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សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
Health Net មនសៅទី្សនុះ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
ឬសៅទូ្រស័ពទតាមដខ្ែទូ្រស័ពទបញ្ជូ នបនត California សលខ្ 711។ សូមចូលសមើលសគហទ្ាំពរ័ 
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ភាសាសសែងៗសទ្ៀរ  
និងទ្ក្មងន់ន 
ភាសាសសែងៗសទ្ៀរ 
សោរអ្នរអាចទ្ទួ្លបានសសៀវសៅដែនាំសមជិរ និងឯរសារ
ដសនការសសែងៗសទ្ៀរសដាយឥរគិរនងលជាភាសាែនទ្សទ្ៀរ។ 
សូមទូ្រស័ពទសៅ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
សូមអានសសៀវសៅដែនាំសមជិរសនុះសែើមបដីសវងយល់បដនថមអ្ាំពីសសវា
រមមជាំនួយភាសាដសនរដងទាំស៊ុខ្ភាពែូចជាអ្នរបរដក្បផ្ទទ ល់មរ ់
និងអ្នរបរដក្បជាក្រដាស។ 



សតល់ពរ័ម៌នជាភាសា និងទ្ក្មងស់សែងសទ្ៀរ 

សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
Health Net មនសៅទី្សនុះ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
ឬសៅទូ្រស័ពទតាមដខ្ែទូ្រស័ពទបញ្ជូ នបនត California សលខ្ 711។ សូមចូលសមើលសគហទ្ាំពរ័ 
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ទ្ក្មងស់សែងសទ្ៀរ 
សោរអ្នរអាចទ្ទួ្លបានព័រ៌មនសនុះសដាយឥរគិរនងលរន៊ុងទ្ក្មង់ជាំនួយ 
សសែងៗែូចជា អ្រែរសក្ប លសក្មប់ជនពិការដភនរ 
ការក្ពីនជាអ្រែរមនទ្ាំហធាំសលខ្ 18 និងជាសាំសេង។ សូមទូ្រស័ពទសៅ 
1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 

សសវារមមបរដក្ប 
សោរអ្នរមនិចាំបាចស់ក្បើសមជិរក្គួសារ ឬមរិតភរតិជាអ្នរបរ
ដក្បសនុះសទ្។ សក្មបស់សវារមមអ្នរបរដក្បផ្ទទ ល់មរ ់ភាសា 
និងវបបធមស៌ដាយឥរគិរនងល ក្ពមទាំងជាំនួយ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 
នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍ ឬសែើមបទី្ទួ្លបានសសៀវសៅដែនាំសនុះ 
ជាភាសាសសែងសទ្ៀរ សូមទូ្រស័ពទសៅសលខ្ 1-800-675-6110  
(TTY: 711) ។ ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
 
English: If you, or someone you’re helping, has questions 
about Health Net Community Solutions, you have the right 
to get help and information in your language at no cost.  
To talk to an interpreter, call 1-800-675-6110 (TTY: 711). 

 



សតល់ពរ័ម៌នជាភាសា និងទ្ក្មងស់សែងសទ្ៀរ 

សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
Health Net មនសៅទី្សនុះ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
ឬសៅទូ្រស័ពទតាមដខ្ែទូ្រស័ពទបញ្ជូ នបនត California សលខ្ 711។ សូមចូលសមើលសគហទ្ាំពរ័
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Arabic:c ل ,Health Net Community Solutions أو لديك كان إذا  

شخص ما تساعده أیة استفسارات عن لدیك الحق في تلقي المساعدة والمعلومات
(TTY: 711) .بلغتك مجانا .للتحدث إلى مترجم فوري، اتصل على الرقم

1-800-675-6110

Armenian: Եթե դուք կամ որևէ մեկը, ում դուք օգնում եք, 

հարցեր ունեք Health Net Community Solutions-ի մասին, 

դուք իրավունք ունեք ստանալ օգնություն և ձեր լեզվով 

անվճար տեղեկություններ: Թարգմանչի հետ խոսելու 

համար զանգահարեք 1-800-675-6110 (TTY: 711) 

հեռախոսահամարով  

Chinese (Traditional): 如果您或您協助的人士對 Health 

Net Community Solutions 有疑問，您有權免費取得以您的

語言提供的協助及資訊。如欲取得口譯員協助，請致電  

1-800-675-6110 (TTY: 711)

ً



សតល់ពរ័ម៌នជាភាសា និងទ្ក្មងស់សែងសទ្ៀរ 

សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
Health Net មនសៅទី្សនុះ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
ឬសៅទូ្រស័ពទតាមដខ្ែទូ្រស័ពទបញ្ជូ នបនត California សលខ្ 711។ សូមចូលសមើលសគហទ្ាំពរ័
www.healthnet.com ។ 5 

Hmong (White): Yog koj, lossis lwm tus koj pab, muaj lus 
nug txog Health Net Community Solutions, koj muaj txoj 
cai tau kev pab thiab ntaub ntawv ua koj hom lus tsis muaj 
nqi them. Xav nrog ib tug neeg txhais lus, hu  
1-800-675-6110 (TTY: 711).

Japanese: あなたご自身またはあなたが援助している方

が Health Net Community Solutionsに関する質問をお持

ちの場合、あなたには無料で日本語によるサポートと情

報を得る権利があります。通訳とお話になるには、 

1-800-675-6110（TTY：711）までお電話ください。



សតល់ពរ័ម៌នជាភាសា និងទ្ក្មងស់សែងសទ្ៀរ 

សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
Health Net មនសៅទី្សនុះ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
ឬសៅទូ្រស័ពទតាមដខ្ែទូ្រស័ពទបញ្ជូ នបនត California សលខ្ 711។ សូមចូលសមើលសគហទ្ាំពរ័
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Korean: 귀하 또는 귀하가 도와드리고 있는 분이 Health 

Net Community Solutions 에 관한 질문이 있을 경우, 

귀하에게는 무료로 본인이 구사하는 언어로 도움과 정보를 

받을 권리가 있습니다. 통역사와 통화하려면  

1-800-675-6110 (TTY: 711) 번으로 전화해 주십시오.

سؤاالتی کنید، می کمًک وی به که شخصی يا شما اگر   Persian (Farsi):  
 در مورد

خودتان زبان به را اطالعات و کمک کًه داريد حق شما داريد،  Health Net 

Community Solutions 1-800-675-6110 (TTY: 711) طور به و  

شماره با شفاهی، مترجم با گفتگو براًی .کنید دريافت رايگان  

بگیريد تماس . 



សតល់ពរ័ម៌នជាភាសា និងទ្ក្មងស់សែងសទ្ៀរ 

សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
Health Net មនសៅទី្សនុះ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
ឬសៅទូ្រស័ពទតាមដខ្ែទូ្រស័ពទបញ្ជូ នបនត California សលខ្ 711។ សូមចូលសមើលសគហទ្ាំពរ័ 
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Russian: ЕслиًуًВасًилиًуًкого-то,ًкомуًВыًпомогаете,ً

естьًвопросыًоًплане 

HealthًNetًCommunityًSolutions,ًВыًимеетًправоًбесплатноً

получитьًнеобходимые 

сведенияًвًпереводеًнаًВашًязык.ًДляًтогоًчтобыً

воспользоватьсяًпомощьюًустногоًпереводчика,ًпозвонитеً

поًтелефонуً1-800-675-6110 (TTY: 711). 

 

Spanish: Si usted, o alguna persona a la que asiste, tiene 

preguntas sobre Health Net Community Solutions, tiene derecho 

a obtener ayuda e información en su idioma sin cargo. 

Para hablar con un intérprete, llame al 1-800-675-6110  

(TTY: 711). 

 

Tagalog: Kung ikaw o ang isang taong tinutulungan mo ay 

mayroong mga tanong tungkol sa Health Net Community 

Solutions, mayroon kang karapatang makakuha ng tulong at 

impormasyon na nasa wika mo nang walang babayaran. Para 

makipag-usap sa isang interpreter, tumawag sa 1-800-675-6110 

(TTY: 711). 

 



សតល់ពរ័ម៌នជាភាសា និងទ្ក្មងស់សែងសទ្ៀរ 

សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
Health Net មនសៅទី្សនុះ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
ឬសៅទូ្រស័ពទតាមដខ្ែទូ្រស័ពទបញ្ជូ នបនត California សលខ្ 711។ សូមចូលសមើលសគហទ្ាំពរ័
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Vietnamese: Nếu quý vị, hoặc mộtًngườiًnàoًđóًquý vị đangً

giúpًđỡ, có thắc mắc về Health Net Community Solutions, quý 

vị có quyền nhậnًđược trợ giúp và thông tin bằng ngôn ngữ của 

quý vị miễnًphí.ًĐể traoًđổi với phiên dịch viên, hãy gọi số  

1-800-675-6110 (TTY: 711).



    

សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
Health Net មនសៅទី្សនុះ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
ឬសៅទូ្រស័ពទតាមដខ្ែទូ្រស័ពទបញ្ជូ នបនត California សលខ្ 711។ សូមចូលសមើលសគហទ្ាំពរ័ 
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សសចរតីជូនែាំែឹងសតីពី  
ការមនិសរ ើសសអ្ើង 
ការសរ ើសសអ្ើងគឺសលមើសនឹងចាប។់ Health Net អ្ន៊ុវរតតាមចាបស់តីពីសិទ្ធិពលរែឋរបស់រែឋ និងសហពន័ធ។ 
Health Net មនិមនការសរ ើសសអ្ើងសដាយខ្៊ុសចាបច់ាំស ុះការមនិរបប់ញ្ចូលមន៊ុសែ 
ឬក្បក្ពឹរតសលើពួរសគខ្៊ុសគ្នន សដាយសារដរ សភទ្ ពូជសាសន ៍ពែ៌សមប៊ុរ សាសន ពូជពងែ 
ក្បភពសែើមរាំសែើ រ អ្រតសញ្ញា ែក្រុមជនជារិ អាយ៊ុ ពិការភាពសលូវចិរត ពិការភាពរងកាយ 
សាថ នភាពស៊ុខ្ភាព ពរ័ម៌នសសសនទិ្រ សាថ នភាពអា ហ៍ពិ ហ៍ សយនឌ័រ អ្រតសញ្ញា ែសយនឌរ័ 
ឬទ្ាំសនរសលូវសភទ្សេើយ។  

Health Net៖ សតល់ជូន៖ 

▪ ជាំនួយ 
និងសសវាមមឥរគិរនងលែល់ជនដែលមនពិការភាពសែើមបជួីយ ពួរសគទ្ាំនរទ់្ាំនងកានដ់រក្បសសើរ
ែូចជា៖ 

 អ្នរបរដក្បភាសាសញ្ញា ដែលមនលរខែៈសមបរតិក្គប់ក្គ្នន់ 
 ពរ័ម៌នសរសសរជាោយលរខែ៍អ្រែរជាក្ទ្ងក់្ទយសសែងសទ្ៀរ (សបាុះព៊ុមពជាអ្រែរធាំៗ 

សាំសេង ទ្ក្មងជ់ាសអ្េិចក្រូនិរអាចសក្បើក្បាស់បាន និងទ្ក្មងស់សែងៗសទ្ៀរ)  

▪ សសវារមមភាសាឥរគិរនងលែល់អ្នរដែលភាសាទី្មួយមិនដមនភាសាអ្ងស់គលសែូចជា៖ 

 អ្នរបរដក្បដែលមនលរខែៈសមបរតិក្គបក់្គ្នន់ 
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 ពរ័ម៌នោយលរខែ៍អ្រែរជាភាសាសសែងសទ្ៀរ 

ក្បសិនសបើសោរអ្នរក្រូវការសសវារមមទាំងសនុះ សូមទូ្រស័ពទសៅ Health Net តាមរយៈសលខ្  
1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ សយើងខ្្៊ុ ាំសបើរបសក្មើ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ, 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍ ។ 

ក្បសិនសបើសោរអ្នរសជឿជារថ់ា Health Net មនិបានសតល់សសវារមមទាំងសនុះ 
ឬមនការសរ ើសសអ្ើងសដាយខ្៊ុសចាបត់ាមរសបៀបសសែងសទ្ៀរសដាយដសែរសលើសភទ្ ពូជសាសន ៍ពែ៌សមប៊ុរ 
សាសន ពូជពងែ ក្បភពសែើមរាំសែើ រ អ្រតសញ្ញា ែក្រុមជនជារិ អាយ៊ុ ពិការភាពសលូវចិរត 
ពិការភាពរងកាយ សាថ នភាពស៊ុខ្ភាព ពរ័ម៌នសសសនទិ្រ សាថ នភាពអា ហ៍ពិ ហ៍ សយនឌរ័ 
អ្រតសញ្ញា ែសយនឌរ័ ឬទ្ាំសនរសលូវសភទ្ សនុះសោរអ្នរអាចដារ ់រយបែតឹ ងសារទ្៊ុរខសៅកាន ់
មជឈមែឌ លទ្ាំនរទ់្ាំនងអ្រិងិជនរបស់ Health ។ សោរអ្នរអាចដារ ់រយបែតឹ ងសារទ្៊ុរខសដាយផ្ទទ ល់ 
ជាោយលរខែ៍អ្រែរ តាមទូ្រស័ពទ ឬតាមអ្៊ុីដមល៖ 

Health Net Appeals & Grievances 
P.O. Box 10348 
Van Nuys, CA 91410 
1-800-675-6110 (TTY: 711) 
ទូ្រសារ៖ 1-877-831-6019 
www.healthnet.com សក្មបក់ារដារស់សនើតាមអ្៊ុីនធឺែិរ 

ក្បសិនសបើសោរអ្នរក្រូវការជាំនួយរន៊ុងការដារ ់រយបែតឹ ងសារទ្៊ុរខ 
សនុះមជឈមែឌ លទ្ាំនរទ់្ាំនងអ្រិងិជន Health Net អាចជួយ សោរអ្នរបាន។ 

សោរអ្នររអ៏ាចដារ ់រយបែតឹ ងរវា៉ាសតីពីសិទ្ធិពលរែឋសៅការយិល័យសិទ្ធិពលរែឋននក្រសួងសសវាដងទាំ 
ស៊ុខ្ភាពរបស់រែឋ California ជាោយលរខែ៍អ្រែរ តាមទូ្រស័ពទ ឬតាមអ្៊ុីដមល៖ 

នយររង ការយិល័យសិទ្ធិពលរែឋ 
ក្រសួងស៊ុខាភិបាល 
ការយិល័យសិទ្ធិពលរែឋ 
P.O. Box 997413, MS 0009 
Sacramento, CA 95899-7413 

http://www.healthnet.com/
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1-916-440-7370 (TTY 711 ក្បពន័ធបញ្ជូ នបនតរែឋ California) 
អ្៊ុីដមល៖ CivilRights@dhcs.ca.gov 

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

ក្បសិនសបើសោរអ្នរសជឿជារថ់ា សោរអ្នរក្រូវបានសគសរ ើសសអ្ើងសដាយដសែរសលើមូលដាឋ នពូជសាសន ៍
ពែ៌សមប៊ុរ សែើមរាំសែើ រ អាយ៊ុ ពិការភាព ឬសភទ្ 
សនុះសោរអ្នររ៏អាចដារ់ រយបែតឹ ងសតីពីសិទ្ធិពលរែឋសៅកានក់ារយិល័យសសវាមន៊ុសែជារិ 
ននក្រសួងស៊ុខាភបិាលសហរែឋអាសមររិសក្មបសិ់ទ្ធិពលរែឋជាោយលរខែ៍អ្រែរ តាមទូ្រស័ពទ 
ឬតាមអ្៊ុីនធឺែិរ៖  

ក្រសួងសសវាស៊ុខ្ភាព និងមន៊ុសែននសហរែឋអាសមររិ 
200 Independence Avenue, SW  
Room 509F, HHH Building  
Washington, D.C. 20201  
1-800-368-1019 (TTY 1-800-537-7697)  
សរងលនន រយបែតឹ ងរវា៉ា ៖ https://ocrportal.hhs.gov/ocr/cp/wizard_cp.jsf 

សោរអ្នរអាចទ្ទួ្លបានទ្ក្មង់ រយបែតឹ ងរវា៉ាតាមរយៈ http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html ។ 

 

mailto:CivilRights@dhcs.ca.gov
http://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/cp/wizard_cp.jsf
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
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សូមសាវ គមនម៍រកាន ់
Health Net! 
អ្រគ៊ុែដែលបានចូលរមួជាមយួនឹង Health Net ។ Health Net គឺជាដសនការ
ស៊ុខ្ភាពសក្មបក់្បជាជនដែលមន Medi-Cal។ Heath Net សធវើការងារជាមយួរែឋ California 
សែើមបជួីយ សោរអ្នរឲ្យទ្ទួ្លបានការដងទាំស៊ុខ្ភាពដែលសោរអ្នរក្រូវការ។  

សសៀវសៅដែនាំសក្មបស់មជិរ 
សសៀវសៅដែនាំសមជិរក្បាប់សោរអ្នរអ្ាំពីការធានរ៉ាបរ់ងរបស់សោរអ្នរសក្កាមគសក្មង Health Net ។ 
សូមអានវាយ៉ា ងយរចិរតទ្៊ុរដារ ់និងទាំងក្សុង។ វានឹងជួយ សោរអ្នរឱ្យដសវងយល់ 
និងសក្បើក្បាស់នូវសលក្បសយជន ៍និងសសវារមមរបស់ខ្លួន។ វារព៏នយល់អ្ាំពីសិទ្ធិ 
និងការទ្ទួ្លខ្៊ុសក្រូវរបស់សោរអ្នររន៊ុងនមជាសមជិររបស់ Health Net ។ 
ក្បសិនសបើសោរអ្នរមនរក្មូវការស៊ុខ្ភាពពិសសស 
ក្រូវក្បារែថាបានអានក្គបដ់សនរដែលក្រូវចាំស ុះសោរអ្នរ។ 

សសៀវសៅដែនាំសមជិររបស់សោរអ្នរ រក៏្រូវបានសៅថា ទ្ក្មងឯ់រសារោរក្រដាងពរ័៌មន 
និងភសត៊ុតាងននការធានរ៉ាប់រងរមួគ្នន  (EOC) សងដែរ។ សនុះគឺជាសសចរតីសសងខបននវធិាន 
ឬសគ្នលការែ៍របស់ Health Net និងដសែរសលើរិចចសនារវាង Health Net 
និងក្រសួងសសវាដងទាំស៊ុខ្ភាព (DHCS) ។ ក្បសិនសបើសោរអ្នរចងដ់សវងយល់អ្ាំពីវារយស័ពទ 
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និងលរខខ្ែឌ ជារោ់រន់នការធានរ៉ាបរ់ង សនុះសោរអ្នរអាចសសនើស៊ុាំចាបច់មលងននរិចចសនាសពញសលញពី 
សសវាបសក្មើសមជិរ។ 

សូមទូ្រស័ពទសៅ 1-800-675-6110 (TTY: 711) សែើមបសីសនើស៊ុាំចាបច់មលងននរិចចសនារវាង Health Net 
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ឬចូលសៅកាន់សគហទ្ាំព័រ Health Net តាមរយៈ www.healthnet.com សែើមបសីមើលសសៀវសៅដែនាំ
សមជិរសនុះ។ សោរអ្នររអ៏ាចសសនើស៊ុាំសដាយឥរគិរនងលសងដែរនូវចាបច់មលងននសគ្នលការែ៍ 
និងនីរិវធីិដសនរគលីនិរ និងរែឋបាល ដែលមនិដមនជារមមសិទ្ធិរបស់ Health Net 
ឬរសបៀបចូលសក្បើពរ័៌មនសនុះសៅសលើសគហទ្ាំពរ័ Health Net ។ 

ទ្ាំនរទ់្ាំនងមរសយើងខ្្៊ុ ាំ 
Health Net មនសៅទី្សនុះសែើមបជួីយ សោរអ្នរ។ ក្បសិនសបើសោរអ្នរមនសាំែួរ សូមទូ្រស័ពទសៅ  
1-800-675-6110 (TTY 711) ។ Health Net សៅទី្សនុះ 24 សម៉ា ង, 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 

សោរអ្នររអ៏ាចចូលសមើលតាមអ្៊ុីនធឺែិរសៅសពលណារប៏ានសដាយចូលសៅកាន ់
www.healthnet.com ។ 

សូមអ្រគ៊ុែ  
Health Net  
21281 Burbank Blvd. 
Woodland Hills, CA 91367 

http://www.healthnet.com/
http://www.healthnet.com/
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1. ការចបស់សតើមជា សមជិរ 
រសបៀបដសវងររជាំនយួ 
Health Net ចងឱ់្យសោរអ្នរសបាយចិរតជាមួយការដងទាំស៊ុខ្ភាពរបស់សោរអ្នរ។ 
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សសវាបសក្មើសមជិរ 
សសវាបសក្មើសមជិរ Health Net មនសៅទី្សនុះសែើមបជួីយ សោរអ្នរ។ Health Net អាច៖ 

▪ ស ល្ើយរបសាំែួរអ្ាំពីដសនការស៊ុខ្ភាពរបស់សោរអ្នរ និងសសវាដែលបានរ៉ាបរ់ង 
▪ ជួយ សោរអ្នរសក្ជើសសរ ើស ឬផ្ទល ស់បតូរអ្នរសតល់សសវាដងទាំស៊ុខ្ភាពបឋម (PCP) 
▪ ក្បាបស់ោរអ្នរពីរដនលងទ្ទួ្លបានការដងទាំដែលសោរអ្នរក្រូវការ 
▪ សតល់ជូនសសវាអ្នរបរដក្ប ក្បសិនសបើសោរអ្នរមនិសចុះនិយយភាសាអ្ងស់គលស 
▪ សតល់ពរ័ម៌នជាភាសា និងទ្ក្មងស់សែងៗ 

ក្បសិនសបើសោរអ្នរក្រូវការជាំនួយ សូមទូ្រស័ពទសៅ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ Health Net 
សៅទី្សនុះ 24 សម៉ា ង, 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 

សោរអ្នររ៏អាចចូលសមើលតាមអ្៊ុីនធឺែិរសៅសពលណារ៏បានសដាយចូលសៅកាន់ www.healthnet.com ។ 

http://www.healthnet.com/
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សរើអ្នរណាខ្លុះអាចកាល យជាសមជិរ 
សោរអ្នរមនលរខែៈសមបរតិទ្ទួ្លបាន Health Net 
ពីសក្ ុះសោរអ្នរមនលរខែៈសមបរតិទ្ទួ្លបាន Medi-Cal សហើយរស់សៅរន៊ុង 
សខានធីមយួរន៊ុងចាំសណាមសខានធីទាំងសនុះ៖ Kern, Los Angeles, Sacramento, San Diego, San 
Joaquin, Stanislaus, ឬ Tulare ។ សោរអ្នររអ៏ាចមនលរខែៈសមបរតិទ្ទួ្លបាន Medi-Cal 
តាមរយៈ សនតិស៊ុខ្សងគម។ រែឋបាលសនតិស៊ុខ្សងគម/ចាំែូលសងគមបដនថម (SSI) 
អាចទរទ់្ងបានតាមរយៈសលខ្ 1-800-772-1213 (TTY:1-800-325-0778) ។ 

សក្មបស់ាំែួរអ្ាំពីការច៊ុុះស ម្ ុះ សូមទូ្រស័ពទសៅកាន ់Health Care Options តាមរយៈសលខ្  
1-800-430-4263 (TTY 1-800-430-7077) ។ ឬសូមចូលសៅ 
https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov ។ 

Transitional Medi-Cal 
Transitional Medi-Cal រក៏្រូវបានសៅសងដែរថា “Medi-Cal សក្មបព់លរែឋដែលសធវើការងារ។” 
អ្នរអាចមនលទ្ធភាពទ្ទួ្លបាន Medi-Cal អ្នតរកាល ក្បសិនសបើអ្នរឈបទ់្ទួ្ល Medi-Cal 
ពីសក្ ុះដរ៖ 

▪ អ្នរបានចបស់សតើមររក្បារច់ាំែូលបានកានដ់រសក្ចើន។ 
▪ ក្គួសាររបស់អ្នរបានចបស់សតើមទ្ទួ្លការឧបរថមភកានដ់រសក្ចើន សក្មបរូ់ន ឬ បតី/ក្បពនធ។ 

សោរអ្នរអាចសួរសាំែួរអ្ាំពីលរខែៈសមបរតិទ្ទួ្លបាន Medi-Cal សៅការយិល័យសសវាស៊ុខាភបិាល 
និងមន៊ុសែជារិក្បចាំរាំបនរ់បស់សោរអ្នរ។ ដសវងររការយិល័យរន៊ុងរាំបនរ់បស់សោរអ្នរតាមរយៈ 
www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx ឬទូ្រស័ពទសៅ Health Care 
Options តាមរយៈសលខ្៖ 1-800-430-4263 (TTY 1-800-430-7077) ។  

https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx
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សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
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បែ័ណ សមគ ល់ខ្លួន (ID)  
រន៊ុងនមជាសមជិរមន រ់របស់ Health Net សោរអ្នរនឹងទ្ទួ្លបានបែ័ណ សមគ ល់ខ្លួនរបស់ Health 
Net មយួ។ សោរអ្នរក្រូវដរបងាា ញបែ័ណ សមគ ល់សមជិរ Health Net និងបែ័ណ សមគ ល់អ្រថក្បសយជន ៍
Medi-Cal (BIC) របស់សោរអ្នរសៅសពលសោរអ្នរទ្ទួ្លសសវាដងទាំស៊ុខ្ភាព ឬឱ្សងតាមសវជជបញ្ញជ ។ 
សោរអ្នរក្រូវយរបែ័ណ ស៊ុខ្ភាពទាំងអ្ស់មរជាមយួសោរអ្នរក្គប់សពលសវោ។ សនុះ 
គឺជាគាំរបូែ័ណ សមគ ល់សមជិរ Health Net សែើមបបីងាា ញថាបែ័ណ របស់សោរអ្នរមនរបូរងែូចសមតច ៖ 

ផ្ទទ ាំងខាងម៊ុខ្ននបែ័ណ សមគ ល់ខ្លួន ផ្ទទ ាំងខាងសក្កាយននបែ័ណ សមគ ល់ខ្លួន 

 
▪ បែ័ណ សមគ ល់ខ្លួន Health Net របស់សោរអ្នរមនសទ៊ុរពរ័ម៌នសាំខាន់ៗ  រមួមន ៖ 

ស ម្ ុះអ្នរសតល់សសវាដងទាំបឋម (PCP) របស់សោរអ្នរ (ឬស ម្ ុះក្រុមគលីនិរ 
ឬក្រុមសវជជសាស្តសតរបស់សោរអ្នរ) ។ 
ពរ័ម៌នសនុះមនិបងាា ញសៅសលើបែ័ណ សមគ ល់សក្មបស់មជិរដែលមនទាំងការធានរ៉ាបរ់ងសលើ 
Medicare (Part A និង Part B) និង Medi-Cal សេើយ។ ពរ័ម៌នអ្ាំពី PCP នឹងនិយយថា 
"សូមជួបក្គូសពទ្យ Medicare របស់សោរអ្នរ"។ 
ពរ័ម៌នសនុះរម៏និបងាា ញសៅសលើបែ័ណ សមគ ល់សក្មប់ទររសទ្ើបនឹងសរើរដែលក្រូវបានសតល់ CIN 
សដាយ DHCS សងដែរ។ ពរ័៌មនអ្ាំពី PCP នឹងនិយយថា "គ្នម ន MD បឋមសទ្" ។ 
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សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
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ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
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▪ អាសយដាឋ ន និងសលខ្ទូ្រសពទរបស់ PCP សោរអ្នរ។ 
ពរ័ម៌នសនុះមនិបងាា ញសៅសលើបែ័ណ សមគ ល់សក្មបស់មជិរដែលមនទាំងការធានរ៉ាបរ់ងសលើ 
Medicare (Part A និង Part B) និង Medi-Cal សេើយ។ ពរ័ម៌នអ្ាំពី PCP នឹងនិយយថា 
"សូមជួបក្គូសពទ្យ Medicare របស់សោរអ្នរ"។ ពរ័ម៌នសនុះ 
រម៏និបងាា ញសៅសលើប័ែណ សមគ ល់សក្មបទ់ររសទ្ើបនឹងសរើរដែលក្រូវបានសតល់ CIN សដាយ 
DHCS សងដែរ។ ពរ័ម៌នអ្ាំពី PCP នឹងនិយយថា "សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ។" 

▪ ក្បសិនសបើពរ័៌មនអ្ាំពី PCP និង/ឬ ក្រុមសវជជសាស្តសតរបស់សោរអ្នរខ្៊ុស ឬក្បសិនសបើ 
សោរអ្នរបានផ្ទល ស់បតូរ PCP និង/ឬ 
ក្រុមសវជជសាស្តសតរបស់សោរអ្នរចបត់ាាំងពីបែ័ណ សមគ ល់ខ្លួនច៊ុងសក្កាយរបស់សោរអ្នរក្រូវបាន
សបាុះព៊ុមពសចញ សូមទូ្រស័ពទមរដសនរសសវាបសក្មើសមជិរតាមសលខ្ 1-800-675-6110  
(TTY: 711) សែើមបទី្ទួ្លបានបែ័ណ ងមីដែលមនពរ័ម៌ន PCP ក្រឹមក្រូវ។ 

▪ ក្បសិនសបើសោរអ្នរមនសាំែួរណាមយួទរទ់្ងនឹងប័ែណ សមគ ល់ខ្លួនរបស់សោរអ្នរ 
សូមទូ្រស័ពទមរសសវាបសក្មើសមជិរតាមសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY:711) ។ 

ខាងសក្កាមសនុះ គឺជាអ្វីដែលសោរអ្នរក្រូវសធវើជាមួយនឹងបែ័ណ សមគ ល់ខ្លួនរបស់សោរអ្នរ ៖ 

▪ សូមពិនិរយសមើលឲ្យចាស់ថា ពរ័ម៌នសៅសលើប័ែណ សមគ ល់ខ្លួនរបស់សោរអ្នរពិរជាក្រឹមក្រូវ។ 
ក្បសិនសបើមនអ្វីសៅសលើបែ័ណ សមគ ល់ខ្លួនរបស់សោរអ្នរខ្៊ុស 
សូមទូ្រស័ពទភាល មមរសសវាបសក្មើសមជិរតាមសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
ក្បសិនសបើស ម្ ុះសោរអ្នរមនិបានសរសសរក្រឹមក្រូវ ឬសរសសរខ្៊ុស 
សយើងខ្្៊ុ ាំនឹងភាជ បស់ោរអ្នរសៅកាន់ការយិល័យនននយរដាឋ នសសវា សងគមសាធារែៈ 
(Department of Public Social Services) 
រន៊ុងរាំបនរ់បស់សោរអ្នរសែើមបដីររក្មូវព័រម៌នសនុះ។ 

សូមបងាា ញប័ែណ សមគ ល់ខ្លួនរបស់អ្នរ សៅសពលអ្នរ៖ 

▪ មនណារជួ់បជាមយួសវជជបែឌិ រ 
▪ អ្សញ្ជ ើញសៅមនទីរសពទ្យ 
▪ ក្រូវការសសវាសសស្តងាគ ុះបនទ ន/់ដងទាំក្បញាប ់ឬ 
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សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
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ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
ឬសៅទូ្រស័ពទតាមដខ្ែទូ្រស័ពទបញ្ជូ នបនត California សលខ្ 711។ សូមចូលសមើលសគហទ្ាំពរ័ 
www.healthnet.com ។ 20 

▪ មរយរឱ្សងតាមសវជជបញ្ញជ ។ 

ក្បសិនសបើសោរអ្នរមនិទ្ទួ្លបានបែ័ណ សមគ ល់ខ្លួន Health Net អ្ាំេ៊ុងសពលពីរ 
ឬបីសបាត ហ៍ននការច៊ុុះស ម្ ុះ ឬក្បសិនសបើប័ែណ សមគ ល់ខ្លួនរបស់សោរអ្នរក្រូវបានខូ្ចខារ បារ ់
ឬក្រូវសគលួច សូមទូ្រស័ពទសៅដសនរសសវាបសក្មើសមជិរភាល មៗ។ Health Net 
នឹងសស្ើបែ័ណ សមគ ល់ខ្លួនងមីជូនសោរអ្នរសដាយឥរគិរនងល។ សូមទូ្រស័ពទសៅ 1-800-675-6110  
(TTY: 711) ។ សៅសពលសោរអ្នរទ្ទួ្លបានបែ័ណ សមគ ល់ខ្លួនងមីរបស់សោរអ្នរ សនុះ 
សោរអ្នរគួរដរបាំផ្ទល ញបែ័ណ ចស់ ឬប័ែណ ចស់ដែលដលងមនស៊ុពលភាពសចល 
សែើមបកីារ រអ្រតសញ្ញា ែរបស់អ្នរ។  

វធីិចូលរមួជាសមជិរ 
Health Net ចងឮ់ពីសោរអ្នរ។ ជាសរៀងរល់ឆ្ន ាំ Health Net 
មនរិចចក្បជ៊ុាំនិយយអ្ាំពីអ្វីដែលែាំសែើ រការបានលែ និងរសបៀបដែល Health Net អាចសធវើឱ្យក្បសសើរសេើង។ 
សមជិរជាសក្ចើនក្រូវបានអ្សញ្ជ ើញចូលរមួ។ សូមអ្សញ្ជ ើញមរក្បជ៊ុាំ! 

គែៈរមម ធិការសដល់ក្បឹរារន៊ុងសហគមន ៍
Health Net មនក្រុមមូយដែលមនស ម្ ុះថា គែៈរមម ធិការសដល់ក្បឹរារន៊ុងសហគមន។៍ 
ក្រុមសនុះក្រូវបានបសងកើរសេើងសដាយអ្នរសក្បើក្បាស់សសវា សមជិរ Health Net និងទី្ភាន រង់ារសហគមន។៍ 
ការចូលរមួរន៊ុងក្រុមសនុះ គឺជាការសម័ក្គចិរត។ ក្រុមសនុះជដជរគ្នន អ្ាំពីរសបៀបសធវើឲ្យ
ក្បសសើរសេើងែល់សគ្នលនសយបាយ Health Net និងទ្ទួ្លខ្៊ុសក្រូវចាំស ុះ៖ 

▪ ការសតល់មរិសលើការដរលមែគ៊ុែភាព និងរិចចខ្ាំក្បឹងដក្បងរន៊ុងការអ្បរ់ ាំស៊ុខ្ភាពរបស់ Health Net 
▪ ការសតល់មរិសលើរមមវធីិសសវាដសនរវបបធម ៌និងភាសា 
▪ ការរាំែរអ់្រតសញ្ញា ែននឧបសគគចាំស ុះការដងទាំសដាយសារវបបធម ៌ការសរ ើសសអ្ើង ភាសា 

ឬពិការភាព។ 

ក្បសិនសបើសោរអ្នរចង់ចូលរមួជាមយួក្រុមសនុះ សូមទូ្រស័ពទសៅសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 



1 | ការចបស់សតើមជាសមជិរ 

សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
Health Net មនសៅទី្សនុះ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
ឬសៅទូ្រស័ពទតាមដខ្ែទូ្រស័ពទបញ្ជូ នបនត California សលខ្ 711។ សូមចូលសមើលសគហទ្ាំពរ័ 
www.healthnet.com ។ 21 

គែៈរមម ធិការសគ្នលនសយបាយសាធារែៈ 
Health Net មនក្រុមដែលសគសៅថា គែៈរមម ធិការសគ្នលនសយបាយសាធារែៈ។ 
ក្រុមសនុះក្រូវបានបសងកើរសេើងសដាយសមជិរ និងអ្នរសតល់សសវាដសនការស៊ុខ្ភាព។ ការចូលរមួរន៊ុងក្រុមសនុះ 
គឺជាការសម័ក្គចិរត។ ក្រុមសនុះជដជរគ្នន អ្ាំពីរសបៀបសធវើឲ្យក្បសសើរសេើងែល់សគ្នលនសយបាយ Health Net 
និងទ្ទួ្លខ្៊ុសក្រូវចាំស ុះ៖ 

▪ ការសតល់ែាំបូនម នែល់នយរក្រុមក្បឹរា Health Net 
សតីពីបញ្ញា សគ្នលនសយបាយដែលប៉ាុះ ល់ែល់ដសនការស៊ុខ្ភាព និងសមជិររបស់សយើងខ្្៊ុ ាំ។ 

ក្បសិនសបើសោរអ្នរចង់ចូលរមួជាមយួក្រុមសនុះ សូមទូ្រស័ពទសៅសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY 711) ។ 

សោរអ្នររអ៏ាចទូ្រស័ពទសៅសសវាបសក្មើសមជិរ 
ក្បសិនសបើសោរអ្នរមនសាំែួរអ្ាំពីក្រមុទាំងសនុះ។ 



    

សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
Health Net មនសៅទី្សនុះ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
ឬសៅទូ្រស័ពទតាមដខ្ែទូ្រស័ពទបញ្ជូ នបនត California សលខ្ 711។ សូមចូលសមើលសគហទ្ាំពរ័ 
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2. អ្ាំពី គសក្មង
ស៊ុខ្ភាពរបស់អ្នរ៖ 

ទិ្ដាឋ ភាពទូ្សៅននដសនការស៊ុខ្ភាពរបស់សោរអ្នរ 
Health Net គឺជាដសនការស៊ុខ្ភាពសក្មបអ់្នរដែលមន Medi-Cal សៅរន៊ុងរាំបនស់សវារមមទាំងសនុះ៖ 
Kern, Los Angeles, Sacramento, San Diego, San Joaquin, Stanislaus, ឬ Tulare ។ Heath 
Net សធវើការងារជាមយួរែឋ California សែើមបជួីយ សោរអ្នរឲ្យ
ទ្ទួ្លបានការដងទាំស៊ុខ្ភាពដែលសោរអ្នរក្រូវការ។ 

សោរអ្នរអាចនិយយជាមយួរាំណាងសសវាបសក្មើសមជិរ Health Net 
សែើមបដីសវងយល់បដនថមអ្ាំពីដសនការស៊ុខ្ភាព និងវធីិសធវើឲ្យវាមនក្បសិទ្ធភាពសក្មប់សោរអ្នរ។ 
សូមទូ្រស័ពទសៅ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 

សពលដែលការធានរ៉ាបរ់ងចបស់សតើម និងបញ្ចប ់
សៅសពលសោរអ្នរច៊ុុះស ម្ ុះរន៊ុង Health Net អ្នរក្រូវទ្ទួ្លបានប័ែណ សមជិរ Health Net 
រន៊ុងរាំេ៊ុងពីរសបាត ហ៍ននការច៊ុុះស ម្ ុះ។ 
សូមបងាា ញប័ែណ សនុះរល់សពលដែលសោរអ្នរអ្សញ្ជ ើញសៅររសសវាណាមយួសៅសក្កាម Health Net ។  

ការដងទាំរបស់សោរអ្នរតាមរយៈ Health Net ចបស់សតើមសៅសពលដែល
ការច៊ុុះស ម្ ុះរបស់សោរអ្នររន៊ុងដសនការស៊ុខ្ភាពបានចបរ់ចួរល់។ 



2 | អ្ាំពីការដងទាំស៊ុខ្ភាពរបស់អ្នរ 

សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
Health Net មនសៅទី្សនុះ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
ឬសៅទូ្រស័ពទតាមដខ្ែទូ្រស័ពទបញ្ជូ នបនត California សលខ្ 711។ សូមចូលសមើលសគហទ្ាំពរ័ 
www.healthnet.com ។ 23 

សោរអ្នរអាចចបស់សតើមសក្បើក្បាស់អ្រថក្បសយជនពី៍ Medi-Cal របស់សោរអ្នរបាន តាមរយៈ Health 
Net សៅនងៃចូលជាធរមនននការធានរ៉ាបរ់ងរបស់សោរអ្នរ។ នងៃអ្ន៊ុវរតនក៍ារធានរ៉ាបរ់ងរបស់សោរអ្នរ 
គឺសៅនងៃទី្ 1 ននដខ្ បនទ បពី់ការច៊ុុះស ម្ ុះរន៊ុងដសនការស៊ុខ្ភាពបានចប់រចួរល់។ 
សូមពិនិរយសមើលបែ័ណ សមគ ល់សមជិរ Health Net ដែលបានសស្ើតាមនក្បសែីយជូ៍នអ្នរ សក្មបន់ងៃ
អ្ន៊ុវរតនក៍ារធានរ៉ាបរ់ងសនុះ។ 

សោរអ្នរអាចសសនើស៊ុាំបញ្ចបក់ារធានរ៉ាបរ់ង Health Net របស់សោរអ្នរ 
និងសក្ជើសសរ ើសដសនការស៊ុខ្ភាពសសែងសទ្ៀរសៅសពលណារប៏ាន។ សក្មប់ជាំនួយសក្ជើសសរ ើសដសនការងមី 
សូមទូ្រស័ពទសៅកាន ់Health Care Options តាមរយៈសលខ្ 1-800-430-4263  
(TTY 1-800-430-7077) ។ ឬសូមចូលសៅ https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov ។ 
សោរអ្នររអ៏ាចសសនើស៊ុាំបញ្ចប ់Medi-Cal របស់សោរអ្នរសងដែរ។  

ជូនកាល Health Net ដលងអាចបសក្មើសោរអ្នរបានសទ្ៀរសហើយ។ Health Net 
ក្រូវដរបញ្ចប់ការធានរ៉ាបរ់ងរបស់សោរអ្នរក្បសិនសបើ៖ 

▪ សោរអ្នរផ្ទល ស់បតូរសចញពីរាំបនស់នុះ ឬជាបព់នធនគ្នរ 
▪ សោរអ្នរដលងមន Medi-Cal 
▪ សោរអ្នរមនលរខែៈសមបរតិទ្ទួ្លបានរមមវធីិសលើរដលងជារោ់រ់មយួចាំនួន 
▪ សោរអ្នរក្រូវការបតូរសររីងគសាំខាន់ៗ  (មនិរបប់ញ្ចូលរក្មងសនម និងការបតូរដរវដភនរ) 
▪ សោរអ្នររាំព៊ុងសថិររន៊ុងមនទីរដងទាំរយៈសពលដវងសលើសពីពីរដខ្ 

(សលើរដលងដរសមជិរសៅរន៊ុងសខានធី Los Angeles និង San Diego) 
▪ សោរអ្នរចូលរមួរន៊ុងការដរលងបនលាំណាមយួដែលទរទ់្ងនឹងសសវារមម អ្រថក្បសយជន ៍

ឬមនទីរដងទាំននននដសនការរបស់សយើងខ្្៊ុ ាំ។ 

សសវាស៊ុខ្ភាពឥណាឌ  
ក្បសិនសបើសោរអ្នរជាពលរែឋអាសមររិសែើមរាំសែើ រឥណាឌ  សនុះសោរអ្នរមនសិទ្ធិទ្ទួ្ល 
បានសសវាដងទាំស៊ុខ្ភាពសៅឯមែឌ លសសវាស៊ុខ្ភាពឥណាឌ ។ សោរអ្នររអ៏ាចសៅជាមួយ 
ឬែរស ម្ ុះសចញពី Health Net សៅសពលដែលទ្ទួ្លបានសសវាដងទាំស៊ុខ្ភាពពីទី្តាាំងទាំងសនុះ។ 
ពលរែឋអាសមររិសែើមរាំសែើ រឥណាឌ ក្រហម មនសិទ្ធិមនិច៊ុុះស ម្ ុះ 

https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/
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សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
Health Net មនសៅទី្សនុះ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
ឬសៅទូ្រស័ពទតាមដខ្ែទូ្រស័ពទបញ្ជូ នបនត California សលខ្ 711។ សូមចូលសមើលសគហទ្ាំពរ័ 
www.healthnet.com ។ 24 

សៅរន៊ុងដសនការធានរ៉ាបរ់ងស៊ុខ្ភាពដែលក្គប់ក្គងសដាយ Medi-Cal 
ឬអាចចរសចញពីដសនការធានរ៉ាបរ់ងស៊ុខ្ភាព សហើយវលិក្រេបស់ៅសក្បើក្បាស់រមមវធីិ Medi-Cal ធមមតា 
(បងក់្បារស់ែើមបទី្ទួ្លបានសសវារមម) វញិ បានក្គបស់ពល និងសក្មបស់ហរ៊ុសលណាមយួរប៏ាន។ 

សែើមបដីសវងយល់បដនថម សូមទូ្រស័ពទសៅសសវាស៊ុខ្ភាពឥណាឌ  តាមសលខ្ 1-916-930-3927 
ឬអាចចូលសៅសគហទ្ាំព័រសសវាស៊ុខ្ភាពឥណាឌ  www.ihs.gov ។  

រសបៀបដែលគសក្មងរបស់សោរអ្នរែាំសែើ រការ 
Health Net គឺជាគសក្មងស៊ុខ្ភាពដែលច៊ុុះរិចចសនាជាមយួ DHCS។ Health Net 
គឺជាគសក្មងស៊ុខ្ភាពមួយរបស់ការដងទាំសដាយមនការក្គបក់្គង។ ដសនការដងទាំដែលមនការក្គបក់្គង 
គឺជាការសក្បើក្បាស់នងលចាំណាយក្បរបសដាយក្បសិទ្ធភាពសក្មបធ់នធានសសវាដងទាំស៊ុខ្ភាពសែើមបសីធវើឲ្យ
ក្បសសើរសេើងែល់ការដងទាំស៊ុខ្ភាព និងការធានគ៊ុែភាពននការដងទាំ។ Health Net 
សធវើការជាមយួសវជជបែឌិ រ មនទីរសពទ្យ ឱ្សងសាថ ន និងអ្នរសតល់សសវាដងទាំស៊ុខ្ភាពសសែងសទ្ៀរ 
សៅរន៊ុងរាំបនស់សវា Health Net សែើមបសីតល់ការដងទាំជូនសោរអ្នរ ជាសមជិរ។ 

សសវាបសក្មើសមជិរ នឹងក្បាបស់ោរអ្នរពីរសបៀបដែល Health Net សធវើការ 
រសបៀបទ្ទួ្លបានការដងទាំតាមដែលសោរអ្នរក្រូវការ 
រសបៀបសរៀបចាំកាលវភិាគណារ់ជួបជាមយួអ្នរសតល់សសវា និងរសបៀបដសវងររថាសរើ 
សោរអ្នរមនលរខែសមបរតិទ្ទួ្លបានសសវាសធវើែាំសែើ រដែរឬសទ្។  

សែើមបដីសវងយល់បដនថម សូមសៅទូ្រស័ពទសៅកាន ់1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
សោរអ្នររអ៏ាចចូលសមើលពរ័ម៌នសសវាបសក្មើសមជិរតាមសគហទ្ាំព័រ www.healthnet.com ។ 

http://www.ihs.gov/
http://www.healthnet.com/
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សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
Health Net មនសៅទី្សនុះ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
ឬសៅទូ្រស័ពទតាមដខ្ែទូ្រស័ពទបញ្ជូ នបនត California សលខ្ 711។ សូមចូលសមើលសគហទ្ាំពរ័ 
www.healthnet.com ។ 25 

ការផ្ទល ស់បដូ រដសនការស៊ុខ្ភាព 
សោរអ្នរអាចចរសចញពី Health Net និងសក្ជើសសរ ើសចូលរមួជាមយួនឹងគសក្មង
ស៊ុខ្ភាពសសែងសទ្ៀរសៅសពលណារប៏ាន។ សែើមបសីក្ជើសសរ ើសដសនការងមី សូមទូ្រស័ពទសៅកាន ់Health Care 
Options តាមរយៈសលខ្ 1-800-430-4263 (TTY 1-800-430-7077) ។ 
សោរអ្នរអាចទូ្រស័ពទបានសៅចសនល ុះសម៉ា ង 8:00 ក្ពឹរ និង 6:00 ោៃ ច ពីនងៃចន័ទ ែល់នងៃស៊ុក្រ។ 
ឬសូមចូលសៅ https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov ។ 

វាក្រូវការសពលពី 15 សៅ 45 នងៃ សែើមបែីាំសែើ រការសាំសែើ របស់សោរអ្នររន៊ុងការចរសចញពី Health Net 
។ សែើមបែឹីងថាសពលណា Health Care Options បានយល់ក្ពមសាំសែើ របស់សោរអ្នរ 
សូមទូ្រស័ពទសៅសលខ្ 1-800-430-4263 (TTY 1-800-430-7077) ។ 

ក្បសិនសបើសោរអ្នរចង់ចរសចញពី Health Net ឆ្ប់ៗ  សនុះសោរអ្នរអាចសសនើស៊ុាំ Health Care 
Options នូវការចរសចញពីដសនការឆ្ប់រហ័ស។ 
ក្បសិនសបើសហរ៊ុសលសសនើស៊ុាំរបស់សោរអ្នរបានបាំសពញតាមរបនួចាបស់ក្មប់ការចរសចញឆ្បរ់ហ័ស 
សនុះសោរអ្នរនឹងទ្ទួ្លបានលិខិ្រមួយក្បាបស់ោរអ្នរថាសោរអ្នរបានចរសចញពីដសនការរចួសហើយ។  

អ្នរទ្ទួ្លសលដែលអាចសសនើស៊ុាំការល៊ុបស ម្ ុះសចញជាបនទ នរ់មួមន រ៊ុមរដែលទ្ទួ្លសសវារមម 
សក្កាមរមមវធីិជាំនួយចិញ្ច ឹមរូន ឬដងទាំ ឬដងទាំរូនចិញ្ច ឹម 
សមជិរដែលមនរក្មូវការដសនរដងទាំស៊ុខ្ភាពពិសសសរមួមន ការបតូរសររីងគសាំខាន់ៗ  
និងសមជិរបានច៊ុុះស ម្ ុះរចួសហើយសៅរន៊ុង Medi-Cal, Medicare 
ឬដសនការដងទាំក្គបក់្គង ែិជជរមម។ 

សោរអ្នរអាចស៊ុាំចរសចញពី Health Net សដាយផ្ទទ ល់ សៅការយិល័យសសវាស៊ុខាភិបាល និង
មន៊ុសែជារិក្បចាំសខានធីរបស់សោរអ្នរ។ ដសវងររការយិល័យរន៊ុងរាំបនរ់បស់អ្នរសៅសលើសគហទ្ាំព័រ 
https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx ។ 
ឬសៅទូ្រស័ពទមរកាន ់Health Care Options តាមសលខ្ 1-800-430-4263  
(TTY 1-800-430-7077) ។  

https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/
https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx
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សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
Health Net មនសៅទី្សនុះ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
ឬសៅទូ្រស័ពទតាមដខ្ែទូ្រស័ពទបញ្ជូ នបនត California សលខ្ 711។ សូមចូលសមើលសគហទ្ាំពរ័ 
www.healthnet.com ។ 26 

និសិែរមហាវទិ្ាល័យដែលផ្ទល ស់ទ្ីលាំសៅសៅសខានធីងមី 
ក្បសិនសបើសោរអ្នរផ្ទល ស់ទី្លាំសៅសៅរាំបន់ងមីសៅរន៊ុងរែឋ California សែើមបសីរៀនមហាវទិ្ាល័យ Health 
Net នឹងធានរ៉ាបរ់ងសលើសសវាសសស្តងាគ ុះបនទ នស់ៅ់សខានធីងមីរបស់សោរអ្នរ។ 
សសវាសសស្តងាគ ុះបនទ ន់អាចររបានសក្មប់អ្នរច៊ុុះស ម្ ុះសក្បើក្បាស់ Medi-Cal 
ទូ្ទាំងសខានធីសដាយមនិគិរពីសខានធីរាំព៊ុងរស់សៅ។ 

ក្បសិនសបើអ្នរបានច៊ុុះស ម្ ុះសៅរន៊ុង Medi-Cal សហើយនឹងចូលសរៀនសៅមហាវទិ្ាល័យសៅរន៊ុង 
សខានធីសសែងសទ្ៀរ សោរអ្នរមនិចាំបាចដ់ារ់ រយស៊ុាំ Medi-Cal សៅរន៊ុងសខានធីសនុះសទ្ៀរសទ្។ 
មនិចាំបាចដ់ារ់ រយស៊ុាំ Medi-Cal ងមីសទ្ ែរបណាសោរអ្នរមនអាយ៊ុរិចជាង 21 ឆ្ន ាំ 
សបើក្រឹមដរសចញពីលាំសៅដាឋ នបសណាត ុះអាសននសហើយសៅដរក្រូវបានអ្ុះអាងថាជាមន៊ុសែសៅរន៊ុងបនទ៊ុរ
ក្គួសារ។ 

សៅសពលសោរអ្នរផ្ទល ស់ទី្លាំសៅជាបសណាត ុះអាសននពីលាំសៅដាឋ នសៅសរៀន មហាវទិ្ាល័យ 
សោរអ្នរអាចមនជសក្មើសពីរ។ សោរអ្នរអាច៖ 

▪ ជូនែាំែឹងែល់ការយិល័យសសវាសងគមរន៊ុងរាំបន់មូលដាឋ នរបស់សោរអ្នរថា 
សោរអ្នររាំព៊ុងផ្ទល ស់ទី្លាំសៅបសណាត ុះអាសននសែើមបចូីលសរៀនសៅមហាវទិ្ាល័យ 
សហើយសតល់អាសយដាឋ នរបស់សោរអ្នរសៅរន៊ុងសខានធីងមី។ សខានធីនឹងសធវើបចច៊ុបបននភាពរាំែរ់សហរ៊ុ 
ររែីសនុះជាមួយអាសយដាឋ នងមី និងសលខ្រូែរាំបន់របស់សោរអ្នរសៅរន៊ុងទិ្ននន័យមូលដាឋ នរបស់រែឋ។ 
ក្បសិនសបើ Health Net មិនែាំសែើ រការសៅរន៊ុងសខានធីងមីសនុះសទ្ សោរអ្នរក្រូវបតូរដសនការ
ស៊ុខ្ភាពរបស់សោរអ្នរសៅជាជសក្មើសដែលមនសៅរន៊ុងសខានធីងមី។ សក្មប់សាំែួរ 
និងសែើមបកីារ រការពនារសពលរន៊ុងការច៊ុុះស ម្ ុះចូលរន៊ុងដសនការស៊ុខ្ភាពងមី សូមទូ្រស័ពទសៅ Health 
Care Options តាមសលខ្ 1-800-430-4263 (TTY 1-800-430-7077) ។ 

ឬ 

▪ សក្ជើសសរ ើសមនិបតូរគសក្មងស៊ុខ្ភាពរបស់សោរអ្នរ សៅសពលសោរអ្នរផ្ទល ស់ទី្លាំសៅ
បសណាត ុះអាសននសែើមបចូីលសរៀនមហាវទិ្ាល័យសៅរន៊ុងសខានធីខ្៊ុសគ្នន ។ 
សោរអ្នរនឹងអាចចូលសក្បើសសវាបនទប់សសស្តងាគ ុះបនទ នដ់រប៉ា៊ុសណាណ ុះសៅរន៊ុងសខានធីងមី។ 
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សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
Health Net មនសៅទី្សនុះ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
ឬសៅទូ្រស័ពទតាមដខ្ែទូ្រស័ពទបញ្ជូ នបនត California សលខ្ 711។ សូមចូលសមើលសគហទ្ាំពរ័ 
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ចាំស ុះការដងទាំស៊ុខ្ភាពជាក្បចាំ ឬបងាក រ សោរអ្នរក្រូវសក្បើបណាត ញអ្នរសតល់សសវាសទ្ៀងទរ ់
Health Net ដែលមនទី្តាាំងសៅរណាត លសខានធីននការរស់សៅរបស់ពលរែឋ។  

ការបនតដងទាំស៊ុខ្ភាព 
ក្បសិនសបើឥេូវសនុះ សោរអ្នរសៅររអ្នរសតល់សសវាដែលមនិសថិរសៅរន៊ុងបណាត ញ Health Net សទ្ 
រន៊ុងររែីខ្លុះសោរអ្នរអាចទ្ទួ្លបានការបនតដងទាំស៊ុខ្ភាព និងអាចសៅររពួរសគរហូរែល់ 12 ដខ្។ 
ក្បសិនសបើអ្នរសតល់សសវារបស់សោរអ្នរមនិចូលរមួរន៊ុងបណាដ ញ Health Net សៅច៊ុងបញ្ចបន់ន 12 ដខ្សទ្ 
សនុះ សោរអ្នរក្រូវបដូរសៅអ្នរសដល់សសវាសៅរន៊ុងបណាត ញ Health Net ។ 

វធិីររាការជួបពិសក្គ្នុះជាមយួសវជជបែឌិ ររបស់សោរអ្នរ ក្បសិនសបើសោរអ្នរជាសមជិរងម ី

ក្បសិនសបើសោរអ្នរសទ្ើបដរចូលរមួរន៊ុងដសនការរបស់សយើងខ្្៊ុ ាំជាសលើរែាំបូង សនុះសោរអ្នរអាចសសនើស៊ុាំ 
ជួបអ្នរសតល់សសវាសក្ៅបណាត ញរបស់សោរអ្នរ (រមួទាំង PCP និងអ្នរឯរសទ្ស) រហូរែល់ 12 ដខ្។ 
ែាំសែើ រការសនុះសៅថាអ្រថក្បសយជនន៍ន “ការបនតដងទាំស៊ុខ្ភាព”។ សែើមបទី្ទួ្លបានអ្រថក្បសយជនស៍នុះ 
សូមអ្ន៊ុវរតតាមលរខខ្ែឌ ែូចខាងសក្កាម៖ 

▪ សោរអ្នរក្រូវដរជួបអ្នរសតល់សសវាសក្ៅបណាត ញយ៉ា ងសហាចណាស់មតងរន៊ុងរាំេ៊ុងសពលែប់ពីរ (12) ដខ្ 
ម៊ុនកាលបរសិចេទ្ននការច៊ុុះស ម្ ុះរបស់សោរអ្នរជាមួយដសនការរបស់សយើងខ្្៊ុ ាំសក្មប់ការជួបដែលមិន
បនទ ន់។ 

▪ អ្នរសតល់សសវាសក្ៅបណាត ញក្រូវដរយល់ក្ពមនឹងអ្ក្តាទូ្ទរធ់មមតារបស់សយើងខ្្៊ុ ាំ ឬអ្ក្តាទូ្ទរ ់
Medi-Cal 

▪ អ្នរសដល់សសវាដងទាំសក្ៅបណាដ ញ គឺជាអ្នរសតល់សសវាដែលបានយល់ក្ពមពីដសនការរែឋ California ។ 
 

ក្បសិនសបើការសសនើស៊ុាំរបស់សោរអ្នរបាំសពញតាមលរខខ្ែឌ ទាំងសនុះ សនុះសយើងខ្្៊ុ ាំនឹងយល់ក្ពមតាម 
សាំសែើ របស់សោរអ្នរ សហើយអ្ន៊ុញ្ញា រឲ្យសោរអ្នរសៅជួបអ្នរសតល់សសវារបស់សោរអ្នររហូរែល់ 12 ដខ្។  
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សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
Health Net មនសៅទី្សនុះ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
ឬសៅទូ្រស័ពទតាមដខ្ែទូ្រស័ពទបញ្ជូ នបនត California សលខ្ 711។ សូមចូលសមើលសគហទ្ាំពរ័ 
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អ្រថក្បសយជនន៍នការបនតដងទាំស៊ុខ្ភាពរមួបញ្ចូលទាំងសសវារមមដែលបានរ៉ាបរ់ងសដាយ
ដសនការរបស់សយើងខ្្៊ុ ាំែូចជា៖ 

▪ បរកិាខ រសវជជសាស្តសដសក្បើជាបប់ានយូរ 
▪ មសធាបាយសធវើែាំសែើ រ 
▪ សសវាបនទ បប់នែ ាំសសែងសទ្ៀរ និង 
▪ សសវារមមដែលសតល់សដាយរមមវធីិ Fee-for-Service Medi-Cal និងមិនបានរ៉ា ប់រងសដាយដសនការសនុះ។ 

សែើមបសីសនើស៊ុាំការបនតដងទាំ សូមទូ្រស័ពទសៅសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 

ការបនតដងទាំស៊ុខ្ភាពសក្មបម់ន៊ុសែចស់ និងជនពិការ 
មន៊ុសែចស់ និងជនពិការដែលសទ្ើបដរចូលរមួរន៊ុងដសនការរបស់សយើងខ្្៊ុ ាំ អាចស៊ុាំបនតជួបសវជជបែឌិ ររបស់សគ 
ក្បសិនសបើមនសាំសែើ ស៊ុាំការអ្ន៊ុញ្ញា រពាបាលសរមមពីដសនការ Medi-Cal Fee-For-Service។  

ដសនការរបស់សយើងខ្្៊ុ ាំ នឹងសគ្នរពែល់ការអ្ន៊ុញ្ញា រការពាបាលសរមមរបស់ Medi-Cal Fee-For-Service 
រហូរែល់សៅ 60 នងៃ ចបពី់នងៃដែលសោរអ្នរចូលរមួរន៊ុងដសនការរបស់សយើងខ្្៊ុ ាំ ឬរហូរែល់ដសនការ
របស់សយើងខ្្៊ុ ាំបញ្ចបក់ារវាយរនមលងមី។ សែើមបសីសនើស៊ុាំបនតការដងទាំ សូមទូ្រស័ពទសៅសលខ្ 1-800-675-6110 
(TTY: 711) ។ 

ការបនតដងទាំស៊ុខ្ភាពសក្មបស់មជរិដែលបតូរសចញពីរែឋ California 
ដែលបានធានរ៉ាបរ់ង 

ក្បសិនសបើសោរអ្នរសទ្ើបដរបានចូលរមួរន៊ុងដសនការរបស់សយើងខ្្៊ុ ាំសដាយសារដរការបតូរពី California 
ដែលបានធានរ៉ាបរ់ង សៅការដងទាំដែលក្គបក់្គងសដាយ Medi-Cal សនុះសោរអ្នរមនសិទ្ធិ 
បាំសពញការដងទាំដែលបានយល់ក្ពមពីម៊ុន និងការដងទាំចាំបាចពី់អ្នរសតល់សសវាពាបាលរបស់សោរអ្នរ។ 

• រហូរែល់ 60 នងៃគិរចបពី់នងៃដែលសោរអ្នរចូលរមួរន៊ុងដសនការរបស់សយើងខ្្៊ុ ាំ ឬ  
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សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
Health Net មនសៅទី្សនុះ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
ឬសៅទូ្រស័ពទតាមដខ្ែទូ្រស័ពទបញ្ជូ នបនត California សលខ្ 711។ សូមចូលសមើលសគហទ្ាំពរ័ 
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• រហូរែល់ដសនការរបស់សយើងខ្្៊ុ ាំបញ្ចបក់ារវាយរនមលងមីសដាយគ្នម នការសសនើស៊ុាំពីសោរអ្នរ 
ឬអ្នរសតល់សសវា។  

សលើសពីសនុះ សោរអ្នរអាចសសនើស៊ុាំការបនតដងទាំស៊ុខ្ភាពពីអ្នរសតល់សសវាសក្ៅបណាត ញរបស់សោរអ្នរ 
រហូរែល់ 12 ដខ្ គិរចបពី់នងៃដែលសោរអ្នរចូលរមួរន៊ុងដសនការរបស់សយើងខ្្៊ុ ាំ។ 
សូមសមើលដសនរ”សរើសធវើែូចសមតចសែើមបបីនតជួបអ្នរសតល់សសវារបស់សោរអ្នរក្បសិនសបើសោរអ្នរជាសមជិរងមី” 
ខាងសលើសក្មបព់រ័ម៌នបដនថម។  

សែើមបសីសនើស៊ុាំបនតការដងទាំ សូមទូ្រស័ពទសៅសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 

ការបនតដងទាំស៊ុខ្ភាពសក្មបរ់៊ុមរដែលទ្ទួ្លបានការពាបាលស៊ុខ្ភាពឥរយិបទ្ (BHT)  
រ៊ុមរដែលទ្ទួ្លបានការពាបាលស៊ុខ្ភាពឥរយិបងអាចបនតជួបអ្នរសតល់សសវាស៊ុខ្ភាពឥរយិបងសក្ៅ 
បណាត ញរបស់ពួរសគរហូរែល់ 12 ដខ្។ 
ពួរសគក្រូវដរមនទ្ាំនរទ់្ាំនងដែលមនក្សាបជ់ាមយួអ្នរសតល់សសវាស៊ុខ្ភាពឥរយិបង។ សនុះមននយ័ថា 
សមជិរបានជួបអ្នរសតល់សសវាយ៉ា ងសហាចណាស់មតងរន៊ុងរយៈសពល 6 ដខ្ ម៊ុនសពលច៊ុុះស ម្ ុះ 
រន៊ុងដសនការរបស់សយើងខ្្៊ុ ាំ ឬផ្ទល ស់បតូរពីមជឈមែឌ លក្បចាំរាំបន។់ សែើមបសីសនើស៊ុាំបនតការដងទាំ 
សូមទូ្រស័ពទសៅសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។  

អ្នរសតល់សសវាដែលចរសចញពី Health Net  
ក្បសិនសបើអ្នរសតល់សសវារបស់សោរអ្នរឈបស់ធវើការជាមួយ Health Net 
សនុះសោរអ្នរអាចមនលទ្ធភាពបនតទ្ទួ្លបានសសវាពីអ្នរសតល់សសវារមមសនុះ។ 
សនុះជាទ្ក្មងប់នតការដងទាំសសែងសទ្ៀរ។ Health Net សតល់សសវាដងទាំបនតសក្មប៖់ 

