សសៀវសៅណែនាំសមាជិក
អ្វីណែលអ្នកត្រូវណរែឹងអ្ាំពីអ្រថត្រសោជន៍អ្ក
ន

ភសតុតាងរួមននការត្ររែែដរ់ Health Net និង

Health Net Dental

សាំែុាំណរររទរង្ហាញព័រ៌មាន
2020

សោនធី Los Angeles
រសត្មាងធានរ៉ា រ់រងសុខភាពរង់ត្ាក់មុន (PHP)

ភាសានិងទម្រង់ដ៏ទទផ្សេងផ្ទៀត

ភាសានិងទត្មង់ែនទសសេងសទៀរ
ភាសាែនទសសេងសទៀរ
អ្នកអាចទទួលានសសៀវសៅសមាជិកសនេះនិងព័រ៌មានររស់រសត្មាងធានរ៉ា រ់រងសុខភាពែនទ
សទៀរសោយឥររិរនលៃជាភាសាែនទសទៀរាន។ សូមទូរស័ពទសៅ 800-977-7307 (TTY 711) ។
ការសៅទូរស័ពទសនេះរឺមិនរិរនលៃ។
ទត្មង់ែនទសទៀរ
អ្នកអាចទទួលានព័រ៌មានសនេះសោយឥររិរនលៃជាទត្មង់សសេងែនទសទៀរ ែូចជា
អ្កេរសុសសត្មារ់មនុសេោវក់ អ្កេរពុមពធាំ និងសសមៃង។ សូមទូរស័ពទសៅ 800-977-7307 (TTY
711) ។ ការសៅទូរស័ពទសនេះរឺមិនរិរនលៃ។
សសវាកមមអ្ក
ន រកណត្រភាសា

សត្មារ់សសវាកមមអ្នករកណត្រភាសា ភាសាវ ិទានិងវរបធ៌មនិងជាំនួយសោយឥររិរនលៃណែលមាន
24 សមា៉ា ងកនុងមួយនលៃ 7 នលៃកុងមួ
ន
យសាតហ៍ ឬសែើមបីទទួលាន

នូវកូនសសៀវសៅសនេះជាភាសាខុសសសេងពីសនេះ សូមសៅទូរស័ពទសៅកាន់ សលខ 800-977-7307
(TTY 711)។ ការសៅទូរស័ពទសនេះរឺមិនរិរនលៃ។

ភាសានិងទម្រង់ដ៏ទទផ្សេងផ្ទៀត

ភាសានិងទម្រង់ដ៏ទទផ្សេងផ្ទៀត

សសចកតីជូនែាំែឹងអ្ាំពីការមិនសរ ើសសអ្ើង

សសចកតីជូនែាំែឹងសោយមិនសរ ើសសអ្ើង
ការសរ ើសសអ្ើងរឺត្រឆាំងនឹងចារ់។ Health Net Dental

សោរពតាមចារ់សិទិស
ធ ុីវ ិលររស់រែឋនិងសហព័នធសហើយមិនសរ ើសសអ្ើងសោយខុស
ចារ់ មិនររ់រញ្ូច លមនុសេ ឬត្រត្ពឹរិ៍តចាំស

េះពួកសរខុសពីអ្នកែ៏នទ

សោយសារសភទ ជារិសាសន៍ សមបុរ សាសន ពូជពងេ សែើមកាំសែើរជារិ

ការកាំែរ់អ្រតសញ្ញាែត្កុមជនជារិ អាយុ ពិការភាពណសនកសាមររី ពិការរងកាយ
សាថនភាពណសនកសវជជសាស្រសត ព័រ៌មានណហេន សាថនភាពត្រួសារ សយនឌ័រ
អ្រតសញ្ញាែសយនឌ័រ ឬចាំែង់ចាំែូលចិរតសូវសភទសនេះសទ។
ៃ
Health Net Dental សតល់ជូន៖


ជាំនួយ
និងសសវាឥររិរនលៃែល់ជនពិការភាពសែើមបីជួយឱ្យពួកសរត្ាស្ស័យទាក់ទ
ងោនកាន់ណរត្រសសើរែូចជា៖

• អ្នករកណត្រភាសាកាយវ ិការត្រករសោយលកខែសសមបរតិត្ររ់ត្ោន់
• ព័រ៌មានជាលាយល័កខែ៍អ្កេរជាទត្មង់ែនទសសេងសទៀរ
(អ្កេរសុសសត្មារ់មនុសេោវក់ អ្កេរពុមពធាំ សសមៃង)
ទត្មង់សអ្ឡិចត្រូនិចណែលអាចចូលសត្រើត្ាស់ាន
និងទត្មង់សសេងែនទសទៀរ)



សតល់នូវសសវាកភាសាសោយឥររិរនលៃែល់ជនទាាំងឡាយណែលភាសារឋម
ររស់ពួកសរមិនណមនជាភាសាអ្ង់សរៃសែូចជា៖
• អ្នករកណត្រភាសាត្រករសោយរុែសមបរតិត្ររ់ត្ោន់
• ព័រ៌មានណែលត្រូវានសរសសរជាភាសាែនទសសេងសទៀរ

ត្រសិនសរើអ្នកត្រូវការសសវាកមមទាាំងសនេះ សូមទាក់ទង Health Net Dental

សសចកតីជូនែាំែឹងអ្ាំពីការមិនសរ ើសសអ្ើង

ចារ់ពីសមា៉ា ង 8:00 ត្ពឹកែល់ 5:00
លាៃចចារ់ពីនលៃច័នទែល់នលៃសុត្កតាមទូរស័ពទសលខ 800-977-7307។ ឬ
ត្រសិនសរើអ្នកមិនអាចសាតរ់ ឬនិោយានលអ សូមសៅទូរស័ពទមកសលខ 711។
រសរៀរោក់រែឹដ ងសារទុកខ
ត្រសិនសរើអ្នកសជឿជាក់ថា Health Net Dental ានររជ័យកនុងការសតល់សសវាទាាំងសនេះ

ឬមានការសរ ើសសអ្ើងសោយខុសចារ់កុងវ
ន ិធីមួយសសេងសទៀរសោយណសអកសលើ សភទ ជារិសាសន៍ ព័ែសមបុរ
សាសន ពូជពងេ សែើមកាំសែើរជារិ ការកាំែរ់អ្រតសញ្ញាែត្កុមជនជារិ អាយុ ពិការភាពណសនកសាមររី

ពិការរងកាយ សាថនភាពណសនកសវជជសាស្រសត ព័រ៌មានណហេន សាថនភាពត្រួសារ សយនឌ័រ អ្រតសញ្ញាែសយនឌ័រ
ឬចាំែូលចិរតសូវសភទ
ៃ
អ្នកអាចោក់
អ្នកអាចោក់


កយរែឹត ងសារទុកខសៅកាន់ Health Net។

កយរែឹត ងតាមទូរស័ពទ តាមការសរសសរ តាមលកខែសរុរគល ឬតាមត្រព័នធសអ្ឡិចត្រូនិក៖

តាមទូរស័ពទ៖ សូមទាក់ទង Health Net ចារ់ពីនលៃច័នទែល់នលៃសុត្កសោយទូ រស័ពទសៅសលខ 800-9777307 ។ ឬ ត្រសិនសរើអ្នកមិនអាចសាតរ់ ឬនិោយានលអ សូមសៅទូរស័ពទមកសលខ 711។



តាមសាំរុត្រ៖ រាំសពញទត្មង់

កយរែឹដ ង ឬសរសសរសាំរុត្រ សហើយសសញើសៅ៖

Health Net
Grievances and Appeals
P.O. Box 10348
Van Nuys, CA 91499


សៅជួរផ្ទទល់៖ សៅកាន់ការ ិោល័យសវជជរែិឌ រឬ Health Net
ររស់អ្នកសហើយនិោយថាអ្នកចង់ោក់



កយរែឹត ង។

តាមសារសអ្ឡិចត្រូនិក៖ សូមចូលសៅកាន់សរហទាំព័រ Health Net សៅ www.healthnet.com ។

ការ ិោល័យសិទិស
ធ វុី ិល - នយកោឋនសសវាណលទាាំសខ
ុ ភាពននរែឋ CALIFORNIA
អ្នកក៏អាចោក់

កយរែឹត ងសិទិស
ធ ុីវ ិលជាមួយត្កសួងសុោភិាល

និងសសវាមនុសេជារិររស់សហរែធអាសមរ ិក ការ ិោល័យសត្មារ់សិទិស
ធ ុីវ ិល
តាមរយសទូរស័ពទតាមការសរសសរ ឬតាមត្រព័នធសអ្ឡិចត្រូនិកសងណែរ៖




តាមទូរស័ពទ៖ សូមទូរស័ពទសៅ 916-440-7370។ ត្រសិនសរើអ្នកមិនអាចនិោយ ឬសាតរ់ានលអ
សូមសៅទូរស័ពទសៅសលខ 711 (សសវារញ្ូជ នរទូររមនរមន៍)។
តាមសាំរុត្រ៖ រាំសពញទត្មង់

កយរែឹត ង ឬសសញើលិខិរសៅ៖

សសចកតីជូនែាំែឹងអ្ាំពីការមិនសរ ើសសអ្ើង
Office of Civil Rights
Department of Health Care Services
Office of Civil Rights
P.O. Box 997413, MS 0009
Sacramento, CA 95899-7413
សាំែុាំណរររទ

កយរែឹត ងអាចរកានសៅ

http://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx។


តាមសអ្ឡិចត្រូនិក ៖ សូមសសញើអ្ុីមលសៅ CivilRights@dhcs.ca.gov។

ការ ិោល័យសិទិស
ធ វុី ិល - ត្កសួងសុោភិាលសហរែឋអាសមរ ិក និងសសវាមនុសេជារិ
ត្រសិនសរើអ្នកសជឿថាអ្នកត្រូវានសរ ើសសអ្ើងសលើមូលោឋនពូជសាសន៍ ពែ៌សមរបុរ ត្រភពជារិសាសន៍ អាយុ
ពិការភាព ឬសភទ អ្នកក៏អាចោក់

កយរែឹត ងសិទិម
ធ នុសេជាមួយត្កសួងសុោភិាល

និងសសវាមនុសេជារិររស់សហរែឋអាសមរ ិក

ការ ិោល័យសិទិស
ធ ុីវ ិលតាមរយសទូរស័ពទសរសសរជាលាយលកខែ៍អ្កេរ ឬសអ្ឡិចត្រូនិក៖


តាមទូរស័ពទ៖ សៅទូរស័ពទសលខ 1-800-368-1019។ ត្រសិនសរើអ្នកមិនអាចនិោយ ឬសាតរ់ានលអ
សូមទូរស័ពទសៅសលខ TTY / TDD 1-800-537-7697។



តាមសាំរុត្រ៖ រាំសពញទត្មង់

កយរែឹត ង ឬសសញើលិខិរសៅ៖

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


កយរែឹដ ងអាចរកានពីសរហទាំព័រ http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html។

តាមសអ្ឡិចត្រូនិក៖ សូមចូលសមើលសរលលការ ិោល័យរែឹត ងរវា៉ា សត្មារ់សិទិធសុីវ ិលសៅ
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf

Health Net Dentalសូមសាវរមន៍!
សូមណលៃងអ្ាំែររុែែល់អ្នកសត្មារ់ការចូលរួមជាមួយរសត្មាង Health Net Dental ("Health Net" ឬ
រសត្មាងធានរ៉ា រ់រង) ។ Health Net រឺជារសត្មាងធានរ៉ា រ់រង
ទនតសាស្រសតសត្មារ់ជនទាាំងឡាយណាណែលមានរសត្មាងធានរ៉ា រ់រង Medi-Cal។
សយើងសធវើការជាមួយរែឋCaliforniaសែើមបីជួយអ្នកឱ្យទទួលានការណលទាាំទនតសាស្រសតណែលអ្នកត្រូវការ។

កូនសសៀវសៅសមាជិក
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ឥររិរនលៃពីអ្នកឬចូលសៅកាន់សរហទាំព័រសយើងខញាំុ សៅអាស័យោឋន www.hndental.com
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1.

ការចារ់សសតើមកនុងនមជាសមាជិក

រសរៀរទទួលានជាំនួយ
សយើងចង់ឱ្យអ្នករ ីករយជាមួយនឹងការណលទាាំទនតសាស្រសតររស់អ្នក។
ត្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរឬកងវល់ណាមួយអ្ាំពីការណលទាាំររស់អ្នក សយើងចង់ លឺព័រ៌មានពីអ្នក!

សសវាកមមសមាជិក
សសវាកមមសមាជិកររស់រសត្មាង Health Net រឺសៅទីសនេះសែើមបីជួយរសត្មើ សលាកអ្នក។ សយើងអាចស


ស្ៃើយសាំែួរអ្ាំពីរសត្មាងធានរ៉ា រ់រងទនតសាស្រសតនិងសសវាកមមទនតសាស្រសតណែល
មានការធានរ៉ា រ់រងររស់អ្នក



ជួយអ្នកឲ្យសត្ជើសសរ ើសទនតរែិឌ រណលទាាំសុខភាពរឋម (PCD)



ត្ារ់អ្នកកណនៃងណែលត្រូវទទួលការណលទាាំណែលអ្នកត្រូវការ



សតល់សសវាកមមអ្នករកណត្រភាសាត្រសិនសរើអ្នកមិននិោយភាសាអ្ង់សរៃសសទ



សតល់ព័រ៌មានជាភាសានិងទត្មង់ែនទសសេងសទៀរ

ត្រសិនសរើអ្នកត្រូវការជាំនួយ សូមទូរស័ពទមកកាន់ សលខ 800-977-7307 (TTY 711)។ ពួកសយើងសៅទីសនេះពីនលៃ
ច័នទែល់នលៃសុត្កពីសមា៉ា ង 8:00 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 5:00 លាៃច។ ការសៅមកសលខសនេះរឺឥររិរនលៃ។
អ្នកក៏អាចចូលមកកាន់សរហទាំព័រសយើងខញាំុសងណែរតាមអាស័យោឋន www.hndental.com។

នរណាណែលអាចកាៃយជាសមាជិកាន
អ្នកមានលកខែសត្ររ់ត្ោន់សត្មារ់រសត្មាង Health Net ពីសត្

េះអ្នកមានលកខែសសមបរតិត្ររ់ត្ោន់សត្មារ់

Medi-Cal សហើយរស់សៅកនុង សោនធី Los Angeles។ សត្មារ់សាំែួរអ្ាំពីការចុេះស្មេះ

សូមសៅទូរស័ពទសៅកាន់ Health Care Optionsតាមរយសសលខ 1-800-430-4263 (TTY 1-800-430-7077)។
ឬចូលសៅកាន់សរហទាំព័រ http://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov.

1 | ការចាប់ផ្សតើរក្នុងនារជាសមាជិក្
អ្នកអាចសួរសាំែួរអ្ាំពីការមានលកខែសសមបរតិត្ររ់ត្ោន់សត្មារ់ Medi-Cal
សៅការ ិោល័យសសវាកមមមនុសេជារិត្រចាាំសោនធីមូលោឋនររស់អ្នកាន។
រកការ ិោល័យត្រចាាំសៅមូលោឋនររស់អ្នកតាម http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal ឬសៅទូរស័ពទ
សៅកាន់សលខ1-800-300-1506 (TTY) 888 889-4500 សែើមបីទាក់ទងានជាមួយ Covered California។

រ័ែណសមាគល់សមាជិក
កនុងនមជាសមាជិកននរសត្មាង Health Net អ្នកនឹងទទួលានរ័ែណសមាគល់សមាជិកទនតសាស្រសត។
អ្នកត្រូវណររង្ហាញរ័ែណសមាគល់សមាជិករសត្មាងធានរ៉ា រ់រងទនតសាស្រសតនិង

រ័ែណសមាគល់អ្រតសញ្ញាែអ្រថត្រសោជន៍រសត្មាង Medi-Cal ររស់អ្នកសៅសពល
អ្នកទទួលសសវាកមមទនតសាស្រសតណាមួយ។ អ្នករួរណរោក់ជារ់ខួនរ័
ៃ
ែណទាាំងពីរត្ររ់សពលសវលាទាាំងអ្ស់។
សនេះរឺជារ័ែណសមាគល់សមាជិករសត្មាងធានរ៉ា រ់រងទនតសាស្រសតរាំរសូ ែើមបីរង្ហាញ
អ្នកនូវអ្វីណែលរ័ែណររស់អ្នកនឹងមានសភាពរូររងស

ត្រសិនសរើអ្នកមិនទទួលានរ័ែណសមាគល់សមាជិករសត្មាងធានរ៉ា រ់រងទនត
សាស្រសតររស់អ្នកកនុងរងវង់រ៉ាុនមនសាតហ៍ននការចុេះស្មេះសទ ឬត្រសិនសរើរ័ែណររស់អ្នកខូចោរ
ារ់រង់ឬត្រូវសរលួចារ់ សូមសៅទូរស័ពទសៅកាន់សសវាកមមសមាជិកភាៃម។

សយើងខញាំុនឹងសសញើជូនអ្នកនូវរ័ែណលីម
ម ួយ។ សូមទូរស័ពទសៅ 800-977-7307 (TTY 711) ។

រសរៀរចូល

ក់ព័នក
ធ ុងនមជាសមាជិ
ន
ក

Health Net ចង់ឡឺព័រ៌មានពីអ្នក។ រល់ឆនាំនីមួយៗ

សយើងមានការត្រជុាំសែើមបីពិភាកាអ្ាំពីអ្ីណវ ែលែាំសែើរការានលអនិងរសរៀរណែលសយើងអាចណកលមអឱ្យ
ត្រសសើរសឡើង។ សមាជិកត្រូវានអ្សញ្ជើញឱ្យចូលរួម។
ចូលរួមនឹងសយើងខញាំុសហើយត្ារ់សយើងខញាំុនូវអ្វីណែលអ្នករិរ!

1 | ការចាប់ផ្សតើរក្នុងនារជាសមាជិក្
រែកមាមធិការសោលនសោាយសាធារែសររស់ Health Net
សយើងមានត្កុមណែលមានស្មេះថា

រែសកមាមធិការសោលនសោាយសាធារែស។

ត្កុមសនេះរូមមាន

សមាជិក អ្នកសតល់សសវាសុខភាពមារ់ សធមញ រុរគលិកោាំត្ទនិងនយកណសនកសុខភាពមារ់សធមញររស់សយើង។
ត្កុមសនេះពិភាកាអ្ាំពីរសរៀរណកលមអឱ្យត្រសសើរសឡើងនូវសោលនសោាយររស់រសត្មាង
សហើយទទួលខុសត្រូវចាំស

Health

Net

េះ៖

 សតល់នូវរាំនិរសែើមបីណកលមអឱ្យត្រសសើរសឡើងនូវរសរៀរណែលសយើងសតល់សសវាកមមែល់សមាជិក
 ត្រួរពិនិរយសសើសរ ើសឡើងវ ិញនូវរាយការែ៍ពីរុែភាព រួមមាន

កយរែឹត ង

 សលើកសឡើងសតល់ជាសោរល់នូវវ ិធីសែើមបីណកលមអឱ្យត្រសសើរសឡើងនូវកមមវ ិធីររស់រសត្មាងធានរ៉ា រ់រង។
 ការត្រួរពិនិរយសសើសរ ើរាយការែ៍ហិរញ្ា វរថុ
ត្រសិនសរើអ្នកចង់កាៃយជាចាំណែកមួយននត្កុមសនេះ សូមសៅទូរស័ពទសៅកាន់ សលខ
800-977-7307 (TTY 711)។

2.

អ្ាំពីរសត្មាង
សុខភាពមារ់សធមញររស់អ្នក

ទិែភា
ឋ ពទូសៅននរសត្មាងធានរ៉ា រ់រងទនតសាស្រសត
Health Net រឺជារសត្មាងធានរ៉ា រ់រងទនតសាស្រសតសត្មារ់ជនទាាំងឡាយណែលមានរសត្មាងធានរ៉ា រ់រង
Medi-Cal សៅកនុងសោនធី Los Angeles។ សយើងសធវើការជាមួយរែឋCaliforniaសែើមបីជួយអ្នកឱ្យ
ទទួលានការណលទាាំទនតសាស្រសតណែលអ្នកត្រូវការ។

អ្នកអាចនឹងពិភាកាជាមួយរាំណាងមានក់ននរាំណាងណសនកសសវាកមមសមាជិក
ររស់សយើងខញាំុសែើមបីណសវងយល់រណនថមអ្ាំពីរសត្មាងធានរ៉ា រ់រងទនតសាស្រសតនិងរសរៀរសែើមបីសធវើវាឱ្យ
មានែាំសែើរការសត្មារ់អ្នក។ សូមទូរស័ពទសៅ 800-977-7307 (TTY 711) ។

សពលណែលការធានរ៉ា រ់រងររស់អ្ក
ន ចារ់សសតើមនិងរញ្ចរ់
សៅសពលអ្នកចុេះស្មេះចូលកនុង Health Net អ្នកនឹងទទួលានរ័ែណសមាគល់សមាជិក Health Net

សៅកនុងរយសសពល 7 នលៃតាមត្ររិទិនពីនលៃចុេះស្មេះ។ សូមរង្ហាញការសនេះរល់សពលណែលអ្នកសៅរក

សសវាកមមណាមួយណែលសថិរសៅសត្កាមរសត្មាង Health Net ។ រ័ែណសនេះរឺជាភ័សុតាងរញ្ញ
ត
ជ ក់ថាអ្នក
ានចុេះស្មេះជាមួយរសត្មាង Health Net ។

អ្នកត្រូវណរជួរនឹងទនតរែិឌ រណែលត្រូវានរយនមសៅសលើរ័ែណសមាគល់សមាជិក Health Net ររស់អ្នក។
ស្មេះនិងសលខទូរស័ពទទនតរែិឌ រណលទាាំសុខភាពរឋម (PCD) មានសៅសលើរ័ែណសមាគល់សមាជិក Health
Net ររស់អ្នក។ ត្រសិនសរើអ្នកមិនសត្ជើសសរ ើសទនតរែិឌ រសៅសពលអ្នកចុេះស្មេះសទសនេះ ទនត
រែិឌ រមានក់នឹងត្រូវានចារ់តាាំងសត្មារ់អ្នក។ អ្នកអាចសៅទូរស័ពទមកសលខ 800-977-7307 (TTY 877550-2929) ត្រសិនសរើអ្នកចង់សត្ជើសសរ ើសទនតរែិឌ រមួយរូរសសេងសទៀរ។
អ្នកអាចនឹងសសនើសុាំរញ្ចរ់ការធានរ៉ា រ់រង Health Net ររស់អ្នកសហើយសត្ជើស
សរ ើសរសត្មាងទនតសាស្រសតមួយសសេងសទៀរានត្ររ់សពលសវលា។

អ្នកក៏អាចសសនើសុាំឱ្យរញ្ចរ់រសត្មាង Medi-Cal ររស់អ្នកានសងណែរ។ អ្នកត្រូវសធវើតាមនីរិវ ិធីររស់ DHCS
ត្រសិនសរើអ្នកសសនើរសុាំរញ្ចរ់ការធានរ៉ា រ់រងររស់អ្នក។

2 | អំពីគផ្ម្មាងធានារ៉ាប់រងទនត សាស្តសតរបស់ផ្ោក្អន ក្
មានសពលខៃេះ Health Net មិនអាចរសត្មើសសវាកមមែល់អ្នកានរសៅសទៀរសឡើយ។ Health Net
ត្រូវណររញ្ចរ់ការធានរ៉ា រ់រងររស់អ្នកត្រសិនសរើស



