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ជូន្តចំម្រោ�ះ��ជិក L.A. Care

គម្រោ��ង L.A. Care Health Plan (L.A. Care) 
កំពី�ងស្វែចករសំ្វែល់ក�ំណ�ំ ព័ីត៌្ថ�ន្ត និ្តងធំន្តធាន្តអំត្ថថ
�បម្រោ�ជន៍្ត Medi-Cal �បចាំឆំាំន មំ្រោន្តះ ម្រោដីឹ�ីជួីយអំនកឱ្យយ  
�ន្ត��ខភាពីល់អ។ 

ព័ីត៌្ថ�ន្តម្រោន្តះនឹ្តង�តល់់ជូន្តអំនកនូ្តវិទ្ធដិឹឋភាពីទ្ធមូ្រោ�នៃន្តអំត្ថថ
�បម្រោ�ជន៍្ត និ្តងម្រោ�វាក�មរប�់ Medi-Cal ម្រោដីឹ�ីជួីយ
អំនកទ្ធទ្ធលួ់�ន្តការស្វែ�ទាំ។ំ ម្រោ�វាក�មទាំងំម្រោន្តះអាច
រក�ន្តកន�ងត្ថនៃ�ៃទាំប ឬ�ិន្តគិត្ថនៃ�ៃ���ប់អំនក។ 

���ប់ព័ីត៌្ថ�ន្តបស្វែន្តថ�អំំពីីអំត្ថថ�បម្រោ�ជន៍្ត និ្តង
ម្រោ�វាក�មរប�់ L.A. Care និ្តង Medi-Cal ��ូ
ចូល់ម្រោ�ីល់ម្រោគហទ្ធព័ំីររប�់ម្រោយីងម្រោ� lacare.org ឬ
ទ្ធរូ�ពីទម្រោ�ស្វែ�នកម្រោ�វាបម្រោ��ី��ជិកតា�រយៈម្រោល់ខ 
1-888-839-9909 (TTY 711) 24 ម្រោ�ោ ងកន�ង
�យួនៃ�ៃ 7 នៃ�ៃកន�ង�យួ�ប្តាត ហ។៍

ម្រោ�យកីីម្រោសាម ះ�ម័�គ
គម្រោ��ង L.A. Care Health Plan

ចំណាំ៖ំ �ប�ិន្តម្រោបីអំនក�ន្តផ្តាៃ �់ទ្ធលំី់ម្រោ��មីៗម្រោន្តះ ឬ�ប�ិន្តម្រោបី
ព័ីត៌្ថ�ន្តទ្ធនំាក់ទ្ធនំ្តងណាំ�យួរប�់អំនក ដូឹចជាម្រោល់ខទ្ធរូ�ពីទ ឬ
អា�យ�ឋ ន្តអំ�ីស្វែ�ល់រប�់អំនក�ន្តផ្តាៃ �់បតូរ ��ូរាយការណ៍
ពីីការផ្តាៃ �់បតូររប�់អំនកម្រោ�កាន់្ត�ក�ងួ�ងគ�កិចចសាធារណៈ 
(DPSS) នៃន្តម្រោ�ន្តធីំ Los Angeles ឬម្រោ�យការចូល់ម្រោ�កាន់្ត 
benefitscal.com។ �ប�ិន្តម្រោបីអំនកទ្ធទ្ធលួ់�ន្ត�ំណ�ំ ព័ីត៌្ថ�ន្ត/
ទ្ធ��ង់ស្វែបបបទ្ធបន្តត ឬម្រោ�ចកតីជូន្តដំឹណឹងស្វែដឹល់��ំព័ីត៌្ថ�ន្តបស្វែន្តថ� 
អំនកអាចបញ្ជូូនូ្តព័ីត៌្ថ�ន្តតា��ំប��ត្ថ ទ្ធរូ�ពីទ ម្រោ�យផ្តាទ ល់់ ឬតា�
អំន្តឡាញ។
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តើតិើ Medi-Cal ជាអី្វីើ? 

  Medi-Cal (ក�មវិធីិំ California’s Medicaid 
program) គឺជាក�មវិធីិំធានារាា ប់រង��ខភាពី
សាធារណៈស្វែដឹល់�តល់់ការធានារាា ប់រង��ខភាពី
���ប់ប�គគល់ស្វែដឹល់�ន្តចំណូល់ទាំប និ្តង�គសួារ
ស្វែដឹល់បំម្រោពីញត្ថ��វូិការ�ិទ្ធធទិ្ធទ្ធលួ់�ន្តស្វែដឹល់�ន្ត
កំណត់្ថ

  Medi-Cal �តល់់ការធានារាា ប់រង��ខភាពីម្រោ�យ
�ិន្តគិត្ថនៃ�ៃ និ្តងត្ថនៃ�ៃទាំបដឹល់់�ន្ត��សស្វែដឹល់�ន្ត�ិទ្ធធិ
ទ្ធទ្ធលួ់ រ�់ម្រោ�កន�ងរដឹឋកាលី់ហែរ័ញ៉ាោ

តើតិើគតើ�មាង L.A. Care Medi-Cal Plan ជាអី្វីើ? 

  គម្រោ��ង L.A. Care Medi-Cal Plan គឺជាក�មវិធីិំ
សាធារណៈឥត្ថគិត្ថនៃ�ៃស្វែដឹល់�តល់់ការធានារាា ប់រងម្រោលី់
ការស្វែ�ទាំ�ំ�ខភាពីដឹល់់�ន្ត��សម្រោពីញវិយ័ �ក�ុ�គសួារ 
�ន្ត��សចាំ�់ និ្តងជន្ត�ន្តពិីការភាពីស្វែដឹល់����ប
តា� ត្ថ��វូិការ��ក់ចំណូល់

  អំនកស្វែដឹល់�ថិត្ថកន�ងការ�គប់�គងការស្វែ�ទាំ�ំត្ថវូិស្វែត្ថម្រោ�
ជួបម្រោវិជបូណិិត្ថស្វែដឹល់ម្រោធំែីការជា�យួគម្រោ��ង��ខភាពី
រប�់ពួីកម្រោគ និ្តង�ក�ុម្រោពីទ្ធយរប�់ពួីកម្រោគ (�ប�ិន្តម្រោបី
ពួីកម្រោគ�ន្ត)

តើតិើអ្វីនកណាជាអ្វីនកផ្តតល់់តើសវាថែ�ទាំបំឋម (PCP) របស់អ្វីនក? 

  PCP រប�់អំនកគឺជាម្រោវិជបូណិិត្ថច�ីងរប�់អំនក និ្តង  
គឺជា�ន្ត��សដំឹបូងស្វែដឹល់អំនកម្រោ�ជួបម្រោពីល់ណាំ  
អំនក�ន្តបញ្ញាា ��ខភាពី

  PCP រប�់អំនក�ត្ថវូិ��កដឹថាអំនកទ្ធទ្ធលួ់�ន្ត�ិទ្ធធិ  
ស្វែ�ទាំមំ្រោ�កស្វែន្តៃង�តឹ្ថ��ត្ថវូិម្រោ�ម្រោពីល់�តឹ្ថ��ត្ថវូិ។

  ��ជិក�មីទាំងំអំ�់គួរស្វែត្ថម្រោ�ជួប PCP រប�់ពួីកម្រោគ
ជាម្រោលី់កដំឹបូងកន�ងរយៈម្រោពីល់បីស្វែខនៃន្តការចូល់រ�ួ
ជា�យួ L.A. Care ���ប់ការវាយត្ថនៃ�ៃ��ខភាពី
ដំឹបូង (IHA)

តើតិើ Medi-Cal Managed Care គឺជាអី្វីើ? 

  Medi-Cal Managed Care គឺជា�បព័ីន្តធម្រោរៀបចំ
ម្រោដីឹ�ីជួីយ��ជិកទ្ធទ្ធលួ់�ន្តការស្វែ�ទាំសំ្វែដឹល់
�ន្តគ�ណភាពីខព�់ និ្តង�ន្ត��ខភាពីល់អ

  គម្រោ��ងស្វែ�ទាំ�ំ�ខភាពី Medi-Cal Managed 
Care ជួយ��ជិកស្វែ�ែងរកម្រោវិជូបណិិត្ថ ឱ្យ��សាថ ន្ត  
និ្តងក�មវិធីិំអំប់រ�ំ�ខភាពី

 គម្រោ��ងស្វែ�ទាំ�ំ�ខភាពី Medi-Cal Managed 
Care ក៏�តល់់ជូន្តនូ្តវិការ���ប���លួ់ការស្វែ�ទាំ ំការ
បញ្ជូូនូ្តបន្តតម្រោ�កាន់្តអំនកឯកម្រោទ្ធ� ម្រោ�វាទ្ធរូ�ពីទម្រោ�
ស្វែ�នក�តល់់ដំឹបូនាម ន្តពីីគិលាន្ត�ប�ឋ យិកា 24 ម្រោ�ោ ង និ្តង
ជំនួ្តយស្វែ�នកបម្រោ��ីម្រោ�វា��ជិកស្វែដឹល់�ន្ត 24 ម្រោ�ោ ង
កន�ង�យួនៃ�ៃ 7 នៃ�ៃកន�ង�យួ�ប្តាត ហ ៍(រ�ួទាំងំនៃ�ៃឈប់
���ក) 

Medi-Cal Managed Care 

LA3572 KH 12/22ណែ�ែងយល់់អំំពីីគម្រោប្រ�ង Medi-Cal Plan រ��់អំំក

ថែសងីយល់់អំ្វីពីើគតើ�មាង  
Medi-Cal Plan របស់អ្វីនក
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តើតិើតើ�ីើដូូចតើមតចតើដូើម ើីផ្លាា ស់បតូរ PCP របស់អ្វីនក?
អំនកអាចផ្តាៃ �់បតូរ PCP រប�់អំនកម្រោ�យ

 ការទ្ធរូ�ពីទម្រោ�ស្វែ�នកបម្រោ��ីម្រោ�វា��ជិករប�់ 
L.A. Care តា�រយៈម្រោល់ខ 1-888-839-9909 
(TTY 711) 24 ម្រោ�ោ ងកន�ង�យួនៃ�ៃ 7 នៃ�ៃកន�ង�យួ
�ប្តាត ហ ៍រ�ួទាំងំនៃ�ៃឈប់���ក

  ចូល់ម្រោ�កាន់្តwww.activehealthyinformed.org 
ឬទ្ធរូ�ពីទម្រោ�ម្រោល់ខ 1-877-287-6290 (TTY 711)  
ពីីនៃ�ៃចន្តទ ដឹល់់នៃ�ៃ���ក ចាំប់ពីីម្រោ�ោ ង 9:00 �ពឹីក ដឹល់់ 
5:00 លាៃ ច ម្រោដីឹ�ីសី្វែ�ែងរក�ជឈ�ណិល់ធំន្តធាន្ត
�ហគ�ន៍្ត (CRC) ស្វែដឹល់ម្រោ�ជិត្ថអំនក 

តើតិើការអ្វីនុុញ្ញាា តិជាមុនុគឺជាអី្វីើ? 
  PCP រប�់អំនក�បស្វែហល់ជាចង់ស្វែណនាអំំនក ម្រោ� 

"អំនកឯកម្រោទ្ធ�" ឬម្រោចញម្រោវិជូបញូ្ញាឱ្យ�� ស្វែដឹល់�ិន្ត�ន្ត
ធានារាា ប់រងម្រោ�យ Medi-Cal 

  អំនកឯកម្រោទ្ធ�គឺជាអំនកជំនាញស្វែ�នក�ួយនៃន្តរាងកាយ ឬ
ម្រោលី់�បម្រោ�ទ្ធជំងឺ ឬម្រោ�វាក�មណាំ�ួយ 

  ឧទាំហរណ៍គឺម្រោវិជបូណិិត្ថឯកម្រោទ្ធ�ជំងឺម្រោបះដូឹង និ្តង
�គមូ្រោពីទ្ធយវិះកាត់្ថ។ �ប�ិន្តម្រោបីអំនក�ត្ថវូិការការស្វែ�ទាំ ំ
ឬម្រោ�វាក�មឯកម្រោទ្ធ� PCP រប�់អំនក�ត្ថវូិស្វែត្ថ��ំ
ការអំន្ត�ញ្ញាា ត្ថ��ន្តម្រោពីល់អំនកម្រោ�។ �ំម្រោណីម្រោន្តះ�ត្ថវូិ�ន្តម្រោគ
សាគ ល់់ថាជា "ការអំន្ត�ញ្ញាា ត្ថជា��ន្ត"

1. ម្រោ�ម ះគម្រោ��ង��ខភាពីរប�់អំនក៖ L.A. Care 
2. ម្រោល់ខ��គ ល់់��ជិករប�់អំនក
3.  អំនក�តល់់ម្រោ�វាស្វែ�ទាំបំឋ� (PCP) រប�់អំនក  

និ្តងម្រោល់ខរប�់គាត់្ថ

4. �ក�ុម្រោពីទ្ធយររប�់អំនក (�ប�ិន្តម្រោបីអំនក�ន្ត) 
5.  ម្រោល់ខទ្ធរូ�ពីទស្វែ�នកបម្រោ��ីម្រោ�វា��ជិករប�់ L.A. Care 

និ្តងព័ីត៌្ថ�ន្ត�ំ�ន់្តៗ និ្តងម្រោល់ខទ្ធរូ�ពីទ

តើតិើតើ�តើល់ើបណ្ណណសមាា ល់់សមាជិិក L.A. Care របស់អ្វីនកមានុអី្វីើខ្លះា�?