▪ សសវារមមដែលសតល់សដាយសវជជបែឌិ ររបស់សោរអ្នរ រមួទាំងអ្នរឯរសទ្ស និងមនទីរសពទ្យ។ 
សោរអ្នរអាចបនតទ្ទួ្លបានសសវាធានរ៉ាបរ់ង 
ក្បសិនសបើក្គូសពទ្យរបស់សោរអ្នរយល់ក្សបនឹងលរខខ្ែឌ បនតដងទាំស៊ុខ្ភាព 
សហើយបានរាំព៊ុងពាបាលសោរអ្នរែូចខាងសក្កាម៖ 
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សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
Health Net មនសៅទី្សនុះ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
ឬសៅទូ្រស័ពទតាមដខ្ែទូ្រស័ពទបញ្ជូ នបនត California សលខ្ 711។ សូមចូលសមើលសគហទ្ាំពរ័ 
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o សាថ នភាពក្សួចក្សាវ (សាថ នភាពធៃនធ់ៃរ និងភាល មៗដែលមនរយៈសពលខ្លី 
ែូចជាគ្នាំងសបុះែូង ឬជាំងឺរោរសួរ) – សក្មបរ់យៈសពលដែលសាថ នភាពសរើរសេើង។ 

o សាថ នភាពរ៊ុ ាំនរ ៉ាធៃន់ធៃរ (រយៈសពលដវង) – រហូរែល់ 12 ដខ្។ 
ជាធមមតារហូរែល់សោរអ្នរបញ្ចបវ់គគននការពាបាល 
សហើយក្គូសពទ្យអាចសសទរសោរអ្នរសៅអ្នរសតល់សសវាសសែងសទ្ៀរសដាយស៊ុវរថិភាព។ 

o ការមននសទស ុះ – អ្ាំេ៊ុងសពលមននសទស ុះ និងការដងទាំសក្កាយសពលសក្មលរូនភាល មៗ 
(ក្បាាំមយួសបាត ហ៍បនទ បពី់សក្មលរូន) ។ 

o ស៊ុខ្ភាពសលូវចិរតរបស់មត យ (រហូរែល់សៅ 12 ដខ្ពីការសធវើសរគវនិិចេយ័ 
ឬពីការបញ្ចប់ននការមនគភណ៌ាមយួសរើរសេើងសៅសពលសក្កាយ) ។ 

o ជាំងឺ/អាការជាំងឺែាំណារក់ាលច៊ុងសក្កាយ ៖ សក្មបរ់យៈសពលសរើរមនជាំងឺ/អាការសនុះ។ 
o រ៊ុមរចបពី់សរើររហូរែល់អាយ៊ុ 36 ដខ្ - សក្មបរ់យៈសពលរហូរែល់ 12 ដខ្។ 
o សោរអ្នរមនការវុះការ ់

ឬនីរិវធីិសសែងសទ្ៀរដែលក្រូវបានយល់ក្ពមសដាយដសនការរបស់សយើងខ្្៊ុ ាំដែលជាដសនរមួយនន
ឯរសារពាបាល។ ការពាបាលសនុះ ក្រូវបានរាំែរឲ់្យអ្ន៊ុវរតសៅរន៊ុងអ្ាំេ៊ុងសពល 180 នងៃ
បនទ បពី់សវជជបែឌិ រ ឬមនទីរសពទ្យសនុះឈបស់ធវើការជាមយួដសនការរបស់សយើងខ្្៊ុ ាំ 
ឬអ្ាំេ៊ុងសពល 180 នងៃ បនទ បពី់អ្នរបានចបស់សតើមការធានរ៉ាបរ់ងជាមយួសយើងខ្្៊ុ ាំ។ 

Health Net មនិសតល់សសវាបនតដងទាំស៊ុខ្ភាព ក្បសិនសបើសោរអ្នរមិនបាំសពញតាមលរខខ្ែឌ ខាងសលើ។ 
សលើសពីសនុះសទ្ៀរអ្រថក្បសយជនន៍នការបនតដងទាំស៊ុខ្ភាពមនិរបប់ញ្ចូលសសវារមមែូចខាងសក្កាម៖ 

▪ បរកិាខ រសវជជសាស្តសដសក្បើជាបប់ានយូរ 
▪ មសធាបាយសធវើែាំសែើ រ 
▪ សសវាបនទ បប់នែ ាំសសែងសទ្ៀរ និង 
▪ សសវារមមដែលសតល់សដាយរមមវធីិ Fee-for-Service Medi-Cal និងមិនបានរ៉ា ប់រងសដាយដសនការសនុះ។ 

សែើមបដីសវងយល់បដនថមអ្ាំពីការបនតដងទាំស៊ុខ្ភាព និងសិទ្ធិដែលអាចទ្ទួ្លបាន សូមទូ្រស័ពទសៅសលខ្  
1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
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ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
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នងលចាំណាយ 

នងលចាំណាយសក្មបស់មជិរ 
Health Net បសក្មើពលរែឋដែលមនលរខែៈសមបរតិទ្ទួ្លបាន Medi-Cal។ សមជិរ Health Net 
មនិក្រូវបងន់ងលសសវាដែលបានធានរ៉ាបរ់ងសនុះសទ្។ សោរអ្នរនឹងមនិមននងលប៊ុពវោភ 
ឬការការរ់ងសេើយ។ សក្មប់បញ្ជ ីសសវារមមដែលបានធានរ៉ាបរ់ង សូមចូលសៅកានដ់សនរ "អ្រថក្បសយជន ៍
និងសសវារមម" ។  

សក្មបស់មជិរដែលមនចាំដែរចាំណាយរមួ 
សោរអ្នរអាចក្រូវបងន់ងលចាំណាយរមួគ្នន សរៀងរល់ដខ្។ ចាំនួនទឹ្រក្បារន់ងលចាំណាយរមួរបស់សោរអ្នរ
ដក្បក្បួលសៅតាមចាំែូល និងធនធានរបស់អ្នរ។ 
រល់ដខ្អ្នរនឹងបង់នងលវរិយ័ប័ក្រសវជជសាស្តសតផ្ទទ ល់ខ្លួនរបស់សោរអ្នររហូរែល់ចាំនួនទឹ្រក្បារដ់ែលអ្នរបាន
បងស់សមើនឹងចាំដែរននការចាំណាយរបស់សោរអ្នរ។ បនទ បពី់សនុះ ការដងទាំរបស់សោរអ្នរនឹង 
ក្រូវបានធានរ៉ាប់រងសដាយ Health Net សក្មបដ់ខ្សនុះ។ សោរអ្នរនឹងមនិក្រូវបានធានរ៉ាប់រងស់ដាយ 
Health Net ទល់ដរសោរអ្នរបានបងច់ាំដែរទាំងអ្ស់នននងលចាំណាយរបស់សោរអ្នរសក្មបដ់ខ្សនុះ។ 
បនទ បពី់សោរអ្នរបានបាំសពញតាមការចាំណាយរបស់សោរអ្នរសក្មបដ់ខ្ 
សនុះសោរអ្នរអាចសៅជួបក្គូសពទ្យ Health Net ណារប៏ាន។ 
ក្បសិនសបើសោរអ្នរជាសមជិរដែលមនចាំដែរននការចាំណាយរមួ សនុះសោរអ្នរមនិចាំបាចស់ក្ជើសសរ ើស 
PCP សទ្។ 
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សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
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ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
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រសបៀបដែលអ្នរសតល់សសវាស៊ុខ្ភាពទ្ទួ្លបានក្បារន់ងលឈនួល 
Health Net បងន់ងលែល់អ្នរសតល់សសវាតាមវធីិទាំងសនុះ៖ 

▪ ការបងក់្បារ់ឈនួលជាក្បចាំ 

 Health Net បងន់ងលអ្នរសតល់សសវាមយួចាំនួនជាសរៀងរល់ដខ្សក្មបស់មជិរ Health Net 
នីមយួៗ ។ សនុះសៅថា ការបងក់្បារ់ឈនួលជាក្បចាំ។ Health Net 
និងអ្នរសតល់សសវារមួគ្នន សធវើការសសក្មចចិរតសលើចាំនួនទឹ្រក្បារទូ់្ទរ។់ 

▪ ការបងន់ងលគិរតាមសសវា 

 អ្នរសតល់សសវាខ្លុះសតល់ការដងទាំែល់សមជិរ Health Net សហើយបនទ ប់មរសសើ្វរិកយបក្រជូន 
Health Net សក្មប់សសវារមមដែលពួរសគបានសតល់ជូន។ សនុះសៅថាការបង់នងលគិរតាមសសវា។ 
Health Net និងអ្នរសតល់សសវារួមគ្នន សធវើការសសក្មចចិរតសលើចាំនួននងលចាំណាយសសវានីមួយៗ។ 

▪ Health Net រ៏បានបង់នងលែល់អ្នរសតល់សសវាសែើមបបីាំសពញតាមសតង់ដារគ៊ុែភាពជារ់ោរ់សងដែរ។ 

សែើមបដីសវងយល់បដនថមពីរសបៀបដែល Health Net ទូ្ទរក់្បារឲ់្យអ្នរសតល់សសវា សូមទូ្រស័ពទសៅសលខ្  
1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 

ការសសនើស៊ុាំ Health Net ឲ្យបង់វរិកយបក្រ 
ក្បសិនសបើសោរអ្នរទ្ទួ្លបានវរិកយបក្រសក្មបស់សវារមមដែលបានធានរ៉ាបរ់ង 
សូមទូ្រស័ពទសៅសមជិរភាល មៗតាមសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 

ក្បសិនសបើសោរអ្នរបង់នងលសសវាដែលសោរអ្នរគិរថា Health Net ក្រូវធានរ៉ាបរ់ង 
សនុះសោរអ្នរអាចដារ ់រយបែតឹ ងទមទរសាំែង។ សូមសក្បើទ្ក្មង់ទមទរសាំែង សហើយក្បាប ់
Health Net ជាោយលរខែ៍អ្រែរអ្ាំពីមូលសហរ៊ុដែលសោរអ្នរក្រូវបង។់ សូមទូ្រស័ពទសៅសលខ្  
1-800-675-6110 (TTY: 711) សែើមបសីសនើស៊ុាំទ្ក្មង់ទមទរសាំែង។ Health Net 
នឹងពិនិរយសេើងវញិនូវបែតឹ ងទមទរសាំែងរបស់សោរអ្នរសែើមបសីសក្មចថាសរើសោរអ្នរអាចទ្ទួ្លបាន
ក្បារម់រវញិឬសទ្។ 



    

សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
Health Net មនសៅទី្សនុះ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
ឬសៅទូ្រស័ពទតាមដខ្ែទូ្រស័ពទបញ្ជូ នបនត California សលខ្ 711។ សូមចូលសមើលសគហទ្ាំពរ័ 
www.healthnet.com ។ 33 

3. រសបៀបទ្ទួ្លបានការដងទាំ 
ការទ្ទ្លួបានសសវាដងទាំស៊ុខ្ភាព 
សូមអានពរ័៌មនខាងសក្កាយសនុះ សនុះសោរអ្នរនឹងែឹងថាសោរអ្នរអាច
ទ្ទួ្លបានសសវាដងទាំស៊ុខ្ភាពពីនរណា ឬពីក្រុមអ្នរសតល់សសវាដងទាំស៊ុខ្ភាពណាខ្លុះ។ 

សោរអ្នរអាចចបស់សតើមសសវាដងទាំស៊ុខ្ភាពសៅនងៃអ្ន៊ុវរតនក៍ារធានរ៉ាបរ់ងរបស់សោរអ្នរ។ 
យរបែ័ណ សមគ ល់ Health Net និងបែ័ណ  Medi-Cal BIC របស់សោរអ្នរជាមយួសោរអ្នរជានិចច។ 
សូមរ៊ុាំឲ្យនរណាមន រស់ក្បើក្បាស់ប័ែណ សមគ ល់ខ្លួន Health Net ឬបែ័ណ  BIC របស់សោរអ្នរ។ 

សមជិរងមីក្រូវសក្ជើសសរ ើសអ្នរសដល់សសវាដងទាំស៊ុខ្ភាពបឋម (PCP) សៅរន៊ុងបណាត ញ Health Net ។ 
បណាដ ញ Health Net គឺជាក្រុមសវជជបែឌិ រ មនទីរសពទ្យ និងអ្នរសដល់ការដងទាំស៊ុខ្ភាពែនទ្សទ្ៀរ 
ដែលសធវើការជាមយួ Health Net ។ សោរអ្នរក្រូវសក្ជើសសរ ើស PCP រន៊ុងរយៈសពល 30 
នងៃចបពី់សពលដែលអ្នរកាល យជាសមជិរសៅរន៊ុង Health Net ។ ក្បសិនសបើអ្នរមនិបានសក្ជើសសរ ើស PCP 
សទ្ Health Net នឹងសក្ជើសសរ ើស PCP មយួជូនអ្នរ។  

អ្នរអាចសក្ជើសសរ ើស PCP ែូចគ្នន ឬ PCP ខ្៊ុសៗគ្នន សក្មប់សមជិរក្គួសារទាំងអ្ស់សៅរន៊ុង Health Net ។ 

ក្បសិនសបើសោរអ្នរមនសវជជបែឌិ រដែលសោរអ្នរចងរ់រាទ្៊ុរ ឬសោរអ្នរចងរ់រ PCP ងមី 
សនុះសោរអ្នរអាចសមើលសៅរន៊ុងសសៀវសៅរយស ម្ ុះអ្នរសតល់សសវា។ វាមនបញ្ជ ី PCPs 
ទាំងអ្ស់សៅរន៊ុងបណាត ញ Health Net ។ សសៀវសៅរយស ម្ ុះ 
អ្នរសតល់សសវាមនពរ័ម៌នសសែងៗសែើមបជួីយ សោរអ្នរសក្ជើសសរ ើស PCP ។ 
ក្បសិនសបើសោរអ្នរក្រូវការសសៀវសៅរយស ម្ ុះអ្នរសតល់សសវា សូមទូ្រស័ពទសៅសលខ្ 1-800-675-6110 
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សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
Health Net មនសៅទី្សនុះ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
ឬសៅទូ្រស័ពទតាមដខ្ែទូ្រស័ពទបញ្ជូ នបនត California សលខ្ 711។ សូមចូលសមើលសគហទ្ាំពរ័ 
www.healthnet.com ។ 34 

(TTY: 711) ។ សោរអ្នររអ៏ាចដសវងររសសៀវសៅរយស ម្ ុះអ្នរសតល់សសវាសៅសលើសគហទ្ាំពរ័ Health Net 
www.healthnet.com ។ 

ក្បសិនសបើសោរអ្នរមនិអាចទ្ទួ្លការដងទាំដែលសោរអ្នរក្រូវការពីអ្នរសតល់សសវាដែលចូលរមួរន៊ុង 
បណាត ញ Health Net សនុះ PCP របស់សោរអ្នរក្រូវដរសសនើឲ្យ Health Net 
មនការយល់ក្ពមបញ្ជូ នសោរអ្នរសៅឲ្យអ្នរសតល់សសវាខាងសក្ៅបណាត ញ។ 

សូមអានដសនរសៅសល់ននជាំពូរសនុះសែើមបដីសវងយល់បដនថមអ្ាំពី PCP បញ្ជ ីរយនមអ្នរសដល់សសវា 
និងបណាត ញអ្នរសតល់សសវា។ 

ការវាយរនមលស៊ុខ្ភាពែាំបូង (IHA) 
Health Net ដែនាំថារន៊ុងនមជាសមជិរងមី សោរអ្នរសៅជួប PCP ងមីរបស់សោរអ្នររន៊ុងរយៈសពល 
120 នងៃែាំបូងសក្មបក់ារវាយរនមលស៊ុខ្ភាពែាំបូង (IHA) ។ សគ្នលបាំែងរបស់ IHA គឺសែើមបជួីយ ែល់ 
PCP ដសវងយល់ពីក្បវរតិដងទាំស៊ុខ្ភាពរបស់សោរអ្នរ និងរក្មូវការរបស់សោរអ្នរ។ PCP 
របស់សោរអ្នរអាចសួរសោរអ្នរនូវសាំែួរមយួចាំនួនអ្ាំពីក្បវរតិស៊ុខ្ភាពរបស់អ្នរ 
ឬអាចសសនើរស៊ុាំឱ្យសោរអ្នរបាំសពញរក្មងសាំែួរ។ PCP របសសោរអ្នររ៏នឹងក្បាប់សោរអ្នរសងដែរ 
អ្ាំពីការក្បឹរាសយបល់ដសនរអ្បរ់ ាំស៊ុខ្ភាព និងថាន រស់រៀនដែលអាចជួយ សោរអ្នរបាន។  

សៅសពលសោរអ្នរទូ្រស័ពទសែើមបរីាំែរស់ពលណារ់ជួប IHA របស់សោរអ្នរ 
សូមក្បាបអ់្នរដែលស ល្ើយទូ្រស័ពទថាសោរអ្នរជាសមជិររបស់ Health Net ។ 
សតល់សលខ្ប័ែណ សមគ ល់ខ្លួន Health Net របស់សោរអ្នរ។  

យរបែ័ណ  BIC និងបែ័ណ សមគ ល់ Health Net របស់សោរអ្នរសៅជាមយួសពលណារជួ់បរបស់ 
សោរអ្នរ។ វាជាគាំនិរែ៏លែរន៊ុងការយរបញ្ជ ីឱ្សងសៅជាមយួ និងសាំែួរសពលសៅជួប
ពិនិរយរបស់សោរអ្នរ។ សក្រៀមខ្លួននិយយជាមួយ PCP របស់សោរអ្នរអ្ាំពីរក្មូវការដងទាំស៊ុខ្ភាព 
និងរងវល់របស់សោរអ្នរ។ 

ក្រូវក្បារែថាសៅទូ្រស័ពទសៅការយិល័យ PCP របស់សោរអ្នរក្បសិនសបើសោរអ្នរនឹងយឺរយ៉ា វ 
ឬមនិអាចសៅតាមការណារជួ់បរបស់សោរអ្នរ។ 

http://www.healthnet.com/


3 | រសបៀបទ្ទួ្លបានការដងទាំ 

សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
Health Net មនសៅទី្សនុះ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
ឬសៅទូ្រស័ពទតាមដខ្ែទូ្រស័ពទបញ្ជូ នបនត California សលខ្ 711។ សូមចូលសមើលសគហទ្ាំពរ័ 
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សសវាដងទាំជាក្បចាំ 
ការដងទាំជាក្បចាំគឺជាការដងទាំស៊ុខ្ភាពជាសទ្ៀងទរ។់ វារមួបញ្ចូលទាំងការដងទាំបងាក រជាំងឺ 
ដែលសគសៅថាស៊ុខ្៊ុមលភាព ឬការដងទាំសងដែរ។ វាជួយ សោរអ្នរសអាយមនស៊ុខ្ភាពលែ 
និងជួយ សោរអ្នររ៊ុាំឲ្យឈ។ឺ ការការដងទាំបងាក រជាំងឺរមួមនការពិនិរយស៊ុខ្ភាពជាសទ្ៀងទរ ់
និងការអ្បរ់ ាំស៊ុខ្ភាព និងក្បឹរាសយបល់។ បដនថមពីសលើការដងទាំបងាក រជាំងឺ 
ការដងទាំជាក្បចាំររ៏មួបញ្ចូលការដងទាំសៅសពលសោរអ្នរឈសឺងដែរ។ Health Net 
ធានរ៉ាបរ់ងការដងទាំជាក្បចាំពី PCP របស់សោរអ្នរ។  

PCP របស់សោរអ្នរនឹង៖ 

▪ សតល់ឱ្យអ្នរនូវសសវាដងទាំជាក្បចាំរបស់សោរអ្នរ រមួទាំងការពិនិរយសទ្ៀងទរ ់ការចរថ់ាន ាំ 
ការពាបាល សវជជបញ្ញជ  និងែាំបូនម នដសនរសវជជសាស្តសត។ 

▪ ររាទ្៊ុររាំែរក់្តាស៊ុខ្ភាពរបស់សោរអ្នរ។ 
▪ បញ្ជូ ន សោរអ្នរសៅអ្នរឯរសទ្ស ក្បសិនសបើចាំបាច់ 
▪ បញ្ញជ រការងរកាាំរសមីអ្៊ុិច ការងរ ល្៊ុុះកាាំរសមី ឬសសវាមនទីរពិសសាធន ៍ក្បសិនសបើសោរអ្នរក្រូវការវា 

សៅសពលដែលសោរអ្នរក្រូវការការដងទាំជាក្បចាំ សោរអ្នរនឹងទូ្រស័ពទសៅ PCP របស់សោរអ្នរ 
សក្មបក់ារណារជួ់ប។ ក្រូវក្បារែថាសៅទូ្រស័ពទសៅ PCP 
របស់សោរអ្នរម៊ុនសពលសោរអ្នរទ្ទួ្លការដងទាំសវជជសាស្តសត លគិរណាវាមនិដមនជាការសសស្តងាគ ុះបនទ ន។់ 
សក្មបក់ារសសស្តងាគ ុះបនទ ន ់សូមទូ្រស័ពទសៅសលខ្ 911 ឬសៅកានប់នទបស់សស្តងាគ ុះបនទ នស់ៅជិរបាំស៊ុរ។ 

សែើមបសិីរាបដនថមអ្ាំពីការដងទាំស៊ុខ្ភាព និងសសវាដែលគសក្មងរបស់សោរអ្នរធានរ៉ាបរ់ង 
សហើយអ្វីដែលវាមិនធានរ៉ាបរ់ង សូមអានជាំពូរទី្4 សៅរន៊ុងសសៀវសៅដែនាំសនុះ។  

ការដងទាំបនទ ន ់
ការដងទាំបនទ នម់ិនដមនសក្មបស់ាថ នភាពបនទ ន ់ឬសក្គ្នុះថាន រែ់ល់អាយ៊ុជីវរិសនុះសទ្។ 
វាគឺសក្មបស់សវារមមដែលសោរអ្នរក្រូវការសែើមបកីារ រការខូ្ចខារធៃនធ់ៃរែល់ស៊ុខ្ភាពរបស់សោរអ្នរពី
ជាំងឺ ការរងរបសួ ឬភាពសម៊ុគសាម ញននជាំងឺដែលសោរអ្នរមនរចួសហើយ។ 
ការណារជួ់បដងទាំបនទ នក់្រូវការការដងទាំរន៊ុងរយៈសពល 48 សម៉ា ង។ 
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សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
Health Net មនសៅទី្សនុះ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
ឬសៅទូ្រស័ពទតាមដខ្ែទូ្រស័ពទបញ្ជូ នបនត California សលខ្ 711។ សូមចូលសមើលសគហទ្ាំពរ័ 
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ក្បសិនសបើសោរអ្នរសៅសក្ៅរាំបនស់សវារមមរបស់ Health Net សនុះសសវារមមដងទាំបនទ នអ់ាចក្រូវ 
បានធានរ៉ាបរ់ង។ រក្មូវការដងទាំបនទ នអ់ាចជាជាំងឺផ្ទត សាយ ឈបឺាំពងរ់ សៅត ខ្លួន ឈកឺ្រសចៀរ 
សាចែ់៊ុាំរមលួ ឬសសវាសក្មលរូន។ 

សក្មបក់ារដងទាំបនទ ន ់សូមទូ្រស័ពទសៅ PCP របស់សោរអ្នរ។ ក្បសិនសបើសោរអ្នរមនិអាចទរទ់្ង 
PCP របស់សោរអ្នរ សូមទូ្រស័ពទសៅសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
ឬសោរអ្នរអាចទូ្រស័ពទសៅសលខ្ក្បឹរាសយបល់របស់គិោន៊ុបដាឋ រសដាយទូ្រស័ពទសៅសសវាបសក្មើសមជិរ
តាម សលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ សក្ជើសសរ ើសជសក្មើសដខ្ែទូ្រស័ពទក្បឹរាសយបល់ 
គិោន៊ុបដាឋ រ 24 សម៉ា ងសៅរន៊ុងមនឺ៊ុយ។ 

សបើសោរអ្នរក្រូវការការដងទាំបនទ នស់ក្ៅរាំបន ់សូមសៅរដនលងដងទាំបនទ នដ់ែលសៅជិរបាំស៊ុរ។ 
សោរអ្នរមនិចាំបាចម់នការយល់ក្ពមជាម៊ុនសេើយ។ 
ក្បសិនសបើសោរអ្នរក្រូវការការដងទាំបនទ នខ់ាងស៊ុខ្ភាពសលូវចិរត សូមទូ្រស័ពទសៅ 
សលខ្ទូ្រស័ពទឥរគិរនងលរបស់ដសនការស៊ុខ្ភាពសលូវចិរតរន៊ុងសខានធី 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 
នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ សែើមបដីសវងររសលខ្ទូ្រស័ពទឥរគិរនងលរបស់សខានធីននតាមអ្៊ុីនធឺែិរ សូមចូលសៅ 
http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx ។ 

ការដងទាំសសស្តងាគ ុះបនទ ន ់
សក្មបក់ារដងទាំសសស្តងាគ ុះបនទ ន ់សូមទូ្រស័ពទសៅសលខ្ 911 ឬសៅកានប់នទបស់សស្តងាគ ុះបនទ នជិ់របាំស៊ុរ (ER) 
។ សក្មបក់ារដងទាំបនទ ន ់សោរអ្នរមិនចាំបាចម់នការយល់ក្ពមជាម៊ុន (ការអ្ន៊ុញ្ញា រជាម៊ុន) ពី 
Health Net សេើយ។ 

ការដងទាំបនទ ន់គឺសក្មប់សាថ នភាពស៊ុខ្ភាពដែលគាំរមរាំដហងែល់អាយ៊ុជីវរិ។ ការដងទាំសនុះគឺសក្មប់ជាំងឺ 
ឬការរងរបួសដែលមន៊ុសែធមមតា (មិនដមនជាអ្នរជាំនញដសនរស៊ុខ្ភាព) ដែលមនចាំសែុះែឹងស៊ុខ្ភាព 
និងឱ្សងជាមធយមអាចរ ាំពឹងថាក្បសិនសបើអ្នរមិនទ្ទួ្លបានការដងទាំភាល មៗសទ្ ស៊ុខ្ភាពរបស់អ្នរ 
(ឬស៊ុខ្ភាពទរររន៊ុងនសទ) អាចមនសក្គ្នុះថាន រ់ ឬម៊ុខ្ងាររងកាយ សររីងគ ឬដសនរននរងកាយអាចមនសក្គ្នុះ 
ថាន រ់ធៃន់ធៃរ។ ឧទហរែ៍ែូចជា៖ 

▪ អ្ាំេ៊ុងសពលសក្មលរូនរបស់ស្តសតី 

http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx
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សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
Health Net មនសៅទី្សនុះ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
ឬសៅទូ្រស័ពទតាមដខ្ែទូ្រស័ពទបញ្ជូ នបនត California សលខ្ 711។ សូមចូលសមើលសគហទ្ាំពរ័ 
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▪ បារ់្ ែឹង 
▪ ការឈចឺបធ់ៃនធ់ៃរជាពិសសសសៅរន៊ុងក្ទូ្ង 
▪ ការឈចឺបរ់ក្មរិធៃន់ 
▪ ការសក្បើឱ្សងសលើសចាំែ៊ុ ុះ 
▪ ែួលសនលប់ 
▪ ការហូរ្មខាល ាំង 
▪ សាថ នភាពសសស្តងាគ ុះបនទ នដ់សនរចិរតសាស្តសត 

ចូររ៊ុាំចូលសៅ ER សែើមបទី្ទួ្លការដងទាំតាមទ្មល ប។់ សោរអ្នរគួរទ្ទួ្លបានការដងទាំជាក្បចាំពី PCP 
របស់សោរអ្នរដែលសាគ ល់សោរអ្នរចាស់។ 
ក្បសិនសបើសោរអ្នរមនិក្បារែថាសាថ នភាពស៊ុខ្ភាពរបស់សោរអ្នរមនភាពបនទ នស់ទ្ សូមទូ្រស័ពទសៅ 
PCP របស់សោរអ្នរ។ សោរអ្នររអ៏ាចទូ្រស័ពទសៅ ដខ្ែទូ្រស័ពទគិោន៊ុបដាឋ រ 
សដាយទូ្រស័ពទសៅសសវាបសក្មើសមជិរ 24/7 តាមសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
សក្ជើសសរ ើសជសក្មើសដខ្ែទូ្រស័ពទក្បឹរាសយបល់គិោន៊ុបដាឋ រ 24 សម៉ា ងសៅរន៊ុងមនឺ៊ុយ។ 

ក្បសិនសបើសោរអ្នរក្រូវការការដងទាំសសស្តងាគ ុះបនទ នស់ៅឆ្ៃ យពីសទុះ សូមសៅបនទបស់សស្តងាគ ុះបនទ នដ់ែល 
សៅជិរបាំស៊ុរ (ER) សបើសទុះបីជាវាមនិដមនសៅរន៊ុងបណាត ញ Health Net រស៏ដាយ។ សបើសោរអ្នរចូលសៅ 
ER សូមសសនើស៊ុាំឲ្យពួរសគទូ្រស័ពទសៅ Health Net ។ សោរអ្នរ ឬមនទីរសពទ្យដែលសោរអ្នរចូលសក្មរ
ពាបាល គួរសៅទូ្រស័ពទសៅកាន ់Health Net រន៊ុងរយៈសពល 24 
សម៉ា ងបនទ បពី់សោរអ្នរទ្ទួ្លការដងទាំបនទ ន។់ 
ក្បសិនសបើអ្នររាំព៊ុងសធវើែាំសែើ រសៅខាងសក្ៅសហរែឋអាសមររិ សក្ៅពីកាណាដា ឬម៊ុរិស៊ុិរ 
សហើយក្រូវការការដងទាំបនទ ន ់សនុះ Health Net នឹងមនិរ៉ាបរ់ងការដងទាំរបស់សោរអ្នរសទ្។ 

ក្បសិនសបើសោរអ្នរក្រូវការមសធាបាយសធវើែាំសែើ រសសស្តងាគ ុះបនទ ន ់សូមទូ្រស័ពទមរសលខ្ 911។ 
សោរអ្នរមនិចាំបាចសួ់រ PCP របស់សោររអ្នរ ឬ Health Net សទ្ ម៊ុនសពលសោរអ្នរសៅ ER ។  

ក្បសិនសបើសោរអ្នរក្រូវការការដងទាំសៅរន៊ុងមនទីរសពទ្យសក្ៅបណាត ញ បនទ ប់ពីការសសស្តងាគ ុះបនទ នរ់បស់ 
សោរអ្នរ (ការដងទាំបនទ បពី់មនសសថរភាពស៊ុខ្ភាព) មនទីរសពទ្យនឹងសៅទូ្រស័ពទសៅកាន ់Health Net ។  
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សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
Health Net មនសៅទី្សនុះ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
ឬសៅទូ្រស័ពទតាមដខ្ែទូ្រស័ពទបញ្ជូ នបនត California សលខ្ 711។ សូមចូលសមើលសគហទ្ាំពរ័ 
www.healthnet.com ។ 38 

សូមចាំថា៖ រ៊ុាំទូ្រស័ពទមរ 911 ក្បសិនសបើវាមនិដមនជាការសសស្តងាគ ុះបនទ ន។់ 
ទ្ទួ្លការដងទាំសសស្តងាគ ុះបនទ នស់ក្មបដ់រការសសស្តងាគ ុះបនទ នប់៉ា៊ុសណាណ ុះ មនិដមនសក្មប់ការដងទាំធមមតា 
ឬជាំងឺរូចតាចែូចជាជាំងឺផ្ទត សាយ ឬឈបឺាំពងរ់សនុះសទ្។ ក្បសិនសបើវាជាការសសស្តងាគ ុះបនទ ន ់សូមទូ្រស័ពទ
សៅសលខ្ 911 ឬសៅកានប់នទបស់សស្តងាគ ុះបនទ ន់សៅជិរបាំស៊ុរ។ 

ការដងទាំតាមជសក្មើស 

សសវារមមដែលមនការក្ពមសក្ពៀងសក្មបអ់្នីរិជន 
ក្បសិនសបើសោរអ្នរមនអាយ៊ុសក្កាម 18 ឆ្ន ាំ សនុះសោរអ្នរអាចសៅជួបក្គូសពទ្យសដាយគ្នម នការយល់ក្ពម 
ពីឪព៊ុរមត យ ឬអាណាពាបាលចាំស ុះការដងទាំក្បសភទ្ទាំងសនុះ៖ 

▪ ស៊ុខ្ភាពសលូវចិរតសក្មប់អ្នរជាំងឺសក្ៅមនទីរសពទ្យ (សរមងមនអាយ៊ុក្រឹមដរ 12 ឆ្ន ាំសេើង) សក្មប៖់ 
o ការបាំ នសលូវសភទ្ ឬរងកាយ 
o សៅសពលសោរអ្នរអាចសធវើឱ្យខ្លួនឯងឬអ្នរែនទ្ឈចឺប់ 

▪ ការមនគភ៌ 
▪ ការសធវើដសនការក្គួសារ/ការពនាររាំសែើ រ (សលើរដលងដរការសក្គៀវ) 
▪ ការយយីសលូវសភទ្ 
▪ ការការ រការ ល្ងសមសរគហ៊ុីវ/ជាំងឺសអ្ែស៍/ការសធវើសរសត/ការពាបាល (សក្មប់ដរសរមងអាយ៊ុ 12 ឆ្ន ាំសេើង) 
▪ ការការ រការ ល្ងកាមសរគ/ការសធវើសរសត/ការពាបាលជាំងឺកាមសរគ (សក្មប់ដរសរមងអាយ៊ុ 12 ឆ្ន ាំសេើង) 
▪ ការពាបាលសក្គឿងសញៀន និងសក្គឿងក្សវងឹ (សក្មបដ់រសរមងអាយ៊ុ 12 ឆ្ន ាំសេើង) 

ក្គូសពទ្យ ឬគលីនីរមនិចាំបាច់ជាដសនរននបណាត ញ Health Net សហើយសោរអ្នរមនិក្រូវការការបញ្ជូ នពី 
PCP របស់សោរអ្នរសែើមបទី្ទួ្លបានសសវាទាំងសនុះសេើយ។ សក្មបជ់ាំនួយរន៊ុងការដសវងររសវជជបែឌិ រ 
ឬគលីនិរដែលសតល់សសវារមមទាំងសនុះ ឬសក្មប់ជាំនួយរន៊ុងការទ្ទួ្លបានសសវាទាំងសនុះ 
សោរអ្នរអាចទូ្រស័ពទសៅសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ សោរអ្នររអ៏ាចទូ្រស័ពទសៅ 
ដខ្ែទូ្រស័ពទគិោន៊ុបដាឋ រ សដាយទូ្រស័ពទសៅសសវាបសក្មើសមជិរ 24/7 តាមសលខ្ 1-800-675-6110 
(TTY: 711) ។ សក្ជើសសរ ើសជសក្មើសដខ្ែទូ្រស័ពទក្បឹរាសយបល់គិោន៊ុបដាឋ រ 24 សម៉ា ងសៅរន៊ុងមឺន៊ុយ។ 
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សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
Health Net មនសៅទី្សនុះ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
ឬសៅទូ្រស័ពទតាមដខ្ែទូ្រស័ពទបញ្ជូ នបនត California សលខ្ 711។ សូមចូលសមើលសគហទ្ាំពរ័ 
www.healthnet.com ។ 39 

អ្នីរិជនអាចនិយយជាមយួអ្នររាំណាងជាឯរជនអ្ាំពីរងវល់ស៊ុខ្ភាពរបស់ពួរសគសដាយ 
ទូ្រស័ពទសៅគិោន៊ុបដាឋ រ 24/7 តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 

សសវាសមៃ រស់ក្មបម់ន៊ុសែសពញវយ័៖ 
រន៊ុងនមជាមន៊ុសែសពញវយ័ សោរអ្នរក្បដហលជាមនិចងស់ៅជួបជាមួយ PCP 
របស់សោរអ្នរសក្មប់ការដងទាំជារោ់រ ់ឬឯរជនណាមយួសេើយ។ សបើែូសចនុះ 
សោរអ្នរអាចសក្ជើសសរ ើសក្គូសពទ្យ ឬមនទីរពាបាលសក្មបក់ារដងទាំក្បសភទ្ទាំងសនុះប៉ា៊ុសណាណ ុះ៖ 

▪ ការសរៀបចាំដសនការក្គួសារ 
▪ ការសធវើសរសតររសមសរគហ៊ុីវ/សអ្ែស៍  
▪ ជាំងឺកាមសរគ  

ក្គូសពទ្យ ឬមនទីរពាបាលមិនចាំបាច់ជាដសនរននបណាត ញ Health Net សនុះសទ្។ PCP របស់សោរអ្នរ 
មនិចាំបាចប់ញ្ជូ នសោរអ្នរសក្មបក់្បសភទ្សសវាទាំងសនុះសទ្។ សក្មបជ់ាំនួយដសវងររសវជជបែឌិ រ 
ឬគលីនិរដែលសតល់សសវារមមទាំងសនុះ សោរអ្នរអាចទូ្រស័ពទមរកានស់លខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) 
។ សោរអ្នររអ៏ាចទូ្រស័ពទសៅ ដខ្ែទូ្រស័ពទគិោន៊ុបដាឋ រ 24/7 តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110  
(TTY: 711) ។ 

សសចរតីបងាគ បជ់ាម៊ុន 
ការដែនាំស៊ុខ្ភាពជាម៊ុនគឺជាទ្ក្មងស់លូវចាប។់ សៅសលើសនុះ សោរអ្នរអាចរយការដងទាំស៊ុខ្ភាព 
ដែលអ្នរចង់បានរន៊ុងររែីដែលសោរអ្នរមនិអាចនិយយ ឬសធវើការសសក្មចចិរតសៅសពលសក្កាយ។ 
សោររអ្នរអាចរយស ម្ ុះការដងទាំអ្វីដែលសោរអ្នរ មនិចងប់ាន។ 
សោរអ្នរអាចដារស់ ម្ ុះនរណាមន រ ់ែូចជាសាវ ម ី
ឬភរយិសែើមបសីធវើការសសក្មចចិរតសក្មប់ការដងទាំស៊ុខ្ភាពរបស់សោរអ្នរក្បសិនសបើសោរអ្នរមិនអាច។  

សោរអ្នរអាចទ្ទួ្លបានទ្ក្មង់ដែនាំជាម៊ុនសៅហាងលរ់ឱ្សង មនទីរសពទ្យ ការយិល័យចាប់ 
និងការយិល័យសវជជបែឌិ រ។ សោរអ្នរអាចនឹងក្រូវបង់ក្បារ់សក្មប់ទ្ក្មង់សនុះ។ សោរអ្នររ៏អាចររសមើល 
និងទញយរទ្ក្មង់ដបបបទ្ឥរគិរនងលសៅសលើអ្៊ុីនធឺែិរ។ សោរអ្នរអាចសួរក្គួសាររបស់អ្នរ PCP 
ឬនរណាមន រ់ដែលសោរអ្នរទ្៊ុរចិរតសែើមបជួីយ សោរអ្នរបាំសពញសាំែ៊ុាំ ដបបបទ្។  
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សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
Health Net មនសៅទី្សនុះ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
ឬសៅទូ្រស័ពទតាមដខ្ែទូ្រស័ពទបញ្ជូ នបនត California សលខ្ 711។ សូមចូលសមើលសគហទ្ាំពរ័ 
www.healthnet.com ។ 40 

សោរអ្នរមនសិទ្ធិទ្ទួ្លបានការដែនាំជាម៊ុនដែលមនសៅរន៊ុងរាំែរក់្តាសវជជសាស្តសតរបស់សោរអ្នរ។ 
សោររអ្នរមនសិទ្ធិដរដក្ប ឬល៊ុបសចលការដែនាំជាម៊ុនរបស់សោរអ្នរសៅសពលណារប៏ាន។ 

សោរអ្នរមនសិទ្ធិដសវងយល់អ្ាំពីការដរដក្បសៅសលើចាបដ់ែនាំជាម៊ុន។ Health Net 
នឹងជូនែាំែឹងសៅសោរអ្នរ អ្ាំពីការដរដក្បននសៅសលើចាបម់និឱ្យសលើសពី 90 នងៃបនទ បពី់នងៃសធវើការដរដក្ប
សនុះសេើយ។  

រដនលងទ្ទ្លួបានការដងទាំ 
សោរអ្នរនឹងទ្ទួ្លការដងទាំភាគសក្ចើនពី PCP របស់អ្នរ។ PCP របស់សោរអ្នរនឹងសតល់ 
ឲ្យសោរអ្នរនូវការដងទាំបងាក រជាំងឺជាក្បចាំ (ស៊ុខ្មលភាព)។ អ្នររនឹ៏ងសៅជួប PCP 
របស់សោរអ្នរសក្មប់ការដងទាំសពលសោរអ្នរឈ។ឺ 
ក្រូវក្បារែថាទូ្រស័ពទសៅ PCP របស់សោរអ្នរម៊ុនសពលសោរអ្នរទ្ទួ្លបានការដងទាំស៊ុខ្ភាពមិនបនទ ន់។ 
PCP របស់អ្នរនឹងបញ្ជូ នសោរអ្នរសៅជួបជាមួយក្គូសពទ្យឯរសទ្ស ក្បសិនសបើសោរអ្នរក្រូវការ។  

សែើមបទី្ទួ្លបានជាំនួយពីសាំែួរស៊ុខ្ភាពរបស់សោរអ្នរ សនុះសោរអ្នររអ៏ាចទូ្រស័ពទសៅ 
ដខ្ែទូ្រស័ពទគីោន៊ុបដាឋ រយិការសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។  

ក្បសិនសបើសោរអ្នរក្រូវការដងទាំបនទ ន ់សូមទូ្រស័ពទសៅ PCP របសសោរអ្នរ។ ការដងទាំបនទ ន ់
គឺជាការដងទាំដែលសោរអ្នរក្រូវការរន៊ុងរយៈសពល 48 សម៉ា ង ប៉ា៊ុដនតមនិដមនជាការសសស្តងាគ ុះបនទ នស់ទ្។ 
វារមួបញ្ចូលទាំងការដងទាំចាំស ុះររែីែូចជាផ្ទត សាយ ឈបឺាំពងរ់ ក្គុនសៅត  ឈកឺ្រសចៀរ ឬសាចែ់៊ុាំ។  

សក្មបក់ារសសស្តងាគ ុះបនទ ន ់សូមទូ្រស័ពទសៅសលខ្ 911 ឬសៅកានប់នទបស់សស្តងាគ ុះបនទ នស់ៅជិរបាំស៊ុរ។ 

ការជាំទស់សដាយក្រមសីលធម ៌
អ្នរសតល់សសវាមយួចាំនួនមនការជាំទស់សក្កាមសហរ៊ុសលក្រមសីលធមរ៌ន៊ុងការសតល់សសវារមម។ 
សនុះមននយ័ថាពួរសគមនសិទ្ធិរន៊ុងការមិនសតល់សសវារមមដែលរ៉ាបរ់ងមយួចាំនួន 
ក្បសិនសបើពួរសគមនិយល់ក្សបតាមក្រមសីលធម។៌ 
ក្បសិនសបើអ្នរសតល់សសវារបស់សោរអ្នរមនការជាំទស់សក្កាមសហរ៊ុសលក្រមសីលធម ៌គ្នរ់
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សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
Health Net មនសៅទី្សនុះ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
ឬសៅទូ្រស័ពទតាមដខ្ែទូ្រស័ពទបញ្ជូ នបនត California សលខ្ 711។ សូមចូលសមើលសគហទ្ាំពរ័ 
www.healthnet.com ។ 41 

ឬនងអាចជួយ សោរអ្នរដសវងររអ្នរសតល់សសវាសសែងសទ្ៀរដែលនឹងសតល់ជូនសោរអ្នរ
នូវសសវារមមដែលសោរអ្នរក្រូវការ។ Health Net រអ៏ាចសធវើការជាមួយសោរអ្នរសែើមបដីសវងររ 
អ្នរសតល់សសវាសងដែរ។  

មនទីរសពទ្យខ្លុះ និងអ្នរសតល់សសវាសសែងសទ្ៀរមនិសតល់សសវារមមមយួ ឬសក្ចើនដែលបានរយខាងសក្កាមសទ្។ 
សសវារមមទាំងសនុះដែលសោរអ្នរ ឬសមជិរក្គួសាររបស់សោរអ្នរអាចក្រូវការ 
អាចក្រូវបានធានរ៉ាបរ់ងសក្កាមរិចចសនាដសនការរបស់សោរអ្នរ៖  

▪ ការសរៀបចាំដសនការក្គួសារ និងសសវាពនាររាំសែើ ររមួទាំងមសធាបាយពនាររាំសែើ របនទ នស់ងដែរ  
▪ ការបញ្ឈបរ់ាំសែើ រ រមួទាំងការវុះការច់ងនែសបនូសៅសពលសក្មលរូន 
▪ ការពាបាលភាពគ្នម នរូន 
▪ ការរ ាំលូររូន 

សោរអ្នរគួរដរទ្ទួ្លបានពរ័ម៌នបដនថមម៊ុនសពលសោរអ្នរច៊ុុះស ម្ ុះ។ ទូ្រស័ពទសៅសវជជបែឌិ រ 
ក្រុមសវជជសាស្តសត សមគមអ្ន៊ុវរតឯររជយ ឬគលីនិរងមីដែលសោរអ្នរចង់បាន។ ឬទូ្រស័ពទសៅ Health Net 
តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) សែើមបធីានថា សោរអ្នរអាចទ្ទួ្លបានសសវា 
ដងទាំស៊ុខ្ភាពដែលសោរអ្នរក្រូវការ។ 

សសៀវសៅរយស ម្ ុះអ្នរសតល់សសវា 
បញ្ជ ីរយនមអ្នរសដល់សសវា Health Net ដែលចូលរមួរន៊ុងបណាដ ញ Health Net ។ 
បណាដ ញគឺជាក្រុមអ្នរសតល់សសវាដែលសធវើការជាមយួ Health Net ។  

សសៀវសៅរយស ម្ ុះអ្នរសតល់សសវា Health Net សតល់នូវមនទីរសពទ្យ, ឱ្សងសាថ ន, PCP, អ្នរឯរសទ្ស, 
គិោន៊ុបដាឋ រ, ជាំនួយការ ម្ប, អ្នរសតល់សសវាដសនការក្គួសារ, មែឌ លស៊ុខ្ភាពដែលមន 
លរខែៈក្គបក់្គ្ននរ់បស់សហព័នធ (FQHCs), អ្នរសតល់សសវាស៊ុខ្ភាពសលូវចិរតសក្ៅមនទីរសពទ្យ, 
សសវារមមនិងការគ្នាំក្ទ្រយៈសពលដវង (LTSS), មជឈមែឌ លរាំសែើ រសដាយសសរ ី(FBCs), 
មនទីរសសវាស៊ុខ្ភាពឥណាឌ  (IHFs), និងគលនិីរស៊ុខ្ភាពជនបទ្ (RHCs) ។  
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សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
Health Net មនសៅទី្សនុះ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
ឬសៅទូ្រស័ពទតាមដខ្ែទូ្រស័ពទបញ្ជូ នបនត California សលខ្ 711។ សូមចូលសមើលសគហទ្ាំពរ័ 
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សសៀវសៅរយស ម្ ុះអ្នរសតល់សសវាមនពរ័ម៌នលមែរិជារោ់រែូ់ចជាស ម្ ុះ អាសយដាឋ ន សលខ្ទូ្រស័ពទ 
សម៉ា ងសធវើការ និងភាសាក្រូវនិយយននអ្នរសតល់សសវារបស់ Health Net ។ សសៀវសៅសនុះក្បាបថ់ា 
សរើអ្នរសតល់សសវាសនុះរាំព៊ុងទ្ទួ្លអ្នរជាំងឺងមីឬសទ្។ 
វារស៏តល់នូវរក្មរិននភាពងាយក្សួលខាងសក្ៅសក្មប់អាគ្នរែូចជាចាំែរ សជើងក្ទ្ជាជសែតើ រ 
ជសែតើ រមននែ និងបនទបស់ក្មរដែលមនទវ រធាំទូ្ោយ និងបងាក នន់ែ។  

សោរអ្នរអាចដសវងររសសៀវសៅរយស ម្ ុះអ្នរសតល់សសវាតាមសគហទ្ាំពរ័ www.healthnet.com ។  

ក្បសិនសបើសោរអ្នរក្រូវការសសៀវសៅរយស ម្ ុះអ្នរសតល់សសវាដែលសបាុះព៊ុមពរចួ សូមទូ្រស័ពទសៅសលខ្  
1-800-675-6110 (TTY: 711) ។  

បណាដ ញអ្នរសតល់សសវា 
បណាត ញអ្នរសតល់សសវាគឺជាក្រុមសវជជបែឌិ រ មនទីរសពទ្យ និងអ្នរសតល់សសវាសសែងសទ្ៀរដែលសធវើការជាមួយ Health 
Net ។ សោរអ្នរនឹងទ្ទួ្លបានសសវាធានរ៉ា ប់រងរបស់សោរអ្នរតាមរយៈបណាដ ញ Health Net ។  

ក្បសិនសបើអ្នរសតល់សសវារបស់សោរអ្នរសៅរន៊ុងបណាត ញ រមួទាំង PCP មនទីរសពទ្យ ឬអ្នរសតល់សសវា 
សសែងសទ្ៀរមនការជាំទស់សក្កាមសហរ៊ុសលក្រមសីលធមរ៌ន៊ុងការសតល់ឲ្យសោរអ្នរនូវសសវាធានរ៉ាបរ់ងែូច
ជា ការសធវើដសនការក្គួសារ ឬការពនលូររូន សូមទូ្រស័ពទសៅសលខ្ 1-800-675-6110  
(TTY: 711) ។ សូមចូលសៅជាំពូរទី្ 3 សក្មបព់រ័ម៌នបដនថមអ្ាំពីការជាំទស់សដាយក្រមសីលធម។៌ 

ក្បសិនសបើអ្នរសតល់សសវារបស់សោរអ្នរមនការជាំទស់សដាយសហរ៊ុសលសីលធម ៌សនុះគ្នរឬ់នង 
អាចជួយ សោរអ្នរដសវងររអ្នរសតល់សសវាសសែងសទ្ៀរដែលនឹងសតល់ឲ្យសោរអ្នរនូវសសវារមមដែលសោរអ្នរ
ក្រូវការ។ Health Net រអ៏ាចសធវើការជាមយួសោរអ្នរសែើមបដីសវងររអ្នរសតល់សសវាសងដែរ។ 
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សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
Health Net មនសៅទី្សនុះ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
ឬសៅទូ្រស័ពទតាមដខ្ែទូ្រស័ពទបញ្ជូ នបនត California សលខ្ 711។ សូមចូលសមើលសគហទ្ាំពរ័ 
www.healthnet.com ។ 43 

សៅរន៊ុងបណាត ញ 
សោរអ្នរនឹងសក្បើអ្នរសតល់សសវាសៅរន៊ុងបណាដ ញ Health Net 
សក្មបរ់ក្មូវការដងទាំស៊ុខ្ភាពរបស់សោរអ្នរ។ សោរអ្នរនឹងទ្ទួ្លការដងទាំបងាក រជាំងឺ 
និងការដងទាំជាក្បចាំពី PCP របស់សោរអ្នរ។ សោរអ្នររនឹ៏ងសក្បើក្គូសពទ្យឯរសទ្ស មនទីរសពទ្យ 
និងអ្នរសតល់សសវាែនទ្សទ្ៀរសៅរន៊ុងបណាដ ញ Health Net សងដែរ។  

សែើមបទី្ទួ្លបានសសៀវសៅរយស ម្ ុះអ្នរសតល់សសវាសៅរន៊ុងបណាត ញ សូមទូ្រស័ពទសៅសលខ្  
1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ សោរអ្នររអ៏ាចដសវងររសសៀវសៅរយស ម្ ុះ 
អ្នរសតល់សសវាសៅសលើសគហទ្ាំពរ័ www.healthnet.com ។ 

សក្មបក់ារសសស្តងាគ ុះបនទ ន ់សូមទូ្រស័ពទសៅសលខ្ 911 ឬសៅកានប់នទបស់សស្តងាគ ុះបនទ នដ់ែលសៅជិរបាំស៊ុរ។ 

សលើរដលងដរការដងទាំសសស្តងាគ ុះបនទ ន ់សោរអ្នរក្បដហលជាក្រូវបង់នងលសសវាដងទាំពី 
អ្នរសតល់សសវាដែលសៅសក្ៅបណាត ញ។ 

រាំបនស់ក្ៅបណាត ញ ឬសក្ៅសសវារមម 
អ្នរសតល់សសវាសក្ៅបណាដ ញគឺជាអ្នរដែលមនិមនរិចចក្ពមសក្ពៀងសែើមបសីធវើការជាមយួ Health Net ។ 
សលើរដលងដរការដងទាំបនទ ន ់សោរអ្នរក្បដហលជាក្រូវបងក់្បារស់ក្មបក់ារដងទាំពី 
អ្នរសតល់សសវាដែលសៅសក្ៅបណាត ញ។ 
ក្បសិនសបើសោរអ្នរក្រូវការសសវាដងទាំស៊ុខ្ភាពដែលបានធានរ៉ាបរ់ង 
សនុះសោរអ្នរក្បដហលជាអាចយរពួរវាសចញពីបណាត ញបានសដាយមនិគិរនងលសក្មបស់ោរអ្នរែរប
ណាពួរវាមនភាពចាំបាចដ់សនរសវជជសាស្តសត និងមនិមនសៅរន៊ុងបណាត ញ។ 

ក្បសិនសបើសោរអ្នរក្រូវការជាំនួយជាមយួនឹងសសវាសក្ៅបណាត ញ សូមទូ្រស័ពទសៅសលខ្ 1-800-675-6110 
(TTY: 711) ។ 

ក្បសិនសបើសោរអ្នរសៅសក្ៅរាំបនស់សវារមម Health Net សហើយក្រូវការការដងទាំដែលមិនបនទ ន ់ឬភាល មៗ 
សូមទូ្រស័ពទសៅ PCP របស់សោរអ្នរភាល ម។ ឬ ទូ្រស័ពទមរសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។  
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សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
Health Net មនសៅទី្សនុះ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
ឬសៅទូ្រស័ពទតាមដខ្ែទូ្រស័ពទបញ្ជូ នបនត California សលខ្ 711។ សូមចូលសមើលសគហទ្ាំពរ័ 
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សក្មបក់ារសសស្តងាគ ុះបនទ ន ់សូមទូ្រស័ពទសៅសលខ្ 911 ឬសៅកានប់នទបស់សស្តងាគ ុះបនទ នដ់ែលសៅជិរបាំស៊ុរ។ 
Health Net ធានរ៉ាបរ់ងសលើការដងទាំសសស្តងាគ ុះបនទ នស់ក្ៅបណាត ញ។ 
ក្បសិនសបើសោរអ្នរសធវើែាំសែើ រសៅក្បសទ្សកាណាដា ឬម៊ុរិស៊ុិរ សហើយក្រូវការសសវាសសស្តងាគ ុះបនទ ន់ 
ដែលរក្មូវឲ្យចូលមនទីរសពទ្យ Health Net នឹងធានរ៉ាបរ់ងការដងទាំរបស់សោរអ្នរ។ 
ក្បសិនសបើសោរអ្នររាំព៊ុងសធវើែាំសែើ រសៅសក្ៅក្បសទ្សកាណាដា ឬម៊ុរិស៊ុិរ សហើយក្រូវការការដងទាំបនទ ន ់
Health Net នឹងមិនធានរ៉ាបរ់ងការដងទាំរបស់សោរអ្នរសទ្។ 

ក្បសិនសបើសោរអ្នរក្រូវការសសវាដងទាំស៊ុខ្ភាពសក្មប់លរខខ្ែឌ ដែលមនសិទ្ធិសក្មបស់សវារមមសសវារ
មមសក្មបរ់៊ុមររន៊ុងរែឋ California (CCS) សហើយ Health Net មនិមនអ្នរឯរសទ្សខាង CCS 
សៅរន៊ុងបណាត ញដែលអាចសតល់ការដងទាំដែលសោរអ្នរក្រូវការ សនុះសោរអ្នរអាចសៅររ 
អ្នរសតល់សសវាសៅខាងសក្ៅបណាត ញអ្នរសតល់សសវាសដាយមនិគិរនងលសក្មបស់ោរអ្នរសេើយ។ 
សែើមបដីសវងយល់បដនថមអ្ាំពីរមមវធីិ CCS សូមអានជាំពូរអ្រថក្បសយជន ៍
និងសសវារមមននសសៀវសៅដែនាំសនុះ។  

ក្បសិនសបើសោរអ្នរមនសាំែួរអ្ាំពីការដងទាំននរាំបនស់ក្ៅបណាត ញ ឬរាំបន់សក្ៅសសវារមម 
សូមទូ្រស័ពទសៅសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ ក្បសិនសបើការយិល័យក្រូវបានបិទ្ 
សហើយសោរអ្នរចងប់ានជាំនួយពីអ្នររាំណាង សូមទូ្រស័ពទសៅដខ្ែទូ្រស័ពទគិោន៊ុបដាឋ រតាមសលខ្  
1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 

សវជជបែឌិ រ 
សោរអ្នរនឹងសក្ជើសសរ ើសសវជជបែឌិ ររបស់សោរអ្នរ ឬអ្នរសតល់សសវាដងទាំបឋម (PCP) 
ពីសសៀវសៅរយស ម្ ុះអ្នរសតល់សសវារបស់ Health Net ។ 
សវជជបែឌិ រដែលសោរអ្នរសក្ជើសសរ ើសក្រូវដរជាអ្នរសតល់សសវាដែលចូលរមួ។ 
សនុះមននយ័ថាអ្នរសដល់សសវាគឺសថិរសៅរន៊ុងបណាដ ញHealth Net ។ 
សែើមបទី្ទួ្លបានចាបង់រចមលងននសសៀវសៅរយស ម្ ុះអ្នរសតល់សសវារបស់ Health Net 
សូមទូ្រស័ពទសៅសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ ឬដសវងររវាតាមអ្៊ុីនធឺែិរសដាយចូលសៅកាន ់
www.healthnet.com ។  
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សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
Health Net មនសៅទី្សនុះ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
ឬសៅទូ្រស័ពទតាមដខ្ែទូ្រស័ពទបញ្ជូ នបនត California សលខ្ 711។ សូមចូលសមើលសគហទ្ាំពរ័ 
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សោរអ្នររគួ៏រដរទូ្រស័ពទមរ ក្បសិនសបើសោរអ្នរចងពិ់និរយឲ្យក្បារែថា PCP 
ដែលសោរអ្នរចងប់ានរាំព៊ុងទ្ទួ្លអ្នរជាំងឺងមី។ 

ក្បសិនសបើសោរអ្នរមនសវជជបែឌិ រ ម៊ុនសពលសោរអ្នរជាសមជិររបស់ Health Net 
សនុះសោរអ្នរក្បដហលជាអាចររាសវជជបែឌិ រសនុះបានរន៊ុងសពលរាំែរម់យួ។ 
ររែីសនុះសគសៅថាការបនតដងទាំស៊ុខ្ភាព។ 
អ្នរអាចអានបដនថមអ្ាំពីការបនតដងទាំស៊ុខ្ភាពសៅរន៊ុងសសៀវសៅដែនាំសនុះ។ សែើមបដីសវងយល់បដនថម 
សូមសៅទូ្រស័ពទសៅកាន ់1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 

ក្បសិនសបើសោរអ្នរក្រូវការអ្នរឯរសទ្ស សនុះ PCP របស់សោរអ្នរនឹងបញ្ជូ នសោរអ្នរសៅ 
អ្នរឯរសទ្សរន៊ុងបណាត ញរបស់ Health Net ។  

សូមចាំថា ក្បសិនសបើសោរអ្នរមនិបានសក្ជើសសរ ើស PCP សទ្ សនុះ Health Net នឹងសក្ជើសសរ ើស PCP មយួ
ជូនសោរអ្នរ។ សោរអ្នរសាគ ល់រក្មូវការការដងទាំស៊ុខ្ភាពរបស់សោរអ្នរចាស់បាំស៊ុរ 
ែូសចនុះវាលែបាំស៊ុរក្បសិនសបើសោរអ្នរសក្ជើសសរ ើសខ្លួនឯង។ ក្បសិនសបើសោរអ្នរសៅរន៊ុង Medicare និង 
Medi-Cal ទាំងពីរ សនុះសោរអ្នរមនិចាំបាចស់ក្ជើសសរ ើស PCP សទ្។ 

ក្បសិនសបើសោរអ្នរចង់ផ្ទល ស់បតូរ PCP របស់សោរអ្នរ សនុះសោរអ្នរក្រូវដរសក្ជើសសរ ើស PCP 
សចញពីសសៀវសៅរយស ម្ ុះអ្នរសតល់សសវារបស់ Health Net ។ ក្រូវក្បារែថា PCP រាំព៊ុងទ្ទួ្លយរ 
អ្នរជាំងឺងមី។ សែើមបផី្ទល ស់បតូរ PCP របស់សោរអ្នរ សូមទូ្រស័ពទសៅសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។  

មនទីរសពទ្យ 
រន៊ុងការសសស្តងាគ ុះបនទ ន ់សូមទូ្រស័ពទមរកានស់លខ្ 911 ឬសៅកានម់នទីរសពទ្យដែលសៅជិរបាំស៊ុរ។ 

ក្បសិនសបើវាមនិដមនជាការសសស្តងាគ ុះបនទ ន ់សហើយសោរអ្នរក្រូវការការដងទាំពីមនទីរសពទ្យ PCP 
របស់សោរអ្នរនឹងសសក្មចថាសោរអ្នរសៅមនទីរសពទ្យមួយណា។ 
សោរអ្នរនឹងក្រូវសៅមនទីរសពទ្យរន៊ុងបណាត ញ។ មនទីរសពទ្យរន៊ុងបណាត ញ Health Net 
ក្រូវបានរយនមសៅរន៊ុងសសៀវសៅរយស ម្ ុះអ្នរសតល់សសវា។ សសវាមនទីរសពទ្យ សក្ៅពីការសសស្តងាគ ុះបនទ ន ់
ក្រូវការការយល់ក្ពមជាម៊ុន (ការអ្ន៊ុញ្ញា រជាម៊ុន) ។ 
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សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
Health Net មនសៅទី្សនុះ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
ឬសៅទូ្រស័ពទតាមដខ្ែទូ្រស័ពទបញ្ជូ នបនត California សលខ្ 711។ សូមចូលសមើលសគហទ្ាំពរ័ 
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អ្នរសតល់សសវាដងទាំស៊ុខ្ភាពបឋម (PCP) 
សោរអ្រក្រវសក្ជសសរស PCP រងរយៈសពល 30 នងននការចុះស្ុះសៅរង Health Net ។ 
សដាយអាក្សយសលអាយ នងសភទ្របសសោរអ្រ សោរអ្រអាចសក្ជសសរសក្គសពទ្យទ្សៅ សមព/សរគស្តស 
ក្គសពទ្យជនញរងក្គសារ អ្រជនញ ឬក្គសពទ្យរមរ ជាអ្រសលការដងទបឋម (PCP) 
របសសោរអ្រ។ គោនបបដារ (NP), ជនយការក្គសពទ្យ (PA), ឬ ម្បដែលក្រូវបានទ្ទួ្លសាល 
រអាចសែររជា PCP របសសោរអ្របានដែរ។ ក្បសនសបសោរអ្រសក្ជសសរស NP, PA 
ឬ ម្បដែលក្រវបានទ្ទ្លសាល សនុះផ្ោក

ន ូ ើ ើ ន៊ុ ៃ ៊ុ ម ន៊ុ
័ ើ ៊ុ ិ ់ ន ន ើ ើ ូ ូ ភ តី

ូ ាំ ន៊ុ ួ ន ាំ ូ ៊ុ ន ត ់ ាំ
់ ន ិ ៊ុ ឋ ាំ ួ ូ គ ់

៏ ើ ួ ់ ន ិ ើ ន ើ ើ
ូ ួ គ ់ អ្នរអាចក្រូវបានចរត់ាាំងឲ្យមន 

សវជជបែឌិ រសែើមបកី្រួរពិនិរយសមើលការដងទាំរបស់សោរអ្នរ។ 

សោរអ្នររអ៏ាចសក្ជើសសរ ើសមនទីរសសវាស៊ុខ្ភាពឥណាឌ  (IHF), 
មែឌ លស៊ុខ្ភាពដែលមនលរខែៈសមបរតិក្គបក់្គ្ននរ់បស់សហពន័ធ (FQHC) ឬគលីនិរស៊ុខ្ភាពជនបទ្ 
(RHC) ជា PCP របស់សោរអ្នរបាន។ អាក្ស័យសលើក្បសភទ្អ្នរសតល់សសវា 
សោរអ្នរអាចមនលទ្ធភាពសក្ជើសសរ ើស PCP មយួ 
សក្មបក់្គួសារទាំងមូលរបស់សោរអ្នរដែលជាសមជិររបស់ Health Net ។  

ក្បសិនសបើសោរអ្នរមនិសក្ជើសសរ ើស PCP រន៊ុងរយៈសពល 30 នងៃននការច៊ុុះស ម្ ុះ សនុះ Health Net 
នឹងចរដ់ចងសោរអ្នរឲ្យសៅ PCP ។ ក្បសិនសបើសោរអ្នរក្រូវបានចរត់ាាំងឲ្យសៅ PCP 
សហើយចងផ់្ទល ស់បតូរ សូមទូ្រស័ពទសៅសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
ការផ្ទល ស់បតូរសនុះសរើរសេើងសៅនងៃែាំបូងននដខ្បនទ ប។់  

PCP របស់សោរអ្នរនឹង៖ 

▪ ដសវងយល់ពីក្បវរតិស៊ុខ្ភាព និងរក្មូវការរបស់សោរអ្នរ 
▪ ររាទ្៊ុររាំែរក់្តាស៊ុខ្ភាពរបស់សោរអ្នរ។ 
▪ សលឱ្យអ្រនវការដងទសខ្ភាពជាក្បច នងការដងទបងារជងដែលអ្នរក្រូវការ ត ់ ន ូ ាំ ៊ុ ាំ ិ ាំ ក ាំ ឺ
▪ បញ្ជូ នសោរអ្នរសៅជួបជាមយួក្គូសពទ្យឯរសទ្ស ក្បសិនសបើអ្នរក្រូវការ 
▪ ចរដ់ចងការដងទាំសៅមនទីរក្បសិនសបើសោរអ្នរក្រូវការវា។ 
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សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
Health Net មនសៅទី្សនុះ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
ឬសៅទូ្រស័ពទតាមដខ្ែទូ្រស័ពទបញ្ជូ នបនត California សលខ្ 711។ សូមចូលសមើលសគហទ្ាំពរ័ 
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សោរអ្នរអាចររសមើលសៅរន៊ុងសសៀវសៅរយស ម្ ុះអ្នរសតល់សសវាសែើមបដីសវងររ PCP សៅរន៊ុងបណាត ញ 
Health Net ។ សសៀវសៅរយស ម្ ុះអ្នរសតល់សសវាមនបញ្ជ ីស ម្ ុះ IHFs, FQHCs និង RHCs 
ដែលសធវើការជាមយួ Health Net ។ 