អ្នកសរ ើផ្ទៃស់សចញសៅសត្ៅសោនធីឬសៅកនុងពនធនោរ

អ្នកណលងមានកមមវ ិធីធានរ៉ា រ់រង Medi-Cal រសៅសទៀរសហើយ



អ្នកសសនើសុាំឲ្យលុរស្មេះសចញពីរសត្មាង



អ្នកានចុេះស្មេះកនុងនមជាសមាជិក



§ អ្នកានត្រត្ពឹរតមិនសមរមយសោយ

ែិជជកមមននរសត្មាងទនតសាស្រសត
កយសាំែីចាំស

េះទនតរែិឌ រឬរុរគលិកការោ
ិ ល័យ



§ អ្នកានរាំ

នសៃូវកាយទនតរែិឌ រឬរុរគលិកការ ិោល័យ



អ្នកានឲ្យនរណាមានក់សសេងសទៀរសត្រើត្ាស់អ្រថត្រសោជន៍ទនតសាស្រសតររស់អ្នក

ត្រសិនសរើអ្នកជាជនជារិអាសមរ ិកកាំសែើរសែើម អ្នកមិនចាាំាច់ត្រូវណរចុេះស្មេះ

សៅកនុងរសត្មាងធានរ៉ា រ់រងទនតសាស្រសតររស់កមមវ ិធីណលទាាំសោយមានការត្ររ់ត្រង Medi-Cal សនេះសឡើយ។
ត្រសិនសរើអ្នកត្រូវានចុេះស្មេះសៅកនុង Health Net សនេះអ្នកអាចសសនើរសុាំចាក
សចញានសៅត្ររ់សពលសវលា។

អ្នកក៏អាចទទួលានការណលទាាំទនតសាស្រសតសងណែរសៅកណនៃងណសនកសុខភាពមារ់ សធមញននសសវាកមមសុខភាព
ជនជារិសែើមឥណា
ឌ (Indian Health Service (IHS) Division of Oral Health (DOH))។

រសរៀរណែលរសត្មាងទនតសាស្រសតររស់អ្ក
ន មានែាំសែើរការ
Health Net រឺជារសត្មាងសុខភាពមារ់សធមញណែលានចុេះកិចចសនាជាមួយ DHCS ។ Health Net
រឺជារសត្មាងធានរ៉ា រ់រងសុខភាពសធមញររស់កមមវ ិធីណលទាាំសោយមានការត្ររ់ត្រង។
រសត្មាងណលទាាំសោយមានការត្ររ់ត្រងរឺជាការសត្រើត្ាស់ត្រករសោយត្រសិទិធភាព
សមនឹងរនមៃននធនធានការណលទាាំទនតសាស្រសតណែលណកលមអឱ្យត្រសសើរសឡើង
នូវលទធភាពចូលសត្រើត្ាស់ការណលទាាំទនតសាស្រសតនិងធាននូវរុែភាពននការណលទាាំ។ Health Net

សធវើការជាមួយទនតរែិឌ រនិងអ្នកសតល់សសវាកមមែនទសទៀរសៅកនុងវ ិស័យសសវាកមមសយើង (រណា
ត ញររស់សយើង)
សែើមបីសតល់ជូននូវការណលទាាំទនតសាស្រសតែល់អ្នក សមាជិកររស់សយើង។
ណសនកសសវាកមមសមាជិកនឹងត្ារ់អ្នកពីរសរៀរ Health Net
សធវើការនិងរសរៀរទទួលានការណលទាាំសធមញណែលអ្នកត្រូវការ។ សសវកមមសមាជិកអាចជួយអ្នក:


រកទនតរែិឌ រណលទាាំសុខភាពរឋម (PCD)



កាំែរ់សពលសវលាណារ់ជួរជាមួយ PCD ររស់អ្នក



ទទួលានរ័ែណសមាគល់សមាជិក Health Net លមី



ទទួលានព័រ៌មានអ្ាំពីសសវាកមមណែលត្រូវានធានរ៉ា រ់រងនិងមិនត្រូវានធានរ៉ា រ់រង

2 | អំពីគផ្ម្មាងធានារ៉ាប់រងទនត សាស្តសតរបស់ផ្ោក្អន ក្



§ទទួលានសសវាែឹកជញ្ូជ ន

យល់រសរៀររយការែ៍និងសោេះស្សាយរែឹត ងសារទុកខនិងរែឹត ងឧទទរែ៍



ទទួលាននូវរញ្ជីរយនមននទនតរែិឌ រ



សសនើសុាំព័រ៌មានសត្មារ់សមាជិក



ស្ៃើយសាំែួរែនទសទៀរណែលអ្នកអាចនឹងមាន

សែើមបីណសវងយល់រណនថម សូមសៅទូរស័ពទសៅកាន់ 800-977-7307 (TTY 711)។
ឬណសវងរកព័រ៌មានអ្ាំពីសសវាកមមសមាជិកតាមរយសសរហទាំព័រ www.hndental.com ។

ការផ្ទៃស់រូររសត្មាងធានរ៉ា
ត
រ់រងទនតសាស្រសត

អ្នកអាចនឹងចាកសចញពី Health Net សហើយចូលរួមជាមួយរសត្មាងធានរ៉ា រ់ រង
ទនតសាស្រសតមួយសសេងសទៀរានត្ររ់សពលសវលា។ សូមសៅទូរស័ពទសៅកាន់ Health Care Options
តាមរយសសលខ 1-800-430-4263 (TTY 1-800-430-7077) សែើមបីសត្ជើសសរ ើសរសត្មាងធានរ៉ា រ់រងលមី។
អ្នកអាចទូរស័ពទានពីសមា៉ា ង 8:00 ត្ពឹកែល់ 5:00 លាៃចពីនលៃច័នទែល់នលៃសុត្កឬចូលសមើលសរហទាំព័រ
www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov។
វាត្រូវចាំណាយសពល 45 នលៃនននលៃត្ររិទិន សែើមបីែាំសែើរការសាំសែើចាកសចញពីរសត្មាង Health Net
ររស់អ្នក។ សែើមបីណសវងយល់ឱ្យែឹងថាសពលណា Health Care Options ានអ្នុម័រយល់
ត្ពមនឹងសាំសែើររស់អ្នក សូមសៅទូរស័ពទសៅកាន់សលខ 1-800-430-4263 (TTY 1-800-430-7077)។
ត្រសិនសរើអ្នកចង់ចាកសចញពីរសត្មាងធានរ៉ា រ់រង Health Net កាន់ណរឆរ់ជាងសនេះ អ្នកអាចនឹងសសនើសុាំ
Health Care Options រកការលុរស្មេះរហ័ស។
ត្រសិនសរើសហរុសលសត្មារ់ការសសនើសុាំររស់អ្នករាំសពញានត្ររ់សៅនឹងចារ់ត្កិរត្កមសត្មារ់ការលុរ
ស្មេះរហ័ស អ្នកនឹងទទួលានលិខិរមួយចារ់ សែើមបីត្ារ់អ្នកថាអ្នកត្រូវានលុរស្មេះសចញសហើយ។
អ្នកអាចនឹងសសនើសុាំចាកសចញពី Health Net សោយមានវរតមានផ្ទទល់សៅការ ិោ
ល័យធនធានមនុសេររស់សោនធីកុងរាំ
ន
រន់ររស់អ្នក។

ណសវងរកការ ិោល័យកនុងរាំរន់ររស់អ្នកតាមសរហទាំព័រ http://www.dhcs.ca.gov/services/medicalឬទូរស័ពទសៅកាន់

1-800-300-1506 សែើមបីជួរសសវា Covered California ។
អ្នករួររនតជួរនឹងទនតរែិឌ រណែលត្រូវានរយនមសៅសលើរ័ែណសមាគល់សមាជិក Health Net
ររស់អ្នករហូរទាល់ណរអ្នកទទួលានលិខិរមួយពី Health Care Options។
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ភាពជារ់រនតននការណលទាាំ
ត្រសិនសរើអ្នកជួរពាាលជាមួយទនតរែិឌ រណែលមិនមានសៅកនុងរណា
ត ញ Health Net
អ្នកអាចរនតការជួរពាាលសនេះានរហូរែល់ 12 ណខ។ ត្រសិនសរើទនតរែិឌ រ

ររស់អ្នកមិនចូលរួមកនុងរណា
ត ញររស់សយើងសៅចុងរញ្ចរ់ននសពលពាាល 12 ណខសទសនេះ
អ្នកនឹងត្រូវរតូរសៅទនតរែិឌ រកនុងរណា
ត ញ Health Net វ ិញ។

អ្នកមានសិទិធទទួលានសសវាកមមសុខភាពសធមញជាមួយនឹងទនតរែិឌ រ
ណែលមិនណមនជាណសនកននរណា
ត ញររស់ Health Net សត្មារ់អ្រថត្រសោជន៍សុខភាពសធមញមួយចាំនួន។ អ្នក
អាចសៅទូរស័ពទមកកាន់សលខ 800-977-7307 (TTY 711) សែើមបីសមើល
ថាសរើអ្នកមានលកខែសសមបរតិត្ររ់ត្ោន់សត្មារ់សសវាកមមសនេះណែរឬសទ ឬអ្នកអាចសសនើរសុាំចារ់
ចមៃងននសោលនសោាយភាពជារ់រនតននការណលទាាំររស់Health Net។

និសេិរមហាវ ិទាល័យណែលសរ ើផ្ទៃស់សៅកាន់សោនធីលីម

ត្រសិនសរើអ្នកផ្ទៃស់ទីលាំសៅសៅសោនធីលីសម ែើមបីចូលសរៀនមហាវ ិទាល័យ អ្នកសៅណរអាចទទួលានសសវា
Health Net សូមបីណរ Health Net មិនសតល់សសវាកនុងសោនធីលីរម រស់អ្នកក៏សោយ។ ឬក៏
អ្នកត្រណហលនឹងអាចទទួ លានសសវាកមមតាមរយសកមមវ ិធី Medi-Cal ធមមតា ណែល
ត្រូវានសរសាគល់សងណែរថាជា Fee-for-Service (FFS) Medi-Cal។
សនេះត្រូវានសៅថាភាពជារ់រនតននការណលទាាំ។ Health Net

សតល់នូវភាពជារ់រនតននសសវាកមមណលទាាំសត្មារ់និសេិរមហាវ ិទាល័យត្រសិនសរើ៖


វាជារញ្ញ
ា សសគង្ហគេះរនទន់

សែើមបីណសវងយល់រណនថមអ្ាំពីភាពជារ់រនតននសសវាកមមណលទាាំ សូមសៅទូរស័ពទសៅកាន់សលខ 800-977-7307
(TTY 711)។

ទនតរែិឌ រណែលចាកសចញពីរសត្មាង Health Net

ត្រសិនសរើទនតរែិឌ រររស់អ្នកឈរ់សធវើការជាមួយ Health Net អ្នកត្រណហល
នឹងអាចរនតទទួលានសសវាកមមពីទនតរែិឌ រសនេះែ៏ណែល។
សនេះរឺជាទត្មង់មួយសសេងសទៀរននភាពជារ់រនតននការណលទាាំ។ Health Net
សតល់នូវភាពជារ់រនតននសសវាកមមណលទាាំសត្មារ់ស


សសវាកមមណែលមិនានរញ្ចរ់សោយទនតរែិឌ រមុនសពលចាកសចញពីរសត្មាង



សសវាកមមណែលមិនត្រូវានរញ្ចរ់សោយទនតរែិឌ រសៅសត្ៅរណា
ត ញសៅសពលអ្នកណត្រចូលកនុង
រណា
ត ញជាមួយរសត្មាង Health Net។
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Health Net សតល់ជូននូវសសវាណលទាាំរនតត្រសិនសរើអ្នកអាចរាំសពញតាមល័កខខ័ែឌែូចោងសត្កាម៖


សសវាកមមសនេះត្រូវានធានរ៉ា រ់រងសៅសត្កាមរសត្មាងសុខភាពមារ់សធមញររស់អ្នក



សសវាកមមសនេះមានលកខែសចាាំាច់ណសនកទនតសាស្រសត



សសវាកមមសនេះរាំសពញតាមការណែនាំោងពាាលររស់សយើង



អ្នកមិនមានលទធភាពចូលសត្រើត្ាស់អ្នកសតល់សសវាកមមទនតសាស្រសតររស់រសត្មាង Health Net

Health Net មិនានរនតសតល់សសវាណលទាាំសឡើយសៅសត្កាមល័កខខ័ែឌែូចោងសត្កាម៖


សសវាកមមសនេះមិនត្រូវានធានរ៉ា រ់រងសៅសត្កាមរសត្មាងធានរ៉ា រ់រងទនតសាស្រសតររស់អ្នក



សសវាកមមសនេះមិនមានលកខែសចាាំាច់ណសនកទនតសាស្រសត



សសវាកមមសនេះមិនរាំសពញតាមការណែនាំោងពាាលររស់សយើង



អ្នកធាៃរ់សត្រើសសវាទនតសាស្រសតររស់រសត្មាង Health Net

សែើមបីណសវងយល់រណនថមអ្ាំពីភាពជារ់រនតននសសវាកមមណលទាាំ សូមសៅទូរស័ពទសៅកាន់សលខ
800-977-7307 (TTY 711)។

រនមៃ
រនមៃសត្មារ់សមាជិក
Health Net រសត្មើសសវាកមមជនទាាំងឡាយណែលមានលកខែសសមបរតិត្ររ់ត្ោន់សត្មារ់ Medi-Cal។
សមាជិកររស់ Health Net មិនចាាំាច់រង់នលៃសសវាកមមណែលត្រូវានធានរ៉ា រ់រងសនេះសឡើយ។
អ្នកនឹងមិនមានរនមៃរុពវលាភ សហចាំណាយ ឬចាំណាយរនទុកសាមុីជនសនេះសឡើយ។
អ្នកអាចនឹងត្រូវណររង់នលៃភារចាំណែកននរនមៃចាំណាយណលទាាំទនតសាស្រសតររស់អ្នក
សរៀងរល់ណខមុនសពលណែលអ្រថត្រសោជន៍កាៃយជាមានត្រសិទិភា
ធ ពជាធរមាន។
សនេះត្រូវានសរសៅថាការចូលរួមចាំណែករង់នលៃចាំណាយររស់អ្នក។
ចាំនួនននការចូលរួមចាំណែករង់ចាំណាយររស់អ្នកអាស្ស័យសៅសលើត្ាក់ចាំែូលនិងធនធានររស់អ្នក។
សត្មារ់សាំែួរអ្ាំពីការចូលរួមចាំណែករង់នលៃចាំណាយ សូមទាក់ទងការ ិោល័យ
ធនធានមនុសេននសោនធីត្រចាាំរាំរន់ររស់អ្នក។ ណសវងរកការ ិោល័យកនុងរាំរន់ររស់អ្នក តាមរយសសរហទាំព័រ
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal។

រសរៀរណែលទនតរែិឌ រទទួលានការរង់នលៃ

2 | អំពីគផ្ម្មាងធានារ៉ាប់រងទនត សាស្តសតរបស់ផ្ោក្អន ក្
Health Net រង់នលៃជូនទនតរែិឌ រសៅកនុងរសរៀរទាាំងសនេះ៖



ការរង់នលៃត្រករសោយឯកសណា
ឋ នភាព

 Health Net រង់ត្ាក់ែល់ទនតរែិឌ រមួយចាំនួននូវទឹកត្ាក់ណែលានកាំែរ់ត្រចាាំណខសត្មារ់
សមាជិក Health Net នីមួយៗ។
ត្រការសនេះត្រូវានសៅថាការរង់នលៃត្រករសោយឯកសណា
ឋ នភាព ។ Health Net
និងទនតរែិឌ រសធវើការជាមួយោនសែើមបីសសត្មចចិរតសៅសលើចាំនួនននការរង់នលៃ។



ការរង់នលៃត្ាក់ឈួលសៅតាមសសវាកមម
ន

 ទនតរែិឌ រមួយចាំនួនសតល់ការណលទាាំសុខភាពមារ់សធមញែល់សមាជិក Health Net

សហើយរនទរ់មកសសញើវ ិក័យរ័ត្ររិរត្ាក់មក Health Net សត្មារ់សសវាកមមណែលពួកសរសតល់ជូន។
សនេះត្រូវានសរសៅថាការរង់នលៃត្ាក់ឈួលសៅតាមសសវាកមម
ន
។ Health Net

និងទនតរែិឌ រសធវើការជាមួយោនសែើមបីសសត្មចថាសសវាកមមនីមួយៗមានរនមៃរ៉ាុនមន។

សែើមបីណសវងយល់រណនថមអ្ាំពីរសរៀរណែល Health Net រង់នលៃទនតរែិឌ រ សូមសៅទូរស័ពទសៅកាន់សលខ 800977-7307 (TTY 711)។

សសនស
ើ សុាំ យើងខញាំុឲ្យរង់នលៃវ ិក័យរ័ត្រ

ត្រសិនសរើអ្នកទទួលានវ ិក័យរ័ត្រសត្មារ់សសវាកមមណែលត្រូវានធានរ៉ា រ់រង
សូមសៅទូរស័ពទសៅកាន់សសវាកមមសមាជិកភាៃមៗតាមរយសសលខ 800-977-7307 (TTY 711)។
ត្រសិនសរើអ្នករង់នលៃសសវាណែលអ្នករិរថា Health Net រួរណរត្ររែែតរ់សនេះ សូមោក់

កយទារសាំែង

ជាមួយសយើង។ សូមសៅសៅកាន់សលខ 800-977-7307 (TTY 711) សែើមបីសសនើរសុាំទត្មង់ ណរររទទារសាំែង
ឬសត្មារ់ជាំនួយកនុងការោក់

កយទារសាំែង។

សត្រើត្ាស់ទត្មង់ណរររទទាមទារសាំែងសហើយត្ារ់សយើងខញាំុជាលាយល័កែ
ខ ៍
អ្កេរសហរុអ្ីវានជាអ្នកត្រូវណររង់នលៃ។

3.

រសរៀរទទួលានសសវាកមមទនតសាស្រសត

ការទទួលានសសវាកមមទនតសាស្រសត
សូមអានព័រ៌មានែូចរសៅសនេះសហរុសនេះអ្នកនឹងែឹងថាសរើការណលទាាំទនតសាស្រសតអាច
នឹងយកានពីនរណាសរឬត្កុមអ្នកសតលស់ សវាកមមមួយណា។
អ្នកអាចចារ់សសតើមទទួលានសសវាកមមណលទាាំទនតសាស្រសតសៅកនុងកាលររ ិសចេទចូល

ជាធរមានននការធានរ៉ា រ់រងររស់អ្នក។ សូមរការ័ែណសមាគល់សមាជិកធានរ៉ា រ់រងទនតសាស្រសតនិងរ័ែណ
BIC ននកមមវ ិធី Medi-Cal ររស់អ្នកជារ់ជាមួយខៃួនអ្នកជានិចច។

កុាំរសណា
ត យឲ្យនរណាមានក់សសេងសត្រើត្ាស់រ័ែណសមាគល់សមាជិកឬរ័ែណ BIC ររស់អ្នកឲ្យសសាេះ។
ទនតរែិឌ រក៍ត្រូវានសៅសងណែរថាជាអ្នកសតល់សសវាកមមណសនកទនតសាស្រសត
សមាជិកលមីត្រូវណរសត្ជើសសរ ើសទនតរែិឌ រណលទាាំសុខភាពរឋម (PCD) សៅកនុងរណា
ត ញររស់សយើងខញាំុ។

រណា
ត ញននរសត្មាង Health Net រឺជាត្កុមននទនតរែិឌ រណែលសធវើការជាមួយសយើងខញាំុ។ អ្នកត្រូវណរសត្ជើសសរ ើស
PCD មានក់កុនងរងវង់សពល 30 នលៃពីសពលណែលអ្នកកាៃយជាសមាជិកនន Health Net។

ត្រសិនសរើអ្នកមិនសត្ជើសសរ ើស PCD មានក់សទ សយើងខញាំុនឹងសត្ជើសសរ ើសមានក់សត្មារ់អ្នក។

អ្នកអាចសត្ជើសសរ ើស PCD ែ៏ណែលឬ PCD សសេងវ ិញសត្មារ់ត្ររ់សមាជិកត្រួសារទាាំងអ្ស់កុង
ន Health Net។

ត្រសិនសរើអ្នកមានទនតរែិឌ រណែលអ្នកចង់រកាទុក ឬអ្នកចង់ណសវងរក PCD លមី អ្នកអាចសមើលសៅកនុងរញ្ជីរយ
នមនិងអាស័យោឋនទាំនក់ទាំនងររស់អ្នកសតល់សសវាកមមសុខភាពសធមញ។ វាមានរញ្ជីស្មេះននរល់ត្ររ់
PCD ទាាំងអ្ស់សៅកនុងរណា
ត ញររស់រសត្មាងសយើងខញាំុ រញ្ជីរយនម

និងអាស័យោឋនទាំនក់ទាំនងររស់អ្នកសតល់សសវាកមមសុខភាពមារ់សធមញមានព័រ៌មានែនទសទៀរសែើមបីជួយ
អ្នកឱ្យសត្ជើសសរ ើស។ ត្រសិនសរើអ្នកត្រូវការរញ្ជីរយនមនិងអាស័យោឋនទាំនក់ទាំនងររស់អ្នកសតល់សសវាកមម
សូមទូរស័ពទសៅសលខ 800-977-7307 (TTY 711) ។ អ្នកក៏អាចណសវងរករញ្ជីរយនម
និងអាស័យោឋនទាំនក់ទាំនងររស់អ្នកសតល់សសវាកមមានសងណែរសៅសលើសរហទាំព័រររស់សយើង
www.hndental.com។

3 | រផ្បៀបទទួ លបានផ្សវាក្រម ទនត សាស្តសត
ត្រសិនសរើអ្នកមិនអាចទទួលានការណលទាាំណែលអ្នកត្រូវការពីអ្នកសតល់សសវាកមម
ទនតសាស្រសតណែលចូលរួមជាមួយរណា
ត ញសយើងខញាំុសទ PCD ររស់អ្នកត្រូវណរសសនើមក Health Net
សុាំការឯកភាពយល់ត្ពមសែើមបីរញ្ូជ នអ្នកសៅកាន់អ្នកសតល់សសវាកមមសៅសត្ៅរណា
ត ញ។
អានណសនកសសសសល់ននជាំពូកសនេះសែើមបីណសវងយល់រណនថមអ្ាំពី PCD រញ្ជីរយនម

និងអាស័យោឋនទាំនក់ទាំនងររស់អ្នកសតល់សសវាកមមសុខភាពសធមញររស់សយើងនិងរណា
ត ញ
ននអ្នកសតល់សសវាកមមទនតសាស្រសតររស់សយើង។
សៅសពលអ្នកសៅទូស័ពទសែើមបីសធវើការណារ់ជួរជាមួយ PCD ររស់អ្នក សូម
ត្ារ់អ្នកណែលស្ៃើយទូរស័ពទថាអ្នករឺជាសមាជិកននរសត្មាងធានរ៉ា រ់រង Health Net។
សតល់សលខសមាគល់សមាជិកររស់អ្នកែល់រសត្មាងធានរ៉ា រ់រងទនតសាស្រសត
សែើមបីទទួលានសត្ចើនរាំសុរពីការជួរពិសត្ោេះទនតសាស្រសតររស់អ្នកស

