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�ំែំុណ្រ្រ្រទភ�្ុតាងរមួននការធានារ៉ា្់ររងនិងការ្រង្ហា ញព័្៌មាន 
(EOC/DF)។

ន ង្ៃទវី 1 ណែកក្កដា ឆ្្នំ  2019 - ន ង្ៃទវី 30 ណែមិ្ុនា ឆ្្នំ  2020

Kaiser Foundation Health Plan, Inc.

្ំ្រន់ រែ្ឋកាលវីហញ្៉ា  ភាគខាង្្បូង



សេ ចកី្តី កំ្តីណែ សេ  ការសេ ះពុុម្ពពខុុ 

សេ ះគឺឺជាព័ុត៌៌មា  ំខា ់ៗ ី ពុ ការផ្លាា  ់បី្តូ រសេ សេ  សេ ៀវសេ ណែ នាំ ំមាជិិក្តី  
Kaiser Foundation Health Plan, Inc. ឆំ្នាំ ំ2019-2020 រប្តូ ់អំ្នក្តី ម្រាមាប់្តូ  

L.A. Care Health Plan
សៀ ៀវសៀ ណែ នាំ ំមាជិិករប ់អ្ននកក៏ត្រូ វូបានសៀ ផងណែ រថាជាទត្រូ ង់ណែបបបទភ ុ តាងរ ួនៃនការរ៉ាាប់រង និងការបង្ហាា  
ញព័័ ៌មាន (Evidence of Coverage and Disclosure Form, EOC/DF)។ បញ្ជីី កំណែ សៀនះអ្នន ញ្ញាា   
ឱ្យយអ្ននក ឹងព័ ការផ្លាា  ់បុ រនិងការសៀ ើ បចុ្ចុ បបននភាព័សៀ សៀ  សៀ ៀវសៀ ណែ នាំ ំមាជិិករប ់អ្ននក។    រកាទ កបញ្ជីី កំ 
ណែ សៀនះជា ួយសៀ ៀវសៀ  មាជិិករប ់អ្ននក។

សៀយ ងបានពិ័ព័ ៌នាំការផ្លាា  ់បុ រ ំខាន់ៗចំ្ចុសៀ ះសៀ ៀវសៀ ណែ នាំ ំមាជិិក 2019-2020 រប ់អ្ននកសៀ ខាងសៀត្រូកា ។ 
ការផ្លាា  ់បុ រអាច្ចុដាក់បណែនែ ការពិ័ព័ ៌នាំថ្មីី  ឬដាក់ជំិនួ ន វណែផនកនាំនាំ ណែ  មានសៀ កន ងសៀ ៀវសៀ ណែ នាំ ំមាជិិករ ប ់អ្ននក។ សៀយ ងបានកំ  ់ ំគា ់សៀ ខាងសៀត្រូកា ថាសៀ  ការផ្លាា  ់បុ រសៀនាំះគឺឺជាការបណែនែ ឬជាការដាក់ជំិនួ ។

ការប្តូ ីនៃ  ័ក្តីខខ័ុ ឌ នៃ សេ ៀវសេ ណែ នាំ ំមាជិិក្តីរប្តូ ់អំ្នក្តី
 ័កខខ័័ ឌ នៃនសៀ ៀវសៀ ណែ នាំ ំមាជិិកឆ្នាំន  ំ2019-2020 រប ់អ្ននកត្រូ វូបានបនុ សៀ  យនឹងចាប់សៀផុ  ព័ នៃថ្មីៃទ   
1 ណែខ័កកកដាឆ្នាំន  ំ2019 រ     ់នៃថ្មីៃទ  31 ណែខ័ ន ឆ្នាំន  ំ2020។

ក្តីថាខុ ឌ ប្តូណែ ែម្ពសេម្រាកាម្ពចំ ងសេជិ ង “រសេប្តូៀប្តូណែ  ណែ  ការរប្តូ ់អំ្នក្តី ំ 
សេ  រការ” កុំ្តីងជំិពុ ក្តីទី  2
អ្ន ែបទខាងសៀត្រូកា ត្រូ វូបានបណែនែ សៀត្រូកា ចំ្ចុ ងសៀជិ ងថា “រសៀបៀបណែ  ណែផនការរប ់អ្ននក ំសៀ  រការ” សៀ កន ងជំិព័ កទ  2 
នៃនសៀ ៀវសៀ ណែ នាំ ំមាជិិករប ់អ្ននក។

សៀគា ការ ៍អ្ន ែត្រូបសៀ ជិន៍និង ំសៀ  រការ ត្រូមាប់វ ិ ទទួ បានសៀ វាក ណីែ  ត្រូ វូបានរ៉ាាប់រងអាច្ចុមានភាព័ខ័  
 គាន  កន ងចំ្ចុសៀ  ស្ថាែ ប័នអ្ននកផុ ់សៀ វាសៀ កន ងប ុញអ្ននកផុ ់សៀ វារប ់ L.A. Care Health Plan។  
ត្រូប ិនសៀប អ្ននកច្ចុង់បានព័័ ៌មានអំ្នព័ រសៀបៀបផ្លាា  ់បុ រស្ថាែ ប័នអ្ននកផុ ់សៀ វា    ទ រ ័ព័ទសៀ ណែផនកសៀ វាក  ីមាជិិក  L.A. Care Health Plan សៀ ខ័ 1-888-839-9909 (TTY 711) 24 សៀមាោ ងកន ង ួយនៃថ្មីៃ 7 នៃថ្មីៃ ួយ បុ្តា ៍។

ណែ ំក្តីថី្មី កុំ្តីងជំិពុ ក្តីទី  3 (វធិី សេ  ម្ព  ីទីទួី   ការណែថ្មីទាំ)ំ អំ្នពុ សេពុ សេវលាសេធីើ  ំ 
សេ  រ ិងចមាា យ
ការពិ័ព័ ៌នាំខាងសៀត្រូកា នៃនសៀព័ សៀវលាសៀ ើ  ំសៀ  រនិងចំ្ចុង្ហាយសៀ កាន់ការណែថ្មីទាំតំ្រូ វូបានបណែនែ  សៀ កន ងសៀ ៀវសៀ ណែ  
នាំ ំមាជិិករប ់អ្ននក។
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Kaiser Foundation Health Plan, Inc.  សៀ ច្ចុកុ កំណែ ការសៀបាះព័  ពខ័  ឆ្នាំន  ំ2019 ទំព័័រទ  2

សេពុ សេវលាសេធីើ  ំសេ  រ ិងចំងាយសេ កា ់ការណែថ្មីទាំំ

Kaiser Permanente ត្រូ វូណែ អ្នន វ ុតា បទដាា នសៀព័ សៀវលាសៀ ើ  ំសៀ  រនិងច្ចុមាៃ យ ត្រូមាប់ការណែថ្មីទាំរំប ់អ្នន 
ក។ បទដាា នទាំងំសៀនាំះជួិយសៀ ើ ឱ្យយត្រូបាក ថាអ្ននកអាច្ចុទទួ បានការណែថ្មីទាំ ំសៀដាយ ិនចាបំាច់្ចុសៀ ើ  ំសៀ  រយ រសៀព័ក 
ឬឆ្នាំៃ យសៀព័កព័ កណែនាងណែ  អ្ននករ ់សៀ ។ បទដាា នសៀព័ សៀវលាសៀ ើ  ំសៀ  រនិងច្ចុមាៃ យមានភាព័ខ័  គាន អាត្រូ ័យសៀ  
តា សៀខាន  ណែ  អ្ននករ ់សៀ ។

ត្រូប ិនសៀប សៀយ ង ិនអាច្ចុផុ ់ការណែថ្មីទាំ ំ ់អ្ននកតា បទដាា នសៀព័ សៀវលាសៀ ើ  ំសៀ  រនិងច្ចុមាៃ យទាំងំសៀនះសៀទ បទដាា  
នសៀផេងសៀទៀ ណែ  ត្រូ វូបានសៀ ថាបទដាា នជំិនួ អាច្ចុត្រូ វូបានសៀត្រូប ត្រូបា ់។ សៀ   ប សៀ   បទដាា នសៀព័ សៀវលានិងច្ចុ 
មាៃ យ ត្រូមាប់កណែនាងណែ  អ្ននករ ់សៀ     ច្ចុ  សៀ  kp.org (ភាស្ថាអ្នង់សៀគឺា )។ អ្ននកក៏អាច្ចុទ រ ័ព័ទសៀ សៀ វាក 
  ីមាជិិកសៀ ខ័ 1-800-464-4000 (TTY 711) ផងណែ រ។

ត្រូប ិនសៀប អ្ននកត្រូ វូការការណែថ្មីទាំពំ័ អ្ននកឯកសៀទ  សៀ  យអ្ននកផុ ់សៀ វាក សីៀនាំះមានទ តាងំ សៀ ឆ្នាំៃ យព័ កណែនាងណែ  
 អ្ននករ ់សៀ  អ្ននកអាច្ចុទ រ ័ព័ទសៀ សៀ វាក  ីមាជិិកសៀ ខ័ 1-800-464-4000 (TTY 711) សៀ   ប ទទួ បា 
នជំិនួយកន ងការណែ ើងរកការណែថ្មីទាំជំា ួយអ្ននកឯកសៀទ ណែ  មានទ តាងំសៀ ជិិ អ្ននកជាង។ ត្រូប ិនសៀប សៀយ ង ិនអា ច្ចុណែ ើងរកការណែថ្មីទាំ ំត្រូមាប់អ្ននកជា ួយអ្ននកជំិនាំញណែ  សៀ ជិិ ជាង អ្ននកអាច្ចុសៀ ន   ំឱ្យយសៀយ ងសៀរៀបចំ្ចុការ ឹកជិញ្ជីី  ន ត្រូមាប់អ្ននកសៀ ជួិបអ្ននកឯកសៀទ  សៀប សៀទាំះប ជាអ្ននកឯកសៀទ សៀនាំះ ែិ សៀ ឆ្នាំៃ យព័ កណែនាងណែ  អ្ននករ ់សៀ ក៏សៀដាយ។  
វាត្រូ វូបានចា ់ទ កថាឆ្នាំៃ យ ត្រូប ិនសៀប អ្ននក ិនអាច្ចុសៀ   ់អ្ននកឯកសៀទ សៀនាំះកន ងបទដាា នសៀព័ សៀវលាសៀ ើ  ំសៀ   រនិងច្ចុមាៃ យ  ត្រូមាប់សៀខាន  រប ់អ្ននកសៀដាយ ិនគិឺ ព័  ង់ុដារច្ចុ  សៀត្រូប ត្រូបា ់ជំិនួ   ួយណែ  អាច្ចុមាន 
 ត្រូមាប់សៀ ខ័ក   ំបន់រប ់អ្ននក។ 

ការជំិ ួ នៃ ណែ ំក្តីការណែថ្មីទាំបំ្តូនាំា  ់កុំ្តីងជំិពុ ក្តីទី  3 (វធិី សេ  ម្ព  ីទីទួី    
ការណែថ្មីទាំ)ំ
ការពិ័ព័ ៌នាំ ត្រូមាប់ការណែថ្មីទាំបំនាំទ ន់សៀ កន ងសៀ ច្ចុកុ កំណែ សៀនះជំិនួ ឲ្យយការពិ័ព័ ៌នាំសៀ កន ងសៀ ៀវសៀ  មាជិិកឆ្នាំន  ំ
2019-2020 រប ់អ្ននក។ សៀត្រូប ត្រូបា ់ព័័ ៌មានសៀនះសៀ   ប ជាសៀ ច្ចុកុ សៀ ងសៀ  ការរ៉ាាប់រងរប ់អ្ននក។

ការណែថ្មីទាំបំ្តូនាំា  ់

ការណែថ្មីទាំបំនាំទ ន់គឺឺ មិ្ព ណែម្ព   ត្រូមាប់ស្ថាែ នភាព័អា នន ឬគំឺរ៉ា កំណែ ង  ់ជិ វ ិសៀទ។ វាគឺឺ ត្រូមាប់សៀ វាក ណីែ  អ្នន 
កត្រូ វូការសៀ   ប ការ រការខ័ ច្ចុខា  ៃន់ ៃរ  ់  ខ័ភាព័រប ់អ្ននក  កព័ ជំិងឺភាា  ៗ ការរងរបួ  ឬភាព័ ី គឺសី្ថាញនៃន ជិ ៃឺណែ  អ្ននកមានរចួ្ចុសៀ  យ។ ការ  ់ជួិបការណែថ្មីទាំបំនាំទ ន់ ត្រូ វូន វការណែថ្មីទាំកំន ងអំ្នឡុ ងសៀព័  48 សៀមាោ ង។ ត្រូប ិន
សៀប អ្ននករ ់សៀ សៀត្រូ  ំបន់សៀ វាក  ីL.A. Care Health Plan សៀ វាក ណីែថ្មីទាំបំនាំទ ន់អាច្ចុត្រូ វូបានរ៉ាាប់រង។  ំរ  វការ 
ណែថ្មីទាំបំនាំទ ន់អាច្ចុជាជំិងឺផុ្លាស្ថាយឬការឈឺឺបំព័ង់ក សៀ ុខ័ាួន ការឈឺឺត្រូ សៀច្ចុៀក ឬស្ថាច់្ចុ  ំសៀត្រូគឺច្ចុ ឬសៀ វាក  ី ភព័។

 ត្រូមាប់ការណែថ្មីទាំបំនាំទ ន់    ទ រ ័ព័ទសៀ  1-833-KP4CARE (1-833-574-2273) (TTY 711) សៀ  យនិ 
 យជា ួយអ្ននកជំិនាំញណែថ្មីទាំ ំ ខ័ភាព័ណែ  មានអាជាា ប័ ណ (24 សៀមាោ ង ួយនៃថ្មីៃ 7 នៃថ្មីៃ ួយ បុ្តា ៍)។

http://kp.org


Kaiser Foundation Health Plan, Inc.  សៀ ច្ចុកុ កំណែ ការសៀបាះព័  ពខ័  ឆ្នាំន  ំ2019 ទំព័័រទ  3

ត្រូប ិនសៀប អ្ននកត្រូ វូការការណែថ្មីទាំបំនាំទ ន់សៀ សៀត្រូ  ំបន់    សៀ កាន់ទ តាងំណែថ្មីទាំបំនាំទ ន់ណែ  សៀ ជិិ បំផ  ។ អ្ននក ិន 
ត្រូ វូការការយ ់ត្រូព័ ជា  នសៀទ (ការអ្នន ញ្ញាា  ជា  ន)។ ត្រូប ិនសៀប អ្ននកកំព័ ងសៀ ើ  ំសៀ  រសៀ សៀត្រូ   រ ាអាសៀ រកិ 
សៀ  យត្រូ វូការការណែថ្មីទាំបំនាំទ ន់ Medi-Cal នឹង ិនសៀច្ចុញនៃថ្មីា ត្រូមាប់ការណែថ្មីទាំរំប ់អ្ននកសៀទ។

ត្រូប ិនសៀប ការណែថ្មីទាំរំប ់អ្ននកគឺឺជាកងើ ់ការណែថ្មីទាំបំនាំទ ន់ណែផនក  ខ័ភាព័ផា វចិ្ចុ ុ    ទំនាំក់ទំនង កសៀ ខ័ទ រ ័ព័ទ ឥ គិឺ នៃថ្មីា រប ់ណែផនការ  ខ័ភាព័ផា វចិ្ចុ ុកន ងសៀខាន  ណែ  អាច្ចុសៀត្រូប បាន 24 សៀមាោ ងកន ង ួយនៃថ្មីៃ 7 នៃថ្មីៃកន ង ួយ បុ្តា ៍។ 
សៀ   ប ណែ ើងរកសៀ ខ័ទ រ ័ព័ទឥ គិឺ នៃថ្មីាកន ងសៀខាន  តា អ្ននឡាញ   ច្ចុ  សៀ   
http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx (ភាស្ថាអ្នង់សៀគឺា )។

សៀយ ង ិនរ៉ាាប់រងការណែថ្មីទាំតំា ដានបនុព័ អ្ននកផុ ់សៀ វាសៀត្រូ ប ុញសៀទ បនាំទ ប់ព័ អ្ននកណែ ងត្រូ វូការការណែថ្មីទាំបំនាំទ  
ន់សៀ  យសៀនាំះ សៀ  កណែ ងណែ ឧបករ ៍សៀវជីិស្ថាត្រូ ជុាប់បានយ រណែ  ត្រូ វូបានរ៉ាាប់រងបោ សៀ ណ ះ។ ត្រូប ិនសៀប អ្ននកត្រូ  ូ
វការឧបករ ៍សៀវជីិស្ថាត្រូ ជុាប់បានយ រណែ  ទាំក់ទងនឹងការណែថ្មីទាំបំនាំទ ន់រប ់អ្ននក អ្ននកផុ ់សៀ វាសៀត្រូ ប ុញ 
រប ់អ្ននកត្រូ វូណែ ទទួ ការយ ់ត្រូព័ ជា  នព័ សៀយ ង។

ការជំិ ួ នៃ ការពិុពុ ៌នាំណែ ំក្តីសេម្រា ប្តូណី្តាញកុំ្តីងជំិពុ ក្តីទី  3 (វធិី សេ  ម្ព  ីទីទួី 
   ការណែថ្មីទាំ)ំ
ការពិ័ព័ ៌នាំ ត្រូមាប់សៀ វាក សីៀត្រូ ប ុញ ឬសៀត្រូ  ំបន់សៀគឺ ដាា នរប ់អ្ននកសៀ កន ងសៀ ច្ចុកុ កំណែ  សៀនះ ជំិនួ ឲ្យយកា រពិ័ព័ ៌នាំសៀ កន ងសៀ ៀវសៀ  មាជិិកឆ្នាំន  ំ2019-2020 រប ់អ្ននក។    សៀត្រូប ព័័ ៌មានសៀនះជាសៀ ច្ចុកុ សៀ ង ត្រូមាប់កា 
ររ៉ាាប់រងរប ់អ្ននក។

តំ៌ប្តូ ់សេម្រា ប្តូណី្តាញ ឬសេម្រា សេគឺហដ្ឋាា  រប្តូ ់អំ្នក្តី

អ្ននកផុ ់សៀ វាសៀត្រូ ប ា ញគឺឺជាអ្ននកណែ   ិនមានកិចុ្ចុត្រូព័ សៀត្រូព័ៀងកន ងការសៀ ើ ការជា ួយ Kaiser Permanente។

អ្ននកត្រូ វូណែ ទទួ បាន ការយ ់ត្រូព័ ជា  ន (ការអ្នន ញ្ញាា  ជា  ន)   នសៀព័ អ្ននកសៀ រកអ្ននកផុ ់សៀ វាសៀត្រូ ប ុញ, 
សៀ  កណែ ងណែ  ត្រូមាប់៖

 ● ការណែថ្មីទំាំត្រូគាអា នន

 ● ការណែថ្មីទំាំបនាំទ ន់

 ● ការណែថ្មីទំាំ មាៃ  ់

ត្រូប ិនសៀប អ្ននក ិនទទួ បានការយ ់ត្រូព័ ជា  នសៀទអ្ននកត្រូបណែ  ជាត្រូ វូបង់ត្រូបាក់ ត្រូមាប់ការណែថ្មីទាំ ំព័ អ្ននកផុ ់ 
សៀ វាណែ  សៀ សៀត្រូ ប ុញ។  ត្រូមាប់ព័័ ៌មានបណែនែ  ុ ព័ សៀ វាក កីារណែថ្មីទាំតំ្រូគាអា នន ការណែថ្មីទាំបំនាំទ ន់ 
និងការណែថ្មីទាំ ំមាៃ  ់    ច្ចុ  សៀ ចំ្ចុ ងសៀជិ ងទាំងំសៀនាំះកន ងជំិព័ កសៀនះ។

http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx
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ត្រូប ិនសៀប អ្ននកត្រូ វូការសៀ វាក ចីាបំាច់្ចុណែផនកសៀវជីិស្ថាត្រូ  ុណែ  ត្រូ វូបានរ៉ាាប់រងសៀដាយ Medi-Cal ណែ   ិនមា 
នសៀ កន ងប ុញ Kaiser Permanente សៀយ ងនឹងយ ់ត្រូព័ សៀ  យបញ្ជីី នអ្ននកសៀ អ្ននកផុ ់សៀ វាសៀត្រូ ប ុញ 
សៀ   ប ទទួ បានសៀ វាក ទីាំងំសៀនាំះ។ 

ត្រូប ិនសៀប អ្ននកត្រូ វូការជំិនួយជា ួយសៀ វាក សីៀត្រូ ប ុញ    និ យជា ួយ PCP រប ់អ្ននក ឬទ រ ័ព័ទសៀ  
1-800-464-4000 (TTY 711)។

ត្រូប ិនសៀប អ្ននក ែិ សៀ សៀត្រូ  ំបន់ភ  ិស្ថាត្រូ ណុែ  មានអាជាា ប័ ណរប ់ Kaiser Permanente សៀ  យត្រូ វូកា 
រការណែថ្មីទាំណំែ  មិ្ព ណែម្ព  ជាការណែថ្មីទាំអំា នន ឬបនាំទ ន់    ទ រ ័ព័ទសៀ សៀ ខ័ 1-833-KP4CARE  
(1-833-574-2273) (TTY 711) សៀ  យនិ យជា ួយអ្ននកជំិនាំញណែថ្មីទាំ ំ ខ័ភាព័ណែ  មានអាជាា ប័ ណ  
(24 សៀមាោ ង ួយនៃថ្មីៃ 7 នៃថ្មីៃ ួយ បុ្តា ៍)។ ត្រូប ិនសៀប អ្ននកកំព័ ងសៀ ើ  ំសៀ  រសៀ សៀត្រូ   រ ាអាសៀ រកិសៀ  យត្រូ វូការ 
ការណែថ្មីទាំបំនាំទ ន់ Medi-Cal នឹង ិនសៀច្ចុញនៃថ្មីា ត្រូមាប់ការណែថ្មីទាំរំប ់អ្ននកសៀទ។

 ត្រូមាប់ការណែថ្មីទាំតំ្រូគាអា នន    ទ រ ័ព័ទសៀ  911 ឬសៀ បនទប់ សៀ ង្ហាះ ះបនាំទ ន់ ណែ  សៀ ជិិ បំផ  ។  
Kaiser Permanente រ៉ាាប់រងសៀ  ការណែថ្មីទាំតំ្រូគាអា ននសៀត្រូ ប ុញ។ ត្រូប ិនសៀប អ្ននកសៀ ើ  ំសៀ  រសៀ ត្រូបសៀទ កា 
 ដា ឬ  ិក  ិក សៀ  យត្រូ វូការសៀ វាក តី្រូគាអា នន ណែ   ត្រូ វូឲ្យយច្ចុ   នទ រសៀព័ទយ Kaiser Permanente 
នឹងរ៉ាាប់រងការណែថ្មីទាំរំប ់អ្ននក។ ត្រូប ិនសៀប អ្ននកកំព័ ងសៀ ើ  ំសៀ  រជាអ្ននុរជា ិសៀ សៀត្រូ ត្រូបសៀទ កា ដា  
ឬ  ិក  ិកសៀ  យត្រូ វូការការណែថ្មីទាំតំ្រូគាអា នន Kaiser Permanente នឹង ិនរ៉ាាប់រងការណែថ្មីទាំរំប ់អ្ននកសៀទ។

ត្រូប ិនសៀប អ្ននកមាន ំ ួរអំ្នព័  សៀ វាក ណីែ  អាច្ចុរកបានព័ អ្ននកផុ ់សៀ វាសៀត្រូ ប ុញ ឬ ំបន់សៀត្រូ សៀគឺ ដាា  
នរប ់អ្ននក   ទ រ ័ព័ទសៀ សៀ ខ័ 1-800-464-4000 (TTY 711)។

ការពិុពុ ៌នាំអំ្នពុ អ្នត៌ែម្រាប្តូសេ ជិ ៍ថី្មី ៗណែ  ម្រាត៌វូ  ប្តូណែ ែម្ពសេ កុំ្តីងជំិពុ ក្តីទី  4 
(អ្នត៌ែម្រាប្តូសេ ជិ ៍ ិងសេ វាក្តីម្ព)ី
ខាងសៀត្រូកា សៀនះគឺឺជាណែផនកថ្មីី ៗណែ  បណែនែ សៀ សៀ  ព័័ ៌មានសៀ កន ងសៀ ៀវសៀ ណែ នាំ ំមាជិិករប ់អ្ននក អំ្នព័ អ្ន ែត្រូបសៀ  
ជិន៍និងការរ៉ាាប់រងរប ់អ្ននក។

 ការចាក់្តីថំាកំារពារ ម្រាមាប់្តូម្ព ុ សសេពុញវយ័
អ្ននកអាច្ចុទទួ បានវាាក់ស្ថាងំការ រ ន  េសៀព័ញវយ័ (ការចាក់ថាន )ំ ព័ ប ុញឱ្យ ថ្មីស្ថាែ ន ឬអ្ននកផុ ់ប 
 ុញសៀដាយ ិនចាបំាច់្ចុមានការយ ់ត្រូព័ ជា  ន។ សៀយ ងរ៉ាាប់រងការចាក់ថាន ទំាំងំសៀនាំះណែ  ត្រូ វូបាន 
ផុ ់អ្នន ស្ថា ន៍សៀដាយគឺ ៈកមីា ិការត្រូបឹកាសៀ  ការអ្នន វ ុការចាក់ថាន បំង្ហាក រសៀរ៉ាគឺ (Advisory 
Committee on Immunization Practices, ACIP) នៃន ជិឈ  ឌ   ត្រូមាប់ត្រូគឺប់ត្រូគឺងនិងបង្ហាក រជំិងឺ 
(Centers for Disease Control and Prevention, CDC)។

  វ វជិាា  (ការសី្តាប់្តូ)

សៀយ ងរ៉ាាប់រងសៀ វាក ពី័ាបា ការសុ្ថាប់។ ណែផនកព័ាបា ការសុ្ថាប់ ត្រូមាប់អ្ននកជំិងឺ ិន ត្រូមាកសៀព័ទយត្រូ វូបា 
នកំ  ់ត្រូ ឹ ចំ្ចុនួនព័ រសៀ វាក កីន ង ួយណែខ័ ណែ  រ ួបញ្ជីុ  ជា ួយសៀ វាក កីារចាក់ ី  វទិាស្ថាត្រូ  ុ
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ការព័ាបា សៀដាយចាប់ រនៃ និង នាំា ក់ ការព័ាបា សៀដាយការង្ហារ និងការព័ាបា សៀដាយការនិ យ។ 
សៀយ ងអាច្ចុនឹងអ្នន  ័ ជា  នន វសៀ វាក បីណែនែ ណែ  ចាបំាច់្ចុខាងសៀវជីិស្ថាត្រូ ។ុ

 អាហាររ  ប្តូត៌ែម្ពភតាម្ពបំ្តូពុង់អាហារ ិងតាម្ព រនៃ ឈាម្ព

វ ិ ស្ថាត្រូ ទុាំងំសៀនះនៃនការផុ ់ស្ថារធា  ចិ្ចុញ្ជីុឹ   ់រ៉ាងកាយត្រូ វូបានសៀត្រូប ត្រូបា ់ សៀ សៀព័ ណែ  ស្ថាែ នភាព័សៀវ 
ជីិស្ថាត្រូ រុ៉ារំ៉ាងអ្ននកព័ ការញ៉ាំ អំាហារតា   តីា។ សៀយ ង រ៉ាាប់រងផ ិ ផ អាហាររ  ប ែ ភតា បំព័ង់អាហា រនិងតា  រនៃ ឈា សៀ សៀព័ ណែ  ចាបំាច់្ចុណែផនកសៀវជីិស្ថាត្រូ ។ុ 

  មាភ រៈ គត់៌ គង់ការវះរ ធលាម្ពក្តី  ិងត៌ម្រាម្ពង់សេនាំម្ព

 មាភ រៈផះ ់ផះង់ការវះត្រូបសៀហាងលា កនិង ត្រូ ងសៀនាំ ត្រូ វូណែ បានយ ់ត្រូព័ ជា  ន ត្រូមាប់អ្ននក។

សៀយ ងរ៉ាាប់រងសៀ  ថ្មីង់លា ក បំព័ង់ទឹកសៀនាំ  ថ្មីង់បងា រ  មាភ រៈផះ ់ផះង់ត្រូបព័័នធបងា រនិងកាវបិទ។ សៀយ ង ិនរ៉ាាប់
 រង មាភ រៈផះ ់ផះង់ណែ   ត្រូមាប់សៀគា បំ ងនៃនភាព័ត្រូ   កត្រូ  ួ ឬភាព័ង្ហាយត្រូ  ួសៀទ។ សៀយ ងក៏ ិនរ៉ាា 

ប់រងផងណែ រសៀ  សៀត្រូគឺឿងបរកិាខ ណែ  ត្រូប ិ  ឬមាន កខ ៈពិ័សៀ  ។

 មាះ  ់៖ សៀ វាក ណីែ  ត្រូ វូការការអ្នន ញ្ញាា  ជា  ន (ការយ ់ត្រូព័ ជា  ន) អាច្ចុមានភាព័ខ័  គាន សៀ កន  
ងចំ្ចុសៀ  ស្ថាែ ប័នផុ ់សៀ វាកន ងប ុញអ្ននកផុ ់សៀ វារប ់ L.A. Care Health Plan។ ត្រូប ិនសៀប  
អ្ននកច្ចុង់បានព័័ ៌មានអំ្នព័ រសៀបៀបផ្លាា  ់បុ រស្ថាែ ប័នអ្ននកផុ ់សៀ វា    ទ រ ័ព័ទសៀ សៀ វាក  ីមាជិិក  L.A. Care Health Plan សៀ ខ័ 1-888-839-9909 (TTY 711) 24 សៀមាោ ងកន ង ួយនៃថ្មីៃ 7 នៃថ្មីៃ ួយ 
 បុ្តា ៍។

ការអ្នប់្តូរំ ុខុភាពុ

សៀយ ងរ៉ាាប់រងសៀ  ការត្រូបឹកាសៀ ប ់ ក វី ិ  និងឯកស្ថារអ្នប់រ ំ ខ័ភាព័ជាសៀត្រូច្ចុ នត្រូបសៀភទណែ   PCP រប ់អ្ននក  
ឬអ្ននកផុ ់សៀ វាសៀផេងសៀទៀ ផុ ់សៀអាយកន ងកំឡុ ងសៀព័   ់ជួិប ឬការជួិបពិ័និ យ។

សៀយ ងក៏រ៉ាាប់រងផងណែ រសៀ  ការត្រូបឹកាសៀ ប ់ ក វី ិ  និងឯកស្ថារអ្នប់រ ំ ខ័ភាព័ជាសៀត្រូច្ចុ នត្រូបសៀភទ សៀ   ប ជួិយអ្ននក 
សៀអាយសៀ  រ ួនាំទ ណែ   ក កីន ងការការ រនិងណែក ំអ្ន  ខ័ភាព័រប ់អ្ននក ណែ  រ ួមានទាំងំក វី ិ  ំរ៉ាប់ការប ញ្ជីឈប់ថាន ជំិក់ ការត្រូគឺប់ត្រូគឺង មាព  ភាព័តាន ឹង និងជំិងឺរ៉ា នំៃរ ា (  ច្ចុជាទឹកសៀនាំ ណែផែ និងជំិងឺ ឺ ) ។ 

 ត្រូមាប់ព័័ ៌មានបណែនែ អំ្នព័ ការត្រូបឹកាសៀ ប ់ ក វី ិ  និងឯកស្ថារអ្នប់រ ំ ខ័ភាព័រប ់សៀយ ង    ទាំក់ទងនាំ 
យកដាា នអ្នប់រ ំ ខ័ភាព័សៀ ឯទ តាងំណែផនការកន ង   ដាា នរប ់អ្ននក។ អ្ននកក៏អាច្ចុទ រ ័ព័ទសៀ សៀ វាក  ីមាជិិកសៀ ខ័ 
1-800-464-4000 (TTY 711) ឬច្ចុ  សៀ សៀគឺ ទំព័័ររប ់សៀយ ង kp.org (ភាស្ថាអ្នង់សៀគឺា )។ 
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សេ វាក្តីម្ពកីារបី្តូ រសេ ទី

សៀយ ងរ៉ាាប់រងសៀ វាក បុី រសៀភទ (សៀ វាក បីញី្ញាក់ព័ សៀភទ) ជាអ្ន ែត្រូបសៀ ជិន៍សៀ សៀព័ ណែ  វាមានភាព័ចាបំាច់្ចុ ណែផនកសៀវជីិស្ថាត្រូ  ុឬសៀ សៀព័ ណែ  សៀ វាក បំីសៀព័ញតា  កខ ៈវនិិច្ចុ័័យ ត្រូមាប់ការវះកា ់ស្ថាងសៀឡុ ងជាថ្មីី ។

ការជំិ ួ នៃ ការពិុពុ ៌នាំណែ ំក្តីអ្នត៌ែម្រាប្តូសេ ជិ ៍សេ កុំ្តីងជំិពុ ក្តីទី  4 
(អ្នត៌ែម្រាប្តូសេ ជិ ៍ ិងសេ វាក្តីម្ព)ី
ណែផនកនាំនាំខាងសៀត្រូកា សៀនះជំិនួ ឲ្យយការពិ័ព័ ៌នាំណែ  មានសៀ កន ងសៀ ៀវសៀ ណែ នាំ ំមាជិិកឆ្នាំន  ំ2019-2020 
រប ់អ្ននក។    សៀ ងសៀ ណែផនកខាងសៀត្រូកា  ត្រូមាប់ការពិ័ព័ ៌នាំណែ  មានបចុ្ចុ បបននភាព័ នៃនការរ៉ាាប់រងរប ់អ្ននក 
 ត្រូមាប់អ្ន ែត្រូបសៀ ជិន៍ណែ  ត្រូ វូបានច្ចុ ះបញ្ជីី ។

 សេ វាក្តីម្ពលីាងឈាម្ព/លាងត៌ម្រាម្ពងសេនាំម្ព

សៀយ ងរ៉ាាប់រងការព័ាបា សៀដាយការលាងឈា ណែ  ចាបំាច់្ចុខាងសៀវជីិស្ថាត្រូ ។ុ សៀយ ងក៏រ៉ាាប់រងសៀ  សៀ វាក  ី
លាងឈា តា  ត្រូ ងសៀនាំ  (ការលាងឈា រ៉ា នំៃរ ា) និងការលាងឈា តា សៀ ះសៀវៀន។ អ្ននកត្រូ វូណែ បំសៀព័ 
ញបានរ៉ា ់ កខ ៈវនិិច្ចុ័័យសៀវជីិស្ថាត្រូ ណុែ  បានបសៀងក  សៀដាយត្រូក ុសៀវជីិស្ថាត្រូ  ុនិងសៀដាយទ កណែនាងណែ   
ផុ ់ការលាងឈា ។

សៀយ ង ិនរ៉ាាប់រងសៀ  

 ● សៀត្រូគឺឿងបរកិាខ   មាភ រៈផះ ់ផះង់ និង កខ ៈពិ័សៀ  ណែ  ផុ ់ភាព័ត្រូ   កត្រូ  ួ ភាព័ង្ហាយត្រូ  ួ 
ឬភាព័ត្រូប ិ 

 ● ទំនិញ ិនណែ នសៀវជីិស្ថាត្រូ  ុ  ច្ចុជាមាោ    នសៀភា ង ឬ មាភ រៈបនាំទ ប់បនេំសៀ   ប សៀ ើ ឲ្យយបរកិាខ រលាងឈា  
តា ផទះ អាច្ចុយកតា ខ័ាួនបាន ត្រូមាប់ការសៀ ើ  ំសៀ  រ

 ប្តូរកិាខ សេវជិាស្តាម្រា ីសេម្រាប្តូ ជាប់្តូ  យ រ (“DME”)

បរកិាខ សៀវជីិស្ថាត្រូ ជុាប់បានយ រ ត្រូ វូឲ្យយមានការអ្នន ញ្ញាា  ជា  ន។ សៀយ ងរ៉ាាប់រងទំនិញចាបំាច់្ចុខាងសៀវជីិស្ថាត្រូ  ុ
ណែ  សៀវជីិប ឌិ  សៀច្ចុញសៀវជីិបញី្ញាឱ្យយអ្ននក។ ទំនិញសៀនាំះត្រូ វូណែ ចាបំាច់្ចុសៀ   ប ជួិយអ្ននកកន ង ក ភីាព័នៃនការរ ់ សៀ ត្រូបចានំៃថ្មីៃ ឬសៀ   ប ការ រពិ័ការភាព័ណែផនករ៉ាងកាយ ៃន់ ៃរ។ 

សៀយ ងរ៉ាាប់រងការទិញ ឬការជួិ  មាភ រៈផះ ់ផះង់សៀវជីិស្ថាត្រូ  ុបរកិាខ រ និងសៀ វាក សីៀផេងៗសៀទៀ សៀដាយមានសៀវ 
ជីិបញី្ញាព័ សៀវជីិប ឌិ   ត្រូប ិនសៀប ទំនិញសៀនាំះមានភាព័ចាបំាច់្ចុខាងសៀវជីិស្ថាត្រូ  ុសៀ  យត្រូ វូបានយ ់ត្រូព័ ជា 
  ន ត្រូមាប់អ្ននក។ ការធានាំរ៉ាាប់រងគឺឺត្រូ វូបានកំ  ់ត្រូ ឹ ណែ ទំនិញ ង់ុដានៃនបរកិាខ ណែ  បំសៀព័ញបានត្រូគឺប់ត្រូគា 
ន់ន វ ត្រូ វូការសៀវជីិស្ថាត្រូ រុប ់អ្ននក។ សៀយ ងសៀត្រូជិ  សៀរ   អ្ននក ក់។ អ្ននកត្រូ វូណែ បញ្ជីី នសៀត្រូគឺឿងបរកិាខ រសៀនាំះ កឱ្យយ សៀយ ង ឬបង់នៃថ្មីា កសៀយ ងតា  នៃ ាទ ផារណែ    រ យ ត្រូមាប់បរកិាខ សៀនាំះ សៀ សៀព័ ណែ  សៀយ ងណែ ងរ៉ាាប់រងវា។ 
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សៀយ ង ិនរ៉ាាប់រង៖

● សៀត្រូគឺឿងបរកិាខ រ ឬ កខ ៈពិ័សៀ   ត្រូមាប់ភាព័ត្រូ   កត្រូ  ួ ភាព័ង្ហាយត្រូ  ួឬ ត្រូប ិ សៀ  ក 
ណែ ងណែ មាោ    នប  ទឹកសៀដាះកត្រូ ិ  ក់រ៉ាយ  ច្ចុណែ  បានពិ័ព័ ៌នាំសៀត្រូកា  “មាោ    នប  ទឹកសៀដាះ 
និងការផះ ់ផះង់” សៀត្រូកា ចំ្ចុ ងសៀជិ ង “  ភព័និងការណែថ្មីទាំទំាំរកសៀទ បនឹងសៀក  ” កន ងជំិព័ កសៀនះ

● ទំនិញណែ   ិនមានបំ ង ត្រូមាប់ការរកា ក ភីាព័  តីានៃនការរ ់សៀ ត្រូបចានំៃថ្មីៃ   ច្ចុជាបរកិាខ រ 
ហា ់ត្រូបា  (រ ួមានឧបករ ៍ណែ  មានបំ ងផុ ់ជំិនួយបណែនែ  ត្រូមាប់ការកំស្ថានុ ឬ ក  ី
ភាព័ក ឡា)

● បរកិាខ រអ្ននាំ ័យ

● ទំនិញ ិនណែ នសៀវជីិស្ថាត្រូ  ុ ច្ចុជាការង  ទឹក    ឬជិសៀ ុ រយនុ

● ការណែកណែត្រូបសៀ សៀ  សៀគឺ ដាា ន ឫរថ្មីយនុរប ់អ្ននក

● ឧបករ ៍ ំរ៉ាប់សៀ ើ សៀ  ឈុា រសឺ្ថារធា  សៀផេងៗនៃនរ៉ាងកាយ (សៀ  កណែ ងណែ ឧបករ ៍ត្រូ  ួពិ័និ 
 យនិង មាភ រៈផះ ់ផះង់  ត្រូមាប់ជា ិ ករកន ងឈា ទឹកសៀនាំ ណែផែ )។

● ឧបករ ៍ត្រូ  ួពិ័និ យសៀបះ  ងនិង ួ  សៀ  កណែ ងណែ ឧបករ ៍ត្រូ  ួពិ័និ យ សៀងា  ទាំរក

● ការជួិ ជិ   ឬការផ្លាា  ់បុ រនៃនសៀត្រូគឺឿងបរកិាខ សៀដាយស្ថារការបា ់បង់ ការ ួច្ចុ ឬការសៀត្រូប ត្រូបា ់ខ័  

 មាះ  ់៖ សៀគា ការ ៍ណែ នាំបំញ្ជីី ឱ្យ ថ្មីអាច្ចុមានភាព័ខ័  គាន កន ងចំ្ចុសៀ  ស្ថាែ ប័នអ្ននកផុ ់សៀ វា 
សៀ កន ងប ុញអ្ននកផុ ់សៀ វារប ់ L.A. Care Health Plan។ ត្រូប ិនសៀប អ្ននកច្ចុង់បានព័័ ៌មានអំ្នព័  
រសៀបៀបផ្លាា  ់បុ រស្ថាែ ប័នអ្ននកផុ ់សៀ វា    ទ រ ័ព័ទសៀ សៀ វាក  ីមាជិិក L.A. Care Health Plan  
សៀ ខ័ 1-888-839-9909 (TTY 711) 24 សៀមាោ ងកន ង ួយនៃថ្មីៃ 7 នៃថ្មីៃ ួយ បុ្តា ៍។

 សេ វាក្តីម្ពពីុា  សេដ្ឋាយចាប់្តូ រនៃ  ិង នាំា ក់្តី

សៀយ ងរ៉ាាប់រងសៀ វាក ពី័ាបា ចាប់ រនៃ និង នាំា ក់ ណែ  ត្រូ វូបានកំ  ់ណែ ចំ្ចុសៀ ះការព័ាបា នៃនឆ្អឹែឹងខ័នង 
សៀដាយការ ត្រូ  ួសៀដាយនៃ ៖ សៀ វាក ពី័ាបា សៀដាយចាប់ រនៃ និង នាំា ក់ត្រូ វូបានកំ  ់ត្រូ ឹ ចំ្ចុនួនព័ រ 
សៀ វាក កីន ង ួយណែខ័ សៀដាយរ ួបញ្ជីុ  ជា ួយសៀ វាក កីារចាក់ ី  វទិាស្ថាត្រូ  ុការព័ាបា ការសុ្ថាប់ 
ការព័ាបា សៀដាយការង្ហារ និងការព័ាបា សៀដាយការនិ យ។ សៀយ ងអាច្ចុនឹងយ ់ត្រូព័ ជា  នន វសៀ វា 
ក សីៀផេងៗសៀទៀ ណែ  ចាបំាច់្ចុខាងសៀវជីិស្ថាត្រូ ។ុ

 មាជិិក  ច្ចុខាងសៀត្រូកា មាន ិទធិទទួ បានសៀ វាក ចីាប់ រនៃ និង នាំា ក់៖

● ក មារមានអាយ សៀត្រូកា  21 ឆ្នាំន ;ំ

● ត្រូ ុ មាននៃផទសៀ ះរ     ់ច្ចុ ងណែខ័ណែ  រ៉ាប់បញ្ជីុ   60 នៃថ្មីៃបនាំទ ប់ព័ ការបញ្ជីប់ុនៃនការមាននៃផទសៀ ះ;

● អ្ននករ ់សៀ កន ង នទ រណែថ្មីទាំណំែ  មានជំិនាំញ កណែនាងណែថ្មីទាំកំត្រូ ិ  ៃន់ ៃរ  យ  ឬកណែនាងណែថ្មីទាំ ិំន  វ  ៃន់ ៃរ; ឬ

●  មាជិិកទាំងំអ្ន ់ សៀ សៀព័ ណែ  សៀ វាក តី្រូ វូបានផុ ់ជិ នសៀ នាំយកដាា នពិ័សៀត្រូគាះជំិងឺសៀ  នទ រសៀព័ទយ 
FQHC ឬ RHC
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 សេ វាក្តីម្ពពីុា  ការសេម្រាគឺចសេជិ ង (ម្រាប្តូអ្នប់្តូសេជិ ង)

សៀយ ងរ៉ាាប់រងសៀ វាក ពី័ាបា ការសៀត្រូគឺច្ចុសៀជិ ងណែ  ចាបំាច់្ចុណែផនកសៀវជីិស្ថាត្រូ  ុ ត្រូមាប់ការសៀ ើ សៀរ៉ាគឺវនិិច្ចុ័័យ 
និងការព័ាបា សៀវជីិស្ថាត្រូ  ុសៀដាយការវះកា ់ តា  កខ ៈសៀ កានិច្ចុ សៀដាយច្ចុ នាំ និងសៀដាយអ្នគឺះិ ន នៃន 
ត្រូបអ្នប់សៀជិ ង ន  េ រ ួទាំងំកសៀជិ ងនិង រនៃ ពួ័រណែ  បញ្ជីុ  សៀ កន ងត្រូបអ្នប់សៀជិ ង និងការព័ាបា  ិនវះ កា ់នៃនស្ថាច់្ចុ  ំនិង រនៃ ពួ័រនៃនសៀជិ ងណែ  ត្រូគឺប់ត្រូគឺង  ខ័ង្ហារត្រូបអ្នប់សៀជិ ង។ 

 ការចាក់្តីម្ពាុ វទិីាស្តាម្រា ី

សៀយ ងរ៉ាាប់រងសៀ វាក ចីាក់ ី  វទិាស្ថាត្រូ ណុែ  ចាបំាច់្ចុខាងសៀវជីិស្ថាត្រូ សុៀ   ប បង្ហាក រ ណែកណែត្រូប ឬកា ់បនែយកា 
រទទួ ភាព័ឈឺឺចាប់ណែ  រ៉ា នំៃរ ា  ៃន់ ៃរ ិន  រសៀ ប យ ណែ  ប ុ  កព័ ស្ថាែ នភាព័សៀវជីិស្ថាត្រូ ណុែ  ត្រូ វូបា 
នទទួ ស្ថាះ  ់ជាទ សៀ ។ សៀ វាក ចីាក់ ី  វទិាស្ថាត្រូ  ុត្រូមាប់អ្ននកជំិងឺពិ័សៀត្រូគាះ (សៀដាយមានឬគីានការជិ 
ត្រូ ញុអ្នគឺះិ ន នៃន ី  ) ត្រូ វូបានកំ  ់ត្រូ ឹ សៀ វាក ចំី្ចុនួន 2 កន ង ួយណែខ័សៀដាយរ ួបញ្ជីុ  ជា ួយសៀ វាក ី ព័ាបា ការសុ្ថាប់ ការព័ាបា សៀដាយចាប់ រនៃ និង នាំា ក់ ការព័ាបា សៀដាយការង្ហារ និងការព័ាបា 
 សៀដាយការនិ យ។ សៀយ ងអាច្ចុនឹងយ ់ត្រូព័ ជា  នន វសៀ វាក បីណែនែ ណែ  ចាបំាច់្ចុខាងសៀវជីិស្ថាត្រូ ។ុ 

 ការពុា  សេដ្ឋាយការងារ

សៀយ ងរ៉ាាប់រងសៀ វាក កីារព័ាបា សៀដាយការង្ហារណែ  ចាបំាច់្ចុណែផនកសៀវជីិស្ថាត្រូ  ុរ ួមានសៀ វាក កីារវាយ 
 នៃ ាការព័ាបា សៀដាយការង្ហារ ការសៀ ើ ណែផនការព័ាបា  ការព័ាបា  ការបសៀត្រូងៀន និងការត្រូបឹកាសៀ ប ់។ 
សៀ វាក កីារព័ាបា សៀដាយការង្ហារត្រូ វូបានកំ  ់ត្រូ ឹ ចំ្ចុនួនព័ រសៀ វាក កីន ង ួយណែខ័ សៀដាយរ ួបញ្ជីុ  ជា  ួយសៀ វាក កីារចាក់ ី  វទិាស្ថាត្រូ  ុការព័ាបា ការសុ្ថាប់ ការព័ាបា សៀដាយចាប់ រនៃ និង នាំា ក់ 
និងការព័ាបា សៀដាយការនិ យ។ សៀយ ងអាច្ចុនឹងយ ់ត្រូព័ ជា  នន វសៀ វាក បីណែនែ ណែ  ចាបំាច់្ចុខាងសៀវ 
ជីិស្ថាត្រូ ។ុ

 ការពុា  សេដ្ឋាយការ ិ យ

សៀយ ងរ៉ាាប់រងការព័ាបា សៀដាយការនិ យណែ  ចាបំាច់្ចុខាងសៀវជីិស្ថាត្រូ ។ុ សៀ វាក ពី័ាបា សៀដាយការ 
និ យត្រូ វូបានកំ  ់ត្រូ ឹ ចំ្ចុនួនព័ រសៀ វាក កីន ង ួយណែខ័ សៀដាយរ ួបញ្ជីុ  ទាំងំការចាក់ ី  វទិាស្ថាត្រូ  ុ
ការព័ាបា ការសុ្ថាប់ ការព័ាបា សៀដាយចាប់ រនៃ និង នាំា ក់ និងការព័ាបា សៀដាយការង្ហារ។  
សៀយ ងអាច្ចុនឹងយ ់ត្រូព័ ជា  នន វសៀ វាក បីណែនែ ណែ  ចាបំាច់្ចុខាងសៀវជីិស្ថាត្រូ ។ុ

សេ វាក្តីម្ពណីែ ំក្តីចក្តីខុ
សៀយ ងរ៉ាាប់រងសៀ វាក  ី ច្ចុខាងសៀត្រូកា ៖

 ការពិុ ិត៌យណែ ំក្តីជាម្រាប្តូចាំ

សៀយ ងរ៉ាាប់រងសៀ  ការពិ័និ យណែភនកជាត្រូបចាចំំ្ចុនួន ួយ ងសៀរៀងរ៉ា ់ 24 ណែខ័។ ការពិ័និ យណែភនកបណែនែ ត្រូ វូបានរ៉ាា 
ប់រងត្រូប ិនសៀប ចាបំាច់្ចុណែផនកសៀវជីិស្ថាត្រូ ុ
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 ណែវ ែ តា

● ណែវ ានតា ( ង និងកញ្ជីក់ុ) សៀរៀងរ៉ា ់ 24 ណែខ័ សៀ សៀព័ ណែ  អ្ននកមានសៀវជីិបញី្ញាសៀ ោ ងសៀហាច្ចុ  ់ 
0.75 ឌី អ្ន បទ័រ

● ការផ្លាា  ់បុ រណែវ ានតាកន ងរយៈសៀព័  24 ណែខ័ ត្រូប ិនសៀប អ្ននកមានការបុ រសៀវជីិបញី្ញា ោ ងសៀហាច្ចុ  ់ 
0.50 ឌី អ្ន បទ័រ ឬណែវ ានតារប ់អ្ននកត្រូ វូបានបា ់  ួច្ចុ ឬខ័ ច្ចុ (និង ិនអាច្ចុជួិ ជិ  បាន) សៀ  យវា ិ 
នណែ នជាកំ   រប ់អ្ននក។ អ្ននកត្រូ វូផុ ់ឱ្យយសៀយ ងន វកំ  ់ត្រូតាណែ  ត្រូបាប់សៀយ ងព័ រសៀបៀបណែ  ណែវ ាន 
តារប ់អ្ននកបានបា ់ ត្រូ វូបាន ួច្ចុ ឬខ័ ច្ចុ។  ុ  ណែវនតាផ្លាា  ់បុ រថ្មីី នឹងមានរច្ចុនាំបថ្មី  ច្ចុគាន នឹង  ុ  ចា ់រប ់អ្ននក (រ     ់ $80) ត្រូប ិនសៀប  ិច្ចុជាង 24 ណែខ័បានកនាងផ  សៀ ចាប់តាងំ 
ព័ អ្ននកបានទទួ ណែវ ានតារប ់អ្ននក

 ក្តីញ្ចចក់្តីណែវ ែ តា

កញ្ជីក់ុណែវ ានតាថ្មីី  ឬផ្លាា  ់បុ រត្រូ វូបានផុ ់ឲ្យយសៀដាយរ ា។

  ុុម្ពណែវ តា

 ុ  ណែវនតាថ្មីី  ឬផ្លាា  ់បុ រណែ  មាន នៃ ា $80 ឬ ិច្ចុជាងសៀនះ។ ត្រូប ិនសៀប អ្ននកសៀត្រូជិ  សៀរ   យក ុ  ណែ  
 មាន នៃ ាសៀត្រូច្ចុ នជាង $80 អ្ននកត្រូ វូសៀច្ចុញនៃថ្មីាខ័  គាន  រវាង នៃ ា ុ  និង $80។

 ណែ   ៍ពាក់្តីកុំ្តីងណែ ំក្តីពិុសេ  

ត្រូប ិនសៀប អ្ននកមានស្ថាែ នភាព័សៀវជីិស្ថាត្រូ ណុែ  សៀវជីិប ឌិ  ប ុញ ឬសៀវជីិប ឌិ  ណែភនក សៀត្រូ ច្ចុចិ្ចុ ុថាវាចា ំ
បាច់្ចុខាងសៀវជីិស្ថាត្រូ  ុត្រូមាប់អ្ននកកន ងការ ក់កញ្ជីក់ុណែ ន ៍ សៀយ ងនឹងរ៉ាាប់រងកញ្ជីក់ុណែ ន ៍ទាំងំសៀនាំះ។   ័កខខ័័ ឌ សៀវជីិស្ថាត្រូ ណុែ  មាន កខ ៈ  ប ិុត្រូគឺប់ត្រូគាន់ ត្រូមាប់ណែ ន ៍ពិ័សៀ   រ ួមានបោ ណែនុ ិនត្រូ វូបា នកំ  ់ណែ ចំ្ចុសៀ ះអាន រ  សៀឌីៀ អាហាើ សៀគឺៀ ណែគឺរ៉ាា  ក    ។
សៀយ ងនឹងផ្លាា  ់បុ រកញ្ជីក់ុណែ ន ៍ណែ  ចាបំាច់្ចុណែផនកសៀវជីិស្ថាត្រូ រុប ់អ្ននក ត្រូប ិនសៀប កញ្ជីក់ុណែ ន ៍រប ់ អ្ននកបានបា ់ ឫត្រូ វូសៀគឺ ួច្ចុ។ អ្ននកត្រូ វូណែ ផុ ់ឱ្យយសៀយ ងន វកំ  ់ត្រូតាណែ  ត្រូបាប់សៀយ ងព័ រសៀបៀបណែ  ណែកវក 
ញ្ជីក់ុរប ់អ្ននកត្រូ វូបានបា ់ ឬ ួច្ចុ។
 មាះ  ់៖ សៀគា ការ ៍ការផ្លាា  ់បុ រអាច្ចុខ័  គាន  កន ងចំ្ចុសៀ  ស្ថាែ ប័នអ្ននកផុ ់សៀ វាសៀ កន ងប ុញអ្នន

 កផុ ់សៀ វារប ់ L.A. Care Health Plan។ ត្រូប ិនសៀប អ្ននកច្ចុង់បានព័័ ៌មានអំ្នព័ រសៀបៀបផ្លាា  ់បុ រស្ថាែ  ប័នអ្ននកផុ ់សៀ វា    ទ រ ័ព័ទសៀ សៀ វាក  ីមាជិិក L.A. Care Health Plan សៀ ខ័  
1-888-839-9909 (TTY 711) 24 សៀមាោ ងកន ង ួយនៃថ្មីៃ 7 នៃថ្មីៃ ួយ បុ្តា ៍។

 ិយម្ព ័យណែ  ម្រាត៌វូ  ប្តូណែ ែម្ពសេ សេ  ជំិពុ ក្តីទី  7 (សេ ខុ ិងពាក្តីយ ំខា 
 ់ៗណែ  ម្រាត៌វូ ឹង)
និយ ន័យខាងសៀត្រូកា ត្រូ វូបានបណែនែ សៀ កន ងសៀ ៀវសៀ ណែ នាំ ំមាជិិករប ់អ្ននក

តំ៌ប្តូ ់សេគឺហដ្ឋាា  ៖  ំបន់ Kaiser Permanente ណែ  អ្ននកបានច្ចុ ះសៀឈីាះ (អាច្ចុជា ំបន់កា   ើរ័ញ៉ាំោ ខាងសៀជិ ង 
ឬ ំបន់កា   ើ័រញ៉ាំោ ខាង ប ង)។



ភាសា និងទម្រង់ផ្សេងផទៀត

ូ ូ ័ ្ទ ូ ័ ្ទ ឺ ិ ិ លៃ
ួ ើ ើ ោ ្នុ ួ ងៃ ងៃ ្នុ ួ តា ៍ ើ ងៃ ់ ិ
ូ ់ ់ លៃ

ភាសា និងទតមង់ស្សេងសទៀ្
ភាសាផ្សេងផ�ៀត

អ្នកអាចទទួលបានស�ៀវសៅ�មាជិកនិង�មាភា រណ្នការស្សេងសទៀ្សដាយឥ្គិ
្ន ល្ៃជាភាសាែនទ។ �បូមទបូរ�័ព្ទសៅសលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទបូរ�័ព្ទសនះគឺមិនគិ្ន ល្ៃ។ 

�ម្រង់ផ្សេងផ�ៀត

អ្នកអាចទទួលបានព័្៌មានសនះសដាយឥ្គិ្ន ល្ៃសៅក្នងុទតមង់ជំនួយស្សេងសទៀ្ 
ែបូចជាអកសេរ�តមា្់រជនពិការ ការសបាះពុមភាអកសេរធំទំហំ 18 និង�សមលៃង។ 
�បូមទបូរ�័ព្ទសៅសលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទបូរ�័ព្ទសនះគឺមិនគិ្ន ល្ៃ។

ផេវាក្រ្មអ្នកបកបមប

អ្នកមិនចំាបាច់សត្រវី�មាជិកតគរួសារ ឬមិ្្ភកិ្សធ្វីជាអ្នក្រកណត្រសទ។ 
�ំរ្់រអ្នក្រកណត្រភាសាអ្នក្រកណត្រ និងភាសាសដាយឥ្គិ្ន ល្ៃ 
និងជំនួយអាចរកបាន 24 សមា៉ា ងក្នងុមួយន ង្ៃ 7 ន ង្ៃ ក្នងុមួយ�ប្្ហ៍ឬសែវីម្វីទ
ទួលបានស�ៀវសៅក្នួសនះជាភាសាស្សេងសៅទបូរ�័ព្ទ 1-800-464-4000 
(TTY 711)។ ការទបូរ�័ព្ទសនះគឺមិនគិ្ន ល្ៃ។

សមទរសពទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទរសពទេះគមេគតថ្។
ពកទ�ងទៅទទេះ 24 ទ៉ងកងម�ថ្ 7 ថ្កងម�សប្ហ (ទេកលេងថ្ឈបសម្៉កលែេបទ)។
ចេទៅកាេអេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអងទគស)



សេចក្តីជូនដំណឹងននការមិនសរ ើេស�តីង

សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

ស�ចក្វីជបូនែំែឹងននការមិន 
សរ ើ�សអវីង
ការសរ ើ�សអវីងគឺត្រឆំ្ងនឹងចបា្់រ។ Kaiser Permanente អនុសោមសៅតាមចបា្់រ�ិទ្ិ�ុវីវលិ�ហព័ន្និងរែ្ឋណែ
លជា្់រពាក់ព័ន្ សហវីយមិនសរ ើ�សអវីង (មិនរ្់រ្រញ្បូលឬត្រតពឹ្្ែុ�ៗគ្្ន ចំសពាះមនុ�សេ) សដាយណ្អែកសលវីពបូជសា�ន៍ 
ពែ៌�ម្រុ ត្រភពជា្ិ សគ្លជំសនឿ ពបូជពងសេ សា�នា ភាសា អាយុ សា្ថ នភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ សភទ ទំសនា ល្ៃបូវសភទ 
អ្្�ញ្ញា ែសភទ សា្ថ នភាព�ុែភាព ពិការភាព ល្ៃបូវកាយឬ ល្ៃបូវ�្ិ ឬអ្្�ញ្ញា ែជាមួយនឹង្ុរគ្គលឬតក រុមណា

 ស្សេងណែលបានកំែ្់ក្នងុតកមតពហ្មទែ្ឌ សលែ 422.56 សហវីយ Kaiser Permanente នឹង្្ល់ជបូននបូវស�វាណែ
លត្រូវបានរ៉ា្់ររងទំាងអ�់តាមលក្ខែៈណែល�មរម្យណ្្នកវ្រ្ធម៌និងភាសា។ Kaiser Permanente៖

●	 ្្ល់ជំនួយនិងស�វាកម្មសដាយឥ្គិ្ន ល្ៃែល់អ្នកមានពិការភាពសែវីម្វីសធ្វីការតបាត�័យទាក់ទងជាមួយ
សយវីងឲ្យមានត្រ�ិទិភ្ាពែបូចជា៖

♦	 អ្នក្រកណត្រភាសា�ញ្ញា ណែលមាន�ម្្ថភាព

♦	 ព័្៌មានជាោយលក្ខែ៍អកសេរក្នងុទតមង់ស្សេងសទៀ្ (អកសេរ�តមា្់រជនពិការ អកសេរធំ �ំសេង  
ទតមង់សអេចិត្រូនិចណែលអាចចបូលសត្រវីតបា�់បាន និងទតមង់ស្សេងៗសទៀ្)

●	 ្្ល់ជបូនស�វាភាសាឥ្គិ្ន ល្ៃែល់អ្នកណែលមានភាសាកំសែវី ្មិនណមនអង់សគលៃ� ែបូចជា៖

♦	 អ្នក្រកណត្រណែលមាន�ម្្ថភាព

♦	 ព័្៌មាន�រស�រជាភាសាស្សេងៗសទៀ្

ត្រ�ិនស្រវីអ្នកត្រូវការស�វាកម្មទំាងសនះ �បូមទបូរ�័ព្ទសៅស�វា�មាជិកសលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។

ត្រ�ិនស្រវីអ្នកសជឿថា Kaiser Permanente បាន្ររជ័យក្នងុការ្្ល់ស�វាទំាងសនះ ឬបានសរ ើ�សអវីងក្នងុរស្រៀ
្រស្សេងសទៀ្សដាយណ្អែកសលវីពបូជសា�ន៍ ពែ៌�ម្រុ ត្រភពជា្ិ សគ្លជំសនឿ ពបូជពងសេ សា�នា ភាសា អាយុ 
សា្ថ នភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ សភទ ទំសនា ល្ៃបូវសភទ អ្្�ញ្ញា ែសភទ សា្ថ នភាព�ុែភាព ពិការភាព ល្ៃបូវកាយ ឬ ល្ៃបូវ�្ិ 

 ឬអ្្�ញ្ញា ែជាមួយនឹង្ុរគ្គលឬតក រុមណាស្សេងសទៀ្ណែលបានកំែ្់ក្នងុតកមតពហ្មទែ្ឌ សលែ 422.56  
អ្នកអាចដាក់្រែឹ្ងសារទុក្ខសដាយផ្្ទ ល់ ឬតាមរយៈការស ញ្វីតាមត្រ�ែវី យ៍ ទបូរសារ ឬអុវីណម៉ាល៖

●	 សដាយការ្ំរសពញ�ំែំុណ្រ្រ្រទ្រែឹ្ង្វា៉ា ឬ្រែឹ្ងទាមទារ/ស�្នវី�ំុអ្្ថត្រសោជន៍សៅការោិល័យ
ស�វា�មាជិកណែល�្ថិ្សៅទវីតំាង្រណ្ាញមួយ



សេចក្តីជូនដំណឹងននការមិនសរ ើេស�តីង

សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

●	 សដាយការស ញ្វីរលិែិ្សារទុក្ខរ្រ�់អ្នកសៅការោិល័យស�វា�មាជិកសៅទវីតំាង្រណ្ាញមួយ

●	 សដាយការទបូរ�័ព្ទសៅសលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)

●	 សដាយការ្ំរសពញណ្រ្រ្រទ្រែឹ្ងសារទុក្ខពវីសគហទំព័ររ្រ�់សយវីងសៅ kp.org	(ភាសាអង់សគលៃ�)

�បូមទបូរ�័ព្ទមកស�វា�មាជិក ត្រ�ិនស្រវីអ្នកត្រូវការជំនួយដាក់ពាក្យ្រែឹ្ងសារទុក្ខ។

អ្នក�តម្រ�តមរួលណ្្នក�ិទិព្លរែ្ឋនឹងត្រូវបានជបូនែំែឹងពវី្រែឹ្ងសារទុក្ខទំាងអ�់ណែលទាក់ទងសៅនឹងការសរ ើ�
សអវីងណ្អែកសលវីជា្ិសា�ន៍ ពែ៍�ម្រុ ត្រភពជា្ិ សភទ អាយុ ឬពិការភាព។ ត្រ�ិនស្រវីអ្នកត្រូវការជំនួយក្នងុការ្ឹ្រ
ងសារទុក្ខ អ្នក�តម្រ�តមរួល�ិទ្ិពលរែ្ឋគឺអាចរកបាន�តមា្់រជួយអ្នក។

Civil Rights Coordinator  
Kaiser Permanente 
One Kaiser Plaza, 12th Floor, Suite 1223  
Oakland, CA 94612

អ្នកក៍អាចដាក់្រែឹ្ង្វា៉ា�ិទិព្លរែ្ឋជាមួយនាយកដា្ឋ ន�ុែភាព និងស�វាមនុ�សេកិច្អាសមរចិ 
ការោិល័យ�ិទ្ិពលរែ្ឋ តាមត្រព័ន្សអេចិត្រូនិចតាមរយៈការោិល័យទទបូលពាក្យ្រែឹ្ង�ិទ្ិពលរែ្ឋ 
ណែលមានសៅ https://ocrportal.hhs.gov	(ភាសាអង់សគលៃ�) ឬតាមនត្រ�ែវី យ៍ ឬទបូរ�័ព្ទសៅ៖

U.S. Department of Health and Human Services  
200 Independence Avenue, SW   
Room 509F, HHH Building  
Washington, D.C. 20201  
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD) 

ទតមង់ណ្រ្រ្រទ្រែឹ្ង្វា៉ាមានសៅ https://www.hhs.gov/ocr/filing-with-ocr	(ភាសាអង់សគលៃ�)។



ស�ចក្វី�សង្ខ្រននការផ្លៃ �់្្របូរ 
�តមា្់រ�មាជិកត្ េ្់រមកវញិ 
ឆ្្នំ 2019
ត្រ�ិនស្រវីអ្នកបានទទួលស�ៀវសៅណែនំា�មាជិក Kaiser Permanente ឆ្្នំ  2018 ព័្៌មានខាងសតកាម្្ល់ឱ្យអ្នកនបូវ
ការ�សង្ខ្រអំពវីការផ្លៃ �់្្របូរ�ំខាន់ៗណែលមានសៅក្នងុស�ៀវសៅណែនំា�មាជិកឆ្្នំ  2019។ ការផ្លៃ �់្្របូរ�ំខាន់្ំរ្ុ្ត្ រូវបា
នពិពែ៌នាសៅក្នងុណ្្នក�សង្ខ្រននការផ្លៃ �់្្របូរនិងការ្ំរភលៃឆឺ្្នំ  2019។ �បូមអានស�ៀវសៅណែនំា�មាជិកទំាងមបូល សែវីម្វី�្
ណវងយល់្រណន្ថមអំពវីការផ្លៃ �់្្របូរទំាងសនះ។

ត្រ�ិនស្រវីអ្នកជា�មាជិក Medi-Cal ្្មវី អ្នកអាចរលំងណ្្នកសនះ។ 

ការផ្លា េ់ប្តូរនិងការបញ្ជា ក់េំខាន់ៗផៅក្ននុងផេៀវផៅបែនំាេមាជិក
 ឆ្្នំ  2019 ។

ការបែទំាម្រប់ម្រងប ្្នក�ន្សាមេ្

សយវីងបានផ្លៃ �់្្របូរព័្៌មានអំពវីស�វាសធ្មញសៅកាន់ណ្្នកណែលមានស ្្ម ះថា “ កម្មវធិវីនិងស�វាកម្មស្សេងសទៀ្ �តមា្់រអ្នកណែ
លមាន Medi-Cal” ។

ក្រ្មវធីិ Health	Homes

សយវីងបាន្រណន្ថមព័្៌មានអំពវីកម្មវធិវី Health Homes ក្នងុទំព័រទវី 4 (“អ្្ថត្រសោជន៍ និងស�វាកម្ម”)។

ផេវាក្រ្មកនុមារ

សយវីងបាន្រណន្ថមស�ចក្វីលមអែិ្ ្រណន្ថមសទៀ្  សៅសលវីការពិពែ៌នាអំពវីស�វាកម្មកុមារក្នងុជំពបូកទវី 4 ។



ឱ�្កាលវភិាគទវី	II	(AB	1048)

សយវីងបាន្រណន្ថមភាសាពាក់ព័ន្នឹងចបា្់ររែ្ឋ California។ ចំសពាះឱ� ស្វជ្ជ្រញ្្ជ មួយចំនួន អ្នកឬតគរូសពទ្យអាចតបា្់រឱ�្
សា្ថ នឱ្យ្្ល់ែល់អ្នកនបូវ្ររមិាែថា្នំ សវជ្ជ្រញ្្ជ  ្ិចជាងអ្វីណែលតគរូសពទ្យបានសចញសវជ្ជ្រញ្្ជ ។

េវនាការរដ្ឋ

នាយកដា្ឋ នស�វាកម្ម�ង្គមរែ្ឋកាលវីហញ្៉ា  (California Department of Social Services) បាន្្របូរស ្្ម ះ
�វនាការរែ្ឋយុ្ិ្ធម៌សៅជា�វនាការរែ្ឋ។ សយវីងបានផ្លៃ �់្្របូរស ្្ម ះសៅក្នងុភ�្តុាងននការរ៉ា្់ររង (Evidence of 
Coverage, EOC) / ទតមង់ណ្រ្រ្រទ្រង្ហា ញព័្៌មាន (Disclosure Form, DF) រ្រ�់អ្នកសែវីម្វីឱ្យត្ រូវនឹងការផ្លៃ �់
្្របូររ្រ�់រែ្ឋ។

ការបែទំាបនាទា ន់

សយវីងបាន្រញ្្ជ ក់ចបា�់ថាស�វាកម្មណ្ ទំា្រនា្ទ ន់ត្ រូវបានតគ្រែែ្្់រ ណ ស្ៅក្នងុ�ហរែ្ឋអាសមរកិ្រ៉ាសុណាណ ះ។

ពាក្យ្រប្ីដឹង

សយវីងបាន្រណន្ថមពាក្យ�ព្ទែបូចខាងសតកាមសៅក្នងុ្រញ្ជវីពាក្យណែលត្ រូវែឹងសៅក្នងុជំពបូកទវី 7។
 ● មន្ទវីរសា្ថ ្័រនក្នងុណ្នការ
 ● មន្ទវីរសពទ្យក្នងុណ្នការ
 ● ឱ�្សា្ថ នក្នងុណ្នការ
 ● សវជ្ជ្រែ្ឌិ ្ក្នងុណ្នការ 
 ● អ្នក្្ល់ស�វាក្នងុណ្នការ

សយវីងបានផ្លៃ �់្្របូរនិយមន័យ�តមា្់រលក្ខែែ្ឌ ែបូចខាងសតកាមសៅក្នងុជំពបូកទវី 7។
 ● ការសធ្វីសរគវនិិច្យ័និងពយាបាលែំណាក់កាលែំ្របូងនិងតាមកាលកំែ្់ (Early and Periodic 

Screening, Diagnosis, and Treatment, EPSDT)
 ● ណែលចំាបាច់ខាងសវជ្ជសាត�្
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�បូមស្ាគមន៍មកកាន់ 
Kaiser Permanente!
�បូមអរគុែអ្នក�តមា្់រការសតជវី�សរ ើ� Kaiser Permanente ជាអ្នក្្ល់ស�វាណ្ទំា�ុែភាពរ្រ�់អ្នកតាមរយៈ  
L.A. Care Health Plan។ L.A. Care Health Plan គឺជាណ្នការ�ុែភាព�តមា្់រអ្នកណែលមាន Medi-Cal។  
L.A. Care Health Plan សធ្វីការជាមួយរែ្ឋ រែ្ឋកាលវីហញ្៉ា  សែវីម្វីជួយអ្នកឲ្យទទួលបានការណ្ទំា�ុែភាពណែលអ្នក 
ត្រូវការ។ Kaiser Permanente គឺជាអ្នក្្ល់ស�វាណ្ទំា�ុែភាពរ្រ�់អ្នកតាមរយៈ L.A. Care Health Plan។

ផេៀវផៅបែនំាេមាជិក
ស�ៀវសៅ�មាជិកសនះតបា្់រអ្នកអំពវីការធានារ៉ា្់ររងរ្រ�់អ្នកតាមរយៈ Kaiser Permanente។ 
�បូមអានវាសដាយត្រ រុងត្រយ័្្ន និងសពញសលញ។ វានឹងជួយអ្នកឱ្យយល់និងសត្រវីតបា�់អ្្ថត្រសោជន៍និងស�វារ្រ
�់អ្នក។ វាក៏ពន្យល់អំពវី�ិទ្ិនិងការទទួលែុ�ត្រូវរ្រ�់អ្នកក្នងុនាមជា�មាជិករ្រ�់ Kaiser Permanente 
្ងណែរ។ ត្រ�ិនស្រវីអ្នកមាន្តមរូវការណ្្នក�ុែភាពពិស�� �បូមតបាកែថាអ្នកអានណ្្នកទំាងអ�់ណែលអនុវ្្ចំ
សពាះអ្នក។

ស�ៀវសៅណែនំា�មាជិកក៏ត្រូវបានសៅ្ងណែរថាជា�ំែំុណ្រ្រ្រទភ�្ុតាងរមួននការធានារ៉ា្់ររង 
និងការ្រង្ហា ញព័្៌មាន (Combined Evidence of Coverage and Disclosure Form, “EOC/DF”)។ 
វាជាស�ចក្វី�សង្ខ្រននចបា្់រនិងសគ្លនសោបាយរ្រ�់ Kaiser Permanente និងណ្អែកសលវីកិច្�នយារវាង 
Kaiser Permanente និង L.A. Care Health Plan។ ការធានារ៉ា្់ររង�ុែភាពរ្រ�់អ្នកត្រូវបានកំែ្់សដា
យកិច្�នយារ្រ�់សយវីងជាមួយនឹង L.A. Care Health Plan។ ត្រ�ិនស្រវីអ្នកបានទទួល ឬទាញយកស�ៀវសៅ
�មាជិកមួយចបា្់រសដាយផ្្ទ ល់ពវី L.A. Care Health Plan �បូមរកសាទុកវាសហវីយសត្រវីមួយសនះវញិ។ ស�ៀវសៅ�
មាជិកសនះនឹង ្្ដល់ឱ្យអ្នកនបូវព័្៌មានត្ឹមត្រូវ្ំរ្ុ្អំពវីអ្្ថត្រសោជន៍ និងការធានារ៉ា្់ររង Medi-Cal រ្រ�់អ្នក។ 
ត្រ�ិនស្រវីមានភាពែុ�គ្្ន រវាងស�ៀវសៅណែនំា�មាជិកណែលអ្នកបានទទួលពវី L.A. Care Health Plan 
សហវីយនិងស�ៀវសៅមួយសនះ ឯកសារសនះនឹងជាអ្វីណែលសយវីងនឹងសត្រវីសែវីម្វីជួយអ្នក។ 

អ្នកអាចចបូលសមវីលគំរ បូននកិច្�នយាទតមង់ Two Plan តាមអនឡាញសៅ  
http://www.dhcs.ca.gov/provgovpart/Pages/MMCDBoilerplateContracts.aspx	
(ភាសាអង់សគលៃ�)។

http://www.dhcs.ca.gov/provgovpart/Pages/MMCDBoilerplateContracts.aspx
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សែវីម្វីសមវីលស�ៀវសៅ�មាជិក។ អ្នកក៏អាចស�្នវី�ំុ្ងណែរ សដាយមិនគិ្ន ល្ៃ នបូវ�ំសៅែំសែវី ការនិងសគ្លនសោបា
យណ្្នករែ្ឋបាលនិងពិនិ្្យពយាបាលណែលមិនណមនកម្ម�ិទរ្្រ�់សយវីង ឬរស្រៀ្រចបូលសមវីលព័្៌មានសនះសៅសលវីសគហទំ
ព័ររ្រ�់សយវីង។

េតូ្រទាក់�ង្រកផ�ីង
Kaiser Permanente សៅទវីសនះសែវីម្វីជួយអ្នក។ ត្រ�ិនស្រវីអ្នកមាន�ំែួរ �បូមទបូរ�័ព្ទមក 
1-800-464-4000	(TTY 711)។ ពួកសយវីងសៅទវីសនះ 24 សមា៉ា ងក្នងុមួយន ង្ៃ 7 ន ង្ៃក្នងុមួយ�ប្្ហ៍ 
(សលវីកណលងន ង្ៃឈ្់រ�តមាកណែល្ិរទ)។ ការទបូរ�័ព្ទសនះគឺមិនគិ្ន ល្ៃ។

អ្នកក៏អាចចបូលសៅអនឡាញសៅសពលណាក៏បានតាម kp.org (ភាសាអង់សគលៃ�) ឬសៅកាន់នាយកដា្ឋ នស�វា�
មាជិកសៅឯទវីតំាងណ្នការមួយ (សោងសលវី្រញ្ជវីរយស ្្ម ះនិងព័្៌មានសា្ថ ្័រនសៅសលវីសគហទំព័ររ្រ�់សយវីងសៅ 
kp.org/facilities ភាសាអង់សគលៃ� �តមា្់រអា�យដា្ឋ ន)។ សែវីម្វីទទួលបានមួយចបា្់រនន្រញ្ជវីរយស ្្ម ះនិងព័
្៌មានសា្ថ ្័រនរ្រ�់សយវីង �បូមទបូរ�័ព្ទមកពួកសយវីង។

�បូមអរគុែ, 
Kaiser Permanente
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ទំព័រ 1

សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

1. ការចា្់រស្្វីមក្នងុនាមជា 
�មាជិក

រផបៀប��ួលបានជំនួ�
Kaiser Permanente ចង់ឲ្យអ្នករ ើករយនឹងការណ្ទំា�ុែភាពរ្រ�់អ្នក ត្រ�ិនស្រវីអ្នកមាន�ំែួរឬកង្ល់អំពវី
ការណ្ទំារ្រ�់អ្នក សយវីងចង់ឮពវីអ្នក!