សោរអ្នររអ៏ាចររសសៀវសៅរយស ម្ ុះអ្នរសតល់សសវារបស់ Health Net 
សៅសលើសគហទ្ាំពរ័www.healthnet.com ។ 
ឬសោរអ្នរអាចសសនើស៊ុាំសសៀវសៅរយស ម្ ុះអ្នរសតល់សសវាដែលក្រូវបានសស្ើសៅសោរអ្នរសដាយទូ្រស័ពទសៅ
សលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ សោរអ្នររអ៏ាចសៅទូ្រស័ពទសែើមបដីសវងយល់ថាសរើ PCP 
ដែលសោរអ្នរចងប់ានរាំព៊ុងទ្ទួ្លអ្នរជាំងឺងមីឬសទ្។  

ជសក្មើសរបស់សវជជបែឌិ រ និងអ្នរសតល់សសវាសសែងសទ្ៀរ 
សោរអ្នរសាគ ល់រក្មូវការការដងទាំស៊ុខ្ភាពរបស់សោរអ្នរចាស់បាំស៊ុរ ែូសចនុះវាលែបាំស៊ុរក្បសិនសបើ 
សោរអ្នរសក្ជើសសរ ើស PCP របស់សោរអ្នរ។  

វាជាការលែបាំស៊ុររន៊ុងការបនតមន PCP ែដែល ែូសចនុះគ្នរអ់ាចយល់ែឹងអ្ាំពីរក្មូវការដងទាំស៊ុខ្ភាពរ 
បស់សោរអ្នរ។ សទុះយ៉ា ងណារស៏ដាយ ក្បសិនសបើសោរអ្នរចងផ់្ទល ស់បតូរ PCP ងមី 
សោរអ្នរអាចផ្ទល ស់បតូរក្គបស់ពល។ សោរអ្នរក្រូវដរសក្ជើសសរ ើស PCP 
ដែលសថិរសៅរន៊ុងបណាត ញអ្នរសតល់សសវា Health Net សហើយរាំព៊ុងទ្ទួ្លអ្នរជាំងឺងមី។  

ជសក្មើសងមីរបស់សោរអ្នរនឹងកាល យជា PCP របស់សោរអ្នរសៅនងៃែាំបូងននដខ្បនទ ប់ 
សក្កាយពីសោរអ្នរសធវើការផ្ទល ស់បតូរ។  

សែើមបផី្ទល ស់បតូរ PCP របស់សោរអ្នរ សូមទូ្រស័ពទសៅសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 

Health Net អាចសសនើស៊ុាំឲ្យសោរអ្នរផ្ទល ស់បតូរ PCP របស់សោរអ្នរក្បសិនសបើ PCP 
សនុះមនិទ្ទួ្លយរអ្នរជាំងឺងមី បានចរសចញពីបណាត ញ Health Net 
ឬមនិដងទាំអ្នរជាំងឺដែលមនអាយ៊ុសសមើសោរអ្នរ។ Health Net ឬ PCP 
របស់សោរអ្នររអ៏ាចសសនើស៊ុាំឲ្យសោរអ្នរផ្ទល ស់បតូរ PCP ងមី ក្បសិនសបើសោរអ្នរមនិអាចសៅជាមយួ 
ឬយល់ក្សបជាមយួ PCP របស់សោរអ្នរ ឬក្បសិនសបើសោរអ្នរខ្រ ឬយឺររន៊ុងការណារជួ់ប។ សបើ 

http://www.healthnet.com/
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សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
Health Net មនសៅទី្សនុះ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
ឬសៅទូ្រស័ពទតាមដខ្ែទូ្រស័ពទបញ្ជូ នបនត California សលខ្ 711។ សូមចូលសមើលសគហទ្ាំពរ័ 
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Health Net ក្រូវការផ្ទល ស់បតូរ PCP របស់សោរអ្នរ Health Net នឹងក្បាបស់ោរអ្នរ 
ជាោយលរខែ៍អ្រែរ។  

ក្បសិនសបើសោរអ្នរបតូរ PCPs សោរអ្នរនឹងទ្ទួ្លបានបែ័ណ សមគ ល់សមជិរងមី Health Net 
សៅរន៊ុងសាំប៊ុក្រ។ វានឹងមនស ម្ ុះ PCP ងមីរបស់សោរអ្នរ។ ទូ្រស័ពទមរសសវាបសក្មើសមជិរ 
ក្បសិនសបើសោរអ្នរមនសាំែួរអ្ាំពីការទ្ទួ្លបានប័ែណ សមគ ល់ងមី។ 

សក្មបស់មជិរដែលសៅសខានធី Los Angeles ប៉ា៊ុសណាណ ុះ៖ 
ក្បសិនសបើសោរអ្នររស់សៅរន៊ុងសខានទី្ Los Angeles សោរអ្នរអាចសក្ជើសសរ ើស PCP មយួ 
ដែលបានច៊ុុះរិចចសនាជាមួយ Health Net ឬគសក្មងច៊ុុះរិចចសនាបនដរបស់សយើង Molina Healthcare 
of California (Molina)។ ក្បសិនសបើសោរអ្នរសក្ជើសសរ ើស PCP មយួដែលសធវើការជាមយួ Molina 
សនុះសោរអ្នរនឹងទ្ទួ្លបានឱ្សងរបស់សោរអ្នរពីឱ្សងសាថ នដែលបានច៊ុុះរិចចសនាជាមួយ Molina 
និងសក្បើក្បាស់បញ្ជ ីឱ្សងអ្ទិ្ភាពរបស់ Molina ។ 
សែើមបទី្ទួ្លបានចាបច់មលងននបញ្ជ ីឱ្សងអាទិ្ភាពរបស់ Molina សូមទូ្រស័ពទសៅកានដ់សនរសសវាបសក្មើ 
សមជិរតាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។  

ក្បសិនសបើសោរអ្នរចង់ជួបជាមួយក្គូសពទ្យឯរសទ្ស សនុះ PCP របស់សោរអ្នរនឹងបញ្ជូ នសោរអ្នរ
សៅកានក់្គូសពទ្យឯរសទ្សដែលច៊ុុះរិចចសនាជាមយួ Molina។ សូមអានដសនរ “Molina” 
ននសសៀវសៅរយស ម្ ុះអ្នរសតល់សសវារបស់សោរអ្នរ សែើមបសីមើលថាសរើឱ្សងសាថ ន និងអ្នរសដល់សសវា
ពាបាលដភនរណាមយួដែលសោរអ្នរអាចសក្បើក្បាស់បាន។ 

ការណារជួ់ប 
សៅសពលសោរអ្នរក្រូវការការដងទាំស៊ុខ្ភាព៖ 

▪ សូមទូ្រស័ពទសៅ PCP របស់សោរអ្នរ  
▪ សក្រៀមសលខ្សមគ ល់ Health Net របស់សោរអ្នរឱ្យរចួរល់សក្មបក់ារសៅទូ្រស័ពទ 
▪ ទ្៊ុរសារជាមួយស ម្ ុះ និងសលខ្ទូ្រស័ពទរបស់សោរអ្នរ ក្បសិនសបើការយិល័យក្រូវបិទ្ 
▪ យរបែ័ណ  BIC របស់សោរអ្នរ និងប័ែណ សមគ ល់ខ្លួន Health Net 

សៅជាមយួសៅសពលណារជួ់បរបស់សោរអ្នរ 
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សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
Health Net មនសៅទី្សនុះ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
ឬសៅទូ្រស័ពទតាមដខ្ែទូ្រស័ពទបញ្ជូ នបនត California សលខ្ 711។ សូមចូលសមើលសគហទ្ាំពរ័ 
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▪ សសនើស៊ុាំមសធាបាយសធវើែាំសែើ ររន៊ុងការណារជួ់បរបស់សោរអ្នរ ក្បសិនសបើចាំបាច់ 
▪ សសនើស៊ុាំជាំនួយដសនរភាសា ឬសសវារមមបរដក្ប ក្បសិនសបើចាំបាច់ 
▪ សូមសៅឲ្យទនស់ពលសវោសក្មបក់ារណារជួ់បរបស់សោរអ្នរ។ 
▪ សៅទូ្រស័ពទភាល ម ក្បសិនសបើអ្នរមនិអាចររាការណារជួ់បរបស់សោរអ្នរ ឬនឹងសៅយឺរ  
▪ សក្រៀមសាំែួរ និងពរ័ម៌នឱ្សងរបស់សោរអ្នរឱ្យរចួរល់រន៊ុងររែីដែលសោរអ្នរក្រូវការវា  

ក្បសិនសបើសោរអ្នរមនការសសស្តងាគ ុះបនទ ន ់សូមទូ្រស័ពទមរសលខ្ 911 ឬសៅររបនទបស់សស្តងាគ ុះបនទ ន់ 
ដែលសៅជិរបាំស៊ុរ ។ 

ការបង់ក្បារ ់
សោរអ្នរមិនក្រូវបងន់ងលសសវាដែលបានធានរ៉ាបរ់ងសទ្។ រន៊ុងររែីភាគសក្ចើន អ្នរមនិក្រូវទ្ទួ្លយរ
វរិកយបក្រពីអ្នរសតល់សសវាសេើយ។ សោរអ្នរអាចទ្ទួ្លបានការពនយល់ពីអ្រថក្បសយជន ៍(EOB) 
ឬរបាយការែ៍ពីអ្នរសតល់សសវា។ EOBs និងរបាយការែ៍មនិដមនជាវរិកយបក្រសទ្។ 

ក្បសិនសបើសោរអ្នរទ្ទួ្លបានវរិកយបក្រ សូមទូ្រស័ពទសៅសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ ក្បាប ់
Health Net នូវចាំនួនទឹ្រក្បារដ់ែលបានគិរបញ្ចូល កាលបរសិចេទ្ននសសវា និងមូលសហរ៊ុននវរិកយបក្រ។ 
សោរអ្នរមិនបាចទ់្ទួ្លខ្៊ុសក្រូវរន៊ុងការបងន់ងលសសវាែល់អ្នរសតល់សសវាចាំស ុះចាំនួនទឹ្រក្បារដ់ែលបាន 
ជាំ រស់ដាយ Health Net សក្មបស់សវាដែលបានធានរ៉ាបរ់ងសនុះសទ្។ សលើរដលងដរការដងទាំបនទ ន ់
ឬការដងទាំភាល មៗ សោរអ្នរក្បដហលជាក្រូវចាំណាយសក្មបក់ារដងទាំពី 
អ្នរសតល់សសវាដែលមនិមនសៅរន៊ុងបណាត ញ។ 
ក្បសិនសបើសោរអ្នរក្រូវការសសវាដងទាំស៊ុខ្ភាពដែលបានធានរ៉ាបរ់ង 
សនុះសោរអ្នរអាចទ្ទួ្លបានសសវាសនុះពីអ្នរសតល់សសវាសក្ៅបណាត ញសដាយមនិគិរនងលសក្មបស់ោរអ្នរ 
ែរបណាពួរវាមនភាពចាំបាចដ់សនរសវជជសាស្តសត និងមនិមនសៅរន៊ុងបណាត ញ។ 

ក្បសិនសបើសោរអ្នរទ្ទួ្លបានវរិកយបក័្រ ឬក្រូវបានសសនើស៊ុាំឲ្យបងន់ងលសហចាំណាយដែលសោរអ្នរគិរថា 
សោរអ្នរមនិចាំបាចប់ង ់សនុះសោរអ្នររ៏អាចដារ់ រយបែតឹ ងទមទរសាំែងជាមយួ Health Net 
សងដែរ។ សោរអ្នរនឹងក្រូវក្បាប ់Health Net ជាោយលរខែ៍អ្រែរអ្ាំពីមូលសហរ៊ុដែលសោរអ្នរ 
ក្រូវបងន់ងលទ្ាំនិញ ឬសសវាសនុះ។ Health Net នឹងពិនិរយសមើលការទមទរសាំែងរបស់សោរអ្នរ 
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សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
Health Net មនសៅទី្សនុះ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
ឬសៅទូ្រស័ពទតាមដខ្ែទូ្រស័ពទបញ្ជូ នបនត California សលខ្ 711។ សូមចូលសមើលសគហទ្ាំពរ័ 
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និងសសក្មចថាសរើសោរអ្នរអាចទ្ទួ្លបានក្បារស់ាំែងវញិ ឬអ្រ។់ សក្មបស់ាំែួរ 
ឬសែើមបសីសនើស៊ុាំទ្ក្មងទ់មទរសាំែង សូមទូ្រស័ពទសៅសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។  

ការបញ្ជូ នបនត 
PCP របស់សោរអ្នរនឹងសធវើការបញ្ជូ នអ្នរសៅជួបជាមួយក្គូសពទ្យឯរសទ្ស ក្បសិនសបើអ្នរក្រូវការ។ 
ក្គូសពទ្យឯរសទ្សគឺជាក្គូសពទ្យដែលមនការអ្បរ់ ាំបដនថមសៅរន៊ុងដសនរមួយននឱ្សង។ PCP 
របស់សោរអ្នរនឹងសធវើការជាមយួសោរអ្នរសែើមបសីក្ជើសសរ ើសក្គូសពទ្យឯរសទ្ស។ ការយិល័យ PCP 
របស់សោរអ្នរអាចជួយ សោរអ្នរសរៀបចាំសពលសវោសែើមបសីៅជួបអ្នរឯរសទ្ស។  

សសវារមមសសែងសទ្ៀរដែលអាចរក្មូវឲ្យមនការបញ្ជូ នបនតរមួមនែាំសែើ រការរន៊ុងការយិល័យ ការពិនិរយ
សដាយកាាំរសមីអ្៊ុិច ការងារមនទីរពិសសាធន ៍និងសសវារមមមួយចាំនួនពីក្គូសពទ្យឯរសទ្ស។ 

PCP របស់សោរអ្នរនឹងចបស់សតើមែាំសែើ រការបញ្ជូ នបនត។ PCP របស់សោរអ្នរនឹងែឹង 
ថាសរើសោរអ្នរក្រូវការអ្ន៊ុញ្ញា រ ឬរ៏សោរអ្នរអាចសធវើការណារជួ់បសដាយផ្ទទ ល់ឬសទ្។ ក្បសិនសបើ 
សោរអ្នរមនសាំែួរ ថាសរើការដងទាំពីក្គូសពទ្យឯរសទ្ស ឬពីមនទីរសពទ្យណាមយួ
ក្រូវការការឯរភាពដែរឬសទ្ សោររអ្នរអាចទូ្រស័ពទសៅដសនរសសវាបសក្មើសមជិរតាមរយៈសលខ្  
1-800-675-6110។(TTY:711) ។ ការបញ្ជូ នឯរសារជាក្បចាំចាំណាយសពល 5 នងៃ សែើមបែីាំសែើ រការ 
(“នងៃសធវើការ” គឺពីនងៃចន័ទែល់នងៃស៊ុក្រ) ប៉ា៊ុដនតអាចចាំណាយសពលែល់ 28 នងៃក្បរិទិ្ន (14 
នងៃគិរចបពី់កាលបរសិចេទ្ននការសសនើស៊ុាំសែើមបូររមួនឹងការបដនថមរយៈសពល 14 នងៃ 
ក្បសិនសបើមនការសសនើស៊ុាំបដនថម) ក្បសិនសបើក្រូវការពរ័៌មនបដនថមពី PCP របស់អ្នរ។ រន៊ុងររែីខ្លុះ 
អ្នរសតល់សសវាដងទាំបឋម PCP របស់សោរអ្នរអាចសសនើស៊ុាំឲ្យមនការបញ្ចូ នសោរអ្នរឲ្យបានឆ្បរ់ហ័ស។ 
ការបញ្ជូ នសដាយ (រសួរន)់ ឆ្បរ់ហ័សក្រូវការសពលមិនសលើសពី 72 សម៉ា ងសេើយ។ សូមទូ្រស័ពទមរគសក្មង 
ក្បសិនសបើអ្នរមនិបានទ្ទួ្លការស ល្ើយរបសៅរន៊ុងរយៈសពលសនុះសទ្។ 
ក្បសិនសបើសោរអ្នរមនបញ្ញា ស៊ុខ្ភាព ដែលក្រូវការការដងទាំសវជជសាស្តសដពិសសសរយៈសពលយូរ 
សនុះសោរអ្នរចាំបាចក់្រូវមនក្គូសពទ្យក្បចាំការមន រ។់ សនុះមននយ័ថា សោរអ្នរអាចសៅជួបអ្នរឯរសទ្ស 
សក្ចើនជាងមួយែងសដាយមនិចាំបាចទ់្ទួ្លការបញ្ជូ នបនតរល់សពលសនុះសទ្។  
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សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
Health Net មនសៅទី្សនុះ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
ឬសៅទូ្រស័ពទតាមដខ្ែទូ្រស័ពទបញ្ជូ នបនត California សលខ្ 711។ សូមចូលសមើលសគហទ្ាំពរ័ 
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ក្បសិនសបើសោរអ្នរមនបញ្ញា រន៊ុងការទ្ទួ្លបានការបញ្ជូ នបនតរយៈសពលយូរ ឬក្រូវការឯរសារសគ្ន
លការែ៍បញ្ចូ នបនតពី Health Net សូមទរទ់្ងសៅសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 

សោរអ្នរមនិចាំបាចក់្រូវការការបញ្ជូ នបនតសក្មប៖់ 

▪ ការជួប PCP 
▪ ការជួបសពទ្យសមភព/សរគស្តសដី (Ob/Gyn) 
▪ ការណារជួ់បសក្មបក់ារដងទាំបនទ ន ់ឬក្គ្នអាសនន 
▪ សសវាសមៃ រស់ក្មបម់ន៊ុសែសពញវយ័៖ ែូចជា សសវារមមពាបាលការយយីសលូវសភទ្ 
▪ សសវាសរៀបចាំដសនការក្គួសារ (សែើមបដីសវងយល់បដនថម 

សូមទូ្រស័ពទមរសសវាពរ័ម៌នអ្ាំពីដសនការក្គួសារ និងសសវាបញ្ជូ នបនតរែឋ California 
តាមរយៈសលខ្ 1-800-942-1054) 

▪ សសវាក្បឹរាសយបល់ និងសធវើសរសដររសមសរគហ៊ុីវ (សក្មបអ់្នីរិជនអាយ៊ុចបពី់ 12 ឆ្ន ាំ 
ឬសក្ចើនជាងសនុះ) ។ 

▪ ការពាបាលជាំងឺកាមសរគ (សក្មបអ្នីរិជនអាយ៊ុចប់ពី 12 ឆ្ន ាំ ឬសក្ចើនជាងសនុះ) 
▪ ការចរម់ជ៊ុលវទិ្ាសាស្តសត (សសវារមមពីរែាំបូងរន៊ុងមយួដខ្ ការណារជួ់បបដនថមក្រូវការ 

ការបញ្ជូ នបនត) 
▪ សសវារមមចបស់រនស (សៅសពលសតល់សដាយ FQHCs និង RHCs) 
▪ សសវារមមពាបាលសជើង (សៅសពលសតល់សដាយ FQHCs និង RHCs) 
▪ សសវារមមដងទាំសធមញដែលមនសិទ្ធិទ្ទួ្លបាន  
▪ ការវាយរនមលស៊ុខ្ភាពសលូវចិរតែាំបូង 
▪ ការដងទាំជិរក្គបដ់ខ្ជាក្បចាំពីសវជជបែឌិ រដែលសធវើការជាមយួ Health Net 
▪ សសវាសពទ្យ ម្បដែលមនការបញ្ញជ រក់្រឹមក្រូវ 
▪ ការវាយរនមលស៊ុខ្ភាពឥរយិបងែាំបូងពីអ្នរសតល់សសវាស៊ុខ្ភាពឥរយិបងដែលសធវើការជាមយួ 

Health Net 
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ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
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អ្នីរិជនមនិចាំបាចក់្រូវការការបញ្ជូ នបនតសក្មប៖់ 

▪ សសវាដងទាំស៊ុខ្ភាពសលូវចិរតសក្ៅមនទីរសពទ្យ៖ 

o ការបាំ នសលូវសភទ្ ឬរងកាយ 
o សៅសពលសោរអ្នរអាចសធវើឱ្យខ្លួនឯងឬអ្នរែនទ្ឈចឺប់ 

▪ ការដងទាំរាំេ៊ុងសពលមននសទស ុះ 
▪ សសវារមមពាបាលការយយីសលូវសភទ្ រមួទាំងការរ ាំសោភសសពសនថវៈ។ 
▪ សសវាពាបាលបញ្ញា ថាន ាំសញៀន និងសក្គឿងក្សវងឹ 

ការអ្ន៊ុមរ័ជាម៊ុន 
សក្មបស់សវាដងទាំមយួចាំនួន អ្នរសតល់សសវាដងទាំបឋម PCP ឬក្គូសពទ្យឯរសទ្សរបស់អ្នរនឹងសារសួរ 
បណាត ញ Health Net សក្មបក់ារអ្ន៊ុញ្ញា រសិន ម៊ុនសពល ទ្ទួ្លសសវាដងទាំ។ សនុះក្រូវបានសគសៅថា 
ការអ្ន៊ុញ្ញា រជាម៊ុន ការអ្ន៊ុម័រជាម៊ុន ឬសគ្នលនសយបាយអ្ន៊ុមរ័ជាម៊ុន។ វាមននយ័ថា Health Net 
ក្រូវក្បារែថា ការដងទាំ គឺជាការចាំបាច់ខាងសវជជសាស្តសត ឬជារក្មូវការ។ 

ការដងទាំគឺមនភាពចាំបាចខ់ាងសវជជសាស្តសត ក្បសិនសបើវាសមសហរ៊ុសល និងចាំបាចស់ែើមបកីារ រ 
ជីវរិរបស់សោរអ្នរ មនិឲ្យសោរអ្នរធាល រខ់្លួនឈ ឺឬពិការធៃនធ់ៃរ ឬការ់បនថយការឈចឺបធ់ៃនធ់ៃរពីជាំងឺ 
ការឈ ឺឬរបសួដែលក្រូវបានសធវើសរគវនិិចេយ័។  

សសវារមមខាងសក្កាមសនុះ ក្រូវការការអ្ន៊ុមរ័ជាម៊ុន សទុះបីជាសោរអ្នរក្រូវទ្ទួ្លសសវារមមពីអ្នរសតល់សសវា 
រន៊ុងបណាត ញស៊ុខ្ភាព Health Net រស៏ដាយ៖ 

▪ ការសក្មររន៊ុងមនទីរសពទ្យ ក្បសិនសបើមនិដមនជាររែីបនទ ន ់
▪ សសវារមមសៅសក្ៅរាំបនស់សវាបណាត ញស៊ុខ្ភាព Health Net 
▪ ការវុះការដ់ែលមនិរក្មូវឱ្យសាន ររ់ន៊ុងមនទីសពទ្យ 
▪ ការដងទាំរយៈសពលដវងសៅមែឌ លដងទាំស៊ុខ្ភាព 
▪ ការពាបាលសដាយក្គូសពទ្យឯរសទ្ស 
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សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
Health Net មនសៅទី្សនុះ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
ឬសៅទូ្រស័ពទតាមដខ្ែទូ្រស័ពទបញ្ជូ នបនត California សលខ្ 711។ សូមចូលសមើលសគហទ្ាំពរ័ 
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សក្មបស់សវារមមមយួចាំនួន សោរអ្នរក្រូវការ ការអ្ន៊ុម័រជាម៊ុន (ការអ្ន៊ុញ្ញា រជាម៊ុន) ។ សៅសក្កាម ដសនរ 
ក្រមចាបស់តីអ្ាំពីស៊ុវរថិភាព និងស៊ុខ្ភាព (Health and Safety Code Section) 1367.01 (h) (2) 
Health Net នឹងសសក្មចសក្មបក់ារយល់ក្សបជាម៊ុនជាក្បចាំរន៊ុងរាំេ៊ុងសពល 5 នងៃសធវើការ សៅសពល 
Health Net បានទ្ទួ្លបានពរ័ម៌នដែលសារសម សក្មបស់ធវើការសសក្មចចិរត។ 

ចាំស ុះសាំសែើ ដែលអ្នរសតល់សសវាបងាា ញ ឬ Health Net រាំែរថ់ាការអ្ន៊ុវរតតាមសពលសវោសតងដ់ារ 
អាចបងកអ្នតរយែល់អាយ៊ុជីវរិ ឬស៊ុខ្ភាព ឬសមរថភាពរន៊ុងការទ្ទួ្លបាន ររា 
ឬទ្ទួ្លបានម៊ុខ្ងារអ្រិបរម សនុះ Health Net នឹងសធវើការសសក្មចចិរតរហ័ស (សលឿន) ។ Health Net 
នឹងសតល់ែាំែឹងឲ្យបានឆ្ប ់សៅតាមសាថ នភាពស៊ុខ្ភាពរបស់សោរអ្នរ និងមនិឲ្យយឺរជាង 72 
សម៉ា ងសក្កាយពីទ្ទួ្លបានសាំសែើ សក្មបស់សវារមម។ 

Health Net មនិចាំណាយងវកិា សក្មបអ់្នរក្រួរពិនិរយ សែើមបបីែិសសធន៍ការធានរ៉ាបរ់ង 
ឬសសវារមមសសែងៗសទ្ៀរសនុះសទ្។ ក្បសិនសបើបណាត ញ Health Net មនិអ្ន៊ុមរ័សាំសែើ រ Health Net 
នឹងបញ្ជូ នឱ្យអ្នរនូវ លិខិ្រជូនែាំែឹងពីចាំណារក់ារ (NOA) មយួចាប។់ 
ក្បសិនសបើសោរអ្នរមនិយល់ក្សបជាមយួនឹងការសសក្មចចិរត សនុះលិខិ្រ NOA 
នឹងក្បាបស់ោរអ្នរពីរសបៀបដែលសោរអ្នរអាចបដឹងឧទ្ធរែ៍បាន។ 

Health Net នឹងទរទ់្ងសោរអ្នរក្បសិនសបើ Health Net ក្រូវការពរ័ម៌នបដនថម ឬសពលបដនថមសទ្ៀរ 
សែើមបពិីនិរយសេើងវញិនូវសាំសែើ របស់សោរអ្នរ។ 

សោរអ្នរមនិក្រូវការការយល់ក្ពមជាម៊ុនសក្មបក់ារដងទាំបនទ នស់ទ្ សទុះបីវាសៅសក្ៅបណាត ញរស៏ដាយ។ 
សនុះរមួបញ្ចូលទាំងការសក្មលរូន ក្បសិនសបើអ្នរមននសទស ុះ។ 

សយបល់ទ្ីពីរ 
សោរអ្នរក្បដហលក្រូវការ សយបល់ទី្ពីរ អ្ាំពីការដងទាំ ដែលអ្នរសតល់សសវាក្បាបថ់ា សោរអ្នរក្រូវការ 
ឬអ្ាំពីការវនិិចេ័យសរគរបស់សោរអ្នរ ឬដសនការពាបាលរបស់សោរអ្នរ។ ឧទហរែ៍ 
សោរអ្នរអាចក្រូវការសយបល់ទី្ពីរ 
ក្បសិនសបើសោរអ្នរមនិចាស់ថាសោរអ្នរក្រូវការការពាបាលតាមសវជជបញ្ញជ  ឬការវុះការ ់ឬ 
សោរអ្នរបានសារលបងដសនការពាបាលណាមយួសហើយ ប៉ា៊ុដនតវាគ្នម នក្បសិទ្ធភាពសនុះ។  
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សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
Health Net មនសៅទី្សនុះ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
ឬសៅទូ្រស័ពទតាមដខ្ែទូ្រស័ពទបញ្ជូ នបនត California សលខ្ 711។ សូមចូលសមើលសគហទ្ាំពរ័ 
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ក្បសិនសបើសោរអ្នរចង់ទ្ទួ្លបានសយបល់ទី្ពីរ សនុះសោរអ្នរអាចសក្ជើសសរ ើសអ្នរសតល់សសវា 
រន៊ុងបណាត ញននជសក្មើសរបស់សោរអ្នរ។ ក្បសិនសបើសោរអ្នរសសនើស៊ុាំសយបល់ទី្ពីរអ្ាំពីសរគវនិិចេយ័ដែល 
PCP របស់សោរអ្នរបានសធវើសេើង សនុះសយបល់ទី្ពីរអាចបានមរពី PCP សសែងសទ្ៀរ
ដែលមនរន៊ុងបណាត ញក្គូសពទ្យសៅរន៊ុងដសនការរបស់សោរអ្នរ។ សយបល់ទី្ពីរ 
អាចទ្ទួ្លបានពីសវជជបែឌិ រឯរសទ្សដែលយល់ែឹងពីបញ្ញា សវជជសាស្តសតរបស់សោរអ្នរ។ 
ក្បសិនសបើសោរអ្នរសសនើឲ្យមនសយបល់ទី្ពីរ អ្ាំពីសរគវនិិចេយ័ ដែលសពទ្យឯរសទ្សបានបញ្ញជ រ ់
សនុះសយបល់ទី្ពីរសនុះ ក្រូវបានមរពីសមគមសវជជបែឌិ រឯររជយ (Independent Physician 
Association, IPA) ឬក្រុមក្គូសពទ្យ សៅរន៊ុងបណាត ញរបស់សយើងខ្្៊ុ ាំសក្មបឯ់រសទ្សែូចគ្នន ។ 
ក្បសិនសបើគ្នម ន “អ្នរដងទាំស៊ុខ្ភាពដែលមនលរខែៈសមបរតិក្គបក់្គ្នន”់ សៅរន៊ុងបណាត ញដសនការ
របស់សោរអ្នរ សនុះសយើងខ្្៊ុ ាំនឹងអ្ន៊ុញ្ញា រ (អ្ន៊ុមរ័) 
ចាំស ុះសយបល់ទី្ពីរពីអ្នរសតល់សសវាដែលមនលរខែៈសមបរតិក្គបក់្គ្ននដ់ែលសថិរសៅខាងសក្ៅបណាត ញ
។ PCP របស់សោរអ្នរអាចបញ្ជូ នសោរអ្នរ សៅអ្នរសតល់សសវារន៊ុងបណាត ញមយួរូប
សក្មបស់យបល់ទី្ពីរសនុះ។ សក្មបជ់ាំនួយរន៊ុងការសក្ជើសសរ ើសអ្នរសតល់សសវា សូមទូ្រស័ពទសៅសលខ្  
1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 

Health Net នឹងសចញងវកិាសក្មបស់យបល់ទី្ពីរ ក្បសិនសបើសោរអ្នរ 
ឬបណាត ញអ្នរសតល់សសវារបស់សោរអ្នរ សសនើស៊ុាំវា សហើយសោរអ្នរទ្ទួ្លបានសយបល់ទី្ពីរ 
ពីអ្នរសតល់សសវារន៊ុងបណាត ញ។ សោរអ្នរមនិចាំបាចក់្រូវការការអ្ន៊ុញ្ញា រពី Health Net 
សែើមបទី្ទួ្លបានសយបល់ទី្ពីរ ពីអ្នរសតល់សសវារន៊ុងបណាត ញសនុះសេើយ។ 

ក្បសិនសបើគ្នម នអ្នរសតល់សសវាសៅរនងបណាត ញ Health Net ដែលសតល់សយបល់ទី្ពីរ Health Net 
នឹងសចញងវកិាសក្មប់សយបល់ទី្ពីរ ពីអ្នរសតល់សសវាសៅខាងសក្ៅបណាត ញ។ Health Net 
នឹងជក្មបសោរអ្នររន៊ុងរយៈសពល 5 នងៃសធវើការ
ក្បសិនសបើអ្នរសតល់សសវាដែលសោរអ្នរបានសក្ជើសសរ ើសសក្មប់សយបល់ទី្ពីរ ក្រូវបានសគអ្ន៊ុម័រ។ 
ក្បសិនសបើសោរអ្នរមនជាំងឺរ៊ុ ាំនរ ៉ា ធៃន់ធៃរ ឬឈឺខាល ាំង ឬក្បឈមនឹងការគាំរមរាំដហងជាបនទ ន់ 
និងធៃន់ធៃរែល់ស៊ុខ្ភាពរបស់សោរអ្នររមួទាំងការបារ់បង់អាយ៊ុជីវរិ អ្វយវៈ ឬដសនរធាំណាមួយននរងកាយ 
ឬម៊ុខ្ងាររងកាយ សនុះ Health Net នឹងសសក្មចចិរតរន៊ុងរយៈសពល 72 សម៉ា ង។  
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សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
Health Net មនសៅទី្សនុះ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
ឬសៅទូ្រស័ពទតាមដខ្ែទូ្រស័ពទបញ្ជូ នបនត California សលខ្ 711។ សូមចូលសមើលសគហទ្ាំពរ័ 
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ក្បសនសប Health Net បែសសធសសែសក្មបសយបលទ្ពរ សនុះសោរអ្រអាចដារបែងឧទ្រែ ិ ើ ិ ាំ ើ ់ ់ ី ី ន ់ តឹ ធ ៍
បាន។ សែើមបែឹីងចាស់អ្ាំពីបែតឹ ងឧទ្ធរែ៍ សូមសមើល ទ្ាំពរ័ 135 រន៊ុងសសៀវសៅដែនាំសនុះ។ 

អ្នរឯរសទ្សសរគស្តសតី 
សោរអ្នរអាចសៅជួបអ្នរជាំនញដសនរស៊ុខ្ភាពស្តសតីសៅរន៊ុងបណាត ញរបស់ Health Net 
សក្មបក់ារដងទាំដែលចាំបាចស់ែើមបសីតល់សសវាដងទាំស៊ុខ្ភាពជាក្បចាំ និងការ រស៊ុខ្ភាពរបស់ស្តសតី។ 
សោរអ្នរមនិចាំបាចក់្រូវការការបញ្ជូ នបនត ឬការយល់ក្ពមពីអ្នរសតល់សសវាដងទាំបឋម PCP 
របស់សោរអ្នរសែើមបទី្ទួ្លសសវាទាំងអ្ស់សនុះសទ្។ 
សក្មបជ់ាជាំនួយរន៊ុងការដសវងររក្គូសពទ្យឯរសទ្សសរគស្តសតី សោរអ្នរអាចទរទ់្ងសៅសលខ្  
1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ សោរអ្នររអ៏ាចទូ្រស័ពទសៅក្គូសពទ្យ 24/7 តាមរយៈសលខ្  
1-800-675-6110 (TTY: 711) 

សពលសវោសធវើែាំសែើ រ និងចាំងាយសែើមបដីងទាំ  
Health Net ក្រូវដរអ្ន៊ុវរតតាមសពលសវោសធវើែាំសែើ រ និងបទ្ដាឋ នចាំងាយសក្មប់ការដងទាំរបស់សោរអ្នរ។ 
បទ្ដាឋ នទាំងសនុះជួយ សធវើឲ្យក្បារែថា សោរអ្នរអាចទ្ទួ្លបានការដងទាំសដាយមនិចាំបាច់ 
សធវើែាំសែើ រឆ្ៃ យសពរ ឬឆ្ៃ យខាល ាំងពីរដនលងដែលសោរអ្នររស់សៅ។ សពលសវោសធវើែាំសែើ រ 
និងបទ្ដាឋ នចាំងាយខ្៊ុសគ្នន អាក្ស័យសលើសខានធីដែលសោរអ្នររស់សៅ។ 

ក្បសិនសបើ Health Net មនិមនលទ្ធភាពសតល់ការដងទាំែល់សោរអ្នររន៊ុងអ្ាំេ៊ុងសពលសធវើែាំសែើ រ 
និងបទ្ដាឋ នចាំងាយទាំងសនុះ សនុះសគអាចសក្បើបទ្ដាឋ នខ្៊ុសគ្នន ជាំនួសបាន។ សែើមបសីមើលបទ្ដាឋ នសពលសវោ 
និងចាំងាយរបស់ Health Net សក្មបរ់ដនលងដែលសោរអ្នររស់សៅ សូមចូលសៅសគហទ្ាំពរ័ 
www.healthnet.com ឬទូ្រស័ពទសៅសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 

http://www.healthnet.com
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សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
Health Net មនសៅទី្សនុះ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
ឬសៅទូ្រស័ពទតាមដខ្ែទូ្រស័ពទបញ្ជូ នបនត California សលខ្ 711។ សូមចូលសមើលសគហទ្ាំពរ័ 
www.healthnet.com ។ 56 

ក្បសិនសបើសោរអ្នរក្រូវការការយរចិរតទ្៊ុរដារ់ពីអ្នរឯរសទ្ស សហើយអ្នរសតល់សសវាសនុះមនទី្តាាំង 
សៅឆ្ៃ យពីរដនលងដែលសោរអ្នររស់សៅ សនុះសោរអ្នរអាចទូ្រស័ពទសៅសសវាបសក្មើសមជិរតាមសលខ្ 1-800-
675-6110 (TTY: 711) 
សែើមបទី្ទួ្លបានជាំនួយរន៊ុងការដសវងររការដងទាំជាមួយអ្នរឯរសទ្សដែលមនទី្តាាំងសៅជិរសោរអ្នរ។ 
ក្បសិនសបើ Health Net មិនអាចដសវងររការដងទាំសក្មប់សោរអ្នរជាមួយអ្នរជាំនញដែលសៅជិរ 
សនុះសោរអ្នរអាចសសនើស៊ុាំ Health Net ឲ្យសរៀបចាំមសធាបាយសធវើែាំសែើ រសោរអ្នរសៅជួបអ្នរឯរសទ្ស 
សទុះបីជាអ្នរឯរសទ្សសនុះសថិរសៅឆ្ៃ យពីរដនលងដែលសោរអ្នររស់សៅរ៏សដាយ។ វាក្រូវបានសគគិរថាឆ្ៃ យ 
ក្បសិនសបើសោរអ្នរមិនអាចសៅែល់អ្នរឯរសទ្សសនុះសៅរន៊ុងសពលសវោសធវើែាំសែើ រ និងចាំងាយសលូវរបស់ 
Health Net សក្មប់សខានធីរបស់សោរអ្នរ សដាយមិនគិរពីបទ្ដាឋ នជាំនួសសសែងសទ្ៀរដែល Health Net 
អាចសក្បើសក្មប់សលខ្រូែរាំបន់របស់សោរអ្នរ។ 

ការទ្ទួ្លបានការដងទាំទនស់ពលសវោ 

ក្បសភទ្ននការណារ់ជួប ក្រូវទ្ទួ្លការណារ់ជួបរន៊ុងរយៈសពល 

ការណារជួ់បសែើមបដីងទាំបនទ នដ់ែលមនិក្រូវការការអ្ន៊ុមរ័ជា
ម៊ុន (ការអ្ន៊ុញ្ញា រជាម៊ុន) 

48 សម៉ា ង 

ការណារជួ់បសែើមបដីងទាំបនទ នដ់ែលក្រូវការការអ្ន៊ុមរ័ជាម៊ុន 
(ការអ្ន៊ុញ្ញា រជាម៊ុន) 

96 សម៉ា ង 

ការណារជួ់បសែើមបដីងទាំដែលមិនបនទ ន់ 10 នងៃសធវើការ 

ក្គូសពទ្យឯរសទ្សមនិបនទ ន់ 15 នងៃសធវើការ 

អ្នរសតល់សសវាដងទាំស៊ុខ្ភាពសលូវចិរដមនិបនទ ន ់
(មនិដមនជាក្គូសពទ្យ) 

10 នងៃសធវើការ 
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សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
Health Net មនសៅទី្សនុះ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
ឬសៅទូ្រស័ពទតាមដខ្ែទូ្រស័ពទបញ្ជូ នបនត California សលខ្ 711។ សូមចូលសមើលសគហទ្ាំពរ័ 
www.healthnet.com ។ 57 

ក្បសភទ្ននការណារ់ជួប ក្រូវទ្ទួ្លការណារ់ជួបរន៊ុងរយៈសពល 

ការណារជួ់បមនិបនទ ន់សក្មបស់សវារមមជាំនួយសែើមបកីារសធវើ
សរគវនិិចេយ័ ឬការពាបាលរបួស ជាំងឺ ឬ
សាថ នភាពស៊ុខ្ភាពសសែងៗសទ្ៀរ 

15 នងៃសធវើការ 

សពលសវោរងច់ាំតាមទូ្រស័ពទរន៊ុងអ្ាំេ៊ុងសម៉ា ងសធវើការធមមតា 10 នទី្ 

រក្មរិអាទិ្ភាព –សសវារមម 24/7 សសវារមម 24/7 – មនិសក្ចើនជាង  
30 នទី្ 

ការដងទាំម៊ុនសពលសក្មលរូនែាំបូង 10 នងៃសធវើការ 



    

សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
Health Net មនសៅទី្សនុះ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
ឬសៅទូ្រស័ពទតាមដខ្ែទូ្រស័ពទបញ្ជូ នបនត California សលខ្ 711។ សូមចូលសមើលសគហទ្ាំពរ័ 
www.healthnet.com ។ 58 

4. សារៈក្បសយជន ៍និង  
សសវារមមសសែងៗ 

គសក្មងស៊ុខ្ភាពរបស់អ្នរ ក្គបែែត បស់លើអ្វីខ្លុះ 
ដសនរសនុះពនយល់អ្ាំពីសសវារមមដែលមនការធានរ៉ាបរ់ងទាំងអ្ស់ រន៊ុងនមជាសមជិរនន Health Net ។ 
សសវារមមដែលបានធានរ៉ាបរ់ងរបស់សោរអ្នរគឺឥរគិរនងល ែរបណាវាចាំបាចខ់ាងសវជជសាស្តសត 
និងសតល់សដាយអ្នរសតល់សសវារន៊ុងបណាត ញ។ 
ដសនការស៊ុខ្ភាពរបស់សោរអ្នរអាចនឹងធានរ៉ាបរ់ងសលើសសវារមមដែលចាំបាចខ់ាងសវជជសាស្តសតពីអ្នរសតល់
សសវាសក្ៅបណាត ញ។ ប៉ា៊ុដនតសោរអ្នរក្រូវដរសួរ Health Net សក្មបប់ញ្ញា សនុះ។ 
ការដងទាំគឺមនភាពចាំបាចខ់ាងសវជជសាស្តសត ក្បសិនសបើវាសមសហរ៊ុសល 
និងចាំបាចស់ែើមបកីារ រជីវរិរបស់សោរអ្នរ មនិឲ្យសោរអ្នរធាល រខ់្លួនឈ ឺឬពិការធៃន់ធៃរ 
ឬការប់នថយការឈចឺប់ធៃនធ់ៃរពីជាំងឺ ការឈ ឺឬរបសួដែលក្រូវបានសធវើសរគវនិិចេយ័។  

Health Net សតល់សសវារមមក្បសភទ្ទាំងសនុះ៖ 

▪ សសវាអ្នរជាំងឺ (ចល័រ) សៅសក្ៅមនទីរសពទ្យ 
▪ សសវារមមសសស្តងាគ ុះបនទ ន់ 
▪ សសវាដងទាំែាំណារក់ាលច៊ុងសក្កាយ និងបាំបារក់ារឈឺចប ់
▪ ការសក្មររន៊ុងមនទីរសពទ្យ 
▪ ការដងទាំដសនរសមភព និងទររសទ្ើបសរើរ 
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សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
Health Net មនសៅទី្សនុះ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
ឬសៅទូ្រស័ពទតាមដខ្ែទូ្រស័ពទបញ្ជូ នបនត California សលខ្ 711។ សូមចូលសមើលសគហទ្ាំពរ័ 
www.healthnet.com ។ 59 

▪ សសវារមមវុះការប់តូរសភទ្ 
▪ ឱ្សងតាមសវជជបញ្ញជ  
▪ សសវា និងឧបររែ៍ សាត រនិងបសងកើននិរិសមបទ 
▪ មនទីរពិសសាធន ៍និងសសវាវទិ្យ៊ុសាស្តសដែូចជាការ ល្៊ុុះកាាំរសមីអ្៊ុិច 
▪ សសវារមមស៊ុខ្មលភាព និងការបងាក រជាំងឺ ក្ពមទាំងការក្គបក់្គងជាំងឺរ៊ុ ាំនរ ៉ា 
▪ សសវារមមស៊ុខ្ភាពសលូវចិរដ 
▪ សសវារមមពាបាលការសក្បើក្បាស់សារធារ៊ុសញៀន 
▪ សសវារមមជាំងឺរ៊ុមរ 
▪ សសវារមមពាបាលដភនរ 
▪ មសធាបាយសធវើែាំសែើ រដសនរសវជជសាស្តសដមិនមនលរខែៈសសស្តងាគ ុះបនទ ន ់(NEMT) 
▪ ការែឹរជញ្ជូ នមនិមនលរខែៈសវជជសាស្តសត (NMT) 
▪ សសវារមម និងការគ្នាំក្ទ្រយៈសពលដវង (LTSS) 
▪ សសវារមម Telehealth  

សូមអានដសនរខាងសក្កាមសនុះ សែើមបយីល់ែឹងពីសសវារមមទាំងឡាយដែលសោរអ្នរអាចទ្ទួ្លបាន។ 

អ្រថក្បសយជនពី៍ Medi-Cal 

សសវាអ្នរជាំងឺ (ចល័រ) សៅសក្ៅមនទីរសពទ្យ 

▪ ការសតល់ថាន ាំបងាក រែល់មន៊ុសែសពញវយ័ 
សោរអ្នរអាចចរវ់ា៉ារស់ាាំងការ រមន៊ុសែសពញវយ័ (ចរថ់ាន ាំបងាក រសរគ) ពីបណាត ញឱ្សងសាថ ន 
ឬអ្នរសតល់សសវាបណាត ញសដាយគ្នម នការយល់ក្ពមជាម៊ុន។ Health Net 
ធានរ៉ាបរ់ងសលើការចរថ់ាន ាំបងាក រទាំងសនុះដែលក្រូវបានដែនាំសដាយគែៈរមម ធិការក្បឹរាសតីពី
ការអ្ន៊ុវរតការចរថ់ាន ាំបងាក រ (ACIP) ននមជឈមែឌ លសសវាដងទាំជាំងឺែាំណារ់កាលច៊ុងសក្កាយ 
សក្មបក់ារក្រួរពិនិរយ និងបងាក រជាំងឺ (CDC) ។ 
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សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
Health Net មនសៅទី្សនុះ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
ឬសៅទូ្រស័ពទតាមដខ្ែទូ្រស័ពទបញ្ជូ នបនត California សលខ្ 711។ សូមចូលសមើលសគហទ្ាំពរ័ 
www.healthnet.com ។ 60 

▪ សសវាដងទាំអាដេរហែ៊ុ  ី
Health Net ធានរ៉ាបរ់ងសលើការសធវើសរសត និងការពាបាលអាដេរហែ៊ុ ីរមួមនក្បរិរមមអាដេរហែ៊ុ ី
ការបារប់ងក់្បពន័ធភាពសា៊ុ ាំ ឬការពាបាលសដាយចរ់ថាន ាំបងាក រ។ 

▪ សសវារមមក្គសូពទ្យឯរសទ្សថាន ាំសពឹរ 
Health Net ក្គបែែត បស់លើសសវារមមថាន ាំសពឹរដែលមនភាពចាំបាចដ់សនរសវជជសាស្តសត 
សៅសពលដែលអ្នរទ្ទួ្លសសវាដងទាំពិសក្គ្នុះជាំងឺ។ 

▪ សសវារមមពាបាលចបស់រនស 
Health Net ធានរ៉ាបរ់ងសលើសសវាចបស់រនស រាំែរ់ចាំស ុះការពាបាល ែ្ឹងខ្នងសដាយ 
ពាបាលជាំងឺសដាយនែ។ 
សសវារមមពាបាលចបស់រនសក្រូវបានរាំែរ់ក្រឹមដរពីរសសវារន៊ុងមយួដខ្សដាយរមួបញ្ចូលជាមួយ
ការចរម់ជ៊ុលវទិ្ាសាស្តសត ការពាបាលសដាយសក្បើសសារទ្សែន ៍
និងសសវារមមពាបាលសដាយការនិយយ។ Health Net 
អាចអ្ន៊ុមរ័ជាម៊ុននូវសសវារមមសសែងសទ្ៀរដែលចាំបាច់ខាងសវជជសាស្តសត។ 

សមជិរខាងសក្កាមមនសិទ្ធិទ្ទួ្លបានសសវារមមពាបាលជាំងឺសដាយចបស់រនស៖ 

• សរមងសក្កាមអាយ៊ុ 21 
• ស្តសតីមននសទស ុះរហូរែល់ច៊ុងដខ្ដែលរបប់ញ្ចូល 60 នងៃបនទ បពី់បញ្ចប់ការមននសទស ុះ 
• អ្នររស់សៅរន៊ុងមែឌ លដងទាំដែលមនជាំនញ រដនលងដងទាំរក្មរិមធយម 

ឬរដនលងដងទាំក្សួចក្សាវ និងរ៊ុ ាំនរ ៉ា ឬ 
• សមជិរទាំងអ្ស់សៅសពលដែលសសវារមមក្រូវបានសតល់ជូនសៅនយរដាឋ នពិសក្គ្នុះជាំងឺសក្ៅ

មនទីរសពទ្យ FQHC ឬ RHC ។ 
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សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
Health Net មនសៅទី្សនុះ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
ឬសៅទូ្រស័ពទតាមដខ្ែទូ្រស័ពទបញ្ជូ នបនត California សលខ្ 711។ សូមចូលសមើលសគហទ្ាំពរ័ 
www.healthnet.com ។ 61 

▪ សសវារមមោង្ម/បតូ ររក្មងសនម 
Health Net ក្គបែែត បក់ារពាបាលសដាយោង្ម។ Health Net ក្របែែត ប ់
ការោង្មសដាយសារសខ្ាយរក្មងសនម (ជាំងឺរ៊ុ ាំនរ) សងដែរ ក្បសិនសបើ អ្នរសតល់សសវាដងទាំ 
បឋម PCP របស់អ្នរ និង Health Net យល់ក្ពម។ 

▪ ការវុះការដ់ែលមិនរក្មវូឱ្យសាន ររ់ន៊ុ ងមនទី សពទ្យ 
Health Net ធានរ៉ាបរ់ងសលើែាំសែើ រការវុះការស់ក្ៅមនទីរសពទ្យ។ អ្នរដែលក្រូវការសក្មប់ 
សគ្នលបាំែងសធវើសរគវនិិចេ័យ ែាំសែើ រការដែលក្រូវបានសគចរទ់្៊ុរថាជាជសក្មើស 
និងែាំសែើ រការសវជជសាស្តសតសក្មបក់ារពាបាលសក្ៅមនទីរសពទ្យដែលបានបញ្ញជ រ ់
រក្មូវឲ្យមនការយល់ក្ពមជាម៊ុន (ការអ្ន៊ុញ្ញា រជាម៊ុន) ។ 

▪ សសវារមមក្គសូពទ្យពាបាល 
Health Net ក្គបែែត បស់លើសសវារមមថាន ាំសពឹរដែលមនភាពចាំបាចដ់សនរសវជជសាស្តសត។ 

▪ សសវារមមបាទសាស្តសដ (ក្បអ្បស់ជើង) 
Health Net ធានរ៉ាបរ់ងសលើសសវារមមពាបាលសរគដែលចាំបាចខ់ាង 
សវជជសាស្តសតសក្មបក់ារសធវើសរគវនិិចេ័យ និងការពាបាលសដាយ ការវុះការ ់សមកានិច 
ការពាបាលសដាយសក្បើអ្គគិសនី និងសជើងរបស់មន៊ុសែរមួទាំងរសជើង 
និងសរនសពួរដែលបញ្ចូលសៅរន៊ុងក្បអ្បស់ជើង និងការពាបាលសាចែ់៊ុាំដែលមនិវុះការ ់
និងសរនសពួរសជើងក្គបក់្គងម៊ុខ្ងាររបស់សជើង។ 

▪ ការពាបាលសដាយការដងទាំ  
Health Net ក្គបែែត បក់ារពយបាលសដាយការដងទាំ រមួមន៖ 

o ការពយបាលសដាយសក្បើសារធារ៊ុគីមី 
o ការពាបាលសដាយវទិ្យ៊ុសរមម 
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សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
Health Net មនសៅទី្សនុះ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
ឬសៅទូ្រស័ពទតាមដខ្ែទូ្រស័ពទបញ្ជូ នបនត California សលខ្ 711។ សូមចូលសមើលសគហទ្ាំពរ័ 
www.healthnet.com ។ 62 

សសវារមមស៊ុខ្ភាពសលូវចិរដ 
▪ ការដងទាំស៊ុខ្ភាពសលូ វចិរតដបបពិសក្គ្នុះជាំងឺ 

o Health Net ធានរ៉ាបរ់ងសលើសមជិរសក្មបក់ារវាយរាំនលស៊ុខ្ភាពសលូវចិរត 
ែាំបូងសដាយមិនរក្មូវឲ្យមនការយល់ក្ពមជាម៊ុន (ការអ្ន៊ុញ្ញា រជាម៊ុន) ។ 
សោរអ្នរអាចទ្ទួ្លបានការវាយរនមលស៊ុខ្ភាពសលូវចិរតក្គបស់ពលពីអ្នរសតល់សសវាស៊ុខ្ភាពសលូវចិ
រតដែលមនអាជ្ាបែ័ណ សៅរន៊ុងបណាត ញ Health Net សដាយគ្នម នការបញ្ជូ នបនត។ 

o PCP របស់អ្នរ ឬអ្នរសតល់សសវាស៊ុខ្ភាពសលូវចិរតរបស់សោរអ្នរនឹងសធវើការបញ្ជូ នបនត 
សក្មបក់ារពិនិរយស៊ុខ្ភាពសលូវចិរតបដនថមសៅកានអ់្នរជាំនញសៅរន៊ុងបណាត ញ Health Net 
សែើមបរីាំែរ់រក្មរិននការច៊ុុះសខ្ាយរបស់សោរអ្នរ។ 
ក្បសិនសបើលទ្ធសលននការពិនិរយស៊ុខ្ភាពសលូវចិរតរបស់សោរអ្នររាំែរថ់ា 
សោរអ្នរសថិររន៊ុងភាពតានរឹង ក្សាល ឬមធយម ឬការច៊ុុះងយម៊ុខ្ងារសលូវចិរត អារមមែ៍ 
ឬអារបបរិរយិ សនុះ Health Net អាចសតល់សសវារមមស៊ុខ្ភាពសលូវចិរតសក្មប់សោរអ្នរ។ 
Health Net ធានរ៉ាបរ់ងសសវារមមស៊ុខ្ភាពសលូវចិរដទាំងសនុះ៖  

 ការពាបាល និងការវាយរនមលសលើស៊ុខ្ភាពសលូវចិរដលរខែៈប៊ុគគល និងជាក្រុម 
(ការពាបាលដបបចិរដសាស្តសដ) 

 ការសធវើសរសដចិរដសាស្តសដ សៅសពលមនការបងាា ញដបបគលីនិរថា ក្រូវវាយរនមលពី 
សាថ នភាពស៊ុខ្ភាពសលូវចិរត 

 ការអ្ភវិឌឍជាំនញការយល់ែឹងសែើមបបីសងកើនការយរចិរតទ្៊ុរដារ ់ការចងចាំ 
និងការសដាុះក្សាយបញ្ញា  

 សសវារមមពិសក្គ្នុះជាំងឺ សក្មបស់គ្នលបាំែងក្រួរពិនិរយតាមដានការពាបាល
សដាយឱ្សង 

 មនទីរពិសសាធនអ៍្នរជាំងឺសក្ៅមនទីរសពទ្យ ឱ្សង ការសគរស់គង់និងថាន ាំបាំប៉ាន 
 ការក្បឹរាជាំងឺវរិលចររិ  

o សក្មបជ់ាំនួយរន៊ុងការដសវងររព័រម៌នបដនថមអ្ាំពីសសវារមមស៊ុខ្ភាពសលូវចិរតដែលសតល់សដាយ 
Health Net សូមទូ្រស័ពទសៅសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
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ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
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o ក្បសិនសបើលទ្ធសលននការពិនិរយស៊ុខ្ភាពសលូវចិរតរបស់សោរអ្នររាំែរថ់ា 
សោរអ្នរអាចមនរក្មិរននការងយច៊ុុះ និងក្រូវការសសវាស៊ុខ្ភាពសលូវចិរតពិសសស (SMHS) 
សនុះ PCP របស់សោរអ្នរ ឬអ្នរសតល់សសវាស៊ុខ្ភាពសលូវចិរតរបស់សោរអ្នរនឹងបញ្ជូ ន 
សោរអ្នរសៅដសនការស៊ុខ្ភាពសលូវចិរតរន៊ុងសខានធីសែើមបទី្ទួ្លបានការវាយរនមល។ 
សែើមបដីសវងយល់បដនថម សូមអាន “អ្វីដែលដសនការស៊ុខ្ភាពរបស់សោរអ្នរមនិរ៉ាបរ់ង” សៅ 
ទ្ាំពរ័ 90 ។ 

សសវារមមសសស្តងាគ ុះបនទ ន ់

▪ សសវារមមអ្នរជាំងឺសែរសពទ្យ និងសក្ៅមនទីរសពទ្យចាំបាចស់ក្មបក់ារសសស្តងាគ ុះបនទ នដ់សនរសវជជសាស្តសត 

Health Net ធានរ៉ាបរ់ងក់្គបស់សវារមមទាំងអ្ស់ដែលចាំបាចស់ក្មបក់ារសសស្តងាគ ុះបនទ ន់ 
ដសនរសវជជសាស្តសត ដែលសរើរសេើងសៅសហរែឋអាសមររិ 
ឬរក្មូវឲ្យសោរអ្នរសៅមនទីរសពទ្យរន៊ុងក្បសទ្សកាណាដា ឬម៊ុរិស៊ុិរ។ 
សាថ នភាពសសស្តងាគ ុះបនទ នដ់សនរសវជជសាស្តសតគឺជាសាថ នភាពសវជជសាស្តសតដែលមនការឈចឺប់ខាល ាំង 
ឬរបសួធៃនធ់ៃរ។ សាថ នភាពសនុះគឺធៃនធ់ៃរយ៉ា ងខាល ាំងដែលថា ក្បសិនវាមនិបានទ្ទួ្លការ
យរចិរតទ្៊ុរដារដ់សនរសវជជសាស្តសតភាល មៗសទ្ នរណាមន ររ់៏សដាយដែល
មនចាំសែុះែឹងមធយមអ្ាំពីស៊ុខ្ភាពនិងសវជជសាស្តសតអាចរ ាំពឹងទ្៊ុរថាវានឹងនាំមរនូវ៖ 

o ហានិភយ័ធៃនធ់ៃរចាំស ុះស៊ុខ្ភាពសោរអ្នរ ឬ 
o ការខូ្ចខារធៃនធ់ៃរចាំស ុះម៊ុខ្ងាររងកាយ ឬ 
o ម៊ុខ្ងារននសររីងគ ឬចាំដែរណាមយួននរងកាយែាំសែើ រការខ្៊ុសក្បក្ររីធៃនធ់ៃរ ឬ 
o សៅរន៊ុងររែីស្តសតីមននសទស ុះរាំេ៊ុងសពលជិរសក្មល មននយ័ថា ការសាំរលរូនសៅចាំសពល

ដែលសាថ នភាពណាមយួខាងសក្កាមសរើរសេើង ៖ 

 មនសពលសវោមនិក្គបក់្គ្ននស់ែើមបសីសទរអ្នរយ៉ា ងមនស៊ុវរថិភាពសៅកាន់ 
មនទីរសពទ្យមួយសសែងសទ្ៀរម៊ុនសពលសក្មលរូន។ 

 ការសសទរសនុះអាចនឹងនាំមរនូវការគក្មមរាំដហងចាំស ុះស៊ុខ្ភាពឬស៊ុវរថិភាព 
របស់សោរអ្នរឬរបស់រូនមនិទនស់រើររបស់សោរអ្នរ។ 
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▪ សសវារមមែឹរជញ្ជូ នសសស្តងាគ ុះបនទ ន ់
Health Net ក្គបែែត បស់សវារមមរងយនតសសស្តងាគ ុះ សែើមបជួីយ ែឹរអ្នរសៅកានម់នទីរសពទ្យដែល 
សៅជិរបាំស៊ុរ រន៊ុងររែីបនទ ន។់ ររែីសនុះមននយ័ថា សាថ នភាពរបស់សោរអ្នរ គឺធៃន់ធៃរសពរ 
ដែលវធីិសាស្តសតែនទ្រន៊ុងការបញ្ជូ នសោរអ្នរសៅកាន់ទី្តាាំងសសែងសទ្ៀរ អាចសធវើឲ្យ
ប៉ាៈ ល់ែល់ស៊ុខ្ភាព ឬបារបងអ់ាយ៊ុជីវរិ។ 
មនិមនសសវារមមណាមយួក្រូវបានធានរ៉ាបរ់ងសៅខាងសក្ៅសហរែឋអាសមររិសទ្ 
សលើរដលងដរសសវារមមបនទ នដ់ែលរក្មូវឲ្យសោរអ្នរសៅមនទីរសពទ្យរន៊ុងក្បសទ្សកាណាដា 
ឬម៊ុរិស៊ុិរ។ 

សសវាដងទាំែាំណារក់ាលច៊ុងសក្កាយ និងបាំបារក់ារឈចឺប ់
Health Net ធានរ៉ាបរ់ងសលើការដងទាំជាំងឺែាំណារ់កាលច៊ុងសក្កាយ និងបាំបារក់ារឈចឺបស់ក្មបរ់៊ុមរ 
និងមន៊ុសែសពញវយ័ដែលជួយ ការប់នថយភាពមនិក្សួលខាងរងកាយ អារមមែ៍ សងគម និងសាម ររី។  

ការដងទាំជាំងឺែាំណារក់ាលច៊ុងសក្កាយ គឺជាអ្រថក្បសយជនម៍យួដែលសតល់សសវារមមែល់សមជិរ 
ដែលមនជាំងឺែាំណារក់ាលច៊ុងសក្កាយ។ វាគឺជាអ្នតរគមនដ៍ែលសផ្ទត រសាំខានស់លើការក្គបក់្គងការឈចឺប ់
និងសរគសញ្ញា ជាជាងពាបាលសែើមបពីនារអាយ៊ុជីវរិ។ 

ការដងទាំជាំងឺែាំណារក់ាលច៊ុងសក្កាយ រមួមន៖  

▪ សសវាដងទាំ 
▪ សសវារមមរងកាយ វជិាជ ជីវៈ ឬនិយយ 
▪ សសវាសងគមដសនរសវជជសាស្តសដ 
▪ ជាំនួយការស៊ុខ្ភាពតាមសទុះ និងសសវារមមសមសទុះ 
▪ ការសគរស់គង ់និងឧបររែ៍សពទ្យ 
▪ សសវារមមជីវសាស្តសត និងឱ្សង 
▪ សសវារមមក្បឹរា 
▪ ការសតល់សសវាបនតដងទាំ 24 សម៉ា ងរន៊ុងអ្ាំេ៊ុងសពលមនវបិរតិ និងការចាំបាច់ 

សែើមបរីរាសមជិរមនជាំងឺែាំណារក់ាលច៊ុងសក្កាយសៅសទុះ 
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▪ អ្នរជាំងឺសក្មរពាបាលសៅមនទីរសពទ្យរហូរែល់ក្បាាំនងៃជាប់ៗ គ្នន រន៊ុងមនទីរសពទ្យ 
សៅមែឌ លគិោន៊ុបដាឋ រជាំនញ ឬមនទីរពាបាលជាំងឺច៊ុងសក្កាយ  

▪ ការដងទាំអ្នរជាំងឺរយៈសពលខ្លីសៅមនទីរសពទ្យសក្មបក់ារក្គបក់្គងការឈចឺប ់
ឬការក្គបក់្គងសរគសញ្ញា សៅរន៊ុងមនទីរសពទ្យ រដនលងដងទាំជាំនញ 
ឬមនទីរសក្មរពាបាលជាំងឺច៊ុងសក្កាយ 

ការដងទាំបាំបារក់ារឈឺចបគឺ់ជាការដងទាំដបបមជឈមែឌ លសផ្ទត រសលើអ្នរជាំងឺ និងក្គួសារដែលសធវើ 
ឲ្យក្បសសើរសេើងនូវគ៊ុែភាពជីវរិសដាយការក្បសមើលសមើល ការបងាក រ និងការពាបាលការឈចឺប។់ 
ការដងទាំបាំបារក់ារឈឺចបម់និរក្មូវឲ្យសមជិរមនអាយ៊ុកាលមធយមក្បាាំមួយដខ្ ឬរិចជាងសនុះសនុះសទ្។ 
ការដងទាំបាំបារក់ារឈឺអាចក្រូវបានសតល់ជូនរន៊ុងសពលែាំណាលគ្នន នឹងការដងទាំពាបាលស៊ុខ្ភាព។ 

ការសក្មររន៊ុងមនទីរសពទ្យ 

▪ សសវារមមក្គសូពទ្យឯរសទ្សថាន ាំសពឹរ 

Health Net រ៉ា បរ់ងសលើសសវាពាបាលសដាយសក្បើថាន ាំសនលបច់ាំបាចដ់សនរសវជជសាស្តសត 
រន៊ុងអ្ាំេ៊ុងសពលសាន រស់ៅមនទីរសពទ្យ។ ក្គូសពទ្យឯរសទ្សថាន ាំសពឹរជាអ្នរសតល់ថាន ាំសពឹរែល់អ្នរជាំងឺ។ 
ថាន ាំសពឹរជាក្បសភទ្ ថាន ាំសក្មបស់ក្បើរន៊ុងែាំសែើ រការសវជជសាស្តសត។  

▪ សសវារមមដងទាំសាំរររន៊ុ ងមនទី រសពទ្យ 
Health Net រ៉ា បរ់ងសលើការដងទាំសក្មររន៊ុងមនទីរសពទ្យដែលចាំបាចដ់សនរសវជជសាស្តសត 
សពលសោរអ្នរក្រូវបានអ្ន៊ុញ្ញា រឲ្យចូលមនទីរសពទ្យ។ 