  

Effective Date:
Name:
Member ID:

PCP/Clinic:
PCP/Clinic Phone:

Medical Group:
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ber Services at the num
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LA0250 01/23

Access your personal online account with L.A. Care Connect TM: members.lacare.org 

Member Services:
Mental Health/Substance Use 
Disorder Services:
24-Hour Nurse Advice Line:

1.888.839.9909 (TTY 711)

1.877.344.2858 (TTY 711)
1.800.249.3619 (TTY 711)

Provider information: Pre-authorization is required for all non-emergency  
hospital admissions. Call 1.877.431.2273.
Emergency services rendered by non-contracted providers are reimbursable  
by L.A. Care Health Plan or its financially delegated entity and do not require 
prior authorization.

If you think you have a medical or psychiatric emergency, call 911 or go to the
nearest hospital.

This card is for identification purposes only and does not constitute proof of eligibility.

ខាងមុខ្លះ ខាងតើ�កាម
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�បសិនុតើបើអ្វីនកទទួល់បានុវិកិកយប�តិពីើតើវិជិជបណិិ្ណតិ 
មជិឈមណិ្ណល់ថែ�ទាំបំន្ទាា ន់ុ មនុាើរតើពីទយ ឬតើសវាតើផ្តេងតើទៀតិថែដូល់
ផ្តតល់់តើ�យ L.A. Care

  អំនក�ត្ថវូិស្វែត្ថទ្ធរូ�ពីទម្រោ�ស្វែ�នកបម្រោ��ីម្រោ�វា��ជិករប�់ 
L.A. Care ភាៃ �ៗតា�រយៈម្រោល់ខ  
1-888-839-9909 (TTY 711) 24 ម្រោ�ោ ងកន�ង
�យួនៃ�ៃ 7 នៃ�ៃកន�ង�យួ�ប្តាត ហ ៍រ�ួទាំងំនៃ�ៃឈប់
���ក

  អំត្ថថ�បម្រោ�ជន៍្ត និ្តងម្រោ�វាក�ម Medi-Cal ស្វែដឹល់�ន្ត
វិសិាល់ភាពីម្រោពីញម្រោល់ញ �ត្ថវូិ�ន្ត�តល់់ជូន្ត��ជិក
ម្រោ�យ�ិន្តគិត្ថនៃ�ៃ

  អំនក�ិន្តចាំ�ំច់បង់��ក់ម្រោទ្ធ

  អំនក�ន្ត�ិទ្ធធ�ិក់�កយបណតឹ ងត្ថវាា  ឬរ�យការណ៍
សាទ្ធ�កុ

�បសិនុតើបើអ្វីនកផ្លាា ស់ទើលំ់តើ� ឬ�តិវូិការតើ�ីើបចុុបីនុនភាពី
ព័ីត៌ិមានុទំន្ទាក់ទំនុងរបស់អ្វីនក អ្វីនកគួរតើ�ីើមួយកនងុចំតើណាម
ខាងតើ�កាម៖

  ��ូទ្ធរូ�ពីទម្រោ�ប�គគលិ់កស្វែដឹល់�ន្ត�ិទ្ធធកិន�ងម្រោ�ន្ត
ធីំរប�់អំនកម្រោ��ក�ងួម្រោ�វាក�ម�ងគ�សាធារណៈ 
(Department of Public Social Services, DPSS)  
តា�រយៈម្រោល់ខ 1-866-613-3777 | TTY  
1-800-660-4026 ពីីនៃ�ៃចន្តទ ដឹល់់នៃ�ៃ���ក ចាំប់ពីី
ម្រោ�ោ ង 7:30 �ពឹីក ដឹល់់ 7:30 យប់ និ្តងនៃ�ៃម្រោ�រ ៍ចាំប់ពីី
ម្រោ�ោ ង 8:00 �ពឹីក ដឹល់់ 4:30 លាៃ ច (�ិន្តរាប់បញ្ជូចលូ់
នៃ�ៃឈប់���ក)

  ��ូទ្ធរូ�ពីទម្រោ�ស្វែ�នកបម្រោ��ីម្រោ�វា��ជិករប�់ L.A. 
Care តា�រយៈម្រោល់ខ 1-888-839-9909 (TTY 
711) 24 ម្រោ�ោ ងកន�ង�យួនៃ�ៃ 7 នៃ�ៃកន�ង�យួ�ប្តាត ហ ៍រ�ួ
ទាំងំនៃ�ៃឈប់���ក

  ចូល់ម្រោ�កាន់្ត�ជឈ�ណិល់ធំន្តធាន្ត�ហគ�ន៍្ត 
(CRC)។ ម្រោដីឹ�ីីស្វែ�ែងរក CRC ម្រោ�ជិត្ថអំនក �ូ�ចូល់
ម្រោ�កាន់្ត www.activehealthyinformed.org 
ឬទ្ធរូ�ពីទម្រោ�ម្រោល់ខ 1-877-287-6290 (TTY 711) 
ពីីនៃ�ៃចន្តទ ដឹល់់នៃ�ៃ���ក ចាំប់ពីីម្រោ�ោ ង 9:00 �ពឹីក ដឹល់់ 
5:00 លាៃ ច

ណែ�ែងយល់់អំំពីីគម្រោប្រ�ង Medi-Cal Plan រ��់អំំក

http://www.activehealthyinformed.org 
http://www.activehealthyinformed.org 
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តើតិើមជិឈមណិ្ណល់�នុធានុសហគមន៍ុ (CRCs) ជាអី្វីើ? 
  �ជឈ�ណិល់ធំន្តធាន្ត�ហគ�ន៍្តរប�់ L.A. Care �តល់់ជូន្តនូ្តវិម្រោ�វាក�មឥត្ថគិត្ថនៃ�ៃជាម្រោ�ចីន្តតា�ត្ថ��វូិការ រប�់

��ជិក និ្តង�ហគ�ន៍្តទាំក់ទ្ធងនឹ្តង��ខភាពី និ្តង��ខ��ល់ភាពី
  ម្រោ�វាក�ម�តល់់ជូន្តរ�ួ�ន្តថាន ក់��ខភាពី និ្តង��ខ��ល់ភាពីម្រោ�យឥត្ថគិត្ថនៃ�ៃ ការស្វែ�ទាំអំំតិ្ថ�ិជន្ត WiFi ឥត្ថគិត្ថនៃ�ៃ

���ប់ម្រោ�វា��ខភាពី តំ្ថណភូាប់ម្រោ�កាន់្តក�មវិធីិំជំនួ្តយ ជំនួ្តយការច�ះម្រោ�ម ះ Medi-Cal និ្តងជំនួ្តយម្រោ�វា�ងគ�
  អំនកអាចកំណត់្ថម្រោពីល់ណាំត់្ថជួបម្រោ�យចូល់ម្រោ�កាន់្ត៖ www.activehealthyinformed.org និ្តងម្រោ�បី���់

ឧបករណ៍កំណត់្ថម្រោពីល់តា�អំន្តឡាញ

�ជឈ�ណិល់ធំន្តធាន្ត�ហគ�ន៍្ត

ម្រោ�វាអំប់រ�ំ�ខភាពី
L.A. Care ផ្តតល់់ជូិនុនូុវិកមមវិ�ិើអ្វីប់រំសុខ្លះភាពី និុង�នុធានុ
ជាតើ�ចើនុ។ �នុធានុទាំងំតើនុ�មួយចំនួុនុរមួមានុ៖ 

  ក�មវិធីិំពិីម្រោ�����ប់�តា និ្តងទាំរក
  ការបង្កាា រជំងឺផ្តាត សាយ និ្តង�គនុ្តផី្តាសាយធំំ
  ឯកសារជាលាយល់កណ៍ុអំកសរជាភាសា និ្តងទ្ធ��ង់

ស្វែដឹល់អំនកចង់�ន្ត
  ការបញ្ជូូនូ្តបន្តតពីី�ហគ�ន៍្ត
  ម្រោល់ខបណាំត ញដំឹបូនាម ន្តគិលាន្ត�បី�ឋ យិកា

រាល់់ម្រោ�វាអំប់រ�ំ�ខភាពីទាំងំអំ�់ ��ទ្ធធស្វែត្ថឥត្ថគិត្ថនៃ�ៃ  
ចំម្រោ�ះអំនក។ ម្រោដីឹ�ីសី្វែ�ែងយល់់បស្វែន្តថ� ��ូទ្ធរូ�ពីទម្រោ�ម្រោល់ខ 
1-855-856-6943 (TTY 711) ពីីនៃ�ៃចន្តទ ដឹល់់នៃ�ៃ ���ក 
ចាំប់ពីីម្រោ�ោ ង 8:00 �ពឹីក ដឹល់់ 5:00 លាៃ ច ឬចូល់ម្រោ�កាន់្ត 
lacare.org/healthy-living/health-resources/
healthy-living-prevention

តើសវាអ្វីនកបកថែ�បផ្លាា ល់់មាត់ិមិនុគិតិថ្លៃ�ា
  អំនក�ន្ត�ិទ្ធធទិ្ធទ្ធលួ់�ន្តអំនកបកស្វែ�បផ្តាទ ល់់�ត់្ថ  

ម្រោ�ម្រោពីល់អំនកពិីភាកាជា�ួយម្រោវិជបូណិិត្ថរប�់អំនក
  L.A. Care �តល់់ម្រោ�វាបកស្វែ�បផ្តាទ ល់់�ត់្ថឥត្ថគិត្ថនៃ�ៃ រ�ួ

ទាំងំភាសា�ញ្ញាា អាម្រោ�រកិ�ងស្វែដឹរ។
  អំនក�ិន្តចាំ�ំច់ម្រោ�បី��ជិក�គសួារ ឬ�ិត្ថត�កីិជា

អំនកបកស្វែ�បផ្តាទ ល់់�ត់្ថម្រោទ្ធ ម្រោលី់កស្វែល់ងស្វែត្ថកន�ង�គាអា�ន្តន 
  ម្រោដីឹ�ីមី្រោ�នី��ំអំនកបកស្វែ�បផ្តាទ ល់់�ត់្ថ ��ូទ្ធរូ�ពីទម្រោ�ស្វែ�នក

បម្រោ��ីម្រោ�វា��ជិករប�់ L.A. Care រយៈម្រោពីល់ 24 
ម្រោ�ោ ងកន�ង�យួនៃ�ៃ 7 នៃ�ៃកន�ង�យួ�ប្តាត ហ ៍រ�ួទាំងំនៃ�ៃឈប់
���ក តា�រយៈម្រោល់ខ 1-888-839-9909 (TTY 711) 
�ោ ងម្រោ�ចណាំ�់ 10 នៃ�ៃ��ន្តម្រោពីល់អំនក�កជួបពិីនិ្តត្ថយ

��ូម្រោ�ត្ថៀ�ព័ីត៌្ថ�ន្ត�ងម្រោ�កា� ម្រោ�ម្រោពីល់អំនកម្រោ�ទ្ធរូ�ពីទ�ក៖

 ម្រោ�ម ះរប�់អំនក
 ម្រោល់ខ��គ ល់់��ជិក L.A. Care រប�់អំនក
  កាល់បរមិ្រោចេទ្ធ និ្តងម្រោពីល់ម្រោវិលានៃន្តការណាំត់្ថជួបរប�់

អំនក
  ម្រោ�ម ះម្រោវិជូបណិិត្ថ
  អា�យ�ឋ ន្ត និ្តងម្រោល់ខទ្ធរូ�ពីទរប�់ម្រោវិជូបណិិត្ថ

  �ប�ិន្តម្រោបីការណាំត់្ថជួបរប�់អំនក�ន្តផ្តាៃ �់បតូរ ឬ  �ត្ថវូិ�ន្តល់�បម្រោចាំល់ ��ូទ្ធរូ�ពីទម្រោ�ស្វែ�នកបម្រោ��ីម្រោ�វា
��ជិករប�់ L.A. Care ឱ្យយ�ន្តឆាំប់តា�ស្វែដឹល់អាច
ម្រោធំែីម្រោ��ន្ត។

តំិណ្ណភាជ ប់សហគមន៍ុ
  ការត្ថភូាប់�ហគ�ន៍្ត L.A. Care ជួយ��ជិកឱ្យយ

ភូាប់ទ្ធនំាក់ទ្ធនំ្តងជា�យួភាន ក់ង្ការ�ហគ�ន៍្ត ���ប់ 
ជំនួ្តយលំ់ម្រោ�ឋាន្ត អា�រ វិកិាយប�ត្ថ និ្តងម្រោ�ចីន្តម្រោទ្ធៀត្ថ

  ��ូចូល់ម្រោ�កាន់្តcommunitylink.lacare.org 
ម្រោដីឹ�ីសី្វែ�ែងរក ម្រោ�វាក�មឥត្ថគិត្ថនៃ�ៃ ឬកាត់្ថបន្តថយ
នៃ�ៃម្រោដីឹ� និ្តងយក កតាត �ងគ�នៃន្តការ�ទង់�តិ្ថ��ខភាពី

ណែ�ែងយល់់អំំពីីគម្រោប្រ�ង Medi-Cal Plan រ��់អំំក

http://www.activehealthyinformed.org  
https://communitylink.lacare.org/
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ការបន្តត Medi-Cal ជា�មី 
កន�ងអំំឡុ�ងម្រោពីល់�គាអា�ន្តនស្វែ�នក��ខភាពីសាធារណៈ (PHE) នៃន្ត COVID-19 អំនកអាចរកាការធានារាា ប់រងរប�់អំនក
ម្រោ�យ�ិន្តគិត្ថពីីការផ្តាៃ �់បតូរណាំ�យួម្រោ�កន�ងកាល់ៈម្រោទ្ធ�ៈរប�់អំនក។ ម្រោទាំះ�ោ ងណាំក៏ម្រោ�យ ម្រោ�ម្រោពីល់ស្វែដឹល់ PHE នៃន្ត 
COVID-19 បញ្ជូចប់ ម្រោនាះ �ក�ងួ�ងគ�កិចចសាធារណៈ (DPSS) នៃន្តម្រោ�ន្តធីំ Los Angeles នឹ្តងពិីនិ្តត្ថយម្រោ�ីល់ថាម្រោតី្ថអំនក
ម្រោ�ស្វែត្ថ�ន្តល់កណុៈ�គប់�គាន់្ត���ប់ Medi-Cal ឥត្ថគិត្ថនៃ�ៃ ឬ�ន្តត្ថនៃ�ៃទាំប។
រកាអំត្ថថ�បម្រោ�ជន៍្ត Medi-Cal រប�់អំនកម្រោ�យការបន្តតឱ្យយទាំន់្តម្រោពីល់ម្រោវិលា។  ម្រោន្តះគឺជាព័ីត៌្ថ�ន្តកន�ងការបន្តត�ំ�ន់្តៗ�យួចំនួ្តន្ត៖

ការ�ន្ត Medi-Cal ជាថ្មី

តើតិើខំុំ្លះអាចតើ�ីើអី្វីើខ្លះា� តើដូើម ើីតើរៀបចំស�មាប់ការបនុត Medi-Cal 
របស់ខំុំ្លះ?

