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ភាសា និងទត្រងស់សេងៗសទៀរ 

សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះគឺឥរគិរនងៃ។ 
ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ សូរចូលតារអីុ្នធឺែិរ 
www.healthnet.com។ 1 

ភាសាសសេងៗសទៀរ 
នងទត្រងសសេងសទៀរិ ់  
ភាសាសសេងៗសទៀរ 
សោកអ្កអាចទទលប្តនសសៀវសៅណែនររសសមាជក នងឯកសារ
គសត្មាងសសេងៗសទៀរជាភាសាែនទសដាយឥរគរនង។ ទរសព  
1-800-675-6110 (TTY 711)។ ការសៅទរសពសនេះគឥរគរនង។ 
សរអានសសៀវសៅណែនសមាជកសនេះសែរបណសងយលរណនរអ្ពសសវា
ករជនយភាសាណសកណងទសខភាពែចជា អ្ករកណត្រផ្ទលមារ 
នងអ្ករកណត្រឯកសារ។ 

ន ួ ាំ ់ ិ ិ
ិ ៃ ូ ទ
ូ ទ ឺ ិ ៃ

ូ ាំ ិ ើ ី វ ់ ថ ាំ ី
ម ាំ ួ ន ាំ ុ ូ ន ទ ់ ់

ិ ន
  



ភាសា និងទត្រងស់សេងៗសទៀរ 

សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះគឺឥរគិរនងៃ។ 
ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ សូរចូលតារអីុ្នធឺែិរ 
www.healthnet.com។ 2 

ទត្រងស់សេងៗសទៀរ 
សោកអ្កអាចទទលប្តនពរមានសនេះសដាយឥរគរនងកងទត្រងសសេងៗ
សទៀរែចជា អ្កេរជនពការណភក ការត្ពនជាអ្កេរខ្នរធៗទហ  
20 ជាសសេង នងកងទត្រងសអ្េចត្រនក។ សរទរសពសៅ 
1 800 675-6110 (TTY 711) ។ ការសៅទរសពសនេះគឥរគរនង។ 

ន ួ ័ ៌ ិ ៃ នុ ់
ូ ិ ន ី ន ាំ ាំ ាំ
ាំ ិ នុ ់ ិ ូ ិ ូ ូ ទ

- - ូ ទ ឺ ិ ៃ

សសវាករមរកណត្រផ្ទទ ល់មារ ់
Health Net សលសសវារកណត្រជាោយលកខែអ្កេរ 
នងផ្ទលមារពអ្ករកណត្រណែលមានសររភាព សលរលដាន 24 សមាង 
សដាយរនគរនង។ សោកអ្ករនចប្តចសត្រសមាជកត្គសារ 
ឬររភកជាអ្នករកណត្រសនេះសទ។ សយងខរនសលកទកចរឲ្យ  
សត្រត្ប្តសអ្នរជនជាអ្ករកណត្រផ្ទលមារសេយ 
លេះត្តាណរវាជាត្គ្នអាសនន។ 

ត ់ ៍
ិ ទ ់ ់ ី ន ថ ើ ូ ឋ ៉ា

ិ ិ ៃ ន ិ ាំ ់ ើ ិ ួ
ិ ត តិ ើ ្ុ ាំ ិ ើ ឹ ិ ត
ើ ់ ី ិ ន ទ ់ ់ ើ
ុ

សសវាកររកណត្រភាសាជាោយលកែអ្កេរ ផ្ទលមារ នងវរបធរ 
អាចរកប្តនសដាយរនគរនងសត្មារសោកអ្ក។ ជនយមានរសត្រ  
24 សមាងកងរយនង 7 នងកងរយសប្តហ។ សត្មារជនយណសកភាសា 

ម ខ ៍ ទ ់ ់ ិ ៌
ិ ិ ៃ ់ ន ាំ ួ ើ

៉ា នុ ួ ៃ ៃ នុ ួ ត ៍ ់ ាំ ួ ន



ភាសា និងទត្រងស់សេងៗសទៀរ 

សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះគឺឥរគិរនងៃ។ 
ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ សូរចូលតារអីុ្នធឺែិរ 
www.healthnet.com។ 3 

ឬសែរបទទលប្តនសសៀវសៅណែនសនេះជាភាសាសសេង សរទរសពសៅ 
1-800-675-6110 (TTY 711)។ ការសៅទរសពសនេះគឥរគរនង។ 

ើ ី ួ ាំ ូ ូ ទ
ូ ទ ឺ ិ ៃ

ភាសាអ្ងសគស៖ ត្រសនសរសោកអ្ក ឬនរណាមាកណែលសោកអ្កកាំពង 
ជួយ មានសែរអ្ព Health Net Community Solutions សនេះសោកអ្នក
មានសទទទលប្តនជនយ នងពរមានជាភាសាររសសោកអ្កសដាយ 
ឥរគរនង។ សែរបនោយជារយអ្ករកណត្រភាសា 
សរសៅទរសពទសៅសលខ 1-800-675-6110 (TTY: 711)។ 

់ ៃ ិ ើ ន ន ់ ន ុ
ាំ ួ ាំ ី

ិ ធិ ួ ាំ ួ ិ ័ ៌ ់ ន
ិ ៃ ើ ី ិ ួ ន

ូ ូ

 



ភាសា និងទត្រងស់សេងៗសទៀរ 

សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
សូរចូលតារអីុ្នធឺែិរ www.healthnet.com។ 4 

 

 

 



ភាសា និងទត្រងស់សេងៗសទៀរ 

សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
សូរចូលតារអីុ្នធឺែិរ www.healthnet.com។ 5 

 

 



សូរសាវ គរនរ៍កកាន ់Health Net! 

 

សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711) ។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះគឺឥរគិរនងៃ។ 
ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711 ។ សូរចូលតារអីុ្នធឺែិរ 
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សរសាគរនរកកាន 
Health Net! 
ូ វ ៍ ់

សរអ្រគែណែលប្តនចលររជារយនង Health Net។ Health Net 

គជាណសនការសខភាពសត្មារត្រជាជនណែលមាន Medi-Cal។ Heath Net សធការងារជារយរែ 
California សែរបជយស ោកអ្កឲ្យទទលួប្តនការណងទសខភាពណែលសោកអ្នកត្រូវការ។ 

ូ ុ ូ ួ ួ ឹ
ឺ ុ ់ វើ ួ ឋ

ើ ី ួ ន ាំ ុ

សសៀវសៅណែនសត្មាាំ រស់មាជិក 
សសៀវសៅណែនសត្មារសមាជកត្ប្តរសោកអ្កអ្ពការធានរររងររសសោកអ្នកសត្ការណសនការ 
Health Net។ សរអានវាោងយកចរទកដាក នងទងត្សង។ វានងជយ សោកអ្កឲ្យប្តនយល 
នងសត្រត្ប្តសអ្រត្រសោជន នងសសវាករររសសោកអ្ក។ វាកពនយលអ្ពសទ នងការទទលខ  

សត្រូវររសសោកអ្នកកងនរជាសមាជកររស Health Net សងណែរ។ ត្រសនសរសោកអ្ក  

មានរត្រវការសខភាពពសសស ត្រវកសភចអានត្គរណសកទងអ្សណែលអ្នវរចស េះ  សោកអ្ក។ 

ាំ ់ ិ ់ ន ាំ ី ៉ា ់ ់
ូ ៉ា ិ ត ុ ់ ិ ាំ ុ ឹ ួ ន ់

ិ ើ ់ ថ ៍ ិ ម ់ ន ៏ ់ ាំ ី ិ ធិ ិ ួ ុ
់ នុ ិ ់ ិ ើ ន

ូ ុ ិ ូ ុ ាំ ៃ ់ ន ាំ ់ ុ ត ាំ ន

សសៀវសៅណែនសមាជកររសសោកអ្កសនេះ កត្រវប្តនសៅថា ទត្រងឯកសារោរត្រដាងពរមាន 
នងភសតាងននការធានរររងររគ្ន (EOC) សងណែរ។ សនេះគជាសសចកសសងរននចារ 
ឬសគ្នលការែររស Health Net នងណសកសលកចសនារវាង Health Net នងត្កសងសសវាណងទសខភាព 
(DHCS)។ ត្រសនសរសោកអ្កចងប្តនពរមានរណនរ សរទរសពសៅ Health Net តាររយៈសលខ 
1-800-675-6110 (TTY 711)។ 

ាំ ិ ់ ន ៏ ូ ់ ័ ៌
ិ តុ ៉ា ់ ួ ន ឺ តី ខ ់

៍ ់ ិ ែ ើ ិ ច ិ ួ ាំ ុ
ិ ើ ន ់ ័ ៌ ថ ូ ូ ទ



សមូស្វា គមនម៍កកាន ់Health Net! 

សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
សូរចូលតារអីុ្នធឺែិរ www.healthnet.com។ 7 

សរទរសពសៅសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711) សែរបសសសចារចរងននកចសនារវាង Health Net 
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
សូរចូលតារអីុ្នធឺែិរ www.healthnet.com។ 12 

1. ការចរស់សតើរជា 
សមាជិក 

រសរៀរណសវងរកជាំនួយ 
Health Net ចងឲ់្យសោកអ្នកសរាយចិរតជារយួការណងទាំសុខភាពររស់សោកអ្នក។ 
ត្រសិនសរើសោកអ្នកមានសាំែួរ ឬកងវល់សសេងៗអ្ាំពីការណងទាំររស់សោកអ្នក សនេះ Health Net 

ចងឮ់ពសីោកអ្នក! 

សសវារសត្រើសមាជិក 
សសវារសត្រើសមាជិក Health Net សៅចាំជួយ សោកអ្នកសៅទីសនេះ។ Health Net អាច៖ 

▪ ស្ៃើយររសាំែួរអ្ាំពីណសនការសុខភាពររស់សោកអ្នក និងសសវាណែលប្តនរ៉ាររ់ង 
▪ ជួយ សោកអ្នកសត្ជើសសរ ើស ឬផ្ទៃ ស់រតូរអ្នកសតល់សសវាណងទាំសុខភាពរឋរ (PCP) 
▪ ត្ប្តរស់ោកអ្នកពីកណនៃងទទលួប្តនការណងទាំណែលសោកអ្នកត្រូវការ 
▪ ជួយ សោកអ្នកឲ្យទទួលសសវាករមអ្នករកណត្រភាសា 

ត្រសិនសរើសោកអ្នករនិសចេះនិោយភាសាអ្ងស់គៃស 
▪ ជួយ សោកអ្នកឲ្យទទួលប្តនពរ័ម៌ានជាភាសា និងទត្រងស់សេងៗសទៀរ 
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Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
សូរចូលតារអីុ្នធឺែិរ www.healthnet.com។ 13 

ត្រសិនសរើសោកអ្នកត្រូវការជាំនួយ សូរទូរសពទសៅសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ Health Net 

រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះគឥឺរគិរនងៃ។ Health Net 

ត្រូវត្ប្តកែថា សោកអ្នករងច់ាំរិចជាង 10 នទីសៅសពលសៅទូរសពទ។  

សោកអ្នកកអ៏ាចចូលសរើលសគហទាំពរ័សៅសពលណាកប៏្តនតារអាសយដាឋ ន www.healthnet.com ។ 

សរើអ្នកណាខៃេះអាចកាៃ យជាសមាជិក 
សោកអ្នកមានសិទធិទទទលួប្តន Health Net ពីសត្ េះសោកអ្នកមានសិទធិទទួលប្តន Medi-Cal 
សហើយរស់សៅកនុង សខ្ននធីរយួកនុងចាំសណារសខ្ននធីទាំងសនេះ៖ Kern, Los Angeles, Sacramento, 

San Diego, San Joaquin, Stanislaus, ឬ Tulare។  សោកអ្នកកអ៏ាចមានសិទធិទទួលប្តន 
Medi-Cal តាររយៈសនតិសុខសងគរប្តនសងណែរ សដាយសារសោកអ្នកកាំពុងទទួល SSI/SSP។   

សត្មារស់ាំែួរអ្ាំពីការចុេះស ម្ េះ សូរទូរសពទសៅកាន ់ករមវធិីជសត្រើសណងទាំសុខភាព តាររយៈសលខ 
1-800-430-4263 (TTY 1-800-430-7077 ឬ 711)។  ឬសូរចូលសៅកានស់គហទាំពរ័ 
https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/។   

Transitional Medi-Cal 

Transitional Medi-Cal កត៏្រូវប្តនសៅសងណែរថា «Medi-Cal សត្មារព់លរែឋណែលកាំពុងសធវើការ។» 
សោកអ្នកអាចមានលទធភាពទទួលប្តន Transitional Medi-Cal ត្រសិនសរើសោកអ្នកឈរទ់ទួល 
Medi-Cal ពីសត្ េះណរ៖ 

▪ សោកអ្នកប្តនចរស់សតើររកត្ប្តកច់ាំែូលប្តនកានណ់រសត្ចើន។ 
▪ ត្គួសារររស់សោកអ្នកប្តនចរស់សតើរទទួលការឧររថរភកានណ់រសត្ចើន សត្មារកូ់ន ឬ រតី/ត្រពនធ។ 

សោកអ្នកអាចសួរសាំែួរអ្ាំពីសិទធិទទលួប្តន Transitional Medi-Cal សៅការោិល័យសសវារនុសេជារិ 
និងសុខភាពសខ្ននធីកនុងរលូដាឋ នររស់សោកអ្នកតាររយៈ http://www.dhcs.ca.gov/services/

medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx

 

 ឬទូរសពសទ ៅករមវធិីជសត្រសើ ណងទសាំ ុខភាព តាររយៈសលខ 
1-800-430-4263 (TTY 1-800-430-7077 ឬ 711)។  

http://www.healthnet.com/
https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx


1 | ការចរស់សតើរជាសមាជិក 

សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
សូរចូលតារអីុ្នធឺែិរ www.healthnet.com។ 14 

រែណ សមាគ ល់ខួៃន (ID)  
កនុងនរជាសមាជិកមាន ករ់រស់ Health Net សោកអ្នកនឹងទទួលប្តនរែណ សមាគ ល់ខៃួនររស់ Health Net 

រយួ។ សោកអ្នកត្រូវណររងាា ញរែណ សមាគ ល់សមាជិក Health Net និងរែណ សមាគ ល់អ្រថត្រសោជន ៍
Medi-Cal (BIC) ររស់សោកអ្នកសៅសពលសោកអ្នកទទួលសសវាណងទាំសុខភាព ឬសវជជរញ្ជជ ឱសង។ 

សោកអ្នកគួរដាករ់ែណ សុខភាពទាំងអ្ស់តារខៃួនត្គរស់ពលសវោ។ សនេះជារែណ  BIC 
និងរែណ សមាគ ល់សមាជិក Health Net គាំរសូែើរបរីងាា ញសោកអ្នកពីររូរងននរែណ ររស់សោកអ្នក៖ 
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រែណ សមាគ ល់ខៃួន Health Net ររស់សោកអ្នកមានសទុកពរ័ម៌ានសាំខ្នន់ៗ  ណែលររួមាន ៖ 

▪ ស ម្ េះអ្នកសតល់សសវាណងទាំសុខភាពរឋរ (PCP) ររស់សោកអ្នក (ឬស ម្ េះគៃីនិក 
ឬត្កុរសវជជសាស្តសតររស់សោកអ្នក)។ ពរ័ម៌ានសនេះរនិរងាា ញសៅសលើរែណ សមាគ ល់ខៃួនសត្មារស់មាជិក 
ណែលមានទាំងការធានរ៉ាររ់ងររស់ Medicare (Part A និង Part B) និង Medi-Cal សេើយ។ 
ពរ័ម៌ានអ្ាំព ីPCP នឹងនិោយថា «សូរជួរត្គសូពទយ Medicare ររស់សោកអ្នក»។ 
ពរ័ម៌ានសនេះករ៏និរងាា ញសៅសលើរែណ សមាគ ល់ខៃួនសត្មារទ់រកសទើរនងឹសកើរណែលត្រូវប្តនសតល់ 
CIN សដាយ DHCS សងណែរ។ ពរ័ម៌ានអ្ាំពី PCP នឹងនិោយថា «គ្នម ន MD រឋរសទ»។ 

▪ អាសយដាឋ ន និងសលខទូរសពទររស់ PCP ររស់សោកអ្នក។ 
ពរ័ម៌ានសនេះរនិរងាា ញសៅសលើរែណ សមាគ ល់ខៃួនសត្មារស់មាជិក 
ណែលមានទាំងការធានរ៉ាររ់ងររស់ Medicare (Part A និង Part B) និង Medi-Cal សេើយ។ 
ពរ័ម៌ានអ្ាំព ីPCP នឹងនិោយថា «សូរជួរត្គសូពទយ Medicare ររស់សោកអ្នក»។ 
ពរ័ម៌ានសនេះករ៏និរងាា ញសៅសលើរែណ សមាគ ល់ខៃួនសត្មារទ់រកសទើរនងឹសកើរណែលត្រូវប្តនសតល់ 
CIN សដាយ DHCS សងណែរ។ ពរ័ម៌ានអ្ាំពី PCP នឹងនិោយថា «សូរទូរសពទសៅកានស់សវា
រសត្រើសមាជកិ។» 

▪ ត្រសិនសរើពរ័ម៌ានអ្ាំពី PCP និង/ឬ ត្កុរសវជជសាស្តសតររស់សោកអ្នកខុស ឬត្រសិនសរើ 
សោកអ្នកប្តនផ្ទៃ ស់រតូរ PCP និង/ឬ ត្កុរសវជជសាស្តសតររស់សោកអ្នកចរត់ាាំងពីរែណ សមាគ ល់ខៃួនចុង 

សត្កាយររស់សោកអ្នកត្រូវប្តនសចញឱយសត្រើត្ប្តស់ សូរទូរសពទរកណសនកសសវារសត្រើសមាជិកតារសលខ 
1-800-675-6110 (TTY: 711) សែើរបទីទួលប្តនរែណ ងមីណែលមានពរ័ម៌ាន PCP ត្រឹរត្រូវ។ 

▪ ត្រសិនសរើសោកអ្នកមានសាំែួរណារយួទកទ់ងនឹងរែណ សមាគ ល់សមាជិកររស់សោកអ្នក 
សូរទូរសពទរកសសវារសត្រើសមាជិកតារសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
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សនេះជាអ្វីណែលត្រូវសធវើជារយួរែណ សមាគ ល់ខៃួន Health Net ររស់សោកអ្នក៖ 

▪ សូរពិនិរយសរើលឲ្យចាស់ថា ពរ័ម៌ានសៅសលើរែណ សមាគ ល់ខៃួនររស់សោកអ្នកពិរជាត្ររឹត្រូវ។ 
ត្រសិនសរើមានអ្វីសៅសលើរែណ សមាគ ល់ខៃួនររស់សោកអ្នកខុស 
សូរទូរសពទភាៃ ររកសសវារសត្រើសមាជកិតារសលខ 1-800-675-6110 (TTY: 711) ។ 
ត្រសិនសរើស ម្ េះររស់សោកអ្នករនិត្រូវប្តនត្រករត្រឹរត្រូវ ឬសរសសររនិត្ររឹត្រូវ 
សនេះសយើងខ្ុ ាំនងឹភាជ រស់ោកអ្នកសៅការោិល័យត្កសួងសសវាករមសងគរសាធារែៈសៅសខ្ននធីររស់
សោកអ្នកសែើរបណីករត្រវូ។ 

សូររងាា ញរែណ សមាគ ល់ខៃួន Health Net ររស់សោកអ្នក សៅសពលណាណែលសោកអ្នក៖ 

▪ មានការណារជ់ួរជារយួសវជជរែឌិ រ 
▪ សៅរនទីរសពទយ ឬ 
▪ ត្រូវការការណងទាំរនទ ន/់សសវាករមសសស្តងាគ េះរនទ ន។់ 

សូរទូរសពទសៅណសនកសសវារសត្រសើ មាជកិភាៃ រៗ ត្រសិនសរើសោកអ្នករនិទទលួប្តនរែណ សមាគ ល់សមាជិក 
Health Net អ្េងសពលពរ ឬរសប្តហរនរពការចេះស្េះ ឬត្រសនសររែសមាល ាំ ុ ី ី ត ៍ ទ ់ ី ុ ម ិ ើ ណ គ ់
សមាជិកររស់សោកអ្នកត្រូវប្តនខូច ប្តរ ់ឬត្រូវសគលួច។ Health Net 
នឹងសស្ើរែណ សមាគ ល់សមាជិកងមីជូនសោកអ្នកសដាយឥរគិរនងៃ។ សូរទូរសពទសៅ 1-800-675-6110 

(TTY 711)។
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
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គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
សូរចូលតារអីុ្នធឺែិរ www.healthnet.com។ 17 

2. អ្ាំពីណសនការសុខភាពររស់
សោកអ្នក 

ទិែឋភាពទូសៅននណសនការសុខភាព 
Health Net គឺជាណសនការសុខភាពរយួសត្មារអ់្នកណែលមាន Medi-Cal សៅកនុងសខ្ននធទីាំងសនេះ៖ 
Kern, Los Angeles, Sacramento, San Diego, San Joaquin, Stanislaus, ឬ Tulare។ 
Heath Net សធវើការងារជារយួរែឋ California សែើរបជីយួ សោកអ្នកឲ្យទទួលប្តនការណងទាំសុខភាព  

ណែលសោកអ្នកត្រូវការ។ 

សោកអ្នកអាចនិោយជារយួអ្នករាំណាងសសវារសត្រើសមាជិក Health Net សែើរបណីសវងយល់រណនថរអ្ាំពីណសនការ
សុខភាព និងវធិីសធវើឲ្យវាមានត្រសិទធភាពសត្មារស់ោកអ្នក។ សូរទូរសពទសៅ 
1-800-675-6110 (TTY 711)។

 
 

សពលណែលការធានរ៉ាររ់ងររស់សោកអ្នកចរស់សតើរ និងរញ្ចរ ់

សៅសពលសោកអ្នកចុេះស ម្ េះកនុង Health Net សយើងនឹងសស្ើរែណ សមាគ ល់សមាជិកឲ្យអ្នកកនុងរយៈ  
សពលពីរសប្តត ហ៍ននកាលររសិចេទចុេះស ម្ េះររស់សោកអ្នក។ សោកអ្នកត្រូវណររងាា ញរែណ សមាគ ល់សមាជិក 
Health Net និង រែណ សមាគ ល់អ្រថត្រសោជន ៍Medi-Cal (BIC) 
ររស់សោកអ្នកសៅសពលសោកអ្នកទទួលសសវាណងទាំសុខភាព ឬសវជជរញ្ជជ ឱសង។ 
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
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គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
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ការធានរ៉ាររ់ង Medi-Cal ររស់សោកអ្នកនឹងចាំប្តចត់្រូវរនតសេើងវញិសរៀងរល់ឆ្ន ាំ។ 
ត្រសិនសរើការោិល័យសខ្ននធីកនុងរាំរនរ់រស់សោកអ្នករនិអាចរនតការរ៉ា ររ់ង Medi-Cal 
ររស់សោកអ្នកជាងមីសដាយសត្រើត្រភពសអ្េិចត្រូនិកប្តនសទ សនេះសខ្ននធីនឹងសស្ើទត្រងណ់រររទរនត 
Medi-Cal ជាងមីែល់សោកអ្នក។ រាំសពញទត្រងណ់រររទសនេះ 

សហើយរញ្ជូ នវាសៅទីភាន កង់ារសសវាករមរនុសេជារិកនុងសខ្ននធីររស់សោកអ្នកវញិ។ 
សោកអ្នកអាចរញ្ជូ នត្រលរនូ់វពរ័ម៌ានររស់អ្នកតារអីុ្នធឺែិរ សដាយផ្ទទ ល់ ឬតារទូរសពទ 
ឬតាររសធាប្តយសអ្េិចត្រូនិកសសេងៗសទៀរ ត្រសិនសរើអាចរកប្តនសៅកនុងសខ្ននធីររស់សោកអ្នក។ 

ការណងទាំររស់សោកអ្នកតាររយៈ Health Net ចរស់សតើរសៅសពលការចុេះស ម្ េះចូលររួររស់សោកអ្នក
សៅកនុង Health Net ត្រូវប្តនរញ្ចរ។់ សោកអ្នកអាចចរស់សតើរសត្រើត្ប្តស់អ្រថត្រសោជន ៍Medi-Cal 
ររស់សោកអ្នកប្តន តាររយៈ Health Net សៅនងៃចរម់ានត្រសិទធភាពននការធានរ៉ាររ់ងររស់សោកអ្នក។ 
កាលររសិចេទចរម់ានត្រសិទធភាពននការធានរ៉ាររ់ងររស់សោកអ្នកគឺនងៃទី 1 ននណខរនទ រពី់ការចុេះស ម្ េះចូល 
Health Net ។ សូរពិនិរយសរើលរែណ សមាគ ល់សមាជិក Health Net 

ណែលប្តនសស្ើតារនត្រសែីយជូ៍នសោកអ្នក សត្មារន់ងៃអ្នុវរតការធានរ៉ាររ់ងចរម់ានត្រសិទធភាព។ 

សោកអ្នកអាចសសនើសុាំរញ្ចរក់ារធានរ៉ាររ់ង Health Net ររស់សោកអ្នក 
និងសត្ជើសសរ ើសណសនការសុខភាពសសេងសទៀរសៅសពលណាកប៏្តន។ សត្មារជ់ាំនយួសត្ជើសសរ ើសណសនការងមី 
សូរទូរសពទសៅកាន ់ករមវធិីជសត្រើសណងទាំសុខភាព តាររយៈសលខ 1-800-430-4263  
(TTY 1-800-430-7077 ឬ 711)។ ឬសូរចូលសៅកានស់គហទាំពរ័ 
https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/។ សោកអ្នកកអ៏ាចសសនើសុាំរញ្ចរ ់Medi-Cal 
ររស់សោកអ្នកប្តនសងណែរ។  

Health Net គឺជាណសនការសុខភាពសត្មារស់មាជិក Medi-Cal កនុងសខ្ននធី Kern, Los Angeles, 

Sacramento, San Diego, San Joaquin, Stanislaus ឬ Tulare។ 
សូរណសវងរកការោិល័យកុនងរាំរនរ់រស់សោកអ្នកតាររយៈ 
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx។  

https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx
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សិទធិចូលររួជារយួនឹង Health Net អាចនឹងរញ្ចរ ់ត្រសិនសរើត្រការណារយួខ្នងសត្ការសនេះសកើរសេើង៖ 

• សោកអ្នកផ្ទៃ ស់ទីលាំសៅសចញពី សខ្ននធ ីKern, Los Angeles, Sacramento, San Diego, 

San Joaquin, Stanislaus ឬ Tulare 

• សោកអ្នកជារគុ់ក ឬរនទីរឃុាំឃាំង 

• សោកអ្នកណលងមាន Medi-Cal រសៅសទៀរ 

• ត្រសិនសរើសោកអ្នកមានសិទធិទទួលប្តនករមវធិសីលើកណលងណែលរត្រូវឲ្យសោកអ្នកចុេះស ម្ េះកនុង 
FFS Medi-Cal។  

សោកអ្នកអាចនឹងសៅណរមានសិទធិទទលួប្តនការធានរ៉ាររ់ង Medi-Cal ននសសវាករមត្រវូការនងៃឈនួល 
(Fee-for-Service, FFS) ត្រសិនសរើសោកអ្នកប្តររ់ងក់ារធានរ៉ាររ់ង Medi-Cal Health Net 
ររស់សោកអ្នក។ ត្រសិនសរើសោកអ្នករនិត្ប្តកែថា សោកអ្នកសៅណរត្រូវប្តនធានរ៉ាររ់ងសដាយ  
Health Net ឬអ្រស់នេះ សូរទូរសពទសៅសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។  

ការពិចរណាពិសសសសត្មារជ់នជារិឥណាឌ អាសររកិាាំង
សៅកនុងការណងទាំណែលត្រូវប្តនត្គរត់្គង 
ជនជារិឥណាឌ អាសររកិាាំងមានសិទធិរនិចុេះស ម្ េះកនុងណសនការណងទាំណែលត្គរត់្គងសដាយ Medi-Cal 
ឬពួកសគអាចចកសចញពីណសនការណងទាំណែលត្គរត់្គងសដាយ Medi-Cal ររស់ពកួសគប្តន សហើយត្រេរស់ៅ 
FFS Medi-Cal វញិសៅសពលណារយួកប៏្តន និងសដាយសហរុសលណារយួកប៏្តន។ 

ត្រសនសរសោកអ្នកជាជនជារឥណាអាសររកាង សនេះ  
សោកអ្នកមានសទទទួលសសវាណងទសខភាពសៅកណនៃងអ្នកសតលសសវាណងទសខភាពឥណា (IHCP) 

ិ ើ ិ ឌ ិ ាំ
ិ ធិ ាំ ុ ់ ាំ ុ ឌ

ន ៏ ត ួ ម ីប្តន។ សោកអ្កកអាចសៅរនជារយ ឬែកស្េះសចញព Health Net ខែៈ  
ណែលទទលសសវាណងទសខភាពពទតាងទងសនេះ។ សត្មារពរមានសពការចេះស្េះ នងការលរស្េះ 
សរទរសពទសៅសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។  

ួ ាំ ុ ី ី ាំ ាំ ់ ័ ៌ តី ី ុ ម ិ ុ ម
ូ ូ
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រសរៀរណែលណសនការររស់សោកអ្នកែាំសែើ រការ 
Health Net គឺជាគសត្មាងសុខភាពណែលចុេះកិចចសនាជារយួ DHCS។ Health Net 
គឺជាគសត្មាងសុខភាពរយួររស់ការណងទាំសដាយមានការត្គរត់្គង។ ណសនការណងទាំណែលមានការត្គរត់្គង 
គឺជាការសត្រើត្ប្តស់នងៃចាំណាយត្រករសដាយត្រសិទធភាពសត្មារធ់នធានសសវាណងទាំសុខភាពសែើរបសីធវើឲ្យ
ត្រសសើរសេើងែល់ការទទលួសសវាណងទាំសុខភាព និងការធានគុែភាពននការណងទាំ។ Health Net 
សធវើការជារយួសវជជរែឌិ រ រនទីរសពទយ ឱសងសាថ ន និងអ្នកសតល់សសវាណងទាំសុខភាពសសេងៗសទៀរ  

សៅកនុងរាំរនស់សវាករម Health Net សែើរបសីតល់ការណងទាំសុខភាពជូនសោកអ្នកណែលជាសមាជិក។ 
ខែៈសពលណែលសោកអ្នកគឺជាសមាជិកររស់ Health Net 
សោកអ្នកអាចមានសិទធិទទួលសសវាករមរណនថររយួចាំនួនណែលសតល់ជូនតាររយៈសសវាករម FFS Medi-Cal 
។ សសវាទាំងសនេះរររ់ញ្ចូ លទាំងសវជជរញ្ជជ ឱសងអ្នកជាំងឺខ្នងសត្ៅ ឱសងរនិត្រូវការសវជជរញ្ជជ  
និងររកិាខ រសវជជសាស្តសតរយួចាំនួនតាររយៈ FFS Medi-Cal Rx។ 

សសវារសត្រើសមាជិក នឹងត្ប្តរស់ោកអ្នកពីរសរៀរណែល Health Net សធវើការ 
រសរៀរទទួលប្តនការណងទាំណែលសោកអ្នកត្រូវការ រសរៀរណារជ់ួរអ្នកសតល់សសវាត្សរតារសមា៉ា ងសតងដ់ារ 
រសរៀរសសនើសុាំសសវារកណត្រសដាយរនិគិរនងៃ និងរសរៀរពិនិរយសរើល 
ថាសរើសោកអ្នកមានសិទធិទទួលប្តនសសវារសធាប្តយសធវើែាំសែើ រឬអ្រ។់ 

សែើរបណីសវងយល់រណនថរ សូរសៅទូរសពទសៅកាន ់1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
សោកអ្នកកអ៏ាចចូលសរើលពរ័ម៌ានសសវារសត្រើសមាជិកតារសគហទាំពរ័ www.healthnet.com។ 

ការផ្ទៃ ស់រដូរណសនការសុខភាព 
សោកអ្នកអាចចកសចញពី Health Net និងចូលររួកនុងណសនការសុខភាពរយួសសេងសទៀរ  

សៅកនុងសខ្ននធីររស់សោកអ្នកសៅសពលណាកប៏្តន។ សូរទូរសពទសៅករមវធីិជសត្រើសណងទាំសុខភាពតាររយៈ 
សលខ 1-800-430-4263 (TTY 1-800-430-7077 ឬ 711) សែើរបសីត្ជើសសរ ើសណសនការងមី។ 
សោកអ្នកអាចទូរសពទប្តនសៅចសនៃ េះសមា៉ា ង 8:00 ត្ពឹក និង 6:00 ោៃ ច ពីនងៃចនទ ែល់នងៃសុត្ក។ 
ឬសូរចូលសៅកានស់គហទាំពរ័ https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/  ។ 

http://www.healthnet.com/
https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
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វាអាចត្រូវការសពល រហូរែល់ 30 នងៃ សែើរបែីាំសែើ រការសាំសែើ ររស់សោកអ្នកសែើរបចីកសចញពី Health Net 
និងចុេះស ម្ េះកនុងណសនការសសេងសទៀរសៅកនុងសខ្ននធីររស់សោកអ្នក 
ត្រសិនសរើគ្នម នរញ្ជា ទកទ់ងនឹងការសសនើសុាំសនេះសទ។ សែើរបែឹីងពីសាថ នភាពននការសសនើសុាំររស់សោកអ្នក 
សូរទូរសពទសៅករមវធីិជសត្រើសណងទាំសុខភាព (Health Care Options) តាររយៈសលខ 1-800-430-4263 
(TTY 1-800-430-7077 ឬ 711)។ 

ត្រសិនសរើសោកអ្នកចងច់កសចញពី Health Net ឆ្រជ់ាងសនេះ សនេះសោកអ្នកអាចសសនើសុាំ 
ករមវធីិជសត្រើសណងទាំសុខភាពឱយពសនៃឿនការលុរស ម្ េះ (រហ័ស)។ 
ត្រសិនសរើសហរុសលសសនើសុាំររស់សោកអ្នករាំសពញតារលកខខែឌ ននការសនៃឿនការលុរស ម្ េះ សនេះ  
សោកអ្នកនឹងទទួលប្តនលិខិររយួត្ប្តរស់ោកអ្នកថា សោកអ្នកត្រូវប្តនលុរស ម្ េះសចញរចួសហើយ។  

សមាជិកណែលអាចសសនើសុាំការពសនៃឿនការលុរស ម្ េះប្តនររួមាន រ៉ាណុនតរនិកាំែរច់ាំស េះណរ
កុមារណែលទទួលសសវាករមសត្ការករមវធីិណងទាំ ឬករមវធីិជាំនួយចិញ្ច ឹរកូន 
សមាជិកណែលមានរត្រូវការណងទាំសុខភាពពិសសស និងសមាជិកប្តនចុេះស ម្ េះរចួសហើយសៅកនុង Medicare 
ឬ Medi-Cal សសេងសទៀរ ឬណសនការណងទាំត្គរត់្គងសដាយ ែិជជករម។ 

សោកអ្នកអាចសុាំចកសចញពី Health Net សដាយផ្ទទ ល់ សៅការោិល័យសសវាករមសុខភាព និងរនុសេជារិ
សៅកនុងសខ្ននធីររស់សោកអ្នកប្តន។ សូរណសវងរកការោិល័យកនុងរាំរនរ់រស់សោកអ្នកតាររយៈ 
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx។ 
ឬសៅទូរសពទរកកានក់រមវធិីជសត្រើសណងទាំសុខភាព (Health Care Options) តាររយៈសលខ 
1-800-430-4263 (TTY 1-800-430-7077 ឬ 711)។ 

http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx
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និសិេររហាវទិាល័យណែលផ្ទៃ ស់ទីលាំសៅសៅសខ្ននធីងមី  
ឬសត្ៅរែឋ California 

ត្រសិនសរើសោកអ្នកផ្ទៃ ស់ទីលាំសៅសៅសខ្ននធីងមកីនុងរែឋ California សែើរបសីរៀនថាន ករ់ហាវទិាល័យ សនេះ 
Health Net នឹងធានរ៉ាររ់ងសលើរនទរស់សស្តងាគ េះរនទ ន ់និងសសវាករមណងទាំរនទ នស់ៅកនុងសខ្ននធីងមី
ររស់សោកអ្នក។ សសវាសសស្តងាគ េះរនទ ន ់និងការណងទាំរនទ នគឺ់មានសត្មារអ់្នកចុេះស ម្ េះជារយួ Medi-Cal 
ទាំងអ្ស់សៅទូទាំងរែឋសដាយរនិគិរពីសខ្ននធីកាំពុងរស់សៅសនេះសេើយ។ ការណងទាំជាត្រចាំ និងការណងទាំរងាា រ 
ត្រូវប្តនរ៉ាររ់ងណរសៅកនុងសខ្ននធីណែលសោកអ្នករស់សៅរ៉ាុសណាណ េះ។ 

ត្រសិនសរើសោកអ្នកចុេះស ម្ េះចូល Medi-Cal សហើយនឹងចូលសរៀនថាន ករ់ហាវទិាល័យសៅសខ្ននធីសសេងកនុងរែឋ 
California សនេះសោកអ្នករនិចាំប្តចដ់ាក ់កយសុាំ Medi-Cal សៅកនុងសខ្ននធីសនេះសទ។ 

សៅសពលសោកអ្នកចកសចញពីសទេះជារសណាត េះអាសននសែើរបសីៅសរៀនសៅរហាវទិាល័យកនុងសខ្ននធីរយួសសេង
សទៀរកនុងរែឋ California សនេះមានជសត្រើសពីរសាំររស់ោកអ្នក។ សោកអ្នកអាច៖ 

ជូនែាំែឹងែល់ ការោិល័យសសវាសងគរកនុងសខ្ននធីររស់សោកអ្នក ថា 
សោកអ្នកនឹងផ្ទៃ ស់ទីលាំសៅរសណាត េះអាសននសែើរបចូីលសរៀនសៅរហាវទិាល័យ 
សហើយសតល់អាសយដាឋ នររស់សោកអ្នកសៅកនុងសខ្ននធីងមី។ សខ្ននធីនឹងសធវើរចចុរបននភា 
ពកាំែរស់ហរុករែីសនេះជារយួអាសយដាឋ នងមី និងសលខកូែរាំរនរ់រស់   

សោកអ្នកសៅកនុងរូលដាឋ នទិនននយ័ររស់រែឋ។ សត្រើជសត្រើសសនេះ 
ត្រសិនសរើសោកអ្នកចងទ់ទួលប្តនការណងទាំជាត្រចាំ 
ឬការណងទាំរងាា រសៅកនុងសខ្ននធីងមីររស់សោកអ្នក។ 
សោកអ្នកអាចនឹងត្រូវរតូរណសនការសុខភាព ត្រសិនសរើ Health Net 
រនិមានត្ររិររតិការសៅកនុងសខ្ននធីណែលសោកអ្នកនឹងចូលសរៀនសៅរហាវទិាល័យសទសនេះ។ 
សត្មារស់ាំែួរ និងសែើរបកីារ រការពនារសពលចុេះស ម្ េះចូលកនុងណសនការសុខភាពងមី 
សូរទូរសពទសៅករមវធិីជសត្រើសណងទាំសុខភាព តាររយៈសលខ 1-800-430-4263  
(TTY 1-800-430-7077 ឬ 711)។ 
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ឬ 

▪ សត្ជើសសរ ើសរនិរតូរណសនការសុខភាពររស់សោកអ្នក សៅសពលសោកអ្នកផ្ទៃ ស់ទីលាំសៅ
រសណាត េះអាសននសែើរបចូីលសរៀនរហាវទិាល័យសៅកនុងសខ្ននធីខុសគ្នន ។ 
សោកអ្នកនឹងអាចទទួលប្តនណរសសវារនទរស់សស្តងាគ េះរនទ ន ់
និងសសវាណងទាំរនទ នស់ៅកនុងសខ្ននធីងមសីត្មារល់កខខែឌ រយួចាំនួនរ៉ាសុណាណ េះ។ 
សែើរបណីសវងយល់រណនថរ សូរចូលសៅជាំពូកទី 3 «រសរៀរទទួលប្តនការណងទាំ»។ 
ចាំស េះការណងទាំជាត្រចាំ ឬការណងទាំរងាា រ សោកអ្នកត្រូវសត្រើរណាត ញអ្នកសតល់សសវាធរមតានន 
Health Net ណែលមានទីតាាំងសៅការោិល័យកណាត លននសខ្ននធីណែលកាំពុងរស់សៅររស់ត្គួសារ។  

ត្រសិនសរើសោកអ្នកនឹងចកសចញពីរែឋ California ជារសណាត េះអាសននសែើរបចូីលសរៀនថាន ក ់

រហាវទិាល័យសៅរែឋរយួសសេងសទៀរ សហើយសោកអ្នកចងរ់កាការធានរ៉ាររ់ង Medi-Cal ររស់សោកអ្នក 
សូរទកទ់ងរុគគលិកណសនកសិទធិទទួលប្តនណសនការររស់សោកអ្នកសៅ ការោិល័យ
សសវាសងគរកនុងសខ្ននធីរូលដាឋ នររស់សោកអ្នក។ Medi-Cal នងឹរ៉ា ររ់ងសសវាសសស្តងាគ េះរនទ ន ់
និងការណងទាំរនទ នស់ៅកនុងរែឋរយួសសេងសទៀរ ែររណាសោកអ្នកមានសិទធិទទួលប្តន។ 
សយើងខ្ុ ាំកន៏ងឹរ៉ា ររ់ងសលើការណងទាំសសស្តងាគ េះរនទ នណ់ែលនាំសៅែល់ការសត្មាកពាប្តលសៅរនទីរសពទយកនុង 
ត្រសទសកាណាដា និងរុកិសិុក ត្រសិនសរើសសវាករមត្រូវប្តនអ្នុររ័ សហើយសវជជរែឌិ រ 
និងរនទរីសពទយរាំសពញតារចាររ់រស់ Medi-Cal។ សសវាណងទាំជាត្រចាំ និងការណងទាំរងាា រ 
ររួទាំងឱសងតារសវជជរញ្ជជ  រនិត្រូវប្តនរ៉ាររ់ងសៅសត្ៅរែឋ California សទ។ ត្រសិនសរើសោកអ្នកចងប់្តន 
Medicaid សៅរែឋរយួសសេងសទៀរ សនេះសោកអ្នកនឹងត្រូវដាក ់កយសុាំសៅកនុងរែឋសនេះ។ 
សោកអ្នកនឹងរនិមានសិទធទិទួលប្តន Medi-Cal សទ សហើយ Net Health 
នឹងរនិរងន់ងៃណងទាំសុខភាពររស់សោកអ្នកសេើយ។ 
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ការរនតសសវាណងទាំសុខភាព 
កនុងនរជាសមាជិកររស់ Health Net 
សោកអ្នកនឹងទទួលប្តនការណងទាំសុខភាពររស់សោកអ្នកពីអ្នកសតល់សសវាសៅកនុងរណាត ញ Health Net។ 
កនុងករែីខៃេះ សោកអ្នកអាចសៅរកអ្នកសតល់សសវាណែលរនិមានសៅកនុងរណាត ញ Health Net ប្តន។ 
ករែីសនេះ សៅថាការរនតសសវាណងទាំសុខភាព។ សូរទូរសពទសៅ Health Net សហើយត្ប្តរស់យើងខ្ុ ាំ 
ត្រសិនសរើសោកអ្នកត្រូវការជួរអ្នកសតល់សសវាសត្ៅរណាត ញ។ សយើងខ្ុ ាំនឹងត្ប្តរស់ោកអ្នក 
ត្រសិនសរើសោកអ្នកមានការរនតសសវាណងទាំសុខភាព។ សោកអ្នកអាចសត្រើការរនតសសវាណងទាំសុខភាពរហូរែល់ 
12 ណខ ឬសត្ចើនជាងសនេះកនុងករែីខៃេះ ត្រសិនសរើករែីខ្នងសត្ការទាំងអ្ស់ត្រវូប្តនអ្នុវរត៖ 

▪ សោកអ្នកមានទាំនកទ់ាំនងកាំពុងរនតជារយួនឹងអ្នកសតល់សសវារនិសៅកនុងណសនការ រុនសពលចុេះ
ស ម្ េះកនុង Health Net 

▪ អ្នកសតល់សសវារនិសៅកនុងណសនការមាន្នទៈសធវើការជារយួ Health Net 
និងយល់ត្ពរតារលកខខែឌ ទរទរររស់ Health Net 

▪ សោកអ្នកត្រវូប្តនជួរសដាយអ្នកសតល់សសវារនិសៅកនុងណសនការោ៉ា ងសហាចណាស់រតងកនុងអ្ាំេុង 
សពលែរព់រី (12) ណខរុនសពលចុេះស ម្ េះររស់អ្នកជារយួ Health Net 
សត្មារក់ាររកជួររនិណរនករែីសសស្តងាគ េះរនទ ន ់

▪ សោកអ្នកត្រវូប្តនជួរសដាយអ្នកសតល់សសវារនិសៅកនុងណសនការោ៉ា ងសហាចណាស់រតងកនុងអ្ាំេុង 
សពលត្ប្តាំរយួ (6) ណខរុនសពលការផ្ទៃ ស់រតូរសសវាករមពីរជឈរែឌ លត្រចាំរាំរនស់ៅ Health Net 

▪ Health Net 
រិនមានឯកសាររញ្ជជ ក់ពីកតីប្តររភននគុែភាពសសវាណងទាំជារួយអ្នកសតល់សសវារិនសៅកនុងណសនការ 

ត្រសិនសរើអ្នកសតល់សសវាររស់សោកអ្នករិនចូលររួកនុងរណាដ ញ Health Net សៅចុងរញ្ច រ់ននរយៈសពល 12 ណខ 
រិនយល់ត្ពរនឹងអ្ត្តារនរៃទូទរ់ររស់ Health Net ឬរិនរាំសពញតារលកខខែឌ ទរទរននគុែភាពណងទាំសទ 
សនេះ សោកអ្នកត្រូវរដូរសៅអ្នកសដល់សសវាសៅកនុងរណាត ញ Health Net ឬទូរសពទសៅសសវារសត្រើសមាជិកតារសលខ  
1-800-675-6110 (TTY 711) សែើរបពិីភាកាពីជសត្រើសររស់សោកអ្នក។  



2 | អ្ាំពីណសនការណងទាំសុខភាពររស់សោកអ្នក 

សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
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គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
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អ្នកសតល់សសវាណែលចកសចញពី Health Net ឬអ្នកសតល់សសវារនិសៅកនុងណសនការ 
ត្រសិនសរើអ្នកកាំពុងទទួលការពាប្តលសដាយអ្នកសតល់សសវារយួ សត្មារស់ាថ នភាពសុខភាពរយួចាំនួន 
ណែលអ្នកសតល់សសវាសនេះរនិណរនជា អ្នកសតល់សសវាររស់ Health Net 
ឬអ្នកសតល់សសវាររស់សោកអ្នកឈរស់ធវើការជារយួ Health Net 
សនេះសោកអ្នកអាចសៅរនតទទួលសសវាពអី្នកសតល់សសវាករមសនេះប្តន។ 
សនេះជាទត្រងស់សេងសទៀរននការរនតសសវាណងទាំសុខភាព។ សសវាករមណែល Health Net 
សតល់ជូនសត្មារក់ាររនតសសវាណងទាំសុខភាពររួមាន រ៉ាុណនតរនិកាំែរច់ាំស េះណរ៖ 

▪ សាថ នភាពត្សួចត្សាវ (រញ្ជា សុខភាពណែលត្រូវការយកចិរតទុកដាករ់ហ័ស) - 
ែររណាសាថ នភាពសៅណររនតមាន។ 

▪ សាថ នភាពរងកាយ និងឥរោិរងរុ ាំនរ ៉ា 
(រញ្ជា សុខភាពណែលសោកអ្នកមានរយៈសពលយូររកសហើយ)  - 
សត្មារស់ពលសវោណែលត្រូវការសែើរបរីញ្ច រវ់គគននការពាប្តល 
និងសរៀរចាំការសសទរសដាយសុវរថិភាពសៅសវជជរែឌិ រងមីសៅកនុងរណាដ ញ  Health Net។ 

▪ ការមាននសទស េះ - អ្ាំេុងសពលមាននសទស េះ និងសត្កាយសពលសត្មាលកូនភាៃ រៗ។ 
▪ សសវាករមសុខភាពសៃូវចិរតមាតា  
▪ ការណងទាំទរកសទើរនឹងសកើរសៅចសនៃ េះសពលសកើរ និងអាយុ 36 ណខរហូរែល់ 12 

ណខចរព់នីងៃចរស់សតើរននការធានរ៉ាររ់ង 
ឬកាលររសិចេទណែលកិចចសនាររស់អ្នកសតល់សសវារញ្ចរជ់ារយួនឹង Health Net។  

▪ ជាំងឺែាំណាកក់ាលចុងសត្កាយ (រញ្ជា សុខភាពណែលគាំររកាំណហងែល់អាយុជីវរិ) - 
ែររណាជាំងសឺនេះសៅណរមាន។ ការរញ្ចរស់សវាករមណែលមានការរ៉ាររ់ងអាចសលើសពីែរព់ីរ 
(12) ណខចរព់ីសពលណែលអ្នកសតល់សសវាឈរស់ធវើការជារយួ Health Net ។ 

▪ ការអ្នុវរតការវេះការ ់ឬនីរិវធិីសវជជសាស្តសតសសេងសទៀរពីអ្នកសតល់សសវារនិសៅកនុងណសនការ 
ែររណាវាត្រូវប្តនរ៉ាររ់ង ចាំប្តចណ់សនកសវជជសាស្តសត និងត្រូវប្តនអ្នុញ្ជា រសដាយ 
Health Net ជាណសនកននវគគពាប្តលណែលមានចុេះជាឯកសារ និងត្រូវប្តនណែនាំ 
សហើយត្រូវប្តនចងត្កងជាឯកសារសដាយអ្នកសតល់សសវា - ការវេះការ ់
ឬនីរិវធិីសវជជសាស្តសតសសេងសទៀរណែលត្រូវសធវើសេើងកនុងរយៈសពល 180 
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
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នងៃគិរចរព់ីនងៃរញ្ចរក់ិចចសនាររស់អ្នកសតល់សសវា ឬ 180 
នងៃគិរចរព់ីនងៃណែលមានត្រសិទធភាពសៅសលើការធានរ៉ាររ់ងររស់សមាជិកងមី។  

សត្មារល់កខខែឌ សសេងសទៀរណែលអាចមានសិទធិទទលួប្តន សូរទកទ់ងសសវារសត្រើសមាជកិររស់ 
Health Net។ 

ត្រសិនសរើអ្នកសតល់សសវារនិសៅកនុងណសនការ រនិមាន្នទៈរនតសតល់សសវាករម រនិយល់ត្ពរសលើការទូទរ ់
ឬលកខខែឌ សសេងសទៀរសែើរបសីតល់ការណងទាំ 
សនេះសោកអ្នកនឹងរនិអាចទទួលប្តនការណងទាំរនតពីអ្នកសតល់សសវាសនេះប្តនសទ។ 
សូរសៅទូរសពទសៅសសវារសត្រើសមាជកិតាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711) 
សែើរបទីទួលប្តនជាំនួយកនុងការសត្ជើសសរ ើសអ្នកសតល់សសវាណែលមានកិចចសនាសែើរបរីនតការណងទាំររស់សោក
អ្នក ឬត្រសិនសរើសោកអ្នកមានសាំែួរ 
ឬរញ្ជា សសេងៗកនុងការទទលួប្តនសសវារ៉ាររ់ងពអី្នកសតល់សសវាណែលណលងជាណសនកររស់ Health Net។ 

Health Net 
រនិត្រវូប្តនរត្រូវឲ្យសតល់ការរនតសសវាណងទាំសុខភាពសត្មារស់សវាករមណែលរនិត្រូវប្តនរ៉ាររ់ងសដាយ 
Medi-Cal, ឧរករែ៍សវជជសាស្តសតសត្រើត្ប្តស់ប្តនយូរ រសធាប្តយសធវើែាំសែើ រ សសវាជាំនួយរណនថរសសេងសទៀរ 
និងអ្នកសតល់សសវាណែលប្តនលុរសចញ។ សែើរបណីសវងយល់រណនថរអ្ាំពីការរនតសសវាណងទាំសុខភាព 
និងលកខែៈសរបរតិណែលអាចទទួលប្តន និងសែើរបែីឹងអ្ាំពីសសវាករមណែលមានទាំងអ្ស់ សូរទូរសពទរក 
សសវារសត្រើសមាជិក។ 

នងៃចាំណាយ 
នងៃចាំណាយសត្មារស់មាជិក 
Health Net រសត្រើពលរែឋណែលមានលកខែៈសរបរតិទទួលប្តន Medi-Cal ។ ករែីភាគសត្ចើន សរជកិ 
Health Net រនិចាំប្តចរ់ងន់ងៃសត្មារស់សវាណែលត្រវូប្តនរ៉ាររ់ង រពុវោភ 
ឬរនរៃការស់ចញរុនធានរ៉ាររ់ងសនេះសទ។ សមាជិកណែលប្តនចូលររួកនុង
ករមវធិីធានរ៉ាររ់ងសុខភាពកូនសកមងរែឋ California (California Children’s Health Insurance 
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
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Program, CCHIP) សៅកនុងសខ្ននធ ីSanta Clara, San Francisco និង San Mateo 
និងសមាជិកសៅកនុង Medi-Cal សត្មារក់រមវធិីត្គសួារ (Families Program) អាចមានរុពវោភរ៉ាររ់ង 
និងការទូទរត់្ប្តករ់រួគ្នន ត្រចាំណខ។ សលើកណលងណរការណងទាំរនទ ន ់ការណងទាំអាសនន 
ឬការណងទាំសលើរញ្ជា រសសើរ ណែលសោកអ្នកត្រូវណរទទួលប្តនការយល់ត្ពរជារុនពី Health Net 
រុនសពលសោកអ្នកជួរអ្នកសតល់សសវាសៅខ្នងសត្ៅរណាត ញ Health Net ។ 
ត្រសិនសរើសោកអ្នករនិទទួលប្តនការយល់ត្ពរជារុនសទ 
សហើយសោកអ្នកសៅជួរអ្នកសតល់សសវាសៅខ្នងសត្ៅរណាត ញសត្មារក់ារណងទាំណែលរនិណរនជាការណងទាំ 
រនទ ន ់ការសសស្តងាគ េះរនទ ន ់ឬការណងទាំសលើរញ្ជា រសសើរ 
សនេះសោកអ្នកត្រណហលជាត្រូវចាំណាយសលើការណងទាំពអី្នកសតល់សសវាណែលសៅសត្ៅរណាត ញ។ 
សត្មាររ់ញ្ជ ីសសវាករមណែលប្តនធានរ៉ាររ់ង សូរចូលសៅកានណ់សនក «អ្រថត្រសោជន ៍នងិសសវាករម។»  

សត្មារស់មាជិកណែលមានការណងទាំរយៈសពលណវង និងការររួចាំណែកននការចាំណាយ 
សោកអ្នកអាចត្រូវរងន់ងៃររួចាំណែកសរៀងរល់ណខសត្មារស់សវាករមណងទាំរយៈសពលណវង។ 
ររមិាែននត្ប្តករ់រួចាំណែកររស់សោកអ្នកអាត្ស័យសៅតារចាំែូល និងធនធានររស់សោកអ្នក។ 
រល់ណខ សោកអ្នកនឹងរងន់ងៃវកិាយរត្រសវជជសាស្តសតផ្ទទ ល់ខៃួនររស់សោកអ្នកររួរញ្ចូ ល 
រ៉ាុណនតរនិកាំែរត់្រឹរណរវកិាយរត្រសសវាករមគ្នាំត្ទរយៈសពលណវងណែលប្តនត្គរត់្គង (Managed Long 
Term Support Service, MLTSS) 
រហូរែល់ចាំននួទឹកត្ប្តកណ់ែលសោកអ្នកប្តនរងស់សមើនងឹការររួចាំណែកននការចាំណាយររស់សោកអ្នក។ 
រនទ រព់ីសនេះ ការណងទាំរយៈសពលណវងររស់សោកអ្នកនឹងត្រវូប្តនធានរ៉ាររ់ងសដាយ Health Net 
សត្មារណ់ខសនេះ។ សោកអ្នកនឹងរនិត្រវូប្តនធានរ៉ាររ់ងស់ដាយ Health Net សទ 
ទល់ណរសោកអ្នកប្តនរងច់ាំណែកននការណងទាំរយៈសពលណវងទាំងអ្ស់នននងៃចាំណាយររស់សោកអ្នក 
សត្មារណ់ខសនេះ។  
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
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គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
សូរចូលតារអីុ្នធឺែិរ www.healthnet.com។ 28 

រសរៀរណែលអ្នកសតល់សសវាសុខភាពទទួលប្តនត្ប្តកន់ងៃឈនួល 
Health Net រងត់្ប្តកែ់ល់អ្នកសតល់សសវាតារវធិីទាំងសនេះ៖ 

▪ ការរងត់្ប្តកស់ងរ 

 Health Net 
រងត់្ប្តកែ់ល់អ្នកសតល់សសវារយួចាំនួនកនុងចាំនួនកាំែររ់យួជាសរៀងរល់ណខសត្មារ ់
សមាជិក Health Net នីរយួៗ។ វាត្រូវប្តនសៅថា ការរងត់្ប្តកស់ងរ។ Health Net 
និងអ្នកសតល់សសវាសធវើការររួគ្នន សែើរបសីសត្រចសលើចាំននួទឹកត្ប្តកត់្រូវរង។់ 

▪ ការទូទរ ់FFS 

 អ្នកសតល់សសវាខៃេះសតល់ការណងទាំែល់សមាជិក Health Net សហើយរនទ ររ់កសសើ ្ 
វកិាយរត្រជូន Health Net សត្មារស់សវាករមណែលពកួសគប្តនសតល់ជូន។ 
វាត្រូវប្តនសៅថាការទូទរ ់FFS ។ Health Net 
និងអ្នកសតល់សសវាសធវើការររួគ្នន សែើរបសីសត្រចសលើចាំននួនងៃចាំណាយសសវានីរយួៗ។ 

▪ Health Net 
កប៏្តនរងត់្ប្តកែ់ល់អ្នកសតល់សសវាសត្មារក់ាររាំសពញតារសតងដ់ារគុែភាពជាកោ់កស់ងណែរ។ 

សែើរបណីសវងយល់រណនថរពរីសរៀរណែល Health Net ទូទរត់្ប្តកឲ់្យអ្នកសតល់សសវា ទូរសពទសៅសលខ 
1-800-675-6110 (TTY 711)។ 

ការសសនើសុាំ Health Net ឲ្យរងវ់កិាយរត្រ 
សសវាណែលមានការរ៉ាររ់ងគជឺាសសវាណងទាំសុខភាពណែល Health Net ទទួលខុសត្រូវកនុងការចាំណាយ។ 
ត្រសិនសរើសោកអ្នកទទលួប្តនវកិាយរត្រសត្មារន់ងៃសសវាគ្នាំត្ទ ត្ប្តកច់ាំណាយផ្ទទ ល់ខៃួន 
ឬនងៃសសវាចុេះស ម្ េះសនេះ សូរកុាំរងត់្ប្តកន់ងៃវកិាយរត្រសនេះ។ សូរទូរសពទសៅសសវារសត្រើសមាជិកភាៃ រ 
តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
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ការសសនើសុាំឲ្យ Health Net សងសោកអ្នកវញិសត្មារក់ារចាំណាយ 
ត្រសិនសរើសោកអ្នកប្តនរងត់្ប្តកស់ត្មារស់សវាករមណែលសោកអ្នកប្តនទទលួរចួសហើយ 
សហើយសោកអ្នកចងឲ់្យ Health Net សចញសងសោកអ្នកវញិ (សងត្រេរ)់ 
សនេះសោកអ្នកត្រូវណររាំសពញតារលកខខែឌ ខ្នងសត្ការទាំងអ្ស់៖ 

▪ សសវាករមណែលសោកអ្នកប្តនទទួលគជឺាសសវាណែលត្រូវប្តនធានរ៉ាររ់ងណែល Health Net 
ទទួលខុសត្រវូកនុងការចាំណាយ។ Health Net 
នឹងរនិទូទរស់ងសោកអ្នកវញិសត្មារស់សវាករមណែលរនិត្រវូប្តនរ៉ាររ់ងសដាយ Medi-Cal ឬ 
Health Net សនេះសទ។  

▪ សោកអ្នកប្តនទទួលសសវាណែលត្រវូប្តនធានរ៉ាររ់ង រនទ រព់ីសោកអ្នកប្តនកាៃ យជាសមាជិក 
Health Net សពញសិទធិ។ 

▪ សោកអ្នកសសនើសុាំឲ្យសងត្រលរក់នុងរយៈសពលរយួឆ្ន ាំគិរចរព់ីនងៃណែលសោកអ្នកប្តនទទួល
សសវាណែលត្រវូប្តនធានរ៉ាររ់ង។ 

▪ សោកអ្នកសតល់ភសតុតាងថា សោកអ្នកប្តនរងន់ងៃសសវាណែលត្រវូប្តនរ៉ាររ់ង 
ែូចជារងាា នន់ែលរែរិពីអ្នកសតល់សសវា។ 

▪ សោកអ្នកប្តនទទួលសសវាណែលត្រវូប្តនរ៉ាររ់ងពអី្នកសតល់សសវាណែលប្តនចុេះស ម្ េះររស់ 
Medi-Cal សៅកនុង  
រណាត ញ Health Net ។ សោកអ្នករនិចាំប្តចរ់ាំសពញលកខខែឌ សនេះសទ 
ត្រសិនសរើសោកអ្នកប្តនទទួលសសវាសសស្តងាគ េះរនទ ន ់សសវាសរៀរចាំណសនការត្គសួារ 
ឬសសវាករមសសេងសទៀរណែល Medi-Cal 
អ្នុញ្ជា រឲ្យអ្នកសតល់សសវាសត្ៅរណាត ញសធវើការសដាយគ្នម នការយល់ត្ពរជារុន។ 

▪ ត្រសិនសរើសសវាណែលមានការរ៉ាររ់ងជាធរមតាទរទរការយល់ត្ពរជារុន 
សនេះសោកអ្នកសតល់ភសតុតាងពីអ្នកសតល់សសវាណែលរងាា ញពីរត្រវូការណសនកសវជជសាស្តសតសត្មារ់
សសវាណែលមានការរ៉ាររ់ងសនេះ។ 
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Health Net 
នឹងត្ប្តរស់ោកអ្នកអ្ាំពីការសសត្រចចិរតររស់ខៃួនកនុងការទូទរស់ងសោកអ្នកវញិសៅកនុងលិខិររយួសៅថា 
លិខិរជូនែាំែឹងអ្ាំពីចាំណារក់ារ។ ត្រសិនសរើសោកអ្នករាំសពញតារលកខខែឌ ខ្នងសលើទាំងអ្ស់ 
សនេះអ្នកសតល់សសវាណែលប្តនចុេះស ម្ េះកនុង Medi-Cal 
គួរណរសងសោកអ្នកវញិសត្មារច់ាំនួនសពញសលញណែលអ្នកប្តនរង។់ 
ត្រសិនសរើអ្នកសតល់សសវារែសិសធរនិត្ពរសងសោកអ្នកវញិ សនេះ Health Net 
នឹងសងសោកអ្នកវញិសត្មារច់ាំនួនសពញសលញណែលសោកអ្នកប្តនរង។់ 
ត្រសនសរអ្កសលសសវាត្រវប្តនចេះស្េះកង Medi-Cal រណនរនមានសៅកងរណាញ Health Net  
សហយរែសសធរនត្ពរសងសោកអ្កវញសទ សនេះ Health Net នងសងសោកអ្កវញ 
រណនសៅកងណរចននណែល FFS Medi-Cal នងរងរសណាេះ។Health Net 
នងសងសោកអ្កវញសត្មារចននទកត្ប្តកសចញពសហាស ទងត្សងសត្មារសសវាសសស្តងាេះរនន 
សសវាសរៀរចាំណសនការត្គួសារ ឬសសវាករមសសេងសទៀរណែល Medi-Cal អ្នញ្ជរឲ្យសតល 
សដាយអ្នកសតលសសវាសត្ៅរណាញសដាយរនចប្តចយលត្ពរជារន។ 

ិ ើ ន ត ់ ូ ុ ម នុ ៉ាុ ត ិ នុ ត
ើ ិ ិ ន ិ ឹ ន ិ

៉ាុ ត នុ ាំ ួ ឹ ់ ៉ាុ ណ
ឹ ន ិ ់ ាំ ួ ឹ ់ ី ៉ា ាំ ុ ់ គ ទ ់

ុ ា ់
់ ត ិ ាំ ់ ់ ុ

ត្រសនសរសោកអ្ករនរសពញលកខែណារយខ្នងសលសទ សនេះ Health Net  
នងរនសងអ្កវញសេយ។ 

ិ ើ ន ិ ាំ ខ ឌ ួ ើ
ឹ ិ ន ិ ើ

Health Net នឹងរនិសងសោកអ្នកវញិសទ ត្រសិនសរើ៖ 

▪ សោកអ្នកប្តនសសនើសុាំ និងទទួលសសវាករមណែលរនិត្រវូប្តនរ៉ាររ់ងសដាយ Medi-Cal 
ែូចជាសសវាណកសរផសេជាសែើរ។ 

▪ សោកអ្នករនិទនប់្តនរាំសពញចាំណែកននការចាំណាយររស់ Medi-Cal។ 
▪ សោកអ្នកប្តនសៅជួរសវជជរែឌិ រណែលរនិទទួលយក Medi-Cal 
សហើយសោកអ្នកប្តនចុេះហរថសលខ្នសលើទត្រងណ់រររទណែលនោិយថា 
សោកអ្នកចងជ់ួរសទេះជាោ៉ា ងណាកស៏ដាយ 
សហើយសោកអ្នកនឹងរងត់្ប្តកស់ត្មារស់សវាករមសដាយខៃួនឯង។ 

▪ សោកអ្នកប្តនសសនើសុាំឲ្យរងត់្ប្តកស់ហចាំណាយត្រេររ់កវញិសត្មារស់វជជរញ្ជជ ឱសងណែល
ត្រូវប្តនធានរ៉ាររ់ងសដាយណសនការ Medicare Part D ររស់សោកអ្នក។ 
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
សូរចូលតារអីុ្នធឺែិរ www.healthnet.com។ 31 

3. រសរៀរទទួលប្តនការណងទ ាំ
ការទទួលប្តនសសវាណងទាំសុខភាព 
សូរអានពរ័ម៌ានខ្នងសត្ការសនេះ ែូសចនេះ សោកអ្នកនឹងែឹងថា សោកអ្នកអាច
ទទួលប្តនសសវាណងទាំសុខភាពពីនរណា ឬពីត្ករុអ្នកសតល់សសវាណងទាំសុខភាពណាខៃេះ។ 

សោកអ្នកអាចចរស់សតើរទទួលសសវាណងទាំសុខភាពសៅនងៃចុេះស ម្ េះណែលមានត្រសិទធភាពររស់សោកអ្នក។ 
ត្រូវដាករ់ែណ សមាគ ល់ខៃួន Health Net រែណ សមាគ ល់អ្រថត្រសោជន ៍Medi-Cal (BIC) 
និងរែណ ធានរ៉ាររ់ងសុខភាពសសេងសទៀរណែលសោកអ្នកមានតារខៃួនជានិចច។ 
រនិត្រវូឲ្យអ្នកសសេងសត្រើត្ប្តស់រែណ សមាគ ល់ BIC ឬ Health Net ររស់សោកអ្នកសេើយ។ 

សមាជិកងមីត្រវូសត្ជើសសរ ើសអ្នកសដល់សសវាណងទាំសុខភាពរឋរ (PCP) សៅកនុងរណាត ញ Health Net។ 
រណាដ ញ Health Net គជឺាត្កុរសវជជរែឌិ រ រនទីរសពទយ នងិអ្នកសដល់ការណងទាំសុខភាពែនទសទៀរ 
ណែលសធវើការជារយួ Health Net ។ សោកអ្នកត្រូវសត្ជើសសរ ើស PCP កនុងរយៈសពល 30 
នងៃចរព់សីពលណែលសោកអ្នកកាៃ យជាសមាជិកសៅកនុង Health Net។ 
ត្រសិនសរើសោកអ្នករនិប្តនសត្ជើសសរ ើស PCP សទ សនេះ Health Net នឹងសត្ជើសសរ ើស PCP រយួជូន
សោកអ្នក។  

សោកអ្នកអាចសត្ជើសសរ ើស PCP ែូចគ្នន ឬ PCP ខុសៗគ្នន សត្មារស់មាជិកត្គសួារទាំងអ្ស់សៅកនុង 
Health Net ែររណាមាន PCP ជាជសត្រើស។ 

ត្រសិនសរើសោកអ្នកមានសវជជរែឌិ រណែលសោកអ្នកចងរ់កាទុក ឬសោកអ្នកចងរ់ក PCP ងមី 
សនេះសោកអ្នកអាចសរើលសៅកនុងសសៀវសៅរយស ម្ េះអ្នកសតល់សសវាប្តន។ វាមានរញ្ជ ី PCP 
ទាំងអ្ស់សៅកនុងរណាត ញ Health Net។ 
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
សូរចូលតារអីុ្នធឺែិរ www.healthnet.com។ 32 

សសៀវសៅរយស ម្ េះអ្នកសតល់សសវាមានពរ័ម៌ានសសេងៗសែើរបជីួយ សោកអ្នកសត្ជើសសរ ើស PCP។ 
ត្រសិនសរើសោកអ្នកត្រូវការសសៀវសៅរយស ម្ េះអ្នកសតល់សសវា សូរទូរសពទសៅសលខ 1-800-675-6110 
(TTY 711) ។ សោកអ្នកកអ៏ាចណសវងរកសសៀវសៅរយស ម្ េះអ្នកសតល់សសវាសៅសលើសគហទាំពរ័ 
Health Netwww.healthnet.com ប្តនសងណែរ។

ត្រសិនសរើសោកអ្នករនិអាចទទួលការណងទាំណែលសោកអ្នកត្រូវការពអី្នកសតល់សសវាណែលចូលររួកនុង
រណាត ញ Health Net សនេះ PCP ររស់សោកអ្នកត្រវូណរសសនើឲ្យ Health Net 
មានការយល់ត្ពររញ្ជូ នសោកអ្នកសៅកានអ់្នកសតល់សសវាសត្ៅរណាត ញ។ វាត្រូវប្តនសៅថាការរញូ្ជនរនត។
សោកអ្នករនិប្តចម់ានការយល់ត្ពរសែើរបសីៅកានអ់្នកសតល់សសវាសត្ៅរណាត ញ 
សែើរបទីទួលប្តនសសវាករមសលើរញ្ជា រសសើរណែលត្រូវប្តនពិពែ៌នសៅសត្ការចាំែងសជើង 
«ការណងទាំសលើរញ្ជា រសសើរ» សៅសពលសត្កាយសៅកនុងជាំពូកសនេះសនេះសទ។

 

សូរអានណសនកសៅសល់ននជាំពូកសនេះសែើរបណីសវងយល់រណនថរអ្ាំព ីPCP សសៀវសៅរយស ម្ េះអ្នកសដល់សសវា 
និងរណាត ញអ្នកសតល់សសវា។

អ្នកសតល់សសវាណងទាំសុខភាពរឋរ (PCP) 
សោកអ្នកត្រវូណរសត្ជើសសរ ើស PCP កនុងរយៈសពល 30 នងៃសត្កាយចុេះស ម្ េះសៅកនុង Health Net។ 
សដាយអាត្ស័យសលើអាយុ និងសភទររស់សោកអ្នក សោកអ្នកអាចសត្ជើសសរ ើសរុគគលិកជាំនញទូសៅ 
ត្គូសពទយសរភព/សរគស្តសតី រគុគលិកជាំនញត្រចាំត្គសួារ អ្នកជាំនញ ឬត្គសូពទយកុមារ 
ជាអ្នកសតល់សសវាណងទាំសុខភាពរឋរ (PCP) ររស់សោកអ្នក។ រគុគលិកជាំនញគិោនុរបដាឋ ក (NP), 
ជាំនួយការត្គសូពទយ (PA), ឬ្មរគិោនុរដាឋ កណែលមានការទទលួសាគ ល់ កអ៏ាចសែើររួជា PCP 

ឥេូវសនេះ 
អ្រថត្រសោជនឱ៍សងសាថ នត្រវូប្តនដាកឱ់យសត្រើត្ប្តស់តាររយៈករមវធិីសសវាករមត្រវូការនងៃឈនួល 
(FFS) Medi-Cal Rx ។ សែើរបណីសវងយល់រណនថរ សូរអានណសនក «ករមវធិី នងិសសវាករម Medi-Cal 
សសេងៗសទៀរ» សៅកនុងជាំពូកទី 4 ។ 

http://www.healthnet.com/
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
សូរចូលតារអីុ្នធឺែិរ www.healthnet.com។ 33 

ររស់សោកអ្នកប្តនណែរ។ ត្រសិនសរើសោកអ្នកសត្ជើសសរ ើស NP, PA ឬ្មរណែលត្រវូប្តនទទួលសាគ ល់ 
សនេះសោកអ្នកអាចត្រវូប្តនចរត់ាាំងឲ្យមានសវជជរែឌិ រមាន កស់ែើរបតី្រួរពិនិរយសរើលការណងទាំររស់សោកអ្នក
។ ត្រសិនសរើសោកអ្នកសៅកនុង Medicare សងនិង Medi-Cal សង 
ឬត្រសិនសរើសោកអ្នកមានការធានរ៉ាររ់ងសុខភាពសសេងសទៀរ សនេះសោកអ្នករនិចាំប្តចស់ត្ជើសសរ ើស PCP 
សទ។ 

 

 

 

 

 
 

 
 

សោកអ្នកអាចសត្ជើសសរ ើសអ្នកសតល់សសវាណងទាំសុខភាពឥណាឌ  (Indian Health Care Provider, IHCP), 
រជឈរែឌ លសុខភាពសហពន័ធណែលមានលកខែៈសរបរតិត្គរត់្គ្នន ់(Federally Qualified Health 
Center, FQHC) ឬ គៃនីិកសុខភាពជនរទ (Rural Health Clinic, RHC) ជា PCP 
ររស់សោកអ្នកប្តន។ អាត្ស័យសលើត្រសភទអ្នកសតល់សសវា សោកអ្នកអាចនឹងសត្ជើសសរ ើស PCP 
រយួសត្មារត់្គួសារទាំងរលូររស់សោកអ្នកណែលជាសមាជិកនន Health Net ែររណាមាន PCP 
ជាជសត្រើស។

កាំែរស់មាគ ល់៖ ជនជារឥិណាឌ អាសររកិាាំងអាចសត្ជើសសរ ើស IHCP ជា PCP ររស់ពួកសគ សទេះរីជា 
IHCP រនិសៅកនុងរណាត ញ Health Net កស៏ដាយ។

ត្រសិនសរើសោកអ្នករនិសត្ជើសសរ ើស PCP កនុងរយៈសពល 30 នងៃគរិចរព់ីនងៃចុេះស ម្ េះសទ សនេះ 
Health Net នឹងកាំែរយ់ក PCP រយួសត្មារស់ោកអ្នក។ ត្រសិនសរើសោកអ្នកត្រូវប្តនចរត់ាាំងឲ្យសៅ 
PCP ណារយួ សហើយចងផ់្ទៃ ស់រតូរ សូរទូរសពទសៅសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
ការផ្ទៃ ស់រតូរសនេះនឹងមានត្រសិទធភាពសៅនងៃែាំរូងននណខរនទ រ។់ 

PCP ររស់សោកអ្នកនឹង៖

▪ ណសវងយល់ពរីត្រូវការ នងិត្រវរតិសុខភាពររស់សោកអ្នក
▪ រកាទុកកាំែរត់្តាសុខភាពររស់សោកអ្នក
▪ សតល់ជូនសោកអ្នកនូវការណងទាំសុខភាពជាត្រចាំ នងិការណងទាំរងាា រណែលសោកអ្នកត្រូវការ
▪ រញ្ជូ នរនត (រញ្ចូ ន) សោកអ្នកសៅជួរជារយួត្គូសពទយឯកសទស ត្រសិនសរើសោកអ្នកត្រវូការ
▪ ចរណ់ចងការណងទាំសៅរនទីរសពទយ ត្រសិនសរើសោកអ្នកត្រូវការ 
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
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សោកអ្នកអាចរកសរើលសៅកនុងសសៀវសៅរយស ម្ េះអ្នកសតល់សសវាសែើរបណីសវងរក PCP សៅកនុងរណាត ញ 
Health Net ។ រញ្ជ ីរយស ម្ េះអ្នកសតល់សសវាមានសសៀវសៅស ម្ េះ IHCPs, FQHCs និង RHCs 
ណែលសធវើការជារយួ Health Net ។ 

សោកអ្នកអាចរកសរើលសសៀវសៅរយស ម្ េះអ្នកសតល់សសវាររស់ Health Net សៅរណាត ញអ្ុីនធឺែិរ 
www.healthnet.com ។ 
ឬសោកអ្នកអាចសសនើសុាំសសៀវសៅរយស ម្ េះអ្នកសតល់សសវាឱយសស្ើសៅសោកអ្នកសដាយទូរសពទសៅសលខ 
1-800-675-6110 (TTY: 711)។ សោកអ្នកកអ៏ាចសៅទូរសពទសែើរបណីសវងយល់ថាសរើ PCP 
ណែលសោកអ្នកចងប់្តនកាំពុងទទួលអ្នកជាំងឺងមីឬសទ។  

ជសត្រើសសវជជរែឌិ រ និងអ្នកសតល់សសវាសសេងៗសទៀរ 
សោកអ្នកសាគ ល់រត្រូវការណងទាំសុខភាពររស់ខៃួនឯងចាស់រាំសុរ ែូសចនេះវាលែរាំសុរ 
ត្រសិនសរើសោកអ្នកសត្ជើសសរ ើស PCP ររស់សោកអ្នក។  

វាជាការលែរាំសុរសដាយត្រវូសៅរនតជារយួ PCP ណររយ ួ
ែូសចនេះពកួសគអាចយល់ែឹងអ្ាំពីរត្រូវការណងទាំសុខភាពររស់សោកអ្នកប្តន។ សទេះោ៉ា ងណាកស៏ដាយ 
ត្រសិនសរើសោកអ្នកចងផ់្ទៃ ស់រតូរ PCP ងមី សនេះសោកអ្នកអាចផ្ទៃ ស់រូតរត្គរស់ពល។ 
សោកអ្នកត្រវូណរសត្ជើសសរ ើស PCP ណែលសថិរសៅកនុងរណាត ញអ្នកសតល់សសវា Health Net 
សហើយកាំពុងទទួលអ្នកជាំងងឺមី។  

ជសត្រើសងមីររស់សោកអ្នកនឹងកាៃ យជា PCP 
ររស់សោកអ្នកសៅនងៃែាំរូងននណខរនទ រស់ត្កាយពីសោកអ្នកសធវើការផ្ទៃ ស់រតូរ។  

សែើរបផី្ទៃ ស់រតូរ PCP ររស់សោកអ្នក សូរទូរសពទសៅសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 

Health Net អាចសសនើសុាំឲ្យសោកអ្នកផ្ទៃ ស់រតូរ PCP ររស់សោកអ្នក ត្រសិនសរើ PCP 
សនេះរនិទទលួយកអ្នកជាំងឺងមី ឬប្តនចកសចញពីរណាត ញ Health Net 
ឬរនិសតល់ការណងទាំែល់អ្នកជាំងឺណែលមានអាយុែូចសោកអ្នក។ Health Net ឬ PCP 
ររស់សោកអ្នកកអ៏ាចសសនើសុាំឲ្យសោកអ្នកផ្ទៃ ស់រតូរ PCP ងមី ត្រសិនសរើសោកអ្នករនិចុេះសត្រុង 
ឬយល់ត្សរជារយួ PCP ររស់សោកអ្នក ឬត្រសិនសរើសោកអ្នកខកខ្នន ឬយរឺកនុងការណារជ់ួរ។ 

http://www.healthnet.com/
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
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ត្រសិនសរើ Health Net ត្រូវការផ្ទៃ ស់រតូរ PCP ររស់សោកអ្នក សនេះ Health Net 
នឹងត្ប្តរស់ោកអ្នកជាោយលកខែ៍អ្កេរ។  

ត្រសិនសរើ PCP ររស់សោកអ្នកផ្ទៃ ស់រតូរ សនេះសោកអ្នកនឹងទទួលប្តនរែណ សមាគ ល់សមាជិក 
Health Net ងមីសៅកនុងសាំរតុ្រនត្រសែីយ។៍ វានឹងមានស ម្ េះ PCP ងមីររស់សោកអ្នក។ 
សូរទូរសពទរកសសវារសត្រសមាជើ ិក 
ត្រសិនសរើសោកអ្នកមានសាំែួរសសេងៗអ្ាំពីការទទួលប្តនរែណ សមាគ ល់ងមី។  

សត្មារស់មាជិកណែលសៅសខ្ននធី Los Angeles រ៉ាុសណាណ េះ៖ 
ត្រសិនសរើសោកអ្នករស់សៅកនុងសខ្ននទ ីLos Angeles សោកអ្នកអាចសត្ជើសសរ ើស PCP 
ណែលប្តនចុេះកិចចសនាជារយួ Health Net ឬណសនការចុេះកិចចសនារនដររស់សយើងគឺ Molina 
Healthcare of California (Molina) ។ ត្រសិនសរើសោកអ្នកចងជ់ួរជារយួត្គសូពទយឯកសទស សនេះ PCP 
ររស់សោកអ្នកនឹងរញ្ជូ នសោកអ្នកសៅកានត់្គូសពទយឯកសទសណែលចុេះកិចចសនាជារយួ Molina។ 
សូរអានណសនក «Molina» 
ននសសៀវសៅរយស ម្ េះអ្នកសតល់សសវាសែើរបសីរើលថាសរើអ្នកសតល់សសវាណាណែលសោកអ្នកអាចសត្រើប្តន។ 

អ្វី រយួចាំននួ ត្រូវ គិរ សៅ សពល សត្ជើសសរ ើស PCP ៖ 

▪ សរើ PCP ណង ទាំ សកមងឬសទ? 