▪ សសវារមមវុះការ ់

Health Net រ៉ា បរ់ងសលើការវុះការដ់ែលចាំបាចខ់ាងសវជជសាស្តសតដែលបានអ្ន៊ុវរតសៅរន៊ុងមនទីរសពទ្យ។ 
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ការដងទាំដសនរសមភព និងទររសទ្ើបសរើរ 
Health Net ក្គបែែត បស់សវារមមដងទាំដសនរសមភព និងទររសទ្ើបសរើរ។ 

▪ ការអ្បរ់ ាំរន៊ុងការបាំសៅសដាុះរូន និងជាំងឺសអ្ែស៍ 
▪ ការដងទាំសពលសក្មល និងសក្កាយសពលសក្មល 
▪ ការដងទាំម៊ុនសាំរល 
▪ សសវារមមមនទីរសក្មលរូន 
▪ ម្បដែលក្រូវបានទ្ទួ្លសាគ ល់ (CNM) 
▪ ម្បដែលមនអាជ្ាបែ័ណ  (LM) 
▪ ការសធវើសរគវនិិចេ័យវបិរតិសសសនទិ្ររបស់ទររ និងការក្បឹរាសយបល់ 
▪ រហូរែល់ 20 វគគននការក្បឹរាសយបល់សក្មបស់្តសតីមននសទស ុះ ឬសក្កាយសពលសក្មលរូន 

សែើមបកីារ រការធាល រ់ទឹ្រចិរតសក្កាយសពលសក្មលរូន។ 

ការក្គបក់្គងររែី 
សយើងខ្្៊ុ ាំយល់ថា សមជិរមួយចាំនួនមនរក្មូវការពិសសស។ រន៊ុងររែីទាំងសនុះ Health Net 
សតល់ជូនសមជិរនូវសសវារមមក្គបក់្គងររែីរបស់សយើងខ្្៊ុ ាំ សែើមបជួីយ ែល់រក្មូវការដងទាំ 
ស៊ុខ្ភាពពិសសស។ ក្បសិនសបើសោរអ្នរមនរក្មូវការដងទាំស៊ុខ្ភាពពិសសស 
រក្មូវការស៊ុខ្ភាពឥរយិបង មននសទស ុះ ឬមនពិការភាព 
សនុះអ្នរក្គបក់្គងររែីរបស់សយើងខ្្៊ុ ាំអាចជួយ សោរអ្នរបាន។ 
អ្នរក្គបក់្គងររែីរបស់សយើងក្រូវបានច៊ុុះស ម្ ុះជាគិោន៊ុបដាឋ រ ឬប៊ុគគលិរសងគម។ 
ពួរសគអាចជួយ សោរអ្នរឲ្យយល់ពីបញ្ញា ស៊ុខ្ភាពសាំខាន់ៗ  
និងសរៀបចាំការដងទាំជាមយួក្គូសពទ្យរបស់សោរអ្នរ។ អ្នរក្គបក់្គងររែីនឹងសធវើការជាមួយសោរអ្នរ 
ក្ពមទាំងក្គូសពទ្យសែើមបជួីយ សោរអ្នរទ្ទួ្លបានការដងទាំដែលសោរអ្នរក្រូវការ។ 
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សសវារមមសនុះសក្មប់សមជិរដែលមនសាថ នភាពសវជជសាស្តសតភាល មៗ ឬសម៊ុគសាម ញ 
សហើយដែលជាសរឿយៗក្រូវសៅជួបក្គូសពទ្យសក្ចើនែង។ ពួរសគអាចក្រូវការការសគរ់សគងស់វជជសាស្តសត 
ឬជាំនួយសៅសទុះ។ លរខខ្ែឌ ទាំងសនុះអាចរមួមន៖ 

▪ របសួ 
▪ មហាររី 
▪ ជាំងឺទឹ្រសនមដសែម 
▪ ជាំងឺសទុះសលូវែសងាើមរ៊ុ ាំនរ ៉ា (COPD) 
▪ ជាំងឺរក្មងសនមែាំណារ់កាលច៊ុងសក្កាយ 
▪ ជាំងឺសខ្ាយសបុះែូង 
▪ ជាំងឺសគ្នលិកាក្រហមមនរងរសែដ ៀវ 
▪ ជាំងឺក្រិនសក្ចើនរដនលង 
▪ ជាំងឺរក្មងសនម ឬរក្មងសនម 
▪ សមសរគហ៊ុីវ/ជាំងឺសអ្ែស៍ 
▪ ជាំងឺ្មរវ 
▪ ជាំងឺធាល រទឹ់្រចិរត 
▪ ការងបប់ារមភ 

ឱ្សងតាមសវជជបញ្ញជ  

ឱ្សងដែលមនការធានរ៉ាបរ់ង 
អ្នរសតល់សសវារបស់សោរអ្នរអាចសចញសវជជបញ្ញជ ឱ្សងឲ្យសោរអ្នរសក្មបឱ់្សង
ដែលមនសៅរន៊ុងបញ្ជ ីឱ្សងជាអាទិ្ភាព (PDL) របស់ Health Net, ក្សបសៅតាមការសលើរដលង 
និងដែនរាំែរ។់ Health Net PDL សពលខ្លុះក្រូវបានសគសៅថាបញ្ជ ីឱ្សង។ ឱ្សងដែលមនរន៊ុង PDL 
គឺមនស៊ុវរថិភាព និងក្បសិទ្ធភាពសក្មបក់ារសក្បើក្បាស់តាមសវជជបញ្ញជ របស់ពួរសគ។ ក្រុមក្គូសពទ្យ 
និងឱ្សងការ ីជាអ្នរសធវើបចច៊ុបបននភាពសលើបញ្ជ ីសនុះ។ 

▪ ការសធវើបចច៊ុបបននភាពបញ្ជ ីសនុះជួយ ឲ្យក្បារែថាឱ្សងដែលមនសៅសលើវាមនស៊ុវរថិភាព 
និងមនក្បសិទ្ធភាព។ 
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ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
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▪ ក្បសិនសបើក្គូសពទ្យរបស់សោរអ្នរ គិរថាសោរអ្នរក្រូវសក្បើឱ្សង ដែលមនិមនរន៊ុងបញ្ជ ី 
សនុះក្គូសពទ្យចាំបាចក់្រូវទរទ់្ង Health Net សែើមបសី៊ុាំការយល់ក្សបម៊ុនសពលសោរអ្នរសក្បើឱ្សង
ទាំងសនុះ។ 

សូមចងចាំថា ការមនឱ្សង ដែលលមនរន៊ុងបញ្ជ ី PDL គឺមនិធានថាក្គូសពទ្យរបស់សោរអ្នរ 
អាចសចញសវជជបញ្ញជ សក្មបឱ់្សងសនុះសក្មបស់ាថ នភាពស៊ុខ្ភាពជារ់ោរណ់ាមយួសនុះសទ្។ 
សែើមបែឹីងថាសរើ មនឱ្សងមួយសៅសលើ Health Net PDL ឬសែើមបទី្ទួ្លបានចាបច់មលងននឯរសាររបស់ 
PDL សូមទូ្រស័ពទសៅសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ សោរអ្នររអ៏ាចដសវងររ PDL 
សងដែរតាមរយៈ www.healthnet.com ។ 

សពលខ្លុះ Health Net ក្រួវអ្ន៊ុមរ័ឱ្សង ម៊ុនសពលក្គូសពទ្យសចញសវជជបញ្ញជ ឱ្សងសនុះបាន។ Health Net 
នឹងពិនិរយ ក្ពមទាំងសសក្មចសាំសែើ ទាំងសនុះរន៊ុងរយៈសពល 24 សម៉ា ង។ 

▪ ឱ្សងការ ីឬបនទប់សសស្តងាគ ុះបនទ ន ់អាចសតល់ឲ្យសោរអ្នរនូវសសវារមមសសស្តងាគ ុះបនទ ន ់72 សម៉ា ង 
ក្បសិនសបើសគគិរថាសោរអ្នរក្រូវការវា។ Health Net នឹងសចញងវកិាឱ្យ
សក្មបន់ងលចយវាយសលើសមភ រៈសសស្តងាគ ុះបនទ ន។់ 

▪ ក្បសិនសបើ Health Net បែិសសធនច៍ាំស ុះសាំសែើ ររបស់អ្នរ Health Net 
នឹងសស្ើរសាំប៊ុក្រសៅក្បាបអ់្នរអ្ាំពី មូលសហរ៊ុ និងឱ្សង សសែងសទ្ៀរដែលអាចសក្បើ 
ឬរសបៀបពាបាលែនទ្សទ្ៀរដែលអ្នរអាចសារសបងបាន។ 

ឱ្សងសាថ ន 
ក្បសិនសបើ សោរអ្នររាំព៊ុងសបើរ ឬយរដងមនូវឱ្សងតាមសវជជបញ្ញជ  សនុះសោរអ្នរក្រូវដរទ្ទួ្លឱ្សង 
ដែលមនសវជជបញ្ញជ របស់សោរអ្នរពីឱ្សងសាថ នដែលសធវើការជាមយួ Health Net ។ 
សោរអ្នរអាចររបញ្ជ ីឱ្សងសាថ នដែលសធវើការជាមយួ Health Net សៅរន៊ុងសសៀវសៅរយស ម្ ុះ 
អ្នរសតល់សសវារបស់ Health Net តាមរយៈ www.healthnet.com ។ 
សោរអ្នរអាចររឱ្សងសាថ នដែលសៅដរបរសោរអ្នរ សដាយសៅទូ្រស័ពទសៅសលខ្ 1-800-675-6110 
(TTY: 711) ។ 

http://www.healthnet.com/
http://www.healthnet.com/
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សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
Health Net មនសៅទី្សនុះ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
ឬសៅទូ្រស័ពទតាមដខ្ែទូ្រស័ពទបញ្ជូ នបនត California សលខ្ 711។ សូមចូលសមើលសគហទ្ាំពរ័ 
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សៅសពលសោរអ្នរបានសក្ជើសសរ ើសឱ្សងសាថ នសហើយ ចូរនាំយរសវជជបញ្ញជ មរជាមយួសង។ 
អ្នរសតល់សសវារបស់សោរអ្នររអ៏ាចបញ្ជូ នវាសៅឱ្សងសាថ នសក្មប់សោរអ្នរបានសងដែរ។ 
ក្បគល់សវជជបញ្ញជ ឲ្យឱ្សងសាថ នក្ពមជាមយួបែ័ណ សមគ ល់ខ្លួន Health Net របស់សោរអ្នរ។ 
ក្រូវក្បារែថា ឱ្សងសាថ នែឹងពីក្បវរតិននការសក្បើក្បាស់ឱ្សង របស់អ្នរ និងអាដេហែ៊ុ ីដែលអ្នរមន។ 
ក្បសិនសបើអ្នរមនចមៃល់  រព់ន័ធនឹងសវជជបញ្ញជ  ក្រូវហា នសួរឱ្សងការ។ី 

សក្មបស់មជិរដែលសៅសខានធី Los Angeles ប៉ា៊ុសណាណ ុះ៖ 

ក្បសិនសបើអ្នររស់សៅសខានធី Los Angeles អ្នរអាចសក្ជើសសរ ើសអ្នរសតល់សសវាដងទាំបឋម PCP 
ដែលមនរិចចសនាជាមួយគសក្មងរបស់អ្នរ ឬគសក្មងធានរ៉ាបរងស៊ុខ្ភាពបនតរបស់សយើងស ម្ ុះ 
Molina Healthcare of California (Molina)។ ក្បសិនសបើសោរអ្នរសក្ជើសសរ ើស PCP មយួដែលសធវើការ
ជាមយួ Molina សនុះសោរអ្នរនឹងទ្ទួ្លបានឱ្សងរបស់សោរអ្នរពីឱ្សងសាថ នដែលបានច៊ុុះរិចចសនា
ជាមយួ Molina និងសក្បើក្បាស់បញ្ជ ីឱ្សងអ្ទិ្ភាពរបស់ Molina ។ 
សែើមបទី្ទួ្លបានចាបច់មលងននបញ្ជ ីឱ្សងអាទិ្ភាពរបស់ Molina សូមទូ្រស័ពទសៅកានដ់សនរសសវា 
បសក្មើសមជិរតាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 

សសវា និងឧបររែ៍ សាត រនិងបសងកើននិរិសមបទ 
ដសនការធានរ៉ាប់រងសលើ៖ 

▪ ការចរម់ជ៊ុលវទិ្ាសាស្តសដ 
Health Net រ៉ា បរ់ងសលើសសវាចរម់ជ៊ុលវទិ្ាសាស្តសត សែើមបកីារ រ ដរដក្ប 
ឬការប់នថយការឈចឺប់ខាល ាំងដែលបណាត លមរពីលរខខ្ែឌ សវជជសាស្តសតដែលសគសាគ ល់ជាទូ្សៅ។ 
សសវាចរម់ជ៊ុលវទិ្ាសាស្តសតសក្មបអ់្នរជាំងឺសក្ៅ (សដាយមន ឬគ្នម នការសក្បើមជ៊ុលអ្គគិសនី) 
ក្រូវបានរាំែរក់្រឹមសសវារមមចាំនួនពីរែងរន៊ុងមួយដខ្សដាយរមួបញ្ចូលជាមយួដសនរសសារទ្សែន ៍
ការពាបាលសដាយចប់សរនស ការពាបាលសដាយវជិាជ ជីវៈ និងការពាបាលសដាយការនិយយ។ 
Health Net អាចសតល់ការយល់ក្ពមជាម៊ុន (ការអ្ន៊ុញ្ញា រជាម៊ុន) 
នូវសសវារមមបដនថមដែលចាំបាចខ់ាងសវជជសាស្តសត។  
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សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
Health Net មនសៅទី្សនុះ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
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▪ សសារទ្សែន ៍(ការសាត ប)់ 
Health Net រ៉ា បរ់ងសលើសសវារមមសសារទ្សែន។៍ សសារទ្សែនស៍ក្មបក់ារសាន រស់ៅសក្ៅមនទីរសពទ្យ 
ក្រូវបានរាំែរក់្រឹមដរពីរសសវារមមរន៊ុងមយួដខ្សដាយរមួបញ្ចូលជាមយួការចរម់ជ៊ុលវទិ្ាសាស្តសត 
ការពាបាលសដាយចប់សរនស និងការពាបាលដបបវជិាជ ជីវៈ និងការពាបាលសដាយការនិយយ។ 
Health Net អាចសតល់ការយល់ក្ពមជាម៊ុន (ការអ្ន៊ុញ្ញា រជាម៊ុន) 
នូវសសវារមមបដនថមដែលចាំបាចខ់ាងសវជជសាស្តសត។ 
 

▪ ការពាបាលស៊ុខ្ភាពឥរយិបទ្ 
ការពាបាល ស៊ុខ្ភាពឥរយិបទ្ (BHT) រមួបញ្ចូលទាំងរមមវធីិពាបាល និងសសវារមម 
ែូចជាសសវារមមវភិាគឥរយិបទ្ដែលក្រូវអ្ន៊ុវរតន ៍និងរមមវធីិអ្នតរគមនឥ៍រយិបទ្តាម 
ភសត៊ុតាងដែលមន ដែលអ្ភិវឌឍន ៍និងបសងកើរសេើង សែើមបសីតល់ក្បសិទ្ធិភាពអ្រិបរមននម៊ុខ្ងារ
របស់ប៊ុគគលមន រ់ៗ ។ 

សសវារមម BHT បសក្ងៀនជាំនញសដាយសក្បើការសសងករ និងការពក្ងឹងឥរយិបង 
ឬតាមរយៈការជក្មុញការបសក្ងៀនជាំហាននីមយួៗននឥរយិបទ្សគ្នលសៅ។ សសវារមម BHT សនុះ 
អាក្ស័យសៅសលើ ភសត៊ុតាងដែលអាចសជឿជារ់បាន និងមិនដមនជាវធីីែរពិសសាធនស៍នុះសេើយ។ 
ឧទហរែ៍ននសសវារមម BHT សនុះរមួមន ការអ្នតរគមនឥ៍រយិបទ្ 
រញ្ចបអ់្នតរគមនឥ៍រយិបទ្ននក្បពន័ធក្បសាទ្ ការពាបាលឥរយិបទ្ស៊ុីជសក្ៅ 
និងការវភិាគឥរយិបទ្ដែលក្រូវអ្ន៊ុវរតន។៍ 

សសវារមម BHT សនុះក្រូវដរចាំបាច់ខាងដសនរសវជជសាស្តសត សចញសវជជបញ្ញជ សដាយក្គូសពទ្យមន 
អាជ្ាបែ័ណ  ឬក្គូសពទ្យចិរតសាស្តសត ដែលអ្ន៊ុមរ័សដាយដសនការ និង
ក្រូវសធវើសៅតាមដសនការពាបាលដែលបានយល់ក្ពម។ 
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សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
Health Net មនសៅទី្សនុះ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
ឬសៅទូ្រស័ពទតាមដខ្ែទូ្រស័ពទបញ្ជូ នបនត California សលខ្ 711។ សូមចូលសមើលសគហទ្ាំពរ័ 
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▪ ការក្សាវក្ជាវអ្ាំពីវធីិពាបាលសរគមហាររីងមីៗ  
Health Net រ៉ា បរ់ងសលើការការក្សាវក្ជាវអ្ាំពីវធីិសរគងមីៗ ក្បសិនសបើវាទរទ់្ងនឹងការការ រ 
ការររស ើញ ឬការពាបាលជាំងឺមហាររី ឬសាថ នភាពដែលគាំរមរាំដហងែល់អាយ៊ុជីវរិ 
សហើយក្បសិនសបើការសិរាសនុះសធវើសេើងសដាយរែឋបាលចាំែីអាហារ និងឱ្សងសហរែឋអាសមររិ 
(FDA) មជឈមែឌ លក្រួរពិនិរយ និងបងាក រជាំងឺ (CDC) ឬមជឈមែឌ លសសវារមម Medicare និង 
Medicaid (CMS) ។ ការសិរាក្រូវដរមនការយល់ក្ពមពីវទិ្ាសាថ នជារិស៊ុខាភបិាល, FDA, 
ក្រសួងការ រជារិ ឬរែឋបាលអ្រីរយ៊ុទ្ធជន។ 

▪ សសវារមមសាត រសាត រសមបទសបុះែូង 
Health Net ធានរ៉ាបរ់ងសលើ សសវារមមពិសក្គ្នុះ សាត រសមបទសបុះែូងទាំងរន៊ុង និងសក្ៅមនទីរសពទ្យ។ 

▪ ការវុះការដ់រសមភសែ 
Health Net មនិរ៉ាបរ់ងសលើការវុះការដ់រសមផសែសែើមបផី្ទល ស់បតូររបូរងននរចនសមព័នធ 
ធមមតាននរងកាយសែើមបឲី្យរបូរងលែក្បសសើរសេើយ។ 

▪ បរកិាខ រសវជជសាស្តសដសក្បើបានយូរ (DME) 
Health Net ធានរ៉ាបរ់ងសៅសលើការទិ្ញ ឬជួលសមភ រៈសវជជសាស្តសត ឧបររែ៍និងសសវារមម 
ែនទ្សទ្ៀរ សដាយមនសវជជបញ្ញជ ពីសវជជបែឌិ រ។ ម៊ុខ្ទ្ាំនិញ DME 
ដែលបានរាំែរអ់ាចក្រូវបានរ៉ាបរ់ងជាចាំបាច់ខាងសវជជសាស្តសតសែើមបរីរាម៊ុខ្ងាររងកាយដែលចាំ
បាចស់ក្មប់សរមមភាពននការរស់សៅក្បចាំនងៃ ឬសែើមបកីារ រពិការភាពរងកាយសាំខាន់ៗ ។ 
Health Net មនិរ៉ាបរ់ងសលើឧបររែ៍ លរខខ្ែៈពិសសស និងការសគរស់គង់ដែលមនផ្ទស៊ុរភាព 
ភាពងាយក្សួល ឬឧបររែ៍ក្បែីរសេើយ។ 



4 | សារៈក្បសយជន ៍និងសសវារមម 

សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
Health Net មនសៅទី្សនុះ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
ឬសៅទូ្រស័ពទតាមដខ្ែទូ្រស័ពទបញ្ជូ នបនត California សលខ្ 711។ សូមចូលសមើលសគហទ្ាំពរ័ 
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▪ អាហាររបូរថមភសក្មបប់ាំពងរ់ ាំោយអាហារ និងស ុះសវៀន 
វធីិសាស្តសតននការសតល់សារធារ៊ុចិញ្ច ឹមែល់រងកាយទាំងសនុះក្រូវបានសក្បើសៅសពលសាថ នភាព 
ស៊ុខ្ភាពររ ាំងសោរអ្នរមនិឲ្យញា៊ុ ាំអាហារធមមតាបាន។ Health Net 
រ៉ា បរ់ងសលើសលិរសលអាហាររបូរថមភសក្មបប់ាំពងរ់ ាំោយអាហារ 
និងស ុះសវៀនសៅសពលចាំបាចដ់សនរសវជជសាស្តសត។  

▪ ឧបររែ៍ជាំនួយរន៊ុ ងការសាដ ប ់
Health Net រ៉ា បរ់ងសលើឧបររែ៍ជាំនួយការសាត ប ់ក្បសិនសបើសោរអ្នរក្រូវបានសគសធវើសរសត 
ចាំស ុះការបារប់ងក់ារសាត ប ់និងមនសវជជបញ្ញជ ពីក្គូសពទ្យរបស់សោរអ្នរ។ Health Net 
ធានរ៉ាបរ់ងសលើ ការជួលឧបររែ៍ជាំនួយការសាត ប ់ការសដាុះែូរងមី 
និងងមសក្មប់ឧបររែជាំនួយការសាត បស់លើរែាំបូង។ 

▪ សសវារមមស៊ុខ្ភាពតាមសទុះ 
Health Net រ៉ា ប់រងសលើសសវាស៊ុខ្ភាពដែលសតល់តាមសទុះ សៅសពលបានសចញសវជជបញ្ញជ សដាយក្គូសពទ្យ 
របស់សោរអ្នរ និងក្រូវបានររស ើញថាមនភាពចាំបាច់ដសនរសវជជសាស្តសត។ 

▪ សមភ រៈសវជជសាស្តសត ឧបររែ៍ និងសក្គឿងបរកិាខ រសសែងៗ 
Health Net រ៉ា បរ់ងសលើការសគរស់គងស់វជជសាស្តសតដែលក្រូវបានសចញសវជជបញ្ញជ  
សដាយក្គូសពទ្យរបស់សោរអ្នរ។ Health Net ធានរ៉ាបរ់ងសលើ សមភ រៈទឹ្រសនម 
សៅសពលដែលបញ្ញជ ទិ្ញសដាយក្គូសពទ្យរបស់សោរអ្នរ 
និងសគរស់គងស់ដាយអ្នរលរដ់ែលមនរន៊ុងដសនការ។ 



4 | សារៈក្បសយជន ៍និងសសវារមម 

សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
Health Net មនសៅទី្សនុះ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
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▪ ការពាបាលជាំងឺសដាយវជិាជ ជីវៈ 
Health Net ធានរ៉ាបរ់ងសលើសសវាពាបាលជាំងឺសដាយវជិាជ ជីវៈ រមួមនការវាយរនមលសាត រការងារ 
ដសនការពាបាល ការពាបាល កាដែនាំ និងសសវាពិសក្គ្នុះសយបល់។ 
សសវាពាបាលសដាយវជិាជ ជីវៈក្រូវបានរាំែរ់ក្រឹមដរពីរសសវារន៊ុងមយួដខ្សដាយរមួបញ្ចូលជាមួយការ
ពាបាលសដាយចរម់ជ៊ុលវទិ្ាសាស្តសត សសារទ្សែន ៍និងការពាបាលការនិយយ។ Health Net 
អាចសតល់ការយល់ក្ពមជាម៊ុន (ការអ្ន៊ុញ្ញា រជាម៊ុន) នូវសសវារមមបដនថមដែលចាំបាច់ 
ខាងសវជជសាស្តសត។ 

▪ អ្វៈយវៈសិបបនិមិរត/សជើងសិបបនិមិរត 

Health Net រ៉ា បរ់ងសលើឧបររែ៍សិបបនិមមរិ និងក្បដាបទ់្ប ់ក្ពមទាំងសសវារមមដែលចាំបាច់ 
ខាងសវជជសាស្តសត និងសវជជបញ្ញជ របស់ក្គូសពទ្យ សពទ្យសធមញ 
ឬអ្នរសតល់សសវាសវជជសាស្តសតមនិដមនក្គូសពទ្យ។ 
សនុះរមួបញ្ចូលទាំងឧបររែ៍សាត បស់សមលងដែលក្រូវបានបែត៊ុ ុះ 
ក្ទ្នបប់៉ា៊ុងស៊ុែន/់អាវក្ទ្នបស់៊ុែន់ដែលបានវៈការ ់សសមលៀរបាំ រ់សក្មបក់ាររោរ 
និងឧបររែ៍សិបបនិមមរិសែើមបសីាត រម៊ុខ្ងារសេើងវញិ ឬជាំនួសដសនរននរងកាយ 
ឬសែើមបគី្នាំក្ទ្ដសនររងកាយដែលច៊ុុះសខ្ាយ ឬខូ្ចក្ទ្ង់ក្ទយ។ 

▪ ការសគរស់គង់សមភ រៈដសនរវុះការ់ស ុះសរៀនធាំ និងរក្មងសនម 
Health Net រ៉ា បរ់ងសលើងងដ់សនរវុះការស់ ុះសវៀន បាំពងខ់្យល់រក្មងសនម ងងប់ងាូរទឹ្រ 
ការសគរស់គងឧ់បររែ៍បងាូរទឹ្រ និងកាវបិទ្។ សនុះមនិរប់បញ្ចូលការសគរ់សគងស់ក្មបឧ់បររែ៍ 
ដែលសតល់ផ្ទស៊ុរភាព ភាពងាយក្សួល ភាពក្បែីរ ឬលរខែៈពិសសសសេើយ។ 

▪ ការពាបាលតាមដបបរបូសាស្តសត 
Health Net រ៉ា ប់រងសលើសសវាពាបាលតាមដបបរូបសាស្តសត រមួមនការវាយរនមលការពាបាលតាមដបប 
រូបសាស្តសត ដសនការពាបាល ការពាបាល កាដែនាំ សសវាពិសក្គ្នុះសយបល់ និងការសក្បើក្បាស់
វធីិពាបាលដែល រ់ព័នធ។ 
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▪ សសវារមមសាត រសមបទសួរ 
Health Net ក្គបែែត បស់សវារមមសាត រសមបទសួរ ដែលចាំបាចខ់ាងដសនរសវជជសាស្តសត 
និងសចញសវជជបញ្ញជ សដាយក្គូសពទ្យរបស់សោរអ្នរ។ 

▪ សសវារមមសាត រសេើងវញិ 
Health Net រ៉ា បរ់ងសលើការវុះការស់ែើមបដីរ ឬជួសជ៊ុលរចនសមពន័ធមនិធមមតាននរងកាយ 
សែើមបដីរលមែ ឬបសងកើររបូរងធមមតាសៅតាមរក្មរិដែលអាចសធវើសៅបាន។ 
រចនសមពន័ធមិនធមមតាននរងកាយគឺជារតាត ដែលបណាត លមរពីពិការភាពពីរាំសែើ រ 
ភាពមនិធមមតាននការអ្ភិវឌឍ ការប៉ាុះទ្ងគិច ការ ល្ងសមសរគ ែ៊ុាំសាច ់ឬជាំងឺសសែងៗ។  

▪ សសវារមមរដនលងដងទាំសដាយគិោន៊ុបដាឋ រជាំនញ 
Health Net រ៉ា បរ់ងសលើសសវាដងទាំសដាយគិោន៊ុបបដាឋ យិកាជាំនញតាម
ភាពចាំបាចន់នដសនរសវជជសាស្តសត ក្បសិនសបើអ្នរពិការ និងក្រូវការការដងទាំរក្មរិខ្ពស់។ 
សសវារមមទាំងសនុះរមួបញ្ចូលទាំងបនទប ់និងកាត រសៅរដនលងដែលមនអាជ្ាបែ័ណ សដាយមនការដងទាំ 
ពីសពទ្យជាំនញ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ។ 

▪ ការពាបាលការនិយយសតី  
Health Net ធានរ៉ាបរ់ងសលើការពាបាលការនិយយ ដែលចាំបាចខ់ាងដសនរសវជជសាស្តសត។ 
សសវាពាបាលការនិយយសតីក្រូវបានរាំែរក់្រឹមដរពីរសសវារន៊ុងមយួដខ្រមួជាមយួនឹងការចរ់មជ៊ុល
វទិ្ាសាស្តសត សសារទ្សែន ៍និងការពាបាលសដាយវជិាជ ជីវៈ។ Health Net អាចសតល់ការយល់ក្ពម 
ជាម៊ុន (ការអ្ន៊ុញ្ញា រជាម៊ុន) នូវសសវារមមបដនថមដែលចាំបាចខ់ាងសវជជសាស្តសត។ 

▪ សសវារមមវុះការប់តូ រសភទ្ 
Health Net រ៉ា ប់រងសលើសសវារមមបតូរសភទ្ (សសវារមមបញ្ញជ រ់សភទ្) 
ជាអ្រថក្បសយជន៍សៅសពលដែលពួរសគក្រូវការជាចាំបាច់ខាងសវជជសាស្តសត 
ឬសៅសពលដែលសសវារមមបាំសពញតាមលរខែៈវនិិចេយ័សក្មប់ការវុះការ់ដរលមែសេើងវញិ។ 
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រល់អ្រថក្បសយជន៏ដែលបានរ៉ា ប់រងសក្មប់ការពាបាលវបិរតិអ្រតសញ្ញា ែសយនឌ័រ (GID) 
ក្រូវការការយល់ក្ពមជាម៊ុន (ការអ្ន៊ុញ្ញា រជាម៊ុន) ។ ការពាបាលគឺសធវើតាមឯរសារច៊ុងសក្កាយរបស់ 
សមគមក្គូសពទ្យពិភពសោរសក្មប់ការវៈការ់បតូរសភទ្ (World Professional Association for 
Transgender Health, WPATH)សតង់ដារការដងទាំស៊ុខ្ភាពរបស់អ្នរបតូរសភទ្ សភទ្ទី្បី និងអ្សភទ្ 
(Standards of Care for the Health of Transsexual, Transgender, and Gender-
Nonconforming People) និងសៅតាមលរខខ្ែឌ របស់ Medi-Cal។ 
សមជិរក្រូវដរមនការសធវើសរគវនិិចេយ័ននការមិនសពញចិរតនឹងសយនឌ័រ ឬ GID 
ដែលក្រូវបានបសងកើរសេើងសដាយអ្នរជាំនញសមក្សបជាមួយនឹងការបែត៊ុ ុះបណាត លសៅរន៊ុងវស័ិយសនុះ 
សហើយសយងសៅតាមសគ្នលការែ៍ដែនាំរបស់ WPATH និងសគ្នលការែ៍ដែនាំរបស់ Medi-Cal ។ 

អ្រថក្បសយជនដ៍ែលមនការរ៉ាបរ់ង រមួមន៖ 

▪ ការពាបាលជាំងឺសលូវចិរត។ 
▪ ការពាបាលសដាយសក្បើអ្រ័ម៉ាូនបនតបនទ ប់ 
▪ ការសធវើសរសតពិសសាធន ៍ក្រួរពិនិរយការពាបាលសដាយអ្័រម៉ាូន និង 
▪ ការវៈការប់តូរសភទ្មិនដមនជាក្បសភទ្ននការដរសមផសែសេើយ។  

ការវៈការប់តូរសភទ្ (GRS) ក្រូវបានរ៉ាបរ់ងសៅសពលដែលសមជិរក្រូវបានសគសធវើសរគវនិិចេយ័ថាមន 
GID ៖ 

▪ មនអាយ៊ុយ៉ា ងសហាចណាស់ 18 ឆ្ន ាំ  
▪ មនលទ្ធភាពទាំងក្សុងរន៊ុងការយល់ក្ពម  
▪ និងលរខខ្ែឌ របស់ WPATH សក្មបក់ារវៈការអ់ាចក្បក្ពឹរតសៅបាន។ 

 
ការវុះការស់ាាំស៊ុែន ់(និងសសវារមមចាំបាចដ់សនរសវជជសាស្តសតដែល រព់័នធ) សក្មបស់មជិរ 
ប៊ុរសសៅជាស្តសតីក្រូវបានរ៉ាបរ់ងដរសៅសពលដែលការសធវើសរសតក្រឹមក្រូវននការពាបាលសដាយអ្រម៉ាូនមិន
បានពក្ងីរស៊ុែនប់៉ា៊ុសណាណ ុះ។ 

សក្មបព់រ័៌មនបដនថម សូមទូ្រស័ពទសៅមជឈមែឌ លទ្ាំនរ់ទ្ាំនងអ្រិងិជនរបស់ Health Net 
តាមសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
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មនទីរពិសសាធន ៍និងសសវាវទិ្យ៊ុសាស្តសដ 
Health Net រ៉ា បរ់ងសលើមនទីរពិសសាធនស៍ក្មបក់ារសាន រ់សៅសក្ៅមនទីរសពទ្យ និងរន៊ុងមនទីរសពទ្យ 
ក្ពមទាំងសសវារមម ល្៊ុុះកាាំរសមីអ្៊ុិច សៅសពលចាំបាចដ់សនរសវជជសាស្តសត។ ែាំសែើ រការននការងរពិនិរយ
រក្មរិខ្ពស់សសែងៗគ្នន នឹងក្រូវបានរ៉ាបរ់ងសដាយដសែរសលើររែីចាំបាចដ់សនរសវជជសាស្តសត។ 
សសវាទាំងសនុះក្រូវបានរ៉ាបរ់ងសៅសពលដែលបញ្ញជ សដាយសវជជបែឌិ ររបស់សោរអ្នរ និងសតល់សដាយ 
អ្នរសតល់សសវាដែលបានច៊ុុះរិចចសនាជាមួយដសនការ ឬរន៊ុងររែីមនអាសនន។ 

សសវារមមស៊ុខ្មលភាព និងការបងាក រជាំងឺ ក្ពមទាំងការក្គបក់្គងជាំងឺរ៊ុ ាំនរ ៉ា 
ដសនការធានរ៉ាប់រងសលើ៖ 

▪ គែៈរមម ធិការក្បឹរាសយបល់សក្មប ់ការចរថ់ាន ាំបងាក រ 
▪ សសវារមមដសនការក្គួសារ 
▪ ធនធានស៊ុខ្ភាពនិងការដែនាំពីដសនរ Bright Futures របស់រែឋបាលសសវារមម 
▪ សសវារមមបងាក រជាំងឺសក្មបស់្តសតី ដែនាំសដាយ វទិ្ាសាថ នស៊ុខាភបិាល 
▪ សសវាបញ្ឈបក់ារជរប់ារ ី
▪ សសវារមមបងាក រជាំងឺ ដែលដែនាំសដាយ រងរមល ាំងសសវារមមបងាក រជាំងឺ A និង B របស់សហរែឋអាសមររិ 

(United States Preventive Services Task Force A and B) 

សសវារមមដសនការក្គួសារ ក្រូវបានសដល់ជូនែល់សមជិរដែល មនវយ័អាចសដល់រាំសែើ របាន 
សែើមបជួីយ ពួរគ្នរឲ់្យសធវើការសក្ជើសសរ ើសចាំនួន និងគាំោរពីរូនមយួសៅរូនមយួ។ 
សសវាទាំងសនុះរមួមនវធីិសាស្តសតមយួចាំនួនននការពនាររាំសែើ រដែលក្រូវបានអ្ន៊ុមរ័សដាយ FDA ។ 
អ្នរជាំនញដសនរសមភព/សរគស្តសតី និង PCP របស់ Health Net មនសក្មបស់សវាសរៀបចាំដសនការ 
សក្មបក់្គួសារ។ 



4 | សារៈក្បសយជន ៍និងសសវារមម 

សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
Health Net មនសៅទី្សនុះ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
ឬសៅទូ្រស័ពទតាមដខ្ែទូ្រស័ពទបញ្ជូ នបនត California សលខ្ 711។ សូមចូលសមើលសគហទ្ាំពរ័ 
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សក្មបស់សវារមមសរៀបចាំដសនការក្គួសារ សោរអ្នរអាចសក្ជើសសរ ើសសវជជបែឌិ រ 
ឬគលីនិរដែលមិនមនទ្ាំនរទ់្ាំនងជាមយួ Health Net សដាយមនិចាំបាចទ់្ទួ្លការយល់ក្ពមជាម៊ុនពី 
Health Net ។ សសវារមមសក្ៅពីអ្នរសតល់សសវាសក្ៅបណាត ញដែលមិនទរទ់្ងនឹងការសរៀបចាំដសនការក្គួសារ
មនិក្រូវបានធានរ៉ាបរ់ងសទ្។ សែើមបដីសវងយល់បដនថម សូមសៅទូ្រស័ពទសៅកាន ់1-800-675-6110  
(TTY: 711) ។ 

ការក្គបក់្គងជាំងឺ/ការដងទាំតាមដានស៊ុខ្ភាព 

សៅ Health Net សយើងខ្្៊ុ ាំនឹងខិ្រខ្ាំជួយ ែល់សមជិររបស់សយើងខ្្៊ុ ាំឲ្យទ្ទួ្លបានការពាបាល 
និងរក្មូវការសសវាសងគមដែលពួរសគក្រូវការ។ សយើងខ្្៊ុ ាំសធវើដបបសនុះតាមរយៈការអ្បរ់ ាំ និងជាំនួយផ្ទទ ល់ខ្លួន 
ពីប៊ុគគលិរដសនរក្គបក់្គងដងទាំ។ សគ្នលសៅននសសវារមមសនុះគឺសែើមបបីដនថមគ៊ុែភាពននការដងទាំ 
និងជួយ សធវើឲ្យស៊ុខ្ភាពរបស់សោរអ្នរលែក្បសសើរសេើង។ រមមវធីិក្គបក់្គងជាំងឺរបស់សយើងខ្្៊ុ ាំរមួមន៖  

▪ ជាំងឺហឺរ 
▪ ជាំងឺទឹ្រសនមដសែម 
▪ ជាំងឺសខ្ាយសបុះែូង 

រមមវធីិរបស់សយើងខ្្៊ុ ាំទាំងអ្ស់គឺសផ្ទត រសៅសលើការជួយ សោរអ្នរឲ្យយល់ែឹង និងក្គបក់្គងពីសាថ នភាព 
ស៊ុខ្ភាពរបស់សោរអ្នរយ៉ា ងសរមម។ សៅទី្សនុះសយើងខ្្៊ុ ាំអាចជួយ សោរអ្នរែូចជា៖  

▪ វធីិសក្បើក្បាស់ថាន ាំ 
▪ សរើក្រូវសធវើសរសតពិនិរយអ្វី 
▪ សពលណាក្រូវសៅទូ្រស័ពទសៅសវជជបែឌិ រ 

សយើងខ្្៊ុ ាំនឹងសតល់ឧបររែ៍សែើមបជួីយ បសក្ងៀនសោរអ្នរ និងឲ្យសចុះក្គបក់្គងសាថ នភាពរបស់សោរអ្នរ។ 
សក្មបព់រ័ម៌នបដនថម ឬឯរសយងសដាយខ្លួនឯង សូមទូ្រស័ពទសៅកានដ់សនរសសវាបសក្មើសមជិរ
តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (សក្មប ់TTY សូមទរទ់្ងសៅកានក់្បពន័ធបញ្ជូ នសារបនតក្បចាំរែឋ 
California សដាយច៊ុចសៅកានស់លខ្ 711 សហើយសតល់នូវសលខ្សសវាបសក្មើសមជិរ៖ 1-800-675-6110) ។ 
សោរអ្នរអាចទរទ់្ងសៅកានក់្គូបងវឹរស៊ុខ្ភាពដសនរក្គបក់្គងជាំងឺ 
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សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
Health Net មនសៅទី្សនុះ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
ឬសៅទូ្រស័ពទតាមដខ្ែទូ្រស័ពទបញ្ជូ នបនត California សលខ្ 711។ សូមចូលសមើលសគហទ្ាំពរ័ 
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រមមវធិីបងាក រជាំងឺទ្ឹរសនមដសែម 
រមមវធីិបងាក រជាំងឺទឹ្រសនមដសែម (DPP) គឺជារមមវធីិដែលពឹងដសែរសៅសលើការផ្ទល ស់បតូររសបៀបរស់សៅក្បចាំនងៃ។ 
វាក្រូវបានរចនសេើងសែើមបកីារ រ ឬពនារសពលការចប់សសតើមននជាំងឺទឹ្រសនមដសែមក្បសភទ្ 2  
រន៊ុងចាំសណាមអ្នរដែលក្រូវបានសគសធវើសរគវនិិចេ័យថានឹងមនជាំងឺទឹ្រសនមដសែម។ 
រមមវធីិមនរយៈសពលមយួឆ្ន ាំ។ វាអាចមនែល់ឆ្ន ាំទី្ពីរ សក្មបស់មជិរដែលមនលរខែៈសមបរតិ 
ក្គបក់្គ្នន។់ រមមវធីិគ្នាំក្ទ្អ្ន៊ុម័ររសបៀបរស់សៅ និងបសចចរសទ្សរមួមន៖  

▪ ការសតល់ក្គូបងវឹរជាលរខែៈមរិតភរដិ 
▪ បសក្ងៀនអ្ាំពីការក្រួរពិនិរយ និងសដាុះក្សាយបញ្ញា សដាយខ្លួនឯង  
▪ ការសតល់ការសលើរទឹ្រចិរត និងមរិក្រេប់ 
▪ ការសតល់សមភ រៈពរ័ម៌នសែើមបគី្នាំក្ទ្សគ្នលសៅ 
▪ តាមដានការងលឹងទ្ាំងនស់ែើមបជួីយ រន៊ុងការសសក្មចសគ្នលសៅ  

សមជិរក្រូវដរបាំសពញតាមរក្មូវការននរមមវធីិសែើមបចូីលរមួ DPP ។ សូមទូ្រស័ពទសៅ Health Net 
សែើមបដីសវងយល់បដនថមអ្ាំពីរមមវធីិ និងសិទ្ធិដែលក្រូវទ្ទួ្លបាន។ 

សសវារមមបញ្ញា សក្បើក្បាស់សារធារ៊ុសញៀន 
ដសនការសនុះរ៉ាបរ់ងទាំងការតាមដានការសក្បើក្បាស់ជារិអាល់រ៊ុលដែលមនិសមក្សប 
និងអ្នតរគមនពិ៍សក្គ្នុះសយបល់ដសនរស៊ុខ្ភាពឥរយិបងចាំស ុះការសក្បើក្បាស់សក្គឿងក្សវងឹ 
សសវារមមសក្មប់មន៊ុសែសពញវយ័ (អាយ៊ុ 18 ឆ្ន ាំសេើង) ដែលមនវបិរដិរន៊ុងការសក្បើសក្គឿងក្សវងឹ 
ឬសារធារ៊ុសញៀនសសែងសទ្ៀរក្រូវបានសតល់ជូនសដាយមនិគិរនងលសសវា។ សសវារមមដែលក្រូវបានរ៉ាបរ់ងសក្មប់
បញ្ញា សក្គឿងក្សវងឹរមួមន៖ 

▪ ការពិនិរយសក្មប់បញ្ញា ក្បឈមរន៊ុងការសក្បើក្បាស់សក្គឿងក្សវងឹចាំនួនមដងរន៊ុងមួយឆ្ន ាំ 
(ឧបររែ៍ក្រួរពិនិរយមួយដែលសសនើរស៊ុាំពីអ្នរនូវព័រ៌មនបដនថមអ្ាំពីការសក្បើក្បាស់សក្គឿងក្សវងឹរបស់អ្នរ)។ 

▪ វគគអ្នដរគមនដ៍ែលមនរយៈសពល 15 នទី្ចាំនួនបីែងរន៊ុងមយួឆ្ន ាំ សែើមបពិីភារាអ្ាំពី 
ការសក្បើក្បាស់សក្គឿងក្សវងឹដែលសក្គ្នុះថាន រ។់ 
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សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
Health Net មនសៅទី្សនុះ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
ឬសៅទូ្រស័ពទតាមដខ្ែទូ្រស័ពទបញ្ជូ នបនត California សលខ្ 711។ សូមចូលសមើលសគហទ្ាំពរ័ 
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ដសនការសនុះរក៏្រូវរ៉ា បរ់ងសលើការពាបាលការសាន រស់ៅរន៊ុងមនទីរសពទ្យសក្មបថ់ាន ាំក្សួចក្សាវ 
ឬអ្នរសក្បើក្បាស់សក្គឿងក្សវងឹក្ជុលហួសរក្មរិសៅសពលចាំបាចដ់សនរសវជជសាស្តសត។  

សសវារមមជាំងឺរ៊ុមរ 
ដសនការធានរ៉ាប់រងសលើ៖ 

▪ សសវាពិនិរយជាំងឺរន៊ុងែាំណារ់កាលែាំបូង និងតាមសពលរាំែរ ់ការសធវើសរគវនិិចេ័យ 
និងសសវាពាបាល (EPSDT) ។ 

▪ ក្បសិនសបើសោរអ្នរ ឬរូនរបស់សោរអ្នរមនអាយ៊ុសក្កាម 21 ឆ្ន ាំ Health Net 
រ៉ា បរ់ងសលើការពិនិរយរបស់រ៊ុមរឲ្យបានលែ។ ការពិនិរយរបស់រ៊ុមរឲ្យបានលែ 
គឺជាសាំែ៊ុាំ ននការការ រការក្រួរពិនិរយ ការសធវើសរគវនិិចេ័យ និងសសវារមមពាបាល។  

▪ Health Net នឹងសធវើការណារ់ជួប និងសតល់មសធាបាយសធវើែាំសែើ រសែើមបជួីយ ែល់រ៊ុមរ 
ឲ្យទ្ទួ្លបានការដងទាំដែលពួរសគក្រូវការ។ 

▪ ការបងាក រការដងទាំអាចជាការពិនិរយស៊ុខ្ភាពសទ្ៀងទរ់ និងការពិនិរយររវធីិសែើមបជួី 
យក្គូសពទ្យរាំែរ់បញ្ញា ឲ្យបានម៊ុនសពលរាំែរ់។ 
ការពិនិរយស៊ុខ្ភាពជាសទ្ៀងទរ់ជួយ ឲ្យក្គូសពទ្យងាយររស ើញបញ្ញា ស៊ុខ្ភាពមួយចាំនួនែូចជា 
មរ់សធមញ ចរខ៊ុ ការសាត ប់ ស៊ុខ្ភាពសលូវចិរត 
និងភាពមិនក្បក្ររីននបញ្ញា រន៊ុងការសក្បើក្បាស់សារធារ៊ុសសែងៗ។ Health Net 
រ៉ា ប់រងសៅសលើសសវារមមពិនិរយ (រប់ទាំងការវាយរនមលរក្មិរ្ម) 
រល់សពលសោរអ្នរមនរក្មូវការ សទុះ 
បីវាមិនសថិរសៅរន៊ុងអ្ាំេ៊ុងសពលពិនិរយស៊ុខ្ភាពរបស់សោរអ្នររ៏សដាយ។ ែូចគ្នន សនុះសងដែរ 
ការបងាក រដងទាំអាចជាការចរ់ថាន ាំបងាក រជាំងឺមួយចាំនួនដែលសោរអ្នរ 
ឬរូនរបស់សោរអ្នរក្រូវការ។ Health Net ក្រូវដរធានថា រ៊ុមរដែលបានច៊ុុះស ម្ ុះ 
ទាំងអ្ស់ក្រូវទ្ទួ្លការចរ់ថាន ាំបងាក រជាំងឺសៅសពលមរពិនិរយស៊ុខ្ភាព។ 
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▪ សៅសពលដែលបញ្ញា ស៊ុខ្ភាពសលូវកាយ ឬសលូវចិរតក្រូវបានររស ើញរន៊ុងអ្ាំេ៊ុងសពល 
ក្រួរពិនិរយស៊ុខ្ភាព សនុះអាចមនការដងទាំដែលអាចជួយ  ឬសដាុះក្សាយបញ្ញា ។ ក្បសិនសបើ 
ការដងទាំ គឺជារក្មូវាការដងទាំចាំបាចដ់សនរសវជជសាស្តសត សនុះ Health Net 
ទ្ទួ្លខ្៊ុសក្រូវរន៊ុងការចាំណាយសក្មបក់ារដងទាំ បនទ ប់មរ Health Net រ៉ា បរ់ងសលើកា 
រចាំណាយសៅសលើការដងទាំ សដាយមិនគិរនងល។ សសវាទាំងសនុះរមួមន៖ 
o សវជជបែឌិ រ គិោន៊ុបដាឋ រ និងការដងទាំរបស់មនទីរសពទ្យ 
o ការចរថ់ាន ាំសែើមបឲី្យសោរអ្នរមនស៊ុខ្ភាពលែ 
o ការពាបាលរងកាយ ការនិយយ/ភាសា និងការពាបាលសដាយវជិាជ ជីវៈ 
o ប៊ុគគលិរដងទាំស៊ុខ្ភាពតាមសទុះ អាចជា សមភ រៈបរកិាខ រសពទ្យ 

និងការសគរស់គង់សមភ រៈសក្បើក្បាស់មយួចាំនួន 
o ការពាបាលសក្មបច់រខ៊ុ និងការសាត ប ់ដែលអាចជាដវ ៉ានតា 

និងឧបររែ៍ជាំនួយរន៊ុងការសាត ប់ 
o ការពាបាលស៊ុខ្ភាពឥរយិបង ចាំស ុះបញ្ញា អូ្ទី្ហែមឹ 

និងពិការភាពននការអ្ភិវឌឍសសែងៗសទ្ៀរ 
o ការក្គបក់្គងររែី ចាំែ៊ុ ចសគ្នលសៅ និងការអ្បរ់ ាំស៊ុខ្ភាព 
o ការវុះការដ់រលមែសេើងវញិគឺជាជាការវុះការស់ែើមប ីដរលមែ 

ឬជួសជ៊ុលរចនសមពន័ធមិនក្បក្ររីណាមយួននរងកាយដែលបណាត លមរពីពិការភាពពី
រាំសែើ រ ភាពមនិធមមតាននការអ្ភវិឌឍ ការប៉ាុះទ្ងគិច ការចមលងសរគ ែ៊ុាំសាច ់ឬជាំងឺសសែងៗ 
សែើមបសីធវើឲ្យម៊ុខ្ងាររងកាយកានដ់រក្បសសើរសេើង ឬសធវើឲ្យមនរបូរងែូចធមមតា។ 

▪ ក្បសិនសបើវាគឺជារក្មូវការដងទាំចាំបាចដ់សនរសវជជសាស្តសត សហើយ Health Net មនិទ្ទួ្លខ្៊ុស 
ក្រូវរន៊ុងការចាំណាយសលើការដងទាំសនុះសទ្ សនុះ Health Net 
នឹងជួយ សោរអ្នរឲ្យទ្ទួ្លបាននូវការក្បឹរាដែលមនការដងទាំក្រឹមក្រូវតាមដែលសោរអ្នរ
ក្រូវការ។ សសវាទាំងសនុះរមួមន៖ 
o សសវារមមពាបាល និងការសាត រសមបទសក្មបស់៊ុខ្ភាពសលូវចិរត 

និងវបិរតិរន៊ុងការសក្បើសារធារ៊ុសញឿន  
o ការពាបាលបញ្ញា សធមញ ដសនរទ្នតសាស្តសត 
o សសវាដងទាំឯរជន 
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សសវារមមពាបាលដភនរ 
ដសនការធានរ៉ាប់រងសលើ៖ 

▪ ការពិនិរយដភនរឲ្យបានសទ្ៀងទរ់សរៀងរល់ 24 ដខ្មតង។ Health Net អាចសតល់ 
ការយល់ក្ពមជាម៊ុន (ការអ្ន៊ុញ្ញា រជាម៊ុន) នូវសសវារមមបដនថមដែលចាំបាចខ់ាងសវជជសាស្តសត។ 

▪ ការសតល់ដវ ៉ានតា (ស ៊ុម និងរញ្ចរ)់ សរៀងរល់ 24 ដខ្មតង។ រញ្ចរដ់រវដភនរ សៅសពល 
មនរក្មូវការសក្មប់សាថ នភាពស៊ុខ្ភាពែូចជាជាំងឺ Aphakia, Aniridia និង 
Keratoconus ។ 

មសធាបាយសធវើែាំសែើ រដសនរសវជជសាស្តសដមនិមនលរខែៈសសស្តងាគ ុះបនទ ន ់(NEMT) 
សោរអ្នរមនសិទ្ធិរន៊ុងការសក្បើក្បាស់មសធាបាយសធវើែាំសែើ រដែលមនិដមនជាសសវាសសស្តងាគ ុះបនទ ន ់(NEMT) 
សៅសពលដែលសោរអ្នរមនបញ្ញា ស៊ុខ្ភាព សហើយសោរអ្នរមនិអាចទ្ទួ្លបានការពាបាល 
សដាយការសក្បើសសវាស៊ុខ្ភាពមរស់ធមញ ស៊ុខ្ភាពសលូវចិរត និងការសក្បើថាន ាំ 
សដាយសារមនបញ្ញា រន៊ុងការណារត់ាមជួបតាមរងយនត ឡានក្រុង រងសភលើង ឬតារ់ស៊ុី និងដសនការចាំណាយ 
សក្មបស់ាថ នភាពស៊ុខ្ភាពរបស់សោរអ្នរ។ ម៊ុនសពលទ្ទួ្លបាន NEMT សោរអ្នរ
ក្រូវការសសនើស៊ុាំសសវារមមសនុះតាមរយៈសវជជបែឌិ ររបស់សោរអ្នរ សហើយពួរសគនឹងសចញសវជជបញ្ញជ
អ្ាំពីក្បសភទ្ននមសធាបាយសធវើែាំសែើ រក្រឹមក្រូវសែើមបបីាំសពញលរខខ្ែឌ ស៊ុខ្ភាពរបស់អ្នរ។  

NEMT គឺជារងយនតសសស្តងាគ ុះបនទ ន ់រងយនតែឹរអ្នរែាំសែើ រធ៊ុនរូច រងយនតដាររ់សទ្ុះរ៊ុញ 
ឬការែឹរជញ្ជូ នតាមយនតសហាុះ។ NEMT មនិដមនជារងយនគក្គួសារ រងយនតក្រុង ឬឡានតារស់៊ុីសេើយ។ 
Health Net អ្ន៊ុញ្ញា រឲ្យ NEMT សចញនងលចាំណាយទបបាំស៊ុរសក្មបរ់ក្មូវការសវជជសាស្តសត 
របស់សោរអ្នរសៅសពលដែលអ្នរក្រូវការសធវើែាំសែើ រសៅកានក់ារណារ់ជួបរបស់ខ្លួន។ សនុះមននយ័ថា 
ជាឧទហរែ៍ ក្បសិនសបើសោរអ្នរអាចែឹរជញ្ជូ នបានតាមរយៈរងយនតដែលអាចដារ់រសទ្ុះរ៊ុញបាន សនុះ 
Health Net នឹងមនិបងន់ងលរងយនតសសស្តងាគ ុះបនទ នស់ទ្។ 
សោរអ្នរមនសិទ្ធិទ្ទួ្លបានមសធាបាយសធវើែាំសែើ រតាមសលូវអាកាស 
ក្បសិនសបើសាថ នភាពស៊ុខ្ភាពរបស់សោរអ្នរមនិអាចសធវើការែឹរជញ្ជូ នតាមសលូវសគ្នរបានសទ្។  
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Health Net មនសៅទី្សនុះ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
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ក្រូវដរសក្បើ NEMT សៅសពល៖  

▪ ក្បសិនសបើវាពិរជាចាំបាច ់ខាងដសនរសវជជសាស្តសតែូចដែលបានរាំែរ ់
សូមបងាា ញលិខិ្រអ្ន៊ុញ្ញា រជាោយលរខែ៍អ្រែរពីសវជជបែឌិ រ 
រន៊ុងការដែលសោរអ្នរមនិអាចសក្បើឡានក្រុង តារស់៊ុី 
ឬឡានសក្មបស់ៅជួបការណារ់របស់សោរអ្នរ។ 

▪ សោរអ្នរក្រូវការជាំនួយពីអ្នរសបើរបរសែើមបជូីនសោរអ្នរ សៅមរពីលាំសៅដាឋ ន យនយនត 
ឬរដនលងពាបាលសសែងៗ សដាយសារពិការភាពរងកាយ ឬមនវបិរតិសលូវចិរត។  

▪ វាក្រូវបានយល់ក្ពមជាម៊ុនសដាយ Health Net 
សដាយមនការអ្ន៊ុញ្ញា រជាោយលរខែ៍អ្រែរពីសវជជបែឌិ រ។ 

សសនើស៊ុាំសសវា NEMT ដែលសវជជបែឌិ ររបស់សោរអ្នរបានសចញសវជជបញ្ញជ  សូមទូ្រស័ពទសៅ Health Net 
តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) យ៉ា ងសហាចណាស់ 5 នងៃសធវើការ (ចន័ទ-ស៊ុក្រ) 
ម៊ុនសពលណារជួ់បក្គួសពទ្យ។ ចាំស ុះការណារជួ់បបនទ ន ់សូមទូ្រស័ពទសៅកានដ់រឆ្បត់ាម 
ដរអាចសធវើបាន។ សូមសក្រៀមបែ័ណ សមគ ល់សមជិររបស់អ្នរឱ្យបានរចួរល់សពលសោរអ្នរសៅទូ្រស័ពទ។  

ដែនរាំែរ់នន NEMT 
វាមនិមនដែនរាំែរស់ក្មបក់ារទ្ទួ្ល NEMT រន៊ុងការសៅ ឬមរពីការណារជួ់ប 
បញ្ញា ស៊ុខ្ភាពមយួចាំនួនែូចជា មរស់ធមញ ស៊ុខ្ភាពសលូវចិរត 
និងភាពមនិក្បក្ររីននបញ្ញា រន៊ុងការសក្បើក្បាស់សារធារ៊ុសសែងៗក្រូវបានក្គបក់្គងសដាយ Health Net 
សៅសពលដែលអ្នរសតល់សសវាបានសចញសវជជបញ្ញជ ឲ្យសោរអ្នរ។ 
ក្បសិនសបើក្បសភទ្ននការណារជួ់បក្រូវបានធានរ៉ាបរ់ងសដាយ Medi-Cal ប៉ា៊ុដនតមនិដមនតាមរយៈដសនការ
ស៊ុខ្ភាព សនុះដសនការស៊ុខ្ភាពរបស់សោរអ្នរនឹងសតល់ ឬជួយ សោរអ្នរសរៀបចាំកាលវភិាគ 
ននការសធវើែាំសែើ ររបស់សោរអ្នរ។  
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ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
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អ្វីដែលមិនក្រវូបានអ្ន៊ុវរតន?៍ 
មសធាបាយសធវើែាំសែើ រនឹងមនិក្រូវបានសតល់ឲ្យសទ្ ក្បសិនសបើសាថ នភាពរងកាយ និងសវជជសាស្តសត
របស់សោរអ្នរអ្ន៊ុញ្ញា រឲ្យសោរអ្នរសៅកានក់ារណារជួ់បសវជជសាស្តសតសដាយរងយនត រងយនតក្រុង តារស់៊ុី 
ឬមសធាបាយសធវើែាំសែើ រដែលងាយក្សួលសសែងសទ្ៀរបាន។ មសធាបាយសធវើែាំសែើ រនឹងមនិក្រូវបានសតល់ឲ្យសទ្ 
ក្បសិនសបើសសវារមមសនុះមនិក្រូវបានរ៉ាបរ់ងសដាយ Medi-Cal ។ 
បញ្ជ ីននសសវារមមដែលបានធានរ៉ាបរ់ងម់នសៅរន៊ុងសសៀវសៅដែនាំសមជិរសនុះ។ 

នងលចាំណាយចាំស ុះសមជិរ 
ព៊ុាំមនការចាំណាយសនុះសទ្សៅសពលដែលមសធាបាយសធវើែាំសែើ រក្រូវបានអ្ន៊ុញ្ញា រសដាយ Health Net ។ 

ការែឹរជញ្ជូ នមនិមនលរខែៈសវជជសាស្តសត (NMT) 
សោរអ្នរអាចសក្បើការែឹរជញ្ជូ នដែលមនិដមនជាលរខែៈសវជជសាស្តសត (NMT) សៅសពលអ្នរមន៖  

▪ ការសធវើែាំសែើ រសៅនិងមរពីការណារជួ់បសក្មបស់សវារមម Medi-Cal 
ដែលសតល់សដាយអ្នរសតល់សសវារបស់សោរអ្នរ។  

▪ ការសក្ជើសសរ ើសយរសវជជបញ្ញជ  និងការសគរស់គងដ់សនរសវជជសាស្តសត។ 

Health Net អ្ន៊ុញ្ញា រឲ្យសោរអ្នរសក្បើឡានតារស់៊ុី រងយនដ ឬមសធាបាយសាធារែៈ/ឯរជនសសែងៗ
សទ្ៀរសែើមបសីៅកានក់ារណារជួ់បពាបាលស៊ុខ្ភាពរបស់សោរអ្នរសក្មបស់សវារមម 
ដែលធានរ៉ាបរ់ងសដាយ Medi-Cal ។ Health Net 
នឹងសតល់សាំែងជាចាំងាយសៅសពលដែលមសធាបាយសធវើែាំសែើ រតាមរងយនតឯរជនដែលសរៀបចាំសដាយសម
ជិរ ដរមនិដមនតាមរយៈការររស់ាំប៊ុក្រឡានក្រុង បែ័ណ តារស់៊ុី ឬសាំប៊ុក្ររងសភលើងសទ្។  

ម៊ុនសពលទ្ទួ្លបានការយល់ក្ពមសក្មប់ការទូ្ទរ់សាំែងចាំងាយ សោរអ្នរក្រូវក្បាបស់ៅ Health Net 
តាមទូ្រស័ពទ តាមអ្៊ុីដម៉ាល ឬសដាយផ្ទទ ល់ថា សោរអ្នរបានពាយមទ្ទួ្លយរជសក្មើស 
មសធាបាយសធវើែាំសែើ រដែលសមសហរ៊ុសលទាំងអ្ស់សហើយ ដរសៅមនិអាចទ្ទួ្លយរបាន។ Health Net 
អ្ន៊ុញ្ញា រឲ្យក្បសភទ្ NMT ដែលមនរនមលទប
បាំស៊ុរដែលអាចបាំសពញតាមរក្មូវការសវជជសាស្តសតរបស់សោរអ្នរ។  
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សក្មបក់ារសសនើស៊ុាំសសវារមម NMT ដែលអ្នរសតល់សសវារបស់សោរអ្នរបានអ្ន៊ុញ្ញា រសូមទូ្រស័ពទសៅកាន ់
Health Net តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) យ៉ា ងសហាចណាស់ 5 នងៃសធវើការ (ចន័ទែល់ 
ស៊ុក្រ) ម៊ុនសពលណារ់ជួប ឬទូ្រស័ពទឲ្យបានឆ្បប់ាំស៊ុរសៅសពលដែលសោរអ្នរមនការណារជួ់បបនទ ន។់ 
សូមសក្រៀមប័ែណ សមគ ល់សមជិររបស់អ្នរឱ្យបានរចួរល់សពលសោរអ្នរសៅទូ្រស័ពទ។ 

ដែនរាំែរ់នន NMT 
វាមនិមនដែនរាំែរស់ក្មបក់ារទ្ទួ្ល NMT រន៊ុងការសៅ ឬមរពីការណារជួ់បបញ្ញា ស៊ុខ្ភាព 
មយួចាំនួនែូចជា មរស់ធមញ ស៊ុខ្ភាពសលូវចិរត និងភាពមិនក្បក្ររីននបញ្ញា រន៊ុងការសក្បើក្បាស់សារធារ៊ុសសែងៗ 
សៅសពលដែលអ្នរសតល់សសវាបានអ្ន៊ុញ្ញា រឲ្យសោរអ្នររចួរល់។ 
ក្បសិនសបើក្បសភទ្ននការណារជួ់បក្រូវបានធានរ៉ាបរ់ងសដាយ Medi-Cal ប៉ា៊ុដនតមនិដមនតាមរយៈដសនការ
ស៊ុខ្ភាព សនុះដសនការស៊ុខ្ភាពរបស់សោរអ្នរនឹងសតល់ ឬជួយ សោរអ្នរ
សរៀបចាំកាលវភិាគននការសធវើែាំសែើ ររបស់សោរអ្នរ។ 

អ្វីដែលមិនក្រវូបានអ្ន៊ុវរតន?៍ 
NMT មនិក្រូវបានអ្ន៊ុវរតនក៍្បសិនសបើ៖ 

▪ រងយនតសសស្តងាគ ុះបនទ ន ់រងយនតែឹរអ្នរែាំសែើ រធ៊ុនរូច រងយនតដែលមនរសទ្ុះរ៊ុញ 
ឬការែឹរជញ្ជូ នតាមទ្ក្មងស់សែងៗរបស់ NEMT គឺជាការចាំបាចខ់ាងដសនរសវជជសាស្តសត
សែើមបទី្ទួ្លបានសសវាដែលមនការធានរ៉ាបរ់ង។ 

▪ សោរអ្នរក្រូវការជាំនួយពីអ្នរសបើរបរសៅនិងមរពីលាំសៅដាឋ ន រងយនត 
ឬទី្រដនលងពាបាលរបស់សោរអ្នរសដាយសារពិការភាពសលូវកាយ ឬសលូវចិរត។  

▪ សសវារមមមនិក្រូវបានរ៉ាបរ់ងសដាយ Medi-Cal សេើយ។  

នងលចាំណាយចាំស ុះសមជិរ 
ព៊ុាំមនការចាំណាយសនុះសទ្សៅសពលដែលមសធាបាយសធវើែាំសែើ រក្រូវបានអ្ន៊ុញ្ញា រសដាយ Health Net ។  
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សសវារមម និងការគ្នាំក្ទ្រយៈសពលដវង (LTSS) 
Health Net រ៉ា បរ់ងសលើអ្រថក្បសយជន ៍LTSS សក្មប់សមជិរដែលមនលរខែៈសមបរតិក្គបក់្គ្នន៖់ 