  �ប�ិន្តម្រោបីអំនក�ន្តផ្តាៃ �់ទ្ធលំី់ម្រោ��មីៗម្រោន្តះ ឬ�ប�ិន្តម្រោបី
ព័ីត៌្ថ�ន្តទ្ធនំាក់ទ្ធនំ្តងណាំ�យួរប�់អំនក ដូឹចជា
ម្រោល់ខទ្ធរូ�ពីទ ឬអា�យ�ឋ ន្តអំ�ីស្វែ�ល់រប�់អំនក�ន្ត
ផ្តាៃ �់បតូរ ��ូរាយការណ៍ពីីការផ្តាៃ �់បតូររប�់អំនក
ម្រោ�កាន់្ត DPSS ម្រោដីឹ�ី�ី�កដឹថា អំនកទ្ធទ្ធលួ់�ន្ត
ព័ីត៌្ថ�ន្ត�ំ�ន់្តៗអំំពីីការធានារាា ប់រង Medi-Cal 
រប�់អំនក។ 

  �ប�ិន្តម្រោបីអំនកទ្ធទ្ធលួ់�ន្តការង្ការ�មី ឬ��ក់ចំណូល់
រប�់អំនក�ន្តផ្តាៃ �់បតូរ �ូ�ម្រោ�ត្ថៀ�ជាម្រោ��ចម្រោដីឹ�ី ី
�តល់់ការម្រោ�ទ�ងផ្តាទ ត់្ថ។

  ��ូពិីនិ្តត្ថយ�ំប��ត្ថរប�់អំនក – �ប�ិន្តម្រោបីអំនកទ្ធទ្ធលួ់
�ន្តការបន្តត កញ្ជូចប់/ទ្ធ��ង់ស្វែបបបទ្ធ ឬម្រោ�ចកតី
ជូន្តដំឹណឹងស្វែដឹល់ម្រោ�នី��ំ ព័ីត៌្ថ�ន្តបស្វែន្តថ� អំនកអាច
បញ្ជូូនូ្តព័ីត៌្ថ�ន្ត តា��ំប��ត្ថ ទ្ធរូ�ពីទ ម្រោ�យផ្តាទ ល់់ ឬ
តា�អំន្តឡាញ។ 

  ��ូពិីនិ្តត្ថយម្រោ�ីល់គណនី្ត BenefitsCal ម្រោលី់អំន្ត
ឡាញរប�់អំនក���ប់ ការជូន្តដំឹណឹង – អំនកអាច
�ក់ម្រោ�នីការបន្តត ឬ�ន្តម្រោ�នី��ំព័ីត៌្ថ�ន្តតា�អំន្តឡាញ។ 

តើតិើខំុំ្លះ�តិវូិបំតើពីញការបនុត Medi-Cal ថែដូរឬតើទ?
  DPSS នឹ្តងពីា��បន្តត Medi-Cal រប�់អំនកជា�យួ

នឹ្តងព័ីត៌្ថ�ន្តស្វែដឹល់ពួីកម្រោគ�ន្តរចួម្រោហយី។ 
  DPSS នឹ្តងម្រោ�ន�ី�ព័ំីត៌្ថ�ន្តបស្វែន្តថ�ពីីអំនក �ប�ិន្តម្រោបី

ពួីកម្រោគ�ត្ថវូិការវា ម្រោដីឹ�ីបីន្តត Medi-Cal រប�់អំនកស្វែត្ថ
បោ�ណាំះ ះ។ វាគឺជាការ �ំ�ន់្តស្វែដឹល់អំនកទ្ធទ្ធលួ់�ល់
ពីី Medi-Cal ម្រោ�ៃយីត្ថបម្រោ�នឹ្តង�ំម្រោណីរប�់ម្រោ�ន្ត
ធីំ។ ម្រោន្តះនឹ្តងម្រោធំែីឱ្យយ ��កដឹថា DPSS �ន្តព័ីត៌្ថ�ន្ត�មីៗ
ម្រោ�ចីន្តបំ��ត្ថ ស្វែដឹល់វា�ត្ថវូិការម្រោដីឹ�ីបីន្តត ការធានារាា ប់រង 
Medi-Cal រប�់អំនក។

តើតិើមានុអី្វីើតើកើតិតើ�ើងបន្ទាា ប់ពីើខំុំ្លះបានុបញ្ជូជនូុ�តិ�ប់មកវិញិនូុវិ
សំណំុ្ណថែបបបទរបស់ខំុំ្លះ? 

 DPSS នឹ្តងម្រោ�ើលិី់ខិត្ថម្រោ�អំនក ម្រោដីឹ�ី�ី�ប់អំនក �ប�ិន្តម្រោបី
អំនកម្រោ�ស្វែត្ថ�ន្តល់កណុៈ�គប់�គាន់្ត���ប់ការធានា
រាា ប់រង Medi-Cal។ �ប�ិន្តម្រោបីព័ីត៌្ថ�ន្តបស្វែន្តថ�គឺចាំ�ំច់
ម្រោដីឹ�ីបីន្តតការធានារាា ប់រងរប�់អំនក DPSS នឹ្តងម្រោ�ើលិី់ខិត្ថ
ម្រោ�អំនកម្រោដីឹ�ីមី្រោ�ន�ី�ព័ំីត៌្ថ�ន្តស្វែដឹល់�ត់្ថណាំ�យួ។ 

ម្រោន្តះគឺជាព័ីត៌្ថ�ន្តទ្ធំនាក់ទ្ធំន្តង DPSS �ំ�ន់្តៗ�ួយចំនួ្តន្ត
ម្រោដីឹ�ីជួីយអំនកកន�ងការបន្តតរប�់អំនក៖ 
1. ម្រោគហទ្ធំព័ីរ BenefitsCal: benefitscal.com 
 BenefitsCal គឺជាម្រោគហទ្ធំព័ីរ���ប់អំនករ�់ម្រោ�

ម្រោ�ន្តធីំ LA ម្រោដីឹ�ី�ីក់�កយម្រោ�នី��ំ និ្តងម្រោ�ីល់
អំត្ថថ�បម្រោ�ជន៍្តម្រោលី់អំន្តឡាញ���ប់ក�មវិធីិំ 
CalWORKs, CalFresh ជំនួ្តយ�ម្រោ�ង្កាគ ះទ្ធមូ្រោ� និ្តង
ក�មវិធីិំ Medi-Cal

2. ម្រោល់ខទ្ធរូ�ពីទរប�់�ជឈ�ណិល់បម្រោ��ីម្រោ�វាអំតិ្ថ�ិជន្ត 
(CSC) រប�់ DPSS 

តើល់ខ្លះទូរសពីា 
ឥតិគិតិថ្លៃ�ា

866-613-3777

តើល់ខ្លះទូរសពីាកនងុ
តំិបន់ុ

626-569-1399
310-258-7400
818-701-8200

តើមាោ ង តើ�ីើការ

CSC ទ្ធំម្រោន្តរម្រោដីឹ�ីជួីយអំនក៖
•  ពីីនៃ�ៃចន្តទ ដឹល់់នៃ�ៃ���ក ចាំប់ពីីម្រោ�ោ ង 

7:30 �ពឹីក ដឹល់់ 7:30 យប់
•  នៃ�ៃម្រោ�រ ៍ចាំប់ពីីម្រោ�ោ ង 8:00 �ពឹីក 
ដឹល់់ 4:30 លាៃ ច

•  �ិន្តរាប់បញ្ជូចលូ់នៃ�ៃឈប់���ក

�បសិនុតើបើអ្វីនកមានុសំណួ្ណរអំ្វីពីើការបនុត Medi-Cal របស់អ្វីនក៖ 
  ��ូទាំក់ទ្ធងប�គគលិ់កករណី Medi-Cal រប�់អំនកតា� 

ការ�ិល័់យ DPSS កន�ងតំ្ថបន់្តរប�់អំនកតា�រយៈម្រោល់ខ  
1-866-613-3777 (TTY/TDD 1-800-660-4026) 
ពីីនៃ�ៃចន្តទ ដឹល់់ នៃ�ៃ���ក ចាំប់ពីីម្រោ�ោ ង 7:30 �ពឹីក ដឹល់់ 
7:30 យប់ និ្តងនៃ�ៃម្រោ�រ ៍ចាំប់ពីីម្រោ�ោ ង 8:00 �ពឹីក ដឹល់់ 
4:30 លាៃ ច (�ិន្តរាប់បញ្ជូចលូ់នៃ�ៃឈប់���ក)

ខំុំ្លះមានុ SSI-Linked Medi-Cal តើតិើខំុំ្លះតើ�ីើ
បចុុបីនុនភាពីព័ីត៌ិមានុរបស់ខំុំ្លះតើ�យរតើបៀបណា? 

  �ប�ិន្តម្រោបីអំនក�ន្ត SSI-Linked Medi-Cal អំនក
�ត្ថវូិ ម្រោធំែីបចច�បីន្តនភាពីព័ីត៌្ថ�ន្តរប�់អំនកតា�រយៈ 
របប�ន្តតិ��ខ�ងគ�។ អំនកអាចរាយការណ៍ ការ
ផ្តាៃ �់បតូររប�់អំនក ម្រោ�យ ការម្រោ�ទ្ធរូ�ពីទម្រោ�ម្រោល់ខ 
1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778)
ពីីនៃ�ៃចន្តទរហតូ្ថដឹល់់ នៃ�ៃ���ក ពីីម្រោ�ោ ង 8:00 �ពឹីក 
ដឹល់់ម្រោ�ោ ង 7:00 យប់

https://benefitscal.com/


66

L.A. Care 2023
ការរំតើល់ចអ្វីតិថ�បតើ�ជិន៍ុ Medi-Cal

ការរមំ្រោល់ចអំតថប្រ�ម្រោ�ជន៍  

  ក�មវិធីិំ Health in Motion™

  ក�មវិធីិំចាំត់្ថស្វែចងជំងឺ
  ម្រោ�វាក�មបញ្ជូឈប់ការជក់�រ ើ
  ម្រោ�វាម្រោរៀបចំគំម្រោរាង�គសួារ
  ម្រោ�វាប�គគលិ់ក����ិ�ល់�ហគ�ន៍្ត

   ម្រោ�វា��ខភាពីអារ�មណ៍អំនកជំងឺ�ិន្តសាន ក់ពីា�ល់
  ម្រោ�វា��ខភាពី�ៃូវិចិត្ថតឯកម្រោទ្ធ����ប់ អំនកជំងឺ�ិន្ត

សាន ក់ពីា�ល់ និ្តងអំនកជំងឺសាន ក់ពីា�ល់ 
  ម្រោ�វាពីា�ល់បញ្ញាា ម្រោ�បី���់សារធាត្ថ�ម្រោញ�ន្ត���ប់

អំនកជំងឺ�ិន្តសាន ក់ពីា�ល់ /ការពិីនិ្តត្ថយការម្រោ�បី���់
សារធាត្ថ���វិងឹ�ិន្ត�តឹ្ថ��ត្ថវូិ

  ការបន្តាបជាតិ្ថពី�ល់កន�ងអំនកជំងឺសាន ក់ពីា�ល់
ម្រោ�យ�ម័�គចិត្ថត

គតើ�មាង L.A. Care Health Plan ផ្តតល់់នូុវិអ្វីតិថ�បតើ�ជិន៍ុសុខ្លះភាពី�ោ ងទូលំ់ទូលាយ។*
ព័ីត៌្ថ�ន្តល់�អិត្ថបស្វែន្តថ�អំំពីីអំត្ថថ�បម្រោ�ជន៍្តរប�់អំនកអាចរក�ន្តម្រោ�កន�ងម្រោ�ៀវិម្រោ�ស្វែណនា�ំ�ជិក  
Medi-Cal ស្វែដឹល់�ន្តម្រោ�ម្រោលី់អំន្តឡាញម្រោ� lacare.org។
អ្វីតិថ�បតើ�ជិន៍ុបថែនុថម។ តើ�យឥតិគិតិថ្លៃ�ាស�មាប់អ្វីនក។