ផេវាបផម្ីរេមាជិក Kaiser	Permanente	

ស�វា្រសតមវី�មាជិក Kaiser Permanente សៅទវីសនះសែវីម្វីជួយអ្នក។ សយវីងអាច៖
 ●  ស ល្ៃវីយ�ំែួរអំពវីស�វាណែលត្រូវបានរ៉ា្់ររងរ្រ�់អ្នក
 ●  ជួយអ្នកសតជវី�សរ ើ�អ្នក្្ល់ស�វាណ្ទំា�ុែភាព្រឋម (Primary Care Provider, PCP)

 ●  តបា្់រអ្នកពវីកណនលៃងសែវីម្វីទទួលការណ្ទំាណែលអ្នកត្រូវការ
 ●  ្ ្ល់ជបូនស�វាអ្នក្រកណត្រត្រ�ិនស្រវីអ្នកមិនសចះនិោយភាសាអង់សគលៃ�
 ●  ្ ្ល់ព័្៌មានជាភាសានិងទតមង់ស្សេងៗសទៀ្

ត្រ�ិនស្រវីអ្នកត្រូវការជំនួយ �បូមទបូរ�័ព្ទសៅស�វា�មាជិកែបូចខាងសតកាម។
 ●  ភាសាអង់សគលៃ�  1-800-464-4000		

(និងចំនួនសតចវីនជាង 150 ភាសាណែលសត្រវីស�វាកម្មអ្នក្រកណត្រ)
 ●  ភាសាសអ�បា៉ាញ 1-800-788-0616
 ●  តគ្មភាសាចិន 1-800-757-7585
 ●  TTY 711

ពួកសយវីងសៅទវីសនះ 24 សមា៉ា ងក្នងុមួយន ង្ៃ 7 ន ង្ៃក្នងុមួយ�ប្្ហ៍ (សលវីកណលងន ង្ៃឈ្់រ�តមាកណែល្ិរទ)។ 
ការទបូរ�័ព្ទសនះគឺមិនគិ្ន ល្ៃ។ អ្នកក៏អាចចបូលសៅកាន់អនឡាញបានតគ្់រសពល្ងណែរសៅ kp.org	
(ភាសាអង់សគលៃ�)។
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ទំព័រ 2

សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

ការ��ួលបានជំនួ�ពី L.A.	Care	Health	Plan

ត្រ�ិនស្រវីអ្នកមាន�ំែួរអំពវី L.A. Care Health Plan �បូមសៅទបូរ�័ព្ទមកសលែ 1-888-839-9909	
(TTY 711)។

អ្នកបដលអាចមតរូវបានចាត់តំាងផៅ	Kaiser	Permanente	
Kaiser Permanente មិនចុះស ្្ម ះ�មាជិកសដាយផ្្ទ ល់សទ។ សែវីម្វីណ�ង្យល់្រណន្ថមអំពវីរស្រៀ្រស�្នវី�ំុការចា្់តំាង
ជាមួយ Kaiser Permanente �បូមទបូរ�័ព្ទសៅកាន់ស�វា�មាជិក L.A. Care Health Plan សលែ  
1-888-839-9909។

អត្េញ្ញា ែប័ែ្ណ	(ID)	
ក្នងុនាមជា�មាជិករ្រ�់ Kaiser Permanente អ្នកនឹងទទួលបានអ្្�ញ្ញា ែ្័រែណ (Identification, ID)  
Kaiser Permanente។ អ្នកត្រូវណ្្រង្ហា ញអ្្�ញ្ញា ែ្័រែណ Kaiser Permanente អ្្�ញ្ញា ែ្័រែណអ្្ថត្រសោជន៍ 
Medi-Cal (Benefits Identification Card, BIC) និងអ្្�ញ្ញា ែ្័រែណណែលមានរ បូ្រ្្រ្រ�់អ្នក សៅសពល
អ្នកទទួលយកស�វាណ្ទំា�ុែភាពឬសវជ្ជ្រញ្្ជ ។ អ្នកគួរណ្យក្័រែណ�ុែភាពទំាងអ�់មកជាមួយអ្នកតគ្់រសពលសវោ។ 
សនះជាគំរ បូអ្្�ញ្ញា ែ្័រែណ Kaiser Permanente សែវីម្វី្រង្ហា ញអ្នកថាស វ្ីរ្រ�់អ្នកនឹងសមវីលសៅែបូចសម្ច៖

ត្រ�ិនស្រវីអ្នកមិនទទួលបានអ្្�ញ្ញា ែ្័រែណ Kaiser Permanente រ្រ�់អ្នកក្នងុរយៈសពលពវីរ្រវី�ប្្ហ៍នន
ការចា្់តំាងរ្រ�់អ្នកសៅ Kaiser Permanente ឬត្រ�ិនស្រវី្័រែណរ្រ�់អ្នកែបូចបា្់្រង់ឬត្រូវសចារលួច �បូមទបូ
រ�័ព្ទសៅស�វាកម្ម�មាជិកភាលៃ មៗ។ សយវីងនឹងស ញ្វីរ្័រែណ្្មវីមួយជបូនអ្នក។ �បូមទបូរ�័ព្ទសៅសលែ 1-800-464-4000	
(TTY 711)។
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ទំព័រ 3

សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

វធីិផដី្រ្ីចតូលរ្ួរជាេមាជិក
L.A. Care ចង់លឺពវីអ្នក។ ពួកសគមានកិច្ត្រជំុសែវីម្វីនិោយអំពវីអ្វីណែលកំពុងែំសែវី រការលអែ 
និងរស្រៀ្រណែលពួកសគអាចណកលមអែ។ �មាជិកត្រូវបានអសញ្ជវីញឲ្យចបូលរមួ។ �បូមមកចបូលរមួការត្រជំុ!

្រែៈកមា្ម ធិការមបឹកសាសាធារែៈ	L.A.	Care	

L.A. Care មានតក រុមមួយណែលស ្្ម ះថា គែៈកមា្ម ធិការត្ឹរកសាសាធារែៈ L.A. Care។ តក រុមសនះត្រូវបាន្រសង្កវី
្សេវីងសដាយ្ុរគ្គលិក L.A. Care និង�មាជិកែបូចជាអ្នក។ តក រុមសនះនិោយអំពវីរស្រៀ្រណកលមអែសគ្លនសោបាយ 
L.A. Care និងទទួលែុ�ត្រូវក្នងុការពិភាកសា្រញ្ហា �មាជិកនិងណ្នការ�ុែភាព។ ត្រ�ិនស្រវីអ្នកចង់រមួចំណែក
ជាមួយតក រុមសនះ �បូមទបូរ�័ព្ទមកសលែ 1-888-839-9909	(TTY 711)។

្រែៈក្រ្មការមបឹកសាេហ្រ្រន៍ក្ននុងតំបន់ L.A.	Care	(RCAC)

មានគែៈកម្មការត្ឹរកសា�ហគមន៍ក្នងុ្ំ្រន់ L.A. Care (Regional Community Advisory 
Committees, RCAC) ចំនួនែ្់រមួយសៅក្នងុសខានធវី Los Angeles (RCAC ត្រូវបានត្រក្រថា “ណរក”)។ 
សគ្ល្ំរែងរ្រ�់ពួកសគគឺអនុញ្ញា ្ឱ្យ�មាជិក្្ល់ម្ិសោ្រល់ែល់តក រុមត្ឹរកសាភិបាល L.A. Care 
ណែលអាចមានឥទ្ិពលសលវីសគ្លនសោបាយ នវី្ិវធិវី កម្មវធិវី និងការអនុវ្្។

េមាជិក RCAC៖

 ● និោយពវី្រញ្ហា ស�វាណ្ទំា�ុែភាពនិង�ុែភាពណែល្រ៉ាះពាល់ែល់�មាជិក L.A. Care 
 ● ្្ល់ឱវាទែល់គែៈអភិបាល L.A. Care 
 ● អ្់ររនិំង្្ល់�ិទ្ិអំណាចែល់�ហគមន៍សលវី្រញ្ហា ណ្ទំា�ុែភាព

RCAC ជួ្រត្រជំុសរៀងរល់ពវីរណែ។ RCAC រមួ្រញ្បូល�មាជិក L.A. Care អង្គការ�ហគមន៍ណែលសធ្វីការជាមួយ
�មាជិក L.A. Care និងអ្នក្្ល់ស�វាណ្ទំា�ុែភាព។ សែវីម្វីណ�ង្យល់្រណន្ថមអំពវី RCAC, �បូមទបូរ�័ព្ទមកនា
យកដា្ឋ ន្សេព្្សាយ និងទំនាក់ទំនង�ហគមន៍ L.A. Care សដាយឥ្គិ្ន ល្ៃតាមសលែ 1-888-LA-CARE2 
(1-888-522-2732)។

កិច្ចមបជនុំ្រែៈអភិបាល

គែៈអភិបាលសធ្វីការ�ំសរចសលវីសគ្លនសោបាយ�តមា្់រ L.A. Care។ អ្នកតគ្់រគ្្ន អាចចបូលរមួក្នងុកិច្ត្រជំុទំាង
សនះ។ គែៈអភិបាលជួ្រត្រជំុសៅន ង្ៃតពហ�្ ិ្៍ទវីមួយននណែនវីមួយៗចា្់រពវីសមា៉ា ង 2 រស�ៀល។ សែវីម្វីណ�ង្យល់្រណន្ថ
ម�បូមទបូរ�័ព្ទមក L.A. Care សលែ 1-213-694-1250។
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ទំព័រ 4

សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

2. អំពវីណ្នការ�ុែភាព 
រ្រ�់អ្នក

�ិដ្ឋភាព�តូផៅននប្នការេនុខភាព 
L.A. Care Health Plan គឺជាណ្នការ�ុែភាព�តមា្់រអ្នកណែលមាន Medi-Cal សៅក្នងុ្ំ្រន់ស�វា 
L.A. Care Health Plan។ �បូមសមវីល "្ំ្រន់ស�វាកម្ម L.A. Care Health Plan" សៅក្នងុជំពបូកទវី 7  
("សលែនិងពាក្យ�ំខាន់ៗណែលត្រូវែឹង") �តមា្់រការចុះ្រញ្ជវីសលែកបូែ្ំ្រន់។ L.A. Care Health Plan  
សធ្វីការជាមួយរែ្ឋកាលវីហញ្៉ា សែវីម្វីជួយអ្នកឲ្យទទួលបានការណ្ទំា�ុែភាពណែលអ្នកត្រូវការ។

L.A. Care Health Plan គឺជាណ្នការណ្ទំាណែលត្រូវបានតគ្់រតគងសដាយ Medi-Cal រ្រ�់អ្នក សហវីយ 
Kaiser Permanente គឺជាអ្នក្្ល់ស�វាណ្ទំា�ុែភាពរ្រ�់អ្នកតាមរយៈ L.A. Care Health Plan។ 
សៅសពលអ្នកសតជវី�សរ ើ�យក Kaiser Permanente អ្នកកំពុងសតជវី�សរ ើ�យកការណ្ទំារ្រ�់អ្នកតាមរយៈកម្មវធិវី
ណ្ទំាសវជ្ជសាត�រ្្រ�់សយវីង។ អ្នកត្រូវណ្ទទួលបានស�វាកម្មភាគសតចវីនពវីអ្នក្្ល់ស�វា Kaiser Permanente។ 
អ្នកអាចនិោយជាមួយអ្នក្ំណាងណ្្នកស�វា�មាជិក Kaiser Permanente សែវីម្វីណ�ង្យល់្រណន្ថមអំពវីអ្នក្្
ល់ស�វាណ្ទំា�ុែភាពរ្រ�់អ្នក។ �បូមទបូរ�័ព្ទមកសយវីងសលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។

ត្រ�ិនស្រវី អ្នកមាន�ំែួរអំពវី L.A. Care Health Plan អ្នកអាចទបូរ�័ព្ទសៅពួកសគតាមសលែ 1-888-839-9909  
24 សមា៉ា ងក្នងុមួយន ង្ៃ 7 ន ង្ៃក្នងុមួយ�ប្្ហ៍។

ផពលបដលធានារា៉ាប់រងរបេ់អ្នកចាប់ផ្ី្្រ និងបញ្ចប់

សៅសពលណែលអ្នកត្រូវបានចា្់តំាងឱ្យសៅ Kaiser Permanente តាមរយៈ L.A. Care Health Plan  
អ្នកគួរណ្ទទួលបានអ្្�ញ្ញា ែ្័រែណ�មាជិក Kaiser Permanente ក្នងុរយៈសពលពវីរ�ប្្ហ៍ 
្រនា្ទ ្់រពវីការចា្់តំាងរ្រ�់អ្នកសៅ Kaiser Permanente។ �បូម្រង្ហា ញ្័រែណសនះសរៀងរល់សពលណែលអ្នកសៅសត្រវី
តបា�់ស�វាកម្មណាមួយ។

អ្នកកអាចចា្់រស្្វីមទទួលបានស�វាកម្មរ៉ា្់ររងសដាយ Medi-Cal ពវី Kaiser Permanente សៅន ង្ៃទវីមួយ
ននណែ្រនា្ទ ្់រពវីការចា្់តំាងរ្រ�់អ្នក។ សែវីម្វីណ�ង្យល់្រណន្ថម�បូមទបូរ�័ព្ទមក L.A. Care Health Plan 
សដាយឥ្គិ្ន ល្ៃសលែ 1-888-839-9909។



2 | អំពវីណ្នការ�ុែភាពរ្រ�់អ្នក

ទំព័រ 5

សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

អ្នកអាចស�្នវី�ំុសៅសពលណាក៏បានសែវីម្វី្រញ្់្រការចា្់តំាងរ្រ�់អ្នកសៅ Kaiser Permanente សហវីយសតជវី�សរ ើ
�អ្នក្្ល់ស�វាស្សេងសទៀ្សៅក្នងុ្រណ្ាញរ្រ�់ L.A. Care Health Plan។ �ំរ្់រជំនួយសតជវី�សរ ើ�សា្ថ ្័រន
្្ល់ស�វា្្មវី�បូមទបូរ�័ព្ទសៅ L.A. Care Health Plan សលែ 1-888-839-9909 (TTY 711) ឬចបូលសៅកាន់ 
lacare.org (ភាសាអង់សគលៃ�)។ អ្នកក៏អាចស�្នវី�ំុ្រញ្់្រ Medi-Cal រ្រ�់អ្នកបានណែរ។

សយវីងអាចស�្នវី�ំុ L.A. Care Health Plan សែវីម្វីចា្់អ្នកសៅអ្នក្្ល់ស�វាស្សេងសៅក្នងុ្រណ្ាញរ្រ�់ែលៃួនត្រ�ិនស្រវី៖
 ● អាក្រ្កិរោិរ្រ�់អ្នកគតមាមកំណហងែល់�ុវ្្ថិភាពរ្រ�់្ុរគ្គលិក Kaiser Permanente 

ឬជនណាមា្ន ក់ ឬតទព្យ�ម្្ិ្សៅទវីកណនលៃងរ្រ�់្រណ្ាញ
 ● អ្នកត្រតពឹ្្ការលួចពវីអ្នក្្ល់ស�វាកម្មក្នងុ្រណ្ាញឬទវីកណនលៃងនន្រណ្ាញ; ឬ
 ● អ្នកត្រតពឹ្្ការសកង្រនលៃំសដាយសច្នា ែបូចជាការ្រង្ហា ញសវជ្ជ្រញ្្ជ ណែលមិនមាន�ុពលភាព ឬអនុញ្ញា

្ឲ្យនរណាមា្ន ក់សត្រវីតបា�់្័រែណ�មា្គ ល់ែលៃួន Medi-Cal ឬ Kaiser Permanente រ្រ�់អ្នក

ត្រ�ិនស្រវី L.A. Care Health Plan ចា្់តំាងអ្នកសៅអ្នក្្ល់ស�វាស្សេងសទៀ្ ពួកសគនឹងជបូនែំែឹងអ្នកជាោ
យលក្ខែ៍អកសេរ។

សពលែលៃះ L.A. Care Health Plan និង Kaiser Permanente មិនអាច្រសតមវីអ្នកបានសទៀ្សទ។ L.A. Care 
Health Plan ត្រូវណ្្រញ្់្រធានារ៉ា្់ររងរ្រ�់អ្នក ត្រ�ិនស្រវី៖

 ● អ្នកផ្លៃ �់ទវីលំសៅសៅសតរៅ្ំ្រន់ស�វា L.A. Care Health Plan

 ● អ្នកជា្់រសៅមន្ទវីរឃំុឃំាង
 ● អ្នកពំុមាន Medi-Cal សទៀ្
 ● អ្នកមានលក្ខែៈតគ្់រតគ្ន់�តមា្់រកម្មវធិវីសលវីកណលងណាមួយ
 ● អ្នក ត្រូវការការវះកា្់្្របូរ�រ ើរង្គធំ (មិនរមួ្រញ្បូល្តមងសនាមនិងណកវណភ្នក)

ត្រ�ិនស្រវី�ិទ្ិរ្រ�់អ្នកជាមួយ L.A. Care Health Plan និងការចា្់តំាងរ្រ�់អ្នកសៅ Kaiser Permanente 
្រញ្់្រ អ្នកសៅណ្អាចទទួលបានស�វាពវីកម្មវធិវី Medi-Cal ្រង់ន ល្ៃ�តមា្់រស�វាកម្ម ឬកម្មវធិវីស្សេងៗសទៀ្។ 
�បូមចបូលសៅកាន់ចំែងសជវីង “អ្វីណែល Kaiser Permanente មិន្្ល់” សៅក្នងុជំពបូកសនះ�តមា្់រព័្៌មាន្រណន្ថ
មអំពវីស�វាទំាងសនះ។

ត្រ�ិនស្រវីអ្នកជាជនជា ្ិអាសមរកំិាងសែវីម អ្នកមាន�ិទ្ិទទួលស�វាណ្ទំា�ុែភាពសៅតាមទវីតំាង Indian Health 
Service (ស�វា�ុែភាពឥណា្ឌ )។ អ្នកក៏អាចសៅជាមួយឬែកស ្្ម ះសចញពវី Kaiser Permanente អំេុងសព
លកំពុងទទួលបានស�វាណ្ទំា�ុែភាពពវីទវីតំាងទំាងសនះ។ ជនជា្ិអាសមរកិឥណា្ឌ មាន�ិទ្ឋិមិនចុះស ្្ម ះក្នងុណ្នកា
រណ្ទំាតគ្់រតគង Medi-Cal ឬអាចចាកសចញពវីណ្នការ�ុែភាពរ្រ�់ពួកសគសហវីយត្េ្់រសៅ Medi-Cal ធម្មតា 
(្រង់ន ល្ៃ�តមា្់រស�វាកម្ម) វញិបានតគ្់រសពលសវោនិងសដាយមបូលសហ្ុណាក៏សដាយ។ សែវីម្វីណ�ង្យល់្រណន្ថមសទៀ្ 
�បូមទបូរ�័ព្ទសៅស�វាជនជា្ិអាសមរកំិាងសែវីម (Indian Health Service) សលែ 1-916-930-3927 
ឬចបូលសៅសគហទំព័រ Indian Health Service សៅ www.ihs.gov (ភាសាអង់សគលៃ�)។
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ទំព័រ 6

សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

រផបៀបបដលប្នការរបេ់អ្នកដំផែីរការ 
L.A. Care Health Plan គឺជាណ្នការ�ុែភាពណែលមានកិច្�នយាជាមួយនឹងនាយកដា្ឋ ន ស�វាណ្ទំា�ុែភា 
ពរែ្ឋកាលវីហញ្៉ា  (Department of Health Care Services, DHCS)។ L.A. Care Health Plan គឺជា
ណ្នការណ្ទំា�ុែភាពណែលត្រូវបានតគ្់រតគង សហវីយ Kaiser Permanente គឺជាអ្នក្្ល់ស�វាណ្ទំា�ុែភាពរ
្រ�់អ្នកតាមរយៈ L.A. Care Health Plan។

ណ្នការណ្ទំាតគ្់រតគងគឺជាការសត្រវីតបា�់ណែលមានត្រ�ិទភ្ាពណ្្នកចំណាយននធនធានណ្ទំា�ុែភាពណែលណកល
មអែលទភ្ាពណ្ទំា�ុែភាព និងធានាគុែភាពននការណ្ទំា។ Kaiser Permanente ្្ល់ស�វាកម្មជបូនអ្នកតាម
រយៈ្រណ្ាញអ្នក្្ល់ស�វា Kaiser Permanente។ ពួកសគសធ្វីការជាមួយគ្្ន សែវីម្វ្ី ្ល់ការណ្ទំាត្រក្រសដាយ
គុែភាពជបូនអ្នក។ សៅសពលអ្នកសតជវី�សរ ើ�យក Kaiser Permanente អ្នកកំពុងសតជវី�សរ ើ�យកការណ្ទំារ្រ
�់អ្នកតាមរយៈកម្មវធិវីណ្ទំាសវជ្ជសាត�រ្្រ�់សយវីង។ អ្នកត្រូវណ្ទទួលបានស�វាភាគសតចវីនពវីអ្នក្្ល់ស�វា្រណា្ដ ញ 
Kaiser Permanente។ ស�វាណ្មួយគ្់ណែលអ្នកអាចទទួលបានពវីអ្នក្្ល់ស�វាសតរៅ្រណ្ាញគឺ៖

 ● ការណ្ទំាសៅមែ្ឌ ល Indian Health Service

 ● ស�វារ្យន្�ស្ង្្គ ះ្រនា្ទ ន់ណែលត្រូវបានរ៉ា្់ររង
 ● ស�វា្រនា្ទ ន់ និងការណ្ទំាសតកាយមានស�្ថរភាពណែលត្រូវបានរ៉ា្់ររង
 ● ស�វាពនយាកំសែវី ្តគរួសារណែលត្រូវបានរ៉ា្់ររង
 ● ការណ្ទំា្រនា្ទ ន់សតរៅ្ំ្រន់ណែលត្រូវបានរ៉ា្់ររង
 ● ការ្រញ្ជបូន្រន្សៅកាន់អ្នក្្ល់ស�វាសតរៅ្រណ្ាញ
 ● ស�វាកម្ម្រញ្ហា ពិបាកសដាះតសាយណែលត្រូវបានរ៉ា្់ររងមួយចំនួន
 ● ការចាក់ថា្នំ ្រង្្ក រណែលចំាបាច់ណ្្នកសវជ្ជសាត�ស្ៅតាមនាយកដា្ឋ ន�ុែភាពក្នងុ្ំ្រន់

កំែ្់ចំណំា៖ អ្នកត្រណហលជាអាចទទួលបានស�វាកម្មមួយចំនួនពវីមជ្ឈមែ្ឌ ល�ុែភាពណែលមានលក្ខែៈ�ម្
្ិ្�ហព័ន្ (Federally Qualified Health Center, FQHC)។ �បូមទបូរ�័ព្ទមក L.A. Care Health Plan 
�តមា្់រព័្៌មាន្រណន្ថមអំពវីស�វា FQHC។

អ្នក្ំណាងស�វាកម្ម�មាជិក Kaiser Permanente អាចជួយអ្នកឲ្យយល់ពវី៖
 ● រស្រៀ្រណែល Kaiser Permanente ែំសែវី រការ
 ● រស្រៀ្រសែវីម្វីទទួលការណ្ទំាណែលអ្នកត្រូវការ
 ● រស្រៀ្រដាក់កាលវភិាគណា្់ជួ្រអ្នក្្ល់ស�វា និង 
 ● រស្រៀ្ររកសឃវីញថាស វ្ីអ្នកមាន�ិទ្ិ�តមា្់រស�វាការែឹកជញ្ជបូនឫសទ

សែវីម្វីណ�ង្យល់្រណន្ថម �បូមទបូរ�័ព្ទសៅសលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ អ្នកក៏អាចណ�ង្រកព័្៌មានអំពវី
ស�វា�មាជិកតាមអនឡាញ្ងណែរសៅ kp.org (ភាសាអង់សគលៃ�)។
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ទំព័រ 7

សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

សែវីម្វីណ�ង្យល់អំពវី L.A. Care Health Plan �បូមសៅទបូរ�័ព្ទសៅពួកសគសលែ 1-888-839-9909	(TTY 711)។  
អ្នកក៏អាចណ�ង្រកព័្៌មានអំពវីស�វា�មាជិកតាមអនឡាញ្ងណែរសៅ LACare.org	(ភាសាអង់សគលៃ�)។

ការផ្លា េ់ប្តូរ អង្គការ ្ ្ល់ ផេវា
អ្នកអាចចាកសចញពវី Kaiser Permanente សហវីយផ្លៃ �់្្របូរសៅអ្នក្្ល់ស�វា L.A. Care Health Plan 
ស្សេងសទៀ្សៅសពលណាក៏បាន។ �បូមទបូរ�័ព្ទសៅ L.A. Care Health Plan សលែ 1-888-839-9909	
(TTY 711), 24 សមា៉ា ងមួយន ង្ៃ 7 ន ង្ៃក្នងុមួយ�ប្្ហ៍ សហវីយតបា្់រពួកសគថាអ្នកចង់ផ្លៃ �់្្របូរអ្នក្្ល់ស�វាណ្ទំា
�ុែភាព។ ការផ្លៃ �់្្របូរសនះនឹងមិនសកវី្សេវីងភាលៃ មសនាះសទ។ ភាគសតចវីន វានឹងសកវី្សេវីងសៅន ង្ៃទវីមួយននណែ្រនា្ទ ្់រ។ 
L.A. Care Health Plan នឹងឱ្យអ្នកែឹងសៅសពលណែលអ្នក្្ល់ស�វា្្មវីរ្រ�់អ្នកចា្់រស្្វីម។ រហបូ្ែល់សពលសនាះ 
អ្នកត្រូវណ្ទទួលបានស�វាកម្មពវី Kaiser Permanente។

ត្រ�ិនស្រវីអ្នកចង់ចាកសចញពវី Kaiser Permanente សអាយបានឆ្្់រ អ្នកអាចស�្នវី�ំុ L.A. Care Health Plan 
រកការចា្់តំាងសេវីងវញិណែលឆ្្់ររហ័� (សលឿន)។ ត្រ�ិនស្រវីសហ្ុ្ល�តមា្់រការស�្នវី�ំុរ្រ�់អ្នកបាន្ំរសពញតាមចបា
្់រ�តមា្់រការចា្់តំាងសេវីង្រនា្ទ ន់ អ្នកនឹងទទួលបានលិែិ្មួយសែវីម្វីតបា្់រអ្នកថាអ្នកត្រូវបានចា្់តំាងសេវីងវញិសហវីយ។

ការផ្លា េ់ប្តូរប្នការេនុខភាព 
អ្នកអាចចាកសចញពវី L.A. Care Health Plan និងចបូលរមួក្នងុណ្នការ�ុែភាពស្សេងសទៀ្សៅសពលណាក៏បាន។  
�បូមទបូរ�័ព្ទមក Health Care Options សលែ 1-800-430-4263 (TTY 1-800-430-7077) 
សែវីម្វីសតជវី�យកណ្នការ្្មវី។ អ្នកអាចទបូរ�័ព្ទពវីន ង្ៃច័ន្ទែល់ន ង្ៃ�ុតក ពវីសមា៉ា ង 8 តពឹកែល់សមា៉ា ង 5 ោងៃ ច 
ឬចបូលសៅកាន់ www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov (ភាសាអង់សគលៃ�)។

វាចំណាយសពលរហបូ្ែល់ 45 ន ង្ៃសែវីម្វីែំសែវី រការ�ំសែវី រ្រ�់អ្នកក្នងុការចាកសចញពវី L.A. Care 
Health Plan។ សែវីម្វីែឹងពវីសពលណាណែល Health Care Options បានយល់តពមសលវី�ំសែវី រ្រ�់អ្នក 
�បូមទបូរ�័ព្ទសៅសលែ 1-800-430-4263 (TTY	1-800-430-7077)។

ត្រ�ិនស្រវីអ្នកចង់សចញពវី L.A. Care Health Plan ឲ្យបានឆ្្់រ អ្នកអាចស�្នវី�ំុ Health Care Options 
រកការែកស ្្ម ះសចញណែលឆ្្់ររហ័� (សលឿន)។ ត្រ�ិនស្រវីសហ្ុ្ល�តមា្់រការស�្នវី�ំុរ្រ�់អ្នក្ំរសពញតាមចបា្់រ�
តមា្់រការែកស ្្ម ះសចញ្រនា្ទ ន់ អ្នកនឹងទទួលបានលិែិ្មួយសែវីម្វីតបា្់រអ្នកថាអ្នកត្រូវបានែកស ្្ម ះសចញសហវីយ។

អ្នកទទួល្លណែលអាចស�្នវី�ំុការែកស ្្ម ះសចញរហ័� រមួមាន្រ៉ាុណន្មិនត្រូវបានកំែ្់ណ្ចំសពាះ៖
 ● កុមារណែលទទួលបានស�វាកម្មសតកាមកម្មវធិវី Foster Care and Adoption Assistance

 ● �មាជិកណែលមាន្តមរូវការណ្ទំា�ុែភាពពិស�� រមួមាន្រ៉ាុណន្មិនកំែ្់ចំសពាះការ្្របូរ�រ ើរង្គធំៗ 
 ● �មាជិកណែលបានចុះស ្្ម ះរចួសៅក្នងុ Medi Cal, Medicare ឬណ្នការណ្ទំាណែលតគ្់រតគងលក្ខ

ែៈពាែិជ្ជកម្ម។
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ទំព័រ 8

សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

អ្នកអាចស�្នវី�ំុចាកសចញពវី L.A. Care Health Plan សដាយផ្្ទ ល់សៅឯការោិល័យស�វាមនុ�សេជា្ិនិង�ុែ
ភាពត្រចំា្ំ្រន់សខានធវីរ្រ�់អ្នក។ �បូមណ�ង្រកការោិល័យក្នងុមបូលដា្ឋ នរ្រ�់អ្នកសៅ  
www.dhcs.ca.gov/services/medical/Pages/CountyOffices.aspx (ភាសាអង់សគលៃ�)
ឬទបូរ�័ព្ទសៅ Health Care Options សលែ 1-800-430-4263	(TTY 1-800-430-7077)។

និេសិេត្រហាវ�ិយាល័�បដលផ្លា េ់�ីលំផៅផៅផខានធីែ្មី

ត្រ�ិនស្រវីអ្នកផ្លៃ �់សៅសខានធវី្្មវីសៅរែ្ឋកាលវីហញ្៉ា សែវីម្វីចបូលសរៀនមហាវទិយាល័យ សយវីងនឹងរ៉ា្់ររងណ្សលវីស�វា�ង្គ្
សរះ្រនា្ទ ន់និងការណ្ទំា្រនា្ទ ន់សៅក្នងុសខានធវី្្មវីរ្រ�់អ្នក្រ៉ាុសណាណ ះ។ ស�វា�ស្ង្្គ ះ្រនា្ទ ន់និងការណ្ទំា្រនា្ទ ន់អាចរក
បាន�តមា្់រអ្នកចុះស ្្ម ះ Medi-Cal ទំាងអ�់សៅទបូទំាងរែ្ឋសដាយមិនគិ្ពវីសខានធវីននលំសៅដា្ឋ ន។

ត្រ�ិនស្រវីអ្នកបានចុះស ្្ម ះក្នងុកម្មវធិវី Medi-Cal សហវីយនឹងចបូលសរៀនសៅមហាវទិយាល័យក្នងុសខានធវីស្សេង 
អ្នកមិនចំាបាច់ដាក់ពាក្យ�ំុ Medi-Cal សៅក្នងុសខានធវីសនាះសទ។ មិនចំាបាច់ត្រូវមានការដាក់ពាក្យ Medi-Cal 
្្មវីសទែរ្រណាអ្នកសៅមានអាយុសតកាម 21 ឆ្្នំ តគ្ន់ណ្សចញពវី ្្ទះជា្រសណ្ាះអា�ន្ន សហវីយនិងសៅណ្ត្រូវបានអះ 
អាងថាជាអ្នកពឹងពាក់ពន្សលវីតគរួសារ។

សៅសពលអ្នកផ្លៃ �់ទវីលំសៅជា្រសណ្ាះអា�ន្នពវី ្្ទះសៅមហាវទិយាល័យ មានជំសរ ើ�ពវីរ�តមា្់រអ្នក។ អ្នកអាច៖
 ●  ជបូនែំែឹងែល់ការោិល័យ�ង្គមកិច្ត្រចំាសខានធវីរ្រ�់អ្នក ថាអ្នកកំពុងផ្លៃ �់ទវីលំសៅជា្រសណ្ាះ 

អា�ន្នសែវីម្វីចបូលសរៀនមហាវទិយាល័យសហវីយ្្ល់អា�័យដា្ឋ នរ្រ�់អ្នកណែលសៅក្នងុសខានធវី្្មវី។  
សខានធវីនឹងសធ្វី្រចុ្្រ្ន្នភាពកំែ្់សហ្ុករែវី សនះសដាយសត្រវីអា�យដា្ឋ ននិងសលែកបូែសខានធវី្្មវីរ្រ�់
អ្នកសៅក្នងុទិន្នន័យរ្រ�់រែ្ឋ។ ត្រ�ិនស្រវី L.A. Care Health Plan មិនមានែំសែវី រការសៅក្នងុ 
សខានធវី្្មវីសទ អ្នកនឹងត្រូវផ្លៃ �់្្របូរណ្នការ�ុែភាពរ្រ�់អ្នកសៅតាមជសតមវី�ណែលមានសៅក្នងុសខានធវី្្មវី។ 
�ំរ្់រ�ំែួរ្រណន្ថមនិងសែវីម្វីទ្់រសា្ក ្់ការពនយារសពលក្នងុការចុះស ្្ម ះចបូលក្នងុណ្នការ�ុែភាព្្មវី 

 អ្នកគួរណ្ទាក់ទងសៅ Health Care Options សលែ 1-800-430-4263 (TTY 1-800-430-7077) 
�តមា្់រជំនួយក្នងុការចុះស ្្ម ះ។

ឬ

 ●  សតជវី�សរ ើ�មិនផ្លៃ �់្្របូរណ្នការ�ុែភាពរ្រ�់អ្នកសៅសពលណែលអ្នកផ្លៃ �់សៅ្រសណ្ាះអា�ន្នសែវី
ម្វីចបូលសរៀនមហាវទិយាល័យសៅក្នងុសខានធវីស្សេង។ អ្នកនឹងអាចសត្រវី្រន្ទ្់រ�ស្ង្្គ ះ្រនា្ទ ន់ ឬការណ្
ទំា្រនា្ទ ន់សៅក្នងុសខានធវី្្មវីណ្្រ៉ាុសណាណ ះ។ �តមា្់រការណ្ទំា�ុែភាព្រង្្ក រឫជាត្រចំា អ្នកត្រូវសត្រវី្រ
ណ្ាញអ្នក្្ល់ស�វា Kaiser Permanente ក្នងុ្ំ្រន់ស�វា L.A. Care Health Plan។ 
ការសលវីកណលងចំសពាះករែវី សនះគឺត្រ�ិនស្រវី L.A. Care Health Plan មានែំសែវី រការសៅក្នងុខាន
ធវីលំសៅដា្ឋ ន្្មវីរ្រ�់អ្នក ែបូចណែលបានសរៀ្ររ្់រខាងសលវី សហវីយអ្នកទទួលបានស�វាកម្មពវីអ្នក្្ល់ស�វា
្រណ្ាញ Kaiser Permanente ក្នងុ សខានធវីននលំសៅដា្ឋ ន្្មវីរ្រ�់អ្នក។
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សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

ការបន្ការបែទំា
ត្រ�ិនស្រវីឥេបូវសនះ អ្នកសឃវីញអ្នក្្ល់ស�វាណែលមិនសៅក្នងុ្រណ្ាញ Kaiser Permanente អ្នកត្រណហលជាអា
ច្រន្ជួ្រនឹងពួកសគរហបូ្ែល់ 12 ណែ តាមសា្ថ នភាពជាក់ណ�ង្។

ត្រសភទននសា្ថ នភាពណែលអាចឲ្យអ្នកមាន�ិទទ្ទួលស�វាកម្មពវីអ្នក្្ល់ស�វាសតរៅ្រណ្ាញ រមួមាន៖
 ● អ្នកមានសា្ថ នភាព�ុែភាព ល្ៃបូវចិ្្ណែល្តមរូវឲ្យមានស�វាណែលសយវីងទទួលែុ�ត្រូវ្្ល់ជបូន
 ● អ្នកត្រូវបាន្តមរូវឲ្យមានការផ្លៃ �់្្របូរពវី Covered California សៅកាន់ Medi-Cal

 ● អ្នកគឺជា�មាជិក្្មវីណែលមានលក្ខែៈ�ម្្ិ្តគ្់រតគ្ន់�តមា្់រ Medi-Cal 
ក្នងុនាមជាមនុ�សេចា�់ជរឬជនពិការ (Senior or Person with Disability, “SPD”) និងមាន
�ំសែវី �ំុការអនុញ្ញា ្ពយាបាលន ល្ៃស�វា�តមា្់រស�វា។

 ● អ្នកមានទំនាក់ទំនងតសា្់រជាមួយអ្នក្្ល់ស�វាពយាបាល�ុែភាពអាក្រ្កិរោិ
 ● អ្នកបានស�្នវី DHCS �ំុការសលវីកណលងសវជ្ជសាត� ្សហវីយវាត្រូវបាន្រែិស�ធ
 ● អ្នកកំពុងសត្រវីតបា�់ឱ�្ពវីត្រភពណ្មួយណែលជាណ្្នកមួយននការពយាបាលតាមសវជ្ជ្រញ្្ជ  ត្រ�ិនស្រវីវា

ត្រូវបានសចញសវជ្ជ្រញ្្ជ ភាលៃ មៗ មុនកាល្ររសិចទ្ននការចុះស ្្ម ះរ្រ�់សោកអ្នក
 ● អ្នកកំពុងទទួលការណ្ទំារយៈសពល យបូរ សតកាមស�វាកម្មនិងការគំ្តទរយៈសពលយបូរណែលត្រូវបានតគ្់រតគង 

(Managed Long-Term Services and Supports, MLTSS)

អ្នកអាចមានលក្ខែៈ�ម្្ិ្តគ្់រតគ្ន់ត្រ�ិនស្រវីអ្នកកំពុងទទួលបានការណ្ទំាណែល�កម្ម�តមា្់រមួយក្នងុចំសណា
មសា្ថ នភាពខាងសតកាមមុនសពលអ្នកបានចុះស ្្ម ះ៖

 ● សា្ថ នភាពធ្ងន់ធ្ងរ។ សយវីងែញុំអាចរ៉ា្់ររងស�វាកម្មទំាងសនះរហបូ្ែល់សា្ថ នភាពធងៃន់ធងៃរ្រញ្់្រ
 ● សា្ថ នភាពរា៉ាំ នរ ៉ាធ្ងន់ធ្ងរ។ សយវីងអាចនឹងរ៉ា្់ររងស�វាកម្មរហបូ្ែល់សែវីមនន (1) 12 ណែ ចា្់រតំាងពវីកាល

្ររសិចទ្ណែលអ្នកបានចុះស ្្ម ះចបូល Kaiser Permanente; ឬ (2) ន ង្ៃែំ្របូង្រនា្ទ ្់រពវីវគ្គននការពយា
បាលបាន្រញ្់្រសៅសពលណែលវាមាន�ុវ្្ថិភាពក្នងុការស ្្ទរការណ្ទំារ្រ�់អ្នកសៅអ្នក្្ល់ស�វាក្នងុ្រ
ណ្ាញ ែបូចណែលបានកំែ្់សដាយ Kaiser Permanente ្រនា្ទ ្់រពវីបាននិោយជាមួយអ្នក និងអ្ន
ក្្ល់ស�វាសតរៅ្រណ្ាញសហវីយត�្រតាមការអនុវ្្វជិា្ជ ជវីវៈលអែ។
♦	 វាសៅណ្្រន្សកវី្មានសដាយគ្្ម នការពយាបាលសពញសលញ
♦	 វាកាន់ណ្ែុនដា្រខាលៃំ ងក្នងុស្រសវោយបូរអណង្ង
♦	 វា្តមរូវឲ្យមានការពយាបាល្រន្សែវីម្វីណ្ទំាសា្ថ នភាពជមអែឺ ឬទ្់រសា្ក ្់សា្ថ នភាពមិនឲ្យោ៉ា ្់រយឺនសៅ

 ● ការមានន ទ្ាផពាះ (រ្ួរទំាងការបែទំាផមកា�ការេមមាលភាលា ្រ)។ សយវីងអាចរ៉ា្់ររងស�វាទំាងសនះែ
ែៈសពលអ្នកមានន ្្ទសពាះ និងភាលៃ មៗ្រនា្ទ ្់រពវីអ្នក�តមាលកបូន។

 ● ជ្រ្ងងឺ្រនុខនឹងសាលា ប់។ សយវីងអាចរ៉ា្់ររងស�វាកម្មទំាងសនះ�តមា្់ររយៈសពលននជំងឺ។ ជមងៃឺមុែនឹងសាលៃ ្់រ 
គឺជាជមងៃឺណែលមិនអាចពយាបាល ឬត្េ្់រ្យសតកាយបាន និងត្រណហលជា្រណ្ាលឲ្យសាលៃ ្់រសៅក្នងុ 
រយៈសពលមួយឆ្្នំ  ឬ្ិចជាងសនះ
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សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

 ● ការបែទំាេមមាប់កនុមារអា�នុផមកា្រ 3 ឆ្្នំ ។ សយវីងអាចធានារ៉ា្់ររងសលវីស�វាកម្មទំាង
សនះ រហបូ្ែល់សែវីមនន (1) 12 ណែគិ្ចា្់រពវីន ង្ៃណែលកុមារត្រូវបានចុះស ្្ម ះចបូលសៅក្នងុ 
Kaiser Permanente; ឬ (2) ន ង្ៃែួ្រអាយុ 3 ឆ្្នំ រ្រ�់កុមារ។

 ● ការវះកាត់ ឬដំផែីការពយាបាលផ្សេងផ�ៀតបដលជាប ្្នកននការពយាបាល។ ការណ្ទំាត្រូវណ្បាន្្
ល់អនុសា�ន៍និងចងតកងសដាយអ្នក្្ល់ស�វាឱ្យសកវី្មានសេវីងក្នងុរយៈសពល 180 ន ង្ៃពវីកាល្ររសិច្
ទមានត្រ�ិទភ្ាពននធានារ៉ា្់ររងត្រ�ិនស្រវីអ្នកជា�មាជិក្្មវី ឬ 180 ន ង្ៃពវីកាល្ររសិចទ្ណែលកិច្�ន្
ោរ្រ�់អ្នក្្ល់ស�វាបាន្រញ្់្រ

សែវីម្វីែឹងថាស វ្ីអ្នកមានលក្ខែៈ�ម្្ិ្តគ្់រតគ្ន់ក្នងុការទទួលបានស�វាកម្មពវីអ្នក្្ល់ស�វាសៅសតរៅ្រណ្ាញ 
ឬចង់បានព័្៌មាន្រណន្ថម �បូមទបូរ�័ព្ទសៅស�វា�មាជិកសលែ 1-800-464-4000	(TTY 711)។

អ្នក្្ល់ផេវាបដលចាកផចញពី	Kaiser	Permanente

ត្រ�ិនស្រវីអ្នក្្ល់ស�វារ្រ�់អ្នកឈ្់រសធ្វីការជាមួយ Kaiser Permanente អ្នកត្រណហលជាអាចសៅ្រន្ទទួល
បានស�វាកម្មពវីអ្នក្្ល់ស�វាសនាះ។ សនះគឺជាទតមង់មួយសទៀ្ននការ្រន្ការណ្ទំា។

ត្រ�ិនស្រវីអ្នកត្រូវបានចា្់តំាងសៅក្នងុតក រុមអ្នក្្ល់ស�វា ឬមន្ទវីរសពទ្យណែលកិច្�នយារ្រ�់ពួកសគ ជាមួយសយវីង្រញ្់្រ 
 ឬត្រ�ិនស្រវីអ្នករ�់សៅចមាងៃ យ 15 មា៉ា លពវីមន្ទវីរសពទ្យណែលកិច្�នយារ្រ�់សគ ជាមួយសយវីង្រញ្់្រ  

សយវីងនឹង្្ល់ស�ចក្វីជបូនែំែឹងជាោយលក្ខែ៍អកសេរែល់អ្នក ោ៉ា ងសហាចណា�់ 60 ន ង្ៃមុនការ្រញ្់្រ 
(ឬឆ្្់រតាមលទភ្ាព�មរម្យ)។

ត្រ�ិនស្រវីអ្នកកំពុងទទួលបានស�វាណែលបានរ៉ា្់ររងពវីមន្ទវីរសពទ្យក្នងុ្រណ្ាញ ឬសវជ្ជ្រែ្ឌិ ្ក្នងុ្រណ្ាញ (ឬអ្នក្្
ល់ស�វាស្សេងសទៀ្ណែលជាក់ោក់) សៅសពលណែលកិច្�នយារ្រ�់សយវីងជាមួយអ្នក្្ល់ស�វាត្រូវ្រញ្់្រ (សលវីកណល
ងណ្ត្រ�ិនស្រវីកិច្�នយាបាន្រញ្់្រសដាយសារមានមបូលសហ្ុ) អ្នកត្រណហលអាច្រន្ទទួលបានស�វាមួយចំនួនពវីអ្ន
ក្្ល់ស�វាសនាះ�តមា្់រ៖

 ● សា្ថ នភាពធ្ងន់ធ្ងរ។ សយវីង អាចរ៉ា្់ររងស�វាកម្មទំាងសនះរហបូ្ែល់សា្ថ នភាពធងៃន់ធងៃរ្រញ្់្រ
 ● សា្ថ នភាពរា៉ាំ នរ ៉ាធ្ងន់ធ្ងរ។ សយវីង អាចនឹងរ៉ា្់ររងស�វាកម្មរហបូ្ែល់មុន (1) 12 ណែចា្់រពវីន ង្ៃណែលកិច្�

នយារ្រ�់អ្នក្្ល់ស�វាបានច្់រ; ឬ (2) សៅន ង្ៃទវីមួយ្រនា្ទ ្់រពវីែំសែវី ការពយាបាលបាន្រញ្់្រ សៅសពល
ណែលវាមាន�ុវ្្ថិភាពក្នងុការស ្្ទរការណ្ទំារ្រ�់អ្នកសៅឱ្យអ្នក្្ល់ស�វាក្នងុ្រណ្ាញណែលបានកំែ
្់សដាយ Kaiser Permanente ្រនា្ទ ្់រពវីបានពិសតគ្ះជាមួយ�មាជិកនិងអ្នក្្ល់ស�វាសតរៅ្រណ្ា
ញនិងត�្រតាមការអនុវ្្វជិា្ជ ជវីវៈលអែ។ សា្ថ នភាពរ៉ាំ នរ ៉ាធងៃន់ធងៃរគឺជាជមងៃឺឬសា្ថ នភាព�ុែភាពែនទសទៀ្
ណែលធងៃន់ធងៃរ ត្រ�ិនស្រវីមួយក្នងុចំសនាមចំែុចខាងសតកាមសនះជាការពិ្អំពវីសា្ថ នភាពសនាះ៖
♦	 វាសៅណ្្រន្សកវី្មានសដាយគ្្ម នការពយាបាលសពញសលញ
♦	 វាកាន់ណ្ែុនដា្រខាលៃំ ងក្នងុស្រសវោយបូរអណង្ង
♦	 វា្តមរូវឲ្យមានការពយាបាល្រន្សែវីម្វីណ្ទំាសា្ថ នភាពជមអែឺ ឬទ្់រសា្ក ្់សា្ថ នភាពមិនឲ្យោ៉ា ្់រយឺនសៅ

 ● ការបែទំាមាតនុភាព។ សយវីងអាចរ៉ា្់ររងស�វាកម្មទំាងសនះក្នងុសពលណែលអ្នកមានន ្្ទសពាះ និងភាលៃ មៗ្រ
នា្ទ ្់រពវីអ្នក�តមាលកបូន។
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ទំព័រ 11

សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

 ● ជ្រ្ងងឺ្រនុខនឹងសាលា ប់។ សយវីងអាចរ៉ា្់ររងស�វាទំាងសនះ�តមា្់ររយៈសពលននជំងឺ។ ជមងៃឺមុែនឹងសាលៃ ្់រ 
គឺជាជមងៃឺណែលមិនអាចពយាបាល ឬត្េ្់រ្យសតកាយបាន និងត្រណហលជា្រណ្ាលឲ្យសាលៃ ្់រសៅក្នងុរ
យៈសពលមួយឆ្្នំ  ឬ្ិចជាងសនះ

 ● ការបែទំាេមមាប់កនុមារអា�នុផមកា្រ 3 ឆ្្នំ ។ សយវីង អាចរ៉ា្់ររងស�វាទំាងសនះរហបូ្ែល់មុន  
(1) 12 ណែចា្់រពវីកាល្ររសិចទ្ណែលកិច្�នយារ្រ�់អ្នក្្ល់ស�វាបាន្រញ្់្រ ឬ  
(2) ែួ្រកំសែវី ្សលវីកទវី្រវីរ្រ�់កុមារ

 ● ការវះកាត់ ឬដំផែីការពយាបាលផ្សេងផ�ៀតបដលជាប ្្នកននការពយាបាល។ ការ ណ្ទំាត្រូវណ្ត្រូវបាន 
្្ល់អនុសា�ន៍និង្្ល់ភ�្ុតាងជាឯកសារសដាយអ្នក្្ល់ស�វាឱ្យសកវី្មានសេវីងក្នងុរយៈសពល 
180 ន ង្ៃពវីកាល្ររសិចទ្ណែលកិច្�នយារ្រ�់អ្នក្្ល់ស�វាបាន្រញ្់្រ

Kaiser Permanente ្្ល់ជបូនការ្រន្ស�វាណ្ទំាត្រ�ិនស្រវី៖
 ● ការរ៉ា្់ររង Kaiser Permanente រ្រ�់អ្នកមានត្រ�ិទភ្ាពសៅកាល្ររសិចទ្ណែលអ្នកទទួលបានស�វាកម្ម
 ● អ្នកកំពុងទទួលបានស�វាកម្មពវីអ្នក្្ល់ស�វាណែលកិច្�នយារ្រ�់សគបានច្់រ សៅកាល្ររសិចទ្្រញ្់្រ

រ្រ�់អ្នក្្ល់ស�វា
 ● អ្នក្្ល់ស�វាសនះតពមសតពៀងជាោយល័ក្ខអកសេរសៅនឹងលក្ខែ័ែ្ឌ កិច្�នយារ្រ�់សយវីង
 ● ស�វាកម្មមានភាពចំាបាច់ណ្្នកសវជ្ជសាត� ្និងជាស�វាណែលត្រូវបានរ៉ា្់ររងសតកាមស�ៀវសៅណែនំា�

មាជិកសនះ ត្រ�ិនស្រវីអ្នកបានទទួលពួកវាពវីអ្នក្្ល់ស�វាក្នងុ្រណ្ាញ
 ● អ្នកស�្នវី�ំុស�វាកម្មសៅក្នងុរយៈសពល 30 ន ង្ៃ (ឫឆ្្់រតាមណែលអ្នកអាច) ពវីកាល្ររសិចទ្ណែលកិច្� 

នយារ្រ�់អ្នក្្ល់ស�វាបាន្រញ្់្រ

Kaiser Permanente ្ិរន្្ល់ការ្រន្ននស�វាណ្ទំាសទត្រ�ិនស្រវី៖
 ● ស�វាកម្មមិនត្រូវបានរ៉ា្់ររងសដាយ Medi-Cal

 ● អ្នក្្ល់ស�វារ្រ�់អ្នកនឹងមិនសធ្វីការជាមួយ Kaiser Permanente។  
អ្នកនឹងចំាបាច់ត្រូវណ�ង្រកអ្នក្្ល់ស�វា្្មវី

សែវីម្វីណ�ង្យល់្រណន្ថមអំពវីការ្រន្ននការណ្ទំានិងលក្ខែៈតគ្់រតគ្ន់នន�ិទ្ិទទួលបាន �បូមទបូរ�័ព្ទសៅស�វា� 
មាជិកសលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។

នែលាចំណា�

នែលាចំណា�េមមាប់េមាជិក

L.A. Care Health Plan ្រសតមវីជបូនអ្នកណែលមានលក្ខែៈ�ម្្ិ្តគ្់រតគ្ន់�តមា្់រ Medi-Cal។ �មាជិក  
L.A. Care Health Plan ្ិរនចំាបាច់្រង់ន ល្ៃ�តមា្់រស�វាណែលត្រូវបានរ៉ា្់ររងសេវីយ។ អ្នកនឹងមិនមានការ្រង់តបាក់ធានា  
ឬការកា្់កងសទ។ �តមា្់រ្រញ្ជវីស�វាកម្មណែលត្រូវបានរ៉ា្់ររង �បូមសមវីលជំពបូកទវី 4 ("អ្្ថត្រសោជន៍និងស�វាកម្ម")។



2 | អំពវីណ្នការ�ុែភាពរ្រ�់អ្នក

ទំព័រ 12

សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

រផបៀបបដលអ្នក្្ល់ផេវាមតរូវបាន�តូទាត់មបាក់

Kaiser Permanente ទបូទា្់តបាក់ឲ្យអ្នក្្ល់ស�វាតាមវធិវីទំាងសនះ៖
 ● ការ្រង់តបាក់ជាត្រចំា
♦	 អ្នក្្ល់ស�វាមួយចំនួនត្រូវបាន្រង់ន ល្ៃក្នងុចំនួនទឹកតបាក់មួយជាសរៀងរល់ណែ�តមា្់រ�មាជិកមា្ន ក់ៗ។ 

 សនះត្រូវបានសគសៅថាការ្រង់តបាក់ជាត្រចំា។
 ● ្រង់ន ល្ៃឈ្នលួសពលសត្រវីស�វាកម្ម
♦	 អ្នក្្ល់ស�វាែលៃះ្្ល់ការណ្ទំាែល់�មាជិក Kaiser Permanente សហវីយ្រនា្ទ ្់រមកស ញ្វីវក័ិយ្័រត្មក  

Kaiser Permanente �តមា្់រស�វាណែលពួកសគបាន្្ល់ជបូន។ សនះត្រូវបានសគសៅថាការ្រង់
ន ល្ៃឈ្នលួសពលសត្រវីស�វាកម្ម។

សែវីម្វីណ�ង្យល់្រណន្ថមអំពវីរស្រៀ្រណែល Kaiser Permanente ទបូទា្់តបាក់ែល់អ្នក្្ល់ស�វា 
�បូមចបូលសៅសគហទំព័ររ្រ�់សយវីងសៅ kp.org (ភាសាអង់សគលៃ�) ឬទបូរ�័ព្ទ 1-800-464-4000 (TTY 711)។

ផេ្នីេនុំ Kaiser	Permanente ឲ្យបង់វក័្ិ�បមត

ត្រ�ិនស្រវីអ្នកទទួលបានវក័ិយ្័រត្�តមា្់រស�វាណែលត្រូវបានរ៉ា្់ររង �បូមទបូរ�័ព្ទសៅស�វា�មាជិកភាលៃ មតាមសលែ 
1-800-464-4000	(TTY 711)។

ត្រ�ិនស្រវីអ្នក្រង់ន ល្ៃស�វាណែលអ្នកគិ្ថា Kaiser Permanente គួរណ្រ៉ា្់ររង អ្នកអាចដាក់ពាក្យទាមទារ 
�ំែង។ សត្រវីទតមង់ណ្រ្រ្រទទាមទារ�ំែងសហវីយតបា្់រសយវីងជាោយលក្ខែ៍អកសេរថាសហ្ុអ្វីបានជាអ្នកត្រូវ្រង់។ 
�បូមទបូរ�័ព្ទសៅសលែ 1-800-464-4000 ឫ 1-800-390-3510 (TTY 711) សែវីម្វីស�្នវី�ំុណ្រ្រ្រទ 
ទាមទារ�ំែង។ Kaiser Permanente នឹងពិនិ្្យការ្វា៉ារ្រ�់អ្នកសែវីម្វីសមវីលថាស វ្ីអ្នកអាចទទួលបាន 
តបាក់វញិឫសទ។

សែវីម្វីដាក់្រែឹ្ងទាមទារការទបូទា្់តបាក់ឬសែវីម្វីទទួលបានតបាក់មកវញិ សនះគឺជាអ្វីណែលអ្នកត្រូវសធ្វី៖
 ● ោ៉ា ងឆ្្់ររហ័�តាមណែលអ្នកអាចសធ្វីបាន �បូមស ញ្វីរទតមង់ណ្រ្រ្រទ្រែឹ្ងទាមទារណែលត្រូវបាន្ំរសពញរចួ

មកសយវីង។ អ្នកអាចទទួលបានទតមង់ណ្រ្រ្រទ្រែឹ្ងទាមទារ តាមអនឡាញក្នងុវធិវីែបូចខាងសតកាម៖
♦	 សៅសលវីសគហទំព័ររ្រ�់សយវីងតាម kp.org (ភាសាអង់សគលៃ�)
♦	 សដាយផ្្ទ ល់ពវីការោិល័យស�វាកម្ម�មាជិកសៅទវីតំាងណ្នការណាមួយ និងពវីអ្នក្្ល់ស�វាណ្នការ។ 

អ្នកអាចរកសឃវីញអា�័យដា្ឋ នសៅក្នងុ្រញ្ជវីស ្្ម ះសា្ថ ្័រន សៅសលវីសគហទំព័ររ្រ�់សយវីងតាម kp.org	
(ភាសាអង់សគលៃ�)

♦	 សដាយការទបូរ�័ព្ទសៅមជ្ឈមែ្ឌ លទំនាក់ទំនងស�វា�មាជិករ្រ�់សយវីងសលែ 1-800-464-4000 ឬ 
1-800-390-3510 (TTY 711)

 ● សយវីងនឹងរ ើករយក្នងុការជួយអ្នក ត្រ�ិនស្រវីអ្នកត្រូវការជំនួយ្ំរសពញ�ំែំុណ្រ្រ្រទពាក្យ្រែឹ្ងរ្រ�់
សយវីង
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ទំព័រ 13

សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

 ● ត្រ�ិនស្រវី អ្នកបាន្រង់តបាក់�តមា្់រស�វាកម្ម អ្នកត្រូវរមួ្រញ្បូលវក័ិយ្័រត្ និង្រង្្ក ន់នែទំាងអ�់ពវីអ្ន
ក្្ល់ស�វាសតរៅ្រណ្ាញជាមួយនឹងណ្រ្រ្រទទាមទារ�ំែងរ្រ�់អ្នក

 ● ត្រ�ិនស្រវី អ្នកចង់ឲ្យសយវីង្រង់តបាក់សៅអ្នក្្ល់ស�វាសតរៅ្រណ្ាញ�តមា្់រស�វាកម្ម 
អ្នកត្រូវរមួ្រញ្បូលវក័ិយ្័រត្ និង្រង្្ក ន់នែទំាងអ�់ពវីអ្នក្្ល់ស�វាសតរៅ្រណ្ាញជាមួយនឹងណ្រ្រ្រទ
ទាមទារ�ំែងរ្រ�់អ្នក ត្រ�ិនស្រវី សៅសពលសតកាយអ្នកទទួលបានវក័ិយ្័រត្ពវីអ្នក្្ល់ស�វាសតរៅ្រ
ណ្ាញ �បូមទបូរ�័ព្ទសៅស�វា�មាជិកសលែ 1-800-390-3510 (TTY 711) �តមា្់រជំនួយ

 ● អ្នកត្រូវណ្ស ញ្វីទតមង់ណ្រ្រ្រទពាក្យ្រែឹ្ងណែលបាន្ំរសពញរចួមកពួកសយវីងឲ្យបានឆ្្់រតាមណែលអ្នក
អាច ្រនា្ទ ្់រពវីទទួលបានការណ្ទំា

ទតមង់ណ្រ្រ្រទពាក្យ្រែឹ្ងណែលបាន្ំរសពញរចួ និងវក័ិយ្័រត្ ឬ្រង្្ក ន់នែ ត្រូវណ្ស ញ្វីតាមនត្រ�ែវី យ៍សៅកាន់៖

Kaiser Permanente  
Claims Administration – SCAL 
P.O. Box 7004  
Downey, CA 90242-7004
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សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

3. រស្រៀ្រទទួលបានការណ្ទំា
ការ��ួលបានផេវាបែទំាេនុខភាព
េតូ្រអានពត៌មានខាងផមកា្រផនះ ដតូផច្នះអ្នកនឹងដឹងថាពីអ្នកណាឬមក រុ្រអី្ននអ្នក្្ល់ផេវាបដលការបែទំាេនុខភាព
អាចមតរូវបាន��ួល។

អ្នកអាចចា្់រស្្វីមទទួលស�វាណ្ទំា�ុែភាពសៅកាល្ររសិចទ្ណែលមានត្រ�ិទ្ិភាពននការចា្់តំាងរ្រ�់អ្នកសៅកាន់  
Kaiser Permanente។ សនះគឺជាស�ចក្វី�សង្ខ្រននចបា្់រនិងសគ្លនសោបាយរ្រ�់ Kaiser Permanente 
និងណ្អែកសលវីកិច្�នយារវាង Kaiser Permanente និង L.A. Care Health Plan។

�បូមដាក់្័រែណអ្្�ញ្ញា ែ Kaiser Permanente ្័រែណអ្្�ញ្ញា ែ L.A. Care Health Plan រ្រ�់អ្នក 
និង្័រែណ Medi-Cal BIC តាមែលៃួនរ្រ�់អ្នកជានិច្។ មិនត្រូវអនុញ្ញា ្ឲ្យអ្នកណាមា្ន ក់សត្រវី្័រែណអ្្�ញ្ញា ែ ឬ 
្័រែណ BIC រ្រ�់អ្នកសេវីយ។

Kaiser Permanente ្្ល់ស�វាកម្មជបូន�មាជិកតាមរយៈអ្នក្្ល់ស�វាក្នងុ្រណ្ាញ 
Kaiser Permanente។ ពួកសគសធ្វីការជាមួយគ្្ន សែវីម្វ្ី ្ល់ែល់អ្នកនបូវការណ្ទំាត្រក្រសដាយគុែភាព។ 
សៅសពលអ្នកសតជវី�សរ ើ�យក Kaiser Permanente អ្នកកំពុងសតជវី�សរ ើ�សែវីម្វីទទួលការណ្ទំារ្រ�់អ្ន
កតាមរយៈកម្មវធិវីណ្ទំាសវជ្ជសាត�រ្្រ�់សយវីង។ សែវីម្វី ណ�ង្រកទវីកណនលៃងណែលអ្នក្្ល់ស�វាក្នងុ្រណា្ដ ញ 
Kaiser Permanente �្ថិ្សៅ �បូមចបូលសៅសគហទំព័ររ្រ�់សយវីងសៅ kp.org/facilities	(ភាសាអង់សគលៃ�)។

�មាជិក្្មវីត្រូវណ្សតជវី�សរ ើ�អ្នក្្ល់ស�វាណ្ទំា្រឋម (Primary Care Provider, “PCP”) 
ណែល�្ថិ្សៅក្នងុ្រណ្ាញ Kaiser Permanente និងសៅក្នងុ្ំ្រន់ស�វាកម្ម L.A. Care Health 
Plan។ អ្នកត្រូវសតជវី�សរ ើ� PCP ក្នងុរយៈសពល 30 ន ង្ៃចា្់រពវីសពលណែលអ្នកត្រូវបានចា្់តំាងសអាយសៅ 
Kaiser Permanente។ ត្រ�ិនស្រវីអ្នកមិនសតជវី�សរ ើ� PCP សយវីងនឹងសតជវី�សរ ើ�មួយ�តមា្់រអ្នក។