 នាំយករ័ែណសមាគល់សមាជិកននរសត្មាងធានរ៉ា រ់រង Medi-Cal (BIC) ររស់ អ្នកមកជាមួយ
 នាំយករ័ែណសមាគល់សមាជិករសត្មាងធានរ៉ា រ់រងទនតសាស្រសតររស់អ្នកមកជាមួយ
 នាំយកអ្រតសញ្ញាែរ័ែណរែឋកាលីហ័រវ សនៀឬរ័ែណសរើកររណែលមានសុពលភាពររស់អ្នកមកជាមួយ
 ែឹងសលខសរឡាសនតិសុខសងគមររស់អ្នក
 នាំយករញ្ជីរយស្មេះឱ្សលររស់អ្នកមកជាមួយ
 ត្រូវសត្រៀមខៃួនរួចរល់កុនងការពិភាកាជាមួយ PCD ររស់អ្នកអ្ាំពីរញ្ញ
ា ទនត
សាស្រសតណាមួយណែលអ្នកានករ់សមាគល់ស

ើញសត្មារ់ខួនអ្ន
ៃ
កផ្ទទល់ឬកូនររស់អ្នក។

ត្រូវត្ាកែថាានសៅទូរស័ពទសៅកាន់ការ ិោល័យ PCD ររស់អ្នកត្រសិនសរើ
អ្នកនឹងយឺរោ៉ា វឬមិនអាចសៅានតាមការណារ់ររស់អ្នក។

សសវាកមមណលទាាំសធមញជាទមាៃរ់

សុខភាពមារ់សធមញរឺជាចាំណែកសាំោន់មួយននសុខភាពនិងសុខមាលភាពទូ សៅទាាំងមូល។ កមមវ ិធី MediCal Dental ណែនាំឱ្យកុមាររួរចារ់សសតើមជួរនឹងទនតរែិឌ ររិរត្រឹមនលៃមានែុេះសធមញែាំរូង
ឬនលៃកាំសែើរទីមួយររស់សរ។ ការណលទាាំជាត្រចាាំរឺជាការណលទាាំទនតសាស្រសតសទៀងទារ់ Health Net
ធានរ៉ា រ់រងការណលទាាំជាត្រចាាំពីសាំណាក់ PCD ររស់អ្នក។
សសវាកមមមួយចាំនួនអាចនឹងត្រូវានសសទររញ្ូជ នរនតសៅកាន់ទនតរែិឌ រណែលជា

អ្នកឯកសទសសហើយសសវាកមមមួយចាំនួនអាចនឹងទាមទាររត្មូវឱ្យមានការឯកភាពជាមុន

(ការសតល់សិទិអ្
ធ នុញ្ញារជាមុន)។ រល់សសវាសធមញត្រូវណររាំសពញតាមរត្មូវការកមមវ ិធីមារ់សធមញ Medi-Cal
Dental ណែលត្រូវានរ៉ា រ់រង។

3 | រផ្បៀបទទួ លបានផ្សវាក្រម ទនត សាស្តសត
សសវាកមមទនតសាស្រសតណែលអាចនឹងត្រូវានធានរ៉ា រ់រងសត្មារ់កុមាររឺស

 ការពិនិរយនិងការលរកាាំរសមីអ្ុិច
 ការសមាអរ

័រ
 ការពាាលសោយសារធារុហៃយអ្
វ

 ការ

ុ
សសស្សារសធមញសោយសារធារុជ័រទឹកការ

រការពុ ក

 ការរ៉ាេះរាំសពញត្រសហាងសធមញ
 រួសធមញសិរបនិមិរត
 ការែកសធមញ
 ការពាាលការពុកសៅត្រសហាងឬសសធមញ
 ណខេរ ឹររត្មង់ត្កាស់សធមញ
 ររ ិធានសែើមបីោក់ជាំនួសសធមញណែលារ់
សសវាកមមទនតសាស្រសតណែលអាចនឹងត្រូវានធានរ៉ា រ់រងសត្មារ់មនុសេសពញវ ័យរឺស

 ការពិនិរយនិងលរកាាំរសមីអ្ុិច
 ការសមាអរ
 ការសមាអរសត្ៅ (ការ្្ឹេះសមាអរនិងការសមាអររល់សធមញ)
័រ
 ការពាាលសោយថានាំហៃយអ្
វ
ុ
 ការរ៉ាេះរាំសពញត្រសហាងសធមញ

 រួសធមញសិរបនិមិរ
ម សៅមនទីរពិសសាធន៍
 ការពាាលការពុកសៅត្រសហាងឬសសធមញោងមុខ(សធមញមុខ)
 ការែកសធមញ
 រួសធមញណែលសលិររួចជាសស្សច
 សធមញសិរបនិមិរ
ម សពញត្កាស់និងមិនសពញត្កាស់
 សសវាកមមទនតសាស្រសតណែលចាាំាច់ណសនកសវជជសាស្រសតែនទសទៀរ
សត្មារ់រញ្ជីសពញសលញននសសវាកមមទនតសាស្រសតសត្មារ់កុមារនិងមនុសេសពញវ ័យ សូមអានជាំពូកទី 4 កនុង
កូនសសៀវសៅណែនាំសនេះ។

3 | រផ្បៀបទទួ លបានផ្សវាក្រម ទនត សាស្តសត
ការណលទាាំសខ
ុ ភាពសធមញរនទន់
Health Net ត្ររែែតរ់ការណលទាាំសុខភាពសធមញរនទន់។
ត្រសិនសរើអ្នកត្រូវសៅជួរទនតរែិឌ រភាៃមៗរ៉ាុណនតវាមិនណមនជាការសសគង្ហគេះរនទន់សទសនេះ
ការណារ់ជួរសែើមបីណលទាាំសុខភាពរនទន់អាចរកានកនុងរយសសពល 72 សមា៉ា ង។
សូមសៅទូរស័ពទសៅទនតរែិឌ រររស់អ្នកសែើមបីសុាំជាំនួយកនុងសមា៉ា ងសធវើការធមមតា។

ត្រសិនសរើវាសៅសត្ៅសមា៉ា ងសធវើការ សូមពាោមសៅទូរស័ពទសៅទនតរែិឌ រររស់អ្នកជាមុនសិន។
ត្រសិនសរើអ្នកមិនអាចទូរស័ពទនិោយជាមួយទនតរែិឌ រររស់អ្នកានសទ សូមទូរស័ពទសៅ Health Net
ត្ររ់សពលសវលាតាមសលខ 800-977-7307 (TTY 711) សែើមបីសុាំជាំនួយ។

ការណលទាាំសខ
ុ ភាពសធមញរនទន់
Health Net ធានរ៉ា រ់រងសលើការណលទាាំទនតសាស្រសតសត្មារ់ ករែីសសគង្ហគេះរនទន់។
ការសសគង្ហគេះរនទន់ណសនកសុខភាពសធមញអាចជាការឈឺចារ់ ការហូរ្មឬការ
សហើមណែលអាចរង្ឱ្យមានសត្ោេះថានក់ែល់អ្នកឬសធមញត្រសិនសរើមិនានពាាលភាៃមៗ។
ការណលទាាំសុខភាពសធមញរនទន់មានសតល់ជូន 24 សមា៉ា ងកនុងមួយនលៃនិង 7 នលៃកុនងមួយសាតហ៍។
អ្នកមិនត្រូវការការយល់ត្ពមពី Health Net សែើមបីទទួលការណលទាាំរនទន់សឡើយ។
សូមសៅទូរស័ពទសៅទនតរែិឌ រររស់អ្នកសែើមបីសុាំជាំនួយកនុងសមា៉ា ងសធវើការធមមតា។

ត្រសិនសរើវាសៅសត្ៅសមា៉ា ងសធវើការ សូមពាោមសៅទូរស័ពទសៅទនតរែិឌ រររស់អ្នកជាមុនសិន។
ត្រសិនសរើអ្នកមិនអាចទូរស័ពទនិោយជាមួយទនតរែិឌ រររស់អ្នកានសទ សូមទូរស័ពទសៅ Health Net
ត្ររ់សពលសវលាតាមសលខ 800-977-7307 (TTY 711) សែើមបីសុាំជាំនួយ។
អ្នកក៏អាចទូរស័ពទសៅសលខ 911 ឬសៅមនទីរសពទយណែលសៅជិររាំសុរ។ ត្រសិនសរើអ្នកសៅឆៃយពីសទេះ
អ្នកអាចរកទនតរែិឌ រណែលសៅជិរអ្នកសែើមបីទទួលការណលទាាំរនទន់។ ទនតរែិឌ រ
ណែលមិនានចុេះកិចចសនាជាមួយ Health Net អាចរិរនលៃអ្នកសត្មារ់ការណលទាាំរនទន់។
ត្រសិនសរើអ្នករង់នលៃសត្មារ់ការពាាលសសគង្ហគេះរនទន់ សយើងនឹងសងអ្នកវ ិញ។

សត្មារ់ការសសគង្ហគេះរនទន់សវជជសាស្រសត សូមសៅទូរស័ពទសៅកាន់សលខ 911
ឬសៅកាន់រនទរ់សសគង្ហគេះរនទន់ណែលសៅជិររាំសុរ។

3 | រផ្បៀបទទួ លបានផ្សវាក្រម ទនត សាស្តសត
ត្រសិនសរើអ្នកត្រូវការជាំនួយ សូមទូរស័ពទមកកាន់ សលខ 800-977-7307 (TTY 711)។ ពួកសយើងសៅទីសនេះពីនលៃ
ច័នទែល់នលៃសុត្កពីសមា៉ា ង 8:00 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 5:00 លាៃច។ ការសៅមកសលខសនេះរឺឥររិរនលៃ។

កណនៃងសែើមបីទទួលានការណលទាាំទនតសាស្រសត
អ្នកនឹងទទួលការណលទាាំភារសត្ចើនពី PCD ររស់អ្នក។ PCD
ររស់អ្នកនឹងសតល់ជូនអ្នកនូវការណលទាាំសសទើរទាាំងអ្ស់ននការណលទាាំទនតសាស្រសតជាត្រចាាំររស់អ្នក។ PCD
ររស់អ្នកនឹងរញ្ូជ នរនត (រញ្ូជ ន) អ្នកសៅកាន់អ្នកឯកសទសត្រសិនសរើអ្នកត្រូវការពួកសរ។

រញ្ជរ
ី យស្មេះនិងអាសយោឋនទាំនក់ទាំនងអ្នកសតលស់ សវាកមមទនតសាស្រសត
រញ្ជីរយនមនិងអាស័យោឋនទាំនក់ទាំនងររស់អ្នកសតល់សសវាកមមសុខភាពមារ់សធមញ Health Net
រយស្មេះអ្នកសតល់សសវាណែលចូលរួមកនុងរណា
ត ញ Health Net។

រណា
ត ញរឺជាត្កុមននអ្នកសតល់សសវាណែលសធវើការជាមួយ Health Net។
រញ្ជីរយស្មេះនិងអាសយោឋនទាំនក់ទាំនងននអ្នកសតល់សសវាកមមររស់ Health Net រយនមទនតរែិឌ រ អ្នក
ឯកសទសសុខភាពមារ់សធមញ មែឌលសុខភាពណែលមានលកខែសសមបរតិត្ររ់
ត្ោន់ទទួលសាគល់សោយសហព័នធ (FQHCs) មែឌលសុខភាពជនជារិឥណា
ឌ សែើម (Indian Health Center
(IHC)) និងមនទីរពាាលសុខភាពររស់ជនជារិអាសមរ ិកកាំសែើរសែើម (Native American Health Clinics) ។
រញ្ជីរយស្មេះនិងអាសយោឋនទាំនក់ទាំនងមានស្មេះ អាសយោឋនអ្នកសតល់សសវាសុខភាពមារ់សធមញ
សលខទូរស័ពទ សមា៉ា ងសធវើការនិងភាសាណែលនិោយ។
វាត្ារ់អ្នកថាសរើអ្នកសតល់សសវាកមមកាំពុងណរទទួលអ្នកជាំងឺលីមណែរឬសទ។
វាត្ារ់អ្នកនូវកត្មិរននភាពង្ហយស្សួលសែើមបីចូលសៅកនុងអាោរ។
អ្នកអាចរកស

ើញរញ្ជីរយស្មេះនិងអាស័យោឋនទាំនក់ទាំនងអ្នកសតល់សសវាសុខភាពមារ់សធមញតាមសរ

ហទាំព័រ www.hndental.com ។
ត្រសិនសរើអ្នកត្រូវការរញ្ជីរយស្មេះនិងអាសយោឋនទាំនក់ទាំនងជាចារ់សាំសៅសាេះពុមព
សូមសៅទូរស័ពទសៅកាន់សលខ 800-977-7307 (TTY 711)។

រណា
ត ញអ្នកសតលស់ សវាកមមទនតសាស្រសត
រណា
ត ញអ្នកសតល់សសវាកមមទនតសាស្រសតរឺជាត្កុមននទនតរែិឌ រនិងទនតរែិឌ រឯកសទសណែលសធវើការជាមួយ
Health Net ។ អ្នកនឹងទទួលាននូវសសវាកមមណែលមានធានរ៉ា រ់រងររស់អ្នកតាមរយសរណា
ត ញសយើងខញាំុ។

កនុងរណា
ត ញ

3 | រផ្បៀបទទួ លបានផ្សវាក្រម ទនត សាស្តសត
អ្នកនឹងសត្រើត្ាស់ទនតរែិឌ រសៅកនុងរណា
ត ញ Health Net សត្មារ់រត្មូវការការណលទាាំទនតសាស្រសតររស់អ្នក។
អ្នកនឹងទទួលានការណលទាាំរង្ហ្រជាំងឺនិងការណលទាាំត្រចាាំពីសាំណាក់ PCD ររស់អ្នក។

អ្នកក៏នឹងសត្រើត្ាស់អ្នកឯកសទសនិងអ្នកសតល់សសវាកមមែនទសទៀរសងណែរសៅកនុងរណា
ត ញសយើងខញាំុ។
សែើមបីទទួលានរញ្ជីរយនមនិងអាស័យោឋនទាំនក់ទាំនងររស់អ្នកសតល់សសវាកមមសុខភាពសធមញ
អ្នកអាចទូរស័ពទមកសលខ 800-977-7307 (TTY 711) ។
ឬអ្នកអាចណសវងរកស

ើញនូវរញ្ជីរយស្មេះនិងអាសយោឋនទាំនក់ទាំនងររស់អ្នក

សតល់សសវាកមមសុភាពមារ់សធមញតាមសរហទាំព័រ www.hndental.com ។
សត្មារ់ការណលទាាំទនតសាស្រសតរនទន់ឬសសគង្ហគេះរនទន់ សូមសៅ PCD ររស់អ្នក។
ត្រសិនសរើអ្នកចង់ានជាំនួយសែើមបីសធវើការកាំែរ់សពលសវលាណារ់ជួរ ឬមិនសថិរ
សៅកនុងរាំរន់ននសទេះររស់អ្នកសទ សូមសៅសៅកាន់សលខ 800-977-7307 (TTY 711)។
សត្មារ់ការណលទាាំសសគង្ហគេះរនទន់សវជជសាស្រសត សូមសៅទូរស័ពទសៅកាន់សលខ 911
ឬសៅកាន់រនទរ់សសគង្ហគេះរនទន់ណែលសៅជិររាំសុរ។

រណា
ត ញសយើងខញាំុ

អ្នកសតល់សសវាសៅសត្ៅរណា
ត ញរឺជាអ្នកទាាំងឡាយណាណែលមិនមានកិចចត្ពមសត្ពៀងសធវើការជាមួយ Health
Net ។ សលើកណលងណរការណលទាាំត្ោអាសននឬរនទន់ អ្នកអាចនឹងត្រូវរង់នលៃសសវាណលទាាំសៅឱ្យ
អ្នកសតល់សសវាណែលសៅសត្ៅរណា
ដ ញ។ ត្រសិនសរើអ្នកត្រូវការសសវាកមមណលទាាំសុខភាពសធមញណែលមានការត្ររ
ែែតរ់ អ្នកអាចនឹងទទួលានសសវាទាាំងសនេះសោយមិនរិរនលៃពីអ្នកសតល់សសវាសត្ៅរណា
ត ញ
ែររណាពួកសរមានភាពចាាំាច់ោងសវជជសាស្រសត និងមិនមានសៅកនុងរណា
ត ញអ្នកសតល់សសវាររស់សយើង។
ត្រសិនសរើអ្នកត្រូវការជាំនួយជាមួយនឹងសសវាកមមសត្ៅរណា
ត ញ សូមសៅទូរស័ពទសៅកាន់សលខ 800-9777307 (TTY 711)។
ត្រសិនសរើអ្នកសៅោងសត្ៅរាំរន់សសវាកមមររស់សយើងសហើយត្រូវការការណលទាាំ
ណែលមិនណមនជាករែីសសគង្ហគេះរនទន់ សូមសៅសៅកាន់ PCD ររស់អ្នកភាៃម។ ឬសូមទូរស័ពទសៅ 800-9777307 (TTY 711) ។
ត្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរអ្ាំពីការណលទាាំសៅសត្ៅរណា
ត ញឬសៅសត្ៅរាំរន់ សូមសៅសៅកាន់សលខ 800-9777307 (TTY 711)។

ទនតរែិឌ រ
អ្នកនឹងសត្ជើសសរ ើសទនតរែិឌ រណលទាាំសុខភាពរឋម (PCD) ពីរញ្ជីរយស្មេះ
និងអាស័យោឋនទាំនក់ទាំនងអ្នកសតល់សសវាកមមសុខភាពសធមញររស់ Health Net ។ PCD

3 | រផ្បៀបទទួ លបានផ្សវាក្រម ទនត សាស្តសត
ររស់អ្នកត្រូវណរជាទនតរែិឌ រណែលចូលរួមកនុងរណា
ត ញ។
សនេះមានន័យថាទនតរែិឌ រសៅកនុងរណា
ត ញសយើងខញាំុ។

សែើមបីទទួលានចារ់សាំសៅចមៃងននរញ្ជីរយស្មេះនិងអាសយោឋនទាំនក់
ទាំនងអ្នកសតលសសវាកមមសុខភាពសធមញររស់សយើងខញាំុ សូមទូរស័ពទសៅសលខ 800-977-7307 (TTY 711)។
អ្នកក៏រួរណរសៅទូរស័ពទសងណែរត្រសិនសរើអ្នកចង់ត្រួរពិនិរយសមើលសែើមបីឱ្យត្ាកែចិរតថា PCD
ណែលអ្នកចង់ានកាំពុងណរទទួលយកអ្នកជាំងឺលី។
ម
ត្រសិនសរើអ្នកកាំពុងណរជួរជាមួយទនតរែិឌ រសត្មារ់សភាពជាំងឺជាក់ លាក់ខៃេះ
សនេះមុនសពលអ្នកជាសមាជិកននរសត្មាង Health Net អ្នកត្រណហលនឹងអាច
រនតជួរនឹងទនតរែិឌ រសនេះែ៏ណែលាន។ សនេះត្រូវានសៅថាភាពជារ់រនតននការណលទាាំ។
អ្នកអាចអានរណនថមសទៀរអ្ាំពីភាពជារ់រនតននការណលទាាំ សៅទាំព័រទី 17 ននកូនសសៀវសៅសនេះ។
សែើមបីណសវងយល់រណនថម សូមសៅទូរស័ពទសៅកាន់ 800-977-7307 (TTY 711)។

ទនតរែិឌ រណលទាាំរឋម (PCD)
សមាជិកលមីត្រូវសត្ជើសសរ ើស PCD កនុងរយសសពល 30 នលៃរនទរ់ពីចុេះស្មេះចូល Health Net។
អ្នកអាចនឹងសត្ជើសសរ ើសទនតរែិឌ រទូសៅមានក់ជា PCD ររស់អ្នកាន។

អ្នកអាចសត្ជើសសរ ើសមែឌលសុខភាពណែលមានលកខែសសមបរតិត្ររ់ត្ោន់និងទទួលសាគល់សោយសហព័នធ
(FQHC) មនទីរពាាលសហរមន៍ មនទីរពាាលជនជារិអាសមរ ិកកាំសែើរសែើម
ឬសាថរ័នណលទាាំរឋមែនទសទៀរណែលមានសសវាកមមទនតសាស្រសតជា PCD
ររស់អ្នកត្រសិនសរើពួកសរសថិរសៅកនុងរណា
ត ញ Health Net និងត្រសិនសរើអ្នកមានលកខែសសមបរតិ
ត្ររ់ត្ោន់សត្មារ់សសវាកមមររស់ពួកសរ។

មែឌលទាាំងសនេះសៅកនុងរាំរន់ណែលមិនមានសសវាកមមណលទាាំទនតសាស្រសតសត្ចើនសទ។
អ្នកអាចយក PCD ែ៏ណែលឬខុសសសេងសត្មារ់ត្ររ់ោនសៅកនុងត្កុមត្រួសារររស់
អ្នកណែលជាសមាជិកននរសត្មាង Health Net ។

ត្រសិនសរើអ្នកមិនសត្ជើសសរ ើស PCD កនុងរយសសពល 30 នលៃសទសនេះ ទនតរែិឌ រមួយរូរណែលសធវើការជាមួយណសនក
ណលទាាំសមាជិកកនុង Health Net នឹងត្រូវានសត្ជើសសរ ើសជា PCD សត្មារ់អ្នក។
PCD ររស់អ្នកនឹងស


ចារ់សសតើមសាគល់រត្មូវការទនតសាស្រសតររស់អ្នក



រកាឯកសារកាំែរ់ត្តាទនតសាស្រសតររស់អ្នក



សតល់ជូនអ្នកនូវការណលទាាំទនតសាស្រសតណរររង្ហ្រជាំងឺនិងជាត្រចាាំណែលអ្នកត្រូវការ



រញ្ូជ នរនត (រញ្ូជ ន)អ្នកសៅកាន់អ្នកឯកសទសត្រសិនសរើអ្នកត្រូវការមានក់

3 | រផ្បៀបទទួ លបានផ្សវាក្រម ទនត សាស្តសត
អ្នកអាចសមើលសៅកនុងរញ្ជីរយស្មេះនិងអាសយោឋនទាំនក់ទាំនងអ្នកសតល់សសវាកមមសុខភាពសធមញសែើមបីណសវ
ងរក PCD សៅកនុងរណា
ត ញ Health Net ាន។

រញ្ជីរយស្មេះនិងអាស័យោឋនទាំនក់ទាំនងអ្នកសតល់សសវាកមមសុខភាពសធមញមានរញ្ជីនន FQHCs
ណែលសធវើការជាមួយរសត្មាង Health Net ។
អ្នកអាចណសវងរកស

ើញនូវរញ្ជីរយស្មេះនិងអាសយោឋនទាំនក់ទាំនងររស់អ្នក

សតល់សសវាកមមសុខភាពមារ់សធមញតាមសរហទាំព័រ www.hndental.com ។ ឬសូមទូរស័ពទសៅ 800-977-7307
(TTY 711) ។ អ្នកក៏អាចសៅទូរស័ពទសងណែរសែើមបីណសវងរកឱ្យស