  ការជួបពិីនិ្តត្ថយជា�ួយម្រោវិជូបណិិត្ថស្វែ�ទាំជំាបឋ� 
និ្តងអំនកឯកម្រោទ្ធ� 

   ការវិះកាត់្ថអំនកជំងឺ�ិន្តសាន ក់ពីា�ល់
  គៃីនិ្តកស្វែ�ទាំបំនាទ ន់្ត និ្តងល់ក់រាយ
  ម្រោ�វាក�ម�ន្តទីរពិីម្រោសាធំន៍្ត និ្តងការំ�មីអំ�ិច
  ការចាំក់វាា ក់សាងំ�គនុ្តផី្តាសាយ និ្តងវាា ក់សាងំ

ម្រោ�សងៗម្រោទ្ធៀត្ថ ស្វែដឹល់�ន្តស្វែណនាំ
  ការម្រោធំែីម្រោត្ថ�ត និ្តងការចាំក់វាា ក់សាងំ COVID-19 
  ការស្វែ�ទាំ�ំតា និ្តងទាំរកម្រោទ្ធីបនឹ្តងម្រោកីត្ថ
  ការ���ល់ និ្តងការស្វែ�ទាំមំ្រោ�កាយម្រោពីល់���ល់

  ម្រោ�វាគិលាន្ត�ប�ឋ យិកា និ្តង�មប
  ម្រោ�វាម្រោពីទ្ធយក��រ
  វិទិ្ធា�ង�បអំប់ម្រោជីង
   ការចាំប់�រនៃ� 
   ការពីា�ល់ម្រោ�យវិធីិំពីា�ល់ 
  ការលាង��/ការបំស្វែបកម្រោលាហតិ្ថ
  ម្រោល់ខបណាំត ញដំឹបូនាម ន្តគិលាន្ត�បី�ឋ យិកា
   ការ�តល់់ព័ីត៌្ថ�ន្ត��ខភាពីម្រោ�យ�បព័ីន្តធ

ម្រោអំឡុចិ�ត្ថនិូ្តក
   ការពីា�ល់ល់កណុៈ�គសួារ

ការបង្កាក រ និុងអ្វីតិថ�បតើ�ជិន៍ុសុខុ្លះមាល់ភាពី តើសវាសុខ្លះភាពីផ្តាូវិចិតិត

អ្វីតិថ�បតើ�ជិន៍ុ និុងតើសវាកមមស�មាប់ជំិងឺ��ល់ និុងទូតើ�

 * ម្រោនះប្រ�ន់ណែតជាការ�ម្រោងេ��ុ�ម្រោ�ះ ះ។
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77ការរមំ្រោល់ចអំតថប្រ�ម្រោ�ជន៍

     ម្រោ�វាអំនកជំងឺសាន ក់ពីា�ល់
   ម្រោ�វាក�មវិះកាត់្ថ
   ការវិះកាត់្ថបតូរ�រ ើរាងគ�ំ�ន់្តៗ 
   ម្រោ�វាក�ម �គមូ្រោពីទ្ធយឯកម្រោទ្ធ�

�ងថាន �ំពឹក

   ឱ្យ���ន្តម្រោវិជូបញូ្ញា  
(តា�រយៈ Medi-Cal Rx៖  
Medi-calrx.dhcs.ca.gov)

     ម្រោ�វាបន្តទប់�ម្រោ�ង្កាគ ះបនាទ ន់្ត
   ម្រោ�វារ�យន្តត�ម្រោ�ង្កាគ ះបនាទ ន់្ត 

អ្វីតិថ�បតើ�ជិន៍ុពីើឱស��ថ នុតើសវាកមមមនុាើរតើពីទយ តើសវាអាសនុន

  ការពីា�ល់ម្រោ�យចល់នា
   ការពីា�ល់ម្រោ�យ�ក�មភាពីការង្ការ
   ម្រោសាត្ថទ្ធ�សន៍្ត
  វិធីិំពីា�ល់�ំដីឹ
   ការពិីនិ្តត្ថយ�ត្ថម្រោចៀក
  បរកុិារម្រោវិជូសា��តជាប់�ន្តយរូ
  ការចាំក់�ូ�ល់វិទិ្ធាសា��ត
  ម្រោ�វា��ខភាពីតា��ទះ
   អ័ំរតូ្ថទ្ធិក/�ិបីនិ្ត�មិត្ថ 
   បរកុិារម្រោពីទ្ធយ បរកុិារ និ្តងឧបករណ៍ម្រោ�បី���់
  �ន្តទីរគិលាន្ត�ប�ឋ ក�ម�ន្តជំនាញ (រហតូ្ថដឹល់់ 

90 នៃ�ៃ)
 ការសាត រ�តួ្ថម្រោឡុងីវិញិ

   ការម្រោ�ីល់ម្រោ�ីញ/ការម្រោធំែីម្រោត្ថ�សី្វែ�នក
   �ម្រោធំា�យម្រោធំែីដំឹម្រោណីរ 

   �ម្រោធំា�យម្រោធំែីដំឹម្រោណីរស្វែ�នកម្រោវិជសូា��ត���ប់
ករណី�ិន្តអា�ន្តន 

   រ�យន្តតស្វែវិ ាន្ត���ប់អំនកជំងឺ�ិន្ត�ថិត្ថកន�ង
ភាពីអា�ន្តន

  រ�យន្តតស្វែវិ ាន្ត���ប់អំនកជំងឺម្រោ�បីរម្រោទ្ធះរ �ញ
  រ�យន្តត�ម្រោ�ង្កាគ ះ

   ម្រោ�វាក�ម�តល់់�ម្រោធំា�យម្រោធំែីដំឹម្រោណីរ�ិន្តស្វែ�ន្ត
ម្រោវិជូសា��ត 

   �ន្តជំនិ្តះឯកជន្ត ឬសាធារណៈ���ប់
អំនក ស្វែដឹល់�ិន្ត�ន្តវិធីិំម្រោ�សង ម្រោដីឹ�ីមី្រោ�ដឹល់់
ការណាំត់្ថជួបរប�់ពួីកម្រោគ 

   ម្រោ�វា និ្តងការគា�ំទ្ធយរូអំស្វែងែង
  �ណិល់ស្វែ�ទាំ�ំ�ខភាពីជំនាញ (91+ នៃ�ៃ)
  ម្រោ�វាក�មតា��ទះ និ្តង�ហគ�ន៍្ត 

  ការស្វែ�ទាំមំ្រោធំមញ (តា�រយៈ Medi-Cal Dental �ត្ថវូិ
�ន្តម្រោគសាគ ល់់ជា�ៃូវិការថាជា Denti-Cal៖  
dhcs.ca.gov/services)

  ការពី�ងឹងម្រោលី់ការ�គប់�គងការស្វែ�ទាំ�ំ�ខភាពី និ្តង
ជំនួ្តយ�ហគ�ន៍្ត

តើសវា�ត រនុើតិិសមីទាំ និុងបតើងកើតិនុើតិិសមីទាំ តើសវាកមមតើផ្តេងតើទៀតិ

*   អំតថប្រ�ម្រោ�ជន៍អាចផ្លាា �់�ូ�របាន។ ��មទូ�រ�ពីទម្រោ�ម្រោ�វា��ជិក  L.A. Care តាមរយៈម្រោល់ខ1-888-839-9909 (TTY 711)  
24 ម្រោ�ុងកំ�ងមួយថ្ងៃថៃ 7 ថ្ងៃថៃកំ�ងមួយ�បូ្តាហ៍៍ រមួទាំងំថ្ងៃថៃឈ�់�ប្រ�ក  �ប្រ��់ព័ីត៌�ន�ណែនថម ឬច�ល់ម្រោ�កាន់ lacare.org។  
អំំកផូ្តល់់ម្រោ�វាណែថទាំ�ំ�ខភាពីរ��់អំំកប្រ�ណែហ៍ល់ជាប្រតវូការទូទួូល់  
ការអំន�ញ្ញាា ត�ប្រ��់អំតថប្រ�ម្រោ�ជន៍ និងម្រោ�វាកមមមួយចំនួន។ 

https://www.dhcs.ca.gov/services
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ជា�យួនឹ្តងការស្វែ�ទាំចំកុ�វិញិ្ញាា ណ
រប�់គម្រោ��ង VSP

ថែ�រកា ថែ�នករបស់អ្វីនកឱយមានុ
សុខ្លះភាពីល់អ 

ការណែថទាំចំកេ�វញិ្ញាា �

តើយើងតើ�ីើឱយសុខ្លះភាពីថែ�នករបស់អ្វីនកជាអាទិភាពីចមីងរបស់តើយើង។ កន�ងនា�ជា��ជិករប�់ Vision Care អំនក
នឹ្តងទ្ធទ្ធលួ់�ន្តការស្វែ�ទាំពីំីម្រោវិជបូណិិត្ថស្វែ�នកដ៏ឹអំសាច រយ ស្វែវិ ាន្តតាស្វែដឹល់�ន្តគ�ណភាពី និ្តងការស្វែ�ទាំសំ្វែ�នកស្វែដឹល់
�ន្តត្ថនៃ�ៃ��រ�យ ដូឹម្រោចនះអំនកអាចម្រោ�ីល់ម្រោ�ីញ�ោ ងចា�់ និ្តងរ�់ម្រោ�កន�ងជីវិតិ្ថស្វែដឹល់�ន្ត��ខភាពីល់អ។
ការពិីនិុតិយថែ�នកឱយបានុតើទៀងទាំត់ិមានុ�រៈសំខាន់ុ

ជា�យួនឹ្តងVSP® អំនកនឹ្តងទ្ធទ្ធលួ់�ន្តការស្វែ�ទាំដ៏ំឹអំសាច រយពីីម្រោវិជបូណិិត្ថបណាំត ញ VSP រ�ួទាំងំ WellVision Exam® — 
ការម្រោធំែីម្រោត្ថ�តស្វែដឹល់បម្រោងាីត្ថម្រោឡុងីម្រោដីឹ�ីសី្វែ�ែងរក�ញ្ញាា នៃន្តការម្រោ�ីល់ម្រោ�ីញ និ្តងសាថ ន្តភាពី��ខភាពីដូឹចជាជំងឺទ្ធកឹម្រោនា�ស្វែ�អ� 
និ្តងជំងឺម្រោលី់���។

តើមើល់ការធាន្ទារាា ប់រងរបស់អ្វីនក។ ពិីនិ្តត្ថយម្រោ�ីល់ព័ីត៌្ថ�ន្តល់�អិត្ថអំំពីីការធានារាា ប់រងផ្តាទ ល់់ខៃនួ្តរប�់អំនក 
និ្តងស្វែ�ែងរក ម្រោវិជបូណិិត្ថកន�ងបណាំត ញម្រោ�យបម្រោងាីត្ថគណនី្តម្រោ� vsp.com ម្រោ�យម្រោ�បីម្រោល់ខ��គ ល់់
គម្រោ��ង L.A. Care Health Plan រប�់អំនក (ស្វែដឹល់�ន្តម្រោ�ម្រោលី់បណះរប�់អំនក)។

ជួិបជាមួយតើវិជិជបណិិ្ណតិកនងុបណាត ញ។ ឡុ�កចូល់គណនី្តរប�់អំនកម្រោ�ម្រោលី់ vsp.com ម្រោដីឹ�ីសី្វែ�ែងរក  
អំនក�តល់់ម្រោ�វា VSP ស្វែដឹល់ចូល់រ�ួ���ប់ Medi-Cal ម្រោ�ជិត្ថអំនក ឬទ្ធរូ�ពីទម្រោ�ស្វែ�នកបម្រោ��ីម្រោ�វា
��ជិក VSP តា�រយៈម្រោល់ខ 1-800-877-7195 (TTY 1-800-428-4833) ពីីនៃ�ៃចន្តទ ដឹល់់នៃ�ៃ 
���ក ពីីម្រោ�ោ ង 5 �ពឹីក ដឹល់់ ម្រោ�ោ ង 8 យប់ នៃ�ៃម្រោ�រ ៍និ្តងនៃ�ៃអាទិ្ធត្ថយ ពីីម្រោ�ោ ង 7 �ពឹីក ដឹល់់ 8 យប់

តើ�តើពីល់ការណាត់ិជួិបរបស់អ្វីនក ��ូ��ប់ពួីកម្រោគថាអំនក�ន្ត VSP តា�រយៈគម្រោ��ង L.A. Care 
Health Plan។ បង្កាា ញបណះគម្រោ��ង L.A. Care Health Plan រប�់អំនកម្រោ�ម្រោពីល់ការណាំត់្ថជួប
រប�់អំនក។

ការតើ�បើ�បាស់អ្វីតិថ�បតើ�ជិន៍ុ VSP គឺង្កាយ�សលួ់

អ្វីស់តើហើយ! ម្រោយីងនឹ្តងម្រោ�ះ�សាយអំែីស្វែដឹល់ម្រោ��ល់់—�ិន្ត�ន្តទ្ធ��ង់ស្វែបបបទ្ធទាំ�ទាំរម្រោដីឹ�ីបំីម្រោពីញម្រោ�ម្រោពីល់ស្វែដឹល់អំនក
ម្រោ�ីញ អំនក�តល់់ម្រោ�វា VSP ស្វែដឹល់ចូល់រ�ួ។