អ្នកអាចសតជវី�សរ ើ� PCP ែបូចគ្្ន ឬ PCP ែុ�ៗគ្្ន �តមា្់រ�មាជិកតគរួសារទំាងអ�់ណែលត្រូវបានចា្់តំាងសៅ 
Kaiser Permanente។

ត្រ�ិនស្រវីអ្នកមានសវជ្ជ្រែ្ឌិ ្ណែលអ្នកចង់រកសា ឬអ្នកចង់រក PCP ្្មវី អ្នកអាចសមវីលសៅក្នងុស�ៀវសៅ្រញ្ជវីស ្្ម ះ 
និងព័្៌មានអ្នក្្ល់ស�វា (Provider Directory)។ វាមាន្រញ្ជវី PCPs ទំាងអ�់សៅក្នងុ្រណ្ាញ 
Kaiser Permanente។ ស�ៀវសៅ្រញ្ជវីស ្្ម ះនិងព័្៌មានអ្នក្្ល់ស�វាមានព័្៌មានស្សេងសទៀ្សែវីម្វីជួយអ្ន
កក្នងុការសតជវី�សរ ើ�។ ត្រ�ិនស្រវីអ្នកត្រូវការស�ៀវសៅ្រញ្ជវីស ្្ម ះនិងព័្៌មានអ្នក្្ល់ស�វា �បូមទបូរ�័ព្ទសៅសលែ 
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សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

1-800-464-4000 (TTY 711)។ អ្នកក៏អាចរកស�ៀវសៅ្រញ្ជវីស ្្ម ះនិងព័្៌មានអ្នក្្ល់ស�វាសលវីសគហទំព័ររ្រ
�់សយវីង្ងណែរសៅ kp.org/facilities (ភាសាអង់សគលៃ�)។

ត្រ�ិនស្រវីអ្នកមិនអាចទទួលបានការណ្ទំាណែលអ្នកត្រូវការពវីអ្នក្្ល់ស�វា្រណ្ាញ Kaiser Permanente, 
PCP កាលវីហញ្៉ា ខាង្្ងួ។ រ្រ�់អ្នកត្រូវណ្ស�្នវី Medical Group �ំុការយល់តពម សែវីម្វី្រញ្ជបូនអ្នកសៅអ្នក
្្ល់ស�វាសតរៅ្រណ្ាញ។ អ្នក មិនត្រូវការការយល់តពមសែវីម្វីសៅរកអ្នក្្ល់ស�វាសតរៅ្រណ្ាញសែវីម្វីទទួលបាន
ស�វាកម្មពិបាកសដាះតសាយណែលត្រូវបានពិពែ៌នាសៅសតកាមចំែងសជវីង "ការណ្ទំា្រញ្ហា ពិបាកសដាះតសាយ" 
សៅសពលសតកាយក្នងុជំពបូកសនះ។

�បូមអានជំពបូកណែលសៅ�ល់សែវីម្វីណ�ង្យល់្រណន្ថមអំពវី PCP ស�ៀវសៅ្រញ្ជវីស ្្ម ះនិងព័្៌មានអ្នក្្ល់ស�វា 
និង្រណ្ាញអ្នក្្ល់ស�វា។

ការវា�តន្រលាេនុខភាពដំបតូង (IHA)

Kaiser Permanente ្្ល់អនុសា�ន៍ថាក្នងុនាមជា�មាជិក្្មវី អ្នកនឹងសឃវីញ PCP ្្មវីរ្រ�់អ្នកក្នងុរយៈសពល 
90 ន ង្ៃ្រនា្ទ ្់រ�តមា្់រការវាយ្នមលៃ�ុែភាពែំ្របូង (Initial Health Assessment, IHA)។ សគ្ល្ំរែងរ្រ�់ 
IHA គឺសែវីម្វីជួយឲ្យ PCP រ្រ�់អ្នកសរៀនអំពវីត្រវ្ិ្ណ្ទំា�ុែភាពនិង្តមរូវការរ្រ�់អ្នក។ PCP រ្រ�់អ្នកអាច�ួរ
អ្នកនបូវ�ំែួរមួយចំនួនអំពវីត្រវ្ិ្�ុែភាពរ្រ�់អ្នក ឬអាចស�្នវី�ំុឱ្យអ្នក្ំរសពញកតមង�ំែួរ។ PCP រ្រ�់អ្នកក៏
នឹងតបា្់រអ្នក្ងណែរអំពវីការត្ឹរកសាសោ្រល់និងថា្ន ក់អ្ររ�ុំែភាពណែលអាចជួយអ្នកបាន។

សៅសពលអ្នកទបូរ�័ព្ទសៅកំែ្់សពលណា្់ជួ្រ IHA រ្រ�់អ្នក �បូមតបា្់រអ្នកណែលស ល្ៃវីយទបូរ�័ព្ទថាអ្នកជា�មាជិករ្រ�់  
Kaiser Permanente។ ្្ល់សលែកំែ្់តតាសវជ្ជសាត� ្Kaiser Permanente រ្រ�់អ្នក។

យក្័រែណ BIC រ្រ�់អ្នកនិងអ្្�ញ្ញា ែ្័រែណ Kaiser Permanente រ្រ�់អ្នកសៅកាន់ការណា្់ជួ្ររ្រ�់អ្ន
ក។ វាជាគំនិ្លអែក្នងុការយក្រញ្ជវីឱ�្និង�ំនួររ្រ�់អ្នកសៅជាមួយក្នងុការជួ្ររ្រ�់អ្នក។ សត្ៀមែលៃួនឲ្យរចួរល់
សែវីម្វីពិសតគ្ះជាមួយ PCP រ្រ�់អ្នកអំពវី្តមរូវការនិងកង្ល់ននការណ្ទំា�ុែភាពរ្រ�់អ្នក។

ត្រូវតបាកែថាទបូរ�័ព្ទសៅការោិល័យ PCP រ្រ�់អ្នក ត្រ�ិនស្រវីអ្នកនឹងយឺ្ោ៉ា វឬមិនអាចសៅការណា្់ជួ្ររ្រ�់អ្នក។

ការបែទំាជាមបចំា

ការណ្ទំាជាត្រចំាគឺជាការណ្ទំា�ុែភាពណែលសទៀងទា្់។ វារមួ្រញ្បូលការណ្ទំា្រង្្ក រ ណែលត្រូវបានសៅ្ងណែរថាកា
រណ្ទំា�ុែុមាលភាពឬការណ្ទំា�ុែភាព។ វាជួយអ្នកឱ្យមាន�ុែភាពលអែនិងជួយរកសាអ្នកពវីការឈឺ។ ការណ្ទំា្រង្្ក
ររមួមានការពិនិ្្យ�ុែភាពជាសទៀងទា្់ ការអ្់ររ�ុំែភាព និងការត្ឹរកសាសោ្រល់។ ្រណន្ថមពវីសលវីការណ្ទំា្រង្្ក រ កា
រណ្ទំាជាត្រចំាក៏រមួ្រញ្បូលការណ្ទំាសៅសពលអ្នកឈឺ្ងណែរ។ Kaiser Permanente រ៉ា្់ររងការណ្ទំាជាត្រចំាពវី 
PCP រ្រ�់អ្នក។
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សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

PCP រ្រ�់អ្នកនឹង៖
 ● ្្ល់ជបូនអ្នកនបូវការណ្ទំាជាត្រចំាទំាងអ�់រ្រ�់អ្នក រមួមានការត្រ្ួ ពិនិ្្យជាសទៀងទា្់ 

ការចាក់ថា្នំ ការពយាបាល សវជ្ជ្រញ្្ជ  និងការណែនំាសវជ្ជសាត�្
 ● រកសាទុកកំែ្់តតា�ុែភាពរ្រ�់អ្នក
 ● ្រញ្ជបូន (ស ញ្វី) អ្នកសៅអ្នកឯកសទ� ត្រ�ិនស្រវីចំាបាច់
 ● ដាក់្រញ្្ជ ឲ្យមានការពិនិ្្យកំារ�្មវី X ការពិនិ្្យ�ុែន់ ឬសៅទវីពិសសាធន៍ត្រ�ិនស្រវីអ្នកត្រូវការវា

សៅសពលអ្នកត្រូវការការណ្ទំាជាត្រចំា អ្នកអាចទបូរ�័ព្ទសៅទវីតំាងណ្នការក្នងុមបូលដា្ឋ នរ្រ�់អ្នក ឬសរៀ្រចំកាលវភិាគ 
ណា្់ជួ្រតាមអនឡាញ។ �តមា្់រសលែទបូរ�័ព្ទការណា្់ជួ្រ �បូមសោងសលវី្រញ្ជវីស ្្ម ះសា្ថ ្័រនសៅ
សលវីសគហទំព័ររ្រ�់សយវីងតាម kp.org (ភាសាអង់សគលៃ�)។ សែវីម្វីស�្នវី�ំុការណា្់ជួ្រតាមអនឡាញ 
�បូមចបូលសមវីលសគហទំព័ររ្រ�់សយវីងតាម kp.org	(ភាសាអង់សគលៃ�)។

�តមា្់រការ�ស្ង្្គ ះ្រនា្ទ ន់ �បូមទបូរ�័ព្ទសៅ 911 ឬសៅ្រន្ទ្់រ�ស្ង្្គ ះ្រនា្ទ ន់ណែលសៅជិ្្ំរ្ុ្។

សែវីម្វីណ�ង្យល់្រណន្ថមអំពវីការណ្ទំា�ុែភាពនិងស�វាណែលសយវីងរ៉ា្់ររង និងអ្វីណែលសយវីងមិនរ៉ា្់ររង �បូមអានជំពបូកទវី 4  
("អ្្ថត្រសោជន៍និងស�វាកម្ម") សៅក្នងុស�ៀវសៅណែនំា�មាជិកសនះ។

ការបែទំាបនាទា ន់

ការណ្ទំា្រនា្ទ ន់គឺជាការណ្ទំាណែលអ្នកត្រូវការក្នងុរយៈសពល 24 សមា៉ា ង ្រ៉ាុណន្វា្ិរនប្រនជាភាពអា�ន្ន 
ឬ្រ៉ាះពាល់ែល់ជវីវ ិ្ ។ ្តមរូវការណ្ទំា្រនា្ទ ន់អាចជាជំងឺផ្្សាយ ឬឈឺក តគ រុនសរ្ៅ ឈឺត្សចៀក ឬសតគចសាច់ែំុ។

�ំរ្់រការណ្ទំា្រនា្ទ ន់ �បូមទបូរ�័ព្ទសៅ PCP រ្រ�់អ្នក។ ត្រ�ិនស្រវីអ្នកមិនអាចទាក់ទង PCP រ្រ�់អ្នកបាន 
�បូមទបូរ�័ព្ទសៅ 1-833-KP4CARE (1-833-574-2273) (TTY 711) និងពិសតគ្ះជាមួយអ្នកជំនាញណ្ទំា
�ុែភាពណែលមានអាជាញ ្័រែណ (24 សមា៉ា ងក្នងុមួយន ង្ៃ 7 ន ង្ៃក្នងុមួយ�ប្្ហ៍)។

ស្រវីអ្នកត្រូវការការណ្ទំា្រនា្ទ ន់សៅសតរៅ្ំ្រន់ �បូមសៅកាន់ទវីតំាងណ្ទំា្រនា្ទ ន់ណែលសៅជិ្្ំរ្ុ្។ អ្នកមិនត្រូ
វការការយល់តពមជាមុនសទ (ការអនុញ្ញា ្ជាមុន)។ ត្រ�ិនស្រវីអ្នកកំពុងសធ្វីែំសែវី រសៅសតរៅ�ហរែ្ឋអាសមរកិ 
សហវីយត្រូវការការណ្ទំា្រនា្ទ ន់ Medi-Cal នឹងមិនសចញន ល្ៃ�តមា្់រការណ្ទំារ្រ�់អ្នកសទ។

ត្រ�ិនស្រវីការណ្ទំារ្រ�់អ្នកគឺជាកង្ល់ការណ្ទំាណ្្នក�ុែភាព ល្ៃបូវចិ្្ �បូមទាក់ទងសលែទបូរ�័ព្ទឥ្គិ្ន ល្ៃរ្រ
 �់ណ្នការ�ុែភាព ល្ៃបូវចិ្្ក្នងុសខានធវី ណែល្ំរសរ ើការ 24 សមា៉ា ងក្នងុមួយន ង្ៃ 7 ន ង្ៃក្នងុមួយ�ប្្ហ៍។  

សែវីម្វីណ�ង្រកសលែទបូរ�័ព្ទរ្រ�់សខានធវីទំាងអ�់សដាយឥ្គិ្ន ល្ៃតាមអនឡាញ �បូមចបូលសៅកាន់  
http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx	(ភាសាអង់សគលៃ�)។

សយវីងមិនតគ្រែែ្្់រការពិនិ្្យតាមដានពវីអ្នក្្ល់ស�វា្រណ្ាញ ្រនា្ទ ្់រពវីអ្នកណលងត្រូវការការណ្ទំា្រនា្ទ ន់សទ សលវី
កណលងណ្ឧ្រករែ៍សវជ្ជសាត�ស្ត្រវីតបា�់បានយបូរ។ ត្រ�ិនស្រវីអ្នកត្រូវការឧ្រករែ៍សវជ្ជសាត�ជ្ា្់របានយបូរណែលទា
ក់ទងនឹងការណ្ទំា្រនា្ទ ន់រ្រ�់អ្នក អ្នក្្ល់ស�វាសតរៅ្រណ្ាញរ្រ�់អ្នកត្រូវណ្ទទួលការយល់តពមជាមុនពវីសយវីង។
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ទំព័រ 17

សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

ការបែទំាេផ្គ្្គ ះបនាទា ន់

�តមា្់រការណ្ទំា�ស្ង្្គ ះ្រនា្ទ ន់�បូមទបូរ�័ព្ទសៅ 911 ឬសៅ្រន្ទ្់រ�ស្ង្្គ ះ្រនា្ទ ន់ (Emergency Room, ER)  
ណែលសៅជិ្្ំរ្ុ្។ �តមា្់រការណ្ទំា�ស្ង្្គ ះ្រនា្ទ ន់ អ្នក្ិរនត្រូវការការយល់តពមជាមុនសនាះសទ (ការអនុញ្ញា ្ជាមុន)។

ការណ្ទំា�ស្ង្្គ ះ្រនា្ទ ន់គឺ�តមា្់រសា្ថ នភាពសវជ្ជសាត�ណ្ែលមានភាពអា�ន្ន។ វាគឺ�តមា្់រជំងឺ ឬរ្ួរ�ណែលសាម
ញញាជនណែលមានវចិារែញ្ញា ែ (មិនណមនអ្នកជំនាញណ្ទំា�ុែភាព) ណែលមានចំសនះែឹងកំរ ិ្ មធ្យមអំពវី�ុែភាពនិ
ងឱ�្អាចរពឹំងថា ត្រ�ិនស្រវីអ្នកមិនទទួលការណ្ទំាភាលៃ មៗ �ុែភាពរ្រ�់អ្នក (ឬ�ុែភាពទារកណែលមិនទាន់សកវី
្រ្រ�់អ្នក) អាច�្ថិ្ក្នងុសតគ្ះថា្ន ក់ ឬមុែង្ររងកាយ �រើរង្គរងកាយ ឬណ្្នកននរងកាយអាចមានសតគ្ះថា្ន ក់ធងៃន់
ធងៃរ។ ឧទាហរែ៏រមួមាន៖

 ● ការឈឺសពាះ�តមាលកបូន
 ● អ្ែឹងណែលបាក់
 ● ការឈឺចា្់រខាលៃំ ង ជាពិស��ក្នងុតទ រូង
 ● ការរោកខាលៃំ ង
 ● ការសត្រវីថា្នំ សតចវីនហួ�កំែ្់
 ● ការ�នលៃ្់រ
 ● ការសចញ្មសតចវីន
 ● សា្ថ នភាព�ស្ង្្គ ះ្រនា្ទ ន់ជំងឺ ល្ៃបូវ�្ិ

កនុំផៅ ER េមមាប់ការបែទំាជាមបចំា។ អ្នកគួរទទួលការណ្ទំាជាសទៀងទា្់ពវី PCP រ្រ�់អ្នកណែលែឹងពវីអ្នកសតចវីន 
ជាងសគ។ ត្រ�ិនស្រវីអ្នកមិនចបា�់ថាវាជាការ្រនា្ទ ន់ឫអ្់ �បូមទបូរ�័ព្ទសៅ PCP រ្រ�់អ្នក។ អ្នកក៏អាចទបូរ�័ព្ទសៅ 
1-833-KP4CARE (1-833-574-2273) (TTY 711) និងពិសតគ្ះជាមួយអ្នកជំនាញណ្ទំា�ុែភាពណែលមា
នអាជាញ ្័រែណ (24 សមា៉ា ងក្នងុមួយន ង្ៃ 7 ន ង្ៃក្នងុមួយ�ប្្ហ៍)។

ត្រ�ិនស្រវីអ្នកត្រូវការការណ្ទំា�ស្ង្្គ ះ្រនា្ទ ន់សៅឆ្ងៃ យពវី ្្ទះ �បូមសៅ្រន្ទ្់រ�ស្ង្្គ ះ្រនា្ទ ន់ (ER) ណែលសៅជិ្្ំរ្ុ្  
ស្រវីសទាះ្រវីវាមិនណមនសៅក្នងុ្រណ្ាញ Kaiser Permanente ក៏សដាយ។ ត្រ�ិនស្រវីអ្នកសៅ ER 
�បូមស�្នវីពួកសគឱ្យទបូរ�័ព្ទសៅ Kaiser Permanente។ អ្នកឬមន្ទវីរសពទ្យណែលអ្នកត្រូវបានទទួលឲ្យ�ំរក 
គួរទបូរ�័ព្ទសៅ Kaiser Permanente ក្នងុរយៈសពល 24 សមា៉ា ង្រនា្ទ ្់រពវីអ្នកទទួលការណ្ទំា�ស្ង្្គ ះ្រនា្ទ ន់។

ត្រ�ិនស្រវីអ្នកត្រូវការការែឹកជញ្ជបូន្រនា្ទ ន់ �បូមទបូរ�័ព្ទសៅ 911។ អ្នកមិនចំាបាច់�ួរ PCP រ្រ�់អ្នកឬ 
Kaiser Permanente ជាមុនសនាះសទ មុនសពលអ្នកសៅ ER។

ត្រ�ិនស្រវីអ្នកត្រូវការការណ្ទំាសៅក្នងុមន្ទវីរសពទ្យសតរៅ្រណ្ាញសតកាយពវីការ�ស្ង្្គ ះ្រនា្ទ ន់រ្រ�់អ្នក 
(ការណ្ទំាសតកាយមានស�្ថរភាព) មន្ទវីរសពទ្យនឹងទបូរ�័ព្ទសៅ Kaiser Permanente។
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ទំព័រ 18

សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

េតូ្រចំាថា៖ កំុទបូរ�័ព្ទសៅ 911 លុះតតាណ្វាជាការអា�ន្ន។ ទទួលការណ្ទំា�ស្ង្្គ ះ្រនា្ទ ន់�តមា្់រណ្ការ�
ស្ង្្គ ះ្រនា្ទ ន់្រ៉ាុសណាណ ះ មិនណមន�តមា្់រការណ្ទំាជាត្រចំា ឬជំងឺ្ិច្ួចែបូចជាជំងឺផ្្សាយ ឬឈឺ្ំរពង់កសទ។ 
ត្រ�ិនស្រវីវាជាការ្រនា្ទ ន់ �បូមទបូរ�័ព្ទសៅ 911 ឬសៅ្រន្ទ្់រ�ស្ង្្គ ះ្រនា្ទ ន់ណែលសៅជិ្្ំរ្ុ្។

ការបែទំាផមកា�មានផេ្ថរភាព

ការណ្ទំា�ុែភាពសតកាយសពលមានស�្ថរភាពគឺជាស�វាកម្មណែលមានភាពចំាបាច់ណ្្នកសវជ្ជសាត� ្សៅក្នងុមន្ទវីរសពទ្យ 
(រមួ្រញ្បូល ER) ណែលអ្នកទទួលបាន ្រនា្ទ ្់រពវីសវជ្ជ្រែ្ឌិ ្ណែលកំពុងពយាបាលអ្នករកសឃវីញថា សា្ថ នភាពសវជ្ជសាត�្្រ
នា្ទ ន់រ្រ�់អ្នកមានស�្ថរភាពសហវីយ។ ការណ្ទំាសតកាយស�្ថរភាពក៏រមួ្រញ្បូលនបូវសតគឿង្ររកិា្ខ រសវជ្ជសាត�ជ្ា្់របានយបូរ្ង
ណែរ (Durable Medical Equipment, DME) ណ្សៅសពលណែលលក្ខែែ្ឌ ែបូចខាងសតកាមត្រូវបាន្ំរសពញ៖

 ● ឧ្រករែ៍ DME ត្រូវបានរ៉ា្់ររងសៅក្នងុស�ៀវសៅណែនំា�មាជិកសនះ។
 ● វាគឺជាចំាបាច់ខាងសវជ្ជសាត�ក្្នងុការណែលអ្នកមានឧ្រករែ៍ DME ្រនា្ទ ្់រពវីអ្នកសចញពវីមន្ទវីរសពទ្យ
 ● ឧ្រករែ៍ DME ទាក់ទងនឹងការណ្ទំា្រនា្ទ ន់ ណែលអ្នកបានទទួលសៅក្នងុមន្ទវីរសពទ្យ

�តមា្់រព័្៌មាន្រណន្ថមអំពវីសតគឿង្ររកិា្ខ រសវជ្ជសាត�ជ្ា្់របានយបូរណែលត្រូវបានធានារ៉ា្់ររងសតកាមស�ៀវសៅណែនំា
�មាជិកសនះ�បូមចបូលសៅកាន់ “សតគឿង្ររកិា្ខ រសវជ្ជសាត�ស្ត្រវីជា្់របានយបូរ” ណែលមានចំែងសជវីងថាជំពបូកទវី 4 
(“អ្្ថត្រសោជន៍និងស�វាកម្ម”) ននស�ៀវសៅណែនំា�មាជិកសនះ។

សយវីងរ៉ា្់ររងការណ្ទំាសតកាយមានស�្ថរភាពពវីអ្នក្្ល់ស�វាសតរៅ្រណ្ាញណ្ក្នងុករែវី ណែលសយវីងយល់តពមជាមុន ឬស្រវី
មិនែបូសចា្ន ះសទត្រូវបាន្តមរូវសដាយចបា្់រណែលអនុវ្្្រ៉ាុសណាណ ះ។ អ្នក្្ល់ស�វាណែលពយាបាលអ្នកត្រូវណ្ទទួលការអនុញ្ញា
្ិពវីសយវីង មុនសពលសយវីងនឹង្រង់ន ល្ៃ�តមា្់រការណ្ទំាសតកាយមានស�្ថរភាព។

សែវីម្វីស�្នវី�ំុការយល់តពមជាមុន�តមា្់រអ្នកក្នងុការទទួលបានការណ្ទំាសតកាយសពលមានស�្ថរភាពពវីអ្នក្្ល់ស�វាក្
សៅ្រណ្ាញ អ្នក្្ល់ស�វាត្រូវណ្ទបូរ�័ព្ទមកសយវីងសលែ 1-800-225-8883 (TTY 711)។ ពួកសគក៏អាចទបូរ�័ព្ទ
តាមសលែសៅខាងសតកាយ្័រែណអ្្�ញ្ញា ែ Kaiser Permanente រ្រ�់អ្នកបានណែរ។ អ្នក្្ល់ស�វាត្រូវណ្ទបូរ
�័ព្ទមកសយវីងមុនសពលអ្នកទទួលបានស�វាកម្ម។

សៅសពលណែលអ្នក្្ល់ស�វាទបូរ�័ព្ទមក សយវីងនឹងនិោយសៅកាន់សវជ្ជ្រែ្ឌិ ្ណែលកំពុងពយាបាលអ្នកអំពវី្រញ្ហា �ុែ
ភាពរ្រ�់អ្នក។ ត្រ�ិនស្រវី សយវីងកំែ្់ថាអ្នកត្រូវការការណ្ទំាសតកាយមានស�្ថរភាព សយវីងនឹង្្ល់�ិទ្ិសលវីស�វាក
ម្មណែលត្រូវបានរ៉ា្់ររង។ ក្នងុករែវី ែលៃះ សយវីងអាចសរៀ្រចំឱ្យមានអ្នក្្ល់ស�វាក្នងុ្រណ្ាញ្្ល់ការណ្ទំាសនាះ។

ត្រ�ិនស្រវីសយវីង�សតមចចិ្្ឲ្យមានមន្ទវីរសពទ្យក្នងុ្រណ្ាញ ទវីតំាងសមវីលណ្ជំងឺណែលមានជំនាញ ឬអ្នក្្ល់ស�វាស្សេ
ងសទៀ្្្ល់ការណ្ទំា សយវីងអាចអនុញ្ញា ្សលវីស�វាែឺកជញ្ជបូនណែលចំាបាច់ណ្្នកសវជ្ជសាត�ស្ែវីម្វីនំាអ្នកសៅអ្នក្្ល់
ស�វា។ សនះអាចរមួ្រញ្បូលស�វាែឹកជញ្បូនពិស��ណែលសយវីងជាធម្មតានឹងមិនរ៉ា្់ររង។
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សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

អ្នកគួរ�ួរអ្នក្្ល់ស�វាថាស វ្ីការណ្ទំាអ្វី (រមួ្រញ្បូលការែឹកជញ្ជបូនណាមួយ) ណែលសយវីងបានអនុញ្ញា ្។ 
សយវីងរ៉ា្់ររងណ្ស�វាកម្ម ឬការែឹកជញ្ជបូនណែលពាក់ព័ន្ណែលសយវីងបានអនុញ្ញា ្្រ៉ាុសណាណ ះ។ ត្រ�ិនស្រវី អ្នកស�្នវី�ំុនិង
ទទួលស�វាណែលមិនត្រូវបានធានារ៉ា្់ររង សយវីងអាចមិន្រង់ន ល្ៃសៅអ្នក្្ល់ស�វា�តមា្់រស�វាកម្មសនាះសទ។

ការបែទំាបញ្ហា ពិបាកផោះមសា�

ផេវាក្រ្មមតរូវបាន�ល់មព្រេមមាប់អនីតិជន

អ្នកអាចជួ្រសវជ្ជ្រែ្ឌិ ្សដាយគ្្ម នការយល់តពមពវីឪពុកម្ាយ ឬអាណាពយាបាលរ្រ�់អ្នកចំសពាះការណ្ទំាត្រសភទទំាងសនះ៖
 ● �ុែភាព ល្ៃបូវចិ្្អ្នកមកពយាបាលជំងឺ (ណ្អនវី្ិជនអាយុ 12 ឆ្្នំ ឬចា�់ជាងសនះ្រ៉ាុសណាណ ះ) �តមា្់រ៖
♦	 ការ្ំរពាន ល្ៃបូវសភទ ឬរងកាយ
♦	 សៅសពលអ្នកអាចសធ្វីឱ្យែលៃួនឯង ឬអ្នកែនទឈឺចា្់រ

 ● ការមានន ្្ទសពាះ
 ● ការសធ្វីណ្នការពនយាកំសែវី ្តគរួសារ (សលវីកណលងការសតកៀវ)
 ● ការ្ំរពាន ល្ៃបូវសភទ រមួទំាងការចា្់ររសំោភ
 ● ការសធ្វីស្�រ្កសមសរគហុវីវ / ជំងឺសអែ�៍ (ណ្អនវី្ិជនអាយុ 12 ឆ្្នំ ឬចា�់ជាងសនះ្រ៉ាុសណាណ ះ)
 ● ជំងឺកាមសរគ (ណ្អនវី្ិជនអាយុ 12 ឆ្្នំ ឬចា�់ជាងសនះ្រ៉ាុសណាណ ះ)
 ● ស�វាកម្មពយាបាលជមងៃឺការសត្រវីតបា�់សតគឿងសញៀន (ណ្អនវី្ិជនអាយុ 12 ឆ្្នំ ឬចា�់ជាងសនះ្រ៉ាុសណាណ ះ)

សវជ្ជ្រែ្ឌិ ្ឬគលៃវីនវីកមិនចំាបាច់ជាណ្្នកនន្រណ្ាញ Kaiser Permanente សហវីយអ្នកមិនត្រូវការការ្រញ្ជបូនពវី 
PCP រ្រ�់អ្នកសែវីម្វីទទួលបានស�វាទំាងសនះសទ។ �តមា្់រជំនួយណ�ង្រកសវជ្ជ្រែ្ឌិ ្ ឬគិោនុ្រដា្ឋ យិកា
ណែល្្ល់ស�វាទំាងសនះ អ្នកអាចទបូរ�័ព្ទសៅ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ អ្នកក៏អាចទបូរ�័ព្ទសៅ 
1-833-KP4CARE (1-833-574-2273) (TTY 711) និងពិសតគ្ះជាមួយអ្នកជំនាញណ្ទំា�ុែភាពណែលមា
នអាជាញ ្័រែណ (24 សមា៉ា ងក្នងុមួយន ង្ៃ 7 ន ង្ៃក្នងុមួយ�ប្្ហ៍)។

អនវី្ិជនអាចពិសតគ្ះជាមួយអ្នក្ំណាងសដាយ�មាងៃ ្់ អំពវីកង្ល់�ុែភាពរ្រ�់ែលៃួនសដាយទបូរ�័ព្ទសៅសលែ 
1-833-KP4CARE (1-833-574-2273) (TTY 711) និងពិសតគ្ះជាមួយអ្នកជំនាញណ្ទំា�ុែភាពណែលមា
នអាជាញ ្័រែណ (24 សមា៉ា ងក្នងុមួយន ង្ៃ 7 ន ង្ៃក្នងុមួយ�ប្្ហ៍)។

ផេវាក្រ្មបញ្ហា ពិបាកផោះមសា�េមមាប់្រននុេសេផពញវ�័

ជាមនុ�សេសពញវយ័ អ្នកត្រណហលជាមិនចង់សៅជួ្រ PCP រ្រ�់អ្នក�តមា្់រការណ្ទំាណែលង្យ្រ៉ាះពាល់ ល្ៃបូវអារម្មែ៍ 
ឬមានលក្ខែៈឯកជនសនាះសទ។ ស្រវីែបូសច្នះ អ្នកអាចសតជវី�សរ ើ�សវជ្ជ្រែ្ឌិ ្ ឬគលៃវីនវីក�តមា្់រការណ្ទំាត្រសភទទំាងសនះ៖

 ● ការសធ្វីណ្នការពនយារកំសែវី ្តគរួសារ
 ● ការសធ្វីស្�រ្កសមសរគហុវីវ/ណអែ�៍
 ● ជមងៃឺកាមសរគ
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សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

សវជ្ជ្រែ្ឌិ ្ឬគលៃវីនវីកមិនចំាបាច់ត្រូវណ្ជាណ្្នកនន្រណ្ាញ Kaiser Permanente សទ។ PCP រ្រ�់អ្នកមិនចំា
បាច់ត្រូវណ្្រញ្ជបូនអ្នក្រន្ �តមា្់រត្រសភទស�វាទំាងសនះសទ។ �តមា្់រជំនួយណ�ង្រកសវជ្ជ្រែ្ឌិ ្ ឬគិោនុ្រដា្ឋ
យិកាណែល្្ល់ស�វាទំាងសនះ អ្នកអាចទបូរ�័ព្ទសៅ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ អ្នកក៏អាចទបូរ�័ព្ទសៅ 
1-833-KP4CARE (1-833-574-2273) (TTY 711) និងពិសតគ្ះជាមួយអ្នកជំនាញណ្ទំា�ុែភាពណែលមា
នអាជាញ ្័រែណ (24 សមា៉ា ងក្នងុមួយន ង្ៃ 7 ន ង្ៃក្នងុមួយ�ប្្ហ៍)។

ផេចកី្បែនំាជា្រនុន

លិែិ្ណែនំា�ុែភាពជាមុនគឺជាទតមង់ណ្រ្រ្រទ ល្ៃបូវចបា្់រ។ សៅសលវីវា អ្នកអាចក្់្រញ្ជវីការណ្ទំា�ុែភាពណែលអ្នកច
ង់បានក្នងុករែវី ណែលអ្នកមិនអាចនិោយឬសធ្វីការ�ំសរចចិ្្សៅសពលសតកាយ។ អ្នកអាចក្់្រញ្ជវីការណ្ទំាណែលអ្នក
្ិរនចង់បាន។ អ្នកអាចដាក់ស ្្ម ះនរណាមា្ន ក់ ែបូចជាស្ាមវីឫភរោិ សែវីម្វីសធ្វីការ�ំសរចចិ្្�តមា្់រការណ្ទំា�ុែភា
ពអ្នកត្រ�ិនស្រវីអ្នកមិនអាច។

អ្នកអាចទទួលបានទតមង់ណ្រ្រ្រទស�ចក្វីណែនំាជាមុនសៅក្នងុឱ�្សា្ថ ន មន្ទវីរសពទ្យ ការោិល័យចបា្់រ 
និងការោិល័យសវជ្ជ្រែ្ឌិ ្។ អ្នកអាចនឹងត្រូវ្រង់ន ល្ៃ�តមា្់រ�ំែំុណ្រ្រ្រទសនះ។ អ្នកក៏អាចរកនិងទាញយកណ្រ
្រ្រទសដាយឥ្គិ្ន ល្ៃតាមអនឡាញ។ អ្នកអាចស�្នវី�ំុតគរួសាររ្រ�់អ្នក, PCP ឬនរណាមា្ន ក់ណែលអ្នកទុកចិ្្ 
សែវីម្វីជួយអ្នក្ំរសពញ�ំែំុណ្រ្រ្រទ។

អ្នកមាន�ិទ្ិឲ្យសគដាក់លិែិ្ណែនំាជាមុនរ្រ�់អ្នកសៅក្នងុកំែ្់តតាសវជ្ជសាត�រ្្រ�់អ្នក។ អ្នកមាន�ិទ្ិផ្លៃ �់្្របូរ 
ឬសបាះ្រង់សចាលស�ចក្វីណែនំាជាមុនរ្រ�់អ្នកសៅសពលណាក៏បាន។

អ្នកមាន�ិទិែឹ្ងអំពវីការផ្លៃ �់្្របូរសៅសលវីចបា្់រននស�ចក្វីណែនំាជាមុន។ Kaiser Permanente នឹងតបា្់រអ្នកអំពវី
ការផ្លៃ �់្្របូរសលវីចបា្់ររែ្ឋ មិនឲ្យយបូរជាង 90 ន ង្ៃ្រនា្ទ ្់រពវីការផ្លៃ �់្្របូរសទ។

�ីកបនលាង��ួល បានការបែទំា 
អ្នកនឹងទទួលការណ្ទំាភាគសតចវីនពវី PCP រ្រ�់អ្នក។ PCP រ្រ�់អ្នកនឹង្្ល់ឱ្យអ្នកនបូវការណ្ទំា្រង្្ក រ 
(ភាព�ុែ�្របាយ) ជាត្រចំារ្រ�់អ្នក។ អ្នកក៏នឹងជួ្រ PCP រ្រ�់អ្នក�តមា្់រការណ្ទំាសៅសពលអ្នកឈឺ្ងណែរ។ 
ត្រូវតបាកែថាទបូរ�័ព្ទសៅ PCP រ្រ�់អ្នកមុនសពលអ្នកទទួលការណ្ទំាសវជ្ជសាត�។្ PCP រ្រ�់អ្នកនឹង្រញ្ជបូនអ្នក
សៅកាន់អ្នកឯកសទ� ត្រ�ិនស្រវីអ្នកត្រូវការពួកសគ។

សែវីម្វីណ�ង្រកទវីតំាងណែលអ្នក្្ល់ស�វាក្នងុ្រណ្ាញ Kaiser Permanente �្ថិ្សៅ �បូមសមវីលសគហទំព័ររ្រ 
�់សយវីងសៅ kp.org/facilities	(ភាសាអង់សគលៃ�) ឬទបូរ�័ព្ទសៅស�វា�មាជិកសលែ 1-800-464-4000	
(TTY 711)។

សែវីម្វីទទួលជំនួយអំពវី�ំែួរ�ុែភាពរ្រ�់អ្នក អ្នកក៏អាចទបូរ�័ព្ទសៅ 1-833-KP4CARE (1-833-574-2273) 
(TTY 711) និងពិសតគ្ះជាមួយអ្នកជំនាញណ្ទំា�ុែភាពមានអាជាញ ្័រែណ (24 សមា៉ា ងក្នងុមួយន ង្ៃ 7 ន ង្ៃក្នងុមួយ�ប្្ហ៍)។
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សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

ត្រ�ិនស្រវីអ្នកត្រូវការការណ្ទំា្រនា្ទ ន់ �បូមទបូរ�័ព្ទសៅ PCP រ្រ�់អ្នក។ ការណ្ទំា្រនា្ទ ន់គឺជាការណ្ទំាណែលអ្នកត្រូវកា
រឆ្្់រៗ ្រ៉ាុណន្មិនណមនជាការ�ស្ង្្គ ះ្រនា្ទ ន់សទ។ វារមួ្រញ្បូលការណ្ទំា�តមា្់រជំងឺែបូចជាផ្្សាយ ឈឺ្ំរពង់ក តគ រុនសរ្ៅ 
ឈឺត្សចៀក ឬសតគចសាច់ែំុ។

�តមា្់រការ�ស្ង្្គ ះ្រនា្ទ ន់ �បូមទបូរ�័ព្ទសៅ 911 ឬសៅ្រន្ទ្់រ�ស្ង្្គ ះ្រនា្ទ ន់ណែលសៅជិ្្ំរ្ុ្។

្រនទាីរផព�្យ្ួរ�ចំនួននិងអ្នក្្ល់ផេវាដន�ផ�ៀត្ិរន្្ល់ផេវា្ួរ� ឬផមចីនក្ននុងចំផណា្រផេវាក្រ្មដតូចខាង
 ផមកា្រ បដលអាចមតរូវបានរា៉ាប់រងផមកា្រកិច្ចេនយា្រផមមាងរបេ់អ្នក ផហី�អ្នកឬេមាជិកម្ររួសារអ្នកអាចមតរូវ

ការដតូចជា៖ ការផធី្ប្នការពនយាម្ររួសារ ផេវាពនយារកំផែីតរ្ួរទំាងការពនយាកំផែីតេផ្គ្្គ ះបនាទា ន់ ការផមកៀវ 
រ្ួរបញ្ចតូលការចងនដេ ត្ូនផៅផពលឈងឺផពាះ និងេមមាលកតូន។ ការពយាបាលភាព្ិរនអាចមានកតូន ឬការរំលតូតកតូន។ 
អ្នក្ួររបត��ួលបានព័ត៌មានបបន្ថ្រ្រនុនផពលអ្នកចនុះផ ្្ម ះ។ �តូរេ័ពទាផៅអនា្រតផវជជាបែិ្ត មក រុ្រផវជជាសាមេ្ 
េមា្រ្រអននុវត្ន៍ឯករាជ្យ ឬ្រលាីនិករបេ់អ្នក ឬ�តូរេ័ពទាផៅប្នការេនុខភាពផលខ 1-800-464-4000	
(TTY	711) ផដី្រ្ីធានាថាអ្នកអាច��ួលបានផេវាបែទំាេនុខភាពបដលអ្នកមតរូវការ។

ផេៀវផៅបញជាីអ្នក ្្ដល់ផេវា

ស�ៀវសៅ្រញ្ជវីអ្នក ្្ដល់ស�វា Kaiser Permanente រយស ្្ម ះអ្នក្្ល់ស�វានានាណែលចបូលរមួក្នងុ្រណ្ាញ 
Kaiser Permanente។ ្រណ្ាញគឺជាតក រុមអ្នក្្ល់ស�វាណែលសធ្វីការជាមួយ Kaiser Permanente។ 

ស�ៀវសៅ្រញ្ជវីអ្នក ្្ដល់ស�វា Kaiser Permanente រយស ្្ម ះមន្ទវីរសពទ្យ ឱ�្សា្ថ ន PCP 
សវជ្ជ្រែ្ឌិ ្ឯកសទ� គិោនុ្រដា្ឋ យិកាទបូសៅ ្្ម្រ ជំនួយការតគរូសពទ្យនិងអ្នក្្ល់ស�វាណ្នការតគរួសារ។

ស�ៀវសៅ្រញ្ជវីអ្នក្្ល់ស�វា មានស ្្ម ះ អា�័យដា្ឋ នរ្រ�់អ្នក្្ល់ស�វា សលែទបូរ�័ព្ទសមា៉ា ងសធ្វីការ 
និងភាសាណែលត្រូវបាននិោយ។ វាតបា្់រអ្នកថាស វ្ីអ្នក្្ល់ស�វាកំពុងទទួលអ្នកជំងឺ្្មវីឬអ្់។ វា្្ល់នបូវកតមិ្នន
ភាពង្យត�រួលណ្្នករងកាយចំសពាះការសចញចបូលក្នងុអាគ្រ។ 

អ្នកអាចរកសឃវីញ្រញ្ជវីស ្្ម ះអ្នក្្ល់ស�វាតាមអនឡាញសៅ kp.org/facilities	(ភាសាអង់សគលៃ�)។

ត្រ�ិនស្រវីអ្នកត្រូវការស�ៀវសៅ្រញ្ជវីស ្្ម ះអ្នក្្ល់ស�វាមួយកបាល �បូមទបូរ�័ព្ទសៅសលែ 1-800-464-4000 
(TTY 711)។

បណ្ាញអ្នក្្ល់ផេវា
្រណ្ាញអ្នក្្ល់ស�វាគឺជាតក រុមសវជ្ជ្រែ្ឌិ ្ មន្ទវីរសពទ្យ និងអ្នក្្ល់ស�វាស្សេងសទៀ្ណែលសធ្វីការជាមួយ  
Kaiser Permanente។ អ្នកនឹងទទួលបានស�វាណែលត្រូវបានរ៉ា្់ររងរ្រ�់អ្នកតាមរយៈ្រណ្ាញ 
Kaiser Permanente។
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ទំព័រ 22

សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

Kaiser Permanente គឺជាអ្នក្្ល់ស�វាណ្ទំា�ុែភាពរ្រ�់អ្នកតាមរយៈ L.A. Care Health Plan។ 
សៅសពលអ្នកសតជវី�សរ ើ�យក Kaiser Permanente អ្នកកំពុងសតជវី�សរ ើ�ទទួលការណ្ទំារ្រ�់អ្នកតាមរយៈកម្មវ ិ
ធវីណ្ទំាសវជ្ជសាត�រ្្រ�់សយវីង។ អ្នកត្រូវណ្ទទួលបានស�វាភាគសតចវីនពវីអ្នក្្ល់ស�វាក្នងុ្រណា្ដ ញរ្រ�់សយវីង។

អ្នក្្ល់ស�វារ្រ�់អ្នកក្នងុ្រណ្ាញរមួមាន PCP មន្ទវីរសពទ្យ ឬអ្នក្្ល់ស�វាស្សេងសទៀ្មានការជំទា�់ណ្្នក�វី
លធម៌ក្នងុការ្្ល់ឱ្យអ្នកនបូវស�វាណែលត្រូវបានរ៉ា្់ររងែបូចជាការសធ្វីណ្នការតគរួសារឬការរលំបូ្កបូន �បូមទបូរ�័ព្ទសៅ 
1-800-464-4000	(TTY 711)។ �បូមសមវីលជំពបូកទវី 4 ("អ្្ថត្រសោជន៍និងស�វាកម្ម") �តមា្់រព័្៌មាន្រណន្ថម
អំពវីការជំទា�់ខាង�វីលធម៌។

ត្រ�ិនស្រវីអ្នក្្ល់ស�វារ្រ�់អ្នកមានការជំទា�់ខាង�វីលធម៌ គ្្់អាចជួយអ្នករកអ្នក្្ល់ស�វាស្សេងសទៀ្ណែល
នឹង្្ល់ឱ្យអ្នកនបូវស�វាណែលអ្នកត្រូវការ។ Kaiser Permanente ក៏អាចសធ្វីការជាមួយអ្នកសែវីម្វីណ�ង្រកអ្នក្្ល់
ស�វាបានណែរ។

ក្ននុងបណ្ាញ

អ្នកនឹងសត្រវីតបា�់អ្នក្្ល់ស�វាសៅក្នងុ្រណ្ាញ Kaiser Permanente �តមា្់រ្តមរូវការណ្ទំា�ុែភាពរ្រ�់អ្នក។  
អ្នកនឹងទទួលការណ្ទំា្រង្្ក រនិងការណ្ទំាជាត្រចំាពវី PCP រ្រ�់អ្នក។ អ្នកក៏នឹងសត្រវីអ្នកឯកសទ� មន្ទវីរសពទ្យ  
និងអ្នក្្ល់ស�វាស្សេងសទៀ្សៅក្នងុ្រណ្ាញ Kaiser Permanente ្ងណែរ។

សែវីម្វីទទួលបានស�ៀវសៅ្រញ្ជវីស ្្ម ះនិងព័្៌មានអ្នក្្ល់ស�វាននអ្នក្្ល់ស�វាក្នងុ្រណ្ាញ �បូមទបូរ�័ព្ទសៅសលែ 
1-800-464-4000	(TTY 711)។ អ្នកអាចរកស�ៀវសៅ្រញ្ជវីស ្្ម ះនិងព័្៌មានអ្នក្្ល់ស�វាសៅ  
kp.org/facilities	(ភាសាអង់សគលៃ�)។

�តមា្់រការណ្ទំា�ស្ង្្គ ះ្រនា្ទ ន់ �បូមទបូរ�័ព្ទសៅ 911 ឬសៅ្រន្ទ្់រ�ស្ង្្គ ះ្រនា្ទ ន់ណែលសៅជិ្្ំរ្ុ្។

សលវីកណលងការណ្ទំា�ស្ង្្គ ះ្រនា្ទ ន់ អ្នកត្រណហលជាត្រូវ្រង់តបាក់�តមា្់រការណ្ទំាពវីអ្នក្្ល់ស�វាណែលសៅសតរៅ្រណា្ដ ញ។

ផមរៅបណ្ាញ

អ្នក្្ល់ស�វាសតរៅ្រណា្ដ ញគឺជាអ្នកណែលមិនមានកិច្តពមសតពៀងសធ្វីការជាមួយ Kaiser Permanente។ សលវី
កណលងណ្ការណ្ទំា�ស្ង្្គ ះ្រនា្ទ ន់ណែលមានការរ៉ា្់ររង និងការណ្ទំា្រនា្ទ ន់ណែលមានការរ៉ា្់ររង អ្នកត្រណហលជា
ត្រូវចំណាយ�តមា្់រការណ្ទំាពវីអ្នក្្ល់ស�វាណែលសៅសតរៅ្រណ្ាញ។ ត្រ�ិនស្រវីអ្នកត្រូវការស�វាកម្មណ្ទំា�ុែ
ភាពណែលត្រូវបានរ៉ា្់ររង អ្នកអាចទទួលបានពួកវាសចញពវីសតរៅ្រណ្ាញសដាយមិនគិ្ន ល្ៃ ែរ្រណាស�វាកម្មទំា
ងសនាះជាភាពចំាបាច់ខាងសវជ្ជសាត�ណ្ែលមិនមានសៅក្នងុ្រណ្ាញ និងត្រូវបានតពមសតពៀងជាមុនសដាយតក រុមសវ
ជ្ជសាត�។្ អ្នកមិនត្រូវការការយល់តពមក្នងុការសៅរកអ្នក្្ល់ស�វាសតរៅ្រណ្ាញសែវីម្វីទទួលបានស�វាណ្ទំាណែ
លង្យ្រ៉ាះពាល់ ល្ៃបូវអារម្មែ៍ណែលត្រូវបានពិពែ៌នាសៅសតកាមចំែងសជវីង "ការណ្ទំា្រញ្ហា ពិបាកសដាះតសាយ" 
សៅសពលមុនសៅក្នងុជំពបូកសនះ។
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សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

ត្រ�ិនស្រវីអ្នកត្រូវការជំនួយជាមួយស�វាសតរៅ្រណ្ាញ �បូមទបូរ�័ព្ទសៅ 1-800-464-4000 (TTY 711)។

ត្រ�ិនស្រវីអ្នកសៅខាងសតរៅ្ំ្រន់ស�វា L.A. Care Health Plan និងត្រូវការការណ្ទំាណែលពនុំប្រនជា 
ការណ្ទំា�ស្ង្្គ ះ្រនា្ទ ន់ ឬការណ្ទំា្រនា្ទ ន់ �បូមទបូរ�័ព្ទសៅ PCP រ្រ�់អ្នកភាលៃ មៗ។ អ្នកក៏អាចទបូរ�័ព្ទសៅសលែ 
1-833-KP4CARE (1-833-574-2273) (TTY 711) សហវីយនិោយជាមួយអ្នកជំនាញណ្ទំា�ុែភាពណែល
មានអាជាញ ្័រែណ (24 សមា៉ា ងក្នងុមួយន ង្ៃ 7 ន ង្ៃក្នងុមួយ�ប្្ហ៍) ។ ត្រ�ិនស្រវីអ្នកកំពុងសធ្វីែំសែវី រសៅសតរៅ�ហរែ្ឋអា
សមរកិ សហវីយត្រូវការការណ្ទំា្រនា្ទ ន់ Medi-Cal នឹងមិនសចញន ល្ៃ�តមា្់រការណ្ទំារ្រ�់អ្នកសទ។

�តមា្់រការណ្ទំា�ស្ង្្គ ះ្រនា្ទ ន់ �បូមទបូរ�័ព្ទសៅ 911 ឬសៅ្រន្ទ្់រ�ស្ង្្គ ះ្រនា្ទ ន់ ណែលសៅជិ្្ំរ្ុ្។ 
Kaiser Permanente រ៉ា្់ររងសលវីការណ្ទំា�ស្ង្្គ ះ្រនា្ទ ន់សតរៅ្រណ្ាញ។ ត្រ�ិនស្រវីអ្នកសធ្វីែំសែវី រសៅត្រសទ�
កាណាដា ឬមិុក�ិុកបូសហវីយត្រូវការស�វា�ស្ង្្គ ះ្រនា្ទ ន់ ណែល្តមរូវឲ្យចបូលមន្ទវីរសពទ្យ Kaiser Permanente 
នឹងរ៉ា្់ររងការណ្ទំារ្រ�់អ្នក។ ត្រ�ិនស្រវីអ្នកកំពុងសធ្វីែំសែវី រជាអន្រជា្ិសៅសតរៅត្រសទ�កាណាដា ឬមិុក�ិុកសហវី
យត្រូវការការណ្ទំា្រនា្ទ ន់ Kaiser Permanente នឹងមិនរ៉ា្់ររងការណ្ទំារ្រ�់អ្នកសទក្នងុករែវី ភាគសតចវីន។

ត្រ�ិនស្រវីអ្នកមានចមងៃល់អំពវីការណ្ទំាសតរៅ្រណ្ាញឬសតរៅ្ំ្រន់ �បូមទបូរ�័ព្ទសៅ 1-800-464-4000 (TTY 711)។

ផវជជាបែិ្ត

អ្នកនឹងសតជវី�សរ ើ�អ្នក្្ល់ស�វាណ្ទំា្រឋម (PCP) ពវីស�ៀវសៅ្រញ្ជវីស ្្ម ះនិងព័្៌មានអ្នក្្ល់ស�វា 
Kaiser Permanente។ PCP រ្រ�់អ្នកត្រូវណ្ជាអ្នក្្ល់ស�វាណែលចបូលរមួ។ សនះមានន័យថាអ្នក្្ល់ស�
វាណែលសៅក្នងុ្រណ្ាញ Kaiser Permanente។ សែវីម្វីទទួលស�ៀវសៅ្រញ្ជវីស ្្ម ះនិងព័្៌មានអ្នក្្ល់ស�វា 
Kaiser Permanente មួយចបា្់រ �បូមទបូរ�័ព្ទសៅ 1-800-464-4000 (TTY 711)។

អ្នកក៏គួរណ្ទបូរ�័ព្ទមក ត្រ�ិនស្រវីអ្នកចង់ពិនិ្្យសែវីម្វីតបាកែថា PCP ណែលអ្នកចង់បានកំពុងទទួលអ្នកជំងឺ្្មវី។

ត្រ�ិនស្រវីអ្នកបានជួ្រតគរូសពទ្យណាមួយមុនសពលណែលអ្នកជា�មាជិករ្រ�់ Kaiser Permanente អ្នកត្រណហ
លជាអាច្រន្សៅជួ្រតគរូសពទ្យសនាះក្នងុរយៈសពលកំែ្់មួយ។ សនះត្រូវបានសគសៅថាការ្រន្ការណ្ទំា។ អ្នកអាចអា
ន្រណន្ថមអំពវីការ្រន្ការណ្ទំា សៅក្នងុស�ៀវសៅណែនំា�មាជិកសនះ។ សែវីម្វីណ�ង្យល់្រណន្ថម �បូមទបូរ�័ព្ទសៅសលែ 
1-800-464-4000 (TTY 711)។

ត្រ�ិនស្រវីអ្នកត្រូវការអ្នកឯកសទ� PCP រ្រ�់អ្នកនឹង្្ល់ឱ្យអ្នកនបូវការ្រញ្ជបូនសៅកាន់អ្នកឯកសទ�ក្នងុ្រណ្ាញ 
Kaiser Permanente។

�បូមចំាថា ត្រ�ិនស្រវីអ្នកមិនសតជវី�សរ ើ� PCP សយវីងនឹងសតជវី�សរ ើ�យកមួយ�តមា្់រអ្នក។ អ្នកែឹងពវីការណ្ទំា�ុែ
ភាពរ្រ�់អ្នកត្រូវការអ្វីណែលលអែ្ំរ្ុ្ ែបូសច្នះវាលអែ្ំរ្ុ្ត្រ�ិនស្រវីអ្នកសតជវី�សរ ើ�។

ត្រ�ិនស្រវីអ្នកចង់ផ្លៃ �់្្របូរ PCP រ្រ�់អ្នកអ្នកត្រូវណ្សតជវី�សរ ើ� PCP ពវីស�ៀវសៅ្រញ្ជវីស ្្ម ះនិងព័្៌មានអ្នក្្
ល់ស�វា Kaiser Permanente។ ត្រូវតបាកែថា PCP កំពុងទទួលអ្នកជំងឺ្្មវី។ សែវីម្វីណ�ង្យល់អំពវីរស្រៀ្រជ្
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សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

សរ ើ�សរ ើ�ឬផ្លៃ �់្្របូរសៅ PCP ស្សេង �បូមចបូលសៅកាន់សគហទំព័ររ្រ�់សយវីងសៅ kp.org (ភាសាអង់សគលៃ�) ឬ 
ទបូរ�័ព្ទសៅស�វា�មាជិកសលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ អ្នកក៏អាចរកស�ៀវសៅ្រញ្ជវីស ្្ម ះ 
និងព័្៌មានតគរូសពទ្យក្នងុណ្នការរ្រ�់អ្នកសលវីសគហទំព័ររ្រ�់សយវីងបានណែរសៅ kp.org/facilities	
(ភាសាអង់សគលៃ�)។

្រនទាីរផព�្យ

ក្នងុករែវី �ស្ង្្គ ះ្រនា្ទ ន់ �បូមទបូរ�័ព្ទសៅ 911 ឬសៅមន្ទវីរសពទ្យណែលសៅជិ្្ំរ្ុ្។

ត្រ�ិនស្រវីវាមិនណមនជាការ្រនា្ទ ន់ សហវីយអ្នកត្រូវការការណ្ទំាពវីមន្ទវីរសពទ្យ PCP រ្រ�់អ្នកនឹង�ំសរចថាអ្នកសៅមន្ទវីរ
សពទ្យណា។ អ្នកនឹងត្រូវសៅមន្ទវីរសពទ្យក្នងុ្រណ្ាញ។ មន្ទវីរសពទ្យក្នងុ្រណ្ាញ Kaiser Permanente ត្រូវបានចុះ
ក្នងុស�ៀវសៅ្រញ្ជវីស ្្ម ះនិងព័្៌មានអ្នក្្ល់ស�វា។

អ្នក្្ល់ផេវាបែទំាបឋ្រ (PCP) 
អ្នកត្រូវសតជវី�សរ ើ� PCP ក្នងុរយៈសពល 30 ន ង្ៃពវីសពលណែលអ្នកត្រូវបានចា្់តំាងសអាយសៅ 
Kaiser Permanente។ អាត�័យសលវីអាយុនិងសភទរ្រ�់អ្នក អ្នកអាចសតជវី�សរ ើ�យកអ្នកឯកសទ�ទបូសៅ 
អ្នកឯកសទ�ទារកនិងសរគត�្វី (Obstetrician/Gynecologist, Ob/Gyn) អ្នកឯកសទ��តមា្់រតគរួសារ 
សវជ្ជ្រែ្ឌិ ្ពយាបាលក្នងុ�រ ើរង្គ ឬសវជ្ជ្រែ្ឌិ ្ជំងឺកុមារ ជាតគរូសពទ្យណ្ទំា�ុែភាព្រឋមរ្រ�់អ្នក។ 
អ្នកឯកសទ�គិោនុ្រដា្ឋ យិកា (Nurse Practitioner, NP), អ្នកជំនួយការ តគរូសពទ្យ (Physician Assistant, 
PA) ឬ្្ម្រគិោនុ្រដា្ឋ យិកាណែលមានវញិ្ញា ្រន្័រត្ក៏អាចសធ្វីជាអ្នក្្ល់ស�វាណ្ទំា�ុែភាព្រឋមបានណែរ។ 
ត្រ�ិនស្រវីអ្នកសតជវី�សរ ើ� NP, PA ឬ្្ម្រគិោនុ្រដា្ឋ យិកាណែលមានវញិ្ញា ្រន្័រត្ អ្នកអាចត្រូវបានចា្់តំាងឱ្យមា
នតគរូសពទ្យសែវីម្វីត្រ្ួ ពិនិ្្យការណ្ទំារ្រ�់អ្នក។

អ្នកក៏អាចសតជវី�សរ ើ�ទទួលបានការណ្ទំា�ុែភាព្រឋម សៅមជ្ឈមែ្ឌ ល�ុែភាពត�្រតាមលក្ខែ័ែ្ឌ �ហព័ន្  
(Federally Qualified Health Center, “FQHC”) ឬគលៃវីនិក�ុែភាពជន្រទ (Rural Health Clinic, 
“RHC”) បាន្ងណែរ។ មជ្ឈមែ្ឌ ល�ុែភាពទំាងសនះ�្ថិ្សៅក្នងុ្ំ្រន់ណែលមិនមានស�វាណ្ទំា�ុែភាពសតចវីន។ ្រ្
រ�ិនស្រវីអ្នកចង់ទទួលបានការណ្ទំា�ុែភាពរ្រ�់អ្នកសៅ FQHC ជាសទៀងទា្់ អ្នកត្រូវផ្លៃ �់្្របូរអ្នក្្ល់ស�វាណ្
ទំា�ុែភាពរ្រ�់អ្នក សហវីយសតជវី�សរ ើ�សវជ្ជ្រែ្ឌិ ្ FQHC សធ្វីជា PCP រ្រ�់អ្នកតាមរយៈ L.A. Care Health 
Plan។ �បូមទបូរ�័ព្ទសៅស�វា�មាជិក L.A. Care Health Plan សលែ 1-888-839-9909 (TTY 711) 
សែវីម្វីណ�ង្យល់្រណន្ថម។

អាត�័យសលវីត្រសភទអ្នក្្ល់ស�វា អ្នកអាចសតជវី�សរ ើ� PCP មួយ�តមា្់រតគរួសារទំាងមបូលរ្រ�់អ្នកណែលជា�មាជិករ្រ�់  
Kaiser Permanente។ ត្រ�ិនស្រវីអ្នកមិនសតជវី�សរ ើ� PCP ក្នងុរយៈសពល 30 ន ង្ៃសទ សយវីងនឹងចា្់អ្នកសៅ PCP មួយ។  
ត្រ�ិនស្រវីអ្នកត្រូវបានចា្់តំាងសអាយសៅ PCP មួយសហវីយចង់ែឹងពវីរស្រៀ្រផ្លៃ �់្្របូរ �បូមទបូរ�័ព្ទសៅស�វា�មាជិក 
សលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការផ្លៃ �់្្របូរសនះសកវី្សេវីងសៅន ង្ៃទវីមួយននណែ្រនា្ទ ្់រ។
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សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

PCP រ្រ�់អ្នកនឹង៖
 ● ណ�ង្យល់អំពវីត្រវ្ិ្�ុែភាពនិង្តមរូវការរ្រ�់អ្នក
 ● រកសាទុកកំែ្់តតា�ុែភាពរ្រ�់អ្នក
 ● ្្ល់ឱ្យអ្នកនបូវការណ្ទំា�ុែភាពជាត្រចំានិង្រង្្ក រណែលអ្នកត្រូវការ
 ● ្រញ្ជបូន (ស ញ្វី) អ្នកសៅអ្នកឯកសទ� ត្រ�ិនស្រវីអ្នកត្រូវការមា្ម ក់
 ● សរៀ្រចំ�តមា្់រការណ្ទំាសៅមន្ទវីរសពទ្យ ត្រ�ិនស្រវីអ្នកត្រូវការវា។

អ្នកអាចសមវីលក្នងុស�ៀវសៅ្រញ្ជវីស ្្ម ះនិងព័្៌មានអ្នក្្ល់ស�វា សែវីម្វីណ�ង្រក PCP មួយក្នងុ្រណ្ាញ 
Kaiser Permanente។ ស�ៀវសៅ្រញ្ជវីស ្្ម ះនិងព័្៌មានអ្នក្្ល់ស�វា មាន្រញ្ជវីស ្្ម ះអ្នក្្ល់ស�វាណែលសធ្វីកា
រជាមួយ Kaiser Permanente។

អ្នកអាចរកស�ៀវសៅ្រញ្ជវីស ្្ម ះនិងព័្៌មានអ្នក្្ល់ស�វា Kaiser Permanente តាមអនឡាញសៅ  
kp.org/facilities	(ភាសាអង់សគលៃ�)។ អ្នកក៏អាចទបូរ�័ព្ទសៅសលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។

ជផម្ីរេម្ររូផព�្យនិងអ្នក្្ល់ផេវា

អ្នកែឹងថាការណ្ទំា�ុែភាពរ្រ�់អ្នកត្រូវការអ្វីណែល្ំរ្ុ្ ែបូសច្នះវាត្រស�វីរ្ំរ្ុ្ត្រ�ិនស្រវីអ្នកសតជវី�សរ ើ� PCP 
រ្រ�់អ្នក។

វាជាការលអែ្ំរ្ុ្ក្នងុការសៅជាមួយ PCP មួយ ែបូសច្នះគ្្់ ឬនាងអាចយល់ែឹងអំពវី្តមរូវការ�ុែភាពរ្រ�់អ្នក។ 
សទាះោ៉ា ងណាក៏សដាយ ត្រ�ិនស្រវីអ្នកចង់ផ្លៃ �់្្របូរសៅ PCP ្្មវី អ្នកអាច្្របូរបានតគ្់រសពល។ អ្នកត្រូវណ្សតជវី�សរ ើ� 
PCP ណែលមានសៅក្នងុ្រណ្ាញអ្នក្្ល់ស�វា Kaiser Permanente សហវីយនិងកំពុងទទួលអ្នកជំងឺ្្មវី។

សែវីម្វីណ�ង្យល់អំពវីរស្រៀ្រសតជវី�សរ ើ�ឬផ្លៃ �់្្របូរ PCP រ្រ�់អ្នក �បូមទបូរ�័ព្ទសៅ 1-800-464-4000 (TTY 711)។

សយវីង អាចស�្នវី�ំុអ្នកឲ្យផ្លៃ �់្្របូរ PCP រ្រ�់អ្នក ត្រ�ិនស្រវី PCP មិនទទួលយកអ្នកជំងឺ្្មវី 
បានចាកសចញពវី្រណ្ាញរ្រ�់សយវីង ឬមិន្្ល់ការណ្ទំាអ្នកជំងឺណែលមានអាយុអ្នក។ សយវីង អាចស�្នវី�ំុ 
L.A. Care Health Plan ចា្់តំាងអ្នកសអាយសៅអ្នក្្ល់ស�វាស្សេងសទៀ្សៅក្នងុ្រណ្ាញរ្រ�់ពួកសគត្រ�ិន
ស្រវីអ្នកមិនចុះ�តម រុងឬយល់តពមជាមួយសវជ្ជ្រែ្ឌិ ្រ្រ�់អ្នក ឬត្រ�ិនស្រវីអ្នកែកខាន ឬយឺ្ក្នងុការណា្់ជួ្រ។ 
ត្រ�ិនស្រវី L.A. Care Health Plan ចា្់តំាងអ្នកជា្្មវីសៅអ្នក្្ល់ស�វាស្សេងសទៀ្ ពួកសគនឹងតបា្់រអ្នកជាោ
យលក្ខែ៍អកសេរ។

ការណាត់ជួប និងការផៅជួបពិនិត្យ

សៅសពលអ្នកត្រូវការការណ្ទំា�ុែភាព៖
 ● �បូមទបូរ�័ព្ទសៅ PCP អ្នក
 ● �បូមសត្ៀមសលែកំែ្់តតាសវជ្ជសាត� ្Kaiser Permanente រ្រ�់អ្នក (ណែលសៅសលវី្័រែណ�មា្គ ល់  

Kaiser Permanente រ្រ�់អ្នក) ឲ្យរចួរល់ សៅសពលអ្នកទបូរ�័ព្ទសៅ
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សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

 ● ស ញ្វីរទុកសារជា�ំសលងសដាយមានស ្្ម ះនិងសលែទបូរ�័ព្ទរ្រ�់អ្នកត្រ�ិនស្រវីការោិល័យបាន្ិរទ
 ● �បូមយក្័រែណ BIC ្័រែណ Kaiser Permanente និងអ្្�ញ្ញា ែ្័រែណណែលមានរ បូ្រ្្រ្រ�់អ្ន

កសៅកាន់ការណា្់ជួ្រ
 ● សៅឱ្យទាន់សពល�តមា្់រការណា្់ជួ្ររ្រ�់អ្នក
 ● សៅទបូរ�័ព្ទភាលៃ មត្រ�ិនស្រវីអ្នកមិនអាចរកសាការណា្់ជួ្ររ្រ�់អ្នក ឬនឹងសៅយឺ្
 ● សត្ៀម�ំែួរនិងព័្៌មានឱ�្រ្រ�់អ្នកឲ្យរចួរល់ ក្នងុករែវី ណែលអ្នកត្រូវការវា

ត្រ�ិនស្រវីអ្នកត្រូវការការ�ស្ង្្គ ះ្រនា្ទ ន់ �បូមទបូរ�័ព្ទសៅ 911 ឬសៅ្រន្ទ្់រ�ស្ង្្គ ះ្រនា្ទ ន់ណែលសៅជិ្្ំរ្ុ្។

ការជួបពិនិត្យ Telehealth	

ការជួ្រពិនិ្្យ Telehealth ត្រូវបានរចនាសេវីងសែវីម្វីសធ្វីឱ្យវាកាន់ណ្ង្យត�រួល�តមា្់រអ្នកសែវីម្វីទទួល
បានស�វាកម្មណែលត្រូវបានរ៉ា្់ររង។ ត្រ�ិនស្រវីសវជ្ជ្រែ្ឌិ ្រ្រ�់អ្នក�ំសរចថាការជួ្រពិនិ្្យ Telehealth 
គឺ�មត�្រ�តមា្់រអ្នក គ្្់ត្រណហលជា្្ល់ែល់អ្នកនបូវជំសរ ើ�ននការជួ្រពិនិ្្យTelehealth។ ការជួ្រពិនិ្្យ 
Telehealth ពំុមាន�តមា្់រតគ្់រលក្ខែែ្ឌ សវជ្ជសាត� ្ឬស�វាកម្មណែលត្រូវបានរ៉ា្់ររងទំាងអ�់សនាះសទ។ អ្នកមិន្្
រ បូវបាន្តមរូវឲ្យសត្រវីតបា�់ការជួ្រពិនិ្្យ Telehealth សទ។

ការបង់មបាក់

អ្នក្ិរនចំាបាច់ត្រូវ្រង់ន ល្ៃស�វាណែលត្រូវបានរ៉ា្់ររងសទ។ ក្នងុករែវី ភាគសតចវីន អ្នកនឹងមិនទទួលវក័ិយ្័រត្ពវីអ្នក
្្ល់ស�វាសទ។ អ្នកអាចនឹងទទួលបានការពន្យល់ពវីអ្្ថត្រសោជន៍ (Explanation of Benefits, “EOB”) 
ឬស�ចក្វីណ ល្ៃងការែ៍ពវី Kaiser Permanente។ EOB និងស�ចក្វីណ ល្ៃងការែ៍មិនណមនជាវក័ិយ្័រត្សទ។

ត្រ�ិនស្រវីអ្នកទទួលបានវក័ិយ្័រត្ �បូមទបូរ�័ព្ទសៅ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ តបា្់រសយវីងពវីចំនួនទឹកតបា
ក់ណែលត្រូវបានគិ្្នមលៃ កាល្ររសិចទ្ននស�វាកម្ម និងមបូលសហ្ុននវក័ិយ្័រត្។ អ្នក្ិរនមានទំនួលែុ�ត្រូវក្នងុការ
្រង់ន ល្ៃែល់អ្នក្្ល់ស�វា ក្នងុចំនួនទឹកតបាក់ណាមួយណែលត្រូវបានជំពាក់សដាយ Kaiser Permanente  
�តមា្់រស�វាណែលត្រូវបានរ៉ា្់ររងសទ។

ត្រ�ិនស្រវីអ្នកទទួលបានវក័ិយ្័រត្ ឬត្រូវបានស�្នវី�ំុឱ្យ្រង់តបាក់�ហការ សៅសពលណែលអ្នកគិ្ថាអ្នកមិនគួរត្រូវសធ្វីសទ  
អ្នកអាចដាក់ពាក្យទាមទារ�ំែង។ អ្នកនឹងត្រូវតបា្់រសយវីងជាោយលក្ខែ៍អកសេរថា សហ្ុអ្វីបានជាអ្នកត្រូវ្រង់ 
តបាក់�តមា្់រទំនិញឬស�វាកម្មសនាះ។ សយវីងនឹងអានពាក្យ្រែឹ្ងរ្រ�់អ្នក សហវីយ�សតមចចិ្្ថាស វ្ីអ្ន
កអាចទទួលបានតបាក់វញិឫសទ។ អ្នកអាចទទួលបានទតមង់ណ្រ្រ្រទទាមទារ�ំែងតាមអនឡាញសៅ 
kp.org	(ភាសាអង់សគលៃ�)។ អ្នកក៏អាចទបូរ�័ព្ទសៅស�វា�មាជិកសលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
សយវីងនឹងរ ើករយក្នងុការជួយអ្នក ត្រ�ិនស្រវីអ្នកត្រូវការជំនួយ្ំរសពញ�ំែំុណ្រ្រ្រទពាក្យ្រែឹ្ងរ្រ�់សយវីង។
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សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