ើញថាសរើ PCD ណែលអ្នកចង់

ានកាំពុងណរទទួលអ្នកជាំងឺលីណម ែរឬសទ។

ជសត្មើសទនតរែិឌ រ
អ្នកែឹងរត្មូវការការណលទាាំទនតសាស្រសតររស់អ្នកត្រសសើររាំសុរ សហរុសនេះវាត្រសសើរ
រាំសុរត្រសិនសរើអ្នកសត្ជើសសរ ើស PCD ររស់អ្នក។
វាត្រសសើររាំសុរកនុងការសៅជាមួយ PCD មានក់ សហរុសនេះោរ់អាចចារ់សសតើមសាគល់

រត្មូវការណលទាាំទនតសាស្រសតររស់អ្នក។ ោ៉ា ងសនេះកតី ត្រសិនសរើអ្នកចង់សធវើការផ្ទៃស់រូរសៅកាន់
ត
PCD លមី
អ្នកអាចផ្ទៃស់រូរមួ
ត យែងកនុងណខនីមួយៗ។ អ្នកត្រូវណរសត្ជើសសរ ើស PCD

មានក់ណែលសៅកនុងរណា
ត ញអ្នកសតល់សសវាកមមទនតសាស្រសត Health Net សហើយណែលកាំពុងណរទទួលអ្នកជាំងឺលីម។

ជសត្មើសលមីររស់អ្នកនឹងកាៃយជា PCD ររស់អ្នកសៅនលៃែាំរូងននណខរនទរ់ រនទរ់ពីអ្នកសធវើការផ្ទៃស់រូររួ
ត ចមក។
សែើមបីផ្ទៃស់រូរត PCD ររស់អ្នក សូមទូរស័ពទសៅសលខ 800-977-7307 (TTY 711)។

សយើងខញាំុអាចនឹងសសនើសុាំអ្នកឱ្យផ្ទៃស់រូរត PCD ររស់អ្នកត្រសិនសរើ PCD សនេះមិនទទួលយកអ្នកជាំងឺលីម

ានចាកសចញពីរណា
ត ញសយើងខញាំុ ឬមិនសតល់ការណលទាាំែល់អ្នកជាំងឺណែលមានអាយុែូចអ្នក។ Health Net ឬ
PCD ររស់អ្នកក៏អាចនឹងសសនើសុាំអ្នកឱ្យផ្ទៃស់រូរសៅកាន់
ត
PCD

លមីសងណែរត្រសិនសរើអ្នកមិនអាចចុេះសត្មុងជាមួយឬយល់ស្សរសៅនឹង PCD ររស់អ្នក
ឬត្រសិនសរើអ្នកខកោនឬយឺរោ៉ា វសៅកាន់ការណារ់ជួរ។ ត្រសិនសរើសយើងខញាំុត្រូវការផ្ទៃស់រូរត PCD
ររស់អ្នក សយើងខញុាំនឹងត្ារ់អ្នកជាលាយល័កែ
ខ ៍ អ្កេរ។

ត្រសិនសរើអ្នកផ្ទៃស់រូរត PCD អ្នកនឹងទទួលានរ័ែណសមាគល់សមាជិករសត្មាង

ទនតសាស្រសតលីមមួយសទៀរសៅកនុងរសញ្ាើនត្រសែីយ៍។ វានឹងមានស្មេះររស់ PCD លមីររស់អ្នក។
សូមសៅទូរស័ពទសៅកាន់សសវាកមមសមាជិកត្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរអ្ាំពីការ
ទទួលាននូវរ័ែណសមាគល់សមាជិកលមី។

3 | រផ្បៀបទទួ លបានផ្សវាក្រម ទនត សាស្តសត
ការណារ់ជួរនិងការជួរពិសត្ោេះ
សៅសពលអ្នកត្រូវការការណលទាាំទនតសាស្រសតស

 សូមសៅទូរស័ពទសៅកាន់ PCD ររស់អ្នក
 សូមសត្រៀមសលខរ័ែណសមាគល់ សមាជិក Health Net ររស់អ្នកឱ្យានរួច
រល់ជាសស្សចសពលកាំពុងទូរស័ពទ

 សសញើទុកសារណែលមានស្មេះនិងសលខទូរស័ពទររស់អ្នកត្រសិនសរើការ ិោល័យរិទទាវរ
 យករ័ែណ BIC និងរ័ែណសមាគល់សមាជិករសត្មាងធានរ៉ា រ់រងទនតសាស្រសតររស់
អ្នកសៅកាន់ការណារ់ជួរររស់អ្នក

 នាំយកមកជាមួយនូវអ្រតសញ្ញាែរ័ែណឬរ័ែណសរើកររ
 សូមមកទាន់សពលសវលាសត្មារ់ការណារ់ជួរររស់អ្នក។
 សូមសៅទូរស័ពទភាៃមត្រសិនសរើអ្នកមិនអាចសៅតាមការណារ់ជួរររស់អ្នកឬ
ត្រសិនសរើអ្នកនឹងមកយឺរ។

 សូមសត្រៀមមានសាំែួរររស់អ្នកឲ្យសហើយកនុងករែីណែលអ្នកត្រូវការពួកវា។
ការរង់នលៃ
អ្នកមិនចាាំាច់ត្រូវណររង់នលៃរនទុកសាមុីជនឬនលៃសហចាំណាយណាមួយសនេះសឡើយ
សត្មារ់សសវាកមមណែលត្រូវានធានរ៉ា រ់រង។

អ្នកមិនរួរទទួលានវ ិក័យរ័ត្ររិរត្ាក់ពីសពទយសធមញសនេះសទ។
អ្នកអាចនឹងទទួលានសសចកតីពនយល់នូវអ្រថត្រសោជន៍ (EOB) ឬឯកសាររយការែ៍ពីទនតរែិឌ រ។ EOB
និងឯកសាររយការែ៍មិនណមនជាវ ិក័យរ័ត្រសទ។

ត្រសិនសរើអ្នកទទួលានវ ិក័យរ័ត្រ សូមសៅទូរស័ពទសៅសលខ 800-977-7307 (TTY 711)។
ត្ារ់សយើងខញាំុនូវចាំនួនណែលត្រូវានរិរនលៃ កាលររ ិសចេទននការទទួលានសសវា
កមមនិងសហរុសលណែលទទួលានវ ិក័យរ័ត្រ។

ត្រសិនសរើអ្នកទទួលានវ ិក័យរ័ត្រឬត្រូវានសសនើសុាំឱ្យរង់នលៃសហចាំណាយ
អ្នកក៏អាចោក់

កយទត្មង់ណរររទទាមទារសាំែងានសងណែរ។

អ្នកនឹងត្រូវណរត្ារ់សយើងខញាំុជាលាយល័កែ
ខ ៍ អ្កេរនូវមូលសហរុណែលអ្នកត្រូវណរ
រង់នលៃសត្មារ់សត្របងររ ិកាខរររស់រររឬសសវាកមម។

សយើងខញាំុនឹងអានការទាមទារសាំែងររស់អ្នកសហើយសសត្មចថាសរើអ្នកអាចទទួលានត្ាក់វ ិញណែរឬសទ។

សត្មារ់សាំែួរឬសែើមបីសសនើរសុាំទត្មង់ណរររទទារសាំែង សូមសៅសៅសលខ 800-977-7307 (TTY 711)។

3 | រផ្បៀបទទួ លបានផ្សវាក្រម ទនត សាស្តសត
ការរញ្ូជ នរនត

PCD ររស់អ្នកនឹងសតល់ជូនអ្នកនូវការរញ្ូជ នរនតសែើមបីរញ្ូជ នអ្នកសៅកាន់អ្នកឯក
សទសត្រសិនសរើអ្នកត្រូវការអ្នកឯកសទស។

អ្នកឯកសទសរឺជាទនតរែិឌ រណែលមានការអ្រ់រ ាំរណនថមសទៀរសៅសលើវ ិស័យមួយននវ ិជាជទនតសាស្រសត។ PCD
ររស់អ្នកនឹងសធវើការជាមួយអ្នកសែើមបីសត្ជើសសរ ើសអ្នកឯកសទស។ ការ ិោល័យ PCD ររស់អ្នកអាចជួយអ្នកឱ្យ
សរៀរចាំរសង្ើរសពលសវលាសែើ មបីជួរជាមួយអ្នកឯកសទសាន។
PCD ររស់អ្នកអាចនឹងសតល់ជូនអ្នកនូវទត្មង់ណរររទសែើមបីយកសៅកាន់ទនតរែិឌ រឯកសទស។

ទនតរែិឌ រឯកសទសនឹងរាំសពញទត្មង់ណរររទសហើយសសញើវាត្រលរ់មកវ ិញមកកាន់ PCD ររស់អ្នក។
ត្រសិនសរើអ្នកចង់ានចារ់សាំសៅននសោលនសោាយរញ្ូជ នរនតររស់សយើងខញាំុ សូមសៅទូរស័ពទសៅសលខ
800-977-7307 (TTY 711)។

អ្នកមិនត្រូវការការរញ្ូជ នរនតសត្មារ់ស


ការសៅជួរពិសត្ោេះជាមួយ PCD



ការណលទាាំរនទន់ឬសសគង្ហគេះរនទន់

ការឯកភាពជាមុន
សាំររ់ការណលទាាំមួយចាំនួន PCD ឬទនតរែិឌ រររស់អ្នកនឹងត្រូវសួរសយើងជាមុន មុន
សពលអ្នកទទួលការណលទាាំ។ សនេះត្រូវានសៅថាការអ្នុញ្ញារសតល់សិទិទ
ធ ុកជាមុនឬការឯកភាពជាមុន។
វាមានន័យថារសត្មាង Health Net ានយល់ស្សរថាការណលទាាំមានលកខែសចាាំាច់ណសនកសវជជសាស្រសតណមន។
ការណលទាាំរឺជាការចាាំាច់ោងសវជជសាស្រសតត្រសិនសរើវាមានសោលរាំែងសែើមបីរង្ហ្រនិងលុររាំារ់ជាំងឺមារ់សធម
ញ ការ្ៃងសមសររនិងការឈឺចារ់សែើមបីសាដរទត្មង់និងមុខង្ហរសធមញសឡើងវ ិញ
ឬសែើមបីណករត្មូវភាពមិនត្រត្ករីឬកាំហូចមុខង្ហរសធមញ។

សសវាកមមទនតសាស្រសតត្រូវណររាំសពញានត្ររ់សៅនឹងត្កិរត្កមចារ់ននកមមវ ិធី Medi-Cal
សត្មារ់ភាពចាាំាច់ណសនកសវជជសាស្រសត។
សសវាកមមសធមញទាាំងសនេះត្រូវមានការយល់ត្ពមជាមុនសរើសទាេះរីជាអ្នកានទទួលវាពីអ្នកសតល់សសវាកមមកុនង
រណា
ត ញ Health Net ក៏សោយ៖


ការពាាលការពុកសៅត្រសហាងឬសសធមញ



រួសធមញសិរបនិមិរត



សធមញសិរបនិមិរតសពញត្កាស់



ការចាក់ពុមពរងសៅសធមញសិរបនិមិរ
ម សឡើងវ ិញ

3 | រផ្បៀបទទួ លបានផ្សវាក្រម ទនត សាស្តសត



ការសមាអរសត្ៅ (ការ្្ឹេះសមាអរនិងការសមាអររល់សធមញ)

សសវាកមមទនតសាស្រសតទូសៅនិងការចាក់ថានាំឱ្យសៃរ់អារមមែ៍តាមសរនសណវ ៉ាន

សសវាកមមទនតសាស្រសតែនទសទៀរណែលទនតរែិឌ រអ្នកណែនាំជាអ្នុសាសន៍ក៏អាចនឹងទាមទាររត្មូវឱ្យ
មាននូវការឯកភាពជាមុនសងណែរ។
សាំររ់សសវាកមមមួយចាំនួនែូចជាការណលទាាំពីទនតរែិឌ រឯកសទស
អ្នកត្រូវការការយល់ត្ពមជាមុនត្រសិនសរើអ្នកទទួលានការណលទាាំពីសត្ៅរណា
ត ញ។
សយើងខញាំុនឹងសសត្មចចិរតកុងរងវ
ន
ង់ 5 នលៃសធវើការ សត្មារ់សសវាកមមជាត្រចាាំ ឬ 72 សមា៉ា ងសត្មារ់ការណលទាាំរនទន់។
សយើងពិនិរយសឡើងវ ិញនូវសាំសែើរសុាំសែើមបីសាំសរចថាសរើការណលទាាំសនេះមានសារសសាំោន់ោងសវជជសាស្រសតនិងត្រូវ
ទទួលានការត្ររែែតរ់ឬសទ។

សយើងមិនរង់នលៃអ្នកត្រួរពិនិរយសសើសរ ើសឡើងវ ិញររស់សយើងខញាំុសែើមបីរែិសសធការ

ធានរ៉ា រ់រងឬសសវាកមមទនតសាស្រសតសនេះសឡើយ។ ត្រសិនសរើសយើងខញាំុមិនឯកភាពយល់ត្ពមសលើការណលទាាំសទសនេះ
សយើងខញាំុនឹងត្ារ់អ្នកថាសហរុអ្ី។
វ

Health Net នឹងទាក់ទងសៅកាន់អ្នកត្រសិនសរើសយើងត្រូវ
ការព័រ៌មានរណនថមសទៀរឬសពលសវលារណនថមសទៀរសែើមបីត្រួរពិនិរយសសើសរ ើសាំសែើររស់អ្នក។

រាំនិរសោរល់ទីពីរ
អ្នកអាចនឹងចង់ានរាំនិរសោរល់ទីពីរអ្ាំពីការណលទាាំណែល PCD ររស់អ្នកនិ

ោយថាអ្នកត្រូវការឬអ្ាំពីសររវ ិនិច័យ
េ ឬរសត្មាងពាាលររស់អ្នក។ ឧទាហរែ៍
អ្នកអាចនឹងចង់ានរាំនិរសោរល់ទីពីរត្រសិនសរើអ្នកមិនចាស់ត្ាកែថាអ្នកត្រូវការការពាាលឬការ
វេះការ់តាមការសចញសវជជរញ្ញ
ជ ឬសទសនេះ។
សែើមបីានរាំនិរសោរល់ទីពីរ សូមសៅទូរស័ពទសៅកាន់ PCD ររស់អ្នក។ PCD
ររស់អ្នកអាចរញ្ូជ នអ្នករនតសៅកាន់អ្នកសតល់សសវាកមមកុនងរណា
ត ញសត្មារ់សោរល់ទីពីរ។
ឬសៅសៅកាន់សលខ 800-977-7307 (TTY 711)។

សយើងនឹងចាំណាយនលៃសត្មារ់ការណសវងរករាំនិរទី 2 ត្រសិនសរើអ្នកឬទនតរែិឌ រកនុង

រណា
ត ញររស់អ្នកសសនើរសុាំវា សហើយអ្នកទទួលានសោរល់ទីពីរពីទនតរែិឌ រកនុងរណា
ត ញ។

អ្នកមិនត្រូវការការអ្នុញ្ញារិពីសយើងសែើមបីទទួលានសោរល់ទីពីរសនេះសទត្រសិនសរើទនតរែិឌ រ
ណែលអ្នកសត្ជើសសរ ើសយកសែើមបីសុាំសោរល់ទីពីរត្រូវានអ្នុម័រជាជាមុន។
ត្រសិនសរើអ្នកមានសាំែូមពរជារនទន់ សយើងនឹងសធវើការសាំសរចចិរតកុនងរយសសពល 72 សមា៉ា ង។
សូមទូរស័ពទសៅណសនកសសវាកមមសមាជិកតាមរយសសលខ 800-977-7307 (TTY 711)។

3 | រផ្បៀបទទួ លបានផ្សវាក្រម ទនត សាស្តសត
ត្រសិនសរើសយើងខញាំុរែិសសធសាំសែើសុាំររស់អ្នកសត្មារ់រាំនិរសោរល់ទីពីរ អ្នកអាចនឹងរតឹងឧទទរែ៍ាន។
សែើមបីណសវងយល់រណនថមអ្ាំពីរែឹត ងឧទទរែ៍ សូមសៅកាន់ ទាំព័រ 48 សៅកនុងកូនសសៀវសៅសនេះ។

ការមានលទធភាពទទួលានការណលទាាំទាន់សពលសវលា
Health Net ត្រូវសតល់ការណារ់ជួរកនុងកាំឡុងសពលែូចោងសត្កាម៖



ការណារ់ជួរធមមតា (រួមរញ្ូច លទាាំងការណលទាាំការ

រ) - 4 សាតហ៍

ការណារ់ជួរអ្នកជាំនញ - 30 នលៃនននលៃសធវើការ (អាយុ 21+) ។ 30 នលៃនននលៃត្ររិទិន (សត្កាមអាយុ 21
ឆនាំ)



ការណារ់ជួរណលទាាំរនទន់ - 72 សមា៉ា ង



ការណលទាាំករែីអាសនន - ត្រូវមាន 24 សមា៉ា ង និងរកាន 7 នលៃកុងមួ
ន
យសាតហ៍

4.

អ្រថត្រសោជន៍ និងសសវាកមមសសេងៗ

អ្វីណែលរសត្មាងធានរ៉ា រ់រងទនតសាស្រសតររស់អ្ក
ន ធានរ៉ា រ់រង
កនុងណសនកសនេះសយើងពនយល់ពីសសវាកមមណែលត្រូវានរ៉ា រ់រងទាាំងអ្ស់សត្មារ់សមាជិកររស់ Health Net។
សសវាកមមណែលមានការត្ររែែតរ់ររស់អ្នកមិនរិរនលៃចាំស

េះអ្នកសទ

ែររណាពួកសរមានភាពចាាំាច់ោងសវជជសាស្រសត។
ការណលទាាំរឺជាការចាាំាច់ោងសវជជសាស្រសតត្រសិនសរើវាមានសោលរាំែងសែើមបីរង្ហ្រនិងលុររាំារ់ជាំងឺមារ់សធម
ញ ការ្ៃងសមសររនិងការឈឺចារ់សែើមបីសាដរទត្មង់និងមុខង្ហរសធមញសឡើងវ ិញ សហើយសែើមបី ណករត្មូវការខុស
ត្ទង់ត្ទាយនិងមុខង្ហរមិនត្រត្ករីននមុន។
សយើងសតល់នូវត្រសភទទាាំងសនេះននសសវាកមមទនតសាស្រសតស
ត្រសភទសសវាកមម
 ននការសធវើសររវ ិនិច័យ
េ
 ណែលមានលកខែសរង្ហ្រជាមុន
 ការសាតរត្រលរ់ឲ្យែូចសែើមវ ិញ
 ទនតសាស្រសតឯកសទសរែូត លកនុងសធមញ
 ទនតសាស្រសតទាក់ទងរចនសមព័នធជុាំវ ិ

ឧទាហរែ៍
ការពិនិរយនិងការលរកាាំរសមីអ្ុិច

័រ ការរ៉ាេះរិទភជិរ
ការសមាអរ ការពាាលសោយជារិហៃយអ្
វ
ុ
ការរ៉ាេះរាំសពញត្រសហាងសធមញការរនតុររួសធមញសិរបនិមិរ
ម

ការសមាអរយកសចញរែូត លសធមញ ការពាាលការពុកសៅឬសសធមញ
ការវេះការ់អ្ញ្ញ
ច ញ

ញសធមញ
 § សរ ីរងគសិរបនិមិមរននសធមញណែល

សធមញសិរបនិមិរ
ម សពញត្កាស់ោក់ភាៃមសត្កាយែកសធមញធ

អាចសោេះសចញាន

មមជារិចាក់ពុមរ
ព ងសៅសឡើងវ ិញ

 ការវេះការ់មារ់និងថាគមនិងមុខ

ការែកសធមញ

 ទនតសាស្រសតឯកសទសោងរត្ម

ណខេរ ឹររត្មង់សធមញ

ង់្ឺង
អ មុខសធមញ
 ណែលរនទរ់រនេាំ

ការោក់ថានាំឱ្យសៃរ់ ការោក់ថានាំសែាំត ទូសៅ

អានសសចកតីសសងខរននអ្រថត្រសោជន៍និងណសនកនីមួយៗោងសត្កាមសនេះសែើមបីណសវង
យល់រណនថមអ្ាំពីសសវាកមមជាក់លាក់ណែលអ្នកអាចទទួលាន។

4 | អតថម្បផ្ោជន៍ និងផ្សវាក្រម ផ្សេងៗ
សសចកតីសសងខរននអ្រថត្រសោជន៍
ោងសត្កាមសនេះរឺជាសសចកដីសសងខរននអ្រថត្រសោជន៍សធមញសត្មារ់មនុសេសពញវ ័យនិងកុមារ៖
អ្រថត្រសោជន៍

មិនណមនជាអ្រថត្រសោជន៍
វ ិសាលភាព

ក់ព័នន
ធ ឹង

ការរស់សៅកនុង

វ ិសាលភាព ណែលត្រូវាន ការមាននសទ មែឌលពាាល
ទត្មង់ការ

សពញសលញ

ោក់កត្មិរ

ស

េះ

ការវាយរនមៃមារ់សធមញ (សត្កាមអាយុ 3 ឆនាំ)
ការពិនិរយសលើកែាំរូង (អាយុ 3 ឆនាំសឡើង)
ការពិនិរយមតងមា្ល (អាយុ 3 ឆនាំសឡើង)
ការសាំអារធមមតា
័រ
សារធារុហៃយអ្
វ
ុ

សសវាសាដរសឡើងវ ិញ - ការរាំសពញ/ការសស្សារ
ការសស្សារសធមញ*
ការរត្មឹមនិងការសរៀរចាំឬស (សាំអារសត្ៅ)**
ការណលទាាំរចនសមព័នធជុាំវ ិញសធមញ (អ្ញ្ញ
ច ញ)
ការពាាលការពុកសៅត្រសហាងឬសសធមញោងមុខ
(សធមញមុខ)
ការពាាលការពុកសៅត្រសហាងឬសសធមញោងសត្កាយ
(សធមញសត្កាយ)
សធមញសិរបនិមិរ
ម មិនសពញត្កាស់
សធមញសិរបនិមិរ
ម សពញត្កាស់
ការែកសធមញ/ការវេះការ់មារ់និងថាគមមុខ
សសវាកមមសសគង្ហគេះរនទន់
ការសលើកណលងស
*1. មិនណមនជាអ្រថត្រសោជន៍សត្មារ់អ្នកសត្កាមអាយុ 13 ឆនាំ
**2. អាយុសលើសពី 21 ឆនាំនឹងទទួលានអ្នុញ្ញារកនុងកាលសសទសសពិសសសសត្មារ់សធមញសត្កាយ។

**មិនណមនជាអ្រថត្រសោជន៍សៅសត្កាមអាយុ 13 ឆនាំ។ អ្នុញ្ញារានសៅសត្កាមកាលសសទសសពិសសស។

(SNF/ICF)

4 | អតថម្បផ្ោជន៍ និងផ្សវាក្រម ផ្សេងៗ
ភាពញឹកញារ់ននសសវា
សសវាកមមសុខភាពសធមញត្រូវានត្ររែែតរ់ត្រសិនសរើចាាំាច់ោងសវជជសាស្រសត។
សទាេះោ៉ា ងណាក៏សោយសត្មារ់សសវាកមមមួយចាំនួន
ពួកសរមានណែនកាំនរ់ថាសរើអ្នកអាចទទួលានសសវាកមមរ៉ាុនមនែងកនុងរយសសពលមួយជាក់លាក់។
ោងសត្កាមរឺជាសសវាកមមទូសៅណែលមានណែនកាំែរ់៖