សំណួ្ណរ? ��ូចូល់ម្រោ�កាន់្តvsp.com ឬទ្ធរូ�ពីទម្រោ� VSP តា�រយៈម្រោល់ខ1-800-877-7195 (TTY 1-800-428-4833) 
ពីីនៃ�ៃចន្តទ ដឹល់់ ���ក ពីីម្រោ�ោ ង 5 �ពឹីក ដឹល់់ 8 យប់ នៃ�ៃម្រោ�រ ៍និ្តងនៃ�ៃអាទិ្ធត្ថយ ពីីម្រោ�ោ ង 7 �ពឹីក ដឹល់់ 8 យប់
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���ប់ព័ីត៌្ថ�ន្តបស្វែន្តថ�អំំពីីត្ថនៃ�ៃ និ្តងរម្រោបៀបចូល់ម្រោ�បីម្រោ�វាក�មទាំងំម្រោន្តះ ��ូចូល់ម្រោ�ីល់ម្រោគហទ្ធព័ំីរ៖  
lacare.org/members/getting-care ឬទ្ធរូ�ពីទម្រោ�ម្រោល់ខស្វែដឹល់ម្រោ��ងម្រោ�កាយបណះ��គ ល់់��ជិករប�់អំនក។ 

�ប�ិន្តម្រោបីអំនក�ត្ថវូិការជំនួ្តយបស្វែន្តថ� ��ូទាំក់ទ្ធង�កកាន់្តស្វែ�នកបម្រោ��ីម្រោ�វា��ជិក L.A. Care តា�រយៈម្រោល់ខ 
1-888-839-9909 (TTY 711) �ន្ត 24 ម្រោ�ោ ងកន�ង�យួនៃ�ៃ 7 នៃ�ៃកន�ង�យួ�ប្តាត ហ ៍រ�ួទាំងំនៃ�ៃឈប់���ក�ងស្វែដឹរ។

��ជិក Medi-Cal, L.A. Care Medicare Plus (HMO D-SNP), PASC និង L.A. Care Covered™ អាចម្រោប្រ�ីប្របា�់
ម្រោ�វាផូ្តល់់ព័ីត៌�ន��ខភាពីម្រោ�យប្រ�ព័ីនធម្រោអំឡិចិប្រតនិូកបាន។ ��ជិកណែ�ល់�ន Medicare ក៏ប្រ�ណែហ៍ល់ជាមិនអាចម្រោប្រ�ីប្របា�់ម្រោ�វាផូ្តល់់
ព័ីត៌�ន��ខភាពីម្រោ�យប្រ�ព័ីនធម្រោអំឡិចិប្រតនិូកបានផ្តងណែ�រ។ម្រោ�វាផូ្តល់់ព័ីត៌�ន��ខភាពីម្រោ�យប្រ�ព័ីនធម្រោអំឡិចិប្រតនិូកទាំងំអំ�់អាចមិនប្រតវូបាន
ធានាំរ៉ាា�់រងម្រោ�យគម្រោប្រ�ង��ខភាពីរ��់អំំកម្រោទូ។ ��មម្រោមីល់ក�នម្រោ�ៀវម្រោ�ណែ�នាំគំម្រោប្រ�ងរ��់អំំក ឬទូ�រ�ពីទម្រោ� L.A. Care តាមម្រោល់ខណែ�ល់
ម្រោ�ម្រោលី់អំតូ�ញ្ញាា ���ះរ��់អំំក។

�បតើ�ទថ្លៃនុការថែ�ទាំំ �បតើ�ទអ្វីនកផ្តតល់់តើសវា ឧទាំហរណ៍្ណថ្លៃនុតើសវាកមម តើពីល់តើវិលារង់ចាំ ំ
ថែដូល់បានុបាោ ន់ុ�ម នុ

តើល់ខ្លះបណាត ញដំូបូន្ទាម នុគិ
លានុុបី�ា យិកា

RN ថែដូល់មានុអាជំាបណ្ណណ
និ្ត�យជា�យួ
គិលាន្ត�ប�ឋ យិកា 24/7

•  ដំឹបូនាម ន្ត�ីីពីីការស្វែ�ទាំ�ំ�ខភាពី
ផ្តាទ ល់់ខៃនួ្ត

• ចម្រោ�ៃីយចំម្រោ�ះ�ំណួរ��ខភាពី 
•  ការម្រោ�ជី�ម្រោរ ើ�កស្វែន្តៃងស្វែដឹល់�ត្ថវូិ

ទ្ធទ្ធលួ់ការស្វែ�ទាំំ

• �ិន្ត�ន្តម្រោពីល់រង់ចាំមំ្រោទ្ធ

ការថែ�ទាំជំាបឋម

អ្វីនកផ្តដល់់តើសវាថែ�ទាំបំឋម (PCP) 
��ូទ្ធរូ�ពីទម្រោ� PCP រប�់
អំនកជា��ន្ត ម្រោ�ម្រោពីល់ស្វែដឹល់អំនក
�ត្ថវូិការការស្វែ�ទាំំ

• ការស្វែ�ទាំបំង្កាា រ
•  បញ្ញាា ��ខភាពីភាៃ �ៗ ឬរយៈម្រោពីល់ខៃី
•  ល់កខុណិរយៈម្រោពីល់ស្វែវិង  

ឬជំងឺដូឹចជាជំងឺទ្ធកឹម្រោនា�ស្វែ�អ�

•  10 នៃ�ៃនៃន្តនៃ�ៃម្រោធំែីការ  
ឬតិ្ថចជាងម្រោន្តះ

•  ការណាំត់្ថជួបម្រោ�នៃ�ៃ
ស្វែត្ថ�ួយ

ការថែ�ទាំជំាបន្ទាា ន់ុ

តើសវាផ្តតល់់ព័ីត៌ិមានុសុខ្លះភាពី
តើ�យ�បព័ីនុធតើអ្វី�ិច�តិនិូុក
ពិីភាកាជា�យួម្រោវិជូបណិិត្ថ
តា�ទ្ធរូ�ពីទ ឬតា�អំន្តឡាញ •  ជំងឺផ្តាត សាយ/�គនុ្តផី្តាយសាយធំំ/

�គនុ្តម្រោ�ត
• កន្តទួល់
•  ការ�ៃងម្រោ�ម្រោរាគ (ស្វែ�ីក/ស្វែ�នក/

�ត្ថម្រោចៀក/UTI)
•  �ៃវូិដឹម្រោងាី� (តឹ្ថងដឹម្រោងាី�ឮ�រូខសតឺ្ថៗ/

កអក)
•  �កពីះ (ឈឺ/កអួត្ថ/រាគ)
• របួ��សាល់

• ពីីនាទ្ធមី្រោ�ម្រោ�ោ ង

គាើនិុកល់ក់បនុត
�ន្តទ្ធតីាងំម្រោ�កន�ង
ឱ្យ��សាថ ន្តល់ក់បន្តត និ្តង�ល់ី់
ប�គគលិ់កម្រោ�យ�គមូ្រោពីទ្ធយជា
គិលាន្ត�ប�ឋ យិកា

• ពីីនាទ្ធមី្រោ�ម្រោ�ោ ង
•  កំណត់្ថម្រោពីល់ម្រោ�ជួប និ្តង

ពិីនិ្តត្ថយម្រោ�ីល់ម្រោពីល់ម្រោវិលា
ការម្រោដីឹរចូល់���ប់ការ
រង់ចាំ�ំប�ក់�បស្វែហល់
តា�អំន្តឡាញ

មជិឈមណិ្ណល់ថែ�ទាំបំន្ទាា ន់ុ
ទ្ធទ្ធលួ់ការស្វែ�ទាំមំ្រោ�នៃ�ៃដឹស្វែដឹល់  
ពីីម្រោវិជូបណិិត្ថ ��ូីសី្វែត្ថ
បនាទ ប់ពីីម្រោ�ោ ងម្រោធំែីការ និ្តងច�ង
�ប្តាត ហ៍

• ពីីនាទ្ធមី្រោ�ម្រោ�ោ ង

ការថែ�ទាំជំាអាសនុន

បនុាប់សតើ�ង្កាា �បន្ទាា ន់ុ
ស្វែ�ទាំចំំម្រោ�ះល់កខុណិស្វែដឹល់
គំរា�កំស្វែហងអាយ�ជីវិតិ្ថ។ 
��ូក�ំម្រោ�បី ER ���ប់
ការស្វែ�ទាំ�ំប�កតី្ថ ឬជំងឺ
�សាល់

• ឈឺ�ទ្ធងូ
• ការផ្តាៃ �់បតូរការម្រោ�ីល់ម្រោ�ីញភាៃ �ៗ
•  ភាពីច�ះម្រោខាយ/បញ្ញាា កន�ងការ

និ្ត�យ

•  ការរង់ចាំអំា��័យម្រោលី់  
ជំងឺ/ការឈឺចាំប់រប�់
អំនកបោ�ន្តណាំ

ដឹឹងពីីជម្រោ��ី�ស្វែ�ទាំរំប�់អំនក

LA2824 KH 12/22  �ឹងអំំពីីជម្រោប្រមី�ណែថទាំរំ��់អំំក
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ការបង្ការ + ការ�ថែទាំ 
COVID-19

COVID-19 គឺជាវិរីសុឆ្លាងខាា ងំណាស់។ វិរីសុតើនុ�ឆ្លាងពីើមនុុសេមាន ក់តើ�មនុុសេមាន ក់តើទៀតិ តើហើយបងកជាជំិងឺ�ងន់ុ�ងរ
ដូូចជា COVID រយៈតើពីល់យូរ ការតើដូកតើពីទយ និុងការ�ា ប់។ 

COVID-19    LA3069 KH 12/22

ភាន ក់ង្ការ��ខភាពីសាធារណៈទាំងំអំ�់ និ្តង L.A. Care ស្វែណនាឱំ្យយអំនក�គប់គាន ស្វែដឹល់�ន្ត�ិទ្ធធទិ្ធទ្ធលួ់�ន្តវាា ក់សាងំ 
COVID-19 និ្តងវាា ក់សាងំជំរ �ញ។ បចច�បីន្តនម្រោន្តះវាា ក់សាងំ COVID-19 �ន្ត���ប់អំនក�គប់គាន ស្វែដឹល់�ន្តអាយ�ចាំប់ពីី 6 
ស្វែខម្រោឡុងីម្រោ�។ វាគឺជា�ម្រោធំា�យដ៏ឹល់អបំ��ត្ថម្រោដីឹ�ីកីារ�រខៃួន្តអំនក និ្តង�ន្ត��សជាទ្ធ�ី�លាញ់រប�់អំនក និ្តង���ប់ម្រោយីង
ទាំងំអំ�់គាន ម្រោដីឹ�ីវីិលិ់ម្រោ�ជីវិតិ្ថធំ�មតាម្រោឡុងីវិញិ។ 

វាា ក់សាងំ�ិន្តបោះ�ល់់អំនកស្វែដឹល់�ន្តវិើរ �� COVID-19 ម្រោទ្ធ។ �ល់រ�ំន្តទ្ធមូ្រោ�នៃន្តវាា ក់សាងំទាំងំម្រោន្តះកន�ងអំំឡុ�ងម្រោពីល់ម្រោវិជសូា
��សីាករ�ួ�ន្តការឈឺចាំប់ម្រោ�កស្វែន្តៃងចាំក់ថាន  ំអំ�់ក�ៃ ងំ ឈឺកាល់ ឈឺសាច់ដឹ�ំ និ្តង�នាៃ ក់ ម្រោ��ៀវិ�សាញ និ្តង
�គនុ្ត�សាល់។ �ល់រ�ំន្តជាទ្ធមូ្រោ�គឺ�សាល់ ម្រោហយី�ត់្ថម្រោ�វិញិបនាទ ប់ពីី�យួនៃ�ៃ ឬពីីរនៃ�ៃ ម្រោ�កាយខណៈម្រោពីល់ស្វែដឹល់អំត្ថថ
�បម្រោ�ជន៍្តរប�់វាា ក់សាងំម្រោ�ស្វែត្ថ�ន្ត។ 

បចច�បីន្តនម្រោន្តះ�ន្តទ្ធតីាងំជាម្រោ�ចីន្តម្រោ�ទ្ធទូាំងំម្រោ�ន្តធីំ L.A. កំពី�ង�តល់់វាា ក់សាងំម្រោ�យគាម ន្តការណាំត់្ថម្រោពីល់ជួប ម្រោហយី�ន្ត
បស្វែន្តថ�ម្រោ�ោ ងស្វែដឹល់រាប់បញ្ជូចលូ់ទាំងំម្រោពីល់យប់ និ្តងនៃ�ៃច�ង�ប្តាត ហ�៍ងស្វែដឹរ។ ��ូចូល់ម្រោ�ីល់ម្រោគហទ្ធព័ំីរ myturn.ca.gov 
ម្រោដីឹ�ីសី្វែ�ែងរកទ្ធតីាងំចាំក់ថាន បំង្កាា រម្រោរាគស្វែដឹល់ម្រោ�ជិត្ថអំនក។ 

មិនុមានុការគិតិថ្លៃ�ាស�មាប់សមាជិិក L.A. Care កនុងការទទួល់ថ្នាំន បំង្កាក រតើរាគតើន្ទា�តើទ។

រកា��វិត្ថថិភាពី
 ភាពីធំៃន់្តធំៃរនៃន្តការ�ៃងជំងឺ COVID-19 អាចកាត់្ថបន្តថយ�ន្តម្រោ�យ៖

 ការបន្តតទ្ធទ្ធលួ់�ន្តបចច�បីន្តនភាពីជា�ួយនឹ្តងវាា ក់សាងំ COVID-19 និ្តងវាា ក់សាងំជំរ �ញ ស្វែដឹល់�ន្តស្វែណនា ំ