ការបញជាតូន

PCP រ្រ�់អ្នកនឹង ្្ដល់ឱ្យអ្នកនបូវការ្រញ្ជបូន្រន្ សែវីម្វី្រញ្ជបូនអ្នកសៅអ្នកឯកសទ�ត្រ�ិនស្រវីអ្នកត្រូវការ។ អ្នកឯកសទ�
គឺជាសវជ្ជ្រែ្ឌិ ្ណែលមានការអ្់ររ្ំរណន្ថមសៅក្នងុណ្្នកមួយននសវជ្ជសាត�។្ PCP រ្រ�់អ្នកនឹងសធ្វីការជាមួយអ្នកសែវីម្វី
សតជវី�សរ ើ�អ្នកឯកសទ�។ ការោិល័យ PCP រ្រ�់អ្នកអាចជួយអ្នកក្នងុការសរៀ្រចំសពលសវោសែវីម្វីជួ្រអ្នកឯកសទ�។

ឧទាហរែ៏ននអ្នកឯកសទ�ណែលត្រូវការការ្រញ្ជបូនរមួមាន៖
 ● ការវះកា្់
 ● ណ្្នកសតគ្ង អ្ែឹង
 ● ណ្្នកស្រះែបូង
 ● ណ្្នកជំងឺមហារើក
 ● ណ្្នកជំងឺណ�្ក
 ● ការពយាបាលសដាយចលនា វជិា្ជ ជវីវៈ និងការនិោយ

ម៉ាយាងសទៀ្ PCP រ្រ�់អ្នកត្រូវណ្្រញ្ជបូនអ្នកមុនសពលអ្នកអាចទទួលបានការណ្ទំាពវីអ្នក្្ល់ស�វាណែលមានលក្ខែៈ
�ម្្ិ្តគ្់រតគ្ន់ណ្្នកជំងឺវ្ិរ្ិ្ែួរកបាល។

ត្រ�ិនស្រវីអ្នកមាន្រញ្ហា �ុែភាពណែលត្រូវការការណ្ទំាសវជ្ជសាត�ពិ្ស��រយៈសពលយបូរ អ្នកត្រណហលជាត្រូវការកា
រ្រញ្ជបូន្រន្។ សនះមានន័យថាអ្នកអាចសៅជួ្រតគរូសពទ្យឯកសទ�ែណែលសនាះ សតចវីនជាងមួយែងសដាយមិនត្រូវការការ
្រញ្ជបូនសរៀងរល់សពល។

ត្រ�ិនស្រវីអ្នកមាន្រញ្ហា ក្នងុការទទួលបានការ្រញ្ជបូន្រន្ ឬចង់បានសគ្លនសោបាយ្រញ្ជបូន្រន្ 
Kaiser Permanente មួយចបា្់រ �បូមទបូរ�័ព្ទសៅ 1-800-464-4000 (TTY 711)។

អ្នក មិនត្រូវការការ្រញ្ជបូន�តមា្់រ៖
 ● ការជួ្រជាមួយ PCP 
 ● អ្នកឯកសទ�ទបូសៅណ្្នកពយាបាលមនុ�សេសពញវយ័ សវជ្ជ្រែ្ឌិ ្ត្រចំាតគរួសារ និងសវជ្ជ្រែ្ឌិ ្ជំងឺកុមារ
 ● តគរូសពទ្យឯកសទ�ណ្្នកចក្ខុ �ុែភាព ល្ៃបូវចិ្្ និងការពយាបាលវ្ិរ្ិ្ការសត្រវីតបា�់សតគឿងសញៀន
 ● ការសៅជួ្រសវជ្ជ្រែ្ឌិ ្ណ្្នកទារកនិងសរគត�្វី 
 ● ការជួ្រពិនិ្្យណ្ទំា្រនា្ទ ន់ ឬ�ស្ង្្គ ះ្រនា្ទ ន់
 ● ការសរៀ្រចំណ្នការពនយាតគរួសារ (សែវីម្វីណ�ង្យល់្រណន្ថម �បូមសៅទបូរ�័ព្ទសៅស�វាព្៌មាននិង 

ការ្រញ្ជបូន្រន្ណ្នការពនយាតគរួសាររែ្ឋកាលវីហញ្៉ា  សលែ 1-800-942-1054)
 ● ការសធ្វីស្�និ្ងការត្ឹរកសាសោ្រល់សមសរគហុវីវ (ណ្អនវី្ិជនអាយុ 12 ឆ្្នំ ឬចា�់ជាងសនះ្រ៉ាុសណាណ ះ)
 ● ការពយាបាល�ំរ្់រជំងឺកាមសរគ (ណ្អនវី្ិជនអាយុ 12 ឆ្្នំ ឬចា�់ជាងសនះ្រ៉ាុសណាណ ះ)
 ● ស�វាកម្មម្ជុលសវជ្ជសាត�្
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សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

 ● ស�វាកម្មពយាបាលសដាយចា្់រ�រន�និង�នាលៃ ក់
 ● ស�វាកម្មពយាបាលការសតគចសជវីង

អនវី្ិជនក៏មិនត្រូវការការ្រញ្ជបូនណែរ�តមា្់រ៖
 ● �ុែភាព ល្ៃបូវចិ ្្កអ្នកមកពិនិ្្យពយាបាល (ណ្អនវី្ិជនអាយុ 12 ឆ្្នំ ឬចា�់ជាងសនះ្រ៉ាុសណាណ ះ) �តមា្់រ៖
♦	 ការ្ំរពាន ល្ៃបូវសភទ ឬរងកាយ
♦	 សៅសពលអ្នកអាចសធ្វីឱ្យែលៃួនឯង ឬអ្នកែនទឈឺចា្់រ

 ● ការណ្ទំាការមានន ្្ទសពាះ
 ● ការណ្ទំាការ្ំរពាន ល្ៃបូវសភទ រមួទំាងការចា្់ររសំោភ
 ● ស�វាកម្មពយាបាលវ្ិរ្ិ្ននការសត្រវីតបា�់សតគឿងសញៀន (ណ្អនវី្ិជនអាយុ 12 ឆ្្នំ សេវីងសៅ្រ៉ាុសណាណ ះ)

សទាះ្រវីជាការ្រញ្ជបូន្រន្ ឬការយល់តពមជាមុន មិនត្រូវបាន្តមរូវសែវីម្វីទទួលបានការណ្ទំាភាគសតចវីនពវីអ្នក្្ល់ស�
វាទំាងសនះក៏សដាយ ការ្រញ្ជបូនអាចត្រូវបាន្តមរូវឲ្យមានក្នងុសា្ថ នភាពខាងសតកាម៖

 ● អ្នក្្ល់ស�វាអាចត្រូវណ្មានការយល់តពមជាមុន�តមា្់រស�វាមួយចំនួន
 ● អ្នក្្ល់ស�វាអាចត្រូវណ្្រញ្ជបូនអ្នក្រន្សៅតគរូសពទ្យឯកសទ�ណែលមានត្រវ្ិ្ពិនិ្្យពយាបាលពាក់ព័ 

ន្នឹងជមងៃឺ ឬសា្ថ នភាពរ្រ�់អ្នក

ការ�ល់មព្រជា្រនុន

�ំរ្់រការណ្ទំាមួយចំនួនត្រសភទ PCP ឬតគរូសពទ្យឯកសទ�រ្រ�់អ្នកនឹងត្រូវស�្នវី�ំុឱ្យ Medical Group អនុ
ញ្ញា ្ឱ្យមានការអនុញ្ញា ្ិ្មុននឹងអ្នកទទួលបានការណ្ទំា។ សនះត្រូវបានសគសៅថាការស�្នវី�ំុការអនុញ្ញា ្ជាមុន 
ការយល់តពមមុន ឬការយល់តពមជាមុន។ វាមានន័យថា Medical Group ត្រូវតបាកែថា ការណ្ទំាគឺជាការចំាបាច់
ខាងសវជ្ជសាត�ឬ្ចំាបាច់។

ការណ្ទំាគឺចំាបាច់ខាងសវជ្ជសាត� ្ត្រ�ិនស្រវីវា�មសហ្ុ្លនិងចំាបាច់ក្នងុការការពារជវីវ ិ្ រ្រ�់អ្នក ជួយអ្នកកំុ
 

ឱ្យឈឺធងៃន់ធងៃរ ឬពិការ ឬ�តមាលការឈឺចា្់រធងៃន់ធងៃរតាមរយៈការសធ្វីសរគវនិិច្័យ ឬការពយាបាលសរគ ជំងឺឬ ការរងរ្ួរ�។

ខាងសតកាមសនះគឺជាឧទាហរែ៍ននស�វាណែលណ្ងណ្ត្រូវការការតពមសតពៀងជាមុន៖
 ● �មាភា រៈ្ររកិា្ខ រសវជ្ជសាត�ស្ត្រវីជា្់របានយបូរ
 ● �មាភា រៈ ្្គ្់ ្្គង់ការវះរន្ោមក និង្តមង់សនាម
 ● ស�វាណែលមិនមានពវីអ្នក្្ល់ស�វាក្នងុ្រណ្ាញ
 ● ការវះកា្់្្របូរ�រ ើរង្គឫជាលិកា
 ● ស�វាកម្មសតរៅ្រណ្ាញ រមួទំាងការចបូល�តមាកមន្ទវីរសពទ្យ (សលវីកណលងណ្ស�វាកម្ម�្មគុសា្ម ញ)
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សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

�តមា្់រ្រញ្ជវីសពញសលញននស�វាកម្មណែល្តមរូវឱ្យមានការយល់តពមជាមុន និងលក្ខែៈវនិិច្័យណែលត្រូវបា
នសត្រវីសែវីម្វីសធ្វីការ�សតមចចិ្្អនុញ្ញា ្ �បូមចបូលសៅសគហទំព័ររ្រ�់សយវីងសៅ kp.org/UM (ភាសាអង់សគលៃ�)
ឬសៅទបូរ�័ព្ទសៅស�វា�មាជិកសលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។

អ្នកមិនត្រូវការការយល់តពមជាមុន�តមា្់រការណ្ទំា�សតង្្គ ះ្រនា្ទ ន់សទ ស្រវីសទាះ្រវីជាវាសតរៅ្រណ្ាញក៏សដាយ។  
សនះគឺរមួ្រញ្បូលការ្្ល់កំសែវី ្កបូន្ងណែរ។

�តមា្់រស�វាកម្មមួយចំនួន អ្នកត្រូវការការអនុម័្ជាមុន (ការអនុញ្ញា ្ជាមុន)។ សៅសតកាមតកម តកម�ុែភាពនិង 
�ុវ្្ថិភាព (Health and Safety Code) 1367.01(h)(1) Medical Group នឹង�ំសរចការអនុញ្ញា ្ជាមុនជាត្រចំា
ក្នងុរយៈសពល 5 ន ង្ៃននន ង្ៃសធ្វីការ សៅសពលណែល Medical Group ទទួលបានព័្៌មានចំាបាច់ណែល�មសហ្ុ្លសែវីម្វី�
សតមចចិ្្។

ចំសពាះ�ំែបូ មពរណែលអ្នក្្ល់ស�វាចងអែុល្រង្ហា ញ ឬអ្នករចនានន Medical Group កំែ្់ថាការអនុសោមតា
មសពលសវោ�ង់្ដារអាច្រង្កអន្រយធងៃន់ធងៃរែល់អាយុជវីវ ិ្  ឬ�ុែភាព ឬ�ម្្ថភាពក្នងុការទទួលបាន ណ្រកសា 
ឬទទួលបានសេវីងវញិនបូវមុែង្រអ្ិ្ររមិា Medical Group នឹងសធ្វីការ�ំសរចចិ្្ការអនុញ្ញា ្ពសនលៃឿន (សលឿន)។ 
សយវីងនឹង្្ល់ស�ចក្វីជបូនែំែឹងឱ្យបានឆ្្់ររហ័�តាម្តមរូវការ�ុែភាពរ្រ�់អ្នក សហវីយមិនឱ្យសលវី�ពវី 72 សមា៉ា ង 
្រនា្ទ ្់រពវីទទួលបាន�ំសែវី ស�វាកម្ម។

Kaiser Permanente ្ិរន្រង់ន ល្ៃអ្នកត្រ្ួ ពិនិ្្យសែវីម្វី្រែិស�ធការធានារ៉ា្់ររងឬស�វាកម្មសទ។ ត្រ�ិនស្រវី 
Medical Group មិនយល់តពមសលវី�ំសែវី សនះ សយវីងនឹងស ញ្វីលិែិ្ជបូនែំែឹងអំពវី�កម្មភាព (Notice of Action, 
"NOA") សៅអ្នក។ លិែិ្ NOA នឹងតបា្់រអ្នកពវីរស្រៀ្រដាក់្រែឹ្ងឧទរ្ែ៍ ត្រ�ិនស្រវីអ្នកមិនយល់ត�្រនឹងស�ចក្វី
�ំសរចសនាះ។

សយវីងនឹងទាក់ទងអ្នកត្រ�ិនស្រវី Medical Group វការព័្៌មាន្រណន្ថម ឬសពលសវោ្រណន្ថមសទៀ្សែវីម្វីពិនិ្្យសមវីល
�ំសែវី រ្រ�់អ្នក។

្រតិ�ីពីរ

អ្នកត្រណហលជាចង់បានម្ិទវីពវីរអំពវីការណ្ទំាណែលអ្នក្្ល់ស�វារ្រ�់អ្នកនិោយថាអ្នកត្រូវការ ឬអំពវីការសធ្វីសរគវនិិច្័យ 
ឬណ្នការពយាបាលរ្រ�់អ្នក។ ឧទាហរែ៍អ្នកអាចត្រូវការម្ិទវីពវីរត្រ�ិនស្រវីអ្នកមិនតបាកែថា អ្នកត្រូវការការពយាបាល
តាមសវជ្ជ្រញ្្ជ  ឬការវះកា្់ ឬអ្នកបានពយាោមសធ្វីតាមណ្នការពយាបាលសហវីយវាមិនែំសែវី រការ។

សែវីម្វីទទួលបានម្ិទវីពវីរ �បូមទបូរ�័ព្ទសៅ PCP រ្រ�់អ្នក។ PCP រ្រ�់អ្នកអាច្រញ្ជបូនអ្នកសៅកាន់អ្នក្្ល់ស�វាក្នងុ
 ្រណ្ាញណែលជាអ្នកជំនាញសវជ្ជសាត�្ដណែលមាន�ិទ�្មត�្រ�តមា្់រសា្ថ នភាពសវជ្ជសាត�រ្្រ�់អ្នក�តមា្់រម្ិទវី

ពវីរ។ អ្នកក៏អាចទបូរ�័ព្ទសៅសលែ 1-800-464-4000 (TTY 711) សែវីម្វីជួយអ្នកសរៀ្រចំការ្រញ្ជបូនមួយជាមួយអ្នក្្
ល់ស�វាក្នងុ្រណ្ាញ។
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សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

សយវីងនឹង្រង់ន ល្ៃ�តមា្់រម្ិទវីពវីរ ត្រ�ិនស្រវីអ្នកឬអ្នក្្ល់ស�វាក្នងុ្រណ្ាញអ្នកស�្នវី�ំុវា សហវីយអ្នកទទួលបានម្ិទវី
ពវីរសនាះពវីអ្នក្្ល់ស�វាក្នងុ្រណ្ាញ។ អ្នកមិនត្រូវការការអនុញ្ញា ្ពវីសយវីងសែវីម្វីទទួលបានម្ិទវីពវីរពវីអ្នក្្ល់ស�វា
ក្នងុ្រណ្ាញសទ។

ត្រ�ិនស្រវីគ្្ម នអ្នក្្ល់ស�វាសៅក្នងុ្រណ្ាញ Kaiser Permanente សែវីម្វ្ី ្ល់ឱ្យអ្នកនបូវម្ិទវីពវីរសទ សយវី
ងនឹងសចញន ល្ៃ�តមា្់រស�ចក្វី�សតមចទវីពវីរពវីអ្នក្្ល់ស�វាសតរៅត្រព័ន្។ ត្រ�ិនស្រវីមិនមានអ្នក្្ល់ស�វាក្នងុ
្រណ្ាញណែលជាអ្នកឯកសទ�សវជ្ជសាត�ណ្ែលមានលក្ខែៈ�ម្្ិ្�មរម្យ�តមា្់រលក្ខែែ្ឌ រ្រ�់អ្នកសទ 
សនាះស�វា�មាជិកនឹងជួយអ្នកសរៀ្រចំពិសតគ្ះសោ្រល់ជាមួយអ្នក្្ល់ស�វាសតរៅ្រណ្ាញ�តមា្់រម្ិទវីពវីរ។ 
សយវីងនឹងតបា្់រអ្នកក្នងុរយៈសពល 5 ន ង្ៃននន ង្ៃសធ្វីការ ត្រ�ិនស្រវីអ្នក្្ល់ស�វាណែលអ្នកសតជវី�សរ ើ��តមា្់រស�ចក្វី�
សតមចទវីពវីរត្រូវបានយល់តពម។ ត្រ�ិនស្រវីអ្នកមានជំងឺរ៉ាំ នរ ៉ា ឬអាចបា្់្រង់ជវីវ ិ្  អវយវៈ ឬណ្្នករងកាយធំរ្រ�់អ្នក 
សយវីងនឹង�សតមចចិ្្ក្នងុរយៈសពល 72 សមា៉ា ង។

ត្រ�ិនស្រវីសយវីង្រែិស�ធការស�្នវី�ំុរ្រ�់អ្នក�តមា្់រម្ិទវីពវីរ អ្នកអាចដាក់ពាក្យ្រែឹ្ង (ឬសារទុក្ខ) ។ សែវីម្វីណ�ង្ 
យល់្រណន្ថមអំពវីពាក្យ្រែឹ្ង �បូមសមវីលជំពបូកទវី 6 (“ការរយការែ៍និងការសដាះតសាយ្រញ្ហា ”) សៅក្នងុស�ៀវសៅ 
ណែនំា�មាជិកសនះ។

អ្នកឯកផ�េេនុខភាពរបេ់មេី្

អ្នកអាចសៅជួ្រតគរូសពទ្យឯកសទ�ខាង�ុែភាពរ្រ�់ត�្វី សៅក្នងុ្រណ្ាញ�តមា្់រការណ្ទំាណែលចំាបាច់ សែវីម្វ្ី ្ល់ 
នបូវស�វាណ្ទំា�ុែភាពជាត្រចំានិង្រង្្ក ររ្រ�់ត�្វី។ អ្នកមិនចំាបាច់ត្រូវការការ្រញ្ជបូន្រន្ រ្រ�់  PCP សែវីម្វីទទួលបាន 
ស�វាទំាងសនះសទ។ �ំរ្់រជំនួយរកអ្នកឯកសទ��ុែភាពត�្វី អ្នកអាចទបូរ�័ព្ទសៅ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
អ្នកក៏អាចទបូរ�័ព្ទសៅ 1-833-KP4CARE (1-833-574-2273) (TTY 711) និងពិសតគ្ះជាមួយអ្នកជំនាញ
ណ្ទំា�ុែភាពមានអាជាញ ្័រែណ (24 សមា៉ា ងក្នងុមួយន ង្ៃ 7 ន ង្ៃក្នងុមួយ�ប្្ហ៍)។

ការ��ួលបានតំបហទំាទាន់ផពលផវលា

ត្រសភទននការណា្់ជួ្រ ត្រូវណ្្្ល់ការណា្់ជួ្រក្នងុ

ការណា្់ជួ្រណ្ទំា្រនា្ទ ន់ (ការណា្់ជួ្រណ្ទំា្រនា្ទ ន់មិនត្រូវការការ
យល់តពមជាមុនសទ)

48 សមា៉ា ង

ការណា្់ជួ្រណ្ទំា្រឋមមិនណមន្រនា្ទ ន់ រយៈសពល 10 ន ង្ៃសធ្វីការ

អ្នកជំនាញមិនណមន្រនា្ទ ន់ រយៈសពល 15 ន ង្ៃសធ្វីការ
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សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

ត្រសភទននការណា្់ជួ្រ ត្រូវណ្្្ល់ការណា្់ជួ្រក្នងុ

អ្នក្្ល់ស�វា�ុែភាព ល្ៃបូវចិ្្មិនណមន្រនា្ទ ន់ (មិនណមនតគរូសពទ្យ) រយៈសពល 10 ន ង្ៃសធ្វីការ

ការណា្់ជួ្រមិនណមន្រនា្ទ ន់�តមា្់រស�វាកម្មជំនួយែល់ការសធ្វីសរ
គវនិិច្័យ ឬការពយាបាលរ្ួរ� ជំងឺ ឬសា្ថ នភាព�ុែភាពស្សេងសទៀ្

រយៈសពល 15 ន ង្ៃសធ្វីការ

សពលសវោរង់ចំាទបូរ�័ព្ទ�តមា្់រស�វា�មាជិកកំេុងសមា៉ា ងសធ្វីការធម្មតា 10 នាទវី

ការចា្់ថា្ន ក់ត្រសភទជមងៃឺ - ស�វា 24/7 ស�វា 24 សមា៉ា ង 7 ន ង្ៃ - មិនសលវី�ពវី  
30 នាទវី

ត្រ�ិនស្រវីអ្នកចង់រង់ចំាការណា្់ជួ្រសៅសពលសតកាយ ណែលនឹងត្រូវនឹងកាលវភិាគរ្រ�់អ្នកជាង ឬចង់ជួ្រអ្នក្្ល់ 
ស�វា Kaiser Permanente ណែលអ្នកសតជវី�សរ ើ� សយវីងនឹងសគ្រពតាមការសពញចិ្្រ្រ�់អ្នក។ សៅក្នងុករែវី មួ 
យចំនួន, ការរង់ចំារ្រ�់អ្នកអាចយបូរជាងសពលសវោណែលបានចុះ្រញ្ជវី ត្រ�ិនស្រវី អ្នកជំនាញវជិា្ជ ជវីវៈណ្ទំា�ុែភាព
មានអាជាញ ្័រែណ�សតមចចិ្្ថាការណា្់ជួ្រសៅសពលសតកាយ នឹងមិនមាន្ល្រ៉ាះពាល់អវជិ្ជមានសលវី�ុែភាពអ្នក។

្រទដា្ឋ ន�តមា្់រភាពអាចរកបានការណា្់ជួ្រ មិនអនុវ្្សលវីស�វាណ្ទំា្រង្្ក រសទ។ សវជ្ជ្រែ្ឌិ ្រ្រ�់អ្នកអាចណែ
នំាកាលវភិាគជាក់ោក់មួយ�តមា្់រស�វា្រង្្ក រទំាងសនះ អាត�័យសលវី្តមរូវការរ្រ�់អ្នក។ ្រទដា្ឋ នសនះក៏មិនអនុវ្្
សលវីការណ្ទំាតាមដានយបូរៗម្ង�តមា្់រលក្ខែែ្ឌ ណែលកំពុង្រន្ ឬការ្រញ្ជបូន្រន្សៅអ្នកជំនាញណែរ។

ផេវាក្រ្មអ្នកបកបមប

ត្រ�ិនស្រវីអ្នកត្រូវការស�វាអ្នក្រកណត្រភាសាសៅសពលអ្នកទបូរ�័ព្ទមកសយវីង ឬសៅសពលអ្នកទទួលបានស�វាកម្មណែល
ត្រូវបានរ៉ា្់ររង �បូមឱ្យសយវីងែឹង។ ស�វាកម្មអ្នក្រកណត្ររមួទំាងភាសា�ញ្ញា  គឺមានសៅតគ្់រសមា៉ា ងសធ្វីការទំាងអ�់សដា
យមិនគិ្ន ល្ៃ�តមា្់រអ្នក។ �តមា្់រព័្៌មាន្រណន្ថម�្វីពវីស�វាអ្នក្រកណត្រណែលសយវីង្្ល់ជបូន �បូមទបូរ�័ព្ទសៅមជ្ឈម
ែ្ឌ លទំនាក់ទំនង�មាជិករ្រ�់សយវីង។
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ទំព័រ 32

សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

4. អ្្ថត្រសោជន៍និងស�វាកម្ម
អី្បដលប្នការេនុខភាពរា៉ាប់រង
ណ្្នកសនះពន្យល់ពវីស�វាកម្មណែលអ្នកត្រូវបានរ៉ា្់ររងទំាងអ�់ក្នងុនាមជា�មាជិក Kaiser Permanente។ ស�វា
ណែលត្រូវបានរ៉ា្់ររងរ្រ�់អ្នកគឺឥ្គិ្ន ល្ៃ ត្រ�ិនស្រវីវាជាភាពចំាបាច់ខាងសវជ្ជសាត�។្ ការណ្ទំាគឺចំាបាច់ខាងសវជ្ជ
សាត� ្ត្រ�ិនស្រវីវា�មសហ្ុ្លនិងចំាបាច់ក្នងុការការពារជវីវ ិ្ រ្រ�់អ្នក ជួយអ្នកកំុឱ្យឈឺឬពិការធងៃន់ធងៃរ ឬ្រន្ថយ
ការឈឺចា្់រតាមរយៈការសធ្វីសរគវនិិច្័យ ឬការពយាបាលសរគ ជំងឺឬ រ្ួរ�។

អ្នកត្រូវណ្ទទួលបានស�វាភាគសតចវីនពវីអ្នក្្ល់ស�វាក្នងុ្រណា្ដ ញ Kaiser Permanente។ ស�វាកម្មណែលអ្នកអា
ចទទួលបានពវីអ្នក្្ល់ស�វាសតរៅ្រណ្ាញមានែបូចខាងសតកាមណ្្រ៉ាុសណាណ ះ៖

 ● ការណ្ទំាសៅមន្ទវីរ Indian Health Service (ស�វា�ុែភាពឥណា្ឌ )
 ● ស�វាកម្មរ្យន្�ស្ង្្គ ះ្រនា្ទ ន់
 ● ស�វាកម្ម�ស្ង្្គ ះ្រនា្ទ ន់ និងការណ្ទំាសតកាយមានស�្ថរភាព
 ● ស�វាកម្មពនយារកំសែវី ្តគរួសារ
 ● ការណ្ទំា្រនា្ទ ន់សតរៅ្ំ្រន់
 ● ការ្រញ្ជបូនសៅអ្នក្្ល់ស�វាសតរៅ្រណ្ាញ
 ● ស�វាកម្ម្រញ្ហា ពិបាកសដាះតសាយមួយចំនួន

កំែ្់ចំណំា៖ អ្នកត្រណហលជាអាចទទួលបានស�វាកម្មមួយចំនួនពវីមជ្ឈមែ្ឌ ល�ុែភាពត�្រតាមលក្ខែ័ែ្ឌ
�ហព័ន្ (Federally Qualified Health Center, FQHC)។ �បូមទបូរ�័ព្ទសៅ L.A. Care Health Plan 
�តមា្់រព័្៌មាន្រណន្ថមអំពវីស�វា FQHC។

សយវីង្្ល់ជបូនត្រសភទស�វាកម្មទំាងសនះ៖
 ● ស�វាកម្មអ្នកមកពយាបាលជំងឺ (ណែលអាចសែវីរបាន) 
 ● ស�វាកម្ម�ស្ង្្គ ះ្រនា្ទ ន់
 ● ការណ្ទំាមុនសាលៃ ្់រ និងការពយាបាល្រន្ថយការឈឺចា្់រ
 ● ការចបូល�តមាកពយាបាលក្នងុមន្ទវីរសពទ្យ
 ● ការណ្ទំា�មភាពនិងទារក្្មវី
 ● ឱ�្តាមសវជ្ជ្រញ្្ជ
 ● ស�វាកម្មនិងឧ្រករែ៍ពយាបាល និងជំនួយពតងឹងនវី្ិ�ម្ទា
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ទំព័រ 33

សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

 ● ស�វាកម្មទវីពិសសាធន៍និងការ ល្ៃុះពិនិ្្យ
 ● ស�វា្រង្្ក រនិង�ុែុមាលភាព និងការតគ្់រតគងជំងឺរ៉ាំ នរ ៉ា
 ● ស�វា�ុែភាព ល្ៃបូវចិ្្
 ● ស�វាកម្មវ្ិរ្្ការសត្រវីតបា�់សតគឿងសញៀន
 ● ស�វាកម្មជំងឺកុមារ
 ● ស�វាកម្មណ្្នកចក្ខុ
 ● ស�វាកម្មស�៊វី្រអសង្ក្
 ● ការែឹកជញ្ជបូនសវជ្ជសាត�មិ្នណមន�ស្ង្្គ ះ្រនា្ទ ន់ (Non-Emergency Medical 

Transportation, “NEMT”)
 ● ការែឹកជញ្ជបូនមិនណមនសវជ្ជសាត� ្(Non-Medical Transportation, “NMT”)
 ● ការវះកា្់ណកលំអ
 ● ស�វាកម្មនិងជំនួយរយៈសពលណវងណែលត្រូវបានតគ្់រតគង (Managed Long-Term Services 

and Supports, “MLTSS”)

�បូមអានណ្្នកនវីមួយៗខាងសតកាមសែវីម្វីណ�ង្យល់្រណន្ថមអំពវីស�វាកម្មណែលអ្នកអាចទទួលបាន។

ស�វាណ្ទំា�ុែភាពណែល្្ល់ជបូនែល់�មាជិក Kaiser Permanente ត្រូវសគ្រពតាមលក្ខែ័ែ្ឌ  សា្ថ នភាព 
ការដាក់កតមិ្ និងការែកសចញក្នងុកិច្�នយារវាង Kaiser Permanente និង L.A. Care Health Plan  
និងែបូចណែលបានចុះ្រញ្ជវីសៅក្នងុស�ៀវសៅណែនំា�មាជិកនិងវសិសាធនកម្មស្សេងៗ។

អត្ថមបផោជន៍ Medi-Cal	

ផេវាក្រ្មអ្នក្រកពយាបាលជំងងឺ (បដលអាចផដីរបាន)

 ■ ការបែទំាជំងងឺអាបែកហសេនុី

សយវីងរ៉ា្់ររងសលវីការសធ្វីស្�និ្ងការពយាបាលត្រ្ិកម្មអាណេកហសេុវីណែលចំាបាច់ណ្្នកសវជ្ជសាត� ្
រមួមានការ្ំរបា្់អាណេកហសេុវី ការកា្់្រន្ថយអាណេកហសេុវី ឬការពយាបាលសដាយចាក់ថា្នំ ពតងឹងភាពសំុា។

 ■ ផេវាក្រ្មពយាបាលផោ�ចាប់េរនេនិងេនាលា ក់
សយវីងរ៉ា្់ររងស�វាពយាបាលចា្់រ�រន�និង�នាលៃ ក់ពវីរែងក្នងុមួយណែ ណែលត្រូវបានកំែ្់ចំសពាះការពយាបា
លចំាបាច់ណ្្នកសវជ្ជសាត�ន្ន អ្ែឹងែ្នងសដាយការ�តមរួលសដាយនែ�តមា្់រ៖

 ● កុមារមានអាយុសតកាម 21 ឆ្្នំ ;
 ● ត�្វីមានន ្្ទសពាះរហបូ្ែល់ការជួ្រពិនិ្្យសតកាយ�តមាលសលវីកទវីមួយ;
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ទំព័រ 34

សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

 ● អ្នករ�់សៅក្នងុមន្ទវីរណ្ទំាណែលមានជំនាញ កណនលៃងណ្ទំាកតមិ្មធ្យម ឬកណនលៃងណ្ទំាមិន�បូវធងៃន់ធងៃរ; ឬ
 ● �មាជិកទំាងអ�់សៅសពលណែលស�វាកម្មត្រូវបាន្្ល់ជបូនសៅ FQHC ឬ មជ្ឈមែ្ឌ ល�ុែភាពជន្រទ 

(Rural Health Center, RHC)

 ■ ផេវាក្រ្មលាង្្រ / លាង្្រផោ�ផមបីឧបករែ៍
សយវីងរ៉ា្់ររងការពយាបាលសដាយការោង្មណែលចំាបាច់ខាងសវជ្ជសាត�។្ សយវីងក៏រ៉ា្់ររងសលវីស�វាកម្មោ
ង្មតាមឧ្រករែ៍ (ការោង្មរ៉ាំ នរ ៉ា) និងការោង្មតាមសពាះសវៀន។ អ្នកត្រូវណ្្ំរសពញបានរល់
លក្ខែៈវនិិច្័យសវជ្ជសាត�ណ្ែលបាន្រសង្កវី្សដាយ Medical Group និងសដាយទវីកណនលៃងណែល្្ល់ការោង
្ម។

 ■ ការវះកាត់អ្នក្រកពយាបាលជំងងឺផៅ្រនទាីរផព�្យ និង ដំផែីការ្រកពយាបាល ជំងងឺផៅ្រនទាីរផព�្យផ្សេងៗ
សយវីងរ៉ា្់ររងការវះកា្់អ្នកមកពយាបាលណែលចំាបាច់ណ្្នកសវជ្ជសាត� ្និង ែំសែវី ការ 
អ្នកមកពយាបាលជំងឺស្សេងសទៀ្។

 ■ ផេវាក្រ្មអ្នកជំនាញខាងថា្នំ េឹ្ក
សយវីងរ៉ា្់ររងស�វាថា្នំ �្ឹកណែលចំាបាច់ខាងសវជ្ជសាត�ស្ៅសពលអ្នកទទួលការណ្ទំាមិន�តមាកក្នងុមន្ទវីរសពទ្យ។

�តមា្់រែំសែវី ការទន្សាត� ្សយវីងរ៉ា្់ររងស�វាកម្មែបូចខាងសតកាមសៅសពលណែលត្រូវបានអនុញ្ញា ្ សដាយ 
Medical Group៖

 ● ការចាក់ថា្នំ ្ំរបា្់ការឈឺចា្់រសលែ ៤ (Intravenous, IV) ឬ ស�វាចាក់ថា្នំ �្ឹកទបូសៅណែលត្រូវបាន ចា្់
ណចងសដាយអ្នកវជិា្ជ ជវីវៈសវជ្ជសាត�្

 ● ស�វាកម្មទវីកណនលៃង ណែលទាក់ទងសៅនឹងការចាក់ថា្នំ  ្ំរបា្់ ការឈឺចា្់រ  ឬ ការចាក់ថា្នំ �្ឹក សៅក្នងុទវីតំា
ងវះកា្់អ្នកមកពយាបាលជំងឺ គលៃវីនិក�ុែភាព ត�្រតាមលក្ខែ័ែ្ឌ �ហព័ន្  (“FQHC”) ការោិល័យ 
ទន្សាត� ្ឬ មន្ទវីរសពទ្យ

សយវីងមិនរ៉ា្់ររងស�វាណាស្សេងសទៀ្ណែលពាក់ព័ន្សៅនឹងការណ្ទំាសធ្មញែបូចជាស�វាកម្មរ្រ�់ទន្សពទ្យជាសែវីមសទ។

 ■ ផេវាក្រ្មផវជជាបែិ្ត
សយវីងរ៉ា្់ររងស�វាសវជ្ជ្រែ្ឌិ ្ណែលចំាបាច់ខាងសវជ្ជសាត�។្ ស�វាែលៃះអាចត្រូវបាន្្ល់ជាការណា្់ជួ្រជាតក រុម។

 ■ ផេវាពយាបាលការផម្រចផជីង (មបអប់ផជីង)

សយវីងរ៉ា្់ររងស�វាពយាបាលសតគចសជវីងណែលចំាបាច់ខាងសវជ្ជសាត�។្ ស�វាពយាបាលការសតគចសជវីងត្រូវបានកំែ្់
សៅសលវីស�វាណ្្នកសវជ្ជសាត�និ្ងវះកា្់ សែវីម្វីពយាបាលជំងឺសជវីង កសជវីង ឬ�រន�ពួរណែល្រញ្បូលសៅក្នងុសជវីង ណែល
ជាជំងឺ្រនា្ទ ្់រ្រនសំេឬសធ្វីសអាយ�្មគុសា្ម ញែល់ជំងឺសវជ្ជសាត�រ្៉ាំ នរ ៉ា ឬ្រ៉ាះពាល់ែល់�ម្្ថភាពននការសែវីររ្រ�់អ្នក។
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ទំព័រ 35

សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

 ■ វធីិពយាបាល
សយវីងរ៉ា្់ររងវធិវីពយាបាលណែលចំាបាច់ណ្្នកសវជ្ជសាត�រ្មួមាន៖

 ● ការពយាបាលសដាយឱ�្
 ● ការពយាបាលសដាយវទិ្យ�ុកម្ម
 ● ឱ�្  និង ្ លិ្្ល ណែលត្រូវបាន តគ្់រ តគង

ផេវាក្រ្មេផ្គ្្គ ះបនាទា ន់

 ■ ផេវាក្រ្មអ្នកជំងងឺក្ននុង្រនទាីរផព�្យនិងអ្នក្រកពយាបាលជំងងឺបដលចំាបាច់ផដី្រ្ីពយាបាលភាពបនាទា ន់ប ្្នកផវជជាសាមេ្
សយវីងរ៉ា្់ររងស�វាកម្មទំាងអ�់ណែលចំាបាច់សែវីម្វីពយាបាលភាព្រនា្ទ ន់ណ្្នកសវជ្ជសាត�។្ ភាព្រនា្ទ ន់ណ្្នកសវជ្ជ
សាត�គឺ្ជាសា្ថ នភាពសវជ្ជសាត�ណ្ែលមានការឈឺចា្់រខាលៃំ ង ឬរ្ួរ�ធងៃន់ធងៃរ។ សា្ថ នភាពសនះធងៃន់ធងៃរខាលៃំ ងែល់
កតមិ្ណែលថាត្រ�ិនស្រវីវាមិនទទួលបានការយកចិ្្ទុកដាក់សវជ្ជសាត�ភ្ាលៃ មសនាះ អ្នកណែលមានចំសនះែឹង
មធ្យមពវី�ុែភាពនិងសវជ្ជសាត�អ្ាចរពឹំងថានឹងមានលទ្្ ល៖

 ● ហានិភ័យធងៃន់ធងៃរចំសពាះ�ុែភាពអ្នក; ឬ
 ● សតគ្ះថា្ន ក់ធងៃន់ធងៃរែល់មុែង្ររងកាយ; ឬ
 ● ែបូចខា្ធងៃន់ធងៃរែល់�រ ើរង្គកាយ ឬណ្្នកណាមួយ; ឬ
 ● ក្នងុករែវី ត�្វីមានន ្្ទសពាះកំពុងឈឺសពាះ�តមាលកបូន ណែលមានន័យថាឈឺសពាះសៅសពលណែល 

មួយក្នងុចំសណាមខាងសតកាមអាចសកវី្សេវីង៖
♦	 មិនមានសពលសវោតគ្់រតគ្ន់សែវីម្វី្រញ្ជបូនអ្នកសៅមន្ទវីរសពទ្យស្សេងសទៀ្សដាយ�ុវ្្ថិភាពមុន 

សពល�តមាល
♦	 ការស ្្ទរសនះអាច្រង្កការគំរមកំណហងែល់�ុែភាព ឬ�ុវ្្ថិភាពរ្រ�់អ្នក 

ឬចំសពាះកបូនណែលមិនទាន់សកវី្រ្រ�់អ្នក

 ■ ផេវាក្រ្មដឹកជញជាតូនេផ្គ្្គ ះបនាទា ន់
សយវីងរ៉ា្់ររងស�វា�ស្ង្្គ ះ្រនា្ទ ន់សែវីម្វីជួយអ្នកសៅែល់កណនលៃងណ្ទំាណែលសៅជិ្្ំរ្ុ្ ក្នងុសា្ថ នភាពអា�ន្ន។  សនះមានន័យថាសា្ថ នភាពរ្រ�់អ្នកធងៃន់ធងៃរ ណែលមសធយាបាយស្សេងៗក្នងុការសៅែល់កណនលៃងណ្ទំាអាចសធ្វីឱ្យ្រ៉ាះ ពាល់ែល់�ុែភាពឬជវីវ ិ្ អ្នក។

 ■ ផេវាបនទាប់េផ្គ្្គ ះបនាទា ន់
សយវីងរ៉ា្់ររងស�វា្រន្ទ្់រ�ស្ង្្គ ះអា�ន្នទំាងអ�់ណែលត្រូវការ សែវីម្វីពយាបាល�ស្ង្្គ ះ្រនា្ទ ន់ណ្្នកសវជ្ជសាត�។្  
�បូមចំាថា ការ�ស្ង្្គ ះ្រនា្ទ ន់ណ្្នកសវជ្ជសាត�គឺ្ជាសា្ថ នភាពសវជ្ជសាត�ណ្ែលមានការឈឺចា្់រធងៃន់ធងៃរ 
ឬរ្ួរ�ធងៃន់ធងៃរ។ សា្ថ នភាពសនះគឺធងៃន់ធងៃរែល់កតមិ្ណែលថាត្រ�ិនស្រវីវាមិនទទួលបានការយកចិ្្ទុកដាក់
សវជ្ជសាត�ភ្ាលៃ មៗ វាអាច្រណ្ាលឱ្យមានសតគ្ះថា្ន ក់ធងៃន់ធងៃរែល់�ុែភាពឬរងកាយរ្រ�់អ្នក។
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ទំព័រ 36

សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

ការបែទំា្រនុនសាលា ប់ និងការពយាបាលបន្ថ�ការឈងឺចាប់

 ■ ការបែទំា្រនុនសាលា ប់
�មាជិកណែលនឹងត្រូវសាលៃ ្់រអាចសតជវី�សរ ើ�សែវីម្វីទទួលបានការណ្ទំាមុនសាលៃ ្់រ �តមា្់រជមងៃឺមុែនឹងសាលៃ ្់ររ្រ
�់ពួកសគ។ ការណ្ទំាសនះជួយែល់ភាពមិនត�រួល�តមា្់រអ្នកណែលជិ្នឹងសាលៃ ្់រ សហវីយក៏បានជួយែល់អ្នក
ណ្រកសាអ្នកជមងៃឺនិងតគរួសារ្ងណែរ។

ត្រ�ិនស្រវីអ្នកសតជវី�សរ ើ�ការណ្ទំាមុនសាលៃ ្់រ៖

 ● មនុ�សេសពញវយ័ណែលមានអាយុ 21 ឆ្្នំ  ឬសលវី�ពវីសនះទទួលបានការណ្ទំាសែវីម្វី�តមាលការឈឺចា្់រ
និងសរគ�ញ្ញា ស្សេងៗសទៀ្ននជំងឺមុែនឹងសាលៃ ្់រ ្រ៉ាុណន្មិនណមនពយាបាលឲ្យជា�ះស�្វីយសទ។

 ● កុមារសតកាមអាយុ 21 ឆ្្នំ  ទទួលបានការណ្ទំាសែវីម្វី�តមាលការឈឺចា្់រនិង�ញ្ញា សរគស្សេងៗននជំងឺ
មុែនឹងសាលៃ ្់ររ្រ�់ពួកសគ សហវីយអាចសតជវី�សរ ើ�សែវីម្វី្រន្ក្នងុការពយាបាលជមងៃឺរ្រ�់ពួកសគ។

អ្នកអាចផ្លៃ �់្្របូរជសតមវី�រ្រ�់អ្នកសែវីម្វីទទួលបានការណ្ទំាមុនសាលៃ ្់រពវីមន្ទវីរសពទ្យបានតគ្់រសពល។ ជសតមវី�
រ្រ�់អ្នកក្នងុការចា្់រស្្វីមឬ្រញ្ឈ្់រការណ្ទំាមុនសាលៃ ្់រត្រូវណ្�រស�រជាោយលក្ខែ៍អកសេរនិងសគ្រពតាម
ចបា្់ររ្រ�់ Medi-Cal។

សយវីងរ៉ា្់ររងការណ្ទំាមុនសាលៃ ្់រណ្ក្នងុករែវី  ណែលទំាងអ�់នន្តមរូវការែបូចខាងសតកាមត្រូវបាន្ំរសពញ៖

 ● សវជ្ជ្រែ្ឌិ ្ក្នងុ្រណ្ាញបានសធ្វីសរគវនិិច្័យអ្នកថាមានជមងៃឺមុែណ្នឹងសាលៃ ្់រ សហវីយកំែ្់ថាជវីវ ិ្ រ្រ�់
 អ្នកសៅរ�់បាន 6 ណែឫ្ិចជាងសនះ

 ● ស�វាសនះត្រូវបាន្្ល់ជបូនសៅក្នងុ្ំ្រន់ណែល Kaiser Permanente មានអាជាញ ្័រែណសធ្វីត្រ្ិ្រ្ិ្សលវី
កណលងណ្មានដាក់កតមិ្សដាយកិច្�នយារវាង Kaiser Permanente និង L.A. Care Health 
Plan។

 ● ស�វាទំាងសនះត្រូវបាន្្ល់សដាយភា្ន ក់ង្រណ្ទំាមុនសាលៃ ្់រមានអាជាញ ្័រែណណែលជាអ្នក្្ល់ស�វាក្នងុ្រ
ណ្ាញ

 ● សវជ្ជ្រែ្ឌិ ្ក្នងុ្រណ្ាញកំែ្់ថា ស�វាកម្មទំាងសនះចំាបាច់�តមា្់រការ្រន្ថយការឈឺចា្់រននជំងឺមុែ
នឹងសាលៃ ្់រនិងលក្ខែែ្ឌ ពាក់ព័ន្រ្រ�់អ្នក

ត្រ�ិនស្រវីទំាងអ�់នន្តមរូវការខាងសលវីត្រូវបានស ល្ៃវីយ្្រ សយវីងរ៉ា្់ររងស�វាណ្ទំាមុនសាលៃ ្់រែបូចខាងសតកាម៖

 ● ស�វាកម្មរ្រ�់សវជ្ជ្រែ្ឌិ ្ក្នងុ្រណ្ាញ
 ● ការណ្ទំាគិោនុ្រដា្ឋ យិកាជំនាញ រមួមានការវាយ្នមលៃ និងតគ្់រតគងករែវី នន្តមរូវការគិោនុ្រដា្ឋ យិ

កា, ការពយាបាលការឈឺចា្់រនិងការតគ្់រតគងសរគ�ញ្ញា  ជំនួយណ្្នកសា្ម រ វ្ី�តមា្់រអ្នកនិងតគរួសារអ្នក 
និងការអ្់ររែំក់អ្នកណ្ទំាអ្នកជមងៃឺ

 ● ការពយាបាលសដាយចលនា វជិា្ជ ជវីវៈ ឬការនិោយ�តមា្់រការតគ្់រតគងសរគ�ញ្ញា  ឫសែវីម្វីជួយរកសា�
កម្មភាពរ�់សៅត្រចំាន ង្ៃ

 ● ការពយាបាលតាមត្រព័ន្ ល្ៃបូវែសងហាវីម
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ទំព័រ 37

សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

 ● ស�វាកម្ម�ង្គមសវជ្ជសាត�្
 ● ជំនួយ�ុែភាពសៅ ្្ទះ និងជំនួយែល់ការ្ររសិភាគ ងបូ្ទឹក និងស�លៃៀកពាក់
 ● ថា្នំ �ំរ្់រតគ្់រតគងការឈឺចា្់រនិងសែវីម្វីជួយែល់សរគ�ញ្ញា ែនទសទៀ្ននជមងៃឺមុែនឹងសាលៃ ្់ររ្រ�់អ្នករហបូ្

ែល់ការ ្្គ្់ ្្គង់ចំនួន 100 ន ង្ៃ�តមា្់រការ្ំរសពញថា្នំ សេវីងវញិត�្រតាមសគ្លការែ៍ណែនំានន្រញ្ជវីឱ�
្រ្រ�់សយវីង។ អ្នកត្រូវណ្ទទួលបានថា្នំ ទំាងសនះពវីឱ�្សា្ថ នក្នងុ្រណ្ាញ។ �ំរ្់រឱ�្មួយចំនួនសយវី
ងរ៉ា្់ររងសលវីការ ្្គ្់ ្្គង់ 30 ន ង្ៃក្នងុកំេុងសពល 30 ន ង្ៃណាមួយ។ �បូមទបូរ�័ព្ទមកស�វា�មាជិកសលែ 
1-800-464-4000 (TTY 711) �តមា្់រ្រញ្ជវី្រចុ្្រ្ន្នននឱ�្ទំាងសនះ

 ● សតគឿង្ររកិា្ខ រសវជ្ជសាត�ស្ត្រវីជា្់របានយបូរ
 ● ការណ្ទំា្រសណ្ាះអា�ន្នសែវីម្វីជួយ�តមាលែល់អ្នកណ្ទំារ្រ�់អ្នក។ ការណ្ទំា្រសណ្ាះអា�ន្នគឺជាកា

រណ្ទំាអ្នកជមងៃឺក្នងុមន្ទវីរសពទ្យរយៈសពលែលៃវីយបូរៗម្ង ណែលត្រូវបានកំែ្់មិនឲ្យសលវី�ពវីតបំាន ង្ៃជា្់រគ្្ន ក្នុ
ងមួយែង។

 ● ការត្ឹរកសាសោ្រល់សែវីម្វីជួយែល់ការបា្់្រង់
 ● ការ្្ល់ែំ្របូនា្ម នអំពវីរ្រ្រអាហារ

សយវីងក៏រ៉ា្់ររងស�វាណ្ទំាមុនសាលៃ ្់រែបូចខាងសតកាម ណ្អំេុងសពលមានវ្ិរ្ិ្សៅសពលណែលវាមានភាពចំាបាច់
ណ្្នកសវជ្ជសាត� ្សែវីម្វី�សតមចបានការ�តមាលការឈឺចា្់រ ឬការតគ្់រតគងសរគ�ញ្ញា សវជ្ជសាត�ណ្ែលធងៃន់
ធងៃរខាលៃំ ង៖

 ● ការសមវីលណ្ទំា្រន្រហបូ្ែល់ 24 សមា៉ា ងក្នងុមួយន ង្ៃណែលចំាបាច់សែវីម្វីរកសាអ្នកសៅ ្្ទះ
 ● ការណ្ទំាអ្នកជមងៃឺក្នងុមន្ទវីរសពទ្យណែលត្រូវបាន្តមរូវសៅកតមិ្ណែលមិនអាចត្រូវបាន្្ល់ជបូនសៅ ្្ទះ

 ■ ការបែទំាបន្ថ�ការឈងឺចនុកចាប់
សយវីងរ៉ា្់ររងសលវីការណ្ទំា្ំរបា្់ការឈឺចា្់រ�តមា្់រ�មាជិក ណែល្ំរសពញតាមលក្ខែៈវនិិច្័យ�ិទ្ិទទួល  
Medi-Cal �តមា្់រស�វាកម្មទំាងសនះ។ ការណ្ទំា្ំរបា្់ការឈឺចា្់រ កា្់្រន្ថយភាពមិនត�រួលខាងរង 
កាយ អារម្មែ៍ �ង្គម និងខាងវញិ្ញា ែ�តមា្់រ�មាជិកណែលមានជំងឺធងៃន់ធងៃរ។

មនុ�សេសពញវយ័ណែលមានអាយុចា្់រពវី 21 ឆ្្នំ សេវីងសៅមិនអាចទទួលបានទំាងការណ្ទំា្ំរបា្់ការឈឺចា្់រ 
និងការណ្ទំាមុនសាលៃ ្់រក្នងុសពលណ្មួយបានសទ។ ត្រ�ិនស្រវីអ្នកកំពុងទទួលបានការណ្ទំា្ំរបា្់ការឈឺចា្់រ 
សហវីយ្ំរសពញតាម�ិទ្ិទទួលបានការណ្ទំាមុនសាលៃ ្់រ អ្នកអាចស�្នវី�ំុផ្លៃ �់្្របូរសៅការណ្ទំាមុនសាលៃ ្់រសៅសព
លណាក៏បាន។

ការចតូលេមមាកពយាបាលក្ននុង្រនទាីរផព�្យ

 ■ ផេវាក្រ្មអ្នកជំនាញខាងថា្នំ េឹ្ក
សយវីងរ៉ា្់ររងសលវីស�វាអ្នកឯកសទ�ថា្នំ �្ឹកណែលចំាបាច់ណ្្នកសវជ្ជសាត� ្ក្នងុកំេុងសពលសា្ន ក់សៅមន្ទវីរសពទ្យ។ 
អ្នកឯកសទ�ថា្នំ �្ឹកគឺជាអ្នក្្ល់ស�វាណែលមានជំនាញក្នងុការ្្ល់ឱ្យអ្នកជំងឺនបូវថា្នំ �្ឹក។ ថា្នំ �្ឹកគឺជាត្រ
សភទឱ�្ណែលសត្រវីក្នងុកំេុងសពលែំសែវី ការសវជ្ជសាត�មួ្យចំនួន។
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ទំព័រ 38

សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

 ■ ផេវាក្រ្មអ្នកជំងងឺក្ននុង្រនទាីរផព�្យ
សយវីងរ៉ា្់ររងការណ្ទំាអ្នកជំងឺក្នងុមន្ទវីសពទ្យណែលចំាបាច់ណ្្នកសវជ្ជសាត� ្សៅសពលអ្នកត្រូវបា
នសគ្រញ្ជបូនសៅកាន់មន្ទវីរសពទ្យ។ ស�វាកម្មរមួមាន្រន្ទ្់រនិងមហាបូ្រអាហារ ឱ�្ សតគឿង្ររកិា្ខ រ 
ស�វាកម្មរ បូ្រភាពនិងទវីពិសសាធន៍ រមួទំាងស�វាស្សេងសទៀ្ណែលមន្ទវីរសពទ្យ្្ល់ជបូនជាធម្មតា។

 ■ ផេវាក្រ្មវះកាត់
សយវីងរ៉ា្់ររងសលវីការវះកា្់ចំាបាច់ណ្្នកសវជ្ជសាត�ណ្ែលបានសធ្វីសេវីងសៅក្នងុមន្ទវីរសពទ្យ។

ការបែទំាេ្រ្ភពនិងទារកែ្មី

សយវីងរ៉ា្់ររងសលវីស�វាណ្ទំា�មភាពនិងទារក្្មវីទំាងសនះសៅសពលណែលចំាបាច់ណ្្នកសវជ្ជសាត�ែ្បូចជា៖

 ■ ការអប់រំការបំផៅផោះ
សយវីងរ៉ា្់ររងការគំ្តទការ្រសង្កវី្ទឹកសដាះណែលទបូលំទបូោយ។

 ■ ការបែទំាផពលេមមាលនិងផមកា�ផពលេមមាលកតូន
សយវីងរ៉ា្់ររងស�វាកម្មសៅក្នងុមន្ទវីរសពទ្យនិងការណ្ទំាសតកាយសពល�តមាលកបូន។

 ■ ផេវាក្រ្មឆ្មប្ិរលាននុបោ្ឋ �ិកា
សយវីងរ៉ា្់ររងស�វាកម្មរ្រ�់្្ម្រគិោនុ្រដា្ឋ យិកាណែលមានវញិ្ញា ្រន្័រត្។

 ■ ការបែទំា្រនុនេមមាលកតូន
សយវីងរ៉ា្់ររងនបូវស�៊រ ើននការពិនិ្្យណ្ទំាមុន�តមាលកបូន។

 ■ ផេវាក្រ្ម្រជ្ឈ្រែ្ល្្ល់កំផែីត
សយវីងរ៉ា្់ររងស�វាកម្មសៅមជ្ឈមែ្ឌ ល្្ល់កំសែវី ្ណែលជាអ្នក្្ល់ស�វា Comprehensive Perinatal 
Services Program (CPSP) ណែលត្រូវបានយល់តពមសដាយ Medi-Cal។ ស�វាកម្មមជ្ឈមែ្ឌ ល 
្្ល់កំសែវី ្គឺជាជសតមវី�ត្រសភទស្សេង ពវីការណ្ទំា�មភាពសៅមន្ទវីរសពទ្យ �តមា្់រត�្វីណែលមានន ្្ទសពាះ មាន 
ហានិភ័យ ទា្រ។ ត្រ�ិនស្រវីអ្នកចង់្រសង្កវី្កបូនរ្រ�់អ្នកសៅមជ្ឈមែ្ឌ លមួយក្នងុចំសណាមមជ្ឈមែ្ឌ លទំាងសនះ 
និងសែវីម្វីចង់ែឹងថាស វ្ីអ្នកមានលក្ខែៈតគ្់រតគ្ន់ឫសទ ចបូរសាក�ួរសវជ្ជ្រែ្ឌិ ្រ្រ�់អ្នក។
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ទំព័រ 39

សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

ឱេែមានផវជជាបញ្ជា

ឱេែបដលមតរូវបានរា៉ាប់រង

សយវីងរ៉ា្់ររងទំនិញចំាបាច់ណ្្នកសវជ្ជសាត�ណ្ែល្តមរូវឱ្យមានសវជ្ជ្រញ្្ជ  និងទំនិញជាក់ោក់មួយចំនួនណែលអា
ចរកទិញបានសដាយគ្្ម នសវជ្ជ្រញ្្ជ ។ សយវីងរ៉ា្់ររងទំនិញណែលសចញសវជ្ជ្រញ្្ជ សដាយអ្នក្្ល់ស�វាក្នងុ្រណ្ាញ 
សៅក្នងុវសិាលភាពននអាជាញ ្័រែណ និងវជិា្ជ ជវីវៈរ្រ�់សគ ត�្រជាមួយនឹងស�ចក្វីណែនំា្រញ្ជវីឱ�្រ្រ�់សយវីង។

្រញ្ជវីឱ�្រ្រ�់សយវីងរមួមាន្រញ្ជវីថា្នំ សពទ្យណែលត្រូវបានយល់តពម�តមា្់រ�មាជិករ្រ�់សយវីង។ ជួនកាលសនះត្រូវ
បានសគសៅថា្រញ្ជវីឱ�្ត�្រតាម្តមរូវការ។ ថា្នំ សៅសលវី្រញ្ជវីត្រូវមាន�ុវ្្ថិភាពនិងមានត្រ�ិទភ្ាព។ តក រុមសវជ្ជ្រ
ែ្ឌិ ្និងឱ�្ការើសធ្វី្រចុ្្រ្ន្នភាព្រញ្ជវីសនះជាសទៀងទា្់។ ការសធ្វី្រចុ្្រ្ន្នភាព្រញ្ជវីសនះជួយធានាថាឱ�្សៅសលវីវា
មាន�ុវ្្ថិភាពនិងមានែំសែវី រការ។ សយវីងរ៉ា្់ររងឱ�្ណែលមិនមានសៅសលវី្រញ្ជវី�តមា្់រសា្ថ នភាពរ្រ�់អ្នកត្រ�ិ
នស្រវីតគរូសពទ្យគិ្ថាវាចំាបាច់ណ្្នកសវជ្ជសាត��្តមា្់រអ្នក។

សយវីងក៏តគ្រែែ្្់រសលវីមុែទំនិញណែលសចញសវជ្ជ្រញ្្ជ  សដាយអ្នក្្ល់ស�វា្រណ្ាញែបូចខាងសតកាម៖
 ● ទន្សពទ្យ ត្រ�ិនស្រវីថា្នំ សពទ្យ�តមា្់រណ្ទំាសធ្មញ
 ● សវជ្ជ្រែ្ឌិ ្សតរៅ្រណ្ាញ ត្រ�ិនស្រវីតក រុមសវជ្ជសាត�អ្នុញ្ញា ្ការ្រញ្ជបូនជាោយលក្ខែ៍អកសេរសៅកាន់

សវជ្ជ្រែ្ឌិ ្សតរៅ្រណ្ាញ សហវីយទំនិញសនាះត្រូវបានរ៉ា្់ររងជាណ្្នកមួយននការ្រញ្ជបូនសនាះ
 ● សវជ្ជ្រែ្ឌិ ្សតរៅ្រណ្ាញ ត្រ�ិនស្រវីទំនិញគឺជាស�វា�ស្ង្្គ ះ្រនា្ទ ន់ណែលត្រូវបានរ៉ា្់ររង 

ឬការណ្ទំា្រនា្ទ ន់សតរៅ្ំ្រន់
♦	 ឱ�្ការើសតរៅ្រណ្ាញ ឬ្រន្ទ្់រ�ស្ង្្គ ះ្រនា្ទ ន់សៅមន្ទវីរសពទ្យអាច្្ល់ឱ្យអ្នកនបូវការ ្្គ្់ ្្គង់្រនា្ទ ន់

ែល់សៅ 72 សមា៉ា ង 
 ● សវជ្ជ្រែ្ឌិ ្សតរៅ្រណ្ាញ ត្រ�ិនស្រវីឱ�្ទាក់ទងសៅនឹងស�វា�ុែភាព ល្ៃបូវចិ្្ Short-Doyle

 ● សវជ្ជ្រែ្ឌិ ្សតរៅ្រណ្ាញ ត្រ�ិនស្រវីឱ�្ទាក់ទងសៅនឹងស�វា�ុែភាព ល្ៃបូវចិ្្ឯកសទ� 

សែវីម្វីណ�ង្យល់ថាស វ្ីឱ�្មានសៅសលវី្រញ្ជវីថា្នំ  ឬសែវីម្វីទទួលបានមួយចបា្់រនន្រញ្ជវីថា្នំ  �បូមទបូរ�័ព្ទសៅ 1-800-464-4000 
(TTY 711)។ អ្នកក៏អាចចបូលសៅកាន់សគហទំព័ររ្រ�់សយវីង្ងណែរសៅ kp.org/formulary	(ភាសាអង់សគលៃ�)។

ចំណំា៖ ការពិ្ណែលថាឱ�្មួយសៅក្នងុ្រញ្ជវីមិនចំាបាច់មានន័យថាសវជ្ជ្រែ្ឌិ ្នឹងសចញសវជ្ជ្រញ្្ជ ឲ្យសត្រវីវា�តមា
្់រលក្ខែ័ែ្ឌ សវជ្ជសាត�ជ្ាក់ោក់មួយសនាះសទ។

ចំនួនកំែត់ការ ្្គត់ ្្គង់ផពលនែ្ង

មានការដាក់កតមិ្ចំសពាះ្ររមិាែឱ�្ឬទំនិញស្សេងសទៀ្ណែលអាចត្រូវបានណចកជបូនក្នងុមួយែង។
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ទំព័រ 40

សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

 ■ ថា្នំ ពនយាកំផែីតអ័រ្៉រតូន
សវជ្ជ្រែ្ឌិ ្ណែលសចញសវជ្ជ្រញ្្ជ កំែ្់ថាស វ្ីឱ�្ឫទំនិញពនយារកំសែវី ្សតចវីន្រ៉ាុណាណ ណែលត្រូវសចញសវជ្ជ្រញ្្ជ ។  
�តមា្់រសគ្ល្ំរែងននការកតមិ្ការរ៉ា្់ររងការ ្្គ្់ ្្គង់ត្រចំាន ង្ៃ សវជ្ជ្រែ្ឌិ ្ក្នងុ្រណ្ាញកំែ្់ពវី្ររ ិ
មាែននថា្នំ ពនយាកំសែវី ្ ណែល្រសង្កវី្ការ ្្គ្់ ្្គង់ចំាបាច់ណ្្នកសវជ្ជសាត�រ្យៈសពល 30 ន ង្ៃឬ 100 ន ង្ៃឬ 
365 ន ង្ៃ�តមា្់រអ្នក។ ចំនួនសតចវីន្ំរ្ុ្ណែលអ្នកអាចទទួលបានក្នងុមួយែង�តមា្់រថា្នំ ពនយារកំសែវី ្អ័រម៉ាបូ
នគឺជាការ ្្គ្់ ្្គង់ 365 ន ង្ៃ។

 ■ �ំនិញផ្សេងផ�ៀតទំាងអេ់
សវជ្ជ្រែ្ឌិ ្ណែលសចញសវជ្ជ្រញ្្ជ ឬទន្សពទ្យកំែ្់ថាស វ្ីឱ�្ ការ ្្គ្់ ្្គង់ ឬថា្នំ ្ំរ្រ៉ាន សតចវីន្រ៉ាុណាណ ត្រូវសច 
ញសវជ្ជ្រញ្្ជ ។ តគរូសពទ្យក្នងុ្រណ្ាញ�សតមចសលវី្ររមិាែននឱ�្ ការ ្្គ្់ ្្គង់ ឬថា្នំ ្ំរ្រ៉ាន ណែលជាការ ្្គ
្់ ្្គង់ចំាបាច់ណ្្នកសវជ្ជសាត�រ្យៈសពល 30 ឬ 100 ន ង្ៃ�តមា្់រអ្នក។ សតចវីន្ំរ្ុ្ណែលអ្នកអាចទទួលបាន
ក្នងុមួយែងននទំនិញណែលត្រូវបានរ៉ា្់ររងគឺការ ្្គ្់ ្្គង់ 30 ន ង្ៃមួយក្នងុអំេុងសពល 30 ន ង្ៃ ឬការ ្្គ្់ ្្គង់ 
100 ន ង្ៃមួយក្នងុអំេុងសពល 100 ន ង្ៃ។ ្ររមិាែឱ�្ឬទំនិញណែលសលវី�ពវីកតមិ្ ្្គ្់ ្្គង់ត្រចំាន ង្ៃមិនត្រូ
វបានរ៉ា្់ររងសេវីយ។

ឱ�្សា្ថ នត្រណហលជាកា្់្រន្ថយការ ្្គ្់ ្្គង់ត្រចំាន ង្ៃណែលណចកជបូនសៅជាការ ្្គ្់ ្្គង 30 ន ង្ៃក្នងុអំេុងសពល 
30  ន ង្ៃណាមួយ ត្រ�ិនស្រវីឱ�្សា្ថ នរកសឃវីញថា ទំនិញសនាះសៅក្នងុ ្្គ្់ ្្គង់ណែលមានកំែ្់សៅក្នងុទវី្សារ 
ឬ�តមា្់រឱ�្ជាក់ោក់ (ឱ�្សា្ថ នក្នងុ្រណ្ាញរ្រ�់អ្នកអាចតបា្់រអ្នកថាស វ្ីថា្នំ ណែលអ្នកសល្រជាថា្នំ មួយក្នងុចំ
សណាមថា្នំ ទំាងសនាះឫសទ)។

ឱេែសា្ថ ន

អ្នកត្រូវណ្ទទួលការ្ំរសពញសវជ្ជ្រញ្្ជ រ្រ�់អ្នកសៅឱ�្សា្ថ នក្នងុ្រណ្ាញ ឬតាមរយៈស�វា្រញ្្ជ ទិញតា
មនត្រ�ែវី យ៍រ្រ�់សយវីង (សលវីកណលងណ្ទំនិញសនាះគឺជាណ្្នកននស�វា�ស្ង្្គ ះ្រនា្ទ ន់ណែលត្រូវបានរ៉ា្់ររង 
ឫការណ្ទំា្រនា្ទ ន់សតរៅ្ំ្រន់)។ �បូមរកសមវីលស�ៀវសៅ្រញ្ជវីស ្្ម ះនិងព័្៌មានអ្នក្្ល់ស�វា (Provider Directory) 
សៅសលវីសគហទំព័ររ្រ�់សយវីង kp.org/facilities (ភាសាអង់សគលៃ�) ឬទបូរ�័ព្ទសៅស�វា្រសតមវី�មាជិក  
1-800-464-4000 (TTY 711) �តមា្់រទវីតំាងនិងសមា៉ា ងននឱ�្សា្ថ នក្នងុសៅក្នងុ្ំ្រន់រ្រ�់អ្នក។

សៅសពលណែលអ្នកសតជវី�សរ ើ�ឱ�្សា្ថ នក្នងុ្រណ្ាញសហវីយ យកសវជ្ជ្រញ្្ជ រ្រ�់អ្នកសៅឱ�្សា្ថ នសនាះ។  
្្ល់សៅឱ�្សា្ថ ននបូវសវជ្ជ្រញ្្ជ រ្រ�់អ្នក រមួទំាងអ្្�ញ្ញា ែ្័រែណ Kaiser Permanente រ្រ�់អ្នក។  
�បូមតបាកែថាឱ�្សា្ថ នែឹងអំពវីឱ�្ទំាងអ�់ណែលអ្នកកំពុងសត្រវីនិងអាណេកហសេុវីណាមួយណែលអ្នកមាន។  
ត្រ�ិនស្រវីអ្នកមាន�ំែួរអំពវីសវជ្ជ្រញ្្ជ រ្រ�់អ្នក �បូមតបាកែថាអ្នក�ួរឱ�្ការើ។

សៅសពលណែលអ្នកត្រូវការការ្ំរសពញថា្នំ សេវីងវញិ អ្នកអាចទបូរ�័ព្ទសៅជាមុន ្រញ្្ជ ទិញតាមនត្រ�ែវី យ៍ 
ឬ្រញ្្ជ ទិញតាមអនឡាញ។ ឱ�្សា្ថ នមួយចំនួនមិនណចកជបូនការ្ំរសពញថា្នំ ណែលត្រូវបានរ៉ា្់ររងសទ សហវីយមិនណមន
រល់ឱ�្ទំាងអ�់អាចត្រូវបានស ញ្វីតាមរយៈស�វា្រញ្្ជ តាមនត្រ�ែវី យ៍រ្រ�់សយវីងណែរ។ �បូម្រញ្្ជ ក់ជាមួយឱ�
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សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

្សា្ថ នក្នងុ្រណ្ាញឬ ស�ៀវសៅ្រញ្ជវីស ្្ម ះនិងព័្៌មានអ្នក្្ល់ស�វាសៅសគហទំព័ររ្រ�់សយវីង kp.org/facilities 
(ភាសាអង់សគលៃ�) ត្រ�ិនស្រវីអ្នកមាន�ំែួរអំពវីថាស វ្ីថា្នំ ណែលសចញសវជ្ជ្រញ្្ជ រ្រ�់អ្នកអាចត្រូវបានស ញ្វីរ ឬទទួលបាន
សៅតាមឱ�្សា្ថ នក្នងុ្រណ្ាញឫសទ។ រល់ទំនិញណែលមានតាមរយៈស�វា្រញ្្ជ ទិញតាមនត្រ�ែវី យ៍រ្រ�់សយវីងអា
ចមានការផ្លៃ �់្្របូរតគ្់រសពលសដាយមិនមានការជបូនែំែឹង។

ឱេែកាលវភិា្រ�ី II

អ្នក ឬតគរូសពទ្យរ្រ�់អ្នកអាចតបា្់រឱ�្សា្ថ ន ឱ្យ្្ល់ែល់អ្នក្ិចជាងចំនួនណែលសចញសវជ្ជ្រញ្្ជ ននឱ�្កាលវភិាគ
ទវី II ណែលត្រូវបានរ៉ា្់ររងក្នងុមួយែង។ ត្រ�ិនស្រវីអ្នកមិនែឹងថាស វ្ីសវជ្ជ្រញ្្ជ រ្រ�់អ្នកគឺ�តមា្់រឱ�្កាលវភិាគទវី II 
ឫសទ អ្នកអាចសាក�ួរឱ�្សា្ថ នរ្រ�់អ្នក។