▪ សសវារមមរដនលងដងទាំសដាយគិោន៊ុបដាឋ រជាំនញក្រូវបានអ្ន៊ុមរ័សដាយ Health Net 
▪ សសវារមមតាមសគហដាឋ ន និងសហគមន ៍(HCBS) ក្រូវបានអ្ន៊ុមរ័សដាយ Health Net 

សក្មបស់ខានធី LOS ANGELES និង SAN DIEGO ប៉ា៊ុសណាណ ុះ 

▪ រមមវធីិសសវារមមពហ៊ុសគ្នលបាំែងសក្មប់មន៊ុសែចស់ (MSSP) ៖ 
សោរអ្នរអាចមនសិទ្ធិទ្ទួ្លបានសសវារមម MSSP ក្បសិនសបើសោរអ្នរមនអាយ៊ុ 65 ឆ្ន ាំសេើង 
ជាមយួពិការភាព សហើយអាចមនសិទ្ធិទ្ទួ្លការដងទាំសៅតាមសទុះបាន។ MSSP 
អ្ន៊ុញ្ញា រឲ្យសោរអ្នរសរ ើសៅសៅសទុះសដាយស៊ុវរថិភាព ជាជសក្មើសជាំនួសការដារស់ោរអ្នរ 
សៅមែឌ លដងទាំ។ សសវារមមដែលសតល់សដាយ MSSP អាចរបប់ញ្ចូល៖ 

o មែឌ លដងទាំមន៊ុសែសពញវយ័សពលនងៃ/មែឌ លគ្នាំ រ 
o ជាំនួយដសនរការសាន រស់ៅសទុះ/ការជួសជ៊ុលសទុះខាន ររូច 
o ជាំនួយដងទាំផ្ទទ ល់ខ្លួន និងការងារក្បចាំនងៃ 
o ការក្គបក់្គងសែើមបតីាមសមើលការ រ 
o ការក្គបក់្គងការដងទាំ 
o ការដងទាំការសាន រស់ៅសទុះ (សៅរន៊ុងសទុះ និងសក្ៅសទុះ) 
o មសធាបាយសធវើែាំសែើ រ 
o សសវារមមអាហារ–ការក្បមូលសត៊ុ ាំ/ែឹរជញ្ជូ នសៅតាមសទុះ 
o ការធានដសនរសងគម / ការក្បឹរាពាបាល 
o សសវារមមទ្ាំនរទ់្ាំនង/ ការបរដក្បក្រដាស/ ការបរដក្បផ្ទទ ល់មរ់ 
o ការបនាាំសៅនឹងបរសិាថ ន 
o ក្បពន័ធស ល្ើយរបបនទ នផ់្ទទ ល់ខ្លួន (PERS)/ ឧបររែ៍ទ្ាំនរទ់្ាំនង 
o ការក្គបក់្គងងវកិា 
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▪ រដនលងដងទាំសដាយគិោន៊ុបដាឋ រជាំនញ ឬការដងទាំ "SNF" (មែឌ លដងទាំជាំងឺធៃនធ់ៃរ/ មធយម) - 
ដសនការរបស់សយើងខ្្៊ុ ាំធានរ៉ាបរ់ងសសវារមមរដងទាំសដាយគិោន៊ុបដាឋ រជាំនញ (SNF) ។ សសវារមម 
SNF អាចមនសក្មបស់ោរអ្នរ ក្បសិនសបើសោរអ្នរពិការ និងក្រូវការការដងទាំរក្មរិខ្ពស់។ 
សសវារមម SNF ក្រូវដរសចញសវជជបញ្ញជ សដាយក្គូសពទ្យ ឬគិោន៊ុបដាឋ រដែលក្រូវបានទ្ទួ្លសាគ ល់ 
សហើយដងមទាំងមនជាំនញចាស់ោស់ (SNF) ។ សសវាដែលក្រូវបានធានរ៉ាបរ់ងរមួមន៖ 
o ការដងទាំជាំនញគឺ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ។ 
o បនទប ់និងអាហារ (អាហារក្បចាំនងៃ) ។ 
o ការក្គបក់្គងររែី 
o ងរកាាំរសមីអ្៊ុិចនិងនីរិវធីិមនទីរពិសសាធន។៍ 
o ការពាបាលតាមដបបរូបសាស្តសត ការនិយយនិងសដាយវជិាជ ជីវៈ  
o ឱ្សងដែលមនសវជជបញ្ញជ  និងការក្គបក់្គងឱ្សង។ 
o បរកិាខ សវជជសាស្តសត សមភ រៈនិងឧបររែ៍សសែងៗ។ 

 
សក្មបស់ខានធីទាំងអ្ស់៖ 

 
▪ សសវាមន៊ុសែសពញវយ័តាមសហគមន ៍(CBAS) ៖ សោរអ្នរអាចមនសិទ្ធិទ្ទួ្លបានសក្មប ់

CBAS ក្បសិនសបើសោរអ្នរមនអាយ៊ុចបពី់ 18 ឆ្ន ាំសេើងសៅសហើយក្រូវការជាំនួយបដនថម 
ពីសក្ ុះសោរអ្នរមនបញ្ញា ស៊ុខ្ភាពដែលសធវើឲ្យសោរអ្នរពិបាររន៊ុងការដងទាំខ្លួនឯង។ 
ក្បសិនសបើសោរអ្នរមនសិទ្ធិទ្ទួ្លបាន សនុះសយើងខ្្៊ុ ាំនឹងជួយ សោរអ្នរដសវងររ 
មជឈមែឌ លដងទាំដែលសមក្សបបាំស៊ុរនឹងរក្មូវការរបស់សោរអ្នរ។ 
ក្បសិនសបើមនិមនមជឈមែឌ ល CBAS សៅរន៊ុងរាំបនរ់បស់សោរអ្នរសទ្ 
សនុះសយើងខ្្៊ុ ាំនឹងជួយ សោរអ្នររន៊ុងការដសវងសសវាតាមសទុះ និងសហគមនស៍ៅ សសែងសទ្ៀរ។ 

 
o សោរអ្នរអាចទ្ទួ្លបានសសវារមមែូចខាងសក្កាមសៅរន៊ុងមជឈមែឌ ល CBAS ែូចជា៖  

 ការវាយរនមលប៊ុគគល 
 វជិាជ ជីវៈននសសវារមមដងទាំ 
 ការពាបាលតាមដបបរូបសាស្តសត វជិាជ ជីវៈ និងការពាបាលសដាយការនិយយ 
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 សសវារមមស៊ុខ្ភាពសលូវចិរដ 
 សរមមភាពននការពាបាល 
 សសវារមមសងគមរិចច 
 ការដងទាំផ្ទទ ល់ខ្លួន 
 អាហារ 
 ការក្បឹរាសយបល់ដសនរអាហារូបរថមភ 
 ការែឹរជញ្ជូ នសៅ និងមរពីសគហដាឋ ន និងមជឈមែឌ ល CBAS 

ការសក្មបសក្មលួដងទាំសក្មបស់មជិរសសវារមម និងការគ្នាំក្ទ្រយៈសពលដវងសក្កាមការ
ក្គប់ក្គង (MLTSS) 

▪ ដសនការរបស់សយើងខ្្៊ុ ាំសតល់ការសក្មបសក្មួលយ៉ា ងយរចិរតទ្៊ុរដារស់ក្មបស់មជិរដែលទ្ទួ្ល
បានសសវារមម និងការគ្នាំក្ទ្រយៈសពលដវង (MLTSS) ដែលក្រូវបានក្គបក់្គងសៅរន៊ុងសខានធី Los 
Angeles និង San Diego ។ សៅសពលការអ្ន៊ុវរត ឬសសនើស៊ុាំសដាយសមជិរ សនុះដសនការ 
របស់សយើងខ្្៊ុ ាំនឹងបសងកើរដសនការដងទាំប៊ុគគល (ICPs) សក្មបស់មជិរដែលមនហានិភយ័ខ្ពស់ 
និងបសងកើរក្រុមដងទាំពហ៊ុវជិាជ  (ICTs) ។ The ICP និង ICT 
ក្រូវបានបសងកើរសេើងជ៊ុាំវញិរក្មូវការរបស់សមជិរ ធាននូវការសធវើសមហរែរមម 
និងការសក្មបសក្មួលការដងទាំស៊ុខ្ភាពរបស់សមជិរ ក្ពមទាំងសសវារមម 
និងការគ្នាំក្ទ្រយៈសពលដវង។ សក្មបព់រ័ម៌នបដនថម សូមទូ្រស័ពទសៅដសនរសសវាបសក្មើសមជិរ។ 

សសវារមម Telehealth 
Health Net អាចមនលទ្ធភាពរន៊ុងការសតល់សសវារមមមួយចាំនួនជូនសោរអ្នរតាមរយៈក្បពន័ធ telehealth 
។ Telehealth គឺជាមសធាបាយមួយរន៊ុងការទ្ទួ្លសសវារមមសដាយមនិចាំបាចម់នទី្តាាំង 
ជារដ់សតងែូចគ្នន សៅនឹងអ្នរសតល់សសវារមមរបស់អ្នរ។ Telehealth 
អាចការសនទនសដាយផ្ទទ ល់ជាវសីែអូ្ជាមយួអ្នរសតល់សសវារបស់សោរអ្នរ។ ឬសពលខ្លុះ telehealth 
អាចចូលរមួដចររ ាំដលរពរ័ម៌នជាមយួអ្នរសតល់សសវារបស់សោរអ្នរសដាយការសនទនសដាយមនិផ្ទទ ល់។ 
វាជាការសាំខាន់ណាស់ដែលសោរអ្នរ 
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ឬសៅទូ្រស័ពទតាមដខ្ែទូ្រស័ពទបញ្ជូ នបនត California សលខ្ 711។ សូមចូលសមើលសគហទ្ាំពរ័ 
www.healthnet.com ។ 88 

និងអ្នរសតល់សសវាយល់ក្សបថាការសក្បើក្បាស់ទូ្រស័ពទចល័រសក្មបស់សវារមមជារ់ោរម់យួគឺសមរមយស
ក្មបស់ោរអ្នរ។ សោរអ្នរអាចទរទ់្ង Health Net សែើមបរីាំនរថ់ា សរើសសវារមមមយួណាដែល Health 
Net អាចសតល់ឲ្យសោរអ្នរបានតាមរយៈ telehealth ។ 

សលក្បសយជនរ៍មមវធីិ Coordinated Care Initiative (CCI) 
សក្មបស់ខានធី Los Angeles និង San Diego ប៉ា៊ុសណាណ ុះសនុះគឺជាបញ្ជ ីននអ្រថក្បសយជនរ៍មមវធីិ  
Coordinated Care Initiative (CCI) ជាអ្បបបរម។ សក្មបព់រ័ម៌នលមែរិសតីពីអ្រថក្បសយជន ៍CCI 
សូមចូលសៅដសនរ Coordinated Care Initiative (CCI) ននសសៀវសៅដែនាំសនុះ។ 

ដសនការធានរ៉ាប់រងសលើ៖ 

▪ បណាត ញអ្នរសតល់សសវាសធវើការរមួគ្នន សែើមបសីោរអ្នរ 
▪ អ្នរសក្មបសក្មួលការដងទាំផ្ទទ ល់ខ្លួនមយួរូបដែលនឹងសធវើឱ្យក្បារែថាអ្នរទ្ទួ្លបានការដងទាំ 

និងការគ្នាំក្ទ្ដែលសោរអ្នរក្រូវការ 
▪ ការពិនិរយសេើងវញិនូវរក្មូវការស៊ុខ្ភាពនិងគសក្មងដងទាំស៊ុខ្ភាពរបស់អ្នរ 
▪ បែ័ណ ធានរ៉ាបរ់ងស៊ុខ្ភាពមួយ 
▪ ដខ្ែទូ្រស័ពទសក្មបជ់ាំនួយការគិន៊ុបដាឋ រមួយដខ្ែ សែើមបសីៅទូ្រស័ពទ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ  

7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍ 

អ្វីដែលដសនការស៊ុខ្ភាពរបស់សោរអ្នរមនិធានរ៉ាបរ់ង 
សសវាសសែងសទ្ៀរដែលសោរអ្នរអាចទ្ទួ្លបានតាមគសក្មង Fee-For-Service (FFS) 
Medi-Cal 
សពលខ្លុះ Health Net មនិរ៉ាបរ់ងសលើសសវាសទ្ប៉ា៊ុដនតសោរអ្នរសៅដរអាចទ្ទួ្លបានតាមរយៈ FFS Medi-
Cal ។ ដសនរសនុះរយស ម្ ុះសសវារមមទាំងសនុះ។ សែើមបដីសវងយល់បដនថម សូមទូ្រស័ពទសៅសលខ្  
1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
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សសវាឯរសទ្សដសនរស៊ុខ្ភាពសលូ វចិរដ 
ដសនការស៊ុខ្ភាពសលូវចិរត និងសសវារមមស៊ុខ្ភាពសលូវចិរតពិសសសរបស់សខានធីបានសតល់ (SMHS) 
ែល់អ្នរទ្ទួ្លសលក្បសយជន ៍Medi-Cal ដែលបានបាំសពញតាមរក្មូវការចាំបាចដ់សនរសវជជសាស្តសត។ 
SMHS អាចរបប់ញ្ចូលទាំងសសវារមមសាន រស់ៅសក្ៅមនទីរសពទ្យ តាមលាំសៅដាឋ ន 
និងការសាន រស់ៅរន៊ុងមនទីរសពទ្យែូចជា៖ 

▪ សសវាពិសក្គ្នុះជាំងឺសក្ៅ៖ 
o សសវាស៊ុខ្ភាពសលូវចិរត (ការវាយរនមល ការអ្ភវិឌឍនគ៍សក្មង ការពាបាល 

ការសាត រនីរិសមបទ និងអ្នរសតល់ការវាយរនមល) 
o សសវារមមជាំនួយដសនរឱ្សង 
o សសវាពាបាលរក្មរិធៃនស់ពញសម៉ា ង 
o សសវាសាដ រនិរិសមបទសពញសពលនងៃ 
o សសវាអ្នដរគមនដ៍សនរវបិរដិ 
o សសវាសតល់សសថរភាពវបិរតិ 
o ការក្គបក់្គងររែីសគ្នលសៅ 
o សសវាពាបាលឥរយិបទ្  
o ការសក្មបសក្មួលការដងទាំសសស្តងាគ ុះបនទ នរ់ាំររិធៃន ់(ICC) 
o សសវាពាបាលតាមសទុះសក្មប់ការសសស្តងាគ ុះបនទ នរ់ក្មិរធៃន ់(IHBS) 
o ការដងទាំពាបាលនិងចិញ្ច ឹម (TFC) 

▪ សសវាពាបាលសៅតាមសគហដាឋ ន៖ 
o សសវាពាបាលសៅមែឌ លសក្មបម់ន៊ុសែសពញវយ័ 
o សសវាពាបាលអ្នរមនវបិរដិសលូវចិរតសៅតាមមែឌ ល 

▪ សសវាពាបាលអ្នរជាំងឺរន៊ុងមនទីរសពទ្យ៖ 
o សសវាពាបាលជាំងឺសលូវចិរតធចង់ធៃររន៊ុងមនទីរសពទ្យ  
o សសវាពាបាលជាំងឺសលូវចិរតពីអ្នរជាំនញចិរតសាស្តសតរន៊ុងមនទីរសពទ្យ  
o សសវាមនទីរដងទាំពាបាលអ្នរមនជាំងឺវរិលចររិ 
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អ្នរអាចទូ្រស័ពទមរសខានធីបានសែើមបដីសវងយល់បដនថមអ្ាំពីសសវាស៊ុខ្ភាពសលូវចិរតពិសសស 
ដែលសសវារមមស៊ុខ្ភាពសលូវចិរតដែលសខានធីសតល់ជូន។ 
សែើមបដីសវងររសលខ្ទូ្រស័ពទឥរគិរនងលរបស់សខានធីននតាមអ្៊ុីនធឺែិរ សូមចូលសៅ 
http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx ។ 

សសវារមមបញ្ញា សក្បើក្បាស់សារធារ៊ុសញៀន 
សលើរដលងដរការបងាា ញសក្កាមសៅដសនរ “អ្រថក្បសយជន៍ Medi-Cal” រល់សសវារមមពាបាលសក្គឿងក្សវងឹ 
ឱ្សងែនទ្សទ្ៀរ និងសសវាបនាបជារិសក្គឿងសញៀនសៅខាងសក្ៅមនទីរសពទ្យ មនិក្រូវបានរ៉ាបរ់ងសដាយ 
Health Net សទ្។ សមជិរដែលក្រូវការសសវារមមទាំងសនុះ នឹងក្រូវបញ្ជូ នសៅជួបអ្នរសតល់ 
សសវាពាបាលរន៊ុងមនទីរសពទ្យសដាយសម័ក្គចិរត (VID) ឬរមមវធីិពាបាលសក្គឿងសញៀន 
និងសក្គឿងក្សវងឹរន៊ុងសខានធីរបស់ពួរសគសក្មបក់ារដងទាំពាបាល។ Health Net នឹងបនតសធវើការជាមយួ 
PCP សែើមបកី្គបក់្គងសសវាដងទាំបឋម និងសសវារមមសសែងសទ្ៀរ 
ដែលមនិទរ់ទ្ងនឹងការពាបាលសដាយជារិអាល់រ៊ុល 
និងសារធារ៊ុសញៀនសហើយនឹងសក្មបសក្មួលសសវារមមជាមយួរមមវធីិពាបាលណាមយួដែលចាំបាច។់ 

សសវាដងទាំមរ់សធមញ  
ក្បសិនសបើសោរអ្នររស់សៅរន៊ុងរែឋ Los Angeles ឬសខានធី Sacramento សនុះ Health Net 
សតល់នូវដសនការមរស់ធមញ Medi-Cal សក្មបអ់្នរទ្ទួ្លសល។ សូមទ្ាំនរទ់្ាំនងសលខ្ 1-800-213-6991 
សក្មបព់រ័ម៌នបដនថម។  

Medi-Cal រ៉ា បរ់ងសលើសសវារមមសធមញមយួចាំនួនរមួមន សក្មបស់មជិរសៅរន៊ុងសខានធីសសែងសទ្ៀរ៖ 

▪ ការសធវើសរគវនិិចេ័យ និងការបងាក រអ្នមយ័មរស់ធមញ (ែូចជាការពិនិរយសដាយកាាំរសមីអ្៊ុិច 
និងការសមែ រសធមញ) 

▪ សសវាសសស្តងាគ ុះបនទ ន់សក្មបក់ារក្គបក់្គងការឈឺចប់ 
▪ ការែរសធមញ 
▪ ប៉ាុះសធមញ 
▪ ការពាបាលតាមឬសសធមញ (ម៊ុខ្/សក្កាយ) 

http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx
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▪ ដារក្កាសសធញ (ការនចបសងរមនែបង/មនរពសសាធន) ់ ម ន កើ ៊ុ ាំ ូ ទី ិ ៍
▪ ការសរៀបចាំដសនការសមែ រសជើងសធមញ 
▪ ការដងទាំអ្ញ្ញច ញសធមញ 
▪ ការដារស់ធមញសពញសលញ និងសដាយដសនរ 
▪ ទ្នតសពទ្យសក្មបរ់៊ុមរដែលមនលរខែៈសមបរតិក្គបក់្គ្នន ់

ក្បសិនសបើសោរអ្នរមនសាំែួរ ឬចងែឹ់ងបដនថមអ្ាំពីសសវារមមមរស់ធមញ សូមទូ្រស័ពទសៅ Denti-Cal 
តាមរយៈសលខ្ 1-800-322-6384 (TTY 1-800-735-2922) ។ សោរអ្នររអ៏ាចចូលសៅកានស់គហទ្ាំពរ័ 
Denti-Cal តាមរយៈសគហទ្ាំពរ័ denti-cal.ca.gov ។ 

ការដងទាំរយៈសពលដវងតាមសាថ បន័ 
Health Net រ៉ា បរ់ងសលើការដងទាំរយៈសពលដវងសៅរន៊ុងមែឌ លដងទាំសក្មបដ់ខ្ដែលបានចូលរមួ 
និងដខ្បនទ បពី់សនុះសក្មប់សមជិរសខានធីែូចជា Kern, Sacramento, San Joaquin, Stanislaus 
និង Tulare ។ Health Net មនិរ៉ាបរ់ងការដងទាំរយៈសពលដវងសទ្ក្បសិនសបើសោរអ្នរ
សាន រស់ៅយូរជាងសនុះ។  

Medi-Cal ជាធមមតានឹងរ៉ាបរ់ងការសាន រស់ៅរបស់សោរអ្នរក្បសិនសបើវាមន
រយៈសពលយូរជាងដខ្ដែលបនទ បពី់សោរអ្នរចូលរន៊ុងមែឌ លសនុះ។ សែើមបដីសវងយល់បដនថម 
សូមសៅទូ្រស័ពទសៅកាន ់1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 

ឱ្សងតាមសវជជញ្ញជ ប 
ឱ្សងមយួចាំនួនមនិក្រូវបានរ៉ាបរងសដាយ Health Net សទ្ 
ប៉ា៊ុដនតសោរអ្នរសៅដរអាចទ្ទួ្លបានវាតាមរយៈ FFS Medi-Cal ។ 

▪ សសវារមមសក្មប់រ៊ុមររន៊ុងរែឋ California (California Children’s Services, CCS) គឺជារមមវធីិរែឋ 
សក្មបរ់៊ុមរអាយ៊ុរហូរែល់21ឆ្ន ាំ ដែលមនជាំងឺឬបញ្ញា ស៊ុខ្ភាពជារដ់សតងមួយចាំនួន។ 
ឱ្សងមយួចាំនួនសក្មប់ជាំងឺ ឬបញ្ញា ស៊ុខ្ភាព ដែលរ៉ា បរ់ងសដាយ CCS មនិក្រូវបានរ៉ាបរ់ងសដាយ 
Health Net សេើយ។ សវជជបែឌិ រដែលទ្ទួ្លសាគ ល់សដាយ CCS ក្រូវសរសសរសវជជបញ្ញជ ឱ្សង។ 
ឱ្សងសាថ នក្រូវដរសចញវរិកយបក្រមរ CCS 
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សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
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ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
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សក្មបឱ់្សងដែលសក្បើក្បាស់សែើមបពីាបាលសាថ នភាពជាំងឺដែលរ៉ាបរ់ងសដាយ CCS។ 
ក្បសិនសបើសោរអ្នរពាយមររឱ្សងតាមសវជជបញសៅឱ្សងសាថ ន សហើយសោរ
អ្នរមនិទនស់ថិរសៅរន៊ុងក្បពន័ធ CCS សនុះសទ្ សូម ទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរតាមរយៈសលខ្ 
1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ សសវាបសក្មើសមជិរអាចជួយ បញ្ជូ នសោរអ្នរសៅកានរ់មមវធីិ 
CCS។ ពួរសគរអ៏ាចជួយ អ្នរឱ្យទ្ទួ្លបានការសគរស់គង់ឱ្សងដែលអ្នរក្រូវការសៅក្គ្នអាសននសងដែរ។ 

▪ ភាគសក្ចើនននឱ្សងសរគសលូវចិរត (antipsychotics) ឱ្សងដែលទរទ់្ងនឹងសមសរគហ៊ុីវ រតាត ្មក្រ
ររ និងជារិអាល់រ៊ុល ឱ្សងបនាបជារិព៊ុលនិងការសញៀនសារធារ៊ុក្រូវបានរ៉ាប់រងសដាយ FFS 
Medi-Cal ព៊ុាំដមនជា Health Net សទ្។ សោរអ្នរសៅដរទ្ទួ្លបានសវជជបញ្ញជ  ពីសវជជបែឌិ រសោរអ្នរ 
សហើយឱ្សងសាថ ននឹងសដល់ឱ្សងទាំងសនុះ។ ប៉ា៊ុដនដឱ្សងសាថ នសចញវរិកយបក្រជូនរែឋ 
សដាយផ្ទទ ល់សក្មបឱ់្សងទាំងសនុះ។ 

រមមវធីិសក្មបរ់៊ុមរ ទររ និងស្តសតី  (WIC) 

▪ រមមវធីិអាហាររបូរថមភបដនថម (Supplemental Nutrition Program) សក្មបរ់៊ុមរ ទររ និងស្តសដី 
(WIC) សដល់ែល់ស្តសដីមនគភនិ៌ងមដ យងមីសថាម ងនូវពរ័៌មនសដីពីអាហារ របូរថមភ 
និងបែ័ណ សែើមបទិី្ញអាហារដែលសដល់នូវស៊ុខ្ភាពលែ។ សួរសវជជបែឌិ រ គិោន៊ុបដាឋ យិកាដសនរសមភព 
ឬគិោន៊ុបដាឋ យិកាដែលមនសញ្ញា បក្រសែើមបដីសវងយល់បដនថមអ្ាំពី WIC ។ 

▪ សសវា WIC មនិក្រូវបានរ៉ាបរ់ងសដាយ Health Net សទ្។ សទុះជាយ៉ា ងណារស៏ដាយ 
សយើងនឹងជួយ បញ្ជូ នសោរអ្នរសៅកានរ់មមវធីិ WIC និងសធវើការជាមយួសវជជបែឌិ ររបស់អ្នរសែើមប ី
ឱ្យក្បារែថាក្គូសពទ្យរបស់សោរអ្នររប៏ញ្ជូ នសោរអ្នរសៅកានរ់មមវធីិរបស់ WIC សងដែរ។ 
ជាដសនរមយួននែាំសែើ រការបញ្ជូ ន សវជជបែឌិ រអ្នរនឹងសស្ើជូនរមមវធីិ WIC នូវបរមិែសអ្ម៉ាូរលូប ីន្ម 
(សរសដ្ម) បចច៊ុបបននដែលបានពិសសាធន។៍ 

▪ ជាដសនរមយួននការវាយរនមលស៊ុខ្ភាពសលើរែាំបូងរបស់អ្នរ 
ឬជាដសនរមយួននការវាយរនមលស្តសដីមននសទស ុះងមីសថាម ងែាំបូង សវជជបែឌិ រអ្នរនឹងបញ្ជូ ន 
រែូ៏ចជាររក់្តាការបញ្ជូ នស្តសដីមននសទស ុះ ការបាំសៅសដាុះរូន ឬស្តសដីសក្កាយសក្មល ឬមតាបិតា 
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Health Net មនសៅទី្សនុះ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
ឬសៅទូ្រស័ពទតាមដខ្ែទូ្រស័ពទបញ្ជូ នបនត California សលខ្ 711។ សូមចូលសមើលសគហទ្ាំពរ័ 
www.healthnet.com ។ 93 

ឬអាណាពាបាលរ៊ុមរសក្កាមអាយ៊ុក្បាាំឆ្ន ាំ សៅកានរ់មមវធីិ WIC សៅតាមការរក្មូវសដាយចាប ់ 
(Title 42 CFR 431.635)។ 

▪ សោរអ្នរអាចររពរ័ម៌នទ្ាំនរទ់្ាំនងសក្មប ់WIC សៅដសនរ"សលខ្សាំខាន់ៗ  និង រយដែលក្រូវែឹង" 
រន៊ុងសសៀវសៅសនុះ។ 

រមមវធីិអ្នតរគមនប៍ងាក រជាំងឺ (Early Start/Early Intervention) 

▪ រមមវធីិ Early Start Program គឺសក្មបទ់ររ និងរ៊ុមររូចដែលសទ្ើបដរសរើររហូរែល់អាយ៊ុ 3 
ឆ្ន ាំដែលក្រូវការសសវារមមអ្នតរគមនឆ៍្បរ់ហ័ស និងមនបញ្ញា ដែលអាចបណាដ លឱ្យមន 
ការវវិឌឍន៍យឺរយ៉ា វ ឬអ្នរដែលបងាា ញសញ្ញា ននការអ្ភិវឌឍនយឺ៍រយ៉ា វ។ 
សាថ នភាពហានិភយ័មយួចាំនួនមន៖ 

o ការងបែ់សងាើម 
o ការ ល្ងសមសរគក្បពន័ធសរនសក្បសាទ្រណាត ល 
o សរើរម៊ុនកាលរាំែរ់ 

▪ សក្មបព់រ័ម៌នបដនថមអ្ាំពីដសនការ Early Start/Early Intervention 
ឬការសសទរបញ្ជូ នសៅកានម់ជឈមែឌ លក្បចាំរាំបន ់(Regional Center) សក្មបដ់សនការ Early 
Start/Early Intervention សូមពិភារាជាមយួសវជជបែឌិ រ ឬដសនការរបស់សោរអ្នរ 

សសវារមមវាយរាំនលននភាន រង់ារអ្បរ់ ាំរន៊ុ ងរាំបន ់(LEA) 

▪ LEA សដល់សសវាវាយរនមលសលើការដងទាំស៊ុខ្ភាពមយួចាំនួនតាមរយៈរមមវធីិសាោសរៀន។ LEA 
គឺជាសាោសាធារែៈរន៊ុងមូលដាឋ នរបស់អ្នរ។ រ៊ុមរអាយ៊ុពី3 សៅ21ឆ្ន ាំអាចទ្ទួ្លសសវាសដាយគ្នម ន
ការបញ្ជូ នពី PCP របស់ពួរសគ។ PCP គួរដរសក្មបសក្មួលែល់សសវា
សវជជសាស្តសតដែលអ្នរក្រូវការជាមយួ LEA ។ សសវា LEA អាចរមួមន៖ 

o ការវាយរនមលស៊ុខ្ភាពសលូវចិរដ និងរងកាយ 
o ការវាយរនមលចិរដសាស្តសដសងគម និងការអ្ប់រ ាំ 



4 | សារៈក្បសយជន ៍និងសសវារមម 

សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
Health Net មនសៅទី្សនុះ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
ឬសៅទូ្រស័ពទតាមដខ្ែទូ្រស័ពទបញ្ជូ នបនត California សលខ្ 711។ សូមចូលសមើលសគហទ្ាំពរ័ 
www.healthnet.com ។ 94 

o ការអ្បរ់ ាំស៊ុខ្ភាព និងអាហារបូរថមភ 
o ការវាយរនមលសលើការលូរោស់ 
o ការពាបាលសដាយចលន និងការពាបាលសាដ រលទ្ធភាពពលរមម 
o ការពាបាលដររាំរវូការនិយយ និងសសារមក្រ (ការសធវើសរសដលប)ឺ 
o ការក្បឹរាសយបល់ 
o សសវាដងទាំ 
o សសវាសដល់ជាំនួយស៊ុខ្ភាពសៅតាមសាោ 
o ការែឹរជញ្ជូ នដសនរសវជជសាស្តសដ 

សមជិរដែលមនពិការភាពដសនរវវិឌឍន ៍

មជឈមែឌ លភូមភិាគ 

▪ មជឈមែឌ លភូមភិាគក្រូវបានបសងកើរសេើងសែើមបបីាំសពញតាមរក្មូវការរបស់មន៊ុសែដែលមនពិការភាព
ដសនរវវិឌឍន។៍ លរខខ្ែឌ ននការសធវើឱ្យមពិការរមួមន៖ ជាំងឺវរិលចររិ ជាំងឺ ក្ួរក្ជូរ ជាំងឺសរនសក្បសាទ្ 
ជមៃពិឺការខួ្ររាល ជាំងឹមនិក្គបល់រខែៈសដានស៊ុីនក្ែូម ការពនារសពលការនិយយ និងភាសា។ 
មជឈមែឌ លភូមភិាគជួយ អ្រិងិជននិងក្គួសាររបស់ពួរសគឱ្យដសវងររលាំសៅដាឋ ន
រមមវធីិក្បចាំនងៃសក្មប់មន៊ុសែសពញវយ័ ការសធវើែាំសែើ រ ការដងទាំស៊ុខ្ភាព និងសរមមភាពសងគមនន។ 
សសវារមមភាគសក្ចើនរបស់ពួរសគព៊ុាំគិរនងលចាំស ុះអ្រិងិជនដែលមនសិទ្ធិទ្ទួ្លបានសសវាសទ្។ 
ក្បសិនសបើសោរអ្នរមនសមជិរក្គួសារដែលក្រូវបានសគសធវើសរគវនិិចេយ័ថាមនជាំងឺពិការម៊ុនអាយ៊ុ 18 
ឆ្ន ាំ សនុះ PCP របស់សោរអ្នរនឹងភាជ បស់ោរអ្នរជាមួយមជឈមែឌ លក្បចាំរាំបនរ់ន៊ុងមូលដាឋ ន។ 

ការពិនិរយការព៊ុលសដាយសាំែចាំស ុះរ៊ុមរ 

▪ Health Net រ៉ា បរ់ងសលើការសធវើសរសដក្រួរពិនិរយជារិសាំែរន៊ុង្ម សក្មបស់មជិរដែលមនអាយ៊ុ 
18ឆ្ន ាំ ដែលវាជាដសនរមយួននការដងទាំដបបបងាក រែស៏ទ្ៀងទរ។់ 
រ៊ុមរដែលសធវើសរសដសលើសរក្មរិជារិសាំែរន៊ុង្ម ជារោ់រក់្រូវបញ្ជូ នសៅកានរ់មមវធីិ Childhood 
Lead Poisoning Prevention Program (CLPPP), California Children’s Services (CCS) 
និង/ឬនយរដាឋ នស៊ុខ្ភាពរន៊ុងមូលដាឋ ន សែើមបសីធវើការវាយរនមល និងពាបាលបដនថម។ 
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ការពាបាលសដាយអ្សងករផ្ទទ ល់សក្មបក់ារពាបាលជាំងឺរសបង 

▪ គសក្មងរបស់សយើងនឹងបញ្ជូ នសមជិរដែលក្រូវបានររស ើញថាមនជាំងឺរសបងសរមម 
ដែលក្បឈមនឹងហានិភ័យននការមនិអ្ន៊ុសោមសៅតាមការពាបាល
ជាំងឺរសបងសៅនយរដាឋ នស៊ុខាភិបាលរន៊ុងក្សុរសែើមបពីាបាលសដាយផ្ទទ ល់។ សមជិរដែលក្បឈម
នឹងសក្គ្នុះថាន រស់ដាយការមិនអ្ន៊ុវរដតាមរមួមន ប៉ា៊ុដនតមនិរក្មរិចាំស ុះដរ សមជិរដែលធននឹ់ង 
ថាន ាំសក្ចើនម៊ុខ្ សមជិរដែលការពាបាលបរជយ័ ឬដែលោបជ់ាំងឺសក្កាយសពលបញ្ចបរ់បបអាហារពីម៊ុន 
រ៊ុមរនិងសរមងជាំទ្ង ់និងប៊ុគគលដែលបានបងាា ញពីការមិនអ្ន៊ុវរតនត៍ាម (ែូចជា អ្នរដែលខ្រខានមនិ
បានមរតាមការណាររ់បស់ការយិល័យ) ។ Health Net នឹងសដល់សសវារមមទាំងឡាយណា 
ដែលមនភាពចាំបាចដ់សនរសវជជសាស្តសដែល់សមជិរដែលមនជាំងឺរសបង 
តាមរយៈការពាបាលសដាយអ្សងករផ្ទទ ល់ និងធានែល់ការ ក្គបក់្គងររែីរមួគ្នន  
និងការសក្មបសក្មួលការដងទាំ ជាមួយក្រសួងស៊ុខាភិបាលរន៊ុងមូលដាឋ ន។ 

ការសាាំសររីងគសាំខាន់ៗ  

▪ Health Net នឹងបញ្ជូ នសមជិរ ដែលបានរាំែរ់ថា ជាសបរខជន ក្រូវសាាំសររីងគសាំខាន់ៗ 
សៅកាន់មជឈមែឌ លសាាំសររីងគដែល បានអ្ន៊ុម័រសដាយ Medi-Cal សហើយរ៉ា ប់រងការវាយរនមលដែល 
អ្ន៊ុវរដន៍សដាយមជឈមែឌ លសាាំសររីងគដែលបានអ្ន៊ុម័រ សដាយ Medi-Cal សនុះ។ 
ឧទហរែន៍ននននការបតូរសររីងគធាំគឺការបតូរខួ្រ ែ្ឹង ការបតូរសបុះែូង ការបតូរសងលើម ការបតូរសួរ 
ការវុះការ់សបុះែូង / សួរ ការរមួបញ្ចូលគ្នន ននសងលើម និងរក្មងសនម និងការរមួបញ្ចូលគ្នន  
ននសងលើមនិងស ុះសវៀនរូច។ ក្បសិនសបើសោរអ្នរក្រូវបានទ្ទួ្លសាគ ល់ ជាសបរខជនសាាំសររីងគ សហើយ Medi-
Cal ឯរភាពសលើការសាាំសររីងគរបស់សោរអ្នរ សនុះសោរអ្នរនឹង ក្រូវល៊ុបស ម្ ុះសចញពី Health Net 
រចួវលិក្រេប់សៅរមមវធីិ Fee-for-Service Medi-Cal។ Health Net 
នឹងបនដរ៉ា ប់រងសលើសសវារមមទាំងឡាយណាដែលមនភាពចាំបាច់ដសនរសវជជសាស្តសដ 
រហូរសោរអ្នរក្រូវបានល៊ុបស ម្ ុះសចញ។ សមជិរដែលមនអាយ៊ុសក្កាម 21 ឆ្ន ាំក្រូវបានបញ្ជូ ន
សៅរមមវធីិសសវារមមសក្មប់រ៊ុមររន៊ុងរែឋ California (CCS) សក្មប់ការវាយរនមលសលើការវុះ 
ការ់បតូរសររីងគនិងការអ្ន៊ុញ្ញា រ។ 
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Health Net មនិល៊ុបស ម្ ុះសមជិរដែលក្រូវការទ្ទួ្លការសាាំរាំរងសនម ឬដរវដភនរសេើយ។ Health 
Net នឹងសដល់ក្គបស់សវារមមរបប់ញ្ចូលទាំងការសាាំសងដែរ សក្មបស់មជិរដែលក្រូវការ 
ការសាាំសររីងគទាំងសនុះ។ 

សសវារមមបដនថម ដែលសដល់ជាអ្រថក្បសយជន ៍Medi-Cal ប៉ា៊ុដនដមិនរ៉ា បរ់ងសដាយដសនការរបស់សយើងខ្្៊ុ ាំ៖ 

▪ រតាត រងវុះ្ម ែូចជារតាត រាំែរ្មរន៊ុង្ម ជមៃឺ្ មរវ។ 

▪ ការដងទាំរយៈសពលដវង (សលើរដលងដរសមជិរននសខានធី Los Angeles ឬ San Diego។ សូមសមើល 
“សសវារមម និងការគ្នាំក្ទ្រយៈសពលយូរអ្ដងវង“ (LTSS) សក្មបព់រ័ម៌នបដនថម) 

▪ ការដងទាំរ៊ុមរសៅសពលនងៃ 

▪ សសវារមមមនទីរពិសសាធនក៍្បចាំរែឋដែលសៅសក្កាមចាំែ៊ុ ុះរមមវធីិ ពិសសាធន ៍
របស់រែឋរន៊ុងការវភិាគររជារិក្បូសរអ្៊ុីន Alpha-fetoprotein រន៊ុង្ម (State Serum Alpha-
fetoprotein Testing) ។ 

▪ ការក្គបក់្គងររែីសគ្នលសៅ។ 

▪ សសវាសម័ក្គចិរតរន៊ុងការពាបាលរន៊ុងមនទីរសពទ្យសៅដសនរសសស្តងាគ ុះបនទ នទូ់្សៅ។ 

សសវារមមដែលសោរអ្នរអាចទ្ទ្លួបានតាមរយៈ Heallth Net ឬ 
Medi-Cal 
មនសសវារមមមយួចាំនួនដែលមនិដមន Health Net រម៏និដមន Medi-Cal សងដែរដែលក្រូវរ៉ាបរ់ង
ដែលរមួមន៖ 

▪ សសវារមមសក្មប់រ៊ុមររន៊ុងរែឋ California (California Children’s Services, CCS) 
▪ ក្គបស់សវារមមទាំងអ្ស់ដែលមនិបញ្ចូ លរន៊ុងរមមវធីិ Medi-Cal សៅរន៊ុងចាបរ់ែឋ និង/ឬ ចាបស់ហពន័ធ 
▪ ការការដ់សបរច៊ុងលិងគដែលសធវើសេើងជាក្បចាំ សលើរដលងដរមនភាពចាំបាចដ់សនរសវជជសាស្តសត 
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▪ ការវុះការ់ដរសមផសែ 
(ការវុះការ់សែើមបផី្ទល ស់បតូររចនសមពន័ធធមមតាននរងកាយសែើមបសីធវើឲ្យសក្មស់របស់សោរអ្នរក្បសសើរសេើង) 

▪ សសវារមមស៊ុខ្ភាពសលូវចិរត ឬការក្បឹរាសក្មបគូ់សាវ មភីរយិ ឬក្រុមក្គួសារមនបញ្ញា ទ្ាំនរទ់្ាំនង 
▪ សសវាដងទាំតាមមនទីរ ៊ុាំឃាំង 
▪ សសវារមម ពិសសាធន៍សារលបង 
▪ ភាពអារមនិមនរូន 
▪ វា៉ារស់ាាំងសក្មប់ការសធវើរីឡា ការងារ ឬការសធវើែាំសែើ រ 
▪ របស់របរសក្មបស់ដល់ផ្ទស៊ុរភាពផ្ទទ ល់ខ្លួន (ែូចជាទូ្រស័ពទ ទូ្រទ្សែន ៍និងថាសអាហារ) 

សក្មបទ់្ទួ្លសភ្ៀវ សពលសក្មរសៅរន៊ុងមនទីរសពទ្យ 
▪ ការពាបាលសក្មបប់ញ្ញា សក្គឿងក្សវងឹធៃនធ់ៃរ។ 

ក្បសិនសបើសោរអ្នរក្រូវការសសវាសក្មបផ់្ទត ច់បញ្ញា សក្គឿងក្សវងឹធៃនធ់ៃរ 
សនុះសោរអ្នរអាចនឹងក្រូវបញ្ជូ នសៅកានរ់មមវធីិផ្ទដ ចស់ក្គឿងក្សវងឹ និងថាន ាំសញៀនរបស់សខានធី។ 

▪ សសវាឱ្សងសាថ ន៖ 
o ឱ្សងសក្មប់សធវើការពិសសាធន៍សារលបង 
o ឱ្សងដែលមនលរខែៈពិសសាធនស៍ារលបង ឬតាមដាន សលើរដលង 

ដររន៊ុងររែីមយួចាំនួនននជាំងឺែាំណារក់ាលច៊ុងសក្កាយ។ 
o សក្ជើសរ ើសម៉ា រយីសហាឱ្សងទូ្សៅសលើរដលងដរចាំបាចខ់ាងសវជជសាស្តសត 
o ឱ្សងដែលមិនក្រូវបានអ្ន៊ុញ្ញា ររ៉ាបរ់ងសដាយចាប់ 
o ឱ្សងដែលក្រូវបានសក្បើសក្មប់សគ្នលបាំែងដរសមផសែ ឬសែើមបែី៊ុុះសរ់ 
o ឱ្សងសក្មប់ចរដ់ែលមនិមនភាពចាំបាច់ដសនរសវជជសាស្តសដ 

សហើយមនិក្រូវបានសចញសវជជបញ្ញជ សដាយសវជជបែឌិ រ។ 
o ឱ្សងសក្មប់ការសក្មរទ្មៃនស់លើរដលងដរក្រូវបានសគចរទ់្៊ុរថាចាំបាចខ់ាងសវជជសាស្តសតសដាយសវ

ជជបែឌិ រ 
o ឱ្សងសែ ាំជាមួយឱ្សងជាំនួសរន៊ុងបញ្ជ ីឱ្សងសដាយគ្នម នការចងែ៊ុលបងាា ញពី FDA 

ឬរដនលងដែលមនិមនសមសធារ៊ុសែ ាំដែលអ្ន៊ុមរ័សដាយ FDA សដាយមនិចាំបាចស់ក្បើ 
ល៊ុុះក្តាដរមនការចាំបាចស់ក្បើឱ្។ 
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o ថាន ាំរែរ និងថាន ាំផ្ទត សាយគ្នម នសវជជបញ្ញជ  (ែូចជាថាន ាំសែើមបកី្គបក់្គងការរែរ ឬការប់នថយសសលល) 
o សលិរសលឱ្សងបសងកើនរមល ាំងសក្មបម់ន៊ុសែសពញវយ័ អាសសតាមែូីដហវន 

ដែលមនិចាំបាចម់នសវជជបញ្ញជ  
o ឱ្សងសក្បើក្បាស់សែើមបពីាបាល ការមនិសេើងរងឹននអ្ងគជារិ និង អ្សមរថភាពសលូវសភទ្។ 
o ឱ្សងសក្បើសែើមបបីសងកើនសមរថភាពបនតពូជ 
o ឱ្សងសលើសដែនរាំែរ់បរមិែដែលបានច៊ុុះបញ្ជ ីសៅរន៊ុង PDL 
o ឱ្សងដែលបានទិ្ញសៅសក្ៅសហរែឋអាសមររិ 
o ឱ្សងដែលបានទិ្ញពីឱ្សងសាថ នដែលមនិែាំសែើ រការជាមយួ Health Net ឬសៅខាងសក្ៅរែឋ 

California សលើរដលងដរ៖ 
− អ្នរក្រូវការឱ្សងសក្មបក់ារសសស្តងាគ ុះបនទ ន ់ឬការដងទាំស៊ុខ្ភាពបនទ ន់ 
− ក្បសិនសបើអ្នរចាំបាចក់្រូវចរសចញពីសទុះ សដាយសារសក្គ្នុះមហនតរយរក្មរិសហពន័ធ 

ឬររែីសសស្តងាគ ុះបនទ ន ់ឬ រព់័នធនឹងស៊ុខ្ភាពសាធារែៈ 
o ឱ្សងដែលបានទិ្ញសក្ចើនជាងមួយឆ្ន ាំមរសហើយ។ 
o ឱ្សងដែលមិនអ្ន៊ុញ្ញា រសដាយរែឋបាលឱ្សង និងចាំែីអាហារ (FDA) 

អ្នរមនសិទ្ធិបតឹងឧទ្ធរែ៍ ឬមនការពិនិរយស៊ុខ្ភាពឯររជយ 
ក្បសិនសបើសយើងែឹងថាឱ្សងសនុះក្រូវបានសគចរទ់្៊ុរជាការសារលបង 
ឬក្រូវការការសស៊ុើបអ្សងករបដនថម។ 

o ឱ្សង ក្រូវបានសគចរថ់ាន រ់ថា គ្នម នក្បសិទ្ធភាព សដាយ មជឍមែឌ លសសវារមម Medicare និង 
Medicaid ជាមយួការអ្ន៊ុវរន ៍ក្សាវក្ជាវគ៊ុែភាពឱ្សង (Centers for Medicare and 
Medicaid Services with a Drug Efficacy Study Implementation, DESI) សដាយការឲ្យ
រនមលក្រឹម 5 ឬ 6 

o ឱ្សងដែលធានរ៉ាបរ់ងសដាយ Medicare ដសនរ D ក្បសិនសបើអ្នរមនលរខែៈសមបរតិ 
ក្គបក់្គ្ននរ់ន៊ុងការសក្បើក្បាស់ Medicare បាន 

o ឱ្សងដែលសចញសវជជបញ្ញជ សដាយសវជជបែឌិ រ មនិក្រូវបានអ្ន៊ុញ្ញា រឱ្យចូលរមួសៅរន៊ុងរមមវធីិ Medi-
Cal ។ សូ ៊ុមចាំណាាំ សវជជបែឌិ រដែលសថិរសៅសក្ៅរែឋសនុះ អាចសចញសវជជបញ្ញជ  ឱ្សងឱ្យ
អ្នរសក្បើរន៊ុងសាថ នភាពបនទ ន ់ឬសសស្តងាគ ុះបឋម។ 
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▪ សសវារមមពាបាលដភនរ 
o ដវ ៉ានតាដែលក្រូវបានសក្បើសក្មបក់ារ រ សក្គឿងសាំអាង ឬទរទ់្ងនឹងការងារ 
o ដវ ៉ានតាដែលក្រូវបានសចញសវជជបញ្ញជ សក្មបក់ារដររក្មូវចាំណាាំង ឬមនបញ្ញា រន៊ុងការសមើលឆ្ៃ យ 
o រញ្ចរដ់វ ៉ានតា 
o រញ្ចរ ់ររ់ន៊ុងដភនរ 
o ការពាបាលចរខ៊ុ ឬការបែត៊ុ ុះបណាត លដសនរចរខ៊ុ 
o ដវ ៉ានតាដែលមនសវជជបញ្ញជ សក្មបម់ន៊ុសែដែលមន និងអាច រដ់េន 

សូមអានដសនរនីមយួៗខាងសក្កាម សែើមបយីល់ែឹងបដនថម។ ឬ ទូ្រស័ពទមរសលខ្ 1-800-675-6110  
(TTY: 711) ។ 

សសវារមមសក្មបរ់៊ុមររន៊ុ ងរែឋ California (California Children’s Services, CCS) 
CCS ជារមមវធីិរបស់រែឋ ដែលពាបាលរ៊ុមរអាយ៊ុសក្កាម 21 ឆ្ន ាំ ដែលមនបញ្ញា ស៊ុខ្ភាព ជាំងឺ 
ឬបញ្ញា ស៊ុខ្ភាពរ៊ុ ាំនរ ៉ា និងដែលសមក្សបតាមចាបរ់បស់ CCS។ ក្បសិនសបើ Health Net ឬ PCP 
របស់សោរអ្នរសជឿជារថ់ារូនរបស់សោរអ្នរមនសាថ នភាព CCS សនុះគ្នរ ់
ឬនងនឹងក្រូវបញ្ជូ នសៅកានរ់មមវធីិសខានធី CCS សែើមបសីធវើការវាយរនមលសក្មបសិ់ទ្ធិទ្ទួ្លបាន។  

ប៊ុគគលិររមមវធីិ CCS នឹងសសក្មចចិរតថាសរើរូនរបស់សោរអ្នរមន
លរខខ្ែឌ ក្គប់ក្គ្នននឹ់ងសសវារមមសសែងៗរបស់រមមវធីិ CCS ឬរអ៏្រ។់ ក្បសិនសបើរូនរបស់អ្នរមន
លរខខ្ែឌ ក្គប់ក្គ្ននស់ែើមបទី្ទួ្លបាននូវការដងទាំក្បសភទ្សនុះ សនុះអ្នរសតល់សសវារមម CCS នឹងពាបាល
គ្នរ ់ឬនងតាមលរខខ្ែឌ ស៊ុខ្ភាព CCS ។ Health Net នឹងបនតរ៉ា បរ់ងសលើក្បសភទ្ 
សសវារមមដែលមនិចាំបាចទ់រទ់្ងនឹងសាថ នភាព CCS ែូចជារងកាយ ការចរវ់ា៉ារស់ាាំង 
និងការពិនិរយស៊ុខ្ភាពរ៊ុមរ។  

Health Net មនិធានរ៉ាបរ់ង សសវាទាំងឡាយណាដែលសតល់ឲ្យសដាយ CCS សេើយ។ សែើមបឲី្យ CCS 
ធានរ៉ាបរ់ងសសវារមមទាំងអ្ស់សនុះ CCS ក្រូវដរយល់ក្សបចាំស ុះអ្នរសតល់សសវា សសវារមម 
និងឧបររែ៍សសែងៗ។  
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CCS មនិធានរ៉ាបរ់ង ក្គប់លរខខ្ែឌ ស៊ុខ្ភាពសនុះសទ្។ CCS ធានរ៉ាបរ់ង 
លរខខ្ែឌ ស៊ុភាពភាគសក្ចើនដែលមនពិការភាពរងកាយដែលក្រូវការការពាបាលសដាយសក្បើថាន ាំ ការវៈការ ់
និងការសាត រនិរិសមបទ។ CCS ធានរ៉ាបរ់ង រូនសរមង ដែលមនលរខខ្ែឌ ស៊ុខ្ភាពែូចជា៖  

▪ ការសធវើសរសដររជាំងឺសរនស្មសបុះែូង  
▪ មហាររី  
▪ ែ៊ុាំគីស  
▪ ជាំងឺ្មរវ  
▪ ជាំងឺរងវៈ្មក្រហម  
▪ បញ្ញា ក្រសពញទី្រ ៉ាអីូ្រ  
▪ ជាំងឺទឹ្រសនមដសែម  
▪ បញ្ញា រក្មងសនមរ ាំ ៊ុនរ ៉ា  
▪ ជាំងឺសងលើម  
▪ ជាំងឺស ុះសវៀន  
▪ មរដ់្ប/ក្រអូ្មមរ ់ 
▪ ជាំងឺពរ ែ្ឹងខ្នង  
▪ បារប់ងស់មរថភាពសាដ ប ់ 
▪ ជាំងឺដភនរសេើងបាយ  
▪ ជាំងឺពិការខួ្ររាល  
▪ ជាំងឺក្បកាចរ់ន៊ុងសាថ នភាពមយួចាំនួន  
▪ ជាំងឺសនល រក់្មមនែក្មមសជើង  
▪ ជាំងឺសាចែ់៊ុាំ  
▪ ជាំងឺសអ្ែស៍  
▪ របសួរាលធៃនធ់ៃរ ឬរោរខួ្រ ៃ្ឹខ្នងធៃនធ់ៃរ  
▪ ការរោររាំររិធៃន ់ 
▪ សធមញសកាងខាល ាំង 
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រែឋជាអ្នរចាំណាយសក្មបស់សវារមម CCS ។ 
ក្បសិនសបើរូនរបស់សោរអ្នរមនិមនលរខែៈសមបរតិសក្មបរ់មមវធីិ CCS សទ្ 
សនុះរូនរបស់អ្នរនឹងទ្ទួ្លបានការដងទាំដសនរសវជជសាស្តសតពីបណាត ញ Health Net ។  

សែើមបដីសវងយល់បដនធមពី CCS សូមទូ្រស័ពទសៅសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ៕ 

រមមវធីិនិងសសវារមមែនទ្សទ្ៀរសក្មប់ក្បជាពលរែឋរន៊ុងដសនការ Medi-Cal 
មនរមមវធីិនិងសសវារមមែនទ្សទ្ៀរ សក្មបព់លរែឋដែលមន Medi-Cal សដាយរមួទាំង៖ 

▪ Coordinated Care Initiative (CCI) –សក្មបស់ខានធី Los Angeles និង San Diego 
ប៉ា៊ុសណាណ ុះ  

▪ ការបរចិច រសររីងគ និងជាលិកា 
▪ រមមវធីិបងាក រជាំងឺទឹ្រសនមដសែម (DPP) 
▪ រមមវធីិដងទាំស៊ុខ្ភាពតាមសទុះស៊ុខ្ភាព (HHP)  

សូមអានដសនរខាងសក្កាមសនុះ សែើមបយីល់ែឹងពីសសវារមមនិងរមមវធីិសសែងៗសទ្ៀរ 
ដែលអ្នរអាចទ្ទួ្លបានជាមយួ Medi-Cal។ 

Coordinated Care Initiative (CCI) - សក្មបដ់រសខានធី Los Angeles និង San 
Diego ដរប៉ា៊ុសណាណ ុះ 
Coordinated Care Initiative (CCI) សធវើការសែើមបដីរលមែការសក្មបសក្មួលការដងទាំ 
សក្មបសិ់ទ្ធិទ្ទួ្លបានទាំងពីរ (មន៊ុសែដែលមនលរខែៈក្គបក់្គ្ននស់ក្មប ់Medi-Cal សងនិង 
Medicare សង) CCI មនពីរដសនរសាំខាន់ៗ គឺ៖ 
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Cal MediConnect 
រមមវធីិ Cal MediConnect មនសគ្នលបាំែងសធវើឲ្យក្បសសើរសេើងនូវការសក្មបសក្មួល 
ការដងររាសាំរបអ់្នរដែលមនសិទ្ធិទ្ទួ្លបានទាំងពីរ។ វាអ្ន៊ុញ្ញា រឱ្យពួរគ្នរ់ច៊ុុះស ម្ ុះ រន៊ុងគសក្មងមយួ 
សែើមបកី្គបក់្គងរល់សារៈក្បសយជនទ៍ាំងអ្សរបស់ពួរសគ សដាយមនិចាំបាចដ់ចរ គសក្មង Medi-Cal និង 
Medicare សដាយដេរពីគ្នន ។ វាសផ្ទត រសលើការដងទាំរក្មិរខ្ពស់ដែលជួយ ែល់ពួរសគឲ្យរស់សៅ 
មនស៊ុខ្ភាពលែ និងរស់សៅរន៊ុងលាំសៅដាឋ នរបស់ខ្លួនកានដ់របានយូរ។ 

ក្គបក់្គង និងគ្នាំក្ទ្សសវារមមរយៈសពលដវង (MLTSS) 
សក្មបអ់្នរទ្ទួ្លអ្រថក្បសយជន៍សវជជសាស្តសតទាំងអ្ស់ រមួទាំងអ្នរមនលរខែៈសមបរតិក្គបក់្គ្នន ់
ក្រូវដរចូលរមួរន៊ុងដសនការដងទាំស៊ុខ្ភាពដែលក្គប់ក្គងសដាយ Medi-Cal សែើមបទី្ទួ្ល បានអ្រថក្បសយជន ៍
រមួមន LTSS និង Medicare។ 

សែើមបដីសវងយល់បដនថមពី CCI សូមទូ្រស័ពទសៅកាន ់1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 

ការបរចិច រសររីងគ និងជាលិកា 
មន៊ុសែមន រ់ៗ អាចចូលរមួសសស្តងាគ ុះជិវរិតាមរយៈការបរចិច រសររីងគ ឬជាលិកា។ 
ក្បសិនសបើអ្នរមនអាយ៊ុចសនល ុះ 15 សៅ 18 ឆ្ន ាំ អ្នរអាចកាល យជាអ្នរបរចិច រ សដាយមនលិខិ្រ 
យលក្ពមពីឪព៊ុរមត យ ឬអាណាពាបាល។ អ្នរអាចែូរចិរតវញិបានសពលណារប៏ាន 
ក្បសិនសបើមនិចងប់រចិច រ។ ក្បសិនសបើអ្នរចងែឹ់ងបដនថមអ្ាំពីការបរចិច រសររីងគឬជាលិកាសនុះ សូមសារសួរ 
អ្នរសតល់សសវាដងទាំបឋម PCP របស់អ្នរ។ សោរអ្នររ៏អាចចូលសមើលសគហទ្ាំព័រ ក្រសួងសសវា
ស៊ុខ្ភាពនិងមន៊ុសែជារិសហរែឋ (United States Department of Health and Human Services ) 
តាមសគហទ្ាំព័រ organdonor.gov។ 
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រមមវធិីដងទាំ ស៊ុខ្ភាពតាមសទុះ 
Health Net រ៉ា បរ់ងសលើសសវារមមដងទាំស៊ុខ្ភាពតាមសទុះ (HHP) សក្មបស់មជិរដែលមន 
សាថ នភាពស៊ុខ្ភាពរ៊ុ ាំនរ ៉ាជារ់ោរ។់ សសវារមមទាំងសនុះគឺសែើមបជួីយ សក្មបសក្មួលសសវាស៊ុខ្ភាពរងកាយ 
សសវារមមស៊ុខ្ភាពឥរយិបង និងសសវា និងការគ្នាំក្ទ្រយៈសពលដវងតាមសហគមន ៍(LTSS) 
សក្មបស់មជិរដែលមនជាំងឺរ៊ុ ាំនរ ៉ា។ 

សោរអ្នរអាចក្រូវបានទរទ់្ង ក្បសិនសបើសោរអ្នរមនសិទ្ធិទ្ទួ្លបានសក្មបរ់មមវធីិសនុះ។ 
សោរអ្នររអ៏ាចទូ្រស័ពទសៅ Health Net ឬនិយយជាមយួក្គូសពទ្យ ប៊ុគគលិរគលីនិរ 
របស់សោរអ្នរសែើមបែឹីង ថាសរើសោរអ្នរអាចទ្ទួ្លសសវា HHP ដែរឬសទ្។  

សោរអ្នរអាចមនសិទ្ធិទ្ទួ្លបាន HHP ក្បសិនសបើ៖ 

▪ សោរអ្នរមនសាថ នភាពស៊ុខ្ភាពរ៊ុ ាំនរ ៉ា។ សោរអ្នរអាចទូ្រស័ពទសៅ Health Net 
សែើមបដីសវងររលរខខ្ែឌ ដែលមនសិទ្ធិទ្ទួ្លបាន 
សហើយសោរអ្នរអាចបាំសពញលរខខ្ែឌ ែូចខាងសក្កាម៖ 

o សោរអ្នរមនអាការៈរ៊ុ ាំនរ ៉ាដែលមនសិទ្ធិទ្ទួ្ល HHP បី ឬសលើសសនុះ 
o សោរអ្នរបានសាន រស់ៅរន៊ុងមនទីរសពទ្យកាលពីឆ្ន ាំម៊ុន 
o សោរអ្នរបានសៅជួបដសនរសសស្តងាគ ុះបនទ នបី់ែង ឬសក្ចើនែងរន៊ុងឆ្ន ាំច៊ុងសក្កាយសនុះ ឬ 
o សោរអ្នរមនិមនរដនលងសែើមបរីស់សៅ។  

សោរអ្នរមនិមនសិទ្ធិសែើមបទី្ទួ្លសសវា HHP ក្បសិនសបើ៖  

▪ សោរអ្នរទ្ទួ្លបានសសវាដងទាំជាំងឺែាំណារក់ាលច៊ុងសក្កាយ ឬ 
▪ សោរអ្នរបានសាន រស់ៅរន៊ុងមែឌ លដងទាំដែលមនជាំនញយូរជាងដខ្ដែលចូលសាន រស់ៅ 

និងដខ្បនទ ប។់  



4 | សារៈក្បសយជន ៍និងសសវារមម 

សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
Health Net មនសៅទី្សនុះ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
ឬសៅទូ្រស័ពទតាមដខ្ែទូ្រស័ពទបញ្ជូ នបនត California សលខ្ 711។ សូមចូលសមើលសគហទ្ាំពរ័ 
www.healthnet.com ។ 104 

សសវាក្គបក់្គង HHP  
HHP នឹងសតល់ឲ្យអ្នរសក្មបសក្មួល និងក្រុមដងទាំដែលនឹងសធវើការជាមយួសោរអ្នរ សែើមបសីតល់ 
សសវាដងទាំស៊ុខ្ភាពរបស់សោរអ្នរែូចជាសវជជបែឌិ រ អ្នរឯរសទ្ស ឱ្សងការអី្នរក្គបក់្គង 
ររែី និងអ្នរែនទ្សែើមបជួីយ ែល់ការក្មួលការដងទាំរបស់សោរអ្នរ Health Net សតល់នូវសសវា HHP 
ដែលរមួមនែូចជា៖  

▪ ការក្គបក់្គងការដងទាំ ទូ្លាំទូ្ោយ 
▪ ការសក្មបសក្មួលដងទាំ 
▪ ការសលើររមពស់ស៊ុខ្ភាព 
▪ ការដងទាំបសណាត ុះអាសននទូ្លាំទូ្ោយ 
▪ សសវារមមក្ទ្ក្ទ្ង់ប៊ុគគល និងក្គួសារ 
▪ ការបញ្ជូ នសៅកានក់ារគ្នាំក្ទ្សហគមន ៍និងសងគម 

នងលចាំណាយចាំស ុះសមជិរ  

សក្មបស់មជិរ HHP មនិក្រូវបានគិរនងលសសវាសទ្។ 

ការសក្មបសក្មលួដងទាំ 
Health Net 
អាចជួយ សោរអ្នរសក្មបសក្មួលរក្មូវការដងទាំស៊ុខ្ភាពរបស់សោរអ្នរបានសដាយមិនអ្ស់រនក្ម។ 
ក្បសិនសបើសោរអ្នរមនសាំែួរ ឬបញ្ញា អ្ាំពីស៊ុខ្ភាព ឬស៊ុខ្ភាពរូនសោរអ្នរ សូមទូ្រស័ពទសៅសលខ្  
1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
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ការវាយរនមលបសចចរវទិ្ា ងមីៗ និងមនក្សាប ់ 
បសចចរវទិ្ាងមីរមួមនែាំសែើ រការ ថាន ាំ សលិរសលជីវសាស្តសត ឬឧបររែ៍ដែលក្រូវបាន 
បសងកើរងមីៗសែើមបពីាបាលជាំងឺ ឬលរខខ្ែឌ ជារោ់រ ់ឬវធីិសាស្តសតងមីននការសក្បើក្បាស់បសចចរវទិ្ាបចច៊ុបបនន។ 

Health Net បនតអ្ន៊ុវរតសៅតាមការផ្ទល ស់បតូរបសចចរវទិ្ា និងពាបាល។ សយើងខ្្៊ុ ាំពិនិរយសេើងវញិ 
សែើមបជួីយ សសក្មចចិរតថាសរើការពាបាលងមី ឬការដងទាំគួរដរក្រូវបានប 
ដនថមសៅរន៊ុងដសនការអ្រថក្បសយជនរ៍បស់សោរអ្នរ៖  

• សាំសែរសវជជសាស្តសត និងវទិ្ាសាស្តសតច៊ុងសក្កាយបងែស់ 

• អ្ន៊ុសាសនត៍ាមការអ្ន៊ុវរតរបស់សវជជបែឌិ រ 
ឬសមគមសវជជសាស្តសតដែលមនការទ្ទួ្លសាគ ល់ជាលរខែៈជារិ 

