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ភាសានិងទត្មង់នសេងៗនទៀរ 

ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )  ទំព័រ vii 

ភាសានិងទត្មង់ 
នសេងៗនទៀរ 
ភាសានសេងៗនទៀត 
អនកោេទទួលបានន ៀវនៅ មាជិកនិងឯកសារណសនការនសេង

នទៀរនោយឥរគិរថ្ងៃជាភាសាែថ្ទ។ នយើងសាល់ទត្មង់ណរររទ 

ជាលាយលកាែ៍អកេរ ពីអនករកណត្រមានលកាែៈ មបរា ិនពញនល 

ញ។  ូមទូរ ័ពទនលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ការទូរ ័ពទ 
ននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ោនន ៀវនៅណែនាំ មាជិកននេះនែើមបីណ វ ង 

យល់រណនថមអំពីន វាជំនួយភាសា ណសនកណងទ ុំែភាពែូេជា 
ន វារកណត្រឯកសារ និងរកណត្រផ្លទ ល់មារ់។ 

ទម្រង់នសេងៗនទៀត 
អនកោេទទួលបានព័រ៌មានននេះនោយឥរគិរថ្ងៃនៅកន ុងទត្ម

ង់នសេងៗនទៀរែូេជាអកេរ ត្មារ់អនកពិការណេនក ការនបាេះពុមភ 
ជាអកេរធំទំហ្ ំ20 ជា នមៃង និងជាទត្មង់នអឡិេត្រូនិេណែល 

ោេេូលនមើលបាន។ ទូរ ័ពទមកនលែ 1-800-464-4000 
(TTY 711)។ ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ 



ភាសានិងទត្មង់នសេងៗនទៀរ 

ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )  ទំព័រ viii 

នសវាអនក្បក្ផម្ប 
នយើងសាល់ន វារកណត្រផ្លទ ល់មារ់ ពីអនករកណត្រមានលកាែៈ  

មបរា ិនពញនលញ។ អនកមិនចាំបាេ់នត្រើ មាជិកត្គួសារ ឬមិរាេ 

កា ិនធវ ើជាអនករកណត្រនទ។ នយើងមិនេង់នត្រើត្បា ់អនីរិជនជាអន  
ករកណត្រ នលើកណលងណរវាជាភាពោ នន។ ន វាខាងអនករកណត្រ 

ភាសា និងវរបធម៌គឺមានជូននោយមិនគិរថ្ងៃពីអនក។ ជំនួយគឺ 

មានជូន 24 នមា៉ា ងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃមួយ បាា ហ៍្។  ត្មារ់ជំនួយខា 

ងភាសា ឬនែើមបីទទួលបានន ៀវនៅណែនាំ មាជិកននេះជាភា 

សានសេង  ូមទូរ ័ពទនៅនលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការនៅទូរ ័ពទគឺឥរគិរថ្ងៃ។ 



Language Assistance 
Services 

English: Language assistance 
is available at no cost to you, 
24 hours a day, 7 days a week. 
You can request interpreter 
services, materials translated 
into your language, or in 
alternative formats. You can 
also request auxiliary aids and 
devices at our facilities.  
Just call us at 1-800-464-4000, 
24 hours a day, 7 days a week 
(closed holidays). TTY users 
call 711. 

Arabic:  ةفاك ةعاسلا رادم ىلع اناجم  كلة وفرمت  وريةفلامة جلترات امدخ  
 و أ كتغلل قئاوثمة جترو أية ورفلاة مجلترا مةدخ بلط كناكمإبع. وبألسا مايأ
  ام  . انقفارم يف ةزهجأو ةيفاضإ تادعاسم بلط اضيأ كنكم  ي ى.خر غ أصيل

 عة الساار دمى لع  4000-464-800-1   مقلراى لعا بنل اصالتاى وك سيلع
 ي صلناف تاهلا مةدخي مدختمس ل ت(.الطعلام اأيق لغمع )وبألسا مايأفة اك

 . (711  )ملرقا     ىلعل اصالتا يجير

ً

ً

Armenian: Ձեզ կարող է անվճար օգնություն 
տրամադրվել լեզվի հարցում` օրը 24 ժամ, 
շաբաթը 7 օր: Դուք կարող եք պահանջել 
բանավոր թարգմանչի ծառայություններ, Ձեր 
լեզվով թարգմանված կամ այլընտրանքային 
ձևաչափով պատրաստված նյութեր: Դուք նաև 
կարող եք խնդրել օժանդակ օգնություններ և 
սարքեր մեր հաստատություններում: 
Պարզապես զանգահարեք մեզ 1-800-464-4000 
հեռախոսահամարով` օրը 24 ժամ, շաբաթը 7 օր 
(տոն օրերին փակ է): TTY-ից օգտվողները պետք 
է զանգահարեն 711:  

Chinese: 您每週 7天，每天 24小時均可獲得免費語

言協助。您可以申請口譯服務、要求將資料翻譯成您

所用語言或轉換為其他格式。您還可以在我們的場所 
內申請使用輔助工具和設備。我們每週 7天，每天 24
小時均歡迎您打電話 1-800-757-7585 前來聯絡（節假

日休息）。聽障及語障專線 (TTY) 使用者請撥 711。 

Farsi: دون ب تهز هفرو 7و ز شبانروت ساع 24در ی انزبات دمخ 
م رجمتات دمخی ابرد نیتوای . شما متاسا شمر تیا اخینه درهزذ اخ
گر رتهای دی صوبها  و یشماان زبه ب ارکمد ترجمه، اهیشف
. یلوسا و  یبنجا ی کمکها یدتوان یم ن ینچمه شما  .یداست کنورخد
 اعت س 24 در ستکافی  یدکن تاسورخد دخو امتاق حلم یبرا یکمک.

 ه شمار ما به ( باوزهای تعطیلنای رتثسز هفته )به ارو 7و ز شبانرو
ه ربا شما (TTY)شنوا  نااربرانک د.اس بگیریتم 1-800-464-4000

 .ند بگیرتماس 711

Hindi: बिना किसी लागत ि दभाबिया सेवाएँ, कदन ि 24 घंटे, 
सप्ताह ि सातों कदन उपलब्ध ह। आप एि दभाबिये िी सेवाओं 
ि बलए, बिना किसी लागत ि सामबियों िो अपनी भािा में 
अनुवाद िरवाने ि बलए, या वैिबपपि प्रारूपों ि बलए अनुरोध 
िर सिते हैं। आप हमार सुबवधा-स्थलों में सहायि साधनों और 
उपिरणों िे बलए भी अनुरोध िर सिते हैं। िस िवल हमें  
1-800-464-4000 पर, कदन ि 24 घंट, सप्ताह ि सातों कदन 
(छट्टियों वाले कदन िंद रहता ह) िॉल िर। TTY उपयोगिताा 
711  पर िॉल िर। 
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Hmong: Muaj kec pab txhais lus pub dawb rau koj,  
24 teev ib hnub twg, 7 hnub ib lim tiam twg. Koj thov 
tau cov kev pab txhais lus, muab cov ntaub ntawv 
txhais ua koj hom lus, los yog ua lwm hom. Koj kuj 
thov tau lwm yam kev pab thiab khoom siv hauv peb tej 
tsev hauj lwm. Tsuas hu rau 1-800-464-4000, 24 teev ib 
hnub twg, 7 hnub ib lim tiam twg (cov hnub caiv kaw). 
Cov neeg siv TTY hu 711. 

Japanese: 当院では、言語支援を無料で、年中無休、
終日ご利用いただけます。通訳サービス、日本語に
翻訳された資料、あるいは資料を別の書式でも依頼
できます。補助サービスや当施設の機器について
もご相談いただけます。お気軽に 1-800-464-4000  

までお電話ください（祭日を除き年中無休）。 

TTYユーザーは 711にお電話ください。 



Khmer: ជំនួយភាសា គឺឥតគិតថ្លៃថ្លៃដល់អ្នកឡ ើយ  
24 ឡ ងកងមយថ្ល 7 ថ្លៃកងមយសប្តហ។ 
អ្នកអាចឡសើនសំុឡសវាអ្នកបកប្របឯកសារប្ដលប្តនបក 
ប្របឡៅជាភាសាប្មែរ ឬជាទំរង់ជំនួសឡសេងៗឡទៀត។ 
អ្នកក៏អាចឡសើនសំុឧបករណ៍និងបរកិ្ខា រជំនួយទំនាក់ទំនង
សរ ប់អ្នកពិក្ខរឡៅទីតំងរបស់ឡយើងសងប្ដរ។ 
រាន់ប្តទូរស័ពទមកឡយើង តមឡលម 1-800-464-4000 
ប្តន 24 ឡ ងកងមយថ្ល 7 ថ្លៃកងមយសប្តហ 
(បិទថ្លៃបុណយ)។ អ្នកឡរបើ TTY ឡៅឡលម 711។  

៉ោ នុ ួ ៃ នុ ួ ា ៍

៉ោ នុ ួ ៃ នុ ួ ា ៍

Korean: 요일 및 시간에 관계없이 언어지원 
서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 귀하는 
통역 서비스,귀하의 언어로 번역된 자료 또는 대체 
형식의 자료를 요청할 수 있습니다. 또한 저희 
시설에서 보조기구 및 기기를 요청하실 수 
있습니다. 요일 및 시간에 관계없이 
1-800-464-4000번으로 전화하십시오 (공휴일휴무). 
TTY 사용자번호 711. 

Laotian: ການຊ່ວຍເຫອດ້ານພາສາມີໃຫ້ໂດຍບເສັຽຄ່າ
ແກ່ທ່ານ, ຕະຫອດ 24 ຊວໂມງ, 7 ວັນຕອາທິດ. ທ່ານ 
ສາມາດຮ້ອງຂ ຮັບບ ລິການນາຍພາສາ, ໃຫແປເອກະ
ສານເປນພາສາຂອງທ່ານ, ຫ ໃນຮບແບບອນ.  
ທານສາມາດຂອປະກອນຊ່ວຍເສມ ແລະ ອປະກອນ 
ຕາງໆໃນສະຖານບໍລິການຂອງພວກເຮົາໄດ້.ພຽງແຕ່ໂທ 
ຫາພວກເຮ າທ 1-800-464-4000, ຕະຫອດ 24 ຊວໂມງ, 7 
ວັນຕອາທິດ (ປິດວັນພັກຕ່າງໆ). ຜໃຊ້ສາຍ TTY ໂທ 
711. 
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Mien: Mbenc nzoih liouh wang-henh tengx nzie faan 
waac bun muangx maiv zuqc cuotv zinh nyaanh meih, 
yietc hnoi mbenc maaih 24 norm ziangh hoc, yietc 
norm liv baaiz mbenc maaih 7 hnoi. Meih se haih tov 
heuc tengx lorx faan waac mienh tengx faan waac bun 
muangx, dorh nyungc horngh jaa-sic mingh faan benx 
meih nyei waac, a'fai liouh ginv longc benx haaix hoc 
sou-guv daan yaac duqv. Meih corc haih tov longc 
benx wuotc ginc jaa-dorngx tengx aengx caux jaa-sic 
nzie bun yiem njiec zorc goux baengc zingh gorn  
zangc. Kungx douc waac mingh lorx taux yie mbuo 
yiem njiec naaiv 1-800-464-4000, yietc hnoi mbenc 
maaih 24 norm ziangh hoc, yietc norm liv baaiz mbenc 
maaih 7 hnoi. (hnoi-gec se guon gorn zangc oc).  
TTY nyei mienh nor douc waac lorx 711. 

Navajo: Doo bik’é asíníłáágóó saad bee ata’ hane’ bee 
áká e’elyeed nich’į’ ąą’át’é, t’áá áłahjį’ jíigo dóó 
tł’ée’go áádóó tsosts’íjí ąą’át’é. Ata’ hane’ yídííkił, 
naaltsoos t’áá Diné bizaad bee bik’i’ ashchíigo, éí 
doodago hane’ bee didííts’ííłígíí yídííkił. Hane’ bee 
bik’i’ di’díítííłígíí dóó bee hane’ didííts’ííłígíí 
bína’ídíłkidgo yídííkił. Kojį́ hodiilnih 1-800-464-4000, 
t’áá áłahjį’, jíigo dóó tł’ée’go áádóó tsosts’íjí ąą’át’é. 
(Dahodílzingóne’ doo nida’anish dago éí da’deelkaal). 
TTY chodayooł’ínígíí kojį́ dahalne’ 711. 

֖ ֖

֖ ֖

Punjabi: ਬਿਨਾਂ ਬਿਸੀ ਲਾਗਤ ਦ,ੇ ਬਦਨ ਦੇ 24 ਘੰਟ,ੇ ਹਫਤੇ ਦੇ  
7 ਬਦਨ, ਦੁਭਾਸੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਹੁਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਿਧ ਹ।ੈ ਤੁਸੀਂ ਇਿ 
ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਸਮਗਰੀਆਂ ਨ ਆਪਣੀ ਭਾਸਾ ਬਵਚ 
ਅਨਵਾਦ ਿਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਬਿਸ ੇਵਖ ਫਾਰਮੈਟ ਬਵਚ ਪਰਾਪਤ 
ਿਰਨ ਲਈ ਿੇਨਤੀ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਬੁਵਧਾਵਾਂ ਬਵਚ 
ਵੀ ਸਹਾਇਿ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪਿਰਣਾਂ ਲਈ ਿੇਨਤੀ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਾਂ। 
ਿਸ ਬਸਰਫ਼ ਸਾਨ 1-800-464-4000 ਤੇ, ਬਦਨ ਦੇ 24 ਘੰਟ,ੇ ਹਫ਼ਤੇ 
ਦੇ 7 ਬਦਨ (ਛਟੁੀਆਂ ਵਾਲ ਬਦਨ ਿਦ ਰਬਹਦਾ ਹ)ੈ ਫ਼ਨੋ ਿਰੋ। TTY 
ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਿਰਨ ਵਾਲ 711 ‘ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਿਰਨ। 
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Russian: Мы бесплатно обеспечиваем Вас услугами 
перевода 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Вы можете 
воспользоваться помощью устного переводчика, 
запросить перевод материалов на свой язык или 
запросить их в одном из альтернативных форматов. 
Мы также можем помочь вам с вспомогательными 
средствами и альтернативными форматами. Просто 
позвоните нам по телефону 1-800-464-4000, который 
доступен 24 часа в сутки, 7 дней в неделю (кроме 
праздничных дней). Пользователи линии TTY могут 
звонить по номеру 711.  

Spanish: Tenemos disponible asistencia en su idioma 
sin ningún costo para usted 24 horas al día, 7 días a la 
semana. Puede solicitar los servicios de un intérprete, 
que los materiales se traduzcan a su idioma o en 
formatos alternativos. También puede solicitar recursos 
para discapacidades en nuestros centros de atención. 
Solo llame al 1-800-788-0616, 24 horas al día, 7 días a 
la semana (excepto los días festivos). Los usuarios de 
TTY, deben llamar al 711. 

Tagalog: May magagamit na tulong sa wika nang wala 
kang babayaran, 24 na oras bawat araw, 7 araw bawat 
linggo.  Maaari kang humingi ng mga serbisyo ng 
tagasalin sa wika, mga babasahin na isinalin sa iyong 
wika o sa mga alternatibong format. Maaari ka ring 
humiling ng mga karagdagang tulong at device sa 
aming mga pasilidad. Tawagan lamang kami sa  
1-800-464-4000, 24 na oras bawat araw, 7 araw bawat 
linggo (sarado sa mga pista opisyal). Ang mga 
gumagamit ng TTY ay maaaring tumawag sa 711. 



Thai: มบรการชวยเหลอดานภาษาฟรตลอด 24 ชวโมง  
7 วนต่อสปดาห คณสามารถ ขอใชบรการลา่ม 
แปลเอกสารเปนภาษาของคณ หรอในรปแบบอนได 
คณสามารถขออปกรณและเครองมอชวยเหลอไดทศนยบรการ 
ใหความชวยเหลอของเรา โดยโทรหา เราท 1-800-464-4000 
ตลอด 24 ชวโมง 7 วนต่อสปดาห (ยกเวนวนหยดราชการ) 
ผูใช TTY ใหโทร 711 
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Ukrainian: Послуги перекладача надаються 
безкоштовно, цілодобово, 7 днів на тиждень. Ви 
можете зробити запит на послуги усного 
перекладача, отримання матеріалів у перекладі 
мовою, якою володієте, або в альтернативних 
форматах. Також ви можете зробити запит на 
отримання допоміжних засобів і пристроїв у 
закладах нашої мережі компаній. Просто 
зателефонуйте нам за номером 1-800-464-4000.  
Ми працюємо цілодобово, 7 днів на тиждень  
(крім святкових днів). Номер для користувачів 
телетайпа: 711. 

Vietnamese: Dịch vụ thông dịch được cung cấp miễn 
phí cho quý vị 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày trong tuần. Quý 
vị có thể yêu cầu dịch vụ thông dịch, tài liệu phiên dịch 
ra ngôn ngữ của quý vị hoặc tài liệu bằng nhiều hình 
thức khác. Quý vị cũng có thể yêu cầu các phương tiện 
trợ giúp và thiết bị bổ trợ tại các cơ sở của chúng tôi. 
Quý vị chỉ cần gọi cho chúng tôi tại số 1-800-464-4000, 
24 giờ mỗi ngày, 7 ngày trong tuần (trừ các ngày lễ). 
Người dùng TTY xin gọi 711. 



 ូមសាវ គមន៍មកកាន់ Kaiser Permanente! 

ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )  ទំព័រ 1 

 ូមសាវ គមន៍មកកាន់ 
Kaiser Permanente! 
អរគុែអនក ត្មារ់ការនត្ជើ នរ ី Kaiser Permanente ជាអនកសាល់ន វាកន ុងរណាា ញណងទ ំុែ 

ភាពររ ់អនកតាមរយៈ L.A. Care Health Plan។ L.A. Care Health Plan គឺជាណសនការ ុែភា 

ព ត្មារ់អនកណែលមាន Medi-Cal។ L.A. Care Health Plan នធវ ើការជាមួយរែឋកាលីហ្វ ័រញ៉ា នែើមបី 
ជួយអនកឲ្យទទួលបានការណងទ ំុែភាពណែលអនកត្រូវការ។ Kaiser Permanente គឺជារណាា ញអន  
កសាល់ន វាណងទ ំុែភាពររ ់អនកតាមរយៈ L.A. Care Health Plan។ 

នសៀវនៅផណនាសំមាជិក្ 

ន ៀវនៅណែនា ំមាជិក ត្បារ់អនកអំពីធានារា៉ា រ់រងររ ់អនកនៅនត្កាមណសនការ ុែភាព។  ូម 

ោនវានោយត្រងុត្រយ័រននិងនពញនលញ។ វានឹងជួយអនកឲ្យយល់ និងនត្រើត្បា ់អរថត្រនោជន៍និ 

ងន វាររ ់អនក។ វាក៏ពនយល់អំពី ិទធិនិងទំនួលែុ ត្រូវររ ់អនក កន ុងនាមជា មាជិកថ្នណសន 

ការ ុែភាពសងណែរ។ ត្រ ិននរើអនកមានរត្មូវការណសនក ុែភាពពនិ    ូមត្បាកែថ្អនកោ 

នណសនកទងំអ ់ណែលអនុវរាេំនពាេះអនក។ 

នៅកន ុងន ៀវនៅណែនាំ មាជិកននេះ Kaiser Foundation Health Plan, Inc. ជួនកាលត្រូវបាន 

 ំនៅនៅនលើ ""ពួកនយើង" ឬ "នយើង។"  មាជិកជួនកាលត្រូវបាន ំនៅនៅនលើ "អនក។" ល័កាែ ័

ែឌ ណែលត្រូវបាន រន រជាអកេរធំែៃេះមានអរថន័យពិន  នៅកន ុងន ៀវនៅណែនាំ មាជិកននេះ។ 
 ូមនមើលជំពូក 8 (" នលែនិងពាកយ ំខាន់ៗណែលត្រូវែឹង")  ត្មារ់ពាកយណែលអនកគួរែឹង។ 

ន ៀវនៅណែនា ំមាជិកននេះក៏ត្រូវបាននៅសងណែរថ្ជា ំែុំណរររទេ ត ុតាងរមួថ្នការធានារា៉ា

រ់រង និងការរ ា្ ញព័រ៌មាន (Combined Evidence of Coverage and Disclosure Form, 
"EOC/DF")។ វាគជឺាន េកា ី នងារថ្នេារ់និងនោលការែ៍និងណសអកនៅនលើកិេច នារវាង 
Kaiser Permanente Foundation Health Plan, Inc. និង L.A. Care Health Plan។ 
ការធានារា៉ា រ់រង ុែភាពររ ់អនកត្រូវបានកំែរ់នោយកិេច នាររ ់នយើងជាមួយនឹង 
L.A. Care Health Plan។ ត្រ ិននរើអនកបានទទួល ឬបានទញយកន ៀវនៅ មាជិកមួយេារ់ 
នោយផ្លទ លព់ី L.A. Care Health Plan  ូមនបាេះវានចាលនហ្ើយនត្រើមួយននេះវញិ។ ន ៀវនៅណែនា ំ

 មាជិកននេះនឹងសាល់ជូនអនកនូវព័រ៌មានត្រឹមត្រូវរំសុរអំពីន វាណែលអនកោេទទួលបានពីនយើ

ង។ ត្រ ិននរើមានភាពែុ ោន រវាងន ៀវនៅណែនាំ មាជិកណែលអនកបានទទួលពី L.A. Care 
Health Plan នហ្ើយនិងន ៀវនៅមួយននេះ ឯកសារននេះនឹងជាអវ ីណែលនយើងនឹងនត្រើនែើមបីជួយអនក។ 
ទូរ ័ពទនៅ 1-888-839-9909 (TTY 711) នែើមបីន ន ើ ុំមួយេារថ់្នកិេច នារវាង L.A. Care 



 ូមសាវ គមន៍មកកាន់ Kaiser Permanente! 

ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )  ទំព័រ 2 

Health Plan និង នាយកោឋ នន វាកមមណងទ ំែុភាព (Department of Health Care Services, 
DHCS)។ 

អនកោេន ន ើ ុំន ៀវនៅណែនាំ មាជិកននេះមួយេារ់នទៀរនោយឥរគិរថ្ងៃនោយការទូរ ័ពទនៅ 
1-800-464-4000 (TTY 711) ឬ េូលនៅនគហ្ទពំ័រររ ់នយើងនៅ kp.org/medi-cal/documents 
(ជាភាសាអង់នគៃ ) នែើមបីនមើលន ៀវនៅណែនាំ មាជិក។ អនកក៏ោេន ន ើ ុំសងណែរ នោយមិន 

គិរថ្ងៃ នូវ ំនៅែំនែើការនិងនោលការែ៍ណសនករែឋបាលនិងពិនិរយពាបាលណែលមិនណមនកមម 

 ិទធររ ់នយើង ឬរនរៀរេូលនមើលព័រ៌មានននេះនៅនលើនគហ្ទំព័រររ ់នយើង។ នែើមបីណ វ ងយល់រណនថ  
មនទៀរអំពីែំនែើរការការពាបាលនិងរែឋបាលររ ់នយើង  ូមទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំន 

ង មាជិកររ ់នយើងនលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 

ទំនាក្់ទំនងរក្នយើងខំុ្ 

នយើងនៅទីននេះរង់ចំាសាល់ជំនួយ។ ត្រ ិននរើអនកមាន ំែួរ ទូរ ័ពទមក 1-800-464-4000 
(TTY 711)។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ្៍ (នលើកណលងថ្ងៃឈ 

រ់ ត្មាកណែលរិទ)។ ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ 

អនកក៏ោេេូលនៅអនឡាញនៅនពលណាក៏បានតាម kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ ) ឬនៅកាន់ 
នាយកោឋ នន វា មាជកិនៅឯទីតាំងណសនការមួយ (នោងនលើរញ្ជ ីរាយនឈាម េះនិងព័រ៌មានសាថ រ័ 

ននៅនលើនគហ្ទពំ័រររ ់នយើងនៅt kp.org/facilities [ជាភាសាអង់នគៃ ]  ត្មារ់ោ យោឋ ន)។ 
 ត្មារ់ព័រ៌មានរណនថម ា ីពីអនកសាល់ន វានិងទីតំាងររ ់នយើង  ូមទូរ ័ពទមកមជឈមែឌ លទំនា 

ក់ទំនងន វា មាជិកររ ់នយើង kp.org/facilities (ជាភាសាអង់នគៃ )។ 

 ូមអរគុែ 
Kaiser Foundation Health Plan, Inc. 

http://kp.org
http://kp.org/Medi-Cal/documents
http://kp.org/facilities
http://kp.org/facilities
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
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1. ការចារ់នសាើមកន ុងនាម
ជា មាជិក 

រនបៀបទទួលបានជំនួយ 
We want you to be happy with your health care. If you have any questions or concerns 
about your care, we want to hear from you! 

ផសនក្នសវាសមាជិក្ Kaiser Permanente 
ន វា មាជិក Kaiser Permanente នៅទីននេះនែើមបីជួយអនក។ នយើងោេ៖ 

• ន ៃ្ ើយ ំែួរអំពីន វាណែលត្រូវបានធានារា៉ា រ់រងនោយនយើង 

• ជួយអនកនត្ជើ នរ ី ឫផ្លៃ  ់រត រូអនកសាល់ន វាណងទ ំុែភាពរឋម (Primary Care 
Provider, "PCP") 

• ត្បារ់អនកពីទីកណនៃងនែើមបីទទួលការណងទណំែលអនកត្រូវការ 

• ជួយអនកនោយទទួលបានន វាអនករកណត្រត្រ និនរើអនកមិននេេះនិោយភាសាអង់

នគៃ  

• ជួយអនកនោយទទួលបានព័រ៌មានជាភាសានិងទត្មង់នសេងៗនទៀរ 

ត្រ ិននរើអនកត្រូវការជំនួយ  ូមទូរ ័ពទមកមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិកររ ់នយើងែូ 

េខាងនត្កាម៖ 
• ភាសាអង់នគៃ   1-800-464-4000 

(និងនត្េើនជាង 150 ភាសាណែលនត្រើន វាអនករកណត្រ) 

• ភាសានអ ា៉ា ញ 1-800-788-0616 

• ត្ោមភាសាេិន 1-800-757-7585 

• TTY 711 
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ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ្៍ (នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែ 

លរិទ)។ ការនៅទូរ ព័ទគឺឥរគិរថ្ងៃ។ នយើងត្រូវត្បាកែថ្អនករង់ចាំរិេជាង 10 នាទីនៅនព 

លទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌលទំនាក់ទំនងន វា មាជិកររ ់នយើង។ អនកក៏ោេេូលនៅអនឡាញបា 

នត្គរ់នពលសងណែរនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )។ 

ការទទួលបានជនួំយពី L.A. Care Health Plan 
ត្រ ិននរើអនកមាន ំែួរអំពី L.A. Care Health Plan  ូមទូរ ័ពទនៅពួកនគនលែ 
1-888-839-9909 (TTY 711) 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃមួយ បាា ហ្៍ រមួទងំថ្ងៃឈរ់ ត្មាក។ 

Medi-Cal ក្ន ុងអំឡុងនពលផ្លា ស់បត រូ 
Medi-Cal កន ុងអំឡុងនពលផ្លៃ  ់រត រូ ក៏ត្រូវបាននៅសងណែរថ្ "Medi-Cal  ត្មារ់អនកនធវ ើការ។" 
អនកត្រណហ្លជាោេទទួលបាន Medi-Cal កន ុងអំឡុងនពលផ្លៃ  ់រត រូ ត្រ ិននរើអនកឈរ់ទទួលបាន 
Medi-Cal នោយសារ៖ 

• អនកចារ់នសាើមរកត្បាក់បាននត្េើនជាងមុន 

• ត្គួសារររ ់អនកចារ់នសាើមទទួលបានត្បាក់ឧររថមភែល់កូន ឬរា ីត្រពនធនត្េើនជាងមុន 

អនកោេ ួរ ំែួរអំពីលកាែៈ មបរា ិកន ុងការទទួលបាន Medi-Cal កន ុងអំឡុងនពលផ្លៃ  ់រត រូ 
នៅការោិល័យន វា ុែភាពនិងមនុ េជារិកន ុងនខានធីររ ់អនកនៅ 
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx (ជាភាសាអង់ 

នគៃ ) អនកក៏ោេទូរ ័ពទមក Health Care Options នលែ 1-800-430-4263 
(TTY 1-800-430-7077 ឬ 711)។ 

អនក្ណាខាោះអាចម្តវូបានចាត់តាងំរក្ពួក្នយើង 
នយើងមិនេុេះនឈាម េះ មាជិកនោយផ្លទ ល់នទ។ នែើមបីណ វ ងយល់រណនថមអំពីរនរៀរន ន ើ ុំការចារ់តំាង 

ជាមួយនយើង  ូមទូរ ័ពទនៅ L.A. Care Health Plan នលែ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 

ប័ណណ  ("ID") អតតសញ្ហា ណ 
កន ុងនាមជា មាជិកររ ់ Health Plan អនកនឹងទទួលបានរ័ែណ អរា ញ្ញា ែ 
Kaiser Permanente មួយ។ អនកក៏ត្រូវណរមានរ័ែណ អរា ញ្ញា ែអរថត្រនោជន៍ (Benefits 
Identification Card, "BIC") Medi-Cal ណែលរែឋកាលហី្វ ័ញ៉ា បាននសញើរឲ្យអនកសងណែរ។ 
អនកត្រូវណររ ា្ ញរ័ែណ អរា ញ្ញា ែ Kaiser Permanente ររ ់អនក រ័ែណ អរា ញ្ញា ែ L.A. Care 
Health Plan ររ ់អនក Medi-Cal BIC ររ អ់នក និងអរា ញ្ញា ែរ័ែណ មានររូងរររ ់អនក 
នៅនពលអនកទទួលយកន វាណងទ ំុែភាព ឬនវជជរញ្ញជ ។ អនកគួរណរយករ័ែណ  ុែភាពទងំអ  ់

http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx
http://kp.org
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
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មកជាមួយអនកត្គរ់នពលនវលា។ ននេះជាគំររូ័ែណ អរា ញ្ញា ែ BIC និង Kaiser Permanente 
នែើមបីរ ា្ ញអនកថ្នរើររ ់អនកនឹងនមើលនៅែូេនមាេ៖ 
 

  

 
 
ត្រ ិននរើអនកមិនទទួលបានរ័ែណ អរា ញ្ញា ែ Kaiser Permanente ររ ់អនកកន ុងរយៈនពលពីរ 
រី បាា ហ្៍ថ្នការចារ់តំាងររ ់អនកនៅពួកនយើងនទ ឬត្រ ិននរើរ័ែណ ររ ់អនកែូេ បារ់ 
ឬត្រូវនចារលួេ  ូមទូរ ័ពទនៅន វា មាជិកភាៃ មៗ។ នយើងនឹងនសញើររ័ែណ ងមីមួយជូនអនកនោយឥ 

រគិរថ្ងៃ។  ូមទូរ ័ពទនលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
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2. អំពីណសនការ ុែភាពរ
រ ់អនក 

ទិែឋភាពទូនៅននផសនការសុខភាព 

L.A. Care Health Plan គឺជាណសនការ ុែភាព ត្មារ់អនកណែលមាន Medi-Cal នៅកន ុងនខានធី 
Los Angeles ។ L.A. Care Health Plan នធវ ើការជាមួយរែឋកាលីហ្វញ៉ា នែើមបីជួយអនកឲ្យទទួលបាន 

ការណងទ ំុែភាពណែលអនកត្រូវការ។ 

L.A. Care Health Plan គឺជាណសនការណងទតំ្គរ់ត្គងនោយ Medi-Cal ររ ់អនក នហ្ើយ 
Kaiser Permanente គជឺាអនកសាល់ន វាកន ុងរណាា ញណងទ ំុែភាពររ ់អនកតាមរយៈ L.A. Care 
Health Plan។ នៅនពលអនកនត្ជើ នរ ីយក Kaiser Permanente អនកកំពុងនត្ជើ នរ ីទទួល 

ការណងទរំរ ់អនកតាមរយៈកមម វធីិណងទនំវជជសាស្ត ា ររ ់នយើង។ អនកត្រូវណរទទួលយកន វាភាគ 

នត្េើនពីអនកសាល់ន វាកន ុងរណាដ ញ Kaiser Permanente។ 

អនកោេនិោយជាមួយអនករំណាងណសនកន វា មាជិកររ ់ Kaiser Permanente នែើមបីណ វ ងយ 

ល់រណនថមអំពី Kaiser Permanente និងរនរៀរនធវ ើឲ្យវាែំនែើរការ ត្មារ់អនក។  ូមទូរ ័ពទនលែ 
1-800-464-4000 (TTY 711)។ 

Kaiser Permanente សាល់នូវន វាណងទ ំុែភាពនោយផ្លទ ល់ែល ់មាជិកតាមរយៈកមម វធីិណងទ ំ

 ុែភាពេត្មេុះ។ ណសនការ ុែភាព មនទ ីរនពទយររ ់ណសនការ និង Southern California 
Permanente Medical Group ("ត្កមុនវជជសាស្ត ា ") នធវ ើការរមួោន នែើមបីសាល់ជូន មាជិកររ ់នយើ 
ងនូវការណងទតំ្រករនោយគុែភាព។ កមម វធីិណងទនំវជជសាស្ត ា ររ ន់យើងសាល់ឲ្យអនកនូវការទទួល 

បានន វាមានធានារា៉ា រ់រងណែលអនកត្រណហ្លជាត្រវូការ ែូេជាការណងទជំាត្រចំា ការណងទនំៅ 

មនទ ីរនពទយ ន វាមនទ ីរពនិសាធន៍ ការនងទ ំនស្ត រ្ េះរនាទ ន់ ការណងទរំនាទ ន់ និងអរថត្រនោ 

ជន៍នសេងៗនទៀរណែលបានពិពែ៌នានៅកន ុងន ៀវនៅណែនាំ មាជិកននេះ។ នលើ ពីននេះនៅនទៀរ 
កមម វធីិអរ់រំ ុែភាពររ ់នយើងសាល់ជូនអនកនូវវធីិលអ ៗនែើមបីការពារ និងនលើកកមព ់ ុែភាពររ 

 ់អនក។ 

 ត្រ ិននរើអនកមាន ំែួរអំពី L.A. Care Health Plan អនកោេទូរ ័ពទនៅពួកនគនលែ 
1-888-839-9909 (TTY 711) 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃមួយ បាា ហ្៍ រមួទងំថ្ងៃឈរ់ ត្មាក។ 
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )  ទំព័រ 7 

នពលផែលធានារា៉ា ប់រងរបស់អនក្ចាប់នសតើរ និងបញ្ច ប ់

នៅនពលណែលអនកត្រូវបានចារ់តំាងឲ្យនយើងតាមរយៈ L.A. Care Health Plan នយើងនឹងនសញើរអរា 
 ញ្ញា ែរ័ែណ  មាជិក Kaiser Permanente កន ុងរយៈនពលពីរ បាា ហ្៍រនាទ រ់ពីកាលររនិេឆទការ 
ចារ់តាំង ។  ូមរ ា្ ញរ័ែណ អរា ញ្ញា ែ Kaiser Permanente ររ អ់នក រ័ែណ  មារ ល់អរថត្រ 

នោជន៍ រ័ែណ  មារ ល់អរថត្រនោជន៍ (Benefits Identification Card, BIC) ររ ់អនក 
និងរ័ែណ អរា ញ្ញា ែ L.A. Care Health Plan ររ ់អនកនៅនពលអនកទទួលយកន វាណងទ ំ

 ុែភាព ឬនវជជរញ្ញជ ។ 

ការធានារា៉ា រ់រង Medi-Cal ររ ់អនកនឹងត្រូវនធវ ើជាងមីនរៀងរាល់ឆ្ន ំ។ ត្រ ិននរើការោិល័យនខា 

នធីកន ុងរំរន់ររ ់អនកមិនោេរនាការរា៉ា រ់រង Medi-Cal ររ ់អនកនោយនត្រើត្រេពនអឡិេត្រ ូ

និេបាននទ នខានធីនឹងនសញើទត្មង់ណរររទរនា  Medi-Cal នៅអនក។ រំនពញទត្មង់ណរររ 

ទននេះនហ្ើយត្រគល់វានៅទីភាន ក់្រន វាមនុ េជារិកន ុងនខានធីររ ់អនក។ អនកោេត្រគល់ព័រ ៌

មានររ ់អនកតាមអីុនធឺែិរ នោយផ្លទ ល់ ឬតាមទូរ ័ពទ ឬមនធាបាយនអឡិេត្រូនិេនសេងនទៀរ 
ត្រ ិននរើមាននៅកន ុងនខានធីររ ់អនក។ 

អនកោេន ន ើ ុំនៅនពលណាក៏បាននែើមបីរញ្ចរ់ការចារ់តាំងររ ់អនកនៅ Kaiser Permanente 
នហ្ើយនត្ជើ នរ ីអនកសាល់ន វានសេងនទៀរណែលនធវ ើការជាមួយ L.A. Care Health Plan។ 
 ំរារ់ជំនួយនត្ជើ នរ ីអនកសាល់ន វាងមី  ូមទូរ ព័ទនៅ L.A. Care Health Plan តាមនលែ 
1-888-839-9909 (TTY 711) ឬេូលនៅកាន់ www.lacare.org (ជាភាសាអង់នគៃ )។ 
អនកក៏ោេន ន ើ ុំរញ្ចរ់ Medi-Cal ររ ់អនកបានណែរ។ 

នយើងោេន ន ើ ុ ំ L.A. Care Health Plan នែើមបីចារ់តំាងអនកនៅអនកសាល់ន វានសេងនៅកន ុង 

រណាា ញ ត្រ ិននរើករែីណាមួយែូេខាងនត្កាមនកើរនឡើង៖ 
• ោករបកិរោិររ ់អនកគត្មាមកំណហ្ងែល់ ុវរថភិាពររ ់រុគរលិក 

Kaiser Permanente ឬជនណាមាន ក ់ឬត្ទពយ មបរា ិនៅទីកណនៃងររ ់ណសនការ 

• អនកត្រត្ពឹរា កមមភាពលួេពីអនកសាល់ន វាកន ុងរណាា ញ ឬទីកណនៃងររ ់ណសនការ 

• អនកត្រត្ពឹរាការនកងរនៃ ំនោយនេរនា ែូេជាការរ ា្ ញនវជជរញ្ញជ ណែលមិនមា 

ន ុពលភាព ឬការអនុញ្ញា រឲ្យនរណាមាន ក់នត្រើត្បា ់រ័ែណ  មារ ល់ែល នួ Medi-Cal ឬ 
Kaiser Permanente ររ ់អនក 

ត្រ ិននរើ L.A. Care Health Plan ចារ់តាំងអនកជាងមីនោយនៅរណាា ញអនកសាល់ន វានសេងនទៀរ 
ពួកនគនងឹជូនែំែឹងែល់អនកជាលាយលកាែ៍អកេរ។ 

 ិទធិទទួល Medi-Cal ររ ់អនកជាមួយ L.A. Care Health Plan ោេរញ្ចរ់ត្រ ិននរើកតាា ណា 

មួយែូេខាងនត្កាម គឺពិរ៖ 
• អនកផ្លៃ  ់ទីលំនៅនៅនត្ៅរំរន់ន វា L.A. Care Health Plan 

• អនកជារ់នៅកន ុងមនទ ីរឃុំឃំង ឫពនធនាោរ 

http://www.lacare.org
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )  ទំព័រ 8 

• អនកណលងមាន Medi-Cal នទៀរ 

• អនកកាៃ យជាមាន ិទធិទទួលបានកមម វធីិនលើកណលង ណែលរត្មូវឲ្យអនកេុេះនឈាម េះកន ុង 
រង់ថ្ងៃឈន លួនពលនត្រើន វា (Fee-For-Service, FFS) Medi-Cal 

ត្រ ិននរើ ិទធិររ ់អនកជាមួយ L.A. Care Health Plan និងការចារ់តំាងររ ់អនកនៅ 
Kaiser Permanente រញ្ចរ់ អនកនៅណរោេមាន ិទធិទទួលបានការធានារា៉ា រ់រង Medi-Cal 
រង់ថ្ងៃឈន លួ-នៅនពល-នត្រើន វា ("FFS")។ ត្រ ិននរើអនកមិនជាក់េា ់ថ្អនកនៅណរត្រូវបានធា 

នារា៉ា រ់រងនោយនយើង ត្មារ់ Medi-Cal ររ អ់នក  ូមទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន  

វា មាជិកររ ់នយើងនលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 

ការពិចារណាពនិសសសម្មាប់ជនជាតិនែើរអានររកិ្ផសែក្ម្ក្ហរក្ន ុងការផែទមំ្គប់
ម្គង 

ជនជារិនែើមោនមរកិណ បកត្កហ្មមាន ិទឋិមិនេុេះនឈាម េះកន ុងណសនការណងទតំ្គរ់ត្គង Medi-Cal 
ឬពួកនគោេចាកនេញពីណសនការណងទតំ្គរ់ត្គង Medi-Cal នហ្ើយត្រឡរ់នៅ Medi-Cal FFS 
វវញិបានត្គរ់នពលនិងនោយមូលនហ្រុណាក៏នោយ។ 

ត្រ ិននរើអនកជាជនជារិនែើមោនមរកិ អនកមាន ិទធិទទួលន វាអនកសាល់ណងទ ំុែភាពនៅតាម 

ទីតំាងន វា ុែភាពឥណាឌ ណ បកត្កហ្ម (Indian Health Care Provider, "IHCP")។ អនកក៏ោេ 

នៅជាមួយ ឬែកនឈាម េះនេញពី L.A. Care Health Plan ែែៈនពលកំពងុទទួលបានន វាណងទ ំ

 ុែភាពពីទីតំាងទងំននេះសងណែរ។  ត្មារ់ព័រមានរណនថមេំនពាេះការេុេះនឈាម េះនិងការែក 

នឈាម េះនេញ  ូមទូរ ព័ទនៅ L.A. Care Health Plan នលែ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 

រនបៀបផែលផសនការរបស់អនក្ែំនណើរការ 

L.A. Care Health Plan គឺជាណសនការណងទ ំែុភាពមានការត្គរ់ត្គងណែលេុេះកិេច នាជាមួ 

យនាយកោឋ នន វា ុែភាពរែឋកាលីហ្វ ័រញ៉ា  (Department of Health Care Services, "DHCS") 
 ត្មារ់ Medi-Cal។ Kaiser Permanente គឺជាអនកសាល់ន វាកន ុងរណាា ញណងទ ំុែភាពរ 

រ ់អនកតាមរយៈ L.A. Care Health Plan។ 

Kaiser Permanente សាល់នូវន វាណងទ ំុែភាពនោយផ្លទ ល់ែល ់មាជិកតាមរយៈកមម វធីិណងទ ំ

 ុែភាពេត្មេុះ។ កមម វធីិណងទនំវជជសាស្ត ា ររ ន់យើងសាល់ឲ្យអនកនូវការទទួលបានន វាមានធានារា៉ា  
រ់រងភាគនត្េើន ណែលអនកត្រណហ្លជាត្រូវការ ែូេជាការណងទជំាត្រចំា ការណងទនំៅមនទ ីរនពទយ 
ន វាមនទ ីរពិនសាធន៍ នងិការណងទ ំនស្ត រ្ េះរនាទ ន់ ការណងទរំនាទ ន់ និងអរថត្រនោជន៍នសេង 

ៗនទៀរណែលបានពិពែន៌ានៅកន ុងន ៀវនៅណែនាំ មាជិកននេះ។ នលើ ពីននេះនៅនទៀរ កមម វធីិអ 

រ់រំ ុែភាពររ ់នយើងសាល់ជូនអនកនូវវធីិលអ ៗនែើមបីការពារ និងនលើកកមព  ់ុែភាពររ ់អនក។ 
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )  ទំព័រ 9 

នោលការែ៍អរថត្រនោជន៍និងែំនែើរការ ត្មារ់វធីិទទួលបានន វាមានធានារា៉ា រ់រងោេមាន

ភាពែុ ោន  កន ុងេំនណាមរណាា ញអនកសាល់ន វាររ ់ L.A. Care Health Plan។ 
ត្រ ិននរើអនកេង់បានព័រ៌មានអំពីរនរៀរផ្លៃ  ់រត រូរណាា ញអនកសាល់ន វា  ូមទូរ ព័ទនៅន វា 

 មាជិក L.A. Care Health Plan នលែ 1-888-839-9909 (TTY 711) 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 
7 ថ្ងៃមួយ បាា ហ្ ៍រមួទងំថ្ងៃឈរ់ ត្មាក។ 

ែែៈណែលអនកជា មាជកិ Medi-Cal ថ្ន Kaiser Permanente អនកោេមាន ិទធិនែើមបីទទួល 

ន វារណនថមណែលត្រូវបានសាល់ឲ្យតាមរយៈ FFS Medi-Cal។ ទងំននេះរមួមានឱ ងតាមនវជជរញ្ញជ  
 ត្មារ់អនកជំងឺមិនសាន ក់កន ុងមនទ ីរនពទយ ឱ ងោម ននវជជរញ្ញជ  ការសររ់សរង់ណសនកនវជជសាស្ត ា មួយ 