 

 

 

 

 

 

 

▪ សរើ PCP សធវើការសៅគៃីនិកណែលខ្ុ ាំចូលចរិតសត្រើណែរឬសទ?

▪ សរើការោិល័យររស់ PCP សៅជិរសទេះ កណនៃងសធវើការររស់ខ្ុ ាំ ឬសាោកុមារ ឬសទ?

▪ សរើការោិល័យ PCP សៅជិរកណនៃងណែលខុ្ាំរស់សៅ 
សហើយសរើវាងាយត្សួលកនុងការសៅែល់ការោិល័យ PCP ណែរឬសទ?

▪ សរើត្គសូពទយ នងិរុគគលិកនោិយភាសាររស់ខ្ុ ាំសទ?

▪ សរើ PCP សធវើការជារយួរនទីរសពទយណែលខ្ុ ាំចូលចិរតសទ?

▪ សរើ PCP សតល់សសវាករមណែលខ្ុ ាំអាចត្រវូការណែរឬសទ?

▪ សរើសមា៉ា ងសធវើការរសៅការោិល័យរស់ PCP ត្រូវសៅតារកាលវភិាគររស់ខ្ុ ាំសទ?
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ការវាយរនរៃសុខភាពែាំរូង (IHA) 
Health Net ណែនាំថាកនុងនរជាសមាជិកងមី សោកអ្នកសៅជួរ PCP ងមីររស់សោកអ្នកកនុងរយៈសពល 
120 នងៃែាំរងូសត្មារក់ារវាយរនរៃសុខភាពែាំរូង (IHA)។ សគ្នលរាំែងររស់ IHA គឺសែើរបជីួយ ែល់ 
PCP ណសវងយល់ពីរត្រូវការ និងត្រវរតណិងទាំសុខភាពររស់សោកអ្នក។ PCP 
ររស់សោកអ្នកអាចសួរសោកអ្នកនូវសាំែួររយួចាំនួនអ្ាំពតី្រវរតសុិខភាពររស់សោកអ្នក 
ឬអាចសសនើសុាំឲ្យសោកអ្នករាំសពញកត្រងសាំែួរ។ PCP 
ររស់សោកអ្នកកន៏ឹងត្ប្តរស់ោកអ្នកសងណែរអ្ាំពីការត្រកឹាសោរល់ណសនកអ្ររ់ ាំសុខភាព 
និងថាន កស់រៀនណែលអាចជយួ សោកអ្នកប្តន។  

សៅសពលសោកអ្នកទូរសពទសែើរបកីាំែរស់ពលណារជ់រួ IHA ររស់សោកអ្នក 
សូរត្ប្តរអ់្នកណែលស្ៃើយទូរសពទថា សោកអ្នកជាសមាជិកររស់ Health Net។ 
សតល់សលខរែណ សមាគ ល់ខួៃន Health Net ររស់សោកអ្នក។  

យករែណ  BIC និងរែណ សមាគ ល់ខៃួន Health Net 
ររស់សោកអ្នកសៅតារការណារជ់ួរររស់សោកអ្នក។ វាជាគាំនរិែល៏ែកនុងការយករញ្ជ ីននឱសង 
និងសាំែួរររស់សោកអ្នកសៅជារយួ សពលសៅជួរពិនរិយររស់សោកអ្នក។ សត្រៀរខៃួននិោយជារយួ 
PCP ររស់សោកអ្នកអ្ាំពរីត្រូវការណងទាំសុខភាព និងកងវល់ររស់សោកអ្នក។ 

ត្រូវត្ប្តកែថាសៅទូរសពទសៅការោិល័យ PCP ររស់សោកអ្នក ត្រសិនសរើសោកអ្នកនឹងយឺរោ៉ា វ 
ឬរនិអាចសៅតារការណារជ់ួរររស់សោកអ្នក។ 

ត្រសិនសរើសោកអ្នកមានសាំែួរអ្ាំពី IHA សូរទូរសពទសៅ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 

សសវាណងទាំជាត្រចាំ 
ការណងទាំជាត្រចាំគឺជាការណងទាំសុខភាពជាសទៀងទរ។់ វាររួរញ្ចូ លទាំងការណងទាំរងាា រ 
ណែលសគសៅថាសុខុមាលភាព ឬការណងទាំសុខភាពសងណែរ។ វាជយួ សោកអ្នកឲ្យមានសុខភាពលែ 
និងជួយ សោកអ្នកកុាំឲ្យឈ។ឺ ការការណងទាំរងាា រររួមានការពិនិរយសុខភាពជាសទៀងទរ ់
និងការអ្ររ់ ាំសុខភាព និងត្រឹកាសោរល់។ 
កុមារអាចទទលួប្តននូវសសវាករមរងាា រណែលចាំប្តចជ់ាសត្ចើនែាំរូងែូចជាការសាត រ ់និងការពិនរិយណភនក 
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ការវាយរនរៃននែាំសែើ រការអ្ភវិឌ្ឍ នងិសសវាករមជាសត្ចើនសទៀរណែលត្រូវប្តនណែនាំតារសគ្នលការែ៍ 
Bright Futures ររស់សពទយកុមារ។ រណនថរពីសលើការណងទាំរងាា រ 
ការណងទាំជាត្រចាំករ៏រួរញ្ចូ លការណងទាំសៅសពលសោកអ្នកឈសឺងណែរ។ Health Net 
ធានរ៉ាររ់ងការណងទាំជាត្រចាំពី PCP ររស់សោកអ្នក។  

PCP ររស់សោកអ្នកនឹង៖ 

▪ សតល់ឲ្យសោកអ្នកនូវសសវាណងទាំជាត្រចាំររស់សោកអ្នក ររួទាំងការពិនិរយសុខភាពសទៀងទរ ់
ការចកថ់ាន ាំ ការពាប្តល សវជជរញ្ជជ  និងែាំរូនម នណសនកសវជជសាស្តសត។ 

▪ រកាទុកកាំែរត់្តាសុខភាពររស់សោកអ្នក 
▪ រញ្ជូ នសោកអ្នកសៅអ្នកឯកសទស ត្រសិនសរើចាំប្តច ់
▪ រញ្ជជ ការងរកាាំរសមីអ្ុិច ការងរ្ៃុេះកាាំរសមី ឬសសវារនទីរពិសសាធន ៍ត្រសិនសរើសោកអ្នកត្រវូការវា 

សៅសពលណែលសោកអ្នកត្រូវការការណងទាំជាត្រចាំ សោកអ្នកនឹងទូរសពទសៅ PCP 
ររស់សោកអ្នកសត្មារក់ារណារជ់ួរ។ ត្រូវត្ប្តកែថា សៅទូរសពទសៅ PCP 
ររស់សោកអ្នករុនសពលសោកអ្នកទទួលការណងទាំសវជជសាស្តសត លុេះត្តាណរវាជាការសសស្តងាគ េះរនទ ន។់ 
សត្មារក់ារសសស្តងាគ េះរនទ ន ់សូរទូរសពទសៅសលខ 911 ឬសៅកានរ់នទរស់សស្តងាគ េះរនទ នស់ៅជិររាំសុរ។ 

សែើរបណីសវងយល់រណនថរអ្ាំពកីារណងទាំសុខភាព និងសសវាករមណែលណសនការររស់សោកអ្នករ៉ាររ់ង 
ត្ពរទាំងអ្វណីែលរនិត្រវូប្តនរ៉ាររ់ង សូរអាន «អ្រថត្រសោជន ៍និងសសវាករម» នងិ «សុខុមាលភាពកុមារ 
និងយុវជន» សៅកនុងសសៀវសៅណែនាំសនេះ។ 

 

អ្នកសតល់សសវា Health Net ទាំងអ្ស់អាចសត្រើត្ប្តស់ជាំនួយ 
និងសសវាករមសែើរបតី្ប្តត្ស័យទកទ់ងជារយួជនពិការ។ 
ពួកសគកអាចត្ប្តត្ស៏ ័យទកទងជារ់ យសោកអ្នកជាភាួ សា ឬទត្រងសស់ េងសទៀរសងណែរ។ 
ត្ប្តរអ់្នកសតល់សសវាររស់សោកអ្នក ឬ Health Net នូវអ្វីណែលសោកអ្នកត្រវូការ។ 
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
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រណាដ ញអ្នកសតល់សសវា 
រណាត ញអ្នកសតល់សសវាគជឺាត្កុរសវជជរែឌិ រ រនទីរសពទយ នងិអ្នកសតល់សសវាសសេងសទៀរណែលសធវើការជារយួ 
Health Net។ 
សោកអ្នកនឹងទទួលប្តនសសវាណែលត្រវូប្តនធានរ៉ាររ់ងររស់សោកអ្នកភាគសត្ចើនតាររយៈរណាដ ញ 
Health Net។  

កាំែរស់មាគ ល់៖ ជនជារឥិណាឌ អាសររកិាាំងអាចសត្ជើសសរ ើស IHCP ជា PCP ររស់ពួកសគ សទេះរីជា 
IHCP រនិសៅកនុងរណាត ញ Health Net កស៏ដាយ។ 

ត្រសិនសរើ PCP, រនទីរសពទយ 
ឬអ្នកសតល់សសវាសសេងសទៀរររស់សោកអ្កន មានការជទសាំ ់សដាយត្ករសីលធរកុ៌នងការសតល់ជូនសសវាណែល
មានការធានរ៉ាររ់ងែល់អ្នកែូចជា ការសធវើណសនការត្គសួារ ឬការរ ាំលូរកូន សូរទូរសពទសៅសលខ 
1-800-675-6110 (TTY 711)។ សត្មារព់រ័ម៌ានរណនថរអ្ាំពីការជាំទស់សដាយត្ករសីលធរ ៌
សូរអានណសនក «ការជាំទស់សដាយត្ករសីលធរ»៌ សៅសពលសត្កាយសៅកនុងជាំពូកសនេះ។ 

ត្រសិនសរើអ្នកសតល់សសវាររស់សោកអ្នកមានការជាំទស់សដាយត្ករសីលធរ ៌
សនេះពួកសគអាចជួយ អ្នកណសវងរកអ្នកសតល់សសវាសសេងសទៀរណែលនឹងសតល់ឲ្យអ្នកនូវសសវាករមណែលអ្នកត្រវូការ។ 
Health Net កអ៏ាចជួយ សោកអ្នកកនុងការណសវងរកអ្នកសតល់សសវាណែលនឹងអ្នុវរតសសវាករមសនេះណែរ។ 

អ្នកសតល់សសវាកនុងរណាត ញ 
សោកអ្នកនឹងសត្រើអ្នកសតល់សសវាសៅកនុងរណាដ ញ Health Net 
សត្មាររ់ត្រវូការណងទាំសុខភាពភាគសត្ចើនររស់សោកអ្នក។ សោកអ្នកនឹងទទលួការណងទាំរងាា រ 
និងការណងទាំជាត្រចាំពី PCP ររស់សោកអ្នក។ សោកអ្នកកន៏ងឹសត្រើត្គូសពទយឯកសទស រនទរីសពទយ 
និងអ្នកសតល់សសវាែនទសទៀរសៅកនុងរណាដ ញ Health Net សងណែរ។  

សែើរបទីទួលប្តនសសៀវសៅរយស ម្ េះអ្នកសតល់សសវាសៅកនុងរណាត ញ សូរទូរសពទសៅសលខ 
1-800-675-6110 (TTY 711)។ សោកអ្នកកអ៏ាចរកសសៀវសៅរយស ម្ េះអ្នកសតល់សសវាសៅសលើសគហទាំពរ័ 
www.healthnet.com សងណែរ។ សែើរបទីទួលប្តនចារច់រៃងននរញ្ជ ីឱសងណែលមានកិចចសនា 

http://www.healthnet.com/
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
សូរចូលតារអីុ្នធឺែិរ www.healthnet.com។ 39 

សូរទូរសពទសៅ Medi-Cal Rx តាររយៈសលខ 800-977-2273 (TTY 800-977-2273 សហើយចុចសលខ 
5 ឬ 711)។ ឬចូលសៅកានស់គហទាំពរ័ Medi-Cal Rx តារអាសយដាឋ ន  
https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/។ 

 សត្មារក់ារណងទាំសសស្តងាគ េះរនទ ន ់សូរទូរសពទសៅសលខ 911 ឬសៅកានរ់នទរស់សស្តងាគ េះរនទ នស់ៅជិររាំសុរ។

សលើកណលងណរការណងទាំរនទ ន ់ឬការណងទាំសលើរញ្ជា រសសើរ សោកអ្នកត្រូវណរទទួលប្តនការយល់ត្ពរជារុនពី 
Health Net  រុនសពលសោកអ្នកសៅជួរអ្នកសតល់សសវាសត្ៅរណាត ញ Health Net។ 
ត្រសិនសរើសោកអ្នករនិទទួលប្តនការយល់ត្ពរជារុនសទ 
សហើយសោកអ្នកសៅកានអ់្នកសតល់សសវាសៅខ្នងសត្ៅរណាត ញសត្មារក់ារណងទាំណែលរនិណរនជាការណងទាំ 
សសស្តងាគ េះរនទ ន ់ឬការណងទាំសលើរញ្ជា រសសើរ 
សនេះសោកអ្នកអាចនឹងត្រូវរងត់្ប្តកស់ត្មារក់ារណងទាំពីអ្នកសតល់សសវាណែលសៅសត្ៅរណាត ញ។ 

អ្នកសតល់សសវាសត្ៅរណាត ញណែលសៅកនុងរាំរនស់សវាករម 
អ្នកសតល់សសវាសត្ៅរណាដ ញគឺជាអ្នកណែលរនិមានកិចចត្ពរសត្ពៀងសែើរបសីធវើការជារយួ  
Health Net ។ សលើកណលងណរការណងទាំសសស្តងាគ េះរនទ ន ់
សោកអ្នកអាចនឹងត្រូវរងត់្ប្តកស់ត្មារក់ារណងទាំពីអ្នកសតល់សសវាណែលសៅសត្ៅរណាត ញ។ 
ត្រសិនសរើសោកអ្នកត្រូវការសសវាណងទាំសុខភាពណែលប្តនធានរ៉ាររ់ង 
សនេះសោកអ្នកអាចនឹងទទួលប្តនសសវាទាំងសនេះសៅសត្ៅរណាត ញប្តនសដាយរនិគិរនងៃ 
ែររណាសសវាណងទាំទាំងសនេះមានភាពចាំប្តចណ់សនកសវជជសាស្តសត និងរនិមានសៅកនុងរណាត ញ។  

Health Net អាចសតល់ជូនសោកអ្នកនូវការរញ្ជូ នរនតសៅអ្នកសតល់សសវាសត្ៅរណាត ញ 
ត្រសិនសរើសសវាករមណែលសោកអ្នកត្រូវការរនិមានសៅកនុងរណាត ញ ឬសថិរសៅឆ្ៃ យពីសទេះររស់សោកអ្នក។ 
ត្រសិនសរើសយើងខ្ុ ាំសតល់ជូនសោកអ្នកនូវការរញ្ជូ នសៅអ្នកសតល់សសវាសត្ៅរណាត ញ 
សនេះសយើងខ្ុ ាំនងឹរងត់្ប្តកស់ត្មារក់ារណងទាំររស់សោកអ្នក។ 

https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
សូរចូលតារអីុ្នធឺែិរ www.healthnet.com។ 40 

សោកអ្នកត្រវូណរទទួលប្តនការយល់ត្ពរជារុន (ការអ្នុញ្ជា រជារុន) 
រុនសពលសោកអ្នកសៅកានអ់្នកសតល់សសវាសត្ៅរណាត ញសៅកនុងរាំរនស់សវាករម Health Net  
សលើកណលងណរការណងទាំសសស្តងាគ េះរនទ ន ់នងិការណងទាំសលើរញ្ជា រសសើរ។ 
សោកអ្នកត្រវូណរសៅជរួអ្នកសតល់សសវាកុនងរណាត ញ Health Net  
សត្មារក់ារណងទាំរនទ នស់ៅកនុងរាំរនស់សវាករម Health Net។ សោកអ្នករនិត្រូវការការយល់ត្ពរជារុន 
សែើរបទីទួលប្តនការណងទាំរនទ នព់ីអ្នកសតល់សសវាកនុងរណាត ញសេើយ។ 
ត្រសិនសរើសោកអ្នករនិទទួលប្តនការយល់ត្ពរជារុនសទ 
សនេះសោកអ្នកអាចនឹងត្រូវរងត់្ប្តកស់ត្មារក់ារណងទាំរនទ នណ់ែលសោកអ្នកទទលួប្តនពីអ្នកសតល់សសវាសត្ៅ
រណាត ញសៅកនុងរាំរនស់សវាករមររស់ Health Net។ សត្មារព់រ័ម៌ានរណនថរអ្ាំពីការណងទាំសសស្តងាគ េះរនទ ន ់
ការណងទាំរនទ ន ់និងសសវាណងទាំសលើរញ្ជា រសសើរ សូរចូលសៅកានច់ាំែងសជើងទាំងសនេះសៅកនុងជាំពូកសនេះ។  

កាំែរស់មាគ ល់៖ ត្រសិនសរើសោកអ្នកជាជនជារិឥណាឌ អាសររកិាាំង 
សនេះសោកអ្នកអាចទទួលប្តនការណងទាំសៅ IHCP 
សៅខ្នងសត្ៅរណាត ញអ្នកសតល់សសវាររស់សយើងខ្ុ ាំសដាយរនិមានការរញ្ជូ នរនត។ 

ត្រសិនសរើ សោកអ្នកត្រូវការជាំនួយជារយួនឹងសសវាសត្ៅរណាត ញ សូរទូរសពទសៅសលខ 
1-800-675-6110 (TTY 711)។ 

សត្ៅរាំរនស់សវាករម  
ត្រសិនសរើសោកអ្នកសៅសត្ៅរាំរនស់សវាករម Health Net សហើយត្រូវការការណងទាំណែលរនិរនទ ន ់ឬភាៃ រៗ 
សូរទូរសពទសៅ PCP ររស់សោកអ្នកភាៃ រ។ ឬ ទូរសពទរកសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 

សត្មារក់ារណងទាំសសស្តងាគ េះរនទ ន ់សូរទូរសពទសៅសលខ 911 ឬសៅកានរ់នទរស់សស្តងាគ េះរនទ នស់ៅជិររាំសុរ។ 
Health Net ធានរ៉ាររ់ងសលើការណងទាំសសស្តងាគ េះរនទ នស់ត្ៅរណាត ញ។ 
ត្រសិនសរើសោកអ្នកសធវើែសាំ ែើ រសៅត្រសទសកាណាដា ឬរុកិសិុក 
សហើយត្រូវការសសវាសសស្តងាគ េះរនទ នណ់ែលរត្រូវឲ្យចូលសត្មាកកនុងរនទីរសពទយ សនេះ Health Net 
នឹងធានរ៉ាររ់ងការណងទាំររស់សោកអ្នក។ 
ត្រសិនសរើសោកអ្នកកាំពុងសធវើែសាំ ែើ រសៅត្រសទសសសេងសទៀរណែលរនិណរនជាត្រសទសកាណាដា ឬរុកិសិុក 
សហើយត្រូវការការណងទាំរនទ ន ់Health Net នឹងរនិធានរ៉ាររ់ងការណងទាំររស់សោកអ្នកសទ។ 
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គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
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ត្រសិនសរើ 
សោកអ្នករងត់្ប្តកស់ត្មារស់សវាសសស្តងាគ េះរនទ នណ់ែលរត្រូវឲ្យចូលសត្មាកសៅរនទរីសពទយសៅត្រសទសកាណា
ដា ឬរុកិសិុក សនេះសោកអ្នកអាចសសនើសុាំឲ្យ Health Net រងត់្ប្តកឲ់្យសោកអ្នកវញិ។ Health Net 
នឹងពិនិរយសរើលសាំសែើ ររស់អ្នក។  

ត្រសិនសរើសោកអ្នកសថិរសៅកនុងរែឋរយួសសេងសទៀរ ររួទាំងណែនែីសហរែឋអាសររកិ (American Samoa, 
Guam, Northern Mariana Islands, Puerto Rico និង US Virgin Islands) 
សនេះសោកអ្នកត្រូវប្តនធានរ៉ាររ់ងសត្មារក់ារណងទាំសសស្តងាគ េះរនទ ន ់រ៉ាុណនតរនិណរនត្គររ់នទីរសពទយ 
និងសវជជរែឌិ រទាំងអ្ស់ទទួលយក Medicaid សទ (Medicaid គជឺាអ្វីណែល Medi-Cal 
ត្រូវប្តនសគសៅថាសៅកនុងរែឋសសេងសទៀរ)។ ត្រសិនសរើ 
សោកអ្នកត្រវូការការណងទសសស្តាំ ងាគ េះរនទ នសៅខ្នង់ សត្ៅរែឋ California សូរត្ប្តររ់នទីរសពទយ 
ឬត្គូសពទយរនទរស់សស្តងាគ េះរនទ នថ់ា សោកអ្នកមាន Medi-Cal និងជាសមាជិក Health Net 
ឲ្យប្តនឆ្រត់ារណែលអាចសធវើសៅប្តន។ សសនើសុាំឲ្យរនទីរសពទយងរចរៃងរែណ សមាគ ល់សមាជិក Health Net 
ររស់សោកអ្នក។ ត្ប្តររ់នទរីសពទយ នងិសវជជរែឌិ រឲ្យសចញវកិាយរត្រសៅ Health Net។ ត្រសិនសរើ 
សោកអ្នកទទលួប្តនវកិាយរត្រសត្មារស់សវាករមណែលសោកអ្នកប្តនទទួលសៅកនុងរែឋរយួសសេងសទៀរ 
សូរទូរសពទសៅ Health Net ភាៃ រៗ។ សយើងខ្ុ ាំនឹងសធវើការជារយួរនទីរសពទយ នងិ/ឬសវជជរែឌិ រ 
សែើរបសីរៀរចាំឱយ Health Net រងត់្ប្តកស់លើការណងទាំររស់សោកអ្នក។ 

ត្រសិនសរើសោកអ្នកសៅសត្ៅរែឋ California 
សហើយមានរត្រូវការរនទ នស់ែើរបរីាំសពញថាន ាំតារសវជជរញ្ជជ សត្មារអ់្នកជាំងឺខ្នងសត្ៅ 
សូរទូរសពទសៅឱសងសាថ ន Medi-Cal Rx តាររយៈសលខ 800-977-2273 សត្មារជ់ាំនយួ។ 

កាំែរស់មាគ ល់៖ ជនជារឥិណាឌ អាសររកិាាំងអាចនឹងទទួលប្តនសសវាករមសៅ IHCPs សត្ៅរណាត ញប្តន។ 

ត្រសិនសរើសោកអ្នកមានសាំែួរអ្ាំពកីារណងទាំសត្ៅរណាត ញ ឬការណងទាំសត្ៅរាំរនស់សវារណាត ញ 
សូរទូរសពទសៅសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ ត្រសិនសរើការោិល័យត្រូវប្តនរិទ 
សហើយសោកអ្នកចងប់្តនជាំនួយពីអ្នករាំណាង 
សូរទូរសពទសៅណខេទូរសពទពិសត្គ្នេះសោរល់គិោនុរដាឋ កតារសលខ 1-800-675-6110 
(TTY 711)។សូរសត្ជើសសរ ើសជសត្រើសណខេទូរសពទពិសត្គ្នេះសោរល់គិោនុរដាឋ ក 24 សមា៉ា ងសៅកនុងរុនុឺយ។ 
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
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សវជជរែឌិ រ 
សោកអ្នកនឹងសត្ជើសសរ ើសសវជជរែឌិ រររស់សោកអ្នក ជាអ្នកសតល់សសវាណងទាំសុខភាពរឋរ (PCP) 
ពីសសៀវសៅរយស ម្ េះអ្នកសតល់សសវាររស់ Health Net។ 
សវជជរែឌិ រណែលសោកអ្នកសត្ជើសសរសើ ត្រូវណរជាអ្នកសតល់សសវាកុនងរណាដ ញ។ 
សែើរបទីទួលប្តនចារង់រចរៃងននសសៀវសៅរយស ម្ េះអ្នកសតល់សសវាររស់ Health Net 
សូរទូរសពទសៅសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ ឬណសវងរកវាតារអ្ុីនធែិឺរសដាយចូលសៅកាន ់
www.healthnet.com។  

ត្រសិនសរើសោកអ្នកកាំពុងសត្ជើសសរ ើសសវជជរែឌិ រងមី សនេះសោកអ្នកកគ៏ួរទូរសពទសៅណែរ សែើរបធីានថា PCP 
ណែលសោកអ្នកចងប់្តន កាំពុងទទួលយកអ្នកជាំងងឺមី។ 
ត្រសិនសរើសោកអ្នកធាៃ រម់ានសវជជរែឌិ រ រុនសពលណែលសោកអ្នកប្តនកាៃ យជាសមាជិក Health Net 
សហើយសវជជរែឌិ រសនេះរនិសថិរកនុងរណាត ញររស់ Health Net 
សនេះសោកអ្នកអាចនឹងរនតជារយួសវជជរែឌិ រសនេះកនុងរយៈសពលកាំែររ់យួ។ ករែីសនេះ 
សៅថាការរនតសសវាណងទាំសុខភាព។ 
សោកអ្នកអាចអានរណនរថ អ្ាំពីការរនសត សវាណងទសាំ ុខភាពសៅកុនងសសៀវសៅណែនសាំ នេះ។ 
សែើរបណីសវងយល់រណនថរ សូរសៅទូរសពទសៅកាន ់1-800-675-6110 (TTY 711)។ 

ត្រសិនសរើសោកអ្នកត្រូវការអ្នកឯកសទស សនេះ PCP 
ររស់សោកអ្នកនឹងរញ្ជូ នសោកអ្នកសៅអ្នកឯកសទសកនុងរណាត ញររស់ Health Net។  

សូរចាំថា ត្រសិនសរើសោកអ្នករនិប្តនសត្ជើសសរ ើស PCP សទ សនេះ Health Net នងឹសត្ជើសសរ ើស PCP រយួ
ជូនសោកអ្នក។ សោកអ្នកសាគ ល់រត្រូវការការណងទាំសុខភាពររស់សោកអ្នកចាស់រាំសុរ 
ែូសចនេះវាលែរាំសុរត្រសិនសរើសោកអ្នកសត្ជើសសរ ើសខៃួនឯង។ ត្រសិនសរើសោកអ្នកសៅកនុង Medicare សងនិង 
Medi-Cal សង ឬត្រសិនសរើសោកអ្នកមានការធានរ៉ាររ់ងសុខភាពសសេងសទៀរ 
សនេះសោកអ្នករនិចាំប្តចស់ត្ជើសសរ ើស PCP សទ។ 
ត្រសិនសរើសោកអ្នកចងផ់្ទៃ ស់រតូរ PCP ររស់សោកអ្នក សនេះសោកអ្នកត្រូវណរសត្ជើសសរ ើស PCP 
សចញពីសសៀវសៅរយស ម្ េះអ្នកសតល់សសវាររស់ Health Net។ ត្រូវត្ប្តកែថា PCP 
កាំពុងទទួលយកអ្នកជាំងងឺមី។ សែើរបផី្ទៃ ស់រតូរ PCP ររស់សោកអ្នក សូរទូរសពទសៅសលខ 

http://www.healthnet.com/
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
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1-800-675-6110 (TTY 711)។ សោកអ្នកអាចសធវើការផ្ទៃ ស់រតូរ PCP តារសាំរុត្រ ទូរសារ និង/ឬ 
វរិសរងលសមាជិក។  

រនទីរសពទយ 
កនុងករែីរនទ ន ់សូរទូរសពទរកកានស់លខ 911 ឬសៅកានរ់នទីរសពទយណែលសៅជិររាំសុរ។ 

ត្រសិនសរើវារនិណរនជាការសសស្តងាគ េះរនទ ន ់សហើយសោកអ្នកត្រូវការការណងទាំពីរនទីរសពទយ PCP 
ររស់សោកអ្នកនឹងសសត្រចថាសោកអ្នកសៅរនទីរសពទយរយួណា។ សោកអ្នកនឹងត្រូវសៅរនទីរសពទយណែល 
PCP ររស់អ្នកសត្រើ សហើយសថិរសៅកនុងរណាត ញអ្នកសតល់សសវាររស់ Health Net។ រនទរីសពទយកនុងរណាត ញ 
Health Net ត្រូវប្តនរយនរសៅកនុងសសៀវសៅរយស ម្ េះអ្នកសតល់សសវា។ ការចូលសត្មាកសៅរនទីរសពទយ 
សត្ៅពីករែីរនទ ន ់ត្រូវណរមានការយល់ត្ពរជារុន (ការអ្នុញ្ជា រជារុន)។ 

អ្នកឯកសទសខ្នងសុខភាពស្តសតី 
អ្នកអាចសៅជរួអ្នកជាំនញណសនកសុខភាពស្តសតីសៅកនុងរណាត ញររស់ Health Net 
ប្តនសត្មារក់ារណងទាំណែលចាំប្តចស់ែើរបសីតល់សសវាណងទាំសុខភាពជាត្រចាំ 
និងការណងទាំរងាា រសត្មារសុ់ខភាពររស់ស្តសតី។ អ្នករនិចាំប្តចត់្រវូការការរញ្ជូ នរនតព ីPCP 
ររស់សោកអ្នកសែើរបទីទួលសសវាទាំងអ្ស់សនេះសទ។ 
សត្មារជ់ាជនាំ ួយកុនងការណសវងរកអ្នកឯកសទសខ្នងសុខភាពស្តសីត សោកអ្នកអាចទូរសពសទ ៅសលខ 
1-800-675-6110 (TTY 711)។ សោកអ្នកកអ៏ាចទូរសពទសៅណខេទូរសពទពិសត្គ្នេះសោរល់គិោនុរដាឋ ក 
24/7 សដាយសៅទូរសពទសៅសសវារសត្រើសមាជិកតាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
សូរសត្ជើសសរ ើសជសត្រើសណខេទូរសពទពិសត្គ្នេះសោរល់គិោនុរដាឋ ក 24 សមា៉ា ងសៅកនុងរុនុឺយ។ 

សសៀវសៅរយស ម្ េះអ្នកសតល់សសវា 
សសៀវសៅរយស ម្ េះអ្នកសដល់សសវា Health Net រយនរអ្នកសតល់សសវាណែលចូលររួកនុងរណាដ ញ 
Health Net។ រណាដ ញគជឺាត្កុរអ្នកសតល់សសវាណែលសធវើការជារយួ Health Net។  

សសៀវសៅរយស ម្ េះអ្នកសដល់សសវា Health Net មានរយនររនទីរសពទយ, PCPs, អ្នកឯកសទស 
រុគគលិកជាំនញគិោនុរបដាឋ ក ្មរ ជាំនយួការត្គូសពទយ អ្នកសតល់សសវាណសនការត្គសួារ 
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
សូរចូលតារអីុ្នធឺែិរ www.healthnet.com។ 44 

រជឈរែឌ លសុខភាពសហពន័ធណែលមានលកខែៈសរបរតិត្គរត់្គ្នន ់(FQHCs), 
អ្នកសតល់សសវាសុខភាពសៃូវចរិតសត្មារអ់្នកជាំងឺខ្នងសត្ៅ សសវានិងការគ្នាំត្ទរយៈសពលណវងណែលប្តនត្គរត់្គង 
(Managed Long-Term Services and Supports, MLTSS), 
រជឈរែឌ លសតល់កាំសែើ រសដាយខៃួនឯង (Freestanding Birth Centers, FBCs), 
អ្នកសតល់សសវាណងទាំសុខភាពឥណាឌ  (Indian Health Care Providers, IHCPs) 
និងគៃីនិកសុខភាពជនរទ (Rural Health Clinics, RHCs)។ 

សសៀវសៅរយស ម្ េះអ្នកសដល់សសវា មានស ម្ េះអ្នកឯកសទស អាសយដាឋ ន សលខទូរសពទ សមា៉ា ងសធវើការ 
និងភាសាណែលត្រូវនិោយររស់អ្នកសតល់សសវារណាត ញ Health Net។ 
សសៀវសៅសនេះនឹងត្ប្តរត់្រសិនសរើអ្នកសតល់សសវាសនេះកាំពុងទទួលអ្នកជាំងឺងម។ី 
វាកស៏តល់នូវកត្ររិននភាពងាយត្សួលែល់រងកាយសត្មារចូ់លសៅកានអ់្គ្នរែូចជាចាំែរ សៃូវជត្មាល 
ជសែតើ រមាននែ និងរនទរស់ត្មាកណែលមានទវ រធាំទូោយ និងរងាា នន់ែ។ 
ត្រសិនសរើសោកអ្នកចងប់្តនពរ័ម៌ានអ្ាំពីការអ្ររ់ ាំ ការរែតុ េះរណាត ល 
និងការរញ្ជជ កត់្កុរត្រឹការរស់សវជជរែឌិ រ សូរទូរសពទសៅសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។  

សោកអ្នកអាចណសវងរកសសៀវសៅរយស ម្ េះអ្នកសតល់សសវាតារសគហទាំពរ័ www.healthnet.com។  

ត្រសិនសរើសោកអ្នកត្រូវការសសៀវសៅរយស ម្ េះអ្នកសតល់សសវាណែលសប្តេះពុរពរចួ សូរទូរសពទសៅសលខ 
1-800-675-6110 (TTY 711)។  

សោកអ្នកអាចណសវងរករញ្ជ ីឱសងសាថ នណែលសធវើការជារយួ Medi-Cal Rx 
សៅកនុងរញ្ជ ីរយស ម្ េះឱសងសាថ ន Medi-Cal Rx តាររយៈ https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/ 
។ សោកអ្នកកអ៏ាចណសវងរកឱសាថ នណែលសៅណកបរសោកអ្នកប្តនសដាយការសៅទូរសពទសៅកាន ់
Medi-Cal Rx តាររយៈសលខ 1-800-977-2273 (TTY 800-977-2273 សហើយចុចសលខ 5 ឬ 711)។ 

ការទទលួប្តនការណងទាំទនស់ពលសវោ 
អ្នកសតល់សសវាររស់សោកអ្នកត្រូវណរសតល់ឲ្យសោកអ្នកនូវការណារជ់ួររយួកនុងចសនៃ េះសពលណែលប្តនរយ
ខ្នងសត្ការ។ 

សពលខៃេះការរងច់ាំយូររនតិចសត្មារក់ារណងទាំករ៏និណរនជារញ្ជា អ្វីណែរ។ 

http://www.healthnet.com/
https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
សូរចូលតារអីុ្នធឺែិរ www.healthnet.com។ 45

អ្នកសតល់សសវាររស់អ្នកអាចនឹងសតល់សពលសវោរងច់ាំយូរជាងសនេះែល់សោកអ្នក 
ត្រសិនសរើវារនិរងាសត្គ្នេះថាន កែ់ល់សុខភាពររស់សោកអ្នកសទ។ 
វាត្រូវណរត្រវូប្តនករស់មាគ ល់សៅកនុងកាំែរត់្តាររស់សោកអ្នកថា 
សពលសវោរងច់ាំយូរជាងសនេះនឹងរនិមានសត្គ្នេះថាន កែ់ល់សុខភាពសោកអ្នកសទ។ 

ត្រសភទននការណារជ់ួរ 
សោកអ្នកគួរណរអាចទទួលការណារ់
ជួរកនុងរយៈសពល៖ 

ការណារជ់ួរសែើរបណីងទាំរនទ នណ់ែលរនិត្រូវការការយល់ត្ពរជា
រុន (ការអ្នុញ្ជា រជារុន) 

48 សមា៉ា ង 

ការណារជ់ួរសែើរបណីងទាំរនទ នណ់ែលត្រូវការការយល់ត្ពរជារុន 
(ការអ្នុញ្ជា រជារុន) 

96 សមា៉ា ង 

ការណារជ់ួរណងទាំរឋរណែលរនិរនទ ន ់(តារទមាៃ រ)់ 10 នងៃសធវើការ 

ការណារជ់ួរណងទាំជារយួអ្នកឯកសទសរនិរនទ ន ់(តារទមាៃ រ)់ 15 នងៃសធវើការ 

ការណារជ់ួរអ្នកសតល់សសវាសុខភាពសៃូវចរិត 
(រនិណរនសវជជរែឌិ រ) រនិរនទ ន ់(តារទមាៃ រ)់ 

10 នងៃសធវើការ 

ការណារជ់ួររនិរនទ ន ់(តារទមាៃ រ)់ សត្មារស់សវារណនថរ 
(គ្នាំត្ទ) សែើរបសីធវើសរគវនិិចេយ័ ឬការពាប្តលការរងររសួ ជាំង ឺ
ឬសាថ នភាពសុខភាពសសេងសទៀរ 

15 នងៃសធវើការ 

សពលសវោរងច់ាំតារទូរសពទកនុងអ្ាំេុងសមា៉ា ងសធវើការធរមតា 10 នទ ី
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
សូរចូលតារអីុ្នធឺែិរ www.healthnet.com។ 46 

សពលសវោសធវើែាំសែើ រ ឬចមាៃ យសែើរបទីទលួការណងទាំ 
Health Net ត្រូវណរអ្នុវរតតារសតងដ់ារសពលសវោសធវើែាំសែើ រ នងិចមាៃ យសត្មារក់ារណងទាំររស់សោកអ្នក។ 
សតងដ់ារទាំងសនេះជួយ សធវើឲ្យត្ប្តកែថា 
សោកអ្នកអាចទទួលប្តនការណងទាំសដាយរនិចាំប្តចស់ធវើែាំសែើ រឆ្ៃ យរយៈសពលយូរសពក 
ឬឆ្ៃ យសពកពកីណនៃងណែលសោកអ្នករស់សៅ។ សតងដ់ារសពលសវោសធវើែាំសែើ រ 
និងចមាៃ យអាត្ស័យសលើសខ្ននធីណែលសោកអ្នករស់សៅ។ 

ត្រសិនសរើ Health Net រនិអាចសតល់ការណងទាំែល់សោកអ្នកសៅកនុងសតងដ់ារសពលសវោសធវើែាំសែើ រ 
និងចមាៃ យទាំងសនេះសទ សនេះ DHCS 
អាចយល់ត្ពរសលើសតងដ់ារសសេងណែលសៅថាសតងដ់ាររសធាប្តយជាំនួស។ សត្មារស់តងដ់ារសពលសវោ 
និងចមាៃ យររស់ Health Net សត្មារក់ណនៃងណែលសោកអ្នករស់សៅ សូរចូលសៅកាន ់
www.healthnet.com ។ ឬ ទូរសពទរកសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 

ត្រសិនសរើសោកអ្នកត្រូវការណងទាំពីអ្នកសតល់សសវារយួ 
សហើយអ្នកសតល់សសវាសនេះមានទីតាាំងសថិរសៅឆ្ៃ យសពកពីកណនៃងណែលសោកអ្នករស់សៅ 
សូរទូរសពទរកសសវារសត្រើសមាជិកតាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
ពួកសគអាចជួយ សោកអ្នកណសវងរកការណងទាំជារយួអ្នកសតល់សសវាណែលមានទីតាាំងសៅជិរសោកអ្នកជាងសនេះ។ 
ត្រសិនសរើ Health Net រនិអាចរកការណងទាំប្តនសត្មារស់ោកអ្នកជារយួអ្នកសតល់សសវាណែលជិរជាងសទ 
សនេះសោកអ្នកអាចសសនើសៅ Health Net 
សែើរបសីរៀរចាំការសធវើែាំសែើ រសត្មារស់ោកអ្នកសៅជួរអ្នកសតល់សសវាររស់សោកអ្នក 
សទេះរីជាអ្នកសតល់សសវាសនេះមានទីតាាំងឆ្ៃ យពីកណនៃងណែលសោកអ្នករស់សៅកស៏ដាយ។ ត្រសិនសរើសោកអ្នក
ត្រូវការជាំនួយជារយួអ្នកសតល់សសវាឱសងសាថ ន សូរទូរសពទសៅ Medi-Cal Rx តារសលខ 
1-800-977-2273 (TTY 1-800-977-2273 សហើយចុចសលខ 5 ឬ 711)។ 

វានឹងត្រូវចរទុ់កថាឆ្ៃ យ 
ត្រសិនសរើសោកអ្នករនិអាចសៅែល់អ្នកសតល់សសវាសនេះសៅកនុងសតងដ់ាររយៈសពលសធវើែាំសែើ រ និងចមាៃ យររស់ 
Health Net សត្មារស់ខ្ននធីររស់សោកអ្នក សដាយរនិខវល់ពីសតងដ់ាររសធាប្តយជាំនួសណែល Health Net 
អាចសត្រើត្ប្តស់សត្មារស់លខសីុរកូែររស់សោកអ្នក។ 

http://www.healthnet.com/
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
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ការណារជ់ួរ 
សៅសពលសោកអ្នកត្រូវការការណងទាំសុខភាព៖ 

▪ សូរទូរសពទសៅ PCP ររស់សោកអ្នក  
▪ សត្រៀរសលខសមាគ ល់ Health Net ររស់សោកអ្នកឲ្យរចួរល់សត្មារក់ារសៅទូរសពទ 
▪ ទុកសារជារយួស ម្ េះ និងសលខទូរសពទររស់សោកអ្នក ត្រសិនសរើការោិល័យរនិសធវើការ 
▪ យករែណ  BIC និងរែណ សមាគ ល់ Health Net 

ររស់សោកអ្នកសៅតារការណារជ់ួរររស់សោកអ្នក 
▪ សសនើសុាំរសធាប្តយសធវើែាំសែើ រសៅកានក់ារណារជ់ួរររស់សោកអ្នក ត្រសិនសរើចាំប្តច ់
▪ សសនើសុាំជាំនួយណសនកភាសា ឬសសវារកណត្រផ្ទទ ល់មារ ់ត្រសិនសរើចាំប្តច ់
▪ រកឲ្យទនស់ពលសវោសត្មារក់ារណារជ់ួរររស់សោកអ្នក 

រកែល់ពីររនីទីរុនសែើរបចុីេះស ម្ េះ រាំសពញទត្រងណ់រររទ និងស្ៃើយសាំែួរសសេងៗណែល 
PCP ររស់សោកអ្នកអាចមាន 

▪ សូរទូរសពទភាៃ រ ត្រសិនសរើអ្នករនិអាចរកាការណារជ់ួរររស់សោកអ្នក ឬនឹងសៅែល់យឺរ  
▪ សត្រៀរសាំែួរ និងពរ័ម៌ានឱសងររស់សោកអ្នកឲ្យរចួរល់កនុងករែីណែលសោកអ្នកត្រូវការវា  

ត្រសិនសរើសោកអ្នកមានការសសស្តងាគ េះរនទ ន ់សូរទូរសពទរកសលខ 911 
ឬសៅរករនទរសស់ ស្តងាគ េះរនទ នណ់ែលសៅជរិរាំសុរ។ 

ការសៅែល់សពលណារជ់ួរររស់សោកអ្នក 
ត្រសិនសរើសោកអ្នករិនមានរសធាប្តយសៅ និងរកពីសសវាណងទាំសុខភាព និងការណារ់ជួរររស់អ្នកសទ 
សយើងខុ្ាំអាចជួយ សរៀរចាំរសធាប្តយសធវើែាំសែើ រសត្មារ់សោកអ្នកប្តន។ 
ជាំនួយណសនករសធាប្តយសធវើែាំសែើ រមានសត្មារ់សសវាករម និងការណារ់ជួរណែលរិនទក់ទងនឹងសសវាសសស្តងាគ េះរនទ ន់ 
សហើយសោកអ្នកអាចទទួលប្តនការជិេះសដាយឥរគិរនងៃ។ សសវាសនេះសៅថា រសធាប្តយសធវើែាំសែើ រសវជជសាស្តសត 
រនិណរនសត្មារ់សសស្តងាគ េះរនទ ន់សទ។ ត្រសិនសរើសោកអ្នកមានការសសស្តងាគ េះរនទ ន់ សូរទូរសពទសៅសលខ 911។ 

ចូលសៅណសនក «អ្រថត្រសោជន៍រសធាប្តយសធវើែាំសែើ រ» សត្មារ់ព័រ៌មានរណនថរ។ 
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ការលុរសចល និងកាំែរស់ពលសវោសេើងវញិ 
ត្រសិនសរើ សោកអ្នករនិអាចសធវើសៅតារការណារប់្តន 
សូរទូរសពទសៅការោិល័យររស់អ្នកសតល់សសវាសោកអ្នកភាៃ រ។ 
សវជជរែឌិ រភាគសត្ចនើ សុាំឲ្យសោកអ្នកទូរសពទសៅ 24 សមា៉ា ង (1 នងៃសធការ) វើ
រុនសពលណារជ់ួរររស់សោកអ្នក ត្រសិនសរើសោកអ្នកត្រវូលុរសចល។ 
ត្រសិនសរើសោកអ្នកខកខ្ននការណារជ់ួររតងសហើយរតងសទៀរ 
ត្គូសពទយររស់សោកអ្នកអាចនឹងរនិចងជ់ួរសោកអ្នកជាអ្នកជាំងឺរសៅសទៀរសនេះសទ។ 

ការរងត់្ប្តក ់
សោកអ្នករនិចាំប្តចរ់ងន់ងៃសត្មារស់សវាណែលមានការធានរ៉ាររ់ងសនេះសទ។ កនុងករែីភាគសត្ចើន 
សោកអ្នកនឹងរនិទទួលវកិាយរត្រពីអ្នកសតល់សសវាសេើយ។ សោកអ្នកត្រូវណររងាា ញរែណ សមាគ ល់សមាជិក 
Health Net និងរែណ សមាគ ល់អ្រថត្រសោជន ៍Medi-Cal BIC ររស់សោកអ្នក 
សៅសពលសោកអ្នកទទួលសសវាណងទាំសុខភាព ឬសវជជរញ្ជជ ឱសង 
ែូសចនេះអ្នកសតល់សសវាររស់សោកអ្នកែឹងថានឹងត្រវូសចញវកិាយរត្រឱយសៅអ្នកណា។ 
សោកអ្នកអាចទទួលប្តនការពនយល់ពអី្រថត្រសោជន ៍(Explanation of Benefits, EOB) 
ឬរប្តយការែ៍ពីអ្នកសតល់សសវា។ EOB និងរប្តយការែ៍រនិណរនជាវកិាយរត្រសនេះសទ។ 
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
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ត្រសនសរសោកអ្កទទលប្តនវកយរត្រ សរទរសពសៅសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
ត្រសនសរសោកអ្កទទលប្តនវកយរត្រសត្មារសវជរញ្ជឱសង សរទរសពសៅ Medi-Cal Rx 
តាររយៈសលខ 1-800-977-2273 (TTY 1-800-977-2273 សហយចចសលខ 5 ឬ 711)។ 
ឬចលសៅកានសគហទាំពរ Medi-Cal Rx តារអាសយដាន https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/។ 
ត្ប្តរ Health Net នវចននទកត្ប្តកណែលត្រវរង កាលររសចទននសសវា នងរលសហរននវកយរត្រ។ 
សោកអ្នករនិមានទនលខសត្រវកងការរងនងសសវាែលអ្កសលសសវាចស េះចននទកត្ប្តកណែលប្តន 
ជ កសដាយ Health Net សត្មារសសវាណែលមានការធានរររងសនេះសទ។ 
សោកអ្នកត្រវូណរទទួលប្តនការយលត្ពរជារុន (ការអ្នញ្ជរជារុន) 
រនសពលសោកអ្កសៅកានអ្កសលសសវាសត្ៅរណាញ សលកណលងណរការណងទសសស្តងាេះរនន 
ឬការណងទសលរញ្ជរសសរ នងការណងទរនន (សៅកងររនសសវាករររស Health Net)។  
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ាំ ់ ់ ៉ា ់

់ ុ ា
ុ ន ់ ន ត ់ ត ើ ាំ គ ទ ់
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ត្រសិនសរើសោកអ្នករនិទទួលប្តនការយល់ត្ពរជារុន 
សនេះសោកអ្នកអាចនឹងត្រូវរងត់្ប្តកស់ដាយខៃួនឯងសត្មារក់ារណងទាំពីអ្នកសតល់សសវាណែលរនិមានសៅកនុង 
រណាត ញ។ ត្រសិនសរើសោកអ្នកត្រូវការសសវាណងទាំសុខភាពអ្នកណែលមានការធានរ៉ាររ់ង 
សនេះសោកអ្នកអាចទទួលប្តនសសវាទាំងសនេះជារយួអ្នកសតល់សសវាសត្ៅរណាត ញសដាយរនិគិរនងៃ 
ែររណាសសវាទាំងសនេះគចឺាំប្តចត់ារសវជជសាស្តសត រនិមានសៅកនុងរណាត ញ 
សហើយត្រូវប្តនយល់ត្ពរជារុនសដាយ Health Net។ សត្មារព់រ័ម៌ានរណនថរអ្ាំពីការណងទាំសសស្តងាគ េះរនទ ន ់
ការណងទាំរនទ ន ់និងសសវាករមសលើរញ្ជា រសសើរ សូរចូលសៅកានច់ាំែងសជើងទាំងសនេះសៅកនុងជាំពូកសនេះ។ 

ត្រសិនសរើសោកអ្នកទទលួប្តនវកិាយរត្រ ឬត្រវូប្តនសសនើសុាំឲ្យរងន់ងៃសហចាំណាយណែលសោកអ្នកគិរថា 
សោកអ្នករនិចាំប្តចរ់ង ់សនេះសូរទូរសពទសៅ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
ត្រសិនសរើសោកអ្នកប្តនរងត់្ប្តកស់លើវកិាយរត្រ សនេះសោកអ្នកអាចដាក ់កយទរទរសាំែងជារយួ 
Health Net។ សោកអ្នកនឹងត្រវូត្ប្តរ ់Health Net 
ជាោយលកខែ៍អ្កេរអ្ាំពីរូលសហរុណែលសោកអ្នកត្រូវរងត់្ប្តកស់ត្មាររ់រស់ ឬសសវាសនេះ។ 
Health Net នឹងពិនិរយសរើលការទរទរសាំែងររស់សោកអ្នក និងសសត្រច 
ថាសរើសោកអ្នកអាចទទួលប្តនត្ប្តកស់ាំែងវញិ ឬអ្រ។់ សត្មារស់ាំែួរសសេងៗ 
ឬសែើរបសីសនើសុាំទត្រងណ់រររទទរទរសាំែង សូរទូរសពទសៅសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 

https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
សូរចូលតារអីុ្នធឺែិរ www.healthnet.com។ 50 

ត្រសិនសរើសោកអ្នកទទលួប្តនសសវាករមសៅកនុងត្រពន័ធកិចចការអ្រីរយុទធជន 
ឬសសវាណែលរនិមានការរ៉ាររ់ង ឬគ្នម នការអ្នុញ្ជា រណែលទទួលប្តនសៅខ្នងសត្ៅរែឋ California 
សនេះសោកអ្នកអាចនឹងទទួលខុសត្រូវសលើការទូទរ។់ 

Health Net នឹងរនិសងសោកអ្នកវញិសទ ត្រសិនសរើ៖ 

▪ សោកអ្នកប្តនសសនើសុាំ និងទទួលសសវាករមណែលរនិត្រវូប្តនរ៉ាររ់ងសដាយ Medi-Cal 
ែូចជាសសវាណកសរផសេជាសែើរ។ 

▪ សោកអ្នករនិទនប់្តនរាំសពញចាំណែកននការចាំណាយររស់ Medi-Cal។ 
▪ សោកអ្នកប្តនសៅជួរសវជជរែឌិ រណែលរនិទទួលយក Medi-Cal 
សហើយសោកអ្នកប្តនចុេះហរថសលខ្នសលើទត្រងណ់រររទណែលនោិយថា 
សោកអ្នកចងជ់ួរសទេះជាោ៉ា ងណាកស៏ដាយ 
សហើយសោកអ្នកនឹងរងត់្ប្តកស់ត្មារស់សវាករមសដាយខៃួនឯង។ 

▪ សោកអ្នកប្តនសសនើសុាំឲ្យរងត់្ប្តកស់ហចាំណាយត្រេររ់កវញិសត្មារស់វជជរញ្ជជ ឱសងណែល
ត្រូវប្តនធានរ៉ាររ់ងសដាយណសនការ Medicare Part D ររស់សោកអ្នក។ 

ការរញ្ជូ នរនត 
PCP ររស់សោកអ្នកនឹងសធវើការរញ្ជូ នសោកអ្នកសៅជួរជារយួត្គសូពទយឯកសទស 
ត្រសិនសរើសោកអ្នកត្រូវការ។ 
ត្គូសពទយឯកសទសគឺជាត្គូសពទយណែលមានការអ្ររ់ ាំរណនថរសៅកនុងណសនករយួននឱសង។ PCP 
ររស់សោកអ្នកនឹងសធវើការជារយួសោកអ្នកសែើរបសីត្ជើសសរ ើសត្គសូពទយឯកសទស។ ការោិល័យ PCP 
ររស់សោកអ្នកអាចជួយ សោកអ្នកសរៀរចាំសពលសវោសែើរបសីៅជួរអ្នកឯកសទស។  

សសវាសសេងៗសទៀរណែលត្រវូការការរញ្ជូ នរនតររួមាន នរីិវធិីកនុងការោិល័យ ការងរកាាំរសមីអ្ុិច 
ការងាររនទរីពសិសាធន ៍និង សសវារយួចាំននួពីត្គសូពទយឯកសទស។ 

PCP ររស់សោកអ្នកអាចសតល់ឲ្យសោកអ្នកនូវទត្រងណ់រររទសែើរបយីកសៅជរួត្គូសពទយឯកសទស។ 
ត្គូសពទយឯកសទសនឹងរាំសពញទត្រងណ់រររទ សហើយរញ្ជូ នវាត្រេរស់ៅ PCP ររស់សោកអ្នក។ 
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
សូរចូលតារអីុ្នធឺែិរ www.healthnet.com។ 51 

ត្គូសពទយឯកសទសនឹងពាប្តលសោកអ្នក ែររណាពួកសគយល់ថាសោកអ្នកត្រូវការការពាប្តល។  

PCP ររស់សោកអ្នកនឹងចរស់សតើរែាំសែើ រការរញ្ជូ នរនត។ PCP ររស់សោកអ្នកនឹងែងឹ 
ថាសរើសោកអ្នកត្រូវការអ្នុញ្ជា រ ឬកស៏ោកអ្នកអាចសធវើការណារជ់ួរសដាយផ្ទទ ល់ប្តន។ ត្រសិនសរើ 
សោកអ្នកមានសាំែួរសសេងៗ ថាសរើការណងទាំពីត្គូសពទយឯកសទស ឬពីរនទរីសពទយណារយួ
ត្រូវការការឯកភាពណែរឬអ្រស់នេះ សោកអ្នកអាចទូរសពទសៅណសកន សសវារសត្រសមាើ ជិកតាររយៈសលខ 
1-800-675-6110 (TTY 711)។ ការរញ្ជូ នរនតជាធរមតាចាំណាយសពល 5 នងៃនននងៃសធវើការ 
សែើរបែីាំសែើ រការ («នងៃសធវើការ» គពឺីនងៃចនទែល់នងៃសុត្ក) រ៉ាណុនតអាចចាំណាយសពលែល់ 28 នងៃត្ររទិិន 
(14 នងគៃ ិរចរព់ីកាលររសិចេទននការសសនើសុាំសែើររូកររួនឹងការរណនថររយៈសពល 14 នងៃ 
ត្រសិនសរើមានការសសនើសុាំរណនថរ) ត្រសិនសរើត្រវូការពរ័ម៌ានរណនថរពី PCP ររស់សោកអ្នក។ កនុងករែីខៃេះ 
PCP ររស់សោកអ្នកអាចសសនើសុាំឲ្យមានការពសនៃឿនការការរញ្ចូ នររស់សោកអ្នក។ 
ការរញ្ជូ នណែលត្រូវប្តនពសនៃឿន (រហ័ស) ត្រូវការសពលរនិសលើសពី 72 សមា៉ា ងសេើយ។ 
សូរទូរសពទរកណសនការររស់សយើងខ្ុ ាំ ត្រសិនសរើសោកអ្នករនិប្តនទទួលការស្ៃើយររសៅកនុងរយៈសពល
សនេះសទ។ 

ត្រសិនសរើសោកអ្នកមានរញ្ជា សុខភាព ណែលត្រវូការការណងទាំសវជជសាស្តសដពសិសសរយៈសពលយូរ 
សនេះសោកអ្នកចាំប្តចត់្រូវការការរញ្ជូ នអ្ចិនស្តនតយ។៍ សនេះមាននយ័ថា 
សោកអ្នកអាចសៅជួរអ្នកឯកសទសសត្ចើនជាងរយួែងសដាយរនិចាំប្តចទ់ទលួការរញ្ជូ នរនតរល់សពលសនេះ
សទ។  

ត្រសិនសរើសោកអ្នកមានរញ្ជា កនុងការទទួលប្តនការរញ្ជូ នរនតអ្ចិនស្តនតយ ៍ឬត្រូវការចារចរៃងនន់  
សគ្នលការែ៍រញ្ជូ នរនតព ីHealth Net សូរទកទ់ងសៅសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 

សោកអ្នករនិចាំប្តចត់្រូវការការរញ្ជូ នរនតសត្មារ៖់ 

▪ ការជួរ PCP 
▪ ការជួរណសនកសរភព/សរគស្តសតី (OB/GYN) 
▪ ការជួរសត្មារក់ារណងទាំរនទ ន ់ឬត្គ្នអាសនន 
▪ សសវារញ្ជា រសសើររនុសេសពញវយ័៖ ែូចជា សសវាករមពាប្តលការោយីសៃូវសភទ 
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▪ សសវាសរៀរចាំណសនការត្គួសារ (សែើរបណីសវងយល់រណនថរ 
សូរទូរសពទសៅការោិល័យពរ័ម៌ានណសនការណសនការត្គួសារ 
និងសសវារញ្ជូ នរនតតាររយៈសលខ 1-800-942-1054) 

▪ ការសធវើសរសតនងិត្រឹកាសរសរគហុីវ (អាយុចរព់ី 12 ឆ្ន ាំសេើងសៅ) 
▪ សសវាជាំងឺ្ៃងជាំងឺការសរគ (12 ឆ្ន ាំឬចស់ជាងសនេះ) 
▪ សសវាករមពាប្តលចរស់រនស (ការរញ្ជូ នរនតអាចត្រូវប្តនទរទរសៅសពលសតល់ជូនសដាយ 

FQHCs, RHCs និង IHCPs សត្ៅរណាត ញ) 
▪ ការវាយរនរៃសុខភាពសៃូវចរិតែាំរូង 
▪ ការចករ់ជុលវទិាសាស្តសត (សសវាករមពីរែាំរូងកនុងរយួណខ 

ការណារជ់ួររណនថរត្រូវការការរញ្ជូ នរនត) 
▪ សសវាប្តទសាស្តសដ  
▪ សសវាករមណងទាំមារស់ធមញណែលមានសិទធិទទួលប្តន  
▪ ការណងទាំជិរត្គរណ់ខជាត្រចាំពីសវជជរែឌិ រណែលសធវើការជារយួ Health Net 
▪ សសវាសពទយ្មរគិោនុរដាឋ កណែលមានការទទួលសាគ ល់ 
▪ ការវាយរនរៃសុខភាពឥរោិរងែាំរូងពីអ្នកសតល់សសវាសុខភាពននឥរោិរងណែលសធវើការជា 

រយួ Health Net 

អ្នីរិជនកអ៏ាចទទួលប្តនសសវាសុខភាពសៃូវចរិតសត្មារអ់្នកជាំងឺខ្នងសត្ៅជាកោ់ក ់
សសវាករមសលើរញ្ជា រសសើរ និងសសវារញ្ជា សត្រើត្ប្តស់សារធារុសញៀន 
សដាយគ្នម នការយល់ត្ពរពឪីពុកមាត យប្តនសងណែរ។ សត្មារព់រ័ម៌ានរណនថរ សូរអាន 
«សសវាករមណែលមានការត្ពរសត្ពៀងសត្មារអ់្នីរិជន» និង 
«សសវាពាប្តលរញ្ជា ការសត្រើត្ប្តស់សារធារុសញៀន» សៅកនុងសសៀវសៅណែនាំសនេះ។ 
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ការយល់ត្ពរជារុន (ការអ្នុញ្ជា រជារុន) 
សត្មារស់សវាណងទាំរយួចាំននួ អ្នកសតល់សសវាណងទាំរឋរ PCP 
ឬត្គូសពទយឯកសទសររស់សោកអ្នកនឹងសាកសួររណាត ញ Health Net សត្មារក់ារអ្នុញ្ជា រសិន 
រុនសពលទទលួសសវាណងទាំ។ សនេះត្រូវប្តនសគសៅថា ការអ្នុញ្ជា រជារុន ការយល់ត្ពរជារុន 
ឬការអ្នុររ័ជារុន។ វាមាននយ័ថា Health Net ត្រវូត្ប្តកែថា ការណងទាំ គឺជាការចាំប្តចខ់្នងសវជជសាស្តសត 
ឬមានភាពចាំប្តច។់ 

សសវាណងទាំណែលចាំប្តចខ់្នងសវជជសាស្តសត គឺសរសហរុសល និងចាំប្តចស់ែើរបកីារ រជីវរិររស់សោកអ្នក 
រនិឲ្យសោកអ្នកធាៃ កខ់ៃួនឈ ឺឬពិការធៃនធ់ៃរ ឬការរ់នថយការឈចឺរធ់ៃនធ់ៃរពជីាំងឺ ការឈ ឺ
ឬររសួណែលត្រូវប្តនសធវើសរគវនិិចេយ័។ សត្មារស់មាជិកណែលមានអាយុសត្ការ 21 ឆ្ន ាំ សសវា Medi-Cal 
ររួរញ្ចូ លការណងទាំណែលចាំប្តចណ់សនកសវជជសាស្តសតសែើរបសីដាេះត្សាយ ឬជួយ សត្មាលជាំងឺ ឬសាថ នភាពសៃូវកាយ 
ឬសៃូវចរិត។ 