ការពិនិរយ - សរៀងរល់ 6 ណខ (អាយុសត្កាម 21 ឆនាំ) សរៀងរល់ 12 ណខ (អាយុ 21 ឆនាំសឡើង)



ការលរកាាំរសមីអ្ុិចសធមញថាគមសងោងសោយសធមញរង្ហខាំោន--សរៀងរល់ 6 ណខ



ការលរកាាំរសមីអ្ុិចសពញមារ់--សរៀងរល់ 36 ណខ



ការលរកាាំរសមីអ្ុិចជុាំវ ិញសមើលមតងសពញមារ់ទាាំងអ្ស់ - សរៀងរល់ 36 ណខ



ការសាំអារសធមញ - សរៀងរល់ 6 ណខ (សត្កាមអាយុ 21 ឆនាំ) សរៀងរល់ 12 ណខ (អាយុ 21 ឆនាំសឡើង)



ការែុេះសមាអរសោយជារិភុយអ្រ
ៃ
- សរៀងរល់ 6 ណខ (សត្កាមអាយុ 21 ឆនាំ) សរៀងរល់ 12 ណខ (អាយុ 21
ឆនាំសឡើង)



ការពាាលការ



ការរាំសពញចសនៃេះសធមញ - សរៀងរល់ 12 ណខ (កនុងមួយសធមញលមី) សរៀងរល់ 36 ណខ




រសធមញពុក - សរៀងរល់ 36 ណខ (អាយុសត្កាម 21 ឆនាំរ៉ាុសណាណេះ)

(កនុងមួយសធមញអ្ចិនគនតយ៍)

សស្សារសធមញ - សរៀងរល់ 5 ឆនាំ (អាយុ 13 ឆនាំសឡើង)
ការលាងសាំអារសត្ៅ (ការរត្មឹម/ការោាំរល់សធមញ) - សរៀងរល់ 24 ណខកនុងត្កាសសធមញមួយចាំសហៀង
(អាយុ 13 ឆនាំសឡើង)



សធមញ

ក់សពញនិងតាមណសនក - សរៀងរល់ 5 ឆនាំមតង



ការជួសជុលនិងណលទាាំសធមញ - ពីរែងកនុងមួយឆនាំ

សសវាណលទាាំសធមញរណនថមសត្មារ់កុមារ

សសវាកមមពិនិរយរវរកជាំងឺ ការសធវើសររវ ិនិច័យ
េ និងការពាាលសលឿនពីសែើមទីនិងយូរៗមតងមា្ល (EPSDT)
សយើងធានរ៉ា រ់រងសលើសសវាកមម EPSDT។ សសវាកមម EPSDT

រួមមានសសវាកមមទាាំងអ្ស់ណែលត្ររែែតរ់សោយ Denti-Cal ។ ត្រសិនសរើអ្នកមានអាយុសត្កាម 21 ឆនាំ
អ្នកអាចទទួលាននូវសសវាកមមរណនថមណែលមិនត្រូវានរ៉ា រ់រងសោយ Denti-Cal
ែររណាពួកសរមានភាពចាាំាច់ោងសវជជសាស្រសត។ សសវាកមមទាាំងសនេះនឹងត្រូវរណនថមសៅនឹងអ្រថត្រសោជន៍
Denti-Cal ធមមតា។
ត្រសិនសរើអ្នកត្រូវការសសវាកមមណាមួយកនុងចាំសណាមសសវាកមមទាាំងសនេះ សពទយសធមញររស់អ្នកនឹងសួរសយើង។
សាំសែើទាាំងអ្ស់ត្រូវសសញើសៅ Health Net សត្មារ់ការអ្នុម័រ។

ត្រសិនសរើអ្នកចង់ានព័រ៌មានរណនថមអ្ាំពីអ្រថត្រសោជន៍ររស់ EPSDT សូមសៅសៅសលខ
800-977-7307 (TTY 711) ។

4 | អតថម្បផ្ោជន៍ និងផ្សវាក្រម ផ្សេងៗ
ការែឹកជញ្ូជ នសវជជសាស្រសតមិនណមនករែីសសគង្ហគេះរនទន់

អ្នកមានសិទិធសកតិសមនឹងទទួលានការសត្រើត្ាស់នូវការែឹកជញ្ូជ នសវជជសាស្រសតមិនណមនករែីសសគង្ហគេះរនទន់
(NEMT) សៅសពលអ្នកមិនអាចណសនកសៃូវកាយឬ

សៃូវសវជជសាស្រសតសៅកាន់ការណារ់ជួរសវជជសាស្រសតររស់អ្នកសោយរលយនត រលយនតត្កុង

រលសភៃើងឬតាក់សុីសហើយរសត្មាងរង់នលៃជូនសត្មារ់សភាពជាំងឺទនតសាស្រសតររស់អ្នក។
NEMT រឺជាការែឹកជញ្ូជ នសោយរលយនតរិលានសសគង្ហគេះ រលយនតណវងសទសចរែ៍រាំ

ក់សោយណត្រណសនងអ្នកជាំងឺ

រលយនតណវងសទសចរែ៍ណែលមានសៅអ្ីរញ
ុ ឬការែឹកជញ្ូជ នតាមសៃូវអាកាស។ NEMT មិនណមនជារលយនត

រលយនតត្កុង ឬរលយនតតាក់សុីសនេះសឡើយ។ Health Net អ្នុញ្ញារជូននូវ NEMT ណែលមានរនមៃទាររាំសុរ
សត្មារ់រត្មូវការសវជជសាស្រសតររស់អ្នកសៅសពលអ្នកត្រូវការការជិេះសៅកាន់ការណារ់ជួរររស់អ្នក។
សនេះមានន័យថា ជាឧទាហរែ៍ ត្រសិនសរើអ្នកអាចតាមសៃូវកាយឬសៃូវសវជជសាស្រសត
ត្រូវានសរែឹកជញ្ូជ នសោយរលយនតណវងត្រសភទសទសចរែ៍ណែលមានរាំ

ក់សោយសៅអ្ីរញ
ុ សនេះរសត្មាង

Health Net នឹងមិនរង់នលៃជូនសត្មារ់រលយនតរិលានសសគង្ហគេះសនេះសឡើយ។
អ្នកមានសិទិធសាកសមទទួលានការែឹកជញ្ូជ នតាមសៃូវអាកាសណរត្រសិនសរើសាថន

ភាពសវជជសាស្រសតររស់អ្នកសធវើឱ្យទត្មង់ណាមួយក៏សោយននការែឹកជញ្ូជ នតាមសៃូវសោកមិនអាចសៅរួច។
NEMT ត្រូវណរសត្រើត្ាស់សៅសពលណែលវាស


ត្រូវការជាលកខែសសៃូវកាយឬសៃូវសវជជសាស្រសតែូចណែលានកាំែរ់សោយសវជជ
រញ្ញ
ជ ជាលាយល័កខែ៍អ្កេរសោយត្រូសពទយឬ



អ្នកមិនអាចសត្រើត្ាស់រលយនតត្កុង រលយនតតាក់សុី រលយនតឬរលយនតណវងត្រសភទ
សទសចរែ៍តាមសៃូវកាយឬជាលកខែសសវជជសាស្រសតានសែើមបីសៅកាន់ការណារ់ ជួរររស់អ្នក។



ត្រូវានឯកភាពយល់ត្ពមជាមុនសោយរសត្មាង Health Net សោយសវជជរញ្ញា
ជាលាយល័កែ
ខ ៍ អ្កេរសោយត្រូសពទយ។

សែើមបីសសនើរសុាំ NEMT សូមទូរស័ពទសៅ Health Net តាមសលខ 877-550-3868 ោ៉ា ងសហាចណាស់ 10 នលៃសធវើការ
(ច័នទ - នលៃសុត្ក) មុនសពលការណារ់ជួរររស់អ្នក។ សត្មារ់ការណារ់ជួរករែីរនទន់ សូមសៅទូរស័ពទឱ្យ
ានសលឿនតាមណែលអាចសធវើាន។ សូមសត្រៀមរ័ែណសមាគល់សមាជិកររស់អ្នកឱ្យ
ានរួចរល់សៅសពលអ្នកសៅទូរស័ពទ។

កត្មិរកាំែរ់នន NEMT

មិនមានកត្មិរកាំែរ់សត្មារ់ការទទួលាននូវ NEMT សៅកាន់ឬមកពីការ
ណារ់ជួរទនតសាស្រសតណែលត្រូវានធានរ៉ា រ់រងសៅសត្កាមរសត្មាង Health Net
សឡើយសៅសពលណែលអ្នកសតល់សសវាកមមានសចញសវជជរញ្ញ
ជ វាសត្មារ់អ្នក។

4 | អតថម្បផ្ោជន៍ និងផ្សវាក្រម ផ្សេងៗ
សរើអ្ីណវ ែលមិនអាចយកមកអ្នុវរតន៍ាន?

ត្រសិនសរើសាថនភាពរងកាយនិងសវជជសាស្រសតររស់អ្នកអ្នុញ្ញារឱ្យអ្នកសៅកាន់កណនៃងណារ់ជួរសវជជសាស្រសតសោ
យរលយនត ឡានត្កុង តាក់សុី ឬមសធាាយែឹកជញ្ូជ នង្ហយស្សួលសសេងសទៀរានណែលអ្នករកាន។

ការែឹកជញ្ូជ ននឹងមិនត្រូវានសតល់ជូនសឡើយត្រសិនសរើសសវាកមមមិនត្រូវានធានរ៉ា រ់រងសោយ Health Net
។ រញ្ជីរយស្មេះននសសវាកមមណែលត្រូវានធានរ៉ា រ់រងរឺ មានសៅកនុងកូនសសៀវសៅសមាជិកសនេះ។

រនមៃចាំណាយរិរពីសមាជិក

មិនមានរនមៃចាំណាយសឡើយសៅសពលការែឹកជញ្ូជ នត្រូវានអ្នុញ្ញារសតល់សិទិធសោយរសត្មាង Health Net ។

ការែឹកជញ្ូជ នមិនណមនសវជជសាស្រសត

អ្នកអាចសត្រើត្ាស់សសវាកមមែឹកជញ្ូជ នមិនណមនសវជជសាស្រសត (NMT) សៅសពលណែលអ្នកកាំពុងស



ការសធវើែាំសែើរសៅនិងមកពីការណារ់ជួរសត្មារ់ សសវា Health Net ណែលត្រូវ
ានត្ររែែតរ់តាមសវជជរញ្ញ
ជ ររស់អ្នកសតល់សសវាររស់អ្នក។

Health Net អ្នុញ្ញារឱ្យអ្នកសត្រើឡាន តាក់សុី ឡានត្កុងឬមសធាាយសាធារែស /
ឯកជនសសេងសទៀរសែើមបីទទួលានការណារ់ជួរណសនកសវជជសាស្រសតររស់អ្នកសត្មារ់សសវាសវជជសាស្រសតណែលមាន
ការត្ររែែតរ់សោយររ់រញ្ូច លទាាំងការទូទារ់សាំែងសៅសពលណែលការែឹកជញ្ូជ នសថិរសៅកនុងរលយនតឯក
ជនណែលសរៀរចាំសោយអ្នកទទួលសលនិងមិនណមនតាមរយសឈមួញសជើងសាែឹកជញ្ូជ ន សាំរុត្រឡានត្កុង
រ័ែណទូទារ់តាក់សុីឬសាំរុត្ររលសភៃើង។ Health Net សតល់នូវត្រសភទ NMT ណែលមានរនមៃទាររាំសុរ
សត្មារ់រត្មូវការសវជជសាស្រសតររស់អ្នកណែលអាចរកានសៅសពលណារ់ជួរររស់អ្នក។
សែើមបីសសនើរសុាំសសវា NMT សូមទូរស័ពទសៅកាន់ Health Net តាមសលខ 800-977-7307 ឬ ោ៉ា ងសហាចណាស់
10 នលៃសធវើការ (នលៃច័នទែល់នលៃសុត្ក) មុនសពលសធវើការណារ់ជួរ
ឬសៅទូរស័ពទឱ្យានឆរ់តាមណែលអាចសធវើសៅានសៅសពលអ្នកមានការណារ់ជួរជារនទន់។
សូមសត្រៀមរ័ែណសមាគល់សមាជិកររស់អ្នកឱ្យានរួចរល់សៅសពលអ្នកសៅទូរស័ពទ។

ណែនកត្មិរកាំែរ់ននសសវាកមម NMT

មិនមានកត្មិរកាំែរ់សត្មារ់ការទទួលាននូវ NMT សៅកាន់ឬមកពីការ
ណារ់ជួរទនតសាស្រសតណែលត្រូវានធានរ៉ា រ់រងសៅសត្កាមរសត្មាង Health Net
សឡើយសៅសពលណែលអ្នកសតល់សសវាកមមានសចញសវជជរញ្ញ
ជ វាសត្មារ់អ្នក។

សរើអ្ីណវ ែលមិនអាចយកមកអ្នុវរតន៍ាន?

NMT មិនអាចអ្នុវរតន៍ានសទ ត្រសិនសរើស

4 | អតថម្បផ្ោជន៍ និងផ្សវាក្រម ផ្សេងៗ


រលយនតសសគង្ហគេះរនទន់ រលយនតណវងសទសចរែ៍រាំ

ក់សោយណត្រណសនងអ្នកជាំងឺរលយនតមានរសទេះរុញ

ឬទត្មង់ែនទសទៀរនន NEMT មានភាពចាាំាច់
ណសនកសវជជសាស្រសតសែើមបីានសៅែល់សសវាកមមណែលត្រូវានធានរ៉ា រ់រង។



សសវាកមមសនេះមិនត្រូវានធានរ៉ា រ់រងសោយ Health Net សឡើយ។ រញ្ជីរយស្មេះននសសវាកមមណែល
ត្រូវានធានរ៉ា រ់រងរឺ មានសៅកនុងកូនសសៀវសៅសមាជិកសនេះ។

រនមៃចាំណាយរិរពីសមាជិក

មិនមានរនមៃចាំណាយសទ សៅសពលណែលការែឹកជញ្ូជ នត្រូវានអ្នុញ្ញារសោយ Health Net ។

អ្វីណែលរសត្មាងធានរ៉ា រ់រងទនតសាស្រសតររស់អ្ក
ន មិនធានរ៉ា រ់រង
សសវាសុខភាពសធមញណែលទទួលានោងសត្ៅ សោនធី Los Angeles
មិនត្រូវានត្ររែែដរ់សទលុេះត្តាណរវាជាអាសនន។

កមមវ ិធី Medi-Cal មិនធានរ៉ា រ់រងសសវាកមមទនតសាស្រសតទាង
ាំ សនេះសទ សៅសពលសលើសពីអាយុ 21 ឆនសាំ



ការសស្សារសធមញណែលមានសលាហសរនមៃខពស់ (មាស)



ត្រព័នធលាំហូរធារុរវននអ្ញ្ញ
ច ញ



ារសធមញសិរបនិមិរ
ម មិនសពញត្កាស់ណែលអាចររ់ណរនាន



ការពិសត្ោេះជាមួយទនតរែិឌ រឯកសទស



ការសរៀរចាំពាាលមុនការពាាលសធមញ (ែសង្ៀរ)



ការ
សស្សារពិសសាធន៍សៅសលើសធមញសត្កាយណែលមិនោាំត្ទនិងការណលទាាំណែលមានស្សារ់ឬសធមញ

ក់សែើមបី

ពាាល



ត្កាសសធមញ

ក់តាមណសនកសលើកណលងណរសពល

ណែលមានការណលទាាំណែលមានស្សារ់ឬការពាាលណែលត្រូវានសត្ោងទុកសត្មារ់ ត្កាសសធមញ

ក់

សៅជួរសសេងសទៀរ។



ការោាំរសង្ហគលសធមញនិងសសវាកមមទាក់ទងការោាំរសង្ហគលសធមញលុេះត្តាណរមានសភាពសវជជសាស្រសតណែល
សលើកណលង។



សធមញសិរបនិមិរ
ម មិនសពញត្កាស់ណែលអ្ចល័រ (សធមញសាពនរាំែ) លុេះត្តាណរ
មានសភាពសវជជសាស្រសតណែលសលើកណលង។

ត្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរឬចង់ណសវងយល់រណនថមអ្ាំពីសសវាកមមទនតសាស្រសត សូមសៅទូរស័ពទមកកមមវ ិធី Denti-

4 | អតថម្បផ្ោជន៍ និងផ្សវាក្រម ផ្សេងៗ
Cal តាមរយសសលខទូរស័ពទ 1-800-322-6384 (TTY 1-800-735-2922)។ អ្នកក៏អាចនឹង

ចូលសៅកាន់សរហទាំព័រររស់កមមវ ិធី Denti-Cal សៅអាសយោឋន denti-cal.ca.gov ានសងណែរ។

សសវាកមមណែលអ្នកមិនអាចទទួលានតាមរយសរសត្មាង Health Net ឬកមមវ ិធី Medi-Cal

មានសសវាកមមមួយចាំនួនណែលទាាំងរសត្មាងធានរ៉ា រ់រង Health Net ទាាំងកមមវ ិធី Medi-Cal នឹងមិនធានរ៉ា រ់រង
ណែលរួមមាន៖



សសវាកមមកុមាររែឋCalifornia (CCS)



សសវាកមម

ក់ព័នធនឹងអ្វីណែលមិនណមនទនតសាស្រសត



សសវាកមមសុខភាពសធមញណាមួយណែលមិនត្រូវាន ត្ររែែតរ់សោយកមមវ ិធី Medi-Cal Dental



សសវាកមមសុខភាពមារ់សធមញណែលានចារ់សសតើមមុនសពលធានការរ៉ា រ់រង
ឬរនទរ់ពីការរញ្ចរ់ននការធានរ៉ា រ់រងជាមួយរសត្មាង



សសវាកមមសុខភាពមារ់សធមញ ទត្មង់ការ

ររ ិធានឬការសាតរត្រលរ់មកវ ិញសែើមបីពាាលវ ិររតិមុខង្ហរសនៃក់សៅចសនៃេះថាគមនិងសសៀរផ្ទ្
(TMJ)


សសវាកមមសុខភាពសធមញណែលត្រូវានកាំែរ់សត្មារ់សោលរាំ ែងណកសមផសេសោយណសអកសលើការពិនិ
រយសឡើងវ ិញសោយអ្នកមានវ ិជាជជីវស



សសវាកមមសុខភាពសធមញណែលត្រូវានកាំែរ់ថាមិនមានភាពចាាំាច់សត្មារ់សុខភាពសធមញតាមការ
ពិនិរយសោយអ្នកមានវ ិជាជជីវស



សសវាសុខភាពមារ់សធមញសែើមបីជួសជុលរចនសមព័នធសធមញណែលារ់រង់ពីការកកិរ សាំែឹក
ត្រែុសសធមញឬការោាំសធមញ



សសវាកមមសុខភាពសធមញឬឧរករែ៍សត្រើត្ាស់ណែលត្រូវានសតល់សោយទនតរែិឌ រណែលមានឯកសទ
សោងសរ ីរងគសធមញសិរបនិមិរ
ម ។



សសវាសុខភាពសធមញសត្មារ់ការយកសធមញថាគមទីរី (សធមញត្ាជាញ) ណែលមិនមានសញ្ញាននការពុកសុយ
ការឈឺចារ់មិនអាចរញ្ឈរ់ាននិងការ្ៃងសមសររ
និង/ឬសធមញណែលមិនររាំងការែុេះសចញននសធមញសសេងសទៀរ។




សសវាសុខភាពសធមញណែលនឹងផ្ទៃស់រូរទត្មង់
ត
សធមញសពលោាំនិងទាំ

រ

សសវាកមមសុខភាពសធមញណាមួយណែលត្រូវានសធវើសឡើងសៅោងសត្ៅការ ិោល័យទនតសាស្រសត
ណែលត្រូវានចារ់តាាំងសត្មារ់អ្នក លុេះត្តាណរត្រូវានអ្នុញ្ញារសតល់សិទិធោ៉ាង
ចាស់លាស់សោយរសត្មាងធានរ៉ា រ់រង Health Net។



សសវាកមមទនតសាស្រសតជាត្រចាាំណាមួយណែលត្រូវានសធវើសឡើងសោយទនតរែិឌ រឬ
ទនតរែិឌ រឯកសទសសៅកនុងររ ិរទសាថរ័នមនទីរសពទយណររពិសត្ោេះជាំងឺកុង/ពិ
ន
សត្ោេះជាំងឺសត្ៅ

4 | អតថម្បផ្ោជន៍ និងផ្សវាក្រម ផ្សេងៗ
សូមអានណសនកនីមួយៗោងសត្កាម សែើមបីណសវងយល់រណនថម។ ឬសូមទូរស័ពទសៅ 800-977-7307 (TTY 711) ។

សសវាកមមកុមាររែឋCalifornia (CCS)

CCS រឺជាកមមវ ិធីររស់រែឋណែលពាាលកុមារអាយុសត្កាម 21 ឆនាំណែលមានលកខខែឌសុខភាព

ជាំងឺឬរញ្ញ
ា សុខភាពរុនាំ រ ៉ាជាក់លាក់មួយចាំនួន សហើយកុមារសនេះានសោរពតាមសោលការែ៍កមមវ ិធីររស់ CCS
។ ត្រសិនសរើ Health Net ឬ PCP ររស់អ្នកសជឿថាកូនររស់អ្នកមានសភាពជាំងឺ CCS
ោរ់នឹងត្រូវានរញ្ូជ នរនតសៅកាន់កមមវ ិធី CCS។

រុរគលិកកមមវ ិធី CCS នឹងសាំសរចថាសរើកូនររស់អ្នកមានលកខែសសមបរតិត្ររ់ត្ោន់សត្មារ់សសវាកមម CCS
ណែរឬសទ។ ត្រសិនសរើកូនររស់អ្នកអាចទទួលានការណលទាាំណររសនេះ អ្នកសតល់សសវា CCS
នឹងពាាលោរ់ឬនងសត្មារ់សាថនភាពជាំងឺ CCS ។ Health Net
នឹងរនតត្ររែែតរ់សលើត្រសភទននសសវាកមមណែលមិនទាក់ទងនឹងលកខខែឌ CCS ែូចជាលាំហារ់ត្ាែ
ថានាំរង្ហ្រនិងការពិនិរយសុខភាពកុមារ។
Health Net មិនធានរ៉ា រ់រងសលើការណលទាាំណែលត្រូវានសតល់ជូនសោយកមមវ ិធី CCS សឡើយ។ សែើមបីឱ្យកមមវ ិធី
CCS ធានរ៉ា រ់រងសលើរញ្ញ
ា ទាាំងសនេះ កមមវ ិធី CCS ត្រូវណរឯកភាពអ្នុម័រអ្នកសតល់សសវាកមម
សសវាកមមនិងររ ិកាខរ។

កមមវ ិធី CCS មិនធានរ៉ា រ់រងរល់ត្ររ់រញ្ញ
ា ទាាំងអ្ស់សទ។ CCS ត្ររែែតរ់សលើរញ្ញ
ា
សុខភាពភារសត្ចើនណែលសធវើឱ្យពិការោងរងកាយឬណែលត្រូវការការពាាលសោយសត្រើឱ្សល

ការវេះការ់ឬការសាតរនីរិសមបទា (សាតរសមរថភាព)។ កមមវ ិធី CCS ធានរ៉ា រ់រងកុមារណែលមានរញ្ញ
ា ែូចជា៖


ជាំងឺសរេះែូងពីកាំសែើរ



ជាំងឺមហារ ីក



ែុាំសាច់មិនធមមតា



ជាំងឺ្មត្កកក



ជាំងឺសោលិកត្កហមរងកសែតៀវ



រញ្ញ
ា ត្កសពញថាយរ ៉ាយ



ជាំងឺទឹកសនមណសអម



រញ្ញ
ា រត្មងសនមរុនាំ រ ៉ាធៃន់ធៃរ



ជាំងឺសលៃើម



ជាំងឺស



ររូរមារ់/ត្កអ្ូមមារ់ណ្រ



ជាំងឺ្ឹអងខនងមានត្រសហាងរិទមិនជិរ

េះសវៀន
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ជាំងឺារ់រង់ការសាតរ់លឺ



ជាំងឺណភនកសឡើងាយ



ជាំងឺខិវនពិការសោយសារសរនសត្រសាទរងការខូចោរ



ជាំងឺត្រកាច់ណែលមិនានត្ររ់ត្រង



ជាំងឺរលាកសនៃក់សោយសារត្រព័នធភាពសាុាំរងកាយ



ជាំងឺរញ
ួ សវិរសាច់ែុាំ



ជាំងឺសអ្ែស៍



ររួសកាល ខួរកាលឬ្អឹងខនងធៃន់ធៃរ



រលាកធៃន់ធៃរ



សធមញសកាងខុរធៃន់ធៃរ

រែឋរង់ត្ាក់ជូនសត្មារ់សសវាកមមកុងកមម
ន
វ ិធី CCS។ ត្រសិនសរើកូនររស់អ្នកមិនមានសិទិសា
ធ
កសមទទួលាន
សសវាកមមកុងកមម
ន
វ ិធី CCS សទ សរនឹងសៅរនតទទួលានការណលទាាំណែលមានភាពចាាំាច់ណសនកសវជជសាស្រសតពី
Health Net ែ៏ណែល។

សែើមបីណសវងយល់រណនថមអ្ាំពីកមមវ ិធី CCS សូមសៅទូរស័ពទមកសលខ 800-977-7307 (TTY 711)។

ការសត្មរសត្មួលអ្រថត្រសោជន៍
Health Net សតល់សសវាកមមនន សែើមបីជួយអ្នកឱ្យសត្មរសត្មួល
រត្មូវការណលទាាំទនតសាស្រសតររស់អ្នកសោយមិនរិរនលៃពីអ្នក។
ត្រសិនសរើអ្នកមានសាំែួរឬកតីកងវល់សសេងៗអ្ាំពីការណលទាាំទនតសាស្រសតររស់អ្នក
ឬការណលទាាំទនតសាស្រសតកូនររស់អ្នក សូមសៅទូរស័ពទសៅសលខ 800-977-7307 (TTY 711)។

5 | សិទធិនិងទំនួលខុសម្តូវ

5.