េំនួន និងឱ ងរំរ៉ានណែលមានតាមរយៈកមម វធីិ Medi-Cal Rx។ ន វានានាណែលអនកោេទទួ 

លបានពី Medi-Cal FFS ត្រូវបានពិពែ៌នានៅកន ុងជំពូកទី 4 ("អរថត្រនោជន៍និងន វា")។ 

នែើមបីណ វ ងយល់រណនថមនទៀរ  ូមទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិកនលែ 
1-800-464-4000 (TTY 711)។ អនកក៏ោេណ វងរកព័រ៌មានអំពីន វា មាជិកតាមអនឡាញស 

ងណែរនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )។ 

នែើមបីណ វ ងយល់អំពី L.A. Care Health Plan  ូមនៅទូរ ័ពទនៅពួកនគនលែ 1-888-839-9909 
(TTY 711)។ អនកក៏ោេណ វងរកព័រ៌មានអំពីន វា មាជិកតាមអនឡាញសងណែរនៅ 
www.lacare.org (ជាភាសាអង់នគៃ )។ 

ការផ្លា ស់បត រូបណាត ញអនក្សតល់នសវា 

អនកោេចាកនេញពី Kaiser Permanente នហ្ើយផ្លៃ  ់រត រូនៅរណាា ញអនកសាល់ន វាររ ់ 
L.A. Care Health Plan នសេងនទៀរនៅនពលណាក៏បាន។  ូមទូរ ័ពទនៅ L.A. Care Health Plan 
នលែ 1-888-839-9909 (TTY 711) 24 នមា៉ា ងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ្៍ រមួទងំថ្ងៃរុែយ។ 
ត្បារ់ពួកនគថ្អនកេង់ផ្លៃ  ់រត រូរណាា ញអនកសាល់ន វា។ ការផ្លៃ  ់រត រូននេះនឹងមិននកើរនឡើងភាៃ មៗ 

ននាេះនទ។ L.A. Care Health Plan នឹងឲ្យអនកែឹងនៅនពលណែលការចារ់តំាងអនកសាល់ន វាងមីរ 
រ ់អនកចារ់នសាើម។ ទំរាែំល់នពលននាេះ អនកត្រូវណរទទួលយកន វាពី Kaiser Permanente។ 

នោលការែ៍អរថត្រនោជន៍និងែំនែើរការ ត្មារ់វធីិទទួលបានន វាមានធានារា៉ា រ់រងោេមាន

ភាពែុ ោន  កន ុងេំនណាមរណាា ញអនកសាល់ន វាររ ់ L.A. Care Health Plan។ ត្រ ិននរើអនកេ 

ង់បានព័រ៌មានអំពីរនរៀរផ្លៃ  ់រត រូរណាា ញអនកសាល់ន វា  ូមទូរ ព័ទនៅន វា មាជិក L.A. Care 
Health Plan នលែ 1-888-839-9909 (TTY 711) 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ្ ៍
រមួទងំថ្ងៃឈរ់ ត្មាក។ 

ត្រ ិននរើអនកេង់ចាកនេញពី Kaiser Permanente បានឆ្រ់ជាងននេះ អនកោេន ន ើ ុំ 
L.A. Care Health Plan រកការចារ់តំាងនឡើងវញិរនាទ ន់ (នលឿន)។ ត្រ ិននរើនហ្រុសល ត្មា 

រ់ការន ន ើ ុំររ ់អនកបានរំនពញតាមេារ់ ត្មារ់ការចារ់តំាងនឡើងវញិរនាទ ន់ អនកនឹងទទួល 

បានលិែិរមួយនែើមបីត្បារ់អនកថ្អនកត្រូវបានចារ់តំាងនឡើងវញិនហ្ើយ។ 

http://kp.org
http://www.lacare.org
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )  ទំព័រ 10 

ការផ្លា ស់បត រូផសនការសុខភាព 

អនកោេចាកនេញពី L.A. Care Health Plan នហ្ើយេូលរមួកន ុងណសនការណងទ ំុែភាពត្គរ់ 

ត្គងនសេងនទៀរ នៅកន ុងនខានធីណែលអនករ ់នៅនៅនពលណាក៏បាន។ ទូរ ័ពទមក Health Care 
Options នលែ 1-800-430-4263 (TTY 1-800-430-7077) នែើមបីនត្ជើ នរ ីណសនការងមី។ 
អនកោេទូរ ័ពទពីថ្ងៃេ័នទ រហូ្រែល់ថ្ងៃ ុត្កនមា៉ា ង 8 ត្ពឹករហូ្រែល់នមា៉ា ង 6 លាៃ េ ឬេូលនៅ 
https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/ (ជាភាសាអង់នគៃ )។ 

វាត្រូវការនពលរហូ្រែល់ 30 ថ្ងៃនែើមបីែំនែើរការ នំែើ ុំររ ់អនកកន ុងការចាកនេញពី L.A. Care 
Health Plan នហ្ើយេុេះនឈាម េះនៅកន ុងណសនការណងទតំ្គរ់ត្គងនសេងនទៀរនៅកន ុងនខានធីររ ់អនក 
ត្រ ិននរើមិនមានរញ្ញា អវ ីជាមួយ ំនែើននាេះនទ។ ទំរាែំល់នពលននាេះ អនកត្រូវណរទទួលយកន  

វាពីពួកនយើង។ នែើមបីែឹងពីសាថ នភាពថ្ន ំនែើររ ់អនក  ូមទូរ ័ពទនៅ Health Care Options 
នលែ 1-800-430-4263 (TTY 1-800-430-7077)។ 

ត្រ ិននរើអនកេង់នេញពី L.A. Care Health Plan ឲ្យបានឆ្រ់ អនកោេន ន ើ ុ ំ Health Care 
Options រកការែកនឈាម េះនេញរនាទ ន់ (នលឿន) ។ ត្រ ិននរើនហ្រុសល ត្មារ់ការន ន ើ ុំររ ់អនក 

រំនពញតាមេារ់ ត្មារ់ការែកនឈាម េះនេញរនាទ ន់ អនកនឹងទទួលបានលិែិរមួយនែើមបីត្បារ់អន  
កថ្អនកត្រូវបានែកនឈាម េះនេញនហ្ើយ។ 

 មាជិកណែលោេន ន ើ ុកំារែកនឈាម េះនេញរនាទ ន់រមួមាន រ៉ាុណនាមិនត្រូវបានកំែរ់ណរេំនពាេះ៖ 
• កុមារណែលទទួលបានន វានត្កាម Foster Care រញក ៏Adoption Assistance 

Programs។ 

•  មាជិកណែលមានរត្មូវការការណងទ ំុែភាពពិន   

•  មាជិកណែលបានេុេះនឈាម េះរេួនៅកន ុង Medicare, Medi-Cal មួយនទៀរ 
ឬណសនការណងទតំ្គរ់ត្គងលកាែៈពាែិជជកមម 

អនកោេន ន ើ ុំចាកនេញពី L.A. Care Health Plan នោយផ្លទ លន់ៅឯការោិល័យន វាមនុ េជា 

រិនិង ុែភាពត្រចំានខានធីររ ់អនក។ ណ វ ងរកការោិល័យកន ុងមូលោឋ នររ ់អនកនៅ 
https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx 
(ជាភាសាអង់នគៃ )។ អនកក៏ោេទូរ ័ពទមក Health Care Options នលែ 1-800-430-4263 
(TTY 1-800-430-7077)។ 

និសេិតរហាវទិាល័យផែលផ្លា សទ់ីលំនៅនៅនខានធីែមី 
បញនម្ៅពីកាលីហា ័រញ៉ា  
ត្រ ិននរើអនកផ្លៃ  ់នៅនខានធីងមីនៅកន ុងរែឋកាលីហ្វ ័រញ៉ា ណែលនៅនត្ៅពីររំន់លំនៅោឋ នររ ់អនក 
នែើមបីេូលនរៀនមហាវទិាល័យ នយើងនឹងរា៉ា រ់រងណរនលើការណងទ ំនស្ត រ្ េះរនាទ ន់និងការណងទរំនាទ ន់ 

https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/
https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )  ទំព័រ 11 

នៅកន ុងនខានធីងមីររ ់អនករ៉ាុនណាណ េះ។ ការណងទ ំនស្ត រ្ េះរនាទ ន់និងការណងទរំនាទ ន់ោេរកបាន  

ត្មារ់អនកេុេះនឈាម េះ Medi-Cal ទងំអ ់នៅទូទងំរែឋនោយមិនគិរពីនខានធីថ្នលំនៅោឋ ន។ 
ការណងទជំាត្រចំានិងការណងទរំ ា្ រត្រូវបានរា៉ា រ់រងណរនៅកន ុងរំរន់លំនៅោឋ នររ ់អនករ៉ាុ

នណាណ េះ។ 

ការនៅនរៀននៅរហាវទិាល័យនម្ៅតំបន់នគហ ឋ នរបស់អនក្ក្ន ុងកាលីហា នីញ៉ា  

ត្រ ិននរើអនកបានេុេះនឈាម េះកន ុងកមម វធីិ Medi-Cal នហ្ើយនឹងេូលនរៀនមហាវទិាល័យនៅនត្ៅរំរ 

ន់លំនៅោឋ នររ ់អនកកន ុងរែឋកាលីហ្វនីោ៉ា  អនកមិនចំាបាេ់ោក់ពាកយ ុំ Medi-Cal នៅកន ុងនខា 

នធីននាេះនទ។ នៅនពលអនកផ្លៃ  ់ទីលំនៅជារនណាា េះោ ននឆ្ៃ យពីសទេះនែើមបីនៅនរៀនមហាវទិាល័យ 
នៅនត្ៅរំរន់លំនៅោឋ នររ ់អនក មានជំនរ ីពីរណែលោេរកបាន ត្មារ់អនក។ 

អនកោេនធវ ើវធីិណាមួយែូេខាងនត្កាម៖ 
• ជូនែំែឹងែល់ការោិលយ័ត្រចំានខានធីថ្នលំនៅោឋ នររ ់អនក ថ្អនកកំពុងផ្លៃ   ់

ទីលំនៅជារនណាា េះោ នន  នែើមបីេូលនរៀនមហាវទិាល័យនហ្ើយសាល់ោ ័យោឋ នររ ់អន  

កណែលនៅកន ុងនខានធីងមី។ នខានធីនឹងនធវ ើរេច ុរបននភាពកំែរ់នហ្រុករែីននេះនោយ 

នត្រើោ យោឋ ន និងនលែកូែនខានធីងមីររ ់អនក នៅកន ុងទិននន័យររ ់រែឋ។ នត្រើជនំរ ី
 ននេះត្រ ិននរើអនកេង់ទទួលបានការណងទជំាត្រចំា រមួមានការណងទរំ ា្ រនៅកន ុង 

នខានធីងមីររ ់អនក។ អនកោេត្រូវផ្លៃ  ់រត រូណសនការណងទតំ្គរ់ត្គង Medi-Cal 
ររ ់អនក។  ំរារ់ ំែួររណនថមនិងនែើមបីទរ់សាា រ់ការពនារនពល កន ុងការេុេះនឈាម េះេូ 

លកន ុងណសនការ ុែភាពងមី អនកគួរណរទំនាក់ទំនងនៅ Health Care Options នលែ 
1-800-430-4263 (TTY 1-800-430-7077)  ត្មារ់ជំនួយកន ុងការេុេះនឈាម េះ។ 

ឬក៏្ 
• នត្ជើ នរ ីមិនផ្លៃ  ់រត រូណសនការណងទតំ្គរ់ត្គងររ ់អនកនៅនពលណែលអនកផ្លៃ  ់នៅ 
រនណាា េះោ នននែើមបីេូលនរៀនមហាវទិាល័យនៅកន ុងនខានធីនសេង។ អនកោេនត្រើត្បា 

 ់ការណងទ ំនស្ត រ្ េះរនាទ ន់ ឬការណងទរំនាទ ន់នៅកន ុងនខានធីងមីណររ៉ាុនណាណ េះ។  ត្មារ់ 

ការណងទ ំុែភាពជាត្រចាំ រមួទងំការណងទរំ ា្ រ អនកនឹងត្រូវនត្រើអនកសាល់ន វាកន ុង 

រណាា ញ Kaiser Permanente នៅកន ុងរំរន់លំនៅោឋ នររ ់អនក។ នែើមបណី វ ងយល ់

រណនថមនទៀរ េូលនៅជំពូកទី 3 ("រនរៀរទទួលបានការណងទ"ំ)  ត្មារ់ពរ័៌មានអំពី 
ការណងទ ំនស្ត រ្ េះរនាទ ន់និងការណងទរំនាទ ន់។ 

ការនៅនរៀនរហាវទិាល័យនៅនម្ៅរែឋកាលហីា ័រញ៉ា  
ត្រ ិននរើអនកចាកនេញពីរែឋកាលីហ្វ ័រញ៉ា ជារនណាា េះោ នននែើមបីេូលនរៀនមហាវទិាល័យ កន ុងរែឋមួ 

យនសេងនទៀរនហ្ើយអនកេង់រកាការធានារា៉ា រ់រង Medi-Cal ររ ់អនក ូមទំនាក់ទំនង រុគរលិក 

ណសនក ិទធិទទួលបាននៅឯការោិល័យនខានធីថ្នលំនៅោឋ នររ ់អនក។ ែរារណាអនកមាន ិទធិទទួ 

លបាន, Medi-Cal នឹងរា៉ា រ់រងនលើការណងទ ំនស្ត រ្ េះរនាទ ន់និងការណងទរំនាទ ន់នៅកន ុងរែឋមួយនសេ 
ងនទៀរ។ Medi-Cal ក៏នឹងរា៉ា រ់រងនលើការណងទោំ ននណែលរត្មូវឲ្យមានការេូល ត្មាកមនទ ីរនព 

ទយនៅកាណាោ និងមុិក ុិកូសងណែរ ត្រ ិននរើន វាននេះត្រូវបានយល់ត្ពមនហ្ើយនវជជរែឌ ិរនិង 

មនទ ីរនពទយរំនពញតាមលកាែែឌ េារ់ Medi-Cal ។ ត្រ ិននរើអនកេង់ទទួលបានការណងទជំា 
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )  ទំព័រ 12 

ត្រចំា រមួជាមួយការណងទរំ ា្ រនៅរែឋមួយនសេងនទៀរ អនកនឹងត្រូវោក់ពាកយ ុំកមម វធីិ Medicaid 
នៅកន ុងរែឋននាេះ។ ត្រ ិននរើអនកេុេះនឈាម េះនត្រើ Medicaid នៅរែឋមួយនសេងនទៀរអនកនឹងណលងមា 

ន ិទធិទទួល Medi-Cal នៅរែឋកាលីហ្វ ័រញ៉ា  នហ្ើយនយើងនឹងមិនរង់ថ្ងៃណងទ ំុែភាពររ ់អនកនទ។ 
Medi-Cal Rx មិនរា៉ា រ់រងឱ ងនវជជរញ្ញជ  ត្មារ់ជំងឺមិន ត្មាកមនទ ីរនពទយណែលនៅនត្ៅរែឋកា 

លីហ្វ ័រញ៉ា នឡើយ នលើកណលងណរនវជជរញ្ញជ ណែលត្រូវបានសាល់ឲ្យអនកជាណសនកថ្នការណងទ ំនស្ត រ្ េះរនាទ ន់ 
ឫការណងទរំនាទ ន់ណែលត្រូវបានរា៉ា រ់រង។ 

ការបនតការផែទ ំ
ការបំនពញនសវាពីអនក្សតល់នសវាផែលរិននៅក្ន ុងផសនការ 
សមាជិក្ែមី 
ត្រ ិននរើអនកជា មាជកិងមីនហ្ើយបាននិងកំពុងទទួលការណងទពំីអនកសាល់ន វា ណែលមិននៅកន ុ 
ងរណាា ញ Kaiser Permanente អនកត្រណហ្លជាោេរនាជួរនឹងពួកនគរហូ្រែល់ 12 ណែ 
ឫនលើ ពីននេះតាមសាថ នភាពជាក់ណ ាង។ ត្រ ិននរើសាថ នភាព ុែភាពររ ់អនក ថ ិរនត្កាមករ 

ែីមួយ ណែលបានរាយខាងនត្កាមនត្កាមេំែងនជើងថ្ " ិទធិទទួលបាន" អនកោេន ន ើ ុំរនាការ 
ណងទជំាមួយអនកសាល់ន វាននាេះ។ 

សមាជិក្រចួជានម្សច 

ត្រ ិននរើអនកសាល់ន វាររ ់អនកឈរ់នធវ ើការជាមួយ Kaiser Permanente អនកត្រណហ្លជាោេ 

នៅរនាទទួលបានន វាពីអនកសាល់ន វាននាេះ។ ននេះគឺជាទត្មង់មួយនទៀរថ្នការរនាការណងទ។ំ 

ត្រ ិននរើអនកត្រូវបានចារ់តាំងនៅកន ុងត្កមុអនកសាល់ន វា ណែលកិេច នាររ ់ពួកនគជាមួយ 

នយើងរញ្ចរ់ នយើងនឹងសាល់ន េកា ីជូនែំែឹងជាលាយលកាែ៍អកេរែល់អនកោ៉ា ងនហាេណា  ់
60 ថ្ងៃមុនការរញ្ចរ់ (ឬឲ្យបានឆ្រ់តាមលទធភាព មរមយ)។ នយើងក៏នងឹជូនែំែឹងែល់អនកជា 

លាយលកាែ៍អកេរសងណែរោ៉ា ងនហាេណា ់ 60 ថ្ងៃមុននពល ណែលនយើងរញ្ចរ់កិេច នាជា 

មួយមនទ ីរនពទយណែលមានេមាៃ យ 15 ថ្ម៉ាល៍ពីកណនៃងណែលអនករ ់នៅ។ អនកត្រណហ្លជាោេរនា  
នៅជួរអនកសាល់ន វានៅកន ុងត្កមុអនកសាល់ន វាននាេះ ឬនៅមនទ ីរនពទយននាេះរហូ្រែល់ 12 ណែ 
ឬយូរជាងននេះកន ុងសាថ នភាពជាក់លាក់។ ត្រ ិននរើសាថ នភាព ុែភាពររ ់អនកធាៃ ក់នត្កាមករែី 
មួយកន ុងេំនណាមករែីខាងនត្កាមនត្កាមេំែងនជើង " ិទធិទទួលបាន" អនកោេន ន ើ ុំឲ្យរនាការ 
ណងទជំាមួយត្កមុអនកសាល់ន វា ឬមនទ ីរនពទយននាេះ។ 

សិទធ ិទទួលបាន 
ណសនកននេះពិពែ៌នាសាថ នភាពនវជជសាស្ត ា  ណែលអនកោេន ន ើ ុំការរនាថ្នការណងទ។ំ មានលកាែៈវ ិ
និេឆ ័យរណនថមណែលត្រូវណររំនពញ នែើមបីឲ្យពួកនយើងយល់ត្ពមនលើ នំែើររ ់អនក។ លកាែៈវនិិេឆ  ័
យរណនថមទងំននាេះត្រូវបានរាយរញ្ជ ីនៅនពលនត្កាយនៅកន ុងណសនកននេះ។ ត្រ ិននរើនយើងយលត់្ពម 

នលើ នំែើររ ់អនក ត្មារ់ការរំនពញន វាកមមណែលមានការរា៉ា រ់រង នយើងនឹងត្គរែែា រ់នលើន វា 

កមមណែលមានរាយខាងនត្កាម។  ត្មារ់ មាជកិងមី ន វាណែលបានយល់ត្ពមត្រូវបានរា៉ា រ់រងរ 
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )  ទំព័រ 13 

ហូ្រែល់ 12 ណែចារ់ពីថ្ងៃេុេះនឈាម េះររ ់អនក នលើកណលងណរមានការរញ្ញជ ក់នសេងពនីនេះខាង 

នត្កាម។ 
• សាថ នភាពធងន់ធងរ។ ន វាកមមត្រូវបានរា៉ា រ់រងរហូ្រែល់សាថ នភាពធៃន់ធៃររញ្ចរ់ 

• សាថ នភាពរុានំរ៉ាធងន់ធងរ។ ន វាកមមត្រូវបានត្គរែែា រ់រហូ្រែល់មុន (1) 12 ណែចារ់ 
ពីថ្ងៃណែលកិេច នាររ ់អនកសាល់ន វាបានេរ់; ឬ (2) នៅថ្ងៃទីមួយរនាទ រ់ពីែំនែើ 
ការពាបាលបានរញ្ចរ់ នៅនពលណែលវាមាន ុវរថ ិភាពកន ុងការនសទរការណងទ ំ
ររ ់អនកនៅឲ្យអនកសាល់ន វាកន ុងរណាា ញណែលបានកំែរ់នោយ Kaiser Permanente 
រនាទ រ់ពីបានពិនត្ោេះជាមួយ មាជិកនិងអនកសាល់ន វានត្ៅរណាា ញ និងត្ រនៅតា 

មការអនុវរា វជិាជ ជីវៈលអ ។ សាថ នភាពរុាថំ្រ៉ាធៃន់ធៃរគឺជាជមៃ ឺឬសាថ នភាព ុែភាពែថ្ទនទៀរ 

ណែលធៃន់ធៃរ ត្រ ិននរើមួយកន ុងេំននាមេំែុេខាងនត្កាមននេះជាការពិរអំពីសាថ ន 

ភាពននាេះ៖ 

• វានៅណររនានោយោម នវធីិពាបាលនពញនលញ 

• វាកាន់ណរែុនោរខាៃ ំងកន ុងនងរនវលាយូរអណងវង 

• វារត្មូវឲ្យមានការពាបាលរនានែើមបីណងទសំាថ នភាពជមៃ ឺ ឬទរ់សាា រ់សាថ នភា 

ពមិនឲ្យោ៉ា រ់យឺននៅ 

• ការផែទមំាតា។ ន វាកមមត្រូវបានរា៉ា រ់រង ែែៈនពលអនកមានថ្សទនពាេះ នងិភាៃ មៗនត្កា 

យពីអនក ត្មាលកូន។ 

• នសវាក្រមសម្មាប់ស្តសត ីផែលមានសាថ នភាពសុខភាពសល វូចិតត ែែៈនពលមានថ្សទនពាេះ 
ឬភាៃ មៗនត្កាយនពល ត្មាល។ ន វាកមមណែលមានការរា៉ា រ់រងរហូ្រែល់ 12 ណែ 
ចារ់ពីនពលការនធវ ើនរាគវនិិេឆ ័យ ុែភាពសល វូេិរា ឬពីេុងរញ្ចរ់ថ្នការមានថ្សទនពាេះ 
មួយណាក៏នោយណែលនត្កាយនគ 

• ជរង ឺរុខនឹងសាា ប់ ន វាកមមត្រូវបានរា៉ា រ់រងន វាទងំននេះ ត្មារ់កំឡុងរយៈនពល 

ថ្នជំងឺ។ ជមៃ ឺមុែនឹងសាៃ រ់ គឺជាជមៃ ឺណែលមិនោេពាបាល ឬត្រឡរ់ងយនត្កាយបាន 
និងត្រណហ្លជារណាា លឲ្យសាៃ រ់នៅកន ុងរយៈនពលមួយឆ្ន ំ ឬរិេជាងននេះ 

• ការផែទសំម្មាប់កុ្មារអាយុនម្ការ 3 ឆ្ន ំ។ ោេរា៉ា រ់រងន វាទងំននេះរហូ្រែល់មុន 
(1) 12 ណែចារ់ពីកាលររនិេឆទណែលកិេច នាររ ់អនកសាល់ន វាបានរញ្ចរ់ ឬ 
(2) ែួរកំនែើរនលើកទីរីររ ់កុមារ 

• ការវោះកាត់ ឬែំនណើការពាបាលនសេងនទៀតផែលជាផសនក្ននការពាបាល។ 

• ត្រ ិននរើអនកជា មាជកិងមី ការវេះការ់ឫែំនែើការពាបាលត្រូវណរបានសាល់អ 

នុសា ន ៍និងេងត្កងនោយអនកសាល់ន វាឲ្យនកើរមាននឡើងកន ុងរយៈនពល 
180 ថ្ងៃ គិរពីកាលររនិេឆទមានត្រ ិទធភាពថ្នធានារា៉ា រ់រងររ ់អនក 

• ត្រ ិននរើកិេច នាររ ់អនកសាល់ន វាររ ់អនកជាមួយ Kaiser Permanente 
រញ្ចរ់ ការវេះការ់ឬែំនែើការពាបាលត្រូវណរណែនាំនិងេងត្កងឯកសារនោយ 

អនកសាល់ន វា ឲ្យនកើរនឡើងកន ុងរយៈនពល 180 ថ្ងៃថ្នថ្ងៃរញ្ចរ់ថ្នកិេច នារវាង 
Kaiser Permanente នងិអនកសាល់ន វា 
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )  ទំព័រ 14 

• អនក្កំ្ពុងទទួលការផែទរំយៈនពលផវង នត្កាមន វានិងជំនួយរយៈនពលណវងមានកា 

រត្គរ់ត្គង (Managed Long-term Services and Supports, "MLTSS") 

នែើមបីមានលកាែៈត្គរ់ត្ោន់ ត្មារ់ការរំនពញការធានារា៉ា រ់រងន វាកមម ន េកា ីរត្មូវទងំអ ់ 
ខាងនត្កាមត្រូវណររំនពញបាន៖ 

• ការធានារា៉ា រ់រង Medi-Cal ររ ់អនកមានត្រ ិទធិភាពនៅកាលររនិេឆទណែលអនកទទួ 

លន វា 

•  ត្មារ់ មាជិកងមី ការធានារា៉ា រ់រងររ ់ណសនការមុនររ ់អនកនៅនលើន វាកមមររ ់ 
អនកសាល់ន វា បានរញ្ចរ ់ឬនឹងរញ្ចរ់នៅនពលណែលការធានារា៉ា រ់រងររ ់អនកជាមួយ 

នយើងកាៃ យជាមានត្រ ិទធិភាព 

• អនកកំពុងទទួលន វានៅកន ុងករែីមួយណែលបានរាយែូេខាងនលើពីអនកសាល់ន វាមិន
នៅកន ុងណសនការ នៅកាលររនិេឆទមានត្រ ិទធិភាពថ្នការធានារា៉ា រ់រងររ ់អនក 
ត្រ ិននរើអនកជា មាជកិងមី ឬពីអនកសាល់ន វាណសនការណែលបានរញ្ឈរ់នៅកាលររ ិ
នេឆទរញ្ចរ់ររ ់អនកសាល់ន វាននាេះ 

•  ំរារ់ មាជិកងមី នៅនពលណែលអនកេុេះនឈាម េះកន ុងណសនការ ុែភាព អនកមិនបានមា 

នជំនរ ីកន ុងការរនាណសនការ  ុែភាពពីមុនររ អ់នករនឺត្ជើ នរ ីយកគំនរាងមួយនសេ 
ងនទៀរ (រមួទងំជំនរ ីនត្ៅរណាា ញ) ណែលនឹងធានារា៉ា រ់រងនលើន វាររ ់អនកសាល់ន  

វាណែលមិននៅកន ុងណសនការរេច ុរបនន ររ ់អនក 

•  ត្មារ់ មាជិកងមី អនកត្រូវណរមានទំនាក់ទំនងរេួនហ្ើយ ជាមួយអនកសាល់ន វា 
ណែលអនកកំពុងន ន ើ ុំ រនានៅជួរនទៀរ។ 

•  ត្មារ់ន វាពាបាល ែុភាពោករបកិរោិ ត្មារ់នកមងោយុនត្កាម 21 ឆ្ន ំ 
ទំនាក់ទំនងណែលមានត្សារ់មានន័យថ្អនកត្រូវបានជួរពិនិរយនោយអនកសាល់

ន វា កន ុងរយៈនពលត្បាំមួយណែមុនការេុេះនឈាម េះររ ់អនកនៅកន ុងណសនការណងទ ំ

ត្គរ់ត្គងនោយ Medi-Cal 

•  ត្មារ់ន វានសេងនទៀរទងំអ ់ ទំនាក់ទំនងណែលមានត្សារ់មានន័យថ្អនកត្រូ 
វបានជួរពិនិរយនោយអនកសាល់ន វាកន ុងរយៈនពល 12 ណែេុងនត្កាយ ត្មារ់ការជួ 

រមិនណមន នស្ត រ្ េះរនាទ ន់។ 

• អនកសាល់ន វាននេះត្ពមនត្ពៀងនៅនឹងលកាែ័ែឌ កិេច នា ាង់ោររ ់នយើង 

• ន វាទងំននាេះមានភាពចាំបាេ់ណសនកនវជជសាស្ត ា  និងជាន វាណែលត្រូវបានរា៉ា រ់រង 

នត្កាម ន ៀវនៅណែនាំ មាជិកននេះត្រ ិននរើអនកបានទទួលពួកវាពីអនកសាល់ន  

វាកន ុងរណាា ញ 

• អនកន ន ើ ុំការរំនពញន វាកមមកន ុងរយៈនពល 30 ថ្ងៃ (ឬឆ្រ់រំសុរតាមលទធភា 

ព មរមយ) ពីកាលររនិេឆទថ្នការធានារា៉ា រ់រងររ ់អនកត្រ ិននរើអនកជា មាជិកងមី 
ឬពីកាលររនិេឆទរញ្ចរ់ថ្ន អនកសាល់ន វាររ ់ណសនការ 

• Kaiser Permanente មនិមានកងវល់ទក់ទងនឹងគុែភាពថ្នការណងទ ំ

ណែលបានទុកជាឯកសារ ជាមួយអនកសាល់ន វាណែលមិននៅកន ុងណសនការ 
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )  ទំព័រ 15 

Kaiser Permanente រិន ត្គរែែា រ់ការរំនពញន វាកមមត្រូវបានរា៉ា រ់រងពីអនកសាល់ន វាណែល 

មិននៅកន ុងណសនការនឡើយត្រ ិននរើកតាា ខាងនត្កាមគឺពិរ៖ 
• ន វាទងំននាេះមិនត្រូវបានរា៉ា រ់រងនោយការណងទតំ្គរ់ត្គង Medi-cal 

• អនកសាល់ន វាររ ់អនកនឹងមិននធវ ើការជាមួយ Kaiser Permanente។ អនកនឹងចាំបា 

េ់ត្រូវណ វ ងរកអនកសាល់ន វាងមី 

• នយើងមិនត្រូវបានរត្មូវឲ្យសាល់នូវការរនាថ្នការណងទ ំត្មារ់ន វាកមមណែលមិនត្រូវ
បានរា៉ា រ់រង នោយ Medi-Cal, ឧរករែ៍នវជជសាស្ត ា នត្រើត្បា ់បានយូរ ការែឹកជញ្ជ នូ 
ន វាជំនួយរណនថមនសេងនទៀរ និងអនកសាល់ន វានលើន វាកមមែកនេញនឡើយ។ 

ព័ត៌មានបផនថរ 
 ត្មារ់ព័រ៌មានរណនថមអំពីរទរបញ្ារា ិននេះ ឬនែើមបីន ន ើ ុនំ វា ឬ នំៅេមៃងថ្ននោលការែ៍ 
"ការរំនពញន វាកមមណែលត្រូវបានរា៉ា រ់រង" ររ ់នយើង  ូមទូរ ័ពទមកមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនង 

ន វា មាជិកររ ន់យើងនលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ មជឈមែឌ លទំនាក់ទំនង មាជិក 

ររ ់នយើង ក៏ោេត្បារ់អនកថ្នរើអនកមានលកាែៈ មបរា ិត្គរ់ត្ោន់នែើមបីទទួលបានន វាពីអនក 

សាល់ន វានត្ៅរណាា ញណែរឫនទ។ 

នែាចំណាយ 
នែាចំណាយសម្មាបស់មាជិក្ 

L.A. Care Health Plan រនត្មើជូនអនកណែលមានលកាែៈ មបរា ិទទួលបាន Medi-Cal។  មាជិក 
L.A. Care Health Plan រិនចាំបាេ់រង់ថ្ងៃ ត្មារ់ន វាត្រូវបានរា៉ា រ់រងណែលទទួលបានពីអនកសា 
ល់ន វាកន ុងរណាា ញនឡើយ។  ត្មារ់រញ្ជ ីន វាណែលត្រូវបានរា៉ា រ់រង  ូមនមើលជំពូកទី 4 ("អរថត្រ 

នោជន៍និងន វាកមម")។ 

ត្រ ិននរើអនកទទួលយកន វាពីអនកសាលន់ វានត្ៅរណាា ញ ន វាទងំននាេះត្រណហ្លនឹង មិនត្រូវបា 

នរា៉ា រ់រងនទត្រ ិននរើអនកមិនបានទទួលការយល់ត្ពមជាមុន (ការអនុញ្ញា រជាមុន) ។ កន ុងករ 
ែីណែលន វាមិនត្រូវបានរា៉ា រ់រង អនកោេនេញលុយពីនហានៅ៉ា  ត្មារ់ន វាននាេះ។ 

អនកោេនៅជួរអនកសាល់ន វានត្ៅរណាា ញ ត្មារការណងទ ំមាៃ រ់ នោយមិនចាំបាេ់មានការអ 

នុញ្ញា រជាមុន។  ត្មារ់ព័រ៌មានថ្នរើអវ ីណែលជាការណងទ ំមាៃ រ់  ូមេូលនៅកាន់េំែងនជើង 
"ការណងទ ំមាៃ រ់" កន ុងជពូំកទី 3 ("រនរៀរទទួលបានការណងទ"ំ)។ 

អនកមិនត្រូវការការអនុញ្ញា រជាមុន ត្មារ់ការណងទ ំនស្ត រ្ េះរនាទ ន់នទ  ូមបីនៅនពលអនកនៅជួរ 

អនកសាល់ន វានត្ៅរណាា ញក៏នោយ។ ត្រ ិននរើអនកកំពុងនៅនត្ៅ ហ្រែឋោនមរកិ នត្ៅពីត្រនទ  

កាណាោ ឬមុិក ុិកូ នហ្ើយត្រូវការការណងទ ំនស្ត រ្ េះរនាទ ន់ននាេះ Kaiser Permanente នឹង រនិ 
រា៉ា រ់រងនលើការណងទរំរ អ់នកនឡើយ។ 
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )  ទំព័រ 16 

នៅនពលអនក ថ ិរនៅកន ុង ហ្រែឋោនមរកិ នយើងរា៉ា រ់រងន វាណងទ ំនស្ត រ្ េះរនាទ ន់។ ត្រ ិននរើនៅ 

កន ុងរំរន់លំនៅោឋ ន អនកត្រូវណរទទួលការអនុញ្ញា រជាមុននែើមបីទទួលបានការណងទរំនាទ ន់ពី 

អនកសាល់ន វានត្ៅរណាា ញ ណែលនៅកន ុងរំរន់លំនៅោឋ នររ ់អនក។ អនកមិនត្រូវការការយល់ 

ត្ពមជាមុន  ត្មារ់ការណងទរំនាទ ន់នទ ត្រ ិននរើអនករ ់នៅនត្ៅរំរន់លំនៅោន នររ ់អនក។ 
ត្រ ិននរើអនកកំពុងនៅនត្ៅ ហ្រែឋោនមរកិ ន វាណងទរំនាទ ន់ រិន ត្រូវបានរា៉ា រ់រងនទ 
នហ្ើយអនកនឹងត្រូវេំណាយ ត្មារ់ការណងទរំរ អ់នក។ រំរន់លំនៅោឋ នររ ់អនកគឺជារំរន់រែឋ 

កាលីហ្វ ័រញ៉ា ភាគខាងរបូ ងររ ់ Kaiser Permanente។ 

សម្មាប់សមាជិក្ផែលមានការផែទរំយៈនពលផវង និងការផចក្រំផលក្តនរាចំណាយ 
អនកត្រណហ្លជាត្រូវរង់មួយេំណែកថ្នការេំណាយនរៀងរាល់ណែ  ត្មារ់ន វាណងទរំយៈនពលណវងររ 

 ់អនក។ េំនួនទឹកត្បាក់ថ្នេំណែកេំណាយររ ់អនកោត្ ័យនលើត្បាក់េំែូលនិងធនធានររ 

 ់អនក។ នរៀងរាល់ណែអនកនឹងរង់វក័ិយរ័ត្រនវជជសាស្ត ាផ្លទ ល់ែល នួ រមួជាមួយណរមិនកំែរ់ណរេំនពាេះ 
វវក័ិយរ័ត្រន វាកមមជំនួយរយៈនពលណវងមានការត្គរ់ត្គង ("MLTSS") រហូ្រែល់េំនួនទឹកត្បា 

ក់ណែលអនកបានរង់ននាេះន ម ើនឹងេំណែកេំណាយររ ់អនក។ នត្កាយពនីនាេះ ការណងទរំយៈនពលណវ 
ងររ ់អនកនឹងត្រូវបានរា៉ា រ់រងនោយ L.A. Care Health Plan  ត្មារ់ណែននាេះ។  ត្មារ់ព័រ៌មាន 

រណនថមអំពីេំណែកថ្នេំណាយ  ូមទូរ ័ពទនៅ 1-888-839-9909 (TTY 711) 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 
7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ្៍ រមួទងំថ្ងៃឈរ់ ត្មាក។ 

រនបៀបផែលអនក្សតល់នសវាម្តវូបានទូទត់ម្បាក្់ 
Kaiser Permanente ទូទរ់ត្បាក់ឲ្យអនកសាល់ន វាតាមវធីិទងំននេះ៖ 

• ការរង់ថ្ងៃឈន លួជាត្រចំា 

• នយើងរង់ថ្ងៃឈន លួែល់អនកសាល់ន វាមួយេំនួនកន ុងេំនួនទឹកត្បាក់កំែរ់មួយជា
នរៀងរាល់ណែ  ត្មារ់ មាជិកមាន ក់ៗ។ ននេះត្រវូបាននគនៅថ្ការរង់ថ្ងៃឈន លួជា 

ត្រចំា។ នយើងនធវ ើការជាមួយអនកសាល់ន វានែើមបី ំនរេនលើេំនួនទឹកត្បាក់ណែល 

ត្រូវរង ់

• ការទូទរ់ FFS 

• អនកសាល់ន វាែៃេះសាល់ការណងទែំល់ មាជិក Medi-Cal នហ្ើយរនាទ រ់មកនសញើវក័ិយ 

រ័ត្រនោយនយើង ំរារ់ន វាណែលពួកនគបានសាល។់ ននេះត្រូវបាននគនៅថ្ការទូ 

ទរ់ FFS។ នយើងនធវ ើការជាមួយអនកសាល់ន វានែើមបី ំនរេថ្ត្រូវរង់ថ្ងៃរ៉ាុនាម ន  

ត្មារ់ន វានីមួយៗ 

នែើមបីណ វ ងយល់រណនថមអំពីរនរៀរណែលនយើងទូទរ់ត្បាក់នោយអនកសាល់ន វា  ូមេូលនៅនគហ្ទ ំ

ព័រររ ់នយើងនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ ) ឬទូរ ័ពទនលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 

ការនសន ើសុំនយើងនអាយបង់នែាវក័ិ្យប័ម្ត 

ន វាកមមត្រូវបានរា៉ា រ់រង គឺជាន វាកមមណែលនយើងទទួលែុ ត្រូវនេញថ្ងៃឲ្យ។ ត្រ ិននរើអនកទទួល 

បានវក័ិយរ័ត្រ ំរារ់ន វាណែលត្រូវបានរា៉ា រ់រង  ូមកំុរង់វក័ិយរ័ត្រននាេះ។ ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ  
លទំនាក់ទំនងន វា មាជិកររ ់នយើងភាៃ មៗតាមនលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 

http://kp.org
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )  ទំព័រ 17 

ត្រ ិននរើអនកទទួលបានវក័ិយរត្រពីឱ ងសាថ ន ត្មារ់ឱ ងនវជជរញ្ញជ  នត្គឿងសររ់សរង់ 
ឬថ្ន រំំរ៉ាន  ូមទូរ ័ពទនៅណសនកន វាអរិងិជន Medi-Cal Rx តាមនលែ 1-800-977-2273 24 
នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ្៍។ អនកនត្រើត្បា ់ TTY ោេទូរ ័ពទនៅនលែ 711 ពថី្ងៃេ័នទ  
ែល់ថ្ងៃ តុ្ក នមា៉ា ង 8 ត្ពឹក ែល់ 5 លាៃ េ។ អនកក៏ោេេូលនៅកាន់នគហ្ទំព័រ Medi-Cal Rx 
 ត្មារ់ព័រ៌មាននៅ https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/ (ជាភាសាអង់នគៃ )។ 

ត្រ ិននរើអនករង់ថ្ងៃន វាណែលអនកគិរថ្នយើងគួរណររា៉ា រ់រង អនកោេោក់ពាកយទមទរ ំែង។ 
នត្រើទត្មង់ណរររទទមទរ ំែងនហ្ើយត្បារ់នយើងជាលាយលកាែ៍អកេរថ្ នហ្រុអវ ីបានជាអនក 

ត្រូវរង់។ ទូរ ័ពទនៅនលែ 1-800-464-4000 (TTY 711) នែើមបនី ន ើ ុំណរររទទមទរ ំែង។ 
នយើងនឹងត្រួរពិនិរយការរវា៉ា ររ ់អនកនែើមបីនមើលថ្នរើអនកោេទទួលបានត្បាក់មកវញិឫនទ។ 

នែើមបីោក់ពាកយទមទរការទូទរ់ត្បាក់ឬនែើមបីទទួលបានត្បាក់មកវញិ ននេះគឺជាអវ ីណែលអនកត្រ ូ

វនធវ ើ៖ 
• ោ៉ា ងឆ្រ់រហ្័ តាមណែលអនកោេនធវ ើបាន  ូមនសញើរទត្មង់ណរររទទមទរ ំែងណែ 

លត្រូវបានរំនពញរេួមកនយើង។ អនកោេទទួលបានទត្មង់ណរររទទមទរ ំែង 
តាមអនឡាញកន ុងវធីិែូេខាងនត្កាម៖ 

• នៅនលើនគហ្ទំព័រររ ន់យើងតាម kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ ) 

• នោយផ្លទ លព់ីការោិល័យន វា មាជិកនៅទីតាំងណសនការណាមួយ និងពីអនក 

សាល់ន វាររ ់ណសនការ។ អនកោេណ វងរកទីតំាងនានាររ ់សាថ រ័ននៅនលើ 
នគហ្ទំព័រររ ន់យើងនៅ kp.org/facilities (ជាភាសាអង់នគៃ ) 

• នោយការទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិកររ ់នយើងនលែ 
1-800-464-4000 ឬ (TTY 711) 

នយើងនឹងរកីរាយកន ុងការជួយអនក ត្រ ិននរើអនកត្រូវការជំនួយរំនពញ ំែុណំរររទទមទរ ំែ 

ងររ ់នយើង។ 

ត្រ ិននរើអនកបានរង់ត្បាក់ ត្មារ់ន វា អនកត្រូវរមួរញ្ច លូវក័ិយរ័ត្រ និងរ ា្ ន់ថ្ែទងំអ ់ 

ពីអនកសាល់ន វានត្ៅរណាា ញជាមួយនឹងណរររទទមទរ ំែងររ ់អនក។ ត្រ ិននរើអនកេង់ឲ្យ 
នយើងរង់ត្បាក់នៅអនកសាល់ន វានត្ៅរណាា ញ ត្មារ់ន វា អនកត្រូវរមួរញ្ច លូវក័ិយរ័ត្រ និងរ 

ា្ ន់ថ្ែទងំអ ់ពីអនកសាល់ន វានត្ៅរណាា ញជាមួយនឹងណរររទទមទរ ំែងររ ់អនក។ 
ត្រ ិននរើនៅនពលនត្កាយអនកទទួលបានវក័ិយរ័ត្រ ពីអនកសាល់ន វានត្ៅរណាា ញ  ូមទូរ ព័ទនៅ 

មជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិកនលែ 1-800-464-400 (TTY 711)  ត្មារ់ជំនួយ។ 

អនកត្រូវណរនសញើទត្មង់ណរររទទមទរ ំែងណែលបានរំនពញរេួមកពួកនយើង ឲ្យបានឆ្រ់តាម 

ណែលអនកោេ រនាទ រ់ពីទទួលបានការណងទ។ំ 

https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/
http://kp.org
http://kp.org/facilities
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )  ទំព័រ 18 

ទត្មង់ណរររទទមទរ ំែងណែលបានរំនពញរេួ ត្ពមទងំវក័ិយរ័ត្រ ឬរ ា្ ន់ថ្ែ ត្រូវណរនសញើ 
តាមថ្ត្រ ែីយ៍នៅកាន៖់ 

Kaiser Permanente 
Claims Administration - SCAL 
P.O. Box 7004 
Downey, CA 90242-7004 
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )  ទំព័រ 19 

3. រនរៀរទទួលបានការ
ណងទ ំ

ការទទួលបាននសវាផែទសំុខភាព 
សូរអានពត៌មានខាងនម្ការននោះ ែូនចនោះអនក្នឹងែឹងថាពីអនក្ណា ឬម្ក្រុអា ីននអនក្សតល់នសវា 
ផែលការផែទសុំខភាពអាចម្តវូបានទទួល។ 