សសវាករមខ្នងសត្ការត្រូវការការយល់ត្ពរជារុនជានិចច (ការអ្នុញ្ជា រជារុន) 
សទេះរីសោកអ្នកទទួលប្តនពីអ្នកសតល់សសវាសៅកនុងរណាត ញ Health Net កស៏ដាយ៖ 

▪ ការសត្មាកកនុងរនទីរសពទយ ត្រសិនសរើរនិណរនជាករែីរនទ ន ់
▪ សសវាករមសត្ៅរាំរនស់សវាករម Health Net ត្រសិនសរើរនិមានភាពអាសនន ឬរនទ នស់ទ 
▪ ការវេះការអ់្នកជាំងឺខ្នងសត្ៅ 
▪ ការណងទាំរយៈសពលណវងសៅរែឌ លណងទាំសុខភាពរនុសេចស់ ឬពកិារ 
▪ ការពាប្តលសដាយត្គូសពទយឯកសទស 
▪ សសវារសធាប្តយសធវើែាំសែើ រសវជជសាស្តសតសៅសពលណែលវារនិណរនជាការសសស្តងាគ េះរនទ ន។់ 

សសវារងយនតសសស្តងាគ េះរនទ នរ់និរត្រូវឲ្យមានការយល់ត្ពរជារុនសទ។ 

សត្ការណសនកត្ករសុខភាព នងិសុវរថិភាព 1367.01(h)(1), Healt  Net 
នឹងសសត្រចសលើការយល់ត្ពរជារុនតារទមាៃ រ ់(ការអ្នុញ្ជា រជារុន) កនុងរយៈសពល 5 នងៃសធវើការសៅសពល 
Health Net ទទួលប្តនពរ័ម៌ានណែលចាំប្តចស់ែើរបសីធវើការសសត្រចចិរត។ 
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សត្មារស់ាំសែើ ណែលអ្នកសតល់សសវាចងែុលរងាា ញ ឬ Health Net កាំែរថ់ា 
ការអ្នុសោរតារសពលសវោសតងដ់ារអាចរងាអ្នតរយែល់ជីវរិ ឬសុខភាព ឬសររថភាពសែើរបទីទួលប្តន 
រកា ឬទទួលប្តនរុខងារអ្រិររមា សនេះ Health Net នឹងសធវើការសសត្រចចរិតពសនៃឿន (រហ័ស) 
សលើការយល់ត្ពរជារុន (ការអ្នុញ្ជា រជារុន)។ Health Net 
នឹងសតល់ការជូនែាំែឹងឲ្យប្តនឆ្ររ់ហ័សសៅតារសាថ នភាពសុខភាពររស់សោកអ្នកណែលទរទរ 
សហើយរនិសលើសពី 72 សមា៉ា ងរនទ រព់ីទទួលប្តនការសសនើសុាំសសវាករមសនេះសទ។ 

សាំសែើ សុាំការយល់ត្ពរជារុន (ការអ្នុញ្ជា រជារុន) ត្រូវប្តនពិនិរយសដាយរុគគលិកសវជជសាស្តសត ឬគៃីនិក 
ែូចជាសវជជរែឌិ រ គិោនុរដាឋ ក និងឱសងការ។ី 

Health Net រនិរងត់្ប្តកែ់ល់អ្នកត្ររួពិនិរយ សែើរបរីែិសសធការធានរ៉ាររ់ង ឬសសវាករមសសេងៗសនេះសទ។ 
ត្រសិនសរើរណាត ញ Health Net រនិយល់ត្ពរសលើសាំសែើ សទ សនេះ Health Net នឹងរញ្ជូ នឲ្យសោក
អ្នកនូវ លិខិរជូនែាំែឹងពចីាំណារក់ារ (NOA) រយួចារ។់ លិខរិ NOA 
នឹងត្ប្តរស់ោកអ្នកពរីសរៀរណែលសោកអ្នកអាចរដឹងឧទធរែ៍ប្តន 
ត្រសិនសរើសោកអ្នករនិឯកភាពនឹងការសសត្រចសទសនេះ។ 

Health Net នឹងទកទ់ងសោកអ្នក ត្រសិនសរើ Health Net ត្រូវការពរ័ម៌ានរណនថរ ឬសពលរណនថរសទៀរ 
សែើរបពីិនិរយសេើងវញិនូវសាំសែើ ររស់សោកអ្នក។ 

សោកអ្នករនិត្រូវការការយល់ត្ពរជារុន (ការអ្នុញ្ជា រជារុន) សត្មារក់ារណងទាំរនទ នស់ទ 
សទេះរីវាសៅសត្ៅរណាត ញ និងសត្ៅរាំរនស់សវាករមររស់សោកអ្នកកស៏ដាយ។ 
សនេះររួរញ្ចូ លទាំងការឈសឺ េះសត្មាលកូន ត្រសិនសរើអ្នកមាននសទស េះ។ អ្នករនិត្រូវការការយល់ត្ពរជារុន 
(ការអ្នុញ្ជា រជារុន) សត្មារស់សវាករមរញ្ជា រសសើរែូចជាណសនការត្គួសារ សសវាសរសរគហីុវ/ជាំងឺសអ្ែស៍ 
និងការរ ាំលូរកូនអ្នកជាំងឺខ្នងសត្ៅ។ 

សត្មារស់ាំែួរអ្ាំពីការយល់ត្ពរជារុន (ការអ្នុញ្ជា រជារុន) សូរទូរសពទសៅសលខ 1-800-675-6110 
(TTY 711)។ 
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
សូរចូលតារអីុ្នធឺែិរ www.healthnet.com។ 55 

សោរល់សសេងសទៀរ (Second opinions) 
សោកអ្នកអាចនឹងត្រូវការសោរល់សសេងសទៀរ អ្ាំពីការណងទាំ ណែលអ្នកសតល់សសវាត្ប្តរថ់ា សោកអ្នកត្រូវការ 
ឬអ្ាំពីការវនិិចេយ័សរគររស់សោកអ្នក ឬណសនការពាប្តលររស់សោកអ្នក។ ឧទហរែ៍ 
សោកអ្នកអាចត្រូវការសោរល់សសេងសទៀរ 
ត្រសិនសរើសោកអ្នករនិចាស់ថាសោកអ្នកត្រូវការការពាប្តលតារសវជជរញ្ជជ  ឬការវេះការ ់ឬ 
សោកអ្នកប្តនសាកលបងអ្នុវរតតារណសនការពាប្តលណារយួសហើយ រ៉ាុណនតវាគ្នម នត្រសិទធភាព។  

ត្រសិនសរើសោកអ្នកចងទ់ទួលប្តនសោរល់សសេងសទៀរ 
សនេះសយើងខ្ុ ាំនងឹរញ្ជូ នសោកអ្នកសៅកានអ់្នកសតល់សសវាកនុងរណាត ញណែលមានលកខែៈសរបរតិត្គរត់្គ្នន់
ណែលអាចសតល់ឲ្យសោកអ្នកនូវគាំនិរសសេងសទៀរប្តន។ សត្មារជ់ាំនយួកនុងការសត្ជើសសរ ើសអ្នកសតល់សសវា 
សូរទូរសពទសៅសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 

Health Net នឹងរងត់្ប្តកស់ត្មារស់ោរល់សសេងសទៀរ ត្រសិនសរើសោកអ្នក 
ឬអ្នកសតល់សសវាកនុងរណាត ញររស់សោកអ្នកសសនើសុាំ សហើយសោកអ្នកទទួលប្តនសោរល់សសេងសទៀរ 
ពីអ្នកសតល់សសវាកនុងរណាត ញ។ សោកអ្នករនិចាំប្តចត់្រូវការការអ្នុញ្ជា រពី Health Net 
សែើរបទីទួលប្តនសោរល់សសេងសទៀរពអី្នកសតល់សសវាកនុងរណាត ញសនេះសេើយ។ ោ៉ា ងណាកតី 
ត្រសិនសរើសោកអ្នកត្រូវការការរញ្ជូ នរនត 
សនេះអ្នកសតល់សសវាកនុងរណាត ញររស់សោកអ្នកអាចជួយ សោកអ្នកឲ្យទទួលប្តនការរញ្ជូ នរនតសត្មារស់ោ
រល់សសេងសទៀរត្រសិនសរើសោកអ្នកត្រូវការ។ 

ត្រសិនសរើគ្នម នអ្នកសតល់សសវាសៅកនុងរណាត ញ Health Net ណែលសតល់សោរល់សសេងសទៀរសទ សនេះ Health Net 
នឹងសចញងវកិាសត្មារស់ោរល់សសេងសទៀរ ពីអ្នកសតល់សសវាសៅខ្នងសត្ៅរណាត ញ។ Health Net 
នឹងជត្មារសោកអ្នកកនុងរយៈសពល 5 នងៃសធវើការត្រសិនសរើអ្នកសតល់សសវាណែលសោកអ្នកប្តនសត្ជើសសរ ើស  

សត្មារស់ោរល់សសេងសទៀរ ប្តនទទួលការយល់ត្ពរ។ ត្រសិនសរើសោកអ្នកមានជាំងឺរុ ាំនរ ៉ា ធៃនធ់ៃរ ឬឈខឺ្នៃ ាំង 
ឬត្រឈរនឹងការគាំររកាំណហងជារនទ ន ់និងធៃនធ់ៃរែល់សុខភាពររស់សោកអ្នក ររួទាំង 
រ៉ាុណនតរនិកាំែរច់ាំស េះណរ ការប្តររ់ងអ់ាយុជីវរិ អ្វយវៈ ឬណសនកចរបងណារយួននរងកាយ ឬរុខងាររងកាយ 
សនេះ Health Net នឹងសសត្រចចិរតកនុងចសនៃ េះសពល 72 សមា៉ា ង។  
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
សូរចូលតារអីុ្នធឺែិរ www.healthnet.com។ 56 

ត្រសិនសរើ Health Net រែិសសធសាំសែើ សត្មារស់ោរល់សសេងសទៀរ 
សនេះសោកអ្នកអាចដាករ់ែតឹ ងសារទុកខប្តន។ សែើរបណីសវងយល់រណនថរអ្ាំពីរែតឹ ងសារទុកខ 
សូរចូលសៅកានច់ាំែងសជើង «រែតឹ ង»  សៅកនុងជាំពូកណែលមានចាំែងសជើងថា «ការរយការែ៍ 
និងការសដាេះត្សាយរញ្ជា » សៅកនុងសសៀវសៅណែនាំសនេះ។ 

ការណងទាំសត្មាររ់ញ្ជា រសសើរ 
សសវាករមណែលមានការត្ពរសត្ពៀងសត្មារអ់្នីរិជន 
សោកអ្នកអាចទទួលប្តនសសវាករមខ្នងសត្ការសដាយគ្នម នការអ្នុញ្ជា រពីឪពុកមាត យ 
ឬអាណាពាប្តលរ៉ាុសណាណ េះ ត្រសិនសរើសោកអ្នកមានអាយុ 12 ឆ្ន ាំសេើង៖ 

▪ ការណងទាំសុខភាពសៃូវចិរតសត្មារអ់្នកជាំងខឺ្នងសត្ៅ (អ្នីរិជនអាយុ 12 ឆ្ន ាំ ឬចស់ជាងសនេះ)៖ 

 ការសរៀរសរៀនសៃូវសភទ (រនិកាំែរអ់ាយុរិចជាង) 
 សមនធការ  
 ការោយីរងកាយ 
 ការរ ាំសោភរាំ នសលើកុមារ 
 សៅសពលសោកអ្នកមានគនាំ ិរចងស់ធវើប្តរខួៃនឯង ឬអ្កន ែនទ (អ្នីរជិនអាយុអារព់ី 

12 ឆ្) ន ាំ

▪ ការការ រ/ការសធវើសរសត/ការរងាា រសរសរគហុីវ/ជាំងឺសអ្ែស៍ 
▪ ការការ រ/ការសធវើសរសត/ការរងាា រជាំងកឺារសរគ 
▪ សសវាករមពាប្តលការសត្រើត្ប្តស់សារធារុសញៀន (អ្នរីិជនអាយុចរព់ី 12 ឆ្ន ាំ) 

សត្មារព់រ័ម៌ានរណនថរ សូរសរើល «សសវាពាប្តលរញ្ជា ការសត្រើត្ប្តស់សារធារុសញៀន» 
សៅកនុងសសៀវសៅណែនាំសនេះ។ 



3 | រសរៀរទទលួប្តនការណងទាំ 

សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
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ត្រសិនសរើសោកអ្នកមានអាយុសត្ការ 18 ឆ្ន ាំ 
សនេះសោកអ្នកអាចសៅជួរត្គូសពទយសដាយគ្នម នការអ្នុញ្ជា រពីឪពុកមាត យ 
ឬអាណាពាប្តលររស់សោកអ្នកប្តនចាំស េះការណងទាំត្រសភទទាំងសនេះ៖ 

▪ ការមានគភ ៌
▪ ការសធវើណសនការត្គួសារ/ការពនារកាំសែើ រ (ររួទាំងការសត្កៀវ) 
▪ សសវាករមរ ាំលូរកូន 

សត្មារក់ារសធវើសរសតមាននសទស េះ សសវាករមសធវើណសនការត្គួសារ ការពនារកាំសែើ រ 
ឬសសវាករមការ រការ្ៃងជាំងឺការសរគ សវជជរែឌិ រ ឬគៃនីិករនិចាំប្តចជ់ាអ្នកណែលចូលររួកនុងរណាត ញ 
Health Net សេើយ។ សោកអ្នកអាចសត្ជើសសរ ើសអ្នកសតល់សសវា Medi-Cal ណារយួ 
សហើយសៅរកពួកសគសត្មារស់សវាករមទាំងសនេះសដាយគ្នម នការរញ្ជូ នរនត ឬការយល់ត្ពរជារុន 
(ការអ្នុញ្ជា រជារុន) សេើយ។ 
សសវាករមពីអ្នកសតល់សសវាសត្ៅរណាត ញណែលរនិទកទ់ងនឹងការណងទាំរញ្ជា រសសើរអាចនឹងរនិត្រូវប្តន 
រ៉ាររ់ងសទ។ សត្មារជ់ាំនយួកនុងការណសវងរកសវជជរែឌិ រ ឬគៃនីិកណែលសតល់សសវាករមទាំងសនេះ 
ឬសត្មារជ់ាំនយួកនុងការទទលួប្តនសសវាករមទាំងសនេះ (ររួទាំងរសធាប្តយសធវើែាំសែើ រ) 
សោកអ្នកអាចទូរសពទសៅសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។  

អ្នីរិជនអាចនិោយជារយអ្ួ នករណាាំ ងជាលកខែៈឯកជនអ្ាំពីរញ្ជា សុខភាពររស់ពួកសគសដាយសៅ 
ទូរសពទសៅ រណាត ញពិសត្គ្នេះសោរល់គិោនុរដាឋ ក 24/7 តាររយៈសលខ  
1-800-675-6110 (TTY 711)។ សូរសត្ជើសសរ ើសជសត្រើសណខេទូរសពទពិសត្គ្នេះសោរល់គិោនុរដាឋ ក 
24 សមា៉ា ងសៅកនុងរុនុឺយ។ 

សសវាករមសលើរញ្ជា រសសើរសត្មាររ់នុសេសពញវយ័ 
កនុងនរជារនុសេសពញវយ័ (18 ឆ្ន ាំសេើង) សោកអ្នកអាចនឹងរនិចងស់ៅជរួ PCP 
ររស់សោកអ្នកសត្មារក់ារណងទាំសមាៃ រជ់ាកោ់ក ់ឬឯកជនណារយួសេើយ។ សរើែូសចនេះ 
សោកអ្នកអាចសត្ជើសសរ ើសសវជជរែឌិ រ ឬគៃនីិកណារយួសត្មារក់ារណងទាំែូចខ្នងសត្ការ៖ 

▪ ការសធវើណសនការត្គួសារ និងការពនារកាំសែើ រ (ររួទាំងការសត្កៀវ) 
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
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▪ ការសធវើសរសត និងការត្រឹកាសោរល់អ្ាំពកីារមាននសទស េះ 
▪ ការការ រ នងិការសធវើសរសតសរសរគហុវី/ជាំងឺសអ្ែស៍ 
▪ ការរងាា រ ការសធវើសរសត ការពាប្តលការ្ៃងជាំងឺការសរគ 
▪ ការណងទាំការោយីសៃូវសភទ 
▪ សសវាករមរ ាំលូរកូនអ្នកជាំងខឺ្នងសត្ៅ 

ត្គូសពទយ ឬគៃនីិករនិចាំប្តចជ់ាណសនកននរណាត ញ Health Net សនេះសទ។ 
សោកអ្នកអាចសត្ជើសសរ ើសអ្នកសតល់សសវាណារយួ សហើយសៅរកពួកសគសដាយគ្នម នការរញ្ជូ នរនត 
ឬការយល់ត្ពរជារុន (ការអ្នុញ្ជា រជារុន) សត្មារស់សវាករមទាំងសនេះ។ 
សសវាករមពីអ្នកសតល់សសវាសត្ៅរណាត ញណែលរនិទកទ់ងនឹងការណងទាំរញ្ជា រសសើរអាចនឹងរនិត្រូវប្តន 
រ៉ាររ់ងសទ។ សត្មារជ់ាំនយួកនុងការណសវងរកសវជជរែឌិ រ ឬគៃនីិកណែលសតល់សសវាករមទាំងសនេះ 
ឬសត្មារជ់ាំនយួកនុងការទទលួប្តនសសវាករមទាំងសនេះ (ររួទាំងរសធាប្តយសធវើែាំសែើ រ) 
សោកអ្នកអាចទូរសពទសៅសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
សោកអ្នកកអ៏ាចទូរសពទសៅណខេទូរសពទពិសត្គ្នេះសោរល់គិោនុរដាឋ ក 24/7 
សដាយសៅទូរសពទសៅសសវារសត្រើសមាជកិតាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
សូរសត្ជើសសរ ើសជសត្រើសណខេទូរសពទពិសត្គ្នេះសោរល់គិោនុរដាឋ ក 24 សមា៉ា ងសៅកនុងរុនុឺយ។ 

ការជាំទស់សដាយត្ករសីលធរ ៌
អ្នកសតល់សសវាខៃេះមានការជាំទស់សដាយត្ករសីលធរច៌ាំស េះសសវាករមណែលមានការធានរ៉ាររ់ង។ 
សនេះមាននយ័ថាពួកសគមានសិទធិរនិសតល់សសវាករមណែលប្តនរ៉ាររ់ងរយួចាំនួន 
ត្រសិនសរើពួកសគរនិឯកភាពសដាយត្ករសីលធរជ៌ារយួសសវាករម។ 
ត្រសិនសរើអ្នកសតល់សសវាករមររស់សោកអ្នកមានការជាំទស់សដាយត្ករសីលធរ ៌
ពួកសគនឹងជយួ សោកអ្នកណសវងរកអ្នកសតល់សសវាសសេងសទៀរសត្មារស់សវាករមណែលត្រូវការ។ Health  Net 
កអាច៏ សធវើការជារយសួ ោកអ្នកសែរើ បណីសវងរកអ្កន សតល់សសវាសងណែរ។  
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
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រនទីរសពទយរយួចាំនួន និងអ្នកសតល់សសវាសសេងសទៀររនិសតល់សសវារយួ ឬសត្ចើនខ្នងសត្ការ 
ណែលអាចត្រវូប្តនរ៉ាររ់ងសត្ការកិចចសនាណសនការររស់សោកអ្នក សហើយណែលសោកអ្នក 
ឬសមាជិកត្គសួារររស់សោកអ្នកអាចត្រវូការ៖  

▪ ការសរៀរចាំណសនការត្គសួារ  
▪ សសវាពនារកាំសែើ រររួទាំងរសធាប្តយពនារកាំសែើ ររនទ នស់ងណែរ  
▪ ការសត្កៀវ ររួទាំងការចងនែសបនូសៅសពលឈសឺ េះសត្មាលកូន  
▪ ការពាប្តលភាពគ្នម នកូន  
▪ ការរ ាំលូរកូន។  

សោកអ្នកគួរណរទទួលប្តនពរ័ម៌ានរណនថររុនសពលសោកអ្នកចុេះស ម្ េះ។ 
សូរសៅទូរសពទសៅសវជជរែឌិ រណែលរ ាំពឹងទុក ត្ករុសវជជសាស្តសត សមាគរអ្នុវរតឯករជយ ឬគៃនីិកររស់អ្នក 
ឬសៅទូរសពទសៅកាន ់Health Net តាររយៈ 1-800-675-6110 (TTY 711) 
សែើរបធានថាសី ោកអ្នកអាចទទួលប្តនសសវាណងទសាំ ុខភាពណែលសោកអ្នកត្រវូការ។ 

សសវាករមទាំងសនេះអាចរកប្តន សហើយ Health Net ត្រវូធានថា សោកអ្នក 
ឬសមាជិកត្គសួារររស់សោកអ្នកប្តនជួរអ្នកសតល់សសវា 
ឬត្រូវប្តនអ្នុញ្ជា រឲ្យចូលរនទីរសពទយណែលនឹងអ្នុវរតសសវាករមណែលប្តនរ៉ាររ់ង។ សូរសៅទូរសពទសៅកាន ់
Health Net តាររយៈ 1-800-675-6110 (TTY 711) ត្រសនសរសោកអ្នកមានសែរ 
ឬត្រូវការជាំនយួកនុងការណសវងរកអ្នកសតល់សសវា។ 

ិ ើ ាំ ួ

ការណងទាំរនទ ន ់
ការណងទាំរនទ នរ់និណរនសត្មារស់ាថ នភាពរនទ ន ់ឬសត្គ្នេះថាន កែ់ល់អាយុជីវរិសនេះសទ។ 
វាគឺសត្មារស់សវាករមណែលសោកអ្នកត្រវូការសែើរបកីារ រការរ៉ាេះ ល់ធៃនធ់ៃរែល់សុខភាពររស់សោកអ្នកពី
ជាំងឺ ការរងររសួ ឬភាពសមុគសាម ញននជាំងឺភាៃ រៗណែលសោកអ្នកមានរចួសហើយ។ 
ការណារជ់ួរណងទាំរនទ នភ់ាគសត្ចើនរាំសុររនិត្រូវការការយល់ត្ពរជារុន (ការអ្នុញ្ជា រជារុន) សេើយ 
សៅកនុងកនុងរយៈសពល 48 សមា៉ា ង ននការសសនើសុាំររស់សោកអ្នកសត្មារក់ារណារជ់ួរ។ 
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
សូរចូលតារអីុ្នធឺែិរ www.healthnet.com។ 60 

ត្រសិនសរើសសវាករមណងទាំរនទ នណ់ែលសោកអ្នកត្រូវការ ទរទរការយល់ត្ពរជារុន 
សនេះសោកអ្នកនឹងទទួលប្តនការសតល់ជូនការណារជួ់រកនុងចសនៃ េះសពល 96 សមា៉ា ង 
ននការសសនើសុាំររស់សោកអ្នក។  

សត្មារក់ារណងទាំរនទ ន ់សូរទូរសពទសៅ PCP ររស់សោកអ្នក។ ត្រសិនសរើសោកអ្នករនិអាចទកទ់ង PCP 
ររស់សោកអ្នកប្តន សូរទូរសពទសៅសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
ឬសោកអ្នកអាចទូរសពទសៅណខេទូរសពទពិសត្គ្នេះសោរល់គិោនុរដាឋ កសដាយទូរសពទសៅសសវារសត្រើសមាជិក 
តារសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ សូរសត្ជើសសរ ើសជសត្រើសណខេទូរសពទពិសត្គ្នេះសោរល់គិោនុរដាឋ ក 
24 សមា៉ា ងសៅកនុងរុនុឺយសែើរបណីសវងយល់ពីកត្ររិននការណងទាំណែលលែរាំសុរសត្មារអ់្នក។ 

សរើសោកអ្នកត្រូវការការណងទាំរនទ នស់ត្ៅរាំរន ់សូរសៅកណនៃងណងទាំរនទ នណ់ែលសៅជិររាំសុរ។ 
រត្រូវការណងទាំរនទ នអ់ាចជាជាំងឺផ្ទត សាយ ឈរឺាំពងក់ សៅត ខៃួន ឈតឺ្រសចៀក សាចែុ់ាំររលួ ឬសសវាសរភព។ 
សោកអ្នករនិចាំប្តចម់ានការយល់ត្ពរជារុន (ការអ្នុញ្ជា រជារុន) សេើយ។ 
ត្រសិនសរើសោកអ្នកត្រូវការការណងទាំរនទ នខ់្នងសុខភាពសៃូវចរិត សូរទូរសពទសៅណសនការសុខភាពសៃូវចរិត 
ឬសសវារសត្រើសមាជិកកនុងសខ្ននធីររស់សោកអ្នក តាររយៈសលខ1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
សោកអ្នកអាចទូរសពទសៅណសនការសុខភាពសៃូវចិរតឬ សាថ រន័សុខភាពននឥរោិរងររស់ Health Net 
ររស់សោកអ្នកត្គរស់ពលសវោ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ 
សែើរបណីសវងរកសលខទូរសពទឥរគិរនងៃររស់សខ្ននធីននតារអ្ុីនធែិឺរ សូរចូលសៅកាន ់
http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx។ 

ការណងទាំសសស្តងាគ េះរនទ ន ់
សត្មារក់ារណងទាំសសស្តងាគ េះរនទ ន ់សូរទូរសពទសៅសលខ 911 ឬសៅកានរ់នទរ់
សសស្តងាគ េះរនទ នណ់ែលសៅជរិរាំសុរ (ER)។ សត្មារក់ារណងទាំសសស្តងាគ េះរនទ ន ់
សោកអ្នករនិចាំប្តចម់ានការយល់ត្ពរជារុន (ការអ្នុញ្ជា រជារុន) ព ីHealth Net សេើយ។ 
សោកអ្នកមានសិទធិសត្រើរនទរីសពទយ ឬកណនៃងសសេងសទៀរសត្មារក់ារណងទាំសសស្តងាគ េះរនទ ន ់
ររួទាំងសៅត្រសទសកាណាដា និងរុកិសិុក។ ការណងទាំសសស្តងាគ េះរនទ ន ់
និងការណងទាំសសេងសទៀរសៅកនុងត្រសទសសសេងសទៀររនិត្រូវប្តនធានរ៉ាររ់ងសទ។ 

http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
សូរចូលតារអីុ្នធឺែិរ www.healthnet.com។ 61 

ការណងទាំសសស្តងាគ េះរនទ នគ់សឺត្មារស់ាថ នភាពសវជជសាស្តសតណែលគាំររកាំណហងែល់អាយុជីវរិ។ 
ការណងទាំសនេះគឺសត្មារជ់ាំង ឺឬការរងររសួណែលរនុសេធរមតា (សរសហរុសល) 
ណែលមានចាំសែេះែឹងរធយរអ្ាំពីសុខភាព (រនិណរនអ្នកជាំនញណសនកសុខភាព) នងិសវជជសាស្តសតអាចរ ាំពឹងថា 
ត្រសិនសរើសោកអ្នករនិទទួលប្តនការណងទាំភាៃ រៗសទ សនេះសុខភាពររស់សោកអ្នក 
(ឬទរកណែលសៅកនុងនសទររស់អ្នក) អាចសថិរកនុងសត្គ្នេះថាន ក ់ឬរុខងាររងកាយ សររីងគឬណសនកននរងកាយ 
អាចមានសត្គ្នេះថាន កធ់ៃនធ់ៃរ។ ឧទហរែ៍អាចររួមាន រ៉ាុណនតរនិកាំែរច់ាំស េះណរ៖ 

▪ អ្ាំេុងសពលឈសឺ េះសត្មាល 
▪ ប្តក់្ ែឹង 
▪ ការឈចឺរក់ាំររិធៃន ់
▪ ឈតឺ្ទូង 
▪ ពិប្តកែកែសងាើរ 
▪ ការរោកធៃនធ់ៃរ 
▪ ការសត្រើឱសងសលើសចាំែុេះ 
▪ ែួលសនៃរ ់
▪ ការហូរ្រខ្នៃ ាំង 
▪ សាថ នភាពរនទ នណ់សនកសៃូវចរិតែូចជាការធាៃ កទ់ឹកចិរតធៃនធ់ៃរ ឬគាំនរិចងស់ធវើអ្រតឃរ 

រនិត្រវូសៅរក ER សែើរបទីទួលការណងទាំជាត្រចាំ ឬការណងទាំណែលរនិចាំប្តចរ់នទ នភ់ាៃ រៗសនេះសទ។ 
សោកអ្នកគួរទទួលប្តនការណងទាំជាត្រចាំពី PCP ររស់សោកអ្នកណែលសាគ ល់សោកអ្នកចាស់។ 
ត្រសិនសរើសោកអ្នករនិត្ប្តកែថា សាថ នភាពសវជជសាស្តសតររស់សោកអ្នកមានភាពរនទ នឬ់អ្រស់ទសនេះ 
សូរទូរសពទសៅ PCP ររស់សោកអ្នក។ 
សោកអ្នកកអ៏ាចទូរសពទសៅណខេទូរសពទពិសត្គ្នេះសោរល់គិោនុរដាឋ ក 24/7 
សដាយសៅទូរសពទសៅសសវារសត្រើសមាជកិតាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
សូរសត្ជើសសរ ើសជសត្រើសណខេទូរសពទពិសត្គ្នេះសោរល់គិោនុរដាឋ ក 24 សមា៉ា ងសៅកនុងរុនុឺយ។ 
ត្រសិនសរើសោកអ្នកត្រូវការការណងទាំសសស្តងាគ េះរនទ នណ់ែលសៅឆ្ៃ យពីសទេះ 
សូរសៅរនទរស់សស្តងាគ េះរនទ នណ់ែលសៅជរិរាំសុរ (ER) សរើសទេះរីជាវារនិណរនសៅកនុងរណាត ញ 
Health Net កស៏ដាយ។ សរើសោកអ្នកចូលសៅ ER សូរសសនើសុាំឲ្យពួកសគទូរសពទសៅ Health Net។ 
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
សូរចូលតារអីុ្នធឺែិរ www.healthnet.com។ 62 

សោកអ្នក ឬរនទីរសពទយណែលសោកអ្នកចូលសត្មាកពាប្តល គួរសៅទូរសពទសៅកាន ់Health Net 
កនុងរយៈសពល 24 សមា៉ា ងរនទ រព់ីសោកអ្នកទទួលការណងទាំសសស្តងាគ េះរនទ ន។់ 
ត្រសិនសរើសោកអ្នកកាំពុងសធវើែាំសែើ រសៅខ្នងសត្ៅសហរែឋអាសររកិ សត្ៅពីកាណាដា ឬរុកិសិុក 
សហើយត្រូវការការណងទាំសសស្តងាគ េះរនទ ន ់សនេះ Health Net នឹងរនិរ៉ា ររ់ងការណងទាំររស់សោកអ្នកសទ។ 

ត្រសិនសរើសោកអ្នកត្រូវការរសធាប្តយសធវើែាំសែើ រសសស្តងាគ េះរនទ ន ់សូរទូរសពទរកសលខ 911។ 
សោកអ្នករនិចាំប្តចសួ់រ PCP ររស់សោកអ្នក ឬ Health Net ជារុន រុនសពលសោកអ្នកសៅ ER 
សេើយ។  

ត្រសិនសរើសោកអ្នកត្រូវការការណងទាំសៅកនុងរនទីរសពទយសត្ៅរណាត ញ 
រនទ រព់ីការសសស្តងាគ េះរនទ នរ់រស់សោកអ្នក (ការណងទាំរនទ រព់មីានសថិរភាពសុខភាព) 
រនទីរសពទយនឹងសៅទូរសពទសៅកាន ់Health Net។  

សូរចងចាំថា៖ រនិត្រូវទូរសពទសៅ 911 សនេះសទ ត្រសិនសរើវារនិណរនជាការសសស្តងាគ េះរនទ ន។់ 
ទទួលការណងទាំសសស្តងាគ េះរនទ នស់ត្មារណ់រការសសស្តងាគ េះរនទ នរ់៉ាុសណាណ េះ រនិណរនសត្មារក់ារណងទាំធរមតា 
ឬជាំងឺរូចតាចែូចជាជាំងផឺ្ទត សាយ ឬឈរឺាំពងក់សនេះសទ។ ត្រសិនសរើវាជាការសសស្តងាគ េះរនទ ន ់សូរទូរសពទ
សៅសលខ 911 ឬសៅកានរ់នទរស់សស្តងាគ េះរនទ នស់ៅជិររាំសុរ។ 

ណខេទូរសពទពិសត្គ្នេះសោរល់គិោនុរដាឋ ក 
ណខេទូរសពទពសិត្គ្នេះសោរល់គិោនុរដាឋ កររស់ Health Net សតល់ឲ្យសោកអ្នកនូវពរ័ម៌ាន 
និងែាំរូនម នសវជជសាស្តសតសដាយឥរគិរនងៃ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ ជាសរៀងរល់នងៃត្រចាំឆ្ន ាំ។ 
សូរសៅទូរសពទសៅណខេទូរសពទពិសត្គ្នេះសោរល់គិោនុរដាឋ ក 24/7 
សដាយសៅសៅសលខទូរសពទសសវារសត្រើសមាជិក 1-800-675-6110 ។ 
សូរសត្ជើសសរ ើសជសត្រើសណខេទូរសពទពិសត្គ្នេះសោរល់គិោនុរដាឋ ក 24 សមា៉ា ងសៅកនុងរុនុឺយ (TTY 711) 
សែើរប៖ី 

▪ និោយជារយួគិោនុរដាឋ កណែលនឹងស ៃ្ើយសាំែួរសវជជសាស្តសត សតល់ការណែនាំអ្ាំពីការណងទាំ 
និងជួយ សោកអ្នកកនុងការសសត្រចចិរត ថាសរើសោកអ្នកគួរណរសៅជួរអ្នកសតល់សសវាភាៃ រៗណែរឬសទ  
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
សូរចូលតារអីុ្នធឺែិរ www.healthnet.com។ 63 

▪ ទទួលប្តនជាំនួយជារយួសាថ នភាពសវជជសាស្តសត ែូចជាជាំងឺទឹកសនរណសែរ ឬជាំងហឺឺរ 
ររួទាំងការណែនាំអ្ាំពីអ្នកសតល់សសវាត្រសភទណាណែលត្រឹរត្រូវសត្មារស់ាថ នភាពររស់សោក
អ្នក  

ណខេទូរសពទពសិត្គ្នេះសោរល់គិោនុរដាឋ ករនិអាចជយួ ណារជ់ួរគៃីនិក ឬរាំសពញថាន ាំសេើយ។ 
សូរទូរសពទសៅការោិល័យអ្នកសតល់សសវាររស់សោកអ្នក 
ត្រសិនសរើសោកអ្នកត្រូវការជាំនួយជារយួរញ្ជា ទាំងសនេះ។  

សសចកតីរងាគ រជ់ារុន 
សសចកតីរងាគ រសុ់ខភាពជារុនគឺជាទត្រងណ់រររទសៃូវចារ។់ សៅសលើទត្រងស់នេះ 
សោកអ្នកអាចរយនរការណងទាំសុខភាពណែលសោកអ្នកចងប់្តនកនុងករែីណែលសោកអ្នករនិអាច 
និោយ ឬសធវើការសសត្រចចរិតសៅសពលសត្កាយ។ សោកអ្នកអាចរយស ម្ េះការណងទាំអ្វីណែលសោកអ្នក 
រនិចងប់្តន។ សោកអ្នកអាចដាកស់ ម្ េះនរណាមាន ក ់ែូចជាសាវ រ ី
ឬភរោិសែើរបសីធវើការសសត្រចចិរតសត្មារក់ារណងទាំសុខភាពររស់សោកអ្នក ត្រសិនសរើសោក
អ្នករនិអាចសសត្រចប្តន។  

សោកអ្នកអាចទទួលប្តនទត្រងណ់រររទសសចកតីរងាគ រជ់ារុនសៅឱសងសាថ ន រនទីរសពទយ ការោិល័យចារ ់
និងការោិល័យសវជជរែឌិ រ។ សោកអ្នកអាចនឹងត្រវូរងត់្ប្តកស់ត្មារទ់ត្រងណ់រររទសនេះ។ 
សោកអ្នកកអ៏ាចណសវងរក និងទញយកទត្រងណ់រររទឥរគរិនងៃសៅសលើអ្ុីនធែិឺរសងណែរ។ 
សោកអ្នកអាចសួរត្គួសារររស់សោកអ្នក PCP 
ឬនរណាមាន កណ់ែលសោកអ្នកទុកចិរតសែើរបជីួយ សោកអ្នករាំសពញទត្រងណ់រររទ។  

សោកអ្នកមានសិទធិទទួលប្តនសសចកតីរងាគ រជ់ារុនណែលមានសៅកនុងកាំែរត់្តាសវជជសាស្តសតររស់សោកអ្នក
ប្តន។ សោកកអ្នកមានសិទធិណកណត្រ ឬលុរសចលសសចកតីរងាគ រជ់ារនុររស់សោកអ្នកសៅសពលណាកប៏្តន។ 

សោកអ្នកមានសិទធិណសវងយល់អ្ាំពីការណកណត្រសៅសលើចារស់សចកតរីងាគ រជ់ារុន។ Health Net 
នឹងជូនែាំែឹងសៅសោកអ្នក អ្ាំពីការណកណត្រននសៅសលើចាររ់ែឋរនិឲ្យសលើសព ី90 
នងៃរនទ រព់នីងៃសធវើការណកណត្រសនេះសេើយ។  
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
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គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
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សោកអ្នកអាចទូរសពទសៅ Health Net តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711) 
សត្មារព់រ័ម៌ានរណនថរ។ 

ការររចិច គសររីងគ និងជាលិកា 
រនុសេសពញវយ័អាចជួយ សសស្តងាគ េះជីវរិជាសត្ចើនសដាយកាៃ យជាអ្នកររចិច គសររីងគ ឬជាលិកា។ 
ត្រសិនសរើសោកអ្នកមានអាយុចសនៃ េះ 15 សៅ 18 ឆ្ន ាំ សនេះសោកអ្នកអាចកាៃ យជាអ្នកររចិច គ 
សដាយមានលិខិរយលត្ពរជាោយលកខែ៍អ្កេរពឪីពុកមាត យ ឬអាណាពាប្តលររស់សោកអ្នក។ 
សោកអ្នកអាចែូរចរិតវញិប្តនអ្ាំពីភាពជាអ្នកររចិច គសររីងគសនេះសពលណាកប៏្តន។ 
ត្រសិនសរើសោកអ្នកចងែ់ឹងរណនថរអ្ាំពកីារររចិច គសររីងគ ឬជាលិកាសនេះ សូរសាកសួរ PCP 
ររស់សោកអ្នក។ សោកអ្នកកអ៏ាចចូលសរើលសគហទាំពរ័ររស់ត្កសួងសុខ្នភបិ្តល 
និងសសវារនុសេជារិររស់សហរែឋអាសររកិ តាររយៈ៖ www.organdonor.gov ។ 

http://www.organdonor.gov/
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4. អ្រថត្រសោជន ៍និង 
សសវាករមសសេងៗ 

អ្វីណែលណសនការសុខភាពររស់សោកអ្នកធានរ៉ាររ់ង 
ជាំពូកសនេះពនយល់ពីសសវាករមណែលប្តនធានរ៉ាររ់ងររស់សោកអ្នកកនុងនរជាសមាជិក 
Health Net ។ សសវាករមណែលមានការធានរ៉ាររ់ងររស់សោកអ្នកគឺឥរគិរនងៃ 
ែររណាវាចាំប្តចខ់្នងសវជជសាស្តសត និងសតល់សដាយអ្នកសតល់សសវាកនុងរណាត ញ។ 
សោកអ្នកត្រូវណរសសនើសុាំឲ្យសយើងខ្ុ ាំយល់ត្ពរជារុន (ការអ្នុញ្ជា រជារុន) 
ត្រសិនសរើការណងទាំគឺសៅសត្ៅរណាត ញ សលើកណលងណរសសវាករមសលើរញ្ជា រសសើរ សសស្តងាគ េះរនទ ន ់
និងសសវាណងទាំរនទ នរ់ួយចាំនួន។ 
ណសនការសុខភាពររស់សោកអ្នកអាចនឹងធានរ៉ា ររ់ងសលើសសវាករមណែលចាំប្តចណ់សនកសវជជសាស្តសតពីអ្ន
កសតល់សសវាសត្ៅរណាត ញ។ រ៉ាុណនតសោកអ្នកត្រូវណរសសនើសុាំការយល់ត្ពរជារុន (ការអ្នុញ្ជា រជារុន) 
ពី Health Net សត្មារស់រឿងសនេះ។ សសវាណងទាំណែលចាំប្តចណ់សនកសវជជសាស្តសត គឺសរសហរុសល 
និងចាំប្តចស់ែើរបកីារ រជីវរិររស់សោកអ្នក រិនឲ្យសោកអ្នកធាៃ កខ់ៃួនឈ ឺឬពិការធៃនធ់ៃរ 
ឬការរ់នថយការឈឺចរ់ធៃនធ់ៃរពីជាំងឺ ការឈ ឺឬររួសណែលត្រូវប្តនសធវើសរគវនិិចេយ័។ 
សត្មារ់សមាជិកណែលមានអាយុសត្ការ 21 ឆ្ន ាំ សសវា Medi-Cal 
ររួរញ្ចូ លការណងទាំណែលចាំប្តចណ់សនកសវជជសាស្តសតសែើរបសីដាេះត្សាយ ឬជួយ សត្មាលជាំងឺ 
ឬសាថ នភាពសៃូវកាយ ឬសៃូវចិរត។ 
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
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គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
សូរចូលតារអីុ្នធឺែិរ www.healthnet.com។ 66

សត្មារព់រ័៌មានលរែរិអ្ាំពីសសវាណែលប្តនធានរ៉ា ររ់ងររស់សោកអ្នក សូរទូរសពទសៅសលខ 
1-800-675-6110 (TTY 711)។

សមាជិកណែលមានអាយុសត្ការ 21 ឆ្ន ាំទទួលប្តនអ្រថត្រសោជន ៍និងសសវាករមរណនថរ។ សូរអាន 
ជាំពូកទ ី5៖ សុខុមាលភាពកុមារ និងយុវជន សត្មារព់រ័ម៌ានរណនថរ។ 

ការសតល់ជូនអ្រថត្រសោជនសុ៍ខភាពជារូលដាឋ នរយួចាំនួនររស់ Health Net  
មានរយនរសៅខ្នងសត្ការ។ អ្រថត្រសោជនជ៍ារយួផ្ទា យ (*) អាចនឹងត្រវូការការយល់ត្ពរជារុន។ 
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711) ។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះគឺឥរគិរនងៃ។ 
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▪ ការចករ់ជុលវទិាសាស្តសដ* 
▪ សសវាករម 

និងការពាប្តលសុខភាពសៅតារសទេះណែល 
មានសាថ នភាពត្សួចត្សាវ 
(ការពាប្តលរយៈសពលខៃី) 

▪ ការចកថ់ាន ាំរងាា រសលើរនុសេសពញវយ័ 
(ការចកថ់ាន ាំ) 

▪ ការសធវើសរសតអាណេកហេ ីនិងការចកថ់ាន ាំ 
▪ សសវារងយនតសសស្តងាគ េះរនទ នស់ត្មារក់ារ 

រសសស្តងាគ េះរនទ ន ់
▪ សសវាករមត្គូសពទយឯកសទសថាន ាំសពឹក 
▪ ការពាប្តលសដាយសត្រើសសារទសេន*៍ 
▪ ការពាប្តលសុខភាពននឥរោិរង* 
▪ សសវាករមសាត រនីរិសរបទសរេះែូង 
▪ សសវាករមពាប្តលចរស់រនស* 
▪ ការពាប្តលតារណររគរីសីាស្តសត 

និងការពាប្តលសដាយកាាំរសមី* 
▪ ការការណ់សបកអ្ងគជារិររស់ទរកសទើរនឹង 

សកើរ (សកើររហូរែល់ 30 នងៃ) 
▪ សសវាទនតសាស្តសត - មានកាំែរ ់

(អ្នុវរតសដាយត្គូសពទយជាំនញ/PCP 
សៅកនុងការោិល័យសពទយ)* 

▪ សសវាករមោង្រ/រតូររត្រងសនរ 
▪ ររកិាខ រសវជជសាស្តសតសត្រើជារប់្តនយូរ (DME)* 
▪ ការសៅរនទរស់សស្តងាគ េះរនទ ន ់

 

▪ អាហាររូរថរភណែលសតល់តាររយៈការចកត់ារ
សរនស្រ និងត្កពេះស េះសវៀន* 

▪ ការសៅជួរសៅការោិល័យទកទ់ងនងឹណសន
ការត្គួសារ នងិការត្រកឹា 
(សោកអ្នកអាចសៅកានអ់្នកសតល់សសវាណែល 
រនិចូលររួ) 

▪ សសវា និងឧរករែ៍សាត រសរបទ*  
▪ ឧរករែ៍ជាំនយួកនុងការសាដ រ ់
▪ ការណងទាំសុខភាពតារសទេះ* 
▪ ការណងទាំអ្នកជាំងឺែាំណាកក់ាលចុងសត្កាយ* 
▪ ការណងទាំពាប្តល 

និងវេះការអ់្នកជាំងឺសត្មាកកនុងរនទរីសពទយ* 
▪ រនទីរពសិសាធន ៍និងវទិយសុករម* 
▪ ការពាប្តល 

និងសសវាករមសុខភាពតារសទេះរយៈសពលណវង* 
▪ ការណងទាំណសនកសរភព និងទរកសទើរសកើរ 
▪ ការសាាំសររីងគសាំខ្នន់ៗ * 
▪ ការពាប្តលជាំងឺសាដ រលទធភាពពលករម* 
▪ អ្វៈយវៈសិរបនិររិត/សជើងសិរបនិររិត* 
▪ ររកិាខ រណសនកវេះការស់ េះសរៀនធាំ និងរត្រងសនរ 
▪ សសវាពិសត្គ្នេះអ្នកជាំងឺខ្នងសត្ៅ* 
▪ ការណងទាំសុខភាពសៃូវចិរតអ្នកជាំងឺខ្នងសត្ៅ* 
▪ ការវេះការអ់្នកជាំងឺខ្នងសត្ៅ* 
▪ ការណងទាំអ្នកជាំងឺមានអាការៈធៃនធ់ៃរ 
▪ ការជួរ PCP 
▪ សសវាករមជាំងកុឺមារ*  
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
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▪ ការពាប្តលតារណររររូសាស្តសត* 
▪ សសវាប្តទសាស្តសដ* 
▪ សសវាករមសាត រនីរិសរបទសួរ 
▪ សសវា និងឧរករែ៍សាត រនីរិសរបទ* 
▪ សសវាករមកណនៃងណងទាំសដាយគិោនុរដាឋ ក 

ជាំនញ 
▪ ការជួរអ្នកឯកសទស 
▪ ការពាប្តលការនិោយសតី* 

▪ សសវាករមវេះការ*់ 
▪ សវជជសាស្តសត/ការណងទាំសុខភាពពីចមាៃ យ 
▪ សសវាករមវេះការរ់តូរសភទ* 
▪ ការណងទាំរនទ ន ់
▪ សសវាពាប្តលគាំសហើញ* 
▪ សសវាករមសុខភាពស្តសតី 
 

 

និយរនយ័ នងិការពិពែ៌នអ្ាំពីសសវាករមណែលមានការធានរ៉ាររ់ងអាចរកប្តនសៅកនុងជាំពូកទី 8 «សលខ 
និង កយសាំខ្នន់ៗ ណែលត្រូវែឹង»។ 

សសវាចាំប្តចណ់សនកសវជជសាស្តសតររួមានសសវារ៉ាររ់ងណែលសរសហរុសល និងចាំប្តចស់ែើរប៖ី 

▪ ការ រជីវរិ។ 
▪ រងាា រជាំងឺធៃនធ់ៃរ ឬពិការភាពសាំខ្នន។់ 
▪ ការរ់នថយការឈចឺរធ់ៃនធ់ៃរ។ 
▪ សសត្រចប្តននូវការលូរោស់ និងការអ្ភវិឌ្ឍសរត្សរតារអាយុ និង 
▪ ទទួលប្តន រកា និងសកើនសររថភាពរខុងារសេើងវញិ។ 

សត្មារស់មាជិកណែលមានអាយុរិចជាង 21 ឆ្ន ាំ 
សសវាចាំប្តចណ់សនកសវជជសាស្តសតររួមានសសវាណែលមានការធានរ៉ាររ់ងទាំងអ្ស់ណែលប្តនកាំែរខ់្នងសលើ 
និងការណងទាំសុខភាពចាំប្តចស់សេងសទៀរ សសវាសធវើសរគវនិិចេយ័ ការពាប្តល 
និងវធិានការសសេងសទៀរសែើរបណីករត្រវូ ឬរនធូររនថយពកិារភាព និងជាំងឺសៃូវកាយ និងសៃូវចិរត នងិលកខខែឌ  
ែូចណែលប្តនទរទរសដាយអ្រថត្រសោជន ៍ពនិិរយជាំងឺកនុងែាំណាកក់ាលែាំរូង និងតារសពលកាំែរ ់
ការសធវើសរគវនិចិេយ័ និងសសវាពាប្តល (EPSDT) ររស់សហពន័ធ។ 
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EPSDT សតល់សសវារងាា រ សរគវនិិចេយ័ និងការពាប្តលោ៉ា ងទូលាំទូោយសត្មារទ់រក កុមារ 
និងសកមងជាំទងស់ត្ការអាយុ 21 ឆ្ន ាំណែលមានចាំែូលទរ។ អ្រថត្រសោជន ៍EPSDT 
គឺខ្នៃ ាំងជាងអ្រថត្រសោជនស៍ត្មាររ់នុសេសពញវយ័ សហើយត្រូវប្តនរសងាើរសេើងសែើរបធីានថា 
កុមារទទួលប្តនការរកសឃើញ និងការណងទាំទនស់ពលសវោ ែូសចនេះរញ្ជា សុខភាពត្រូវប្តនរសញ្ច ៀស 
ឬសធវើសរគវនិចិេយ័ និងពាប្តលឲ្យប្តនឆ្រត់ារណែលអាចសធវើសៅប្តន។ សគ្នលសៅនន EPSDT 
គឺសែើរបធីានថាកុមារមាន ក់ៗ ទទួលប្តនការណងទាំសុខភាពណែលពួកសគត្រវូការសៅសពលពួកសគត្រវូការ - 
ការណងទាំត្រឹរត្រូវចាំស េះកុមារត្រឹរត្រូវសៅសពលត្រឹរត្រូវកនុងកណនៃងត្រឹរត្រវូ។ 

Health Net នឹងសត្ររសត្រួលជារយួករមវធិសីសេងៗសទៀរ សែើរបធីានថា 
សោកអ្នកទទលួប្តនសសវាចាំប្តចណ់សនកសវជជសាស្តសតទាំងអ្ស់ 
សទេះរីជាសសវាករមទាំងសនេះត្រូវប្តនធានរ៉ាររ់ងសដាយករមវធិសីសេងសទៀរ នងិរនិណរន Health Net 
កស៏ដាយ។ 

អ្រថត្រសោជន ៍Medi-Cal ណែលត្រវូប្តនធានរ៉ាររ់ងសដាយ 
Health Net 
សសវាអ្នកជាំងឺខ្នងសត្ៅ (អាចសែើរប្តន) 

ការចកថ់ាន ាំរងាា រសត្មាររ់នុសេសពញវយ័ 
សោកអ្នកអាចទទួលប្តនការចកថ់ាន ាំរងាា រសត្មាររ់នុសេសពញវយ័ (តាររយៈការចកថ់ាន ាំ) 
ពីអ្នកសតល់សសវាណងទាំសុខភាពកនុងរណាត ញសដាយរនិចាំប្តចម់ានការយល់ត្ពរជារុន 
(ការសតល់ការអ្នុញ្ជា រជារុន)។ Health Net ធានរ៉ាររ់ងសលើការចកថ់ាន ាំរងាា រទាំងសនេះ 
ណែលត្រូវប្តនណែនាំសដាយគែៈកមាម ធិការសតល់ត្រឹកាអ្ាំពីទមាៃ រអ់្នុវរតនន៍នការសាុាំនឹងជាំង ឺ(Advisory 
Committee on Immunization Practices, ACIP) ននរជឈរែឌ លត្គរត់្គង និងរងាា រជាំងឺ (Centers 
for Disease Control and Prevention, CDC) 
ររួទាំងការចកថ់ាន ាំណែលសោកអ្នកត្រូវការសៅសពលសោកអ្នកសធវើែាំសែើ រ។ 
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សោកអ្នកកអ៏ាចទទួលប្តនសសវាករមចកថ់ាន ាំរងាា រសត្មាររ់នុសេសពញវយ័ (តាររយៈការចកថ់ាន ាំ) 
រយួចាំនួនសៅកនុងឱសងសាថ នណារយួប្តនសងណែរតាររយៈករមវធិី Medi-Cal Rx។ 
សែើរបណីសវងយល់រណនថរអ្ាំពកីរមវធិ ីMedi-Cal Rx សូរអានណសនកករមវធិី និងសសវាករម Medi-Cal 
សសេងៗសទៀរសៅកនុងជាំពូកសនេះ។ 

សសវាណងទាំអាណេកហេុ ី
Health Net ធានរ៉ាររ់ងសលើការសធវើសរសត និងការពាប្តលអាណេកហេុ ីររួមានត្ររិករមអាណេកហេុ ី
ការប្តររ់ងត់្រពន័ធភាពសុាាំ ឬការពាប្តលសដាយចកថ់ាន ាំរងាា រ។ 

សសវាករមត្គសូពទយឯកសទសថាន ាំសពឹក 
Health Net ធានរ៉ាររ់ងសលើសសវាករមថាន ាំសពឹកណែលចាំប្តចខ់្នងសវជជសាស្តសតសៅសពលអ្នកទទលួការណងទាំអ្នក
ជាំងឺខ្នងសត្ៅ។ 
សនេះអាចររួរញូ្ចលការសត្រថាើ ន សពាំ ឹកសត្មារការ់ វេះការស់ធមញសៅសពលណែលសតល់សដាយត្គូសពទយឯកសទសខ្នង
ថាន ាំសពឹក។ 

សសវាករមពាប្តលចរស់រនស 
Health Net ធានរ៉ាររ់ងសលើសសវាចរស់រនស កាំែរច់ាំស េះការពាប្តល ែ្ងឹខនងណែលពាប្តលជាំងឺសដាយនែ។ 
សសវាករមពាប្តលចរស់រនសត្រូវប្តនកាំែរត់្រឹរណរពីរសសវាកនុងរយួណខសដាយររួរញ្ចូ លជារយួការចក ់
រជុលវទិាសាស្តសត ការពាប្តលសដាយសត្រើសសារទសេន ៍ការពាប្តលជាំងឺសាដ រលទធភាពពលករម 
និងសសវាករមពាប្តលការនិោយសតី (ការកាំែររ់និអ្នុវរតចាំស េះសកមងអាយុសត្ការ 21 ឆ្ន ាំសទ)។ 
Health Net អាចសតល់ការអ្នុញ្ជា រជារុននូវសសវាករមសសេងសទៀរណែលចាំប្តចខ់្នងសវជជសាស្តសត។ 

សមាជិកខ្នងសត្ការមានសិទធិទទួលប្តនសសវាករមពាប្តលជាំងឺសដាយចរស់រនស៖ 

▪ សកមងសត្ការអាយុ 21 
▪ ស្តសតីមាននសទស េះរហូរែល់ចុងណខណែលរររ់ញ្ចូ ល 60 នងៃរនទ រព់ីរញ្ចរក់ារមាននសទស េះ 
▪ អ្នករស់សៅកនុងរនទីរណងទាំសដាយគិោនុរដាឋ កជាំនញ រនទីរណងទាំកត្ររិរធយរ 

ឬរនទីរណងទាំកត្ររិធៃនធ់ៃររធយរ 
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▪ សមាជិកទាំងអ្ស់សៅសពលណែលសសវាករមត្រវូប្តនសតល់ជូនសៅណសនកពិសត្គ្នេះអ្នក
ជាំងឺខ្នងសត្ៅរនទីរសពទយតារសខ្ននធ ីគៃីនកិអ្នកជាំងឺខ្នងសត្ៅ, FQHCs, ឬ RHCs 
ណែលសៅកនុងរណាត ញររស់ Health Net។ រនិណរនត្គរ ់FQHCs, RHCs 
ឬរនទីរសពទយតារសខ្ននធី សុទធណរសតល់សសវាករមពាប្តលចរស់រនសអ្នកជាំងឺខ្នងសត្ៅសនេះសទ។ 

សសវាករមោង្រ និងរតូ ររត្រងសនរ 
Health Net ធានរ៉ាររ់ងការពាប្តលសដាយោង្រ។ Health Net កធ៏ានរ៉ាររ់ង 
ការោង្រសដាយសារសខាយរត្រងសនរ (ជាំងឺរុ ាំនរ) សងណែរ 
ត្រសិនសរើសវជជរែឌិ រររស់សោកអ្នកដាកស់ាំសែើ  សហើយ Health Net យល់ត្ពរ។ 

ការវេះការអ់្នកជាំងឺខ្នងសត្ៅ 
Health Net ធានរ៉ាររ់ងសលើែាំសែើ រការវេះការអ់្នកជងាំ ឺខ្នងសត្ៅ។ 
អ្នកណែលត្រូវការសត្មារស់គ្នលរាំែងសធវើសរគវនិិចេយ័ សនេះនីរវិធិីណែលត្រូវប្តនសគចរទុ់កថារនិរងខាំ 
សហើយនីរិវធិសីវជជសាស្តសតរនិទរទរការសត្មាកកនុងរនទីរសពទយណែលជាកោ់កត់្រូវណរមានការយល់ត្ពរជា 
រុន (ការអ្នុញ្ជា រជារុន)។ 

សសវាករមត្គសូពទយពាប្តល 
Health Net ធានរ៉ាររ់ងសលើសសវាករមថាន ាំសពឹកណែលមានភាពចាំប្តចណ់សនកសវជជសាស្តសត។ 

សសវាករមប្តទសាស្តសដ (ត្រអ្រស់ជើង) 
Health Net 
ធានរ៉ាររ់ងសលើសសវាពាប្តលសជើងណែលចាំប្តចខ់្នងសវជជសាស្តសតសត្មារក់ារសធវើសរគវនិិចេយ័និងសវជជសាស្តសត 
ការវេះការ ់សរកានិច ការពាប្តលសដាយសត្រើអ្គគិសនីនងិការចរសរ់ នសននសជើងររស់រនុសេ។ 
សនេះររួរញ្ចូ លទាំងកសជើង នងិសរនសពរួណែលរញ្ចូ លសៅកនុងសជើង 
និងការពាប្តលសាចែុ់ាំនិងសរនសពរួននសជើងសដាយរនិវេះការណ់ែលត្គរត់្គងរខុងារររស់សជើង។ 
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ការពាប្តលសដាយការណងទាំ  
Health Net ធានរ៉ាររ់ងការពាប្តលសដាយការណងទាំសសេងៗ ររួមាន៖ 

▪ ការពាប្តលតារណររគរីសីាស្តសត 
▪ ការពាប្តលសដាយកាាំរសមី 

ការណងទាំណសនកសរភព និងទរកសទើរសកើរ 
Health Net ធានរ៉ាររ់ងសលើសសវាករមណងទាំណសនកសរភព និងទរកសទើរសកើរ។ 

▪ ការឧររថរភ នងិការអ្ររ់ ាំអ្ាំពកីាររាំស សដាេះកូន 
▪ ការណងទាំសពលសត្មាល និងសត្កាយសពលសត្មាល 
▪ ររកិាខ រ និងឧរករែ៍រូរទកឹសដាេះ 
▪ ការណងទាំរុនសត្មាល 
▪ សសវាករមរនទរីសត្មាលកូន 
▪ ្មរគិោនុរដាឋ កណែលមានការទទួលសាគ ល់ (CNM) 
▪ ្មរណែលមានអាជ្ារែណ  (LM) 
▪ ការសធវើសរគវនិចិេយ័វរិរតសិសសនទិកររស់ទរក នងិការត្រកឹាសោរល់ 
▪ សសវាណងទាំទរកសទើរនឹងសកើរ 

សសវាណងទាំសុខភាពពីចមាៃ យ 
ការណងទាំសុខភាពពីចមាៃ យ 
គឺជារសធាប្តយទទួលសសវាករមរយួសដាយរនិចាំប្តចត់្រូវសៅកនុងទីតាាំងែូចគ្នន ជារយួអ្នកសតល់សសវាករមររស់
សោកអ្នក។ 
ការណងទសាំ ុខភាពពីចមាៃ យអាច កព់ន័នធ ឹងការសននទ ផ្ទទ ល់ជារយួអ្កន សតល់សសវាររស់សោកអ្កន ។ 
ឬការណងទាំសុខភាពពីចមាៃ យ 
អាចទកទ់ងនឹងការណចករ ាំណលកពរ័ម៌ានជារយួអ្នកសតល់សសវាររស់សោកអ្នកសដាយគ្នម នការសនទនសដាយផ្ទទ ល់
។ សោកអ្នកអាចទទួលប្តនសសវាករមជាសត្ចើនតាររយៈការណងទាំសុខភាពពីចមាៃ យ។ សទេះជាោ៉ា ងណាកស៏ដាយ 
សសវាសុខភាពពីចមាៃ យត្រណហលជារនិមានសត្មារស់សវាករមណែលមានការធានរ៉ាររ់ងទាំងអ្ស់សនេះសទ។ 
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សោកអ្នកអាចទកទ់ង អ្នកសតល់សសវាររស់សោកអ្នក សែើរបែឹីងថា 
សសវាករមត្រសភទណាណែលអាចមានតាររយៈការណងទាំសុខភាពពីចមាៃ យ។ វាជាការសាំខ្ននណ់ែលសោកអ្នក 
និងអ្នកសតល់សសវាររស់អ្នកយល់ត្សរ 
ថាការសត្រើត្ប្តស់ការណងទាំសុខភាពពីចមាៃ យសត្មារស់សវាករមជាកោ់ករ់យួគឺសរររយសត្មារស់ោកអ្នក។ 
សោកអ្នកមានសិទធិទទួលប្តនសសវាសដាយផ្ទទ ល់ សហើយរនិរត្រូវឲ្យសត្រើសសវាណងទាំសុខភាពពីចមាៃ យ 
សទេះរីជាអ្នកសតល់សសវាររស់សោកអ្នកយល់ថា វាសរររយសត្មារស់ោកអ្នកកស៏ដាយ។ 

សសវាករមសុខភាពសៃូវចិរដ 

ការណងទាំសុខភាពសៃូវចិរតអ្នកជាំងឺខ្នងសត្ៅ 
Health Net 
ធានរ៉ាររ់ងសលើសមាជិកសត្មារក់ារវាយរាំនលសុខភាពសៃូវចិរតែាំរូងសដាយរនិត្រូវការការយល់ត្ពរជារុន 
(ការអ្នុញ្ជា រជារុន)។ 
សោកអ្នកអាចទទួលប្តនការវាយរនរៃសុខភាពសៃូវចរិតត្គរស់ពលពអី្នកសតល់សសវាសុខភាពសៃូវចរិតណែលមាន
អាជ្ារែណ សៅកនុងរណាត ញ Health Net សដាយគ្នម នការរញ្ជូ នរនត។ 

PCP ររស់សោកអ្នក 
ឬអ្នកសតល់សសវាសុខភាពសៃូវចិរតររស់សោកអ្នកនឹងសធវើការរញ្ជូ នរនតសត្មារក់ារពនិិរយសុខភាពសៃូវចិរតរ 
ណនថរសៅកានអ់្នកជាំនញសៅកនុងរណាត ញ Health Net សែើរបកីាំែរក់ត្ររិននការចុេះសខាយររស់សោកអ្នក។ 
ត្រសិនសរើលទធសលននការពិនិរយសុខភាពសៃូវចរិតររស់សោកអ្នកកាំែរថ់ា សោកអ្នកសថិរកនុងភាពត្សាល 
ឬរធយរ ឬការចុេះងយរុខងារសៃូវចរិត អាររមែ៍ ឬឥរោិរង សនេះ Health Net 
អាចសតល់សសវាករមសុខភាពសៃូវចរិតសត្មារស់ោកអ្នក។ Health Net 
ធានសលើសសវាសុខភាពសៃូវចិរតែូចជា៖  

▪ ការពាប្តល និងការវាយរនរៃសលើសុខភាពសៃូវចរិដលកខែៈរុគគល នងិជាត្កុរ 
(ការពាប្តលណររចរិដសាស្តសត) 

▪ ការសធវើសរសដចរិដសាស្តសដ សៅសពលមានការរងាា ញណររគៃនីិកថា 
ត្រូវវាយរនរៃពីសាថ នភាពសុខភាពសៃូវចរិត 
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▪ ការអ្ភវិឌ្ឍជាំនញការយល់ែឹងសែើរបរីសងាើនការយកចិរតទុកដាក ់ការចងចាំ 
និងការសដាេះត្សាយរញ្ជា  

▪ សសវាពិសត្គ្នេះអ្នកជាំងឺខ្នងសត្ៅ សត្មារស់គ្នលរាំែងត្រួរពិនិរយតារដានការពាប្តល
ការសត្រើត្ប្តស់ឱសង 

▪ រនទីរពសិសាធនអ៍្នកជាំងឺខ្នងសត្ៅ ឱសង ររកិាខ រនិងថាន ាំរាំរ៉ាន 
▪ ការត្រឹកាជាំងសឺៃូវចិរត  
▪ ការពាប្តលត្គួសារ 

សត្មារជ់ាំនយួកនុងការណសវងរកពរ័ម៌ានរណនថរអ្ាំពីសសវាករមសុខភាពសៃូវចរិតណែលសតល់សដាយ Health Net 
សូរទូរស័ពទសៅសលខ 1-800-675-6110 (TTY: 711)។ 

ត្រសិនសរើលទធសលននការពិនិរយសុខភាពសៃូវចរិតររស់សោកអ្នកកាំែរថ់ា 
សោកអ្នកអាចមានកត្ររិខពស់ននភាពអ្នង់យ និងត្រវូការសសវាសុខភាពសៃូវចរិតពិសសស (SMHS) សនេះ 
PCP ររស់សោកអ្នក 
ឬអ្នកសតល់សសវាសុខភាពសៃូវចិរតររស់សោកអ្នកនឹងរញ្ជូ នសោកអ្នកសៅណសនការសុខភាពសៃូវចរិតសខ្ននធ ី
សែើរបទីទួលប្តនការវាយរនរៃ។ សែើរបណីសវងយល់រណនថរ សូរអាន «ករមវធិី និងសសវាករម Medi-Cal 
សសេងៗសទៀរ» សៅទាំពរ័ 104។ 

សសវាករមសសស្តងាគ េះរនទ ន ់

សសវាករមអ្នកជាំងឺសត្មាកកនុ ងរនទីរសពទយ និងអ្នក
ជាំងឺខ្នងសត្ៅណែលចាំប្តចស់ត្មារក់ារសសស្តងាគ េះរនទ នណ់សនកសវជជសាស្តសត 
Health Net ធានរ៉ាររ់ងស់លើសសវាករមទាំងអ្ស់ណែលចាំប្តចស់ត្មារក់ារសសស្តងាគ េះរនទ នណ់សនកសវជជសាស្តសត 
ណែលសកើរសេើងសៅសហរែឋអាសររកិ (ររួទាំងណែនែែូីចជា Puerto Rico, U.S. Virgin Islands។ល។) 
ឬរត្រវូឲ្យសោកអ្នកសៅរនទីរសពទយកនុងត្រសទសកាណាដា ឬរុកិសិុក។ ការសសស្តងាគ េះរនទ នណ់សនកសវជជសាស្តសត
គឺជាសាថ នភាពសវជជសាស្តសតណែលមានការឈចឺរខ់្នៃ ាំង ឬររសួធៃនធ់ៃរ។ សាថ នភាពមានសភាពធៃនធ់ៃរខ្នៃ ាំង 
ណែលត្រសិនសរើវារនិទទួលប្តនការយកចិរតទុកដាកខ់្នងសវជជសាស្តសតភាៃ រៗសទសនេះ 
រនុសេធរមតាណែលមានសុភវនិិចេយ័អាចរ ាំពឹងថា វានឹងមានលទធសលជា៖ 
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▪ ហានិភយ័ធៃនធ់ៃរែល់សុខភាពសោកអ្នក ឬ 
▪ ការខូចខ្នរធៃនធ់ៃរែល់រខុងាររងកាយ ឬ 
▪ ែាំសែើ រការខុសត្រត្ករីននរុខងារសររីងគ ឬណសនកណារយួននរងកាយធៃនធ់ៃរ ឬ 
▪ សៅកនុងករែីស្តសតីមាននសទស េះអ្ាំេុងសពលឈសឺ េះសត្មាល មាននយ័ថា ការឈសឺ េះសៅ 

ចាំសពលណែលសាថ នភាពណារយួខ្នងសត្ការសកើរសេើង៖ 

 មានសពលសវោរនិត្គរត់្គ្ននស់ែើរបសីសទរអ្នកោ៉ា ងមានសុវរថិភាពសៅកានរ់នទីរសពទយរយួសសេង
សទៀររុនសពលសត្មាលកូន។ 

 ការសសទរសនេះអាចនឹងនាំរកនូវការគាំររកាំណហងចាំស េះសុខភាព ឬសុវរថិភាពររស់អ្នក 
ឬររស់កូនរនិទនស់កើរររស់អ្នក។ 

ត្រសិនសរើរនទរស់សស្តងាគ េះរនទ នរ់រស់រនទីរសពទយសតល់ឲ្យសោកអ្នកនូវការសគរស់គង់ថាន ាំតារសវជជរញ្ជជ អ្នក
ជាំងឺខ្នងសត្ៅរហូរែល់ 72 សមា៉ា ងណែលជាណសនកននការពាប្តលររស់សោកអ្នក 
សនេះថាន ាំតារសវជជរញ្ជជ នឹងត្រូវប្តនរ៉ា ររ់ងជាណសនកននសសវាករមសសស្តងាគ េះរនទ នណ់ែលមានការធានរ៉ាររ់ង 
ររស់សោកអ្នក។ 
ត្រសិនសរើអ្នកសតល់សសវារនទរស់សស្តងាគ េះរនទ នស់ៅរនទីរសពទយសតល់ឲ្យសោកអ្នកនូវសវជជរញ្ជជ ឱសងណែលសោ
កអ្នកត្រូវយកសៅឱសងសាថ នអ្នកជាំងឺខ្នងសត្ៅសែើរបរីាំសពញសនេះ Medi-Cal Rx 
នឹងទទួលខុសត្រូវចាំស េះការធានរ៉ាររ់ងននសវជជរញ្ជជ សនេះ។ 

