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សៀ�ៀវសៀ�ណែ�នាំ�ំមាជិិក
អ្វី�ីដែ�លអ្វីន កត្រូ�ូវ�ឹងអំ្វីពី�អ្វី�ថ ត្រូ�យោ�ជន៍៍រ�ស់់អ្វីន ក

L.A. Care Health Plan (L.A. Care) រមួជាមួយភស់�តុាង
នៃន៍ការរ៉ាា�់រង និ៍ងទត្រូមង់ដែ���ទ�យោ�េញព័ី�៌មាន៍) 
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

ភាាសាា និិងទម្រ�ង់ផ្សេ�េងៗ
ភាាសាាផ្សេ�េងៗ
អែកាអាចូទូទូួ�ប្តាាន់ហៅស័ៀវាហៅ�ៅផ្នែ�ន់ា�ស័មាាជិិកាហៅន់ះ ន់ិងឯកាស័ារហៅ�ែងៗរប់ស័់គឺហៅម្រាមា�ង
ជិា�ាស័ាហៅ�ែងហៅទូៀតា ហៅដ្ឋ�យឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃស័ម្រាមាាប់់អែកាហៅឡាើយ។ ហៅយើង�ា�់កាារប់កាផ្នែម្រាប់ជិា
�ាយ�កាខ�៍អកាែរព្ទីអែកាប់កាផ្នែម្រាប់ផ្នែដ្ឋ�មាាន់�កាខ�ៈស័មាបតាាិម្រាគឺប់់ម្រាគឺាន់់។ ទូូរស័័ព្ទទ
ហៅទូៅហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ 
អាន់ហៅស័ៀវាហៅ�ៅផ្នែ�ន់ា�ស័មាាជិិកាហៅន់ះ ហៅដ្ឋើមាបីផ្នែស័័ងយ�់ផ្នែ�មាហៅទូៀតាអ�ព្ទីហៅស័វាាជិ�ន់ួយ
�ាស័ាស័ម្រាមាាប់់កាារផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទ ដ្ឋូចូជិាហៅស័វាាអែកាប់កាផ្នែម្រាប់�ទា�់មាាតា់ ន់ិងកាារប់កាផ្នែម្រាប់
ឯកាស័ារ។

ទម្រ�ង់ផ្សេ�េងផ្សេទៀត
អែកាអាចូទូទូួ�ប្តាាន់ព្ទ័តា៌មាាន់ហៅន់ះជិាទូម្រាមាង់ហៅ�ែងៗ ដ្ឋូចូជិាអកាែរស័ម្រាមាាប់់ជិន់ព្ទិកាារ 
អកាែរព្ទុមាពធំ�ទូ���-20 ស័�ហៅឡាង ន់ិងជិាទូម្រាមាង់ហៅអឡាិចូម្រាតាូន់ិកាហៅ�ែងហៅទូៀតាហៅដ្ឋ�យ
ឥតាគិឺតាថ្ងៃ�ៃ។ ទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទ
គឺឺឥតាគិឺតាថ្ងៃ�ៃ។
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

ផ្សេសាវាាអ្ននកបកប្រែម្រប
L.A. Care �ដ�់ជិូន់ហៅស័វាាប់កាផ្នែម្រាប់�ទា�់មាាតា់ព្ទីអែកាប់កាផ្នែម្រាប់ផ្នែដ្ឋ�មាាន់�កាខ�ៈស័មាបតាាិ
ម្រាគឺប់់ម្រាគឺាន់់ ហៅ�ើ 24 ហៅមាោ�ង ហៅដ្ឋ�យមាិន់គឺិតាថ្ងៃ�ៃព្ទីអែកាហៅឡាើយ។ អែកាមាិន់ប្តាាចូ់ហៅម្រាប់ើស័មាា
ជិិកាម្រាគឺួស័ារ ឬមាិតាា�័កាាិមាកាហៅធំ័ើជិាអែកាប់កាផ្នែម្រាប់ហៅឡាើយ។ ព្ទួកាហៅយើងមាិន់គឺា�ម្រាទូកាារហៅម្រាប់ើ
អន់ីតាិជិន់ហៅធំ័ើជិាអែកាប់កាផ្នែម្រាប់ហៅន់�ះហៅឡាើយ �ុះម្រាតាាផ្នែតាវាាជិាស័ាាន់�ាព្ទអាស័ន់ែ។ ហៅស័វាាកាមាម
អែកាប់កាផ្នែម្រាប់ ហៅស័វាាផ្នែ�ែកា�ាស័ា ន់ិងហៅស័វាាផ្នែ�ែកាវាប់បធំមា៌អាចូរកាប្តាាន់ហៅដ្ឋ�យឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ
ស័ម្រាមាាប់់អែកា។ ជិ�ន់ួយគឺឺមាាន់�ា�់ជិូន់ 24 ហៅមាោ�ងកាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍។ 
ស័ម្រាមាាប់់ជិ�ន់ួយផ្នែ�ែកា�ាស័ា ឬហៅដ្ឋើមាបីប្តាាន់ហៅស័ៀវាហៅ�ៅផ្នែ�ន់ា�ហៅន់ះជិា�ាស័ាហៅ�ែងហៅទូៀតា 
ស័ូមាទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺ
ឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។

ស័មាាា�់៖ ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាម្រាតាូវាកាារជិ�ន់ួយជិា�ាស័ារប់ស័់អែកា ស័ូមាទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅហៅ�ខ  
1-888-839-9909 (TTY 711)។ ជិ�ន់ួយន់ិងហៅស័វាាកាមាមស័ម្រាមាាប់់ជិន់ព្ទិកាារ ដ្ឋូចូជិា
ឯកាស័ារជិាអកាែរស័ម្រាមាាប់់ជិន់ព្ទិកាារផ្នែ�ែកា និ់ងអកាែរព្ទុមាពធំ� កា៏មាាន់�ា�់ជិូន់�ងផ្នែដ្ឋរ។ 
ស័ូមាទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ 1-888-839-9909 (TTY 711) 24 ហៅមាោ�ងកាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ
កាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ ហៅស័វាាទូា�ងហៅន់ះ គឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃហៅទូ។ 
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ហៅ�ទូូរស័័ព្ទទហៅ�កាន់់ផ្នែ�ែកហៅស័វាស័មាជិិកតាមហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅ�ទីូហៅន់ះ 24 ហៅមាោ ង
កែ�ងមួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកែ�ងមួយស័ប្តាា ហ៍៍ រមួទាំងំថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាក។ ការហៅ�ទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតគិឺតថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ទូូរស័័ព្ទទហៅ�កាន់់ផ្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូូន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកា�ីហ៍័័រញ៉ាោ  តាមហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាមអន់ឡាញតាមរយៈ lacare.org។

ភាសា និិងទម្រ�ង់ផ្សេ�េងៗ
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English  
ATTENTION: If you need help in your language call 1-888-839-9909 (TTY: 711). Aids and 
services for people with disabilities, like documents in braille and large print, are also available. 
Call 1-888-839-9909 (TTY: 711). These services are free of charge. 

Spanish 
ATENCIÓN: si necesita ayuda en su idioma, llame al 1-888-839-9909 (TTY: 711). También 
ofrecemos asistencia y servicios para personas con discapacidades, como documentos en braille 
y con letras grandes. Llame al 1-888-839-9909 (TTY: 711). Estos servicios son gratuitos. 

 Arabic 
. تتوفر أيًضا المساعدات (TTY: 711) 9909-839-888-1إذا احتجت إلى المساعدة بلغتك، فاتصل بـ االنتباه:  يُرجى

 9909-839-888-1والخدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة، مثل المستندات المكتوبة بطريقة بريل والخط الكبير. اتصل بـ
(TTY: 711).هذه الخدمات مجانية . 

Armenian 
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ: Եթե Ձեզ օգնություն է հարկավոր Ձեր լեզվով, զանգահարեք 
1-888-839-9909 (TTY: 711)։ Կան նաև օժանդակ միջոցներ ու ծառայություններ 
հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, օրինակ` Բրայլի գրատիպով ու 
խոշորատառ տպագրված նյութեր։ Զանգահարեք 1-888-839-9909 (TTY: 711)։ Այդ 
ծառայություններն անվճար են։  

Cambodian 
ចំណ៖ំ ប ើអ្នក ត្រូវ ការជំនួយ ជាភាសា រ ស់អ្នក សូម ទូរស័ព្ទបៅបេខ 1-888-839-9909 (TTY: 711)។ 
ជំនួយ និង បសវាកមម សត្ា ់ ជនពិ្ការ ដូចជាឯកសារសរបសរជាអ្កសរផុស សត្ា ់ជនពិ្ការភ្ននក 
ឬឯកសារសរបសរជាអ្កសរពុ្មពធំ ក៏អាចរកបានផងភ្ដរ។ ទូរស័ព្ទមកបេខ 1-888-839-9909 (TTY: 
711)។ បសវាកមមទងំបនេះមិនគិរថ្លៃប ើយ។ 

Chinese 
请注意：如果您需要以您的母语提供帮助，请致电 1-888-839-9909 (TTY: 711)。另外 
还提供针对残疾人士的帮助和服务，例如文盲和需要较大字体阅读，也是方便取用的。 
请致电 1-888-839-9909 (TTY: 711)。这些服务都是免费的。 

Farsi 
ها و  تماس بگيريد. کمک (TTY: 711) 9909-839-888-1خواهيد به زبان خود کمک دريافت کنيد، با اگر میتوجه: 

 های خط بريل و چاپ با حروف بزرگ، نيز موجود است. با  خدمات مخصوص افراد دارای معلوليت، مانند نسخه
1-888-839-9909 (TTY: 711) شوند. تماس بگيريد. اين خدمات رايگان ارائه می 

Hindi 
ध्यान दें: अगर आपको अपनी भाषा में सहायता की आवश्यकता है तो 1-888-839-9909 (TTY: 711) पर 
कॉल करें। अशक्तता वाले लोगोों के ललए सहायता और सेवाएों , जैसे बे्रल और बडे लरोंट में भी दस्तावेज़ 
उपलब्ध हैं। 1-888-839-9909 (TTY: 711) पर कॉल करें । ये सेवाएों  लन: शुल्क हैं।
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Hmong 
CEEB TOOM: Yog koj xav tau kev pab txhais koj hom lus hu rau 1-888-839-9909 (TTY: 711). 
Muaj cov kev pab txhawb thiab kev pab cuam rau cov neeg xiam oob qhab, xws li puav leej 
muaj ua cov ntawv su thiab luam tawm ua tus ntawv loj. Hu rau 1-888-839-9909 (TTY: 711). 
Cov kev pab cuam no yog pab dawb xwb. 

Japanese 
注意日本語での対応が必要な場合は 1-888-839-9909 (TTY: 711) へお電話ください。

点字の資料や文字の拡大表示など、障がいをお持ちの方のためのサービスも用意してい

ます。 1-888-839-9909 (TTY: 711) へお電話ください。これらのサービスは無料で提供し

ています。

Korean 
유의사항: 귀하의 언어로 도움을 받고 싶으시면 1-888-839-9909 (TTY: 711) 번으로 문의하십시오. 

점자나 큰 활자로 된 문서와 같이 장애가 있는 분들을 위한 도움과 서비스도 이용 가능합니다.  
1-888-839-9909 (TTY: 711) 번으로 문의하십시오. 이러한 서비스는 무료로 제공됩니다. 

Laotian 

ປະກາດ: ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫ ຼື ອໃນພາສາຂອງທ່ານໃຫ້ໂທຫາເບີ  1-888-839-9909 
(TTY: 711). ຍັງມີ ຄວາມຊ່ວຍເຫ ຼື ອແລະການບໍ ລິ ການສໍ າລັບຄົນພິການ 
ເຊັ່ ນເອກະສານທີ່ ເປັນອັກສອນນູນແລະມີໂຕພິມໃຫຍ່ ໃຫ້ໂທຫາເບີ  1-888-839-9909 (TTY: 711). 
ການບໍ ລິ ການເຫ ົ່ ານີ ້ ບໍ່ ຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ. 

Mien 
LONGC HNYOUV JANGX LONGX OC: Beiv taux meih qiemx longc mienh tengx faan benx 
meih nyei waac nor douc waac daaih lorx taux 1-888-839-9909 (TTY: 711). Liouh lorx 
jauv-louc tengx aengx caux nzie gong bun taux ninh mbuo wuaaic fangx mienh, beiv taux longc 
benx nzangc-pokc bun hluo mbiutc aengx caux aamz mborqv benx domh sou se mbenc nzoih 
bun longc. Douc waac daaih lorx 1-888-839-9909 (TTY: 711). Naaiv deix nzie weih gong-bou 
jauv-louc se benx wang-henh tengx mv zuqc cuotv nyaanh oc. 

Punjabi 
ਧਿਆਨ ਧਿਓ: ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਭਾਸਾ ਧ ਿੱਚ ਮਿਿ ਿੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ 1-888-839-9909 (TTY: 711). 

ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਾਾਂ, ਧਜ ੇਂ ਧਕ ਬ੍ਰੇਲ ਅਤੇ ਮੋਟੀ ਛਪਾਈ ਧ ਿੱਚ ਿਸਤਾ ੇਜ਼,  ੀ ਉਪਲਬ੍ਿ ਹਨ| 
ਕਾਲ ਕਰੋ 1-888-839-9909 (TTY: 711). ਇਹ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਮੁਫਤ ਹਨ| 

Russian 
ВНИМАНИЕ! Если вам нужна помощь на вашем родном языке, звоните по номеру  
1-888-839-9909 (TTY: 711). Также предоставляются средства и услуги для людей с 
ограниченными возможностями, например документы крупным шрифтом или шрифтом 
Брайля. Звоните по номеру 1-888-839-9909 (TTY: 711). Такие услуги предоставляются 
бесплатно. 
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Tagalog 
ATENSIYON: Kung kailangan mo ng tulong sa iyong wika, tumawag sa 1-888-839-9909 
(TTY: 711). Mayroon ding mga tulong at serbisyo para sa mga taong may kapansanan,tulad ng 
mga dokumento sa braille at malaking print. Tumawag sa 1-888-839-9909 (TTY: 711). Libre 
ang mga serbisyong ito. 

Thai 
โปรดทราบ: หากคุณตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นภาษาของคุณ กรุณาโทรศัพทไ์ปทีห่มายเลข  
1-888-839-9909 (TTY: 711) นอกจากน้ี ยังพรอ้มใหค้วามชว่ยเหลอืและบรกิารต่าง ๆ ส าหรับบุคคล
ทีม่คีวามพกิาร เชน่ เอกสารต่าง ๆ ทีเ่ป็นอักษรเบรลลแ์ละเอกสารทีพ่มิพด์ว้ยตัวอกัษรขนาดใหญ่ 
กรุณาโทรศพัทไ์ปทีห่มายเลข 1-888-839-9909 (TTY: 711) ไม่มคี่าใชจ้่ายส าหรับบรกิารเหล่าน้ี 
Ukrainian  
УВАГА! Якщо вам потрібна допомога вашою рідною мовою, телефонуйте на номер 
1-888-839-9909 (TTY: 711). Люди з обмеженими можливостями також можуть 
скористатися допоміжними засобами та послугами, наприклад, отримати документи, 
надруковані шрифтом Брайля та великим шрифтом. Телефонуйте на номер 1-888-839-9909 
(TTY: 711). Ці послуги безкоштовні. 

Vietnamese 
CHÚ Ý: Nếu quý vị cần trợ giúp bằng ngôn ngữ của mình, vui lòng gọi số 1-888-839-9909 
(TTY: 711). Chúng tôi cũng hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ dành cho người khuyết tật, như tài 
liệu bằng chữ nổi Braille và chữ khổ lớn (chữ hoa). Vui lòng gọi số 1-888-839-9909 (TTY: 711). 
Các dịch vụ này đều miễn phí. 



6
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កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
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សា�ូសាាាគ�ន៍ិ�កកានិ ់L.A. Care!
ហៅយើងស័ូមាអរគឺុ� ស័ម្រាមាាប់់កាារចូូ�រួមាកាែ�ង L.A. Care។ L.A. Care គឺឺជិាគឺហៅម្រាមា�ងស័ុខ�ាព្ទមាួយ ស័ម្រាមាាប់់មាន់ុស័ែផ្នែដ្ឋ�មាាន់ Medi-Cal។ 
L.A. Care កា៏ហៅ�ៅ�ងផ្នែដ្ឋរ�ា អាជិាាធំរ�ា�ចូហៅ�ាើមាផ្នែ�ែកាស័ុខ�ាព្ទតាាមាមាូ�ដ្ឋឋាន់ (Local Initiative Health Authority) ស័ម្រាមាាប់់ហៅខ�ន់ធីំ 
Los Angeles។ អែកាអាចូហៅ�ៅហៅយើង�ា "L.A. Care"។ L.A. Care ហៅធំ័ើកាារជិាមាួយរដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោាហៅដ្ឋើមាបីជិួយអែកាឱ្យយទូទូួ�ប្តាាន់កាារផ្នែ�ទូា�
ស័ុខ�ាព្ទផ្នែដ្ឋ�អែកាម្រាតូាវាកាារ។ L.A. Care គឺឺជិាអងា�ាព្ទស័ាធំារ�ៈកាែ�ងមាូ�ដ្ឋឋាន់។ តាាមាព្ទិតាហៅទូៅ ហៅយើងគឺឺជិាគឺហៅម្រាមា�ងស័ុខ�ាព្ទម្រាប់តាិប់តាាិកាារជិា
ស័ាធំារ�ៈដ្ឋ៏ធំ�ជិាងហៅគឺហៅន់ៅកាែ�ងម្រាប់ហៅទូស័។ ហៅយើងប់ហៅម្រាមាើហៅស័វាាជិូន់ដ្ឋ�់ម្រាប់ជិាជិន់ផ្នែដ្ឋ�រស័់ហៅន់ៅកាែ�ងហៅខ�ន់ធំី Los Angeles (ហៅ�ៅ�ា "តា�ប់ន់់ហៅស័វាា" 
រប់ស័់ហៅយើង)។ L.A. Care កា៏ហៅធំ័ើកាារជិាមាួយថ្ងៃដ្ឋគឺូគឺហៅម្រាមា�ងស័ុខ�ាព្ទចូ�ន់ួន់ប់ួន់ (4) ផ្នែដ្ឋរ (L.A. Care កា៏ម្រាតាូវាប្តាាន់ចូាតា់ទូុកាជិា "ថ្ងៃដ្ឋគឺូគឺហៅម្រាមា�ង
ស័ុខ�ាព្ទ" មាួយផ្នែដ្ឋរ) ហៅដ្ឋើមាបី�ដ�់ហៅស័វាាផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទហៅទូៅកាាន់់ស័មាាជិិការប់ស័់ហៅយើង។ ហៅន់ៅហៅព្ទ�ស័មាាជិិកា Medi-Cal ចូូ�រួមាកាែ�ង L.A. Care 
ស័មាាជិិកាហៅន់�ះអាចូហៅម្រាជិើស័ហៅរើស័ទូទួូ�ហៅស័វាាតាាមារយៈថ្ងៃដ្ឋគឺូគឺហៅម្រាមា�ងស័ុខ�ាព្ទ�ាមាួយ ផ្នែដ្ឋ�មាាន់រាយន់ាមាហៅន់ៅខាងហៅម្រាកា�មា ដ្ឋរាប់�ាមាាន់
ជិហៅម្រាមាើស័គឺហៅម្រាមា�ង៖ 

• Anthem Blue Cross

• Blue Shield of California Promise Health Plan

• Kaiser Permanente

• L.A. Care

ផ្សេសាៀផ្សេភាៅប្រែ�និា�សា�ាជិិក
ហៅស័ៀវាហៅ�ៅផ្នែ�ន់ា�ស័មាាជិិកាហៅន់ះ ម្រាប្តាាប់់អែកាអ�ព្ទីកាាររាាប់់រងរប់ស័់អែកា ហៅន់ៅហៅម្រាកា�មា L.A. Care។ ស័ូមាអាន់វាាហៅដ្ឋ�យម្រាប់ុងម្រាប់យ័តាែ ន់ិងទូា�ងម្រាស័ុង។ វាា
ន់ឹងជិួយអែកាឱ្យយយ�់ដ្ឋឹង ន់ិងហៅម្រាប់ើអតាាម្រាប់ហៅយ�ជិន់៍និ់ងហៅស័វាារប់ស័់អែកា។ វាាកា៏ព្ទន់យ�់អ�ព្ទីស័ិទូិិ ន់ិងទូ�ន់ួ�ខុស័ម្រាតាូវារប់ស័់អែកាកាែ�ងន់ាមាជិាស័មាាជិិ
កាថ្ងៃន់ L.A. Care។ ហៅប់ើស័ិន់អែកាមាាន់តាម្រាមូាវាកាារស័ុខ�ាព្ទព្ទិហៅស័ស័ ម្រាតាូវាម្រាប្តាាកាដ្ឋ�ាអែកាអាន់ផ្នែ�ែកាទូា�ងអស័់ផ្នែដ្ឋ�ព្ទាកា់ព្ទ័ន់ិន់ឹងអែកា។

ហៅស័ៀវាហៅ�ៅផ្នែ�ន់ា�ស័មាាជិិកាហៅន់ះ កា៏អាចូហៅ�ៅ�ា �ស័ា�តាាងធំាន់ារាាប់់រង (Evidence of Coverage, EOC) ន់ិងទូម្រាមាង់ផ្នែប់ប់ប់ទូថ្ងៃន់កាារប់ហៅញ្ជូេញ៉ា
ព្ទ័តា៌មាាន់។ វាាគឺឺជិាហៅស័ចូកាដីស័ហៅងខប់ថ្ងៃន់វាិធំាន់ន់ិងហៅគឺ��ន់ហៅយ�ប្តាាយរប់ស័់ L.A. Care ហៅដ្ឋ�យហៅយ�ងហៅទូៅហៅ�ើកាិចូេស័ន់យារវាាង L.A. Care ន់ិង
ម្រាកាស័ួងស័ុខា�ិប្តាា� (Department of Health Care Services, DHCS)។ ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាចូង់ផ្នែស័័ងយ�់ប់ផ្នែន់ាមាហៅទូៀតា ស័ូមាទូូរស័័ព្ទទ
ហៅទូៅកាាន់់ ផ្សេសាវាាសា�ាជិិករបសា់ L.A. Care តាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។

ស័ូមាទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ ផ្សេសាវាាសា�ាជិិក តាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711) ហៅដ្ឋើមាបីហៅស័ែើស័ុ�ស័�ហៅ�ៅថ្ងៃន់កាិចូេស័ន់យារវាាង L.A. Care 
ន់ិង DHCS។ អែកាកា៏អាចូហៅស័ែើស័ុ�ស័�ហៅ�ៅឯកាស័ារមាួយហៅទូៀតាថ្ងៃន់ហៅស័ៀវាហៅ�ៅផ្នែ�ន់ា�ស័មាាជិិកាហៅដ្ឋ�យឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ ឬចូូ�ហៅទូៅកាាន់់ហៅគឺ�ទូ�ព្ទ័ររប់ស័់ 
L.A. Care តាាមារយៈ lacare.org ហៅដ្ឋើមាបីហៅមាើ�ហៅស័ៀវាហៅ�ៅផ្នែ�ន់ា�ស័មាាជិិកា។ អែកាកា៏អាចូហៅស័ែើស័ុ�ស័�ហៅ�ៅឯកាស័ារហៅគឺ��ន់ហៅយ�ប្តាាយ ន់ិងន់ីតាិវាិធំី
រដ្ឋឋប្តាា�ន់ិងហៅវាជិូស័ាម្រាស័ាផ្នែដ្ឋ�មាិន់ផ្នែមាន់ជិាកាមាមវាិធំីរប់ស័់ L.A. Care ឬរហៅប់ៀប់ចូូ�ហៅទូៅកាាន់់ព្ទ័តា៌មាាន់ហៅន់ះហៅន់ៅហៅ�ើហៅគឺ�ទូ�ព្ទ័រថ្ងៃន់ L.A. Care ប្តាាន់
ហៅដ្ឋ�យឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ�ងផ្នែដ្ឋរ។

សាូ�សាាាគ�ន៍ិ�កកាន់ិ L.A. Care!
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ទាក់ទង�កផ្សេ�ើង
L.A. Care ហៅន់ៅទូីហៅន់ះហៅដ្ឋើមាបីជិួយអែកា។ ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើមាាន់ចូមាៃ�់ ស័ូមាទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ ផ្សេសាវាាសា�ាជិិក តាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909  
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ឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។

អែកាកា៏អាចូចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាហៅន់ៅហៅ�ើ lacare.org ប្តាាន់ម្រាគឺប់់ហៅព្ទ�។

ស័ូមាអរគឺុ�។  

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

សាូ�សាាាគ�ន៍ិ�កកាន់ិ L.A. Care!
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

1. ការចាាប់ផ្សេ�ើើ�កន�ងនិា�ជិា 
សា�ាជិិក

រផ្សេបៀបទទួលបាានិជិ�និួ�
L.A. Care ចូង់ឱ្យយអែការីការាយជិាមាួយន់ឹងកាារផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទរប់ស័់អែកា។ ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាមាាន់ចូមាៃ�់ ឬកាង័�់អ�ព្ទីកាារផ្នែ�ទូា�រប់ស័់អែកា  
L.A. Care ចូង់ដ្ឋឹងព្ទ័តា៌មាាន់ព្ទីអែកា!

ផ្សេសាវាាសា�ាជិិក
ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិការប់ស័់ L.A. Care ហៅន់ៅទូីហៅន់ះហៅដ្ឋើមាបីជិួយអែកា។ L.A. Care អាចូ៖

 • ហៅឆ្នាំៃើយតាប់ហៅទូៅន់ឹងស័��ួរអ�ព្ទីគឺហៅម្រាមា�ងស័ុខ�ាព្ទរប់ស័់អែកា ន់ិងហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�រាាប់់រងហៅដ្ឋ�យ L.A. Care។
 • ជិួយអែកាឱ្យយហៅម្រាជិើស័ហៅរើស័ ឬប់ដ�រអែកា�ដ�់កាារផ្នែ�ទូា�ជិាប់ឋមា (Primary Care Provider, PCP)
 • ម្រាប្តាាប់់អែកាព្ទីទូីកាផ្នែន់ៃងផ្នែដ្ឋ�អែកាអាចូទូទួូ�ប្តាាន់កាារផ្នែ�ទូា�ផ្នែដ្ឋ�អែកាម្រាតាូវាកាារ
 • ជិួយឱ្យយអែកាទូទូួ�ប្តាាន់ហៅស័វាាអែកាប់កាផ្នែម្រាប់ ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាមិាន់ហៅចូះន់ិយាយ�ាស័ាអង់ហៅគឺៃស័។
 • ជិួយឱ្យយអែកាទូទូួ�ប្តាាន់ព្ទ័តា៌មាាន់ជិាទូម្រាមាង់ន់ិង�ាស័ាហៅ�ែងៗ
 • ជិួយឱ្យយទូទូួ�ប្តាាន់កាារ�ាតា់ជិួប់ទូាន់់ហៅព្ទ�ហៅវា�ា 
 • ប់ា�រអតាាស័ញ្ជូាា�ប់័�ណអែកា
 • ហៅឆ្នាំៃើយស័��ួរអ�ព្ទីប់ញ្ជូាាផ្នែដ្ឋ�អែកាមិាន់អាចូហៅដ្ឋ�ះម្រាស័ាយប្តាាន់
 • ជិួយហៅរៀប់ចូ�កាា�វាិ�ាគឺដ្ឋឹកាជិញ្ជូូ�ន់ 

ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាម្រាតាូវាកាារជិ�ន់ួយ ស័ូមាហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាផ្សេសាវាាសា�ាជិិក តាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺ
ហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ងកាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់ស់័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ L.A. Care ម្រាតាូវាផ្នែតាម្រាប្តាាកាដ្ឋ
�ា អែកាន់ឹងរង់ចូា�កាែ�ងហៅព្ទ�តាិចូជិាង 10 ន់ាទូី ហៅន់ៅហៅព្ទ�ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទមាកា។

អែកាកា៏អាចូចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាហៅន់ៅហៅ�ើ lacare.org ប្តាាន់ម្រាគឺប់់ហៅព្ទ�។
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

និរ�ាខះ�អ្នាចាកះា�ជិាសា�ាជិិកបាានិ
អែកាមាាន់�កាខ�ៈស័មាបតាាិម្រាគឺប់់ម្រាគឺាន់់ទូទូួ�ប្តាាន់ L.A. Care ព្ទីហៅម្រាព្ទ�ះផ្នែតាអែកាមាាន់�កាខ�ៈម្រាគឺប់់ម្រាគឺាន់់ទូទូួ�ប្តាាន់ Medi-Cal ន់ិងរស័់ហៅន់ៅកាែ�ង 
ហៅខ�ន់ធំី Los Angeles ។ ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាមាាន់ស័��ួរអ�ព្ទីកាាររាាប់់រង Medi-Cal រប់ស័់អែកា ឬអ�ព្ទីហៅព្ទ�ផ្នែដ្ឋ�អែកាម្រាតាូវាកាារប់ន់ា Medi-Cal 
រប់ស័់អែកា ស័ូមាទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ម់្រាកាស័ួងស័ងាមាកាិចូេស័ាធំារ�ៈ (DPSS) រប់ស័់ហៅខ�ន់ធំី Los Angeles តាាមាហៅ�ខ 1-866-613-3777។ អែកា
កា៏អាចូមាាន់ស័ិទូិិទូទូួ�ប្តាាន់ Medi-Cal តាាមារយៈផ្នែ�ែការប់ប់ស័ន់ាិស័ុខស័ងាមា ហៅម្រាព្ទ�ះអែកាទូទួូ�ប្តាាន់ SSI/SSP។

ស័ម្រាមាាប់ស់័��ួរអ�ពី្ទកាារចុូះហៅឈម�ះ សូ័មាទូរូស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ជិហៅម្រាមាើស័ផ្នែ�ទូា�ងសុ័ខ�ាព្ទតាាមាហៅ�ខ 1-800-430-4263 (TTY 1-800-430-7077 
ឬ 711)។ ឬចូ�ូហៅទូៅកាាន់់ហៅគឺ�ទូ�ព័្ទរ https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov។ ស័ម្រាមាាប់ស់័��ួរប់ផ្នែន់ាមាទូាកាទ់ូងន់ងឹរប់ប់
ស័ន់ាសិ័ខុស័ងាមា សូ័មាទូូរស័ព័្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ់្នែ�ែការដ្ឋឋប្តាា�រប់ប់ស័ន់ដសិ័ខុស័ងាមា (Social Security Administration) តាាមាហៅ�ខ 1-800-772-1213។ 
ឬចូូ�ហៅទូៅកាាន់់ហៅគឺ�ទូ�ព័្ទរ https://www.ssa.gov/locator/។

Transitional Medi-Cal
Transitional Medi-Cal កា៏អាចូហៅ�ៅប្តាាន់�ា "Medi-Cal ស័ម្រាមាាប់់អែកាហៅធំ័ើកាារ" �ងផ្នែដ្ឋរ។ អែកាអាចូន់ឹងទូទូួ�ប្តាាន់ Transitional 
Medi-Cal ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាឈប់់ទូទូួ� Medi-Cal ហៅម្រាព្ទ�ះ៖

 • អែកាចូាប់់ហៅ�ដើមារកាម្រាប្តាាកា់កាាស័ប្តាាន់ហៅម្រាចូើន់ជិាងមាុន់។
 • ម្រាគឺួស័ាររប់ស័់អែកាប្តាាន់ចូាប់់ហៅ�ដើមាទូទួូ�ម្រាប្តាាកា់ឧប់តាាមាភកាូន់ ឬប់ដីម្រាប់ព្ទន់ិប្តាាន់ហៅម្រាចូើន់ជិាងមាុន់។

អែកាអាចូស័ួរស័��ួរអ�ព្ទីកាារផ្នែដ្ឋ�កាារមាាន់�កាខ�ៈស័មាបតាាិម្រាគឺប់់ម្រាគឺាន់់ទូទូួ�ប្តាាន់ Transitional Medi-Cal ហៅន់ៅ កាារិយា�័យស័ុខា�ិប្តាា�
ន់ិងហៅស័វាាមាន់ុស័ែជិាតាិម្រាប់ចូា�ហៅខ�ន់ធំីកាែ�ងតា�ប់ន់់រប់ស័់អែកា តាាមារយៈ http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/
CountyOffices.aspx ឬទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ជិហៅម្រាមាើស័ផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទតាាមាហៅ�ខ 1-800-430-4263 (TTY 1-800-430-7077 ឬ 711)។ 

អ្នតើសាញ្ហាាា�ប័�ណ (ID)
កាែ�ងន់ាមាជិាស័មាាជិិកាមាែាកា់ថ្ងៃន់ L.A. Care អែកាន់ឹងទូទូួ�ប្តាាន់ប់័�ណស័មាាា�់ខៃ�ន់ L.A. Care មាួយ។ អែកាម្រាតាូវាផ្នែតាប់ងាាញ៉ាប់័�ណស័មាាា�់ខៃ�ន់ 
L.A. Care ន់ិងអតាដស័ញ្ជូាា�ប់័�ណអតាាម្រាប់ហៅយ�ជិន៍់ Medi-Cal (Benefits Identification Card, BIC) ផ្នែដ្ឋ�រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោាប្តាាន់
ហៅ�ាើជិូន់អែកា ហៅន់ៅហៅព្ទ�អែកាទូទូួ�ប្តាាន់ហៅស័វាាផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទឬហៅវាជូិប់ញូ្ជូា។ អែកាគឺរួផ្នែតាយកាប់�័ណស័ខុ�ាព្ទទូា�ងអស័ម់ាកាជិាប់ខ់ៃ�ន់អែកាម្រាគឺប់ហ់ៅព្ទ�ហៅវា�ា
ទូា�ងអស័។់ ហៅន់ះគឺជឺិាគឺ�របូ់�័ណ BIC ន់ងិប់�័ណស័មាាា�់L.A. Care ហៅដ្ឋើមាបីប់ងាាញ៉ាម្រាប្តាាប់់អែកាន់ូវាម្រាទូង់ម្រាទូាយថ្ងៃន់ប់័�ណរប់ស័់អែកា៖

គំំ រូូ គំំ រូូ គំំ រូូ
ហៅប់ ើស័និ់អ ែកាមានិ់ប្តាាន់ទូទូ�ួប់�័ ណស័មា ាា�់ L.A. Care រប់ស័អ់ ែកាកា ែ �ងហៅព្ទ�ព្ទរីប់សី័ប្តា ាា�៍ប់ន់ ទាប់ព់្ទកីាារចូះុហៅឈ ម�ះហៅទូ ឬហៅប់ ើស័និ់ប់�័ ណរប់ស័អ់ ែកា
ប្តាាន់ខចូូ ប្តាាតា់ ឬម្រាតាវូាប្តាាន់ហៅគឺ�ចួូ សា�ូទរូសាព័ី ្ទផ្សេទៅប្រែ� នកផ្សេសាវាាសា�ាជិកិជិាប់ន់ ទាន់។់ L.A. Care ន់ងឹហៅ� ាើប់�័ ណ� មជូីិន់អ ែកាហៅដ្ឋ�យឥតាគឺតិាថ្ងៃ� ៃព្ទអី ែកា
ហៅឡា ើយ។ ហៅ�ៅទូរូស័ព័្ទ ទហៅទូៅកាាន់ប់្រែ� នកផ្សេសាវាាសា�ាជិិកតាាមាហៅ�ខ1-888-839-9909 (TTY 711)។

mailto:CivilRights@dhcs.ca.gov
http://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx
http://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

2. អ្ន�ពីីគផ្សេម្រ�ោងសាុខភាាពីរបសា់អ្ននក
ទិ�ឋភាាពីសាផ្សេងេបនៃនិគផ្សេម្រ�ោងសាុខភាាពី
L.A. Careគឺឺជិាគឺហៅម្រាមា�ងស័ុខ�ាព្ទមាួយស័ម្រាមាាប់់អែកាផ្នែដ្ឋ�មាាន់ Medi-Cal ហៅន់ៅកាែ�ងហៅខ�ន់ធំី Los Angeles។ L.A. Care ហៅធំ័ើកាារជិាមាួយរដ្ឋឋកាា
�ី�័័រញ៉ាោាហៅដ្ឋើមាបីជិួយអែកាឱ្យយទូទូួ�ប្តាាន់កាារផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទផ្នែដ្ឋ�អែកាម្រាតាូវាកាារ។ 

អែកាអាចូន់ឹងន់ិយាយហៅទូៅកាាន់់ អែកាតា��ាងហៅស័វាាស័មាាជិិកា L.A. Care មាែាកា់ ហៅដ្ឋើមាបីផ្នែស័័ងយ�់អ�ព្ទីគឺហៅម្រាមា�ងស័ុខ�ាព្ទ ន់ិងរហៅប់ៀប់ផ្នែដ្ឋ�ហៅធំ័ើឱ្យយ
គឺហៅម្រាមា�ងហៅន់ះមាាន់ដ្ឋ�ហៅ�ើរកាារស័ម្រាមាាប់់អែកា។ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ប្រែ�នកផ្សេសាវាាសា�ាជិិកតាាមាហៅ�ខ1-888-839-9909 (TTY 711)។

ការរាាប់រងរបសា់អ្ននកចាាប់ផ្សេ�ើើ� និិងចាប់ផ្សេនិៅផ្សេពីល�ា
ហៅន់ៅហៅព្ទ�អែកាចូុះហៅឈម�ះកាែ�ងL.A. Care ហៅយើងន់ឹងហៅ�ាើឱ្យយអែកាន់ូវាប់័�ណស័មាាា�់កាែ�ងរយៈហៅព្ទ�ព្ទីរស័ប្តាាា�៍ប់ន់ទាប់់ព្ទីកាា�ប់រិហៅចូេទូចូុះហៅឈម�ះ។ អែកា
ម្រាតាូវាផ្នែតាប់ងាាញ៉ាប់័�ណស័មាាា�់ L.A. Care ន់ិងប់័�ណស័មាាា�់អតាាម្រាប់ហៅយ�ជិន៍់ Medi-Cal រប់ស័់អែកា (BIC) ហៅន់ៅហៅព្ទ�អែកាទូទូួ�ប្តាាន់ហៅស័វាាផ្នែ�ទូា�
ស័ុខ�ាព្ទ ឬហៅវាជិូប់ញ្ជូូាឱ្យស័�។

កាារធំាន់ារាាប់់រង Medi-Cal ម្រាតាូវាផ្នែតាប់ន់ាស័ុព្ទ��ាព្ទស័ាជិា�មីហៅរៀងរា�់ឆ្នាំែា�។ ម្រាប់សិ័ន់ហៅប់ើកាារិយា�័យហៅខ�ន់ធំីតាាមាមាូ�ដ្ឋឋាន់រប់ស័់អែកា មាិន់អាចូ
ប់ន់ាស័ុព្ទ��ាព្ទកាាររាាប់់រង Medi-Cal រប់ស័់អែកាហៅដ្ឋ�យហៅម្រាប់ើធំន់ធំាន់តាាមាម្រាប់ព្ទ័ន់ិហៅអឡាិចូម្រាតាូន់ិកាប្តាាន់ហៅទូ ហៅខ�ន់ធំីន់ឹងហៅ�ាើទូម្រាមាង់ផ្នែប់ប់ប់ទូប់ន់ា
ស័ុព្ទ��ាព្ទ Medi-Cal ជិូន់អែកា។ ប់�ហៅព្ទញ៉ាទូម្រាមាង់ផ្នែប់ប់ប់ទូហៅន់ះ និ់ងម្រាប់គឺ�់វាាហៅទូៅកាាន់់ទូី�ែាកា់ងារហៅស័វាាមាន់ុស័ែជិាតាិម្រាប់ចូា�ហៅខ�ន់ធំីតាាមាមាូ�ដ្ឋឋាន់
រប់ស័់អែកា។ អែកាអាចូម្រាប់គឺ�់ព្ទ័តា៌មាាន់រប់ស័់អែកាតាាមាអន់ឡាាញ៉ា ហៅដ្ឋ�យ�ទា�់ ឬតាាមាទូូរស័័ព្ទទ ឬមាហៅធំយ�យប្តាាយម្រាប់ព្ទ័ន់ិហៅអឡាិចូម្រាតូាន់ិកាហៅ�ែងហៅទូៀតា 
ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអាចូហៅធំ័ើប្តាាន់ហៅន់ៅកាែ�ងហៅខ�ន់ធំីរប់ស័់អែកា។

កាា�ប់រិហៅចូេទូមាាន់ម្រាប់ស័ិទូិ�ាព្ទថ្ងៃន់កាាររាាប់់រងរប់ស័់អែកា គឺឺហៅន់ៅថ្ងៃ�ៃទូ1ីថ្ងៃន់ផ្នែខប់ន់ទាប់់ព្ទីប់ញ្ជូេប់់កាារចូុះហៅឈម�ះហៅន់ៅកាែ�ងគឺហៅម្រាមា�ងស័ុខ�ាព្ទ�ាមាួយ។ 
ព្ទិន់ិតាយហៅមាើ��ិខិតារប់ស័់អែកាព្ទីជិហៅម្រាមាើស័ផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទស័ម្រាមាាប់់កាា�ប់រិហៅចូេទូម្រាប់ស័ិទូិ�ាព្ទថ្ងៃន់កាាររាាប់់រងរប់ស័់អែកា។

អែកាអាចូហៅស័ែើស័ុ�ឱ្យយ L.A. Care ប់ញ្ជូេប់់កាាររាាប់់រងរប់ស័អ់ែកា និ់ងហៅម្រាជិើស័ហៅរើស័គឺហៅម្រាមា�ងស័ខុ�ាព្ទមាយួហៅទូៀតាហៅន់ៅហៅព្ទ��ាកាប៏្តាាន់។ ស័ម្រាមាាប់់ជិ�នួ់យកាែ�ងកាារ
ហៅម្រាជិើស័ហៅរើស័គឺហៅម្រាមា�ង�មមួីាយ ស័មូាទូរូស័័ព្ទទហៅទូៅផ្នែ�ែកាជិហៅម្រាមាើស័ផ្នែ�ទូា�ស័ខុ�ាព្ទតាាមាហៅ�ខ 1-800-430-4263 (TTY 1-800-430-7077ឬ711)។ ឬ 
ចូូ�ហៅទូៅកាាន់់ healthcareoptions.dhcs.ca.gov។ អែកាក៏ាអាចូហៅស័ែើសុ័�ឱ្យយប់ញ្ជូេប់ ់Medi-Cal រប់ស់័អែកាប្តាាន់�ងផ្នែដ្ឋរ។ 

L.A. Care គឺឺជិាគឺហៅម្រាមា�ងស័ុខ�ាព្ទស័ម្រាមាាប់់ស័មាាជិិកា Medi-Cal ហៅន់ៅកាែ�ងហៅខ�ន់ធំី Los Angeles។ ផ្នែស័័ងរកាកាារិយា�័យកាែ�ងម្រាស័ុការប់ស័់អែកា
តាាមារយៈ http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx. 

ស័ិទូិិទូទូួ�ប្តាាន់L.A. Care អាចូន់ឹងប់ញ្ជូេប់់ ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើចូ��ុចូ�ាមាួយដ្ឋូចូខាងហៅម្រាកា�មាហៅន់ះគឺឺជិាកាារព្ទិតា៖
 • អែកា�ៃាស័់��ហៅន់ៅហៅចូញ៉ាពី្ទហៅខ�ន់ធំី Los Angeles
 • អែកាផ្នែ�ងមាាន់ Medi-Cal ហៅទូៀតា
 • ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាមាាន់ស័ិទូិិទូទូួ�ប្តាាន់ស័ម្រាមាាប់់កាមាមវាិធំីអន់ុហៅម្រាគឺ�ះស័ិទូិិ ផ្នែដ្ឋ�តាម្រាមាូវាឱ្យយហៅគឺចូុះហៅឈម�ះអែកាហៅន់ៅកាែ�ង FFS Medi-Cal។ 
 • អែកាហៅន់ៅកាែ�ងគឺុកា ឬព្ទន់ិន់ាគឺារ។

ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាប្តាាតា់ប់ង់កាាររាាប់់រង Medi-Cal ថ្ងៃន់ L.A. Care រប់ស័់អែកា អែកាហៅន់ៅផ្នែតាអាចូមាាន់ស័ិទូិិទូទូួ�ប្តាាន់កាាររាាប់់រង Medi-Cal ហៅដ្ឋ�យ
ឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃហៅស័វាា (FFS)។ ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាមាិន់ដ្ឋឹងចូបាស់័�ាហៅតាើអែកាហៅន់ៅផ្នែតាម្រាតាូវាប្តាាន់រាាប់់រងហៅដ្ឋ�យ L.A. Care ផ្នែដ្ឋរឬអតា់ ស័ូមាទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្សេសាវាា
សា�ាជិិក តាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/cp/wizard_cp.jsf
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

ការពីិចាារ�ាពីិផ្សេសាសាសាម្រ�ាប់ជិនិជិាតិផ្សេ�ើ�អ្នាផ្សេ�រិកផ្សេនិៅកន�ងការម្រគប់ម្រគងប្រែ�ទា�
ជិន់ជិាតាិហៅដ្ឋើមាអាហៅមារិកាមាាន់ស័ិទូិិមាិន់ចូុះហៅឈម�ះកាែ�ងគឺហៅម្រាមា�ងម្រាគឺប់់ម្រាគឺងផ្នែ�ទូា� Medi-Cal ឬអាចូចូាកាហៅចូញ៉ាព្ទីគឺហៅម្រាមា�ងម្រាគឺប់់ម្រាគឺងផ្នែ�ទូា� Medi-Cal 
ហៅ�ើយវាិ�ម្រាតាឡាប់់ហៅទូៅកាាន់់គឺហៅម្រាមា�ង FFS Medi-Cal ហៅន់ៅហៅព្ទ��ាកា៏ប្តាាន់ ន់ិងហៅដ្ឋ�យហៅ�តាុ���ាមាួយ។

ហៅប់ើស័ិន់អែកាជិាជិន់ជិាតាិហៅដ្ឋើមាអាហៅមារិកា អែកាមាាន់ស័ិទូិិទូទូួ�ហៅស័វាាផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទហៅន់ៅតាាមាកាផ្នែន់ៃង�ា�់ហៅស័វាាស័ុខ�ាព្ទជិន់ជិាតាិហៅដ្ឋើមាអាហៅមារិកា 
(Indian Health Care Provider , IHCP)។ អែកាក៏ាអាចូនឹ់ងប់ន់ាស័ាតិាហៅន់ៅ ឬដ្ឋកាហៅឈម�ះហៅចូញ៉ាព្ទ ីL.A. Care កាែ�ងខ�ៈកា�ព្ទងុទូទួូ�ហៅស័វាាផ្នែ�ទូា�
ស័ខុ�ាព្ទព្ទកីាផ្នែន់ៃងទូា�ងហៅន់ះ។ ស័ម្រាមាាប់់ព្ទ័តា៌មាាន់ស័ាីព្ទីកាារចូុះហៅឈម�ះនិ់ងកាារដ្ឋកាហៅឈម�ះហៅចូញ៉ា ស័ូមាទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅប្រែ�នកផ្សេសាវាាសា�ាជិិក តាាមាហៅ�ខ 
1-888-839-9909 (TTY or 711)។ 

គផ្សេម្រ�ោងរបសា់អ្ននក�ានិ��ផ្សេ�ើរការ�ូចាផ្សេ�េចា
L.A. Care គឺឺជិាគឺហៅម្រាមា�ងស័ុខ�ាព្ទម្រាគឺប់់ម្រាគឺងផ្នែ�ទូា� ផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់ចូុះកាិចូេស័ន់យាជិាមាួយ DHCS។ L.A. Care ហៅធំ័ើកាារងារជិាមាួយហៅវាជិូប់�ិិតា 
មាន់ទីរហៅព្ទទូយ និ់ងអែកា�ដ�់កាារផ្នែ�ទូា�ស័ខុ�ាព្ទហៅ�ែងៗ ហៅទូៀតាហៅន់ៅកាែ�ងតា�ប់ន់ហ់ៅស័វាារប់ស័ ់L.A. Care ហៅដ្ឋើមាប�ីដ�់កាារផ្នែ�ទូា�ស័ខុ�ាព្ទជិនូ់អែកាផ្នែដ្ឋ�ជិាស័
មាាជិិកា។ ហៅន់ៅហៅព្ទ�អែកាគឺឺជិាស័មាាជិកិារប់ស័L់.A. Care អែកាអាចូនឹ់ងមាាន់ស័ទិិិូទូទួូ�ប្តាាន់ហៅស័វាាប់ផ្នែន់ាមាមាយួចូ�ន់នួ់ផ្នែដ្ឋ��ា�់ជិនូ់តាាមារយៈ FFS 
Medi-Cal។ ទូា�ងហៅន់ះរមួាមាាន់ហៅវាជូិប់ញូ្ជូាអែកាជិ�ងឺហៅម្រាកាៅមាន់ទរីហៅព្ទទូយ ឱ្យស័�គឺមាន់ហៅវាជូិប់ញូ្ជូា និ់ងកាារ�ាតា�់ាងស់័មាភារៈហៅព្ទទូយមាយួចូ�ន់នួ់តាាមារយៈ FFS 
Medi-Cal Rx។

អែកាតា��ាងហៅស័វាាស័មាាជិិកា L.A. Care ន់ឹងម្រាប្តាាប់់អែកាអ�ពី្ទរហៅប់ៀប់ផ្នែដ្ឋ� L.A. Care មាាន់ដ្ឋ�ហៅ�ើរកាារ, រហៅប់ៀប់ទូទួូ�កាារផ្នែ�ទូា�ផ្នែដ្ឋ�អែកាម្រាតាូវាកាារ, 
រហៅប់ៀប់កា��តា់ហៅព្ទ��ាតា់ជិួប់ជិាមាួយអែកា�ដ�់ហៅស័វាាកាែ�ងរយៈហៅព្ទ�ជួិប់ព្ទិហៅម្រាគឺ�ះតាាមាស័ាង់ដ្ឋា រហៅប់ៀប់ហៅស័ែើស័ុ�ហៅស័វាាប់កាផ្នែម្រាប់�ទា�់មាាតា់ហៅដ្ឋ�យ
ឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ ន់ិងរហៅប់ៀប់ផ្នែស័័ងយ�់�ាហៅតាើអែកាមាាន់�កាខខ�ៈស័មាបតាាិម្រាគឺប់់ម្រាគឺាន់់ទូទូួ�ប្តាាន់ហៅស័វាាដ្ឋឹកាជិញ្ជូូ�ន់ផ្នែដ្ឋរឬហៅទូ។

ហៅដ្ឋើមាបីផ្នែស័័ងយ�់ផ្នែ�មាហៅទូៀតា ស័ូមាទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅប្រែ�នកផ្សេសាវាាសា�ាជិិក តាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ អែកាកា៏អាចូរកាព្ទ័តា៌មាាន់អ�ព្ទី
ហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាអន់ឡាាញ៉ាហៅន់ៅហៅ�ើ lacare.org ប្តាាន់�ងផ្នែដ្ឋរ។

ការ�ះាសា់បើ�រគផ្សេម្រ�ោងសាុខភាាពី
អែកាអាចូចូាកាហៅចូញ៉ាព្ទី L.A. Care ន់ិងចូូ�រួមាជិាមាួយគឺហៅម្រាមា�ងស័ុខ�ាព្ទមាួយហៅទូៀតាហៅន់ៅកាែ�ងហៅខ�ន់ធំីផ្នែដ្ឋ�អែកាស័ែាកា់ហៅន់ៅប្តាាន់ម្រាគឺប់់ហៅព្ទ�។ ទូូរស័័ព្ទទ
ហៅទូៅកាាន់់ជិហៅម្រាមាើស័ផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទតាាមាហៅ�ខ 1-800-430-4263 (TTY 1-800-430-7077ឬ 711) ហៅដ្ឋើមាបីហៅម្រាជិើស័ហៅរើស័គឺហៅម្រាមា�ង�មីមាួយ។ អែកា
អាចូទូូរស័័ព្ទទមាកាចូហៅន់ៃ�ះហៅមាោ�ង 8:00 ម្រាព្ទឹកា ន់ិង 6:00 �ៃាចូ ព្ទីថ្ងៃ�ៃចូន់ទដ្ឋ�់ថ្ងៃ�ៃស័ុម្រាកា។ ឬចូូ�ហៅទូៅកាាន់់ https://www.healthcareoptions.
dhcs.ca.gov/។

វាាចូ��ាយហៅព្ទ�រ�ូតាដ្ឋ�់ 30 ថ្ងៃ�ៃហៅដ្ឋើមាបីដ្ឋ�ហៅ�ើរកាារស័�ហៅ�ើស័ុ�ចូាកាហៅចូញ៉ាព្ទី L.A. Care ន់ិងចូុះហៅឈម�ះហៅន់ៅកាែ�ងគឺហៅម្រាមា�ងមាួយហៅ�ែងហៅទូៀតា 
ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើគឺមាន់ប់ញ្ជូាាជិាមាួយន់ឹងស័�ហៅ�ើហៅន់�ះហៅទូ។ ហៅដ្ឋើមាបីផ្នែស័័ងយ�់អ�ព្ទីស័ាាន់�ាព្ទស័�ហៅ�ើរប់ស័់អែកា ស័ូមាទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ជិហៅម្រាមាើស័ផ្នែ�ទូា�
ស័ុខ�ាព្ទតាាមាហៅ�ខ 1-800-430-4263 (TTY 1-800-430-7077 ឬ 711)។

ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាចូង់ចូាកាហៅចូញ៉ាពី្ទ L.A. Care ឱ្យយប្តាាន់ឆ្នាំាប់់ អែកាអាចូស័ុ�ឱ្យយផ្នែ�ែកាជិហៅម្រាមាើស័ផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទឱ្យយ�ា�់កាារដ្ឋកាហៅឈម�ះព្ទហៅន់ៃ�ន់ (រ�័ស័)។ 
ហៅប់ើស័ិន់មាូ�ហៅ�តាុថ្ងៃន់ស័�ហៅ�ើរប់ស័់អែកាម្រាស័ប់តាាមាវាិធំាន់ស័ម្រាមាាប់់កាារដ្ឋកាហៅឈម�ះព្ទហៅន់ៃ�ន់ អែកាន់ឹងទូទូួ��ិខិតាមួាយចូបាប់់ផ្នែដ្ឋ�ម្រាប្តាាប់់អែកា�ា ហៅគឺ
ប្តាាន់ដ្ឋកាហៅឈម�ះអែកាហៅចូញ៉ាហៅ�ើយ។ 

http://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov
http://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

ស័មាាជិិកាផ្នែដ្ឋ�អាចូហៅស័ែើស័ុ�កាារដ្ឋកាហៅឈម�ះព្ទហៅន់ៃ�ន់ រួមាមាាន់ជិាអាទូ៍ កាុមាារផ្នែដ្ឋ�កា�ព្ទុងទូទូួ�ហៅស័វាាហៅន់ៅហៅម្រាកា�មាកាមាមវាិធំីកាារផ្នែ�ទូា�ចូិញ្ជូេឹមា ឬកាមាមវាិធំី
ជិ�ន់ួយស័ម��កាូន់ ស័មាាជិិកាផ្នែដ្ឋ�មាាន់ហៅស័ចូកាដីម្រាតូាវាកាារផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទព្ទិហៅស័ស័ ន់ិងស័មាាជិិកាផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់ចូុះហៅឈម�ះកាែ�ង Medicare ឬ Medi-Cal 
ហៅ�ែងហៅទូៀតា ឬកាែ�ងគឺហៅម្រាមា�ងម្រាគឺប់់ម្រាគឺងផ្នែ�ទូា�ផ្នែប់ប់ព្ទា�ិជិូកាមាមមាួយហៅទូៀតារួចូហៅ�ើយ។

អែកាអាចូស័ុ�ឱ្យយចូាកាហៅចូញ៉ាព្ទី L.A. Care ហៅដ្ឋ�យ�ទា�់ហៅន់ៅកាារិយា�័យស័ុខា�ិប្តាា�ន់ិងហៅស័វាាមាន់ុស័ែជិាតាិម្រាប់ចូា�ហៅខ�ន់ធំីកាែ�ងមាូ�ដ្ឋឋាន់រប់ស័់
អែកា។ ផ្នែស័័ងរកាកាារិយា�័យកាែ�ងម្រាស័ុការប់ស័់អែកាតាាមារយៈ http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.
aspx. ឬ ទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅផ្នែ�ែកាជិហៅម្រាមាើស័ផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទតាាមាហៅ�ខ 1-800-430-4263 (TTY 1-800-430-7077 ឬ 711)។ 

សាិសាេប្រែ�ល�ះាសា់ទីល�ផ្សេនិៅផ្សេទៅកានិ់ផ្សេខោនិធីី�ីី ឬផ្សេទៅផ្សេម្រកៅរ�ឋកាលីហ្វ័ា័រញ៉ាាា
ហៅស័វាាស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់ ន់ិងកាារផ្នែ�ទូា�ប់ន់ទាន់់មាាន់�ា�់ជិូន់ដ្ឋ�់អែកាចូុះហៅឈម�ះកាែ�ង Medi-Cal ទូា�ងអស័់ហៅន់ៅទូូទូា�ងរដ្ឋឋ ហៅទូ�ះហៅប់ើ��ហៅន់ៅដ្ឋឋាន់ហៅន់ៅ
ហៅខ�ន់ធំី�ាកា៏ហៅដ្ឋ�យ។ កាារផ្នែ�ទូា�ម្រាប់ម្រាកាតាី ន់ិងកាារផ្នែ�ទូា�ប់ងាារ ម្រាតាូវាប្តាាន់រាាប់់រងផ្នែតាហៅន់ៅកាែ�ងហៅខ�ន់ធំីផ្នែដ្ឋ�អែកាស័ែាកា់ហៅន់ៅប់ោុហៅ�ណ�ះ។ ហៅប់ើស័ិន់អែកា
�ៃាស័់ហៅទូៅហៅខ�ន់ធំី�មីកាែ�ងរដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោាហៅដ្ឋើមាបីចូូ�ហៅរៀន់ហៅន់ៅឧតាាមាស័ិកាែា រួមាទូា�ងមា�ាវាិទូយា�័យ�ងហៅន់�ះ L.A. Care ន់ឹងរាាប់់រងហៅស័វាាប់ន់ទប់់
ស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់ ន់ិងហៅស័វាាផ្នែ�ទូា�ប់ន់ទាន់់ហៅន់ៅកាែ�ងហៅខ�ន់ធំី�មីរប់ស័់អែកា។ អែកាកា៏អាចូទូទូួ�ប្តាាន់កាារផ្នែ�ទូា�ម្រាប់ម្រាកាតាី ឬកាារផ្នែ�ទូា�ប់ងាារហៅន់ៅកាែ�ងហៅខ�ន់ធំី�មី
រប់ស័់អែកា ប់ោុផ្នែន់ាម្រាតូាវាផ្នែតាជិូន់ដ្ឋ��ឹងដ្ឋ�់ MCP រប់ស័់អែកា។ ហៅមាើ�ផ្នែ�ែកាខាងហៅម្រាកា�មាស័ម្រាមាាប់់ព្ទ័តា៌មាាន់�មាិិតាប់ផ្នែន់ាមា។ 

ហៅប់ើស័ិន់អែកាប្តាាន់ចូុះហៅឈម�ះកាែ�ង Medi-Cal ហៅ�ើយជិាស័ិស័ែហៅន់ៅកាែ�ងហៅខ�ន់ធំីមាួយផ្នែដ្ឋ�ខុស័ព្ទីកាផ្នែន់ៃងស័ែាកា់ហៅន់ៅរប់ស័់អែកា អែកាមាិន់ប្តាាចូ់
ដ្ឋាកា់ព្ទាកាយស័ុ� Medi-Cal ហៅន់ៅកាែ�ងហៅខ�ន់ធំីហៅន់�ះហៅទូ។

ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកា�ៃាស័់ទូី��ហៅន់ៅជិាប់ហៅ�ា�ះអាស័ន់ែហៅទូៅឆ្នាំៃាយព្ទី��ហៅន់ៅដ្ឋឋាន់ហៅដ្ឋើមាបីកាៃាយជិាស័ិស័ែហៅន់ៅកាែ�ងហៅខ�ន់ធំីហៅ�ែងហៅទូៀតាហៅន់ៅកាែ�ងរដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា 
មាាន់ជិហៅម្រាមាើស័ព្ទីរស័ម្រាមាាប់់�ា�់ជិូន់អែកា។ អែកាអាចូ៖

 • ជិនូ់ដ្ឋ��ងឹហៅទូៅកាាន់់ម្រាកាស័ងួស័ងាមាកាចិូេស័ាធំារ�ៈថ្ងៃន់ហៅខ�ន់ធំ ីLos Angeles ហៅដ្ឋ�យទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ហៅ�ខ1-866-613-3777 ឬចូូ�
ហៅទូៅកាាន់់ http://dpss.lacounty.gov ហៅដ្ឋើមាបរីាយកាារ�៍�ាអែកាកា�ពុ្ទង�ៃាស់័ទូ�ី�ហៅន់ៅជិាប់ហៅ�ា�ះអាស័ន់ែហៅដ្ឋើមាបចីូ�ូហៅរៀន់ហៅន់ៅស័ាាប័់ន់ឧតាាមា
ស័កិាែា ន់ងិ�ា�់អាស័យដ្ឋឋាន់រប់ស័អ់ែកាហៅន់ៅកាែ�ងហៅខ�ន់ធំ�ីមហីៅន់�ះ។ ហៅខ�ន់ធំហីៅន់�ះនឹ់ងហៅធ័ំើប់ចូេ�ប់បន់ែ�ាព្ទកា��ត់ាម្រាតាាការ�ីជិាមាយួន់ងឹអាស័យដ្ឋឋាន់
�មរីប់ស់័អែកា និ់ងកាដូ្ឋហៅខ�ន់ធីំហៅន់ៅកាែ�ងមា�ូដ្ឋឋាន់ទិូន់ែន់យ័រប់ស់័រដ្ឋឋ។ ហៅម្រាប់ើម្រាប្តាាស័ជ់ិហៅម្រាមាើស័ហៅន់ះ ម្រាប់សិ័ន់ហៅប់ើអែកាចូង់ទូទួូ�ប្តាាន់កាារផ្នែ�ទូា�ម្រាប់ម្រាកាតា ីឬ
កាារផ្នែ�ទូា�ប់ងាារហៅន់ៅកាែ�ងហៅខ�ន់ធំ�ីមរីប់ស័អ់ែកា។ អែកាចូា�ប្តាាចូម់្រាតាវូា�ៃាស់័ប់ា�រគឺហៅម្រាមា�ងស័ខុ�ាព្ទរប់ស័អ់ែកា ម្រាប់សិ័ន់ហៅប់ើ L.A. Care មានិ់ស័�កាារ
ហៅន់ៅកាែ�ងហៅខ�ន់ធីំផ្នែដ្ឋ�អែកានឹ់ងចូ�ូហៅរៀន់មា�ាវិាទូយា�យ័ហៅន់�ះហៅទូ។ ស័ម្រាមាាប់ស់័��ួរ ន់ងិហៅដ្ឋើមាបបី់ងាារកាុ�ឱ្យយព្ទន់យារហៅព្ទ�កាែ�ងកាារចូះុហៅឈម�ះកាែ�ង
គឺហៅម្រាមា�ងស័ខុ�ាព្ទ�ម ីសូ័មាទូរូស័ព័្ទទហៅទូៅផ្នែ�ែកាជិហៅម្រាមាើស័ផ្នែ�ទូា�សុ័ខ�ាព្ទតាាមាហៅ�ខ 1-800-430-4263 (TTY 1-800-430-7077 ឬ 711)។
ឬ

 • ហៅម្រាជិើស័ហៅរើស័មានិ់ប់ដ�រគឺហៅម្រាមា�ងស័ខុ�ាព្ទរប់ស័អ់ែកា ហៅន់ៅហៅព្ទ�អែកា�ៃាស់័ហៅចូញ៉ាជិាប់ហៅ�ា�ះអាស័ន់ែ ហៅទូៅស័កិាែាហៅន់ៅមា�ាវិាទូយា�យ័ហៅន់ៅកាែ�ងហៅខ�ន់ធំី
ហៅ�ែងហៅទូៀតា។ អែកាន់ងឹអាចូទូទួូ�ហៅស័វាាប់ន់ទប់ស់័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់ ់និ់ងហៅស័វាាផ្នែ�ទូា�ប់ន់ទាន់ប់្តាាន់ផ្នែតាហៅន់ៅកាែ�ងហៅខ�ន់ធំ�ីមបី់ោហុៅ�ណ�ះ។ ហៅដ្ឋើមាបផី្នែស័័ងយ�ប់់ផ្នែន់ាមា 
ស័ូមាចូូ�ហៅទូៅកាាន់់ជិ�ព្ទូកាទូី3 “រហៅប់ៀប់ទូទូួ�ប្តាាន់កាារផ្នែ�ទូា�”។ ស័ម្រាមាាប់់កាារផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទម្រាប់ម្រាកាតាី ឬកាារផ្នែ�ទូា�ប់ងាារ អែកាអាចូន់ឹងចូា�ប្តាាចូ់ម្រាតាូវា
ហៅម្រាប់ើប់�ាាញ៉ាធំមាមតាារប់ស័់អែកា�ដ�់ហៅស័វាា L.A. Care ផ្នែដ្ឋ�ស័ាិតាហៅន់ៅកាែ�ងហៅខ�ន់ធំីជិា��ហៅន់ៅដ្ឋឋាន់រប់ស័់ហៅមាម្រាគឺួស័ារ។

ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាចូាកាហៅចូញ៉ាព្ទីរដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោាជិាប់ហៅ�ា�ះអាស័ន់ែហៅដ្ឋើមាបីកាៃាយជិាស័ិស័ែហៅន់ៅកាែ�ងរដ្ឋឋហៅ�ែងហៅទូៀតា ហៅ�ើយអែកាចូង់រកាែាទូុកាកាាររាាប់់រង 
Medi-Cal រប់ស័អ់ែកា សូ័មាទូាកាទ់ូងហៅទូៅកាាន់់បុ់គឺា�ិកាផ្នែ�ែកាស័ទិិិូទូទួូ�ប្តាាន់កាមាមវិាធីំរប់ស័អ់ែកាហៅន់ៅម្រាកាសួ័ងស័ងាមាកាចិូេស័ាធំារ�ៈថ្ងៃន់ហៅខ�ន់ធំ ីLos 
Angeles។ ដ្ឋរាប់�ាអែកាមាាន់ស័ទិិិូទូទួូ�ប្តាាន់ Medi-Cal ន់ងឹរាាប់់រងហៅស័វាាស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់ ់និ់ងកាារផ្នែ�ទូា�ប់ន់ទាន់ហ់ៅន់ៅកាែ�ងរដ្ឋឋហៅ�ែងហៅទូៀតា។ 
Medi-Cal ក៏ានឹ់ងរាាប់់រងកាារផ្នែ�ទូា�ស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់ផ់្នែដ្ឋ�តាម្រាមាវូាឱ្យយមាាន់កាារស័ម្រាមាាកាហៅព្ទទូយហៅន់ៅកាែ�ងម្រាប់ហៅទូស័កាា�ាដ្ឋា និ់ងមាុកិាស័ុកិា ម្រាប់សិ័ន់ហៅប់ើហៅស័វាា
ហៅន់�ះម្រាតាវូាប្តាាន់ឯកា�ាព្ទ ហៅ�ើយហៅវាជូិប់�ិិតាន់ងិមាន់ទរីហៅព្ទទូយប់�ហៅព្ទញ៉ាតាាមាវិាធំាន់រប់ស័ ់Medi-Cal។ ហៅស័វាាផ្នែ�ទូា�ប់ន់ទាន់ ់ឬហៅស័វាាផ្នែ�ទូា�ប់ងាារ រមួាទូា�ង

http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

ឱ្យស័�តាាមាហៅវាជូិប់ញូ្ជូា ម្រាតូាវាប្តាាន់រាាប់រ់ងហៅន់ៅហៅម្រាកាៅរដ្ឋឋកាា��័័ីរញ៉ាោា។ ម្រាប់ស័និ់ហៅប់ើអែកាចូង់ប្តាាន់ Medicaid ហៅន់ៅកាែ�ងរដ្ឋឋហៅ�ែងហៅទូៀតា អែកាចូា�ប្តាាចូម់្រាតាវូាផ្នែតា
ដ្ឋាកាព់្ទាកាយសុ័�ហៅន់ៅកាែ�ងរដ្ឋឋហៅន់�ះ។ អែកាន់ងឹមានិ់មាាន់ស័ទិិិូទូទួូ�ប្តាាន់ Medi-Cal ហៅ�ើយ L.A. Care ន់ងឹមានិ់ប់ង់ម្រាប្តាាកាស់័ម្រាមាាប់ក់ាារផ្នែ�ទូា�ស័ខុ�ាព្ទរប់ស័់
អែកាហៅទូ។ Medi-Cal មានិ់រាាប់់រងហៅ�ើកាារហៅស័វាាផ្នែ�ទូា�ស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់ ់ហៅស័វាាផ្នែ�ទូា�ប់ន់ទាន់ ់ឬហៅស័វាាផ្នែ�ទូា�ស័ខុ�ាព្ទហៅ�ែងហៅទូៀតាហៅន់ៅហៅម្រាកាៅស័�រដ្ឋឋអាហៅមារិកាហៅទូ 
ហៅ�ើកាផ្នែ�ងផ្នែតាម្រាប់ហៅទូស័កាា�ាដ្ឋា និ់ងមាុកិាសិុ័កា ដូ្ឋចូប្តាាន់ប់ញូ្ជូាកាហ់ៅន់ៅកាែ�ងជិ�ព្ទកូា 3។

ការបនិេប្រែ�ទា�
ការបនិេ ប្រែ�ទា�សាម្រ�ាប់អ្ននក�េល់ផ្សេសាវាាផ្សេម្រកៅគផ្សេម្រ�ោង
កាែ�ងន់ាមាជិាស័មាាជិិកាមាែាកា់ថ្ងៃន់ L.A. Care អែកាន់ឹងទូទូួ�ប្តាាន់កាារផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទរប់ស័់អែកាព្ទីអែកា�ា�់ហៅស័វាាហៅន់ៅកាែ�ងប់�ាាញ៉ារប់ស័់ L.A. 
Care។ ហៅដ្ឋើមាបីផ្នែស័័ងយ�់�ាហៅតាើអែកា�ា�់ហៅស័វាាផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទស័ាិតាហៅន់ៅកាែ�ងប់�ាាញ៉ា L.A. Care ផ្នែដ្ឋរឬអតា់ ស័ូមាហៅមាើ� www.lacare.org/
members/welcome-la-care/member-documents/medi-cal

ហៅន់ៅកាែ�ងការ�ីមាួយចូ�ន់ួន់ អែកាអាចូហៅទូៅជិួប់អែកា�ា�់ហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�មាិន់ស័ាិតាហៅន់ៅកាែ�ងប់�ាាញ៉ា L.A. Care ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាប្តាាន់�ៃាស័់ហៅចូញ៉ាព្ទីគឺហៅម្រាមា�ង
មាួយហៅទូៀតា ឬហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�មាាន់ប់ង់ថ្ងៃ�ៃ (FFS) ឬអែកា�ា�់ហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�ហៅន់ៅកាែ�ងប់�ាាញ៉ាពី្ទមាុន់ ស័ាិតាហៅន់ៅហៅម្រាកាៅប់�ាាញ៉ាហៅន់ៅហៅព្ទ�ហៅន់ះ។ ហៅន់ះគឺឺហៅ�ៅ�ា 
កាារប់ន់ាផ្នែ�ទូា�។ 

ទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ L.A. Care ហៅ�ើយម្រាប្តាាប់់ហៅយើង�ាហៅតាើអែកាចូា�ប្តាាចូ់ម្រាតាូវាហៅទូៅជិួប់ព្ទិហៅម្រាគឺ�ះជិាមាួយអែកា�ា�់ហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�ហៅន់ៅហៅម្រាកាៅប់�ាាញ៉ាផ្នែដ្ឋរឬហៅទូ។ 
ហៅយើងន់ឹងម្រាប្តាាប់់អែកា�ាហៅតាើអែកាមាាន់ស័ិទូិិទូទូួ�ប្តាាន់កាារប់ន់ាផ្នែ�ទូា�ផ្នែដ្ឋរឬហៅទូ។ អែកាអាចូហៅម្រាប់ើម្រាប្តាាស័់កាារប់ន់ាផ្នែ�ទូា�ហៅន់ះរ�ូតាដ្ឋ�់ 12ផ្នែខ ឬហៅម្រាចូើន់ជិាង
ហៅន់ះកាែ�ងការ�ីមាួយចូ�ន់ួន់ ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើចូ��ុចូទូា�ងអស័់ដ្ឋូចូខាងហៅម្រាកា�មាម្រាតាឹមាម្រាតូាវា។

 • អែកាមាាន់ទូ�ន់ាកា់ទូ�ន់ងប់ន់ាជិាមាួយអែកា�ា�់ហៅស័វាាហៅម្រាកាៅគឺហៅម្រាមា�ង មាុន់ហៅព្ទ�ចូុះហៅឈម�ះកាែ�ង L.A. Care

 • អែកា�ា�់ហៅស័វាាហៅម្រាកាៅគឺហៅម្រាមា�ងប្តាាន់ជិួប់ជិាមាួយអែកាយោាងហៅ��ចូ�ាស័់មាាងកាែ�ងអ�ឡា�ងហៅព្ទ�ដ្ឋប់់ព្ទីរ (12) ផ្នែខ ហៅន់ៅមាុន់កាារចូុះហៅឈម�ះរប់ស័់អែកាជិា
មាួយ L.A. Care ស័ម្រាមាាប់់កាារជិួប់ព្ទិហៅម្រាគឺ�ះមាិន់ស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់

 • អែកា�ា�់ហៅស័វាាហៅម្រាកាៅគឺហៅម្រាមា�ង មាាន់ប់��ងស័�កាារជិាមាួយ L.A. Care ន់ិងយ�់ម្រាព្ទមាហៅទូៅហៅ�ើ�កាខខ�ិកាិចូេស័ន់យារប់ស័់ L.A. Care ន់ិង
កាារប់ង់ម្រាប្តាាកា់ស័ម្រាមាាប់់ហៅស័វាា

 • អែកា�ា�់ហៅស័វាាហៅម្រាកាៅគឺហៅម្រាមា�ង ប់�ហៅព្ទញ៉ាតាាមាស័ាង់ដ្ឋាវាិជិូាជិីវាៈរប់ស័់ L.A. Care

ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទផ្សេទៅកានិ់ផ្សេសាវាាសា�ាជិិកតាាមារយៈ1-888-839-9909 (TTY711) ស័ម្រាមាាប់់ព្ទ័តា៌មាាន់ប់ផ្នែន់ាមា។

ហៅប់ើស័ិន់អែកា�ដ�់ហៅស័វាារប់ស័់អែកាមាិន់ចូូ�រួមាកាែ�ងប់�ាាញ៉ា L.A. Care ហៅន់ៅចូុងប់ញ្ជូេប់ថ់្ងៃន់រយៈហៅព្ទ� 12 ផ្នែខ មាិន់ប្តាាន់យ�់ម្រាស័ប់ជិាមាួយន់ឹង
អម្រាតាាប់ង់ម្រាប្តាាកា់រប់ស័់ L.A. Care ឬមាិន់ប់�ហៅព្ទញ៉ាតាាមា�កាខខ�ិតាម្រាមាូវាហៅ�ើគឺុ��ាព្ទថ្ងៃន់កាារផ្នែ�ទូា� ហៅន់�ះអែកាន់ឹងម្រាតាូវាដ្ឋូរហៅទូៅអែកា�ដ�់ហៅស័វាាហៅន់ៅកាែ�ង
ប់�ាាញ៉ា L.A. Care។ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្សេសាវាាសា�ាជិិកតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711) ហៅដ្ឋើមាបីព្ទិ�ាកាែាអ�ព្ទីជិហៅម្រាមាើស័រប់ស័់
អែកា។ 

ការបនិេប្រែ�ទា�សាម្រ�ាប់ផ្សេសាវាា
កាែ�ងន់ាមាជិាស័មាាជិិកាមាែាកា់ថ្ងៃន់ L.A. Care អែកាន់ឹងទូទូួ�ប្តាាន់ហៅស័វាា Medi-Cal រប់ស័់អែកាព្ទីអែកា�ា�់ហៅស័វាាហៅន់ៅកាែ�ងប់�ាាញ៉ារប់ស័់ L.A. 
Care។ ហៅន់ៅកាែ�ងការ�ីមាួយចូ�ន់ួន់ អែកាអាចូទូទួូ�ប្តាាន់កាារចូូ�ហៅម្រាប់ើម្រាប្តាាស័់ជិាប់ន់ាន់ូវាហៅស័វាា Medi-Cal ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាកា�ព្ទុងទូទូួ�ប្តាាន់កាារ
ព្ទយាប្តាា�ស័ម្រាមាាប់់ស័ាាន់�ាព្ទសុ័ខ�ាព្ទជិាកា់�ាកា់មាួយចូ�ន់ួន់ ហៅ�ើយអែកា�ា�់ហៅស័វាាហៅម្រាកាៅគឺហៅម្រាមា�ងមាិន់មាាន់ប់��ងប់ន់ា�ា�់ហៅស័វាា ឬមាិន់យ�់ម្រាព្ទមា
ហៅទូៅហៅ�ើ�កាខខ�ិកាិចូេស័ន់យារប់ស័់ L.A. Care កាារប់ង់ម្រាប្តាាកា់ ន់ិង�កាខខ�ិហៅ�ែងហៅទូៀតាស័ម្រាមាាប់់កាារ�ា�់កាារផ្នែ�ទូា� ហៅព្ទ�ហៅន់�ះអែកាន់ឹងមាិន់អាចូ
ទូទូួ�ប្តាាន់កាារផ្នែ�ទូា�ជិាប់ន់ាព្ទីអែកា�ា�់ហៅស័វាាប្តាាន់ហៅទូ។ ប់ោុផ្នែន់ា អែកាអាចូប់ន់ាទូទូួ�ប្តាាន់ហៅស័វាាព្ទីអែកា�ា�់ហៅស័វាាមាែាកា់ហៅ�ែងហៅទូៀតាហៅន់ៅកាែ�ងប់�ាាញ៉ា 
L.A. Care។ 
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

ហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�L.A. Care �ា�់ជិូន់ស័ម្រាមាាប់់កាារប់ន់ាផ្នែ�ទូា� រួមាមាាន់ជិាអាទូ៍៖

 • ស័ាាន់�ាព្ទម្រាស័ួចូម្រាស័ាវា (ប់ញ្ជូាាហៅវាជិូស័ាម្រាស័ាផ្នែដ្ឋ�ម្រាតាូវាកាារផ្នែ�ទូា�ព្ទយាប្តាា�ឆ្នាំាប់់រ�័ស័) – កាែ�ងរយៈហៅព្ទ�ផ្នែវាងតាាមាផ្នែតាស័ាាន់�ាព្ទហៅន់�ះហៅកាើតាមាាន់។
 • ស័ាាន់�ាព្ទរាងកាាយរុា�ថ្ងៃរា ន់ិងស័ាាន់�ាព្ទអាកាប់បកាិរិយា (ប់ញ្ជូាាផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទផ្នែដ្ឋ�អែកាមាាន់ស័ម្រាមាាប់់រយៈហៅព្ទ�ផ្នែវាង) – ស័ម្រាមាាប់់ចូ�ន់ួន់
ហៅព្ទ�ហៅវា�ាផ្នែដ្ឋ�តាម្រាមាូវាឱ្យយមាាន់ចូា�ប្តាាចូ់ហៅដ្ឋើមាបីប់ញ្ជូេប់់រយៈហៅព្ទ�ព្ទយាប្តាា� ន់ិងហៅដ្ឋើមាបីហៅរៀប់ចូ�កាារហៅ�ទរហៅដ្ឋ�យស័ុវាតាាិ�ាព្ទហៅទូៅកាាន់់ហៅវាជិូប់�ិិតា�មី
ហៅន់ៅកាែ�ងប់�ាាញ៉ា L.A. Care។

 • កាារមាាន់ថ្ងៃ�ទហៅព្ទ�ះ – ហៅន់ៅអ�ឡា�ងហៅព្ទ�មាាន់ថ្ងៃ�ទហៅព្ទ�ះ ន់ិងរ�ូតាដ្ឋ�់រយៈហៅព្ទ� 12 ផ្នែខប់ន់ទាប់់ព្ទីប់ញ្ជូេប់់កាារមាាន់ថ្ងៃ�ទហៅព្ទ�ះ។
 • ហៅស័វាាស័ុខ�ាព្ទ�ៃ�វាចូិតាាមាាតាាកាែ�ងរយៈហៅព្ទ�រ�ូតាដ្ឋ�់ 12 ផ្នែខចូាប់់ព្ទីកាារហៅធំ័ើហៅរ�គឺវាិន់ិចូេ័យ ឬចូាប់់ព្ទីប់ញ្ជូេប់់កាារមាាន់ថ្ងៃ�ទហៅព្ទ�ះ ហៅព្ទ��គឺឺរយៈហៅព្ទ�
�ាមាួយផ្នែដ្ឋ�ហៅកាើតាហៅឡាើងមាុន់ហៅគឺ។

 • កាារផ្នែ�ទូា�ទូារកាហៅទូើប់ហៅកាើតាចូហៅន់ៃ�ះហៅព្ទ�ចូាប់់កា�ហៅ�ើតាដ្ឋ�់អាយុ 36 ផ្នែខ ស័ម្រាមាាប់់រយៈហៅព្ទ�រ�ូតាដ្ឋ�់ 12 ផ្នែខគឺិតាចូាប់់ព្ទីថ្ងៃ�ៃចូាប់់ហៅ�ាើមាថ្ងៃន់
កាាររាាប់់រង ឬថ្ងៃ�ៃកាិចូេស័ន់យារប់ស័់អែកា�ា�់ហៅស័វាាប់ញ្ជូេប់់ជិាមាួយន់ឹង L.A. Care។ 

 • ជិ�ងឺជិិតាស័ៃាប់់ (ប់ញ្ជូាាហៅវាជិូស័ាម្រាស័ាផ្នែដ្ឋ�គឺ�រាមាកា�ផ្នែ�ងដ្ឋ�់អាយុជិីវាិតា) – កាែ�ងរយៈហៅព្ទ�ផ្នែវាងតាាមាផ្នែដ្ឋ�ស័ាាន់�ាព្ទហៅន់�ះហៅកាើតាមាាន់។ កាារប់ញ្ជូេប់់
ហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់រាាប់់រង អាចូហៅ�ើស័ព្ទីរយៈហៅព្ទ�ដ្ឋប់់ព្ទី (12) ផ្នែខ គឺិតាចូាប់់ព្ទីហៅព្ទ�ផ្នែដ្ឋ�អែកា�ា�់ហៅស័វាាឈប់់ស័�កាារជិាមាួយ L.A. Care។

 • កាារអន់ុវាតាាកាារវាះកាាតា់ ឬន់ីតាិវាិធំីហៅវាជិូស័ាម្រាស័ាហៅ�ែងហៅទូៀតាព្ទីអែកា�ា�់ហៅស័វាាហៅម្រាកាៅគឺហៅម្រាមា�ង ដ្ឋរាប់�ាម្រាតាូវាប្តាាន់រាាប់់រង មាាន់�ាព្ទចូា�ប្តាាចូ់ផ្នែ�ែកា
ហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា ន់ិងម្រាតាូវាប្តាាន់អន់ុញ្ជូាាតាហៅដ្ឋ�យ L.A. Care ជិាផ្នែ�ែកាមាួយថ្ងៃន់រយៈហៅព្ទ�ព្ទយាប្តាា�ផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់ចូងម្រាកាងឯកាស័ារ ន់ិងម្រាតាូវាប្តាាន់ផ្នែ�ន់ា� 
ន់ិងហៅរៀប់ចូ�ឯកាស័ារហៅដ្ឋ�យអែកា�ា�់ហៅស័វាា – កាារវាះកាាតា់ន់ិងន់ីតាិវាិធំីហៅវាជិូស័ាម្រាស័ាហៅ�ែងហៅទូៀតាម្រាតាូវាម្រាប់ម្រាព្ទឹតាាហៅទូៅកាែ�ងរយៈហៅព្ទ� 180 ថ្ងៃ�ៃប់ន់ទាប់់ព្ទីថ្ងៃ�ៃ
ប់ញ្ជូេប់់កាិចូេស័ន់យារប់ស័់អែកា�ា�់ហៅស័វាា ឬរយៈហៅព្ទ� 180 ថ្ងៃ�ៃប់ន់ទាប់់ព្ទីកាា�ប់រិហៅចូេទូម្រាប់ស័ិទូិ�ាព្ទថ្ងៃន់កាាររាាប់រងរប់ស័់ស័មាាជិិកា�មី។ 

ស័ម្រាមាាប់់�កាខខ�ិហៅ�ែងហៅទូៀតាផ្នែដ្ឋ�អាចូន់ឹងមាាន់�កាខ�ៈស័មាបតាាិម្រាគឺប់់ម្រាគឺាន់់ ស័ូមាទូាកា់ទូងហៅទូៅកាាន់់ ផ្សេសាវាាសា�ាជិិក តាាមាហៅ�ខ  
1-888-839-9909 (TTY 711)។

ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ ប្រែ�នកផ្សេសាវាាសា�ាជិិក តាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711) ស័ម្រាមាាប់់ជិ�ន់ួយកាែ�ងកាារហៅម្រាជិើស័ហៅរើស័អែកា�ា�់ហៅស័វាា
ផ្នែដ្ឋ�ចូុះកាិចូេស័ន់យា ហៅដ្ឋើមាបីប់ន់ាកាារផ្នែ�ទូា�រប់ស័់អែកា ឬម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាមាាន់ស័��ួរ ឬប់ញ្ជូាាកាែ�ងកាារទូទូួ�ប្តាាន់ហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់រាាប់់រងព្ទីអែកា�ា�់
ហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�ផ្នែ�ងជិាផ្នែ�ែកាមាួយថ្ងៃន់ L.A. Care តាហៅទូៅហៅទូៀតា។

L.A. Care មាិន់តាម្រាមាូវាឱ្យយ�ា�់ជិូន់កាារប់ន់ាផ្នែ�ទូា�ស័ម្រាមាាប់់ហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�មាិន់រាាប់់រងហៅដ្ឋ�យ Medi-Cal ប់រិកាខារហៅព្ទទូយហៅម្រាប់ើជិាប់់ប្តាាន់យូរ កាារដ្ឋឹកាជិញ្ជូូ�ន់ 
ហៅស័វាាប់ន់ទាប់់ប់ន់ែ�ហៅ�ែងៗ ន់ិងអែកា�ា�់ហៅស័វាាដ្ឋាចូ់ហៅដ្ឋ�យផ្នែឡាកា។ ហៅដ្ឋើមាបីផ្នែស័័ងយ�់ផ្នែ�មាហៅទូៀតាអ�ព្ទីកាារប់ន់ាផ្នែ�ទូា� ន់ិង�កាខ�ៈស័មាបតាដិថ្ងៃន់ស័ិទិិូ
ទូទូួ�ប្តាាន់ ន់ិងហៅដ្ឋើមាបីទូទូួ�ប្តាាន់ព្ទ័តា៌មាាន់អ�ព្ទីហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�មាាន់�ា�់ជូិន់ទូា�ងអស័់ ស័ូមាទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅប្រែ�នកផ្សេសាវាាសា�ាជិិកតាាមាហៅ�ខ  
1-888-839-9909 (TTY 711)។

នៃ�ះចា��ា�
នៃ�ះចា��ា�សាម្រ�ាប់សា�ាជិិក
L.A. Care ប់ហៅម្រាមាើហៅស័វាាដ្ឋ�់អែកាផ្នែដ្ឋ�មាាន់�កាខ�ៈស័មាបតាាិម្រាគឺប់់ម្រាគឺាន់់ទូទូួ�ប្តាាន់ Medi-Cal។ កាែ�ងការ�ី�ាគឺហៅម្រាចូើន់ ស័មាាជិិកា L.A. Care 
�ិនិចូា�ប្តាាចូ់ម្រាតាូវាប់ង់ម្រាប្តាាកា់ស័ម្រាមាាប់់ហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់រាាប់់រង ប់ុព្ទ័�ា�រាាប់់រង ឬម្រាប្តាាកា់ធំាន់ារាាប់់រងម្រាតាូវាប់ង់មុាន់ហៅន់�ះហៅទូ។ ស័មាាជិិកាប្តាាន់ចូុះហៅឈម�ះ
ហៅន់ៅកាែ�ងកាមាមវាិធំីធំាន់ារាាប់់រងស័ុខ�ាព្ទកាុមាាររដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា (California Children’s Health Insurance Program, CCHIP) ហៅន់ៅកាែ�ង
ហៅខ�ន់ធំី Santa Clara ហៅខ�ន់ធំី San Francisco ន់ិងហៅខ�ន់ធំី San Mateo ន់ិងស័មាាជិិកាហៅន់ៅកាែ�ង Medi-Cal ស័ម្រាមាាប់់កាមាមវាិធំីម្រាគឺួស័ារ 
(Families Program) អាចូន់ឹងមាាន់ប់ុព្ទ័�ា�រាាប់់រងម្រាប់ចូា�ផ្នែខ ន់ិងស័�ប់ង់ម្រាប្តាាកា់។ ហៅ�ើកាផ្នែ�ងផ្នែតាកាារផ្នែ�ទូា�ស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់ កាារផ្នែ�ទូា�ប់ន់ទាន់់ 
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

ឬហៅស័វាាផ្នែ�ទូា�ផ្នែដ្ឋ�មាាន់�កាខ�ៈរហៅស័ើប់រប់ស័់អែកាជិ�ងឺ អែកាម្រាតាូវាផ្នែតាទូទូួ�ប្តាាន់កាារអន់ុញ្ជូាាតាជិាមាុន់ព្ទី L.A. Care មាុន់ហៅព្ទ�អែកាជិួប់ព្ទិហៅម្រាគឺ�ះ
ជិាមាួយអែកា�ា�់ហៅស័វាាហៅន់ៅហៅម្រាកាៅប់�ាាញ៉ា L.A. Care។ ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើមាិន់ទូទូួ�ប្តាាន់កាារអន់ុញ្ជូាាតាជិាមាុន់ហៅទូ ហៅ�ើយអែកាហៅទូៅជិួប់ព្ទិហៅម្រាគឺ�ះជិាមាួយអែកា
�ា�់ហៅស័វាាហៅន់ៅហៅម្រាកាៅប់�ាាញ៉ាស័ម្រាមាាប់់កាារផ្នែ�ទូា�ផ្នែដ្ឋ�មាិន់ផ្នែមាន់ជិាកាារផ្នែ�ទូា�ស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់ កាារផ្នែ�ទូា�ប់ន់ទាន់់ ឬកាារផ្នែ�ទូា�ផ្នែដ្ឋ�មាាន់�កាខ�ៈរហៅស័ើប់ 
អែកាចូា�ប្តាាចូ់ម្រាតាូវាប់ង់ម្រាប្តាាកា់ស័ម្រាមាាប់់កាារផ្នែ�ទូា�ព្ទីអែកា�ា�់ហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�មាិន់ស័ាិតាហៅន់ៅកាែ�ងប់�ាាញ៉ា។ ស័ម្រាមាាប់់ប់ញ្ជូូីរាយន់ាមាហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�រាាប់់រង ស័ូមា
ហៅមាើ� “អតាាម្រាប់ហៅយ�ជិន់៍ ន់ិងហៅស័វាា”។ អែកាកា៏អាចូផ្នែស័័ងរកាប់ញ្ជូូីហៅឈម�ះអែកា�ដ�់ហៅស័វាា ហៅន់ៅហៅ�ើហៅគឺ�ទូ�ព្ទ័ររប់ស័់ L.A. Care តាាមារយៈlacare.
org�ងផ្នែដ្ឋរ។

សាម្រ�ាប់សា�ាជិិកប្រែ�ល�ានិការប្រែ�ទា�រ�ៈផ្សេពីលប្រែវាង និិងចា�ប្រែ�កនៃនិនៃ�ះចា��ា�រួ�
អែកាអាចូន់ឹងម្រាតាូវាប់ង់ចូ�ផ្នែ�កាថ្ងៃន់ថ្ងៃ�ៃចូ��ាយរួមាកាែ�ងផ្នែខន់ីមាួយៗស័ម្រាមាាប់់ហៅស័វាាផ្នែ�ទូា�រយៈហៅព្ទ�ផ្នែវាង។ ចូ�ន់ួន់ថ្ងៃន់ចូ�ផ្នែ�កាថ្ងៃន់ថ្ងៃ�ៃចូ��ាយរួមារប់ស័់អែកា 
គឺឺអាម្រាស័័យហៅទូៅហៅ�ើម្រាប្តាាកា់ចូ��ូ� ន់ិងធំន់ធំាន់រប់ស័់អែកា។ ហៅរៀងរា�់ផ្នែខ អែកាន់ឹងទូូទូាតា់វាិកាាយប់ម្រាតាផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទ�ទា�់ខៃ�ន់រប់ស័់អែកា រួមាមាាន់
ជិាអាទូ៍ វាិកាាយប់ម្រាតាហៅស័វាាគឺា�ម្រាទូរយៈហៅព្ទ�ផ្នែវាងផ្នែដ្ឋ�មាាន់កាារម្រាគឺប់់ម្រាគឺង (Managed Long-Term Support Service, MLTSS) រ�ូតាដ្ឋ�់
ចូ�ន់ួន់ទូឹកាម្រាប្តាាកា់ផ្នែដ្ឋ�អែកាប្តាាន់ប់ង់ ហៅស័មើន់ឹងចូ�ផ្នែ�កាថ្ងៃន់ថ្ងៃ�ៃចូ��ាយរួមារប់ស័់អែកា។ ប់ន់ទាប់់ព្ទីហៅន់�ះមាកា កាារផ្នែ�ទូា�រយៈហៅព្ទ�ផ្នែវាងរប់ស័់អែកាន់ឹងម្រាតាូវា
ប្តាាន់រាាប់់រងហៅដ្ឋ�យ L.A. Care ស័ម្រាមាាប់់ផ្នែខហៅន់�ះ។ អែកាន់ឹងមាិន់ប្តាាន់រាាប់់រងហៅដ្ឋ�យ L.A. Care ហៅទូ រ�ូតាទូា�់ផ្នែតាអែកាប្តាាន់ប់ង់ចូ�ផ្នែ�កាថ្ងៃន់ថ្ងៃ�ៃ
ចូ��ាយរួមាស័ម្រាមាាប់់កាារផ្នែ�ទូា�រយៈហៅព្ទ�ផ្នែវាងទូា�ងអស័់រប់ស័់អែកាស័ម្រាមាាប់់ផ្នែខហៅន់�ះ។ 

រផ្សេបៀបប្រែ�លអ្ននក�ើល់ផ្សេសាវាាផ្សេបើកម្របាាក់
L.A. Care ប់ង់ម្រាប្តាាកា់ដ្ឋ�់អែកា�ដ�់ហៅស័វាាកាែ�ងរហៅប់ៀប់ទូា�ងហៅន់ះ៖

 • កាារប់ង់ម្រាប្តាាកា់តាាមាចូ�ន់ួន់មាន់ុស័ែ

° L.A. Care ប់ង់ម្រាប្តាាកា់ឱ្យយអែកា�ដ�់ហៅស័វាាមាួយចូ�ន់ួន់ តាាមាកា��តា់ចូ�ន់ួន់ម្រាប្តាាកា់ហៅរៀងរា�់ផ្នែខ ស័ម្រាមាាប់់ស័មាាជិិកា L.A. Care ន់ីមាួយ ។ៗ 
ហៅន់ះគឺឺប្តាាន់ហៅ�ៅ�ា កាារប់ង់ម្រាប្តាាកា់តាាមាចូ�ន់ួន់មាន់ុស័ែ។ L.A. Care ន់ិងអែកា�ដ�់ហៅស័វាា ហៅធំ័ើកាារជិាមាួយគឺែាហៅដ្ឋើមាបីស័ហៅម្រាមាចូហៅទូៅហៅ�ើចូ�ន់ួន់កាារ
ប់ង់ម្រាប្តាាកា់។

 • កាារប់ង់ម្រាប្តាាកា់ FFS

 ° អែកា�ដ�់ហៅស័វាាមាួយចូ�ន់ួន់ �ដ�់កាារផ្នែ�ទូា�ឱ្យយស័មាាជិិកា L.A. Care ន់ិងប់ន់ទាប់់មាកាកា៏ហៅ�ាើវាិកាាយប់ម្រាតាហៅទូៅ L.A. Care ស័ម្រាមាាប់់ថ្ងៃ�ៃហៅស័វាា
ផ្នែដ្ឋ�ព្ទួកាហៅគឺប្តាាន់�ដ�់។ ហៅន់ះគឺឺប្តាាន់ហៅ�ៅ�ា កាារប់ង់ម្រាប្តាាកា់ថ្ងៃ�ៃឈែ��ស័ម្រាមាាប់់ហៅស័វាា (Fee-For-Service, FFS)។ L.A. Care ន់ិង
អែកា�ដ�់ហៅស័វាា ហៅធំ័ើកាារជិាមាួយគឺែាហៅដ្ឋើមាបីស័ហៅម្រាមាចូហៅទូៅហៅ�ើចូ�ន់ួន់ថ្ងៃ�ៃហៅស័វាាន់ីមាួយ ។ៗ

ហៅដ្ឋើមាបីផ្នែស័័ងយ�់ផ្នែ�មាហៅទូៀតាអ�ព្ទីរហៅប់ៀប់ផ្នែដ្ឋ� L.A. Care ប់ង់ម្រាប្តាាកា់ឱ្យយអែកា�ដ�់ហៅស័វាា ស័ូមាទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅប្រែ�នកផ្សេសាវាាសា�ាជិិក តាាមាហៅ�ខ  
1-888-839-9909 (TTY 711)។

ម្របសាិនិផ្សេបើអ្ននកទទួលបាានិវាិកក�បម្រតទូទាត់ពីីអ្ននក�េល់ផ្សេសាវាាប្រែ�ទា�សាុខភាាពី
ហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់រាាប់់រង គឺឺជិាហៅស័វាាផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទផ្នែដ្ឋ� L.A. Care ទូទូួ�ខុស័ម្រាតាូវាទូូទូាតា់។ ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាទូទូួ�ប្តាាន់វាិកាាយប់ម្រាតាទូូទូាតា់
ស័ម្រាមាាប់់ថ្ងៃ�ៃហៅស័វាាគឺា�ម្រាទូ ស័�ប់ង់ម្រាប្តាាកា់ ឬថ្ងៃ�ៃចូុះហៅឈម�ះស័ម្រាមាាប់់ហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់រាាប់់រង ហៅន់�ះមិាន់ម្រាតាូវាប់ង់វាិកាាយប់ម្រាតាទូូទូាតា់ហៅន់�ះហៅទូ។ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទ
ហៅទូៅកាាន់់ប្រែ�នកផ្សេសាវាាសា�ាជិិកតាាមារយៈ1-888-839-9909 (TTY 711)។

ការសាុ�ឱ្យយ L.A. Care សាងម្របាាក់ផ្សេទៅអ្ននកវាិញ៉ាសាម្រ�ាប់ការចា��ា�
ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាប្តាាន់ប់ង់ម្រាប្តាាកា់ស័ម្រាមាាប់់ហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�អែកាប្តាាន់ទូទូួ�រួចូហៅ�ើយ អែកាអាចូន់ឹងមាាន់�កាខ�ៈស័មាបតាាិម្រាគឺប់់ម្រាគឺាន់់ទូទូួ�ប្តាាន់ស័��ង 
(ទូូទូាតា់ស័ង) ម្រាប់សិ័ន់ហៅប់ើអែកាប់�ហៅព្ទញ៉ាតាាមា�កាខខ�ិ ទា�ងអ្នសា់ដ្ឋូចូខាងហៅម្រាកា�មា៖
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

 • ហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�អែកាប្តាាន់ទូទូួ� គឺឺជិាហៅស័វាារាាប់់រងផ្នែដ្ឋ� L.A. Care ទូទូួ�ខុស័ម្រាតាូវាទូូទូាតា់។ L.A. Care ន់ឹងមាិន់ទូូទូាតា់ស័ងអែកាស័ម្រាមាាប់់ហៅស័វាា
�ាមាួយផ្នែដ្ឋ�មាិន់រាាប់់រងហៅដ្ឋ�យ L.A. Care។ 

 • អែកាប្តាាន់ទូទូួ�ហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់ទូទួូ� ហៅម្រាកា�យហៅព្ទ�អែកាកាៃាយជិាស័មាាជិិកា L.A. Care ផ្នែដ្ឋ�មាាន់ស័ិទូិិទូទូួ�ប្តាាន់។
 • អែកាស័ុ�ឱ្យយហៅគឺប់ង់ម្រាប្តាាកា់ស័ងវាិញ៉ាកាែ�ងរយៈហៅព្ទ�មាួយឆ្នាំែា�ចូាប់ព់្ទីកាា�ប់រិហៅចូេទូផ្នែដ្ឋ�អែកាប្តាាន់ទូទូួ�ហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់រាាប់់រង។
 • អែកា�ា�់ឯកាស័ារ�ស័ា�តាាងផ្នែដ្ឋ�ប់ញ្ជូូាកា់�ាអែកាប្តាាន់ប់ង់ម្រាប្តាាកា់ស័ម្រាមាាប់់ហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់រាាប់់រង ដ្ឋូចូជិាប់ងាាន់់ថ្ងៃដ្ឋព្ទ័តា៌មាាន់�មាិិតាព្ទីអែកា�ា�់
ហៅស័វាា។

 • អែកាប្តាាន់ទូទូួ�ហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់រាាប់់រងព្ទីអែកា�ា�់ហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់ចូុះហៅឈម�ះហៅដ្ឋ�យ Medi-Cal ហៅន់ៅកាែ�ងប់�ាាញ៉ារប់ស័់ L.A. Care។ អែកា
មាិន់ចូា�ប្តាាចូ់ប់�ហៅព្ទញ៉ាតាាមា�កាខខ�ិហៅន់ះហៅទូ ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាប្តាាន់ទូទូួ�ហៅស័វាាស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់ ហៅស័វាាផ្នែ�ន់កាារម្រាគឺួស័ារ ឬហៅស័វាាហៅ�ែងហៅទូៀតាផ្នែដ្ឋ� 
Medi-Cal អន់ុញ្ជូាាតាឱ្យយអែកា�ា�់ហៅស័វាាហៅម្រាកាៅប់�ាាញ៉ាប់�ហៅព្ទញ៉ាមាុខងារហៅដ្ឋ�យមាិន់ប្តាាចូ់មាាន់កាារឯកា�ាព្ទជិាមាុន់ហៅឡាើយ។

 • ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់រាាប់់រងតាម្រាមាូវាឱ្យយមាាន់កាារឯកា�ាព្ទជិាមាុន់ជិាធំមាមតាា អែកា�ា�់ឯកាស័ារ�ស័ា�តាាងព្ទីអែកា�ា�់ហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�ប់ងាាញ៉ាព្ទី
តាម្រាមាូវាកាារហៅវាជិូស័ាម្រាស័ាស័ម្រាមាាប់់ហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់រាាប់់រង។

L.A. Care ន់ឹងម្រាប្តាាប់់អែកាអ�ពី្ទកាារស័ហៅម្រាមាចូចូិតាារប់ស័់ខៃ�ន់ហៅដ្ឋើមាបីទូូទូាតា់ស័ងហៅទូៅអែកាហៅន់ៅកាែ�ង�ិខិតាមាួយចូបាប់់ផ្នែដ្ឋ�ហៅ�ៅ�ា ហៅស័ចូកាដីជិូន់ដ្ឋ��ឹងអ�ព្ទី
ចូ��ាតា់កាារ។ ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាប់�ហៅព្ទញ៉ារា�់�កាខខ�ិខាងហៅ�ើទូា�ងអស័់ អែកា�ា�់ហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់ចូុះហៅឈម�ះជិាមាួយន់ឹង Medi-Cal គឺួរផ្នែតាស័ង
ម្រាប្តាាកា់ហៅទូៅអែកាវាិញ៉ាស័ម្រាមាាប់់ទូឹកាម្រាប្តាាកា់ម្រាគឺប់់ចូ�ន់ួន់ផ្នែដ្ឋ�អែកាប្តាាន់ប់ង់។ ម្រាប់សិ័ន់ហៅប់ើអែកា�ា�់ហៅស័វាាប់ដ្ឋិហៅស័ធំមិាន់ស័ងម្រាប្តាាកា់ហៅទូៅអែកាវាិញ៉ាហៅទូ L.A. Care 
ន់ឹងប់ង់ម្រាប្តាាកា់ស័ងហៅទូៅអែកាវាិញ៉ា ម្រាគឺប់់ចូ�ន់ួន់ផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់ប់ង់។ ហៅយើងម្រាតាូវាផ្នែតាទូូទូាតា់ស័ងហៅទូៅអែកាវាិញ៉ាកាែ�ងរយៈហៅព្ទ� 45 ថ្ងៃ�ៃហៅធំ័ើកាារ ប់ន់ទាប់់ព្ទីកាារទូទូួ�
ប្តាាន់ប់�ាឹងទូាមាទូាររប់ស័់អែកា។ ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកា�ា�់ហៅស័វាាម្រាតាូវាប្តាាន់ចូុះហៅឈម�ះហៅន់ៅកាែ�ង Medi-Cal ប់ោុផ្នែន់ាមាិន់ស័ាិតាហៅន់ៅកាែ�ងប់�ាាញ៉ាL.A. Care 
ន់ិងប់ដ្ឋិហៅស័ធំមាិន់ស័ងម្រាប្តាាកា់ហៅទូៅអែកាវាិញ៉ាហៅទូ L.A. Care ន់ឹងស័ងម្រាប្តាាកា់ហៅទូៅអែកាវាិញ៉ា ប់ោុផ្នែន់ាស័ងម្រាតាឹមាចូ�ន់ួន់ទូឹកាម្រាប្តាាកា់ផ្នែដ្ឋ� FFS Medi-Cal អាចូ
ប់ង់ជិូន់ប្តាាន់។ L.A. Care ន់ឹងប់ង់ម្រាប្តាាកា់ស័ងហៅទូៅអែកាវាិញ៉ាស័ម្រាមាាប់់ទូឹកាម្រាប្តាាកា់ហៅចូញ៉ាព្ទីហៅ��ហៅប្តាោៅ�ទា�់ម្រាគឺប់់ចូ�ន់ួន់ស័ម្រាមាាប់់ហៅស័វាាស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់ 
ហៅស័វាាហៅរៀប់ចូ�ផ្នែ�ន់កាារម្រាគឺួស័ារ ឬហៅស័វាាហៅ�ែងហៅទូៀតាផ្នែដ្ឋ� Medi-Cal អន់ុញ្ជូាាតាឱ្យយ�ា�់ជិូន់ហៅដ្ឋ�យអែកា�ា�់ហៅស័វាាហៅម្រាកាៅប់�ាាញ៉ាហៅដ្ឋ�យមាិន់ប្តាាចូ់
មាាន់កាារឯកា�ាព្ទជិាមាុន់ហៅឡាើយ។ ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាមាិន់ប់�ហៅព្ទញ៉ាតាាមា�កាខខ�ិ�ាមាួយខាងហៅ�ើហៅន់�ះហៅទូ L.A. Care ន់ឹងមាិន់ស័ងអែកាវាិញ៉ាហៅទូ។

L.A. Care ន់ឹងមាិន់ស័ងម្រាប្តាាកា់អែកាវាិញ៉ាហៅទូ ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើ៖

 • អែកាប្តាាន់ហៅស័ែើស័ុ� និ់ងទូទូួ�ប្តាាន់ហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ� L.A. Care មាិន់រាាប់់រង ដ្ឋូចូជិាហៅស័វាាផ្នែកាស័មាផស័ែជិាហៅដ្ឋើមា។
 • ហៅស័វាាគឺឺមាិន់ផ្នែមាន់ជិាហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�រាាប់់រងស័ម្រាមាាប់់ L.A. Care ហៅទូ។
 • អែកាមាាន់ចូ�ផ្នែ�កាថ្ងៃ�ៃចូ��ាយរួមា Medi-Cal ផ្នែដ្ឋ�មាិន់ទូាន់់ប្តាាន់ប់ង់។
 • អែកាប្តាាន់ហៅទូៅជិួប់ហៅវាជិូប់�ិិតាមាែាកា់ផ្នែដ្ឋ�មាិន់ចូូ�រួមាជិាមាួយ Medi-Cal ហៅ�ើយអែកាប្តាាន់ចូុះ�តាាហៅ�ខាហៅ�ើទូម្រាមាង់ផ្នែប់ប់ប់ទូមួាយផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់
ហៅ�ើកាហៅឡាើង�ា អែកាចូង់ជិួប់ព្ទិហៅម្រាគឺ�ះហៅទូ�ះម្រាតាូវាចូ��ាយប់ោុន់�ាកា៏ហៅដ្ឋ�យ ហៅ�ើយអែកាន់ឹងប់ង់ថ្ងៃ�ៃហៅស័វាាហៅន់�ះហៅដ្ឋ�យខៃ�ន់ឯង។

 • ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើមាាន់ Medicare ផ្នែ�ែកា D ស័�ប់ង់ម្រាប្តាាកា់ស័ម្រាមាាប់់ហៅវាជិូប់ញ្ជូូាឱ្យស័�ផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់រាាប់់រងហៅដ្ឋ�យគឺហៅម្រាមា�ង Medicare ផ្នែ�ែកា D រប់ស័់
អែកា។
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

3. រផ្សេបៀបទទួលការប្រែ�ទា�
ការទទួលផ្សេសាវាាប្រែ�ទា�សាុខភាាពី
សាូ�អ្នានិពី័ត៌�ានិផ្សេនិៅខាងផ្សេម្រកោ� ផ្សេ�ើ�ីីឱ្យយអ្ននក�ឹង�ាអ្ននកអ្នាចាទទួលការប្រែ�ទា�សាុខភាាពីពីីនិរ�ា ឬពីីម្រកុ�អ្ននក�ើល់ការប្រែ�ទា�សាុខភាាពី
�ា�ួ�ប្រែ�លអ្នាចានិឹងបាានិទទួល

អែកាអាចូចូាប់់ហៅ�ដើមាទូទូួ�ហៅស័វាាផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទហៅន់ៅកាា�ប់រិហៅចូេទូម្រាប់ស័ិទូិ�ាព្ទថ្ងៃន់កាារចូុះហៅឈម�ះរប់ស័់អែកា។ យកាអតាាស័ញ្ជូាា�ប់័�ណL.A. Care 
អតាាស័ញ្ជូាា�ប់័�ណអតាាម្រាប់ហៅយ�ជិន៍់ Medi-Cal (BIC) ន់ិងប់័�ណធំាន់ារាាប់់រងស័ុខ�ាព្ទហៅ�ែងហៅទូៀតា�ាមាួយផ្នែដ្ឋ�អែកាមាាន់ មាកាតាាមាខៃ�ន់អែកាជិា
ន់ិចូេ។ មាិន់ម្រាតាូវាប់ហៅ�ា�យឱ្យយជិន់�ាមាែាកា់ហៅម្រាប់ើប់័�ណ L.A. Care ឬប់័�ណ BIC រប់ស័់អែកាហៅឡាើយ។