ព័រ៌មានអំពីការធានារា៉ា រ់រងនៅកន ុងន ៀវនៅណែនាំ មាជិកននេះអនុវរានៅនពលណែល អនកទទួ 

លបានន វាណងទ ំុែភាពនៅកន ុងរំរន់លំនៅោឋ នររ ់អនក។ រំរន់លំនៅោឋ នររ ់អនកគឺជា 

រំរន ់ Kaiser Permanente នៅកណនៃងណែលអនករ ់នៅ។ រំរន់លំនៅោឋ នររ ់អនកគឺជា 
រែធកាលីហ្វ ័រនីញ៉ា ភាគខាងរបូ ង នហ្ើយត្រូវបានកំែរ់ទុក នៅនលើត្ករថ្នន ៀវនៅណែនា ំមា 

ជិកននេះ នហ្ើយនិងនៅរ័ែណ អរា ញ្ញា ែ Kaiser Permanente ររ ់អនក។ ត្រ ិននរើអនកនៅរំរន់ 
Kaiser Permanente មួយនសេងនទៀរ អនកត្រូវបានរា៉ា រ់រងណរ ត្មារ់ការណងទជំារនាទ ន់ ឬ 
ការណងទ ំនស្ត រ្ េះរ៉ាុនណាណ េះ នលើកណលងណរនយើងបានអនុញ្ញា រជាមុននលើន វាកមមននាេះ ត្មារ់អនក 

ជាមុន។  ត្មារ់ព័រ៌មានរណនថមអំពីរនរៀរណ វងរកអនកសាល់ន វាណងទកំន ុងរណាា ញ កន ុងរំរន់ 

នគហ្ោឋ ន  ូមេូលនៅរញ្ជ ីនឈាម េះអនកសាល់ន វាណងទ ំ kp.org/facilities (ជាភាសាអង់នគៃ ) 
ឬទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌលទំនាក់ទំនងន វា មាជិកនលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 

អនកោេចារ់នសាើមទទួលន វាណងទ ំុែភាពនៅកាលររនិេឆទ ណែលមានត្រ ិទធិភាពថ្នការចារ់ 

តាំងររ ់អនកមកកាន់នយើង។ ននេះគឺជាន េកា ី នងារថ្នេារ់និងនោលការែ៍និងណសអកនៅនលើ 
កិេច នារវាង Kaiser Permanente Foundation Health Plan, Inc. និង L.A. Care  
Health Plan។ 

 ូមោក់រ័ែណ អរា ញ្ញា ែ Kaiser Permanente រ័ែណ អរា ញ្ញា ែ L.A. Care Health Plan 
និងរ័ែណ  Medi-Cal រ័ែណ  មារ ល់អរថត្រនោជន៍ (Benefits Identification Card, BIC) 
និងរ័ែណ ធាំនារា់ា រ់រង ុែភាពឯនទៀរតាមែល នួររ ់អនកជានិេច។ មិនត្រូវអនុញ្ញា រឲ្យអនកណាមាន  

ក់នត្រើរ័ែណ អរា ញ្ញា ែ ឬ BIC ររ ់អនកនឡើយ។ 

នយើងសាល់ន វាែល ់មាជិកតាមរយៈអនកសាល់ន វាកន ុងរណាា ញររ ់នយើង។ ពួកនគនធវ ើការជាមួយ 

ោន នែើមបីសាល់ែល់អនកនូវការណងទតំ្រករនោយគុែភាព។ នៅនពលអនកនត្ជើ យក 
Kaiser Permanente ទកុជាអនកសាល់ន វាកន ុងរណាា ញររ ់អនក អនកកំពុងណរនត្ជើ យកការណង 

ទរំរ ់អនកតាមរយៈកមម វធីិណងទខំាងនវជជសាស្ត ា ររ ់នយើង។ នែើមបីណ វ ងរកទីតាំងអនកសាល់ន វា 

http://kp.org/facilities


3 | រនរៀរទទួលបានការណងទ ំ

ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )  ទំព័រ 20 

រណាា ញររ ់នយើង  ូមេូលនៅនគហ្ទំព័រររ ់នយើងនៅ kp.org/facilities (ជាភាសាអង់នគៃ )។ 
 ត្មារ់ព័រ៌មានរណនថម  ូមទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិកររ ់នយើងភាៃ មៗ 

តាមនលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 

 មាជិកងមីត្រូវណរនត្ជើ នរ ីអនកសាល់ន វាណងទេំមបង (primary care provider, "PCP") ណែល ថ  ិ
រនៅកន ុងអនកសាល់ន វាកន ុងរណាា ញររ ់នយើង នងិនៅកន ុងរំរន់ន វា L.A. Care Health Plan។ 
អនកត្រូវណរនត្ជើ នរ ីរក PCP កន ុងអំឡុង 30 ថ្ងៃចារ់ពីនពលណែលអនកត្រូវបានចារ់តាំងមកកា 

ន់នយើង។ ត្រ ិននរើអនកមិននត្ជើ នរ ី PCP នយើងនឹងនត្ជើ នរ ីមួយ ត្មារ់អនក។ អនកោេ 

នត្ជើ នរ ី PCP ែូេោន ឬ PCP ែុ ៗោន  ត្មារ់ មាជិកត្គួសារទងំអ ់ ណែលត្រូវបានចា 

រ់តំាងនៅ Kaiser Permanente។ 

ត្រ ិននរើអនកមាននវជជរែឌ ិរណែលអនកេង់រកា ឬអនកេង់រក PCP ងមី អនកោេនមើលនៅកន ុងន ៀ 
វនៅរញ្ជ ីនឈាម េះនិងព័រ៌មានអនកសាល់ន វា (Provider Directory)។ វាមានរញ្ជ ី PCPs 
ទងំអ ់នៅកន ុងរណាា ញ Kaiser Permanente។ ន ៀវនៅរញ្ជ ីនឈាម េះនិងព័រ៌មានអនកសាល់ន វា 

មានព័រ៌មាននសេងនទៀរនែើមបីជួយអនកកន ុងការនត្ជើ នរ ី។ ត្រ ិននរើអនកត្រូវការន ៀវនៅរញ្ជ  ី

នឈាម េះអនកសាល់ន វា  ូមទូរ ័ពទនៅនលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ អនកោេរកនឃើញរញ្ជ  ី
នឈាម េះអនកសាល់ន វាតាមអនឡាញនៅ kp.org/facilities (ជាភាសាអង់នគៃ )។ អនកក៏ោេទញយ 

ករញ្ជ ីនឈាម េះអនកសាល់ន វាពីនគហ្ទំព័រររ ់នយើង នៅ kp.org/Medi-Cal/documents (ជាភាសា 

អង់នគៃ )។  ត្មារ់ពរ័៌មានរណនថម  ូមទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌលទំនាក់ទំនងន វា មាជិកររ 

 ់នយើងភាៃ មៗតាមនលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 

ត្រ ិននរើអនកមិនោេទទួលបានការណងទណំែលអនកត្រូវការពីអនកសាល់ន វារណាា ញ 
Kaiser Permanente, PCP ររ ់អនកត្រូវណរន ន ើ Southern California Permanente 
Medical Group  ុំការយល់ត្ពម នែើមបីរញ្ជ នូអនកនៅអនកសាល់ន វានត្ៅរណាា ញ។ ននេះត្រូវបាន 

នៅថ្ការរញ្ជ នូនត្ៅរណាា ញ។ អនកមិនត្រូវការការយល់ត្ពមនែើមបនីៅរកអនកសាល់ន វានត្ៅរ 

ណាា ញ នែើមបីទទួលបានការណងទ ំមាៃ រ់នទ ណែលននេះត្រូវបានពិពែ៌នានៅនត្កាមេំែងនជើង 
"ការណងទ ំមាៃ រ់" នៅនពលនត្កាយកន ុងជំពូកននេះ។ 

 ូមោនជំពូកណែលនៅ ល់នែើមបណី វ ងយល់រណនថមអំពី PCP ន ៀវនៅរញ្ជ ីនឈាម េះនិងព័រ៌មានអន  
កសាល់ន វា និងរណាា ញអនកសាល់ន វា។ 

 

ឥឡូវននោះអតថម្បនោជន៍ឱសែសាថ នម្តវូបានម្គប់ម្គងតាររយៈក្រម វធីិ 
បង់នែានពលនម្បើនសវា (Fee-For-Service, "FFS") Medi-Cal Rx។ នែើរែផីសា  
ងយល់ផែរនទៀត សូរអានផសនក្ "អតថម្បនោជន៍និងក្រម វធីិនសេងនទៀតផែល 

រា៉ា ប់រងន យ Kaiser Permanente" ជំពូក្ទ ី4។ 

http://kp.org/facilities
http://kp.org/facilities
http://kp.org/Medi-Cal/documents
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )  ទំព័រ 21 

អនក្សតល់នសវាផែទបំឋរ ("PCP") 

អនកត្រូវនត្ជើ នរ ី PCP កន ុងរយៈនពល 30 ថ្ងៃចារ់ពីនពលណែលអនកត្រូវបានចារ់តំាងនោយនៅ 
Kaiser Permanente។ 

នែើមបីជួយអនកឲ្យណ វ ងរកនវជជរែឌ ិរណែល មត្ រ ត្មារ់អនក អនកោេណ វងរកព័រ៌មានផ្លទ ល ់

ែល នួ ររ ់នវជជរែឌ ិរររ ់នយើងតាមអនឡាញនៅ kp.org/facilities (ជាភាសាអង់នគៃ )។ 
អនកោេែឹងថ្នរើនវជជរែឌ ិរកំពុងណរទទួលអនកជមៃ ឺងមីឫនទ នហ្ើយនត្ជើ យកមាន ក់ណែល មត្ រ 
នឹងរត្មូវការររ ់អនក។ 

មនុ េនពញវយ័ោេនត្ជើ នរ ី PCP នេញពី៖ 
• ណសនកពាបាលមនុ េនពញវយ័/ជំងឺ ររីាងរ 

• ណសនកពាបាល ត្មារ់ត្គួសារ 

• នវជជរែឌ ិរឯកនទ  មភពនិងនរាគស្ត ា ីណែល Southern California Permanente 
Medical Group ("ត្កមុនវជជសាស្ត ា ") ចារ់ទុកជា PCP 

 ត្មារ់នកមងមានោយុរហូ្រែល់ 18 ឆ្ន ំ អនកោេនត្ជើ យកនវជជរែឌ រិមាន ក់ពីណសនកជំងឺកុមារ/ 
យុវជន ឬនពទយត្រចំាត្គួសារនែើមបីនធវ ើជា PCP ររ ់កូនពួកនគ។  មាជិកត្គួសារណែលត្រូវបាន 

រា៉ា រ់រងនីមួយៗ ោេនឹងនត្ជើ នរ ីយកនវជជរែឌ ិរផ្លទ ល់ែល នួររ ់ពួកនគ។ ោត្ ័យនលើត្រនេទអនក 

សាល់ន វា អនកោេនត្ជើ នរ ី PCP មួយ ត្មារ់ត្គួសារទងំមូលររ ់អនក ណែលជា មាជិកររ  ់
Kaiser Permanente។ ត្រ ិននរើអនកនៅកន ុងកមម វធីិ Medicare និង Medi-Cal ឬត្រ ិននរើ 
អនកមានការធានារា៉ា រ់រងការណងទ ំុែភាពែថ្ទនទៀរ អនកមិនចំាបាេ់នត្ជើ នរ ី PCP នទ។ 

អនកក៏ោេនត្ជើ នរ ីទទួលបានការណងទ ំុែភាពរឋមនៅមជឈមែឌ ល ុែភាពត្ រតាមលកា

ែ័ែឌ  ហ្ព័នធ  (Federally Qualified Health Center, "FQHC") អនកសាល់ន វាណងទ ំុែភាពជ 

នជារិនែើមោនមរកិ (Indian Health Care Provider, "IHCP") ឬគៃ ីនិក ែុភាពជនរទ (Rural 
Health Clinic, "RHC") កន ុងរណាា ញររ ់នយើងបានសងណែរ។ ោត្ ័យនលើត្រនេទអនកសាល់ន វា 
អនកោេនត្ជើ នរ ី PCP មួយ ត្មារ់ត្គួសារទងំមូលររ ់អនក ែរារណាម PCP មានជូន  

ត្មារ់អនក។ 

កំែរ់េំណា៖ំ ជនជារិនែើមោនមរកិណ បកត្កហ្មោេនត្ជើ យក IHC នធវ ើជា PCP ររ ពួ់កនគ 
នរើនទេះរីជា IHC ននាេះមិនណមននៅកន ុងរណាា ញររ ់នយើងកា ី។ 

ត្រ ិននរើអនកមិននត្ជើ នរ ី PCP កន ុងរយៈនពល 30 ថ្ងៃគិរពីថ្ងៃចារ់តាំងនៅននាេះនទ 
នយើងនឹងចារ់អនកនៅ PCP មួយ។ 

អនកោេផ្លៃ  ់រត រូនៅកាន់នវជជរែឌ ិរ Kaiser Permanente នសេងនទៀរណែលមានសាល់ជូនសងណែរ 
បានត្គរ់នពលនោយសារនហ្រុសលណាមួយ ។ អនកោេផ្លៃ  ់រត រូនវជជរែឌ ិរររ ់អនកតាមអនឡាញ 

http://kp.org/facilities
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )  ទំព័រ 22 

នៅនពលណាក៏បាននៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ ) ឬអនកោេទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំ 

នងន វា មាជិកររ ់នយើងែំុ្ តាមរយៈនលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 

PCP ររ ់អនកនឹង៖ 
• ណ វ ងយល់អំពតី្រវរា ិនិងរត្មូវការណសនក ុែភាពររ ់អនក 

• រកាទុកកំែរ់ត្តា ុែភាពររ ់អនក 

• សាល់ឲ្យអនកនូវការណងទ ំែុភាពជាត្រចំានិងរ ា្ រណែលអនកត្រូវការ 

• រញ្ជ នូ (នសញើ) អនកនៅអនកឯកនទ  ត្រ ិននរើអនកត្រូវការ 

អនកោេនមើលកន ុងន ៀវនៅរញ្ជ ីនឈាម េះនិងព័រ៌មានអនកសាល់ន វា Medi-Cal នែើមបីណ វ ងរក PCP 
មួយកន ុងរណាា ញ Kaiser Permanente។ រញ្ជ នីឈាម េះអនកសាល់ន វា Medi-Cal មានរញ្ជ ីនឈាម េះអន  
កសាល់ន វាណែលនធវ ើការជាមួយ Kaiser Permanente នែើមបីសាល់ន វារា៉ា រ់រងនោយ Medi-Cal ។ 

អនកោេរកន ៀវនៅរញ្ជ ីនឈាម េះនិងព័រ៌មានអនកសាល់ន វា Kaiser Permanente តាមអនឡា 

ញនៅ kp.org/facilities (ជាភាសាអង់នគៃ )។ នយើងក៏ោេន ន ើ ុំរញ្ជ នីឈាម េះនិងព័រ៌មានអនកសា 
ល់ន វា ឲ្យនសញើរនៅអនក នោយទូរ ័ពទនៅនលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 

ជនម្រើសនននវជជបណឌ ិត នងិអនក្សតល់នសវាផែទនំសេងៗនទៀត 

អនកែឹងពីរត្មូវការការណងទ ំុែភាពររ ់អនកបានលអ រំសុរ ែូនេនេះវាត្រន ើររំសុរត្រ ិននរើអនក 

នត្ជើ នរ ី PCP ររ ់អនក។ 

វាលអរំសុរកន ុងការមាន PCP មាន ក ់ែូនេនេះពួកោរ់ោេយល់ែឹងអំពីរត្មូវការ ុែភាពររ ់អនក។ 
នទេះោ៉ា ងណាក៏នោយ ត្រ ិននរើអនកេង់ផ្លៃ  ់រត រូនៅ PCP ងមី អនកោេរត រូបានត្គរ់នពល។ 
អនកត្រូវណរនត្ជើ នរ ី PCP ណែលមាននៅកន ុងរណាា ញអនកសាល់ន វា Kaiser Permanente 
នហ្ើយនិងកំពុងទទួលអនកជំងឺងមី។ 

នែើមបីណ វ ងយល់អំពីរនរៀរនត្ជើ នរ ីឬផ្លៃ  ់រត រូ PCP ររ ់អនក  ូមទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ ល 
ទំនាក់ទំនងន វា មាជិកររ ់នយើងនលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 

នយើងោេន ន ើ ុំអនកឲ្យផ្លៃ  ់រត រូ PCP ររ ់អនកត្រ ិននរើ PCP មិនទទួលយកអនកជំងឺងមី, 
បានចាកនេញពីរណាា ញររ ់នយើង ឬមិនសាល់ការណងទអំនកជំងឺណែលមានោយុអនក។ នយើងោេ 

ន ន ើ ុ ំL.A. Care Health Plan ចារ់តាំងអនកនោយនៅអនកសាល់ន វានសេងនទៀរ នៅកន ុងរណាា ញ 
ត្រ ិននរើអនកមិនេុេះ ត្មងុ ឬយល់ត្ពមជាមួយ PCP ររ ់អនក ឬត្រ ិននរើអនកែកខាន 
ឬយឺរោ៉ា វកន ុងការណារ់ជួរ។ ត្រ ិននរើ L.A. Care Health Plan ចារ់តាំងអនកជាងមីនៅរណាា  

ញអនកសាល់ន វានសេងនទៀរ ពួកនគនឹងត្បារ់អនកជាលាយលកាែ៍អកេរ។ 

កតាា មួយេំនួននែើមបីយកមកគិរនៅនពលនត្ជើ យក PCP មាន ក់៖ 
• នរើ PCP ននាេះណងទកំុមារឬនទ? 

http://kp.org
http://kp.org/facilities
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )  ទំព័រ 23 

• នរើ PCP ននាេះនធវ ើការជាមួយទីកណនៃងណសនការណែលែំុ្េូលេិរានត្រើឬនទ? 

• នរើការោិល័យររ ់ PCP ននាេះនៅជិរសទេះែំុ្ កណនៃងនធវ ើការែំុ្ ឬសាលានរៀន 

ររ ់កូនឫនទ? 

• នរើនវជជរែឌ ិរនិោយភាសាែំុ្ឬនទ? 

• នរើនមា៉ា ងនធវ ើការថ្នការោិល័យ PCP ននាេះ មត្ រនឹងកាលវភិាគែំុ្ឬនទ? 

ការវាយតនរាសខុភាពនែើរ ("IHA") 

នយើងសាល់អនុសា ន៍ថ្កន ុងនាមជា មាជិកងមី អនកនឹងនៅជួរ PCP ងមីររ ់អនកកន ុងរយៈនពល 
120 ថ្ងៃរនាទ រ់ ត្មារ់ការវាយរថ្មៃ ុែភាពែរូំង (Initial Health Assessment, "IHA")។ 
នោលរំែងររ ់ IHA គឺនែើមបីជួយឲ្យ PCP ររ ់អនកនរៀនអំពីត្រវរា ិណងទ ំុែភាពនិងរត្មូវ 
ការររ ់អនក។ PCP ររ ់អនកោេ ួរអនកនូវ ំែួរមួយេំនួនអំពីត្រវរា ិ ុែភាពររ ់អនក ឬោ 

េន ន ើ ុំឲ្យអនករំនពញកត្មង ំែួរ។ PCP ររ អ់នកក៏នឹងត្បារ់អនកសងណែរអំពីការត្រឹកានោរ 

ល់និងថ្ន ក់អររំ ុែភាពណែលោេជួយអនកបាន។ 

យករ័ែណ  BIC ររ ់អនកអរា ញ្ញា ែរ័ែណ  L.A. Care Health Plan ររ អ់នក អរា ញ្ញា ែរ័ែណ  
Kaiser Permanente ររ ់អនក និងអរា ញ្ញា ែមានររូងរររ ់អនក នៅកាន់ការណារ់ជួររ 

រ ់អនក។ វាជាគំនិរលអកន ុងការយករញ្ជ ីឱ ងនិង ំនួរររ ់អនកនៅជាមួយកន ុងការជួរររ ់ 

អនក។ នត្រៀមែល នួឲ្យរេួរាល់នែើមបីពនិត្ោេះជាមួយ PCP ររ ់អនកអំពីរត្មូវការនិងកងវល់ថ្នកា 

រណងទ ំុែភាពររ ់អនក។ 

ត្រូវត្បាកែថ្ទូរ ័ពទនៅការោិល័យ PCP ររ អ់នក ត្រ ិននរើអនកនឹងយឺរោ៉ា វឬមិនោេនៅ 

ការណារ់ជួរររ ់អនក។ 

ត្រ ិននរើអនកមាន ំែួរ  ូមទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិកនលែ 
1-800-464-4000 (TTY 711)។ 

ការផែទជំាម្បចា ំ

ការណងទជំាត្រចំាគឺជាការណងទ ំុែភាពណែលនទៀងទរ់។ វារមួរញ្ច លូការណងទរំ ា្ រណែលត្រូវបា 

ននៅសងណែរថ្ ការណងទ ំុែុមាលភាពឬការណងទ ំុែភាព។ វាជួយអនកឲ្យមាន ុែភាពលអន ិ

ងជួយរកាអនកពីការឈឺ។ ការណងទរំ ា្ ររមួមានការពិនិរយ ុែភាពជានទៀងទរ់ ការអរ់រំ ុ 
ែភាព និងការត្រឹកានោរល់។ កុមារោេទទួលបានន វារ ា្ រជាមុនណែលចាំបាេ់ែូេជា 
ការពិនិរយនមើលការសាា រ់ឮនិងការនមើលនឃើញ ការវាយរថ្មៃែំនែើការរកីលូរលា ់ រមួទងំន វា 

ជានត្េើននទៀរណែលត្រូវបានសាល់អនុសា ន៍ នោយនោលការែ៍ណែនាំររ ់ Bright Futures 
ថ្ននវជជរែឌ ិរខាងជមៃ ឺកុមារ។ រណនថមពីនលើការណងទរំ ា្ រ ការណងទជំាត្រចំាក៏រមួរញ្ច លូការណង 

ទនំៅនពលអនកឈឺសងណែរ។ Kaiser Permanente រា៉ា រ់រងការណងទជំាត្រចាំពីរណាា ញអនកសាល់ន  

វាររ ់អនក។ 
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )  ទំព័រ 24 

PCP ររ ់អនកនឹង៖ 
• សាល់ជូនអនកនូវការណងទជំាត្រចំាទងំអ ់ររ ់អនក រមួមានការត្រួរពិនិរយជា 

នទៀងទរ ់ការចាក់ថ្ន  ំការពាបាល នវជជរញ្ញជ  នងិការណែនាំនវជជសាស្ត ា  

• រកាទុកកំែរ់ត្តា ុែភាពររ ់អនក 

• រញ្ជ នូ (នសញើ) អនកនៅអនកឯកនទ  ត្រ ិននរើចាបំាេ់ 

• ោក់រញ្ញជ ការពិនិរយកាំរ ម ី X ការពិនិរយ ុែន់ ឬការជួ ឈាមនៅទីពិនសាធ 

ន៍ត្រ ិននរើអនកត្រូវការវា 

នៅនពលអនកត្រូវការការណងទជំាត្រចំា អនកោេទូរ ័ពទនៅនលែ 1-833-574-2273 (TTY 711) 
នែើមបីោក់នពលណារ់ជួរ ឬអនកោេោក់ការណារ់តាមអនឡាញ។ នែើមបីន ន ើ ុំការណារ់តាមអ 

នឡាញ  ូមេូលនមើលនគហ្ទំព័រររ ់នយើងនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )។ 

 ត្មារ់ការណងទតំ្ោោ នន   ូមទូរ ័ពទនៅ 911 ឬនៅរនទរ់ នស្ត រ្ េះរនាទ ន់ណែលនៅជិររំសុរ។ 

នែើមបីណ វ ងយល់រណនថមអំពីការណងទ ំុែភាពនិងន វាកមមណែលនយើងរា៉ា រ់រង និងអវ ីណែលនយើងមិ 

នរា៉ា រ់រង  ូមោនជំពូកទី 4 ("អរថត្រនោជន៍និងន វាកមម") និងជំពូកទ ី 5 ("ការណងទ ំុែភា 

ពទូនៅកុមារនិងយុវជន") នៅកន ុងន ៀវនៅណែនាំ មាជិកននេះ។ 

អនក្សតល់នសវាក្ន ុងបណាត ញទងំអស់អាចនម្បើម្បាស់ជំនួយ និងនសវាក្រមនែើរែ ី

ទំនាក់្ទំនងជារួយសមាជិក្ និងអនក្ផែទផំែលមានពិការភាព។ ពួក្នគ 

ក៏្អាចទំនាក់្ទំនងជារួយអនក្ ក្ន ុងភាសាឬទម្រង់រួយនសេងនទៀត។ ម្បាប់អន 
ក្សតល់នសវារបស់អនក្ ឬទូរស័ពទរក្ម្បាប់នយើងអំពីអា ីផែលអនក្ម្តវូការ។ 

 

បណាត ញអនក្សតល់នសវា Medi-Cal 

រណាា ញអនកសាល់ន វា Medi-Cal គឺជាត្កមុនវជជរែឌ ិរ មនទ ីរនពទយ នងិអនកសាល់ន វានសេងនទៀ 
រណែលនធវ ើការជាមួយ Kaiser Permanente នែើមបសីាល់ន វារា៉ា រ់រងនោយ Medi-Cal ែល ់មាជិក 

ររ ់នយើង។ 

Kaiser Permanente គឺជារណាា ញអនកសាល់ន វាណងទ ំុែភាពររ ់អនកតាមរយៈ L.A. Care 
Health Plan។ នៅនពលអនកនត្ជើ នរ ីយក Kaiser Permanente អនកកំពុងនត្ជើ នរ ីទទួ 

លការណងទរំរ ់អនក តាមរយៈកមម វធីិណងទនំវជជសាស្ត ា ររ ់នយើង។ អនកត្រូវណរទទួលយកន  

វាភាគនត្េើនពីអនកសាល់ន វាកន ុងរណាដ ញររ ់នយើង។ 

អនកោេនៅជួរអនកសាល់ន វានត្ៅរណាា ញ នោយោម នលិែិររញ្ជ នូ ឬការអនុញ្ញា រជាមុន 
 ត្មារ់ន វា នស្ត រ្ េះរនាទ ន់ ឬ ន វាណសនការត្គួសារ។ អនកក៏ោេនៅជួរអនកសាល់ន វានត្ៅរណាា  

http://kp.org
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )  ទំព័រ 25 

ញ ត្មារ់ការណងទ ំុែភាពរនាទ ន់នត្ៅមូលោឋ ន នៅនពលអនកកំពុង ថ រិនៅកន ុងរំរ់ណែលនយើង 

មិនមានត្ររិររា ិការ។ អនកត្រូវណរមានលិែិររញ្ជ នូ ឬការអនុញ្ញា រជាមុន ត្មារ់ន វានត្ៅ 

រណាា ញែថ្ទនទៀរទងំអ ់ នរើមិនែូនចាន េះវានឹងមិនត្រូវបានរា៉ា រ់រងនឡើយ។ 

កំែរ់េំណា៖ំ ជនជារិនែើមោនមរកិណ បកត្កហ្មោេនត្ជើ យក អនកសាល់ន វាណងទ ំុែភា 

ព ត្មារ់ជនជារិោនមរេិណ បកត្កហ្ម ("IHCP") នធវ ើជា PCP ររ ់ពួកនគ នរើនទេះរីជា IHCP 
ននាេះមិនណមននៅកន ុងរណាា ញកា ី។ 

ត្រ ិននរើ PCP មនទ ីរនពទយ ឬអនកសាល់ន វានសេងនទៀរមានការជំទ ់ណសនក ីលធម៌កន ុងការសា 
ល់ឲ្យអនកនូវន វាណែលត្រូវបានរា៉ា រ់រងែូេជាការនធវ ើណសនការត្គួសារ ឬការរំលូរកូន ពួកនគោេជួ 

យអនកណ វងរករណាា ញអនកសាល់ន វា ណែលនឹងសាល់ែល់អនកនូវន វាណែលអនកត្រូវការ។ នលាកអនក 

ក៏ោេទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិកររ ់នយើង តាមរយៈនលែ 
1-800-464-4000 (TTY 711) នែើមបីន ន ើ ុជំំនួយណ វងរករណាា ញអនកសាល់ន វាមួយនទៀរ។ 
 ត្មារ់ព័រ៌មានរណនថមអំពីការត្រឆ្ំងណសនក ីលធម៌  ូមនមើល "ការត្រឆំ្ងណសនក ីលធម៌" 
នៅណសនកនត្កាយកន ុងជំពូកននេះ។ 

អនក្សតល់នសវានៅក្ន ុងបណាត ញ 

អនកនឹងនត្រើត្បា ់អនកសាល់ន វានៅកន ុងរណាា ញ Kaiser Permanente  ត្មារ់រត្មូវការ ណងទ ំ ុ

ែភាពន ទ ើរណរទងំអ ់ររ ់អនក។ អនកនឹងទទួលការណងទជំាត្រចំា រមួជាមួយការណងទរំ ា្ រព ី
PCP ររ ់អនក។ អនកក៏នឹងនត្រើត្បា ់អនកឯកនទ  មនទ ីរនពទយ និងអនកសាល់ន វានសេងៗនទៀរ 

នៅកន ុងរណាា ញ Kaiser Permanente សងណែរ។ 

 ត្មារ់ព័រ៌មានរណនថមអំពីអនកសាល់ន វាកន ុងរណាា ញររ ់នយើង  ូមទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ ល 
ទំនាក់ទំនងន វា មាជិកនលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ អនកក៏ោេណ វងរកអនកសាល់ន វា 

កន ុងរណាា ញនិងទីតំាងររ ់ Kaiser Permanente តាមអនឡាញនៅ kp.org/facilities 
(ជាភាសាអង់នគៃ )។ អនកក៏ោេទញយកមួយេារ់ថ្នរញ្ជ ីនឈាម េះអនកសាល់ន វាពីនគហ្ទពំ័រនៅ 
kp.org/Medi-Cal/documents (ជាភាសាអង់នគៃ )។ 

នែើមបីទទួលបានេារ់េមៃងថ្នរញ្ជ ីឱ ងកិេច នា Medi-Cal Rx  ូមទូរ ័ពទនៅណសនកន វាអ 

រិងិជន Medi-Cal Rx តាមរយៈនលែ 1-800-977-2273 24 នមា៉ា ងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃមួយ បាា ហ្។៍ 
អនកនត្រើត្បា ់ TTY ោេទូរ ័ពទនៅនលែ 1-800-977-2273 នហ្ើយេុេនលែ 5 ឬនៅនៅនលែ 711 
ពីថ្ងៃេ័នទ  ែលថ់្ងៃ តុ្កពនីមា៉ា ង 8 ត្ពឹក ែលន់មា៉ា ង 5 លាៃ េ។ អនកក៏ោេេូលនមើលនគហ្ទំព័រ 
https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/ (ជាភាសាអង់នគៃ )។ 

 ត្មារ់ការណងទតំ្ោោ នន   ូមទូរ ័ពទនៅ 911 ឬនៅរនទរ់ នស្ត រ្ េះរនាទ ន់ណែលនៅជិររំសុរ។ 

នលើកណលងណរ ត្មារ់ការណងទតំ្ោោ នន  ការណងទរំនាទ ន់ ឬការណងទ ំមាៃ រ់ អនកត្រូវណរទទួល 
បានការអនុញ្ញា រជាមុនពី Kaiser Permanente មុននឹងអនកជួរជាមួយអនកសាល់ន វាកន ុង 

រណាា ញ Kaiser Permanente។ ត្រ ិននរើអនកមិនទទួលបានការអនុញ្ញា រជាមុន នហ្ើយអនកនៅ 

ជួរអនកសាល់ន វានត្ៅរណាា ញ  ត្មារ់ការណងទណំែលមិនណមនជាការណងទ ំនស្ត រ្ េះ ការណងទរំ 

http://kp.org/facilities
http://kp.org/Medi-Cal/documents
https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )  ទំព័រ 26 

នាទ ន ់ នៅនត្ៅរំរន់ររ ់អនក ឬការណងទ ំមាៃ រ់ អនកត្រណហ្លជាត្រូវរង់ត្បាក់ ត្មារ់ន វាណែ 

លអនកទទួលបានពីអនកសាល់ន វានត្ៅរណាា ញននាេះ។ អនកសាល់ន វា Kaiser Permanente 
ណែលនៅនត្ៅរំរន់នគហ្ោឋ នររ ់អនកគឺជាអនកសាល់ ន វាណងទនំត្ៅរណាា ញ។ 

អនក្សតល់នសវានម្ៅបណាត ញនៅក្ន ុងតំបនល់ំនៅ ឋ នរបស់អនក្ 
អនកសាល់ន វានត្ៅរណាដ ញគឺជាអនកណែលមិនមានកិេចត្ពមនត្ពៀងកន ុងការនធវ ើការជាមួយ 
Kaiser Permanente។ 

នយើងត្រូវណរទទួលបានការយល់ត្ពមជាមុន មនុនពលអនកនៅរកអនកសាល់ន វា នត្ៅរណាា ញនៅ 

កន ុងរំរន់លំនៅោឋ ន នលើកណលងណរ ត្មារ់៖ 
• ការណងទ ំនស្ត រ្ េះរនាទ ន់។ 

• ការណងទ ំមាៃ រ់ 

 ត្មារ់ការណងទជំារនាទ ន់កន ុងរំរន់លំនៅោឋ ន អនកត្រូវណរជូរអនកសាល់ន វារណាា ញររ ់ 
Kaiser Permanente។ អនកមិនត្រូវការអនុញរជាមុននែើមបីទទួលការណងទរំនាទ ន់ពីអនកសាល់ន  

វាកន ុងរណាា ញនទ។ 

អនកត្រូវណរទទួលការអនុញ្ញា រពីនយើងនែើមបីទទួលបានការណងទរំនាទ ន់ពីអនកសាល់ន វានត្ៅរណាា ញ 
ណែលនៅកន ុងរំរន់លំនៅោឋ នររ ់អនក។ ត្រ ិននរើអនកមិនទទួលបានការអនុញ្ញា រជាមុន 
អនកោេត្រូវរង់ត្បាក់ ត្មារ់ការណងទរំនាទ ន់ ណែលអនកទទួលពីអនកសាល់ន វានត្ៅរណាា ញនៅកន ុ 
ងរំរន់លំនៅោឋ នររ ់អនក។  ត្មារ់ព័រ៌មានរណនថម ា ីពីការណងទតំ្ោោ នន  ការណងទរំនាទ ន់ 
និងការណងទ ំមាៃ រ់  ូមេូលនៅេំែងនជើងទងំននាេះកន ុងជំពូកននេះ។ 

កំែរ់េំណា៖ំ ត្រ ិននរើអនកជាជនជារិោនមរកិណ បកត្កហ្ម អនកោេទទួលបានការណងទនំៅ 
IHCP នៅនត្ៅរណាា ញអនកសាល់ន វាររ ់នយើង នោយមិនចំាបាេ់មានលិែិររញ្ជ នូ។ 

ត្រ ិននរើអនកត្រូវការន វាកមមត្រូវបានរា៉ា រ់រងចំាបាេ់ណសនកនវជជសាស្ត ា ណែលមិនមាននៅកន ុងរណាា ញ 
Kaiser Permanente នយើងនឹងយល់ត្ពមនហ្ើយរញ្ជ នូអនកនៅអនកសាល់ន វានត្ៅរណាា ញនែើមបីទទួ 

លបានន វាទងំននាេះ។ ត្រ ិននរើនយើងសាល់លិែិររញ្ជ នូែល់អនកនៅជួរអនកសាល់ន វានត្ៅរ 

ណាា ញ នយើងនឹងរង់ត្បាក់ ត្មារ់ការណងទរំរ អ់នក។ 

អនកសាល់ន វាណងទរំនាទ ន់ររ ់អនកោេសាល់ឲ្យអនកនូវឱ ងណែលជាណសនកថ្នការជួរណងទរំនាទ ន់រ

រ ់អនក។ ត្រ ិននរើអនកទទួលបានថ្ន ណំែលជាណសនកថ្នការជួរពិនិរយររ ់អនក នយើងនឹងរា៉ា រ់រ 
ងនលើថ្ន ណំែលជាណសនកថ្នការណងទរំនាទ ន់មានធានារា៉ា រ់រងររ ់អនក។ ត្រ ិននរើអនកសាល់ន វាណង 

ទរំនាទ ន់ររ ់អនកសាល់ឲ្យអនកនូវនវជជរញ្ញជ នែើមបីយកនៅឱ ងសាថ នននាេះ ថ្ន ណំែលត្រូវបាននេញនវ 
ជជរញ្ញជ  ត្មារ់អនកនឹងត្រូវរា៉ា រ់រងនោយកមម វធីិ Medi-Cal Rx។  ត្មារ់ព័រ៌មានរណនថមអំពី 
Medi-Cal Rx  ូមេូលនៅកាន់េំែងនជើង "Medi-Cal Rx" នៅកន ុងណសនក "កមម វធីិនិងន វាកមម 
Medi-Cal នសេងនទៀរណែលមិនត្រូវបានរា៉ា រ់រងនោយ Kaiser Permanente" នៅកន ុងជំពូកទី 4។ 



3 | រនរៀរទទួលបានការណងទ ំ

ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )  ទំព័រ 27 

ត្រ ិននរើអនកត្រូវការជំនួយជាមួយន វានត្ៅរណាា ញ  ូមនិោយជាមួយ PCP ររ ់អនក 
ឬទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌលទំនាក់ទំនងន វា មាជិកររ ់នយើង 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 

អនក្សតល់នសវានៅនម្ៅតំបនល់ំនៅ ឋ នរបស់អនក្ 
ការណងទជំាត្រចំាណែលរមួមានការណងទរំ ា្ រមិនត្រូវបានរា៉ា រ់រងនៅនត្ៅរំរន់លំនៅោឋ នររ ់

អនកនទ។ 

ត្រ ិននរើអនក ថ ិរនៅនត្ៅរំរន់លំនៅោឋ នររ ់អនក នហ្ើយត្រូវការការណងទណំែល រិនផរន 
ជាការណងទតំ្ោោ ននឬរនាទ ន់  ូមទូរ ័ពទនៅនលែ 1-833-574-2273 (TTY 711) នហ្ើយនិោ 

យជាមួយអនកជំនាញណងទ ំុែភាពណែលមានោជាញ រ័ែណ  24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ 

 បាា ហ្៍។ 

អនកសាល់ន វាណងទរំនាទ ន់ររ ់អនកោេសាល់ឲ្យអនកនូវឱ ង ណែលជាណសនកថ្នការជួរណងទរំនាទ  

ន់ររ ់អនក។ ត្រ ិននរើអនកទទួលបានថ្ន ណំែលជាណសនកថ្នការជួរពិនិរយររ ់អនក នយើងនឹងរា៉ា រ់ 
រងនលើថ្ន ណំែលជាណសនកថ្នការណងទរំនាទ ន់មានធានារា៉ា រ់រងររ ់អនក។ ត្រ ិននរើអនកសាល់ន វាណង 

ទរំនាទ ន់ររ ់អនកសាល់ឲ្យអនកនូវនវជជរញ្ញជ នែើមបីយកនៅឱ ងសាថ នននាេះ ថ្ន ណំែលត្រូវបាននេញនវ 
ជជរញ្ញជ  ត្មារ់អនកនឹងត្រូវរា៉ា រ់រងនោយកមម វធីិ Medi-Cal Rx។  ត្មារ់ព័រ៌មានរណនថមអំពី 
Medi-Cal Rx  ូមេូលនៅកាន់េំែងនជើង "Medi-Cal Rx" នៅកន ុងណសនក "កមម វធីិនិងន វាកមម 
Medi-Cal នសេងនទៀរណែលមិនត្រូវបានរា៉ា រ់រងនោយ Kaiser Permanente" នៅកន ុងជំពូកទី 4 ។ 

 ត្មារ់ការណងទតំ្ោោ នន   ូមទូរ ័ពទនៅ 911 ឬនៅរនទរ់ នស្ត រ្ េះរនាទ ន់ណែលនៅជិររំសុរ។ 
Kaiser Permanente រា៉ា រ់រងនលើការណងទ ំនស្ត រ្ េះរនាទ ន់នត្ៅរណាា ញ។ ត្រ ិននរើអនកនធវ ើែំនែើ 
រនៅត្រនទ កាណាោ ឬមុិក ុិកូនហ្ើយត្រូវការការណងទ ំនស្ត រ្ េះរនាទ ន់ ណែលរត្មូវឲ្យេូលមនទ ីរ 

នពទយ Kaiser Permanente នឹងរា៉ា រ់រងការណងទរំរ ់អនក។ ត្រ ិននរើអនកកំពុងនធវ ើែំនែើរជាអ 

នារជារិនៅនត្ៅត្រនទ កាណាោ ឬមុិក ុិកូនហ្ើយត្រូវការ ការណងទ ំនស្ត រ្ េះរនាទ ន់ នយើងនឹងមិន 
រា៉ា រ់រងការណងទរំរ ់អនកនទ។ 

ត្រ ិននរើអនកនេញថ្ងៃ ត្មារ់ការណងទ ំនស្ត រ្ េះរនាទ ន់ ណែលរត្មូវនូវការ ត្មាកនៅមនទ ីរនពទយ 

កន ុងត្រនទ កាណាោ ឬម ៊ិក ុីកូ អនកោេន ន ើ ុំឲ្យនយើងទូទរ់ ងអនកវញិ។ ោក់ទត្មង់ 

ទមទរ ំែង នហ្ើយនយើងនឹងត្រួរពិនិរយនមើល ំនែើររ ់អនក។  ត្មារ់ព័រ៌មានរណនថមអំ 

ពីការោក់ពាកយទមទរ  ូមនមើលណសនក " ុំឲ្យនយើងរង់វកិាយរត្រ" នៅកន ុងជំពូកទី 2 ។ 

ត្រ ិននរើអនក ថ ិរនៅកន ុងរែឋមួយនសេងនទៀរ រមួទងំទឹកែី ហ្រែឋោនមរកិ (ោនមរេិកំាងសា 

ម៉ាូោ ហារ ំ នកាេះមា៉ា រោីណាខាងនជើង រុ័ររូរកូី និង នកាេះវជឺីនោនមរេិ) អនកនឹងត្រូវបានធា 

នារា៉ា រ់រង ត្មារ់ការណងទ ំនស្ត រ្ េះរនាទ ន់។ មិនណមនត្គរ់មនទ ីរនពទយ និងនវជជរែឌ ិរទងំអ  ់

ទទួលយក Medicaid នទ (Medicaid គឺជាអវ ីណែល Medi-Cal ត្រូវបាននគនៅនៅកន ុងរែឋនសេងនទៀ 
រ)។ ត្រ ិននរើអនកត្រូវការការណងទ ំនស្ត រ្ េះរនាទ ន់នៅខាងនត្ៅរែឋកាលីហ្វ ័រញ៉ា  ត្បារ់មនទ ីរនពទយ 
ឬត្គូនពទយរនទរ់ នស្ត រ្ េះរនាទ ន់ឲ្យបានឆ្រ់តាមណែលោេនធវ ើនៅបានថ្អនកមាន Medi-Cal 
និងជា មាជិក Kaiser Permanente។ ន ន ើ ុំឲ្យមនទ ីរនពទយនធវ ើការេមៃងរ័ែណ អរា ញ្ញា ែ 
Kaiser Permanente ររ ់អនក។ ត្បារ់មនទ ីរនពទយនិងនវជជរែឌ ិរឲ្យនសញើវក័ិយរ័ត្រមកនយើង។ 
ត្រ ិននរើអនកទទួលបានវក័ិយរ័ត្រ ត្មារ់ន វាណែលអនកបានទទួលនៅកន ុងរែឋមួយនសេងនទៀរ 
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )  ទំព័រ 28 

 ូមទូរ ័ពទមកនយើងភាៃ មៗ។ នយើងនឹងនធវ ើការជាមួយមនទ ីរនពទយ និង/ឬនវជជរែឌ ិរនែើមបីនរៀរេំរ 

ង់ត្បាក់ ត្មារ់ការណងទរំរ ់អនក។ 

Medi-Cal មិនរា៉ា រ់រងនលើន វាណងទរំនាទ ន់នៅនត្ៅ ហ្រែឋោនមរកិនទ។ ត្រ ិននរើអនកកំពុងនធវ ើ 
ែំនែើរនៅនត្ៅ ហ្រែឋោនមរកិនហ្ើយត្រូវការការណងទរំនាទ ន់ Medi-Cal នឹងមិននេញថ្ងៃ ត្មារ់ 

ការណងទរំរ ់អនកនទ។ 

ត្រ ិននរើអនកនៅនត្ៅរែឋកាលីហ្វ ័រញ៉ា  នហ្ើយមានរត្មូវការរនាទ ន់នែើមបីរំនពញថ្ន នំវជជរញ្ញជ  ត្មា 

រ់ជំងឺមិន ត្មាកមនទ ីរនពទយ ននាេះ ូមឲ្យឱ ងសាថ នទូរ ័ពទនៅណសនករនត្មើអរិងិជន Medi-Cal Rx 
តាមរយៈនលែ 1-800-977-2273 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ្៍។ 

កំែរ់េំណា៖ំ ជនជារិោនមរកិណ បកត្កហ្ម ោេទទួលបានន វានត្ៅរណាា ញ IHCP។ 

ត្រ ិននរើអនកមាន ំែួរអំពីន វាណែលោេរកបានពីអនកសាល់ន វានត្ៅរណាា ញ ឬនត្ៅរំរន់ល ំ

នៅោឋ នររ ់អនក  ូមទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិកររ ់នយើង នលែ 
1-800-464-4000 (TTY 711)។ 