ត្រសិនសរើឱសងការសីៅឱសងសាថ នអ្នកជាំងឺខ្នងសត្ៅសតល់ឲ្យសោកអ្នកនូវការសគរស់គងថ់ាន ាំសសស្តងាគ េះរនទ ន ់
សនេះការសគរស់គងស់សស្តងាគ េះរនទ នស់នេះនឹងត្រវូប្តនរ៉ាររ់ងសដាយ Medi-Cal Rx និងរិនណរន Health Net 
សទ។ សូរឲ្យឱសងសាថ នទូរសពទសៅ Medi-Cal Rx តារសលខ 800-977-2273 
ត្រសិនសរើពួកសគត្រវូការជាំនយួកនុ ងការសតល់ឲ្យសោកអ្នកនូវការសគរស់គងថ់ាន ាំសសស្តងាគ េះរនទ ន។់  
សសវាករមែឹកជញ្ជូ នសសស្តងាគ េះរនទ ន ់
Health Net ធានរ៉ាររ់ងសសវាករមរងយនតសសស្តងាគ េះ 
សែើរបជីួយ ែឹកសោកអ្នកសៅកានរ់នទីរសពទយណែលសៅជិររាំសុរកនុងករែីរនទ ន។់ សនេះមាននយ័ថា 
សាថ នភាពររស់សោកអ្នក គឺធៃនធ់ៃរខ្នៃ ាំង 
ណែលវធិីសាស្តសតែនទកនុងការរញ្ជូ នសោកអ្នកសៅកានទ់តីាាំងសសេងសទៀរ អាចសធវើឲ្យរ៉ាេះ ល់ែល់សុខភាព 
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គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
សូរចូលតារអីុ្នធឺែិរ www.healthnet.com។ 76 

ឬអាយុជីវរិ។ រនិមានសសវាករមណារយួត្រូវប្តនធានរ៉ាររ់ងសៅខ្នងសត្ៅសហរែឋអាសររកិសទ 
សលើកណលងណរសសវាករមសសស្តងាគ េះរនទ នណ់ែលរត្រូវឲ្យសោកអ្នកសៅរនទីរសពទយកនុងត្រសទសកាណាដា 
ឬរុកិសិុក។ ត្រសិនសរើសោកអ្នកទទួលប្តនសសវារងយនតសសស្តងាគ េះរនទ នស់ៅត្រសទសកាណាដា 
និងរុកិសិុក សហើយសោកអ្នករនិត្រូវប្តនសត្មាកសៅរនទីរសពទយកនុងអ្ាំេុងសពលននការណងទាំសទ 
សនេះសសវារងយនតសសស្តងាគ េះរនទ នរ់រស់សោកអ្នកនឹងរនិត្រវូប្តនធានរ៉ាររ់ងសដាយ Health Net សទ។ 

ការណងទាំអ្នកជាំងឺសៅសងគហដាឋ ននិងការណងទាំអ្នកជាំងឺែាំណាកក់ាលចុងសត្កាយ 
Health Net ធានរ៉ាររ់ងសលើការណងទាំអ្នកជាំងឺសៅសងគហដាឋ ន និងអ្នកជាំងឺសៅែាំណាកក់ាលចុងសត្កាយ
សត្មារកុ់មារ និងរនុសេសពញវយ័ ណែលជួយ ការរ់នថយការឈចឺរខ់្នងរងកាយ អាររមែ៍ សងគរ 
និងសៃូវចិរត។ រនុសេសពញវយ័ណែលមានអាយុចរព់ី 21 
ឆ្ន ាំសេើងសៅអាចនឹងរនិទទួលប្តនសសវាណងទាំអ្នកជាំងឺែាំណាកក់ាលចុងសត្កាយ 
និងការណងទាំអ្នកជាំងឺមានអ្ការៈធៃនធ់ៃរទាំងពីរកនុងសពលណររយួប្តនសទ។ 

ការណងទាំអ្នកជាំងឺែាំណាកក់ាលចុងសត្កាយ 
ការណងទាំអ្នកជាំងឺសៅសងគហដាឋ នគឺជាអ្រថត្រសោជនរ៍យួ ណែលសតល់សសវាករម
ែល់សមាជិកណែលមានជាំងឺែាំណាកក់ាលចុងសត្កាយ។ 
ការណងទាំអ្នកជាំងឺសៅសងគហដាឋ នរត្រូវឲ្យសមាជិកមានអាយុកាលអាចរស់ប្តនជារធយររយៈសពល 6 ណខ ឬ 
រិចជាងសនេះ។ វាគឺជាអ្នតរគរនរ៍យួណែលសផ្ទត រសាំខ្ននស់លើការត្គរត់្គងការឈចឺរ ់
និងសរគសញ្ជា ជាជាងសផ្ទត រសលើការពាប្តលសែើរបពីនារអាយុជវីរិ។ 

ការណងទាំអ្នកជាំងឺសៅសងគហដាឋ នររួមាន៖  

▪ សសវាករមគោិនុរដាឋ ន 
▪ សសវាករមពាប្តលសលើការនិោយ សសវាករមពាប្តលសដាយការសធវើការងារ ឬ 

សសវាករមពាប្តលសដាយការហារត់្ប្តែ 
▪ សសវាករមសវជជសាស្តសតសងគរ 
▪ ជាំនួយការសុខភាពតារសទេះ និងសសវាករមសរសទេះ 
▪ សត្គឿងររកិាខ រ និង សមាភ រសពទយ 
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▪ ឱសង និងសសវាករមជីវសាស្តសតរយួចាំនួន (ខៃេះអាចរកប្តនតាររយៈ FFS Medi-Cal Rx) 
▪ សសវាករមពសិត្គ្នេះជាំងឺ 
▪ សសវាករមគោិនុរដាឋ នគ្នម នសពលកាំែរ ់24 សមា៉ា ងកនុងអ្ាំេុងសពលមានវរិរត ិ

និងតារការចាំប្តចស់ែើរបណីងរកាសមាជកិមានជាំងឺែាំណាកក់ាលចុងសត្កាយសៅសទេះ 
▪ ការណងទាំសត្មាលរនទុកសមាជិកត្គសួារអ្នកជាំងសឺត្មាកកនុងរនទីសពទយសត្មាររ់យៈសពល

ត្ប្តាំនងៃជារគ់្នន  ខែៈសពលសៅកនុងរនទីសពទយ រនទីជាំនញណងទាំជនជរនិងពិការ ឬ 
សៅសងគហដាឋ ន  

▪ ការណងទាំអ្នកជាំងឺសត្មាកកនុងរនទីសពទយរយៈសពលខៃីសត្មារក់ារត្គរត់្គងការឈចឺរ ់
ឬការត្គរត់្គងសរគសញ្ជា សៅកនុងរនទីរសពទយ សៅរនទីជាំនញណងទាំជនជរនិងពិការ ឬ 
សៅសងគហដាឋ ន 

ការណងទាំអ្នកជាំងឺមានអាការៈធៃនធ់ៃរ 
ការណងទាំអ្នកជាំងឺែាំណាកក់ាលចុងសត្កាយគឺជាការណងទាំសផ្ទត រសលើអ្នកជាំងឺ និង ត្គសួារណែលសធវើឲ្យ
ត្រសសើរសេើងនូវគុែភាពជីវរិសដាយការរ ាំពឹងទុករុន ការរងាា រ និងការពាប្តលការឈចឺរ។់ 
ការណងទាំអ្នកជាំងឺែាំណាកក់ាលចុងសត្កាយរនិរត្រវូឲ្យសមាជិកមានអាយុកាលអាចរស់ប្តនជារធយរត្ប្តាំ 
រយួណខ ឬរិចជាងសនេះសនេះសទ។ 
ការណងទាំអ្នកជាំងឺែាំណាកក់ាលចុងសត្កាយអាចត្រូវប្តនសតល់ជូនកនុងសពលែាំណាលគ្នន នឹងការណងទាំពាប្តល
ណែរ។  

ការណងទាំអ្នកជាំងឺមានអ្ការៈធៃនធ់ៃរររួមាន៖ 

▪ ការសធវើណសនការណងទាំជារុន 
▪ ការវាយរនរៃ និងពិសត្គ្នេះសោរល់អ្ាំពីការណងទាំអ្នកជាំងឺមានអ្ការៈធៃនធ់ៃរ 
▪ ណសនការណងទាំររួមាន រ៉ាុណនតរនិកាំែរច់ាំស េះណរ៖ 

 សវជជរែឌិ រណសនកសវជជសាស្តសត ឬជាំងឺ្ែឹង 
 ជាំនួយការត្គសួពទយ 
 គិោនុរដាឋ កណែលប្តនចុេះរញ្ជ ី 
 រុគគលិកជាំនញគិោនុរដាឋ ក ឬគិោនុរដាឋ កណែលមានអាជ្ារែណ  
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 រុគគលិកសងគរកិចច 
 រពវជិរ 

▪ ការសត្ររសត្រួលការណងទាំ 
▪ ការត្គរត់្គងការឈចឺរ ់និងសរគសញ្ជា  
▪ សសវាសុខភាពសៃូវចរិត និងសងគរសវជជសាស្តសត 

រនុសេសពញវយ័ណែលមានអាយុចរព់ី 21 
ឆ្ន ាំសេើងសៅរនិអាចទទួលប្តនសសវាណងទាំអ្នកជាំងឺែាំណាកក់ាលចុងសត្កាយ 
និងការណងទាំអ្នកជាំងឺមានអ្ការៈធៃនធ់ៃរទាំងពីរកនុងសពលណររយួប្តនសទ។ 
ត្រសិនសរើសោកអ្នកកាំពុងទទួលប្តនការណងទាំអ្នកជាំងឺមានអ្ការៈធៃនធ់ៃរ 
និងរាំសពញតារសិទធិទទួលប្តនការណងទាំអ្នកជាំងឺែាំណាកក់ាលចុងសត្កាយ 
សនេះសោកអ្នកអាចសសនើសុាំឲ្យផ្ទៃ ស់រតូរសៅការណងទាំអ្នកជាំងឺែាំណាកក់ាលចុងសត្កាយសៅសពលណាកប៏្តន។ 

ការសត្មាកកនុងរនទីរសពទយ 

សសវាករមត្គសូពទយឯកសទសថាន ាំសពឹក 
Health Net 
រ៉ា ររ់ងសលើសសវាពាប្តលសដាយសត្រើថាន ាំសនៃរច់ាំប្តចណ់សនកសវជជសាស្តសតកនុងអ្ាំេុងសពលសាន កស់ៅរនទីរសពទយណែល
មានការធាន។ ត្គសូពទយឯកសទសថាន ាំសពឹកជាអ្នកសតល់សសវាណែលមានឯកសទសកនុងការសតល់ថាន ាំសពឹក
ែល់អ្នកជាំង។ឺ ថាន ាំសពឹកជាត្រសភទ ថាន ាំសត្មារស់ត្រើកនុងនរីិវធិីសវជជសាស្តសតរយួចាំនួន។  

សសវាករមណងទាំអ្នកជាំងឺសត្មាកកនុ ងរនទីរសពទយ 
Health Net 
រ៉ា ររ់ងសលើការណងទាំអ្នកជាំងសឺត្មាកកនុងរនទីរសពទយណែលចាំប្តចណ់សនកសវជជសាស្តសតសៅសពលសោកអ្នកត្រូវប្តន 
អ្នុញ្ជា រឲ្យចូលរនទីរសពទយ។ 

សសវាករមវេះការ ់
Health Net រ៉ា ររ់ងសលើការវេះការណ់ែលចាំប្តចខ់្នងសវជជសាស្តសតណែលប្តនអ្នុវរតសៅកនុងរនទរីសពទយ។ 
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ករមវធីិរនតណងទាំសត្កាយសត្មាលកូនរសណាត េះអាសនន 
ករមវធិរីនតណងទាំសត្កាយសពលសត្មាលកូនរសណាត េះអាសនន (Provisional Postpartum Care 
Extension, PPCE) សតល់ការធានរ៉ាររ់ងរណនថរែល់សមាជិក Medi-Cal 
ណែលមានសាថ នភាពសុខភាពសៃូវចិរតររស់មាត យអ្ាំេុងសពលមាននសទស េះ 
ឬអ្ាំេុងសពលសត្កាយសពលមាននសទស េះ។  

Health Net ធានរ៉ាររ់ងសលើការណងទាំសុខភាពសៃូវចរិតររស់មាត យសត្មារស់្តសតីអ្ាំេុងសពលមាននសទស េះ 
និងរហូរែល់រយៈសពលពីរណខ រនទ រព់ីការរញ្ចរន់នការមាននសទស េះ។ ករមវធិី PPCE 
ប្តនរណនថររយៈសពលរ៉ាររ់ងសដាយ Health Net រហូរែល់ 12 ណខ រនទ រព់ីការសធវើសរគវនិិចេយ័ 
ឬចរព់ីសពលរញ្ចរន់នការមាននសទស េះ រយួណាណែលសកើរសេើងសត្កាយសគ។ 

សែើរបមីានលកខែៈសរបរតិត្គរត់្គ្ននស់ត្មារក់រមវធិ ីPPCE 
សវជជរែឌិ រររស់អ្នកត្រវូណររញ្ជជ កព់ីការសធវើសរគវនិិចេយ័ននសាថ នភាពសុខភាពសៃូវចរិតររស់មាត យររស់អ្នកកនុង
រយៈសពល 150 នងៃរនទ រព់រីញ្ចរន់នការមាននសទស េះ។ 
សូរសាកសួរសវជជរែឌិ រររស់សោកអ្នកអ្ាំពីសសវាករមទាំងសនេះ ត្រសិនសរើអ្នកគរិថាអ្នកត្រវូការពួកវា។ 
ត្រសិនសរើសវជជរែឌិ រអ្នកគរិថា អ្នកគរួណរមានសសវាករមពី PPCE សនេះសវជជរែឌិ រររស់អ្នក រាំសពញ 
និងដាករ់ញ្ជូ ន កយសនេះសត្មារអ់្នក។ 

សសវា និងឧរករែ៍ (ពាប្តល) សាត រនិងរសងាើននីរិសរបទ 
អ្រថត្រសោជនស៍នេះររួមានសសវាករម និង ឧរករែ៍សែើរបជួីយ អ្នកណែលមានររសួ ពិការភាព ឬ ជាំងឺរុ ាំនរ ៉ា 
សែើរបរីសងាើន ឬ សាត រសេើងវញិនូវជាំនញខ្នងរងកាយនិងខួរកាល។ 

ណសនការធានរ៉ាររ់ងសលើ៖ 
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ការចករ់ជុលវទិាសាស្តសដ 
Health Net រ៉ា ររ់ងសលើសសវាចករ់ជុលវទិាសាស្តសត សែើរបកីារ រ ណកណត្រ 
ឬការរ់នថយការឈចឺរខ់្នៃ ាំងណែលរណាត លរកពសីាថ នភាពសវជជសាស្តសតណែលសគសាគ ល់ជាទូសៅ។ 
សសវាករមចករ់ជុលវទិាសាស្តសតអ្នកជាំងឺខ្នងសត្ៅ (មានឬ គ្នម នការរ ាំសោចរជុលអ្គគិសនី) 
ត្រូវប្តនកាំែរត់្រឹរសសវាករមចាំនួនពរីែងកនុងរយួណខសដាយររួរញ្ចូ លគ្នន រវាងណសនកសសារទសេន ៍
ណសនកពាប្តលចរស់រនស ការពាប្តលសាដ រលទធភាពពលករម 
និងការពាប្តលការនិោយសតីសៅសពលសតល់សដាយត្គូសពទយ ទនតសពទយ ត្គូសពទយពាប្តលសជើង 
ឬត្គូសពទយជាំនញខ្នងចករ់ជុលវទិាសាស្តសត (ការកាំែររ់និអ្នុវរតចាំស េះសកមងអាយុសត្ការ 21 ឆ្ន ាំសទ)។ 
Health Net អាចសតល់ការយល់ត្ពរជារុន (អ្នុញ្ជា រជារុន) 
នូវសសវាករមរណនថរណែលចាំប្តចខ់្នងសវជជសាស្តសត។  

សសារទសេន ៍(សសារវញិ្ជា ែ) 
Health Net រ៉ា ររ់ងសលើសសវាករមសសារទសេន។៍ សសារទសេនស៍ត្មារអ់្នក
ជាំងឺខ្នងសត្ៅត្រូវប្តនកាំែរត់្រឹរណរសសវាករមពីរែងកនុងរយួណខសដាយររួរញ្ចូ លជារយួការចករ់ជុលវទិា
សាស្តសត ការពាប្តលសដាយចរស់រនស ការពាប្តលជាំងឺសាដ រលទធភាពពលករម 
និងការពាប្តលការនិោយសតី (ការកាំែររ់និអ្នុវរតចាំស េះសកមងអាយុសត្ការ 21 ឆ្ន ាំសទ)។ Health Net 
អាចសតល់ការយល់ត្ពរជារុន (អ្នុញ្ជា រជារុន) នូវសសវាករមរណនថរណែលចាំប្តចខ់្នងសវជជសាស្តសត។ 

ការពាប្តលសុខភាពននឥរោិរង 
Health Net រ៉ាររ់ងសលើសសវាពាប្តលសុខភាពននឥរោិរង (BHT) 
សត្មារស់មាជិកណែលមានអាយុសត្ការ 21 ឆ្ន ាំ តាររយៈអ្រថត្រសោជនព៍ិនិរយជាំងឺកនុងែាំណាកក់ាលែាំរូង 
និងតារសពលកាំែរ ់ការសធវើសរគវនិិចេយ័ និងសសវាពាប្តល (EPSDT)។ BHT 
ររួរញ្ចូ លទាំងករមវធិីពាប្តល និងសសវាករម ែូចជាសសវាករមវភិាគឥរោិរងណែលត្រូវអ្នុវរត 
និងករមវធិីអ្នតរគរនឥ៍រោិរងតារភសតុតាងណែលអ្ភវិឌ្ឍន ៍និងសាត រ 
សែើរបសីតល់ត្រសិទធភាពជាអ្រិររមាសលើរុខងារររស់រុគគលមាន ក់ៗ ណែលមានអាយុសត្ការ 21 ឆ្ន ាំ។ 

សសវាករម BHT រសត្ងៀនជាំនញសដាយសត្រើការសសងារ និងការពត្ងឹងឥរោិរង 
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ឬតាររយៈការជាំរញុការរសត្ងៀនជាំហាននរីយួៗននឥរោិរងសគ្នលសៅ។ សសវាករម BHT សនេះ 
អាត្ស័យសៅសលើ ភសតុតាងណែលអាចសជឿជាកប់្តន និងរនិណរនជាការែកពសិសាធនស៍នេះសេើយ។ 
ឧទហរែ៍ននសសវាករម BHT សនេះររួមាន ការអ្នតរគរនឥ៍រោិរង 
កញ្ចរអ់្នតរគរនឥ៍រោិរងននត្រពន័ធត្រសាទ ការពាប្តលឥរោិរងសីុជសត្ៅ នងិការវភិាគឥរោិរង 
ណែលត្រូវអ្នុវរត។ 

សសវាករម BHT សនេះត្រូវណរចាំប្តចខ់្នងណសនកសវជជសាស្តសត សចញសវជជរញ្ជជ សដាយត្គូសពទយ 
ឬត្គូសពទយចិរតសាស្តសតមានអាជ្ារែណ  ណែលយល់ត្ពរសដាយណសនការ និង
ត្រូវសធវើសៅតារណសនការពាប្តលណែលប្តនយល់ត្ពរ។ 

សសវាករមសាត រនីរិសរបទសរេះែូង 
Health Net ធានរ៉ាររ់ងសលើសសវាករមពសិត្គ្នេះសាត រសរបទសរេះែូងអ្នកជាំងឺខ្នងសត្ៅ 
និងរនិសត្មាកសៅរនទរីសពទយ។ 

ររកិាខ រសវជជសាស្តសដសត្រើប្តនយូរ (DME) 
Health Net រ៉ា ររ់ងសលើការទិញ ឬជួលររកិាខ រ ឧរករែ៍ និងសសវាករមសសេងសទៀរនន DME 
សដាយមានសវជជរញ្ជជ ឱសងពីសវជជរែឌិ រ ជាំនួយការត្គូសពទយ រគុគលិកជាំនញគិោនុរដាឋ ក 
និងអ្នកឯកសទសគិោនុរដាឋ ក។ រខុទាំនិញ DME ណែលត្រូវប្តនសតល់សវជជរញ្ជជ  
អាចនឹងត្រវូប្តនរ៉ាររ់ងសៅតារភាពចាំប្តចខ់្នងសវជជសាស្តសតសែើរបរីការខុងាររងកាយណែលចាំប្តចស់ត្មារ់
សករមភាពននការរស់សៅត្រចាំនងៃ ឬសែើរបរីងាា រពិការភាពរងកាយសាំខ្នន់ៗ ។  

ជាទូសៅ Health Net រនិធានរ៉ាររ់ងសលើត្រការខ្នងសត្ការសនេះ៖ 

▪ ររកិាខ រ ឧរករែ៍ រុខងារត្រែិរ ឬសែើរបភីាពត្សែុកត្សួល ឬភាពងាយត្សួល 
សលើកណលងណរមា៉ា សីុនរូរទកឹសដាេះត្រសភទលករ់យ ែូចណែលប្តនពិពែ៌នសៅសត្ការ 
«មា៉ា សីុនរូរទឹកសដាេះ និងររកិាខ រ» សត្ការចាំែងសជើង «ការណងទាំមារុភាព 
និងទរកសទើរនឹងសកើរសៅកនុងជាំពូកសនេះ 
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▪ វរថុណែលរនិមានសគ្នលរាំែងសត្មាររ់កាសករមភាពធរមតាននការរស់សៅត្រចាំនងៃ 
ែូចជាឧរករែ៍ហារត់្ប្តែ 
(ររួទាំងឧរករែ៍ណែលមានរាំែងសតល់ការគ្នាំត្ទរណនថរសត្មារស់ករមភាពករានត ឬកីឡា) 

▪ សត្គឿងររកិាខ អ្នរយ័ សលើកណលងណរករែីចាំប្តចណ់សនកសវជជសាស្តសតសត្មារស់មាជិកសត្ការអាយុ 
21 ឆ្ន ាំ 

▪ ររស់រររណែលរនិណរនសវជជសាស្តសត ែូចជា រនទរអ់ាងសូណា ឬជសែតើ រយនត 
▪ ការណកលរែសទេះ ឬរងយនតររស់សោកអ្នក 
▪ ឧរករែ៍សត្មារស់ធវើសរសត្រ ឬសារធារុកនុងរងកាយសសេងសទៀរ (សទេះជាោ៉ា ងណា 

ឧរករែ៍ត្ររួពិនិរយជារសិារកនុង្រននជាំងទឺឹកសនរណសែរ រនទេះសធវើសរសត 
និងរជុលចកត់្រូវប្តនធានរ៉ាររ់ងសដាយ Medi-Cal Rx) 

▪ ឧរករែ៍តារដានសរេះែូង 
ឬសួរសអ្េិចត្រូនិកសលើកណលងណរឧរករែ៍តារដានការែកែសងាើរររស់ទរក 

▪ ការជួសជុល ឬការរតូរឧរករែ៍សដាយសារការប្តរ់រង ់ការលួច ឬការសត្រើត្ប្តស់ខុស 
សលើកណលងណរសៅសពលណែលចាំប្តចណ់សនកសវជជសាស្តសតសត្មារ់សមាជិកណែលមានអាយុសត្ការ 
21 ឆ្ន ាំ 

▪ ររស់រររសសេងសទៀរណែលជាទូសៅរនិត្រូវប្តនសត្រើជាចរបងសត្មារក់ារណងទាំសុខភាព  

ោ៉ា ងណាកតី កនុងករែីខៃេះ ររស់រររទាំងសនេះអាចត្រូវប្តនយល់ត្ពរសដាយមានការអ្នុញ្ជា រជារុន 
(ការអ្នុោរជារុន) ណែលដាកជូ់នសដាយសវជជរែឌិ រររស់សោកអ្នក។ 

អាហាររូរថរភណែលសតល់តាររយៈការចកត់ារសរនស្រនិងត្កពេះស េះសវៀន 
វធិីសាស្តសតននការសតល់អាហារររូរថរភែល់រងកាយទាំងសនេះត្រូវប្តនសត្រើសៅសពលសាថ នភាពសវជជសាស្តសត
ររ ាំងសោកអ្នករនិឲ្យររសិភាគអាហារតារធរមតាប្តន។ 
សលិរសលអាហាររូរថរភតាររយៈការចកត់ារសរនស្រ 
និងតារត្កពេះស េះសវៀនសនេះត្រូវប្តនធានរ៉ាររ់ងតាររយៈ Medi-Cal Rx សៅសពលចាំប្តចណ់សនកសវជជសាស្តសត។  
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ឧរករែ៍ជាំនយួកនុ ងការសាដ រ ់
Health Net រ៉ា ររ់ងសលើឧរករែ៍ជាំនួយការសាត រ ់
ត្រសិនសរើសោកអ្នកត្រូវប្តនសគសធវើសរសតចាំស េះការប្តររ់ងល់ទធភាពននការសាត រ ់
សហើយឧរករែ៍ជាំនួយការសាត រត់្រូវការចាំប្តចត់ារសវជជសាស្តសត 
និងមានសវជជរញ្ជជ ឱសងពីត្គូសពទយររស់សោកអ្នក។ 
ការធានរ៉ាររ់ងត្រូវប្តនកាំែរច់ាំស េះឧរករែ៍ជាំនយួណែលមានរនរៃទររាំសុរណែលរាំសពញតាររត្រូវការ
សវជជសាស្តសតររស់សោកអ្នក។ Health Net នឹងរ៉ាររ់ងឧរករែ៍ជាំនយួការសាត រច់ាំនួនរយួ 
លុេះត្តាណរឧរករែ៍ជាំនួយការសាត រម់ានភាពចាំប្តចស់ត្មារត់្រសចៀកទាំងសងខ្នង 
សែើរបទីទួលប្តនលទធសលលែត្រសសើរខ្នៃ ាំងជាងអ្វីណែលសោកអ្នកអាចទទួលប្តនពីឧរករែ៍ជាំនួយការសាត រ់
ណររយួ។  

ឧរករែ៍ជាំនយួការសាត រស់ត្មារស់មាជិកអាយុសត្ការ 21 ឆ្ន ាំ 

ចាររ់រស់រែឋរត្រូវឲ្យកុមារណែលត្រវូការឧរករែ៍ជាំនយួការសាត រ ់
ត្រូវរញ្ជូ នសៅកានក់រមវធិសីសវាករមកុមាររែឋ California (CCS) 
សែើរបកីាំែរថ់ាសរើកុមារមានសិទធិទទួលប្តន CCS ណែរឬសទ។ ត្រសិនសរើកុមារមានសិទធិទទលួប្តន CCS 
សនេះ CCS នឹងរ៉ា ររ់ងនងៃចាំណាយសត្មារឧ់រករែ៍ជាំនួយការសាត រណ់ែលចាំប្តចណ់សនកសវជជសាស្តសត។ 
ត្រសិនសរើកុមាររនិមានលកខែៈសរបរតិត្គរត់្គ្ននស់ែើរបទីទួលប្តន CCS សទ 
សនេះសយើងខ្ុ ាំនងឹរ៉ា ររ់ងឧរករែ៍ជាំនួយការសាត រណ់ែលចាំប្តចត់ារសវជជសាស្តសតជាណសនកននការធានរ៉ាររ់ងររ
ស់ Medi-Cal ។ 

ឧរករែ៍ជាំនយួការសាត រស់ត្មារស់មាជិកណែលមានអាយុចរព់ី 21 ឆ្ន ាំសេើងសៅ 

សៅសត្ការ Medi-Cal 
សយើងធានរ៉ាររ់ងែូចខ្នងសត្ការសត្មារឧ់រករែ៍ជាំនយួការសាត រន់ីរយួៗណែលមានការធានរ៉ាររ់ង៖ 

▪ ជរ័រែដូ លត្រសចៀកណែលត្រវូការសត្មារដ់ាក ់
▪ កញ្ចរង់មសតងដ់ាររយួ 
▪ ការសៅជួរសែើរបតី្ប្តកែថាឧរករែ៍ជាំនយួែាំសែើ រការត្រឹរត្រូវ 
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▪ ការសៅជួរសែើរបសីមាែ រ នងិរាំ កឧ់រករែ៍ជាំនួយការសាត ររ់រស់សោកអ្នក 
▪ ការជួសជុលឧរករែ៍ជាំនយួការសាត ររ់រស់សោកអ្នក 

 
សៅសត្ការ Medi-Cal សយើងនឹងរ៉ា ររ់ងសលើការរតូរឧរករែ៍ជាំនួយការសាត រ ់ត្រសិនសរើ៖ 

▪ លទធភាពននការសាត ររ់រស់សោកអ្នកគឺែល់កត្ររិរយួណែលឧរករែ៍ជាំនួយការសាត ររ់ចចុរបនន
ររស់សោកអ្នករនិអាចណកវាប្តន 

▪ ឧរករែ៍ជាំនយួការសាត ររ់រស់សោកអ្នកប្តនប្តរ ់លួច ឬខូច សហើយរនិអាចជួសជុលប្តន 
សហើយវារនិណរនជាកាំហុសររស់សោកអ្នក។ 
សោកអ្នកត្រូវណរសតល់កាំែរច់ាំណាាំរកសយើងខុ្ាំសដាយត្ប្តរស់យើងខុ្ាំពីរសរៀរណែលសរឿងសនេះប្តនសកើរ 
សេើង។ 

 
សត្មាររ់នុសេសពញវយ័ណែលមានអាយុចរព់ី 21 ឆ្ន ាំសេើងសៅ Medi-Cal រនិររួរញ្ចូ ល៖ 

▪ ការរតូរងមឧរករែ៍ជាំនួយការសាត រ ់

សសវាករមសុខភាពតារសទេះ 
Health Net រ៉ា ររ់ងសលើសសវាសុខភាពណែលសតល់សៅសទេះររស់អ្នក 
សៅសពលប្តនសចញសវជជរញ្ជជ សដាយត្គូសពទយររស់សោកអ្នក 
និងត្រវូប្តនរកសឃើញថាមានភាពចាំប្តចណ់សនកសវជជសាស្តសត។ 

សសវាសុខភាពតារសទេះត្រវូប្តនកាំែរច់ាំស េះសសវាណែល Medi-Cal ធានរ៉ាររ់ងែូចជា៖ 

▪ ការណងទាំសុខភាពត្រករសដាយជាំនញសត្ៅសមា៉ា ង 
▪ ជាំនួយសុខភាពតារសទេះសត្ៅសមា៉ា ង 
▪ សសវាករមសវជជសាស្តសតសងគរ 
▪ ររកិាខ រសវជជសាស្តសត 
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សត្គឿងររកិាខ រ ឧរករែ៍ និងសមាភ រសពទយ 
Health Net ធានរ៉ាររ់ងសលើររកិាខ រសវជជសាស្តសតណែលត្រូវប្តនសចញសវជជរញ្ជជ សដាយសវជជរែឌិ រ 
ជាំនួយការត្គសូពទយ រុគគលិកជាំនញគិោនុរដាឋ ក នងិអ្នកឯកសទសគិោនុរដាឋ ក។ ររកិាខ រសវជជ
សាស្តសតរយួចាំនួនត្រវូប្តនធានរ៉ាររ់ងតាររយៈករមវធិី FFS Medi-Cal Rx នងិរនិណរនតាររយៈ 
Health Net សទ។ 
ការធានរ៉ាររ់ងររស់ Medi-Cal រនិររួរញ្ចូ លចាំែុចែូចខ្នងសត្ការ៖ 

▪ ររស់រររសត្រើត្ប្តស់កនុងសទេះទូសៅររួមាន រ៉ាុណនតរនិកាំែរច់ាំស េះណរ៖ 
 រងស់ែិរ (ត្គរត់្រសភទ) 
 អាល់កុលជូរ 
 សត្គឿងសមាែ ង 
 ែុាំសាំេី និងសាំេី 
 សរៅហុយ 
 កណនេងជូរ 
 សារធារុចត្មាញ់ពីសែើរវចិ ហាសហេល 

▪ ឱសងសត្រើសៅសទេះទូសៅររួមាន រ៉ាុណនតរនិកាំែរច់ាំស េះណរ៖ 
 សត្រកូឡាស 
 សត្រងោរណសបកសៃួរ នងិសេ 
 សលិរសលសេ ាំពីសារធារុថាល់ (Talc) 
 ភាន កង់ារអ្ុកសីុរករមែូចជាអ្ុីត្ែូណសនណពអ្ុកសីុរ 
 Carbamide Peroxide និង Sodium Perborate 

▪ សារ ូកកស់កណ់ែលរនិមានសវជជរញ្ជជ  
▪ ថាន ាំោរសលើែងខៃួនណែលមានសទុកត្ករនួឬសត្រងរងសូ់អ្ុចិ និងអាសីុរសាលីសីុលិច 

ណត្ករអាសីុរសាលីសីុលិច ត្ករនួឬសត្រង ឬសារធារុរវ នងិស័ងាសីអ្ុកសីុរខ្នរ ់
▪ ររស់រររសសេងសទៀរណែលជាទូសៅរនិត្រូវប្តនសត្រើត្ប្តស់ជាចរបងសត្មារក់ារណងទាំសុខភាព 

និងណែលត្រូវប្តនសត្រើត្ប្តស់ជាត្រចាំ 
និងជាចរបងសដាយរុគគលណែលរនិមានរត្រូវការណសនកសវជជសាស្តសតជាកោ់កស់ត្មារព់ួកសគ។ 
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Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
សូរចូលតារអីុ្នធឺែិរ www.healthnet.com។ 86 

ការពាប្តលជាំងឺសាដ រលទធភាពពលករម 
Health Net ធានរ៉ាររ់ងសលើសសវាពាប្តលជាំងឺសាដ រលទធភាពពលករម 
ររួមានការវាយរនរៃការពាប្តលលទធភាពពលករម ណសនការពាប្តល ការពាប្តល កាណែនាំ 
និងសសវាពសិត្គ្នេះសោរល់។ 
សសវាពាប្តលសាដ រលទធភាពពលករមត្រូវប្តនកាំែរត់្រឹរណរសសវាពីរែងកនុងរយួណខសដាយររួរញ្ចូ លជារយួ
ការពាប្តលសដាយចករ់ជុលវទិាសាស្តសត សសារទសេន ៍ការចរស់រនស និងការពាប្តលការនិោយសតី 
(ការកាំែររ់និអ្នុវរតចាំស េះសកមងអាយុសត្ការ 21 ឆ្ន ាំសទ)។ Health Net អាចសតល់ការយល់ត្ពរជារុន 
(អ្នុញ្ជា រជារុន) នូវសសវាករមរណនថរណែលចាំប្តចខ់្នងសវជជសាស្តសត។ 

អ្វយវៈសិរបនិរិរត/សជើងសិរបនិរិរត 
Health Net រ៉ា ររ់ងសលើឧរករែ៍សិរបនរិមរិ នងិសជើងសរបនិរមរិ 
ត្ពរទាំងសសវាករមសសេងៗណែលចាំប្តចខ់្នងសវជជសាស្តសត និងណែលសតល់សវជជរញ្ជជ សដាយត្គូសពទយ 
ត្គូសពទយពាប្តលសជើង ទនតសពទយ ឬអ្នកសតល់សសវាសវជជសាស្តសតរនិណរនត្គូសពទយ។ 
សនេះររួរញ្ចូ លទាំងឧរករែ៍សាត រស់សរៃងណែលត្រូវប្តនរែតុ េះ 
ត្ទនររ់៉ាុងសុែន/់អាវត្ទនរសុ់ែនណ់ែលប្តនវេះការ ់សសរៃៀករាំ កស់ត្មារក់ាររោក 
និងឧរករែ៍សិរបនិរមរិសែើរបសីាត ររុខងារសេើងវញិ ឬជាំនួសណសនកននរងកាយ 
ឬសែើរបគី្នាំត្ទណសនករងកាយណែលចុេះសខាយ ឬខូចត្ទងត់្ទយ។ 

ររកិាខ រណសនកវេះការស់ េះសរៀនធាំ និងរត្រងសនរ 
Health Net រ៉ា ររ់ងសលើងងណ់សនកវេះការស់ េះសវៀន រាំពងខ់យល់រត្រងសនរ ងងរ់ងាូរទឹក ររកិាខ ររងាូរទឹក 
និងកាវរិទ។ សនេះរនិរររ់ញ្ចូ លររកិាខ រណែលសត្រើសត្មារស់តល់ផ្ទសុកភាព ភាពងាយត្សួល ភាពត្រែីរ 
ឬលកខែៈពិសសសសេើយ។ 

ការពាប្តលតារណររររូសាស្តសត  
Health Net រ៉ា ររ់ងសលើសសវាពាប្តលតារណររររូសាស្តសត 
ណែលចាំប្តចត់ារសវជជសាស្តសតររួមានការវាយរនរៃការពាប្តលតារណររររូសាស្តសត ណសនការពាប្តល 
ការពាប្តល កាណែនាំ សសវាពិសត្គ្នេះសោរល់ និងការសត្រើត្ប្តស់ឱសងពាប្តលសលើរងកាយ។ 
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សសវាករមសាត រនីរិសរបទសួរ 
Health Net រ៉ា ររ់ងសសវាករមសាត រនីរិសរបទសួរ ណែលចាំប្តចណ់សនកសវជជសាស្តសត 
និងសចញសវជជរញ្ជជ សដាយត្គូសពទយ។ 

សសវាករមកណនៃងណងទាំគិោនុរដាឋ កជាំនញ 
Health Net រ៉ា ររ់ងសលើសសវាណងទាំគិោនុរដាឋ ក ជាំនញតារភាពចាំប្តចណ់សនកសវជជសាស្តសត 
ត្រសិនសរើអ្នកពិការ នងិត្រវូការការណងទាំកត្ររិខពស់។ សសវាករមទាំងសនេះររួរញ្ចូ លទាំងរនទរ ់
និងកាត រសៅកណនៃងណែលមានអាជ្ារែណ សដាយមានការណងទាំពីសពទយជាំនញ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ។ 

ការពាប្តលការនិោយសតី 
Health Net ធានរ៉ាររ់ងសលើការពាប្តលការនិោយសតី ណែលចាំប្តចខ់្នងណសនកសវជជសាស្តសត។ 
សសវាករមពាប្តលការនិោយសតីត្រូវប្តនកាំែរត់្រឹរណរសសវាករមពីរែងកនុងរយួណខសដាយររួរញ្ចូ លជារយួ
ការពាប្តលសដាយចករ់ជុលវទិាសាស្តសត សសារទសេន ៍ការពាប្តលសដាយចរស់រនស 
និងការពាប្តលសាដ រលទធភាពពលករម (ការកាំែររ់និអ្នុវរតចាំស េះសកមងអាយុសត្ការ 21 ឆ្ន ាំសទ)។ 
Health Net អាចសតល់ការយល់ត្ពរជារុន (អ្នុញ្ជា រជារុន) 
នូវសសវាករមរណនថរណែលចាំប្តចខ់្នងសវជជសាស្តសត។ 

សសវាករមវេះការរ់តូរសភទ 
Health Net រ៉ា ររ់ងសលើសសវាករមរតូរសភទ (សសវាករមរញ្ជជ កស់ភទ) 
ជាអ្រថត្រសោជនស៍ៅសពលណែលសសវាទាំងសនេះត្រូវការជាចាំប្តចខ់្នងសវជជសាស្តសត 
ឬសៅសពលណែលសសវាករមរាំសពញតារលកខែៈវនិិចេយ័សត្មារក់ារវេះការរ់៉ាេះរ៉ាូវរងកាយសេើងវញិ។ 

ការសាកលបងពាប្តល  
Health Net 
រ៉ា ររ់ងសលើនងៃចាំណាយណងទាំអ្នកជាំងឺជាត្រចាំសត្មារអ់្នកជាំងណឺែលទទួលយកសៅកនុងការសាកលបងពាប្តល
ែាំណាកក់ាល I ែាំណាកក់ាល II ែាំណាកក់ាល III ឬ ែាំណាកក់ាល IV ត្រសិនសរើវាទកទ់ងនឹងការរងាា រ 
ការរកសឃើញ ឬការពាប្តលជាំងឺរហារកី ឬលកខខែឌ ណែលគាំររកាំណហងែល់អាយុជីវរិសសេងសទៀរ 
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
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សហើយត្រសិនសរើការសិកាសនេះសធវើសេើងសដាយ រែឋប្តលចាំែីអាហារ និងឱសងសហរែឋអាសររកិ (U.S. 

Food and Drug Administration, FDA) រជឈរែឌ លត្គរត់្គង និងរងាា រជាំងឺ (Centers for Disease 

Control and Prevention, CDC) ឬរជឈរែឌ លសត្មារស់សវា Medicare និង Medicaid (Centers 

for Medicare and Medicaid Services, CMS)។ 
ការសិកាត្រវូណរមានការយល់ត្ពរពវីទិាសាថ នជារិសុខ្នភបិ្តល, FDA, ត្កសួងការ រជារិ 
ឬរែឋប្តលអ្ររីយុទធជន។ Medi-Cal Rx ណែលជាករមវធិី Medi-Cal FFS 
ធានរ៉ាររ់ងសលើថាន ាំតារសវជជរញ្ជជ ររស់អ្នកជាំងឺខ្នងសត្ៅភាគសត្ចើន។ សូរអានណសនក 
«ឱសងតារសវជជរញ្ជជ សត្មារអ់្នកជាំងខឺ្នងសត្ៅ» សៅសពលសត្កាយកនុងជាំពូកសនេះ សត្មារព់រ័ម៌ានរណនថរ។ 

សសវារនទីរពិសសាធន ៍និងវទិយសុាស្តសដ 
Health Net រ៉ា ររ់ងសលើសសវារនទីរពសិសាធនស៍ត្មារអ់្នកជាំងឺសត្មាកកនុងរនទរីសពទយ និងអ្នកជាំងខឺ្នងសត្ៅ 
ត្ពរទាំងសសវាករម្ៃុេះកាាំរសមីអ្ុិច សៅសពលចាំប្តចណ់សនកសវជជសាស្តសត។ 
នីរិវធិនីនការងរររូភាពទាំសនើរៗជាសត្ចើនែូចជាការសសាន CT, MRI និង PET 
ត្រូវប្តនធានរ៉ាររ់ងសដាយណសែកសលើរត្រូវការណសនកសវជជសាស្តសត។ 

សសវាករមសុខមាលភាព និងការរងាា រជាំងឺ ត្ពរទាំងការត្គរត់្គងជាំងឺរុ ាំនរ ៉ា 
ណសនការធានរ៉ាររ់ងសលើ៖ 

▪ គែៈកមាម ធិការត្រឹកាសោរល់សត្មារក់ារចកថ់ាន ាំរងាា រណែលត្រូវប្តនណែនាំ 
▪ សសវាករមណសនការត្គួសារ 
▪ សសចកតីណននាំររស់វទិាសាថ នសពទយកុមារអាសររកិ Bright Futures (American Academy of 

Pediatrics Bright Futures) 
▪ សសវាករមរងាា រសត្មារស់្តសតីណែលត្រូវប្តនណែនាំសដាយរហាវទិាល័យណសនកសរភព 

និងសរគស្តសតីអាសររកិ (American College of Obstetricians and Gynecologists) 
▪ ជាំនួយកនុងការផ្ទត ចប់្តរណីែលសគសៅថាសសវាករមរញ្ឈរក់ារជកប់្តរ ី
▪ សសវាករមរងាា រណែលប្តនណែនាំសដាយសសវារងាា រសហរែឋអាសររកិត្កុរការងារថាន ក ់A និង B 

(United States Preventive Services Task Force Grade A and B) 
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
សូរចូលតារអីុ្នធឺែិរ www.healthnet.com។ 89 

សសវាសរៀរចាំណសនការត្គួសារ ត្រវូប្តនសដល់ជូនែល់សមាជិកណែល មានវយ័អាចសដល់កាំសែើ រប្តន 
សែើរបជីួយ ពួកគ្នរឲ់្យសធវើការសត្ជើសសរ ើសចាំនួន នងិគមាៃ រពីកូនរយួសៅកូនរយួ។ 
សសវាទាំងសនេះររួមានវធិីសាស្តសតទាំងអ្ស់ននការពនារកាំសែើ រណែលត្រូវប្តនអ្នុររ័សដាយ FDA ។ 
អ្នកជាំនញណសនកសរភព/សរគស្តសតី និង PCP ររស់ Health Net 
មានសត្មារស់សវាសរៀរចាំណសនការសត្មារត់្គួសារ។ 
សត្មារស់សវាសរៀរចាំណសនការត្គួសារ សោកអ្នកកអ៏ាចសត្ជើសសរ ើសសវជជរែឌិ រ Medi-Cal 
ឬគៃីនិកណែលរនិមានទាំនកទ់ាំនងជារយួ Health Net សដាយរនិចាំប្តចទ់ទលួប្តនការយល់ត្ពរជារុន 
(ការអ្នុញ្ជា រជារុន) ពី Health Net សនេះសេើយ។ 
សសវាករមទទលួពីអ្នកសតល់សសវាសត្ៅរណាត ញណែលរនិទកទ់ងនឹងការសរៀរចាំណសនការត្គសួារ
អាចនឹងរនិត្រូវប្តនធានរ៉ាររ់ងសទ។ សែើរបណីសវងយល់រណនថរ សូរសៅទូរសពទសៅកាន ់1-800-675-6110 
(TTY 711)។ 
សូរអានជាំពូកទី 5៖ សុខុមាលភាពកុមារ និងយុវជនសតីពីពរ័ម៌ានអ្ាំពីការណងទាំរងាា រសត្មារយុ់វជនអាយុ
ចរព់ី 20 ឆ្ន ាំចុេះ។ 

ករមវធីិរងាា រជាំងឺទឹកសនរណសែរ 
ករមវធិរីងាា រជាំងឺទឹកសនរណសែរ (Diabetes Prevention Program, DPP) 
គឺជាករមវធិីផ្ទៃ ស់រតូររសរៀររស់សៅត្រចាំនងៃសដាយណសែកសលើភសតុតាង។ វាត្រវូប្តនរចនសេើងសែើរបរីងាា រ 
ឬពនារសពលការចរស់សតើរននជាំងឺទឹកសនរណសែរត្រសភទ 2  
កនុងចាំសណារអ្នកណែលត្រូវប្តនសគសធវើសរគវនិិចេយ័ថាមានជាំងឺទឹកសនរណសែរ។ ករមវធិីមានរយៈសពលរយួឆ្ន ាំ។ 
វាអាចរនតែល់ឆ្ន ាំទីពីរ សត្មារស់មាជកិណែលមានលកខែៈសរបរតិត្គរត់្គ្នន។់ រសចចកសទស 
និងការគ្នាំត្ទសរៀររស់សៅណែលត្រូវប្តនអ្នុររ័សដាយករមវធិរីរួមាន រ៉ាុណនតរនិកាំែរច់ាំស េះណរ៖  

▪ ការសតល់ត្គូរងវឹកជាលកខែៈនែគូ 
▪ រសត្ងៀនអ្ាំពសីវ័យត្រួរពិនរិយ នងិសដាេះត្សាយរញ្ជា   
▪ ការសតល់ការសលើកទឹកចិរត និងររិសាថ រន 
▪ ការសតល់សមាភ រៈពរ័ម៌ានសែើរបគី្នាំត្ទសគ្នលសៅ 
▪ តារដានការងៃឹងណងៃងតារទមាៃ រស់ែើរបជីយួ កនុងការសសត្រចសគ្នលសៅ  
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
សូរចូលតារអីុ្នធឺែិរ www.healthnet.com។ 90 

សមាជិកត្រូវណររាំសពញតារលកខខែឌ ទរទរននករមវធិីសែើរបចូីលររួ DPP។ សូរទូរសពទសៅ Health Net 
សែើរបណីសវងយល់រណនថរអ្ាំពកីរមវធិ ីនិងសិទធិណែលអាចទទួលប្តន។ 

សសវាករមសាថ រនសេើងវញិ 
Health Net រ៉ា ររ់ងសលើការវេះការស់ែើរបណីក ឬជួសជុលរចនសរពន័ធខុសត្រត្ករីននរងកាយសែើរបណីកលរែ 
ឬរសងាើរររូរងធរមតាសៅតារវសិាលភាពណែលអាចសធវើសៅប្តន។ 
រចនសរពន័ធខុសត្រត្ករីននរងកាយគឺរណាត លរកពពីិការភាពពីកាំសែើ រ ភាពរនិត្រត្ករីននការវវិឌ្ឍ 
ការរ៉ាេះទងគិច ការ្ៃងសរសរគ ែុាំសាច ់ជាំងឺ ឬការរសងាើរសុែនស់េើងវញិរនទ រព់កីារវេះការយ់កសុែនស់ចញ។ 
ណែនកាំែរ ់និងការសលើកណលងរយួចាំននួអាចត្រវូប្តនអ្នុវរត។  

សសវាករមត្ររួពិនិរយការសត្រើត្ប្តស់សារធារុសញៀន 
ណសនការធានរ៉ាររ់ងសលើ៖ 

▪ ការពិនិរយសរើលការសត្រើត្ប្តស់សត្គឿងត្សវងឹរនិត្រឹរត្រវូ និងការត្រួរពិនិរយថាន ាំខុសចារ ់
▪ សសវាករមសត្មាររ់នុសេសពញវយ័ (អាយុ 18 ឆ្ន ាំសេើង) ណែលមានវរិរដិកនុងការសត្រើសត្គឿងត្សវងឹ 

ឬសារធារុសញៀនសសេងសទៀរត្រវូប្តនសតល់ជូនសដាយរនិគិរនងៃសសវា។ 
សសវាករមណែលត្រូវប្តនរ៉ាររ់ងសត្មារក់សរសត្រើត្ប្តស់សត្គឿងត្សវងឹរនិត្រឹរត្រវូររួមាន៖ 

 ការពិនិរយរណនថរសត្មាររ់ញ្ជា ការសត្រើត្ប្តស់សត្គឿងត្សវងឹណែលមានហានិភយ័ចាំនួនរយួែង 
កនុងរយួឆ្ន ាំ (ឧរករែ៍ត្រួរពិនិរយណែលសសនើសុាំពីសោកអ្នកនូវពរ័ម៌ានរណនថរអ្ាំពីការសត្រើត្ប្តស់ 
សត្គឿងត្សវងឹររស់សោកអ្នក) 

 វគគអ្នដរគរនណ៍ែលមានរយៈសពល 15 នទីចាំនួនរែីងកនុងរយួឆ្ន ាំ 
សែើរបពីិភាកាអ្ាំពីការសត្រើត្ប្តស់សត្គឿងត្សវងឹណែលមានហានិភយ័។ 

▪ ណសនការសនេះករ៏៉ា ររ់ងសលើការពាប្តលអ្នកជាំងឺសត្មាកកនុងរនទីរសពទយណែលសត្រើថាន ាំត្សួចត្សាវ 
ឬការសឹកសត្គឿងត្សវងឹហួសត្រមាែសៅសពលចាំប្តចណ់សនកសវជជសាស្តសតសងណែរ។ 

សូរសរើល «សសវាពាប្តលរញ្ជា ការសត្រើត្ប្តស់សារធារុសញៀន» សៅសពលសត្កាយសៅកនុងជាំពូកសនេះ 
សត្មារក់ារធានរ៉ាររ់ងសលើការពាប្តលទូទាំងសខ្ននធី។ 
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អ្រថត្រសោជនន៍នគាំសហើញ 
ណសនការធានរ៉ាររ់ងសលើ៖ 

▪ ការពិនិរយណភនកជាត្រចាំសរៀងរល់ 24 ណខរតង។ ការពិនរិយណភនករណនថរ ឬញឹកោរជ់ាងសនេះ 
ត្រូវប្តនរ៉ាររ់ង ត្រសិនសរើចាំប្តចត់ារសវជជសាស្តសតសត្មារស់មាជិក 
ែូចជាអ្នកណែលមានជាំងឺទកឹសនរណសែរ។ 

▪ ណវ ៉ានតា (ស ុរ និងកញ្ចក)់ រតងសរៀងរល់ 24 ណខ 
សៅសពលណែលសោកអ្នកមានសវជជរញ្ជជ ឱសងត្រឹរត្រវូ។  

▪ ការរតូរណវ ៉ានតាកនុងរយៈសពល 24 ណខ ត្រសិនសរើសោកអ្នករត្រវូឲ្យរតូរសៅសលើសវជជរញ្ជជ  
ឬណវ ៉ានតាររស់សោកអ្នកត្រវូប្តនប្តររ់ង ់ត្រូវប្តនសគលួច ឬខូច (សហើយរនិអាចជសួជុលប្តន) 
សហើយវារនិណរនជាកាំហុសររស់សោកអ្នក។ 
សោកអ្នកត្រវូណរសតល់ឲ្យសយើងខ្ុ ាំនូវកាំែរច់ាំណាាំណែលត្ប្តរស់យើងខ្ុ ាំពរីសរៀរណែលណវ ៉ានតាររស់
សោកអ្នកត្រវូប្តនប្តរ ់លួច ឬខូច។ 

▪ ឧរករែ៍ជាំនយួគាំសហើញទរចាំស េះអ្នកណែលមានរញ្ជា គាំសហើញណែលរនិអាចណកប្តនសដាយ 
ណវ ៉ានតាសតងដ់ារ កញ្ចកដ់ាកក់នុងណកវណភនក ថាន ាំ 
ឬការវេះការណ់ែលរ ាំខ្ននែល់សររថភាពររស់រុគគលសនេះកនុងការអ្នុវរតសករមភាពត្រចាំនងៃ 
(ឧ. សាចែុ់ាំណកវណភនកចុេះសខាយសៅតារអាយុ)។ 

▪ កញ្ចកដ់ាកក់នុងណកវណភនកណែលចាំប្តចខ់្នងសវជជសាស្តសត  
ការសធវើសរសតកញ្ចកដ់ាកក់នុងណកវណភនក សហើយកញ្ចកដ់ាកក់នុងណកវណភនកអាចនឹងត្រវូរ៉ា ររ់ង 
ត្រសិនសរើការសត្រើត្ប្តស់ណវ ៉ានតារនិអាចសធវើសៅប្តន សដាយសារជាំងឺ ឬសាថ នភាពណភនក 
(ឧ. ការរនិមានត្រសចៀកមាខ ង)។ 
សាថ នភាពសវជជសាស្តសតណែលមានលកខែៈត្គរត់្គ្ននស់ត្មារក់ញ្ចកដ់ាកក់នុងណកវណភនកពិសសសររួ
មាន រ៉ាុណនតរនិកាំែរច់ាំស េះណរ ជាំងឺគ្នម នអ្ុីរសីពីកាំសែើ រ សាថ នភាពប្តរណ់កវណភនកមាខ ងឬទាំងពីរ 
និងែុាំសលើភាន ស សណកវណភនក។ 
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អ្រថត្រសោជនរ៍សធាប្តយសធវើែាំសែើ រសត្មារស់ាថ នភាពណែលរនិណរនសសស្តងាគ េះរនទ ន ់
សោកអ្នកមានសិទធិទទួលប្តនរសធាប្តយសធវើែាំសែើ រណររសវជជសាស្តសត ត្រសិនសរើសោកអ្នកមានរត្រវូការណសនក
សវជជសាស្តសតណែលរនិអ្នុញ្ជា រឲ្យអ្នកសត្រើរងយនត រងយនតត្កុង ឬតាកសីុ់សៅកានក់ារណារជ់រួររស់
សោកអ្នកប្តន។ 
រសធាប្តយសធវើែាំសែើ រណររសវជជសាស្តសដអាចត្រូវប្តនសតល់ជូនសត្មារស់សវាករមណែលមានការធានរ៉ាររ់ងែូច
ជា ថាន ាំ សធមញ សុខភាពសៃូវចរិត ការសត្រើត្ប្តស់សារធារុសញៀន នងិការណារជ់ួរសៅឱសងសាថ ន។ 
ត្រសិនសរើសោកអ្នកត្រូវការរសធាប្តយសធវើែាំសែើ រណររសវជជសាស្តសត 
សនេះសោកអ្នកអាចសសនើសុាំវាសដាយនិោយសៅកានត់្គសូពទយររស់សោកអ្នក។ 
ត្គូសពទយររស់សោកអ្នកនឹងសធវើការសសត្រចចិរតសលើត្រសភទននរសធាប្តយសធវើែាំសែើ រណែលត្ររឹត្រូវសែើរបរីាំសពញ
តាររត្រវូការររស់សោកអ្នក។ ត្រសិនសរើពួកសគរកសឃើញថា 
សោកអ្នកត្រវូការរសធាប្តយសធវើែាំសែើ រណររសវជជសាស្តសត 
សនេះពួកសគនងឹសចញសវជជរញ្ជជ សដាយរាំសពញទត្រងណ់រររទសសចកតីណងៃងការែ៍រញ្ជជ ករ់រស់ត្គសូពទយ 
(Physician Certification Statement, PCS) សហើយរញ្ជូ នវាសៅ Health Net។ 
សៅសពលទទួលប្តនការអ្នុញ្ជា រ ការយល់ត្ពរមានរយៈសពលរហូរែល់រយួឆ្ន ាំ 
អាត្ស័យសលើរត្រូវការណសនកសវជជសាស្តសត។ សលើសពីសនេះ 
វារនិមានការកាំែរស់ៅសលើចាំនួនជិេះណែលសោកអ្នកអាចទទួលប្តនសនេះសទ។ 
សវជជរែឌិ រររស់សោកអ្នកនឹងត្រវូវាយរនរៃរត្រូវការសវជជសាស្តសតររស់សោកអ្នកសេើងវញិសត្មារ ់
រសធាប្តយសធវើែាំសែើ រណររសវជជសាស្តសត សហើយយល់ត្ពររតងសទៀរសរៀងរល់ 12 ណខរតង។ 

រសធាប្តយសធវើែាំសែើ រណររសវជជសាស្តសត គជឺារងយនតសសស្តងាគ េះរនទ ន ់រងយនតែឹកអ្នកែាំសែើ រធុនរូច រងយនតណែល
អាចដាករ់សទេះរញុប្តន ឬការែឹកជញ្ជូ នតារយនតសហាេះ។ Health Net 
អ្នុញ្ជា រនូវរសធាប្តយសធវើែាំសែើ រណររសវជជសាស្តសត ណែលមាននងៃចាំណាយទររាំសុរសត្មាររ់ត្រូវ
ការសវជជសាស្តសតររស់សោកអ្នកសៅសពលណែលសោកអ្នកត្រូវការសធវើែាំសែើ រសៅកានក់ារណារជ់ួរររស់ខៃួន។ 
សនេះមាននយ័ថា ឧទហរែ៍ 
ត្រសិនសរើសោកអ្នកអាចរញ្ជូ នតារណររសវជជសាស្តសតតាររយៈរងយនតណែលអាចដាករ់សទេះរញុប្តន សនេះ 
Health Net នឹងរនិរងន់ងៃរងយនតសសស្តងាគ េះរនទ នស់ទ។ 
សោកអ្នកអាចមានសិទធិទទួលប្តនរសធាប្តយសធវើែាំសែើ រតារសៃូវអាកាសប្តន 
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លុេះត្តាណរសាថ នភាពសវជជសាស្តសតររស់សោកអ្នករនិអាចសធវើការែឹកជញ្ជូ នតារសៃូវសគ្នកប្តន។  

ត្រូវណរសត្រើរសធាប្តយសធវើែាំសែើ រណររសវជសាជ ស្តសតសៅសពល៖  

▪ វាជាការចាំប្តចខ់្នងរងកាយ 
ឬខ្នងសវជជសាស្តសតែូចណែលប្តនកាំែរស់ដាយទត្រងណ់រររទសសចកតីណងៃងការែ៍រញ្ជជ ករ់រស់
ត្គូសពទយ (PCS) ជាោយលកខែ៍អ្កេរពីសវជជរែឌិ រ ឬអ្នកសតល់សសវាសសេងសទៀរ 
សត្ េះថាសោកអ្នករនិអាចសត្រើរងយនតត្កុង តាកសីុ់ រងយនត 
ឬរងយនតែកឹអ្នកែាំសែើ រធុនរូចសែើរបសីៅជួរការណាររ់រស់សោកអ្នកប្តន។ 

▪ សោកអ្នកត្រវូការជាំនួយពីអ្នកសរើកររសែើរបជូីនសោកអ្នក សៅ និងរកពីលាំសៅដាឋ ន ោនយនត 
ឬកណនៃងពាប្តលសសេងៗ សដាយសារពិការភាពរងកាយ ឬមានវរិរតិសៃូវចិរត។  

▪ វាត្រូវប្តនយល់ត្ពរជារុនសដាយ Health Net សដាយមាន PCS 
ជាោយលកខែ៍អ្កេរពសីវជជរែឌិ រ។ 

សែើរបសីសនើសុាំរសធាប្តយសធវើែាំសែើ រណររសវជជសាស្តសតណែលសវជជរែឌិ រររស់សោកអ្នកប្តនសចញសវជជរញ្ជជ  
សត្មារក់ារណារជ់ួរណែលរនិរនទ ន ់(តារទមាៃ រ)់ សូរទូរសពទសៅ Health Net តាររយៈសលខ 
1-800-675-6110 ោ៉ា ងសហាចណាស់ 48 សមា៉ា ង (នងៃចនទ- នងៃសុត្ក) 
រុនសពលការណារជ់ួរររស់សោកអ្នក។ ចាំស េះការណារជ់ួររនទ ន ់
សូរទូរសពទឱយប្តនឆ្រត់ារណែលអាចសធវើប្តន។ សូរសត្រៀររែណ សមាគ ល់សមាជិកររស់សោកអ្នកឲ្យប្តន
រចួរល់សពលសោកអ្នកសៅទូរសពទ។  

ការកាំែរស់ៅសលើរសធាប្តយសធវើែាំសែើ រណររសវជជសាស្តសត៖ Health Net 
សតល់រសធាប្តយសធវើែាំសែើ រណររសវជជសាស្តសតមានរនរៃទររាំសុរ 
ណែលរាំសពញរត្រូវការសវជជសាស្តសតររស់សោកអ្នកសៅកានអ់្នកសតល់សសវាណែលសៅជិររាំសុរពីសទេះររស់សោក
អ្នកណែលជាកណនៃងណារជ់រួ។ រសធាប្តយសធវើែាំសែើ រណររសវជជសាស្តសតនឹងរនិត្រូវប្តនសតល់ឲ្យសទ 
ត្រសិនសរើសសវាករមសនេះរនិត្រូវប្តនរ៉ាររ់ងសដាយ Medi-Cal។ 
ត្រសិនសរើត្រសភទននការណារជ់ួរត្រូវប្តនធានរ៉ាររ់ងសដាយ Medi-Cal រ៉ាុណនតរនិណរនតាររយៈណសនការ
សុខភាពសនេះ សនេះ Health Net 
នឹងជួយ សោកអ្នកសរៀរចាំកាលវភិាគរសធាប្តយសធវើែាំសែើ រណររសវជជសាស្តសតររស់សោកអ្នក។  
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
សូរចូលតារអីុ្នធឺែិរ www.healthnet.com។ 94 

រញ្ជ ីននសសវាករមណែលមានការធានរ៉ាររ់ងម់ានសៅកនុងសសៀវសៅណែនសមាជាំ ិកសនេះ។ 
រសធាប្តយសធវើែាំសែើ ររនិត្រូវប្តនធានរ៉ាររ់ងសៅខ្នងសត្ៅរណាត ញ ឬរាំរនស់ត្ៅសសវាករមសទ 
លុេះត្តាណរមានការអ្នុញ្ជា រឲ្យសិទធិជារនុសដាយ Health Net។ សត្មារព់រ័ម៌ានរណនថរ 
ឬសែើរបសីសនើសុាំរសធាប្តយសធវើែាំសែើ រណររសវជជសាស្តសត សូរសៅទូរសពទសៅកាន ់Health Net តាររយៈសលខ  
1-800-675-6110។  

រនរៃចាំស េះសមាជិក៖ ពុាំមានការចាំណាយសនេះសទ 
សៅសពលណែលរសធាប្តយសធវើែាំសែើ រត្រូវប្តនសរៀរចាំសដាយ Health Net។ 

រសរៀរទទួលប្តនរសធាប្តយសធវើែាំសែើ ររិនណរនសវជជសាស្តសត  
អ្រថត្រសោជនរ៍រស់សោកអ្នកររួមានការជិេះសៅកានក់ារណារជ់ួរររស់សោកអ្នក 
សៅសពលណែលការណារជ់ួរគឺសត្មារស់សវាណែលមានការធានរ៉ាររ់ងសដាយ Medi-Cal។ សោកអ្នកអាច
ជិេះប្តនសដាយរនិគិរនងៃ សៅសពលណែលសោកអ្នក៖  

▪ សធវើែាំសែើ រសៅនិងរកពីការណារជ់ួរសត្មារស់សវាករម Medi-Cal 
ណែលសតល់សដាយអ្នកសតល់សសវាររស់សោកអ្នក។ ឬ  

▪ ការសៅយកសវជជរញ្ជជ ឱសង និងររកិាខ រសវជជសាស្តសត។ 

Health Net អ្នុញ្ជា រឲ្យសោកអ្នកសត្រើឡាន តាកសីុ់ ឡានត្កុង ឬរសធាប្តយសាធារែៈ/ឯកជនសសេងៗ
សទៀរសែើរបសីៅកានក់ារណារជ់ួរពាប្តល
សុខភាពររស់សោកអ្នកសត្មារស់សវាករមណែលធានរ៉ាររ់ងសដាយ Medi-Cal ។ Health Net 
នឹងរ៉ា ររ់ងត្រសភទរសធាប្តយសធវើែាំសែើ ររនិណរនសវជជសាស្តសតណែលមានរនរៃទររាំសុរ 
ណែលរាំសពញតាររត្រូវការររស់សោកអ្នក។ សពលខៃេះ Health Net 
អាចសតល់សាំែងសត្មារក់ារជិេះកនុងោនជាំនិេះឯកជនណែលសោកអ្នកសរៀរចាំ។ 
ករែីសនេះត្រូវណរមានការយល់ត្ពរសដាយ Health Net រុនសពលសោកអ្នកជិេះ 
សហើយសោកអ្នកត្រវូណរត្ប្តរស់យើងខ្ុ ាំពរីលូសហរុណែលសោកអ្នករនិអាចជិេះតារវធិីសសេងសទៀរ 
ែូចជារងយនតត្កុងជាសែើរ។ សោកអ្នកអាចត្ប្តរស់យើងខ្ុ ាំសដាយទូរសពទរកសយើងខ្ុ ាំ តាររយៈសលខ 
1-800-675-6110 (TTY 711)។ សោកអ្នករនិអាចសរើកររសដាយខៃួនឯងប្តនសទ សហើយត្រូវ
ទទួលសាំែងរកវញិ។  
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
សូរចូលតារអីុ្នធឺែិរ www.healthnet.com។ 95 

ការទូទរស់ងនងៃចមាៃ យសធវើែាំសែើ រទរទរនូវរល់លកខខែឌ ខ្នងសត្ការ៖ 

▪ រែណ សរើកររររស់អ្នកសរើកររ 

▪ ការចុេះរញ្ជ ីោនយនតររស់អ្នកសរើកររ 

▪ ភសតុតាងននការធានរ៉ាររ់ងរងយនតសត្មារអ់្នកសរើកររ 

សែើរបសីសនើសុាំការជិេះសត្មារស់សវាករម ណែលត្រូវប្តនអ្នុញ្ជា រ សូរទូរសពទសៅ Health Net តាររយៈសលខ  
1-800-675-6110 (TTY 711) ឬោ៉ា ងណាស់ 24 សមា៉ា ង (ចនទ-សុត្ក) 
រុនសពលណារជ់ួរររស់សោកអ្នក 
ឬសៅទូរសពទឲ្យប្តនឆ្រស់ៅសពលណែលសោកអ្នកមានការណារជ់រួរនទ ន។់ សូរសត្រៀរ
រែណ សមាគ ល់សមាជិកររស់សោកអ្នកឲ្យប្តនរចួរល់សពលសោកអ្នកសៅទូរសពទ។ 

កាំែរស់មាគ ល់៖ ជនជារឥិណាឌ អាសររកិាាំងអាចទកទ់ងគៃីនកិសុខភាពឥណាឌ កនុងរាំរនរ់រស់ពួកសគប្តន 
សែើរបសីសនើសុាំរសធាប្តយសធវើែាំសែើ ររនិណរនសវជជសាស្តសត។ 

ការកាំែរស់ៅសលើរសធាប្តយសធវើែាំសែើ ររនិណរនណររសវជជសាស្តសត៖ Health Net 
សតល់រសធាប្តយសធវើែាំសែើ ររនិណរនសវជជសាស្តសតមានរនរៃទររាំសុរ 
ណែលរាំសពញរត្រូវការសវជជសាស្តសតររស់សោកអ្នកសៅកានអ់្នកសតល់សសវាណែលសៅជិររាំសុរពីសទេះររស់សោកអ្នក
ណែលជាកណនៃងណារជួ់រ។ សមាជិករនិអាចសរើកររសដាយខៃួនឯង ឬទទួលប្តនសាំែងសដាយផ្ទទ ល់សទ។ 
សត្មារព់រ័ម៌ានរណនថរ សូរសៅទូរសពទសៅ Health Net តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 

រសធាប្តយសធវើែាំសែើ ររនិណរនសវជជសាស្តសតរនិត្រវូប្តនអ្នុវរតសនេះសទ ត្រសិនសរើ៖ 

▪ រងយនតសសស្តងាគ េះរនទ ន ់រងយនតែឹកអ្នកែាំសែើ រធុនរូច រងយនតណែលអាចដាករ់សទេះរញុប្តន 
ឬរសធាប្តយសធវើែាំសែើ រណររសវជជសាស្តសតតារទត្រងស់សេងៗ គឺជាការចាំប្តចខ់្នងណសនកសវជជសាស្តសត
សែើរបទីទួលប្តនសសវា Medi-Cal ណែលមានការធានរ៉ាររ់ង។ 

▪ សោកអ្នកត្រវូការជាំនួយពីអ្នកសរើកររសៅនិងរកពីលាំសៅដាឋ ន ោនយនត 
ឬទីកណនៃងពាប្តលររស់សោកអ្នកសដាយសារពិការភាពសៃូវកាយ ឬសាថ នភាពសវជជសាស្តសត។  

▪ សោកអ្នកកាំពុងជិេះរសទេះរញុសហើយរនិអាចសធវើចលន 
សចញនិងចូលោនយនតសដាយគ្នម នជាំនយួពីអ្នកសរើកររ។ 
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▪ សសវាករមរនិត្រូវប្តនរ៉ាររ់ងសដាយ Medi-Cal សេើយ។  

រនរៃចាំស េះសមាជិក៖ ពុាំមានការចាំណាយសនេះសទ 
សៅសពលណែលរសធាប្តយសធវើែាំសែើ ររនិណរនសវជជសាស្តសតត្រូវប្តនសរៀរចាំសដាយ Health Net។  

អ្រថត្រសោជន ៍និងករមវធីិ Health Net 
ណែលមានការធានរ៉ាររ់ងសសេងសទៀរ 
សសវានិងការគ្នាំត្ទរយៈសពលណវងណែលមានការត្គរត់្គង (Managed Long-Term 
Services and Supports , MLTSS) 
Health Net រ៉ាររ់ងសលើអ្រថត្រសោជន ៍MLTSS 
សត្មារស់មាជិកណែលមានលកខែៈសរបរតិត្គរត់្គ្ននស់ត្មារ៖់  

▪ សសវាករមកណនៃងណងទាំរយៈសពលណវងែូចណែលត្រូវប្តនយល់ត្ពរសដាយ Health Net 

ត្រសិនសរើសោកអ្នកមានសាំែួរសសេងៗអ្ាំព ីMLTSS សូរទូរសពទសៅ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 

ការសត្ររសត្រួលការណងទាំ 
Health Net 
សតល់សសវាករមត្គរត់្គងករែីសែើរបជីួយ សោកអ្នកសត្ររសត្រួលរត្រូវការណងទាំសុខភាពររស់សោកអ្នក
សដាយរនិគិរនងៃ។ Health Net នឹងសត្ររសត្រួលជារយួករមវធិសីសេងៗសទៀរ សែើរបធីានថា 
សោកអ្នកទទលួប្តនសសវាចាំប្តចណ់សនកសវជជសាស្តសតទាំងអ្ស់ 
សទេះរីជាសសវាករមទាំងសនេះត្រូវប្តនធានរ៉ាររ់ងសដាយករមវធិសីសេងសទៀរ នងិរនិណរន Health Net 
កស៏ដាយ។ 