ស័មាាជិិកា�មីផ្នែដ្ឋ�មាាន់កាាររាាប់់រង Medi-Cal ម្រាតាូវាផ្នែតាហៅម្រាជិើស័ហៅរើស័អែកា�ដ�់កាារផ្នែ�ទូា�ជិាប់ឋមា (PCP) មាែាកា់ហៅន់ៅកាែ�ងប់�ាាញ៉ា L.A. Care។ 
ស័មាាជិិកា�មីផ្នែដ្ឋ�មាាន់ Medi-Cal ន់ិងកាាររាាប់់រងស័ុខ�ាព្ទហៅ�ែងៗម្រាគឺប់់ម្រាជិុងហៅម្រាជិ�យ មាិន់ចូា�ប្តាាចូ់ហៅម្រាជិើស័ហៅរើស័ PCP ហៅន់�ះហៅទូ។ ប់�ាាញ៉ា  
L.A. Care គឺឺជិាម្រាកាុមាហៅវាជិូប់�ិិតា មាន់ទរីហៅព្ទទូយ ន់ិងអែកា�ដ�់ហៅស័វាាហៅ�ែងៗហៅទូៀតា ផ្នែដ្ឋ�ហៅធំ័ើកាារជិាមាួយ L.A. Care។ អែកាម្រាតាូវាផ្នែតាហៅម្រាជិើស័ហៅរើស័ PCP 
មាែាកា់កាែ�ងហៅព្ទ� 30 ថ្ងៃ�ៃ ចូាប់់តាា�ងព្ទីហៅព្ទ�អែកាប្តាាន់កាៃាយជិាស័មាាជិិកាកាែ�ង L.A. Care។ ហៅប់ើស័ិន់អែកាមាិន់ហៅម្រាជិើស័ហៅរើស័ PCP មាួយហៅទូ L.A. Care 
ន់ឹងហៅម្រាជិើស័ហៅរើស័យកាមាួយស័ម្រាមាាប់់អែកា។ 

អែកាអាចូន់ឹងហៅម្រាជិើស័ហៅរើស័ PCP ដ្ឋផ្នែដ្ឋ� ឬ PCP ហៅ�ែងហៅទូៀតាស័ម្រាមាាប់់ស័មាាជិិកាម្រាគួឺស័ារទូា�ងអស័់ហៅន់ៅកាែ�ងL.A. Care ដ្ឋរាប់�ា PCP 
មាាន់�ា�់ជិូន់អែកា។

ហៅប់ើស័ិន់អែកាមាាន់ហៅវាជិូប់�ិិតាមាែាកា់ ផ្នែដ្ឋ�អែកាចូង់រកាែាទូុកា ឬអែកាចូង់រកា PCP មាួយ�មី អែកាអាចូហៅមាើ�កាែ�ងប់ញ្ជូូីហៅឈម�ះអែកា�ដ�់ហៅស័វាា។ វាាមាាន់ប់ញ្ជូូី
ថ្ងៃន់ PCP ទូា�ងអស័់ហៅន់ៅកាែ�ងប់�ាាញ៉ា L.A. Care។ ប់ញ្ជូូីហៅឈម�ះអែកា�ដ�់ហៅស័វាា មាាន់ព្ទ័តា៌មាាន់ហៅ�ែងៗហៅទូៀតាហៅដ្ឋើមាបីជិួយអែកាហៅម្រាជិើស័ហៅរើស័ PCP។ 
ហៅប់ើស័ិន់អែកាម្រាតាូវាកាារប់ញ្ជូូីហៅឈម�ះអែកា�ដ�់ហៅស័វាា ស័ូមាហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅប្រែ�នកផ្សេសាវាាសា�ាជិិក តាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ អែកា
កា៏អាចូផ្នែស័័ងរកាប់ញ្ជូូីហៅឈម�ះអែកា�ដ�់ហៅស័វាា ហៅន់ៅហៅ�ើហៅគឺ�ទូ�ព្ទ័ររប់ស័់ L.A. Care តាាមារយៈlacare.org�ងផ្នែដ្ឋរ។

ហៅប់ើស័ិន់អែកាមាិន់អាចូទូទូួ�កាារផ្នែ�ទូា�ផ្នែដ្ឋ�អែកាម្រាតាូវាកាារព្ទីអែកា�ដ�់ហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�ចូូ�រួមាហៅន់ៅកាែ�ងប់�ាាញ៉ា L.A. Care ហៅន់�ះ PCP រប់ស័់អែកាម្រាតាូវាផ្នែតា
ស័ុ�កាារយ�់ម្រាព្ទមាព្ទី L.A. Care ហៅដ្ឋើមាបីប់ញ្ជូូ�ន់អែកាហៅទូៅអែកា�ដ�់ហៅស័វាាហៅន់ៅហៅម្រាកាៅប់�ាាញ៉ា។ កាារហៅន់ះម្រាតាូវាប្តាាន់ហៅគឺហៅ�ៅ�ា កាារប់ញ្ជូេ�ន់ប់ន់ា។ អែកាមាិន់
ចូា�ប្តាាចូ់ម្រាតាូវាកាារកាារអន់ុញ្ជូាាតាហៅដ្ឋើមាបីហៅទូៅកាាន់់អែកា�ា�់ហៅស័វាាហៅម្រាកាៅប់�ាាញ៉ា ហៅដ្ឋើមាបីទូួ�ប្តាាន់ហៅស័វាាផ្នែ�ទូា�ផ្នែដ្ឋ�មាាន់�កាខ�ៈរហៅស័ើប់ផ្នែដ្ឋ�ម្រាតាូវាប្តាាន់
ហៅរៀប់រាប់់ហៅន់ៅហៅម្រាកា�មាចូ��ងហៅជិើង “កាារផ្នែ�ទូា�ផ្នែដ្ឋ�មាាន់�កាខ�ៈរហៅស័ើប់” ហៅន់ៅផ្នែ�ែកាប់ន់ទាប់់ហៅន់ៅកាែ�ងជិ�ព្ទូកាហៅន់ះហៅទូ។

អាន់ផ្នែ�ែកាផ្នែដ្ឋ�ហៅន់ៅស័�់ថ្ងៃន់ជិ�ព្ទូកាហៅន់ះ ហៅដ្ឋើមាបីផ្នែស័័ងយ�់ផ្នែ�មាហៅទូៀតាអ�ព្ទី PCP ឬប់ញ្ជូូីហៅឈម�ះអែកា�ដ�់ហៅស័វាា ន់ិងប់�ាាញ៉ាអែកា�ដ�់ហៅស័វាា។

ឥឡូ�វាផ្សេនិ� អ្នតថម្របផ្សេ�ោជិនិ៍ឱ្យសា�សាថានិម្រតូវាបាានិម្រគប់ម្រគងតា�រ�ៈក�ីវាិធីី Medi-Cal Rx ប្រែ�លគិតនៃ�ះឈ្នួន�លសាម្រ�ាប់ផ្សេសាវាា 
(FFS)។ ផ្សេ�ើ�ីីប្រែសាាង�ល់បប្រែនិថ� សាូ�អ្នានិប្រែ�នក “ក�ីវាិធីី Medi-Cal និិងផ្សេសាវាាផ្សេ�េងផ្សេទៀត” ផ្សេនិៅកន�ងជិ�ពីូក 4។
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

អ្ននក�ើល់ផ្សេសាវាាប្រែ�ទា�បឋ� (PCP)
អែកាម្រាតូាវាផ្នែតាហៅម្រាជិើស័ហៅរើស័ PCP មាែាក់ាកាែ�ងហៅព្ទ� 30 ថ្ងៃ�ៃប់ន់ទាប់ព់្ទកីាារចូះុហៅឈម�ះកាែ�ង L.A. Care។ អាម្រាស័យ័ហៅទូៅហៅ�ើអាយុ ន់ងិហៅ�ទូរប់ស័អ់ែកា អែកាអាចូនឹ់ង
ហៅម្រាជិើស័ហៅរើស័ម្រាគឺហូៅព្ទទូយផ្នែ�ែកាជិ�ងឺទូហូៅទូៅ ម្រាគូឺហៅព្ទទូយផ្នែ�ែកាស័មាភព្ទ/ហៅរ�គឺម្រាស័ដ ីម្រាគឺហូៅព្ទទូយម្រាប់ចូា�ម្រាគឺសួ័ារ ម្រាគូឺហៅព្ទទូយអាកាារកាែ�ងម្រាប្តាា� ឬម្រាគឺហូៅព្ទទូយកាមុាារមាែាកា ់មាកាហៅធ័ំើជិា
អែកា�ដ�់កាារផ្នែ�ទូា�ជិាប់ឋមា (PCP) រប់ស់័អែកា។ អែកាម្រាប់កាប់វិាជូិាជីិវាៈគឺ�ិាន់បុ់ដ្ឋឋាកា (Nurse Practitioner, NP), ជិ�នួ់យកាារម្រាគឺហូៅព្ទទូយ (Physician 
Assistant, PA) ឬ ហៅព្ទទូយឆ្នាំមប់មាាន់វិាញ្ជូាាប់ន់ប់ម្រាតា កាអ៏ាចូនឹ់ងហៅធ័ំើជិា PCP រប់ស់័អែកាប្តាាន់ផ្នែដ្ឋរ។ ហៅប់ើសិ័ន់អែកាហៅម្រាជិើស័ហៅរើស័ NP, PA ឬហៅព្ទទូយឆ្នាំមប់មាាន់
វិាញ្ជូាាប់ន់ប់ម្រាតា អែកាអាចូនឹ់ងម្រាតាវូាប្តាាន់ចូាតាត់ាា�ងហៅវាជូិប់�ិិតាមាែាកាហ់ៅដ្ឋើមាបហីៅមាើ�ខុស័ម្រាតាវូាកាារផ្នែ�ទូា�រប់ស័អ់ែកា។ ហៅប់ើសិ័ន់អែកាហៅន់ៅកាែ�ង Medicare ន់ងិ  
Medi-Cal ទូា�ងពី្ទរមុាខ ឬម្រាប់ស័និ់ហៅប់ើអែកាមាាន់កាារធំាន់ារាាប់រ់ងស័ខុ�ាព្ទហៅ�ែងៗ ម្រាគឺប់ម់្រាជិងុហៅម្រាជិ�យ អែកាមានិ់ចូា�ប្តាាចូហ់ៅម្រាជិើស័ហៅរើស័ PCP ហៅទូ។

អែកាកា៏អាចូន់ឹងហៅម្រាជិើស័ហៅរើស័អែកា�ា�់ហៅស័វាាផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទជិន់ជិាតាិហៅដ្ឋើមាអាមាហៅរិកាា�ង (Indian Health Care Provider, IHCP) មាជិឈមា�ិ�
ស័ុខ�ាព្ទផ្នែដ្ឋ�រដ្ឋឋប្តាា�ស័�ព្ទ័ន់ិទូទូួ�ស័ាា�់ (Federally Qualified Health Center, FQHC) ឬមាន់ទីរស័ុខ�ាព្ទជិន់ប់ទូ (Rural 
Health Clinic, RHC) មាកាហៅធំ័ើជិា PCP រប់ស័់អែកាកា៏ប្តាាន់ផ្នែដ្ឋរ។ អាម្រាស័័យហៅទូៅហៅ�ើម្រាប់ហៅ�ទូថ្ងៃន់អែកា�ដ�់ហៅស័វាា អែកាអាចូន់ឹងហៅម្រាជិើស័ហៅរើស័ PCP មាួយ
ស័ម្រាមាាប់់ម្រាគឺួស័ាររប់ស័់អែកាទូា�ងមាូ� ផ្នែដ្ឋ�ជិាស័មាាជិិកាថ្ងៃន់ L.A. Care ដ្ឋរាប់�ា PCP មាាន់�ា�់ជិូន់អែកា។

ប់ញ្ជូូាកា់៖ ជិន់ជិាតាិហៅដ្ឋើមាអាហៅមារិកា អាចូហៅម្រាជិើស័ហៅរើស័ IHCP ហៅធំ័ើជិា PCP រប់ស័់ព្ទួកាហៅគឺប្តាាន់ ហៅទូ�ះប់ីជិា IHCP មាិន់ស័ាិតាហៅន់ៅកាែ�ងប់�ាាញ៉ា  
L.A. Care កា៏ហៅដ្ឋ�យ។

ហៅប់ើស័ិន់អែកាមាិន់ហៅម្រាជិើស័ហៅរើស័ PCP មាួយ កាែ�ងហៅព្ទ� 30 ថ្ងៃ�ៃថ្ងៃន់កាារចូុះហៅឈម�ះហៅទូ L.A. Care ន់ឹងចូាតា់តាា�ងអែកាហៅទូៅកាាន់់ PCP មាួយ។ ហៅប់ើស័ិន់អែកា
ម្រាតាូវាប្តាាន់ចូាតា់តាា�ងហៅទូៅកាាន់់ PCP មាួយ ហៅ�ើយចូង់ប់ដ�រវាិញ៉ា ស័ូមាទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅប្រែ�នកផ្សេសាវាាសា�ាជិិក តាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
កាារ�ៃាស័់ប់ដ�រ ហៅកាើតាហៅឡាើងហៅន់ៅថ្ងៃ�ៃទូីមួាយថ្ងៃន់ផ្នែខប់ន់ទាប់់។ 

PCP រប់ស័់អែកាន់ឹង៖

 • ដ្ឋឹងព្ទីម្រាប់វាតាដិស័ុខ�ាព្ទ ន់ិងហៅស័ចូកាដីម្រាតាូវាកាាររប់ស័់អែកា
 • រកាែាទូុកាកា��តា់ម្រាតាាស័ុខ�ាព្ទរប់ស័់អែកា
 • �ដ�់កាារផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទម្រាប់ម្រាកាតាី ន់ិងកាារផ្នែ�ទូា�ប់ងាារផ្នែដ្ឋ�អែកាម្រាតូាវាកាារ
 • ប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ា(ប់ញ្ជូូ�ន់)អែកាហៅទូៅកាាន់់អែកាឯកាហៅទូស័ ហៅប់ើស័ិន់អែកាម្រាតាូវាកាារ
 • ហៅរៀប់ចូ�ស័ម្រាមាាប់់កាារផ្នែ�ទូា�ហៅន់ៅមាន់ទីរហៅព្ទទូយ ហៅប់ើស័ិន់អែកាម្រាតាូវាកាារវាា

អែកាអាចូហៅមាើ�កាែ�ងប់ញ្ជូូីហៅឈម�ះអែកា�ដ�់ហៅស័វាា ហៅដ្ឋើមាបីរកា PCP មាួយហៅន់ៅកាែ�ងប់�ាាញ៉ា L.A. Care។ ប់ញ្ជូូីហៅឈម�ះអែកា�ដ�់ហៅស័វាា មាាន់ប់ញ្ជូូីថ្ងៃន់ 
IHCPs, FQHCs ន់ិង RHCs ផ្នែដ្ឋ�ហៅធំ័ើកាារជិាមាួយ L.A. Care។

អែកាអាចូរកាប់ញ្ជូូីហៅឈម�ះអែកា�ដ�់ហៅស័វាា L.A. Care តាាមាអន់ឡាាញ៉ាហៅន់ៅហៅ�ើ lacare.org។ ឬអែកាអាចូហៅស័ែើឱ្យយប្តាាន់ហៅ�ាើប់ញ្ជូូីហៅឈម�ះអែកា�ដ�់ហៅស័វាា
ហៅទូៅឱ្យយអែកា ហៅដ្ឋ�យទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅផ្នែ�ែកាផ្សេសាវាាសា�ាជិិក តាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ អែកាកា៏អាចូទូូរស័័ព្ទទមាកាហៅដ្ឋើមាបីស័ាកាស័ួរ�ាហៅតាើ 
PCP ផ្នែដ្ឋ�អែកាចូង់ប្តាាន់កា�ព្ទុងផ្នែតាទូទួូ�យកាអែកាជិ�ងឺ�មីផ្នែដ្ឋរឬអតា់។ 

ជិផ្សេម្រ�ើសានៃនិផ្សេវាជិជប�ិិត និិងអ្ននក�ើល់ផ្សេសាវាាផ្សេ�េងផ្សេទៀត
អែកាដឹ្ឋងពី្ទហៅស័ចូកាដមី្រាតូាវាកាារថ្ងៃន់កាារផ្នែ�ទូា�ស័ខុ�ាព្ទរប់ស័អ់ែកាប្តាាន់�ិជិាទូបី់��តុា ដូ្ឋហៅចូែះហៅ�ើយវាាជិាកាារ�ិម្រាប់ថ្ងៃព្ទ ហៅប់ើសិ័ន់អែកាហៅម្រាជិើស័ហៅរើស័ PCP រប់ស់័អែកា។ 

ជិាកាារ�ិប់��ុតាម្រាតាូវាប់ន់ាស័ាិតាហៅន់ៅជិាមាួយ PCP �ាមាួយ ហៅដ្ឋើមាបីឱ្យយគឺាតា់អាចូដ្ឋឹងព្ទីតាម្រាមាូវាកាារថ្ងៃន់កាារផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទរប់ស័់អែកា។ មាយោាងហៅទូៀតា 
ហៅប់ើស័ិន់អែកាចូង់ប់ដ�រហៅទូៅ PCP �មី អែកាអាចូប់ដ�រហៅន់ៅហៅព្ទ��ាកា៏ប្តាាន់ផ្នែដ្ឋរ។ អែកាម្រាតាូវាផ្នែតាហៅម្រាជិើស័ហៅរើស័ PCP មាួយផ្នែដ្ឋ�ហៅន់ៅកាែ�ងប់�ាាញ៉ាអែកា�ដ�់ហៅស័វាា 
L.A. Care ន់ិងកា�ព្ទុងផ្នែតាទូទូួ�យកាអែកាជិ�ងឺ�មី។ 
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

ជិហៅម្រាមាើស័�មីរប់ស័់អែកាន់ឹងកាៃាយជិា PCP រប់ស័់អែកាហៅន់ៅថ្ងៃ�ៃដ្ឋ�ប់ូងថ្ងៃន់ផ្នែខប់ន់ទាប់់ ប់ន់ទាប់់ព្ទីអែកាហៅធំ័ើកាារ�ៃាស័់ប់ដ�រ។ 

ហៅដ្ឋើមាបីប់ដ�រ PCP រប់ស័់អែកា ស័ូមាទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅប្រែ�នកផ្សេសាវាាសា�ាជិិកតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។

L.A. Care អាចូន់ឹង�ៃាស័់ប់ដ�រ PCP រប់ស័់អែកា ហៅប់ើស័ិន់ PCP មាិន់កា�ព្ទុងទូទូួ�យកាអែកាជិ�ងឺ�មី ឬប្តាាន់ចូាកាហៅចូញ៉ាពី្ទប់�ាាញ៉ា L.A. Care ឬមាិន់
�ដ�់កាារផ្នែ�ទូា�ដ្ឋ�់អែកាជិ�ងឺផ្នែដ្ឋ�មាាន់អាយុដ្ឋូចូអែកា ឬម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើមាាន់កាាីកាង័�់ផ្នែ�ែកាគឺុ��ាព្ទជិាមាួយន់ឹង PCP ផ្នែដ្ឋ�ជិាដ្ឋ�ហៅ��ះម្រាស័ាយ
មាិន់ទូាន់់ដ្ឋាចូ់ហៅម្រាស័ចូ។ L.A. Care ឬ PCP រប់ស័់អែកា កា៏អាចូន់ឹងស័ុ�ឱ្យយអែកាប់ដ�រហៅទូៅ PCP មាួយ�មីហៅទូៀតា ហៅប់ើស័ិន់អែកាមាិន់អាចូម្រាស័ុះម្រាស័ួ�
ជិាមាួយគឺែា ឬយ�់ម្រាស័ប់ជិាមាួយន់ឹង PCP រប់ស័់អែកា ឬហៅប់ើស័ិន់អែកាខកាខាន់មាិន់ប្តាាន់ជិួប់ ឬកា៏មាកាជិួប់យឺតាយោាវា។ ហៅប់ើស័ិន់ L.A. Care ម្រាតាូវាប់ដ�រ 
PCP រប់ស័់អែកា L.A. Care ន់ឹងម្រាប្តាាប់់អែកាជិា�ាយ�កាខ�៍អកាែរ។ 

ហៅប់ើស័ិន់អែកាប់ដ�រ PCP អែកាន់ឹងទូទូួ�ប់័�ណស័មាាា�់ស័មាាជិិកា L.A. Care �មីមាួយតាាមាស័�ប់ុម្រាតាថ្ងៃម្រាប់ស័�ីយ៍។ វាាន់ឹងមាាន់ហៅឈម�ះ PCP �មីរប់ស័់
អែកា។ ទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកា ហៅប់ើស័ិន់អែកាមាាន់ស័��ួរអ�ព្ទីកាារទូទូួ�ប់័�ណស័មាាា�់�មី។ 

ម្រាប់កាារមាួយចូ�ន់ួន់ផ្នែដ្ឋ�ម្រាតាូវាព្ទិចូារ�ា ហៅន់ៅហៅព្ទ�ហៅម្រាជិើស័យកា PCP៖

 • ហៅតាើ PCP ផ្នែ�ទូា�កាុមាារផ្នែដ្ឋរឬហៅទូ?
 • ហៅតាើ PCP ហៅធំ័ើកាារហៅន់ៅគឺៃីន់ិកាផ្នែដ្ឋ�ខា��ហៅព្ទញ៉ាចូិតាាហៅម្រាប់ើម្រាប្តាាស័់ផ្នែដ្ឋរឬហៅទូ?
 • ហៅតាើកាារិយា�័យ PCP ហៅន់ៅជិិតា�ទះរប់ស័់ខា�� កាផ្នែន់ៃងហៅធំ័ើកាារ ឬស័ា�ាហៅរៀន់កាូន់រប់ស័់ខា��ផ្នែដ្ឋរឬហៅទូ?
 • ហៅតាើកាារិយា�័យ PCP ហៅន់ៅជិិតាកាផ្នែន់ៃងផ្នែដ្ឋ�ខា��រស័់ហៅន់ៅផ្នែដ្ឋរឬហៅទូ ហៅ�ើយហៅតាើងាយម្រាស័ួ�ហៅទូៅកាាន់់កាារិយា�័យរប់ស័់ PCP ផ្នែដ្ឋរឬហៅទូ?
 • ហៅតាើហៅវាជិូប់�ិិតា ន់ិងប់ុគឺា�ិកាន់ិយាយ�ាស័ារប់ស័់ខា��ផ្នែដ្ឋរឬហៅទូ?
 • ហៅតាើ PCP ហៅធំ័ើកាារជិាមាួយមាន់ទីរហៅព្ទទូយផ្នែដ្ឋ�ខា��ហៅព្ទញ៉ាចូិតាាផ្នែដ្ឋរឬហៅទូ?
 • ហៅតាើ PCP �ា�់ហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�ខា��អាចូន់ឹងម្រាតាូវាកាារផ្នែដ្ឋរឬហៅទូ?
 • ហៅតាើហៅមាោ�ងហៅធំ័ើកាាររប់ស័់ PCP ស័មាម្រាស័ប់តាាមាកាា�វាិ�ាគឺរប់ស័់ខា��ផ្នែដ្ឋរឬហៅទូ?

ការវាា�តនៃ� ះសាខុភាាពី��បងូ (IHA)
L.A. Care �ា�់អន់ុស័ាស័ន់៍�ា កាែ�ងន់ាមាជិាស័មាាជិិកា�មីមាែាកា់ អែកាគឺួរផ្នែតាហៅទូៅជិួប់ PCP �មី កាែ�ងហៅព្ទ� 120 ថ្ងៃ�ៃដ្ឋ�ប់ូងស័ម្រាមាាប់់កាារវាាយតាថ្ងៃមាៃ
ស័ុខ�ាព្ទដ្ឋ�ប់ូង (Initial Health Assessment, IHA)។ ហៅគឺ��ប់��ងថ្ងៃន់ IHA គឺឺហៅដ្ឋើមាបីជិួយ PCP រប់ស័់អែកា ផ្នែស័័ងយ�់ម្រាប់វាតាដិផ្នែ�ទូា�
ស័ុខ�ាព្ទ ន់ិងតាម្រាមាូវាកាាររប់ស័់អែកា។ PCP រប់ស័់អែកា អាចូន់ឹងស័ួរស័��ួរមាួយចូ�ន់ួន់អ�ព្ទីម្រាប់វាតាដិស័ុខ�ាព្ទរប់ស័់អែកា ឬអាចូន់ឹងស័ុ�ឱ្យយអែកាប់�ហៅព្ទញ៉ា
កាម្រាមាងស័��ួរ។ PCP រប់ស័់អែកា ក៏ាន់ឹងម្រាប្តាាប់់អែកាអ�ព្ទីកាារម្រាប់ឹកាែាអប់់រំស័ុខ�ាព្ទ ន់ិង�ែាកា់ហៅរៀន់ ផ្នែដ្ឋ�អាចូន់ឹងជិួយអែកា�ងផ្នែដ្ឋរ។ 

ហៅន់ៅហៅព្ទ�អែកាទូូរស័័ព្ទទមាកាកា��តា់ហៅព្ទ��ាតា់ជិួប់ស័ម្រាមាាប់់ IHA រប់ស័់អែកា ស័ូមាម្រាប្តាាប់អ់ែកាផ្នែដ្ឋ�ហៅ�ើកាទូូរស័័ព្ទទ�ាអែកាជិាស័មាាជិិកាថ្ងៃន់ L.A. 
Care។ �ា�់ហៅ�ខស័មាាា�់ L.A. Care រប់ស័់អែកា។ 

យកាប់័�ណ BIC ន់ិងប់័�ណស័មាាា�់ L.A. Care រប់ស័់អែកា ស័ម្រាមាាប់់កាារ�ាតា់ជិួប់ព្ទិហៅម្រាគឺ�ះរប់ស័់អែកា។ ជិាកាារ�ិ ម្រាតាូវាយកាប់ញ្ជូូី�ែា�រប់ស័់អែកា ន់ងិ
ស័��ួរមាកាជិាមួាយអែកា ហៅន់ៅហៅព្ទ�អែកាហៅទូៅជិបួ់ព្ទហិៅម្រាគឺ�ះ។ ម្រាតាវូាហៅម្រាតាៀមាខៃ�ន់ជិាហៅម្រាស័ចូហៅដ្ឋើមាបនី់យិាយជិាមាយួ PCP រប់ស់័អែកាអ�ពី្ទតាម្រាមាវូាកាារថ្ងៃន់កាារផ្នែ�ទូា�
សុ័ខ�ាព្ទ និ់ងកាាកីាង័�់រប់ស័អ់ែកា។

ស័ូមាម្រាប្តាាកាដ្ឋ�ាម្រាតាូវាទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាារិយា�័យ PCP រប់ស័់អែកា ហៅប់ើស័ិន់អែកាន់ឹងហៅទូៅយឺតា ឬមាិន់អាចូហៅទូៅប្តាាន់ស័ម្រាមាាប់់កាារ�ាតា់ជិួប់រប់ស័់អែកា។

ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាមាាន់ស័��ួរទូាកា់ទូងន់ឹង IHA ស័ូមាទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ប្រែ�នកផ្សេសាវាាសា�ាជិិក តាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

ការប្រែ�ទា�ម្របម្រកតី
កាារផ្នែ�ទូា�ម្រាប់ម្រាកាតាី គឺឺជិាកាារផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទម្រាប់ម្រាកាតាី។ វាារួមាមាាន់កាារផ្នែ�ទូា�ប់ងាារ ហៅ�ៅ�ងផ្នែដ្ឋរ�ា កាារផ្នែ�ទូា�ស័ុខុមាា��ាព្ទ ឬផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទ។ វាា
ជិួយអែកាឱ្យយហៅន់ៅមាាន់ស័ុខ�ាព្ទ�ិ និ់ងជិួយកាារព្ទារអែកាព្ទីកាារឈឺ�ាាតា់។ កាារផ្នែ�ទូា�ប់ងាារ រួមាមាាន់កាារព្ទិន់ិតាយម្រាប់ម្រាកាតាី ន់ិងកាារអប់់រំស័ុខ�ាព្ទ និ់ងកាារ
ម្រាប់ឹកាែា។ កាុមាារអាចូទូទូួ�ប្តាាន់ហៅស័វាាប់ងាារហៅន់ៅដ្ឋ��ាកា់កាា�ដ្ឋ�ប់ូងតាាមាតាម្រាមាូវាកាារ�ាគឺហៅម្រាចូើន់ ដ្ឋូចូជិា កាារព្ទិន់ិតាយម្រាតាហៅចូៀកាន់ិងផ្នែ�ែកា កាារវាាយតាថ្ងៃមាៃ
ហៅ�ើដ្ឋ�ហៅ�ើរកាារ�ូតា�ាស័់ ន់ិងហៅស័វាាជិាហៅម្រាចូើន់ហៅទូៀតាផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់ផ្នែ�ន់ា�ហៅដ្ឋ�យហៅស័ៀវាហៅ�ៅផ្នែ�ន់ា� Bright Futures (អន់ាគឺតា�ៃឺស័័ាង) រប់ស័់
ម្រាគឺូហៅព្ទទូយកាុមាារ (https://downloads.aap.org/AAP/PDF/periodicity_schedule.pdf)។ ជិាប់ផ្នែន់ាមាហៅទូៅហៅ�ើកាារផ្នែ�ទូា�ប់ងាារ កាារផ្នែ�ទូា�
ម្រាប់ម្រាកាតាី កា៏រួមាមាាន់កាារផ្នែ�ទូា�ហៅន់ៅហៅព្ទ�អែកាឈឺ�ាាតា់ផ្នែដ្ឋរ។ L.A. Care រាាប់់រងកាារផ្នែ�ទូា�ម្រាប់ម្រាកាតាីព្ទី PCP រប់ស័់អែកា។ 

PCP រប់ស័់អែកាន់ឹង៖

 • �ដ�់ឱ្យយអែកាន់ូវាកាារផ្នែ�ទូា�ជិាម្រាប់ម្រាកាតាីទូា�ងអស័់រប់ស័់អែកា រួមាមាាន់កាារព្ទិន់ិតាយម្រាប់ម្រាកាតាី ចូាកា់�ែា�ប់ងាារ កាារព្ទយាប្តាា� ហៅវាជិូប់ញ្ជូូា ន់ិងឱ្យវាាទូហៅព្ទទូយ
 • រកាែាទូុកាកា��តា់ម្រាតាាស័ុខ�ាព្ទរប់ស័់អែកា
 • ប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ា (ប់ញ្ជូូ�ន់) អែកាឱ្យយហៅទូៅជិួប់អែកាឯកាហៅទូស័ ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើចូា�ប្តាាចូ់
 • ប់ញ្ជូូាឱ្យយ�តាកាា�រស័មីអិ�ចូ �តាមាោាមាោូម្រាកាាមា ឬព្ទិហៅស័�ធំហៅរ�គឺ ហៅប់ើស័ិន់អែកាម្រាតាូវាកាារវាា។

ហៅន់ៅហៅព្ទ�អែកាម្រាតាូវាកាារផ្នែ�ទូា�ម្រាប់ម្រាកាតាី អែកាន់ឹងទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅហៅវាជិូប់�ិិតារប់ស័់អែកាស័ម្រាមាាប់់កាារ�ាតា់ជិួប់។ ស័ូមាម្រាប្តាាកាដ្ឋ�ាម្រាតាូវាទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅ PCP រប់ស័់
អែកា មាុន់ហៅព្ទ�អែកាទូទូួ�កាារផ្នែ�ទូា�ហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា ហៅ�ើកាផ្នែ�ងផ្នែតាវាាជិាកាារស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់។ ស័ម្រាមាាប់់កាារស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់ ស័ូមាហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅហៅ�ខ 
911 ឬហៅទូៅប់ន់ទប់់ស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់ផ្នែដ្ឋ�ហៅន់ៅជិិតាប់��ុតា។

ហៅដ្ឋើមាបីផ្នែស័័ងយ�់ផ្នែ�មាអ�ព្ទីកាារផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទ ន់ិងហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�គឺហៅម្រាមា�ងរប់ស័់អែការាាប់់រង ន់ិងអ័ីខៃះផ្នែដ្ឋ�គឺហៅម្រាមា�ងហៅន់�ះមាិន់រាាប់់រង ស័ូមាអាន់ "អតាា
ម្រាប់ហៅយ�ជិន់៍ ន់ិងហៅស័វាាកាមាម" ន់ិង "កាារផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទកាុមាារ ន់ិងយុវាជិន់" កាែ�ងហៅស័ៀវាហៅ�ៅផ្នែ�ន់ា�ហៅន់ះ។

ម្រគប់អ្ននក�េល់ផ្សេសាវាា L.A. Care ទា�ងអ្នសា់អ្នាចាផ្សេម្របើម្របាាសា់សា�ាារៈជិ�និួ�ឬផ្សេសាវាានិានិាផ្សេ�ើ�ីីម្របាាម្រសា័�ទាក់ទងជិា�ួ��និុសាេប្រែ�ល
�ានិពីិការភាាពី។ ពីួកផ្សេគក៏អ្នាចាម្របាាម្រសា័�ទាកទងជិា�ួ�អ្ននកជិាភាាសាា ឬទម្រ�ង់ផ្សេ�េងផ្សេទៀតបាានិ�ងប្រែ�រ។ ម្របាាប់អ្ននក�េល់ផ្សេសាវាា
របសា់អ្ននក ឬ L.A. Care អ្ន�ពីីអ្នាីប្រែ�លអ្ននកម្រតូវាការ។

ប�ាាញ៉ាអ្ននក�ើល់ផ្សេសាវាា
ប់�ាាញ៉ាអែកា�ដ�់ហៅស័វាា គឺឺជិាម្រាកាុមាហៅវាជិូប់�ិិតា មាន់ទរីហៅព្ទទូយ ន់ិងអែកា�ដ�់ហៅស័វាាហៅ�ែងៗហៅទូៀតាផ្នែដ្ឋ�ហៅធំ័ើកាារជិាមាួយ L.A. Care។ អែកាន់ឹងទូទូួ�
ហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�រាាប់់រងរប់ស័់អែកា តាាមារយៈប់�ាាញ៉ា L.A. Care។ 

ប់ញ្ជូូាកា់៖ ជិន់ជិាតាិហៅដ្ឋើមាអាហៅមារិកា អាចូហៅម្រាជិើស័ហៅរើស័ IHCP ហៅធំ័ើជិា PCP រប់ស័់ព្ទួកាហៅគឺប្តាាន់ ហៅទូ�ះប់ីជិា IHCP មាិន់ស័ាិតាហៅន់ៅកាែ�ងប់�ាាញ៉ា L.A. 
Care កា៏ហៅដ្ឋ�យ។

ហៅប់ើស័ិន់ PCP រប់ស័់អែកា មាន់ទីរហៅព្ទទូយ ឬអែកា�ដ�់ហៅស័វាាហៅ�ែងហៅទូៀតា មាាន់កាារជិ�ទូាស័់តាាមាគុឺ�ធំមា៌ហៅន់ៅកាែ�ងកាារ�ដ�់ឱ្យយអែកាន់ូវាហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�រាាប់់រង 
ដ្ឋូចូជិាកាារហៅរៀប់ចូ�ផ្នែ�ន់កាារម្រាគឺួស័ារ ឬកាារព្ទន់ៃ�តាកាូន់ ស័ូមាហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅប្រែ�នកផ្សេសាវាាសា�ាជិិក តាាមាហៅ�ខ1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
ស័ម្រាមាាប់់ស័��ួរប់ផ្នែន់ាមាអ�ព្ទីកាារជិ�ទូាស័់តាាមាគឺុ�ធំម៌ា ស័ូមាអាន់ផ្នែ�ែកា “កាារជិ�ទូាស័់តាាមាគឺុ�ធំម៌ា” ហៅន់ៅផ្នែ�ែកាប់ន់ទាប់់ថ្ងៃន់ជិ�ព្ទូកាហៅន់ះ។

ហៅប់ើស័ិន់អែកា�ដ�់ហៅស័វាារប់ស័់អែកា មាាន់កាារជិ�ទូាស័់តាាមាគឺុ�ធំមា៌ ព្ទួកាហៅគឺអាចូជិួយអែការកាអែកា�ដ�់ហៅស័វាាមាែាកា់ហៅទូៀតា ផ្នែដ្ឋ�ន់ឹង�ដ�់ឱ្យយអែកាន់ូវាហៅស័វាា
ផ្នែដ្ឋ�អែកាម្រាតាូវាកាារ។ L.A. Care កា៏អាចូជិួយអែកាឱ្យយផ្នែស័័ងរកាអែកា�ា�់ហៅស័វាាមាែាកា់ផ្នែដ្ឋ�ន់ឹង�ា�់ហៅស័វាាហៅន់�ះ។
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

អ្ននក�ើល់ផ្សេសាវាាផ្សេនិៅកន�ងប�ាាញ៉ា
អែកានឹ់ងហៅម្រាប់ើអែកា�ដ�់ហៅស័វាាហៅន់ៅកាែ�ងប់�ាាញ៉ា L.A. Care ស័ម្រាមាាប់់ហៅស័ចូកាដមី្រាតូាវាកាារផ្នែ�ទូា�ស័ខុ�ាព្ទរប់ស័អ់ែកា។ អែកានឹ់ងទូទួូ�ប្តាាន់កាារផ្នែ�ទូា�ប់ងាារ ន់ងិ
កាារផ្នែ�ទូា�ម្រាប់ម្រាកាតាពី្ទ ីPCP រប់ស់័អែកា។ អែកាក៏ាន់ងឹហៅម្រាប់ើអែកាឯកាហៅទូស័ មាន់ទរីហៅព្ទទូយ ន់ងិអែកា�ដ�់ហៅស័វាាហៅ�ែងហៅទូៀតាហៅន់ៅកាែ�ងប់�ាាញ៉ា L.A. Care ផ្នែដ្ឋរ។

ហៅដ្ឋើមាបទីូទួូ�ប្តាាន់ប់ញីូ្ជូហៅឈម�ះអែកា�ដ�ហ់ៅស័វាាថ្ងៃន់អែកា�ដ�់ហៅស័វាាកាែ�ងប់�ាាញ៉ា ស័មូាហៅ�ៅទូរូស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្សេសាវាាសា�ាជិិក តាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 
(TTY 711)។ អែកាក៏ាអាចូរកាប់ញីូ្ជូហៅឈម�ះអែកា�ដ�់ហៅស័វាាតាាមាអន់ឡាាញ៉ា�ងផ្នែដ្ឋរ ហៅន់ៅហៅ�ើ lacare.org។ ហៅដ្ឋើមាបទីូទួូ�ប្តាាន់ស័�ហៅ�ៅមាយួចូបាប់ថ់្ងៃន់ប់ញីូ្ជូឱ្យស័�
កាែ�ងកាចិូេស័ន់យា ស័មូាទូរូស័័ព្ទទហៅទូៅ Medi-Cal Rx តាាមាហៅ�ខ 800-977-2273 (TTY 800-977-2273 ហៅ�ើយចូចុូហៅ�ខ 7 ឬ 711)។ ឬ ចូូ�ហៅទូៅកាាន់់
ហៅគឺ�ទូ�ព័្ទរ Medi-Cal Rx តាាមារយៈ https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/។

អែកាម្រាតាូវាផ្នែតាទូទូួ�ប្តាាន់កាារឯកា�ាព្ទជិាមាុន់ (អន់ុញ្ជូាាតាជិាមាុន់) ព្ទី L.A. Care មាុន់ហៅព្ទ�អែកាជិួប់ព្ទិហៅម្រាគឺ�ះជិាមាួយអែកា�ា�់ហៅស័វាាហៅន់ៅហៅម្រាកាៅ
ប់�ាាញ៉ាL.A. Care រួមាទូា�ងហៅន់ៅកាែ�ងតា�ប់ន់់ហៅស័វាា L.A. Care �ងផ្នែដ្ឋរ ហៅ�ើកាផ្នែ�ងហៅន់ៅកាែ�ងស័ាាន់�ាព្ទដ្ឋូចូខាងហៅម្រាកា�មា៖

 • អែកាម្រាតាូវាកាារហៅស័វាាស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់ ហៅន់ៅកាែ�ងការ�ីហៅន់�ះ ស័ូមាទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅហៅ�ខ911 ឬហៅទូៅកាាន់់មាន់ទីរហៅព្ទទូយហៅន់ៅជិិតាប់��ុតា
 • អែកាស័ាិតាហៅន់ៅហៅម្រាកាៅតា�ប់ន់់ហៅស័វាារប់ស័់ L.A. Care ហៅ�ើយម្រាតាូវាកាារកាារផ្នែ�ទូា�ប់ន់ទាន់់ ផ្នែដ្ឋ�កាែ�ងការ�ីហៅន់�ះ អែកាអាចូហៅទូៅកាាន់់មា�ិ�ផ្នែ�ទូា�
ប់ន់ទាន់់�ាមាួយប្តាាន់

 • អែកាម្រាតាូវាកាារហៅស័វាាហៅរៀប់ចូ�ផ្នែ�ន់កាារម្រាគឺួស័ារ ផ្នែដ្ឋ�កាែ�ងការ�ីហៅន់ះ អែកាអាចូហៅទូៅកាាន់់អែកា�ា�់ហៅស័វាា Medi-Cal �ាមាួយ  
ហៅដ្ឋ�យមាិន់ប្តាាចូ់មាាន់ កាារឯកា�ាព្ទជិាមាុន់ហៅឡាើយ

 • អែកាម្រាតាូវាកាារហៅស័វាាស័ុខ�ាព្ទ�ៃ�វាចូិតាា ផ្នែដ្ឋ�ហៅន់ៅកាែ�ងការ�ីហៅន់ះ អែកាអាចូហៅទូៅជិួប់ព្ទិហៅម្រាគឺ�ះជិាមាួយអែកា�ា�់ហៅស័វាា កាែ�ងប់�ាាញ៉ា ឬអែកា�ា�់ហៅស័វាា
គឺហៅម្រាមា�ងស័ុខ�ាព្ទ�ៃ�វាចូិតាាម្រាប់ចូា�ហៅខ�ន់ធំីហៅដ្ឋ�យគឺមាន់កាារឯកា�ាព្ទជិាមាុន់

ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាមាិន់ស័ាិតាហៅន់ៅកាែ�ងស័ាាន់�ាព្ទ�ាមាួយកាែ�ងចូ�ហៅ��មាស័ាាន់�ាព្ទទូា�ងហៅន់ះហៅទូ ហៅ�ើយអែកាមាិន់ទូទូួ�ប្តាាន់កាារអន់ុញ្ជូាាតាជិាមាុន់ ន់ិង
កាារផ្នែ�ទូា�ព្ទីអែកា�ា�់ហៅស័វាាហៅន់ៅហៅម្រាកាៅប់�ាាញ៉ាហៅទូហៅន់�ះ អែកាអាចូចូា�ប្តាាចូ់ម្រាតាូវាប់ង់ម្រាប្តាាកា់ស័ម្រាមាាប់់កាារផ្នែ�ទូា�ព្ទីអែកា�ា�់ហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�ហៅន់ៅហៅម្រាកាៅប់�ាាញ៉ា។

អ្ននក�េល់ផ្សេសាវាាផ្សេម្រកៅប�ាាញ៉ាប្រែ�លផ្សេនិៅកន�ងត�បនិ់ផ្សេសាវាា។
អែកា�ដ�់ហៅស័វាាហៅន់ៅហៅម្រាកាៅប់�ាាញ៉ា គឺឺជិាអែកាផ្នែដ្ឋ�ព្ទុ�មាាន់កាិចូេម្រាព្ទមាហៅម្រាព្ទៀងហៅដ្ឋើមាបីហៅធំ័ើកាារជិាមាួយ L.A. Careហៅន់�ះហៅទូ។ ហៅវាៀរផ្នែ�ងផ្នែតាស័ម្រាមាាប់់កាារផ្នែ�ទូា�
ស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់ ព្ទុ�ហៅន់�ះហៅទូ អែកាអាចូន់ឹងម្រាតាូវាប់ង់ថ្ងៃ�ៃកាារផ្នែ�ទូា�ព្ទីអែកា�ដ�់ហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�ហៅន់ៅហៅម្រាកាៅប់�ាាញ៉ាប្តាាន់។ ហៅប់ើស័ិន់អែកាម្រាតាូវាកាារហៅស័វាាផ្នែ�ទូា�
ស័ុខ�ាព្ទផ្នែដ្ឋ�រាាប់់រង អែកាអាចូន់ឹងទូទូួ�ប្តាាន់វាាហៅន់ៅហៅម្រាកាៅប់�ាាញ៉ាហៅដ្ឋ�យឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃចូ�ហៅព្ទ�ះអែកា ដ្ឋរាប់�ាវាាមាាន់�ាព្ទចូា�ប្តាាចូ់ផ្នែ�ែកាហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា 
ន់ិងព្ទុ�មាាន់ហៅន់ៅកាែ�ងប់�ាាញ៉ា។ 

L.A. Care អាចូន់ឹងឯកា�ាព្ទហៅ�ើកាារប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាហៅទូៅកាាន់់អែកា�ា�់ហៅស័វាាហៅម្រាកាៅប់�ាាញ៉ា ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�អែកាម្រាតាូវាកាារមាិន់មាាន់ 
កាែ�ងប់�ាាញ៉ា ឬស័ាិតាហៅន់ៅឆ្នាំៃាយហៅព្ទកាព្ទី�ទះរប់ស័់អែកា។ ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើហៅយើង�ា�់ឱ្យយអែកាន់ូវាកាារប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាហៅទូៅកាាន់់អែកា�ា�់ហៅស័វាាហៅម្រាកាៅប់�ាាញ៉ា  
ហៅយើងន់ឹងប់ង់ម្រាប្តាាកា់ស័ម្រាមាាប់់កាារផ្នែ�ទូា�រប់ស័់អែកា។

ស័ម្រាមាាប់់កាារផ្នែ�ទូា�ប់ន់ទាន់់ហៅន់ៅកាែ�ងតា�ប់ន់ហ់ៅស័វាារប់ស័ ់L.A. Care អែកាម្រាតូាវាផ្នែតាហៅទូៅជិបួ់ព្ទហិៅម្រាគឺ�ះជិាមាយួអែកា�ា�់ហៅស័វាាផ្នែ�ទូា�ប់ន់ទាន់រ់ប់ស័ ់L.A. Care 
�ាមាែាក់ា។ អែកាមិាន់ម្រាតូាវាកាារកាារឯកា�ាព្ទជិាមានុ់ហៅដ្ឋើមាបទីូទួូ�ប្តាាន់កាារផ្នែ�ទូា�ប់ន់ទាន់ព់្ទអីែកា�ា�់ហៅស័វាាកាែ�ងប់�ាាញ៉ាហៅន់�ះហៅទូ។ ម្រាប់ស័និ់ហៅប់ើអែកាមិាន់ទូទូ�ួ
ប្តាាន់កាារឯកា�ាព្ទជិាមុាន់ហៅទូ អែកាអាចូនឹ់ងចូា�ប្តាាចូម់្រាតាវូាប់ង់ម្រាប្តាាកាស់័ម្រាមាាប់់កាារផ្នែ�ទូា�ប់ន់ទាន់ផ់្នែដ្ឋ�អែកាទូទួូ�ប្តាាន់ព្ទអីែកា�ា�់ហៅស័វាាហៅម្រាកាៅប់�ាាញ៉ាហៅន់ៅកាែ�ង
តា�ប់ន់់ហៅស័វាារប់ស់័ L.A. Care ។ ស័ម្រាមាាប់់ព័្ទតាម៌ាាន់ប់ផ្នែន់ាមាអ�ពី្ទកាារផ្នែ�ទូា�ស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់ ់កាារផ្នែ�ទូា�ប់ន់ទាន់ ់និ់ងហៅស័វាាផ្នែ�ទូា�ផ្នែដ្ឋ�មាាន់�កាខ�ៈរហៅស័ើប់ 
សូ័មាចូូ�ហៅទូៅកាាន់់ចូ��ងហៅជិើងហៅន់ៅកាែ�ងជិ�ព្ទកូាហៅន់ះ។

ប់ញូ្ជូាកា៖់ ម្រាប់ស័និ់ហៅប់ើអែកាជិាជិន់ជិាតាហិៅដ្ឋើមាអាហៅមារិកា អែកាអាចូទូទួូ�ប្តាាន់កាារផ្នែ�ទូា�ហៅន់ៅឯ IHCP ហៅន់ៅហៅម្រាកាៅប់�ាាញ៉ាអែកា�ា�់ហៅស័វាារប់ស័ហ់ៅយើងហៅដ្ឋ�យគឺមាន់
កាារប់ញូ្ជូ�ន់ប់ន់ាហៅឡាើយ។

ហៅប់ើស័និ់អែកាម្រាតូាវាកាារជិ�នួ់យជិាមាយួហៅស័វាាហៅន់ៅហៅម្រាកាៅប់�ាាញ៉ា ស័មូាហៅ�ៅទូរូស័័ព្ទទហៅទូៅប្រែ�នកផ្សេសាវាាសា�ាជិិកតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។

https://dmh.lacounty.gov
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

ផ្សេនិៅផ្សេម្រកៅត�បនិ់ផ្សេសាវាា 
ហៅប់ើស័ិន់អែកាហៅន់ៅហៅម្រាកាៅតា�ប់ន់់ហៅស័វាារប់ស័់ L.A. Care ហៅ�ើយអែកាម្រាតូាវាកាារផ្នែ�ទូា�ផ្នែដ្ឋ��ិនិប្រែ�និជិាកាារស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់ ឬប់ន់ទាន់់ ស័ូមាទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅ 
PCP រប់ស័់អែកាជិាប់ន់ទាន់់។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ប់្រែ�នកផ្សេសាវាាសា�ាជិិកតាាមារយៈ1-888-839-9909 (TTY 711)។ ស័មាាជិិកាផ្នែដ្ឋ�ម្រាតាូវាកាារ
កាារផ្នែ�ទូា�មាិន់ស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់ ឬកាារផ្នែ�ទូា�មាិន់ប់ន់ទាន់់ហៅន់ៅហៅម្រាកាៅតា�ប់ន់់ហៅស័វាារប់ស័់ L.A. Care ន់ិង/ឬប់�ាាញ៉ាអែកា�ា�់ហៅស័វាា ម្រាតាូវាផ្នែតាមាាន់កាារ
ឯកា�ាព្ទជិាមាុន់ មាុន់ហៅព្ទ�ទូទួូ�ប្តាាន់ហៅស័វាាហៅន់�ះ។ ស័ូមាហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ PCP រប់ស័់អែកា ឬ ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកា L.A. Care ។

ស័ម្រាមាាប់់កាារផ្នែ�ទូា�ស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់ ស័ូមាហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅហៅ�ខ 911 ឬហៅទូៅប់ន់ទប់់ស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់ផ្នែដ្ឋ�ហៅន់ៅជិិតាប់��ុតា។ L.A. Care រាាប់់រងហៅ�ើ
កាារផ្នែ�ទូា�ស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់ហៅន់ៅហៅម្រាកាៅប់�ាាញ៉ា។ ហៅប់ើស័ិន់អែកាហៅធំ័ើដ្ឋ�ហៅ�ើរហៅទូៅម្រាប់ហៅទូស័កាា�ាដ្ឋា ឬមាុិកាស័ុិកា ហៅ�ើយម្រាតាូវាកាារហៅស័វាាស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់
ផ្នែដ្ឋ�តាម្រាមាូវាឱ្យយមាាន់កាារចូូ�ស័ម្រាមាាកាហៅព្ទទូយ ហៅន់�ះ L.A. Care ន់ឹងរាាប់់រងកាារផ្នែ�ទូា�អែកា។ ហៅប់ើស័ិន់អែកាហៅធំ័ើដ្ឋ�ហៅ�ើរ�កាខ�ៈអន់ារជិាតាិហៅន់ៅហៅម្រាកាៅព្ទី
ម្រាប់ហៅទូស័កាា�ាដ្ឋា ឬមាុិកាស័ុិកា ហៅ�ើយម្រាតាូវាកាារហៅស័វាាស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់ កាារផ្នែ�ទូា�ប់ន់ទាន់់ ឬហៅស័វាាផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទ�ាមាួយ ហៅន់�ះ L.A. Care ន់ឹង
�ិនិរាាប់់រងកាារផ្នែ�ទូា�អែកាហៅទូ។

ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាប្តាាន់ប់ង់ម្រាប្តាាកា់ស័ម្រាមាាប់់ហៅស័វាាស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់ផ្នែដ្ឋ�តាម្រាមាូវាឱ្យយមាាន់កាារស័ម្រាមាាកាហៅព្ទទូយហៅន់ៅកាែ�ងម្រាប់ហៅទូស័កាា�ាដ្ឋា ឬមាុិកាស័ុិកា អែកាអាចូ
ស័ុ� L.A. Care ឱ្យយប់ង់ម្រាប្តាាកា់ស័ងអែកាវាិញ៉ាប្តាាន់។ L.A. Care ន់ឹងព្ទិន់ិតាយហៅមាើ�ស័�ហៅ�ើរប់ស័់អែកា។ 

ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាហៅន់ៅកាែ�ងរដ្ឋឋមាួយហៅ�ែងហៅទូៀតា រួមាទូា�ងផ្នែដ្ឋន់ដ្ឋីស័�រដ្ឋឋអាហៅមារិកា (American Samoa, Guam, Northern Mariana Islands, 
Puerto Rico ន់ិង the US Virgin Islands) អែកាម្រាតាូវាប្តាាន់រាាប់់រងស័ម្រាមាាប់់កាារផ្នែ�ទូា�ស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់ ប់ោុផ្នែន់ាមាិន់ផ្នែមាន់ម្រាគឺប់់មាន់ទីរហៅព្ទទូយន់ិង
ហៅវាជិូប់�ិិតាទូា�ងអស័់ស័ុទូិផ្នែតាទូទូួ�យកា Medicaid ទូា�ងអស័់ហៅន់�ះហៅទូ (Medicaid គឺឺហៅឈម�ះផ្នែដ្ឋ� Medi-Cal ម្រាតាូវាប្តាាន់ហៅ�ៅហៅន់ៅកាែ�ងរដ្ឋឋ
ហៅ�ែងហៅទូៀតា)។ ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាម្រាតាូវាកាារកាារផ្នែ�ទូា�ស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់ហៅន់ៅហៅម្រាកាៅរដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា ស័ូមាម្រាប្តាាប់់ហៅទូៅមាន់ទីរហៅព្ទទូយ ឬហៅវាជិូប់�ិិតាហៅន់ៅប់ន់ទាប់់
ស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់�ា អែកាមាាន់ Medi-Cal ន់ិងជិាស័មាាជិិកា L.A. Care ឱ្យយប្តាាន់ឆ្នាំាប់់តាាមាផ្នែតាអាចូហៅធំ័ើប្តាាន់។ ស័ុ�ឱ្យយមាន់ទីរហៅព្ទទូយ�តាចូមាៃងប់័�ណ
ស័មាាា�់ L.A. Care រប់ស័់អែកា។ ម្រាប្តាាប់់ឱ្យយមាន់ទីរហៅព្ទទូយន់ិងហៅវាជិូប់�ិិតាហៅចូញ៉ាវាិកាាយប់ម្រាតាទូូទូាតា់ជិូន់ L.A. Care។ ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាទូទូួ�ប្តាាន់
វាិកាាយប់ម្រាតាទូូទូាតា់ស័ម្រាមាាប់់ហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�អែកាប្តាាន់ទូទួូ�ហៅន់ៅកាែ�ងរដ្ឋឋមាួយហៅទូៀតា ស័ូមាហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ L.A. Care ជិាប់ន់ទាន់់។ ហៅយើងន់ឹងហៅធំ័ើកាារ
ជិាមាួយមាន់ទីរហៅព្ទទូយ ន់ិង/ឬហៅវាជិូប់�ិិតាហៅដ្ឋើមាបីហៅរៀប់ចូ�ឱ្យយ L.A. Care ប់ង់ម្រាប្តាាកា់ស័ម្រាមាាប់់កាារផ្នែ�ទូា�រប់ស័់អែកា។

ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាហៅន់ៅហៅម្រាកាៅរដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា ន់ិងមាាន់តាម្រាមូាវាកាារប់ន់ទាន់់ហៅដ្ឋើមាបីយកា�ែា�តាាមាហៅវាជិូប់ញ្ជូូាស័ម្រាមាាប់់អែកាជិ�ងឺហៅម្រាកាៅមាន់ទីរហៅព្ទទូយ ហៅព្ទ�ហៅន់�ះស័ូមាឱ្យយ
ឱ្យស័�ស័ាាន់ទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ Medi-Cal Rx តាាមាហៅ�ខ 800-977-2273 ស័ម្រាមាាប់់ជិ�ន់ួយ។

ប់ញ្ជូូាកា់៖ ជិន់ជិាតាិហៅដ្ឋើមាអាហៅមារិកា អាចូទូទួូ�ប្តាាន់ហៅស័វាាហៅន់ៅ IHCP ហៅម្រាកាៅប់�ាាញ៉ាប្តាាន់។

ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាម្រាតាូវាកាារហៅស័វាាផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទស័ម្រាមាាប់់ហៅស័វាាស័ម្រាមាាប់់កាុមាាររដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា (California Children’s Services, CCS) 
ស័ាាន់�ាព្ទហៅវាជិូស័ាម្រាស័ាផ្នែដ្ឋ�មាាន់ស័ិទូិិទូទូួ�ប្តាាន់ ហៅ�ើយ L.A. Care មាិន់មាាន់អែកាជិ�ន់ាញ៉ាឯកាហៅទូស័ផ្នែដ្ឋ�រាាប់់រងហៅដ្ឋ�យ CCS ហៅន់ៅកាែ�ងប់�ាាញ៉ា
ផ្នែដ្ឋ�អាចូ�ា�់កាារផ្នែ�ទូា�ផ្នែដ្ឋ�អែកាម្រាតាូវាកាារ អែកាអាចូហៅទូៅជិួប់ព្ទិហៅម្រាគឺ�ះជិាមាួយអែកា�ា�់ហៅស័វាា�ាមាែាកា់ហៅន់ៅហៅម្រាកាៅប់�ាាញ៉ាអែកា�ា�់ហៅស័វាាប្តាាន់ហៅដ្ឋ�យ
ឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃចូ�ហៅព្ទ�ះអែកាហៅឡាើយ។ ហៅដ្ឋើមាបីផ្នែស័័ងយ�់ប់ផ្នែន់ាមាអ�ព្ទីកាមាមវាិធំី CCS ស័ូមាអាន់ជិ�ព្ទូកាអតាាម្រាប់ហៅយ�ជិន់៍ន់ិងហៅស័វាាថ្ងៃន់ហៅស័ៀវាហៅ�ៅផ្នែ�ន់ា�ហៅន់ះ។ 

ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើមាាន់ចូមាៃ�់អ�ព្ទីកាារផ្នែ�ទូា�ហៅម្រាកាៅប់�ាាញ៉ា ឬកាារផ្នែ�ទូា�ហៅម្រាកាៅតា�ប់ន់់ហៅស័វាា ស័ូមាទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ប្រែ�នកផ្សេសាវាាសា�ាជិិក តាាមាហៅ�ខ 
1-888-839-9909 (TTY 711)។ ហៅប់ើស័ិន់កាារិយា�័យប្តាាន់ប់ិទូ ហៅ�ើយអែកាចូង់ប្តាាន់ជិ�ន់ួយព្ទីអែកាតា��ាង ស័ូមាហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅ ប្រែខេឱ្យវាាទ
ផ្សេពីទយ ប្តាាន់ 24 ហៅមាោ�ងកាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់ស់័ម្រាមាាកា�ងផ្នែដ្ឋរ តាាមាហៅ�ខ 1-800-249-3619 (TTY 711)។

ហៅប់ើស័ិន់អែកាម្រាតាូវាកាារផ្នែ�ទូា�ប់ន់ទាន់់ហៅន់ៅហៅម្រាកាៅតា�ប់ន់់ហៅស័វាាL.A. Care សូ័មាចូូ�ហៅទូៅមាន់ទីរផ្នែ�ទូា�ប់ន់ទាន់់ផ្នែដ្ឋ�ហៅន់ៅជិិតាប់��ុតា។ ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាកា�ព្ទុង
ហៅធំ័ើដ្ឋ�ហៅ�ើរហៅន់ៅហៅម្រាកាៅស័�រដ្ឋឋអាហៅមារិកា ន់ិងម្រាតាូវាកាារកាារផ្នែ�ទូា�ប់ន់ទាន់់ L.A. Careន់ឹងមាិន់រាាប់់រងកាារផ្នែ�ទូា�រប់ស័់អែកាហៅទូ។ ស័ម្រាមាាប់់ព្ទ័តា៌មាាន់ប់ផ្នែន់ាមាអ�ពី្ទ
កាារផ្នែ�ទូា�ប់ន់ទាន់់ ស័ូមាចូូ�ហៅទូៅកាាន់់ចូ��ងហៅជិើង "កាារផ្នែ�ទូា�ប់ន់ទាន់់" ហៅន់ៅផ្នែ�ែកាប់ន់ទាប់់ថ្ងៃន់ជិ�ព្ទូកាហៅន់ះ។
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

MCP គ�រូប្រែ�លបាានិចាាត់តា�ង
L.A. Care ហៅធំ័ើកាារជិាមាួយន់ឹងហៅវាជិូប់�ិិតា អែកាឯកាហៅទូស័ ឱ្យស័�ស័ាាន់ មាន់ទីរហៅព្ទទូយ ន់ិងអែកា�ដ�់កាារផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទហៅ�ែងហៅទូៀតាជិាហៅម្រាចូើន់
ន់ាកា់។ អែកា�ដ�់ហៅស័វាាមាួយចូ�ន់ួន់ទូា�ងហៅន់ះ ហៅធំ័ើកាារហៅន់ៅកាែ�ងប់�ាាញ៉ាមាួយ ផ្នែដ្ឋ�ជួិន់កាា�ហៅ�ៅ�ា "ម្រាកាុមាហៅព្ទទូយ" ឬ "ស័មាាគឺមាម្រាគឺូហៅព្ទទូយឯការាជិយ 
(Independent Practice Association, IPA)"។ អែកា�ដ�់ហៅស័វាាទូា�ងហៅន់ះ កា៏អាចូន់ឹងមាាន់កាិចូេស័ន់យា�ទា�់ជិាមាួយ L.A. Care ផ្នែដ្ឋរ។

អែកា�ដ�់កាារផ្នែ�ទូា�ជិាប់ឋមា (PCP) រប់ស័់អែកា ន់ឹងប់ញ្ជូូ�ន់អែកាឱ្យយហៅទូៅជិួប់អែកាឯកាហៅទូស័ ន់ិងហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�តា�ូាប់់ជិាមាួយម្រាកាុមាហៅព្ទទូយ IPA រប់ស័់ព្ទួកាហៅគឺ 
ឬជិាមាួយ L.A. Care។ ហៅប់ើស័ិន់អែកាកា�ព្ទុងផ្នែតាហៅទូៅជិួប់អែកាឯកាហៅទូស័រួចូហៅ�ើយ ស័ូមាព្ទិហៅម្រាគឺ�ះជិាមាួយ PCP រប់ស័់អែកា ឬទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅផ្នែ�ែកា 
ផ្សេសាវាាសា�ាជិិក តាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកា ន់ឹងជិួយអែកាឱ្យយហៅទូៅជិួប់អែកា�ដ�់ហៅស័វាាហៅន់�ះ ហៅប់ើស័ិន់
អែកាមាាន់ស័ិទូិិទូទូួ�កាារប់ន់ាផ្នែ�ទូា�។ ស័ម្រាមាាប់់ព្ទ័តា៌មាាន់ប់ផ្នែន់ាមា ស័ូមាហៅមាើ�ផ្នែ�ែកាកាារប់ន់ាផ្នែ�ទូា�ថ្ងៃន់ហៅស័ៀវាហៅ�ៅផ្នែ�ន់ា�ហៅន់ះ។ 

ផ្សេវាជិជប�ិិត
អែកានឹ់ងហៅម្រាជិើស័ហៅរើស័ហៅវាជូិប់�ិិតាហៅដ្ឋើមាបីកាៃាយជិាអែកា�ដ�់កាារផ្នែ�ទូា�ជិាប់ឋមា (PCP) រប់ស់័អែកា ហៅចូញ៉ាពី្ទប់ញីូ្ជូហៅឈម�ះអែកា�ដ�ហ់ៅស័វាា L.A. Care ។ 
ហៅវាជូិប់�ិិតាផ្នែដ្ឋ�អែកាហៅម្រាជិើស័ហៅរើស័ ម្រាតូាវាផ្នែតាជិាអែកា�ដ�់ហៅស័វាាកាែ�ងប់�ាាញ៉ា។ ហៅដ្ឋើមាបទីូទួូ�ប្តាាន់ស័�ហៅ�ៅមាយួចូបាប់ថ់្ងៃន់ប់ញីូ្ជូហៅឈម�ះអែកា�ដ�ហ់ៅស័វាា  
L.A. Care សូ័មាហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅប្រែ�នកផ្សេសាវាាសា�ាជិិកតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ ឬ រកាវាាតាាមាប់�ាាញ៉ាហៅន់ៅ lacare.org។ 

ហៅប់ើស័ិន់អែកាកា�ព្ទុងហៅម្រាជិើស័ហៅរើស័ហៅវាជិូប់�ិិតា�ម ីអែកាគឺួរផ្នែតាហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅដ្ឋើមាបីឱ្យយម្រាប្តាាកាដ្ឋ�ា PCP ផ្នែដ្ឋ�អែកាចូង់ប្តាាន់ កា�ព្ទុងផ្នែតាទូទួូ�យកាអែកាជិ�ងឺ�មី។

ហៅប់ើសិ័ន់អែកាធំៃាប់់មាាន់ហៅវាជូិប់�ិិតាមាែាកា ់មានុ់ហៅព្ទ�អែកាកាៃាយជិាស័មាាជិកិាថ្ងៃន់ L.A. Care ហៅ�ើយហៅវាជូិប់�ិិតាហៅន់�ះមានិ់ផ្នែមាន់ជិាផ្នែ�ែកាមាយួថ្ងៃន់ប់�ាាញ៉ា 
L.A. Care អែកាអាចូនឹ់ងរកាែាទូកុាហៅវាជូិប់�ិិតាហៅន់�ះស័ម្រាមាាប់់រយៈកា��ត់ាមាយួ។ ហៅន់ះគឺឺហៅ�ៅ�ា កាារប់ន់ាផ្នែ�ទូា�។ អែកាអាចូអាន់ហៅស័ចូកាដផី្នែ�មាហៅទូៀតាអ�ពី្ទ
កាារប់ន់ាផ្នែ�ទូា�កាែ�ងហៅស័ៀវាហៅ�ៅផ្នែ�ន់ា�ហៅន់ះ។ ហៅដ្ឋើមាបីផ្នែស័័ងយ�់ផ្នែ�មាហៅទូៀតា ស័ូមាទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅប្រែ�នកផ្សេសាវាាសា�ាជិិក តាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 
(TTY 711)។

ហៅប់ើស័ិន់អែកាម្រាតាូវាកាារអែកាឯកាហៅទូស័មាែាកា់ ហៅព្ទ�ហៅន់�ះ PCP រប់ស័់អែកាន់ឹងប់ញ្ជូូ�ន់អែកាឱ្យយហៅទូៅជិួប់អែកាឯកាហៅទូស័ ហៅន់ៅកាែ�ងប់�ាាញ៉ា L.A. Care។ 
អែកាឯកាហៅទូស័មួាយចូ�ន់ួន់មាិន់តាម្រាមាូវាឱ្យយមាាន់កាារប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាហៅទូ។ ស័ម្រាមាាប់់ព្ទ័តា៌មាាន់ប់ផ្នែន់ាមាអ�ពី្ទកាារប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ា ស័ូមាចូូ�ហៅទូៅកាាន់់ចូ��ងហៅជិើង "កាារ
ប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ា" ហៅន់ៅផ្នែ�ែកាប់ន់ទាប់់ថ្ងៃន់ជិ�ព្ទូកាហៅន់ះ។

ស័ូមាចូា��ា ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាមាិន់ហៅម្រាជិើស័ហៅរើស័ PCP ហៅទូហៅន់�ះ L.A. Care ន់ឹងហៅម្រាជិើស័ហៅរើស័ព្ទួកាហៅគឺមាែាកា់ស័ម្រាមាាប់់អែកា ហៅ�ើកាផ្នែ�ងផ្នែតាអែកាមាាន់កាាររាាប់់រង
ស័ុខ�ាព្ទហៅ�ែងៗម្រាគឺប់់ម្រាជិុងហៅម្រាជិ�យ ប់ផ្នែន់ាមាព្ទីហៅ�ើ Medi-Cal។ អែកាដ្ឋឹងព្ទីហៅស័ចូកាដីម្រាតូាវាកាារថ្ងៃន់កាារផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទរប់ស័់អែកាប្តាាន់�ិជិាទូីប់��ុតា 
ដ្ឋូហៅចូែះហៅ�ើយវាាជិាកាារ�ិម្រាប់ថ្ងៃព្ទ ហៅប់ើសិ័ន់អែកាហៅម្រាជិើស័ហៅរើស័។ ហៅប់ើស័ិន់អែកាហៅន់ៅកាែ�ង Medicare ន់ិង Medi-Cal ទូា�ងព្ទីរមាុខ ឬម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាមាាន់
កាារធំាន់ារាាប់់រងស័ុខ�ាព្ទហៅ�ែងហៅទូៀតា អែកាមាិន់ចូា�ប្តាាចូ់ហៅម្រាជិើស័ហៅរើស័ PCP ហៅទូ។

អែកាម្រាតូាវាផ្នែតាហៅម្រាជិើស័ហៅរើស័ PCP មាែាក់ាហៅចូញ៉ាពី្ទប់ញីូ្ជូហៅឈម�ះអែកា�ដ�ហ់ៅស័វាា L.A. Care ហៅប់ើសិ័ន់អែកាចូង់ប់ដ�រ PCP រប់ស់័អែកា។ ម្រាតាវូាឱ្យយម្រាប្តាាកាដ្ឋ�ា PCP ហៅន់�ះ
កា�ព្ទងុផ្នែតាទូទួូ�យកាអែកាជិ�ងឺ�ម។ី ហៅដ្ឋើមាបបី់ដ�រ PCP រប់ស់័អែកា សូ័មាទូរូស័័ព្ទទហៅទូៅប្រែ�នកផ្សេសាវាាសា�ាជិិកតាាមាហៅ�ខ1-888-839-9909 (TTY 711)។ 

�និ្ទីរផ្សេពីទយ
ហៅន់ៅកាែ�ងការ�ីស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់ ស័ូមាហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅ�ខ 911 ឬហៅទូៅមាន់ទីរហៅព្ទទូយផ្នែដ្ឋ�ឋិតាហៅន់ៅជិិតាប់��ុតា។

ហៅប់ើស័ិន់វាាមាិន់ផ្នែមាន់ជិាជិាកាារស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់ហៅទូ ហៅ�ើយអែកាម្រាតាូវាកាារផ្នែ�ទូា�ព្ទីមាន់ទីរហៅព្ទទូយ ហៅន់�ះ PCP រប់ស័់អែកាន់ឹងស័ហៅម្រាមាចូ�ាហៅតាើមាន់ទីរហៅព្ទទូយ�ាមាួយ
ផ្នែដ្ឋ�អែកាគឺួរគឺប់បីហៅទូៅ។ អែកាន់ឹងចូា�ប្តាាចូ់ម្រាតាូវាហៅទូៅកាាន់់មាន់ទីរហៅព្ទទូយ�ាមាួយផ្នែដ្ឋ� PCP រប់ស័់អែកាហៅម្រាប់ើម្រាប្តាាស័់ ន់ិងស័ាិតាហៅន់ៅកាែ�ងប់�ាាញ៉ាអែកា�ា�់
ហៅស័វាាL.A. Care។ មាន់ទីរហៅព្ទទូយហៅន់ៅកាែ�ងប់�ាាញ៉ា L.A. Care គឺឺមាាន់ចូុះរាយហៅន់ៅកាែ�ងប់ញ្ជូូីហៅឈម�ះអែកា�ដ�់ហៅស័វាា។ 
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

អ្ននកឯកផ្សេទសាខាងសាុខភាាពីម្រសាើី
អែកាអាចូនឹ់ងហៅទូៅជិបួ់អែកាឯកាហៅទូស័ខាងស័ខុ�ាព្ទម្រាស័ដហីៅន់ៅកាែ�ងប់�ាាញ៉ាស័ម្រាមាាប់់កាារផ្នែ�ទូា�ចូា�ប្តាាចូផ់្នែដ្ឋ� L.A. Care រាាប់់រង ហៅដ្ឋើមាប�ីដ�់ហៅស័វាាផ្នែ�ទូា�
ស័ខុ�ាព្ទម្រាប់ម្រាកាតា ីនិ់ងកាារផ្នែ�ទូា�ប់ងាារស័ម្រាមាាប់់ម្រាស័ា។ី អែកាមិាន់ចូា�ប្តាាចូម់្រាតាវូាកាារកាារប់ញូ្ជូ�ន់ប់ន់ាពី្ទ PCP រប់ស់័អែកា ហៅដ្ឋើមាបទីូទួូ�ហៅស័វាាទូា�ងហៅន់ះហៅទូ។ ស័ម្រាមាាប់់
ជិ�ន់យួកាែ�ងកាារផ្នែស័័ងរកាអែកាឯកាហៅទូស័ខាងស័ខុ�ាព្ទរប់ស័ម់្រាស័ដ ីអែកាអាចូទូរូស័័ព្ទទហៅទូៅផ្នែ�ែកាផ្សេសាវាាសា�ាជិិក តាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909(TTY 711)។ 
អែកាកាអ៏ាចូហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅប្រែខេទូរសាព័ី្ទឱ្យវាាទផ្សេពីទយប្តាាន់ 24 ហៅមាោ�ងកាែ�ងមាយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាយួស័ប្តាាា�៍ តាាមាហៅ�ខ 1-800-249-3619 (TTY711)។

បញ្ហាជីផ្សេឈ្នួីោ�អ្ននក�ើល់ផ្សេសាវាា
ប់ញ្ជូូីហៅឈម�ះអែកា�ដ�់ហៅស័វាា L.A. Care រាយន់ាមាអែកា�ដ�់ហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�ចូូ�រួមាហៅន់ៅកាែ�ងប់�ាាញ៉ា L.A. Care។ ប់�ាាញ៉ាគឺឺជិាម្រាកាុមាអែកា�ដ�់ហៅស័វាា
ហៅ�ែងៗហៅទូៀតាផ្នែដ្ឋ�ហៅធំ័ើកាារជិាមាួយ L.A. Care។ 

ប់ញ្ជូូីហៅឈម�ះអែកា�ដ�់ហៅស័វាា L.A. Care មាាន់រាយន់ាមាមាន់ទីរហៅព្ទទូយ ឱ្យស័�ស័ាាន់ PCP អែកាឯកាហៅទូស័ អែកាម្រាប់កាប់វាិជិូាជិីវាៈគឺិ�ាន់ុប់ដ្ឋឋាកា ហៅព្ទទូយឆ្នាំមប់ 
ជិ�ន់ួយកាារម្រាគឺូហៅព្ទទូយ អែកា�ដ�់ហៅស័វាាហៅរៀប់ចូ�ផ្នែ�ន់កាារម្រាគឺួស័ារ មាជិឈមា�ិ�ស័ុខ�ាព្ទផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់ទូទូួ�ស័ាា�់ហៅដ្ឋ�យរដ្ឋឋប្តាា�ស័�ព្ទ័ន់ិ (Federally 
Qualified Health Center, FQHC) អែកា�ដ�់ហៅស័វាាស័ុខ�ាព្ទ�ៃ�វាចូិតាា អែកាជិ�ងឺហៅម្រាកាៅមាន់ទីរហៅព្ទទូយ ហៅស័វាា ន់ិងកាារគឺា�ម្រាទូយូរអផ្នែង័ង (Long-Term 
Services and Supports, LTSS) ផ្នែដ្ឋ�មាាន់កាារម្រាគឺប់់ម្រាគឺង មាជិឈមា�ិ�ស័មាភព្ទហៅម្រាកាៅមាន់ទីរហៅព្ទទូយ (Freestanding Birth Center, FBC) 
អែកា�ា�់ហៅស័វាាផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទជិន់ជិាតាិហៅដ្ឋើមាអាហៅមារិកា (Indian Health Care Providers, IHCPs) មាន់ទីរស័ុខ�ាព្ទជិន់ប់ទូ (Rural Health 
Clinic, RHC)។ 

ប់ញ្ជូូីហៅឈម�ះអែកា�ដ�់ហៅស័វាាមាាន់ហៅឈម�ះអែកា�ដ�់ហៅស័វាាកាែ�ងប់�ាាញ៉ា L.A. Care អាស័យដ្ឋឋាន់ ហៅ�ខទូូរស័័ព្ទទ ហៅមាោ�ងហៅធំ័ើកាារ ន់ិង�ាស័ាផ្នែដ្ឋ�ហៅគឺ
ន់ិយាយ។ វាាម្រាប្តាាប់់�ាហៅតាើអែកា�ដ�់ហៅស័វាាកា�ព្ទុងផ្នែតាទូទួូ�យកាអែកាជិ�ងឺ�មីផ្នែដ្ឋរឬអតា់។ វាាកា៏�ដ�់កាម្រាមាិតាថ្ងៃន់�ទូិ�ាព្ទហៅចូញ៉ាចូូ�ហៅដ្ឋ�យ�ទា�់ហៅទូៅកាាន់់
អាគឺារ ដ្ឋូចូជិា ចូ��តារ�យន់ា �ៃ�វាជិម្រាមាា� ជិហៅ�ាើរមាាន់ប់ងាាន់់ថ្ងៃដ្ឋ ន់ិងប់ន់ទប់់ទូឹកា ផ្នែដ្ឋ�មាាន់ទូ័ារធំ�ទូូ�ាយ ប់ងាាន់់ថ្ងៃដ្ឋស័ពាន់ ម្រាប់សិ័ន់ហៅប់ើអែកា
ចូង់ប្តាាន់ព្ទ័តា៌មាាន់អ�ព្ទីកាារអប់រ់ំរប់ស័់ហៅវាជិូប់�ិិតា កាារប់�ា�ះប់�ាា� ន់ិងកាារប់ញ្ជូូាកា់រប់ស័់គឺ�ៈកាមាមាកាារ ស័ូមាហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ប់្រែ�នកផ្សេសាវាា
សា�ាជិិកតាាមាហៅ�ខ1-888-839-9909 (TTY 711)។ 

អែកាអាចូរកាប់ញ្ជូូីហៅឈម�ះអែកា�ដ�់ហៅស័វាាតាាមាប់�ាាញ៉ាហៅន់ៅហៅ�ើ lacare.org។

ហៅប់ើស័ិន់អែកាម្រាតាូវាកាារប់ញ្ជូូីហៅឈម�ះអែកា�ដ�់ហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់ហៅប្តា�ះព្ទុមាព សូ័មាហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅប្រែ�នកផ្សេសាវាាសា�ាជិិក តាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 
(TTY 711)។ 

អ្ននកអ្នាចាប្រែសាាងរកបញ្ហាជីរា�និា�ឱ្យសា�សាថានិប្រែ�លសាហ្វ័ការជិា�ួ� Medi-Cal Rx ផ្សេនិៅកន�ងបញ្ហាជីឱ្យសា�សាថានិ Medi-Cal Rx តា�រ�ៈ 
https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/។ អ្ននកក៏អ្នាចាប្រែសាាងរកឱ្យសា�សាថានិ�ួ�ប្រែ�លផ្សេនិៅជិិតអ្ននក ផ្សេ�ោ�ទូរសា័ពី្ទផ្សេទៅកានិ់ 
Medi-Cal Rx តា�រ�ៈ 1-800-977-2273 (TTY 800-977-2273 ឬសាូ�ចាុចាផ្សេលខ 7 ឬ 711)។

លទិភាាពីទទួលការប្រែ�ទា�ទានិ់ផ្សេពីល
អែកា�ា�់ហៅស័វាាកាែ�ងប់�ាាញ៉ា ម្រាតាូវាផ្នែតា�ា�់ឱ្យយអែកាន់ូវាកាារ�ាតា់ជិួប់កាែ�ងកាា�ហៅវា�ាផ្នែដ្ឋ�មាាន់ហៅរៀប់រាប់់ហៅន់ៅខាងហៅម្រាកា�មា។

ជិួន់កាា� កាាររង់ចូា�រយៈហៅព្ទ�ផ្នែវាងជិាងហៅន់ះ គឺឺមាិន់ផ្នែមាន់ជិាប់ញ្ជូាាហៅន់�ះហៅទូ។ អែកា�ា�់ហៅស័វាារប់ស័់អែកាអាចូន់ឹង�ា�់ឱ្យយអែកាន់ូវារយៈហៅព្ទ�មាួយផ្នែវាងជិាង
ហៅន់ះ ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើវាាអាចូន់ឹងគឺមាន់ហៅម្រាគឺ�ះ�ែាក់ាស័ម្រាមាាប់់ស័ុខ�ាព្ទរប់ស័់អែកា។ វាាម្រាតាូវាផ្នែតាប្តាាន់កាតា់ម្រាតាាហៅន់ៅកាែ�ងកា��តា់ម្រាតាារប់ស័់អែកា�ា រយៈហៅព្ទ�រង់ចូា�
ន់ឹងមាិន់មាាន់ហៅម្រាគឺ�ះ�ែាកា់ដ្ឋ�់ស័ុខ�ាព្ទរប់ស័់អែកាហៅទូ។

https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

ម្របផ្សេភាទការ�ាត់ជិួប អ្ននកគួរប្រែតអ្នាចាទទួលបាានិ ការ�ាត់ជិួបកន�ងរ�ៈផ្សេពីល៖

កាារ�ាតា់ជិួប់ផ្នែ�ទូា�ប់ន់ទាន់់ផ្នែដ្ឋ�មាិន់តាម្រាមាូវាឱ្យយមាាន់ 
កាារឯកា�ាព្ទជិាមាុន់ (កាារអន់ុញ្ជូាាតាជិាមាុន់)។ 48 ហៅមាោ�ង

កាារ�ាតា់ជិួប់ផ្នែ�ទូា�ប់ន់ទាន់់ផ្នែដ្ឋ�តាម្រាមូាវាឱ្យយមាាន់ 
កាារឯកា�ាព្ទជិាមាុន់ (កាារអន់ុញ្ជូាាតាជិាមាុន់)។ 96 ហៅមាោ�ង

កាារ�ាតា់ជិួប់ផ្នែ�ទូា�ជិាប់ឋមា (ម្រាប់ម្រាកាតាី) មាិន់ប់ន់ទាន់់ 10 ថ្ងៃ�ៃហៅធំ័ើកាារ

កាារ�ាតា់ជិួប់ព្ទិហៅម្រាគឺ�ះផ្នែ�ទូា�ឯកាហៅទូស័ (ម្រាប់ម្រាកាតាី) មាិន់ប់ន់ទាន់់ 15 ថ្ងៃ�ៃហៅធំ័ើកាារ

កាារ�ាតា់ហៅព្ទ�ជិួប់ផ្នែ�ទូា�ជិាមាួយអែកា�ដ�់ហៅស័វាាស័ុខ�ាព្ទ�ៃ�វាចូិតាា (ម្រាប់ម្រាកាតាី) 
មាិន់ប់ន់ទាន់់ (មាិន់ផ្នែមាន់ម្រាគឺូហៅព្ទទូយ) 10 ថ្ងៃ�ៃហៅធំ័ើកាារ

កាារ�ាតា់ហៅព្ទ�ជិួប់ផ្នែ�ទូា�ហៅន់ៅហៅព្ទ�ប់ន់ទាប់់ជិាមាួយអែកា�ដ�់ហៅស័វាាស័ុខ�ាព្ទ
�ៃ�វាចូិតាា (ម្រាប់ម្រាកាតាី) មាិន់ប់ន់ទាន់់ (មាិន់ផ្នែមាន់ម្រាគឺូហៅព្ទទូយ) 10 ថ្ងៃ�ៃហៅធំ័ើកាារប់ន់ទាប់់ព្ទីកាារ�ាតា់ជិួប់ចូុងហៅម្រាកា�យ

កាារ�ាតា់ជិួប់ (ម្រាប់ម្រាកាតាី) មាិន់ប់ន់ទាន់់ស័ម្រាមាាប់់ហៅស័វាាប់ន់ទាប់់ប់ន់ែ� ស័ម្រាមាាប់់
ហៅរ�គឺវាិន់ិចូេ័យ ឬកាារព្ទយាប្តាា�រប់ួស័ ជិ�ងឺ ឬស័ាាន់�ាព្ទស័ុខ�ាព្ទហៅ�ែងៗហៅទូៀតា 15 ថ្ងៃ�ៃហៅធំ័ើកាារ

សាេង់ផ្សេពីលផ្សេវាលារង់ចាា�ផ្សេ�េងផ្សេទៀត អ្ននកគួរប្រែតអ្នាចាទទួលបាានិទ�និាក់ទ�និងកន�ងរ�ៈផ្សេពីល៖

ហៅព្ទ�រង់ចូា�តាាមាទូូរស័័ព្ទទផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាកាែ�ងអ�ឡា�ងហៅមាោ�ងហៅធំ័ើកាារធំមាមតាា 10 ន់ាទូី

ហៅព្ទ�រង់ចូា�ទូូរស័័ព្ទទស័ម្រាមាាប់់ផ្នែខែទូូរស័័ព្ទទឱ្យវាាទូហៅព្ទទូយ 30 ន់ាទូី (�ូាប់់ទូីកាាន់់គឺិ�ាន់ុប់ដ្ឋឋាកា)

ផ្សេពីលផ្សេធីាើ��ផ្សេ�ើរ និិងចា�ាា�ផ្សេទៅកប្រែនិះងប្រែ�ទា�
L.A. Care ម្រាតាូវាផ្នែតាអន់ុវាតាាតាាមាស័ាង់ដ្ឋាហៅព្ទ�ហៅធំ័ើដ្ឋ�ហៅ�ើរ ន់ិងរយៈចូមាៃាយស័ម្រាមាាប់់កាារផ្នែ�ទូា�អែកា។ ស័ាង់ដ្ឋាទូា�ងហៅន់�ះជិួយហៅធំ័ើឱ្យយម្រាប្តាាកាដ្ឋ�ា អែកា
អាចូទូទូួ�កាារផ្នែ�ទូា�ហៅដ្ឋ�យមាិន់ប្តាាចូ់ហៅធំ័ើដ្ឋ�ហៅ�ើរយូរហៅព្ទកា ឬឆ្នាំៃាយហៅព្ទកាព្ទីកាផ្នែន់ៃងផ្នែដ្ឋ�អែការស័់ហៅន់ៅ។ ស័ាង់ដ្ឋាហៅព្ទ�ហៅធំ័ើដ្ឋ�ហៅ�ើរន់ិងចូមាៃាយ គឺឺខុស័ៗ
គឺែាអាម្រាស័័យហៅទូៅហៅ�ើហៅខ�ន់ធំីផ្នែដ្ឋ�អែការស័់ហៅន់ៅ។

ហៅប់ើស័និ់ L.A. Care មានិ់អាចូ�ដ�់កាារផ្នែ�ទូា�អែកាហៅន់ៅកាែ�ងស័ាង់ដ្ឋាហៅព្ទ�ហៅធ័ំើដ្ឋ�ហៅ�ើរ ន់ងិរយៈចូមាៃាយទូា�ងហៅន់ះហៅទូ DHCS អាចូនឹ់ងឯកា�ាព្ទហៅ�ើស័ាង់
ដ្ឋាមាយួហៅទូៀតាហៅ�ៅ�ា ស័ាង់ដ្ឋា�ទិូ�ាព្ទទូទួូ�ប្តាាន់ហៅ�ែងហៅទូៀតា។ ស័ម្រាមាាប់ស់័ាង់ដ្ឋាហៅព្ទ�ហៅវាាន់ងិរយៈចូមាៃាយរប់ស័ ់L.A. Care ស័ម្រាមាាប់់កាផ្នែន់ៃងផ្នែដ្ឋ�
អែការស័ហ់ៅន់ៅ សូ័មាចូ�ូហៅទូៅកាាន់់ lacare.org។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ប្រែ�នកផ្សេសាវាាសា�ាជិិកតាាមារយៈ1-888-839-9909 (TTY 711)។

ហៅប់ើស័ិន់អែកាម្រាតាូវាកាារផ្នែ�ទូា�ព្ទីអែកា�ា�់ហៅស័វាា ហៅ�ើយអែកា�ដ�់ហៅស័វាាហៅន់�ះស័ាិតាហៅន់ៅឆ្នាំៃាយព្ទីកាផ្នែន់ៃងអែការស័់ហៅន់ៅ ស័ូមាទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅផ្នែ�ែកាផ្សេសាវាាសា�ាជិិក 
តាាមាហៅ�ខ1-888-839-9909 (TTY 711)។ ព្ទួកាហៅគឺអាចូជិួយអែកាឱ្យយផ្នែស័័ងរកាកាារផ្នែ�ទូា�ជិាមាួយន់ឹងអែកា�ា�់ហៅស័វាាមាែាកា់ផ្នែដ្ឋ�មាាន់ទូីតាា�ងហៅន់ៅ
ជិិតាអែកាប់��ុតា។ ហៅប់ើស័ិន់ L.A. Care មាិន់អាចូផ្នែស័័ងរកាកាារផ្នែ�ទូា�ស័ម្រាមាាប់់អែកាជិាមាួយអែកា�ា�់ហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�ហៅន់ៅជិិតាប់��ុតាហៅន់�ះហៅទូ អែកាអាចូហៅស័ែើស័ុ� 
L.A. Care ឱ្យយហៅរៀប់ចូ�យាន់ជិ�ន់ិះស័ម្រាមាាប់់អែកាហៅដ្ឋើមាបីហៅទូៅជិួប់អែកា�ា�់ហៅស័វាា ហៅទូ�ះប់ីជិាអែកា�ា�់ហៅស័វាាហៅន់�ះហៅន់ៅឆ្នាំៃាយព្ទីកាផ្នែន់ៃងអែការស័់ហៅន់ៅកា៏ហៅដ្ឋ�យ។
 ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាម្រាតាូវាកាារជិ�ន់ួយជិាមាួយន់ឹងអែកា�ា�់ហៅស័វាាឱ្យស័�ស័ាាន់ ស័ូមាទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅ Medi-Cal Rx តាាមាហៅ�ខ 800-977-2273 (TTY 
800-977-2273 ន់ិងចូុចូហៅ�ខ 7 ឬ 711)។

វាាម្រាតាូវាប្តាាន់ចូាតា់ទូុកា�ាឆ្នាំៃាយ ហៅប់ើស័ិន់អែកាមាិន់អាចូហៅទូៅជិួប់អែកា�ា�់ហៅស័វាាហៅន់�ះហៅន់ៅកាែ�ងស័ាង់ដ្ឋាហៅព្ទ�ហៅធំ័ើដ្ឋ�ហៅ�ើរ ឬស័ាង់ដ្ឋារយៈចូមាៃាយរប់ស័់ L.A. 
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

Care ស័ម្រាមាាប់់ហៅខ�ន់ធំីរប់ស័់អែកា ហៅទូ�ះហៅប់ើស័ាង់ដ្ឋា�ទូិ�ាព្ទទូទូួ�ប្តាាន់ហៅ�ែងហៅទូៀតារប់ស័់ L.A. Care អាចូន់ឹងប្តាាន់ហៅម្រាប់ើស័ម្រាមាាប់់ហៅ�ខ�ែ�ីប់កាូដ្ឋ
រប់ស័់អែកាកា៏ហៅដ្ឋ�យ។

ការ�ាត់ជិួប
ហៅន់ៅហៅព្ទ�អែកាម្រាតាូវាកាារផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទ៖

 • ទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅ PCP រប់ស័់អែកា 
 • មាាន់ហៅ�ខស័មាាា�់ L.A. Care រប់ស័់អែកាជិាហៅម្រាស័ចូ ហៅន់ៅហៅព្ទ�ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទ
 • ទូុកាស័ារហៅដ្ឋ�យមាាន់ហៅឈម�ះ ន់ិងហៅ�ខទូូរស័័ព្ទទរប់ស័់អែកា ហៅប់ើស័ិន់កាារិយា�័យប្តាាន់ប់ិទូ
 • យកាប់័�ណ BIC ន់ិងប់័�ណស័មាាា�់ L.A. Care រប់ស័់អែកា ស័ម្រាមាាប់់កាារ�ាតា់ជិួប់ព្ទិហៅម្រាគឺ�ះរប់ស័់អែកា
 • ហៅស័ែើស័ុ�មាហៅធំយ�ប្តាាយដ្ឋឹកាជិញ្ជូូ�ន់ហៅទូៅកាារ�ាតា់ជិួប់រប់ស័់អែកា ហៅប់ើស័ិន់ចូា�ប្តាាចូ់
 • ហៅស័ែើសុ័�ជិ�ន់យួ�ាស័ា ឬហៅស័វាាប់កាផ្នែម្រាប់�ទា�់មាាតា ់មានុ់ហៅព្ទ��ាតាជ់ិបួ់ ហៅដ្ឋើមាបទីូទួូ�ប្តាាន់ហៅស័វាាហៅន់ៅហៅព្ទ�ជួិប់ព្ទហិៅម្រាគឺ�ះរប់ស័អ់ែកា ម្រាប់សិ័ន់ហៅប់ើចូា�ប្តាាចូ។់
 • មាកាទូាន់់ហៅព្ទ�ហៅវា�ាស័ម្រាមាាប់់កាារ�ាតា់ជិួប់ កាារមាកាដ្ឋ�់មាុន់ហៅព្ទ�កា��ត់ាប់ោុន់មាន់ន់ាទូីហៅដ្ឋើមាបីចូុះហៅឈម�ះ ប់�ហៅព្ទញ៉ាទូម្រាមាង់ផ្នែប់ប់ប់ទូ ន់ិងហៅឆ្នាំៃើយ
ស័��ួរ�ាមាួយផ្នែដ្ឋ� PCP អាចូមាាន់

 • ម្រាប់ញ៉ាាប់់ទូូរស័័ព្ទទមាកា ហៅប់ើស័ិន់អែកាមាិន់អាចូរកាែាកាារ�ាតា់ជិួប់រប់ស័់អែកា ឬន់ឹងមាកាយឺតាហៅព្ទ� 
 • មាាន់ស័��ួរន់ិងព្ទ័តា៌មាាន់�ែា�ហៅព្ទទូយរប់ស័់អែកាជិាហៅម្រាស័ចូ ផ្នែម្រាកាងហៅ��អែកាម្រាតូាវាកាារវាា 

ហៅប់ើស័ិន់អែកាមាាន់កាារស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់ ស័ូមាហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅហៅ�ខ 911 ឬហៅទូៅប់ន់ទប់់ស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់ ផ្នែដ្ឋ�ហៅន់ៅជិិតាប់��ុតា។

ការផ្សេទៅកានិ់ការ�ាត់ជិួបរបសា់អ្ននក
ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាមាិន់មាាន់វាិធំីកាែ�ងកាារហៅទូៅឬមាកាកាាន់់កាារ�ាតា់ជិួប់រប់ស័់អែកាស័ម្រាមាាប់់ហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់រាាប់់រងហៅន់�ះហៅទូ ហៅយើងអាចូហៅរៀប់ចូ�មាហៅធំយ�ប្តាាយ
ដ្ឋឹកាជិញ្ជូូ�ន់ស័ម្រាមាាប់់អែកា។ ហៅស័វាាហៅន់ះ ហៅ�ៅ�ាមាហៅធំយ�ប្តាាយដ្ឋឹកាជិញ្ជូូ�ន់ហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា គឺ�ឺិនិប្រែ�និស័ម្រាមាាប់់កាារស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់ហៅទូ។ ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាកា�ព្ទុង
មាាន់កាារស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់ ស័ូមាហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅហៅ�ខ911។ កាារដ្ឋឹកាជិញ្ជូូ�ន់ហៅវាជិូស័ាម្រាស័ាគឺឺមាាន់�ា�់ជិុន់ស័ម្រាមាាប់់ហៅស័វាា ន់ិងកាារ�ាតា់ជិួប់ផ្នែដ្ឋ�មាិន់
ព្ទាកា់ព្ទ័ន់ិន់ឹងកាារស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់ ហៅ�ើយអាចូន់ឹងមាាន់�ា�់ជិូន់ហៅដ្ឋ�យឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃស័ម្រាមាាប់់អែកា។ 

ចូូ�ហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកា “អតាាម្រាប់ហៅយ�ជិន់៍មាហៅធំយ�ប្តាាយហៅធំ័ើដ្ឋ�ហៅ�ើរស័ម្រាមាាប់់ស័ាាន់�ាព្ទផ្នែដ្ឋ�មាិន់ផ្នែមាន់ជិាកាារស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់” ស័ម្រាមាាប់់ព្ទ័តា៌មាាន់ប់ផ្នែន់ាមា។

ការលុបផ្សេចាោល ឬការក��ត់ផ្សេពីលផ្សេវាលាផ្សេឡូើងវាិញ៉ា
ហៅប់ើអែកាមាិន់អាចូមាកាតាាមាកាារ�ាតា់ជិួប់រប់ស័់អែកាប្តាាន់ហៅទូ ម្រាតាូវាម្រាប់ញ៉ាាប់់ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាារិយា�័យអែកា�ា�់ហៅស័វាារប់ស័់អែកា។ ហៅវាជិូប់�ិិតា
�ាគឺហៅម្រាចូើន់ស័ុ�ឱ្យយអែកាទូូរស័័ព្ទទ 24 ហៅមាោ�ង (1ថ្ងៃ�ៃហៅធំ័ើកាារ) មាុន់ហៅព្ទ�កាារ�ាតា់ជិួប់រប់ស័់អែកា ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាចូា�ប្តាាចូ់ម្រាតាូវា�ុប់ហៅចូ��កាារ�ាតា់ជិួប់។ 
ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាខកាខាន់កាារ�ាតា់ជិួប់ហៅម្រាចូើន់ដ្ឋង ហៅវាជិូប់�ិិតារប់ស័់អែកាអាចូន់ឹងមាិន់ចូង់ទូទូួ�អែកាជិាអែកាជិ�ងឺតាហៅទូៅហៅទូៀតាហៅទូ។
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

ការបង់ម្របាាក់
អែកា�ិនិប្តាាចូ់ម្រាតាូវាប់ង់ម្រាប្តាាកា់ស័ម្រាមាាប់់ហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�រាាប់់រងហៅឡាើយ។ ហៅន់ៅកាែ�ងការ�ី�ាគឺហៅម្រាចូើន់ អែកានឹ់ងមាិន់ទូទូួ�វាិកាាយប់ម្រាតាព្ទីអែកា�ដ�់ហៅស័វាាហៅឡាើយ។ 
អែកាម្រាតាូវាផ្នែតាប់ងាាញ៉ាប់័�ណស័មាាា�់ L.A. Care រប់ស័់អែកា ន់ិងប់័�ណ Medi-Cal BIC រប់ស័់អែកា ហៅន់ៅហៅព្ទ�អែកាទូទូួ�ហៅស័វាាផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទ 
ឬហៅវាជិូប់ញ្ជូូាអ័ីមាួយ ដ្ឋូហៅចូែះអែកា�ា�់ហៅស័វាាដ្ឋឹង�ាន់រ�ាម្រាតាូវាហៅចូញ៉ាវាិកាាយប់ម្រាតាទូូទូាតា់។ អែកាអាចូន់ឹងទូទូួ�កាារព្ទន់យ�់អ�ព្ទីអតាាម្រាប់ហៅយ�ជិន់៍ 
(Explanation of Benefits, EOB) ឬរប្តាាយកាារ�៍ព្ទីអែកា�ដ�់ហៅស័វាា។ EOB ន់ិងរប្តាាយកាារ�៍ គឺឺមាិន់ផ្នែមាន់ជិាវាិកាាយប់ម្រាតាហៅទូ។

ហៅប់ើស័ិន់អែកាប្តាាន់ទូទូួ�វាិកាាយប់ម្រាតា ស័ូមាទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅផ្នែ�ែកាផ្សេសាវាាសា�ាជិិកតាាមាហៅ�ខ1-888-839-9909 (TTY 711)។ ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាទូទូួ�
ប្តាាន់វាិកាាយប់ម្រាតាទូូទូាតា់ស័ម្រាមាាប់់ឱ្យស័�តាាមាហៅវាជិូប់ញ្ជូូា ស័ូមាទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ Medi-Cal Rx តាាមាហៅ�ខ 800-977-2273 (TTY  
800-977-2273 ហៅ�ើយចូុចូហៅ�ខ 7 ឬ 711)។ ឬ ចូូ�ហៅទូៅកាាន់់ហៅគឺ�ទូ�ព្ទ័រ Medi-Cal Rx តាាមារយៈ https://medi-calrx.dhcs.
ca.gov/home/។ ម្រាប្តាាប់់ L.A. Care ន់ូវាចូ�ន់ួន់ទូឹកាម្រាប្តាាកា់ផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់ទូារ កាា�ប់រិហៅចូេទូថ្ងៃន់ហៅស័វាា ន់ិងមាូ�ហៅ�តាុស័ម្រាមាាប់់វាិកាាយប់ម្រាតាទូូទូាតា់។ អែកា
គឺឺ�ិនិទូទូួ�ខុស័ម្រាតាូវាប់ង់ម្រាប្តាាកា់ឱ្យយអែកា�ដ�់ហៅស័វាាស័ម្រាមាាប់់ចូ�ន់ួន់ផ្នែដ្ឋ� L.A. Care ប្តាាន់ជិ�ព្ទាកា់ស័ម្រាមាាប់់ហៅស័វាាអ័ីមាួយផ្នែដ្ឋ�រាាប់់រងហៅឡាើយ។ អែកា
ម្រាតាូវាផ្នែតាទូទូួ�ប្តាាន់កាារឯកា�ាព្ទជិាមាុន់ (អន់ុញ្ជូាាតាជិាមាុន់) ព្ទី L.A. Care មាុន់ហៅព្ទ�អែកាជិួប់ព្ទិហៅម្រាគឺ�ះជិាមាួយអែកា�ា�់ហៅស័វាាហៅន់ៅហៅម្រាកាៅប់�ាាញ៉ា 
L.A. Care រួមាទូា�ងហៅន់ៅកាែ�ងតា�ប់ន់់ហៅស័វាា L.A. Care �ងផ្នែដ្ឋរ ហៅ�ើកាផ្នែ�ងហៅន់ៅកាែ�ងស័ាាន់�ាព្ទដ្ឋូចូខាងហៅម្រាកា�មា៖

 • អែកាម្រាតាូវាកាារហៅស័វាាស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់ ហៅន់ៅកាែ�ងការ�ីហៅន់�ះ ស័ូមាទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅហៅ�ខ911 ឬហៅទូៅកាាន់់មាន់ទីរហៅព្ទទូយហៅន់ៅជិិតាប់��ុតា
 • អែកាម្រាតាូវាកាារហៅស័វាាហៅរៀប់ចូ�ផ្នែ�ន់កាារម្រាគឺួស័ារ ឬហៅស័វាាព្ទាកា់ព្ទ័ន់ិន់ឹងកាារហៅធំ័ើហៅតាស័ារកាហៅមាើ�ជិ�ងឺកាាមាហៅរ�គឺ ផ្នែដ្ឋ�កាែ�ងការ�ីហៅន់ះ អែកាអាចូហៅទូៅកាាន់់អែកា
�ា�់ហៅស័វាា Medi-Cal �ាមាួយហៅដ្ឋ�យមាិន់ប្តាាចូ់មាាន់កាារឯកា�ាព្ទជិាមាុន់ហៅឡាើយ

 • អែកាម្រាតាូវាកាារហៅស័វាាស័ុខ�ាព្ទ�ៃ�វាចូិតាា ផ្នែដ្ឋ�ហៅន់ៅកាែ�ងការ�ីហៅន់ះ អែកាអាចូហៅទូៅជិួប់ព្ទិហៅម្រាគឺ�ះជិាមាួយអែកា�ា�់ហៅស័វាា កាែ�ងប់�ាាញ៉ា ឬអែកា�ា�់ហៅស័វាា
គឺហៅម្រាមា�ងស័ុខ�ាព្ទ�ៃ�វាចូិតាាម្រាប់ចូា�ហៅខ�ន់ធំីហៅដ្ឋ�យគឺមាន់កាារឯកា�ាព្ទជិាមាុន់

ម្រាប់សិ័ន់ហៅប់ើអែកាមិាន់ទូទួូ�ប្តាាន់កាារឯកា�ាព្ទជិាមានុ់ហៅទូ អែកាអាចូនឹ់ងចូា�ប្តាាចូម់្រាតាវូាប់ង់ម្រាប្តាាកាស់័ម្រាមាាប់់កាារផ្នែ�ទូា�ព្ទអីែកា�ា�់ហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�មានិ់ស័ាតិាហៅន់ៅកាែ�ង
ប់�ាាញ៉ា។ ហៅប់ើសិ័ន់អែកាម្រាតូាវាកាារហៅស័វាាផ្នែ�ទូា�ស័ខុ�ាព្ទផ្នែដ្ឋ�រាាប់រ់ង អែកាអាចូនឹ់ងទូទួូ�វាាពី្ទអែកា�ដ�់ហៅស័វាាហៅន់ៅហៅម្រាកាៅប់�ាាញ៉ា ហៅដ្ឋ�យឥតាគឺតិាថ្ងៃ�ៃព្ទអីែកា
ហៅឡាើយ ដ្ឋរាប់�ាវាាមាាន់�ាព្ទចូា�ប្តាាចូផ់្នែ�ែកាហៅវាជូិស័ាម្រាស័ា ព្ទុ�មាាន់ហៅន់ៅកាែ�ងប់�ាាញ៉ា ន់ងិម្រាតូាវាប្តាាន់ឯកា�ាព្ទជិាមានុ់ហៅដ្ឋ�យ L.A. Care។ ស័ម្រាមាាប់់ព័្ទតាម៌ាាន់
ប់ផ្នែន់ាមាអ�ពី្ទកាារផ្នែ�ទូា�ស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់ ់កាារផ្នែ�ទូា�ប់ន់ទាន់ ់និ់ងហៅស័វាាផ្នែ�ទូា�ផ្នែដ្ឋ�មាាន់�កាខ�ៈរហៅស័ើប់ សូ័មាចូ�ូហៅទូៅកាាន់់ចូ��ងហៅជិើងហៅន់ៅកាែ�ងជិ�ព្ទកូាហៅន់ះ។

ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាទូទូួ�ប្តាាន់វាិកាាយប់ម្រាតា ឬម្រាតាូវាប្តាាន់ហៅស័ែើឱ្យយប់ង់ស័�ប់ង់ម្រាប្តាាកា់់ផ្នែដ្ឋ�អែកាគឺិតា�ាអែកាមាិន់ចូា�ប្តាាចូ់ម្រាតាូវាប់ង់ហៅន់�ះហៅទូ ស័ូមាទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់
ផ្សេសាវាាសា�ាជិិក តាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាប់ង់វាិកាាប់ម្រាតាហៅន់�ះ អែកាអាចូដ្ឋាកា់ជិូន់ទូម្រាមាង់ផ្នែប់ប់ប់ទូទូាមាទូារ
ហៅទូៅកាាន់់L.A. Care។ អែកាចូា�ប្តាាចូ់ម្រាតាូវាម្រាប្តាាប់់ L.A. Careព្ទីមាូ�ហៅ�តាុផ្នែដ្ឋ�អែកាម្រាតាូវាផ្នែតាប់ង់ម្រាប្តាាកា់ស័ម្រាមាាប់់វាតាា�ឬហៅស័វាាហៅន់�ះ។L.A. Care ន់ឹង
ព្ទិន់ិតាយហៅមាើ�កាារទូារស័��ងរប់ស័់អែកា ន់ិងស័ហៅម្រាមាចូ�ាហៅតាើអែកាអាចូទូទូួ�ប្តាាន់ម្រាប្តាាកា់មាកាវាិញ៉ាផ្នែដ្ឋរឬហៅទូ។ ស័ម្រាមាាប់ស់័��ួរ ស័ូមាហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់
ប្រែ�នកផ្សេសាវាាសា�ាជិិកតាាមារយៈ1-888-839-9909 (TTY 711)។ 

ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាទូទូួ�ប្តាាន់ហៅស័វាាហៅន់ៅកាែ�ងម្រាប់ព្ទ័ន់ិកាិចូេកាារអតាីតាយុទូិជិន់ ឬហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�មាិន់ប្តាាន់រាាប់់រង ឬហៅស័វាាមាិន់មាាន់កាារអន់ុញ្ជូាាតាផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់
ទូទូួ�ហៅន់ៅហៅម្រាកាៅរដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា អែកាអាចូន់ឹងទូទូួ�ខុស័ម្រាតាូវាស័ម្រាមាាប់់កាារប់ង់ម្រាប្តាាកា់។

L.A. Care ន់ឹងមាិន់ស័ងម្រាប្តាាកា់អែកាវាិញ៉ាហៅទូ ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើ៖

 • ហៅស័វាាមាិន់ម្រាតាូវាប្តាាន់រាាប់់ហៅដ្ឋ�យ Medi-Cal មាាន់ដ្ឋូចូជិាហៅស័វាាផ្នែកាស័មាផស័ែជិាហៅដ្ឋើមា។
 • អែកាមាាន់ចូ�ផ្នែ�កាថ្ងៃ�ៃចូ��ាយរួមា Medi-Cal ផ្នែដ្ឋ�មាិន់ទូាន់់ប្តាាន់ប់ង់។
 • អែកាប្តាាន់ហៅទូៅជិួប់ហៅវាជិូប់�ិិតាមាែាកា់ផ្នែដ្ឋ�មាិន់ចូូ�រួមាជិាមាួយ Medi-Cal ហៅ�ើយអែកាប្តាាន់ចូុះ�តាាហៅ�ខាហៅ�ើទូម្រាមាង់ផ្នែប់ប់ប់ទូមួាយផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់
ហៅ�ើកាហៅឡាើង�ា អែកាចូង់ជិួប់ព្ទិហៅម្រាគឺ�ះហៅទូ�ះម្រាតាូវាចូ��ាយប់ោុន់�ាកា៏ហៅដ្ឋ�យ ហៅ�ើយអែកាន់ឹងប់ង់ថ្ងៃ�ៃហៅស័វាាហៅន់�ះហៅដ្ឋ�យខៃ�ន់ឯង។

 • អែកាប្តាាន់ហៅស័ែើឱ្យយហៅគឺស័ងម្រាប្តាាកាម់ាកាវិាញ៉ាស័ម្រាមាាប់់ស័�ប់ង់ម្រាប្តាាកាស់័ម្រាមាាប់់ឱ្យស័�ហៅវាជូិប់ញូ្ជូាផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់រាាប់រ់ងហៅដ្ឋ�យ គឺហៅម្រាមា�ង Medicare ផ្នែ�ែកា D។

http://www.lacare.org/healthy-living/health-resources/health-education
http://www.lacare.org/healthy-living/health-resources/health-education
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

