវិជិីបណ៍ាិ តប្រែដ្ឋល័�ហ្វ័ការ)៖ ជាហៅវជិើបុណិិ្យត្យ, មួ�ាីរួហៅពីទីយ ឬអ្ននកវជិាើ ជីិវ�ខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពីមា�អាជាើ បុ�ណ្យណ  ឬមួ�ាីរួ�ុខភាពី
មា�អាជាើ បុ�ណ្យណ  រួមួួទាំងំមួ�ាីរួខ្សែ�ទាំជំាមួធំយមួ ខ្សែ��មា�កិ�ច��ាជាមួយួ L.A. Care ហៅ�ើមួីផីា�់ហៅ�វាខ្សែ���ោបុរ់ួងឲ្យយ�មាជិិក ហៅ�ហៅពី��មាជិិក
ទីទីួ�ការួខ្សែ�ទាំ។ំ
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              ហៅ�ហៅ�វាមាជិិក ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)។ 
L.A. Care គឺឺហៅ�ទីីហៅ�ះ 24 ហៅមាោ ងមួយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមួយួអាទីិត្យយ រួមួួទាំងំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយផង។ ការួ ហៅ�  គឺឺ ឥត្យ ហៅ�ញ ថ្ងៃ�ៃ ហៅ�ើយ។  ឬហៅ�ខ្សែខែបុណ្ដាា កស់ារួ                   
កា�ីហ្វ័័�រួ�ីញ៉ាោ  ហៅ�ខ 711។ ទី�ែនាបុណ្ដាា ញហៅ� lacare.org។

អ្ននក�ឹល់័ផ្សេ�វាមានិល័កខណ៍�មីតឹិ៖ ជាហៅវជិើបុណិិ្យត្យមា��កខណ្យ�មួីត្យាិ កនុងវ�ិ�យថ្ងៃ�ការួអ្ន�ុវត្យា��៍មួរួមួយ ហៅ�ើមួីពីីា���កខណ្យ�រួបុ�់អ្ននក។

អ្ននក�ឹល់័ផ្សេ�វា�ុខភាព្ទអារមាណ៍៍៖ ជាបុុគឺគ�មា�អាជាើ បុ�ណ្យណ  ខ្សែ��ផា�់ហៅ�វា�ុខភាពីអារួមួើណ៍្យ �ិង�ុខភាពីឥរួយិាបុ� ឲ្យយអ្ននកជំិងឺ។

អ្ននក�ូល់័ផ្សេ�វាផ្សេ�ផ្សេ��បណូ្ដាញ៖ ជាអ្ននកផា�់ហៅ�វាមួយួ ខ្សែ��មួ�ិខ្សែមួ�ជាខ្សែផនកថ្ងៃ�បុណ្ដាា ញ L.A. Care។

អ្ននកឯកផ្សេ�� (ឬ ផ្សេវិជិីបណ៍ាិ តឯកផ្សេ��)៖ ជាហៅវជិើបុណិិ្យត្យមាន ក ់ខ្សែ��ពីា���បុហៅភ័ទីខៃះ ថ្ងៃ�បុញិ្ញាខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី។ ឧទាំហ្វ័រួណ៍្យ �គឺូហៅពីទីយវះកាត្យ់
�ណ្ដាឋ ��អឹង ពីា���អឹង���ក;់ អ្ននកជំិនាញខាងអា�់��រួជីិ ពីា��អា�់��រួជីិ; �ិងហៅវជិើបុណិិ្យត្យហៅបុះ�ូង ពីា��បុញិ្ញាហៅបុះ�ូង។ 

ឥណ្ដាា និអាផ្សេមរកិ៖ ជាបុុគឺគ�មាន ក ់ខ្សែ����ឲ្យយអ្នត្យា��យកនុងមា�តា 25 ថ្ងៃ��ាបុ ់U.S.C. វគឺគ 1603(c), 1603(f).1679(b) ឬជាមួ�ុ�ែខ្សែ��
���ំហៅរួ� ថាមា��ិទី�ិទីទីួ� ជាជិ�ជាតិ្យឥណិ្ដា� ហៅ�យអ្ន�ុហៅលាមួតាមួ�ាបុ ់42 C.F.R. 136.12 ឬមា�តាទីី V ថ្ងៃ��កឹត្យយ ហៅ�ើកកំពី�់ការួខ្សែ�ទាំំ
�ុខភាពីឥណិ្ដា�, ហៅ�ើមួីទីីទីួ�ហៅ�វាខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពី ពីីអ្ននកផា�់ការួខ្សែ�ទាំ�ុំខភាពីឥណិ្ដា� (ហៅ�វា�ុខភាពីឥណិ្ដា�, កុ��មួព���ឥណិ្ដា�, អ្នងគការួ
កុ��មួព���, ឬ អ្នងគការួឥណិ្ដា�ទីី�កុង (Urban Indian Organization–I/T/U) ឬតាមួរួយ�ការួបុ�ើូ � ហៅ�ហៅ�កាមួកិ�ច��ាហៅ�វា�ុខភាពី។

ឧបករណ៍៍រណ៍ប៖ ជាឧបុករួណ៍្យមួយួ ខ្សែ����ហៅ�បុើជា�ំ�បុ�់ទី�ទីង ់ឬរួណ្យបុអ្នបុខាងហៅ�� ហៅ��ឹង�រួរីួ� ហៅ�ើមួី�ីទី�ទីង ់ឬខ្សែកត្យ�មួូវ ខ្សែ����រួបុ�ួធំៃ� ់
ឬខ្សែផនក�រួរីួ�ខ្សែ��មា�ជិំងឺ �ិងខ្សែ��ជាហៅពីទីយសា��ាចា�ំ� ់�ំ�បុឲ់្យយ�មាជិិក ជាហៅ�ី ើយពីីហៅ�គ្នា។

ឧបករណ៍៍�ិបីនិិមាតិ៖ ជាឧបុករួណ៍្យខ្សែកៃងកាៃ យ ��ភាើ បុហ់ៅ��ឹង�រួរីួ� ហៅ�ើមួីជីិំ�ួ�ខ្សែផនកអ្នវយវ�ខ្សែ���ត្យប់ុង។់

ឱ��គាំា និរបូមនិឹ៖ ជាឱ��មួយួ ខ្សែ��មួ�ិ�ុះ�យហៅ�កនុងឱ��មា�រួបូុមួ�ា។

ឱ��មានិផ្សេវិជិីបញី្ហា៖ ជាឱ��មួយួ ខ្សែ��ត្យ�មួូវតាមួ�ាបុ ់ជាបុទីបុញ្ញាើ មួកពីីអ្ននកផា�់ហៅ�វាមា�អាជាើ បុ�ណ្យណ  ខ្សែ���ត្យូវ��ផគត្យផ់គង ់មួ�ិ�ូ��ឹង         
ឱ��គ្នាើ �ហៅវជិើបុញ្ញាើ  (Over-The-Counter, OTC) ខ្សែ��មួ�ិ�ត្យូវការួហៅវជិើបុញ្ញាើ ។
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