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Post Office Box 9103 

Van Nuys, California 91409-9103 

Errata សសៀវសៅណែនាំរបស់សមាជិក Health Net 
 

មានការផ្លា ស់បតូរសៅនងឹសសៀវសៅណែនាំរបស់សមាជិកសោកអ្នក។ សសៀវសៅ Errata 

សនេះសរៀបរាបអ់្ាំពីកម្មវធិីបនតសពលណែទាំសរកាយសរមាលកូន (PCE) 

និងការបនតពូជណសែនយ៉ា ងឆាបរ់ស័សសរមាបស់មាជកិណែលមានលកខែៈសម្បត្តិររបរ់ាន។់ 
ភាសាណែលបានបង្ហា ញសៅខាងសរកាម្ឥឡូវសនេះ 
រឺជាណននកម្យួននសសៀវសៅណែនាំរបស់សមាជិករបស់សោកអ្នក។ 

Health Net សៅរងច់ាំជួយ សោកអ្នកជានិច្ច។ របសិនសបើសោកអ្នកមានសាំែួរ 
សូម្សៅទូរស័ពទឥត្រិត្នែាសៅសលខ 1-800-675-6110 (TTY: 711)។ Health Net រងច់ាំបសរម្ើការ 24 
សមា៉ា ងកនុងម្យួនែៃ 7 នែៃកនុងម្យួសបាត ស៍ ឬចូ្លសៅកានស់រសទាំពរ័របស់សយើងតាម្អាសយដ្ឋា ន 
www.healthnet.com។ 

រកុម្ស ុន Health Net Community Solutions, Inc. (Health Net) ជារកុម្ស ុនបុរត្សម្ពន័ធរបស់ Health Net, LLC.។  
Health Net រឺជាសញ្ញា សមាា ល់សសវាកម្មណែលបានចុ្េះបញ្ជី របស់រកុម្ស ុន Health Net, LLC.។ រកាសិទធិររបយ់៉ា ង។ 
 
ណននកទី 4 - អ្ត្ថរបសយជន ៍នងិសសវាកម្ម 

អ្ត្ថរបសយជន ៍Medi-Cal ណែលរត្ូវបានធានរា៉ាបរ់ងសដ្ឋយ  
Health Net 

សសវាអ្នកជាំងឺខាងសរៅ (អាច្សែើរបាន) 

កម្មវធីិបនតសពលណែទាំសរកាយសរមាលកូនបស ត្ េះអាសននរត្វូបានជាំនួសសដ្ឋយកម្មវធីិបណនថម្ការណែទាំសរកា
យសរមាលែមី។ 
  

http://www.healthnet.com/
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កម្មវធីិបណនថម្ការណែទាំសរកាយសរមាលកូន 
កម្មវធិបីណនថម្ការណែទាំសរកាយសរមាលកូន នតល់ការធានរា៉ាបរ់ងបណនថម្សរមាបស់មាជិក Medi-Cal 

កនុងអ្ាំឡុងសពលមានននទស េះ និងសរកាយសពលមានននទស េះ។  
កម្មវធិបីណនថម្ការណែទាំសរកាយសរមាល ពរងីកការរា៉ាបរ់ងសដ្ឋយ Health Net រសូត្ែល់ 12 
ណខបនទ បព់ីការបញ្ចបន់នការមានននទស េះ សដ្ឋយម្និរិត្ពីរបាកច់្ាំែូល សញ្ញជ ត្ិ ឬសាថ នភាពអ្សនត របសវសន ៍
សសើយម្និរត្វូការសកម្មភាពបណនថម្សទ។ 

លាំដ្ឋបណ់សែនទាំងមូ្លយ៉ា ងឆាបរ់ស័ស 
លាំដ្ឋបណ់សែនទាំងម្ូលយ៉ា ងឆាបរ់ស័ស (rWGS) រមួ្ទាំងការចត្ថ់្នន កប់ុរាល 
លាំដ្ឋបទ់ាំងបីសរមាបម់ាតាបិតា ឬមាតាបិតា និងទរករបស់ពកួសរ និងការចត្ថ់្នន កយ់៉ា ងរស័សបាំនុត្ 
រឺជាអ្ត្ថរបសយជនណ៍ែលរា៉ាបរ់ងសរមាបស់មាជិក Medi-Cal ្ណែលមានអាយុម្យួឆាន ាំ ឬសកមងជាងសនេះ 
សសើយកាំពុងទទួលបាន សសវាម្នទីរសពទយអ្នកជាំងឺកនុងបនទបណ់ែទាំណែលពឹងណនែកខាា ាំង។ rWGS 