ការបញ្ហាជ�និបនិេ
PCP រប់ស័់អែកា ឬអែកាឯកាហៅទូស័មាែាក់ាហៅទូៀតា ន់ឹង�ា�់ឱ្យយអែកាន់ូវាកាារប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាហៅដ្ឋើមាបីជិួប់ពិ្ទហៅម្រាគឺ�ះជិាមាួយអែកាឯកាហៅទូស័មាែាក់ាកាែ�ងកាា�ហៅវា�ាផ្នែដ្ឋ�
ហៅរៀប់រាប់់ហៅន់ៅកាែ�ងផ្នែ�ែកា “កាារទូទូួ�ប្តាាន់កាារផ្នែ�ទូា�ទូាន់់ហៅព្ទ�ហៅវា�ា” ថ្ងៃន់ហៅស័ៀវាហៅ�ៅផ្នែ�ន់ា�ហៅន់ះ ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាម្រាតាូវាកាារព្ទួកាហៅគឺ�ាមាែាកា់។ អែកាឯកាហៅទូស័ 
គឺឺជិាហៅវាជិូប់�ិិតាមាែាកា់ផ្នែដ្ឋ�មាាន់កាារអប់់រំហៅម្រាជិៅម្រាជិះកាែ�ងវាិស័័យមាួយថ្ងៃន់កាារព្ទយាប្តាា�។ PCP រប់ស័់អែកា ន់ឹងហៅធំ័ើកាារជិាមាួយអែកា ហៅដ្ឋើមាបីហៅម្រាជិើស័ហៅរើស័
អែកាឯកាហៅទូស័មាែាកា់។ កាារិយា�័យថ្ងៃន់ PCP រប់ស័់អែកា អាចូជិួយអែកាហៅរៀប់ចូ�ហៅព្ទ�ហៅទូៅជិួប់អែកាឯកាហៅទូស័។ 

ហៅស័វាាហៅ�ែងហៅទូៀតាផ្នែដ្ឋ�ម្រាតាូវាកាារកាារប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ា រួមាមាាន់ន់ីតាិវាិធំីហៅន់ៅកាែ�ងកាារិយា�័យ កាា�រស័មីអិ�ចូ កាារងារព្ទិហៅស័�ធំន៍់ ន់ិងអែកាឯកាហៅទូស័។

PCP រប់ស័់អែកាអាចូន់ឹងឱ្យយអែកាន់ូវាទូ�រង់ផ្នែប់ប់ប់ទូមាួយ ហៅដ្ឋើមាបីយកាហៅទូៅជិួប់អែកាឯកាហៅទូស័។ អែកាឯកាហៅទូស័ន់ឹងប់�ហៅព្ទញ៉ាទូម្រាមាង់ផ្នែប់ប់ប់ទូហៅន់�ះ ន់ិងហៅ�ាើវាា
ហៅទូៅ PCP រប់ស័់អែកាវាិញ៉ា។ អែកាឯកាហៅទូស័នឹ់ងព្ទយាប្តាា�អែកា ដ្ឋរាប់�ាព្ទួកាហៅគឺគឺិតា�ាអែកាម្រាតូាវាកាារកាារព្ទយាប្តាា�។ 

ហៅប់ើស័ិន់អែកាមាាន់ប់ញ្ជូាាស័ុខ�ាព្ទផ្នែដ្ឋ�ម្រាតាូវាកាារផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទព្ទិហៅស័ស័ស័ម្រាមាាប់់រយៈហៅព្ទ�ផ្នែវាង អែកាអាចូន់ឹងម្រាតាូវាកាារកាារប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាជិាអចូិថ្ងៃ�ន់ដយ៍។ 
ហៅន់ះមាាន់ហៅស័ចូកាដី�ា អែកាអាចូហៅទូៅជិួប់អែកាឯកាហៅទូស័ដ្ឋផ្នែដ្ឋ�ហៅ�ើស័ព្ទីមាដង ហៅដ្ឋ�យគឺមាន់កាារប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ារា�់ហៅព្ទ�ហៅឡាើយ។ 

ហៅប់ើស័ិន់អែកាមាាន់ប់ញ្ជូាាកាែ�ងកាារទូទូួ�ប្តាាន់កាារប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាជិាអចូិថ្ងៃ�ន់ដយ៍ ឬចូង់ប្តាាន់ស័�ហៅ�ៅហៅគឺ��ន់ហៅយ�ប្តាាយប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ារប់ស័់ L.A. Care  
ស័ូមាហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្សេសាវាាសា�ាជិិក តាាមាហៅ�ខ1-888-839-9909 (TTY711)។

អែកាមាិន់ចូា�ប្តាាចូ់ម្រាតាូវាកាារកាារប់ញ្ជូផ�ន់ប់ន់ាស័ម្រាមាាប់់៖

 • កាារជិួប់ព្ទិហៅម្រាគឺ�ះន់ឹង PCP

 • កាារជិួប់ព្ទិហៅម្រាគឺ�ះផ្នែ�ែកាស័មាភព្ទ/ហៅរ�គឺម្រាស័ាី (OB/GYN)
 • ជិួប់ព្ទិហៅម្រាគឺ�ះផ្នែ�ទូា�ប់ន់ទាន់់ ឬស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់
 • ហៅស័វាាតាាមាកាារចូង់ប្តាាន់ស័ម្រាមាាប់់មាន់ុស័ែហៅព្ទញ៉ាវា័យ ដ្ឋូចូជិាកាារផ្នែ�ទូា�កាារប់�ព្ទាន់�ៃ�វាហៅ�ទូជិាហៅដ្ឋើមា
 • ហៅស័វាាហៅរៀប់ចូ�ផ្នែ�ន់កាារម្រាគឺួស័ារ (ហៅដ្ឋើមាបីផ្នែស័័ងយ�់ផ្នែ�មាហៅទូៀតា ស័ូមាទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់កាារិយា�័យព្ទ័តា៌មាាន់ហៅរៀប់ចូ�ផ្នែ�ន់កាារម្រាគឺួស័ារ ន់ិងហៅស័វាា
ប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ា តាាមាហៅ�ខ1-800-942-1054)

 • កាារហៅធំ័ើហៅតាស័ដវាីរុស័�ុីវា ន់ិងកាារម្រាប់ឹកាែា (អាយុ 12 ឆ្នាំែា� ឬចូាស័់ជិាងហៅន់ះ)
 • ហៅស័វាាជិ�ងឺកាាមាហៅរ�គឺ (12 ឆ្នាំែា�ហៅឡាើងហៅទូៅ)
 • ហៅស័វាាចូាប់់ស័រថ្ងៃស័ (កាារប់ញូ្ជូ�ន់ប់ន់ាអាចូនឹ់ងតាម្រាមាវូាចូា�ប្តាាចូ ់ហៅន់ៅហៅព្ទ��ា�់ជិនូ់ហៅដ្ឋ�យ FQHCs, RHCs ន់ងិ IHCPs ហៅម្រាកាៅប់�ាាញ៉ា)
 • កាារវាាយតាថ្ងៃមាៃស័ុខ�ាព្ទ�ៃ�វាចូិតាាដ្ឋ�ប់ូង
 • កាារព្ទយាប្តាា�ស័ុខ�ាព្ទ�ៃ�វាចូិតាាជិាប់ន់ា 

អន់ីតាិជិន់កា៏អាចូទូទួូ�ប្តាាន់ហៅស័វាាស័ុខ�ាព្ទ�ៃ�វាចូិតាាស័ម្រាមាាប់់អែកាជិ�ងឺហៅម្រាកាៅមាន់ទីរហៅព្ទទូយជិាកា់�ាកា់មាួយចូ�ន់ួន់ ហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�មាាន់�កាខ�ៈរហៅស័ើប់ ន់ិង
ហៅស័វាាវាិប់តាាិថ្ងៃន់កាារហៅស័ព្ទហៅម្រាគឺឿងហៅញ៉ាៀន់ ហៅដ្ឋ�យគឺមាន់កាារយ�់ម្រាព្ទមារប់ស័់ឪព្ទុកាមាាាយ។ ស័ម្រាមាាប់់ព្ទ័តា៌មាាន់ប់ហៅន់ាមា ស័ូមាអាន់ "ហៅស័វាាយ�់ម្រាព្ទមាស័ម្រាមាាប់់
អន់ីតាិជិន់" ន់ិង "ហៅស័វាាព្ទយាប្តាា�វាិប់តាាិថ្ងៃន់កាារហៅស័ព្ទហៅម្រាគឺឿងហៅញ៉ាៀន់" កាែ�ងហៅស័ៀវាហៅ�ៅផ្នែ�ន់ា�ហៅន់ះ។

ផ្សេម្រតៀ�ខះ�និរួចារាល់ផ្សេ�ើ�ីី�េាចា់បាារីប្រែ�និផ្សេទ? ផ្សេហ្វ័ៅទូរសា័ពី្ទជិាភាាសាាអ្នង់ផ្សេគះសា៖ 1-800-300-8086 ឬភាាសាាផ្សេអ្នសាីាាញ៉ា៖  
1-800-600-8191 ផ្សេ�ើ�ីីប្រែសាាង�ល់ពីីវាិធីី�េាចា់បាារី។ ឬចាូលផ្សេទៅកានិ់ www.kickitca.org។
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

ការឯកភាាពីជិា�ុនិ (ការអ្ននិុញ្ហាាាតជិា�ុនិ)៖
ស័ម្រាមាាប់់ម្រាប់ហៅ�ទូថ្ងៃន់កាារផ្នែ�ទូា�មាួយចូ�ន់ួន់ PCP រប់ស័់អែកា ឬអែកាឯកាហៅទូស័នឹ់ងចូា�ប្តាាចូ់ម្រាតាូវាហៅស័ែើស័ុ�កាារអន់ុញ្ជូាាតាព្ទី L.A. Care មាុន់ន់ឹង
អែកាទូទូួ�កាារផ្នែ�ទូា�។ ហៅន់ះគឺឺប្តាាន់ហៅ�ៅ�ាកាារហៅស័ែើស័ុ� កាារអន់ុញ្ជូាាតាជិាមាុន់ កាារយ�់ម្រាព្ទមាជិាមាុន់ ឬកាារឯកា�ាព្ទជិាមាុន់។ មាាន់ន់័យ�ា L.A. Care 
ម្រាតាូវាផ្នែតាហៅធំ័ើម្រាប្តាាកាដ្ឋ�ា កាារផ្នែ�ទូា�គឺឺមាាន់�ាព្ទចូា�ប្តាាចូ់ផ្នែ�ែកាហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា ឬម្រាតាូវាកាារចូា�ប្តាាចូ់។

ហៅស័វាាចូា�ប្តាាចូ់ផ្នែ�ែកាហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា គឺឺស័មាម្រាស័ប់ន់ិងចូា�ប្តាាចូ់ហៅដ្ឋើមាបីកាារព្ទារអាយុជិីវាិតារប់ស័់អែកា រកាែាអែកាកាុ�ឱ្យយធំៃាកា់ខៃ�ន់ឈឺ�ាាតា់ធំៃន់់ធំៃរឬព្ទិកាារ ឬ
ប់ន់ាយកាារឈឺចូាប់់ធំៃន់់ធំៃរព្ទីជិ�ងឺផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់វាិន់ិចូេ័យ កាារឈឺ�ាាតា់ ឬរប់ួស័។ ស័ម្រាមាាប់់ស័មាាជិិកាផ្នែដ្ឋ�មាាន់អាយុហៅម្រាកា�មា 21ឆ្នាំែា� ហៅស័វាា Medi-Cal 
រួមាប់ញ្ជូេ��កាារផ្នែ�ទូា�ផ្នែដ្ឋ�ចូា�ប្តាាចូ់ផ្នែ�ែកាហៅវាជិូស័ាម្រាស័ាហៅដ្ឋើមាបីហៅដ្ឋ�ះម្រាស័ាយប់ញ្ជូាា ឬជិួយប់ន់ិ�ររប់ន់ាយជិ�ងឺឬស័ាាន់�ាព្ទ�ៃ�វាកាាយន់ិង�ៃ�វាចូិតាា។

ហៅស័វាាហៅន់ៅខាងហៅម្រាកា�មា ផ្នែតាងផ្នែតាម្រាតាូវាកាារឯកា�ាព្ទជិាមាុន់ (កាារអន់ុញ្ជូាាតាជិាមាុន់) ហៅទូ�ះប់ីជិាអែកាទូទូួ�ប្តាាន់ព្ទួកាវាាព្ទីអែកា�ដ�់ហៅស័វាាហៅន់ៅកាែ�ងប់�ាាញ៉ា 
L.A. Care កា៏ហៅដ្ឋ�យ៖

 • កាារស័ម្រាមាាកាហៅព្ទទូយ ហៅប់ើស័ិន់មាិន់ផ្នែមាន់ជិាកាារស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់ហៅទូ
 • ហៅស័វាាហៅន់ៅហៅម្រាកាៅតា�ប់ន់់ហៅស័វាារប់ស័់ L.A. Care ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើមាិន់ផ្នែមាន់ជិាកាារស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់ ឬប់ន់ទាន់់ហៅន់�ះហៅទូ
 • កាារវាះកាាតា់អែកាជិ�ងឺហៅម្រាកាៅមាន់ទីរហៅព្ទទូយ
 • ហៅស័វាាផ្នែ�ទូា�រយៈហៅព្ទ�ផ្នែវាង ឬហៅស័វាាផ្នែ�ទូា�ជិ�ន់ាញ៉ាហៅន់ៅមាន់ទីរផ្នែ�ទូា�
 • កាារព្ទយាប្តាា�ឯកាហៅទូស័ រូប់�ាព្ទហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា កាារហៅធំ័ើហៅតាស័ា ន់ិងន់ីតាិវាិធំី
 • ហៅស័វាាដ្ឋឹកាជិញ្ជូូ�ន់ហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា ហៅន់ៅហៅព្ទ�ផ្នែដ្ឋ�វាាមាិន់ផ្នែមាន់ជិាកាារស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់។ ហៅស័វាារ�យន់ាស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់ មាិន់តាម្រាមាូវាឱ្យយមាាន់កាារឯកា�ាព្ទ
ជិាមាុន់ហៅទូ។

 • កាារវាះកាាតា់ប់ា�រស័រីរាងាស័�ខាន់់ៗ

ហៅន់ៅហៅម្រាកា�មាម្រាកាមាចូបាប់់ស័ុខ�ាព្ទន់ិងស័ុវាតាាិ�ាព្ទ ផ្នែ�ែកា 1367.01(h)(1), L.A. Care ន់ឹងស័ហៅម្រាមាចូហៅទូៅហៅ�ើកាារឯកា�ាព្ទជិាមាុន់ (កាារអន់ុញ្ជូាាតាជិាមាុន់) 
ម្រាប់ម្រាកាតាីកាែ�ងហៅព្ទ� 5 ថ្ងៃ�ៃហៅធំ័ើកាារ ហៅន់ៅហៅព្ទ� L.A. Care ប្តាាន់ព្ទ័តា៌មាាន់ស័មាម្រាស័ប់ផ្នែដ្ឋ�ម្រាតាូវាកាារហៅដ្ឋើមាបីស័ហៅម្រាមាចូ។

ស័ម្រាមាាប់់ស័�ហៅ�ើផ្នែដ្ឋ�អែកា�ដ�់ហៅស័វាាប់ងាាញ៉ា ឬ L.A. Care ស័ហៅម្រាមាចូ�ា កាារអន់វុាតាាកាា�ហៅវា�ាស័ាង់ដ្ឋាអាចូនឹ់ងន់ា�ឱ្យយមាាន់ហៅម្រាគឺ�ះ�ែាក់ាធំៃន់ធ់ំៃរ
ដ្ឋ�់អាយជីុិវិាតា ឬស័ខុ�ាព្ទ ឬស័មាតាា�ាព្ទរប់ស័អ់ែកា ហៅដ្ឋើមាបទីូទួូ� រកាែា ឬទូទួូ�ប្តាាន់មាកាវិាញ៉ានូ់វាមុាខងារជិាអតាបិ់រិមាា L.A. Care ន់ងឹហៅធ័ំើកាារ
ស័ហៅម្រាមាចូហៅ�ើកាារអនុ់ញ្ជូាាតាព្ទហៅន់ៃ�ន់ (ឆ្នាំាប់រ់�ស័័)។ L.A. Care ន់ងឹ�ដ�ហ់ៅស័ចូកាដជូីិន់ដ្ឋ��ងឹ�ៃាមា  តាាមាផ្នែដ្ឋ�ស័ាាន់�ាព្ទស័ុខ�ាព្ទរប់ស័់អែកាតាម្រាមាូវា
ចូា�ប្តាាចូ់ ន់ិងមាិន់�ួស័ព្ទី 72 ហៅមាោ�ងប់ន់ទាប់់ព្ទីកាារទូទូួ�ស័�ហៅ�ើស័ម្រាមាាប់់ហៅស័វាា។

ស័�ហៅ�ើកាារឯកា�ាព្ទជិាមាុន់ (កាារអន់ុញ្ជូាាតាជិាមាុន់) ម្រាតាូវាប្តាាន់ម្រាតាួតាព្ទិន់ិតាយហៅដ្ឋ�យប់ុគឺា�ិកាគឺៃីន់ិកាន់ិងប់ុគឺា�ិកាហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា ដ្ឋូចូជិាហៅវាជិូប់�ិិតា 
គឺិ�ាន់ុប់ដ្ឋឋាន់ ន់ិងឱ្យស័�កាារី។

L.A. Care �ិនិប់ង់ម្រាប្តាាកា់ឱ្យយអែកាម្រាតាួតាព្ទិន់ិតាយហៅដ្ឋើមាបីប់ដ្ឋិហៅស័ធំកាាររាាប់់រង ឬហៅស័វាាហៅឡាើយ។ ហៅប់ើស័ិន់ L.A. Care មាិន់ឯកា�ាព្ទហៅ�ើស័�ហៅ�ើហៅន់�ះ
ហៅទូ L.A. Care ន់ឹងហៅ�ាើឱ្យយអែកាន់ូវា�ិខិតាជិូន់ដ្ឋ��ឹងអ�ព្ទីចូ��ាតា់កាារ (Notice of Action, NOA)។ �ិខិតា NOA ន់ឹងម្រាប្តាាប់់អែកាអ�ពី្ទរហៅប់ៀប់
ប់ដឹងតាវាាា ហៅប់ើស័ិន់អែកាមាិន់យ�់ម្រាស័ប់ន់ឹងកាារស័ហៅម្រាមាចូ។

L.A. Care ន់ឹងទូាកា់ទូងអែកា ហៅប់ើស័ិន់ L.A. Care ម្រាតាូវាកាារព្ទ័តា៌មាាន់ឬហៅព្ទ�ផ្នែ�មាហៅទូៀតា ហៅដ្ឋើមាបីព្ទិន់ិតាយហៅមាើ�ស័�ហៅ�ើរប់ស័់អែកា។

អែកាមាិន់ប្តាាចូ់ម្រាតាូវាកាារកាារឯកា�ាព្ទជិាមាុន់ (កាារអន់ុញ្ជូាាតាជិាមាុន់) ស័ម្រាមាាប់់កាារផ្នែ�ទូា�ស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់ ហៅទូ�ះប់ីជិាហៅន់ៅហៅម្រាកាៅប់�ាាញ៉ា ន់ិងហៅន់ៅហៅម្រាកាៅ
តា�ប់ន់់ប់�ាាញ៉ាហៅស័វាាកាដ៏្ឋាយ។ ហៅន់ះរមួាមាាន់ កាារឈហឺៅព្ទ�ះស័ម្រាមាា�កានូ់ និ់ងកាារឆ្នាំៃងទូហៅន់ៃ ហៅប់ើសិ័ន់អែកាមាាន់គឺ�៌។ អែកាមិាន់ចូា�ប្តាាចូម់ាាន់កាារឯកា�ាព្ទជិាមានុ់
ស័ម្រាមាាប់ហ់ៅស័វាាផ្នែ�ទូា�ផ្នែដ្ឋ�មាាន់�កាខ�ៈរហៅស័ើប់ជិាកា់�ាកា់មាួយចូ�ន់ួន់។ ហៅដ្ឋើមាបីផ្នែស័័ងយ�់ប់ផ្នែន់ាមាអ�ព្ទីហៅស័វាាផ្នែ�ទូា�ផ្នែដ្ឋ�មាាន់�កាខ�ៈរហៅស័ើប់ ស័ូមា
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

ចូូ�ហៅទូៅកាាន់់ “កាារផ្នែ�ទូា�ផ្នែដ្ឋ�មាាន់�កាខ�ៈរហៅស័ើប់” ហៅន់ៅផ្នែ�ែកាប់ន់ទាប់់ថ្ងៃន់ជិ�ព្ទូកាហៅន់ះ។

ស័ម្រាមាាប់់ស័��ួអ�ព្ទីកាារឯកា�ាព្ទជិាមាុន់ (កាារអន់ុញ្ជូាាតាជិាមាុន់) ស័ូមាហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្សេសាវាាសា�ាជិិកតា�រ�ៈ 1-888-839-9909 
(TTY711)។

�តិផ្សេ�ោបល់ទីពីីរ
អែកាអាចូន់ឹងចូង់ប្តាាន់មាតាិហៅយ�ប់�់ទូីព្ទីរអ�ព្ទីកាារផ្នែ�ទូា�ផ្នែដ្ឋ�អែកា�ដ�់ហៅស័វាាន់ិយាយ�ាអែកាម្រាតាូវាកាារ ឬអ�ព្ទីហៅរ�គឺវាិន់ិចូេ័យ ឬគឺហៅម្រាមា�ងកាារព្ទយាប្តាា�
រប់ស័់អែកា។ ឧទូា�រ�៍ អែកាអាចូន់ឹងចូង់ប្តាាន់មាតាិហៅយ�ប់�់ទូីព្ទីរ ហៅប់ើស័ិន់អែកាមាិន់ម្រាប្តាាកាដ្ឋ�ា អែកាម្រាតាូវាកាារព្ទយាប្តាា� ឬកាារវាះកាាតា់ផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់ហៅចូញ៉ា
ហៅវាជិូប់ញ្ជូូា ឬអែកាប្តាាន់ព្ទយាយាមាហៅធំ័ើតាាមាគឺហៅម្រាមា�ងកាារព្ទយាប្តាា�មាួយ ហៅ�ើយវាាព្ទុ�មាាន់ម្រាប់ស័ិទូិ�ាព្ទហៅទូ។ 

ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាចូង់ទូទូួ�ប្តាាន់មាតាិហៅយ��ប់់ទូីព្ទីរ ហៅយើងន់ឹងប់ញ្ជូូ�ន់អែកាប់ន់ាហៅទូៅកាាន់់អែកា�ា�់ហៅស័វាាកាែ�ងប់�ាាញ៉ាផ្នែដ្ឋ�មាាន់�កាខ�ៈស័មាបតាាិ
ម្រាគឺប់់ម្រាគឺាន់់ ផ្នែដ្ឋ�អាចូ�ា�់មាតាិហៅយ�ប់�់ទូីព្ទីរប្តាាន់។ ស័ម្រាមាាប់់ជិ�ន់ួយហៅម្រាជិើស័ហៅរើស័អែកា�ដ�់ហៅស័វាា ស័ូមាទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅផ្នែ�ែកាផ្សេសាវាាសា�ាជិិក  
L.A. Care តា�ផ្សេលខ1-888-839-9909 (TTY 711)។

L.A. Care ន់ឹងប់ង់ថ្ងៃ�ៃស័ម្រាមាាប់់មាតាិហៅយ�ប់�់ទីូព្ទីរ ហៅប់ើស័ិន់អែកា ឬប់�ាាញ៉ាអែកា�ដ�់ហៅស័វាារប់ស័់អែកា ហៅស័ែើស័ុ�វាា ហៅ�ើយអែកាទូទូួ�មាតិាហៅយ�ប់�់
ទូីព្ទីរមាកាព្ទីប់�ាាញ៉ាអែកា�ដ�់ហៅស័វាា។ អែកាមិាន់ប្តាាចូ់ម្រាតាូវាកាារអន់ុញ្ជូាាតាព្ទី L.A. Care ហៅដ្ឋើមាបីទូទូួ�មាតាិហៅយ�ប់�់ទូីព្ទីរ មាកាព្ទីប់�ាាញ៉ាអែកា�ដ�់
ហៅស័វាាមាួយហៅទូ។ ប់ោុផ្នែន់ា ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាម្រាតាូវាកាារកាារប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ា អែកា�ា�់ហៅស័វាាកាែ�ងប់�ាាញ៉ារប់ស័់អែកា អាចូជិួយអែកាឱ្យយទូទូួ�ប្តាាន់កាារប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ា
ស័ម្រាមាាប់់មាតាិហៅយ�ប់�់ទូីព្ទីរ ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាម្រាតាូវាកាារវាា។

ហៅប់ើស័ិន់គឺមាន់អែកា�ដ�់ហៅស័វាាហៅន់ៅកាែ�ងប់�ាាញ៉ា L.A. Care ហៅដ្ឋើមាបី�ដ�់មាតិាទូីព្ទីរឱ្យយអែកាហៅទូ L.A. Care ន់ឹងប់ង់ថ្ងៃ�ៃស័ម្រាមាាប់់មាតាិហៅយ�ប់�់ទូីព្ទីរ 
មាកាព្ទីអែកា�ដ�់ហៅស័វាាហៅន់ៅហៅម្រាកាៅប់�ាាញ៉ា។ L.A. Care ន់ឹងម្រាប្តាាប់់អែកាកាែ�ងរយៈហៅព្ទ� 5 ថ្ងៃ�ៃហៅធំ័ើកាារ ហៅប់ើស័ិន់អែកា�ដ�់ហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�អែកាហៅម្រាជិើស័ហៅរើស័
ស័ម្រាមាាប់់មាតាិហៅយ�ប់�់ទូីព្ទីរ ម្រាតាូវាប្តាាន់យ�់ម្រាព្ទមា។ ហៅប់ើស័ិន់អែកាមាាន់ជិ�ងឺរុា�ថ្ងៃរា ធំៃន់់ធំៃរ ឬជិ�ងឺធំៃន់់ធំៃរ ឬម្រាប់ឈមាន់ឹងកាារគឺ�រាមាកា�ផ្នែ�ង�ៃាមាៗន់ិង
ធំៃន់់ធំៃរចូ�ហៅព្ទ�ះស័ុខ�ាព្ទរប់ស័់អែកា មាាន់ជិាអាទូ៍ កាារប្តាាតា់ប់ង់ជិីវាិតា អវាយវាៈ ឬផ្នែ�ែកាស័រីរៈស័�ខាន់់ៗ ឬមាុខងារស័រីរៈ L.A. Care ន់ឹងម្រាប្តាាប់់អែកាជិា
�ាយ�កាខ�៍អកាែរកាែ�ងហៅព្ទ� 72 ហៅមាោ�ង។

ហៅប់ើសិ័ន់ L.A. Care ប់ដ្ឋហិៅស័ធំស័�ហៅ�ើរប់ស័អ់ែកាស័ម្រាមាាប់ម់ាតាហិៅយ�ប់�ទ់ូពី្ទរី អែកាអាចូដ្ឋាកាប់់�ាងឹស័ារទូកុាខប្តាាន់។ ហៅដ្ឋើមាបផី្នែស័័ងយ�ប់់ផ្នែន់ាមាអ�ពី្ទ
ប់�ាងឹស័ារទូកុាខ ស័ូមាចូូ�ហៅទូៅកាាន់់ចូ��ងហៅជិើង “ប់�ាឹងតាវាាា” ហៅន់ៅកាែ�ងជិ�ព្ទូកាផ្នែដ្ឋ�មាាន់ចូ��ងហៅជិើង�ា “កាាររាយកាារ�៍ ន់ិងកាារហៅដ្ឋ�ះម្រាស័ាយ
ប់ញ្ជូាា” ហៅន់ៅកាែ�ងហៅស័ៀវាហៅ�ៅផ្នែ�ន់ា�ហៅន់ះ។

ការប្រែ�ទា�ប្រែ�ល�ានិលកេ�ៈរផ្សេសាើប
ផ្សេសាវាាការ�ល់ម្រពី�សាម្រ�ាប់អ្ននិីតិជិនិ
ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាមាាន់អាយុហៅម្រាកា�មា 18 ឆ្នាំែា� អែកាអាចូទូទួូ�ប្តាាន់ហៅស័វាាមាួយចូ�ន់ួន់ហៅដ្ឋ�យមាិន់ចូា�ប្តាាចូ់កាារអន់ុញ្ជូាាតាព្ទីឪព្ទុកាមាាាយ ឬអា�ាព្ទយាប្តាា�
ហៅឡាើយ។ ហៅស័វាាទូា�ងហៅន់ះហៅ�ៅ�ា ហៅស័វាាយ�់ម្រាព្ទមាស័ម្រាមាាប់់អន់ីតាិជិន់។

អែកាអាចូន់ឹងទូទូួ�ប្តាាន់ហៅស័វាាដ្ឋូចូខាងហៅម្រាកា�មាហៅដ្ឋ�យមាិន់ចូា�ប្តាាចូ់កាារអន់ុញ្ជូាាតារប់ស័់ឪព្ទុកាមាាាយ ឬអា�ាព្ទយាប្តាា�ហៅន់�ះហៅទូ៖

 • ហៅស័វាាប់�ព្ទាន់�ៃ�វាហៅ�ទូ រួមាទូា�ងកាារផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទ�ៃ�វាចូិតាាស័ម្រាមាាប់់អែកាជិ�ងឺហៅម្រាកាៅមាន់ទីរហៅព្ទទូយ
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

 • កាារមាាន់គឺ�៌
 • កាារហៅរៀប់ចូ�ផ្នែ�ន់កាារម្រាគឺួស័ារ ន់ិងកាារប់ងាារកាារមាាន់ថ្ងៃ�ទហៅព្ទ�ះ
 • ហៅស័វាាព្ទន់ៃ�តាកាូន់

ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាមាាន់អាយុ 12 ឆ្នាំែា�ហៅឡាើងហៅទូៅ អែកាកា៏អាចូទូទូួ�ប្តាាន់ហៅស័វាាទូា�ងហៅន់ះហៅដ្ឋ�យមាិន់ប្តាាចូ់មាាន់កាារអន់ុញ្ជូាាតាព្ទីឪព្ទុកាមាាាយ ឬ
អា�ាព្ទយាប្តាា�ហៅទូ៖

 • កាារផ្នែ�ទូា�ហៅស័វាាស័ុខ�ាព្ទ�ៃ�វាចូិតាាស័ម្រាមាាប់់អែកាជិ�ងឺហៅម្រាកាៅមាន់ទីរហៅព្ទទូយ៖

 ° កាារហៅធំ័ើប្តាាប់�ៃ�វាហៅ�ទូ

 ° ស័មន់ិកាារ

 ° កាារប់�ព្ទាន់រាងកាាយ

 ° កាារហៅធំ័ើប្តាាប់កាុមាារ

 ° ហៅន់�ហៅព្ទ�អែកាគឺិតាហៅ�ើញ៉ាចូង់ហៅធំ័ើប្តាាប់ខៃ�ន់ឯង ឬអែកាដ្ឋថ្ងៃទូ
 • កាារប់ងាារវាីរុស័�ុីវា/ជិ�ងឺហៅអដ្ឋស៍័ កាារហៅធំ័ើហៅតាស័ា ន់ិងកាារព្ទយាប្តាា�
 • កាារប់ងាារជិ�ងឺកាាមាហៅរ�គឺ កាារហៅធំ័ើហៅតាស័ា ន់ិងកាារព្ទយាប្តាា�
 • កាារព្ទយាប្តាា�វាិប់តាាិថ្ងៃន់កាារហៅស័ព្ទហៅម្រាគឺឿងហៅញ៉ាៀន់ 
 • ស័ម្រាមាាប់់ព្ទ័តា៌មាាន់ប់ផ្នែន់ាមា ស័ូមាចូូ�ហៅទូៅកាាន់់ "ហៅស័វាាព្ទយាប្តាា�វាិប់តាាិថ្ងៃន់កាារហៅស័ព្ទហៅម្រាគឺឿងហៅញ៉ាៀន់" កាែ�ងហៅស័ៀវាហៅ�ៅផ្នែ�ន់ា�ហៅន់ះ។

ស័ម្រាមាាប់់កាារហៅធំ័ើហៅតាស័ាថ្ងៃ�ទហៅព្ទ�ះ ហៅស័វាាហៅរៀប់ចូ�ផ្នែ�ន់កាារម្រាគឺួស័ារ ហៅស័វាាព្ទន់យារកា�ហៅ�ើតា ឬហៅស័វាាស័ម្រាមាាប់់ជិ�ងឺកាាមាហៅរ�គឺ ហៅវាជិូប់�ិិតាឬគឺៃីន់ិកាមាិន់ចូា�ប្តាាចូ់
ជិាផ្នែ�ែកាមាួយថ្ងៃន់ប់�ាាញ៉ា L.A. Care ហៅទូ។ អែកាអាចូហៅម្រាជិើស័ហៅរើស័អែកា�ា�់ហៅស័វាា Medi-Cal �ាមាួយ ន់ិងហៅទូៅកាាន់់ព្ទួកាហៅគឺហៅដ្ឋ�យគឺមាន់កាារប់ញ្ជូូ�ន់
ប់ន់ា ឬកាារឯកា�ាព្ទជិាមាុន់ (កាារអន់ុញ្ជូាាតាជិាមាុន់)។ ស័ម្រាមាាប់់កាារយ�់ម្រាព្ទមាស័ម្រាមាាប់់អន់ីតាិជិន់ផ្នែដ្ឋ�មាិន់ផ្នែមាន់ជិាហៅស័វាាស័ុខ�ាព្ទ�ៃ�វាចូិតាាឯកាហៅទូស័ 
អែកាអាចូហៅទូៅជិួប់ព្ទិហៅម្រាគឺ�ះជិាមាួយអែកា�ា�់ហៅស័វាាកាែ�ងប់�ាាញ៉ាហៅដ្ឋ�យគឺមាន់កាារប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ា ន់ិងគឺមាន់កាាឯកា�ាព្ទជិាមាុន់ហៅឡាើយ។ PCP រប់ស័់អែកាមាិន់
ចូា�ប្តាាចូ់ប់ញ្ជូូ�ន់អែកាប់ន់ាហៅឡាើយ ហៅ�ើយអែកាមាិន់ចូា�ប្តាាចូ់ទូទូួ�ប្តាាន់កាារឯកា�ាព្ទជិាមាុន់ព្ទី L.A. Care ហៅដ្ឋើមាបីទូទូួ�ប្តាាន់ហៅស័វាាយ�់ម្រាព្ទមាស័ម្រាមាាប់់
អន់ីតាិចូន់ផ្នែដ្ឋ�ម្រាតាូវាប្តាាន់រាាប់់រងហៅន់ៅហៅម្រាកា�មាហៅស័ៀវាហៅ�ៅផ្នែ�ន់ា�ស័មាាជិិកាហៅន់ះ។

ហៅស័វាាយ�់ម្រាព្ទមាស័ម្រាមាាប់់អន់ីតាិជិន់ផ្នែដ្ឋ�ហៅស័វាាស័ុខ�ាព្ទ�ៃ�វាចូិតាាឯកាហៅទូស័ ម្រាតាូវាប្តាាន់រាាប់់រងហៅន់ៅហៅម្រាកា�មាហៅស័ៀវាហៅ�ៅផ្នែ�ន់ា�ស័មាាជិិកាហៅន់ះ។ ហៅស័វាា
ស័ុខ�ាព្ទ�ៃ�វាចូិតាាឯកាហៅទូស័ ម្រាតាូវាប្តាាន់រាាប់់រងហៅដ្ឋ�យគឺហៅម្រាមា�ងស័ុខ�ាព្ទ�ៃ�វាចូិតាាម្រាប់ចូា�ហៅខ�ន់ធំីស័ម្រាមាាប់់ហៅខ�ន់ធំីផ្នែដ្ឋ�អែការស័់ហៅន់ៅ។

អន់តីាជិិន់អាចូនិ់យាយហៅទូៅកាាន់់អែកាតា��ាងមាែាកាជ់ិា�កាខ�ៈឯកាជិន់ អ�ពី្ទកាាកីាង័�់ផ្នែ�ែកាសុ័ខ�ាព្ទរប់ស័ហ់ៅគឺ ហៅដ្ឋ�យហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ប្រែខេទូរសាព័ី្ទ
ឱ្យវាាទផ្សេពីទយប្តាាន់ 24 ហៅមាោ�ងកាែ�ងមាយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាយួស័ប្តាាា�៍ រមួាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា តាាមាហៅ�ខ 1-800-249-3619 (TTY 711)។

L.A. Care ន់ឹងមាិន់ហៅ�ាើព័្ទតា៌មាាន់អ�ព្ទីកាារទូទូួ�ប្តាាន់ហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�មាាន់�កាខ�ៈរហៅស័ើប់ ហៅទូៅដ្ឋ�់ឪព្ទុកាមាាាយឬអា�ាព្ទយាប្តាា�ហៅន់�ះហៅទូ។ ស័ូមា
ហៅមាើ�ផ្នែ�ែកា “ហៅស័ចូកាដីជិូន់ដ្ឋ��ឹងអ�ព្ទីកាារអន់ុវាតាដន់៍�ាព្ទឯកាជិន់” ស័ម្រាមាាប់់ព្ទ័តា៌មាាន់ប់ផ្នែន់ាមាអ�ពី្ទរហៅប់ៀប់ហៅស័ែើស័ុ�កាារម្រាប្តាាម្រាស័័យទូាកា់ទូងម្រាប្តាាប់់ព្ទ័តា៌មាាន់
ស័មាៃាតា់ផ្នែដ្ឋ�ព្ទាកា់ព្ទ័ន់ិន់ឹងហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�មាាន់�កាខ�ៈរហៅស័ើប់។

ផ្សេសាវាាប្រែ�ទា�ប្រែ�ល�ានិលកេ�ៈរផ្សេសាើបសាម្រ�ាប់�និុសាេផ្សេពីញ៉ាវ័ា�
កាែ�ងន់ាមាជិាមាន់ុស័ែហៅព្ទញ៉ាវា័យមាែាកា់ (18 ឆ្នាំែា�ហៅឡាើងហៅទូៅ) អែកាអាចូន់ឹងមាិន់ចូង់ហៅទូៅជិួប់ PCP រប់ស័់អែកា ស័ម្រាមាាប់់កាារផ្នែ�ទូា�ផ្នែដ្ឋ�មាាន់�កាខ�ៈរហៅស័ើប់ 
ឬកាារផ្នែ�ទូា�ឯកាជិន់�ាមាួយហៅន់�ះហៅទូ។ ហៅប់ើស័ិន់ដ្ឋូហៅចូែះ អែកាអាចូន់ឹងហៅម្រាជិើស័ហៅរើស័ហៅវាជិូប់�ិិតាឬគឺៃីន់ិកា�ាមាួយ ស័ម្រាមាាប់់ម្រាប់ហៅ�ទូថ្ងៃន់កាារផ្នែ�ទូា�ដ្ឋូចូ
ខាងហៅម្រាកា�មា៖
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

 • កាារហៅរៀប់ចូ�ផ្នែ�ន់កាារម្រាគឺួស័ារ ន់ិងកាារព្ទយារកា�ហៅ�ើតា (រួមាមាាន់កាារមាិន់ឱ្យយមាាន់កាូន់ស័ម្រាមាាប់់មាន់ុស័ែហៅព្ទញ៉ាវា័យអាយុ 21 ឆ្នាំែា�ហៅឡាើងហៅទូៅ)
 • កាារហៅធំ័ើហៅតាស័ាកាារមាាន់ថ្ងៃ�ទហៅព្ទ�ះ ន់ិងកាារព្ទិហៅម្រាគឺ�ះហៅយ�ប់�់
 • កាារប់ងាារវាីរុស័�ុីវា/ជិ�ងឺហៅអដ្ឋស៍័ ន់ិងកាារហៅធំ័ើហៅតាស័ា
 • កាារប់ងាារជិ�ងឺកាាមាហៅរ�គឺ កាារហៅធំ័ើហៅតាស័ា ន់ិងកាារព្ទយាប្តាា�
 • កាារផ្នែ�ទូា�កាារប់�ព្ទាន់�ៃ�វាហៅ�ទូ
 • ហៅស័វាាព្ទន់ៃ�តាកាូន់ស័ម្រាមាាប់់អែកាជិ�ងឺហៅម្រាកាៅមាន់ទីរហៅព្ទទូយ

ហៅវាជិូប់�ិិតាឬគឺៃីន់ិកា មាិន់ចូា�ប្តាាចូ់ជិាផ្នែ�ែកាមាួយថ្ងៃន់ប់�ាាញ៉ា L.A. Careហៅទូ។ អែកាអាចូហៅម្រាជិើស័ហៅរើស័អែកា�ា�់ហៅស័វាា Medi-Cal �ាមាួយ ន់ិង
ហៅទូៅជិួប់ព្ទិហៅម្រាគឺ�ះជិាមាួយព្ទួកាហៅគឺហៅដ្ឋ�យគឺមាន់កាារប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ា ឬកាារឯកា�ាព្ទជិាមាុន់ (កាារអន់ុញ្ជូាាតាជិាមាុន់) ស័ម្រាមាាប់់ហៅស័វាាទូា�ងហៅន់ះ។ ហៅស័វាាមាកាព្ទីអែកា
�ា�់ហៅស័វាាហៅន់ៅហៅម្រាកាៅប់�ាាញ៉ាផ្នែដ្ឋ�មាិន់ទូាកា់ទូងន់ឹងកាារផ្នែ�ទូា�ផ្នែដ្ឋ�មាាន់�កាខ�ៈរហៅស័ើប់ អាចូន់ឹងមាិន់ប្តាាន់រាាប់់រងហៅទូ។ ស័ម្រាមាាប់់ជិ�ន់ួយកាែ�ងកាាររកា
ហៅវាជូិប់�ិិតាឬគឺៃនី់ិកាផ្នែដ្ឋ��ដ�់ហៅស័វាាទូា�ងហៅន់ះ ឬស័ម្រាមាាប់់ជិ�នួ់យកាែ�ងកាារទូទួូ�ហៅស័វាាទូា�ងហៅន់ះ (រមួាទូា�ងកាារដ្ឋកឹាជិញូ្ជូ�ន់�ងផ្នែដ្ឋរ) អែកាអាចូទូរូស័័ព្ទទហៅទូៅប្រែ�នក
ផ្សេសាវាាសា�ាជិិកតាាមាហៅ�ខ1-888-839-9909 (TTY 711)។ អែកាក៏ាអាចូហៅ�ៅទូរូស័័ព្ទទហៅទូៅប្រែខេទូរសា័ពី្ទឱ្យវាាទផ្សេពីទយប្តាាន់ 24 ហៅមាោ�ងកាែ�ងមាយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃ
កាែ�ងមាយួស័ប្តាាា�៍ តាាមាហៅ�ខ1-800-249-3619 (TTY 711)។

L.A. Care ន់ឹងមាិន់ហៅ�ាើព័្ទតា៌មាាន់អ�ព្ទីកាារទូទូួ�ប្តាាន់ហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�មាាន់�កាខ�ៈរហៅស័ើប់ ហៅទូៅដ្ឋ�់ស័មាាជិិកាម្រាគឺួស័ារហៅ�ែងហៅទូៀតាហៅន់�ះហៅទូ។ ស័ូមាហៅមាើ�
ផ្នែ�ែកា “ហៅស័ចូកាដីជូិន់ដ្ឋ��ឹងអ�ព្ទីកាារអន់ុវាតាដន់៍�ាព្ទឯកាជិន់” ស័ម្រាមាាប់់ព្ទ័តា៌មាាន់ប់ផ្នែន់ាមាអ�ពី្ទរហៅប់ៀប់ហៅស័ែើស័ុ�កាារម្រាប្តាាម្រាស័័យទូាកា់ទូងម្រាប្តាាប់់ព្ទ័តា៌មាាន់ស័មាៃាតា់
ផ្នែដ្ឋ�ព្ទាកា់ព្ទ័ន់ិន់ឹងហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�មាាន់�កាខ�ៈរហៅស័ើប់។

ការជិ�ទាសា់តា�គុ�ធី�៌
អែកា�ដ�់ហៅស័វាាហៅ�ែងហៅទូៀតា អាចូន់ឹងមាាន់កាារជិ�ទូាស័់ខាងស័ី�ធំមា៌ហៅទូៅន់ឹងហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់រាាប់់រងមាួយចូ�ន់ួន់។ ហៅន់ះប្តាាន់ហៅស័ចូកាដី�ា ហៅគឺមាាន់ស័ិទូិិ 
�ិនិ�ដ�់ជិូន់ហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�រាាប់់រងមាួយចូ�ន់ួន់ ហៅប់ើស័ិន់ហៅគឺមាិន់យ�់ម្រាស័ប់តាាមាគឺុ�ធំមា៌ជិាមាួយន់ឹងហៅស័វាា។ ហៅប់ើស័ិន់អែកា�ដ�់ហៅស័វាារប់ស័់អែកា មាាន់កាារ
ជិ�ទូាស័់តាាមាគឺុ�ធំម៌ា ព្ទួកាហៅគឺន់ឹងជិួយអែការកាអែកា�ដ�់ហៅស័វាាមាែាកា់ហៅទូៀតា ស័ម្រាមាាប់់ហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�ម្រាតាូវាកាារ។ L.A. Care កា៏អាចូហៅធំ័ើកាារជិាមាួយអែកា 
ហៅដ្ឋើមាបីរកាអែកា�ដ�់ហៅស័វាាមាែាកា់ផ្នែដ្ឋរ។

មាន់ទីរហៅព្ទទូយមាួយចូ�ន់ួន់ ន់ិងអែកា�ដ�់ហៅ�ែងហៅទូៀតា មាិន់�ដ�់ហៅស័វាាមាួយ ឬហៅ�ើស័ព្ទីមាួយហៅន់ៅខាងហៅម្រាកា�មា ផ្នែដ្ឋ�អាចូន់ឹងប្តាាន់រាាប់់រងហៅន់ៅហៅម្រាកា�មាគឺហៅម្រាមា�ង
រប់ស័់អែកា ហៅ�ើយផ្នែដ្ឋ�អែកា ឬស័មាាជិិកាម្រាគឺួស័ាររប់ស័់អែកាអាចូន់ឹងម្រាតាូវាកាារ៖ 

 • កាារហៅធំ័ើផ្នែ�ន់កាារម្រាគឺួស័ារ 
 • ហៅស័វាាកាុ�ឱ្យយមាាន់កាូន់ រួមាទូា�ងកាារប់ងាារមាាន់កាូន់ជិាអាស័ន់ែ 
 • កាារហៅម្រាគឺៀវា រួមាទូា�ងកាារចូងស័ប�ន់ហៅន់ៅហៅព្ទ�ឈឺហៅព្ទ�ះស័ម្រាមាា�កាូន់ ន់ិងឆ្នាំៃងទូហៅន់ៃ 
 • កាារព្ទយាប្តាា��ាព្ទព្ទុ�អាចូមាាន់គឺ�៌ 
 • កាារព្ទន់ៃ�តាកាូន់ 

អែកាគឺួរផ្នែតាទូទូួ�ព្ទ័តា៌មាាន់ផ្នែ�មាហៅទូៀតា មាុន់ន់ឹងអែកាចូុះហៅឈម�ះ។ ស័ូមាទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅហៅវាជិូប់�ិិតា ម្រាកាុមាហៅព្ទទូយ ស័មាាគឺមាម្រាគឺូហៅព្ទទូយឯការាជិយ ឬគឺៃីន់ិកា ឬ
ទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅប្រែ�នកផ្សេសាវាាសា�ាជិិក L.A. Care តាាមាហៅ�ខ1-888-839-9909 (TTY 711) ហៅដ្ឋើមាបីឱ្យយម្រាប្តាាកាដ្ឋ�ាអែកាអាចូទូទួូ�ហៅស័វាាផ្នែ�ទូា�
ស័ុខ�ាព្ទផ្នែដ្ឋ�អែកាម្រាតូាវាកាារ។

ហៅស័វាាទូា�ងហៅន់ះមាាន់�ា�់ជិូន់ ហៅ�ើយ L.A. Care ម្រាតាូវាផ្នែតាធំាន់ា�ា អែកាន់ិងម្រាគឺួស័ារអែកាជិួប់ជិាមាួយអែកា�ា�់ហៅស័វាា�ាមាែាកា់ ឬម្រាតាូវាប្តាាន់អន់ុញ្ជូាាតា
ឱ្យយចូូ�មាន់ទីរហៅព្ទទូយផ្នែដ្ឋ�ន់ឹង�ា�់ហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់រាាប់់រង។ ទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅប្រែ�នកផ្សេសាវាាសា�ាជិិក L.A. Care តាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909  
(TTY 711) ហៅប់ើសិ័ន់អែកាមាាន់ស័��ួរអ័ី ឬម្រាតាូវាកាារជិ�ន់ួយកាែ�ងកាារផ្នែស័័ងរកាអែកា�ា�់ហៅស័វាា។
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

ការប្រែ�ទា�បនិ្ទានិ់
កាារផ្នែ�ទូា�ប់ន់ទាន់់ គឺឺ�ិនិផ្នែមាន់ស័ម្រាមាាប់់កាារស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់ ឬស័ាាន់�ាព្ទផ្នែដ្ឋ�គឺ�រាមាកា�ផ្នែ�ងដ្ឋ�់អាយុជិីវាិតាហៅឡាើយ។ វាាគឺឺជិាហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�អែកាម្រាតូាវាកាារ 
ហៅដ្ឋើមាបីកាារព្ទារកាារខូចូខាតាធំៃន់់ធំៃរចូ�ហៅព្ទ�ះស័ុខ�ាព្ទរប់ស័់អែកា ប់�ាា�មាកាពី្ទជិ�ងឺ រប់ួស័�ៃាមាៗ ឬ�ាព្ទស័ម�គឺស័មាញ៉ាថ្ងៃន់ស័ាាន់�ាព្ទ�ាមាួយផ្នែដ្ឋ�
អែកាមាាន់រួចូមាកាហៅ�ើយ។ កាារ�ាតា់ជិួប់ផ្នែ�ទូា�ប់ន់ទាន់់ មាិន់ម្រាតាូវាកាារកាារឯកា�ាព្ទជិាមាុន់ (កាារអន់ុញ្ជូាាតាជិាមាុន់) ហៅទូ ន់ិងមាាន់�ា�់ជិូន់កាែ�ងរយៈហៅព្ទ� 
48 ហៅមាោ�ងប់ន់ទាប់់ព្ទីស័�ហៅ�ើរប់ស័់អែកាស័ម្រាមាាប់់កាារ�ាតា់ជិួប់ហៅន់ះ។ ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើហៅស័វាាផ្នែ�ទូា�ប់ន់ទាន់់ផ្នែដ្ឋ�អែកាម្រាតាូវាកាារ តាម្រាមាូវាឱ្យយមាាន់កាារឯកា�ាព្ទជិាមាុន់ 
អែកាន់ឹងម្រាតាូវាប្តាាន់�ា�់ជិូន់កាារ�ាតា់ជិួប់មាួយកាែ�ងរយៈហៅព្ទ� 96 ហៅមាោ�ងប់ន់ទាប់់ព្ទីស័�ហៅ�ើរប់ស័់អែកា។ 

ទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅ PCP រប់ស់័អែកា ស័ម្រាមាាប់់កាារផ្នែ�ទូា�ប់ន់ទាន់។់ ហៅប់ើសិ័ន់អែកាមិាន់អាចូទូាកាទ់ូង PCP រប់ស់័អែកាប្តាាន់ហៅទូ សូ័មាហៅ�ៅទូរូស័័ព្ទទហៅទូៅប្រែ�នកផ្សេសាវាា
សា�ាជិិក តាាមាហៅ�ខ1-888-839-9909 (TTY 711)។ ឬ អែកាអាចូហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅប្រែខេទូរសា័ពី្ទឱ្យវាាទផ្សេពីទយ 24 ហៅមាោ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមាួយ
ស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា តាាមាហៅ�ខ1-800-249-3619 (TTY 711) ហៅដ្ឋើមាបីផ្នែស័័ងយ�់អ�ព្ទីកាម្រាមាិតាថ្ងៃន់កាារផ្នែ�ទូា�ផ្នែដ្ឋ��ិប់��ុតា
ស័ម្រាមាាប់់អែកា។ 

ហៅប់ើស័ិន់អែកាម្រាតាូវាកាារផ្នែ�ទូា�ប់ន់ទាន់់ហៅន់ៅហៅម្រាកាៅតា�ប់ន់់ ស័ូមាចូូរហៅទូៅមាន់ទីរផ្នែ�ទូា�ប់ន់ទាន់់ផ្នែដ្ឋ�ហៅន់ៅជិិតាប់��ុតា។ 

តាម្រាមាូវាកាារផ្នែ�ទូា�ប់ន់ទាន់់ អាចូមាាន់ដ្ឋូចូជិា៖

 • �ាាស័ាយ 
 • ឈឺប់�ព្ទង់កា 
 • ម្រាគឺុន់ហៅកាដៅ 
 • ឈឺម្រាតាហៅចូៀកា 
 • ចូុការួយស័ាចូ់ដ្ឋុ� 
 • ហៅស័វាាផ្នែ�ែកាស័មាពព្ទ 

អែកាម្រាតាូវាផ្នែតាទូទូួ�ប្តាាន់ហៅស័វាាផ្នែ�ទូា�ប់ន់ទាន់់ព្ទីអែកា�ា�់ហៅស័វាាកាែ�ងប់�ាាញ៉ា ហៅន់ៅហៅព្ទ�អែកាហៅន់ៅកាែ�ងតា�ប់ន់់ហៅស័វាា L.A. Care។ អែកាមាិន់ចូា�ប្តាាចូ់មាាន់កាារ
ឯកា�ាព្ទជិាមាុន់ (កាារអន់ុញ្ជូាាតាជិាមាុន់) ស័ម្រាមាាប់់កាារផ្នែ�ទូា�ប់ន់ទាន់់ព្ទីអែកា�ា�់ហៅស័វាាកាែ�ងប់�ាាញ៉ាហៅន់ៅកាែ�ងតា�ប់ន់់ហៅស័វាារប់ស័់ L.A. Careហៅន់�ះហៅទូ។ 
ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាហៅន់ៅហៅម្រាកាៅតា�ប់ន់់ហៅស័វាាL.A. Care ប់ោុផ្នែន់ាហៅន់ៅកាែ�ងស័�រដ្ឋឋអាហៅមារិកា អែកាមាិន់ចូា�ប្តាាចូ់មាាន់កាារអន់ុញ្ជូាាតាជិាមាុន់ហៅដ្ឋើមាបីទូទូួ�ប្តាាន់កាារ
ផ្នែ�ទូា�ប់ន់ទាន់់ហៅន់�ះហៅទូ។ ហៅទូៅកាាន់់មាន់ទីរផ្នែ�ទូា�ប់ន់ទាន់់ផ្នែដ្ឋ�ហៅន់ៅជិិតាប់��ុតា។ Medi-Cal មាិន់រាាប់់រងហៅស័វាាផ្នែ�ទូា�ប់ន់ទាន់់ហៅន់ៅហៅម្រាកាៅស័�រដ្ឋឋអាហៅមារិកាហៅទូ។ 
ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាកា�ព្ទុងហៅធំ័ើដ្ឋ�ហៅ�ើរហៅន់ៅហៅម្រាកាៅស័�រដ្ឋឋអាហៅមារិកា ន់ិងម្រាតាូវាកាារកាារផ្នែ�ទូា�ប់ន់ទាន់់ ហៅយើងន់ឹងមាិន់រាាប់់រងកាារផ្នែ�ទូា�រប់ស័់អែកាហៅទូ។

ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាម្រាតាូវាកាារកាារផ្នែ�ទូា�ប់ន់ទាន់់ស័ម្រាមាាប់់ស័ុខ�ាព្ទ�ៃ�វាចូិតាា ស័ូមាទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់គឺហៅម្រាមា�ងស័ុខ�ាព្ទ�ៃ�វាចូិតាាម្រាប់ចូា�ហៅខ�ន់ធំីរប់ស័់អែកា ឬ ផ្សេសាវាា
សា�ាជិិក តាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ អែកាអាចូន់ឹងទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់គឺហៅម្រាមា�ងស័ុខ�ាព្ទ�ៃ�វាចូិតាាម្រាប់ចូា�ហៅខ�ន់ធំីរប់ស័់អែកា ឬ
ស័ាាប់័ន់ស័ុខ�ាព្ទអាកាប់បកាិរិយារប់ស័់ L.A. Care ប្តាាន់ម្រាគឺប់់ហៅព្ទ� 24 ហៅមាោ�ងកាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍។ ហៅដ្ឋើមាបីផ្នែស័័ងរកាហៅ�ខទូូរស័័ព្ទទ
ឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃទូា�ងអស័់រប់ស័់ហៅខ�ន់ធំី ស័ូមាចូូ�ហៅទូៅកាាន់់ http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx។

អែកា�ា�់ហៅស័វាាផ្នែ�ទូា�ប់ន់ទាន់់ អាចូន់ឹង�ា�់ឱ្យស័�ដ្ឋ�់អែកាស័ម្រាមាាប់់ជិាផ្នែ�ែកាមាួយថ្ងៃន់កាារជិួប់ព្ទិហៅម្រាគឺ�ះផ្នែ�ទូា�ប់ន់ទាន់់រប់ស័់អែកា។ ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាទូទូួ�
ប្តាាន់ឱ្យស័�ស័ម្រាមាាប់់ជិាផ្នែ�ែកាមាួយថ្ងៃន់កាារជិួប់ព្ទិហៅម្រាគឺ�ះរប់ស័់អែកា L.A. Care ន់ឹងរាាប់់រងហៅ�ើឱ្យស័�ជិាផ្នែ�ែកាមាួយថ្ងៃន់កាារផ្នែ�ទូា�ប់ន់ទាន់់ផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់រាាប់់រង
រប់ស័់អែកា។ ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកា�ា�់ហៅស័វាាផ្នែ�ទូា�ប់ន់ទាន់់រប់ស័់អែកា�ា�់ឱ្យយអែកាន់ូវាហៅវាជិូប់ញ្ជូូាហៅដ្ឋើមាបីយកាហៅទូៅកាាន់់ឱ្យស័�ស័ាាន់ ហៅន់�ះកាមាមវាិធំី Medi-Cal 
Rx ន់ឹងរាាប់់រងហៅ�ើឱ្យស័�ហៅន់�ះ។ ហៅដ្ឋើមាបីផ្នែស័័ងយ�់ប់ផ្នែន់ាមាអ�ព្ទី Medi-Cal Rx ស័ូមាចូូ�ហៅទូៅកាាន់់ចូ��ងហៅជិើង “ឱ្យស័�តាាមាហៅវាជិូប់ញ្ជូូាផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់
រាាប់់រងហៅដ្ឋ�យ Medi-Cal Rx” ហៅន់ៅកាែ�ងផ្នែ�ែកា “កាមាមវាិធំី Medi-Cal ន់ិងហៅស័វាាហៅ�ែងៗ” ហៅន់ៅកាែ�ងជិ�ព្ទូកា 4។

http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

ការប្រែ�ទា�សាផ្សេ�ងះោ�បនិ្ទានិ់
ស័�រាប់់កាារផ្នែ�ទូា�ស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់ ស័ូមាហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅហៅ�ខ 911 ឬហៅទូៅកាាន់់ប់ន់ទប់់ស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់ (ER) ផ្នែដ្ឋ�ហៅន់ៅជិិតាប់��ុតា។ ស័ម្រាមាាប់់កាារផ្នែ�ទូា�
ស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់ អែកា�ិនិប្តាាចូ់ម្រាតាូវាកាារឯកា�ាព្ទជិាមាុន់ (កាារអន់ុញ្ជូាាតាជិាមាុន់) ព្ទី L.A. Care ហៅទូ។ 

ហៅន់ៅកាែ�ងស័�រដ្ឋឋអាហៅមារិកា រួមាទូា�ងផ្នែដ្ឋន់ដ្ឋីស័�រដ្ឋឋហៅអហៅមារិកាមាួយចូ�ន់ួន់ អែកាមាាន់ស័ិទូិិហៅម្រាប់ើម្រាប្តាាស័់មាន់ទីរហៅព្ទទូយ�ាមាួយ ឬទូីកាផ្នែន់ៃងហៅ�ែងហៅទូៀតាស័ម្រាមាាប់់
កាារផ្នែ�ទូា�ប់ន់ទាន់់។ 

ហៅន់ៅហៅម្រាកាៅស័�រដ្ឋឋអាហៅមារិកា មាាន់ផ្នែតាហៅស័វាាស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់ផ្នែដ្ឋ�តាម្រាមាូវាឱ្យយស័ម្រាមាាកាហៅព្ទទូយហៅន់ៅកាែ�ងម្រាប់ហៅទូស័កាា�ាដ្ឋា ន់ិងស័�រដ្ឋឋអាហៅមារិកាផ្នែតាប់ោុហៅ�ណ�ះ
ហៅទូើប់ម្រាតាូវាប្តាាន់រាាប់់រង។ កាារផ្នែ�ទូា�ស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់ ន់ិងកាារផ្នែ�ទូា�ហៅ�ែងហៅទូៀតាហៅន់ៅកាែ�ងម្រាប់ហៅទូស័ដ្ឋថ្ងៃទូហៅទូៀតា មាិន់ម្រាតាូវាប្តាាន់រាាប់់រងហៅទូ។

កាារផ្នែ�ទូា�ស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់ គឺឺស័ម្រាមាាប់់ស័ាាន់�ាព្ទហៅវាជិូស័ាម្រាស័ាផ្នែដ្ឋ�គឺ�រាមាកា�ផ្នែ�ងដ្ឋ�់អាយុជិីវាិតា។ កាារផ្នែ�ទូា�ហៅន់ះគឺឺស័ម្រាមាាប់់ជិ�ងឺ ឬរប់ួស័ ផ្នែដ្ឋ�
មាន់ុស័ែស័ាមាញ្ជូាស័មាហៅ�តាុ�� (មាិន់ផ្នែមាន់អែកាវាិជិូាជិីវាៈផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទ) ផ្នែដ្ឋ�មាាន់ចូ�ហៅ�ះដ្ឋឹងជិាមាធំយមាខាងស័ុខ�ាព្ទ ន់ិង�ែា�ហៅព្ទទូយ អាចូន់ឹង
រំព្ទឹង�ា ហៅប់ើស័ិន់អែកាមាិន់ទូទូួ�ប្តាាន់កាារផ្នែ�ទូា��ៃាមាៗហៅទូ ហៅន់�ះអែកាអាចូប់ហៅ�ា�យឱ្យយស័ុខ�ាព្ទរប់ស័់អែកា (ឬស័ុខ�ាព្ទកាូន់កាែ�ងថ្ងៃ�ទរប់ស័់អែកា) អាចូ
ន់ឹងឋិតាកាែ�ងហៅម្រាគឺ�ះ�ែាកា់ធំៃន់់ធំៃរ ឬអែកាម្រាតាូវាម្រាប់ឈមាន់ឹងហៅម្រាគឺ�ះ�ែាកា់ធំៃន់់ធំៃរដ្ឋ�់មាុខងាររាងកាាយ ស័រីរាងាកាាយ ឬផ្នែ�ែកាថ្ងៃន់រាងកាាយប្តាាន់ធំៃន់់ធំៃរ។ 
ឧទូា�រ�៍អាចូរួមាមាាន់ជិាអាទូ៍៖

 • កាារឈឺហៅព្ទ�ះស័ម្រាមាា�កាូន់
 • ប្តាាកា់ឆ្នាំិឹង
 • កាារឈឺចូាប់់ខៃា�ង
 • ឈឺម្រាទូូង
 • កាារ��ប្តាាកាកាែ�ងកាារដ្ឋកាដ្ឋហៅងាើមា
 • រ�ាកាខៃា�ង
 • ហៅ�ប់ឱ្យស័�ហៅ�ើស័កាម្រាមាិតា
 • កាារស័ន់ៃប់់
 • កាារហៅចូញ៉ាឈាមាខៃា�ង
 • ស័ាាន់�ាព្ទស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់ផ្នែ�ែកាចូិតាាស័ាម្រាស័ា ដ្ឋូចូជិាកាារប្តាាកា់ទូឹកាចូិតាាធំៃន់់ធំៃរ ឬកាារគឺិតាចូង់ហៅធំ័ើអតាា�ាតា (អាចូន់ឹងម្រាតាូវាប្តាាន់រាាប់់រងហៅដ្ឋ�យ
គឺហៅម្រាមា�ងស័ុខ�ាព្ទ�ៃ�វាចូិតាាម្រាប់ចូា�ហៅខ�ន់ធំី)

�និិម្រតូវាផ្សេទៅកានិ ់ER សាម្រ�ាបក់ារប្រែ�ទា�ម្របម្រកត ីឬការប្រែ�ទាប្រែ�ល�និិម្រតវូាការចាា�បាាចាភ់ាះា� ផៗ្សេនិោ�ផ្សេទ។ អែកាគឺរួផ្នែតាទូទួូ�កាារផ្នែ�ទូា�ម្រាប់ម្រាកាតីាព្ទ ីPCP រប់ស់័អែកា 
ផ្នែដ្ឋ�ស័ាា�់អែកាដ៏្ឋ�ិប់��ុតា។ ហៅប់ើសិ័ន់អែកាមិាន់ម្រាប្តាាកាដ្ឋ�ាស័ាាន់�ាព្ទសុ័ខ�ាព្ទរប់ស័អ់ែកាជិាកាារស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់ហ់ៅន់�ះហៅទូ សូ័មាទូរូស័័ព្ទទហៅទូៅ PCP រប់ស់័អែកា។ 
អែកាកាអ៏ាចូហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅប្រែខេទូរសាព័ី្ទឱ្យវាាទផ្សេពីទយប្តាាន់ 24 ហៅមាោ�ងកាែ�ងមាយួថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាយួស័ប្តាាា�៍ តាាមាហៅ�ខ 1-800-249-3619 (TTY711)។

ហៅប់ើស័និ់អែកាម្រាតូាវាកាារផ្នែ�ទូា�ស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់ហ់ៅន់ៅឆ្នាំៃាយព្ទ�ីទះ សូ័មាហៅទូៅកាាន់់ប់ន់ទប់ស់័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់ ់(ER) ផ្នែដ្ឋ�ហៅន់ៅជិិតាប់��ុតា ហៅទូ�ះបី់ជិាវាាមានិ់ហៅន់ៅកាែ�ងប់�ាាញ៉ា 
L.A. Careក៏ាហៅដ្ឋ�យ។ ម្រាប់សិ័ន់ហៅប់ើអែកាចូ�ូហៅទូៅកាាន់់ ER សូ័មាសុ័�ឱ្យយព្ទកួាហៅគឺទូរូស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ L.A. Care។ អែកា ឬមាន់ទរីហៅព្ទទូយផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់អន់ញុ្ជូាាតាឱ្យយអែកា
ចូូ� គួឺរផ្នែតាទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅ L.A. Care កាែ�ងហៅព្ទ� 24 ហៅមាោ�ង ប់ន់ទាប់ព់្ទអីែកាប្តាាន់ទូទូ�ួកាារផ្នែ�ទូា�ស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់។់ ហៅប់ើសិ័ន់អែកាកា�ពុ្ទងហៅធ័ំើដ្ឋ�ហៅ�ើរហៅន់ៅហៅម្រាកាៅ
ស័�រដ្ឋឋ ហៅម្រាកាៅព្ទមី្រាប់ហៅទូស័កាា�ាដ្ឋា ឬមាុកិាសិុ័កា ហៅ�ើយម្រាតាវូាកាារផ្នែ�ទូា�ស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់ ់L.A. Care ន់ងឹ�និិរាាប់់រងកាារផ្នែ�ទូា�អែកាហៅឡាើយ។

ហៅប់ើស័ិន់អែកាម្រាតាូវាកាារកាារដ្ឋឹកាជិញ្ជូូ�ន់ស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់ ស័ូមាហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅហៅ�ខ 911។ អែកាមាិន់ប្តាាចូ់ស័ុ� PCP រប់ស័់អែកា ឬ L.A. Careជិាមាុន់ស័ិន់ 
មាុន់ន់ឹងអែកាហៅទូៅកាាន់់ ER ហៅឡាើយ។ 
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

ហៅប់ើស័ិន់អែកាម្រាតាូវាកាារផ្នែ�ទូា�ហៅន់ៅកាែ�ងមាន់ទីរហៅព្ទទូយហៅន់ៅហៅម្រាកាៅប់�ាាញ៉ាប់ន់ទាប់់ព្ទីកាារស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់(កាារផ្នែ�ទូា�ប់ន់ទាប់់ព្ទីមាាន់ស័ាិរ�ាព្ទ) មាន់ទីរហៅព្ទទូយហៅន់�ះន់ឹង
ទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅ L.A. Care។

ចាា��ា៖ កាុ�ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅហៅ�ខ911 �ុះម្រាតាាផ្នែតាវាាជិាកាារស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់។ ទូទូួ�កាារផ្នែ�ទូា�ស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់ស័ម្រាមាាប់់ផ្នែតាកាារស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់
ប់ោុហៅ�ណ�ះ មាិន់ផ្នែមាន់ស័ម្រាមាាប់់កាារផ្នែ�ទូា�ម្រាប់ម្រាកាតាី ឬជិ�ងឺតាិចូតាួចូ ដ្ឋូចូជិា�ដាស័ាយ ឬឈឺប់�ព្ទង់កាហៅឡាើយ។ ហៅប់ើស័ិន់វាាជិាកាារស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់ ស័ូមាហៅ�ៅ
ទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅហៅ�ខ 911 ឬហៅទូៅប់ន់ទប់់ស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់ផ្នែដ្ឋ�ហៅន់ៅជិិតាប់��ុតា។

ប្រែខេទូរសា័ពី្ទឱ្យវាាទម្រគូផ្សេពីទយ L.A. Care �េល់ឱ្យយអ្ននកនិូវាពី័ត៌�ានិផ្សេវាជិជសាាម្រសាេ និិងការម្របឹកេាផ្សេ�ោបល់ 24 ផ្សេ�ាោង ផ្សេរៀងរាល់នៃ�ាផ្សេនិៅកន�ងឆ្នាំនា�
ផ្សេនិោ�។ ទូរសា័ពី្ទផ្សេទៅកានិ់ផ្សេលខ 1-800-249-3619 (TTY 711)។ 

ប្រែខេទូរសា័ពី្ទឱ្យវាាទផ្សេពីទយ
ផ្នែខែទូូរស័័ព្ទទឱ្យវាាទូម្រាគឺូហៅព្ទទូយ L.A. Care �ា�់ឱ្យយអែកាន់ូវាព្ទ័តា៌មាាន់ហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា ន់ិងកាារម្រាប់ឹកាែាហៅយ�ប់�់ 24 ហៅមាោ�ង ហៅរៀងរា�់ថ្ងៃ�ៃហៅន់ៅកាែ�ងឆ្នាំែា�ហៅន់�ះ។ 
ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅហៅ�ខ 1-800-249-3619 (TTY 711) ហៅដ្ឋើមាបី៖

 • ព្ទិ�ាកាែាជិាមាួយគឺិ�ាន់ុប់ដ្ឋឋាកាផ្នែដ្ឋ�ន់ឹងហៅឆ្នាំៃើយស័��ួរហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា �ា�់ហៅយ�ប់�់កាារផ្នែ�ទូា� ន់ិងជិួយអែកាឱ្យយស័ហៅម្រាមាចូចូិតាា�ាហៅតាើអែកាគឺួរផ្នែតាជិួប់
ព្ទិហៅម្រាគឺ�ះជិាមាួយអែកា�ា�់ហៅស័វាា�ៃាមាៗផ្នែដ្ឋរឬហៅទូ។ 

 • ទូទូួ�ប្តាាន់ជិ�ន់ួយហៅ�ើស័ាាន់�ាព្ទហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា ដ្ឋូចូជិា ជិ�ងឺទូឹកាហៅន់�មាផ្នែ�ិមា ឬជិ�ងឺ�ឺតា រួមាទូា�ងហៅយ�ប់�់�ាហៅតាើអែកា�ា�់ហៅស័វាាម្រាប់ហៅ�ទូ�ាផ្នែដ្ឋ�
អាចូន់ឹងស័មាម្រាស័ប់ស័ម្រាមាាប់់ស័ាាន់�ាព្ទរប់ស័់អែកា។ 

ផ្នែខែទូូរស័័ព្ទទឱ្យវាាទូហៅព្ទទូយ�ិនិអ្នាចាជិួយដ្ឋ�់កាារ�ាតា់ជិួប់ព្ទិហៅម្រាគឺ�ះផ្នែ�ែកាគឺៃីន់ិកា ឬកាារហៅប់ើកា�ែា�ប់ផ្នែន់ាមាហៅន់�ះហៅទូ។ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់កាារិយា�័យ
ម្រាគឺូហៅព្ទទូយ ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាម្រាតាូវាកាារជិ�ន់ួយជិាមាួយន់ឹងប់ញ្ជូាាទូា�ងហៅន់ះ។ 

គឺិ�ាន់ុប់ដ្ឋឋាកាន់ឹងជិួយអែកាជិា�ាស័ារប់ស័់អែកាហៅដ្ឋ�យឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ហៅ�ខផ្នែខែទូូរស័័ព្ទទឱ្យវាាទូហៅព្ទទូយរប់ស័់អែកា គឺឺមាាន់ហៅរៀប់រាប់់ហៅន់ៅហៅ�ើប់័�ណស័មាាា�់
គឺហៅម្រាមា�ងស័ុខ�ាព្ទរប់ស័់អែកា។ 

ផ្សេសាចាកើីបងះាប់ជិា�ុនិ
ហៅស័ចូកាដីប់ងាាប់់ជិាមាុន់ គឺឺជិាទូម្រាមាង់ផ្នែប់ប់ប់ទូមួាយម្រាស័ប់ចូបាប់់។ អែកាអាចូហៅរៀប់រាប់់ហៅ�ើទូម្រាមាង់ផ្នែប់ប់ប់ទូហៅន់�ះន់ូវាកាារផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទផ្នែដ្ឋ�អែកាចូង់ប្តាាន់ 
កាែ�ងការ�ីផ្នែដ្ឋ�អែកាមាិន់អាចូន់ិយាយប្តាាន់ ឬហៅធំ័ើកាារស័ហៅម្រាមាចូចូិតាដហៅន់ៅហៅព្ទ�ហៅម្រាកា�យប្តាាន់។ អែកាអាចូហៅរៀប់រាប់់កាារផ្នែ�ទូា�អ័ីខៃះផ្នែដ្ឋ�អែកា�ិនិចូង់ប្តាាន់។ 
អែកាអាចូដ្ឋាកា់ហៅឈម�ះជិន់�ាមាែាកា់ ដ្ឋូចូជិាប់ដីឬម្រាប់ព្ទន់ិ ឱ្យយហៅធំ័ើកាារស័ហៅម្រាមាចូចូិតាដស័ម្រាមាាប់់កាារផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទរប់ស័់អែកា ហៅប់ើស័ិន់អែកាមាិន់អាចូស័ហៅម្រាមាចូ
ចូិតាដប្តាាន់។ 

អែកាអាចូយកាទូម្រាមាង់ផ្នែប់ប់ប់ទូហៅស័ចូកាដីប់ងាាប់់ជិាមាុន់ព្ទីឱ្យស័�ស័ាាន់ មាន់ទរីហៅព្ទទូយ កាារិយា�័យហៅមាធំាវាី ន់ិងកាារិយា�័យរប់ស័់ហៅវាជិូប់�ិិតា។ អែកាអាចូ
ន់ឹងម្រាតាូវាប់ង់ថ្ងៃ�ៃស័ម្រាមាាប់់ទូម្រាមាង់ផ្នែប់ប់ប់ទូហៅន់ះ។ អែកាកា៏អាចូរកា ន់ិងទូាញ៉ាយកាទូម្រាមាង់ផ្នែប់ប់ប់ទូហៅដ្ឋ�យឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃតាាមាអន់ឡាាញ៉ា�ងផ្នែដ្ឋរ។ អែកាអាចូស័ុ�
ម្រាគឺួស័ាររប់ស័់អែកា ឬ PCP ឬជិន់�ាមាែាកា់ផ្នែដ្ឋ�អែកាទូុកាចូិតាដ ឱ្យយជិួយអែកាប់�ហៅព្ទញ៉ាទូម្រាមាង់ផ្នែប់ប់ប់ទូហៅន់�ះ។ 
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

អែកាមាាន់ស័ិទូិិឱ្យយហៅគឺដ្ឋាកា់ហៅស័ចូកាដីប់ងាាប់់ជិាមាុន់រប់ស័់អែកាចូូ�ហៅទូៅកាែ�ងកា��តា់ម្រាតាាស័ុខ�ាព្ទរប់ស័់អែកាប្តាាន់។ អែកាមាាន់ស័ិទូិិ�ៃាស័់ប់ដ�រ ឬ�ុប់ហៅចូ��
ហៅស័ចូកាដីប់ងាាប់់ជិាមាុន់រប់ស័់អែកាហៅន់ៅហៅព្ទ��ាកា៏ប្តាាន់ផ្នែដ្ឋរ។

អែកាមាាន់ស័ិទូិិផ្នែស័័ងយ�់អ�ព្ទីកាារ�ៃាស័់ប់ដ�រ ចូ�ហៅព្ទ�ះចូបាប់់ថ្ងៃន់ហៅស័ចូកាដីប់ងាាប់់ជិាមាុន់។ L.A. Care ន់ឹងម្រាប្តាាប់់អែកាអ�ពី្ទកាារ�ៃាស័់ប់ដ�រចូ�ហៅព្ទ�ះចូបាប់់រដ្ឋឋ 
ហៅដ្ឋ�យមាិន់ហៅ�ើស័ព្ទី 90 ថ្ងៃ�ៃប់ន់ទាប់់ព្ទីកាារ�ៃាស័់ប់ដ�រហៅន់�ះហៅទូ។ 

អែកាហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្សេសាវាាសា�ាជិិកតាាមារយៈ1-888-839-9909 (TTY 711) ស័ម្រាមាាប់់ព្ទ័តា៌មាាន់ប់ផ្នែន់ាមា។

ការបរិចាាាគសារីរាងះ និិងជិាលិកា
អែកាអាចូជិួយស័ហៅ�ងា�ះជិីវាិតាអែកាដ្ឋថ្ងៃទូប្តាាន់ ហៅដ្ឋ�យកាៃាយជិាអែកាប់រិចូេាគឺស័រីរាងា ឬជិា�ិកាា។ ហៅប់ើស័ិន់អែកាមាាន់អាយុចូហៅន់ៃ�ះ 15 ន់ិង 18 ឆ្នាំែា� អែកា
អាចូកាៃាយជិាអែកាប់រិចូេាគឺមាែាកា់ផ្នែដ្ឋ�មាាន់ហៅស័ចូកាដយី�់ម្រាព្ទមា�ាយ�កាខ�៍អកាែរព្ទីមាាតាាប់ិតាា ឬអា�ាព្ទយាប្តាា�រប់ស័់អែកា។ អែកាអាចូប់ដ�រចូិតាដ
រប់ស័់អែកាអ�ព្ទីកាារកាៃាយជិាអែកាប់រិចូេាគឺស័រីរាងាហៅន់ៅហៅព្ទ��ាកា៏ប្តាាន់ផ្នែដ្ឋរ។ ហៅប់ើស័ិន់អែកាចូង់ផ្នែស័័ងយ�់ផ្នែ�មាហៅទូៀតាអ�ព្ទីកាារប់រិចូេាគឺស័រីរាងា ឬជិា�ិកាា 
ស័ូមាព្ទិហៅម្រាគឺ�ះជិាមាួយ PCP រប់ស័់អែកា។ អែកាកា៏អាចូហៅមាើ�ហៅគឺ�ទូ�ព័្ទររប់ស័់ម្រាកាស័ួងស័ុខា�ិប្តាា� និ់ងហៅស័វាាមាន់ុស័ែជិាតាិស័�រដ្ឋឋអាហៅមារិកា ហៅន់ៅហៅ�ើ 
www.organdonor.gov។

http://www.dhcs.ca.gov
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

4. អ្នតថម្របផ្សេ�ោជិនិ៍ និិងផ្សេសាវាា
គផ្សេម្រ�ោងសាុខភាាពីរបសា់អ្ននក រាាប់រងអ្នាីខះ�
ជិ�ព្ទកូាហៅន់ះព្ទន់យ�ន់់វូាហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�រាាប់រ់ងរប់ស័អ់ែកាកាែ�ងន់ាមាជិាស័មាាជិកិារប់ស័ ់L.A. Care។ ហៅស័វាារប់ស់័អែកាផ្នែដ្ឋ�រាាប់រ់ង គឺឺឥតាគិឺតាថ្ងៃ�ៃហៅឡាើយ 
ដ្ឋរាប់�ាវាាមាាន់�ាព្ទចូា�ប្តាាចូផ់្នែ�ែកាហៅវាជូិស័ាម្រាស័ា និ់ងប្តាាន់�ដ�ហ់ៅដ្ឋ�យអែកា�ដ�់ហៅស័វាាកាែ�ងប់�ាាញ៉ា។ អែកាម្រាតូាវាផ្នែតាហៅស័ែើស័ុ�ព្ទកួាហៅយើងស័ម្រាមាាប់់កាារឯកា�ាព្ទ
ជិាមានុ់ (កាារអន់ញុ្ជូាាតាជិាមានុ់) ម្រាប់សិ័ន់ហៅប់ើកាារផ្នែ�ទូា�គឺហឺៅន់ៅហៅម្រាកាៅប់�ាាញ៉ា ហៅ�ើកាផ្នែ�ងផ្នែតាស័ម្រាមាាប់់ហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�មាាន់�កាខ�ៈរហៅស័ើប់ជិាកា�់ាកា់
មាយួចូ�ន់នួ់ និ់ងកាារផ្នែ�ទូា�ស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់ប់់ោហុៅ�ណ�ះ។ គឺហៅម្រាមា�ងស័ខុ�ាព្ទរប់ស័អ់ែកា អាចូនឹ់ងរាាប់រ់ងហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�ចូា�ប្តាាចូផ់្នែ�ែកាហៅវាជូិស័ាម្រាស័ាប្តាាន់មាកា
ព្ទអីែកា�ដ�់ហៅស័វាាហៅន់ៅហៅម្រាកាៅប់�ាាញ៉ា។ ប់ោផុ្នែន់ាអែកាម្រាតូាវាផ្នែតាហៅស័ែើសុ័� L.A. Care ស័ម្រាមាាប់់កាារឯកា�ាព្ទជិាមានុ់ (កាារអនុ់ញ្ជូាាតាជិាមានុ់) ស័ម្រាមាាប់់ប់ញ្ជូាា
ហៅន់ះ។ ហៅស័វាាចូា�ប្តាាចូផ់្នែ�ែកាហៅវាជូិស័ាម្រាស័ា គឺសឺ័មាម្រាស័ប់និ់ងចូា�ប្តាាច់ូហៅដ្ឋើមាបកីាារព្ទារអាយុជីិវិាតារប់ស័អ់ែកា រកាែាអែកាកុា�ឱ្យយធំៃាកាខ់ៃ�ន់ឈឺ�ាាត់ាធំៃន់់ធំៃរឬព្ទកិាារ ឬ
ប់ន់ាយកាារឈចឺូាប់់ធំៃន់ធ់ំៃរព្ទជីិ�ងផឺ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់វិាន់ចិូេយ័ កាារឈឺ�ាាតា ់ឬរប់សួ័។ ស័ម្រាមាាប់់ស័មាាជិកិាផ្នែដ្ឋ�មាាន់អាយុហៅម្រាកា�មា 21ឆ្នាំែា� ហៅស័វាា Medi-Cal 
រមួាប់ញ្ជូេ��កាារផ្នែ�ទូា�ផ្នែដ្ឋ�ចូា�ប្តាាចូផ់្នែ�ែកាហៅវាជូិស័ាម្រាស័ាហៅដ្ឋើមាបហីៅដ្ឋ�ះម្រាស័ាយប់ញ្ជូាា ឬជិយួប់និ់�ររប់ន់ាយជិ�ងឬឺស័ាាន់�ាព្ទ�ៃ�វាកាាយន់ងិ�ៃ�វាចូតិាា។ ស័ម្រាមាាប់់
ព្ទត័ាម៌ាាន់�មិិាតាប់ផ្នែន់ាមាស័ាពីី្ទហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់រាាប់រ់ង សូ័មាទូរូស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ប្រែ�នកផ្សេសាវាាសា�ាជិិកតាាមាហៅ�ខ1-888-839-9909 (TTY 711)។

ស័មាាជិកិាអាយហុៅម្រាកា�មា 21 ឆ្នាំ ែា� គឺទឺូទូ�ួប្តាាន់អតា ាម្រាប់ហៅយ�ជិន់ន៍់ងិហៅស័វាាប់ផ្នែន់ ាមា។ អាន់ជិ�ព្ទកូា 5៖ ស័ខុ�ាព្ទកាមុាារន់ងិមាន់សុ័ែហៅព្ទញ៉ាវាយ័ស័ម្រាមាាប់់
ព្ទត៌័ាមាាន់ប់ផ្នែន់ ាមា។

អតា ាម្រាប់ហៅយ�ជិន៍់ស័ខុ�ាព្ទជិាមា�ូដ្ឋ ឋាន់ផ្នែដ្ឋ�L.A. Care � ា�ជ់ិនូ់ គឺមឺាាន់ហៅរៀប់រាប់ដ់្ឋចូូខាងហៅម្រាកា�មា។ អតា ាម្រាប់ហៅយ�ជិន់ផ៍្នែដ្ឋ�មាាន់ស័ញ្ជូ ាា� ាាយ (*) អាចូ
ន់ងឹចូា�ប្តាាចូម់្រាតាវូាមាាន់កាារឯកា�ាព្ទជិាមានុ់។

 • កាារចូាកា់មាូ��វាិទូយាស័ាម្រាស័ា*
 • ហៅស័វាាន់ិងកាារព្ទយាប្តាា�ស័ុខ�ាព្ទម្រាស័ួចូម្រាស័ាវា (កាារព្ទយាប្តាា�
រយៈហៅព្ទ�ខៃី) តាាមា�ទះ

 • កាារចូាកា់�ែា�កាារព្ទារហៅរ�គឺមាន់ុស័ែហៅព្ទញ៉ាវា័យ (ចូាកា់�ែា�ប់ងាារ)
 • កាារហៅធំ័ើហៅតាស័ាអាឡាាកា់ស័ុី ន់ិងកាារចូាកា់�ែា�
 • ហៅស័វាារ�យន់ាគឺិ�ាន់ស័ហៅ�ងា�ះស័ម្រាមាាប់់កាារស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់
 • ហៅស័វាាអែកាឯកាហៅទូស័�ែា�ស័ពឹកា
 • កាារប់ងាារជិ�ងឺ�ឺតា
 • ម្រាប់ព្ទ័ន់ិកាារស័ាាប់់*
 • កាារព្ទយាប្តាា�ស័ុខ�ាព្ទអាកាប់បកាិរិយា*
 • កាារហៅធំ័ើហៅតាស័ាប្តាាយអូមាោា�័រ (Biomarker)
 • កាារស័ាារន់ីតាិស័មាបទូាជិ�ងឺហៅប់ះដ្ឋូង
 • ហៅស័វាាចូាប់់ស័រថ្ងៃស័*
 • កាារព្ទយាប្តាា�តាាមារយៈគឺីមាីស័ាម្រាស័ា ន់ិងកាារព្ទយាប្តាា�ហៅដ្ឋ�យកាា�រស័មី
 • កាារវាាយតាថ្ងៃមាៃស័ុខ�ាព្ទផ្នែ�ែកាស័តាិប់ញ្ជូាា
 • ហៅស័វាាប់ុគឺា�ិកាស័ុខា�ិប្តាា�ស័�គឺមាន់៍

 • ហៅស័វាាហៅធំមញ៉ា - មាាន់ផ្នែដ្ឋន់កា��ត់ា (ហៅធំ័ើហៅឡាើងហៅដ្ឋ�យអែកាជិ�ន់ាញ៉ា
ហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា/PCP ហៅន់ៅកាែ�ងកាារិយា�័យហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា)

 • ហៅស័វាា�ាងឈាមា/កាារ�ាងម្រាប់ព្ទ័ន់ិឈាមា
 • ហៅស័វាាជិ�ន់ួយផ្នែ�ទូា�ហៅព្ទ�មាាន់ថ្ងៃ�ទហៅព្ទ�ះ
 • ប់រិកាខារហៅព្ទទូយហៅម្រាប់ើជិាប់់ប្តាាន់យូរ (DME)*
 • ហៅស័វាាផ្នែ�ទូា�ទូា�ងឪព្ទុកាមាាាយន់ិងកាូន់
 • កាារជិួប់ព្ទិហៅម្រាគឺ�ះហៅន់ៅប់ន់ទប់់ស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់
 • អា�ារូប់តាាមាភហៅព្ទ�ះហៅវាៀន់ ន់ិងហៅម្រាកាៅហៅព្ទ�ះហៅវាៀន់*
 • កាារជិួប់ព្ទិហៅម្រាគឺ�ះហៅន់ៅកាារិយា�័យហៅរៀប់ចូ�ផ្នែ�ន់កាារម្រាគឺួស័ារ ន់ិង
កាារព្ទិហៅម្រាគឺ�ះហៅយ�ប់�់ (អែកាអាចូហៅទូៅជិួប់អែកា�ា�់ហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�មាិន់
ចូូ�រួមាកាមាមវាិធំី)

 • កាារព្ទយាប្តាា�កាែ�ងម្រាគឺួស័ារ 
 • ហៅស័វាាស័មាបទូា ន់ិងឧប់ការ�៍* 
 • ឧប់ការ�៍ជិ�ន់ួយកាារស័ដាប់់
 • កាារផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទតាាមា�ទះ*
 • កាារផ្នែ�ទូា�អែកាជិ�ងឺជិតិាស័ៃាប់់*
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

 • កាារផ្នែ�ទូា�ហៅវាជូិស័ាម្រាស័ា និ់ងកាារវាះកាាតាស់័ម្រាមាាប់់អែកាជិ�ងឺហៅម្រាកាៅ
មាន់ទរីហៅព្ទទូយ*

 • មាន់ទីរព្ទិហៅស័�ធំន់៍ និ់ងវាិទូយ�ស័ាម្រាស័ា*
 • កាារព្ទយាប្តាា�ន់ិងហៅស័វាាស័ុខ�ាព្ទតាាមា�ទះរយៈហៅព្ទ�ផ្នែវាង*
 • កាារផ្នែ�ទូា�មាាតាាន់ិងទូារកា
 • កាារ�ែា�ស័រីរាងាធំ�ៗ*
 • កាារព្ទយាប្តាា�ស័ាារកាាយស័មាបទូា*
 • ទូម្រាមា/ឧប់ការ�៍ស័ិប់បន់ិមាមិតា*
 • ស័មាភារៈផ្នែ�ែកាវាះកាាតា់�ៃ�វាហៅព្ទ�ះហៅវាៀន់ធំ� ន់ិង�ៃ�វាទូឹកាហៅន់�មា
 • ហៅស័វាាមាន់ទីរហៅព្ទទូយស័ម្រាមាាប់់អែកាជិ�ងឺហៅម្រាកាៅមាន់ទីរហៅព្ទទូយ
 • ហៅស័វាាស័ុខ�ាព្ទ�ៃ�វាចូិតាាព្ទិហៅម្រាគឺ�ះជិ�ងឺ
 • ហៅស័វាាកាមាមវាះកាាតា់អែកាជិ�ងឺហៅម្រាកាៅមាន់ទីរហៅព្ទទូយ*
 • កាារផ្នែ�ទូា�ប់�ប្តាាតា់កាារឈឺចូាប់់*
 • កាារជិួប់ព្ទិហៅម្រាគឺ�ះន់ឹង PCP

 • ហៅស័វាាជិ�ងឺកាុមាារ 

 • កាារព្ទយាប្តាា�ហៅដ្ឋ�យចូ�ន់ា*
 • ហៅស័វាាព្ទយាប្តាា�ម្រាប់អប់់ហៅជិើង*
 • ហៅស័វាាស័ាារស័មាតាា�ាព្ទស័ួតា
 • ដ្ឋ�ហៅ�ើរកាារព្ទិន់ិតាយហៅមាើ�រ�័ស័ហៅ�ើតា����ដ្ឋាប់់ហៅស័�ូមាទូា�ង
មាូ�

 • ហៅស័វាាស័ាារន់ីតាិស័មាបទូា ន់ិងឧប់ការ�៍*
 • ហៅស័វាាផ្នែ�ទូា�ហៅដ្ឋ�យគឺិ�ាន់ុប់ដ្ឋឋាកាជិ�ន់ាញ៉ា
 • កាារជិួប់ព្ទិហៅម្រាគឺ�ះជិាមាួយអែកាឯកាហៅទូស័
 • វាិធំីព្ទយាប្តាា�ស័�ដ្ឋី*
 • ហៅស័វាាវាះកាាតា់
 • ទូូរហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា/ទូូរស័ុខ�ាព្ទ
 • ហៅស័វាាកាារប់ដ�រហៅ�ទូ*
 • កាារផ្នែ�ទូា�ប់ន់ទាន់់
 • ហៅស័វាាចូកាខ�*
 • ហៅស័វាាស័ុខ�ាព្ទម្រាស័ាី

ន់ិយមាន់័យ ន់ិងកាារព្ទិព្ទ�៌ន់ាអ�ព្ទីហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់រាាប់់រង អាចូមាាន់ហៅន់ៅកាែ�ងជិ�ព្ទូកា 8 "ហៅ�ខន់ិងព្ទាកាយស័�ខាន់់ៗផ្នែដ្ឋ�ម្រាតាូវាដ្ឋឹង។"

ផ្សេសាវាាចាា�បាាច់ាប្រែ�នកផ្សេវាជិជសាាម្រសាេ គឺសា�ម្រសាបនិងិចាា�បាាចាផ់្សេ�ើ�ីីការពីារអ្នា�ជុិវិីាតរបសាអ់្ននក រកេាអ្ននកកុ�ឱ្យយធីះាកខ់ះ�និឈឺ្នួ�កាតធ់ីាន់ិធីារឬពីកិារ ឬ
បនិថ�ការឈ្នួចឺាាបធ់ីានិធ់ីារពីីជិ�ងឺប្រែ�លបាានិវិានិច័័ិា� ការឈឺ្នួ�កាត ់ឬរបសួា។

ផ្សេសាវាាចាា�បាាចា់ប្រែ�នកផ្សេវាជិជសាាម្រសាេ រួ�បញ្ហាា�លនិូវាផ្សេសាវាាទា�ងឡូា�ប្រែ�លចាា�បាាចា់សាម្រ�ាប់ការរីកចាផ្សេម្រ�ើនិនិិងលូតលាសា់ប្រែ�លសា�ម្រសាបតា�
អ្នា�ុ ឬផ្សេ�ើ�ីីទទួល រកេា ឬសាេារ�កវាិញ៉ានិូវាសា�តថភាាពី�ុខងារ។

សាម្រ�ាប់សា�ាជិិកប្រែ�ល�ានិអ្នា�ុផ្សេម្រកោ� 21 ឆ្នាំនា� ផ្សេសាវាា�ួ�គឺចាា�បាាចា់ប្រែ�នកផ្សេវាជិជសាាម្រសាេ ម្របសាិនិផ្សេបើវាាចាា�បាាចា់ផ្សេ�ើ�ីីប្រែកតម្រ�ូវា ឬផ្សេធីាើឱ្យយ
ម្រទង់ម្រទា� និិងសាថានិភាាពីឬជិ�ងឺ�ះ�វាចាិតេនិិង�ះ�វាកា��ានិភាាពីលអម្របផ្សេសាើរ សាថិតផ្សេម្រកោ�អ្នតថម្របផ្សេ�ោជិនិ៍របសា់សាហ្វ័ពី័និិផ្សេទៅផ្សេលើការពីិនិិតយ
���ាក់កាល��បូងឬតា�កាល ការផ្សេធីាើផ្សេរោគវាិនិិចា័័� និិងការពីយាបាាល (Early and Periodic Screening, Diagnostic and 
Treatment, EPSDT)។ ផ្សេនិ�រាាប់បញ្ហាា�លទា�ងការប្រែ�ទា�ប្រែ�លចាា�បាាចា់សាម្រ�ាប់ជិួសាជិុល ឬជិួ�បនិិ�ររបនិថ�សាថានិភាាពីឬជិ�ងឺ�ះ�វាកា�
និិង�ះ�វាចាិតេ ឬរកេាសាថានិភាាពីរបសា់សា�ាជិិកផ្សេ�ើ�ីីការពីារកុ�ឱ្យយសាថានិភាាពីទា�ងផ្សេនិោ�ធីានិ់ធីារផ្សេឡូើង។

ផ្សេសាវាាចាា�បាាចា់ប្រែ�នកផ្សេវាជិជសាាម្រសាេ �ិនិរួ�បញ្ហាា�ល៖
 • កាារព្ទយាប្តាា�ផ្នែដ្ឋ�មាិន់ប្តាាន់ហៅធំ័ើហៅតាស័ា ឬហៅន់ៅកា�ព្ទុងប់ន់ាហៅធំ័ើហៅតាស័ា
 • ហៅស័វាាឬស័មាភារៈផ្នែដ្ឋ�ជិាទូូហៅទូៅមាិន់ម្រាតាូវាប្តាាន់ទូទួូ�យកា�ាមាាន់ម្រាប់ស័ិទូិ�ាព្ទ
 • ហៅស័វាាហៅន់ៅហៅម្រាកាៅហៅព្ទ�ហៅវា�ាធំមាមតាា និ់ងរយៈកាា�ថ្ងៃន់កាារព្ទយាប្តាា� ឬហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�មានិ់មាាន់ហៅគឺ��កាារ�៍ផ្នែ�ន់ា�ផ្នែប់ប់គឺៃនិី់កា
 • ហៅស័វាាស័ម្រាមាាប់់�ាព្ទងាយម្រាស័ួ�រប់ស័់អែកាផ្នែ�ទូា� ឬអែកា�ា�់ហៅស័វាា

L.A. Care ន់ឹងស័�កាារជិាមាួយកាមាមវាិធំីហៅ�ែងហៅទូៀតាហៅដ្ឋើមាបីធំាន់ា�ា អែកាទូទូួ�ប្តាាន់រា�់ហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�ចូា�ប្តាាចូ់ខាងផ្នែ�ែកាហៅវាជិូស័ាម្រាស័ាទូា�ងអស័់ 
ហៅទូ�ះប់ីជិាហៅស័វាាទូា�ងហៅន់�ះម្រាតាូវាប្តាាន់រាាប់់រងហៅដ្ឋ�យកាមាមវាិធំីហៅ�ែងហៅទូៀតា ន់ិងមាិន់ផ្នែមាន់ជិា L.A. Care យោាង�ាកា៏ហៅដ្ឋ�យ។
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

ហៅស័វាាចូា�ប្តាាចូ់ផ្នែ�ែកាហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា រួមាមាាន់ហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់រាាប់់រងផ្នែដ្ឋ�ស័មាម្រាស័ប់ ន់ិងចូា�ប្តាាចូ់ហៅដ្ឋើមាបី៖

 • កាារព្ទារអាយុជិីវាិតា
 • ប់ងាារជិ�ងឺ ឬព្ទិកាារ�ាព្ទស័�ខាន់់ៗ
 • ប់ន់ិ�រប់ន់ាយកាារឈឺចូាប់់ធំៃន់់ធំៃរ
 • ស័ហៅម្រាមាចូប្តាាន់កាាររីកាចូហៅម្រាមាើន់ន់ិងកាារ�ូតា�ាស័់ម្រាស័ប់តាាមាអាយុ ន់ិង
 • ទូទូួ� រកាែា ន់ិងស័ាារស័មាតាា�ាព្ទមាុខងារ។

ស័ម្រាមាាប់់ស័មាាជិិកាផ្នែដ្ឋ�មាាន់អាយុតាិចូជិាង 21ឆ្នាំែា� ហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�ចូា�ប្តាាចូ់ផ្នែ�ែកាហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា រួមាមាាន់ហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់រាាប់់រងទូា�ងអស័់ ផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់
ប់ញ្ជូូាកា់ខាងហៅ�ើ ន់ិងកាារផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទចូា�ប្តាាចូ់ហៅ�ែងហៅទូៀតា�ាមាួយ ហៅស័វាាហៅរ�គឺវាិន់ិចូេ័យ កាារប់យាប្តាា� ន់ិងវាិធំាន់កាារហៅ�ែងហៅទូៀតាហៅន់ៅកាែ�ងកាារ
ផ្នែកាតាម្រាមាូវា ឬហៅធំ័ើឱ្យយកាារខូចូម្រាទូង់ម្រាទូាយ ន់ិងស័ាាន់�ាព្ទន់ិងជិ�ងឺ�ៃ�វាកាាយន់ិង�ៃ�វាចូិតាាប្តាាន់�ិម្រាប់ហៅស័ើរ ដ្ឋូចូប្តាាន់តាម្រាមូាវាហៅដ្ឋ�យអតាាម្រាប់ហៅយ�ជិន់៍ស័�ព័្ទន់ិ
ស័ម្រាមាាប់់កាារព្ទិន់ិតាយដ្ឋ��ាកា់កាា�ដ្ឋ�ប់ូងន់ិងតាាមាដ្ឋ��ាកា់កាា� (EPSDT)។

EPSDT �ា�់កាារហៅស័វាាប់ងាារ កាារហៅធំ័ើហៅរ�គឺវាិន់ិចូេ័យ ន់ិងកាារព្ទយាប្តាា�ស័ម្រាមាាប់់ទូារកា កាុមាារ ន់ិងហៅកាមងជិ�ទូង់ផ្នែដ្ឋ�មាាន់ម្រាប្តាាកា់ចូ��ូ�ទូាប់ ហៅម្រាកា�មា
អាយុ 21 ឆ្នាំែា�។ អតាាម្រាប់ហៅយ�ជិន់៍ EPSDT ហៅន់ះ គឺឺរឹងមាា�ជិាងអតាាម្រាប់ហៅយ�ជិន៍់ស័ម្រាមាាប់់មាន់ុស័ែហៅព្ទញ៉ាវា័យ ហៅ�ើយម្រាតាូវាប្តាាន់ប់ហៅងាើតាហៅឡាើងហៅដ្ឋើមាបីធំាន់ា
�ាកាុមាារទូទូួ�ប្តាាន់កាារព្ទិន់ិតាយតាាមាដ្ឋាន់ន់ិងកាារផ្នែ�ទូា�ទូាន់់ហៅព្ទ� ដ្ឋូហៅចូែះប់ញ្ជូាាស័ុខ�ាព្ទម្រាតាូវាប្តាាន់ប់ហៅញ្ជូេៀស័ ឬហៅធំ័ើហៅរ�គឺវាិន់ិចូេ័យ ន់ិងព្ទយាប្តាា�ឱ្យយប្តាាន់
ឆ្នាំាប់់តាាមាផ្នែតាអាចូហៅធំ័ើហៅទូៅប្តាាន់។ ហៅគឺ��ហៅដ្ឋៅថ្ងៃន់ EPSDT គឺឺធំាន់ា�ាកាុមាារមាែាកា់ៗទូទូួ�ប្តាាន់កាារផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទផ្នែដ្ឋ�ព្ទួកាហៅគឺម្រាតាូវាកាារហៅន់ៅហៅព្ទ�ព្ទួកាហៅគឺ
ម្រាតាូវាកាារវាា - កាារផ្នែ�ទូា�ស័មាម្រាស័ប់ចូ�ហៅព្ទ�ះកាុមាារផ្នែដ្ឋ�ស័មាម្រាស័ប់ កាែ�ងហៅព្ទ�ហៅវា�ាស័មាម្រាស័ប់ កាែ�ងទូីកាផ្នែន់ៃងស័មាម្រាស័ប់។

L.A. Care ន់ឹងស័�កាារជិាមាួយកាមាមវាិធំីហៅ�ែងហៅទូៀតាហៅដ្ឋើមាបីធំាន់ា�ា អែកាទូទូួ�ប្តាាន់រា�់ហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�ចូា�ប្តាាចូ់ខាងផ្នែ�ែកាហៅវាជិូស័ាម្រាស័ាទូា�ងអស័់ 
ហៅទូ�ះប់ីជិាហៅស័វាាទូា�ងហៅន់�ះម្រាតាូវាប្តាាន់រាាប់់រងហៅដ្ឋ�យកាមាមវាិធំីហៅ�ែងហៅទូៀតា ន់ិងមាិន់ផ្នែមាន់ជិា L.A. Care យោាង�ាកា៏ហៅដ្ឋ�យ។

អ្នតថម្របផ្សេ�ោជិនិ៍ Medi-Cal ប្រែ�លបាានិរាាប់រងផ្សេ�ោ� L.A. Care
ផ្សេសាវាាអ្ននកជិ�ងឺផ្សេម្រកៅ�និ្ទីរផ្សេពីទយ (អ្នាចាផ្សេ�ើរបាានិ)

ការចាាក់�នា�ការពីារផ្សេរោគ�និុសាេផ្សេពីញ៉ាវា័�

អែកាអាចូទូទូួ�កាារចូាកា់�ែា�កាារព្ទារហៅរ�គឺមាន់ុស័ែហៅព្ទញ៉ាវា័យ (ចូាកា់�ែា�ប់ងាារ) ព្ទីអែកា�ដ�់ហៅស័វាាកាែ�ងប់�ាាញ៉ា ហៅដ្ឋ�យគឺមាន់កាារឯកា�ាព្ទជិាមាុន់។ L.A. 
Care រាាប់់រងកាារចូាកា់�ែា�ប់ងាារទូា�ងហៅន់�ះ ផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់ឱ្យយអន់ុស័ាស័ន់៍ហៅដ្ឋ�យគឺ�ៈកាមាមាធំិកាារទូីម្រាប់ឹកាែាស័ដីព្ទីកាារអន់ុវាតាដកាារចូាកា់�ែា�កាារព្ទារហៅរ�គឺ 
(Advisory Committee on Immunization Practices, ACIP) ថ្ងៃន់មាជិឈមា�ិ�ស័ម្រាមាាប់់ទូប់់ស័ាាតា់ ន់ិងកាារព្ទារជិ�ងឺ (Centers for 
Disease Control and Prevention, CDC) រួមាទូា�ងកាារចូាកា់�ែា�ប់ងាារផ្នែដ្ឋ�អែកាម្រាតូាវាកាារហៅន់ៅហៅព្ទ�អែកាហៅធំ័ើដ្ឋ�ហៅ�ើរ។

អែកាកា៏អាចូទូទូួ�ប្តាាន់ហៅស័វាាចូាកា់�ែា�កាារព្ទារហៅរ�គឺ (កាារចូាកា់�ែា�ប់ងាារ) ហៅន់ៅកាែ�ងឱ្យស័�ស័ាាន់�ាមាួយតាាមារយៈ Medi-Cal Rx។ ហៅដ្ឋើមាបីផ្នែស័័ងយ�់
ប់ផ្នែន់ាមាអ�ព្ទីកាមាមវាិធំី Medi-Cal Rx ស័ូមាអាន់ផ្នែ�ែកាកាមាមវាិធំី Medi-Cal ន់ិងហៅស័វាាហៅ�ែងហៅទូៀតាហៅន់ៅកាែ�ងជិ�ព្ទូកាហៅន់ះ។

ការប្រែ�ទា�ជិ�ងឺអ្នាឡូាក់សាុី

L.A. Care រាាប់់រងកាារហៅធំ័ើហៅតាស័ដជិ�ងឺអាឡាាកា់ស័ុីនិ់ងកាារព្ទយាប្តាា� រួមាទូា�ងកាារប់�ប្តាាតា់អាឡាាកា់ស័ុី កាារប់ន់ែាប់ ឬវាិធំីព្ទយាប្តាា�ឱ្យយស័ុា�ហៅរ�គឺ។
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

ផ្សេសាវាាអ្ននកឯកផ្សេទសា�នា�សាឹឹក

L.A. Care រាាប់់រងហៅស័វាាកាារចូាកា់�ែា�ស័ពឹកាផ្នែដ្ឋ�មាាន់�ាព្ទចូា�ប្តាាចូ់ផ្នែ�ែកាហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា ហៅន់ៅហៅព្ទ�អែកាទូទួូ�កាារផ្នែ�ទូា�ស័ម្រាមាាប់់អែកាជិ�ងឺហៅម្រាកាៅ
មាន់ទីរហៅព្ទទូយ។ ហៅន់ះអាចូរួមាប់ញ្ជូេ���ែា�ស័ពឹកាស័ម្រាមាាប់់ន់ីតាិវាិធំីទូន់ាស័ាម្រាស័ា ហៅន់ៅហៅព្ទ��ា�់ជិូន់ហៅដ្ឋ�យអែកាឯកាហៅទូស័�ែា�ស័ពឹកា ផ្នែដ្ឋ�អាចូន់ឹងតាម្រាមាូវាឱ្យយ
មាាន់កាារឯកា�ាព្ទជិាមាុន់ (កាារអន់ុញ្ជូាាតាជិាមាុន់)។

ផ្សេសាវាាចាាប់សារនៃសានិិងសានិះាក់

L.A. Careរាាប់់រងហៅ�ើហៅស័វាាចូាប់់ស័រថ្ងៃស័ ហៅដ្ឋ�យកាម្រាមាិតាចូ�ហៅព្ទ�ះកាារព្ទយាប្តាា�ឆ្នាំិឹងខែងតាាមាកាារព្ទយាប្តាា�ហៅដ្ឋ�យថ្ងៃដ្ឋ។ ហៅស័វាាចូាប់់ស័រថ្ងៃស័ គឺឺ
មាាន់កាម្រាមាិតាចូ�ហៅព្ទ�ះហៅស័វាាព្ទីរដ្ឋងមាួយផ្នែខ ហៅដ្ឋ�យ�ែ�គឺែាជិាមាួយហៅស័វាាចូាកា់មាូ��វាិទូយាស័ាម្រាស័ដ ម្រាប់ព្ទ័ន់ិកាារស័ាាប់់ កាារព្ទយាប្តាា�ស័ាារកាាយស័មាបទូា ន់ិង
កាារព្ទយាប្តាា�ស័មាាី (ផ្នែដ្ឋន់កា��ត់ាហៅន់ះមាិន់អន់ុវាតាាចូ�ហៅព្ទ�ះកាុមាារអាយុហៅម្រាកា�មា 21 ឆ្នាំែា�ហៅទូ)។ L.A. Care អាចូន់ឹងឯកា�ាព្ទជិាមាុន់ហៅ�ើហៅស័វាាហៅ�ែងហៅទូៀតា
ផ្នែដ្ឋ�មាាន់�ាព្ទចូា�ប្តាាចូ់ផ្នែ�ែកាហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា។

ស័មាាជិិកាហៅន់ៅខាងហៅម្រាកា�មា គឺឺមាាន់ស័ិទូិិទូទូួ�ហៅស័វាាចូាប់់ស័រថ្ងៃស័៖

 • កាុមាារអាយុហៅម្រាកា�មា 21 ឆ្នាំែា�
 • អែកាមាាន់គឺ�៌ រ�ូតាដ្ឋ�់ចូុងផ្នែខ ផ្នែដ្ឋ�រួមាប់ញ្ជូេ��ទូា�ង 60 ថ្ងៃ�ៃ ហៅម្រាកា�យព្ទីប់ញ្ជូេប់់ថ្ងៃន់កាារមាាន់គឺ�៌
 • អែកាស័ែាកា់ហៅន់ៅកាែ�ងមាន់ទីរផ្នែ�ទូា�ហៅដ្ឋ�យគឺិ�ាន់ុប់ដ្ឋឋាកាជិ�ន់ាញ៉ា មាន់ទីរផ្នែ�ទូា�ជិាមាធំយមា ឬមាន់ទីររផ្នែ�ទូា��ាព្ទម្រាស័ួចូម្រាស័ាវាកាម្រាមាិតាមាធំយមា
 • ម្រាគឺប់់ស័មាាជិិកាទូា�ងអស័ហ់ៅន់ៅហៅព្ទ�ហៅស័វាាម្រាតាវូាប្តាាន់�ា�ជ់ិនូ់ហៅន់ៅតាាមាផ្នែ�ែកាអែកាជិ�ងឺហៅម្រាកាៅមាន់ទរីហៅព្ទទូយតាាមាហៅខ�ន់ធីំ គឺៃនិី់កាអែកាជិ�ងឺហៅម្រាកាៅមាន់ទរីហៅព្ទទូយ 