ត្រសិនសរើសោកអ្នកមានសាំែួរ ឬកងវល់អ្ាំពីសុខភាពររស់សោកអ្នក ឬសុខភាពររស់កូនសោកអ្នក 
សូរទូរសពទរក 1-800-675-6110 (TTY 711)។  



4 | អ្រថត្រសោជន ៍និងសសវាករម 

សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
សូរចូលតារអីុ្នធឺែិរ www.healthnet.com។ 97 

អ្រថត្រសោជនក៍ារសតួចសសតើរការណងទាំមានការសត្ររសត្រួល (Coordinated Care 
Initiative, CCI) 

សត្មារស់ខ្ននធី Los Angeles និង San Diego រ៉ាុសណាណ េះ 

ការសតួចសសតើរការណងទាំមានការសត្ររសត្រួល (CCI) 
សធវើការសែើរបណីកលរែការសត្ររសត្រួលការណងទាំសត្មារសិ់ទធិទទលួប្តនទាំងពីរ 
(អ្នកណែលមានលកខែៈសរបរតិត្គរត់្គ្ននស់ត្មារ ់Medi-Cal សងនិង Medicare សង)។ CCI 
មានពីរណសនកសាំខ្នន់ៗ គឺ៖ 

Cal MediConnect  
ករមវធិ ីCal MediConnect 
មានសគ្នលរាំែងសធវើឲ្យត្រសសើរសេើងនូវការសត្ររសត្រួលការណងទាំសត្មារអ់្នកទទួលសលណែលមានសិទធិ
ទទួលប្តនទាំង Medicare និង Medi-Cal ។ វាអ្នុញ្ជា រឲ្យពកួសគចុេះស ម្ េះ កនុងណសនការរយួ 
សែើរបតី្គរត់្គងរល់អ្រថត្រសោជនទ៍ាំងអ្សររស់ពួកសគ សដាយរនិចាំប្តចណ់ចកណសនការ Medi-Cal និង 
Medicare សដាយណេកពគី្នន ។ 
វាកស៏ផ្ទត រសលើការណងទគាំ ុែភាពខពស់ណែលជួយ ែល់ពួកសគឲ្យរស់សៅមានសុខភាពលែ 
និងរស់សៅកនុងលាំសៅដាឋ នររស់ខៃួនកានណ់រប្តនយូរ។ 

ត្រសិនសរើសោកអ្នកប្តនចុេះស ម្ េះចូលកនុង Health Net Cal MediConnect 
សនេះណសនការនឹងធានរ៉ាររ់ង៖ 

▪ រណាត ញអ្នកសតល់សសវាសធវើការររួគ្នន សែើរបសីោកអ្នក 
▪ អ្នកសត្ររសត្រួលការណងទាំផ្ទទ ល់ខៃួនរយួររូណែលនឹងសធវើឲ្យត្ប្តកែថា 

សោកអ្នកទទលួប្តនការណងទាំ និងការគ្នាំត្ទណែលសោកអ្នកត្រូវការ 
▪ ការពិនិរយតាររាំែងសេើងវញិនូវរត្រវូការសុខភាព និងណសនការ

ណងទាំសុខភាពររស់សោកអ្នក 
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សសវានិងការគ្នាំត្ទរយៈសពលណវងណែលមានការត្គរត់្គង (Managed Long-Term Services and 
Supports , MLTSS) 

រុគគលណែលមានសិទធិសទវសត្មារក់ារធានរ៉ាររ់ង Medicare នងិ Medi-Cal ឬរនុសេចស់ជរ 
ឬជនពិការ (SPD) ណែលចូលររួណរជារយួ Medi-Cal សទសនេះ 
ត្រូវណរចូលររួកនុងណសនការណងទាំណែលប្តនត្គរត់្គងសដាយ Medi-Cal សែើរបទីទលួប្តនអ្រថត្រសោជន ៍
Medi-Cal ររស់ពួកសគ ររួទាំង MLTSS និងអ្រថត្រសោជនជុ៍ាំវញិ Medicare។  

ការត្គរត់្គងការណងទាំណែលប្តនសធវើឲ្យត្រសសើរសេើង 
Health Net ធានរ៉ាររ់ងសលើសសវាការត្គរត់្គងការណងទាំណែលប្តនសធវើឲ្យត្រសសើរសេើង (Enhanced Care 

Management, ECM) សត្មារស់មាជិកណែលមានរត្រូវការសមុគសាម ញខពស់។ ECM 
គឺជាអ្រថត្រសោជនណ៍ែលសតល់សសវាករមរណនថរសែើរបជួីយ សោកអ្នកឱយទទួលប្តនការណងទាំណែលសោកអ្នកត្រូវការ
សែើរបរីនតមានសុខភាពលែ។ វាសត្ររសត្រួលការណងទាំណែលសោកអ្នកទទួលប្តនពីសវជជរែឌិ រសសេងៗគ្នន ។ 
ECM ជួយ សត្ររសត្រួលការណងទាំរឋរ ការណងទាំត្សួចត្សាវ សុខភាពននឥរោិរង ការអ្ភវិឌ្ឍ 
សុខភាពមារ ់សសវា និងការគ្នាំត្ទរយៈសពលណវងសៅតារសហគរន ៍(LTSS) 
និងការរញ្ជូ នរនតសៅកានធ់នធានសហគរនណ៍ែលមាន។ 

ត្រសិនសរើសោកអ្នកមានលកខែៈសរបរតិត្គរត់្គ្នន ់សនេះសោកអ្នកអាចនឹងត្រូវប្តនទកទ់ងអ្ាំពសីសវាករម 
ECM ។ សោកអ្នកកអ៏ាចទូរសពទសៅ Health Net សែើរបណីសវងយល់ត្រសិនសរើ និង 
សពលណាណែលសោកអ្នកអាចទទួល ECM ប្តន។ 
ឬនិោយសៅកានអ់្នកសតល់សសវាណងទសាំ ុខភាពររស់សោកអ្កន  ណែលអាចែឹង 
ថាសរើសោកអ្នកមានលកខែៈត្គរត់្គ្ននស់ត្មារ ់ECM ឬអ្រ ់និងសពលសវោ 
និងរសរៀរណែលសោកអ្នកអាចទទួលវាប្តន។  
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គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
សូរចូលតារអីុ្នធឺែិរ www.healthnet.com។ 99 

សសវា ECM ណែលប្តនធានរ៉ាររ់ង 
ត្រសិនសរើ សោកអ្នកមានលកខែៈត្គរត់្គ្ននស់ត្មារ ់ECM 
សនេះសោកអ្នកនឹងមានត្ករុណងទាំផ្ទទ ល់ខៃួនររស់សោកអ្នក ររួទាំងអ្នកសត្ររសត្រួលការណងទាំសងណែរ។ 
រុគគលសនេះនងឹនិោយជារយួសោកអ្កន  និងសវជរជ ែឌិ រររស់សោកអ្នក អ្នកឯកសទស ឱសងការ ី
អ្នកត្គរត់្គងករែី អ្នកសតល់សសវាសងគរ និងអ្នកែនទសសេងសទៀរ សែើរបតី្ប្តកែថា 
អ្នកត្គរគ់្នន សធវើការជារយួគ្នន សែើរបទីទួលប្តនការណងទាំណែលសោកអ្នកត្រូវការ។ 
អ្នកសត្ររសត្រួលការណងទកាំ អាចជួ៏ យ សោកអ្នកណសវងរក 
និងដាក ់កយសសនើសុាំសសវាករមសសេងសទៀរសៅកនុងសហគរនរ៍រស់សោកអ្នកសងណែរ។ ECM ររួមាន៖  

▪ ការសេពវសាយ និងការចូលររួ 
▪ ការវាយរនរៃែទូ៏លាំទូោយ និងការត្គរត់្គងការណងទាំ 
▪ ការសត្ររសត្រួលការណងទាំណែលប្តនសធវើឲ្យត្រសសើរសេើង 
▪ ការសលើកករពស់សុខភាព 
▪ ការណងទាំរសណាត េះអាសននែិរែល់ 
▪ សសវាករមត្ទត្ទងស់មាជិក និងត្គួសារ 
▪ ការសត្ររសត្រួល នងិការរញ្ជូ នសៅកានជ់ាំនួយសហគរន ៍នងិសងគរ 

សែើរបណីសវងយល់ថាសរើ ECM អាចជាជសត្រើសស័កតិសរសត្មារអ់្នកឬអ្រស់នេះ 
សូរពិភាកាជារយួអ្នករាំណាងររស់ Health Net ឬអ្នកសតល់សសវាណងទាំសុខភាពររស់អ្នក។ 

នងៃចាំណាយចាំស េះសមាជិក 
ពុាំមានការគិរនងៃសសវា ECM សត្មារស់មាជិកសទ។ 

ជាំនួយសហគរន ៍
ជាំនួយសហគរនអ៍ាចមានសៅសត្ការណសនការណងទាំលកខែៈរុគគលររស់សោកអ្នក។ 
ជាំនួយសហគរនគ៍ឺសរត្សរតារសវជសាជ ស្តសត និងជាសសវាករម 
ឬទីតាាំងសសេងសទៀរណែលនងៃចាំណាយមានត្រសិទធភាពចាំស េះអ្នកណែលមានការធានរ៉ាររ់ងសត្ការណសនការរែឋ 
Medi-Cal ។ សសវាករមទាំងសនេះគឺជាជសត្រើសសត្មារស់មាជិកសែើរបទីទួលយក។ 
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
សូរចូលតារអីុ្នធឺែិរ www.healthnet.com។ 100 

ត្រសិនសរើសោកអ្នកមានលកខែៈសរបរតិត្គរត់្គ្នន ់
សនេះសសវាករមទាំងសនេះអាចជួយ សោកអ្នកឲ្យរស់សៅសដាយឯករជយជាងរុន។ 
សសវាករមទងាំ សនេះរនិជាំនសួអ្រថត្រសោជនណ៍ែលសោកអ្នកទទួលប្តនរចួសហើយសៅសត្ការ Medi-Cal 
សនេះសទ។ ឧទហរែ៍នន ជាំនួយសហគរន ៍ណែលណសនការ Health Net សតល់ជូន៖ 
អាហារ/រររអាហារត្ទត្ទងស់វជជសាស្តសត ឬអាហារណែលរត្រូវតារសវជជសាស្តសត 
និងជួយ កនុងការត្គរត់្គងជាំងឺហឺរររស់អ្នក។ ត្រសិនសរើសោកអ្នកត្រូវការជាំនួយ ឬចងែ់ឹងថាអ្វីខៃេះណែលជា
ជាំនួយសហគរនណ៍ែលមានសត្មារស់ោកអ្នក សូរទូរសពទសៅ 1-800-675-6110 (TTY 711) ឬ 
សៅទូរសពទសៅអ្នកសតល់សសវាណងទាំសុខភាពររស់សោកអ្នក។ 

ការសាាំសររីងគសាំខ្នន់ៗ  

ការសាាំសត្មារស់កមងសត្ការអាយុ 21 ឆ្ន ាំ 
ចាររ់រស់រែឋរត្រូវឲ្យកុមារណែលត្រវូការសាាំសររីងគត្រវូរញ្ជូ នសៅករមវធិីសសវាករមកុមាររែឋ 
California (CCS) សែើរបពីិនិរយសរើលថាសរើកុមារមានសិទធិទទួលប្តន CCS ណែរឬអ្រ។់ 
ត្រសិនសរើកុមារមានសិទទធិ ទួលប្តន CCS សនេះ CCS នឹងរ៉ា ររ់ងនងៃចាំណាយសែើរបសីាាំ 
និងសសវាករមណែល កព់ន័ធ។ ត្រសិនសរើកុមាររនិមានសិទធិទទួលប្តន CCS សទ សនេះ Health Net 
នឹងរញ្ជូ នកុមារសៅកានរ់ជឈរែឌ លសាាំសររីងគណែលមានជាំនញចាស់ោស់សែើរបវីាយរនរៃ។ 
ត្រសិនសរើរជឈរែឌ លសាាំសររីងគរញ្ជជ កថ់ា ការសាសាំ ររីងគគឺចប្តាំ ច ់និងមានសុវរថិភាពសនេះ Health Net 
នឹងធានរ៉ាររ់ងសលើការសាាំសររីងគ នងិសសវាករមណែល កព់ន័ធ។ 

ការសាាំសររីងគសត្មាររ់នុសេសពញវយ័ណែលមានអាយុចរពី់ 21 ឆ្ន ាំសេើងសៅ 
ត្រសិនសរើសវជជរែឌិ រររស់សោកអ្នកសសត្រចចិរតថា សោកអ្នកត្រណហលជាត្រូវការសាាំសររីងគសាំខ្នន ់សនេះ 
Health Net 
នឹងរញ្ជូ នសោកអ្នកសៅកានរ់ជឈរែឌ លសាាំសររីងគណែលមានជាំនញចាស់ោស់សែើរបវីាយរនរៃ។ 
ត្រសិនសរើរជឈរែឌ លសាាំសររីងគរញ្ជជ កថ់ា ការសាសាំ ររីងគគឺជាការចប្តាំ ច ់
និងមានសុវរថភិាពសត្មារស់ាថ នភាពសវជជសាស្តសតររស់សោកអ្នក សនេះ Health Net 
នឹងរ៉ាររ់ងសលើការសាាំសររីងគ និងសសវាករមណែល កព់ន័ធសសេងសទៀរ។ 
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
សូរចូលតារអីុ្នធឺែិរ www.healthnet.com។ 101 

ការសាាំសររីងគសាំខ្នន់ៗ ខ្នងសត្ការណែលធានរ៉ាររ់ងសដាយ Health Net ររួរញ្ចូ ល 
រ៉ាុណនតរនិកាំែរច់ាំស េះណរ៖ 

▪ ខួរ្ែឹង 
▪ សរេះែូង 
▪ សរេះែូង/សួរ 
▪ រត្រងសនរ 
▪ រត្រងសនរ/លាំណពង 

▪ សងៃើរ 
▪ សងៃើរ/ស េះសវៀនរូច 
▪ សួរ 
▪ លាំណពង 
▪ ស េះសវៀនរូច 

ករមវធីិផ្ទត ចថ់ាន ាំជក ់
ករមវធិីផ្ទត ចថ់ាន ាំជក ់Kick It California មានសត្មារស់មាជិក Health Net។ 
ករមវធិសីនេះសលត ់ជូននូវការត្រឹកាតារទូរសពទសដាយឥរគិរនងៃ សមាភ រជួយ ខួៃនឯង 
និងជាំនួយតារអ្ុីនធឺែិរមានត្ប្តាំរយួភាសា (ភាសាអ្ងស់គៃស សអ្សាញ ចនិកាតាាំង ចិនកុកងឺ កូសរ ៉ា 
និងសវៀរណារ)។ សសវាករមឯកសទសមានសត្មាររ់នុសេវយ័ជាំទង ់ស្តសតីមាននសទស េះ និងអ្នកទាំ រថាន ាំជក ់
សែើរបជីួយ សមាជិកឲ្យផ្ទត ចប់្តរ ីឬត្សរូចាំហាយ សហើយរនតរស់សៅសដាយគ្នម នថាន ាំជក។់ ករមវធិីសស្ើសារ 
ករមវធិទូីរសពទ និងរខុងារជណជកផ្ទទ ល់កម៏ានសងណែរ។ សមាជិក Health Net 
អាចចុេះស ម្ េះកនុងករមវធិផី្ទដ ចថ់ាន ាំជកព់ចីមាៃ យ 
សដាយរនិត្រវូការការអ្នុញ្ជា រជារុនសត្មារស់មាជិកត្គរវ់យ័ 
សដាយរនិខវល់ថាសរើពួកសគសត្ជើសសរ ើសសត្រើត្ប្តស់ថាន ាំផ្ទត ចថ់ាន ាំជកឬ់អ្រស់នេះសទ សដាយទូរសពទសៅ Kick It 
California តារសលខ 1-800-300-8086 ឬតារអ្ុនីធឺែិរសៅ www.kickitca.org។ Health Net 
នឹងធានរ៉ាររ់ងសលើការត្រឹកាអ្ាំពីការផ្ទត ចថ់ាន ាំជក ់សត្មារក់ារពាោរផ្ទត ចប់្តរ ី
ោ៉ា ងសហាចណាស់ពីរែងកនុងរយួឆ្ន ាំ សដាយគ្នម នការអ្នុញ្ជា រជារុន 
និងសដាយគ្នម នការផ្ទែ កចាំប្តចរ់វាងការពាោរផ្ទត ចប់្តរ។ី 
សមាជិកអាចសសើនសុាំការរញូ្ជ នរនតសៅកានក់ារត្រឹកាជាត្កុរសដាយទូរសពទសៅណសនកអ្ររ់ ាំសុខភាពតាររយៈ  
1-800-804-6074។ 

សមាជិកសពញវយ័ណែលរនិមាននសទស េះមានសិទធិទទលួប្តនរររថាន ាំផ្ទត ចប់្តររីយៈសពល 90 
នងៃណែលត្រូវប្តនអ្នុររ័សដាយ FDA។ 

http://www.kickitca.org/
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
សូរចូលតារអីុ្នធឺែិរ www.healthnet.com។ 102 

សនេះររួរញ្ចូ លទាំងថាន ាំទិញតារឱសងសាថ នណែលមានសវជជរញ្ជជ ពីអ្នកសតល់សសវា។ 
ោ៉ា ងសហាចណាស់ថាន ាំណែលត្រូវប្តនអ្នុររ័សដាយ FDA ចាំនួនរយួ 
នឹងអាចរកប្តនសដាយគ្នម នការអ្នុញ្ជា រជារុន។ 

ធនធាន នងិអ្នតរគរនអ៍្ររ់ ាំសុខភាពអាចរកប្តនសត្មារស់មាជិក Health Net 
សដាយរនិគិរនងៃតាររយៈការរញ្ជូ នរនតសដាយខៃួនឯង ឬការរញ្ជូ នរនតពីត្គូសពទយណងទាំរឋរ (PCP) 
ររស់ពួកសគ។ សមាជិកអាចសសនើសុាំធនធានអ្ររ់ ាំអ្ាំពីត្រធានរទសុខភាពសសេងៗែូចជា 
រ៉ាុណនតរនិកាំែរច់ាំស េះណរ អាហាររូរថរភ ការរងាា រសរសរគសអ្ែស៍/ជាំងឺការសរគ ការសរៀរចាំណសនការត្គួសារ 
ការសធវើលាំហារត់្ប្តែ ការសត្មាលកូន ជាំងឺហឺរ ការសត្រើត្ប្តស់សារធារុសញៀន នងិសត្ចើនសទៀរ។ 
សមាជិកអាចទទួលប្តនពរ័ម៌ានរណនរថ សដាយទកទ់ងសៅណខេទូរសពទពរ័ម៌ានអ្ររ់សាំ ុខភាពឥរគិរនងៃ 
ររស់ Health Net តាររយៈសលខ 1-800-804-6074។ 

ករមវធីិអ្នតរគរនរ៍ហ័ស/ចរស់សតើររហ័ស (Early Start/Early Intervention) 
▪ ករមវធិ ីEarly Start Program គឺសត្មារទ់រក និងកុមាររូចណែលសទើរសកើររហូរែល់អាយុ 3 

ឆ្ន ាំណែលត្រវូការសសវាករមអ្នតរគរនឆ៍្ររ់ហ័ស និងមានរញ្ជា
ណែលអាចរណាដ លឲ្យមានការវវិឌ្ឍយរឺោ៉ា វ ឬណែលរងាា ញសញ្ជា ននការអ្ភវិឌ្ឍយឺរោ៉ា វ។ 
សាថ នភាពហានិភយ័រយួចាំនួនមាន៖ 

 ការងរែ់សងាើរ 

 ការ្ៃងសរសរគត្រពន័ធសរនសត្រសាទកណាត ល 

 សកើររនុកាលកាំែរ ់

▪ សត្មារព់រ័ម៌ានរណនថរអ្ាំពីករមវធិី Early Start/Early Intervention 
ឬការរញ្ជូ នសៅកានរ់ជឈរែឌ លត្រចាំរាំរន ់(Regional Center) សត្មារក់រមវធិី 
Early Start/Early Intervention សូរពិភាកាជារយួសវជជរែឌិ រ ឬណសនការររស់សោកអ្នក។ 
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
សូរចូលតារអីុ្នធឺែិរ www.healthnet.com។ 103 

សសវាករមវាយរនរៃននភាន កង់ារអ្ររ់ ាំកនុងរាំរន ់(LEA) 
▪ LEA សដល់សសវាវាយរនរៃសលើការណងទាំសុខភាពរយួចាំនួនតាររយៈករមវធិីសាោសរៀន។ LEA 

គឺជាសាោសាធារែៈកនុងរូលដាឋ នររស់សោកអ្នក។ កុមារអាយុពី 3 ែល់ 21 
ឆ្ន ាំអាចទទួលសសវាសសេងៗសដាយគ្នម នការរញ្ជូ នរនតពី PCP ររស់ពួកសគ។ PCP 
គួរណរសត្ររសត្រួលែល់សសវាសវជជសាស្តសតណែលចាំប្តចជ់ារយួ LEA។ សសវា LEA អាចររួមាន៖ 

 ការវាយរនរៃសុខភាពសៃូវចរិដ និងរងកាយ 

 ការវាយរនរៃចិរដសាស្តសដសងគរ នងិការអ្ររ់ ាំ 

 ការអ្ររ់ ាំសុខភាព និងអាហាររូរថរភ 

 ការវាយរនរៃសលើការលូរោស់ 

 ការពាប្តលសដាយចលន និងការពាប្តលសាដ រលទធភាពពលករម 

 ការពាប្តលណករាំរវូការនោិយសតី និងសសារទសេន ៍(ការសធវើសរសដសសារវញិ្ជា ែ) 

 ការត្រឹកាសោរល់ 

 សសវាករមគោិនុរដាឋ ន 

 សសវាសដល់ជាំនយួសុខភាពសៅតារសាោ 

 រសធាប្តយសធវើែាំសែើ រណររសវជជសាស្តសដ 

សមាជិកណែលមានពិការភាពណសនកការវវិឌ្ឍ 
រជឈរែឌ លត្រចាំរាំរន ់

▪ រជឈរែឌ លត្រចាំរាំរនត់្រូវប្តនរសងាើរសេើងសែើរបរីាំសពញតាររត្រវូការររស់រនុសេណែលមាន 
ពិការភាពណសនកការវវិឌ្ឍ។ លកខខែឌ ពិការភាពររួមាន៖ ជាំងឺវកិលចររិ ជាំងឺ្ាួរត្ជូក ជាំងឺសរនសត្រសាទ 
ជរៃពឺិការខរួកាល ជាំងឹរនិត្គរល់កខែៈសដានសីុនត្ែូរ ការយឺរោ៉ា វការវវិឌ្ឍណសនកការនិោយ 
និងភាសា។ រជឈរែឌ លត្រចាំរាំរនជ់យួ អ្រិងិជន និងត្គួសារររស់ខៃួនឲ្យណសវងរកលាំសៅដាឋ ន
ករមវធិតី្រចាំនងៃសត្មាររ់នុសេសពញវយ័ ការសធវើែាំសែើ រ ការណងទាំសុខភាព និងសករមភាពសងគរនន។ 
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
សូរចូលតារអីុ្នធឺែិរ www.healthnet.com។ 104 

សសវាករមភាគសត្ចើនររស់ពកួសគពុាំគិរនងៃចាំស េះអ្រិងជិនណែលមានលកខែៈសរបរតិត្គរត់្គ្ននក់នុងការទ
ទួលប្តនសសវាទាំងសនេះសនេះសទ។ 
ត្រសិនសរើសោកអ្នកមានសមាជិកត្គសួារណែលត្រវូប្តនសធវើសរគវនិិចេយ័ថាមានលកខខែឌ ពិការរុនអាយុ 
18 ឆ្ន ាំ សនេះ PCP ររស់សោកអ្នកនឹងភាជ រស់ោកអ្នកជារយួរជឈរែឌ លត្រចាំរាំរនក់នុងរលូដាឋ ន។ 

សសវាករមនិងករមវធីិ Medi-Cal សសេងសទៀរ 
សសវាសសេងសទៀរណែលសោកអ្នកអាចទទួលប្តនតាររយៈករមវធីិ Medi-Cal 

ណែលជាត្រពន័ធរងន់ងៃតារសសវាករម (FFS) ឬ ករមវធីិ Medi-Cal សសេងសទៀរ 
សពលខៃេះ Health Netរនិធានរ៉ាររ់ងសលើសសវាករមសទ រ៉ាណុនតសោកអ្នកសៅណរអាចទទួលប្តនសសវាតាររយៈ 
FFS Medi-Cal ឬ ករមវធីិ Medi-Cal សសេងសទៀរ។ Health Net 
នឹងសត្ររសត្រួលជារយួករមវធីិសសេងៗសទៀរ សែើរបធីានថា 
សោកអ្នកទទួលប្តនសសវាចាំប្តចណ់សនកសវជជសាស្តសតទាំងអ្ស់ 
សទេះរីជាសសវាករមទាំងសនេះត្រូវប្តនធានរ៉ាររ់ងសដាយករមវធីិសសេងសទៀរ និងរនិណរន Health Net កស៏ដាយ។ 
ណសកន សនេះរយនរសសវាកររម យួចាំននួទងាំ សនេះ។ សែរើ បណីសវងយល់រណនថរ សូរសៅទូរសពសទ ៅកាន ់
1-800-675-6110 (TTY 711)។ 

ឱសងតារសវជជរញ្ជជ ររស់អ្នកជាំងឺខ្នងសត្ៅ 

ឱសងតារសវជជរញ្ជជ ណែលត្រវូប្តនធានរ៉ាររ់ងសដាយ Medi-Cal Rx 
ឱសងតារសវជជរញ្ជជ ណែលសតល់សដាយឱសងសាថ នត្រូវប្តនរ៉ាររ់ងសដាយ Medi-Cal Rx ណែលជាករមវធិី 
Medi-Cal FFS ។ ថាន ាំរយួចាំនួនណែលសតល់សដាយអ្នកសតល់សសវាសៅកនុងការោិល័យ ឬគៃីនិក 
អាចត្រូវប្តនរ៉ាររ់ងសដាយ Health Net។ អ្នកសតល់សសវាណងទាំសុខភាពររស់សោកអ្នកអាចសចញសវជជរញ្ជជ
ឱយសោកអ្នកសត្មារឱ់សងណែលមានសៅកនុងរញ្ជ ីឱសងតារកិចចសនាររស់ Medi-Cal Rx។ 
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
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សពលខៃេះ សមាជិកត្រវូការឱសងរយួត្រសភទ រ៉ាុណនតវារនិមានសៅកនុងរញ្ជ ីឱសងតារកិចចសនាសនេះសទ។ 
ឱសងទាំងសនេះនឹងចាំប្តចត់្រូវការការយល់ត្ពរ រុនសពលសមាជិកអាចទទួលពួកវាពីឱសងសាថ នប្តន។ 
Medi-Cal Rx នឹងពនិិរយ និងសសត្រចសលើសាំសែើ ទាំងសនេះកនុងរយៈសពល 24 សមា៉ា ង។ 

▪ ឱសងការ ីសៅឱសងសាថ នអ្នកជាំងឺខ្នងសត្ៅ ឬរនទរស់សស្តងាគ េះរនទ នស់ៅរនទសីពទយររស់សោកអ្នក 
អាចសតល់ជូនសោកអ្នកនូវការសគរស់គងក់នុងសពលសសស្តងាគ េះរនទ នរ់យៈសពល 72 សមា៉ា ង 
ត្រសិនសរើពួកសគគិរថាសោកអ្នកត្រូវការវា។ Medi-Cal Rx 
នឹងរងត់្ប្តកស់ត្មារក់ារសគរស់គងថ់ាន ាំសសស្តងាគ េះរនទ នណ់ែលសតល់សដាយឱសងសាថ នអ្នក
ជាំងឺខ្នងសត្ៅ។ 

▪ Medi-Cal Rx អាចនឹងរែិសសធចាំស េះសាំសែើ រនិណរនសសស្តងាគ េះរនទ ន។់ 
ត្រសិនសរើពួកសគរែិសសធ ពួកសគនឹងសស្ើជូនសោកអ្នកនូវលិខិររយួចារស់ែើរបតី្ប្តរស់ោក
អ្នកពីរូលសហរុននការរែិសសធសនេះ។ ពួកសគនឹងត្ប្តរស់ោកអ្នកថាសោកអ្នកមានជសត្រើសអ្វីខៃេះ។ 
សូរសរើលណសនក «រែតឹ ង» សៅកនុងជាំពូកទី 6 ការរយការែ៍ 
និងការសដាេះត្សាយរញ្ជា សត្មារព់រ័ម៌ានរណនថរ។ 

សែើរបែីឹង ថាសរើឱសងរយួមានសៅកនុងរញ្ជ ីឱសងតារកិចចសនាឬអ្រ ់
ឬសែើរបទីទួលប្តនចារច់រៃងរយួនន រញ្ជ ីឱសងតារកិចចសនា សូរសៅទូរសពទសៅកាន ់Medi-Cal Rx 
តាររយៈសលខ 800-977-2273 (TTY 800-977-2273 សហើយចុចសលខ 5 ឬ សលខ 711) 
ចូលសៅកានស់គហទាំពរ័ររស់ Medi-Cal Rx តាររយៈ https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/។ 

ឱសងសាថ ន 
ត្រសិនសរើសោកអ្នកកាំពុងទទួលយកការសគរស់គងឱ់សង ឬ សៅយកការសគរស់គង់
ឱសងតារសវជជរញ្ជជ រតងសទៀរសៅឱសងសាថ ន សោកអ្នកត្រវូណរយកឱសងតារសវជជរញ្ជជ
ររស់សោកអ្នកពីឱសងសាថ នណែលសធវើការជារយួ Medi-Cal Rx។ 
សោកអ្នកអាចណសវងរករញ្ជ ីឱសងសាថ នណែលសធវើការជារយួ Medi-Cal Rx 
សៅកនុងរញ្ជ ីរយស ម្ េះឱសងសាថ ន Medi-Cal Rx តាររយៈ https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/។ 
សោកអ្នកកអាចណ៏ សវងរកឱសងសាថ នណែលសៅណកបរសោកអ្នកប្តន 
ឬឱសងសាថ នណែលអាចសស្ើសវជជរញ្ជជ ឱសងររស់សោកអ្នកែល់សោកអ្នកសដាយទូរសពទសៅកាន ់

https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/
https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
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Medi-Cal Rx តាររយៈសលខ 800-977-2273 (TTY 800-977-2273 សហើយចុចសលខ 5 ឬ 
សលខ 711)។  

សៅសពលសោកអ្នកប្តនសត្ជើសសរ ើសឱសងសាថ នសហើយ 
សូរនាំយកសវជជរញ្ជជ ររស់សោកអ្នកសៅកានឱ់សងសាថ នសនេះ។ 
អ្នកសតល់សសវាណងទសាំ ុខភាពររស់សោកអ្នកកអ៏ាចរញូ្ជនវាសៅឱសងសាថ នសនេះជាំនួសឲ្យសោកអ្នកប្តនសង
ណែរ។ សូរត្រគល់សវជជរញ្ជជ ររស់សោកអ្នកសៅឲ្យឱសងសាថ នត្ពរជារយួរែ័ណ សមាគ ល់អ្រថត្រសោជន ៍
Medi-Cal (BIC) ររស់សោកអ្នកសង។ ត្រវូត្ប្តកែថា 
ឱសងសាថ នសនេះែឹងពតី្គរឱ់សងទាំងអ្ស់ណែលសោកអ្នកកាំពុងសត្រើ និងត្គរអ់ាណេរហេុ ី
ណែលសោកអ្នកមាន។ ត្រសិនសរើសោកអ្នកមានសាំែួរណារយួ កព់ន័ធនឹងសវជជរញ្ជជ ររស់សោកអ្នក 
ត្រូវត្ប្តកែថាសោកអ្នកប្តនសួរឱសងការ។ី 

សមាជិកកអ៏ាចទទួលប្តនសសវាករមរសធាប្តយសធវើែាំសែើ រព ីHealth Net 
សែើរបសីៅែល់ឱសងសាថ នសងណែរ។ សែើរបណីសវងយល់រណនថរអ្ាំពីសសវាករមរសធាប្តយសធវើែាំសែើ រ សូរអាន 
«អ្រថត្រសោជនរ៍សធាប្តយសធវើែាំសែើ រ» សៅកនុងសសៀវសៅណែនាំសនេះ។ 

សសវាឯកសទសណសនកសុខភាពសៃូវចិរដ 
សសវាសុខភាពសៃូវចរិតរយួចាំនួនត្រូវប្តនសតល់ជូនសដាយណសនការសុខភាពសៃូវចរិតកនុងសខ្ននធជីាំនួសឱយ 
Health Net។ សសវាទាំងសនេះររួរញ្ចូ លសសវាឯកសទសណសនកសុខភាពសៃូវចិរដ (SMHS) សត្មារស់មាជិក 
Medi-Cal ណែលរាំសពញតាររត្រវូការចាំប្តចណ់សនកសវជជសាស្តសត។ SMHS អាចរររ់ញ្ចូ លទាំងសសវាករមអ្នក
ជាំងឺខ្នងសត្ៅ តារលាំសៅដាឋ ន និងអ្នកជាំងសឺត្មាកកនុងរនទីរសពទយែូចជា៖ 

សសវាពិសត្គ្នេះអ្នកជាំងឺខ្នងសត្ៅ៖ 
▪ សសវាសុខភាពសៃូវចរិត (ការវាយរនរៃ 

ការអ្ភវិឌ្ឍណសនការ ការពាប្តល 
ការសាត រនីរសិរបទ 
និងណសនករនទ ររ់នេ ាំ) 

▪ សសវាករមជាំនយួណសនកឱសង 

▪ សសវាពាប្តលែិរែល់ពាប្តល
សពលនងៃ 

▪ សសវាសាដ រនីរសិរបទសពញសពលនងៃ 
▪ សសវាអ្នដរគរនណ៍សនកវរិរដ ិ
▪ សសវាសតល់សថិរភាពវរិរត ិ
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
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▪ សសវាត្គរត់្គងករែីសគ្នលសៅ 
▪ សសវាពាប្តលឥរោិរង 

(ត្រវូប្តនធានរ៉ាររ់ងសត្មារស់មាជិក
អាយុសត្ការ 21 ឆ្ន ាំ) 

▪ ការសត្ររសត្រួលការណងទាំែិរែល់ 
(Intensive care coordination, ICC) 
(ត្រវូប្តនធានរ៉ាររ់ងសត្មារស់មាជិក
អាយុសត្ការ 21 ឆ្ន ាំ) 

▪ សសវាសៅសទេះែរិែល់ (IHBS) 
(ត្រវូប្តនធានរ៉ាររ់ងសត្មារស់មាជិក
អាយុសត្ការ 21 ឆ្ន ាំ) 

▪ សសវាណងទាំពាប្តលសដាយឱពុកមាត យ
ចិញ្ច ឹរ (TFC) 
(ត្រវូប្តនធានរ៉ាររ់ងសត្មារស់មាជិក
អាយុសត្ការ 21 ឆ្ន ាំ)

សសវាពាប្តលសៅតារសគហដាឋ ន៖ 
▪ សសវាពាប្តលសៅរែឌ លសត្មារ ់

រនុសេសពញវយ័ 
▪ សសវាពាប្តលអ្នកមានវរិរដិ

សៃូវចិរតសៅតារលាំសៅដាឋ ន

សសវាពាប្តលអ្នកជាំងឺសត្មាកកនុ ងរនទីរសពទយ៖ 
▪ សសវាពាប្តលជាំងឺសៃូវចរិតធៃនធ់ៃរ 

សត្មារអ់្នកជាំងឺសត្មាកកនុងរនទីរសព
ទយ  

▪ សសវាពាប្តលជាំងឺសៃូវចរិតពីអ្នក 
ជាំនញចិរតសាស្តសតអ្នកជាំងឺសត្មាកកនុង
រនទីរសពទយ  

▪ សសវារនទីរណងទាំពាប្តលអ្នកមាន
ជាំងឺវកិលចររិ

សែើរបណីសវងយល់រណនថរអ្ាំពីសសវាឯកសទសសុខភាពសៃូវចរិតណែលណសនការសុខភាពសៃូវចិរតសខ្ននធសីតល់ជូន 
សោកអ្នកអាចទូរសពទសៅណសនការសុខភាពសៃូវចិរតសខ្ននធីររស់សោកអ្នកប្តន។ 
សែើរបណីសវងរកសលខទូរសពឥទ រគិរនងៃររស់សខ្ននធីននតារអ្ុីនធែិឺរ សូរចូលសៅ 
https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx។ 

https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
សូរចូលតារអីុ្នធឺែិរ www.healthnet.com។ 108 

សសវាករមពាប្តលរញ្ជា ការសត្រើត្ប្តស់សារធារុសញៀន 
សខ្ននធីសតល់សសវាករមរញ្ជា សត្រើត្ប្តស់សារធារុសញៀនែល់សមាជិក Medi-Cal 
ណែលរាំសពញតាររត្រូវការចាំប្តចណ់សនកសវជជសាស្តសត។ 
សមាជិកណែលត្រូវប្តនសគកាំែរថ់ាត្រូវទទួលសសវាពាប្តលរញ្ជា សត្រើត្ប្តស់សារធារុសញៀនត្រូវប្តនរញ្ជូ នសៅ
នយកដាឋ នសខ្ននធីររស់ពួកសគសែើរបពីាប្តល។ សែើរបណីសវងរកសលខទូរសពទររស់សខ្ននធីននតារអីុ្នធឺែិរ 
សូរចូលសៅ https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/SUD_County_Access_Lines.aspx ។ 

សលើកណលងណរអ្វីណែលប្តនរងាា ញសៅសត្ការណសនករង «អ្រថត្រសោជន ៍Medi-Cal ណែលត្រូវប្តនធានរ៉ាររ់ង
សដាយ Health Net» សសវាពាប្តលការសញៀនសត្គឿងត្សវងឹ និងសត្គឿងសញៀនអ្នក
ជាំងឺខ្នងសត្ៅែនទសទៀរទាំងអ្ស់ និងសសវារនារជារិសហរ ៉ាអូ្ុីនរនិត្រូវប្តនធានរ៉ាររ់ងសដាយ Health Net 
សទ។ សមាជិកណែលត្រូវការសសវាករមទាំងសនេះ 
នឹងត្រូវរញ្ជូ នសៅជួរអ្នកសតល់សសវាពាប្តលអ្នកជាំងឺសត្មាកកនុងរនទីរសពទយសម័ត្គចិរត (Voluntary 

Inpatient Detox, VID) ឬករមវធិីពាប្តលការសញៀនសត្គឿងត្សវងឹ 
និងសត្គឿងសញៀនកនុងសខ្ននធីររស់ពួកសគសត្មារក់ារណងទាំពាប្តល។ Health Net នឹងរនតសធវើការជារយួ 
PCP ររស់អ្នក សែើរបរី៉ា ររ់ងសលើសសវាណងទាំរឋរ 
និងសសវាករមសសេងសទៀរណែលរនិទកទ់ងនឹងការពាប្តលសដាយសត្គឿងត្សវងឹ 
និងសារធារុសញៀនសហើយនឹងសត្ររសត្រួលសសវាករមសសេងៗជារយួករមវធីិពាប្តលណារយួណែលចាំប្តច។់ 

សសវាទនតសពទយ  
ត្រសិនសរើសោកអ្នករស់សៅកនុងរែឋ Los Angeles ឬសខ្ននធ ីSacramento សនេះ Health Net 
សតល់នូវណសនការសសវាទនតសពទយររស់ Medi-Cal សត្មារអ់្នកទទលួសល។ សូរសៅសៅសលខ 
1-800-213-6991 សត្មារព់រ័ម៌ានរណនថរ។ 

សត្មារស់មាជិកសៅតាររណាត សខ្ននធីសសេងៗសទៀរ សូរទូរសពទសៅករមវធិ ីMedi-Cal Dental 
តាររយៈសលខ 1-800-322-6384 (TTY 1-800-735-2922 ឬ 711)។ 
សោកអ្នកកអ៏ាចចូលសរលើ សគហទាំពរ័ករមវធិសីសវាទនតសពទយររស់ Medi-Cal សដាយចូលសៅកាន ់
https://www.dental.dhcs.ca.gov ឬ https://smilecalifornia.org/ ប្តនសងណែរ។ 

https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/SUD_County_Access_Lines.aspx
https://www.dental.dhcs.ca.gov/
https://smilecalifornia.org/
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
សូរចូលតារអីុ្នធឺែិរ www.healthnet.com។ 109 

សសវាទនតសពទយណែលរ៉ាររ់ងរយួចាំនួនររួមាន៖ 

▪ ការសធវើសរគវនិចិេយ័ 
និងការរងាា រអ្នរយ័មារស់ធមញ 
(ែូចជាការពនិិរយសដាយកាាំរសមីអ្ុិច 
និងការសមាែ រសធមញ) 

▪ សសវាសសស្តងាគ េះរនទ នស់ត្មារក់ារត្គរ់
ត្គងការឈចឺរ ់

▪ ការែកសធមញ 
▪ ការរ៉ាេះសធមញ 
▪ ការពាប្តលតារឬសសធមញ 

(រុខ/សត្កាយ) 
▪ ការសត្សារសធមញ 

(ការនចនរសងាើររុនែាំរូង/រនទរីពិសសាធន)៍ 
▪ ការសរៀរចាំណសនការសមាែ រកាំែកកាំសប្តរ 

▪ ការដាកស់ធមញសពញសលញ 
និងសដាយណសនក 

▪ ទនតសពទយសត្មារកុ់មារណែលមាន 
លកខែៈសរបរតិត្គរត់្គ្នន ់

▪ ការសមាែ រសធមញសដាយភៃុយអ្រ 

សសវាករមសត្មារកុ់មារកនុងរែឋ California (California Children’s Services, CCS) 

CCS គឺជាករមវធិី Medi-Cal ណែលពាប្តលកុមារអាយុសត្ការ 21 ឆ្ន ាំណែលមានសាថ នភាពសុខភាព ជាំង ឺ
ឬរញ្ជា សុខភាពរុ ាំនរ ៉ា និងអ្នកណែលរាំសពញតារវធិានករមវធិ ីCCS។ ត្រសិនសរើ Health Net ឬ PCP 
ររស់សោកអ្នកសជឿជាកថ់ា កូនររស់សោកអ្នកមានលកខខែឌ ណែលមានសិទធិទទលួប្តន CCS 
សនេះពួកសគនងឹត្រូវប្តនរញ្ជូ នសៅករមវធិីសខ្ននធ ីCCS សែើរបឲី្យសគវាយរនរៃសត្មារសិ់ទធិទទលួប្តន។  

រុគគលិកករមវធិី CCS នឹងសសត្រចថាសរើកូនររស់សោកអ្នកមាន
លកខខែឌ ត្គរត់្គ្ននស់ត្មារស់សវាករមសសេងៗររស់ករមវធិី CCS ឬកអ៏្រ។់ Health Net 
រនិសសត្រចសលើសិទធិទទួលប្តន CCS សទ។ ត្រសិនសរើកូនររស់សោកអ្នកមាន
លកខខែឌ ត្គរត់្គ្ននស់ែើរបទីទួលប្តននូវការណងទាំត្រសភទសនេះ សនេះអ្នកសតល់សសវា CCS 
នឹងពាប្តលពួកសគតារលកខខែឌ ររស់ CCS។ Health Net 
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
សូរចូលតារអីុ្នធឺែិរ www.healthnet.com។ 110 

នឹងរនតរ៉ា ររ់ងសលើត្រសភទសសវាករមណែលរនិទកទ់ងនឹងលកខខែឌ  CCS ែូចជារងកាយ 
ការចកវ់ា៉ា កស់ាាំង និងការពិនិរយសុខភាពកុមារ។  

Health Net រនិធានរ៉ាររ់ងសលើសសវាទាំងឡាយណាណែលសតល់ឲ្យសដាយករមវធិី CCS សេើយ។ សែើរបឲី្យ 
CCS ធានរ៉ាររ់ងសសវាករមទាំងអ្ស់សនេះ CCS ត្រូវណរយល់ត្ពរចាំស េះអ្នកសតល់សសវា សសវាករម 
និងឧរករែ៍សសេងៗ។  

CCS រនិធានរ៉ាររ់ងត្គរល់កខខែឌ សុខភាពសនេះសទ។ CCS ធានរ៉ាររ់ង 
លកខខែឌ សុភាពភាគសត្ចើនណែលមានពកិារភាពរងកាយណែលត្រវូការការពាប្តលសដាយសត្រើថាន ាំ ការវៈការ ់
និងការសាត រនរីិសរបទ។ CCS ធានរ៉ាររ់ងសលើកុមារណែលមានលកខខែឌ សុខភាពែូចជា៖  

▪ ជាំងឺសរេះែូងពកីាំសែើ រ  
▪ រហារកី  
▪ ែុាំគីស  
▪ ជាំងឺ្ររវ  
▪ ជាំងឺកងវេះ្រត្កហរ  
▪ រញ្ជា ត្កសពញទីរ ៉ាអូ្ីរ  
▪ ជាំងឺទឹកសនរណសែរ  
▪ រញ្ជា រត្រងសនររុ ាំនរ ៉ា  
▪ ជាំងឺសងៃើរ  
▪ ជាំងឺស េះសវៀន  
▪ មារណ់្រ/ត្កអ្ូរមារ ់ 
▪ ជាំងឺពក្ែងឹខនង  

▪ ប្តររ់ងស់ររថភាពសាដ រ ់ 
▪ ជាំងឺណភនកសេើងប្តយ  
▪ ជាំងឺពិការខរួកាល  
▪ ជាំងឺត្រកាចក់នុងសាថ នភាពរយួចាំនួន  
▪ ជាំងឺសនៃ កត់្មារនែត្មារសជើង  
▪ ជាំងឺសាចែុ់ាំ  
▪ ជាំងឺសអ្ែស៍  
▪ ររសួកាលធៃនធ់ៃរ 

ឬរោកខួរ្ែងឹខនងធៃនធ់ៃរ  
▪ ការរោកកត្ររិធៃន ់ 
▪ សធមញសកាងខ្នៃ ាំង

 

Medi-Cal ទូទរក់ារចាំណាយសត្មារស់សវាករម CCS។ 
ត្រសិនសរើកូនររស់សោកអ្នករនិមានលកខែៈសរបរតិសត្មារទ់ទលួសសវាករម CCS សទ 
សនេះកូនររស់សោកអ្នកនឹងសៅរនតទទួលប្តនការណងទាំចាំប្តចណ់សនកសវជជសាស្តសតពី Health Net ែណែល។  
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
សូរចូលតារអីុ្នធឺែិរ www.healthnet.com។ 111 

សែើរបណីសវងយល់រណនថរអ្ាំពី CCS សោកអ្នកអាចចូលសរើលសគហទាំពរ័ CCS តាររយៈ 
https://www.dhcs.ca.gov/services/ccs។ ឬ ទូរសពទរកសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 

ការណងទាំរយៈសពលណវងតារសាថ រន័ 
សត្មារស់មាជិកសខ្ននធ ីKern, Sacramento, San Joaquin, Stanislaus និង Tulare, Health Net 
ធានរ៉ាររ់ងសលើការណងទាំរយៈសពលណវងសត្មារណ់ខណែលសោកអ្នកចូលសៅកនុងកណនៃងពាប្តល 
និងណខរនទ រព់ីសនេះ។ Health Net រនិរ៉ា ររ់ងការណងទាំរយៈសពលណវងសទ ត្រសិនសរើសោកអ្នក
សាន កស់ៅយូរជាងសនេះ។  

FFS Medi-Cal ធានរ៉ាររ់ងសលើការសាន កស់ៅររស់សោកអ្នក ត្រសិនសរើវាមានរយៈសពលយូរជាងណខ
រនទ រព់ីសោកអ្នកចូលសៅកណនៃងពាប្តល។ សែើរបណីសវងយល់រណនថរ សូរសៅទូរសពទសៅកាន ់
1-800-675-6110 (TTY 711)។ 

សសវាករមណែលសោកអ្នកអាចទទួលប្តនតាររយៈ Health Net ឬ 
Medi-Cal 
មានសសវាករមរយួចាំនួនណែលទាំង Health Net នងិ Medi-Cal នងឹរនិធានរ៉ាររ់ងសនេះសទ ររួមាន 
រ៉ាុណនតរនិកាំែរច់ាំស េះណរ៖ 

▪ សសវាករមពសិសាធនស៍ាកលបង 
▪ ការការ រការរងាកាំសែើ រ 
▪ ការរងាកាំសែើ រកនុងណកវ (IVF) 
▪ ការណកលរែសគហដាឋ ន 
▪ ការណកលរែោនយនត 
▪ ការវេះការណ់កសរភសេ 
▪ សសវាករមសត្មារកុ់មារកនុងរែឋ 

California (California 
Children’s Services, CCS) 

▪ ត្គរស់សវាករមទាំងអ្ស់ណែលរនិរញ្ចូ
លកនុងករមវធិី Medi-Cal 
សៅកនុងចាររ់ែឋ និង/ឬ 
ចារស់ហពន័ធ 

▪ ការការណ់សបកអ្ងគជារិសត្មារស់មា
ជិកណែលមានអាយុចរព់ី 31 
នងៃសេើងសៅ 
សលើកណលងណរចាំប្តចត់ារសវជជសាស្តសត 

https://www.dhcs.ca.gov/services/ccs
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
សូរចូលតារអីុ្នធឺែិរ www.healthnet.com។ 112 

▪ សសវាណងទាំជាអាណាពាប្តល 
▪ ភាពអាររនិមានកូន 
▪ វា៉ាកស់ាាំងសត្មារក់ីឡា ការងារ 

ឬការសធវើែាំសែើ រ 
▪ ររស់រររសត្មារស់ដល់ផ្ទសុកភាពផ្ទទ

ល់ខៃួន (ែូចជាទូរសពទ ទូរទសេន ៍
និងថាសអាហារ) 
សពលសត្មាកសៅកនុងរនទរីសពទយ 

▪ ការពាប្តលសត្មាររ់ញ្ជា សត្គឿងត្ស
វងឹធៃនធ់ៃរ។ 
ត្រសិនសរើសោកអ្នកត្រូវការសសវាស
ត្មារផ់្ទត ចរ់ញ្ជា សត្គឿងត្សវងឹធៃនធ់ៃរ 
សនេះសោកអ្នកអាចនឹងត្រូវប្តនរញ្ជូ
នសៅកានក់រមវធិីផ្ទដ ចស់ត្គឿងត្សវងឹ 
និងថាន ាំសញៀនររស់សខ្ននធី។ 
 
 

▪ សសវាករមពាប្តលណភនក៖ 

 ណវ ៉ានតាណែលត្រូវប្តនសត្រើសត្មារក់ារ
 រ សត្គឿងសាំអាង 
ឬទកទ់ងនងឹសគ្នលរាំែងការងារ 

 ណវ ៉ានតាណែលត្រូវប្តនសចញសវជជរ
ញ្ជជ សត្មារស់គ្នលរាំែងណែល
រនិណរនជាការណករត្រូវរញ្ជា ចាំ
ណាាំងពនៃឺ 
ឬរញ្ជា កនុងការសរើលឆ្ៃ យ 

 កញ្ចកណ់វ ៉ានតាសេើងតារែឹសត្ក 
 កញ្ចក ់កក់នុងណភនក 
 ការពាប្តលគាំសហើញ 

ឬការរែតុ េះរណាត លគាំសហើញ 
 ណវ ៉ានតាណែលមានសវជជរញ្ជជ សត្មា

ររ់នុសេណែលមាននិងអាច ក់
កញ្ចក ់កណ់កវណភនកប្តន 

 

អ្រថត្រសោជន ៍Medi-Cal រណនថរណែលរនិត្រវូប្តនធានរ៉ាររ់ងសដាយ Health Net 
រ៉ាុណនតអាចរកប្តនតាររយៈ Medi Cal ននសសវាករមត្រវូការនងៃឈនួល៖ 
▪ កតាត កងវេះ្រ ែូចជាកតាត កាំែក្រកនុង្រ ជាំងឺ្ ររវ។ 
▪ ការណងទាំរយៈសពលណវង (សលើកណលងណរសមាជិកននសខ្ននធី Los Angeles ឬ San Diego។ 

សូរសរើលណសនក ផ្េវានិងការរាំម្ រ ៈផ្ពលប្វងប្ដ្លមានការម្គបម់្គង (MLTSS) ខ្នងសលើ 
សត្មារព់រ័ម៌ានរណនថរ) 

▪ រែឌ លណងទាំកុមារសពលនងៃ 
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
សូរចូលតារអីុ្នធឺែិរ www.healthnet.com។ 113 

▪ សសវាករមរនទរីពិសសាធនត៍្រចាំរែឋណែលសៅសត្ការចាំែុេះករមវធិី 
ពិសសាធនរ៍រស់រែឋកនុងការវភិាគរកជារិត្រូសរអ្ុនី Alpha-fetoprotein កនុង្រ (State Serum 

Alpha-fetoprotein Testing)។ 
▪ ការត្គរត់្គងករែីសគ្នលសៅ។ 
▪ សសវារនារជារិពុលចាំស េះអ្នកជាំងសឺត្មាកកនុងរនទីរសពទយសៅណសនកសសស្តងាគ េះរនទ នទូ់សៅ។ 

Health Net អាចរ៉ាររ់ងសលើការរនិសតល់អ្រថត្រសោជន ៍
ត្រសិនសរើរត្រូវការណសនកសវជជសាស្តសតត្រូវប្តនរសងាើរសេើង។ 
អ្នកសតល់សសវាររស់សោកអ្នកត្រូវណរដាក កយ់ សុាំការអ្នុញ្ជា រជារុនសៅកាន ់Health Net 
ជារយួនឹងសហរុសលណែលរនិត្រវូការអ្រថត្រសោជនណ៍សនកសវជជសាស្តសត។ 

សែើរបណីសវងយល់រណនថរ សូរសៅទូរសពទសៅកាន ់1-800-675-6110 (TTY 711)។ 

ការវាយរនរៃរសចចកវទិាងមីៗ  និងមានត្សារ ់ 
រសចចកវទិាងមីៗ ររួមាននីរិវធីិ ថាន ាំ សលិរសលជីវសាស្តសត ឬឧរករែ៍ណែលត្រូវប្តនរសងាើរងមីៗ សែើរបពីាប្តលជាំងឺ 
ឬលកខខែឌ ជាកោ់ក ់ឬវធីិសាស្តសតងមនីនការសត្រើត្ប្តស់រសចចកវទិារចចុរបនន។ 

Health Net រនតអ្នុវរតសៅតារការផ្ទៃ ស់រតូររសចចកវទិា និងពាប្តល។ 
សែរើ បជីយួ សសត្រចចិរថាត សរកាើ រពាប្តល 
ឬការណងទាំងមគួីរណរត្រូវប្តនរណនថរសៅកនុងណសនការអ្រថត្រសោជនរ៍រស់សោកអ្នកឬអ្រស់នេះ សយើងសធវើការពិនិរយ៖  

▪ សាំសែរសវជជសាស្តសត និងវទិាសាស្តសតចុងសត្កាយរងែស់ 
▪ អ្នុសាសនត៍ារការអ្នុវរតររស់សវជជរែឌិ រ 

ឬសមាគរសវជជសាស្តសតណែលមានការទទួលសាគ ល់ជាលកខែៈជារិ 
▪ រប្តយការែ៍ និងការសប្តេះពុរពសាយររស់ភាន កង់ាររដាឋ ភបិ្តល។ 

ការងារសនេះត្រវូប្តនសធវើសែើរបឲី្យត្ប្តកែថា សោកអ្នកទទលួប្តនការណងទាំត្រករសដាយសុវរថិភាព 
និងត្រសិទធភាព។ 
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5. កុមារ និងយុវជន  
ការណងទាំសុខុមាលភាព 

សមាជិកកុមារ និងយុវជនណែលមានអាយុសត្ការ 21 
ឆ្ន ាំអាចទទលួប្តនសសវាសុខភាពពិសសសភាៃ រៗសៅសពលណែលពួកសគប្តនចុេះស ម្ េះ។ 
សធវើណររសនេះនងឹធានប្តនថា ពួកសគទទលួប្តនការការ រ មារស់ធញម  សុខភាពសូៃវចិរ ត និងសសវាអ្ភវិឌ្ឍន ៍
និងឯកសទសត្រឹរត្រវូ។ ជាំពូកសនេះពនយល់អ្ាំពីសសវាករមទាំងសនេះ។ 

សសវាសត្មារកុ់មារ (កុមារអាយុសត្ការ 21 ឆ្ន ាំ) 
សមាជិកណែលមានអាយុសត្ការ 21 ឆ្ន ាំត្រូវប្តនធានរ៉ាររ់ងសត្មារក់ារណងទាំណែលចាំប្តច។់ 
រញ្ជ ីខ្នងសត្ការររួមានការណងទណាំ ែលជាសសវាចប្តាំ ចត់ារសវជជសាស្តសតសែើរបពីាប្តល 
ឬការរ់នថយពិការភាព នងិការសធវើសរគវនិិចេយ័រងកាយ និងសៃូវចិរត។ 
សសវាណែលមានការធានរ៉ាររង់ ររមាន៖ួ  

▪ ការសៅសួរសុខទុកខកុមារ នងិការពិនិរយសកមងជាំទង ់
(ការសៅសួរសុខទុកខសាំខ្នន់ៗ ណែលកុមារត្រូវការ) 

▪ ការសតល់ថាន ាំរងាា រ (តារការចក)់ 
▪ សសវាសុខភាពសៃូវចរិត (សសវាសុខភាពសៃូវចិរតពិសសសត្រូវប្តនធានរ៉ាររ់ងសដាយសខ្ននធី) 
▪ ការសធវើសរសតរនទីរពិសសាធន ៍ររួទាំងការសធវើសរសតជារិពុលសាំែកនុង្រ 
▪ ការអ្ររ់ ាំរងាា រ និងសុខភាព 
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▪ សសវាពាប្តលគាំសហើញ 
▪ សសវាទនតសពទយ (ធានរ៉ាររ់ងសត្ការ Medi-Cal Dental) 
▪ សសវាពាប្តលការសាត រ ់(ធានរ៉ាររ់ងសដាយ CCS 

សត្មារកុ់មារណែលមានលកខែៈសរបរតិត្គរត់្គ្នន។់ Health Net 
នឹងធានរ៉ាររ់ងសសវាករមសត្មារកុ់មារណែលរនិមានលកខែៈត្គរត់្គ្ននស់ត្មារ ់CCS) 

សសវាទាំងសនេះសៅថាសសវាពិនិរយជាំងឺកនុងែាំណាកក់ាលែាំរូង នងិតារសពលកាំែរ ់ការសធវើសរគវនិិចេយ័ 
និងសសវាពាប្តល (EPSDT) ។ សសវាករម EPSDT 
ណែលត្រូវប្តនណែនាំសដាយសគ្នលការែ៍ណែនាំត្គូសពទយកុមារររស់ Bright Futures សែើរបជីយួ សោកអ្នក 
ឬកូនររស់សោកអ្នកឲ្យមានសុខភាពលែសដាយរនិគិរនងៃ។ 

ការពិនិរយសុខុមាលភាពកុមារ និងការណងទាំរងាា រ 
ការណងទាំរងាា រររួមានការពិនិរយសុខភាពជាសទៀងទរ ់ការ្ៃុេះពិនិរយ 
សែើរបជីួយ ត្គូសពទយររស់សោកអ្នកណសវងរករញ្ជា ទនស់ពលសវោ និងសសវាត្រឹកាសែើរបរីកសរើលរញ្ជា  ជាំងឺ 
ឬសាថ នភាពសវជជសាស្តសតរុនសពលវារងាជារញ្ជា ។ ការពិនិរយជាសទៀងទរជ់ួយ សោកអ្នក 
ឬត្គូសពទយររស់សោកកូនអ្នករកសរើលរញ្ជា ណារយួ។ រញ្ជា អាចររួមានណសនកសវជជសាស្តសត សធមញ គាំសហើញ 
ការសាត រ ់សុខភាពសៃូវចិរត និងរញ្ជា ការសត្រើត្ប្តស់សារធារុសញៀន (ថាន ាំ)។ Health Net 
រ៉ា ររ់ងសលើសសវាករមពិនិរយសែើរបរីកសរើលរញ្ជា  
(រររ់ញ្ចូ លទាំងការវាយរនរៃកត្ររិជារិសាំែសៅកនុង្រ) ត្គរស់ពលណែលត្រូវការសសវាទាំងសនេះ 
សទេះរីរនិសៅកនុងអ្ាំេុងសពលពិនិរយជាសទៀងទររ់រស់សោកអ្នក ឬកូនររស់សោកអ្នកកស៏ដាយ។  

ែូចគ្នន សនេះសងណែរ ការណងទាំរងាា រររួមានការចកថ់ាន ាំណែលសោកអ្នក ឬកូនររស់សោកអ្នកត្រូវការ។ 
Health Net ត្រូវណរធានថា 
កុមារណែលប្តនចុេះស ម្ េះទាំងអ្ស់ត្រូវទទួលការចកថ់ាន ាំរងាា រជាំងឺណែលចាំប្តចស់ៅសពលរកពិនិរយ 
សុខភាព។ សសវាករមណងទាំរងាា រ និងការពិនិរយត្រូវប្តនសតល់ជូនសដាយរនិគិរនងៃ 
និងសដាយរនិទរទរការយល់ត្ពរជារុន (ការអ្នុញ្ជា រជារុន)។ 
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កូនររស់សោកអ្នកគួរណរសៅពិនិរយសុខភាពសៅអាយុទាំងសនេះ៖ 

▪ 2-4 នងៃរនទ រព់ីសកើរ 
▪ 1 ណខ 
▪ 2 ណខ 
▪ 4 ណខ 
▪ 6 ណខ 
▪ 9 ណខ 

▪ 12 ណខ 
▪ 15 ណខ 
▪ 18 ណខ 
▪ 24 ណខ 
▪ 30 ណខ 
▪ រតងកនុងរយួឆ្ន ាំចរព់ីអាយុ 3 ឆ្ន ាំែល់ 20 

ឆ្ន ាំ។

ការពិនិរយសុខុមាលភាពកុមារ ររួមាន៖ 

▪ ត្រវរតសិពញសលញ និងការពិនិរយរងកាយពីកាលែល់ចុងសជើង 
▪ ការចកថ់ាន ាំរងាា រសរគតារអាយុ ( រែឋ California អ្នុវរតតារ 

កាលវភិាគររស់ វទិាសាថ នសពទយកុមារអាសររកិ Bright Futures) 
▪ ការសធវើសរសតរនទីរពិសសាធន ៍ររួទាំងការសធវើសរសតជារិពុលសាំែកនុង្រ 
▪ ការអ្ររ់ ាំសុខភាព 
▪ ការពិនិរយគាំសហើញ និងការសាត រ ់
▪ ការពិនិរយសុខភាពមារ ់
▪ ការវាយរនរៃសុខភាពននឥរោិរង 

សៅសពលណែលមានរញ្ជា រងកាយ ឬរញ្ជា សុខភាពសៃូវចិរតត្រូវប្តនរកសឃើញកនុងអ្ាំេុងសពលពិនិរយសុខភាព 
ឬពិនិរយ សនេះអាចមានការណងទាំណែលអាចសដាេះត្សាយរញ្ជា ឬជួយ រញ្ជា ប្តន។ ត្រសិនសរើ ការណងទាំ 
គឺជារត្រូវាការណងទាំចាំប្តចណ់សនកសវជជសាស្តសត សនេះ Health Net 
ទទួលខុសត្រវូកនុងការចាំណាយសត្មារក់ារណងទាំ រនទ ររ់ក Health Net 
រ៉ា ររ់ងសលើការចាំណាយសៅសលើការណងទាំសដាយរនិគិរនងៃ។ សសវាទាំងសនេះររួមាន៖ 

▪ សវជជរែឌិ រ រគុគលិកជាំនញគិោនុរដាឋ ក និងការណងទាំសៅរនទីរសពទយ 
▪ ការចកថ់ាន ាំសែើរបឲី្យសោកអ្នកមានសុខភាពលែ 
▪ ការពាប្តលរងកាយ ការនិោយ/ភាសា និងការពាប្តលសាដ រលទធភាពពលករម 
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▪ សសវាណងទាំសុខភាពតារសទេះ អាចជាសមាភ រសពទយ ររកិាខ រ និងសមាភ រសត្រើត្ប្តស់សសេងៗ 
▪ ការពាប្តលរញ្ជា គាំសហើញ ររួទាំងណវ ៉ានតា 
▪ ការពាប្តលរញ្ជា ការសាត រ ់ររួទាំងឧរករែ៍ជាំនួយការសាត រ ់

សៅសពលណែលវារនិត្រវូប្តនធានរ៉ាររ់ងសដាយ CCS 
▪ ការពាប្តលសុខភាពននឥរោិរង ចាំស េះរញ្ជា អ្ូទីហេរឹ 

និងពិការភាពននការវវិឌ្ឍសសេងៗសទៀរ 
▪ ការត្គរត់្គងករែី និងការអ្ររ់ ាំសុខភាព 
▪ ការវេះការរ់៉ាេះរ៉ាូវរងកាយសេើងវញិណែលជាការវេះការស់ែើរប ីណកលរែ 

ឬជួសជុលរចនសរពន័ធរនិត្រត្ករីណារយួននរងកាយណែលរណាត លរកពពីិការភាពពីកាំ 
សែើ រ ភាពរនិធរមតាននការលូរោស់ ការរ៉ាេះទងគិច ការចរៃងសរគ ែុាំសាច ់ឬជាំងឺសសេងៗ 
សែើរបសីធវើឲ្យរខុងាររងកាយកានណ់រត្រសសើរសេើង ឬសធវើឲ្យមានររូរងែូចធរមតា។ 

ការសធវើសរសតជារិពុលសាំែកនុង្រ 
កុមារទាំងអ្ស់ណែលប្តនចុេះស ម្ េះកនុង Health Net 
គួរណរទទួលប្តនការសធវើសរសតជារិពុលសាំែកនុង្រសៅអាយុ 12 សៅ 24 ណខ ឬអាយុចសនៃ េះពី 36 សៅ 
72 ណខ ត្រសិនសរើពកួសគរនិត្រូវប្តនសធវើសរសតពីរុនសទ។  

ជួយ កនុងការទទួលប្តនសសវាសុខុមាលភាពកុមារ និងយុវជន 
Health Net នឹងជួយ សមាជិកណែលមានអាយុសត្ការ 21 ឆ្ន ាំ 
និងត្គួសារររស់ពួកសគឱយទទួលប្តនសសវាករមណែលពកួសគត្រូវការ។ អ្នកសត្ររសត្រួលការណងទាំ 
Health Net អាច៖ 

▪ ត្ប្តរស់ោកអ្នកអ្ាំពីសសវាករមណែលមាន 
▪ ជួយ ណសវងរកអ្នកសតល់សសវាកនុងរណាត ញ ឬអ្នកសតល់សសវាសត្ៅរណាត ញ សៅសពលចាំប្តច ់
▪ ជួយ សធវើការណារជ់ួរ 
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▪ សរៀរចាំរសធាប្តយសធវើែាំសែើ រណររសវជជសាស្តសត 
ែូសចនេះកុមារអាចសៅែល់ការណារជ់ួរររស់ពួកសគប្តន 

▪ ជួយ សត្ររសត្រួលការណងទាំសត្មារស់សវាករមណែលមានតាររយៈ FFS Medi-Cal ែូចជា៖ 

 សសវាករមពាប្តល និងការសាត រសរបទសត្មារសុ់ខភាពសៃូវចិរត 
និងវរិរតិកនុងការសត្រើសារធារុសញៀន 

 ពាប្តលរញ្ជា មារស់ធមញ ររួទាំងការពរស់ធមញ

សសវាសសេងសទៀរណែលសោកអ្នកអាចទទួលប្តនតាររយៈ 
ករមវធីិសសវាករមត្រូវការនងៃឈនួល (FFS) Medi-Cal ឬករមវធីិសសេងសទៀរ 
ការពិនិរយសុខភាពមារស់ធមញ  
ណងទាំអ្ញ្ជច ញសធមញររស់កូនសោកអ្នកឲ្យសាែ រសដាយជូរអ្ញ្ជច ញសធមញងនរៗជារយួនឹងត្កណារោ់ងសមាែ រជា
សរៀងរល់នងៃ។ សៅត្រណហលរនួសៅត្ប្តាំរយួណខ «សធមញ» នឹងចរស់សតើរែុេះសចញសៅសពលសធមញនត្ពចរស់សតើរសចញរក។ 
សោកអ្នកគរួណរសធវើការណារជ់រួពនិរិយសធមញសលើកែរាំ ងូសត្មារកូ់នអ្នកភាៃ រៗ 
សៅសពលណែលសធមញែាំរូងររស់ពួកសគែុេះសចញរក ឬសៅនងៃកាំសែើ រែាំរូងររស់ពួកសគ រួយណាណែលសកើរសេើងរុន។ 

សសវាទនតសពទយររស់ Medi-Cal ខ្នងសត្ការគឺជាសសវាឥរគិរនងៃ ឬមានរនរៃទរសត្មារ៖់ 

ទរកអាយុពី 1 សៅ 4 

▪ ការសៅពិនិរយសុខភាពមារស់ធមញសលើក
ែាំរូងររស់ទរក 

▪ ការពិនិរយមារស់ធមញែាំរងូររស់ទរក 
▪ ការពិនិរយមារស់ធមញ (សរៀងរល់ 6 

ណខរតង។ សរៀងរល់ 3  
ណខរតងចរព់ីសពលសកើររហូរែល់អាយុ 
3 ឆ្ន ាំ) 

▪ កាាំរសមីអ្ុិច 
▪ ការសមាែ រសធមញ (សរៀងរល់ 6 ណខរតង) 
▪ វា៉ា នីសភៃុយអ្រ (សរៀងរល់ 6 ណខ) 
▪ ការរ៉ាេះសធមញ 
▪ ការែកសធមញ 
▪ សសវាករមសសស្តងាគ េះរនទ ន ់
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
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▪ សសវាពិសត្គ្នេះអ្នកជាំងឺខ្នងសត្ៅ ▪ ថាន ាំសែតាំ  (សរើចាំប្តចខ់្នងសវជជសាស្តសត) 

សកមងអាយុ 5-12 

▪ ការពិនិរយមារស់ធមញ (សរៀងរល់ 6 ណខរតង) 
▪ កាាំរសមីអ្ុិច 
▪ វា៉ានីសភៃុយអ្រ (សរៀងរល់ 6 ណខ) 
▪ ការសមាែ រសធមញ (សរៀងរល់ 6 ណខរតង) 
▪ ការរិទរងែូរសធមញថាគ រ 

▪ ការរ៉ាេះសធមញ 
▪ ការពាប្តលរនធឬសសធមញ 
▪ សសវាករមសសស្តងាគ េះរនទ ន ់
▪ សសវាពិសត្គ្នេះអ្នកជាំងឺខ្នងសត្ៅ 
▪ ថាន ាំសែតាំ  (សរើចាំប្តចខ់្នងសវជជសាស្តសត) 

សកមងអាយុ 13-17 ឆ្ន ាំ 

▪ ការពិនិរយមារស់ធមញ (សរៀងរល់ 6 ណខរតង) 
▪ កាាំរសមីអ្ុិច 
▪ វា៉ានីសភៃុយអ្រ (សរៀងរល់ 6 ណខ) 
▪ ការសមាែ រសធមញ (សរៀងរល់ 6 ណខរតង) 
▪ ការពរស់ធមញ (រសងាៀរ) 

សត្មារអ់្នកណែលមានលកខែៈសរបរតិ
ត្គរត់្គ្នន ់

▪ ការរ៉ាេះសធមញ 
▪ ការសត្សារសធមញ 
▪ ការពាប្តលរនធឬសសធមញ 
▪ ការែកសធមញ 
▪ សសវាករមសសស្តងាគ េះរនទ ន ់
▪ សសវាពិសត្គ្នេះអ្នកជាំងឺខ្នងសត្ៅ 
▪ ថាន ាំសែតាំ  (សរើចាំប្តចខ់្នងសវជជសាស្តសត) 