 អំន្ត�វិត្ថតតា�ការស្វែណនា�ំតីពីី��ខភាពីសាធារណៈជន្តកន�ងតំ្ថបន់្តអំំពីីម្រោពីល់ម្រោវិលាស្វែដឹល់គួរ�ក់�ោ �់

 ការម្រោធំែីម្រោត្ថ�តរកជំងឺ COVID-19 �ប�ិន្តម្រោបីអំនក�ន្តម្រោរាគ�ញ្ញាា  និ្តង/ឬអាចជា�ន្តបោះ�ល់់ជា�ួយអំនកស្វែដឹល់
�ន្តវិជិូ�ន្តនៃន្តវិើរ �� COVID-19

 សាក�រួអំនក�តល់់ម្រោ�វារប�់អំនកថាម្រោតី្ថអំនក�ន្តល់កណុៈ�គប់�គាន់្ត���ប់ការពីា�ល់ជំងឺ COVID-19 
ស្វែដឹល់�ន្តល់កណុៈផ្តាទ ល់់�ត់្ថ និ្តង ថាន �ំបឆាំងំវិើរ ��ស្វែដឹល់អាចជួយ�ន្តស្វែដឹរឬម្រោទ្ធ �ប�ិន្តម្រោបីអំនកម្រោធំែីម្រោត្ថ�ត
វិជិូ�ន្ត���ប់ជំងឺ COVID-19  

https://myturn.ca.gov/


1111

ការចូល់ម្រោ�បីភាសា 
ម្រោ�វាជំនួ្តយភាសាឥត្ថគិត្ថនៃ�ៃគឺអាចរក�ន្ត។ ��ូទ្ធរូ�ពីទម្រោ�ស្វែ�នកបម្រោ��ីម្រោ�វា��ជិក L.A. Care តា�រយៈម្រោល់ខ 
1-888-839-9909 (TTY 711) �ន្ត 24 ម្រោ�ោ ងកន�ង�យួនៃ�ៃ 7 នៃ�ៃកន�ង�យួ�ប្តាត ហ ៍រ�ួទាំងំនៃ�ៃឈប់���ក�ងស្វែដឹរ។ 
ការម្រោ�ទ្ធរូ�ពីទម្រោន្តះគឺឥត្ថគិត្ថនៃ�ៃម្រោទ្ធ។

�ប�ិន្តម្រោបីអំនកម្រោធំែីម្រោត្ថ�តរកម្រោ�ីញវិជិ�ូន្តនៃន្តជំងឺ COVID-19 ម្រោហយី�ន្ត�ំណួរថាម្រោតី្ថការពីា�ល់�ួយណាំស្វែដឹល់����ប
���ប់អំនក ��ូទាំក់ទ្ធងអំនក�តល់់ម្រោ�វាស្វែ�នកម្រោវិជសូា��តរប�់អំនក ឬទ្ធរូ�ពីទម្រោ�បណាំត ញព័ីត៌្ថ�ន្តអំំពីីជំងឺ COVID-19 
�បចាំមំ្រោ�ន្តធីំ L.A. តា�រយៈម្រោល់ខ 833-540-0473 ចាំប់ពីីម្រោ�ោ ង 8:00 �ពឹីក ដឹល់់ម្រោ�ោ ង 8:30 យប់។
��ូចងចាំថំា �ត្ថវូិអំន្ត�វិត្ថតតា� 3 C's ជានិ្តចចម្រោ�ម្រោពីល់�ន្តការច�ៃងចូល់�ហគ�ន៍្តពីីជំងឺ COVID-19 �ៃ ងំ៖ 

 �ត្ថវូិម្រោជៀ�វាងកស្វែន្តៃងស្វែដឹល់បិទ្ធជិត្ថ
 �ត្ថវូិម្រោជៀ�វាងកស្វែន្តៃងស្វែដឹល់�ន្ត�ន្ត��សម្រោ�ចីន្ត
 �ត្ថវូិម្រោជៀ�វាងម្រោ�ម្រោលី់ទ្ធនំាក់ទ្ធនំ្តងជិត្ថ�និទ្ធធ ដូឹចជាការ�ន្តទនាជិត្ថ�និទ្ធធជាម្រោដីឹ�

�ន្ត�ំណួរអំំពីីជំងឺ COVID-19 ម្រោទ្ធ?
�ប�ិន្តម្រោបីអំនក�ន្ត�ំណួរអំំពីីការទ្ធទ្ធលួ់�ន្តវាា ក់សាងំ COVID-19 ឬ�ប�ិន្តម្រោបីអំនកចង់ស្វែ�ែងយល់់បស្វែន្តថ�អំំពីីការម្រោល់បថាន  ំ
និ្តងថាន �ំបឆាំងំវិើរ ���មីស្វែដឹល់�ន្ត���ប់អំនកស្វែដឹល់ម្រោធំែីម្រោត្ថ�តរកម្រោ�ីញវិជិ�ូន្តនៃន្តជំងឺ COVID-19 ��ូពិីភាកាជា�ួយអំនក
�តល់់ម្រោ�វាស្វែ�ទាំបំឋ�រប�់អំនក។
�ប�ិន្តម្រោបីអំនកគិត្ថថាអំនក�បស្វែហល់ជា�ន្តជំងឺ COVID-19 ��ូទ្ធរូ�ពីទម្រោ�ការ�ិល័់យអំនក�តល់់ម្រោ�វាស្វែ�ទាំ�ំ�ខភាពីរប�់
អំនកភាៃ �ៗ។ ��ូក�ំម្រោ�ការ�ិល័់យអំនក�តល់់ម្រោ�វាម្រោ�យ�ិន្ត�ន្តជាទ្ធរូ�ពីទ��ន្ត។  
���ប់ព័ីត៌្ថ�ន្តបស្វែន្តថ�អំំពីីជំងឺ COVID-19 ��ូចូល់ម្រោ�ីល់ម្រោគហទ្ធព័ំីរ lacare.org/vaccine។ 

�ត្ថឡុប់ម្រោ� Care វិញិ
វាដឹល់់ម្រោពីល់ស្វែដឹល់�ត្ថវូិ�ត្ថល់ប់ម្រោ� Care វិញិម្រោហយី។ ��ូក�ំរលំ់ងការពិីនិ្តត្ថយទ្ធមូ្រោ� ការពិីនិ្តត្ថយ ឬការម្រោធំែីម្រោត្ថ�តម្រោ�
�ន្តទីរពិីម្រោសាធំន៍្ត។ ការពិីនិ្តត្ថយគឺជាការម្រោធំែីម្រោត្ថ�តស្វែ�នកម្រោវិជូសា��ដូីឹចជាការ�ត្ថពិីនិ្តត្ថយ��ដឹន្តម្រោ�យការំ�មី ឬការ�ត្ថពិីនិ្តត្ថយ
ម្រោ�ះម្រោវិៀន្តធំំ។ អំនក�តល់់ម្រោ�វាស្វែ�ទាំ�ំ�ខភាពីកំពី�ងស្វែត្ថរកាការ�ិល័់យរប�់ពួីកម្រោគឱ្យយសាអ ត្ថ និ្តង�ន្ត��វិត្ថថិភាពី។ ពួីកម្រោគ
ក៏អាច�តល់់ជម្រោ��ី�ដឹល់់ការ�តល់់ព័ីត៌្ថ�ន្ត��ខភាពីម្រោ�យ�បព័ីន្តធម្រោអំឡុចិ�ត្ថនិូ្តក�ន្ត�ងស្វែដឹរ។ ��ូទ្ធរូ�ពីទម្រោ�ម្រោវិជូបណិិត្ថ
រប�់អំនកម្រោ�នៃ�ៃម្រោន្តះ ម្រោដីឹ�ីមី្រោធំែីការណាំត់្ថម្រោពីល់ជួប���ប់ការស្វែ�ទាំណំាំ�ួយស្វែដឹល់អំនក�បស្វែហល់ជា�ន្តខក�ន្ត
កន�ងអំំឡុ�ងម្រោពីល់ការរាត្ថត្ថាត្ថជាសាកល់នៃន្តជំងឺ COVID-19។ 
��ូចំណាំយម្រោពីល់ម្រោដីឹ�ីមី្រោធំែីឱ្យយ��កដឹថា ការពិីនិ្តត្ថយ��ខភាពី វាា ក់សាងំ និ្តង�ន្តទីរពិីម្រោសាធំន៍្តទាំងំអំ�់រប�់អំនក�ន្តម្រោធំែី
បចច�បីន្តនភាពី។ �ន្ត��សជាទី្ធ��លាញ់រប�់អំនកនឹ្តងអំរគ�ណដឹល់់អំនក!

COVID-19    

http://lacare.org/vaccine 
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វាដឹល់់ម្រោពីល់ម្រោដីឹ�ីចីាំក់
ថ្នាំន កំារពារ�គនុុផ្លាដ �យ�ំរបស់អ្វីនក
តើហើយ! 

គន្តៃះឹម្រោដីឹ�ីកីារ�រអំនក និ្តង�ន្ត��សជាទ្ធ�ី�លាញ់រប�់អំនកពីី�គនុ្តផី្តាយសាយធំំ
 ចាំក់ថាន បំង្កាា រ�គនុ្តផី្តាសាយធំំ
 ��ូម្រោ�ឱ្យយឆាំៃ យពីីអំនកស្វែដឹល់ឈឺ ម្រោហយីម្រោ��ទះម្រោ�ម្រោពីល់ស្វែដឹល់អំនកឈឺ
 ��ូលាង��អ ត្ថនៃដឹឱ្យយ�ន្តញឹកញ៉ាប់ ឬម្រោ�បីទ្ធឹកលាងនៃដឹស្វែដឹល់�ន្តជាតិ្ថអាល់់ក�ល់��អ ត្ថ
 ��ូយកស្វែកងនៃដឹរប�់អំនកខទប់ម្រោ�ម្រោពីល់កអក និ្តងកណាំត �់
 ម្រោចៀ�វាងការបោះស្វែ�នក �ច��ះ និ្តង�ត់្ថរប�់អំនក 
 អំន្ត�វិត្ថតតា�ម្រោគាល់ការណ៍ស្វែណនាអំំំពីីការ�ក់�ោ � និ្តងការរកាគ�ៃ ត្ថ�ងគ�កន�ងតំ្ថបន់្តម្រោ�យសារម្រោ�ស្វែត្ថបន្តត�ន្ត ការរាត្ថត្ថាត្ថ�កល់នៃន្តជំងឺ COVID-19

 ដូឹចគាន ម្រោន្តះ�ងស្វែដឹរ �ប�ិន្តម្រោបីអំនក�ន្តអាយ�ម្រោលី់�ពីី 65 ឆាំន  ំឬ�ន្ត�និ្ត�័យខព�់ ��ូសាក�រួម្រោវិជូបណិិត្ថ
រប�់អំនកអំំពីីការចាំក់ថាន ជំំងឺម្រោហ�ី�តួ្ថ

ចាំក់ថាន កំារ�រ�គនុ្តផី្តាសាយធំំម្រោ�យឥត្ថគិត្ថនៃ�ៃរប�់អំនកម្រោ�នៃ�ៃម្រោន្តះ! 
  កំណត់្ថកាល់វិភិាគណាំត់្ថជួបជា�យួ តើវិជិជបណិិ្ណតិរបស់អ្វីនក។ ម្រោយីងអាចជួយ�ន្ត។  

��ូទ្ធរូ�ពីទ�កម្រោយីងខើ�តំា�រយៈម្រោល់ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។

    ស្វែ�ែងរក ទើតាងំរបស់សហគមន៍ុ។ ��ូចូល់ម្រោ�កាន់្តម្រោគហទ្ធំព័ីរ lacare.org/flu ម្រោដីឹ�ីសី្វែ�ែងរកថាន ចំាំក់
ការ�រ�គនុ្តផី្តាសាយធំំម្រោ�យឥត្ថគិត្ថនៃ�ៃ កន�ង�ហគ�ន៍្ត។

   ឬ

    ��ូម្រោ�កាន់្ត ឱស��ថ នុកនុងតំិបន់ុ។ �ិន្តចាំ�ំច់�ន្តការណាំត់្ថម្រោពីល់ជួបម្រោទ្ធ!  ��ូបង្កាា ញពួីកម្រោគនូ្តវិបណះ
��គ ល់់ L.A. Care រប�់អំនក និ្តងទ្ធទ្ធលួ់�ន្តថាន ចំាំក់ការ�រ�គនុ្តផី្តាសាយធំំម្រោ�យឥត្ថគិត្ថនៃ�ៃ។

LA3042 KH 09/21

��មប្រ�យ�ទូធប្រ�ឆ្នាំងំនឹងជំងឺប្រគនុផ្លាា សាយធំំ 

https://www.lacare.org/healthy-living/health-resources/healthy-living-prevention/fight-the-flu