FQHCs ឬ RHCs ផ្នែដ្ឋ�ស័ាិតាហៅន់ៅកាែ�ងប់�ាាញ៉ារប់ស័់ L.A. Care។ មាិន់ផ្នែមាន់ FQHCs, RHCs ឬមាន់ទីរហៅព្ទទូយតាាមាហៅខ�ន់ធំីទូា�ងអស័់សុ័ទូិផ្នែតា
�ា�់ហៅស័វាាចូាប់់ស័រថ្ងៃស័ស័ម្រាមាាប់់អែកាជិ�ងឺហៅម្រាកាៅមាន់ទីរហៅព្ទទូយទូា�ងអស័់ហៅន់�ះហៅទូ។

ការវាា�តនៃ�ះសាុខភាាពីប្រែ�នកសាតិបញ្ហាាា

L.A. Care រាាប់់រងហៅ�ើកាារវាាយតាថ្ងៃមាៃស័ុខ�ាព្ទស័តាិប់ញ្ជូាារយៈហៅព្ទ�ខៃីម្រាប់ចូា�ឆ្នាំែា�ស័ម្រាមាាប់់ស័មាាជិិកាផ្នែដ្ឋ�មាាន់អាយុ 65ឆ្នាំែា�ហៅឡាើងហៅទូៅ ន់ិងផ្នែដ្ឋ�
មាិន់មាាន់ស័ិទូិិទូទូួ�ប្តាាន់កាារវាាយតាថ្ងៃមាៃម្រាប់�ាកា់ម្រាប់ផ្នែ��គឺែា ស័ម្រាមាាប់់ជិាផ្នែ�ែកាមាួយថ្ងៃន់កាារជិួប់ព្ទិហៅម្រាគឺ�ះស័ុខុមាា��ាព្ទម្រាប់ចូា�ឆ្នាំែា�ហៅម្រាកា�មាកាមាមវាិធំី 
Medicare។ កាារវាាយតាថ្ងៃមាៃស័ុខ�ាព្ទស័តាិប់ញ្ជូាា ព្ទិន់ិតាយហៅមាើ�ស័ញ្ជូាាថ្ងៃន់ជិ�ងឺអា�់�ែាយមា័រ ឬវាហៅង័ងស័មារតាី។ 

ផ្សេសាវាាបុគះលិកសាុខាភាិបាាលសាហ្វ័គ�និ៍

L.A. Care រាាប់់រងហៅ�ើហៅស័វាាប់ុគឺា�ិកាស័ុខា�ិប្តាា�ស័�គឺមាន់៍ (CHW) ស័ម្រាមាាប់់ប់ុគឺា�ន់ាន់ាហៅន់ៅហៅព្ទ�ម្រាតាូវាប្តាាន់ផ្នែ�ន់ា�ហៅដ្ឋ�យម្រាគឺូហៅព្ទទូយ ឬអែកា
ម្រាប់កាប់វាិជិូាជិីវាៈផ្នែដ្ឋ�មាាន់អាជិាាប់័�ណហៅ�ែងហៅទូៀតា ហៅដ្ឋើមាបីប់ងាារជិ�ងឺ ព្ទិកាារ�ាព្ទ ន់ិងស័ាាន់�ាព្ទស័ុខ�ាព្ទឬកាារវាិវាឌ្ឍឍហៅ�ែងហៅទូៀតា ព្ទន់យារជិីវាិតារស័់ហៅន់ៅ 
ន់ិងហៅ�ើកាកាមាពស័់សុ័ខ�ាព្ទន់ិងម្រាប់ស័ិទូិ�ាព្ទ�ៃ�វាកាាយន់ិង�ៃ�វាចូិតាា។ ហៅស័វាាកាមាមទូា�ងហៅន់ះអាចូរួមាមាាន់៖

 • កាារអប់់រំន់ិងកាារប់�ា�ះប់�ាា�ស័ុខ�ាព្ទ រួមាទូា�ងកាារម្រាគឺប់់ម្រាគឺងន់ិងកាារប់ងាារជិ�ងឺរុា�ថ្ងៃរាន់ិងជិ�ងឺឆ្នាំៃង ស័ាាន់�ាព្ទសុ័ខ�ាព្ទអាកាប់បកាិរិយា 
ស័ាាន់�ាព្ទហៅព្ទ�មាាន់កាូន់ ន់ិងស័ាាន់�ាព្ទសុ័ខ�ាព្ទមាាតា់ហៅធំមញ៉ា ន់ិងកាារប់ងាារកាារមាាន់រប់ួស័។

 • កាារហៅ�ើកាកាមាពស័់និ់ងកាារប់ងាាតា់ផ្នែ�ន់ា�អ�ព្ទីស័ុខ�ាព្ទ រួមាទូា�ងកាារកា��តា់ហៅគឺ��ហៅដ្ឋៅ ន់ិងកាារប់ហៅងាើតាផ្នែ�ន់កាារស័កាមាម�ាព្ទ ហៅដ្ឋើមាបីហៅដ្ឋ�ះម្រាស័ាយ
ប់ញ្ជូាាប់ងាារន់ិងម្រាគឺប់់ម្រាគឺងជិ�ងឺ
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

ផ្សេសាវាាលាងឈ្នួា� និិងផ្សេសាវាាលាងម្របពី័និិឈ្នួា�

L.A. Care រាាប់់រងហៅ�ើកាារព្ទយាប្តាា��ាងឈាមា។ L.A. Careកា៏រាាប់់រងហៅស័វាា�ាងម្រាប់ព្ទ័ន់ិឈាមា (កាារ�ាងឈាមារុា�ថ្ងៃរា) �ងផ្នែដ្ឋរ ហៅប់ើសិ័ន់
ហៅវាជិូប់�ិិតារប់ស័់អែកាដ្ឋាកា់ជិូន់ស័�ហៅ�ើ�ាមាួយ ហៅ�ើយ L.A. Care ឯកា�ាព្ទហៅ�ើស័�ហៅ�ើហៅន់�ះ។

កាាររាាប់់រង Medi-Cal មាិន់រួមាប់ញ្ជូេ��៖

 • ប់រិកាខារ ស័មាភារៈ�ាតា់�ាង ឬមាុខងារព្ទិហៅស័ស័ស័ម្រាមាាប់់�ាព្ទកាកា់ហៅកាដៅ �ាស័ុកា�ាព្ទ ឬម្រាប់�ិតា�ាព្ទ។
 • ស័មាភារៈមាិន់ផ្នែមាន់ហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា ដ្ឋូចូជិា មាោាស័ុីន់ហៅ�ៃើង ហៅម្រាគឺឿងប់ន់ៃាស័់ហៅដ្ឋើមាបីហៅធំ័ើឱ្យយហៅម្រាគឺឿងប់រិកាខារ�ាងឈាមាហៅន់ៅតាាមា�ទះអាចូយកាចូុះហៅឡាើងប្តាាន់
ស័ម្រាមាាប់់កាារហៅធំ័ើដ្ឋ�ហៅ�ើរ

ផ្សេសាវាាជិ�និួ�ប្រែ�ទា�ផ្សេពីល�ានិនៃ�្ទផ្សេពីោ�

L.A. Care រាាប់់រងហៅស័វាាជិ�ន់ួយផ្នែ�ទូា�ហៅព្ទ�មាាន់ថ្ងៃ�ទហៅព្ទ�ះ ហៅដ្ឋើមាបីរួមាប់ញ្ជូេ��កាារគឺា�ម្រាទូ�ទា�់ខៃ�ន់ស័ម្រាមាាប់់ប់ុគឺា�ផ្នែដ្ឋ�មាាន់ថ្ងៃ�ទហៅព្ទ�ះន់ិងម្រាគឺួស័ារហៅន់ៅ
អ�ឡា�ងហៅព្ទ�មាាន់ថ្ងៃ�ទហៅព្ទ�ះ ឈឺហៅព្ទ�ះស័ម្រាមាា� ន់ិងហៅម្រាកា�យហៅព្ទ�ស័ម្រាមាា�។

ផ្សេសាវាាប្រែ�ទា�ទា�ងឪពីុក�េា�និិងកូនិ

L.A. Care រាាប់់រងហៅ�ើហៅស័វាាផ្នែ�ទូា�ស័ម្រាមាាប់់ស័មាាជិិកា ន់ិងអែកា�ា�់កាារផ្នែ�ទូា�រប់ស័់ព្ទួកាហៅគឺផ្នែដ្ឋ�មាាន់�ាព្ទចូា�ប្តាាចូ់ផ្នែ�ែកាហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា។

ការពីយាបាាលកន�ងម្រគួសាារ

L.A. Care រាាប់់រងហៅ�ើកាារព្ទយាប្តាា�កាែ�ងម្រាគឺួស័ារ ហៅន់ៅហៅព្ទ�ផ្នែដ្ឋ�មាាន់�ាព្ទចូា�ប្តាាចូ់ផ្នែ�ែកាហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា ន់ិងរួមាមាាន់ស័មាាស័�ាព្ទស័មាាជិិកាម្រាគួឺស័ារ
យោាងតាិចូចូ�ន់ួន់ពី្ទរន់ាកា់។ 

ឧទូា�រ�៍ស័ាីព្ទីកាារព្ទយាប្តាា�កាែ�ងម្រាគឺួស័ារ រួមាមាាន់ជិាអាទូ៍៖

 • កាារព្ទយាប្តាា�ចូិតាាស័ាម្រាស័ាវាាងកាុមាារន់ិងឪព្ទុកាមាាាយ (អាយុ 0 ឆ្នាំែា�រ�ូតាដ្ឋ�់ 5 ឆ្នាំែា�)
 • កាារព្ទយាប្តាា�ទូ�ន់ាកា់ទូ�ន់ងរវាាងកាុមាារន់ិងឪព្ទុកាមាាាយ (អាយុ 2 ឆ្នាំែា�រ�ូតាដ្ឋ�់ 12 ឆ្នាំែា�)
 • កាារព្ទយាប្តាា�ផ្នែ�ែកាស័តាិប់ញ្ជូាាន់ិងអាកាប់បកាិរិយាស័ម្រាមាាប់់ស័�ព័្ទទូិ (មាន់ុស័ែហៅព្ទញ៉ាវា័យ)

ការវា�កាត់អ្ននកជិ�ងឺផ្សេម្រកៅ�និ្ទីរផ្សេពីទយ

L.A. Care រាាប់់រងហៅ�ើន់ីតាិវាិធីំវាះកាាតា់ស័ម្រាមាាប់់អែកាជិ�ងឺហៅម្រាកាៅមាន់ទីរហៅព្ទទូយ។ ទូា�ងហៅន់�ះគឺឺម្រាតាូវាកាារស័ម្រាមាាប់់ហៅគឺ��ប់��ងហៅរ�គឺវាិន់ិចូេ័យ ឬន់ីតាិវាិធំីផ្នែដ្ឋ�
ចូាតា់ទូុកាជិាហៅម្រាជិើស័ហៅរើស័ ន់ិងន់ីតាិវាិធីំហៅវាជិូស័ាម្រាស័ាឬទូន់ាស័ាម្រាស័ាស័ម្រាមាាប់់អែកាជិ�ងឺហៅម្រាកាៅមាន់ទីរហៅព្ទទូយផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់កា��តា់ ម្រាតាូវាផ្នែតាមាាន់កាារឯកា�ាព្ទជិាមាុន់ 
(កាារអន់ុញ្ជូាាតាជិាមាុន់)។ 

ផ្សេសាវាាម្រគូផ្សេពីទយ

L.A. Care រាាប់់រងហៅ�ើហៅស័វាាម្រាគឺូហៅព្ទទូយផ្នែដ្ឋ�មាាន់�ាព្ទចូា�ប្តាាចូ់ផ្នែ�ែកាហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា។
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

ផ្សេសាវាាពីយាបាាលម្របអ្នប់ផ្សេជិើង (ផ្សេជិើង)

L.A. Care រាាប់់រងហៅ�ើហៅស័វាាព្ទយាប្តាា�ម្រាប់អប់់ហៅជិើងផ្នែដ្ឋ�ចូា�ប្តាាចូ់ផ្នែ�ែកាហៅវាជិូស័ាម្រាស័ាស័ម្រាមាាប់់កាារហៅធំ័ើហៅរ�គឺវាិន់ិចូេ័យ ន់ិងកាារព្ទយាប្តាា�ផ្នែប់ប់ហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា 
ហៅដ្ឋ�យកាារវាះកាាតា់ ផ្នែប់ប់ហៅមាកាាន់ិកា ហៅដ្ឋ�យថ្ងៃដ្ឋ និ់ងហៅដ្ឋ�យម្រាប់ព្ទនិ័់ហៅអឡាចិូម្រាទូកិាហៅទូៅហៅ�ើហៅជិើងមាន់សុ័ែ។ ហៅន់ះរមួាមាាន់កាហៅជិើង ស័រថ្ងៃស័រព្ទផួ្នែដ្ឋ�ចូាក់ាចូ�ូហៅទូៅ
កាែ�ងហៅជិើង និ់ងកាារព្ទយាប្តាា�មានិ់តាាមាផ្នែប់ប់វាះកាាតាហ់ៅទូៅហៅ�ើស័ាចូដ់្ឋុ� ន់ងិស័រថ្ងៃស័ព្ទហួៅជិើងផ្នែដ្ឋ�ម្រាគឺប់ម់្រាគឺងមាខុងាររប់ស័ហ់ៅជិើង។

វាិធីីកន�ងការពីយាបាាល 

L.A. Care រាាប់់រងហៅ�ើវាិធំីព្ទយាប្តាា�ហៅ�ែងៗ មាាន់ដ្ឋូចូជិា៖

 • កាារព្ទយាប្តាា�តាាមាផ្នែប់ប់គឺីមាីស័ាម្រាស័ា
 • កាារព្ទយាប្តាា�ហៅដ្ឋ�យកាា�រស័មី

ការប្រែ�ទា��ាតានិិងទារក

L.A. Care រាាប់់រងហៅស័វាាកាារផ្នែ�ទូា�មាាតាាន់ិងទូារកាទូា�ងហៅន់ះ៖

 • កាារអប់់រំព្ទីកាារប់�ហៅប្តាៅហៅដ្ឋ�ះ ន់ិងជិ�ន់ួយ
 • កាារផ្នែ�ទូា�ហៅព្ទ�ស័ម្រាមាា� ន់ិងហៅម្រាកា�យស័ម្រាមាា�
 • ម្រាប់ដ្ឋាប់់បូ់ប់ទឹូកាហៅដ្ឋ�ះ ន់ិងស័មាភារៈ�ាតា់�ាង់
 • កាារផ្នែ�ទូា�មាុន់ស័ម្រាមាា�
 • ហៅស័វាាមាជិឈមា�ិ�ស័មាភព្ទ
 • ហៅព្ទទូយឆ្នាំមប់មាាន់វាិញ្ជូាាប់ន់ប់ម្រាតា (Certified Nurse Midwife, CNM)
 • ឆ្នាំមប់មាាន់អាជិាាប់័�ណ (Licensed Midwife, LM)
 • ហៅរ�គឺវាិន់ិចូេ័យជិ�ងឺតាាមាផ្នែ�ែន់តា��ពូ្ទជិថ្ងៃន់ទូារកា ន់ិងកាារម្រាប់ឹកាែា
 • ហៅស័វាាផ្នែ�ទូា�ទូារកា

ផ្សេសាវាាពីិនិិតយសាុខភាាពីពីីចា�ាា�

កាារព្ទិន់ិតាយស័ុខ�ាព្ទព្ទីចូមាៃាយ គឺឺជិាវាិធំីមាយោាងកាែ�ងកាារទូទូួ�ប្តាាន់ហៅស័វាា ហៅដ្ឋ�យមាិន់ប្តាាចូ់ហៅន់ៅកាែ�ងកាផ្នែន់ៃងហៅដ្ឋ�យ�ទា�់ផ្នែតាមាួយជិាមាួយន់ឹងអែកា�ដ�់
ហៅស័វាារប់ស័់អែកាហៅទូ។ ហៅស័វាាព្ទិន់ិតាយស័ុខ�ាព្ទព្ទីចូមាៃាយ អាចូន់ឹងព្ទាកា់ព្ទ័ន់ិន់ឹងកាិចូេស័ន់ទន់ាឡាាយ៍�ទា�់ជិាមាួយអែកា�ដ�់ហៅស័វាារប់ស័់អែកា។ ឬ
កាារព្ទិន់ិតាយស័ុខ�ាព្ទ អាចូមាាន់ព្ទាកា់ព្ទ័ន់ិកាារផ្នែចូការំផ្នែ�កាព្ទ័តា៌មាាន់ហៅទូៅដ្ឋ�់អែកា�ដ�់ហៅស័វាារប់ស័់អែកា ហៅដ្ឋ�យគឺមាន់កាិចូេស័ន់ទន់ាឡាាយវា៍�ទា�់។ អែកា
អាចូទូទូួ�ប្តាាន់ហៅស័វាាជិាហៅម្រាចូើន់តាាមារយៈកាារព្ទិន់ិតាយស័ុខ�ាព្ទព្ទីចូមាៃាយ។ ប់ោុផ្នែន់ា កាារព្ទិន់ិតាយស័ុខ�ាព្ទព្ទីចូមាៃាយ អាចូមាិន់មាាន់�ា�់ជិូន់ស័ម្រាមាាប់់
ហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់រាាប់់រងទូា�ងអស័់ហៅន់�ះហៅទូ។ អែកាអាចូទូាកា់ទូងហៅទូៅកាាន់់អែកា�ា�់ហៅស័វាាហៅដ្ឋើមាបីផ្នែស័័ងយ�់ហៅតាើហៅស័វាាម្រាប់ហៅ�ទូ�ាមាួយផ្នែដ្ឋ�អាចូន់ឹង
�ដ�់ជិូន់តាាមារយៈកាារព្ទិន់ិតាយស័ុខ�ាព្ទព្ទីចូមាៃាយ។ ស័�ខាន់ប់់��ុតា ទូា�ងរូប់អែកាន់ិងអែកា�ដ�់ហៅស័វាារប់ស័់អែកាម្រាតាូវាយ�់ម្រាព្ទមា�ា កាារហៅម្រាប់ើម្រាប្តាាស័់
កាារព្ទិន់ិតាយស័ុខ�ាព្ទព្ទីចូមាៃាយស័ម្រាមាាប់់ហៅស័វាាអ័ីមាួយគឺឺស័មាម្រាស័ប់ស័ម្រាមាាប់់អែកា។ អែកាមាាន់ស័ិទូិិទូទូួ�ប្តាាន់ហៅស័វាាហៅដ្ឋ�យ�ទា�់ ន់ិងមាិន់ម្រាតាូវាប្តាាន់តាម្រាមូាវា
ឱ្យយហៅម្រាប់ើម្រាប្តាាស័់កាារព្ទិន់ិតាយស័ុខ�ាព្ទព្ទីចូមាៃាយ ហៅទូ�ះប់ីជិាអែកា�ា�់ហៅស័វាាស័ុខ�ាព្ទរប់ស័់អែកាយ�់ម្រាស័ប់�ាវាាស័មាម្រាស័ប់ស័ម្រាមាាប់់អែកាក៏ាហៅដ្ឋ�យ។
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

ផ្សេសាវាាសាុខភាាពី�ះ�វាចាិតេ

ផ្សេសាវាាសាុខភាាពី�ះ�វាចាិតេពីិផ្សេម្រគោ�ជិ�ងឺ

L.A. Care រាាប់់រងស័មាាជិិកាស័ម្រាមាាប់់កាារវាាយតាថ្ងៃមាៃស័ុខ�ាព្ទ�ៃ�វាចូិតាាដ្ឋ�ប់ូង ហៅដ្ឋ�យមាិន់តាម្រាមាូវាឱ្យយមាាន់កាារឯកា�ាព្ទជិាមាុន់ (កាារអន់ុញ្ជូាាតាជិាមាុន់)។ 
អែកាអាចូន់ឹងទូទូួ�ប្តាាន់កាារវាាយតាថ្ងៃមាៃស័ុខ�ាព្ទ�ៃ�វាចូិតាាហៅន់ៅហៅព្ទ��ាមាួយព្ទីអែកា�ដ�់ហៅស័វាាស័ុខ�ាព្ទ�ៃ�វាចូិតាា មាាន់អាជិាាប់័�ណកាែ�ងប់�ាាញ៉ា  
L.A. Care ហៅដ្ឋ�យគឺមាន់កាារប់ញ្ជូូ�ន់ហៅឡាើយ។

PCP រប់ស័់អែកា ឬអែកា�ដ�់ហៅស័វាាស័ុខ�ាព្ទ�ៃ�វាចូិតាា អាចូន់ឹងហៅធំ័ើកាារប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាស័ម្រាមាាប់់កាារម្រាតាួតាព្ទិន់ិតាយស័ុខ�ាព្ទ�ៃ�វាចូិតាាប់ផ្នែន់ាមា ហៅទូៅកាាន់់ជិួប់
អែកាឯកាហៅទូស័កាែ�ងប់�ាាញ៉ា L.A. Care ហៅដ្ឋើមាបីស័ហៅម្រាមាចូព្ទីកាម្រាមាិតាថ្ងៃន់�ាព្ទចូុះអន់់ហៅខែ�យរប់ស័់អែកា។ ហៅប់ើស័ិន់�ទូិ��ថ្ងៃន់កាារម្រាតាួតាព្ទិន់ិតាយស័ុខ�ាព្ទ
�ៃ�វាចិូតាារប់ស័់អែកា កា��ត់ា�ាអែកាមាាន់ទុូកាខម្រាព្ទយួព្ទកីាម្រាមិាតាម្រាស័ា� ឬមាធំយមា ឬមាាន់�ាព្ទអន់ហ់ៅខែ�យមាខុងារ�ៃ�វាចូតិាដ �ៃ�វាអារមាម�៍ ឬអាកាប់បការិិយា 
ហៅព្ទ�ហៅន់�ះ L.A. Care អាចូ�ដ�់ហៅស័វាាស័ុខ�ាព្ទ�ៃ�វាចូិតាា។ L.A. Care រាាប់់រងហៅស័វាាស័ុខ�ាព្ទ�ៃ�វាចូិតាាដ្ឋូចូជិា៖ 

 • កាារវាាយតាថ្ងៃមាៃស័ុខ�ាព្ទ�ៃ�វាចូិតាាជិាប់ុគឺា�ន់ិងជិាម្រាកាុមា ន់ិងកាារព្ទយាប្តាា� (កាារព្ទយាប្តាា�ចូិតាាស័ាម្រាស័ា)
 • កាារហៅធំ័ើហៅតាស័ដចូិតាាស័ាម្រាស័ា ហៅន់ៅហៅព្ទ�ផ្នែដ្ឋ�ម្រាតាូវាប្តាាន់ចូងិ��ប់ងាាញ៉ាយោាង�ិិតា�ិន់់ហៅដ្ឋើមាបីវាាយតាថ្ងៃមាៃស័ាាន់�ាព្ទស័ុខ�ាព្ទ�ៃ�វាចូិតាា
 • កាារ�ូតា�ាស័់ថ្ងៃន់ប់��ិន់ផ្នែ�ែកាស័តាិប់ញ្ជូាាហៅដ្ឋើមាបីហៅ�ើកាកាមាពស័់កាារយកាចូិតាដទូុកាដ្ឋាកា់ កាារចូងចូា� ន់ិងកាារហៅដ្ឋ�ះម្រាស័ាយប់ញ្ជូាា
 • ហៅស័វាាអែកាជិ�ងឺហៅម្រាកាៅមាន់ទីរហៅព្ទទូយ ស័ម្រាមាាប់់ហៅគឺ��ប់��ងថ្ងៃន់កាារម្រាតាួតាហៅមាើ�កាារព្ទយាប្តាា�ហៅដ្ឋ�យឱ្យស័�
 • មាន់ទីរព្ទិហៅស័�ធំន់៍ស័ម្រាមាាប់់អែកាជិ�ងឺហៅម្រាកាៅមាន់ទីរហៅព្ទទូយ ឱ្យស័�ផ្នែដ្ឋ�មាិន់ទូាន់់ប្តាាន់រាាប់់រងហៅដ្ឋ�យហៅម្រាកា�មាប់ញ្ជូេីឱ្យស័�កាែ�ងកាិចូេស័ន់យា Medi-Cal Rx 
(https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/) កាារ�ាតា់�ាង់ និ់ងអា�ារប់�ប់ោន់

 • កាារព្ទិហៅម្រាគឺ�ះហៅយ�ប់�់ផ្នែ�ែកាវាិកា�ចូរិតា 
 • កាារព្ទយាប្តាា�កាែ�ងម្រាគឺួស័ារ

ស័ម្រាមាាប់់ជិ�ន់ួយកាែ�ងកាារផ្នែស័័ងរកាព្ទ័ត៌ាមាាន់ផ្នែ�មាហៅទូៀតាស័ដីព្ទីហៅស័វាាស័ុខ�ាព្ទ�ៃ�វាចូិតាាផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់�ដ�់ហៅដ្ឋ�យ L.A. Care ស័ូមាហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅប្រែ�នក
ផ្សេសាវាាសា�ាជិិកតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។

ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើ PCP ឬអែកា�ា�់ហៅស័វាាស័ុខ�ាព្ទ�ៃ�វាចូិតាាមាិន់អាចូ�ា�់កាារព្ទយាប្តាា�ស័ម្រាមាាប់់វាិប់តាាិស័ុខ�ាព្ទ�ៃ�វាចូិតាាផ្នែដ្ឋ�មាាន់�ា�់ជិូន់ហៅន់ៅកាែ�ងប់�ាាញ៉ា 
L.A. Care ន់ិងហៅន់ៅកាែ�ងហៅព្ទ�ហៅវា�ាផ្នែដ្ឋ�មាាន់ហៅរៀប់រាប់់ខាងហៅ�ើហៅន់ៅកាែ�ងផ្នែ�ែកា “កាារទូទូួយ�ប្តាាន់កាារផ្នែ�ទូា�ទូាន់់ហៅព្ទ�ហៅវា�ា” ហៅទូហៅន់�ះ L.A. Care 
ន់ឹងរាាប់់រង ន់ិងជិួយអែកាឱ្យយហៅរៀប់ចូ�ហៅស័វាាហៅម្រាកាៅប់�ាាញ៉ា។ 

ហៅប់ើស័ិន់�ទូិ��ថ្ងៃន់កាារម្រាតាួតាព្ទិន់ិតាយស័ុខ�ាព្ទ�ៃ�វាចូិតាារប់ស័់អែកាស័ហៅម្រាមាចូ�ា អែកាអាចូន់ឹងមាាន់�ាព្ទអន់ហ់ៅខែ�យកាម្រាមាិតាខពស័់ជិាង ន់ិងម្រាតាូវាកាារហៅស័វាា
ស័ុខ�ាព្ទ�ៃ�វាចូិតាាឯកាហៅទូស័ (Specialty Mental Health Services, SMHS) ហៅន់�ះ PCP រប់ស័់អែកា ឬអែកាព្ទយាប្តាា�ស័ុខ�ាព្ទ�ៃ�វាចូិតាានឹ់ង
ប់ញ្ជូូ�ន់អែកាហៅទូៅគឺហៅម្រាមា�ងស័ុខ�ាព្ទ�ៃ�វាចូិតាាហៅដ្ឋ�យហៅខ�ន់ធំីហៅដ្ឋើមាបីទូទូួ�ប្តាាន់កាារវាាយតាថ្ងៃមាៃ ហៅ�ើយជិួយអែកាឱ្យយ�ូាប់់ហៅទូៅកាាន់់ជិ��ាន់ប់ន់ទាប់់ហៅន់ៅកាែ�ងកាិចូេ
ដ្ឋ�ហៅ�ើរកាារហៅន់ះ។ 

ហៅដ្ឋើមាបីផ្នែស័័ងយ�់ប់ផ្នែន់ាមា ស័ូមាអាន់ “កាមាមវាិធំី Medi-Cal ន់ិងហៅស័វាាហៅ�ែងៗ” ហៅន់ៅកាែ�ងទូ�ព្ទ័រ 65 ហៅម្រាកា�មាចូ��ងហៅជិើង�ា “ហៅស័វាាស័ុខ�ាព្ទ�ៃ�វាចូិតាា
ឯកាហៅទូស័”។

http://dhcs.ca.gov/PI
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

ផ្សេសាវាាសាផ្សេ�ងះោ�បនិ្ទានិ់

ផ្សេសាវាាអ្ននកជិ�ងឺកន�ងនិិងផ្សេម្រកៅ�និ្ទីរផ្សេពីទយប្រែ�លម្រតូវាការចាា�បាាចា់ផ្សេ�ើ�ីីពីយាបាាលសាផ្សេ�ងះោ�បនិ្ទានិ់ប្រែ�នកផ្សេវាជិជសាាម្រសាេ

L.A. Care រាាប់់រងហៅស័វាាទូា�ងអស័់ផ្នែដ្ឋ�ម្រាតាូវាកាារចូា�ប្តាាចូ់ហៅដ្ឋើមាបីព្ទយាប្តាា�ស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់ផ្នែ�ែកាហៅវាជិូស័ាម្រាស័ាផ្នែដ្ឋ�ហៅកាើតាហៅឡាើងហៅន់ៅកាែ�ងស័�រដ្ឋឋអាហៅមារិកា 
(រួមាទូា�ងផ្នែដ្ឋន់ដ្ឋី ដ្ឋូចូជិា Puerto Rico, U.S. Virgin Islands ជិាហៅដ្ឋើមា)។ L.A. Care កា៏រាាប់់រងហៅ�ើកាារផ្នែ�ទូា�ស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់ផ្នែដ្ឋ�តាម្រាមាូវា
ឱ្យយមាាន់កាារស័ម្រាមាាកាហៅព្ទទូយហៅន់ៅកាែ�ងម្រាប់ហៅទូស័កាា�ាដ្ឋា ឬមាុិកាស័ុិកា។ កាារស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់ផ្នែ�ែកាហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា គឺឺជិាស័ាាន់�ាព្ទហៅវាជិូស័ាម្រាស័ាមាួយផ្នែដ្ឋ�
មាាន់កាារឈឺចូាប់់ខៃា�ង ឬកាាររងរប់ួស័ធំៃន់់ធំៃរ។ ហៅ�ើស័ព្ទីហៅន់ះ �កាខខ�ិហៅន់ះមាាន់�កាខ�ៈធំៃន់់ធំៃរហៅព្ទការ�ូតាដ្ឋ�់ (កាែ�ងការ�ីផ្នែដ្ឋ�វាាមាិន់ទូទូួ�
ប្តាាន់កាារយកាចូិតាាទូុកាដ្ឋាកា់ព្ទយាប្តាា�ជិាប់ន់ទាន់់ហៅទូ) មាន់ុស័ែធំមាមតាាផ្នែដ្ឋ�មាាន់កាារយ�់ដ្ឋឹងមាែាកា់ អាចូរំព្ទឹង�ាវាាន់ឹងន់ា�មាកាន់ូវា៖

 • �ាន់ិ�័យធំៃន់់ធំៃរចូ�ហៅព្ទ�ះស័ុខ�ាព្ទរប់ស័់អែកា ឬ
 • ហៅម្រាគឺ�ះ�ែាកា់ធំៃន់់ធំៃរដ្ឋ�់មាុខងាររាងកាាយ ឬ
 • ដ្ឋ�ហៅ�ើរកាារខុស័ម្រាប់ម្រាកាតាីធំៃន់់ធំៃរថ្ងៃន់ស័រីរាងា ឬផ្នែ�ែកា�ាមាួយថ្ងៃន់រាងកាាយ ឬ
 • កាែ�ងការ�ីផ្នែដ្ឋ�អែកាមាាន់ថ្ងៃ�ទហៅព្ទ�ះកា�ព្ទុងឈឺហៅព្ទ�ះស័ម្រាមាា�កាូន់ មាាន់ន់័យ�ាកាារឈឺហៅព្ទ�ះហៅន់ៅហៅព្ទ�ផ្នែដ្ឋ�ម្រាប់កាារ�ាមាួយខាងហៅម្រាកា�មាន់ឹង
ហៅកាើតាមាាន់ហៅឡាើង៖

 ° មាិន់មាាន់ហៅព្ទ�ម្រាគឺប់់ម្រាគឺាន់់ហៅដ្ឋើមាបីប់ញ្ជូូ�ន់អែកាហៅទូៅមាន់ទីរហៅព្ទទូយមាួយហៅ�ែងហៅទូៀតាហៅដ្ឋ�យស័ុវាតាាិ�ាព្ទមាុន់ហៅព្ទ�ស័ម្រាមាា�។

 ° កាារហៅ�ទរហៅន់�ះអាចូន់ឹងន់ា�មាកាន់ូវាកាារគឺ�រាមាកា�ផ្នែ�ងចូ�ហៅព្ទ�ះស័ុខ�ាព្ទ ឬស័ុវាតាាិ�ាព្ទរប់ស័់អែកា ឬកាូន់ហៅន់ៅកាែ�ងថ្ងៃ�ទរប់ស័់អែកា។

ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើប់ន់ទប់់ស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់ហៅន់ៅមាន់ទីរហៅព្ទទូយ�ា�់ឱ្យយអែកាន់ូវាកាារ�ាតា់�ាង់ឱ្យស័�តាាមាហៅវាជិូប់ញ្ជូូាស័ម្រាមាាប់់អែកាជិ�ងឺហៅម្រាកាៅមាន់ទីរហៅព្ទទូយរ�ូតាដ្ឋ�់
រយៈហៅព្ទ� 72 ហៅមាោ�ង ស័ម្រាមាាប់់ជិាផ្នែ�ែកាមាួយថ្ងៃន់កាារព្ទយាប្តាា�រប់ស័់អែកា ហៅន់�ះឱ្យស័�តាាមាហៅវាជិូប់ញ្ជូូាហៅន់�ះនឹ់ងម្រាតាូវាប្តាាន់រាាប់់រងជិាផ្នែ�ែកាមាួយថ្ងៃន់ហៅស័វាា
ស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់ផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់រាាប់់រងរប់ស័់អែកា�ងផ្នែដ្ឋរ។ ម្រាប់សិ័ន់ហៅប់ើអែកា�ា�់ហៅស័វាាប់ន់ទប់់ស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់ហៅន់ៅមាន់ទីរហៅព្ទទូយ�ា�់ហៅវាជិូប់ញ្ជូូាផ្នែដ្ឋ�អែកាម្រាតាូវា
យកាហៅទូៅកាាន់់ឱ្យស័�ស័ាាន់អែកាជិ�ងឺហៅម្រាកាៅមាន់ទីរហៅព្ទទូយហៅដ្ឋើមាបី�ា�់�ែា�ហៅន់�ះ Medi-Cal Rx ន់ឹងទូទូួ�ខុស័ម្រាតាូវាស័ម្រាមាាប់់កាាររាាប់់រងហៅទូៅហៅ�ើហៅវាជិូប់ញ្ជូូា
ហៅន់�ះ។ 

ម្របសាិនិផ្សេបើឱ្យសា�ការីផ្សេនិៅឱ្យសា�សាថានិអ្ននកជិ�ងឺផ្សេម្រកៅ�និ្ទីរផ្សេពីទយ �េល់ឱ្យយអ្ននកនិូវាការ�ះត់�ះង់�នា�សាផ្សេ�ងះោ�បនិ្ទានិ់ ប្រែ�លការ�ះត់�ះង់�នា�សាផ្សេ�ងះោ�
បនិ្ទានិ់ ផ្សេពីលផ្សេនិោ�ការសាផ្សេ�ងះោ�បនិ្ទានិ់ផ្សេនិោ�និឹងម្រតូវាបាានិរាាប់រងផ្សេ�ោ� Medi-Cal Rx និិង�ិនិប្រែ�និផ្សេ�ោ� L.A. Care ផ្សេនិោ�ផ្សេទ។ ឱ្យយ
ឱ្យសា�សាថានិទូរសា័ពី្ទផ្សេទៅកានិ់ Medi-Cal Rx តា�ផ្សេលខ 800-977-2273 ម្របសាិនិផ្សេបើពីួកផ្សេគម្រតូវាការជិ�និួ�កន�ងការ�េល់ការ�ះត់�ះង់
�នា�សាផ្សេ�ងះោ�បនិ្ទានិ់ជិូនិ�ល់អ្ននក។ 

ផ្សេសាវាា�ឹកជិញ្ហាជ�និសាផ្សេ�ងះោ�បនិ្ទានិ់

L.A. Care រាាប់់រងហៅ�ើហៅស័វាាស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់ហៅដ្ឋើមាបីជិួយអែកាឱ្យយហៅទូៅកាាន់់កាផ្នែន់ៃងផ្នែ�ទូា�ផ្នែដ្ឋ�ហៅន់ៅជិិតាប់��ុតាហៅន់ៅកាែ�ងស័ាាន់�ាព្ទស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់។ ហៅន់ះ
ប្តាាន់ហៅស័ចូកាដី�ា �កាខ�ៈរប់ស័់អែកាគឺឺធំៃន់់ធំៃរ�មមា ផ្នែដ្ឋ�មាហៅធំយ�ប្តាាយហៅ�ែងហៅទូៀតាថ្ងៃន់កាារហៅធំ័ើដ្ឋ�ហៅ�ើរហៅទូៅកាផ្នែន់ៃងផ្នែ�ទូា� អាចូន់ឹងមាាន់�ាន់ិ�័យដ្ឋ�់
ស័ុខ�ាព្ទឬអាយុជិីវាិតារប់ស័់អែកា។ គឺមាន់ហៅស័វាាអ័ីម្រាតាូវាប្តាាន់រាាប់់រង ហៅន់ៅហៅម្រាកាៅស័�រដ្ឋឋហៅឡាើយ ហៅ�ើកាផ្នែ�ងផ្នែតាស័�រាប់ហ់ៅស័វាាស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់ផ្នែដ្ឋ�តាម្រាមាូវា
ឱ្យយអែកាហៅន់ៅកាែ�ងមាន់ទីរហៅព្ទទូយ ហៅន់ៅកាែ�ងម្រាប់ហៅទូស័កាា�ាដ្ឋា ឬមាុិកាស័ុិកា។ ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាទូទូួ�ប្តាាន់ហៅស័វាារ�យន់ាស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់ហៅន់ៅកាែ�ងម្រាប់ហៅទូស័
កាា�ាដ្ឋា ន់ិងមាុិកាស័ុិកា ហៅ�ើយអែកាមាិន់ម្រាតាូវាប្តាាន់ស័ម្រាមាាកាហៅព្ទទូយហៅន់ៅអ�ឡា�ងដ្ឋ��ាកា់កាា�ផ្នែ�ទូា�ជិ�ងឺហៅន់�ះហៅទូ ហៅន់�ះហៅស័វាារ�យន់ាគឺិ�ាន់ស័ហៅ�ងា�ះ
រប់ស័់អែកាមាិន់ម្រាតាូវាប្តាាន់រាាប់់រងហៅដ្ឋ�យ L.A. Careហៅឡាើយ។
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

ការប្រែ�ទា�ជិ�ងឺជិិតសាះាប់ និិងការប្រែ�ទា�បនិថ�ការឈ្នួឺចាាប់

L.A. Care រាាប់់រងហៅ�ើកាារផ្នែ�ទូា�ជិ�ងឺជិិតាស័ៃាប់់ ន់ិងកាារផ្នែ�ទូា�ប់ន់ាយកាារឈឺចូាប់់ស័ម្រាមាាប់់កាុមាាន់ិងមាន់ុស័ែហៅព្ទញ៉ាវា័យ ផ្នែដ្ឋ�ជិួយប់ន់ិ�ររប់ន់ាយទូុកាខ
��ប្តាាកាខាង�ៃ�វាកាាយ �ៃ�វាចូិតាា ផ្នែ�ែកាស័ងាមា និ់ងផ្នែ�ែកាស័មារតាី។ មាន់ុស័ែហៅព្ទញ៉ាវា័យអាយុ 21ឆ្នាំែា�ហៅឡាើងហៅទូៅ អាចូន់ឹងមាិន់ទូទូួ�ប្តាាន់ហៅស័វាាផ្នែ�ទូា�ជិ�ងឺ
ជិិតាស័ៃាប់់ ន់ិងហៅស័វាាផ្នែ�ទូា�ប់ន់ាយកាារឈឺចូាប់់កាែ�ងហៅព្ទ�ជិាមាួយគឺែាហៅន់�ះហៅទូ។

ការប្រែ�ទា�ជិ�ងឺជិិតសាះាប់

កាារផ្នែ�ទូា�ជិ�ងឺជិិតាស័ៃាប់់ គឺឺជិាអតាាម្រាប់ហៅយ�ជិន់៍មាួយផ្នែដ្ឋ�ប់ហៅម្រាមាើហៅស័វាាដ្ឋ�់ស័មាាជិិកាផ្នែដ្ឋ�មាាន់ជិ�ងឺជិិតាស័ៃាប់់។ កាារផ្នែ�ទូា�ជិ�ងឺជិិតាស័ៃាប់់ តាម្រាមាូវាឱ្យយ
ស័មាាជិិកាមាាន់អាយុរំព្ទឹងរស័់រយៈហៅព្ទ� 6 ផ្នែខឬតាិចូជិាងហៅន់ះ។ វាាគឺឺជិាអន់ដរាគឺមាន់៍មាួយផ្នែដ្ឋ�ហៅ�ដ�តាជិាចូមាបងហៅទូៅហៅ�ើកាារម្រាគឺប់់ម្រាគឺងកាារឈឺចូាប់់ន់ិង
ហៅរ�គឺស័ញ្ជូាា ជិាជិាងកាារព្ទយាប្តាា�ហៅដ្ឋើមាបីព្ទន់យារជិីវាិតា។

កាារផ្នែ�ទូា�អែកាជិ�ងឺជិតិាស័ៃាប់់ រួមាមាាន់៖ 

 • ហៅស័វាាផ្នែ�ទូា�ហៅដ្ឋ�យគឺិ�ាន់ុប់ដ្ឋឋាកា
 • ហៅស័វាាផ្នែ�ែកាចូ�ន់ា ស័ាារកាាយស័មាបទូា ឬស័មាាី
 • ហៅស័វាាស័ងាមាកាិចូេហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា
 • ជិ�ន់ួយស័ុខ�ាព្ទហៅន់ៅ�ទះ ន់ិងហៅស័វាាផ្នែ�ទូា��ទះ
 • ស័មាភារៈហៅព្ទទូយ ន់ិងហៅម្រាគឺឿងហៅម្រាប់ើម្រាប្តាាស័់
 • ឱ្យស័�មាួយចូ�ន់ួន់ ន់ិងហៅស័វាាជិីវាស័ាម្រាស័ា (មាួយចូ�ន់ួន់អាចូមាាន់�ា�់ជិូន់តាាមារយៈ FFS Medi-Cal Rx)
 • ហៅស័វាាកាារម្រាប់ឹកាែា
 • ហៅស័វាាផ្នែ�ទូា�ប់ន់ដម្រាប់ចូា� 24 ហៅមាោ�ងហៅន់ៅអ�ឡា�ងហៅព្ទ�មាាន់វិាប់តាដ ិន់ងិហៅទូៅតាាមាកាារចូា�ប្តាាចូ ់ហៅដ្ឋើមាបផី្នែ�រកាែាស័មាាជិកិាផ្នែដ្ឋ�មាាន់ជិ�ងជឺិតិាស័ៃាប់់ហៅន់ៅតាាមា�ទះ។
 • កាារផ្នែ�ទូា�ជិន់គឺមាន់ទូីម្រាមាកាស័ម្រាមាាប់់អែកាជិ�ងឺកាែ�ងមាន់ទីរហៅព្ទទូយ ដ្ឋ�់ដ្ឋ�់ចូ�នួ់ន់ម្រាប្តាា�ថ្ងៃ�ៃជិាប់់ៗគឺែា ហៅន់ៅហៅព្ទ�ហៅន់ៅកាែ�ងមាន់ទីរហៅព្ទទូយ មាន់ទីរផ្នែ�ទូា�ហៅដ្ឋ�យ
គឺិ�ាន់ុប់ដ្ឋឋាកាជិ�ន់ាញ៉ា ឬមាន់ទីរផ្នែ�ទូា�អែកាជិ�ងឺជិិតាស័ៃាប់់។ 

 • កាារផ្នែ�ទូា�អែកាជិ�ងឺកាែ�ងមាន់ទីរហៅព្ទទូយរយៈហៅព្ទ�ខៃ ីស័ម្រាមាាប់់កាារម្រាគឺប់់ម្រាគឺងកាារឈឺចូាប់់ ន់ិងចូាតា់ផ្នែចូងហៅរ�គឺស័ញ្ជូាា ហៅន់ៅកាែ�ងមាន់ទីរហៅព្ទទូយ មាន់ទីរគឺិ�ាន់ុប់
ដ្ឋឋាកាមាមជិ�ន់ាញ៉ា ឬមាន់ទីរផ្នែ�ទូា�អែកាជិ�ងឺជិិតាស័ៃាប់់

ការប្រែ�ទា�បនិថ�ការឈ្នួឺចាាប់

កាារផ្នែ�ទូា�ប់ន់ាយកាារឈឺចូាប់់ គឺឺជិាកាារផ្នែ�ទូា�ផ្នែដ្ឋ�ហៅ�ដ�តាហៅទូៅហៅ�ើអែកាជិ�ងឺន់ិងម្រាគឺួស័ារ ផ្នែដ្ឋ�ហៅ�ើកាកាមាពស័់គឺុ��ាព្ទជិីវាិតាហៅដ្ឋ�យមាាន់កាាររំព្ទឹងទូុកា 
កាារកាារព្ទារ ន់ិងកាារព្ទយាប្តាា�ទូុកាខហៅវាទូន់ា។ កាារផ្នែ�ទូា�ប់ន់ាយកាារឈឺចូាប់់មាិន់តាម្រាមាូវាឱ្យយស័មាាជិិកាមាាន់អាយុរំព្ទឹងរស័់រយៈហៅព្ទ�ម្រាប្តាា�មាួយផ្នែខ ឬតាិចូ
ជិាងហៅន់ះហៅន់�ះហៅទូ។ កាារផ្នែ�ទូា�ប់ន់ាយកាារឈឺចូាប់់អាចូន់ឹងម្រាតាូវាប្តាាន់�ដ�់ជិូន់ហៅន់ៅហៅព្ទ�ម្រាព្ទមាគឺែាជិាមាួយកាារផ្នែ�ទូា�ផ្នែកាហៅរ�គឺ។ 

កាារផ្នែ�ទូា�ប់ន់ាយកាារឈឺចូាប់់មាាន់ដ្ឋូចូជិា៖

 • កាារហៅធំ័ើផ្នែ�ន់កាារផ្នែ�ទូា�ជិាមាុន់
 • កាារផ្នែ�ទូា�ប់ន់ាយកាារឈឺចូាប់់ ន់ិងកាារព្ទិហៅម្រាគឺ�ះហៅយ�ប់�់
 • គឺហៅម្រាមា�ងផ្នែ�ទូា�មាាន់ដ្ឋូចូជិាកាាផ្នែ�ទូា�ប់ន់ាយកាារឈឺចូាប់់ ន់ិងកាារផ្នែ�ទូា�ផ្នែកាហៅរ�គឺផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់អន់ុញ្ជូាាតាទូា�ងអស័់
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

 • គឺហៅម្រាមា�ងរប់ស័់ម្រាកាុមាផ្នែ�ទូា� មាាន់ជិាអាទូ៍៖

 ° ហៅវាជិូប់�ិិតាព្ទយាប្តាា�ជិ�ងឺ ឬកាារព្ទយាប្តាា�ឆ្នាំិឹងហៅដ្ឋ�យចូ�ន់ា

 ° ជិ�ន់ួយកាារម្រាគឺូហៅព្ទទូយ

 ° គឺិ�ាន់ុប់ដ្ឋឋាកាប្តាាន់ចូុះប់ញ្ជូូី

 ° គឺិ�ាន់ុប់ដ្ឋឋាកាវាិជិូាជិីវាៈផ្នែដ្ឋ�មាាន់អាជិាាប់័�ណ ឬអែកាម្រាប់កាប់វិាជិូាជិីវាៈគឺិ�ាន់ុប់ដ្ឋឋាកា

 ° ប់ុគឺា�ិកាស័ងាមាកាិចូេ

 ° ប់ុព្ទ័ជិិតា
 • កាារស័ម្រាមាប់ស័ម្រាមាួ�កាារផ្នែ�ទូា�
 • កាារម្រាគឺប់់ម្រាគឺងកាារឈឺចូាប់់ន់ិងហៅរ�គឺស័ញ្ជូាា
 • ហៅស័វាាស័ុខ�ាព្ទ�ៃ�វាចូិតាា ន់ិងហៅស័វាាស័ងាមាកាិចូេហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា

មាន់ុស័ែហៅព្ទញ៉ាវា័យផ្នែដ្ឋ�មាាន់អាយុ 21ឆ្នាំែា�ហៅឡាើងហៅទូៅ អាចូមាិន់អាចូទូទូួ�ប្តាាន់កាារផ្នែ�ទូា�ប់ន់ាយកាារឈឺចូាប់់ ន់ិងកាារផ្នែ�ទូា�ជិ�ងឺជិិតាស័ៃាប់់ កាែ�ង
ហៅព្ទ�ជិាមាួយគឺែាហៅន់�ះហៅទូ។ ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាទូទូួ�ប្តាាន់កាារផ្នែ�ទូា�ប់ន់ាយកាារឈឺចូាប់់ ន់ិងប់�ហៅព្ទញ៉ាតាាមា�កាខខ�ិស័ិទូិិទូទូួ�ប្តាាន់កាារផ្នែ�ទូា�ប់ន់ាយ
កាារឈឺចូាប់់ ហៅន់�ះអែកាអាចូហៅស័ែើស័ុ��ៃាស័់ប់ា�រហៅទូៅហៅ�ើកាារផ្នែ�ទូាជិ�ងឺជិិតាស័ៃាប់់ហៅន់ៅហៅព្ទ��ាមាួយប្តាាន់។

ការសាម្រ�ាកផ្សេពីទយ

ផ្សេសាវាាអ្ននកឯកផ្សេទសា�នា�សាឹឹក

L.A. Care រាាប់់រងហៅ�ើហៅស័វាាម្រាគឺហូៅព្ទទូយ�ែា�ស័ពកឹាផ្នែដ្ឋ�ចូា�ប្តាាចូផ់្នែ�ែកាហៅវាជូិស័ាម្រាស័ាហៅន់ៅអ�ឡា�ងហៅព្ទ�ស័ម្រាមាាកាហៅន់ៅមាន់ទរីហៅព្ទទូយផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់រាាប់រ់ង។ ម្រាគឺហូៅព្ទទូយ
�ែា�ស័ពកឹា គឺឺជិាអែកា�ដ�់ហៅស័វាាមាែាកា់ផ្នែដ្ឋ�មាាន់ឯកាហៅទូស័កាែ�ងកាារចូាកា់�ែា�ស័ពឹកាឱ្យយអែកាជិ�ងឺ។ �ែា�ស័ពឹកា គឺឺជិា�ែា�មាួយម្រាប់ហៅ�ទូផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់ហៅម្រាប់ើ
កាែ�ងអ�ឡា�ងហៅព្ទ�ថ្ងៃន់ន់ីតាិវាិធំីហៅវាជិូស័ាម្រាស័ាន់ិងទូន់ាស័ាម្រាស័ាមាួយចូ�ន់ួន់។

ផ្សេសាវាា�និ្ទីរផ្សេពីទយសាម្រ�ាប់អ្ននកជិ�ងឺកន�ង�និ្ទីរផ្សេពីទយ

L.A. Care រាាប់់រងកាារផ្នែ�ទូា�អែកាជិ�ងឺកាែ�ងមាន់ទីរហៅព្ទទូយផ្នែដ្ឋ�ចូា�ប្តាាចូ់ផ្នែ�ែកាហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា ហៅន់ៅហៅព្ទ�អែកាម្រាតូាវាប្តាាន់អន់ុញ្ជូាាតាឱ្យយចូូ�ហៅទូៅមាន់ទីរហៅព្ទទូយ។

��ផ្សេ�ើរការពីិនិិតយផ្សេ�ើលរហ្វ័័សាផ្សេលើត��ល��ាប់ផ្សេសា�ូ�ទា�ង�ូល

ដ្ឋ�ហៅ�ើរកាារព្ទិន់ិតាយហៅមាើ�រ�័ស័ហៅ�ើតា����ដ្ឋាប់់ហៅស័�ូមាទូា�ងមាូ� (Rapid Whole Genome Sequencing, rWGS) គឺឺជិាអតាា
ម្រាប់ហៅយ�ជិន់៍ផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់រាាប់់រងស័ម្រាមាាប់់ស័មាាជិិកា Medi-Cal �ាមាែាកា់ផ្នែដ្ឋ�មាាន់អាយុមាួយឆ្នាំែា� ឬហៅកាមងជិាងហៅន់ះ ហៅន់ៅកាែ�ងប់ន់ទប់់ស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់។ 
វាារាប់់ទូា�ងតា����ដ្ឋាប់់ន់ីមាួយ តា����ដ្ឋាប់់ទូា�ងប់ីស័ម្រាមាាប់់ហៅមាប្តាាន់ិងកាូន់រប់ស័់ព្ទួកាហៅគឺ ន់ិងតា����ដ្ឋាប់់ញ៉ាឹកាខៃា�ង។ rWGS គឺឺជិាមាហៅធំយ�ប្តាាយ
�មីមាួយកាែ�ងស័ាាន់�ាព្ទហៅរ�គឺវាិន់ិចូេ័យទូាន់់ហៅព្ទ�ហៅវា�ា ហៅដ្ឋើមាបីមាាន់ប់ោះព្ទា�់ដ្ឋ�់កាារផ្នែ�ទូា�ហៅន់ៅប់ន់ទប់់ស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់ស័ម្រាមាាប់់កាុមាារផ្នែដ្ឋ�មាាន់អាយុ
មាួយឆ្នាំែា�ឬហៅកាមងជិាងហៅន់ះ។ ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើកាូន់រប់ស័់អែកាមាាន់ស័ិទូិិទូទូួ�ប្តាាន់ហៅស័វាាកាុមាាររដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា (California Children’s Services, 
CCS) ហៅន់�ះ CCS អាចូន់ឹងរាាប់់រងហៅ�ើកាារស័ម្រាមាាកាហៅន់ៅមាន់ទីរហៅព្ទទូយ ន់ិង rWGS។
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

ផ្សេសាវាាវា�កាត់

L.A. Care រាាប់់រងកាារវាះកាាតា់ផ្នែដ្ឋ�ចូា�ប្តាាចូ់ផ្នែ�ែកាហៅវាជិូស័ាម្រាស័ាផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់ហៅធំ័ើហៅន់ៅកាែ�ងមាន់ទីរហៅព្ទទូយ។

Postpartum Care Extension Program (ក�ីវាិធីីបនិេការប្រែ�ទា�ផ្សេម្រកោ�ផ្សេពីលសាម្រ�ាល)

កាមាមវាិធំីប់ន់ាកាារផ្នែ�ទូា�ហៅម្រាកា�យហៅព្ទ�ស័ម្រាមាា��ា�់កាាររាាប់់រងប់ន់ាស័ម្រាមាាប់់ស័មាាជិិកា Medi-Cal ហៅន់ៅអ�ឡា�ងហៅព្ទ�មាាន់ថ្ងៃ�ទហៅព្ទ�ះ ន់ិងហៅម្រាកា�យហៅព្ទ�
មាាន់ថ្ងៃ�ទហៅព្ទ�ះ។ 

កាមាមវិាធីំប់ន់ាកាារផ្នែ�ទូា�ហៅម្រាកា�យហៅព្ទ�ស័ម្រាមាា� ប់ន់ាកាាររាាប់រ់ងហៅដ្ឋ�យ L.A. Care ស័ម្រាមាាប់់រយៈហៅព្ទ�រ�តូាដ្ឋ� ់12 ផ្នែខហៅម្រាកា�យហៅព្ទ�ប់ញ្ជូេប់ក់ាារមាាន់ថ្ងៃ�ទហៅព្ទ�ះ 
ហៅដ្ឋ�យមានិ់គិឺតាពី្ទស័ាាន់�ាព្ទម្រាប្តាាកាច់ូ��ូ� ស័ញូ្ជូាតិា និ់ងស័ាាន់�ាព្ទអហៅន់ា�ម្រាប់ហៅវាស័ន់ហ៍ៅឡាើយ ន់ងិមានិ់ចូា�ប្តាាចូម់ាាន់ស័កាមាម�ាព្ទប់ផ្នែន់ាមាអី័ហៅឡាើយ។

ផ្សេសាវាាក�ីនិិងឧបករ�៍ (ពីយាបាាល) សាេារនិីតិសា�ីទា និិងនិីតិសា�ីទា

អតាាម្រាប់ហៅយ�ជិន់ហ៍ៅន់ះរួមាប់ញ្ជូេ��ន់ូវាហៅស័វាាន់ិងឧប់ការ�៍ហៅដ្ឋើមាបីជិួយអែកាផ្នែដ្ឋ�មាាន់រប់ួស័ ព្ទិកាារ�ាព្ទ ឬស័ាាន់�ាព្ទរុា�ថ្ងៃរា ហៅដ្ឋើមាបីទូទូួ�ប្តាាន់ ឬស័ាារ
ហៅឡាើងវាិញ៉ាន់ូវាប់��ិន់�ៃ�វាចូិតាាន់ិង�ៃ�វាកាាយ។

ហៅយើងរាាប់់រងហៅស័វាាស័ាារន់តីាសិ័មាបទូា និ់ងន់តីាសិ័មាបទូាដូ្ឋចូប្តាាន់ហៅរៀប់រាប់់ហៅន់ៅកាែ�ងផ្នែ�ែកាហៅន់ះ ម្រាប់ស័និ់ហៅប់ើម្រាគឺប់�់កាខខ�ិតាម្រាមូាវាទូា�ងអស័ដ់្ឋចូូខាងហៅម្រាកា�មាម្រាតាវូាប្តាាន់
ប់�ហៅព្ទញ៉ា៖

 • ហៅស័វាាគឺឺចូា�ប្តាាចូ់ផ្នែ�ែកាហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា
 • ហៅស័វាាគឺឺម្រាតាូវាហៅដ្ឋ�ះម្រាស័ាយប់ញ្ជូាាស័ាាន់�ាព្ទស័ុខ�ាព្ទ
 • ហៅស័វាាផ្នែ�ហៅន់ះគឺឺម្រាតាូវាជិួយអែកាកាែ�ងកាាររកាែា ហៅរៀន់ ឬប់ហៅងាើន់ជិ�ន់ាញ៉ាន់ិងកាារប់�ហៅព្ទញ៉ាមាុខងារស័ម្រាមាាប់់កាាររស័់ហៅន់ៅម្រាប់ចូា�ថ្ងៃ�ៃ។
 • អែកាទូទូួ�ប្តាាន់ហៅស័វាាហៅន់ៅតាាមាមាជិឈមា�ិ�កាែ�ងប់�ាាញ៉ា ហៅ�ើកាផ្នែ�ងផ្នែតាហៅវាជិូប់�ិិតាកាែ�ងប់�ាាញ៉ាស័ហៅម្រាមាចូ�ា វាាមាាន់�ាព្ទចូា�ប្តាាចូ់ផ្នែ�ែកា
ហៅវាជិូស័ាម្រាស័ាស័ម្រាមាាប់់អែកាកាែ�ងកាារទូទូួ�ប្តាាន់ហៅស័វាាហៅន់ៅកាែ�ងទូីតាា�ងហៅ�ែងហៅទូៀតា ឬមាជិឈមា�ិ�កាែ�ងប់�ាាញ៉ាមាិន់អាចូផ្នែស័័ងរកាប្តាាន់ហៅដ្ឋើមាបី
ព្ទយាប្តាា�ស័ាាន់�ាព្ទស័ុខ�ាព្ទរប់ស័់អែកា។

គឺហៅម្រាមា�ងរាាប់់រង៖

ការចាាក់�ជ�លវាិទយាសាាម្រសាេ

L.A. Care រាាប់់រងហៅស័វាាចូាកា់មាូ��វាិទូយាស័ាម្រាស័ដ ហៅដ្ឋើមាបីកាារព្ទារ ផ្នែកាផ្នែម្រាប់ ឬប់ន់ាយអារមាម�៍ឈឺចូាប់់ ធំៃន់់ធំៃរ មាិន់ម្រាស័ាកាម្រាស័ាន់ ន់ិងរុា�ថ្ងៃរា ផ្នែដ្ឋ�
ប់�ាា�មាកាព្ទីស័ាាន់�ាព្ទហៅវាជិូស័ាម្រាស័ាផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់ទូទូួ�ស័ាា�់ជិាទូូហៅទូៅ។ ហៅស័វាាចូាកា់មាូ��វាិទូយាស័ាម្រាស័ដអែកាជិ�ងឺហៅម្រាកាៅមាន់ទីរហៅព្ទទូយ (ហៅដ្ឋ�យមាាន់ ឬគឺមាន់
កាារហៅ�ា�ចូថ្ងៃន់មាូ��អគឺាិស័ន់ី) គឺឺមាាន់កាម្រាមិាតាចូ�ហៅព្ទ�ះហៅស័វាាម្រាតាឹមាចូ�ន់ួន់ព្ទីរដ្ឋងមាួយផ្នែខ ហៅដ្ឋ�យ�ែ�គឺែាជិាមាួយហៅស័វាាម្រាប់ព្ទ័ន់ិកាារស័ាាប់់ កាារចូាប់់ស័រថ្ងៃស័ 
កាារព្ទយាប្តាា�ស័ាារកាាយស័មាបទូា ន់ិងកាារព្ទយាប្តាា�ស័មាាី ហៅន់ៅហៅព្ទ��ា�់ជិូន់ហៅដ្ឋ�យម្រាគឺូហៅព្ទទូយ ទូន់ាហៅព្ទទូយ ម្រាគឺូហៅព្ទទូយព្ទយាប្តាា�ហៅជិើង ឬអែកាចូាកា់មាូ��
វាិទូយាស័ាម្រាស័ា (ផ្នែដ្ឋន់មាាន់កា��តា់មាិន់អន់ុវាតាាចូ�ហៅព្ទ�ះកាុមាារហៅម្រាកា�មាអាយុ 21 ឆ្នាំែា�ហៅឡាើយ)។ L.A. Care អាចូន់ឹងឯកា�ាព្ទជិាមាុន់ (អន់ុញ្ជូាាតាជិាមាុន់) 
ហៅទូៅហៅ�ើហៅស័វាាប់ផ្នែន់ាមា�ាជិាកាារចូា�ប្តាាចូ់ផ្នែ�ែកាហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា។ 

ម្របពី័និិការសាេាប់ (ម្រតផ្សេចាៀក)

L.A. Care រាាប់់រងហៅ�ើហៅស័វាាម្រាប់ព្ទនិ័់កាារស័ាាប់។់ ហៅស័វាាចូាប់់ស័រថ្ងៃស័ស័ម្រាមាាប់់អែកាជិ�ងឺហៅម្រាកាៅមាន់ទរីហៅព្ទទូយ គឺមឺាាន់កាម្រាមិាតាចូ�ហៅព្ទ�ះហៅស័វាាម្រាតាមឹាចូ�ន់នួ់ព្ទរីដ្ឋង
មាយួផ្នែខ ហៅដ្ឋ�យ�ែ�គឺែាជិាមាយួហៅស័វាាចូាកា់មាូ��វាិទូយាស័ាម្រាស័ដ កាារចូាប់់ស័រថ្ងៃស័ កាារព្ទយាប្តាា�ស័ាារកាាយស័មាបទូា ន់ិងកាារព្ទយាប្តាា�ស័មាាី (ផ្នែដ្ឋន់កា��ត់ា
ហៅន់ះមាិន់អន់ុវាតាាចូ�ហៅព្ទ�ះកាុមាារអាយុហៅម្រាកា�មា 21 ឆ្នាំែា�ហៅទូ)។ L.A. Care អាចូន់ឹងឯកា�ាព្ទជិាមាុន់ (អន់ុញ្ជូាាតាជិាមាុន់) ហៅទូៅហៅ�ើហៅស័វាាប់ផ្នែន់ាមា�ាជិា
កាារចូា�ប្តាាចូ់ផ្នែ�ែកាហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា។
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

ការពីយាបាាលសាុខភាាពីអ្នាកបីកិរិ�ា

L.A. Care រាាប់់រងហៅ�ើកាារព្ទយាប្តាា�ស័ុខ�ាព្ទអាកាប់បកាិរិយា (BHT) ស័ម្រាមាាប់់ស័មាាជិិកាហៅម្រាកា�មាអាយុ 21 ឆ្នាំែា�តាាមារយៈអតាាម្រាប់ហៅយ�ជិន់៍កាារព្ទិន់ិតាយ 
កាារវាិន់ិចូេ័យ ន់ិងកាារព្ទយាប្តាា�មាុន់ហៅព្ទ�ន់ិងជិាម្រាប់ចូា� (EPSDT)។ BHT រួមាមាាន់ហៅស័វាាន់ិងកាមាមវាិធំីព្ទយាប្តាា� ដ្ឋូចូជិាកាារវាិ�ាគឺឥរិយាប់�ផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់
អន់ុវាតាា និ់ងកាមាមវាិធំីអន់ដរាគឺមាន់៍អាកាប់បកាិរិយាផ្នែ�ិកាតាាមា�ស័ដ�តាាង ផ្នែដ្ឋ�អ�ិវាឌ្ឍឍឬស័ាារហៅឡាើងវាិញ៉ាន់ូវាមាុខងារថ្ងៃន់ប់ុគឺា�មាែាកា់ៗកាែ�ងកាម្រាមាិតាអតាិប់រមាា
តាាមាផ្នែដ្ឋ�អាចូហៅធំ័ើប្តាាន់ស័ាិតាហៅន់ៅហៅម្រាកា�មាអាយុ 21 ឆ្នាំែា�។

ហៅស័វាា BHT ប់ហៅម្រាងៀន់�ាព្ទជិ�ន់ាញ៉ា តាាមារយៈកាារហៅម្រាប់ើន់ូវាកាារស័ហៅងាតាឬកាារព្ទម្រាងឹងអាកាប់បកាិរិយា ឬតាាមារយៈកាារហៅម្រាកាើន់រំ�ឹកាហៅដ្ឋើមាបីប់ហៅម្រាងៀន់ជិ��ាន់
ន់ីមាួយៗន់ូវាឥរិយាប់�តាាមាហៅគឺ��ហៅដ្ឋៅកា��តា់។ ហៅស័វាា BHT គឺឺផ្នែ�ិកាហៅទូៅហៅ�ើ�ស័ដ�តាាងអាចូទូុកាចិូតាាប្តាាន់ ន់ិងមាិន់ផ្នែមាន់ជិាកាារព្ទិហៅស័�ធំន៍់ហៅទូ។ 
ឧទូា�រ�៍ថ្ងៃន់ហៅស័វាា BHT រួមាមាាន់អន់ដរាគឺមាន់៍អាកាប់បកាិរិយា កាញ្ជូេប់់អន់ដរាគឺមាន់៍អាកាប់បកាិរិយាផ្នែ�ែកាស័តាិប់ញ្ជូាា កាារព្ទយាប្តាា�អាកាប់បកាិរិយា
ទូូ��ទូូ�ាយ ន់ិងកាារវាិ�ាគឺអាកាប់បកាិរិយាអន់ុវាតាា។

ហៅស័វាា BHT ម្រាតាូវាផ្នែតាមាាន់�ាព្ទចូា�ប្តាាចូ់ផ្នែ�ែកាហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា ប្តាាន់ហៅចូញ៉ាហៅវាជិូប់ញ្ជូូាហៅដ្ឋ�យហៅវាជិូប់�ិិតាឬហៅព្ទទូយចូិតាដស័ាម្រាស័ដផ្នែដ្ឋ�មាាន់អាជិាាប់័�ណ ប្តាាន់
យ�់ម្រាព្ទមាហៅដ្ឋ�យគឺហៅម្រាមា�ង ន់ិងប្តាាន់�ដ�់ជិូន់តាាមារហៅប់ៀប់ផ្នែដ្ឋ�អន់ុវាតាាតាាមាផ្នែ�ន់កាារព្ទយាប្តាា�ប្តាាន់ឯកា�ាព្ទ។

ការសាេារនិីតិសា�ីទាជិ�ងឺផ្សេប��ូង

L.A. Care រាាប់់រងហៅស័វាាស័ាារស័មាតាា�ាព្ទហៅប់ះដ្ឋូងស័ម្រាមាាប់់អែកាជិ�ងឺកាែ�ងមាន់ទីរហៅព្ទទូយ ន់ិងអែកាជិ�ងឺហៅម្រាកាៅមាន់ទីរហៅព្ទទូយ។

បរិកេារផ្សេពីទយផ្សេម្របើជិាប់បាានិ�ូរ (DME)

L.A. Care រាាប់់រងហៅទូៅហៅ�ើកាារទូិញ៉ា ឬកាារជិួ�ស័មាភារៈ�ាតា់�ាង់ DME ហៅម្រាគឺឿងប់រិកាខារ ន់ិងហៅស័វាាហៅ�ែងហៅទូៀតាជិាមាួយន់ឹងហៅវាជិូប់ញ្ជូូាព្ទីហៅវាជិូប់�ិិតា 
ជិ�ន់ួយកាារម្រាគឺួហៅព្ទទូយ អែកាម្រាប់កាប់វាិជិូាជិីវាៈគឺិ�ាន់ុប់ដ្ឋឋាកា ន់ិងអែកាឯកាហៅទូស័គឺិ�ាន់ុប់ដ្ឋឋាកាគឺៃីន់ិកា។ ស័មាភារៈ DME ផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់ហៅចូញ៉ាហៅវាជិូប់ញ្ជូូា អាចូន់ឹង
ប្តាាន់រាាប់់រង�ាជិាកាារចូា�ប្តាាចូ់ផ្នែ�ែកាហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា ហៅដ្ឋើមាបីកាារព្ទារមាុខងារស័រីរៈផ្នែដ្ឋ�ស័�ខាន់់ចូ�ហៅព្ទ�ះស័កាមាម�ាព្ទថ្ងៃន់កាាររស័់ហៅន់ៅម្រាប់ចូា�ថ្ងៃ�ៃ ឬហៅដ្ឋើមាបីកាារព្ទារ
ព្ទិកាារ�ាព្ទផ្នែ�ែការាងកាាយស័�ខាន់់ ។ៗ 

ជិាទូូហៅទូៅ L.A. Care មាិន់រាាប់់រងដ្ឋូចូខាងហៅម្រាកា�មា៖

 • ហៅម្រាគឺឿងប់រិកាខារ មាុខងារព្ទិហៅស័ស័ ន់ិងស័មាភារៈ�ាតា់�ាងស័ម្រាមាាប់់�ាស័ុខ�ាព្ទ �ាព្ទងាយម្រាស័ួ� ឬម្រាប់�ិតា�ាព្ទ ហៅ�ើកាផ្នែ�ងផ្នែតា ម្រាប់ដ្ឋាប់ប់់ូមាទូឹកា
ហៅដ្ឋ�ះផ្នែដ្ឋ�មាាន់�កា់រាយ ដ្ឋូចូមា 
ហៅរៀប់រាប់់ហៅន់ៅហៅម្រាកា�មាចូ��ងហៅជិើង “ម្រាប់ដ្ឋាប់់បូ់មាទឹូកាហៅដ្ឋ�ះនិ់ងស័មាភារៈ�ាត់ា�ាង”់ ហៅន់ៅហៅម្រាកា�មាចូ��ងហៅជិើង “កាារផ្នែ�ទូា�មាាតាាន់ងិទូារកា” ហៅន់ៅកាែ�ងជិ�ព្ទកូាហៅន់ះ

 • ស័មាភារៈផ្នែដ្ឋ�មាិន់ហៅម្រាប់ើស័ម្រាមាាប់់កាារផ្នែ�រកាែាស័កាមាម�ាព្ទរស័់ហៅន់ៅម្រាប់ចូា�ថ្ងៃ�ៃធំមាមតាា ដ្ឋូចូជិាឧប់ការ�៍�ាតា់ម្រាប្តាា� (រួមាទូា�ងឧប់ការ�៍ហៅម្រាប់ើស័ម្រាមាាប់់
�ា�់កាារគឺា�ម្រាទូប់ផ្នែន់ាមាស័ម្រាមាាប់់ស័កាមាម�ាព្ទកាមាែាន់ា ន់ិងស័កាមាម�ាព្ទកាីឡាា)

 • ស័មាភារៈប់រិកាខារអន់ាមា័យ ហៅ�ើកាផ្នែ�ងផ្នែតាហៅន់ៅហៅព្ទ�ផ្នែដ្ឋ�មាាន់�ាព្ទចូា�ប្តាាចូ់ផ្នែ�ែកាហៅវាជិូស័ាម្រាស័ាស័ម្រាមាាប់់ស័មាាជិិកាផ្នែដ្ឋ�មាាន់អាយុហៅម្រាកា�មា 21 ឆ្នាំែា�
 • ស័មាភារៈមាិន់ផ្នែមាន់ហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា ដ្ឋូចូជិាកាារងូតាទូឹកាហៅស័��ា ឬប់ន់ទប់់ឆ្នាំពង់
 • កាារផ្នែកាស័ម្រាមាួ��ទះ ឬរ�យន់ារប់ស័់អែកា
 • ឧប់ការ�៍ស័ម្រាមាាប់់កាារហៅធំ័ើហៅតាស័ាឈាមា ឬស័ារធំាតាុកាែ�ងរាងកាាយហៅ�ែងហៅទូៀតា (ប់ោុផ្នែន់ា មាោាស័ុីន់ម្រាតាួតាព្ទិន់ិតាយជិាតាិស័ារទូឹកាហៅន់�មាផ្នែ�ិមា មាោាស័ុីន់
ម្រាតាួតាព្ទិន់ិតាយជិាតាិស័ារជិាប់ន់ា ប់ន់ទះហៅធំ័ើហៅតាស័ា ន់ិងមាូ��ហៅជិ�ះ ម្រាតាូវាប្តាាន់រាាប់់រងហៅដ្ឋ�យ Medi-Cal Rx)

 • មាោាស័ុីន់ហៅអឡាិចូម្រាតាូន់ិកាម្រាតាួតាព្ទិន់ិតាយហៅប់ះដ្ឋូង ឬស័ួតា ហៅ�ើកាផ្នែ�ងផ្នែតាមាោាស័ុីន់ម្រាតាួតាព្ទិន់ិតាយកាារស័ទះដ្ឋហៅងាើមាស័ម្រាមាាប់់ទូារកា
 • កាារជិួស័ជិុ� ឬកាារប់ា�រស័មាភារៈប់រិកាខារ ហៅដ្ឋ�យស័ារផ្នែតាកាារប្តាាតា់ប់ង់ ហៅចូ�រ�ួចូ ឬកាារហៅម្រាប់ើខុស័ ហៅ�ើកាផ្នែ�ងផ្នែតាហៅន់ៅហៅព្ទ�ផ្នែដ្ឋ�មាាន់�ាព្ទចូា�ប្តាាចូ់
ផ្នែ�ែកាហៅវាជិូស័ាម្រាស័ាស័ម្រាមាាប់់ស័មាាជិិកាផ្នែដ្ឋ�មាាន់អាយុហៅម្រាកា�មា 21 ឆ្នាំែា�

 • ស័មាភារៈហៅ�ែងហៅទូៀតាផ្នែដ្ឋ�ជិាទូូហៅទូៅមាិន់ហៅម្រាប់ើជិាចូមាបងស័ម្រាមាាប់់កាារផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទ 
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

ប់ោុផ្នែន់ាហៅន់ៅកាែ�ងការ�ីមាួយចូ�ន់ួន់ ស័មាភារៈទូា�ងហៅន់ះអាចូន់ឹងម្រាតាូវាប្តាាន់ឯកា�ាព្ទហៅដ្ឋ�យមាាន់កាារអន់ុញ្ជូាាតាជិាមាុន់ (កាារឯកា�ាព្ទជិាមាុន់) ផ្នែដ្ឋ��ា�់ជិូន់
ហៅដ្ឋ�យហៅវាជិូប់�ិិតារប់ស័់អែកា។

អ្នាហ្វ័ារូបតថ�ាតា�ផ្សេពីោ�ផ្សេវាៀនិ និិងផ្សេម្រកៅផ្សេពីោ�ផ្សេវាៀនិ

វាិធំីថ្ងៃន់កាារ�ដ�់អា�ារូប់តាាមាភទូា�ងហៅន់ះហៅទូៅដ្ឋ�់រូប់កាាយម្រាតាូវាប្តាាន់ហៅម្រាប់ើម្រាប្តាាស័់ ហៅន់ៅហៅព្ទ�ស័ាាន់�ាព្ទហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា�ាមាួយរារា�ងអែកាមាិន់ឱ្យយប់រិហៅ��គឺ
អា�ារជិាធំមាមតាាប្តាាន់។ រូប់មាន់ាថ្ងៃន់អា�ារូប់តាាមាភហៅព្ទ�ះហៅវាៀន់ ន់ិង��ិតា��អា�ារូប់តាាមាភហៅម្រាកាៅហៅព្ទ�ះហៅវាៀន់ អាចូន់ឹងម្រាតាូវាប្តាាន់រាាប់់រងតាាមារយៈ Medi-
Cal Rx ហៅន់ៅហៅព្ទ�ផ្នែដ្ឋ�មាាន់�ាព្ទចូា�ប្តាាចូ់ផ្នែ�ែកាហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា។ L.A. Care រាាប់់រងហៅ�ើមាោាស័ុីន់ប់ូមាប់ញ្ជូេ�� ន់ិងកាារស័ុងអា�ារតាាមាហៅព្ទ�ះហៅវាៀន់ ន់ិង
ហៅម្រាកាៅហៅព្ទ�ះហៅវាៀន់ ហៅន់ៅហៅព្ទ��ាមាាន់�ាព្ទចូា�ប្តាាចូ់ផ្នែ�ែកាហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា។

ឧបករ�៍ជិ�និួ�ការសាើាប់

L.A. Care រាាប់់រងឧប់ការ�៍ជិ�ន់ួយកាារស័ដាប់់ ហៅប់ើស័ិន់អែកាប្តាាន់ហៅធំ័ើហៅតាស័ាស័ម្រាមាាប់់កាារប្តាាតា់ប់ង់ន់ូវាកាារស័ដាប់់ ឧប់ការ�៍ជិ�ន់ួយកាារស័ាាប់់គឺឺមាាន់
�ាព្ទចូា�ប្តាាចូ់ផ្នែ�ែកាហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា ន់ិងទូទូួ�ហៅវាជិូប់ញ្ជូូាពី្ទហៅវាជិូប់�ិិតារប់ស័់អែកា។ កាាររាាប់់រងគឺឺមាាន់ផ្នែដ្ឋន់កា��តា់ចូ�ហៅព្ទ�ះស័មាភារៈជិ�ន់ួយមាាន់តាថ្ងៃមាៃទូាប់
ប់��ុតាផ្នែដ្ឋ�ប់�ហៅព្ទញ៉ាតាាមាម្រាតាូវាកាារហៅវាជិូស័ាម្រាស័ារប់ស័់អែកា។ L.A. Care ន់ឹងរាាប់់រងឧប់ការ�៍ជិ�ន់ួយកាារស័ាាប់់�ាមាួយ ហៅ�ើកាផ្នែ�ងផ្នែតាឧប់ការ�៍
ជិ�ន់ួយស័ម្រាមាាប់់ម្រាតាហៅចូៀកាន់ីមាួយៗ ម្រាតាូវាកាារចូា�ប្តាាចូ់ហៅដ្ឋើមាបីទូទូួ�ប្តាាន់�ទូិ��កាាន់់ផ្នែតា�ិម្រាប់ហៅស័ើរគឺួរឱ្យយកាតា់ស័មាាា�់ជិាងហៅព្ទ�ផ្នែដ្ឋ�អែកាទូទួូ�ប្តាាន់
ឧប់រ�៍ជិ�ន់ួយផ្នែតាមាួយ។ 

ឧប់ការ�៍ជិ�ន់ួយកាារស័ាាប់់ស័ម្រាមាាប់់ស័មាាជិិកាហៅម្រាកា�មាអាយុ 21 ឆ្នាំែា�

ចូបាប់់រដ្ឋឋតាម្រាមាូវាឱ្យយប់ញ្ជូូ�ន់កាុមាារផ្នែដ្ឋ�ម្រាតាូវាកាារឧប់ការ�៍ជិ�ន់ួយកាារស័ាាប់់ ហៅទូៅកាាន់់កាមាមវាិធំីហៅស័វាាកាុមាាររដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា (CCS) ហៅដ្ឋើមាបីស័ហៅម្រាមាចូ�ា
ហៅតាើកាុមាារមាាន់ស័ិទូិិទូទូួ�ប្តាាន់ CCS ផ្នែដ្ឋរឬអតា់។ ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើកាុមាារមាាន់ស័ិទូិិទូទូួ�ប្តាាន់ CCS ហៅន់�ះ CCS ន់ឹងរាាប់់រងហៅ�ើថ្ងៃ�ៃចូ��ាយស័ម្រាមាាប់់
ឧប់ការ�៍ជិ�ន់ួយកាារស័ាាប់់ផ្នែដ្ឋ�ចូា�ប្តាាចូ់ផ្នែ�ែកាហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា។ ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើកាុមាារមាិន់មាាន់ស័ិទូិិទូទូួ�ប្តាាន់ CCS ហៅន់�ះហៅទូ ហៅយើងន់ឹងរាាប់់រងហៅ�ើ
ឧប់ការ�៍ជិ�ន់ួយកាារស័ាាប់់ផ្នែដ្ឋ�ចូា�ប្តាាចូ់ផ្នែ�ែកាហៅវាជិូស័ាម្រាស័ាស័ម្រាមាាប់់ជិាផ្នែ�ែកាមាួយថ្ងៃន់កាាររាាប់់រង Medi-Cal។

ឧប់ការ�៍ជិ�ន់ួយកាារស័ាាប់់ស័ម្រាមាាប់់ស័មាាជិិកាអាយុ 21 ឆ្នាំែា�ហៅឡាើងហៅទូៅ

ហៅម្រាកា�មាកាមាមវាិធំី Medi-Cal ហៅយើងរាាប់់រងស័មាភារៈដ្ឋូចូខាងហៅម្រាកា�មាស័ម្រាមាាប់់ឧប់ការ�៍ជិ�ន់ួយកាារស័ាាប់់ផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់រាាប់់រង៖

 • ព្ទុមាពម្រាតាហៅចូៀកាផ្នែដ្ឋ�ម្រាតាូវាកាារស័ម្រាមាាប់់កាារព្ទាកា់
 • កាញ្ជូេប់់�មស័ាង់ដ្ឋាមាួយកាញ្ជូេប់់
 • កាារជិួប់ព្ទិហៅម្រាគឺ�ះហៅដ្ឋើមាបីម្រាប្តាាកាដ្ឋ�ាឧប់ការ�៍ជិ�ន់ួយហៅន់ះ កា�ព្ទុងមាាន់ដ្ឋ�ហៅ�ើរកាារម្រាតាឹមាម្រាតាូវា
 • កាារជិួប់ព្ទិហៅម្រាគឺ�ះស័ម្រាមាាប់់កាារស័មាិាតា ន់ិងកាារព្ទាកា់ឧប់ការ�៍ជិ�ន់ួយកាារស័ាាប់់រប់ស័់អែកា
 • កាារជិួស័ជិុ�ឧប់ការ�៍ជិ�ន់ួយកាារស័ាាប់់រប់ស័់អែកា

ហៅម្រាកា�មាកាមាមវាិធំី Medi-Cal ហៅយើងន់ឹងរាាប់់រងហៅ�ើកាារប់ា�រឧប់ការ�៍ជិ�ន់ួយកាារស័ាាប់់ ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើ៖

 • កាារប្តាាតា់ប់ង់កាារស័ាាប់់ឮរប់ស័់អែកា គឺឺស័ាិតាកាែ�ងកាម្រាមាិតាផ្នែដ្ឋ�ឧប់ការ�៍ជិ�ន់ួយកាារស័ាាប់់ប់ចូេ�ប់បន់ែរប់ស័់អែកា មាិន់អាចូផ្នែកាថ្ងៃខកាារស័ាាប់់ឱ្យយឮប្តាាន់
 • ឧប់ការ�៍ជិ�ន់ួយស័ដាប់់រប់ស័់អែកាប្តាាន់ប្តាាតា់ ហៅចូ�រ�ួចូ ឬខូចូ ន់ិងមាិន់អាចូជិួស័ជិុ�ប្តាាន់ ហៅ�ើយវាាមាិន់ផ្នែមាន់ជិាកា��ុស័រប់ស័់អែកា។ អែកាម្រាតាូវាផ្នែតា
�ា�់ឱ្យយហៅយើងន់ូវាកាារជិូន់ដ្ឋ��ឹងផ្នែដ្ឋ�ម្រាប្តាាប់់ហៅយើង�ាហៅរឿងហៅន់ះប្តាាន់ហៅកាើតាហៅឡាើងដ្ឋូចូហៅមាាចូ។

ស័ម្រាមាាប់់មាន់ុស័ែហៅព្ទញ៉ាវា័យផ្នែដ្ឋ�មាាន់អាយុ 21 ឆ្នាំែា�ហៅឡាើងហៅទូៅ Medi-Cal មាិន់រួមាប់ញ្ជូេ��៖

 • កាារប់ា�រ�មឧប់ការ�៍ជិ�ន់ួយកាារស័ាាប់់



4 | អត្ថថប្រ�យោ�ោជន៍៍ និ៍ងយោ�វាា

52

ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

ផ្សេសាវាាសាុខភាាពីតា��្ទ�

L.A. Care រាាប់់រងហៅស័វាាស័ុខ�ាព្ទផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់�ដ�់ហៅន់ៅកាែ�ង�ទះរប់ស័់អែកា ហៅន់ៅហៅព្ទ�ប្តាាន់ហៅចូញ៉ាហៅវាជិូប់ញ្ជូូាហៅដ្ឋ�យហៅវាជិូប់�ិិតារប់ស័់អែកា ន់ិងប្តាាន់រកា
ហៅ�ើញ៉ា�ាមាាន់�ាព្ទចូា�ប្តាាចូ់ផ្នែ�ែកាហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា។

ហៅស័វាាស័ុខ�ាព្ទតាាមា�ទះ មាាន់កាម្រាមិាតាម្រាតាឹមាហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ� Medi-Cal រាាប់់រងដ្ឋូចូជិា៖

 • កាារផ្នែ�ទូា�ព្ទីគឺិ�ាន់ុប់ដ្ឋឋាកាជិ�ន់ាញ៉ាហៅម្រាកាៅហៅមាោ�ង
 • ជិ�ន់ួយកាារផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទតាាមា�ទះហៅម្រាកាៅហៅមាោ�ង
 • កាារព្ទយាប្តាា�ហៅដ្ឋ�យចូ�ន់ា កាារព្ទយាប្តាា�ស័ាារកាាយស័មាបទូា ន់ិងកាារព្ទយាប្តាា�ស័មាាីជិ�ន់ាញ៉ា
 • ហៅស័វាាស័ងាមាកាិចូេហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា
 • ហៅម្រាគឺឿងប់រិកាខារហៅព្ទទូយ

សា�ាារៈ�ះត់�ះង់ បរិកេារ និិងផ្សេម្រគឿងផ្សេម្របើម្របាាសា់ប្រែ�នកផ្សេវាជិជសាាម្រសាេ

L.A. Care រាាប់់រងហៅ�ើស័មាភារៈ�ាតា់�ាង់ហៅវាជិូស័ាម្រាស័ាផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់ហៅចូញ៉ាហៅវាជិូប់ញ្ជូូាហៅដ្ឋ�យហៅវាជិូប់�ិិតា ជិ�ន់ួយកាារម្រាគឺូហៅព្ទទូយ អែកាម្រាប់កាប់វាិជិូាជិីវាៈ
គឺិ�ាន់ុប់ដ្ឋឋាកា ន់ិងអែកាឯកាហៅទូស័គឺិ�ាន់ុប់ដ្ឋឋាកាគឺៃីន់ិកា។ ស័មាភារៈ�ាតា់�ាង់ហៅវាជិូស័ាម្រាស័ាមាួយចូ�ន់ួន់ម្រាតាូវាប្តាាន់រាាប់រងតាាមារយៈ FFS Medi-Cal Rx 
ន់ិងមាិន់ផ្នែមាន់ហៅដ្ឋ�យ L.A. Care ហៅន់�ះហៅទូ។

កាាររាាប់់រង Medi-Cal មាិន់រួមាប់ញ្ជូេ��ស័មាភារៈដ្ឋូចូខាងហៅម្រាកា�មា៖

 • ស័មាភារៈកាែ�ង�ទះទូូហៅទូៅ រួមាមាាន់ជិាអាទូ៍៖

 ° ប់ង់ស័ិិតា (ម្រាគឺប់់ម្រាប់ហៅ�ទូ)

 ° អាកាុ�ស័ម្រាមាាប់់ជូិតា

 ° ហៅម្រាគឺឿងស័មាិាង

 ° ដ្ឋុ�ស័�ឡាី ន់ិងតាមាបាស័�ឡាី

 ° ហៅមាែៅ�មត់ា

 ° កាផ្នែន់ែងម្រាតាជិាកា់

° Witch hazel

 • �ែា�ម្រាប់ចូា�ម្រាគឺួស័ារទូូហៅទូៅ រួមាមាាន់ជិាអាទូ៍៖

° White petrolatum

 ° ហៅម្រាប់ងន់ិងផ្នែម្រាកាមា�ាប់ហៅ�ើផ្នែស័បកាស័ៃ�តា

 ° ��ិតា�� Talc ន់ិង��ិតា��រួមា�ែ� Talc

 ° �ែាកា់ងារអុកាស័ុីតាកាមាម ដ្ឋូចូជិា អិ�ម្រាដ្ឋូផ្នែស័ន់ផ្នែព្ទអុកាស័ុីតា

 ° កាាប់អាមាីតាផ្នែព្ទអុកាស័ុីតា ន់ិងស័ូដ្ឋយ�មាផ្នែព្ទប់ូរាាតា
 • ស័ាប់ិូគឺមាន់ហៅវាជិូប់ញ្ជូូា
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

 • កាារហៅរៀប់ចូ��ាប់ហៅ�ើផ្នែស័បកាផ្នែដ្ឋ�មាាន់�ទ�កាហៅម្រាប់ង�ាប់ផ្នែដ្ឋ�មាាន់ស័ារធំាតាុអាស័ុីតាប់ង់ស័ូអិ�កា ន់ិងអាស័ុីតាស័ា�ីស័ុី�ិចូ ផ្នែម្រាកាមាអាស័ុីតាស័ា
�ិចូ ហៅម្រាប់ង�ាប់ ឬវាតាា�រាវា ន់ិងវាតាា�ខាប់់ស័័ងាស័ីអុកាស័ុីតា។

 • ស័មាភារៈហៅ�ែងហៅទូៀតាផ្នែដ្ឋ�ជិាទូូហៅទូៅមាិន់ម្រាតូាវាប្តាាន់ហៅម្រាប់ើម្រាប្តាាស័់ជិាចូមាបងស័ម្រាមាាប់់កាារផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទ ន់ិងផ្នែដ្ឋ�ម្រាតាូវាប្តាាន់ហៅម្រាប់ើម្រាប្តាាស័់ជិាធំមាមតាា ន់ិង
ជិាចូមាបងហៅដ្ឋ�យប់ុគឺា�ផ្នែដ្ឋ�មាិន់មាាន់តាម្រាមូាវាកាារហៅវាជិូស័ាម្រាស័ាជិាកា់�ាកា់�ាមាួយស័ម្រាមាាប់់ស័មាភារៈទូា�ងហៅន់�ះ។

ការពីយាបាាលសាេារកា�សា�ីទា

L.A. Care រាាប់់រងហៅស័វាាព្ទយាប្តាា�ស័ាារកាាយស័មាបទូា រមួាទូា�ងកាារវាាយតាថ្ងៃមាៃថ្ងៃន់វិាធំពី្ទយាប្តាា�ស័ាារកាាយស័មាបទូា កាារហៅរៀប់ចូ�គឺហៅម្រាមា�ងកាារព្ទយាប្តាា� កាារ
ព្ទយាប្តាា� ហៅស័ចូកាដីផ្នែ�ន់ា� ន់ិងហៅស័វាាម្រាប់ឹកាែា។ ហៅស័វាាព្ទយាប្តាា�ស័ាារកាាយស័មាបទូា គឺឺមាាន់កាម្រាមិាតាចូ�ហៅព្ទ�ះហៅស័វាាព្ទីរដ្ឋងមាួយផ្នែខ ហៅដ្ឋ�យ�ែ�គឺែាជិាមាួយ
ហៅស័វាាចូាកា់មាូ��វាិទូយាស័ាម្រាស័ដ ម្រាប់ព្ទ័ន់ិកាារស័ាាប់់ កាារចូាប់់ស័រថ្ងៃស័ ន់ិងកាារព្ទយាប្តាា�ស័មាាី (ផ្នែដ្ឋន់កា��ត់ាហៅន់ះមាិន់អន់ុវាតាាចូ�ហៅព្ទ�ះកាុមាារអាយុហៅម្រាកា�មា 21 
ឆ្នាំែា�ហៅទូ)។ L.A. Care អាចូន់ឹងឯកា�ាព្ទជិាមាុន់ (អន់ុញ្ជូាាតាជិាមាុន់) ហៅទូៅហៅ�ើហៅស័វាាប់ផ្នែន់ាមា�ាជិាកាារចូា�ប្តាាចូ់ផ្នែ�ែកាហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា។

ទម្រ�/ឧបករ�៍សាិបីនិិ�ីិត

L.A. Careរាាប់់រងទូម្រាមា ន់ិងឧប់ការ�៍ស័ិប់បន់ិមាមិតា ន់ិងហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�ចូា�ប្តាាចូ់ផ្នែ�ែកាហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា ន់ិងប្តាាន់ហៅចូញ៉ាហៅវាជិូប់ញ្ជូូាហៅដ្ឋ�យហៅវាជិូប់�ិិតារប់ស័់អែកា 
ហៅព្ទទូយព្ទយាប្តាា�ហៅជិើង ហៅព្ទទូយហៅធំមញ៉ា ឬអែកាព្ទយាប្តាា�ស័ុខ�ាព្ទមាិន់ផ្នែមាន់ជិាម្រាគឺូហៅព្ទទូយ។ ហៅន់ះរួមាមាាន់ឧប់ការ�៍ជិ�ន់ួយកាារស័ដាប់់ផ្នែដ្ឋ��ែ�ា�ហៅ�ើម្រាតាហៅចូៀកា 
ហៅដ្ឋ�ះស័ិប់បន់ិមាមិតា/អាវាម្រាទូន់ាប់់ហៅដ្ឋ�ះវាះកាាតា់ ថ្ងៃស័បស័ងាតា់កាាររ�ាកា ន់ិងហៅម្រាគឺឿងស័ិប់បន់ិមាមិតា ហៅដ្ឋើមាបីស័ាារមាកាវាិញ៉ាន់ូវាមុាខងារ ឬដ្ឋាកា់ជិ�ន់ួស័ផ្នែ�ែកាថ្ងៃន់
រាងកាាយ ឬហៅដ្ឋើមាបីម្រាទូម្រាទូង់ផ្នែ�ែការាងកាាយផ្នែដ្ឋ�ហៅខែ�យ ឬប្តាាន់ខូចូម្រាទូង់ម្រាទូាយ។

សា�ាារៈប្រែ�នកវា�កាត់�ះ�វាផ្សេពីោ�ផ្សេវាៀនិធី� និិង�ះ�វាទឹកផ្សេនិោ�

L.A. Care រាាប់់រងហៅ�ើ�ង់�ូាប់់ន់ឹងហៅព្ទ�ះហៅវាៀន់ ប់�ព្ទុងស័ុងប់ងា�រទូឹកាហៅន់�មា �ងប់ងា�រទូឹកាហៅន់�មា ស័មាភារៈ�ាតា់�ាង់កាារ�ាងស័មាិាតា ន់ិងកាាវា។ ហៅន់ះមាិន់
ប់ញ្ជូេ��ន់ូវាស័មាភារៈ�ាតា់�ាង ឬមាុខងារព្ទិហៅស័ស័ស័ម្រាមាាប់់�ាស័ុខ�ាព្ទ �ាព្ទងាយម្រាស័ួ� ឬម្រាប់�ិតា�ាព្ទហៅឡាើយ។

ការពីយាបាាលផ្សេ�ោ�ចាលនិា 

L.A. Care រាាប់់រងហៅ�ើហៅស័វាាព្ទយាប្តាា�ហៅដ្ឋ�យចូ�ន់ាផ្នែដ្ឋ�ចូា�ប្តាាចូ់ផ្នែ�ែកាហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា រួមាទូា�ងកាារវាាយតាថ្ងៃមាៃហៅ�ើវាិធំីព្ទយាប្តាា�ហៅដ្ឋ�យចូ�ន់ា 
កាារហៅរៀប់ចូ�គឺហៅម្រាមា�ងកាារព្ទយាប្តាា� កាារព្ទយាប្តាា� ហៅស័ចូកាដីផ្នែ�ន់ា� ហៅស័វាាម្រាប់ឹកាែា ន់ិងកាារ�ាប់�ែា�ហៅន់ៅចូ�កាផ្នែន់ៃងឈឺ។

ផ្សេសាវាាសាេារសា�តថភាាពីសាួត

L.A. Care រាាប់់រងកាារស័ដារស័មាតាា�ាព្ទស័ួតាផ្នែដ្ឋ�ចូា�ប្តាាចូ់ផ្នែ�ែកាហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា ន់ិងប្តាាន់ហៅចូញ៉ាហៅវាជិូប់ញ្ជូូា ហៅដ្ឋ�យហៅវាជិូប់�ិិតា។

ផ្សេសាវាា�និ្ទីរប្រែ�ទា�ផ្សេ�ោ�គិលានិុប�ឋាកជិ�និាញ៉ា

L.A. Care រាាប់់រងហៅ�ើហៅស័វាាថ្ងៃន់មាន់ទីរផ្នែ�ទូា�ហៅដ្ឋ�យគឺិ�ាន់ុប់ដ្ឋឋាកាជិ�ន់ាញ៉ាផ្នែដ្ឋ�ជិាកាារចូា�ប្តាាចូ់ផ្នែ�ែកាហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាមាាន់ព្ទិកាារ�ាព្ទ ឬ
ម្រាតាូវាកាារកាារផ្នែ�ទូា�កាម្រាមាិតាខពស័់។ ហៅស័វាាទូា�ងហៅន់ះរួមាមាាន់ ប់ន់ទប់់ន់ិងអា�ារ ហៅន់ៅកាែ�ងមាន់ទីរមាាន់អាជិាាប់័�ណ ហៅដ្ឋ�យមាាន់កាារផ្នែ�ទូា�ហៅដ្ឋ�យគឺិ�ាន់ុប់ដ្ឋឋាកា
ជិ�ន់ាញ៉ា 24 ហៅមាោ�ងកាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ ។ៗ
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

ការពីយាបាាលសា�េី

L.A. Care រាាប់់រងកាារព្ទយាប្តាា�ស័មាាីផ្នែដ្ឋ�មាាន់�ាព្ទចូា�ប្តាាចូ់ផ្នែ�ែកាហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា។ ហៅស័វាាព្ទយាប្តាា�ស័មាាីគឺឺមាាន់កាម្រាមិាតាចូ�ហៅព្ទ�ះហៅស័វាាព្ទីរដ្ឋងមាួយផ្នែខ 
ហៅដ្ឋ�យ�ែ�គឺែាជិាមាួយហៅស័វាាចូាកា់មាូ��វាិទូយាស័ាម្រាស័ដ ម្រាប់ព្ទ័ន់ិកាារស័ាាប់់ កាារចូាប់់ស័រថ្ងៃស័ ន់ិងកាារព្ទយាប្តាា�ស័ាារកាាយស័មាបទូា (ផ្នែដ្ឋន់កា��ត់ាហៅន់ះមាិន់
អន់ុវាតាាចូ�ហៅព្ទ�ះកាុមាារអាយុហៅម្រាកា�មា 21 ឆ្នាំែា�ហៅទូ)។ L.A. Care អាចូន់ឹងឯកា�ាព្ទជិាមាុន់ (អន់ុញ្ជូាាតាជិាមាុន់) ហៅទូៅហៅ�ើហៅស័វាាប់ផ្នែន់ាមា�ាជិាកាារចូា�ប្តាាចូ់
ផ្នែ�ែកាហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា។

ផ្សេសាវាាការបើ�រផ្សេភាទ

L.A. Care រាាប់់រងហៅស័វាាកាារប់ដ�រហៅ�ទូ (ហៅស័វាាប់ញ្ជូូាកា់�ិន់ហៅ�ទូ) ជិាអតាាម្រាប់ហៅយ�ជិន់៍មួាយ ហៅន់ៅហៅព្ទ�វាាមាាន់�ាព្ទចូា�ប្តាាចូ់ផ្នែ�ែកាហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា ឬហៅន់ៅហៅព្ទ�
ហៅស័វាាទូា�ងហៅន់ះម្រាស័ប់ជិាមាួយ�កាខ�ៈវាិន់ិចូេ័យស័ម្រាមាាប់់កាារវាះកាាតា់ផ្នែកាស័មាផស័ែ។

ការពីិផ្សេសាោធីនិ៍សាាកលីងផ្សេវាជិជសាាម្រសាេ 

L.A. Care រាាប់់រងហៅ�ើថ្ងៃ�ៃផ្នែ�ទូា�អែកាជិ�ងឺម្រាប់ម្រាកាតាីស័ម្រាមាាប់់អែកាជិ�ងឺផ្នែដ្ឋ�ម្រាតូាវាប្តាាន់យ�់ម្រាព្ទមាចូូ�រួមាកាែ�ងកាារព្ទិហៅស័�ធំន៍់ស័ាកា�បងហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា
ដ្ឋ��ាកា់កាា�ទូីI ដ្ឋ��ាកា់កាា�ទូី II ដ្ឋ��ាកា់កាា�ទូី III ឬ ដ្ឋ��ាកា់កាា�ទូី IV ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើមាាន់ព្ទាកា់ព្ទ័ន់ិន់ឹងកាារប់ងាារ កាារតាាមាដ្ឋាន់រកា ឬកាារ
ព្ទយាប្តាា�ជិ�ងឺមា�ារីកា ឬស័ាាន់�ាព្ទផ្នែដ្ឋ�គឺ�រាមាកា�ផ្នែ�ងដ្ឋ�់អាយុជិីវាិតា ន់ិងម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើកាារស័ិកាែាហៅន់�ះប់�ហៅព្ទញ៉ារា�់�កាខខ�ិតាម្រាមាូវាទូា�ងអស័់
ហៅន់ៅហៅម្រាកា�មាម្រាកាមាស័ុវាតាាិ�ាព្ទន់ិងស័ុខ�ាព្ទ 1370.6(d)(1)។ Medi-Cal Rx, កាមាមវាិធំី Medi-Cal FFS រាាប់់រងហៅ�ើឱ្យស័�ហៅវាជិូប់ញ្ជូូាអែកាជិ�ងឺហៅម្រាកាៅ
មាន់ទីរហៅព្ទទូយ។ អាន់ផ្នែ�ែកា “ឱ្យស័�ហៅវាជិូប់ញ្ជូូាស័ម្រាមាាប់់អែកាជិ�ងឺហៅម្រាកាៅមាន់ទីរហៅព្ទទូយ” ហៅន់ៅផ្នែ�ែកាប់ន់ទាប់់កាែ�ងជិ�ព្ទូកាហៅន់ះស័ម្រាមាាប់់ព្ទ័តា៌មាាន់ប់ផ្នែន់ាមា។

ផ្សេសាវាា�និ្ទីរពីិផ្សេសាោធីនិ៍ និិងវាិទយ�សាាម្រសាេ

L.A. Care រាាប់់រងហៅស័វាាថ្ងៃន់មាន់ទីរព្ទិហៅស័�ធំន៍់ ន់ិងកាា�រស័មីអិ�កាស័ម្រាមាាប់់អែកាជិ�ងឺកាែ�ងន់ិងហៅម្រាកាៅមាន់ទីរហៅព្ទទូយ ហៅន់ៅហៅព្ទ��ាមាាន់�ាព្ទចូា�ប្តាាចូ់ផ្នែ�ែកា
ហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា។ ន់ីតិាវាិធំីរូប់�ាព្ទហៅវាជិូស័ាម្រាស័ាទូ�ហៅន់ើប់ហៅ�ែងៗ ដូ្ឋចូជិាកាារផ្នែស័ាន់ CT កាារផ្នែស័ាន់ MRI ន់ិង PET ម្រាតាូវាប្តាាន់រាាប់់រងផ្នែ�ិកាហៅ�ើ�ាព្ទចូា�ប្តាាចូ់
ផ្នែ�ែកាហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា។

ផ្សេសាវាាបងការនិិងសាុខុ�ាលភាាពីនិិងការម្រគប់ម្រគងជិ�ងឺរុា�នៃរា

គឺហៅម្រាមា�ងរាាប់់រង៖

 • វាាាកា់ស័ា�ងផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់ផ្នែ�ន់ា�ហៅដ្ឋ�យគឺ�ៈកាមាមាធំិកាារទូីម្រាប់ឹកាែាស័ម្រាមាាប់់កាារអន់ុវាតាដចូាកា់�ែា�ប់ងាារ
 • ហៅស័វាាហៅរៀប់ចូ�ផ្នែ�ន់កាារម្រាគឺួស័ារ
 • កាារផ្នែ�ន់ា�រប់ស័់វាិទូយាស័ាាន់ហៅព្ទទូយកាុមាារអាហៅមារិកា Bright Futures 
(https://downloads.aap.org/AAP/PDF/periodicity_schedule.pdf)

 • ហៅស័វាាប់ងាារជិ�ងឺ�ឺតា
 • ហៅស័វាាប់ងាាស័ម្រាមាាប់់ម្រាស័ាផី្នែដ្ឋ�ប្តាាន់ផ្នែ�ន់ា�ហៅដ្ឋ�យមា�ាវិាទូយា�យ័អាហៅមារិកាា�ងខាងផ្នែ�ែកាស័មាពព្ទន់ងិហៅរ�គឺម្រាស័ា ី(American College of 

Obstetricians and Gynecologists)
 • ជិួយដ្ឋ�់កាារ�ាាចូ់ប្តាារី ហៅ�ៅ�ងផ្នែដ្ឋរ�ា ហៅស័វាាប់ញ្ជូឈប់់កាារជិកា់ប្តាារី
 • ហៅស័វាាប់ងាារផ្នែដ្ឋ�ផ្នែ�ន់ា�ហៅដ្ឋ�យម្រាកាុមាកាារងារហៅស័វាាប់ងាារស័�រដ្ឋឋអាហៅមារិកាកាម្រាមាិតា A ន់ិង B

http://dhcs.ca.gov/WC
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

ហៅស័វាាហៅរៀប់ចូ�ផ្នែ�ន់កាារម្រាគឺួស័ារ គឺឺ�ដ�់ហៅទូៅឱ្យយស័មាាជិិកាមាាន់អាយុអាចូមាាន់ថ្ងៃ�ទហៅព្ទ�ះប្តាាន់ ហៅដ្ឋើមាបីជិួយហៅគឺកា��តា់ន់ូវាចូ�នួ់ន់កាូន់ ន់ិងចូហៅន់ៃ�ះហៅព្ទ�
មាាន់កាូន់។ ហៅស័វាាទូា�ងហៅន់ះរួមាមាាន់រា�់វាិធំីស័ាម្រាស័ាប់ងាារកាារមាាន់កាូន់ ផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់យ�់ម្រាព្ទមាហៅដ្ឋ�យ FDA។ PCP ន់ិងម្រាគឺូហៅព្ទទូយឯកាហៅទូស័ផ្នែ�ែកាស័មាភព្ទ/
ហៅរ�គឺម្រាស័ដីរប់ស័់ L.A. Care គឺឺមាាន់ស័ម្រាមាាប់់ហៅស័វាាហៅរៀប់ចូ�ផ្នែ�ន់កាារម្រាគឺួស័ារ។

ស័ម្រាមាាប់់ហៅស័វាាហៅរៀប់ចូ�ផ្នែ�ន់កាារម្រាគឺួស័ារ អែកាក៏ាអាចូន់ឹងហៅម្រាជិើស័យកាហៅវាជិូប់�ិិតាឬគឺៃីន់ិកា�ាមាួយផ្នែដ្ឋ�មាិន់ព្ទាកា់ព្ទ័ន់ិន់ឹង L.A. Care ហៅដ្ឋ�យមាិន់ប្តាាចូ់
ទូទូួ�កាារឯកា�ាព្ទជិាមាុន់ (កាារអន់ុញ្ជូាាតាជិាមាុន់) ព្ទី L.A. Care ហៅឡាើយ។ ហៅស័វាាមាកាព្ទីអែកា�ា�់ហៅស័វាាហៅន់ៅហៅម្រាកាៅប់�ាាញ៉ាផ្នែដ្ឋ�មិាន់ទូាកា់ទូងន់ឹង
កាារហៅរៀប់ចូ�ផ្នែ�ន់កាារម្រាគឺួស័ារ អាចូន់ឹងមាិន់ប្តាាន់រាាប់់រងហៅទូ។ ហៅដ្ឋើមាបីផ្នែស័័ងយ�់ផ្នែ�មាហៅទូៀតា ស័ូមាទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅប្រែ�នកផ្សេសាវាាសា�ាជិិក តាាមាហៅ�ខ  
1-888-839-9909 (TTY 711)។

អាន់ជិ�ព្ទូកា 5៖ កាារផ្នែ�ទូា�ស័ុខុមាា��ាព្ទកាុមាារន់ិងមាន់ុស័ែហៅព្ទញ៉ាវា័យ ស័ម្រាមាាប់់ព្ទ័តា៌មាាន់អ�ព្ទីកាារផ្នែ�ទូា�ប់ងាារស័ម្រាមាាប់់យុវាជិន់ផ្នែដ្ឋ�មាាន់អាយុ 20 
ឆ្នាំែ�ាចូុះហៅម្រាកា�មា។