Medicare ប ្្នក D

ត្រ�ិនស្រវីអ្នកត្រូវបានរ៉ា្់ររងសដាយ Medi-Cal និងមាន�ិទ្ិទទួល ឬចុះស ្្ម ះក្នងុ Medicare ជាមួយការធានារ៉ា្់ររង 
ណ្្នក D Medicare ណ្្នក D នឹង្រង់តបាក់មុន។ ជួនកាល ឱ�ងណែលរ៉ា្់ររងសដាយ Medi-Cal ត្រណហលជាមិនត្រូវបា
នរ៉ា្់ររងសដាយកម្មវធិវី Medicare ណ្្នក D។ ត្រ�ិនស្រវី Medicare មិនរ៉ា្់ររងសលវីឱ�្ណែលរ៉ា្់ររងសដាយ  
Medi-Cal វាអាចសៅណ្ត្រូវបានរ៉ា្់ររងសតកាមធានារ៉ា្់ររង Medi-Cal រ្រ�់អ្នក។ ត្រ�ិនស្រវីអ្នកជា�មាជិក  
Senior Advantage �់ជរ Kaiser Permanente សហវីយចង់ែឹង្រណន្ថមអំពវីការធានារ៉ា្់ររងសលវីន ល្ៃថា្នំ សពទ្យ 
Medicare ណ្្នក D រ្រ�់អ្នក�បូមសមវីលភ�្ុតាងននការធានារ៉ា្់ររង Senior Advantage។ អ្នកក៏អាចណ�ង្យល់ពវីរ
ស្រៀ្រទទួលបានជំនួយ្រណន្ថមសែវីម្វីទបូទា្់ចំណាយរ្រ�់អ្នក។

សែវីម្វីណ�ង្យល់្រណន្ថមអំពវី Medicare ណ្្នក D (ណែលរមួ្រញ្បូលការចុះស ្្ម ះចបូលជា�មាជិកណ្្នក D) 
�បូមទបូរ�័ព្ទសៅស�វា្រសតមវី�មាជិកសៅ 1-800-443-0815 (TTY 711)។ អ្នកក៏អាចទបូរ�័ព្ទសៅ Medicare 
សដាយឥ្គិ្ន ល្ៃសលែ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) (TTY 1-877-486-2048) 
ឬចបូលសៅសគហទំព័ររ្រ�់សគ www.medicare.gov	(ភាសាអង់សគលៃ�)។

ផេវាក្រ្មនិងឧបករែ៍ពយាបាល និងជំនួ�ពមងឹងនីតិេ្រ្ទា

សយវីងរ៉ា្់ររងស�វាពយាបាល និងជំនួយពតងឹងនវី្ិ�ម្ទាណែលត្រូវបានពិពែ៌នាខាងសតកាម ត្រ�ិនស្រវីទំាងអ�់នន
្តមរូវការខាងសតកាមត្រូវបានស ល្ៃវីយ្្រែបូចជា៖

 ● ស�វាកម្មមានសារៈ�ំខាន់ខាងសវជ្ជសាត�្
 ● ស�វាកម្មគឺសែវីម្វីសដាះតសាយ សា្ថ នភាព  �ុែភាព
 ● ស�វាកម្មគឺសែវីម្វី ជួយ អ្នក សអាយ រកសា ណ�ង្យល់ និងណកលមអែជំនាញ  និងមុែង្រ 

�តមា្់រការរ�់សៅត្រចំាន ង្ៃ
 ● អ្នកទទួលស�វាកម្មសៅទវីតំាងក្នងុ្រណ្ាញ សលវីកណលងណ្សវជ្ជ្រែ្ឌិ ្  ក្នងុ្រណ្ាញកំែ្់ថាវាមានភា

ពចំាបាច់ខាងសវជ្ជសាត� ្ក្នងុការ ណែល អ្នក ទទួលបានស�វាសនាះសៅក្នងុទវីតំាង មួយ សទៀ្
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សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

ណ្នការរ៉ា្់ររងសៅសលវី៖

 ■ វធីិពយាបាលតា្រ្រជានុលវ�ិយាសាមេ្
សយវីងរ៉ា្់ររងស�វាចាក់ម្ជុលវទិយាសាត�ណ្ែលចំាបាច់ណ្្នកសវជ្ជសាត�ស្ែវីម្វី្រង្្ក រ ណកណត្រ ឬកា្់្រន្ថយការទទួល
ភាពឈឺចា្់ររ៉ាំ នរ ៉ាធងៃន់ធងៃរ ណែល្រណ្ាលមកពវីសា្ថ នភាពសវជ្ជសាត�ជំ្ងឺទបូសៅ។ ការ្្ល់ស�វាចាក់ម្ជុលវទិយាសា 
ត�ែ្ល់អ្នកជំងឺពិសតគ្ះ (សដាយមានឬគ្្ម នរសំញចសអេចិត្រូនិចននម្ជុល) ត្រូវបានកតមិ្ត្ឹមពវីរស�វាកម្មក្នងុ
មួយណែ។ ត្រ�ិនស្រវីអ្នកចង់បានការជួ្រពិនិ្្យសលវី�ពវីពវីរែងក្នងុមួយណែ អ្នកត្រូវណ្ទទួលបានការយល់តពម
ជាមុន (ការអនុញ្ញា ្ជាមុន) �តមា្់រស�វា្រណន្ថមទំាងសនាះ។

 ■ ការពយាបាលេនុខភាពអាកប្កិរោិ
ការពយាបាល�ុែភាពអាក្រ្កិរោិ (Behavioral Health Treatment, BHT) រមួ្រញ្បូលស�វាកម្មនិ
ងកម្មវធិវីពយាបាលែបូចជាការវភិាគអាក្រ្កិរោិអនុវ្្និងកម្មវធិវីអន្រគមន៍សលវីអាក្រ្កិរោិណ្អែកសលវីភ�្ុ
តាង ណែលអភិវឌ្ឍឬសា្ដ រសេវីងវញិ ែល់កតមិ្អ្ិ្ររមាណែលអាច�សតមចបាននបូវមុែង្រែំសែវី ការរ្រ�់្ុរ
គ្គលមា្ន ក់។

សយវីងរ៉ា្់ររងស�វា BHT ត្រ�ិនស្រវីអ្នកមានអាយុសតកាម 21 ឆ្្នំ  មានអាក្រ្កិរោិណែល្រ៉ាះទង្គិចខាលៃំ ងនឹង
ជវីវ ិ្ ក្នងុ ្្ទះ ឬ�ហគមន៍ (ឧទាហរែ៍ែលៃះរមួមានកំហឹង អំសពវីហឹងសា ការសធ្វីឲ្យែលៃួនរ្ួរ� ការរ្់សចញពវី ្្ទះ 
ឬភាពលំបាកក្នងុជំនាញត្រចំាជវីវ ិ្  ការសលង និង / ឬជំនាញទំនាក់ទំនង) និងមានស�្ថរភាពខាងសវជ្ជសាត�។្

ស�វា BHT ្រសតងៀនជំនាញតាមរយៈការសត្រវីតបា�់ការឃាលៃំ សមវីលនិងការពតងឹងអាក្រ្កិរោិ ឫតាមរយៈការ
្ំរ្ុ�ឲ្យ្រសតងៀនជំហាននវីមួយៗននអាក្រ្កិរោិសគ្លសៅ។ ស�វា BHT ត្រូវបានណ្អែកសលវីភ�្ុតាងណែល
អាចទុកចិ្្បាននិងមិនណមនជាការពិសសាធន៍។ ឧទាហរែ៏ននស�វា BHT រមួមានអន្រគមន៍អាក្រ្កិរោិ 
កញ្់្រអន្រគមន៍អាក្រ្កិរោិការយល់ែឹង ការពយាបាលអាក្រ្កិរោិណែលទបូលំទបូោយ 
និងការវភិាគអាក្រ្កិរោិអនុវ្្។

ស�វា BHT ត្រូវណ្ជាការចំាបាច់ណ្្នកសវជ្ជសាត�ណ្ែលត្រូវបានសចញសវជ្ជ្រញ្្ជ សដាយសវជ្ជ្រែ្ឌិ ្ណែលមាន
អាជាញ ្័រែណ ឬចិ្្វទិបូណែលត្រូវបានអនុម័្សដាយ Medical Group សហវីយត្រូវបាន្្ល់ជបូនតាមវធិវីណែល
អនុវ្្តាមណ្នការពយាបាលណែលបានតពមសតពៀង។ ណ្នការពយាបាល៖

 ● ត្រូវណ្បាន្រសង្កវី្សេវីងសដាយអ្នក្្ល់ស�វាក្នងុ្រណ្ាញណែលជាអ្នក្្ល់ស�វាជមងៃឺវ្ិរ្ិ្ែួរកបាលណែល
មានលក្ខែៈ�ម្្ិ្តគ្់រតគ្ន់ និងអាចត្រូវបានតគ្់រតគងសដាយអ្នក្្ល់ស�វាជមងៃឺវ្ិរ្ិ្ែួរកបាលណែល
មាន លក្ខែៈ �ម្្ិ្តគ្់រតគ្ន់ ឬអ្នកមានវជិា្ជ ជវីវៈ ស�វាជមងៃឺវ្ិរ្ិ្ែួរកបាលណែលមានលក្ខែៈ�ម្្ិ្តគ
្់រតគ្ន់ ឫអ្នកមានវជិា្ជ ជវីវៈជំនួ�ណែលមានលក្ខែៈ�ម្្ិ្តគ្់រតគ្ន់

 ● មានសគ្លសៅផ្្ទ ល់ែលៃួនណែលអាចវា�់ណវងបាន�តមា្់រអំេុងសពលជាក់ោក់មួយ ណែលត្រូវបាន្រសង្កវី
្និងយល់តពមសដាយអ្នក្្ល់ស�វាជមងៃឺវ្ិរ្ិ្ ែួរកបាលណែលមានលក្ខែៈ�ម្្ិ្តគ្់រតគ្ន់ �តមា្់រ
�មាជិកណែលកំពុងទទួលការពយាបាល

 ● ត្រូវបានពិនិ្្យមិន្ិច ជាងមួយែង សរៀងរល់តបំាមួយណែ សដាយអ្នក្្ល់ស�វាជមងៃឺវ្ិរ្ិ្ែួរកបាលណែល
មានលក្ខែៈ�ម្្ិ្តគ្់រតគ្ន់ និងសធ្វីការណក�តមរួលសៅសពលណាណែល�មរម្យ

 ● សធ្វីឲ្យតបាកែថាអន្រគមន៍ គឺត�្រតាមវធិវី្រសច្កសទ� BHT ណែលណ្អែកសលវីភ�្ុតាង
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សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

 ● រមួមានការ�តម្រ�តមរួល្ំណហទំាពាក់ព័ន្សៅនឹង ឪពុកម្ាយ ឬអ្នក្្ល់ការណ្ទំា សាោសរៀន 
ឬកម្មវធិវីពិការភាពរ្រ�់រែ្ឋ និងស្សេងសទៀ្តាមណែលអាចអនុវ្្

 ● រមួមានការ្រែុ្ះ្រណ្ាល ការគំ្តទ និងការចបូលរមួរ្រ�់ឳពុកម្ាយ / អ្នក្្ល់ការណ្ទំា
 ● ពិពែ៌នាចំែុចែ្ះខា្ណ្្នក�ុែភាពអាក្រ្កិរោិរ្រ�់�មាជិក ណែលនឹងត្រូវបានពយាបាល  

តពមទំាងលក្ខែៈវនិិច្័យវាយ្នមលៃវា�់ណវងលទ្្ លណែលត្រូវបានសត្រវី សែវីម្វីវា�់�្ទង់�មិទ្្ លនន
សគ្លសៅអាក្រ្កិរោិ

 ● រមួមានត្រសភទននស�វា ចំនួនសមា៉ា ង និង ការចួលរមួរ្រ�់ឪពុកម្ាយណែលត្រូវការសែវីម្វី�សតមចសគ្លសៅ  
និងសគ្ល្ំរែងរ្រ�់គសតមាង សហវីយនិងភាពញឹកញ្់រណែលការរ ើកចំសរ ើនរ្រ�់�មាជិកត្រូវបានវាយ្នមលៃ 
និងរយការែ៍

 ● សត្រវីតបា�់ការអនុវ្្ន៍ណ្អែកសលវីភ�្ុតាង ជាមួយភាព�កិ្�ិទន្នការពិនិ្្យពយាបាលណែលត្រូវបាន្រង្ហា ញ 
 ក្នងុការ ពយាបាលជមងៃឺវ្ិរ្ិ្ែួរកបាល ឫវ្ិរ្ិ្ននការរ ើកលបូ្ោ�់ណែលរលដាល

កំែ្់ចំណំា៖ ស�វា BHT នឹងគ្រ្វីត្រូវ្រញ្ឈ្់រសៅ សពលសគ្លសៅ និងសគ្ល្ំរែងននការពយាបាល 
ត្រូវបាន�សតមច ឬណលងត្រូវការ។

សយវីងែញុំមិនរ៉ា្់ររង៖

 ● BHT ណែលត្រូវបាន្្ល់សៅសពលអ្្ថត្រសោជន៍ការពិនិ្្យពយាបាលណែល្រន្  មិនត្រូវ បាន រពឹំងទុក 
 ● ស�វាកម្មណែលជាចំ្រងគឺ្រសណ្ាះអា�ន្ន ការណ្ទំាសពលន ង្ៃ  ឬលក្ខែៈអ្់ររំ
 ● �ំែង�តមា្់រការចបូលរមួននឳពុកម្ាយក្នងុកម្មវធិវីពយាបាល
 ● ការពយាបាលសៅសពលណែលសគ្ល្ំរែងមានលក្ខែៈវជិា្ជ ជវីវៈ ឬការកំសាន្
 ● ការណ្ទំាោង�ំអា្ គឺត្រូវបាន្្ល់ជាចម្ង  (i) សែវីម្វីជួយសៅក្នងុ�កម្មភាពការរ�់សៅត្រចំាន ង្ៃ  

(ែបូចជា ការងបូ្ទឹក ការស�លៃៀកពាក់ ការញំុអាហារ និងការរកសាអនាម័យផ្្ទ ល់ែលៃួន) (ii) សែវីម្វីរកសា�ុវ្្ថិភាព 
�មាជិក ឬអ្នកែនទ និង (iii) អាចត្រូវបាន្្ល់សដាយអ្នកណែលគ្្ម នជំនាញ ឬការ្រែុ្ះ្រណ្ាល

 ● ស�វាកម្ម �មាភា រៈ ្្គ្់ ្្គង់ ឬែំសែវី ការណែលបានអនុវ្្សេវីងសៅទវីកណនលៃង មិនធម្មតារមួមាន 
្រ៉ាុណន្កំែ្់ចំសពាះណ្ កណនលៃងកំសាន្ �បា៉ា និងកណនលៃងសបាះជំរ ុំ

 ● ស�វាកម្មណែលបាន្្ល់សដាយឳពុកម្ាយ អាណាពយាបាលត�្រចបា្់រ ឬ្ុរគ្គល ទទួលែុ�ត្រូវ 
ត�្រចបា្់រ

ត្រ�ិនស្រវីអ្នកមាន�ំែួរណាមួយ �បូមទបូរ�័ព្ទសៅស�វា្រសតមវី�មាជិកសលែ 1-800-464-4000	
(TTY 711)។

 ■ ការស្ារដំផែីការផបះដតូងឲ្យល្អផែីងវញិ
សយវីងរ៉ា្់ររងស�វាកម្មស្ារែំសែវី ការស្រះែបូង�តមា្់រអ្នកជំងឺក្នងុមន្ទវីរសពទ្យនិងអ្នកមកពយាបាលជំងឺ។
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សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

 ■ ផម្រឿងបរកិាខា រផវជជាសាមេ្ផមបីជាប់បាន�តូរ
្ររកិា្ខ រសវជ្ជសាត�ណ្ែលសត្រវីបានយបូរ្តមរូវឲ្យមានការអនុញ្ញា ្ជាមុន។ សយវីងរ៉ា្់ររងការទិញឬការជួល�មាភា រៈ

្្គ្់ ្្គង់សវជ្ជសាត� ្្ររកិា្ខ រនិងស�វាស្សេងៗសទៀ្សដាយមានសវជ្ជ្រញ្្ជ ពវីសវជ្ជ្រែ្ឌិ ្ ត្រ�ិនស្រវីទំនិញសនាះមាន
ភាពចំាបាច់ខាងសវជ្ជសាត� ្សហវីយត្រូវបានយល់តពមជាមុន�តមា្់រអ្នក។

ធានារ៉ា្់ររងគឺត្រូវបានកំែ្់ត្ឹមណ្ទំនិញ�ង់្ដាននឧ្រករែ៍ណែល្ំរសពញបានតគ្់រតគ្ន់នបូវ្តមរូវការសវ
ជ្ជសាត�រ្្រ�់អ្នក។ សយវីងសតជវី�សរ ើ�អ្នកលក់។ អ្នកត្រូវ្រញ្ជបូនសតគឿង្ររកិា្ខ រសនះមកឱ្យសយវីង ឬ្រង់ន ល្ៃទវី្សារ
�មរម្យននឧ្រករែ៍សៅសពលសយវីងណលងរ៉ា្់ររងវា។

 ■ ឧបករែ៍ជំនួ�ផសាតវញិ្ញា ែ
សយវីងរ៉ា្់ររងសលវីជំនួយការស្ា្់រ ត្រ�ិនស្រវីអ្នកត្រូវបានសធ្វីស្��្តមា្់រការបា្់្រង់ការស្ា្់រ ឧ្រករែ៍ជំនួ
យការស្ា្់រគឺចំាបាច់ណ្្នកសវជ្ជសាត�ស្ហវីយអ្នកទទួលបានសវជ្ជ្រញ្្ជ ពវីសវជ្ជ្រែ្ឌិ ្រ្រ�់អ្នក។ ការ្្ល់ជបូនសនះ
ត្រូវបានកំែ្់ត្ឹមជំនួយណែលមាន្នមលៃទា្រ្ំរ្ុ្ណែល្ំរសពញ្តមរូវការណ្្នកសវជ្ជសាត�រ្្រ�់អ្នក។ សយវីង
នឹងសតជវី�សរ ើ�ថាស វ្ីនរណានឹង ្្គ្់ ្្គង់ជំនួយ។ សយវីងរ៉ា់ ្់ររងឧ្រករែ៍ជំនួយការស្ា្់រចំនួនមួយ សលវីកណលង
ណ្ជំនួយមួយ�តមា្់រត្សចៀកនវីមួយៗគឺចំាបាច់ក្នងុការទទួលបានលទ្្ លត្រស�វីរខាលៃំ ងជាងណែលអ្នកទទួល
បានឧ្រករែ៍ជំនួយមួយ។ សយវីងរ៉ា្់ររងសលវីពុម្ត្សចៀកណែលចំាបាច់�តមា្់រការកា្់្តមរូវ កញ្់្រ្្ម�ង់្ដារ 
ការជួ្រពិនិ្្យសែវីម្វីឱ្យតបាកែថាឧ្រករែ៍ជំនួយកំពុងែំសែវី រការត្ឹមត្រូវ ការជួ្រពិនិ្្យោង�មាអែ ្និងកា
្់្តមរូវ និងការជួ�ជុលឧ្រករែ៍ជំនួយត្សចៀករ្រ�់អ្នក។

 ■ ផេវាក្រ្មេនុខភាពតា្រផ្រហោ្ឋ ន
សយវីងរ៉ា្់ររងសលវីស�វា�ុែភាពណែល្្ល់ជបូនសៅក្នងុ ្្ទះរ្រ�់អ្នក សៅសពលមានភាពចំាបាច់ខាងសវជ្ជសាត�្
និងសចញសវជ្ជ្រញ្្ជ សដាយតគរូសពទ្យរ្រ�់អ្នក សៅសពលណែលសា្ថ នភាពទំាងអ�់ខាងសតកាមសនះពិ្៖

 ● អ្នកជា្់រក្នងុ ្្ទះសចញមិនរចួ (ជា្់រសៅក្នងុ ្្ទះរ្រ�់អ្នក ឬរ្រ�់មិ្្ភកិ្រ្រ�់អ្នក 
ឬរ្រ�់�មាជិកតគរួសាររ្រ�់អ្នក)

 ● សា្ថ នភាពរ្រ�់អ្នកទាមទារស�វាគិោនុ្រដា្ឋ យិកា, អ្នកពយាបាលតាម ល្ៃបូវកាយ, អ្នកពយាបាលឯកសទ�, 
ឬក៏អ្នកពយាបាលសដាយការនិោយ។

 ● សវជ្ជ្រែ្ឌិ ្ក្នងុ្រណ្ាញរកសឃវីញថា វាអាចសធ្វីបានក្នងុការតាមដាននិងតគ្់រតគងការណ្ទំាអ្នកសៅក្នងុ ្្ទះ
 រ្រ�់អ្នក

 ● សវជ្ជ្រែ្ឌិ ្ក្នងុ្រណ្ាញរកសឃវីញថាស�វាកម្មអាចត្រូវបាន្្ល់ជបូនត្រក្រសដាយ�ុវ្្ថិភាពនិងត្រ�ិទ្
ភាពសៅក្នងុ ្្ទះរ្រ�់អ្នក

 ● អ្នកទទួលបានស�វាពវីអ្នក្្ល់ស�វាក្នងុ្រណា្ដ ញ

ស�វា�ុែភាពតាម ្្ទះត្រូវបានកំែ្់សៅសលវីស�វាណែល Medi-Cal រ៉ា្់ររង ែបូចជា៖

 ● ការណ្ទំាសដាយគិោនុ្រដា្ឋ យិកាជំនាញសតរៅសមា៉ា ង
 ● ជំនួយ�ុែភាពតាម ្្ទះសតរៅសមា៉ា ង
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សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

 ● ស�វាកម្ម�ង្គមសវជ្ជសាត�្
 ● �មាភា រៈ ្្គ្់ ្្គង់សវជ្ជសាត�្

 ■ េមា្ភ រៈ ្្គត់ ្្គង់ផវជជាសាមេ្ ផម្រឿងបរកិាខា រ និងឧបករែ៍ផមបីមបាេ់
សយវីងរ៉ា្់ររងការ ្្គ្់ ្្គង់សវជ្ជសាត�ណ្ែលចំាបាច់ណ្្នកសវជ្ជសាត�ណ្ែលត្រូវបានតពមសតពៀងសដាយសវជ្ជ្រែ្ឌិ ្  
រមួទំាងឧ្រករែ៍ស្ា្់រណែលដាក់ចបូលក្នងុរងកាយ។ �មាភា រៈ ្្គ្់ ្្គង់ការវះកា្់ត្រសហាងោមក  
និង្តមងសនាមត្រូវណ្បានយល់តពមជាមុន�តមា្់រអ្នក។

 ■ ការពយាបាលផោ�ការគ្រ
សយវីងរ៉ា្់ររងស�វាការពយាបាលសដាយការង្រណែលចំាបាច់ណ្្នកសវជ្ជសាត� ្រមួមានការវាយ្នមលៃការពយាបាល
សដាយការង្រ, ការសធ្វីណ្នការពយាបាល, ការពយាបាល, ការ្រសតងៀន និងស�វាត្ឹរកសាសោ្រល់។

 ■ ការតម្រង់ផមរោងឆ្អឹងផជីង / តផជីងេិប្និ្រ្មិត
សយវីងរ៉ា្់ររងឧ្រករែ៍សត្រវីតបា�់និងស�វាកម្្ម តមង់ អ្ែឹងនិង្សជវីង�ិ្រ្និម្មិ្ណែលចំាបាច់ណ្្នកសវជ្ជ្រញ្្ជ   
ណែលត្រូវបានសចញសវជ្ជ្រញ្្ជ សដាយសវជ្ជ្រែ្ឌិ ្រ្រ�់អ្នក ត្រ�ិនស្រវីទំនិញសនាះត្រូវបានយល់តពមជាមុន 
�តមា្់រអ្នក។ ការធានារ៉ា្់ររងគឺត្រូវបានកំែ្់ត្ឹមទំនិញ�ង់្ដាននឧ្រករែ៍ណែល្ំរសពញបានតគ្់រតគ្ន់
នបូវ្តមរូវការសវជ្ជសាត�រ្្រ�់អ្នក។ សយវីងសតជវី�សរ ើ�អ្នកលក់។

 ■ ការពយាបាលផោ�ចលនា
សយវីងរ៉ា្់ររងស�វាការពយាបាលសដាយចលនាចំាបាច់ណ្្នកសវជ្ជសាត� ្ណែលរមួ្រញ្បូលការវាយ្នមលៃកា
រពយាបាលសដាយចលនា, ការសធ្វីណ្នការពយាបាល, ការពយាបាល, ការ្រសតងៀន, ស�វាត្ឹរកសាសោ្រល់ 
និងការសត្រវីថា្នំ ពយាបាលពវីសតរៅ។

 ■ ការសា្ដ រដំផែីរការេួតផែីងវញិ
សយវីងរ៉ា្់ររងការសា្ដ រែំសែវី រការ�ួ្ណែលចំាបាច់ខាងសវជ្ជសាត� ្និងណែលត្រូវបានសចញសវជ្ជ្រញ្្ជ សដាយសវ
ជ្ជ្រែ្ឌិ ្។

 ■ ផេវាក្រ្ម�ីកបនលាងផ្ីរលបែរកសាបដលមានជំនាញ
សយវីងរ៉ា្់ររងស�វាទវីកណនលៃងសមវីលណ្ទំាណែលមានជំនាញជាការចំាបាច់ខាងសវជ្ជសាត� ្ត្រ�ិនស្រវីអ្នកពិការនិ
ងត្រូវការការណ្ទំាកតមិ្ែ្�់។ ស�វាកម្មទំាងសនះរមួមាន្រន្ទ្់រនិងមហាបូ្រអាហារ សៅទវីតំាងណែលទទួលបាន
អាជាញ ្័រែណសដាយមានការណ្ទំាណែលមានជំនាញ 24 សមា៉ា ងក្នងុមួយន ង្ៃ។
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សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

 ■ ការពយាបាលផោ�ការនិោ�
សយវីងរ៉ា្់ររងការពយាបាលសដាយការនិោយណែលចំាបាច់ខាងសវជ្ជសាត�។្ អ្នកអាចមានណែនកំែ្់សលវីចំនួ
នការសៅជួ្រពិនិ្្យជាមួយអ្នកពយាបាលការនិោយ ណែលអ្នកទទួលបានសរៀងរល់ណែ។

ផេវាក្រ្ម�ីពិផសាធន៍និងការឆលានុះពិនិត្យ

សយវីងរ៉ា្់ររងស�វាកម្មទវីពិសសាធន៍ និងកំារ�្មវីអិច�តមា្់រអ្នកមកពយាបាលជំងឺ និងអ្នកជំងឺក្នងុមន្ទវីសពទ្យ។ ែំសែវី ការ ល្ៃុះ
ពិនិ្្យណ្រ្រទំសនវី្រស្សេងៗ ត្រូវបានរ៉ា្់ររងណ្អែកសលវីភាពចំាបាច់ណ្្នកសវជ្ជសាត�។្

ផេវាក្រ្មបគ្្រនិងេនុខនុមាលភាព និងការម្រប់ម្រងជំងងឺរា៉ាំ នរ ៉ា

ណ្នការធានារ៉ា្់ររងសលវី៖
 ● ថា្នំ វា៉ាក់សំាងណែលត្រូវបានណែនំាសដាយគែៈកមា្ម ធិការត្ឹរកសា�តមា្់រការអនុវ្្ការចាក់ថា្នំ ្រង្្ក រ
 ● ស�វាកម្មណ្នការពនយារកំសែវី ្តគរួសារ
 ● អនុសា�ន៍ណែនំាពវី Bright Futures រ្រ�់រែ្ឋបាលធនធាន�ុែភាពនិងស�វាកម្ម
 ● ស�វាកម្ម្រង្្ក រ�តមា្់រត�្វីណែលត្រូវបានណែនំាសដាយវទិយាសា្ថ នសវជ្ជសាត�្
 ● ស�វាកម្ម្រញ្ឈ្់រការជក់បារ ើ
 ● ស�វាកម្ម្រង្្ក រណែលត្រូវបាន្្ល់អនុសា�ន៍សដាយតក រុមអ្នកជំនាញស�វាកម្ម្រង្្ក ររ្រ�់អាសមរកិ  

A និង B

ស�វាណ្នការពនយារកំសែវី ្តគរួសារត្រូវបាន្្ល់ជបូនែល់�មាជិក�្ថិ្ក្នងុវយ័្រសង្កវី្កបូនសែវីម្វីជួយពួកសគកំែ្់ចំនួ
ននិងគមាលៃ ្កបូន។ ស�វាទំាងសនះរមួ្រញ្បូលតគ្់រវធិវីសាត�ត្គ្់រតគងកំសែវី ្ណែលត្រូវបានអនុម័្សដាយរែ្ឋបាលចំែវី
អាហារនិងឪ�្។ ក្នងុនាមជា�មាជិក អ្នកសតជវី�សរ ើ�យកសវជ្ជ្រែ្ឌិ ្ណែលមានទវីតំាងសៅជិ្អ្នកសហវីយនឹង្្ល់ឱ្យ
អ្នកនបូវស�វាណែលអ្នកត្រូវការ។

អ្នក្្ល់ស�វាណ្ទំា្រឋម (Primary Care Provider, PCP) និង អ្នកឯកសទ�ទារកនិងសរគត�្វីរ្រ�់ 
Kaiser Permanente អាចរកបាន�តមា្់រស�វាណ្នការពនយាកំសែវី ្តគរួសារ។ �ំរ្់រស�វាណ្នការពនយាកំ
សែវី ្តគរួសារ អ្នកក៏អាចសតជវី�សរ ើ�សវជ្ជ្រែ្ឌិ ្ ឬគលៃវីនវីកណែលមិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយ Kaiser Permanente 
សដាយមិនចំាបាច់ទទួលការ្រញ្ជបូន ឬការយល់តពមជាមុន។ សយវីងនឹងសចញន ល្ៃែល់តគរូសពទ្យឬគិោនុ្រដា្ឋ យិកា �តមា
្់រស�វាណ្នការពនយាតគរួសារណែលអ្នកទទួលបាន។

ផេវាក្រ្មេនុខភាព ល្ាតូវចិត្

ណ្នការរ៉ា្់ររងសៅសលវី៖
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ទំព័រ 47

សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

 ■ ផេវាេនុខភាព ល្ាតូវចិត្េមមាប់អ្នក្រកពយាបាលជំងងឺ

សយវីងរ៉ា្់ររងស�វា�ុែភាព ល្ៃបូវចិ្្ណែល្្ល់សដាយអ្នក្្ល់ស�វាក្នងុ្រណ្ាញ។ អ្នកមិនត្រូវការ្រញ្ជបូនសែវីម្វីសៅ
ជួ្រតគរូសពទ្យឯកសទ��ុែភាព ល្ៃបូវចិ្្សៅក្នងុ្រណ្ាញ Kaiser Permanente សទ។ អ្នកឯកសទ��ុែភាព ល្ៃបូវ
ចិ្្អាចកំែ្់ពវីកតមិ្ននភាពអន់្យរ្រ�់អ្នក។ ត្រ�ិនស្រវីលទ្្ លននការពិនិ្្យ�ុែភាព ល្ៃបូវចិ្្រ្រ�់អ្នកកំ
ែ្់ថា អ្នក�្ថិ្សៅក្នងុកតមិ្សតគ្ះថា្ន ក់ណែលតសាល ឬមធ្យម ឬមានភាពែ្ះខា្ក្នងុមុែង្រ ល្ៃបូវ�្ិ អារម្មែ៍ 
ឬអាក្រ្កិរោិ សយវីងអាច្្ល់ស�វា�ុែភាព ល្ៃបូវចិ្្បាន។ សយវីងរ៉ា្់ររងស�វា�ុែភាព ល្ៃបូវចិ្្ទំាងសនះ៖

 ● ស�វា�ុែភាព ល្ៃបូវចិ្្�តមា្់រអ្នកមកពយាបាលជំងឺ
♦	 ការវាយ្នមលៃនិងពយាបាល�ុែភាព ល្ៃបូវចិ្្ជាលក្ខែៈ្ុរគ្គលនិងតក រុម (ការពយាបាលណ្រ្រចិ្្សាត�)្
♦	 ការសធ្វីស្�ចិ្្្សាត�ស្ៅសពលណែលចំាបាច់សែវីម្វីវាយ្នមលៃលក្ខែែ្ឌ �ុែភាព ល្ៃបូវចិ្្
♦	 ស�វាកម្ម�តមា្់រអ្នកមកពយាបាលជំងឺអ្នកក្នងុសគ្ល្ំរែងត្រ្ួ ពិនិ្្យការពយាបាលសដាយឱ�្
♦	 ការពិសតគ្ះសរគវកិលចរកិ

 ● ឱ�្�តមា្់រអ្នកមកពយាបាលជំងឺសែវីម្វីពយាបាលសា្ថ នភាព�ុែភាព ល្ៃបូវចិ្្រ្រ�់អ្នក (�បូមសមវីល 
"ឱ�្តាមសវជ្ជ្រញ្្ជ ")

 ● ស�វា ល្ៃុះពិនិ្្យនិងទវីពិសសាធន៍ណែលទាក់ទងសៅនឹងការពយាបាលសា្ថ នភាព�ុែភាព ល្ៃបូវចិ្្រ្រ�់អ្នក 
(�បូមសមវីល "ស�វាកម្មទវីពិសសាធន៍និងស�វា ល្ៃុះពិនិ្្យ")

�តមា្់រជំនួយណ�ង្រកព័្៌មាន្រណន្ថមអំពវីស�វា�ុែភាព ល្ៃបូវចិ្្ណែល្្ល់សដាយ Kaiser Permanente 
អ្នកអាចទបូរ�័ព្ទសៅ 1-800-464-4000 (TTY 711)។

ត្រ�ិនស្រវីលទ្្ លននការពិនិ្្យ�ុែភាព ល្ៃបូវចិ្្រ្រ�់អ្នកកំែ្់ថា អ្នកត្រូវការស�វា�ុែភាព ល្ៃបូវចិ្្ឯក
សទ� (Specialty Mental Health Services, SMHS) តគរូសពទ្យរ្រ�់អ្នកនឹង្រញ្ជបូនអ្នកសៅណ្នការ
�ុែភាព ល្ៃបូវចិ្្រ្រ�់សខានធវីសែវីម្វីទទួលបានការវាយ្នមលៃ។

 ■ ផេវាក្រ្មេនុខភាព ល្ាតូវចិត្ឯកផ�េ
ណ្នការ�ុែភាព ល្ៃបូវចិ្្រ្រ�់សខានធវី្្ល់នបូវស�វា�ុែភាព ល្ៃបូវចិ្្ឯកសទ� (SMHS) ែល់អ្នកទទួល្ល 
Medi-Cal ណែល្ំរសពញតាមលក្ខែៈវនិិច្័យចំាបាច់ណ្្នកសវជ្ជសាត�។្ SMHS អាចរមួមានស�វាកម្មអ្នក
មកពយាបាលជំងឺនិងអ្នកជំងឺក្នងុមន្ទវីរសពទ្យែបូចខាងសតកាម:

 ● ស�វាកម្មអ្នកមកពយាបាលជំងឺ៖
♦	 ស�វា�ុែភាព ល្ៃបូវចិ្្ (ការវាយ្នមលៃ ការ្រសង្កវី្ណ្នការ ការពយាបាល ការស្ារសេវីងវញិ 

និងការដាក់ធានា)

♦	 ស�វាកម្មជំនួយណ្្នកឱ�្

♦	 ស�វាកម្មយកចិ្្ទុកដាក់ពយាបាលសៅសពលន ង្ៃ

♦	 ស�វាស្ារពតងឹងនវី្ិ�ម្ទាសៅសពលន ង្ៃ

♦	 ស�វាអន្រគមន៍សពលមានវ្ិរ្ិ្
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សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

♦	 ស�វាសធ្វីឲ្យស�្ថរភាពសពលមានវ្ិរ្ិ្

♦	 ស�វាកម្មតគ្់រតគងករែវី តាមសគ្លសៅ

♦	 ស�វាកម្មអាក្រ្កិរោិពយាបាល

♦	 ការ�តម្រ�តមរួលការណ្ទំាណែលលអែិ្លអែន់ (Intensive Care Coordination, ICC)

♦	 ស�វាកម្មតាម ្្ទះណែលលអែិ្លអែន់ (Intensive Home-Based Services, IHBS)

♦	 ការណ្ទំាចិញ្ឹមលក្ខែៈពយាបាល (Therapeutic Foster Care, TFC)

 ● ស�វាកម្មណ្្នកលំសៅដា្ឋ ន៖
♦	 ស�វាកម្មពយាបាលក្នងុលំសៅដា្ឋ ន�តមា្់រមនុ�សេសពញវយ័
♦	 ស�វាកម្មពយាបាលក្នងុលំសៅដា្ឋ នសពលមានវ្ិរ្ិ្

 ● ស�វាអ្នកជំងឺ�តមាកក្នងុមន្ទវីរសពទ្យ៖

♦	 ស�វាមន្ទវីសពទ្យ�តមា្់រអ្នកជំងឺ�តមាកពយាបាលវកិលចរកិធងៃន់ធងៃរ

♦	 ស�វាកម្មជំនាញមន្ទវីរសពទ្យ�តមា្់រអ្នកជំងឺ�តមាកពយាបាលណ្្នកវកិលចរកិ

♦	 ស�វាកម្មទវីកណនលៃង�ុែភាពវកិលចរកិ

�តមា្់រជំនួយការណ�ង្រកព័្៌មាន្រណន្ថមអំពវីស�វា�ុែភាព ល្ៃបូវចិ្្ឯកសទ� ្្ល់សដាយណ្នការ�ុែភាព
 ណ្្នក�ុែភាព ល្ៃបូវចិ្្រ្រ�់សខានធវី អ្នកអាចទបូរ�័ព្ទសៅសខានធវី។ សែវីម្វីណ�ង្រកសលែទបូរ�័ព្ទរ្រ�់សខាន ធវីទំាងអ�់សដាយឥ្គិ្ន ល្ៃតាមអនឡាញ �បូមចបូលសៅកាន់  

http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx	
(ភាសាអង់សគលៃ�)។

ផេវាក្រ្មពយាបាលវបិតិ្ននការផមបីមបាេ់ផម្រឿងផញៀន

សយវីងរ៉ា្់ររង៖
 ● ការ ល្ៃុះពិនិ្្យ អន្រគមន៍រយៈសពលែលៃវី និងការ្រញ្ជបូនសៅការពយាបាល�តមា្់រការសត្រវីតបា�់ែុ�សលវីសតគឿង

 ត�វងឹននអ្នកមកពយាបាលជំងឺណែលត្រូវបាន្្ល់សដាយ PCP

 ● ការណ្ទំាសៅក្នងុមន្ទវីរសពទ្យអ្នក�តមាកពយាបាល �តមា្់រការតគ្់រតគងននសរគ�ញ្ញា ការ្រញ្ឈ្់រសតគឿង
សញៀនណែលចំាបាច់ណ្្នកសវជ្ជសាត�្

�ំរ្់រស�វាកម្មពយាបាលវ្ិរ្ិ្សតគឿងសញៀនស្សេងៗសទៀ្ រមួទំាងស�វាលំសៅដា្ឋ ន អ្នកត្រូវណ្ទទួលស�វាកម្មទំាងសនះ
ពវីណ្នការ�ុែភាព ល្ៃបូវចិ្្ក្នងុសខានធវីរ្រ�់អ្នក។ សែវីម្វីណ�ង្រកសលែទបូរ�័ព្ទឥ្គិ្ន ល្ៃរ្រ�់ណ្នការ�ុែភាព ល្ៃបូវចិ

 ្្ក្នងុសខានធវីរ្រ�់អ្នកតាមអនឡាញ �បូមចបូលសៅកាន់  
http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx	(ភាសាអង់សគលៃ�)។
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សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

ផេវាក្រ្មជំងងឺកនុមារ

Kaiser Permante រ៉ា្់ររង៖
 ● ស�វាកម្មពិនិ្្យសរគ សរគវនិិច្័យ និង ការពយាបាលមុន និង សទៀងទា្់ (Early and periodic 

screening, diagnostic and treatment, EPSDT)។
 ● ត្រ�ិនស្រវីអ្នក ឬកបូនអ្នកមានអាយុសតកាម 21 ឆ្្នំ  Kaiser Permanente រ៉ា្់ររងការពិនិ្្យណ្ទំា�ុ

ែភាពកុមារ។ ការជួ្រពិនិ្្យ�ុែភាពកុមារ គឺជា�ំែំុែ៏ទបូលំទបូោយននស�វាកម្មការពារ ការពិនិ្្យ 
ការសធ្វីសរគវនិិច្័យ និងការពយាបាល។

 ● Kaiser Permante នឹងសធ្វីការណា្់ជួ្រនិង្្ល់មសធយាបាយការែឹកជញ្ជបូន សែវីម្វីជួយកុមារទទួលបាន
ការណ្ទំាណែលពួកសគត្រូវការ។

 ● ការណ្ទំា្រង្្ក រអាចជាការពិនិ្្យ�ុែភាព និងការ ល្ៃុះពិនិ្្យជាត្រចំាសែវីម្វីជួយតគរូសពទ្យឲ្យរក្រញ្ហា បា
នទាន់សពលសវោ។ ការពិនិ្្យ�ុែភាពជាសទៀងទា្់ជួយឱ្យតគរូសពទ្យរ្រ�់អ្នករកសមវីល្រញ្ហា ណាមួយ 
ណែលទាក់ទងនឹង�ុែភាពសវជ្ជសាត� ្សធ្មញ ណភ្នក ការស្ា្់រឮ ល្ៃបូវចិ្្ និងភាពមិនត្រតក វ្ីននការសត្រវីតបា
�់សតគឿងសញៀន។ Kaiser Permanente រ៉ា្់ររងសលវីស�វាកម្្ម លៃុះពិនិ្្យសៅសពលណាណែលមាន្តមរូវ
ការ សទាះ្រវីវាពំុណមនសៅក្នងុកំេុងសពលពិនិ្្យ�ុែភាពជាធម្មតាក៏សដាយ។ ែបូចគ្្ន សនះ្ងណែរ ការណ្ទំា្រ
ង្្ក រអាចជាការចាក់ថា្នំ ណែលអ្នក ឬកបូនរ្រ�់អ្នកត្រូវការ។ Kaiser Permanente ត្រូវណ្សធ្វីឱ្យតបាកែថា
កុមារណែលបានចុះស ្្ម ះទំាងអ�់ ទទួលការចាក់ថា្នំ ្រង្្ក រណែលចំាបាច់ សៅសពលននការពិនិ្្យ�ុែភាព។

 ● សៅសពលណែលមាន្រញ្ហា �ុែភាព ល្ៃបូវកាយឬ ល្ៃបូវចិ្្ត្រូវបានរកសឃវីញ ក្នងុកំេុងសពលពិនិ្្យ 
ឬ ល្ៃុះពិនិ្្យ�ុែភាព អាចមានការសមវីលណ្ទំាណែលអាចសដាះតសាយ្រញ្ហា ឬជួយ្រញ្ហា សនាះបាន។  ត្រ�ិ
នស្រវីការណ្ទំាគឺជាការចំាបាច់ខាងសវជ្ជសាត� ្សហវីយ Kaiser Permanente ទទួលែុ�ត្រូវក្នងុការចំ
ណាយសលវីការណ្ទំា សយវីងនឹងរ៉ា្់ររងការណ្ទំាសនាះសដាយមិនគិ្ន ល្ៃែល់អ្នក។ ស�វាកម្មទំាងសនះរមួមាន៖
♦	 សវជ្ជ្រែ្ឌិ ្ គិោនុ្រដា្ឋ យិកាណ្ទំាទបូសៅ និងការណ្ទំាសៅមន្ទវីរសពទ្យ
♦	 ការចាក់ថា្នំ សែវីម្វីជួយអ្នកឲ្យមាន�ុែភាពលអែ
♦	 ការពយាបាលសដាយចលនា ការនិោយ/ភាសា និងសដាយវជិា្ជ ជវីវៈ
♦	 ស�វាកម្ម�ុែភាពតាម ្្ទះណែលអាចជា្ររកិា្ខ សវជ្ជសាត� ្សតគឿង ្្គ្់ ្្គង់ 

និងឧ្រករែ៍សត្រវីតបា�់ក្នងុ ្្ទះ
♦	 ការពយាបាល�តមា្់រណភ្នក និងការស្ា្់រ ណែលអាចជាណវ ៉ានតា និងជំនួយការស្ា្់រ
♦	 ការពយាបាល�ុែភាពអាក្រ្កិរោិចំសពាះវ្ិរ្ិ្កងះ្កំសែវី នត្រព័ន្ែួរកបាល និងពិការភាពននការ

អភិវឌ្ឍស្សេងៗសទៀ្
♦	 ការតគ្់រតគងករែវី  ការតគ្់រតគងករែវី សគ្លសៅ និងការអ្់ររ�ុំែភាព
♦	 ការវះកា្់ណកសេវីងវញិណែលជាការវះកា្់សែវីម្វីណក ឬជួ�ជុលរចនា�ម័្ន្មិនធម្មតាននរងកាយ 

ណែល្រណ្ាលមកពវីពិការភាពពវីកំសែវី ្ ភាពមិនធម្មតាននការវវិឌ្ឍន៍ ការ្រ៉ាះទង្គិច ការ ល្ៃងសមសរគ 
ែំុសាច់ ឬជំងឺ សែវីម្វីសធ្វីឱ្យមុែង្រត្រស�វីរសេវីង ឬ្រសង្កវី្ឱ្យមានរ បូ្ររងធម្មតា។
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សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

ត្រ�ិនស្រវីការណ្ទំាគឺជាការចំាបាច់ខាងសវជ្ជសាត� ្សហវីយ Kaiser Permanente មិនទទួលែុ�ត្រូវក្នុ
ងការចំណាយ�តមា្់រការណ្ទំា សនាះសយវីងនឹងជួយអ្នកឲ្យទទួលបានការណ្ទំាត្ឹមត្រូវណែលអ្នកត្រូវការ។ 
ស�វាកម្មទំាងសនះរមួមាន៖

 ● ស�វាកម្មពយាបាលនិងស្ារនវី្ិ�ម្ទា�តមា្់រ�ុែភាព ល្ៃបូវចិ្្ និងវ្ិរ្ិ្សត្រវីតបា�់សតគឿងសញៀន 
 ● ការពយាបាល្រញ្ហា សធ្មញ ណែលអាចជាការ្តមង់សធ្មញ
 ● ស�វាកម្មណ្ទំាកា្ព្កិច្ឯកជន

ផេវាក្រ្មប ្្នកចកខានុ

សយវីងរ៉ា្់ររង៖
 ● ណវ ៉ានតា�ំរ្់រ�មាជិកណែលមានលក្ខែៈ�ម្្ិ្តគ្់រតគ្ន់ ែបូចណែលបានកំែ្់សដាយ 

Kaiser Permanente ត្រ�ិនស្រវី៖
♦	 អ្នកមានអាយុសតកាម 21 ឆ្្នំ  ឬ

♦	 អ្នក�្ថិ្សៅក្នងុកណនលៃងសមវីលណ្ទំាណែលមានជំនាញ

 ● ណវ ៉ានតា�តមា្់រត�្វីមានន ្្ទសពាះរហបូ្ែល់សតកាយ ល្ៃងទសនលៃ
 ● ការពិនិ្្យណភ្នកជាត្រចំា ម្ងក្នងុរយៈសពល 24 ណែ

ត្រ�ិនស្រវីអ្នកមានលក្ខែៈ�ម្្ិ្តគ្់រតគ្ន់ សយវីងរ៉ា្់ររងស�វាកម្មែបូចខាងសតកាម៖

 ■ បវ ៉ានតា
 ● ណវ ៉ានតា (ែង និងកញក់្) សរៀងរល់ 24 ណែ សៅអ្នកមានសវជ្ជ្រញ្្ជ សោ៉ា ងសហាចណា�់ 0.75 ឌវីអុ្រទ័រ 
 ● ការែបូរណវ ៉ានតាក្នងុរយៈសពល 24 ណែ ត្រ�ិនស្រវីអ្នកមានការ្្របូរសវជ្ជ្រញ្្ជ ោ៉ា ងសហាចណា�់ 0.50 ឌវីអុ្រទ័រ  

ឬណវ ៉ានតារ្រ�់អ្នកត្រូវបានបា្់ លួច ឬែបូច (និងមិនអាចជួ�ជុលបាន) សហវីយវាមិនណមនជាកំហុ�រ្រ�់អ្នក។  
អ្នកត្រូវ្្ល់ឱ្យសយវីងនបូវកំែ្់ចំណំាណែលតបា្់រសយវីងពវីរស្រៀ្រណែលណវ ៉ានតារ្រ�់អ្នកបានបា្់ 
ត្រូវបានលួច ឬែបូច។ �ុ៊មណវនតាផ្លៃ �់្្របូរ្្មវីនឹងមានរចនា្រ្ែបូចគ្្ន នឹង�ុ៊មចា�់រ្រ�់អ្នក (រហបូ្ែល់ 
$80) ត្រ�ិនស្រវី្ិចជាង 24 ណែបានកនលៃង្ុ្សៅចា្់រតំាងពវីអ្នកបានទទួលណវ ៉ានតារ្រ�់អ្នក

 ■ កញ្ចក់បវ ៉ានតា
កញក់្ណវ ៉ានតា្្មវី ឬផ្លៃ �់្្របូរ ត្រូវបាន្្ល់ឲ្យសដាយរែ្ឋ។

 ■ េ៊នុ្របវនតា
�ុ៊មណវនតា្្មវី ឬផ្លៃ �់្្របូរណែលមាន្នមលៃ $80 ឬ្ិចជាងសនះ។ ត្រ�ិនស្រវីអ្នកសតជវី�សរ ើ�យក�ុ៊មណែលមាន
្នមលៃសតចវីនជាង $80 អ្នកត្រូវសចញន ល្ៃែុ�គ្្ន រវាង្នមលៃ�ុ៊មនិង $80 ។
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សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

 ■ បលនេ៍ពាក់ក្ននុងបភ្នកពិផេេ
 ● �តមា្់រសរគ aniridia (ការគ្្ម នត្រត�វីណភ្នក) កញក់្សលន�៍ណែលចំាបាច់ណ្្នកសវជ្ជសាត�ចំ្នួនពវីរ 

(រមួទំាងការកា្់្តមរូវនិងណចកជបូន) �តមា្់រណភ្នកមា្ខ ងជាសរៀងរល់ 12 ណែ
 ● កញក់្ណលន�៍ណែលចំាបាច់ណ្្នកសវជ្ជសាត�មួ្យគបូ (សតរៅពវីកញក់្ណលន�៍�តមា្់រ aniridia) សរៀងរល់ 

24 ណែត្រ�ិនស្រវីសវជ្ជ្រែ្ឌិ ្ក្នងុ្រណ្ាញ ឬតគរូសពទ្យណភ្នករកសឃវីញថាពួកសគនឹង្្ល់ឱ្យអ្នកនបូវការសមវី
លសឃវីញបានត្រស�វីរជាងអ្នកណែលអាចសមវីលសដាយណវនតាណ្មួយមុែ។

 ● ការផ្លៃ �់្្របូរកញក់្ណលន�៍ណែលចំាបាច់ណ្្នកសវជ្ជសាត�ក្្នងុរយៈសពល 24 ណែ ត្រ�ិនស្រវីកញក់្ណលន�៍
រ្រ�់អ្នកបានបា្់ ឫត្រូវសគលួច។ អ្នកត្រូវណ្្្ល់ឱ្យសយវីងនបូវកំែ្់ចំណំាណែលតបា្់រសយវីងពវីរស្រៀ្រ
ណែលណកវកញក់្រ្រ�់អ្នកត្រូវបានបា្់្រង់ ឬលួច។

ផេវាក្រ្មផេី៊បអផង្ត

ស�វាស�៊វី្រអសង្ក្គឺជាស�វាកម្មឱ�្ សតគឿង្ររកិា្ខ រ ែំសែវី ការ ឬស�វាសវជ្ជសាត�ែ្នទសទៀ្ណែលកំពុងត្រូវបាន�ិកសា
តសាវតជាវ សែវីម្វីកំែ្់ថាស វ្ីពួកសគមានត្រ�ិទ្ិភាពនិង�ុវ្្ថិភាពឫសទ។ សយវីងរ៉ា្់ររងស�វាស�៊វី្រអសង្ក្ណ្សៅសពលណែ
លលក្ខែែ្ឌ ទំាងអ�់ខាងសតកាមត្រូវបានស ល្ៃវីយ្្រ្រ៉ាុសណាណ ះ៖

 ● ការពយាបាល�ង់្ដារនឹងមិនពយាបាលសា្ថ នភាពជំងឺបានតគ្់រតគ្ន់
 ● ការពយាបាល�ង់្ដារនឹងមិន្រង្្ក រពិការភាពណែលធងៃន់ធងៃរ ឬការសាលៃ ្់រមុនអាយុ
 ● អ្នក្្ល់ស�វាននស�វាកម្មសនះមានកំែ្់តតា�ុវ្្ថិភាពនិងសជាគជ័យណែលរងឹមំា
 ● ស�វាសនះមិនណមនជាណ្្នកននពិធវីការ�ិកសាតសាវតជាវ
 ● មានការរពឹំងទុកសដាយ�មសហ្ុ្លថា ស�វាកម្មនឹងពនយាអាយុជវីវ ិ្ បានយបូរ ឬនឹងរកសា ឬស្ារសេវីង

វញិនបូវ�កម្មភាពននមុែង្រការរ�់សៅត្រចំាន ង្ៃ

រល់ស�វាស�៊វី្រអសង្ក្ទំាងអ�់្តមរូវឱ្យមានការយល់តពមជាមុន។ �បូមសមវីល "ការពិនិ្្យស�វីសរ ើសវជ្ជសាត�ឯ្ករជ្យ" 
សៅក្នងុជំពបូកទវី 6 ("ការរយការែ៍និងការសដាះតសាយ្រញ្ហា ") សែវីម្វីណ�ង្យល់អំពវីការពិនិ្្យស ្្ទៀងផ្្ទ ្់សវជ្ជសាត�្
ណែលឯករជ្យសៅសលវី�ំសែវី �តមា្់រស�វាកម្មស�៊វី្រអសង្ក្។

ការដឹកជញជាតូនផវជជាសាមេ្្ិរនប្រនេផ្គ្្គ ះបនាទា ន់ (“NEMT”)

អ្នកមាន�ិទ្ិសត្រវីតបា�់ការែឹកជញ្ជបូនសវជ្ជសាត�្ដមិនណមន�ស្ង្្គ ះ្រនា្ទ ន់ (“NEMT”) សៅសពលអ្នកមិនមានលទភ្ាព
ណ្្នករងកាយ ឫសវជ្ជសាត�ស្ែវីម្វីសៅែល់ការណា្់ជួ្រសវជ្ជសាត�ស្ដាយរ្យន្ រ្យន្តក រុង រ្សភលៃវីង ឬតាក់�ុវីបាន 
សហវីយ Kaiser Permanente សចញន ល្ៃ�តមា្់រសា្ថ នភាពរងកាយនិងសវជ្ជសាត�្្រ�់អ្នក។ មុនសពលទទួលបាន 
NEMT អ្នកត្រូវស�្នវី�ំុស�វាសនះតាមរយៈសវជ្ជ្រែ្ឌិ ្រ្រ�់អ្នក សហវីយពួកសគនឹងសចញសវជ្ជ្រញ្្ជ ការែឹកជញ្ជបូនត្រសភទ
ណែលត្ឹមត្រូវសែវីម្វី្ំរសពញតាមលក្ខែ័ែ្ឌ សវជ្ជសាត�រ្្រ�់អ្នក។

NEMT គឺជារ្យន្�ស្ង្្គ ះ្រនា្ទ ន់ រ្យន្�ស្ង្្គ ះធុន ប្ូច រ្យន្�តមា្់រអ្នកមានរសទះរញុ 
ឬការែឹកជញ្ជបូនតាមអាកា�។ NEMT មិនណមនជារ្យន្ រ្យន្តក រុង ឬតាក់�ុវីសទ។ Kaiser Permanente 
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សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

អនុញ្ញា ្ការចំណាយ NEMT ណែលទា្រ្ំរ្ុ្�តមា្់រ្តមរូវការសវជ្ជសាត�រ្្រ�់អ្នក សៅសពលអ្នកត្រូវការការសធ្វីែំ
សែវី រសៅកាន់ការណា្់ជួ្ររ្រ�់អ្នក។ សនាះមានន័យថា ឧទាហរែ៍ ត្រ�ិនស្រវីអ្នកមានលទភ្ាពណ្្នករងកាយ ឬសវ
ជ្ជសាត�ណ្ែលអាចែឹកជញ្ជបូនសដាយរ្យន្អ្នកជិះរសទះរញុបាន សយវីងនឹងមិន្រង់ន ល្ៃរ្យន្�ស្ង្្គ ះ្រនា្ទ ន់សទ។ អ្នក
មាន�ិទ្ិទទួលបានការែឹកជញ្បូនតាមអាកា� ណ្ត្រ�ិនស្រវីសា្ថ នភាពសវជ្ជសាត�រ្្រ�់អ្នកសធ្វីឲ្យការែឹកជញ្ជបូន ល្ៃបូវ
សគ្កមិនអាចសៅរចួ្រ៉ាុសណាណ ះ។

NEMT ត្រូវណ្ត្រូវបានសត្រវីតបា�់ សៅសពល ៖
 ● វាជាការចំាបាច់ណ្្នករងកាយឬសវជ្ជសាត�ណ្ែលត្រូវបានកំែ្់សដាយការអនុញ្ញា ្ជាោយលក្ខែ៍

អកសេរពវីតគរូសពទ្យ; ឬអ្នកមិនអាចក្នងុលក្ខែ័ែ្ឌ រងកាយឫសវជ្ជសាត� ្សត្រវីរ្យន្តក រុង តាក់�ុវី រ្យន្ 
ឬរ្យន្ែឹកអ្នកែំសែវី រ សែវីម្វីសៅកាន់ការណា្់ជួ្ររ្រ�់អ្នកបាន

 ● អ្នកត្រូវការជំនួយពវីអ្នកស្រវីក្ររសៅនិងមកពវីលំសៅដា្ឋ ន ោនយន្ ឫទវីកណនលៃងពយាបាលសដាយសារពិកា
រភាព ល្ៃបូវកាយ ឬ ល្ៃបូវចិ្្

 ● វាត្រូវបានស�្នវី�ំុសដាយសវជ្ជ្រែ្ឌិ ្ក្នងុ្រណ្ាញនិងត្រូវបានអនុញ្ញា ្ជាមុន

ត្រ�ិនស្រវីសវជ្ជ្រែ្ឌិ ្ក្នងុ្រណ្ាញរ្រ�់អ្នកកំែ្់ថាអ្នកត្រូវការ NEMT គ្្់នឹងសចញសវជ្ជ្រញ្្ជ  NEMT 
ណែលត�្រនឹង្តមរូវការរ្រ�់អ្នក។ សយវីងនឹងទបូរ�័ព្ទសៅអ្នកសែវីម្វីសរៀ្រចំកាលវភិាគការែឹកជញ្ជបូនរ្រ�់អ្នក។

បដនកំែត់នន NEMT

មិនមានចំនួនកំែ្់�តមា្់រការទទួលបាន NEMT សៅឬមកពវីការណា្់ជួ្រសវជ្ជសាត�ណ្ែលរ៉ា្់ររងសដាយ 
Kaiser Permanente សទសៅសពលណែលអ្នក្្ល់ស�វាបានសចញសវជ្ជ្រញ្្ជ �តមា្់រអ្នក។ ត្រ�ិនស្រវីត្រសភទការ
ណា្់ជួ្រសនាះត្រូវបានរ៉ា្់ររងសដាយ Medi-Cal ្រ៉ាុណន្មិនណមនតាមរយៈ Kaiser Permanente សយវីងនឹង្រញ្ជបូន
អ្នកសហវីយ�តម្រ�តមរួលការែឹកជញ្ជបូនរ្រ�់អ្នក (ស្រវីមាន)។

ផតីអី្បដល្ិរនអននុវត្?

ការែឹកជញ្ជបូននឹងមិនត្រូវបាន្្ល់សទ ត្រ�ិនស្រវីសា្ថ នភាពរងកាយនិងសវជ្ជសាត�រ្្រ�់អ្នកអនុញ្ញា ្ឱ្យអ្នកសៅែល់
ការណា្់ជួ្រសវជ្ជសាត�ស្ដាយរ្យន្ រ្យន្តក រុង តាក់�ុវី ឬមសធយាបាយែឹកជញ្ជបូនង្យត�រួលស្សេងសទៀ្បាន។ 
ការែឹកជញ្ជបូននឹងមិនត្រូវបាន្្ល់ជបូនសទ ត្រ�ិនស្រវីស�វាកម្មមិនត្រូវបានរ៉ា្់ររងសដាយ Medi-Cal។ ្រញ្ជវីននស�វា
កម្មណែលត្រូវបានរ៉ា្់ររងគឺសៅក្នងុស�ៀវសៅណែនំា�មាជិកសនះ។

ការចំណា�ផោ�េមាជិក

មិនមានការចំណាយសទសៅសពលណែលការែឹកជញ្ជបូនត្រូវបានអនុញ្ញា ្សដាយសយវីងែញុំ។
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ទំព័រ 53

សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

ការដឹកជញជាតូន្ិរនប្រនផវជជាសាមេ្ (“NMT”)

អ្នកអាចសត្រវីការែឹកជញ្ជបូនមិនណមនសវជ្ជសាត� ្(“NMT”) សៅសពលណែលអ្នកសធ្វីែំសែវី រសៅនិងមកពវីការណា្់ជួ្រ�ម្
រ្់រស�វាកម្មណែលរ៉ា្់ររងសដាយ Medi-Cal។

Kaiser Permanente អនុញ្ញា ្ឱ្យអ្នកសត្រវីរ្យន្ តាក់�ុវី រ្យន្ដតក រុង ឬមសធយាបាយសាធារែៈ/
ឯកជនស្សេងសទៀ្ សែវីម្វីសៅែល់ការណា្់ជួ្រសវជ្ជសាត�រ្្រ�់អ្នក�តមា្់រស�វាណែលរ៉ា្់ររងសដាយ Medi-Cal។ 
សយវីងអនុញ្ញា ្ឱ្យនបូវត្រសភទ NMT ្នមលៃទា្រ្ំរ្ុ្ណែល្ំរសពញ្តមរូវការសវជ្ជសាត�រ្្រ�់អ្នក។

សយវីង្្ល់ជបូន�ំែងចំនួនរង្្�់ណម៉ាល សៅសពលការែឹកជញ្ជបូនគឺជាោនជំនិះផ្្ទ ល់ែលៃួនណែលសរៀ្រចំសដាយអ្នកទ
ទួល្ល និងមិនណមនតាមរយៈឈ្មញួែឹកជញ្ជបូន ្័រែណជិះរ្យន្តក រុង �ក្ខវី្៍រត្តាក់�ុវី ឬ�ំ្ុរត្រ្សភលៃវីង។ ការែឹ
កជញ្ជបូនសដាយោនយន្ផ្្ទ ល់ែលៃួន និង�ំែងចំនួនរង្្�់ណម៉ាលត្រូវបានរ៉ា្់ររង (ត�្រតាមសគ្លការែ៍ណែនំា 
Medi-Cal) សៅសពលណែលវាត្រូវបានអនុញ្ញា ្ជាមុន (មុនសពលសធ្វីែំសែវី រ) ។ សែវីម្វីស�្នវី�ំុការអនុញ្ញា ្និង
លក្ខែ័ែ្ឌ វនិិច្័យណែលបានសត្រវីសែវីម្វីសធ្វីស�ចក្វី�សតមចអនុញ្ញា ្ �បូមទបូរ�័ព្ទសៅសលែ 1-844-299-6230 
(TTY 711)។ អ្នក្ំណាងក៏អាចស ល្ៃវីយ�ំនួរស្សេងៗអំពវីការទបូទា្់�ំែងចំនួនណម៉ាល្ងណែរ។

សែវីម្វីស�្នវី�ំុស�វាកម្ម NMT សែវីម្វីសធ្វីែំសែវី រសៅកាន់ស�វាកម្មរ៉ា្់ររងសដាយ Medi-Cal �បូមទបូរ�័ព្ទសៅអ្នក្្ល់
ស�វាែឹកជញ្ជបូនរ្រ�់ Kaiser Permanente តាមរយៈសលែ 1-844-299-6230 ោ៉ា ងសហាចណា�់្រវីន ង្ៃសធ្វីការ 
(ន ង្ៃច័ន្ទែល់ន ង្ៃ�ុតក) មុនការណា្់ជួ្រ ឬសៅទបូរ�័ព្ទឱ្យបានឆ្្់រតាមណែលអាចសធ្វីសៅបានសៅសពលអ្នកមានការ
ណា្់ជួ្រណែល្រនា្ទ ន់។ �បូមសត្ៀមអ្វីទំាងអ�់ែបូចខាងសតកាមសៅសពលណែលអ្នកទបូរ�័ព្ទសៅ៖

 ● ្័រែណអ្្�ញ្ញា ែ Kaiser Permanente រ្រ�់អ្នក។
 ● កាល្ររសិចទ្និងសពលសវោនន ការណា្់ជួ្រសវជ្ជសាត�រ្្រ�់អ្នក
 ● អា�័យដា្ឋ ន ទវីកណនលៃងណែលអ្នកត្រូវការសអាយសគ មក ែឹក និង អា�័យដា្ឋ នននទវីកណនលៃងណែល អ្នកនឹង 

សធ្វីែំសែវី រសៅ
 ● ត្រ�ិនស្រវីអ្នក នឹង ត្រូវ ការ ការសធ្វីែំសែវី រត្េ្់រ មក វញិ
 ● ត្រ�ិនស្រវីនរណាមា្ន ក់ នឹងសធ្វីែំសែវី រជាមួយ អ្នក (ឧទាហរែ៍ ឳពុកម្ាយឬ ឬ 

អាណាពយាបាលត�្រចបា្់រ ឫអ្នក្្ល់ការណ្ទំា)

បដនកំែត់នន NMT

មិនមានចំនួនកំែ្់�តមា្់រការទទួលបាន NMT សៅឬមកពវីការណា្់ជួ្រសវជ្ជសាត�ណ្ែលរ៉ា្់ររងសដាយ  
Kaiser Permanente សទ។ ត្រ�ិនស្រវីត្រសភទការណា្់ជួ្រសនាះត្រូវបានរ៉ា្់ររងសដាយ Medi-Cal 
្រ៉ាុណន្មិនណមនតាមរយៈណ្នការ�ុែភាព គសតមាង�ុែភាពរ្រ�់អ្នកនឹង្្ល់ឬជួយអ្នកសរៀ្រចំកាលវភិាគននការែឹកជ
ញ្ជបូនរ្រ�់អ្នក។
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ទំព័រ 54

សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

ផតីអី្បដល្ិរនអននុវត្?