• របាយការែ៍ និងការសបាុះព៊ុមពសាយរបស់ភាន រង់ាររដាឋ ភិបាល។ 

ការងារសនុះក្រូវបានសធវើសែើមបឲី្យក្បារែថា សោរអ្នរមនសិទ្ធិទ្ទួ្លបានការដងទាំក្បរបសដាយស៊ុវរថិភាព 
និងក្បសិទ្ធភាព។  
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5. សិទ្ធ ិនិងការទ្ទួ្លខ្៊ុសក្រូវ 
រន៊ុងនមជាសមជិរនន Health Net សោរអ្នរមនសិទ្ធិនិងការទ្ទួ្លខ្៊ុសក្រូវជារោ់រ់មយួចាំនួន។ 
ជាំពូរសនុះពនយល់អ្ាំពីសិទ្ធិ និងការទ្ទួ្លខ្៊ុសក្រូវ។ ជាំពូរសនុះររ៏មួបញ្ចូលទាំងការជូនែាំែឹង 
សលូវចាបដ់ែលសោរអ្នរមនសិទ្ធិរន៊ុងនមជាសមជិរនន Health Net សងដែរ។ 

សិទ្ធិរបស់សោរអ្នរ 
Health Net សមជិរមនសិទ្ធិទាំងសនុះ៖ 

▪ ទ្ទួ្លបានសសចរតីសគ្នរព ការយរចិរតទ្៊ុរដារស់ៅសលើសិទ្ធិឯរជនភាពរបស់សោរអ្នរ 
និងរក្មូវការររាការសមៃ រន់នពរ័ម៌នសវជជសាស្តសតរបស់សោរអ្នរ។  

▪ សែើមបទី្ទួ្លបានពរ័ម៌នអ្ាំពីដសនការ សសវារមម រមួទាំងសសវាដែលបានរ៉ាបរ់ង។  
▪ សែើមបអីាចសធវើការសក្ជើសសរ ើសអ្នរសតល់សសវាដងទាំបឋមសៅរន៊ុងបណាត ញ Health Net ។  
▪ ចូលរមួរន៊ុងការសសក្មចចិរតទរទ់្ងនឹងការដងទាំស៊ុខ្ភាពផ្ទទ ល់ខ្លួនរបស់សោរអ្នររមួទាំងសិទ្ធិរន៊ុង

ការបែិសសធការពាបាល។ 
▪ សែើមបពិីភារាសដាយឥរោរស់លៀមពីជសក្មើសននការពាបាលដែលសមក្សប 

ឬចាំបាចស់ក្មបល់រខខ្ែឌ សដាយមនិគិរពីរ៉ាបរ់ងសលើការចាំណាយ ឬអ្រថក្បសយជន។៍ 
▪ សតល់អ្ន៊ុសាសនទ៍រទ់្ងនឹងសគ្នលការែ៍សិទ្ធិ និងទ្ាំនួលខ្៊ុសក្រូវននដសនការរបស់សមជិរ។ 
▪ បតឹងសារទ្៊ុរខ សដាយផ្ទទ ល់មរ់ឬជាោយលរខែ៍អ្រែរអ្ាំពីអ្ងគការ 

ឬការដងទាំដែលអ្នរទ្ទួ្លបាន។ 
▪ ទ្ទួ្លការសក្មបសក្មួលការដងទាំ។ 
▪ សសនើដារ ់ក្របែតឹ ងឧទ្ធរែ៍ពីការសសក្មចចិរតបែិសសធ បតូរ រាំែរស់សវារមម ឬអ្រថក្បសយជន៍ 
▪ ទ្ទួ្លបានសសវាបរដក្បភាសាផ្ទទ ល់មរជ់ាភាសារបស់ពួរសគ។ 
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សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
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▪ ទ្ទួ្លជាំនួយដសនរចាបស់ដាយឥរគិរនងល សៅការយិល័យជាំនួយដសនរចាបរ់ន៊ុងមូលដាឋ ន ឬ 
ក្រុមសសែងសទ្ៀរ។ 

▪ សរៀបរប់ក់ារដែនាំជាម៊ុនយ៉ា ងជារ់ោរ។ 
▪ សសនើស៊ុាំសវនការរែឋ ដែលរមួទាំងពរ័មនសតីពីកាលៈសទ្សៈដែលអាចសធវើឲ្យែាំសែើ រការសវនកា 

កានដ់រឆ្ប។់ 
▪ ល៊ុបស ម្ ុះសចញ តាមការសសនើស៊ុាំ។ 

សមជិរដែលអាចសសនើស៊ុាំការល៊ុបស ម្ ុះសចញជាបនទ ន់នរមួមន អ្នរដែលទ្ទួ្លសសវារមម 
សក្កាមរមមវធីិដងទាំ ឬការចិញ្ច ឹមរូនចិញ្ច ឹម និងអ្នរដែលមនរក្មូវការដងទាំស៊ុខ្ភាពពិសសស។ 

▪ អាចទ្ទួ្លបានសសវារមមក្ពមសក្ពៀងសក្មបអ់្នីរិជន។ 
▪ សែើមបទី្ទួ្លបានសាំភារៈជូនែាំែឹងសមជិរជាោយលរខែ៍អ្រែររន៊ុងទ្ក្មង់សសែងសទ្ៀរ 

(ែូចជាអ្រែរសក្បលសក្មបជ់នពិការដភនរ និងទ្ក្មងស់បាុះព៊ុមពអ្រែរខាន រធាំ និងជាសាំសេង) 
តាមការសសនើស៊ុាំ និងរន៊ុងលរខែៈទន់សពលសវោសមក្សបសក្មបទ់្ក្មងដ់ែលបានសសនើស៊ុាំ 
និងអ្ន៊ុសោមតាមក្រមស៊ុខ្មលភាព ក្ពមទាំងក្រមសាថ បន័ដសនរ 14182 (b)(12) 

▪ រួចខ្លួនពីទ្ក្មង់ននននការទ្ប់សាក រ់ 
ឬការដារ់រាំហិរដែលក្រូវបានសក្បើជាមសធាបាយបងខិរបងខាំ ដារ់វន័ិយ បងកភាពងាយក្សួល ឬសងសឹរ។  

▪ ទ្ទួ្លបានពរ័៌មនអ្ាំពីជសក្មើសននការពាបាលដែលមននិងជសក្មើសសសែងៗ ដែលក្រូវបានបងាា ញ
រន៊ុងលរខែៈសមក្សបសៅនឹងសាថ នភាពនិងសមរថភាពននការយល់ែឹងរបស់សោរអ្នរ។ 

▪ សែើមបទី្ទួ្លបានចាបច់មលងននរាំែរក់្តាសវជជសាស្តសតរបស់អ្នរសហើយសសនើស៊ុាំឲ្យពួរសគសធវើវសិសាធនរមម 
ឬដររក្មូវែូចដែលបានបញ្ញជ រស់ៅរន៊ុងក្រម 45 បទ្បញ្ញា រតិសហពន័ធ §164.524 និង 164.526 ។  

▪ សយើងខ្្៊ុ ាំមនសសរភីាពរន៊ុងការអ្ន៊ុវរតសិទ្ធិទាំងសនុះសដាយគ្នម នសលប៉ាុះ ល់អាក្ររែ់ល់រសបៀបដែល
សោរអ្នរក្រូវបានពាបាលសដាយ Health Net អ្នរសតល់សសវារបស់សោរអ្នរ ឬរែឋ។  

▪ សែើមបទី្ទួ្លបានសសវាសរៀបចាំដសនការក្គួសារ មជឈមែឌ លសតល់រាំសែើ រសដាយឯររជយ 
មែឌ លស៊ុខ្ភាពដែលមនលរខែៈក្គបក់្គ្ននរ់បស់សហពន័ធ មែឌ លស៊ុខ្ភាពឥណាឌ  
សសវាស៊ុខ្ភាព ម្ប មែឌ លស៊ុខ្ភាពជនបទ្ សសវាជាំងឺកាមសរគ និងសសវាសសស្តងាគ ុះបនទ ន់ 
សៅខាងសក្ៅបណាត ញ Health Net សដាយអ្ន៊ុសោមតាមចាបស់ហព័នធ។ 



5 | សិទ្ធិនិងការទ្ទួ្លខ្៊ុសក្រវូ 
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ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
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ទ្ាំនលួខ្៊ុសក្រូវរបស់សោរអ្នរ 
សមជិរ Health Net មនការទ្ទួ្លខ្៊ុសក្រូវទាំងសនុះ៖  

▪ ក្បក្ពឹរតសដាយរិរតិយស និងសដាយរតីសគ្នរព។ សោរអ្នរក្រូវមនទ្ាំនួលខ្៊ុសក្រូវ 
រន៊ុងការក្បក្ពឹរតយ៉ា ងលែចាំស ុះសវជជបែឌិ រ អ្នរសតល់សសវារមម 
និងប៊ុគគលិរទាំងអ្ស់សដាយភាពរសួរយ និងការសគ្នរព។ 
សោរអ្នរទ្ទួ្លខ្៊ុសក្រូវរន៊ុងការមរជួបពិនិរយសទ្ៀងសម៉ា ង ឬការទូ្រស័ពទសៅកាន់ 
ការយិល័យសវជជបែឌិ ររបស់សោរអ្នរយ៉ា ង សហាចណាស់ 24 សម៉ា ង 
ម៊ុនសពលសោរអ្នរមរពិនិរយសែើមបសីធវើការល៊ុបសចល 
ឬសរៀបចាំសពលសវោមរពិនិរយមតងសទ្ៀរ។ 

▪ សតល់នូវពរ័៌មនបចច៊ុបបននភាព ក្រឹមក្រវូ និងសពញសលញ។ 
សោរអ្នរក្រូវរសតល់នូវពរ័ម៌នក្រឹមក្រូវ ឲ្យបានសក្ចើនតាមដែលអាចសធវើបានសៅកាន់ 
អ្នរសតល់សសវារមមទាំងអ្ស់របស់អ្នរ និងសៅកាន ់Health Net ។ 
សោរអ្នរទ្ទួ្លខ្៊ុសក្រូវរន៊ុងការទ្ទួ្លការក្រួរពិនិរយស៊ុខ្ភាពយ៉ា ងសទ្ៀងទរ ់និង
ក្បាបស់វជជបែឌិ ររបស់សោរអ្នរអ្ាំពីបញ្ញា ស៊ុខ្ភាពនន ម៊ុនសពលបញ្ញា ទាំងសនុះ
ដក្បជាធៃនធ់ៃរ។ 

▪ អ្ន៊ុវរតនត៍ាមែាំបនូម នរបស់សវជជបែឌិ ររបស់អ្នរ និងរមួចាំដែររន៊ុងដងទាំស៊ុខ្ភាព 
របស់អ្នរ។ 
អ្នរទ្ទួ្លខ្៊ុសក្រូវរន៊ុងការជដជរអ្ាំពីរក្មូវការការដងទាំស៊ុខ្ភាពអ្នរជាមយួនឹងសវជជ 
បែឌិ ររបស់អ្នរ រាំែរនិ់ងយល់ក្ពមសលើ សគ្នលសៅនន ពាយមឱ្យអ្ស់ 
លទ្ធភាពរន៊ុងយល់អ្ាំពីបញ្ញា  ស៊ុខ្ភាព 
និងអ្ន៊ុវរតនត៍ាមដសនការពាបាលនិងការដែនាំនន ដែលអ្នរ 
និងសវជជបែឌិ ររបស់អ្នរយល់ក្ពម។ 



5 | សិទ្ធិនិងការទ្ទួ្លខ្៊ុសក្រវូ 
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▪ សក្បើបនទបស់សស្តងាគ ុះបនទ នដ់រសៅសពលមនអាសនន។ 
អ្នរទ្ទួ្លខ្៊ុសក្រូវរន៊ុងការសក្បើបនទបស់សស្តងាគ ុះបនទ នស់ៅរន៊ុងររែីណាដែលមនអាស
នន ឬតាមការដែនាំរបស់សវជជបែឌិ ររបស់ អ្នរ។ ការដងទាំសសស្តងាគ ុះ 
បនទ នគឺ់ជាសសវារមមដែលសោរអ្នរសជឿជារថ់ា វាចាំបាចស់ែើមបបីញ្ឈប ់ឬសាំរលជាំងឺ 
ឬសរគសញ្ញា ធៃនធ់ៃរ ដែលសរើរមនសេើងយ៉ា ងររក់្រហល់ ឬរបសួ ឬសាថ នភាព 
ដែលទមទរនូវការសធវើសរគវនិិចេយ័និងការពាបាលភាល មៗ។ 

▪ រយការែ៍អ្ាំពីការក្បក្ពឹរតខ្៊ុស។ 
សោរអ្នរក្រូវរយការែ៍អ្ាំពីការសរងបនលាំចាំស ុះការការដងទាំស៊ុខ្ភាព 
ឬការសធវើខ្៊ុសសៅនឹង Health Net Community Solutions ។ 
សោរអ្នរអាចសធវើែូសចនុះបានសដាយមិនចាំបាចក់្បាបស់ ម្ ុះរបស់សោរអ្នរ 
សដាយសោរអ្នរក្គ្ននដ់រទូ្រស័ពទមរ Health Net អ្ាំពីការសរងបនលាំ 
និងការរ ាំសោភបាំ នតាមទូ្រស័ពទឥរគិរនងលសៅសលខ្ 1-866-685-8664 ។ 
ដខ្ែទូ្រស័ពទសក្មបរ់យការែ៍ការលួចសរងបនលាំ សបើរ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ ក្បាាំពីរនងៃ
រន៊ុងសបាដ ហ៍។ រល់ការសៅទូ្រស័ពទនឹងររាជាការសមៃ រប់ាំស៊ុរ។ 

ការជូនែាំែឹងសតីពីការអ្ន៊ុវរដឯរជនភាព 
សសចរតីដងលងការែ៍បរយិយអ្ាំពីសគ្នលនសយបាយ និងនីរិវធីិរបស់ HEALTH NET 
សែើមបធីានការសមៃ រន់នរាំែរក់្តាសវជជសាស្តសតគឺអាចររបាន សហើយនឹងក្រូវបានបសងកើរសេើង 
សក្មបស់ោរអ្នរដែលចងស់សនើស៊ុាំ 

សសចរដីជូនែាំែឹងសនុះ សរៀបរបពី់រសបៀបដែលពរ័ម៌នសវជជសាស្តសត អ្ាំពីរបូសោរអ្នរអាចនឹង 
ក្រូវបានសក្បើក្បាស់និងសបើរទ្មល យ និងពីរសបៀបដែលសោរអ្នរអាចចូលសៅសមើលពរ័៌មនសនុះ។ 

សូមពិនិរយសសចរដីជូនែាំែឹងសនុះសេើងវញិសដាយក្បងុក្បយរ័ន។ 
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ររែីយរិចចរបស់អ្ងគភាពសក្កាមការធានរ៉ាបរ់ង៖ 

Health Net (សាំសៅែល់ “សយើងខ្្៊ុ ាំ” ឬ“ដសនការ”) គឺជាអ្ងគភាពដែលក្រូវបានរ៉ា ប់រង និងរាំែរ់សដាយ 
ចាប់សតីពីភាពអាចសធវើបានននការធានរ៉ា ប់រងស៊ុខ្ភាព និងគែសនយយភាពរន៊ុងឆ្ន ាំ 1996 (HIPAA) ។ Health 
Net ក្រូវបានរក្មូវសដាយចាប់ឲ្យររាឯរជនភាពននព័រ៌មនស៊ុខ្ភាពសក្កាមការការ រ (PHI) របស់សោរអ្នរ 
សតល់ជូនសោរអ្នរនូវសសចរតីជូនែាំែឹងអ្ាំពីររែីយរិចចតាមសលូវចាប់របស់សយើងខ្្៊ុ ាំ 
និងការអ្ន៊ុវរតឯរជនភាពដែលទរ់ទ្ងនឹងព័រ៌មន PHI របស់សោរអ្នរ 
ក្រូវសគ្នរពតាមលរខខ្ែឌ ននសសចរតីជូនែាំែឹងដែលបចច៊ុបបននចូលជាធរមន សហើយជូនែាំែឹងែ 
ល់សោរអ្នររន៊ុងររែីមនការរ ាំសោភសលើព័រ៌មន PHI របស់សោរអ្នរ។ PHI គឺជាព័រ៌មនអ្ាំពីអ្នរ 
ដែលរមួមន ព័រ៌មនក្បជាសាស្តសត ដែលក្រូវបានសក្បើក្បាស់យ៉ា ងសមសហរ៊ុសល សែើមបរីាំែរ់
អ្រដសញ្ញា ែអ្នរ សហើយទរ់ទ្ងនឹងអាការ ឬស៊ុខ្ភាពសលូវចិរត ឬរងកាយនសពលអ្នគរ បចច៊ុបបនន 
និងអ្រីរកាលរបស់អ្នរ ការសដល់ការដងទាំស៊ុខ្ភាពជូនអ្នរ ឬការបង់ក្បារ់សក្មប់ការដងទាំសនុះ។ 

សសចរតីជូនែាំែឹងសនុះសរៀបរបអ់្ាំពីរសបៀបដែលសយើងខ្្៊ុ ាំអាចសក្បើក្បាស់ និងបសញ្ចញព័រម៌ន PHI 
របស់សោរអ្នរ។ វារព៏ែ៌នអ្ាំពីសិទ្ធិរបស់អ្នររន៊ុងការចូលសមើល ដររក្មូវ និងក្គបក់្គងពរ័ម៌ន PHI 
របស់អ្នរ និងរសបៀបអ្ន៊ុវរតនសិ៍ទ្ធិទាំងសនុះសងដែរ។ ការសក្បើក្បាស់ 
និងការបសញ្ចញពរ័ម៌នទាំងអ្ស់សសែងសទ្ៀរអ្ាំពីពរ័៌មន PHI 
របស់អ្នរមនិក្រូវបានសរៀបរបស់ៅរន៊ុងសសចរដីជូនែាំែឹងសទ្ សហើយនឹងក្រូវសធវើសេើងសដាយ 
មនការអ្ន៊ុញ្ញា រជាោយលរខែ៍អ្រែរពីសោរអ្នរ។ 

Health Net ររាសិទ្ធិផ្ទល ស់បដូរសសចរដជូីនែាំែឹងសនុះ។ 
សយើងខ្្៊ុ ាំររាសិទ្ធិរន៊ុងការក្រួរពិនិរយសេើងវញិឬផ្ទល ស់បតូរសសចរតីជូនែាំែឹងដែលមនក្បសិទ្ធភាពសក្មប់ PHI 
របស់អ្នរដែលសយើងខ្្៊ុ ាំមនរចួសហើយរ៏ែូចជា PHI ណាមួយរបស់អ្នរដែលសយើងខ្្៊ុ ាំទ្ទួ្លបាន 
នសពលអ្នគរ។ Health Net នឹងសធវើការពិនិរយដរសក្មួលសេើងវញិនិងដចរចយ
យ៉ា ងរហ័សនូវសសចរតីជូនែាំែឹងសនុះសៅសពលណាដែលមនការផ្ទល ស់បតូរដសនរខ្លឹមសារឯរសារែូចខាងសក្កាម៖ 

▪ ការសក្បើក្បាស់និងការសបើរទ្មល យពរ័ម៌ន 
▪ សិទ្ធរិបស់សោរអ្នរ 
▪ ការពវរិចចសលូវចាបរ់បស់សយើងខ្្៊ុ ាំ 
▪ ការអ្ន៊ុវរតន៍សិទ្ធិឯរជនសសែងសទ្ៀរដែលបានបញ្ញជ រ់សៅរន៊ុងសសចរតីជូនែាំែឹងសនុះ 
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សយើងខ្្៊ុ ាំនឹងសធវើការសែពវសាយសសចរដីជូនែាំែឹងដែលបានដរសក្មួលសនុះ 
សៅសលើសសៀវសៅដែនាំរបស់សមជិរ។  

ការការ រជាលរខែៈនសទរន៊ុងននការបសញ្ចញពរ័ម៌ន PHI ផ្ទទ ល់មរ ់ជាោយលរខែ៍អ្រែរ ឬ
សអ្េិចក្រនិូរ៖ 
Health Net ការ រពរ័ម៌ន PHI របស់សោរអ្នរ។ សយើងខ្្៊ុ ាំមននីរិវធីិឯរជនភាព និងសនតិស៊ុខ្ 
សែើមបជួីយ សោរអ្នរ។ 
ទាំងសនុះគឺជាវធីិមួយចាំនួនដែលសយើងខ្្៊ុ ាំការ រពរ័ម៌ន PHI របស់សោរអ្នរ។ 

▪ សយើងខ្្៊ុ ាំបែដ៊ុ ុះបណាដ លប៊ុគគលិររបស់សយើងខ្្៊ុ ាំឲ្យអ្ន៊ុវរតន៍តាមនីរិវធីិឯរជនភាព 
និងសនតិស៊ុខ្ទាំងសនុះ។ 

▪ សយើងខ្្៊ុ ាំរក្មូវឲ្យនែគូរអាជីវរមមរបស់សយើងខ្្៊ុ ាំអ្ន៊ុវរន៍រតាមនីរិវធីិឯរជនភាព និងសនតិស៊ុខ្ទាំងសនុះ។ 
▪ សយើងខ្្៊ុ ាំររាការយិល័យរបស់សយើងខ្្៊ុ ាំឲ្យមនស៊ុវរថិភាព។ 
▪ សយើងខ្្៊ុ ាំនិយយអ្ាំពីពរ័៌មន PHI របស់សោរអ្នរសក្មបដ់រសហរ៊ុសល

អាជីវរមមជាមួយមន៊ុសែដែលក្រូវការែឹងដរប៉ា៊ុសណាណ ុះ។ 
▪ សយើងខ្្៊ុ ាំររាពរ័ម៌ន PHI របស់សោរអ្នរឲ្យមនស៊ុវរថិភាព សៅសពលសយើងខ្្៊ុ ាំសស្ើព័រម៌នសនុះ 

ឬររាទ្៊ុរពរ័៌មនសនុះជាទ្ក្មងស់អ្េិចក្រូនិរ។ 
▪ សយើងខ្្៊ុ ាំសក្បើបសចចរវទិ្ា សែើមបកីារ ររ៊ុាំឲ្យមន៊ុសែដែលមនិក្រឹមក្រូវចូលសក្បើពរ័៌មន PHI 

របស់សោរអ្នរ។ 

ការសក្បើក្បាស់ និងការបសញ្ចញព័រម៌ន PHI របស់សោរអ្នរសដាយមនការអ្ន៊ុញ្ារ៖ 

ខាងសក្កាមសនុះគឺជាបញ្ជ ីដែលសរៀបរបពី់រសបៀបដែលសយើងខ្្៊ុ ាំអាចសក្បើក្បាស់ ឬបសញ្ចញពរ័ម៌ន PHI 
របស់សោរអ្នរសដាយគ្នម នការយល់ក្ពម ឬការអ្ន៊ុញ្ញា រពីសោរអ្នរ៖ 

▪ ការពាបាល - សយើងខ្្៊ុ ាំអាចសក្បើ ឬបងាា ញ PHI របស់សោរអ្នរសៅកានក់្គូសពទ្យ 
ឬអ្នរសតល់សសវាដងទាំស៊ុខ្ភាពសសែងសទ្ៀរដែលបានសតល់ការពាបាលែល់សោរអ្នរ 
សែើមបសីក្មបសក្មួលការពាបាលរន៊ុងចាំសណាមអ្នរសតល់សសវា ឬសែើមបជួីយ សយើងរន៊ុងការ 
សសក្មចចិរតម៊ុនការអ្ន៊ុមរ័ (ការអ្ន៊ុញ្ញា រជាម៊ុន) 
ដែលទរទ់្ងនឹងសលក្បសយជន៍របស់សោរអ្នរ។ 
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សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
Health Net មនសៅទី្សនុះ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
ឬសៅទូ្រស័ពទតាមដខ្ែទូ្រស័ពទបញ្ជូ នបនត California សលខ្ 711។ សូមចូលសមើលសគហទ្ាំពរ័ 
www.healthnet.com ។ 112 

▪ ការទូ្ទរក់្បារ ់- សយើងខ្្៊ុ ាំអាចសក្បើក្បាស់ និងបសញ្ចញព័រម៌ន PHI 
របស់សោរអ្នរសែើមបសីធវើការទូ្ទរន់ងលអ្រថក្បសយជនស៍ក្មបស់សវាដងទាំស៊ុខ្ភាពដែលសតល់ជូនែល់
សោរអ្នរ។ សយើងខ្្៊ុ ាំអាចបសញ្ចញពរ័ម៌ន PHI របស់សោរអ្នរសៅដសនការ 
ស៊ុខ្ភាពមយួសសែងសទ្ៀរ អ្នរសតល់សសវាដងទាំ ស៊ុខ្ភាព 
ឬអ្ងគភាពសសែងសទ្ៀរដែលសថិរសៅសក្កាមចាបស់តីពីសិទ្ធិឯរជនសហព័នធសក្មប់សគ្នលបាំែងទូ្
ទរក់្បាររ់បស់ពួរសគ។ សរមមភាពបងក់្បារអ់ាចរមួបញ្ចូល៖ 

o ែាំសែើ រការទមទរក្បារស់ាំែង 
o ការរាំែរល់រខែៈសមបរតិ ឬការធានរ៉ាបរ់ង សក្មប់ការទមទរសាំែង 
o ការសចញវរិ័យបក័្រនងលប៊ុពវោភធានរ៉ាបរ់ង 
o ការពិនិរយសេើងវញិនូវសសវារមមសក្មបរ់ក្មូវការសវជជសាស្តសត 
o ការអ្ន៊ុវរតន៍ការពិនិរយសេើងវញិធារ៊ុននការទមទរក្បារ់សាំែង 

▪ ក្បរិបរតិការដងទាំស៊ុខ្ភាព - សយើងខ្្៊ុ ាំអាចនឹងសក្បើក្បាស់ និងបសញ្ចញព័រម៌ន PHI 
របស់អ្នរសៅរន៊ុងការអ្ន៊ុវរតនក៍្បរិបរតិការដងទាំស៊ុខ្ភាពរបស់សយើងខ្្៊ុ ាំ។ សរមមភាពទាំងសនុះ 
អាចរមួមន៖ 

o ការសតល់សសវាអ្រិងិជន 
o ស ល្ើយរបនឹង រយបែតឹ ងនិងបែតឹ ងឧទ្ធរែ៍ 
o សតល់ការក្គប់ក្គងររែី និងការសក្មបសក្មួលការដងទាំ 
o ការសធវើការក្រួរពិនិរយដសនរសវជជសាស្តសតននបែតឹ ងទមទរសាំែង និងសរមមភាពវាយរនមល 

និងដរលមែគ៊ុែភាពសសែងសទ្ៀរ។ 
o សរមមភាពដរលមែ  

រន៊ុងក្បរិបរតិការដងទាំស៊ុខ្ភាពរបស់សយើងខ្្៊ុ ាំ សយើងខ្្៊ុ ាំខ្្៊ុ ាំរ៏អាចបសញ្ចញព័រម៌ន PHI 
សៅនែគូ ែិជជរមម។ សយើងខ្្៊ុ ាំនឹងមនរិចចក្ពមសក្ពៀងជាោយល័រខអ្រែរ សែើមបកីារ រ 
ឯរជនភាពរបស់ PHI របស់សោរអ្នរ ជាមយួនែគូរ ែិជជរមមទាំងសនុះ។ 
សយើងខ្្៊ុ ាំអាចបសញ្ចញពរ័៌មន PHI របស់សោរអ្នរសៅគសក្មងស៊ុខ្ភាពមយួសសែងសទ្ៀរ 
អ្នរសតល់សសវាដងទាំដងទាំស៊ុខ្ភាពឬអ្ងគភាពសសែងសទ្ៀរដែលសថិរសៅសក្កាមចាបស់តីពីសិទ្ធិឯរជន
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សហពន័ធ។ អ្ងគភាពសនុះរក៏្រូវដរមនទ្ាំនរ់ទ្ាំនងជាមួយសោរអ្នរ 
សក្មបក់្បរិបរតិការដងទាំស៊ុខ្ភាពរបស់ខ្លួនសងដែរ។ ក្បការសនុះរមួមន៖ 

o សរមមភាពវាយរនមលនិងដរលមែគ៊ុែភាព 
o ការពិនិរយសេើងវញិនូវសមរថភាពឬគ៊ុែសមបរតិននអ្នរជាំនញដសនរដងទាំស៊ុខ្ភាព 
o ការក្គបក់្គងររែី និងសក្មបសក្មួលការដងទាំ 
o ការររសមើល និងការទ្បស់ាក រក់ារលួចបនលាំ ការដងទាំស៊ុខ្ភាព 

▪ គសក្មងដងទាំស៊ុខ្ភាពជាក្រុម/ការបសញ្ចញព័រ៌មនែល់អ្នរឧរថមភគសក្មង – 
សយើងអាចនឹងបសញ្ចញព័រ៌មនស៊ុខ្ភាពដែលក្រូវបានការ ររបស់អ្នរែល់អ្នរឧរថមភគសក្មងស៊ុខ្ភាព
ជាក្រុម ែូចជានិសយជរ ឬអ្ងគភាពសសែងសទ្ៀរដែលរាំព៊ុងសដល់រមមវធីិដងទាំស៊ុខ្ភាពជូនសោរអ្នរ 
ក្បសិនសបើអ្នរឧរថមភបានយល់ក្ពមសៅនឹងការដារ់រក្មិរមួយចាំនួនសលើរសបៀបដែលវានឹងក្រូវសក្បើ 
ឬបសញ្ចញព័រ៌មនស៊ុខ្ភាពដែលក្រូវបានការ រ 
(ែូចជាការយល់ក្ពមមិនសក្បើព័រ៌មនដែលក្រូវបានការ រសក្មប់សរមមភាពឬការសសក្មចចិរតដែល
ទរ់ទ្ងនឹងការជួលប៊ុគគលិរ)។ 

ការបសញ្ចញពរ័ម៌ន PHI របស់សោរអ្នរដែលក្រវូបានអ្ន៊ុញ្ញា រ ឬដែលក្រវូបានរក្មវូឲ្យសធវើែនទ្សទ្ៀរ៖ 
▪ សរមមភាពនរអ្ងាគ សមលូនិធិ - សយើងខ្្៊ុ ាំអាចនឹងសក្បើក្បាស់ ឬបសញ្ចញពរ័៌មន PHI 

របស់អ្នរសក្មបស់រមមភាពនរអ្ងាគ សមូលនិធិ ែូចជាការនរអ្ងាគ សក្បារ ់សក្មបមូ់លនិធិ 
មន៊ុសែធម ៌ឬអ្ងគភាពក្សសែៀងសនុះ សែើមបជួីយ សដល់ហិរញ្ាបបទនែល់សរមមភាពរបស់ពួរសគ។ 
ក្បសិនសយើងខ្្៊ុ ាំក្រូវដរទរទ់្ងសោរអ្នរសក្មបស់រមមភាពនរអ្ងាគ សក្បារស់នុះ សយើងខ្្៊ុ ាំ
នឹងសដល់ឱ្កាសឲ្យសោរអ្នរ រន៊ុងការសសក្មចចិរត មនិចូលរមួ ឬ ឈបទ់្ទួ្ល
ទ្ាំនរទ់្ាំនងដបបសនុះសៅសពលអ្នគរ។ 

▪ សគ្នលបាំែងធាន - សយើងខ្្៊ុ ាំអាចនឹងសក្បើក្បាស់ ឬបសញ្ចញពរ័ម៌ន PHI របស់សោរអ្នរ 
រន៊ុងសគ្នលបាំែងសែើមបសីធវើការធាន ែូចជាសែើមបរីាំែរ់អ្ាំពីសាំសែើ រស៊ុាំ 
ឬការដារ ់រយស៊ុាំការធានរ៉ាបរ់ង។ ក្បសិនសបើសយើងខ្្៊ុ ាំពិរជាសក្បើក្បាស់ ឬបសញ្ចញព័រម៌ន PHI 
របស់អ្នរសក្មបស់គ្នលបាំែងធានដមនសនុះ សយើងខ្្៊ុ ាំក្រូវបានហាមក្បាមមនិឱ្យសក្បើក្បាស់ 
ឬបសញ្ចញពរ័៌មន PHI របស់អ្នរ ដែលជាពរ័ម៌នសសសនទិ្រសៅរន៊ុងែាំសែើ រការធានសនុះសេើយ។ 
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▪ ការរ ាំលឹរអ្ាំពីការណារជួ់ប/ជសក្មើសសសែងៗននការពាបាល - សយើងខ្្៊ុ ាំអាចនឹងសក្បើ 
និងបសញ្ចញព័រម៌ន PHI របស់សោរអ្នរសែើមបរី ាំលឹរសោរអ្នរអ្ាំពីការណារ់
ជួបសក្មបក់ារពាបាល និងការដងទាំដសនរសវជជសាស្តសតជាមយួសយើងខ្្៊ុ ាំ 
ឬសែើមបសីដល់ជូនសោរអ្នរនូវពរ័៌មនដែលទរទ់្ងនឹងជសក្មើសសសែងៗននការពាបាល 
ឬអ្រថក្បសយជន ៍និងសសវារមមដែលទរទ់្ងនឹងស៊ុខ្ភាពែនទ្សទ្ៀរ 
ែូចជាពរ័ម៌នអ្ាំពីរសបៀបបញ្ឈប់ការជរប់ារ ីឬសក្មរទ្មៃន ់។ 

▪ ែូចដែលរក្មវូសដាយចាប ់- ក្បសិនសបើចាបរ់ែឋ សហព័នធនិង / ឬមូលដាឋ នរក្មូវឱ្យសក្បើក្បាស់ 
ឬបសញ្ចញពរ័៌មន PHI របស់អ្នរ សយើងអាចសក្បើក្បាស់ ឬបសញ្ចញពរ័៌មន PHI 
របស់អ្នររន៊ុងរក្មរិដែលការសក្បើក្បាស់ ឬការបសញ្ចញសនុះ អ្ន៊ុវរតនត៍ាមចាបស់នុះសហើយរាំែរត់ាម
លរខខ្ែឌ ននចាបស់នុះ។ សបើចាប់ឬបទ្បញ្ារតិពីរឬបីដែលក្គបក់្គងសលើការសក្បើក្បាស់ែដែល 
ឬជសមល ុះននការបសញ្ចញពរ័៌មន សយើងខ្្៊ុ ាំនឹងអ្ន៊ុសោមសៅតាមចាប ់ឬបទ្បបញ្ារតិរឹងរងឹខាល ាំង។ 

▪ សរមមភាពស៊ុខ្ភាពជាសាធារែៈ - សយើងខ្្៊ុ ាំអាចនឹងបសញ្ចញពរ័ម៌ន PHI 
របស់សោរអ្នរសៅកាន់អាជ្ាធរស៊ុខ្ភាពសាធារែៈសក្មបស់គ្នលបាំែងបងាក រ ឬក្គបក់្គងជាំងឺ 
របសួ ឬពិការភាព។ សយើងខ្្៊ុ ាំអាចនឹងបសញ្ចញពរ័ម៌ន PHI របស់សោរអ្នរសៅកានរ់ែឋបាលឱ្សង 
និងចាំែីអាហារ (FDA) សែើមបធីានឲ្យបាននូវគ៊ុែភាព ស៊ុវរថិភាព ឬក្បសិទ្ធភាពននសលិរសល 
ឬសសវារមមសៅសក្កាមយ៊ុតាត ធិការរបស់ FDA។ 

▪ ជនរងសក្គ្នុះននររែីបាំ ន និងការសធវសក្បដហស - សយើងខ្្៊ុ ាំអាចបសញ្ចញពរ័៌មន PHI 
របស់សោរអ្នរសៅអាជ្ាធរដាឋ ភិបាលថាន រមូ់លដាឋ ន រែឋ ឬសហពន័ធសដាយ 
របប់ញ្ចូលទាំងសសវាសងគមរិចច ឬទី្ភាន រង់ារសតល់សសវាការ រដែលអ្ន៊ុញ្ញា រសដាយចាប ់
សែើមបទី្ទួ្លបានរបាយការែ៍ទាំងសនុះសបើសយើងខ្្៊ុ ាំសជឿសដាយមនសហរ៊ុសលក្រឹមក្រូវអ្ាំពីររែីបាំ ន 
ការសធវសក្បដហសឬអ្ាំសពើហិងារន៊ុងក្គួសារ ។ 

▪ នីរិវធីិរ៊ុោការ និងរែឋបាល - សយើងខ្្៊ុ ាំអាចបសញ្ចញពរ័៌មន PHI 
របស់សោរអ្នរសៅរន៊ុងនីរិវធីិរ៊ុោការ និងរែឋបាល ។ 
សយើងខ្្៊ុ ាំរអ៏ាចបងាា ញវារន៊ុងការស ល្ើយរបសៅនឹងចាំែ៊ុ ចខាងសក្កាម៖ 

o សាលែីការ៊ុោការ 
o រ៊ុោការរែឋបាល 
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o ែីកាបងាគ ប់ 
o ែីកាសកាុះសៅ 
o លិខិ្របងាគ ប់ 
o សាំសែើ រដ្រស្រ 
o សាំសែើ រដសនរចាបក់្សសែៀងគ្នន  

▪ ការអ្ន៊ុវរតន៍ចាប់ - សយើងខ្្៊ុ ាំអាចបសញ្ចញពរ័៌មន PHI 
 រព់ន័ធរបស់សោរអ្នរសៅកាន់សាថ បន័អ្ន៊ុវរតនច៍ាប់សៅសពលដែលរក្មូវឲ្យសធវើែូសចនុះ។ 
ឧទហរែ៍ រន៊ុងការស ល្ើយរបសៅនឹង៖ 

o សាលែីការ៊ុោការ 
o ែីកាបងាគ បស់ដាយរ៊ុោការ 
o ែីកាបងាគ ប ់ 
o ែីកាសកាុះសៅដែលសចញសដាយមស្តនតីរ៊ុោការ 
o ែីកាបងាគ បស់ចញសដាយសៅក្រម 

សយើងខ្្៊ុ ាំអាចនឹងបសញ្ចញពរ័ម៌ន PHI ដែល រព់ន័ធនឹងសោរអ្នរសងដែរ
សក្មបស់គ្នលបាំែងរាំែរអ់្រតសញ្ញា ែ ឬរាំែរទី់្តាាំងននជនសងែយ័ ជនសគចខ្លួន 
សារែសីាំខាន់ចាំបាច ់ឬមន៊ុសែដែលបារខ់្លួន។ 

▪ អ្នរសធវើសពវភិាគ អ្នរពិនិរយសវជជសាស្តសត និងអ្នរសរៀបចាំពិធីប៊ុែយសព - 
សយើងខ្្៊ុ ាំអាចបសញ្ចញពរ័៌មន PHI របស់សោរអ្នរែល់អ្នរសធវើសពវភិាគ ឬអ្នរពិនិរយសវជជសាស្តសត។ 
ជាឧទហរែ៍ សនុះអាចជាការចាំបាចស់ែើមបរីាំែរ់ពីមូលសហរ៊ុននការសាល ប។់ 
សយើងខ្្៊ុ ាំអាចនឹងសបើរទ្មល យ PHI របស់សោរអ្នរសៅកានន់យរចរដ់ចងប៊ុែយសព 
តាមដែលចាំបាច ់សែើមបឲី្យពួរសគបាំសពញរួនទី្របស់ពួរសគ។ 
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▪ ការបរចិច គសររីងគ ដភនរនិងជាលិកា - សយើងខ្្៊ុ ាំអាចបសញ្ចញពរ័ម៌ន PHI 
របស់សោរអ្នរសៅអ្ងគភាពលទ្ធរមមសីរងគ។ សយើងខ្្៊ុ ាំរ៏អាចបងាា ញពរ័៌មន PHI 
របស់សោរអ្នរសៅអ្នរដែលសធវើការសៅរន៊ុងដសនរលទ្ធរមម ធនគ្នរ ឬការផ្ទល ស់បតូរសររីងគ៖ 

o ការបរចិច គសររីងគ 
o ដភនរ 
o ជាលិកា 

▪ ការគាំរមរាំដហងែល់ស៊ុខ្ភាព និងស៊ុវរថិភាព - សយើងខ្្៊ុ ាំអាចសក្បើក្បាស់ ឬបសញ្ចញព័រម៌ន PHI 
របស់សោរអ្នរក្បសិនសបើសយើងខ្្៊ុ ាំសជឿជារ់សដាយស៊ុទ្ធចិរតថាការសក្បើក្បាស់ 
ឬការបសញ្ចញសនុះគឺចាំបាច់សែើមបបីងាក រ ឬបនថយការគាំរមរាំដហងធៃនធ់ៃរ 
ឬការគាំរមរាំដហងដែលជិរនឹងសរើរសេើងចាំស ុះស៊ុខ្ភាព ឬស៊ុវរថិភាពរបស់មន៊ុសែ ឬ 
សាធារែជន។ 

▪ ម៊ុខ្ងាររបស់រដាឋ ភិបាលជាំនញឯរសទ្ស - 
សបើសោរអ្នរជាសមជិរននរងរមល ាំងក្បដាបអ់ាវ៊ុធសហរែឋអាសមររិ សយើងខ្្៊ុ ាំអាចបសញ្ចញព័រម៌ន 
PHI របស់សោរអ្នរែូចដែលរក្មូវសដាយអាជ្ាធរបញ្ញជ ការសយធា។ 
សយើងខ្្៊ុ ាំអាចនឹងបសញ្ចញពរ័ម៌ន PHI របស់សោរអ្នរ៖ 

o សៅកាន ់មស្តនតីសហពន័ធដែលមនសិទ្ធិអ្ាំណាច សក្មប់សនតិស៊ុខ្ជារិ និងសរមមភាព 
សស៊ុើបការែ៍សសែងៗ។ 

o ក្រសួងការបរសទ្សសាំរប់ការរាំែរ់ភាពក្រឹមក្រូវដសនរសវជជសាស្តសត 
o សក្មបស់សវារមមការ ររបស់ក្បធានឬសោរអ្នរដែលទ្ទួ្លសិទ្ធិអ្ាំណាចសសែងៗសទ្ៀរ 

▪ សាំែងរមមររ - សយើងខ្្៊ុ ាំអាចបសញ្ចញពរ័ម៌ន PHI 
របស់សោរអ្នរសែើមបអី្ន៊ុវរតនត៍ាមចាបទ់រទ់្ងនឹងសាំែងរបស់រមមររឬរមមវធីិក្សសែៀងគ្នន សសែង
សទ្ៀរដែលបសងកើរសេើងសដាយចាបស់ែើមបសីតល់អ្រថក្បសយជនស៍ក្មបរ់រែីរងរបសួឬជាំងឺដែលទរ់
ទ្ងនឹងការងារសដាយមិន រព់ន័ធនឹងរាំហ៊ុស។ 
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សាថ នភាពអាសនន – សយើងខ្្៊ុ ាំអាចបសញ្ចញ PHI របស់សោរអ្នររន៊ុងសាថ នភាពអាសនន 
ឬសបើសោរអ្នរអ្សមរថភាពឬមនិមនវរតមន សៅកាន់សមជិរក្គួសារ មរិតភរ័តិជិរសនិទ្ធិ 
ទី្ភាន រង់ារសសស្តងាគ ុះសក្គ្នុះមហនតរយដែលមនសិទ្ធិអ្ន៊ុញ្ញា រ ឬប៊ុគគលសសែងសទ្ៀរ 
ដែលសោរអ្នរបានរាំែរអ់្រតសញ្ញា ែពីម៊ុន។ 
សយើងខ្្៊ុ ាំនឹងសក្បើការវនិិចេយ័និងបទ្ពិសសាធនក៍្បរបសដាយវជិាជ ជីវៈសែើមបរីាំែរ់ថាសរើការបសញ្ចញសនុះ
គឺសែើមបជីាឧរតមក្បសយជនរ៍បស់សោរអ្នរឬអ្រ។់ 
សបើការបសញ្ចញសនុះគឺសែើមបជីាឧរតមក្បសយជន៍របស់សោរអ្នរសយើងខ្្៊ុ ាំនឹងបសញ្ចញដរពរ័ម៌ន PHI 
ដែល រព់ន័ធសដាយផ្ទទ ល់ែល់ការចូលរមួរបស់ប៊ុគគលសនុះសៅរន៊ុងការដងទាំសោរអ្នរ។ 

▪ អ្នរសទស - ក្បសិនសបើសោរអ្នរជាអ្នរសទសរន៊ុងសាថ ប័នដរដក្ប ឬសក្កាមការក្គប់ក្គង 
របស់មស្តនតីអ្ន៊ុវរតនច៍ាប ់សយើងខ្្៊ុ ាំអាចនឹងបសញ្ចញពរ័ម៌ន PHI 
របស់សោរអ្នរសៅសាថ បន័ដរដក្បឬមស្តនតីអ្ន៊ុវរតនច៍ាបដ់ែលពរ័ម៌នទាំងសនុះចាំបាច់សក្មប់សាថ ប័
នសនុះសែើមបសីតល់ជូនសោរអ្នរនូវការដងទាំស៊ុខ្ភាព សែើមបកីារ រស៊ុខ្ភាព ឬស៊ុវរថិភាពរបស់ 
សោរអ្នរ ឬស៊ុខ្ភាពឬស៊ុវរថិភាពរបស់អ្នរែនទ្ 
ឬសក្មបស់៊ុវរថិភាពនិងសនតិស៊ុខ្របស់សាថ ប័នដររក្មូវ។ 

▪ ការក្សាវក្ជាវ - សក្កាមកាលៈសទ្សៈខ្លុះ សយើងខ្្៊ុ ាំអាចបសញ្ចញពរ័ម៌ន PHI 
របស់សោរអ្នរសៅក្រុមអ្នរក្សាវក្ជាវសៅសពលដែលការសិរាក្សាវក្ជាវការពាបាល
របស់ពួរសគក្រូវបានអ្ន៊ុមរ័សហើយសៅសពលដែលមនការអ្ន៊ុវរតនក៍ារការ រជារោ់រស់ែើមបធីាន
សិទ្ធិឯរជននិងការការ រពរ័ម៌ន PHI របស់សោរអ្នរ។ 

ការសក្បើក្បាស់ និងបសញ្ចញពរ័ម៌ន PHI របស់សោរអ្នរដែលរក្មូវទមទរឲ្យមនការសតល់ 
សិទ្ធិអ្ន៊ុញ្ញា រជាោយលរខែ៍អ្រែររបស់សោរអ្នរ 
សយើងខ្្៊ុ ាំក្រូវបានទមទររក្មូវឲ្យមនការអ្ន៊ុញ្ញា រជាោយលរខែ៍អ្រែររបស់សោរអ្នរ សែើមបសីក្បើក្បាស់ 
ឬសបើរទ្មល យ PHI របស់សោរអ្នរ សដាយមនការសលើរដលងែម៏នរក្មរិ សក្មបមូ់លសហរ៊ុ 
ែូចខាងសក្កាម៖  
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ការលរព់រ័៌មន PHI – 
សយើងនឹងសសនើរស៊ុាំការអ្ន៊ុញ្ញា រជាោយលរខែ៍អ្រែរពីអ្នរម៊ុននឹងសយើងសធវើការបសញ្ចញព័រម៌នណាមយួដែ
លក្រូវបានចរទ់្៊ុរថាជាការលរ់ពរ័ម៌ន PHI របស់អ្នរមននយ័ថាសយើងទ្ទួ្លបាន 
សាំែងសក្មបក់ារសញ្ចញពរ័ម៌ន PHI តាមវធីិសនុះ។ 

ការសធវើទី្សារ – សយើងខ្្៊ុ ាំនឹងសសនើស៊ុាំការអ្ន៊ុញ្ញា រជាោយលរខែ៍អ្រែរពីសោរអ្នរសែើមបសីក្បើក្បាស់ 
ឬបសញ្ចញព័រ៌មន PHI របស់សោរអ្នរសក្មប់សគ្នលបាំែងការសែពវសាយ
ទី្សារសដាយមនការសលើរដលងមនរាំែរ់ែូចជាសៅសពលសយើងខ្្៊ុ ាំមនទ្ាំនរ់ទ្ាំនងសែពវសាយ
ទី្សារផ្ទទ ល់ជាមួយសោរអ្នរឬសៅសពលដែលសយើងខ្្៊ុ ាំសតល់ជូនអ្ាំសណាយសែពវសាយដែលមនរនមលរិចរួច ។ 

រាំែរក់្តាអ្ាំពីការពាបាលជាំងឺសលូ វចិរត - សយើងខ្្៊ុ ាំនឹងសសនើស៊ុាំ ការអ្ន៊ុញ្ញា រជា 
ោយលរខែ៍អ្រែររបស់សោរអ្នរ សែើមបសីក្បើក្បាស់ និងបសញ្ចញរាំែរក់្តាណាមយួ 
អ្ាំពីការពាបាលជាំងឺសលូវចិរត្ ដែលសយើងមនសៅរន៊ុងឯរសារ សដាយមនការសលើរដលងមយួចាំនួន ែូចជា 
សក្មបក់ារពាបាល ការបងក់្បារ ់ឬម៊ុខ្ងារក្បរិបរតិការដងទាំស៊ុខ្ភាពជារោ់រជ់ាសែើម។ 

សិទ្ធិរបស់ប៊ុគគល 
ខាងសក្កាមគឺជាសិទ្ធរបស់សោរអ្នរទរទ់្ងនឹងពរ័ម៌ន PHI របស់សោរអ្នរ។ 
សបើសោរអ្នរចងស់ក្បើសិទ្ធិណាមួយខាងសក្កាម 
សូមទរទ់្ងមរសយើងខ្្៊ុ ាំសដាយសក្បើក្បាស់ព័រម៌នសៅច៊ុងបញ្ចបន់នសសចរតីជូនែាំែឹងសនុះ។  

▪ សិទ្ធិរន៊ុ ងការែរហូរការអ្ន៊ុញ្ញា រ - 
សោរអ្នរអាចែរហូរការអ្ន៊ុញ្ាររបស់សោរអ្នរសៅសពលណារប៏ាន ការែរហូរ 
ការអ្ន៊ុញ្ញា ររបស់សោរអ្នរក្រូវដរសធវើសេើងជាោយល័រខែ៍អ្រែរ។ 
ការែរហូរសនុះនឹងមនក្បសិទ្ធភាពភាល មសលើរដលងដរខ្ែៈសពលដែលសយើងខ្្៊ុ ាំបានចរវ់ធិានការរួ
ចសហើយសដាយដសែរសលើការអ្ន៊ុញ្ញា រដែលសយើងខ្្៊ុ ាំមនម៊ុនសពលសយើងខ្្៊ុ ាំ 
ទ្ទួ្លបានលិខិ្រែរហូរជាោយលរខែ៍អ្រែរ។ 
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▪ សិទ្ធិរន៊ុ ងការសសនើស៊ុាំររឹបនតឹង - 
សោរអ្នរមនសិទ្ធិសសនើស៊ុាំការររឹបនតឹងសលើការសក្បើក្បាស់និងការបសញ្ចញពរ័ម៌ន PHI 
របស់សោរអ្នរសក្មប់ការពាបាល ការទូ្ទរ ់ឬក្បរិបរតិការដងទាំស៊ុខ្ភាព 
រែូ៏ចជាការបសញ្ចញពរ័៌មនសៅអ្នរដែលចូលរមួរន៊ុងការដងទាំឬការទូ្ទរន់ងលសសវាដងទាំរបស់សោ
រអ្នរែូចជាសមជិរក្គួសារ ឬមរិតភរ័តិជិរសនិទ្ធ។ 
សាំសែើ របស់អ្នរគួរបញ្ញជ រអ់្ាំពីការររឹបនតឹងដែលអ្នររាំព៊ុងសសនើរស៊ុាំសហើយបញ្ញជ រ់ថាសរើការររឹបនតឹង
សនុះអ្ន៊ុវរតនច៍ាំស ុះអ្នរណាខ្លុះ។ សយើងខ្្៊ុ ាំមិនក្រូវបានរក្មូវឲ្យយល់ក្ពមនឹងសាំសែើ សនុះសទ្។. 
ក្បសិនសបើសយើងយល់ក្ពម សយើងនឹងអ្ន៊ុសោមតាមសាំសែើ រស៊ុាំររឹបនតឹង 
របស់អ្នរល៊ុុះក្តាដរមនពរ័៌មនចាំបាចស់ែើមបសីតល់ជូនអ្នរនូវការពាបាលសសស្តងាគ ុះបនទ ន។់ សទុះ 
ជាយ៉ា ងណារ៏សដាយសយើងនឹងររឹបនតឹងការសក្បើក្បាស់ឬការបសញ្ចញព័រម៌ន PHI 
សក្មបក់ារទូ្ទរឬ់ក្បរិបរតិការដងទាំស៊ុខ្ភាពសៅគសក្មងស៊ុខ្ភាពសៅសពលដែលអ្នរបានបងន់ងល
សពញសលើសសវារមមឬទ្ាំនិញសដាយសចញក្បារពី់សហាសៅ៉ា ខ្លួន។ 

▪ សិទ្ធិរន៊ុ ងការសសនើ រស៊ុាំការទ្ាំនរ់ទ្ាំនងសមៃ រ ់- 
អ្នរមនសិទ្ធិសសនើរស៊ុាំឱ្យសយើងទរ់ទ្ងជាមយួអ្នរអ្ាំពីព័រ៌មន PHI របស់អ្នរតាមមសធាបាយសសែង 
ឬសៅទី្តាាំងសសែង។ សិទ្ធិសនុះអ្ន៊ុវរតនដ៍រសៅរន៊ុងកាលៈសទ្សៈែូចខាងសក្កាម៖ (1) 
ការទ្ាំនរទ់្ាំនងបងាា ញពីពរ័មនសវជជសាស្តសតឬស ម្ ុះនិងអាសយដាឋ នរបស់សោរអ្នរសតល់សសវាដង
ទាំទរទ់្ងនឹងការទ្ទួ្លសសវារមមសមៃ រឬ់ (2) ការបងាា ញពរ័ម៌នទាំងអ្ស់ 
ឬដសនរណាមួយននពរ័ម៌នសវជជសាស្តសតឬស ម្ ុះនិងអាសយដាឋ នរបស់អ្នរសតល់សសវាដងទាំអាចបងក
សក្គ្នុះថាន រែ់ល់សោរអ្នរក្បសិនសបើវាមនិក្រូវបានសស្ើរជូនសដាយមសធាបាយសសែង 
ឬសៅទី្តាាំងសសែងសទ្ៀរ ដែលសោរអ្នរចងប់ាន។ 
អ្នរមនិចាំបាច់ពនយល់អ្ាំពីមូលសហរ៊ុននការសសនើរស៊ុាំរបស់អ្នរសទ្ប៉ា៊ុដនតសាំសែើ របស់អ្នរក្រូវដរបញ្ញជ រ់
យ៉ា ងចាស់ថាការទ្ាំនរ់ទ្ាំនងបងាា ញពរ័ម៌នសវជជសាស្តសត ឬស ម្ ុះ និងអាសយដាឋ ន 
របស់អ្នរសតល់សសវាទរទ់្ងនឹង ការទ្ទួ្លបានសសវាសមៃ រ ់ឬការបងាា ញពរ័ម៌នទាំងអ្ស់ 
ឬដសនរននពរ័៌មនសវជជសាស្តសត ស ម្ ុះអ្នរសតល់សសវា និងអាសយដាឋ នអាចសធវើឱ្យ
អ្នរមនសក្គ្នុះថាន រក់្បសិនសបើមសធាបាយទ្ាំនរទ់្ាំនងឬទី្តាាំងមនិក្រូវបានផ្ទល ស់បតូរ។ 
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សយើងខ្្៊ុ ាំក្រូវដរបាំសពញតាមសាំសែើ ស៊ុាំរបស់សោរអ្នរក្បសិនសបើវាសមសហរ៊ុសល 
សហើយបញ្ញជ រ់អ្ាំពីមសធាបាយឬទី្តាាំងសសែងដែលគួរដរសតល់ពរ័ម៌ន PHI របស់សោរអ្នរ។ 

▪ សិទ្ធិរន៊ុ ងការការចូលសក្បើ និងទ្ទួ្លបានឯរសារ PHI របស់សោរអ្នរ - សោរអ្នរមនសិទ្ធិ 
សដាយមនការរាំែរស់លើរសលើងសែើមបសីមើល ឬទ្ទួ្លបានចាបច់មលងនន PHI 
របស់សោរអ្នរដែលមនសៅរន៊ុងសាំែ៊ុាំ រាំែរក់្តាដែលបានរាំែរ។់ 
សោរអ្នរអាចសសនើស៊ុាំឲ្យសយើងខ្្៊ុ ាំសតល់ចាបច់មលងរន៊ុងទ្ក្មងស់សែងសក្ៅពីចាបច់មលង។ 
សយើងខ្្៊ុ ាំនឹងសក្បើក្បាស់ទ្ក្មងដ់ែលសោរអ្នរសសនើស៊ុាំល៊ុុះក្តាដរសយើងខ្្៊ុ ាំមនិអាចសធវើែូសចនុះបាន។ 
អ្នរក្រូវសធវើការសសនើរស៊ុាំជាោយលរខែ៍អ្រែរសែើមបទី្ទួ្លបានសិទ្ធិចូលសមើលពរ័៌មន PHI 
របស់អ្នរ។ ក្បសិនសបើសយើងបែិសសធសាំសែើ រស៊ុាំរបស់អ្នរ សយើងនឹងសតល់ការពនយល់ជា 
ោយលរខែ៍អ្រែរែល់អ្នរសហើយនឹងក្បាប់អ្នរថាសរើមូលសហរ៊ុននការបែិសសធអាចក្រូវបានពិនិរយ
សេើងវញិឬរ៍អ្រនិ់ង រសបៀបសសនើស៊ុាំការពិនិរយសេើងវញិឬថាសរើ
ការបែិសសធមនិអាចក្រូវបានពិនិរយសេើងវញិឬយ៉ា ងណា។ 

▪ សិទ្ធិរន៊ុ ងការដររក្មូវព័រ៌មន PHI របស់អ្នរ - អ្នរមនសិទ្ធិសសនើស៊ុាំឱ្យសយើងដររក្មូវឬផ្ទល ស់បតូរព័រ៌មន 
PHI របស់អ្នរក្បសិនសបើអ្នរសជឿថាវាមនព័រ៌មនមិនក្រឹមក្រូវ។ សាំសែើ របស់អ្នរក្រូវដរ 
សធវើសេើងជាោយលរខែ៍អ្រែរសហើយក្រូវពនយល់ពីមូលសហរ៊ុដែលគួរដរដររក្មូវព័រ៌មនសនុះ។ 
សយើងខ្្៊ុ ាំអាចបែិសសធសាំសែើ របស់សោរអ្នរសដាយមនសហរ៊ុសលជារ់ោរ់មួយចាំនួន 
ឧទហរែ៍ក្បសិនសបើសយើងខ្្៊ុ ាំមិនបានបសងកើរព័រ៌មនដែលសោរអ្នរចង់ឲ្យដររក្មូវ 
សហើយមនដរអ្នរបសងកើរព័រ៌មន PHI អាចសធវើការដររក្មូវបាន។ ក្បសិនសបើសយើងខ្្៊ុ ាំបែិសសធ 
ការសសនើស៊ុាំរបស់សោរអ្នរ សយើងខ្្៊ុ ាំនឹងសតល់ការពនយល់ជាោយលរខែ៍អ្រែរែល់សោរអ្នរ។ 
អ្នរអាចស ល្ើយរបជាមួយនឹងលិខិ្រស ល្ើយរបថា អ្នរមិនយល់ក្ពមចាំស ុះ 
ការសសក្មចចិរតរបស់សយើងសហើយសយើងនឹងភាជ ប់លិខិ្រស ល្ើយរបរបស់អ្នរអ្ាំពីព័រ៌មន PHI 
ដែលអ្នរសសនើស៊ុាំឱ្យសយើងដររក្មូវ។ ក្បសិនសបើសយើងខ្្៊ុ ាំទ្ទួ្លយរសាំសែើ  
របស់សោរអ្នរសែើមបដីររក្មូវព័រ៌មនសនុះ 
សយើងខ្្៊ុ ាំនឹងខិ្រខ្ាំក្បឹងដក្បងសធវើយ៉ា ងណាសែើមបជូីនែាំែឹងែល់អ្នរែនទ្រមួទាំងមន៊ុសែដែលសោរអ្នរច
រ់តាាំងអ្ាំពីការដររក្មូវសនុះ សហើយរមួបញ្ចូលការផ្ទល ស់បតូរសនុះរន៊ុង
ការបសញ្ចញព័រ៌មនសនុះនសពលអ្នគរ។ 
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▪ សិទ្ធិរន៊ុ ងការទ្ទួ្លបានបញ្ជី ននការបសញ្ចញព័រ៌មន - 
អ្នរមនសិទ្ធិទ្ទួ្លបានបញ្ជ ីននររែីសសែងៗសៅរន៊ុងរយៈសពល 6 
ឆ្ន ាំច៊ុងសក្កាយដែលសយើងឬនែគូអាជីវរមមរបស់សយើងបានបសញ្ចញព័រ៌មន PHI របស់អ្នរ។ 
សនុះមិនអ្ន៊ុវរតន៍ចាំស ុះការបសញ្ចញព័រ៌មនសក្មប់សគ្នលបាំែងននការពាបាល ការទូ្ទរ់ 
ក្បរិបរតិការដងទាំស៊ុខ្ភាពឬការបសញ្ចញព័រ៌មនដែលសោរអ្នរបានសតល់សិទ្ធិអ្ន៊ុញ្ញា រនិងសរមមភា
ពមួយចាំនួនសសែងសទ្ៀរ។ ក្បសិនសបើសោរអ្នរសសនើស៊ុាំបញ្ជ ីសនុះសលើសពីមួយែងរន៊ុងរយៈសពល 12 ដខ្ 
សយើងខ្្៊ុ ាំអាចគិរនងលសសវាសមរមយសដាយដសែរសលើការចាំណាយសែើមបសី ល្ើយរបសៅនឹងសាំសែើ បដនថមទាំង
សនុះ។. សយើងនឹងសតល់ជូនអ្នរនូវព័រ៌មនបដនថមសតីពីនងលសសវារបស់សយើងសៅសពលដែលអ្នរសសនើរស៊ុាំ។ 

▪ សិទ្ធិរន៊ុ ងការដារ ់រយបែតឹ ង - 
ក្បសិនសបើអ្នរមនអារមមែ៍ថាសិទ្ធិឯរជនរបស់អ្នរក្រូវបានរ ាំសោភបាំ នឬសយើងបានរ ាំសោភសលើ
ការអ្ន៊ុវរតន៍សិទ្ធិឯរជនរបស់អ្នរ អ្នរអាចដារ ់រយបែតឹ ងមរសយើងខ្្៊ុ ាំជាោយលរខែ៍អ្រែរ 
ឬតាមរយៈទូ្រស័ពទសដាយសក្បើព័រម៌នទ្ាំនរទ់្ាំនងសៅច៊ុងបញ្ចបន់នសសចរតីជូនែាំែឹងសនុះ។ 
សក្មបប់ែតឹ ងរបស់សមជិរ Medi-Cal សមជិរអាចនឹងទរទ់្ងសងដែរសៅកានក់្រសួងសសវា
ស៊ុខាភបិាលរែឋ California (California Department of Health Care 
Services)ដែលក្រូវបានរយនមសៅរន៊ុងដសនរបនទ បស់នុះ។អ្នររអ៏ាចដារ់ 

 រយបែតឹ ងសៅសលខាធិការក្រសួងក្រសួងស៊ុខាភបិាល 
និងមន៊ុសែជារិសហរែឋអាសមររិតាមការយិល័យសក្មបសិ់ទ្ធិពលរែឋ (U.S. Department of 
Health and Human Services Office for Civil Rights)តាមរយៈការសស្ើ 
លិខិ្រសៅកាន់អាសយដាឋ ន 200 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 
20201 ឬទូ្រស័ពទសៅសលខ្ 1-800-368-1019, (TTY: 1-866-788-4989) 
ឬចូលសមើលសគហទ្ាំពរ័ www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/។ 
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សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
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សយើងខ្្៊ុ ាំនឹងមិនចរច់ាំណារក់ារណាមយួសៅសលើសោរអ្នរសដាយសារការដារ ់រយបែតឹ ងសទ្។ 

• សិទ្ធិរន៊ុ ងការទ្ទួ្លបានចាបច់មបងននសសចរតីជូនែាំែឹងសនុះ - 
សោរអ្នរអាចសសនើស៊ុាំចាបច់មលងននសសចរតីជូនែាំែឹងរបស់សយើងខ្្៊ុ ាំសៅសពលណាមយួរ៏បានសដាយ
សក្បើបញ្ជ ីពរ័៌មនទ្ាំនរទ់្ាំនងសៅច៊ុងបញ្ចបន់នសសចរតីជូនែាំែឹងសនុះ។ 
ក្បសិនសបើសោរអ្នរទ្ទួ្លបានសសចរតីជូនែាំែឹងសនុះសៅសលើសគហទ្ាំពរ័របស់សយើងខ្្៊ុ ាំឬតាមរយៈ 
សាំប៊ុក្រសអ្េិចក្រូនិរ (អ្៊ុីដម៉ាល)សោរអ្នររម៏នសិទ្ធិសសនើស៊ុាំចាបង់រចមលងក្រដាសសងដែរ។ 

ពរ័៌មនទ្ាំនរទ់្ាំនង 

ក្បសិនសបើសោរអ្នរមនសាំែួរណាមយួអ្ាំពីសសចរតីជូនែាំែឹងសនុះ 
ការអ្ន៊ុវរតសិទ្ធិឯរជនរបស់សយើងខ្្៊ុ ាំដែលទរទ់្ងនឹងព័រម៌ន PHI របស់សោរអ្នរ 
ឬរសបៀបអ្ន៊ុវរតនសិទ្ធិរបស់សោរអ្នរ សនុះសោរអ្នរអាចទរទ់្ងមរសយើងខ្្៊ុ ាំជា 
ោយលរខែ៍អ្រែរឬតាមរយៈទូ្រស័ពទសដាយសក្បើពរ័ម៌នទ្ាំនរទ់្ាំនងដែលបានបងាា ញខាងសក្កាម។ 

ននការយិល័យសិទ្ធិឯរជនរបស់ដសនការ Health Net  
ជនចាំស ុះ៖ ទ្រសារ 
P.O. Box 9103 
Van Nuys, CA 9140 