ក�ីវាិធីីការពីារជិ�ងឺទឹកផ្សេនិោ�ប្រែ�អ�

កាមាមវាិធំីកាារព្ទារជិ�ងឺទូឹកាហៅន់�មាផ្នែ�ិមា (Diabetes Prevention Program, DPP) គឺឺជិាកាមាមវាិធំីមាួយ�ៃាស័់ប់ដ�ររហៅប់ៀប់រប់ប់រស័់ហៅន់ៅផ្នែ�ិកាតាាមា
�ស័ា�តាាង។ កាមាមវាិធំីរយៈហៅព្ទ� 12 ផ្នែខហៅន់ះ ហៅ�ា�តាហៅ�ើកាារ�ៃាស័់ប់ា�ររហៅប់ៀប់រប់ប់រស័់ហៅន់ៅ ន់ិងប់ហៅងាើតាហៅឡាើងហៅដ្ឋើមាបីប់ងាារ ឬព្ទន់យារកាារហៅកាើតាហៅឡាើងន់ូវា
ជិ�ងឺទូឹកាហៅន់�មាផ្នែ�ិមាម្រាប់ហៅ�ទូ 2 ហៅន់ៅកាែ�ងចូ�ហៅ��មាប់ុគឺា�ទូា�ងឡាាយផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់ហៅធំ័ើហៅរ�គឺវាិន់ិចូេ័យរកាហៅ�ើញ៉ាស័ាាន់�ាព្ទមាុន់ហៅកាើតាជិ�ងឺទូឹកាហៅន់�មាផ្នែ�ិមា។ 
ស័មាាជិិកាផ្នែដ្ឋ�ប់�ហៅព្ទញ៉ាតាាមា�កាខ�ៈវាិន់ិចូេ័យ អាចូន់ឹងមាាន់�កាខ�ៈស័មាបតាាិទូទូួ�ប្តាាន់ស័ម្រាមាាប់់ឆ្នាំែា�ទូីព្ទីរ។ កាមាមវាិធំី�ា�់កាារអប់់រំ ន់ិងកាារគឺា�ម្រាទូជិា
ម្រាកាុមា។ ប់ហៅចូេកាហៅទូស័ រួមាមាាន់ជិាអាទូ៍៖ 

 • �ដ�់កាារផ្នែ�ន់ា�មាិតាាអប់់រំមាិតាា
 • ប់ហៅម្រាងៀន់កាារម្រាតាួតាហៅមាើ�ខៃ�ន់ឯង ន់ិងកាារហៅដ្ឋ�ះម្រាស័ាយប់ញ្ជូាា 
 • �ដ�់កាារហៅ�ើកាទូឹកាចូិតាដ ន់ិងមាតាិផ្នែកា�មាិ
 • �ដ�់ឯកាស័ារព្ទ័តា៌មាាន់ហៅដ្ឋើមាបីគឺា�ម្រាទូហៅគឺ��ហៅដ្ឋៅ
 • តាាមាដ្ឋាន់ទូមាៃន់់ម្រាប់ម្រាកាតាី ហៅដ្ឋើមាបីជិួយឱ្យយស័ហៅម្រាមាចូហៅគឺ��ហៅដ្ឋៅ 

ស័មាាជិិកាម្រាតាូវាផ្នែតាប់�ហៅព្ទញ៉ាតាាមា�កាខខ�ិតាម្រាមាូវាស័ិទូិិទូទូួ�ប្តាាន់ ហៅដ្ឋើមាបីចូូ�រួមាកាែ�ង DPP។ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាផ្សេសាវាាសា�ាជិិក L.A. Care 
តាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711) ហៅដ្ឋើមាបីផ្នែស័័ងយ�់ប់ផ្នែន់ាមាអ�ព្ទីកាមាមវាិធំីន់ិងស័ិទូិិទូទូួ�ប្តាាន់។ 

ផ្សេសាវាាប្រែកសា�ផសាេ

L.A. Care រាាប់់រងកាារវាះកាាតា់ហៅដ្ឋើមាបីផ្នែកាតាម្រាមាូវា ឬជិួស័ជិុ�រចូន់ាស័មាព័ន់ិខុស័ម្រាប់ម្រាកាតាីថ្ងៃន់ស័រីរៈ ហៅដ្ឋើមាបីហៅធំ័ើផ្នែកា�មាិ ឬប់ហៅងាើតាជិារូប់រាងធំមាមតាាវាិញ៉ា
ហៅទូៅតាាមាវាិស័ា��ាព្ទផ្នែដ្ឋ�អាចូហៅធំ័ើប្តាាន់។ រចូន់ាស័មាព័ន់ិខុស័ម្រាប់ម្រាកាតាីថ្ងៃន់ស័រីរៈ គឺឺប់ញ្ជូាាផ្នែដ្ឋ�ប់�ាា�មាកាព្ទី�ាព្ទខូចូម្រាទូង់ម្រាទូាយព្ទីកា�ហៅ�ើតា 
�ាព្ទខុស័ម្រាប់តីាថ្ងៃន់កាារ�ូតា�ាស័់ កាារប់ោះទូងាិចូ ដ្ឋ�ហៅប្តាៅ ស័ាចូ់ដ្ឋុះ ឬជិ�ងឺ ឬកាារផ្នែកាស័ុដ្ឋន់់ប់ន់ទាប់់ព្ទីកាារវាះកាាតា់ស័ុដ្ឋន់់។ ផ្នែដ្ឋន់កា��តា់ន់ិងការ�ី
ហៅ�ើកាផ្នែ�ងមាួយចូ�ន់ួន់ អាចូអន់ុវាតាា។ 

ផ្សេសាវាាពីិនិិតយវាិបតេិផ្សេសាពីផ្សេម្រគឿងផ្សេញ៉ាៀនិ

គឺហៅម្រាមា�ងរាាប់់រង៖ 

 • កាារព្ទិន់ិតាយកាារហៅស័ព្ទហៅម្រាគឺឿងម្រាស័វាឹង ឬកាារព្ទិន់ិតាយ�ែា�ហៅញ៉ាៀន់

ចូូ�ហៅមាើ� “ហៅស័វាាព្ទយាប្តាា�វិាប់តាាថិ្ងៃន់កាារហៅស័ព្ទស័ារធំាតាហុៅញ៉ាៀន់” ហៅន់ៅផ្នែ�ែកាប់ន់ទាប់់កាែ�ងជិ�ព្ទកូាហៅន់ះ ស័ម្រាមាាប់់កាាររាាប់រ់ងហៅ�ើកាារព្ទយាប្តាា�តាាមារយៈហៅខ�ន់ធំ។ី
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

អ្នតថម្របផ្សេ�ោជិនិ៍ប្រែ�នកចាកេ�

គឺហៅម្រាមា�ងរាាប់់រង៖

 • កាារព្ទិន់ិតាយផ្នែ�ែកាជិាម្រាប់ចូា� មាាងហៅរៀងរា�់ 24 ផ្នែខ កាារព្ទិន់ិតាយផ្នែ�ែកាញ៉ាឹកាញ៉ាាប់់ប់ផ្នែន់ាមាឬហៅម្រាចូើន់ជិាងហៅន់ះម្រាតាូវាប្តាាន់រាាប់់រង ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើវាាមាាន់�ាព្ទ
ចូា�ប្តាាចូ់ផ្នែ�ែកាហៅវាជិូស័ាម្រាស័ាស័ម្រាមាាប់់ស័មាាជិិកា ដ្ឋូចូជិាអែកាផ្នែដ្ឋ�មាាន់ជិ�ងឺទូឹកាហៅន់�មាផ្នែ�ិមាជិាហៅដ្ឋើមា។

 • ផ្នែវាាន់តាា (ដ្ឋងផ្នែវាាន់តាា ន់ិងកាញ្ជូេកា់ផ្នែវាាន់តាា) មាាងហៅរៀងរា�់ 24 ផ្នែខ ហៅន់ៅហៅព្ទ�អែកាមាាន់ហៅវាជិូប់ញ្ជូូាផ្នែដ្ឋ�មាាន់ស័ុព្ទ��ាព្ទ។ 
 • �ៃាស័់ប់ា�រផ្នែវាាន់តាាកាែ�ងរយៈហៅព្ទ� 24 ផ្នែខ ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាមាាន់កាារ�ៃាស័់ប់ា�រហៅន់ៅកាែ�ងហៅវាជិូប់ញ្ជូូា ឬផ្នែវាាន់តាារប់ស័់អែកាម្រាតាូវាប្តាាន់ប្តាាតា់ ហៅចូ�រ�ួចូ ឬខូចូ 
(ន់ិងមាិន់អាចូជិួស័ជិុ�ប្តាាន់) ហៅ�ើយវាាមាិន់ផ្នែមាន់ជិាកា��ុស័រប់ស័់អែកា។ អែកាម្រាតាូវាផ្នែតា�ា�់ឱ្យយហៅយើងន់ូវាកាារជិូន់ដ្ឋ��ឹងផ្នែដ្ឋ�ម្រាប្តាាប់់ហៅយើង�ាហៅតាើ
ផ្នែវាាន់តាារប់ស័់អែកាប្តាាន់ប្តាាតា់ ហៅចូ�រ�ួចូ ឬខូចូដ្ឋូចូហៅមាាចូ។

 • ឧប់ការ�៍គឺ�ហៅ�ើញ៉ាទូាប់ស័ម្រាមាាប់់អែកាផ្នែដ្ឋ�ហៅខែ�យផ្នែ�ែកាផ្នែដ្ឋ�មាិន់អាចូផ្នែកាតាម្រាមាូវាប្តាាន់ហៅដ្ឋ�យហៅម្រាប់ើផ្នែវាាន់តាាធំមាមតាា កាញ្ជូេកា់ផ្នែ�ន់ស័៍ព្ទាកា់ផ្នែ�ែកា ឱ្យស័� 
ឬកាារវាះកាាតា់ផ្នែដ្ឋ�ប់ោះព្ទា�់ដ្ឋ�់ស័មាតាា�ាព្ទរប់ស័់ប់ុគឺា�កាែងកាារហៅធំ័ើស័កាមាម�ាព្ទម្រាប់ចូា�ថ្ងៃ�ៃ (ឧ.ទូា. កាារចូុះអន់់ហៅខែ�យថ្ងៃន់ផ្នែកាវាផ្នែ�ែកាព្ទាកា់ព្ទ័ន់ិន់ឹង
វា័យ)។

 • កាញ្ជូេកា់ផ្នែ�ន់ស័៍ព្ទាកា់ផ្នែ�ែកាផ្នែដ្ឋ�ចូា�ប្តាាចូ់ផ្នែ�ែកាហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា 
កាារហៅធំ័ើហៅតាស័ាកាញ្ជូេកា់ផ្នែ�ន់ស័៍ព្ទាកា់ផ្នែ�ែកា ន់ិងផ្នែ�ន់ស័៍ព្ទាកា់ផ្នែ�ែកា អាចូន់ឹងម្រាតាូវាប្តាាន់រាាប់់រង ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើផ្នែវាាន់តាាមាិន់អាចូព្ទាកា់ប្តាាន់ហៅដ្ឋ�យស័ារជិ�ងឺ
ឬស័ាាន់�ាព្ទផ្នែ�ែកា (ឧ.ទូា. គឺមាន់ម្រាតាហៅចូៀកាមាខាងជិាហៅដ្ឋើមា)។ ស័ាាន់�ាព្ទហៅវាជិូស័ាម្រាស័ាផ្នែដ្ឋ�មាាន់�កាខ�ៈស័មាបតាាិម្រាគឺប់់ម្រាគឺាន់់ទូទូួ�ប្តាាន់កាញ្ជូេកា់ផ្នែ�
ន់ស័៍ព្ទាកា់ផ្នែ�ែកាព្ទិហៅស័ស័ រួមាមាាន់ជិាអាទូ៍ ជិ�ងឺគឺមាន់អិ�រីស័ព្ទីកា�ហៅ�ើតា ជិ�ងឺកាង័ះផ្នែកាវាផ្នែ�ែកា (aphakia) ន់ិងដ្ឋុ�ហៅ�ើ�ែាស័ព្ទាស័ផ្នែកាវាផ្នែ�ែកា

អ្នតថម្របផ្សេ�ោជិនិ៍�ផ្សេធីយោបាា��ឹកជិញ្ហាជ�និសាម្រ�ាប់សាថានិភាាពីប្រែ�ល�ិនិប្រែ�និជិាការសាផ្សេ�ងះោ�បនិ្ទានិ់

អែកាមាាន់សិ័ទិិូតាទូទួូ�ប្តាាន់មាហៅធំយ�ប្តាាយដ្ឋកឹាជិញូ្ជូ�ន់ហៅវាជូិស័ាម្រាស័ា ម្រាប់ស័និ់ហៅប់ើអែកាមាាន់តាម្រាមូាវាកាារហៅវាជូិស័ាម្រាស័ាផ្នែដ្ឋ�មានិ់អន់ញុ្ជូាាតាឱ្យយអែកាហៅម្រាប់ើម្រាប្តាាស័រ់�យន់ា
ធំមាមតាា រ�យន់ាម្រាកាងុ ឬរ�យន់ាតាាកាស់័ុ ីហៅទូៅកាាន់់កាារ�ាតាជ់ិបួ់ព្ទហិៅម្រាគឺ�ះរប់ស័អ់ែកាប្តាាន់។ កាារដ្ឋកឹាជិញូ្ជូ�ន់ហៅវាជូិស័ាម្រាស័ា អាចូ�ា�់ជិនូ់ស័ម្រាមាាប់់ហៅស័វាា
ផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់រាាប់់រង និ់ងកាារ�ាតាជ់ិបួ់តាាមាឱ្យស័�ស័ាាន់ផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់រាាប់រ់ងហៅដ្ឋ�យ Medi-Cal។ ម្រាប់សិ័ន់ហៅប់ើអែកាម្រាតូាវាកាារមាហៅធំយ�ប្តាាយហៅធ័ំើដ្ឋ�ហៅ�ើរតាាមា
ហៅវាជូិស័ាម្រាស័ដ អែកាអាចូហៅស័ែើសុ័�វាាប្តាាន់ហៅដ្ឋ�យព្ទ�ិាកាែាជិាមាយួហៅវាជូិប់�ិិតា ទូន់ាហៅព្ទទូយ ហៅព្ទទូយព្ទយាប្តាា�ហៅជិើង ឬអែកា�ា�់ហៅស័វាាស័ខុ�ាព្ទ�ៃ�វាចូតិាា ឬវិាប់តាាថិ្ងៃន់
កាារហៅស័ព្ទស័ារធំាតុាហៅញ៉ាៀន់។ អែកា�ា�់ហៅស័វាារប់ស័អ់ែកាន់ងឹស័ហៅម្រាមាចូចិូតាាហៅទូៅហៅ�ើម្រាប់ហៅ�ទូមាហៅធំយ�ប្តាាយដ្ឋកឹាជិញូ្ជូ�ន់ម្រាតាមឹាម្រាតាវូា ហៅដ្ឋើមាបបី់�ហៅព្ទញ៉ាតាម្រាមូាវាកាាររប់ស័់
អែកា។ ម្រាប់សិ័ន់ហៅប់ើពួ្ទកាហៅគឺរកាហៅ�ើញ៉ា�ាអែកាម្រាតូាវាកាារមាហៅធំយ�ប្តាាយដ្ឋកឹាជិញូ្ជូ�ន់តាាមាហៅវាជូិម្រាស័ា ព្ទកួាហៅគឺនឹ់ងហៅចូញ៉ាហៅវាជូិប់ញូ្ជូាហៅន់�ះ�ៃាមាហៅដ្ឋ�យប់�ហៅព្ទញ៉ាទូម្រាមាង់
ផ្នែប់ប់ប់ទូមាយួ ន់ងិម្រាប់គឺ�វ់ាាហៅទូៅកាាន់់ L.A. Care។ ហៅន់ៅហៅព្ទ�មាាន់កាារឯកា�ាព្ទ កាារឯកា�ាព្ទហៅន់�ះគឺឺ�ិស័ម្រាមាាប់់រយៈហៅព្ទ� 12 ផ្នែខ អាម្រាស័យ័ហៅ�ើ
តាម្រាមាវូាកាារហៅវាជូិស័ាម្រាស័ាហៅន់�ះ។ មាយោាងហៅទូៀតា គឺមាន់ផ្នែដ្ឋន់កា��ត់ា�ាអែកាអាចូជិះិប្តាាន់ប់ោនុ់មាន់ដ្ឋងហៅន់�ះហៅទូ។ ហៅវាជូិប់�ិិតារប់ស័អ់ែកាន់ងឹចូា�ប្តាាចូម់្រាតាវូាវាាយតាថ្ងៃមាៃ
ហៅឡាើងវិាញ៉ាហៅ�ើតាម្រាមាវូាកាារហៅវាជូិស័ាម្រាស័ារប់ស័អ់ែកាស័ម្រាមាាប់់កាារដ្ឋកឹាជិញូ្ជូ�ន់តាាមាហៅវាជូិស័ាម្រាស័ា និ់ងកាារឯកា�ាព្ទស័ាហៅឡាើងវិាញ៉ាហៅរៀងរា� ់12 ផ្នែខមាាង។

កាារដ្ឋឹកាជិញ្ជូូ�ន់តាាមាហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា មាាន់ដ្ឋូចូជិារ�យន់ាគឺិ�ាន់ស័ហៅ�ងា�ះ រ�យន់ាដ្ឋឹកាមាាន់ម្រាប់ដ្ឋាប់ផ់្នែស័ង រ�យន់ាដ្ឋឹកាមាាន់រហៅទូះរុញ៉ា ឬកាារដ្ឋឹកាជិញ្ជូូ�ន់
�ៃ�វាអាកាាស័។ L.A. Care អន់ុញ្ជូាាតាឱ្យយមាាន់កាារដ្ឋឹកាជិញ្ជូូ�ន់ផ្នែ�ែកាហៅវាជិូស័ាម្រាស័ាផ្នែដ្ឋ�មាាន់តាថ្ងៃមាៃទូាប់ប់��ុតាស័ម្រាមាាប់់តាម្រាមាូវាកាារផ្នែ�ែកាហៅវាជិូស័ាម្រាស័ារប់ស័់
អែកា ហៅន់ៅហៅព្ទ�អែកាម្រាតាូវាជិិះហៅធំ័ើដ្ឋ�ហៅ�ើរហៅទូៅកាារ�ាតា់ជិួប់រប់ស័់អែកា។ ហៅន់�ះមាាន់ន់័យ�ា ឧទូា�រ�៍ ហៅប់ើស័ិន់ជិាហៅគឺអាចូដ្ឋឹកាជិញ្ជូូ�ន់អែកាហៅដ្ឋ�យ
�ទា�់ ឬម្រាស័ប់តាាមាផ្នែ�ែកាហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា ហៅន់�ះ L.A. Care ន់ឹងមាិន់ប់ង់ថ្ងៃ�ៃឡាាន់ហៅព្ទទូយហៅទូ។ អែកាមាាន់ស័ិទូិិទូទូួ�ប្តាាន់កាារដ្ឋឹកាជិញ្ជូូ�ន់តាាមា�ៃ�វាអាកាាស័ 
ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើស័ាាន់�ាព្ទហៅវាជិូស័ាម្រាស័ារប់ស័់អែកាមាិន់អាចូហៅធំ័ើដ្ឋ�ហៅ�ើរប្តាាន់ហៅដ្ឋ�យកាារដ្ឋឹកាជិញ្ជូូ�ន់�ៃ�វាហៅគឺ�កាប្តាាន់។ 
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

មាធំយប្តាាយដ្ឋឹកាជិញ្ជូូ�ន់ផ្នែប់ប់ហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា ម្រាតាូវាផ្នែតាប្តាាន់ហៅម្រាប់ើម្រាប្តាាស័់ហៅន់ៅហៅព្ទ�៖ 

 • វាាមាាន់�ាព្ទចូា�ប្តាាចូ់ផ្នែ�ែការាងកាាយ ឬផ្នែ�ែកាហៅវាជិូស័ាម្រាស័ាតាាមាកាារកា��តា់ ហៅដ្ឋ�យមាាន់កាារអន់ុញ្ជូាាតាជិា�ាយ�កាខ�៍អកាែរព្ទីហៅវាជិូប់�ិិតា ន់ិង
អែកា�ា�់ហៅស័វាាហៅ�ែងហៅទូៀតា ហៅដ្ឋ�យស័ារផ្នែតាអែកាមាិន់អាចូហៅម្រាប់ើម្រាប្តាាស័់រ�យន់ាម្រាកាុង រ�យន់ាតាាកា់ស័ុី រ�យន់ាធំមាមតាា ឬរយន់ាដ្ឋឹកាធំន់់តាូចូហៅទូៅកាាន់់
កាារ�ាតា់ជិួប់រប់ស័់អែកាប្តាាន់ហៅដ្ឋ�យ�ទា�់ឬម្រាស័ប់តាាមាផ្នែ�ែកាហៅវាជិូស័ាម្រាស័ាហៅន់�ះហៅទូ។

 • អែកាម្រាតាូវាកាារជិ�ន់ួយព្ទីអែកាហៅប់ើកាប់រ ហៅដ្ឋើមាបីហៅទូៅន់ិងមាកាព្ទី��ហៅន់ៅដ្ឋឋាន់ ឬរ�យន់ដរប់ស័់អែកា ឬកាផ្នែន់ៃងថ្ងៃន់កាារព្ទយាប្តាា� ហៅដ្ឋ�យស័ារផ្នែតាព្ទិកាារ�ាព្ទ
�ៃ�វាកាាយ ឬ�ៃ�វាចូិតាដ 

ហៅដ្ឋើមាបីហៅស័ែើស័ុ�កាារដ្ឋឹកាជិញ្ជូូ�ន់ហៅវាជិូស័ាម្រាស័ាផ្នែដ្ឋ�ហៅវាជិូប់�ិិតារប់ស័់អែកាប្តាាន់ហៅចូញ៉ាហៅវាជិូប់ញ្ជូូាស័ម្រាមាាប់់កាារ�ាតា់ជិួប់ព្ទិហៅម្រាគឺ�ះ (ម្រាប់ម្រាកាតាី) មាិន់ប់ន់ទាន់់ ស័ូមា
ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកា L.A. Care តាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711) យោាងហៅ��ចូ 2 ថ្ងៃ�ៃហៅធំ័ើកាារ (ថ្ងៃ�ៃចូន់ទ-ថ្ងៃ�ៃស័ុម្រាកា) 
មាុន់ហៅព្ទ�កាារ�ាតា់ជិួប់រប់ស័់អែកា។ ស័ម្រាមាាប់់កាារ�ាតា់ជិួប់ជិាប់ន់ទាន់់ ស័ូមាទូូរស័័ព្ទទមាកាយោាងឆ្នាំាប់់រ�័ស័ប់��ុតា។ ស័ូមាមាាន់ហៅ�ខប់័�ណស័មាាា�់
ស័មាាជិិការប់ស័់អែកាជិាហៅម្រាស័ចូ ហៅន់ៅហៅព្ទ�អែកាទូូរស័័ព្ទទមាកា។ 

ប្រែ�និក��ត់នៃនិការ�ឹកជិញ្ហាជ�និផ្សេវាជិជសាាម្រសាេ៖ L.A. Care �ា�់កាារដ្ឋឹកាជិញ្ជូូ�ន់ហៅវាជិូស័ាម្រាស័ាផ្នែដ្ឋ�មាាន់តាថ្ងៃមាៃទូាប់ប់��ុតា ផ្នែដ្ឋ�ប់�ហៅព្ទញ៉ាតាាមាតាម្រាមាូវាកាារ
រប់ស័់អែកា ហៅទូៅកាាន់់អែកា�ា�ហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�ហៅន់ៅជិិតាប់��ុតាព្ទី�ទះរប់ស័់អែកា ផ្នែដ្ឋ�កាារ�ាតា់ជិួប់ព្ទិហៅម្រាគឺ�ះអាចូ�ា�់ជិូន់ប្តាាន់។ កាារដ្ឋឹកាជិញ្ជូូ�ន់ហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា
ន់ឹងមាិន់�ា�់ជិូន់ហៅទូ ហៅប់ើស័ិន់ហៅស័វាាមាិន់ប្តាាន់រាាប់់រងហៅដ្ឋ�យ Medi-Cal។ ហៅប់ើស័ិន់ម្រាប់ហៅ�ទូថ្ងៃន់កាារ�ាតា់ជិួប់ម្រាតាូវាប្តាាន់រាាប់់រងហៅដ្ឋ�យ Medi-Cal ប់ោុផ្នែន់ដ
មាិន់ផ្នែមាន់តាាមារយៈគឺហៅម្រាមា�ងស័ុខ�ាព្ទហៅន់�ះ L.A. Care ន់ឹងជិួយអែកាកា��ត់ាហៅព្ទ�ដ្ឋឹកាជិញ្ជូូ�ន់រប់ស័់អែកា។ ប់ញ្ជូូីថ្ងៃន់ហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�រាាប់់រង គឺឺមាាន់ហៅន់ៅ
កាែ�ងហៅស័ៀវាហៅ�ៅផ្នែ�ន់ា�ស័មាាជិិកាហៅន់ះ។ កាារដ្ឋឹកាជិញ្ជូូ�ន់មាិន់ម្រាតាូវាប្តាាន់រាាប់់រងហៅន់ៅហៅម្រាកាៅប់�ាាញ៉ា ឬតា�ប់ន់់ហៅស័វាាហៅន់�ះហៅទូ ហៅ�ើកាផ្នែ�ងផ្នែតាទូទួូ�ប្តាាន់កាារ
អន់ុញ្ជូាាតាជិាមាុន់ហៅដ្ឋ�យ L.A. Care។ ស័ម្រាមាាប់់ព្ទ័តា៌មាាន់ប់ផ្នែន់ាមា ឬហៅដ្ឋើមាបីហៅស័ែើស័ុ�កាារដ្ឋឹកាជិញ្ជូូ�ន់ហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា ស័ូមាទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្សេសាវាាសា�ាជិិក 
L.A. Care តាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 

នៃ�ះចា��ា�ចា�ផ្សេពីោ�សា�ាជិិក៖ មាិន់មាាន់គឺិតាថ្ងៃ�ៃហៅន់�ះហៅទូ ហៅន់ៅហៅព្ទ�កាារដ្ឋឹកាជិញ្ជូូ�ន់ហៅវាជិូស័ាម្រាស័ាម្រាតាូវាប្តាាន់ហៅរៀប់ចូ�ហៅដ្ឋ�យL.A. Care។

រផ្សេបៀបទទួលបាានិការ�ឹកជិញ្ហាជ�និ�ិនិប្រែ�និផ្សេវាជិជសាាម្រសាេ 

អតាាម្រាប់ហៅយ�ជិន់៍រប់ស័់អែកា រួមាមាាន់កាារទូទូួ�ប្តាាន់កាារជិិះហៅធំ័ើដ្ឋ�ហៅ�ើរហៅទូៅកាាន់់កាារ�ាតា់ជិួប់រប់ស័់អែកា ហៅន់ៅហៅព្ទ�ផ្នែដ្ឋ�កាារ�ាតា់ជិួប់គឺឺស័ម្រាមាាប់់
ហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�រាាប់់រងហៅដ្ឋ�យ Medi-Cal ហៅ�ើយអែកាមាិន់មាាន់�ទូិ�ាព្ទទូទូួ�ប្តាាន់កាារដ្ឋឹកាជិញ្ជូូ�ន់�ាមាួយ។ អែកាអាចូទូទួូ�ប្តាាន់កាារជិិះហៅធំ័ើដ្ឋ�ហៅ�ើរ
ហៅដ្ឋ�យមាិន់គឺិតាថ្ងៃ�ៃចូ�ហៅព្ទ�ះអែកាហៅឡាើយ ហៅន់ៅហៅព្ទ�អែកាប្តាាន់ព្ទយាយាមារកាម្រាគឺប់់មាធំយប្តាាយហៅដ្ឋើមាបីទូទូួ�ប្តាាន់កាារដ្ឋឹកាជិញ្ជូូ�ន់ ហៅ�ើយន់ិង៖ 

 • កា�ព្ទុងហៅធំ័ើដ្ឋ�ហៅ�ើរហៅទូៅមាកាព្ទីកាារ�ាតា់ជិួប់ស័ម្រាមាាប់់ហៅស័វាា Medi-Cal ផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់អន់ុញ្ជូាាតាហៅដ្ឋ�យអែកា�ដ�់ហៅស័វាារប់ស័់អែកា ឬ 
 • កា�ព្ទុងទូទូួ�យកាឱ្យស័�ហៅវាជិូប់ញ្ជូូា ន់ិងស័មាភារៈហៅព្ទទូយ

L.A. Care អន់ុញ្ជូាាតាឱ្យយអែកាហៅម្រាប់ើរ�យន់ាធំមាមតាា រ�យន់ាតាាកា់ស័ុី រ�យន់ាម្រាកាុង ឬមាហៅធំយ�ប្តាាយស័ាធំារ�ៈ/ឯកាជិន់ហៅ�ែងហៅទូៀតាកាែ�ងកាារហៅទូៅជិួប់
ព្ទិហៅម្រាគឺ�ះហៅវាជិូស័ាម្រាស័ារប់ស័់អែកា ស័ម្រាមាាប់់ហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ� Medi-Cal រាាប់់រង។ L.A. Careន់ឹងរាាប់់រងហៅ�ើថ្ងៃ�ៃចូ��ាយទូាប់ប់��ុតាថ្ងៃន់ម្រាប់ហៅ�ទូកាារដ្ឋឹកាជិ
ញ្ជូូ�ន់មាិន់ផ្នែមាន់ហៅវាជិូស័ាម្រាស័ាផ្នែដ្ឋ�ប់�ហៅព្ទញ៉ាតាាមាតាម្រាមូាវាកាាររប់ស័់អែកា។ ជិូន់កាា� L.A. Care អាចូ�ា�់ស័��ងទូូទូាតា់ស័ម្រាមាាប់់កាារជិិះហៅធំ័ើដ្ឋ�ហៅ�ើរកាែ�ង
យាន់ជិ�និ់ះឯកាជិន់ផ្នែដ្ឋ�អែកាហៅរៀប់ចូ�។ ហៅន់ះម្រាតាូវាផ្នែតាប្តាាន់កាារឯកា�ាព្ទហៅដ្ឋ�យ L.A. Care មាុន់ហៅព្ទ�អែកាជិិះហៅធំ័ើដ្ឋ�ហៅ�ើរ ហៅ�ើយអែកាម្រាតាូវាផ្នែតាម្រាប្តាាប់់ហៅយើង
�ាហៅ�តាុអ័ីប្តាាន់ជិាអែកាមាិន់អាចូជិិះហៅធំ័ើដ្ឋ�ហៅ�ើរហៅដ្ឋ�យមាហៅធំយ�ប្តាាយហៅទូៀតាប្តាាន់ ដ្ឋូចូជិារ�យន់ាម្រាកាុងជិាហៅដ្ឋើមា។ អែកាអាចូម្រាប្តាាប់ហ់ៅយើងហៅដ្ឋ�យទូូរស័័ព្ទទមាកា
ហៅយើង តាាមាអិ�ផ្នែមា� ឬហៅដ្ឋ�យ�ទា�់។ អែកាមាិន់អាចូហៅប់ើកាប់រហៅដ្ឋ�យខៃ�ន់ឯង ហៅ�ើយទូទូួ�ប្តាាន់ស័��ងទូូទូាតា់។ 
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

កាារទូូទូាតា់ស័ងថ្ងៃ�ៃរយៈចូមាៃាយមាោាយ�៍ តាម្រាមាូវាឱ្យយមាាន់�កាខ�ៈដ្ឋូចូខាងហៅម្រាកា�មា៖

 • អាជិាាប់័�ណអែកាហៅប់ើកាប់រ
 • កាារចូុះប់ញ្ជូូីយាន់យន់ារប់ស័់អែកាហៅប់ើកាប់រ
 • ឯកាស័ារ�ស័ា�តាាងប់ញ្ជូូាកា់អ�ព្ទីកាារធំាន់ារាាប់់រងរ�យន់ាស័ម្រាមាាប់់អែកាហៅប់ើកាប់រ

ហៅដ្ឋើមាបីហៅស័ែើស័ុ�កាារជិិះហៅធំ័ើដ្ឋ�ហៅ�ើរហៅទូៅកាាន់់ហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់អន់ុញ្ជូាាតា ស័ូមាទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅផ្នែ�ែកាផ្សេសាវាាសា�ាជិិក L.A.Care តាាមាហៅ�ខ 
 1-888-839-9909 (TTY 711) យោាងហៅ��ចូ 2 ថ្ងៃ�ៃហៅធំ័ើកាារ (ថ្ងៃ�ៃចូន់ទ-ថ្ងៃ�ៃស័ុម្រាកា) មាុន់ហៅព្ទ�កាារ�ាតា់ជិួប់រប់ស័់អែកា ឬហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទឱ្យយប្តាាន់
ឆ្នាំាប់់រ�័ស័ប់��ុតាតាាមាអែកាអាចូហៅធំ័ើប្តាាន់ ហៅន់ៅហៅព្ទ�អែកាមាាន់កាារ�ាតា់ជិួប់ជិាប់ន់ទាន់់។ ស័ូមាមាាន់ហៅ�ខប់័�ណស័មាាា�់ស័មាាជិិការប់ស័់អែកាជិាហៅម្រាស័ចូ 
ហៅន់ៅហៅព្ទ�អែកាទូូរស័័ព្ទទមាកា។

ប់ញ្ជូូាកា់៖ ជិន់ជិាតាិហៅដ្ឋើមាអាហៅមារិកា អាចូន់ឹងទូាកា់ទូងហៅទូៅកាាន់់គឺៃីន់ិកាស័ុខ�ាព្ទជិន់ជិាតាិហៅដ្ឋើមាអាហៅមារិកាកាែ�ងតា�ប់ន់់រប់ស័់ព្ទួកាហៅគឺ ហៅដ្ឋើមាបីហៅស័ែើស័ុ�កាារ
ដ្ឋឹកាជិញ្ជូូ�ន់មាិន់ផ្នែមាន់ហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា។

ប្រែ�និក��ត់នៃនិការ�ឹកជិញ្ហាជ�និ�ិនិប្រែ�និផ្សេវាជិជសាាម្រសាេ៖ L.A. Care �ា�់កាារដ្ឋឹកាជិញ្ជូូ�ន់មាិន់ផ្នែមាន់ហៅវាជិូស័ាម្រាស័ាផ្នែដ្ឋ�មាាន់តាថ្ងៃមាៃទូាប់ប់��ុតា ផ្នែដ្ឋ�
ប់�ហៅព្ទញ៉ាតាាមាតាម្រាមាូវាកាាររប់ស័់អែកា ហៅទូៅកាាន់់អែកា�ា�់ហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�ហៅន់ៅជិិតាប់��ុតាព្ទី�ទះរប់ស័់អែកា ផ្នែដ្ឋ�កាារ�ាតា់ជិួប់ព្ទិហៅម្រាគឺ�ះអាចូ�ា�់ជិូន់ប្តាាន់។ 
ស័មាាជិិកាមាិន់អាចូហៅប់ើកាប់រហៅដ្ឋ�យខៃ�ន់ឯង ឬទូទូួ�ប្តាាន់ស័��ងទូូទូាតា់ហៅដ្ឋ�យ�ទា�់។ ស័ម្រាមាាប់់ព្ទ័តា៌មាាន់ប់ផ្នែន់ាមា ស័ូមាហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្សេសាវាា
សា�ាជិិក L.A. Care តាាមារយៈ 1-888-839-9909 (TTY 711)។

ការ�ឹកជិញ្ហាជ�និ�ិនិប្រែ�និផ្សេវាជិជសាាម្រសាេ �ិនិអ្ននុិវាតេផ្សេឡូើ�កន�ងករ�ី៖

 • រ�យន់ាគឺិ�ាន់ស័ហៅ�ងា�ះ រ�យន់ាដ្ឋឹកាមាាន់ម្រាប់ដ្ឋាប់ផ់្នែស័ង រ�យន់ដដ្ឋឹកាមាាន់រហៅទូះរុញ៉ា ឬទូម្រាមាង់ហៅ�ែងហៅទូៀតាថ្ងៃន់កាារដ្ឋឹកាជិញ្ជូូ�ន់ហៅវាជិូាស័ាម្រាស័ា គឺឺមាាន់
�ាព្ទចូា�ប្តាាចូ់ផ្នែ�ែកាហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា ហៅដ្ឋើមាបីហៅទូៅទូទូួ�ហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�រាាប់់រងហៅដ្ឋ�យ Medi-Cal។

 • អែកាម្រាតាូវាកាារជិ�ន់ួយព្ទីអែកាហៅប់ើកាប់រ ហៅដ្ឋើមាបីហៅទូៅន់ិងមាកាព្ទី��ហៅន់ៅឋាន់ ឬរ�យន់ដរប់ស័់អែកា ឬកាផ្នែន់ៃងថ្ងៃន់កាារព្ទយាប្តាា� ហៅម្រាព្ទ�ះផ្នែតាស័ាាន់�ាព្ទរាងកាាយ 
ឬស័ុខ�ាព្ទ�ាមាួយ។ 

 • អែកាស័ាិតាហៅន់ៅហៅ�ើហៅកាៅអីរុញ៉ា ន់ិងមាិន់អាចូហៅធំ័ើចូ�ន់ាហៅចូញ៉ាចូូ�កាែ�ងយាន់យន់ាប្តាាន់ហៅដ្ឋ�យគឺមាន់ជិ�ន់ួយព្ទីអែកាហៅប់ើកាប់រ។
 • ហៅស័វាាគឺឺមាិន់រាាប់់រងហៅដ្ឋ�យ Medi-Cal។ 

នៃ�ះចា��ា�ចា�ផ្សេពីោ�សា�ាជិិក៖ មាិន់មាាន់គឺិតាថ្ងៃ�ៃហៅន់�ះហៅទូ ហៅន់ៅហៅព្ទ�កាារដ្ឋឹកាជិញ្ជូូ�ន់មាិន់ផ្នែមាន់ហៅវាជិូស័ាម្រាស័ាម្រាតាូវាប្តាាន់ហៅរៀប់ចូ�ហៅដ្ឋ�យL.A. Care។ 

ការចា��ា�ផ្សេពីលផ្សេធីាើ��ផ្សេ�ើរ៖ កាែ�ងការ�ីមាួយចូ�ន់ួន់ L.A. Care អាចូរាាប់់រងហៅ�ើកាារចូ��ាយហៅព្ទ�ហៅធំ័ើដ្ឋ�ហៅ�ើរ ដ្ឋូចូជិាអា�ារ កាារស័ែាកា់ហៅន់ៅ
ស័�ាាគឺារ ន់ិងកាារចូ��ាយព្ទាកា់ព្ទ័ន់ិហៅ�ែងហៅទូៀតា ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាម្រាតាូវាហៅធំ័ើដ្ឋ�ហៅ�ើរហៅទូៅជិួប់ហៅវាជិូប់�ិិតាផ្នែដ្ឋ�មាិន់មាាន់ហៅន់ៅជិិតា�ទះរប់ស័់អែកា។ ហៅន់ះ
កា៏អាចូម្រាតាូវាប្តាាន់រាាប់់រងស័ម្រាមាាប់់អែកាផ្នែដ្ឋ�អមាដ្ឋ�ហៅ�ើរ ន់ិងអែកាប់រិចូេាគឺស័រីរាងាស័�ខាន់់�ាមាែាកា់�ងផ្នែដ្ឋរ ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើមាាន់។ អែកាចូា�ប្តាាចូ់ម្រាតាូវាហៅស័ែើស័ុ�
កាារឯកា�ាព្ទជិាមាុន់ (កាារអន់ុញ្ជូាាតាជិាមាុន់) ស័ម្រាមាាប់់ហៅស័វាាទូា�ងហៅន់ះហៅដ្ឋ�យទូាកា់ទូងហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាផ្សេសាវាាសា�ាជិិក L.A. Care តាាមាហៅ�ខ  
1-888-839-9909 (TTY 711)។

ផ្សេសាវាាទនិេផ្សេពីទយ 
កាមាមវាិធំី Medi-Cal Dental Managed Care Program ហៅម្រាប់ើម្រាប្តាាស័់គឺហៅម្រាមា�ងម្រាគឺប់់ម្រាគឺងកាារផ្នែ�ទូា�ផ្នែដ្ឋ��ា�់ជិូន់ដ្ឋ�់ហៅស័វាាទូន់ាហៅព្ទទូយរប់ស័់
អែកា។ ហៅដ្ឋើមាបីផ្នែស័័ងយ�់ប់ផ្នែន់ាមា សូ័មាចូូ�ហៅទូៅកាាន់់ជិហៅម្រាមាើស័ផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទ តាាមារយៈ http://dhcs.ca.gov/mymedi-cal។ អែកាអាចូប់ន់ា
ស័ាិតាហៅន់ៅកាែ�ងកាមាមវាិធំី Dental ផ្នែដ្ឋ�គឺិតាថ្ងៃ�ៃស័ម្រាមាាប់់ហៅស័វាា ឬអែកាអាចូហៅម្រាជិើស័ហៅរើស័កាារម្រាគឺប់់ម្រាគឺងផ្នែ�ទូា�ទូន់ាហៅព្ទទូយ។ ហៅដ្ឋើមាបីហៅម្រាជិើស័ហៅរើស័ ឬ�ៃាស័់ប់ា�រ
គឺហៅម្រាមា�ងទូន់ាហៅព្ទទូយរប់ស័់អែកា ស័ូមាហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ជ់ិហៅម្រាមាើស័ផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទ តាាមារយៈ1-800-430-4263។ 

mailto:ReportingFraud@lacare.org
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

ហៅស័វាាទូន់ាហៅព្ទទូយ Medi-Cal ម្រាតាូវាប្តាាន់�ា�់ជិូន់ហៅដ្ឋ�យកាមាមវាិធំី Medi-Cal Dental Managed Care Program។ ស័ម្រាមាាប់់ជិ�ន់ួយកាែ�ង
កាារផ្នែស័័ងរកាទូន់ាហៅព្ទទូយ ឬស័ម្រាមាាប់់ជិ�ន់ួយកាែ�ងកាារទូទូួ�ប្តាាន់ហៅស័វាាទូន់ាហៅព្ទទូយ អែកាអាចូទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅប្រែ�នកផ្សេសាវាាសា�ាជិិក តាាមាហៅ�ខ 
1-888-839-9909 (TTY 711)។ 

Medi-Cal Dental រាាប់់រងហៅស័វាាទូន់ាហៅព្ទទូយមាួយចូ�ន់ួន់ រួមាមាាន់៖

 • អន់ាមា័យហៅធំមញ៉ាស័ម្រាមាាប់់ហៅរ�គឺវាិន់ិចូេ័យន់ិងកាារព្ទារ (ដ្ឋូចូជិាកាារព្ទិន់ិតាយ កាា�រស័មីអិ�ចូ ន់ិងកាារ�ាងស័មាិាតាហៅធំមញ៉ា)
 • ហៅស័វាាស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់ស័ម្រាមាាប់់ទូប់់ទូ�់កាារឈឺចូាប់់
 • កាារដ្ឋកាហៅធំមញ៉ា
 • ប់ោះហៅធំមញ៉ា
 • កាារព្ទយាប្តាា�ឬស័ហៅធំមញ៉ា (ខាងមាុខ/ខាងហៅម្រាកា�យ)
 • ហៅធំមញ៉ាហៅម្រាស័�ប់ (ប្តាាន់ហៅធំ័ើម្រាស័ាប់់/មាន់ទីរព្ទិហៅស័�ធំន៍់)
 • កាារហៅកា�ស័ស័មាិាតា ន់ិងខាតា់ហៅជិើងហៅធំមញ៉ា
 • ម្រាកាាស័ហៅធំមញ៉ាដ្ឋាកា់ជិ�ន់ួស័ទូា�ងម្រាស័ុង ន់ិងផ្នែ�ែកាខៃះ
 • កាារតាម្រាមាង់ហៅធំមញ៉ាស័ម្រាមាាប់់កាុមាារផ្នែដ្ឋ�មាាន់ស័ិទូិិទូទូួ�
 • �ៃ�យអរ�ាប់ពី្ទហៅ�ើ

ហៅប់ើស័ិន់អែកាមាាន់ស័��ួរ ឬចូង់ផ្នែស័័ងយ�់ផ្នែ�មាហៅទូៀតាអ�ព្ទីហៅស័វាាទូន់ាហៅព្ទទូយ ស័ូមាទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាមាមវាិធំី Medi-Cal Dental Program តាាមាហៅ�ខ  
1-800-322-6384 (TTY 1-800-735-2922 ឬ 711)។ អែកាកា៏អាចូចូូ�ហៅទូៅកាាន់់ហៅគឺ�ទូ�ព្ទ័រកាមាមវាិធំី Medi-Cal Dental Program 
តាាមាហៅ�ខ https://www.dental.dhcs.ca.gov ឬ https://smilecalifornia.org/។

ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាមាាន់ស័��ួរ ឬចូង់ផ្នែស័័ងយ�់ប់ផ្នែន់ាមាអ�ព្ទីហៅស័វាាទូន់ាហៅព្ទទូយ ន់ិងម្រាតាូវាប្តាាន់ចូុះហៅឈម�ះហៅន់ៅកាែ�ងគឺហៅម្រាមា�ង Dental Managed Care 
ស័ូមាហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់គឺហៅម្រាមា�ង Dental Managed Care ផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់�ា�់ជិូន់។

អ្នតថម្របផ្សេ�ោជិនិ៍ និិងក�ីវាិធីីប្រែ�លបាានិរាាប់រងផ្សេ�ោ� L.A. Care
ផ្សេសាវាានិិងការគា�ម្រទរ�ៈផ្សេពីលប្រែវាងប្រែ�ល�ានិការម្រគប់ម្រគង (Managed Long-Term Services and Supports, 
MLTSS)

L.A. Care រាាប់់រងអតាាម្រាប់ហៅយ�ជិន់៍ផ្នែ�ទូា�រយៈហៅព្ទ�ផ្នែវាងផ្នែដ្ឋ�មាាន់កាារម្រាគឺប់់ម្រាគឺង ស័ម្រាមាាប់់ស័មាាជិិកាផ្នែដ្ឋ�មាាន់ស័ិទូិិទូទូួ�៖ 

 • ហៅស័វាាថ្ងៃន់មាន់ទីរផ្នែ�ទូា�រយៈហៅព្ទ�ផ្នែវាង ដូ្ឋចូប្តាាន់យ�់ម្រាព្ទមាហៅដ្ឋ�យ L.A. Care

 • ហៅស័វាាមាន់ទីរផ្នែ�ទូា�ហៅដ្ឋ�យគឺិ�ាន់ុប់ដ្ឋឋាកាជិ�ន់ាញ៉ា ដ្ឋូចូប្តាាន់យ�់ម្រាព្ទមាហៅដ្ឋ�យ L.A. Care

ហៅស័វាាតាាមា�ទះ ន់ិងស័�គឺមាន់៍ ដ្ឋូចូប្តាាន់យ�់ម្រាព្ទមាហៅដ្ឋ�យ L.A. Care

 • ហៅស័វាាមាន់ុស័ែហៅព្ទញ៉ាវា័យតាាមាស័�គឺមាន់៍ (Community Based Adult Services, CBAS)
 • ហៅស័វាាជិ�ន់ួយតាាមា�ទះ (In-Home Supportive Services, IHSS)

http://lacare.org
http://lacare.org
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

មាន់ទីរផ្នែ�ទូា�មាធំយមា ដ្ឋូចូប្តាាន់យ�់ម្រាព្ទមាហៅដ្ឋ�យ L.A. Care

ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាមាាន់�កាខ�ៈស័មាបតាាិម្រាគឺប់់ម្រាគឺាន់់ទូទូួ�ប្តាាន់ហៅស័វាាផ្នែ�ទូា�រយៈហៅព្ទ�ផ្នែវាង L.A. Care ន់ឹងហៅធំ័ើឱ្យយម្រាប្តាាកាដ្ឋ�ា អែកាម្រាតាូវាប្តាាន់ដ្ឋាកា់ប់ញ្ជូេ��
ហៅទូៅកាែ�ងមាន់ទីរផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទផ្នែដ្ឋ��ា�់ជិូន់កាម្រាមាិតាផ្នែ�ទូា�ផ្នែដ្ឋ�ស័មាម្រាស័ប់ប់��ុតាហៅទូៅតាាមាតាម្រាមាូវាកាារហៅវាជិូស័ាម្រាស័ារប់ស័់អែកា។

ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាមាាន់ស័��ួរអ�ព្ទីហៅស័វាាផ្នែ�ទូា�រយៈហៅព្ទ�ផ្នែវាងផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់ម្រាគឺប់់ម្រាគឺង ស័ូមាទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅហៅ�ខ 1-855-427-1223 (TTY 711)។

ការចាាត់ប្រែចាងការប្រែ�ទា�ជិា�ូល�ឋានិ

L.A. Care �ដ�់ជិូន់ហៅស័វាាហៅដ្ឋើមាបីជិួយស័ម្រាមាប់ស័ម្រាមាួ� ន់ិងម្រាគឺប់់ម្រាគឺងតាម្រាមាូវាកាារផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទរប់ស័់អែកា ន់ិងហៅស័វាាន់ាន់ាហៅដ្ឋ�យឥតាអស័់ថ្ងៃ�ៃ
ចូ�ហៅព្ទ�ះអែកា។ L.A. Care ន់ឹងស័ម្រាមាប់ស័ម្រាមាួ�ជិាមាួយហៅស័វាាផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទហៅ�ែងហៅទូៀតាហៅដ្ឋើមាបីជួិយធំាន់ា�ា អែកាទូទួូ�ប្តាាន់រា�់ហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�
ចូា�ប្តាាចូ់ខាងផ្នែ�ែកាហៅវាជិូស័ាម្រាស័ាទូា�ងអស័់ រួមាទូា�ងឱ្យស័�មាាន់ហៅវាជិូប់ញ្ជូូា និ់ងហៅស័វាាផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទអាកាប់បកាិរិយា ហៅទូ�ះប់ីជិាហៅស័វាាទូា�ងហៅន់�ះម្រាតាូវាប្តាាន់
រាាប់់រងហៅដ្ឋ�យកាមាមវាិធំីហៅ�ែងហៅទូៀតា ន់ិងមាិន់ផ្នែមាន់ជិា L.A. Care យោាង�ាកា៏ហៅដ្ឋ�យ។ ហៅន់ះរួមាប់ញ្ជូេ��ទូា�ងកាារស័ម្រាមាប់ស័ម្រាមាួ�កាារផ្នែ�ទូា�ឆ្នាំៃងទូីតាា�ង 
ដ្ឋូចូជិាកាែ�ងការ�ីអែកាម្រាតាូវាកាារស័ម្រាមាាកាហៅព្ទទូយ ហៅ�ើយម្រាតាូវាប្តាាន់ហៅចូញ៉ាពី្ទហៅព្ទទូយហៅទូៅ�ទះរប់ស័់អែកា ឬមាន់ទីរផ្នែ�ទូា�ហៅដ្ឋ�យគឺិ�ាន់ុប់ដ្ឋឋាកាជិ�ន់ាញ៉ា។ 

ហៅប់ើស័ិន់អែកាមាាន់ស័��ួរ ឬកាាីកាង័�់អ�ព្ទីស័ុខ�ាព្ទរប់ស័់អែកា ឬស័ុខ�ាព្ទរប់ស័់កាូន់រប់ស័់អែកា ស័ូមាទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅផ្នែ�ែកាផ្សេសាវាាសា�ាជិិក តាាមាហៅ�ខ 
1-888-839-9909 (TTY 711)។ 

ការម្រគប់ម្រគងការប្រែ�ទា�ប�បានិបប្រែនិថ�

L.A. Care រាាប់់រងហៅ�ើហៅស័វាាម្រាគឺប់់ម្រាគឺងកាារផ្នែ�ទូា�ប់�ប់ោន់ប់ផ្នែន់ាមា (Enhanced Care Management, ECM) ស័ម្រាមាាប់់ស័មាាជិិកាផ្នែដ្ឋ�មាាន់
តាម្រាមាូវាកាារ��ប្តាាកាស័ម�គឺស័មាញ៉ាខៃា�ង។ ECM គឺឺជិាអតាាម្រាប់ហៅយ�ជិន៍់ផ្នែដ្ឋ��ា�់ហៅស័វាាប់ផ្នែន់ាមាហៅដ្ឋើមាបីជិួយអែកាឱ្យយទូទូួ�ប្តាាន់ហៅស័វាាប់ផ្នែន់ាមាហៅដ្ឋើមាបីជិួយអែកា
ឱ្យយទូទូួ�ប្តាាន់កាារផ្នែ�ទូា�ផ្នែដ្ឋ�អែកាម្រាតាូវាកាារ ហៅដ្ឋើមាបីប់ន់ាមាាន់ស័ុខ�ាព្ទ�ិ។ វាាស័ម្រាមាប់ស័ម្រាមាួ�ដ្ឋ�់កាារផ្នែ�ទូា�ផ្នែដ្ឋ�អែកាទូទួូ�ប្តាាន់ព្ទីហៅវាជិូប់�ិិតាហៅ�ែង
។ៗ ECM ជិួយស័ម្រាមាប់ស័ម្រាមាួ�កាារផ្នែ�ទូា�ប់ឋមា កាារផ្នែ�ទូា�ម្រាស័ួចូម្រាស័ាវា ស័ុខ�ាព្ទផ្នែ�ែកា�ូតា�ាស័់ន់ិងស័ុខ�ាព្ទមាាតា់ហៅធំមញ៉ា ហៅស័វាាន់ិងកាារគឺា�ម្រាទូ

រយៈហៅព្ទ�ផ្នែវាងតាាមាស័�គឺមាន់៍ (LTSS) ន់ិងកាារប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាហៅទូៅកាាន់់ធំន់ធំាន់ស័�គឺមាន់៍ផ្នែដ្ឋ�មាាន់�ា�់ជិូន់។

ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាមាាន់�កាខ�ៈស័មាបតាាិម្រាគឺប់់ម្រាគឺាន់់ទូទូួ�ប្តាាន់ អែកាអាចូន់ឹងម្រាតាូវាប្តាាន់ទូាកា់ទូងហៅទូៅព្ទាកា់ព្ទ័ន់ិន់ឹងហៅស័វាា ECM។ អែកាកា៏អាចូហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទ
ហៅទូៅកាាន់់ L.A. Care ហៅដ្ឋើមាបីផ្នែស័័ងយ�់�ាហៅតាើអែកាអាចូទូទួូ�ប្តាាន់ ECM ផ្នែដ្ឋរឬហៅទូ ហៅ�ើយន់ិងទូទូួ�ប្តាាន់ហៅន់ៅហៅព្ទ��ា។ ឬ ព្ទិហៅម្រាគឺ�ះជិាមាួយអែកា
�ា�់ហៅស័វាាផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទរប់ស័់អែកា ផ្នែដ្ឋ�អាចូផ្នែស័័ងយ�់�ាហៅតាើអែកាមាាន់�កាខ�ៈម្រាគឺប់់ម្រាគឺាន់់ទូទូួ�ប្តាាន់ ECM ផ្នែដ្ឋរឬហៅទូ ហៅ�ើយអែកាអាចូទូទួូ�
វាាប្តាាន់ហៅន់ៅហៅព្ទ��ា ន់ិងហៅដ្ឋ�យរហៅប់ៀប់�ា។ 

ផ្សេសាវាា ECM ប្រែ�លរាាប់រង

ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាមាាន់�កាខ�ៈស័មាបតាាិម្រាគឺប់់ម្រាគឺាន់់ទូទូួ�ប្តាាន់ ECM អែកាន់ឹងទូទូួ�ប្តាាន់ម្រាកាុមាកាារងារផ្នែ�ទូា��ទា�់ខៃ�ន់រប់ស័់អែកា រួមាទូា�ងម្រាប់ធំាន់
អែកាចូាតា់ផ្នែចូងកាារផ្នែ�ទូា�មាែាកា់�ងផ្នែដ្ឋរ។ ប់ុគឺា�ហៅន់ះន់ឹងព្ទិ�ាកាែាជិាមាួយអែកាន់ិងហៅវាជិូប់�ិិតារប់ស័់អែកា អែកាឯកាហៅទូស័ ឱ្យស័�កាារី អែកាម្រាគឺប់់ម្រាគឺង
ការ�ី អែកា�ា�់ហៅស័វាាស័ងាមា ន់ិងអែកាដ្ឋថ្ងៃទូហៅទូៀតា ហៅដ្ឋើមាបីម្រាប្តាាកាដ្ឋ�ាអែកាម្រាគឺប់់គឺែាហៅធំ័ើកាាររួមាគឺែាហៅដ្ឋើមាបីទូទូួ�ប្តាាន់កាារផ្នែ�ទូា�ផ្នែដ្ឋ�អែកាម្រាតាូវាកាារ។ ម្រាប់ធំាន់
អែកាចូាតា់ផ្នែចូងកាារផ្នែ�ទូា� កា៏អាចូជិួយអែកាឱ្យយផ្នែស័័ងរកា ន់ិងដ្ឋាកា់ព្ទាកាយស័ុ�ហៅស័វាាហៅ�ែងៗហៅន់ៅកាែ�ងស័�គឺមាន់៍រប់ស័់អែកា។ ECM រួមាមាាន់៖ 

 • កាារ�ែព្ទ័�ែាយ ន់ិងកាារចូូ�រួមា
 • កាារវាាយតាថ្ងៃមាៃទូូ��ទូូ�ាយ ន់ិងកាារចូាតា់ផ្នែចូងផ្នែ�ទូា�
 • កាារស័ម្រាមាប់ស័ម្រាមាួ�កាារផ្នែ�ទូា�ផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់ហៅ�ើកាមាពស័់
 • កាារហៅ�ើកាកាមាពស័់សុ័ខ�ាព្ទ
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

 • កាារផ្នែ�ទូា�អន់ដរកាា�ទូូ��ទូូ�ាយ
 • ហៅស័វាាគឺា�ម្រាទូស័មាាជិិកា ន់ិងម្រាគឺួស័ារ
 • កាារស័ម្រាមាប់ស័ម្រាមាួ� ន់ិងកាារប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាហៅទូៅកាាន់់កាារគឺា�ម្រាទូព្ទីស័�គឺមាន់៍ ន់ិងស័ងាមា

ហៅដ្ឋើមាបីផ្នែស័័ងយ�់�ាហៅតាើ ECM អាចូស័មាម្រាស័ប់ស័ម្រាមាាប់់អែកាផ្នែដ្ឋរឬអតា់ ស័ូមាព្ទិ�ាកាែាជិាមាួយអែកាតា��ាង L.A. Care រប់ស័់អែកា ឬអែកា�ា�់ហៅស័វាា
ផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទ។

នៃ�ះចា��ា�ចា�ផ្សេពីោ�សា�ាជិិក

មាិន់គឺិតាថ្ងៃ�ៃចូ�ហៅព្ទ�ះស័មាាជិិកាស័ម្រាមាាប់់ហៅស័វាា ECM ហៅទូ។

ការគា�ម្រទសាហ្វ័គ�និ៍

កាារគឺា�ម្រាទូស័�គឺមាន់៍ អាចូរកាប្តាាន់ហៅន់ៅហៅម្រាកា�មាផ្នែ�ន់កាារផ្នែ�ទូា��កាខ�ៈប់ុគឺា�រប់ស័់អែកា។ កាារគឺា�ម្រាទូស័�គឺមាន់៍គឺឺជិាហៅស័វាាជិ�ន់ួស័ ឬទូីកាផ្នែន់ៃងផ្នែដ្ឋ�
ស័មាម្រាស័ប់តាាមាហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា ន់ិងមាាន់ម្រាប់ស័ិទូិ�ាព្ទហៅ�ើកាារចូ��ាយចូ�ហៅព្ទ�ះហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់រាាប់់រងហៅម្រាកា�មាគឺហៅម្រាមា�ង Medi-Cal State Plan។ 
ហៅស័វាាទូា�ងហៅន់ះគឺឺជិាជិហៅម្រាមាើស័ប់ន់ទាប់់ប់ន់ែ�ស័ម្រាមាាប់់ស័មាាជិិកាផ្នែដ្ឋ�ទូទូួ�ប្តាាន់។ ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាមាាន់�កាខ�ៈស័មាបតាាិទូទូួ�ប្តាាន់ ហៅស័វាាទូា�ងហៅន់ះ
អាចូន់ឹងជិួយអែកាឱ្យយរស័់ហៅន់ៅប្តាាន់ហៅដ្ឋ�យឯការាជិយប់ផ្នែន់ាមាហៅទូៀតា។ ព្ទួកាវាាមាិន់ជិ�ន់ួស័អតាាម្រាប់ហៅយ�ជិន់៍ផ្នែដ្ឋ�អែកាប្តាាន់ទូទូួ�រួចូហៅ�ើយហៅន់ៅហៅម្រាកា�មា 
Medi-Cal ហៅន់�ះហៅទូ។ កាារគឺា�ម្រាទូស័�គឺមាន់៍ អាចូន់ឹងរួមាប់ញ្ជូេ��ន់ូវាជិ�នួ់យកាែ�ងកាារផ្នែស័័ងរកា ន់ិងផ្នែ�រកាែា��ហៅន់ៅដ្ឋឋាន់ អា�ារផ្នែដ្ឋ��ា�់ជិូន់តាាមា
ផ្នែប់ប់ហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា ឬជិ�ន់ួយហៅ�ែងហៅទូៀតាស័ម្រាមាាប់់អែកា ន់ិងអែកា�ា�់កាារផ្នែ�ទូា�រប់ស័់អែកាដ្ឋូចូជិា៖ 

 • ហៅស័វាាផ្នែស័័ងរកាកាារ�ៃាស័់ប់ា�រ��ហៅន់ៅឋាន់
 • ហៅស័វាាជិួ��ទះន់ិងស័ាិរ�ាព្ទ��ហៅន់ៅឋាន់
 • អា�ារ/អា�ារផ្នែដ្ឋ��ា�់ជិូន់ផ្នែប់ប់ហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា
 • កាារហៅមាើ�ផ្នែ�ទូា� (កាារផ្នែ�ទូា�) ជិន់គឺមាន់ទីូជិម្រាមាកា
 • ម្រាប្តាាកា់តាមាា�់ស័ម្រាមាាប់់��ហៅន់ៅឋាន់
 • មាជិឈមា�ិ�ប់ន់ែាប់កាារម្រាស័វាឹង
 • ហៅស័វាាកាមាមផ្នែ�ទូា��ទា�់ខៃ�ន់ ន់ិងហៅស័វាាផ្នែ�ទូា��ទះ
 • ហៅស័វាាផ្នែ�ទូា�ជិ�ន់ួស័

ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាម្រាតាូវាកាារជិ�ន់ួយ ឬចូង់ផ្នែស័័ងយ�់�ាហៅតាើកាារគឺា�ម្រាទូស័�គឺមាន់៍អ័ីខៃះផ្នែដ្ឋ�អាចូន់ឹងមាាន់�ា�់ជិូន់អែកា ស័ូមាទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ 
ប្រែ�នកផ្សេសាវាាសា�ាជិិក តាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711) ឬទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់អែកា�ា�់ហៅស័វាាផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទរប់ស័់អែកា។

ការវា�កាត់បេ�រសារីរាងះសា�ខានិ់ៗ

ការវា�កាត់បេ�រសារីរាងះសាម្រ�ាប់កុ�ារអ្នា�ុផ្សេម្រកោ� 21 ឆ្នាំនា�

ចូបាប់់រដ្ឋឋតាម្រាមាូវាឱ្យយប់ញ្ជូូ�ន់កាុមាារផ្នែដ្ឋ�ម្រាតាូវាកាារកាារវាះកាាតា់ប់ា�រស័រីរាងា ទូទូួ�ប្តាាន់កាារប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាហៅទូៅកាាន់់កាមាមវាិធំីហៅស័វាាកាុមាាររដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា (CCS) 
ហៅដ្ឋើមាបីស័ហៅម្រាមាចូ�ាហៅតាើកាុមាារហៅន់�ះមាាន់ស័ិទូិិទូទូួ�ប្តាាន់ CCS ផ្នែដ្ឋរឬអតា់។ ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើកាុមាារហៅន់�ះមាាន់ស័ិទូិិទូទូួ�ប្តាាន់ CCS ហៅន់�ះ CCS ន់ឹងរាាប់់រង
ហៅ�ើថ្ងៃ�ៃចូ��ាយស័ម្រាមាាប់់កាារវាះកាាតា់ប់ា�រស័រីរាងា ន់ិងហៅស័វាាព្ទាកា់ព្ទ័ន់ិ។ ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើកាុមាារហៅន់�ះមាិន់មាាន់ស័ិទូិិទូទូួ�ប្តាាន់ CCS ហៅទូហៅន់�ះ L.A. Care 
ន់ឹងប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាកាុមាារហៅន់�ះហៅទូៅកាាន់់មាជិឈមា�ិ�វាះកាាតា់ប់ា�រស័រីរាងាផ្នែដ្ឋ�មាាន់�កាខ�ៈស័មាបតាាិម្រាគឺប់់ម្រាគឺាន់់ស័ម្រាមាាប់់កាារវាាយតាថ្ងៃមាៃ។ ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើ
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

មាជិឈមា�ិ�វាះកាាតា់ប់ា�រស័រីរាងាប់ញ្ជូូាកា់�ា កាារវាះកាាតា់ប់ា�រស័រីរាងាហៅន់�ះអាចូន់ឹងម្រាតាូវាកាារចូា�ប្តាាចូ់ ន់ិងមាាន់ស័ុវាតាាិ�ាព្ទ ហៅន់�ះL.A. Care ន់ឹងរាាប់់រង
ហៅ�ើហៅស័វាាវាះកាាតា់ប់ា�រស័រីរាងា ឬហៅស័វាាព្ទាកា់ព្ទ័ន់ិ។

L.A. Care ម្រាតូាវាផ្នែតាប់ញូ្ជូ�ន់កាមុាារផ្នែដ្ឋ�មាាន់ស័ទិិិូទូទួូ�ប្តាាន់ហៅស័វាាកាមាមកាមុាាររដ្ឋឋកាា��័័ីរញ៉ាោា (CCS) ហៅទូៅកាាន់់មាជិឈមា�ិ�ផ្នែ�ទូា�ព្ទហិៅស័ស័ (Special 
Care Center, SCC) ផ្នែដ្ឋ�ម្រាតាូវាប្តាាន់ឯកា�ាព្ទហៅដ្ឋ�យ CCS ស័ម្រាមាាប់់កាារវាាយតាថ្ងៃមាៃកាែ�ងរយៈហៅព្ទ� 72 ហៅមាោ�ង ប់ន់ទាប់់ព្ទីម្រាគឺូហៅព្ទទូយកាុមាារ ឬ
អែកាឯកាហៅទូស័កា��តា់អតាាស័ញ្ជូាា�កាុមាារហៅន់�ះ�ាជិាហៅប់កាខជិន់ផ្នែដ្ឋ�អាចូទូទូួ�ប្តាាន់កាារវាះកាាតា់រប់ា�រស័រីរាងា។ ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើ SCC ប់ញ្ជូូាកា់�ា 
កាារវាះកាាតា់ប់ា�រស័រីរាងាអាចូន់ឹងចូា�ប្តាាចូ់ ន់ិងមាាន់ស័ុវាតាាិ�ាព្ទ ហៅព្ទ�ហៅន់�ះ L.A. Care ន់ឹងរាាប់់រងហៅ�ើកាារវាះកាាតា់ប់ា�រស័រីរាងា ន់ិងហៅស័វាាកាមាមព្ទាកា់ព្ទ័ន់ិ។

ការវា�កាត់បេ�រសារីរាងះសាម្រ�ាប់�និុសាេផ្សេពីញ៉ាវា័�អ្នា�ុ 21 ឆ្នាំនា�ផ្សេឡូើងផ្សេទៅ

ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើហៅវាជិូប់�ិិតារប់ស័់អែកាស័ហៅម្រាមាចូ�ា អែកាអាចូម្រាតាូវាកាារកាារវាះកាាតា់ប់ា�រស័រីរាងាស័�ខាន់់ៗ ហៅន់�ះL.A. Care ន់ឹងប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាហៅទូៅកាាន់់
មាជិឈមា�ិ�វាះកាាតា់ប់ា�រស័រីរាងាផ្នែដ្ឋ�មាាន់�កាខ�ៈស័មាបតាាិ�ាមាួយស័ម្រាមាាប់់កាារវាាយតាថ្ងៃមាៃ។ ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើមាជិឈមា�ិ�វាះកាាតា់ប់ា�រស័រីរាងាប់ញ្ជូូាកា�ា 
កាារវាះកាាតា់ប់ា�រស័រីរាងាហៅន់�ះអាចូន់ឹងម្រាតាូវាកាារចូា�ប្តាាចូ់ ន់ិងមាាន់ស័ុវាតាាិ�ាព្ទស័ម្រាមាាប់់ស័ាាន់�ាព្ទហៅវាជិូស័ាម្រាស័ារប់ស័់អែកាហៅន់�ះ L.A. Care ន់ឹងរាាប់់រងហៅ�ើ
ហៅស័វាាវាះកាាតា់ប់ា�រស័រីរាងា ឬហៅស័វាាព្ទាកា់ព្ទ័ន់ិ។

កាារវាះកាាតា់ប់ា�រស័រីរាងាស័�ខាន់់ៗដ្ឋូចូខាងហៅម្រាកា�មាផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់រាាប់់រងហៅដ្ឋ�យ L.A. Care រួមាមាាន់ជិាអាទូ៍៖
 • ខួរឆ្នាំិឹងខែង
 • ហៅប់ះដ្ឋូង
 • ហៅប់ះដ្ឋូង/ស័ួតា
 • តាម្រាមាងហៅន់�មា
 • តាម្រាមាងហៅន់�មា/��ផ្នែព្ទង

 • ហៅ�ៃើមា
 • ហៅ�ៃើមា/ហៅព្ទ�ះហៅវាៀន់តាូចូ
 • ស័ួតា
 • ��ផ្នែព្ទង
 • ហៅព្ទ�ះហៅវាៀន់តាូចូ

ការចា��ា�ផ្សេលើការ�ឹកជិញ្ហាជ�និ និិងការផ្សេធីាើ��ផ្សេ�ើរ

អែកាអាចូន់ឹងមាាន់�ទូិ�ាព្ទទូទូួ�ប្តាាន់កាារដ្ឋឹកាជិញ្ជូូ�ន់ អា�ារ កាារស័ែាកា់ហៅន់ៅ ន់ិងថ្ងៃ�ៃចូ��ាយហៅ�ែងហៅទូៀតា ដ្ឋូចូជិា ចូ��តា ថ្ងៃ�ៃហៅស័វាាគឺមាន់ាគឺមាន់៍ 
។�។ ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាឬម្រាគឺួស័ាររប់ស័់អែកាម្រាតាូវាកាារជិ�ន់ួយហៅដ្ឋើមាបីហៅទូៅកាាន់់កាារ�ាតា់ជិួប់ហៅវាជិូស័ាម្រាស័ាព្ទាកា់ព្ទ័ន់ិន់ឹងស័ាាន់�ាព្ទផ្នែដ្ឋ�មាាន់ស័ិទូិិទូទូួ�
ប្តាាន់ CCS ន់ិងមាិន់មាាន់ធំន់ធំាន់ហៅ�ែងហៅទូៀតាផ្នែដ្ឋ�អាចូ�ា�់ជិូន់ប្តាាន់។ អែកាគឺួរផ្នែតាហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ L.A. Care ន់ិងហៅស័ែើស័ុ�កាារឯកា�ាព្ទ 
(កាារអន់ុញ្ជូាាតា) មុាន់ហៅព្ទ�អែកាប់ង់ម្រាប្តាាកា់ហៅចូញ៉ាព្ទីហៅ�ៅហៅប្តាោៅ�ទា�់ស័ម្រាមាាប់់កាារដ្ឋឹកាជិញ្ជូូ�ន់ អា�ារ កាារស័ែាកា់ហៅន់ៅ ហៅដ្ឋ�យស័ារផ្នែតា L.A. Care មាិន់�ា�់
កាារដ្ឋឹកាជិញ្ជូូ�ន់មាិន់ផ្នែមាន់ហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា ឬកាារដ្ឋឹកាជិញ្ជូូ�ន់មាិន់ស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់ហៅន់�ះហៅទូ ដ្ឋូចូប្តាាន់ប់ញ្ជូូាកា់ហៅន់ៅកាែ�ងអតាាម្រាប់ហៅយ�ជិន់៍ន់ិងហៅស័វាា។ ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើ
កាារចូ��ាយហៅ�ើកាារដ្ឋឹកាជិញ្ជូូ�ន់ ឬកាារហៅធំ័ើ់ដ្ឋ�ហៅ�ើរប់ស័់អែកាម្រាតាូវាប្តាាន់កា��តា់�ាជិាកាារចូា�ប្តាាចូ់ ហៅ�ើយ L.A. Care ហៅ�ទៀង�ទាតា់ហៅ�ើញ៉ា�ា អែកាប្តាាន់
ព្ទយាយាមាទូទូួ�ប្តាាន់កាារដ្ឋឹកាជិញ្ជូូ�ន់តាាមារយៈ L.A. Care អែកាអាចូទូទូួ�ប្តាាន់កាារទូូទូាតា់ស័ងព្ទី L.A. Care ហៅ�ើយហៅយើងន់ឹងទូូទូាតា់ស័ងអែកា
កាែ�ងរយៈហៅព្ទ� 60 ថ្ងៃ�ៃម្រាប់តាិទូិន់ប់ន់ទាប់់ព្ទីអែកាម្រាប់គឺ�់ប់ងាាន់់ថ្ងៃដ្ឋ ន់ិងឯកាស័ារចូា�ប្តាាចូ់ស័ម្រាមាាប់់កាារចូ��ាយហៅ�ើកាារដ្ឋឹកាជិញ្ជូូ�ន់។ 
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

ក�ីវាិធីីនិិងផ្សេសាវាា Medi-Cal ផ្សេ�េងផ្សេទៀត
ផ្សេសាវាាផ្សេ�េងៗផ្សេទៀតប្រែ�លអ្ននកអ្នាចាទទួលបាានិតា�រ�ៈ Medi-Cal �ានិនៃ�ះឈ្នួន�លសាម្រ�ាប់ផ្សេសាវាា (Fee-For-Service, 
FFS) ឬក�ីវាិធីី Medi-Cal ផ្សេ�េងផ្សេទៀត

ជិួន់កាា� L.A. Care មាិន់រាាប់់រងហៅស័វាាហៅទូ ប់ោុផ្នែន់ដអែកាហៅន់ៅផ្នែតាអាចូទូទួូ�វាាប្តាាន់តាាមារយៈ FFS Medi-Cal ឬកាមាមវាិធំី Medi-Cal ហៅ�ែងហៅទូៀតា។ 
L.A. Care ន់ឹងស័�កាារជិាមាួយកាមាមវាិធំីហៅ�ែងហៅទូៀតាហៅដ្ឋើមាបីធំាន់ា�ា អែកាទូទូួ�ប្តាាន់រា�់ហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�ចូា�ប្តាាចូ់ខាងផ្នែ�ែកាហៅវាជិូស័ាម្រាស័ាទូា�ងអស័់ 
ហៅទូ�ះប់ីជិាហៅស័វាាទូា�ងហៅន់�ះម្រាតាូវាប្តាាន់រាាប់់រងហៅដ្ឋ�យកាមាមវាិធំីហៅ�ែងហៅទូៀតា ន់ិងមាិន់ផ្នែមាន់ជិា L.A. Care យោាង�ាកា៏ហៅដ្ឋ�យ។ ផ្នែ�ែកាហៅន់ះហៅរៀប់រាប់់អ�ព្ទីហៅស័វាា
ទូា�ងហៅន់ះមាួយចូ�ន់ួន់។ ហៅដ្ឋើមាបីផ្នែស័័ងយ�់ផ្នែ�មាហៅទូៀតា ស័ូមាទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅប្រែ�នកផ្សេសាវាាសា�ាជិិក តាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។

ឱ្យសា�ផ្សេវាជិ ជបញ្ហា ជាសាម្រ�ាបអ់្ន នកជិ�ងផឺ្សេម្រកៅ�និ ្ទរីផ្សេពីទយ

ឱ្យសា��ានិផ្សេវាជិ ជបញ្ហា ជាប្រែ�លរ ាាប់រងផ្សេ�ោ� Medi-Cal Rx

ឱ្យស័�មាាន់ហៅវាជិបូ់ញ្ជូ ាូផ្នែដ្ឋ�� ា�ជ់ិនូ់ហៅដ្ឋ�យឱ្យស័�ស័ ាាន់ ម្រាតាវូាប្តាាន់រ ាាប់រ់ងហៅដ្ឋ�យ Medi-Cal Rx ផ្នែដ្ឋ�ជិាកាមា មវាធិំី FFS រប់ស័់ Medi-Cal។ ឱ្យស័�
មាយួចូ�ន់នួ់ផ្នែដ្ឋ�� ា�ជ់ិនូ់ហៅដ្ឋ�យអ ែកា� ា�ហ់ៅស័វាាហៅន់ៅកា ែ �ងកាារយិា�យ័ ឬគឺ ៃនី់កិា អាចូន់ងឹម្រាតាវូាប្តាាន់រ ាាប់រ់ងហៅដ្ឋ�យ L.A. Care។ អ ែកា� ា�ហ់ៅស័វាារប់ស័់
អ ែកាអាចូហៅចូញ៉ាហៅវាជិបូ់ញ្ជូ ាូជិនូ់អ ែកានូ់វាឱ្យស័�ផ្នែដ្ឋ�មាាន់ហៅន់ៅកា ែ �ងប់ញ្ជូ ូឱី្យស័�តាាមាកាចិូ េស័ន់យា Medi-Cal Rx។

ជិនួ់កាា� ឱ្យស័�មួាយគឺមឺ្រាតាវូាកាារជិាចូា�ប្តាាចូ់ ហៅ� ើយមានិ់មាាន់ហៅន់ៅកា ែ �ងប់ញ្ជូ ូឱី្យស័�កា ែ �ងប់ញ្ជូ ូឱី្យស័�តាាមាកិាចូ េស័ន់យា។ ឱ្យស័�ទូា�ងហៅន់ះន់ងឹចូា�ប្តាាចូម់្រាតាវូា
មាាន់កាារឯកា�ាព្ទមានុ់ហៅព្ទ�ព្ទកួាហៅគឺទូទូ�ួ� ែា�ហៅន់ៅតាាមាឱ្យស័�ស័ ាាន់។ Medi-Cal Rx ន់ងឹព្ទនិ់តិាយហៅមា ើ� ន់ងិស័ហៅម្រាមាចូហៅ� ើស័�ហៅ� ើទូា�ងហៅន់ះកា ែ �ងហៅព្ទ� 
24 ហៅមាោ�ង។

 • ឱ្យស័�កាារីហៅន់ៅឯឱ្យស័�ស័ាាន់ស័ម្រាមាាប់់អែកាជិ�ងឺហៅម្រាកាៅមាន់ទីរហៅព្ទទូយរប់ស័់អែកា អាចូន់ឹង�ា�់ឱ្យយអែកាន់ូវាកាារ�ាតា់�ាង់ស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់កាែ�ងរយៈហៅព្ទ� 
72 ហៅមាោ�ង ហៅប់ើស័ិន់ហៅគឺគឺិតា�ាអែកាម្រាតាូវាកាារវាា។ Medi-Cal Rx ន់ឹងប់ង់ម្រាប្តាាកា់ស័ម្រាមាាប់់កាារ�ាតា់�ាង់ឱ្យស័�ស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់ផ្នែដ្ឋ��ា�់ជូិន់ហៅដ្ឋ�យ
ឱ្យស័�ស័ាាន់ស័ម្រាមាាប់់អែកាជិ�ងឺហៅម្រាកាៅ�ាមាួយ។

• Medi-Cal Rx អាចូន់ឹងប់ដ្ឋិហៅស័ធំចូ�ហៅព្ទ�ះស័�ហៅ�ើមាិន់ផ្នែមាន់ជិាកាារស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់។ ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើព្ទួកាហៅគឺប់ដ្ឋិហៅស័ធំ ព្ទួកាហៅគឺន់ឹងហៅ�ាើឱ្យយអែកាន់ូវា
�ិខិតាមាួយចូបាប់់ហៅដ្ឋើមាបីជិម្រាមាាប់អែកាព្ទីមាូ�ហៅ�តាុ។ ព្ទួកាហៅគឺន់ឹងម្រាប្តាាប់់អែកា�ាជិហៅម្រាមាើស័រប់ស័់អែកាមាាន់អ័ីខៃះ។ ចូូ�ហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកា “ប់�ាឹងតាវាាា” 
ហៅន់ៅកាែ�ងជិ�ព្ទូកា 6 អ�ព្ទីកាាររាយកាារ�៍ ន់ិងកាារហៅដ្ឋ�ះម្រាស័ាយប់ញ្ជូាា ស័ម្រាមាាប់់ព្ទ័តា៌មាាន់ប់ផ្នែន់ាមា។

ហៅដ្ឋើមាបីផ្នែស័័ងយ�់�ាហៅតាើឱ្យស័�មាាន់ហៅន់ៅកាែ�ងប់ញ្ជូូីឱ្យស័�តាាមាកាិចូេស័ន់យាផ្នែដ្ឋរឬអតា់ ឬហៅដ្ឋើមាបីទូទូួ�ប្តាាន់ស័�ហៅ�ៅប់ញ្ជូូីឱ្យស័�តាាមាកិាចូេស័ន់យាមាួយ
ចូបាប់់ សូ័មាទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ Medi-Cal Rx តាាមាហៅ�ខ 800-977-2273 (TTY 800-977-2273 ន់ិងចូុចូហៅ�ខ 7 ឬ 711) ចូូ�ហៅទូៅកាាន់់
ហៅគឺ�ទូ�ព្ទ័រ Medi-Cal Rx តាាមារយៈ https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/។

ឱ្យសា�សាថានិ

ហៅប់ើស័ិន់អែកាយកា�ែា� ឬយកា�ែា�ប់ផ្នែន់ាមាតាាមាហៅវាជិូប់ញ្ជូូា អែកាម្រាតូាវាផ្នែតាទូទូួ�ឱ្យស័�មាាន់ហៅវាជិូប់ញ្ជូូារប់ស័់អែកាព្ទីឱ្យស័�ស័ាាន់ផ្នែដ្ឋ�ហៅធំ័ើកាារជិាមាួយ  
Medi-Cal Rx។ អែកាអាចូផ្នែស័័ងរកាប់ញីូ្ជូរាយន់ាមាឱ្យស័�ស័ាាន់ផ្នែដ្ឋ�ស័�កាារជិាមាយួ Medi-Cal Rx ហៅន់ៅកាែ�ងប់ញីូ្ជូឱ្យស័�ស័ាាន់ Medi-Cal Rx 
តាាមារយៈ https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/។ អែកាកា៏អាចូផ្នែស័័ងរកាឱ្យស័�ស័ាាន់មាួយផ្នែដ្ឋ�ហៅន់ៅជិិតាអែកា ឬឱ្យស័�ស័ាាន់ផ្នែដ្ឋ�អាចូ
ហៅ�ាើហៅវាជូិប់ញូ្ជូារប់ស់័អែកាតាាមាថ្ងៃម្រាប់ស័�យីហ៍ៅទូៅអែកាប្តាាន់ហៅដ្ឋ�យទូរូស័័ព្ទទហៅទូៅ Medi-Cal Rx តាាមាហៅ�ខ 800-977-2273 (TTY 800-977-2273 
ហៅ�ើយ ចូុចូហៅ�ខ 7 ឬ 711)។ 

http://lacare.org
http://lacare.org


4 | អត្ថថប្រ�យោ�ោជន៍៍ និ៍ងយោ�វាា

64

ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

កាា��ាអែកាហៅម្រាជិើស័ហៅរើស័ឱ្យស័�ស័ាាន់មាួយ ម្រាតាូវាយកាហៅវាជិូប់ញ្ជូូារប់ស័់អែកាហៅទូៅកាាន់់ឱ្យស័�ស័ាាន់ហៅន់�ះ។ អែកា�ដ�់ហៅស័វាារប់ស័់អែកា កា៏អាចូន់ឹងហៅ�ាើវាា
ហៅទូៅឱ្យស័�ស័ាាន់ស័ម្រាមាាប់់អែកាផ្នែដ្ឋរ។ �ា�់ហៅវាជិូប់ញ្ជូូារប់ស័់អែកាជិូន់ដ្ឋ�់ឱ្យស័�ស័ាាន់ ជិាមាួយន់ឹងអតាដស័ញ្ជូាា�ប់័�ណអតាាម្រាប់ហៅយ�ជិន់៍ Medi-Cal 
(BIC)។ ស័ូមាម្រាប្តាាកាដ្ឋ�ាឱ្យស័�ស័ាាន់ដ្ឋឹងអ�ព្ទី�ែា�ទូា�ងអស័់ផ្នែដ្ឋ�អែកាកា�ព្ទុងហៅ�ប់ ឬម្រាប់តាិកាមាមអ័ីមាួយផ្នែដ្ឋ�អែកាមាាន់។ ហៅប់ើស័ិន់អែកាមាាន់ស័��ួរ
អ័ីមាួយអ�ព្ទីហៅវាជិូប់ញ្ជូូារប់ស័់អែកា ស័ូមាអែកាកាុ�ហៅ�ៃចូស័ួរឱ្យស័�កាារី។

ស័មាាជិិកាកា៏អាចូទូទួូ�ប្តាាន់ហៅស័វាាដ្ឋឹកាជិញ្ជូូ�ន់ព្ទីL.A. Care ហៅដ្ឋើមាបីហៅទូៅកាាន់់ឱ្យស័�ស័ាាន់�ងផ្នែដ្ឋរ។ ហៅដ្ឋើមាបីផ្នែស័័ងយ�់ប់ផ្នែន់ាមាអ�ព្ទីហៅស័វាាដ្ឋឹកាជិញ្ជូូ�ន់ 
ស័ូមាអាន់ “អតាាម្រាប់ហៅយ�ជិន់៍កាារដ្ឋឹកាជិញ្ជូូ�ន់ស័ម្រាមាាប់់ស័ាាន់�ាព្ទផ្នែដ្ឋ�មាិន់ផ្នែមាន់ជិាកាារស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់” ហៅន់ៅកាែ�ងហៅស័ៀវាហៅ�ៅផ្នែ�ន់ា�ហៅន់ះ។

ផ្សេសាវាាសាុខភាាពី�ះ�វាចាិតេឯកផ្សេទសា

ហៅស័វាាស័ុខ�ាព្ទ�ៃ�វាចូិតាាមាួយចូ�ន់ួន់ ម្រាតាូវាប្តាាន់�ា�់ជិូន់ហៅដ្ឋ�យគឺហៅម្រាមា�ងស័ុខ�ាព្ទ�ៃ�វាចូិតាាម្រាប់ចូា�ហៅខ�ន់ធំី ជិ�ន់ួស័ឱ្យយ L.A. Care។ ទូា�ងហៅន់ះរួមាមាាន់
ស័ុខ�ាព្ទ�ៃ�វាចូិតាាឯកាហៅទូស័ (Specialty Mental Health Services, SMHS) ស័ម្រាមាាប់់ស័មាាជិិកាផ្នែដ្ឋ�ប់�ហៅព្ទញ៉ាតាាមា�កាខ�ៈវាិន់ិចូេ័យស័ម្រាមាាប់់ 
SMHS។ SMHS អាចូន់ឹងប់ញ្ជូេ��ន់ូវាហៅស័វាាអែកាជិ�ងឺហៅម្រាកាៅមាន់ទីរហៅព្ទទូយ តាាមា��ហៅន់ៅឋាន់ និ់ងអែកាជិ�ងឺកាែ�ងមាន់ទីរហៅព្ទទូយ៖

ផ្សេសាវាាអ្ននកជិ�ងឺផ្សេម្រកៅ�និ្ទីរផ្សេពីទយ៖
 • ហៅស័វាាស័ុខ�ាព្ទ�ៃ�វាចូិតាា 
 • ហៅស័វាាជិ�ន់ួយកាារ�ដ�់�ែា�ព្ទយាប្តាា�
 • ហៅស័វាារយៈហៅព្ទ�ខៃីស័ម្រាមាាប់់ព្ទយាប្តាា�ហៅព្ទ�ថ្ងៃ�ៃ
 • ហៅស័វាាស័ាារន់ីតាិស័មាបទូាហៅព្ទ�ថ្ងៃ�ៃ
 • ហៅស័វាាអន់ារាគឺមាន់៍ហៅព្ទ�មាាន់វាិប់តាាិ
 • ហៅស័វាាហៅដ្ឋ�ះម្រាស័ាយវាិប់តាាិឱ្យយមាាន់ម្រាប់ម្រាកាតាី�ាព្ទ
 • ហៅស័វាាចូាតា់ផ្នែចូងការ�ីហៅគឺ��ហៅដ្ឋៅ
 • ហៅស័វាាព្ទយាប្តាា�អាកាប់បកាិរិយា 

(រាាប់់រងស័ម្រាមាាប់់ស័មាាជិិកាផ្នែដ្ឋ�មាាន់អាយុហៅម្រាកា�មា 21 ឆ្នាំែា�)
 • កាារស័ម្រាមាប់ស័ម្រាមាួ�កាារផ្នែ�ទូា�ស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់ (ICC) 
(រាាប់់រងស័ម្រាមាាប់់ស័មាាជិិកាផ្នែដ្ឋ�មាាន់អាយុហៅម្រាកា�មា21ឆ្នាំែា�)

 • ហៅស័វាាតាាមា�ទះរយៈហៅព្ទ�ខៃ ី(Intensive 
Home-Based Service, IHBS) 
(រាាប់់រងស័ម្រាមាាប់់ស័មាាជិិកាផ្នែដ្ឋ�មាាន់អាយុហៅម្រាកា�មា 21ឆ្នាំែា�)

 • កាារផ្នែ�ទូា�ព្ទយាប្តាា�ហៅន់ៅមា�ិ�កាុមាារ (Therapeutic Foster 
Care, TFC) (រាាប់់រងស័ម្រាមាាប់់ស័មាាជិិកាផ្នែដ្ឋ�មាាន់អាយុហៅម្រាកា�មា 
21 ឆ្នាំែា�)

ផ្សេសាវាាតា�ប្រែ�ទា�ចាាសា់ជិរាតា�ល�ផ្សេនិៅឋានិ៖
 • ហៅស័វាាស័ម្រាមាាកាព្ទយាប្តាា�ស័ម្រាមាាប់់មាន់ុស័ែហៅព្ទញ៉ាវ័ាយ  • ហៅស័វាាព្ទយាប្តាា�តាាមា��ហៅន់ៅឋាប់ស័ម្រាមាាប់់កាារហៅដ្ឋ�ះម្រាស័ាយវាិប់តាាិ

ផ្សេសាវាាអ្ននកជិ�ងឺកន�ង�និ្ទីរផ្សេពីទយ៖

 • ហៅស័វាាតាាមាមាន់ទីរហៅព្ទទូយស័ម្រាមាាប់់អែកាជិ�ងឺហៅម្រាកាៅមាន់ទីរហៅព្ទទូយផ្នែ�ែកា
វាិកា�ចូរិតាម្រាស័ួចូម្រាស័ាវា 

 • ហៅស័វាាអែកាជិ�ន់ាញ៉ាវាិជិូាជិីវាៈតាាមាមាន់ទីរហៅព្ទទូយស័ម្រាមាាប់់អែកាជិ�ងឺហៅម្រាកាៅ
មាន់ទីរហៅព្ទទូយផ្នែ�ែកាវាិកា�ចូរិតា 

 • ហៅស័វាាតាាមាមាន់ទីរព្ទយាប្តាា�ស័ុខ�ាព្ទផ្នែ�ែកាវាិកា�ចូរិតា

ហៅដ្ឋើមាបីផ្នែស័័ងយ�់ផ្នែ�មាហៅទូៀតាអ�ព្ទីហៅស័វាាស័ុខ�ាព្ទ�ៃ�វាចូិតាាឯកាហៅទូស័ ផ្នែដ្ឋ�គឺហៅម្រាមា�ងស័ុខ�ាព្ទ�ៃ�វាចូិតាាតាាមាហៅខ�ន់ធំី�ដ�់ជិូន់ អែកាអាចូទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅ
គឺហៅម្រាមា�ងស័ុខ�ាព្ទ�ៃ�វាចូិតាាម្រាប់ចូា�ហៅខ�ន់ធំីរប់ស័់អែកា។ ហៅដ្ឋើមាបីផ្នែស័័ងរកាហៅ�ខទូូរស័័ព្ទទឥតាហៅចូញ៉ាថ្ងៃ�ៃទូា�ងអស័់រប់ស័់ហៅខ�ន់ធំីតាាមាអន់ឡាាញ៉ា ស័ូមាចូូ�
ហៅទូៅកាាន់់dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx។ ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើ L.A. Care ស័ហៅម្រាមាចូ�ា អែកាន់ឹងម្រាតាូវាកាារហៅស័វាាព្ទី
គឺហៅម្រាមា�ងស័ុខ�ាព្ទ�ៃ�វាចូិតាាតាាមាហៅខ�ន់ធំីហៅន់�ះ L.A. Care ន់ឹងជិួយអែកាឱ្យយ�ូាប់់ទូ�ន់ាកា់ទូ�ន់ងជិាមាួយហៅស័វាាគឺហៅម្រាមា�ងស័ុខ�ាព្ទ�ៃវាចូិតាា។

http://medicare.gov
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

ផ្សេសាវាាពីយាបាាលវាិបតេិនៃនិការផ្សេសាពីសាារធីាតុផ្សេញ៉ាៀនិ

ហៅខ�ន់ធំី�ា�់ជិូន់ហៅស័វាាវាិប់តាាិថ្ងៃន់កាារហៅស័ព្ទស័ារធំាតាុហៅញ៉ាៀន់ដ្ឋ�់ស័មាាជិិកា Medi-Cal ផ្នែដ្ឋ�ប់�ហៅព្ទញ៉ាតាាមា�កាខ�ៈវាិន់ិចូេ័យស័ម្រាមាាប់់ហៅស័វាាទូា�ងហៅន់ះ។ 
ស័មាាជិិកាផ្នែដ្ឋ�ម្រាតាូវាប្តាាន់កា��តា់ស័ម្រាមាាប់់ទូទូួ�ហៅស័វាាព្ទយាប្តាា�វាិប់តាាិថ្ងៃន់កាារហៅស័ព្ទស័ារធំាតាុហៅញ៉ាៀន់ ម្រាតាូវាប្តាាន់ប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាហៅទូៅកាាន់់ន់ាយកាដ្ឋឋាន់
ម្រាប់ចូា�ហៅខ�ន់ធំីរប់ស័់ព្ទួកាហៅគឺស័ម្រាមាាប់់កាារព្ទយាប្តាា�។ ហៅដ្ឋើមាបីរកាហៅ�ខទូូរស័័ព្ទទឥតាហៅចូញ៉ាថ្ងៃ�ៃទូា�ងអស័់រប់ស័់ហៅខ�ន់ធំីតាាមាអន់ឡាាញ៉ា ស័ូមាចូូ�
ហៅទូៅកាាន់់https://dhcs.ca.gov/individuals/Pages/SUD_County_Access_Lines.aspx។

ផ្សេសាវាាកុ�ាររ�ឋកាលីហ្វ័ា័រនិីញ៉ាាា (CCS)

CCS គឺឺជិាកាមាមវាិធំី Medi-Cal មាួយផ្នែដ្ឋ�ព្ទយាប្តាា�ហៅកាមងអាយុហៅម្រាកា�មា 21 ឆ្នាំែា� ផ្នែដ្ឋ�មាាន់ស័ាាន់�ាព្ទស័ុខ�ាព្ទជិាកា់�ាកា់ ជិ�ងឺ ឬប់ញ្ជូាាស័ុខ�ាព្ទ
រុា�ថ្ងៃរាខៃះ ន់ិងផ្នែដ្ឋ�ប់�ហៅព្ទញ៉ាតាាមាវាិធំាន់ថ្ងៃន់កាមាមវាិធំី CCS។ ហៅប់ើស័ិន់L.A. Careឬ PCP រប់ស័់អែកាហៅជិឿ�ាកាូន់រប់ស័់អែកាមាាន់�កាខខ�ិផ្នែដ្ឋ�មាាន់ស័ិទូិិ
ទូទូួ�ប្តាាន់ CCS ព្ទួកាហៅគឺន់ឹងម្រាតាូវាប្តាាន់ប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាហៅទូៅកាមាមវាិធំី CCS តាាមាហៅខ�ន់ធំី ហៅដ្ឋើមាបីទូទូួ�ប្តាាន់កាារវាាយតាថ្ងៃមាៃស័ម្រាមាាប់់ស័ិទូិិទូទូួ�។ 

ប់ុគឺា�ិកាថ្ងៃន់កាមាមវាិធំី CCS តាាមាហៅខ�ន់ធំី ន់ឹងស័ហៅម្រាមាចូ�ាហៅតាើកាូន់រប់ស័់អែកាមាាន់ស័ិទូិិទូទូួ�ហៅស័វាា CCS ផ្នែដ្ឋរឬអតា់។ L.A. Care មាិន់ស័ហៅម្រាមាចូហៅ�ើ
ស័ិទូិិទូទូួ�ប្តាាន់ CCS ហៅន់�ះហៅទូ។ ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើកាូន់រប់ស័់អែកាមាាន់�កាខ�ៈស័មាបតាាិម្រាគឺប់់ម្រាគឺាន់់ទូទូួ�ប្តាាន់ម្រាប់ហៅ�ទូថ្ងៃន់កាារផ្នែ�ទូា�ហៅន់ះ អែកា�ា�់ហៅស័វាា 
CCS ន់ឹងព្ទយាប្តាា�ព្ទួកាហៅគឺស័ម្រាមាាប់់�កាខខ�ិផ្នែដ្ឋ�មាាន់ស័ិទូិិទូទូួ�ប្តាាន់ CCS។ L.A. Care ន់ឹងប់ន់ដរាាប់់រងម្រាប់ហៅ�ទូថ្ងៃន់ហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�មាិន់ទូាកា់ទូង
ជិាមាួយន់ឹង�កាខខ�ិ CCS ដ្ឋូចូជិា កាារព្ទិន់ិតាយរាងកាាយ វាាាកា់ស័ា�ង ន់ិងកាារព្ទិន់ិតាយស័ុខ�ាព្ទកាុមាារ។

L.A. Care មាិន់រាាប់់រងហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់�ដ�់ហៅដ្ឋ�យកាមាមវាិធំី CCS ហៅទូ។ ហៅដ្ឋើមាបីឱ្យយ CCS រាាប់់រងហៅស័វាាទូា�ងហៅន់ះប្តាាន់ CCS ម្រាតាូវាផ្នែតាយ�់ម្រាព្ទមាហៅទូៅហៅ�ើ
អែកា�ដ�់ហៅស័វាា ហៅស័វាា ន់ិងប់រិកាខារ។ 

CCS មាិន់រាាប់់រងស័ាាន់�ាព្ទស័ុខ�ាព្ទទូា�ងអស័់ហៅទូ។ CCS រាាប់់រងស័ាាន់�ាព្ទស័ុខ�ាព្ទ�ាគឺហៅម្រាចូើន់ផ្នែដ្ឋ�មាាន់ព្ទិកាារ�ាព្ទផ្នែ�ែការាងកាាយ ឬផ្នែដ្ឋ�
ម្រាតាូវាកាារទូទូួ�ប្តាាន់កាារព្ទយាប្តាា�ហៅដ្ឋ�យហៅម្រាប់ើ�ែា�ហៅព្ទទូយ កាារវាះកាាតា់ ឬកាារស័ដារស័មាតាា�ាព្ទ (ស័ដារន់ីតាិស័មាបទូា)។ CCS រាាប់់រងហៅ�ើកាុមាារផ្នែដ្ឋ�មាាន់
ស័ាាន់�ាព្ទសុ័ខ�ាព្ទដ្ឋូចូជិា៖ 

 • ជិ�ងឺហៅប់ះដ្ឋូងព្ទីកា�ហៅ�ើតា 
 • ជិ�ងឺមា�ារីកា 
 • ស័ាចូ់ដ្ឋុះ 
 • ជិ�ងឺឈាមាម្រាកាកាកា 
 • ជិ�ងឺហៅកា�ស័ិកាាកាង័ះឈាមាម្រាកា�មា 
 • ប់ញ្ជូាាម្រាកាហៅព្ទញ៉ាទូីរាូអិ�ដ្ឋ 
 • ជិ�ងឺទូឹកាហៅន់�មាផ្នែ�ិមា 
 • ប់ញ្ជូាាជិ�ងឺតាម្រាមាងហៅន់�មារុា�ថ្ងៃរាធំៃន់់ធំៃរ 
 • ជិ�ងឺហៅ�ៃើមា 
 • ជិ�ងឺហៅព្ទ�ះហៅវាៀន់ 
 • ផ្នែឆ្នាំប់/ហៅខើចូប់ប់ូរមាាតា់ 

 • ជិ�ងឺហៅ�ៀន់ខួរឆ្នាំិឹងខែង 
 • កាារស័ាាប់់មាិន់ឮ 
 • ជិ�ងឺប្តាាយផ្នែ�ែកា 
 • ជិ�ងឺព្ទិកាារខួរកាបា� 
 • កាារម្រាប់កាាចូ់កាែ�ងស័ាាន់�ាព្ទជិាកា់�ាកា់ 
 • ជិ�ងឺចូុកាចូាប់់ស័ន់ៃាកា់ឆ្នាំិឹង 
 • ជិ�ងឺហៅខែ�យស័ាចូ់ដ្ឋុ� 
 • ជិ�ងឺហៅអដ្ឋស័៍ 
 • រប់ួស័កាបា� ខួរកាបា� ន់ិងខួរឆ្នាំិឹងខែងធំៃន់់ធំៃរ 
 • រ�ាកាខៃា�ង 
 • ហៅធំមញ៉ាជិ�ហៅព្ទើស័ខៃា�ង
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

Medi-Cal ប់ងម់្រាប្តាាកាស់័ម្រាមាាប់ហ់ៅស័វាា CCS។ ហៅប់ ើស័និ់កានូ់រប់ស័អ់ ែកាពុ្ទ�មាាន់ស័ទិូ ិទិូទូ�ួហៅស័វាាថ្ងៃន់កាមា មវាធិំី CCS ហៅទូ គឺាតាន់់ងឹប់ន់ ាទូទូ�ួប្តាាមាកាារផ្នែ�ទូា�
ចូា�ប្តាាចូផ់្នែ� ែកាហៅវាជិ សូ័ាម្រាស័ ាព្ទី L.A. Care។

ហៅដ្ឋើមាបីផ្នែស័័ងយ�់ប់ផ្នែន់ាមាអ�ព្ទី CCS អែកាអាចូចូូ�ហៅទូៅកាាន់់ទូ�ព្ទ័រហៅគឺ�ទូ�ព្ទ័រ CCS តាាមារយៈ https://www.dhcs.ca.gov/services/ccs។ 
ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ប្រែ�នកផ្សេសាវាាសា�ាជិិកតាាមារយៈ1-888-839-9909 (TTY 711)។

ផ្សេសាវាាប្រែ�លអ្ននក�ិនិអ្នាចាទទួលបាានិតា�រ�ៈ L.A. Care ឬ Medi-Cal
មាាន់ហៅស័វាាមាយួចូ�ន់នួ់ផ្នែដ្ឋ�ន់ងឹមានិ់រ ាាប់រ់ងហៅដ្ឋ�យ L.A. Care ឬ Medi-Cal រមួាមាាន់ជិាអាទូ៖៍

 • កាារប់ងាកា�ហៅ�ើតាហៅម្រាកាៅស័ប�ន់ (In Vitro Fertilization, IVF) 
រួមាមាាន់ជិាអាទូ៍ កាារស័ិកាែាឬន់ីតាិវាិធីំស័ាីព្ទី�ាព្ទមាិន់អាចូមាាន់កាូន់
ប្តាាន់ ហៅដ្ឋើមាបីហៅធំ័ើហៅរ�គឺវាិន់ិចូេ័យ ន់ិងព្ទយាប្តាា��ាព្ទមាិន់អាចូមាាន់កាូន់
ប្តាាន់

 • កាាររកាែាទូុកាហៅមាជិីវាិតាស័ម្រាមាាប់់ប់ងាកា�ហៅ�ើតា

 • ហៅស័វាាព្ទិហៅស័�ធំន់៍
 • កាារផ្នែកាតាម្រាមាូវា��ហៅន់ៅឋាន់
 • កាារផ្នែកាតាម្រាមាូវាយាន់យន់ា
 • កាារវាះកាាតា់ផ្នែកាស័មាផស័ែ

L.A. Care អាចូរាាប់់រងអតាាម្រាប់ហៅយ�ជិន់៍ខាងហៅម្រាកាៅ ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើ�ាព្ទចូា�ប្តាាចូ់ផ្នែ�ែហៅវាជិូស័ាម្រាស័ាម្រាតាូវាប្តាាន់ប់ញ្ជូូាកា់។ អែកា�ា�់ហៅស័វាារប់ស័់អែកាម្រាតាូវាផ្នែតា
ម្រាប់គឺ�់កាារអន់ុញ្ជូាាតាជិាមាុន់ហៅទូៅដ្ឋ�់ L.A. Care ជិាមាួយន់ឹងមាូ�ហៅ�តាុ�ាហៅ�តាុអ័ីប្តាាន់ជិាអតាាម្រាប់ហៅយ�ជិន់៍ខាងហៅម្រាកាៅមាាន់�ាព្ទចូា�ប្តាាចូ់។

ហៅដ្ឋើមាបីផ្នែស័័ងយ�់ផ្នែ�មាហៅទូៀតា ស័ូមាទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅប្រែ�នកផ្សេសាវាាសា�ាជិិក តាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។

ការវាា�តនៃ�ះផ្សេទៅផ្សេលើបផ្សេចាាកវាិទយា�ីីនិិងចាាសា់ 
L.A. Care ហៅធំ ័ើតាាមាកាារ� ៃាស័ប់់ ដ �រ ន់ងិ�ាព្ទហៅជិឿន់ហៅ�ឿន់កា ែ �ងកាារផ្នែ�ទូា�ស័ខុ�ាព្ទ តាាមារយៈកាារស័កិាែាន់វូាកាារព្ទយាប្តាា�� មី � ែា�ហៅព្ទទូយ ន់តីាវិាធិំី ន់ងិ
ឧប់ការ�។៍ ហៅន់ះហៅ�ៅ�ងផ្នែដ្ឋរ�ា “ប់ហៅចូ េកាវាទិូយា� ម”ី។ L.A. Care អន់វុាតា ាតាាមាប់ហៅចូ េកាវាទិូយា� មី ហៅដ្ឋ ើមាបឱី្យយម្រាប្តាាកាដ្ឋ�ាស័មាាជិកិាមាាន់�ទូ�ិាព្ទទូទូ�ួកាារ
ផ្នែ�ទូា�ហៅដ្ឋ�យស័វុាតា ា�ិាព្ទន់ងិម្រាប់ស័ទិូ�ិាព្ទ។ L.A. Care ព្ទនិ់តិាយហៅមា ើ�ប់ហៅចូ េកាវាទិូយា� មសី័ម្រាមាាប់ន់់តីាវិាធិំហីៅវាជិ សូ័ាម្រាស័ ាន់ងិស័ខុ�ាព្ទ� ៃ �វាចូតិា ា ខាងឱ្យស័� 
ន់ងិឧប់ការ�ន៍់ាន់ា។ ស័�ហៅ� ើស័ុ�ព្ទនិ់តិាយហៅមា ើ�ប់ហៅចូ េកាវាទិូយា� មី អាចូន់ងឹប្តាាន់មាកាព្ទសី័មាាជិកិា អ ែកាម្រាប់កាប់វាជិិ ាូជិវីាៈ អង ាកាារ ម្រាគឺហូៅព្ទទូយអ ែកាម្រាតាតួាព្ទនិ់តិាយ
រប់ស័់ L.A. Care ឬប់គុឺ ា�កិាហៅ�ែងៗហៅទូៀតា។ 

https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

5.  ការប្រែ�ទា�សាុខភាាពីកុ�ារ  
និិង�ុវាជិនិ

ស័មាាជិិកាជិាកាុមាារន់ិងមាន់ុស័ែហៅព្ទញ៉ាវា័យផ្នែដ្ឋ�មាាន់អាយុហៅម្រាកា�មា 21ឆ្នាំែា� អាចូទូទូួ�ប្តាាន់ហៅស័វាាស័ុខ�ាព្ទព្ទិហៅស័ស័ប្តាាន់ឆ្នាំាប់់�ៃាមាៗហៅន់ៅហៅព្ទ�ផ្នែដ្ឋ�
ព្ទួកាហៅគឺម្រាតាូវាប្តាាន់ចូុះហៅឈម�ះ។ ហៅន់ះហៅធំ័ើឱ្យយម្រាប្តាាកាដ្ឋ�ា ព្ទួកាហៅគឺទូទូួ�ប្តាាន់ហៅស័វាាប់ងាារ ទូន់ាហៅព្ទទូយ ស័ុខ�ាព្ទ�ៃ�វាចូិតាា ន់ិងកាារ�ូតា�ាស័់ ន់ិងហៅស័វាា
ឯកាហៅទូស័ប្តាាន់ម្រាតាឹមាម្រាតូាវា។ ជិ�ព្ទូកាហៅន់ះព្ទន់យ�់អ�ព្ទីហៅស័វាាទូា�ងហៅន់ះ។

ផ្សេសាវាាផ្សេវាជិជសាាម្រសាេកុ�ារ (កុ�ារអ្នា�ុផ្សេម្រកោ�21ឆ្នាំនា�)
ស័ាមាជិិកាផ្នែដ្ឋ�មាាន់អាយុកាហៅម្រាកា�មា 21ឆ្នាំែា� ម្រាតាូវាប្តាាន់រាាប់់រងស័ម្រាមាាប់់កាារផ្នែ�ទូា�ផ្នែដ្ឋ�ចូា�ប្តាាចូ់។ ប់ញ្ជូូីរាយន់ាមាខាងហៅម្រាកា�មាហៅន់ះរួមាប់ញ្ជូេ��ហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�
ចូា�ប្តាាចូ់ផ្នែ�ែកាហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា ហៅដ្ឋើមាបីព្ទយាប្តាា� ឬផ្នែកា�មាិ�ាព្ទខូចូម្រាទូង់ម្រាទូាយ ន់ិងកាារហៅធំ័ើហៅរ�គឺវាិន់ិចូេ័យផ្នែ�ែការាងកាាយន់ិង�ៃ�វាចូិតាា។ ហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់
រាាប់់រង រួមាមាាន់ជិាអាទូ៍ហៅន់ៅកាែ�ងប់ញ្ជូូីដូ្ឋចូខាងហៅម្រាកា�មា៖

 • កាារជិួប់ព្ទិហៅម្រាគឺ�ះស័ុខ�ាព្ទកាុមាារ ន់ិងកាារព្ទិន់ិតាយតាាមាដ្ឋាន់ស័ម្រាមាាប់់ជិ�ទូង់ (កាារជិួប់ព្ទិហៅម្រាគឺ�ះស័�ខាន់់ៗផ្នែដ្ឋ�កាុមាារម្រាតាូវាកាារ)
 • កាារចូាកា់�ែា�កាារព្ទារហៅរ�គឺ (ចូាកា់�ែា�ប់ងាារ)
 • កាារវាាយតាថ្ងៃមាៃ ន់ិងកាារព្ទយាប្តាា�ស័ុខ�ាព្ទអាកាប់បកាិរិយា
 • កាារវាាយតាថ្ងៃមាៃន់ិងកាារព្ទយាប្តាា�ស័ុខ�ាព្ទ�ៃ�វាចូិតាា រួមាទូា�ងកាារព្ទយាប្តាា��ៃ�វាចូិតាាស័ម្រាមាាប់់ប់ុគឺា� ម្រាកាុមា ន់ិងម្រាគឺួស័ារ 
(ហៅស័វាាស័ុខ�ាព្ទ�ៃ�វាចូិតាាឯកាហៅទូស័ ម្រាតាូវាប្តាាន់រាាប់់រងហៅដ្ឋ�យហៅខ�ន់ធំី)