NMT មិនអនុវ្្សទត្រ�ិនស្រវី៖
 ● រ្យន្�ស្ង្្គ ះ្រនា្ទ ន់ រ្យន្�ស្ង្្គ ះធុន ប្ូច រ្យន្�តមា្់ររសទះរញុ ឬទតមង់នន NEMT  

ស្សេងសទៀ្ជាភាពចំាបាច់ណ្្នកសវជ្ជសាត�ស្ែវីម្វីសៅែល់ស�វាកម្មណែលត្រូវបានរ៉ា្់ររង។
 ● អ្នកត្រូវការជំនួយពវីអ្នកស្រវីក្ររសៅនិងមកពវីលំសៅដា្ឋ ន ោនយន្ ឬទវីកណនលៃងពយាបាលរ្រ�់អ្នក 

សដាយសារលក្ខែ័ែណ ល្ៃបូវកាយ ឬសវជ្ជសាត� ្។
 ● ស�វាកម្មមិនត្រូវបានរ៉ា្់ររងសដាយ Medi-Cal។

ការចំណា�ផោ�េមាជិក

មិនមានការចំណាយសទ សៅសពលណែលការែឹកជញ្ជបូនត្រូវការចំាបាច់ សែវីម្វីសៅនិងមកពវីស�វាណែលបានរ៉ា្់ររងសដាយ 
Kaiser Permanente ឬ Medi-Cal។

ការវះកាត់បកល្រ្អ

សយវីងរ៉ា្់ររង៖
 ● ការវះកា្់សៅសពលមាន្រញ្ហា សលវីណ្្នកននរងកាយរ្រ�់អ្នក។ ្រញ្ហា សនះអាច្រណ្ាលមកពវីភាពមិនត្រ

តក វ្ីពវីកំសែវី ្ ជំងឺ ឬរ្ួរ�។ សយវីងធានារ៉ា្់ររងស�វាកម្មណែលចំាបាច់ខាងសវជ្ជសាត� ្សែវីម្វីសធ្វីឱ្យណ្្នក
សនាះសមវីលសៅធម្មតាឬែំសែវី រការបានលអែជាងមុន

 ● ្រនា្ទ ្់រពវីការយកសចញណ្្នកែលៃះ ឬទំាងអ�់នន�ុែន់មា្ខ ង ណែល ជាភាពចំាបាច់ណ្្នកសវជ្ជសាត� ្សយវីងែញុំ
រ៉ា្់ររងការវះកា្់ណកលមអែនន�ុែន់សនាះ សហវីយនិងការវះកា្់ណកលមអែ�ុែន់មា្ខ ងសទៀ្ឲ្យសមវីលសៅត្រហា
ក់ត្រណហលគ្្ន ។ សយវីងរ៉ា្់ររងស�វាកម្ម�តមា្់រការសហវីមសតកាយសពលណែលែំុសាច់ត្រូវបានកា្់សចញ

សយវីងមិនរ៉ា្់ររងការវះកា្់ណែលនឹង្្ល់លទ្្ លត្ឹមណ្ការផ្លៃ �់្្របូរអ្រ្្ររមាននរ បូ្ររងរ្រ�់អ្នកសទ។

ផេវាក្រ្មពាក់ព័ន្នឹងការសាកល្ងការពយាបាល

សយវីងរ៉ា្់ររងស�វាកម្មណែលអ្នកទទួលពាក់ព័ន្នឹងការសាកល្ងការពយាបាលជំងឺមហារើក ត្រ�ិនស្រវី លក្ខែែ្ឌ ទំាង
អ�់សតកាមត្រូវបាន្ំរសពញ៖

 ● សយវីងនឹងបានរ៉ា្់ររងស�វាកម្មសនាះ ត្រ�ិនស្រវីវាមិនបានពាក់ព័ន្ នឹងការសាកល្ងការពយាបាល
 ● អ្នកមានលក្ខែៈ�ម្្ិ្ចបូលរមួសៅក្នងុការ សាកល្ងការពយាបាលអនុសោមសៅតាមការពយាបាលជមងៃឺ

មហារើក ឬលក្ខែ័ែ្ឌ គំរមកំណហងអាយុជវីវ ិ្ ែនទសទៀ្ (ជាលក្ខែែ្ឌ ណែលមរែភាពអាចនឹងសកវី្មា
នសេវីង សលវីកណលងណ្ែំសែវី ការននសា្ថ នភាពសនាះត្រូវបានទ្់រសា្ក ្់), ែបូចណែលបានកំែ្់តាមមួយក្នុ
ងចំសណាមវធិវីខាងសតកាម៖
♦	 អ្នក្្ល់ស�វាក្នងុ្រណ្ាញ Kaiser Permanente សធ្វីនបូវ ការ�សតមចចិ្្សនះ
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សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

♦	 អ្នក្្ល់ឲ្យសយវីងនបូវព័្៌មានសវជ្ជ សាត� ្និងវទិយាសាត� ្ណែល្រសង្កវី្ឲ្យមានការ�សតមចចិ្្សនះ

 ● ត្រ�ិនស្រវីអ្នក្្ល់ស�វាក្នងុ្រណ្ាញ Kaiser Permanente ចបូលរមួសៅក្នងុការសាកល្ងការពយា
បាល សហវីយនឹង ទទួលយកអ្នកជាអ្នកចបូលរមួសៅក្នងុការសាកល្ងពយាបាលសនាះ អ្នកត្រូវណ្ចបូលរមួ
សៅក្នងុការសាកល្ងការពយាបាលតាមរយៈអ្នក្្ល់ស�វាក្នងុ្រណ្ាញ Kaiser Permanente  
សលវីកណលងណ្ការសាកល្ងពយាបាលសៅះ�្ថិ្សៅសតរៅរែ្ឋណែលសោកអ្នករ�់សៅ

 ● ការសាកល្ងពយាបាល គឺជាការសាកល្ងការពយាបាលណែលត្រូវបានយល់តពម

“ការសាកល្ងការពយាបាលណែលត្រូវបានយល់តពម” មានន័យថាជំហាន ទវី I, ជំហានទវី II, ជំហានទវី III, ឬ ជំហានទវី IV 
ការសាកល្ងការពយាបាលណែលពាក់ព័ន្សៅនឹងការទ្់រសា្ក ្់ ការរកសឃវីញ ឬការពយាបាលននជមងៃឺរមហារើក ឬលក្ខែ័ែ្ឌ គំ
រមកំណហងអាយុជវីវ ិ្ ែនទសទៀ្។ ការសាកល្ងពយាបាលត្រូវណ្្ំរសពញតាមមួយក្នងុចំសណាម្តមរូវការខាងសតកាម៖

 ● ការ�ិកសាតសាវតជាវ ឬការអសង្ក្គឺត្រូវបានត្រ្ិ្រ្ិ្សតកាមការសត្រវីតបា�់ឱ�្្្មវីពាក់ព័ន្នឹងការអសង្ក្ 
ត្រូវបាន ត្រ្ួ ពិនិ្្យសដាយរែ្ឋបាលចំែវី អាហារ និងឱ�្អាសមរកិ។

 ● ការ�ិកសាតសាវតជាវ ឬការអសង្ក្គឺជាការសាកល្ងឱ�្ណែលត្រូវបានសលវីកណលងពវីការសត្រវីតបា�់ឱ
�្្្មវីពាក់ព័ន្នឹងការអសង្ក្

 ● ការ�ិកសាតសាវតជាវ ឬការអសង្ក្គឺត្រូវបានអនុម័្ ឬ ្្គ្់ ្្គង់មបូលនិធិសដាយោ៉ា ងសហាចមួយក្នងុ ចំសណាមខាង សតកាម៖
♦	 វទិយាសា្ថ នជា្ិនន�ុែភាព
♦	 មជ្ឈមែ្ឌ ល�តមា្់រការតគ្់រតគង និងការទ្់រសា្ក ្់ជំងឺ
♦	 ទវីភា្ន ក់ង្រ�តមា្់រការតសាវតជាវនិងគុែភាពការណ្ទំា�ុែភាព
♦	 មជ្ឈមែ្ឌ ល�តមា្់រស�វាកម្ម Medicare និង Medicaid

♦	 តក រុម�ហត្រ្ិ្រ្ិ្ការ ឬមជ្ឈមែ្ឌ លននអង្គភាពណាមួយក្នងុចំសណាមទំាងអ�់ខាងសលវី 
ឬនននាយកដា្ឋ នការពារត្រសទ� ឬនាយកដា្ឋ នកិច្ការអ វ្ី្ទាហាន

♦	 អង្គភាពតសាវតជាវមិនណមនរដា្ឋ ភិបាលណែលមានលក្ខែៈ�ម្្ិ្តគ្់រតគ្ន់ ណែលត្រូវ 
បាន្រង្ហា ញសៅក្នងុស�ចក្វី ណែនំាណែលបានសចញសដាយវទិយាសា្ថ នជា្ិ�ុែភាព 
�តមា្់រមបូលនិធិគំ្តទមជ្ឈមែ្ឌ ល

♦	 នាយកដា្ឋ នកិច្ការអ វ្ី្ទាហាន ឬនាយកដា្ឋ នការពារត្រសទ� ឬនាយកដា្ឋ នឋាមពល ្រ៉ាុណន្សលវី
កណលងណ្ការ�ិកសាតសាវតជាវឬការអសង្ក្សនាះ ត្រូវបានពិនិ្្យនិងអនុម័្តាមរយៈត្រព័ន្វាយ្
នមលៃក្នងុអង្គភាព ណែលសលខាធិការស�វា�ុែភាពនិងមនុ�សេជា្ិអាសមរកិ�សតមចស ល្ៃវីយ្្រសៅនឹង
្តមរូវការទំាងអ�់ែបូចសតកាម៖ (1) វាអាចសត្រៀ្រសធៀ្របានសៅនឹងត្រព័ន្វាយ្នមលៃក្នងុអង្គភាពសលវី
ការ�ិកសាតសាវតជាវនិងអសង្ក្រ្រ�់វទិយាសា្ថ នជា្ិ�ុែភាព (2) វាធានាអះអាងការពិនិ្្យវាយ្
នមលៃណែលមិនលំសអៀង នន្រទដា្ឋ នវទិយាសាត�ែ្្�់្ំរ្ុ្ សដាយអ្នកណែលមានលក្ខែៈ�ម្្ិ្ណែល
មិនមានចំណា្់រអារម្មែ៍សលវីលទ្្ លននការវាយ្នមលៃ

សយវីងមិនរ៉ា្់ររងស�វាកម្មណែលត្រូវបាន្្ល់ជបូន�តមា្់រណ្ការត្រមបូលទិន្នន័យនិងការវភិាគសនាះសទ។
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សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

ផេវាក្រ្មនិងជំនួ�រ�ៈផពលបវងបដលមតរូវបានម្រប់ម្រង (“MLTSS”)

សយវីងរ៉ា្់ររងអ្្ថត្រសោជន៍ MLTSS ខាងសតកាម�តមា្់រ�មាជិកណែលមានលក្ខែៈ�ម្្ិ្តគ្់រតគ្ន់៖
 ● ការណ្ទំារយៈសពលណវងណែលមានជំនាញសៅក្នងុទវីកណនលៃងសមវីលណ្ទំាណែលមានជំនាញ, 

ទវីកណនលៃងសមវីលណ្ទំាកតមិ្មធ្យម ឬកណនលៃងសមវីលណ្ទំាពហុជំនាញ (91 ន ង្ៃសេវីង)
 ● ស�វាកម្មមនុ�សេសពញវយ័តាម�ហគមន៍ (Community-Based Adult Services, CBAS)

 ● Multipurpose Senior Services Program (MSSP)

 ● ស�វាណ្ទំាផ្្ទ ល់ែលៃួន / ជំនួយនិងស�វាកម្មសៅក្នងុ ្្ទះ (In-Home Supports and Services, 
IHSS)
♦	 ត្រ�ិនស្រវីអ្នកមានលក្ខែៈតគ្់រតគ្ន់�តមា្់រ IHSS អ្នកនឹងទទួលបានស�វាកម្មទំាងសនះ 

ពវីសខានធវី។

�តមា្់រព័្៌មានអំពវីកម្មវធិវីទំាងសនះ និងអ្នកមានលក្ខែ�ម្្ិ្ក្នងុការទទួលបាន �បូមនិោយជាមួយ PCP 
ឬទបូរ�័ព្ទសៅណ្្នកតគ្់រតគងការណ្ទំា Kaiser Permanente សលែ 1-866-551-9619 (TTY 711) ន ង្ៃច័ន្ទ 
ែល់ន ង្ៃ�ុតក ពវីសមា៉ា ង 8 តពឹកែល់ 6 ោងៃ ច។

អត្ថមបផោជន៍ជា្ួ្ចផ្ី្្របែរកសាេម្របេម្ររួល (CCI)
សនះគឺជា្រញ្ជវីអ្្ថត្រសោជន៍អ្រ្្ររមាននគំនិ្្ួ្ចស្្វីមណ្ទំាណែលត្រូវបាន�តម្រ�តមរួល (Coordinated Care 
Initiative, CCI)។ �ំរ្់រព័្៌មានលមអែិ្�្វីពវីអ្្ថត្រសោជន៍ CCI �បូមសមវីលណ្្នកអ្្ថត្រសោជន៍គំនិ្្ួ្ចស្្វីមណ្
ទំា�តម្រ�តមរួល (CCI) ននស�ៀវសៅ�មាជិកសនះ។

ណ្នការរ៉ា្់ររងសៅសលវី៖
 ● ្រណ្ាញអ្នក្្ល់ស�វាណែលសធ្វីការរមួគ្្ន �តមា្់រអ្នក
 ● អ្នក�តម្រ�តមរួលណ្្នកណ្ទំាផ្្ទ ល់ែលៃួនណែលនឹងសធ្វីឱ្យតបាកែថាអ្នកទទួលបានការណ្ទំានិងជំនួយណែ

លអ្នកត្រូវការ
 ● ការពិនិ្្យណែលត្រូវបាន្តមរូវសៅតាមស�ចក្វីត្រូវការ�ុែភាពនិងណ្នការណ្ទំារ្រ�់អ្នក
 ● ្័រែណធានារ៉ា្់ររង�ុែភាពមួយ
 ● ្រណ្ាញ្្ល់ែំ្របូនា្ម នគិោនុ្រដា្ឋ យិកាសែវីម្វីទបូរ�័ព្ទសៅ 24 សមា៉ា ងក្នងុមួយន ង្ៃ 7 ន ង្ៃក្នងុមួយ�ប្្ហ៍

ការជំទាេ់ប ្្នកេីលធ្៌រ 
អ្នក្្ល់ស�វាែលៃះមានការជំទា�់ទាក់ទងនឹង�វីលធម៌ចំសពាះស�វាកម្មមួយចំនួន។ សនះមានន័យថាពួក
សគមាន�ិទ្ិ្ិរន្្ល់ស�វាណែលត្រូវបានរ៉ា្់ររងមួយចំនួនត្រ�ិនស្រវីពួកសគមិនយល់ត�្រតាម�វីលធម៌។ 
ស�វាទំាងសនះអាចរមួមាន៖
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សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

 ● ស�វាកកម្មណ្នការពនយារកំសែវី ្តគរួសារ
 ● ការរលំបូ្កបូន
 ● ស�វាថា្នំ ពនយារកំសែវី ្ រមួទំាងការពនយាកំសែវី ្្រនា្ទ ន់
 ● ការសតកៀវ រមួទំាងការចងនែ�្បូនសៅសពលឈឺសពាះនិង�តមាលកបូន

ត្រ�ិនស្រវីអ្នក្្ល់ស�វារ្រ�់អ្នកមានការជំទា�់ខាង�វីលធម៌ គ្្់នឹងជួយអ្នករកអ្នក្្ល់ស�វាស្សេងសទៀ្ណែលនឹង
្្ល់នបូវស�វាកម្មណែលអ្នកត្រូវការ។ Kaiser Permanente ក៏អាចសធ្វីការជាមួយអ្នក សែវីម្វីណ�ង្រកអ្នក្្ល់ស�វាបា
នណែរ។ ត្រ�ិនស្រវីអ្នកត្រូវការជំនួយការ្រញ្ជបូន្រន្សៅកាន់អ្នក្្ល់ស�វាស្សេង �បូមទបូរ�័ព្ទសៅ 1-800-464-4000 
(TTY 711)។

មន្ទវីរសពទ្យមួយចំនួននិងអ្នក្្ល់ស�វាស្សេងសទៀ្មិន្្ល់ជបូននបូវស�វាមួយឬសតចវីនក្នងុចំសណាមស�វាែបូចខាងសតកាម 
ណែលអាចត្រូវបានរ៉ា្់ររងសតកាមកិច្�នយាណ្នការរ្រ�់អ្នក សហវីយអ្នកឬ�មាជិកតគរួសាររ្រ�់អ្នកអាចត្រូវការ៖

 ● ស�វាកម្មពនយារកំសែវី ្តគរួសារ
 ● ស�វាកម្មថា្នំ ពនយារកំសែវី ្ រមួទំាងការពនយាកំសែវី ្្រនា្ទ ន់
 ● ការសតកៀវ រមួទំាងការចងនែ�្បូនសៅសពលឈឺសពាះនិង�តមាលកបូន
 ● ការរលំបូ្កបូន

អ្នកគួរណ្ទទួលបានព័្៌មាន្រណន្ថមមុនសពលអ្នកចុះស ្្ម ះ។ សៅទបូរ�័ព្ទសៅសវជ្ជ្រែ្ឌិ ្ តក រុមសវជ្ជសាត� ្
�មាគមអនុវ្្ន៍ឯករជ្យ ឬគលៃវីនិករ្រ�់អ្នក ឬទបូរ�័ព្ទសៅស�វា្រសតមវី�មាជិក Kaiser Permanente សលែ 
1-800-464-4000 (TTY 711) សែវីម្វីធានាថាអ្នកអាចទទួលបានស�វាណ្ទំា�ុែភាពណែលអ្នកត្រូវការ។

អី្បដល Kaiser	Permanente ្ិរន្្ល់

ផេវាក្រ្មបដលអ្នកអាច��ួលបានតា្ររ�ៈ Medi-Cal នែលាឈ្នួលផពលផមបីផេវាក្រ្ម (FFS)

ជួនកាល Kaiser Permanente មិនរ៉ា្់ររងសលវីស�វាកម្មសទ ្រ៉ាុណន្អ្នកសៅណ្អាចទទួលបានវាតាមរយៈ 
ន ល្ៃឈ្នលួសពលសត្រវីស�វាកម្ម (Fee-For-Service, FFS) Medi-Cal។ ណ្្នកសនះចុះ្រញ្ជវីនបូវស�វាកម្មទំាង
សនះ។ សែវីម្វីណ�ង្យល់្រណន្ថម �បូមទបូរ�័ព្ទសៅកាន់អ្នកសធ្វីការណ្្នក�ិទ្ិទទួលបានរ្រ�់សខានធវី ឬ Medi-Cal 
សដាយឥ្គិ្ន ល្ៃសលែ 1-800-541-5555 (អង់សគលៃ� និងសអ�បា៉ាញ)។

ផេវាក្រ្មបដលអ្នក្ិរនអាច��ួលបានតា្ររ�ៈ Kaiser	Permanente ឬ Medi-Cal

មានស�វាមួយចំនួនណែលទំាង Kaiser Permanente និង Medi-Cal នឹងមិនរ៉ា្់ររង រមួមាន៖
 ● California Children’s Services (CCS)

 ● ការពិនិ្្យជំងឺ និងស�វាកម្មជាក់ោក់មួយចំនួន
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សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

 ● ទំនិញ�តមា្់រផ្�ុកភាព ឫភាពង្យត�រួល
 ● ស�វា�ំអិ្�ំអាងែលៃួន
 ● �មាភា រៈណែលសត្រវីសហវីយសបាះសចាលបាន
 ● ស�វាកម្មពិសសាធន៍
 ● ស�វាកម្ម្រន្ពបូជ (រមួមានស�វា�តមា្់រភាពមិនអាច្រន្កំសែវី ្ ការចាក់្រញ្បូលសមជវីវ ិ្   

និងស�វា្រសច្កវទិយា្រន្ពបូជមានជំនួយ)
 ● ការពយាបាលការតជ រុះ ឬែុះ�ក់
 ● ទំនិញនិងស�វាកម្មណែលពំុណមនជាទំនិញនិងស�វាកម្មណ្ទំា�ុែភាព
 ● ការពយាបាលសដាយការសធ្វី�រន�
 ● ស�វាការណ្ទំាផ្្ទ ល់ែលៃួន
 ● ការតសាយចំែង�្បូន
 ● ទំនិញនិងស�វាណ្ទំាត្រអ្់រសជវីងជាត្រចំា

អានណ្្នកនិមួយៗែបូចខាងសតកាមសែវីម្វីណ�ង្យល់្រណន្ថម ឬសៅទបូរ�័ព្ទសៅ 1-800-464-4000 (TTY 711)។

California Children’s Services (CCS)

CCS គឺជាកម្មវធិវីរ្រ�់រែ្ឋណែលពយាបាលកុមារអាយុសតកាម 21 ឆ្្នំ ណែលមានលក្ខែ័ែ្ឌ �ុែភាពជាក់ោក់ ជំងឺ 
ឬ្រញ្ហា �ុែភាពរ៉ាំ នរ ៉ា និងណែល្ំរសពញតាមសគ្លការែ៍កម្មវធិវី CCS។ ត្រ�ិនស្រវី Kaiser Permanente ឬ 
PCP រ្រ�់អ្នកសជឿជាក់ថាកបូនរ្រ�់អ្នកមានលក្ខែ័ែ្ឌ  CCS គ្្់នឹងត្រូវបាន្រញ្ជបូន្រន្សៅកម្មវធិវី CCS។

្ុរគ្គលិកកម្មវធិវី CCS នឹង�ំសរចថាស វ្ីកបូនរ្រ�់អ្នកមានលក្ខែៈ�ម្្ិ្តគ្់រតគ្ន់�តមា្់រស�វា CCS ឬសទ។  
ត្រ�ិនស្រវីកបូនរ្រ�់អ្នកមាន�ិទស្ែវីម្វីទទួលបានការណ្ទំាត្រសភទសនះ អ្នក្្ល់ស�វា CCS នឹងពយាបាលគ្្់ 
�តមា្់រលក្ខែ័ែ្ឌ  CCS។ Kaiser Permanente នឹង្រន្រ៉ា្់ររងត្រសភទននស�វាកម្មណែលមិនទាក់ទងនឹង 
លក្ខែែ្ឌ  CCS ែបូចជាការពនិ្្យរងកាយ ការចាក់វា៉ាក់សំាង និងការពិនិ្្យ�ុែភាពកុមារ។

Kaiser Permanente មិនរ៉ា្់ររងស�វាកម្មណែល្្ល់សដាយកម្មវធិវី CCS សទ។ សែវីម្វីឲ្យ CCS 
រ៉ា្់ររងសលវីស�វាទំាងសនះ CCS ត្រូវណ្តពមសតពៀងសលវីអ្នក្្ល់ស�វា ស�វាកម្ម និង�មាភា រៈ្ររកិា្ខ រ។

CCS មិនរ៉ា្់ររងតគ្់រលក្ខែ័ែ្ឌ �ុែភាពទំាងអ�់សទ។ CCS រ៉ា្់ររងសលវីលក្ខែែ្ឌ �ុែភាពភាគសតចវីនណែលសធ្វីឱ្យពិ
ការខាងរងកាយ ឬត្រូវការការពយាបាលសដាយសត្រវីឱ�្ ការវះកា្់ ឬការស្ារសេវីងវញិ។ CCS រ៉ា្់ររងកុមារណែល
មាន្រញ្ហា �ុែភាពែបូចជា៖

 ● ជំងឺស្រះែបូងពវីកំសែវី ្

 ● ជំងឺមហារើក
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សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

 ● ការែុះសាច់

 ● ជំងឺ្មមិនង្យកក

 ● ជំងឺែ្ះ្មតកហម

 ● ្រញ្ហា តកសពញទវីរ ៉ាបូអុវីែ

 ● ជំងឺទឹកសនាមណ្អែម

 ● ្រញ្ហា ្តមងសនាមរ៉ាំ នរ ៉ាធងៃន់ធងៃរ

 ● ជមងៃឺស ល្ៃវីម

 ● ជមងៃឺសពាះសវៀន

 ● ្រ្របូរមា្់ / មា្់ណ្្រ

 ● អ្ែឹងែ្នងសបា៉ា ង

 ● ការបា្់្រង់ការស្ា្់រ

 ● ជំងឺណភ្នកសេវីងបាយ

 ● ជំងឺែិ្ន

 ● ជំងឺត្រកាច់ក្នងុកាលៈសទ�ៈជាក់ោក់

 ● ជំងឺរោក�នាលៃ ក់រ៉ាំ នរ ៉ា

 ● ជំងឺសែសាយសាច់ែំុ

 ● ជំងឺសអែ�៍

 ● រ្ួរ�កបាល ែួរកបាល ឬ អ្ែឹងែ្នងធងៃន់ធងៃរ

 ● ការរោកខាលៃំ ង

 ● សធ្មញជំសពវី�ខាលៃំ ង

រែ្ឋសចញន ល្ៃ�តមា្់រស�វាកម្ម CCS។ ត្រ�ិនស្រវីកបូនរ្រ�់អ្នកមិនមាន�ិទ្ិ�តមា្់រស�វាកម្ម CCS សទ គ្្់នឹង្រន្ទ
ទួលការណ្ទំាណែលចំាបាច់ណ្្នកសវជ្ជសាត�ព្វី Kaiser Permanente។

សែវីម្វីណ�ង្យល់្រណន្ថមអំពវី CCS �បូមទបូរ�័ព្ទសៅសលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។

ការពិនិត្យជំងងឺ និងផេវាក្រ្មជាក់លាក់្ួរ�ចំនួន

Medi-Cal មិនរ៉ា្់ររងការពិនិ្្យជំងឺ និងស�វាកម្មណែលត្រូវការ៖
 ● សែវីម្វីទទួលបាន ឬរកសាការង្រ
 ● សែវីម្វីទទួលបានធានារ៉ា្់ររង
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ទំព័រ 60

សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

 ● សែវីម្វីទទួលបានអាជា្ជ ្័រែណត្រសភទណាមួយ
 ● សដាយែវីកាពវី្ុោការ ឬត្រ�ិនស្រវី សែវីម្វីការសដាះណលង ឬការសដាះណលងសែវីម្វីសាកសមវីល

ការែកសចញសនះមិនត្រូវបានអនុវ្្សទ ត្រ�ិនស្រវី សវជ្ជ្រែ្ឌិ ្ក្នងុ្រណ្ាញរកសឃវីញថាស�វាទំាងសនះចំាបាច់ណ្្នកសវជ្ជ
សាត�។្

�ំនិញេមមាប់ផ្េនុកភាព ឫភាពគ្�មេរួល

ទំនិញណែល�តមា្់រណ្ផ្�ុកភាព ឫភាពង្យត�រួលនន�មាជិក តគរួសាររ្រ�់�មាជិក ឬ�មាជិកននអ្នក្្ល់ស�
វាណ្ទំា�ុែភាពរ្រ�់�មាជិក។

ផេវាេំអិតេំអាងខលាួន

ស�វាសែវីម្វីផ្លៃ �់្្របូររស្រៀ្រណែលអ្នកសមវីលសៅ (រមួមានការវះកា្់សលវីណ្្នកធម្មតាននរងកាយរ្រ�់អ្នក សែវីម្វីផ្លៃ �់្្របូររ
ស្រៀ្រណែលអ្នកសមវីលសៅ)។ ការែកសចញសនះមិនអនុវ្្ចំសពាះឧ្រករែ៍្�ិ្រ្និម្មិ្ណែលត្រូវបានរ៉ា្់ររងសទែបូចជា៖

 ● �ុ៊្ជ័រក្នងុពងស្ា�ណែលត្រូវបានដំា្រង្ក្់រជាណ្្នកមួយននការវះកា្់ណកលមអែណែលត្រូវបានរ៉ា្់ររង
 ● �ុែន់�ិ្រ្និម្មិ្ណែលត្រូវការ្រនា្ទ ្់រពវីវះកា្់�ុែន់
 ● សតគឿង�ិ្រ្និម្មិ្សែវីម្វីជំនួ�ទំាងអ�់ ឫមួយណ្្នកននណ្្នកខាងសតរៅរ្រ�់ន ្្ទមុែ

េមា្ភ រៈបដលផមបីផហី�ផបាះផចាលបាន

�មាភា រៈណែលសត្រវីសហវីយសបាះសចាលបាន�តមា្់រការសត្រវីតបា�់សៅ ្្ទះែបូចជា៖ ្រង់រ ុរំ្ួរ� ន�្ ្រង់�អែិ្ 
អាល់កុល�មាលៃ ្់រសមសរគ តកណា្់រ ុ ំនិង្រង់រ ុរំ្ួរ�ត្រសភទ Ace។

ការែកសចញសនះមិនត្រូវបានអនុវ្្ចំសពាះ�មាភា រៈ ្្គ្់ ្្គង់ណែលត្រូវបាន្្ល់ជាណ្្នកមួយននអ្្ថត្រសោជន៍ខាងសតកាម 
ណែលត្រូវបានពិពែ៌នាសៅក្នងុជំពបូកទវី 4 ("អ្្ថត្រសោជន៍និងស�វាកម្ម") ននស�ៀវសៅ�មាជិកសនះ៖

 ● ការពយាបាលសដាយការោង្ម/ការោង្មតាមមា៉ា �ុវីន
 ● �មាភា រៈ្ររកិា្ខ រសវជ្ជសាត�ស្ត្រវីជា្់របានយបូរ
 ● ការណ្ទំា�ុែភាពសៅ ្្ទះ
 ● ការណ្ទំាមុនសាលៃ ្់រ និងការពយាបាល្រន្ថយការឈឺចា្់រ
 ● �មាភា រៈ ្្គ្់ ្្គង់សវជ្ជសាត� ្សតគឿង្ររកិា្ខ រ និងឧ្រករែ៍សត្រវីតបា�់
 ● ឱ�្តាមសវជ្ជ្រញ្្ជ
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ទំព័រ 61

សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

ផេវាក្រ្មពិផសាធន៍

ស�វាកម្មពិសសាធន៍គឺជាឱ�្ សតគឿង្ររកិា្ខ រ ែំសែវី ការ ឬស�វាកម្មណែលកំពុងត្រូវបានសធ្វីស្� ្សៅក្នងុមន្ទវីរពិសសាធន៍ 
ឬសៅសលវី�្្ ្រ៉ាុណន្ពួកសគមិនទាន់រចួរល់សែវីម្វីសធ្វីស្�ស្ៅសលវីមនុ�សេសទ។

ផេវាក្រ្មការបន្ពតូជ

ស�វាកម្មសែវីម្វីជួយអ្នកណាមា្ន ក់ឲ្យមានន ្្ទសពាះ។

ការពយាបាលការមជ រុះ ឬដនុះេក់

វ្្ថុនិងស�វា�តមា្់រសធ្វីឲ្យ�ក់ែុះឬ�តមា្់រ�ក់តជ រុះ។

�ំនិញនិងផេវាក្រ្មបដលពនុំប្រនជា�ំនិញនិងផេវាក្រ្មបែទំាេនុខភាព

ឧទាហរែ៍សយវីងមិនរ៉ា្់ររង៖
 ● ការ្រសតងៀនពវីឥរោិ្រ្ និង�ុជវីវធម៌

 ● ស�វាកម្មការ្រសតងៀននិងជំនួយសែវីម្វីអភិវឌ្ឍជំនាញសរៀ្រចំណ្នការ ែបូចជាការសធ្វីណ្នការ�កម្មភាពត្រចំាន ង្ៃ 
និងការសធ្វីណ្នការការង្រឫកិច្ការ

 ● ទំនិញនិងស�វាកម្ម�តមា្់រសគ្ល្ំរែងននកា្រសង្កវីនចំសែះែឹងនិងជំនាញ

 ● ស�វាកម្មការ្រសតងៀននិងជំនួយសែវីម្វី្រសង្កវីនភាពឆ្លៃ ្នវ

 ● ការ្រង្ហា ្់ ឫ្រសតងៀនណ្្នកការ�ិកសា�តមា្់រជំនាញែបូចជាសវយយាករែ៍ គែិ្វទិយា 
និងការតគ្់រតគងសពលសវោ

 ● ្រសតងៀនពវីរស្រៀ្រអាន មិនថាអ្នកមានជំងឺសែសាយខាងការអានឫអ្់

 ● ការសធ្វីស្�ក្ារអ្់ររំ

 ● ការ្រសតងៀន�ិល្ៈ ការរំ ការជិះស�ះ ្តនវី្ សោ្ខ ន ឬការណហលទឹក 
សលវីកណលងណ្ថាការែកសចញសនះ�តមា្់រ "ការសលងលក្ខែៈជាការ្រសតងៀន" មិនអនុវ្្សៅសលវី
ស�វានានាណែលជាណ្្នកននគសតមាងការពយាបាល�ុែភាពឥរោិ្រទ និង ត្រូវ បាន រ៉ា្់ររង សតកាម 
"ការពយាបាល�ុែភាពអាក្រ្កិរោិ" ក្នងុជំពបូកទវី 4 ("អ្្ថត្រសោជន៍និងស�វាកម្ម")

 ● ការ្រសតងៀនជំនាញ�តមា្់រការង្រ ឬសគ្ល្ំរែងវជិា្ជ ជវីវៈស្សេងៗ

 ● ការ្រែុ្ះ្រណ្ាលវជិា្ជ ជវីវៈ ឬការ្រសតងៀនជំនាញវជិា្ជ ជវីវៈ

 ● វគ្គ្រែុ្ះ្រណ្ាលការរ ើកចំសរ ើនវជិា្ជ ជវីវៈ

 ● ការ្រែុ្ះ្រណ្ាល�តមា្់រការង្រជាក់ោក់មួយ ឬការត្ឹរកសាការង្រ
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ទំព័រ 62

សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

 ● ការពយាបាលសដាយទឹក និងវធិវីពយាបាលសដាយទឹកស្សេងសទៀ្។ ការែកសចញ�តមា្់រការពយាបាលសដាយទឹក 
និងវធិវីពយាបាលសដាយទឹកស្សេងសទៀ្សនះ មិនអនុវ្្សៅសលវីស�វាពយាបាលណែលជាណ្្នកននណ្នការពយាបា
លសដាយចលនាសទ សហវីយត្រូវបានរ៉ា្់ររងជាណ្្នកមួយននអ្្ថត្រសោជន៍ែបូចខាងសតកាមសៅក្នងុជំពបូកទវី 4 
("អ្្ថត្រសោជន៍និងស�វាកម្ម")៖

♦	 ការណ្ទំា�ុែភាពសៅ ្្ទះ
♦	 ការណ្ទំាមុនសាលៃ ្់រ និងការពយាបាល្រន្ថយការឈឺចា្់រ
♦	 ស�វាកម្មពយាបាល និងជំនួយពតងឹងនវី្ិ�ម្ទា
♦	 ស�វាកម្មទវីកណនលៃងសមវីលណ្រកសាណែលមានជំនាញ

ការពយាបាលផោ�ការផធី្េរនេ

ការពយាបាលសដាយការសធ្វី�រន� ការែកសចញសនះមិនអនុវ្្សៅសលវីស�វាពយាបាលណែលជាណ្្នកននណ្នការពយាបាល  
សដាយចលនាសទ សហវីយត្រូវបានរ៉ា្់ររងជាណ្្នកមួយននអ្្ថត្រសោជន៍ែបូចខាងសតកាមសៅក្នងុជំពបូកទវី 4 
("អ្្ថត្រសោជន៍និងស�វាកម្ម") ននស�ៀវសៅណែនំា�មាជិកសនះ៖

 ● ការណ្ទំា�ុែភាពសៅ ្្ទះ
 ● ការណ្ទំាមុនសាលៃ ្់រ និងការពយាបាល្ំរបា្់ការឈឺចា្់រ
 ● ស�វាកម្មពយាបាល និងជំនួយពតងឹងនវី្ិ�ម្ទា
 ● ស�វាទវីតំាងសមវីលណ្ទំាណែលមានជំនាញ

ផេវាការបែទំាផ្ទា ល់ខលាួន

ស�វាកម្មណែលមិនមានភាពចំាបាច់ណ្្នកសវជ្ជសាត� ្ែបូចជាជួយក្នងុ�កម្មភាពរ�់សៅត្រចំាន ង្ៃ (ឧទាហរែ៍ ការសែវីរ 
ការចបូលនិងសតកាកពវីសគង ការងបូ្ទឹក ការស�លៃៀកពាក់ ការហបូ្រចុក ការសត្រវី្រន្ទ្់រទឹក និងការសល្រថា្នំ )។ ការែកសចញ
សនះមិនអនុវ្្ចំសពាះជំនួយសលវី�កម្មភាពរ�់សៅត្រចំាន ង្ៃ ណែលត្រូវបាន្្ល់ជាណ្្នកននធានារ៉ា្់ររងណែលត្រូវបានពិ
ពែ៌នាសតកាម៖

 ● ការណ្ទំាមុនសាលៃ ្់រ និងការពយាបាល្រន្ថយការឈឺចា្់រ
 ● ស�វាកម្មនិងជំនួយរយៈសពលណវងណែលត្រូវបានតគ្់រតគង (MLTSS)

ការមសា�ចំែងេ ត្ូន

ស�វាកម្មសែវីម្វី្រតញ្្�ការពនយាកំសែវី ្តាមការវះកា្់ណែល�្ម័តគចិ្្។
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ទំព័រ 63

សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

�ំនិញនិងផេវាបែទំាមបអប់ផជីងជាមបចំា

ទំនិញនិងស�វាកម្មណ្ទំាសជវីងណែលមិនចំាបាច់ខាងសវជ្ជសាត�្

ក្រ្មវធីិ និងផេវាក្រ្មផ្សេងផ�ៀតេមមាប់អ្នកបដលមាន Medi-Cal
មានកម្មវធិវី និងស�វាកម្មស្សេងសទៀ្�តមា្់រអ្នកណែលមាន Medi-Cal រមួមាន៖

 ● អ្្ថត្រសោជន៍ការ្ួ្ចស្្វីមណ្រកសា�តម្រ�តមរួល (CCI)

 ● Diabetes Prevention Program

 ● Health Homes Program

 ● ការ្ររច្ិាគ�រ ើរង្គ និងជាលិកា
 ● មន្ទវីរ Indian Health Service

 ● ការណ្ទំាណែលត្រូវបានតគ្់រតគងណ្្នកសធ្មញ

អានណ្្នកនវីមួយៗខាងសតកាមសែវីម្វីណ�ង្យល់្រណន្ថមអំពវីកម្មវធិវី និងស�វាស្សេងៗ�តមា្់រអ្នកណែលមាន Medi-Cal។

្ំរនិត្ួ្ចផ្ី្្របែទំាេម្របេម្ររួល (CCI)

គំនិ្្ួ្ចស្្វីមណ្ទំាណែលត្រូវបាន�តម្រ�តមរួលរែ្ឋកាលវីហញ្៉ា  (CCI) សធ្វីការសែវីម្វីណកលំអការ�តម្រ�តមរួលណ្្ន 
កណ្ទំា�តមា្់រអ្នកមាន�ិទ្ិពវីរ (អ្នកណែលមានលក្ខែៈតគ្់រតគ្ន់�ំរ្់រទំាង Medicaid និង Medicare)។ 
វាមានណ្្នកចម្ងពវីរ៖

 ● Cal MediConnect៖ កម្មវធិវី Cal MediConnect មាន្ំរែងសែវីម្វីណកលមអែការ�ំរ្រ�ំរលួ
ណ្្នកណ្ទំា�ំរ្់រអ្នកមាន�ិទ្ិពវីរ។ វាអនុញ្ញា ្ឲ្យពួកសគចុះស ្្ម ះក្នងុណ្នការមួយសែវីម្វីតគ្់រតគ
ង្លត្រសោជន៍ទំាងអ�់រ្រ�់ពួកសគ ជំនួ�ឲ្យការមានណ្នការ Medi-Cal និង Medicare 
ដាច់សដាយណេកពវីគ្្ន ។ វាក៏មានសគ្ល្ំរែងក្នងុការណ្ទំាណែលមានគុែភាពែ្�់ណែលជួយឱ្យត្រជា
ជនមាន�ុែភាពលអែ និងសៅក្នងុ ្្ទះរ្រ�់ពួកសគឱ្យបានយបូរតាមណែលអាចសៅបាន។

 ● ជំនួយនិងស�វាកម្មរយៈសពលណវង Medi-Cal ណែលត្រូវបានតគ្់រតគង (MLTSS)៖ អ្នកទទួល្ល 
Medi-Cal ទំាងអ�់ រមួទំាងអ្នកមាន�ិទ្ិពវីរ ត្រូវណ្ចបូលរមួក្នងុណ្នការណ្ទំា�ុែភាពណែលត្រូវបាន

 តគ្់រតគង Medi-Cal សែវីម្វីទទួលបានអ្្ថត្រសោជន៍ Medi-Cal រ្រ�់ពួកសគ រមួទំាងអ្្ថត្រសោជន៍ 
ស�វាកម្មនិងជំនួយរយៈសពលណវង (Long Term Services and Support, LTSS) 
និងអ្្ថត្រសោជន៍សពញសលញរ្រ�់ Medicare។

សែវីម្វីណ�ង្យល់្រណន្ថមអំពវី CCI �បូមទបូរ�័ព្ទសៅសលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។
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ទំព័រ 64

សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

Diabetes	Prevention	Program

Diabetes Prevention Program (DPP) គឺជាកម្មវធិវីផ្លៃ �់្្របូររស្រៀ្ររ�់សៅណ្អែកសលវីភ�្ុតាង ណែលត្រូវបាន្រ
សង្កវី្សេវីងសែវីម្វីការពារ ឬពនយារសពលការចា្់រស្្វីមននជំងឺទឹកសនាមណ្អែមត្រសភទទវី 2 ក្នងុចំសណាមអ្នកណែលត្រូវបានសគ
សធ្វីសរគវនិិច្័យថា មានជំងឺមុនសកវី្ទឹកសនាមណ្អែម។ កម្មវធិវីសនះមានរយៈសពលមួយឆ្្នំ  សហវីយអាច្រន្បានមួយឆ្្នំ សទៀ
្�តមា្់រ�មាជិកណែលមានលក្ខែៈ�ម្្ិ្តគ្់រតគ្ន់។ កម្មវធិវីសនះសត្រវីតបា�់ការផ្លៃ �់្្របូររស្រៀ្ររ�់សៅណែលមាន
ការយល់តពម រ្់រ្រញ្បូល្រ៉ាុណន្មិនកំែ្់ចំសពាះណ្ែបូចខាងសតកាម៖ 

 ● ្្ល់នបូវតគរូ្រង្ឹកមា្ន ក់;
 ● ្រសតងៀនការត្រ្ួ ពិនិ្្យសដាយែលៃួនឯង និងការសដាះតសាយ្រញ្ហា ; 
 ● ្្ល់នបូវការសលវីកទឹកចិ្្និងម្ិ្្រ;
 ● ្្ល់ឯកសារព័្៌មានសែវីម្វីគំ្តទសគ្លសៅ; និង 
 ● តាមដានទំងន់ជាសទៀងទា្់ សែវីម្វីជួយ�ំសរចសគ្លសៅ។ 

�មាជិកណែលចា្់រអារម្មែ៍សលវី DPP ត្រូវណ្្ំរសពញតាមល័ក្ខែ័ែ្ឌ ្តមរូវននកម្មវធិវី។ ទាក់ទងស�វា�មាជិក
�ំរ្់រព័្៌មាន្រណន្ថមអំពវីកម្មវធិវី និង�ិទ្ិទទួលបាន។

Health	Homes	Program

Medi-Cal រ៉ា្់ររងស�វា Health Homes Program (HHP) �តមា្់រ�មាជិកណែលមានសា្ថ នភាព
�ុែភាពរ៉ាំ នរ ៉ាជាក់ោក់មួយចំនួន។ ស�វាកម្មទំាងសនះគឺសែវីម្វីជួយ�ំរ្រ�ំរលួស�វាកម្ម�ុែភាពរងកាយ 
ស�វាកម្ម�ុែភាពអាក្រ្កិរោិ តពមទំាងស�វាកម្មនិងជំនួយររយៈសពលណវង (LTSS) តាម�ហគមន៍ 
�ំរ្់រ�មាជិកណែលមានជមងៃឺរ៉ាំ នរ ៉ា។ អ្នកអាចត្រូវបានទាក់ទង ត្រ�ិនស្រវីអ្នកមានលក្ខែៈ�ម្្ិ្តគ្់រតគ្ន់�តមា្់រ
កម្មវធិវីសនះ។ អ្នកក៏អាចទបូរ�័ព្ទសៅ L.A. Care Health Plan ឬពិសតគ្ះជាមួយតគរូសពទ្យ ឬ្ុរគ្គលិកគលៃវីនិករ្រ�់អ្នក
សែវីម្វីែឹងថាស វ្ីអ្នកអាចទទួលស�វា HHP ណែរឬសទ។ 

អ្នកអាចមានលក្ខែ�ម្្ិ្តគ្់រតគ្ន់�តមា្់រ HHP ត្រ�ិនស្រវី៖
 ● អ្នកមានសា្ថ នភាព�ុែភាពរ៉ាំ នរ ៉ាជាក់ោក់។ អ្នកអាចទបូរ�័ព្ទសៅ L.A. Care Health Plan សែវីម្វីែឹ

ងអំពវីសា្ថ នភាពណែលជួយឲ្យមានលក្ខែ�ម្្ិ្តគ្់រតគ្ន់; សហវីយអ្នក្ំរសពញតាមល័ក្ខែ័ែ្ឌ មួយក្នងុ
ចំសណាមខាងសតកាម៖
♦	 អ្នកមានអាការៈរ៉ាំ នរ ៉ាណែលមាន�ិទ្ិទទួល HHP ចំនួន្រវី ឬសតចវីនជាងសនះ
♦	 អ្នកបានសា្ន ក់ពយាបាលសៅមន្ទវីរសពទ្យកាលពវីឆ្្នំ មុន
♦	 អ្នកបានសៅនាយកដា្ឋ នណ្ទំា្រនា្ទ ន់ចំនួន្រវីែង ឬសតចវីនជាងសនះ ក្នងុឆ្្នំ មុន; ឬ
♦	 អ្នកពំុមានទវីកណនលៃងសែវីម្វីរ�់សៅ។ 

អ្នកពំុមានលក្ខែៈ�ម្្ិ្តគ្់រតគ្ន់សែវីម្វីទទួលស�វា HHP សទត្រ�ិនស្រវី៖ 
 ● អ្នកទទួលស�វាណ្ទំាមុនសាលៃ ្់រ; ឫ
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សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

 ● អ្នកបានកំពុងសា្ន ក់សៅក្នងុមែ្ឌ លណ្ទំាណែលមានជំនាញ អ�់រយៈសពលយបូរជាងណែននការចបូលសា្ន ក់
សៅ និងណែ្រនា្ទ ្់រ។ 

ផេវាក្រ្ម HHP បដលមតរូវបានរា៉ាប់រង 

HHP នឹង្្ល់ឱ្យអ្នក�តម្រ�តមរួលការណ្ទំា និងតក រុមណ្ទំា ណែលនឹងសធ្វីការជាមួយអ្នកនិងអ្នក្្ល់ស�វាណ្ទំា�ុ
ែភាពអ្នក ែបូចជាសវជ្ជ្រែ្ឌិ ្ សវជ្ជ្រែ្ឌិ ្ឯកសទ� ឱ�្ការើ អ្នកតគ្់រតគងករែវី  និងអ្នកែនទ សែវីម្វី�តម្រ�តមរួល
ការណ្ទំារ្រ�់អ្នក។ សយវីង្្ល់ស�វាកម្ម HHP ណែលរមួមាន៖ 

 ● ការតគ្់រតគងករែវី ណែលទបូលំទបូោយ
 ● ការ�តម្រ�តមរួលការណ្ទំា
 ● ការសលវីកកម្�់�ុែភាព
 ● ការណ្ទំាផ្លៃ �់្្របូរទបូលំទបូោយ
 ● ស�វាកម្មជំនួយរ្ុរគ្គល និង តគរួសារ
 ● ការ្រញ្ជបូន្រន្សៅជំនួយ�ហគមន៍ និង�ង្គម

សែវីម្វីណ�ង្យល់្រណន្ថម �បូមទបូរ�័ព្ទសៅណ្្នកតគ្់រតគងករែវី �្មគុសា្ម ញសលែ 1-866-551-9619 (TTY 711)។

ការបរចិា្ច ្រេររីាង្គនិងជាលិកា

អ្នកណាមា្ន ក់ក៏អាចជួយ�ស្ង្្គ ះជវីវ ិ្ បានសដាយកាលៃ យជាអ្នក្ររច្ិាគ�រ ើរង្គឬជាលិកា។ ត្រ�ិនស្រវីអ្នកមានអាយុពវី 
15 សៅ 18 ឆ្្នំ  អ្នកអាចកាលៃ យជាអ្នក្ររច្ិាគសដាយការយល់តពមជាោយលក្ខែ៍អកសេរពវីឪពុកម្ាយ 
ឬអាណាពយាបាលរ្រ�់អ្នក។ អ្នកអាចផ្លៃ �់្្របូរចិ្្អ្នកពវីការកាលៃ យជាអ្នក្ររច្ិាគ�រ ើរង្គបានតគ្់រសពល។ 

 
ត្រ�ិនស្រវីអ្នកចង់ណ�ង្យល់្រណន្ថមអំពវីការ្ររច្ិាគ�រ ើរង្គ ឬជាលិកា �បូមពិសតគ្ះជាមួយ PCP រ្រ�់អ្នក។  
អ្នកក៏អាចចបូលសមវីលសគហទំព័ររ្រ�់នាយកដា្ឋ នស�វាកម្ម�ុែភាព និងមនុ�សេជា្ិអាសមរកិសៅ  
organdonor.gov (ភាសាអង់សគលៃ�)។

្រនទាីរ Indian	Health	Service	

ត្រ�ិនស្រវីអ្នកជាជនជា្ិអាសមរកំិាងសែវីម អ្នកអាចទទួលការណ្ទំា�ុែភាពសៅតាមកណនលៃង្្ល់ Indian Health 
Service។ ត្រ�ិនស្រវីអ្នកចង់ទទួលបានការណ្ទំា�ុែភាពរ្រ�់អ្នកពវីគលៃវីនិកមួយក្នងុចំសណាមគលៃវីនិកទំាងសនះ�បូមទា
ក់ទងសៅទវីតំាង Indian Health Service ក្នងុមបូលដា្ឋ នរ្រ�់អ្នក ណែលត្រូវបានចុះ្រញ្ជវីក្នងុស�ៀវសៅទបូរ�័ព្ទរ្រ�់
អ្នក។
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សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

ការបែទំាម្រប់ម្រងប ្្នក�ន្សាមេ្

អ្នកទទួលអ្្ថត្រសោជន៍ Medi-Cal សៅសខានធវី Los Angeles ណែលមាន�ិទ្ិទទួលស�វាកម្មសធ្មញត្រូវណ្សតជវី�
សរ ើ�គំសរងមួយ ក្នងុចំសណាមណ្នការណ្ទំាតគ្់រតគងទន្សាត�ណ្ែលមាន�ំរ្់រការណ្ទំាសធ្មញរ្រ�់ពួកសគ។  
�ំរ្់រព័្៌មាន្រណន្ថមអំពវីជំសរ ើ�ននណ្នការណ្ទំាតគ្់រតគងទន្សាត� ្�បូមទបូរ�័ព្ទសៅកាន់ Health Care 
Options សលែ 1-800-430-4263។

ការេម្របេម្ររួលប ្្នកអត្ថមបផោជន៍ 
Kaiser Permanente ្្ល់ស�វាកម្មសែវីម្វីជួយអ្នកក្នងុការ�តម្រ�តមរួល្តមរូវការណ្ទំា�ុែភាពរ្រ�់អ្នក
សដាយឥ្គិ្ន ល្ៃ។ ត្រ�ិនស្រវីអ្នកមាន�ំនួរឬកង្ល់ស្សេងៗអំពវី�ុែភាពអ្នក ឬ�ុែភាពកបូនអ្នក �បូមទបូរ�័ព្ទសៅ 
1-800-430-4263 (TTY 711)។

ការវា�តន្រលាននបផច្ចកវ�ិយាែ្មីនិងបដលមានមសាប់ 
Kaiser Permanente មានែំសែវី រការណែលហ្្ម ់ច្់�តមា្់រការត្រ្ួ ពិនិ្្យនិងវាយ្នមលៃភ�្ុតាងពយាបាល  
�តមា្់រ្រសច្កវទិយាសវជ្ជសាត�្្ ្មវីណែលជាការពយាបាលនិងការសធ្វីស្�។្ សវជ្ជ្រែ្ឌិ ្ក្នងុ្រណ្ាញ�ំសរចចិ្្ថាស វ្ី្រសច្ក
វទិយាសវជ្ជសាត�្្ ្មវីណែលត្រូវបាន្រង្ហា ញថាមាន�ុវ្្ថិភាពនិងមានត្រ�ិទភ្ាពសៅក្នងុការ�ិកសាតសាវតជាវការពយាបាល
ណែលត្រូវបានវាយ្នមលៃនិងសបាះពុម្្សាយ មានលក្ខែៈត្ឹមត្រូវណ្្នកសវជ្ជសាត��្តមា្់រអ្នកជំងឺរ្រ�់ពួកសគណែរឬសទ។
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ទំព័រ 67

សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

5. �ិទ្ិ និងទំនួលែុ�ត្រូវ
ក្នងុនាមជា�មាជិករ្រ�់ Kaiser Permanente អ្នកមាន�ិទ្ិនិងទំនួលែុ�ត្រូវ។ ជំពបូកសនះនឹងពន្យល់ពវី�ិទ្ិ
និងការទទួលែុ�ត្រូវទំាងសនាះ។ ជំពបូកសនះក៏រមួ្រញ្បូលការជបូនែំែឹង ល្ៃបូវចបា្់រថាអ្នកមាន�ិទ្ិក្នងុនាមជា�មាជិក 
Kaiser Permanente។

េិ�ិ្របេ់អ្នក
�មាជិក Kaiser Permanente មាន�ិទ្ិទំាងសនះ៖

 ● ត្រូវបានត្រតពឹ្្សដាយសគ្រព ្្ល់នបូវការពិចារណាសលវី�ិទ្ិឯកជនភាពនិង្តមរូវការរកសាការ�មាងៃ ្់នន
ព័្៌មានសវជ្ជសាត�រ្្រ�់អ្នក

 ● ត្រូវបាន្្ល់ព័្៌មានអំពវីណ្នការនិងស�វាកម្មរ្រ�់ែលៃបូន រមួទំាងស�វាណែលត្រូវបានរ៉ា្់ររង

 ● អាចសតជវី�សរ ើ�អ្នក្្ល់ស�វាណ្ទំា្រឋមសៅក្នងុ្រណ្ាញរ្រ�់សយវីង

 ● ចបូលរមួក្នងុការសធ្វីស�ចក្វី�សតមចចិ្្ទាក់ទងនឹងការណ្ទំា�ុែភាពផ្្ទ ល់ែលៃួនរ្រ�់អ្នក រមួទំាង�ិទ្ិក្នងុ
ការ្រែិស�ធការពយាបាល

 ● សា្គ ល់ស ្្ម ះរ្រ�់អ្នកណែល្្ល់ការណ្ទំារ្រ�់អ្នក និងត្រសភទននការ្រែុ្ះ្រណ្ាលណែលពួកសគមាន

 ● ទទួលបានការណ្ទំាសៅទវីកណនលៃងណែលមាន�ុវ្្ថិភាព �និ្�ុែ សាអែ ្ និងអាចចបូលសត្រវីតបា�់បាន

 ● ទទួលបានម្ិទវីពវីរពវីសវជ្ជ្រែ្ឌិ ្ក្នងុ្រណ្ាញបានតគ្់រសពល

 ● ្រសញញ្សោ្រល់ពវីស�ចក្វីទុកតពរួយ សដាយផ្្ទ ល់មា្់ឬជាោយលក្ខែ៍អកសេរ អំពវីសា្ថ ្័រន 
ឬការណ្ទំាណែលបានទទួល

 ● ទទួលការ�តម្រ�តមរួលណ្្នកណ្ទំា

 ● ស�្នវី�ំុ្រែឹ្ងឧទរ្ែ៍សលវីការ�សតមចចិ្្្រែិស�ធ ពនយារ ឬដាក់កំែ្់ស�វាកម្ម ឬអ្្ថត្រសោជន៍

 ● ទទួលបានស�វា្រកណត្រភាសាផ្្ទ ល់មា្់�តមា្់រភាសារ្រ�់ពួកសគ

 ● ទទួលបានជំនួយណ្្នកចបា្់រឥ្គិ្ន ល្ៃសៅការោិល័យជំនួយណ្្នកចបា្់រក្នងុ្ំ្រន់រ្រ�់អ្នក 
ឬតក រុមស្សេងសទៀ្

 ● សរៀ្រចំស�ចក្វីណែនំាជាមុន

 ● សែវីម្វីទទួលបានស�វាកម្មណ្នការពនយាតគរួសារ មជ្ឈមែ្ឌ លណ្ទំា�ុែភាពត�្រតាម�ហព័ន្ មន្ទវីរ 
Indian Health Service (ស�វា�ុែភាពឥណា្ឌ ) ស�វាកម្មជំងឺកាមសរគនិងស�វា្រនា្ទ ន់សៅសតរៅ្រែ្
តាញ Kaiser Permanente អនុសោមតាមចបា្់រ�ហព័ន្
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ទំព័រ 68

សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

 ● សែវីម្វីស�្នវី�ំុ�វនាការរែ្ឋ រមួទំាងព័្៌មាន�្វីពវីកាលៈសទ�ៈណែល�វនាការរហ័�អាចសធ្វីសៅបាន

 ● មាន�ិទ្ិ និងណែលត្ឹមត្រូវតាមចបា្់រ ទទួលបានចបា្់រចមលៃង ណកណត្រ ឬណក្តមរូវកំែ្់តតាសវជ្ជសាត�រ្
្រ�់អ្នក

 ● ែកស ្្ម ះសចញសៅតាមការស�្នវី�ំុ។ អ្នកទទួល្លណែលអាចស�្នវី�ំុការែកស ្្ម ះសចញណែលឆ្្់ររហ័
�រមួ្រញ្បូល ្រ៉ាុណន្មិនត្រូវបានកំែ្់ចំសពាះ អ្នកទទួល្លណែលទទួលស�វាកម្មសតកាមកម្មវធិវី កម្មវធិវី
ជំនួយណ្ទំាឬការចិញ្ឹមកបូនចិញ្ឹម; និង�មាជិកណែលមាន្តមរូវការណ្ទំា�ុែភាពពិស��

 ● ទទួលបានស�វាកម្មត្រូវបានយល់តពម�តមា្់រអនវី្ិជន

 ● ទទួលបានឯកសារជបូនែំែឹង�មាជិកណែលត្រូវបាន�រស�រជាទតមង់ជសតមវី�ស្សេងៗ (រមួមានអកសេរ
�តមា្់រអ្នកពិការណភ្នក ការសបាះពុម្ធំ និងទតមង់ជា�សមលៃង) តាមការស�្នវី�ំុនិងទាន់សពលសវោ�មត�
្រ�តមា្់រទតមង់ណែលត្រូវបានស�្នវីនិងអនុសោមតាមតកម �ុខាមាលភាពនិងសា្ថ ្័រន, (Welfare & 
Institutions, W&I) 14182(b)(12)

 ● រចួ្ុ្ពវីទតមង់ននការទ្់រសា្ក ្់ឬការ្រង្្ខំ ងណែលត្រូវបានសត្រវីជាមសធយាបាយននការ្រង្ខិ្្រង្ខំ ដាក់វន័ិយ 
ភាពង្យត�រួល ឬការ�ង�ឹក

 ● ទទួលបានព័្៌មានអំពវីជំសរ ើ�ននការពយាបាលណែលអាចរកបាន និងជសតមវី�នានា ណែលត្រូវបាន្រង្ហា
ញក្នងុលក្ខែៈណែល�មត�្រសៅនឹងលក្ខែ័ែ្ឌ និង�ម្្ថភាពក្នងុការយល់ែឹងរ្រ�់អ្នក

 ● ទទួលបានចបា្់រចមលៃងននសវជ្ជសាត�រ្្រ�់អ្នក សហវីយស�្នវី�ំុឱ្យពួកសគណកណត្រ ឬណក្តមរូវែបូចណែលបាន្រញ្្ជ
ក់សៅក្នងុ 45 តកម្រញញ្ា ្ិ �ហព័ន្ (Code of Federal Regulations, CFR) §164.524 និង 164.526

 ● ស�រ ើភាពក្នងុការអនុវ្្�ិទ្ិទំាងសនះសដាយមិន្រ៉ាះពាល់ជាអវជិ្ជមានែល់រស្រៀ្រណែលអ្នកត្រូវបាន ត្រតពឹ្្ចំសពាះសដាយ Kaiser Permanente អ្នក្្ល់ស�វា ឬរែ្ឋ

�ំនួលខនុេមតរូវរបេ់អ្នក
�មាជិក Kaiser Permanente មានទំនួលែុ�ត្រូវទំាងសនះ៖

 ● ការអានស�ៀវសៅណែនំា�មាជិកសនះ សែវីម្ណ�ង្យល់ពវីធានារ៉ា្់ររងអ្វីណែលអ្នកមាន 
និងរស្រៀ្រទទួលបានស�វាកម្ម

 ● ការសត្រវីតបា�់្័រែណ�មា្គ ល់ែលៃួនរ្រ�់អ្នកឲ្យបានត្ឹមត្រូវ នំាយក្័រែណ�មា្គ ល់ 
Kaiser Permanente ្័រែណ�មា្គ ល់ែលៃួនណែលមានរ បូ្រ្្ និង្័រែណ�មា្គ ល់�មាជិក  
Medi-Cal រ្រ�់អ្នកមកជាមួយអ្នក សៅសពលអ្នកមកទទួលការណ្ទំា

 ● ការរកសាការណា្់ជួ្រ
 ● ការតបា្់រ អ្នក្្ល់ស�វាណ្ទំា្រឋម (Primary Care Provider, PCP) រ្រ�់អ្នកអំពវី�ុែភាព 

និងត្រវ្ិ្�ុែភាពរ្រ�់អ្នក
 ● ការអនុវ្្តាមគសតមាងណ្ទំាណែលអ្នក និង PCP រ្រ�់អ្នកតពមសតពៀង
 ● ការទទួលសា្គ ល់នបូវឥទ្ិពលននរស្រៀ្ររ�់សៅរ្រ�់អ្នកសលវី�ុែភាពអ្នក
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សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

 ● ការសចះគិ្ែល់សវជ្ជ្រែ្ឌិ ្នន្រណ្ាញ ្ុរគ្គលិកណ្ទំា�ុែភាពស្សេងសទៀ្ និង�មាជិក
 ● ការ្រង់ន ល្ៃស�វាកម្មណែលមិនត្រូវបានរ៉ា្់ររងសដាយ Medi-Cal

 ● ការសដាះតសាយ្រញ្ហា ណែលសត្រវីតបា�់វធិវីែបូចបានពែ៌នាក្នងុស�ៀវសៅណែនំា�មាជិកសនះ
 ● ការតបា្់រសយវីងត្រ�ិនស្រវីអ្នកត្រូវបានសគឱ្យចបូល�តមាកក្នងុមន្ទវីរសពទ្យណែលសៅសតរៅ្រណ្ាញ

ផេចកី្ជតូនដំែឹ ងពីការអននុវត្ន៍ការេមា្ង ត់
ស�ចក្វីណ ល្ៃងការែ៍ណែលពែ៌នាពវីសគ្លនសោបាយនិងនវី្ិវធិវីរ្រ�់ KAISER PERMANENTE �តមា្់រការ
ណ្រកសាភាព�មាងៃ ្់ននកំែ្់តតាសវជ្ជសាត�គឺ្អាចរកបាន សហវីយនឹងត្រូវបាន្្ល់ជបូនែល់អ្នកសៅតាមការស�្នវី�ំុ។

Kaiser Permanente នឹងការពារឯកជនភាពននព័្៌មាន�ុែភាពណែលត្រូវបានការពារ្រ�់អ្នក (Protected 
Health Information, PHI)។ សយវីងក៏្តមរូវឱ្យអ្នក្្ល់ស�វាណែលចុះកិច្�នយាទំាងអ�់ ការពារការ�មាងៃ ្់ 
PHI រ្រ�់អ្នក្ងណែរ។ PHI រ្រ�់អ្នកគឺជាព័្៌មានណែលអាចកំែ្់អ្្�ញ្ញា ែជាលក្ខែៈ្ុរគ្គល (ផ្្ទ ល់មា្់ 
�រស�រ ឬសអេចិត្រូនិក) អំពវី�ុែភាពរ្រ�់អ្នក ស�វាណ្ទំា�ុែភាពណែលអ្នកបានទទួល ឬការទបូទា្់តបាក់�តមា
្់រការណ្ទំា�ុែភាពអ្នក។

ជាទបូសៅអ្នកអាចសមវីល និងទទួលបានចបា្់រចមលៃងនន PHI រ្រ�់អ្នក ណកកំហុ� ឬសធ្វី្រចុ្្រ្ន្នភាព PHI រ្រ�់អ្នក  
និងស�្នវី�ំុពួកសយវីងរក្រញ្ជវីននការ្រង្ហា ញ ជាក់ោក់នានានន PHI រ្រ�់អ្នក។ អ្នកអាចស�្នវី�ំុការ្រញ្ជបូនការទំនាក់ 
ទំនងណែល�មាងៃ ្់សៅទវីតំាងមួយស្សេងសតរៅពវីអា�័យដា្ឋ នធម្មតារ្រ�់អ្នក ឬសដាយមសធយាបាយែឹកជញ្ជបូន 
សតរៅពវីមសធយាបាយធម្មតា។

សយវីងត្រណហលជាសត្រវីតបា�់ ឬអនុញ្ញា ្ឲ្យអ្នកែនទសមវីល PHI រ្រ�់អ្នក�តមា្់រការណ្ទំា ការតសាវតជាវ�ុែភាព 
ការ្រង់តបាក់ ឬត្រ្ិ្រ្ិ្ការណ្ទំា�ុែភាព ែបូចជា�តមា្់រការតសាវតជាវ ឬវា�់�្ទង់គុែភាពននការណ្ទំានិងស�វា
កម្ម។ សលវី�ពវីសនះ តាមចបា្់រសយវីងអាច្្ល់ PHI រ្រ�់អ្នកសៅរដា្ឋ ភិបាល ឬ្្ល់វាជា�កម្មភាពតាម ល្ៃបូវចបា្់រ។

សយវីងនឹងមិនសត្រវីឬ្រង្ហា ញ PHI រ្រ�់អ្នក �តមា្់រសគ្ល្ំរែងស្សេងសដាយគ្្ម នការអនុញ្ញា ្ជាោយលក្ខែ៍អ 
កសេរពវីអ្នក (ឬនរណាមា្ន ក់ណែលអ្នកឲ្យសធ្វីជា្ំណាង�តមា្់រអ្នក)សលវីកណលងណ្ែបូចអ្វីណែលបានពែ៌នាសៅក្នងុស�ច
ក្វីជបូនែំែឹងការអនុវ្្សលវីការ�មាងៃ ្់រ្រ�់សយវីង (សមវីលខាងសតកាម) និងចបា្់រននការ�មាងៃ ្់ Medi-Cal។ អ្នកមិន
ចំាបាច់អនុញ្ញា ្ិការសត្រវីតបា�់ស្សេងសនះនន PHI រ្រ�់អ្នកសទ។

ត្រ�ិនស្រវីអ្នកសឃវីញនរណាមា្ន ក់កំពុងសត្រវីតបា�់ព័្៌មានរ្រ�់អ្នកសដាយមិនត្ឹមត្រូវ �បូមទាក់ទងស�វា�មាជិកសល� 
1-800-464-4000 (TTY 711) ឬ នាយកដា្ឋ នស�វាកម្មណ្ទំា�ុែភាពរែ្ឋកាលវីហញ្៉ា , ម្ន្វីណ្្នកការ�មាងៃ ្់, 
សលែ 1-866-866-0602 ជសតមវី�ទវី 1 (TTY 1-877-735-2929)។ អ្នកក៏អាចអុវីណមលសៅនាយកដា្ឋ នស�វាក
ម្មណ្ទំា�ុែភាពរែ្ឋកាលវីហញ្៉ា សៅ privacyofficer@dhcs.ca.gov ។
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សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

សនះតគ្ន់ណ្ជាស�ចក្ដវី�សង្ខ្រែលៃវីននមួយចំនួនននការអនុវ្្សលវីឯកជនភាព�ំខាន់ៗរ្រ�់សយវីង។ ស�ចក្វីជបូនែំែឹ
ងការអនុវ្្ន៍សលវីការ�មាងៃ ្់រ្រ�់សយវីង ណែល្្ល់នបូវព័្៌មាន្រណន្ថមអំពវីការអនុវ្្ន៍សលវីការ�មាងៃ ្់រ្រ�់សយវីង 
និង�ិទ្ិរ្រ�់អ្នកទាក់ទងនឹង PHI រ្រ�់អ្នក គឺអាចរកបានសហវីយនឹងត្រូវបាន្្ល់ជបូនអ្នកសៅតាមការស�្នវី�ំុ។ 
សែវីម្វីទទួលបានមួយចបា្់រ �បូមទបូរ�័ព្ទសៅសលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ អ្នកក៏អាចរកសមវីលស�ចក្វីជបូ
នែំែឹងសនះសៅតាមទវីតំាង Kaiser Permanente ឬតាមអនឡាញសៅ kp.org	(ភាសាអង់សគលៃ�)។

ផេចកី្ជតូនដំែឹងអំពីចបាប់ 
ចបា្់រជាសតចវីនអនុវ្្សៅសលវីស�ៀវសៅណែនំា�មាជិកសនះ។ ចបា្់រទំាងសនះអាច្រ៉ាះពាល់ែល់�ិទ្ិនិងទំនួលែុ�ត្រូវរ
្រ�់អ្នក សទាះ្រវីជាចបា្់រមិនត្រូវបាន្រញ្បូល ឬពន្យល់សៅក្នងុស�ៀវសៅ�មាជិកសនះក៏សដាយ។ ចបា្់រ�ំខាន់ៗណែល
អនុវ្្ចំសពាះស�ៀវសៅណែនំា�មាជិកសនះ គឺចបា្់ររែ្ឋនិង�ហព័ន្អំពវីកម្មវធិវី Medi-Cal។ ចបា្់ររែ្ឋនិង�ហព័ន្្្
ស�ងសទៀ្អាចអនុវ្្្ងណែរ។

ផេចកី្ជតូនដំែឹងអំពី Medi-Cal ជាអ្នក�តូទាត់ជំផរេីចនុងផមកា� 
ជួនកាលអ្នកណាមា្ន ក់សទៀ្ត្រូវ្រង់តបាក់មុន�តមា្់រស�វាកម្មណែល Kaiser Permanente ្្ល់ឱ្យអ្នក។ 
ឧទាហរែ៍ ត្រ�ិនស្រវីអ្នក�្ថិ្ក្នងុសតគ្ះថា្ន ក់ចរចរែ៍ ឬត្រ�ិនស្រវីអ្នករងរ្ួរ�សៅកណនលៃងសធ្វីការការធានារ៉ា្់ររង 
ឬ�ំែងកម្មករត្រូវ្រង់តបាក់ជាមុន�ិន។

នាយកដា្ឋ នណ្ទំា�ុែភាពរែ្ឋកាលវីហ្័រញ៉ា មាន�ិទ្ិនិងទំនួលែុ�ត្រូវក្នងុការត្រមបូល�តមា្់រស�វាកម្ម Medi-Cal 
ណែលត្រូវបានរ៉ា្់ររងណែល Medi-Cal មិនណមនជាអ្នក្រង់តបាក់ែំ្របូង។

កម្មវធិវី Medi-Cal អនុវ្្តាមចបា្់រនិង្រទ្រញ្្ជ រ្រ�់រែ្ឋនិង�ហព័ន្ទាក់ទងសៅនឹងការទទួលែុ�ត្រូវណ្្នកចបា្់រ
រ្រ�់ភាគវីទវី្រវី �តមា្់រស�វាណ្ទំា�ុែភាពែល់អ្នកទទួល្ល។ Kaiser Permanente នឹងចា្់វធិានការ�ម 
ត�្រទំាងអ�់សែវីម្វីធានាថាកម្មវធិវី Medi-Cal គឺជាអ្នកទបូទា្់ជសតមវី�ចុងសតកាយ។

ត្រ�ិនស្រវីអ្នកមានលក្ខែៈ�ម្្ិ្តគ្់រតគ្ន់ទទួលបាន Medicare អ្នកត្រូវណ្សអាយសយវីងែឹង។ កម្មវធិវី 
Medicare អាចនឹងត្រូវចំណាយសលវីស�វាកម្មមួយចំនួនណែលអ្នកទទួលបានពវីសយវីង។ Medi-Cal 
ណ្ងណ្្រង់តបាក់ចុងសតកាយសគ។

ផេចកី្ជតូនដំែឹងអំពីការបានក្រ្មេិ�្អចលនម�ព្យ្រ កវញិ
រែ្ឋកាលវីហញ្៉ា ត្រូវណ�ង្រក�ំែងសចញពវីអចលនតទព្យរ្រ�់�មាជិក Kaiser Permanente ណែលបានសាលៃ ្់រ�តមា្់រ៖

 ● ស�វាកម្មណែល�មាជិកបានទទួលសៅន ង្ៃ ឬសតកាយែួ្រកំសែវី ្ទវី 55 រ្រ�់ពួកសគ
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សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

 ● ការ្រង់តបាក់ស្សេងសទៀ្�តមា្់រស�វាកម្មណែល�មាជិកបានទទួលពវីអ្នក ្្ដល់ស�វាណែលមិនណមន 
ជាមួយ Kaiser Permanente

សែវីម្វីណ�ង្យល់្រណន្ថមអំពវីអំពវីការទាញយកពវីអចលនតទព្យ �បូមទបូរ�័ព្ទសៅ	(916)	650-0590។

ផេចកី្ជតូនដំែឹងេី្ពីការអននុវត្វធិានការែ៍
Kaiser Permanente នឹងស ញ្វីលិែិ្ជបូនែំែឹងការអនុវ្្វធិានការែ៍ (Notice of Action, NOA) 
ែល់អ្នកសៅសពលណាណែលសយវីង្រែិស�ធ ពនយាសពល ្រញ្់្រ ឬណកណត្រ�ំសែវី �ំរ្់រស�វាណ្ទំា�ុែភាព។  
ត្រ�ិនស្រវីអ្នកមិនយល់ត�្រជាមួយនឹងស�ចក្វី�សតមចរ្រ�់សយវីង អ្នកអាចដាក់ពាក្យ្រែឹ្ងឧទរ្ែ៍បាន។