1313LA3109 KH 12/22  រម្រោ�ៀ�ច�ល់ម្រោប្រ�ីឯកសារ��ជិក

គតើ�មាង L.A. Care Health Plan �តល់់ឱ្យយអំនកនូ្តវិព័ីត៌្ថ�ន្តអំំពីីអំត្ថថ�បម្រោ�ជន៍្ត Medi-Cal រប�់អំនក 
ឱ្យ��ស្វែដឹល់�ត្ថវូិ�ន្តធានារាា ប់រង និ្តងម្រោវិជូបណិិត្ថស្វែដឹល់ម្រោធំែីការជា�ួយ L.A. Care។ វាង្កាយ��លួ់ម្រោ�ីល់ 
ឬម្រោ�ះពី��ពម្រោ�ៀវិម្រោ�ស្វែណនា�ំ�ជិក Medi-Cal បញ្ជូូីម្រោ�ម ះអំនក�តល់់ម្រោ�វា និ្តង បញ្ជូូីម្រោ�ម ះឱ្យ��តា�
ឱ្យ��សាថ ន្ត (Medi-Cal Rx)។

lacare.org | 24 ម្រោ�ោ ងកន�ង�យួនៃ�ៃ �ន្ត 7 នៃ�ៃកន�ង�យួ�ប្តាត ហ៍
ម្រោដីឹ�ីមី្រោ�ីល់ និ្តងម្រោ�ះពី��ពឯកសារ��ជិក Medi-Cal អំនកអាចចូល់ម្រោ�ីល់ ម្រោគហទ្ធព័ំីររប�់ 
L.A. Care ម្រោហយីច�ចម្រោលី់ Member Materials (ឯកសារ��ជិក) (Medi-Cal)។

កនុងអំ្វី�ុងតើមាោ ងតើ�ីើការ�មមតា
��ូម្រោ��ជឈ�ណិល់�ួយនៃន្ត�ជឈ�ណិល់ធំន្តធាន្ត�ហគ�ន៍្តរប�់ L.A. Care (L.A. Care’s 
Community Resource Centers) ម្រោដីឹ�ីទី្ធទ្ធលួ់�ន្តជំនួ្តយកន�ងការទ្ធទ្ធលួ់�ន្តចាប់ច�ៃងរប�់
ឯកសារ��ជិក ឬម្រោដីឹ�ីឱី្យយអំនកតំ្ថណាំងស្វែ�នកបម្រោ��ីម្រោ�វាអំតិ្ថ�ិជន្តម្រោ�ៃីយ�ំណួររប�់អំនកអំំពីីរម្រោបៀប
ចូល់ម្រោ�បីអំត្ថថ�បម្រោ�ជន៍្ត Medi-Cal �មីរប�់អំនក។

1-888-839-9909 (TTY 711)
បានុ 24 តើមាោ ងកនុងមួយថ្លៃ�ង 7 ថ្លៃ�ងកនុងមួយសប្តាត ហ៍ រមួទាំងំថ្លៃ�ងបុណ្ណយឈប់ស�មាកផ្តងថែដូរ
ប�គគលិ់កស្វែ�នកបម្រោ��ីម្រោ�វា��ជិក L.A. Care អាចជួយអំនកជា�ួយនឹ្តង�ំណួរណាំ�ួយ ស្វែដឹល់អំនក�ន្ត
អំំពីីរម្រោបៀបចូល់ម្រោ�បីម្រោ�ៀវិម្រោ�ស្វែណនា�ំ�ជិក បញ្ជូូីម្រោ�ម ះអំនក�តល់់ម្រោ�វា និ្តងបញ្ជូូីម្រោ�ម ះឱ្យ��តា�
ឱ្យ��សាថ ន្ត (Medi-Cal Rx)។ 

ម្រោដីឹ�ីទី្ធទ្ធលួ់�ន្តព័ីត៌្ថ�ន្តម្រោន្តះជាភាសាម្រោ�សង ឬជាទ្ធ��ង់ជំនួ្ត� ដូឹចជាអំកសរពី��ពធំំ �ំម្រោឡុង ឬអំកសរ���ប់ជន្តពិីការស្វែ�នក 
��ូទ្ធរូ�ពីទម្រោ�ស្វែ�នកបម្រោ��ីម្រោ�វា��ជិក L.A. Care តា�រយៈម្រោល់ខ 1-888-839-9909 (TTY 711) �ន្ត 24 ម្រោ�ោ ងកន�ង
�យួនៃ�ៃ 7 នៃ�ៃកន�ង�យួ�ប្តាត ហ ៍រ�ួទាំងំនៃ�ៃឈប់���ក�ងស្វែដឹរ។

ចំណា៖ំ ប្រ��ិនម្រោ�ីអំំកបានផ្លាា �់ទីូលំ់ម្រោ�ថមីៗ ម្រោនះ ឬប្រ��ិនម្រោ�ីព័ីត៌�នទំូនាំក់ទំូនង�មួយរ��់អំំក ��ចជាម្រោល់ខទូ�រ�ពីទ ឬអា�យ�ា នអំ�ណីែមល់
រ��់អំំកបានផ្លាា �់�ូ�រ ��មរ៉ាយការ�៍ពីីការផ្លាា �់�ូ�ររ��់អំំកម្រោ�កាន់ប្រក�ួង�ងគមកិចចសាធារ�ៈ (Department of Public Social 
Services, DPSS) ថ្ងៃនម្រោ�នធីំ Los Angeles ឬម្រោ�យច�ល់ម្រោមីល់ម្រោគហ៍ទំូព័ីរ benefitscal.com។ ប្រ��ិនម្រោ�ីអំំកទូទួូល់បាន�ំ��ំ ព័ីត៌�ន/
ទូប្រមង់ណែ���ទូ�នូ ឬម្រោ�ចកីូជ�ន�ំ�ឹងណែ�ល់��ព័ំីត៌�ន�ណែនថម អំំកអាច�ញ្ជូូ�នព័ីត៌�នតាម�ំ��ប្រត ទូ�រ�ពីទ ម្រោ�យផ្លាទ ល់់ ឬតាមអំនឡាញ។ 

ថែសងីរក

សូមចូល់តើមើល់  
L.A Care

សូមទូរសពីា

របៀបចូល់ប្រើ
ឯក�ារ��ាជិក  
Medi-Cal រប�់ L.A. Care



1414 ម្រោ�ចកាីជ�ន�ំ�ឹងអំំពីីការមិនម្រោរ ��ម្រោអីំង

តើសចកដើជូិនុដំូណឹ្ណងអំ្វីពីើការមិនុតើរសីតើអ្វីើង
ការម្រោរ ើ�ម្រោអីំងគឺ�បឆាំងំនឹ្តងចាប់។ គម្រោ��ង L.A. Care Health Plan អំន្ត�វិត្ថតតា�ចាប់�ិទ្ធធិពីល់រដឹឋរប�់រដឹឋ 
និ្តង�ហព័ីន្តធ។ L.A. Care Health Plan �ិន្តម្រោរ ើ�ម្រោអីំងម្រោ�យខ��ចាប់ បដិឹម្រោ�ធំ�ន្ត��ស ឬ�ប�ពឹីត្ថីិម្រោ�ម្រោលី់ពួីក
ម្រោគខ��ៗគាន ម្រោ�យសារស្វែត្ថម្រោ�ទ្ធ ជាតិ្ថសា�ន៍្ត ពីណ៌��ី�រ សា�នា ពូីជពីងស ជាតិ្ថកំម្រោណីត្ថ អំត្ថ�ីញ្ញាា ណ�ក�ុ
ជាតិ្ថពីន្តធ អាយ� ពិីការភាពី�ៃូវិចិត្ថ ីពិីការភាពី�ៃូវិកាយ សាថ ន្តភាពី��ខភាពី ព័ីត៌្ថ�ន្តស្វែហសន្ត សាថ ន្តភាពីអា�ហ៍
ពិី�ហ ៍ស្វែយន្តឌ័័រ អំត្ថ�ីញ្ញាា ណស្វែយន្តឌ័័រ ឬទំ្ធម្រោនារ�ៃូវិម្រោ�ទ្ធម្រោឡុយី។

L.A. Care Health Plan �តល់់ជូន្ត៖

•  ជំនួ្តយ និ្តងម្រោ�វាក�មឥត្ថគិត្ថនៃ�ៃដឹល់់អំនក�ន្តពិីការភាពីម្រោដីឹ�ីជួីយពួីកម្រោគ����័យទាំក់ទ្ធងឱ្យយ�ន្ត
�បម្រោ�ីរជាង��ន្តដូឹចជា៖

 9 អំនកបកស្វែ�បភាសា�ញ្ញាា ស្វែដឹល់�ន្តល់កណុៈ��ីត្ថតិ�គប់�គាន់្ត
 9  ព័ីត៌្ថ�ន្តជាលាយល់កណ៍ុអំកសរកន�ងទ្ធ��ង់ម្រោ�សងម្រោទ្ធៀត្ថ (អំកសរធំំៗ �ំម្រោឡុង ទ្ធ��ង់ម្រោអំឡុចិ�ត្ថនិូ្តក

ស្វែដឹល់អាចចូល់ម្រោ�បី���់�ន្ត ទ្ធ��ង់ម្រោ�សងៗ)
•  ម្រោ�វាស្វែ�នកភាសាម្រោ�យឥត្ថគិត្ថនៃ�ៃម្រោ�ដឹល់់ប�គគល់ ស្វែដឹល់ភាសាម្រោដីឹ�រប�់ពួីកម្រោគ�ិន្តស្វែ�ន្តជា

ភាសាអំង់ម្រោគៃ� ដូឹចជា៖

 9 អំនកបកស្វែ�ប�ន្តល់កណុៈ��ីត្ថតិ�គប់�គាន់្ត
 9 ព័ីត៌្ថ�ន្ត�រម្រោ�រជាភាសាម្រោ�សងៗម្រោទ្ធៀត្ថ

�ប�ិន្តម្រោបីអំនក�ត្ថវូិការម្រោ�វាក�មទាំងំម្រោន្តះ ��ូទាំក់ទ្ធង�កគម្រោ��ង LA Care Health Plan �ន្ត 24 ម្រោ�ោ ងកន�ង
�ួយនៃ�ៃ 7 នៃ�ៃកន�ង�ួយ�ប្តាត ហ ៍រ�ួទាំងំនៃ�ៃឈប់���ក�ងស្វែដឹរ ម្រោ�យទ្ធរូ�ពីទម្រោ�ម្រោល់ខ 1-888-839-9909។ 
�ប�ិន្តម្រោបីអំនក�ិន្តអាចសាត ប់ឮ ឬនិ្ត�យ�ន្តល់អ ��ូទ្ធរូ�ពីទម្រោ�ម្រោល់ខTTY 711។ តា�ការម្រោ�នី��ំ ឯកសារម្រោន្តះ
អាច�ន្ត�តល់់ជូន្តជាទ្ធ��ង់អំកសរ���ប់ជន្តពិីការស្វែ�នក អំកសរពី��ពធំំ ស្វែខសអាត់្ថ�ំម្រោឡុង ឬទ្ធ��ង់ម្រោអំឡុចិ�ត្ថនិូ្តក។ 
ម្រោដីឹ�ីទី្ធទ្ធលួ់�ន្ត�ំម្រោ�ច�ៃង�ួយចាប់ជាទ្ធ��ង់ជំនួ្ត�ម្រោ�សងម្រោទ្ធៀត្ថ ��ូទ្ធរូ�ពីទ ឬ�រម្រោ�រម្រោ�កាន់្ត៖ 

L.A. Care Health Plan
Member Services Department
1055 West 7th Street, 10th Floor
Los Angeles, CA 90017
1-888-839-9909
TTY: 711
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1515ម្រោ�ចកាីជ�ន�ំ�ឹងអំំពីីការមិនម្រោរ ��ម្រោអីំង

រតើបៀប�ក់ពាកយបណ្ណដឹ ង�ទុកខសិទធិសុើវិលិ់
ម្រោបី�ិន្តអំនកម្រោជឿថា L.A. Care �ន្តខក�ន្ត�ិន្ត�ន្ត�ល់ី់ម្រោ�វាទាំងំម្រោន្តះ ឬ�ន្តម្រោរ ើ�ម្រោអីំងម្រោ�យ�ិន្ត�តឹ្ថ��ត្ថវូិ
តា�ចាប់ ម្រោ�យ�បការណាំ�ួយ ស្វែ�អកម្រោលី់�ូល់�ឋ ន្ត�ៃូវិម្រោ�ទ្ធ ជាតិ្ថសា�ន៍្ត ពីណ៌��ី�រ សា�នា ពូីជពីងស ជាតិ្ថ
កំម្រោណីត្ថ អំត្ថ�ីញ្ញាា ណ�ក�ុជាតិ្ថពីន្តធ អាយ� ពិីការភាពី�ៃូវិចិត្ថ ីពិីការភាពី�ៃូវិកាយ សាថ ន្តភាពី��ខភាពី ព័ីត៌្ថ�ន្ត
ស្វែហសន្ត សាថ ន្តភាពីអា�ហពិ៍ី�ហ ៍ស្វែយន្តឌ័័រ អំត្ថ�ីញ្ញាា ណស្វែយន្តឌ័័រ ឬទំ្ធម្រោនារ�ៃូវិម្រោ�ទ្ធ ម្រោនាះអំនកអាច�ក់�កយ
បណតឹ ងសារទ្ធ�កមុ្រោ�កាន់្ត�បធាន្តស្វែ�នក��ន្តតីអំន្ត�វិត្ថតចាប់រប�់គម្រោ��ង L.A. Care Health Plan �ន្ត។ អំនកអាច
�ក់�កយបណឹីងសារទ្ធ�កតុា�ទ្ធរូ�ពីទ ជាលាយល់កណ៍ុអំកសរ �កជួបម្រោ�យផ្តាទ ល់់ ឬម្រោ�យម្រោអំឡុចិ�ត្ថនិូ្តក៖ 

