
  

 
  

   
 

 
 

  
   

   
     

   
     

   
  

 
  

   
  

 
 

    

  
  

      
  
     

    
  

សេចក្តីជនូដំណឹងេដីពីការមិនសរើេស ើង 
ការសរើេស ើងគឺស្មើេនឹងចបាប់។ Health Net Dental នុវត្តតាមចបាប់េតីពីេិទ្ធិព្រដឋរបេ់រដឋ និងេហព័នធ។ 
Health Net Dental មិនសរើេស ើង មិនរាប់បញ្ចូ្មនុេបស ឬប្បប្ពឹត្តិស្ើពួក្សគមិនសេមើភាពគ្នបសោយសារតត្ សេទ្ ពូជសាេន៍ 
ពណ៌េមបបុរ សាេនា ពូជពងបស សដើមកំ្សណើត្  ត្តេញ្ញបណប្កុ្មជនជាតិ្ អាយុ ពិការភាពផ្លូវចិត្ត ពិការភាពរាងកាយ សាថបន 
ភាពេុខភាព ព័ត៌្មានសេសនទិ្ច សាថបនភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ សយនឌ័រ  ត្តេញ្ញបណសយនឌ័រ ឬទំ្សនារផ្លូវសេទ្ស ើយ។ 

Health Net Dental ផ្ត្់ជូន៖ 
 ជំនួយ និងសេវាមមឥត្គិត្ថ្លលដ្់ជនពិការសដើមបបីជួយពួក្សគឲបយទំ្នាក់្ទំ្នងកាន់តត្ប្បសេើរស ើងដូចជា៖ 

 នក្បក្តប្បភាសាេញ្ញបតដ្មាន្ក្ខណៈេមបបត្តិប្គប់ប្គ្ន់ 
 ព័ត៌្មានជាលាយ្ក្ខណ៍ ក្បសរក្នុងទ្ប្មង់សផ្បសងសទ្ៀត្ (ស ោះពុមពជា ក្បសរធំៗ  ូឌីយ ូ ទ្ប្មង់តដ្អាចចូ្សប្បើតាម 
ប្បព័នធស ិចប្តូ្និក្ និងទ្ប្មង់សផ្បសងៗសទ្ៀត្) 

 សេវាភាសាឥត្គិត្ថ្លលដ្់ នក្មានភាសាចមបបងសប្ៅពីភាសា ង់សគលេ ដូចជា៖ 
 នក្បក្តប្បផ្ទប្់មាត់្តដ្មាន្ក្ខណៈេមបបត្តិប្គប់ប្គ្ន់ 
 ព័ត៌្មានលាយ្ក្ខណ៍ ក្បសរជាភាសាសផ្បសងៗសទ្ៀត្ 

ប្បេិនសបើ នក្ប្តូ្វការសេវាក្មមទំងសនោះ ឬសេនើេុំឯក្សារសនោះជាទ្ប្មង់សផ្បសងសទ្ៀត្ េូមទក់្ទ្ងសៅ Health Net Dental ចាប់ 
ពីសមា បង 8 ប្ពឹក្ ដ្់ 5 លាងប ៃច ពីថ្ល ច័នទដ្់ថ្លៃេុប្ក្សោយទូ្រេពទសៅស្ខ 1-800-977-7307 ។ ប្បេិនសបើ នក្មិនអាចសាតបប់
ឬនិយាយមិនេូវ្អ េូមទូ្រេពទសៅ TTY៖ 711។ 

រសបៀបោក់្បណតឹងសារទុ្ក្ខ 
ប្បេិនសបើ នក្សជឿជាក្់ថា Health Net Dental នខក្ខានក្នុងការផ្ត្់សេវាក្មមទំងសនោះ ឬ នសរើេស ើងសោយផ្ទុយនឹង 
ចបាប់តាមរសបៀបសផ្បសងសទ្ៀត្ណាមួយសោយតផ្អក្ស្ើ សេទ្ ពូជសាេន៍ ពណ៌េមបបុរ សាេនា ពូជពងបស សដើមកំ្សណើត្  ត្ត 
េញ្ញបណប្កុ្មជនជាតិ្ អាយុ ុពិការភាពផ្លូវចិត្ត ពិការភាពរាងកាយ សាថបនភាពេខភាព ព័ត៌្មានសេសនទិ្ច សាថបនភាព 
អាពាហ៍ពិពាហ៍ សយនឌ័រ  ត្តេញ្ញបណសយនឌ័រ ឬទំ្សនារផ្លូវសេទ្ សនាោះ នក្អាចោក់្បណតឹងសារទុ្ក្ខជាមួយ 
Health Net Dental ន។ នក្អាចោក់្បណតឹងសារទុ្ក្ខតាមទូ្រេពទ ជាលាយ្ក្ខណ៍ ក្បសរ សោយផ្ទប្់ ឬតាមប្បព័នធស 
ិចប្តូ្និក្៖ 

 តាមទូ្រេពទ៖ ទូ្រេពទសៅ នក្េប្មបេប្មួ្េិទ្ធិព្រដឋរបេ់ Health Net (Health Net Civil Rights Coordinator) 