សិទិន
ធ ិងទាំនួលខុសត្រូវ

កនុងនមជាសមាជិកមានក់ររស់ Health Net អ្នកមានសិទិធ និងទាំនួលខុសត្រូវជាក់លាក់មួយចាំនួន។
ជាំពូកសនេះនឹងពនយល់អ្ាំពីសិទិន
ធ ិងទាំនួលខុសត្រូវទាាំងសនេះ។ ជាំពូកសនេះ

ក៏នឹងសតល់ជូនសងណែរនូវសសចកតីជូនែាំែឹងសៃូវចារ់ណែលអ្នកមានសិទិធទទួលានកនុងនមជាសមាជិកររស់
Health Net។

សិទិរធ រស់អ្ក
ន
សមាជិករសត្មាង Health Netមានសិទិទា
ធ ាំងសនេះ៖


ត្រូវានពាាលសោយការសោរពសោយពិចារណាសោយយកចិរតទុកោក់ចាំស

េះសិទិឯ
ធ កជនភាពររ

ស់សមាជិក និងរត្មូវការរកាការសមាៃរ់ព័រ៌មានណសនកសវជជសាស្រសតនិងទនតសាស្រសតររស់សមាជិក។


ត្រូវានសរសតល់ជូននូវព័រ៌មានអ្ាំពីរសត្មាងនិងសសវាកមមររស់វា រួម
ទាាំងសសវាណែលមានការត្ររែែតរ់




អាចសត្ជើសសរ ើសទនតរែិឌ រណលទាាំសុខភាពរឋមសៅកនុងរណា
ត ញររស់អ្នកចុេះកិចចសនា

ចូលរួមកនុងការសសត្មចចិរតទាក់ទងនឹងការណលរកាសុខភាពសធមញររស់ពួកសររួមទាាំងសិទិក
ធ ុនងការរែិ
សសធការពាាល។



ោក់

កយរែឹត ងសារទុកខសោយផ្ទទល់មារ់ ឬសរសសរជាលាយលកខែ៍អ្កេរអ្ាំពីអ្ងគការ

ឬការណលទាាំណែលទទួលាន។


ទទួលានសសវារកណត្រភាសាផ្ទទល់មារ់សត្មារ់ភាសាររស់ពួកសរ។



មានលទធភាពចូលសៅកាន់មែឌលសុខភាពមានលកខែសសមបរិតត្ររ់ត្ោន់
ទទួលសាគល់សោយសហព័នធ សាថរ័នសសវាកមមសុខភាពជនជារិសែើមឥណា
ឌ ត្កហម
និងសសវាកមមសសគង្ហគេះរនទន់សៅសត្ៅរណា
ត ញអ្នកចុេះកិចចសនាសតល់សសវាសោយអ្នុសលាមតាមចារ់
សហព័នធ។



សសនើសុាំសវនការថានក់រែឋ រួមមានព័រ៌មានសតីអ្ាំពីកាលសសទសសននណែលសៅសត្កាម
សនេះសវនការឆរ់រហ័សអាចត្រត្ពឹរតសៅាន។



មានលទធភាពសត្រើត្ាស់និងទទួលានចារ់ចមៃង
ផ្ទៃស់រូតរឬណកណត្រកាំែរ់ត្តាសធមញររស់ពួកសរសពលចារ់អ្នុញ្ញារ។



លុរស្មេះសចញតាមការសសនើរសុាំ។



ទទួលានឯកសារព័រ៌មានសត្មារ់សមាជិកកនុងទត្មង់ជាំនួស (រួមមានអ្កេរសុរស
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ត្មារ់ជនពិការណភនក អ្កេរពុមពធាំនិងទត្មង់ជាអ្ូឌីយ៉ាូ)
តាមការសសនើរសុាំនិងទាន់សពលសវលាសមស្សរសត្មារ់ទត្មង់ ណែល
ានសសនើសុាំនិងស្សរតាមត្កមចារ់ W & I Code Section 14182 (b) (12)។


មិនត្រូវទទួលឥទធិពលពីការរាំងសទេះឬភាពឯការណែលត្រូវានសរសត្រើជាមសធាាយននការរងខិររងខាំ
ការោក់វ ិន័យ ភាពង្ហយស្សួលឬការសងសឹក។



ទទួលព័រ៌មានអ្ាំពីជសត្មើសននការពាាលណែលអាចរកាន
និងជសត្មើសជាំនួសណែលត្រូវានរង្ហាញតាមលកខែសសមស្សរសៅនឹងសាថនភាព
និងសមរថភាពររស់សមាជិក។



សែើមបីទទួលានចារ់ចមៃងកាំែរ់ត្តាសុខភាពសធមញររស់ោរ់
សហើយសសនើរសុាំឱ្យពួកសរណកណត្រឬណករត្មូវតាមរទរញ្ញ
ជ ររស់សហព័នធ។



សសរ ីភាពកនុងការសត្រើត្ាស់សិទិទា
ធ ាំងសនេះសោយមិនរ៉ាេះ
អ្នកសតល់សសវាឬរែឋត្រត្ពឹរតចាំស

ល់ែល់រសរៀរណែលអ្នកស

៉ាការសសវា

េះពួកសរ។

ទាំនួលខុសត្រូវររស់អ្ក
ន
Health Net មានទាំនួលខុសត្រូវែូចោងសត្កាម៖


សតល់ែល់ទនតរែិឌ រររស់អ្នក តាមការយល់ែឹងែ៏ត្រសសើររាំសុរររស់អ្នក
នូវព័រ៌មានត្រឹមត្រូវអ្ាំពីសុខភាពរងកាយនិងសធមញររស់អ្នក។



ត្ារ់ទនតរែិឌ រររស់អ្នក ត្រសិនសរើអ្នកមានការណត្រត្រួលរហ័សភាៃមៗណាមួយ
សៅសលើសុខភាពរងកាយនិងសធមញររស់អ្នក។



ត្ារ់ទនតរែិឌ រររស់អ្នកថាអ្នកយល់អ្ាំពីណសនការពាាលនិងអ្វីណែលអ្នកត្រូវការ



រនតសៅជាមួយណសនការពាាលណែលអ្នកយល់និងានយល់ត្ពមជាមួយទនតរែិឌ រររស់អ្នក



សោរពតាមការណារ់ជួរណែលត្រូវានសត្ោងទុកររស់អ្នកជាមួយទនតរែិឌ រររស់អ្នក



ត្ារ់ឱ្យទនតរែិឌ រររស់អ្នកែឹងជាមុនត្រសិនសរើអ្នកមិនអាចសៅកាន់ការណារ់
ជួរណែលានសត្ោងទុកររស់អ្នក



ទសងវើត្រត្ពឹរតររស់ខួនអ្ន
ៃ
កផ្ទទល់ត្រសិនសរើអ្នករែិសសធការពាាលឬមិនអ្នុ វរតន៍តាមសសចកតីណែនាំ
ែាំរូនមននិងណសនការពាាលររស់ទនតរែិឌ រររស់អ្នក



ទូទារ់នលៃសសវាកមមណែលានត្ពមសត្ពៀងោនឬលវ ិការសៅឱ្យ
ការ ិោល័យសុខភាពសធមញររស់អ្នកឱ្យានឆរ់តាមណែលអាចសធវើសៅាន



សោរពអ្នុវរតន៍តាមចារ់ត្កិរត្កមររស់ការ ិោល័យសុខភាពសធមញទាាំងអ្ស់អ្ាំពីការណលទាាំនិង
ការត្ររិររតិខួៃន
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កាំែរ់សមាគល់អ្ាំពីការអ្នុវរតន៍ឯកជនភាព
សសចកតីណលៃងការែ៍មួយណែលសរៀរររ់ពិព៌ែនអ្ាំពីសោលនសោាយនិង
នីរិវ ិធីររស់រសត្មាងធានរ៉ា រ់រងររស់សយើងសត្មារ់រកាការសមាៃរ់

អ្ាំពីឯកសារកាំែរ់ត្តាទនតសាស្រសតរឺមានសហើយនឹងត្រូវានសតល់ជូនអ្នកតាមសាំសែើរសុាំ។
ែូចណែលរត្មូវទាមទារសោយចារ់ សសចកតីជូនែាំែឹងសនេះសតីអ្ាំពីសិទិរធ រស់អ្នក
ភារសកិចចសូវចារ់
ៃ
និងការអ្នុវរតន៍ឯកជនភាពររស់សយើងទាក់ទងនឹងឯកជនភាព
ននព័រ៌មានសុខភាពផ្ទទល់ខួន
ៃ (PHI)។

សសចកតីជូនែាំែឹងសនេះក៏និោយសងណែរអ្ាំពីវ ិធីណែលសយើងខញាំុអាចនឹងត្រមូលយក សត្រើត្ាស់និងសរើ កទមាៃយ
PHI ររស់អ្នក។ សយើងខញាំុត្រូវអ្នុវរតន៍តាមសសចកតីរង្ហគរ់ននសសចកតីជូនែាំែឹងណែលកាំពុងមានត្រ
សិទិភា
ធ ពជាធរមាននសពលរចចុរបនន។

សយើងខញាំុរកាសិទិក
ធ ុងការណកណត្រសៅសលើ
ន
សសចកតីជូនែាំែឹងសនេះសៅសពលមួយ និងសធវើឱ្យ
សសចកតីជូនែាំែឹងណែលត្រូវានផ្ទៃស់រូរមានត្រសិ
ត
ទិធភាពជាធរមាន សត្មារ់ PHI

ទាាំងអ្ស់ណែលសយើងខញាំុរកាទុក។ អ្នកអាចរកសសចកតីជូនែាំែឹងសតីអ្ាំពីឯកជនភាពលមីរាំសុរររស់សយើងខញាំុាន
សៅសលើសរហទាំព័រររស់សយើងខញាំុសៅអាសយោឋន www.hndental.com។

សូមសៅទូរស័ពទមកណសនកសសវាកមមសមាជិកររស់សយើងខញាំុ តាមរយសសលខ 800-977-7307 (TTY: 711)

ពីនលៃច័នទ ែល់ នលៃសុត្ក សែើមបីទទួលចារ់សាំសៅចមៃងជាលាយល័កខែ៍អ្កេរនសសចកតីជូនែាំែឹងសនេះ។

កាំែរ់សមាគល់អ្ាំពីចារ់
ចារ់ជាសត្ចើនត្រូវានអ្នុវរតចាំស

េះកូនសសៀវសៅណែនាំសមាជិកសនេះ

ចារ់ទាាំងសនេះអាចនឹងមានមានឥទធិពលរ៉ាេះ

ល់សៅសលើសិទិន
ធ ិ ងទាំនួលខុសត្រូវ ររស់អ្នកសរើសទាេះរីជា

ចារ់ទាាំងសនេះមិនត្រូវានោក់រញ្ូច ល ឬពនយល់សៅកនុងសសៀវសៅណែនាំសនេះក៏សោយ។
ចារ់ចមបងណែលត្រូវានអ្នុវរតចាំស

េះសសៀវសៅណែនាំសនេះ រឺចារ់រែឋ និងចារ់សហព័នធសីអ្
ត ាំពីកមមវ ិធី

Medi-Cal។ ចារ់សហព័នធ និងចារ់រែឋែនទសទៀរក៏អាចនឹងត្រូវអ្នុវរតន៍សងណែរ។
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កាំែរ់សមាគល់អ្ាំពីកមមវ ិធី Medi-Cal កនុងនមជាអ្នករង់ត្ាក់ជសត្មើសចុងសត្កាយ។
ជួនកាល

មានមនុសេមានក់សទៀរត្រូវទូទារ់ត្ាក់ជាមុនសត្មារ់សសវាកមមទាាំងឡាយណាណែលសយើងខញាំុានសដល់ជូនអ្នក
។ ឧទាហរែ៍ ត្រសិនសរើអ្នកមានការធានរ៉ា រ់រងសុខភាពណែលមានរនមៃសមរមយពីនិសោជកររស់អ្នក។
កនុងនមជាសមាជិក Health Net អ្នកនឹងទទួលានអ្រថត្រសោជន៍ Medi-Cal ររស់អ្នកជានិចច។

សទាេះជាោ៉ា ងណាក៏សោយ ត្រសិនសរើអ្នកមានការធានរ៉ា រ់រងសត្កាមរសត្មាងឬសោលនសោាយពីរសត្មាង
សុខភាពសសេងសទៀរ ការត្ររែែតរ់ររស់អ្នកសត្កាមរសត្មាងសនេះរឺជាសលត្រសោជន៍សុខភាពសធមញទីពីរ។
ត្កសួងសសវាកមមណលទាាំសុខភាពរែឋCaliforniaមានសិទិធ និងទាំនួលខុសត្រូវ កនុង

ការត្រមូលត្ាក់សត្មារ់សសវាកមមកមមវ ិធី Medi-Cal ណែលត្រូវានធានរ៉ា រ់រង ណែលសត្មារ់វាសនេះកមមវ ិធី
Medi-Cal មិនណមនជាអ្នករង់នលៃទូទារ់ែាំរូងសទ។

កមមវ ិធី Medi-Cal សោរពតាមចារ់រែឋនិងចារ់សហព័នធនិងរទរបញ្ា រិសសេងៗ
ទាក់ទងនឹងទាំនួលខុសត្រូវសៃូវចារ់ររស់ភារីទីរី ចាំស

េះសសវាកមមណលទាាំសុខភាពែល់អ្នកទទួលសល។

សយើងខញាំុនឹងចារ់វ ិធានការសមស្សរទាាំងអ្ស់ សែើមបីធានឲ្យត្ាកែថា កមមវ ិធី Medi-Cal
រឺជាអ្នករង់ត្ាក់ជសត្មើសចុងសត្កាយ។

កាំែរ់សមាគល់អ្ាំពីការកាំែរ់អ្រថត្រសោជន៍ណែលមានលកខែសមិនអ្ាំសណាយ
សល
សយើងខញាំុត្រូវណរសត្រើត្ាស់ទត្មង់ណរររទននកាំែរ់សមាគល់អ្ាំពីការកាំែរ់អ្រថត្រសោជន៍

ណែលមានលកខែសមិនអ្ាំសណាយសល (NABD) សែើមបីជូនែាំែឹងែល់អ្នកអ្ាំពីការរែិសសធ ការរញ្ចរ់
និងការពនាអ្ូសរនៃយសពល ឬការណកណត្រសៅសលើអ្រថត្រសោជន៍។ ត្រសិនសរើអ្នកមិនយល់ត្ពមនឹង
សសចកតីសសត្មចររស់សយើងខញាំុសទ អ្នកអាចោក់

កយរតឹងឧទទរែ៍ជាមួយរសត្មាងសយើងខញាំុាន។

6. ការរយការែ៍និងការសោេះស្សាយរញ្ញ
ា
មានរញ្ញ
ា ពីរត្រសភទណែលអ្នកអាចនឹងមានជាមួយរសត្មាងធានរ៉ា រ់រងទនតសាស្រសតស


កយរែឹត ង (ឬ រែឹដ ងសារទុក)ខ រឺសៅសពលណែលអ្នកមានរញ្ញ
ា ជាមួយ Health Net
ឬអ្នកសតល់សសវាណាមួយ ឬជាមួយនឹងការណលទាាំសុខភាពសធមញ
ឬការពាាលណែលអ្នកទទួលានពីអ្នកសតល់សសវា

 រែឹត ងឧទទរែ៍រឺសៅសពលណែលអ្នកមិនឯកភាពជាមួយសសចកតីសសត្មចររស់ Health Net កនុងការ
មិនធានរ៉ា រ់រងសៅសលើសសវាកមម។

អ្នករួរសត្រើត្ាស់ែាំសែើរការរែឹត ងសារទុកខនិងរែឹត ងឧទទរែ៍ ររស់រសត្មាងធានរ៉ា រ់រង Health Net
ជាមុនសិន សែើមបីអ្នុញ្ញារឱ្យសយើងខញាំុែឹងអ្ាំពីរញ្ញ
ា ររស់អ្នក។ ត្រការសនេះ

មិនែកយកសចញសិទិស្ធ សរចារ់ណាមួយ និងែាំសណាេះស្សាយណករត្មូវណាមួយររស់អ្នកសទ
សយើងខញាំុក៏នឹងមិនសរ ើសសអ្ើងឬសងសឹកត្រឆាំងនឹងអ្នកណែរសត្មារ់ការរតឹងរវា៉ា មកកាន់សយើងខញាំុ។ ការឱ្យ

សយើងខញាំុែឹងអ្ាំពីរញ្ញ
ា ររស់អ្នកនឹងជួយសយើងខញាំុឱ្យណកលមអការណលទាាំសត្មារ់សមាជិកត្ររ់ររ
ូ ទាាំងអ្ស់។
ត្រសិនសរើរែឹត ងសារទុកខររស់អ្នកមិនត្រូវានសោេះស្សាយសទ អ្នកអាចនឹងោក់

កយរែឹត ងជាមួយត្កសួង

ទទួលរនទុកការណលទាាំសុខភាពសោយមានការត្ររ់ត្រង (DMHC) ាន។

ត្រសិនសរើអ្នកមិនយល់ស្សរជាមួ យនឹងលទធសលននរែឹត ងឧទធរែ៍ អ្នកអាច
ោក់

កយរែឹត ងសសនើរសុាំសវនការយុរិធ
ត ម៌ថានក់ រែឋាន។

អ្នកត្រូវរាំសពញតាមែាំសែើរការរែឹត ងឧទធរែ៍ររស់ Health Net
មុនសពលអ្នកអាចោក់

កយរែឹត ងសវនការយុរិធ
ត ម៌ថានក់ រែឋាន។

អ្នកក៏អាចនឹងសសនើសុាំការត្រួរពិនិរយសសើសរ ើណសនកសវជជសាស្រសតឯករជយ (IMR) ពីត្កសួង DMHC សងណែរ។ IMR
រឺជាការត្រួរពិនិរយសសើសរសើ ឡើងវ ិញមិនលសមអៀងនន សសចកតីសសត្មចណសនកទនតសាស្រសតររស់រសត្មាង។ IMR

សសត្មចចិរតអ្ាំពីភាពចាាំាច់ណសនកសវជជសាស្រសត ការធានរ៉ា រ់រង និងវ ិវាទការរង់ត្ាក់សត្មារ់សសវារនទន់ឬត្ោ
អាសនន។ អ្នកត្រូវសសនើសុាំ IMR កនុងកាំឡុងសពល 6 ណខ រនទរ់ពី Health Net សសញើជូនអ្នក
នូវសសចកដីសសត្មចជាលាយលកខែ៍អ្កេរអ្ាំពីរែឹដ ងឧទធរែ៍ររស់អ្នក។

ត្រសិនសរើអ្នកសសនើសុាំសវនការថានក់រែឋមុន សនេះអ្នកមិនអាចសសនើរសុាំការត្រួរពិនិរយណសនក
សវជជសាស្រសតសោយឯករជយ (IMR) ានសនេះសទ ។ ក៏រ៉ាុណនត ត្រសិនសរើអ្នកសសនើសុាំ IMR មុន សហើយមិនសពញចិរត
នឹងលទធសល អ្នកអាចសសនើសុាំសវនការថានក់រែឋាន។
អ្នកអាចទទួលានជាំនួយពីត្កសួងទទួលរនទុកការណលទាាំសុខភាពសោយមានការត្ររ់ត្រងននរែឋ
Californiaាន។

6 | ការរយការណ៍និងដំផ្

ោះម្សាយបណតឹងសារទុក្ខ

ត្កសួងទទួលរនទុកការណលទាាំសុខភាពសោយមានការត្ររ់ត្រងននរែឋ California
ទទួលខុសត្រូវចាំស

េះការសធវើនិយ័រកមមរសត្មាងធានរ៉ា រ់រងសសវាកមមណលទាាំសុខភាព។ ត្រសិនសរើអ្នក

សកើរទុកខមិនសុខចិរតនឹងរសត្មាងធានរ៉ា រ់រងសុខភាពររស់អ្នក អ្នករួរណរទូរស័ពទមករសត្មាង
ធានរ៉ា រ់រងសុខភាពររស់អ្នក តាមរយសសលខ 800-977-7307 (TTY: 711) សហើយសត្រើត្ាស់ែាំសែើរការ
រែឹត ងសារទុកខររស់រសត្មាងធានរ៉ា រ់រងសុខភាពររស់អ្នក មុនទាក់ទងសៅត្កសួងសនេះ។
ការសត្រើនីរិវ ិធីរែឹត ងសារទុកខសនេះមិនានររាំងទរ់សា្រ់សិទិស
ធ ូវចារ់
ៃ
ឬែាំ សណាេះ