ផេចកី្ជតូនដំែឹងអំពីកាលៈផ�េៈខនុេមបមកតី 
ត្រ�ិនស្រវីមានអ្វីមួយសកវី្សេវីងណែលដាក់កតមិ្�ម្្ថភាពរ្រ�់សយវីងក្នងុការ្្ល់និងសរៀ្រចំការណ្ទំាែបូចជា
សតគ្ះមហន្រយធំ សយវីងនឹងែិ្ែំត្ឹរងណត្រងសដាយសសា្ម ះត្ង់ សែវីម្វ្ី ្ល់ឱ្យអ្នកនបូវការណ្ទំាណែលអ្នកត្រូវកា
រជាមួយអ្នក្្ល់ស�វាក្នងុ្រណ្ាញ និងទវីកណនលៃងក្នងុ្រណ្ាញណែលមាន។ ត្រ�ិនស្រវីអ្នកមានលក្ខែ័ែ្ឌ សវជ្ជ
សាត��្ស្ង្្គ ះ្រនា្ទ ន់ �បូមសៅមន្ទវីរសពទ្យណែលសៅជិ្្ំរ្ុ្។ អ្នកមានធានារ៉ា្់ររងសលវីស�វា�ស្ង្្គ ះ្រនា្ទ ន់ 
ែបូចណែលបានពិពែ៌នាសៅក្នងុណ្្នក "ស�វាកម្ម�ស្ង្្គ ះ្រនា្ទ ន់"។

ផេចកី្ជតូនដំែឹងអំពីការចាត់បចងអត្ថមបផោជន៍របេ់ អ្នក 
អ្នកត្រូវណ្្ំរសពញណ្រ្រ្រទណាណែលសយវីងស�្នវី�ំុក្នងុែំសែវី រការអាជវីវកម្មធម្មតារ្រ�់សយវីង។ សលវី�ពវីសនះ 
សយវីងអាច្រសង្កវី្ �ង់្ដារ (សគ្លនសោបាយនិងនវី្ិវធិវី) សែវីម្វ្ី ្ល់ស�វារ្រ�់អ្នកឲ្យកាន់ណ្ត្រស�វីរ។

ត្រ�ិនស្រវីសយវីងមានករែវី សលវីកណលងចំសពាះលក្ខែ័ែ្ឌ ននស�ៀវសៅណែនំា�មាជិកសនះ �តមា្់រអ្នកឬអ្នកណាស្សេងសទៀ្ 
សយវីងមិនចំាបាច់សធ្វីែបូចគ្្ន ចំសពាះអ្នក ឬអ្នកណាស្សេងសនាះសទនាសពលអនាគ្។

ត្រ�ិនស្រវីសយវីងមិនសធ្វីឲ្យត្រ្ិ្រ្ិ្ណ្្នកននស�ៀវសៅណែនំា�មាជិកសនះ សនះមិនណមនមានន័យថា សយវីងសលវីកណលងល
ក្ខែ័ែ្ឌ ននស�ៀវសៅ�មាជិកសនះសទ។ សយវីងមាន�ិទ្ិ្រង្្គ ្់រឲ្យត្រ្ិ្រ្ិ្តាមលក្ខែែ្ឌ ននស�ៀវសៅណែនំា�មាជិកសនះ
សៅសពលណាក៏បាន។
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សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

ផេចកី្ជតូនដំែឹងអំពីការផ្លា េ់ប្តូរក្ននុងផេៀវផៅបែ នំាេមាជិក 
សយវីង សដាយមានការយល់តពម ពវី L.A. Care Health Plan អាចសធ្វីការផ្លៃ �់្្របូរសៅសលវីស�ៀវសៅ�មាជិកសនះ 
សៅសពលណាក៏បាន។ សយវីងនឹងឱ្យអ្នកែឹងជាោយលក្ខែ៍អកសេរអំពវីការផ្លៃ �់្្របូរណាមួយ 30 ន ង្ៃមុនសពលណែល 
វាសកវី្សេវីង។

ផេចកី្ជតូនដំែឹងេី្ពីផ្រធាវ ីនិងនែលាឈ្នួលនិងនែលាចំណា� ល្ាតូវចបាប់
សៅក្នងុជសមាលៃ ះណាមួយរវាងអ្នកនិងពួកសយវីង Medical Group ឬ Kaiser Foundation Hospitals 
ភាគវីនវីមួយៗនឹងទបូទា្់ន ល្ៃឈ្នលួ និងចំណាយស្សេងៗសដាយែលៃួនឯង។ ទំាងសនះរមួមានន ល្ៃឈ្នលួរ្រ�់សមធាវើ 
និងន ល្ៃឈ្នលួរ្រ�់អ្នកគំ្ពារ។

ផេចកី្ជតូនដំែឹងថាផេៀវផៅបែនំាេមាជិកមតរូវជាប់កាត 
ព្កិច្ចផលីេមាជិក
ល័ក្ខែ័ែ្ឌ ននស�ៀវសៅណែនំា�មាជិកសនះចបូលជាធរមាន សៅសពលអ្នកសតជវី�សរ ើ�ការចា្់តំាងសៅ 
Kaiser Permanente តាមរយៈ L.A. Care Health Plan។

ផេចកី្ជតូនដំែឹងថា L.A.	Care	Health	Plan 
្ិរនប្រនជាភា្ន ក់គ្ររបេ់ផ�ីងផ�
L.A. Care Health Plan គឺពំុណមនជាភា្ន ក់ង្រ ឬ ្ំណាងរ្រ�់ Kaiser Foundation Health Plan, Inc. សទ

ផេចកី្ជតូនដំែឹងអំពីការធានារា៉ាប់រងរបេ់អ្នក
សយវីងអាចស ញ្វីឱ្យអ្នកនបូវ្រចុ្្រ្ន្នភាពអំពវីធានារ៉ា្់ររងការណ្ទំា�ុែភាពរ្រ�់អ្នក។ សយវីងនឹងស ញ្វីរវាសៅអា�យដា្ឋ ន

 
្្មវី្ំរ្ុ្ណែលសយវីងមាន�តមា្់រអ្នក។ ស្រវី អ្នកផ្លៃ �់ទវីលំសៅ ឬមានអា�័យដា្ឋ ន្្មវី �បូមឱ្យសយវីងែឹងពវីអា�័យដា្ឋ ន 
្្មវីរ្រ�់អ្នកឱ្យបានឆ្្់រតាមណែលអ្នកអាច សដាយទបូរ�័ព្ទសៅស�វា�មាជិកសលែ 1-800-464-4000 
(TTY 711)។ សលវី�ពវីសនះ អនុញ្ញា ្ឱ្យអ្នកសធ្វីការណ្្នក�ិទ្ិទទួលបានក្នងុសខានធវីរ្រ�់អ្នក និង L.A. Care 
Health Plan សា្គ ល់អា�័យដា្ឋ ន្្មវីរ្រ�់អ្នក្ងណែរ។
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សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

6. ការរយការែ៍និងការសដាះ 
តសាយ្រញ្ហា

មាន្រញ្ហា ពវីរត្រសភទណែលអ្នកអាចមានជាមួយ Kaiser Permanente៖
 ● ពាក្យបែឹ្ង (ឫ សារ�នុកខា) គឺសៅសពលអ្នកមាន្រញ្ហា ជាមួយ Kaiser Permanente 

ឬអ្នក្្ល់ស�វា ឬជាមួយការណ្ទំា�ុែភាព ឬការពយាបាលណែលអ្នកទទួលបានពវីអ្នក្្ល់ស�វា
 ● ្រែឹ្ង ឧ�្រែ៍ គឺសៅសពលណែលអ្នកមិនយល់តពមជាមួយនឹងការ�សតមចចិ្្រ្រ�់សយវីងក្នងុការមិន រ៉ា្់ររង ឬផ្លៃ �់្្របូរស�វាកម្មរ្រ�់អ្នក

អ្នកអាចសត្រវីតបា�់្រែឹ្ងសារទុក្ខរ្រ�់ Kaiser Permanente និងែំសែវី រការ្រែឹ្ងឧទរ្ែ៍សែវីម្វីតបា្់រឱ្យសយវី
ងែឹងអំពវី្រញ្ហា រ្រ�់អ្នក។ អ្នកក៏អាចទាក់ទង L.A. Care Health Plan ជំនួ�ឲ្យ Kaiser Permanente 
បានណែរ។ ការសត្រវីែំសែវី រការ្រែឹ្ងសារទុក្ខរ្រ�់ Kaiser Permanente ឬ L.A. Care Health Plan នឹ
ងមិនែកហបូ្�ិទ្ិនិងែំសណាះតសាយត�្រចបា្់រណាមួយរ្រ�់អ្នកសេវីយ។ ទំាង Kaiser Permanente និង 
L.A. Care Health Plan នឹងមិនសរ ើ�សអវីងឬ�ង�ឹកត្រឆំ្ងនឹងអ្នកសដាយសារការ្អែបូញណ្អែរតបា្់រសយវីងសេវីយ។ 
ការអនុញ្ញា ្ឱ្យសយវីងែឹងអំពវី្រញ្ហា រ្រ�់អ្នកនឹងជួយសយវីងណកលមអែការណ្ទំា�តមា្់រ�មាជិកទំាងអ�់។

ត្រ�ិនស្រវីសារទុក្ខឬ្រែឹ្ងឧទរ្ែ៍រ្រ�់អ្នកមិនទាន់ត្រូវបានសដាះតសាយ ឬអ្នកមិន�្របាយចិ្្នឹងលទ្្ ល  
អ្នកអាចទបូរ�័ព្ទសៅនាយកដា្ឋ នណ្ទំា�ុែភាពណែលត្រូវបានតគ្់រតគងរែ្ឋកាលវីហញ្៉ា  (Department of 
Managed Health Care, DMHC) សលែ 1-888-HMO-2219	(TTY 1-877-688-9891)។

ម្ន្វីស�៊វី្រអសង្ក្ការណ្ទំាណែលត្រូវបានតគ្់រតគង Medi-Cal នននាយកដា្ឋ នស�វាណ្ទំា�ុែភាពរែ្ឋកាលវីហរ្នវីញ៉ា   
(Department of Health Care Services, DHCS) ក៏អាចជួយបាន្ងណែរ។ ពួកសគអាចជួយបាន ត្រ�ិ
នស្រវីអ្នកមាន្រញ្ហា ក្នងុការចបូលរមួ ផ្លៃ �់្្របូរ ឬចាកសចញពវីណ្នការ�ុែភាព។ ពួកសគក៏អាចជួយបានណែរ ត្រ�ិនស្រវី
អ្នកផ្លៃ �់្្របូរទវីលំសៅនិងមានការលំបាកក្នងុការទទួលបាន Medi-Cal រ្រ�់អ្នកណែលបានស ្្ទរសៅសខានធវី្្មវីរ្រ�់អ្
នក។ អ្នកអាចទបូរ�័ព្ទសៅម្ន្វីអសង្ក្ការែ័សលែ 1-888-452-8609 ន ង្ៃច័ន្ទែល់ន ង្ៃ�ុតក ពវីសមា៉ា ង 8 តពឹកែល់សមា៉ា ង 
5 ោងៃ ច។

អ្នកក៏អាចដាក់្រែឹ្ងសារទុក្ខជាមួយនឹងការោិល័យណ្្នក�ិទ្ិទទួលបានក្នងុសខានធវីអ្នក អំពវី�ិទ្ិទទួលបាន 
Medi-Cal រ្រ�់អ្នក។ ត្រ�ិនស្រវីអ្នកមិនចបា�់ថាអ្នកណាណែលអ្នកអាចដាក់ពាក្យ្រែឹ្ងរ្រ�់អ្នកជាមួយ 
�បូមទបូរ�័ព្ទសៅ 1-800-464-4000 (TTY 711)។
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សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

ពាក្យបែឹ្ង
ពាក្យ្រែឹ្ង (ឬសារទុក្ខ) គឺសៅសពលណែលអ្នកមាន្រញ្ហា ឬមិន�្របាយចិ្្ជាមួយស�វាកម្ម ណែលអ្នកកំពុងទទួលបានពវី 
Kaiser Permanente ឬអ្នក្្ល់ស�វា។ មិនមានសពលសវោកំែ្់ក្នងុការដាក់ពាក្យ្រែឹ្ងសទ។

អ្នកអាចដាក់ពាក្យ្រែឹ្ងតគ្់រសពលតាមទបូរ�័ព្ទ ជាោយលក្ខែ៍អកសេរ ឬតាមអនឡាញ។
 ● តា្រ�តូរេ័ពទា៖
♦	 ទបូរ�័ព្ទសៅស�វា�មាជិក Kaiser Permanente សលែ 1-800-464-4000 (TTY 711) 

24 សមា៉ា ងក្នងុមួយន ង្ៃ 7 ន ង្ៃក្នងុមួយ�ប្្ហ៍ (សលវីកណលងន ង្ៃឈ្់រ�តមាកណែល្ិរទ)។ ្្ល់ឱ្យសយវី
ងនបូវសលែកំែ្់តតាសវជ្ជសាត�រ្្រ�់អ្នក ស ្្ម ះរ្រ�់អ្នក និងសហ្ុ្ល�តមា្់រ្រែឹ្ង្ 
វា៉ារ្រ�់អ្នក

♦	 ទបូរ�័ព្ទសៅស�វា�មាជិក L.A. Care Health Plan សលែ 1-888-839-9909	(TTY 711) 
24 សមា៉ា ងក្នងុមួយន ង្ៃ 7 ន ង្ៃក្នងុមួយ�ប្្ហ៍។ ្្ល់សលែអ្្�ញ្ញា ែណ្នការ�ុែភាពរ្រ�់អ្នក 
ស ្្ម ះរ្រ�់អ្នក និងសហ្ុ្ល�តមា្់រពាក្យ្រែឹ្ងរ្រ�់អ្នក

 ● តា្ររ�ៈនមបេែី�៍៖
♦	 ទបូរ�័ព្ទសៅស�វា�មាជិក Kaiser Permanente សលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)  

និងស�្នវី�ំុឱ្យមាន�ំែំុណ្រ្រ្រទស ញ្វីសៅអ្នក។ សលវី�ពវីសនះ ការោិល័យសវជ្ជ្រែ្ឌិ ្រ្រ�់អ្នកក៏នឹង
មានទតមង់ណ្រ្រ្រទ ពាក្យ្រែឹ្ង្ងណែរ។ សៅសពលអ្នកទទួលបានទតមង់ណ្រ្រ្រទ �បូម្ំរសពញវា។ 
ត្រូវតបាកែថារមួ្រញ្បូលស ្្ម ះរ្រ�់អ្នក សលែកំែ្់តតាសវជ្ជសាត� ្និងមបូលសហ្ុ�តមា្់រ្រែឹ្
ងរ្រ�់អ្នក។ តបា្់រសយវីងពវីអ្វីណែលបានសកវី្សេវីងនិងរស្រៀ្រណែលសយវីងអាចជួយអ្នកបាន។ ស ញ្វីទតម
ង់ណ្រ្រ្រទសៅការោិល័យស�វា�មាជិកសៅទវីតំាងក្នងុ្រណ្ាញ Kaiser Permanente (�បូម
សមវីលស�ៀវសៅ្រញ្ជវីស ្្ម ះនិងព័្៌មានអ្នក្្ល់ស�វា, [Provider Directory] សែវីម្វីរកទវីតំាង)

♦	 �បូមទបូរ�័ព្ទសៅស�វា�មាជិក L.A. Care Health Plan សលែ 1-888-839-9909។ (TTY 711)  
សហវីយស�្នវី�ំុឲ្យសគស ញ្វីរទតមង់ណ្រ្រ្រទសៅអ្នក។ សៅសពលអ្នកទទួលបានទតមង់ណ្រ្រ្រទ �បូម្ំរសពញវា។  
ត្រូវតបាកែថារមួ្រញ្បូលស ្្ម ះរ្រ�់អ្នក សលែអ្្�ញ្ញា ែគសតមាង�ុែភាព និងមបូលសហ្ុ� តមា្់រ្រែឹ្ងរ្រ�់អ្នក។ តបា្់រពួកសគពវីអ្វីណែលបានសកវី្សេវីងនិងរស្រៀ្រណែលពួកសគអាចជួយអ្នក
បាន។ �បូមស ញ្វីរទតមង់ណ្រ្រ្រទសៅ៖

L.A. Care Health Plan 
1055 W. 7th St., 10th Floor 
Los Angeles, CA 90017

 ● តា្រអនឡាញ៖
♦	 �បូមសត្រវីទតមង់ណ្រ្រ្រទអនឡាញសលវីសគហទំព័រ Kaiser Permanente សៅ kp.org	

(ភាសាអង់សគលៃ�)
♦	 សត្រវីតបា�់ទតមង់ណ្រ្រ្រទអនឡាញសលវី សគហទំព័រ L.A. Care Health Plan សៅ 

LACare.org (ភាសាអង់សគលៃ�)
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ទំព័រ 75

សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

ត្រ�ិនស្រវីអ្នកត្រូវការជំនួយក្នងុការដាក់ពាក្យ្រែឹ្ងរ្រ�់អ្នក សយវីងអាចជួយអ្នកបាន។ សយវីងអាច្្ល់ឱ្យអ្នកនបូ
វស�វាភាសាឥ្គិ្ន ល្ៃ។ �បូមទបូរ�័ព្ទសៅសលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ អ្នកក៏អាចទទួលជំនួយពវី 
L.A. Care Health Plan ។ ពួកសគក៏អាច្្ល់ឱ្យអ្នកនបូវស�វាភាសាឥ្គិ្ន ល្ៃ។

ត្រ�ិនស្រវីអ្នកដាក់ពាក្យ្រែឹ្ងរ្រ�់អ្នកជាមួយ L.A. Care Health Plan ពួកសគនឹងសធ្វីការជាមួយអ្នកនិង 
Kaiser Permanente សែវីម្វីសដាះតសាយ្រញ្ហា ។ សែវីម្វីណ�ង្យល់្រណន្ថមអំពវីែំសែវី រការ្រែឹ្ងសារទុក្ខ  
L.A. Care Health Plan �បូមទបូរ�័ព្ទសៅ L.A. Care Health Plan សលែ 1-888-839-9909 
(TTY 711).

ក្នងុរយៈសពល 5 ន ង្ៃ្រនា្ទ ្់រពវីទទួលបានពាក្យ្រែឹ្ង សយវីងនឹងស ញ្វីលិែិ្មួយជបូនែំែឹងអ្នកថាសយវីងបានទទួលវា។ 
ក្នងុរយៈសពល 30 ន ង្ៃ សយវីងនឹងស ញ្វីលិែិ្មួយសទៀ្តបា្់រអ្នកអំពវីរស្រៀ្រណែលសយវីងបានសដាះតសាយ្រញ្ហា រ្រ�់អ្នក។ 
ត្រ�ិនស្រវីអ្នកបានដាក់ពាក្យ្រែឹ្ងសារទុក្ខរ្រ�់អ្នកជាមួយ L.A. Care Health Plan ពួកសគនឹងស ល្ៃវីយ្្រក្នងុ
កំេុងសពលែបូចគ្្ន ។

ត្រ�ិនស្រវីអ្នកចង់ ឬតគរូសពទ្យរ្រ�់អ្នកចង់សអាយ Kaiser Permanente ឬ L.A. Care Health Plan 
សធ្វីការ�ំសរចចិ្្សអាយបានសលឿន ពវីសតពាះសពលសវោណែលត្រូវការសែវីម្វីសដាះតសាយ្រែឹ្ង្វា៉ារ្រ�់អ្នកនឹងសធ្វី
សអាយអាយុជវីវ ិ្  �ុែភាព ឬ�ម្្ថភាពរ្រ�់អ្នក�្ថិ្ក្នងុសតគ្ះថា្ន ក់ អ្នកអាចស�្នវី�ំុការពិនិ្្យរហ័� (សលឿន)។ 
សែវីម្វីស�្នវី�ំុការពិនិ្្យរហ័� �បូមទបូរ�័ព្ទសៅ Kaiser Permanente សលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)  
ឬ L.A. Care Health Plan 1-888-839-9909 (TTY 711)។ ពួកសយវីង ឬ L.A. Care Health Plan  
នឹងសធ្វីការ�សតមចចិ្្ក្នងុរយៈសពល 72 សមា៉ា ង្រនា្ទ ្់រពវីទទួលពាក្យ្រែឹ្ងរ្រ�់អ្នក។

បែឹ្ងឧ�្រែ៏
្រែឹ្ងឧទរ្ែ៍គឺែុ�គ្្ន ពវី្រែឹ្ង្វា៉ា។ ្រែឹ្ងឧទរ្ែ៍គឺជា�ំសែវី រ�៎ំុឲ្យ Kaiser Permanente ឫ 
L.A. Care Health Plan សធ្វីការពិនិ្្យ និងផ្លៃ �់្្របូរការ�សតមចចិ្្ណែលសយវីងបានសធ្វីអំពវីការធានារ៉ា្់ររង�
តមា្់រស�វាកម្មណែលបានស�្នវី�ំុ។ ត្រ�ិនស្រវីសយវីងស ញ្វីលិែិ្ជបូនែំែឹងអំពវីការអនុវ្្វធិានការែ៍ (Notice of 
Action, NOA) ណែលតបា្់រអ្នកថាសយវីងកំពុង្រែិស�ធ ពនយាសពល ផ្លៃ �់្្របូរ ឬ្រញ្់្រស�វាកម្ម សហវីយអ្នកមិនយល់
ត�្រជាមួយការ�សតមចចិ្្រ្រ�់សយវីង អ្នកអាចដាក់ពាក្យ្រែឹ្ងឧទរ្ែ៍។ អ្នក្្ល់ស�វាណ្ទំា្រឋម (Primary 
Care Provider, PCP)  រ្រ�់អ្នកក៏អាចដាក់្រែឹ្ងឧទរ្ែ៍�តមា្់រអ្នកសដាយការអនុញ្ញា ្ជាោយលក្ខែ៍អ
កសេររ្រ�់អ្នក។

អ្នកត្រូវណ្ដាក់ពាក្យ្រែឹ្ងឧទរ្ែ៍ក្នងុរយៈសពល 60 ន ង្ៃត្រ្ិទិនចា្់រពវីកាល្ររសិចទ្ NOA ណែលអ្នកបានទទួល។ 
ត្រ�ិនស្រវីអ្នកកំពុងទទួលការពយាបាលសហវីយអ្នកចង់្រន្ការពយាបាល សនាះអ្នកត្រូវណ្ស�្នវី�ំុ្រែឹ្ងឧទរ្ែ៍ក្នងុ
រយៈសពល 10 ន ង្ៃត្រ្ិទិនគិ្ចា្់រពវីកាល្ររសិចទ្ណែល NOA ត្រូវបានស ញ្វីរសៅែល់អ្នក ឬមុនកាល្ររសិចទ្ណែល 
Kaiser Permanente និោយថាស�វាកម្មនឹងឈ្់រ។ សៅសពលអ្នកស�្នវី�ំុ្រែឹ្ងឧទរ្ែ៍ �បូមតបា្់រសយវីងឬ 
L.A. Care Health Plan ថាអ្នកចង់្រន្ទទួលបានស�វា។
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សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

អ្នកអាចដាក់ពាក្យ្រែឹ្ងឧទរ្ែ៍តាមទបូរ�័ព្ទ �រស�រជាោយលក្ខែ៍អកសេរ ឬតាមអនឡាញ៖
 ● តា្រ�តូរេ័ពទា៖
♦	 �បូមទបូរ�័ព្ទសៅស�វា�មាជិក Kaiser Permanente សលែ 1-800-464-4000 (TTY 711) 

24 សមា៉ា ងក្នងុមួយន ង្ៃ 7 ន ង្ៃក្នងុមួយ�ប្្ហ៍ (សលវីកណលងណ្ន ង្ៃឈ្់រ�តមាកណែល្ិរទ) ។ ្្ល់ឱ្យ
សយវីងនបូវសលែកំែ្់តតាសវជ្ជសាត�រ្្រ�់អ្នក ស ្្ម ះរ្រ�់អ្នក និងស�វាណែលអ្នកកំពុងដាក់្រែឹ្
ងឧទរ្ែ៍

♦	 �បូមទបូរ�័ព្ទសៅស�វា�មាជិក L.A. Care Health Plan សលែ 1-888-839-9909 
(TTY 711) 24 សមា៉ា ងក្នងុមួយន ង្ៃ,7 ន ង្ៃក្នងុមួយ�ប្្ហ៍។ ្្ល់ឱ្យពួកសគនបូវសលែអ្្�ញ្ញា ែ
ណ្នការ�ុែភាពរ្រ�់អ្នក ស ្្ម ះរ្រ�់អ្នក និងស�វាណែលអ្នកកំពុងដាក់្រែឹ្ងឧទរ្ែ៍ 

 ● តា្រនមបេែី�៍៖
♦	 ទបូរ�័ព្ទសៅស�វា�មាជិក Kaiser Permanente សលែ 1-800-464-4000 (TTY 711) និ

ងស�្នវី�ំុឱ្យមាន�ំែំុណ្រ្រ្រទស ញ្វីសៅអ្នក។ សលវី�ពវីសនះ ការោិល័យសវជ្ជ្រែ្ឌិ ្រ្រ�់អ្នកក៏នឹងមា
នទតមង់ណ្រ្រ្រទ ្រែឹ្ងឧទរ្ែ៍្ងណែរ។ សៅសពលអ្នកទទួលបានទតមង់ណ្រ្រ្រទ �បូម្ំរសពញវា។ 
�បូមតបាកែថារមួ្រញ្បូលស ្្ម ះរ្រ�់អ្នក សលែកំែ្់តតាសវជ្ជសាត� ្និងស�វាណែលអ្នកកំពុង
ដាក់្រែឹ្ងឧទរ្ែ៍។ ស ញ្វីទតមង់ណ្រ្រ្រទសៅការោិល័យស�វា�មាជិកសៅទវីតំាងក្នងុ្រណ្ាញ 
Kaiser Permanente (�បូមសមវីលស�ៀវសៅ្រញ្ជវីស ្្ម ះនិងព័្៌មានអ្នក្្ល់ 
ស�វាសែវីម្វីរកទវីតំាង)

♦	 �បូមទបូរ�័ព្ទសៅស�វា�មាជិក L.A. Care Health Plan សលែ 1-888-839-9909 (TTY 711)  
សហវីយស�្នវី�ំុឲ្យមានទតមង់ណ្រ្រ្រទស ញ្វីរសៅអ្នក។ សៅសពលអ្នកទទួលបានទតមង់ណ្រ្រ្រទ 
�បូម្ំរសពញវា។ ត្រូវតបាកែថារមួ្រញ្បូលស ្្ម ះរ្រ�់អ្នក សលែអ្្�ញ្ញា ែណ្នការ�ុែភាព 
និងស�វាណែលអ្នកកំពុងសធ្វីឧទរ្ែ៍។ �បូមស ញ្វីរទតមង់ណ្រ្រ្រទសៅ៖

L.A. Care Health Plan 
1055 W. 7th St., 10th Floor 
Los Angeles, CA 90017

 ● តា្រអនឡាញ៖
♦	 �បូមសត្រវីទតមង់ណ្រ្រ្រទតាមអនឡាញសលវីសគហទំព័រ Kaiser Permanente សៅ kp.org	

(ភាសាអង់សគលៃ�)
♦	 សត្រវីតបា�់ទតមង់ណ្រ្រ្រទអនឡាញសលវី សគហទំព័រ L.A. Care Health Plan សៅ 

LACare.org (ភាសាអង់សគលៃ�)

ត្រ�ិនស្រវីអ្នកត្រូវការជំនួយក្នងុការដាក់ពាក្យ្រែឹ្ងឧទរ្ែ៍រ្រ�់អ្នក សយវីងអាចជួយអ្នកបាន។ សយវីងអាច្្ល់ឱ្យ
អ្នកនបូវស�វាភាសាឥ្គិ្ន ល្ៃ។ �បូមទបូរ�័ព្ទសៅសលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ អ្នកក៏អាចទទួលជំនួយពវី 
L.A. Care Health Plan ្ងណែរ។ ពួកសគក៏អាច្្ល់ឱ្យអ្នកនបូវស�វាភាសាឥ្គិ្ន ល្ៃ្ងណែរ។

ត្រ�ិនស្រវីអ្នកដាក់ពាក្យ្រែឹ្ងឧទរ្ែ៍រ្រ�់អ្នកជាមួយ L.A. Care Health Plan ពួកសគនឹងសធ្វីការជាមួយអ្ន 
កនិង Kaiser Permanente សែវីម្វីសដាះតសាយ្រញ្ហា ។ L.A. Care Health Plan នឹងសធ្វីការជាមួយអ្នក 
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សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

និង Kaiser Permanente សៅសលវី្រែឹ្ងឧទរ្ែ៍រ្រ�់អ្នក។ សែវីម្វីណ�ង្យល់្រណន្ថមអំពវីែំសែវី រការ្រែឹ្ង
សារទុក្ខ L.A. Care Health Plan �បូមទបូរ�័ព្ទសៅ L.A. Care Health Plan សលែ 1-888-839-9909 
(TTY 711).

ក្នងុរយៈសពល 5 ន ង្ៃ្រនា្ទ ្់រពវីទទួលបាន្រែឹ្ងឧទរ្ែ៍ សយវីងនឹងស ញ្វីលិែិ្មួយជបូនែំែឹងអ្នកថាសយវីងបានទទួលវា។ 
ក្នងុរយៈសពល 30 ន ង្ៃសយវីងនឹងតបា្់រអ្នកអំពវីស�ចក្វី�សតមច្រែឹ្ងឧទរ្ែ៍រ្រ�់សយវីង។ ត្រ�ិនស្រវីអ្នកបានដាក់្រ
ែឹ្ងឧទរ្ែ៍ជាមួយ L.A. Care Health Plan ពួកសគនឹងស ល្ៃវីយ្្រក្នងុកំេុងសពលសវោណ្មួយ។

ត្រ�ិនស្រវីអ្នកឬសវជ្ជ្រែ្ឌិ ្អ្នកចង់ឱ្យ Kaiser Permanente ឬ L.A. Care Health Plan សធ្វីការ�សតមចចិ្្រហ័�  
ពវីសតពាះសពលសវោណែលវាត្រូវការសែវីម្វីសដាះតសាយ្រែឹ្ងឧទរ្ែ៍រ្រ�់អ្នកនឹងសធ្វីឱ្យជវីវ ិ្  �ុែភាព ឬ�ម្្ថ
ភាពក្នងុការ្ំរសពញមុែង្ររ្រ�់អ្នកមានសតគ្ះថា្ន ក់ អ្នកអាចស�្នវី�ំុការពិនិ្្យសេវីងវញិឆ្្់ររហ័� (សលឿន)។ 
សែវីម្វីស�្នវី�ំុការពិនិ្្យរហ័� �បូមទបូរ�័ព្ទមកពួកសយវីងតាមសលែ 1-800-464-4000 (TTY 711) ឬ 
L.A. Care Health Plan 1-888-839-9909 (TTY 711)។ ពួកសយវីង ឬ L.A. Care Health Plan  
នឹងសធ្វីការ�សតមចចិ្្ក្នងុរយៈសពល 72 សមា៉ា ង្រនា្ទ ្់រពវីទទួលពាក្យ្រែឹ្ងឧទរ្ែ៍រ្រ�់អ្នក។

អី្បដលមតរូវផធី្មបេិនផបីអ្នក្ិរន�ល់មេបជា្ួរ�ផេ 
ចកី្េផម្រចផលីបែឹ្ងតវា៉ា
ត្រ�ិនស្រវីអ្នកបានដាក់ពាក្យ្រែឹ្ងឧទរ្ែ៍ សហវីយបានទទួលលិែិ្ពវីសយវីង ឬ L.A. Care Health Plan  
ណែលតបា្់រអ្នកថាសយវីងមិនបានផ្លៃ �់្្របូរការ�សតមចចិ្្រ្រ�់សយវីង ឬអ្នកមិនបានទទួលលិែិ្តបា្់រអ្នកអំពវីការ

 �សតមចចិ្្រ្រ�់សយវីង សហវីយវាមានរយៈសពលសលវី� 30 ន ង្ៃសហវីយសនាះ អ្នកអាច៖
 ● ស�្នវី�ំុ េវនាការរដ្ឋពវីនាយកដា្ឋ នស�វាកម្ម�ង្គម (Department of Social Services, DSS), 

សហវីយសៅតកមមា្ន ក់នឹងពិនិ្្យករែវី រ្រ�់អ្នក
 ● ស�្នវី�ំុការពិនិត្យផេីផរផីវជជាសាមេ្ឯករាជ្យ (Independent	Medical	Review,	IMR) 

ពវី DMHC និងអ្នកត្រ្ួ ពិនិ្្យខាងសតរៅណែលមិនណមនជាណ្្នកនន L.A. Care Health Plan ឬ 
Kaiser Permanente ឲ្យពិនិ្្យសមវីលករែវី រ្រ�់អ្នក

អ្នកនឹងមិនចំាបាច់្រង់ន ល្ៃ�វនាការរែ្ឋឬ IMR សទ។

អ្នកអាចស�្នវី�ំុទំាង�វនាការរែ្ឋនិង IMR ក្នងុសពលណ្មួយ។ អ្នកក៏អាចស�្នវី�ំុមួយមុនសពលស�្នវី�ំុមួយសទៀ្ សែវីម្
្រវីសមវីលថាស វ្ីវានឹងសដាះតសាយ្រញ្ហា រ្រ�់អ្នកជាមុនណែរឬសទ។ ត្រ�ិនស្រវីអ្នកស�្នវី�ំុ IMR មុន ្រ៉ាុណន្មិនយល់ត�្រ
នឹងស�ចក្វី�ំសរច អ្នកសៅណ្អាចស�្នវី�ំុ�វានាការរែ្ឋសៅសពលសតកាយ។ ្រ៉ាុណន្ត្រ�ិនស្រវីអ្នកស�្នវី�ំុ�វានាការរែ្ឋមុន 
សហវីយ�វនាការបានសកវី្សេវីងសហវីយ អ្នកមិនអាចស�្នវី�ំុ IMR បានសទ។ ក្នងុករែវី សនះ�វនាការរែ្ឋសធ្វីការវនិិច្័យ
�សតមចចុងសតកាយ។

ណ្្នកខាងសតកាមនឹង្្ល់ឱ្យអ្នកនបូវព័្៌មាន្រណន្ថម អំពវីរស្រៀ្រស�្នវី�ំុ�វនាការរែ្ឋ ឬ IMR ។
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សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

ការពិនិត្យផេីផរផីវជជាសាមេ្ឯករាជ្យ	(“IMR”)
IMR គឺសៅសពលណែលអ្នកត្រ្ួ ពិនិ្្យខាងសតរៅណែលមិនទាក់ទងសៅនឹងណ្នការ�ុែភាពពិនិ្្យករែវី រ្រ�់អ្នក។ 
ត្រ�ិនស្រវីអ្នកចង់បាន IMR ែំ្របូងអ្នកត្រូវដាក់្រែឹ្ងឧទរ្ែ៍ជាមួយ Kaiser Permanente ឬ L.A. Care។  
ត្រ�ិនស្រវីអ្នកមិនឮពវីសយវីងក្នងុរយៈសពល 30 ន ង្ៃត្រ្ិទិន ឬត្រ�ិនស្រវីអ្នកមិន�្របាយចិ្្នឹងស�ចក្វី�សតមចចិ្្រ
្រ�់សយវីងសនាះ អ្នកអាចស�្នវី�ំុ IMR។ អ្នកត្រូវស�្នវី�ំុ IMR ក្នងុរយៈសពល 6 ណែចា្់រពវីកាល្ររសិចទ្សលវីស�ចក្វីជបូនែំ
ែឹងណែលតបា្់រអ្នកអំពវីស�ចក្វី�សតមចរ្រ�់្រែឹ្ងឧទរ្ែ៍។

អ្នកត្រណហលជាអាចទទួលបាន IMR ភាលៃ ម សដាយមិនចំាបាច់ដាក់ពាក្យ្រែឹ្ងឧទរ្ែ៍ជាមុន។ សនះគឺសៅក្នងុករែវី
ណែល�ុែភាពរ្រ�់អ្នក�្ថិ្សៅក្នងុសតគ្ះថា្ន ក់ភាលៃ មៗ ឬការស�្នវី�ំុត្រូវបាន្រែិស�ធសដាយសារការពយាបាលត្រូវបាន
ចា្់ទុកថាជាការពិសសាធន៍ឬការស�៊វី្រអសង្ក្។

កថាែែ្ឌ ខាងសតកាមនឹង្្ល់ឱ្យអ្នកនបូវព័្៌មានអំពវីរស្រៀ្រស�្នវីរ�ំុ IMR។ �បូមក្់ចំណំាថាពាក្យ "សារទុក្ខ" 
គឺនិោយអំពវី "ពាក្យ្រែឹ្ង" និង "្រែឹ្ងឧទរ្ែ៍"។

នាយកដា្ឋ នការណ្ទំា�ុែភាពណែលត្រូវបានតគ្់រតគងរែ្ឋកាលវីហញ្៉ា  ទទួលែុ�ត្រូវចំសពាះការដាក់កតមិ្សលវីណ្ន 
ការស�វាណ្ទំា�ុែភាព។ ត្រ�ិនស្រវីអ្នកមានសារទុក្ខត្រឆំ្ងនឹងណ្នការ�ុែភាពរ្រ�់អ្នក ែំ្របូងអ្នកគួរណ្ទបូរ�័ព្ទ 
សៅណ្នការ�ុែភាពតាមសលែ 1-800-464-4000 (TTY 711) សហវីយសត្រវីែំសែវី រការ្រែឹ្ងសារទុក្ខរ្រ�់ណ្ន 
ការ�ុែភាពអ្នកមុននឹងទាក់ទងសៅនាយកដា្ឋ ន។ ការសត្រវីតបា�់នវី្ិវធិវីសារទុក្ខសនះមិនហាមឃា្់�ិទ្ិ ឫែំសណាះ 
តសាយត�្រចបា្់រណែលមាន�ក្ានុពលណាមួយណែលអាចមាន�តមា្់រអ្នកសទ។ ត្រ�ិនស្រវីអ្នកត្រូវការជំនួយជា 
មួយនឹងការសារទុក្ខណែលពាក់ព័ន្នឹងការ�ស្ង្្គ ះ្រនា្ទ ន់ សារទុក្ខណែលមិនត្រូវបានសដាះតសាយឱ្យបានសពញចិ្្សដា
យគំសរង�ុែភាពរ្រ�់អ្នក ឬសារទុក្ខណែលសៅណ្មិនទាន់សដាះតសាយបានអ�់រយៈសពលសលវី�ពវី 30 ន ង្ៃ  
អ្នកអាចទបូរ�័ព្ទសៅនាយកដា្ឋ នសែវីម្វីរកជំនួយ។ អ្នកក៏អាចមាន�ិទ្ិទទួលបានការពិនិ្្យស�វីសរ ើសវជ្ជសាត�្ដឯករជ្យ  
(IMR) ្ងណែរ។ ត្រ�ិនស្រវីអ្នកមាន�ិទ្ិទទួលបាន IMR ែំសែវី រការ IMR នឹង្្ល់ការពិនិ្្យសេវីងវញិណែលមិន
លំសអៀងសលវីការ�សតមចចិ្្សវជ្ជសាត�ណ្ែលបានសធ្វីសេវីងសដាយណ្នការ�ុែភាពណែលទាក់ទងនឹងភាពចំាបាច់សវជ្ជសា
ត�ន្នស�វាឫការពយាបាលណែលបានស�្នវី ស�ចក្វី�ំសរចសលវីការធានារ៉ា្់ររង�តមា្់រការពយាបាលណែលមានលក្ខែៈ 
ពិសសាធន៍ ឬស�៊វី្រអសង្ក្ និងវវិាទននការទបូទា្់តបាក់�តមា្់រស�វាសវជ្ជសាត��្ស្ង្្គ ះ្រនា្ទ ន់ ឬ្រនា្ទ ន់។  
នាយកដា្ឋ នក៏មានសលែទបូរ�័ព្ទឥ្គិ្ន ល្ៃសលែ 1-888-HMO-2219 និង្រណ្ាញ TDD (1-877-688-9891) 
�ំរ្់រអ្នកមាន្រញ្ហា ស្ា្់រនិងនិោយ។ សគហទំព័ររ្រ�់នាយកដា្ឋ ន http://www.hmohelp.ca.gov 
(ភាសាអង់សគលៃ�) មានទតមង់ណ្រ្រ្រទពាក្យ្រែឹ្ង ទតមង់ណ្រ្រ្រទពាក្យ�ំុ IMR និងការណែនំាតាមអនឡាញ។

េវនាការរដ្ឋ
�វនាការរែ្ឋគឺជាការជួ្រជាមួយនឹងម្ន្វីមកពវីនាយកដា្ឋ នស�វាកម្ម�ង្គម (DSS)។ សៅតកមនឹងជួយសដាះតសាយ
្រញ្ហា រ្រ�់អ្នក។ អ្នកអាចស�្នវី�ំុ�វនាការរែ្ឋបាន លុះតតាណ្អ្នកបានដាក់ពាក្យ្រែឹ្ងឧទរ្ែ៍រចួសហវីយ ជាមួយ 
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សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

Kaiser Permanente ឬ L.A. Care Health Plan។ ត្រ�ិនស្រវីអ្នកសៅណ្មិនសពញចិ្្នឹងការ�សតមចចិ្្សនះ 
ឬត្រ�ិនស្រវីអ្នកមិនបានទទួលការ�សតមចចិ្្សលវី្រែឹ្ងឧទរ្ែ៍រ្រ�់អ្នក្រនា្ទ ្់រពវី 30 ន ង្ៃ

អ្នកត្រូវណ្ស�្នវី�ំុ�វនាការរែ្ឋក្នងុរយៈសពល 120 ន ង្ៃ គិ្ចា្់រពវីកាល្ររសិចទ្សលវីស�ចក្វីជបូនែំែឹងណែលតបា្់រអ្នកអំពវី
ការ�សតមចចិ្្ឧទរ្ែ៍។ PCP រ្រ�់អ្នកអាចស�្នវី�ំុ�វនាការរែ្ឋ�តមា្់រអ្នក សដាយមានការអនុញ្ញា ្ជាោយលក្ខ
ែ៍អកសេររ្រ�់អ្នក សហវីយត្រ�ិនស្រវីគ្្់ទទួលបានការយល់តពមពវី DSS។ អ្នកក៏អាចទបូរ�័ព្ទសៅ DSS សែវីម្វីស�្នវី�ំុរ
ែ្ឋឲ្យយល់តពមសលវី�ំសែវី រ្រ�់ PCP រ្រ�់អ្នក�តមា្់រ�វនាការរែ្ឋ។ 

អ្នកអាចស�្នវី�ំុ�វនាការរែ្ឋតាមរយៈទបូរ�័ព្ទ ឬ�ំ្ុរត្នត្រ�ែវី យ។
 ● តា្រ�តូរេ័ពទា េតូ្រ�តូរេ័ពទាផៅប ្្នកផឆលាី�តបសាធារែ៖ DSS សលែ 1-800-952-5253  

(TTD 1-800-952-8349)។
 ● តា្រនមបេនី�៍៖ ្ំរសពញ�ំែំុណ្រ្រ្រទណែលបាន្្ល់ជបូនជាមួយនឹងស�ចក្វីជបូនែំែឹងអំពវីែំសណាះ 

តសាយ្រែឹ្ងឧទរ្ែ៍រ្រ�់អ្នក។ �បូមស ញ្វីរវាសៅ៖

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

ត្រ�ិនស្រវីអ្នកត្រូវការជំនួយក្នងុការស�្នវី�ំុ�វនាការរែ្ឋ សយវីងអាចជួយអ្នកបាន។ សយវីងអាច្្ល់ែល់អ្នកនបូវស�វា្រ
កណត្រភាសាសដាយមិនអ�់លុយ។ �បូមទបូរ�័ព្ទសលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។

សៅក្នងុ�វនាការ អ្នកនឹង្្ល់ភាគវីរ្រ�់អ្នក។ សយវីងនឹង្្ល់ភាគវីរ្រ�់សយវីង។ វាអាចចំណាយសពលរហបូ្ែល់ 
 

90 ន ង្ៃសែវីម្វីឱ្យសៅតកមសចញស�ចក្វី�សតមចសលវី�ំែំុសរឿងរ្រ�់អ្នក។ សយវីងត្រូវសធ្វីតាមអ្វីណែលសៅតកម�សតមច។

ត្រ�ិនស្រវីអ្នកចង់សអាយ DSS សធ្វីការ�ំសរចចិ្្ឱ្យបានសលឿន ពវីសតពាះសពលសវោណែលត្រូវការសអាយមាន�វនាកា
ររែ្ឋអាចនឹងសធ្វីឱ្យជវីវ ិ្  �ុែភាពឬ �ម្្ថភាពរ្រ�់អ្នកក្នងុការ្ំរសពញមុែង្រសពញសលញ�្ថិ្ក្នងុសតគ្ះថា្ន ក់ អ្នកឬ 
PCP រ្រ�់អ្នកអាចទាក់ទងសៅ DSS និងស�្នវី�ំុ�វនាការរែ្ឋណែលរហ័�(សលឿន) ។ DSS ត្រូវណ្សធ្វីការ�សតមចចិ
្្មិនសលវី�ពវី 3 ន ង្ៃននន ង្ៃសធ្វីការ្រនា្ទ ្់រពវីទទួលបានការស�្នវី�ំុរ្រ�់អ្នក។

ការបកលាងបនលាំ ការខជាះខាជា � និងការរំផលាភបំពាន
ត្រ�ិនស្រវីអ្នក�ងស័េយថាអ្នក្្ល់ស�វា ឬអ្នកណែលទទួល Medi-Cal បានត្រតពឹ្្ការណកលៃង្រនលៃំ ការែ្ជះខា្ជ យ 
និងការរសំោភ្ំរពាន វាជា�ិទ្ិរ្រ�់អ្នកក្នងុការរយការែ៍វា។

ការលួច្រនលៃំ ការែ្ជះខា្ជ យ និងការរសំោភ្ំរពានពវីអ្នក្្ល់ស�វារមួមាន៖

 ● ការណកលៃង្រនលៃំឯកសារសវជ្ជសាត�្
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ទំព័រ 80

សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

 ● ការសចញសវជ្ជ្រញ្្ជ សតចវីនជាងអ្វីណែលចំាបាច់ខាងសវជ្ជសាត�្
 ● ការ្្ល់ស�វាណ្ទំា�ុែភាពសតចវីនជាងអ្វីណែលចំាបាច់ខាងសវជ្ជសាត�្
 ● ការសចញវក័ិយ្័រត្�តមា្់រស�វាកម្មណែលមិនត្រូវបាន្្ល់
 ● ការសចញវក័ិយ្័រត្�តមា្់រស�វាវជិា្ជ ជវីវៈសៅសពលណែលអ្នកជំនាញវជិា្ជ ជវីវៈសនាះមិនបានអនុវ្្ស�វាកម្ម

ការ្រនលៃំ ការែ្ជះខា្ជ យ និងការរសំោភ្ំរពានសដាយអ្នកណែលទទួលបាន្លត្រសោជន៍រមួមាន៖

 ● ការ្្ល់តបាក់កម្វី ការលក់ ឬការ្្ល់អ្្�ញ្ញា ែ្័រែណគសតមាង�ុែភាព ឬ្័រែណ�មា្គ ល់អ្្ថត្រសោជន៍ 
Medi-Cal (Benefits Identification Card, BIC) សៅនរណាមា្ន ក់ស្សេងសទៀ្

 ● ការទទួលការពយាបាលត�សែៀងគ្្ន ឬែបូចគ្្ន  ឬឱ�្ពវីអ្នក្្ល់ស�វាសលវី�ពវីមួយ
 ● ការសៅ្រន្ទ្់រ�ស្ង្្គ ះ្រនា្ទ ន់សៅសពលវាមិនណមនជាការអា�ន្ន
 ● ការសត្រវីសលែ�និ្�ុែ�ង្គម ឬសលែអ្្�ញ្ញា ែគសតមាង�ុែភាពរ្រ�់អ្នកែនទ

សែវីម្វីរយការែ៍ការណកលៃង្រនលៃំ ការែ្ជះខា្ជ យ និងការរសំោភ្ំរពាន ចបូរ�រស�រស ្្ម ះអា�័យដា្ឋ ននិងសលែអ្្�ញ្ញា
ែរ្រ�់្ុរគ្គលណែលបានត្រតពឹ្្ការលួច្រនលៃំ ការែ្ជះខា្ជ យ ឬការរសំោភ្ំរពានសនាះ។ ្្ល់ព័្៌មានសតចវីនតាមណែល
អ្នកអាចសធ្វីបានអំពវីជនសនាះែបូចជាសលែទបូរ�័ព្ទ ឬជំនាញឯកសទ� ត្រ�ិនស្រវីវាជាអ្នក្្ល់ស�វា។ ្្ល់កាល្ររសិច្
ទននតពឹ្ិ្ការែ៍និងស�ចក្ដវី�សង្ខ្រអំពវីអ្វីណែលបានសកវី្សេវីង។

ត្រ�ិនស្រវីអ្នកក្់�មា្គ ល់សឃវីញ�ញ្ញា ននការត្រតពឹ្្ពំុត្ឹមត្រូវណែលមាន�កា្ក នុពល �បូមទាក់ទងស�វា�មាជិក 
24 សមា៉ា ងក្នងុមួយន ង្ៃ 7 ន ង្ៃក្នងុមួយ�ប្្ហ៍ (ន ង្ៃឈ្់រ�តមាក្ិរទ) សលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។

ការេផម្រចននអាជាញា កណ្ាលបដល្ិរនអាចមបបកកបាន
ការ�សតមចននអាជាញ កណ្ាលណែលមិនអាចត្រណកកបានគឺជាវធិវីមួយសែវីម្វីសដាះតសាយ្រញ្ហា សដាយការសត្រវីភាគវីអ
ពយាតកឹ្ទវី ្រវី។ ភាគវីទវី្រវីសនះស្ា្់រភាគវីទំាង�ងខាងនន្រញ្ហា  សហវីយសធ្វីស�ចក្វី�សតមចចិ្្ណែលភាគវីទំាងពវីរត្រូ
វណ្ទទួលយក។ ភាគវីទំាងពវីរសបាះ្រង់�ិទិឲ្្យសៅតក រុមត្ឹរកសា្ុោការ ឫការកា្់ក្វី្ុោការ។ សយវីងនឹងសត្រវីការ
�សតមចននអាជាញ កណ្ាលសែវីម្វីសដាះតសាយ្រែឹ្ងទាមទារណែលសយវីងបានដាក់មុនកាល្ររសិចទ្មានត្រ�ិទ្ិភា
ពននស�ៀវសៅណែនំា�មាជិកសនះ។ ការសត្រវីការ�សតមចននអាជាញ កណ្ាលចំសពាះពាក្យ្រែឹ្ងកនលៃងមកទំាងសនះ 
គឺត្រ្ិ្រ្ិ្ណ្មកសលវីសយវីង្រ៉ាុសណាណ ះ។

្រជ្ឈត្វនិិច្័� ចង់ ភាជា ប់

អ្នកត្រូវណ្សត្រវីការ�សតមចននអាជាញ កណ្ាល ត្រ�ិនស្រវី ្រែឹ្ងទាមទារមានការពាក់ព័ន្នឹងស�ៀវសៅណែនំា�មាជិកសនះ  
ឬ�មាជិកភាពរ្រ�់អ្នកជាមួយសយវីង ត្រ�ិនស្រវី ស�ចក្វី្តមរូវខាងសតកាមទំាងអ�់ត្រូវបាន្ំរសពញ៖

 ● ្រែឹ្ងទាមទារសនះ�តមា្់រ៖
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ទំព័រ 81

សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

♦	 ការអនុវ្្ែុ� (ការ្វា៉ាទាមទារថាស�វាកម្មឬទំនិញសវជ្ជសាត� ្មិនមានភាពចំាបាច់ 
ឫមិនត្រូវបានអនុញ្ញា ្ ឬត្រូវបាន្្ល់ជបូនសដាយមិនត្ឹមត្រូវ សធ្�ត្រណហ� 
ឬមិនមាន�ម្្ថភាព) ឬ

♦	 ការ្រញ្ជបូនឲ្យននស�វាកម្ម ឫទំនិញ ឬ

♦	 ការទទួលែុ�ត្រូវចំសពាះទវីតំាង
 ● ្រែឹ្ងទាមទារត្រូវបាននំាយកមកសដាយ៖

♦	 អ្នកត្រឆំ្ងនឹងសយវីង; ឬ

♦	 សយវីងត្រឆំ្ងនឹងអ្នក

 ● ចបា្់រតគ្់រតគង មិនទ្់រសា្ក ្់ការសត្រវីការ�សតមចននអាជាញ កណ្ាលសែវីម្វីសដាះតសាយ្រែឹ្ងទាមទារសទ

 ● ្រែឹ្ងទាមទារមិនអាចត្រូវបានសដាះតសាយតាមរយៈ្ុោការ្រែឹ្ងទាមទារ ប្ូចសទ

�បូមចំាថា៖
 ● អ្នកមិនចំាបាច់សត្រវីអាជាញ កណ្ាល�សតមច �តមា្់រពាក្យ្រែឹ្ងណែលអាចត្រូវបានសដាះតសាយតាមរ

យៈ�វនាការរែ្ឋសនាះសទ

 ● អ្នកមិនអាចសត្រវីអាជាញ កណ្ាលបានសទ ត្រ�ិនស្រវី អ្នកបានទទួលស�ចក្វី�ំសរចសលវី្រែឹ្ងទាមទារតាម
រយៈ�វនាការរែ្ឋ

សៅក្នងុណ្្នក "ការ�សតមចននអាជាញ កណ្ាលណែលមិនអាចត្រណកកបាន" សនះណ្្រ៉ាុសណាណ ះ "អ្នក" មានន័យថាភាគវីណែល
ស�្នវី�ំុការ�សតមចននអាជាញ កណ្ាល៖

 ● អ្នក (�មាជិក)

 ● អ្នក�្នងមរ្ករ្រ�់អ្នក សាច់ញ្ិ ឬនរណាមា្ន ក់ណែលអ្នកឲ្យស ្្ម ះសធ្វីជា្ំណាង�តមា្់រអ្នក

 ● នរណាមា្ន ក់ណែលអះអាងថា្ួនាទវី�តមា្់រពួកសគមានសដាយសារណ្ទំនាក់ទំនងរ្រ�់អ្នកជាមួយសយវីង

សៅក្នងុណ្្នក "ការ�សតមចននអាជាញ កណ្ាលណែលមិនអាចត្រណកកបាន" សនះណ្្រ៉ាុសណាណ ះ “សយវីង” មានន័យថា  
ភាគវីណែលមាន្រែឹ្ងទាមទារត្រូវបានដាក់ត្រឆំ្ងនឹងពួកសគ៖

 ● Kaiser Foundation Health Plan, Inc ("KFHP")

 ● KP Cal, LLC (“KP Cal”)

 ● Kaiser Foundation Hospitals (“KFH”)

 ● Southern California Permanente Medical Group (“SCPMG”)

 ● The Permanente Medical Group, Inc. (“TPMG”)

 ● The Permanente Federation, LLC

 ● The Permanente Company, LLC
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ទំព័រ 82

សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

 ● សវជ្ជ្រែ្ឌិ ្នន SCPMG ឬ TPMG ណាមួយ

 ● ្ុរគ្គល ឬអង្គការណែលមានកិច្�នយាជាមួយភាគវីណាមួយក្នងុចំសណាមទំាងសនះ ណែល្តមរូវឲ្យមានកា
រសត្រវីតបា�់ការ�សតមចននអាជាញ កណ្ាល

 ● និសោជិក ឬភា្ន ក់ង្រននភាគវីមួយក្នងុចំសណាមទំាងសនះ

វធិាននននីតិវធីិ

ការ�សតមចននអាជាញ កណ្ាលណែលមិនអាចត្រណកកបាន ត្រូវបានត្រ្ិ្រ្ិ្សដាយការសត្រវីតបា�់វធិាននននវី្ិវធិវី៖
 ● វធិាននននវី្ិវធិវី ត្រូវបាន្រសង្កវី្សេវីងសដាយការោិល័យរែ្ឋបាលឯករជ្យ ជាមួយការចបូលរមួពវី 

Kaiser Permanente និងពវីគែៈកមា្ម ធិការត្ឹរកសាការ�សតមចននអាជាញ កណ្ាល

 ● អ្នកអាចទទួលបាន�ំសៅចមលៃងនននវី្ិវធិវីពវីស�វា�មាជិកសលែ 1-800-464-4000	(TTY 711)។

រផបៀបផេ្នីេនុំការេផម្រចននអាជាញា កណ្ាល

សែវីម្វីស�្នវី�ំុការ�សតមចននអាជាញ កណ្ាល អ្នកត្រូវណ្សធ្វី�ំសែវី ជា ល្ៃបូវការមួយ (ការទាមទារការ�សតមចននអាជាញ ក
ណ្ាល) ណែលរមួមាន៖

 ● ការពិពែ៌នារ្រ�់អ្នកសលវី្រែឹ្ងទាមទារត្រឆំ្ងនឹងសយវីង

 ● ទំហំននការែបូចខា្ណែលអ្នកស�្នវី�ំុ

 ● ស ្្ម ះ អា�័យដា្ឋ ន និងសលែទបូរ�័ព្ទរ្រ�់ភាគវីទំាងអ�់ណែលកំពុងសធ្វីការទាមទារ។ ត្រ�ិនស្រវី 
ភាគវីណាមួយក្នងុចំសណាមភាគវីទំាងសនះមានសមធាវើ �បូមរ បូម្រញ្បូលស ្្ម ះ អា�័យដា្ឋ ន 
និងសលែទបូរ�័ព្ទរ្រ�់សមធាវើ

 ● ស ្្ម ះភាគវីណែលអ្នកដាក់ពាក្យ្រែឹ្ងទាមទារត្រឆំ្ង

្រែឹ្ងទាមទារទំាងអ�់ណែលជាលទ្្ លសចញពវីឧ្រ្ិ្សហ្ុែបូចគ្្ន  គួរណ្ត្រូវបានដាក់្រញ្បូលក្នងុ�ំសែវី ណ្មួយ។

ការបំផពញតា្រការទា្រទារការេផម្រចននអាជាញា កណ្ាល

ត្រ�ិនស្រវីអ្នកដាក់ពាក្យ្រែឹ្ងទាមទារត្រឆំ្ងនឹង KFHP, KP Cal, KFH, SCPMG, TPMG, The 
Permanente Federation, LLC, ឬ The Permanente Company, LLC, �បូមស ញ្វីការទាមទារការ�ម្
សរចននអាជាញ កណ្ាលសៅកាន់៖

Kaiser Permanente 
Legal Department 
393 E. Walnut St. 
Pasadena, CA 91188
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ទំព័រ 83

សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

ត្រ�ិនស្រវីអ្នកកំពុងដាក់្រែឹ្ងទាមទារត្រឆំ្ងនឹងភាគវីណាស្សេងសទៀ្ អ្នកត្រូវណ្្្ល់ជបូនពួកសគនបូវស�ចក្វីជបូនែំែឹង  
ែបូចណែលត្រូវបាន្តមរូវសដាយតកមនវី្ិវធិវី្រែឹ្ងរែ្ឋ្រ្សវែវី រែ្ឋកាលវីហ្័រញ៉ា �តមា្់រវធិានការរែ្ឋ្រ្សវែវី ។

សយវីងត្រូវបាន្ំរសពញករែវី យកិច្ សៅសពលសយវីងទទួលបានការទាមទារការ�សតមចននអាជាញ កណ្ាល៖

នែលាឈ្នួលេមមាប់ការផរៀបចំពាក្យបែឹ្ង

ការចំណាយសលវីការ�សតមចននអាជាញ កណ្ាល រមួមានន ល្ៃឈ្នលួដាក់ពាក្យ្ឹ្រង $150 ណែលនឹងត្រូវសលវីកណលង 
ត្រ�ិនស្រវី អ្នកមិនអាច្រង់ន ល្ៃចំណែកននការចំណាយរ្រ�់អ្នកបាន។

ន ល្ៃស�វាដាក់ពាក្យ�ំុត្រូវ្រង់សៅ "គែនវីអាជាញ កណ្ាល" និងជាចំនួនទឹកតបាក់ែណែល មិនថាមានពាក្យ្រែឹ្ង្រ៉ាុនា្ម ន 
សៅក្នងុ�ំសែវី រ្រ�់អ្នក ឬចំនួនភាគវី្រ៉ាុនា្ម នណែលមានស ្្ម ះសនាះសទ។ ន ល្ៃស�វាដាក់ពាក្យ�ំុនឹងមិនអាចែកវញិសទ។

ត្រ�ិនស្រវីអ្នកមិនអាច្រង់ចំណែករ្រ�់អ្នកននការចំណាយសលវីការ�សតមចននអាជាញ កណ្ាល អ្នកអាចស�្នវីការោិល័
យរែ្ឋបាលឯករជ្យឲ្យសលវីកណលងការចំណាយសនាះ។ សែវីម្វីសធ្វីែបូចសនះ អ្នកត្រូវណ្្ំរសពញនិងស ញ្វីទតមង់ណ្រ្រ្រទសលវីក
ណលងន ល្ៃឈ្នលួសៅ៖

 ● ការោិល័យរែ្ឋបាលឯករជ្យ សហវីយនិង

 ● ភាគវីណែលអ្នកកំពុងដាក់ពាក្យ្រែឹ្ងទាមទារត្រឆំ្ង

ទតមង់ណ្រ្រ្រទការសលវីកណលងន ល្ៃឈ្នលួ៖

 ● តបា្់រសោកអ្នកអំពវីរស្រៀ្រណែលរែ្ឋបាលឯករជ្យ�សតមចចិ្្ថាស វ្ីត្រូវសលវីកណលងន ល្ៃឈ្នលួឬសទ។

 ● តបា្់រអ្នកថាន ល្ៃឈ្នលួសនាះអាចត្រូវបានសលវីកណលង

អ្នកអាចទទួលបានមបូយចបា្់រននទតមង់ណ្រ្រ្រទសលវីកណលងន ល្ៃឈ្នលួ ពវីស�វា�មាជិកសលែ 1-800-464-4000 
(TTY 711)។

ចំនួនននអាជាញា កណ្ាល

ករែវី ែលៃះត្រូវបាន�សតមច�វនាការសដាយអាជាញ កណ្ាលមា្ន ក់ ណែលភាគវីទំាងពវីរយល់ត�្រនឹងគ្្ន  (អាជាញ កណ្ាលអ 
ពយាតកឹ្)។ ក្នងុករែវី ស្សេងសទៀ្ អាចមានអាជាញ កណ្ាលសតចវីនជាងមា្ន ក់។ ចំនួនអាជាញ កណ្ាលអាចជះឥទ្ិពលសលវី 
ថាស វ្ីសយវីងសចញន ល្ៃអាជាញ កណ្ាលអពយាតកឹ្ឫសទ។

 ● ករែវី ណែលស�្នវី�ំុរហបូ្ែល់ចំនួន $200,000 សៅក្នងុការែបូចខា្នឹងត្រូវបានកា្់ក្វីចំសពាះមុ
ែអាជាញ កណ្ាលមា្ន ក់។ អាជាញ កណ្ាលត្រូវណ្សៅអពយាតកឹ្។ ភាគវីទំាង�ងខាងអាចយល់ត�
្រក្នងុការឱ្យមានអាជាញ កណ្ាលចំនួន 3 រ បូ្រសែវីម្វី�ំសរចសរឿងក្វី។ កិច្តពមសតពៀងឲ្យមានអាជាញ ក
ណ្ាលសតចវីនជាងមា្ន ក់ ត្រូវណ្សធ្វីសេវីង្រនា្ទ ្់រពវីពាក្យ�ំុការទាមទារអាជាញ កណ្ាលត្រូវបានដាក់។ 
សៅសពលមានអាជាញ កណ្ាលចំនួន្រវីនាក់ មា្ន ក់្ំណាងឲ្យភាគវីនិមួយៗ សហវីយអ្នកទវី្រវីគឺអពយាតកឹ្។ អា
ជាញ កណ្ាលមិនអាច្្ល់�ំែងសលវី�ពវី $200,000 សទ។ 
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ទំព័រ 84

សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

 ● ករែវី ណែលស�្នវី�ំុសតចវីនជាងចំនួន $200,000 សៅក្នងុការែបូចខា្នឹងត្រូវកា្់ក្វីសៅចំសពាះមុែអាជាញ
កណ្ាល្រវីរ បូ្រ។ សៅសពលណែលមានអាជាញ កណ្ាល្រវីរ បូ្រ មានមា្ន ក់្ំណាងឲ្យភាគវីនវីមួយៗសៅក្នងុជម្
សោះ និងអាជាញ កណ្ាលអពយាតកឹ្ទវី្រវី។ ទំាង�ងខាងអាចលះ្រង់�ិទ្ិរ្រ�់ពួកសគ សែវីម្វីឱ្យមានអាជាញ
កណ្ាល្ំណាងឱ្យពួកសគ។ ភាគវីទំាង�ងខាងក្នងុជសមាលៃ ះអាចយល់ត�្រនឹងគ្្ន  ឱ្យមានសរឿងក្ដវីសនះ
សដាយអាជាញ កណ្ាលអពយាតកឹ្ណ្មួយ។ កិច្តពមសតពៀង�តមា្់រអាជាញ កណ្ាលអពយាតកឹ្ណ្មួយ ត្រូវ
ណ្សធ្វីសេវីង្រនា្ទ ្់រពវីពាក្យ�ំុការទាមទារអាជាញ កណ្ាលត្រូវបានដាក់។

នែលាឈ្នួលនិងការចំណា�របេ់អាជាញា កណ្ាល

សយវីងនឹង្រង់ន ល្ៃឈ្នលួអាជាញ កណ្ាលអពយាតកឹ្សៅក្នងុករែវី ែលៃះ។ សែវីម្វីែឹងថាស វ្ីសពលណាសយវីងនឹង្រង់ន ល្ៃឈ្នលួ 
�បូមសមវីលសៅក្នងុវធិាននននវី្ិវធិវី។ អ្នកអាចទទួលបាន�ំសៅចមលៃងននវធិាននវី្ិវធិវី ពវីស�វា�មាជិកសលែ  
1-800-464-4000 (TTY 711)។ សៅក្នងុតគ្់រករែវី ស្សេងសទៀ្ ការចំណាយសនះត្រូវបានណចករណំលកស�្មវីភាពគ្្ន
សដាយភាគវីទំាងពវីរ។

ត្រ�ិនស្រវីភាគវីសតជវី�សរ ើ�អាជាញ កណ្ាល�តមា្់រភាគវី ភាគវីនវីមួយៗ្រង់ន ល្ៃឈ្នលួ�តមា្់រអាជាញ កណ្ាលភាគវីរ្រ�់ពួកសគ។

នែលាចំណា�

សលវីកណលងែបូចបានកំែ្់ពវីខាងសលវី និងែបូចត្រូវបានអនុញ្ញា ្សដាយចបា្់រ ភាគវីនវីមួយៗត្រូវ្រង់ន ល្ៃចំណាយផ្្ទ ល់ែលៃួន ពួកសគសលវីការ�សតមចននអាជាញ កណ្ាល សទាះជាលទ្្ លោ៉ា ងណាក៏សដាយ ែបូចជាន ល្ៃសមធាវើ ន ល្ៃឈ្នលួសាកសេវី 
និងការចំណាយស្សេងៗសទៀ្។

ការ្្ល់ជតូន�តូផៅ

អ្នកមិនអាចស�្នវី�ំុការ�សតមចននអាជាញ កណ្ាលបានសទ ត្រ�ិនស្រវី ្រែឹ្ងទាមទារមិន្ំរសពញតាមលក្ខនិ្កៈននការកំ
ែ្់�តមា្់រការទាមទារសនាះសៅក្នងុ្រែឹ្ងរែ្ឋ្រ្សវែវី ។

្រែឹ្ងទាមទាររ្រ�់អ្នកនឹងត្រូវតចានសចាលត្រ�ិនស្រវី ៖
 ● អ្នកមិនបាន្ំរសពញមុែង្រសលវីវាសដាយការពយាោមណែល�មសហ្ុ�ម្លត�្រសៅតាមវធិាននននវី្ិវធិវី ឬ

 ● �វនាការមិនទាន់បានសកវី្សេវីងសហវីយសតចវីនជាង តបំា ឆ្្នំ បានកនលៃង្ុ្សៅ្រនា្ទ ្់រពវី៖

♦	 កាល្ររសិចទ្ណែលអ្នកបាន្ំរសពញតាមការទាមទារការ�សតមចពវីអាជាញ កណ្ាល ឬ

♦	 កាល្ររសិចទ្ណែលអ្នកបានដាក់ពាក្យ្រែឹ្ងរែ្ឋ្រ្សវែវី ណ្អែកសលវីសហ្ុការែ៍ែបូចគ្្ន

្រែឹ្ងទាមទារត្រណហលជាត្រូវបានតចានសចាលក្នងុមបូលសហ្ុស្សេងសដាយអជាញ កណ្ាលអពយាតកិ្។ សហ្ុ្លណែល
លអែត្រូវណ្ត្រូវបាន្រង្ហា ញសែវីម្វីមានករែវី សនះសកវី្សេវីង។

ត្រ�ិនស្រវីមួយននភាគវីទំាងសនះមិនបានចបូលរមួក្នងុ�វនាការ អាជាញ កណ្ាលអពយាតកិ្ត្រណហលជា�សតមចសលវី�ំ
ែំុសរឿងសដាយអវ្្មានរ្រ�់ភាគវីសនាះ។
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ទំព័រ 85

សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

វធិានការែ៍កំណែទតមង់�ំែងជមងៃឺចិ្្ការរ្ួរ�សវជ្ជសាត�ន្នរែ្ឋកាលវីហ្័រញ៉ា  (California Medical Injury 
Compensation Reform Act) (និងវសិសាធនកម្មនានា) អនុវ្្សៅសលវី្រែឹ្ងទាមទារណែលអនុញ្ញា ្សដាយចបា
្់រ ែបូចជា៖

 ● �ិទ្ិក្នងុការណែនំាភ�្ុតាងននការ្រង់ន ល្ៃអ្្ថត្រសោជន៍ធានារ៉ា្់ររង ឬពិការភាពសៅកាន់អ្នក

 ● ការកំែ្់សលវីចំនួនទឹកតបាក់ណែលអ្នកអាចបានមកវញិ�តមា្់រការបា្់្រង់មិនណមនស�ែ្ឋកិច្

 ● �ិទ្ិក្នងុការទទួលបានរង្្ន់�តមា្់រការែបូចខា្សៅសពលអនាគ្ណែលសធ្វីសេវីងជាការ្រង់តបាក់ជបូនយបូរៗម្ង

អាជាញ កណ្ាលត្រូវបានតគ្់រតគងសដាយណ្្នក "ការ�សតមចននអាជាញ កណ្ាលណែលមិនអាចត្រណកកបាន" សនះ។  
្រទដា្ឋ នទំាងសនះក៏អនុវ្្បានណែរែរ្រណាវាមិនមានជសមាលៃ ះជាមួយណ្្នកសនះ៖

 ● ណ្្នកទវី 2 ននវធិានការែ៍អាជាញ កណ្ាល�ហព័ន្ (Federal Arbitration Act)