សលខ្ទូ្រស័ពទ 1-800-522-0088 
ូ ូ មស្តនតីឯរជនភាព៖  1-818-676-8314 

អ្៊ុីដម៉ាល៖  Privacy@healthnet.com 

ក្បសិនសបើអ្នរសជឿថា សយើងខ្្៊ុ ាំមនិបានការ រឯរជនភាពរបស់អ្នរ សហើយចងរ់វា៉ា សនុះ អ្នរអាចដារ់
 រយបែដឹ ងតាមរយៈការសៅទូ្រស័ពទ ឬសរសសរសាំប៊ុក្រសៅ៖ 
Privacy Officer 
c/o Office of Legal Services 
California Department of Health Care Services 
1501 Capitol Avenue, MS 0010 
P.O. Box 997413 
Sacramento, CA 95899-7413 
ទូ្រស័ពទ៖ 1-916-445-4646 ឬ 1-866-866-0602 (TTY: TDD: 1-877-735-2929) 
អ្៊ុីដមល៖ Privacyofficer@dhcs.ca.gov 

mailto:Privacy@healthnet.com
mailto:Privacyofficer@dhcs.ca.gov
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សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
Health Net មនសៅទី្សនុះ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
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សសចរតីជូនែាំែឹងសតីពីភាពឯរជនននព័រម៌នហិរញ្ា វរថ៊ុ 

សសចរតីជូនែាំែឹងសនុះពិពែ៌នអ្ាំពីរសបៀប ដែលអាចសក្បើក្បាស់ និងបសញ្ចញ ព័រម៌នហិរញ្ា វរថ៊ុ  
អ្ាំពីសោរអ្នរសហើយនិងរសបៀបដែលសោរអ្នរអាចចូលសមើលពរ័ម៌នសនុះ។ 
សូមពិនិរយសសចរដីជូនែាំែឹងសនុះសេើងវញិសដាយក្បុងក្បយរ័ន។ 

សយើងខ្្៊ុ ាំសបតជ្ាយ៉ា ងខាជ បខ់្ជួនរន៊ុងការររានូវការសមៃ រ់ពរ័៌មនហិរញ្ា វរថ៊ុផ្ទទ ល់ខ្លួនរបស់សោរអ្នរ។ 
សក្មបស់គ្នលបាំែងននសសចរតីជូនែាំែឹងសនុះ «ពរ័ម៌នហិរញ្ា វរថ៊ុផ្ទទ ល់ខ្លួន» មននយ័ថា 
ពរ័ម៌នអ្ាំពីអ្នរច៊ុុះស ម្ ុះ និងអ្នរដារ ់រយស៊ុាំការធានរ៉ាបរ់ងការ
ដងទាំស៊ុខ្ភាពដែលសតល់អ្រតសញ្ញា ែប៊ុគគល ដែលមនិអាចររបានជាសាធា
រែៈសហើយក្រូវបានក្បមូលយរពីប៊ុគគល ឬក្រូវបានទ្ទួ្លបានសដាយមនទ្ាំ
នរទ់្ាំនងជាមួយនឹងការសតល់ការធានរ៉ាបរ់ងការដងទាំស៊ុខ្ភាពសៅឲ្យប៊ុគគលសនុះ។ 

ពរ័៌មនដែលសយើងខ្្៊ុ ាំក្បមលូ៖ 
សយើងខ្្៊ុ ាំក្បមូលពរ័ម៌នហិរញ្ា វរថ៊ុផ្ទទ ល់ខ្លួនអ្ាំពីសោរអ្នរពីក្បភពែូចរសៅសនុះ៖ 

▪ ពរ័ម៌នដែលសយើងខ្្៊ុ ាំទ្ទួ្លបានពីសោរអ្នរសៅសលើ រយស៊ុាំឬទ្ក្មង់ដបបបទ្ែនទ្សទ្ៀរ 
ែូចជាស ម្ ុះ អាសយដាឋ ន អាយ៊ុ ពរ័ម៌នសវជជសាស្តសត និងសលខ្សបឡាសនតិស៊ុខ្សងគម។  

▪ ព័រ៌មនអ្ាំពីក្បរិបរតិការរបស់សោរអ្នរជាមួយសយើងខ្្៊ុ ាំ ជាមួយសមពន័ធសាខា
សយើងខ្្៊ុ ាំឬដសនរសសែងសទ្ៀរ ែូចជាក្បវរតិការបង់នងលប៊ុពវោភធានរ៉ា ប់រងនិងការទមទរសាំែង និង  

▪ ពរ័ម៌នមរពីរបាយការែ៍អ្រិងិជន។ 

ការបសញ្ចញពរ័ម៌ន៖ សយើងខ្្៊ុ ាំមនិបសញ្ចញពរ័ម៌នហិរញ្ា វរថ៊ុផ្ទទ ល់ខ្លួនអ្ាំពីសមជិររបស់សយើងខ្្៊ុ ាំ 
ឬអ្រីរសមជិររបស់សយើងខ្្៊ុ ាំសៅភាគីទី្បីណាមយួសលើរដលងដរមនការរក្មូវឬអ្ន៊ុញ្ញា រសដាយចាប់
។ ឧទហរែ៍ សៅរន៊ុងដបបដសនននការអ្ន៊ុវរតន ៍ែិជជរមមទូ្សៅរបស់សយើងខ្្៊ុ ាំ 
តាមដែលចាបអ់្ន៊ុញ្ញា រ សយើងខ្្៊ុ ាំអាចនឹង សបើរទ្មល យពរ័ម៌នហិរញ្ា វរថ៊ុផ្ទទ ល់
ខ្លួនដែលសយើងខ្្៊ុ ាំក្បមូលបានអ្ាំពីសោរអ្នរ សដាយគ្នម នការអ្ន៊ុញ្ញា រពីសោរអ្នរ សៅឲ្យវទិ្ាសាថ ន
ក្បសភទ្ែូចរសៅសនុះ៖  
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សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
Health Net មនសៅទី្សនុះ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
ឬសៅទូ្រស័ពទតាមដខ្ែទូ្រស័ពទបញ្ជូ នបនត California សលខ្ 711។ សូមចូលសមើលសគហទ្ាំពរ័ 
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▪ សៅកានស់មពន័ធសាខាសាជីវរមមរបស់សយើងខ្្៊ុ ាំ ែូចជាក្រុមហ ៊ុនធានរ៉ាបរ់ងែនទ្សទ្ៀរ។  

▪ សៅកាន់ក្រុមហ ៊ុនដែលមិនជាប់សមពន័ធសាខាសក្មប់សគ្នលបាំែងអាជីវរមមក្បចាំនងៃរបស់សយើងខ្្៊ុ ាំ 
ែូចជាសែើមបែីាំសែើ រការក្បរិបរតិការរបស់សយើងខ្្៊ុ ាំ ររានូវគែនីរបស់សោរអ្នរ 
ឬស ល្ើយរបសៅនឹងែីការបញ្ញជ រ៊ុោការនិងការសស៊ុើបអ្សងករសលូវចាប់។ និង  

▪ សៅកានក់្រុមហ ៊ុនមនិជាបស់មពន័ធសាខាដែលសតល់សសវារមមជាំនួសឲ្យសយើងខ្្៊ុ ាំ រមួមនការសស្ើ
ទ្ាំនរទ់្ាំនងពីការសែពវសាយ ែិជជរមមរន៊ុងនមជាគសក្មងរបស់សយើងខ្្៊ុ ាំ។  

ការោរក់ារសមៃ រ ់និងស៊ុវរថិភាព៖ សយើងខ្្៊ុ ាំររាការ រស៊ុវរថិភាពតាមវធីិរបូវន័ត 
សអ្េិចក្រូនិរនិងនីរិវធីិសដាយអ្ន៊ុសោមតាមសដងដ់ាររបស់រែឋនិងសហពន័ធដែលចូលជាធរមនសែើមប ី
ការ រពរ័ម៌នហិរញ្ា វរថ៊ុផ្ទទ ល់ខ្លួនរបស់សោរអ្នរពីហានិភយ័សសែងៗែូចជាការបារ់បង ់
ការបាំផ្ទល ញឬការសក្បើក្បាស់ខ្៊ុស។ វធិានការទាំងសនុះរមួមនការការ រស៊ុវរថិភាពរ៊ុាំពយទូ្័រ 
ការការ រស៊ុវរថិភាពឯរសារនិងអ្គ្នរនិងការររឹបនតឹងសលើអ្នរណាដែលអាចចូលសមើលពរ័៌មន 
ហិរញ្ា វរថ៊ុផ្ទទ ល់ខ្លួនរបស់សោរអ្នរ។ 
 
សាំែួរអ្ាំពីការជូនែាំែឹងសនុះ៖ 
ក្បសិនសបើសោរអ្នរមនសាំែួរណាមយួ អ្ាំពីសសចរតីជូនែាំែឹងសនុះ៖ 
សូម សៅទូ្រស័ពទសៅកាន់សលខ្ឥរគិរនងលដែលមនសៅសលើខ្នងបែ័ណ សមគ ល់សមជិររបស់អ្នរ 
ឬទរទ់្ងសៅកាន ់Health Net តាមរយៈសលខ្ 1-800-522-0088 ។ 

សសចរតីជូនែាំែឹងអ្ាំពីចាប ់
ចាបជ់ាសក្ចើនអ្ន៊ុវរដន៍ចាំស ុះសសៀវសៅដែនាំសមជិរសនុះ។ ចាបទ់ាំងសនុះ អាចនឹងប៉ាុះ ល់ែល់សិទ្ធិ និង
ការទ្ទួ្លខ្៊ុសក្រូវរបស់អ្នរ សទុះបីជាចាបទ់ាំងសនុះ មនិក្រូវបានបញ្ចូល ឬពនយល់សៅរន៊ុងសសៀវសៅដែនាំ
សនុះ រស៏ដាយ។ ចាបច់ាំបងៗដែលអ្ន៊ុវរដន៍សៅរន៊ុងសសៀវសៅដែនាំសនុះ គឺជាចាបស់ហព័នធអ្ាំពីរមមវធីិ 
Medi-Cal។ ចាបរ់ែឋ និងសហពន័ធសសែងសទ្ៀរអាចនឹងអ្ន៊ុវរដនស៍ងដែរ។ 
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សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
Health Net មនសៅទី្សនុះ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
ឬសៅទូ្រស័ពទតាមដខ្ែទូ្រស័ពទបញ្ជូ នបនត California សលខ្ 711។ សូមចូលសមើលសគហទ្ាំពរ័ 
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សសចរដីជូនែាំែឹងអ្ាំពី Medi-Cal រន៊ុងនមជាអ្នរបងក់្បារច់៊ុងសក្កាយ 
ជួនកាល នរណាមន រស់សែងក្រូវដរបងក់្បារម់៊ុន សក្មប់សសវារមមននដែល Health Net សយើងសដល់ជូន
អ្នរ។ ឧទហរែ៍ ក្បសិនសបើសោរអ្នរសថិរសៅរន៊ុងឧបបរដិសហរ៊ុរងយនដ ឬក្បសិនសបើសោរអ្នរមន
របសួសៅរដនលងសធវើការ សនុះការធានរ៉ាបរ់ង ឬសាំែងប៊ុគគលិរក្រូវដរបងក់្បារ់ម៊ុន។ 

DHCS មនសិទ្ធិ និងទ្ាំនួលខ្៊ុសក្រូវរន៊ុងការក្បមូលសក្មបស់សវា Medi-Cal ដែលបានរ៉ាបរ់ងដែល 
Medi-Cal មនិដមនជាអ្នរបងក់្បារែ់ាំបូងសគ។ ក្បសិនសបើសោរអ្នររងរបសួ 
សហើយនរណាមន រស់សែងសទ្ៀរទ្ទួ្លខ្៊ុសក្រូវចាំស ុះការរងរបសួរបស់សោរអ្នរ 
ឬជាអ្នររាំណាងក្សបចាបរ់បស់អ្នរក្រូវដរជូនែាំែឹងែល់ DHCS រន៊ុងរយៈសពល 30 
នងៃបនទ បពី់ការដារ ់រយបែតឹ ងតាមសលូវចាប ់ឬបែតឹ ងទមទរសាំែង។ 
បញ្ជូ នការជូនែាំែឹងរបស់សោរអ្នរតាមក្បពនធអ័្៊ុីនធឺែិរ៖ 

▪ រមមវធីិរងរបួសផ្ទទ ល់ខ្លួនតាមរយៈ http://dhcs.ca.gov/PI 
▪ រមមវធីិសាំែងប៊ុគគលិរតាមរយៈ http://dhcs.ca.gov/WC 

សែើមបដីសវងយល់បដនថម សូមទូ្រស័ពទសៅ 1-916-445-9891 ។ 

រមមវធីិ Medi-Cal អ្ន៊ុវរដនត៍ាមចាប ់និងបទ្បញ្ារដិរែឋ និងចាបស់ហពន័ធដែលទរទ់្ងនឹងការទ្ទួ្ល
ខ្៊ុសក្រូវតាមសលូវចាបរ់បស់ភាគីទី្បី សក្មបស់សវាដងទាំស៊ុខ្ភាព ែល់អ្នរទ្ទួ្លអ្រថក្បសយជន។៍ Health 
Net នឹងចរវ់ធិានការសមក្សប សែើមបធីានថារមមវធីិ Medi-Cal គឺជាអ្នរបងក់្បារស់ៅ 
ែាំណារក់ាលច៊ុងសក្កាយ។ 

សោរអ្នរក្រូវដរដារ់ រយស៊ុាំ និងររាការធានរ៉ា ប់រងស៊ុខ្ភាពសសែងៗសទ្ៀរ (OHC) ដែលឥរគិរនងល 
ឬជាការធានរ៉ា ប់រងដែលបង់នងលសដាយរែឋ។ ក្បសិនសបើ សោរអ្នរមិនដារ់ រយស៊ុាំ ឬររាទ្៊ុរសដាយមិនបង់នងល 
ឬសដាយបង់សដាយរែឋ OHC អ្រថក្បសយជន៍របស់ សោរអ្នរ និង/ឬ សិទ្ធិទ្ទួ្លបានរបស់សោរ 
អ្នរនឹងក្រូវបែិសសធ ឬបញ្ឈប់។ ក្បសិនសបើសោរអ្នរមិនរយការែ៍អ្ាំពីការផ្ទល ស់បតូរចាំស ុះ OHC សទ្ 
សហើយសដាយសារដរបញ្ញា សនុះ សោរអ្នរមិនអាចទ្ទួ្លបានអ្រថក្បសយជន៍ពី Medi-Cal 
ែូសចនុះសោរអ្នរអាចនឹងក្រូវសងក្បារ់សៅ DHCS ។ 

http://dhcs.ca.gov/PI
http://dhcs.ca.gov/WC
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ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
ឬសៅទូ្រស័ពទតាមដខ្ែទូ្រស័ពទបញ្ជូ នបនត California សលខ្ 711។ សូមចូលសមើលសគហទ្ាំពរ័ 
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រាំែរច់ាំណាាំអ្ាំពីការយរក្បារស់ាំែងពីអ្ចលនក្ទ្ពយ 
រមមវធីិ Medi-Cal ក្រូវដរដសវងររសាំែងពីអ្ចលនក្ទ្ពយរបស់សមជិរ Medi-Cal 
ដែលបានទ្ទួ្លមរែភាពពីការបងក់្បារដ់ែលរមួមននងលធានរ៉ាបរ់ង សសវាដងទាំ 
សៅតាមសទុះនិងសហគមន ៍និងមនទីរសពទ្យដែល រ់ពន័ធ និងសសវារមមថាន ាំដែលមន 
សវជជបញ្ញជ ដែលសតល់ជូនែល់អ្នរសមជិរ Medi-Cal ដែលបានសាល បស់ៅសៅ ឬបនទ ប់ពីខួ្ប អាយ៊ុ 55 
ឆ្ន ាំរបស់សមជិរ។ ក្បសិនសបើសមជិរដែលសាល ប់មនិមនក្ទ្ពយសមបរតិ 
ឬមនិមនរមមសិទ្ធិអ្វីសៅសពលពួរសគសាល ប ់សនុះរគ៏្នម នអ្វីក្រូវជាំ រដ់ែរ។  

សែើមបដីសវងយល់បដនថមអ្ាំពីការយរក្បារ់សាំែងពីអ្ចលនក្ទ្ពយ សូមទូ្រស័ពទសៅសលខ្ 1-916-650-0490 
។ ឬទ្ទួ្លបានែាំបូនម នក្សបចាប។់ 

សសចរតីជូនែាំែឹងអ្ាំពីចាំណារក់ារ 
Health Net នឹងបញ្ជូ នលិខិ្រជូនែាំែឹងអ្ាំពីចាំណារ់ការ (NOA)ក្គបស់ពលដែល Health Net បែិសសធ 
ពនាសពល បញ្ចប ់ឬ ផ្ទល ស់បតូរសាំសែើ រសក្មបស់សវាដងទាំស៊ុខ្ភាពណាមយួ។ 
ក្បសិនសបើអ្នរមនិយល់ក្សបនឹងការសសក្មចរបស់សយើង អ្នរអាចដារប់ែដឹ ងឧទ្ធរែ៍ ជាមយួនឹងគសក្មង 
Health Net ។ 

ការទ្ទ្លួខ្៊ុសក្រវូរបស់ភាគីទី្បី 
Health Net នឹងមនិសធវើការទមទរអ្វីសែើមបទីមទររនមលសសវារមមដែលក្រូវបានធានរ៉ាបរ់ង 
ដែលក្រូវបានសតល់ជូនសៅឲ្យសមជិរសៅសពលដែលការទរសាំែងក្រលបម់រវញិ 
ដបបសនុះសរើរពីសរមមភាពដែលទរ់ទ្ងនឹងការទ្ទួ្លខ្៊ុសក្រូវចាំស ុះការក្បក្ពឹរតខ្៊ុសរបស់ភាគីទី្បី 
ឬការធានរ៉ាបរ់ងទ្ាំនួលខ្៊ុសក្រូវសលើអ្នររងរបួស រមួមនក្បារស់ាំែងសក្គ្នុះថាន រក់ារងារសក្មបប់៊ុគគលិរ 
និងការធានរ៉ាបរ់ងសៅសលើអ្នរសបើរយនយនតដែលមនិមនធានរ៉ាបរ់ង។ ប៉ា៊ុដនត Health Net 
នឹងជូនែាំែឹងសៅ DHCS អ្ាំពីររែីដែល សរើរសេើងដបបសនុះ សហើយនឹងជួយ  DHCS រន៊ុងការ



5 | សិទ្ធិនិងការទ្ទួ្លខ្៊ុសក្រវូ 

សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
Health Net មនសៅទី្សនុះ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
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អ្ន៊ុវរតសិទ្ធិរបស់រែឋ រន៊ុងការទ្ទួ្លបានសាំែងពីការទូ្ទរន់ងលចាំណាយដបបសនុះ។ 
សមជិរមនការពវរិចចជួយ  Health Net និង DHCS សៅរន៊ុងសរឿងសនុះ។ 

អ្នរច៊ុុះរិចចសនាឯររជយ 
ទ្ាំនរទ់្ាំនងរវាង Health Net និងអ្នរសដល់សសវាដងទាំរន៊ុងបណាដ ញនីមួយៗ គឺជាទ្ាំនរទ់្ាំនងច៊ុុះរិចច
សនាឯររជយ។ អ្នរសដល់សសវាដងទាំដែលបានចូលរមួមិនដមនជានិសយជិរ ឬភាន រង់ាររបស់ Health Net 
សហើយ Health Net និងនិសយជិរណាមយួរបស់ Health Net មនិដមនជានិសយជិរ ឬភាន រង់ាររបស់
អ្នរសដល់សសវាដងទាំដែលបានចូលរមួ។ គ្នម នររែីណាមយួដែល Health Net ក្រូវរ៉ា បរ់ងសលើការសធវស
ក្បដហស ការក្បក្ពឹរដខ្៊ុស ឬការមនិរបប់ញ្ចូ លអ្នរចូលរមួ ឬអ្នរសដល់សសវាដងទាំស៊ុខ្ភាពសសែងសទ្ៀរ។ 
អ្នរសតល់សសវាដែលបានចូលរមួ និងមនិដមនជា Health Net ររាទ្ាំនរទ់្ាំនងក្គូសពទ្យ - 
អ្នរជាំងឺជាមយួសមជិរ។ Health Net មនិដមនជាអ្នរសដល់សសវាដងទាំសេើយ។ 

ការលួចបនលាំដសនការដងទាំស៊ុខ្ភាព 
ការលួចបនលាំដសនការដងទាំស៊ុខ្ភាព ក្រូវបានរាំែរថ់ាជាការ្សបារ ឬការបរក្សាយខ្៊ុសសដាយអ្នរសដល់
សសវាដងទាំ សមជិរ និសយជរ ឬប៊ុគគលណាមយួដែលបនលាំសធវើជាពួរសគ។ វាជាបទ្ឧក្រិែឋដែលអាចយរ
មរការស់ទសបាន។ ប៊ុគគលណាមយួដែលចូលរមួសដាយ្នទៈ ឬសដាយសចរនសៅរន៊ុងសរមមភាព ដែល
ប៉ា៊ុនប៉ាង្សបារដសនការដងទាំស៊ុខ្ភាព តាមរយៈការដារ ់រយទមទរដែលមនសសចរដីរយការែ៍មិនពិរ 
ឬសបារក្បាស់គឺ មនសទសពីការបនលាំការធានរ៉ាបរ់ង។ 

ក្បសិនសបើសោរអ្នរមនការក្ពួយបារមភអ្ាំពីការសចទ្ក្បកានណ់ាមយួដែលមនសៅសលើវរិកយបក្រ 
ឬទ្ក្មងន់នការពនយល់អ្ាំពីអ្រថក្បសយជន ៍ឬក្បសិនសបើសោរអ្នរែឹង 
ឬសងែយ័ពីសរមមភាពខ្៊ុសចាប់ណាមយួ សូមទូ្រស័ពទរយការែ៍ពីការបនលាំរបស់ដសនការរបស់សយើងខ្្៊ុ ាំ 
តាមរយៈសលខ្ 1-866-685-8664 ។ ដខ្ែទូ្រស័ពទសក្មបរ់យការែ៍ការលួចសរងបនលាំ សបើរ 24 សម៉ា ង 
រន៊ុងមយួនងៃ ក្បាាំពីរនងៃរន៊ុងសបាដ ហ៍។ រល់ការសៅទូ្រស័ពទនឹងររាជាការសមៃ រប់ាំស៊ុរ។ 
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សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
Health Net មនសៅទី្សនុះ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
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សាថ នភាពដែលហួសពីការក្គបក់្គងរបស់ Health Net 
រន៊ុងវសិលភាពដែលមនសក្គ្នុះមហនតរយធមមជារិ ឬកាលៈសទ្សៈក្គ្នអាសននដែលមនទីរពយបាល 
ឬប៊ុគកលិររបស់ Health Net មនិមនលទ្ធភាពរន៊ុងការសតល់ឬសរៀបចាំសសវារមម 
ឬអ្រថក្បសយជនន៍នដែលសថិរសៅសក្កាមសសៀវសៅដែនាំសមជិរសនុះបាន ការពវរិចចរបស់ Health Net 
សែើមបសីតល់នូវសសវារមមឬអ្រថក្បសយជនដ៍បបសនុះនឹងក្រូវបានរាំែរស់ៅតាមរក្មូវការដែលថា Health Net 
សធវើរិចចក្បឹងដក្បងយ៉ា ងសសាម ុះក្រងរន៊ុងការសតល់ ឬសរៀបចាំឱ្យមនការសតល់សសវារមម ឬអ្រថក្បសយជនទ៍ាំងសនុះ 
សៅរន៊ុងរដនលងដែលអាចររបានបចច៊ុបបននែូចជាមនទីរពាបាល ឬប៊ុគគលិររបស់ខ្លួន។ 
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6. ការរយការែ៍និងការ
សដាុះក្សាយបញ្ញា  

មនបញ្ញា ពីរដែលអ្នរអាចមន ជាមយួបណាត ញ Health Net៖ 

▪  រយបែតឹ ងរវា៉ា  (ឬបែតឹ ងសារទ្៊ុរខ) គឺសៅសពលដែលសោរអ្នរមនបញ្ញា ជាមួយ Health Net 
ឬអ្នរសតល់សសវា ឬជាមួយការដងទាំស៊ុខ្ភាព ឬការពាបាលដែលសោរអ្នរ 
ទ្ទួ្លបានពីអ្នរសតល់សសវា 

▪ ដារប់ែតឹ ងឧទ្ធរែ៍ សៅសពលដែលសោរអ្នរមនិយល់ក្សបនឹងការសសក្មចចិរតជាមយួ  
Health Net មនិរ៉ាបរ់ង ឬផ្ទល ស់បតូរសសវារមមរបស់សោរអ្នរ។ 

សោរអ្នរអាចសក្បើ បែតឹ ងសារទ្៊ុរខរបស់បណាត ញ Health Net និងែាំសែើ រការបែតឹ ងឧទ្ធរែ៍ 
សែើមបឲី្យសយើងខ្្៊ុ ាំែឹងអ្ាំពីបញ្ញា របស់សោរអ្នរ។ ការសក្បើសនុះមនិែរហូរសិទ្ធិក្សបចាប ់និងសាំែង 
ណាមយួរបស់អ្នរសទ្។ សយើងខ្្៊ុ ាំនឹងមនិសរ ើសសអ្ើងឬសងសឹរសលើអ្នរ សដាយសារការដារ់ 
 រយបែដឹ ងសនុះសទ្។ ការឱ្យសយើងែឹងអ្ាំពីបញ្ញា របស់អ្នរនឹងជួយ ឱ្យ
សយើងដរលមែការដងទាំសក្មបស់មជិរទាំងអ្ស់។  

សោរអ្នរគួរដរទរទ់្ង Health Net ជាម៊ុនសិនសែើមបកី្បាបស់យើងខ្្៊ុ ាំអ្ាំពីបញ្ញា របស់សោរអ្នរ។ 
ទូ្រស័ពទមរពួរសយើងខ្្៊ុ ាំបាន 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ, 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍ តាមរយៈសលខ្  
1-800-675-6110 (TTY: 711) សែើមបកី្បាបស់យើងអ្ាំពីបញ្ញា របស់សោរអ្នរ។ 
សយើងខ្្៊ុ ាំនឹងពិនិរយសមើលបែតឹ ងសារទ្៊ុរខ ឬបែតឹ ងឧទ្ធរែ៍របស់សោរអ្នរ 
សហើយក្បាបស់ោរអ្នរអ្ាំពីការសសក្មចចិរតរបស់សយើងខ្្៊ុ ាំ។ ដសនរ “បែតឹ ងរវា៉ា ” និង “បែតឹ ងឧទ្ធរែ៍” 
ខាងសក្កាមសនុះបានបងាា ញពីរសបៀបដារប់ែតឹ ងរវា៉ា  ឬបែតឹ ងឧទ្ធរែ៍ 
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សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
Health Net មនសៅទី្សនុះ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
ឬសៅទូ្រស័ពទតាមដខ្ែទូ្រស័ពទបញ្ជូ នបនត California សលខ្ 711។ សូមចូលសមើលសគហទ្ាំពរ័ 
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សរើសយើងខ្្៊ុ ាំក្រូវស ល្ើយរបយ៉ា ងរហ័សែូចសមតច និងរសបៀបដែលសោរអ្នរអាចសសនើស៊ុាំការពិនិរយសេើងវញិរហ័ស 
(សលឿន) ។ 

ក្បសិនសបើបែតឹ ងរវា៉ា  ឬបែតឹ ងឧទ្ធរែ៍របស់សោរអ្នរសៅដរមនិទន់ក្រូវបានសដាុះក្សាយ 
ឬសោរអ្នរមិនសបាយចិរតនឹងលទ្ធសលអ្នរអាចទូ្រស័ពទមរក្រសួងស៊ុខាភបិាលដែលបានក្គបក់្គងសដា
យរែឋ California (DMHC) តាមសលខ្ 1-888-HMO-2219 (TTY 1-877-688-9891) ។ 

ការយិល័យក្បជាពលរែខដសនរដងទាំស៊ុខ្ភាពដែលក្គបក់្គងសដាយ Medi-Cal 
របស់ក្រសួងសសវាដងទាំស៊ុខ្ភាពរែឋ California (DHCS) អាចជួយ បាន។ ពួរសគអាចជួយ បាន 
ក្បសិនសបើសោរអ្នរមនបញ្ញា រន៊ុងការចូលរមួ ការផ្ទល ស់បតូរ ឬចរសចញពីដសនការស៊ុខ្ភាព។ 
ពួរសគរអ៏ាចជួយ បានដែរ ក្បសិនសបើសោរអ្នរផ្ទល ស់បតូរទី្លាំសៅសហើយមនបញ្ញា រន៊ុងការទ្ទួ្លបាន Medi-
Cal របស់សោរអ្នរដែលបានសសទរសៅកានរ់ាំបនង់មីរបស់សោរអ្នរ។ សោរអ្នរអាចទូ្រស័ពទ 
សៅកានក់ារយិល័យមស្តនតីក្បជាពលរែឋ នងៃចន័ទែល់នងៃស៊ុក្រ ចសនល ុះសម៉ា ង 8:00 ក្ពឹរ ែល់សម៉ា ង 5:00 ោៃ ច 
តាមរយៈសលខ្ 1-888-452-8609 ។ 

សោរអ្នររអ៏ាចដារ ់រយបែតឹ ងសារទ្៊ុរខជាមយួការយិល័យសិទ្ធិទ្ទួ្លបានដសនការរន៊ុង
សខានធីរបស់សោរអ្នរអ្ាំពីសិទ្ធិទ្ទួ្លបាន Medi-Cal របស់សោរអ្នរសងដែរ។ 
ក្បសិនសបើសោរអ្នរមនិក្បារែថា អ្នរណាដែលសោរអ្នរអាចដារ់ 
 រយបែតឹ ងសារទ្៊ុរខរបស់សោរអ្នរបាន សូមទូ្រស័ពទមរសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 

សែើមបរីយការែ៍អ្ាំពីពរ័ម៌នមនិក្រឹមក្រូវអ្ាំពីការធានរ៉ា បរ់ងស៊ុខ្ភាពបដនថមរបស់សោរអ្នរ 
សូមទូ្រស័ពទសៅកាន ់Medi-Cal នងៃចន័ទ-ស៊ុក្រ សៅចសនល ុះសម៉ា ង 8:00 ក្ពឹរ សម៉ា ង 5:00 ោៃ ច 
តាមរយៈសលខ្ 1-800-541-5555។ 
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សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
Health Net មនសៅទី្សនុះ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
ឬសៅទូ្រស័ពទតាមដខ្ែទូ្រស័ពទបញ្ជូ នបនត California សលខ្ 711។ សូមចូលសមើលសគហទ្ាំពរ័ 
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 រយបែតឹ ងរវា៉ា  
 រយបែតឹ ង (បែតឹ ងសារទ្៊ុរខ) គឺសៅសពលអ្នរមនបញ្ញា ឬមនិសពញចិរតចាំស ុះសសវារមមដែលអ្នរទ្ទួ្លពី 
Health Net ឬអ្នរសតល់សសវា។ មនិមនសពលសវោរាំែរស់ែើមបដីារ ់រយបែតឹ ងរវា៉ា សេើយ។ 
សោរអ្នរអាចដារ ់រយបែតឹ ង តាមទូ្រស័ពទសពលណាមយួរប៏ាន ជាោយលរខែ៍អ្រែរ 
ឬតាមទ្ក្មងស់អ្េិរក្រូនិច។ 

▪ តាមទូ្រស័ពទ៖ ទូ្រស័ពទសៅ Health Net តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) 
រន៊ុងចសនល ុះ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
សូមសតល់សលខ្សមគ ល់ដសនការស៊ុខ្ភាពរបស់សោរអ្នរ ស ម្ ុះរបស់សោរអ្នរ 
និងសហរ៊ុសលសក្មប ់រយបែតឹ ងរវា៉ា របស់សោរអ្នរ។ 

▪ តាមសាំប៊ុក្រ៖ សៅទូ្រស័ពទសៅ Health Net តាមសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) 
សហើយសូមឲ្យសស្ើទ្ក្មង់ដបបបទ្សៅសោរអ្នរ។ 
សៅសពលសោរអ្នរបានទ្ក្មងដ់បបបទ្ សូមបាំសពញវា។ ក្រូវក្បារែថាបានរមួបញ្ចូលស ម្ ុះ 
សលខ្បែ័ណ សមគ ល់គសក្មងស៊ុខ្ភាព និងសហរ៊ុសលសក្មប ់រយបែតឹ ងរបស់អ្នរ។ 
សូមក្បាបស់យើងពីអ្វីដែលបានសរើរសេើងនិងរសបៀបដែលសយើងអាចជួយ អ្នរបាន។  

សស្ើរទ្ក្មងដ់បបបទ្សៅ៖ 

Health Net Appeals & Grievances 
P.O. Box 10348 
Van Nuys, CA 91410-0348 

ការយិល័យសវជជបែឌិ ររបស់សោរអ្នរនឹងមនទ្ក្មងដ់បបបទ្ រយបែដឹ ងសដល់ជូនសោរអ្នរ។ 

▪ តាមសគហទ្ាំពរ័៖ ចូលសៅកានស់គហទ្ាំពរ័ Health Net ។ ចូលសៅកាន ់www.healthnet.com ។ 

ក្បសិនសបើសោរអ្នរក្រូវការជាំនួយរន៊ុងការដារ ់រយបែតឹ ងរបស់សោរអ្នរ 
សនុះសយើងខ្្៊ុ ាំអាចជួយ សោរអ្នរបាន។ សយើងខ្្៊ុ ាំអាចសតល់ឲ្យសោរអ្នរនូវសសវារមមភាសាឥរគិរនងល។ 
សូមទូ្រស័ពទសៅ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 

http://www.healthnet.com/
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សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
Health Net មនសៅទី្សនុះ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
ឬសៅទូ្រស័ពទតាមដខ្ែទូ្រស័ពទបញ្ជូ នបនត California សលខ្ 711។ សូមចូលសមើលសគហទ្ាំពរ័ 
www.healthnet.com ។ 132 

រន៊ុងរយៈសពល 5 នងៃក្បរិទិ្ន បនទ បពី់ទ្ទួ្លបានបែដឹ ងរវា៉ា របស់សោរអ្នរ 
សយើងខ្្៊ុ ាំនឹងសស្ើលិខិ្រជូនែាំែឹងជក្មបសោរអ្នរឲ្យែឹងថា សយើងខ្្៊ុ ាំទ្ទួ្លបានបែដឹ ងសនុះសហើយ។ 
រន៊ុងរយៈសពល 30 នងៃសយើងនឹងសស្ើលិខិ្រមយួសទ្ៀរក្បាប់អ្នរអ្ាំពីរសបៀបដែលសយើងខ្្៊ុ ាំសដាុះ 
ក្សាយបញ្ញា របស់សោរអ្នរ។ ក្បសិនសបើសោរអ្នរទូ្រស័ពទសៅ Health Net 
អ្ាំពីបែតឹ ងសារទ្៊ុរខដែលមនិដមនជាការធានរ៉ាបរ់ងស៊ុខ្ភាព ភាពចាំបាច់ខាងសវជជសាស្តសត 
ការពាបាលសដាយការពិសសាធន ៍ឬការសស៊ុើបអ្សងករ សនុះបែតឹ ងសារទ្៊ុរខរបស់សោរអ្នរក្រូវបាន 
សដាុះក្សាយសៅច៊ុងបញ្ចបន់ននងៃដែលសធវើការបនទ ប ់
សហើយសោរអ្នរអាចមនិទ្ទួ្លបានលិខិ្រណាមយួសទ្។ 

ក្បសិនសបើសោរអ្នរចង់ឲ្យសយើងខ្្៊ុ ាំសធវើការសសក្មចចិរតយ៉ា ងឆ្បរ់ហ័សពីសក្ ុះសពលសវោសដាុះក្សាយ រយ 
បែតឹ ងរវា៉ា របស់សោរអ្នរនឹងសធវើឲ្យជីវរិ ស៊ុខ្ភាព ឬសមរថភាពរបស់សោរអ្នរអាចរងសក្គ្នុះថាន រ ់
សនុះសោរអ្នរអាចសសនើស៊ុាំការពិនិរយសេើងវញិឆ្បរ់ហ័ស (សលឿន) ។ 
សែើមបសីសនើស៊ុាំការពិនិរយឆ្បរ់ហ័ស សូមសៅទូ្រស័ពទមរកានស់លខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
សយើងខ្្៊ុ ាំនឹងសធវើការសសក្មចចិរតរន៊ុងអ្ាំេ៊ុងសពល 72 សម៉ា ងសក្កាយពីទ្ទួ្លបានបែតឹ ងរវា៉ា របស់សោរអ្នរ។ 

បែដឹ ងឧទ្ធរែ៍ 
បែតឹ ងឧទ្ធរែ៍ខ្៊ុសពី រយបែតឹ ងរវា៉ា។ បែតឹ ងឧទ្ធរែ៍គឺជាសាំសែើ មយួសក្មប ់Health Net 
សែើមបពិីនិរយសេើងវញិនិងផ្ទល ស់បតូរការសសក្មចចិរតដែលសយើងបានសធវើសេើងអ្ាំពីការធានសក្មបស់សវារមមដែ
លបានសសនើរស៊ុាំ។ ក្បសិនសបើសយើងបានសស្ើលិខិ្រជូនែាំែឹងពីចាំណារក់ារ (NOA) 
ដែលក្បាបអ់្នរថាសយើងបែិសសធ ពនាសពល ផ្ទល ស់បតូរ ឬបញ្ចបស់សវារមមណាមយួ
សហើយអ្នរមនិយល់ក្ពមជាមយួការសសក្មចចិរតរបស់សយើងសទ្ អ្នរអាចដារ់ រយបែតឹ ងឧទ្ធរែ៍បាន។ 
អ្នរសតល់សសវាដងទាំបឋម PCP របស់អ្នររអ៏ាចដារប់ែតឹ ងឧទ្ធរែ៍សក្មបអ់្នរ 
សបើមនការអ្ន៊ុញ្ញា រជាោយលរខែ៍អ្រែររបស់អ្នរ។  

អ្នរក្រូវដរដារ ់រយបែតឹ ងឧទ្ធរែ៍រន៊ុងរយៈសពល 60 នងៃនននងៃក្បរិទិ្នចបពី់ 
កាលបរសិចេទ្ដែលអ្នរបានទ្ទួ្ល សសចរតីជូនែាំែឹងពីចាំណារក់ារ NOA ។ ក្បសិនសបើបចច៊ុបបននសនុះ 
សោរអ្នររាំព៊ុងដរទ្ទួ្លបានការពាបាល សហើយសោរអ្នរចងប់នតទ្ទួ្លបានការពាបាលរសៅសទ្ៀរ 
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សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
Health Net មនសៅទី្សនុះ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
ឬសៅទូ្រស័ពទតាមដខ្ែទូ្រស័ពទបញ្ជូ នបនត California សលខ្ 711។ សូមចូលសមើលសគហទ្ាំពរ័ 
www.healthnet.com ។ 133 

សោរអ្នរក្រូវដរស៊ុាំ រយបែដឹ ងឧទ្ធរែ៍រន៊ុងរយៈសពល 10 នងៃ គិរចបពី់កាលបរសិចេទ្
ដែលសសចរតីជូនែាំែឹងពីចាំណារ់ការ NOA បានសស្ើសៅសោរអ្នរ ឬម៊ុនកាលបរសិចេទ្ដែល Health Net 
របស់សោរអ្នរនិយយថា សសវារមមនឹងបញ្ឈប។់ 
សៅសពលអ្នរសសនើរស៊ុាំបែតឹ ងឧទ្ធរែ៍ សូមក្បាប់សយើងថាអ្នរចងប់នតទ្ទួ្លសសវារមម។ 

សោរអ្នរអាចបដឹងឧទ្ធរែ៍តាមទូ្រស័ពទ ជាោយលរខែ៍អ្រែរ ឬតាមសគហទ្ាំពរ័៖ 

▪ តាមទូ្រស័ពទ៖ ទូ្រស័ពទសៅ Health Net តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) 
រន៊ុងចសនល ុះ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
សតល់ស ម្ ុះរបស់សោរអ្នរ សលខ្បែ័ណ សមគ ល់ដសនការស៊ុខ្ភាព និងសសវារមមដែលសោរអ្នរ 
រាំព៊ុងបតឹងឧទ្ធរែ៍។ 

▪ តាមសាំប៊ុក្រ៖ សៅទូ្រស័ពទសៅ Health Net តាមសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) 
សហើយសូមឲ្យសស្ើទ្ក្មង់ដបបបទ្សៅសោរអ្នរ។ 
សៅសពលសោរអ្នរបានទ្ក្មងដ់បបបទ្ សូមបាំសពញវា។ 
ក្រូវក្បារែថារមួបញ្ចូ លស ម្ ុះរបស់អ្នរ សលខ្ប័ែណ សមគ ល់គសក្មងស៊ុខ្ភាព និងសសវារមមដែល 
អ្នររាំព៊ុងបតឹងឧទ្ធរែ៍។  

សស្ើរទ្ក្មងដ់បបបទ្សៅ៖ 

Health Net Appeals & Grievances 
P.O. Box 10348 
Van Nuys, CA 91410-0348 

ការយិល័យសវជជបែឌិ ររបស់សោរអ្នរនឹងមនទ្ក្មងដ់បបបទ្ រយបែដឹ ងឧទ្ធរែ៍
សដល់ជូនសោរអ្នរ។ 

▪ តាមសគហទ្ាំពរ័៖ ចូលសៅកានស់គហទ្ាំពរ័ Health Net ។ ចូលសៅកាន ់www.healthnet.com ។ 

ក្បសិនសបើសោរអ្នរក្រូវការជាំនួយការដារ ់រយបែតឹ ងឧទ្ធរែ៍របស់សោរអ្នរ 
សនុះសយើងខ្្៊ុ ាំអាចជួយ សោរអ្នរបាន។ សយើងខ្្៊ុ ាំអាចសតល់ឲ្យសោរអ្នរនូវសសវារមមភាសាឥរគិរនងល។ 
សូមទូ្រស័ពទសៅ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 

http://www.healthnet.com/
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សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
Health Net មនសៅទី្សនុះ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
ឬសៅទូ្រស័ពទតាមដខ្ែទូ្រស័ពទបញ្ជូ នបនត California សលខ្ 711។ សូមចូលសមើលសគហទ្ាំពរ័ 
www.healthnet.com ។ 134 

រន៊ុងរយៈសពល 5 នងៃបនទ បពី់ទ្ទួ្លបានបែដឹ ងរវា៉ា របស់សោរអ្នរ សនុះសយើងខ្្៊ុ ាំនឹងសស្ើលិខិ្រជូនែាំែឹង
ែល់សោរអ្នរឲ្យែឹងថា សយើងខ្្៊ុ ាំទ្ទួ្លបានបែដឹ ងសនុះសហើយ។ រន៊ុងរយៈសពល 30 នងៃ 
សយើងខ្្៊ុ ាំនឹងក្បាបស់ោរអ្នរអ្ាំពីការសសក្មចចិរតពីបែតឹ ងឧទ្ធរែ៍។  

ក្បសិនសបើសោរអ្នរ ឬក្គូសពទ្យចងឲ់្យសយើងខ្្៊ុ ាំសធវើការសសក្មចចិរតបានឆ្បរ់ហ័ស 
ពីសក្ ុះសពលសវោសដាុះក្សាយបែតឹ ងឧទ្ធរែ៍របស់សោរអ្នរនឹងសធវើឲ្យជីវរិ ស៊ុខ្ភាព 
ឬសមរថភាពរបស់អ្នររងសក្គ្នុះថាន រ ់សនុះសោរអ្នរអាចសសនើស៊ុាំការពិនិរយសេើងវញិឲ្យបានឆ្ប ់(រហ័ស) ។ 
សែើមបសីសនើស៊ុាំការពិនិរយសេើងវញិឲ្យបានឆ្បរ់ហ័ស សូមទូ្រស័ពទសៅសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) 
។ សយើងខ្្៊ុ ាំនឹងសធវើការសសក្មចចិរតរន៊ុងអ្ាំេ៊ុងសពល 72 សម៉ា ងសក្កាយពីទ្ទួ្លបានបែតឹ ងរបស់សោរអ្នរ។  

អ្នរក្រវូសធវើអ្វីខ្លុះ ក្បសិនសបើសោរអ្នរមនិយល់ក្ពមជាមយួ
នឹងសសចរដីសសក្មចចិរតសលើបែដឹ ងឧទ្ធរែ៍ 
ក្បសិនសបើសោរអ្នរបានដារ ់រយបែតឹ ងឧទ្ធរែ៍ សហើយទ្ទួ្លបានលិខិ្រពី Health Net 
ក្បាបស់ោរអ្នរថា សយើងខ្្៊ុ ាំមិនបានផ្ទល ស់បតូរការសសក្មចចិរតរបស់សយើងខ្្៊ុ ាំសទ្ 
ឬសោរអ្នរមិនដែលបានទ្ទួ្លលិខិ្រក្បាប់សោរអ្នរពីការសសក្មចចិរតរបស់សយើងខ្្៊ុ ាំសហើយវា
បានរនលងស៊ុរ 30 នងៃ សនុះសោរអ្នរអាច៖ 

▪ សសនើស៊ុាំ សាវនការរែឋ ពីក្រសួងសសវារមមសងគម 
សហើយសៅក្រមនឹងពិនិរយសមើលសាំែ៊ុាំ សរឿងរបស់សោរអ្នរ 

▪ សសនើស៊ុាំ ការក្ររួពិនិរយសមើលសេើងវញិដសនរសវជជសាស្តសតសដាយឯររជយ (IMR) ពី DMHC សហើយអ្នរ
ក្រួរពិនិរយខាងសក្ៅដែលមនិជាបទ់រទ់្ងជាមយួ Health Net នឹង
ពិនិរយសមើលសាំែ៊ុាំ សរឿងរបស់សោរអ្នរ។  

សោរអ្នរនឹងមនិក្រូវបងន់ងលសក្មប ់សវនការថាន ររ់ែឋ ឬ IMR សទ្។  

សោរអ្នរមនសិទ្ធិទ្ទួ្លបានទាំងសវនការរែឋ និង IMR ។ សទុះយ៉ា ងណា 
ក្បសិនសបើសោរអ្នរសសនើស៊ុាំសវនការយ៊ុរតិធមថ៌ាន ររ់ែឋម៊ុន ប៉ា៊ុដនតសវនការក្រូវបានសធវើសេើងរចួសហើយ 
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សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
Health Net មនសៅទី្សនុះ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
ឬសៅទូ្រស័ពទតាមដខ្ែទូ្រស័ពទបញ្ជូ នបនត California សលខ្ 711។ សូមចូលសមើលសគហទ្ាំពរ័ 
www.healthnet.com ។ 135 

សោរអ្នរមនិអាចសសនើស៊ុាំ ការក្រួរពិនិរយសមើលសេើងវញិដសនរសវជជសាស្តសតសដាយឯររជយ IMR បានសទ្។ 
រន៊ុងររែីសនុះ សវនការថាន ររ់ែឋមនអ្ាំណាចសសក្មចច៊ុងសក្កាយ។  

ដសនរខាងសក្កាមសនុះ មនពរ័ម៌នបដនថមអ្ាំពីរសបៀបននការសសនើស៊ុាំសវនការរែឋ ឬ IMR ។ 

ការក្ររួពិនិរយសមើលសេើងវញិដសនរសវជជសាស្តសដសដាយឯររជយ (IMR) 
IMR គឺសៅសពលដែលអ្នរក្រួរពិនិរយខាងសក្ៅ 
មនិទរទ់្ងនឹងដសនការស៊ុខ្ភាពរបស់សោរអ្នរពិនិរយសមើលសាំែ៊ុាំ សរឿងរបស់សោរអ្នរ។ 
ក្បសិនសបើសោរអ្នរចង់បាន IMR សនុះសោរអ្នរក្រូវដរដារ ់រយបដឹងឧទ្ធរែ៍ជាម៊ុនជាមួយ Health Net 
។ ក្បសិនសបើសោរអ្នរមនិបានទ្ទួ្លែាំែឹងពីដសនការស៊ុខ្ភាពរបស់សោរអ្នររន៊ុងរយៈសពល 30 នងៃ 
ឬក្បសិនសបើសោរអ្នរមិនសបាយចិរតជាមួយនឹងការសសក្មចចិរតរបស់ដសនការសោរអ្នរសទ្ 
សនុះសោរអ្នរអាចសសនើស៊ុាំ ការក្រួរពិនិរយសមើលសេើងវញិដសនរសវជជសាស្តសតសដាយឯររជយ IMR បាន។ 
សោរអ្នរក្រូវដរសសនើស៊ុាំ IMR រន៊ុងរយៈសពល 6 ដខ្ គិរចបពី់កាលបរសិចេទ្
ទ្ទួ្លបានលិខិ្រជូនែាំែឹងអ្ាំពីសសចរតីសសក្មចសៅសលើបែដឹ ងឧទ្ធរែ៍។ 

សោរអ្នរក្បដហលជាអាចទ្ទួ្លបាន IMR ភាល មៗសដាយមនិចាំបាច់
ដារ ់រយបែដឹ ងឧទ្ធរែ៍ជាម៊ុនបាន។ 
សនុះសថិរសៅរន៊ុងររែីដែលស៊ុខ្ភាពរបស់សោរអ្នរមនសក្គ្នុះថាន រភ់ាល មៗ។  

សនុះគឹជារសបៀបសែើមបសីសនើស៊ុាំ IMR ។  រយ “បែតឹ ងសារទ្៊ុរខ” គឺសក្មប់ “បែតឹ ងរវា៉ា ” និង “បែតឹ ងឧទ្ធរែ៍” ៖ 

ក្រសួងដងទាំស៊ុខ្ភាពសដាយមនការក្គបក់្គងរបស់រែឋ California ទ្ទួ្លខ្៊ុសក្រូវសចញចាបក់្គបក់្គង
ដសនការសសវាដងទាំស៊ុខ្ភាព។ ក្បសិនសបើសោរអ្នរមនបែដឹ ងសារទ្៊ុរខក្បឆ្ាំងនឹងដសនការស៊ុខ្ភាព
របស់សោរអ្នរ ែាំបូងសោរអ្នរគួរដរទូ្រស័ពទមរកានដ់សនការស៊ុខ្ភាព
របស់សោរអ្នរជាម៊ុនសិនតាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) និងសក្បើនីរិវធីិ
បែដឹ ងសារទ្៊ុរខរបស់ដសនការស៊ុខ្ភាពសោរអ្នរម៊ុននឹងទរទ់្ងសៅកានក់្រសួង។ 
ការសក្បើក្បាស់នីរិវធីិបែដឹ ងសារទ្៊ុរខសនុះ មនិររ ាំងែល់សិទ្ធកិ្សបចាប ់ទាំងឡាយ ឬែាំសណាុះក្សាយ
ដែលអាចមនសក្មបស់ោរអ្នរសេើយ។ 



6 | ការរយការែ៍ និងការសដាុះក្សាយបញ្ញា  

សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
Health Net មនសៅទី្សនុះ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
ឬសៅទូ្រស័ពទតាមដខ្ែទូ្រស័ពទបញ្ជូ នបនត California សលខ្ 711។ សូមចូលសមើលសគហទ្ាំពរ័ 
www.healthnet.com ។ 136 

ក្បសិនសបើសោរអ្នរក្រូវការជាំនួយសក្មបក់ារដារ់បែតឹ ងសារទ្៊ុរខ រ់ពន័ធនឹងររែីបនទ ន ់បែតឹ ង
សារទ្៊ុរខដែលគសក្មងស៊ុខ្ភាពរបស់អ្នរមិនបានសដាុះក្សាយជូនអ្នរសដាយសពញចិរត ឬបែតឹ ង
សារទ្៊ុរខដែលមនិទនប់ានសដាុះក្សាយរន៊ុងអ្ាំេ៊ុងសពលសលើសពី 30 នងៃ សនុះសោរអ្នរអាចទូ្រស័ពទសៅ
នយដាឋ នសនុះសែើមបសីសនើរស៊ុាំជាំនួយបាន។ 
សោរអ្នររអ៏ាចមនសិទ្ធិទ្ទួ្លបានការក្រួរពិនិរយសមើលសេើងវញិដសនរសវជជសាស្តសដសដាយឯររជយ (IMR) 
សងដែរ។ ក្បសិនសបើសោរអ្នរមនសិទ្ធិទ្ទួ្លបាន IMR សនុះែាំសែើ រការ IMR នឹងសធវើការក្រួរ
ពិនិរយសេើងវញិសដាយឥរលសមែៀងសៅសលើសសចរតីសសក្មចដសនរសវជជសាស្តសតដែលបានសធវើសេើងសដាយដសនការ
ស៊ុខ្ភាពទរទ់្ងនឹងភាពចាំបាចដ់សនរសវជជសាស្តសតននសសវា ឬវធីិពាបាលដែលបានសសនើស៊ុាំ សសចរតី
សសក្មចសលើការធានរ៉ាបរ់ង សក្មបវ់ធីិពាបាលដែលមនលរខែៈពិសសាធន ៍ឬតាមដាន និងជសមល ុះ
ននការបងក់្បារស់ក្មបស់សវាសសស្តងាគ ុះបនទ ន ់ឬ សសវាសវជជសាស្តសដបនទ ន។់ ក្រសួងសនុះ រម៏នសលខ្ទូ្រស័ពទ
សដាយឥរគិរនងល (1-888-HMO-2219) និងដខ្ែទូ្រស័ពទ TDD (1-877-688-9891) សក្មបស់មជិរ
ដែលពិបាររន៊ុងការសាដ ប ់និងនិយយ។ សគហទ្ាំពរ័បស់ក្រសួងគឺ http://www.hmohelp.ca.gov 
មនទ្ក្មង ់រយបែតឹ ងរវា៉ា ,  រយស៊ុាំ IMR និងការដែនាំតាមអ្៊ុីនធឺែិរ។  

សវនការថាន ររ់ែឋ 
សវនការរែឋគឺជារិចចក្បជ៊ុាំមយួដែលមនមន៊ុសែមរពីអ្ងគភាព DSS។ 
សៅក្រមនឹងជួយ សដាុះក្សាយបញ្ញា របស់សោរអ្នរ។ សោរអ្នរអាចសសនើស៊ុាំសវនការរែឋបាន 
ល៊ុុះក្តាដរសោរអ្នរបានដារ ់រយបែតឹ ងឧទ្ធរែ៍ជាមួយ Health Net 
សហើយសោរអ្នរសៅដរមនិសបាយចិរតនឹងការសសក្មចចិរត ឬក្បសិនសបើសោរអ្នរ 
មនិទនទ់្ទួ្លបានការសសក្មចចិរតសលើបែតឹ ងឧទ្ធរែ៍របស់សោរអ្នរ សក្កាយពី 30 នងៃ 
សហើយសោរអ្នរមនិបានសសនើស៊ុាំ IMR សទ្។ 

សោរអ្នរក្រូវដរសសនើស៊ុាំសវនការថាន រ់រែឋមួយរន៊ុងរយៈសពល 120 នងៃ គិរចប់ពីកាលបរសិចេទ្ទ្ទួ្លបាន
លិខិ្រជូនែាំែឹងអ្ាំពីែាំសណាុះក្សាយសៅសលើបែដឹ ងឧទ្ធរែ៍។ អ្នរសតល់សសវាដងទាំបឋម PCP 
របស់អ្នរអាចសសនើរស៊ុាំ សវនការថាន រ់រែឋ សក្មប់អ្នរសបើមនការអ្ន៊ុញ្ញា រជាោយលរខែ៍អ្រែររបស់អ្នរសហើយ 
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សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
Health Net មនសៅទី្សនុះ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
ឬសៅទូ្រស័ពទតាមដខ្ែទូ្រស័ពទបញ្ជូ នបនត California សលខ្ 711។ សូមចូលសមើលសគហទ្ាំពរ័ 
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ក្បសិនសបើគ្នរ់ទ្ទួ្លបានការឯរភាពពី DSS ។ អ្នររ៏អាចសៅទូ្រស័ពទសៅ DSS 
សែើមបសី៊ុាំឱ្យរែឋអ្ន៊ុម័រសាំសែើ របស់ អ្នរសតល់សសវាដងទាំបឋម PCP របស់អ្នរសក្មប់សវនការថាន រ់រែឋ។  

សោរអ្នរអាចសសនើរស៊ុាំសវនការថាន ររ់ែឋតាមទូ្រស័ពទ ឬសាំប៊ុក្រ។ 

▪ តាមទូ្រស័ពទ៖ សូមទូ្រស័ពទមរកានអ់្ងគភាពស ល្ើយរបសាធារែៈ DSS តាមរយៈសលខ្  
1-800-952-5253  
(TTY 1-800-952-8349) ។ 

▪ តាមសាំប៊ុក្រ៖ 
បាំសពញសាំែ៊ុាំ ដបបបទ្ដែលបានសតល់ជូនជាមួយនឹងសសចរតីជូនែាំែឹងអ្ាំពីែាំសណាុះក្សាយបែតឹ ង
ឧទ្ធរែ៍របស់អ្នរ។ សស្ើទ្ក្មង់ដបបបទ្ សៅកាន៖់ 

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

ក្បសិនសបើអ្នរក្រូវការជាំនួយ រន៊ុងការសសនើស៊ុាំសវនការថាន ររ់ែឋ សយើងអាចជួយ អ្នរបាន។ 
សយើងខ្្៊ុ ាំអាចសតល់ឲ្យសោរអ្នរនូវសសវារមមភាសាឥរគិរនងល។ សូមទូ្រស័ពទសៅ 1-800-675-6110  
(TTY: 711) ។ 

រន៊ុងសពលសវនការ សោរអ្នរអាចការ រខ្លួនរបស់សោរអ្នរ។ សយើងនឹងការ រក្រុមរបស់សយើង។ 
វាអាចនឹងចាំណាយសពលរហូរែល់ 90 នងៃ សែើមបសីធវើសសចរដីសសក្មចចិរតសៅសលើររែីរបស់សោរអ្នរ។ 
បណាត ញ Health Net ក្រូវដរសធវើតាមអ្វីដែលសៅក្រមសសក្មច។  

ក្បសិនសបើសោរអ្នរចង់ឲ្យអ្ងគភាព DSS សធវើការសសក្មចចិរតឆ្បរ់ហ័សពីសក្ ុះសពលសវោ 
ដែលក្រូវសធវើសវនការថាន ររ់ែឋ នឹងសធវើឲ្យជីវរិរបស់សោរអ្នរ ស៊ុខ្ភាព 
ឬសមរថភាពបាំសពញការងាររបស់សោរអ្នរសថិររន៊ុងសាថ នភាពសក្គ្នុះថាន រ ់សនើសោរអ្នរ 
ឬអ្នរសតល់សសវាដងទាំបឋម PCP របស់សោរអ្នរអាចទរទ់្ងសៅអ្ងគភាព DSS និងសសនើស៊ុាំការពសនលឿន 
(សធវើឲ្យឆ្បរ់ហ័ស) សវនការថាន ររ់ែឋ។ DSS ក្រូវសធវើការសសក្មចចិរតមិនឲ្យសលើសពី 3 
នងៃសធវើការបនទ បពី់ទ្ទួ្លបានសាំែ៊ុាំ សរឿងសពញសលញពី Health Net ។ 
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សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
Health Net មនសៅទី្សនុះ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
ឬសៅទូ្រស័ពទតាមដខ្ែទូ្រស័ពទបញ្ជូ នបនត California សលខ្ 711។ សូមចូលសមើលសគហទ្ាំពរ័ 
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ការលួចបនលាំ ការខ្ជុះខាជ យ និងការរ ាំសោភបាំ ន 
ក្បសិនសបើអ្នរសងែយ័ថាអ្នរសតល់សសវាឬអ្នរដែលទ្ទួ្លសសវា Medi-Cal បានក្បក្ពឹរតអ្ាំសពើដរលងបនលាំ 
ខ្ជុះខាជ យ ឬការរ ាំសោភបាំ ន វាជាសិទ្ធិរបស់អ្នរសែើមបរីយការែ៍។ 

ការលួចបនលាំ ការខ្ជុះខាជ យ និងការរ ាំសោភបាំ នរបស់អ្នរសតល់សសវា រមួមន៖ 
▪ ដរលងបនលាំឯរសារសវជជសាស្តសត 
▪ ការសចញសវជជបញ្ញជ ឱ្យ ទិ្ញឱ្សងសក្ចើន ជាងភាពចាំបាច់ខាងសវជជសាស្តសត។ 
▪ ការសតល់សសវាដងទាំស៊ុខ្ភាពសក្ចើនជាងភាពចាំបាចខ់ាងសវជជសាស្តសត។ 
▪ ការសចញវរិ័យបក័្រសក្មបស់សវារមមដែលមនិបានសតល់ឱ្យ។ 
▪ ការសចញវរិ័យបក័្រសក្មបស់សវាវជិាជ ជីវៈសៅសពលដែលអ្នរជាំនញមនិបានអ្ន៊ុវរតនស៍សវាសនុះ។  

ការលួចបនលាំ ការបាំផ្ទល ញ និងការរ ាំសោភបាំ នសដាយអ្នរដែលទ្ទួ្លបានសលក្បសយជនរ៍មួមន៖ 
▪ សតល់ក្បាររ់មច ីលរ ់ឬសតល់បែ័ណ សមគ ល់គសក្មងស៊ុខ្ភាព ឬបែ័ណ សមគ ល់អ្រថក្បសយជន៍ ៍

Medi-Cal (BIC) ែល់នរណាមន រស់សែងសទ្ៀរ។ 
▪ ការទ្ទួ្លការពាបាលឬឱ្សងក្សសែៀងឬែូចគ្នន ពីអ្នរសតល់សសវាសលើសពីមយួ។ 
▪ ការសៅបនទប់សសស្តងាគ ុះបនទ នស់ៅសពលដែលវាមនិដមនជាររែីបនទ ន។់ 
▪ ការសក្បើក្បាស់សលខ្សនតិស៊ុខ្សងគមឬបែ័ណ សមគ ល់គសក្មងស៊ុខ្ភាពរបស់អ្នរែនទ្។ 

សែើមបរីយការែ៍ពីការដរលងបនលាំ ការបាំផ្ទល ញនិងការរ ាំសោភបាំ ន ចូរសរសសរស ម្ ុះ 
អាសយដាឋ ននិងសលខ្អ្រដសញ្ាែរបស់អ្នរដែលបានក្បក្ពឹរតការដរលងបនលាំ ការបាំផ្ទល ញនិងការរ ាំសោភបាំ ន
សនុះ។ សូមសតល់ពរ័ម៌នឱ្យបានសក្ចើនតាមដែលអ្នរអាចសធវើបានអ្ាំពីប៊ុគគលសនុះ 
ែូចជាសលខ្ទូ្រស័ពទឬជាំនញក្បសិនសបើជនសនុះជាអ្នរសតល់សសវារមម។ 
សូមសតល់កាលបរសិចេទ្ននក្ពឹរតិការែ៍និងសសចរដីសសងខបអ្ាំពីអ្វីដែលបានសរើរសេើងពិរក្បារែ។ 

សស្ើបាយការែ៍របស់អ្នរសៅ៖ 
Special Investigations Unit 

1370 Timberlake Manor Parkway 

Chesterfield, MO 63017 

1-866-685-8664 



    

សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
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ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
ឬសៅទូ្រស័ពទតាមដខ្ែទូ្រស័ពទបញ្ជូ នបនត California សលខ្ 711។ សូមចូលសមើលសគហទ្ាំពរ័ 
www.healthnet.com ។ 139 

7. សលខ្និង រយសាំខាន់ៗ
ដែលក្រូវែឹង។ 

សលខ្ទូ្រស័ពទសាំខាន់ៗ  
▪ Health Net សសវាបសក្មើសមជិរ 1-800-675-6110 (TTY: 711) 
▪ សសវាសក្មបជ់នពិការ 

o សគហទ្ាំពរ័៖ https://www.ada.gov/ 
o សសវាបញ្ជូ នសាររែឋ California (CRS) ៖ TTY/TDD: 711  
o Sprint 1-888-877-5379 (ជាសសមលង) 
o MCI 1-800-735-2922 (ជាសសមលង) 
o ពរ័ម៌នសដីពីចាបព់លរែឋពិការអាសមររិ (Americans Disabilities Act, ADA) ៖ 
1-800-514-0301 (ជាសសមលង); 1-800-514-0383 (TDD) 

▪ សសវារមមរបស់រ៊ុមរ (រមមវធីិ CCS) 
o សគហទ្ាំពរ័៖ https://www.dhcs.ca.gov/services/ccs 
o សខានធី Kern ៖ 1-661-868-0504 
o សខានធី Los Angeles ៖ 1-800-288-4584 
o សខានធី Sacramento ៖ 1-916-875-9900 

https://www.ada.gov/
https://www.dhcs.ca.gov/services/ccs
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សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
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o សខានធី San Diego ៖ 1-619-528-4000 
o សខានធី San Joaquin ៖ 1-209-468-3900 
o សខានធី Stanislaus ៖ 1-209-558-7515 
o សខានធី Tulare ៖ 1-559-685-5800 

▪ រមមវធីិ ការបងាក រស៊ុខ្ភាព និងពិការភាពរ៊ុមរ (CHDP)  
o សគហទ្ាំពរ័៖ https://www.dhcs.ca.gov/services/chdp 
o សខានធី Kern ៖ 1-661-321-3000 
o សខានធី Los Angeles ៖ 1-800-993-2437  
o សខានធី Sacramento ៖ 1-916-875-7151 
o សខានធី San Diego ៖ 1-619-692-8808 
o សខានធី San Joaquin ៖ 1-209-468-8335 
o សខានធី Stanislaus ៖ 1-209-558-8860 
o សខានធី Tulare ៖ 1-559-687-6915 