ស្សាយណករត្មូវជាសកាតនុពលណែលអាចនឹងមានសត្មារ់ររ
ូ អ្នកសនេះសឡើយ។ ត្រសិនសរើអ្នកត្រូវការជាំនួយ
សត្មារ់រែឹត ងសារទុកខណាមួយ

ក់ព័នធនឹងករែីសសគង្ហគេះរនទន់ រែឹត ងសារទុកខណែលមិនត្រូវាន

រសត្មាងធានរ៉ា រ់រងសុខភាពររស់អ្នកសោេះស្សាយត្រករសោយការសពញចិរត ឬរែឹត ងសារទុកខណែលសៅមិន
ទាន់ត្រូវានសោេះស្សាយអ្ស់រយសសពលសលើសពី 30 នលៃសហើយ អ្នកអាចនឹងទូរស័ពទ
សៅត្កសួងសែើមបីទទួលានជាំនួយ។ អ្នកក៏អាចនឹងមានសិទិស
ធ កតិសមទទួលានការត្រួរពិនិរយសសើសរ ើ
សវជជសាស្រសតឯករជយ (IMR) សងណែរ។ ត្រសិនសរើអ្នកមានសិទិសា
ធ
ករសមទទួលាន IMR ែាំសែើរការ IMR
សនេះនឹងសតល់ការត្រួរពិនិរយសសើសរ ើសឡើងវ ិញសោយឥរលសមអៀងសលើសសចកតីសសត្មចសវជជសាស្រសត

ណែលសធវើសឡើងសោយរសត្មាងធានរ៉ា រ់រងសុខភាព ទាក់ទងនឹងភាពចាាំាច់ណសនកសវជជសាស្រសតននសសវាកមម
ឬការពាាលណែលានសសនើសឡើង សសចកតីសសត្មចោងធានរ៉ា រ់រងសត្មារ់ការពាាល
ណែលមានសភាវសជាការែកពិសសាធន៍

ឬការសសុើរអ្សង្រនិងវ ិវាទកនុងសរឿងទូទារ់ត្ាក់សត្មារ់សសវាកមមសវជជសាស្រសតសសគង្ហគេះរនទន់ឬរនទន់។

នយកោឋនក៏មានសលខទូរស័ពទឥររិរនលៃមួយចាំនួនសងណែររឺសលខ (1-888-446-2219) និងណខេទូរស័ពទ TDD
(1-877-688-9891) សត្មារ់អ្នករលៃង់។ សរហទាំព័រសលើអ្ុីនធឺែិរររស់ត្កសួង www.dmhc.ca.gov
មានទត្មង់ណរររទរែឹត ងរវា៉ា

កយសសនើសុាំ IMR និងសសចកតីណែនាំសៅសលើអ្ុីនធឺែិរ។

មគនតីសសុើរអ្សង្ររែឹត ងររស់កមមវ ិធី ណលទាាំសុខភាពសោយមានការត្ររ់ត្រង Medi-Cal
ននត្កសួងសសវាកមមណលទាាំសុខភាពននរែឋ Californiaក៏អាចជួយានសងណែរ។

មគនតីសសុើរអ្សង្ររែឹត ងអាចជួយជាមួយនឹងរញ្ញ
ា ណែលរសត្មាងមិនទាន់ានសោេះស្សាយ
រញ្ញ
ា កនុងការចូលរួមជាមួយ ផ្ទៃស់រូរត ឬចាកសចញពីរសត្មាង និងរញ្ញ
ា

ែនទសសេងៗសទៀរជាមួយនឹងរសត្មាងណលទាាំសោយមានការត្ររ់ត្រង Medi-Cal។
អ្នកអាចទូរស័ពទសៅមគនតីសសុើរអ្សង្ររែឹត ងតាមរយសសលខ 1-888-452-8609 ពីនលៃច័នទែល់នលៃសុត្ក
ចារ់ពីសមា៉ា ង 8:00 ត្ពឹក to 5:00 លាៃច។
អ្នកក៏អាចោក់

កយរែឹត ងសារទុកខជាមួយការ ិោល័យទទួលរនទុកភាពទទួលានសិទិធត្រចាាំ

សោនធីររស់អ្នកអ្ាំ ពីភាពមានសិទិសា
ធ
កសមទទួលាន កមមវ ិធី Medi-Cal សងណែរ។ ត្រសិនសរើអ្នក
មិនត្ាកែថាអ្នកណាអ្នកអាចោក់
800-977-7307 (TTY 711)។

កយរែឹត ងសារទុកខជាមួយាន សូមសៅទូស័ពទសៅសលខ
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ោះម្សាយបណតឹងសារទុក្ខ

រែឹត ងរវា៉ា
រែឹត ងរវា៉ា (ឬរែឹត ងសារទុកខ) អាចសតីអ្ាំពីការណលទាាំណែលអ្នកទទួលានពីអ្នក
សតល់សសវាកមមណលទាាំននរណា
ត ញ។

កយរែឹត ងក៏អាចសធវើសឡើងអ្ាំពី Health Net សងណែរ។

សូមសមើលណសនកោងសត្កាមសត្មារ់ព័រ៌មានរណនថមអ្ាំពីរែឹត ងឧទទរែ៍និងសវនការថានក់រែឋ។
អ្នកអាចោក់

កយរែឹត ងជាមួយ PCD ររស់អ្នកឬជាមួយ Health Net។

អ្នកអាចោក់

កយរែឹត ងជាមួយសយើងខញុាំតាមទូរស័ពទ ឬសារសអ្ឡិចត្រូនិក។

មិនមានណែនកត្មិរសពលសវលាសែើមបីោក់
សែើមបីោក់

កយរែឹត ងរវា៉ា សនេះសឡើយ។

កយរែឹត ងតាមទូរស័ពទ សូមទូរស័ពទមកការ ិោល័យ PCD ឬសៅទូរស័ពទររស់អ្នកសៅសលខ

800-977-7307 (TTY 711) ។ សូមសតល់សលខសមាគល់សមាជិករសត្មាងធានរ៉ា រ់រងទនតសាស្រសតររស់អ្នក
ស្មេះ ររស់អ្នកនិងសហរុសលសត្មារ់រែឹត ងរវា៉ា ររស់អ្នក។
សែើមបីោក់

កយរែឹត ងតាមនត្រសែីយ៍ សូមទូរស័ពទសៅសលខ 800-977-7307 (TTY 711) ។

សសនើរសុាំឱ្យសសញើសាំែុាំណរររទមួយចារ់សៅអ្នក។ សៅសពលណែលអ្នកទទួលានទត្មង់

កយរែឹត ងរួចសហើយ

សូមរាំសពញវា។ ត្រូវត្ាកែថាានោក់រញ្ូច លស្មេះ សលខសមាគល់សមាជិករសត្មាងធានរ៉ា រ់
រងទនតសាស្រសតររស់អ្នកនិងសហរុសលសត្មារ់រែឹត ងរវា៉ា ររស់អ្នក។

សូមត្ារ់សយើងខញាំុនូវអ្វីណែលានសកើរសឡើង និងសរើសយើងខញាំុអាចជួយអ្នកានសោយរសរៀរណា។
សូមសសញើទត្មង់ណរររទសនេះតាមនត្រសែីយ៍សៅកាន់ស
Health Net
Appeals & Grievances
P.O.Box 10348
Van Nuys, CA 91409
ត្រសិនសរើអ្នកត្រូវការជាំនួយកនុងការោក់

កយរែឹត ងររស់អ្នក សយើងអាចជួយ អ្នកាន។

សយើងខញាំុអាចសតល់ជូនអ្នកនូវសសវាកមមភាសាសោយឥររិរនលៃ។ សូមទូរស័ពទសៅ 800-977-7307 (TTY 711) ។
កនុងរយសសពល 5 នលៃរនទរ់ពីទទួលាន

កយរែឹត ង

សយើងនឹងសសញើលិខិរមួយចារ់ឱ្យអ្នកែឹងថាសយើងានទទួលវា។ កនុងរងវង់សពល 30 នលៃ សយើងខញាំុនឹងត្ារ់អ្នកពី
រសរៀរសយើងខញុាំសោេះស្សាយរញ្ញ
ា ររស់អ្នក។

ត្រសិនសរើអ្នកចង់ឱ្យសយើងសធវើការសសត្មចចិរតោ៉ាងឆរ់រហ័សពីសត្
សែើមបីសោេះស្សាយ

កយរែឹត ងររស់អ្នកនឹងសធវើឱ្យជីវ ិរ

េះសពលសវលាណែលត្រូវការ

សុខភាពឬសមរថភាពររស់អ្នកសថិរកនុងសភាពសត្ោេះថានក់ អ្នកអាចសសនើរសុាំការពិនិរយឆរ់រហ័ស (សលឿន)
ាន។

សែើមបីសសនើរសុាំឱ្យមានការត្រួរពិនិរយឆរ់រហ័ស សូមសៅទូរស័ពទសៅសលខ 800-977-7307 (TTY 711)។
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សយើងខញាំុនឹងសធវើការសសត្មចចិរត កនុងរងវង់សពល 72 សមា៉ា ងរនទរ់ពីានទទួល

ោះម្សាយបណតឹងសារទុក្ខ

កយរែឹត ងររស់អ្នក។

រែឹត ងឧទទរែ៍
រែឹត ងឧទទរែ៍ខុសពីរែឹត ង។ រែឹត ងឧទទរែ៍រឺជាសាំសែើសុាំឱ្យ Health Net ត្រួរពិនិរយ
សសើសរ ើនិងណកណត្រសសចកតីសសត្មចចិរតណែលសយើងខញាំុានសធវើអ្ាំពីការធានរ៉ា រ់រងសត្មារ់

សសវាកមមណែលត្រូវានសសនើសុាំ។ ត្រសិនសរើសយើងខញាំុសសញើជូនអ្នកនូវសសចកតីជូនែាំែឹងអ្ាំពីការកាំែរ់អ្រថ

ត្រសោជន៍ ណែលមានភាពមិនអ្ាំសណាយសល (NABD) សហើយអ្នកមិនយល់ស្សរនឹងសសចកតីសសត្មចសនេះ
អ្នកអាចោក់

កយរែឹត ងឧទទរែ៍ានឬក៏ PCD ររស់អ្នកអាចោក់

អ្នកអាចោក់

កយរែឹត ងឧទទរែ៍តាមទូរស័ពទឬតាមសារសអ្ឡិចត្រូនិចាន។ អ្នកត្រូវ

ោក់

កយរែឹត ងឧទទរែ៍ឱ្យអ្នកាន។

កយរែឹត ងឧទទរែ៍កនុងរងវង់សពល 60 នលៃត្ររិទិនចារ់ពីកាល

ររ ិសចេទសៅសលើសសចកតីជូនែាំែឹងណែលអ្នកទទួលាន។


សែើមបីោក់

កយរែឹត ងឧទទរែ៍តាមទូរស័ពទ សូមសៅទូរស័ពទសៅសលខ 800-977-7307 (TTY 711)។

សូមសតល់ស្មេះររស់អ្នក សលខសមាគល់សមាជិករសត្មាងសុខភាពររស់អ្នក និង
សសវាកមមណែលអ្នកកាំពុងរតឹងជាំទាស់។


សែើមបីោក់

កយរែឹត ងឧទទរែ៍តាមទូរស័ពទ សូមសៅទូរស័ពទសៅសលខ 800-977-7307 (TTY 711)។

សសនើរសុាំឱ្យសសញើសាំែុាំណរររទមួយចារ់សៅអ្នក។ សៅសពលណែលអ្នកទទួលាន
ទត្មង់

កយរែឹត ងរួចសហើយ សូមរាំសពញវា។ ត្រូវត្ាកែថា អ្នកានរញ្ូច លស្មេះ

សលខសមាគល់សមាជិករសត្មាងសុខភាពសធមញររស់អ្នក និងសសវាកមមណែលអ្នកកាំពុងរតឹងឧទទរែ៍។
សូមសសញើទត្មង់ណរររទសនេះតាមនត្រសែីយ៍សៅកាន់ស
Health Net
Appeals & Grievances
P.O. Box 10348
Van Nuys, CA 91409
ត្រសិនសរើសសចកតីជូនែាំែឹងណែលសយើងខញាំុានសសញើជូនអ្នកត្ារ់អ្នកថា សសវាកមមនឹងឈរ់ណលងមាន អ្នកអាច
រនតទទួលានសសវាកមមននអ្ាំឡុងសពលននរែឹត ងឧទទរែ៍ររស់អ្នក។ សែើមបីសធវើែូចសនេះ អ្នកឬ PCD

ររស់អ្នកត្រូវសសនើសុាំរែឹត ងឧទទរែ៍កនុងរងវង់រយសសពល 10 នលៃរិរពីកាលររ ិសចេទណែលសសចកតីជូនែាំែឹងត្រូវ
ានសសញើតាមនត្រសែីយ៍ជូនអ្នក។ អ្នករួរណរត្ារ់សយើងខញាំុថា អ្នកចង់រនតទទួលានសសវាកមមនន។
ត្រសិនសរើអ្នកត្រូវការជាំនួយកនុងការោក់

កយរែឹត ងឧទទរែ៍ររស់អ្នក សយើងខញាំុ អាចជួយអ្នកាន។

សយើងខញាំុអាចសតល់ជូនអ្នកនូវសសវាកមមភាសាសោយឥររិរនលៃ។ សូមទូរស័ពទសៅ 800-977-7307 (TTY 711) ។
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កនុងរយសសពល 5 នលៃរនទរ់ពីទទួលាន

ោះម្សាយបណតឹងសារទុក្ខ

កយរែឹត ងឧទធរែ៍ សយើង

នឹងសសញើលិខិរមួយចារ់ឱ្យអ្នកែឹងថាសយើងានទទួលវា។ កនុងរងវង់រយសសពល 30 នលៃ
សយើងខញាំុនឹងត្ារ់អ្នកនូវសសចកតីសសត្មចររស់សយើងខញាំុសលើរែឹត ងឧទទរែ៍សនេះ។
ត្រសិនសរើអ្នកឬសវជជរែិឌ រររស់អ្នក

ចង់ឱ្យសយើងសធវើការសសត្មចចិរតោ៉ាងឆរ់ រហ័សពីសត្
សែើមបីសោេះស្សាយ

េះសពលសវលាណែលត្រូវការ

កយរែឹត ងឧទធរែ៍ររស់អ្នកនឹងសធវើឱ្យជីវ ិរ

សុខភាពឬសមរថភាពររស់អ្នកសថិរកនុងសភាពសត្ោេះថានក់ អ្នកអាចសសនើសុាំការពិនិរយសលឿន (ឆរ់រហ័ស)
ាន។ សែើមបីសសនើរសុាំឱ្យមានការត្រួរពិនិរយឆរ់រហ័ស សូមសៅទូរស័ពទសៅសលខ 800-977-7307 (TTY
711)។ សយើងខញាំុនឹងសធវើសសចកតីសសត្មចចិរត កនុងរងវង់សពល 72 សមា៉ា ង រនទរ់ពីទទួលាន
កយរែឹត ងឧទទរែ៍ររស់អ្នក។

សវនការថានក់រែឋ
សវនការថានក់រែឋរឺជាជាំនួរជាមួយមនុសេមកពីត្កសួងសសវាកមមសងគមននរែឋកាលីហ័រវ សនៀ (DSS)។
សៅត្កមមានក់នឹងជួយសោេះស្សាយរញ្ញ
ា ររស់អ្នក។ អ្នកអាចសសនើសុាំសវនការថានក់រែឋណរ រនទរ់ពីអ្នក
ានរញ្ចរ់ែាំសែើរការរែឹត ងឧទទរែ៍សៅកនុង Health Net សហើយអ្នកសៅណរមិនរ ីករយនឹង
សសចកតីសសត្មចចិរត ឬត្រសិនសរើអ្នកមិនទាន់ានទទួលសសចកតី

សសត្មចសលើរែឹត ងឧទទរែ៍ររស់អ្នករនទរ់ពីានរយសសពល 30 នលៃណររ៉ាុសណាណេះ។
អ្នកអាចសសនើសុាំសវនការថានក់រែឋតាមទូរស័ពទឬតាមនត្រសែីយ៍។ អ្នកត្រូវសសនើសុាំសវនការថានក់រែឋ
កនុងរងវង់រយសសពល 120 នលៃត្ររិទិន រិរចារ់ពីកាលររ ិសចេទ

សៅសលើសសចកតីជូនែាំែឹងណែលត្ារ់អ្នកនូវសសចកតីសសត្មចចិរតអ្ាំពីរែឹត ងឧទទរែ៍។ PCD ររស់អ្នក
អាចសសនើសុាំសវនការថានក់រែឋជូនអ្នកាន ត្រសិនសរើោរ់ ទទួលានសសចកតីឯកភាពយល់ត្ពមពី DSS។
សូមសៅទូរស័ពទមក DSS សែើមបីសសនើសុាំឱ្យរែឋសតល់សសចកតីឯកភាពសត្មារ់ PCD ររស់
អ្នកសែើមបីសសនើសុាំសវនការថានក់រែឋ។
ត្រសិនសរើសសចកតីជូនែាំែឹងណែលសយើងខញាំុានសសញើជូនអ្នកត្ារ់អ្នកថា សសវាកមមនឹងឈរ់ណលងមាន អ្នកអាច
រនតទទួលានសសវាកមមននអ្ាំឡុងសពលសវនការថានក់រែឋររស់អ្នក។ សែើមបីសធវើែូចសនេះ អ្នកឬ PCD

ររស់អ្នកត្រូវសសនើសុាំរែឹត ងសវនការថានក់រែឋកកនុងកាំឡុងរយសសពល 10 នលៃរិរពីកាលររ ិសចេទណែលសសចកតីជូន
ែាំែឹងត្រូវានសសញើតាមនត្រសែីយ៍ជូនអ្នក។ អ្នករួរណរត្ារ់សយើងខញាំុថា អ្នក
ចង់រនតទទួលានសសវាកមមនន។

សែើមបីសសនើសុាំសវនការថានក់រែឋតាមទូរស័ពទ សូមសៅទូរស័ពទសៅអ្ងគភាពស្ៃើយររសាធារែសនន
ត្កសួងសសវាកមមសងគមរែឋកាលីហ័រវ ញា៉ា (DSS) តាមរយសសលខទូរស័ពទ 1-800-952-5253។ (TTD 1-800-9528349)។
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សែើមបីសសនើសុាំសវនការថានក់រែឋតាមនត្រសែីយ៍ សូមរាំសពញទត្មង់ណរររទណែលត្រូវានសតល់ជូនអ្នកជាមួយ
នឹងសសចកតីជូនែាំែឹងអ្ាំពីែាំសណាេះស្សាយរែឹត ងឧទទរែ៍ររស់អ្នក។ សូមសសញើវាសៅកាន់៖
California Department of Social Services
State Hearings Division
P.O. Box 944243, MS 09-17-37
Sacramento, CA 94244-2430
ត្រសិនសរើអ្នកត្រូវការជាំនួយកនុងការសសនើសុាំសវនការថានក់រែឋ សយើងខញាំុអាចជួយអ្នកាន។

សយើងខញាំុអាចសតល់ជូនអ្នកនូវសសវាកមមភាសាសោយឥររិរនលៃ។ សូមទូរស័ពទសៅ 800-977-7307 (TTY 711) ។
សៅសវនការ អ្នកនឹងសតល់នូវចាំណែកោងអ្នក។ សយើងខញាំុនឹងសតល់ជូននូវចាំណែកោងសយើងខញាំុ។
វានឹងសុីសពលសវលារហូរែល់ 90 នលៃសត្មារ់សៅត្កមកនុងការសសត្មចសាំែុាំសរឿងររស់អ្នក។
ត្រសិនសរើអ្នកចង់ឲ្យសយើងខញាំុសធវើសសចកតីសសត្មចឆរ់រហ័ស សោយសារណររយសសពល
ណែលត្រូវសត្រើសែើមបីឲ្យមានសវនការថានក់រែឋអាចោក់ជីវ ិរ សុខភាព ឬសមរថភាព

កនុងការរាំសពញមុខង្ហររងកាយានោ៉ា ងសពញសលញររស់អ្នកសៅកនុងសត្ោេះថានក់ អ្នកឬ PCD

ររស់អ្នកអាចសរសសរលិខិរសៅត្កសួង DSSាន។ អ្នកអាចសសនើសុាំសវនការថានក់រែឋរហ័សាន។ ត្កសួង
DSS ត្រូវសធវើសសចកតីសសត្មចមិនឱ្យសលើសពី 3 នលៃសធវើការសទ រនទរ់ពីានទទួលសាំសែើររស់អ្នកសហើយ។
ត្រសិនសរើអ្នកមានសវនការថានក់រែឋរច
ួ សហើយ អ្នកមិនអាចសសនើរសុាំ IMR ានសទ។ រ៉ាុណនត ត្រសិនសរើអ្នកសសនើសុាំ
IMR មុន សហើយមិនសពញចិរតនឹងលទធសលសទ អ្នកសៅណរអាចសសនើសុាំសវនការថានក់ជារិាន។

ការសាករនៃាំ ខចេះោជយនិងរ ាំសលាភរាំ

ន

ានត្រត្ពឹរិអ្
ត ាំសពើសាករនៃាំ ខចេះោជយ ឬរ ាំសលាភរាំ

ន វាជាសិទិទនិងទាំនួលខុសត្រូវ

ត្រសិនសរើអ្នកសងេ័យថា អ្នកសតល់សសវាកមម ឬរុរគលណែលទទួលានកមមវ ិធី Medi-Cal
ររស់អ្នកកនុងការរយការែ៍អ្ាំពីចាំែុចសនេះ
ការសាករនៃាំ ខចេះោជយ និងរ ាំសលាភរាំ

នររស់អ្នកសតល់សសវាកមមរម
ួ មាន៖



ណកណត្ររាយការែ៍ទនតសាស្រសត



សចញសវជជរញ្ញ
ជ ឱ្សលសត្ចើនជាងណែលចាាំាច់តាមសវជជសាស្រសត



សតល់សសវាកមមទនតសាស្រសតសត្ចើនជាងណែលចាាំាច់តាមសវជជសាស្រសត




សចញវ ិក័យរ័ត្រសត្មារ់សសវាកមមណែលមិនានសតល់

សចញវ ិក័យរ័ត្រសត្មារ់សសវាកមមពាាលសៅសពលណែលអ្នកត្រករសោយវ ិជាជ
ជីវសមិនានសតល់សសវាកមមសនេះសទ។
ការសាករនៃាំ ខចេះោជយ និងរ ាំសលាភរាំ



នសោយអ្នកណែលទទួលានអ្រថត្រសោជន៍រម
ួ មាន៖

ឱ្យខចី លក់ ឬឱ្យរ័ែណសមាគល់សមាជិករសត្មាងធានរ៉ា រ់រងទនតសាស្រសតឬរ័ែណ

សមាគល់សមាជិកអ្រថត្រសោជន៍កមមវ ិធី Medi-Cal (BIC) សៅឱ្យនរណាមានក់សសេងសទៀរ
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ទទួលានការពាាលឬឱ្សលស្សសែៀងោនឬែូចោន ពីអ្នកសតល់សសវាកមមសត្ចើនជាងមានក់



សៅកាន់រនទរ់សសគង្ហគេះរនទន់ សៅសពលណែលវាមិនណមនជាករែីសសគង្ហគេះរនទន់



សត្រើត្ាស់សលខសរឡាសនតិសុខសងគមឬសលខសមាគល់សមាជិករសត្មាងធានរ៉ា រ់
រងទនតសាស្រសតររស់នរណាមានក់សសេងសទៀរ

សែើមបីរយការែ៍អ្ាំពីករែីសាករនៃាំ ការខចេះោជយ ឬការរ ាំសលាភរាំ

ន សូមសរសសរស្មេះ អាស័យោឋន

និងសលខអ្រតសញ្ញាែននជនណែលត្រត្ពឹរតការសាករនៃាំ ការខជេះោជយឬការរ ាំសលាភរាំ

នសនេះ។

សូមសតល់ព័រ៌មានឱ្យានសត្ចើនតាមណែលអ្នកអាចែឹងអ្ាំពីរុរគលសនេះ ែូចជា សលខទូរស័ពទ ឬឯកសទស
ត្រសិនសរើជនសនេះជាអ្នកសតល់សសវាកមម។ សូមសតល់កាលររ ិសចេទននសហរុការែ៍ណែលានសកើរសឡើង
និងសសចកតីសសងខរនូវអ្វីសកើរសឡើងពិរត្ាកែ។
សូមសសញើសសចកតីរយការែ៍ររស់អ្នកសៅកាន់៖
Health Net
Quality Management Department
P.O. Box 26110
Santa Ana, CA 92799-6110
ទូរស័ពទ៖ 800-977-7307
ឬទូរស័ពទសៅសលខទាន់សហរុការែ៍សត្មារ់ការសាករនៃាំ ការខជេះោជយ ឬការរសាំ លាភរាំ
ររស់សយើងខញាំុតាមរយសសលខ 1-800-977-3565។

ន

7.