ត្រសិនសរើសោកអ្នកមានសាំែួរ ឬចងណ់សវងយល់រណនថរអ្ាំពីសសវាករមមារស់ធមញ សូរទូរសពទសៅករមវធិី 
Medi-Cal Dental តាររយៈសលខ 1-800-322-6384 (TTY 1-800-735-2922 ឬ 711)។ 

សោកអ្នកកអ៏ាចចូលសរលើ សគហទាំពរ័ករមវធិ ីMedi-Cal Dental សដាយចូលសៅកាន ់
https://smilecalifornia.org/។ 

https://smilecalifornia.org/
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សសវារញ្ជូ នរនតការអ្ររ់ ាំរងាា ររណនថរ 
ត្រសិនសរើ សោកអ្នកត្ពយួប្តររភថាកូនររស់សោកអ្នកមានការពបិ្តកកនុងការចូលររួ នងិសរៀនសៅសាោ 
សូរពិសត្គ្នេះជារយួសវជជរែឌិ រណងទាំរឋរររស់កូនអ្នក ត្គូ ឬអ្នកត្គរត់្គងសៅសាោ។ 
មានសសវាករណម ែលសាោត្រូវណរសតល់សែរើ បជីួយ កូនសោកអ្នកសរៀនសូត្រ នងិកុាំឲ្យតាររនិទនស់គ 
ណែលរណនថរពសីលើអ្រថត្រសោជនណ៍សនកសវជជសាស្តសតររស់សោកអ្នកណែលធានរ៉ាររ់ងសដាយ Health Net។  

ឧទហរែ៍ននសសវាករមណែលអាចត្រូវប្តនសតល់ជូនសែើរបជីួយ កូនសោកអ្នកសរៀនសូត្រររួមាន៖ 

▪ សសវាករមនោិយសតី និងភាសា 
▪ សសវាជាំងឺសៃូវចរិត 
▪ ការពាប្តលតារណររររូសាស្តសត 
▪ ការពាប្តលជាំងឺសាដ រលទធភាពពលករម 
▪ រសចចកវទិាជាំនួយ 

▪ សសវាករមសងគរកិចច 
▪ សសវាករមពសិត្គ្នេះជាំងឺ 
▪ សសវាគិោនុរដាឋ កសាោ 
▪ រសធាប្តយសធវើែាំសែើ រសៅនិងរកពី

សាោសរៀន 
 

សសវាករមទាំងសនេះត្រវូប្តនសតល់សដាយ និងរងន់ងៃសដាយត្កសួងអ្ររ់ ាំរែឋ California។ 
ការសធវើការររួគ្នន ជារយួសវជរជ ែឌិ រ និងត្គូររស់កូនសោកអ្នក 
សោកអ្នកអាចរសងាើរណសនការផ្ទទ ល់ខៃួនណែលនឹងជួយ កូនសោកអ្នកប្តនលែរាំសុរ។   
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6. ការរយការែ៍ 
និងការសដាេះត្សាយរញ្ជា  

មានវធិីពរីោ៉ា ងកនុងការរយការែ៍ និងសដាេះត្សាយរញ្ជា ៖ 

▪ រែតឹ ង (ឬរែតឹ ងសារទុកខ) គឺសៅសពលណែលសោកអ្នកមានរញ្ជា ជារយួ Health Net 
ឬអ្នកសតល់សសវា ឬជារយួការណងទាំសុខភាព 
ឬការពាប្តលណែលសោកអ្នកទទួលប្តនពីអ្នកសលត ់សសវា 

▪ រែតឹ ងឧទធរែ៍ គសឺៅសពលណែលសោកអ្នករនិយល់ត្សរនឹងការសសត្រចចរិតររស់ 
Health Net កនុងការផ្ទៃ ស់រតូរសសវាករមររស់សោកអ្នក ឬរនិធានរ៉ាររ់ងសសវាទាំងសនេះ 

សោកអ្នកមានសិទធិកនុងការដាករ់ែតឹ ងសារទុកខ និងរែតឹ ងឧទធរែ៍ជារយួ Health Net 
សែើរបតី្ប្តរឲ់្យសយើងខ្ុ ាំប្តនែងឹអ្ាំពីរញ្ជា ររស់សោកអ្នក។ ការសធវើណររសនេះរនិែកហូរសិទធិត្សរចារ ់
និងការពាប្តលណារយួររស់សោកអ្នកសទ។ សយើងខ្ុ ាំនឹងរនិសរ ើសសអ្ើង ឬសងសឹកសលើសោកអ្នក 
សដាយសារការដាក ់កយរែដឹ ងសនេះសទ។ ការឲ្យសយើងខ្ុ ាំែឹងអ្ាំពីរញ្ជា ររស់សោកអ្នកនឹងជយួ ឲ្យ
សយើងខ្ុ ាំណកលរែការណងទាំសត្មារស់មាជកិទាំងអ្ស់។  

សោកអ្នកគួរណរទកទ់ង Health Net ជារុនសិនសែើរបតី្ប្តរស់យើងខ្ុ ាំអ្ាំពីរញ្ជា ររស់សោកអ្នក។ 
ទូរសពទរកសយើងខ្ុ ាំ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍ តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 
(TTY 711)។ ត្ប្តរស់យើងខ្ុ ាំអ្ាំពីរញ្ជា ររស់សោកអ្នក។  
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
សូរចូលតារអីុ្នធឺែិរ www.healthnet.com។ 122 

ត្រសិនសរើរែតឹ ងសារទុកខ ឬរែតឹ ងឧទធរែ៍ររស់សោកអ្នកសៅណររនិត្រូវប្តនសដាេះត្សាយរនទ រពី់រយៈសពល 
30 នង ៃ ឬសោកអ្កន រនិសពញចរិតនងឹលទធសល 
សនេះសោកអ្នកអាចទូរសពទសៅត្កសួងណងទាំសុខភាពណែលត្គរត់្គងសដាយរែឋ California (California 
Department of Managed Health Care, DMHC) 
សហើយសសើនសុាំពួកសគសធវើការពិនរិយសលើរែតឹ ងររស់សោកអ្កន  
ឬសធវើការពិនិរយសរើលណសនកសវជជសាស្តសតសដាយឯករជយរយួ។ សោកអ្នកអាចទូរសពទសៅ DMHC តាររយៈសលខ 
1-888-466-2219 (TTY 1-877-688-9891 ឬ 711) ឬចូលសៅកានស់គហទាំពរ័ DMHC 
សត្មារព់រ័ម៌ានរណនថរ៖ https://www.dmhc.ca.gov។ 

រស្តនតីរែតឹ ងរវា៉ា ណសនកណងទាំសុខភាពណែលត្គរត់្គងសដាយ Medi-Cal ររស់ត្កសួងសសវាណងទាំសុខភាពរែឋ 
California (DHCS) កអ៏ាចជួយ ប្តនសងណែរ។ ពួកសគអាចជួយ ប្តន 
ត្រសិនសរើសោកអ្នកមានរញ្ជា កុនងការចូលររួ ការផ្ទៃ ស់រូតរ ឬចកសចញពណីសនការសុខភាព។ 
ពួកសគកអ៏ាចជួយ ប្តនណែរ ត្រសិនសរើសោកអ្នកផ្ទៃ ស់រតូរទីលាំសៅសហើយមានរញ្ជា កនុងការសសទរ Medi-Cal 
ររស់សោកអ្នកសៅកានស់ខ្ននធីងមីររស់សោកអ្នក។ សោកអ្នកអាចទូរសពទសៅកានក់ារោិល័យរស្តនតីសសុើ
រអ្សងគររែតឹ ង នងៃចនទែល់នងៃសុត្ក ពីសមា៉ា ង 8:00 ត្ពឹក ែល់សមា៉ា ង 5:00 ោៃ ច តាររយៈសលខ 
1-888-452-8609។ 

សោកអ្នកកអ៏ាចដាក ់កយរែតឹ ងសារទុកខជារយួការយិល័យសិទធិទទួលប្តននន
សខ្ននធីររស់សោកអ្នកអ្ាំពសិីទធិទទួលប្តន Medi-Cal ររស់សោកអ្នកសងណែរ។ 
ត្រសិនសរើសោកអ្នករនិត្ប្តកែថា 
អ្នកណាណែលសោកអ្នកអាចដាក ់កយរែតឹ ងសារទុកខររស់សោកអ្នកជារយួប្តន 
សនេះសូរទូរសពទរកសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 

សែើរបរយកាី រែ៍អ្ាំពីពរ័មាន៌ រនិត្ររឹត្រូវអ្ាំពីការធានរ៉ាររ់ងសុខភាពរណនថរររស់សោកអ្នក 
សូរទូរសពទសៅកាន ់Medi-Cal នងៃចនទ-សុត្ក ពសីមា៉ា ង 8:00 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 5:00 ោៃ ច តាររយៈសលខ 

1-800-541-5555។ 

https://www.dmhc.ca.gov/
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 កយរែតឹ ងរវា៉ា  
 កយរែតឹ ងរវា៉ា  (រែតឹ ងសារទុកខ) គឺសៅសពលសោកអ្នកមានរញ្ជា ឬរនិសពញ
ចិរតចាំស េះសសវាករមណែលសោកអ្នកកាំពុងទទួលប្តនពី Health Net ឬ អ្នក
សតល់សសវាករមណងទាំសុខភាពណារយួ។ រនិមានសពលសវោកាំែរក់នុងការដាក ់កយរែតឹ ងរវា៉ា សេើយ។ 
សោកអ្នកអាចដាក ់កយរែតឹ ងរវា៉ា សៅកាន ់Health Net ប្តនត្គរស់ពលតាររយៈទូរសពទ 
ជាោយលកខែ៍អ្កេរ ឬ តាររយៈអ្នឡាញ។ 

▪ តារទូរសពទ៖ ទូរសពទសៅ Health Net តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711) 
24 សមា៉ា ងកុនងរយួនងៃ 7 នងកៃ ុ នងរយួសប្តត ហ៍។ 
សូរសតល់សលខសមាគ ល់គសត្មាងសុខភាពររស់សោកអ្នក ស ម្ េះររស់សោកអ្នក 
និងសហរុសលសត្មារ ់កយរែតឹ ងរវា៉ា ររស់សោកអ្នក។ 

▪ តារនត្រសែីយ៖៍ សៅទូរសពទសៅ Health Net តារសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711) 
សហើយសូរសសើនសុាំឲ្យសស្ើទត្រងណ់រររទសៅសោកអ្នក។ 
សៅសពលសោកអ្នកប្តន កយសនេះសហើយ សូររាំសពញវា។ ត្រវូត្ប្តកែថាសោកអ្នកប្តនររួរញ្ចូ ល
ស ម្ េះ សលខសមាគ ល់គសត្មាងសុខភាព និងសហរុសលសត្មារ ់កយរែតឹ ងរវា៉ា ររស់សោកអ្នក។ 
សូរត្ប្តរស់យើងពីអ្វីណែលប្តនសកើរសេើងនងិរសរៀរណែលសយើងអាចជយួ សោកអ្នកប្តន។  

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

ការោិល័យត្គូសពទយររស់សោកអ្នកនឹងមាន កយរែដឹ ងរវា៉ាសត្មារស់ោកអ្នក។ 

▪ តារអ្នឡាញ៖ សូរចូលសៅកានស់គហទាំពរ័ររស់ Health Net ។ សូរចូលសៅកានអ់ាសយដាឋ ន 
www.healthnet.com។ 

http://www.healthnet.com/
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
សូរចូលតារអីុ្នធឺែិរ www.healthnet.com។ 124 

ត្រសិនសរើសោកអ្នកត្រូវការជាំនួយកុនងការដាក ់កយរែតឹ ងរវា៉ា ររស់សោកអ្នក 
សយើងអាចជយួ សោកអ្នកប្តន។ សយើងអាចសតល់ជូនសោកអ្នកនូវសសវាករមភាសាសដាយឥរគិរនងៃប្តន។ 
សូរទូរសពទសៅ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 

សៅកនុងចសនៃ េះសពល 5 នងៃត្ររិទិន រនទ រព់ីទទួលប្តនរែដឹ ងរវា៉ា ររស់សោកអ្នក 
សយើងខ្ុ ាំនឹងសស្ើលិខិររយួចារជូ់នសោកអ្នកសែើរបឲី្យសោកអ្នកត្ជារថា សយើងខ្ុ ាំប្តនទទួលប្តនរែដឹ ង
សនេះសហើយ។ សៅកនុងរយៈសពល 30 នងៃ សយើងនឹងសស្ើលិខិររយួសទៀរណែលជត្មារជូនសោកអ្នកអ្ាំពី
រសរៀរណែលសយើងខ្ុ ាំប្តនសដាេះត្សាយរញ្ជា ររស់សោកអ្នក។ ត្រសិនសរើសោកអ្នកសៅទូរសពទសៅកាន ់
Health Net អ្ាំពីរែតឹ ងសារទុកខ ណែលរនិណរនជារញ្ជា ធានរ៉ាររ់ងការណងទាំសុខភាព 
ភាពចាំប្តចខ់្នងសវជជសាស្តសត ការពាប្តលសត្ការការែកពិសសាធន ៍ឬការសសុើរអ្សងារ សហើយរែតឹ ងសារទុកខ
ររស់សោកអ្នកត្រូវប្តនសដាេះត្សាយត្រឹរចុងរញ្ចរន់ននងៃសធវើការរនទ រ ់
សនេះសោកអ្នកអាចរនិទទួលប្តនលិខិរណារយួសទ។ 

ត្រសិនសរើសោកអ្នកចងឲ់្យសយើងសធវើការសសត្រចឲ្យប្តនរហ័ស សត្ េះសពល
ណែលត្រវូចាំណាយសែើរបសីដាេះត្សាយរែតឹ ងរវា៉ា ររស់សោកអ្នកនឹងសធវើឲ្យជវីរិ សុខភាព ឬ 
សររថភាពកនុងការរាំសពញការងារររស់សោកអ្នកសថិរកនុងសត្គ្នេះថាន កស់នេះ 
សោកអ្នកអាចសសនើសុាំឲ្យមានការពិនិរយសរល ើ (រហ័ស) រនទ នរ់យួប្តន។ 
សែើរបសីសនើសុាំការពិនិរយសដាយពសនៃឿន សូរទូរសពទរកសយើងខ្ុ ាំតារសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
កុនងរយៈសពល 72 សមា៉ា ងរនទ រព់ីទទួលរែតឹ ងរវា៉ា ររស់សោកអ្នក 
សយើងខ្ុ ាំនឹងសធវើការសសត្រចចរិតអ្ាំពីរសរៀរណែលសយើងខ្ុ ាំនងឹសដាេះត្សាយរែតឹ ងរវា៉ា ររស់សោកអ្នក 
និងថាសរើសយើងខ្ុ ាំនឹងពសនៃឿនរែតឹ ងរវា៉ា ររស់សោកអ្នកណែរឬអ្រ។់ ត្រសិនសរើសយើងខ្ុ ាំសត្រចថា 
សយើងខ្ុ ាំនឹងរនិពសនៃឿនរែតឹ ងរវា៉ា ររស់សោកអ្នកសទ សនេះសយើងខ្ុ ាំនឹងត្ប្តរស់ោកអ្នកថា 
សយើងខ្ុ ាំនឹងសដាេះត្សាយរែតឹ ងរវា៉ា ររស់សោកអ្នកកនុងចសនៃ េះសពល 30 នងៃ។ 
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
សូរចូលតារអីុ្នធឺែិរ www.healthnet.com។ 125 

 កយរែតឹ ងរវា៉ា ណែលទកទ់ងនឹងអ្រថត្រសោជនឱ៍សងសាថ ន Medi-Cal Rx 
រនិចាំប្តចស់គ្នរពតារែាំសែើ រការរែតឹ ងសារទុកខររស់ Health Net ឬ រនិមានលកខែៈ
សរបរតិត្គរត់្គ្ននស់ែើរបទីទលួប្តនការពនិិរយសរើលណសនកសវជជសាស្តសតសដាយឯករជយសនេះសទ។ 
សមាជិកអាចដាករ់ែតឹ ងរវា៉ាទកទ់ងនឹងអ្រថត្រសោជនឱ៍សងសាថ ន Medi-Cal Rx 
តាររយៈការសៅទូរសពទសៅកានស់លខ 1-800-977-2273 (TTY 1-800-977-2273 

សហើយចុចសលខ 5 ឬ សលខ 711) ឬ ចូលសៅកាន ់https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/ 
។ ោ៉ា ងណារញិ រែតឹ ងរវា៉ា ណែលទកទ់ងនឹងអ្រថត្រសោជនឱ៍សងសាថ ន ណែលរនិសថិរសត្ការ 
Medi-Cal Rx អាចមានលកខែៈសរបរតិត្គរត់្គ្ននស់ែើរបទីទួលប្តន
ការពិនិរយសរលើ ណសនកសវជសាជ ស្តសតសដាយឯករជយរយួប្តន។ សលខទូរសពទឥរគរិនងៃររស់ DMHC 
គឺ 1-888-466-2219 សហើយណខេទូរសពទ TTY គឺ 1-877-688-9891។ 
សោកអ្នកអាចណសវងរកការណែនាំ និង ទត្រងណ់រររទរែតឹ ងរវា៉ា / កយសសនើសុាំ
ការពិនិរយសរលើ ណសនកសវជសាជ ស្តសតសដាយឯករជយតារអ្ុីនធឺែិរ សៅសលើសគហទាំពរ័ររស់ DMHC 
ណែលមានអាសយដាឋ ន៖ https://www.dmhc.ca.gov/។  

រែដឹ ងឧទធរែ៍ 
រែតឹ ងឧទធរែ៍ខុសពី កយរែតឹ ងរវា៉ា។ រែតឹ ងឧទធរែ៍គឺជាសាំសែើ សុាំឲ្យសយើងខ្ុ ាំពិនិរយសេើងវញិ 
និងផ្ទៃ ស់រូតរការសសត្រចចរិតណែលសយើងខុ្ាំប្តនសធសវើ េើងអ្ាំពីសសវាករមររស់សោកអ្នក។ 
ត្រសិនសរើសយើងខ្ុ ាំប្តនសស្ើលិខិរជូនែាំែឹងពីចាំណារក់ារ (NOA) ណែលត្ប្តរស់ោកអ្នកថា 
សយើងខ្ុ ាំរែសិសធ ពនារសពល ផ្ទៃ ស់រតូរ ឬរញ្ចរសសវាក់ រមណារយួ
សហើយសោកអ្នករនិយល់ត្ពរជារយួការសសត្រចចរិតររស់សយើងខុ្ាំសទ សនេះសោកអ្នកអាចសសនើសុាំសយើងខ្ុ ាំនូវ
រែតឹ ងឧទធរែ៍ប្តន។ PCP ររស់សោកអ្នក 
ឬអ្នកសតល់សសវាសសេងសទៀរកអាច៏ ដាករ់ែតឹ ងឧទធរែ៍ជាំនួសសោកអ្នកប្តនណែរសដាយមានការអ្នុញ្ជា រជា
ោយលកខែ៍អ្កេរររស់សោកអ្នក។  

https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/
https://www.dmhc.ca.gov/
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
សូរចូលតារអីុ្នធឺែិរ www.healthnet.com។ 126 

សោកអ្នកត្រវូណរសសនើសុាំរែតឹ ងឧទធរែ៍កនុងចសនៃ េះសពល 60 នងៃគរិចរព់ីកាលររសិចេទសៅសលើ NOA 
ណែលសោកអ្កន ប្តនទទួលពីសយើងខុ។្ាំ  ត្រសិនសរសើ យើងខុ្ាំសសត្រចចរិតការរ់នថយ ផ្ទែ ក 
ឬរញ្ឈរស់សវាករមណែលសោកអ្នកកាំពុងទទួលប្តនឥេូវសនេះ 
សនេះសោកអ្នកអាចរនតទទួលប្តនសសវាករមសនេះ 
ខែៈសពលណែលសោកអ្នករងច់ាំការសសត្រចននរែតឹ ងឧទធរែ៍ររស់សោកអ្នក។ 
ករែីសនេះត្រូវប្តនសគសៅថា Aid Paid Pending ។ សែើរបទីទួលប្តន Aid Paid Pending 

សោកអ្នកត្រវូណរសសនើសុាំរែតឹ ងឧទធរែ៍ពីសយើងខ្ុ ាំកនុងចសនៃ េះសពល 10 នងៃគិរចរព់ីកាលររសិចេទសៅសលើ 
NOA ឬរុនកាលររសិចេទណែលសយើងខ្ុ ាំប្តននិោយថាសសវាករមររស់សោកអ្នកនឹងរញ្ចរ ់
រយួណាណែលសកើរសេើងសត្កាយ។ សៅសពលសោកអ្នកសសនើសុាំរែតឹ ងឧទធរែ៍កនុងកាលៈសទសៈទាំងសនេះ 
សសវានឹងណររនត។ 

សោកអ្នកអាចរដឹងឧទធរែ៍តារទូរសពទ ជាោយលកខែ៍អ្កេរ ឬតាររណាត ញអ្ុីនធឺែិរ៖ 

▪ តារទូរសពទ៖ ទូរសពទសៅ Health Net តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711) 

24 សមា៉ា ងកុនងរយួនងៃ 7 នងកៃ ុ នងរយួសប្តត ហ៍។ 
សតល់ស ម្ េះររស់សោកអ្នក សលខរែណ សមាគ ល់ណសនការសុខភាព និងសសវាករមណែលសោកអ្នក
កាំពុងរតឹងឧទធរែ៍។ 

▪ តារនត្រសែីយ៖៍ សៅទូរសពទសៅ Health Net តារសលខ 1-800-675-6110 (TTY: 711) 

សហើយសូរសសើនសុាំឲ្យសស្ើទត្រងណ់រររទសៅសោកអ្នក។ 
សៅសពលសោកអ្នកប្តន កយសនេះសហើយ សូររាំសពញវា។ 
កុាំសភៃចដាកស្់ ម េះររស់សោកអ្នក សលខរែណ សមាគ ល់ណសនការសុខភាព និងសសវាករមណែល
សោកអ្នកកាំពុងរតឹងឧទធរែ៍។  

សស្ើ កយសនេះតារនត្រសែីយស៍ៅកាន៖់ 
Health Net Appeals & Grievances 
P.O. Box 10348 
Van Nuys, CA 91410-0348 
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
សូរចូលតារអីុ្នធឺែិរ www.healthnet.com។ 127 

ការោិល័យសវជជរែឌិ រររស់សោកអ្នកនឹងមានទត្រងណ់រររទ កយរែដឹ ងឧទធរែ៍
សដល់ជូនសោកអ្នក។ 

▪ តារអ្នឡាញ៖ សូរចូលសៅកានស់គហទាំពរ័ររស់ Health Net។ 
សូរចូលសៅកានអាសយដា់ ឋ ន www.healthnet.com។ 

សយើងខ្ុ ាំអាចជយួ សោកអ្នកប្តន ត្រសិនសរើសោកអ្នកត្រូវការជាំនួយកនុងការសសនើសុាំរែតឹ ងឧទធរែ៍ ឬជារយួ 
Aid Paid Pending ។ សយើងអាចសតល់ជូនសោកអ្នកនូវសសវាករមភាសាសដាយឥរគិរនងៃប្តន។ 
សូរទូរសពទសៅ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 

កនុងចសនៃ េះសពល 5 នងៃគិរចរព់ីការទទលួប្តនរែតឹ ងឧទធរែ៍ររស់សោកអ្នក 
សយើងខ្ុ ាំនឹងសស្ើលិខិររយួចារជូ់នសោកអ្នកត្ប្តរស់ោកអ្នកឲ្យប្តនែឹងថា 
សយើងខ្ុ ាំប្តនទទួលវាសហើយ។ កនុងចសនៃ េះសពល 30 នងៃ 
សយើងខ្ុ ាំនឹងត្ប្តរស់ោកអ្នកអ្ាំពីការសសត្រចចិរតពរីែតឹ ងឧទធរែ៍ 
សហើយសស្ើលិខរិជូនែាំែឹងអ្ាំពីែាំសណាេះត្សាយរែតឹ ងឧទធរែ៍ (NAR) ែល់សោកអ្នក។ 
ត្រសិនសរើសយងើ ខុ្ាំរនិសតល់ឲ្យសោកអ្នកនូវការសសត្រចចិរតសលើរែតឹ ងឧទធរែ៍ររស់សយើងខុក្ាំ ុ នង 
ចសនៃ េះសពល 30 នងៃសទ សនេះសោកអ្នកអាចសសនើសុាំសវនការរែឋ នងិ IMR ប្តន។ រុណនត ៉ា
ត្រសិនសរើសោកអ្នកសសនើសុាំសវនការថាន ករ់ែឋរុន សហើយសវនការសនេះប្តនសកើរសេើងរចួសហើយ 
សនេះសោកអ្នករនិអាចសសនើសុាំ IMR ប្តនសទ។ កុនងករែីសនេះ 
សវនការរែឋនឹងជាអ្នកសសត្រចចុងសត្កាយ។ 

ត្រសិនសរើសោកអ្នក ឬត្គូសពទយររស់សោកអ្នកចងឲ់្យសយើងខ្ុ ាំសធវើការសសត្រចចរិតប្តនឆ្ររ់ហ័ស 
ពីសត្ េះសពលសវោសដាេះត្សាយរែតឹ ងឧទធរែ៍ររស់សោកអ្នកនឹងសធវើឲ្យជវីរិ សុខភាព 
ឬសររថភាពររស់អ្នករងសត្គ្នេះថាន ក ់សនេះសោកអ្នកអាចសសនើសុាំការពិនិរយសដាយពសនៃឿន (រហ័ស) រយួប្តន។ 
សែើរបសីសើនសុាំការពិនិរយសេងើ វញិសដាយពសនៃឿន សូរទូរសពទសៅសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
សយើងខុ្ាំនឹងសធវើការសសត្រចចរិតកនុងចសនៃ េះសពល 72 
សមា៉ា ងសត្កាយពីទទលួប្តនរែតឹ ងឧទធរែ៍ររស់សោកអ្នក។  

http://www.healthnet.com/
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
សូរចូលតារអីុ្នធឺែិរ www.healthnet.com។ 128 

អ្វីណែលសោកអ្នកត្រវូសធវើ ត្រសិនសរើសោកអ្នករនិយល់ត្ពរជារយួ
នឹងសសចកដីសសត្រចសលើរែដឹ ងឧទធរែ៍ 
ត្រសិនសរើសោកអ្នកប្តនដាករ់ែតឹ ងឧទធរែ៍ សហើយទទួលប្តនលិខិរ NAR 
ណែលជត្មារសោកអ្នកថា សយើងខ្ុ ាំរនិប្តនផ្ទៃ ស់រតូរការសសត្រចររស់សយើងខ្ុ ាំសទ 
ឬសោកអ្នករនិណែលប្តនទទួលលិខិរ NAR សទ សហើយវាប្តនកនៃងសុរ 30 នងៃសហើយ 
សនេះសោកអ្នកអាច៖ 

▪ សសនើសុាំ សវនការថាន ករ់ែឋ រយួពីត្កសួងសសវាករមសងគររែឋ California (CDSS) 
សែើរបឲី្យសៅត្ករពិនិរយសរើលករែីររស់សោកអ្នកសេើងវញិ។ 

▪ ដាក ់កយសសនើសុាំទត្រងណ់រររទរែតឹ ងរវា៉ា /ការពិនរិយសរើលណសនកសវជជសាស្តសតសដាយ
ឯករជយសៅកានត់្កសួងណងទាំសុខភាពណែលសថិរសត្ការការត្គរត់្គង (DMHC) 
សែើរបឲី្យសគពនិិរយសរើលសេើងវញិនូវសសចកតីសសត្រចររស់ Health Net 
ឬសសើនសុាំឲ្យមានការពិនិរយសរើលណសនកសវជជសាស្តសតសដាយឯករជយ (IMR) រយួពី DMHC ។ 
សៅអ្ាំេុងសពល IMR ររស់ DMHC ត្គូសពទយខ្នងសត្ៅណែលរនិណរនជាណសនករយួររស់ 
Health Net នឹងពិនិរយសរើលសាំែុាំ សរឿងររស់សោកអ្កន សេើងវញិ។ 
សលខទូរសពទឥរគិរនងៃររស់ DMHC គឺ 1-888-466-2219 សហើយណខេទូរសពទ TTY គឺ 
1-877-688-9891។ សោកអ្នកអាចណសវងរកការណែនាំ និង ទត្រងណ់រររទរែតឹ ងរវា៉ា / កយ
សសនើសុាំការពិនរិយសរើលណសនកសវជជសាស្តសតសដាយឯករជយតាររណាត ញអ្ុនីធឺែិរ សៅសលើ
សគហទាំពរ័ររស់ DMHC ណែលមានអាសយដាឋ ន៖ https://www.dmhc.ca.gov។  

សោកអ្នកនឹងរនិត្រវូរងន់ងៃសត្មារ ់សវនការរែឋ ឬ IMR សទ។  

សោកអ្នកមានសិទធិទទួលប្តនទាំងសវនការរែឋ នងិ IMR ។ រ៉ាណុនត ត្រសិនសរើសោកអ្នកសសនើសុាំសវនការ
ថាន ករ់ែឋរុន សហើយសវនការសនេះប្តនសកើរសេើងរចួសហើយ សនេះសោកអ្នករនិអាចសសនើសុាំ IMR ប្តនសទ។ 
កនុងករែីសនេះ សវនការរែឋមានអ្ាំណាចសសត្រចចុងសត្កាយ។  

https://www.dmhc.ca.gov/
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
សូរចូលតារអីុ្នធឺែិរ www.healthnet.com។ 129 

ណសនកខ្នងសត្ការសនេះ មានពរ័ម៌ានរណនថរអ្ាំពីរសរៀរននការសសនើសុាំសវនការរែឋ ឬ IMR។ 

រែតឹ ងរវា៉ា  នងិ រែតឹ ងឧទធរែ៍ណែលទកទ់ងនឹងអ្រថត្រសោជនឱ៍សងសាថ ន Medi-Cal Rx 
រនិត្រវូប្តនសដាេះត្សាយសដាយ Health Net សទ។ សោកអ្នកអាចដាករ់ែតឹ ងរវា៉ា  នងិរែតឹ ងឧទធរែ៍
ទកទ់ងនឹងអ្រថត្រសោជនឱ៍សងសាថ ន Medi-Cal Rx តាររយៈការសៅទូរសពទសៅកានស់លខ 
1-800-977-2273 (TTY 1-800-977-2273 សហើយចុចសលខ 5 ឬ សលខ 711)។ រ៉ាណុនត 
 កយរែតឹ ងរវា៉ា ណែលទកទ់ងនឹងអ្រថត្រសោជនឱ៍សងសាថ ន ណែលរនិប្តចស់គ្នរពតារ Medi-Cal Rx 

អាចមានលកខែៈសរបរតិត្គរត់្គ្ននស់ែើរបទីទួលប្តន
ការពិនិរយសរលណើ សនកសវជសាជ ស្តសតសដាយឯករជយរយប្តនួ ។ 

ត្រសិនសរើសោកអ្នករនិយល់ត្សរជារយួនឹងការសសត្រចណារយួទកទ់ងនឹងអ្រថត្រសោជនឱ៍សងសាថ ន 
Medi-Cal Rx សោកអ្នកអាចសសនើសុាំសវនការថាន ករ់ែឋរយួប្តន។ 

ការសសត្រចសលើអ្រថត្រសោជនឱ៍សងសាថ ន Medi-Cal Rx រនិសគ្នរពតារ ែាំសែើ រការររស់ IMR 
ជារយួនឹង DMHC សនេះសទ។ 

រែតឹ ងរវា៉ា  និងការពិនិរយណសនកសវជជសាស្តសតសដាយឯករជយ (IMR) 
ជារយួត្កសួងណងទាំសុខភាពណែលមានការត្គរត់្គង 
IMR សធវើសេើងសៅសពលណែលសវជជរែឌិ រខ្នងសត្ៅណែលរនិ កព់ន័ធនឹងណសនការសុខភាពររស់សោកអ្នក 
ពិនិរយសលើករែីររស់សោកអ្នក។ ត្រសិនសរើសោកអ្នកចងប់្តន IMR សនេះសោកអ្នកត្រូវណរដាករ់ដឹង
ឧទធរែ៍ជារនុជារយួ Health Net។ 
ត្រសិនសរើសោកអ្នករនិប្តនទទួលែាំែឹងពីណសនការសុខភាពររស់សោកអ្នកកនុងចសនៃ េះសពល 30 
នងៃននត្ររទិិនសទ ឬសោកអ្នករនិសពញចរិតជារយួការសសត្រចររស់ណសនការសុខភាពររស់សោកអ្នកសទ 
សនេះសោកអ្នកអាចសសនើសុាំ IMR ប្តន។ សោកអ្នកត្រូវណរសសនើសុាំ IMR កនុងចសនៃ េះសពល 6 
ណខគិរចរព់កីាលររសិចេទសលើសសចកតីជូនែាំែឹងណែលត្ប្តរស់ោកអ្នកអ្ាំពីការសសត្រចសលើរែតឹ ងឧទធរែ៍ 
រ៉ាុណនតសោកអ្នកមានសពលណរ 120 នងៃរ៉ាុសណាណ េះកនុងការសសនើសុាំសវនការរែឋ ែូចសនេះ 
ត្រសិនសរើសោកអ្នកចងប្តន់  IMR ត្ពរទាំងសវនការរែឋ 
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
សូរចូលតារអីុ្នធឺែិរ www.healthnet.com។ 130 

សនេះសូរដាករ់ែតឹ ងររស់សោកអ្នកឲ្យប្តនឆ្រត់ារណែលអាចសធវើសៅប្តន។ សូរចាំថា 
ត្រសិនសរើសោកអ្នកសសនើសុាំសវនការរែឋរុន សហើយសវនការរែប្តឋ នសធសវើ េងើ រចួសហើយ 
សនេះសោកអ្នករនិអាចសសនើសុាំ IMR ប្តនសទៀរសនេះសទ។ កនុងករែីសនេះ សវនការរែឋមានអ្ាំណាចសសត្រច
ចុងសត្កាយ។ 

សោកអ្នកត្រណហលជាអាចទទួលប្តន IMR ភាៃ រៗសដាយរនិចាំប្តចដ់ាក ់កយរែដឹ ងឧទធរែ៍ជារុនប្តន។ 
វាអាចសធវើប្តនកនុងករែីណែលរញ្ជា សុខភាពររស់សោកអ្នកត្រូវការសសស្តងាគ េះរនទ ន។់  

ត្រសិនសរើរែតឹ ងសៅ DMHC ររស់សោកអ្នករនិមានលកខែៈសរបរតតិ្គរត់្គ្ននស់ែើរបទីទួលប្តន IMR សទ 
សនេះ DMHC នងឹសៅណរពនិិរយសលើរែតឹ ងររស់សោកអ្នកសែើរបតី្ប្តកែថា Health Net 
សធវើការសសត្រចប្តនត្រឹរត្រូវសៅសពលណែលសោកអ្នកដាករ់ែតឹ ងឧទធរែ៍សលើការរែិសសធររស់ខៃួនចាំស េះសសវា
នន។ Health Net ត្រូវណរអ្នុសោរតារ IMR ររស់ DMHC 
ត្ពរទងាំ ការសសត្រចសលើការពិនរិយសេងើ វញិ។  

សនេះគឹជារសរៀរសែើរបសីសនើសុាំ IMR ។ វាកយសពទ «រែតឹ ងសារទុកខ» គឺសត្មារ ់«រែតឹ ងរវា៉ា » និង 
«រែតឹ ងឧទធរែ៍»៖ 

ត្កសួងណងទាំសុខភាពសដាយមានការត្គរ់ត្គងររស់រែឋ California ទទួលខុសត្រូវសចញចារ់ត្គរ់ត្គងគសត្មាងសសវា
ណងទាំសុខភាព។ ត្រសិនសរសើ ោកអ្នកមានរែតឹ ងសារទុកខត្រឆ្ងាំ នងឹណសនការសុខភាពររស់សោកអ្នក 
សនេះសោកអ្នកគួរណរទូរសពទសៅណសនការសុខភាពររស់សោកអ្នកជារុនសិន តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 

(TTY 711) សហើយសត្រើត្ប្តស់នីរិវធីិរែតឹ ងសារទុកខននណសនការសុខភាពររស់សោកអ្នករុនទកទ់ងសៅត្កសួង។ 
ការសត្រត្ើ ប្តស់នីរវិធីិរែតឹ ងសារទុកសខ នេះរនិប្តនរទិសិទធិ 
ឬែសាំណាេះត្ស័យណសនកចារទ់ងាំ ឡាយណែលអាចមានសត្មារអ់្កន សទ។ 
ត្រសិនសរើសោកអ្នកត្រូវការជាំនួយសត្មារក់ារដាករ់ែតឹ ងសារទុកខ កព់ន័ធនឹងករែីរនទ ន ់រែតឹ ងសារទុកខណែល
ណសនការសុខភាពររស់សោកអ្នករនិប្តនសដាេះត្សាយជូនសោកអ្នកសដាយសពញចិរត ឬរែតឹ ងសារទុកខណែលរនិ
ទនប់្តនសដាេះត្សាយសលើសពី 30 នងៃ សនេះសោកអ្នកអាចទូរសពទសៅត្កសួងសនេះសែើរបសីសនើសុាំជាំនយប្តនួ ។ 
សោកអ្នកកអ៏ាចមានសិទធិទទួលប្តនការត្រួរពិនិរយសរើលសេើងវញិណសនកសវជជសាស្តសដសដាយឯករជយ (IMR) 
សងណែរ។ ត្រសិនសរើសោកអ្នកមានសិទធទិទួលប្តន IMR សនេះែាំសែើ រការ IMR  
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
សូរចូលតារអីុ្នធឺែិរ www.healthnet.com។ 131 

នឹងសធវើការត្ររួពិនិរយសេើងវញិសដាយឥរលសរែៀងសៅសលើសសចកតីសសត្រចណសនកសវជជសាស្តសតណែលប្តនសធវើសេើងសដាយ
ណសនការសុខភាពទកទ់ងនឹងភាពចាំប្តចណ់សនកសវជជសាស្តសតននសសវា ឬវធិពីាប្តលណែលប្តនសសនើសុាំ សសចកតី
សសត្រចសលើការធានរ៉ាររ់ង សត្មារវ់ធិពីាប្តលណែលកាំពុងសថិរសត្ការការសាកលបង ឬសសុើរអ្សងារ និង
ជសមាៃ េះននការរងត់្ប្តកស់ត្មារស់សវាសសស្តងាគ េះរនទ ន ់ឬ សសវាសវជជសាស្តសដរនទ ន។់ ត្កសួងកម៏ាន
សលខទូរសពទឥរគិរនងៃសងណែរ (1-888-466-2219) និងណខេទូរសពទ TDD (1-877-688-9891) 
សត្មារស់ោកអ្នកណែលមានរញ្ជា កនុងការសាដ រ ់ឬនោិយ។ សគហទាំពរ័សលើអ្ុនីធឺែិរររស់ត្កសួង 
https://www.dmhc.ca.gov/ មានទត្រង់ណរររទ កយរែតឹ ង  កយសុាំ IMR និងការណែនាំសៅសលើ
ត្រពន័ធអ្ុីនធែិឺរ។ 

សវនការរែឋ 
សវនការរែឋគឺជាកិចចត្រជុាំជារយួរុគគលិករកពីត្កសួងសសវាសងគរកិចចរែឋ California (CDSS)។ 
សៅត្ករមាន កន់ឹងជួយ សដាេះត្សាយរញ្ជា ររស់សោកអ្កន  
ឬត្ប្តរស់ោកអ្នកថាការសសត្រចររស់សយើងគឺត្ររឹត្រវូ។ សោកអ្នកមានសិទធិកនុងការសសនើសុាំសវនការរែឋ 
ត្រសិនសរើសោកអ្នកប្តនដាករ់ែតឹ ងឧទធរែ៍រចួរល់ជារយួសយើងខុ្ាំ 
សហើយសោកអ្នកសៅណររនិសពញចិរតជារយួនឹងការសសត្រចររស់សយងើ ខុ្ាំ 
ឬត្រសិនសរើសោកអ្នករនិប្តនទទួលការសសត្រចសលើរែតឹ ងឧទធរែ៍ររស់សោកអ្នកសត្កាយពីរយៈសពល 
30 នងៃ។ 

សោកអ្នកត្រវូណរសសនើសុាំសវនការរែឋកនុងចសនៃ េះសពល 120 នងៃ គរិចរព់ីកាលររសិចេទទទួលប្តនលិខិរ 
NAR ររស់សយើងខ្ុ ាំ។ ោ៉ា ងណារញិ ត្រសិនសរើសយើងខ្ុ ាំសតល់ Aid Paid Pending 
ែល់សោកអ្កន កុនងអ្ាំេុងសពលរែតឹ ងឧទធរែ៍ររស់សោកអ្នក 
សហើយសោកអ្នកចងឲ់្យវារនតរហូរែល់មានការសសត្រចចិរសត លើសវនការរែរឋ រស់សោកអ្នក 
សនេះអ្នកត្រូវណរសសនើសុាំសវនការរែឋកនុងចសនៃ េះសពល 10 នងៃគិរចរព់ីសពលសចញលិខិរ NAR ររស់សយើង ខុ្ាំ 
ឬរុនកាលររសិចេទណែលសយងើ ប្តននិោយថា សសវាករមររស់សោកអ្នកនឹងរញ្ចរ ់
រយួណាកស៏ដាយណែលសកើរសត្កាយ។ ត្រសិនសរើសោកអ្នកត្រូវការជាំនួយកនុងការសធវើឲ្យត្ប្តកែថា Aid Paid 

Pending នឹងរនតរហូរែល់មានការសសត្រចចិរតចុងសត្កាយសលើសវនការរែឋររស់សោកអ្នក សូរទកទ់ង 

https://www.dmhc.ca.gov/
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
សូរចូលតារអីុ្នធឺែិរ www.healthnet.com។ 132 

Health Net 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍ សដាយទូរសពទសៅ 1-800-675-6110 ។ 
ត្រសិនសរើសោកអ្នករនិអាចសាត រ ់ឬនិោយរនិសូវលែ សូរទូរសពទសៅ (TTY 711)។ PCP 
ររស់សោកអ្នកអាចសសនើសុាំសវនការរែឋជាំនួសសោកអ្នកប្តនសដាយភាជ ររ់កនូវការអ្នុញ្ជា រជា 
ោយលកខែ៍អ្កេរររស់អ្នក។  

សពលខេះៃ  
សោកអ្នកអាចសសនើសុាំសវនការរែឋសដាយរនិចាំប្តចរ់ាំសពញែាំសែើ រការរែតឹ ងឧទធរែ៍ររស់សយើងសនេះសេើយ។  

ឧទហរែ៍ 
សោកអ្នកអាចសសនើសុាំសវនការរែឋសដាយរនិចាំប្តចរ់ាំសពញែាំសែើ រការរែតឹ ងឧទធរែ៍ររស់សយើងសេើយ 
ត្រសិនសរើសយងើ ខុរ្ាំ និប្តនជូនែាំែឹងែល់សោកអ្នកឲ្យប្តនត្ររឹត្រវូ 
ឬទនស់ពលសវោអ្ាំពីសសវាករមររស់សោកអ្នក។ ករែីសនេះសៅថា Deemed Exhaustion។ 
ទងាំ សនេះគឺជាឧទហរែ៍រយួចនាំ នួនន Deemed Exhaustion ៖ 

• សយើងខ្ុ ាំរនិប្តនសធវើលិខិរ NOA ជូនសោកអ្នកជាភាសាណែលសោកអ្នកចងប់្តន។ 
• សយើងខ្ុ ាំប្តនសធវើកាំហុស្គងណែលរ៉ាេះ ល់ែល់សិទធិណារយួររស់អ្នក។ 
• សយើងខ្ុ ាំរនិប្តនសតល់លិខិរ NOA ែល់សោកអ្នក។ 
• សយើងខ្ុ ាំប្តនសធវើឲ្យមានកាំហុសសៅកនុងលិខិរ NAR ររស់សយើងខ្ុ ាំ។ 
• សយើងខ្ុ ាំរនិប្តនសសត្រចចិរតសលើរែដឹ ងឧទធរែ៍ររស់សោកអ្នកកនុងចសនៃ េះសពល 30 នងៃ។ 

សយើងខុ្ាំប្តនសសត្រចថាករែីររស់សោកអ្នកជាសរឿងរនទ ន ់
រ៉ាុណនតរនិប្តនស្ៃើយររនឹងរែតឹ ងឧទធរែ៍ររស់សោកអ្នកកនុងចសនៃ េះសពល 72 សមា៉ា ង។ 

សោកអ្នកអាចសសនើសុាំសវនការរែឋតារទូរសពទ ឬនត្រសែីយ។៍ 

▪ តារទូរសពទ៖ សូរទូរសពទសៅអ្ងគភាព CDSS Public Response Unit តាររយៈសលខ 
1-800-952-5253 (TTY 1-800-952-8349 ឬ 711)។ 
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
សូរចូលតារអីុ្នធឺែិរ www.healthnet.com។ 133 

▪ តារនត្រសែីយ៖៍ 
រាំសពញទត្រងណ់រររទណែលប្តនសតល់ជូនជារយនួ ឹងសសចកតីជូនែែាំ ឹ ងអ្ាំពីែាំសណាេះត្សាយរែតឹ ង
ឧទធរែ៍ររស់សោកអ្នក។  
សស្ើទត្រងណ់រររទសៅកាន៖់ 
California Department of Social Services  
State Hearings Division 
P.O. Box 944243, MS 09-17-37 
Sacramento, CA 94244-2430  

ត្រសិនសរើសោកអ្នកត្រូវការជាំនួយ កនុងការសសនើសុាំសវនការរែឋ សនេះសយើងខ្ុ ាំអាចជួយ សោកអ្នកប្តន។ 
សយើងអាចសលត ់ជូនសោកអ្នកនូវសសវាករមភាសាសដាយឥរគិរនងប្តនៃ ។ សូរទូរសពទសៅ 1-800-675-6110 

(TTY 711)។ 

កុនងសពលសវនការ សោកអ្នកនឹងការ រកតីររស់ខួៃន។ សយើងខុន្ាំ ឹងការ រកតីររស់សយើងខុ្ាំ។ 
វាអាចនឹងចាំណាយសពលរហូរែល់ 90 នងៃ សែើរបឱីយសៅត្ករសធវើការសសត្រចចិរតសៅសលើករែី
ររស់សោកអ្នក។ Health Net ត្រូវណរអ្នុវរតតារអ្វណីែលសៅត្ករសសត្រច។  

ត្រសិនសរើសោកអ្នកចងឲ់្យ CDSS 
សតល់សសចកតសីសត្រចរយួណែលរហ័សសដាយសារណរសពលសវោរងច់ាំសសចកតីសសត្រចររស់សវនការរែឋនឹង 
អាចរណាត លឲ្យអាយុជីវរិ សុខភាព ឬលទធភាពកនុងការធូរសសប ើយសេើងវញិររស់អ្នកសថិរកនុងសត្គ្នេះថាន ក ់
សនេះសោកអ្នក ឬ PCP ររស់សោកអ្នកអាចទកទ់ងសៅ CDSS សហើយសសនើសុាំសវនការរែឋពសនៃឿន 
(រហ័ស) ប្តន។ CDSS ត្រូវសតល់ការសសត្រចរយួរនិឲ្យសលើសព ី3 
នងៃសធវើការរនទ រព់ីទទួលប្តនឯកសារករែីសពញសលញររស់សោកអ្នកព ីHealth Net។ 
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
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ការលួចរនៃាំ ការខជេះខ្នជ យ និងការរ ាំសោភរាំ ន 
ត្រសិនសរើសោកអ្នកសងេយ័ថា អ្នកសតល់សសវា ឬរុគគលណាមាន កណ់ែលទទលួ Medi-Cal 
ប្តនត្រត្ពឹរតអ្ាំសពើរនៃាំ សធវើឱយខជេះខ្នជ យ ឬសធអ្វើ ាំសពើរាំ នណារយួ 
សនេះវាជាសិទធិររស់សោកអ្នកកនុងការរយការែ៍អ្ាំសពើសនេះសដាយសៅទូរសពទសៅសលខឥរគិរនងៃណែលត្រ ូ
វប្តនរកាការសមាៃ រត់ាររយៈសលខ 1-800-822-6222 ឬដាករ់ែតឹ ងតារអ្ុីនធឺែិរតាររយៈ 
https://www.dhcs.ca.gov/។ 

ការលួចរនៃាំ ការខជេះខ្នជ យ និងការរ ាំសោភរាំ នររស់អ្នកសតល់សសវា ររួមាន៖ 

▪ ណកៃងរនៃាំឯកសារកាំែរត់្តាសវជជសាស្តសត 
▪ ការសចញសវជជរញ្ជជ ឱសងសត្ចើន ជាងភាពចាំប្តចខ់្នងសវជជសាស្តសត។ 
▪ ការសតល់សសវាណងទាំសុខភាពសត្ចើនជាងភាពចាំប្តចខ់្នងសវជជសាស្តសត។ 
▪ ការសចញវកិាយរត្រសត្មារស់សវាករមណែលរនិប្តនសតល់ឲ្យ។ 
▪ ការសចញវកិាយរត្រសត្មារស់សវារុគគលិកជាំនញសៅសពលណែលអ្នកជាំនញរនិប្តនអ្នុវរតសសវា

សនេះ។  
▪ ការសតល់ជូនទាំនិញ ឬសសវាករមរញ្ចុ េះរនរៃ 

ឬសដាយឥរគរិនងៃសៅែល់សមាជិកកុនងរាំែងជេះឥទធិពលសៅសលើការសត្ជើសសរសអ្ើ នកសតល់សសវា
ណារយួសដាយសមាជិក 

▪ ការផ្ទៃ ស់រតូរត្គូសពទយណងទាំរឋរររស់សមាជិកសដាយគ្នម នការជូនែាំែឹងែល់សមាជិក 

ការលួចរនៃាំ ការខជេះខ្នជ យ និងការរ ាំសោភរាំ នសដាយអ្នកណែលទទួលប្តនអ្រថត្រសោជនរ៍រួមាន 
រ៉ាុណនតរនិកាំែរត់្រឹរណរ៖ 

▪ សតល់ត្ប្តកក់រច ីលក ់ឬសតល់រែណ សមាគ ល់ណសនការសុខភាព ឬរែណ សមាគ ល់អ្រថត្រសោជន ៍
Medi-Cal (BIC) ែល់នរណាមាន កស់សេងសទៀរ។ 

▪ ការទទួលការពាប្តល ឬឱសងត្សសែៀង ឬែូចគ្នន ពអី្នកសតល់សសវាសលើសពីរយួ។ 
▪ ការសៅរនទរស់សស្តងាគ េះរនទ នស់ៅសពលណែលវារនិណរនជាករែីសសស្តងាគ េះរនទ ន។់ 

https://www.dhcs.ca.gov/
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▪ ការសត្រើត្ប្តស់សលខសនតិសុខសងគរ ឬសលខសមាគ ល់ណសនការសុខភាពររស់អ្នកែនទ។ 
▪ ការសត្រត្ើ ប្តស់រសធាប្តយសធវើែាំសែើ រណររសវជជសាស្តសត 

និងរនិណរនសវជជសាស្តសតសត្មារស់សវាណែលរនិទកទ់ងនឹងការណងទសាំ ុខភាព 
សត្មារស់សវាណែលរនិមានការធានរ៉ាររ់ងសដាយ Medi-Cal 
ឬសៅសពលណែលសោកអ្នករនិមានការណារជ់ួរសពទយ ឬសវជជរញ្ជជ ឱសងសែើរបរីកយក។ 

សែើរបរីយការែ៍ពីការណកៃងរនៃាំ ការខជេះខ្នជ យ និងការរ ាំសោភរាំ ន ចូរករទុ់កស ម្ េះ 
អាសយដាឋ ននិងសលខសមាគ ល់ខួៃនររស់អ្នកណែលប្តនត្រត្ពឹរតអ្ាំសពើណកៃងរនៃាំ ការខជេះខ្នជ យ 
និងការរសាំោភរាំ នសនេះ។ 
សូរសតល់ពរ័មាន៌ ឲ្យប្តនសត្ចើនតារណែលសោកអ្នកអាចសធវើប្តនអ្ពាំ រីុគគលសនេះែូចជាសលខទូរសពទ 
ឬឯកសទសត្រសិនសរើជនសនេះជាអ្នកសតល់សសវាករម។ សូរសតល់កាលររសិចេទននត្ពឹរតិការែ៍ 
និងសសចកដីសសងខរអ្ាំពីអ្វីណែលប្តនសកើរសេើងពិរត្ប្តកែ។ 

សស្ើរប្តយការែ៍ររស់សោកអ្នកសៅ៖ 
Special Investigations Unit 
1370 Timberlake Manor Parkway 
Chesterfield, MO 63017 
1-866-685-8664 
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7. សិទធ ិនិងការទទួលខុសត្រូវ 
កនុងនរជាសមាជិកនន Health Net សោកអ្នកមានសិទធិនិងការទទួលខុសត្រវូជាកោ់ករ់យួចាំនួន។ 
ជាំពូកសនេះពនយល់អ្ាំពីសិទធិ នងិទាំនួលខុសត្រូវទាំងសនេះ។ 
ជាំពូកសនេះករ៏រួរញ្ចូ លទាំងការជូនែាំែឹងសៃូវចារណ់ែលសោកអ្នកមានសិទធិកនុងនរជាសមាជិកនន 
Health Netសងណែរ។ 

សិទធិររស់សោកអ្នក 
ទាំងសនេះគឺជាសិទធិររស់សោកអ្នកកនុងនរជាសមាជិក Health Net ៖ 

▪ សែើរបទីទួលប្តនសសចកតីសគ្នរព នងិសសចកតីនងៃងនូរ 
ការយកចិរតទុកដាកស់ៅសលើសិទធិឯកជនភាពររស់សោកអ្នក 
និងរត្រូវការរកាការសមាៃ រន់នពរ័ម៌ានសវជជសាស្តសតររស់សោកអ្នក។  

▪ សែើរបទីទួលប្តនពរ័ម៌ានអ្ាំពីណសនការ និងសសវាករមររស់ខៃួន 
ររួទាំងសសវាករមណែលមានការធានរ៉ាររ់ង រុគគលិកជាំនញ និងអ្នកសតល់សសវា ត្ពរទាំងសិទធិ 
និងទាំនួលខុសត្រូវររស់សមាជិក។ 

▪ សែើរបសីធវើការណែនាំអ្ាំពីសិទធិ និងសគ្នលនសោប្តយទាំនួលខុសត្រូវររស់សមាជិក Health Net។  
▪ សែើរបអីាចសធវើការសត្ជើសសរ ើសអ្នកសតល់សសវាណងទាំសុខភាពរឋរសៅកនុងរណាត ញ Health Net។  
▪ សែើរបមីានលទធភាពទទួលប្តនអ្នកសតល់សសវាកនុងរណាត ញទនស់ពលសវោ។ 
▪ សែើរបចូីលររួកនុងការសសត្រចចិរតទកទ់ងនឹងការណងទាំសុខភាពផ្ទទ ល់ខៃួនររស់សោកអ្នក 

ររួទាំងសិទធិកនុងការរែសិសធការពាប្តល។ 
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▪ សែើរបសីាំណែងការរនិសពញចិរតសដាយផ្ទទ ល់មារ ់ឬជាោយលកខែ៍អ្កេរអ្ាំពសីាថ រន័ 
ឬការណងទាំណែលសោកអ្នកទទួលប្តន។ 

▪ សែើរបទីទួលប្តនការសត្ររសត្រួលការណងទាំ។ 
▪ សែើរបសីសនើសុាំរែតឹ ងឧទធរែ៍ននការសសត្រចចិរត សែើរបរីែិសសធ ពនារសពល ឬកត្ររិសសវាករម 

ឬអ្រថត្រសោជន។៍ 
▪ សែើរបទីទួលប្តនសសវារកណត្រសដាយរនិគិរនងៃសត្មារភ់ាសាររស់សោកអ្នក។ 
▪ សែើរបទីទួលប្តនជាំនួយណសនកចារស់ដាយឥរគិរនងៃសៅការោិល័យជាំនួយណសនកចារក់នុងរាំរន ់

ររស់សោកអ្នក ឬត្កុរសសេងសទៀរ។ 
▪ សែើរបរីសងាើរសសចកតីរងាគ រជ់ារុន។ 
▪ សែើរបសីសនើសុាំសវនការរែឋ ត្រសិនសរើសសវាករម ឬអ្រថត្រសោជនត៍្រវូប្តនរែិសសធ 

សហើយសោកអ្នកប្តនដាក ់កយរែតឹ ងឧទធរែ៍ជារយួ Health Net រចួសហើយ 
សហើយសោកអ្នកសៅណររនិសពញចិរតនងឹការសសត្រចចរិតសនេះ ឬត្រសិនសរើ 
សោកអ្នករនិប្តនទទួលការសសត្រចចរិតសលើរែតឹ ងឧទធរែ៍ររស់សោកអ្នករនទ រព់ី 30 នងៃ 
ររួទាំងពរ័ម៌ានអ្ាំពីកាលៈសទសៈណែលសវនការពសនៃឿនអាចសធវើសៅប្តន។ 

▪ សែើរបែីកខៃួនសចញពី Health Net 
និងផ្ទៃ ស់រតូរសៅណសនការសុខភាពសសេងសទៀរសៅកនុងសខ្ននធីតារការសសនើសុាំ។ 

▪ សែើរបអីាចទទលួប្តនសសវាករមណែលមានការត្ពរសត្ពៀងសត្មារអ់្នរីិជន។ 
▪ សែើរបទីទួលប្តនពរ័ម៌ានសមាជិកជាោយលកខែ៍អ្កេរសដាយឥរគិរនងៃជាទត្រងស់សេងសទៀរ 

(ែូចជាអ្កេរជនពិការណភនក ការសប្តេះពុរពអ្កេរធាំៗ សាំសេង និងទត្រងស់អ្េិចត្រូនកិ) 
តារការសសនើសុាំ និងកនុងលកខែៈទនស់ពលសវោសរត្សរសត្មារទ់ត្រងណ់ែលប្តនសសនើសុាំ 
សដាយអ្នុសោរតារត្ករសុខុមាលភាព និងសាថ រន័ (Welfare & Institutions Code) ណសនក 
14182 (b)(12)។ 

▪ សែើរបរីចួពីការរនិជាំ កន់ងឹទត្រងន់នននការរទិសិទធិ 
ឬការដាកក់ាំហិរណែលត្រវូប្តនសត្រើជារសធាប្តយរងខរិរងខាំ ដាកវ់និយ័ រងាភាពងាយត្សួល ឬ
សងសឹក។  
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
សូរចូលតារអីុ្នធឺែិរ www.healthnet.com។ 138 

▪ សែើរបពីិភាកាពរ័ម៌ានសដាយសសាម េះត្រងអ់្ាំពីជសត្រើសននការពាប្តលណែលមាន 
និងជសត្រើសជាំនួសណែលត្រវូប្តនរងាា ញតាររសរៀរសរត្សរសៅនងឹសាថ នភាព 
និងលទធភាពររស់សោកអ្នកកនុងការយល់ សដាយរនិគិរពីនងៃ ឬការធានរ៉ាររ់ង។  

▪ សែើរបចូីលសត្រើ និងទទួលប្តនចារច់រៃងននកាំែរត់្តាសវជជសាស្តសតររស់សោកអ្នក 
និងសសនើសុាំណកណត្រ ឬណករត្រូវសលើពរ័ម៌ានទាំងសនេះែូចប្តនរញ្ជជ កស់ៅកនុងត្ករ 45 
ននរទរញ្ារតសិហពន័ធ §164.524 និង 164.526។  

▪ សសរភីាពកនុងការអ្នុវរតសិទធិទាំងសនេះសដាយគ្នម នសលរ៉ាេះ ល់អាត្កកែ់ល់រសរៀរណែលសោកអ្នក
ត្រូវប្តនពាប្តលសដាយ Health Net អ្នកសតល់សសវាររស់សោកអ្នក ឬរែឋ។  

▪ សែើរបទីទួលប្តនសសវាករមណសនការត្គសួារ រជឈរែឌ លសត្មាលកូន 
រែឌ លសុខភាពសហពន័ធណែលមានលកខែៈសរបរតិត្គរត់្គ្នន ់គៃីនកិសុខភាពឥណាឌ  
សសវា្មរ រែឌ លសុខភាពជនរទ សសវា្ៃងជាំងកឺារសរគ 
និងសសវាសសស្តងាគ េះរនទ នស់ៅខ្នងសត្ៅរណាត ញ Health Net 
សដាយអ្នុសោរតារចារស់ហពន័ធ។  

ទាំនួលខុសត្រវូររស់សោកអ្នក 
សមាជិក Health Net មានការទទួលខុសត្រូវទាំងសនេះ៖  

▪ ត្រត្ពឹរតសដាយសចេះគួរសរ និងសដាយកតសីគ្នរព។ 
សោកអ្នកមានទាំនួលខុសត្រូវកនុងការត្រត្ពឹរតសដាយសចេះគួរសរ និងការសគ្នរពចាំស េះសវជជរែឌិ រ 
អ្នកសតល់សសវាករម និងរុគគលិកទាំងអ្ស់។ 
សោកអ្នកមានទាំនួលខុសត្រូវកនុងការរកជួរពិនិរយសទៀងសពលសវោ 
ឬការទូរសពទសៅកានក់ារោិល័យសវជជរែឌិ រររស់សោកអ្នកោ៉ា ងសហាចណាស់ឱយប្តន 24 សមា៉ា ង 
រុនសពលសោកអ្នករកពិនិរយសែើរបសីធវើការលុរសចល ឬសរៀរចាំសពលសវោរកពិនិរយរតងសទៀរ។ 
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
សូរចូលតារអីុ្នធឺែិរ www.healthnet.com។ 139 

▪ សតល់នូវពរ័ម៌ានរចចុរបននភាព ត្រឹរត្រូវ និងសពញសលញ។ 
សោកអ្នកមានទាំនួលខុសត្រូវកនុងការសតល់នូវពរ័ម៌ានត្រឹរត្រូវ និង 
ឲ្យប្តនសត្ចើនតារណែលអាចសធវើប្តនសៅែល់អ្នកសតល់សសវាករមទាំងអ្ស់ររស់សោកអ្នក និងសៅែល់ 
Health Net។ សោកអ្នកមានទាំនួលខុសត្រូវកនុងការទទួលការពិនិរយសុខភាពោ៉ា ងសទៀងទរ ់និង
ត្ប្តរស់វជជរែឌិ រររស់សោកអ្នកអ្ាំពីរញ្ជា សុខភាពនន រុនសពលរញ្ជា ទាំងសនេះណត្រជាធៃនធ់ៃរ។ 

▪ អ្នុវរតតារែាំរូនម នររស់សវជជរែឌិ រររស់សោកអ្នក និងររួចាំណែកកនុងណងទាំសុខភាពររស់សោកអ្នក។ 
សោកអ្នកមានទាំនួលខុសត្រូវកនុងការជណជកអ្ាំពីរត្រូវការការណងទាំសុខភាពសោកអ្នកជារយួសវជជរែឌិ រ
ររស់សោកអ្នក ការកាំែរនិ់ងយល់ត្ពរសលើសគ្នលសៅនន 
ការពាោរឲ្យអ្ស់លទធភាពកនុងយល់អ្ាំពីរញ្ជា សុខភាពររស់អ្នក 
និងការអ្នុវរតតារណសនការពាប្តល ត្ពរទាំងការណែនាំននណែលអ្នកទាំងពីរប្តនឯកភាព។ 

▪ សត្រើរនទរស់សស្តងាគ េះរនទ នស់ៅសពលសសស្តងាគ េះរនទ នរ់៉ាុសណាណ េះ។ 
សោកអ្នកមានទាំនួលខុសត្រូវកនុងការសត្រើរនទរស់សស្តងាគ េះរនទ នស់ៅកនុងករែីននការសសស្តងាគ េះរនទ ន ់
ឬតារការណែនាំររស់សវជជរែឌិ រររស់សោកអ្នក។ 
ការណងទាំសសស្តងាគ េះរនទ នគឺ់ជាសសវាករមណែលសោកអ្នកសជឿជាកស់ដាយសរសហរុសលថា 
វាចាំប្តចស់ែើរបរីញ្ឈរ ់ឬសត្មាលជាំងឺ ឬសរគសញ្ជា ធៃនធ់ៃរ ណែលសកើរមានសេើងោ៉ា ងរកត់្កហល់ ឬររសួ 
ឬសាថ នភាព ណែលទរទរនូវការសធវើសរគវនិិចេយ័ និងការពាប្តលភាៃ រៗ។ 

▪ រយការែ៍សករមភាពរនិត្រឹរត្រូវ។ 
សោកអ្នកមានទាំនួលខុសត្រូវកនុងការរយការែ៍អ្ាំពីសករមភាពរនិត្រឹរត្រូវ 
ឬការសប្តករនៃាំននសសវាណងទាំសុខភាពសៅកាន ់Health Net Community Solutions។ 
សោកអ្នកអាចសធវើែូសចនេះប្តនសដាយរនិចាំប្តចត់្ប្តរស់ ម្ េះររស់សោកអ្នកសនេះសទ 
សដាយសោកអ្នកត្គ្ននណ់រសៅរកណខេទូរសពទរនទ នរ់យការែ៍ពីការសប្តករនៃាំ 
និងការរ ាំសោភរាំ នសដាយឥរគិរនងៃររស់ Health Net តាររយៈសលខ 1-866-685-8664។ 
ណខេទូរសពទរនទ នរ់យការែ៍ពីការណកៃងរនៃាំត្ររិររតកិារ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ ត្ប្តាំពីរនងៃ
កនុងរយួសប្តដ ហ៍។ រល់ការសៅទូរសពទនឹងរកាជាការសមាៃ ររ់ាំសុរ។ 
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
សូរចូលតារអីុ្នធឺែិរ www.healthnet.com។ 140 

សសចកតីជូនែាំែឹងសតីពីការរនិសរ ើសសអ្ើង 
ការសរ ើសសអ្ើងគឺសលមើសនឹងចារ។់ Health Net អ្នុវរតតារចារស់តីពីសិទធិសីុវលិររស់រែឋ និងសហពន័ធ។ 
Health Net រនិមានការសរ ើសសអ្ើងសដាយខុសចារ ់ការរនិរររ់ញ្ចូ លរនុសេ 
ឬការត្រត្ពឹរតសលើពួកសគសដាយរនិសសមើភាពសដាយសារណរ សភទ ពូជសាសន ៍ពែ៌សរបរុ សាសន ពូជពងេ 
សែើរកាំសែើ រ អ្រតសញ្ជា ែត្កុរជនជារិ អាយុ ពកិារភាពសៃូវចរិត ពិការភាពរងកាយ សាថ នភាពសុខភាព 
ពរ័ម៌ានសសសនទិច សាថ នភាពអា ហ៍ពិ ហ៍ សយនឌ្រ័ អ្រតសញ្ជា ែសយនឌ្រ័ ឬទាំសនរសៃូវសភទសេើយ។  

Health Net សតល់ជូន៖ 

▪ ជាំនួយ និងសសវារមឥរគិរនងៃែល់ជនពកិារសែើរបជីួយ ពួកសគឲ្យទាំនកទ់ាំនងកានណ់រត្រសសើរសេើង
ែូចជា៖ 

 អ្នករកណត្រភាសាសញ្ជា ណែលមានសររថភាព 
 ពរ័ម៌ានជាោយលកខែ៍អ្កេរជាទត្រងស់សេងៗ (ការត្ពីនជាអ្កេរខ្នន រធាំ ជាសាំសេង 

និងជាទត្រងស់អ្េិចត្រូនកិណែលអាចសត្រើត្ប្តស់ប្តន នងិទត្រងស់សេងៗសទៀរ)  

▪ សសវាភាសាឥរគិរនងៃែល់អ្នកណែលភាសាកាំសែើ រររស់ខៃួនរនិណរនជាភាសាអ្ងស់គៃស ែូចជា៖ 

 អ្នករកណត្រផ្ទទ ល់មារណ់ែលមានសររថភាព 
 ពរ័ម៌ានោយលកខែ៍អ្កេរជាភាសាសសេងៗ 

ត្រសនសរសោកអ្នកត្រូវការសសវាករទងសនេះ សរទកទង Health Net 24 សមាងកងរយនងៃ 7 
នងៃកងរយសប្តហ តាររយៈការសៅទរសពទសៅសលខ 1-800-675-6110។ ឬ  

ត្រសនសរសោកអ្នករនអាចសារប្តន ឬនោយរនសវលែ សរទរសពទរក TTY 711 
សែរបសត្រត្ប្តសសសវារញ្នរនតននរែ California។ 

ិ ើ ម ាំ ូ ់ ៉ា នុ ួ
នុ ួ ត ៍ ូ
ិ ើ ិ ត ់ ិ ិ ូ ូ ូ

ើ ី ើ ់ ជូ ឋ
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វធីិដាករ់ែតឹ ងសារទុកខ 
ត្រសិនសរើសោកអ្នកសជឿថា Health Net ប្តនខកខ្ននកនុងការសតល់សសវាករមទាំងសនេះ 
ឬសរ ើសសអ្ើងសដាយខុសចារត់ាររសរៀរសសេងសទៀរសដាយណសែកសលើសភទ ពូជសាសន ៍ពែ៌សរបរុ សាសន 
ពូជពងេ សែើរកាំសែើ រ អ្រតសញ្ជា ែត្កុរជនជារិ អាយុ ពិការភាពសៃូវចិរត ពិការភាពរងកាយ 
សាថ នភាពសវជជសាស្តសត ពរ័ម៌ានសសសនទិច សាថ នភាពអា ហ៍ពិ ហ៍ សយនឌ្រ័ អ្រតសញ្ជា ែសយនឌ្រ័ 
ឬទាំសនរសៃូវសភទ សនេះសោកអ្នកអាចដាករ់ែតឹ ងសារទុកខជារយួ ណសនកសសវារសត្រើសមាជិកររស់ Health Net 
ប្តន។ សោកអ្នកអាចដាករ់ែតឹ ងសារទុកខជាោយលកខែ៍អ្កេរសដាយផ្ទទ ល់ ឬតារត្រពន័ធសអ្េិចត្រូនិក៖ 

▪ តារទូរសពទ៖ សូរទកទ់ងរកសយើងខ្ុ ាំ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍ តារសលខ  
1-800-675-6110។ ឬត្រសិនសរើសោកអ្នករនិអាចសាត រប់្តន ឬនិោយរនិសូវលែ 
សូរទូរសពទរក TTY 711 សែើរបសីត្រើត្ប្តស់សសវារញ្ជូ នរនតននរែឋ California ។ 

▪ ជាោយលកខែ៍អ្កេរ៖ រាំសពញទត្រងណ់រររទ កយរែតឹ ង ឬសរសសរលិខិរ សហើយសស្ើសៅ៖  
▪ Health Net Appeals & Grievances 

P.O. Box 10348 
Van Nuys, CA 91410 

▪ សដាយផ្ទទ ល់៖ សៅកានក់ារោិល័យសវជជរែឌិ រ ឬ Health Net ររស់សោកអ្នក 
សហើយនិោយថា សោកអ្នកចងដ់ាករ់ែតឹ ងសារទុកខ។ 

▪ តារត្រពន័ធសអ្េិចត្រនូិក៖ សូរចូលសៅសគហទាំពរ័ Health Net តាររយៈ 
www.healthnet.com។  

ការោិល័យសិទធិពលរែឋ – ត្កសួងសសវាណងទាំសុខភាពរែឋ California 
សោកអ្នកកអ៏ាចដាក ់កយរែតឹ ងសតីពីសិទធិជនសីុវលិជារយួត្កសួងសសវាណងទាំសុខភាពរែឋ California, 
ការោិល័យសិទធិជនសីុវលិ តាររយៈទូរសពទ, ជាោយលកខែ៍អ្កេរ ឬតារត្រពន័ធសអ្េិចត្រូនិក៖ 

▪ តារទូរសពទ៖ សូរទូរសពទសៅសលខ 916-440-7370។ ត្រសិនសរើសោកអ្នករនិអាចសាត រ ់ឬ
និោយរនិសូវលែ សូរទូរសពទសៅ 711 (សសវារញ្ជូ នរនតទូរគរនគរន)៍។ 

http://www.healthnet.com
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▪ ជាោយលកខែ៍អ្កេរ៖ រាំសពញទត្រងណ់រររទ កយរែតឹ ង ឬសស្ើលិខិរសៅ៖ 
Deputy Director, Office of Civil Rights 
Department of Health Care Services 
Office of Civil Rights 
P.O. Box 997413, MS 0009 
Sacramento, CA 95899-7413 

ទត្រងណ់រររទ កយរែតឹ ងមានសៅ 
https://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx។ 

▪ តារត្រពន័ធសអ្េិចត្រនូិក៖ សស្ើអ្ុីណរលសៅ CivilRights@dhcs.ca.gov។  

ការោិល័យសិទធិពលរែឋ– ត្កសួងសុខ្នភបិ្តល និងសសវារនុសេជារិសហរែឋអាសររកិ 
ត្រសិនសរើសោកអ្នកសជឿជាកថ់ា សោកអ្នកត្រូវប្តនសគសរ ើសសអ្ើងសដាយណសែកសលើពូជសាសន ៍ពែ៌សរបរុ 
សែើរកាំសែើ រ អាយុ ពិការភាព ឬសភទ 
សនេះសោកអ្នកកអ៏ាចដាក ់កយរែតឹ ងសតីពីសិទធិពលរែឋសៅការោិល័យត្កសួងសសវាសុខ្នភបិ្តល 
និងរនុសេសែើរបសិីទធិសីុវលិសហរែឋអាសររកិតាររយៈទូរសពទ ជាោយលកខែ៍អ្កេរ 
ឬតារត្រពន័ធសអ្េិចត្រូនកិ៖  

▪ តារទូរសពទ៖ ទូរសពទសៅសលខ 1-800-368-1019 ។ ត្រសិនសរើសោកអ្នករនិអាចសាត រប់្តន 
ឬនិោយរនិសូវលែ សូរទូរសពទសៅ TTY 1-800-537-7697 ឬ 711 
សែើរបសីត្រើត្ប្តស់សសវារញ្ជូ នរនតននរែឋ California។ 

▪ ជាោយលកខែ៍អ្កេរ៖ រាំសពញទត្រងណ់រររទ កយរែតឹ ង ឬសស្ើលិខិរសៅ៖ 
U.S. Department of Health and Human Services 
200 Independence Avenue, SW  
Room 509F, HHH Building  
Washington, D.C. 20201  

ទត្រងណ់រររទ កយរែតឹ ងមានសៅ https://www.hhs.gov/ocr/complaints/index.html។  

https://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx
mailto:CivilRights@dhcs.ca.gov
https://www.hhs.gov/ocr/complaints/index.html
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▪ តារត្រពន័ធសអ្េិចត្រនូិក៖ ចូលសៅកាន ់
សរងលការោិល័យ កយរែតឹ ងសិទធិពលរែឋតាររយៈ 
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/cp។  

វធីិចូលររួជាសមាជិក 
Health Net ចងឮ់ពសីោកអ្នក។ ជាសរៀងរល់ ឆ្ន ាំ  Health Net 

មានកិចចត្រជុាំនិោយអ្ាំពីអ្វីណែលែាំសែើ រការប្តនលែ និងរសរៀរណែល Health Net អាចសធវើឲ្យត្រសសើរសេើង។ 
សមាជិកត្រូវប្តនអ្សញ្ជ ើញឱយចូលររួ។ សូរអ្សញ្ជ ើញរកត្រជុាំ! 