នវជជបណឌ ិត 
អនកនឹងនត្ជើ យកអនកសាល់ន វាណងទេំមបង ("PCP") ររ ់អនកពីរណាា ញ អនកសាល់ន វាររ 

 ់នយើង។ នែើមបណី វ ងរក PCP មាន ក់នៅណកបរអនក អនកោេរកនមើលកន ុងនគហ្ទំព័រររ ន់យើងនៅ 
kp.org/facilities (ជាភាសាអង់នគៃ )។ អនកោេទញយកេារ់ថ្នរញ្ជ ីនឈាម េះអនកសាល់ន វាររ 

 ់នយើងនៅ kp.org/Medi-Cal/documents (ជាភាសាអង់នគៃ ) អនកក៏ោេទូរ ័ពទនៅមជឈម 

ែឌលទំនាក់ទំនងន វា មាជិកររ ់នយើងនលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 

អនកក៏គួរណរទូរ ័ពទមក ត្រ ិននរើអនកេង់ពិនិរយនែើមបីត្បាកែថ្ PCP ណែលអនកេង់បានកំពុង 

ទទួលអនកជំងឺងមី។ 

ត្រ ិននរើអនកមានត្គូនពទយណាមួយមុននពលណែលអនកជា មាជិកររ ់ Kaiser Permanente 
នហ្ើយថ្នវជជរែឌ ិរននាេះមិននៅកន ុងណសនកថ្នរណាា ញអនកសាល់ន វាររ ់នយើង អនកត្រណហ្លជាោេ 

រនាជួរត្គូនពទយននាេះកន ុងរយៈនពលកំែរ់មួយ។ ននេះត្រូវបាននគនៅថ្ការរនាការណងទ។ំ អនកោ 

េោនរណនថមអំពីការរនាការណងទនំៅកន ុងជំពូកទី 2 ថ្នន ៀវនៅណែនាំ មាជិកននេះ។ នែើមប ី
ណ វ ងយល់រណនថមនទៀរ  ូមទូរ ព័ទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិកនលែ 
1-800-464-4000 (TTY 711)។ 

ត្រ ិននរើអនកត្រូវការអនកឯកនទ  PCP ររ ់អនកនឹងរញ្ជ នូអនកនៅកាន់អនកឯកនទ កន ុងរ 

ណាា ញ Kaiser Permanente។ វវ ិ័យឯកនទ ែៃេះមិនរត្មូវឲ្យមានការរញ្ជ នូនទ។  ត្មារ់ព័រ៌មាន 

រណនថមអំពីការរញ្ជ នូ  ូមេូលនៅេំែងនជើង "ការរញ្ជ នូ" នត្កាយនទៀរនៅកន ុងជំពូកទី 3 ននេះ។ 

 ូមចំាថ្ ត្រ ិននរើអនកមិននត្ជើ នរ ី PCP នយើងនឹងនត្ជើ នរ ីយកមួយ ត្មារ់អនក។ អនកែ ឹ

ងពីរត្មូវការការណងទ ំែុភាពររ ់អនកលអរំសុរ ែូនេនេះវាលអរំសុរត្រ ិននរើអនកនត្ជើ នរ ី។ 

http://kp.org/facilities
http://kp.org/Medi-Cal/documents
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )  ទំព័រ 29 

ត្រ ិននរើអនកនៅកន ុងកមម វធីិ Medicare និង Medi-Cal ឬត្រ ិននរើអនកមានការធានារា៉ា  
រ់រងការណងទ ំុែភាពែថ្ទនទៀរ អនកមិនចំាបាេ់នត្ជើ នរ ី PCP នទ។ 

ត្រ ិននរើអនកេង់ផ្លៃ  ់រត រូ PCP ររ ់អនកអនកត្រូវណរនត្ជើ នរ ី PCP នេញពីរណាា ញ 
Kaiser Permanente។ ត្រូវត្បាកែថ្ PCP កំពុងទទួលអនកជំងឺងមី។ នែើមបណី វ ងយល់អពំីរ 

នរៀរនត្ជើ នរ ីឬផ្លៃ  ់រត រូនៅ PCP នសេង ូមេូលនៅកាន់នគហ្ទំព័រររ ់នយើងនៅ kp.org 
(ជាភាសាអង់នគៃ ) ឬទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌលទំនាក់ទំនងន វា មាជិកនលែ 1-800-464-4000 
(TTY 711)។ 

រនទ ីរនពទយ 
 ត្មារ់ការណងទតំ្ោោ នន   ូមទូរ ័ពទនៅ 911 ឬនៅរនទរ់ នស្ត រ្ េះរនាទ ន់ណែលនៅជិររំសុរ។ 

ត្រ ិននរើវាមិនណមនជាការ នស្ត រ្ េះរនាទ ន់ នហ្ើយអនកត្រូវការការណងទពំីមនទ ីរនពទយ PCP ររ ់អន 
កនឹង ំនរេថ្អនកនៅមនទ ីរនពទយណា។ អនកនឹងត្រូវនៅមនទ ីរនពទយកន ុងរណាា ញររ ់នយើង។ នែើមប ី
ណ វ ងរកមនទ ីរនពទយកន ុងរណាា ញររ ់នយើង អនកោេរកនមើលកន ុងនគហ្ទំព័រររ ់នយើងនៅ 
kp.org/facilities (ជាភាសាអង់នគៃ )។ នលាកអនកក៏ោេទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន  

វា មាជិកររ ់នយើងតាមរយៈនលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 

អនក្ឯក្នទសសខុភាពរបស់ស្តសត  ី
អនកោេនៅជួរត្គូនពទយឯកនទ ខាង ុែភាពររ ់ស្ត ា ី នៅកន ុងរណាា ញ Kaiser Permanente 
 ត្មារ់ការណងទណំែលចាំបាេ់ នែើមបីសាល់នូវន វាណងទ ំុែភាពជាត្រចំា និងរ ា្ រររ ់ស្ត ា ី។ 
អនកមិនចំាបាេ់ត្រូវការការរញ្ជ នូ នែើមបីទទួលបានន វាទងំននេះនទ។  ំរារ់ជំនួយរកអនកឯកនទ 

  ុែភាពស្ត ា ី អនកោេទូរ ័ពទនៅ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ អនកក៏ោេទូរ ័ពទនៅ 
1-833-574-2273 (TTY 711) និងពិនត្ោេះជាមួយ អនកជំនាញណងទ ំុែភាពមានោជាញ រ័ែណ  
24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ្៍។ 

នសៀវនៅបញ្ជ ីអនក្សដលន់សវា 
ន ៀវនៅរញ្ជ ីអនកសដលន់ វា Kaiser Permanente "រញ្ជ ីអនកសដល់ន វា" រាយនឈាម េះអនកសាល់ន  

វានានាណែលេូលរមួកន ុងរណាា ញ Kaiser Permanente Medi-Cal។ រណាា ញគឺជាត្កមុអនកសាល់ន  

វាណែលនធវ ើការជាមួយ Kaiser Permanente។ 

រញ្ជ ីនឈាម េះអនកសាល់ន វា Medi-Cal Kaiser Permanente រាយរញ្ជ តី្រនេទអនកសាល់ន វាែូេខាង 

នត្កាមណែលមាននៅកន ុងរណាា ញររ ់នយើង៖ 
• អនកសាល់ន វានរៀរេំណសនការត្គួសារ 

• កមម វធីិមជឈមែឌ ល ុែភាពតាមលកាែ័ែឌ  ហ្ព័នធ  ("FQHC") 
នៅកណនៃងណែលមានជូន 

• អនកសាល់ន វា ុែភាពសល វូេិរា ត្មារ់ជំងឺមិន ត្មាកកន ុងមនទ ីរនពទយ 

• ន វានិងជំនួយរយៈនពលណវងមានការត្គរ់ត្គង (Managed long-term services and 
supports, "MLTSS") 

http://kp.org/facilities
http://kp.org
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )  ទំព័រ 30 

• មជឈមែឌ លសាល់កំនែើរតាមធមមជារិ (Freestanding Birth Center, "FBC") 
នៅកណនៃងណែលមានជូន 

• មនទ ីរនពទយ 

• អនកសាល់ន វាណងទ ំុែភាពោនមរកិណ បកត្កហ្ម ("IHCP") 

• គិលានុរោឋ យិកា និង ម្រគិលានុរោឋ យិកា 

• PCP 

• ឱ ងសាថ ន 

• ជំនួយការនវជជរែឌ ិរ 

• គៃ ីនិក ុែភាពជនរទ ("RHC") នៅកណនៃងណែលមានជូន 

• អនកឯកនទ  

រញ្ជ ីរាយនាមអនកសាល់ន វាមាននឈាម េះអនកសាល់ន  វាកន ុងរណាា ញ Kaiser Permanente ឯកនទ  
ោ យោឋ ន នលែទូរ ព័ទ នមា៉ា ងនធវ ើការ និងភាសាណែលនិោយ។ វាត្បារ់អនកត្រ ិននរើអនកសា 
ល់ន វាកពំុងណរទទួលអនកជមៃ ឺងមី។ វាក៏សាល់នូវកត្មិរថ្នភាព្យត្ ួលកន ុងការេូលអោរសងណែរ 
ែូេជាេំែរ សល វូជត្មាល ជនែា ើរណែលមានរ ា្ ន់ថ្ែ និងរនទរ់ទឹកណែលមានទវ រធំទូលាយ 
និងរនុកនតាង។ ត្រ ិននរើអនកេង់បានព័រ៌មានអំពីការអរ់រំ ការរែត ុ េះរណាា ល និងការរញ្ញជ ក ់

ពីត្កមុត្រឹកាេិបាល  ូមទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិកររ ់នយើងនលែ 
1-800-464-4000 (TTY 711). 

អនកោេណ វងរករញ្ជ ីនឈាម េះអនកសាល់ន វាណែលោេត្សាវត្ជាវនឃើញតាមអនឡាញនៅ 
kp.org/facilities (ជាភាសាអង់នគៃ )។ អនកោេទញយកមួយេារ់នៅ 
kp.org/Medi-Cal/documents (ជាភាសាអង់នគៃ )។ ត្រ ិននរើអនកត្រូវការន ៀវនៅរញ្ជ ីនឈាម េះ 
អនកសាល់ន វាមួយកាល  ូមទូរ ័ពទនៅនលែ 1-800-464-4000 (TTY 711). 

អនកោេណ វងរករញ្ជ ីឱ ងសាថ នណែលនធវ ើការជាមួយ Medi-Cal Rx នៅកន ុងន ៀវនៅរញ្ជ ីឱ ង 
Medi-Cal Rx នៅ https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/ (ជាភាសាអង់នគៃ )។ 
អនកក៏ោេណ វងរកឱ ងសាថ នណែលេូលរមួនៅជរិអនកនោយនៅទូរ ពទនៅណសនកន វាអរិងិជន 
Medi-Cal Rx តាមរយៈនលែ 1-800-977-2273 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ្។៍ 
អនកនត្រើត្បា ់ TTY ោេទូរ ័ពទនៅនលែ 1-800-977-2273  ូមេុេនលែ 5 ឬទូរ ័ពទនៅនលែ 
711 ពីថ្ងៃេ័នទ  ែល់  តុ្កពីនមា៉ា ង 8 ត្ពឹកែល់ 5 លាៃ េ។ 

ការទទួលបានតំផហទទំន់នពលនវលា 
អនកសាល់ន វាររ ់អនកត្រវូណរសាល់ការណារ់ជួរែល់អនក កន ុងអំឡុងនពលណែលរាយត្បារ់នៅខាង 

នត្កាម។ 

http://kp.org/facilities
http://kp.org/Medi-Cal/documents
https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )  ទំព័រ 31 

ម្បនេទននការណាត់ជួប ម្តវូផតសតល់ការណាត់ជួបក្ន ុង 

ការណារ់ជួរណងទរំនាទ ន់ណែលមិនរត្មូវឲ្យមានការយ

ល់ត្ពមជាមុន (ការអនុញ្ញា រជាមុន) 
48 នមា៉ា ង 

ការណារ់ជួរណងទរំនាទ ន់ណែលរត្មូវការយល់ត្ពមជាមុ

ន (ការអនុញ្ញា រជាមុន) 
96 នមា៉ា ង 

ការណារ់ជួរណងទ ំ(ជាត្រចំា) រឋមមិនណមនរនាទ ន់ រយៈនពល 10 ថ្ងៃនធវ ើការ 

ការណារ់ជួរណងទ ំ(ជាត្រចំា) រឋមមិនណមនរនាទ ន់ រយៈនពល 15 ថ្ងៃនធវ ើការ 

ការណារ់ជួរណងទ(ំមិនណមនត្គូនពទយ)ជាមួយអនកសាល់
ន វា ុែភាពសល វូេិរា(ជាត្រចំា) មិនណមនរនាទ ន់  

រយៈនពល 10 ថ្ងៃនធវ ើការ 

ការណារ់ជួរមិនណមនរនាទ ន់ (ជាត្រចំា)  ត្មារ់ន វា 

ជំនួយ (ោំត្ទ) ែលក់ារនធវ ើនរាគវនិិេឆ ័យ ឬការពាបា 

លររួ  ជំងឺ ឬសាថ នភាព ុែភាពនសេងនទៀរ 

រយៈនពល 15 ថ្ងៃនធវ ើការ 

នពលនវលារង់ចំាទូរ ័ពទ ត្មារ់ន វា មាជិកកំឡុងនមា៉ា

ងនធវ ើការធមមតា 
10 នាទី 

ត្រ ិននរើអនកេង់រង់ចំាការណារ់ជួរនៅនពលនត្កាយណែលត្រូវនឹងកាលវភិាគររ ់អនកជាង 
ឬេង់ជួរអនកសាល់ន វា Kaiser Permanente ណែលអនកនត្ជើ នរ ី នយើងនឹងនោរពតាមការនពញ 

េិរាររ ់អនក។ ជួនកាល ការរង់ចាំយូរ ត្មារ់ការណងទ ំ គឺមិនណមនជារញ្ញា នទ។ អនកសាល់ន វា 

ររ ់អនកោេសាល់ឲ្យអនកនូវនពលនវលារង់ចំាយូរជាងននេះ ត្រ ិននរើវាមិនរងានត្ោេះថ្ន ក់ែល់ ុែ 

ភាពររ ់អនក។ ត្រ ិននរើត្រូវណរត្រូវបានករ់ មារ ល់នៅកន ុងកំែរ់ត្តាររ ់អនកថ្ នពលនវលារ 
ង់ចំាយូរជាងននេះនឹងមិនមាននត្ោេះថ្ន ក់ែល់ ុែភាពររ ់អនកនទ។ 

 ាង់ោរ ត្មារ់អរថ ិភាពថ្នការណារ់ជួរ មិនអនុវរាេំនពាេះការណងទរំ ា្ រននាេះនទ។ នវជជរែឌ ិររ 
រ ់អនកោេណែនំាកាលវភិាគជាក់លាក់មួយ ត្មារ់ន វាកមមរ ា្ រទងំននេះ ោត្ ័យនលើរត្មូវ 
ការររ ់អនក។ រទោឋ នទងំននេះក៏មិនអនុវរាេំនពាេះការណងទតំាមោនរនាមាងមាា ល ត្មារ់ជំងឺ 
ណែលកំពុងនកើរមាន ឬការរញ្ជ នូរនាជាអេិថ្ស្តនាយ៍នៅកាន់អនកឯកនទ សងណែរ។ 

នសវាអនក្បក្ផម្ប 
ត្រ ិននរើអនកត្រូវការន វាអនករកណត្រភាសាផ្លទ ល់មារ់ នៅនពលអនកទូរ ព័ទមកនយើងែំុ្ ឬនៅនព 

លអនកទទួលបានន វាណែលមានការរា៉ា រ់រង  ូមឲ្យនយើងែឹង។ ន វាអនករកណត្រផ្លទ ល់មារ់ណែលរមួ 

មានភាសា ញ្ញា សងណែរ គឺមាននៅត្គរ់នមា៉ា ងនធវ ើការទងំអ ់ នោយមិនគិរថ្ងៃ ត្មារ់នលាក 

អនក។ នយើងែំុ្ ូមមិននលើកទឹកេិរាឲ្យនត្រើអនីរិជន ឬ មាជិកត្គួសារនធវ ើជាអនករកណត្រផ្លទ ល់មា 
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )  ទំព័រ 32 

រ់នឡើយ។  ត្មារ់ពរ័៌មានរណនថមអំពីន វាអនករកណត្រ  ូមទូរ ព័ទនៅមជឈមែឌ លទំនាក ់

ទំនងន វា  មាជិកររ ់នយើង នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 

ត្រ ិននរើអនកត្រូវការន វារកណត្រ រមួទងំភាសា ញ្ញា  នៅឱ ងសាថ ន Medi-Cal Rx 
ណែលនៅនត្ៅរណាា ញ Kaiser Permanente  ូមទូរ ័ពទនៅន វាអរិងិជន Medi-Cal Rx 
តាមរយៈនលែ 1-800-977-2273 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ្៍។ អនកនត្រើត្បា ់ TTY 
ោេទូរ ័ពទនៅនលែ 711 េ័នទែល់ ុត្កពីនមា៉ា ង 8 ត្ពឹកែល់ 5 លាៃ េ។ 

នពលនវលានធាើែំនណើរ ឬចមាង យនៅកាន់ការផែទ ំ
Kaiser Permanente ត្រវូណរអនុវរាតាមរទោឋ ននពលនវលានធវ ើែំនែើរ ឬេមាៃ យ ត្មារ់ ការណងទ ំ

ររ ់អនក។ រទោឋ នទងំននាេះជួយនធវ ើឲ្យត្បាកែថ្អនកោេទទួលបានការណងទ ំ នោយមិនចំា 

បាេ់នធវ ើែំនែើរយូរនពក ឬឆ្ៃ យនពកពីកណនៃងណែលអនករ ់នៅ។ រទោឋ ននពលនវលានធវ ើែំនែើរឬេ 

មាៃ យោត្ ័យនៅតាមនខានធីណែលអនករ ់នៅ។ 

ត្រ ិននរើអនកត្រូវការការណងទពំីអនកឯកនទ  នហ្ើយអនកសាល់ន វាននាេះមានទីតំាងនៅឆ្ៃ យ ពីក 

ណនៃងណែលអនករ ់នៅ ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌលទំនាក់ទំនងន វា មាជិកនលែ 1-800-464-4000 
(TTY 711)។ ពួកនគោេជួយអនកណ វងរកអនកសាល់ន វាណែលនៅណកបរអនកជាងនគ។ ត្រ ិននរើ 
នយើងមិនោេរកនឃើញអនកសាល់ន វានៅណកបរនទ អនកោេន ន ើ ុំឲ្យនយើងនរៀរេំការែឹកញ្ជ នូ  ត្មា 

រ់អនកនែើមបីនៅជួរអនកសាល់ន វា នរើនទេះរីជាអនកសាល់ន វានៅ ថ ិរនៅឆ្ៃ យ ពីលនំៅោឋ នររ ់ 
អនកក៏នោយ។ 

វាត្រូវបានចារ់ទុកថ្ឆ្ៃ យ ត្រ ិននរើអនកមិនោេនៅែល់អនកឯកនទ ននាេះ កន ុងរទោឋ ននព 

លនវលានធវ ើែំនែើរនិងេមាៃ យ ត្មារ់នខានធីររ ់អនក នោយមិនគិរពីរទោឋ នេូលនត្រើត្បា  ់
ជំនួ ណាមួយណែលោេមាន ត្មារ់នលែកូែរំរន់ររ ់អនក។ 

ត្រ ិននរើអនកត្រូវការជំនួយជាមួយអនកសាល់ន វាឱ ងសាថ ន  ូមទូរ ័ពទនៅ Medi-Cal Rx នលែ 
1-800-977-2273 (TTY 1-800-977-2273 នហ្ើយេុេនលែ 5 ឬ 711)។ 

ការណាត់ជួប 
នៅនពលអនកត្រូវការការណងទ ំុែភាព៖ 

•  ូមទូរ ័ពទនៅ PCP ររ ់អនក 

•  ូមនត្រៀមនលែកំែរ់ត្តានវជជសាស្ត ា  Kaiser Permanente ររ ់អនក (ណែលនៅនលើរ ័

ែណ  មារ ល់ Kaiser Permanente ររ ់អនក) ឲ្យរេួរាល់នៅនពលអនកទូរ ័ពទនៅ 

• នសញើរទុកសារជា ំនលងនោយមាននឈាម េះនិងនលែទូរ ័ពទររ ់អនកត្រ ិននរើការោិល័

យបានរិទ 
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )  ទំព័រ 33 

• យករ័ែណ  BIC អរា ញ្ញា ែរ័ែណ  L.A. Care Health Plan អរា ញ្ញា ែរ័ែណ  
Kaiser Permanente នងិអរា ញ្ញា ែរ័ែណ មានររូងរររ ់អនកនៅកាន់ 

ការណារ់ជួរររ ់អនក 

• ន ន ើ ុំការែឹកជញ្ជ នូនៅកាន់ការណារ់ជួរ ត្រ ិននរើត្រូវការ 

• ន ន ើ ុំជំនួយខាងភាសា ឬន វាអនករកណត្រ ត្រ និនរើត្រូវការ 

• អនញ្ជ ើញនៅឲ្យទន់នពល ត្មារ់ការណារ់ជួរររ ់អនក មកែល់ពីររីនាទីមុននែើមបី 
េូល រំនពញទត្មង់ណរររទ និងន ៃ្ ើយ ំែួរណាមួយណែលអនកសាល់ន វាររ ់អនក 

ោេមាន 

• នៅទូរ ព័ទភាៃ មត្រ ិននរើអនកមិនោេរកាការណារ់ជួរររ ់អនក ឬនឹងនៅយឺរ 

• នត្រៀម ំែួរនិងព័រ៌មានឱ ងររ ់អនកឲ្យរេួរាល់ កន ុងករែីណែលអនកត្រវូការវា 

ត្រ ិននរើអនកមានករែី នស្ត រ្ េះរនាទ ន់  ូមទូរ ព័ទនៅ 911 ឬនៅមនទ ីរនពទយណែលនៅជិររំសុរ។ 

ការនធា ើែំនណើរនៅកាន់ការណាត់ជួប 
ត្រ ិននរើអនកមិនមានមនធាបាយនៅនិងមកពីន វាណងទ ំុែភាព និងការណារ់ជួរររ ់អន  

កនទ នយើងោេជួយនរៀរេំការែឹកជញ្ជ នូ ត្មារ់អនក។ ជំនួយណសនកែឹកជញ្ជ នូមាន ត្មារ់ន វា 
និងការណារ់ជួរណែលមិនទក់ទងនឹងការណងទ ំនស្ត រ្ េះរនាទ ន់ នហ្ើយអនកោេជិេះនោយមិនគិ 

រថ្ងៃ ត្មារ់អនក។ ន វាននេះ មាននឈាម េះថ្ការែឹកជញ្ជ នូខាងនវជជសាស្ត ាគឺ រិន  ត្មារ់ភាពរនាទ  
ន់នឡើយ។ ត្រ ិននរើអនកកំពុងមានការ នស្ត រ្ េះរនាទ ន់ណសនកនវជជសាស្ត ា   ូមទូរ ័ពទ 911។ 

 ូមេូលនៅកាន់ណសនក "ន វាែឹកជញ្ជ នូ ត្មារ់សាថ នភាពណែលមិនមានភាពោ នន " នៅកន ុងជំ 
ពូកទី 4 ("អរថត្រនោជន៍ និងន វាកមម")  ត្មារ់ព័រ៌មានរណនថម។ 

ការលុបនចាលនិងការ ក្់នែងណាត់ជួបនឡើងវញិ 
ត្រ ិននរើអនកមិនោេនធវ ើការណារ់ជួរររ ់អនក ទូរ ័ពទនៅការោិលយ័អនកសាល់ន វាភាៃ មៗ។ 
ត្គូនពទយភាគនត្េើន ុំឲ្យអនកទូរ ័ពទនៅ 24 នមា៉ា ង (1 ថ្ងៃនធវ ើការ) មុននពលការណារ់ជួរររ ់អនក 
ត្រ ិននរើអនកត្រូវលុរនចាល។ ត្រ ិននរើអនកែកខានការណារ់ជួរមាងនហ្ើយមាងនទៀរ ត្គូនពទយ 
ររ ់អនកត្រណហ្លជាមិនេង់ពិនិរយអនកជាអនកជំងឺនទៀរនទ។ 



3 | រនរៀរទទួលបានការណងទ ំ

ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )  ទំព័រ 34 

ការបង់ម្បាក្់ 

អនករិនចាំបាេ់ត្រូវរង់ថ្ងៃន វាណែលត្រូវបានរា៉ា រ់រងនទ។ កន ុងករែីភាគនត្េើន អនកនឹងមិនទទួ 

លវក័ិយរ័ត្រពីអនកសាល់ន វានទ។ អនកត្រូវណររ ា្ ញរ័ែណ អរា ញ្ញា ែ Kaiser Permanente រ័ែណ  
អរា ញ្ញា ែ L.A. Care Health Plan ររ ់អនក Medi-Cal BIC ររ ់អនក នៅនពលអនកទ 

ទួលយកន វាណងទ ំុែភាព ឬនវជជរញ្ញជ ។ រ័ែណ ថ្អឌីររ ់អនកនឹងត្បារ់នវជជរែឌ ិរររ ់អនក 
អំពីកណនៃងនែើមបីនឹងនសញើរវក័ិយរ័ត្រ។ អនកោេនឹងទទួលបានការពនយល់ពីអរថត្រនោជន៍ 
(Explanation of Benefits, "EOB") ពីនយើង ឬន េកា ីណងៃងការែ៍ពី ឬអនកសាល់ន វា។ EOB 
និងន េកា ីណងៃងការែ៍មិនណមនជាវក័ិយរ័ត្រនទ។ 

ត្រ ិននរើអនកទទួលបានមួយេារ់  ូមទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិកនលែ 
1-800-464-4000 (TTY 711)។ ត្បារ់នយើងពីេនួំនទឹកត្បាក់ណែលត្រូវបានគិររថ្មៃ កាលររ ិ
នេឆទថ្នន វា និងមូលនហ្រុថ្នវក័ិយរ័ត្រ។ អនក រិន មានទំនួលែុ ត្រូវកន ុងការរង់ថ្ងៃែល់អនក 

សាល់ន វា កន ុងេំនួនទឹកត្បាក់ណាមួយ ណែលត្រូវបានជំពាក់នោយ Kaiser Permanente  ត្មា 

រ់ន វាណែលត្រូវបានរា៉ា រ់រងនទ។ 

ត្រ ិននរើអនកទទួលបានវកិាយរត្រពីឱ ងសាថ ន ត្មារ់ឱ ងតាមនវជជរញ្ញជ  ការសររ់សរង់ 
ឬថ្ន តំ្ោរ់  ូមទូរ ព័ទនៅណសនកន វាអរិងិជន Medi-Cal Rx តាមនលែ 1-800-977-2273 24 
នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ្៍។ អនកនត្រើត្បា ់ TTY ោេទូរ ័ពទនៅនលែ 711 ពថី្ងៃេ័នទ  
ែល់ថ្ងៃ តុ្ក នមា៉ា ង 8 ត្ពកឹ ែល់ 5 លាៃ េ។ អនកក៏ោេេូលនៅកាន់នគហ្ទំព័រ Medi-Cal Rx  ត្មារ់ 

ព័រ៌មាននៅ https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/ (ជាភាសាអង់នគៃ ) អនកត្រូវណរទទួល 

បានការយល់ត្ពមជាមុន (ការអនុញ្ញា រជាមុន) មុននពលអនកនៅកាន់អនកសាល់ន វានត្ៅរណាា ញ 
នលើកណលងណរនពលណែលអនកត្រូវការ៖ 

• ការណងទ ំនស្ត រ្ េះរនាទ ន់។ 

• ការណងទនំៅនត្ៅរំរន់លំនៅោឋ នររ ់អនក 

• នៅកន ុងរំរន់លំនៅោឋ ន អនកត្រូវណរទទួលការអនុញ្ញា រជាមុននែើមបីនៅជួរអន  
កសាល់ន វានត្ៅរណាា ញ  ត្មារ់ការណងទជំារនាទ ន់។ 

• ការណងទ ំមាៃ រ់ 

ត្រ ិននរើអនកមិនទទួលបានការយល់ត្ពមជាមុននទ អនកត្រណហ្លជាត្រវូរង់ត្បាក់ ត្មារ់ការ 

ណងទ ំ ពីអនកសាលន់ វាណែលនៅនត្ៅរណាា ញ។  ត្មារ់ព័រ៌មានរណនថម ា ីពីន វាណងទតំ្ោោ នន  
ការណងទរំនាទ ន់ និងការណងទ ំមាៃ រ់  ូមេូល នៅេំែងនជើងទងំននាេះកន ុងជំពូកននេះ។ 

ត្រ ិននរើអនកត្រូវការន វាចាំបាេ់ណសនកនវជជសាស្ត ា ណែលត្រូវបានរា៉ា រ់រងនោយ Medi-Cal ណែលមិន 

មាននៅកន ុងរណាា ញ Kaiser Permanente នយើងនឹងយល់ត្ពមនហ្ើយរញ្ជ នូអនកនៅ 
អនកសាល់ន វានត្ៅរណាា ញនែើមបីទទួលបានន វាទងំននាេះ។ 

https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )  ទំព័រ 35 

ត្រ ិននរើអនកទទួលបានវក័ិយរ័ត្រ ឬត្រូវបានន ន ើ ុំឲ្យរង់ត្បាក់ ហ្ការ ណែលអនកនជឿថ្អនកមិ 

នគួរត្រូវនធវ ើនទ អនកោេោក់ពាកយទមទរ ំែង។ អនកនឹងត្រូវត្បារ់នយើងជាលាយលកាែ៍អ 

កេរថ្ នហ្រុអវ ីបានជាអនកត្រូវរង់ត្បាក់ ត្មារ់ទំនិញឬន វាននាេះ។ នយើងនឹងោនពាកយទម 

ទរ ំែងររ ់អនក នហ្ើយ នត្មេេិរាថ្នរើអនកោេទទួលបានត្បាក់វញិឫនទ។ អនកោេទទួ 

លបានទត្មង់ណរររទទមទរ ំែងតាមអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )។ 
នលាកអនកក៏ោេទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិកររ ់នយើងតាមរយៈនលែ 
1-800-464-4000 (TTY 711)។ នយើងនឹងរកីរាយកន ុងការជួយអនក ត្រ ិននរើអនកត្រូវការជំនួយរំ 
នពញ ំែុំណរររទទមទរ ំែងររ ់នយើង។ 

ត្រ ិននរើអនកទទួលបានន វាកមមនៅកន ុងត្រព័នធកិេចការអរីរយុទធជន ឬន វាកមមណែលមិនមា 

នការរា៉ា រ់រង ឬោម នការអនុញ្ញា រណែលទទួលបាននៅខាងនត្ៅរែឋកាលីហ្វ ័រញ៉ា  អនកោេនឹងទទួ 

លែុ ត្រូវេំនពាេះការរង់ត្បាក់។ 

ការបញ្ជ នូ 

នវជជរែឌ ិរររ ់អនកនឹងសដល់ឲ្យអនកនូវការរញ្ជ នូរនា  នែើមបីរញ្ជ នូអនកនៅអនកឯកនទ ត្រ ិននរើ 
អនកត្រូវការ។ អនកឯកនទ គឺជានវជជរែឌ ិរណែលមានការអរ់រំរណនថមនៅកន ុងណសនកមួយថ្ននវជជសា 

ស្ត ា ។ នវជជរែឌ ិរររ ់អនកនឹងនធវ ើការជាមួយអនកនែើមបីនត្ជើ នរ ីអនកឯកនទ ។ ការោិល័យនវ 

ជជរែឌ ិរ ររ ់អនកោេជួយអនកកន ុងការនរៀរេំនពលនវលានែើមបីជួរអនកឯកនទ ។ 

ឧទហ្រែ៏ថ្នន វាណែលត្រូវការការរញ្ជ នូរមួមាន៖ 
• ការ ត្មាកនៅមនទ ីរនពទយណែលមិនណមនជាណសនកការណងទជំារនាទ ន់ 

• ការវេះការ់ 

• ណសនកនត្ោង អ្ ឹង 

• ណសនកនរេះែូង 

• ណសនកជំងឺមហារកី 

• ណសនកជំងឺណ បក 

• ការពាបាលនោយេលនា វវជិាជ ជីវៈ និងការនិោយ 

• ការ ត្មាកនៅត្រនេទថ្នទីកណនៃងែូេរនៅ៖ 

• ការណងទនំៅមនទ ីរណងទនំោយគិលានុរបោឋ កជំនាញ 

• មនទ ីរ ត្មារ់ជមៃ ឺធៃន់ធៃរ 

• មនទ ីរ ត្មារ់ជមៃ ឺធៃន់ធៃរររ ់កុមារ 

• មនទ ីរណងទជំមៃ ឺមធយម 

• ការពាបាលឯកនទ  

http://kp.org
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )  ទំព័រ 36 

ម៉ាាងនទៀរ PCP ររ ់អនកត្រូវណរនធវ ើការរញ្ជ នូអនកមុននពលអនកោេទទួលបានការណងទ ំពីអនក 

សាល់ន វាណែលមានលកាែៈ មបរា ិត្គរ់ត្ោន់ណសនកជំងឺអូធី ឹម។ 

ត្រ ិននរើអនកមានរញ្ញា  ុែភាពណែលត្រូវការការណងទនំវជជសាស្ត ាពិន  រយៈនពលយូរ អនកត្រណហ្ 

លជាត្រូវការការរញ្ជ នូជាអេិថ្ស្តនាយ៍។ ននេះមានន័យថ្អនកោេនៅជួរត្គូនពទយឯកនទ ែណែល 

ននាេះនត្េើនជាងមួយែង នោយមិនត្រូវការការរញ្ជ នូនរៀងរាល់នពល។ 

ត្រ ិននរើអនកមានរញ្ញា កន ុងការទទួលបានការរញ្ជ នូ ឬេង់បាននោលការែ៍ការរញ្ជ នូមួយ 

េារ់ររ ់ Kaiser Permanente  ូមទូរ ័ពទនៅ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 

អនកមិនត្រូវការការរញ្ជ នូនទ ត្មារ់៖ 
• ការជួរជាមួយ PCP 

• អនកឯកនទ ទូនៅណសនកពាបាលមនុ េនពញវយ័ នវជជរែឌ ិរត្រចាំត្គួសារ 
និងនវជជរែឌ ិរជំងឺកុមារ 

• នវជជរែឌ ិរឯកនទ ណេនក 

• ន វា ុែភាពសល វូេិរា ត្មារ់សាថ នភាពនវជជសាស្ត ា ត្សាលរហូ្រែល់មធយម 
រមួទងំការវាយរថ្មៃ  ុែភាពសល វូេិរា 

• ការនៅជួរនពទយណសនក មភព-នរាគស្ត ា ី (Obstetrics/Gynecology, "OB/GYN") 

• ការណងទរំនាទ ន់ 

• ន វាកមម មាៃ រ់ ត្មារ់មនុ េនពញវយ័ ែូេជាការណងទកំាររំនលាេសល វូនេទ 

• ការណងទ ំនស្ត រ្ េះរនាទ ន់។ 

• ន វាកមមការនធវ ើណសនការត្គួសារ (នែើមបីណ វ ងយល់រណនថម នៅទូរ ព័ទនៅន វាពរ៌មាន 

និងការរញ្ជ នូថ្នការោិល័យណសនការត្គួសារនលែ 1-800-942-1054) 

• ការនធវ ើនរ ានិងការត្រឹកានោរល់នមនរាគ HIV (ោយ ុ12 ឆ្ន ំនឡើងនៅ) 

• ន វា ត្មារ់ជំងឺ ៃ្ងតាមការរមួនេទ (ោយុ 12 ឆ្ន ំនឡើងនៅ) 

• ន វាចារ់ រថ្ និង នាៃ ក់ (ការរញ្ជ នូនឹងត្រូវោេបានរត្មូវនោយ FQHC និង 
RHC និង IHCP ណែលនៅនត្ៅរណាា ញ) 

អនីរិជនក៏ោេទទួលបានន វា ុែភាពសល វូេិរា ត្មារ់ជំងឺមិន ត្មាកមនទ ីរនពទយជាក់លាក់ 
ន វាណងទ ំមាៃ រ់ និងន វាពាបាលវរិរា ិការនត្រើត្បា ់សារធារុនញៀន នោយមិនត្រូវការការ 

យល់ត្ពមពីឪពុកមាា យររ ់ពួកនគ។ ន វាការពាបាលវរិរានត្រើត្បា ់នត្គឿងនញៀនមិនត្រូវបាន 

រា៉ា រ់រងនៅនត្កាមន ៀវនៅ ណែនាំ មាជិកននេះនទ។ វាត្រូវបានរា៉ា រ់រងនោយណសនការ ុែភា 

ពសល វូេិរានខានធី។ 



3 | រនរៀរទទួលបានការណងទ ំ

ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )  ទំព័រ 37 

មិនណមនន វា ុែភាពសល វូេិរាមិន ត្មាកមនទ ីរនពទយទងំអ ់ត្រូវបានរា៉ា រ់រងនៅនត្កាម 
ន ៀវនៅណែនា ំមាជិកននេះនទ។  ូមនមើលេំែងនជើង "ន វា ុែភាពសល វូេិរា" កន ុងជំពូកទី 
4  ត្មារ់ព័រ៌មានរណនថមនៅនលើអវ ី ណែលត្រូវបានរា៉ា រ់រង។ 

នទេះរីជាការរញ្ជ នូ ឬការយល់ត្ពមជាមុនមិនត្រូវបានរត្មូវនែើមបីទទួលបានការណងទភំាគនត្េើន 
ពីអនកសាល់ន វាទងំននេះក៏នោយ អនកោេត្រូវការការរញ្ជ នូមួយកន ុងសាថ នភាពខាងនត្កាម៖ 

• អនកសាល់ន វាោេត្រូវណរមានការយល់ត្ពមជាមុន ត្មារ់ន វាមួយេំនួន 

• អនកសាល់ន វាោេត្រូវណររញ្ជ នូអនកនៅត្គូនពទយឯកនទ ណែលមានត្រវរា ិពនិិរយពាបា
ល ពាក់ព័នធនឹងជមៃ ឺ ឬសាថ នភាពររ ់អនក 

ចង់ឈប់ជក់្បារឬី? សូរទូរស័ពទ នៅនលខ 800-NO-BUTTS (800-662-8887) 
នែើរែីផសា ងរក្ពីរនបៀប។ ឬចូលនៅ www.nobutts.org (ជាភាសាអង់នគាស)។ 

 

ការយល់ម្ពរជារុន (ការអនុញ្ហា តជារុន) 

 ំរារ់ការណងទតំ្រនេទមួយេំនួន PCP ឬត្គូនពទយឯកនទ ររ ់អនកនឹងត្រូវន ន ើ ុំឲ្យ Southern 
California Permanente Medical Group ឲ្យមានការអនុញ្ញា រា ិមុននឹងអនកទទួលបានការណងទ។ំ 
ននេះត្រូវបាននគនៅថ្ការន ន ើ ុំការអនុញ្ញា រមុន ការយល់ត្ពមមុន ឬការយល់ត្ពមជាមុន។ 
វាមានន័យថ្ Southern California Permanente Medical Group ត្រូវត្បាកែថ្ 
ការណងទគំឺជាភាពចាំបាេ់ខាងនវជជសាស្ត ា ឬត្រូវការចាំបាេ់។ 

ការណងទគំឺចំាបាេ់ខាងនវជជសាស្ត ា  
ត្រ ិននរើវា មនហ្រុសលនិងចំាបាេ់កន ុងការការពារជីវរិររ ់អនក ជួយអនកកំុឲ្យធាៃ ក់ែល នួឈឺឬ 

ពិការធៃន់ធៃរ ឬរនថយការឈឺចារ់ខាៃ ំងពីនរាោ ជំងឺឬ ររួ ណែលត្រូវបាននធវ ើនរាគវនិិេឆ ័យ។ 
 ត្មារ់ មាជិកណែលមានោយុនត្កាម 21 ឆ្ន ំ ន វាចាំបាេ់ណសនកនវជជសាស្ត ា រមួមានការណងទណំែ 

លត្រូវការនែើមបីជួ ជុល ឬជួយ ត្មាលជំងឺ ឬសាថ នភាពសល វូេិរា។ 

ខាងនត្កាមននេះគឺជាឧទហ្រែ៍ថ្នន វាណែលណរងណរត្រូវការការយល់ត្ពមជាមុន៖ 
• ន វាចាក់មជ ុលវទិាសាស្ត ា នៅនពលអនកត្រូវការ នៅនពលអនកត្រូវនៅជួរនលើ ពីពីរែ 

ងកន ុងមួយណែ 

• ន វាមនុ េនពញវយ័តាម ហ្គមន៍ (Community-Based Adult Services, "CBAS") 

• ថ្ន  ំព ឹក ត្មារ់នធមញ 

• ររកិាា រនវជជសាស្ត ា នត្រើជារប់ានយូរ 

• ការណងទ ំុែភាពនៅសទេះ 

•  មាភ រៈសររ់សរង់ការវេះរនធលាមក និងរត្មងននាម 

http://www.nobutts.org
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )  ទំព័រ 38 

• ឧរករែ៍ ិរបនិមម ិរ និង ត្មារ់រត្មង់ អ្ ឹងនជើង 

• ន វាកមមណែលមិនោេរកបានពីអនកសាល់ន វាកន ុងរណាា ញ 

• ការវេះការ់រត រូ ររីាងរឫជាលិកា 

• ន វានត្ៅរណាដ ញ រមួរញ្ច លូទងំការ ំរាកពាបាលកន ុងមនទ ីរនពទយ នត្កាយពសីាថ នភា 

ពររ ់អនកមានភាពនឹងនរ 

 ត្មារ់ន វាមួយេំនួន អនកត្រូវការការយល់ត្ពមជាមុន (ការអនុញ្ញា រជាមុន)។ នៅនត្កាមត្ក 

ម ុែភាពនិង ុវរថ ិភាព (Health and Safety Code) 1367.01(h)(1) Southern California 
Permanente Medical Group នឹង ំនរេការអនុញ្ញា រជាមុន (ការអនុញ្ញា រជាមុន) 
ជាត្រចំាកន ុងរយៈនពល 5 ថ្ងៃថ្នថ្ងៃនធវ ើការ នៅនពលណែល Southern California Permanente 
Medical Group ទទួលបានព័រ៌មានចំាបាេ់ណែល មនហ្រុសលនែើមប ីនត្មេេិរា។ 

េំនពាេះ ំនែើ ុំណែលអនកសាល់ន វាេងអ ុលរ ា្ ញ ឬអនកត្រូវបានចារ់តាំងណែលជាត្កមុនវជជសាស្ត ា  
កំែរ់ថ្ការអនុនលាមតាមនពលនវលា ា ង់ោរោេរងាអនារាយធៃន់ធៃរែល់ោយុជីវរិ 
ឬ ុែភាព ឬ មរថភាពកន ុងការទទួលបាន ណងរកា ឬទទួលបាននឡើងវញិនូវមុែ្រអរិររមិា 
Southern California Permanente Medical Group នឹងនធវ ើការ នំរេេិរាការអនុញ្ញា ររនាទ ន់ 
(នលឿន)។ នយើងនឹងសាល់ន េកា ីជូនែំែឹងឲ្យបានឆ្រ់រហ្័ តាមរត្មូវការ ុែភាពររ ់អនក 
នហ្ើយមិនឲ្យនលើ ពី 72 នមា៉ា ង រនាទ រ់ពីទទួលបាន ំនែើន វា។  ំនែើ ុំការយល់ត្ពមជាមុន 
(ការអនុញ្ញា រជាមុន) ត្រូវបានពិនិរយនោយរុគរលិកគៃ ីនិក ឬនពទយ ែូេជានវជជរែឌ រិ 
និងគិលានុរោឋ យិកាជានែើម។ 

Kaiser Permanente រិន រង់ថ្ងៃអនកត្រួរពិនិរយនែើមបីរែិន ធការធានារា៉ា រ់រងឬន វានទ។ 
នយើងនឹងនសញើជូនអនកនូវលិែិរជូនែំែឹងអំពី កមមភាព (Notice of Action, "NOA") ររ  ់
Southern California Permanente Medical Group មិនយលត់្ពមនលើ នំែើររ ់អនកនទ។ លិែិរ 
NOA នឹងត្បារ់អនកពីរនរៀរោក់រែា ឹងឧទធរែ៍ ត្រ ិននរើអនកមិនយល់ត្ រនឹងន េកា ី នំរ 

េននាេះ។ 

នយើងនឹងទំនាក់ទំនងអនកត្រ ិននរើ Southern California Permanente Medical Group 
ត្រូវការព័រ៌មានរណនថម ឬនពលនវលារណនថមនទៀរនែើមបីពិនិរយនមើល ំនែើររ ់អនក។ 

អនកមិនត្រូវការការយល់ត្ពមជាមុន (ការអនុញ្ញា រជាមុន)  ត្មារ់ការណងទ ំនស្ត រ្ េះរនាទ ន់ 
នទេះរីជាវានៅនត្ៅរណាា ញ ឬនៅខាងនត្ៅរំរន់សទេះររ ់អនកក៏នោយ។ អនកមិនត្រូវការការយ 