ចាប់ពីសមា បង 8 ប្ពឹក្ ដ្់សមា បង 5 លាងបច ពីថ្លៃច័នទដ្់ថ្លៃេុប្ក្ តាមស្ខ 1-866-458-2208 ។ ឬប្បេិនសបើ នក្មិនអាច 
សាតបប់ ឬនិយាយមិនេូវ្អ េូមទូ្រេពទសៅ TTY៖ 711។ 
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 ជាលាយ្ក្ខណ៍ ក្បសរ៖ បំសពញទ្ប្មង់តបបបទ្ពាក្បយបណតឹង ឬេរសេរ្ិខិត្ សហើយសផ្ញើសៅ៖ 
នក្េប្មបេប្មួ្េិទ្ធិព្រដឋរបេ់ Health Net 

P.O. Box 9103, Van Nuys, CA 91409-9103 
 សោយផ្ទប្់៖ សៅកាន់ការយិា្័យសវជជបណឌិត្របេ់ នក្ ឬ Health Net Dental សហើយនិយាយថា នក្ចង់ោក់្ 
បណតឹងសារទុ្ក្ខ។ 

 តាមប្បព័នធស ិចប្តូ្និក្៖ េូមចូ្សៅសគហទំ្ព័ររបេ់ Health Net Dental តាមរយៈ 
https://www.healthnet.com/content/healthnet/en_us/members/medi-cal/dental.html ។ 

ការិយា្័យេិទ្ធព្រដឋ – សេវាតលទំរបេ់ប្ក្េួងេុខាេិ ្រដឋ CALIFORNIA 

 តាមទូ្រេពទ៖ ទូ្រេពទសៅស្ខ 916-440-7370 ។ ប្បេិនសប នក្មិនអាចសាតបប់ ឬនិយាយមិនេូវ្អ េូមទូ្រេពទើ សៅ 
ស្ខ 711 (សេវាកម្មបញ្ជូនបនតតាម្ទូរគម្នាគម្ន)៍ ។ 

 ជាលាយ្ក្ខណ៍ ក្បសរ៖ បំសពញទ្ប្មង់តបបបទ្ពាក្បយបណតឹង ឬសផ្ញើ្ិខិត្សៅ៖ 
អនុប្បធានការិយាល័យេិ ឋទធិពលរដ្ 

សេវាថែទាំរបេ់ប្កេួងេុខាភិបាល 

ការិយាល័យេិទធិពលរដ្ឋ 
P.O. Box 997413, MS 0009 
Sacramento, CA 95899-7413 
ទ្ប្មង់តបបបទ្ពាក្បយបណតឹងមានសៅ http://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx ។ 

 តាមប្បព័នធស ិចប្តូ្និក្៖ សផ្ញើ  ៊ីតម្សៅ CivilRights@dhcs.ca.gov ។ 

ការិយា្័យេិទ្ធិព្រដឋ – ប្ក្េួងេុខាេិ ្ និងសេវាក្មមមនុេបសជាត្ិេហរដឋអាសមរិក្ 
ប្បេិនសបើ នក្សជឿជាក្់ថា  នក្ប្តូ្វ នសគសរើេស ើងសោយតផ្អក្ស្ើពូជសាេន៍ ពណ៌េមបបុរ សដើមកំ្សណើត្ អាយុ ពិការភាព 
ឬសេទ្ សនាោះ នក្ក៏្អាចោក់្ពាក្បយបណតឹងេតីពីេិទ្ធិព្រដឋជាមួយប្ក្េួងេុខាេិ ្ និងសេវាក្មមមនុេបសជាតិ្េហរដឋអា 
សមរិក្ ការិយា្័យេិទ្ធិព្រដឋតាមរយៈទូ្រេពទ ជាលាយ្ក្ខណ៍ ក្បសរ ឬប្បព័នធស ិចប្តូ្និក្៖ 
 តាមទូ្រេពទ៖ ទូ្រេពទសៅស្ខ 1-800-368-1019 ។ ប្បេិនសបើ នក្មិនអាចសាតបប់ ឬនិយាយមិនេូវ្អ េូមទូ្រេពទសៅ 

TTY/TDD 1-800-537-7697 ។ 
 ជាលាយ្ក្ខណ៍ ក្បសរ៖ បំសពញទ្ប្មង់តបបបទ្ពាក្បយបណតឹង ឬសផ្ញើ្ិខិត្សៅ៖ 

ប្ក្េួងេុខាេិ ្ និងសេវាក្មមមនុេបសជាត្ិេហរដឋអាសមរិក្ 
200 Independence Avenue SW 
Room 509F, HHH Building 
Washington, DC 20201 
ទ្ប្មង់តបបបទ្ពាក្បយបណតឹងមានសៅ http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html ។ 

 តាមប្បព័នធស ិចប្តូ្និក្៖ េូមចូ្សៅផ្ត្ល្ការិយា្័យេតីពីពាក្បយបណតឹងេិទ្ធិព្រដឋតាមរយៈ 
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf ។ 

https://www.healthnet.com/content/healthnet/en_us/members/medi-cal/dental.html
http://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx
mailto:CivilRights@dhcs.ca.gov
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf

	សេចក្តីជូនដំណឹងេដីពីការមិនសរើេស ើង