គែៈកមាម ធិការសដល់ត្រឹកាកនុងសហគរន ៍

Health Net មានត្កុររូយណែលមានស ម្ េះថា គែៈកមាម ធិការត្រឹកាសហគរន។៍ 
ត្កុរសនេះត្រវូប្តនរសងាើរសេើងសដាយ អ្នកសត្រើត្ប្តស់សសវា សមាជកិ Health Net និងទីភាន កង់ារសហគរន។៍ 
សោកអ្នកអាចចូលររួកនុងត្កុរសនេះ ត្រសិនសរើចង។់ ត្ករុសនេះជណជកគ្នន អ្ាំពីរសរៀរសធវើឲ្យ
ត្រសសើរសេើងែល់សគ្នលនសោប្តយ Health Net និងមានទាំនួលខុសត្រូវចាំស េះ៖ 

▪ ការសតល់ររិសលើការណកលរែគុែភាព នងិកិចចខាំត្រឹងណត្រងកនុងការអ្ររ់ ាំសុខភាពររស់ 
Health Net ។ 

▪ ការសតល់ររិសលើករមវធិសីសវាករមវរបធរ ៌និងភាសាររស់ Health Net។ 
▪ ការកាំែរអ់្រតសញ្ជា ែននឧរសគគចាំស េះការណងទាំសដាយសារវរបធរ ៌ការសរ ើសសអ្ើង ភាសា 

ឬពិការភាព។ 

ត្រសិនសរើសោកអ្នកចងចូ់លររួជារយួត្កុរសនេះ សូរទូរសពទសៅសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/cp
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
សូរចូលតារអីុ្នធឺែិរ www.healthnet.com។ 144 

គែៈកមាម ធិការសគ្នលនសោប្តយសាធារែៈ 
Health Net មាន  ត្កុររយួណែលសៅថា គែៈកមាម ធិការសគ្នលនសោប្តយសាធារែៈ។ 
ត្កុរសនេះត្រវូប្តនរសងាើរសេើងសដាយសមាជិកណសនការសុខភាព នងិអ្នកសតល់សសវាសុខភាព។ 
ការចូលររួកនុងត្កុរសនេះ គជឺាការសម័ត្គចរិត។ ត្កុរសនេះជណជកគ្នន អ្ាំពីរសរៀរសធវើឲ្យ
ត្រសសើរសេើងែល់សគ្នលនសោប្តយ Health Net និងមានទាំនួលខុសត្រូវចាំស េះ៖ 

▪ ការសតល់ែាំរនូម នែល់ត្រធានត្កុរត្រឹកានយកររស់ Health Net 
សតីពីរញ្ជា សគ្នលនសោប្តយណែលរ៉ាេះ ល់ែល់ណសនការសុខភាព និងសមាជកិររស់សយើង។ 

ត្រសិនសរើសោកអ្នកចងចូ់លររួជារយួត្កុរសនេះ សូរទូរសពទសៅសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 

សោកអ្នកកអ៏ាចទូរសពទសៅសសវារសត្រើសមាជិកប្តនសងណែរ 
ត្រសិនសរើសោកអ្នកមានសាំែួរអ្ាំពីត្កុរទាំងសនេះ។ 

ការជូនែាំែឹងសតីពីការអ្នុវរដឯកជនភាព 
សសចកតីណងៃងការែ៍ររោិយអ្ាំពីសគ្នលនសោប្តយ និងនីរវិធិីររស់ Health Net 
សែើរបធីានការសមាៃ រន់នកាំែរត់្តាសវជជសាស្តសតគឺអាចរកប្តន 
សហើយនឹងអាចសតល់ជូនែល់សោកអ្នកប្តនសៅតារសាំសែើ ។ 

សសចកដីជូនែាំែឹងសនេះ សរៀរររព់ីរសរៀរណែលពរ័ម៌ានសវជជសាស្តសត អ្ាំពីសោកអ្នកអាចនឹងត្រវូប្តនសត្រើត្ប្តស់ 
និងោរត្រដាង និងពីរសរៀរណែលសោកអ្នកអាចចូលសៅសរើលពរ័ម៌ានសនេះ។ 

សូរពិនិរយសសចកដីជូនែាំែឹងសនេះសដាយត្រុងត្រយរ័ន។ 
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
សូរចូលតារអីុ្នធឺែិរ www.healthnet.com។ 145 

ករែីយកិចចររស់អ្ងគភាពសត្ការការធានរ៉ាររ់ង៖ 

Health Net (សាំសៅែល់ «សយើងខុ្ាំ» ឬ «ណសនការ») 
គឺជាអ្ងគភាពណែលត្រូវប្តនធានរ៉ាររ់ងែូចការសតល់និយរនយ័ និងកាំែរស់ត្ការចារស់តីពីអ្រថត្រសោជន ៍
និងគែសនយយភាពននការធានរ៉ាររ់ងសុខភាព ឆ្ន ាំ 1996 (Health Insurance Portability and 

Accountability Act, HIPAA)។ Health Net 
ត្រូវប្តនរត្រូវសដាយចារស់ែើរបរីកាឯកជនភាពននពរ័ម៌ានសុខភាពសត្ការការការ រ (PHI) ររស់សោកអ្នក 
សតល់ជូនសោកអ្នកនូវសសចកតីជូនែាំែឹងអ្ាំពីការពវកិចចតារសៃូវចាររ់រស់សយើងខុ្ាំ 
និងការអ្នុវរតឯកជនភាពណែលទកទ់ងនឹងពរ័ម៌ាន PHI ររស់សោកអ្នក 
ត្រូវសគ្នរពតារលកខខែឌ ននសសចកតីជូនែាំែឹងណែលរចចុរបននចូលជាធរមាន 
សហើយជូនែាំែឹងែល់សោកអ្នកកនុងករែីមានការរ ាំសោភសលើពរ័ម៌ាន PHI 
រនិមានសុវរថភិាពររស់សោកអ្នក។ PHI គឺជាពរ័ម៌ានអ្ាំពីសោកអ្នក ណែលររួមាន ពរ័ម៌ានត្រជាសាស្តសត 
ណែលត្រូវប្តនសត្រើត្ប្តស់ោ៉ា ងសរសហរុសល សែើរបកីាំែរអ់្រដសញ្ជា ែសោកអ្នក សហើយទកទ់ងនឹងអាការៈ 
ឬសុខភាពសៃូវចិរត ឬរងកាយនសពលអ្នគរ រចចុរបនន និងអ្រីរកាលររស់សោកអ្នក ការសដល់ការណងទាំ
សុខភាពជូនសោកអ្នក ឬការរងត់្ប្តកស់ត្មារក់ារណងទាំសនេះ។ 

សសចកតជូីនែាំែឹងសនេះសរៀរររអ់្ាំពីរសរៀរណែលសយើងខុ្ាំអាចសត្រើត្ប្តស់ និងរសញ្ចញពរ័ម៌ាន PHI 
ររស់សោកអ្នក។ វាកព៏ែ៌នអ្ាំពីសិទធរិរស់សោកអ្នកកនុងការចូលសរើល ណករត្រូវ និងត្គរត់្គងពរ័ម៌ាន PHI 
ររស់សោកអ្នក និងរសរៀរអ្នុវរតសិទធិទាំងសនេះសងណែរ។ ការសត្រើត្ប្តស់ 
និងការរសញ្ចញពរ័ម៌ានទាំងអ្ស់សសេងសទៀរអ្ាំពីពរ័ម៌ាន PHI 
ររស់សោកអ្នកណែលរនិមានសរៀរររស់ៅកនុងសសចកដជូីនែាំែឹងសនេះនឹងត្រូវសធវើសេើងសដាយមានការអ្នុញ្ជា រជា
ោយលកខែ៍អ្កេរពីសោកអ្នករ៉ាសុណាណ េះ។ 
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
សូរចូលតារអីុ្នធឺែិរ www.healthnet.com។ 146 

Health Net សូររកាសិទធណិកណត្រសសចកដជូីនែាំែឹងសនេះ។ សយើងខ្ុ ាំរកាសិទធិកនុងការត្រួរពនិិរយសេើងវញិ 
ឬណកណត្រសសចកតីជូនែាំែឹងណែលមានត្រសិទធភាពសត្មារ ់PHI ររស់
សោកអ្នកណែលសយើងខ្ុ ាំមានរចួសហើយកែូ៏ចជា PHI ណារយួររស់សោកអ្នកណែល
សយើងខ្ុ ាំទទួលប្តននសពលអ្នគរ។ Health Net នងឹសធវើការពិនិរយណកសត្រួលសេើងវញិ 
និងណចកចយភាៃ រនូវសសចកតីជូនែាំែឹងសនេះសៅសពលណាណែលមានការណកណត្រណសនកខៃឹរសារឯកសារែូចខ្នង
សត្ការ៖ 

▪ ការសត្រើត្ប្តស់និងការោរត្រដាងពរ័ម៌ាន 
▪ សិទធិររស់សោកអ្នក 
▪ ការពវកិចចសៃូវចាររ់រស់សយើង 
▪ ការអ្នុវរតសិទធិឯកជនសសេងសទៀរណែលប្តនរញ្ជជ កស់ៅកនុងសសចកតជូីនែាំែឹងសនេះ 

សយើងខ្ុ ាំនឹងសធវើការសេពវសាយសសចកដីជូនែាំែឹងណែលប្តនណកសត្រលួសនេះ សៅសលើសគហទាំពរ័ 
និងសសៀវសៅណែនាំររស់សមាជិក។  

ការការ រជាលកខែៈនសទកនុងននពរ័ម៌ាន PHI ជាការនោិយ ជាោយលកខែ៍អ្កេរ ឬ
ត្រពន័ធសអ្េិចត្រនូិក៖ 
Health Net ការ រពរ័ម៌ាន PHI ររស់សោកអ្នក។ សយើងខ្ុ ាំមាននរីិវធិីឯកជនភាព 
និងសនតិសុខកនុងការជួយ ។ 
ទាំងសនេះគឺជាវធិីរយួចាំនួនណែលសយើងខ្ុ ាំការ រពរ័ម៌ាន PHI ររស់សោកអ្នក។ 

▪ សយើងខុ្ាំរែដុ េះរណាដ លរុគគលិកររស់សយើងខុ្ាំឲ្យអ្នុវរតតារនីរិវធីិឯកជនភាព និងសនតិសុខទាំងសនេះ។ 
▪ សយើងខុ្ាំរត្រូវឲ្យនែគូអាជីវករមររស់សយើងអ្នុវរតតារនីរិវធីិឯកជនភាព និងសនតសុិខទាំងសនេះ។ 
▪ សយើងខុ្ាំសធវើឱយការោិល័យររស់សយើងមានសុវរថិភាពជានិចច។ 
▪ សយើងខុ្ាំនិោយអ្ាំពីពរ័ម៌ាន PHI ររស់សោកអ្នកសត្មារណ់រសហរុសលអាជីវករមជារយួរនុសេណែល

ចាំប្តចត់្រូវែឹងណររ៉ាុសណាណ េះ។ 
▪ សយើងខុ្ាំរកាពរ័ម៌ាន PHI ររស់សោកអ្នកឲ្យមានសុវរថិភាព សៅសពលសយើងខុ្ាំសស្ើពរ័ម៌ានសនេះ 

ឬរកាទុកពរ័ម៌ានសនេះជាទត្រងស់អ្េិចត្រូនិក។ 
▪ សយើងខុ្ាំសត្រើរសចចកវទិា សែើរបកីារ រកុាំឲ្យពរ័ម៌ាន PHI ររស់សោកអ្នកត្រូវប្តនសត្រើត្ប្តស់ខុសរនុសេ។ 
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ការសត្រើត្ប្តស់ណែលមានការអ្នុញ្ជា រ និងការោរត្រដាងពរ័ម៌ាន PHI ររស់សោកអ្នក៖ 

ខ្នងសត្ការសនេះគឺជារញ្ជ ីណែលសរៀរររព់ីរសរៀរណែលសយើងខ្ុ ាំអាចសត្រើត្ប្តស់ ឬរសញ្ចញពរ័ម៌ាន PHI 
ររស់សោកអ្នកសដាយគ្នម នការយល់ត្ពរ ឬការអ្នុញ្ជា រពីសោកអ្នក៖ 

▪ ការពាប្តល - សយើងខ្ុ ាំអាចសត្រើ ឬរងាា ញពរ័ម៌ាន PHI ររស់សោកអ្នកសៅកានត់្គូសពទយ 
ឬអ្នកសតល់សសវាណងទាំសុខភាពសសេងសទៀរណែលប្តនសតល់ការពាប្តលែល់សោកអ្នក 
សែើរបសីត្ររសត្រួលការពាប្តលកនុងចាំសណារអ្នកសតល់សសវាសសេងៗ 
ឬសែើរបជីួយ សយើងខ្ុ ាំកនុងការសសត្រចចិរតសលើការយល់ត្ពរជារុន (ការអ្នុញ្ជា រជារុន) 
ណែលទកទ់ងនឹងអ្រថត្រសោជនរ៍រស់សោកអ្នក។ 

▪ ការទូទរត់្ប្តក ់- សយើងខ្ុ ាំអាចសត្រើត្ប្តស់ និងរសញ្ចញពរ័ម៌ាន PHI 
ររស់សោកអ្នកសែើរបសីធវើការទូទរន់ងៃអ្រថត្រសោជនស៍ត្មារស់សវាណងទាំសុខភាពណែលសតល់ជូនែល់
សោកអ្នក។ សយើងខ្ុ ាំអាចរសញ្ចញពរ័ម៌ាន PHI 
ររស់សោកអ្នកសៅណសនការសុខភាពរយួសសេងសទៀរ អ្នកសតល់សសវាណងទាំសុខភាព 
ឬអ្ងគភាពសសេងសទៀរណែលសថិរសៅសត្ការចារស់តីពសិីទធិឯកជនភាពសហពន័ធសត្មារស់គ្នល
រាំែងទូទរត់្ប្តករ់រស់ពួកសគ។ សករមភាពទូទរត់្ប្តកអ់ាចររួមាន៖

 
 

 ែាំសែើ រការទរទរ 
 ការកាំែរល់កខែៈសរបរតិ ឬការធានរ៉ាររ់ង សត្មារក់ារទរទរ 
 ការសចញវកិាយរត្រនងៃរុពវោភធានរ៉ាររ់ង 
 ការពិនិរយសេើងវញិនូវសសវាករមសត្មាររ់ត្រូវការសវជជសាស្តសត 
 ការអ្នុវរតការពិនិរយការសត្រើត្ប្តស់ននការទរទរ 

▪ ត្ររិររតិការណងទាំសុខភាព - សយើងខ្ុ ាំអាចនឹងសត្រើត្ប្តស់ និងរសញ្ចញពរ័ម៌ាន PHI 
ររស់សោកអ្នកសៅកនុងការអ្នុវរតត្ររិររតិការណងទាំសុខភាពររស់សយើងខ្ុ ាំ។ 
សករមភាពទាំងសនេះអាចររួមាន៖ 

 ការសតល់សសវាសសត្រើអ្រិងិជន 
 ស្ៃើយររនងឹរែតឹ ងរវា៉ា  នងិរែតឹ ងឧទធរែ៍ 
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 សតល់ការត្គរត់្គងករែី នងិការសត្ររសត្រួលការណងទាំ 
 ការសធវើការត្ររួពិនិរយណសនកសវជជសាស្តសតននរែតឹ ងទរទរ 

និងសករមភាពវាយរនរៃគុែភាពសសេងសទៀរ 
 សករមភាពណកលរែ  

កនុងត្ររិររតកិារណងទាំសុខភាពររស់សយើងខុ្ាំ សយើងខុ្ាំកអ៏ាចរសញ្ចញពរ័ម៌ាន PHI សៅនែគូអាជីវករម។ 
សយើងខុ្ាំនឹងមានកិចចត្ពរសត្ពៀងជាោយល័កខែ៍អ្កេរ សែើរបកីារ រឯកជនភាពពរ័ម៌ាន PHI 
ររស់សោកអ្នក ជារយួនែគូ ែិជជករមទាំងសនេះ។ សយើងខុ្ាំអាចរសញ្ចញពរ័ម៌ាន PHI 
ររស់សោកអ្នកសៅសាថ រន័រយួសសេងសទៀរណែលសថិរសៅសត្ការចារស់តីពីសិទធឯិកជនសហពន័ធ។ 
សាថ រន័សនេះកត៏្រូវណរមានទាំនកទ់ាំនងជារយួសោកអ្នក 
សត្មារត់្ររិររតកិារណងទាំសុខភាពររស់ខៃួនសងណែរ។ ត្រការសនេះររួមាន៖ 

 សករមភាពវាយរនរៃ និងណកលរែគុែភាព 
 ការពិនិរយសេើងវញិនូវសររថភាព ឬលកខែៈសរបរតិននអ្នកជាំនញណសនកណងទាំសុខភាព 
 ការត្គរត់្គងករែី និងសត្ររសត្រួលការណងទាំ 
 ការរកសរើល និងការទរស់ាា រក់ារសប្តករនៃាំ និងការរ ាំសោភរាំ នការណងទាំសុខភាព 

▪ ណសនការសុខភាពជាត្ករុ/ការរសញ្ចញពរ័ម៌ានែល់អ្នកឧររថរភណសនការ – 
សយើងខ្ុ ាំអាចនងឹរសញ្ចញពរ័ម៌ានសុខភាពណែលត្រូវប្តនការ រររស់សោកអ្នកែល់អ្នកឧររថរភណសន
ការសុខភាពជាត្កុរ ែូចជានិសោជក 
ឬអ្ងគភាពសសេងសទៀរណែលកាំពុងសដល់ករមវធិីណងទាំសុខភាពជូនសោកអ្នក 
ត្រសិនសរើអ្នកឧររថរភប្តនយល់ត្ពរសៅនឹងការដាកក់ត្ររិរយួចាំននួសលើរសរៀរណែលវានឹងត្រវូសត្រើ 
ឬរសញ្ចញពរ័ម៌ានសុខភាពណែលត្រូវប្តនការ រ 
(ែូចជាការយល់ត្ពររនិសត្រើពរ័ម៌ានណែលត្រូវប្តនការ រសត្មារស់ករមភាព 
ឬការសសត្រចចិរតណែលទកទ់ងនឹងការងារ)។ 
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
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ការរសញ្ចញពរ័ម៌ាន PHI ររស់សោកអ្នកណែលត្រវូប្តនអ្នុញ្ជា រ ឬណែលត្រវូប្តនទរទរសសេងសទៀរ៖ 

▪ សករមភាពនរអ្ងាគ សរូលនិធិ - សយើងខ្ុ ាំអាចនឹងសត្រើត្ប្តស់ ឬរសញ្ចញពរ័ម៌ាន PHI 
ររស់សោកអ្នកសត្មារស់ករមភាពនរអ្ងាគ សរូលនិធិ ែូចជាការនរអ្ងាគ សត្ប្តក ់
សត្មាររ់ូលនិធិរនុសេធរ ៌ឬអ្ងគភាពត្សសែៀងគ្នន សនេះ សែើរបជីួយ សដល់ហិរញ្ារបទនែល់
សករមភាពររស់ពួកសគ។ 
ត្រសិនសរើសយើងខ្ុ ាំត្រវូទកទ់ងសោកអ្នកសត្មារស់ករមភាពនរអ្ងាគ សត្ប្តក ់សនេះសយើងខ្ុ ាំ
នឹងសដល់ឱកាសឲ្យសោកអ្នក កនុងការសសត្រចចរិតរនិចូលររួ ឬ ឈរទ់ទួល
ទាំនកទ់ាំនងណររសនេះសៅសពលអ្នគរ។ 

▪ សគ្នលរាំែងធាន - សយើងខុ្ាំអាចនឹងសត្រើត្ប្តស់ ឬរសញ្ចញពរ័ម៌ាន PHI ររស់សោកអ្នកកនុងសគ្នល
រាំែងសែើរបសីធវើការធាន ែូចជាសែើរបកីាំែរអ់្ាំពីសាំសែើ សុាំ ឬការដាក ់កយសុាំការធានរ៉ាររ់ង។ 
ត្រសិនសរើសយើងខុ្ាំពិរជាសត្រើត្ប្តស់ ឬរសញ្ចញពរ័ម៌ាន PHI ររស់សោកអ្នក
សត្មារស់គ្នលរាំែងធានណរនសនេះ សយើងខុ្ាំត្រូវប្តនហារត្ប្តររនិឲ្យសត្រើត្ប្តស់ ឬរសញ្ចញពរ័ម៌ាន 
PHI ររស់សោកអ្នក ណែលជាពរ័ម៌ានសសសនទិចសៅកនុងែាំសែើ រការធានសនេះសេើយ។ 

▪ ការរ ាំលឹកអ្ាំពីការណារជួ់រ/ជសត្រើសសសេងៗននការពាប្តល - សយើងខុ្ាំអាចនឹងសត្រើ និងរសញ្ចញពរ័ម៌ាន 
PHI ររស់សោកអ្នកសែើរបរី ាំលឹកសោកអ្នកអ្ាំពីការណារជួ់រសត្មារក់ារពាប្តល 
និងការណងទាំណសនកសវជជសាស្តសតជារយួសយើងខុ្ាំ 
ឬសែើរបសីដល់ជូនសោកអ្នកនូវពរ័ម៌ានណែលទកទ់ងនឹងជសត្រើសសសេងៗននការពាប្តល 
ឬអ្រថត្រសោជន ៍និងសសវាករមណែលទកទ់ងនឹងសុខភាពែនទសទៀរ 
ែូចជាពរ័ម៌ានអ្ាំពីរសរៀររញ្ឈរក់ារជកប់្តរ ីឬសត្រកទរៃន។់ 

▪ សៅតារការរត្រូវសដាយចារ ់- ត្រសិនសរើចាររ់ែឋ សហពន័ធនិង / ឬរូលដាឋ នរត្រូវឲ្យសត្រើត្ប្តស់ 
ឬរសញ្ចញពរ័ម៌ាន PHI ររស់សោកអ្នក សយើងខុ្ាំអាចសត្រើត្ប្តស់ ឬរសញ្ចញពរ័ម៌ាន PHI 
ររស់សោកអ្នកកនុងកត្ររិណែលការសត្រើត្ប្តស់ ឬការរសញ្ចញសនេះ 
អ្នុវរតតារចារស់នេះសហើយកាំែរត់ារលកខខែឌ ននចារស់នេះ។ ត្រសិនសរើចារ ់ឬរទរញ្ារតិពីរ 
ឬសលើសពីសនេះត្គរត់្គងសលើការសត្រើត្ប្តស់ ឬការរសញ្ចញពរ័ម៌ានែូចគ្នន មានភាពសទុយគ្នន  
សនេះសយើងខ្ុ ាំនងឹអ្នុសោរសៅតារចារ ់ឬរទរបញ្ារតិណែលរឹងរងឹជាង។ 



7 | សិទធិ និងការទទួលខុសត្រវូ 

 

សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
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▪ សករមភាពសុខភាពជាសាធារែៈ - សយើងខុ្ាំអាចនឹងរសញ្ចញពរ័ម៌ាន PHI 
ររស់សោកអ្នកសៅកានអ់ាជ្ាធរសុខភាពសាធារែៈសត្មារស់គ្នលរាំែងរងាា រ ឬត្គរត់្គងជាំងឺ ររសួ 
ឬពិការភាព។ សយើងខុ្ាំអាចនឹងរសញ្ចញពរ័ម៌ាន PHI ររស់សោកអ្នកសៅកានរ់ែឋប្តលចាំែីអាហារ 
និងឱសង (FDA) សែើរបធីានឲ្យប្តននូវគុែភាព សុវរថភិាព ឬត្រសិទធភាពននសលិរសល 
ឬសសវាករមសៅសត្ការយុតាត ធិការររស់ FDA។ 

▪ ជនរងសត្គ្នេះននករែីរាំ ន និងការសធវសត្រណហស - សយើងខុ្ាំអាចរសញ្ចញពរ័ម៌ាន PHI 
ររស់សោកអ្នកសៅអាជ្ាធរដាឋ ភបិ្តលថាន ករូ់លដាឋ ន រែឋ 
ឬសហពន័ធសដាយរររ់ញ្ចូ លទាំងសសវាសងគរកិចច 
ឬទីភាន កង់ារសតល់សសវាការ រណែលអ្នុញ្ជា រសដាយចារ ់សែើរបទីទួលប្តនរប្តយការែ៍ទាំងសនេះ 
សរើសយើងខុ្ាំសជឿសដាយមានសហរុសលត្រឹរត្រូវអ្ាំពីករែីរាំ ន ការសធវសត្រណហស 
ឬអ្ាំសពើហិងាកនុងត្គួសារ។ 

▪ នីរិវធីិរុោការ និងរែឋប្តល - សយើងខុ្ាំអាចរសញ្ចញពរ័ម៌ាន PHI ររស់សោកអ្នកសៅកនុងនីរិវធីិរុោការ 
និងរែឋប្តល។ សយើងខុ្ាំកអ៏ាចរងាា ញវាកនុងការស ៃ្ើយររសៅនឹងចាំែុចខ្នងសត្ការសងណែរ៖ 

 សាលែីការុោការ 
 រុោការរែឋប្តល 
 ែីការងាគ រ ់
 ែីកាសកាេះសៅ 
 លិខិររងាគ រ ់
 សាំសែើ ណ្កស្រ 
 សាំសែើ ណសនកចារត់្សសែៀងគ្នន  

▪ ការអ្នុវរតចារ ់- សយើងខ្ុ ាំអាចរសញ្ចញពរ័ម៌ាន PHI 
ណែល កព់ន័ធររស់សោកអ្នកសៅកានស់ាថ រន័អ្នុវរតចារស់ៅសពលណែលរត្រូវឲ្យសធវើែូសចនេះ។ 
ឧទហរែ៍ កនុងការស្ៃើយររសៅនឹង៖ 

 សាលែីការុោការ 
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 ែីការងាគ រស់ដាយរុោការ 
 ែីការងាគ រ ់ 
 ែីកាសកាេះសៅណែលសចញសដាយរស្តនតីរុោការ 
 ែីការងាគ រស់ចញសដាយសៅត្ករ 

សយើងខ្ុ ាំអាចនងឹរសញ្ចញពរ័ម៌ាន PHI ណែល កព់ន័ធនងឹសោកអ្នកសងណែរ
សត្មារស់គ្នលរាំែងកាំែរអ់្រតសញ្ជា ែ ឬកាំែរទ់ីតាាំងននជនសងេយ័ ជនសគចខៃួន 
សាកេសីាំខ្ននច់ាំប្តច ់ឬរនុសេណែលប្តរខ់ៃួន។ 

▪ អ្នកសធវើសពវភិាគ អ្នកពិនិរយសវជជសាស្តសត និងអ្នកសរៀរចាំពិធីរុែយសព - 
សយើងខ្ុ ាំអាចរសញ្ចញពរ័ម៌ាន PHI ររស់សោកអ្នកែល់អ្នកសធវើសពវភិាគ ឬអ្នកពនិិរយសវជជសាស្តសត។ 
ឧទហរែ៍ វាអាចជាការចាំប្តចស់ែើរបកីាំែរព់ីរលូសហរុននការសាៃ រ។់ 
សយើងខ្ុ ាំកអ៏ាចនឹងរសញ្ចញពរ័ម៌ាន PHI ររស់សោកអ្នកសៅកានន់យកចរណ់ចងរុែយសព 
តារណែលចាំប្តច ់សែើរបឲី្យពួកសគរាំសពញរួនទីររស់ពកួសគ។ 

▪ ការររចិច គសររីងគ ណភនក និងជាលិកា - សយើងខ្ុ ាំអាចរសញ្ចញពរ័ម៌ាន PHI 
ររស់សោកអ្នកសៅអ្ងគភាពលទធករមសររីងគ។ សយើងខ្ុ ាំកអ៏ាចរងាា ញពរ័ម៌ាន PHI 
ររស់សោកអ្នកសៅអ្នកណែលសធវើការសៅកនុងណសនកលទធករម ធនគ្នរ ឬការផ្ទៃ ស់រតូរសររីងគនន៖ 

 សររីងគសាកសព 
 ណភនក 
 ជាលិកា 

▪ ការគាំររកាំណហងែល់សុខភាព និងសុវរថិភាព - សយើងខ្ុ ាំអាចនឹងសត្រើត្ប្តស់ ឬរសញ្ចញពរ័ម៌ាន PHI 
ររស់សោកអ្នក ត្រសិនសរើសយើងខ្ុ ាំសជឿជាកស់ដាយសុទធចិរតថា ការសត្រើត្ប្តស់ 
ឬការរសញ្ចញសនេះគឺចាំប្តចស់ែើរបរីងាា រ ឬរនថយការគាំររកាំណហងធៃនធ់ៃរ 
ឬការគាំររកាំណហងណែលជិរនឹងសកើរសេើងចាំស េះសុខភាព ឬសុវរថភិាពររស់រនុសេ ឬ 
សាធារែជន។ 
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▪ រុខងារររស់រដាឋ ភិប្តលជាំនញឯកសទស - 
ត្រសិនសរើសោកអ្នកជាសមាជិកននកងកមាៃ ាំងត្រដារអ់ាវធុសហរែឋអាសររកិ 
សនេះសយើងខ្ុ ាំអាចរសញ្ចញពរ័ម៌ាន PHI 
ររស់សោកអ្នកសៅតារការទរទរសដាយអាជ្ាធររញ្ជជ ការសោធា។ 
សយើងខ្ុ ាំកអ៏ាចនឹងរសញ្ចញពរ័ម៌ាន PHI ររស់សោកអ្នក៖ 

 សៅកានរ់ស្តនតសីហពន័ធណែលមានសិទធិអ្ាំណាច សត្មារស់នតិសុខជារិ និងសករមភាព 
សសុើរការែ៍សសេងៗ។ 

 នយកដាឋ នរែឋសត្មារក់ារកាំែរភ់ាពត្រឹរត្រវូណសនកសវជជសាស្តសត 
 សត្មារស់សវាករមការ រររស់ត្រធានឬអ្នកណែលទទួលសិទធិអ្ាំណាចសសេងសទៀរ 

▪ សាំែងររស់ករមករ - សយើងខ្ុ ាំអាចរសញ្ចញពរ័ម៌ាន PHI 
ររស់សោកអ្នកសែើរបអី្នុវរតតារចារទ់កទ់ងនឹងសាំែងររស់ករមករឬករមវធិតី្សសែៀងគ្នន សសេង
សទៀរណែលរសងាើរសេើងសដាយចារណ់ែលសតល់អ្រថត្រសោជនស៍ត្មារក់រែីរងររសួឬជាំងឺណែលទក់
ទងនឹងការងារសដាយរនិ កព់ន័ធនឹងកាំហុស្គង។

 

 

▪ សាថ នភាពអាសនន - សយើងខុ្ាំអាចរសញ្ចញពរ័ម៌ាន PHI ររស់សោកអ្នកកនុងសាថ នភាពអាសនន 
ឬត្រសិនសរើសោកអ្នកអ្សររថភាព ឬរនិមានវរតមាន សៅកានស់មាជិកត្គួសារ ររិតភក័តជិិរសនិទធ 
ទីភាន កង់ារសសស្តងាគ េះសត្គ្នេះរហនតរយណែលមានសិទធអិ្នុញ្ជា រ 
ឬរុគគលសសេងសទៀរណែលសោកអ្នកប្តនកាំែរអ់្រតសញ្ជា ែពីរុន។ សយើងខុ្ាំនឹងសត្រើការវនិិចេយ័ 
និងរទពិសសាធនត៍្រករសដាយវជិាជ ជីវៈសែើរបកីាំែរ ់
ថាសរើការរសញ្ចញសនេះគឺសែើរបជីាឧរតរត្រសោជនរ៍រស់សោកអ្នកឬអ្រ។់ 
ត្រសិនសរើការរសញ្ចញសនេះគឺសែើរបជីាឧរតរត្រសោជនរ៍រស់សោកអ្នក សយើងខុ្ាំនឹងរសញ្ចញណរពរ័ម៌ាន 
PHI ណែល កព់ន័ធសដាយផ្ទទ ល់ែល់ការចូលររួររស់រុគគលសនេះសៅកនុងការណងទាំសោកអ្នក។ 
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▪ អ្នកសទស - ត្រសិនសរើសោកអ្នកជាអ្នកសទសកនុងសាថ រន័ណកណត្រ 
ឬសត្ការការត្គរត់្គងររស់រស្តនតីអ្នុវរតចារ ់សយើងខ្ុ ាំអាចនឹងរសញ្ចញពរ័ម៌ាន PHI 
ររស់សោកអ្នកសៅសាថ រន័ណកណត្រ 
ឬរស្តនតអី្នុវរតចារណ់ែលពរ័ម៌ានទាំងសនេះចាំប្តចស់ត្មារស់ាថ រន័សនេះសែើរបសីតល់ជូនសោកអ្នកនូវការ
ណងទាំសុខភាព សែើរបកីារ រសុខភាព ឬសុវរថិភាពររស់សោកអ្នក 
ឬសុខភាពឬសុវរថិភាពររស់អ្នកែនទ ឬសត្មារសុ់វរថភិាពនិងសនតសុិខររស់សាថ រន័ណកណត្រ។ 

▪ ការត្សាវត្ជាវ - សត្ការកាលៈសទសៈខៃេះ សយើងខ្ុ ាំអាចរសញ្ចញពរ័ម៌ាន PHI 
ររស់សោកអ្នកសៅត្ករុអ្នកត្សាវត្ជាវសៅសពលណែលការសិកាត្សាវត្ជាវការពាប្តល
ររស់ពួកសគត្រូវប្តនអ្នុររ័សហើយសៅសពលណែលមានការអ្នុវរតការការ រជាកោ់កស់ែើរបធីាន
សិទធិឯកជន និងការការ រពរ័ម៌ាន PHI ររស់សោកអ្នក។

 
 

ការសត្រើត្ប្តស់ និងរសញ្ចញពរ័ម៌ាន PHI ររស់សោកអ្នកណែលទរទរឲ្យ
មានការសតល់ការអ្នុញ្ជា រជាោយលកខែ៍អ្កេរររស់សោកអ្នក 
សយើងខ្ុ ាំត្រូវប្តនទរទរឲ្យមានការអ្នុញ្ជា រជាោយលកខែ៍អ្កេរររស់សោកអ្នក សែើរបសីត្រើត្ប្តស់ 
ឬរសញ្ចញពរ័ម៌ាន PHI ររស់សោកអ្នក សដាយមានការសលើកណលងមានណែនកាំែរ ់
សត្មាររ់ូលសហរុែូចខ្នងសត្ការ៖  

ការលកព់រ័ម៌ាន PHI – សយើងខ្ុ ាំនឹងសសនើសុាំការអ្នុញ្ជា រជាោយលកខែ៍អ្កេរពីសោកអ្នក 
រុននឹងសយើងខ្ុ ាំសធវើការរសញ្ចញពរ័ម៌ានណារយួណែលត្រូវប្តនចរទុ់កថាជាការលកព់រ័ម៌ាន PHI 
ររស់សោកអ្នក មាននយ័ថាសយើងខ្ុ ាំទទលួប្តនសាំែងសត្មារក់ារសញ្ចញពរ័ម៌ាន PHI តារវធិីសនេះ។ 

ការសធវើទីសារ – សយើងខ្ុ ាំនឹងសសនើសុាំការអ្នុញ្ជា រជាោយលកខែ៍អ្កេរពសីោកអ្នកសែើរបសីត្រើត្ប្តស់ 
ឬរសញ្ចញពរ័ម៌ាន PHI ររស់សោកអ្នកសត្មារស់គ្នលរាំែងការសេពវសាយ
ទីសារសដាយមានការសលើកណលងមានណែនកាំែរែូ់ចជាសៅសពលសយើងខ្ុ ាំមានទាំនកទ់ាំនងសេពវសាយ
ទីសារផ្ទទ ល់ជារយួសោកអ្នក ឬសៅសពលណែលសយើងខ្ុ ាំសតល់ជូនអ្ាំសណាយសេពវសាយ
ណែលមានរនរៃរិចរួច។ 
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កាំែរត់្តាអ្ាំពីការពាប្តលជាំងឺសៃូ វចិរត - សយើងខ្ុ ាំនឹងសសនើសុាំ 
ការអ្នុញ្ជា រជាោយលកខែ៍អ្កេរររស់សោកអ្នក សែើរបសីត្រើត្ប្តស់ និងរសញ្ចញកាំែរត់្តាណារយួ 
អ្ាំពីការពាប្តលជាំងឺសៃូវចរិត្ ណែលសយើងខ្ុ ាំមានសៅកនុងឯកសារ 
សដាយមានការសលើកណលងមានណែនកាំែររ់យួចាំនួន ែូចជា សត្មារក់ារពាប្តល ការរងត់្ប្តក ់
ឬរុខងារត្រររិរតិការណងទាំសុខភាពជាកោ់ក។់ 

សិទធិររស់រុគគល 
ខ្នងសត្ការគជឺាសិទធររស់សោកអ្នកទកទ់ងនឹងពរ័ម៌ាន PHI ររស់សោកអ្នក។ 
ត្រសិនសរើសោកអ្នកចងស់ត្រើសិទធិណារយួខ្នងសត្ការ 
សូរទកទ់ងរកសយើងខ្ុ ាំសដាយសត្រើត្ប្តស់ពរ័ម៌ានសៅចុងរញ្ចរន់នសសចកតីជូនែាំែឹងសនេះ។  

▪ សិទធិកនុ ងការែកហូរការអ្នុញ្ជា រ - 
សោកអ្នកអាចែកហូរការអ្នុញ្ារររស់សោកអ្នកសៅសពលណាកប៏្តន។ 
ការែកហូរការអ្នុញ្ជា រររស់សោកអ្នកត្រូវណរសធវើសេើងជាោយលកខែ៍អ្កេរ។ 
ការែកហូរសនេះនឹងមានត្រសិទធភាពភាៃ រសលើកណលងណរកនុងវសិាលភាពណែលសយើងខ្ុ ាំប្តនចរវ់ធិាន
ការរចួជាសត្សចសដាយណសែកសលើការអ្នុញ្ជា រ និង
មានរុនសពលសយើងខ្ុ ាំទទួលប្តនលិខិរែកហូរជាោយលកខែ៍អ្កេរ។ 

▪ សិទធិកនុ ងការសសនើ សុាំររឹរបរិ - សោកអ្នកមានសិទធិសសនើសុាំការររឹរបរិសលើការសត្រើត្ប្តស់ 
និងការរសញ្ចញពរ័ម៌ាន PHI ររស់សោកអ្នកសត្មារក់ារពាប្តល ការទូទរ ់
ឬត្រររិរតិការណងទាំសុខភាពកែូ៏ចជាការរសញ្ចញពរ័ម៌ានសៅអ្នកណែល កព់ន័ធកនុងការណងទាំ 
ឬការទូទរន់ងៃសសវាណងទាំររស់សោកអ្នកែូចជាសមាជិកត្គួសារ ឬររិតភក័តិជិរសនិទធ។ 
សាំសែើ ររស់សោកអ្នកគួររញ្ជជ កអ់្ាំពីការររឹរបរិណែលសោកអ្នកកាំពុងសសនើសុាំសហើយរញ្ជជ ក ់
ថាសរើការររឹរបរិសនេះអ្នុវរតចាំស េះអ្នកណាខៃេះ។ 
សយើងខ្ុ ាំរនិត្រវូប្តនរត្រូវឲ្យយល់ត្ពរនឹងសាំសែើ សនេះសទ។ ត្រសិនសរើសយើងខ្ុ ាំយល់ត្ពរ 
សយើងខ្ុ ាំនឹងអ្នុសោរតារសាំសែើ សុាំររឹរបរិររស់សោកអ្នកលុេះត្តាណរមានពរ័ម៌ានចាំប្តចស់ែើរប ី
សតល់ជូនសោកអ្នកនូវការពាប្តលសសស្តងាគ េះរនទ ន។់ 
សទេះជាោ៉ា ងណាកស៏ដាយសយើងខ្ុ ាំនឹងររឹរបរិការសត្រើត្ប្តស់ ឬការរសញ្ចញពរ័ម៌ាន PHI 
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សត្មារក់ារទូទរ ់
ឬត្រររិរតិការណងទាំសុខភាពចាំស េះណសនការសុខភាពសៅសពលណែលសោកអ្នកប្តនរងន់ងៃសពញ
សលើសសវាករម ឬទាំនិញសដាយសចញត្ប្តកព់ីសហាស ៉ា ខៃួន។ 

▪ សិទធិកនុ ងការសសនើ សុាំទាំនកទ់ាំនងសមាៃ រ ់- 
សោកអ្នកមានសិទធិសសនើសុាំឲ្យសយើងខុ្ាំទកទ់ងជារយួសោកអ្នកអ្ាំពីពរ័ម៌ាន PHI 
ររស់សោកអ្នកតាររសធាប្តយសសេង ឬសៅទីតាាំងសសេង។ 
សិទធសិនេះអ្នុវរតណរសៅកនុងកាលៈសទសៈែូចខ្នងសត្ការរ៉ាសុណាណ េះ៖ 
(1) ការទាំនកទ់ាំនងរងាា ញពីពរ័ម៌ានសវជសាជ ស្តស ត ឬស ម្ េះ 
និងអាសយដាឋ នររស់អ្នកសតល់សសវាណងទាំទកទ់ងនឹងការទទួលសសវាករមរសសើរឬ 
(2) ការរងាា ញពរ័ម៌ានទងាំ អ្ស់ ឬណសកន ណារយួននពរ័ម៌ានសវជជសាស្តស ត ឬស ម្ េះ 
និងអាសយដាឋ នររស់អ្នកសតល់សសវាណងទាំអាចរងាសត្គ្នេះថាន កែ់ល់សោកអ្នក 
ត្រសិនសរើវារនិត្រូវប្តនទាំនកទ់ាំនងសដាយរសធាប្តយសសេង ឬសៅទីតាាំងសសេងសទៀរ 
ណែលសោកអ្នកចងប់្តន។ សោកអ្នករនិចាំប្តចព់នយល់អ្ាំពីរូលសហរុននការសសនើសុាំររស់សោកអ្នកសទ 
រ៉ាុណនតសាំសែើ ររស់សោកអ្នកត្រូវណររញ្ជជ កោ់៉ា ងចាស់ថា ការទាំនកទ់ាំនងរងាា ញពរ័ម៌ានសវជជសាស្តសត 
ឬស ម្ េះ និងអាសយដាឋ នររស់អ្នកសតល់សសវាទកទ់ងនឹង ការទទួលប្តនសសវារសសើរ 
ឬការរងាា ញពរ័ម៌ានទាំងអ្ស់ ឬណសនកននពរ័ម៌ានសវជជសាស្តសត ស ម្ េះ 
និងអាសយដាឋ នអ្នកសតល់សសវាអាចសធវើឲ្យសោកអ្នកមានសត្គ្នេះថាន ក ់ត្រសិនសរើរសធាប្តយទាំនកទ់ាំនង 
ឬទីតាាំងរនិត្រូវប្តនផ្ទៃ ស់រតូរ។ សយើងខុ្ាំត្រូវណរសត្ររសត្រួលសាំសែើ សុាំររស់សោកអ្នក 
ត្រសិនសរើវាសរសហរុសល សហើយរញ្ជជ កអ់្ាំពីរសធាប្តយ ឬទីតាាំងសសេងណែលគួរណររញ្ជូ នពរ័ម៌ាន 
PHI ររស់សោកអ្នក។ 
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▪ សិទធិកនុ ងការការចូលសត្រើ និងទទួលចារច់រៃងននពរ័ម៌ាន PHI ររស់សោកអ្នក - 
សោកអ្នកមានសិទធិ សដាយមានការសលើកណលងមានណែនកាំែរ ់សែើរបសីរើល 
ឬទទួលប្តនចារច់រៃងននពរ័ម៌ាន PHI 
ររស់សោកអ្នកណែលមានសៅកនុងសាំែុាំ កាំែរត់្តាណែលប្តនកាំែរ។់ 
សោកអ្នកអាចសសនើសុាំឲ្យសយើងខ្ុ ាំសតល់ចារច់រៃងកនុងទត្រងស់សេងសត្ៅពីចារង់រចរៃង។ 
សយើងខ្ុ ាំនឹងសត្រើត្ប្តស់ទត្រងណ់ែលសោកអ្នកសសនើសុាំលុេះត្តាណរសយើងខ្ុ ាំរនិអាចសធវើែូសចនេះប្តន។ 
សោកអ្នកត្រវូសធវើការសសនើសុាំជាោយលកខែ៍អ្កេរសែើរបទីទួលប្តនសិទធិចូលសរើលពរ័ម៌ាន PHI 
ររស់សោកអ្នក។ ត្រសិនសរើសយើងខ្ុ ាំរែិសសធសាំសែើ សុាំររស់សោកអ្នក 
សនេះសយើងខ្ុ ាំនងឹសតល់ការពនយល់ជាោយលកខែ៍អ្កេរែល់សោកអ្នកសហើយនឹងត្ប្តរស់ោកអ្នក
ត្រសិនសរើការរែិសសធសនេះអាចត្រូវប្តនពិនិរយសេើងវញិឬកអ៍្រ ់នងិរសរៀរសសនើសុាំការពិនិរយសេើងវញិ 
ឬថាសរើការរែិសសធរនិអាចត្រូវប្តនពិនរិយសេើងវញិឬោ៉ា ងណា។

 

 

▪ សិទធិកនុ ងការណករត្រូវពរ័ម៌ាន PHI ររស់សោកអ្នក - សោកអ្នកមានសិទធសិសនើសុាំឲ្យសយើងខុ្ាំណករត្រូវ 
ឬផ្ទៃ ស់រតូរពរ័ម៌ាន PHI ររស់សោកអ្នក ត្រសិនសរើសោកអ្នកសជឿថា វាមានពរ័ម៌ានរនិត្រឹរត្រូវ។ 
សាំសែើ ររស់សោកអ្នកត្រូវណរសធវើសេើងជាោយលកខែ៍អ្កេរសហើយត្រូវពនយល់ពីរូលសហរុណែលគួរណរណក
រត្រូវពរ័ម៌ានសនេះ។ សយើងខុ្ាំអាចរែិសសធសាំសែើ ររស់សោកអ្នកសដាយមានសហរុសលជាកោ់ករ់យួ
ចាំនួន ឧទហរែ៍ត្រសិនសរើសយើងខុ្ាំរនិប្តនរសងាើរពរ័ម៌ានណែលសោកអ្នកចងឲ់្យណករត្រូវ 
សហើយមានណរអ្នករសងាើរពរ័ម៌ាន PHI សទណែលអាចសធវើការណករត្រូវប្តន។ 
ត្រសិនសរើសយើងខុ្ាំរែិសសធការសសនើសុាំររស់សោកអ្នក 
សនេះសយើងខុ្ាំនឹងសតល់ការពនយល់ជាោយលកខែ៍អ្កេរែល់សោកអ្នក។ 
សោកអ្នកអាចស ៃ្ើយររជារយួនឹងលិខិរស ៃ្ើយររថា 
សោកអ្នករនិយល់ត្ពរចាំស េះការសសត្រចចិរតររស់សយើងខុ្ាំ 
សហើយសយើងខុ្ាំនឹងភាជ រលិ់ខិរស ៃ្ើយររររស់សោកអ្នកសៅពរ័ម៌ាន PHI 
ណែលសោកអ្នកសសនើសុាំឲ្យសយើងខុ្ាំណករត្រូវ។ 
ត្រសិនសរើសយើងខុ្ាំទទួលយកសាំសែើ ររស់សោកអ្នកសែើរបណីករត្រូវពរ័ម៌ានសនេះ 
សយើងខុ្ាំនឹងខិរខាំត្រឹងណត្រងសធវើោ៉ា ងណាសែើរបជូីនែាំែឹងែល់អ្នកែនទររួទាំងរនុសេណែលសោកអ្នកចរ់
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
សូរចូលតារអីុ្នធឺែិរ www.healthnet.com។ 157 

តាាំងអ្ាំពីការណករត្រវូសនេះ សហើយររួរញ្ចូ លការផ្ទៃ ស់រតូរសនេះកនុង
ការរសញ្ចញពរ័ម៌ានសនេះនសពលអ្នគរ។ 

▪ សិទធិកនុ ងការទទួលប្តនទាំនួលខុសត្រវូសលើការោរត្រដាង - 
សោកអ្នកមានសិទធិទទួលប្តនរញ្ជ ីននករែីសសេងៗសៅកនុងរយៈសពល 6 ឆ្ន ាំចុងសត្កាយណែលសយើងខុ្ាំ 
ឬនែគូអាជីវករមររស់សយើងខុ្ាំប្តនរសញ្ចញពរ័ម៌ាន PHI ររស់សោកអ្នក។ 
ចាំែុចសនេះរនិអ្នុវរតចាំស េះការរសញ្ចញពរ័ម៌ានសត្មារស់គ្នលរាំែងននការពាប្តល ការទូទរ ់
ត្ររិររតិការណងទាំសុខភាព ឬការរសញ្ចញពរ័ម៌ានណែលសោកអ្នកប្តនសតល់សិទធអិ្នុញ្ជា រ 
និងសករមភាពរយួចាំនួនសសេងសទៀរសនេះសទ។ 
ត្រសិនសរើសោកអ្នកសសនើសុាំរញ្ជ ីសនេះសលើសពីរយួែងកនុងរយៈសពល 12 ណខ 
សយើងខុ្ាំអាចគិរនងៃសសវាសរររយសដាយណសែកសលើការចាំណាយសែើរបសី ៃ្ើយររសៅនឹងសាំសែើ រណនថរទាំងសនេះ។ 
សយើងខុ្ាំនឹងសតល់ជូនសោកអ្នកនូវពរ័ម៌ានរណនថរសតីពីនងៃសសវាររស់សយើងខុ្ាំសៅសពលណែលសោកអ្នកសសនើសុាំ។ 

▪ សិទធិកនុ ងការដាក ់កយរែតឹ ង - ត្រសិនសរើសោកអ្នកមានអាររមែ៍ថា 
សិទធិឯកជនររស់សោកអ្នកត្រូវប្តនរ ាំសោភរាំ ន 
ឬថាសយើងខ្ុ ាំប្តនរ ាំសោភសលើការអ្នុវរតសិទធិឯកជនររស់សោកអ្នក 
សនេះសោកអ្នកអាចដាក ់កយរែតឹ ងរកសយើងខ្ុ ាំជាោយលកខែ៍អ្កេរ 
ឬតាររយៈទូរសពទសដាយសត្រើពរ័ម៌ានទាំនកទ់ាំនងសៅចុងរញ្ចរន់នសសចកតីជូនែាំែឹងសនេះ។ 
សត្មាររ់ែតឹ ងររស់សមាជិក Medi-Cal សនេះសមាជិកកអ៏ាចនងឹទកទ់ងសងណែរ
សៅកានត់្កសួងសសវាសុខ្នភបិ្តលរែឋ California (California Department of Health Care 

Services) ណែលត្រូវប្តនរយនរសៅកនុងណសនករនទ រស់នេះ។ 

សោកអ្នកកអ៏ាចដាក ់កយរែតឹ ងរវា៉ាជារយួ 
សលខ្នធិការការោិល័យននត្កសួងសសវាសុខ្នភបិ្តល 
និងរនុសេសែើរបសិីទធិសីុវលិអាសររកិសដាយសស្ើលិខិរសៅ 200 Independence Avenue, S.W., 

Washington, D.C. 20201 ឬសដាយសៅទូរសពទសៅសលខ  
1-800-368-1019, (TTY/TDD: 1-866-788-4989) ឬចូលសៅកាន ់
www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints។ 

http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints


7 | សិទធិ និងការទទួលខុសត្រវូ 

 

សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
សូរចូលតារអីុ្នធឺែិរ www.healthnet.com។ 158 

សយើងខ្ុ ាំនឹងរិនចរច់ាំណារក់ារណារយួសៅសលើ សោកអ្នកសដាយសារការដាក ់កយរែតឹ ងសទ។ 
▪ សិទធិកនុ ងការទទួលប្តនចារច់របងននសសចកតីជូនែាំែឹងសនេះ - 

សោកអ្នកអាចសសនើសុាំចារច់រៃងននសសចកតីជូនែាំែឹងររស់សយើងខ្ុ ាំសៅសពលណារយួកប៏្តនសដាយ
សត្រើរញ្ជ ីពរ័ម៌ានទាំនកទ់ាំនងសៅចុងរញ្ចរន់នសសចកតីជូនែាំែឹងសនេះ។ 
ត្រសិនសរើសោកអ្នកទទលួប្តនសសចកតីជូនែាំែឹងសនេះសៅសលើសគហទាំពរ័ររស់សយើងខ្ុ ាំ 
ឬតាររយៈសាំរុត្រសអ្េិចត្រូនិក (អ្ុីណរល) 
សនេះសោកអ្នកកម៏ានសិទធិសសនើសុាំចារង់រចរៃងជាត្កដាសសងណែរ។ 

ពរ័ម៌ានទាំនកទ់ាំនង 

ត្រសិនសរើសោកអ្នកមានសាំែួរណារយួអ្ាំពីសសចកតីជូនែាំែឹងសនេះ 
ឬការអ្នុវរតសិទធិឯកជនររស់សយើងខ្ុ ាំណែលទកទ់ងនឹងពរ័ម៌ាន PHI ររស់សោកអ្នក 
ឬរសរៀរអ្នុវរតសិទធិររស់សោកអ្នក សនេះសោកអ្នកអាចទកទ់ងរកសយើងខ្ុ ាំជាោយលកខែ៍អ្កេរ 
ឬតាររយៈទូរសពទសដាយសត្រើពរ័ម៌ានទាំនកទ់ាំនងណែលប្តនរងាា ញខ្នងសត្ការ។ 

  សលខទូរសពទ ននការោិល័យសិទធិឯកជនររស់ Health Net    1-800-522-0088 
រស្តនឯកជនភាព៖  1-818-676-8314 
អ្ណរល៖   Privacy@healthnet.com 

Attn: Privacy Official តី   
P.O. Box 9103 ុី   
Van Nuys, CA 91409 

ត្រសិនសរើសោកអ្នកសជឿថា សយើងខ្ុ ាំរនិប្តនការ រឯកជនភាពររស់សោកអ្នក សហើយចងរ់វា៉ា  
សនេះសោកអ្នកអាចដាក ់កយរែដឹ ងតាររយៈការសៅទូរសពទ ឬសរសសរសាំរតុ្រសៅ៖ 
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 

 

mailto:Privacy@healthnet.com
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
សូរចូលតារអីុ្នធឺែិរ www.healthnet.com។ 159 

ទូរសពទ៖ 1-916-445-4646 ឬ 1-866-866-0602 (TTY/TDD: 1-877-735-2929) 
អ្ុីណរល៖ Privacyofficer@dhcs.ca.gov 

សសចកតីជូនែាំែឹងសតីពីភាពឯកជនននពរ័ម៌ានហិរញ្ា វរថុ 

សសចកតជូីនែាំែឹងសនេះពិពែ៌នអ្ាំពីរសរៀរណែលពរ័ម៌ានហិរញ្ា វរថុអ្ាំពីសោកអ្នកអាចត្រូវប្តនសត្រើត្ប្តស់ 
និងរសញ្ចញ និងរសរៀរណែលសោកអ្នកអាចចូលសរើលពរ័ម៌ានសនេះប្តន។ 
សូរពិនិរយសសចកដីជូនែាំែឹងសនេះសដាយត្រុងត្រយរ័ន។ 

សយើងខុ្ាំសរតជ្ាកនុងការរកាការសមាៃ រន់នពរ័ម៌ានហិរញ្ា វរថុផ្ទទ ល់ខៃួនររស់សោកអ្នក។ 
សត្មារស់គ្នលរាំែងននសសចកតីជូនែាំែឹងសនេះ «ពរ័ម៌ានហិរញ្ា វរថុផ្ទទ ល់ខៃួន» 
មាននយ័ថាពរ័ម៌ានអ្ាំពីអ្នកចុេះស ម្ េះ និងអ្នកដាក ់កយសុាំការធានរ៉ាររ់ង 
ការណងទាំសុខភាពណែលសតល់អ្រតសញ្ជា ែរុគគល គឺរនិអាចរកប្តនជាសាធារែៈសនេះសទ 
សហើយត្រូវប្តនត្ររូលយកពីរុគគល 
ឬត្រូវប្តនទទួលតាររយៈទាំនកទ់ាំនងជារយួនឹងការសតល់ការធានរ៉ាររ់ងការណងទាំសុខភាពសៅឲ្យរុគគលសនេះ។ 

ពរ័ម៌ានណែលសយើងខ្ុ ាំត្ររលូ៖ 
សយើងខ្ុ ាំត្ររលូពរ័ម៌ានហិរញ្ា វរថុផ្ទទ ល់ខៃួនអ្ាំពីសោកអ្នកពីត្រភពែូចរសៅសនេះ៖ 

▪ ពរ័ម៌ានណែលសយើងខ្ុ ាំទទួលប្តនពីសោកអ្នកសៅសលើ កយសុាំ ឬទត្រងណ់រររទែនទសទៀរ 
ែូចជាស ម្ េះ អាសយដាឋ ន អាយុ ពរ័ម៌ានសវជជសាស្តសត និងសលខសនតសុិខសងគរ។  

▪ ពរ័ម៌ានអ្ាំពតី្ររិររតិការររស់សោកអ្នកជារយួសយើងខ្ុ ាំ ជារយួសរពន័ធសាខ្នសយើងខ្ុ ាំ 
ឬណសនកសសេងសទៀរ ែូចជាត្រវរតិការរងន់ងៃរុពវោភធានរ៉ាររ់ងនងិការទរទរសាំែង និង  

▪ ពរ័ម៌ានរកពីរប្តយការែ៍អ្រិងិជន។ 

ការរសញ្ចញពរ័ម៌ាន៖ សយើងខ្ុ ាំរនិរសញ្ចញពរ័ម៌ានហិរញ្ា វរថុផ្ទទ ល់ខៃួនអ្ាំពីសមាជិកររស់សយើងខ្ុ ាំ 
ឬអ្រីរសមាជិកររស់សយើងខ្ុ ាំសៅភាគីទរីីណារយួសេើយសលើកណលងណរមានការរត្រវូ 
ឬអ្នុញ្ជា រសដាយចារ។់ ឧទហរែ៍ សៅកនុងណររណសនននការអ្នុវរតអាជីវករមទូសៅររស់សយើងខ្ុ ាំ 
តារណែលចារអ់្នុញ្ជា រ សយើងខ្ុ ាំអាចនងឹ រសញ្ចញពរ័ម៌ានហិរញ្ា វរថុផ្ទទ ល់

mailto:Privacyofficer@dhcs.ca.gov
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
សូរចូលតារអីុ្នធឺែិរ www.healthnet.com។ 160 

ខៃួនណែលសយើងខ្ុ ាំត្ររូលប្តនអ្ាំពីសោកអ្នក សដាយគ្នម នការអ្នុញ្ជា រពីសោកអ្នក 
សៅឲ្យត្រសភទវទិាសាថ នែូចរសៅសនេះ៖  

▪ សៅកានស់រពន័ធសាខ្នសាជីវករមររស់សយើងខ្ុ ាំ ែូចជាត្កុរហ ុនធានរ៉ាររ់ងែនទសទៀរ។  

▪ សៅកានត់្កុរហ ុនណែលរនិជារស់រពន័ធសាខ្នសត្មារស់គ្នលរាំែងអាជីវ
ករមត្រចាំនងៃររស់សយើងខ្ុ ាំ ែូចជាសែើរបែីាំសែើ រការត្រររិរតិការររស់សោកអ្នក រកានូវ
គែនីររស់សោកអ្នក ឬស្ៃើយររសៅនងឹែីការរុោការ និងការសសុើរអ្សងារសៃូវចារ ់នងិ  

▪ សៅកានត់្កុរហ ុនរនិជារស់រពន័ធសាខ្នណែលសតល់សសវាករមជាំនួសឲ្យសយើងខ្ុ ាំ ររួមានការសស្ើ
ទាំនកទ់ាំនងការសេពវសាយ ែិជជករមជាំនួសសយើង។  

ការរកាការសមាៃ រ ់និងសុវរថិភាព៖ សយើងខុ្ាំរកាការ រសុវរថិភាពតារវធីិររូវន័ត សអ្េិចត្រូនិក 
និងនីរិវធីិសដាយអ្នុសោរតារសដងដ់ារររស់រែឋ និងសហពន័ធណែលត្រូវអ្នុវរត 
សែើរបកីារ រពរ័ម៌ានហិរញ្ា វរថុផ្ទទ ល់ខៃួនររស់សោកអ្នកពីហានិភយ័សសេងៗែូចជាការប្តររ់ង ់
ការរាំផ្ទៃ ញ ឬការសត្រើត្ប្តស់ខុស។ វធិានការទាំងសនេះររួមានការការ រសុវរថិភាពកុាំពយទូរ័ 
ការការ រសុវរថិភាពឯកសារ និងអ្គ្នរ 
ត្ពរទាំងការររឹរបរិសលើរុគគលណែលអាចចូលសត្រើត្ប្តស់ពរ័ម៌ានហិរញ្ា វរថុផ្ទទ ល់ខៃួនររស់សោកអ្នកប្តន។ 

សាំែួរអ្ាំពីការជូនែាំែឹងសនេះ៖ 
ត្រសិនសរើសោកអ្នកមានសាំែួរណារយួ អ្ាំពសីសចកតីជូនែាំែឹងសនេះ៖ 

សូរ 
សៅទូរសពទសៅកានស់លខឥរគិរនងៃណែលមានសៅសលើណសនកខ្នងសត្កាយននរែណ សមាគ ល់សមាជិកររស់សោ
កអ្នក ឬទកទ់ងសៅកាន ់Health Net តាររយៈសលខ 1-800-522-0088។ 
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
សូរចូលតារអីុ្នធឺែិរ www.healthnet.com។ 161 

សសចកតីជូនែាំែឹងអ្ាំពីចារ ់
ចារជ់ាសត្ចើនអ្នុវរដចាំស េះសសៀវសៅណែនាំសមាជិកសនេះ។ ចារទ់ាំងសនេះ អាចនងឹរ៉ាេះ ល់ែល់សិទធិ និង
ការទទួលខុសត្រូវររស់សោកអ្នក សទេះរីជាចារទ់ាំងសនេះ រនិត្រូវប្តនរញ្ចូ ល ឬពនយល់សៅកនុងសសៀវសៅ
ណែនាំសនេះកស៏ដាយ។ ចារច់របងៗណែលអ្នុវរដសៅកនុងសសៀវសៅណែនាំសនេះ គឺជាចាររ់ែឋ និងសហពន័ធ
សតីពកីរមវធិ ីMedi-Cal។ ចាររ់ែឋ និងសហពន័ធសសេងសទៀរអាចនងឹអ្នុវរដសងណែរ។ 

សសចកដីជូនែាំែឹងអ្ាំពី Medi-Cal 

កនុងនរជាអ្នករងត់្ប្តកជ់ាជសត្រើសចុងសត្កាយ 
ការធានរ៉ាររ់ងសុខភាពសសេងសទៀរ និងការសាត រកាំហុសសីុវលិ 
ករមវធិ ីMedi-Cal អ្នុសោរតារចារ ់និងរទរបញ្ារតិររស់រែឋ 
និងសហពន័ធណែលទកទ់ងនឹងការទទួលខុសត្រូវណសនកចាររ់រស់ភាគីទីរីសត្មារស់សវាករមណងទាំសុខភាព
ែល់សមាជិក។ Health Net នឹងចរវ់ធិានការសរត្សរ សែើរបធីានថាករមវធិី Medi-Cal 

គឺជាអ្នករងត់្ប្តកន់នជសត្រើសចុងសត្កាយ។ 

សមាជិក Medi-Cal អាចមានការធានរ៉ាររ់ងសុខភាពសសេងសទៀរ (OHC) ណែលសៅសងណែរថា 
ការធានរ៉ាររ់ងសុខភាពឯកជន។ ជាលកខខែឌ ននសិទធិទទួលប្តន Medi-Cal 
សោកអ្នកត្រវូណរដាក ់កយសុាំ និង/ឬ រកា OHC ណែលមានត្សារ ់
សៅសពលណែលរនិមានការទរទរការចាំណាយពីអ្នក។  

ចារស់ហពន័ធ និងរែឋ រត្រូវឲ្យសមាជកិ Medi-Cal រយការែ៍ពី OHC និងការផ្ទៃ ស់រតូរណារយួចាំស េះ 
OHC ។ ត្រសិនសរើសោកអ្នករនិរយការែ៍ពី OHC ភាៃ រៗសទ សនេះអ្នកអាចនឹងត្រវូសង DHCS 
សត្មារអ់្រថត្រសោជនណ៍ែលប្តនរងទ់ាំងឡាយណែលរនិត្រឹរត្រវូ។ ដាកស់សនើ OHC 
ររស់សោកអ្នកតារអ្ុីនធែិឺរសៅ http://dhcs.ca.gov/OHC។ 
ត្រសិនសរើសោកអ្នករនិអាចចូលសត្រើអ្ុីនធឺែិរប្តន សនេះ OHC 

http://dhcs.ca.gov/OHC
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
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សូរចូលតារអីុ្នធឺែិរ www.healthnet.com។ 162 

អាចត្រូវប្តនរយការែ៍សៅណសនការសុខភាពររស់សោកអ្នក ឬសដាយការសៅសៅសលខ 
1-800-541-5555 (TTY 1-800-430-7077 ឬ 711 សៅកនុងរែឋ California) ឬ 1-916- 636-1980 
(សៅសត្ៅរែឋ California) ។ DHCS មានសិទធិ និងទាំនួលខុសត្រវូកនុងការត្ររលូសត្មារស់សវា Medi-Cal 
ណែលមានការធានរ៉ាររ់ងណែល Medi-Cal រនិណរនជាអ្នករងត់្ប្តកែ់ាំរូងសគ។ ឧទហរែ៍ 
ត្រសិនសរើសោកអ្នកប្តនរងររសួកនុងសត្គ្នេះថាន កច់រចរែ៍ ឬសៅកណនៃងសធវើការ 
សនេះត្កុរហ ុនធានរ៉ាររ់ងសាំែងោនយនត ឬសាំែងររស់ករមករអាចនងឹត្រូវរងត់្ប្តកជ់ារុន 
ឬទូទរស់ង Medi-Cal វញិ។ 

ត្រសិនសរើសោកអ្នករងររសួ សហើយភាគីសសេងសទៀរទទួលខុសត្រូវចាំស េះការរងររសួររស់សោកអ្នក 
សនេះសោកអ្នក ឬអ្នករាំណាងត្សរចាររ់រស់សោកអ្នក ត្រូវណរជូនែាំែឹងែល់ DHCS កនុងចសនៃ េះសពល 
30 នងៃរនទ រព់ីការដាក ់កយរែតឹ ង ឬរែតឹ ងទរទរសាំែងតារសៃូវចារ។់ 
ដាករ់ញ្ជូ នការជូនែាំែឹងររស់សោកអ្នកតារត្រពន័ធអ្ុីនធឺែិរ៖ 

▪ ករមវធិរីងររសួផ្ទទ ល់ខៃួនតាររយៈ http://dhcs.ca.gov/PI 
▪ ករមវធិីសាំែងររស់ករមករតាររយៈ http://dhcs.ca.gov/WC 