 • ហៅតាស័ាមាន់ទីរព្ទិហៅស័�ធំន៍់ រួមាទូា�ងកាារម្រាតាួតាព្ទិន់ិតាយកាារព្ទុ�ស័��កាែ�ងឈាមា។
 • កាារអប់់រំស័ុខ�ាព្ទ ន់ិងកាារប់ងាារ
 • ហៅស័វាាចូកាខ�
 • ហៅស័វាាទូន់ាហៅព្ទទូយ (រាាប់់រងហៅម្រាកា�មា Medi-Cal Dental)
 • ហៅស័វាាផ្នែ�ែកាកាារស័ាាប់់ (រាាប់់រងហៅដ្ឋ�យ CCS ស័ម្រាមាាប់់កាុមាារផ្នែដ្ឋ�មាាន់�កាខ�ៈស័មាបតាាិម្រាគឺប់់ម្រាគឺាន់់។ L.A. Care ន់ឹងរាាប់់រងហៅស័វាាស័ម្រាមាាប់់
កាុមាារផ្នែដ្ឋ�មាិន់មាាន់�កាខ�ៈស័មាបតាាិម្រាគឺប់់ម្រាគឺាន់់ទូទូួ�ប្តាាន់ CCS)

ហៅស័វាាទូា�ងហៅន់ះហៅ�ៅ�ា កាារព្ទនិ់តិាយ កាារវិាន់ចិូេយ័ និ់ងកាារព្ទយាប្តាា�មានុ់ហៅព្ទ�និ់ងជិាម្រាប់ចូា� (EPSDT)។ ហៅស័វាា EPSDT ផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់ផ្នែ�ន់ា�ហៅដ្ឋ�យ
ហៅគឺ��កាារ�ផ៍្នែ�ន់ា�ស័ម្រាមាាប់់ហៅព្ទទូយកាមុាារ Bright Futures (https://downloads.aap.org/AAP/PDF/periodicity_schedule.pdf) 
ហៅដ្ឋើមាបជួីិយអែកា និ់ងកានូ់រប់ស័អ់ែកាឱ្យយរកាែាប្តាាន់ស័ខុ�ាព្ទ�ិ គឺឺម្រាតូាវាប្តាាន់រាាប់រ់ងហៅដ្ឋ�យឥតាគិឺតាថ្ងៃ�ៃចូ�ហៅព្ទ�ះអែកាហៅឡាើយ។

https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

ការពីិនិិតយតា��ានិសាុខភាាពីកុ�ារ និិងការប្រែ�ទា�ងបងការ
កាារផ្នែ�ទូា�ប់ងាាររួមាមាាន់កាារព្ទិន់ិតាយតាាមាដ្ឋាន់ស័ុខ�ាព្ទជិាម្រាប់ចូា� ហៅដ្ឋ�យហៅធំ័ើកាារព្ទិន់ិតាយហៅដ្ឋើមាបីជិួយឱ្យយហៅវាជិូប់�ិិតារប់ស័់អែការកាហៅ�ើញ៉ាប់ញ្ជូាា
ប្តាាន់ទូាន់់ហៅព្ទ�ហៅវា�ា ន់ិងហៅស័វាាព្ទិហៅម្រាគឺ�ះហៅដ្ឋើមាបីរកាហៅ�ើញ៉ាកាារឈឺ�ាាតា់ ជិ�ងឺ ឬស័ាាន់�ាព្ទហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា មាុន់ហៅព្ទ�ស័ាាន់�ាព្ទហៅន់�ះប់ងាហៅទូៅជិា
ប់ញ្ជូាា។ កាារព្ទិន់ិតាយតាាមាដ្ឋាន់ជិាម្រាប់ចូា� ជិួយអែកា ឬហៅវាជិូប់�ិិតារប់ស័់អែកាឱ្យយព្ទិន់ិតាយហៅមាើ�ប់ញ្ជូាា�ាមាួយ។ ប់ញ្ជូាាអាចូរួមាមាាន់ផ្នែ�ែកាហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា 
ទូន់ាស័ាម្រាស័ា ចូកាខ�ស័ាម្រាស័ា កាារស័ាាប់់ ស័ុខ�ាព្ទ�ៃ�វាចូិតាា ន់ិងវាិប់តាាិថ្ងៃន់កាារហៅស័ព្ទហៅម្រាគឺឿងហៅញ៉ាៀន់ (�ែា�)។ L.A. Careរាាប់់រងកាារព្ទិន់ិតាយតាាមាដ្ឋាន់ ហៅដ្ឋើមាបី
ព្ទិន់ិតាយហៅមាើ�ប់ញ្ជូាា (រួមាទូា�ង កាារវាាយតាថ្ងៃមាៃកាម្រាមាិតាស័��កាែ�ងឈាមា) ហៅន់ៅហៅព្ទ��ាមាួយមាាន់តាម្រាមូាវាកាារស័ម្រាមាាប់់ព្ទួកាវាា ហៅទូ�ះប់ីជិាវាាមាិន់ផ្នែមាន់
កាែ�ងអ�ឡា�ងហៅព្ទ�ថ្ងៃន់កាារព្ទិន់ិតាយជិាម្រាប់ចូា�រប់ស័់អែកា ឬរប់ស័់កាូន់អែកាកា៏ហៅដ្ឋ�យ។ 

កាារផ្នែ�ទូា�ប់ងាារ កា៏រួមាប់ញ្ជូេ���ងផ្នែដ្ឋរន់ូវាកាារចូាកា់�ែា�ប់ងាារផ្នែដ្ឋ�អែកា ឬកាូន់រប់ស័់អែកាម្រាតាូវាកាារ។ L.A. Care ម្រាតាូវាផ្នែតាហៅធំ័ើឱ្យយម្រាប្តាាកាដ្ឋ�ាកាុមាារទូា�ង
ទូា�ងអស័់ផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់ចូុះហៅឈម�ះ ទូទូួ�ប្តាាន់កាារចូាកា់�ែា�ប់ងាារផ្នែដ្ឋ�ម្រាតាូវាកាារ ហៅន់ៅហៅព្ទ��ាមាួយប់ន់ទាប់់ព្ទីកាារជិួប់ព្ទិហៅម្រាគឺ�ះផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទ។ ហៅស័វាា
ផ្នែ�ទូា�ប់ងាារ ន់ិងកាារព្ទិន់ិតាយ គឺឺមាាន់�ា�់ជិូន់ហៅដ្ឋ�យឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ ន់ិងហៅដ្ឋ�យគឺមាន់កាារឯកា�ាព្ទជិាមាុន់ (កាារអន់ុញ្ជូាាតាជិាមាុន់)។

កានូ់រប់ស័អ់ ែកាគឺរួផ្នែតាទូទួូ�ប្តាាន់កាារព្ទនិ់តិាយតាាមាដ្ឋាន់ហៅន់ៅកា ែ �ងវាយ័ទូា�ងហៅន់ះ៖

 • 2-4 ថ្ងៃ�ៃហៅម្រាកា�យហៅព្ទ�ហៅកាើតា
 • 1 ផ្នែខ
 • 2 ផ្នែខ
 • 4 ផ្នែខ
 • 6 ផ្នែខ
 • 9 ផ្នែខ

 • 12 ផ្នែខ
 • 15 ផ្នែខ
 • 18 ផ្នែខ
 • 24 ផ្នែខ
 • 30 ផ្នែខ
 • មាាងកាែ�ងមាួយឆ្នាំែា� ចូាប់់ព្ទីអាយុ 3 ឆ្នាំែា�ដ្ឋ�់ 20 ឆ្នាំែា�

កាារព្ទនិ់តិាយតាាមាដ្ឋាន់សុ័ខ�ាព្ទកាមុាារ

 • ម្រាប់វាតាាទិូា�ងម្រាសុ័ង និ់ងកាារព្ទនិ់តិាយរាងកាាយហៅព្ទញ៉ាមាយួតាខួៃ�ន់
 • កាារចូាកា់�ែា�ស័មាម្រាស័ប់តាាមាអាយុ (រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោាអន់ុវាតាាតាាមាកាា�វាិ�ាគឺតាាមាកាា�កា��តា់រប់ស័់វាិទូយាស័ាាន់ថ្ងៃន់ហៅព្ទទូយកាុមាារអាហៅមារិកា Bright 

Futures។https://downloads.aap.org/AAP/PDF/periodicity_schedule.pdf)
 • ហៅតាស័ាមាន់ទរីពិ្ទហៅស័�ធំន៍់ រមួាទូា�ងកាារម្រាតាតួាព្ទនិ់តិាយកាារព្ទ�ុស័��កាែ�ងឈាមា។
 • កាារអប់់រំស័ុខ�ាព្ទ
 • កាារព្ទិន់ិតាយផ្នែ�ែកាន់ិងម្រាតាហៅចូៀកា
 • កាារព្ទិន់ិតាយស័ុខ�ាព្ទមាាតា់ហៅធំមញ៉ា
 • កាារវាាយតាថ្ងៃមាៃស័ុខ�ាព្ទអាកាប់បកាិរិយា

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


5 | កាារថែ�ទាំា�សុុខភាាពកុាមាារ និិងយុុវជនិ

69

ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

ហៅន់ៅហៅព្ទ�ប់ញ្ជូ ាាស័ខុ�ាព្ទ� ៃ �វាកាាយឬ� ៃ �វាចូតិា ាម្រាតាវូាប្តាាន់រកាហៅ� ើញ៉ាកា ែ �ងអ�ឡា �ងហៅព្ទ�ព្ទនិ់តិាយតាាមាដ្ឋាន់ ឬព្ទនិ់តិាយសុ័ខ�ាព្ទ អាចូន់ងឹមាាន់កាារផ្នែ�ទូា�ផ្នែដ្ឋ�
អាចូហៅដ្ឋ�ះម្រាស័ាយ ឬជិយួដ្ឋ�ប់់ញ្ជូ ាាហៅន់�ះប្តាាន់។ ហៅប់ ើស័និ់កាារផ្នែ�ទូា�ហៅន់ះមាាន់�ាព្ទចូា�ប្តាាចូផ់្នែ� ែកាហៅវាជិ សូ័ាម្រាស័ ា ហៅ� ើយ L.A. Care គឺទឺូទូ�ួខសុ័ម្រាតាវូា
ចូ�ហៅព្ទ�ះកាារប់ងម់្រាប្តាាកាថ់្ងៃ� ៃផ្នែ�ទូា� ហៅព្ទ�ហៅន់�ះ L.A. Care រ ាាប់រ់ងកាារផ្នែ�ទូា�ហៅដ្ឋ�យឥតាអស័ថ់្ងៃ� ៃចូ�ហៅព្ទ�ះអ ែកាហៅឡា ើយ។ ហៅស័វាាទូា�ងហៅន់ះរមួាមាាន់៖

 • ហៅវាជិូប់�ិិតា អែកាម្រាប់កាប់វាិជិូាជិីវាៈគឺិ�ាន់ុប់ដ្ឋឋាកា ន់ិងកាារផ្នែ�ទូា�ហៅន់ៅមាន់ទីរហៅព្ទទូយ
 • កាារចូាកា់�ែា�ហៅដ្ឋើមាបីឱ្យយអែកាមាាន់ស័ុខ�ាព្ទ�ិ
 • វាិធំីព្ទយាប្តាា�ហៅដ្ឋ�យចូ�ន់ា កាារន់ិយាយ/�ាស័ា ន់ិងកាារព្ទយាប្តាា�ស័ាារកាាយស័មាបទូា
 • ហៅស័វាាស័ុខ�ាព្ទតាាមា�ទះ ផ្នែដ្ឋ�អាចូជិាហៅម្រាគឺឿងប់រិកាខារហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា ហៅម្រាគឺឿង�ាតា់�ាង់ ន់ិងឧប់ការ�៍ហៅម្រាប់ើម្រាប្តាាស័់។
 • កាារព្ទយាប្តាា�ស័ម្រាមាាប់់ប់ញ្ជូាាផ្នែ�ែកា រួមាទូា�ងផ្នែវាាន់តាា
 • កាារព្ទយាប្តាា�ស័ម្រាមាាប់់ប់ញ្ជូាាម្រាតាហៅចូៀកា រួមាមាាន់ម្រាប់ដ្ឋាប់ជ់ិ�ន់ួយកាារស័ាាប់់ ហៅន់ៅហៅព្ទ�ព្ទួកាវាាមាិន់ម្រាតាូវាប្តាាន់រាាប់់រងហៅដ្ឋ�យ CCS

 • កាារព្ទយាប្តាា�ស័ុខ�ាព្ទអាកាប់បកាិរិយា ស័ម្រាមាាប់់វាិប់តាាិជិ�ងឺអូទូីស័ឹមា ន់ិងព្ទិកាារ�ាព្ទផ្នែ�ែកា�ូតា�ាស័់ហៅ�ែងហៅទូៀតា
 • កាារម្រាគឺប់់ម្រាគឺងការ�ី ន់ិងកាារអប់់រំស័ុខ�ាព្ទ
 • កាារវាះកាាតា់ផ្នែកាស័មាផស័ែ ផ្នែដ្ឋ�ជិាកាារវាះកាាតា់ហៅដ្ឋើមាបីផ្នែកាតាម្រាមាូវា ឬជិួស័ជិុ�ទូម្រាមាង់ខុស័ម្រាប់ម្រាកាតាីថ្ងៃន់ខៃ�ន់ម្រាប្តាា�ផ្នែដ្ឋ�ប់�ាា�មាកាព្ទី�ាព្ទខូចូ
ម្រាទូងម់្រាទូាយព្ទកីា�ហៅ� ើតា �ាព្ទខសុ័ម្រាប់ម្រាកាតាថី្ងៃន់កាារ�តូា�ាស័់ កាារប់ោះទូង ាចិូ ដ្ឋ�ហៅប្តាៅ ស័ាចូដ់្ឋះុ ឬជិ�ងឺ ហៅដ្ឋ ើមាបផី្នែកា�មាមិាខុងារ ឬប់ហៅង ាើតាជិារបូ់រាង
ធំមា មតាាវាញិ៉ា។

ការពីិនិិតយការពីុលសា��កន�ងឈ្នួា�
ម្រាគឺប់ក់ាមុាារទូា�ងទូា�ងអស័ផ់្នែដ្ឋ�ប្តាាន់ចូះុហៅឈ ម�ះហៅន់ៅកា ែ �ង L.A. Care គឺរួផ្នែតាទូទូ�ួប្តាាន់កាារព្ទនិ់តិាយកាារព្ទ�ុស័��កា ែ �ងឈាមាកា ែ �ងរយៈហៅព្ទ� 12 ន់ងិ 
24 ផ្នែខ ឬចូហៅន់ ៃ�ះអាយុ 36 ឆ្នាំ ែា�ដ្ឋ�់ 72 ឆ្នាំ ែា� ម្រាប់ស័និ់ហៅប់ ើព្ទកួាហៅគឺមានិ់ម្រាតាវូាប្តាាន់ហៅធំ ័ើហៅតាស័ ាព្ទមីានុ់មាកាហៅទូ។ 

ជិួ�ឱ្យយទទួលបាានិផ្សេសាវាាប្រែ�ទាសាុខភាាពីកុ�ារនិិង�និុសាេផ្សេពីញ៉ាវា័�
L.A. Care ន់ងឹជិយួស័មាាជិកិាផ្នែដ្ឋ�មាាន់អាយហុៅម្រាកា�មា 21ឆ្នាំ ែា� ន់ងិម្រាគឺសួ័ាររប់ស័ព់្ទកួាហៅគឺឱ្យយទូទូ�ួប្តាាន់ហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�ព្ទកួាហៅគឺម្រាតាវូាកាារ។ 
អ ែកាស័ម្រាមាប់ស័ម្រាមួា�កាារផ្នែ�ទូា� L.A. Care មា ែាកាអ់ាចូ៖

 • ម្រាប្តាាប់់អែកាអ�ព្ទីហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�មាាន់�ា�់ជិូន់
 • ជិួយផ្នែស័័ងរកាអែកា�ា�់ហៅស័វាាកាែ�ងប់�ាាញ៉ា ឬអែកា�ា�់ហៅស័វាាហៅម្រាកាៅប់�ាាញ៉ា ហៅន់ៅហៅព្ទ�ម្រាតូាវាកាារ។
 • ជិួយហៅធំ័ើកាារ�ាតា់ជិួប់
 • ហៅរៀប់ចូ�កាារដ្ឋឹកាជិញ្ជូូ�ន់ហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា ហៅដ្ឋើមាបីឱ្យយកាុមាារអាចូហៅទូៅកាាន់់កាារ�ាតា់ជិួប់ប្តាាន់។
 • ជិួយស័ម្រាមាប់ស័ម្រាមាួ�កាារផ្នែ�ទូា�ស័ម្រាមាាប់់ហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�មាាន់�ា�់ជិូន់តាាមារយៈ FFS Medi-Cal ដ្ឋូចូជិា៖

 ° ហៅស័វាាព្ទយាប្តាា� និ់ងស័ាារន់ីតាិស័មាបទូាស័ម្រាមាាប់់ស័ុខ�ាព្ទ�ៃ�វាចូិតាា ន់ិងវាិប់តាាិកាារហៅស័ព្ទស័ារធំាតាុហៅញ៉ាៀន់

 ° កាារព្ទយាប្តាា�ប់ញ្ជូាាហៅធំមញ៉ា មាាន់ដ្ឋូចូជិាកាារតាម្រាមាង់ហៅធំមញ៉ា
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

ផ្សេសាវាាផ្សេ�េងៗផ្សេទៀតប្រែ�លអ្ននកអ្នាចាទទួលបាានិតា�រ�ៈ Medi-Cal �ានិនៃ�ះឈ្នួន�ល
សាម្រ�ាប់ផ្សេសាវាា (FFS) ឬក�ីវាិធីីផ្សេ�េងផ្សេទៀត
ការពីិនិិតយផ្សេធីីញ៉ា

រកាែាអញ្ជូូាញ៉ាហៅធំមញ៉ាកាុមាារឱ្យយស័ិាតា�ិ ហៅដ្ឋ�យកាារជិូតា�មមាៗហៅ�ើអញ្ជូូាញ៉ាហៅធំមញ៉ាហៅដ្ឋ�យម្រាកា�ាតា់ហៅស័ើមាហៅរៀងរា�់ថ្ងៃ�ៃ។ ហៅន់ៅអាយុប់ួន់ហៅទូៅម្រាប្តាា�មាួយផ្នែខ 
“ដ្ឋ��ាកា់កាា�ដ្ឋុះហៅធំមញ៉ាទូឹកាហៅដ្ឋ�ះ” ន់ឹងចូាប់់ហៅ�ាើមាហៅន់ៅហៅព្ទ�ផ្នែដ្ឋ�ហៅធំមញ៉ាទូារកាចូាប់់ដ្ឋុះហៅឡាើង។ អែកាគួឺរផ្នែតាហៅធំ័ើកាារ�ាតា់ជិួប់ស័ម្រាមាាប់់កាារជិួប់ព្ទិហៅម្រាគឺ�ះ
ទូន់ាហៅព្ទទូយជិាហៅ�ើកាដ្ឋ�ប់ូងស័ម្រាមាាប់់កូាន់អែកាឱ្យយប្តាាន់ឆ្នាំាប់់ហៅន់ៅហៅព្ទ�ផ្នែដ្ឋ�ហៅធំមញ៉ាដ្ឋ�បូ់ងរប់ស័់ព្ទួកាហៅគឺដ្ឋុះ ន់ិងហៅន់ៅម្រាតាឹមាហៅព្ទ�ខួប់កា�ហៅ�ើតាដ្ឋ�ប់ូងរប់ស័់
ព្ទួកាហៅគឺ ហៅព្ទ��គឺឺហៅព្ទ��ាមាួយផ្នែដ្ឋ�ហៅកាើតាហៅឡាើងមាុន់ហៅគឺ។

ហៅស័វាាទូន់ាហៅព្ទទូយ Medi-Cal ខាងហៅម្រាកា�មាគឺឺជិាហៅស័វាាឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ ឬមាាន់តាថ្ងៃមាៃទូាប់ស័ម្រាមាាប់់៖

ទូារកាអាយុ 1 ឆ្នាំែា�ដ្ឋ�់ 4 ឆ្នាំែា�
 • កាារជិួប់ព្ទិហៅម្រាគឺ�ះទូន់ាហៅព្ទទូយដ្ឋ�ប់ូងរប់ស័់ទូារកា
 • ព្ទិន់ិតាយហៅធំមញ៉ាដ្ឋ�ប់ូងរប់ស័់ទូារកា
 • កាារព្ទិន់ិតាយហៅធំមញ៉ា (ហៅរៀងរា�់ 6 ផ្នែខ ហៅរៀងរា�់ 3 ផ្នែខ ព្ទីហៅព្ទ�ហៅកាើតា
ដ្ឋ�់អាយុ 3 ឆ្នាំែា�)

 • �តាកាា�រស័មីអិ�ចូ
 • កាារស័មាិាតាហៅធំមញ៉ា (ហៅរៀងរា�់ 6 ផ្នែខមាាង)

 • វាាាន់ីស័�ៃ�យអរ (ហៅរៀងរា�់ 6 ផ្នែខមាាង)
 • ប់ោះហៅធំមញ៉ា
 • កាារដ្ឋកាហៅធំមញ៉ា
 • ហៅស័វាាស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់
 • ហៅស័វាាអែកាជិ�ងឺហៅម្រាកាៅមាន់ទីរហៅព្ទទូយ
 • *កាារស័�ា� (ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើចូា�ប្តាាចូ់ផ្នែ�ែកាហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា)

កាុមាារអាយុ 5-12 ឆ្នាំែា�

 • កាារព្ទិន់ិតាយហៅធំមញ៉ា (ហៅរៀងរា�់ 6 ផ្នែខមាាង)
 • �តាកាា�រស័មីអិ�ចូ
 • វាាាន់ីស័�ៃ�យអរ (ហៅរៀងរា�់ 6 ផ្នែខមាាង)
 • កាារស័មាិាតាហៅធំមញ៉ា (ហៅរៀងរា�់ 6 ផ្នែខមាាង)
 • �ែា�ប់ិទូកាារព្ទារហៅធំមញ៉ា

 • ប់ោះហៅធំមញ៉ា
 • ស័រថ្ងៃស័ឬស័ហៅធំមញ៉ា
 • ហៅស័វាាស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់
 • ហៅស័វាាអែកាជិ�ងឺហៅម្រាកាៅមាន់ទីរហៅព្ទទូយ
 • *កាារស័�ា� (ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើចូា�ប្តាាចូ់ផ្នែ�ែកាហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា)

កាុមាារអាយុ 13-20 ឆ្នាំែា�

 • កាារព្ទិន់ិតាយហៅធំមញ៉ា (ហៅរៀងរា�់ 6 ផ្នែខមាាង)
 • �តាកាា�រស័មីអិ�ចូ
 • វាាាន់ីស័�ៃ�យអរ (ហៅរៀងរា�់ 6 ផ្នែខមាាង)
 • កាារស័មាិាតាហៅធំមញ៉ា (ហៅរៀងរា�់ 6 ផ្នែខមាាង)
 • កាារព្ទត់ាតាម្រាមាង់ហៅធំមញ៉ា (ទូម្រាមា) ស័ម្រាមាាប់់អែកាផ្នែដ្ឋ�មាាន់�កាខ�ៈ
ស័មាបតាាិម្រាគឺប់់ម្រាគឺាន់់

 • ប់ោះហៅធំមញ៉ា

 • ហៅម្រាស័�ប់ហៅធំមញ៉ា
 • ស័រថ្ងៃស័ឬស័ហៅធំមញ៉ា
 • កាារដ្ឋកាហៅធំមញ៉ា
 • ហៅស័វាាស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់
 • ហៅស័វាាអែកាជិ�ងឺហៅម្រាកាៅមាន់ទីរហៅព្ទទូយ
 • កាារស័�ា� (ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើចូា�ប្តាាចូ់ផ្នែ�ែកាហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា)
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

*កាារស័�ា� ន់ិងកាារដ្ឋាកា់�ែា�ស័ពឺកាទូូហៅទូៅ គឺួរផ្នែតាម្រាតាូវាប្តាាន់ព្ទិចូារ�ាហៅន់ៅហៅព្ទ�វាាមាាន់ឯកាស័ារប់ញ្ជូូាកា់ព្ទីមាូ�ហៅ�តាុផ្នែដ្ឋ�កាារដ្ឋាកា់�ែា�ស័ពឹកាកាែ�ង
កាផ្នែន់ៃង�ាមាួយគឺឺមាិន់ស័មាម្រាស័ប់ ឬមាាន់ម្រាប់តិាកាមាមទូាស័់ ហៅ�ើយកាារព្ទយាប្តាា�ហៅធំមញ៉ាគឺឺមាិន់ម្រាតាូវាប្តាាន់ឯកា�ាព្ទជិាមាុន់ ឬមាិន់ចូា�ប្តាាចូ់មាាន់កាារឯកា�ាព្ទ
ជិាមាុន់ (កាារអន់ុញ្ជូាាតាជិាមាុន់)។

ម្រាប់តាិកាមាមទូាស័់ រួមាមាាន់ជិាអាទូ៍៖

 • ស័ាាន់�ាព្ទរាងកាាយ អាកាប់បកាិរិយា �ូតា�ាស័់ ឬ�ៃ�វាចូិតាា ផ្នែដ្ឋ��ាមា�ាតា់អែកាជិ�ងឺមាិន់ឱ្យយហៅឆ្នាំៃើយតាប់ហៅទូៅន់ឹងកាារព្ទយាយាមារប់ស័់អែកា�ា�់
ហៅស័វាាហៅន់ៅកាែ�ងកាារអន់ុវាតាាកាារព្ទយាប្តាា�

 • ន់ីតាិវាិធំីផ្នែ�រកាែាហៅធំមញ៉ា ឬវាះកាាតា់�មាិហៅធំមញ៉ាម្រាទូង់ម្រាទូាយធំ�
 • កាុមាារមាិន់រួមាស័�កាារ
 • ដ្ឋ�ហៅប្តាៅម្រាស័ួចូម្រាស័ាវាហៅន់ៅកាផ្នែន់ៃងចូាកា់�ែា�
 • �ែា�ស័ពឹកាមាិន់អាចូទូប់់ទូ�់ន់ឹងកាារឈឺចូាប់់ប្តាាន់

ហៅប់ើស័ិន់អែកាមាាន់ស័��ួរ ឬចូង់ផ្នែស័័ងយ�់ផ្នែ�មាហៅទូៀតាអ�ព្ទីហៅស័វាាទូន់ាហៅព្ទទូយ ស័ូមាទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាមាមវាិធំី Medi-Cal Dental Program តាាមាហៅ�ខ  
1-800-322-6384 (TTY 1-800-735-2922 ឬ 711)។ អែកាកា៏អាចូចូូ�ហៅទូៅកាាន់់ហៅគឺ�ទូ�ព្ទ័រកាមាមវាិធំី Medi-Cal Dental Program 
តាាមារយៈ https://smilecalifornia.org/

ផ្សេសាវាាបញ្ហាជ�និបនិេសាម្រ�ាប់ការអ្នប់រំបងការបប្រែនិថ�

ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាប្តាារមាភ�ា កាូន់រប់ស័់អែកាកា�ព្ទុងជិួប់កាារ��ប្តាាកាកាែ�ងកាារចូូ�រួមា ឬស័ិកាែាហៅរៀន់ស័ូម្រាតាហៅន់ៅស័ា�ា ស័ូមាព្ទិ�ាកាែាជិាមាួយហៅវាជិូប់�ិិតាផ្នែ�ទូា�
ប់ឋមារប់ស័់កាូន់អែកា ម្រាគឺូប់ហៅម្រាងៀន់ ឬរដ្ឋឋប្តាា�ហៅន់ៅឯស័ា�ាហៅរៀន់។ ប់ផ្នែន់ាមាព្ទីហៅ�ើអតាាម្រាប់ហៅយ�ជិន់៍ផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់រាាប់់រងហៅដ្ឋ�យ L.A. Care មាាន់ហៅស័វាា
ន់ាន់ាផ្នែដ្ឋ�ស័ា�ាហៅរៀន់ម្រាតាូវាផ្នែតា�ា�់ជិូន់ហៅដ្ឋើមាបីជិួយកាូន់រប់ស័់អែកាឱ្យយហៅរៀន់ស័ូម្រាតា ន់ិងមាិន់ឱ្យយហៅរៀន់ទូាន់់ហៅគឺ។ 

ឧទូា�រ�៍ស័ាីព្ទីហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�អាចូន់ឹងម្រាតាូវាប្តាាន់�ា�់ហៅដ្ឋើមាបីជិួយកាូន់រប់ស័់អែកាឱ្យយស័ិកាែាហៅរៀន់ស័ូម្រាតា រួមាមាាន់៖

 • ហៅស័វាាផ្នែ�ែកាស័មាាីន់ិង�ាស័ា
 • ហៅស័វាាផ្នែ�ែកាចូិតាាស័ាម្រាស័ា
 • កាារព្ទយាប្តាា�ហៅដ្ឋ�យចូ�ន់ា
 • កាារព្ទយាប្តាា�ស័ាារកាាយស័មាបទូា
 • ប់ហៅចូេកាវាិទូយាជិ�ន់ួយ

 • ហៅស័វាាស័ងាមាកាិចូេ
 • ហៅស័វាាកាារម្រាប់ឹកាែា
 • ហៅស័វាាគឺិ�ាន់ុប់ដ្ឋឋាកាម្រាប់ចូា�ស័ា�ា
 • កាារដ្ឋឹកាជិញ្ជូូ�ន់ហៅទូៅន់ិងមាកាព្ទីស័ា�ា

ហៅស័វាាទូា�ងហៅន់ះម្រាតាូវាប្តាាន់�ា�់ជិូន់ ន់ិងប់ង់ម្រាប្តាាកា់ហៅដ្ឋ�យម្រាកាស័ួងអប់រ់ំរដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា។ រួមាជិាមាួយន់ឹងហៅវាជិូប់�ិិតាន់ិងម្រាគឺូរប់ស័់អែកា អែកាអាចូប់ហៅងាើតា
គឺហៅម្រាមា�ងតាាមាកាារកា��តា់ផ្នែដ្ឋ�ន់ឹងជិួយដ្ឋ�់កាូន់រប់ស័់អែកាប្តាាន់យោាង�ិ។ 

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/25457/index.html


6 | កាាររាយកាារណ៍៍ និិងកាារដោះ�ះ�ស្រា�ាយបញ្ហាាា

72

ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

6.  ការរា�ការ�៍ និិង
ការផ្សេ�ោ�ម្រសាា�បញ្ហាាា

មាាន់វាិធំីព្ទីរយោាងកាែ�ងកាាររាយកាារ�៍ ន់ិងហៅដ្ឋ�ះម្រាស័ាយប់ញ្ជូាា៖

 • ប�ាឹងតវាាា (ឬ ស័ារទូុកាខ) គឺឺហៅន់ៅហៅព្ទ�អែកាមាាន់ប់ញ្ជូាាជិាមាួយ L.A. Care ឬអែកា�ដ�់ហៅស័វាា ឬជិាមាួយកាារផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទ ឬកាារព្ទយាប្តាា� 
ផ្នែដ្ឋ�អែកាប្តាាន់ទូទូួ�ព្ទីអែកា�ដ�់ហៅស័វាា។

 • ប�ាឹងឧទិរ�៍គឺឺហៅន់ៅហៅព្ទ�ផ្នែដ្ឋ�អែកាមាិន់យ�់ម្រាព្ទមាជិាមាួយន់ឹងហៅស័ចូកាាីស័ហៅម្រាមាចូរប់ស័់ហៅយើងកាែ�ងកាារ�ៃាស័់ប់ា�រហៅស័វាា ឬមាិន់រាាប់់រងថ្ងៃ�ៃហៅស័វាា

អែកាមាាន់ស័ិទូិិប់ាឹងស័ារទូុកាខ ន់ិងប់�ាឹងឧទូិរ�៍ហៅទូៅកាាន់់ L.A. Care ហៅដ្ឋើមាបីម្រាប្តាាប់់ហៅយើងអ�ព្ទីប់ញ្ជូាារប់ស័់អែកា។ កាារហៅន់ះមាិន់ដ្ឋកា�ូតាស័ិទូិិ
ម្រាស័ប់ចូបាប់់ន់ិងដ្ឋ�ហៅ��ះម្រាស័ាយរប់ស័់អែកាហៅឡាើយ។ ហៅយើងន់ឹងមាិន់ហៅរើស័ហៅអើង ឬស័ងស័ឹកាម្រាប់ឆ្នាំា�ងន់ឹងអែកាស័ម្រាមាាប់់កាារប់ាឹងតាវាាាមាកាកាាន់់ហៅយើង
ហៅឡាើយ។ កាារម្រាប្តាាប់់ហៅយើងឱ្យយដ្ឋឹងអ�ព្ទីប់ញ្ជូាារប់ស័់អែកា ន់ឹងជិួយហៅយើងហៅ�ើកាកាមាពស័់កាារផ្នែ�ទូា�ស័ម្រាមាាប់់ស័មាាជិិកាទូា�ងអស័់។ 

អែកាគឺរួផ្នែតាងផ្នែតាទូាក់ាទូង ផ្នែ�ែកាផ្សេសាវាាសា�ាជិិក L.A. Care ហៅដ្ឋើមាបមី្រាប្តាាប់់ហៅយើងឱ្យយដ្ឋងឹអ�ព្ទបី់ញ្ជូាារប់ស័អ់ែកា។ សូ័មាទូរូស័័ព្ទទមាកាហៅយើង 24 ហៅមាោ�ងកាែ�ង
មាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់ស់័ម្រាមាាកា តាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (711)។ ម្រាប្តាាប់់ហៅយើងអ�ព្ទីប់ញ្ជូាារប់ស័់អែកា។ 

ម្រាប់សិ័ន់ហៅប់ើប់�ាងឹស័ារទូកុាខ ឬប់�ាងឹឧទិូរ�រ៍ប់ស័អ់ែកាហៅន់ៅផ្នែតាមិាន់ប្តាាន់ហៅដ្ឋ�ះម្រាស័ាយហៅម្រាកា�យរយៈហៅព្ទ� 30 ថ្ងៃ�ៃ ឬអែកាមិាន់ស័ប់បាយចូតិាាជិាមាយួន់ងឹ
�ទិូ�� អែកាអាចូទូរូស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ម្រាកាសួ័ងម្រាគឺប់ម់្រាគឺងស័ខុា�បិ្តាា� (DMHC) រដ្ឋឋកាា��័័ីរញ៉ាោា ន់ងិស័ុ�ព្ទកួាហៅគឺឱ្យយពិ្ទន់តិាយហៅមាើ�ប់�ាងឹរប់ស័អ់ែកា 
ឬចុូះហៅធ័ំើកាារម្រាតាតួាពិ្ទន់តិាយហៅដ្ឋ�យឯការាជិយ។ អែកាអាចូទូរូស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ DMHC តាាមាហៅ�ខ 1-888-466-2219 (TTY 1-877-688-9891 
ឬ 711) ឬចូូ�ហៅទូៅកាាន់់ហៅគឺ�ទូ�ព័្ទរ DMHC ស័ម្រាមាាប់់ព័្ទតាម៌ាាន់ប់ផ្នែន់ាមា៖ https://www.dmhc.ca.gov។

អ�ប្តាាដ្ឋែមាោាន់ម្រាគឺប់់ម្រាគឺងកាារផ្នែ�ទូា� Medi-Cal ថ្ងៃន់ម្រាកាស័ួងស័ុខា�ិប្តាា� (DHCS) រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា កា៏អាចូជិួយអែកាប្តាាន់ផ្នែដ្ឋរ។ ហៅគឺអាចូជិួយអែកា
ប្តាាន់ ហៅប់ើស័ិន់អែកាមាាន់ប់ញ្ជូាាកាែ�ងកាារចូូ�រួមា កាារ�ៃាស័់ប់ដ�រ ឬកាារចូាកាហៅចូញ៉ាព្ទីគឺហៅម្រាមា�ងស័ុខ�ាព្ទមាួយ។ ហៅគឺកា៏អាចូជិួយអែកាប្តាាន់ផ្នែដ្ឋរ ហៅប់ើស័ិន់អែកា
ប្តាាន់�ៃាស័់ទូី��ហៅន់ៅ ន់ិងកា�ព្ទុងផ្នែតាមាាន់ប់ញ្ជូាាកាែ�ងកាារហៅ�ទរ Medi-Cal រប់ស័់អែកាហៅទូៅហៅខ�ន់ធំី�មីរប់ស័់អែកា។ អែកាអាចូទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅអ�ប្តាាដ្ឋែមាោាន់ ព្ទីថ្ងៃ�ៃ
ចូន់ទដ្ឋ�់ថ្ងៃ�ៃស័ុម្រាកា ចូហៅន់ៃ�ះព្ទីហៅមាោ�ង 8:00 ម្រាព្ទឹកាដ្ឋ�់ 5:00 �ៃាចូ តាាមាហៅ�ខ 1-888-452-8609។

អែកាកាអ៏ាចូប់ដងឹស័ារទុូកាខហៅទូៅកាាន់់កាារិយា�យ័សិ័ទិិូទូទួូ�ប្តាាន់ហៅន់ៅហៅខ�ន់ធំរីប់ស័អ់ែកា ព្ទាកាព់្ទនិ័់ន់ងឹស័ទិិិូទូទួូ�ប្តាាន់ Medi-Cal �ងផ្នែដ្ឋរ។ ហៅប់ើសិ័ន់អែកា
មានិ់ម្រាប្តាាកាដ្ឋ�ា អែកាអាចូដ្ឋាកាប់់�ាងឹស័ារទូកុាខរប់ស់័អែកាហៅទូៅកាាន់់អែកា�ាប្តាាន់ សូ័មាទូរូស័័ព្ទទហៅទូៅ ប្រែ�នកផ្សេសាវាាសា�ាជិិក តាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 
(TTY 711) ហៅ�ើយហៅយើងន់ងឹជិយួអែកា។

ហៅដ្ឋើមាបីរាយកាារ�៍ព្ទ័តា៌មាាន់ផ្នែដ្ឋ�មាិន់ម្រាតាឹមាម្រាតាូវា អ�ព្ទីកាារធំាន់ារាាប់់រងស័ុខ�ាព្ទប់ផ្នែន់ាមារប់ស័់អែកា ស័ូមាទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅ Medi-Cal ព្ទីថ្ងៃ�ៃចូន់ទដ្ឋ�់
ថ្ងៃ�ៃស័ុម្រាកា ចូហៅន់ៃ�ះព្ទីហៅមាោ�ង 8:00 ម្រាព្ទឹកាដ្ឋ�់ 5:00 �ៃាចូ តាាមាហៅ�ខ 1-800-541-5555។

http://www.dmhc.ca.gov
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

ប�ាឹង
ប់�ាឹង (ឬ ប់�ាឹងស័ារទូុកាខ) គឺឺជិាហៅព្ទ�ផ្នែដ្ឋ�អែកាមាាន់ប់ញ្ជូាា ឬមាិន់ស័ប់បាយចូិតាដជិាមាួយន់ឹងហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�អែកាកា�ព្ទុងទូទូួ�ព្ទី L.A. Care ឬ
អែកា�ដ�់ហៅស័វាា។ គឺមាន់កាារកា��តា់ហៅព្ទ�ហៅវា�ាហៅដ្ឋើមាបីដ្ឋាកា់ព្ទាកាយប់�ាឹងហៅទូ។ អែកាអាចូដ្ឋាកា់ព្ទាកាយប់�ាឹងហៅទូៅកាាន់់ L.A. Care ហៅន់ៅហៅព្ទ��ាកា៏ប្តាាន់ 
តាាមាទូូរស័័ព្ទទ ជិា�ាយ�័កាខ�៍អកាែរ ឬតាាមាអន់ឡាាញ៉ា។

 • តា�ទូរសា័ពី្ទ៖ ទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាផ្សេសាវាាសា�ាជិិក L.A. Care តាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY: 711) 24 ហៅមាោ�ងកាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 
7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ �ា�់ហៅ�ខអតាដស័ញ្ជូាា�គឺហៅម្រាមា�ងស័ុខ�ាព្ទរប់ស័់អែកា ហៅឈម�ះរប់ស័់អែកា ន់ិងមាូ�ហៅ�តាុ
ស័ម្រាមាាប់់ប់�ាឹងរប់ស័់អែកា។

 • តា�សា�បុម្រតនៃម្របសា�ី�៍៖ ទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅផ្នែ�ែកាផ្សេសាវាាសា�ាជិិក L.A. Careតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711) ន់ិងស័ូមាឱ្យយហៅគឺហៅ�ាើ
ទូម្រាមាង់ផ្នែប់ប់ប់ទូមាួយហៅទូៅឱ្យយអែកា។ ហៅន់ៅហៅព្ទ�អែកាប្តាាន់ទូទូួ�ទូម្រាមាង់ផ្នែប់ប់ប់ទូហៅន់ះ ស័ូមាប់�ហៅព្ទញ៉ាវាា។ ស័ូមាម្រាប្តាាកាដ្ឋ�ាម្រាតាូវាប់ញ្ជូេ��ហៅឈម�ះរប់ស័់អែកា 
ហៅ�ខស័មាាា�់គឺហៅម្រាមា�ងស័ុខ�ាព្ទ ន់ិងមាូ�ហៅ�តាុស័ម្រាមាាប់់ប់�ាឹងរប់ស័់អែកា។ ម្រាប្តាាប់់ហៅយើងព្ទីអ័ីផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់ហៅកាើតាហៅឡាើង ហៅ�ើយ�ាហៅតាើហៅយើងអាចូ
ជិួយអែកាហៅដ្ឋ�យរហៅប់ៀប់�ា។

ហៅ�ាើទូម្រាមាង់ផ្នែប់ប់ប់ទូហៅទូៅ៖ 

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

កាារិយា�័យហៅវាជិូប់�ិិតារប់ស័់អែកា កា៏ន់ឹងមាាន់�ា�់ជិូន់ទូម្រាមាង់ផ្នែប់ប់ប់ទូប់�ាឹង�ងផ្នែដ្ឋរ។

 • អ្ននិឡូាញ៉ា៖ចូូ�ហៅទូៅកាាន់់ហៅគឺ�ទូ�ព្ទ័រ L.A. Care។ ចូូ�ហៅទូៅកាាន់់ lacare.org។

ហៅប់ើស័ិន់អែកាម្រាតាូវាកាារជិ�ន់ួយកាែ�ងកាារដ្ឋាកា់ប់�ាឹងរប់ស័់អែកា ហៅយើងអាចូជិួយអែកាប្តាាន់។ ហៅយើងអាចូ�ដ�់ឱ្យយអែកាន់ូវាហៅស័វាាផ្នែ�ែកា�ាស័ាហៅដ្ឋ�យ
ឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ ប្រែ�នកផ្សេសាវាាសា�ាជិិកតាាមាហៅ�ខ1-888-839-9909 (TTY 711)។

ហៅន់ៅកាែ�ងហៅព្ទ� 5 ថ្ងៃ�ៃប់ន់ទាប់ព់្ទកីាារទូទួូ�ប់�ាងឹរប់ស័អ់ែកា ហៅយើងន់ងឹហៅ�ាើ�ខិតិាហៅទូៅអែកា ម្រាប្តាាប់់អែកាឱ្យយដ្ឋងឹ�ាហៅយើងប្តាាន់ទូទូ�ួវាា។ ហៅន់ៅកាែ�ងហៅព្ទ� 30 
ថ្ងៃ�ៃ ហៅយើងន់ឹងហៅ�ាើ�ិខិតាហៅទូៅអែកាមាួយហៅទូៀតា ផ្នែដ្ឋ�ម្រាប្តាាប់អ់ែកាព្ទីរហៅប់ៀប់ផ្នែដ្ឋ�ហៅយើងប្តាាន់ហៅដ្ឋ�ះម្រាស័ាយប់ញ្ជូាារប់ស័់អែកា។ ហៅប់ើស័ិន់អែកាទូូរស័័ព្ទទមាកា 
L.A. Care អ�ព្ទីស័ារទូុកាខមាួយផ្នែដ្ឋ�មាិន់ព្ទាកា់ព្ទ័ន់ិន់ឹងកាាររាាប់់រងផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទរប់ស័់អែកា �ាព្ទចូ�ាប្តាាចូ់ផ្នែ�ែកាហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា ឬកាារព្ទយាប្តាា�ផ្នែប់ប់
ព្ទិហៅស័�ធំន់៍ឬម្រាស័ាវាម្រាជិាវា ហៅ�ើយប់�ាឹងស័ារទូុកាខរប់ស័់អែកាប្តាាន់ហៅដ្ឋ�ះម្រាស័ាយរួចូហៅន់ៅចូុងថ្ងៃ�ៃហៅធំ័ើកាារប់ន់ទាប់់ហៅទូៀតា ហៅន់�ះអែកាអាចូន់ឹងមាិន់ទូទូួ��ិខិតា
មាួយចូបាប់់ហៅទូ។

ម្រាប់សិ័ន់ហៅប់ើអែកាមាាន់ប់ញ្ជូាាប់ន់ទាន់ព់្ទាកាព់្ទនិ័់ន់ងឹកាាកីាង័�់ស័ខុ�ាព្ទធំៃន់ធ់ំៃរ ហៅយើងន់ងឹចូាប់់ហៅ�ាើមាកាារម្រាតាតួាពិ្ទន់តិាយព្ទហៅន់ៃ�ន់ (រ�ស័័) និ់ង�ា�់ឱ្យយអែកានូ់វា
កាារស័ហៅម្រាមាចូចិូតាាកាែ�ងរយៈហៅព្ទ� 72 ហៅមាោ�ង។ ហៅដ្ឋើមាបហីៅស័ែើស័ុ�កាារព្ទនិ់តិាយព្ទហៅន់ៃ�ន់ សូ័មាទូរូស័័ព្ទទមាកាហៅយើងតា�ផ្សេលខ 1-888-839-9909 (TTY711)។ 
កាែ�ងរយៈហៅព្ទ� 72 ហៅមាោ�ងប់ន់ទាប់់ព្ទីកាារទូទូួ�ព្ទាកាយប់�ាឹងរប់ស័់អែកា ហៅយើងន់ឹងហៅធំ័ើកាារស័ហៅម្រាមាចូចូិតាាអ�ព្ទីរហៅប់ៀប់ផ្នែដ្ឋ�ហៅយើងន់ឹងហៅដ្ឋ�ះម្រាស័ាយប់�ាងឹរ
ប់ស័់អែកា ន់ិង�ាហៅតាើហៅយើងន់ឹងព្ទហៅន់ៃ�ន់កាារតាវាាារប់ស័់អែកាផ្នែដ្ឋរឬហៅទូ។ ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើហៅយើងស័ហៅម្រាមាចូ�ាហៅយើងន់ឹងមាិន់ព្ទហៅន់ៃ�ន់ប់�ាឹងតាវាាារប់ស័់អែកាហៅទូ ហៅយើង
ន់ឹងម្រាប្តាាប់់អែកា�ាហៅយើងន់ឹងហៅដ្ឋ�ះម្រាស័ាយប់�ាឹងរប់ស័់អែកាកាែ�ងរយៈហៅព្ទ� 30 ថ្ងៃ�ៃ។ អែកាអាចូទូាកា់ទូង DMHC ហៅដ្ឋ�យ�ទា�់ស័ម្រាមាាប់់ហៅ�តាុ��
�ាមាួយ រួមាទូា�ងកាែ�ងការ�ីអែកាហៅជិឿ�ាកាាីកាង័�់រប់ស័់អែកាមាាន់�កាខ�ៈស័មាបតាាិម្រាគឺប់់ម្រាគឺាន់់ទូទូួ�ប្តាាន់កាារម្រាតាួតាព្ទិន់ិតាយរ�័ស័ ឬ L.A. Care 
មាិន់ហៅឆ្នាំៃើយតាប់មាកាអែកាកាែ�ងរយៈហៅព្ទ� 72 ហៅមាោ�ង។



6 | កាាររាយកាារណ៍៍ និិងកាារដោះ�ះ�ស្រា�ាយបញ្ហាាា

74

ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

ប់�ាឹងទូាកា់ទូងន់ឹងអតាាម្រាប់ហៅយ�ជិន់៍ឱ្យស័�ស័ាាន់ Medi-Cal Rx គឺឺមិាន់ផ្នែមាន់ជិាកាមាមវាតាា�ថ្ងៃន់ ដ្ឋ�ហៅ�ើរកាារប់�ាឹងស័ារទូុកាខរប់ស័់ L.A. Care ឬមាាន់
ស័ិទូិិទូទូួ�ប្តាាន់កាារម្រាតាួតាព្ទិន់ិតាយហៅវាជិូស័ាម្រាស័ាឯការាជិយហៅន់�ះហៅទូ។ ស័មាាជិិកាអាចូដ្ឋាកា់ព្ទាកាយប់�ាឹងអ�ព្ទីអតាាម្រាប់ហៅយ�ជិន៍់ឱ្យស័�ស័ាាន់ Medi-Cal Rx 
ហៅដ្ឋ�យទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅហៅ�ខ 800-977-2273 (TTY 800-977-2273 ហៅ�ើយចូុចូហៅ�ខ 7 ឬ 711) ឬចូូ�ហៅទូៅកាាន់់ហៅគឺ�ទូ�ព្ទ័រ  
https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/។ ប់�ាឹងទូាកា់ទូងន់ឹងអតាាម្រាប់ហៅយ�ជិន់៍ឱ្យស័�ស័ាាន់ផ្នែដ្ឋ�មាិន់ផ្នែមាន់ជិាកាមាមវាតាា�ថ្ងៃន់ដ្ឋ�ហៅ�ើរកាា
រប់�ាឹងស័ារទូុកាខរប់ស័់ L.A. Care អាចូន់ឹងមាាន់ស័ិទូិិទូទូួ�ប្តាាន់កាារម្រាតាួតាព្ទិន់ិតាយហៅវាជិូស័ាម្រាស័ាឯការាជិយហៅន់�ះ។ ហៅ�ខទូូរស័័ព្ទទឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃរប់ស័់ 
DMHC គឺឺ 1-888-466-2219 ន់ិងផ្នែខែ TTY គឺឺ 1-877-688-9891។ អែកាអាចូផ្នែស័័ងរកាទូម្រាមាង់ព្ទិន់ិតាយហៅវាជិូស័ាម្រាស័ាឯការាជិយ/ទូម្រាមាង់ផ្នែប់ប់ប់ទូ
ប់�ាឹង ន់ិងកាារផ្នែ�ន់ា�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាហៅន់ៅហៅគឺ�ទូ�ព្ទ័ររប់ស័់ DMHC៖ https://www.dmhc.ca.gov/។ 

ប�ាឹងឧទិរ�៍
ប់�ាឹងឧទូិរ�៍គឺឺខុស័គឺែាព្ទីប់�ាឹងតាវាាា។ ប់�ាឹងតាវាាាគឺឺជិាស័�ហៅ�ើស័ុ�ឱ្យយហៅយើងព្ទិន់ិតាយហៅមាើ�ហៅឡាើងវាិញ៉ា ន់ិង�ៃាស័់ប់ដ�រកាារស័ហៅម្រាមាចូចូិតាាផ្នែដ្ឋ�ហៅយើង
ប្តាាន់ហៅធំ័ើព្ទាកា់ព្ទ័ន់ិនឹ់ងហៅស័វាារប់ស័់អែកា។ ហៅប់ើស័ិន់ហៅយើងប្តាាន់ហៅ�ាើឱ្យយអែកាន់ូវា�ិខិតាជិូន់ដ្ឋ��ឹងអ�ព្ទីចូ��ាតា់កាារ (NOA) ម្រាប្តាាប់់អែកា�ាហៅយើងប់ដ្ឋិហៅស័ធំ 
ព្ទន់យារហៅព្ទ� �ៃាស័់ប់ដ�រ ឬប់ញ្ជូេប់់ហៅស័វាា ហៅ�ើយអែកាមាិន់យ�់ម្រាស័ប់ជិាមាួយន់ឹងកាារស័ហៅម្រាមាចូរប់ស័់ហៅយើងហៅទូ ហៅព្ទ�ហៅន់�ះអែកាអាចូហៅស័ែើស័ុ�ហៅយើង
ស័ម្រាមាាប់់កាារប់ដឹងឧទូិរ�៍ប្តាាន់។ PCP រប់ស័់អែកា ឬអែកា�ា�់ហៅស័វាាហៅ�ែងហៅទូៀតាកា៏អាចូស័ុ�ឱ្យយហៅយើងហៅធំ័ើឧទូិរ�៍ជិ�ន់ួយអែកាប្តាាន់�ងផ្នែដ្ឋរ ហៅដ្ឋ�យមាាន់
កាារអន់ុញ្ជូាាតា�ាយ�កាខ�៍អកាែរព្ទីអែកា។ 

អែកាម្រាតាូវាផ្នែតាហៅស័ែើស័ុ�ប់ដឹងឧទូិរ�៍កាែ�ងហៅព្ទ� 60 ថ្ងៃ�ៃម្រាប់តាិទូិន់ ចូាប់ត់ាា�ងព្ទីកាា�ប់រិហៅចូេទូផ្នែដ្ឋ�អែកាប្តាាន់ទូទួូ� NOA ព្ទីហៅយើង។ ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើហៅយើង
ស័ហៅម្រាមាចូចូិតាាកាាតា់ប់ន់ាយ �ិាកា ឬប់ញ្ជូឈប់់ហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�អែកាកា�ពុ្ទងទូទូួ�ហៅន់ៅហៅព្ទ�ហៅន់ះ អែកាអាចូប់ន់ាទូទូួ�ប្តាាន់ហៅស័វាាកាមាមហៅន់�ះ ខ�ៈហៅព្ទ�ផ្នែដ្ឋ�អែកា
រង់ចូា�កាារស័ហៅម្រាមាចូហៅ�ើប់�ាឹងឧទូិរ�៍រប់ស័់អែកា។ ហៅន់ះហៅ�ៅ�ា “ជិ�ន់ួយប្តាាន់ប់ង់ម្រាប្តាាកា់មាិន់ទូាន់់ដ្ឋាចូ់ហៅម្រាស័ចូ”។ ហៅដ្ឋើមាបីទូទូួ�ប្តាាន់ជិ�ន់ួយប់ង់ម្រាប្តាាកា់
មាិន់ទូាន់់ស័ហៅម្រាមាចូ អែកាម្រាតាូវាផ្នែតាហៅស័ែើស័ុ�ឱ្យយហៅយើងឱ្យយប់ាឹងឧទូិរ�៍កាែ�ងរយៈហៅព្ទ� 10 ថ្ងៃ�ៃចូាប់់ពី្ទកាា�ប់រិហៅចូេទូហៅន់ៅហៅ�ើ NOA ឬមាុន់កាា�ប់រិហៅចូេទូផ្នែដ្ឋ�
ហៅយើងប្តាាន់ជិម្រាមាាប់ម្រាប្តាាប់�់ាហៅស័វាារប់ស័់អែកាន់ឹងប់ញ្ជូឈប់់ ហៅព្ទ��គឺឺកាា�ប់រិហៅចូេទូ�ាមាួយផ្នែដ្ឋ�ហៅម្រាកា�យហៅគឺ។ ហៅន់ៅហៅព្ទ�អែកាហៅស័ែើស័ុ�កាារប់ាឹងឧទូិរ�៍
កាែ�ងស័ាាន់�ាព្ទទូា�ងហៅន់ះ ហៅស័វាាន់ឹងហៅន់ៅប់ន់ា។

អែកាអាចូប់ដឹងឧទូិរ�៍តាាមាទូូរស័័ព្ទទ ជិា�ាយ�កាខ�៍អកាែរ ឬតាាមាអន់ឡាាញ៉ា៖

 • តា�ទូរសា័ពី្ទ៖ ទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាផ្សេសាវាាសា�ាជិិក L.A. Care តាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY: 711) 24 ហៅមាោ�ងកាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 
ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ �ា�់ហៅឈម�ះរប់ស័់អែកា ហៅ�ខស័មាាា�់គឺហៅម្រាមា�ងស័ុខ�ាព្ទ ន់ិងហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�អែកាកា�ព្ទុងតាវាាា។

 • តា�សា�បុម្រតនៃម្របសា�ី�៍៖ ទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅផ្នែ�ែកាផ្សេសាវាាសា�ាជិិក L.A. Careតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711) ន់ិងស័ូមាឱ្យយហៅគឺ
ហៅ�ាើទូម្រាមាង់ផ្នែប់ប់ប់ទូមាួយហៅទូៅឱ្យយអែកា។ ហៅន់ៅហៅព្ទ�អែកាប្តាាន់ទូទូួ�ទូម្រាមាង់ផ្នែប់ប់ប់ទូហៅន់ះ ស័ូមាប់�ហៅព្ទញ៉ាវាា។ ម្រាប្តាាកាដ្ឋ�ាម្រាតាូវាប់ញ្ជូូ��ហៅឈម�ះរប់ស័់អែកា 
ហៅ�ខស័មាាា�់ស័មាាជិិកា ន់ិងហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�អែកាកា�ព្ទុងប់ាឹងតាវាាា។

ហៅ�ាើទូម្រាមាង់ផ្នែប់ប់ប់ទូហៅទូៅ៖

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

កាារិយា�័យហៅវាជិូប់�ិិតារប់ស័់អែកាន់ឹងមាាន់ទូម្រាមាង់ផ្នែប់ប់ប់ទូប់�ាឹងឧទូិរ�៍ផ្នែដ្ឋ�អាចូរកាប្តាាន់។

 • អ្ននិឡូាញ៉ា៖ចូូ�ហៅទូៅកាាន់់ហៅគឺ�ទូ�ព្ទ័រ L.A. Care។ ចូូ�ហៅទូៅកាាន់់ lacare.org។

https://members.lacare.org
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.healthcareoptions.dhcs.ca.gov%2F&data=04%7C01%7CMichael.Farda%40dhcs.ca.gov%7Cb76fe784b3c849ddf71108d96f25fcec%7C265c2dcd2a6e43aab2e826421a8c8526%7C0%7C0%7C637663031509143500%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=bSZ3E2Z2OpZqctmUX7cVdkItZ2yZjnEW%2FDQpz2IULGs%3D&reserved=0
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

ម្រាប់សិ័ន់ហៅប់ើអែកាម្រាតូាវាកាារជិ�ន់យួកាែ�ងកាារហៅស័ែើសុ័�ប់�ាងឹឧទិូរ� ៍ឬហៅទូៅហៅ�ើជិ�ន់យួប្តាាន់ប់ង់ម្រាប្តាាកាម់ានិ់ទូាន់់ដ្ឋាចូហ់ៅម្រាស័ចូ ហៅយើងអាចូជួិយអែកាប្តាាន់។ ហៅយើង
អាចូ�ដ�់ឱ្យយអែកានូ់វាហៅស័វាាផ្នែ�ែកា�ាស័ាហៅដ្ឋ�យឥតាគឺតិាថ្ងៃ�ៃ។ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ប់្រែ�នកផ្សេសាវាាសា�ាជិិកតាាមាហៅ�ខ1-888-839-9909 (TTY 711)។

ហៅន់ៅកាែ�ងហៅព្ទ� 5 ថ្ងៃ�ៃប់ន់ទាប់់ព្ទីកាារទូទូួ�ប់�ាឹងឧទូិរ�៍រប់ស័់អែកា ហៅយើងន់ឹងហៅ�ាើ�ិខិតាហៅទូៅអែកា ម្រាប្តាាប់់អែកាឱ្យយដ្ឋឹង�ាហៅយើងប្តាាន់ទូទូួ�វាា។ 
កាែ�ងរយៈហៅព្ទ� 30 ថ្ងៃ�ៃ ហៅយើងន់ឹងម្រាប្តាាប់់អែកាអ�ពី្ទកាារស័ហៅម្រាមាចូហៅ�ើប់�ាឹងឧទូិរ�៍រប់ស័់ហៅយើង ន់ិងហៅ�ាើ�ិខិតាជិូន់ដ្ឋ��ឹងអ�ព្ទីដ្ឋ�ហៅ��ះម្រាស័ាយ
ប់�ាឹងឧទូិរ�៍ (Notice of Appeal Resolution, NAR) ជិូន់អែកា។ ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើហៅយើងមាិន់�ា�់ឱ្យយអែកាន់ូវាកាារស័ហៅម្រាមាចូហៅ�ើប់�ាឹងឧទូិរ�៍
រប់ស័់ហៅយើងកាែ�ងរយៈហៅព្ទ� 30 ថ្ងៃ�ៃហៅទូ អែកាអាចូហៅស័ែើស័ុ�ស័វាន់ាកាាររដ្ឋឋ និ់ង IMR ជិាមាួយន់ឹង DMHC ប្តាាន់។ កា៏ប់ោុផ្នែន់ដហៅប់ើស័ិន់អែកាហៅស័ែើស័ុ�ស័វាន់ារដ្ឋឋ
ជិាមាុន់ ហៅ�ើយស័វាន់ាកាារប្តាាន់ហៅកាើតាហៅឡាើងរួចូហៅ�ើយ អែកាមាិន់អាចូហៅស័ែើស័ុ� IMR ប្តាាន់ហៅទូ។ កាែ�ងការ�ីហៅន់ះ ស័វាន់ាកាាររដ្ឋឋជិាអែកាស័ហៅម្រាមាចូចុូងហៅម្រាកា�យ។

ហៅប់ើស័ិន់អែកា ឬហៅវាជិូប់�ិិតារប់ស័់អែកា ចូង់ឱ្យយហៅយើងស័ហៅម្រាមាចូឆ្នាំាប់់រ�័ស័ ព្ទីហៅម្រាព្ទ�ះកាារហៅម្រាប់ើហៅព្ទ�ហៅវា�ាយូរហៅដ្ឋើមាបីស័ហៅម្រាមាចូ�ាប់�ាងឹឧទូិរ�៍រប់ស័់
អែកាអាចូន់ឹងហៅធំ័ើឱ្យយជិីវាិតា ស័ុខ�ាព្ទ ឬស័មាតាា�ាព្ទរប់ស័់អែកាកាែ�ងកាារប់�ហៅព្ទញ៉ាមាុខងារស័ាិតាកាែ�ងហៅម្រាគឺ�ះ�ែាកា់ ហៅន់�ះអែកាអាចូហៅស័ែើស័ុ�កាារព្ទិន់ិតាយព្ទហៅន់ៃ�ន់ 
(ឆ្នាំាប់់រ�័ស័) ប្តាាន់។ ហៅដ្ឋើមាបីហៅស័ែើស័ុ�កាារព្ទិន់ិតាយព្ទហៅន់ៃ�ន់ ស័ូមាទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ប្រែ�នកផ្សេសាវាាសា�ាជិិកតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
ហៅយើងន់ឹងហៅធំ័ើកាារស័ហៅម្រាមាចូកាែ�ងហៅព្ទ� 72 ហៅមាោ�ងប់ន់ទាប់់ព្ទីទូទូួ�ប្តាាន់ប់�ាឹងឧទូិរ�៍រប់ស័់អែកា។ 

ម្រតវូាផ្សេធីាើអ្នាខីះ� ផ្សេបើសិានិអ្ននក�ិនិ�ល់ម្រសាបជិា�ួ�និងឹការសាផ្សេម្រ�ចាផ្សេលើប�ាងឹឧទិរ�៍
ហៅប់ើស័ិន់អែកាហៅស័ែើស័ុ�ប់ដឹងឧទូិរ�៍ ន់ិងប្តាាន់ទូទូួ��ិខិតា NAR ផ្នែដ្ឋ�ម្រាប្តាាប់់អែកា�ា ហៅយើងមាិន់ប្តាាន់�ៃាស័់ប់ដ�រកាារស័ហៅម្រាមាចូចូិតាារប់ស័់
ហៅយើងហៅទូ ឬអែកាមាិន់ផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់ទូទួូ��ិខិតា NAR ហៅ�ើយហៅព្ទ� 30 ថ្ងៃ�ៃកា៏ប្តាាន់កាន់ៃង�ុតា ហៅន់�ះអែកាអាចូ៖

 • ហៅស័ែើស័ុ�សាវានិាការរ�ឋព្ទីម្រាកាស័ួងស័ងាមាកាិចូេរដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា (California Department of Social Services, CDSS) ហៅ�ើយហៅចូៅម្រាកាមា
ន់ឹងព្ទិន់ិតាយហៅមាើ�ការ�ីរប់ស័់អែកា។

 • ដ្ឋាកា់ទូម្រាមាង់ផ្នែប់ប់ប់ទូម្រាតាួតាព្ទិន់ិតាយហៅវាជិូស័ាម្រាស័ាឯការាជិយ/ន់ិងទូម្រាមាង់ផ្នែប់ប់ប់ទូប់�ាឹងហៅទូៅកាាន់់ម្រាកាស័ួងម្រាគឺប់់ម្រាគឺងស័ុខា�ិប្តាា� (DMHC) 
ហៅដ្ឋើមាបីឱ្យយហៅគឺព្ទិន់ិតាយហៅមាើ�កាារស័ហៅម្រាមាចូចូិតាារប់ស័់ L.A. Care ឬហៅស័ែើស័ុ�ការម្រតួតពីិនិិតយផ្សេវាជិជសាាម្រសាេឯករាជិយ (IMR) ព្ទី DMHC ។ 
កាែ�ងអ�ឡា�ងហៅព្ទ� IMR រប់ស័់ DMHC ហៅវាជិូប់�ិិតាខាងហៅម្រាកាៅផ្នែដ្ឋ�មាិន់ផ្នែមាន់ជិាផ្នែ�ែកាមាួយថ្ងៃន់ L.A. Care ន់ឹងព្ទិន់ិតាយហៅមាើ�ការ�ីរប់ស័់
អែកា។ ហៅ�ខទូូរស័័ព្ទទឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃរប់ស័់ DMHC គឺឺ1-888-466-2219 ន់ិងផ្នែខែ TTY គឺឺ 1-877-688-9891។ អែកាអាចូផ្នែស័័ងរកា
ទូម្រាមាង់ផ្នែប់ប់ប់ទូព្ទិន់ិតាយហៅវាជិូស័ាម្រាស័ាឯការាជិយ/ទូម្រាមាង់ផ្នែប់ប់ប់ទូប់�ាឹង ន់ិងកាារផ្នែ�ន់ា�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាហៅន់ៅហៅគឺ�ទូ�ព្ទ័ររប់ស័់ DMHC៖ 
https://www.dmhc.ca.gov។ 

អែកាន់ឹងមាិន់ម្រាតូាវាប់ង់ម្រាប្តាាកា់ស័ម្រាមាាប់់ស័វាន់ាកាាររដ្ឋឋ ឬ IMR ហៅឡាើយ។ 

អែកាមាាន់ស័ិទូិិទូទូួ�ប្តាាន់ទូា�ងស័វាន់ាកាាររដ្ឋឋ ន់ិង IMR។ កា៏ប់ោុផ្នែន់ដហៅប់ើសិ័ន់អែកាហៅស័ែើស័ុ�ស័វាន់ារដ្ឋឋជិាមាុន់ ហៅ�ើយស័វាន់ាកាារប្តាាន់ហៅកាើតាហៅឡាើងរួចូហៅ�ើយ 
អែកាមាិន់អាចូហៅស័ែើស័ុ� IMR ប្តាាន់ហៅទូ។ កាែ�ងការ�ីហៅន់ះ ស័វាន់ាកាាររដ្ឋឋជិាអែកាស័ហៅម្រាមាចូចុូងហៅម្រាកា�យ។ 

ផ្នែ�ែកាហៅន់ៅខាងហៅម្រាកា�មា មាាន់ព្ទ័តា៌មាាន់ផ្នែ�មាហៅទូៀតាស័ដីព្ទីរហៅប់ៀប់ហៅស័ែើស័ុ�ស័វាន់ាកាាររដ្ឋឋ ន់ិង IMR។

កាារប់�ាងឹតាវាាា និ់ងកាារប់ាងឹឧទិូរ�ទ៍ូាកាទ់ូងន់ងឹអតាាម្រាប់ហៅយ�ជិន៍់ឱ្យស័�ស័ាាន់ Medi-Cal Rx មានិ់ម្រាតូាវាប្តាាន់ហៅដ្ឋ�ះម្រាស័ាយហៅដ្ឋ�យ L.A. Care ហៅទូ។ 
អែកាអាចូដ្ឋាកា់ព្ទាកាយប់�ាឹងតាវាាា ន់ិងប់�ាងឹឧទូិរ�៍អ�ព្ទីអតាាម្រាប់ហៅយ�ជិន់៍ឱ្យស័�ស័ាាន់ Medi-Cal Rx ហៅដ្ឋ�យទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅហៅ�ខ 800-977-2273 
(TTY 800-977-2273 ហៅ�ើយចូុចូហៅ�ខ 7 ឬ 711)។ ប់ោុផ្នែន់ា ប់�ាឹងតាវាាាន់ិងប់�ាឹងឧទូិរ�៍ទូាកា់ទូងន់ឹងអតាាម្រាប់ហៅយ�ជិន៍់ឱ្យស័�ស័ាាន់ផ្នែដ្ឋ�
មាិន់ផ្នែមាន់ជិាកាមាមវាតាា�ថ្ងៃន់ Medi-Cal Rx អាចូន់ឹងមាាន់ស័ិទូិិទូទូួ�ប្តាាន់កាារម្រាតាួតាព្ទិន់ិតាយហៅវាជិូស័ាម្រាស័ាឯការាជិយ។

ម្រាប់សិ័ន់ហៅប់ើអែកាមិាន់យ�ម់្រាស័ប់នឹ់ងកាារស័ហៅម្រាមាចូចិូតាាទូាកាទ់ូងន់ងឹអតាាម្រាប់ហៅយ�ជិន៍់ឱ្យស័�ស័ាាន់ Medi-Cal Rx រប់ស់័អែកាហៅទូ អែកាអាចូហៅស័ែើស័ុ�ស័វាន់ាកាារ
រដ្ឋឋប្តាាន់។ កាារស័ហៅម្រាមាចូចិូតាាហៅ�ើអតាាម្រាប់ហៅយ�ជិន៍់ឱ្យស័�ស័ាាន់ Medi-Cal Rx គ�ឺនិិប្រែ�និជិាក�ីវាតថ�នៃនិ��ផ្សេ�ើរការ IMR ជិា��ួ DMHC ផ្សេទ។

http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx%20


6 | កាាររាយកាារណ៍៍ និិងកាារដោះ�ះ�ស្រា�ាយបញ្ហាាា

76

ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

ប�ាឹងតវាាា និិងការម្រតួតពីិនិិតយផ្សេវាជិជសាាម្រសាេឯករាជិយ (IMR) ផ្សេទៅកានិ់
ម្រកសាួងម្រគប់ម្រគងសាុខាភាិបាាល
IMR គឺឺហៅន់ៅហៅព្ទ�ផ្នែដ្ឋ�ហៅវាជិូប់�ិិតាខាងហៅម្រាកាៅផ្នែដ្ឋ�មាិន់ព្ទាកា់ព្ទ័ន់ិន់ឹងគឺហៅម្រាមា�ងស័ុខ�ាព្ទរប់ស័់អែកា ព្ទិន់ិតាយហៅមាើ�ការ�ីរប់ស័់អែកា។ ហៅប់ើស័ិន់អែកា
ចូង់ប្តាាន់ IMR អែកាម្រាតាូវាផ្នែតាដ្ឋាកា់ប់�ាឹងឧទូិរ�៍ហៅទូៅកាាន់់ L.A. Care ជិាមាុន់ស័ិន់។ ហៅប់ើស័ិន់អែកាមាិន់ឮដ្ឋ��ឹងព្ទីគឺហៅម្រាមា�ងស័ុខ�ាព្ទរប់ស័់អែកា
កាែ�ងហៅព្ទ� 30 ថ្ងៃ�ៃហៅទូ ឬហៅប់ើស័ិន់អែកាមាិន់ស័ប់បាយចូិតាដជិាមាួយន់ឹងកាារស័ហៅម្រាមាចូថ្ងៃន់គឺហៅម្រាមា�ងស័ុខ�ាព្ទរប់ស័់អែកាហៅទូ ហៅព្ទ�ហៅន់�ះអែកាអាចូហៅស័ែើស័ុ� IMR 
ប្តាាន់។ អែកាម្រាតាូវាផ្នែតាហៅស័ែើស័ុ� IMR កាែ�ងរយៈហៅព្ទ� 6 ផ្នែខគឺិតាចូាប់ព់្ទីថ្ងៃ�ៃជិូន់ដ្ឋ��ឹងផ្នែដ្ឋ�ជិម្រាមាាប់ម្រាប្តាាប់់អែកាអ�ព្ទីកាារស័ហៅម្រាមាចូហៅ�ើប់�ាឹងឧទូិរ�៍ ប់ោុផ្នែន់ា
អែកាមាាន់ហៅព្ទ�ម្រាតាឹមាផ្នែតា 120 ថ្ងៃ�ៃប់ោុហៅ�ណ�ះហៅដ្ឋើមាបីហៅស័ែើស័ុ�ស័វាន់ាកាាររដ្ឋឋ ដ្ឋូហៅចូែះម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាចូង់ប្តាាន់ IMR ន់ិងស័វាន់ាកាាររដ្ឋឋ ស័ូមាដ្ឋាកា់ព្ទាកាយប់�ាឹ
ងរប់ស័់អែកា�ៃាមាៗតាាមាផ្នែតាអែកាអាចូហៅធំ័ើប្តាាន់។ ស័ូមាចូា��ាហៅប់ើស័ិន់អែកាហៅស័ែើស័ុ�ស័វាន់ារដ្ឋឋជិាមាុន់ ហៅ�ើយស័វាន់ាកាារប្តាាន់ហៅកាើតាហៅឡាើងរួចូហៅ�ើយ អែកាមាិន់
អាចូហៅស័ែើស័ុ� IMR ប្តាាន់ហៅទូ។ កាែ�ងការ�ីហៅន់ះ ស័វាន់ាកាាររដ្ឋឋជិាអែកាស័ហៅម្រាមាចូចូុងហៅម្រាកា�យ។

អែកាម្រាប់ផ្នែ��ជិាអាចូទូទួូ�ប្តាាន់ IMR �ៃាមាហៅដ្ឋ�យគឺមាន់កាារដ្ឋាកា់ប់�ាឹងឧទូិរ�៍ជិាមាុន់ហៅទូ។ ហៅន់ះជិាការ�ីផ្នែដ្ឋ�កាាីកាង័�់អ�ព្ទីស័ុខ�ាព្ទរប់ស័់
អែកាជិាហៅរឿងប់ន់ទាន់់ ដ្ឋូចូជិាការ�ីផ្នែដ្ឋ�មាាន់កាារគឺ�រាមាកា�ផ្នែ�ងធំៃន់់ធំៃរដ្ឋ�់ស័ុខ�ាព្ទរប់ស័់អែកា។ 

ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើព្ទាកាយប់�ាឹងរប់ស័់អែកាហៅទូៅកាាន់់ DMHC មាិន់មាាន់�កាខ�ៈម្រាគឺប់់ម្រាគឺាន់់ស័ម្រាមាាប់់ IMR ហៅទូហៅន់�ះ DMHC ន់ឹងហៅន់ៅផ្នែតាព្ទិន់ិតាយហៅមាើ�ព្ទាកាយ
ប់�ាឹងរប់ស័់អែកា ហៅដ្ឋើមាបីម្រាប្តាាកាដ្ឋ�ា L.A. Care ប្តាាន់ហៅធំ័ើកាារស័ហៅម្រាមាចូចូិតាាម្រាតាឹមាម្រាតាូវា ហៅន់ៅហៅព្ទ�អែកាប់ាងឹឧទូិរ�៍ចូ�ហៅព្ទ�ះកាារប់ដ្ឋិហៅស័ធំហៅស័វាារប់ស័់
ខៃ�ន់។ L.A. Care ម្រាតាូវាផ្នែតាហៅគឺ�រព្ទតាាមា IMR រប់ស័់ DMHC ន់ិងព្ទិន់ិតាយហៅមាើ�កាារស័ហៅម្រាមាចូចូិតាា។ 

ហៅន់ះគឺឺរហៅប់ៀប់ហៅស័ែើស័ុ� IMR។ 

ម្រាកាសួ័ងម្រាគឺប់់ម្រាគឺងស័ខុា�បិ្តាា�ថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា ទូទួូ�ខុស័ម្រាតូាវាកាែ�ងកាារហៅធ័ំើន់យ័ិតាកាមាមហៅទូៅហៅ�ើគឺហៅម្រាមា�ងហៅស័វាាផ្នែ�ទូា�ស័ខុ�ាព្ទ។ ហៅប់ើសិ័ន់អែកាមាា
ន់ប់�ាងឹស័ារទុូកាខម្រាប់ឆ្នាំា�ងន់ងឹគឺហៅម្រាមា�ងស័ខុ�ាព្ទរប់ស័អ់ែកា ដ្ឋ�បូ់ងប់��តុា អែកាគួឺរផ្នែតាទូរូស័័ព្ទទហៅទូៅ ផ្នែ�ែកាផ្សេសាវាាសា�ាជិិកថ្ងៃន់គឺហៅម្រាមា�ងសុ័ខ�ាព្ទរប់ស័់
អែកា តាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711) និ់ងហៅម្រាប់ើកាចិូេដ្ឋ�ហៅ�ើរកាារប់�ាងឹស័ារទូកុាខរប់ស័គ់ឺហៅម្រាមា�ងស័ខុ�ាព្ទរប់ស័អ់ែកា មុាន់ន់ងឹទូាកាទ់ូង
ហៅទូៅកាាន់់ម្រាកាសួ័ង។ កាារហៅម្រាប់ើម្រាប្តាាស័ន់់តិីាវិាធំបី់�ាងឹស័ារទូកុាខហៅន់ះ មិាន់�ាមា�ាតាស់័ទិិិូម្រាស័ប់ចូបាប់ ់ឬដ្ឋ�ហៅ��ះម្រាស័ាយមាាន់ស័កាាានុ់ព្ទ�ផ្នែដ្ឋ�អាចូនឹ់ង
មាាន់ស័ម្រាមាាប់់អែកាហៅឡាើយ។ ម្រាប់សិ័ន់ហៅប់ើអែកាម្រាតូាវាកាារជិ�ន់យួជិាមាយួន់ងឹប់�ាងឹស័ារទូកុាខផ្នែដ្ឋ�ជិាប់់ទូាកាទ់ូងន់ងឹកាារស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់ ់ប់�ាងឹស័ារទូកុាខ
ផ្នែដ្ឋ�ផ្នែ�ន់កាារសុ័ខ�ាព្ទអែកាមានិ់ទូាន់់ប្តាាន់ហៅដ្ឋ�ះម្រាស័ាយឲ្យយគឺាប់់ចិូតាដ ឬប់�ាងឹស័ារទូកុាខផ្នែដ្ឋ�ហៅន់ៅផ្នែតាមានិ់ទូាន់់ប្តាាន់ហៅដ្ឋ�ះម្រាស័ាយរចួូអស័រ់យៈហៅព្ទ�
ហៅម្រាចូើន់ជិាង 30 ថ្ងៃ�ៃហៅន់�ះ អែកាអាចូនឹ់ងទូរូស័ព្ទទហៅទូៅន់ាយកាដ្ឋឋាន់ហៅដ្ឋើមាបសុី័�ជិ�ន់យួ។ អែកាក៏ាអាចូនឹ់ងមាាន់ស័ទិិិូទូទួូ�កាារព្ទនិ់តិាយហៅវាជូិស័ាម្រាស័ាឯការាជិយ 
(Independent Medical Review, IMR) �ងផ្នែដ្ឋរ។ ហៅប់ើហៅ��កាអែកាមាាន់ស័ទិិិូទូទួូ�ប្តាាន់ IMR ហៅន់�ះដ្ឋ�ហៅ�ើរកាារ IMR ន់ងឹ�ដ�ក់ាារហៅស័ើហៅរើហៅដ្ឋ�យ
មានិ់��ហៅអៀងថ្ងៃន់កាារស័ហៅម្រាមាចូខាងហៅវាជូិស័ាម្រាស័ា ផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់ស័ហៅម្រាមាចូហៅដ្ឋ�យគឺហៅម្រាមា�ងស័ខុ�ាព្ទ ផ្នែដ្ឋ�ជិាប់់ទូាកាទ់ូងន់ងឹ�ាព្ទចូា�ប្តាាចូខ់ាងហៅវាជូិស័ាម្រាស័ាថ្ងៃន់
ហៅស័វាាឬកាារព្ទយាប្តាា�ផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់ហៅស័ែើស័ុ� កាារស័ហៅម្រាមាចូពី្ទកាាររាាប់់រងស័ម្រាមាាប់់កាារព្ទយាប្តាា�ផ្នែដ្ឋ�មាាន់�កាខ�ៈជិាព្ទហិៅស័�ធំន៍់ឬម្រាស័ាវាម្រាជិាវា ន់ងិវិាវាាទូផ្នែ�ែកា
ប់ងម់្រាប្តាាកាស់័ម្រាមាាប់់ហៅស័វាាព្ទយាប្តាា�ស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់ ់ឬហៅស័វាាហៅវាជូិស័ាម្រាស័ាប់ន់ទាន់។់ ម្រាកាសួ័ងកាម៏ាាន់ហៅ�ខទូូរស័័ព្ទទឥតាគិឺតាថ្ងៃ�ៃ (1-888-466-2219) 
ន់ងិផ្នែខែម្រាប់ព័្ទនិ់ TDD (1-877-688-9891) ស័ម្រាមាាប់់អែកាមាាន់ប់ញ្ជូាាកាារស័ាាប់និ់់ងកាារន់យិាយ។ ហៅគឺ�ទូ�ព្ទរ័ប់�ាាញ៉ាអិ�ន់ធំ�ិឺតារប់ស័ម់្រាកា
សួ័ងhttps://www.dmhc.ca.gov/មាាន់ទូម្រាមាង់ព្ទាកាយប់�ាងឹ ទូម្រាមាង់ព្ទាកាយសុ័� IMR ន់ងិកាារផ្នែ�ន់ា�តាាមាអន់ឡាាញ៉ា។
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

សាវានិាការរ�ឋ
ស័វាន់ាកាាររដ្ឋឋគឺឺជិាកាារម្រាប់ជិុ�ជិាមាួយប់ុគឺា�ិកាមាកាព្ទីម្រាកាស័ួងស័ងាមាកាិចូេរដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា (CDSS)។ ហៅចូៅម្រាកាមាន់ឹងជិួយហៅដ្ឋ�ះម្រាស័ាយប់ញ្ជូាារប់ស័់
អែកា ឬម្រាប្តាាប់់អែកា�ាហៅយើងប្តាាន់ស័ហៅម្រាមាចូចូិតាាម្រាតាឹមាម្រាតាូវា។ អែកាមាាន់ស័ិទូិិហៅស័ែើស័ុ�ស័វាន់ាកាាររដ្ឋឋ ហៅប់ើស័ិន់អែកាប្តាាន់ហៅស័ែើស័ុ�ប់�ាឹងឧទូិរ�៍ហៅទូៅកាាន់់ហៅយើង
រួចូហៅ�ើយ ប់ោុផ្នែន់ដអែកាហៅន់ៅផ្នែតាមាិន់ស័ប់បាយចូិតាដជិាមាួយន់ឹងកាារស័ហៅម្រាមាចូរប់ស័់ហៅយើង ឬហៅប់ើស័ិន់អែកាមាិន់ប្តាាន់ទូទូួ�កាារស័ហៅម្រាមាចូចូិតាា ហៅទូៅហៅ�ើប់�ាឹង
ឧទូិរ�៍រប់ស័់អែកាហៅទូប់ន់ទាប់់ព្ទី 30 ថ្ងៃ�ៃ។

អែកាម្រាតាូវាផ្នែតាហៅស័ែើស័ុ�ស័វាន់ាកាាររដ្ឋឋកាែ�ងរយៈហៅព្ទ� 120 ថ្ងៃ�ៃគឺិតាចូាប់ព់្ទីកាា�ប់រិហៅចូេទូហៅ�ើ�ិខិតា NAR រប់ស័់ហៅយើង។ ហៅទូ�ះជិាយោាង�ាកា៏ហៅដ្ឋ�យ 
ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើហៅយើង�ា�់ឱ្យយអែកាន់ូវាជិ�ន់ួយប់ង់ម្រាប្តាាកា់មាិន់ទូាន់់ដ្ឋាចូ់ហៅម្រាស័ចូកាែ�ងអ�ឡា�ងហៅព្ទ�ប់�ាងឹឧទូិរ�៍រប់ស័់អែកា ហៅ�ើយអែកាចូង់ឱ្យយវាាប់ន់ា
រ�ូតាដ្ឋ�់មាាន់កាារស័ហៅម្រាមាចូចូិតាាហៅ�ើស័វាន់ាកាាររដ្ឋឋរប់ស័់អែកា អែកាម្រាតាូវាផ្នែតាហៅស័ែើស័ុ�ស័វាន់ាកាាររដ្ឋឋកាែ�ងរយៈហៅព្ទ� 10 ថ្ងៃ�ៃប់ន់ទាប់់ព្ទី�ិខិតា NAR រប់ស័់
ហៅយើង ឬមាុន់កាា�ប់រិហៅចូេទូផ្នែដ្ឋ�ហៅយើងប្តាាន់ជិម្រាមាាប់ម្រាប្តាាប់�់ាហៅស័វាាកាមាមរប់ស័់អែកាន់ឹងប់ញ្ជូឈប់់ ហៅព្ទ��គឺឺកាា�ប់រិហៅចូេទូ�ាមាួយផ្នែដ្ឋ�ហៅម្រាកា�យហៅគឺ។ 
ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាម្រាតាូវាកាារជិ�ន់ួយហៅធំ័ើឱ្យយម្រាប្តាាកាដ្ឋ�ា ជិ�ន់ួយប់ង់ម្រាប្តាាកា់មាិន់ទូាន់់ដ្ឋាចូ់ហៅម្រាស័ចូន់ឹងប់ន់ារ�ូតាដ្ឋ�់មាាន់កាារស័ហៅម្រាមាចូចូិតាាចូុងហៅម្រាកា�យហៅ�ើស័វាន់ា
កាាររដ្ឋឋរប់ស័់អែកា ស័ូមាទូាកា់ទូងប្រែ�នកផ្សេសាវាាសា�ាជិិក L.A. Care ប្តាាន់ 24 ហៅមាោ�ងកាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់ស់័ម្រាមាាកា 
ហៅដ្ឋ�យកាារហៅ�ៅហៅទូៅហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាមាិន់អាចូស័ាាប់់ឮ ឬន់ិយាយមាិន់ហៅកាើតាហៅន់�ះហៅទូ ស័ូមាទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅ
ហៅ�ខ 711។ PCP រប់ស័់អែកា អាចូហៅស័ែើស័ុ�ស័វាន់ាកាាររដ្ឋឋស័ម្រាមាាប់់អែកា ហៅដ្ឋ�យមាាន់កាារអន់ុញ្ជូាាតា�ាយ�កាខ�៍អកាែរព្ទីអែកា។

ជិួន់កាា� អែកាអាចូហៅស័ែើស័ុ�ស័វាន់ាកាាររដ្ឋឋហៅដ្ឋ�យមាិន់ចូា�ប្តាាចូ់ប់�ហៅព្ទញ៉ាដ្ឋ�ហៅ�ើរកាារប់�ាឹងឧទូិរ�៍រប់ស័់ហៅយើងហៅទូ។ 

ឧទូា�រ�៍ អែកាអាចូហៅស័ែើស័ុ�ស័វាន់ាកាាររដ្ឋឋហៅដ្ឋ�យមាិន់ចូា�ប្តាាចូ់ប់�ហៅព្ទញ៉ាដ្ឋ�ហៅ�ើរកាារប់�ាឹងឧទូិរ�៍រប់ស័់ហៅយើងហៅទូ ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើហៅយើងមាិន់ប្តាាន់
ជិូន់ដ្ឋ��ឹងដ្ឋ�់អែកាឱ្យយប្តាាន់ម្រាតាឹមាម្រាតូាវា ឬទូាន់់ហៅព្ទ�ហៅវា�ាអ�ព្ទីហៅស័វាាកាមាមរប់ស័់អែកាហៅន់�ះហៅទូ។ ហៅន់ះហៅគឺហៅ�ៅ�ា កាារមាិន់ប្តាាន់ប់�ហៅព្ទញ៉ាតាាមាន់ីតាិវាិធំី។ ហៅន់ះ
គឺឺជិាឧទូា�រ�៍មាួយចូ�ន់ួន់អ�ព្ទីកាារមាិន់ប្តាាន់ប់�ហៅព្ទញ៉ាតាាមាន់ីតាិវាិធំី៖

 • ហៅយើងមាិន់ប្តាាន់�ា�់�ិខិតា NOA ជិូន់អែកាជិា�ាស័ាផ្នែដ្ឋ�អែកាចូង់ប្តាាន់ហៅន់�ះហៅទូ។
 • ហៅយើងប្តាាន់ហៅធំ័ើឱ្យយមាាន់កា��ុស័ផ្នែដ្ឋ�ប់ោះព្ទា�់ដ្ឋ�់ស័ិទូិិ�ាមាួយរប់ស័់អែកា។
 • ហៅយើងមាិន់ប្តាាន់�ា�់ឱ្យយអែកាន់ូវា�ិខិតា NOA ហៅទូ។
 • ហៅយើងប្តាាន់ហៅធំ័ើឱ្យយមាាន់កា��ុស័ហៅន់ៅកាែ�ង�ិខិតា NAR រប់ស័់ហៅយើង។
 • ហៅយើងមាិន់ប្តាាន់ស័ហៅម្រាមាចូចូិតាាហៅទូៅហៅ�ើប់�ាឹងឧទូិរ�៍រប់ស័់អែកាកាែ�ងរយៈហៅព្ទ� 30 ថ្ងៃ�ៃហៅទូ។ ហៅយើងប្តាាន់ស័ហៅម្រាមាចូចិូតាា�ា ការ�ីរប់ស័់អែកាជិាហៅរឿង
ប់ន់ទាន់់ ប់ោុផ្នែន់ាមាិន់ប្តាាន់ហៅឆ្នាំៃើយតាប់ន់ឹងប់�ាឹងឧទូិរ�៍រប់ស័់អែកាកាែ�ងរយៈហៅព្ទ� 72 ហៅមាោ�ង។

អែកាអាចូហៅស័ែើស័ុ�ស័វាន់ាកាាររដ្ឋឋតាាមាទូូរស័័ព្ទទ ឬតាាមាស័�ប់ុម្រាតាថ្ងៃម្រាប់ស័�ីយ៍។

 • តា�ទូរសា័ពី្ទ៖ ទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅអងា�ាព្ទតាប់ហៅឆ្នាំៃើយស័ាធំារ�ៈរប់ស័់ CDSS តាាមាហៅ�ខ 1-800-952-5253 (TTY 1-800-952-8349 ឬ 
711)។

 • តា�សា�បុម្រតនៃម្របសា�ី�៍៖ ប់�ហៅព្ទញ៉ាទូម្រាមាង់ផ្នែប់ប់ប់ទូផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់�ដ�់ជួិន់ជិាមាួយន់ឹងហៅស័ចូកាដីជិូន់ដ្ឋ��ឹងអ�ព្ទីដ្ឋ�ហៅ��ះម្រាស័ាយប់�ាឹងឧទូិរ�៍
រប់ស័់អែកា។ ហៅ�ាើវាាហៅទូៅ៖
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

ហៅប់ើស័ិន់អែកាម្រាតាូវាកាារជិ�ន់ួយកាែ�ងកាារហៅស័ែើស័ុ�ស័វាន់ាកាាររដ្ឋឋ ហៅយើងអាចូជិួយអែកាប្តាាន់។ ហៅយើងអាចូ�ដ�់ឱ្យយអែកាន់ូវាហៅស័វាាផ្នែ�ែកា�ាស័ាហៅដ្ឋ�យឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ 
ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ប្រែ�នកផ្សេសាវាាសា�ាជិិកតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។

ហៅន់ៅឯស័វាន់ាកាារ អែកានឹ់ងម្រាប្តាាប់់ហៅរឿងហៅ�តាុរប់ស័់អែកា។ ហៅយើងន់ឹងម្រាប្តាាប់់ហៅរឿងហៅ�តាុរប់ស័់ហៅយើង។ វាាអាចូន់ឹងហៅម្រាប់ើហៅព្ទ�ដ្ឋ�់ហៅទូៅ 90 ថ្ងៃ�ៃ ស័ម្រាមាាប់់
ហៅចូៅម្រាកាមាស័ហៅម្រាមាចូហៅទូៅហៅ�ើការ�ីរប់ស័់អែកា។ L.A. Care ម្រាតាូវាផ្នែតាហៅគឺ�រព្ទតាាមាអ័ីៗផ្នែដ្ឋ�ហៅចូៅម្រាកាមាស័ហៅម្រាមាចូ។ 

ហៅប់ើស័ិន់អែកាចូង់ឱ្យយ CDSS ហៅធំ័ើកាារស័ហៅម្រាមាចូឆ្នាំាប់់រ�័ស័ ព្ទីហៅម្រាព្ទ�ះកាារហៅម្រាប់ើហៅព្ទ�យូរហៅដ្ឋើមាបីទូទូួ�ប្តាាន់ស័វាន់ាកាាររដ្ឋឋ អាចូន់ឹងហៅធំ័ើឱ្យយមាាន់ហៅម្រាគឺ�ះ�ែាក់ា
ដ្ឋ�់ជិីវាិតា ស័ុខ�ាព្ទ ឬស័មាតាា�ាព្ទរប់ស័់អែកាកាែ�ងកាារប់�ហៅព្ទញ៉ាមាុខងារហៅព្ទញ៉ាហៅ�ញ៉ា ហៅន់�ះរូប់អែកា ឬ PCP រប់ស័់អែកាអាចូទូាកា់ទូង CDSS ន់ិង
ហៅស័ែើស័ុ�ស័វាន់ាកាាររដ្ឋឋព្ទហៅន់ៃ�ន់(ឆ្នាំាប់់រ�័ស័)ប្តាាន់។ CDSS ម្រាតាូវាផ្នែតាហៅធំ័ើកាារស័ហៅម្រាមាចូមាិន់�ួស័ព្ទី 3 ថ្ងៃ�ៃហៅធំ័ើកាារ ប់ន់ទាប់់ព្ទីទូទូួ�ប្តាាន់ស័��ុ�ហៅរឿងទូា�ងមាូ�
រប់ស័់អែកាព្ទី L.A. Care។

ការកប្រែនិះងបនិះ� ការខជ�ខជា� និិងការរំផ្សេលោភាប�ពីានិ
ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាស័ងែ័យ�ាអែកា�ា�់ហៅស័វាា ឬអែកាផ្នែដ្ឋ�ទូទូួ�ប្តាាន់ Medi-Cal ប្តាាន់ម្រាប់ម្រាព្ទឹតាាកាារផ្នែកាៃងប់ន់ៃ� កាារខូះខូាយ ឬកាាររំហៅ���ប់�ព្ទាន់ 
អែកាមាាន់ស័ិទូិិកាែ�ងកាាររាយកាារ�៍អ�ព្ទីវាា ហៅដ្ឋ�យទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅហៅ�ខស័មាៃាតា់ហៅដ្ឋ�យឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ 1-800-822-6222 ឬដ្ឋាកា់ព្ទាកាយប់�ាងឹតាាមាអន់
ឡាាញ៉ាហៅន់ៅហៅ�ើ https://www.dhcs.ca.gov/ ។

កាារផ្នែកាៃងប់ន់ៃ� កាារខូះខូាយ ន់ិងកាាររំហៅ���ប់�ព្ទាន់ថ្ងៃន់អែកា�ា�់ហៅស័វាា រួមាមាាន់៖

 • កាារផ្នែកាៃងប់ន់ៃ�កា��តា់ម្រាតាាស័ុខ�ាព្ទ
 • កាារហៅចូញ៉ាហៅវាជិូប់ញ្ជូូាទូិញ៉ា�ែា�ហៅម្រាចូើន់ហៅ�ើស័ព្ទីកាារចូា�ប្តាាចូ់ផ្នែ�ែកាហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា
 • កាារ�ដ�់ហៅស័វាាផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទហៅម្រាចូើន់ហៅ�ើស័ព្ទីកាារចូា�ប្តាាចូ់ផ្នែ�ែកាហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា
 • កាារហៅចូញ៉ាវាិកាាយប់ម្រាតាស័ម្រាមាាប់់ហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�មាិន់ប្តាាន់�ដ�់ឱ្យយ
 • កាារហៅចូញ៉ាវាិកាាយប់ម្រាតាស័ម្រាមាាប់់ហៅស័វាាជិ�ន់ាញ៉ាវាិជិូាជិីវាៈ ហៅន់ៅហៅព្ទ�អែកាជិ�ន់ាញ៉ាវាិជិូាជិីវាៈមាិន់ប្តាាន់�ដ�់ហៅស័វាា 
 • កាារ�ា�់ស័មាភារៈន់ិងហៅស័វាាកាមាមឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ ឬប់ញ្ជូេ�ះតាថ្ងៃមាៃ ដ្ឋ�់ស័មាាជិិកាកាែ�ងកាិចូេខិតាខ�ម្រាប់ឹងផ្នែម្រាប់ងហៅដ្ឋើមាបីមាាន់ឥទូិិព្ទ�ហៅ�ើអែកា�ា�់ហៅស័វាា
�ាមាួយផ្នែដ្ឋ�ម្រាតាូវាប្តាាន់ហៅម្រាជិើស័ហៅរើស័ហៅដ្ឋ�យស័មាាជិិកា

 • កាារ�ៃាស័់ប់ា�រម្រាគឺូហៅព្ទទូយផ្នែ�ទូា�ប់ឋមារប់ស័់ស័មាាជិិកាហៅដ្ឋ�យគឺមាន់កាារដ្ឋឹងឮព្ទីស័មាាជិិកា

កាារផ្នែកាៃងប់ន់ៃ� កាារខូះខូាយ ន់ិងកាាររំហៅ���ប់�ព្ទាន់ហៅដ្ឋ�យប់ុគឺា��ាមាែាកា់ផ្នែដ្ឋ�ទូទូួ�អតាាម្រាប់ហៅយ�ជិន់៍ រួមាមាាន់ជិាអាទូ៍៖

 • កាារឱ្យយហៅគឺខេី កាារ�កា់ ឬកាារឱ្យយប់័�ណស័មាាា�់គឺហៅម្រាមា�ងស័ុខ�ាព្ទ ឬអតាដស័ញ្ជូាា�ប់័�ណអតាាម្រាប់ហៅយ�ជិន់៍ (BIC) Medi-Cal ហៅទូៅឱ្យយជិន់
ដ្ឋថ្ងៃទូហៅទូៀតា

 • កាារទូទូួ�នូ់វាកាារព្ទយាប្តាា� ឬ�ែា�ហៅព្ទទូយដ្ឋូចូគឺែាឬម្រាប់�ាកា់ម្រាប់ផ្នែ��គឺែា ព្ទីអែកា�ដ�់ហៅស័វាាហៅ�ើស័ព្ទីមាួយន់ាកា់
 • កាារហៅទូៅប់ន់ទប់់ស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់ ហៅន់ៅហៅព្ទ�ផ្នែដ្ឋ�វាាមាិន់ផ្នែមាន់ជិាកាារស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់
 • កាារហៅម្រាប់ើហៅ�ខរប់ប់ស័ន់ាិស័ុខស័ងាមា ឬហៅ�ខប់័�ណស័មាាា�់គឺហៅម្រាមា�ងស័ុខ�ាព្ទរប់ស័់អែកាដ្ឋថ្ងៃទូ
 • កាារហៅម្រាប់ើម្រាប្តាាស័់មាហៅធំយ�ប្តាាយដ្ឋឹកាជិញ្ជូូ�ន់ហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា ឬមាិន់ផ្នែមាន់ហៅវាជិូស័ាម្រាស័ាស័ម្រាមាាប់់ហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�ទូាកា់ទូងន់ឹងកាារផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទ ស័ម្រាមាាប់់ហៅស័វាា
ផ្នែដ្ឋ�មាិន់រាាប់់រងហៅដ្ឋ�យ Medi-Cal ឬហៅន់ៅហៅព្ទ�ផ្នែដ្ឋ�អែកាមាិន់មាាន់កាារ�ាតា់ជិួប់ហៅព្ទទូយ ឬហៅវាជិូប់ញ្ជូូាផ្នែដ្ឋ�ម្រាតាូវាហៅទូៅយកាហៅន់�ះហៅទូ។

https://members.lacare.org


6 | កាាររាយកាារណ៍៍ និិងកាារដោះ�ះ�ស្រា�ាយបញ្ហាាា
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

ហៅដ្ឋើមាបរីាយកាារ�ក៍ាារផ្នែកាៃងប់ន់ៃ� កាារខូះខូាយ ន់ងិកាាររំហៅ���ប់�ព្ទាន់ សូ័មាកាត់ាហៅឈម�ះ អាស័យដ្ឋឋាន់ និ់ងហៅ�ខស័មាាា�រ់ប់ស័អ់ែកាផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់ម្រាប់ម្រាពឹ្ទតាដកាារ
ផ្នែកាៃងប់ន់ៃ� កាារខូះខូាយ ន់ិងកាាររំហៅ���ប់�ព្ទាន់។ �ដ�់ព្ទ័តា៌មាាន់ឱ្យយប្តាាន់ហៅម្រាចូើន់ប់��ុតាតាាមាផ្នែតាអែកាអាចូហៅធំ័ើប្តាាន់អ�ព្ទីប់ុគឺា�ហៅន់�ះ ដ្ឋូចូជិា ហៅ�ខទូូរស័័ព្ទទ 
ឬជិាព្ទិហៅស័ស័ ហៅប់ើស័ិន់ប់ុគឺា�ហៅន់�ះគឺឺជិាអែកា�ដ�់ហៅស័វាា។ �ដ�់កាា�ប់រិហៅចូេទូថ្ងៃន់ម្រាព្ទឹតាដិកាារ�៍ ន់ិងហៅស័ចូកាដីស័ហៅងខប់អ�ព្ទីអ័ីៗផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់ហៅកាើតាហៅឡាើង
ព្ទិតាម្រាប្តាាកាដ្ឋ។

ហៅ�ាើរប្តាាយកាារ�៍រប់ស័់អែកាហៅទូៅ៖

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

អែកាកា៏អាចូទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅផ្នែខែជិ�ន់ួយកាារម្រាប់តាិប់តាដិ តាាមាហៅ�ខ 1-800-400-4889 ប្តាាន់ 24 ហៅមាោ�ងកាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ ឬហៅ�ាើ
ព្ទ័តា៌មាាន់តាាមាអិ�ផ្នែមា�ហៅទូៅ ReportingFraud@lacare.org ឬរាយកាារ�៍ព្ទ័តា៌មាាន់តាាមាអន់ឡាាញ៉ាហៅន់ៅហៅ�ើ lacare.ethicspoint.com។ 

រប្តាាយកាារ�៍ទូា�ងអស័់អាចូហៅធំ័ើហៅឡាើងហៅដ្ឋ�យមាិន់ប់ហៅញ្ជូេញ៉ាហៅឈម�ះ។ 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.healthcareoptions.dhcs.ca.gov%2F&data=04%7C01%7CMichael.Farda%40dhcs.ca.gov%7Cb76fe784b3c849ddf71108d96f25fcec%7C265c2dcd2a6e43aab2e826421a8c8526%7C0%7C0%7C637663031509143500%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=bSZ3E2Z2OpZqctmUX7cVdkItZ2yZjnEW%2FDQpz2IULGs%3D&reserved=0


7 | សិិទ្ធិិិ និិងកាារទ្ធិទួ្ធិលខុុសិត្រូ�ូវ
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

7.  សាិទិិ និិងការទទួលខុសាម្រតូវា
កាែ�ងន់ាមាជិាស័មាាជិិកាថ្ងៃន់ L.A. Care អែកាមាាន់ស័ិទូិិ ន់ិងកាារទូទូួ�ខុស័ម្រាតាូវាជិាកា់�ាកា់មាួយចូ�ន់ួន់។ ជិ�ព្ទូកាហៅន់ះព្ទន់យ�់អ�ព្ទីស័ិទូិិ ន់ិង
កាារទូទូួ�ខុស័ម្រាតាូវាទូា�ងហៅន់ះ។ ជិ�ព្ទូកាហៅន់ះ កា៏មាាន់ប់ញ្ជូេ��ហៅស័ចូកាដីជិូន់ដ្ឋ��ឹងម្រាស័ប់ចូបាប់់�ងផ្នែដ្ឋរ�ាអែកាមាាន់ស័ិទូិិកាែ�ងន់ាមាជិាស័មាាជិិកាថ្ងៃន់  
L.A. Care។

សាិទិិរបសា់អ្ននក
ទូា�ងហៅន់ះគឺឺជិាស័ិទូិិរប់ស័់អែកាកាែ�ងន់ាមាជិាស័មាាជិិការប់ស័់L.A. Care៖

 • ទូទូួ�ប្តាាន់កាារម្រាប់ម្រាព្ទឹតាដហៅដ្ឋ�យហៅគឺ�រព្ទន់ិង�ាព្ទថ្ងៃ�ៃ�ែ�រ ហៅដ្ឋ�យកាារព្ទិចូារ�ាចូ�ហៅព្ទ�ះស័ិទូិិរប់ស័់អែកាចូ�ហៅព្ទ�ះឯកាជិន់�ាព្ទ ន់ិងហៅស័ចូកាដីម្រាតាូវាកាារកាែ�ង
កាាររកាែាកាារស័មាៃាតា់ថ្ងៃន់ព្ទ័តា៌មាាន់ស័ុខ�ាព្ទរប់ស័់អែកា។ 

 • ទូទូួ�ប្តាាន់ព្ទ័តា៌មាាន់អ�ព្ទីគឺហៅម្រាមា�ងន់ិងហៅស័វាារប់ស័់ខៃ�ន់ រួមាទូា�ងហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�រាាប់់រង អែកាម្រាប់កាប់វាិជិូាជិីវាៈ ន់ិងស័ិទូិិ ន់ិងកាារទូទូួ�ខុស័ម្រាតាូវារប់ស័់
ស័មាាជិិកា។

 • ទូទូួ�ព្ទ័តា៌មាាន់ស័មាាជិិកាជិា�ាយ�កាខ�៍អកាែរផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់ប់កាផ្នែម្រាប់ហៅព្ទញ៉ាហៅ�ញ៉ាជិា�ាស័ាផ្នែដ្ឋ�អែកាចូង់ប្តាាន់ រួមាទូា�ងកាារជិូន់ដ្ឋ��ឹងអ�ព្ទី
ប់�ាឹងស័ារទូុកាខនិ់ងប់�ាឹងឧទូិរ�៍ទូា�ងអស័់។

 • �ា�់អន់ុស័ាស័ន់៍អ�ព្ទីហៅគឺ��ន់ហៅយ�ប្តាាយស័ាីព្ទីស័ិទូិិន់ិងកាារទូទូួ�ខុស័ម្រាតាូវាថ្ងៃន់ស័មាាជិិការប់ស័់ L.A. Care។ 
 • អាចូហៅម្រាជិើស័ហៅរើស័អែកា�ដ�់កាារផ្នែ�ទូា�ប់ឋមាមាែាកា់ហៅន់ៅកាែ�ងប់�ាាញ៉ារប់ស័់ L.A. Care។ 
 • មាាន់�ទូិ�ាព្ទចូូ�ជិួប់អែកា�ា�់ហៅស័វាាកាែ�ងប់�ាាញ៉ាប្តាាន់ទូាន់់ហៅព្ទ�ហៅវា�ា
 • ចូូ�រួមាកាែ�ងកាារហៅធំ័ើហៅស័ចូកាាីស័ហៅម្រាមាចូជិាមាួយអែកា�ា�់ហៅស័វាា ព្ទាកា់ព្ទ័ន់ិន់ឹងកាារផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទ�ទា�់ខៃ�ន់រប់ស័់អែកា រួមាទូា�ងស័ិទូិិកាែ�ងកាារប់ដ្ឋិហៅស័ធំ
កាារព្ទយាប្តាា�។

 • ហៅដ្ឋើមាបីប់ងាាញ៉ាម្រាប្តាាប់់ប់�ាឹងស័ារទូុកាខ តាាមាព្ទាកាយស័�ដ្ឋីឬជិា�ាយ�កាខ�៍អកាែរ អ�ព្ទីស័ាាប់័ន់ឬកាារផ្នែ�ទូា�ផ្នែដ្ឋ�អែកាប្តាាន់ទូទូួ�។
 • ដ្ឋឹងព្ទីហៅ�តាុ��ហៅវាជិូស័ាម្រាស័ាស័ម្រាមាាប់់កាារស័ហៅម្រាមាចូចូិតាារប់ស័់ L.A. Care កាែ�ងកាារប់ដ្ឋិហៅស័ធំ ព្ទន់យារហៅព្ទ� ប់ញ្ជូេប់់ ឬ�ៃាស័់ប់ា�រស័�ហៅ�ើស័ុ�
កាារផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទ។

 • ទូទូួ�ប្តាាន់កាារស័ម្រាមាប់ស័ម្រាមាួ�កាារផ្នែ�ទូា�
 • ហៅស័ែើស័ុ�ប់�ាឹងឧទូិរ�៍អ�ព្ទីកាារស័ហៅម្រាមាចូចូិតាាហៅដ្ឋើមាបីប់ដ្ឋិហៅស័ធំ ហៅ�ើកាហៅព្ទ� ឬកាម្រាមាិតាហៅទូៅហៅ�ើហៅស័វាា ឬអតាាម្រាប់ហៅយ�ជិន់៍។
 • ទូទូួ�ប្តាាន់ហៅស័វាាប់កាផ្នែម្រាប់�ទា�់មាាតា់ហៅដ្ឋ�យមាិន់គឺិតាថ្ងៃ�ៃស័ម្រាមាាប់់�ាស័ារប់ស័់អែកា។
 • ទូទូួ�ប្តាាន់ជិ�ន់ួយផ្នែ�ែកាចូបាប់់ហៅដ្ឋ�យឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃហៅន់ៅកាារិយា�័យជិ�ន់ួយផ្នែ�ែកាចូបាប់់តាាមាមាូ�ដ្ឋឋាន់រប់ស័់អែកា ឬម្រាកាុមាហៅ�ែងហៅទូៀតា។
 • ប់ហៅងាើតាហៅស័ចូកាដីប់ងាាប់់ជិាមាុន់។
 • ហៅស័ែើស័ុ�ស័វាន់ាកាាររដ្ឋឋ ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើហៅស័វាាកាមាម ឬអតាាម្រាប់ហៅយ�ជិន់៍ម្រាតូាវាប្តាាន់ប់ដ្ឋិហៅស័ធំ ហៅ�ើយអែកាប្តាាន់ដ្ឋាកា់ព្ទាកាយប់ាឹងឧទូិរ�៍ហៅទូៅកាាន់់ L.A. Care 
រួចូហៅ�ើយ ហៅ�ើយហៅន់ៅផ្នែតាមាិន់ស័ប់បាយចូិតាាន់ឹងកាារស័ហៅម្រាមាចូចូិតាា ឬម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាមាិន់ទូទូួ�ប្តាាន់កាារស័ហៅម្រាមាចូចូិតាាហៅ�ើប់�ាឹងឧទូិរ�៍រប់ស័់
អែកាប់ន់ទាប់់ព្ទីរយៈហៅព្ទ� 30 ថ្ងៃ�ៃ រួមាទូា�ងព្ទ័តា៌មាាន់អ�ព្ទីស័ាាន់�ាព្ទផ្នែដ្ឋ�ស័វាន់ាកាារព្ទហៅន់ៃ�ន់អាចូហៅធំ័ើហៅទូៅប្តាាន់។