រឺជាវធិីសាស្រសតណែលកាំពុងសលច្សច្ញកនុងការសធវើសរារវនិិច្ឆយ័សាថ នភាពទនស់ពលសវោសែើម្បបី៉ាេះ ល់ែល់ការ
ណែទាំរបស់ ICU របស់កុមារណែលមានអាយុម្យួឆាន ាំ ឬសកមងជាងសនេះ។ 
របសិនសបើកូនរបស់អ្នកមានសិទធិទទួលបានសសវាកុមាររែាកាលីសវ័រញ៉ា  (CCS) សនេះ CCS 

អាច្នឹងទទលួខុសរត្ូវច្ាំស េះការរា៉ាបរ់ងការសាន កស់ៅកនុងម្នទរីសពទយ និង rWGS។ 



  

 

   

    
 

   

    
  

  

   
  

 
         

 

      
   

    
     

    

  

   

        

    
 

       

សេចក្តីជនូដំណឹងេដីពីការមិនសរើេស ើង 
Health Net នុវត្តតាមចបាប់េតីពីេិទ្ធិជនេុីវិលរបេ់រដឋ និងេហព័នធ សហើយនឹងមិនសរើេស ើង មិនដាក់្បញ្ចូលមនុេបស ឬ 
ប្បប្ពឹត្តិសលើពួក្សេមិនសេមើភាពគ្នបសដាយសារតត្ សេទ្ ពូជសាេន៍ ពណ៌េមបបុរ សាេនា ពូជពងបស សដើមកំ្សណើត្  ត្ត 
េញ្ញបណប្កុ្មជនជាតិ្ អាយុ ពិការភាពផ្លូវចិត្ត ពិការភាពរាងកាយ សាថបនភាពេខុភាព ព័ត៌្មានសេសនទិ្ច សាថបនភាព 
អាពាហ៍ពិពាហ៍ សយនឌ័រ  ត្តេញ្ញបណសយនឌ័រ ឬទំ្សនារផ្លូវសេទ្ស ើយ។ 

Health Net ផ្តល់ជូន៖ 

 ជំនួយ និងសេវាមមឥត្េិត្ថ្លលដល់ជនពិការសដើមបបីឲបយទំ្នាក់្ទំ្នងកាន់តត្ប្បសេើរស ើងជាមួយសយើងខំុ្ដូចជា នក្បក្តប្ប 
ភាសាេញ្ញបតដលមានការទ្ទួ្លសាគបល់ និងព័ត៌្មានជាលាយលក្ខណ៍ ក្បសរក្នុ ងទ្ប្មង ់សផ្បសងសទ្ៀត្ (ស ោះពុមពជា ក្បសរ 
ធំៗ  ូឌីយ ូ ទ្ប្មង់តដលអាចចូលសប្បើតាមប្បព័នធស ិចប្តូ្និក្ និងទ្ប្មង់សផ្បសងៗសទ្ៀត្)។ 

 សេវាភាសាឥត្េិត្ថ្លលដល់ នក្តដលភាសាចមបបងរបេ់ខលួនមិនតមនជាភាសា ង់សេលេ ដូចជា  នក្បក្តប្បផ្ទបល់មាត់្ 
តដលមានការទ្ទួ្លសាគបល់ និងព័ត៌្មានលាយលក្ខណ៍ ក្បសរជាភាសាសផ្បសងៗសទ្ៀត្។ 

ប្បេិនសបើ នក្ប្តូ្វការសេវាក្មមទំងសនោះ ឬសេនើេុំឯក្សារសនោះជាទ្ប្មង់សផ្បសងសទ្ៀត្ េូមទក់្ទ្ងសៅ មជបឈមណឌលទំ្នាក់្ទំ្នង 
តិ្លិជន Health Net តាមសលខ 1-800-675-6110 (TTY: 711) 24 សមា បងក្នុងមួយថ្លៃ, 7 ថ្លក្នុងមួយេ ៃ  បហ៍, 365 ថ្លៃក្នុង 
មួយឆនបំ។ 

ប្បេិនសបើ នក្សជឿជាក្់ថា Health Net នខក្ខានក្នុងការផ្តល់សេវាក្មមទំងសនោះ ឬ នសរើេស ើងសដាយផ្ទុយនឹងចបាប់តាម 
រសបៀបសផ្បសងសទ្ៀត្ណាមួយ សនាោះ នក្អាចដាក់្បណតឹងសារទុ្ក្ខជាមួយHealth Net តាមទូ្រេពទ ជាលាយលក្ខណ៍ ក្បសរ 
សដាយផ្ទបល ់ឬតាមប្បព័នធស ិចប្តូ្និក្៖ 
 តាមរយៈទូ្រេពទ៖ ទូ្រេពទសៅ នក្េប្មបេប្មួលេិទ្ធិជនេុីវិលរបេ់ Health Net 