•  តាមរយៈការតើ�ទូរសពីា៖ ��ូទាំក់ទ្ធងម្រោ��បធាន្ត��ន្តីីស្វែ�នកអំន្ត�វិត្ថតចាប់រប�់គម្រោ��ង L.A. Care 
Health Plan �ន្ត 24 ម្រោ�ោ ងកន�ង�ួយនៃ�ៃ 7 នៃ�ៃកន�ង�ួយ�ប្តាត ហ ៍រ�ួទាំងំនៃ�ៃឈប់���ក�ងស្វែដឹរ 
ម្រោ�យការម្រោ�ទ្ធរូ�ពីទម្រោ�ម្រោល់ខ 1-888-839-9909។ ឬ �ប�ិន្តម្រោបីអំនក�ិន្តអាចសាត ប់ឮ ឬនិ្ត�យ
�ិន្ត�ន្តល់អម្រោនាះ ��ូទ្ធរូ�ពីទម្រោ�កាន់្តម្រោល់ខTTY 711។

•  ការសរតើសរជាលាយល់កខណ៍្ណអ្វីកេរ៖ ��ូបំម្រោពីញទ្ធ��ង់ស្វែបបបទ្ធនៃន្ត�កយបណឹីង ឬ�រម្រោ�រខិលិ់ត្ថ ម្រោហយីម្រោ�ើី
ម្រោ�កាន់្ត៖

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

 អំ�ីស្វែ�ល់៖ civilrightscoordinator@lacare.org 

•  ជួិបតើ�យផ្លាា ល់់៖ ម្រោ�ជួបម្រោ�ការ�ិល័់យម្រោវិជូបណិិត្ថរប�់អំនក ឬគម្រោ��ង L.A. Care Health Plan 
ម្រោហយីនិ្ត�យថាអំនកចង់�ក់ បណឹីងសាទ្ធ�ក�ិុទ្ធធិ��ីវិលិ់។

• តាមរយៈតើអ្វី�ិច�តិនិូុច៖ ��ូចូល់ម្រោ�ីល់ម្រោគហទ្ធំព័ីររប�់គម្រោ��ង L.A. Care Health Plan តា�រយៈ 
www.lacare.org/members/member-support/file-grievance/grievance-form
ឬម្រោ�ើីអំ�ីស្វែ�ល់ម្រោ�កាន់្ត Civilrightscoordinator@lacare.org។



1616

ការ�ិល័់យសិទធិសុើវិលិ់ – �កសួងសុខា�ិបាល់ រដូាកាល់ើហី័រនុើញ៉ាោ
អំនកក៏អាច�ក់�កយបណតឹ ង�ិទ្ធធិពីល់រដឹឋម្រោ�កាន់្ត�ក�ងួ����ិ�ល់រដឹឋកាលី់ហែរ័ញ៉ាោ  ការ�ិល័់យ�ិទ្ធធិពីល់រដឹឋ
តា�ទ្ធរូ�ពីទ ជាលាយល់កណ៍ុអំកសរ ឬតា��បព័ីន្តធម្រោអំឡុចិ�ត្ថនិូ្តក៖

•  តាមទូរសពីា៖ ទ្ធរូ�ពីទម្រោ�ម្រោល់ខ916-440-7370។ �ប�ិន្តម្រោបីអំនក�ិន្តអាចនិ្ត�យ ឬសាត ប់�ន្តល់អម្រោទ្ធ
ម្រោនាះ ��ូទ្ធរូ�ពីទម្រោ�ម្រោល់ខ 711 (តើសវាបញ្ជូជូនុបនុតរបស់ទូរគមន្ទាគមន៍ុ)។

•  ការសរតើសរជាលាយល់កខណ៍្ណអ្វីកេរ៖ ��ូបំម្រោពីញទ្ធ��ង់ស្វែបបបទ្ធនៃន្ត�កយបណតឹ ង ឬម្រោ�ើីលិ់ខិត្ថម្រោ�កាន់្ត
អា�យ�ឋ ន្ត៖
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

ទ្ធ��ង់ស្វែបបបទ្ធ�កយបណតឹ ង គឺអាចស្វែ�ែងរក�ន្តម្រោ�ម្រោលី់ 
http://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx.

• តាមរយៈតើអ្វី�ិច�តិនិូុក៖ ��ូម្រោ�ើីអំ�ីស្វែ�ល់ម្រោ�កាន់្ត CivilRights@dhcs.ca.gov។ 

ការ�ិល័់យសិទធិសុើវិលិ់ – សហរដូាអាតើមរកិ �កសួងសុខា�ិបាល់ និុងតើសវាមនុុសេជាតិិ  
(DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES)
�ប�ិន្តម្រោបីអំនកម្រោជឿថា អំនក�ត្ថវូិ�ន្តម្រោរ ើ�ម្រោអីំងម្រោលី់�ូល់�ឋ ន្តពូីជសា�ន៍្ត ពីណ៌��បី�រ ជាតិ្ថកំម្រោណីត្ថ អាយ� 
ពិីការភាពី ឬម្រោ�ទ្ធ អំនកក៏អាច�ក់�កយបណតឹ ង�ិទ្ធធិ�ន្ត��សជា�ួយនឹ្តង �ក�ងួ����ិ�ល់ និ្តងម្រោ�វា
�ន្ត��សជាតិ្ថអាម្រោ�រកិ (U.S. Department of Health and Human Services) ការ�ិល័់យ�ិទ្ធធិ��ីវិលិ់ 
តា�រយៈការម្រោ�ទ្ធរូ�ពីទ ជាលាយល់កណ៍ុអំកសរ ឬតា�រយៈម្រោអំឡុចិ�ត្ថនិូ្តក៖

•  តាមទូរសពីា៖ ទ្ធរូ�ពីទម្រោ�ម្រោល់ខ 1-800-368-1019។ �ប�ិន្តម្រោបីអំនក�ិន្តអាចនិ្ត�យ ឬសាត ប់�ន្តល់អម្រោទ្ធ  
��ូទ្ធរូ�ពីទម្រោ�ម្រោល់ខ TTY/TDD 1-800-537-7697។

• ការសរតើសរជាលាយល់កខណ៍្ណអ្វីកេរ៖ ��ូបំម្រោពីញទ្ធ��ង់ស្វែបបបទ្ធនៃន្ត�កយបណតឹ ង ឬម្រោ�ើីលិ់ខិត្ថម្រោ�កាន់្ត៖
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201

ទ្ធ��ង់ស្វែបបបទ្ធ�កយបណតឹ ងអាចរក�ន្តតា�រយៈម្រោគហទំ្ធព័ីរ http://www.hhs.gov/ocr/office/file/
index.html។ 

•  តាមរយៈ�បព័ីនុធតើអ្វី�ិច�តិនិូុក៖ ��ូចូល់ម្រោ�ីល់កន�ង�ត្ថ�ល់បណតឹ ងរប�់ការ�ិល័់យ�ំរាប់�ិទ្ធធពិីល់រដឹឋ 
តា�រយៈម្រោគហទ្ធំព័ីរ https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf។

ម្រោ�ចកាីជ�ន�ំ�ឹងអំំពីីការមិនម្រោរ ��ម្រោអីំង
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ជំនួ្តយស្វែ�នកភាសា

    LA3539 KH 12/21  ជំនួយផ្ត្នណែកភា�ា

ភា�អ្វីង់តើគា�
��ូ�ជាប៖ �ប�ិន្តម្រោបីអំនក�ត្ថវូិការជំនួ្តយជាភាសារប�់អំនក ��ូទ្ធរូ�ពីទម្រោ�ម្រោល់ខ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
ជំនួ្តយ និ្តងម្រោ�វាក�ម���ប់ជន្តពិីការ ដូឹចជាឯកសារជាអំកសរ���ប់ជន្តពិីការស្វែ�នក និ្តងអំកសរពី��ពធំំៗ ក៏�ន្ត�តល់់ជូន្ត
�ងស្វែដឹរ។ ��ូទ្ធរូ�ពីទម្រោ�ម្រោល់ខ 1-888-839-9909 (TTY 711) ។ ម្រោ�វាទាំងំម្រោន្តះ គឺឥត្ថគិត្ថនៃ�ៃម្រោទ្ធ។

ភា�តើអ្វីសា�ញ
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.

ភា�អារាា ប់
 تتوفر أيًضا المساعدات (TTY 711) ُيرجى االنتباه: إذا احتجت إلى المساعدة بلغتك، فاتصل بـ 1-888-839-9909

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

ភា�អាតើមនុើ
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 1-888-839-99099 (TTY 711)։  
Այդ ծառայություններն անվճար են։

ភា�ថែខ្លះមរ
ចំំណាំ៖ំ បើ�ើអ្ននក ត្រូ�ូវ ការជំំនួួយ ជាភាសា រ�ស់អ់្ននក សូ់ម ទូូរស់ព្ទទបើ�បើ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711) 
។ ជំំនួួយ និួង បើស់វាកមម ស់ត្រូ��់ ជំនួពិ្ទការ ដូូចំជាឯកសារស់របើស់រជាអ្នក្សរផុុស់ ស់ត្រូ��ជ់ំនួពិ្ទការភ្នែ�នក ឬ
ឯកសារស់របើស់រជាអ្នក្សរព្ទមុពធំំ ក៏អាចំរកបានួផុងភ្នែដូរ។ ទូូរស់ព្ទទមកបើ�ខ 1-888-839-9909 (TTY 711) ) 
។ បើស់វាកមមទាំងំបើនួះមិនួគិិ�ថ្លៃ�ៃបើ�ើយ។

ភា�ចិនុ
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。

ភា�ហី្វាសុើ
 تماس بگیرید. کمک ها و (TTY 711) توجه: اگر می خواهید به زبان خود کمک دریافت کنید، با 1-888-839-9909

خدمات مخصوص افراد دارای معلولیت، مانند نسخه های خط بریل و چاپ با حروف بزرگ، نیز موجود است. با
1-888-839-99099 (TTY .711) تماس بگیرید. این خدمات رایگان ارائه می شوند
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ភា�ហិុនុឌីើ
ध््ययान देें: अगर आपको अपनी भयाषया मेें सहया्यतया की आवश््यकतया है तो 1-888-839-9909
(TTY 711) पर कॉल करें। अशक्ततया वयाले लोगों के ललए सहया्यतया और सेवयाएं, जसेै बे्ल और बड़ े
प््रिटं मेें भी देस्तयावेज़ उपलब््ध हैं। 1-888-839-9909 (TTY 711) पर कॉल करें। ्ेय सेवयाएं नन: शलु्क 
हैं।

ភា�មោុង
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.

ភា�ជិបោុនុ
注意日本語での対応が必要な場合は 1-877-287-6290 (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。1-877-287-6290 (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。

ភា�កូរ ា
유의사항: 귀하의 언어로 도움을 받고 싶으시면 1-877-287-6290 (TTY 711) 번으로 

문의하십시오. 점자나 큰 활자로 된 문서와 같이 장애가 있는 분들을 위한 도움과 

서비스도 이용 가능합니다. 1-877-287-6290 (TTY 711) 번으로 문의하십시오. 이러한 

서비스는 무료로 제공됩니다.

ភា�ឡាវិ
ປະກາດ: ຖ້້າທ່່ານຕ້້ອງການຄວາມຊ່່ວຍເຫືຼື� ອໃນພາສາຂອງທ່່ານໃຫ້ຼືໂທ່ຫຼືາເບີີ  1-877-287-6290
(TTY 711). ຍັງມີ ຄວາມຊ່່ວຍເຫືຼື� ອແລະການບີໍ ລິ ການສໍ າລັບີຄົນພິການ ເຊັ່່ ນເອກະສານທ່ີ່ ເປັນ
ອັກສອນນູນແລະມີ ໂຕ້ພິມໃຫຼືຍ່ ໃຫ້ຼືໂທ່ຫຼືາເບີີ  1-877-287-6290 (TTY 711). ການບີໍ ລິ ການເຫ່ົືຼືານີ ້ ບີໍ່
ຕ້້ອງເສຍຄ່າໃຊ້່ຈ່່າຍໃດໆ.

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

ជំនួយផ្ត្នណែកភា�ា
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បាោ ន់ុចាំបីើ
ਧਿਆਨ ਧਿਓ: ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਧਿੱਚ ਮਿਿ ਿੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ 1-888-839-9909 (TTY 711). 
ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਿੇਾਿਾਂ, ਧਜਿੇਂ ਧਕ ਬ੍੍ਰਲੇ ਅਤੇ ਮਟੋੀ ਛਪਾਈ ਧਿੱਚ ਿਸਤਾਿਜੇ਼, ਿੀ ਉਪਲਬ੍ਿ ਹਨ| 
ਕਾਲ ਕਰੋ 1-888-839-9909 (TTY 711). ਇਹ ਸਿੇਾਿਾਂ ਮਫੁਤ ਹਨ|

ភា�រសុេុើ
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.

ភា�តាហ្វាា �ុក
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.

ភា�ថ្លៃ�
โปรดทราบ: หากคุณุต้อ้งการคุวามช่ว่ยเหลือืเป็นภาษาของคุณุ กรณุาโทรศัพัทไ์ปท่�หมายเลืข 
1-888-839-9909 (TTY 711) นอกจากน่� ยงัพรอ้มใหคุ้วามช่ว่ยเหลือืแลืะบรกิารต้า่ง ๆ สำำาหรับบคุุคุลื
ท่�มคุ่วามพกิาร เช่น่ เอกสำารต้า่ง ๆ ท่�เป็นอกัษรเบรลืลืแ์ลืะเอกสำารท่�พมิพด์ว้ยต้วัอกัษรขนาดใหญ่ ่
กรณุาโทรศัพัทไ์ปท่�หมายเลืข 1-888-839-9909 (TTY 711) ไมม่คุ่า่ใช่จ้า่ยสำำาหรับบรกิารเหลืา่น่�

ភា�អុី្វីយថែ�កនុ
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.

ភា�តើវិៀតិណាម 
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.
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