ល់ត្ពមជាមុននទ  ត្មារ់ការណងទរំនាទ ន់នៅនត្ៅរំរន់លំនៅោន នររ ់អនក។ ននេះរមួរញ្ច  ូ

លទងំការឈឺនពាេះនិង ត្មាលកូន ត្រ ិននរើអនកមានថ្សទនពាេះ។ អនកមិនត្រូវការការយល់ត្ពម 

ជាមុនននាេះនទ (ការអនុញ្ញា រជាមុន)  ត្មារ់ការណងទ ំមាៃ រ់រំសុរ។  ត្មារ់ព៍រ៌មានរណនថម 

អំពីន វា មាៃ រ់  ូមេូលនៅណសនក "ការណងទ ំមាៃ រ់" កន ុងជំពូកននេះ។ 

 ត្មារ់រញ្ជ ីនពញនលញថ្នន វាណែលរត្មូវឲ្យមានការយល់ត្ពមជាមុន និងលកាែៈវនិិេឆ ័យ ណែល 

ត្រូវបាននត្រើនែើមបីនធវ ើការ នត្មេេិរាអនុញ្ញា រ  ូមេូលនៅនគហ្ទំព័រររ ន់យើងនៅ kp.org/UM 

http://kp.org/UM
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
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(ជាភាសាអង់នគៃ ) ឬនៅទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទនងន វា មាជិកររ ់នយើងនលែ 
1-800-464-4000 (TTY 711)។ 

រតិទីពីរ 

អនកត្រណហ្លជាេង់បានមរិទីពីរអំពីការណងទណំែលអនកសាល់ន វាររ ់អនកនិោយថ្អនកត្រូវការ 
ឬអំពីការនធវ ើនរាគវនិិេឆ ័យ ឬណសនការពាបាលររ ់អនក។ ឧទហ្រែ៍អនកោេត្រូវការមរិទីពីរ 

ត្រ ិននរើអនកមិនត្បាកែថ្ អនកត្រូវការការពាបាលតាមនវជជរញ្ញជ  ឬការវេះការ់ ឬអនកបានពា 

ោមនធវ ើតាមណសនការពាបាលនហ្ើយវាមិនែំនែើរការ។ 

នែើមបីទទួលបានមរិទីពីរ  ូមទូរ ័ពទនៅ PCP ររ ់អនក។ PCP ររ ់អនកោេរញ្ជ នូអនក 

នៅកាន់អនកសាល់ន វាកន ុងរណាា ញណែលជាអនកជនំាញនវជជសាស្ត ដ ណែលមាន ិទធ មត្ រ ត្មារ់

សាថ នភាពនវជជសាស្ត ា ររ អ់នក ត្មារ់មរិទីពីរ។ អនកក៏ោេទូរ ័ពទមកមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនង 

ន វា មាជិក នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711) នែើមបីជួយអនកនរៀរេំការរញ្ជ នូមួយជាមួយអន  
កសាល់ន វាកន ុងរណាា ញ។ 

នយើងនឹងរង់ថ្ងៃ ត្មារ់មរិទីពីរ ត្រ ិននរើអនកឬអនកសាល់ន វាកន ុងរណាា ញអនកន ន ើ ុំវា នហ្ើយអន 
កទទួលបានមរិទីពីរននាេះពីអនកសាល់ន វាកន ុងរណាា ញ។ អនកមិនត្រូវការការអនុញ្ញា រពីនយើងនែើ 

មបីទទួលបានមរិទីពីរពីអនកសាល់ន វាកន ុងរណាា ញនទ។ 

ត្រ ិននរើមិនមានអនកសាល់ន វាកន ុងរណាា ញណែលជាអនកឯកនទ នវជជសាស្ត ា ណែលមានលកាែៈ 

មបរា ិ  មរមយ ត្មារ់លកាែែឌ ររ ់អនកនទ ននាេះណសនកន វា មាជិកនឹងជួយអនកនរៀរេំ ការព ិ

នត្ោេះនោរល់ជាមួយអនកសាល់ន វានត្ៅរណាា ញ ត្មារ់មរិទីពីរ។ ត្រ ិននរើនយើងរញ្ជ នូអនកនៅ 

កាន់អនកសាល់ន វានត្ៅរណាា ញ  ត្មារ់មរិទីពីរ នយើងនឹងរង់ត្បាក់ ត្មារ់មរិទីពីរ។ 
នយើងនឹងត្បារ់អនកកន ុងរយៈនពល 5 ថ្ងៃថ្នថ្ងៃនធវ ើការ ត្រ ិននរើអនកសាលន់ វាណែលអនកនត្ជើ នរ ី 
 ត្មារ់មរិទីពីរត្រូវបានយល់ត្ពម។ ត្រ ិននរើអនកមានជមៃ ឺរុាថំ្រ៉ា ឫធៃន់ធៃរ ឬត្រឈមមុែនឹង 

ការគត្មាមកំណហ្ងភាៃ មៗនិងធៃន់ធៃរេំនពាេះ  ុែភាពររ ់អនក រមួទងំ ណរមិនកំែរ ់

ណរេំនពាេះការបារ់រង់ជីវរិ ោវៈយវៈ ឬណសនកថ្នរាងកាយ ឫមុែ្ររាងកាយណែល ំខាន់ 
នយើងនឹង នត្មេេិរាកន ុងអំឡុងនពល 72 នមា៉ា ង។ 

ត្រ ិននរើនយើងរែិន ធការន ន ើ ុំររ ់អនក ត្មារ់មរិទីពីរ អនកោេោក់ពាកយរែា ឹងសារទុ 

កាមួយ។ នែើមបីណ វ ងយលរ់ណនថមអំពីរែា ឹងសារទុកា   ូមេូលនៅកាន់ណសនក "ពាកយរែា ឹង" នៅកន ុ 
ងជំពូកទី 6 ("ការរាយការែ៍ និងការនោេះត្សាយរញ្ញា ") នៅកន ុងន ៀវនៅណែនាំ មាជិកននេះ។ 
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )  ទំព័រ 40 

ការផែទសំមាង ត ់
នសវាម្តវូបានយល់ម្ពរសម្មាប់អនីតិជន 
អនកោេទទួលបានណរន វាែូេខាងនត្កាមនោយោម នការអនុញ្ញា រររ ់ឪពុកមាា យ ឬ ោណា 

ពាបាលររ ់អនក ត្រ និនរើអនកមានោយុ 12 ឆ្ន ំនឡើងនៅ៖ 
•  ុែភាពសល វូេិរា ត្មារ់ជំងឺមិន ត្មាកនៅនពទយ៖ 

• ការរំនលាេរំពានសល វូនេទ (ោម នកត្មិរ ត្មារ់ោយុទរ) 

• ទំនាក់ទំនងសល វូនេទជាមួយសាេ់ញរិរនងា ើរ 

• ការវាយរំពានររូរាងកាយ 

• ការរំនលាេរំពានកុមារ 

• នៅនពលអនកបានគិរអំពីការនធវ ើបារែល នួឯង ឬអនកែថ្ទនទៀរ 

• ការការពារ/ការនធវ ើនរ ា /ការពាបាល HIV/AIDS 

• ការការពារ/ការនធវ ើនរ ា /ការពាបាលនរាគេមៃងពីការរមួនេទ 

• ន វាពាបាលវរិរា ិថ្នការនត្រើត្បា ន់ត្គឿងនញៀន 

• ការពាបាលវរិរានត្រើត្បា ់នត្គឿងនញៀនគឺមិនត្រូវបានរា៉ា រ់រងនៅនត្កាមន ៀវនៅ 
ណែនាំ មាជិកនទ។ អនកត្រូវណរទទួលន វាពីណសនការ ុែភាពសល វូេិរានខានធី 
កន ុងនខានធីណែលអនករ ់នៅ។  ូមេូលនៅកាន់េំែងនជើង "ន វាពាបាលវរិរា ិ 
ការនត្រើត្បា ់នត្គឿងនញៀន" នៅនត្កាមណសនក "កមម វធីិ និងន វា Medi-Cal 
នសេងនទៀរណែលមិនត្រូវបានរា៉ា រ់រងនោយ Kaiser Permanente" 
 ត្មារ់ព័រ៌មានរណនថម។ 

ត្រ ិននរើអនកមានោយុនត្កាម 18 ឆ្ន  ំ អនកោេនៅជួរនវជជរែឌ ិរនោយោម នការអនុញ្ញា រ 

ពីឪពុកមាា យ ឬោណាពាបាល  ត្មារ់ត្រនេទទងំននេះថ្នការណងទ ំុែភាព៖ 
• ការនធវ ើនរ ានិងការត្រឹកាអំពីការមានថ្សទនពាេះ 

• ការនធវ ើណសនការត្គួសារ/ការពនាកំនែើរ (រមួទងំការនត្កៀវ) 

• ន វាពនល រូកូន 

• ការណងទកំាររំពានសល វូនេទ 

 ត្មារ់ន វានធវ ើនរ ាការមានថ្សទនពាេះ ណសនការត្គួសារឬពនារកំនែើរ ឬន វាការពារមិនឲ្យមា 

នកូន ឬ ន វា ត្មារ់ជមៃ ឺេមៃងពីការរមួកាម នវជជរែឌ ិរឬគៃ ីនិក មិនចាំបាេ់ជាណសនកថ្នរណាា ញ 
Kaiser Permanente នទ។ អនកោេនត្ជើ យកអនកសាល់ន វា Medi-Cal ណាមួយ នោយមិនចំា 

បាេ់មានលិែិររញ្ជ នូ ឬការអនុញ្ញា រជាមុននឡើយ។ អនកក៏ោេទទួលបានន វាទំនាក់ទំនងនឹ 
ងនរាគេមៃងមកពីការរមួនេទ ពីអនកសាល់ន វាណសនការពនាត្គួសារររ ់ Medi-Cal។ 
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )  ទំព័រ 41 

 ត្មារ់ន វាណែលបានយល់ត្ពម ត្មារ់អនិរិជនណែលមិនណមនជាន វា ែុភាពសល វូេិរាឯកនទ

  អនកោេជួរអនកសាល់ន វាណងទកំន ុងរណាា ញ នោយោម នលិែិររញ្ជ នូនិងនោយោម នការអនុ 

ញ្ញា រជាមុន។ PCP ររ ់អនកមិនចំាបាេ់រញ្ជ នូអនក នហ្ើយអនកមិនត្រូវការការយល់ត្ពមជាមុន 
(ការអនុញ្ញា រជាមុន) ពីនយើងនែើមបីទទួលបានន វាណែលបានយល់ត្ពម ត្មារ់អនិរិជនណែល 

ត្រូវបានរា៉ា រ់រង នៅនត្កាមន ៀវនៅណែនាំ មាជកិននេះនឡើយ។ អនីរិជនោេពិនត្ោេះជាមួយអនក 

រំណាងនោយ មាៃ រ់ អំពីកងវល់ ុែភាពររ ែ់ល នួនោយទូរ ័ពទនៅនលែ 1-833-574-2273 
(TTY 711)។ 

ន វាត្រូវបានយលត់្ពម ត្មារ់អនិរិជនណែលជាន វា ុែភាពសល វូេិរាឯកនទ  គឺមិនត្រូវបានរា៉ា  
រ់រងនត្កាមន ៀវនៅណែនាំ មាជិកននេះនឡើយ។ ន វា ុែភាពសល វូេិរាឯកនទ ត្រូវបានរា៉ា រ់រងនោ 

យណសនការ ុែភាពសល វូេិរានខានធី  ត្មារ់នខានធីណែលអនករ ់នៅ។ 

ន វាពីអនកសាលន់ វានត្ៅរណាា ញណែលមិនទក់ទងនឹងការណងទ ំមាៃ រ់ ោេនឹងមិនត្រូវបា 

នរា៉ា រ់រងនឡើយ។  ត្មារ់ជំនួយណ វងរកអនកសាល់ន វា Medi-Cal ណែល ថ ិរនៅនត្ៅរណាា ញ 
Kaiser Permanente ឬនែើមបីន ន ើ ុំជំនួយការែកឹជញ្ជ នូនែើមបីនៅជួរអនកសាល់ន វា  ូមទូរ  ័

ពទនៅ មជឈមែឌ លទំនាកទ់ំនងន វា មាជិកររ ន់យើងនលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 

អនីរិជនោេពិនត្ោេះជាមួយអនករំណាងនោយ មាៃ រ់ អំពីកងវល់ ុែភាពររ ់ែល នួនោយទូរ  ័

ពទនៅនលែ 1-833-574-2273 (TTY 711) និងពនិត្ោេះជាមួយអនកជំនាញណងទ ំុែភាពណែលមាន 

ោជាញ រ័ែណ  24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ្៍។ 

ការផែទសំមាង ត់សម្មាប់រនសុេនពញវយ័ 
ជាមនុ េនពញវយ័ (ោយុ 18 ឆ្ន ំនឡើងនៅ) អនកត្រណហ្លជាមិនេង់នៅជួរ PCP ររ ់អនក  

ត្មារ់ការណងទ ំមាៃ រ់ជាក់លាក់ ឬមានលកាែៈឯកជនននាេះនទ។ នរើែូនេនេះ អនកោេនត្ជើ  

នរ ីនវជជរែឌ ិរ ឬគៃ ីនីក ត្មារ់ការណងទតំ្រនេទខាងនត្កាម៖ 
• ការនធវ ើណសនការត្គួសារ/ពនារកំនែើរ (រមួទងំន វាការនត្កៀវ) 

• ការនធវ ើនរ ា  និងការត្រឹកាអំពីការមានថ្សទនពាេះ 

• ការការពារ/ការនធវ ើនរ ា /ការពាបាល HIV/AIDS 

• ការការពារ/ការនធវ ើនរ ា /ការពាបាលនរាគេមៃងពីការរមួនេទ 

• ការណងទកំាររំពានសល វូនេទ 

• ន វារំលូរកូន ត្មារ់អនកជំងឺមិន ត្មាកនៅនពទយ 

 ត្មារ់ន វានធវ ើនរ ាការមានថ្សទនពាេះ ណសនការត្គួសារឬពនារកំនែើរ ឬន វាការពារម ិ

នឲ្យមានកូន ឬ ន វា ត្មារ់ជមៃ ឺេមៃងពីការរមួកាម នវជជរែឌ ិរឬគៃ ីនិក មិនចាំបាេ់ជាណសនក 

ថ្នរណាា ញ Kaiser Permanente នទ។ អនកោេនត្ជើ យកអនកសាល់ន វា Medi-Cal ណាមួយ 
នោយមិនចំាបាេ់មានលិែិររញ្ជ នូ ឬការអនុញ្ញា រជាមុននឡើយ។  ត្មារ់ជំនួយណ វងរកអនកសា 
ល់ន វា Medi-Cal ណែល ថ ិរនៅនត្ៅរណាា ញ Kaiser Permanente  ូមទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ ល 

ទំនាក់ទំនងន វា មាជិកររ ់នយើង នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )  ទំព័រ 42 

 ត្មារ់ន វា មាៃ រ់មនុ េនពញវយ័ែថ្ទនទៀរទងំអ ់ អនកោេជួរជាមួយអនកសាល់ន វារ 

ណាា ញ នោយោម នលិែិររញ្ជ នូឬ ការអនុញ្ញា រជាមុន។ PCP ររ ់អនកមិនចំាបាេ់រញ្ជ នូអនក 
នហ្ើយអនកមិនចំាបាេ់ទទួលបានការយល់ត្ពមមុន (ការអនុញ្ញា រជាមុន) ពីនយើងនែើមបីទទួលកា 

រណងទ ំមាៃ រ់ ត្មារ់មនុ េនពញវយ័ ណែលត្រូវបានរា៉ា រ់រងនោយនយើងនឡើយ។ 

ន វាកមមពីអនកសាល់ន វានត្ៅរណាា ញណែលមិនទក់ទងនឹងការណងទ ំមាៃ រ់ ោេនឹងមិនត្រូវបា 

នរា៉ា រ់រងនឡើយ។  ត្មារ់ជំនួយណ វងរកនវជជរែឌ រិ ឬគិលានុរោឋ យិកាណែលសាលន់ វាទងំននេះ 
ឬ ត្មារ់ការែឹកញ្ជ នូនៅទទួលបានន វាទងំននេះ អនកោេទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនង 

ន វា មាជិក នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ អនកក៏ោេទូរ ័ពទនៅ 1-833-574-2273 
និងពិនត្ោេះជាមួយអនកជំនាញណងទ ំុែភាពមានោជាញ រ័ែណ  24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ 

 បាា ហ្ ៍។ 

ការជំទស់ផសនក្សីលធរ៌ 
អនកសាល់ន វាែៃេះមានការជំទ ់ណសនក ីលធម៌េំនពាេះន វាណែលបានរា៉ា រ់រងមួយេំនួន។ ននេះមាន 

ន័យថ្ពួកនគមាន ិទធិ មិនសាល់ន វាណែលត្រូវបានរា៉ា រ់រងមួយេំនួន ត្រ ិននរើពួកនគមិនយ 

ល់ត្ រនៅនឹង លីធម៌ជាមួយន វាទងំននាេះ។ ត្រ ិននរើអនកសាល់ន វាររ ់អនកមានការជំទ ់ 
ខាង ីលធម៌ ពួកនគនឹងជួយអនករកអនកសាល់ន វា នសេងនទៀរណែលនងឹសាល់នូវន វាណែលអនក 

ត្រូវការ។ Kaiser Permanente ក៏ោេនធវ ើការជាមួយអនកនែើមបីណ វ ងរកអនកសាល់ន វាបានណែរ។ 
ត្រ ិននរើអនកត្រូវការជំនួយកន ុងការរញ្ជ នូនៅកាន់អនកសាល់ន វានសេង  ូមទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ  

លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 

រនទ ីរនពទយរួយចំនួននិងអនក្សតល់នសវានសេងនទៀតរិនសតល់ជូននូវនសវារួយឬនម្ចើនក្ន ុងចំនណារ

នសវាែូចខាងនម្ការ ផែលអាចម្តវូបានរា៉ា ប់រងនម្ការកិ្ចចសនាផសនការរបស់អនក្ នហើយអនក្ឬ 

សមាជិក្ម្គួសាររបស់អនក្អាចម្តវូការ៖ 
• ការនធាើផសនការម្គួសារ 

• នសវាថាន ពំនារកំ្នណើត ររួទងំការពនាកំ្នណើតបនាទ ន ់

• ការនម្ក្ៀវ ររួទងំការចងនែសែូ ននៅនពលឈឺនពាោះនិងសម្មាលកូ្ន 

• ការពាបាលភាពគ្មម នកូ្ន 

• ការរំលូតកូ្ន 

អនក្គួរផតទទួលបានព័ត៌មានបផនថររនុនពលអនក្ចុោះន ម្ ោះ។ នៅទូរស័ពទ នៅនវជជបណឌ ិត ម្ក្រុនវ 
ជជសាស្តសត  សមាគរអនុវតតន៍ឯក្រាជយ ឬគា ីនិក្របស់អនក្ ឬទូរស័ពទរជឈរណឌ លទំនាក់្ទំនងនស 

វាសមាជិក្ នលខ 1-800-464-4000 (TTY 711) នែើរែីធានាថាអនក្អាចទទួលបាននសវាផែទសុំ 

ខភាពផែលអនក្ម្តវូការ។ 

ន វាទងំននេះមាន ត្មារ់អនក នហ្ើយនយើងត្រូវណរធានាថ្អនក ឬ មាជិកត្គួសារររ ់អនកជួរ 

អនកសាល់ន វា ឬត្រូវបានរញ្ជ នូនៅមនទ ីរនពទយណែលនឹងអនុវរាន វាណែលមានការរា៉ា រ់រងននាេះ។ 
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )  ទំព័រ 43 

 ូមទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌលទំនាក់ទំនងន វា មាជិកនលែ 1-800-464-4000 (TTY 711) ត្រ ិន 

នរើអនកមាន ំែួរ ឬត្រូវការណ វ ងរកអនកសាល់ន វា។ 

ការផែទបំនាទ ន ់

ការណងទរំនាទ ន់គឺ រិនផរន  ត្មារ់សាថ នភាពរ៉ាេះពាល់ែល់ជីវរិ ឬោ នននឡើយ។ វាគឺ ត្មារ់ 

ន វាណែលអនកត្រូវការនែើមបីការពារការែូេខារធៃន់ធៃរែល់ ុែភាពររ អ់នក មកពីជំងឺភាៃ មៗ 
ការរងររួ  ឬភាព ម ុគសាម ញថ្នជមៃ ឺណែលអនកមានរេួនហ្ើយ។ ការណារ់ជួរ ត្មារ់ការណងទ ំ

រនាទ ន់ភាគនត្េើនមិនត្រូវការការយល់ត្ពមជាមុន (ការអនុញ្ញា រជាមុន) ននាេះនទ និងោេរក 

បានកន ុងរយៈនពល 48 នមា៉ា ងរនាទ រ់ពីការន ន ើ ុំររ ់អនក។ ត្រ ិននរើន វាណងទរំនាទ ន់ណែល 

អនកត្រូវការរត្មូវនោយមានការយល់ត្ពមជាមុន 
អនកនឹងត្រូវបានសាល់ជូនការណារ់ជួរកន ុងរយៈនពល 96 នមា៉ា ងរនាទ រ់ពីការន ន ើ ុំររ ់អនក។ 

រំរវូការ ំរារ់ការពាបាលរនាទ ន់ោេជាជំងឺផ្លា សាយ ឈឺរំពង់ក នៅា ែល នួ ឈឺត្រនេៀក 
នត្គេសាេ់ែុំ វរនឺ វា មភព។  ត្មារ់ការណងទរំនាទ ន់ ទូរ ័ពទនៅ 1-833-574-2273 (TTY 711) 
នហ្ើយនិោយជាមួយអនកជំនាញណងទ ំុែភាពណែលមានោជាញ រ័ែណ  24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 
7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ្។៍ 

អនកត្រូវណរទទួលន វាណងទរំនាទ ន់ពីអនកសាល់ន វាកន ុងរណាា ញនៅនពលអនក ថ ិរនៅកន ុង 
រំរន់នគហ្ោឋ នររ ់អនក។ អនកមិនត្រូវការការយល់ត្ពមជាមុន (ការអនុញ្ញា រជាមុន) 
 ត្មារ់ការណងទរំនាទ ន់ពីអនកសាល់ន វា កន ុងរណាា ញនៅកន ុងរំរន់នគហ្ោឋ នររ ់អនកនទ។ 

ត្រ ិននរើអនកនៅនត្ៅរំរន់លំនៅោឋ នររ ់អនករ៉ាុណនា នៅកន ុង ហ្រែឋោនមរកិ អនកមិនត្រូវកា 

រការ យល់ត្ពមជាមុន (ការអនុញ្ញា រជាមុន) នែើមបីទទួលបានការណងទរំនាទ ន់នទ។ នៅកាន់ក 

ណនៃងណងទរំនាទ ន់ណែលនៅជិររំសុរ។ Medi-Cal មិនរា៉ា រ់រងនលើន វាណងទរំនាទ ន់នៅនត្ៅ ហ្រែឋ 
ោនមរកិនទ។ ត្រ ិននរើអនកកំពុងនធវ ើែំនែើរនៅនត្ៅ ហ្រែឋោនមរកិនហ្ើយត្រូវការការណងទរំ 

នាទ ន ់នយើងនឹង មិន រា៉ា រ់រងការណងទរំរ ់អនកនទ។ 

អនកសាល់ន វាណងទរំនាទ ន់ររ ់អនកោេសាល់ឲ្យអនកនូវឱ ងណែលជាណសនកថ្នការជួរណងទរំនាទ ន់រ

រ ់អនក។ ត្រ ិននរើអនកទទួលបានថ្ន ណំែលជាណសនកថ្នការជួរពិនិរយររ ់អនក នយើងនឹងរា៉ា  

រ់រងនលើថ្ន ណំែលជាណសនកថ្នការណងទរំនាទ ន់មានធានារា៉ា រ់រងររ ់អនក។ ត្រ ិននរើអនកសាល់ន វា 

ណងទរំនាទ ន់ររ ់អនកសាល់ឲ្យអនកនូវនវជជរញ្ញជ នែើមបីយកនៅឱ ងសាថ នននាេះ ថ្ន ណំែលត្រូវបាននេញ 

នវជជរញ្ញជ  ត្មារ់អនកនឹងត្រូវរា៉ា រ់រងនោយកមម វធីិ Medi-Cal Rx។  ត្មារ់ព័រ៌មានរណនថមអំពី 
Medi-Cal Rx  ូមេូលនៅកាន់េំែងនជើង "Medi-Cal Rx" នៅកន ុងណសនក "កមម វធីិ និងន វា 
Medi-Cal នសេងនទៀរណែលមិនត្រូវបានរា៉ា រ់រងនោយ Kaiser Permanente" នៅកន ុងជំពូកទី 4 ។ 

ត្រ ិននរើការណងទរំរ អ់នកគឺជាកងវល់ការណងទរំនាទ ន់ណសនក ុែភាពសល វូេិរា   ូមទំនាក់ទំន 

ងមក នលែទូរ ័ពទឥរគិរថ្ងៃររ ់ណសនការ ុែភាពសល វូេិរាកន ុងនខានធីណែលោេរកបាន 
24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ្៍។ នែើមបីណ វ ងរកនលែទូរ ័ពទររ ់នខានធីទងំអ ់នោ 
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )  ទំព័រ 44 

យឥរគិរថ្ងៃតាមអនឡាញ  ូមេូលនៅកាន់ 
http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx (ជាភាសាអង់នគៃ )។ 

នយើងមិនរា៉ា រ់រងការណងទតំាមោនរនាពីអនកសាល់ន វានត្ៅរណាា ញនទ រនាទ រ់ពីអនកណលងត្រូវកា 

រការណងទរំនាទ ន់នហ្ើយននាេះ នលើកណលងណរឧរករែ៍នវជជសាស្ត ាជារ់បានយូរណែលត្រូវបានរា៉ា រ់រង 

រ៉ាុនណាណ េះ។ រនាទ រ់ពីរញ្ញា ការណងទរំនាទ ន់ររ ់អនកត្រូវបាននោេះត្សាយរេួរាល់ អនកត្រូវណរនៅជួរ 
អនកសាល់ន វារណាា ញ ត្មារ់ការណងទតំាមោនរនាណែលត្រូវការ។ ត្រ និនរើអនកត្រូវការឧរករ 
ែ៍នវជជសាស្ត ាជារ់បានយូរណែលទំនាក់ទំនងនឹងការណងទរំនាទ ន់ររ ់អនក អនកសាល់ន វានត្ៅរ 

ណាា ញររ ់អនកត្រូវណរទទួលការយល់ត្ពមជាមុន (ការអនុញ្ញា រជាមុន) ពីនយើង។ 

ការផែទសំនស្ត រ្ ោះបនាទ ន់ 

 ត្មារ់ការណងទតំ្ោោ នន   ូមទូរ ័ពទនៅ 911 ឬនៅរនទរ់ នស្ត រ្ េះរនាទ ន់ណែលនៅជិររំសុរ។ 
 ត្មារ់ការណងទ ំនស្ត រ្ េះរនាទ ន់ អនក រិន ត្រូវការការយល់ត្ពមជាមុន (ការអនុញ្ញា រជាមុន) 
ពីពួកនយើងនទ។ អនកមាន ិទធិនត្រើត្បា ់មនទ ីរនពទយឬកណនៃងនសេងនទៀរក៏បាន ត្មារ់ការណងទ ំ

 នស្ត រ្ េះរនាទ ន់ កន ុងត្រនទ កាណាោ និងមីក ុីក។ ការណងទរំនាទ ន់និងការណងទនំសេងនទៀរ 
កន ុងត្រនទ ែថ្ទមិនត្រូវបានរា៉ា រ់រងនទ។ 

ការណងទ ំនស្ត រ្ េះរនាទ ន់គឺ ត្មារ់សាថ នភាពនវជជសាស្ត ា ណែលមានភាពោ នន។ វាគឺ ត្មារ់ជំងឺ 
ឬររួ ណែលសាមញ្ាជនណែលមានវចិារែញ្ញា ែ (មិនណមនអនកជំនាញណងទ ំុែភាព) ណែលមាន 

េំននេះែឹងកំររិមធយមអំពី ុែភាពនិងឱ ងោេរំពឹងថ្ ត្រ ិននរើអនកមិនទទួលការណងទ ំ

ភាៃ មៗ អនកោេនធវ ើឲ្យ ុែភាពររ ់អនក (ឬ ុែភាពទរកណែលមិនទន់នកើរររ ់អនក)  ថ ិរកន ុ 
ងនត្ោេះថ្ន ក ់ ឬរនងា ើរហានិេ័យនត្ោេះថ្ន ក់ធៃន់ធៃរែល់មុែ្ររាងកាយ  ររីាងររាងកាយ ឬណសន 
កថ្នរាងកាយ។ ឧទហ្រែ៍ថ្នសាថ នភាពនវជជសាស្ត ារនាទ ន់រមួមាន រ៉ាុណនាមិនត្រូវបានកំែរ់ណរេំ 

នពាេះ៖ 
• ការឈឺនពាេះ ត្មាលកូន 

• អ្ ឹងបាក់ 

• ការឈឺកន ុងត្ទងូ 

• ការនត្រើថ្ន នំត្េើនហួ្ កំែរ់ 

• សាថ នភាពរនាទ ន់ណសនកេិរាសាស្ត ា ែូេជាជំងឺបាក់ទឹកេិរាធៃន់ធៃរ ឬគំនិរនធវ ើអរាឃរ 
(រា៉ា រ់រងនោយណសនការ ែុភាពសល វូេិរាកន ុងនខានធី) 

• ការហូ្រឈាមនត្េើន 

• ការរលាកខាៃ ំង 

• ការឈឺចារ់ខាៃ ំង 

http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )  ទំព័រ 45 

• រញ្ញា ការែកែនងា ើម 

• ការ នៃរ ់

កំុ្នៅផសនក្ផែទសំនស្ត រ្ ោះបនាទ ន់ (Emergency Room, ER) សម្មាប់ការផែទជំាម្បចា ំឬការផែ 

ទផំែលរិនម្តវូការភាា រៗ។ អនកគួរទទួលការណងទជំាត្រចំាពី PCP ររ ់អនកណែលែឹងពីអនក 

នត្េើនជាងនគ។ ត្រ ិននរើអនកមិនេា ់ថ្វាជាការរនាទ ន់ឫអរ់  ូមទូរ ័ពទនៅ PCP ររ ់អនក។ 
អនកក៏ោេទូរ ័ពទនៅ 1-833-574-2273 (TTY 711) និងពិនត្ោេះជាមួយអនកជំនាញណងទ ំុែភា 

ពមានោជាញ រ័ែណ  24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ្៍។  

ត្រ ិននរើអនកត្រូវការការណងទ ំនស្ត រ្ េះរនាទ ន់នពលនៅឆ្ៃ យពីសទេះ  ូមនៅរនទរ់ នស្ត រ្ េះរនាទ ន់ 
("ER") ណែលនៅជិររំសុរ នរើនទេះរីវាមិនណមននៅកន ុងរណាា ញ Kaiser Permanente ក៏នោយ។ 
ត្រ ិននរើអនកនៅរក ER  ូមន ន ើពួកនគឲ្យទូរ ព័ទមកនយើង។ អនកឬមនទ ីរនពទយណែលអនកត្រូវបាន 

ទទួលឲ្យ ំរាកពាបាល គួរទូរ ័ពទនៅ Kaiser Permanente កន ុងរយៈនពល 24 នមា៉ា ងរនាទ រ់ពីអនក 

ទទួលការណងទ ំនស្ត រ្ េះរនាទ ន់។ ត្រ ិននរើអនកកំពុងនៅនត្ៅ ហ្រែឋោនមរកិ នត្ៅពីត្រនទ  

កាណាោ ឬមុិក ុិកូ នហ្ើយត្រូវការការណងទ ំនស្ត រ្ េះរនាទ ន់ននាេះ Kaiser Permanente នឹង 
រិនរា៉ា រ់រងនលើការណងទរំរ ់អនកនឡើយ។ 

ត្រ ិននរើអនកត្រូវការការែឹកជញ្ជ នូ នស្ត រ្ េះរនាទ ន់  ូមទូរ ័ពទនៅ 911។ អនកមិនចំាបាេ់ ួរ 
PCP ររ ់អនកឬ Kaiser Permanente ជាមុនននាេះនទ មុននពលអនកនៅ ER។ 

ត្រ ិននរើអនកត្រូវការការណងទនំៅកន ុងមនទ ីរនពទយនត្ៅរណាា ញនត្កាយពីការ នស្ត រ្ េះរនាទ ន់ររ ់អន

ក (ការណងទនំត្កាយមានន ថ រភាព) មនទ ីរនពទយនឹងទូរ ័ពទនៅ Kaiser Permanente។ 

សូរចាថំា៖ កុំទូរ ័ពទនៅ 911 នលើកណលងណរវាជាភាពោ នន។ ទទួលការណងទ ំនស្ត រ្ េះរនាទ ន់  

ត្មារ់ណរត្ោោ ននរ៉ាុនណាណ េះ មិនណមន ត្មារ់ការណងទជំាត្រចំា ឬជំងឺរិេរួេែូេជាជំងឺផ្លា សាយ 
ឬឈឺរំពង់កនទ។ ត្រ និនរើវាជាករែី នស្ត រ្ េះរនាទ ន់  ូមទូរ ័ពទនៅ 911 ឬនៅមនទ ីរនពទយណែ 

លនៅជិររំសុរ។ 

ការផែទនំម្កាយមានសថ ិរភាព 
ការណងទ ំុែភាពនត្កាយនពលមាន ថ ិរភាពគឺជាន វាណែលមានភាពចាំបាេ់ណសនកនវជជសាស្ត ា  
នៅកន ុងមនទ ីរនពទយ (រមួរញ្ច លូ ER) ណែលអនកទទួលបានរនាទ រ់ពីនវជជរែឌ ិរណែលកំពុងពាបាល 

អនករកនឃើញថ្ សាថ នភាពនវជជសាស្ត ារនាទ ន់ររ ់អនកមានន ថ រភាពនហ្ើយ។ ការណងទនំត្កាយ ថ រិ 
ភាពក៏រមួរញ្ច លូនូវនត្គឿងររកិាា រនវជជសាស្ត ាជារ់បានយូរសងណែរ (Durable Medical Equipment, 
"DME") ណរនៅនពលណែលលកាែែឌ ែូេខាងនត្កាមត្រូវបានរំនពញរ៉ាុនណាណ េះ៖ 

• ឧរករែ ៍DME ត្រូវបានរា៉ា រ់រងនៅកន ុងន ៀវនៅណែនាំ មាជិកននេះ។ 
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )  ទំព័រ 46 

• វាគឺជាចាំបាេ់ខាងនវជជសាស្ត ាកន ុងការណែលអនកមានឧរករែ៍ DME រនាទ រ់ពីអន  
កនេញពីមនទ ីរនពទយ 

• ឧរករែ ៍DME ទំនាក់ទំនងនឹងការណងទរំនាទ ន់ណែលអនកបានទទួលនៅកន ុងម 

នទ ីរនពទយ។ 

 ត្មារ់ព័រ៌មានរណនថមអំពីនត្គឿងររកិាា រនវជជសាស្ត ាជារ់បានយូរណែលត្រូវបានធានារា៉ា រ់រងនត្កាម 
ន ៀវនៅណែនា ំមាជិកននេះ ូមេូលនៅកាន់ "នត្គឿងររកិាា រនវជជសាស្ត ា នត្រើជារ់បានយូរ" ណែលមា 

នេំែងនជើងថ្ជំពូកទី 4 ("អរថត្រនោជន៍និងន វាកមម") ថ្នន ៀវនៅណែនាំ មាជិកននេះ។ 

នយើងរា៉ា រ់រងការណងទនំត្កាយមាន ថ ិរភាពពីអនកសាល់ន វានត្ៅរណាា ញណរកន ុងករែីណែល នយើងយ 

ល់ត្ពមជាមុន ឬនរើមិនែូនចាន េះនទត្រូវបានរត្មូវនោយេារ់ណែលអនុវរារ៉ាុនណាណ េះ។ អនកសាល់ន វា 

ណែលពាបាលអនកត្រូវណរទទួលការអនុញ្ញា រិពីនយើងមុននពលនយើងនឹងរង់ថ្ងៃ  ត្មារ់ការណងទ ំ

នត្កាយមានន ថ រភាព។ 

នែើមបីន ន ើ ំុការយល់ត្ពមជាមុន ត្មារ់អនកកន ុងការទទួលបានការណងទនំត្កាយនពលមានន ថ រភាព 
ពីអនកសាល់ន វានត្ៅរណាា ញ អនកសាល់ន វាត្រូវណរទូរ ័ពទមកនយើងនលែ 1-800-225-8883 
(TTY 711)។ ពួកនគក៏ោេទូរ ័ពទតាមនលែនៅខាងនត្កាយរ័ែណ អរា ញ្ញា ែ 
Kaiser Permanente ររ ់អនកបានណែរ។ អនកសាល់ន វាត្រូវណរទូរ ័ពទមកនយើងមុននពលអនកទ 

ទួលបានន វា។ 

នៅនពលណែលអនកសាលន់ វាទូរ ័ពទមក នយើងនឹងនិោយនៅកាន់នវជជរែឌ ិរណែលកំពុង ពាបាល 

អនកអំពីរញ្ញា  ុែភាពររ ់អនក។ ត្រ ិននរើនយើងកំែរ់ថ្អនកត្រូវការការណងទនំត្កាយមានន ថ  
រភាព នយើងនឹងសាល់ ិទធនិលើន វាណែលត្រូវបានរា៉ា រ់រង។ កន ុងករែីែៃេះ នយើងោេនរៀរេំឲ្យមានអន  
កសាល់ន វាកន ុងរណាា ញសាល់ការណងទនំនាេះ។ 

ត្រ ិននរើនយើង នត្មេេិរាឲ្យមានមនទ ីរនពទយកន ុងរណាា ញ ទីតំាងនមើលណងជំងឺណែលមានជំនាញ 
ឬអនកសាល់ន វានសេងនទៀរសាល់ការណងទ ំ នយើងោេអនុញ្ញា រនលើន វាែឺកជញ្ជ នូណែលចំាបាេ់ 
ណសនកនវជជសាស្ត ា នែើមបីនាំអនកនៅអនកសាល់ន វា។ ននេះោេរមួរញ្ច លូន វាែឹកជញ្ច នូពិន  ណែលនយើ 
ងជាធមមតានឹងមិនរា៉ា រ់រង។ 

អនកគួរ ួរអនកសាល់ន វាថ្នរើការណងទអំវ ី (រមួរញ្ច លូការែឹកជញ្ជ នូណាមួយ) ណែលនយើងបានអ 

នុញ្ញា រ។ នយើងរា៉ា រ់រងណរន វា ឬការែឹកជញ្ជ នូណែលពាក់ព័នធណែលនយើងបានអនុញ្ញា ររ៉ាុនណាណ េះ។ 
ត្រ ិននរើអនកន ន ើ ុំនិងទទួលយកន វាណែលមិនត្រូវបានធានារា៉ា រ់រង នយើងោេមិនរង់ថ្ងៃនៅ 

អនកសាល់ន វា ត្មារ់ន វាទងំននាេះនទ។ 

 

រណាា ញណារ់ជួរ និងត្រឹកាសដល់ជូនអនកនូវព័រ៌មាន និងែំរូនាម ននវជជសាស្ត ា  
នោយឥរគិរថ្ងៃ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ ជានរៀងរាល់ថ្ងៃថ្នឆ្ន ំ។ ទូរ ព័ទនៅនលែ 
1-833-574-2273 (TTY 711)។ 
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )  ទំព័រ 47 

បណាត ញទូរស័ពទសម្មាប់ការណាត់ជួបនិងសតល់ែំបូនាម ន 
ជួនកាល វាពិបាកែឹងេា ់ថ្នរើការណងទតំ្រនេទណាណែលអនកត្រូវការ។ នយើងែំុ្មានអនកជំនាញ 

ណងទមំានោជាញ រ័ែណ  ណែលោេទទួលបាននែើមបីជួយនលាកអនកតាមទូរ ័ពទ  24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 
ត្បំាពីរថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ្។៍ អនកោេ៖ 

• ពិភាកាជាមួយអនកជំនាញណសនកណងទ ំុែភាពណែលនឹងន ៃ្ ើយ ំែួរនវជជសាស្ត ា  
សាល់ការណែនាំអំពីការណងទ ំនិងជួយអនកកន ុងការ នត្មេេិរាថ្នរើអនកគួរណរនៅជួ 

រអនកសាល់ន វាភាៃ មៗឬអរ់ 

• ទទួលបានជំនួយជាមួយសាថ នភាពនវជជសាស្ត ា  ែូេជាជំងឺទឹកននាមណសអម ឬជំងឺហ្ឺរ 
រមួទងំការណែនាំអំពីអនកសាល់ន វាត្រនេទណាណែលត្រឹមត្រូវ ត្មារ់សាថ នភាពររ ់អន

ក។ 

• ទទួលបានជំនួយអំពីអវ ីណែលត្រូវនធវ ើ ត្រ ិននរើអនកត្រូវការការណងទ ំនហ្ើយទីក 

ណនៃងណសនការត្រូវបានរិទ ឬអនកនៅខាងនត្ៅរំរន់សទេះររ ់អនក។ 

អនកោេនិោយជាមួយអនកជំនាញណងទ ំុែភាពមានោជាញ រ័ែណ នោយទូរ ័ពទនៅនលែ 
1-833-574-2273 (TTY 711)។ នៅនពលអនកនៅទូរ ័ពទនៅ អនកជំនួយការណែលបានទទួលកា 

ររែត ុ េះរណាា លោេ ួរអនកនូវ ំែួរ នែើមបីជួយកែំរ់ពីការរញ្ជ នូការនៅទូរ ័ពទររ ់អនក។ 

នសចក្ត ីផណនាជំារុន 
លិែិរណែនាំ ុែភាពជាមុនគឺជាទត្មង់ណរររទសល វូេារ់។ នៅនលើវា អនកោេករ់រញ្ជ ីការណងទ ំ

 ុែភាពណែលអនកេង់បានកន ុងករែីណែលអនកមិនោេនិោយ ឬនធវ ើការ ំនរេេិរានៅនពល 

នត្កាយ។ អនកោេករ់រញ្ជ ីការណងទណំែលអនកមិនេង់បាន។ អនកោេោក់នឈាម េះនរណាមាន ក់ 

ែូេជាសាវ មីឫេរោិ នែើមបីនធវ ើការ ំនរេេិរាអំពីការណងទ ំុែភាពអនក ត្រ ិននរើអនកមិនោេ។ 

អនកោេទទួលទត្មង់ណរររទណែនាំជាមុន ពីសាថ រ័ន Kaiser Permanente ណសនការ 
នោយមិនអ ់ត្បាក់ពីអនក។ អនកក៏ោេទទួលបានទត្មង់ណរររទននេះនៅកន ុងឱ ងសាថ ន 
មនទ ីរនពទយ ការោិល័យេារ់ និងការោិល័យររ ់នវជជរែឌ ិរសងណែរ។ អនកត្រណហ្លជាត្រូវរង ់

ត្បាក់ ត្មារ់ទត្មង់ណរររទននេះ ត្រ ិននរើអនកមិនទទួលបានទត្មង់ននេះពីនយើង។ អនកក៏ោេ 

ទញយកទត្មង់ណរររទននេះនោយមិនអ ់ត្បាក់ពីនគហ្ទំព័រររ ់នយើង kp.org (ជាភាសាអង់ 

នគៃ )។ អនកោេន ន ើ ុតំ្គួសារររ ់អនក, PCP ឬនរណាមាន ក់ណែលអនកទុកេិរា នែើមបីជួយអនក 

រំនពញ ំែុំណរររទននេះ។ 

អនកមាន ិទធិឲ្យនគោក់លិែិរណែនាំជាមុនររ ់អនកនៅកន ុងកំែរ់ត្តានវជជសាស្ត ា ររ ់អនក។ 
អនកមាន ិទធិផ្លៃ  ់រត រូ ឬនបាេះរង់នចាលន េកា ីណែនាំជាមុនររ ់អនកនៅនពលណាក៏បាន។ 

អនកមាន ិទិធែឹងអំពីការផ្លៃ  ់រត រូនៅនលើេារ់ថ្នន េកា ីណែនំាជាមុន។ Kaiser Permanente 
នឹងត្បារ់អនកអំពីការផ្លៃ  ់រត រូនលើេារ់រែឋ មិនឲ្យយូរជាង 90 ថ្ងៃរនាទ រ់ពីការផ្លៃ  ់រត រូនទ។ 

http://kp.org
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )  ទំព័រ 48 

 ត្មារ់ព័រ៌មានរណនថម អនកោេទូរ ័ពទមកមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិកររ ន់យើង 
តាមរយៈនលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 