(Health Net Civil Rights Coordinator) តាមសលខ 1-866-458-2208 (TTY: 711) ពីថ្លៃចនទដល់ថ្លៃេុប្ក្ ចាប់ពីសមា បង 
8 ប្ពឹក្ ដល់សមា បង 5 លាងបច។ 

 ជាលាយលក្ខណ៍ ក្បសរ៖ បំសពញទ្ប្មង់តបបបទ្ពាក្បយបណតឹង ឬេរសេរលិខិត្ សហើយសផ្្ើសៅ 
Health Net Civil Rights Coordinator, P.O. Box 9103, Van Nuys, CA 91409-9103>។ 

 សដាយផ្ទបល់៖ សៅកាន់ នការយិាល័យសវជជបណឌិត្របេ់ ក្ ឬ Health Net សហើយនិយាយថា នក្ចង់ដាក់្បណតឹងសារ 
ទុ្ក្ខ។ 

 តាមប្បព័នធស ិចប្តូ្និក្៖ េូមចូលសៅសេហទំ្ព័ររបេ់ Health Net តាមរយៈ www.healthnet.com 

FLY051490DH00 (10/21) 

http://www.healthnet.com/


 
   

     
  

   
   

  

   

      

 
  

  

      

  
        

 

    
 

នក្ក៏្អាចដាក់្ពាក្បយបណតឹងេតីពីេិទ្ធិជនេុីវិលជាមួយប្ក្េួងសេវាតលទំេុខភាពរដឋ California, ការិយាល័យេិទ្ធិជនេុី 
វិល តាមរយៈទូ្រេពទ, ជាលាយលក្ខណ៍ ក្បសរ ឬតាមប្បព័នធស ិចប្តូ្និក្៖ 
 តាមរយៈទូ្រេពទ៖ េូមទូ្រេពទសៅសលខ 916-440-7370 ។ ប្បេិនសបើ នក្មិនអាចនិយាយ ឬសា បប់មិនេូវ នលអ េូម 
ទូ្រេពទសៅ 711 ។ 

 ជាលាយលក្ខណ៍ ក្បសរ៖ បំសពញទ្ប្មង់តបបបទ្ពាក្បយបណតឹង ឬេរសេរលិខិត្ សហើយសផ្្ើសៅ នុប្បនកនការិយាល័យ 
េិទ្ធិជនេុីវិល ប្ក្េួងសេវាតលទំេុខភាព ការិយាលយ័េិទ្ធិជនេុីវិល, P.O. Box 997413, MS 0009, Sacramento, 

CA 95899-7413 ។ 
ទ្ប្មង់តបបបទ្ពាក្បយបណតឹងមានសៅ http://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx 

 តាមប្បព័នធស ិចប្តូ្និក្៖ សផ្្ើ  ៊ីតមលសៅ CivilRights@dhcs.ca.gov 

ប្បេិនសប នក្សជឿជាក្់ថា ើ  នក្ប្តូ្វ នសេសរើេស ើងសដាយសារតត្ពូជសាេន៍ ពណ៌េមបបុរ សដើមកំ្សណើត្ អាយុ ពិការភាព 
ឬសេទ្ សនាោះ នក្ក៏្អាចដាក់្ពាក្បយបណតឹងេតីពីេិទ្ធិជនេុីវិលជាមួយប្ក្េួងេុខាេិ ល និងសេវាក្មមមនុេបសជាត្ិេហរដឋ 
អាសមរិក្ ការិយាល័យេិទ្ធិ ជនេុីវិលតាមរយៈទូ្រេពទ, ជាលាយលក្ខណ ៍ ក្បសរ ឬតាមប្បព័នធ ស ិចប្តូ្និក្៖ 
 តាមរយៈទូ្រេពទ៖ 1-800-368-1019 (TDD: 1-800-537-7697) 

 ជាលាយលក្ខណ៍ ក្បសរ៖ បំសពញទ្ប្មង់តបបបទ្ពាក្បយបណតឹង ឬសផ្្ើលិខិត្សៅប្ក្េួងេុខាេិ ល និងសេវាក្មមមនុេបស 
ជាតិ្េហរដឋអាសមរិក្, 200 Independence Avenue SW, Room 509F, HHH Building, Washington, DC 20201 

ទ្ប្មង់តបបបទ្ពាក្បយបណតឹងមានសៅ http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html 

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

http://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx
mailto:CivilRights@dhcs.ca.gov
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
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