 ● នវី្ិវធិវីតកមរែ្ឋ្រ្សវែវី រែ្ឋកាលវីហញ្៉ា

 ● វធិាននននវី វ្ីវធិវី

ការោិល័�ននពាក្យបែឹ្ងេិ�ិ្ពលរដ្ឋ
ត្រ�ិនស្រវី អ្នកសជឿថា អ្នកត្រូវបានសគសរ ើ�សអវីងត្រឆំ្ងសដាយអ្នក្្ល់ស�វាក្នងុ្រណ្ាញ សដាយពួកសយវីង 
សដាយសារពបូជសា�ន៍ ពែ៌�ម្រុ ត្រភពកំសែវី ្ ពិការភាព អាយុ សភទ (រមួមានការ�ន្្ម ទបូសៅទាក់ទងនឹងសភទ 
និងអ្្�ញ្ញា ែ សភទ) ឬសា�នា  អ្នក អាចដាក់ពាក្យ្រែឹ្ងជាមួយនឹង ការោិល័យ�ិទ្ិពលរែ្ឋ 
សៅនាយកដា្ឋ នស�វាកម្ម�ុែភាព និង មនុ�សេជា្ិ�ហរែ្ឋអាសមរកិ (ការោិល័យ�ិទ្ិ�ុវីវលិ [Office of Civil 
Rights, “OCR”])។

អ្នកអាចដាក់ពាក្យ្រែឹ្ងរ្រ�់អ្នកជាមួយ OCR ក្នងុរយៈសពល 180 ន ង្ៃ្រនា្ទ ្់រពវីអ្នកសជឿថាទសង្វីននការសរ ើ�សអវី
ងបានសកវី្សេវីង។ សទាះជាោ៉ា ងណា OCR អាចទទួលយក�ំសែវី រ្រ�់អ្នក្រនា្ទ ្់រពវី តបំាមួយ ណែត្រ�ិនស្រវី
ពួកសគកំែ្់ថាកាលៈសទ�ៈបានររំងការដាក់ស�្នវីណែលទាន់សពលសវោ។ �តមា្់រព័្៌មាន្រណន្ថមអំពវី OCR 
និងរស្រៀ្រដាក់ពាក្យ្រែឹ្ងជាមួយ OCR �បូមចបូលសៅកាន់ hhs.gov/civil-rights	(ភាសាអង់សគលៃ�)។



7 | សលែនិងពាក្យ�ំខាន់ៗណែលត្រូវែឹង

ទំព័រ 86

សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

7. សលែនិងពាក្យ�ំខាន់ 
ៗណែលត្រូវែឹង

ផលខ�តូរេ័ពទាេំខាន់ៗ
 ● ស�វា្រសតមវី�មាជិក Kaiser Permanente

♦	 ភាសាអង់សគលៃ� 1-800-464-4000  
(និងសតចវីនជាង 150 ភាសាណែលសត្រវីស�វាអ្នក្រកណត្រ)

♦	 ភាសាសអ�បា៉ាញ 1-800-788-0616

♦	 តគ្មភាសាចិន 1-800-757-7585

♦	 TTY 711

 ● ការអនុញ្ញា ្�តមា្់រការណ្ទំាសតកាយមានស�្ថរភាព 1-800-225-8883 (TTY 711)

 ● ការណា្់ជួ្រនិងែំ្របូនា្ម ន Kaiser Permanente  1-833-KP4CARE 
 (1-833-574-2273)	(TTY 711)

 ● L.A. Care Health Plan  1-888-839-9909 (TTY 711)

 ● Health Care Options 1-800-430-4263

 (TTY	1-800-430-7077)

ពាក្យបដលមតរូវដឹង 
ការឈងឺផពាះេមមាលកតូន៖ អំេុងសពលណែលត�្វី�្ថិ្ក្នងុែំណាក់កាល្រវីននការ្រសង្កវី្កបូន សហវីយមិនអាចត្រូវបាន
្រញ្ជបូនសដាយ�ុវ្្ថិភាពទាន់សពលសវោសៅមន្ទវីរសពទ្យស្សេងសទៀ្មុនសពល�តមាល ឬការស ្្ទរសៅអាចសធ្វីឲ្យសតគ្ះ 
ថា្ន ក់ែល់�ុែភាពនិង�ុវ្្ថិភាពរ្រ�់ត�្វី ឬកបូនណែលមិនទាន់សកវី្។

ធ្ងន់ធ្ងរ៖ សា្ថ នភាពសវជ្ជសាត�ណ្ែលភាលៃ មៗ ្តមរូវឱ្យមានការយកចិ្្ទុកដាក់ខាងសវជ្ជសាត�ណ្ែលសលឿននិងមិនមា
នរយៈសពលយបូរ។

បែឹ្ងឧ�្រែ៍ ្រែឹ្ងឧទរ្ែ៍គឺជា�ំសែវី រ�ំុ Kaiser Permanente ឲ្យពិនិ្្យសេវីងវញិនិងផ្លៃ �់្្របូរការ�សតម
ចចិ្្ ណែលបានសធ្វីអំពវីការធានារ៉ា្់ររងសលវីស�វាណែលបានស�្នវី�ំុ។
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ទំព័រ 87

សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

អត្ថមបផោជន៍៖ ស�វាណ្ទំា�ុែភាពនិងឱ�្ណែលត្រូវបានរ៉ា្់ររងសៅសតកាមណ្នការ�ុែភាពសនះ។

ការេផម្រចននអាជាញា កណ្ាលបដល្ិរនអាចមបបកកបាន៖ គឺជាវធិវីមួយសែវីម្វីសដាះតសាយ្រញ្ហា សដាយការសត្រវីភាគវីទវី  
3 ណែលអពយាតកឹ្។ �តមា្់រ្រញ្ហា ណែលត្រូវបានសដាះតសាយតាមរយៈការ�សតមចននអាជាញ កណ្ាល ភាគវីទវី្រវីស្ា្់រ
ភាគវីទំាង�ងខាងនន្រញ្ហា  សហវីយសធ្វីស�ចក្វី�សតមចចិ្្ណែលភាគវីទំាងពវីរត្រូវណ្ទទួលយក។ ភាគវីទំាងពវីរសបាះ្រង់
�ិទិឲ្្យសៅតក រុមត្ឹរកសា្ុោការ ឫការកា្់ក្វី្ុោការ។

California	Children’s	Services	(CCS)៖ កម្មវធិវីមួយណែល្្ល់ស�វាកម្ម�តមា្់រកុមារអាយុរហបូ្ែល់ 
21 ឆ្្នំ  ណែលមានជមងៃឺនិង្រញ្ហា �ុែភាពជាក់ោក់។

California	Health	and	Disability	Prevention	(CHDP)៖ កម្មវធិវី�ុែភាពសាធារែៈណែល្្ល់តបា
ក់�ំែងែល់អ្នក្្ល់ស�វាណ្ទំា�ុែភាពសាធារែៈនិងឯកជន�តមា្់រការវាយ្នមលៃ�ុែភាពែំណាក់កាលែំ្របូ
ងសែវីម្វីរកសមវីល ឬការពារជំងឺនិងពិការភាពសលវីកុមារនិងយុវវយ័។ កម្មវធិវីសនះជួយកុមារនិងយុវវយ័ណែលមានលក្ខ
ែៈ�ម្្ិ្តគ្់រតគ្ន់ឲ្យទទួលបានការណ្ទំា�ុែភាពជាសទៀងទា្់។ អ្នក្្ល់ស�វាណ្ទំា្រឋម (Primary Care 
Provider, PCP) រ្រ�់អ្នកអាច្្ល់ជបូនស�វាកម្ម CHDP។

អ្នកម្រប់ម្រងករែី៖ គិោនុ្រដា្ឋ យិកាណែលចុះ្រញ្ជវី ឬអ្នកសធ្វីការង្រ�ង្គមណែលអាចជួយអ្នកឱ្យយល់ពវី្រញ្ហា �ុែ
ភាព�ំខាន់ៗនិងសរៀ្រចំការណ្ទំាជាមួយអ្នក្្ល់ស�វារ្រ�់អ្នក។

សា្ថ នភាពរា៉ាំ នរ ៉ា៖ ជំងឺឬ្រញ្ហា សវជ្ជសាត�ស្្សេងសទៀ្ណែលមិនអាចពយាបាលបានទំាងត� រុង ឬយបូរសៅកាន់ណ្ោ៉ា ្់រយឺនសៅៗ 
ឬត្រូវណ្ត្រូវបានពយាបាលែបូសច្នះអ្នកមិនសៅជាធងៃន់ធងៃរ។

្រលាីនិក៖ គលៃវីនិកគឺជាកណនលៃងណែល�មាជិកអាចសតជវី�សរ ើ�សធ្វីជាអ្នក្្ល់ស�វាណ្ទំា្រឋម (PCP)។ វាអាចជា មជ្
ឈមែ្ឌ ល�ុែភាពត�្រតាមល័ក្ខែ័ែ្ឌ �ហព័ន្ (Federally Qualified Health Center, “FQHC”), 
គលៃវីនិក�ហគមន៍, គលៃវីនិក�ុែភាពជន្រទ (Rural Health Clinic, “RHC”), គលៃវីនិក Indian Health Service 
(ស�វា�ុែភាពឥណា្ឌ ) ឬមន្ទវីរសា្ថ ្័រនណ្ទំា្រឋមស្សេងសទៀ្។

ផេវាេមមាប់្រននុេសេផពញវ�័តា្រេហ្រ្រន៍	(Community-Based	Adult	Services,	CBAS)៖ 
អ្នកមកពយាបាលជំងឺ ស�វាតាមមបូលដា្ឋ ន�តមា្់រការសមវីលណ្ទំាណែលមានជំនាញ ស�វា�ង្គម ការពយាបាល 
ការណ្ទំាផ្្ទ ល់ែលៃួន ការ្រែុ្ះ្រណ្ាលនិងជំនួយ�តមា្់រតគរួសារនិងអ្នក្្ល់ការណ្ទំា ស�វាអាហារ បូ្រ្្ថមភា 
ការែឹកជញ្ជបូន និងស�វាស្សេងៗសទៀ្�តមា្់រ�មាជិកណែលមានលក្ខែៈ�ម្្ិ្តគ្់រតគ្ន់។

ពាក្យបែឹ្ង៖ ការ្រសញញ្សដាយពាក្យ�ម្ដវី ឬជាោយលក្ខែ៍អកសេររ្រ�់�មាជិកអំពវីការមិនសពញចិ្្សលវី 
Kaiser Permanente អ្នក្្ល់ស�វា គុែភាពននការណ្ទំា ឬស�វាណែលត្រូវបាន្្ល់ជបូន។ ពាក្យ្រែឹ្ងគឺែបូច
គ្្ន សៅនឹងសារទុក្ខ។

ការបន្ការបែទំា៖ លទភ្ាពរ្រ�់�មាជិកណ្នការសែវីម្វី្រន្ទទួលបានស�វាកម្ម Medi-Cal ពវីអ្នក្្ល់ស�វា
ណែលមានតសា្់ររ្រ�់ពួកសគរហបូ្ែល់ 12 ណែសដាយគ្្ម នការឈ្់រ�តមាកស�វាកម្ម ត្រ�ិនស្រវីអ្នក្្ល់ស�វានិង 
Kaiser Permanente យល់តពម។
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សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

ការេហការបង់មបាក់៖ ការទបូទា្់តបាក់ណែលអ្នកសធ្វី ជាទបូសៅសៅសពលសត្រវីស�វាកម្ម ជាការ្រណន្ថមសៅសលវីការទបូទា្់រ
្រ�់អ្នកធានារ៉ា្់ររង។

ការធានារា៉ាប់រង (ផេវាក្រ្មបដលមតរូវបានរា៉ាប់រង)៖ ស�វាណ្ទំា�ុែភាពណែលត្រូវបាន្្ល់ជបូនែល់�មាជិក 
Kaiser Permanente ត្រូវសគ្រពតាមលក្ខែ័ែ្ឌ  សា្ថ នភាែ ការដាក់កតមិ្ និងការែកសចញនានាននកិច្�នយា 
Medi-Cal និងែបូចណែលបានចុះសៅក្នងុ ភ�្ុតាងននការ រ៉ា្់ររង (Evidence of Coverage, EOC) 
សនះនិងវសិសាធនកម្មណាមួយ។

មកេួងម្រប់ម្រងេនុខាភិបាល	(Department	of	Managed	Health	Care,	DMHC)៖ នាយកដា្ឋ នស�វា
ណ្ទំា�ុែភាពណែលត្រូវបានតគ្់រតគងរែ្ឋកាលវីហញ្៉ា  សនះគឺជាការោិល័យរែ្ឋណែលត្រ្ួ ពិនិ្្យកម្មវធិវី Medi-Cal។

លប់ផ ្្ម ះផចញ៖ សែវីម្វី្រញ្ឈ្់រការសត្រវី L.A. Care Health Plan សធ្វីជាណ្នការណ្ទំាតគ្់រតគង Medi-Cal 
រ្រ�់អ្នក ពវីសតពាះអ្នកណលងមានលក្ខែៈ�ម្្ិ្តគ្់រតគ្ន់ ឬផ្លៃ �់្្របូរសៅណ្នការ�ុែភាព្្មវី។ អ្នកត្រូវណ្ចុះហ្្ថ
សលខាសលវីទំរង់ណ្រ្រ្រទមួយណែលនិោយថា អ្នកណលងចង់សត្រវី L.A.Care Health Plan ឬទបូរ�័ព្ទសៅ Health 
Care Options សហវីយលុ្រស ្្ម ះសចញតាមរយៈទបូរ�័ព្ទ។

មកេួងម្រប់ម្រងេនុខាភិបាល	(Department	of	Managed	Health	Care,	DMHC)៖ នាយកដា្ឋ នណ្ទំា
�ុែភាពណែលត្រូវបានតគ្់រតគងរែ្ឋកាលវីហញ្៉ា  សនះគឺជាការោិល័យរែ្ឋណែលត្រ្ួ ពិនិ្្យណ្នការ�ុែភាពការណ្ទំា
ណែលត្រូវបានតគ្់រតគង។

បរកិាខា រផវជជាសាមេ្ជាប់បាន�តូរ (Durable	Medical	Equipment,	DME)៖ សតគឿង្ររកិា្ខ រណែលចំាបាច់ខាង
សវជ្ជ្រញ្្ជ និងត្រូវបាន្រញ្្ជ ទិញសដាយសវជ្ជ្រែ្ឌិ ្អ្នក ឬអ្នក្្ល់ស�វាស្សេងសទៀ្។ សយវីង�សតមចចិ្្ថាស វ្ីត្រូវជួល 
ឬទិញ DME។ ្នមលៃជួលមិនត្រូវសលវី�ពវី្នមលៃទិញ។ ការជួ�ជុលសតគឿង្ររកិា្ខ រសវជ្ជសាត�ត្្រូវបានរ៉ា្់ររង។

ការពិនិត្យ ការផធី្ផរា្រវនិិច្័� និងពយាបាលដំណាក់កាលដំបតូងនិងតា្រកាលកំែត់ (Early	and	
Periodic	Screening,	Diagnosis	and	Treatment,	EPSDT)៖ ស�វាកម្ម EPSDT គឺជាអ្្ថត្រសោ
ជន៍មួយ�តមា្់រ�មាជិក Medi-Cal អាយុសតកាម 21 ឆ្្នំ សែវីម្វីរកសាពួកសគឲ្យមាន�ុែភាពលអែ។ �មាជិកត្រូវណ្ទ
ទួលបាន�ិទិក្្នងុការពិនិ្្យ�ុែភាព ណែលត្ឹមត្រូវតាមអាយុរ្រ�់ពួកសគ និងការពិនិ្្យណែល�មត�្រសែវីម្វីណ�ង្
រក្រញ្ហា �ុែភាព និងពយាបាលជំងឺទាន់សពលសវោ។

សា្ថ នភាពផវជជាសាមេ្េផ្គ្្គ ះបនាទា ន់: សា្ថ នភាពសវជ្ជសាត� ្ឬ ល្ៃបូវចិ្្ណែលមានសរគ�ញ្ញា ធងៃន់ធងៃរែបូចជាការឈឺ
សពាះ�តមាលកបូន (សមវីលនិយមន័យខាងសលវី) ឬការឈឺចា្់រធងៃន់ធងៃរ ណែល្ុរគ្គលណែលមានចំសែះែឹងណ្្នក�ុែភាព
និងឱ�្រកតមិ្ជនធម្មតាណែលត្រក្រសដាយវចិារែញ្ញា ែអាចសជឿជាក់ោ៉ា ង�មសហ្ុ្លថា ការមិនទទួលកា
រណ្ទំាសវជ្ជសាត�ភ្ាលៃ មៗអាច៖

 ● សធ្វីឲ្យ�ុែភាពរ្រ�់អ្នកឬ�ុែភាពទារកមិនទាន់សកវី្រ្រ�់អ្នក�្ថិ្ក្នងុសតគ្ះថា្ន ក់ធងៃន់ធងៃរ
 ● ្រណ្ាលឱ្យមានការែបូចខា្ែល់មុែង្ររងកាយ
 ● ្រណ្ាលឱ្យណ្្នកមួយននរងកាយ ឬ�រើរង្គមិនែំសែវី រការ
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សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

ការបែទំាបនទាប់េផ្គ្្គ ះបនាទា ន់៖ ការពិនិ្្យណែលសធ្វីសេវីងសដាយសវជ្ជ្រែ្ឌិ ្ (ឬ្ុរគ្គលិកណែល�្ថិ្សៅសតកាមការែឹក
នំារ្រ�់សវជ្ជ្រែ្ឌិ ្ណែលត្រូវបានអនុញ្ញា ្សដាយចបា្់រ) សែវីម្វីែឹងថាស វ្ីសា្ថ នភាពសវជ្ជសាត��្ស្ង្្គ ះ្រនា្ទ ន់សកវី្មា
នឫសទ។ ស�វាកម្មចំាបាច់ណ្្នកសវជ្ជសាត�ណ្ែលចំាបាច់សែវីម្វីឱ្យអ្នកមានស�្ថរភាពខាងការពយាបាលសៅក្នងុកតមិ្�ម
្្ថភាពរ្រ�់ទវីតំាង។

ការដឹកជញជាតូនផវជជាសាមេ្បនាទា ន់៖ ែឹកជញ្ជបូនតាមរ្យន្�ស្ង្្គ ះ្រនា្ទ ន់ ឬោនយន្�ស្ង្្គ ះ្រនា្ទ ន់សៅកាន់្រន្ទ្់រ
�ស្ង្្គ ះ្រនា្ទ ន់ សែវីម្វីទទួលការណ្ទំា�ុែភាព្រនា្ទ ន់។

អ្នកចនុះផ ្្ម ះ៖ ្ុរគ្គលណែលជា�មាជិកននណ្នការ�ុែភាពនិងទទួលបានស�វាកម្មតាមរយៈណ្នការសនះ។

ផេវាក្រ្មបដលមតរូវបានដកផចញ៖ ស�វាកម្មណែលមិនត្រូវបានរ៉ា្់ររងសដាយ Kaiser Permanente; 
ស�វាណែលមិនមានការធានារ៉ា្់ររង។

ផេវាក្រ្មពនយារកំផែីតម្ររួសារ៖ គឺជាស�វាកម្មការពារឬពនយាសពលមានន ្្ទសពាះ។

្រជ្ឈ្រែ្លេនុខភាពមេបតា្រលកខាខ័ែ្េហព័ន្ (Federally	Qualified	Health	Center,	
“FQHC”)៖ មែ្ឌ ល�ុែភាពសៅក្នងុ្ំ្រន់ណែលមិនមានអ្នក្្ល់ស�វាណ្ទំា�ុែភាពសតចវីន។ អ្នកអាចទទួលបាន
ការណ្ទំា្រឋមនិង្រង្្ក រសៅ FQHC។

នែលាឈ្នួលផពលផមបីផេវាក្រ្ម	(Fee-For-Service,	FFS)៖ សនះមានន័យថាអ្នកមិនត្រូវបានចុះស ្្ម ះសៅក្នងុណ្
នការ�ុែភាពការណ្ទំាណែលត្រូវបានតគ្់រតគងសទ។ សតកាម FFS សវជ្ជ្រែ្ឌិ ្រ្រ�់អ្នកត្រូវណ្ទទួលយក  
Medi-Cal "ណែលត្ង់" និងសចញវក័ិយ្័រត្សៅ Medi-Cal សដាយផ្្ទ ល់�តមា្់រស�វាកម្មណែលអ្នកបានទទួល។

ការបែទំាតា្រោន៖ ការណ្ទំាសដាយសវជ្ជ្រែ្ឌិ ្ជាសទៀងទា្់សែវីម្វីពិនិ្្យសមវីលវឌ្ឍនភាពរ្រ�់អ្នកជំងឺ្រនា្ទ ្់រពវីចបូល
�តមាកមន្ទវីរសពទ្យ ឬអំេុងសពលននែំសែវី ការពយាបាល។

បញជាីឱេែ៖ ្រញ្ជវីថា្នំ សពទ្យ និងមុែទំនិញណែល្ំរសពញតាមលក្ខែៈវនិិច្័យជាក់ោក់និងត្រូវបានអនុម័្�តមា្់រ
�មាជិក។

ការបកលាងបនលាំ៖ �កម្មភាពសដាយសច្នាសែវីម្វី្រសញ្្្ឬនិោយែុ�ពវីការពិ្ សដាយ្ុរគ្គលមា្ន ក់ណែលែឹងថាការសបា
ក្រសញ្្្អាច្្ល់លទ្្ លជា្លត្រសោជន៍ណែលមិនត្រូវបានអនុញ្ញា ្ចំសពាះ្ុរគ្គលសនាះឬអ្នកែនទ។

សារ�នុកខា៖ ការ្រសញញ្សដាយពាក្យ�ម្ដវី ឬជាោយលក្ខែ៍អកសេររ្រ�់�មាជិកអំពវីការមិនសពញចិ្្សលវី 
Kaiser Permanente អ្នក្្ល់ស�វា គុែភាពននការណ្ទំា ឬស�វាកម្មណែលត្រូវបាន្្ល់ជបូន។  
ពាក្យ្រែឹ្ងគឺែបូចគ្្ន សៅនឹងសារទុក្ខ។

ផេវាក្រ្មនិងឧបករែ៍ស្ារពមងឹងនីតិេ្រ្ទា៖ ស�វាណ្ទំា�ុែភាពណែលជួយអ្នករកសា សរៀន ឬណកលមអែជំនាញ  
និងការ្ំរសពញមុែង្រ�តមា្់រការរ�់សៅត្រចំាន ង្ៃ។

Health	Care	Options	(HCO)៖ កម្មវធិវីណែលអាចចុះស ្្ម ះអ្នក ឬែកស ្្ម ះអ្នកសចញពវីណ្នការ�ុែភាព។
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សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

អ្នក្្ល់ផេវាបែទំាេនុខភាព៖ សវជ្ជ្រែ្ឌិ ្និងតគរូសពទ្យឯកសទ�ែបូចជាតគរូសពទ្យវះកា្់ សវជ្ជ្រែ្ឌិ ្ណែលពយាបាល 
ជំងឺមហារើក ឬតគរូសពទ្យណែលពយាបាលណ្្នកពិស��ននរងកាយនិងណែលសធ្វីការជាមួយ Kaiser Permanente 
ឬសៅក្នងុ្រណ្ាញរ្រ�់សយវីង។ អ្នក្្ល់ស�វាក្នងុ្រណ្ាញរ្រ�់សយវីងត្រូវណ្មានអាជាញ ្័រែណសែវីម្វីអនុវ្្សៅក្នងុរែ្ឋ
កាលវីហញ្៉ា  និង្្ល់ឱ្យអ្នកនបូវស�វាកម្មណែលសយវីងរ៉ា្់ររង។

ជាធម្មតាអ្នកត្រូវការការ្រញ្ជបូនពវី PCP រ្រ�់អ្នកសែវីម្វីជួ្រជាមួយអ្នកឯកសទ�។ �តមា្់រស�វាែលៃះ 
អ្នកត្រូវការការយល់តពមជាមុន (ការអនុញ្ញា ្ជាមុន)។

អ្នក្ិរនត្រូវការការ្រញ្ជបូនពវី PCP រ្រ�់អ្នក�តមា្់រត្រសភទស�វាកម្មមួយចំនួនែបូចជាការសធ្វីណ្នការពនយាតគរួសារ 
ការណ្ទំា�ស្ង្្គ ះ្រនា្ទ ន់ ការណ្ទំាសរគត�្វី ឬស�វាង្យ្រ៉ាះពាល់ ល្ៃបូវអារម្មែ៍។

ត្រសភទអ្នក្្ល់ស�វាណ្ទំា�ុែភាព៖
 ● អ្នកជំនាញខាងការស្ា្់រគឺជាអ្នក្្ល់ស�វាណែលសធ្វីស្�ក្ារស្ា្់រ
 ● ្្ម្រគិោនុ្រដា្ឋ យិកាណែលមានវញិ្ញា ្រន្័រត្គឺជាគិោនុ្រដា្ឋ យិកាណែលណ្ទំាកំេុងសពលមានន ្្ទសពាះ

និង�តមាលកបូន
 ● សវជ្ជ្រែ្ឌិ ្តគរួសារគឺជាសវជ្ជ្រែ្ឌិ ្ណែលពយាបាល្រញ្ហា �ុែភាពទបូសៅ�តមា្់រមនុ�សេតគ្់រវយ័
 ● សវជ្ជ្រែ្ឌិ ្សរគទបូសៅគឺជាសវជ្ជ្រែ្ឌិ ្ណែលពយាបាល្រញ្ហា សវជ្ជសាត�ទ្បូសៅ
 ● សវជ្ជ្រែ្ឌិ ្ជមងៃឺក្នងុ�រ ើរង្គគឺជាតគរូសពទ្យណែលមានការ្រែុ្ះ្រណ្ាលពិស��ខាងសវជ្ជសាត�ណ្្្នកខាង

ក្នងុ រមួទំាងជំងឺ
 ● គិោនុ្រដា្ឋ យិកាវជិា្ជ ជវីវៈណែលមានអាជាញ ្័រែណគឺជាគិោនុ្រដា្ឋ យិកាមានអាជាញ ្័រែណណែលសធ្វីការជាមួ

យសវជ្ជ្រែ្ឌិ ្រ្រ�់អ្នក
 ● អ្នកត្ឹរកសាសោ្រល់គឺជា្ុរគ្គលណែលជួយអ្នកសៅសលវី្រញ្ហា តគរួសារ
 ● ជំនួយការសវជ្ជសាត�ឬ្ជំនួយការសវជ្ជសាត�ណ្ែលមានវញិ្ញា ្រន្័រត្គឺជា្ុរគ្គលមិនមានអាជាញ ្័រែណណែ

លជួយសវជ្ជ្រែ្ឌិ ្រ្រ�់អ្នក្្ល់ការណ្ទំាសវជ្ជសាត�ែ្ល់អ្នក
 ● អ្នកជំនាញកតមិ្មធ្យមគឺជាស ្្ម ះណែលសត្រវី�តមា្់រអ្នក្្ល់ស�វាណ្ទំា�ុែភាពែបូចជា 

្្ម្រគិោនុ្រដា្ឋ យិកា ជំនួយការតគរូសពទ្យ ឬអ្នកជំនាញគិោនុ្រដា្ឋ យិកា។
 ● គិោនុ្រដា្ឋ យិកាថា្នំ �្ឹកគឺជាគិោនុ្រដា្ឋ យិកាណែល្្ល់ឱ្យអ្នកនបូវថា្នំ �្ឹក
 ● អ្នកជំនាញគិោនុ្រដា្ឋ យិកា ឬជំនួយការតគរូសពទ្យគឺជា្ុរគ្គលណែលសធ្វីការសៅក្នងុគលៃវីនិក ឬការោិល័យ

សវជ្ជ្រែ្ឌិ ្ណែលសធ្វីសរគវនិិច្័យ ពយាបាលនិងណ្ទំាអ្នកសដាយមានណែនកំែ្់
 ● សវជ្ជ្រែ្ឌិ ្ណ្្នកទារក/សវជ្ជ្រែ្ឌិ ្សរគត�្វី (Obstetrician/Gynecologist, Ob/Gyn) គឺជាសវជ្ជ្រ

ែ្ឌិ ្ណែលណ្រកសា�ុែភាពរ្រ�់ត�្វីរមួទំាងក្នងុអំេុងសពលមានន ្្ទសពាះនិងកំសែវី ្
 ● តគរូសពទ្យវជិា្ជ ជវីវៈគឺជាអ្នក្្ល់ស�វាណែលជួយអ្នកឱ្យទទួលបានមកវញិនបូវជំនាញនិង�កម្មភាពត្រចំាន ង្ៃ 

្រនា្ទ ្់រពវីមានជំងឺឬរ្ួរ�
 ● សវជ្ជ្រែ្ឌិ ្ជំងឺកុមារគឺជាតគរូសពទ្យណែលពយាបាលកុមារចា្់រពវីកំសែវី ្រហបូ្ែល់វយ័ជំទង់
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សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

 ● អ្នកពយាបាលសដាយចលនាគឺជាអ្នក្្ល់ស�វាណែលជួយអ្នកសអាយពតងឹងរងកាយរ្រ�់អ្នក្រនា្ទ ្់រពវីមា
នជំងឺឬរ្ួរ�

 ● តគរូសពទ្យពយាបាលសជវីងសតគចគឺជាតគរូសពទ្យណែលណ្រកសាសជវីងរ្រ�់អ្នក
 ● អ្នកចិ្្សាត�គឺ្ជា្ុរគ្គលណែលពយាបាល្រញ្ហា �ុែភាព ល្ៃបូវចិ្្ ្រ៉ាុណន្មិនសចញសវជ្ជ្រញ្្ជ ឱ�្
 ● គិោនុ្រដា្ឋ យិកាណែលបានចុះ្រញ្ជវីគឺជាគិោនុ្រដា្ឋ យិកាណែលមានការ្រែុ្ះ្រណ្ាលសតចវីនជាងគិ

ោនុ្រដា្ឋ យិកាវជិា្ជ ជវីវៈណែលមានអាជាញ ្័រែណ និងណែលមានមានអាជាញ ្័រែណសែវីម្វីសធ្វីកិច្ការជាក់ោក់
មួយចំនួនជាមួយសវជ្ជ្រែ្ឌិ ្រ្រ�់អ្នក។

 ● អ្នកពយាបាលសរគ ល្ៃបូវែសងហាវីមគឺជាអ្នក្្ល់ស�វាណែលជួយែល់ការែកែសងហាវីមរ្រ�់អ្នក
 ● តគរូសពទ្យណ្្នកការនិោយគឺជាអ្នក្្ល់ស�វាណែលជួយក្នងុការនិោយ�្វីរ្រ�់អ្នក

ធានារា៉ាប់រងេនុខភាព ការធានារ៉ា្់ររងណែលសចញន ល្ៃ�តមា្់រការចំណាយណ្្នកសវជ្ជសាត�និ្ងការវះកា្់សដាយការ
�ងអ្នកធានាចំសពាះការចំណាយមកពវីជំងឺឬរ្ួរ� ឬការ្រង់តបាក់ឱ្យអ្នក្្ល់ស�វាណ្ទំាសដាយផ្្ទ ល់។

ការបែទំាេនុខភាពតា្រ ទ្ាះ៖ ការសមវីលណ្ទំាណែលជំនាញនិងស�វាស្សេងសទៀ្ណែល្្ល់ឱ្យសៅ ្្ទះ។

អ្នក្្ល់ផេវាបែទំាេនុខភាពតា្រ ទ្ាះ៖ អ្នក្្ល់ស�វាណែល្្ល់ឲ្យអ្នកនបូវការសមវីលណ្ទំាណែលមានជំនាញនិងស�វា
ស្សេងៗសៅ ្្ទះ។

ការបែទំា្រនុនសាលា ប់៖ ការណ្ទំាសែវីម្វីកា្់្រន្ថយភាពមិនត�រួលខាង ល្ៃបូវកាយ ល្ៃបូវចិ្្�ង្គម និងខាងអារម្មែ៍ចំសពាះ
�មាជិកណែលមានជមងៃឺមុែនឹងសាលៃ ្់រ (មិនត្រូវសគរពឹំងថារ�់សៅបានសលវី�ពវី 6 ណែ)។

្រនទាីរផព�្យ៖ កណនលៃងណែលអ្នកទទួលការណ្ទំា�តមាកក្នងុមន្ទវីរសពទ្យនិងការណ្ទំាពិសតគ្ះពវីសវជ្ជ្រែ្ឌិ ្និងគិោនុ្រដា្ឋ យិកា។

ការចតូលេមមាកពយាបាលក្ននុង្រនទាីរផព�្យ៖ ការអនុញ្ញា ្សអាយចបូលមន្ទវីរសពទ្យសែវីម្វីទទួលបានការពយាបាល�តមាក
ក្នងុមន្ទវីរសពទ្យ។

ការបែទំាអ្នក្រកពយាបាលផៅ្រនទាីរផព�្យ៖ ការណ្ទំាណ្្នកសវជ្ជសាត�ឬ្វះកា្់ណែលសធ្វីសេវីងសៅមន្ទវីរសពទ្យសដាយមិន
មានការ�តមាកក្នងុមន្ទវីរសពទ្យ។

ផេវាក្រ្មេនុខភាពជនជាតិឥណ្ា៖ ទវីភា្ន ក់ង្រ�ហព័ន្មួយសៅក្នងុ នាយកដា្ឋ នស�វាកម្ម�ុែភាពនិងមនុ�សេជា
្ិអាសមរកិណែលទទួលែុ�ត្រូវក្នងុការ្្ល់ស�វា�ុែភាពែល់ជនជា្ិសែវីមអាសមរកិឥណា្ឌ និងអាឡាសា្ក ។

ការបែទំាអ្នកជ្រ្ងងឺេមមាកក្ននុង្រនទាីរផព�្យ៖ សៅសពលណែលអ្នកត្រូវសា្ន ក់សៅមួយយ្់រក្នងុមន្ទវីរសពទ្យឬកណនលៃងស្សេងសទៀ
្�តមា្់រការណ្ទំាសវជ្ជសាត�ណ្ែលអ្នកត្រូវការ។

Kaiser	Foundation	Health	Plan,	Inc.: សាជវីវកម្មមិនរកតបាក់ចំសែញរែ្ឋកាលវីហញ្៉ា ។ 
សៅក្នងុស�ៀវសៅណែនំា�មាជិកសនះ "សយវីង" ឬ "សយវីង" មានន័យថា Kaiser Foundation Health Plan, Inc.
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ទំព័រ 92

សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

KaiserPermanente៖ Kaiser Foundation Plan, Inc. Kaiser Foundation Hospital (សាជវីវកម្ម
មិនរកតបាក់ចំសែញរែ្ឋកាលវីហញ្៉ា ) និង Southern California Permanente Medical Group។

L.A.	Care	Health	Plan៖ ណ្នការ�ុែភាពណ្ទំាត្រូវបានតគ្់រតគងសដាយ MediCal រ្រ�់អ្នក។ 
Kaiser Permanente គឺជាអ្នក្្ល់ស�វាណ្ទំា�ុែភាពរ្រ�់អ្នកតាមរយៈ L.A. Care Health Plan។

តំបន់ផេវា ក្រ្ម	L.A.	Care	Health	Plan៖ សខានធវី Los Angeles

ប្នការបែទំាបដលមតរូវបានម្រប់ម្រង ណ្នការ Medi-Cal ណែលសត្រវីណ្សវជ្ជ្រែ្ឌិ ្ អ្នកឯកសទ� គលៃវីនិក  
ឱ�្សា្ថ ន និងមន្ទវីរសពទ្យជាក់ោក់មួយចំនួន�តមា្់រអ្នកទទួលបាន Medi-Cal ណែលបានចុះស ្្ម ះ 
ក្នងុណ្នការសនាះ។ Kaiser Permanente គឺជាណ្នការណ្ទំាណែលត្រូវបានតគ្់រតគង។

Medical	Group៖ តក រុមសវជ្ជសាត� ្Southern California Permanente Medical Group ណែលជានែគបូវ ិ
ជា្ជ ជវីវៈណែលរកតបាក់ចំសែញ។

ទ្ាះផវជជាសាមេ្ គំរ បូននការណ្ទំាណែលនឹង្្ល់នបូវគុែភាពណ្ទំា�ុែភាពណែលត្រស�វីរជាងមុន ណកលមអែការតគ្់រតគង
ែលៃួនឯងសដាយ�មាជិកសៅសលវីការណ្ទំាផ្្ទ ល់ែលៃួនរ្រ�់ពួកសគនិងកា្់្រន្ថយការចំណាយណែលអាចសចៀ�វាងបានក្នុ
ងរយៈសពលណវង។

បដលចំាបាច់ប ្្នកផវជជាសាមេ្ (ឬភាពចំាបាច់ប ្្នកផវជជាសាមេ្)៖ ការណ្ទំាចំាបាច់ណ្្នកសវជ្ជសាត�គឺ្ជាស�វាកម្ម�ំខា
ន់ៗ ណែល�មសហ្ុ្លនិងការពារជវីវ ិ្ ។ ការណ្ទំាសនះជួយរកសាអ្នកជំងឺពវីការធាលៃ ក់ែលៃួនឈឺធងៃន់ ឬពិការភាព។ ការណ្ទំា
សនះជួយកា្់្រន្ថយការឈឺចា្់រធងៃន់ធងៃរ សដាយការពយាបាលសរគ ជំងឺ ឬរ្ួរ�។ �តមា្់រ�មាជិកណែលមានអាយុសតកាម 
21 ឆ្្នំ  ស�វាកម្ម Medi-Cal រមួមានការណ្ទំាណែលចំាបាច់ខាងសវជ្ជសាត� ្សែវីម្វីពយាបាល ឬជួយជមងៃឺរងកាយ 
ឬ ល្ៃបូវចិ្្ រមួទំាងវ្ិរ្ិ្ននការសត្រវីតបា�់សតគឿងសញៀនណែលមានណចងក្នងុណ្្នក 1396d(r) ននចំែងសជវីង 42 
ននតកម�ហរែ្ឋអាសមរកិ។

Medicare: កម្មវធិវីធានារ៉ា្់ររង�ុែភាព�ហព័ន្�តមា្់រមនុ�សេណែលមានអាយុចា្់រពវី 65 ឆ្្នំ សេវីងសៅ, មនុ�សេវ ័
យសក្មងជាក់ោក់មួយចំនួនណែលមានពិការភាព និងអ្នកណែលមានជំងឺ្តមងសនាមែំណាក់កាលចុងសតកាយ (ការសែសា
យ្តមងសនាមអចិន្ន្យ៍ណែល្តមរូវឱ្យមានការោង្ម ឬការ្្របូរ�រ ើរង្គណែលជួនកាលសៅថា ESRD) ។

េមាជិក៖ អ្នកទទួលអ្្ថត្រសោជន៍ Medi-Cal ណែលមាន�ិទ្ិទទួលណែលត្រូវបានចា្់ឱ្យសៅ 
Kaiser Permanente តាមរយៈ L.A. Care Health Plan ណែលមាន�ិទ្ិទទួលស�វាកម្មមានការធានារ៉ា្់រ
រង។ សៅក្នងុស�ៀវសៅណែនំា�មាជិកសនះ "អ្នក" មានន័យថាជា�មាជិក។

អ្នក្្ល់ផេវាេនុខភាព ល្ាតូវចិត្៖ ្ុរគ្គលមានអាជាញ ្័រែណណែល្្ល់ស�វា�ុែភាព ល្ៃបូវចិ្្និង�ុែភាពអាក្រ្កិរោិ
ែល់អ្នកជំងឺ។
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ទំព័រ 93

សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

បណ្ាញ៖ តក រុមសវជ្ជ្រែ្ឌិ ្ គលៃវីនិក មន្ទវីរសពទ្យ និងអ្នក្្ល់ស�វាស្សេងសទៀ្បានចុះកិច្�នយាជាមួយ 
Kaiser Permanente ក្នងុការ្្ល់ការណ្ទំា។

អ្នក្្ល់ផេវាបណ្ាញ (ឬអ្នក្្ល់ផេវាក្ននុងបណ្ាញ)៖ �បូមសមវីល "អ្នក្្ល់ស�វាណែលចបូលរមួ" ខាងសតកាម។

ផេវាក្រ្មបដល្ិរនមតរូវបានរា៉ាប់រង៖ ស�វាណែល Kaiser Permanente មិនរ៉ា្់ររង។

ការដឹកជញជាតូនផវជជាសាមេ្ដ្ិរនប្រនបនាទា ន់ (Non-Emergency	Medical	Transportation,	NEMT)៖ 
ការែឹកជញ្ជបូនសៅសពលណែលអ្នកមិនអាចសៅែល់ការណា្់ជួ្រណ្្នកសវជ្ជសាត�ណ្ែលត្រូវបានរ៉ា្់ររងសដាយរ្យន្ 
ឡានតក រុង រ្សភលៃវីង ឬតាក់�ុវីបាន។ សយវីងសចញន ល្ៃ NEMT ណែលទា្រ្ំរ្ុ្�តមា្់រ្តមរូវការសវជ្ជសាត�រ្្រ�់អ្នក សៅ
សពលអ្នកត្រូវការការសធ្វីែំសែវី រសៅកាន់ការណា្់ជួ្ររ្រ�់អ្នក។

ឱេែ្ិរនមានរ តូប្រន្៖ ថា្នំ សពទ្យណែលមិនមានក្នងុ្រញ្ជវីឱ�្។

ការដឹកជញជាតូន្ិរនប្រនផវជជាសាមេ្៖ ការែឹកជញ្ជបូនសៅសពលសធ្វីែំសែវី រសៅនិងមកពវីការណា្់ជួ្រ�តមា្់រស�វាណែ
លត្រូវបានរ៉ា្់ររង Medi-Cal ណែលបានអនុញ្ញា ្សដាយអ្នក្្ល់ស�វារ្រ�់អ្នក។

អ្នក្្ល់ផេវាបដល្ិរនចតូលរ្ួរ អ្នក្្ល់ស�វាណែលមិនសៅក្នងុ្រណ្ាញ Kaiser Permanente។

ឧបករែ៍រែប៖ ឧ្រករែ៍ណែលត្រូវបានសត្រវី�តមា្់រទ្់រឬជាតទនា្់រភា្ជ ្់រពវីខាងសតរៅសៅនឹងរងកាយសែវីម្វីតទតទង់  
ឬណក្តមរូវណ្្នករងកាយណែលរងរ្ួរ� ឬមានជមងៃឺធងៃន់ និងណែលចំាបាច់ខាងសវជ្ជសាត��្តមា្់រការជាសេវីងវញិណ្្នក
សវជ្ជសាត�រ្្រ�់�មាជិក។

ផេវាក្រ្មផមរៅតំបន់៖ ស�វាកម្មែែៈសពលណែល�មាជិក�្ថិ្សៅទវីកណនលៃងសតរៅពវី្ំ្រន់ណែល 
Kaiser Permanente មានអាជាញ ្័រែណសែវីម្វីែំសែវី ការ។ សែវីម្វីទទួលបានព័្៌មាន្រណន្ថមអំពវីទវីកណនលៃងណែល 
Kaiser Permanente អាជាញ ្័រែណែំសែវី ការ �បូមទបូរ�័ព្ទសៅស�វាកម្ម�មាជិកសលែ 1-800-464-4000 
(TTY 711)។

អ្នក្្ល់ផេវាផមរៅបណ្ាញ៖ អ្នក្្ល់ស�វាណែលមិនណមនជាណ្្នកនន្រណ្ាញ Kaiser Permanente។

ការបែទំាអ្នក្រកពយាបាលជំងងឺ៖ សៅសពលណែលអ្នកមិនចំាបាច់ត្រូវសា្ន ក់សៅមួយយ្់រក្នងុមន្ទវីរសពទ្យឬកណនលៃងស្សេង
សទៀ្�តមា្់រការណ្ទំាណែលអ្នកត្រូវការ។

ផេវាក្រ្មេនុខភាព ល្ាតូវចិត្អ្នក្រកពយាបាលជ្រ្ងងឺ៖ ស�វាកម្មអ្នកមកពយាបាលជមងៃឺ�ំរ្់រ�មាជិកណែលមាន្រញ្ហា �ុ
ែភាព ល្ៃបូវចិ្្កតមិ្តសាលសៅមធ្យមរមួមាន៖

 ● ការវាយ្នមលៃនិងពយាបាល�ុែភាព ល្ៃបូវចិ្្ជាលក្ខែៈ្ុរគ្គលនិងតក រុម (ការពយាបាលណ្រ្រចិ្្សាត�)្
 ● ការសធ្វីស្�ចិ្្្សាត�ស្ៅសពលណែលត្រូវបានចងអែុល្រង្ហា ញណ្្នកពយាបាលឲ្យវាយ្នមលៃលក្ខែែ្ឌ �ុែ

ភាព ល្ៃបូវចិ្្
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សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

 ● ស�វាកម្មអ្នកមកពយាបាលជមងៃឺក្នងុសគ្ល្ំរែងត្រ្ួ ពិនិ្្យការពយាបាលសដាយថា្នំ សពទ្យ
 ● ការពិសតគ្ះសរគវកិលចរកិ
 ● ទវីពិសសាធន៍ �មាភា រៈ ្្គ្់ ្្គង់ និងថា្នំ ្ំរ្រ៉ាន្រណន្ថម�តមា្់រអ្នកមកពយាបាលជំងឺ

ការបែទំាេមមាលការឈងឺចាប់៖ ការណ្ទំាសែវីម្វីកា្់្រន្ថយភាពមិនត�រួលខាងរងកាយ ល្ៃបូវចិ្្ �ង្គម និងអារម្ម
ែ៍រ្រ�់�មាជិកណែលមានជំងឺធងៃន់ធងៃរ។

្រនទាីរផព�្យបដលចតូលរ្ួរ៖ មន្ទវីរសពទ្យមានអាជាញ ្័រែណណែលមានកិច្�នយាជាមួយ Kaiser Permanente សែវីម្វ្ី ្
ល់ស�វាកម្មែល់�មាជិកសៅសពលណែល�មាជិកទទួលបានការណ្ទំា។ ស�វាកម្មត្រូវបានរ៉ា្់ររងណែលមន្ទវីរសពទ្យចបូល
រមួែលៃះអាច្្ល់ជបូនែល់�មាជិកត្រូវបានកំែ្់សដាយការត្រ្ួ ពិនិ្្យការសត្រវីតបា�់និងសគ្លនសោបាយធានាគុែ
ភាព ឬកិច្�នយារ្រ�់សយវីងជាមួយមន្ទវីរសពទ្យ។

អ្នក្្ល់ផេវាបដលចតូលរ្ួរ (ឬផវជជាបែិ្តបដលចតូលរ្ួរ)៖ សវជ្ជ្រែ្ឌិ ្ មន្ទវីសពទ្យ ឬអ្នកជំនាញណ្ទំា�ុែភាពមា
នអាជាញ ្័រែណស្សេងសទៀ្ ឬទវីតំាង�ុែភាពមានអាជាញ ្័រែណ រមួទំាងទវីកណនលៃងណ្ទំាជងឺធងៃន់ណែលមានកិច្�នយាជាមួយ 
Kaiser Permanente ក្នងុការ្្ល់ស�វាណែលត្រូវបានរ៉ា្់ររងែល់�មាជិកសៅសពលណែល�មាជិកទទួលបានការណ្ទំា។

ផេវាក្រ្មផវជជាបែិ្ត៖ ស�វាណែល្្ល់សដាយ្ុរគ្គលណែលទទួលបានអាជាញ ្័រែណសតកាមចបា្់ររែ្ឋ សែវីម្វីអនុវ្្វជិា្ជ សពទ្យ 
ឬការពយាបាលសដាយគក់តចបាច់ មិនរមួ្រញ្បូលស�វាណែល្្ល់សដាយសវជ្ជ្រែ្ឌិ ្ែែៈសពលណែលអ្នកត្រូវបាន្រញ្ជបូន
សៅមន្ទវីរសពទ្យណែលត្រូវបានគិ្តបាក់សៅក្នងុវក័ិយ្័រត្មន្ទវីរសពទ្យសទ។

ប្នការ៖ សមវីលណ្នការណ្ទំាណែលត្រូវបានតគ្់រតគង។

្រនទាីរសា្ថ ប័នក្ននុងប្នការ៖ មន្ទវីរសា្ថ ្័រនណាមួយណែលមានស ្្ម ះសៅក្នងុសគហទំព័ររ្រ�់សយវីង 
kp.org/facilities គឺជាណ្្នកនន្រណ្ាញរ្រ�់សយវីង។ មន្ទវីរសា្ថ ្័រនក្នងុណ្នការអាចមានការផ្លៃ �់្្របូរសដាយគ្្ម ន
ការ្្ល់ែំែឹងជាមុន។ �តមា្់រទវីតំាង្រចុ្្រ្ន្នននមន្ទវីរសា្ថ ្័រនក្នងុណ្នការ �បូមទបូរ�័ព្ទសៅណ្្នកស�វាកម្ម�មាជិក។

្រនទាីរផព�្យក្ននុងប្នការ៖ មន្ទវីរសពទ្យណែលមានស ្្ម ះសៅក្នងុសគហទំព័ររ្រ�់សយវីង kp.org/facilities 
(ភាសាអង់សគលៃ�) គឺជាណ្្នកនន្រណ្ាញរ្រ�់សយវីង។ មន្ទវីរសពទ្យក្នងុណ្នការអាចមានការផ្លៃ �់្្របូរសដាយគ្្ម នការ្្ល់
ែំែឹងជាមុន។ �តមា្់រទវីតំាង្រចុ្្រ្ន្នននមន្ទវីរសពទ្យក្នងុណ្នការ �បូមទបូរ�័ព្ទសៅណ្្នកស�វាកម្ម�មាជិក។

ឱេែសា្ថ នក្ននុងប្នការ៖ ឱ�្សា្ថ នណែលជាកម្ម�ិទ្ិ និងែំសែវី រការសដាយ Kaiser Permanente 
ឬឱ�្សា្ថ នស្សេងសទៀ្ណែលសយវីងកំែ្់។ �បូមសមវីលស�ៀវសៅណែនំារ្រ�់អ្នក (Your Guidebook) ឬ្រញ្ជវីឈ្
សមាះសា្ថ ្័រនសៅសលវីសគហទំព័ររ្រ�់សយវីង kp.org (ជាភាសាអង់សគលៃ�) �តមា្់រ្រញ្ជវីននឱ�្សា្ថ នក្នងុណ្នការក្នុ
ង្ំ្រន់រ្រ�់អ្នក។ ឱ�្សា្ថ នក្នងុណ្នការអាចមានការផ្លៃ �់្្របូរសដាយគ្្ម នការ្្ល់ែំែឹងជាមុន។ �តមា្់រទវីតំាង
្រចុ្្រ្ន្នននឱ�្សា្ថ នក្នងុណ្នការ �បូមទបូរ�័ព្ទសៅណ្្នកស�វាកម្ម�មាជិក។
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សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

ផវជជាបែិ្តក្ននុងប្នការ៖ តគរូសពទ្យមានអាជាញ ្័រែណណែលជានិសោជិករ្រ�់ Medical Group 
ឬតគរូសពទ្យណែលមានអាជាញ ្័រែណ ណែលបានចុះកិច្�នយា្្ល់ស�វាណែលត្រូវបានរ៉ា្់ររងែល់�មាជិក។ តគរូសពទ្យណែល
ចុះកិច្�នយាជាមួយសយវីងតគ្ន់ណ្សែវីម្វ្ី ្ល់ស�វា្រញ្ជបូន មិនត្រូវបានចា្់ទុកថាសវជ្ជ្រែ្ឌិ ្ក្នងុណ្នការសទ។

អ្នក្្ល់ផេវាក្ននុងប្នការ៖ មន្ទវីរសពទ្យក្នងុណ្នការ តគរូសពទ្យណ្នការ Medical Group ឱ�្សា្ថ នក្នងុណ្នការ 
ឬអ្នក្្ល់ស�វាណ្ទំា�ុែភាពស្សេងសទៀ្ណែល Kaiser Permanente ចា្់តំាងជាអ្នក្្ល់ណ្នការ ។

ផេវាក្រ្មផមកា�ផពលមានផេ្ថរភាព៖ ស�វាណែលអ្នកទទួលបាន្រនា្ទ ្់រពវីសា្ថ នភាពសវជ្ជសាត�្្រនា្ទ ន់ត្រូវបាន 
សធ្វីឱ្យមានស�្ថរភាព។

ការ�ល់មព្រជា្រនុន (ឬការអននុញ្ញា តជា្រនុន)៖ PCP រ្រ�់អ្នកត្រូវទទួលការតពមសតពៀងពវី Southern 
California Permanente Medical Group មុនសពលអ្នកទទួលបានស�វាកម្មមួយចំនួន។ Southern 
California Permanente Medical Group នឹងយល់តពមណ្សលវីស�វាកម្មណែលអ្នកត្រូវការ្រ៉ាុសណាណ ះ។ ពួកសគ
នឹងមិនយល់តពមសលវីស�វាសដាយអ្នក្្ល់ស�វាណែលមិនចបូលរមួសទត្រ�ិនស្រវីពួកសគសជឿជាក់ថា អ្នកអាចទទួលបាន
ស�វាណែលអាចសត្រៀ្រសធៀ្របានឬត្រស�វីរជាងតាមរយៈអ្នក្្ល់ស�វារ្រ�់ Kaiser Permanente។ ការ្រញ្ជបូន
្រន្មិនណមនជាការយល់តពមសទ។ អ្នកត្រូវណ្ទទួលបានការយល់តពមពវី Southern California Permanente 
Medical Group។

ការបង់មបាក់ធានា៖ ចំនួនទឹកតបាក់ណែលត្រូវបាន្រង់�តមា្់រការធានារ៉ា្់ររង; ការចំណាយសលវីការធានារ៉ា្់ររង។

ធានារា៉ាប់រងផលីឱេែមានផវជជាបញ្ជា ៖ ការធានារ៉ា្់ររងសលវីថា្នំ សពទ្យណែលបានសចញសវជ្ជ្រញ្្ជ សដាយអ្នក្្ល់ស�វា។

ឱេែមានផវជជាបញ្ជា ៖ ឱ�្ណែល្តមរូវឱ្យមានសដាយត�្រចបា្់រនបូវការ្រញ្្ជ ទិញពវីអ្នក្្ល់ស�វាណែលមានអាជាញ ្័រ
ែណសែវីម្វ្ី ្ល់ជបូន មិនែបូចឱ�្គ្្ម នសវជ្ជ្រញ្្ជ  (Over-The-Counter, OTC) ណែលមិន្តមរូវឲ្យមានសវជ្ជ្រញ្្ជ សទ។

បញជាីឱេែមេបនឹងតម្ររូវការ	(Preferred	Drug	List,	PDL)៖ ្រញ្ជវីឱ�្ណែលត្រូវបានសតជវី�សរ ើ�ណែលត្រូវបា
នអនុម័្សដាយណ្នការ�ុែភាពណែលសវជ្ជ្រែ្ឌិ ្អាច្រញ្្ជ ទិញ�តមា្់រអ្នក។ ក៏ត្រូវបានសៅថា្រញ្ជវីឱ�្្ងណែរ។

ការបែទំាបឋ្រ៖ �បូមសមវីលការណ្ទំាជាត្រចំា។

អ្នក្្ល់ផេវាបែទំាបឋ្រ	(Primary	Care	Provider,	PCP)៖ អ្នក ្្ដល់ស�វាមានអាជាញ ្័រែណណែលអ្នកមាន�
តមា្់រការណ្ទំា�ុែភាពភាគសតចវីនរ្រ�់អ្នក។ PCP រ្រ�់អ្នកជួយអ្នកទទួលបានការណ្ទំាណែលអ្នកត្រូវការ។ ការណ្
ទំាមួយចំនួនត្រូវណ្ទទួលបានការយល់តពមជាមុន សលវីកណលងណ្៖

 ● អ្នកមានការអា�ន្ន

 ● អ្នកត្រូវការការណ្ទំាណ្្នកទារក / សរគត�្វី 

 ● អ្នកត្រូវការស�វាកម្ម្រញ្ហា ពិបាកសដាះតសាយ

 ● អ្នកត្រូវការការណ្ទំាពនយាកំសែវី ្តគរួសារ
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សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

PCP រ្រ�់អ្នកអាចជា៖
 ● អ្នកជំនាញទបូសៅ

 ● សវជ្ជ្រែ្ឌិ ្ខាង�រើរង្គក្នងុ

 ● សវជ្ជ្រែ្ឌិ ្ជំងឺកុមារ
 ● សវជ្ជ្រែ្ឌិ ្តគរួសារ
 ● សវជ្ជ្រែ្ឌិ ្ណ្្នកទារកនិងសរគត�្វី
 ● FQHC ឬ RHC

 ● អ្នកជំនាញគិោនុ្រដា្ឋ យិកា
 ● ជំនួយការសវជ្ជ្រែ្ឌិ ្
 ● គលៃវីនិក

ការអននុញ្ញា តជា្រនុន (ការ�ល់មព្រជា្រនុន)៖ ែំសែវី រការជា ល្ៃបូវការណែល្តមរូវឱ្យអ្នក្្ល់ស�វាណ្ទំា�ុែភាពទទួ
លបានការយល់តពម សែវីម្វ្ី ្ល់នបូវស�វាកម្មជាក់ោក់ឬែំសែវី ការ។

ឧបករែ៍េិប្និ្រ្មិត៖ ឧ្រករែ៍�ិ្រ្និម្មិ្ណែលភា្ជ ្់រសៅនឹងរងកាយសែវីម្វីជំនួ�ណ្្នករងកាយណែលបា្់្រង់។

ផេៀវផៅបញជាីផ ្្ម ះនិងព័ត៌មានអ្នក្្ល់ផេវា	(Provider	Directory)៖	្រញ្ជវីអ្នក្្ល់ស�វាសៅក្នងុ្រណ្ាញ 
Kaiser Permanente។

សា្ថ នភាពផវជជាសាមេ្បនាទា ន់ជ្រ្ងងឺវកិលចរកិ៖ វ្ិរ្ិ្ ល្ៃបូវចិ្្ណែលសរគ�ញ្ញា មានលក្ខែៈធងៃន់ធងៃរ ឬែុនដា្រក្នងុ
កតមិ្អាច្រង្កឱ្យមានសតគ្ះថា្ន ក់ភាលៃ មៗ ចំសពាះែលៃួនអ្នកឬអ្នកែនទ ឫអ្នកមិនអាច្្ល់បានភាលៃ មៗ ឬសត្រវីអាហារ 
កណនលៃងសា្ន ក់សៅ ឬ�សមលៃៀក្ំរពាក់សដាយសារជំងឺ ល្ៃបូវចិ្្។

ស�វា�ស្ង្្គ ះ្រនា្ទ ន់ណ្្នកចិ្្សាត�អ្ាចរមួមានការផ្លៃ �់្្របូរ�មាជិកសៅអង្គភាពពយាបាល ល្ៃបូវចិ្្សៅក្នងុមន្ទវីរសពទ្យទបូ
សៅ ឬមន្ទវីរសពទ្យវកិលចរកិធងៃន់ធងៃរ។ ការផ្លៃ �់្្របូរសនះត្រូវបានសធ្វីសែវីម្វីសជៀ�វាង ឬ្រន្ថបូរ្រន្ថយសា្ថ នភាពសវជ្ជសាត�ជ្
មងៃឺវកិលចរកិ។ សលវី�ពវីសនះសៅសទៀ្ អ្នក្្ល់ស�វាការពយាបាលសជឿជាក់ថាការផ្លៃ �់្្របូរសនះនឹងមិនសធ្វីឱ្យសា្ថ នភាពរ្រ
�់�មាជិកកាន់ណ្ោ៉ា ្់រយឺនសទ។

ផេវាក្រ្មេនុខភាពសាធារែ៖ ស�វា�ុែភាពណែលសផ្្្សលវីត្រជាជនទំាងមបូល។ ទំាងសនះរមួមាន 
ការវភិាគសា្ថ នភាព�ុែភាព ការពិនិ្្យណ្ទំា�ុែភាព ការសលវីកកម្�់�ុែភាព ស�វាទ្់រសា្ក ្់ ការតគ្់រតគងជំងឺ ល្ៃង 
ការការពារ្ររសិា្ថ ននិងអនាម័យ ការសត្ៀមលក្ខែៈ�តមា្់រសតគ្ះមហន្រយ និង�ុែភាពវជិា្ជ ជវីវ។

អ្នក្្ល់ផេវាបដលមានលកខាែេ្រ្តិ្ម្រប់មរោន់៖ សវជ្ជ្រែ្ឌិ ្ណែលមាន�ម្្ថភាពក្នងុការអនុវ្្ត្ឹមត្រូវសែវីម្វី
ពយាបាលជំងឺរ្រ�់អ្នក។
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សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

ការវះកាត់បកផែីងវញិ៖ ការវះកា្់សៅសពលមាន្រញ្ហា ជាមួយនឹងណ្្នកននរងកាយរ្រ�់អ្នក។ ្រញ្ហា សនះអាច្រ
ណ្ាលមកពវីពិការភាពពវីកំសែវី ្ ជំងឺ ឬរ្ួរ�។ វាចំាបាច់ខាងសវជ្ជសាត� ្សែវីម្វីសធ្វីឱ្យណ្្នកសនាះសមវីលសៅធម្មតា 
ឬែំសែវី រការបានលអែជាងមុន។

ការបញជាតូន៖ សៅសពល PCP រ្រ�់អ្នកនិោយថាអ្នកអាចទទួលការណ្ទំាពវីអ្នក្្ល់ស�វាស្សេងសទៀ្។ 
ការណ្ទំានិងស�វាកម្មណែលត្រូវបានរ៉ា្់ររងមួយចំនួន្តមរូវឱ្យមានការ្រញ្ជបូននិងការយល់តពមជាមុន។ 
�បូមសមវីលជំពបូកទវី 3 ("រស្រៀ្រទទួលបានការណ្ទំា") សែវីម្វីទទួលបានព័្៌មាន្រណន្ថមអំពវីស�វាណែលត្រូវការការ្រញ្ជបូន 
ឬការតពមសតពៀងជាមុន។

ការបែទំាជាមបចំា៖ ស�វាចំាបាច់ណ្្នកសវជ្ជសាត�និ្ងការណ្ទំា្រង្្ក រសវជ្ជសាត� ្ការសៅពិនិ្្យ�ុែភាពកុមារ ឬការ
ណ្ទំាែបូចជាការណ្ទំាតាមដានជាត្រចំា។ សគ្លសៅននការណ្ទំាជាត្រចំាគឺសែវីម្វីទ្់រសា្ក ្់្រញ្ហា �ុែភាពនានា។

្រលាីនិកេនុខភាពជនប�	(Rural	Health	Clinic,	RHC)៖ មែ្ឌ ល�ុែភាពសៅក្នងុ្ំ្រន់ណែលមិនមានអ្នក្្
ល់ស�វាណ្ទំា�ុែភាពសតចវីន។ អ្នកអាចទទួលបានការណ្ទំា្រឋមនិង្រង្្ក រសៅ RHC។

ផេវាក្រ្មេមមាប់បញ្ហា ពិបាកផោះមសា�៖ គឺជាស�វាកម្មណែលចំាបាច់ណ្្នកសវជ្ជសាត��្តមា្់រការពនយាកំសែវី ្តគរួសារ 
ជមងៃឺកាមសរគ (ជមងៃឺ ល្ៃងតាមរយៈការរមួសភទ) ជំងឺហុវីវ / ជមងៃឺសអែ�៍ ការ្ំរពាន ល្ៃបូវសភទ និងការរលំបូ្កបូន។

ជំងងឺធ្ងន់ធ្ងរ៖ ជំងឺឬលក្ខែែ្ឌ ណែលត្រូវណ្ពយាបាលសហវីយអាច្្ល់លទ្្ លជាការសាលៃ ្់រ។

ការផ្ីរលបែទំាបដលមានជំនាញ៖ ស�វាត្រូវបានរ៉ា្់ររងណែល្្ល់សដាយគិោនុ្រដា្ឋ យិកា អ្នក្រសច្កសទ�និង /  
ឬអ្នកពយាបាលសរគណែលមានអាជាញ ្័រែណក្នងុកំេុងសពលសា្ន ក់សៅក្នងុទវីកណនលៃងណ្រកសាណែលមានជំនាញ ឬសៅ ្្ទះ

 រ្រ�់�មាជិក។

�ីកបនលាងផ្ីរលបែទំាបដលមានជំនាញ៖ ទវីកណនលៃងណែល្្ល់ការណ្រកសា 24 សមា៉ា ងក្នងុមួយន ង្ៃណែលមានណ្អ្នកជំនា
ញ�ុែភាពទទួលការ្រែុ្ះ្រណ្ាល្រ៉ាុសណាណ ះអាច្្ល់ជបូន។

អ្នកឯកផ�េ (ឬផវជជាបែិ្តឯកផ�េ)៖ សវជ្ជ្រែ្ឌិ ្ណែលពយាបាល្រញ្ហា �ុែភាពជាក់ោក់មួយចំនួន។ 
ឧទាហរែ៍ តគរូសពទ្យវះកា្់ អ្ែឹងពយាបាល អ្ែឹងបាក់; អ្នកជំនាញអាណេកហសេវីពយាបាលជំងឺអាណេកហសេវី និងតគរូសពទ្យឯក
សទ�ជំងឺស្រះែបូងពយាបាល្រញ្ហា ស្រះែបូង។ ក្នងុករែវី ភាគសតចវីន អ្នកត្រូវការការ្រញ្ជបូនពវី PCP រ្រ�់អ្នកសែវីម្វីជួ្រសវជ្ជ
្រែ្ឌិ ្ឯកសទ�។

ផេវាក្រ្មេនុខភាព ល្ាតូវចិត្ឯកផ�េ 
 ● ស�វាកម្មអ្នកមកពយាបាលជំងឺ៖

♦	 ស�វាកម្ម�ុែភាព ល្ៃបូវចិ្្ (ការវាយ្នមលៃ ការ្រសង្កវី្ណ្នការ ការពយាបាល ការស្ារសេវីងវញិ 
និងការដាក់ធានា)

♦	 ស�វាកម្មជំនួយណ្្នកឱ�្
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សូមទូរស័ព្ទទៅទេខ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរស័ព្ទទេះគឺមិេគិតថ ល្ៃ។
ពួកទ�ើងទៅទើទេះ 24 ទ ោ៉ ងក្នុងមួ�ថ ង្ៃ 7 ថ ង្ៃក្នុងមួ�សប្តា ហ៍ (ទេើកលេងថ ង្ៃឈប់សម្៉កលែេបិទ)។
ចូេទៅកាេ់អេឡាញតាមរ�ៈ kp.org (ភាសាអង់ទគលៃស)

♦	 ស�វាកម្មយកចិ្្ទុកដាក់ពយាបាលសៅសពលន ង្ៃ

♦	 ស�វាស្ារពតងឹងនវី្ិ�ម្ទាសៅសពលន ង្ៃ

♦	 ស�វាកម្មអន្រគមន៍សពលមានវ្ិរ្ិ្

♦	 ស�វាកម្មសធ្វីឲ្យស�្ថរភាពសពលមានវ្ិរ្ិ្

♦	 ស�វាកម្មតគ្់រតគងករែវី តាមសគ្លសៅ

♦	 ស�វាកម្មអាក្រ្កិរោិពយាបាល

♦	 ការ�តម្រ�តមរួលការណ្ទំាណែលលអែិ្លអែន់ (Intensive Care Coordination, ICC)

♦	 ស�វាកម្មតាម ្្ទះណែលលអែិ្លអែន់ (Intensive Home-Based Services, IHBS)

♦	 ការណ្ទំាចិញ្ឹមលក្ខែៈពយាបាល (Therapeutic Foster Care, TFC)
 ● ស�វាកម្មណ្្នកលំសៅដា្ឋ ន៖

♦	 ស�វាកម្មពយាបាលក្នងុលំសៅដា្ឋ នមនុ�សេសពញវយ័

♦	 ស�វាកម្មពយាបាលក្នងុលំសៅដា្ឋ នអ្នកមានវ្ិរ្ិ្

 ● ស�វាអ្នកជំងឺ�តមាកពយាបាលក្នងុមន្ទវីរសពទ្យ៖

♦	 ស�វាកម្មមន្ទវីសពទ្យ�តមា្់រអ្នកជំងឺ�តមាកពយាបាលវកិលចរកិធងៃន់ធងៃរ

♦	 ស�វាកម្មជំនាញមន្ទវីរសពទ្យ�តមា្់រអ្នកជំងឺ�តមាកពយាបាលណ្្នកវកិលចរកិ

♦	 ស�វាកម្មទវីកណនលៃង�ុែភាពណ្្នកវកិលចរកិ

ការជួបពនិត្យតា្រ Telehealth៖ ការជួ្រពិនិ្្យតាមវើសែអបូអន្រកម្ម និងការជួ្រពិនិ្្យតាមទបូរ�័ព្ទណែលត្រូវបាន
កំែ្់សពល និងអ្នក្្ល់ស�វារ្រ�់អ្នក។

ជ្រ្ងងឺ្រនុខនឹងសាលា ប់៖ សា្ថ នភាព�ុែភាពណែលមិនអាចត្រូវបានផ្លៃ �់្្របូរសហវីយអាចនឹង្រណ្ាលឱ្យសាលៃ ្់រ ក្នងុរយៈសព
លមួយឆ្្នំ ឬ្ិចជាងសនះស្រវីជំងឺសនះសកវី្សេវីងតាមធម្មជា្ិរ្រ�់វា។

ការចាត់ថា្ន ក់ភាពបនាទា ន់ននជ្រ្ងងឺ  (ឬការពិនិត្យជ្រ្ងងឺ)៖ ការវាយ្នមលៃ�ុែភាពរ្រ�់អ្នកសដាយសវជ្ជ្រែ្ឌិ ្ឬគិោនុ្រ
ដា្ឋ យិកាណែលត្រូវបាន្រែុ្ះ្រណ្ាលសែវីម្វីពិនិ្្យសមវីលក្នងុសគ្ល្ំរែងសធ្វីការកំែ្់សលវីភាព្រនា្ទ ន់នន្តមរូវការរ
្រ�់អ្នក�តមា្់រការណ្ទំា។

ការបែទំាបនាទា ន់ (ឬផេវាក្រ្មបនាទា ន់)៖ ស�វាកម្មណែលត្រូវបាន្្ល់ជបូនសែវីម្វីពយាបាលជំងឺមិនណមនអា�ន្ន 
ការរងរ្ួរ� ឬសា្ថ នភាពណែលត្រូវការការណ្ទំាសវជ្ជសាត�។្ អ្នកអាចទទួលបានការណ្ទំា្រនា្ទ ន់ពវីអ្នក្្ល់ស�វាសតរៅ
្រណ្ាញ ត្រ�ិនស្រវីអ្នក្្ល់ស�វាក្នងុ្រណ្ាញមិនមានជា្រសណ្ាះអា�ន្ន ឬមិនអាចចបូលសត្រវីតបា�់បាន។



�ំព័រ�នុកឲ្យផៅ �ំផនផោ�ផចតនា



្រជ្ឈ្រែ្លផេវា�ំនាក់�ំនងេមាជិក
1-800-464-4000 (អ្នក សត្រវី តបា�់ TTY �បូមទបូរ�័ព្ទសលែ 711), 24 សមា៉ា ងមួយន ង្ៃ តបំាពវីន ង្ៃមួយ� ប្្ហ៍  
(សលវីក ណលងណ្ ្ិរទទ្ារមិនសធ្វីការន ង្ៃ ្ុរែ្យ)។

kp.org	(ជាភាសាអង់សគលៃ�)
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