ការបរចិាច គសររីាងរនិងជាលិកា 
អនកោេជួយ នស្ត រ្ េះជីវរិបានជានត្េើននោយកាៃ យជាអនកររចិាច គ ររីាងរឬជាលិកា។ ត្រ ិននរើ 
អនកមានោយុពី 15 នៅ 18 ឆ្ន ំ អនកោេកាៃ យជាអនកររចិាច គនោយការយល់ត្ពមជាលាយលកា  
ែ៍អកេរពីឪពុកមាា យ ឬោណាពាបាលររ ់អនក។ អនកោេផ្លៃ  ់រត រូេិរាអនកអំពីការកាៃ យជាអន  
កររចិាច គ ររីាងរបានត្គរ់នពល។ ត្រ ិននរើអនកេង់ណ វ ងយល់រណនថមអំពីការររចិាច គ ររីាងរ  
ឬជាលិកា  ូមពនិត្ោេះជាមួយ PCP ររ ់អនក។ អនកក៏ោេេូលនមើលនគហ្ទំព័រររ ់នាយកោឋ  
នន វា ុែភាព និងមនុ េជារិោនមរកិនៅ organdonor.gov (ជាភាសាអង់នគៃ ) សងណែរ។ 

http://organdonor.gov
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
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4. អរថត្រនោជន៍និងន 
វាកមម 

អា ីផែលផសនការសុខភាពរបស់អនក្រា៉ា ប់រង 

ណសនកននេះពនយល់ត្បារ់អពំីន វាណែលត្រូវបានរា៉ា រ់រងររ ់អនក កន ុងនាមជា មាជិកររ ់ 
Kaiser Foundation Health Plan, Inc. ន វាមានធានារា៉ា រ់រងររ ់អនកគឺមិនយកត្បាក់ពីអនក 
ែរារណាវាចាំបាេ់ខាងនវជជសាស្ត ា  នហ្ើយត្រូវបានសាល់ត្ រតាមរទរញ្ញជ ណែលបានណេង កន ុងន ៀ 
វនៅណែនាំ មាជិកននេះ។ ន វាភាគនត្េើនត្រូវបានសាល់នោយអនកសាល់ន វាកន ុងរណាា ញ។ នយើង 

ោេរា៉ា រ់រងន វាចាំបាេ់ខាងនវជជសាស្ត ា ពីអនកសាលន់ វានត្ៅរណាា ញ កន ុងករែីែៃេះ។ អនកត្រូវណរន ន ើ 
 ុំការយល់ត្ពមជាមុន (ការអនុញ្ញា រជាមុន) ត្រ ិននរើការណងទ ំថ ិរនៅនត្ៅរណាា ញ នលើកណល 

ងណរ ត្មារ់ន វា មាៃ រ់ ត្ោោ នន  ឬរនាទ ន់រ៉ាុនណាណ េះ។ 

ការណងទគំឺចំាបាេ់ខាងនវជជសាស្ត ា  ត្រ ិននរើវា មនហ្រុសលនិងចំាបាេ់កន ុងការការពារជីវរិររ 

 ់អនក ជួយអនកកំុឲ្យធាៃ ក់ែល នួឈឺឬពិការធៃន់ធៃរ ឬរនថយការឈឺចារ់ខាៃ ំងពីនរាោ ជំងឺឬ 
ររួ ណែលត្រូវបាននធវ ើនរាគវនិិេឆ ័យ។  ត្មារ់ មាជិកណែលមានោយុនត្កាម 21 ឆ្ន ំ ន វាចាំ 
បាេ់ណសនកនវជជសាស្ត ា រមួមានការណងទណំែលត្រូវការនែើមបីជួ ជុល ឬជួយ ត្មាលជំងឺ ឬសាថ នភាពសល  ូ
វេិរា។  មាជិកមានោយុនត្កាម 21 ឆ្ន ំណែលោេទទួលអរថត្រនោជន៍ និងន វារណនថមនទៀរ។ 
 ូមោនជំពូកទី 5 ("ការណងទ ំុែភាពទូនៅកុមារនិងយុវជន")  ត្មារ់ពរ័៌មានរណនថម។ 

 ត្មារ់ព័រ៌មានរណនថមអំពីន វាមានធានារា៉ា រ់រងររ ់អនក  ូមទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ ល ទំនាក់ទំ 

នងន វា មាជិកនលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 

អនកត្រូវណរទទួលយកន វាភាគនត្េើនពីអនកសាល់ន វាកន ុងរណាដ ញ Kaiser Permanente។ ន វាណែ 

លអនកោេទទួលយកពីអនកសាល់ន វានត្ៅរណាា ញគឺមានែូេនៅខាងនត្កាមរ៉ាុនណាណ េះ៖ 
• ការណងទនំៅមនទ ីរន វា ែុភាពោនមរេិណ បកត្កហ្ម 

• ន វាងយនា នស្ត រ្ េះរនាទ ន់ 

• ន វា នស្ត រ្ េះរនាទ ន់ និងការណងទនំត្កាយមាន ថ ិរភាព 

• ន វាការនរៀរេំណសនការត្គួសារ 

• ការណងទរំនាទ ន់នត្ៅរំរន់ 
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(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )  ទំព័រ 50 

• ការរញ្ជ នូនៅអនកសាល់ន វានត្ៅរណាា ញ 

• ការណងទ ំមាៃ រ់មួយេំនួន 

ខាងនត្កាមននេះមានជាឧទហ្រែ៍ថ្នន វាណែលនយើងរា៉ា រ់រង៖ 
• ន វាកមម (ជំងឺមិន ត្មាកនៅនពទយ) ណែលោេនែើរបាន 

• េំនួនមានកំែរ់ថ្នឱ ងនវជជរញ្ញជ  ររកិាា រសររ់សរង់ និងថ្ន រំំរ៉ាន ត្មារ់ជំងឺមិន  

ត្មាកមនទ ីរនពទយ។ ឱ ងនវជជរញ្ញជ  ត្មារ់ជំងឺមិន ត្មាកនពទយភាគនត្េើន  មាភ រៈសររ ់

សរង ់និងថ្ន រំំរ៉ានត្រូវបានរា៉ា រ់រងនត្កាមកមម វធីិ Medi-Cal Rx នត្កាមកមម វធីិ រង់ថ្ងៃ- 
នពលនត្រើ-ន វា ររ ់ Medi-Cal 

• ន វា នស្ត រ្ េះរនាទ ន់ រមួជាមួយន វាកមមឡាន នស្ត រ្ េះោ នន  

• ការណងទជំំងឺមុែនឹងសាៃ រ់ និងការណងទពំាបាល ត្មាលការឈឺចារ់ 

• ការេូល ត្មាកពាបាលកន ុងមនទ ីរនពទយ 

• ន វាលកាែៈន ុើរអនងារ 

• ន វាមនទ ីរពិនសាធន៍និងវទិយុ  កមម ែូេជាកាំរ ម ីអិេ 

• ន វានិងជំនួយរយៈនពលណវងមានការត្គរ់ត្គង (Managed long-term services and 
supports, "MLTSS") 

• ការណងទ ំមភពនិងទរកនកើរងមី 

• ន វា ុែភាពសល វូេិរា ត្មារ់សាថ នភាពនវជជសាស្ត ា ត្សាលរហូ្រែល់មធយម រមួទងំកា 

រវាយរថ្មៃ  ុែភាពសល វូេិរា 

• ការែឹកជញ្ជ នូនវជជសាស្ត ា មិនណមន នស្ត រ្ េះរនាទ ន់ (Non-emergency medical 
transportation, "NEMT") 

• ការែឹកជញ្ជ នូមិនណមននវជជសាស្ត ា  (Non-medical transportation, "NMT") 

• ន វាជំងឺកុមារ 

• ន វារ ា្ រនិង ុែុមាលភាព និងការត្គរ់ត្គងជំងឺរុាថំ្រ៉ា 

• ន វានិងឧរករែ៍ (ការពាបាល) ពត្ងឹងនិងសាា រនីរិ មបទ 

• ការវេះការ់ណកលមអ  

• ន វាពិនិរយនមើលវរិរា ិការនត្រើត្បា ន់ត្គឿងនញៀន 

• ន វា Telehealth ពីអនកសាល់ន វាកន ុងរណាដ ញ Kaiser Permanente 

• ន វាណេនក 

 ូមោនណសនកនីមួយៗខាងនត្កាមនែើមបីណ វ ងយលរ់ណនថមអំពីន វាណែលអនកោេទទួលបាន។ 
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )  ទំព័រ 51 

ន វាណងទ ំុែភាពណែលសាល់ជូនែល់ មាជិក Kaiser Permanente ត្រូវអនុនលាមតាម 
លកាែ័ែឌ  សាថ នភាព ការោក់កត្មិរ និងការែកនេញនានាកន ុងកិេច នារវាង 
Kaiser Permanente នងិ L.A. Care Health Plan និងែូេណែលបានេុេះរញ្ជ ីនៅកន ុងន ៀវនៅ 
ណែនំា មាជិកនិងវនិសាធនកមមនសេងៗ។ 

នោលការែ៍អរថត្រនោជន៍និងែំនែើរការ ត្មារ់វធីិទទួលបានន វាមានធានារា៉ា រ់រងោេមាន

ភាពែុ ោន  កន ុងេំនណាមអនកសាល់ន វាកន ុងរណាា ញររ ់ L.A. Care Health Plan។ 
ត្រ ិននរើអនកេង់បានព័រ៌មានអំពីរនរៀរផ្លៃ  ់រត រូអនកសាល់ន វាកន ុងរណាា ញ  ូមទូរ ព័ទនៅន  

វា មាជិក L.A. Care Health Plan នលែ 1-888-839-9909, (TTY 711) 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 
7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ្ ៍រមួទងំថ្ងៃឈរ់ ត្មាក។ 

 

ភាពចាបំាច់ខាងនវជជសាស្តសត គឺជានសវាផែលនឹង (ឬម្តវូបានរំពឹងទុក្ន យស 

រនហតុសលនែើរែី) ការពារ នធា ើនរាគវនិិចឆ ័យ ពាបាល ផក្តម្រូវ ឬនធាើនអាយ 

ម្បនសើរនឡើងនូវចំណុចខាងនម្ការ នហើយផែលម្តវូបានសតល់ជូនក្ន ុងលក្ខណៈផែ 

លម្សបតារសត ង់ រផែលទទួលយក្បានននការអនុវតតផសនក្នវជជសាស្តសត ៖ 
• ការឈឺចារ់និងការរងលំបាក 

• សលរ៉ាេះពាល់ខាងរាងកាយ សល វូេិរា ការយល់ែឹង 
ឬការអេិវឌឍន៍ថ្នជំងឺ ររួ  ឬពិការភាព 

សម្មាប់ការពិនិតយ នរាគវនិិចឆ ័យ និងការពាបាលជារុន និងតារកាលកំ្ណត់ 
(Early and Periodic Screening, Diagnostic and Treatment, EPSDT) 
នសវាទងំននោះក៏្អាចរាប់បញ្ច ូលទងំការពាបាលផែលជាការសនងេតផតប៉ាុ

នណាណ ោះ និងនសវាផែលនឹងផក្តម្រូវ ឬផក្លរអពិការភាព និងជំងឺសល វូកាយ 
និងសល វូចិតតផែលបានរក្ន ើញន យនសវាពិនិតយ។ 

នសវាចាបំាច់ខាងនវជជសាស្តសត រិនររួបញ្ច ូល៖ 
• ការពាបាលណែលមិនទន់បាននរ ា  ឬកំពុងត្រូវបាននធវ ើនរ ា  

• ន វា ឬមុែទំនិញណែលមនិត្រូវបានទទួលយកជាទូនៅថ្មា 

នត្រ ិទធភាព 

• ន វានៅខាងនត្ៅវគរនិងរយៈនពលធមមតាថ្នន វាកមម  
ឫការពាបាលណែលមិនមានការណែនាំអំពីគៃ ីនិក 

• ន វា ត្មារ់ភាព្យត្ ួលែល់អនកណងទ ំឬអនកសាល់ន វា 

នយើងនឹង ត្មរ ត្មួលជាមួយកមម វធីិនសេងនទៀរ នែើមបីធានាថ្អនកទទួល 

បានន វាចាំបាេ់ណសនកនវជជសាស្ត ាទងំអ ់ នទេះរីជាន វាទងំននាេះត្រូវបានត្គ 

រែែា រ់នោយកមម វធីិនសេងនទៀរ និងមិនណមននោយ នយើងក៏នោយ។ 
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )  ទំព័រ 52 

ន វាចាំបាេ់ណសនកនវជជសាស្ត ា  រមួមានន វារា៉ា រ់រង ណែល មនហ្រុសល និងចាំបាេ់នែើមបី៖ 
• ការពារជីវរិ 

• ការពារជមៃ ឺធៃន់ធៃរ ឬពកិារភាពកត្មិរធៃន់ 

•  ត្មាលការឈឺចារ់ខាៃ ំង 

•  នត្មេនូវការលូរលា ន់ិងការអេិវឌឈត្ រតាមោយុ 

• ទទួលបាន រកាទុក និងនកើន មរថភាពកន ុងការនត្រើេលនា 

 ត្មារ់ មាជិកណែលមានោយុនត្កាម 21 ឆ្ន ំ ន វាចាំបាេ់ណសនកនវជជសាស្ត ា រមួមានន វាកមមណែ 

លត្រូវបានធានារា៉ា រ់រងទងំអ ់ ណែលបានកែំរ់ខាងនលើ និងការណងទ ំុែភាពចាំបាេ់នសេ 
ងនទៀរ ន វាវនិិេឆ ័យ ការពាបាល និងវធិានការនសេងនទៀរនែើមបីណករត្មូវ ឬរនធ រូរនថយ 

ពិការភាព និងជំងឺសល វូកាយ និងសល វូេិរា និងលកាែែឌនានា ែូេណែលបានរត្មូវនោយណសនក 

អរថត្រនោជន៍ ការពិនិរយជាមុន និងតាមកាលកំែរ់ ការនធវ ើនរាគវនិិេឆ ័យ និងការពាបាល 
("EPSDT") ររ ់ ហ្ពន័ធ។ 

EPSDT សាលន់ វារ ា្ រ នរាគវនិិេឆ ័យ និងការពាបាលោ៉ា ងទូលំទូលាយ ត្មារ់ទរក កុមារ 
និងនកមងជំទង់នត្កាមោយុ 21 ឆ្ន ំណែលមានត្បាក់េំែូលទរ។ អរថត្រនោជន៍ EPSDT 
គឺរងឹមំាជាងអរថត្រនោជន៍ ត្មារ់មនុ េនពញវយ័ នហ្ើយត្រូវបានរនងា ើរនឡើងនែើមបីធានាថ្ក ុ

មារទទួលបានការរកនឃើញ និងការណងទទំន់នពលនវលា ែូនេនេះរញ្ញា  ែុភាពត្រូវបានរនញ្ច ៀ  
ឬនធវ ើនរាគវនិិេឆ ័យ និងពាបាលឲ្យបានឆ្រ់តាមណែលោេនធវ ើនៅបាន។ នោលនៅថ្ន EPSDT 
គឺនែើមបីធានាថ្កុមារមាន ក់ៗទទួលបានការណងទ ំុែភាពណែលពួកនគត្រូវការនៅនពលពួកនគត្រូ

វការ - ការណងទតំ្រឹមត្រូវេំនពាេះកុមារត្រឹមត្រូវនៅនពលត្រឹមត្រូវកន ុងទីតាំងណែលត្រឹមត្រូវ។ 

នយើងនឹង ត្មរ ត្មួលជាមួយកមម វធីិនសេងនទៀរ នែើមបីធានាថ្អនកទទួលបានន វាចាំបាេ់ណសន 
កនវជជសាស្ត ាទងំអ ់ នទេះរីជាន វាទងំននាេះត្រូវបានត្គរែែា រ់នោយកមម វធីិនសេងនទៀរ 
និងមិនណមននោយ Kaiser Permanente ក៏នោយ។ 

អតថម្បនោជន៍ Medi-Cal ផែលរា៉ា ប់រងន យ 
Kaiser Permanente 
នសវាអនក្ជងឺំរនិសម្មាក្នពទយ (ផែលអាចនែើរបាន) 
ការចាក់្ថាន បំ េ្ រសម្មាប់រនុសេនពញវយ័ 

អនកោេទទួលបានវា៉ា ក់សំាងការពារ ត្មារ់មនុ េនពញវយ័ (ការចាក់ថ្ន )ំ ពីអនកសាល់ន វាកន ុងរ 

ណាា ញ នោយមិនចាំបាេ់មានការយល់ត្ពមជាមុន (ការអនុញ្ញា រជាមុន)។ នយើងរា៉ា រ់រងការចាក ់

ថ្ន ទំងំននាេះណែលត្រូវបានសាល់អនុសា ន៍នោយគែៈកមាម ធិការត្រឹកា នលើការអនុវរាការចាក់ថ្ន  ំ
រ ា្ រ (Advisory Committee on Immunization Practices, "ACIP") ថ្នមជឈមែឌ ល ត្មារ់ការ 
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )  ទំព័រ 53 

ត្គរ់ត្គងនិងរ ា្ រជំងឺ (Centers for Disease Control and Prevention, "CDC") 
រមួទងំការចាក់ថ្ន ណំែលអនកត្រូវការនៅនពលនធវ ើែនំែើរ។  ត្មារ់ព័រ៌មាន ា ីពីការចាក់ថ្ន រំ ា្ រ 

 ត្មារ់កុមារ  ូមេូលនៅកាន់ជំពូកទី 5 ("ការណងទ ំុែភាពទូនៅកុមារនិងយុវជន")។ 

អនកក៏ោេទទួលបានន វាចាក់ថ្ន រំ ា្ រមនុ េនពញវយ័មួយេំនួននៅកន ុងឱ ងសាថ នតាមរយៈ 
Medi-Cal Rx សងណែរ។ នែើមបីណ វ ងយល់រណនថមអំពីកមម វធីិ Medi-Cal Rx  ូមេូលនៅកាន់ 
េំែងនជើងននាេះនៅនត្កាមណសនក "កមម វធីិ និងន វាកមមនសេងនទៀរណែលមិនត្រូវបានធានា 

រា៉ា រ់រងនោយ Kaiser Permanente" នៅនពលនត្កាយ នៅកន ុងជំពូកទី 4 ននេះ។ 

ការផែទជំំងអឺាផឡក្ហេុ  ី
នយើងរា៉ា រ់រងនលើការនធវ ើនរ ានិងការពាបាលត្ររិកមមោណឡកហ្េុ ីណែលចាំបាេ់ណសនកនវជជសាស្ត ា  
រមួមានការរំបារ់ោណឡកហ្េុ ី ការការ់រនថយោណឡកហ្េុ ី ឬការពាបាលនោយចាក់ថ្ន ពំត្ងឹង 
ត្រព័នធភាពសំុា។ 

នសវាអនក្ជំនាញខាងថាន សំព ឹក្ 
នយើងរា៉ា រ់រងន វាថ្ន  ំព ឹកណែលចាំបាេ់ខាងនវជជសាស្ត ា នៅនពលអនកទទួលការណងទមំិន ត្មាកកន ុង

មនទ ីរនពទយ។ ន វាទងំននេះោេរារ់រញ្ច លូទងំការនត្រើថ្ន  ំនៃរ់ ត្មារ់ែំនែើការពាបាលនធមញ 
នៅនពលណែលសាល់នោយត្គូនពទយឯកនទ ខាងថ្ន  ំព ឹក។ 

 ត្មារ់ែំនែើការទនាសាស្ត ា  នយើងរា៉ា រ់រងន វាែូេខាងនត្កាមនៅនពលណែលត្រូវបានអនុញ្ញា រ 

នោយ Southern California Permanente Medical Group៖ 
• ការចាក់ថ្ន  ំៃ រ់ោរមមែ៍តាមន រ៉ាមូ ឬ ន វាចាក់ថ្ន  ំព ឹកទូនៅណែលត្រូវបានចារ់ណេ 

ងនោយអនកវជិាជ ជីវៈនវជជសាស្ត ា  

• ន វាទីកណនៃងណែលទក់ទងនៅនឹងការចាក់ថ្ន  ំៃ រ់ោរមមែ៍ ឬ ការចាក់ថ្ន  ំព ឹក 
នៅកន ុងការវេះការ់ជំងឺមិន ត្មាកកន ុងមនទ ីរនពទយ មជឈមែឌ ល ុែភាពត្ រតាម 

លកាែ័ែឌ  ហ្ព័នធ  (Federally Qualified Health Center, "FQHC") ការោិល័យ 

ទនាសាស្ត ា  ឬ ទីតំាងមនទ ីរនពទយ 

នយើងមិនរា៉ា រ់រងន វាណានសេងនទៀរណែលពាក់ព័នធនៅនឹងការណងទនំធមញ ែូេជាន វាររ ់ទនានព 

ទយជានែើមនទ។ 

នសវាពាបាលចាប់សរនសនិងសនាា ក់្ 
នយើងរា៉ា រ់រងន វាពាបាលចារ់ រថ្ និង នាៃ ក់ ណែលត្រូវបានកំែរ់ណរេំនពាេះការពាបាលថ្ន 

អ្ ឹងែនង នោយការ ត្មួលនោយថ្ែ។ អនកោេនៅរហូ្រែល់ពីរែងកន ុងមួយណែ នោយោម នការអ 

នុញ្ញា រជាមុន។ ការនៅជួរពិនិរយរណនថមោេត្រូវបានយល់ត្ពមនៅនពលណែលចាំបាេ់ណសនកនវជជ 
សាស្ត ា ។ 
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )  ទំព័រ 54 

• នសវាចាប់សនសរនិងសនាា ក់្ពីអនក្សតល់នសវាក្ន ុងបណាត ញ American Specialty 
Health 
នយើងនធវ ើការជាមួយ American Specialty Health នែើមបនីរៀរេំន វាពាបាលចារ់  

ថ្ រនិង នាៃ ក់។  ត្មារ់ព័រ៌មានរណនថមអំពីន វាពាបាលចារ់ ថ្ រនិង នាៃ ក់ 
 ូមទំនាក់ទំនង American Specialty Health នលែ 1-800-678-9133 (TTY 711)។ 
 មាជិកែូេខាងនត្កាមមាន ិទធិនែើមបីទទួលន វាពាបាលចារ់ ថ្ និង នាៃ ក់ពីអន

កសាល់ន វាកន ុងរណាា ញ American Specialty Health៖ 
• កុមារោយុនត្កាម 21 ឆ្ន  ំ

• ស្ត ា ីមានថ្សទនពាេះរហូ្រែលក់ំឡុងនពលនត្កាយ ត្មាលកូន 

• អនកមានទីលំនៅកន ុងទីកណនៃងណងទណំែលមានជនំាញ កណនៃងណងទកំត្មិរមធយម 
ឬកណនៃងណងទែំិរែល ់

• នសវាពាបាលចាប់សរនសនិងសនាា ក់្ ពីទីក្ផនាងរបស់នខានធី FQHC និង RHC 
Medi-Cal ោេរា៉ា រ់រងន វាពាបាលចារ់ ថ្ រនិង នាៃ ក់ ត្មារ់ មាជិកត្គរ់ោ 

យុទងំអ ់ នៅនពលបានទទួលនៅរណាា ញររ ន់ាយកោឋ នជំងឺមិន ត្មាកមនទ ីរនព 

ទយនខានធ ី គៃ ីនិកជំងឺមិន ត្មាកមនទ ីរនពទយនខានធី FQHC ឬ គៃ ីនិក ុែភាព 

ជនរទ (Rural Health Clinic, RHC) ណែលមាននៅកន ុង L.A. Care Health Plan។ 
FQHC និង RHC ោេរត្មូវឲ្យមានការរញ្ជ នូនែើមបីទទួលបានន វា ។ មិនណមនត្គ 

រ់មនទ ីរររ ់នខានធី FQHC ឬ RHC ទងំអ ់នទ ណែលសាលន់ វាពាបាលចារ់  

រថ្ និង នាៃ ក់មិន ត្មាកនៅមនទ ីរនពទយ។ នែើមបីទទួលបានព័រ៌មានរណនថម  ូមទូរ 
 ័ពទនៅមជឈមែឌលទំនាក់ទំនងន វា មាជិកររ ់នយើងភាៃ មៗតាមនលែ 
1-800-464-4000 (TTY 711)។ 

នសវាលាង្រ/លាងតម្រងននារ 
នយើងរា៉ា រ់រងការពាបាលនោយការលាងឈាមណែលចាំបាេ់ខាងនវជជសាស្ត ា ។ នយើងក៏រា៉ា រ់រងនលើន  

វាលាងឈាមតាមត្កនលៀន (ការលាងឈាមរុាថំ្រ៉ា) និងការលាងឈាមតាមនពាេះនវៀនសងណែរ។ 
អនកត្រូវណររំនពញបានរាល់លកាែៈវនិិេឆ ័យនវជជសាស្ត ា ណែលបានរនងា ើរនោយ Southern 
California Permanente Medical Group និងនោយទីកណនៃងណែលសាល់ការលាងឈាម។ 

នយើងមិនរា៉ា រ់រងនលើ 
• នត្គឿងររកិាា   មាភ រៈសររ់សរង់ និងលកាែៈពិន  ណែលសាល់ផ្ល ុកភាព ភាព្យត្ ួល 
ឬភាពត្រែិរ 

• ទំនិញមិនណមននវជជសាស្ត ា  ែូេជាមា៉ា  ុីននេៃ ើង ឬ មាភ រៈរនាទ រ់រនេនំែើមបីនធវ ើឲ្យររកិាា រ 
លាងឈាមតាមសទេះ ោេយកតាមែល នួបាន ត្មារ់ការនធវ ើែំនែើរ 
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )  ទំព័រ 55 

ការវោះកាត់ជំងរឺិនសម្មាក្ក្ន ុងរនទ ីរនពទយ និងែំនណើការពាបាលជំងរឺិនសម្មាក្ក្ន ុងរនទ ីរនពទយ 
នសេងនទៀត 
នយើងរា៉ា រ់រងការវេះការ់ជំងឺមិន ត្មាកកន ុងមនទ ីរនពទយណែលចំាបាេ់ណសនកនវជជសាស្ត ា  និងែំនែើការ 
ពាបាលមិន ត្មាកមនទ ីរនពទយនសេងៗនទៀរ។ 

នសវានវជជបណឌ ិត 
នយើងរា៉ា រ់រងន វានវជជរែឌ រិណែលចាំបាេ់ខាងនវជជសាស្ត ា ។ ន វាែៃេះោេត្រូវបានសាល់ជាការណារ ់

ជួរជាត្កមុ។ 

នសវាក្រមនែោ៉ា ឌិក្ 
ចារ់ពីថ្ងៃទ ី 1 ណែកកាោ ឆ្ន ំ 2022 រនៅ នយើងនឹងរា៉ា រ់រងនលើន វា ុែភាពោករបកិរោិណែ 

លសាល់នោយ អនកសាល់ន វាណងទរំឋម (Primary Care Provider, PCP) ររ ់អនក ឬ PCP 
ររ ់កូនអនក។ ន វាថ្ែោ៉ា ឌិកគឺជាន វាពិនិរយ និងត្រឹកាណែលនផ្លា រនលើត្គួសារ។ ពួកនគកំែ 

រ់អរា ញ្ញា ែ ុែភាពសល វូកាយ  ុែភាពសល វូេិរា និងកតាា កំែរ់ ងរមថ្នការត្ពួយបារមភអ ំ

ពី ុែភាពជាមុន នហ្ើយសាល់ការរញ្ជ នូនៅកាន់ធនធាន ហ្គមន៍តាមរត្មូវការ។ 

នសវាពាបាលការនម្គចនជើង (ម្បអប់នជើង) 
នយើងរា៉ា រ់រងនលើន វាពាបាលនត្គេនជើងណែលចំាបាេ់ខាងនវជជសាស្ត ា ត្មារ់ការនធវ ើនរាគវនិិេឆ ័យ 
និងការពាបាលថ្ននជើងមនុ េនោយនវជជសាស្ត ា  វេះការ់ នមកានិេ ពរ់ ត្មួល និងនោយ 

អគរ ិ នី។ ននេះរមួទងំណកងនជើងនិង ថ្ រពួរណែលោក់រញ្ច លូកន ុងត្រអរ់នជើង និងការពាបាល 

មិនណមនវេះការ់ ថ្នសាេ់ែុំនិង ថ្ ពួរថ្ននជើងណែលត្គរ់ត្គងមុែ្រត្រអរ់នជើង។ 

វវធីិពាបាល 
នយើងរា៉ា រ់រងវធីិពាបាលណែលចំាបាេ់ណសនកនវជជសាស្ត ា  រមួមាន៖ 

• ការពាបាលនោយឱ ង 

• ការពាបាលនោយវទិយុ  កមម 

• ឱ ងនិងសលិរសលណែលមានការត្រួរពិនិរយ ទងំននេះគឺជាឱ ង និងសលិរសលណែ 

លរត្មូវនូវការត្រួរពិនិរយនិងការអនងារនមើលនោយ អនកសាល់ន វាណងទ ំុែភាព។ 
នយើងរា៉ា រ់រងទំនិញទងំននេះ នៅនពលអនកសាល់ន វាកន ុងរណាា ញនេញនវជជរញ្ញជ ឲ្យអនក 
កន ុងការអនុនលាមតាមនោលការែ៍ណែនាំររូមនាឱ ងររ ់នយើង។ ទំនិញត្រូវណរចា 

រ់ណេងនោយសាថ រ័នររ ់ណសនការ ឬ កន ុងអំឡុងនពលនៅជួរពាបាលតាមសទេះ 
នែើមបីនោយវាត្រូវបានធានារា៉ា រ់រង។ ឧទហ្រែ៍ថ្នឱ ងមានការត្រួរពិនិរយណែលនយើ 
ងរា៉ា រ់រង រមួមានរ៉ាុណនាពុំណមនកំែរ់ណរេំនពាេះ៖ 

• ឈាមទងំមូល នកា ិកាឈាមត្កហ្ម បាៃ សាម  និងផ្លៃ ណករ 

• ឱ ងពាបាលជមៃ ឺមហារកី 
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )  ទំព័រ 56 

• សារធារុរនងា ើរត្រព័នធភាពសំុាត្រឆំ្ងោណឡកហ្េុ ី 

• ឱ ងនិងសលិរសលណែលត្រូវបានសាល់តាមរយៈការពាបាលចាក់រញ្ច លូតាមន រ៉ា ូ
ម ឬការចាក់ថ្ន  ំ

 ត្មារ់ព័រ៌មានរណនថមអំពីរញ្ជ ីររូមនាឱ ងររ ់នយើង េូលនៅេំែងនជើង "ឱ ងនវជជរញ្ញជ  
ររកិាា រសររ់សរង់ និងថ្ន រំំរ៉ាន  ត្មារ់ជំងឺមិន ត្មាកមនទ ីរនពទយធានារា៉ា រ់រងនោយ 
Kaiser Permanente" នៅណសនកនត្កាយកន ុងជំពូកទី 4 ននេះ។ 

ការផែទសំរភពនិងទរក្នក្ើតែមី 
ការអប់រំពីការបំនៅន ោះ 
នយើងរា៉ា រ់រងការោំត្ទការរនងា ើរទឹកនោេះណែលទូលំទូលាយ។ 

ឩបក្រណ៍បូរទឹក្ន ោះ និងសមាភ រៈសរត់សរង់ 
នយើងនឹងសាល់ឧរករែ៍រូមទឹកនោេះមានគុែភាពលអ មួយ ត្មារ់ការមានថ្សទនពាេះមាង និង មាភ  
រៈសររ់សរង់មួយឈុរជាមួយឧរករែ៍រូមទឹកនោេះននាេះ។ ត្រ ិននរើវាចាំបាេ់ខាងនវជជសាស្ត ា ត្មា 

រ់អនកនែើមបីនត្រើឧរករែ៍រូមទឹកនោេះ ាង់ោរមនទ ីរនពទយ នយើងនឹងរា៉ា រ់រងនលើការជួល ឬទិញវា។ 
ឧរករែ៍រូមទឹកនោេះ ាង់ោរមនទ ីនពទយគឺជាររកិាា នវជជសាស្ត ា នត្រើបានយូរ (Durable Medical 
Equipment, "DME") នហ្ើយត្រូវណរបានអនុញ្ញា រជាមុន ត្មារ់អនក។ នយើងនឹងនត្ជើ នរ ីឈម ញួ 
នហ្ើយអនកត្រូវណររញ្ជ នូត្រឡរ់មកវញិនូវឧរករែ៍រូមទឹកនោេះ ា ង់ោរមនទ ីនពទយននាេះ នត្កាយពីអន  
កណលងត្រូវការវានទៀរ។ 

ការផែទនំពលសម្មាលនិងនម្កាយនពលសម្មាលកូ្ន 
នយើងរា៉ា រ់រងន វានៅកន ុងមនទ ីរនពទយនិងការណងទនំត្កាយនពល ត្មាលកូន។ 

ការផែទរំុនសម្មាលកូ្ន 
នយើងរា៉ា រ់រងនូវន  រថី្នការពិនិរយណងទមំុន ត្មាលកូន។ 

នសវារជឈរណឌ លសតល់កំ្នណើត 
នយើងរា៉ា រ់រងន វានៅមជឈមែឌ លសាល់កំនែើរណែលជាអនកសាល់ន វា Comprehensive Perinatal 
Services Program ("CPSP") ណែលត្រូវបានយល់ត្ពមនោយ Medi-Cal។ ន វាមជឈមែឌលសា 
ល់កំនែើរគឺជាជនត្មើ ត្រនេទនសេងពីការណងទ ំមភពនៅមនទ ីរនពទយ ត្មារ់ស្ត ា ីណែលមានថ្សទនពាេះ

មានហានិេ័យទរ។ ត្រ ិននរើអនកេង់រនងា ើរកូនររ ់អនកនៅមជឈមែឌ លមួយកន ុងេំនណាមម 

ជឈមែឌ លទងំននេះ និងនែើមបីេង់ែឹងថ្នរើអនកមានលកាែៈត្គរ់ត្ោន់ឫនទ េូរសាក ួរនវជជរែឌ  ិ
រររ ់អនក។ 

នសវាឆ្មបគិលានុប ឋ យកិាមានវញិ្ហា បនប័ម្ត ("CNM") 
នយើងរា៉ា រ់រងន វាចាំបាេ់ខាងនវជជសាស្ត ា  ណែលសាល់នោយ ម្រគិលានុរោឋ យិកាមានវញិ្ញា រនរ័ត្រ 
ណែលនធវ ើការត្ រតាមវសិាលភាពថ្នជំនាញររ ់ពួកនគ។ 
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )  ទំព័រ 57 

នសវាក្រមឆ្មបមានវញិ្ហា បនប័ម្ត ("LM") 
នយើងរា៉ា រ់រងន វាចាំបាេ់ខាងនវជជសាស្ត ា  ណែលសាល់នោយ ម្រគិលានុរោឋ យិកាមានោជាញ រ័ែណ  
ណែលនធវ ើការត្ រតាមវសិាលភាពថ្នឯកនទ ររ ់នគ។ 

ការនធាើនតសត និងការម្បឹក្ាចំនពាោះជំងឺផហេន 
នយើងរា៉ា រ់រងការនធវ ើនរ ា និងការត្រឹកានរាគវនិិេឆ ័យទក់ទងនឹងទរកមានជមៃ ឺណហ្េន។ 

ការផែទទំរក្នទើបនក្ើតែមី 
ទរកនទើរនកើរងមីពីោយុ 0 នៅែល់ 2 ណែ។ ត្រ ិននរើមាា យជា មាជិក Medi-Cal 
នៅនពលនកើរននាេះ នយើងរា៉ា រ់រងនលើន វាចាំបាេ់ណសនកនវជជសាស្ត ា  នត្កាមការធានារា៉ា រ់រង Medi-Cal 
ររ ់មាា យ ត្មារ់ទរកនទើរនឹងនកើរ។ វាមានសារៈ ំខាន់ណា ់កន ុងការេុេះនឈាម េះទរកនទើរនឹ 

ងនកើរររ ់អនកនៅកន ុង Medi-Cal នែើមបីឲ្យទរកនទើរនឹងនកើរររ ់អនកោេមានការធានា 

រា៉ា រ់រង Medi-Cal ផ្លទ ល់ែល នួររ ់ពួកនគ។  ត្មារ់ព័រ៌មានរណនថមអំពីរនរៀរេុេះនឈាម េះទរក 

ងមីររ ់អនកកន ុងកមម វធីិ Medi-Cal  ូមទូរ ័ពទនៅការោិល័យនខានធីររ ់អនក។  

The Provisional Postpartum Care Extension Program 
(មានម្បសិទធ ិភាពរហូតែល់នែងទី 1 ផខនរសា ឆ្ន ំ 2022) 
Provisional Postpartum Care Extension Program ("PPCE") សាល់នូវការរា៉ា រ់រងរណនថម ត្មារ់ 
 មាជិក Medi-Cal ណែលមានសាថ នភាព ុែភាពសល វូេិរាររ ់មាតាកន ុងកំឡុងនពលមានថ្សទនពាេះ 
ឬកំឡុងនពលនត្កាយពី ត្មាលកូន។ 

នយើងរា៉ា រ់រងការណងរកា ុែភាពសល វូេិរាររ ់មាតា ត្មារ់ស្ត ា ី អឡុំងនពលមានថ្សទនពាេះ និងរហូ្ 

រែល់ពីរណែរនាទ រ់ពីការរញ្ចរ់ថ្នការមានថ្សទនពាេះ។ កមម វធីិ PPCE រណនថមការរា៉ា រ់រងរហូ្រែល់ 
12 ណែនត្កាយពីការនធវ ើនរាគវនិិេឆ ័យ ឬពីេុងរញ្ចរ់ថ្នការមានសទេះនពាេះ ណាមួយណែលនកើរនឡើង 

នត្កាយនគ។ 

នែើមបីមានលកាែៈ មបរា ិ ត្មារ់កមម វធីិ PPCE នវជជរែឌ ិរររ ់អនកត្រូវណររញ្ញជ ក់នូវនរាគវនិិ 

េឆ ័យររ ់អនក ថ្នសាថ នភាព ុែភាពសល វូេិរាមាតាកន ុងកំឡុង 150 ថ្ងៃនត្កាយពីេុងរញ្ចរ់ការមា 

នសទេះនពាេះ។ សាក ួរនវជជរែឌ ិរររ ់អនកអំពីន វាទងំននេះ ត្រ ិននរើអនកគិរថ្អនកត្រូវកា 

រពួកវា។ ត្រ ិននរើនវជជរែឌ ិរររ ់អនកគិរថ្អនកគួរណរមានន វាពី PPCE នវជជរែឌ ិរររ ់អនក 

រំនពញនិងោក់រញ្ជ នូទត្មង់ណរររទ ត្មារ់អនក។ 

នែើមបីណ វ ងយល់អំពីន វា ុែភាពសល វូេិរាណែលនយើងរា៉ា រ់រង  ូមេូលនៅកាន់េំែងនជើង "ន វា  ុ

ែភាពសល វូេិរា" កន ុងជំពូកទី 4 ននេះ។ 

The Postpartum Care Extension Program  
(មានម្បសិទធ ិភាពចាប់ពីនែងទី 1 ផខនរសា ឆ្ន ំ 2022) 
Postpartum Care Extension Program សាល់ការធានារា៉ា រ់រងរណនថម ត្មារ់ មាជិក Medi-Cal 
កន ុងអំឡុងនពលមានថ្សទនពាេះ និងនត្កាយនពល ត្មាល។ 



4 | អរថត្រនោជន៍និងន វាកមម 

ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )  ទំព័រ 58 

Postpartum Care Extension Program ពត្ងីកការធានារា៉ា រ់រង Medi-Cal ែល់នៅ 
12 ណែរនាទ រ់ពីការរញ្ចរ់ថ្នការមានថ្សទនពាេះ នោយមិនគិរពីត្បាក់េំែូល  ញ្ញជ រិ ឬសាថ នភា 

ពអននាា ត្រនវ ន៍ នហ្ើយមនិត្រូវការ កមមភាពរណនថមនទ។ 

នសវា នតនឡសខុភាព 
នរនឡ ុែភាពគឺជាវធីិមួយថ្នការទទួលបានន វា នោយមិនចាំបាេ់នៅកន ុងទីកណនៃងជាមួយោន  
នឹងអនកសាល់ន វាររ ់អនក។ នរនឡ ុែភាពោេពាក់ព័នធជាមួយនឹងការ នទនានោយផ្លទ ល់ជា 

មួយអនកសាល់ន វាររ ់អនក។ ឬនរនឡ ុែភាពក៏ោេរមួមានការណេករំណលកព័រ៌មានជាមួយអន  
កសាល់ន វាររ ់អនកនោយមិនចាំបាេ់ មានការ នទនានោយផ្លទ ល។់ អនកោេទទួលបានន  

វាតាមរយៈនរនឡ ុែភាព។ រ៉ាុណនា  នរនឡ ុែភាពមិនោេមានជូន ត្មារ់ត្គរ់ន វាណែលធានា 

រា៉ា រ់រងទងំអ ់នឡើយ។ អនកោេទក់ទងអនកសាល់ន វាររ ់អនកនែើមបីណ វងយល់ថ្នរើត្រនេទន  

វាណាមួយោេរកបានតាមរយៈ នរនឡ ុែភាព។ វា ំខាន់ណា ន់ែលអនកនិងអនកសាល់ន វាររ 

 ់អនកនត្រើត្បា ់ទូរ ុែភាព  ត្មារ់ន វាជាក់េា ់ណាមួយ ណែល មរមយ ត្មារ់អនក។ អនកមាន 

 ិទធិទទួលបានន វានោយផ្លទ ល់ នហ្ើយមិនរត្មូវឲ្យនត្រើនរនឡ ុែភាពនទ នទេះរីជាអនកសាល់ន វារ 
រ ់អនកយល់ត្ពមថ្វា មរមយ ត្មារ់អនកក៏នោយ។ 

នសវាសខុភាពសល វូចិតត 
ការវាយតនរាសុខភាពសល វូចិតត 
អនកមិនត្រូវការការរញ្ជ នូ ឬការយល់ត្ពមជាមុន នែើមបីទទួលបានការវាយរថ្មៃ ុែភាពសល វូេិរា 
ែំរូងពីអនកសាល់ន វាកន ុងរណាា ញនទ។ អនកោេទទួលបានការវាយរថ្មៃ ុែភាពសល វូេិរានៅនព 

លណាក៏បាន ពីអនកសាល់ន វា ុែភាពសល វូេិរាណែលមានោជាញ រ័ែណ ណែលជាអនកសាល់ន វាកន ុងរ 

ណាា ញ។ អនកោេនមើលរញ្ជ ីនឈាម េះអនកសាល់ន វាអនឡាញររ ់នយើងនៅ kp.org/facilities 
(ជាភាសាអង់នគៃ ) នែើមបីណ វ ងរកអនកសាល់ន វាមាន ក់កន ុងរណាា ញររ ់នយើង ឬទូរ ័ពទនៅមជឈ 
មែឌលទំនាក់ទំនងន វា មាជិកនលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ ត្រ ិននរើអនកសាល់ន  

វា ុែភាពសល វូេិរាររ ់អនកកំែរ់ថ្ អនកត្រូវការន វា ុែភាពសល វូេិរាឯកនទ  (Specialty 
Mental Health Services, "SMHS") ត្គូនពទយររ ់អនកនឹងរញ្ជ នូអនកនៅណសនការ ុែភា 

ពសល វូេិរាររ ់នខានធីនែើមបីទទួលបានការវាយរថ្មៃ។ 

នយើងនឹងរា៉ា រ់រងនលើន វារ ា្ រ ពិនិរយ វាយរថ្មៃ និងន វាពាបាល ត្មារ់សាថ នភាព ុែភា 

ពសល វូេិរាកត្មិរត្សាលនៅមធយម ណែលោេត្រូវបានសាល់ជូនអនក មុននពលអនកទទួលការនធវ ើនរាគវ ិ
និេឆ ័យសល វូការទក់ទងនឹង ុែភាពសល វូេិរាររ ់អនក។ 

នសវាសុខភាពសល វូចិតតរិនសម្មាក្នៅរនទ ីរនពទយ សម្មាប់សាថ នភាពម្សាលឬរធយរ 
ត្រ ិននរើអនកសាល់ន វា ុែភាពសល វូេិរាររ ់អនកកំែរ់ថ្ អនកមានសាថ នភាព ុែភាពសល វូេិរា  
កត្មិរត្សាល ឬមធយម ឬមានភាពែវេះខារកន ុងមុែ្រសល វូ រិ ោរមមែ៍ ឬោករបកិរោិ 
នយើងោេរា៉ា រ់រងន វា ែុភាពសល វូេិរាមិនសាន ក់កន ុងមនទ ីរនពទយែូេខាងនត្កាម៖ 

• ការវាយរថ្មៃនិងពាបាល ុែភាពសល វូេិរាជាលកាែៈរុគរលនិងត្កមុ (ការពាបាលណរ 

រេិរាសាស្ត ា ) 

• ការនធវ ើនរ ាេិរាសាស្ត ា នៅនពលណែលចាំបាេ់នែើមបីវាយរថ្មៃលកាែែឌ  ែុភាពសល វូេិរា  

http://kp.org/facilities
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )  ទំព័រ 59 

• ការអេិវឌឈជំនាញការយល់ែឹងនែើមបីរនងា ើនការសចង់សាម ររី ការេងចំា 
និងការនោេះត្សាយរញ្ញា  