សលខទូរស័ពទនិង

កយសាំោន់ៗណែល

ត្រូវែឹង
សលខទូរស័ពស
ទ ោ
ាំ ន់ៗ


សសវាកមមសមាជិក Health Net 800-977-7307 (TTY 711)



ណសនកអ្នកទទួលអ្រថត្រសោជន៍ននរសត្មាងធានរ៉ា រ់រង Denti-Cal សលខ 800-322-6384 (TTY 800735-2922)



មជឈមែឌលជាំនួយត្កសួង DMHC៖ 888-466-2219



Health Care Options – ណសនកការណលទាាំសោយមានការត្ររ់ត្រងននកមមវ ិធី Medi-Cal 800-430-4263



Health Consumer Alliance 888-804-3536



ណសនកសិទិធទទួលានកមមវ ិធី Medi-Cal 916-552-9200



ណសនកសវនការយុរិធ
ត ម៌ននកមមវ ិធី Medi-Cal 800-952-5253 (TTY 800-952-8349)



Medi-Cal Managed Care 916-449-2000



Medi-Cal Ombudsman 888-452-8609

កយណែលត្រូវែឹង
រែឹត ងឧទទរែ៍: សាំសែើសុាំជាសៃូវការសុាំឱ្យ Health Net

សធវើការពិនិរយសឡើងវ ិញចាំស

េះសសវាកមមណែលត្រូវានរែិសសធ។

រែឹត ងឧទធរែ៍ររស់អ្នកអាចោក់សោយទនតរែិឌ រររស់អ្នក។
ណែលមានអ្ាំណាចអ្នុវរតន៍ាន: អ្នុវរតន៍ចាំស

េះឬសាំសៅសៅសលើការមានត្រសិទធភាពសលើអ្នកណាមានក់

ឬអ្វីមួយ។

សូ មទូ រស័ព្ទទៅផ្នែ កទសវាកមម សមាជិកតាមរយៈទេខ 800-977-7307 (TTY 711)។ ព្ួ កទយើង
ទៅទីទ េះ ព្ីថ្ងៃ ច័ ទ ដេ់ថ្ងៃ សុក្កព្ីទមា៉ោង 8:00 ក្ព្ឹកដេ់ទមា៉ោង 5:00 ល្ងៃច ។ ការទៅមកទេខ
ទ េះគឺឥតគិតថ្ងៃ ។ ឬទូ រស័ព្ទទៅផ្ខែបញ្ជ ូ ប ត របស់រដឋ California តាមទេខ 711 ។ សូ ម
ចូ េទមើេទគហទំព្័ររបស់ទយើង www.hndental.com។
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ការអ្នុញ្ញារសតលស
់ ទ
ិ ិ៖ធ សូមសមើលការអ្នុញ្ញារសតល់សិទិជា
ធ មុន។
ការសចញវ ិក័យរ័ត្ររិរនលៃសលើសមរុលយស

ការសចញវ ិក័យរ័ត្ររិរនលៃពីអ្នកជាំងឺសត្មារ់ចាំនួនខុសោនរវាងកនត្មរិរនលៃពិរ
ត្ាកែររស់ទនតរែិឌ រនិងចាំនួនណែលត្រូវានទូទារ់រង់នលៃសោយរសត្មាង Health Net។
សលើកណលងណរចាំស

េះរនមៃសហចាំណាយនិងការចូលរួមចាំណែករង់នលៃចាំណាយ

ការសចញវ ិក័យរ័ត្ររិរនលៃសៅសលើសមរុលយមិនត្រូវានអ្នុញ្ញារសឡើយសត្មារ់
សសវាកមមណែលត្រូវានធានរ៉ា រ់រង។

អ្តាថោហកស រុរគលណែលមានសិទិទ
ធ ទួលានអ្រថត្រសោជន៍កុនងកមមវ ិធី Medi-Cal។

រ័ែណសមាគល់អ្រតសញ្ញាែអ្តាថោហក(BIC): រ័ែណសមាគល់ខួនសនេះត្រូ
ៃ
វានត្កសួងសសវាកមមណលទាាំសុខភាព
សតល់ែល់អ្តាថោហក។ BIC រួមមានសលខររស់អ្នកទទួលសលនិងព័រ៌មានសាំោន់ៗសសេងៗសទៀរ

អ្រថត្រសោជន៍៖ សសវាសុខភាពសធមញណែលចាាំាច់ណសនកសវជជសាស្រសតណែលត្រូវានសតល់សោយទនតរែិឌ រ
Health Net ណែលមានតាមរយសកមមវ ិធី Medi-Cal Dental។

កមមវ ិធីសសវាកមមកុមាររែឋកាលីហរ័វ ញា៉ា (CCS)៖ កមមវ ិធីសុខភាពសាធារែសណែលសតល់សសវាកមមសធវើសររវ ិនិច័េយ
និងពាាល ែល់កុមារណែលមានសិទិទ
ធ ទួលាន អាយុសត្កាម 21 ឆនាំ ណែលមានសភាពជាំងឺ
ស្សរតាមល័កខខ័ែឌររស់ CCS ែូចណែលានកាំែរ់និយមន័យសោយរទរញ្ា រិរត ែឋ។
ជាំងឺពុកត្រសហាងសធមញស វាកយស័ពទមួយសទៀរសត្មារ់សធមញពុកឬត្រសហាងសធមញ។

សសវាកមមននកមមវ ិធីសខ
ុ ភាពនិងការរង្ហ្រពិការភាពកុមារ(CHDP)៖ សសវាកមមណលទាាំ
សុខភាពណរររង្ហ្រជាំងឺសត្មារ់អ្នកទទួលអ្រថត្រសោជន៍អាយុសត្កាម 21 ឆនាំ
ណែលត្រូវានសតល់ជូនសត្កាមចារ់និងរទរញ្ា រិរត ែឋ។
ការពិនិរយរៃីនិកសាស្រសតរវរកជាំងឺ៖
ការពិនិរយសោយទនតរែិឌ រសែើមបីសតល់មរិសោរល់អ្ាំពីភាពត្រឹមត្រូវននការពា
ាលណែលត្រូវានោក់សសនើសឡើងឬសតល់ជូនសោយទនតរែិឌ រ Health Net សសេងសទៀរ។ Health Net អាចនឹង
ទាមទាររត្មូវឱ្យមានការ្ៃុេះពិនិរយសុខភាពសៅសត្កាមកាលសសទសសជាក់លាក់មួយចាំនួន។
រែឹត ងរវា៉ា ៖

កយសមដីមិនសពញចិរតណែលសាំណែងសចញមក

សោយផ្ទទល់មារ់ឬជាលាយលកខែ៍អ្កេររួមរញ្ូច លទាាំងវ ិវាទណាមួយ ការសសនើសុាំពិចារណាសឡើងវ ិញ
ឬរែឹត ងឧទធរែ៍ណែលសធវើសឡើងសោយអ្នក ឬទនតរែិឌ រកនុងនមររស់អ្នក។
កយរែឹត ងក៏អាចត្រូវានសធវើសឡើងសោយអ្នករាំណាងររស់អ្នកសងណែរ។

រនមៃសហចាំណាយ ណសនករូចមួយនននលៃឈួលទនត
ន
រែិឌ រណែលត្រូវានរង់នលៃទូទារ់សោយអ្តាថោហក។

សសវាកមមណែលត្រូវានធានរ៉ា រ់រង: សាំែុាំនននីរិវ ិធីណលទាាំសធមញណែលជាអ្រថត្រសោជន៍ននរសត្មាង Health
Net។ Health Net នឹងរង់ត្ាក់ណរសត្មារ់សសវាកមមណាណែលមានភាពចាាំាច់
ណសនកសវជជសាស្រសតណែលត្រូវានសតល់សោយទនតរែិឌ រររស់រសត្មាងធានរ៉ា រ់រង Health Net

7 | ផ្លខទូ រស័ពទនិងពាក្យសំខាន់ៗដដលម្តូវដឹង
ណែលជាអ្រថត្រសោជន៍ននកមមវ ិធី Medi-Cal Dental ណររ៉ាុសណាណេះ។
ទនតរែិឌ រឯកសទស៖ ទនតរែិឌ រណែលសតល់ការណលទាាំឯកសទសែូចជាឯកសទសទនតសាស្រសតទាក់ទងនឹង

ណសនករែូត លសធមញ ការវេះការ់មារ់សធមញ ទនតសាស្រសតកុមារ ឯកសទសទនតសាស្រសតរចនសមព័នធជុាំវ ិញសធមញ
និងឯកសទសសរ ីរងគសិរបនិមិរតសធមញ (ណខេរត្មង់ សធមញ)។
ទនតរែិឌ រកមមវ ិធី Denti-Cal៖

ទនតរែិឌ រណែលត្រូវានឯកភាពយល់ត្ពមឲ្យសតល់សសវាកមមែល់អ្តាថោហកននកមមវ ិធី Medi-Cal។
កមមវ ិធីពិនិរយរវរកជាំងឺ សធវើសររវ ិនិច័យ
េ និងពាាលពីសែើមទីនិងយូរៗមតង (EPSDT):

កមមវ ិធីសហព័នធណែលសតល់ការណលទាាំសុខភាពសត្មារ់កុមារ តាមរយសសសវាកមមពិនិរយរវរកជាំងឺ សធវើសររវ ិនិច័យ
េ
និងពាាលយូរៗមតងជាសទៀងទារ់។ ការណលទាាំទនតសាស្រសតត្រូវានោក់រញ្ូច លកនុងកមមវ ិធី EPSDT ។
ភាពមានសិទិស
ធ កតិសម៖ សាំសៅសៅសលើការរាំសពញានតាមល័កខខ័ែឌទាមទាររត្មូវ
សែើមបីទទួលានអ្រថត្រសោជន៍កមមវ ិធី Medi-Cal។

ការណលទាាំសសគង្ហគេះរនទន់៖ ការពិនិរយ និង/ឬវាយរនមៃណសនកទនតសាស្រសត សោយទនតរែិឌ រននរសត្មាង Health
Net ឬទនតរែិឌ រឯកសទស សែើមបីកាំែរ់ថាសរើសភាពសសគង្ហគេះរនទន់ណសនកទនតសាស្រសតមានណែរឬសទ
និងសែើមបីសតល់ការណលទាាំសែើមបីពាាលសររសញ្ញាសសគង្ហគេះរនទន់ណាមួយសៅកនុងរងវង់

លទធភាពននររ ិកាខពាាលស្សរតាមការណលទាាំណែលត្រូវានទទួលសាគល់ជាលកខែសវ ិជាជជីវស។
សភាពសសគង្ហគេះរនទន់ណសនកទនតសាស្រសត៖ សភាពទនតសាស្រសតណែលសៅចាំស

េះមុខអ្វរតមាន

ននការយកចិរតទុកោក់ ភាៃមៗអាចត្រូវានរ ាំពឹងទុកោ៉ា ងសមសហរុសលថានឹងោក់សុខភាពររស់រុរគលមានក់
ឱ្យសថិរកនុងភ័យអ្នតរយ រណា
ត លឱ្យមានការឈឺចារ់ឬការលយចុេះននមុខង្ហរសរ ីរងគធៃន់ធៃរ។
ទនតរែិឌ រឯកសទសរែូត លសធមញ៖ ទនតរែិឌ រឯកសទស

ោក់កត្មិរការត្រករវ ិជាជជីវសររស់ខួនត្រឹ
ៃ
មណរការពាាល
ជាំងឺនិងររួសននរែូត លនិងឬសសធមញណររ៉ាុសណាណេះ។
ការផ្ទរ់សចញមិនររ់រញ្ូច ល៖

សាំសៅសៅសលើទត្មង់ការទនតសាស្រសតឬសសវាកមមណាមួយណែលមិនមានសៅសត្កាមកមមវ ិធី Medi-Cal Dental។
រែឹត ងសារទុក៖ខ សូមសមើលណសនករែឹត ងរវា៉ា ។
អ្រតសញ្ញាែកមម: សាំសៅសៅសលើអ្ីម
វ ួយណែលរញ្ញ
ជ ក់ចាស់ថាមនុសេមានក់ជានរណាសរ ែូចជារ័ែណសរើកររ។
ការោក់កត្មិរកាំែរ់៖ សាំសៅែល់ចាំនួនសសវាកមមណែលត្រូវានអ្នុញ្ញារ ត្រសភទសសវាកមមណែលត្រូវ
ានអ្នុញ្ញារ និង/ឬសសវាកមមែ៏សមស្សរណសនកទនតសាស្រសតណែលសមលមមនឹងលទធភាពចាំណាយរាំសុរ។
ណែលចាាំាច់ណសនកសវជជសាស្រសត៖ សសវាកមមណែលត្រូវានធានរ៉ា រ់រងណែលចាាំាច់និងសមស្សរសត្មារ់ការពា
ាលននសធមញ អ្ញ្ញ
ច ញ និងរចនសមព័នធត្ទត្ទង់និងណែលត្រូវាន (a)សតល់ជូន

ស្សរសៅតាមរទោឋនត្រករវ ិជាជជីវសណែលត្រូវានទទួលសាគល់ជាលកខែសវ ិជាជជីវស (b)
ត្រូវានកាំែរ់សោយទនតរែិឌ រពាាលថាសមស្សរជាមួយនឹងសភាពជាំងឺទនតសាស្រសត និង (c) ជាត្រសភទ
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កត្មិរនិងររ ិមាែននសសវាកមមសមស្សររាំសុរសរើពិចារណាសៅែល់ហានិភ័យជាសកាតនុពល
អ្រថត្រសោជន៍និងសសវាកមមណែលត្រូវានធានរ៉ា រ់រងណែលជាជសត្មើសសសេង។
សសវាកមមណែលមិនត្រូវានធានរ៉ា រ់រង:
ទត្មង់ការឬសសវាកមមទនតសាស្រសតណែលមិនណមនជាអ្រថត្រសោជន៍ណែលត្រូវានធានរ៉ា រ់រង។
ទនតរែិឌ រមិនចូលរួម៖
ទនតរែិឌ រណែលមិនត្រូវានអ្នុញ្ញារសតល់សិទិឲ្
ធ យសតល់សសវាកមមសៅែល់អ្តាថោហកណែលមានសិទិស
ធ កតិសម
ននកមមវ ិធី Medi-Cal។

សសចកតីជូនែាំែឹងអ្ាំពីការអ្នុញ្ញារសតលស
់ ទ
ិ ិធ (NOA)៖
ទត្មង់ណរររទណែលរសង្ើរសោយកុាំពយូទ័រណែលត្រូវានសសញើសៅទនតរែិឌ រជាការ ស្ៃើយររសៅនឹង
សាំសែើសុាំការអ្នុញ្ញារសតល់សិទិស
ធ តល់សសវាកមមររស់ពួកសរ។
(សូមសមើលសាំសែើរសុាំការអ្នុញ្ញារសតល់សិទិព
ធ ាាល)
ការធានរ៉ា រ់រងសុខភាពែនទសទៀរស ការធានរ៉ា រ់រងសត្មារ់សសវាកមម

ក់ព័នធទនតសាស្រសតណែលអ្នកអាចនឹង

ទទួលានសៅសត្កាមរសត្មាងធានរ៉ា រ់រងទនតសាស្រសតឯកជន កមមវ ិធីធានរ៉ា រ់រងណាមួយ
កមមវ ិធីណលទាាំទនតសាស្រសតសហព័នធឬថានក់រែឋែនទសទៀរណាមួយ ឬសៅសត្កាម
ភាពមានសិទិទ
ធ ទួលានតាមសៃូវចារ់ឬតាមការចុេះកិ ចចសនាែនទសទៀរ។

ទនតរែិឌ រវេះការ់មារ់សធមញ៖ ទនតរែិឌ រឯកសទសកត្មិរការត្រករវ ិជាជជីវសររស់ខួនណរសៅសលើ
ៃ
ការសធវើសររវ ិនិ
ចេ័យនិងការពាាលសោយវេះការ់ននជាំងឺ ររួស វ ិរូរភាព ភាពខូចនិងសភាពត្ទង់ត្ទាយននមារ់
ថាគមនិងមុខណររ៉ាុសណាណេះ។

ទនតរែិឌ រឯកសទស្អឹងសធមញស ទនតរែិឌ រឯកសទសណែលោក់កត្មិរការត្រករវ ិជាជជីវសររស់ខួនត្រឹ
ៃ
មណរការ
រង្ហ្រនិងការពាាលរញ្ញ
ា សៅកនុងរសរៀរណែលសធមញោងសលើនិងោងសត្កាមសុីោនលមមណររ៉ាុសណាណេះ។
អ្នកសតលស់ សវាកមមសត្ៅរណា
ត ញ៖ អ្នកសតល់សសវាណែលមិនណមនជាណសនកមួយននរណា
ត ញ Health Net។
ការណលទាាំសត្មន់ស ការពាាលណែលសត្មាលភាពឈឺចារ់រ៉ាុណនតមិនានណកនខរញ្ញ
ា ណែលរណា
ត ល
ឲ្យមានភាពឈឺចារ់ឬសតល់ណរការណកនខរសណា
ត េះអាសននណររ៉ាុសណាណេះ។

សសវាកមមទនតសាស្រសតណែលចូលរួម៖ អ្នកសតល់សសវាណែលានចុេះស្មេះសៅកនុងកមមវ ិធីសុខភាពសធមញររស់
Medi-Cal Dental ណែលសតល់សសវាសុខភាពសធមញែល់សមាជិកររស់រសត្មាង។

ទនតរែិឌ រកុមារ៖ ទនតរែិឌ រឯកសទសណែលកត្មិរការត្រករវ ិជាជជីវសររស់ខួៃនត្រឹមណរការពាាល
កុមារពីសពលសកើររហូរែល់វ ័យជាំទង់ សោយសតល់នូវការពាាលរឋមនិងត្ររ់
ត្រសភទននការពាាលណលទាាំរង្ហ្រ។

ទនតរែិឌ រឯកសទសរចនសមព័នជ
ធ ុាំវ ិញសធមញស

ទនតរែិឌ រឯកសទសណែលោក់កត្មិរការត្រករវ ិជាជជីវសររស់ខួនត្រឹ
ៃ
មណរការពាាលននជាំងឺអ្ញ្ញ
ច ញនិងជាលិ
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កាសៅជុាំវ ិញសធមញ។
រុពលា
វ ភ៖ ចាំនួនទឹកត្ាក់ណែលមនុសេមានក់ត្រូវរង់ត្រចាាំណខសត្មារ់ការធានរ៉ា រ់រងសធមញ។ សមាជិករសត្មាង
មិនចាាំាច់រង់នលៃរុពវលាភធានរ៉ា រ់រងសទ។
ការអ្នុញ្ញារសតលស
់ ទ
ិ ិជា
ធ មុន៖ សាំសែើសុាំសោយទនតរែិឌ រននរសត្មាងធានរ៉ា រ់រង Health Net ឲ្យឯកភាព
យល់ត្ពមសលើសសវាកមមមុនសពលពួកវាត្រូវានសធវើសឡើង។
ទនតរែិឌ រទទួលានសសចកតីជូនែាំែឹងពីការអ្នុញ្ញារសតល់សិទិធ (NOA) ពី Health Net
សត្មារ់សសវាកមមណែលត្រូវានឯកភាពយល់ត្ពមសហើយ។
សលខកូរទត្មង់ការស សលខកូរណែលកាំែរ់អ្រតសញ្ញាែសសវាកមមសវជជសាស្រសត ឬទនតសាស្រសតជាក់លាក់
ទាាំងឡាយ។
ទនតរែិឌ រឯកសទសសរ ីរងគសធមញសិរបនិមិរ៖ត

ទនតរែិឌ រឯកសទសណែលោក់កត្មិរការត្រករវ ិជាជជីវសររស់ខួនត្រឹ
ៃ
មណរការរតូរ

ោក់ជាំនួសលមីនូវសធមញណែលារ់សោយសធមញសិរបនិមិរត សធមញសាពនរាំែឬសត្របងជាំនួសែនទសទៀរ។
អ្នកសតលស់ សវាកមម៖ ទនតរែិឌ រនីមួយៗ អ្នកឯកសទសអ្នម័យសធមញណែលមានចុេះរញ្ជីការសៅកនុង
ការត្រករវ ិជាជជីវសជសត្មើសសសេង (RDHAP) ត្កុមទនតរែិឌ រ សាលាទនតសាស្រសត

ឬរៃីនិកទនតសាស្រសតណែលត្រូវានចុេះស្មេះ សៅកនុងកមមវ ិធីទនតសាស្រសត Medi-Cal សែើមបីសតល់ការណលទាាំសុខភាព
និង/ឬសសវាកមមទនតសាស្រសតែល់អ្តាថោហកននកមមវ ិធី Medi-Cal។
រញ្ជរ
ី យស្មេះនិងអាសយោឋនទាំនក់ទាំនងអ្នកសតលស់ សវាកមម:
រញ្ជីរយស្មេះអ្នកសតល់សសវាកមមទាាំងអ្ស់សៅកនុងរណា
ត ញ Health Net ។

ការរញ្ូជ នរនតស សៅសពល PCP ររស់អ្នកនិោយថាអ្នកអាចទទួលការណលទាាំពីអ្នកសតល់សសវាសសេងសទៀរ។
ការណលទាាំនិងសសវាកមមណែលត្រូវានធានរ៉ា រ់រងមួយចាំនួនទាមទាររត្មូវឱ្យ
មាននូវការរញ្ូជ នរនតនិងការឯកភាពយល់ត្ពមជាមុន។

ល័កខ
ខ ័ែឌទាមទាររត្មូវ៖ សាំសៅសៅសលើអ្ីម
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