▪ សសវារែឋ California 
o ការយិល័យមស្តនតីបែដឹ ងសាធារែៈ DHCS (DHCS Ombudsman Office) ៖ 
1-888-452-8609 (សគហទ្ាំពរ័៖ https://www.dhcs.ca.gov) 

o នយរដាឋ នសសវាសងគមរិចច (Department of Social Services) ៖  
1-800-952-5253 (TDD: 1-800-952-8349)  
(សគហទ្ាំពរ័៖ https://www.cdss.ca.gov) 

o នយរដាឋ នដងទាំស៊ុខ្ភាពសដាយមនការក្គបក់្គង (Department of Managed 
Health Care, DMHC) ៖ 1-888-466-2219 (1-888-HMO-2219) 
(សគហទ្ាំពរ័៖ http://dmhc.ca.gov/) 

https://www.dhcs.ca.gov/
https://www.cdss.ca.gov/
http://dmhc.ca.gov/
https://www.dhcs.ca.gov/services/chdp
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▪ រមមវធីិសក្មបរ់៊ុមរ ទររ និងស្តសដី (WIC) ៖ 
o ទូ្រស័ពទ៖ 1-888-942-9675 
o សគហទ្ាំពរ័៖ 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CFH/DWICSN/Pages/Program-
Landing1.aspx 

▪ រែឋបាលសនតិស៊ុខ្សងគម (Social Security Administration) 
o ចាំែូលសងគមបដនថម (Supplemental Social Income, SSI)៖  

1-800-772-1213 (TTY:1-800-325-0778) 
o សគហទ្ាំពរ័៖ https://www.ssa.gov/ 

▪ ការយិល័យសខានធី 
o សគហទ្ាំពរ័៖ http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/ 

CountyOffices.aspx 
o សគហទ្ាំពរ័ស៊ុខ្ភាពសលូវចិរត៖ 

https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx 
o សខានធី Kern 

នយរដាឋ នធនធានមន៊ុសែ (Department of Human Services) ៖  
1-661-631-6807 
សសវាស៊ុខ្ភាពសលូវចិរដ៖ 1-800-991-5272 

o សខានធី Los Angeles 
នយរដាខ នសសវារមមសងគមរិចចសាធារែៈ (Department of Public Social 
Services, DPSS) 
ដខ្ែទូ្រស័ពទសដល់ជាំនួយ (រមួមនសសវាដសនរភាសា)៖ 1-877-481-1044 
ដសនរសសវាអ្រិងិជន DPSS៖ 1-866-613-3777; 1-310-258-7400 
នយរដាឋ នស៊ុខ្ភាពសលូវចិរដននសខានធី Los Angeles (Los Angeles County 
Department of Mental Health)៖ 1-800-854-7771 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CFH/DWICSN/Pages/Program-Landing1.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CFH/DWICSN/Pages/Program-Landing1.aspx
https://www.ssa.gov/
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx
https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx


7 | សលខ្ទូ្រស័ពទសាំខាន់ៗ  និង រយដែលក្រវូែឹង 

សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
Health Net មនសៅទី្សនុះ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
ឬសៅទូ្រស័ពទតាមដខ្ែទូ្រស័ពទបញ្ជូ នបនត California សលខ្ 711។ សូមចូលសមើលសគហទ្ាំពរ័ 
www.healthnet.com ។ 142 

o សខានធី Sacramento 
នយរដាឋ នជាំនួយដសនរមន៊ុសែ (Department of Human Assistance) ៖  
1-916-874-3100 
ក្រសួងសសវាស៊ុខ្ភាព និងមន៊ុសែជារិ (ស៊ុខ្ភាពសលូវចិរត) (Department of Health & 
Human Services) ៖ 1-888-881-4881 

o សខានធី San Diego 
នយរដាឋ នសសវាស៊ុខ្ភាព និងមន៊ុសែជារិ (Department of Health & Human 
Services)៖ 1-866-262-9881 
ដសនរស៊ុខ្ភាពសលូវឥរយិបទ្ San Diego (San Diego Behavioral Health Division) ៖ 
1-888-724-7240 

o សខានធី San Joaquin 
ក្រសួងស៊ុខ្ភាពសាធារែៈ (Department of Public Health) ៖ 1-209-468-3400 
ស៊ុខ្ភាពឥរយិបទ្៖ 1-888-468-9370 
ទី្ភាន រង់ារសសវារមមធនធានមន៊ុសែ៖ 1-209-468-1000  

o សខានធី Stanislaus 
ទី្ភាន រង់ារសសវាសហគមន ៍(Community Services Agency) ៖ 1-877-652-0734 
សសវាស៊ុខ្ភាពសលូវឥរយិបទ្ និងការជាសុះសសប ើយ (Behavioral Health & Recovery 
Services) ៖ 1-888-376-6246 

o សខានធី Tulare 
ទី្ភាន រង់ារសសវាស៊ុខ្ភាព និងមន៊ុសែជារិ(Health & Human Services Agency) ៖  
1-800-540-6880 
នយរដាឋ នស៊ុខ្ភាពសលូវចិរដ(Department of Mental Health) ៖ 1-800-320-1616 
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 រយដែលក្រវូែឹង 
អ្ាំេ៊ុងសពលសក្មលរូនរបស់ស្តសតី៖ រយៈសពលដែលស្តសតីរាំព៊ុងសថិររន៊ុងបីែាំណារ់កាលននការសក្មលរូន 
សហើយមនិអាចសសទរសៅមនទីរសពទ្យមយួសសែងសទ្ៀរបានទនស់ពលសវោម៊ុនសពលសក្មល 
ឬការសសទរអាចសធវើឲ្យប៉ាុះ ល់ែល់ស៊ុខ្ភាព និងស៊ុវរថិភាពរបស់ស្តសតី ឬទររដែលមិនទនស់រើរ។ 

សាថ នភាពធៃន់ធៃរ៖ សាថ នភាពសវជជសាស្តសតដែល មនលរខែៈភាល មៗ 
រក្មូវឱ្យមនការយរចិរតទ្៊ុរដារ់ខាងសវជជសាស្តសតឱ្យបានសលឿន និងមនិមនរយៈសពលយូរ។ 

បែដឹ ងឧទ្ធរែ៍៖ សាំសែើ ររបស់សមជិរសក្មប់ Health Net 
សែើមបពិីនិរយសេើងវញិនិងផ្ទល ស់បតូរសសចរតីសាំសរចដែលបានសធវើសេើងអ្ាំពីការក្គបែែត ប់សលើសសវាដែលបានសសនើស៊ុាំ។ 

អ្រថក្បសយជន៖៍ សសវារមមដងទាំស៊ុខ្ភាពនិងឱ្សងដែលមនការធានរ៉ាបរ់ងសៅសក្កាមគសក្មង
ស៊ុខ្ភាពសនុះ។ 

សសវារមមសក្មបរ់៊ុមររន៊ុងរែឋ California (California Children’s Services, CCS)៖ 
រមមវធីិមយួដែលសតល់ជូននូវសសវារមមសក្មបរ់៊ុមររហូរែល់អាយ៊ុ 21 
ឆ្ន ាំដែលមនជាំងឺនិងបញ្ញា ស៊ុខ្ភាពមយួចាំនួន។ 

ការបងាក រស៊ុខ្ភាពនិងពិការភាពរ៊ុមររែឋ California (California Health and Disability Prevention, 
CHDP)៖ រមមវធីិស៊ុខ្ភាពសាធារែៈដែលសងក្រលប ់សៅ អ្នរសតល់សសវាដងទាំស៊ុខ្ភាព 
សាធារែៈនិងឯរជន សក្មបក់ារវាយរនមលស៊ុខ្ភាពែាំណារក់ាលែាំបូងសែើមបរីរសមើល ឬការ រជាំងឺ 
និងពិការភាពរបស់រ៊ុមរនិងយ៊ុវវយ័។ រមមវធីិសនុះជួយ រ៊ុមរនិងយ៊ុវវយ័ដែលមនលរខែៈសមបរតិក្គបក់្គ្នន ់
ឱ្យអាចទ្ទួ្លបានការដងទាំស៊ុខ្ភាពជាសទ្ៀងទរ។់ អ្នរសតល់សសវាដងទាំស៊ុខ្ភាពបឋម PCP 
របស់អ្នរសតល់សសវា CHDP។ 

អ្នរក្គបក់្គងររែី៖ គិោន៊ុបដាឋ រដែលច៊ុុះបញ្ជ ី 
ឬអ្នរសធវើការងារសងគមដែលអាចជួយ សោរអ្នរឲ្យយល់អ្ាំពីបញ្ញា ស៊ុខ្ភាពសាំខាន់ៗ និងសរៀបចាំ 
ការដងទាំជាមួយអ្នរសតល់សសវារបស់សោរអ្នរ។ 
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ម្បគិោន៊ុបដាឋ រដែលក្រវូបានទ្ទួ្លសាគ ល់ (CNM) ៖ 
ប៊ុគគលដែលមនអាជ្ាប័ែណ ជាគិោន៊ុបដាឋ រដែលបានច៊ុុះបញ្ជ ី សហើយបានបញ្ញជ រថ់ាជា 
ម្បគិោន៊ុបដាឋ រសដាយគែៈគិោន៊ុបដាឋ រដែលបានច៊ុុះស ម្ ុះសៅរែឋ California ។ 
ម្បគិោន៊ុបដាឋ រដែលក្រូវបានទ្ទួ្លសាគ ល់ក្រូវបានអ្ន៊ុញ្ញា រឲ្យចូលរមួរន៊ុងររែីសក្មលរូនធមមតា។ 

ជាំងឺរ៊ុ ាំនរ ៉ា៖ ជាំងឺ ឬបញ្ញា សវជជសាស្តសតសសែងសទ្ៀរ ដែលមនិអាចពាបាលបានទាំងក្សុង ឬដែលកាន់ដរធៃនធ់ៃរ 
សៅតាមសពលសវោ ឬក្រូវពាបាល សែើមបរី៊ុាំឱ្យអ្នរមនបញ្ញា ធៃនធ់ៃរសទ្។ 

មនទីរពាបាល៖ រដនលងដែលសមជិរអាចសក្ជើសសរ ើសជាអ្នរសតល់សសវាដងទាំបឋម (PCP) ។ 
វាអាចជាមែឌ លស៊ុខ្ភាពដែលមនលរខែៈក្គបក់្គ្ននរ់បស់សហព័នធ (FQHC) គលីនិរសហគមន ៍
គលីនិរស៊ុខ្ភាពជនបទ្ (RHC) មនទីរសសវាស៊ុខ្ភាពឥណាឌ  ឬមែឌ លដងទាំបឋមសសែងសទ្ៀរ។ 

សសវាមន៊ុសែសពញវយ័តាមសហគមន ៍(CBAS) ៖ សសវាដងទាំពិសក្គ្នុះអ្នរជាំងឺតាមទី្តាាំង 
សក្មបក់ារដងទាំពីអ្នរជាំនញសសវាសងគមរិចច សសវាពាបាល សសវាដងទាំខ្លួន 
ការបែត៊ុ ុះបណាត លអ្នរដងទាំ/ក្គួសារ សសវាអាហារបូរថមភ 
ការែឹរជញ្ជូ ននិងសសវារមមសសែងៗសទ្ៀរជូនែល់សមជិរដែលមនលរខែៈសមបរតិក្គបក់្កាន។់ 

បែដឹ ង៖ ការបសញ្ចញមរិសយបល់របស់សមជិរជា រយសាំែី ឬជាោយល័រខអ្រែរ 
សដាយសាំដែងការមនិសពញចិរត អ្ាំពី Health Net អ្នរសតល់សសវាដងទាំ ឬគ៊ុែភាពននការដងទាំ 
ឬគ៊ុែភាពននសសវារមមដែលបានសតល់ជូន។ បែដឹ ងរវា៉ា គឺែូចគ្នន សៅនឹងបែដឹ ងសារទ្៊ុរខ។ 

ការបនតដងទាំស៊ុខ្ភាព៖ សមរថភាពរបស់សមជិរដសនការសែើមបរីរាការទ្ទួ្លបានសសវារមម Medi-Cal 
ពីអ្នរសតល់សសវាដែលមនក្សាបរ់បស់ពួរសគរហូរែល់ 12 ដខ្ ក្បសិនសបើអ្នរសតល់សសវា និង Health Net 
យល់ក្ពម។ 

ការសក្មបសក្មលួអ្រថក្បសយជន ៍(COB) ៖ ែាំសែើ រការននការរាំែរក់ារធានរ៉ាបរ់ងណាមួយ (Medi-
Cal, Medicare ការធានរ៉ាបរ់ង ែិជជរមម ឬធានរ៉ា បរ់ងសសែងសទ្ៀរ) មនការពាបាល 
និងការទ្ទួ្លខ្៊ុសក្រូវបឋមសក្មបស់មជិរជាមយួការធានរ៉ាបរ់ងស៊ុខ្ភាពមយួ ឬសក្ចើនក្បសភទ្។ 
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សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
Health Net មនសៅទី្សនុះ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
ឬសៅទូ្រស័ពទតាមដខ្ែទូ្រស័ពទបញ្ជូ នបនត California សលខ្ 711។ សូមចូលសមើលសគហទ្ាំពរ័ 
www.healthnet.com ។ 145 

ក្បពន័ធស៊ុខ្ភាពដែលសរៀបចាំសដាយសខានធី (COHS) ៖ 
ទី្ភាន រង់ាររន៊ុងក្សុរដែលបសងកើរសេើងសដាយអ្នរក្រួរពិនិរយក្រុមក្បឹរាសខានធី 
សែើមបចី៊ុុះរិចចសនាជាមយួរមមវធីិ Medi-Cal ។ 
អ្នរដែលបានច៊ុុះស ម្ ុះរន៊ុងការសក្ជើសសរ ើសអ្នរសតល់សសវាដងទាំស៊ុខ្ភាពរបស់ពួរសគពីរន៊ុងចាំសណាមអ្នរសតល់
សសវា COHS ទាំងអ្ស់។ 

ការទូ្ទរក់្បាររ់មួគ្នន ៖ ការទូ្ទរក់្បារដ់ែលអ្នរបានសធវើសេើងជាទូ្សៅបដនថមពីសលើការទូ្ទររ់ 
បស់សសវាធានរ៉ាបរ់ង។ 

ធានរ៉ាបរ់ង (សសវាដែលមនការធានរ៉ាបរ់ង) ៖ សសវារមមដងទាំស៊ុខ្ភាពបានសតល់ែល់សមជិរ Health 
Net សដាយពឹងដសែរសលើលរខខ្ែឌ  ដែនរាំែរ ់និងការសលើរដលងននរិចចសនា Medi-Cal 
និងក្រូវបានច៊ុុះរន៊ុងបញ្ជ ីសៅរន៊ុងភសត៊ុតាងននការរ៉ាបរ់ង (EOC) និងការដរដក្បដសនរណាមយួ។ 

DHCS៖ នយរដាឋ នសសវាដងទាំស៊ុខ្ភាពននរែឋ California។ 
សនុះគឺជាការយិល័យរបស់រែឋដែលក្រួរពិនិរយរមមវធីិ Medi-Cal ។ 

ការល៊ុបស ម្ ុះសចញ ៖ សែើមបឈីបស់ក្បើគសក្មងស៊ុខ្ភាពសនុះ 
ពីសក្ ុះអ្នរដលងមនលរខែៈក្គប់ក្គ្ននឬ់អ្នរផ្ទល ស់បតូរ សៅគសក្មងស៊ុខ្ភាពងមី។ 
អ្នរក្រូវដរច៊ុុះហរថសលខាសលើទ្ក្មង់លិខិ្រមយួ ដែលនិយយថាអ្នរដលងចងស់ក្បើគសក្មង
ស៊ុខ្ភាពសនុះឬសៅទូ្រស័ពទសៅ HCO សហើយល៊ុបស ម្ ុះសចញតាមទូ្រស័ពទ។ 

DMHC៖ នយរដាឋ នដងទាំស៊ុខ្ភាពសដាយមនការក្គបក់្គងននរែឋ California។ 
សនុះគឺជាការយិល័យរបស់រែឋដែលក្រួរពិនិរយគសក្មងដងទាំស៊ុខ្ភាព។  

បរកិាខ រសវជជសាស្តសដដែលសក្បើបានយូរ (DME)៖ ឧបររែ៍ដែលក្រូវការតាមដសនរសវជជសាស្តសត 
និងជាសវជជបញ្ញជ របស់សវជជបែឌិ រ ឬអ្នរសតល់សសវាសសែងសទ្ៀរ។ Health Net សសក្មចចិរតថាសរើក្រូវ
ជួលឬទិ្ញ DME។ រនមលជួលមិនក្រូវសលើសពីនងលទិ្ញ។ 
ការជួសជ៊ុលឧបររែ៍សវជជសាស្តសតក្រូវបានធារ៉ាបរ់ង។ 
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សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
Health Net មនសៅទី្សនុះ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
ឬសៅទូ្រស័ពទតាមដខ្ែទូ្រស័ពទបញ្ជូ នបនត California សលខ្ 711។ សូមចូលសមើលសគហទ្ាំពរ័ 
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សសវាពិនិរយជាំងឺ សធវើសរគវនិិចេយ័ និងពាបាលរន៊ុងែាំណារក់ាលែាំបងូនិងតាមសពលរាំែរ ់(EPSDT) ៖ 
សសវារមម EPSDT គឺជាអ្រថក្បសយជន៍សក្មប់សមជិរ Medi-Cal ដែលមនអាយ៊ុសក្កាម 21 ឆ្ន ាំ 
សែើមបជួីយ ឲ្យពួរសគមនស៊ុខ្ភាពលែ។ សមជិរក្រូវដរទ្ទួ្លបានការពិនិរយស៊ុខ្ភាពក្រឹមក្រូវតាមអាយ៊ុ 
រន៊ុងការពិនិរយស៊ុខ្ភាពសមក្សបសែើមបរីរបញ្ញា ស៊ុខ្ភាព និងពាបាលជាំងឺឲ្យបានឆ្ប។់ 

សាថ នភាពសវជជសាស្តសតបនទ ន៖់ សាថ នភាពស៊ុខ្ភាព 
ឬសលូវចិរតដែលមនសរគសញ្ញា ធៃនធ់ៃរែូចជាការសធវើការសរមម (សូមសមើល និយមនយ័ខាងសលើ) 
ឬឈចឺបធ់ៃនធ់ៃរ អ្ាំពីអ្នរដែលមនចាំសែុះែឹងស៊ុខ្ភាពដសនរជរ 
និងថាន ាំអាចសជឿជារថ់ាការមនិទ្ទួ្លបានការពាបាលភាល មៗអាចសធវើឲ្យ៖ 

▪ ដារស់៊ុខ្ភាពរបស់អ្នរ ឬស៊ុខ្ភាពទររដែលមនិទនស់រើររបស់អ្នររន៊ុងសក្គ្នុះថាន រ់ធៃនធ់ៃរ 
▪ បណាត លឱ្យមនការខូ្ចខារែល់ម៊ុខ្ងារសររីងគកាយ 
▪ បណាត លឲ្យដសនរឬសររីងគមួយែាំសែើ រការមនិក្រឹមក្រូវ 

បនទបក់ារដងទាំសសស្តងាគ ុះបនទ ន៖់ ការពិនិរយដែលសធវើសេើងសដាយសវជជបែឌិ រ 
(ឬប៊ុគគលិរសក្កាមការចរត់ាាំងរបស់សវជជបែឌិ រដែលក្រូវបានអ្ន៊ុញ្ញា រសដាយចាប)់ 
សែើមបរីរសមើលថាសរើសាថ នភាពសវជជសាស្តសតសសស្តងាគ ុះបនទ ន់មនឬអ្រ។់ 
សសវារមមចាំបាចដ់សនរសវជជសាស្តសតដែលក្រូវការសែើមបសីធវើឱ្យអ្នរមនលាំនឹងស៊ុខ្ភាពតាមរក្មរិ
សមរថភាពរបស់មនទីរពាបាល។ 

ការែឹរជញ្ជូ នដសនរសវជជសាស្តសតសសស្តងាគ ុះបនទ ន៖់ 
ែឹរជញ្ជូ នតាមរងយនតសសស្តងាគ ុះបនទ ន់ឬរងយនតបនទ នស់ៅបនទបស់សស្តងាគ ុះបនទ នស់ែើមបទី្ទួ្លការដងទាំដសនរ 
សវជជសាស្តសតជាបនទ ន។់ 

អ្នរច៊ុុះស ម្ ុះ៖ 
ប៊ុគគលមន រដ់ែលជាសមជិរននគសក្មងស៊ុខ្ភាពនិងទ្ទួ្លបានសសវាតាមរយៈគសក្មងសនុះ។ 

សសវារមមដែលក្រវូបានែរសចញ៖ សសវារមមដែលមនិក្រូវបានរ៉ាបរ់ងសដាយ Health Net។ 
សសវារមមដែលមនិបានរ៉ាបរ់ង។ 

សសវារមមដសនការក្គសួារ៖ សសវារមមសែើមបទី្បស់ាក រឬ់ពនារការមននសទស ុះ។ 
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សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
Health Net មនសៅទី្សនុះ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
ឬសៅទូ្រស័ពទតាមដខ្ែទូ្រស័ពទបញ្ជូ នបនត California សលខ្ 711។ សូមចូលសមើលសគហទ្ាំពរ័ 
www.healthnet.com ។ 147 

មែឌ លស៊ុខ្ភាពសហពន័ធដែលមនលរខែៈសមបរតិក្គប់ក្គ្នន ់(Federally Qualified Health 
Center, FQHC)៖ 
មជឈមែឌ លស៊ុខាភបិាលមយួសៅរន៊ុងរាំបនម់ួយដែលមិនមនអ្នរសតល់សសវាដងទាំស៊ុខ្ភាពសក្ចើន។ 
អ្នរអាចទ្ទួ្លការដងទាំបឋមនិងបងាក រសៅ FQHC។  

រមមវធីិ Fee-For-Service (FFS)៖ សនុះមននយ័ថាសោរអ្នរមនិក្រូវបានច៊ុុះស ម្ ុះ 
សៅរន៊ុងដសនការការដងទាំស៊ុខ្ភាពសដាយមនការក្គបក់្គងសនុះសទ្។ សក្កាម FFS 
ក្គូសពទ្យរបស់សោរអ្នរក្រូវដរទ្ទួ្លយរ Medi-Cal “សដាយផ្ទទ ល់” សហើយសចញវរិកយបក្រ Medi-Cal 
សដាយផ្ទទ ល់សក្មបស់សវារមមដែលអ្នរបានទ្ទួ្ល។  

ការដងទាំតាមដានស៊ុខ្ភាព៖ 
ការដងររាសដាយសវជជបែឌិ រជាសទ្ៀងទរស់ែើមបពិីនិរយសមើលការវឌិឍន៍ភាពរបស់អ្នរជាំងឺបនទ បពី់ចូលមនទីរ 
សពទ្យឬអ្ាំេ៊ុងសពលននការពាបាល។ 

បញ្ច ីឱ្សងដែលក្រវូការសវជជបញ្ញជ ៖ 
បញ្ជ ីឱ្សងឬវរថ៊ុដែលមនលរខែៈវនិិចេយ័ជារោ់រ់និងក្រូវបានអ្ន៊ុមរ័សក្មបស់មជិរ។  

ការដរលងបនលាំ៖ ការក្បក្ពឹរតសដាយសចរនសែើមបបីសញ្ញេ រឬនិយយខ្៊ុសពីការពិរពី
សាំណារប៊ុគគលមន រដ់ែលែឹងថាការសបារក្បាស់អាចនាំឲ្យមនសលក្បសយជន៍ដែលមនិក្រូវ
បានអ្ន៊ុញ្ញា រចាំស ុះប៊ុគគលសនុះ ឬអ្នរែនទ្។ 

មជឈមែឌ លរាំសែើ រសដាយឯររជយ (FBCs) ៖ មែឌ លស៊ុខ្ភាពដែលមនការសក្មលរូន 
ក្រូវបានសគសក្គ្នងនឹងបសងកើរសេើងឲ្យសៅឆ្ៃ យពីរដនលងសាន រស់ៅរបស់ស្តសតីមននសទស ុះដែលទ្ទួ្លបានការ 
អ្ន៊ុញ្ញា រ ឬមនការយល់ក្ពមពីរែឋរន៊ុងការសតល់រមល ាំងពលរមមជាម៊ុន និងសក្កាយសក្មលរូន 
ការសមើលដងទាំសក្កាយសពលសក្មល សសវារងយនតសសស្តងាគ ុះបនទ នស់សែងសទ្ៀរ 
ដែលក្រូវបានបញ្ចូលរន៊ុងដសនការដងទាំ។ សក្គឿងបរកិាខ រទាំងសនុះមនិដមនជារបស់មនទីរសពទ្យសទ្។ 

បែដឹ ងសារទ្៊ុរខ៖ ការបសញ្ចញមរិសយបល់របស់សមជិរជា រយសមដ ីឬជាោយលរខែ៍អ្រែរ 
សដាយសាំដែងការមនិសពញចិរត អ្ាំពី Health Net អ្នរសតល់សសវាដងទាំ ឬគ៊ុែភាពននការដងទាំ 
ឬសសវារមមដែលបានសតល់ជូន។ បែដឹ ងរវា៉ា គឺែូចគ្នន សៅនឹងបែដឹ ងសារទ្៊ុរខ។ 
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សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
Health Net មនសៅទី្សនុះ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
ឬសៅទូ្រស័ពទតាមដខ្ែទូ្រស័ពទបញ្ជូ នបនត California សលខ្ 711។ សូមចូលសមើលសគហទ្ាំពរ័ 
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សសវា និងឧបររែ៍សាត រសមបទ៖ សសវារមមដងទាំស៊ុខ្ភាពដែលជួយ អ្នរររា 
សរៀន ឬសធវើសអាយក្បសសើរសេើងនូវជាំនញនិងែាំសែើ រការសក្មបក់ាររស់សៅក្បចាំនងៃ។ 

រមមវធីិ Health Care Options (HCO)៖ រមមវធីិដែលអាចច៊ុុះស ម្ ុះអ្នរឬែរអ្នរសចញពីគសក្មងស៊ុខ្ភាព។  

អ្នរសតល់សសវាដងទាំស៊ុខ្ភាព៖ សវជជបែឌិ រ និងអ្នរឯរសទ្សែូចជាក្គូសពទ្យវុះការ ់
សវជជបែឌិ រដែលពាបាលជាំងឺមហាររី ឬក្គូសពទ្យដែលពាបាលដសនរពិសសសននរងកាយ 
និងដែលសធវើការជាមយួ Health Net ឬសៅរន៊ុងបណាត ញ Health Net ។អ្នរសតល់សសវារន៊ុងបណាត ញ 
Health Net ក្រូវដរមនអាជ្ាបែ័ណ អ្ន៊ុវរតនវ៍ជិាជ ជីវៈសៅរែឋ California 
និងសតល់ឲ្យសោរអ្នរនូវសសវារមមដែល Health Net ធានរ៉ាបរ់ង។  

ជាធមមតាសោរអ្នរក្រូវការការបញ្ជូ នពី PCP របស់សោរអ្នរសែើមបសីៅជួបអ្នរឯរសទ្ស។ 
អ្នរសតល់សសវាដងទាំបឋម PCP របស់សោរអ្នរក្រូវដរទ្ទួ្លបានការយល់ក្ពមពី Health Net 
ម៊ុនសពលសោរអ្នរទ្ទួ្លបានសសវាពីសវជជបែឌិ រឯរសទ្ស។  

សោរអ្នរមិនចាំបាចក់្រូវការការបញ្ជូ នពី អ្នរសតល់សសវាដងទាំបឋម PCP របស់សោរអ្នរ
សក្មបស់សវារមមមយួចាំនួន ែូចជា សសវាសរៀបចាំដសនការក្គួសារ សសវាការដងទាំសសស្តងាគ ុះបនទ ន ់ឬ 
ការដងទាំដសនរសមភព/សរគស្តសតី ឬ សសវាស៊ុខ្ភាពសមៃ រស់េើយ។  

ក្បសភទ្អ្នរសតល់សសវាដងទាំស៊ុខ្ភាព៖  

▪ អ្នរជាំនញខាងសសារទ្សែនគឺ៍ជាអ្នរសតល់សសវារមមសធវើសរសតសលើការសាត ប។់  
▪ ម្បគិោន៊ុបដាឋ រដែលក្រូវបានទ្ទួ្លសាគ ល់ 

គឺជាគិោន៊ុបដាឋ រដែលយរចិរតទ្៊ុរដារច់ាំស ុះសោរអ្នររន៊ុងសពលមននសទស ុះ និងសក្មលរូន។  
▪ ក្គូសពទ្យក្បចាំក្គួសារគឺជាក្គូសពទ្យដែលពាបាលបញ្ញា ស៊ុខ្ភាពទូ្សៅសក្មបម់ន៊ុសែក្គបវ់យ័។ 
▪ ក្គូសពទ្យទូ្សៅគឺជាសវជជបែឌិ រដែលពាបាលបញ្ញា ស៊ុខ្ភាពទូ្សៅ។ 
▪ សវជជបែឌិ រឯរសទ្សសក្គឿងរន៊ុង 

គឺជាក្គូសពទ្យដែលមនការបែត៊ុ ុះបណាត លពិសសសខាងសររីងគខាងរន៊ុង រមួទាំងជាំងឺសសែងៗ។ 
▪ គិោន៊ុបដាឋ យិកាដែលមនវជិាជ ជីវៈនិងអាជ្ាបែ័ណ គឺជាគិោន៊ុបដាឋ យិកាដែលមនអាជ្ាប័ែណ  

ដែលសធវើការជាមយួសវជជបែឌិ ររបស់អ្នរ។ 
▪ អ្នរក្បឹរាគឺជាប៊ុគគលដែលជួយ អ្នរពីបញ្ញា ក្គួសារ។  
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សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
Health Net មនសៅទី្សនុះ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
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▪ ជាំនួយការសវជជសាស្តសតឬជាំនួយការសវជជសាស្តសតដែលមនវញិ្ញា បនបក័្រគឺជាអ្នរដែលមនិមន 
អាជ្ាបែ័ណ ដែលជួយ ក្គូសពទ្យរបស់សោរអ្នរ រន៊ុងការសតល់ការដងទាំស៊ុខ្ភាពែល់អ្នរ។  

▪ ក្គូសពទ្យ រ់រណាត លរក្មរិ 
គឺជាស ម្ ុះដែលក្រូវបានសក្បើសក្មបអ់្នរសតល់សសវាដងទាំស៊ុខ្ភាពែូចជា ម្ប ជាំនួយការក្គូសពទ្យ 
ឬក្គូសពទ្យជាំនញ។  

▪ គិោន៊ុបដាឋ រដសនរថាន ាំសពឹរគឺជាគិោន៊ុបដាឋ រដែលចរ់ថាន ាំសពឹរឲ្យសោរអ្នរ។  
▪ ក្គូសពទ្យជាំនញ ឬជាំនួយការក្គូសពទ្យគឺជាមន៊ុសែមន រដ់ែលសធវើការសៅរន៊ុងគលីនិរ 

ឬការយិល័យសវជជបែឌិ រដែលសធវើសរគវនិិចេយ័ពាបាល 
និងយរចិរតទ្៊ុរដារច់ាំស ុះសោរអ្នររន៊ុងដែនរាំែរម់ួយ។  

▪ សវជជបែឌិ រដសនរសមភព/សរគស្តសតី 
គឺជាក្គូសពទ្យដែលដងររាស៊ុខ្ភាពរបស់ស្តសតីរមួទាំងរន៊ុងអ្ាំេ៊ុងសពលមននសទស ុះនិងសក្មលរូន។ 

▪ ក្គូសពទ្យសាត រលទ្ធភាពពលរមម 
គឺជាអ្នរសតល់សសវាដែលជួយ អ្នរឲ្យមនជាំនញការងារនិងសរមមភាព 
ក្បចាំនងៃសេើងវញិបនទ បពី់មនជាំងឺ ឬរបសួ។ 

▪ សវជជបែឌិ ររ៊ុមរគឺជាក្គូសពទ្យដែលពាបាលរ៊ុមរពីរាំសែើ ររហូរែល់សរមងជាំទ្ង។់ 
▪ អ្នរពាបាលសដាយចលនគឺជាអ្នរសតល់សសវារមមមយួដែលជួយ អ្នរសអាយពក្ងឹងរមល ាំងរបស់អ្នរប

នទ បពី់មនជាំងឺឬរបសួ។ 
▪ សវជជបែឌិ របាទសាស្តសត គឺជាក្គូសពទ្យដែលដងររាក្បអ្បស់ជើងរបស់អ្នរ។ 
▪ សវជជបែឌិ រដសនរជាំងឺសលូវចិរត 

គឺជាមន៊ុសែមន រដ់ែលពាបាលបញ្ញា ស៊ុខ្ភាពសលូវចិរតប៉ា៊ុដនតមនិបានសចញសវជជបញ្ញជ សទ្។ 
▪ គិោន៊ុបដាឋ យិកាដែលច៊ុុះស ម្ ុះគឺជាគិោន៊ុបដាឋ យិកាដែលមនការហវឹរហវឺនសក្ចើនជាង 

គិោន៊ុបដាឋ យិកាដែលមនវជិាជ ជីវៈនិងអាជ្ាបែ័ណ  
សហើយមនអាជ្ាបែ័ណ សធវើរិចចការមួយចាំនួនជាមយួសវជជបែឌិ ររបស់អ្នរ។ 

▪ អ្នរពាបាលសរគសលូវែសងាើមគឺជាអ្នរសតល់សសវាដែលជួយ អ្នររន៊ុងការែរែសងាើម។ 
▪ ក្គូសពទ្យពាបាលការនិយយគឺជាអ្នរសតល់សសវារមមដែលជួយ អ្នររន៊ុងការនិយយ។ 
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សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
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ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
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សសវាធានរ៉ាបរ់ងស៊ុខ្ភាព៖ 
សសវាធានរ៉ាបរ់ងដែលចាំណាយសក្មបក់ារចាំណាយដសនរសវជជសាស្តសតនិងវុះការត់ាមរយៈការសងអ្នរដែល
ទ្ទួ្លការធាននូវការចាំណាយសលើជាំងឺឬរបួសឬបងក់្បារឱ់្យអ្នរដងទាំសដាយផ្ទទ ល់។ 

ការដងទាំស៊ុខ្ភាពតាមសទុះ៖ ការដងទាំជាំនញនិងសសវារមមសសែងសទ្ៀរដែលសតល់ឱ្យសៅតាមសទុះ។ 

អ្នរសតល់សសវាដងទាំស៊ុខ្ភាពតាមសទុះ៖ អ្នរសតល់សសវា គឺសតល់ឱ្យអ្នរនូវសសវាដងទាំ 
ជាំនញនិងសសវារមមសសែងៗសៅតាមសទុះ។ 

ការដងទាំែាំណារក់ាលច៊ុងសក្កាយ៖ ការដងទាំ សែើមបកីារ់បនថយភាពមនិក្សួលដសនររងកាយ សរិអារមមែ៍ 
សងគមនិងខាងវញិ្ញា ែ របស់សមជិរដែលមនជាំងឺែាំណារក់ាលច៊ុងសក្កាយ 
(មនិក្រូវបានសគរ ាំពឹងថានឹងរស់សៅសលើសពី 6 ដខ្) ។ 

មនទីរសពទ្យ៖ រដនលងដែលអ្នរទ្ទួ្លការដងទាំសាន រ់ពាបាលនិងពិសក្គ្នុះពីសវជជបែឌិ រ និងគិោន៊ុបដាឋ យិកា។ 

ការសក្មររន៊ុងមនទីរសពទ្យ៖ 
ការអ្ន៊ុញ្ញា រឱ្យចូលសៅសក្មរសៅមនទីរសពទ្យសែើមបទី្ទួ្លការពាបាលជាអ្នរជាំងឺសាន ររ់ន៊ុងមនទីសពទ្យ។ 

ដសនរពិសក្គ្នុះជាំងឺសដាយមនិសាន រ់សៅមនទីរសពទ្យ៖ ការដងទាំដសនរសវជជសាស្តសតឬវុះ 
ការដ់ែលក្រូវបានសធវើសេើងសៅមនទីរសពទ្យមយួសដាយមនិមនការសក្មរជាអ្នរជមៃ។ឺ 

សសវាដងទាំជាំងឺសៅរន៊ុងមនទីរសពទ្យ៖ 
សៅសពលដែលអ្នរក្រូវសាន រ់សៅរន៊ុងមនទីរសពទ្យឬរដនលងសសែងសទ្ៀរសក្មប់ការដងទាំស៊ុខ្ភាពដែលអ្នរក្រូវការ។ 

ការដងទាំរយៈសពលដវង៖ ការដងទាំសៅរន៊ុងមនទីរដងទាំ 
មយួសក្មបរ់យៈសពលយូរជាងដខ្ដែលសគអ្ន៊ុញ្ញា រឱ្យសៅ។ 

គសក្មងដងទាំស៊ុខ្ភាពដែលមនការក្គបក់្គង៖ គសក្មង Medi-Cal ជាគសក្មងដែលសក្បើ ដរសវជជបែឌិ រ 
អ្នរឯរសទ្ស គលីនិរ ឱ្សងសាថ ន និងមនទីរសពទ្យ មយួចាំនួន សក្មបអ់្នរមន Medi-Cal 
ដែលបានច៊ុុះស ម្ ុះសៅរន៊ុងគសក្មងសនុះ។ Health Net គឺជាគសក្មងដងទាំសដាយមនការក្គបក់្គង។ 
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សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
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ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
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គាំរសូគហសវជជសាស្តសត៖ គក្មូននការដងទាំស៊ុខ្ភាព ដែលនឹងសតល់នូវគ៊ុែភាព 
ដងទាំស៊ុខ្ភាពកានដ់រក្បសសើរសេើង បសងកើនការក្គបក់្គងខ្លួនឯង 
សដាយសមជិរសៅសលើការដងទាំផ្ទទ ល់ខ្លួនរបស់ពួរសគ 
និងការប់នថយការចាំណាយដែលអាចសជៀសវាងបានរន៊ុងរយៈសពលយូរ។ 

មនភាពចាំបាចខ់ាងដសនរសវជជសាស្តសត (ឬភាពចាំបាចដ់សនរសវជជសាស្តសត) ៖ ការដងទាំចាំបាចត់ាមសវជជសាស្តសត 
គឺជាសសវារមមសាំខានដ់ែលសមសហរ៊ុសល និងការ រអាយ៊ុជីវរិ។ 
ការដងទាំសនុះគឺក្រូវការជាចាំបាចស់ែើមបកីារ ររ៊ុាំឲ្យអ្នរជាំងឺធាល រខ់្លួនឈ ឺឬពិការ។ 
ការដងទាំសនុះជួយ ការប់នថយការឈឺចបធ់ៃនធ់ៃរសដាយការពាបាលជាំងឺជាំងឺ ឬរបសួ។ 
សក្មបស់មជិរដែលមនអាយ៊ុសក្កាម 21 ឆ្ន ាំ សសវារមម Medi-Cal 
បូររមួបញ្ចូលទាំងការដងទាំដែលចាំបាចខ់ាងសវជជសាស្តសតសែើមបជួីសជ៊ុល 
ឬជួយ សាថ នភាពជាំងឺសលូវចិរតរមួទាំងភាពមនិក្បក្ររីននការសក្បើក្បាស់សារធារ៊ុដែលមនដចងរន៊ុងដសនរ 1396d 
(r) មក្តា 42 ននក្រមហរែឋអាសមររិ។ 

Medicare៖ Medicare គឺជារមមវធីិធានរ៉ាបស់៊ុខ្ភាពសហពន័ធសក្មបអ់្នរដែលមនអាយ៊ុ 65 ឆ្ន ាំ ឬ
ចស់ជាងសនុះ ជនពិការដែលមនអាយ៊ុសៅសរមងមួយចាំនួន និងអ្នរដែលមនជាំងឺរក្មងសនមែាំណារក់ាល
ច៊ុងសក្កាយ (រក្មងសនមដលងែាំសែើ រការជាអ្ចិនស្តនតយដ៍ែលរក្មូវឱ្យោង្ម ឬបដូររក្មងសនម 
ឬសពលខ្លុះសៅថា ESRD)។ 

សមជិរ៖ សមជិរ Medi-Cal ណាមយួបានច៊ុុះស ម្ ុះជាមយួ Health Net 
ដែលមនសិទ្ធិទ្ទួ្លសសវារមមរ៉ា បរ់ង។ 

អ្នរសតល់សសវារមមស៊ុខ្ភាពសលូវចិរដ៖ ប៊ុគគលដែលមនអាជ្ាបែ័ណ រន៊ុងការ
សតល់សសវាស៊ុខ្ភាពសលូវចិរតនិងស៊ុខ្ភាពសលូវឥរយិបទ្ែល់អ្នរជាំងឺ។ 

សសវារមម ម្ប៖ ការដងទាំម៊ុនសពលសក្មល 
និងសក្កាយសពលសក្មលរូនរមួទាំងការដងទាំដសនការក្គួសារសក្មបម់ត យ 
និងការដងទាំភាល មៗសក្មប់ទររសទ្ើបនឹងសរើរសដាយ ម្បគិោន៊ុបដាឋ រដែលក្រូវបានទ្ទួ្លសាគ ល់ (CNM) 
និង ម្បដែលបានសញ្ញា បក្របញ្ញជ រ ់ក្រឹមក្រូវ (LM) 
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បណាត ញ៖ ក្រុមសវជជបែឌិ រ មនទីរសពទ្យ និងអ្នរសតល់សសវាសសែងសទ្ៀរដែលសធវើការជាមយួ Health Net 
សែើមបសីតល់សសវាដងទាំ ។ 

អ្នរសតល់សសវាដងទាំ ឬ (អ្នរសតល់សសវាដងទាំរន៊ុងបណាដ ញ) ៖ ចូលសៅកាន ់"អ្នរសតល់សសវាដែលរចូលរមួ។" 

សសវារមមដែលមិនមនការរ៉ា បរ់ង៖ សសវារមមដែល Health Net មនិធានរ៉ាបរ់ង។ 

ការែឹរជញ្ជូ នដសនរសវជជសាស្តសដមនិមនលរខែៈសសស្តងាគ ុះបនទ ន ់(NEMT)៖ 
ការែឹរជញ្ជូ នសៅសពលដែលអ្នរមនិអាចសៅជួបសពទ្យតាមការណារដ់ែលមនរន៊ុងការធានរ៉ាបរ់ង 
សដាយរងយនត ឡានក្រុង រងសភលើង ឬតារស់៊ុី។ Health Net បងន់ងល NEMT 
ទបបាំស៊ុរសក្មបរ់ក្មូវការសវជជសាស្តសតរបស់អ្នរសៅសពលដែលអ្នរក្រូវការមសធាបាយ 
សៅតាមការណារជួ់បរបស់អ្នរ។ 

ឱ្សងមនិក្រូវការសវជជបញ្ញជ ៖ ឱ្សងដែលមនិមនរន៊ុងបញ្ជ ីដែលក្រូវការសវជជបញ្ញជ ។ 

ការែឹរជញ្ជូ នមនិដមនសវជជសាស្តសត៖ 
ការែឹរជញ្ជូ នសៅសពលសធវើែាំសែើ រសៅនិងមរពីការណារ់ជួបមយួសក្មបស់សវាក្គបែែត បស់ដាយ  
Medi-Cal ដែលបានអ្ន៊ុញ្ញា រសដាយអ្នរសតល់សសវារបស់អ្នរ។ 

អ្នរសដល់សសវាដងទាំដែលមិនបានចូលរមួ៖ អ្នរសតល់សសវាមិនមនសៅរន៊ុងបណាត ញស៊ុខ្ភាព Health Net ។ 

ការរ៉ា ប់រងសលើសសវាស៊ុខ្ភាពសសែងៗ (OHC)៖ ការរ៉ាបរ់ងសលើសសវាស៊ុខ្ភាពសសែងៗ (OHC) 
សាំសៅសៅសលើសសវាធានរ៉ាបរ់ងស៊ុខ្ភាពឯរជន៖. សសវារមមអាចរមួបញ្ចូលទាំងដសនរសវជជសាស្តសត មរស់ធមញ 
ចរខ៊ុ ឱ្សងសាថ ន និង/ឬដសនការបាំសពញបដនថម Medicare (Part C និង D) ។ 

អ្វយវៈសិបបនិមរិដ៖ 
ឧបររែ៍មយួដែលក្រូវបានសក្បើជាការគ្នាំក្ទ្ឬសដារភាជ ប់ខាងសក្ៅសៅនឹងរងកាយសែើមបគី្នាំក្ទ្ឬដររក្មូវរង
កាយដែលរងរបសួធៃន់ធៃរឬជាំងឺដែលជាដសនរចាំបាច់ខាងសវជជសាស្តសតសក្មប់ការជាសុះសសប ើយស៊ុខ្ភាពរប
ស់សមជិរ។ 

សសវារមមសក្ៅរាំបន៖់ សសវារមមខ្ែៈសពលដែលសមជិរមន រស់ៅរដនលងណាមួយសៅសក្ៅរាំបនស់សវា។ 

អ្នរសតល់សសវាដងទាំសក្ៅបណាដ ញ៖ អ្នរសតល់សសវាដងទាំដែលមិនដមនជាដសនរមួយននបណាត ញ Health Net ។ 
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សសវារមមពិសក្គ្នុះជាំងឺ៖ សៅសពលដែលអ្នរមនិចាំបាចស់ាន រស់ៅរន៊ុងមនទីរសពទ្យ ឬរដនលងសសែងសទ្ៀរ 
សក្មបក់ារដងទាំស៊ុខ្ភាពដែលអ្នរក្រូវការ។ 

ការដងទាំស៊ុខ្ភាពសលូវចិរតដបបពិសក្គ្នុះជាំងឺ៖ សសវាពិសក្គ្នុះជាំងឺដែលមនិរក្មូវឱ្យសាន រស់ៅមនទីរសពទ្យ 
សក្មបស់មជិរដែលមនជាំងឺស៊ុខ្ភាពសលូវចិរតពីរក្មិរក្សាលសៅមធយមរមួទាំង៖ 

▪ ការពាបាល ឬ ការវាយរនមលសលើស៊ុខ្ភាពសលូវចិរដលរខែៈប៊ុគគល និងជាក្រុម 
(ការពាបាលដបបចិរដសាស្តសដ) 

▪ ការសធវើសរសដចិរដសាស្តសដ សៅសពលមនការបងាា ញដបបគលីនិរថា 
ក្រូវវាយរនមលពីសាថ នភាពស៊ុខ្ភាពសលូវចិរត 

▪ សសវារមមពិសក្គ្នុះជាំងឺ សក្មបស់គ្នលបាំែងក្រួរពិនិរយតាមដានការពាបាលសដាយឱ្សង 
▪ ការក្បឹរាជាំងឺវរិលចររិ 
▪ សសវារមមមនទីរពិសសាធនដ៍បបពិសក្គ្នុះជាំងឺ ឱ្សង សក្គឿងសគរស់គងនិ់ងថាន ាំបាំប៉ានស៊ុខ្ភាព 

ការដងទាំបាំបារក់ារឈចឺប៖់ ការដងទាំសែើមបកីារ់បនថយការឈចឺបស់លូវកាយ សលូវចិរត 
ការពិបាររន៊ុងការរស់សៅរន៊ុសងគម និងសលូវវញិ្ញា ែសក្មបស់មជិរដែលមនជមៃឺធៃនធ់ៃរ។ 

មនទីរសពទ្យដែលចូលរមួ៖ មនទីរសពទ្យដែលមនអាជ្ាបែ័ណ និងមនរិចចសនាជាមួយ Health Net 
សែើមបសីតល់សសវារមមែល់សមជិរសៅសពលដែលសមជិរទ្ទួ្លបានការដងទាំ។ 
សសវាក្គបែែត ប់ដែលមនទីរសពទ្យដែលចូលរមួខ្លុះអាចសតល់ជូនសមជិរក្រូវបានរាំែរស់ដាយការក្រួរពិនិ
រយការសក្បើក្បាស់និងសគ្នលនសយបាយធានគ៊ុែភាពរបស់ Health Netឬរិចចសនា Health Net 
ជាមយួមនទីរសពទ្យ។ 

អ្នរសតល់សសវាដែលបានចូលរមួ (ឬក្គសូពទ្យដែលចូលរមួ)៖ ក្គូសពទ្យ មនទីរសពទ្យ ឫអ្នរ
ដែលមនវជិាជ ជីវៈខាងដងទាំស៊ុខ្ភាពដែលទ្ទួ្លបានអាជ្ាបែ័ណ ដងទាំស៊ុខ្ភាព 
ឬមនទីរដងទាំស៊ុខ្ភាពដែលមនអាជ្ាបែ័ណ  រមួទាំងមនទីរដងទាំរក្មរិបឋមដែលមនរិចចសនាជាមយួ 
Health Net សែើមបសីតល់សសវាក្គបែែត ប់ែល់សមជិរសៅសពលដែលសមជិរទ្ទួ្លបានការដងទាំ។ 
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សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
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សសវារមមក្គសូពទ្យពាបាល៖ 
សសវារមមដែលសតល់សដាយមន៊ុសែមន រ់ដែលទ្ទួ្លបានអាជ្ាបែ័ណ សក្កាមចាប់រែឋសែើមបអី្ន៊ុវរតនស៍សវា 
សវជជសាស្តសត ឬសពទ្យ ែ្ឹង សដាយមនិរបប់ញ្ចូលសសវា ដែលសវជជបែឌិ រសតល់ជូនសពលអ្នរក្រូវបានសគ 
បញ្ជូ នចូលមនទីរសពទ្យសហើយក្រូវបានគិរនងលសៅរន៊ុងវរិយ័បក្រមនទីរសពទ្យសនុះសទ្។ 

ដសនការដងទាំ៖ សូមសៅកាន ់“ដសនការដងទាំស៊ុខ្ភាពដែលមនការក្គបក់្គង។” 

សសវាសក្កាយជាំងឺមនសសថរភាព៖ សសវារមមដែលអ្នរទ្ទួ្លបាន បនទ បពី់ សាថ នភាព 
ស៊ុខ្ភាពដែលមនសក្គ្នុះថាន រម់នសសថរភាព។ 

សគ្នលនសយបាយអ្ន៊ុមរ័ជាម៊ុន (ការអ្ន៊ុញ្ញា រជាម៊ុន)៖ អ្នរសតល់សសវាដងទាំបឋម PCP របស់អ្នរ 
ក្រូវទ្ទួ្លការអ្ន៊ុមរ័ពីបណាត ញ Health Net ម៊ុនសពលទ្ទួ្លបានសសវាមួយចាំនួន។ Health Net 
នឹងអ្ន៊ុមរ័ដរសសវាណាដែលអ្នរក្រូវការ។ Health Net នឹងមនិអ្ន៊ុមរ័សសវា 
ណាដែលសតល់សដាយអ្នរដងទាំដែលមនិបានចូលរមួ ក្បសិនសបើ Health Net 
សជឿជារថ់ាអ្នរអាចទ្ទួ្លបានសសវាដែលមនគ៊ុែភាព 
ឬសារសមជាងពីអ្នរសតល់សសវាដងទាំរន៊ុងបណាត ញ Health Net ។ ការបញ្ជូ នបនត
ពីក្គូសពទ្យគឺមនិដមនជាទ្ក្មងអ់្ន៊ុមរ័សនុះសទ្។ អ្នរក្រូវទ្ទួ្លការអ្ន៊ុម័រពីបណាត ញ Health Net ។ 

ប៊ុពវោភ៖ ចាំនួនទឹ្រក្បារដ់ែលបានបងស់ក្មបក់ារធានរ៉ាបរ់ង។ ចាំណាយសក្មបស់សវាធានរ៉ាប់រង។ 

សសវាធានរ៉ាបរ់ង ឱ្សងដែលក្រវូការសវជជបញ្ញជ ៖ សសវាធានរ៉ាបរ់ង សក្មប់ថាន ាំដែល 
សចញសដាយអ្នរសតល់សសវា។ 

ឱ្សងដែលក្រវូការសវជជបញ្ញជ ៖ 
ឱ្សងដែលរក្មូវឲ្យមនការបញ្ញជ ទិ្ញពីអ្នរសតល់សសវាដែលមនអាជ្ាបែ័ណ ក្សបចាបម់និែូច 
ឱ្សងគ្នម នសវជជបញ្ញជ  (OTC) ដែលមនិក្រូវការសវជជបញ្ញជ សទ្។ 

បញ្ជ ីឱ្សងអាទិ្ភាព (PDL)៖ បញ្ជ ីឱ្សងដែលក្រូវបានសក្ជើសសរ ើសសដាយគសក្មង
ស៊ុខ្ភាពដែលសវជជបែឌិ រអាចនឹងបញ្ញជ ទិ្ញសក្មបអ់្នរ។ សគអាចសៅថា 
បញ្ជ ីឱ្សងដែលក្រូវការសវជជបញ្ញជ ។ 
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ការដងទាំស៊ុខ្ភាពបឋម៖ សូមសៅកាន ់“សសវាដងទាំជាក្បចាំ។” 

អ្នរសតល់សសវាដងទាំស៊ុខ្ភាពបឋម (PCP)៖ 
អ្នរសដល់សសវាដែលមនអាជ្ាបែ័ណ ដែលអ្នរមនសក្មបក់ារដងទាំស៊ុខ្ភាពភាគសក្ចើនរបស់អ្នរ។ 
អ្នរដងទាំស៊ុខ្ភាពបឋម PCP របស់អ្នរ គឺជាសវជជបែឌិ រដែលធានថាអ្នរទ្ទួ្លបានការ
ដងទាំស៊ុខ្ភាពសៅសពលដែលអ្នរក្រូវការ។ ការដងទាំមួយចាំនួន ទមទរការអ្ន៊ុមរ័ជាម៊ុន សលើរដលងដរ៖ 

▪ សោរអ្នរមនសាថ នភាពអាសនន។ 
▪ សោរអ្នរក្រូវការការដងទាំដសនរសមភព/សរគក្សី  
▪ សោរអ្នរក្រូវការសសវាសមៃ រ។់  
▪ អ្នរក្រូវការ សសវាដងទាំដសនការក្គួសារ។  

អ្នរសតល់សសវាដងទាំស៊ុខ្ភាពបឋម PCP របស់អ្នរអាចជា៖  

▪ សវជជបែឌិ រពាបាលជាំងឺទូ្សៅ  
▪ សវជជបែឌិ រសក្គឿងរន៊ុង  
▪ សវជជបែឌិ រដសនរជាំងឺរ៊ុមរ  
▪ សវជជបែឌិ រក្បចាំក្គួសារ  
▪ ដសនរសមភព/សរគស្តសតី  
▪ FQHC ឬ RHC 
▪ ក្គូសពទ្យមធយម 
▪ ជាំនួយការក្គួសពទ្យ 
▪ មនទីរពាបាល 

ការអ្ន៊ុញ្ញា រជាម៊ុន (ការអ្ន៊ុមរ័ជាម៊ុន)៖ ែាំសែើ រការសលូវការមយួដែលរក្មូវឱ្យអ្នរដងទាំស៊ុខ្ភាពទ្ទួ្ល 
បានការឯរភាពជាម៊ុន សែើមបសីដល់សសវា ឬ នីរិវធីិជារ់ោរន់ន។  

អ្វៈយវៈសិបបនិមរិត៖ ឧបររែ៍សិបបនិមមរិមួយភាជ បស់ៅនឹងរងកាយសែើមបជីាំនួសសររីងគដែលបារ់បង។់ 

បញ្ជ ីរយស ម្ ុះអ្នរសតល់សសវា៖ បញ្ជ ីអ្នរសតល់សសវាដងទាំរន៊ុងបណាត ញ Health Net ។ 
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សាថ នភាពស៊ុខ្ភាពសសស្តងាគ ុះបនទ ន់ដសនរស៊ុខ្ភាពសលូវចិរត៖ ជាំងឺសលូវចិរតដែលមនសរគសញ្ញា ធៃន់ធៃរ 
ឬមធយមអាចបងកសក្គ្នុះថាន រ់ភាល មៗែល់ខ្លួនអ្នរអ្នរមនិអាចសគរស់គងរ់ន៊ុងការសក្បើក្បាស់អាហារ ទី្ជក្មរ 
ឬសសមលៀរបាំ រប់ានភាល មៗសដាយ សារដរមនវបិរតិជាំងឺសលូវចិរត។ 

សសវារមមស៊ុខ្ភាពសាធារែ៖ សសវារមមស៊ុខ្ភាពសផ្ទត រសលើក្បជាជនទាំងមូល។ 
រន៊ុងចាំសណាមសសវាទាំងអ្ស់ 
សសវាទាំងសនុះរមួមនការវភិាគសាថ នភាពស៊ុខ្ភាព ការតាមដានស៊ុខ្ភាព ការសលើររមពស់ស៊ុខ្ភាព  
សសវាបងាក រសរគ ការទ្ប់សាក រជ់ាំងឺ ល្ង ការការ របរសិាថ ននិងអ្នមយ័ ការសក្រៀមរចួជាសក្សចនិងការស ល្ើយរ
បសៅនឹងសក្គ្នុះមហនតរយ និងស៊ុខ្ភាពលទ្ធភាពការងារ។ 

អ្នរសតល់សវាដងទាំដែលមនលរខែៈសមបរតិក្គប់ក្គ្នន៖់ ក្គូសពទ្យ
ដែលមនគ៊ុែសមបរតិក្គបក់្គ្នន់រន៊ុងការអ្ន៊ុវរតនវ៍ជិាជ ជីវៈដែលសមក្សបសក្មប់
ការពាបាលជាំងឺរបស់អ្នរ។ 

ការវុះការប់៉ាុះប៉ាវូរងកាយសេើងវញិ៖ ការវុះការស់ែើមបដីរ ឬជួសជ៊ុលរចនសមពន័ធ 
មនិធមមតាននរងកាយសែើមបសីធវើឲ្យម៊ុខ្ងារក្បសសើរសេើង 
ឬបសងកើរឲ្យមនរបូរងធមមតាែល់រក្មិរដែលអាចសធវើសៅបាន។ រចនសមពន័ធមិនធមមតាននរងកាយ 
គឺជារតាត ដែលបណាត លមរពីពិការភាពពីរាំសែើ រ ភាពមនិក្បក្ររីននការអ្ភវិឌឍ ការប៉ាុះទ្ងគិច 
ការ ល្ងសមសរគ ែ៊ុាំសាច ់ឬជាំងឺ។ 

ការបញ្ជូ នបនត៖ សៅសពលអ្នរសតល់សសវាដងទាំបឋម PCP របស់អ្នរនិយយថា 
អ្នរអាចទ្ទួ្លការដងទាំពីអ្នរសតល់សសវាសសែងសទ្ៀរ។ សសវាដងទាំដែលធាននូវរក្មួវការបញ្ជូ ន 
និងមនការយលក្ពមទ្៊ុរជាម៊ុន  

សសវាដងទាំជាក្បចាំ៖ សសវាចាំបាចដ់សនរសវជជសាស្តសតនិងការដងទាំបងាក រជាំងឺ សសវាដងររាស៊ុខ្ភាពរ៊ុមរ 
ឬការដងទាំែូចជាការដងទាំតាមដានជាសទ្ៀងទរ។់ 
សគ្នលបាំែងននការដងទាំជាក្បចាំគឺសែើមបកីារ របញ្ញា ស៊ុខ្ភាព។ 

គលីនិរស៊ុខ្ភាពជនបទ្ (RHC)៖ 
មជឈមែឌ លស៊ុខាភបិាលមយួសៅរន៊ុងរាំបនម់ួយដែលមិនមនអ្នរសតល់សសវាដងទាំស៊ុខ្ភាពសក្ចើន។ 
អ្នរអាចទ្ទួ្លការដងទាំបឋមនិងបងាក រជាំងឺននសៅ RHC។  
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សូមទូ្រស័ពទសៅកានស់សវាបសក្មើសមជិរ តាមរយៈសលខ្ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
Health Net មនសៅទី្សនុះ 24 សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃ 7 នងៃរន៊ុងមយួសបាត ហ៍។ 
ការសៅទូ្រស័ពទសនុះគឺឥរគិរនងល។ 
ឬសៅទូ្រស័ពទតាមដខ្ែទូ្រស័ពទបញ្ជូ នបនត California សលខ្ 711។ សូមចូលសមើលសគហទ្ាំពរ័ 
www.healthnet.com ។ 157 

សសវាសមៃ រ៖់ សសវាចាំបាចដ់សនរសវជជសាស្តសតសក្មបដ់សនការក្គួសារ ជាំងឺកាមសរគ (STI), ហ៊ុីវ/សអ្ែស៍ 
ការរ ាំសោភសសពសនធវៈ និងការរ ាំលូររូន។ 

ជមៃឺធៃនធ់ៃរ៖ ជាំងឺឬលរខខ្ែឌ ដែលក្រូវពាបាលសហើយអាចបណាដ លឱ្យសាល ប។់ 

រាំបនស់សវា៖ រាំបនភូ់មសិាស្តសតដែល Health Net មនសតល់សសវា។ សនុះរបប់ញ្ចូលទាំងសខានធីនននន 
Kern, Los Angeles, Sacramento, San Diego, San Joaquin, Stanislaus និង Tulare ។ 

ការដងទាំសដាយមនទីរជាំនញ៖ សសវាក្គបែែត បដ់ែលសតល់សដាយគិោន៊ុបដាឋ យិកា 
អ្នរបសចចរសទ្សនិង/ឬអ្នរពាបាលសរគដែលមនអាជ្ាបែ័ណ រន៊ុងរាំេ៊ុងសពលសាន រស់ៅរន៊ុងមែឌ ល
ដងទាំស៊ុខ្ភាពជាំនញឬសៅរន៊ុងសទុះរបស់សមជិរ។ 

សាថ បន័ដងទាំជាំនញ៖ រដនលងដែលសតល់ការដងទាំ 24 
សម៉ា ងរន៊ុងមយួនងៃដែលមនដរអ្នរជាំនញខាងស៊ុខាភិបាលប៉ា៊ុសណាណ ុះដែលអាចសតល់ឲ្យ។  

អ្នរឯរសទ្ស (ឬសវជជបែឌិ រជាំនញ)៖ សវជជបែឌិ រដែលពាបាលបញ្ញា ស៊ុខ្ភាពមយួចាំនួនជារោ់រ។់ 
ឧទហរែ៍ក្គូសពទ្យវុះការដ់រសមផសែពាបាល ែ្ឹងដែលបារ ់សពទ្យអាដេរហែពីាបាលជាំងឺអាដេរហែ៊ុ ី
សហើយក្គូសពទ្យខាងសបុះែូងដែលពាបាលបញ្ញា សបុះែូង។ រន៊ុងររែីភាគសក្ចើន 
សោរអ្នរក្រូវការការបញ្ជូ នពី PCP របស់សោរអ្នរសែើមបសីៅជួបអ្នរឯរសទ្ស។ 

សសវាឯរសទ្សដសនរស៊ុខ្ភាពសលូវចិរដ៖  

▪ សសវាពិសក្គ្នុះជាំងឺសក្ៅ៖  

o សសវាស៊ុខ្ភាពសលូវចិរត (ការវាយរនមល ការអ្ភវិឌឍនគ៍សក្មង ការពាបាល ការសាត រនីរិសមបទ 
និងអ្នរសតល់ការវាយរនមល) 

o សសវារមមជាំនួយដសនរឱ្សង 
o សសវាពាបាលរក្មរិធៃនស់ពញសម៉ា ង 
o សសវាសាដ រនិរិសមបទសពញសពលនងៃ 
o សសវាអ្នដរគមនដ៍សនរវបិរដិ 
o សសវាសតល់សសថរភាពវបិរតិ 
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o ការក្គបក់្គងររែីសគ្នលសៅ 
o សសវាពាបាលឥរយិបទ្  
o ការសក្មបសក្មួលការដងទាំសសស្តងាគ ុះបនទ នរ់ាំររិធៃន ់(ICC) 
o សសវាពាបាលតាមសទុះសក្មប់ការសសស្តងាគ ុះបនទ នរ់ក្មិរធៃន ់(IHBS) 
o ការដងទាំពាបាលនិងចិញ្ច ឹម (TFC) 

▪ សសវាពាបាលសៅតាមសគហដាឋ ន៖  

o សសវាពាបាលសៅមែឌ លសក្មបម់ន៊ុសែសពញវយ័ 
o សសវាពាបាលអ្នរមនវបិរដិសលូវចិរតសៅតាមមែឌ ល 

▪ សសវាពាបាលអ្នរជាំងឺរន៊ុងមនទីរសពទ្យ៖  

o សសវាពាបាលជាំងឺសលូវចិរតធចង់ធៃររន៊ុងមនទីរសពទ្យ  
o សសវាពាបាលជាំងឺសលូវចិរតពីអ្នរជាំនញចិរតសាស្តសតរន៊ុងមនទីរសពទ្យ  
o សសវាមនទីរដងទាំពាបាលអ្នរមនជាំងឺវរិលចររិ 

ជាំងឺខួ្ររាល៖ 
សាថ នភាពស៊ុខ្ភាពដែលមនិអាចផ្ទល ស់បតូរបានសហើយអាចនឹងសធវើឱ្យសាល បរ់ន៊ុងរយៈសពលមយួឆ្ន ាំឬរិចជាង
សនុះសបើជាំងឺសនុះសរើរសេើងតាមធមមជារិ។ 

សក្មាំង (ឬការពិនិរយររជាំងឺ)៖ 
ការវាយរនមលអ្ាំពីស៊ុខ្ភាពរបស់អ្នរសដាយក្គូសពទ្យឬគិោន៊ុបដាឋ យិកាដែលក្រូវបានបែត៊ុ ុះបណាត ល 
សែើមបពិីនិរយរន៊ុងសគ្នលបាំែងរាំែរនូ់វភាពបនទ នន់នរក្មូវការរបស់អ្នរសក្មបក់ារដងទាំ។ 

ការដងទាំបនទ ន ់(ឬសសវាបនទ ន)់៖ 
សសវារមមដែលសតល់ជូនសែើមបពីាបាលជាំងឺដែលមនិដមនជាសាថ នភាពអាសនន 
ការពាបាលរបសួឬសាថ នភាពដែលក្រូវការការដងទាំស៊ុខ្ភាពដសនរសវជជសាស្តសត។ 
សោរអ្នរអាចទ្ទួ្លបានការដងទាំដែលក្រូវការជាបនទ នពី់អ្នរសតល់សសវារមមសក្ៅ
បណាត ញសៅសពលអ្នរសតល់សសវារមមរន៊ុងបណាត ញមនិអាចររបាន ឬសោរអ្នរមនិអាច
សៅែល់ពួរសគបាន។
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