សែើរបណីសវងយល់រណនថរ សូរទូរសពទសៅ 1-916-445-9891។ 

សសចកដីជូនែាំែឹងអ្ាំពីសាំែងអ្ចលនត្ទពយ 
ករមវធិ ីMedi-Cal ត្រូវទរទរនូវការទូទរស់ាំែងសេើងវញិសត្មារត់្ទពយសរបរតិជាកោ់កន់នសមាជិក 
Medi-Cal ណែលប្តនប្តររ់ងជ់វីរិ ចាំស េះការទូទរណ់ែលប្តនសធវើរចួ 
ររួមានរុពវោភណងទាំណែលប្តនសរៀរចាំសត្មារស់សវាកណនៃងណងទាំ សសវាត្រចាំសហគរន ៍នងិលាំសៅដាឋ ន 
ត្ពរទាំងសសវារនទីរសពទយ និងឱសងតារសវជជរញ្ជជ ណែល កព់ន័ធណែលសតល់ជូនែល់សមាជិក Medi-Cal 
ណែលប្តនប្តររ់ងជ់វីរិ សៅនងៃខួរ ឬរនទ រព់ីខួរទ ី55 ររស់សមាជិក។ 
ត្រសិនសរើសមាជិកណែលសាៃ ររ់និមានត្ទពយសរបរតិ ឬរនិមានករមសិទធិអ្វីសៅសពលពួកសគសាៃ រ ់
សនេះកគ៏្នម នអ្វីត្រូវជាំ កណ់ែរ។  

http://dhcs.ca.gov/PI
http://dhcs.ca.gov/WC
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
សូរចូលតារអីុ្នធឺែិរ www.healthnet.com។ 163 

សែើរបណីសវងយល់រណនថរអ្ាំពកីារទទួលប្តនត្ទពយសរបរិតរកវញិ សូរចូលសៅ http://dhcs.ca.gov/er។ 
ឬទូរសពទសៅ 1-916-650-0590 ឬទទលួការត្រឹកាសៃូវចារ។់ 

សសចកតីជូនែាំែឹងអ្ាំពីចាំណារក់ារ 
Health Net នឹងរញ្ជូ នលិខិរជូនែាំែឹងអ្ាំពីចាំណារក់ារ (NOA) ត្គរស់ពលណែល Health Net រែិសសធ 
ពនារសពល រញ្ចរ ់ឬ ផ្ទៃ ស់រតូរសាំសែើ សត្មារស់សវាណងទាំសុខភាពសសេងៗ។ 
ត្រសិនសរើសោកអ្នករនិយល់ត្សរនឹងការសសត្រចររស់ណសនការ សនេះសោកអ្នកអាចដាករ់ែដឹ ងឧទធរែ៍ 
ជារយួនឹងណសនការ Health Net ប្តនជានិចច។ 
សូរសរើលណសនករែតឹ ងឧទធរែ៍ខ្នងសលើសត្មារព់រ័ម៌ានសាំខ្នន់ៗ សតីពីការដាករ់ែតឹ ងឧទធរែ៍ររស់សោកអ្នក។ 
សៅសពល Health Net សស្ើ NOA ជូនសោកអ្នក វានឹងជត្មារជូនសោកអ្នកនូវសិទធិទាំងអ្ស់ណែលសោកអ្នកមាន 
ត្រសិនសរើសោកអ្នករនិយល់ត្សរជារយួសសចកតសីសត្រចររស់សយើងខុ្ាំ។ 

ការទទួលខុសត្រវូររស់ភាគីទីរី 
Health Net នឹងរនិសធវើការទរទរអ្វីសែើរបទីរទររនរៃសសវា
ករមណែលមានការធានរ៉ាររ់ងចាំស េះសមាជិកសនេះសទ 
សៅសពលណែលការទរសាំែងណររសនេះនឹងសកើរពីសករមភាពណែលទកទ់ងនឹងការទទួលខុសត្រូវចាំស េះការ
ត្រត្ពរឹតខុសររស់ភាគីទីរី ឬការធានរ៉ាររ់ងទាំនួលខុសត្រូវសលើអ្នករងររសួ ររួមានត្ប្តកស់ាំែង
សត្គ្នេះថាន កក់ារងារសត្មាររ់គុគលិក និងការធានរ៉ាររ់ងសៅសលើអ្នកសរើកោន
យនតណែលរនិមានធានរ៉ាររ់ង។ ោ៉ា ងណារញិ Health Net នឹងជូនែាំែឹងសៅ DHCS 
អ្ាំពីករែីណែលសកើរសេើងណររសនេះ សហើយនឹងជួយ  DHCS កនុងការអ្នុវរតសិទធរិរស់រែឋ 
កនុងការទទួលប្តនសាំែងពីការទូទរន់ងៃចាំណាយណររសនេះ។ សមាជិកមានការពវកិចចជួយ  Health Net 
និង DHCS សៅកនុងសរឿងសនេះ។ 

http://dhcs.ca.gov/er
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
សូរចូលតារអីុ្នធឺែិរ www.healthnet.com។ 164 

អ្នកចុេះកិចចសនាឯករជយ 
ទាំនកទ់ាំនងរវាង Health Net និងអ្នកសដល់សសវាណងទាំកនុងរណាដ ញនីរយួៗ គជឺាទាំនកទ់ាំនងននអ្នកចុេះកចិច
សនាឯករជយ។ អ្នកសដល់សសវាណងទាំកនុងរណាត ញរនិណរនជានិសោជិរ ឬភាន កង់ារររស់ Health Net សទ 
សហើយ Health Net និងនិសោជិរណារយួររស់ Health Net ករ៏និណរនជានិសោជិរ ឬភាន កង់ារររស់
អ្នកសដល់សសវាណងទាំណែលប្តនចូលររួណែរ។ គ្នម នករែីណារយួណែល Health Net ត្រូវរ៉ា ររ់ងសលើការសធវស
ត្រណហស ការត្រត្ពរឹដខុស ឬការរនិរររ់ញ្ចូ លអ្នកសតល់សសវាករមណែលចូលររួ ឬអ្នកសដល់សសវាណងទាំ
សុខភាពសសេងសទៀរសនេះសទ។ អ្នកសតល់សសវាណែលប្តនចូលររួ និងរនិណរនជា Health Net 
រកាទាំនកទ់ាំនងសត្ការររូភាពជា ត្គសូពទយ - អ្នកជាំងជឺារយួសមាជិក។ Health Net 
រនិណរនជាអ្នកសដល់សសវាណងទាំសេើយ។ 

ការលួចរនៃាំណសនការណងទាំសុខភាព 
ការលួចរនៃាំណសនការណងទាំសុខភាព ត្រវូប្តនកាំែរថ់ាជាការ្សប្តក ឬការរាំណាងរនិត្ររឹត្រូវសដាយអ្នក
សដល់សសវាណងទាំ សមាជិក និសោជក ឬរុគគលណារយួណែលតាងនរឱយពួកសគ។ វាជារទឧត្កិែឋណែលអាច
យករកការស់ទសប្តន។ រុគគលណារយួណែលចូលររួសដាយ្នទៈ ឬសដាយសចរនសៅកនុងសករមភាព 
ណែលរ៉ាុនរ៉ាង្សប្តកណសនការណងទាំសុខភាព តាររយៈការដាក ់កយទរទរណែលមានសសចកដីរយការែ៍
រនិពិរ ឬសប្តកត្ប្តស់គឺ មានសទសពីការរនៃាំការធានរ៉ាររ់ង។ 

ត្រសិនសរើសោកអ្នកមានការត្ពួយប្តររភអ្ាំពីការគិររនរៃណារយួណែលមានសៅសលើវកិាយរត្រ 
ឬទត្រងន់នការពនយល់អ្ាំពីអ្រថត្រសោជន ៍ឬត្រសិនសរើសោកអ្នកែឹង 
ឬសងេយ័ពសីករមភាពខុសចារណ់ារយួ សូរទូរសពទសៅណខេទូរសពទ
រនទ នរ់យការែ៍ពីការណកៃងរនៃាំសដាយឥរគិរនងៃររស់ណសនការររស់សយើងខ្ុ ាំ តាររយៈសលខ 
1-866-685-8664។ ណខេទូរសពទរនទ នរ់យការែ៍ពីការណកៃងរនៃាំត្ររិររតិការ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 
ត្ប្តាំពីរនងៃកនុងរយួសប្តដ ហ៍។ រល់ការសៅទូរសពទនងឹរកាជាការសមាៃ ររ់ាំសុរ។ 
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សាថ នភាពណែលហួសពីការត្គរត់្គងររស់ Health Net 
កនុងវសិាលភាពណែលមានសត្គ្នេះរហនតរយធរមជារិ ឬកាលៈសទសៈត្គ្នអាសននណែលរនទីរពយប្តល 
ឬរុគគលិកររស់ Health Net រនិមានលទធភាពកនុងការសតល់ ឬសរៀរចាំសសវាករម 
ឬអ្រថត្រសោជនន៍នណែលសថិរសៅសត្ការសសៀវសៅណែនាំររស់សមាជិកសនេះប្តន សនេះការពវកិចចររស់ 
Health Net សែើរបសីតល់នូវសសវាករម 
ឬអ្រថត្រសោជនណ៍ររសនេះនងឹត្រូវប្តនកាំែរស់ៅតារលកខខែឌ ទរទរណែល Health Net 
ត្រូវសធវើកិចចត្រងឹណត្រងោ៉ា ងសសាម េះត្រងក់នុងការសតល់ ឬសរៀរចាំឲ្យមានការសតល់សសវាករម 
ឬអ្រថត្រសោជនទ៍ាំងសនេះ សៅតារភាពអាចសធវើប្តនននទីកណនៃង នងិរុគគលិកររស់ខៃួន។ 



8 | សលខទូរសពទសាំខ្នន់ៗ  និង កយណែលត្រវូែឹង 

សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
សូរចូលតារអីុ្នធឺែិរ www.healthnet.com។ 166 

8. សលខនិង កយសាំខ្នន់ៗ
ណែលត្រូវែឹង 

សលខទូរសពទសាំខ្នន់ៗ  
▪ សសវារសត្រើសមាជិក Health Net 1-800-675-6110 (TTY 711) 
▪ Medi-Cal Rx តារសលខ 800-977-2273 (TTY 800-977-2273 សហើយចុចសលខ 5 ឬ 711) 
▪ សសវាសត្មារជ់នពិការ 

 សគហទាំពរ័៖ https://www.ada.gov/ 
 សសវារញ្ជូ នរនតននរែឋ California (California Relay Service, CRS)៖ TTY/TDD: 711  
 Sprint 1-888-877-5379 (ជាសសរៃង) 
 MCI 1-800-735-2922 (ជាសសរៃង) 
 ពរ័ម៌ានសដីពចីារព់លរែឋពិការអាសររកិ (Americans Disabilities Act, ADA) ៖ 

1-800-514-0301 (ជាសសរៃង); 1-800-514-0383 (TDD) 

▪ សសវាករមររស់កុមារ (ករមវធិី CCS) 

 សគហទាំពរ័៖ https://www.dhcs.ca.gov/services 
 សខ្ននធី Kern ៖ 1-661-868-0504 
 សខ្ននធី Los Angeles ៖ 1-800-288-4584 

https://www.ada.gov/
https://www.dhcs.ca.gov/services
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 សខ្ននធី Sacramento ៖ 1-916-875-9900 
 សខ្ននធី San Diego ៖ 1-619-528-4000 
 សខ្ននធី San Joaquin ៖ 1-209-468-3900 
 សខ្ននធី Stanislaus ៖ 1-209-558-7515 
 សខ្ននធី Tulare ៖ 1-559-685-5800 

▪ ករមវធិីសុខភាព និងរងាា រពកិារភាពកុមារ (Child Health and Disability Prevention, 
CHDP)  

 សគហទាំពរ័៖ https://www.dhcs.ca.gov/services/chdp 
 សខ្ននធី Kern ៖ 1-661-321-3000 
 សខ្ននធី Los Angeles ៖ 1-800-993-2437  
 សខ្ននធី Sacramento ៖ 1-916-875-7151 
 សខ្ននធី San Diego ៖ 1-619-692-8808 
 សខ្ននធី San Joaquin ៖ 1-209-468-8335 
 សខ្ននធី Stanislaus ៖ 1-209-558-8860 
 សខ្ននធី Tulare ៖ 1-559-687-6915 

▪ សសវារែឋ California 

 ការោិល័យរស្តនតីសសុើរអ្សងាររែដឹ ង DHCS (DHCS Ombudsman Office)៖  
1-888-452-8609  
(សគហទាំពរ័៖ https://www.dhcs.ca.gov/services/MH/Pages/MH-Ombudsman.aspx) 

 ត្កសួងសសវាសងគរកិចច (Department of Social Services)៖ 1-800-952-5253  

(TDD: 1-800-952-8349) (សគហទាំពរ័៖https://www.cdss.ca.gov/county-offices) 

 ត្កសួងណងទាំសុខភាពណែលសថិរសត្ការការត្គរត់្គង (Department of Managed Health 

Care, DMHC)៖ 1-888-466-2219 (1-888-HMO-2219) (សគហទាំពរ័៖ 
http://dmhc.ca.gov/) 

https://www.dhcs.ca.gov/services/MH/Pages/MH-Ombudsman.aspx
https://www.cdss.ca.gov/county-offices
http://dmhc.ca.gov/
https://www.dhcs.ca.gov/services/chdp
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▪ រែឋប្តលសនតិសុខសងគរ (Social Security Administration) 

 ចាំែូលសនតិសុខរណនថរ (Supplemental Security Income, SSI)៖ 1-800-772-1213  

(TTY/TDD៖ 1-800-325-0778) 

 សគហទាំពរ័៖ https://www.ssa.gov/ 

▪ ការោិល័យសខ្ននធី 

 សគហទាំពរ័៖ http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx 

 សគហទាំពរ័សុខភាពសៃូវចរិត៖ 
https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx 

o សខ្ននធី Kern 

▪ ត្កសួងសសវាធនធានរនុសេ (Department of Human Services) ៖  
1-661-631-6807 

▪ សសវាសុខភាពសៃូវចរិដ៖ 1-800-991-5272 

o សខ្ននធ ីLos Angeles 

▪ ត្កសួងសសវាករមសងគរកចិចសាធារែៈ (Department of Public Social 
Services, DPSS) 

▪ ណខេទូរសពទសដល់ជាំនួយ (ររួមានសសវាណសនកភាសា)៖ 1-877-481-1044 
▪ ណសនកសសវាអ្រងិិជន DPSS ៖ 1-866-613-3777; 1-310-258-7400 
▪ ត្កសួងសុខភាពសៃូវចិរដននសខ្ននធី Los Angeles (Los Angeles County 

Department of Mental Health)៖ 1-800-854-7771 

o សខ្ននធ ីSacramento 

▪ ត្កសួងជាំនួយណសនករនុសេ (Department of Human Assistance)៖  
1-916-874-3100 

▪ ត្កសួងសសវាសុខភាព និងរនុសេជារិ (សុខភាពសៃូវចរិត) (Department of 
Health & Human Services)៖ 1-888-881-4881 

https://www.ssa.gov/
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx
https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx
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o សខ្ននធ ីSan Diego 

▪ ត្កសួងសសវាសុខភាព និងរនុសេជារិ (Department of Health & Human 

Services)៖ 1-866-262-9881 
▪ ណសនកសុខភាពឥរោិរង San Diego (San Diego Behavioral Health 

Division)៖ 1-888-724-7240 

o សខ្ននធ ីSan Joaquin 

▪ ត្កសួងសុខភាពសាធារែៈ (Department of Public Health)៖  
1-209-468-3400 

▪ សុខភាពឥរោិរង៖ 1-888-468-9370 
▪ ទីភាន កង់ារសសវាករមធនធានរនុសេ៖ 1-209-468-1000  

o សខ្ននធ ីStanislaus 

▪ ទីភាន កង់ារសសវាសហគរន ៍(Community Services Agency)៖  
1-877-652-0734 

▪ សសវាសុខភាពសៃូវឥរោិរង និងសាត រសេើងវញិ (Behavioral Health & 

Recovery Services)៖ 1-888-376-6246 

o សខ្ននធី Tulare 

▪ ទីភាន កង់ារសសវាសុខភាព នងិរនុសេជារ ិ(Health & Human Services 

Agency)៖ 1-800-540-6880 

▪ ត្កសួងសុខភាពសៃូវចិរដ (Department of Mental Health)៖ 1-800-320-1616 
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វាកយស័ពទណែលត្រវូែឹង 
អ្ាំេុងសពលឈសឺ េះសត្មាល៖ រយៈសពលណែលស្តសតីកាំពុងសថិរកនុងរីែាំណាកក់ាលននការសត្មាលកូន 
សហើយរនិអាចសសទរសៅរនទរីសពទយរយួសសេងសទៀរប្តនទនស់ពលសវោរុនសពលសត្មាល 
ឬការសសទរអាចសធវើឲ្យរ៉ាេះ ល់ែល់សុខភាព និងសុវរថភិាពររស់ស្តសតី ឬទរកណែលរនិទនស់កើរ។ 

សាថ នភាពធៃនធ់ៃរ៖ សាថ នភាពសវជជសាស្តសតណែលមានលកខែៈភាៃ រៗ 
រត្រូវឲ្យមានការយកចិរតទុកដាកខ់្នងសវជជសាស្តសតឲ្យប្តនសលឿន នងិរនិមានរយៈសពលយូរ។ 

ជនជារិឥណាឌ អាសររកិាាំង៖ រុគគលណាមាន កណ់ែលត្រូវប្តនកាំែរស់ៅកនុងចាំែងសជើង 25 ររស់ U.S.C. 
ណសនក 1603(c), 1603(f) 1679(b) ឬនរណាមាន កណ់ែលត្រូវប្តនកាំែរថ់ាមានសិទធិ 
កនុងនរជាជនជារិឥណាឌ មាន ក ់សដាយសោងសៅតារ 42 C.F.R. 136.12 ឬ ចាំែងសជើង V 
ននចារច់ារណ់កលរែការណងទាំសុខភាពឥណាឌ  
កនុងការទទួលសសវាណងទាំសុខភាពពីអ្នកសតល់សសវាណងទាំសុខភាពឥណាឌ  (សសវាសុខភាពឥណាឌ  
កុលសរពន័ធឥណាឌ  សាថ រន័កុលសរពន័ធ ឬសាថ រន័ជនជារិឥណាឌ ណែលសៅទីត្កុង–I/T/U) 
ឬតាររយៈការរញ្ជូ នតាររយៈសសវាសុខភាពជារក់ិចចសនា។  

រែដឹ ងឧទធរែ៍៖ សាំសែើ ររស់សមាជកិឱយ Health Net សធវើការពនិិរយសេើងវញិ 
និងផ្ទៃ ស់រតូរសសចកតីសសត្រចណែលប្តនសធវើសេើងអ្ាំពីការធានរ៉ាររ់ងសលើសសវាណែលប្តនសសនើសុាំ។ 

អ្រថត្រសោជន៖៍ សសវាករមណងទាំសុខភាព និងឱសងណែលមានការធានរ៉ាររ់ងសៅសត្ការណសនការ
សុខភាពសនេះ។ 

សសវាករមសត្មារកុ់មារកនុងរែឋ California (California Children’s Services, CCS)៖ ករមវធិ ី
Medi-Cal ណែលសតល់សសវាសសេងៗសត្មារកុ់មាររហូរែល់អាយុ 21 ណែលមានរញ្ជា សុខភាព 
និងជាំងឺជាកោ់ករ់យួចាំនួន។ 
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
សូរចូលតារអីុ្នធឺែិរ www.healthnet.com។ 171 

ការរងាា រពិការភាព និងសុខភាពរែឋ California (California Health and Disability 

Prevention, CHDP)៖ ករមវធិីសុខភាពសាធារែៈណែលសងត្រលរ ់
សៅអ្នកសតល់សសវាណងទាំសុខភាពសាធារែៈ និងឯកជន 
សត្មារក់ារវាយរនរៃសុខភាពែាំណាកក់ាលែាំរូងសែើរបរីកសរើល ឬរងាា រជាំង ឺនិងពិការភាពររស់កុមារ 
និងយុវវយ័។ ករមវធិជីួយ ែល់កុមារ ត្ពរទាំងយុវជនសែើរបទីទួលប្តនការណងទាំសុខភាពជាត្រចាំ។ PCP 
ររស់សោកអ្នកអាចសតល់សសវា CHDP ប្តនសងណែរ។ 

អ្នកត្គរត់្គងករែី៖ គោិនុរដាឋ កណែលចុេះរញ្ជ ី 
ឬអ្នកសធវើការងារសងគរណែលអាចជួយ សោកអ្នកឲ្យយល់អ្ាំពីរញ្ជា សុខភាពសាំខ្នន់ៗ  និងសរៀរចាំ 
ការណងទាំជារយួអ្នកសតល់សសវាររស់សោកអ្នក។ 

្មរគិោនុរដាឋ កណែលមានការទទួលសាគ ល់ (CNM)៖ 
រុគគលណែលមានអាជ្ារែណ ជាគិោនុរដាឋ កណែលប្តនចុេះរញ្ជ ី 
សហើយប្តនរញ្ជជ កថ់ាជា្មរគិោនុរដាឋ កសដាយគែៈករមការគិោនុរដាឋ កណែលប្តនចុេះរញ្ជ ីននរែឋ 
California ។ ្មរគិោនុរដាឋ កណែលមានការទទលួសាគ ល់ត្រូវប្តន 
អ្នុញ្ជា រឲ្យចូលររួកនុងករែីសត្មាលកូនធរមតា។ 

ត្គសូពទយចរស់រនស៖ អ្នកសតល់សសវាណែលពាប្តល្ែឹងខនងតាររយៈការសត្រើត្ប្តស់នែ។ 

សាថ នភាពរុ ាំនរ ៉ា៖ ជាំង ឺឬរញ្ជា សវជជសាស្តសតសសេងសទៀរ ណែលរនិអាចពាប្តលប្តនទាំងត្សុង 
ឬណែលកានណ់រធៃនធ់ៃរសៅសពលយូរសៅរខុសទៀរ ឬត្រូវពាប្តលសែើរបកុីាំឲ្យកានណ់រធៃនធ់ៃរ។ 

គៃីនិក៖ កណនៃងណែលសមាជិកអាចសត្ជើសសរ ើសជាអ្នកសតល់សសវាណងទាំសុខភាពរឋរ (PCP)។ វាអាចជា 
រជឈរែឌ លសុខភាពសហពន័ធណែលមានលកខែៈសរបរតិត្គរត់្គ្នន ់(Federally Qualified Health 

Center, FQHC), គៃីនិកសហគរន,៍ គៃីនិកសុខភាពជនរទ (Rural Health Clinic, RHC), 
អ្នកសតល់សសវាណងទាំសុខភាពឥណាឌ  (Indian Health Care Provider, IHCP), 

ឬអ្គ្នរសតល់ការណងទាំរឋរសសេងសទៀរ។ 
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សសវារនុសេសពញវយ័តារសហគរន ៍(CBAS)៖ សសវាសត្មារអ់្នកជាំងឺខ្នងសត្ៅតារទីតាាំង 
សត្មារក់ារណងទាំគិោនុរដាឋ កជាំនញ សសវាសងគរកិចច សសវាពាប្តល សសវាណងទាំផ្ទទ ល់ខៃួន 
ការរែតុ េះរណាត លនិងគ្នាំត្ទអ្នកណងទាំនិងត្គួសារ សសវាអាហាររូរថរភ រសធាប្តយសធវើែាំសែើ រ 
និងសសវាករមសសេងៗសទៀរសត្មារស់មាជិកណែលមានលកខែៈសរបរតិត្គរត់្គ្នន។់ 

រែដឹ ងរវា៉ា ៖ ការសណរតងការរនិសពញចិរតជាោយលកខែ៍អ្កេរ ឬសដាយសរតរីរស់សមាជិកអ្ាំពី 
Health Net, អ្នកសតល់សសវា ឬទកទ់ងនឹងគុែភាពររស់សសវាណែលប្តនសតល់ជូន។ រែដឹ ងរវា៉ា
គឺែូចគ្នន សៅនងឹរែដឹ ងសារទុកខណែរ។ 

ការរនតសសវាណងទាំសុខភាព៖ លទធភាពររស់សមាជកិណសនការសែើរបរីកាការទទួលប្តនសសវាករម 
Medi-Cal ពអី្នកសតល់សសវាណែលមានត្សាររ់រស់ពកួសគរហូរែល់ 12 ណខ ត្រសិនសរើអ្នកសតល់សសវា និង 
Health Net យល់ត្ពរ។ 

រញ្ជ ីឱសងតារកិចចសនា (CDL)៖ រញ្ជ ីឱសងណែលទទួលប្តនការយល់ត្ពរសត្មារ ់Medi-Cal Rx 
ណែលត្គូសពទយររស់សោកអ្នកអាចរញ្ជជ ឱយទិញឱសងណែលមានការធានរ៉ាររ់ងណែលសោកអ្នក
ត្រូវការពីវា។ 

ការសត្ររសត្រលួអ្រថត្រសោជន ៍(COB)៖ ែាំសែើ រការននការកាំែរក់ារធានរ៉ាររ់ងណារយួ 
(Medi-Cal, Medicare ការធានរ៉ាររ់ង ែិជជករម ឬធានរ៉ាររ់ងសសេងសទៀរ) មានការពាប្តល 
និងការទទួលខុសត្រូវរឋរសត្មារស់មាជិកណែលមានត្រសភទធានរ៉ាររ់ងសុខភាពសលើសពីរយួ។ 

សហចាំណាយ៖ ការទូទរត់្ប្តកណ់ែលសោកអ្នកប្តនសធវើសេើង
ជាទូសៅរណនថរពីសលើការទូទររ់រស់សសវាធានរ៉ាររ់ង។ 

ធានរ៉ាររ់ង (សសវាណែលមានការធានរ៉ាររ់ង)៖ សសវាករមណងទាំសុខភាពណែលប្តនសតល់ែល់សមាជិក 
Health Net សៅតារខលកខខែឌ  ណែនកាំែរ ់និងការសលើកណលងននកចិចសនា Medi-Cal 
ត្ពរទាំងែូចមានរងាា ញសៅកនុងភសតុតាងននការធានរ៉ាររ់ងសនេះ (EOC) នងិការណកណត្រណសនកណារយួ។ 

DHCS៖ ត្កសួងសសវាណងទាំសុខភាពននរែឋ California។ សនេះគឺជាការោិល័យររស់រែឋណែលត្គរត់្គងករមវធីិ 
Medi-Cal ។ 
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ការលុរស ម្ េះសចញ៖ សែើរបឈីរស់ត្រើណសនការសុខភាពសនេះ 
ពីសត្ េះសោកអ្នកណលងមានលកខែៈសរបរតិត្គរត់្គ្នន ់ឬសោកអ្នកផ្ទៃ ស់រតូរសៅណសនការសុខភាពងមី។ 
សោកអ្នកត្រវូណរចុេះហរថសលខ្នសលើទត្រងណ់រររទរយួ ណែលនិោយថា 
សោកអ្នកណលងចងស់ត្រើណសនការសុខភាពសនេះ ឬសៅទូរសពទសៅ HCO 
សហើយលុរស ម្ េះសចញតារទូរសពទ។ 

DMHC៖ ត្កសួងណងទាំសុខភាពណែលមានការត្គរត់្គងននរែឋ California។ 
សនេះគឺជាការោិល័យររស់រែឋណែលត្គរត់្គងណសនការណងទាំសុខភាព។  

ឧរករែ៍សវជជសាស្តសដណែលសត្រើប្តនយូរ (DME)៖ ឧរករែ៍ណែលចាំប្តចណ់សនកសវជជសាស្តសត 
និងប្តនសចញសវជជរញ្ជជ សដាយសវជជរែឌិ រររស់សោកអ្នក ឬអ្នកសតល់សសវាសសេងសទៀរ។ Health Net 
សសត្រចចិរតថាសរើត្រវូជួល ឬទិញ DME ។ រនរៃជលួរនិត្រវូសលើសពីនងៃទិញ។ 
ការជួសជុលឧរករែ៍សវជជសាស្តសតត្រូវប្តនធារ៉ាររ់ង។ 

ការពាប្តល ការសធវើសរគវនិិចេយ័ និងការពិនិរយតារកាលកាំែរ ់និងទនស់ពលសវោ (Early and periodic 

screening, diagnostic, and treatment, EPSDT)៖ សសវាករម EPSDT 
គឺជាអ្រថត្រសោជនស៍ត្មារស់មាជិក Medi-Cal ណែលមានអាយុសត្ការ 21 
ឆ្ន ាំសែើរបជួីយ ឲ្យពួកសគមានសុខភាពលែ។ 
សមាជិកត្រូវណរទទួលប្តនការពិនិរយសុខភាពត្រឹរត្រូវតារអាយុររស់សគ 
និងការពិនិរយសុខភាពសរត្សរសែើរបរីករញ្ជា សុខភាព និងពាប្តលជាំងឺឲ្យប្តនឆ្រ ់
កែូ៏ចជាការពាប្តលណារយួសែើរបណីងរកា ឬជួយ សាថ នភាពណែលអាចត្រូវប្តនរកសឃើញសៅកនុងការពិនិរយ។ 

លកខខែឌ សវជជសាស្តសតសសស្តងាគ េះរនទ ន៖់ សាថ នភាពសុខភាព ឬសៃូវចរិតណែលមានសរគសញ្ជា ធៃនធ់ៃរែូចជា 
អ្ាំេុងសពលឈសឺ េះសត្មាល (សូរសរើល និយរនយ័ខ្នងសលើ) ឬឈចឺរធ់ៃនធ់ៃរ 
ណែលអ្នកណែលមានចាំសែេះែឹងសុខភាព និងសវជជសាស្តសតធរមតាសជឿជាកថ់ា 
ការរនិទទួលប្តនការពាប្តលភាៃ រៗអាចសធវើឲ្យ៖ 

▪ សុខភាពររស់អ្នក ឬសុខភាពទរកណែលរនិទនស់កើរររស់អ្នកសថិរកនុងសត្គ្នេះថាន កធ់ៃនធ់ៃរ 
▪ រណាត លឲ្យមានការខូចខ្នរែល់រុខងារសររីងគ 
▪ រណាត លឲ្យណសនកឬសររីងគរយួែាំសែើ រការរនិត្រឹរត្រូវ 
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
សូរចូលតារអីុ្នធឺែិរ www.healthnet.com។ 174 

រនទរក់ារណងទាំសសស្តងាគ េះរនទ ន៖់ ការពនិិរយណែលសធវើសេើងសដាយសវជជរែឌិ រ 
(ឬរុគគលិកសត្ការការែឹកនាំររស់សវជជរែឌិ រណែលត្រវូប្តនអ្នុញ្ជា រសដាយចារ)់ 
សែើរបរីកសរើលថាសរើវាជាលកខខែឌ សវជជសាស្តសតសសស្តងាគ េះរនទ នឬ់អ្រ។់ 
សសវាករមចាំប្តចណ់សនកសវជជសាស្តសតណែលត្រូវការសែើរបសីធវើឲ្យអ្នកមានលាំនឹងសុខភាពតារកត្ររិ
សររថភាពររស់រនទីរពាប្តល។ 

រសធាប្តយសធវើែាំសែើ រសវជជសាស្តសតសសស្តងាគ េះរនទ ន៖់ រសធាប្តយសធវើែាំសែើ រកនុងងយនតរនទីរសពទយ 
ឬរងយនតសសស្តងាគ េះរនទ នស់ៅកានរ់នទរស់សស្តងាគ េះរនទ នស់ែើរបទីទួលការពាប្តនណសនកសវជជសាស្តសតរនទ ន។់ 

អ្នកចុេះស ម្ េះ៖ អ្នកណែលជាសមាជិកររស់ណសនការសុខភាព សហើយទទួលប្តនសសវាតាររយៈណសនការ។ 

អ្នកជាំងឺណែលមានទាំនកទ់ាំនងត្សារ៖់ អ្នកជាំងណឺែលមានទាំនកទ់ាំនងត្សារជ់ារយួអ្នកសតល់សសវា 
សហើយប្តនសៅជួរអ្នកសតល់សសវាសនេះ កនុងរយៈសពលជាកោ់ករ់យួណែលប្តនរសងាើរសេើងសដាយណសនការ។ 

សសវាករមណែលត្រវូប្តនែកសចញ៖ សសវាណែលរនិត្រវូប្តនសតល់ការធានរ៉ាររ់ងសដាយករមវធិី Medi-Cal រែឋ 
California។ 

ការពាប្តលពិសសាធនស៍ាកលបង៖ ឱសង ររកិាខ រ នីរិវធិ ី
ឬសសវាករមណែលសថិរកនុងែាំណាកក់ាលសាកលបងជារយួរនទីរពសិសាធន ៍និង/ឬ ការសិកាសលើសរវ 
រុនសពលសធវើសរសតសលើរនុសេ។ សសវាពសិសាធនស៍ាកលបងរនិសថិរសៅសត្ការការសសុើរអ្សងារពាប្តលសទ។ 

សសវាសរៀរចាំណសនការត្គសួារ៖ សសវាករមសែើរបទីរស់ាា រ ់ឬពនារការមាននសទស េះ។ 

រែឌ លសុខភាពសហពន័ធណែលមានលកខែៈសរបរតតិ្គរត់្គ្នន ់(Federally Qualified Health Center, 

FQHC)៖ រជឈរែឌ លសុខភាពសៅកនុងរាំរនរ់យួណែលរនិមានអ្នកសតល់សសវាណងទាំសុខភាពសត្ចើន។ 
សោកអ្នកអាចទទួលការណងទាំរឋរ នងិរងាា រសៅ FQHC ប្តន។  

Medi-Cal ននសសវាករមត្រូវការនងៃឈនួល (FFS) ៖ ជួនកាលណសនការ Medi-Cal 
ររស់សោកអ្នករនិសតល់ការរ៉ាររ់ងសលើសសវាសសេងៗសនេះសទ 
រ៉ាុណនតសោកអ្នកសៅណរអាចទទួលប្តនសសវាទាំងសនេះតាររយៈ Medi-Cal FFS 
ែូចជាសសវាណសនកឱសងសាថ នជាសត្ចើនតាររយៈ FFS Medi-Cal Rx។  
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
សូរចូលតារអីុ្នធឺែិរ www.healthnet.com។ 175 

ការណងទាំតារដាន៖ 
ការណងទាំសដាយសវជជរែឌិ រជាសទៀងទរស់ែើរបពីនិិរយសរើលការវវិឌ្ឍររស់អ្នកជាំងឺរនទ រព់ីសត្មាករនទីរសពទយ 
ឬអ្ាំេុងសពលននការពាប្តល។ 

រញ្ច ីឱសង៖ រញ្ជ ីឱសង ឬរុខទាំនិញណែលរាំសពញតារលកខែៈវនិិចេយ័ជាកោ់ក ់
និងត្រវូប្តនយល់ត្ពរសត្មារស់មាជិក។  

ការសប្តករនៃាំ៖ ការត្រត្ពរឹតសដាយសចរនសែើរបរីសញ្ជេ រ ឬនិោយខុសពីការពិរពី
សាំណាករ់ុគគលណាមាន កណ់ែលែឹងថា 
ការសប្តករសញ្ជេ រអាច្នសៅរកការសងាើរអ្រថត្រសោជនណ៍ែលរនិប្តនអ្នុញ្ជា រែល់រុគគល 
ឬអ្នកែនទសទៀរ។ 

រជឈរែឌ លកាំសែើ រឯករជយ (FBCs)៖ រែឌ លសុខភាពណែលការសត្មាលកូន 
ត្រូវប្តនសត្គ្នងនឹងសធវើសេើងសៅឆ្ៃ យពីកណនៃងសាន កស់ៅររស់ស្តសតីមាននសទស េះណែលមានអាជ្ារែណ  
ឬមានការយល់ត្ពរពរីែឋសែើរបសីតល់ការសរើលណងរុនសត្មាលកូន នងិសពលសត្មាលកូន 
ឬសត្កាយសពលសត្មាល និងសសវារងយនតសសស្តងាគ េះរនទ នស់សេងសទៀរណែលត្រវូប្តនរញ្ចូ លកនុងណសនការណងទាំ។ 
រែឌ លទាំងសនេះរនិណរនជារនទីរសពទយសទ។ 

រែដឹ ងសារទុកខ៖ ការសណរតងការរនិសពញចិរតជាោយលកខែ៍អ្កេរ ឬសដាយសរតរីរស់សមាជិកអ្ាំពី 
Health Net, អ្នកសតល់សសវា ឬទកទ់ងនឹងសសវាណែលប្តនសតល់ជូន។ 
រែតឹ ងរវា៉ាជាឧទហរែ៍ននរែតឹ ងសារទុកខ។ 

សសវា និងឧរករែ៍សាត រសរបទ៖ សសវាករមណងទាំសុខភាពណែលជយួ សោកអ្នករកា 
សរៀន ឬសធវើឲ្យត្រសសើរសេើងនូវជាំនញនិងែាំសែើ រការសត្មារក់ាររស់សៅត្រចាំនងៃ។ 

ករមវធិីជសត្រើសណងទាំសុខភាព (Health Care Options, HCO)៖ ករមវធិណីែលអាចចុេះស ម្ េះ 
ឬែកការចុេះស ម្ េះសោកអ្នកសចញពណីសនការសុខភាព។ 
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
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អ្នកសតល់សសវាណងទាំសុខភាព៖ សវជជរែឌិ រ និងអ្នកឯកសទសែូចជាត្គូសពទយវេះការ ់
សវជជរែឌិ រណែលពាប្តលជាំងឺរហារកី ឬសវជជរែឌិ រណែលពាប្តលណសនកពិសសសននរងកាយ 
និងណែលសធវើការជារយួ Health Net ឬសៅកនុងរណាត ញ Health Net ។អ្នកសតល់សសវាកនុងរណាត ញ 
Health Net ត្រូវណរមានអាជ្ារែណ អ្នុវរតវជិាជ ជីវៈសៅរែឋ California 
និងសតល់ឲ្យសោកអ្នកនូវសសវាករមណែល Health Net ធានរ៉ាររ់ង។  

ជាធរមតាសោកអ្នកត្រូវការការរញ្ជូ នពី PCP ររស់សោកអ្នកសែើរបសីៅជួរអ្នកឯកសទស។ PCP 
ររស់សោកអ្នកត្រូវណរទទួលប្តនការយល់ត្ពរជារុនពី Health Net 
រុនសពលសោកអ្នកទទួលប្តនសសវាណងទាំពីសវជជរែឌិ រឯកសទស។ 

សោកអ្នករនិចាំប្តចត់្រូវការការរញ្ជូ នរនតពី PCP ររស់សោកអ្នក
សត្មារត់្រសភទសសវាករមរយួចាំនួនែូចជា សសវាសរៀរចាំណសនការត្គសួារ សសវាណងទាំសសស្តងាគ េះរនទ ន ់ឬ 
ការណងទាំណសនកសរភព/សរគស្តសតី ឬ សសវាករមសលើរញ្ជា រសសើរសេើយ។  

ការធានរ៉ាររ់ងសុខភាព៖ សសវាធានរ៉ាររ់ងណែលចាំណាយសត្មារន់ងៃចាំណាយណសនកសវជជសាស្តសត 
និងការវេះការត់ាររយៈការសងសៅអ្នកណែលត្រូវប្តនធាននូវនងៃចាំណាយសលើជាំងឺ ឬររសួ 
ឬរងត់្ប្តកឲ់្យអ្នកណងទាំសដាយផ្ទទ ល់។ 

ការណងទាំសុខភាពតារសទេះ៖ ការណងទាំគោិនុរដាឋ កជាំនញ 
និងសសវាករមសសេងសទៀរណែលសតល់ឲ្យសៅតារសទេះ។ 

អ្នកសតល់សសវាណងទាំសុខភាពតារសទេះ៖ អ្នកសតល់សសវាណែលសតល់ឲ្យអ្នកនូវសសវាណងទាំគិោនុរដាឋ កជាំនញ 
និងសសវាករមសសេងៗសៅតារសទេះ។ 

សងគហដាឋ ន៖ ការណងទាំសែើរបកីាររ់នថយការឈចឺរស់ៃូវកាយ អាររមែ៍ កនុងសងគរ 
និងសៃូវចិរតសត្មារស់មាជិកណែលមានជាំងឺធៃនធ់ៃរសៅែាំណាកក់ាលចុងសត្កាយ។ 
ការណងទាំអ្នកជាំងឺសៅសងគហដាឋ នមានសត្មារស់មាជិក 
សៅសពលពួកសគមានអាយុកាលអាចរស់ប្តនជារធយររយៈសពល 6 ណខ ឬ រិចជាងសនេះ។ 

រនទីរសពទយ៖ កណនៃងណែលសោកអ្នកទទលួការណងទាំអ្នកជាំងឺសត្មាកកនុងរនទរីសពទយ និងអ្នកជាំងខឺ្នងសត្ៅ 
ពីសវជជរែឌិ រ និងគិោនុរដាឋ ក។ 
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ការសត្មាកកនុងរនទីរសពទយ៖ 
ការអ្នុញ្ជា រឲ្យចូលសៅសត្មាកសៅរនទរីសពទយសែើរបទីទួលការពាប្តលជាអ្នកជាំងឺសត្មាកកនុងរនទីរសពទយ។ 

ណសនកណងទាំសត្មារអ់្នកជាំងខឺ្នងសត្ៅ៖ ការណងទាំណសនកសវជជសាស្តសត 
ឬវេះការណ់ែលត្រូវប្តនសធវើសេើងសៅរនទីរសពទយរយួសដាយគ្នម នការចុេះស ម្ េះជាអ្នកជាំងឺសត្មាកកនុងរនទរីសពទយ។ 

អ្នកសតល់សសវាណងទាំសុខភាពឥណាឌ  (Indian Health Care Provider, IHCP)៖ 
គៃីនិកសុខភាពណែលត្គរត់្គងសដាយ សសវាករមសុខភាពសត្មារជ់នជារិឥណាឌ សែើរ (IHS) 
ឬសដាយកុលសរពន័ធឥណាឌ  សាថ រន័កុលសរពន័ធ ឬសាថ រន័ជនជារឥិណាឌ ណែលសៅទីត្កុង។ 

សសវាណងទាំអ្នកជាំងឺសត្មាកកនុងរនទីរសពទយ៖ សៅសពលណែលសោកអ្នកត្រូវសាន កស់ៅកនុងរនទីរសពទយ 
ឬកណនៃងសសេងសទៀរសត្មារក់ារណងទាំសុខភាពណែលសោកអ្នកត្រូវការ។ 

ការពាប្តលណររអ្សងារ៖ ឱសងពាប្តល សលិរសលជីវសាស្តសត 
ឬឧរករែ៍ណែលប្តនរញ្ចរែ់ាំណាកក់ាលទីរយួននការសសុើរអ្សងារពាប្តលសដាយសជាគជយ័ណែលត្រវូប្តន
អ្នុររ័សដាយ FDA រ៉ាុណនតវារនិត្រវូប្តនអ្នុររ័សត្មារក់ារសត្រើត្ប្តស់ទូសៅសដាយ FDA 
និងសៅណរសថិរសត្ការការសសុើរអ្សងារសៅកនុងការសសុើរអ្សងារពាប្តលណែលត្រវូប្តនអ្នុររ័សដាយ FDA។ 

ការណងទាំរយៈសពលណវង៖ ការណងទាំសៅកនុងរនទីរណងទាំ 
រយួសត្មាររ់យៈសពលយូរជាងណខណែលសគអ្នុញ្ជា រឲ្យសៅ។ 

ណសនការណងទាំសុខភាពណែលមានការត្គរត់្គង៖ ណសនការ Medi-Cal ណែលសត្រើណរសវជជរែឌិ រ អ្នកឯកសទស 
គៃីនិក ឱសងសាថ ន និងរនទរីសពទយ រយួចាំនួនរ៉ាុសណាណ េះ សត្មារអ់្នកមាន Medi-Cal 
ណែលប្តនចុេះស ម្ េះសៅកនុងណសនការសនេះរ៉ាសុណាណ េះ។ Health Net 
គឺជាណសនការណងទាំសដាយមានការត្គរត់្គង។ 

Medi-Cal Rx ៖ សសវាករមអ្រថត្រសោជនឱ៍សងសាថ ន FFS Medi-Cal ណែលសគសាគ ល់ថាជា «Medi-Cal 
Rx» ណែលសតល់ជូននូវអ្រថត្រសោជន ៍នងិសសវាករមឱសងសាថ ន ណែលររួមានឱសងតារសវជជរញ្ជជ  និង
ររកិាខ រសវជជសាស្តសតរយួចាំនួនសៅកានអ់្នកទទួលត្រសោជនរ៍រស់ Medi-Cal ទាំងអ្ស់។ 
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សូរចូលតារអីុ្នធឺែិរ www.healthnet.com។ 178 

សគហសវជជសាស្តសត៖ គាំរនូនការណងទាំសុខភាព ណែលនឹងសតល់នូវគុែភាពណងទាំសុខភាពកានណ់រត្រសសើរសេើង 
រសងាើនសវ័យត្គរត់្គង សដាយសមាជិកសៅសលើការណងទាំផ្ទទ ល់ខៃួនររស់ពួកសគ 
និងការរ់នថយការចាំណាយណែលអាចសជៀសវាងប្តនកនុងរយៈសពលយូរសៅរុខ។ 

រសធាប្តយសធវើែាំសែើ រណររសវជជសាស្តសត៖ 
សសវាែឹកជញ្ជូ នណែលសោកអ្នករនិអាចទទួលប្តនសែើរបសីៅជរួតារការណារជ់រួពាប្តលណែលទទួល 
ប្តនការធានរ៉ាររ់ង និង/ឬ សៅទទួលសវជជរញ្ជជ  សដាយរងយនតត្គសួារ រងយនតត្កុង រងសភៃើង ឬតាកសីុ់។ 
Health Net រងន់ងៃរសធាប្តយសធវើែាំសែើ រ 
ទររាំសុរសត្មាររ់ត្រវូការសវជជសាស្តសតររស់សោកអ្នកសៅសពលណែលសោកអ្នកត្រវូការជិេះសៅកានក់ារណា
រជ់ួរររស់សោកអ្នក។ 

មានភាពចាំប្តចណ់សនកសវជជសាស្តសត (ឬភាពចាំប្តចណ់សនកសវជជសាស្តសត) ៖ ការណងទាំចាំប្តចណ់សនកសវជជសាស្តសត 
គឺជាសសវាករមសាំខ្ននណ់ែលសរសហរុសល និងការ រអាយុជីវរិ។ 
ការណងទាំសនេះគឺត្រូវការជាចាំប្តចស់ែើរបកីារ រកុាំឲ្យអ្នកជាំងឺធាៃ កខ់ៃួនឈ ឺឬពិការ។ 
ការណងទាំសនេះជួយ ការរ់នថយការឈចឺរធ់ៃនធ់ៃរសដាយការពាប្តលសរគ ជាំងឺ ឬររសួ។ 
សត្មារស់មាជិកណែលមានអាយុសត្ការ 21 ឆ្ន ាំ សនេះសសវាករម Medi-Cal 
ណែលចាំប្តចត់ារសវជជសាស្តសតរូកររួរញ្ចូ លទាំងការណងទាំណែលចាំប្តចខ់្នងសវជជសាស្តសតសែើរបជីួសជុល 
ឬជួយ សាថ នភាពជាំងឺសៃូវចរិត 
ឬសៃូវកាយររួទាំងភាពរនិត្រត្ករនីនការសត្រើត្ប្តស់សារធារុសញៀនណែលមានណចងកនុងណសនក 1396d (r) មាត្តា 
42 ននត្ករសហរែឋអាសររកិ។ 

Medicare៖ Medicare គឺជាករមវធិីធានរ៉ារសុ់ខភាពសហពន័ធសត្មារអ់្នកណែលមានអាយុចរព់ី 65 
ឆ្ន ាំ ជនពិការណែលមានអាយុសៅសកមងជាងសនេះរយួចាំនួន នងិអ្នកណែលមានជាំងរឺត្រងសនរែាំណាកក់ាល
ចុងសត្កាយ (រត្រងសនរណលងែាំសែើ រការជាអ្ចិនស្តនតយណ៍ែលរត្រវូឲ្យោង្រ ឬរដូររត្រងសនរ 
ឬសពលខៃេះសៅថា ESRD)។ 

សមាជិក៖ សមាជិកររស់ Medi-Cal 
ណែលមានលកខែៈសរបរតិត្គរត់្គ្ននទ់ាំងឡាយណែលប្តនចុេះស ម្ េះជារយួ Health Net 
ណែលទទួលប្តនសិទធិសលើសសវាណែលមានការធានរ៉ាររ់ង។ 
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
សូរចូលតារអីុ្នធឺែិរ www.healthnet.com។ 179 

អ្នកសតល់សសវាករមសុខភាពសៃូវចិរដ៖ រុគគលណែលមានអាជ្ារែណ ណែលសតល់សសវាសុខភាពសៃូវចរិត 
និងសុខភាពឥរោិរងែល់អ្នកជាំងឺ។ 

សសវាករម្មរ៖ ការណងទាំរនុសពលសត្មាល កាំពុងសត្មាល និងសត្កាយសពលសត្មាលកូន 
ររួទាំងការណងទាំណសនការត្គសួារសត្មារម់ាត យ 
និងការណងទាំភាៃ រៗសត្មារទ់រកសទើរនងឹសកើរសដាយ្មរគិោនុរដាឋ កណែលមានការទទួលសាគ ល់ (CNM) 
និង្មរណែលមានអាជ្ារែណ  (LM)។ 

រណាត ញ៖ ត្កុរសវជជរែឌិ រ គៃីនកិ រនទីរសពទយ និងអ្នកសតល់សសវាសសេងសទៀរណែលប្តនចុេះកិចចសនាជារយួ 
Health Net សែើរបសីតល់សសវាណងទាំ។ 

អ្នកសតល់សសវារណាត ញ (អ្នកសតល់សសវាកនុងរណាដ ញ)៖ ចូលសៅកាន ់«អ្នកសតល់សសវាណែលចូលររួ។» 

សសវាករមណែលរនិមានការធានរ៉ាររ់ង៖ សសវាករមណែល Health Net រនិធានរ៉ាររ់ង។ 

ឱសងរនិមានកនុងរញ្ជ ីឱសង៖ ឱសងណែលរនិមានរយនរកនុងរញ្ជ ីឱសង។ 

រសធាប្តយសធវើែាំសែើ ររនិណរនសវជជសាស្តសត៖ រសធាប្តយសធវើែាំសែើ រសៅសពលសធវើែាំសែើ រសៅ 
និងរកពកីណនៃងណារជ់ួរសត្មារស់ៅទទួលសសវា Medi-Cal 
ណែលត្រវូប្តនធានរ៉ាររ់ងណែលទទួលសិទធិអ្នុញ្ជា រសដាយអ្នកសតល់សសវាររស់សោកអ្នក 
និងសៅសពលណែលសៅទទលួសវជជរញ្ជជ  និងររកិាខ រសវជជសាស្តសត។ 

អ្នកសដល់សសវាណងទាំណែលរនិប្តនចូលររួ៖ អ្នកសតល់សសវារនិមានសៅកនុងរណាត ញ Health Net។ 

ការធានរ៉ាររ់ងសលើសសវាសុខភាពសសេងសទៀរ (OHC)៖ ការរ៉ាររ់ងសលើសសវាសុខភាពសសេងសទៀរ (OHC) 

សាំសៅសលើអ្នកសតល់ការទូទរស់លើសសវា នងិការធានរ៉ាររ់ងសុខភាពឯកជនណែលរនិណរនជា Medi-Cal។ 
សសវាករមអាចររួរញ្ចូ លទាំងណសនកសវជជសាស្តសត មារស់ធមញ គាំសហើញ ឱសងសាថ ន និង/ឬ ណសនការរាំសពញរណនថរ 
Medicare (Part C និង D)។ 

ឧរករែ៍សិរបនិររិដ៖ ឧរករែ៍ណែលត្រូវប្តនសត្រើជាទត្រ ឬរសងាៀរភាជ រខ់្នងសត្ៅសៅនងឹរងកាយសែើរបតី្ទ 
ឬណករត្រូវណសនកននរងកាយណែលរងររសួធៃនធ់ៃរ ឬមានជាំងឺ 
និងណែលចាំប្តចខ់្នងសវជជសាស្តសតសត្មារក់ារជាសេះសសប ើយសុខភាពររស់សមាជិក។ 
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
សូរចូលតារអីុ្នធឺែិរ www.healthnet.com។ 180 

សសវាករមសត្ៅរាំរន៖់ 
សសវាករមននខែៈសពលណែលសមាជិកណាមាន កស់ៅកណនៃងណារយួសៅសត្ៅរាំរនស់សវា។ 

អ្នកសតល់សសវាណងទាំសត្ៅរណាដ ញ៖ អ្នកសតល់សសវាណងទាំណែលរនិណរនជាណសនករយួននរណាត ញ 
Health Net។ 

សសវាណងទាំសត្មារអ់្នកជាំងខឺ្នងសត្ៅ៖ សៅសពលណែលសោកអ្នករនិចាំប្តចស់ាន កស់ៅកនុងរនទីរសពទយ 
ឬកណនៃងសសេងសទៀរ សត្មារក់ារណងទាំសុខភាពណែលសោកអ្នកត្រូវការ។ 

សសវាសុខភាពអ្នកជាំងឺខ្នងសត្ៅ៖ សសវាពិសត្គ្នេះអ្នកជាំងឺខ្នងសត្ៅ 
សត្មារស់មាជិកណែលមានជាំងឺសុខភាពសៃូវចិរតពីកត្ររិត្សាលសៅរធយរររួទាំង៖ 

▪ ការពាប្តល ឬ ការវាយរនរៃសលើសុខភាពសៃូវចរិដលកខែៈរុគគល នងិជាត្កុរ 
(ការពាប្តលណររចរិដសាស្តសដ) 

▪ ការសធវើសរសដចរិដសាស្តសដ សៅសពលមានការរងាា ញណររគៃនីិកថា 
ត្រូវវាយរនរៃពីសាថ នភាពសុខភាពសៃូវចរិត 

▪ សសវាពិសត្គ្នេះអ្នកជាំងឺខ្នងសត្ៅ សត្មារស់គ្នលរាំែងត្រួរពិនិរយតារដានការពាប្តល
ការសត្រើត្ប្តស់ឱសង 

▪ ការត្រឹកាជាំងសឺៃូវចិរត 
▪ សសវាករមរនទរីពិសសាធនអ៍្នកជាំងឺខ្នងសត្ៅ ររកិាខ រ និងថាន ាំរាំរ៉ានសុខភាព 

ការណងទាំអ្នកជាំងឺមានអាការៈធៃនធ់ៃរ៖ ការណងទាំសែើរបកីាររ់នថយការឈចឺរស់ៃូវកាយ សៃូវចិរត សៃូវអាររមែ៍ 
សងគរ និងសាម ររីសត្មារស់មាជិកណែលមានជាំងឺធៃនធ់ៃរ។ 
ការណងទាំអ្នកជាំងឺមានអ្ការៈធៃនធ់ៃររនិរត្រូវឲ្យសមាជកិមានអាយុសងឃរឹរស់រយៈសពល 6 ណខ 
ឬរិចជាងសនេះសនេះសទ។ 

រនទីរសពទយណែលចូលររួ៖ រនទីរសពទយណែលមានអាជ្ារែណ ណែលប្តនចុេះកិចចសនាជារយួ Health Net 
កនុងការសតល់ជូនសសវាននែល់សមាជិកសៅសពលណែលសមាជិកទទួលការណងទាំ។ 
សសវាណែលមានការធានរ៉ាររ់ងណែលរនទរីសពទយចូលររួខៃេះអាចសតល់ជូនែល់សមាជិកត្រវូប្តនកាំែរស់ដាយ
ការត្រួរពិនិរយការសត្រើត្ប្តស់ និងសគ្នលនសោប្តយធានគុែភាពររស់ Health Netឬកិចចសនា 
Health Netជារយួរនទីរសពទយ។ 
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
សូរចូលតារអីុ្នធឺែិរ www.healthnet.com។ 181 

អ្នកសតល់សសវាណែលប្តនចូលររួ (ឬត្គសូពទយណែលចូលររួ)៖ សវជជរែឌិ រ រនទីរសពទយ 
ឬអ្នកមានវជិាជ ជីវៈណងទាំសុខភាពណែលមានអាជ្ារែណ សសេងសទៀរ 
ឬរនទីរណងទាំសុខភាពណែលមានអាជ្ារែណ  ររួមាន 
រនទីរជាំងឺធៃនធ់ៃររនទ ររ់នេ ាំណែលប្តនចុេះកិចចសនាជារយួ Health Net 
សែើរបសីតល់ជូនសសវាណែលត្រវូប្តនធានរ៉ាររ់ងសៅែល់សមាជិកសៅសពលណែលសមាជិកទទួលការណងទាំ។ 

សសវាករមត្គសូពទយពាប្តល៖ 
សសវាករមណែលសតល់សដាយរនុសេណាមាន កណ់ែលមានអាជ្ារែណ សត្ការចាររ់ែឋសែើរបអី្នុវរតសសវាសវជជសាស្តសត 
ឬណសនក ែ្ងឹ សដាយរនិរររ់ញ្ចូ លសសវា ណែលសតល់សដាយសវជជរែឌិ រ 
សៅសពលសោកអ្នកត្រូវប្តនសគរញ្ជូ នចូលរនទរីសពទយសហើយត្រូវប្តនគិរនងៃសៅកនុងវកិាយរត្ររនទរីសពទយសនេះសទ។ 

ណសនការ៖ សូរសៅកាន ់«ណសនការណងទាំសុខភាពណែលមានការត្គរត់្គង។» 

សសវាសត្កាយជាំងឺមានភាពនឹងនរ៖ 
សសវាពាប្តលណែលត្រវូប្តនធានរ៉ាររ់ងទកទ់ងនងឹលកខខែឌ សវជជសាស្តសតសសស្តងាគ េះរនទ នណ់ែលត្រូវប្តនសតល់
ជូនរនទ រព់សីមាជិកមានសភាពនឹងនរ សែើរបរីកាឱយសាថ នភាពសៅនឹងនរ។ 
សសវាណងទាំសត្កាយជាំងឺមានភាពនឹងនរត្រូវប្តនធានរ៉ាររ់ង និងសតល់ការទូទរជូ់ន។ 
រនទីរសពទយសត្ៅរណាត ញអាចត្រូវការការយល់ត្ពរជារុន។ 

ការយល់ត្ពរជារុន (ឬការអ្នុញ្ជា រជារុន)៖ PCP ររស់សោកអ្នក 
ឬអ្នកសតល់សសវាសសេងសទៀរត្រូវណរទទួលប្តនការអ្នុញ្ជា រពី Health Net 
រុនសពលសោកអ្នកទទួលយកសសវាជាកោ់កស់សេងៗណារយួ។ Health Net 
នឹងយល់ត្ពរណរសៅសលើសសវាណាណែលសោកអ្នកត្រូវការរ៉ាុសណាណ េះ។ Health Net 
នឹងរនិយល់ត្ពរសលើសសវាណាណែលសតល់សដាយអ្នកណងទាំណែលរនិប្តនចូលររួ ត្រសិនសរើ Health Net 
សជឿជាកថ់ា សោកអ្នកអាចទទួលប្តនសសវាណែលមានគុែភាពត្រហហាកត់្រណហល 
ឬស័កតិសរជាងពីអ្នកសតល់សសវាណងទាំកនុងរណាត ញ Health Net។ ការរញ្ជូ នរនត
ពីត្គូសពទយគឺរនិណរនជាយល់ត្ពរសនេះសទ។ អ្នកត្រវូទទួលការយល់ត្ពរព ីHealth Net។ 

ការធានរ៉ាររ់ងឱសងតារសវជជរញ្ជជ ៖ 
ការធានរ៉ាររ់ងសត្មារឱ់សងណែលសចញសវជជរញ្ជជ សដាយអ្នកសតល់សសវា។ 
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
Health Net រងច់ាំរសត្រើ 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃ 7 នងៃកនុងរយួសប្តត ហ៍។ ការសៅទូរសពទសនេះ 
គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
សូរចូលតារអីុ្នធឺែិរ www.healthnet.com។ 182 

ឱសងតារសវជជរញ្ជជ ៖ 
ឱសងណែលរត្រូវតារសៃូវចារឲ់្យមានការរញ្ជជ ទិញពអី្នកសតល់សសវាណែលមានអាជ្ារែណ សែើរបសីៅទទួល 
ឱសង។ 

ការណងទាំសុខភាពរឋរ៖ សូរសៅកាន ់«សសវាណងទាំជាត្រចាំ។» 

អ្នកសតល់សសវាណងទាំសុខភាពរឋរ (PCP)៖ 
អ្នកសដល់សសវាណែលមានអាជ្ារែណ ណែលសោកអ្នកមានសត្មារក់ារណងទាំសុខភាពភាគសត្ចើនររស់សោកអ្នក។ 
PCP ររស់សោកអ្នកជយួ សោកអ្នកទទួលប្តនការណងទាំសុខភាពសៅសពលណែលសោកអ្នកត្រូវការ។ 
ការណងទាំរយួចាំនួន ទរទរការយល់ត្ពរជារុន សលើកណលងណរ៖ 

▪ សោកអ្នកមានសាថ នភាពសសស្តងាគ េះរនទ ន ់
▪ អ្នកត្រវូការការណងទាំណសនកសរភព/សរគត្សី 
▪ សោកអ្នកត្រវូការសសវារសសើរ 
▪ សោកអ្នកត្រវូការសសវាសរៀរចាំណសនការត្គសួារ/ការពនារកាំសែើ រ  

PCP ររស់សោកអ្នកអាចជា៖  

▪ រុគគលិកជាំនញទូសៅ  
▪ សវជជរែឌិ រពាប្តលសររីងគទូសៅ  
▪ សវជជរែឌិ រណសនកជាំងឺកុមារ  
▪ រុគគលិកជាំនញត្រចាំត្គសួារ  
▪ ណសនកសរភព/សរគស្តសតី  
▪ អ្នកសតល់សសវាណងទាំសុខភាពឥណាឌ  (Indian Health Care Provider, IHCP) 
▪ រជឈរែឌ លសុខភាពសហពន័ធណែលមានលកខែៈសរបរតិត្គរត់្គ្នន ់(FQHC)  
▪ គៃីនិកសុខភាពជនរទ (RHC) 
▪ រុគគលិកជាំនញគិោនុរដាឋ ក 
▪ ជាំនួយការត្គសួពទយ 
▪ គៃីនិក 
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សូរចូលតារអីុ្នធឺែិរ www.healthnet.com។ 183 

ការអ្នុញ្ជា រជារុន (ការយល់ត្ពរជារុន)៖ 
ែាំសែើ រការសៃូវការរយួណែលរត្រូវឲ្យអ្នកសតល់សសវាណងទាំសុខភាពទទលួប្តនការយល់ត្ពរ សែើរបសីដល់សសវា 
ឬ នីរវិធិីជាកោ់កន់ន។  

ឧរករែ៍សិរបនិររិត៖ ឧរករែ៍សិរបនិរមរិណែលភាជ រស់ៅនឹងរងកាយសែើរបជីាំនួសសររីងគណែលប្តររ់ង។់ 

សសៀវសៅរយស ម្ េះអ្នកសតល់សសវា៖ រញ្ជ ីអ្នកសតល់សសវាណងទាំកនុងរណាត ញ Health Net។ 

លកខខែឌ សវជជសាស្តសតសសស្តងាគ េះរនទ នណ់សនកសុខភាពសៃូវចិរត៖ ជាំងឺសៃូវចិរតណែលមានសរគសញ្ជា ធៃនធ់ៃរខ្នៃ ាំង 
ឬធៃនធ់ៃរកនុងកត្ររិរយួណែលអាចរងាសត្គ្នេះថាន កភ់ាៃ រៗែល់ខៃួនសោក ឬអ្នកសសេងសទៀរ 
ឬសោកអ្នករនិអាចសគរស់គង ់ឬសត្រើត្ប្តស់អាហារ ទីជត្រក ឬសសរៃៀករាំ កប់្តនភាៃ រៗសដាយ 
សារណរមានវរិរតិជាំងឺសៃូវចិរត។ 

សសវាករមសុខភាពសាធារែ៖ សសវាករមសុខភាពសផ្ទត រសលើត្រជាជនជាររួ។ កនុងចាំសណារសនេះ 
សសវាទាំងសនេះររួមានការវភិាគសាថ នភាពសុខភាព ការតារដានសុខភាព ការសលើកករពស់សុខភាព សសវា 
រងាា រសរគ ការទរស់ាា រជ់ាំងឺ្ ៃង ការការ រររសិាថ ននងិអ្នរយ័ ការសត្រៀររចួជាសត្សចនិងការស្ៃើយររសៅ
នឹងសត្គ្នេះរហនតរយ និងសុខភាពសាដ រលទធភាពពលករម។ 

អ្នកសតល់សវាណងទាំណែលមានសររថភាព៖ ត្គសូពទយ
ណែលមានសររថភាពណសនកការអ្នុវរតវជិាជ ជីវៈណែលសរត្សរសត្មារក់ារពាប្តលជាំងឺររស់សោកអ្នក។ 

ការវេះការរ់៉ាេះរ៉ាូវរងកាយសេើងវញិ៖ ការវេះការស់ែើរបណីក 
ឬជួសជុលរចនសរពន័ធខុសត្រត្ករីននរងកាយសែើរបសីធវើឲ្យរុខងារត្រសសើរសេើង 
ឬរសងាើរឲ្យមានររូរងធរមតាែល់កត្ររិរយួណែលអាចសធវើសៅប្តន។ រចនសរពន័ធខុសត្រត្ររនីនរងកាយ 
គឺជាកតាត ណែលរណាត លរកពីពិការភាពពីកាំសែើ រ ភាពរនិត្រត្ករីននការវវិឌ្ឍ ការរ៉ាេះទងគិច ការ្ៃងសរសរគ 
ែុាំសាច ់ឬជាំង។ឺ 

ការរញ្ជូ នរនត៖ សៅសពល PCP ររស់សោកអ្នកនោិយថា 
សោកអ្នកអាចទទួលការណងទាំពីអ្នកសតល់សសវាសសេងសទៀរ។ 
សសវាណងទាំសុខភាពណែលត្រូវប្តនធានរ៉ាររ់ងខៃេះទរទរការរញ្ជូ ន និងការយល់ត្ពរជារុន 
(ការអ្នុញ្ជា រជារុន)។  
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សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
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គឺឥរគិរនងៃ។ឬសៅទូរសពទតារណខេទូរសពទរញ្ជូ នរនតរែឋ California សលខ 711។ 
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សសវា និងឧរករែ៍ ពាប្តល សាត រនិងរសងាើននរីិសរបទ សសវា 
និងឧរករែ៍ននណែលជយួ ែល់អ្នកណែលរងសត្គ្នេះ ពកិារភាព ឬមានសាថ នភាពរុ ាំនរ សែើរបបី្តនធូរសសប ើយ 
ឬសាត ររុខងាររងកាយ និងសាម ររី។ 

សសវាណងទាំជាត្រចាំ៖ សសវាចាំប្តចណ់សនកសវជជសាស្តសត និងការណងទាំរងាា រ សសវាណងរកាសុខភាពកុមារ 
ឬការណងទាំ ែូចជាការណងទាំតារដានជាសទៀងទរ។់ 
សគ្នលរាំែងននការណងទាំជាត្រចាំគឺសែើរបកីារ ររញ្ជា សុខភាព។ 

គៃីនិកសុខភាពជនរទ (RHC)៖ 
រជឈរែឌ លសុខភាពសៅកនុងរាំរនរ់យួណែលរនិមានអ្នកសតល់សសវាណងទាំសុខភាពសត្ចើន។ 
សោកអ្នកអាចទទួលការណងទាំរឋរ នងិរងាា រននសៅ RHC ប្តន។  

សសវារសសើរ៖ សសវាសត្មារក់ារសរៀរចាំណសនការត្គួសារ ជាំងឺការសរគ (STIs), ហុីវ/សអ្ែស៍ ការរ ាំសោភសៃូវសភទ 
និងការរ ាំលូរកូន។ 

ជរៃធឺៃនធ់ៃរ៖ ជាំងឺឬសាថ នភាពណែលត្រវូណរទទួលការពាប្តលសហើយអាចរណាដ លឲ្យសាៃ រ។់ 

រាំរនស់សវា៖ រាំរនភ់ូរសិាស្តសតណែល Health Net មានសតល់សសវា។ សនេះរររ់ញ្ចូ លទាំងសខ្ននធីនននន 
Kern, Los Angeles, Sacramento, San Diego, San Joaquin, Stanislaus និង Tulare។ 

ការណងទាំសុខភាពត្រករសដាយជាំនញ៖ សសវាណែលមានការធានរ៉ាររ់ងណែលសតល់សដាយគិោនុរដាឋ ក 
អ្នករសចចកសទស និង/ឬ អ្នកពាប្តលសរគណែលមានអាជ្ារែណ កនុងអ្ាំេុងសពលសាន កស់ៅកនុងរែឌ ល
ណងទាំសុខភាពជាំនញឬសៅកនុងសទេះររស់សមាជិក។ 

សាថ រន័ណងទាំសុខភាពត្រករសដាយជាំនញ៖ កណនៃងណែលសតល់ការណងទាំ 24 
សមា៉ា ងកនុងរយួនងៃណែលមានណរអ្នកជាំនញសុខភាពណែលប្តនទទលួការរែតុ េះរណាត លរ៉ាុសណាណ េះណែលអាច 
សតល់សសវាប្តន។  

អ្នកឯកសទស (ឬសវជជរែឌិ រជាំនញ)៖ សវជជរែឌិ រណែលពាប្តលរញ្ជា សុខភាពរយួចាំនួនជាកោ់ក។់ 
ឧទហរែ៍ត្គូសពទយវេះការណ់កសរផសេពាប្តល្ែឹងប្តក ់សពទយអាណេកហេុពីាប្តលជាំងឺអាណេកហេុ ី
សហើយត្គូសពទយខ្នងសរេះែូងណែលពាប្តលរញ្ជា សរេះែូង។ កនុងករែីភាគសត្ចើន 
សោកអ្នកចាំប្តចត់្រូវការការរញ្ជូ នពី PCP ររស់សោកអ្នកសែើរបសីៅជួរអ្នកឯកសទស។ 



8 | សលខទូរសពទសាំខ្នន់ៗ  និង កយណែលត្រវូែឹង 

សូរទូរសពទសៅកានស់សវារសត្រើសមាជិក តាររយៈសលខ 1-800-675-6110 (TTY 711)។ 
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សសវាឯកសទសណសនកសុខភាពសៃូវចិរដ៖ 
សសវាននសត្មារស់មាជកិណែលមានរត្រូវការណសនកសសវាសុខភាពសៃូវចិរតណែលសថិរកនុងកត្ររិចុេះសខាយ 
ខពស់ជាងកត្ររិត្សាលសៅរធយរ។  

ជាំងឺែាំណាកក់ាលចុងសត្កាយ៖ 
សាថ នភាពសុខភាពណែលរនិអាចលែត្រសសើរវញិប្តនសហើយអាចនឹងសធវើឲ្យសាៃ រក់នុងរយៈសពលរយួឆ្ន ាំឬរិច
ជាងសនេះសរើជាំងឺសនេះែាំសែើ រការតារធរមជារិររស់វា។ 

សត្មាាំង (ឬការពិនិរយរកជាំងឺ)៖ 
ការវាយរនរៃអ្ាំពីសុខភាពររស់សោកអ្នកសដាយត្គសូពទយឬគិោនុរដាឋ កណែលត្រវូប្តនរែតុ េះរណាត ល 
សែើរបពីិនិរយកនុងសគ្នលរាំែងកាំែរនូ់វភាពរនទ នន់នរត្រូវការររស់សោកអ្នកសត្មារក់ារណងទាំ។ 

ការណងទាំរនទ ន ់(ឬសសវារនទ ន)់៖ 
សសវាករមណែលសតល់ជូនសែើរបពីាប្តលជាំងឺណែលរនិណរនជាសាថ នភាពសសស្តងាគ េះរនទ ន ់ររសួ 
ឬសាថ នភាពណែលត្រូវការការណងទាំសុខភាពណសនកសវជជសាស្តសត។ 
សោកអ្នកអាចទទួលប្តនការណងទាំរនទ នព់ីអ្នកសតល់សសវាករមសត្ៅរណាត ញប្តន 
សៅសពលអ្នកសតល់សសវាករមកនុងរណាត ញរនិទាំសនរ ឬសោកអ្នករនិអាចសៅែល់ពួកសគប្តន។ 
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