• ន វាជំងឺមិន ត្មាកកន ុងមនទ ីរនពទយ ត្មារ់នោលរំែងពិនិរយការពាបាលនោយឱ
 ង 

• ការពិនត្ោេះជំងឺវកិលេរកិ 

• ន វា ល្ ុេះពិនិរយនិងទីពិនសាធន៍ណែលទក់ទងនៅនឹងការពាបាលសាថ នភាព ុែភាព
សល វូេិរាររ ់អនក ( ូមនមើល "មនទ ីរពិនសាធន៍និងន វាវទិយុ  កមម" នៅកន ុងជំពូកទី 
4 ននេះ) 

ឱ ងនវជជរញ្ញជ ជំងឺមិន ត្មាកមនទ ីរនពទយ  មាភ រៈសររ់សរង់ និងោហាររំរ៉ានណែលទក់ទងនឹង 

ន វា ុែភាពសល វូេិរាត្រូវបានរា៉ា រ់រងនត្កាមកមម វធីិ Medi-Cal Rx។  ត្មារ់ព័រ៌មានរណនថមអំពី 
Medi-Cal Rx  ូមេូលនៅកាន់េំែងនជើង "Medi-Cal Rx" នៅកន ុងណសនក "កមម វធីិ និងន វា 
Medi-Cal នសេងនទៀរណែលមិនត្រូវបានរា៉ា រ់រងនោយ Kaiser Permanente" នៅកន ុងជំពូកទី 
4 ននេះ។ 

 ត្មារ់ជំនួយណ វងរកពរ័៌មានរណនថមអំពីន វា ុែភាពសល វូេិរាណែលសាល់នោយ 
Kaiser Permanente អនកោេទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិកររ ់នយើងនលែ 
1-800-464-4000 (TTY 711)។ 

នសវាសនស្ត រ្ ោះបនាទ ន ់
នសវាជំងសឺម្មាក្រនទ ីរនពទយនិងរិនសម្មាក្រនទ ីរនពទយផែលចាបំាច់ នែើរែីពាបាលភាពបនាទ ន់ 
ផសនក្នវជជសាស្តសត  
នយើងរា៉ា រ់រងន វាទងំអ ់ណែលចាំបាេ់នែើមបពីាបាល នស្ត រ្ េះរនាទ ន់ខាងនវជជសាស្ត ា ណែលនកើរនឡើ

ង កន ុង ហ្រែឋោនមរកិ (រារ់រញ្ច លូទងំទឹកែីែូេជា ព័ររូរកូី នកាេះវជឺីន ហ្រែឋោនមរកិ ។ល។) 
ឬរត្មូវអនកឲ្យអនក ត្មាកនៅមនទ ីនពទយកន ុងត្រនទ កាណាោ ឬមិក ុីកូ។ ភាពរនាទ ន់ណសនកនវ 

ជជសាស្ត ាគឺជាសាថ នភាពនវជជសាស្ត ា ណែលមានការឈឺចារ់ខាៃ ំង ឬររួ ធៃន់ធៃរ។ សាថ នភាពគឺធៃ 

ន់ធៃរខាៃ ំងណែលត្រ ិននរើមិនទទួលការពិនិរយពាបាលខាងនវជជសាស្ត ាភាៃ មៗនទ សាមញ្ាជនណែល 

ត្រយ័រនត្រណយង ( មនហ្រុសល) (មិនណមនជាអនកជំនាញណសនកណងទ ំុែភាព) ណែលមានេំនែេះ 
ែឹងមធយមអំពី ុែភាពនិងឱ ងោេរំពឹងថ្វានឹងមានលទធសលែូេខាងនត្កាម៖ 

• ហានិេ័យែព ់ែល់ ុែភាពររ ់អនក 

• នត្ោេះថ្ន ក់ធៃន់ធៃរែល់មុែ្ររាងកាយ 

• ការែូេមុែ្រ ររីាងរកាយឬណសនកណាមួយធៃន់ធៃរ 
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )  ទំព័រ 60 

• កន ុងករែីស្ត ា ីមានថ្សទនពាេះកំពុងឈឺនពាេះ ត្មាលកូន ណែលមានន័យថ្ឈឺនពាេះនៅ 

នពលណែល មួយកន ុងេំនណាមខាងនត្កាមោេនកើរនឡើង៖ 

• មិនមាននពលនវលាត្គរ់ត្ោន់នែើមបីរញ្ជ នូអនកនៅមនទ ីរនពទយនសេងនទៀរនោយ ុវ
រថ ិភាពមុននពល ត្មាល 

• ការនសទរននេះោេរងាការគំរាមកំណហ្ងែល់ ុែភាព ឬ ុវរថ ិភាពររ ់អនក 
ឬេំនពាេះកូនណែលមិនទន់នកើរររ ់អនក 

ន វាណងទ ំនស្ត រ្ េះរនាទ ន់ត្រូវបានរា៉ា រ់រងរមួមានការសររ់សរង់រនាទ ន់េំនួន 72-នមា៉ា ងថ្នឱ ងនវជជ 
រញ្ញជ  ត្មារ់ជំងឺមិន ត្មាកមនទ ីរនពទយ ត្រ ិននរើឱ ងការ ី ឬនាយកោឋ ន នស្ត រ្ េះរនាទ ន់ថ្ន 

មនទ ីនពទយសាល់ែល់អនកនូវឱ ង ណែលជាណសនកថ្នការនៅទទួលការណងទ ំនស្ត រ្ េះរនាទ ន់ររ ់អនក។ 

ត្រ ិននរើអនកសាល់ន វាណសនក នស្ត រ្ េះរនាទ ន់ររ ់មនទ ីរនពទយសាល់ឲ្យអនកនូវនវជជរញ្ញជ ណែលអនកត្រូវយ

កនៅឱ ងសាថ នជំងឺមិន ត្មាកមនទ ីរនពទយនែើមបរំីនពញននាេះ Medi-Cal Rx នឹងទទួលែុ ត្រូវ 
េំនពាេះការរា៉ា រ់រងថ្ននវជជរញ្ញជ ននាេះ។ ត្រ ិននរើឱ ងការនីៅឱ ងសាថ នជំងឺមិន ត្មាកមនទ ីរនព 

ទយសាល់ឲ្យអនកនូវការសររ់សរង់ថ្ន  ំនស្ត រ្ េះរនាទ ន់ ននាេះនវជជរញ្ញជ ននាេះក៏នឹងត្រូវបានរា៉ា រ់រងនោយ 
Medi-Cal Rx សងណែរ នហ្ើយមិនណមននោយពួកនយើងនទ។ ត្រ ិននរើឱ ងសាថ នត្រូវការជំ 

នួយនែើមបីែំនែើរការនវជជរញ្ញជ ររ ់អនក ពួកនគោេទូរ ័ពទនៅន វាអរិងិជន Medi-Cal Rx នៅ 
1-800-977-2273, 24 នមា៉ា ងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃមួយ បាា ហ្៍។ 

នសវាែកឹ្ជញ្ជ នូសនស្ត រ្ ោះបនាទ ន ់
នយើងរា៉ា រ់រងន វា នស្ត រ្ េះរនាទ ន់នែើមបីជួយអនកនៅែល់កណនៃងណងទណំែលនៅជិររំសុរ កន ុងសាថ ន 

ភាពោ នន។ ននេះមានន័យថ្សាថ នភាពររ ់អនកធៃន់ធៃរែល់កត្មិរណែលមនធាបាយនសេងៗកន ុ  

ងការនៅែល់ កណនៃងណងទោំេនធវ ើឲ្យរ៉ាេះពាល់ែល់ ុែភាពឬជីវរិអនក។ ោម នន វាណាណែលត្រូវ 

បានរា៉ា រ់រងនៅនត្ៅ ហ្រែឋោនមរកិនឡើយ នលើកណលងណរន វា នស្ត រ្ េះរនាទ ន់ ណែលរត្មូវឲ្យអន  

ក ត្មាកនៅមនទ ីនពទយកន ុងត្រនទ កាណាោ ឬមីក ុីកូ។ ត្រ ិននរើអនកទទួលបានន វារងយ 

នា នស្ត រ្ េះរនាទ ន់នៅត្រនទ កាណាោ និងមុិក ុិកូ នហ្ើយអនកមិនត្រូវបាន ត្មាកនៅមនទ ីរនព 

ទយកន ុងអំឡុងនពលថ្នការណងទនំនាេះ នយើងនឹងមិនរា៉ា រ់រងន វារងយនា នស្ត រ្ េះររ ់អនកនទ។ 

ការអប់រំផសនក្សខុភាព 
នយើងរា៉ា រ់រងនលើការត្រឹកានោរល ់កមម វធីិ និងឯកសារអរ់រំ ុែភាពជានត្េើនត្រនេទណែល PCP 
ររ ់អនក ឬអនកសាល់ន វានសេងនទៀរសាល់នោយកន ុងកំឡុងនពលណារ់ជួរ ឬការជួរពិនិរយ។ 

នយើងក៏រា៉ា រ់រងសងណែរនលើការត្រឹកានោរល់ កមម វធីិ និងឯកសារអរ់រំ ុែភាពជានត្េើនត្រនេទ 
នែើមបីជួយអនកនោយនែើររួនាទីណែល កមមកន ុងការការពារនិងណកលំអ ែុភាពររ ់អនក ណែលរមួ 

មានទងំកមម វធីិ ំរារ់ការរញ្ឈរ់ថ្ន ជំក់ ការត្គរ់ត្គងភាពតានរឹង និងជំងឺរុាថំ្រ៉ា (ែូេជាទឹក 

ននាមណសអមនិងជំងឺហ្ឺរ)។ កមម វធីិ និងឯកសារទងំននេះមានជូននោយមិនគិរថ្ងៃពីអនក។ 

 ត្មារ់ព័រ៌មានរណនថមអំពីការត្រឹកានោរល់ កមម វធីិ និងឯកសារអរ់រំ ុែភាពររ ់នយើង 
 ូមទំនាក់ទំនងនាយកោឋ នអរ់រំ ុែភាពនៅឯទីតំាងណសនការកន ុងមូលោឋ នររ ់អនក។ 
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )  ទំព័រ 61 

អនកក៏ោេទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិកររ ់នយើងនលែ 1-800-464-4000 
(TTY 711) ឬេូលនៅនគហ្ទំព័រររ ់នយើងនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )។ 

ការផែទជំំងឺរុខនឹងសាា ប ់នងិការផែទពំាបាលសម្មាលការឈឺចាប់ 
ការផែទជំំងរឺុខនឹងសាា ប់ 
ការណងទជំំងឺមុែនឹងសាៃ រ់ សាល់អរថត្រនោជន៍ែល់ មាជិកណែលឈឺមុែនឹងសាៃ រ់។ វាគឺជាអនារា 

គមន៍ណែលនផ្លា រនោយេមបងនៅនលើការត្គរ់ត្គងការឈឺចារ់និងនរាគ ញ្ញា  ជាជាងការពាបា 

លនែើមបីពនានពលជីវរិ។ 

នយើងរា៉ា រ់រងការណងទជំំងឺមុែនឹងសាៃ រ់ណរកន ុងករែីណែលរំនពញបានរាលល់កាែែឌ រត្មូវខាង

នត្កាម៖ 
• នវជជរែឌ ិរកន ុងរណាា ញបាននធវ ើនរាគវនិិេឆ ័យអនកថ្មានជមៃ ឺមុែណរនឹងសាៃ រ់នហ្ើយកំ
ែរ់ថ្ ជីវរិររ ់អនកនៅរ ់បាន 6 ណែឫរិេជាងននេះ 

• ន វាត្រូវបានសាលន់ៅកន ុងរំរន់លំនៅោឋ នររ ់អនក 

• ន វាត្រូវបានសាល់ជូននោយទីភាន ក់្រជំងឺមុែនឹងសាៃ រ់មានោជាញ រ័ែណ  
ណែលជាអនកសាល់ន វាកន ុងរណាា ញ 

• នវជជរែឌ ិរកន ុងរណាា ញកំែរ់ថ្ ន វាគឺចាំបាេ់ ត្មារ់ការរនថយការឈឺចារ់ 
ថ្នជំងឺមុែនឹងសាៃ រ់និងល័កាែ័ែឌពាក់ព័នធ ររ អ់នក 

ការណងទអំនកជំងឺែំណាក់កាលេុងនត្កាយ 
• មនុ េនពញវយ័ណែលមានោយុ 21 ឆ្ន ំនឡើងនៅោេទទួលបានការណងទនំែើមបី ត្មាល 

ការឈឺចារ់ និងនរាគ ញ្ញា នសេងៗនទៀរថ្នជំងឺមុែនឹងសាៃ រ់ រ៉ាុណនាមិនណមនពាបាល 

ឲ្យជា េះន បើយនទ។ មនុ េនពញវយ័ោេមិនទទួលបានទងំន វាណងទជំងឺំមុែនឹ 

ងសាៃ រ់ និងការណងទ ំត្មាលការឈឺចារ់ កន ុងនពលណរមួយបាននទ។ 

• កុមារនត្កាមោយុ 21 ឆ្ន  ំទទួលបានការណងទនំែើមបី ត្មាលការឈឺចារ់និងនរា 

គ ញ្ញា នសេងៗ ថ្នជំងឺមុែនឹងសាៃ រ់ររ ់ពួកនគ នហ្ើយោេនត្ជើ នរ ីរនាការពា 

បាលជមៃ ឺររ ់ពួកនគ 

អនកោេផ្លៃ  ់រត រូជនត្មើ ររ ់អនកនែើមបីទទួលបានការណងទជំំងឺមុែនឹងសាៃ រ់បានត្គរ់នពល។ 
ជនត្មើ ររ ់អនកកន ុងការចារ់នសាើមឬរញ្ឈរ់ការណងទជំំងឺមុែនឹងសាៃ រ់ត្រូវណរ រន រជាលាយល

កាែ៍អកេរ និងនោរពតាមេារ់ររ ់ Medi-Cal។ 

ត្រ ិននរើទងំអ ់ថ្នរត្មូវការខាងនលើត្រូវបានន ៃ្ ើយររ នយើងរា៉ា រ់រងន វាណងទជំំងឺមុែនឹងសាៃ  
រ់ ែូេខាងនត្កាម៖ 

• ន វាររ ន់វជជរែឌ ិរកន ុងរណាា ញ 

• ការណងទគំិលានុរោឋ យិកាជំនាញ រមួមានការវាយរថ្មៃនិងត្គរ់ត្គងករែី 
ថ្នរត្មូវការណសនកគិលានុរោឋ យិកា 

http://kp.org
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )  ទំព័រ 62 

ការពាបាលការឈឺចារ់និងការត្គរ់ត្គងនរាគ ញ្ញា  
ជំនួយណសនកសាម ររី ត្មារ់អនកនិងត្គួសារអនក និងការអរ់រំែល់អនកណងទអំនកជមៃ ឺ 

• ការពាបាលនោយេលនា ការនធវ ើកិេចការ្រ ឬការនិោយ ត្មារ់ការត្គរ់ត្គ 

ងនរាគ ញ្ញា  ឫនែើមបីជួយរកា កមមភាពរ ់នៅត្រចាំថ្ងៃ 

• ការពាបាលត្រព័នធែនងា ើម 

• ន វា ងរមនវជជសាស្ត ា  

• ជំនួយ ុែភាពនៅសទេះ និងជំនួយែល់ការររនិភាគ ងូរទឹក និងន ៃ ៀកពាក់ 

• ឱ ងត្មារ់ត្គរ់ត្គងការឈឺចារ់ និងនែើមបីជួយជាមួយនរាគ ញ្ញា ែថ្ទនទៀរ 
ថ្នជមៃ ឺមុែនឹងសាៃ រ់ររ ់អនក។ 

• នយើងរា៉ា រ់រងឱ ងណែលមានការត្រួរពិនិរយនោយអនុនលាមតាមនោលការែ៍ររូ
មនាឱ ងររ ់នយើង 

• នយើងរា៉ា រ់រងឱ ង ត្មារ់ជំងឺមិន ត្មាកកន ុងមនទ ីនពទយណែលជារ់ទក់ទងនោយ
ផ្លទ ល់នៅនឹង ន វាជំងឺមុែនឹងសាៃ រ់ណែលត្រូវបានរា៉ា រ់រង។ អនកត្រូវណរទទួលបាន 

ថ្ន ទំងំននេះពីឱ ងសាថ ន Kaiser Permanente កន ុងរណាា ញ។  រំារ់ឱ ងមួយេំ 
នួន នយើងរា៉ា រ់រងនលើការសររ់សរង់ 30 ថ្ងៃកន ុងកំឡុងនពល 30 ថ្ងៃណាមួយ 

• ឪ ងនវជជរញ្ញជ  ត្មារ់ជងឺំមិន ត្មាកមនទ ីរនពទយណែលមិនណមនជាណសនកថ្នការណង
ទជំំងឺែំណាក់កាលេុងនត្កាយររ ់អនកត្រូវបានរា៉ា រ់រងនោយ Medi-Cal Rx ។ 
អនកោេណ វងយល់រណនថមអំពីកមម វធីិ Medi-Cal Rx នោយេូលនៅកាន់េំែ 

ងនជើង "Medi-Cal Rx" នៅនត្កាមណសនក "កមម វធីិនិងអរថត្រនោជន៍នសេងនទៀ 

រណែលមិនត្រូវបានរា៉ា រ់រងនោយ Kaiser Permanente" នៅនពលនត្កាយ 
នៅកន ុងជំពូកទី 4 ននេះ។ 

• ររកិាា រនវជជសាស្ត ា នត្រើជារប់ានយូរ 

• ការណងទរំនណាា េះោ នននែើមបីជួយ ត្មាលែល់អនកណងទរំរ ់អនក។ ការណងទរំនណាា េះ 
ោ ននគឺជាការណងទអំនកជមៃ ឺកន ុងមនទ ីរនពទយរយៈនពលែៃ ីយូរៗមាង ណែលត្រវូបានកំែរ់ 

មិនឲ្យនលើ ពតី្បាំថ្ងៃជារោ់ន កន ុងមួយែង។ 

• ការត្រឹកានោរល់នែើមបជួីយែល់ការបារ់រង់ 

• ការសាល់ែំរូនាម នអំពីរររោហារ 

នយើងក៏រា៉ា រ់រងន វាណងទជំំងឺមុែនឹងសាៃ រ់ែូេខាងនត្កាមសងណែរ ណរកន ុងអំឡុងនពលមានវរិរា  ិ
នៅនពលណែលវាមានភាពចាំបាេ់ណសនកនវជជសាស្ត ា  នែើមបី នត្មេបានការ ត្មាលការឈឺចារ់ 
ឬការត្គរ់ត្គងនរាគ ញ្ញា នវជជសាស្ត ាធៃន់ធៃរខាៃ ំង៖ 

• ការនមើលណងទនំលើមូលោឋ នរនារហូ្រែល់ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃតាមការចំាបាេ់ 
នែើមបីរកាអនកនៅសទេះ 

• ការណងទអំនកជមៃ ឺកន ុងមនទ ីរនពទយណែលត្រូវបានរត្មូវកន ុងកត្មិរណែលមិនោេត្រូវបាន
សាល់ជូននៅសទេះ 
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )  ទំព័រ 63 

ការផែទបំនថយការឈឺចាប់ 
នយើងរា៉ា រ់រងនលើការណងទពំាបាល ត្មាលការឈចឺារ់ ត្មារ់ មាជិកណែលរំនពញតាម លកាែៈ 
វវនិិេឆ ័យ ិទធិទទួល Medi-Cal  ត្មារ់ន វាទងំននេះ។ ការណងទរំំបារ់ការឈឺចារ់ ការ់រនថយភា 

ពមិនត្ ួលខាងរាងកាយ ោរមមែ៍  ងរម និងខាងវញិ្ញា ែ ត្មារ់ មាជិកណែលមានជំងឺ 

ធៃន់ធៃរ។ ការណងទរំំបារ់ការឈឺចារ់ោេត្រូវបានសាល់ជូនកន ុងនពលណរមួយជាមួយនឹងការណងទ ំ

ពាបាល។ 

ការណងទរំំបារ់ការឈឺចារ់រមួមានែូេខាងនត្កាម៖ 
• ការនធវ ើណសនការការណងទជំាមុន 

• ការវាយរថ្មៃការណងទរំំបារ់ការឈឺចារ់ និងការពិនត្ោេះនោរល ់

• ណសនការណងទរំមួមាន រ៉ាុណនាមិនមានកំែរ់ណរេំនពាេះកតាា ខាងនត្កាម តាមការចំា 

បាេ់៖ 

• ន វាកមមថ្ននវជជរែឌ ិរណសនកនវជជសាស្ត ា  ឬ ណសនកគក់ត្េបាេ់ 

• ន វាអនកជំនួយការនវជជរែឌ ិរ 

• ន វាគិលានុរោឋ យិកាណែលមានោជាញ រ័ែណ  

• ន វាគិលានុរោឋ យិកាវជិាជ ជីវៈណែលមានោជាញ រែ័ណ  ឬគិលានុរោឋ យិកាឧរាម 

• ន វាអនកនធវ ើការខាង ងរមកិេច 

• ន វាររ ់រពវជិរ 

• ការ ត្មរ ត្មួលការណងទ ំ

• ការត្គរ់ត្គងការឈឺចារ់និងនរាគ ញ្ញា  

• ន វា ុែភាពសល វូេិរា និង ងរមនវជជសាស្ត ា  

មនុ េនពញវយ័ណែលមានោយុចារ់ពី 21 ឆ្ន ំនឡើងនៅមិនោេទទួលបានទងំការណងទរំំបារ់ 
ការឈឺចារ់ និងការណងទជំំងឺមុែនឹងសាៃ រ់កន ុងនពលណរមួយបាននទ។ ត្រ ិននរើអនកកំពុងទទួ 

លបានការណងទរំំបារ់ការឈឺចារ់ នហ្ើយរំនពញបានតាមល័កាែ័ែឌ ទទួលបាន ការណងទជំំងឺ 

មុែនឹងសាៃ រ ់អនកោេន ន ើ ុំផ្លៃ  ់រត រូនៅការណងទជំំងឺមុែនឹងសាៃ រ់ នៅនពលណាក៏បាន។ 

ការចូលសម្មាក្ពាបាលក្ន ុងរនទ ីរនពទយ 
នសវាអនក្ជំនាញខាងថាន សំព ឹក្ 
នយើងរា៉ា រ់រងនលើន វាអនកឯកនទ ថ្ន  ំព ឹកណែលចាបំាេ់ណសនកនវជជសាស្ត ា  កន ុងកំឡុងនពលសាន ក់នៅម 

នទ ីរនពទយណែលត្រូវបានរា៉ា រ់រង។ អនកឯកនទ ថ្ន  ំព ឹកគឺជាអនកសាល់ន វាណែលមានជំនាញកន ុងការសា 
ល់ឲ្យអនកជំងឺនូវថ្ន  ំព ឹក។ ថ្ន  ំព ឹកគឺជាត្រនេទឱ ងណែលនត្រើកន ុងកំឡុងនពលែំនែើការនវជជសាស្ត ា មួ 

យេំនួន។ 
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )  ទំព័រ 64 

នសវាជំងសឺម្មាក្ពាបាលក្ន ុងរនទ ីរនពទយ 
នយើងរា៉ា រ់រងការណងទជំំងឺ ត្មាកកន ុងមនទ ីនពទយណែលចំាបាេ់ណសនកនវជជសាស្ត ា  នៅនពលអនកត្រូវបា 

នរញ្ជ នូនៅកាន់មនទ ីរនពទយកន ុងរណាា ញ។ ន វារមួមានរនទរ់និងមហ រូោហារ ឱ ង នត្គឿងររកិាា រ 
ន វាងរ ល្ ុេះនិងទីពិនសាធន៍ រមួទងំន វានសេងៗនទៀរណែលមនទ ីរនពទយសាល់ជូនជាធមមតា។ 
ត្រ ិននរើអនកត្រូវបានេូល ត្មាកពាបាលកន ុងមនទ ីរនពទយនត្ៅរណាា ញ អនកត្រូវណរទទួលការ 
យល់ត្ពមពីនយើង  ត្មារ់ការណងទណំែលអនកទទួល នត្កាយពីសាថ នភាពររ ់អនកមានន ថ រភាព។ 
ត្រ ិននរើអនកមិនទទួលបានការយល់ត្ពមពីនយើងនទ ការ ត្មាកនៅមនទ ីនពទយររ ់អនក នឹងម ិ

នត្រូវបានរា៉ា រ់រងនឡើយ។ 

នសវាវោះកាត់ 
នយើងរា៉ា រ់រងនលើការវេះការ់ចាំបាេ់ណសនកនវជជសាស្ត ា ណែលបាននធវ ើនឡើងនៅកន ុងមនទ ីរនពទយ។ 

លំ ប់បណត ុ ំផហេនទងំរូលឆ្ប់រហ័ស 
លំោរ់រែត ុ ំណហ្េនទងំមូលឆ្រ់រហ្័  (Rapid Whole Genome Sequencing, "rWGS") 
ណែលរមួានការចារ់ថ្ន ក់រុគរល ការចារ់ថ្ន ក់ទងំរី ត្មារ់មាតារិតា ឬមាតារិតា និងទរ 
កររ ់ពួកនគ និងការចារ់ថ្ន ក់រហ្័ រំសុរ គឺជាអរថត្រនោជន៍ណែលត្រូវបានរា៉ា រ់រង ត្មារ់ 

 មាជិក Medi-Cal ណាណែលមានោយុមួយឆ្ន ំ ឬនកមងជាងននេះ និង កំពុងទទួលន វា ត្មាក 

ពាបាលកន ុងមនទ ីរនពទយនៅណសនកណងទកំត្មិរធៃន់។ rWGS គឺជាវធីិសាស្ត ា ណែលកំពុងនលេនឡើងកន ុ  
ងការនធវ ើនរាគវនិិេឆ ័យសាថ នភាពទន់នពលនវលា នែើមបីមានឥទធិពលែល់ការណងទ ំ ណនកនមើលណងទ ំ

ែិរែល់ (Intensive Care Unit, ICU) ររ ់កុមារណែលមានោយុមួយឆ្ន ំេុេះនត្កាម។ 
ត្រ ិននរើកូនររ ់អនកមាន ិទធិទទួលបាន California Children’s Services ("CCS") ននាេះ CCS 
ោេនឹងទទួលែុ ត្រូវេំនពាេះការរា៉ា រ់រងការសាន ក់នៅកន ុងមនទ ីរនពទយ និង rWGS។ 

នសវាអនងេត 
ន វាអនងារគឺជាន វាឱ ង នត្គឿងររកិាា រ ែំនែើការ ឬន វានវជជសាស្ត ា ែថ្ទនទៀរណែល កំពុងត្រ ូ

វបាន ិកានៅនលើមនុ េនែើមបីកំែរ់ថ្នរើពួកនគមានត្រ ិទធិភាពនិង ុវរថ ិភាពឫនទ។ នយើងរា៉ា  
រ់រងន វាអនងារណរនៅនពលណែលល័កាែ័ែឌទងំអ ់ខាងនត្កាមត្រូវបានន ៃ្ ើយរររ៉ាុនណាណ េះ៖ 

• ការពាបាល ា ង់ោរនឹងមិនពាបាលសាថ នភាពជំងឺបានត្គរ់ត្ោន់ 

• ការពាបាល ាង់ោរនឹងមិនរ ា្ រពិការភាពណែលធៃន់ធៃរ ឬការសាៃ រ់មុនោយុ 

• អនកសាល់ន វាថ្នន វាននេះមានកំែរ់ត្តា ុវរថ ិភាពនិងនជាគជ័យណែលរងឹមំា 

• ន វាននេះមិនណមនជាណសនកថ្នពិធីការ ិកាត្សាវត្ជាវ 

• មានការរំពឹងទុកនោយ មនហ្រុសលថ្ ន វានឹងពនាោយុជីវរិបានយូរ ឬនឹងរកា 
ឬសាា រនឡើងវញិនូវ កមមភាពថ្នមុែ្រការរ ់នៅត្រចំាថ្ងៃ 

រាល់ន វាអនងារទងំអ ់រត្មូវឲ្យមានការយល់ត្ពមជាមុន។  ូមនមើល "ការត្រួរពិនិរយន ើនរនីវជជ 
សាស្ត ាឯករាជយ" នៅកន ុងជំពូកទី 6 ("ការរាយការែ៍និង ការនោេះត្សាយរញ្ញា ") នែើមបណី វ ងយល់ 
អំពីការត្រួរពិនិរយនសទៀងផ្លទ រ់នវជជសាស្ត ាឯករាជយនៅនលើ ំនែើ ត្មារ់ន វាអនងារ។ 
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )  ទំព័រ 65 

ឱ ងណែលត្រូវបានរា៉ា រ់រងជាណសនកថ្នន វាន ុើរអនងារត្រូវបានរា៉ា រ់រងនោយ 
Kaiser Permanente និងមិនណមន Medi-Cal Rx នទ។ អនកត្រូវណរនៅឱ ងសាថ នរណាា ញ 
Kaiser Permanente នែើមបីរំនពញនវជជរញ្ញជ ណែលទក់ទងនឹងន វាន ុើរអនងារនែើមបីឲ្យថ្ន ទំទួល 

បានការធានារា៉ា រ់រង។ 

ឱសែ បរកិាខ រសរត់សរង ់នងិថាន បំំប៉ានមាននវជជបញ្ហជ សម្មាបជ់ំងឺរនិសម្មាក្រនទ ីរនព 
ទយផែលរា៉ា ប់រងន យ Kaiser Permanente 
ឱ ងនវជជរញ្ញជ  ត្មារ់ជងឺំមិន ត្មាកនពទយភាគនត្េើនត្រូវបានរា៉ា រ់រងនោយ Medi-Cal Rx 
កន ុងភាពជាន វាមួយតាមរយៈកមម វធីិ Medi-Cal រង់ថ្ងៃ-នពលនត្រើ-ន វា ។ អនកោេណ វងយល ់

រណនថមអំពីកមម វធីិ Medi-Cal Rx នោយេូលនៅកាន់េំែងនជើង "Medi-Cal Rx" នៅនត្កាមណសនក 
"កមម វធីិ Medi-Cal និងន វានសេងៗនទៀរណែលមិនត្រូវបានរា៉ា រ់រងនោយ Kaiser Permanente" 
នៅនពលនត្កាយ នៅកន ុងជំពូកទី 4 ននេះ។ 

មានឱ ងនវជជរញ្ញជ  នងិមុែទំនិញមួយេំនួនណែលនៅណរត្រូវបានរា៉ា រ់រងនោយពួកនយើង នោយ 

សារេារ់ររ ់រែឋរត្មូវឲ្យនយើងរា៉ា រ់រងពួកនគ។ ណសនកននេះពិពែ៌នាអំពីឱ ងនវជជរញ្ញជ  និងមុែទ ំ

និញណែលនយើងនៅណររា៉ា រ់រងនៅនត្កាមេារ់រែឋ។ 

អាហាររបូតថរភតារបំពង់អាហារនិងតារសរនស្រ 
វវធីិសាស្ត ាទងំននេះថ្នការសាល់សារធារុេិញ្ច ឹមែល់រាងកាយត្រូវបាននត្រើត្បា ់ នៅនពលណែលសាថ ន 

ភាពនវជជសាស្ត ា រារាងំអនកពីការញុំោហារតាមធមមតា។ នយើង រា៉ា រ់រងសលិរសលោហារររូរថមភតាម 

រំពង់ោហារនិងតាម រថ្ ឈាមនៅនពលណែលចាំបាេ់ណសនកនវជជសាស្ត ា ។ 

ថាន នំិងឧបក្រណ៍ពនារកំ្នណើត 
នយើងរា៉ា រ់រងថ្ន  ំ និងឧរករែ៍ពនារកំនែើរនៅនពលនេញនវជជរញ្ញជ នោយអនកសាល់ន វាកន ុងរណាា  

ញ។ ត្រ ិននរើអនកទទួលបានថ្ន  ំ ឬឧរករែ៍ពនារកំនែើរ ពីអនកសាល់ន វានត្ៅរណាា ញ អនកសា 
ល់ន វានឹងន ន ើ ុ ំ Medi-Cal Rx ឲ្យរង់ត្បាក់ ត្មារ់ទំនិញររ ់អនក។ អនកមិនចំាបាេ់ត្រូវរង់ 

ថ្ងៃន វាពនារកំនែើរណែលត្រូវបានរា៉ា រ់រងនទ។ 

នម្គឿងសរត់សរង់នតសត ជរង ឺទឹក្ននារផសអរ 
េារ់ររ ់រែឋរត្មូវឲ្យនយើងរា៉ា រ់រងនលើការសររ់សរង់ការនធវ ើនរ ា ជំងឺទឹកននាមណសអម នៅនពលណែល 

បាននេញនវជជរញ្ញជ នោយអនកសាល់ន វាកន ុងរណាា ញ។ ត្រ ិននរើអនកទទួលបានការសររ់សរង់ការនធវ ើ 
នរ ា ជំងឺទឹកននាមណសអមររ ់អនកនៅឱ ងសាថ ននៅខាងនត្ៅរណាា ញ Kaiser Permanente 
ឱ ងសាថ នររ ់អនកនឹងន ន ើ ុំ Medi-Cal Rx ឲ្យរង់ត្បាក់ ត្មារ់ការសររ់សរង់ររ ់អនក។ 

ឱសែនវជជបញ្ហជ ែនទនទៀតផែលនយើងធានារា៉ា ប់រង 
នយើងក៏រា៉ា រ់រងនលើមុែទំនិញណែលនេញនវជជរញ្ញជ  នោយអនកសាល់ន វានត្ៅរណាា ញែូេខាងនត្កាម៖ 

• នវជជរែឌ ិរនត្ៅរណាា ញ ត្រ ិននរើ Southern California Permanente 
Medical Group អនុញ្ញា រការរញ្ជ នូជាលាយលកាែ៍អកេរនៅកាន់នវជជរែឌ ិរ 

នត្ៅរណាា ញ នហ្ើយទំនិញននាេះត្រូវបានរា៉ា រ់រងជាណសនកមួយថ្នការរញ្ជ នូននាេះ 
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
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• នវជជរែឌ ិរនត្ៅរណាា ញ ត្រ ិននរើមុែទំនិញននាេះត្រូវបានរា៉ា រ់រងជាណសនកថ្នការណង 

ទ ំនស្ត រ្ េះរនាទ ន់ណែលមានធានារា៉ា រ់រង ឬការណងទរំនាទ ន់ណែលត្រូវបានរា៉ា រ់រង 

• ឱ ងការនីត្ៅរណាា ញ ឬរនទរ់ នស្ត រ្ េះរនាទ ន់នៅមនទ ីរនពទយោេសាល់ឲ្យអនកនូវកា 

រសររ់សរង់រនាទ ន់ ែល់នៅ 72 នមា៉ា ង 

អនកោេណ វ ងយល់រណនថមអំពីកមម វធីិ Medi-Cal Rx  ូមេូលនៅកាន់េំែងនជើង "Medi-Cal Rx" 
នៅនត្កាមណសនក "កមម វធីិ Medi-Cal និងន វានសេងនទៀរណែលមិនត្រវូបានត្គរែែា រ់នោយ 
Kaiser Permanente" នៅនពលនត្កាយ នៅកន ុងជំពូកទី 4 ននេះ។ 

ចំនួនកំ្ណត់ការសរត់សរង់នពលនែង 
មានការោក់កត្មិរេំនពាេះររមិាែឱ ងឬទំនិញនសេងនទៀរ ណែលោេត្រូវបានណេកជូនកន ុងមួ 

យែង។ 

• ថាន ពំនាកំ្នណើតអ័ររ៉ាូន 

នវជជរែឌ ិរណែលនេញនវជជរញ្ញជ កំែរ់ថ្នរើឱ ង ឫទំនិញពនារកំនែើរនត្េើនរ៉ាុណាណ  
ណែលត្រូវនេញនវជជរញ្ញជ ។  ត្មារ់នោលរំែងថ្នណែនកំែរ់ធានារា៉ា រ់រង មាភ រៈសរ 
រ់សរង់នពលថ្ងៃ អនកសាល់ន វាកន ុងរណាា ញកំែរ់នូវអវ ីណែលជាការសររ់សរង់ចំាបាេ់ណសន 
កនវជជសាស្ត ា ែល់អនក ត្មារ់រយៈនពល 30 ថ្ងៃ ឬ 100 ថ្ងៃ ឬ 365 ថ្ងៃ។ េំនួននត្េើនរំសុ 
រណែលអនកោេទទួលបានកន ុងមួយែង  ត្មារ់ថ្ន ពំនាកំនែើរអ័រម៉ាូនគឺជាការសរ 
រ់សរង ់365 ថ្ងៃ។ 

• រុខទំនិញនសេងៗនទៀតទងំអស់ 

នវជជរែឌ ិរណែលនេញនវជជរញ្ញជ ឬទនានពទយកំែរថ់្នរើឱ ង ការសររ់សរង់ ឬថ្ន រំំរ៉ាន 
នត្េើនរ៉ាុណាណ ត្រូវនេញនវជជរញ្ញជ ។ នវជជរែឌ ិរកន ុងរណាា ញ នត្មេេិរាថ្នរើរ៉ាុនាម នជាកា 

រសររ់សរង់ចំាបាេ់ណសនកនវជជសាស្ត ា ត្មារ់អនក ត្មារ់ 30 ថ្ងៃឬ 100 ថ្ងៃ 

នត្េើនរំសុរណែលអនកោេទទួលបានកន ុងមួយែងថ្នទំនិញណែលត្រូវបានរា៉ា រ់រងគឺការ

សររ់សរង ់30 ថ្ងៃមួយ កន ុងអំឡុងនពល 30 ថ្ងៃ ឬការសររ់សរង់ 100 ថ្ងៃមួយកន ុងអំឡុង 

នពល 100 ថ្ងៃ។ ររមិាែឱ ងឬទំនិញណែលនលើ ពីកត្មិរសររ់សរង់ត្រចាំថ្ងៃមិនត្រូវ 
បានរា៉ា រ់រងនឡើយ។ 

ឱ ងសាថ នត្រណហ្លជាការ់រនថយការសររ់សរង់ត្រចាំថ្ងៃណែលណេកជូននៅជាការសររ់សរ

ង 30 ថ្ងៃ កន ុងអំឡុងនពល 30 ថ្ងៃណាមួយ ត្រ ិននរើឱ ងសាថ នរកនឃើញថ្ ទំនិញននាេះ 
នៅកន ុងការសររ់សរង់ ណែលមានកំែរ់នៅកន ុងទីសារ ឬ ត្មារ់ឱ ងជាក់លាក់ 
(ឱ ងសាថ នកន ុងរណាា ញររ ់អនក ោេត្បារ់អនកថ្នរើថ្ន ណំែលអនកនលរជាថ្ន មួំយ 

កន ុងេំនណាមថ្ន ទំងំននាេះឫនទ)។ 
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
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បញ្ជ ីរបូរនតឱសែសម្មាប់ទំនិញមាននវជជបញ្ហជ ផែលរា៉ា ប់រងន យ Kaiser Permanente 
នយើងរា៉ា រ់រងទំនិញចាំបាេ់ណសនកនវជជសាស្ត ា ណែលរត្មូវឲ្យមាននវជជរញ្ញជ  និងទំនិញជាក់លាក់ មួយ 

េំនួនណែលោេរកទិញបាននោយោម ននវជជរញ្ញជ  (over the counter, "OTC")។ នយើងរា៉ា រ់រងនលើ 
មុែទំនិញទងំននេះ នៅនពលអនកទទួលវាជាណសនកមួយថ្នការសាន ក់ នៅកន ុងមនទ ីរនពទយណែលមាន 

ការធានារា៉ា រ់រង ឬនៅនពលអនកទទួលវាជាណសនកមួយថ្នការនៅជួរត្គូនពទយ។ នយើងក៏ធានារា៉ា រ់រ 
ងនលើមុែទំនិញមួយេំនួនណែលបានរត្មូវនៅនត្កាមេារ់រែឋ នៅនពលណែលទំនិញទងំននាេះត្រូវ 
បានណេកចាយពីឱ ងសាថ នជំងឺមិន ត្មាកមនទ ីរនពទយនត្ៅរណាា ញ។ នយើងរា៉ា រ់រងទំនិញណែលនេ 

ញនវជជរញ្ញជ នោយអនកសាល់ន វា កន ុងរណាា ញនៅកន ុងវសិាលភាព ថ្នោជាញ រ័ែណ និងវជិាជ ជីវៈររ 

 ់ពួកនគ ត្ រជាមួយនឹងន េកា ីណែនាំរញ្ជ ីឱ ងររ ់នយើង។ 

រញ្ជ ីររូមនាឱ ងររ ់នយើងរមួមានរញ្ជ ីថ្ន ណំែលគែៈកមាម ធិការឱ ងសាថ ន និងការពាបាលររ 

 ់នយើងបានយល់ត្ពម ត្មារ់ មាជិកររ ់នយើង។ គែកមាម ធិការឱ ងសាថ ន និងការពាបាល 

ររ ់នយើង គឺជាត្កមុនវជជរែឌ ិរកន ុងរណាា ញ និងឱ ងការណីែលត្រួរពិនិរយឱ ងនៅនលើភា 

ពមាន ុវរថ ិភាព និងត្រ ិទធភាព។ គែកមាម ធិការឱ ងសាថ ន និងការពាបាល  នត្មេថ្នរើ 
ថ្ន មួំយណានឹង ថ ិរនៅកន ុងរញ្ជ ីររូមនាឱ ង Kaiser Permanente។ គែៈកមាម ធិការឱ ងសាថ ន 
និងការពាបាលត្រូវជួរត្រជុំោ៉ា ងនហាេណា ន់រៀងរាល់ត្រីមា  នែើមបពីិចារណានលើការរណនថម 
និងការលុរនោយណសអកនលើព័រ៌មានងមី ឬថ្ន ណំែលោេរកបាន។ 

នែើមបីេង់ែឹងថ្នរើថ្ន មំាននៅនលើរញ្ជ ីឱ ងឫអរ់ ឬនែើមបីទទួលបានមួយេារ់ថ្នរញ្ជ ីឱ ង 
 ូមទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌលទំនាក់ទំនងន វា មាជិក 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 

េំណា៖ំ ការពិរណែលថ្ឱ ងមួយមាននៅកន ុងរញ្ជ ីមិនចាំបាេ់មានន័យថ្នវជជរែឌ ិរនឹងនេញ 

នវជជរញ្ញជ  ឲ្យនត្រើវា ត្មារ់លកាែ័ែឌ នវជជសាស្ត ាជាកល់ាក់មួយននាេះនទ។ 

បញ្ជ ីឱសែមានកិ្ចចសនា សម្មាប់ឱសែពាបាលជំងរឺិនសាន ក់្ក្ន ុងរនទ ីរនពទយផែលរា៉ា ប់រងន យ 
Medi-Cal Rx 
អនកោេរីណ វ ងយល់រណនថមអំពីកមម វធីិ Medi-Cal Rx  ូមេូលនៅកាន់េំែងនជើង 
"Medi-Cal Rx" នៅនត្កាមណសនក "កមម វធីិ Medi-Cal និងន វានសេងនទៀរណែលមិនត្រូវបានត្គ 

រែែា រ់នោយ Kaiser Permanente" នៅនពលនត្កាយ នៅកន ុងជំពូកទី 4 ននេះ។ 

ឱសែសាថ ន 
អនកោេនៅនរើកថ្ន នំវជជរញ្ញជ ររ ់អនកនៅឱ ងសាថ នរណាា ញ Kaiser Permanente ឬអនកោេ 

នៅកាន់ឱ ងសាថ ន Medi-Cal Rx  ត្មារ់នវជជរញ្ញជ  Medi-Cal ភាគនត្េើនររ ់អនក។ 
ត្រ ិននរើនវជជរញ្ញជ ររ អ់នកជាណសនកថ្នការពាបាលន ុើរអនងារ ឬន វាណងទជំំងឺែំណាក់កាលេុ 

ងនត្កាយណែលមានការធានារា៉ា រ់រង អនកត្រូវណរនៅនរើកឱ ងនវជជរញ្ញជ នៅឱ ងសាថ នរណាា ញ 
Kaiser Permanente។ 

• ទទួលបាននវជជបញ្ហជ នៅឯឱសែសាថ ន Kaiser Permanente 

អនកោេណ វងរកទីតំាងឱ ងសាថ នររ ់នយើងនៅនលើនគហ្ទំព័រររ ់នយើងនៅ 
kp.org/facilities (ជាភាសាអង់នគៃ ) ឬទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនង 

http://kp.org/facilities
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )  ទំព័រ 68 

ន វា មាជិកររ ន់យើងតាមរយៈនលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)  ត្មារ់ទីតំាង 
និងនមា៉ា ងថ្នឱ ងសាថ នកន ុងរណាា ញនៅកន ុងមូលោឋ នររ ់អនក។ 

នៅនពលណែលអនកនត្ជើ នរ ីឱ ងសាថ ននហ្ើយ យកនវជជរញ្ញជ ររ ់អនកនៅឱ ងសាថ  
នននាេះ។ សាល់នៅឱ ងសាថ ននូវនវជជរញ្ញជ ររ ់អនក រមួទងំអរា ញ្ញា ែរ័ែណ  
Kaiser Permanente ររ ់អនក។  ូមត្បាកែថ្ឱ ងសាថ នែឹងអំពីឱ ងទងំអ ់ 
ណែលអនកកំពុងនត្រើនិងោណឡកហ្េុ ីណាមួយណែលអនកមាន។ ត្រ ិននរើអនកមាន ំែួ 