7 | សិិទ្ធិិិ និិងកាារទ្ធិទួ្ធិលខុុសិត្រូ�ូវ
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

 • ដ្ឋកាហៅឈម�ះហៅចូញ៉ាព្ទី L.A. Care ហៅ�ើយប់ា�រហៅទូៅគឺហៅម្រាមា�ងស័ុខ�ាព្ទមាួយហៅ�ែងហៅទូៀតាហៅន់ៅកាែ�ងហៅខ�ន់ធំីតាាមាកាារហៅស័ែើស័ុ�។
 • ទូទូួ�ប្តាាន់ហៅស័វាាយ�់ម្រាព្ទមាពី្ទអន់ីតាិជិន់
 • ទូទូួ�ប្តាាន់ព្ទ័តា៌មាាន់ស័មាាជិិកាជិា�ាយ�កាខ�៍អកាែរហៅដ្ឋ�យឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃជិាទូម្រាមាង់ហៅ�ែងហៅទូៀតា (ដ្ឋូចូជិា អកាែរស័ម្រាមាាប់់អែកាព្ទិកាារផ្នែ�ែកា 
អកាែរព្ទុមាពធំ� ស័�ហៅឡាង ន់ិងទូម្រាមាង់តាាមាម្រាប់ព័្ទន់ិហៅអឡាិចូម្រាតាូន់ិកាផ្នែដ្ឋ�អាចូហៅម្រាប់ើម្រាប្តាាស័់ប្តាាន់) ហៅទូៅតាាមាស័��ូមាព្ទរ ន់ិងទូាន់់ហៅព្ទ�យោាងស័មាម្រាស័ប់
តាាប់ទូ�រង់ផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់ហៅស័ែើស័ុ� ន់ិងម្រាស័ប់ហៅទូៅតាាមាម្រាកាមាចូបាប់់ស័ុខុមាា��ាព្ទន់ិងស័ាាប់័ន់ (Welfare & Institutions Code) ផ្នែ�ែកា 14182 
(b)(12)។

 • រួចូចូាកា�ុតាពី្ទទូម្រាមាង់ថ្ងៃន់កាារប់ងខា�ងទូុកា ឬកាារហៅន់ៅដ្ឋាចូ់ផ្នែឡាកា�ាមាួយផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់ហៅម្រាប់ើម្រាប្តាាស័់ជិាមាហៅធំយ�ប្តាាយកាែ�ងកាារប់ងខិតាប់ងខ� កាារដ្ឋាកា់វាិន់័យ 
�ាព្ទងាយម្រាស័ួ� ឬកាារស័ងស័ឹកា។ 

 • ព្ទិ�ាកាែាហៅដ្ឋ�យហៅស័ម�ះម្រាតាង់ហៅ�ើព្ទ័តា៌មាាន់ផ្នែដ្ឋ�មាាន់ស័ដីព្ទីជិហៅម្រាមាើស័កាារព្ទយាប្តាា� ន់ិងជិហៅម្រាមាើស័ជិ�ន់ួស័ហៅ�ែងហៅទូៀតា ផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់�ា�់ជិូន់យោាង
ស័មាម្រាស័ប់ហៅទូៅតាាមាស័ាាន់�ាព្ទ ន់ិងស័មាតាា�ាព្ទរប់ស័់អែកាកាែ�ងកាារយ�់ដ្ឋឹង ហៅដ្ឋ�យមាិន់គឺិតាព្ទីថ្ងៃ�ៃចូ��ាយ ឬកាាររាាប់់រងហៅឡាើយ។ 

 • ចូូ�ហៅមាើ� ន់ិងទូទូួ�ប្តាាន់ស័�ហៅ�ៅមាួយចូបាប់់ថ្ងៃន់កា��ត់ាម្រាតាាស័ុខ�ាព្ទរប់ស័់អែកា ន់ិងហៅស័ែើឱ្យយហៅគឺផ្នែកាផ្នែម្រាប់ ឬផ្នែកាតាម្រាមាូវាកា��តា់ម្រាតាាទូា�ងហៅន់�ះ ដ្ឋូចូ
មាាន់ផ្នែចូងកាែ�ងម្រាកាមាចូបាប់់ 45 ថ្ងៃន់ប់ទូប់ញ្ជូាតាដិស័�ព្ទ័ន់ិ §164.524 ន់ិង 164.526។ 

 • មាាន់ហៅស័រី�ាព្ទកាែ�ងកាារហៅម្រាប់ើស័ិទូិិទូា�ងហៅន់ះ ហៅដ្ឋ�យមាិន់ប់ោះព្ទា�់ជិាអវាិជិូមាាន់ហៅទូៅហៅ�ើរហៅប់ៀប់ផ្នែដ្ឋ� L.A. Care អែកា�ដ�់ហៅស័វាារប់ស័់អែកា ឬរដ្ឋឋ 
ម្រាប់ម្រាព្ទឹតាាមាកាហៅ�ើរូប់អែកាហៅឡាើយ។ 

 • ទូទូួ�ប្តាាន់ហៅស័វាាហៅរៀប់ចូ�ផ្នែ�ន់កាារម្រាគឺួស័ារ មាជិឈមា�ិ�ស័មាភព្ទហៅម្រាកាៅមាន់ទីរហៅព្ទទូយ មាជិឈមា�ិ�ស័ុខ�ាព្ទផ្នែដ្ឋ�រដ្ឋឋប្តាា�ស័�ព្ទ័ន់ិទូទូួ�ស័ាា�់ 
គឺៃីន់ិកាស័ុខ�ាព្ទជិន់ជិាតាិហៅដ្ឋើមាអាហៅមារិកា ហៅស័វាាឆ្នាំមប់ មាជិឈមា�ិ�ស័ុខ�ាព្ទជិន់ប់ទូ ហៅស័វាាជិ�ងឺកាាមាហៅរ�គឺ ន់ិងហៅស័វាាស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់ហៅន់ៅហៅម្រាកាៅ
ប់�ាាញ៉ារប់ស័់ L.A. Care ហៅដ្ឋ�យអន់ុហៅ��មាហៅទូៅតាាមាចូបាប់់ស័�ព្ទ័ន់ិ។ 

 • ទូទូួ�ប្តាាន់ឯកាស័ារគឺហៅម្រាមា�ងជិា�កាខ�៍អកាែរហៅដ្ឋ�យឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃជិា�ាស័ាផ្នែដ្ឋ�អែកាចូង់ប្តាាន់ ឬជិាទូម្រាមាង់ហៅ�ែងហៅទូៀតា (ដ្ឋូចូជិាឯកាស័ារស័�ហៅឡាង 
អកាែរស័ម្រាមាាប់់ជិន់ព្ទិកាារផ្នែ�ែកា ឬអកាែរព្ទុមាពធំ�)។

ការទទួលខុសាម្រតូវារបសា់អ្ននក
ស័មាាជិិកា L.A. Care មាាន់កាារទូទូួ�ខុស័ម្រាតាូវាទូា�ងហៅន់ះ៖ 

 • ម្រាប់ម្រាព្ទឹតាដចូ�ហៅព្ទ�ះហៅវាជិូប់�ិិតា អែកា�ដ�់ហៅស័វាា ន់ិងប់ុគឺា�ិកាទូា�ងអស័់រប់ស័់អែកាហៅដ្ឋ�យស័មាគឺួរ ន់ិងហៅដ្ឋ�យហៅគឺ�រព្ទ។ អែកាទូទូួ�ខុស័ម្រាតាូវាចូ�ហៅព្ទ�ះកាារ
មាកាទូាន់់ហៅព្ទ�ហៅវា�ាស័ម្រាមាាប់់កាារជិួប់ព្ទិហៅម្រាគឺ�ះរប់ស័់អែកា ឬទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាារិយា�័យហៅវាជិូប់�ិិតារប់ស័់អែកា យោាងហៅ��ចូ 24 មាោាង មាុន់ហៅព្ទ�
កាារជិួប់ព្ទិហៅម្រាគឺ�ះរប់ស័់អែកា ហៅដ្ឋើមាបី�ុប់ហៅចូ�� ឬកា��តា់ហៅព្ទ�ជិួប់ស័ាជិា�មី

 • �ដ�់ព្ទ័តា៌មាាន់ម្រាតាឹមាម្រាតូាវា ន់ិងព្ទ័តា៌មាាន់ហៅម្រាចូើន់ប់��ុតាតាាមាផ្នែតាអែកាអាចូ�ដ�់ប្តាាន់ ហៅទូៅដ្ឋ�់អែកា�ដ�់ហៅស័វាាទូា�ងអស័់រប់ស័់អែកា ន់ិង L.A. Care

 • ទូទូួ�ប្តាាន់កាារព្ទិន់ិតាយជិាម្រាប់ចូា� ន់ិងម្រាប្តាាប់់ហៅវាជិូប់�ិិតារប់ស័់អែកាអ�ព្ទីប់ញ្ជូាាស័ុខ�ាព្ទ មាុន់ន់ឹងប់ញ្ជូាាហៅន់�ះផ្នែម្រាប់កាៃាយជិាធំៃន់់ធំៃរ
 • ន់ិយាយរាាយរាាប់់អ�ព្ទីតាម្រាមាូវាកាារផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទរប់ស័់អែកាម្រាប្តាាប់់ដ្ឋ�់ហៅវាជិូប់�ិិតារប់ស័់អែកា ប់ហៅងាើតាន់ិងម្រាព្ទមាហៅម្រាព្ទៀងហៅទូៅហៅ�ើហៅគឺ��ហៅដ្ឋៅ ខ�ម្រាប់ឹង
អស័់ព្ទីស័មាតាា�ាព្ទរប់ស័់អែកាហៅដ្ឋើមាបីយ�់ដ្ឋឹងអ�ព្ទីប់ញ្ជូាាស័ុខ�ាព្ទរប់ស័់អែកា ន់ិងហៅធំ័ើតាាមាគឺហៅម្រាមា�ងព្ទយាប្តាា� ន់ិងហៅស័ចូកាដីផ្នែ�ន់ា�ផ្នែដ្ឋ�អែកា
ទូា�ងព្ទីរម្រាព្ទមាហៅម្រាព្ទៀងគឺែា

 • �ា�់ព្ទ័តា៌មាាន់ (តាាមា�ទូិ�ាព្ទផ្នែដ្ឋ�អាចូហៅធំ័ើប្តាាន់) ផ្នែដ្ឋ�ស័ាាប័់ន់ន់ិងអែកាម្រាប់កាប់វាិជិូាជិីវាៈរប់ស័់ស័ាាប់័ន់ ន់ិងអែកា�ា�់ហៅស័វាាម្រាតាូវាកាារហៅដ្ឋើមាបី�ា�់
កាារផ្នែ�ទូា�

 • អន់ុវាតាាតាាមាគឺហៅម្រាមា�ង ន់ិងកាារផ្នែ�ន់ា�ស័ម្រាមាាប់់កាារផ្នែ�ទូា�ផ្នែដ្ឋ�ពួ្ទកាហៅគឺប្តាាន់យ�់ម្រាព្ទមាជិាមាួយអែកាម្រាប់កាប់វាិជិូាជិីវាៈរប់ស័់ព្ទួកាហៅគឺ។



7 | សិិទ្ធិិិ និិងកាារទ្ធិទួ្ធិលខុុសិត្រូ�ូវ

82

ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

 • យ�់ដ្ឋឹងព្ទីប់ញ្ជូាាស័ុខ�ាព្ទរប់ស័់ព្ទួកាហៅគឺ ន់ិងចូូ�រួមាកាែ�ងកាារប់ហៅងាើតាហៅគឺ��ហៅដ្ឋៅព្ទយាប្តាា�ផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់ម្រាព្ទមាហៅម្រាព្ទៀងគឺែា តាាមា�ទូិ�ាព្ទផ្នែដ្ឋ�អាចូហៅធំ័ើ
ហៅទូៅប្តាាន់

 • រាយកាារ�ពី៍្ទកាារផ្នែកាៃងប់ន់ៃ�ហៅ�ើកាារផ្នែ�ទូា�ស័ខុ�ាព្ទ ឬកាារម្រាប់ម្រាពឹ្ទតាដខិសុ័ ជូិន់ដ្ឋ� ់L.A. Care។ អែកាអាចូរាយកាារ�៍ហៅន់ះប្តាាន់ហៅដ្ឋ�យមិាន់ប្តាាចូ់
�ដ�់ហៅឈម�ះរប់ស់័អែកាហៅឡាើយ ហៅដ្ឋ�យទូរូស័័ព្ទទហៅទូៅផ្នែខែជិ�ន់យួកាារម្រាប់តិាប់តាដ ិL.A. Care តាាមាហៅ�ខឥតាគិឺតាថ្ងៃ�ៃ 1-800-400-4889 ឬ
ចូូ�ហៅទូៅកាាន់់ lacare.ethicspoint.com ឬហៅដ្ឋ�យទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅហៅ�ខព្ទហិៅស័ស័ផ្នែ�ែកាផ្នែកាៃងប់ន់ៃ� ន់ងិកាាររំហៅ���ប់�ព្ទាន់ Medi-Cal ថ្ងៃន់
ម្រាកាសួ័ងស័ខុា�បិ្តាា� (Department of Health Care Services, DHCS) រដ្ឋឋកាា��័័ីរញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខឥតាគឺតិាថ្ងៃ�ៃ 1-800-822-6222

ផ្សេសាចាកើីជិូនិ���ឹងពីីការ�ិនិផ្សេរើសាផ្សេអ្នើង
កាារហៅរើស័ហៅអើងគឺឺម្រាប់ឆ្នាំា�ងន់ឹងចូបាប់់។ L.A. Care ម្រាប់តាិប់តាដិតាាមាចូបាប់់ស័ិទូិិព្ទ�រដ្ឋឋរប់ស័់រដ្ឋឋន់ិងស័�ព្ទ័ន់ិ។ L.A. Care មាិន់ហៅរើស័ហៅអើងខុស័ន់ឹង
ចូបាប់់ ប់ដ្ឋិហៅស័ធំមានុ់ស័ែ ឬម្រាប់ម្រាព្ទឹតាដិហៅទូៅហៅ�ើព្ទួកាហៅគឺខុស័ៗគឺែា ហៅដ្ឋ�យស័ារផ្នែតា ហៅ�ទូ ព្ទូជិស័ាស័ន់៍ ព្ទ�៌ស័មាប�រ ស័ាស័ន់ា ព្ទូជិព្ទងែ ជិាតាិកា�ហៅ�ើតា អ
តាដស័ញ្ជូាា�ម្រាកាុមាជិាតាិព្ទន់ិ� អាយុ ព្ទិកាារ�ាព្ទ�ៃ�វាចូិតាដ ព្ទិកាារ�ាព្ទ�ៃ�វាកាាយ ស័ាាន់�ាព្ទហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា ព្ទ័តា៌មាាន់ហៅ�ៅស័ន់ដាន់ ស័ាាន់�ាព្ទអាព្ទា�៍ព្ទិព្ទា�៍ 
ផ្នែយន់ឌ្ឍ័រ អតាដស័ញ្ជូាា�ហៅ�ទូ ឬទូ�ហៅន់�រ�ៃ�វាហៅ�ទូហៅឡាើយ។ 

L.A. Care �ា�់ជិូន់៖

 • ជិ�ន់ួយន់ិងហៅស័វាាឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃដ្ឋ�់អែកាផ្នែដ្ឋ�មាាន់ព្ទិកាារ�ាព្ទ ហៅដ្ឋើមាបីជិួយព្ទួកាហៅគឺម្រាប្តាាម្រាស័័យទូាកា់ទូងឱ្យយប្តាាន់ម្រាប់ហៅស័ើរជិាងមាុន់ដ្ឋូចូជិា៖

 ° អែកាប់កាផ្នែម្រាប់�ាស័ាស័ញ្ជូាាផ្នែដ្ឋ�មាាន់�កាខ�ៈស័មាបតាាិ

 ° ព័្ទត៌ាមាាន់ជិា�ាយ�កាខ�អ៍កាែរ ជិាទូម្រាមាងហ់ៅ�ែងហៅទូៀតា (អកាែរព្ទមុាពធំ� ស័�ហៅឡាង ទូម្រាមាង់ហៅអឡាចិូម្រាតានូ់កិាផ្នែដ្ឋ�អាចូហៅម្រាប់ើម្រាប្តាាស័ប់្តាាន់ និ់ងទូម្រាមាង់
ហៅ�ែងហៅទូៀតា) 

 • ហៅស័វាា�ាស័ាឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃដ្ឋ�់មានុ់ស័ែផ្នែដ្ឋ��ាស័ាចូមាបងរប់ស័់ព្ទួកាហៅគឺមាិន់ផ្នែមាន់�ាស័ាអង់ហៅគឺៃស័ ដ្ឋូចូជិា៖

 ° អែកាប់កាផ្នែម្រាប់មាាន់�កាខ�ៈស័មាបតាាិ

 ° ព្ទ័តា៌មាាន់ស័រហៅស័រជិា�ាស័ាហៅ�ែងហៅទូៀតា

ហៅប់ើស័ិន់អែកាម្រាតាូវាកាារហៅស័វាាទូា�ងហៅន់ះ ស័ូមាទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅប្រែ�នកផ្សេសាវាាសា�ាជិិក L.A. Care ប្តាាន់ 24 ហៅមាោ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ង
ថ្ងៃ�ៃឈប់់�ង ហៅដ្ឋ�យទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ ឬ ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាមាិន់អាចូស័ាាប់់ឮ ឬន់ិយាយមាិន់ប្តាាន់�ិហៅន់�ះ ស័ូមា
ទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ TTY 711 ហៅដ្ឋើមាបីហៅម្រាប់ើម្រាប្តាាស័់ហៅស័វាាប់ញ្ជូូ�ន់ស័ារប់ន់ារដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា។

រផ្សេបៀប�ាកប់� ាងឹសាារទកុ េ

ហៅប់ើស័ិន់អែកាហៅជិឿ�ា L.A. Care ប្តាាន់ខកាខាន់មាិន់ប្តាាន់�ដ�់ហៅស័វាាទូា�ងហៅន់ះ ឬប្តាាន់ហៅរើស័ហៅអើងហៅដ្ឋ�យមាិន់ម្រាតាឹមាម្រាតាូវាតាាមាចូបាប់់ ហៅដ្ឋ�យម្រាប់កាារ�ាមាួយ 
ផ្នែ�ិកាហៅ�ើមាូ�ដ្ឋឋាន់�ៃ�វាហៅ�ទូ ជិាតាិស័ាស័ន់៍ ព្ទ�៌ស័មាប�រ ស័ាស័ន់ា ព្ទូជិព្ទងែ ជិាតាិកា�ហៅ�ើតា អតាដស័ញ្ជូាា�ម្រាកាុមាជិាតាិព្ទន់ិ អាយុ ព្ទិកាារ�ាព្ទ�ៃ�វាចូិតាដ 
ព្ទិកាារ�ាព្ទ�ៃ�វាកាាយ ស័ាាន់�ាព្ទស័ុខ�ាព្ទ ព្ទ័តា៌មាាន់ផ្នែ�ែន់ ស័ាាន់�ាព្ទអាព្ទា�៍ព្ទិព្ទា�៍ ផ្នែយន់ឌ័្ឍរ អតាដស័ញ្ជូាា�ផ្នែយន់ឌ្ឍ័រ ឬទូ�ហៅន់�រ�ៃ�វាហៅ�ទូ ហៅន់�ះអែកា
អាចូដ្ឋាកា់ព្ទាកាយប់�ាឹងស័ារទូុកាខហៅទូៅកាាន់់ម្រាប់ធំាន់ផ្នែ�ែកាមា�ន់ាីអន់ុវាតាាចូបាប់់រប់ស័់គឺហៅម្រាមា�ង L.A. Care Health Plan ប្តាាន់។ អែកាអាចូដ្ឋាកា់ព្ទាកាយ
ប់�ាឹងស័ារទូុកាខជិា�ាយ�កាខ�៍អកាែរ មាកាជិួប់ហៅដ្ឋ�យ�ទា�់ ឬហៅដ្ឋ�យម្រាប់ព្ទ័ន់ិហៅអឡាិចូម្រាតាូន់ិកា៖

 • តា�ទូរសា័ពី្ទ៖ ទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាផ្សេសាវាាសា�ាជិិក L.A. Care ប្តាាន់ 24 ហៅមាោ�ងកាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់
ស័ម្រាមាាកា ហៅដ្ឋ�យទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ ឬ ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាមាិន់អាចូស័ាាប់់ឮ ឬន់ិយាយមាិន់ប្តាាន់�ិហៅន់�ះ 
ស័ូមាទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ TTY 711 ហៅដ្ឋើមាបីហៅម្រាប់ើម្រាប្តាាស័់ហៅស័វាាប់ញ្ជូូ�ន់ស័ារប់ន់ារដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា។

http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

 • សារផ្សេសារជិាលា�លកេ�៍អ្នកេរ៖ ស័ូមាប់�ហៅព្ទញ៉ាទូម្រាមាង់ផ្នែប់ប់ប់ទូថ្ងៃន់ព្ទាកាយប់�ាឹង ឬស័រហៅស័រ�ិខិតា ហៅ�ើយហៅ�ាើហៅទូៅកាាន់់៖

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

 • ជិួប�្ទាល់៖ ហៅទូៅកាាន់់កាារិយា�័យរប់ស័់ហៅវាជិូប់�ិិតាអែកា ឬ L.A. Care Health Plan �ទា�់ ហៅ�ើយម្រាប្តាាប់់�ាអែកាចូង់ដ្ឋាកា់ព្ទាកាយប់�ាឹង
ស័ារទូុកាខ។

 • តា�ម្របពី័និិផ្សេអ្នឡូិចាម្រតូនិិក៖ ចូូ�ហៅទូៅកាាន់់ហៅគឺ�ទូ�ព្ទ័រ L.A. Care តាាមាហៅ�ខ www.lacare.org/members/member-support/
file-grievance/grievance-form ឬហៅ�ាើអិ�ផ្នែមា�មាួយចូបាប់់ហៅទូៅកាាន់់ civilrightscoordinator@lacare.org។

ការិ�ាល័�សាិទិិពីលរ�ឋ – ម្រកសាួងសាុខាភាិបាាលរ�ឋកាលីហ្វ័ា័រញ៉ាាា

អែកាកា៏អាចូដ្ឋាកា់ព្ទាកាយប់�ាឹងស័ិទូិិព្ទ�រដ្ឋឋហៅទូៅកាាន់់ម្រាកាស័ួងស័ុខា�ិប្តាា�រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា កាារិយា�័យស័ិទូិិព្ទ�រដ្ឋឋតាាមាទូូរស័័ព្ទទ ជិា
�ាយ�កាខ�៍អកាែរ ឬតាាមាម្រាប់ព្ទ័ន់ិហៅអឡាិចូម្រាតាូន់ិកា៖

 • តា�ទូរសា័ពី្ទ៖ ទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅហៅ�ខ 916-440-7370។ ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាមាិន់អាចូន់ិយាយ ឬស័ាាប់់ប្តាាន់�ិហៅទូហៅន់�ះ ស័ូមាទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅហៅ�ខ 
711 (ហៅស័វាាប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ារប់ស័់ទូូរគឺមាន់ាគឺមាន់៍)។

 • ជិាលា�លកេ�៍អ្នកេរ៖ ប់�ហៅព្ទញ៉ាទូម្រាមាង់ផ្នែប់ប់ប់ទូព្ទាកាយប់�ាឹង ឬហៅ�ាើ�ិខិតាមាួយចូបាប់់ហៅទូៅកាាន់់៖ 
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

ទូម្រាមាង់ផ្នែប់ប់ប់ទូព្ទាកាយប់�ាឹងគឺឺមាាន់�ា�់ជិូន់តាាមារយៈ៖ https://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx។

 • តា�រ�ៈម្របពី័និិផ្សេអ្នឡូិចាម្រតូនិិក៖ ស័ូមាហៅ�ាើអិ�ផ្នែមា�ហៅទូៅកាាន់់ CivilRights@dhcs.ca.gov។ 

ការិ�ាល័�សាិទិិពីលរ�ឋ – ម្រកសាួងសាុខាភាិបាាលនិិងផ្សេសាវាា�និុសាេជិាតិសាហ្វ័រ�ឋអ្នាផ្សេ�រិក

ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាហៅជិឿ�ា អែកាម្រាតាូវាប្តាាន់ហៅរើស័ហៅអើងផ្នែ�ិកាហៅ�ើមាូ�ដ្ឋឋាន់ពូ្ទជិស័ាស័ន់៍ ព្ទ�៌ស័មាប�រ ជិាតាិកា�ហៅ�ើតា អាយុ ព្ទិកាារ�ាព្ទ ឬហៅ�ទូ អែកាកា៏អាចូ
ដ្ឋាកា់ព្ទាកាយប់�ាងឹស័ិទូិិមាន់ុស័ែជិាមាួយន់ឹង ម្រាកាស័ួងស័ុខា�ិប្តាា� ន់ិងហៅស័វាាមាន់ុស័ែជិាតាិអាហៅមារិកា កាារិយា�័យស័ិទូិិព្ទ�រដ្ឋឋតាាមារយៈកាារហៅ�ៅ
ទូូរស័័ព្ទទ ជិា�ាយ�កាខ�៍អកាែរ ឬតាាមារយៈហៅអឡាិចូម្រាតាូន់ិកា។ 

 • តា�ទូរសា័ពី្ទ៖ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅហៅ�ខ 1-800-368-1019។ ឬ ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាមាិន់អាចូស័ាាប់់ឮ ឬន់ិយាយមាិន់ប្តាាន់�ិហៅន់�ះ  
ស័ូមាទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ TTY 1-800-537-7697 ឬ 711 ហៅដ្ឋើមាបីហៅម្រាប់ើម្រាប្តាាស័ហ់ៅស័វាាប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ារដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា។

 • ជិាលា�លកេ�៍អ្នកេរ៖ ប់�ហៅព្ទញ៉ាទូម្រាមាង់ផ្នែប់ប់ប់ទូព្ទាកាយប់�ាឹង ឬហៅ�ាើ�ិខិតាមាួយចូបាប់់ហៅទូៅកាាន់់៖ 
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW  
Room 509F, HHH Building  
Washington, D.C. 20201 

http://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/
http://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx
http://dpss.lacounty.gov
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

ទូម្រាមាង់ផ្នែប់ប់ប់ទូព្ទាកាយប់�ាឹងអាចូរកាប្តាាន់តាាមារយៈ https://www.hhs.gov/ocr/complaints/index.html។ 
 • តា�រ�ៈម្របពី័និិផ្សេអ្នឡូិចាម្រតូនិិក៖ ចូូ�ហៅមាើ�កាែ�ង�តា��ប់�ាឹងរប់ស័់កាារិយា�័យស័ម្រាមាាប់់ស័ិទូិិព្ទ�រដ្ឋឋ តាាមារយៈ https://ocrportal.

hhs.gov/ocr/cp។ 

រផ្សេបៀបចាូលរួ�ជិាសា�ាជិិក
L.A. Care ចូង់ស័ាាប់់ដ្ឋ��ឹងព្ទីអែកា។ មាួយផ្នែខៗ L.A. Care មាាន់កាារម្រាប់ជិុ�ហៅដ្ឋើមាបីព្ទិហៅម្រាគឺ�ះអ�ពី្ទអ័ីៗផ្នែដ្ឋ�កា�ព្ទុងដ្ឋ�ហៅ�ើរកាារ�ិ ន់ិងរហៅប់ៀប់ផ្នែដ្ឋ� 
L.A. Care អាចូហៅធំ័ើកាារផ្នែកា�មាិប្តាាន់។ ស័មាាជិិកាម្រាតាូវាប្តាាន់អហៅញ្ជូូើញ៉ាឱ្យយចូូ�រួមា។ អហៅញ្ជូូើញ៉ាមាកាម្រាប់ជិុ�!

គ�ៈក�ីាធីិការទីម្របឹកេាសាហ្វ័គ�និ៍ម្របចាា�ភាូ�ិភាាគរបសា់ L.A. Care 

L.A. Care មាាន់គឺ�ៈកាមាមាធំិកាារទូីម្រាប់ឹកាែាស័�គឺមាន់៌ម្រាប់ចូា��ូមាិ�ាគឺ (Regional Community Advisory Committees, RCAC) 
ចូ�ន់ួន់ដ្ឋប់់មាួយហៅន់ៅកាែ�ងហៅខ�ន់ធំី Los Angeles (RCAC អាន់�ា “ផ្នែរាកា”)។ ម្រាកាុមាហៅន់ះរួមាមាាន់ស័មាាស័�ាព្ទស័មាាជិិកា L.A. Care អែកា�ដ�់ហៅស័វាា 
ន់ិងអែកាគឺា�ព្ទារកាារផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទ។ ហៅគឺ��ប់��ងរប់ស័់ហៅគឺ គឺឺព្ទា�ន់ា�ស័�ហៅឡាងថ្ងៃន់ស័�គឺមាន់៍រប់ស័់ហៅគឺ មាកាគឺ�ៈអ�ិប្តាា� L.A. Care ផ្នែដ្ឋ�
ដ្ឋឹកាន់ា�កាមាមវាិធំីផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទ ហៅដ្ឋើមាបីប់ហៅម្រាមាើស័មាាជិិការប់ស័់ហៅយើង។ អែកាអាចូចូូ�រួមាជិាមាួយម្រាកាុមាហៅន់ះ ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាចូង់ចូូ�រួមា។ ម្រាកាុមាហៅន់ះ
ព្ទិហៅម្រាគឺ�ះអ�ព្ទីរហៅប់ៀប់ហៅ�ើកាកាមាពស័់ហៅគឺ��ន់ហៅយ�ប្តាាយរប់ស័់ L.A. Care ន់ិងទូទូួ�ខុស័ម្រាតាូវា៖

 • ជិួយ L.A. Care ឱ្យយយ�់ដ្ឋឹងន់ូវាប់ញ្ជូាាផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទផ្នែដ្ឋ�ប់ោះព្ទា�់ដ្ឋ�់ម្រាប់ជិាជិន់ផ្នែដ្ឋ�រស័់ហៅន់ៅកាែ�ងស័�គឺមាន់៍រប់ស័់អែកា
 • ហៅដ្ឋើរតាួន់ាទូីជិាផ្នែ�ែកាន់ិងម្រាតាហៅចូៀការប់ស័់ L.A. Care កាែ�ង�ូមាិ�ាគឺ RCAC ចូ�ន់ួន់ 11 ហៅន់ៅទូូទូា�ងហៅខ�ន់ធំី Los Angeles

 • �ដ�់ព្ទ័តា៌មាាន់ស័ុខ�ាព្ទហៅទូៅដ្ឋ�់ម្រាប់ជិាជិន់ហៅន់ៅកាែ�ងស័�គឺមាន់៍រប់ស័់អែកា

ហៅប់ើស័ិន់អែកាចូង់ចូូ�រួមាជិាផ្នែ�ែកាមាួយថ្ងៃន់ម្រាកាុមាហៅន់ះ ស័ូមាហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅហៅ�ខ 1-888-533-2732។ អែកាអាចូរកាព័្ទតា៌មាាន់ផ្នែ�មាហៅទូៀតាតាាមា
ប់�ាាញ៉ាហៅន់ៅហៅ�ើ lacare.org។

កិចាាម្របជិុ�គ�ៈអ្នភាិបាាល L.A. Care
គឺ�ៈអ�ិប្តាា�ស័ហៅម្រាមាចូហៅទូៅហៅ�ើហៅគឺ��ន់ហៅយ�ប្តាាយស័ម្រាមាាប់់ L.A. Care។ មាន់ុស័ែម្រាគឺប់់ៗគឺែាអាចូចូូ�រួមាម្រាប់ជិុ�ប្តាាន់។ គឺ�ៈអ�ិប្តាា�ជិួប់ម្រាប់ជិុ�
ហៅន់ៅថ្ងៃ�ៃម្រាព្ទ�ស័បតា៍ហៅដ្ឋើមាដ្ឋ�ប់ូងថ្ងៃន់ផ្នែខន់ីមាួយៗ ហៅន់ៅហៅមាោ�ង 2 រហៅស័ៀ�។ អែកាអាចូរកាព្ទ័តា៌មាាន់ផ្នែ�មាហៅទូៀតាស័ដីព្ទីគឺ�ៈអ�ិប្តាា� ន់ិងប់ចូេ�ប់បន់ែ�ាព្ទ
កាា�វាិ�ាគឺហៅន់ៅហៅ�ើ lacare.org។

https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/
https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/
https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

ផ្សេសាចាកើីជិូនិ���ឹងពីីការអ្ននិុវាតើឯកជិនិភាាពី
ហៅស័ចូកាាីផ្នែ�ៃងកាារ�៍ផ្នែដ្ឋ�ព្ទិព្ទ�៌ន់ាអ�ព្ទីហៅគឺ��កាារ�៍ ន់ិងន់ីតាិវាិធំីរប់ស័់ L.A. Care ស័ម្រាមាាប់់រកាែាកាារស័មាៃាតា់ថ្ងៃន់កា��តា់ម្រាតាាហៅវាជិូស័ាម្រាស័ាគឺឺអាចូ
រកាប្តាាន់ ហៅ�ើយន់ឹងម្រាតាូវាប្តាាន់�ា�់ជូិន់អែកាតាាមាកាារហៅស័ែើស័ុ�។

ហៅស័ចូកាាីជូិន់ដ្ឋ��ឹងហៅន់ះព្ទិព្ទ�៌ន់ាព្ទីរហៅប់ៀប់ផ្នែដ្ឋ�ព្ទ័តា៌មាាន់ហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា ទូន់ាស័ាម្រាស័ា ន់ិងចូកាខ�ស័ាម្រាស័ាស័ាីព្ទីអែកា ផ្នែដ្ឋ�ទូាកា់ទូងន់ឹងអតាាម្រាប់ហៅយ�ជិន់៍
ស័ុខ�ាព្ទអែកា អាចូម្រាតាូវាប្តាាន់ហៅម្រាប់ើម្រាប្តាាស័់ន់ិងប់ហៅញ្ជូេញ៉ាព្ទ័តា៌មាាន់ ម្រាព្ទមាទូា�ងរហៅប់ៀប់ផ្នែដ្ឋ�អែកាអាចូចូូ�ហៅទូៅកាាន់់ព្ទ័តា៌មាាន់ហៅន់ះប្តាាន់។ សាូ�ពីិនិិតយផ្សេ�ើលវាា
ផ្សេ�ោ��កចាិតេទុក�ាក់។

អាជិាាធំរស័ុខ�ាព្ទគឺ�ន់ិតា�ា�ចូហៅ�ាើមាកាែ�ងតា�ប់ន់់ស័ម្រាមាាប់់ហៅខ�ន់ធំី Los Angeles ផ្នែដ្ឋ�ជិាស័ាាប់័ន់ស័ាធំារ�ៈ ផ្នែដ្ឋ�ហៅធំ័ើម្រាប់តាិប់តាាិកាារ ន់ិងម្រាប់កាប់
អាជិីវាកាមាមកាែ�ងន់ាមាជិា L.A. Care �ា�់អតាាម្រាប់ហៅយ�ជិន់៍ និ់ងកាាររាាប់់រងកាារផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទរប់ស័់អែកា តាាមារយៈកាមាមវាិធំី�ែាកា់រដ្ឋឋ ស័�ព័្ទន់ិ ន់ិង
ផ្នែប់ប់ព្ទា�ិជិូកាមាម។ កាាររកាែាស័ុវាតាាិ�ាព្ទព្ទ័តា៌មាាន់ស័ុខ�ាព្ទ (Protected Health Information, PHI) ផ្នែដ្ឋ�ម្រាតាូវាប្តាាន់កាារព្ទាររប់ស័់អែកាមាាន់
ស័ារៈស័�ខាន់់ស័ម្រាមាាប់់ហៅយើង។ L.A. Care ម្រាតាូវាប្តាាន់តាម្រាមាូវាឲ្យយ�ា�់ហៅស័ចូកាាីជូិន់ដ្ឋ��ឹងហៅន់ះ អ�ព្ទីស័ិទូិិរប់ស័់អែកាន់ិងទូ�ន់ួ�ខុស័ម្រាតាូវាមួាយចូ�ន់ួន់រប់ស័់
ហៅយើង ហៅដ្ឋើមាបីរកាែា PHI រប់ស័់អែកាឲ្យយមាាន់ស័ុវាតាាិ�ាព្ទរួមាទូា�ងហៅស័ចូកាាីជិូន់ដ្ឋ��ឹង អ�ព្ទីកាារអន់ុវាតាាជិាកា់ផ្នែស័ាង រប់ស័់រដ្ឋឋ California ន់ិងហៅស័ចូកាាី
ជិូន់ដ្ឋ��ឹងព្ទីកាារអន់ុវាតាា ចូបាប់់�ាព្ទចូ�័តាន់ិងទូ�ន់ួ�ខុស័ម្រាតាូវាថ្ងៃន់កាាររាាប់់រងស័ុខ�ាព្ទ (HIPAA)។ ហៅស័ចូកាដីជិូន់ដ្ឋ��ឹងហៅន់ះ ម្រាប្តាាប់់អែកាអ�ព្ទីរហៅប់ៀប់
ផ្នែដ្ឋ�ហៅយើងអាចូន់ឹង ហៅម្រាប់ើម្រាប្តាាស័់ ន់ិងផ្នែចូកាចូាយ PHI រប់ស័់អែកា។ វាាកា៏ម្រាប្តាាប់់អែកា អ�ព្ទីអ័ីខៃះផ្នែដ្ឋ�ជិា ស័ិទូិិរប់ស័់អែកា  ។ អែកាអាចូន់ឹងមាាន់ស័ិទូិិឯកាជិន់
�ាព្ទប់ផ្នែន់ាមា ឬតាឹងរុឹងជិាងមាុន់ហៅន់ៅហៅម្រាកា�មាចូបាប់់រដ្ឋឋ។

I. PHI របសា់អ្ននកគឺ�ានិភាាពី�្ទាល់ខះ�និនិិងឯកជិនិ។ 
LA Care ទូទូួ�ប្តាាន់ PHI ផ្នែដ្ឋ�កា��តា់អតាាស័ញ្ជូាា�អែកាដ្ឋូចូជិាហៅឈម�ះ ព្ទ័តា៌មាាន់ទូ�ន់ាកា់ទូ�ន់ង អងាហៅ�តាុ�ទា�់ខៃ�ន់ ន់ិងព្ទ័តា៌មាាន់�ិរញ្ជូាវាតាា�
រប់ស័់អែកា ព្ទីម្រាប់�ព្ទជិាហៅម្រាចូើន់ដ្ឋូចូជិារដ្ឋឋ ស័�ព័្ទន់ិ ន់ិងទូី�ែាកា់ងារកាែ�ងមាូ�ដ្ឋឋាន់ ប់ន់ទាប់់ព្ទីអែកាមាាន់ស័ិទូិិ ម្រាតាូវាប្តាាន់ចូាតា់តាា�ង ន់ិង/ឬចូុះហៅឈម�ះកាែ�ង 
កាមាមវាិធំី LA Care ។ ហៅយើងកា៏ទូទូួ�ប្តាាន់ PHI អ�ព្ទីអែកាផ្នែដ្ឋ�អែកា�ា�់ឱ្យយហៅយើង�ងផ្នែដ្ឋរ។ ហៅម្រាកាៅព្ទីហៅន់ះ ហៅយើងទូទូួ�ប្តាាន់ PHI ព្ទីអែកា�ា�់ហៅស័វាា
ផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទ ដូ្ឋចូជិាម្រាគឺូហៅព្ទទូយ គឺៃីន់ិកា មាន់ទីរហៅព្ទទូយ មាន់ទីរព្ទិហៅស័�ធំន់៍ និ់ងម្រាកាុមា�ិុន់ធំាន់ារាាប់់រង ឬអែកាប់ង់ម្រាប្តាាកា់ហៅ�ែងហៅទូៀតា។ ហៅយើងហៅម្រាប់ើព្ទ័តា៌មាាន់
ហៅន់ះហៅដ្ឋើមាបីហៅធំ័ើកាារស័ម្រាមាប់ស័ម្រាមាួ� យ�់ម្រាព្ទមា ប់ង់ថ្ងៃ�ៃ ន់ិងផ្នែកា�មាិកាារផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទរប់ស័់អែកា ន់ិងហៅដ្ឋើមាបីទូ�ន់ាកា់ទូ�ន់ងជិាមាួយអែកា។ ហៅយើងមាិន់
អាចូហៅម្រាប់ើព្ទ័តា៌មាាន់ទូាកា់ទូងន់ឹងផ្នែ�ែន់រប់ស័់អែកា ហៅដ្ឋើមាបីស័�ហៅរចូ�ាហៅតាើហៅយើងន់ឹង�ា�់ឲ្យយអែកាន់ូវាកាាររាាប់់រងស័ុខ�ាព្ទ ឬតាថ្ងៃមាៃថ្ងៃន់កាាររាាប់់រងហៅន់�ះហៅទូ។ 
ហៅន់ៅហៅព្ទ�ខៃះ ហៅយើងអាចូទូទួូ�ប្តាាន់ព្ទ័តា៌មាាន់អ�ព្ទីព្ទូជិស័ាស័ន់៍ ជិាតាិព្ទន់ិ ន់ិង�ាស័ាអ�ព្ទីអែកា។ ហៅយើងអាចូហៅម្រាប់ើព្ទ័តា៌មាាន់ហៅន់ះហៅដ្ឋើមាបីជិួយអែកា ហៅដ្ឋើមាបី
ទូ�ន់ាកា់ទូ�ន់ងជិាមាួយអែកា ន់ិងហៅដ្ឋើមាបីកា��តា់ព្ទីតាម្រាមាូវាកាាររប់ស័់អែកា ដ្ឋូចូជិាកាារ�ា�់ជិូន់អែកាន់ូវាឯកាស័ារអប់់រំជិា�ាស័ាផ្នែដ្ឋ�អែកាហៅព្ទញ៉ាចូិតាា ន់ិងកាារ
�ា�់ជិូន់ ហៅស័វាាកាមាមប់កាផ្នែម្រាប់ហៅដ្ឋ�យមាិន់គឺិតាថ្ងៃ�ៃដ្ឋ�់អែកា។ ហៅយើងហៅម្រាប់ើម្រាប្តាាស័់ន់ិងផ្នែចូការំផ្នែ�កាព្ទ័តា៌មាាន់ហៅន់ះ ដ្ឋូចូមាាន់ផ្នែចូងកាែ�ងហៅស័ចូកាាីជិូន់ដ្ឋ��ឹងហៅន់ះ។ 
ហៅយើងមាិន់ហៅម្រាប់ើព្ទ័តា៌មាាន់ហៅន់ះហៅដ្ឋើមាបីស័ហៅម្រាមាចូចូិតាា�ាហៅតាើហៅយើងន់ឹង�ា�់ឱ្យយអែកាន់ូវាកាាររាាប់់រងស័ុខ�ាព្ទ ឬថ្ងៃ�ៃចូ��ាយហៅ�ើកាាររាាប់់រងហៅន់�ះផ្នែដ្ឋរឬហៅទូ។ 

II. រផ្សេបៀបប្រែ�លផ្សេ�ើងការពីារ PHI របសា់អ្ននក
L.A. Care ហៅប់ាជិាាកាែ�ងកាារកាារព្ទារ PHI រប់ស័់អែកា។ ហៅយើងរកាែាទូុកា PHI ថ្ងៃន់ស័មាាជិិកាប់ចូេ�ប់បន់ែន់ិងអតាីតារប់ស័់ហៅយើងជិា�កាខ�ៈឯកាជិន់ ន់ិង
មាាន់ស័ុវាតាាិ�ាព្ទ ដូ្ឋចូផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់តាម្រាមូាវាហៅដ្ឋ�យចូបាប់់ន់ិងស័ាង់ដ្ឋាទូទូួ�ស័ាា�់។ ហៅយើងហៅម្រាប់ើម្រាប្តាាស័់វាិធំីកាារព្ទារស័ុវាតាាិ�ាព្ទជិារូប់វាន់ាន់ិងហៅអឡាិចូម្រាតូាន់ិចូ 
ហៅ�ើយប់ុគឺា�ិការប់ស័់ហៅយើងម្រាតាូវាប្តាាន់ប់�ា�ះប់�ាា�ជិាហៅទូៀងទូាតា់ហៅ�ើកាារហៅម្រាប់ើម្រាប្តាាស័់ន់ិងកាារផ្នែចូការំផ្នែ�កា PHI ។ វាិធំីមាួយចូ�ន់ួន់ផ្នែដ្ឋ�ហៅយើងរកាែា 
PHI ឲ្យយមាាន់ស័ុវាតាាិ�ាព្ទរួមាមាាន់កាារកាារព្ទារកាារិយា�័យ ន់ិងចូាកា់ហៅស័�រតាុន់ិងទូូរដ្ឋាកា់ឯកាស័ារ ដ្ឋាកា់ហៅ�ខស័មាៃាតា់កាារព្ទារកាុ�ព្ទយ�ទូ័រន់ិងឧប់ការ�៍
ហៅអឡាិចូម្រាតាូន់ិចូ និ់ងកាារ�ា�់កាារហៅម្រាប់ើម្រាប្តាាស័់ផ្នែតាព្ទ័តា៌មាាន់ផ្នែដ្ឋ�ប់ុគឺា�ិកាម្រាតាូវាកាារ ហៅដ្ឋើមាបីប់�ហៅព្ទញ៉ាកាារងារផ្នែតាប់ោុហៅ�ណ�ះ។ ការ�ីផ្នែដ្ឋ�ម្រាតាូវាប្តាាន់តាម្រាមូាវា
ហៅដ្ឋ�យចូបាប់់ ហៅន់ៅហៅព្ទ�ថ្ងៃដ្ឋគឺូអាជិីវាកាមាមរប់ស័់ហៅយើងហៅធំ័ើកាារជិាមាួយហៅយើង ព្ទួកាហៅគឺកា៏ម្រាតាូវាផ្នែតាកាារព្ទារឯកាជិន់�ាព្ទថ្ងៃន់ PHI ផ្នែដ្ឋ�ហៅយើងផ្នែចូកាចូាយជិាមាួយ
ព្ទួកាហៅគឺផ្នែដ្ឋរ ហៅ�ើយមាិន់ម្រាតាូវាប្តាាន់អន់ុញ្ជូាាតាឲ្យយ�ា�់ PHI ដ្ឋ�់អែកាដ្ឋថ្ងៃទូហៅ�ើកាផ្នែ�ងផ្នែតាអាចូអន់ុញ្ជូាាតាប្តាាន់ ហៅដ្ឋ�យចូបាប់់ន់ិងហៅស័ចូកាាីជិូន់ដ្ឋ��ឹងហៅន់ះ។ 
ដ្ឋូចូផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់តាម្រាមាូវាហៅដ្ឋ�យចូបាប់់ ហៅយើងន់ឹងជិូន់ដ្ឋ��ឹងដ្ឋ�់អែកា ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើមាាន់កាារផ្នែប់កាធំៃាយថ្ងៃន់ PHI ផ្នែដ្ឋ�គឺមាន់ស័ុវាតាាិ�ាព្ទរប់ស័់អែកា។ ហៅយើង
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

ន់ឹងអន់ុវាតាាតាាមាហៅស័ចូកាាីជូិន់ដ្ឋ��ឹងហៅន់ះ ហៅ�ើយន់ឹងមាិន់ហៅម្រាប់ើម្រាប្តាាស័់ឬផ្នែចូកាចូាយព្ទ័តា៌មាាន់រប់ស័់អែកា ហៅម្រាកាៅព្ទីអ័ីផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់ព្ទិព្ទ�៌ន់ាហៅន់ៅកាែ�ងហៅស័ចូកាាី
ជិូន់ដ្ឋ��ឹងហៅន់ះ ឬអន់ុហៅ��មាតាាមាចូបាប់់រដ្ឋឋន់ិងស័�ព្ទ័ន់ិ ឬតាាមាកាារអន់ុញ្ជូាាតារប់ស័់អែកាហៅឡាើយ។ 

III. ការ�ះាស់ាបេ�រផ្សេទៅផ្សេលើការជិូនិ���ឹងអ្ន�ពីីការអ្ននុិវាតេភាាពីឯកជិនិផ្សេនិ�
L.A. Care ម្រាតាូវាផ្នែតាម្រាប់កាាន់់ខូាប់់ចូ�ហៅព្ទ�ះហៅស័ចូកាដីជិូន់ដ្ឋ��ឹង ផ្នែដ្ឋ�ហៅយើងកា�ព្ទុង ហៅម្រាប់ើ ហៅន់ៅ ហៅព្ទ� ឥឡា�វាហៅន់ះ។  ហៅយើងមាាន់ស័ិទូិិ�ៃាស័់ប់ា�រហៅស័ចូកាាី
ជិូន់ដ្ឋ��ឹង ព្ទីកាារអន់ុវាតាាឯកាជិន់�ាព្ទហៅន់ះហៅន់ៅហៅព្ទ��ាកា៏ប្តាាន់។ កាារ�ៃាស័់ប់ា�រ�ាមាួយន់ឹងអន់ុវាតាាចូ�ហៅព្ទ�ះ PHI រប់ស័់អែកាទូា�ងអស័់រួមាទូា�ង PHI 
ផ្នែដ្ឋ�ហៅយើងប្តាាន់ទូទូួ� មាុន់ហៅព្ទ�កាារ�ៃាស័់ប់ា�រម្រាតាូវាប្តាាន់ហៅធំ័ើហៅឡាើង។ ហៅយើងន់ឹងជិូន់ដ្ឋ��ឹងដ្ឋ�់អែកា ហៅន់ៅហៅព្ទ�ហៅយើងហៅធំ័ើកាារ�ៃាស័់ប់ា�រកាារជិូន់ដ្ឋ��ឹង
ហៅន់ះតាាមារយៈ ម្រាព្ទឹតាាិប់័ម្រាតាព្ទ័តា៌មាាន់ �ិខិតា ឬហៅគឺ�ទូ�ព្ទ័ររប់ស័់ហៅយើង។ អែកាកា៏អាចូហៅស័ែើស័ុ�ហៅយើងហៅដ្ឋើមាបីទូទូួ�ប្តាាន់ចូបាប់់ចូមាៃងថ្ងៃន់ហៅស័ចូកាាីជូិន់ដ្ឋ��ឹង
�មីហៅន់ះ ស័ូមាហៅមាើ�ហៅន់ៅខាងហៅម្រាកា�មាអ�ព្ទីរហៅប់ៀប់ទូាកា់ទូងមាកាហៅយើង។ 

IV. រផ្សេបៀបប្រែ�លផ្សេ�ើងអ្នាចាផ្សេម្របើនិិងប្រែចាកចាា� PHI អ្ន�ពីីអ្ននក 
L.A. Care ម្រាប់មាូ� ហៅម្រាប់ើម្រាប្តាាស័់ ឬផ្នែចូកាចូាយ PHI ដ្ឋូចូផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់អន់ុញ្ជូាាតាហៅដ្ឋ�យចូបាប់់ស័ម្រាមាាប់់កាារព្ទយាប្តាា� កាារទូទូូាតា់ ន់ិងម្រាប់តាិប់តាាិកាារផ្នែ�ទូា�
សុ័ខ�ាព្ទផ្នែដ្ឋ�ទូាក់ាទូងន់ងឹកាមាមវិាធំផី្នែដ្ឋ�អែកាប្តាាន់ចូះុហៅឈម�ះ។ PHI ផ្នែដ្ឋ�ហៅយើងហៅម្រាប់ើម្រាប្តាាស័ន់់ងិផ្នែចូកាចូាយ រមួាមាាន់ជិាអាទ៍ូ៖

 • ហៅឈម�ះ
 • អាស័យដ្ឋឋាន់
 • កាារផ្នែ�ទូា�ន់ិងព្ទយាប្តាា�ផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់ទូទួូ�
 • ម្រាប់វាតាដិស័ុខ�ាព្ទ ន់ិង 
 • ថ្ងៃ�ៃចូ��ាយ/កាារទូូទូាតា់ស័ម្រាមាាប់់កាារផ្នែ�ទូា�
 • ព្ទូជិស័ាស័ន់៍/ជិាតាិព្ទន់ិ�
 • �ាស័ា
 • ហៅ�ទូផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់កា��តា់ហៅព្ទ�ហៅកាើតា
 • អតាាស័ញ្ជូាា�ហៅ�ទូ
 • ទូ�ហៅន់�រ�ៃ�វាហៅ�ទូ និ់ង
 • ស័ព្ទ័ន់ាមា

រផ្សេបៀបប្រែ�លផ្សេ�ើងផ្សេម្របើម្របាាស់ា និងិប្រែចាកចាា� PHI ជិាធី�ីតា៖
ជិាទូូហៅទូៅ ហៅយើងហៅម្រាប់ើម្រាប្តាាស័ន់់ងិផ្នែចូកាចូាយ PHI តាាមាវិាធំដី្ឋចូូខាងហៅម្រាកា�មា៖ 

 • ការពីយាបាាល៖ ផ្សេ�ើង�ិនិ�េល់ជិូនិការពីយាបាាលផ្សេទ ប់ោុផ្នែន់ាហៅយើងអាចូហៅម្រាប់ើម្រាប្តាាស័់ ន់ិងផ្នែចូកាចូាយ PHI ហៅទូៅដ្ឋ�់អែកា�ា�់ហៅស័វាាផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទ
ន់ិងហៅស័វាាហៅ�ែងៗហៅទូៀតា ដ្ឋូចូជិាហៅវាជិូប់�ិិតា មាន់ទីរហៅព្ទទូយ អែកា�ាតា់�ាង់ហៅម្រាគឺឿងប់រិកាខារហៅព្ទទូយជិាប់់ប្តាាន់យូរ ន់ិងអែកាហៅ�ែងហៅទូៀតាផ្នែដ្ឋ��ា�់កាារផ្នែ�ទូា�
ដ្ឋ�់អែកា ន់ិងកាារព្ទយាប្តាា�ន់ិងហៅស័វាាកាមាមហៅ�ែងហៅទូៀតា រួមាទូា�ងព្ទ័តា៌មាាន់ហៅដ្ឋើមាបីជិួយអែកា។

 • ការទូទាត់ម្របាាក់៖ ហៅយើងអាចូហៅម្រាប់ើម្រាប្តាាស័់ ន់ិងផ្នែចូកាចូាយ PHI ហៅទូៅដ្ឋ�់អែកា�ា�់ហៅស័វាាផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទ អែកា�ា�់ហៅស័វាា ន់ិងម្រាកាុមា�ិុន់
ធំាន់ារាាប់់រង ន់ិងអែកាប់ង់ម្រាប្តាាកា់ ហៅដ្ឋើមាបីដ្ឋ�ហៅ�ើរកាារស័�ហៅ�ើស័ុ�ស័ម្រាមាាប់់កាារប់ង់ម្រាប្តាាកា់ន់ិងទូូទូាតា់ថ្ងៃ�ៃហៅស័វាាកាមាមស័ុខ�ាព្ទផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់�ា�់ជិូន់អែកា។

 • ម្របតិបតេិការប្រែ�ទា�សាុខភាាពី៖ ហៅយើងអាចូហៅម្រាប់ើម្រាប្តាាស័់ ន់ិងផ្នែចូកាចូាយ PHI ហៅដ្ឋើមាបីដ្ឋ�ហៅ�ើរកាារស័ាាប់័ន់រប់ស័់ហៅយើង ន់ិងទូាកា់ទូងអែកាហៅន់ៅហៅព្ទ�
ចូា�ប្តាាចូ់ ឧទូា�រ�៍ស័ម្រាមាាប់់កាារហៅធំ័ើស័វាន់កាមាម កាារផ្នែកា�មាិគឺុ��ាព្ទ កាារម្រាគឺប់់ម្រាគឺងកាារផ្នែ�ទូា� កាារស័ម្រាមាប់ស័ម្រាមាួ�កាារផ្នែ�ទូា� ន់ិងមាុខងារ
ម្រាប់ចូា�ថ្ងៃ�ៃ។ ហៅយើងកា៏អាចូហៅម្រាប់ើម្រាប្តាាស័់ ន់ិងផ្នែចូកាចូាយ PHI ជិាមាួយន់ឹងកាមាមវាិធំីរប់ស័់រដ្ឋឋ ស័�ព័្ទន់ិ ន់ិងហៅខ�ន់ធំី�ងផ្នែដ្ឋរ ស័ម្រាមាាប់់កាារចូូ�រួមាន់ិង
កាារម្រាគឺប់់ម្រាគឺងកាមាមវាិធំី។



7 | សិិទ្ធិិិ និិងកាារទ្ធិទួ្ធិលខុុសិត្រូ�ូវ
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

 • ឧទាហ្វ័រ�៍�ួ�ចា�និួនិសាេីពីីវាិធីីប្រែ�លផ្សេ�ើងផ្សេម្របើម្របាាសា់ PHI៖ 
 ū ហៅដ្ឋើមាបី�ា�់ព្ទ័តា៌មាាន់ហៅទូៅហៅវាជិូប់�ិិតា ឬមាន់ទីរហៅព្ទទូយហៅដ្ឋើមាបីប់ញ្ជូូាកា់ព្ទីអតាាម្រាប់ហៅយ�ជិន់៍រប់ស័់អែកា កាាររួមាប់ង់ថ្ងៃ�ៃ ឬកាាតា់កាង។
 ū ហៅដ្ឋើមាបីយ�់ម្រាព្ទមាកាារផ្នែ�ទូា�ជិាមាុន់ 
 ū ហៅដ្ឋើមាបីដ្ឋ�ហៅ�ើរកាារន់ិងទូូទូាតា់ម្រាប្តាាកា់ស័��ងទូាមាទូារ ស័ម្រាមាាប់់ហៅស័វាាកាមាមផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទន់ិងកាារព្ទយាប្តាា� ផ្នែដ្ឋ�អែកាប្តាាន់ទូទូួ�។
 ū ហៅដ្ឋើមាបី�ា�់ PHI ដ្ឋ�់ហៅវាជិូប់�ិិតាឬមាន់ទីរហៅព្ទទូយរប់ស័់អែកា ដ្ឋូហៅចូែះព្ទួកាហៅគឺអាចូព្ទយាប្តាា�អែកាប្តាាន់។
 ū ហៅដ្ឋើមាបីព្ទិន់ិតាយហៅមាើ�គឺុ��ាព្ទថ្ងៃន់កាារផ្នែ�ទូា�ន់ិងហៅស័វាាកាមាមផ្នែដ្ឋ�អែកាទូទូួ�។
 ū  ហៅដ្ឋើមាបីជិួយអែកា ន់ិង�ា�់ឱ្យយអែកាន់ូវាព្ទ័តា៌មាាន់ន់ិងហៅស័វាាផ្នែកា�មាិកាារអប់់រំន់ិងស័ុខ�ាព្ទ ឧទូា�រ�៍ ស័ម្រាមាាប់់ស័ាាន់�ាព្ទដ្ឋូចូជិាជិ�ងឺ

ទូឹកាហៅន់�មាផ្នែ�ិមាជិាហៅដ្ឋើមា។ 
 ū  ហៅដ្ឋើមាបីជិូន់ដ្ឋ��ឹងដ្ឋ�់អែកាអ�ព្ទីហៅស័វាាកាមាមន់ិងកាមាមវាិធំីប់ផ្នែន់ាមា ផ្នែដ្ឋ�អាចូន់ឹងមាាន់អតាាម្រាប់ហៅយ�ជិន់៍ស័ម្រាមាាប់់អែកា ន់ិង/ឬជិួយអែកាប្តាាន់ 

ឧទូា�រ�៍ �ែាកា់�ាតា់ម្រាប្តាា�ហៅន់ៅមាជិឈមា�ិ�ធំន់ធំាន់ស័�គឺមាន់៍ L.A. Care ។
 ū ហៅដ្ឋើមាបីរំ�ឹកាអែកាឱ្យយទូទូួ�ប្តាាន់កាារវាាយតាថ្ងៃមាៃស័ុខ�ាព្ទហៅទូៀងទូាតា់ កាារឆ្នាំៃ�ះព្ទិន់ិតាយ ឬកាារព្ទិន់ិតាយតាាមាដ្ឋាន់។ 
 ū  ហៅដ្ឋើមាបីប់ហៅងាើតាកាមាមវាិធំីន់ិងគឺ�ន់ិតា�ា�ចូហៅ�ាើមាហៅ�ើកាកាមាពស័់គឺុ��ាព្ទ រួមាទូា�ងកាារប់ហៅងាើតា កាារហៅម្រាប់ើម្រាប្តាាស័់ ឬកាារផ្នែចូការំផ្នែ�កាទូិន់ែន់័យ 

ផ្នែដ្ឋ�ម្រាតាូវាប្តាាន់ប់ិទូប្តាា�ងអតាាស័ញ្ជូាា� ដ្ឋូចូផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់អន់ុញ្ជូាាតាហៅដ្ឋ�យ HIPAA។ 
 ū  ហៅដ្ឋើមាបីហៅម្រាប់ើម្រាប្តាាស័់ ន់ិងផ្នែចូកាចូាយព្ទ័តា៌មាាន់ ហៅដ្ឋ�យ�ទា�់ឬហៅដ្ឋ�យម្រាប់ហៅយ�� ជិាមាួយន់ឹងកាារ�ៃាស័់ប់ា�រព្ទ័តា៌មាាន់ស័ុខ�ាព្ទស័ម្រាមាាប់់កាារ

ព្ទយាប្តាា� កាារទូទូូាតា់ ន់ិងម្រាប់តាិប់តាាិកាារផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទ។ 
 ū កាារហៅស័ុើប់អហៅងាតាន់ិងកាារកាាតា់ហៅទូ�ស័ការ�ីហៅ�ែងៗដ្ឋូចូជិាកាារផ្នែកាៃងប់ន់ៃ� កាារខូះខូាយ ឬកាាររំហៅ���ប់�ព្ទាន់។ 

V. រផ្សេបៀបផ្សេ�េងផ្សេទៀតប្រែ�លផ្សេ�ើងអ្នាចាផ្សេម្របើនិិងប្រែចាកចាា� PHI

ហៅយើងម្រាតាូវាប្តាាន់អន់ុញ្ជូាាតាឬតាម្រាមាូវាឲ្យយផ្នែចូកាចូាយ PHI រប់ស័់អែកា តាាមាមាហៅធំយ�ប្តាាយហៅ�ែងហៅទូៀតាជិាធំមាមតាា ហៅដ្ឋើមាបីចូូ�រួមាចូ�ផ្នែ�កាដ្ឋ�់��ម្រាប់ហៅយ�ជិន់៍
ស័ាធំារ�ៈដ្ឋូចូជិាស័ុខ�ាព្ទស័ាធំារ�ៈ ន់ិងកាារម្រាស័ាវាម្រាជិាវា។ ហៅយើងអាចូហៅម្រាប់ើឬផ្នែចូកាចូាយ PHI រប់ស័់អែកាស័ម្រាមាាប់់ហៅគឺ��ប់��ងប់ផ្នែន់ាមាដ្ឋូចូ
ខាងហៅម្រាកា�មា៖ 

 • ហៅដ្ឋើមាបីហៅគឺ�រព្ទតាាមាចូបាប់់រដ្ឋឋ ស័�ព័្ទន់ិ ឬចូបាប់់កាែ�ងមាូ�ដ្ឋឋាន់។ 
 • ហៅដ្ឋើមាបីអន់ុវាតាាតាាមាកាារហៅស័ែើស័ុ�រប់ស័់ទូី�ែាកា់ងារអន់ុវាតាាចូបាប់់ដ្ឋូចូជិាប់ោូ�ីស័ ហៅយ�ធំា �ែាកា់ងារស័ន់ាិស័ុខជិាតាិ ឬ ទូី�ែាកា់ងារ ឬស័ាាប់័ន់
រដ្ឋឋា�ិប្តាា�ស័�ព្ទ័ន់ិ រដ្ឋឋ ឬកាែ�ងមាូ�ដ្ឋឋាន់ ដ្ឋូចូជិាម្រាកាុមាម្រាប់ឹកាែាស័��ងរប់ស័់កាមាមការ ឬទូី�ែាកា់ងារម្រាតាួតាព្ទិន់ិតាយស័ុខ�ាព្ទស័ម្រាមាាប់់ស័កាមាម�ាព្ទ
ផ្នែដ្ឋ�ម្រាតាូវាប្តាាន់អន់ុញ្ជូាាតាហៅដ្ឋ�យចូបាប់់ តាុ�ាកាារ ន់ិងប់ទូប់ញ្ជូូារដ្ឋឋប្តាា�។ 

 • ហៅដ្ឋើមាបីហៅឆ្នាំៃើយតាប់ហៅទូៅន់ឹងន់ាយកាដ្ឋឋាន់ស័ុខា�ិប្តាា�ន់ិងហៅស័វាាកាមាមមាន់ុស័ែជិាតាិ ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើព្ទួកាហៅគឺចូង់ហៅ�ើញ៉ា�ា ហៅយើងកា�ព្ទុងហៅគឺ�រព្ទតាាមាចូបាប់់
ស័ដីព្ទីឯកាជិន់�ាព្ទរប់ស័់ស័�ព្ទ័ន់ិ។ 

 • ហៅដ្ឋើមាបីជិួយកាែ�ងកាារម្រាប់កាាស័ម្រាប់មាូ���ិតា��មាកាវាិញ៉ា។
 • ហៅដ្ឋើមាបីរាយកាារ�៍ព្ទីម្រាប់តាិកាមាមមាិន់�ិចូ�ហៅព្ទ�ះ�ែា�ព្ទយប្តាា�។ 
 • ហៅដ្ឋើមាបីរាយកាារ�៍កាារស័ងែ័យអ�ព្ទីកាាររំហៅ���ប់�ព្ទាន់ កាារកាារម្រាប់ហៅងើយកាហៅ�ាើយ ឬអ�ហៅព្ទើ�ឹងែាកាែ�ងម្រាគឺួស័ារ តាាមាកាារតាម្រាមាូវារឺអន់ុញ្ជូាាតាិហៅន់ៅ
ហៅម្រាកា�មាចូបាប់់។ 

 • ស័ម្រាមាាប់់កាារម្រាស័ាវាម្រាជិាវាកាារផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទ។
 • ហៅដ្ឋើមាបីហៅឆ្នាំៃើយតាប់ហៅទូៅន់ឹងស័�ហៅ�ើប់រិចូេាគឺស័រីរាងាន់ិងជិា�ិកាា ន់ិងហៅធំ័ើកាារជិាមាួយអែកាព្ទិន់ិតាយហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា ឬន់ាយកាព្ទិធំីប់ុ�យស័ព្ទ។
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

 • ទូាកា់ទូងន់ឹងប់�ាងឹ កាារហៅស័ុើប់អហៅងាតា ព្ទាកាយប់�ាងឹ ន់ិងវាិធំាន់កាារតាាមា�ៃ�វាចូបាប់់។ 
 • ហៅដ្ឋើមាបីកាារព្ទារឬកាាតា់ប់ន់ាយកាារគឺ�រាមាកា�ផ្នែ�ងធំៃន់់ធំៃរដ្ឋ�់ស័ុខ�ាព្ទ ឬស័ុវាតាាិ�ាព្ទរប់ស័់អែកា�ាមាែាកា់។

VI. ការទ�និាក់ទ�និងជិា�ួ�អ្ននក
ហៅយើងអាចូហៅម្រាប់ើ PHI ហៅដ្ឋើមាបីទូ�ន់ាកា់ទូ�ន់ងម្រាប្តាាប់់ដ្ឋ�់អែកា ឬអែកាចូាតា់តាា�ងរប់ស័់អែកា អ�ព្ទីអតាាម្រាប់ហៅយ�ជិន់៍ ហៅស័វាា កាារហៅម្រាជិើស័ហៅរើស័អែកា�ា�់ហៅស័វាាផ្នែ�ទូា�
ស័ុខ�ាព្ទរប់ស័់អែកា ន់ិងកាារហៅចូញ៉ាវិាកាាយប់ម្រាតា ន់ិងកាារប់ង់ម្រាប្តាាកា់។ L.A. Care ន់ឹងអន់ុវាតាាតាាមាចូបាប់់ផ្នែដ្ឋ�អាចូអន់ុវាតាាប្តាាន់ ហៅន់ៅកាែ�ងកាារម្រាប្តាាម្រាស័័យ
ទូាកា់ទូងជិាមាួយអែកា រួមាទូា�ងចូបាប់់កាារកាារព្ទារអែកាហៅម្រាប់ើម្រាប្តាាស័់ទូូរស័័ព្ទទ (Telephone Consumer Protection Act, TCPA) �ងផ្នែដ្ឋរ។ ហៅយើង
អាចូម្រាប្តាាម្រាស័័យទូាកា់ទូងជិាមាួយអែកាតាាមារយៈ�ិខិតា ម្រាព្ទឹតាាិប់ម្រាតាព្ទ័តា៌មាាន់ ប់័�ណ�ែាយព្ទា�ិជិូកាមាម ន់ិងដ្ឋូចូខាងហៅម្រាកា�មា៖ 

 • ការផ្សេហ្វ័ៅទូរសា័ពី្ទ។ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាប្តាាន់�ា�់ឱ្យយហៅយើងន់ូវាហៅ�ខទូូរស័័ព្ទទរប់ស័់អែកា (រាប់់ប់ញ្ជូេ��ទូា�ងការ�ីផ្នែដ្ឋ�អា�ាព្ទយាប្តាា� ឬអែកា
ចូាតា់តាា�ង ប្តាាន់�ា�់ហៅ�ខទូូរស័័ព្ទទរប់ស័់ព្ទួកាហៅគឺ) រួមាទូា�ងហៅ�ខទូូរស័័ព្ទទរប់ស័់អែកា ហៅព្ទ�ហៅន់�ះហៅយើង រួមាទូា�ងស័ាខាន់ិងអែកាហៅមាោៅកាារប់ន់ារប់ស័់
ហៅយើង កាែ�ងន់ាមាព្ទួកាហៅយើង អាចូទូូរស័័ព្ទទប្តាាន់ ឬអែកា រួមាទូា�ងកាារហៅម្រាប់ើម្រាប្តាាស័់ម្រាប់ព្ទ័ន់ិហៅ�ៅតាាមាទូូរស័័ព្ទទស័័័យម្រាប់វាតាិា/ឬស័�ហៅឡាងស័ិប់បន់ិមាមិតា
ម្រាស័ប់តាាមាចូបាប់់ផ្នែដ្ឋ�អាចូអន់ុវាតាាប្តាាន់។ ម្រាកាុមា�ិុន់ទូូរស័័ព្ទទចូ�័តារប់ស័់អែកាអាចូគឺិតាម្រាប្តាាកា់ព្ទីអែកាស័ម្រាមាាប់់កាារហៅ�ើកាទូូរស័័ព្ទទ ស័ូមាទូាកា់ទូង
ម្រាកាុមា�ិុន់ទូូរស័័ព្ទទចូ�័តារប់ស័់អែកាស័ម្រាមាាប់់ព្ទ័តា៌មាាន់ហៅន់ះ។ ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាមាិន់ចូង់ទូាកា់ទូងតាាមាវាិធំីហៅន់ះហៅទូ ដ្ឋូហៅចូែះស័ូមាជូិន់ដ្ឋ��ឹងដ្ឋ�់
អែកាទូូរស័័ព្ទទចូូ� ឬទូាកា់ទូងមាកាហៅយើងហៅដ្ឋើមាបីដ្ឋាកា់ហៅន់ៅកាែ�ងប់ញ្ជូូីកាុ�ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទរប់ស័់ហៅយើង។ 

 • ការផ្សេ�ើើសាារផ្សេទៅអ្ននក។ ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាប្តាាន់ចូុះ�តាាហៅ�ខាហៅ�ើទូម្រាមាង់ផ្នែប់ប់ប់ទូយ�់ម្រាព្ទមាហៅ�ាើស័ារជិាអកាែរ ន់ិងប្តាាន់�ា�់ឱ្យយហៅយើងន់ូវា
ហៅ�ខទូូរស័័ព្ទទរប់ស័់អែកា (រាប់់ប់ញ្ជូេ��ទូា�ងការ�ីផ្នែដ្ឋ�អា�ាព្ទយាប្តាា� ឬអែកាចូាតា់តាា�ង ប្តាាន់�ា�់ហៅ�ខទូូរស័័ព្ទទរប់ស័់ព្ទួកាហៅគឺ) ប់ន់ទាប់់មាកា
ស័ម្រាមាាប់់ហៅគឺ��ប់��ងជិាកា់�ាកា់ ដ្ឋូចូជិាកាារហៅម្រាកាើន់រំ�ឹកា ជិហៅម្រាមាើស័កាារព្ទយាប្តាា� ហៅស័វាាកាមាម ន់ិងកាាររំ�ឹកាកាារប់ង់ម្រាប្តាាកា់ប់ុព្ទ័�ា�ឬប់ងាាន់់ថ្ងៃដ្ឋ
ប់ញ្ជូូាកា់ ហៅយើង រួមាទូា�ងស័ាខាន់ិងអែកាហៅមាោៅកាារប់ន់ារប់ស័់ហៅយើង កាែ�ងន់ាមាហៅយើង អាចូហៅ�ាើស័ារមាកាអែកាហៅដ្ឋ�យអន់ុហៅ��មាហៅទូៅតាាមាចូបាប់់ផ្នែដ្ឋ�អាចូ
អន់ុវាតាាប្តាាន់។ ម្រាកាុមា�ិុន់ទូូរស័័ព្ទទចូ�័តារប់ស័់អែកាអាចូគឺិតាម្រាប្តាាកា់ព្ទីអែកាស័ម្រាមាាប់់កាារទូទូួ�ស័ារ ស័ូមាទូាកា់ទូងម្រាកាុមា�ិុន់ទូូរស័័ព្ទទចូ�័តារប់ស័់
អែកាស័ម្រាមាាប់់ព្ទ័តា៌មាាន់ហៅន់ះ។ ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើហៅន់ៅហៅព្ទ��ាមាួយផ្នែដ្ឋ�អែកាមាិន់ចូង់ទូទូួ�ស័ារជិាអកាែរហៅន់�ះ ស័ូមាហៅធំ័ើតាាមាព្ទ័តា៌មាាន់ស័ាីព្ទីកាារ�ាាចូ់
គឺហៅម្រាមា�ងហៅ�ាើស័ារ ឬស័ូមាហៅឆ្នាំៃើយតាប់ហៅដ្ឋ�យព្ទាកាយ�ា “STOP (ឈប់់)” ហៅដ្ឋើមាបីប់ញ្ជូឈប់់កាារទូទូួ�ស័ារផ្នែប់ប់ហៅន់ះ។ 

 • អ្នី�ប្រែ�ល។ អិ�ផ្នែមា�៖ ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាប្តាាន់�ា�់ឱ្យយហៅយើងន់ូវាអាស័យដ្ឋឋាន់អិ�ផ្នែមា�រប់ស័់អែកា (រួមាទូា�ងការ�ីផ្នែដ្ឋ�អា�ាព្ទយាប្តាា�ឬ
អែកាតា��ាងប្តាាន់�ា�់អាស័យដ្ឋឋាន់អិ�ផ្នែមា�រប់ស័់ព្ទួកាហៅគឺ) ប់ន់ទាប់់មាកាស័ម្រាមាាប់់ហៅគឺ��ប់��ងមាាន់កា��តា់មាួយចូ�ន់ួន់ ឧទូា�រ�៍ កាារហៅ�ាើឱ្យយ
អែកាន់ូវាឯកាស័ារកាារចូុះហៅឈម�ះ ស័មាាជិិកា អែកា�ា�់ហៅស័វាា ន់ិងកាារអប់់រំ ឬកាារហៅម្រាកាើន់រំ�ឹកា ឬប់ងាាន់់ថ្ងៃដ្ឋប់ញ្ជូូាកា់ព្ទីកាារប់ង់ម្រាប្តាាកា់ ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកា
យ�់ម្រាព្ទមាហៅ�ើកាារទូទូួ�ឯកាស័ារទូា�ងហៅន់ះជិាហៅអឡាិចូម្រាតូាន់ិកា ហៅន់�ះហៅយើងអាចូន់ឹងហៅ�ាើអិ�ផ្នែមា�ហៅទូៅអែកាប្តាាន់។ អែកាអាចូម្រាតាូវាប្តាាន់គឺិតាម្រាប្តាាកា់ហៅដ្ឋ�យ
អែកា�ា�់ហៅស័វាាអិ�ន់ធំឺផ្នែ�តា ឬអិ�ផ្នែមា� ឬទូូរស័័ព្ទទចូ�័តារប់ស័់អែកា ហៅដ្ឋើមាបីទូទូួ�ប្តាាន់អិ�ផ្នែមា� ស័ូមាទូាកា់ទូងអែកា�ា�់ហៅស័វាាអិ�ន់ធំឺហៅ�តា ឬ
អិ�ផ្នែមា� ឬទូូរស័័ព្ទទចូ�័តារប់ស័់អែកា ស័ម្រាមាាប់់ព្ទ័តា៌មាាន់ហៅន់ះ។ អែកាទូទូួ�ស័ាា�់ ន់ិងយ�់ម្រាព្ទមា�ា ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាហៅម្រាប់ើអាស័យដ្ឋឋាន់អិ�ផ្នែមា� 
ន់ិង/ឬកាុ�ព្ទយ�ទូ័រផ្នែដ្ឋ�មាិន់ប្តាាន់ចូាកា់ហៅស័�ប់�ផ្នែ�ងកាូដ្ឋ ឬចូូ�ហៅម្រាប់ើអិ�ផ្នែមា�រប់ស័់អែកាតាាមារយៈឧប់ការ�៍ចូ�័តា ឬផ្នែចូការំផ្នែ�កាអិ�ផ្នែមា� កាុ�ព្ទយ�ទូ័រ ឬ
ទូូរស័័ព្ទទចូ�័តា ហៅន់�ះន់ឹងមាាន់�ាន់ិ�័យផ្នែដ្ឋ� PHI រប់ស័់អែកាអាចូម្រាតាូវាប្តាាន់អាន់ហៅដ្ឋ�យ�ាគឺីទូីប់ី ហៅ�ើយអែកាម្រាព្ទមាទូទូួ�យកា�ាន់ិ�័យន់ាន់ា 
ន់ិង�ះប់ង់កាារកាារព្ទារ�ាមាួយផ្នែដ្ឋ�អែកាអាចូមាាន់ហៅម្រាកា�មាចូបាប់់�ាមាួយ។ ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើហៅន់ៅហៅព្ទ��ាមាួយផ្នែដ្ឋ�អែកាមាិន់ចូង់ទូទូួ�ស័ារ
អិ�ផ្នែមា� ហៅន់�ះស័ូមាហៅធំ័ើតាាមាកាារផ្នែ�ន់ា� “Unsubscribe (ចូាកាហៅចូញ៉ាព្ទីកាមាមវាិធំី)” ហៅន់ៅផ្នែ�ែកាខាងហៅម្រាកា�មាថ្ងៃន់ស័ារហៅដ្ឋើមាបីប់ញ្ជូឈប់់កាារទូ�ន់ាកា់ទូ�ន់ង
តាាមាអិ�ផ្នែមា�។

VII. ការអ្ននុិញ្ហាាាតជិាលា�លកេ�៍អ្នកេរ 
ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើហៅយើងចូង់ហៅម្រាប់ើឬផ្នែចូកាចូាយ PHI រប់ស័់អែកាស័ម្រាមាាប់់ហៅគឺ��ប់��ង�ាមាួយ ផ្នែដ្ឋ�ម្រាតាូវាមិាន់ប្តាាន់�ា�់ ហៅន់ៅកាែ�ងហៅស័ចូកាាីជិូន់ដ្ឋ��ឹង
ហៅន់ះ ហៅន់�ះហៅយើងន់ឹងម្រាតាូវាទូទូួ�ប្តាាន់កាារអន់ុញ្ជូាាតាជិា�ាយ�កាខ�៍អកាែររប់ស័់អែកា។ ឧទូា�រ�៍កាារហៅម្រាប់ើម្រាប្តាាស័់ឬផ្នែចូកាចូាយ PHI ស័ម្រាមាាប់់កាារ
ហៅធំ័ើទូី�ែារ ឬផ្នែ�ែកា�កា់ ម្រាតាូវាកាារកាារអន់ុញ្ជូាាតាជិា�ាយ�កាខ�៍អកាែររប់ស័់អែកា។ ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើហៅយើងហៅម្រាប់ើឬផ្នែចូកាចូាយកា��តា់ចូ��ា�កាារព្ទយាប្តាា�
ចូិតាាស័ាម្រាស័ា ហៅយើងកា៏ម្រាប់ផ្នែ��ជិាម្រាតាូវាកាារកាារអន់ុញ្ជូាាតាព្ទីអែកាផ្នែដ្ឋរ។ ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកា�ា�់កាារអន់ុញ្ជូាាតាឲ្យយហៅយើង អែកាអាចូប់ដ្ឋិហៅស័ធំវាាវាិញ៉ាហៅន់ៅហៅព្ទ�



7 | សិិទ្ធិិិ និិងកាារទ្ធិទួ្ធិលខុុសិត្រូ�ូវ
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

�ាកា៏ប្តាាន់ជិា�ាយ�កាខ�៍អកាែរ ហៅ�ើយហៅយើងន់ឹងមាិន់ហៅម្រាប់ើឬផ្នែចូកាចូាយ PHI រប់ស័់អែកាស័ម្រាមាាប់់ហៅគឺ��ប់��ងហៅន់�ះហៅទូ ប់ន់ទាប់់ព្ទីកាា�ប់រិហៅចូេទូ 
ផ្នែដ្ឋ�ហៅយើងដ្ឋ�ហៅ�ើរកាារស័�ហៅ�ើរប់ស័់អែកា។ ប់ោុផ្នែន់ាម្រាប់សិ័ន់ហៅប់ើហៅយើងប្តាាន់ហៅម្រាប់ើឬផ្នែចូកាចូាយ PHI រប់ស័់អែកាហៅដ្ឋ�យមាាន់កាារអន់ុញ្ជូាាតាព្ទីអែការួចូហៅ�ើយ 
ហៅន់�ះហៅយើងមាិន់អាចូមាិន់ហៅធំ័ើវាិញ៉ានូ់វាស័កាមាម�ាព្ទផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់ហៅកាើតាហៅឡាើង មាុន់ហៅព្ទ�អែកា�ុប់ហៅចូ��កាារអន់ុញ្ជូាាតារប់ស័់អែកាប្តាាន់ហៅទូ។

VIII. សាិទិិរបស់ាអ្ននក
អែកាមាាន់ស័ិទូិិជិាកា់�ាកា់ចូ�ហៅព្ទ�ះ PHI រប់ស័់អែកាន់ិងរហៅប់ៀប់ផ្នែដ្ឋ�វាាអាចូម្រាតាូវាប្តាាន់ហៅម្រាប់ើឬផ្នែចូកាចូាយ។ អែកាមាាន់ស័ិទូិិ៖ 

 • ទទលួបាានិចាីាប់ចា�ះងនៃនិក��ត់ម្រតាសុាខភាាពី និងិការទា�ទារសា��ង។ អែកាអាចូហៅស័ែើសុ័�ហៅមាើ� ឬទូទួូ�ប្តាាន់ចូបាប់ច់ូមាៃង PHI រប់ស័់
អែកា។ ហៅយើងនឹ់ង�ា�់ជិនូ់ឯកាស័ារចូ��ងរឺស័ហៅងខប់ថ្ងៃន់កា��តាម់្រាតាាស័ខុ�ាព្ទ និ់ងប់�ាងឹទូាមាទូារស័��ងរប់ស័អ់ែកា។ វាាអាចូមាាន់ព្ទត័ាម៌ាាន់ន់ងិ
កា��ត់ាម្រាតាាមួាយចូ�ន់នួ់ ផ្នែដ្ឋ�ហៅយើងមានិ់អាចូប់ងាាញ៉ាឲ្យយហៅ�ើញ៉ាដូ្ឋចូផ្នែដ្ឋ�អាចូអន់ញុ្ជូាាតាហៅដ្ឋ�យចូបាប់ ់ឬហៅយើងមានិ់អាចូ�ា�់ព័្ទតាម៌ាាន់ជិាកា�់ាកា់
តាាមាម្រាទូង់ម្រាទូាយ ម្រាប់ហៅ�ទូ ឫកាារ�ែព័្ទ�ែាយមាយួចូ�ន់នួ់។ ហៅយើងអាចូគិឺតាកា�ថ្ងៃម្រាមាហៅស័វាាស័មារមាយ ស័ម្រាមាាប់ក់ាារ�តាចូ��ងន់ងិហៅ�ាើររ PHI រប់ស់័អែកា។ 
L.A. Care មាិន់រកាែាឯកាស័ារ�តាចូមាៃងហៅវាជិូស័ាម្រាស័ាហៅព្ទញ៉ាហៅ�ញ៉ារប់ស័់អែកាហៅទូ ស័ូមាទូាកា់ទូងអែកា�ា�់ហៅស័វាាផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទរប់ស័់អែកា 
ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាចូង់ហៅមាើ� ឬទូទូួ�ប្តាាន់ចូបាប់់ចូមាៃង ឬ�ៃាស័់ប់ា�រកា��ុស័ហៅន់ៅកាែ�ងកា��តា់ម្រាតាាហៅវាជិូស័ាម្រាស័ារប់ស័់អែកា។ 

 • ផ្សេសានើសាុ�ឲ្យយផ្សេ�ើងប្រែកតម្រ�ូវាក��ត់ម្រតាសាុខភាាពី និិងការទា�ទារសា��ង។ ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាហៅជិឿជិាកា់�ាមាាន់កា��ុស័ហៅន់ៅកាែ�ង PHI រប់ស័់
អែកា អែកាអាចូហៅស័ែើស័ុ�ឱ្យយហៅយើងផ្នែកាវាាប្តាាន់។ វាាអាចូមាាន់ព្ទ័តា៌មាាន់ខៃះផ្នែដ្ឋ�ហៅយើងមាិន់អាចូ�ៃាស័់ប់ា�រប្តាាន់ ឧទូា�រ�៍ កាារហៅធំ័ើហៅរ�គឺវាិន់ិចូេ័យរប់ស័់
ម្រាគឺូហៅព្ទទូយ ហៅ�ើយន់ឹងម្រាប្តាាប់់អែកា�ាយោាងហៅន់�ះជិា�ាយ�កាខ�៍អកាែរ។ ម្រាប់សិ័ន់ហៅប់ើន់រ�ាមាែាកា់ហៅ�ែងហៅទូៀតា�ា�់ឲ្យយហៅយើងន់ូវាព្ទ័តា៌មាាន់ហៅន់�ះ 
ឧទូា�រ�៍ ម្រាគឺូហៅព្ទទូយរប់ស័់អែកា ប់ន់ទាប់់មាកា ហៅយើងន់ឹងហៅអ�យអែកាដ្ឋឹង ដ្ឋូហៅចូែះអែកាអាចូហៅស័ែើស័ុ�ឲ្យយគឺាតា់ផ្នែកាវាា។ 

 • ផ្សេសានើសាុ�ឲ្យយផ្សេ�ើងទាក់ទងជិា�ួ�អ្ននកផ្សេ�ោ�សា�ាាត់។ អែកាអាចូហៅស័ែើសុ័�ឱ្យយហៅយើងទូាកា់ទូងអែកាតាាមាវាិធំីជិាកា់�ាកា់មាួយ (ឧទូា�រ�៍ ទូូរស័័ព្ទទ
ហៅន់ៅ�ទះ ឬកាារិយា�័យ) ឬហៅ�ាើរស័�ប់ុម្រាតាហៅទូៅអាស័យដ្ឋឋាន់ហៅ�ែង។ មាិន់ផ្នែមាន់រា�់ស័�ហៅ�ើទូា�ងអស័់ស័ុទូិផ្នែតាអាចូម្រាតាូវាប្តាាន់យ�់ម្រាព្ទមាហៅន់�ះហៅទូ 
ប់ោុផ្នែន់ាហៅយើងន់ឹង�ា�់ជិូន់ន់ូវាស័�ហៅ�ើផ្នែដ្ឋ�ស័មាស័ម្រាមាប់។

 • ផ្សេសានើសុា�ឱ្យយផ្សេ�ើង�ាកក់ម្រ�តិផ្សេទៅផ្សេលើអ្នាបី្រែ�លផ្សេ�ើងផ្សេម្របើម្របាាសា ់ឬប្រែចាកចាា�។ អែកាអាចូហៅស័ែើសុ័�ឲ្យយហៅយើងមានិ់ហៅម្រាប់ើ ឬផ្នែចូកាចូាយព្ទត័ាម៌ាាន់ស័ខុ�ាព្ទ
ជិាកា�់ាកា ់ស័ម្រាមាាប់ក់ាារព្ទយាប្តាា� កាារប់ង់ម្រាប្តាាកា ់ឬម្រាប់តិាប់តាាកិាាររប់ស័ហ់ៅយើង។ តាាមាចូបាប់ ់ហៅយើងមានិ់ម្រាតូាវាប្តាាន់តាម្រាមូាវាឲ្យយយ�ម់្រាព្ទមាតាាមាស័�ហៅ�ើ
រប់ស់័អែកាហៅទូ ហៅ�ើយហៅយើងអាចូនិ់យាយ�ា “ ហៅទូ” ម្រាប់ស័និ់ហៅប់ើវាាន់ងឹប់ោះព្ទា�ដ់្ឋ�ក់ាារផ្នែ�ទូា� កាារទូទូូាតាស់័��ងប់�ាងឹទូាមាទូារ ម្រាប់តិាប់តាាកិាារស័�
ខាន់់ៗ ឬកាារមិាន់អនុ់ហៅ��មាតាាមាវិាធំាន់ ប់ទូប់ញ្ជូាតាា ិឬទូ�ីែាក់ាងាររដ្ឋឋា�បិ្តាា� ឬស័�ហៅ�ើអន់វុាតាាចូបាប់ ់ឬដ្ឋកីាាតុា�ាកាារ ឬប់ទូប់ញូ្ជូារដ្ឋឋប្តាា�។

 • ទទួល�កបញ្ហាជីអ្ននកប្រែ�លផ្សេ�ើងបាានិប្រែចាកចាា� PHI របសា់អ្ននកជិា�ួ�។ អែកាអាចូស័ួរហៅយើងរកាប់ញ្ជូូី (គឺ�ហៅន់យយ) ថ្ងៃន់ហៅព្ទ�ហៅវា�ា
ផ្នែដ្ឋ�ហៅយើងប្តាាន់ផ្នែចូការំផ្នែ�កាព្ទ័តា៌មាាន់ស័ុខ�ាព្ទរប់ស័់អែកា អែកាផ្នែដ្ឋ�ហៅយើងប្តាាន់ផ្នែចូការំផ្នែ�កាព្ទ័តា៌មាាន់ជិាមាួយ ន់ិងកាារព្ទិព្ទ�៌ន់ាស័ហៅងខប់អ�ពី្ទ
ហៅ�តាុ��។ ហៅយើងន់ឹង�ា�់ជិូន់អែកាន់ូវាប់ញ្ជូូីស័ម្រាមាាប់់អ�ឡា�ងរយៈហៅព្ទ�ផ្នែដ្ឋ�អែកាហៅស័ែើស័ុ�។ តាាមាចូបាប់់ ហៅយើងន់ឹង�ា�់ជិូន់ប់ញ្ជូូី ស័ម្រាមាាប់់
រយៈហៅព្ទ�អប់បប់រមាាម្រាប្តាា�មាួយ (6) ឆ្នាំែា�មាុន់កាា�ប់រិហៅចូេទូថ្ងៃន់កាារហៅស័ែើស័ុ�ជិា�ាយ�កាខ�៍អកាែររប់ស័់អែកា។ ហៅយើងន់ឹងរាប់់ប់ញ្ជូេ��រា�់កាារ
�ាតាម្រាតាដ្ឋាងទូា�ងអស័់ហៅ�ើកាផ្នែ�ងផ្នែតាអ័ីផ្នែដ្ឋ�ទូាកា់ទូងន់ឹងកាារព្ទយាប្តាា� កាារទូូទូាតា់ ន់ិងម្រាប់តាិប់តាាិកាារផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទ ន់ិងកាារប់ងាាញ៉ា
ជិាកា់�ាកា់ហៅ�ែងហៅទូៀតាដ្ឋូចូជិា ហៅន់ៅហៅព្ទ�ផ្នែដ្ឋ�ហៅយើងផ្នែចូការំផ្នែ�កា ព្ទ័តា៌មាាន់ជិាមាួយអែកាឬហៅដ្ឋ�យកាារអន់ុញ្ជូាាតាព្ទីអែកា។ ហៅយើងន់ឹង�ា�់
គឺ�ហៅន់យយមាួយកាែ�ងមាួយឆ្នាំែា�ហៅដ្ឋ�យឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ ប់ោុផ្នែន់ាអាចូគិឺតាកាថ្ងៃម្រាមាហៅស័វាាស័មារមាយមាួយ ស័ម្រាមាាប់់ស័�ហៅ�ើប់ផ្នែន់ាមា។ 

 • ទទួលបាានិចាីាប់ចា�ះងនៃនិផ្សេសាចាកេីជូិនិ���ឹងអ្ន�ពីីឯកជិនិភាាពីផ្សេនិ�។ អែកាអាចូទូទូួ�ប្តាាន់ឯកាស័ារចូមាៃងថ្ងៃន់ហៅស័ចូកាាីជូិន់ដ្ឋ��ឹងហៅន់ះ ហៅដ្ឋ�យ
ទូូរស័័ព្ទទមាកាហៅយើង។

 • ផ្សេម្រជិើសាផ្សេរើសានិរ�ា�នាក់ឲ្យយផ្សេធីាើសាក�ីភាាពីជិ�និួសាអ្ននក។ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាប្តាាន់�ា�់អ��ាចូហៅវាជិូស័ាម្រាស័ាថ្ងៃន់ហៅមាធំាវាីឱ្យយន់រ�ាមាែាកា់ ឬម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើ
ន់រ�ាមាែាកា់ជិាអា�ាព្ទយាប្តាា�ម្រាស័ប់ចូបាប់់រប់ស័់អែកា ហៅន់�ះប់ុគឺា�ហៅន់�ះអាចូហៅម្រាប់ើស័ិទូិិរប់ស័់អែកា ន់ិងហៅធំ័ើកាារហៅម្រាជិើស័ហៅរើស័អ�ព្ទី PHI រប់ស័់
អែកា។ ហៅយើងអាចូហៅស័ែើស័ុ�ឲ្យយអែកា ឬអែកាតា��ាងរប់ស័់អែកា�ា�់ឲ្យយហៅយើងន់ូវាព្ទ័តា៌មាាន់ន់ិងឯកាស័ារមាួយចូ�ន់ួន់ ឧទូា�រ�៍ ចូបាប់់ចូ��ងថ្ងៃន់
ដ្ឋីកាាតាុ�ាកាារផ្នែដ្ឋ��ា�់អា�ាព្ទយាប្តាា�។ អែកាឬអា�ាព្ទយាប្តាា�រប់ស័់អែកាន់ឹងម្រាតាូវាប់�ហៅព្ទញ៉ា�ិខិតាអន់ុញ្ជូាាតាជិា�ាយ�កាខ�៍អកាែរ ស័ូមា
ទូាកា់ទូងមាកាហៅយើងខា��តាាមាហៅ�ខខាងហៅម្រាកា�មាហៅដ្ឋើមាបីផ្នែស័័ងយ�់ព្ទីរហៅប់ៀប់ហៅធំ័ើហៅន់ះ។ 



7 | សិិទ្ធិិិ និិងកាារទ្ធិទួ្ធិលខុុសិត្រូ�ូវ
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

ស័ូមាទូូរស័័ព្ទទមាកាហៅយើងតាាមាហៅ�ខហៅន់ៅហៅ�ើប់័�ណស័មាាា�់ខៃ�ន់រប់ស័់អែកា ឬស័រហៅស័រមាកាព្ទួកាហៅយើង ហៅដ្ឋើមាបីផ្នែស័័ងយ�់អ�ព្ទីវាិធំីហៅស័ែើស័ុ�ខាងហៅ�ើ។ អែកា
ន់ឹងម្រាតាូវាដ្ឋាកា់ជិូន់ស័�ហៅ�ើរប់ស័់អែកាជិា�ាយ�កាខ�៍អកាែរ ហៅ�ើយម្រាប្តាាប់់ហៅយើងន់ូវាព្ទ័តា៌មាាន់ជិាកា់�ាកា់។ ហៅយើងអាចូហៅ�ាើឲ្យយអែកាន់ូវាទូម្រាមាង់ផ្នែប់ប់ប់ទូ។ 

IX. ប�ាឹង
ម្រាប់សិ័ន់ហៅប់ើអែកាគិឺតា�ាហៅយើងមានិ់ប្តាាន់កាារព្ទារ PHI រប់ស់័អែកាហៅទូ អែកាមាាន់ស័ទិិិូដ្ឋាកាព់្ទាកាយប់�ាងឹមាកាកាាន់ហ់ៅយើង ហៅដ្ឋ�យទូាកាទ់ូងមាកាហៅយើងតាាមារយៈ៖

Member Services
1055 West 7th Street, 10th Floor
Los Angeles, CA 90017
ទូូរស័័ព្ទទ៖ 1-888-839-9909
TTY៖ 711

អ្ននកកអ៏្នាចាទាកទ់ងផ្សេទៅកានិ៖់
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
ទូូរស័័ព្ទទ៖ 1-800-638-1019
ទូូរស័ារ៖ 1-415-437-8329
TTY៖ 1-800-537-7697
www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/

សា�ាជិិក Medi-Cal ក៏អ្នាចាទាក់ទងផ្សេទៅ៖
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. ផ្សេម្របើម្របាាសា់សិាទិិរបសា់អ្ននកផ្សេ�ោ�គីានិការភា័�ខះាចា
L.A. Care ន់ឹងមាិន់ចូាតា់វាិធំាន់កាារ�ាមាួយម្រាប់ឆ្នាំា�ងន់ឹងអែកាចូ�ហៅព្ទ�ះកាារហៅម្រាប់ើម្រាប្តាាស័់ស័ិទូិិឯកាជិន់ កាែ�ងហៅស័ចូកាាីជិូន់ដ្ឋ��ឹងហៅន់ះ ឬកាារដ្ឋាកា់ព្ទាកាយ
ប់�ាឹងហៅឡាើយ។ 

XI. កាលបរិផ្សេចា័ទ�ានិម្របសាិទិភាាពី
កាា�ប់រិហៅចូេទូមាាន់ម្រាប់ស័ិទូិ�ាព្ទហៅដ្ឋើមាថ្ងៃន់ហៅស័ចូកាាីជិូន់ដ្ឋ��ឹងហៅន់ះគឺឺថ្ងៃ�ៃទូី 14 ផ្នែខហៅមាស័ា ឆ្នាំែា�2003។ ហៅស័ចូកាាីជិូន់ដ្ឋ��ឹងហៅន់ះម្រាតាូវាប្តាាន់ផ្នែកាស័ម្រាមួា��មី
ប់��ុតាហៅន់ៅថ្ងៃ�ៃទូី1 ផ្នែខតាុ�ា ឆ្នាំែា�2019។ 

http://www.nobutts.org/
https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

XII. ទាក់ទង�កផ្សេ�ើងខើ�� ឬសា��ួរ ឬម្របសាិនិផ្សេបើអ្ននកចាង់បាានិផ្សេសាចាកេីជូិនិ���ឹងផ្សេនិ�ជិាភាាសាា ឬម្រទង់ម្រទា�ផ្សេ�េងផ្សេទៀត៖ 
ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាមាាន់ស័��ួរទូាកា់ទូងន់ឹងហៅស័ចូកាាីជិូន់ដ្ឋ��ឹងហៅន់ះ ឬចូង់ប្តាាន់ជិ�ន់ួយកាែ�ងកាារអន់ុវាតាាស័ិទូិិរប់ស័់អែកា ឬចូង់ប្តាាន់ហៅស័ចូកាាីជូិន់ដ្ឋ��ឹង
ហៅន់ះជិា�ាស័ាហៅគឺ��មួាយហៅ�ែងហៅទូៀតា (អារាាប់ ់អាហៅមាន់ ីចូនិ់ �័ាស័សុ័ ីផ្នែខមរ កូាហៅរា រសុ័ែ� ីហៅអស័ោបាញ៉ា តាាកាាឡា�កា ឫហៅវាៀតា�ាមា) អកាែរធំ� ស័�ហៅឡាង ឬ
ទូម្រាមាង់ហៅ�ែងហៅទូៀតា (តាាមាកាារហៅស័ែើស័ុ�) ហៅដ្ឋ�យឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃស័ម្រាមាាប់់អែកា ប់ន់ទាប់់មាកាស័ូមាទូូរស័័ព្ទទ ឬស័រហៅស័រមាកាហៅយើងតាាមារយៈ៖

Member Services
1055 West 7th Street, 10th Floor
Los Angeles, CA 90017
ទូូរស័័ព្ទទ៖ 1-888-839-9909
TTY៖ 711 
ឬ

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

ស័មាាជិិកា�ាផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់ម្រាព្ទមាហៅម្រាព្ទៀងទូទូួ�យកាហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�មាាន់�កាខ�ៈរហៅស័ើប់ គឺឺមាិន់ចូា�ប្តាាចូ់ម្រាតាូវាមាាន់កាារអន់ុញ្ជូាាតាព្ទីស័មាាជិិកាហៅ�ែងកាែ�ង
កាារទូទូួ�ហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�មាាន់�កាខ�ៈរហៅស័ើប់ ឬដ្ឋាកា់ព្ទាកាយប់�ាឹងទូាមាទូារហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�មាាន់�កាខ�ៈរហៅស័ើប់ហៅន់�ះហៅទូ។ L.A. Care ន់ឹងហៅធំ័ើកាារ
ទូ�ន់ាកា់ទូ�ន់ងហៅដ្ឋ�យ�ទា�់ព្ទាកា់ព្ទ័ន់ិនឹ់ងហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�មាាន់�កាខ�ៈរហៅស័ើប់ ហៅទូៅកាាន់់អាស័យដ្ឋឋាន់ស័�ប់ុម្រាតាផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់កា��តា់ហៅ�ែងហៅទូៀតារប់ស័់
ស័មាាជិិកា អាស័យដ្ឋឋាន់អិ�ផ្នែមា� ឬហៅ�ខទូូរស័័ព្ទទរប់ស័់ស័មាាជិិកា ឬកាែ�ងន់ាមារប់ស័់ស័មាាជិិកាតាាមាអាស័យដ្ឋឋាន់ ឬហៅ�ខទូូរស័័ព្ទទហៅន់ៅហៅ�ើឯកាស័ារ 
កាែ�ងការ�ីគឺមាន់កាារចូាតា់តាា�ង។ L.A. Care ន់ឹងមាិន់ប់ហៅញ្ជូេញ៉ាព្ទ័តា៌មាាន់ហៅវាជិូស័ាម្រាស័ាទូាកា់ទូងន់ឹងហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�មាាន់�កាខ�ៈរហៅស័ើប់ដ្ឋ�់ស័មាាជិិកា
ហៅ�ែងហៅទូៀតាហៅដ្ឋ�យគឺមាន់កាារអន់ុញ្ជូាាតាជិា�ាយ�កាខ�៍អកាែរព្ទីស័មាាជិិកាផ្នែដ្ឋ�កា�ពុ្ទងទូទូួ�កាារផ្នែ�ទូា�ហៅន់�ះហៅទូ។ L.A. Care ន់ឹងប់�ហៅព្ទញ៉ាស័�ហៅ�ើ
ស័ម្រាមាាប់់ទូ�ន់ាកា់ទូ�ន់ងហៅដ្ឋ�យស័មាៃាតា់ហៅន់ៅកាែ�ងទូម្រាមាង់ផ្នែប់ប់ប់ទូហៅស័ែើស័ុ� ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើវាា��ិតារួចូជិាហៅម្រាស័ចូជិាទូម្រាមាង់ ឬទូម្រាមាង់ផ្នែប់ប់ប់ទូហៅស័ែើស័ុ� ឬហៅន់ៅតាាមា
ទូីតាា�ងហៅ�ែងជិ�ន់ួស័។ ស័�ហៅ�ើរប់ស័់ស័មាាជិិកាស័ម្រាមាាប់់កាារទូ�ន់ាកា់ទូ�ន់ងហៅដ្ឋ�យស័មាៃាតា់ទូាកា់ទូងន់ឹងហៅស័វាាកាមាមផ្នែដ្ឋ�មាាន់�កាខ�ៈរហៅស័ើប់ន់ឹងមាាន់
ស័ុព្ទ��ាព្ទរ�ូតាដ្ឋ�់ស័មាាជិិកា�ុប់ហៅចូ��ស័�ហៅ�ើ ឬដ្ឋាកា់ស័�ហៅ�ើ�មីស័ម្រាមាាប់់កាារទូ�ន់ាកា់ទូ�ន់ងហៅដ្ឋ�យស័មាៃាតា់។

ហៅដ្ឋើមាបីហៅធំ័ើកាារហៅស័ែើស័ុ�ទូ�ន់ាកា់ទូ�ន់ងហៅដ្ឋ�យស័មាៃាតា់ ស័ូមាទូាកា់ទូងហៅទូៅកាាន់់ហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខទូូរស័័ព្ទទហៅន់ៅហៅ�ើប់័�ណស័មាាា�់ខៃ�ន់រប់ស័់អែកា។

https://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/laws/priv/Documents/Notice-of-Privacy-Practices-English.pdf។

ផ្សេសាចាកើីជិូនិ���ឹងអ្ន�ពីីចាីាប់
ចូបាប់់�ាគឺហៅម្រាចូើន់អន់ុវាតាាចូ�ហៅព្ទ�ះ ហៅស័ៀហៅ�ៅមាគឺា�ហៅទូទស័កា៏ផ្នែ�ន់ា�ស័មាាជិិកាហៅន់ះ។ ចូបាប់់ទូា�ងហៅន់ះ អាចូន់ឹងមាាន់��ប់ោះព្ទា�់ដ្ឋ�់ស័ិទូិិ ន់ិងទូ�ន់ួ�
ខុស័ម្រាតាូវារប់ស័់អែកា ហៅប់ើហៅទូ�ះជិាចូបាប់់ទូា�ងហៅន់ះ មាិន់ម្រាតាូវាប្តាាន់រួមាប់ញ្ជូេ�� ឬព្ទន់យ�់ហៅន់ៅកាែ�ងហៅស័ៀវាហៅ�ៅផ្នែ�ន់ា�ហៅន់ះកា៏ហៅដ្ឋ�យ។ ចូបាប់់ចូមាបងៗផ្នែដ្ឋ�
ព្ទាកា់ព្ទ័ន់ិន់ឹងហៅស័ៀវាហៅ�ៅផ្នែ�ន់ា�ហៅន់ះ គឺឺចូបាប់់រដ្ឋឋ ន់ិងស័�ព្ទ័ន់ិ អ�ព្ទីកាមាមវាិធំី Medi-Cal។ ចូបាប់់ស័�ព្ទ័ន់ិ ន់ិងចូបាប់់រដ្ឋឋហៅ�ែងៗហៅទូៀតា កា៏អាចូអន់ុវាតាា
�ងផ្នែដ្ឋរ។

https://members.lacare.org
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

ផ្សេសាចាកេីជិូនិ���ឹងអ្ន�ពីី Medi-Cal កន�ងនិា�ជិាអ្ននកបង់ម្របាាក់ជិផ្សេម្រ�ើសាចាុងផ្សេម្រកោ� 
ការធីានិារាាប់រងសាុខភាាពីផ្សេ�េងផ្សេទៀត និិងសា��ងពីយសានិក�ី
កាមាមវាិធំី Medi-Cal អន់ុហៅ��មាតាាមាចូបាប់់ ន់ិងប់ទូប់បញ្ជូាតាាិរប់ស័់រដ្ឋឋ ន់ិងស័�ព្ទ័ន់ិ ផ្នែដ្ឋ�ទូាកា់ទូងន់ឹងកាារទូទូួ�ខុស័ម្រាតាូវា�ៃ�វាចូបាប់់រប់ស័់�ាគឺីទូីប់ី
ស័ម្រាមាាប់់ហៅស័វាាផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទដ្ឋ�់ស័មាាជិិកា។ L.A. Care ន់ឹងចូាតា់វាិធំាន់កាារស័មាម្រាស័ប់ទូា�ងអស័់ ហៅដ្ឋើមាបីធំាន់ា�ាកាមាមវាិធំី Medi-Cal គឺា�ជិាអែកា
ប់ង់ម្រាប្តាាកា់ចូុងហៅម្រាកា�យ។

ស័មាាជិិកា Medi-Cal អាចូមាាន់កាារធំាន់ារាាប់់រងស័ុខ�ាព្ទហៅ�ែងហៅទូៀតា (Other Health Coverage, OHC) ផ្នែដ្ឋ�ហៅ�ៅ�ងផ្នែដ្ឋរ�ា កាារធំាន់ា
រាាប់់រងស័ុខ�ាព្ទឯកាជិន់។ ជិា�កាខខ�ិថ្ងៃន់ស័ិទូិិទូទូួ�ប្តាាន់ Medi-Cal អែកាម្រាតាូវាផ្នែតាដ្ឋាកា់ព្ទាកាយស័ុ� ន់ិង/ឬរកាែា OHC ផ្នែដ្ឋ�មាាន់ម្រាស័ាប់់ ហៅន់ៅហៅព្ទ�
ផ្នែដ្ឋ�មាិន់មាាន់កាារចូ��ាយស័ម្រាមាាប់់អែកា។ 

ចូបាប់់ស័�ព្ទ័ន់ិ ន់ិងរដ្ឋឋតាម្រាមាូវាឱ្យយស័មាាជិិកា Medi-Cal រាយកាារ�៍ OHC ន់ិងកាារ�ៃាស័់ប់ា�រ�ាមាួយចូ�ហៅព្ទ�ះ OHC ផ្នែដ្ឋ�មាាន់ម្រាស័ាប់់។ 
ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាមាិន់រាយកាារ�៍អ�ព្ទី OHC �ៃាមាៗហៅទូ អែកាម្រាប់ផ្នែ��ជិាម្រាតាូវាស័ង DHCS ស័ម្រាមាាប់់អតាាម្រាប់ហៅយ�ជិន់៍�ាមាួយផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់ប់ង់ខុស័។ 
ដ្ឋាកា់ហៅស័ែើ OHC រប់ស័់អែកាតាាមាអន់ឡាាញ៉ាហៅន់ៅហៅ�ើ http://dhcs.ca.gov/OHC។ ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាមាិន់មាាន់អិ�ន់ធំឺ�ិតាហៅម្រាប់ើម្រាប្តាាស័់ហៅទូ OHC 
អាចូម្រាតាូវាប្តាាន់រាយកាារ�៍ហៅទូៅគឺហៅម្រាមា�ងស័ុខ�ាព្ទរប់ស័់អែកា ឬហៅដ្ឋ�យកាារហៅ�ៅហៅទូៅហៅ�ខ 1-800-541-5555 (TTY 1-800-430-7077 ឬ 
711 ហៅន់ៅកាែ�ងរដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា) ឬ 1-916- 636-1980 (ហៅន់ៅហៅម្រាកាៅរដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា)។ DHCS មាាន់ស័ិទូិិ ន់ិងកាារទូទូួ�ខុស័ម្រាតាូវា ហៅដ្ឋើមាបីទូារថ្ងៃ�ៃ
ហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ� Medi-Cal រាាប់់រង ផ្នែដ្ឋ� Medi-Cal មាិន់ផ្នែមាន់ជិាអែកាប់ង់មាុន់។ ឧទូា�រ�៍ ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាប្តាាន់រងរប់ួស័កាែ�ងហៅម្រាគឺ�ះ�ែាកា់ចូរាចូរ�៍ 
ឬហៅន់ៅកាផ្នែន់ៃងហៅធំ័ើកាារ ហៅន់�ះធំាន់ារាាប់់រងហៅ�ើស័ងស័��ងរ�យន់ដឬប់ុគឺា�ិកា អាចូប់ង់ម្រាប្តាាកា់ជិាមាុន់ ឬទូូទូាតា់ស័ង Medi-Cal វាិញ៉ា។

ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាមាាន់រប់ួស័ ហៅ�ើយ�ាគឺីហៅ�ែងហៅទូៀតាម្រាតាូវាទូទួូ�ខុស័ម្រាតាូវាចូ�ហៅព្ទ�ះកាាររងរប់ួស័រប់ស័់អែកា ហៅន់�ះអែកា ឬអែកាតា��ាងផ្នែ�ែកាចូបាប់់
រប់ស័់អែកា ម្រាតាូវាផ្នែតាជិូន់ដ្ឋ��ឹងដ្ឋ�់ DHCS កាែ�ងរយៈហៅព្ទ� 30 ថ្ងៃ�ៃប់ន់ទាប់់ព្ទីកាារដ្ឋាកា់ព្ទាកាយប់ាឹងតាាមាចូបាប់់ ឬកាារទូាមាទូារស័��ង។ ម្រាប់គឺ�់
ហៅស័ចូកាដីជូិន់ដ្ឋ��ឹងរប់ស័់អែកាតាាមាប់�ាាញ៉ា៖

 • កាមាមវាិធំីរប់ួស័�ទា�់ខៃ�ន់ ហៅន់ៅហៅ�ើ http://dhcs.ca.gov/PI

 • កាមាមវាិធំីទូាមាទូារកាារស័ងម្រាប្តាាកា់ឱ្យយកាមាមការហៅន់ៅហៅ�ើ http://dhcs.ca.gov/WC

ហៅដ្ឋើមាបីផ្នែស័័ងយ�់ផ្នែ�មាហៅទូៀតា ស័ូមាហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅហៅ�ខ 1-916-445-9891។

ផ្សេសាចាកើីជិូនិ���ឹងអ្ន�ពីីសា��ងផ្សេករ�រតក
កាមាមវាិធំី Medi-Cal ម្រាតាូវាផ្នែតាផ្នែស័័ងរកាស័��ងហៅការមារតាការប់ស័់ស័មាាជិិកាមាួយចូ�ន់ួន់ផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់ទូទួូ�មារ��ាព្ទស័ម្រាមាាប់់អតាាម្រាប់ហៅយ�ជិន់៍  
Medi-Cal ផ្នែដ្ឋ�ទូទូួ�ប្តាាន់ហៅន់ៅថ្ងៃ�ៃកា�ហៅ�ើតា ឬហៅម្រាកា�យខួប់កា�ហៅ�ើតាទូី55 រប់ស័់ព្ទួកាហៅគឺ។ កាារទូូទូាតា់ស័ងរួមាមាាន់ថ្ងៃ�ៃហៅស័វាា ន់ិងប់ុព្ទ័�ា�ផ្នែ�ទូា�
ផ្នែដ្ឋ�ម្រាតូាវាប្តាាន់ម្រាគឺប់់ម្រាគឺង ន់ងិកាារទូូទូាតាថ់្ងៃ�ៃហៅដ្ឋើមាស័ម្រាមាាប់់ហៅស័វាាមា�ិ�ផ្នែ�ទូា� ហៅស័វាាតាាមា�ទះ និ់ងស័�គឺមាន៍់ ន់ងិហៅស័វាាមាន់ទរីហៅព្ទទូយព្ទាកាព័់្ទនិ់ និ់ង
ឱ្យស័�តាាមាហៅវាជូិប់ញូ្ជូាផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់ទូទូ�ួហៅន់ៅហៅព្ទ�ផ្នែដ្ឋ�ស័មាាជិកិាកា�ពុ្ទងស័ម្រាមាាកាព្ទយាប្តាា�កាែ�ងមា�ិ�ផ្នែ�ទូា� ឬកា�ព្ទងុទូទួូ��ទះ ហៅស័វាាតាាមា�ទះនិ់ង
ស័�គឺមាន់៍។ កាារទូូទូាតា់ស័ងមាិន់អាចូហៅ�ើស័ព្ទីតាថ្ងៃមាៃថ្ងៃន់ហៅការមារតាកាផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់ប់ញ្ជូូាកា់រប់ស័់ស័មាាជិិកាហៅទូ។ 

ហៅដ្ឋើមាបីផ្នែស័័ងយ�់ប់ផ្នែន់ាមា ស័ូមាចូូ�ហៅទូៅកាាន់់ហៅគឺ�ទូ�ព្ទ័រស័��ងហៅការមារតាការប់ស័់ DHCS ហៅន់ៅ http://dhcs.ca.gov/er ឬទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅហៅ�ខ 
1-916-650-0590។

http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx
file:///\\dhsintra\dhcs\MCOD_MCQMD_Common\_MMCD_Common\SPD_Waiver\Waiver%20Unit%20Project%20Coordination%20Program\Projects\2022%20EOC%20Template\Drafts\Draft%20v.3\www.organdonor.gov
https://www.dental.dhcs.ca.gov/
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

ផ្សេសាចាកើីជិូនិ���ឹងអ្ន�ពីីចា��ាត់ការ
L.A. Care នឹ់ងហៅ�ាើ�ខិិតាជិនូ់ដ្ឋ��ងឹអ�ព្ទចីូ��ាតាក់ាារ (NOA) មាកាអែការា�ហ់ៅព្ទ�ផ្នែដ្ឋ� L.A. Care ប់ដ្ឋហិៅស័ធំ កាារព្ទន់យារហៅព្ទ� ប់ញ្ជូេប់ ់ឬ
ផ្នែកាផ្នែម្រាប់ស័�ហៅ�ើស័ម្រាមាាប់់ហៅស័វាាផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទ។ ហៅប់ើស័ិន់អែកាមាិន់យ�់ម្រាស័ប់ជិាមាួយន់ឹងកាារស័�ហៅរចូរប់ស័់គឺហៅម្រាមា�ងហៅទូ អែកាផ្នែតាងផ្នែតាអាចូប់ដឹងតាវាាា
ជិាមាួយ L.A. Care ជិាន់ិចូេ។ សូ័មាចូូ�ហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាប់�ាឹងឧទូិរ�៍ខាងហៅ�ើស័ម្រាមាាប់់ព័្ទតា៌មាាន់ស័�ខាន់់ៗស័ាីព្ទីកាារដ្ឋាកា់ព្ទាកាយប់ាឹងឧទូិរ�៍រប់ស័់
អែកា។ ហៅន់ៅហៅព្ទ�ផ្នែដ្ឋ� L.A. Care ហៅ�ាើជិូន់អែកាន់ូវា NOA វាាន់ឹងម្រាប្តាាប់់អែកាអ�ព្ទីស័ិទូិិទូា�ងអស័់ផ្នែដ្ឋ�អែកាមាាន់ ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកាមាិន់យ�់ម្រាស័ប់ន់ឹង
កាារស័ហៅម្រាមាចូចូិតាាផ្នែដ្ឋ�ហៅយើងប្តាាន់ហៅធំ័ើហៅទូ។

ខះឹ�សាារផ្សេនិៅកន�ងផ្សេសាចាកេីជិូនិ���ឹង 

ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើ L.A. Care ផ្នែ�ិកាហៅ�ើកាារប់ដ្ឋិហៅស័ធំ កាារព្ទន់យារហៅព្ទ� កាារប់ញ្ជូេប់់ ឬកាារ�ៃាស័់ប់ា�រទូា�ងម្រាស័ុង ឬមាួយផ្នែ�ែកាហៅ�ើ�ាព្ទចូា�ប្តាាចូ់ផ្នែ�ែកា
ហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា NOA រប់ស័់អែកាម្រាតាូវាផ្នែតាមាាន់ដ្ឋូចូខាងហៅម្រាកា�មា៖ 

 • ហៅស័ចូកាាីផ្នែ�ៃងកាារ�៍អ�ព្ទីស័កាមាម�ាព្ទ L.A. Care មាាន់ប់��ងហៅធំ័ើ។ 
 • កាារព្ទន់យ�់ចូបាស័់�ាស័់ ន់ិងស័ហៅងខប់អ�ពី្ទហៅ�តាុ��ស័ម្រាមាាប់់កាារស័ហៅម្រាមាចូចូិតាារប់ស័់ L.A. Care ។ 
 • រហៅប់ៀប់ផ្នែដ្ឋ� L.A. Care ហៅធំ័ើកាារស័ហៅម្រាមាចូចូិតាារប់ស័់ព្ទួកាហៅគឺ។ ហៅន់ះគឺួរផ្នែតារួមាប់ញ្ជូេ���កាខ�ៈវាិន់ិចូេ័យ L.A. Care ផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់ហៅម្រាប់ើ។ 
 • ហៅ�តាុ��ហៅវាជិូស័ាម្រាស័ាស័ម្រាមាាប់់កាារស័ហៅម្រាមាចូចូិតាា។ L.A. Care ម្រាតាូវាផ្នែតាប់ញ្ជូូាកា់យោាងចូបាស័់អ�ព្ទីរហៅប់ៀប់ផ្នែដ្ឋ�ស័ាាន់�ាព្ទរប់ស័់ស័មាាជិិកាមាិន់
ប់�ហៅព្ទញ៉ាតាាមា�កាខ�ៈវាិន់ិចូេ័យ ឬហៅគឺ��កាារ�៍ផ្នែ�ន់ា�។

ការបកប្រែម្រប 

L.A. Care តាម្រាមាូវាឱ្យយប់កាផ្នែម្រាប់ហៅព្ទញ៉ាហៅ�ញ៉ា ន់ិង�ា�់ព្ទ័តា៌មាាន់ស័មាាជិិកាជិា�ាយ�កាខ�៍អកាែរជិា�ាស័ាផ្នែដ្ឋ�ន់ិយមាហៅម្រាប់ើទូូហៅទូៅ រួមាទូា�ងកាារ
ជិូន់ដ្ឋ��ឹងអ�ព្ទីប់�ាឹងស័ារទូុកាខ ន់ិងប់�ាងឹឧទូិរ�៍ទូា�ងអស័់។ 

កាារជិូន់ដ្ឋ��ឹងផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់ប់កាផ្នែម្រាប់ទូា�ងម្រាស័ុងម្រាតាូវាផ្នែតារួមាប់ញ្ជូេ��ហៅ�តាុ��ហៅវាជិូស័ាម្រាស័ាស័ម្រាមាាប់់កាារស័ហៅម្រាមាចូចូិតាារប់ស័់ L.A. Care កាែ�ង
កាារកាាតា់ប់ន់ាយ �ិាកា ឬប់ញ្ជូឈប់់ស័�ហៅ�ើស័ម្រាមាាប់់ហៅស័វាាផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទ។ 

ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើ�ាស័ាផ្នែដ្ឋ�អែកាហៅព្ទញ៉ាចូិតាាមាិន់មាាន់ហៅទូហៅន់�ះ MCP តាម្រាមាូវាឱ្យយ�ា�់ជិ�ន់ួយព្ទាកាយស័មាាីជិា�ាស័ាផ្នែដ្ឋ�អែកាន់ិយមាហៅម្រាប់ើ ហៅដ្ឋើមាបីឱ្យយអែកាអាចូ
យ�់ព្ទ័តា៌មាាន់ផ្នែដ្ឋ�អែកាទូទូួ�ប្តាាន់។ 
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

 8.  ផ្សេលខសា�ខានិ់ៗ និិងពីាកយម្រតូវា
�ឹង

ផ្សេលខទូរសា័ពី្ទសា�ខានិ់ៗ
 • ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកា L.A. Care ផ្សេលខ 1-888-839-9909 (TTY 711)

• Medi-Cal Rx តាាមាហៅ�ខ 800-977-2273 (TTY 800-977-2273 ហៅ�ើយចូុចូ 7 ឬ 711)
 • ផ្នែខែទូូរស័័ព្ទទឱ្យវាាទូហៅព្ទទូយ 24 ហៅមាោ�ងរប់ស័់ L.A. Care ហៅ�ខ 1-800-249-3619 (TTY 711)
 • ផ្នែខែជិ�ន់ួយកាារម្រាប់តាិប់តាដិតាាមា L.A. Care 1-800-400-4889
 • មាជិឈមា�ិ�ធំន់ធំាន់ស័�គឺមាន់៍ L.A. Care – 1-877-287-6290
 • មាជិឈមា�ិ�ធំន់ធំាន់ម្រាគឺួស័ារ L.A. Care – Boyle Heights 1-213-294-2840
 • មាជិឈមា�ិ�ធំន់ធំាន់ស័�គឺមាន់៍ថ្ងៃន់គឺហៅម្រាមា�ង L.A. Care/Blue Shield of California Promise Health Plan – East L.A. 
1-213-438-5570

 • មាជិឈមា�ិ�ធំន់ធំាន់ស័�គឺមាន់៍ថ្ងៃន់គឺហៅម្រាមា�ង L.A. Care/Blue Shield of California Promise Health Plan – El Monte 
1-213-428-1495

 • មាជិឈមា�ិ�ធំន់ធំាន់ស័�គឺមាន់៍ថ្ងៃន់គឺហៅម្រាមា�ង L.A. Care/Blue Shield of California Promise Health Plan – Inglewood 
1-310-330-3130

 • មាជិឈមា�ិ�ធំន់ធំាន់ស័�គឺមាន់៍ថ្ងៃន់គឺហៅម្រាមា�ង L.A. Care/Blue Shield of California Promise Health Plan – Lynwood 
1-310-661-3000

 • មាជិឈមា�ិ�ធំន់ធំាន់ស័�គឺមាន់៍ថ្ងៃន់គឺហៅម្រាមា�ង L.A. Care/Blue Shield of California Promise Health Plan – Metro L.A. 
1-213-428-1457

 • មាជិឈមា�ិ�ធំន់ធំាន់ស័�គឺមាន់៍ថ្ងៃន់គឺហៅម្រាមា�ង L.A. Care/Blue Shield of California Promise Health Plan – Norwalk 
1-562-651-6060

 • មាជិឈមា�ិ�ធំន់ធំាន់ម្រាគឺួស័ារ L.A. Care – Pacoima 1-213-438-5497
 • មាជិឈមា�ិ�ធំន់ធំាន់ស័�គឺមាន់៍ថ្ងៃន់គឺហៅម្រាមា�ង L.A. Care/Blue Shield of California Promise Health Plan – Palmdale 
1-213-438-5580

 • មាជិឈមា�ិ�ធំន់ធំាន់ស័�គឺមាន់៍ L.A. Care/Blue Shield Promise Health Plan – Pomona 1-909-620-1661
 • មាជិឈមា�ិ�ធំន់ធំាន់ស័�គឺមាន់៍ថ្ងៃន់គឺហៅម្រាមា�ង L.A. Care/Blue Shield of California Promise Health Plan – Wilmington 
1-213-428-1490
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

 • ហៅស័វាាព្ទិកាារ�ាព្ទ
 • ហៅស័វាាប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ារដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា (California Relay Service, CRS) – (TTY 711)

 ° 1-888-877-5379

 ° 1-800-735-2922
 • ព្ទ័តា៌មាាន់អ�ព្ទីចូបាប់់ព្ទ�រដ្ឋឋអាហៅមារិកាផ្នែដ្ឋ�មាាន់ព្ទិកាារ�ាព្ទ (Americans with Disabilities Act, ADA) 1-800-514-0301  
(TTY 1-800-514-0383)

 • ហៅស័វាាកាុមាារ

 ° ហៅស័វាាកាុមាាររដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា (CCS) 1-800-288-4584

 ° វាិធំីកាារព្ទារស័ុខ�ាព្ទកាុមាារ ន់ិងព្ទិកាារ�ាព្ទ (Child Health and Disability Prevention, CHDP) 
1-800-993-2437 (1-800-993-CHDP)

 • ហៅស័វាារដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា

 ° ម្រាកាស័ួងស័ុខា�ិប្តាា� (DHCS) រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា 1-916-636-1980

 ° កាារិយា�័យអ�ប្តាាដ្ឋែមាោាន់ Medi-Cal ម្រាគឺប់់ម្រាគឺងកាារផ្នែ�ទូា� 1-888-452-8609

 ° កាមាមវាិធំី Medi-Cal Dental (Denti-Cal) 1-800-322-6384 (TTY/TDD 1-800-735-2922)

 ° ម្រាកាស័ួងស័ងាមាកាិចូេ រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា (CDSS) 1-800-952-5253

 ° ម្រាកាស័ួងម្រាគឺប់់ម្រាគឺងស័ុខា�ិប្តាា� (DMHC)  
1-888-466-2219 (1-888-HMO-2219) (TTY/TDD 1-877-688-9891)

 • ជិហៅម្រាមាើស័ផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទ៖

 ° អារាាប់់ 1-800-576-6881

 ° អាហៅមាន់ី 1-800-840-5032

 ° ផ្នែខមរ 1-800-430-5005

 ° ចូិន់កាាតាា�ង 1-800-430-6006

 ° អង់ហៅគឺៃស័ 1-800-430-4263

 ° �័ាស័ុី 1-800-840-5034

 ° មាោុង 1-800-430-2022

 ° កាូហៅរា 1-800-576-6883

 ° �ាវា 1-800-430-4091

 ° ចូិន់កាុកាងឺ 1-800-576-6885

 ° រុស័ែ�ី 1-800-430-7007

 ° ហៅអស័បោាញ៉ា 1-800-430-3003

 ° តាា�ាាឡា�កា 1-800-576-6890

 ° ហៅវាៀតា�ាមា 1-800-430-8008

° TTY/TDD 1-800-430-7077
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

 • កាារិយា�័យស័ិទិិូព្ទ�រដ្ឋឋស័�រដ្ឋឋអាហៅមារិកា 1-866-627-7748
 • ម្រាប្តាាកា់ចូ��ូ�ស័ងាមាប់ផ្នែន់ាមាថ្ងៃន់រដ្ឋឋប្តាា�រប់ប់ស័ន់ាិស័ុខស័ងាមា (Social Security Administration Supplemental Social 

Income, SSI) 1-800-772-1213
 • ហៅខ�ន់ធំី Los Angeles - ម្រាកាស័ួងស័ងាមាកាិចូេស័ាធំារ�ៈ (DPSS)៖ មា�ិ�ហៅស័វាាអតាិ�ិជិន់ 1-866-613-3777  
(TTY 1-800-660-4026)

 • ម្រាកាស័ួងស័ុខា�ិប្តាា� ហៅខ�ន់ធំី Los Angeles 1-213-240-8101
 • ម្រាកាស័ួងស័ុខ�ាព្ទ�ៃ�វាចូិតាា (Department of Mental Health) ហៅខ�ន់ធំី Los Angeles 1-800-854-7771
 • កាមាមវាិធំីស័ម្រាមាាប់់ម្រាស័ដី ទូារកា ន់ិងកាុមាារ (Women, Infant and Children Program, WIC) 1-888-942-9675 

ពីាកយម្រតូវា�ឹង
DHCS៖ ម្រាកាស័ួងស័ុខា�ិប្តាា�រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា (California Department of Health Care Services)។ ហៅន់ះគឺឺជិាកាារិយា�័យរដ្ឋឋផ្នែដ្ឋ�
ហៅមាើ�ខុស័ម្រាតាូវាកាមាមវាិធំី Medi-Cal។

DMHC៖ម្រាកាស័ួងម្រាគឺប់់ម្រាគឺងស័ុខា�ិប្តាា�រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា (California Department of Managed Health Care)។ ហៅន់ះគឺឺជិា
កាារិយា�័យរដ្ឋឋ ផ្នែដ្ឋ�ហៅមាើ�ខុស័ម្រាតាូវាគឺហៅម្រាមា�ងម្រាគឺប់់ម្រាគឺងផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទ។ 

Medi-Cal Rx៖ ហៅស័វាាអតាាម្រាប់ហៅយ�ជិន់៍ឱ្យស័�ស័ាាន់ FFS Medi-Cal ផ្នែដ្ឋ�ហៅគឺស័ាា�់�ាជិា “Medi-Cal Rx” ផ្នែដ្ឋ��ា�់អតាាម្រាប់ហៅយ�ជិន់៍ ន់ិង
ហៅស័វាាឱ្យស័�ស័ាាន់ រួមាទូា�ងឱ្យស័�តាាមាហៅវាជិូប់ញ្ជូូា ន់ិងស័មាភារៈ�ាតា់�ាង់ហៅវាជិូស័ាម្រាស័ាមាួយចូ�ន់ួន់ដ្ឋ�់អែកាទូទួូ��� Medi-Cal ទូា�ងអស័់។

Medi-Cal ប្រែ�លគិតនៃ�ះឈ្នួន�លសាម្រ�ាប់ផ្សេសាវាា (Fee-For-Service, FFS)៖ ហៅព្ទ�ខៃះគឺហៅម្រាមា�ង Medi-Cal រប់ស័់អែកាមាិន់រាាប់់រងហៅ�ើ
ហៅស័វាាកាមាមហៅទូ ប់ោុផ្នែន់ាអែកាហៅន់ៅផ្នែតាអាចូទូទូួ�ប្តាាន់វាាតាាមារយៈ Medi-Cal FFS ដ្ឋូចូជិាហៅស័វាាឱ្យស័�ស័ាាន់ជិាហៅម្រាចូើន់តាាមារយៈ FFS Medi-Cal Rx។ 

Medicare៖ ជិាកាមាមវាិធំីធំាន់ាស័ុខ�ាព្ទថ្ងៃន់ស័�ព្ទ័ន់ិស័ម្រាមាាប់់មាន់ុស័ែអាយុ 65 ឆ្នាំែា� ឬចូាស័់ជិាងហៅន់ះ មាន់ុស័ែវា័យហៅកាមងជិាងហៅន់ះផ្នែដ្ឋ�មាាន់
ព្ទិកាារ�ាព្ទ ន់ិងមាន់ុស័ែផ្នែដ្ឋ�មាាន់ជិ�ងឺតាម្រាមាងហៅន់�មាដ្ឋ��ាកា់ចូុងហៅម្រាកា�យ (កាារខូចូម្រាកាហៅ�ៀន់អចូិថ្ងៃ�ន់ដយ៍ផ្នែដ្ឋ�តាម្រាមាូវាឱ្យយមាាន់កាារ�ាងឈាមា ឬ
កាារវាះកាាតា់�ែា�ស័រីរាងា ជិួន់កាា�ហៅ�ៅកាាតា់�ា ESRD)។

ការប្រែកះងបនិះ�៖ ជិាកាារម្រាប់ម្រាព្ទឹតាដិហៅដ្ឋ�យហៅចូតាន់ាហៅដ្ឋើមាបីហៅប្តា�កាម្រាប្តាាស័ ឬប់ងាាញ៉ាមាិន់ម្រាតាឹមាម្រាតាូវា ហៅដ្ឋ�យមាន់ុស័ែមាែាកា់ផ្នែដ្ឋ�ដ្ឋឹង�ា កាារហៅប្តា�កាម្រាប្តាាស័់អាចូន់ឹង
ន់ា�មាកាន់ូវាអតាាម្រាប់ហៅយ�ជិន៍់ខៃះផ្នែដ្ឋ�គឺមាន់កាារអន់ុញ្ជូាាតាស័ម្រាមាាប់់ប់ុគឺា�ហៅន់�ះ ឬជិន់�ាមាែាកា់ដ្ឋថ្ងៃទូហៅទូៀតា។

ការ�កផ្សេឈ្នួីោ�៖ ហៅដ្ឋើមាបីប់ព្ទាឈប់់កាារហៅម្រាប់ើន់ូវាគឺហៅម្រាមា�ងស័ុខ�ាព្ទហៅន់ះ ព្ទីហៅម្រាព្ទ�ះផ្នែតាអែកាផ្នែ�ងមាាន់ស័ិទូិិទូទូួ�ប្តាាន់តាហៅទូៅហៅទូៀតា ឬប់ដ�រហៅទូៅគឺហៅម្រាមា�ងស័ុខ�ាព្ទ
មាួយ�មីមាួយ។ អែកាម្រាតាូវាផ្នែតាចូុះ�តាាហៅ�ខាហៅ�ើទូហៅម្រាមាើងផ្នែប់ប់ប់ទូមាួយ ផ្នែដ្ឋ�ផ្នែ�ៃង�ាអែកាផ្នែ�ងចូង់ហៅម្រាប់ើគឺហៅម្រាមា�ងស័ុខ�ាព្ទហៅន់ះ ឬទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅ HCO ន់ិង
ដ្ឋកាហៅឈម�ះហៅចូញ៉ាតាាមាទូូរស័័ព្ទទ។

ការ�ឹកជិញ្ហាជ�និប្រែ�នកផ្សេវាជិជសាាម្រសាេ៖ កាារដ្ឋឹកាជិញ្ជូូ�ន់ហៅន់ៅហៅព្ទ�ផ្នែដ្ឋ�អែកាមិាន់អាចូហៅទូៅកាាន់់កាារ�ាតា់ជិួប់ព្ទិហៅម្រាគឺ�ះហៅវាជិូស័ាម្រាស័ាផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់រាាប់់រង ន់ិង/
ឬហៅទូៅយកាហៅវាជិូប់ញ្ជូូាតាាមារ�យន់ាធំមាមតាា រយន់ាម្រាកាុង រ�ហៅ�ៃើង ឬតាាកា់ស័ុ ីហៅ�ើយអែកា�ា�់ហៅស័វាារប់ស័់អែកាហៅចូញ៉ាហៅវាជិូប់ញ្ជូូាជិូន់អែកា។ L.A. Care 
ប់ង់ថ្ងៃ�ៃស័ម្រាមាាប់់កាារដ្ឋឹកាជិញ្ជូូ�ន់ផ្នែដ្ឋ�មាាន់តាថ្ងៃមាៃទូាប់ប់��ុតា ស័ម្រាមាាប់់តាម្រាមូាវាកាារហៅវាជិូស័ាម្រាស័ារប់ស័់អែកា ហៅន់ៅហៅព្ទ�អែកាម្រាតាូវាជិិះហៅទូៅតាាមាកាារ�ាតា់ជិួប់
រប់ស័់អែកា។

ការ�ឹកជិញ្ហាជ�និ�ិនិប្រែ�និផ្សេវាជិជសាាម្រសាេ៖ ជិាកាារដ្ឋឹកាជិញ្ជូូ�ន់ហៅន់ៅហៅព្ទ�ហៅធំ័ើដ្ឋ�ហៅ�ើរហៅទូៅន់ិងមាកាព្ទីកាារ�ាតា់ជិួប់ស័ម្រាមាាប់់ហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ� Medi-Cal រាាប់់រង 
ផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់អន់ុញ្ជូាាតាហៅដ្ឋ�យអែកា�ដ�់ហៅស័វាារប់ស័់អែកា ន់ិងហៅន់ៅហៅព្ទ�ទូទូួ�យកាហៅវាជិូប់ញ្ជូូា ឬស័មាភារៈ�ាតា់�ាង់ហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា។
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

ការ�ឹកជិញ្ហាជ�និផ្សេវាជិជសាាម្រសាេសាផ្សេ�ងះោ�បនិ្ទានិ់៖ជិាកាារដ្ឋឹកាជិញ្ជូូ�ន់ហៅន់ៅកាែ�ងឡាាន់ហៅព្ទទូយ ឬរ�យន់ដស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់ហៅទូៅកាាន់់ប់ន់ទប់់ស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់ ់ហៅដ្ឋើមាបី
ទូទូួ�កាារផ្នែ�ទូា�ហៅវាជិូស័ាម្រាស័ាស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់។

ការប្រែ�ទា�កន�ងបនិ្ទប់សាផ្សេ�ងះោ�បនិ្ទានិ់៖ ជិាកាារព្ទិន់ិតាយផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់ហៅធំ័ើហៅដ្ឋ�យហៅវាជិូប់�ិិតា (ឬប់ុគឺា�ិកា ហៅន់ៅហៅម្រាកា�មាកាារផ្នែ�ន់ា�ថ្ងៃន់ហៅវាជិូប់�ិិតាតាាមាចូបាប់់
ប្តាាន់អន់ុញ្ជូាាតា) ហៅដ្ឋើមាបីផ្នែស័័ងយ�់�ាហៅតាើស័ាាន់�ាព្ទស័ុខ�ាព្ទស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់ហៅន់�ះហៅកាើតាមាាន់ផ្នែដ្ឋរឬអតា់។ ហៅស័វាាចូា�ប្តាាចូ់ផ្នែ�ែកាហៅវាជិូស័ាម្រាស័ាផ្នែដ្ឋ�ម្រាតាូវាកាារ
ហៅដ្ឋើមាបីហៅធំ័ើឱ្យយអែកាមាាន់ស័ាិរ�ាព្ទខាងហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា ហៅន់ៅកាែ�ងស័មាតាា�ាព្ទរប់ស័់មាន់ទីរ។

ការប្រែ�ទា�ផ្សេ�ោ�គិលានិុប�ឋាកជិ�និាញ៉ា៖ជិាហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�រាាប់់រង ផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់�ដ�់ហៅដ្ឋ�យហៅព្ទទូយ អែកាប់ហៅចូេកាហៅទូស័ ន់ិង/ឬ អែកាព្ទយាប្តាា�មាាន់អាជិាាប់័�ណ 
កាែ�ងអ�ឡា�ងហៅព្ទ�ស័ែាកា់ហៅន់ៅកាែ�ងមាន់ទីរផ្នែ�ទូា�ហៅដ្ឋ�យគឺិ�ាន់ុប់ដ្ឋឋាកាជិ�ន់ាញ៉ា ឬកាែ�ង�ទះរប់ស័់ស័មាាជិិកា។

ការប្រែ�ទា�បឋ�៖ ចូូ�ហៅមាើ� “កាារផ្នែ�ទូា�ម្រាប់ម្រាកាតាី”។

ការប្រែ�ទា�បនិេបនិ្ទាប់៖ កាារផ្នែ�ទូា�ហៅដ្ឋ�យហៅវាជិូប់�ិិតាជិាម្រាប់ចូា� ហៅដ្ឋើមាបីព្ទិន់ិតាយហៅមាើ��ាព្ទហៅជិឿន់ហៅ�ឿន់រប់ស័់អែកាជិ�ង ឺប់ន់ទាប់់ព្ទីកាារចូូ�ស័ម្រាមាាកាហៅព្ទទូយ ឬ
កាែ�ងអ�ឡា�ងហៅព្ទ�ថ្ងៃន់កាារព្ទយាប្តាា�។

ការប្រែ�ទា�បនិថ�ការឈ្នួឺចាាប់៖ ជិាកាារផ្នែ�ទូា�ហៅដ្ឋើមាបីប់ន់ិ�ររប់ន់ាយ�ាព្ទមាិន់ម្រាស័�ុកាខាង�ៃ�វាកាាយ �ៃ�វាចូិតាា ផ្នែ�ែកាស័ងាមា ន់ិងផ្នែ�ែកាស័មារតាី ស័ម្រាមាាប់់
ស័មាាជិិកាផ្នែដ្ឋ�មាាន់ជិ�ងឺធំៃន់់ធំៃរ។ កាារផ្នែ�ទូា�ប់ន់ាយកាារឈឺចូាប់់មាិន់តាម្រាមាូវាឱ្យយស័មាាជិិកាមាាន់អាយុរំព្ទឹងរស័់រយៈហៅព្ទ� 6 ផ្នែខ ឬតាិចូជិាងហៅន់ះហៅន់�ះហៅទូ។

ការប្រែ�ទា�បនិ្ទានិ់ (ឬ ផ្សេសាវាាបនិ្ទានិ់)៖ ជិាហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់�ដ�់ ហៅដ្ឋើមាបីព្ទយាប្តាា�ជិ�ងឺមាិន់ស័ហៅ�ងា�ះប់ន់ទាន់់រប់ួស័ ឬ�កាខ�ៈផ្នែដ្ឋ�តាម្រាមាូវាឱ្យយ
មាាន់កាារផ្នែ�ទូា�ហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា។ អែកាអាចូទូទូួ�កាារផ្នែ�ទូា�ប់ន់ទាន់់ ព្ទីអែកា�ដ�់ហៅស័វាាហៅន់ៅហៅម្រាកាៅប់�ាាញ៉ា ហៅប់ើស័ិន់មាិន់មាាន់ប់�ាាញ៉ាអែកា�ដ�់ហៅស័វាាជិា
ប់ហៅ�ា�ះអាស័ន់ែ ឬមាិន់អាចូហៅទូៅជិួប់ប្តាាន់។

ការប្រែ�ទា�ម្របម្របតី៖ជិាផ្សេសាវាាប្រែ�លចាា�បាាចា់ប្រែ�នកផ្សេវាជិជសាាម្រសាេ និិងការប្រែ�ទា�ការពីារ ការជិួបពីិផ្សេម្រគោ�ផ្នែ�ែកាស័ុខ�ាព្ទកាុមាារ ឬកាារផ្នែ�ទូា� ដ្ឋូចូជិា
កាារផ្នែ�ទូា�តាាមាដ្ឋាន់ម្រាប់ម្រាកាតាីជិាហៅដ្ឋើមា។ ហៅគឺ��ហៅដ្ឋៅថ្ងៃន់កាារផ្នែ�ទូា�ម្រាប់ម្រាកាតាី គឺឺហៅដ្ឋើមាបីកាារព្ទារប់ញ្ជូាាស័ុខ�ាព្ទ។

ការប្រែ�ទា�រ�ៈផ្សេពីលប្រែវាង៖ កាារផ្នែ�ទូា�ហៅន់ៅកាែ�ងមាន់ទីរមាួយ ស័ម្រាមាាប់់រយៈហៅព្ទ�យូរជិាងផ្នែខថ្ងៃន់កាារអន់ុញ្ជូាាតាឱ្យយចូូ�។

ការប្រែ�ទា�ផ្សេវាជិជសាាម្រសាេប្រែបបសាហ្វ័ការ (Medical Home)៖ ជិាគឺ�រូថ្ងៃន់កាារផ្នែ�ទូា�មាួយ ផ្នែដ្ឋ�ន់ឹង�ដ�់គឺុ��ាព្ទផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទ�ិម្រាប់ហៅស័ើរ 
ហៅ�ើកាកាមាពស័់កាារម្រាគឺប់់ម្រាគឺង់ហៅដ្ឋ�យខៃ�ន់ឯងហៅដ្ឋ�យស័មាាជិិកាហៅទូៅហៅ�ើកាារផ្នែ�ទូា�ខៃ�ន់ហៅគឺ�ទា�់ ហៅ�ើយយូរៗ ហៅទូៅ កាាតា់ប់ន់ាយថ្ងៃ�ៃចូ��ាយផ្នែដ្ឋ�អាចូ
ហៅជិៀស័វាាងប្តាាន់។

ការប្រែ�ទា�សាុខភាាពីតា��្ទ�៖ កាារផ្នែ�ទូា�ជិ�ងឺមាាន់ជិ�ន់ាញ៉ា ន់ិងហៅស័វាាហៅ�ែងៗផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់�ដ�់ឱ្យយហៅន់ៅតាាមា�ទះ។

ការប្រែ�ទា�អ្ននកជិ�ងឺកន�ង�និ្ទីរផ្សេពីទយ៖ ហៅន់ៅហៅព្ទ�អែកាម្រាតាូវាផ្នែតាស័ែាកា់ហៅន់ៅកាែ�ងមាន់ទីរហៅព្ទទូយហៅន់ៅហៅព្ទ�យប់់ ឬកាផ្នែន់ៃងហៅ�ែងហៅទូៀតា ស័ម្រាមាាប់់កាារផ្នែ�ទូា�ហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា
ផ្នែដ្ឋ�អែកាម្រាតាូវាកាារ។

ការប្រែ�ទា�អ្ននកជិ�ងឺផ្សេម្រកៅ�និ្ទីរផ្សេពីទយ ជិាកាារផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទ ឬកាារវាះកាាតា់ ផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់ហៅធំ័ើហៅន់ៅមាន់ទីរហៅព្ទទូយ ហៅដ្ឋ�យគឺមាន់កាារអន់ុញ្ជូាាឱ្យយចូូ�មាន់ទីរហៅព្ទទូយ
កាែ�ងន់ាមាជិាអែកាជិ�ងឺកាែ�ងមាន់ទីរហៅព្ទទូយ។

ការប្រែ�ទា�អ្ននកជិ�ងឺផ្សេម្រកៅ�និ្ទីរផ្សេពីទយ៖ ហៅន់ៅហៅព្ទ�អែកាមាិន់ចូា�ប្តាាចូ់ម្រាតាូវាស័ែាកា់ហៅន់ៅកាែ�ងមាន់ទីរហៅព្ទទូយហៅន់ៅហៅព្ទ�យប់ ់ឬកាផ្នែន់ៃងហៅ�ែងហៅទូៀតា ស័ម្រាមាាប់់កាារផ្នែ�ទូា�
ហៅវាជិូស័ាម្រាស័ាផ្នែដ្ឋ�អែកាម្រាតូាវាកាារហៅន់�ះហៅទូ។

ការធីានិារាាប់រងសាុខភាាពី៖ ជិាកាាររាាប់់រងស័ុខ�ាព្ទផ្នែដ្ឋ�ប់ង់ចូ��ាយថ្ងៃ�ៃហៅព្ទទូយ ន់ិងកាារវាះកាាតា់ ហៅដ្ឋ�យកាារស័ងម្រាប្តាាកា់ឱ្យយអែកាផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់ធំាន់ា 
ស័ម្រាមាាប់់ចូ��ាយហៅចូញ៉ាពី្ទកាារមាាន់ជិ�ង ឺឬរប់ួស័ ឬកាារប់ង់ម្រាប្តាាកា់�ទា�់ហៅទូៅអែកា�ដ�់កាារផ្នែ�ទូា�។

ការបញ្ហាជ�និបនិេ៖ ហៅន់ៅហៅព្ទ� PCP រប់ស័់អែកាផ្នែ�ៃង�ាអែកាអាចូទូទូួ�កាារផ្នែ�ទូា� ព្ទីអែកា�ដ�់ហៅស័វាាមាែាកា់ហៅទូៀតា។ កាារផ្នែ�ទូា� ន់ិងហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�រាាប់់រង
មាួយចូ�ន់ួន់ តាម្រាមាូវាឱ្យយមាាន់កាារប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ា ន់ិងកាារឯកា�ាព្ទជិាមាុន់ (កាារអន់ុញ្ជូាាតាជិាមាុន់)។ 
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

ការបនិេការប្រែ�ទា�៖ ស័មាតាា�ាព្ទរប់ស័់ស័មាាជិិកាគឺហៅម្រាមា�ងមាែាកា់កាែ�ងកាារប់ន់ាទូទូួ�ប្តាាន់ហៅស័វាា Medi-Cal ព្ទីអែកា�ា�់ហៅស័វាាហៅម្រាកាៅប់�ាាញ៉ារប់ស័់ព្ទួកាហៅគឺ
ផ្នែដ្ឋ�មាាន់ម្រាស័ាប់់រ�ូតាដ្ឋ�់ 12 ផ្នែខ ម្រាប់ស័ិន់ហៅប់ើអែកា�ា�់ហៅស័វាា ន់ិង L.A. Care យ�់ម្រាព្ទមា។

ការប្រែបងប្រែចាកអ្ននកជិ�ង ឺ(ឬការពីិនិិតយ)៖ ជិាកាារវាាយតាថ្ងៃមាៃហៅ�ើស័ុខ�ាព្ទរប់ស័់អែកា ហៅដ្ឋ�យហៅវាជិូប់�ិិតា ឬគឺិ�ាន់ុប់ដ្ឋឋាកាផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់�័ឹកា�័ឺន់ហៅដ្ឋើមាបី
ម្រាតាួតាព្ទិន់ិតាយ ស័ម្រាមាាប់់ហៅគឺ��ប់��ងថ្ងៃន់កាារស័ហៅម្រាមាចូអ�ព្ទី�ាព្ទប់ន់ទាន់់ថ្ងៃន់ហៅស័ចូកាដីម្រាតាូវាកាារផ្នែ�ទូា�អែកា។

ការពីិនិិតយ ការផ្សេធីាើផ្សេរោគវាិនិិចា័័� និិងការពីយាបាាល�ុនិ និិងតា�កាលក��ត់ (EPSDT)៖ ហៅស័វាា EPSDT គឺឺជិាអតាាម្រាប់ហៅយ�ជិន់៍ស័ម្រាមាាប់់ស័មាាជិិកា 
Medi-Cal ផ្នែដ្ឋ�មាាន់អាយុហៅម្រាកា�មា 21 ឆ្នាំែា�ហៅដ្ឋើមាបីជិួយឱ្យយព្ទួកាហៅគឺមាាន់ស័ុខ�ាព្ទ�ិ។ ស័មាាជិិកាម្រាតូាវាផ្នែតាទូទូួ�ប្តាាន់កាារព្ទិន់ិតាយស័ុខ�ាព្ទម្រាតាឹមាម្រាតូាវា
ស័ម្រាមាាប់់អាយុរប់ស័់ព្ទួកាហៅគឺ ន់ិងកាារព្ទិន់ិតាយស័មាម្រាស័ប់ហៅដ្ឋើមាបីផ្នែស័័ងរកាប់ញ្ជូាាសុ័ខ�ាព្ទ ន់ិងព្ទយាប្តាា�ជិ�ងឺឱ្យយប្តាាន់ឆ្នាំាប់់ ម្រាព្ទមាទូា�ងកាារព្ទយាប្តាា�
�ាមាួយហៅដ្ឋើមាបីផ្នែ�ទូា� ឬជិួយដ្ឋ�់ស័ាាន់�ាព្ទផ្នែដ្ឋ�អាចូន់ឹងរកាហៅ�ើញ៉ាហៅន់ៅកាែ�ងកាារព្ទិន់ិតាយ។

ការពីយាបាាលប្រែបបពីិផ្សេសាោធីនិ៍៖ �ែា� ឧប់ការ�៍ ន់ីតាិវាិធំ ីឬហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�ស័ាិតាកាែ�ងដ្ឋ��ាកា់កាា�ស័ាកា�បងជិាមាួយមាន់ទីរព្ទិហៅស័�ធំន៍់ ន់ិង/ឬកាារស័ិកាែា
ហៅទូៅហៅ�ើស័តា័មាុន់ហៅព្ទ�យកាមាកាហៅធំ័ើហៅតាស័ាហៅ�ើមាន់ុស័ែ។ ហៅស័វាាព្ទិហៅស័�ធំន់៍មាិន់ស័ាិតាហៅម្រាកា�មាកាារស័ិកាែាអហៅងាតាផ្នែប់ប់គឺៃីន់ិកាហៅទូ។

ការពីយាបាាលប្រែបបសាិកេាអ្នផ្សេងកត៖ �ែា�ព្ទយាប្តាា� ��ិតា��ជិីវាស័ាម្រាស័ា ឬឧប់ការ�៍ផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់ប់ញ្ជូេប់់ដ្ឋ��ាកា់កាា�ទូីមាួយថ្ងៃន់កាារស័ិកាែាអហៅងាតា
ផ្នែប់ប់ហៅវាជិូស័ាម្រាស័ាផ្នែដ្ឋ�ម្រាតាូវាប្តាាន់ឯកា�ាព្ទហៅដ្ឋ�យ FDA ប់ោុផ្នែន់ាមាិន់ទូាន់់ប្តាាន់ឯកា�ាព្ទស័ម្រាមាាប់់កាារហៅម្រាប់ើម្រាប្តាាស័់ទូូហៅទូៅហៅដ្ឋ�យ FDA ហៅន់ៅហៅឡាើយ ហៅ�ើយហៅន់ៅ
ប់ន់ាស័ាិតាហៅម្រាកា�មាកាារស័ិកាែាអហៅងាតាហៅន់ៅកាែ�ងកាារស័ិកាែាអហៅងាតាផ្នែប់ប់ហៅវាជិូស័ាម្រាស័ាផ្នែដ្ឋ�ម្រាតាូវាប្តាាន់ឯកា�ាព្ទហៅដ្ឋ�យ FDA ។

ការ�ល់ម្រពី�ជិា�ុនិ (ឬការអ្ននិុញ្ហាាាតជិា�ុនិ)៖ PCP រប់ស័់អែកា ឬអែកា�ា�់ហៅស័វាាហៅ�ែងហៅទូៀតា ម្រាតាូវាផ្នែតាទូទូួ�ប្តាាន់កាារយ�់ម្រាព្ទមាពី្ទ L.A. Care 
មាុន់ហៅព្ទ�អែកាទូទូួ�ប្តាាន់ហៅស័វាាជិាកា់�ាកា់មាួយចូ�ន់ួន់។ L.A. Care ន់ឹងយ�់ម្រាព្ទមាផ្នែតាហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�អែកាម្រាតូាវាកាារប់ោុហៅ�ណ�ះ។ L.A. Care ន់ឹងមាិន់
យ�់ម្រាព្ទមាហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ��ដ�់ហៅដ្ឋ�យអែកា�ដ�់ហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�មាិន់ចូូ�រួមាកាែ�ងកាមាមវាិធំីហៅទូ ហៅប់ើស័ិន់ L.A. Care ហៅជិឿ�ាអែកាអាចូទូទូួ�ហៅស័វាាម្រាប់�ាកា់
ម្រាប់ផ្នែ�� ឬស័មារមាយជិាងហៅន់ះ តាាមារយៈអែកា�ដ�់ហៅស័វាាថ្ងៃន់ L.A. Care។ កាារប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ា គឺឺផ្នែមាន់ជិាកាារយ�់ម្រាព្ទមាហៅទូ។ អែកាម្រាតាូវាផ្នែតាទូទូួ�កាារ
យ�់ម្រាព្ទមាព្ទ ីL.A. Care។

ការរាាប់រង (ផ្សេសាវាាប្រែ�លបាានិរាាប់រង )៖ ហៅស័វាា Medi-Cal ផ្នែដ្ឋ� L.A. Care ទូទូួ�ខុស័ម្រាតាូវាហៅ�ើកាារទូូទូាតា់ម្រាប្តាាកា់។ ហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់រាាប់់រង
ហៅម្រាកា�មាខផ្នែចូង �កាខខ�ិ ផ្នែដ្ឋន់កា��តា់ ន់ិង�កាខខ�ិមាិន់រាាប់់រងថ្ងៃន់កាិចូេស័ន់យា Medi-Cal ន់ិងដ្ឋូចូប្តាាន់ហៅរៀប់រាប់់កាែ�ង�ស័ា�តាាងថ្ងៃន់កាាររាាប់់រង 
(Evidence of Coverage, EOC) ហៅន់ះ ន់ិងកាារផ្នែកាផ្នែម្រាប់�ាមាួយ។

ការរាាប់រងសាុខភាាពីផ្សេ�េងៗ (Other Health Coverage, OHC)៖ កាារធំាន់ារាាប់់រងស័ុខ�ាព្ទហៅ�ែងហៅទូៀតា (OHC) ស័�ហៅដ្ឋៅហៅ�ើកាារធំាន់ា
រាាប់់រងស័ុខ�ាព្ទឯកាជិន់ ន់ិងអែកាប់ង់ហៅស័វាាហៅម្រាកាៅព្ទី Medi-Cal ។ ហៅស័វាាអាចូន់ឹងរួមាមាាន់គឺហៅម្រាមា�ងហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា ទូន់ាស័ាម្រាស័ា ចូកាខ�ស័ាម្រាស័ា 
ឱ្យស័�ស័ាាន់ ន់ិង/ឬ គឺហៅម្រាមា�ងប់ផ្នែន់ាមារប់ស័ ់Medicare (ផ្នែ�ែកា C ន់ិង D)។

ការរាាប់រងឱ្យសា��ានិផ្សេវាជិជបញ្ហាជា៖ កាាររាាប់់រងស័ម្រាមាាប់់ឱ្យស័�ផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់ហៅចូញ៉ាហៅវាជិូប់ញ្ជូូាហៅដ្ឋ�យអែកា�ដ�់ហៅស័វាា។

ការវា�កាត់ប្រែកសា�ផសាេ៖ការវា�កាាតា់ហៅដ្ឋើមាបីផ្នែកាតាម្រាមាូវា ឬជិួស័ជិុ�រចូន់ាស័មាព័ន់ិមាិន់ធំមាមតាាថ្ងៃន់រាងកាាយ ហៅដ្ឋើមាបីហៅ�ើកាកាមាពស័់មាុខងារ ឬប់ហៅងាើតាជិារូប់រាង
ធំមាមតាា ហៅទូៅតាាមាវាិស័ា��ាព្ទប់��ុតា។ រចូន់ាស័មាព័ន់ិមាិន់ធំមាមតាាថ្ងៃន់រាងកាាយ គឺឺជិាអ័ីៗផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់ប់�ាា�ហៅដ្ឋ�យ�ាព្ទខូចូម្រាទូង់ម្រាទូាយព្ទីកា�ហៅ�ើតា �ាព្ទ
ខុស័ម្រាប់ម្រាកាតាីថ្ងៃន់កាារ�ូតា�ាស័ ់កាារប់ោះទូងាិចូ ដ្ឋ�ហៅប្តាៅ ស័ាចូ់ដ្ឋុះ ឬជិ�ងឺ។

ការសាម្រ�បសាម្រ�ួលអ្នតថម្របផ្សេ�ោជិនិ៍ (COB)៖ ជិាន់ីតាិវាិធំីថ្ងៃន់កាារស័ហៅម្រាមាចូផ្នែដ្ឋ�កាារធំាន់ារាាប់់រង (Medi-Cal, Medicare, កាារធំាន់ារាាប់់រង
ព្ទា�ិជិូកាមាម, ឬហៅ�ែងហៅទូៀតា) មាាន់កាារព្ទយាប្តាា�ជិាប់ឋមា ន់ិងកាារទូទូួ�ខុស័ម្រាតាូវាប់ង់ម្រាប្តាាកា់ ស័ម្រាមាាប់់ស័មាាជិិកាផ្នែដ្ឋ�មាាន់ម្រាប់ហៅ�ទូថ្ងៃន់កាារធំាន់ារាាប់់រង
ស័ុខ�ាព្ទហៅ�ើស័ព្ទីមាួយ។

ការសាម្រ�ាកផ្សេពីទយ៖ កាារអន់ុញ្ជូាាតាចូូ�ហៅទូៅមាន់ទីរហៅព្ទទូយ ស័ម្រាមាាប់់កាារព្ទយាប្តាា�កាែ�ងន់ាមាជិាអែកាជិ�ងឺកាែ�ងមាន់ទីរហៅព្ទទូយ។
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

ការអ្ននិុញ្ហាាាតជិា�ុនិ (ការ�ល់ម្រពី�ជិា�ុនិ)៖ PCP រប់ស័់អែកា ឬអែកា�ា�់ហៅស័វាាហៅ�ែងហៅទូៀតា ម្រាតាូវាផ្នែតាទូទូួ�ប្តាាន់កាារយ�់ម្រាព្ទមាពី្ទ L.A. Care 
មាុន់ហៅព្ទ�អែកាទូទូួ�ប្តាាន់ហៅស័វាាជិាកា់�ាកា់មាួយចូ�ន់ួន់។ L.A. Care ន់ឹងយ�់ម្រាព្ទមាផ្នែតាហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�អែកាម្រាតូាវាកាារប់ោុហៅ�ណ�ះ។ L.A. Care ន់ឹងមាិន់
យ�់ម្រាព្ទមាហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ��ដ�់ហៅដ្ឋ�យអែកា�ដ�់ហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�មាិន់ចូូ�រួមាកាែ�ងកាមាមវាិធំីហៅទូ ហៅប់ើស័ិន់ L.A. Care ហៅជិឿ�ាអែកាអាចូទូទូួ�ហៅស័វាាម្រាប់�ាកា់
ម្រាប់ផ្នែ�� ឬស័មារមាយជិាងហៅន់ះ តាាមារយៈអែកា�ដ�់ហៅស័វាាថ្ងៃន់ L.A. Care។ កាារប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ា គឺឺផ្នែមាន់ជិាកាារយ�់ម្រាព្ទមាហៅទូ។ អែកាម្រាតាូវាផ្នែតាទូទូួ�កាារ
យ�់ម្រាព្ទមាព្ទ ីL.A. Care។

គផ្សេម្រ�ោងម្រគប់ម្រគងការប្រែ�ទា�៖ ជិាគឺហៅម្រាមា�ង Medi-Cal មាួយផ្នែដ្ឋ�ហៅម្រាប់ើផ្នែតាហៅវាជិូប់�ិិតា អែកាឯកាហៅទូស័ គឺៃីន់ិកា ឱ្យស័�ស័ាាន់ ន់ិងមាន់ទីរហៅព្ទទូយជិាកា់�ាកា់
មាួយចូ�ន់ួន់ស័ម្រាមាាប់់អែកាទូទួូ� Medi-Cal ផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់ចូុះហៅឈម�ះកាែ�ងគឺហៅម្រាមា�ងហៅន់�ះ។L.A. Care គឺឺជិាគឺហៅម្រាមា�ងម្រាគឺប់់ម្រាគឺងកាារផ្នែ�ទូា�មាួយ។

គផ្សេម្រ�ោង៖ ហៅទូៅហៅមាើ� "គឺហៅម្រាមា�ងម្រាគឺប់់ម្រាគឺងកាារផ្នែ�ទូា�"។

ម្រគូផ្សេពីទយចាាប់សារនៃសានិិងសានិះាក់៖ អែកា�ា�់ហៅស័វាាព្ទយាប្តាា�ឆ្នាំិឹងខែងហៅដ្ឋ�យហៅម្រាប់ើចូ�ន់ាថ្ងៃដ្ឋ។

គះីនិិកសាុខភាាពីជិនិបទ (Rural Health Clinic, RHC)៖ ជិាមាជិឈមា�ិ�ស័ុខ�ាព្ទមាួយហៅន់ៅកាែ�ងតា�ប់ន់់មាួយ ផ្នែដ្ឋ�ឥតាមាាន់អែកា�ដ�់កាារផ្នែ�ទូា�
ស័ុខ�ាព្ទហៅម្រាចូើន់។ អែកាអាចូទូទូួ�កាារផ្នែ�ទូា�ប់ឋមា ន់ិងកាារផ្នែ�ទូា�ប់ងាារហៅន់ៅឯ RHC។ 

គះីនិិក៖ ជិាមាជិឈមា�ិ�មាួយផ្នែដ្ឋ�ស័មាាជិិកាហៅម្រាជិើស័ហៅរើស័អែកា�ដ�់កាារផ្នែ�ទូា�ប់ឋមា (PCP) មាែាកា់។ វាាអាចូជិាមាជិឈមា�ិ�ស័ុខ�ាព្ទផ្នែដ្ឋ�រដ្ឋឋប្តាា�
ស័�ព្ទ័និ់ទូទូួ�ស័ាា�់ (Federally Qualified Health Center, FQHC) ហៅវាជិូមាន់ទីរស័�គឺមាន់ ៍ហៅវាជិូមាន់ទីរស័ុខ�ាព្ទជិន់ប់ទូ (Rural Health 
Clinic, RHC) អែកា�ា�់ហៅស័វាាផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទជិន់ជិាតាិហៅដ្ឋើមាអាហៅមារិកា (Indian Health Care Provider, IHCP) ឬមាន់ទីរផ្នែ�ទូា�ប់ឋមាហៅ�ែងៗ
ហៅទូៀតា។

ចាា�បាាចា់ប្រែ�នកផ្សេវាជិជសាាម្រសាេ (ឬភាាពីចាា�បាាចា់ប្រែ�នកផ្សេវាជិជសាាម្រសាេ)៖ កាារផ្នែ�ទូា�ចូា�ប្តាាចូ់ផ្នែ�ែកាហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា គឺឺជិាហៅស័វាាស័�ខាន់់ៗផ្នែដ្ឋ�ស័មាហៅ�តាុ�� ន់ិង
កាារព្ទារអាយុជិីវាិតា។ កាារផ្នែ�ទូា�ហៅន់ះគឺឺម្រាតាូវាកាារជិាចូា�ប្តាាចូ់ ហៅដ្ឋើមាបីកាារព្ទារអែកាជិ�ងឺព្ទីកាារធំៃាកា់ខៃ�ន់ឈឺធំៃន់់ធំៃរ ឬព្ទិកាារ។ កាារផ្នែ�ទូា�ហៅន់ះជិួយកាាតា់ប់ន់ាយ
កាារឈឺចូាប់់ធំៃន់់ធំៃរ ហៅដ្ឋ�យកាារព្ទយាប្តាា�ជិ�ង ឺ�ាព្ទឈឺ�ាាតា់ ឬរប់ួស័។ ស័ម្រាមាាប់់ស័មាាជិិកាផ្នែដ្ឋ�មាាន់អាយុហៅម្រាកា�មា 21 ឆ្នាំែា� ហៅស័វាាចូា�ប្តាាចូ់ផ្នែ�ែកា
ហៅវាជិូស័ាម្រាស័ារប់ស័ ់Medi-Cal រួមាមាាន់កាារផ្នែ�ទូា�ផ្នែដ្ឋ�ចូា�ប្តាាចូ់ខាងហៅវាជិូស័ាម្រាស័ាហៅដ្ឋើមាបីព្ទយាប្តាា� ឬជិួយដ្ឋ�់ស័ាាន់�ាព្ទ�ៃ�វាចូិតាា ឬរាងកាាយ មាាន់
ដ្ឋូចូជិាវាិប់តាាិថ្ងៃន់កាារហៅស័ព្ទស័ារធំាតាុហៅញ៉ាៀន់ ដ្ឋូចូមាាន់ផ្នែចូងកាែ�ងផ្នែ�ែកា 1396d (r) ថ្ងៃន់ចូ��ងហៅជិើងទូី42 ថ្ងៃន់ម្រាកាមាចូបាប់់ស័�រដ្ឋឋអាហៅមារិកា។

ជិនិជិាតិផ្សេ�ើ�អ្នាផ្សេ�រិក៖ ប់ុគឺា�មាែាកា់ៗផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់កា��តា់ន់ិយមាន់័យហៅន់ៅចូ��ងហៅជិើងទូី25 ថ្ងៃន់ ចូបាប់់ U.S.C. ផ្នែ�ែកា 1603(13), 1603(28). 
1679(a) ឬអែកាផ្នែដ្ឋ�ម្រាតូាវាប្តាាន់កា��តា់�ាមាាន់ស័ិទូិ ិកាែ�ងន់ាមាជិាជិន់ជិាតាិហៅដ្ឋើមាអាហៅមារិកា អន់ុហៅ��មាតាាមាចូបាប់់ 42 C.F.R. 136.12 ឬចូ��ងហៅជិើង 
V ថ្ងៃន់ចូបាប់់ស័ាីព្ទីកាារផ្នែកា�មាិកាារផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទជិន់ជិាតាិហៅដ្ឋើមាអាហៅមារិកា (Indian Health Care Improvement Act) ហៅដ្ឋើមាបីទូទូួ�ប្តាាន់
ហៅស័វាាផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទព្ទីអែកា�ា�់ហៅស័វាាផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទជិន់ជិាតាិហៅដ្ឋើមាអាហៅមារិកា (ហៅស័វាាស័ុខ�ាព្ទជិន់ជិាតាិហៅដ្ឋើមាអាហៅមារិកា កាុ�ស័មាព័ន់ិជិន់ជិាតាិហៅដ្ឋើមា
អាហៅមារិកា (Indian Tribe) អងាកាារកាុ�ស័មាព័ន់ិ (Tribal Organization) ឬអងាកាារជិន់ជិាតាិហៅដ្ឋើមាអាហៅមារិកាតាាមាទូីជិន់ប់ទូ (Urban Indian 
Organization) – I/T/U) ឬតាាមារយៈកាារផ្នែ�ន់ា�ហៅម្រាកា�មាកាិចូេស័ន់យាហៅស័វាាស័ុខ�ាព្ទ។ 

ជិផ្សេម្រ�ើសាប្រែ�ទា�សាុខភាាពី (Health Care Option, HCO)៖ កាមាមវាិធំីផ្នែដ្ឋ�អាចូចូុះហៅឈម�ះ ឬដ្ឋកាហៅឈែ�ះអែកាហៅចូញ៉ាព្ទីគឺហៅម្រាមា�ងស័ុខ�ាព្ទ។ 

ជិ�ងឺជិិតាស័ៃាប់់៖ ជិាស័ាាន់�ាព្ទស័ុខ�ាព្ទមាួយ ផ្នែដ្ឋ�មាិន់អាចូផ្នែកាផ្នែម្រាប់ឱ្យយមាកាដ្ឋូចូហៅដ្ឋើមាវាិញ៉ាប្តាាន់ ហៅ�ើយន់ឹងទូ�ន់ងជិាប់�ាា�ឱ្យយស័ៃាប់់កាែ�ងហៅព្ទ�
មាួយឆ្នាំែា� ឬតាិចូជិាងហៅន់ះ ហៅប់ើស័ិន់ប់ហៅ�ា�យឱ្យយជិ�ងឺហៅន់�ះហៅទូៅតាាមាដ្ឋ�ហៅ�ើរធំមាមជិាតាិរប់ស័់វាា។

ជិ�ងឺធីានិ់ធីារ៖ ជិាជិ�ង ឺឬស័ាាន់�ាព្ទមាួយផ្នែដ្ឋ�ម្រាតាូវាទូទូួ�ប្តាាន់កាព្ទយាប្តាា� ន់ិងអាចូប់�ាា�ឱ្យយស័ៃាប់់ប្តាាន់។

ឈ្នួឺផ្សេពីោ�សាម្រ�ាលកូនិ៖ ជិារយៈហៅព្ទ�ផ្នែដ្ឋ�ម្រាស័ដីស័ាិតាកាែ�ងប់ីដ្ឋ��ាកា់កាា�ថ្ងៃន់កាារស័ម្រាមាា�កាូន់ ន់ិងមាិន់អាចូប់ដ�រកាផ្នែន់ៃងប្តាាន់ហៅដ្ឋ�យស័ុវាតាាិ�ាព្ទ 
ទូាន់់ហៅព្ទ�ហៅវា�ា ហៅទូៅមាន់ទីរហៅព្ទទូយមាួយហៅទូៀតា ឬកាារប់ដ�រកាផ្នែន់ៃងអាចូន់ឹងហៅម្រាគឺ�ះ�ែាកា់ដ្ឋ�់ស័ុខ�ាព្ទ ន់ិងស័ុវាតាាិ�ាព្ទរប់ស័់ម្រាស័ដី ឬកាូន់កាែ�ងថ្ងៃ�ទ។

ត�បនិ់ផ្សេសាវាា៖ ជិាតា�ប់ន់់�ូមាិស័ាម្រាស័ដផ្នែដ្ឋ� L.A. Care ប់ហៅម្រាមាើកាារងារ។ ហៅន់ះមាាន់ប់ញ្ជូេ��ន់ូវាហៅខ�ន់ធំី Los Angeles។
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

បញ្ហាជីផ្សេឈ្នួីោ�អ្ននក�ើល់ផ្សេសាវាា៖ ជិាប់ញ្ជូូីថ្ងៃន់អែកា�ដ�់ហៅស័វាាមាួយហៅន់ៅកាែ�ងប់�ាាញ៉ា L.A. Care។

បញ្ហាជីឱ្យសា�កន�ងកិចាាសានិយា (Contract Drugs List, CDL)៖ ប់ញ្ជូូីឱ្យស័�ផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់ឯកា�ាព្ទស័ម្រាមាាប់់ Medi-Cal Rx ផ្នែដ្ឋ�អែកា�ា�់ហៅស័វាា
រប់ស័់អែកាអាចូប់ញ្ជូូាឱ្យយទូិញ៉ា�ែា�ផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់រាាប់់រង ផ្នែដ្ឋ�អែកាម្រាតាូវាកាារ។

ប�ាាញ៉ាអ្ននក�ើល់ផ្សេសាវាា (ឬ អ្ននក�ើល់ផ្សេសាវាាកន�ងប�ាាញ៉ា)៖ ហៅមាើ� "អែកា�ា�់ហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�ចូូ�រួមា"។

ប�ាាញ៉ា៖ជិាម្រាកាុមាមាួយថ្ងៃន់ហៅវាជិូប់�ិិតា ហៅវាជិូមាន់ទីរ ន់ិងមាន់ទីរហៅព្ទទូយ ន់ិងអែកា�ដ�់ហៅស័វាាហៅ�ែងហៅទូៀតា ផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់ចូុះកាិចូេស័ន់យាជិាមាួយ L.A. Care ហៅដ្ឋើមាបី
�ដ�់កាារផ្នែ�ទូា�។

ប�ាឹងតវាាា៖ កាារប់ហៅញ្ជូេញ៉ាមាតាិហៅដ្ឋ�យ�ទា�់មាាតា់ ឬជិា�ាយ�កាខ�៍អកាែរប់ងាាញ៉ាព្ទីកាារមាិន់ហៅព្ទញ៉ាចូិតាា រប់ស័់ស័មាាជិិកាចូ�ហៅព្ទ�ះហៅស័វាាកាមាមរប់ស័់ 
Medi-Cal, L.A. Care, គឺហៅម្រាមា�ងស័ុខ�ាព្ទ�ៃ�វាចូិតាាតាាមាហៅខ�ន់ធំី ឬអែកា�ា�់ហៅស័វាា Medi-Cal។

ប�ាឹងសាារទុកេ៖ ជិាកាារស័ផ្នែមាាងម្រាប្តាាប់់ ហៅដ្ឋ�យមាាតា់ឬជិា�ាយ�កាខ�៍អកាែររប់ស័់ស័មាាជិិកា អ�ព្ទីកាារមាិន់ហៅព្ទញ៉ាចូិតាដចូ�ហៅព្ទ�ះ L.A. Care អែកា�ដ�់
ហៅស័វាា ឬហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់�ដ�់។ ព្ទាកាយប់�ាឹងផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់ដ្ឋាកា់ហៅទូៅ L.A. Care អ�ព្ទីប់�ាាញ៉ាអែកា�ា�់ហៅស័វាាកាមាម គឺឺជិាឧទូា�រ�៍ថ្ងៃន់ប់�ាឹង
ស័ារទូុកាខមាួយ។

ប�ាឹងឧទិរ�៍៖គឺឺជិាស័�ហៅ�ើរប់ស័់ស័មាាជិិកាស័ុ�ឱ្យយ L.A. Care ព្ទិន់ិតាយហៅមាើ�ហៅឡាើងវាិញ៉ា ន់ិង�ៃាស័់ប់ដ�រកាារស័ហៅម្រាមាចូចូិតាាផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់ហៅធំ័ើហៅឡាើងព្ទាកា់ព្ទ័ន់ិ
ន់ឹងកាាររាាប់់រងស័ម្រាមាាប់់ហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់ហៅស័ែើ។

បរិកេារផ្សេពីទយផ្សេម្របើបាានិ�ូរ (Durable medical equipment, DME)៖ ជិាប់រិកាខារផ្នែដ្ឋ�ចូា�ប្តាាចូ់ផ្នែ�ែកាហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា ន់ិងប្តាាន់ហៅចូញ៉ាហៅវាជិូប់ញ្ជូូា
ហៅដ្ឋ�យហៅវាជិូប់�ិិតារប់ស័់អែកា ឬអែកា�ដ�់ហៅស័វាាហៅ�ែងហៅទូៀតា។ L.A. Care ស័ហៅម្រាមាចូ�ាហៅតាើម្រាតាូវាជិួ� ឬទូិញ៉ា DME។ តាថ្ងៃមាៃជិួ�ម្រាតាូវាផ្នែតាមាិន់ហៅ�ើស័ព្ទីថ្ងៃ�ៃ
ចូ��ាយទូិញ៉ា។ 

ផ្សេពីទយឆ្នាំីប�ានិវាិញ្ហាាាបនិបម្រត (Certified Nurse Midwife, CNM)៖ ជិាប់ុគឺា�មាែាកា់មាាន់អាជិាាប់័�ណ ជិាគឺិ�ាន់ុប់ដ្ឋឋាកាចូុះប់ញ្ជូូី ន់ិងមាាន់
វាិញ្ជូាាប់ន់ប់ម្រាតាជិាហៅព្ទទូយឆ្នាំមប់ ហៅដ្ឋ�យគឺ�ៈគឺិ�ាន់ុប់ដ្ឋឋាកាចូុះប់ញ្ជូូីរដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា។ ហៅព្ទទូយឆ្នាំមប់មាាន់វាិញ្ជូាាប់ន់ប់ម្រាតា ម្រាតាូវាប្តាាន់អន់ុញ្ជូាាតាឱ្យយជិួយហៅមាើ�ផ្នែ�
ទូា�ការ�ីប់ហៅងាើតាកាូន់ធំមាមតាា។

�ជិឈ��លិសា�ាពីផ្សេម្រកៅ�និ្ទីរផ្សេពីទយ (Freestanding Birth Center, FBC)៖ជិាមាន់ទីរស័ុខ�ាព្ទ ផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់ហៅម្រាគឺ�ងកា�ហៅ�ើតាកាូន់ ហៅដ្ឋើមាបី
ហៅកាើតាហៅឡាើង ឆ្នាំៃាយព្ទី��ហៅន់ៅឋាន់រប់ស័់ម្រាស័ដីមាាន់គឺ�៌ ផ្នែដ្ឋ�មាាន់អាជិាាប់័�ណ ឬហៅប់ើមាិន់ដ្ឋូហៅចូែះហៅទូ ប្តាាន់យ�់ម្រាព្ទមាហៅដ្ឋ�យរដ្ឋឋ ហៅដ្ឋើមាបី�ដ�់កាារផ្នែ�ទូា�
ឈឺហៅព្ទ�ះមាុន់ស័ម្រាមាា�កាូន់ ន់ិងកាារឆ្នាំៃងទូហៅន់ៃ ឬកាារផ្នែ�ទូា�ប់ន់ទាប់់ព្ទីឆ្នាំៃងទូហៅន់ៃ ន់ិងហៅស័វាាអាចូហៅដ្ឋើរប្តាាន់ហៅ�ែងហៅទូៀតា ផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់ប់ញ្ជូេ��ហៅន់ៅកាែ�ងគឺហៅម្រាមា�ង។ 
មាជិឈមា�ិ�ទូា�ងហៅន់ះ គឺឺមាិន់ផ្នែមាន់ជិាមាន់ទីរហៅព្ទទូយហៅទូ។

��ិលសាុខភាាពីប្រែ�លសាហ្វ័ព័ីនិិទទួលសាះាល់ (Federally Qualified Health Center, FQHC): ជិាមាជិឈមា�ិ�ស័ុខ�ាព្ទមាួយ 
ហៅន់ៅកាែ�ងតា�ប់ន់់មាួយ ផ្នែដ្ឋ�ឥតាមាាន់អែកា�ដ�់កាារផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទហៅម្រាចូើន់។ អែកាអាចូទូទូួ�កាារផ្នែ�ទូា�ជិាប់ឋមា ន់ិងកាារព្ទារហៅន់ៅឯ FQHC។ 

�និ្ទីរប្រែ�ទា�ផ្សេ�ោ�គិលានិុប�ឋាកជិ�និាញ៉ា៖ជិាកាផ្នែន់ៃងមាួយផ្នែដ្ឋ��ដ�់កាារផ្នែ�ទូា�ជិ�ង ឺ24 ហៅមាោ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ ផ្នែដ្ឋ�មាាន់ផ្នែតាអែកាម្រាប់កាប់វាិជិូាជិីវាៈផ្នែ�ទូា�
ស័ុខ�ាព្ទផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់�័ឹកា�ាតា់ប់ោុហៅ�ណ�ះហៅទូើប់អាចូ�ដ�់កាារផ្នែ�ទូា�ប្តាាន់។ 

�និ្ទីរផ្សេពីទយប្រែ�លចាូលរួ�៖ ជិាមាន់ទីរហៅព្ទទូយមាួយមាាន់អាជិាាប់័�ណ ផ្នែដ្ឋ�មាាន់កាិចូេស័ន់យាជិាមាួយ L.A. Care ហៅដ្ឋើមាបី�ដ�់ហៅស័វាាឱ្យយស័មាាជិិកា ហៅន់ៅហៅព្ទ�
ស័មាាជិិកាទូទូួ�កាារផ្នែ�ទូា�។ ហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�រាាប់់រង ផ្នែដ្ឋ�មាន់ទីរហៅព្ទទូយផ្នែដ្ឋ�ស័�កាារមាួយចូ�ន់ួន់អាចូន់ឹង�ដ�់ជិូន់ស័មាាជិិកា គឺឺប្តាាន់ដ្ឋាកា់កាម្រាមិាតា
ហៅដ្ឋ�យហៅគឺ��ន់ហៅយ�ប្តាាយថ្ងៃន់ម្រាតាួតាព្ទិន់ិតាយកាារហៅម្រាប់ើម្រាប្តាាស័់ ន់ិងកាារធំាន់ាគឺុ��ាព្ទរប់ស័់ L.A. Care ឬកាិចូេស័ន់យារប់ស័់ L.A. Care ជិាមាួយន់ឹង
មាន់ទីរហៅព្ទទូយ។

�និ្ទីរផ្សេពីទយ៖ ជិាកាផ្នែន់ៃងមាួយ ផ្នែដ្ឋ�អែកាទូទូួ�កាារផ្នែ�ទូា�អែកាជិ�ងឺកាែ�ងមាន់ទីរហៅព្ទទូយ ន់ិងអែកាជិ�ងឺហៅម្រាកាៅមាន់ទីហៅព្ទទូយព្ទីហៅវាជិូប់�ិិតានិ់ងគឺិ�ាន់ុប់ដ្ឋឋាកា។
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

វាិធីីការពីារសាុខភាាពី និិងភាាពីពីិការរ�ឋកាលីហ្វ័ា័រញ៉ាាា (California Health and Disability Prevention, CHDP)៖ ជិាកាមាមវាិធំី
ស័ុខ�ាព្ទស័ាធំារ�ៈមាួយ ផ្នែដ្ឋ�ហៅចូញ៉ាម្រាប្តាាកា់ឱ្យយអែកា�ដ�់កាារផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទស័ាធំារ�ៈ ន់ិងឯកាជិន់ ស័ម្រាមាាប់់កាារវាាយតាថ្ងៃមាៃស័ុខ�ាព្ទទូាន់់ហៅព្ទ�
ហៅវា�ាហៅដ្ឋើមាបីរកា ន់ិងកាារព្ទារជិ�ងឺន់ិង�ាព្ទព្ទិកាារ ហៅន់ៅហៅ�ើខៃ�ន់កាុមាារ ន់ិងយុវាជិន់។ កាមាមវាិធំីហៅន់ះជិួយកាុមាារន់ិងយុវាជិន់ឱ្យយទូទូួ�ប្តាាន់កាារផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទ
ជិាម្រាប់ចូា�។ PCP រប់ស័់អែកាអាចូ�ដ�់ហៅស័វាា CHDP ប្តាាន់។

សាងះហ្វ័�ឋានិ៖ ជិាកាារផ្នែ�ទូា� ហៅដ្ឋើមាបីប់ន់ិ�ររប់ន់ាយ�ាព្ទមាិន់កាកា់ហៅកាដៅខាង�ៃ�វាកាាយ �ៃ�វាចូិតាា ស័ងាមា ន់ិងផ្នែ�ែកាស័មារតាី ស័ម្រាមាាប់់ស័មាាជិិកាផ្នែដ្ឋ�មាាន់ជិ�ងឺ
ធំៃន់់ធំៃរជិិតាស័ៃាប់់។ កាារផ្នែ�ទូា�ជិ�ងឺជិិតាស័ៃាប់់គឺឺមាាន់�ា�់ជិូន់ហៅន់ៅហៅព្ទ�ស័មាាជិិកាមាាន់អាយុរំព្ទឹងរស័់រយៈហៅព្ទ� 6 ផ្នែខឬតាិចូជិាងហៅន់ះ។

សា�ាជិិក៖ ស័មាាជិិកា�ាមាែាកា់ផ្នែដ្ឋ�មាាន់ស័ិទូិិទូទូួ� Medi-Cal ផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់ចូុះហៅឈម�ះជិាមាួយ L.A. Care ផ្នែដ្ឋ�ព្ទួកាហៅគឺមាាន់ស័ិទូិិទូទូួ�ប្តាាន់
ហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�រាាប់់រង។

សាហ្វ័បង់ម្របាាក់៖គឺឺជិាកាារប់ង់ម្រាប្តាាកា់ផ្នែដ្ឋ�អែកាប់ង ់ជិាទូូហៅទូៅហៅន់ៅហៅព្ទ�ថ្ងៃន់ហៅស័វាា ជិាប់ផ្នែន់ាមាហៅទូៅហៅ�ើកាារប់ង់ម្រាប្តាាកា់រប់ស័់អែកាធំាន់ារាាប់់រង។

ផ្សេសាវាាក�ីប្រែ�ល�ិនិរាប់បញ្ហាា�ល៖ ហៅស័វាាកាមាមផ្នែដ្ឋ�មាិន់ម្រាតាូវាប្តាាន់ធំាន់ារាាប់់រងហៅដ្ឋ�យកាមាមវាិធំី Medi-Cal រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា។

ផ្សេសាវាាកុ�ាររ�ឋកាលីហ្វ័ា័រញ៉ាាា (California Children’s Services, CCS)៖ជិាកាមាមវាិធំី Medi-Cal មាួយ ផ្នែដ្ឋ��ដ�់ហៅស័វាាស័ម្រាមាាប់់កុាមាារ
អាយុរ�ូតាដ្ឋ�់ 21 ឆ្នាំែា� ផ្នែដ្ឋ�មាាន់ប់ញ្ជូាាជិ�ងឺ ន់ិងស័ុខ�ាព្ទជិាកា់�ាកា់មាួយចូ�ន់ួន់។

ផ្សេសាវាាផ្សេម្រកៅត�បនិ់៖ហៅស័វាាកាែ�ងខ�ៈស័មាាជិិកាស័ាិតាហៅន់ៅកាផ្នែន់ៃង�ាមាួយហៅន់ៅហៅម្រាកាៅតា�ប់ន់់ហៅស័វាា។

ផ្សេសាវាាម្រគូផ្សេពីទយ៖ ជិាហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់�ដ�់ឱ្យយហៅដ្ឋ�យប់ុគឺា�មាាន់អាជិាាប់័�ណហៅន់ៅហៅម្រាកា�មាចូបាប់់រដ្ឋឋ ហៅដ្ឋើមាបីម្រាប់កាប់វាិជិូាជិីវាៈស័ុខា�ិប្តាា� ឬកាារព្ទយាប្តាា�
ស័ម្រាមាប់ស័ម្រាមាួ�ម្រាទូង់ម្រាទូាយឆ្នាំិឹង ប់ោុផ្នែន់ាមាិន់រាប់់ប់ញ្ជូូ��ហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់�ដ�់ជិូន់ហៅដ្ឋ�យហៅវាជិូប់�ិិតា កាែ�ងខ�ៈផ្នែដ្ឋ�អែកាម្រាតាូវាប្តាាន់អន់ុញ្ជូាាតាឱ្យយចូូ�
ហៅទូៅមាន់ទីរហៅព្ទទូយផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់ទូារថ្ងៃ�ៃកាែ�ងវាិកាាយប់ម្រាតាមាន់ទីរហៅព្ទទូយហៅន់�ះហៅទូ។

ផ្សេសាវាាប្រែ�ល�ានិលកេ�ៈរផ្សេសាើប៖ ហៅស័វាាកាមាមទូាកា់ទូងន់ឹងស័ុខ�ាព្ទ�ៃ�វាចូិតាា ឬអាកាប់បកាិរិយា ស័ុខ�ាព្ទ�ៃ�វាហៅ�ទូ ន់ិងស័ុខ�ាព្ទប់ន់ាព្ទូជិ កាារហៅរៀប់ចូ�
ផ្នែ�ន់កាារម្រាគឺួស័ារ ជិ�ងឺកាាមាហៅរ�គឺ (STI) វាីរុស័�ុីវា/ជិ�ងឺហៅអដ្ឋស័៍ កាាររំហៅ����ៃ�វាហៅ�ទូ ន់ិងកាាររំ�ូតាកាូន់ វាិប់តាាិថ្ងៃន់កាារហៅស័ព្ទស័ារធំាតាុហៅញ៉ាៀន់ កាារផ្នែ�ទូា�គឺា�
ម្រាទូដ្ឋ�់ផ្នែយន់ឌ្ឍ័រ ន់ិងអ�ហៅព្ទើ�ិងែាថ្ងៃដ្ឋគឺូជិិតាស័ែិទូិ។

ផ្សេសាវាាប្រែ�ល�ិនិរាាប់រង៖ ជិាហៅស័វាាមាួយផ្នែដ្ឋ� L.A. Care មាិន់រាាប់់រង។

ផ្សេសាវាានិិងឧបករ�៍និីតិសា�ីទា៖ហៅស័វាាផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទផ្នែដ្ឋ�ជិួយអែកាកាែ�ងកាាររកាែា ហៅរៀន់ស័ូម្រាតា ឬផ្នែកា�មាិជិ�ន់ាញ៉ាន់ិងមាុខងារស័ម្រាមាាប់់កាាររស័់ហៅន់ៅ
ម្រាប់ចូា�ថ្ងៃ�ៃ។

ផ្សេសាវាានិិងឧបករ�៍ពីយាបាាលសាេារនិីតិសា�ីទា និិង�ុខងារកា�សា�ីទា៖ ជិាហៅស័វាាន់ិងឧប់ការ�៍ផ្នែដ្ឋ�ជិួយអែកាផ្នែដ្ឋ�មាាន់រប់ួស័ ព្ទិកាារ�ាព្ទ 
ឬស័ាាន់�ាព្ទរុា�ថ្ងៃរា ហៅដ្ឋើមាបីទូទូួ�ប្តាាន់ ឬស័ាារហៅឡាើងវាិញ៉ាន់ូវាប់��ិន់�ៃ�វាចូិតាាន់ិង�ៃ�វាកាាយ។

ផ្សេសាវាាបនិ្ទាប់ពីី�ានិសាថិរភាាពី៖ ហៅស័វាារាាប់់រងទូាកា់ទូងន់ឹងស័ាាន់�ាព្ទស័ុខ�ាព្ទប់ន់ទាន់់ផ្នែដ្ឋ�ម្រាតាូវាប្តាាន់�ា�់ជិូន់ប់ន់ទាប់់ព្ទីស័មាាជិិកាមាាន់ស័ាិរ�ាព្ទ ហៅដ្ឋើមាបី
រកាែាស័ាាន់�ាព្ទស័ារិ�ាព្ទហៅន់�ះ។ ហៅស័វាាផ្នែ�ទូា�ប់ន់ទាប់់ព្ទីមាាន់ស័ាិរ�ាព្ទ ម្រាតាូវាប្តាាន់រាាប់់រង ន់ិងប់ង់ម្រាប្តាាកា់ជិូន់។ មាន់ទីរហៅព្ទទូយហៅម្រាកាៅប់�ាាញ៉ា អាចូម្រាតាូវាកាារកាារ
ឯកា�ាព្ទជិាមាុន់។

ផ្សេសាវាាផ្សេពីទយឆ្នាំីប៖ កាារផ្នែ�ទូា�មាុន់ស័ម្រាមាា� ចូហៅន់ៃ�ះហៅព្ទ�ស័�រា� ន់ិងកាារផ្នែ�ទូា�ហៅព្ទ�ស័ម្រាមាា�កាូន់ រួមាទូា�ងកាារផ្នែ�ទូា�ហៅរៀប់ចូ�ផ្នែ�ន់កាារម្រាគឺួស័ារស័ម្រាមាាប់់
មាដាយ ន់ិងកាារផ្នែ�ទូា��ៃាមាៗស័ម្រាមាាប់់ទូារកាហៅទូើប់ហៅកាើតា ផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់�ដ�់ហៅដ្ឋ�យហៅព្ទទូយឆ្នាំមប់មាាន់វាិញ្ជូាាប់ន់ប់ម្រាតា (Crtified Nurse Midwives, CNM) 
ន់ិង ឆ្នាំមប់មាាន់អាជិាាប់័�ណ (Licensed Midwives, LM)។

ផ្សេសាវាា�និុសាេផ្សេពីញ៉ាវា័�តា�សាហ្វ័គ�និ ៍(Community-Based Adult Service, CBAS)៖ ជិាហៅស័វាាអែកាជិ�ងឺហៅម្រាកាៅមាន់ទីរហៅព្ទទូយហៅន់ៅតាាមា
មា�ិ�ស័ម្រាមាាប់់កាារផ្នែ�ទូា�ជិ�ន់ាញ៉ា ហៅស័វាាស័ងាមាកាិចូេ កាារព្ទយាប្តាា� កាារផ្នែ�ទូា��ទា�់ខៃ�ន់ កាារ�័ឹកា�័ឺន់ន់ិងគឺា�ម្រាទូម្រាគឺួស័ារន់ិងអែកាផ្នែ�ទូា� ហៅស័វាា
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

អា�ារូប់តាាមាភ យាន់ជិ�ន់ិះ ន់ិងហៅស័វាាហៅ�ែងៗហៅទូៀតា ស័ម្រាមាាប់់ស័មាាជិិកាផ្នែដ្ឋ�មាាន់ស័ិទូិិទូទូួ�ប្តាាន់។

ផ្សេសាវាាផ្សេរៀបចា�ប្រែ�និការម្រគួសាារ៖ជិាហៅស័វាាហៅដ្ឋើមាបីកាារព្ទារ ឬព្ទន់យារហៅព្ទ�កាារមាាន់គឺ�៌។

ផ្សេសាវាាសាុខភាាពី�ះ�វាចាិតេឯកផ្សេទសា៖ ហៅស័វាាស័ម្រាមាាប់់ស័មាាជិិកាផ្នែដ្ឋ�មាាន់តាម្រាមូាវាកាារហៅស័វាាស័ុខ�ាព្ទ�ៃ�វាចូិតាាផ្នែដ្ឋ�មាាន់កាម្រាមិាតា�ាព្ទអន់់ហៅខែ�យខពស់័ជិាង
កាម្រាមាិតាម្រាស័ា�ហៅទូៅមាធំយមា។ 

ផ្សេសាវាាសាុខភាាពី�ះ�វាចាិតេអ្ននកជិ�ងឺផ្សេម្រកៅ�និ្ទីរផ្សេពីទយ៖ ជិាហៅស័វាាអែកាជិ�ងឺហៅម្រាកាៅមាន់ទីរហៅព្ទទូយស័ម្រាមាាប់់ស័មាាជិិកាផ្នែដ្ឋ�មាាន់�កាខ�ៈស័ុខ�ាព្ទ�ៃ�វាចូិតាាព្ទីកាម្រាមាិតា
ម្រាស័ា�ដ្ឋ�់មាធំយមា រួមាមាាន់៖

 • កាារវាាយតាថ្ងៃមាៃស័ុខ�ាព្ទ�ៃ�វាចូិតាាជិាប់ុគឺា�ឬជិាម្រាកាុមា ន់ិងកាារព្ទយាប្តាា� (កាារព្ទយាប្តាា��ៃ�វាចូិតាា)
 • កាារហៅធំ័ើហៅតាស័ដចូិតាាស័ាម្រាស័ា ហៅន់ៅហៅព្ទ�ផ្នែដ្ឋ�ម្រាតាូវាប្តាាន់ចូងិ��ប់ងាាញ៉ាយោាង�ិិតា�ិន់់ហៅដ្ឋើមាបីវាាយតាថ្ងៃមាៃស័ាាន់�ាព្ទស័ុខ�ាព្ទ�ៃ�វាចូិតាា
 • ហៅស័វាាអែកាជិ�ងឺហៅម្រាកាៅមាន់ទីរហៅព្ទទូយ ស័ម្រាមាាប់់ហៅគឺ��ប់��ងថ្ងៃន់កាារម្រាតាួតាហៅមាើ�កាារព្ទយាប្តាា�ហៅដ្ឋ�យឱ្យស័�
 • កាារព្ទិហៅម្រាគឺ�ះហៅយ�ប់�់ផ្នែ�ែកាវាិកា�ចូរិតា
 • មាន់ទីរព្ទិហៅស័�ធំន់៍ ស័មាភារៈ�ាតា់�ាង់ ន់ិងអា�ារប់�ប់ោន់ស័ម្រាមាាប់់អែកាជិ�ងឺហៅម្រាកាៅមាន់ទីរហៅព្ទទូយ

ផ្សេសាវាាសាុខភាាពីសាាធីារ�ៈ៖ ហៅស័វាាស័ុខ�ាព្ទផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់កា��តា់ហៅគឺ��ហៅដ្ឋៅស័ម្រាមាាប់់ម្រាប់ជិាជិន់ទូា�ងអស័់។ ទូា�ងហៅន់ះរួមាមាាន់ជិាអាទូ៍ កាារវាិ�ាគឺ
ស័ាាន់�ាព្ទសុ័ខ�ាព្ទ កាារ�ៃា�ហៅមាើ�ស័ុខ�ាព្ទ កាារហៅ�ើកាកាមាពស័់ស័ុខ�ាព្ទ ហៅស័វាាកាារព្ទារ កាារទូប់់ស័ាាតា់ជិ�ងឺឆ្នាំៃង កាារព្ទារប់រិស័ាាន់ន់ិងអន់ាមា័យ កាារ
ហៅម្រាតាៀមាស័ម្រាមាាប់់ហៅម្រាគឺ�ះមា�ន់ដរាយ ន់ិងកាារតាប់ហៅឆ្នាំៃើយ ន់ិងស័ុខ�ាព្ទមាុខងារកាាយស័មាបទូា។

សាថានិភាាពីជិ�ងឺរុា�នៃរា៖ ជិាជិ�ងឺមាួយ ឬប់ញ្ជូាាសុ័ខ�ាព្ទហៅ�ែងហៅទូៀតា ផ្នែដ្ឋ�មាិន់អាចូព្ទយាប្តាា�ឱ្យយជិាប្តាាន់ទូា�ងម្រាស័ុង ឬផ្នែដ្ឋ�យូរៗ ហៅទូៅ កាាន់់ផ្នែតាធំៃន់់ធំៃរ
ហៅឡាើង ឬផ្នែដ្ឋ�ម្រាតាូវាផ្នែតាប្តាាន់ព្ទយាប្តាា�ហៅដ្ឋើមាបីកាុ�ឱ្យយអែកាមាាន់ស័�ាព្ទធំៃន់់ធំៃរហៅឡាើង។

ស័ាាន់�ាព្ទហៅរ�គឺវាិកា�ចូរិតាប់ន់ទាន់់៖ ជិាជិ�ងឺ�ៃ�វាចូិតាដផ្នែដ្ឋ�ហៅរ�គឺស័ញ្ជូាាគឺឺធំៃន់់ធំៃរ ឬខៃា�ងកាៃា�មមាប់�ាា�ឱ្យយហៅម្រាគឺ�ះ�ែាកា់ធំៃន់់ធំៃរ�ៃាមាៗចូ�ហៅព្ទ�ះខៃ�ន់រប់ស័់
អែកា ឬមាន់ុស័ែហៅ�ែងៗហៅទូៀតា ឬ�ៃាមាៗ អែកាមាិន់អាចូ�ដ� ់ឬហៅម្រាប់ើមាា�ប់អា�ារ ជិម្រាមាកា ឬស័ហៅមាៃៀកាប់�ព្ទាកា់ប្តាាន់ហៅដ្ឋ�យស័ារផ្នែតាជិ�ងឺ�ៃ�វាចិូតាដ។

សាថានិភាាពីសាុខភាាពីសាផ្សេ�ងះោ�បនិ្ទានិ់៖ ជិា�កាខ�ៈស័ុខ�ាព្ទ ឬ�ៃ�វាចូិតាដ ហៅដ្ឋ�យមាាន់ហៅរ�គឺស័ញ្ជូាាធំៃន់់ធំៃរដ្ឋូចូជិាឈឺហៅព្ទ�ះឆ្នាំៃងទូហៅន់ៃ (ហៅមាើ�ន់ិយមាន់័យ
ខាងហៅ�ើ) ឬឈឺចូាប់់ខៃា�ង ផ្នែដ្ឋ�មាន់ុស័ែធំមាមតាាមាាន់ចូ�ហៅ�ះដ្ឋឹងខាងស័ុខ�ាព្ទន់ិង�ែា�ហៅព្ទទូយ អាចូមាាន់ហៅ�តាុ��ស័មាម្រាស័ប់ហៅជិឿ�ា កាារមាិន់ប្តាាន់
ទូទូួ�កាារផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទ�ៃាមាៗអាចូន់ឹង៖

 • ន់ា�ឱ្យយស័ុខ�ាព្ទរប់ស័់អែកា ឬស័ុខ�ាព្ទថ្ងៃន់កាូន់កាែ�ងថ្ងៃ�ទរប់ស័់អែកា ស័ាិតាកាែ�ងហៅម្រាគឺ�ះ�ែាកា់ធំៃន់់ធំៃរ
 • ប់�ាា�ឱ្យយមាាន់ឱ្យន់�ាព្ទចូ�ហៅព្ទ�ះមាុខងាររាងកាាយ
 • ប់�ាា�ឱ្យយផ្នែ�ែកាថ្ងៃន់រាងកាាយ ឬស័រីរាងា មាិន់ហៅធំ័ើកាារម្រាតាឹមាម្រាតាូវា

ម្រសាួចាម្រសាាវា៖ ជិាស័ាាន់�ាព្ទហៅវាជិូស័ាម្រាស័ាមាួយផ្នែដ្ឋ�មាាន់ស័�ាព្ទ�ៃាមាៗ តាម្រាមាូវាឱ្យយមាាន់កាារផ្នែ�ទូា�ព្ទយាប្តាា�ហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា ន់ិងមាិន់មាាន់រយៈហៅព្ទ�យូរហៅទូ។

សា��ងពីយៈសានិក�ី៖ ហៅន់ៅហៅព្ទ�ផ្នែដ្ឋ�អតាាម្រាប់ហៅយ�ជិន់៍ម្រាតាូវាប្តាាន់�ា�់ជូិន់ ឬន់ឹងម្រាតាូវាប្តាាន់�ា�់ជិូន់ដ្ឋ�់ស័មាាជិិកា Medi-Cal ហៅដ្ឋ�យស័ារផ្នែតារប់ួស័
ផ្នែដ្ឋ��ាគឺីហៅ�ែងហៅទូៀតាម្រាតាូវាទូទួូ�ខុស័ម្រាតូាវាហៅន់�ះ DHCS ទូារមាកាវាិញ៉ាន់ូវាតាថ្ងៃមាៃស័មាម្រាស័ប់ថ្ងៃន់អតាាម្រាប់ហៅយ�ជិន់៍ផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់�ា�់ដ្ឋ�់ស័មាាជិិកាស័ម្រាមាាប់់
កាាររងរប់ួស័ហៅន់�ះ។

អ្នតថម្របផ្សេ�ោជិន៍ិ៖ហៅស័វាាផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទ ន់ិងឱ្យស័�ផ្នែដ្ឋ�រាាប់់រងហៅន់ៅហៅម្រាកា�មាគឺហៅម្រាមា�ងស័ុខ�ាព្ទហៅន់ះ។

ឧបករ�៍រ�ប៖ ជិាឧប់ការ�៍មាួយផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់ហៅម្រាប់ើស័�រាប់ជ់ិាទូម្រាមា ឬរ�ប់អប់ខាងហៅម្រាកាៅ �ូាប់់ហៅទូៅន់ឹងរាងកាាយ ហៅដ្ឋើមាបីម្រាទូទូប់់ ឬផ្នែកាតាម្រាមាូវាផ្នែ�ែកាថ្ងៃន់
រាងកាាយផ្នែដ្ឋ�មាាន់រប់ួស័ធំៃន់់ឬមាាន់ជិ�ងឺ ន់ិងផ្នែដ្ឋ�ជិាផ្នែដ្ឋ�ចូា�ប្តាាចូ់ផ្នែ�ែកាហៅវាជិូស័ាម្រាស័ា ស័ម្រាមាាប់់ឱ្យយស័មាាជិិកាជិាហៅស័បើយព្ទីជិ�ងឺ។
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

ឧបករ�៍សាិបីនិិ�ីិត៖ ជិាឧប់ការ�៍ផ្នែកាៃងកាៃាយ ប្តាាន់�ូាប់់ហៅទូៅន់ឹងរាងកាាយហៅដ្ឋើមាបីជិ�ន់ួស័អវាយវាៈផ្នែដ្ឋ�ប្តាាតា់ប់ង់។

ឱ្យសា��ានិផ្សេវាជិជបញ្ហាជា៖ ជិាឱ្យស័�មាួយផ្នែដ្ឋ�តាម្រាមាូវាតាាមាចូបាប់់�ាកាារប់ងាាប់់ប់ញ្ជូូាព្ទីអែកា�ដ�់ហៅស័វាាមាាន់អាជិាាប់័�ណ ផ្នែដ្ឋ�ម្រាតាូវាប្តាាន់�ាតា់�ាង់។

អ្ននកចាាត់ប្រែចាងករ�ី៖ ជិាគឺិ�ាន់ុប់ដ្ឋឋាកាផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់ចូុះប់ញ្ជូូី ឬប់ុគឺា�ិកាស័ងាមាកាិចូេ ផ្នែដ្ឋ�អាចូជិួយអែកាឱ្យយយ�់ដ្ឋឹងអ�ព្ទីប់ញ្ជូាាស័ុខ�ាព្ទស័�ខាន់់ៗ 
ន់ិងហៅរៀប់ចូ�កាារផ្នែ�ទូា�ជិាមាួយន់ឹងអែកា�ដ�់ហៅស័វាារប់ស័់អែកា។

អ្ននកចាុ�ផ្សេឈ្នួីោ�៖ ជិាមាន់ុស័ែមាែាកា់ផ្នែដ្ឋ�ជិាស័មាាជិិកាថ្ងៃន់គឺហៅម្រាមា�ងស័ុខ�ាព្ទមាួយ ន់ិងទូទូួ�ហៅស័វាាតាាមារយៈគឺហៅម្រាមា�ងស័ុខ�ាព្ទ។

អ្ននកជិ�ងឺប្រែ�ល�ានិម្រសាាប់៖ អែកាជិ�ងឺផ្នែដ្ឋ�មាាន់ទូ�ន់ាកា់ទូ�ន់ងម្រាស័ាប់់ជិាមាួយអែកា�ា�់ហៅស័វាា ហៅ�ើយប្តាាន់ជិួប់ព្ទិហៅម្រាគឺ�ះជិាមាួយអែកា�ា�់ហៅស័វាាហៅន់�ះ
កាែ�ងរយៈហៅព្ទ�ជិាកា់�ាកា់មាួយផ្នែដ្ឋ�ប្តាាន់ប់ហៅងាើតាហៅឡាើងហៅដ្ឋ�យគឺហៅម្រាមា�ង។

អ្ននក�ើល់ផ្សេសាវាាសាុខភាាពី�ះ�វាចាិតេ៖ ជិាប់ុគឺា�មាាន់អាជិាាប់័�ណ ផ្នែដ្ឋ��ដ�់ហៅស័វាាស័ុខ�ាព្ទ�ៃ�វាចូិតាា ន់ិងស័ុខ�ាព្ទអាកាប់បកាិរិយា ជិូន់ដ្ឋ�់អែកាជិ�ងឺ។

អ្ននក�េល់ការប្រែ�ទា�សាុខភាាពីជិនិជិាតិផ្សេ�ើ�អ្នាផ្សេ�រិក (Indian Health Care Provider, IHCP)៖ កាមាមវាិធំីផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទផ្នែដ្ឋ�ដ្ឋ�ហៅ�ើរកាារ
ហៅដ្ឋ�យហៅស័វាាស័ុខ�ាព្ទជិន់ជិាតាិហៅដ្ឋើមាអាហៅមារិកា (Indian Health Service, IHS) កាុ�ស័មាព័ន់ិជិន់ជិាតាិហៅដ្ឋើមាអាហៅមារិកា អងាកាារកាុ�ស័មាព័ន់ិ ឬ
អងាកាារជិន់ជិាតាិហៅដ្ឋើមាអាហៅមារិកាតាាមាទូីជិន់ប់ទូ (I/T/U) ដ្ឋូចូផ្នែដ្ឋ��កាខខ�ិទូា�ងហៅន់�ះម្រាតាូវាប្តាាន់កា��តា់ហៅន់ៅកាែ�ងផ្នែ�ែកាទូី4 ថ្ងៃន់ចូបាប់់ស័ាីព្ទីកាារផ្នែកា�មាិ
កាារផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទជិន់ជិាតាិហៅដ្ឋើមាអាហៅមារិកា (ndian Health Care Improvement Act) (25 U.S.C. ផ្នែ�ែកា 1603)។

អ្ននក�េល់ផ្សេសាវាាផ្សេម្រកៅប�ាាញ៉ា៖ ជិាអែកា�ដ�់ហៅស័វាាមាួយ ផ្នែដ្ឋ�មាិន់ផ្នែមាន់ជិាផ្នែ�ែកាថ្ងៃន់ប់�ាាញ៉ា L.A. Care។

អ្ននក�េល់ផ្សេសាវាាប្រែ�លចាូលរួ� (ឬផ្សេវាជិជប�ិិតប្រែ�លចាូលរួ�)៖ ជិាហៅវាជិូប់�ិិតា មាន់ទីរហៅព្ទទូយ ឬអែកាវាិជិូាជិីវាៈផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទមាាន់អាជិាាប់័�ណ ឬមាន់ទីរ
ស័ុខ�ាព្ទមាាន់អាជិាាប់័�ណ រួមាទូា�ងមាន់ទីរផ្នែ�ទូា�ជិាមាធំយមា ផ្នែដ្ឋ�មាាន់កាិចូេស័ន់យាជិាមាួយ L.A. Care ហៅដ្ឋើមាបី�ដ�់ហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�រាាប់់រងឱ្យយស័មាាជិិកា 
ហៅន់ៅហៅព្ទ�ស័មាាជិិកាទូទូួ�កាារផ្នែ�ទូា�។

អ្ននក�េល់ផ្សេសាវាាប្រែ�ល�ានិលកេ�ៈសា�ីតេ៖ិ ជិាហៅវាជិូប់�ិិតាមាាន់�កាខ�ៈស័មាបតាដិកាែ�ងផ្នែ�ែកាថ្ងៃន់កាារម្រាប់កាប់វាិជិូាជិីវាៈផ្នែដ្ឋ�ស័មាម្រាស័ប់ស័ម្រាមាាប់់ព្ទយាប្តាា�
ស័ាាន់�ាព្ទរប់ស័់អែកា។

អ្ននក�េល់ផ្សេសាវាាប្រែ�ល�ិនិចាូលរួ�៖ ជិាអែកា�ដ�់ហៅស័វាាមាែាកា់ផ្នែដ្ឋ�មាិន់ហៅន់ៅកាែ�ងប់�ាាញ៉ា L.A. Care។

អ្ននក�េល់ផ្សេសាវាាប្រែ�ទា�សាុខភាាពីតា��្ទ�៖ អែកា�ដ�់ហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ��ដ�់ឱ្យយអែកាន់ូវាកាារផ្នែ�ទូា�ជិ�ងឺមាាន់ជិ�ន់ាញ៉ា ន់ិងហៅស័វាាហៅ�ែងៗហៅន់ៅតាាមា�ទះ។

អ្ននក�េល់ផ្សេសាវាាប្រែ�ទា�សាុខភាាពី៖ ហៅវាជិូប់�ិិតា ន់ិងអែកាឯកាហៅទូស័ដ្ឋូចូជិាម្រាគឺូហៅព្ទទូយវាះកាាតា ់ហៅវាជិូប់�ិិតាផ្នែដ្ឋ�ព្ទយាប្តាា�ជិ�ងឺមា�ារីកា ឬហៅវាជិូប់�ិិតាផ្នែដ្ឋ�
ព្ទយាប្តាា�ផ្នែ�ែកាព្ទិហៅស័ស័ថ្ងៃន់រាងកាាយ ន់ិងអែកាផ្នែដ្ឋ�ហៅធំ័ើកាារជិាមាួយ L.A. Care ឬស័ាិតាហៅន់ៅកាែ�ងប់�ាាញ៉ា L.A. Care។អែកា�ា�់ប់�ាាញ៉ា L.A. 
Care ម្រាតាូវាផ្នែតាមាាន់អាជិាាប់័�ណហៅដ្ឋើមាបីអន់ុវាតាាហៅន់ៅរដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា ហៅ�ើយ�ា�់ឱ្យយអែកាន់ូវាហៅស័វាាកាមាមផ្នែដ្ឋ� L.A. Care រាាប់់រង។ 

តាាមាធំមាមតាា អែកានឹ់ងម្រាតាូវាកាារប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាព្ទី PCP រប់ស័់អែកា ហៅដ្ឋើមាបីហៅទូៅជិួប់អែកាឯកាហៅទូស័។ PCP រប់ស័់អែកាម្រាតាូវាផ្នែតាទូទូួ�ប្តាាន់កាារឯកា�ាព្ទជិាមាុន់ព្ទី 
L.A. Care មាុន់ន់ឹងអែកាទូទូួ�ប្តាាន់កាារផ្នែ�ទូា�ព្ទីអែកាឯកាហៅទូស័។ 

អែកា�ិនិប្តាាចូ់ម្រាតាូវាកាារកាារប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាព្ទី PCP រប់ស័់អែកា ស័�រាប់់ម្រាប់ហៅ�ទូថ្ងៃន់ហៅស័វាាមាួយចូ�ន់ួន់ ដ្ឋូចូជិាកាារហៅរៀប់ចូ�ផ្នែ�ន់កាារម្រាគឺួស័ារ កាារផ្នែ�ទូា�ស័ហៅ�ងា�ះ
ប់ន់ទាន់់ កាារផ្នែ�ទូា�ផ្នែ�ែកាស័មាពព្ទ/ហៅរ�គឺម្រាស័ដី ឬហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�មាាន់�កាខ�ៈរហៅស័ើប់។ 

អ្ននក�េល់ផ្សេសាវាាបឋ� (Primary Care Provider, PCP)៖ ជិាអែកា�ដ�់កាារផ្នែ�ទូា�មាាន់អាជិាាប់័�ណ ផ្នែដ្ឋ�អែកាមាាន់ស័ម្រាមាាប់់កាារផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទ
�ាគឺហៅម្រាចូើន់រប់ស័់អែកា។ PCP រប់ស័់អែកាជិួយអែកាឱ្យយទូទូួ�កាារផ្នែ�ទូា�ផ្នែដ្ឋ�អែកាម្រាតាូវាកាារ។ កាារផ្នែ�ទូា�មាួយចូ�ន់ួន់ចូា�ប្តាាចូ់ម្រាតាូវាទូទួូ�ប្តាាន់កាារយ�់ម្រាព្ទមា
ជិាមាុន់ស័ិន់ �ុះម្រាតាាផ្នែតា៖

 • អែកាមាាន់�ាព្ទអាស័ន់ែ
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ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់់ផ្នែ�ែកាហៅស័វាាស័មាាជិិកាតាាមាហៅ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ L.A. Care គឺឺហៅន់ៅទូីហៅន់ះ 24 ហៅមាោ�ង
កាែ�ងមាួយថ្ងៃ�ៃ 7 ថ្ងៃ�ៃកាែ�ងមាួយស័ប្តាាា�៍ រួមាទូា�ងថ្ងៃ�ៃឈប់់ស័ម្រាមាាកា។ កាារហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទគឺឺឥតាគឺិតាថ្ងៃ�ៃ។ ឬ ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទហៅទូៅកាាន់ផ់្នែខែ
ទូូរស័័ព្ទទប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាថ្ងៃន់រដ្ឋឋកាា�ី�័័រញ៉ាោា តាាមាហៅ�ខ 711។ ចូូ�តាាមាអន់ឡាាញ៉ាតាាមារយៈ lacare.org។

 • អែកាម្រាតាូវាកាារផ្នែ�ទូា�ព្ទីផ្នែ�ែកាស័មាពព្ទ/ហៅរ�គឺម្រាស័ដី
 • អែកាម្រាតាូវាកាារហៅស័វាាផ្នែដ្ឋ�មាាន់�កាខ�ៈរហៅស័ើប់
 • អែកាម្រាតាូវាកាារហៅស័វាាហៅរៀប់ចូ�ផ្នែ�ន់កាារម្រាគឺួស័ារ/កាារព្ទន់យារកា�ហៅ�ើតា 

PCP រប់ស័់អែកាអាចូជិា៖ 

 • ម្រាគឺូហៅព្ទទូយទូូហៅទូៅ 
 • ម្រាគឺូហៅព្ទទូយអាកាារកាែ�ងម្រាប្តាា� 
 • ម្រាគឺូហៅព្ទទូយកាុមាារ 
 • ម្រាគឺូហៅព្ទទូយម្រាគឺួស័ារ 
 • ម្រាគឺូហៅព្ទទូយផ្នែ�ែកាស័មាភព្ទ/ហៅរ�គឺម្រាស័ាី 
 • អែកា�ដ�់កាារផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទជិន់ជិាតាិហៅដ្ឋើមាអាហៅមារិកា (Indian Health Care Provider, IHCP)
 • មាជិឈមា�ិ�ស័ុខ�ាព្ទផ្នែដ្ឋ�រដ្ឋឋប្តាា�ស័�ព្ទ័ន់ិទូទូួ�ស័ាា�់ (Federally Qualified Health Center, FQHC)៖ 
 • ហៅវាជិូមាន់ទីរស័ុខ�ាព្ទជិន់ប់ទូ (Rural Health Clinic, RHC)៖
 • អែកាម្រាប់កាប់វាិជិូាជិីវាៈគឺិ�ាន់ុប់ដ្ឋឋាកា
 • ជិ�ន់ួយកាារម្រាគឺូហៅព្ទទូយ
 • គឺៃីន់ិកា

អ្ននកឯកផ្សេទសា (ឬផ្សេវាជិជប�ិិតឯកផ្សេទសា)៖ ជិាហៅវាជិូប់�ិិតាមាែាកា់ផ្នែដ្ឋ�ព្ទយាប្តាា�ម្រាប់ហៅ�ទូជិាកា់�ាកា់មាួយចូ�ន់ួន់ថ្ងៃន់ប់ញ្ជូាាផ្នែ�ទូា�ស័ុខ�ាព្ទ។ ឧទូា�រ�៍ 
ម្រាគឺូហៅព្ទទូយវាះកាាតា់ស័�ាាន់ឆ្នាំិឹង ព្ទយាប្តាា�ឆ្នាំិឹងប្តាាន់ប្តាាកា់, អែកាជិ�ន់ាញ៉ាផ្នែ�ែកាអាឡាាកា់ស័ុី ព្ទយាប្តាា�ម្រាប់តាិកាមាមអាឡាាកា់ស័ុី, ន់ិងហៅវាជិូប់�ិិតាហៅប់ះដ្ឋូង 
ព្ទយាប្តាា�ប់ញ្ជូាាហៅប់ះដ្ឋូង។ កាែ�ងការ�ី�ាគឺហៅម្រាចូើន់ អែកាន់ឹងម្រាតាូវាកាារកាារប់ញ្ជូូ�ន់ប់ន់ាព្ទី PCP រប់ស័់អែកា ហៅដ្ឋើមាបីហៅទូៅជិួប់អែកាឯកាហៅទូស័មាែាក់ា។
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