រអំពីនវជជរញ្ញជ ររ ់អនក  ូមត្បាកែថ្អនក ួរឱ ងការ។ី 

នៅនពលណែលអនកត្រូវការនៅនរើកថ្ន ជំាងមី អនកោេទូរ ័ពទនៅជាមុន រញ្ញជ ទិញតា 

មថ្ត្រ ែីយ៍ ឬរញ្ញជ ទិញតាមអនឡាញ។ ឱ ងសាថ នមួយេំនួនមិនសាល់ជូនការនរើ 
កថ្ន ណំែលត្រូវបានរា៉ា រ់រងនទ នហ្ើយមិនណមនរាល់ឱ ងទងំអ ់ ោេត្រូវបាននសញើតា 

មរយៈន វារញ្ញជ តាមថ្ត្រ ែីយ៍ររ ់នយើងណែរ។ ន ុើរ ួរឱ ងសាថ នររ អ់នក 
ត្រ ិននរើអនកមាន ំែួរថ្នរើឱ ងនវជជរញ្ញជ ររ ់អនកោេត្រូវបាននសញើតាមថ្ត្រ ែី

យ ឬទទួលបាននៅឱ ងសាថ នកន ុងរណាា ញឫនទ។ រាល់មុែទំនិញណែលមានតាមរយៈ 
ន វារញ្ញជ ទិញតាមថ្ត្រ ែីយ៍ររ ់នយើងោេមានការផ្លៃ  ់រត រូ ត្គរ់នពលនោយមិន 

មានការជូនែំែឹង។ 

• ទទួលបាននវជជបញ្ហជ នៅឱសែសាថ ន Medi-Cal Rx 

 ូមេូលនៅកាន់េំែងនជើង "Medi-Cal Rx" នៅកន ុងណសនក "កមម វធីិ និងន វាកមម 
Medi-Cal នសេងនទៀរណែលមិនត្រូវបានរា៉ា រ់រងនោយ Kaiser Permanente" 
 ត្មារ់ព័រ៌មាន ា ីពីការណ វ ងរកឱ ងសាថ ន Medi-Cal Rx នៅខាងនត្ៅរណាា ញ 
Kaiser Permanente។ 

Medicare ផសនក្ D 
ត្រ ិននរើអនកត្រូវបានរា៉ា រ់រងនោយ Medi-Cal និងមាន ិទធិទទួល ឬេុេះនឈាម េះកន ុង Medicare 
ជាមួយការធានារា៉ា រ់រងណសនក D Medicare ណសនក D នឹងរង់ត្បាក់មុន។ ជួនកាល ឱ ងណែលរា៉ា រ ់

រងនោយ Medi-Cal ត្រណហ្លជាមិនត្រូវបានរា៉ា រ់រងនោយកមម វធីិ Medicare ណសនក D។ ត្រ ិននរើ 
Medicare មិនរា៉ា រ់រងនលើឱ ងណែលរា៉ា រ់រងនោយ Medi-Cal វាោេនៅណរត្រូវបានរា៉ា រ់រងនត្កា 

មធានារា៉ា រ់រង Medi-Cal ររ ់អនក។ ត្រ ិននរើអនកជា មាជិកអរថត្រនោជន៍ជនចា ់ជរា 
Kaiser Permanente នហ្ើយេង់ែឹងរណនថម អំពីការធានារា៉ា រ់រងនលើថ្ងៃថ្ន នំពទយ Medicare ណសនក D 
ររ ់អនក ូមនមើលេ ត ុតាងថ្នការធានារា៉ា រ់រង (Evidence of Coverage) Senior Advantage។ 
អនកក៏ោេណ វងយល់ពីរនរៀរទទួលបានជំនួយរណនថមនែើមបីរង់ថ្ងៃ ត្មារ់េំណាយនេញពនីហា

នៅ៉ា  ររ ់អនកសងណែរ។ 

នែើមបីណ វ ងយល់រណនថមអំពី Medicare ណសនក D (ណែលរមួរញ្ច លូការេុេះនឈាម េះេូលជា មាជិក 

ណសនក D)  ូមទូរ ព័ទនៅន វារនត្មើ មាជិកនៅ 1-800-443-0815 (TTY 711)។ អនកក៏ោេទូរ  ័

ពទនៅ Medicare នោយឥរគិរថ្ងៃនលែ (1-800-633-4227) (TTY 1-877-486-2048) ឬេូលនៅ 

នគហ្ទំព័រររ ពួ់កនគ www.medicare.gov (ជាភាសាអង់នគៃ )។ 

http://www.medicare.gov
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )  ទំព័រ 69 

នសវានិងឧបក្រណ៍ ("ការពាបាល") ពម្ងងឹនិងសាត រនីតិសរែទ 
នយើងរា៉ា រ់រងន វាកមមសាា រនីរិ មបទនិងនិរិ មបទណែលបានពិពែ៌នានៅកន ុងណសនកននេះ 
ត្រ ិននរើលកាែែឌ រត្មូវែូេខាងនត្កាមត្រូវបានរំនពញ ៖ 

• ន វាកមមននាេះមានសារៈ ំខាន់ខាងនវជជសាស្ត ា  

• ន វាកមមននាេះគឺនែើមបីនោេះត្សាយសាថ នភាព ុែភាព 

• ន វាននាេះគឺនែើមបីជួយអនកនោយរកា ណ វ ងយល់ និងណកលមអជំនាញ និងមុែ្រ  

ត្មារ់ការរ ់នៅត្រចាំថ្ងៃ 

• អនកទទួលន វាននាេះនៅទីតាំងររ ់ណសនការនលើកណលងណរនវជជរែឌ ិរ កន ុងរណាា ញ 

កំែរ់ថ្ វាមានភាពចាំបាេ់ខាងនវជជសាស្ត ាកន ុងការណែលអនកទទួលបានន វាននាេះ 
នៅកន ុងទីតាំង មួយនទៀរ 

វវធីិពាបាលតាររជ ុលវទិាសាស្តសត  
នយើងរា៉ា រ់រងន វាចាក់មជ ុលវទិាសាស្ត ា ណែលចំាបាេ់ណសនកនវជជសាស្ត ា នែើមបីរ ា្ រ ណកណត្រ ឬការ់រនថ  
យការទទួលរងភាពឈឺចារ់រុាថំ្រ៉ាធៃន់ធៃរមិនត្ពមបារ់ ណែលរណាា លមកពីសាថ នភាពនវជជសាស្ត ា  
ជំងឺណែលត្រូវបានទទួលសារ ល់ជាទូនៅ។ ន វាចាក់មជ ុលវទិាសាស្ត ា មិនរត្មូវឲ្យមានការរញ្ជ នូ ឬកា 

រយល់ត្ពមជាមុននទ។ 

ន វាមជ ុលវទិាសាស្ត ា គឺត្រូវបានរា៉ា រ់រង នៅនពលទទួលបានតាមរយៈអនកសាល់ន វាកន ុងរណាា ញ 
ឬអនកសាល់ន វាកន ុងរណាា ញ American Specialty Health។  ត្មារ់ព័រម៌ានរណនថមអំពីន វា 

មជ ុលវទិាសាស្ត ា   ូមទក់ទងណសនក ុែភាពឯកនទ ោនមរកិ នលែ 1-800-678-9133 
(TTY 711)។ 

សវនវជិាជ  (ការសាត ប់) 
នយើងរា៉ា រ់រងន វាពាបាលការសាា រ់ណែលចាំបាេ់ខាងនវជជសាស្ត ា ។ 

ការពាបាលសុខភាពអាក្បែកិ្រោិ 
នយើងរា៉ា រ់រងនលើន វាពាបាល ុែភាពោករបកិរោិ (Behavioral Health Treatment, "BHT") 
 ត្មារ់ មាជិកណែលមានោយុនត្កាម 21 ឆ្ន ំ អរថត្រនោជន៍ថ្នការពិនិរយែំរូង និងតាម 

កាលកំែរ់ររ ់ ហ្ពន័ធ  ការពិនិរយនរាគវនិិេឆ ័យ និងការពាបាល ("EPSDT") ។ BHT 
រមួរញ្ច លូន វាកមមនិងកមម វធីិពាបាលែូេជា ការវភិាគោករបកិរោិអនុវរានិងកមម វធីិអនារា 

គមន៍នលើោករបកិរោិណសអកនលើេ ត ុតាងណែលអេិវឌឍ ឬសាដ រនឡើងវញិ ែល់កត្មិរអរិររមាណែ 

លោេអនុវរាបាននូវមុែ្រែំនែើការររ ់រុគរលមាន ក់ មានោយុនត្កាម 21 ឆ្ន ំ។ 

ន វា BHT រនត្ងៀនជំនាញនោយការនត្រើការ នងារនិងការពត្ងឹងោករបកិរោិ ឬតាមរយៈ 
ការរំសុ គំនិរនែើមបីរនត្ងៀនជំហាននីមួយៗថ្នោករបកិរោិនោលនៅ។ ន វា BHT ត្រូវបា 

នណសអកនលើេ ត ុតាងណែលោេទុកេិរាបាននិងមិនណមនជាការពិនសាធន៍។ ឧទហ្រែ៏ថ្នន វា 
BHT រមួមានអនារាគមន៍ោករបកិរោិ ឯកសារអនារាគមន៍ោករបកិរោិការយល់ែឹង ការពា 

បាលោករបកិរោិណែលទូលំទូលាយ និងការវភិាគោករបកិរោិអនុវរា។ 
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )  ទំព័រ 70 

ន វា BHT ត្រូវណរជាការចំាបាេ់ណសនកនវជជសាស្ត ា ណែលត្រូវបាននេញនវជជរញ្ញជ នោយនវជជរែឌ រិ 
ណែលមានោជាញ រ័ែណ  ឬេិរា វទូិណែលត្រូវបានយល់ត្ពមនោយ Southern California Permanente 
Medical Group នហ្ើយត្រូវបានសាល់ជូនតាមវធីិណែលអនុវរាតាមណសនការពាបាលណែលបានត្ព 

មនត្ពៀង។ 

ណសនការពាបាល៖ 
• ត្រូវណរបានរនងា ើរនឡើងនោយអនកសាល់ន វាកន ុងរណាា ញណែលជាអនកសាល់ន វាជមៃ ឺអូធី
 ឹមណែល មានលកាែៈ មបរា ិត្គរ់ត្ោន់ និងោេត្រូវបានត្គរ់ត្គងនោយអនកសា 
ល់ន វាជមៃ ឺអូធី ឹមណែល មានលកាែៈ មបរា ិត្គរ់ត្ោន់ ឬអនកមានវជិាជ ជីវៈន វាជមៃ  ឺ
អូធី ឹមណែលមានលកាែៈ មបរា ិ ត្គរ់ត្ោន់ ឫអនកមានវជិាជ ជីវៈជំនួ ណសនកន វាអូធី 

 ឹមណែលមានលកាែៈ មបរា ិត្គរ់ត្ោន់ 

• មាននោលនៅផ្លទ ល់ែល នួណែលោេវា ់ណវងបាន ត្មារ់អំឡុងនពលជាក់លាក់មួយ 
ណែលត្រូវបានរនងា ើរនិងយល់ត្ពមនោយអនកសាល់ន វាជមៃ ឺអូធី ឹមណែលមានលកាែៈ

 មបរា ិត្គរ់ត្ោន់  ត្មារ់ មាជិកណែលកំពុងទទួលការពាបាល 

• ត្រូវបានត្រួរពិនិរយមិនរិេជាងមួយែង នរៀងរាល់ត្បាំមួយណែនោយអនកសាល់ន វា 
ជមៃ ឺអូធី ឹមណែលមានលកាែៈ មបរា ិត្គរ់ត្ោន់ និងនធវ ើការណក ត្មួលនៅនពល 

ណាណែល មរមយ 

• នធវ ើឲ្យត្បាកែថ្អនារាគមន៍គឺត្ រតាមវធីិរនេចកនទ  BHT ណែលណសអកនលើេ ត ុតាង 

• រមួមានការ ត្មរ ត្មួលរំណហ្ទពំាក់ព័នធនៅនឹងឪពុកមាា យ ឬអនកសាលក់ារណងទ ំ
សាលានរៀន ឬកមម វធីិពិការភាពររ ់រែឋ និងនសេងនទៀរតាមណែលោេអនុវរា 

• រមួមានការរែត ុ េះរណាា ល ការោំត្ទ និងការេូលរមួររ ់ឳពុកមាា យ/ 
អនកសាល់ការណងទ ំ

• ពិពែ៌នាេំែុេែវេះខារណសនក ុែភាពោករបកិរោិររ ់ មាជិកណែលនឹងត្រូវបាន

ពាបាល ត្ពមទងំលកាែៈវនិិេឆ ័យវាយរថ្មៃវា ់ណវងលទធសលណែលត្រូវបាននត្រើ 
នែើមបីវា  ់ទ ង់ មិទធិសលថ្ននោលនៅោករបកិរោិ 

• រមួមានត្រនេទថ្នន វា េំនួននមា៉ា ង និងការេួលរមួររ ់ឪពុកមាា យណែលត្រូវការ 
នែើមបី នត្មេនោលនៅនងិនោលរំែងររ ់ណសនការ នហ្ើយនិងភាពញឹកញរ់ណែល 

ការរកីេំនរនីររ ់ មាជិកត្រូវបានវាយរថ្មៃ និងរាយការែ៍ 

• នត្រើត្បា ់ការអនុវរាន៍ណសអកនលើេ ត ុតាង ជាមួយភាព កា ិ ិទធថ្នការពាបាលណែ 

លត្រូវបានរ ា្ ញ កន ុងការពាបាលជមៃ ឺអូធី ឹម ឫវរិរា ិថ្នការរកីលូរលា ់ណែល 

រាលោល 

ការរា៉ា រ់រង Medi-Cal មិនរមួរញ្ច លូ៖ 
• BHT ណែលត្រូវបានសាលន់ៅនពលអរថត្រនោជន៍ការពាបាលរនា  មិនត្រូវបានរំ 
ពឹងទុក 

• ន វាណែលជាេំរងគឺរនណាា េះោ នន  ការណងទនំពលថ្ងៃ ឬលកាែៈអរ់រ ំ



4 | អរថត្រនោជន៍និងន វាកមម 

ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
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•  ំែង ត្មារ់ការេូលរមួថ្នឳពុកមាា យកន ុងកមម វធីិពាបាល 

• ការពាបាលនៅនពលណែលនោលរំែងមានលកាែៈវជិាជ ជីវៈ ឬការកំសានា  

• ការណងទលំាង ំោរ គឺត្រូវបានសាល់ជាេមបង (i) នែើមបីជួយនៅកន ុង កមមភាពការរ 
 ់នៅត្រចាំថ្ងៃ (ែូេជា ការងូរទឹក ការន ៃ ៀកពាក់ ការញ៉ា៉ំោហារ និងការរកាអនាម័ 
យផ្លទ ល់ែល នួ) (ii) នែើមបីរកា ុវរថ ិភាព មាជិក ឬអនកែថ្ទ និង (iii) ោេត្រូវបានសាល់ 
នោយអនកណែលោម នជំនាញ ឬការរែត ុ េះរណាា ល 

• ន វា  មាភ រៈសររ់សរង់ ឬែនំែើការណែលបានអនុវរានឡើងនៅទីកណនៃងមិនធមមតា 

រមួមាន រ៉ាុណនាកំែរ់េំនពាេះណរ រំរន់រមែីយោឋ ន  ា៉ា  និងកណនៃងនបាេះរង់ 

• ន វាណែលបានសាល់នោយឳពុកមាា យ ោណាពាបាលត្ រេារ់ ឬរុគរលទទួលែុ ត្រ ូ

វត្ រេារ ់

ត្រ ិននរើអនកមាន ំែួរ  ូមទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិកនលែ 
1-800-464-4000 (TTY 711)។ 

ការសាត រែំនណើការនបោះែូងឲ្យលអ នឡើងវញិ 
នយើងរា៉ា រ់រងន វាសាា រែំនែើការនរេះែូង ត្មារ់ជំងឺ ត្មាកកន ុងមនទ ីរនពទយ និងមិន ត្មាកមនទ ីរ 

នពទយ ណែលចាំបាេ់ខាងនវជជសាស្ត ា ។ 

បរកិាខ រនវជជសាស្តសត នម្បើជាប់បានយូរ  
ឧរករែ៍នវជជសាស្ត ា នត្រើត្បា ់បានយូរ ("DME") រមួរញ្ច លូមុែទំនិញណែលត្រូវនឹងលកាែែឌ វនិិេឆ ័ 
យែូេខាងនត្កាមៈ 

• មុែទំនិញននាេះកន ុងនោលរំែង ត្មារ់ការនត្រើត្បា ់មាងនហ្ើយមាងនទៀរ 

• មុែទំនិញននាេះត្រូវបាននត្រើត្បា ់ជាេមបង និងជាទមាៃ រ់នែើមបីរនត្មើនោលរំែ 

ងនវជជសាស្ត ា  

• មុែទំនិញននាេះជាទូនៅមានត្រនោជន៍ ត្មារ់ណរអនកណែលមានជំងឺ ឬររួ រ៉ាុនណាណ េះ 

• មុែទំនិញននាេះគឺ មរមយ ត្មារ់នត្រើត្បា ់កន ុងសទេះ 

• មុែទំនិញននាេះចាំបាេ់នែើមបីជួយអនកកន ុង កមមភាពថ្នការរ ់នៅត្រចាំថ្ងៃ 
(activities of daily living, "ADL") 

ររកិាា នវជជសាស្ត ាជារ់បានយូររត្មូវឲ្យមានការអនុញ្ញា រជាមុន។ នយើងរា៉ា រ់រងការទិញ ឬការជួល 

 មាភ រៈសររ់សរង់នវជជសាស្ត ា  ររកិាា រ និងន វានសេងៗនទៀរនោយមាន នវជជរញ្ញជ ពីនវជជរែឌ ិរ ត្រ  ិ

ននរើទំនិញននាេះមានភាពចាំបាេ់ខាងនវជជសាស្ត ា  នហ្ើយត្រូវបានយល់ត្ពមជាមុន  ត្មារ់អនក។ 
ការសាល់ជូនននេះត្រូវបានកំែរ់ត្រឹមររកិាា ណែលមានរថ្មៃទររំសុរណែលរំនពញរត្មូវការនពញ

នលញណសនកនវជជសាស្ត ា ររ អ់នក។ នយើងនត្ជើ នរ ីអនកលក់។ អនកត្រូវណរនសញើនត្គឿងររកិាា រននាេះត្រឡរ់ 
មកឲ្យនយើងវញិ ឬរង់ថ្ងៃមកនយើងតាមរថ្មៃទីសារ ណែល មរមយ ត្មារ់ររកិាា ននាេះ នៅនព 

លណែលនយើងណលងរា៉ា រ់រងវា។ 
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
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ណសនការរា៉ា រ់រង Medi-Cal មិនរមួរញ្ច លូែូេខាងនត្កាម៖ 
• នត្គឿងររកិាា រ ឬលកាែៈពិន   ត្មារ់ផ្ល ុកភាព ភាព្យត្ ួលឬ ត្រែិរនលើក 

ណលងណរ មា៉ា  ុីនរូមទឹកនោេះកត្មិរលក់រាយែូេណែលបានពិពែ៌នានត្កាម "មា៉ា  ុីន 

រូមទឹកនោេះនិង មាភ រៈសររ់សរង់" នត្កាមេំែងនជើង " មភពនិងការណងទទំរកនទើរ 

នឹងនកើរ" កន ុងជំពូកននេះ 

• ទំនិញណែលមិនមានរំែង ត្មារ់ការរកា កមមភាពធមមតាថ្នការរ ់នៅត្រចាំថ្ងៃ 
ែូេជានត្គឿងររកិាា ហារ់ត្បាែ (រមួមានឧរករែ៍ណែលមានរំែងសាល់ជំនួយរណនថ  
ម ត្មារ់ការកំសានា  ឬ កមមភាពកីឡា) 

• ររកិាា អនាម័យ នលើកណលងណរចាំបាេ់ខាងនវជជសាស្ត ា   ត្មារ់ មាជិកនត្កាមោយុ 
21 ឆ្ន  ំ

• ទំនិញមិនណមននវជជសាស្ត ា ែូេជាការងូរទឹក ូណា ឬជនែា ើរយនា  

• ការណកកុនសទេះ ឬរងយនាររ ់អនក នលើកណលងណរជនែា ើរយនាណែលមិនត្រូវការការផ្លៃ  ់ 
រត រូជាអេិថ្ស្តនាយ៍េំនពាេះសទេះររ ់អនក។  ត្មារ់ព័រម៌ាន ា ីពីការណកណត្រណែលោេត្រូវបា 

នធានារា៉ា រ់រងនត្កាមកមម វធីិ Community Supports  ូមេូលនៅកាន់េំែងនជើង 

ននាេះនៅនពលនត្កាយនៅកន ុងជំពូកទី 4 ននេះ។ 

• ឧរករែ៍ ត្មារ់នធវ ើនរ ាឈាម ឬសារធារុរាងកាយនសេងនទៀរ នលើកណលងណរ មាភ  
រៈសររ់សរង់ការនធវ ើនរ ា ជំងឺទឹកននាមណសអម។ ឧរករែ៍ត្រួរពិនិរយជារិ ា រកន ុងឈាម 
រនទេះនរ ា  និងមជ ុលត្រូវបានធានារា៉ា រ់រង។  ូមនមើលណសនក "ការសររ់សរងក់ារនធវ ើនរ ា ជ ំ

ងឺទឹកននាមណសអម" មុនកន ុងជំពូកននេះ  ត្មារ់ព័រម៌ានរណនថម។ 

• ឧរករែ៍នអឡិេត្រូនិេត្រួរពិនិរយនរេះែូងឫ ួរ នលើកណលងណរឧរករែ៍ត្រួរ 

ពិនិរយែនងា ើមទរក នៅន ពលនគង 

• ការជួ ជុល ឬការជំនួ ររកិាា នោយសារការបារ់រង់ ការលួេ ឬការនត្រើត្បា ់ 
មិនត្រឹមត្រូវ នលើកណលងណរនៅនពលវាចាំបាេ់ខាងនវជជសាស្ត ា   ត្មារ់ មាជិក 

នត្កាមោយុ 21 ឆ្ន ។ំ 

• មុែទំនិញនសេងៗនទៀរណែលជាទូនៅមិនត្រូវបាននត្រើ ត្មារ់នោលរំែងណងទ ំុែ
ភាព 

កំែរ់េំណា៖ំ ន វាណែលត្រូវការការអនុញ្ញា រជាមុន (ការយល់ត្ពមជាមុន) ោេមានភាព ែុ  

ោន នៅកន ុងេំនណាមរណាា ញអនកសាល់ន វាររ ់ L.A. Care Health Plan។ ត្រ ិននរើអនក 

េង់បានព័រ៌មានអំពីរនរៀរផ្លៃ  ់រត រូអនកសាល់ន វាកន ុងរណាា ញ  ូមទូរ ័ពទនៅន វា មាជិក 
L.A. Care Health Plan នលែ 1-888-839-9909 (TTY 711) 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 
7 ថ្ងៃមួយ បាា ហ្ ៍រមួទងំថ្ងៃឈរ់ ត្មាក។ 

ឧបក្រណ៍ជំនួយការសាត ប ់
នយើងធានារា៉ា រ់រងឧរករែ៍ជំនួយការសាា រ់ែូេបានពែ៌នាកន ុងណសនកននេះ ត្រ ិននរើ៖ 

• អនកត្រូវបាននធវ ើនរ ា ត្មារ់ការបារ់រង់ការសាា រ់ឮ 
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• ឧរករែ៍ជំនួយការសាា រ់ណែលចាំបាេ់ខាងនវជជសាស្ត ា  

• អនកទទួលនវជជរញ្ញជ ពីនវជជរែឌ ិរររ ់អនក។ 

• ការសាល់ជូនននេះត្រូវបានកំែរ់ត្រឹមឧរករែ៍ណែលមានរថ្មៃទររំសុរណែលរំនពញ
រត្មូវការ ណសនកនវជជសាស្ត ា ររ ់អនក។ នយើងនឹងនត្ជើ នរ ីថ្នរើនរណានឹងសររ់សរង់ជំនួ 

យឧរករែ៍សាា រ់ននាេះ។ នយើងរា៉ា ់រ់រងឧរករែ៍ជំនួយការសាា រ់េំនួនមួយ នលើកណលង 

ណរជំនួយមួយមាា ង ត្មារ់ត្រនេៀកនីមួយៗគឺចាំបាេ់កន ុងការទទួលបានលទធសល 
ត្រន ើរខាៃ ំងជាងណែលអនកទទួលបានឧរករែ៍ណរមួយ។ 

• ឧបក្រណ៍ជំនួយការសាត បស់ម្មាប់សមាជិក្នម្ការអាយុ 21 ឆ្ន ំ 
េារ់រែឋរត្មូវឲ្យកុមារណែលត្រូវការឧរករែ៍ជំនួយការសាា រ់ត្រូវបានរញ្ជ នូនៅ 
California Children’s Services ("CCS") នែើមបី នត្មេថ្នរើកូនររ ់អនកមា 

ន ិទធិទទួលបាន CCS ឫនទ។ ត្រ ិននរើកុមារមាន ិទធិទទួល CCS, CCS 
នឹងរា៉ា រ់រងថ្ងៃេំណាយ ត្មារ់ឧរករែ៍ជំនួយការសាា រ់ ណែលចាំបាេ់ខាងនវជជសាស្ត ា ។ 
ត្រ ិននរើកុមារមិនមាន ិទធិទទួល CCS, CCS នឹងរា៉ា រ់រង ត្មារ់ឧរករែ៍ជំនួយ 

ការសាា រ់ ណែលចាំបាេ់ខាងនវជជសាស្ត ាជាណសនកថ្នការរា៉ា រ់រងររ ់ Medi-cal។ 

• ឧបក្រណ៍ជំនួយការសាត បស់ម្មាប់សមាជិក្អាយុ 21 ឆ្ន ំនឡើងនៅ 

នៅនត្កាម Medi-Cal នយើងរា៉ា រ់រងែូេខាងនត្កាម ត្មារ់ឧរករែ៍ជំនួយការសាា រ់ 
នីមួយៗ៖ 
• ពុមពត្រនេៀកចំាបាេ់ ត្មារ់ការការ់រត្មូវ 

• កញ្ចរ់ងមពិល ាង់ោរមួយ 

• ការជួរពិនិរយនែើមបីនធវ ើឲ្យត្បាកែថ្ឧរករែ៍ជំនួយែំនែើរការត្រឹមត្រូវ 

• ការជួរពិនិរយ ត្មារ់ការ ំោរនិងការការ់រត្មូវឧរករែ៍ជំនួយការសាា រ់ររ
 ់អនក 

• ការជួ ជុលឧរករែ៍ជនួំយការសាា រ់ររ ់អនក 

នៅនត្កាម Medi-Cal នយើងនឹងរា៉ា រ់រងការផ្លៃ  ់រត រូឧរករែ៍ជំនួយការសាា រ់ងមី 
ត្រ ិននរើ៖ 
• ការបារ់រង់នសារវញិ្ញា ែររ ់អនកគឺែល់ថ្ន ក់ណែលឧរករែ៍ជំនួយការសាា រ់រេច ុ
របនន ររ ់អនកមិនោេជួយវាបាន 

• ឧរករែ៍ជំនួយការសាា រ់ររ ់អនកបានបារ់ ត្រូវនគលួេ ឬណរកបាក់ 
(នហ្ើយមិនោេជួ ជុលបាន) នហ្ើយវាមិនណមនជាកំហ្ុ ររ ់អនក។ 
អនកត្រូវណរត្រគល់ឲ្យនយើងនូវកំែរ់ត្តាមួយត្បារ់អំពីអវ ីណែលបាននកើរនឡើង 

 ត្មារ់មនុ េនពញវយ័ោយុ 21 នឡើងនៅ ការរា៉ា រ់រង Medi-Cal មិនរារ់រញ្ច លូ៖ 
• ការផ្លៃ  ់រត រូងមឧរករែ៍ជំនួយការសាា រ់ 
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )  ទំព័រ 74 

នសវាសុខភាពតារនគហ ឋ ន 
នយើងរា៉ា រ់រងនលើន វា ុែភាពណែលចាំបាេ់ខាងនវជជសាស្ត ា ណែលសាល់ជូននៅកន ុងសទេះររ ់អនក 
និងណែលបាននេញនវជជរញ្ញជ នោយត្គនូពទយររ ់អនក ត្រ ិននរើសាថ នភាពទងំអ ់ខាងនត្កាម 

ននេះពិរ៖ 
• អនកនេញពីសទេះមិនរេួនោយសារជំងឺ (ជារ់នៅកន ុងសទេះររ ់អនក ឬររ ់មិរាេកា ិអនក 
ឬររ ់ មាជិកត្គួសារអនក) 

• សាថ នភាពររ ់អនកទមទរន វាគិលានុរោឋ យកិា អនកពាបាលនោយេលនា 
អនកពាបាលឯកនទ  ឬក៏អនកពាបាលនោយការនិោយ។ 

• នវជជរែឌ ិរកន ុងរណាា ញរកនឃើញថ្ 
វាោេនធវ ើបានកន ុងការតាមោននិងត្គរ់ត្គងការណងទអំនកនៅកន ុងសទេះររ ់អនក 

• នវជជរែឌ ិរកន ុងរណាា ញរកនឃើញថ្ន វាោេត្រូវបានសាល់ជូន 
ត្រករនោយ ុវរថ ិភាពនងិត្រ ិទធិភាពនៅកន ុងសទេះររ ់អនក 

• អនកទទួលបានន វាពីអនកសាល់ន វាកន ុងរណាដ ញ 

ន វា ុែភាពតាមសទេះត្រូវបានកំែរ់នៅនលើន វាណែល Medi-Cal រា៉ា រ់រងែូេជា៖ 
• ការណងទនំោយគិលានុរោឋ យិកាជំនាញនត្ៅនមា៉ា ង 

• ជំនួយ ុែភាពតាមសទេះនត្ៅនមា៉ា ង 

• ន វា ងរមនវជជសាស្ត ា  

•  មាភ រៈសររ់សរង់នវជជសាស្ត ា  

សមាភ រៈសរត់សរង់នវជជសាស្តសត  នម្គឿងបរកិាខ  និងឧបក្រណ៍នម្បើម្បាស់ 
នយើងរា៉ា រ់រងនត្គឿងររកិាា  ឧរករែ៍នត្រើត្បា ់ និង  មាភ រៈសររ់សរង់នវជជសាស្ត ា ណែលចាំបាេ់ណសនក 

នវជជសាស្ត ា  ណែលត្រូវបាននេញនវជជរញ្ញជ នោយអនកសាល់ន វាកន ុងរណាា ញ រមួទងំឧរករែ៍សាា រ់ណែ 

លោក់េូលកន ុងរាងកាយ។ នត្គឿងសររ់សរង់នវជជសាស្ត ាែៃេះ ត្រូវបានត្គរែែា រ់នោយ Medi-Cal Rx 
នហ្ើយមិនណមននោយសារនយើងនឡើយ។ អនកោេ ុំរកឱ ងសាឋ នររ ់អនក  ត្មារ់ព័រ៌មានរ 

ណនថមអំពីនត្គឿងសររ់សរង់ណាណែលត្រូវបានត្គរែែា រ់នោយ Medi-Cal Rx. នែើមបីណ វ ងយល់រណនថ  
មអំពីកមម វធីិ Medi-Cal Rx  ូមនមើលនត្កាមេំែងនជើង "Medi-Cal Rx" នៅនត្កាមណសនក 
"កមម វធីិនិងន វាកមមនសេងៗនទៀរណែលមិនត្រូវបានធានារា៉ា រ់រងនោយ Kaiser Permanente" 
នៅនពលនត្កាយ នៅកន ុងជំពូកទី 4 ននេះ។ 

ការធានារា៉ា រ់រង Medi-Cal មិនរមួរញ្ច លូែូេខាងនត្កាម៖ 
• ទំនិញនត្រើត្បា ់កន ុងសទេះទូនៅ រមួមានរ៉ាុណនាមិនកំែរ់ណរេំនពាេះ 

• រង់ អ ិរ (ត្គរ់ត្រនេទ) 

• ោល់កុលលារ 

• នត្គឿង មាអ ង 
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
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• ែុំ ំឡីករា និងរមាររនធ ត្េមុេះ 

• រមារត្រនេៀក នឹងនមៅហ្ុយ 

• ត្កណារ់ជូរន ើម 

• ថ្ន ំវេីនហ្ េុ ល 

• ឱ ងនត្រើតាមសទេះទូនៅ រមួមានរ៉ាុណនាមិនកំែរ់ណរេំនពាេះ ែូេខាងនត្កាម៖ 

• ណជលនត្រងការពែ៌  

• នត្រងនិងនឡលារ ត្មារ់ណ បក ង ួរ 

• សលិរសលនម៉ាៅហ្ុយ និងសេជំាមួយនមៅហ្ុយ 

• ភាន ក់្រអុក ុីរកមមែូេជាអីុត្ែណូ នសឺរ៉ាកថ្  

• កាបាថ្ម៉ាសឺរ៉ាកថ្  និង ូនែៀមសឺរូនររ 

• សារ ូកក់ ក់ណែលមិនណមននវជជរញ្ញជ  

• ការនរៀរេំនត្រងលារណែលមានសទ ុកត្កមួនោ ុីររិន េូ អុិក និងសាលី ុីលិក 
ណត្កមោ ុីរ សាលី ុីលកិ ត្កមួនឬថ្ន រំាវនិង ័ងា ីអុក ុីែ 

• ទំនិញនសេងៗនទៀរណែលជាទូនៅមិនត្រូវបាននត្រើជាេមបង ត្មារ់ការណងទ ំុែភាព 
និងណែលត្រូវបាននត្រើជាត្រចំានិងជាេមបងនោយមនុ េណែលមិនមានរត្មូវការនវជជ

សាស្ត ាជាក់លាក់  ត្មារ់ពួកនគ 

ការពាបាលន យកិ្ចចការ្រ 
នយើងរា៉ា រ់រងន វាការពាបាលនោយកិេចការ្រណែលចាំបាេ់ណសនកនវជជសាស្ត ា  រមួមានការវាយរថ្មៃ  
ការពាបាល នោយកិេចការ្រ ការនធវ ើណសនការពាបាល ការពាបាល ការរនត្ងៀន និងន វាត្រ ឹ

កានោរល់។ 

កំែរ់េំណា៖ំ ន វាណែលត្រូវការការអនុញ្ញា រជាមុន (ការយល់ត្ពមជាមុន) ោេមានភាព 
ែុ ោន នៅកន ុងេំនណាមរណាា ញអនកសាល់ន វាររ ់ L.A. Care Health Plan។ ត្រ ិននរើអនកេ 

ង់បានព័រ៌មានអំពីរនរៀរផ្លៃ  ់រត រូអនកសាល់ន វាកន ុងរណាា ញ  ូមទូរ ័ពទនៅន វា មាជកិ 
L.A. Care Health Plan នលែ 1-888-839-9909 (TTY 711) 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 
7 ថ្ងៃមួយ បាា ហ្ ៍រមួទងំថ្ងៃឈរ់ ត្មាក។ 

ការតម្រង់នម្គ្មងឆ្អ ឹងនជើង/អវៈយវៈសិបែនិរម ិត 
នយើងរា៉ា រ់រងឧរករែ៍ ិរបនិមម ិរ និងឧរករែ៍រត្មង់នត្ោង អ្ ឹងនជើង ត្រ ិននរើល័កាែ័ែឌ ែូ 

េខាងនត្កាមត្រូវបានរំនពញ៖ 
• មុែទំនិញននាេះគឺចំាបាេ់ខាងនវជជសាស្ត ា នែើមបនីត្សាេត្ ង់អំពីរនរៀរណែលណសនកថ្នរាង
កាយមានែំនែើរការ ( ត្មារ់ណរ ិរបនិមម ិររ៉ាុនណាណ េះ) 

• មុែទំនិញននាេះត្រូវបាននេញនវជជរញ្ញជ  ត្មារ់អនក 
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )  ទំព័រ 76 

• ទំនិញននាេះគឺចំាបាេ់ខាងនវជជសាស្ត ា នែើមបីោំត្ទណសនកថ្នរាងកាយ ( ត្មារ់ណរការរត្ម 

ង់ អ្ ឹងនជើងរ៉ាុនណាណ េះ) 

• ទំនិញននាេះគឺជាចាំបាេ់ខាងនវជជសាស្ត ា ត្មារ់អនកនែើមបីនធវ ើ កមមភាពថ្នការរ ់នៅ
ត្រចំាថ្ងៃ 

• ទំនិញននាេះ មនហ្រុសល ត្មារ់សាថ នភាពនវជជសាស្ត ាជារមួររ ់អនក 

ទំនិញត្រូវណរបានការអនុញ្ញា រជាមុន ត្មារ់អនក។ ននេះរមួរញ្ច លូទងំឧរករែ៍សាា រ់ នមៃងណែ 

លត្រូវបានសាំកន ុងសាេ់ រ៉ាុងពត្ងីក ុែន់/ ោវត្ទនារ់ ត្មារ់អនកការ់នោេះនេញ រង់រុំណែន  

ត្មារ់ការន្េះរលាក និងអវៈយវៈ ិរបនិមិមរ នែើមបីសាា រមុែ្រនឡើងវញិ ឬជំនួ ណសនករាងកាយ 
ឬនែើមបីោំត្ទណសនករាងកាយណែលេុេះនែាយ ឬែូេត្ទង់ត្ទយ។ ការសាលជូ់នននេះត្រូវបានកំែរ់ 

ត្រឹមររកិាា ទំនិញណែលមានរថ្មៃទររំសុរណែលរំនពញរត្មូវការ នពញនលញណសនកនវជជសាស្ត ា ររ ់ 
អនក។ នយើងនត្ជើ នរ ីអនកលក់។ 

កំែរ់េំណា៖ំ ន វាណែលត្រូវការការអនុញ្ញា រជាមុន (ការយល់ត្ពមជាមុន) ោេមានភាព 
ែុ ោន នៅកន ុងេំនណាមរណាា ញអនកសាល់ន វាររ ់ L.A. Care Health Plan។ ត្រ ិននរើអន 
កេង់បានព័រ៌មានអំពីរនរៀរផ្លៃ  ់រត រូអនកសាល់ន វាកន ុងរណាា ញ  ូមទូរ ័ពទនៅន វា មាជិក 
L.A. Care Health Plan នលែ 1-888-839-9909 (TTY 711) 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 
ថ្ងៃមួយ បាា ហ្ ៍រមួទងំថ្ងៃឈរ់ ត្មាក។ 

សមាភ រៈសរត់សរង់ការវោះរនធលារក្ និងតម្រងននារ 
 មាភ រៈសររ់សរង់ការវេះត្រនហាងលាមកនិងរត្មងននាមត្រូវណរបានយល់ត្ពមជាមុន ត្មារ់អនក។ 

នយើងរា៉ា រ់រងនលើងង់ោកល់ាមក រំពង់ទឹកននាម ងង់រងហ រូ  មាភ រៈសររ់សរង់ត្រព័នធរងហ រូនិង 

កាវរិទ។ នយើងមិនរា៉ា រ់រង មាភ រៈសររ់សរង់កន ុងនោលរំែងនែើមបីផ្ល ុកភាព ឬភាព្យត្ ួ 

លនទ។ នយើងក៏មិនរា៉ា រ់រងសងណែរនលើនត្គឿងររកិាា ណែលត្រែិរ ឬមានលកាែៈពិន  ។ 

កំែរ់េំណា៖ំ ន វាណែលត្រូវការការអនុញ្ញា រជាមុន (ការយល់ត្ពមជាមុន) ោេមានភាព 
ែុ ោន នៅកន ុងេំនណាមរណាា ញអនកសាល់ន វាររ ់ L.A. Care Health Plan។ ត្រ ិននរើអនក 

េង់បានព័រ៌មានអំពីរនរៀរផ្លៃ  ់រត រូអនកសាល់ន វាកន ុងរណាា ញ  ូមទូរ ័ពទនៅន វា មាជិក 
L.A. Care Health Plan នលែ 1-888-839-9909 (TTY 711) 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 
7 ថ្ងៃមួយ បាា ហ្ ៍រមួទងំថ្ងៃឈរ់ ត្មាក។ 

ការពាបាលន យចលនារាងកាយ 
នយើងរា៉ា រ់រងន វាការពាបាលនោយេលនាចំាបាេ់ណសនកនវជជសាស្ត ា  ណែលរមួរញ្ច លូការវាយរថ្មៃកា 

រពាបាលនោយេលនា ការនធវ ើណសនការពាបាល ការពាបាល ការរនត្ងៀន ន វាត្រឹកានោរល ់
និងការនត្រើថ្ន ពំាបាលពនីត្ៅ។ 

ការសាដ រែំនណើរការសួតនឡើងវញិ 
នយើងរា៉ា រ់រងការសាដ រែំនែើរការ ួរណែលចាំបាេ់ខាងនវជជសាស្ត ា  និងណែលត្រូវបាននេញនវជជរញ្ញជ  
នោយអនកសាល់ន វាកន ុងរណាា ញ។ 
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )  ទំព័រ 77 

នសវាទីក្ផនាងនរើលផែទផំែលមានជំនាញ 
នយើងរា៉ា រ់រងន វាទីកណនៃងនមើលណងទណំែលមានជំនាញជាការចាំបាេ់ខាងនវជជសាស្ត ា  ត្រ ិននរើអន  
កពិការនិងត្រូវការការណងទកំត្មិរែព ់។ ន វាទងំននេះរមួមានរនទរ់និងមហ រូោហារ នៅទីតាំង 

ណែលទទួលបានោជាញ រ័ែណ  នោយមានការណងទណំែលមានជំនាញ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ។ 

ការពាបាលន យការនិោយ 
នយើងរា៉ា រ់រងការពាបាលនោយការនិោយណែលចាបំាេ់ខាងនវជជសាស្ត ា ។ 

នសវាការបត រូនេទ 
នយើងរា៉ា រ់រងន វារត រូនេទ (ន វារញ្ញជ ក់នេទពិរត្បាកែ) នៅនពលណែលវាមានភាពចាំបាេ់ណសនកនវ 
ជជសាស្ត ា  ឬនៅនពលណែលន វាននាេះរំនពញតាមលកាែៈវនិិេឆ ័យ ត្មារ់ការវេះណកលមអ។ 

ការពាបាលសាក្លែង 
នយើងរា៉ា រ់រងន វាណែលអនកទទួលពាក់ព័នធនឹងការសាកលបងការពាបាល ត្រ ិននរើលកាែែឌទងំ 

អ ់នត្កាមត្រូវបានរំនពញ៖ 
• នយើងនឹងបានរា៉ា រ់រងន វាននាេះ ត្រ ិននរើវាមិនបានពាក់ព័នធនឹងការសាកលបងកា 

រពាបាល 

• អនកមានលកាែៈ មបរា ិេូលរមួនៅកន ុងការសាកលបងពាបាល នោងនៅនលើពិធ ី

ការការសាកលបងទក់ទងនឹងការពាបាលជមៃ ឺមហារកី ឬល័កាែ័ែឌ គំរាមកំណហ្ង 

ោយុជីវរិែថ្ទនទៀរ (ជាល័កាែ័ែឌ ណែលមរែភាពោេនឹងនកើរមាននឡើង 
នលើកណលងណរែំនែើការថ្នសាថ នភាពននាេះត្រូវបានទរ់សាា រ់) 
ែូេណែលបានកំែរ់តាមមួយកន ុងេំនណាមវធីិខាងនត្កាម៖ 

• អនកសាល់ន វាកន ុងរណាា ញ Kaiser Permanente នធវ ើការ នត្មេេិរាននេះ 

• អនកសាល់ឲ្យនយើងនូវព័រ៌មាននវជជសាស្ត ា  និងវទិាសាស្ត ា  ណែលរនងា ើរឲ្យមានការ  

នត្មេេិរាននេះ 

• ត្រ ិននរើអនកសាល់ន វាកន ុងរណាា ញ Kaiser Permanente េូលរមួនៅកន ុងការសាក 

លបងការពាបាល នហ្ើយនឹងទទួលយកអនកជាអនកេូលរមួនៅកន ុងការសាកលបង 

ពាបាលននាេះ អនកត្រូវណរេូលរមួនៅកន ុងការសាកលបងការពាបាលតាមរយៈអនក 

សាល់ន វាកន ុងរណាា ញ Kaiser Permanente នលើកណលងណរការសាកលបងពាបាល 

ននាេះ ថ ិរនៅនត្ៅរែឋណែលអនករ ់នៅ 

• ការសាកលបងពាបាល គឺជាការសាកលបងការពាបាលណែលត្រូវបានយល់ត្ពម 

"ការសាកលបងការពាបាលណែលត្រូវបានយល់ត្ពម" មានន័យថ្ការសាកលបងការពាបាលជំហា 

នទី I, ជំហានទី II, ជហំានទី III, ឬ ជហំានទី IV ណែលពាក់ព័នធ នៅនឹងការទរ់សាា រ់ ការរកនឃើញ 
ឬការពាបាល ឬល័កាែ័ែឌ គំរាមកំណហ្ងោយុជីវរិែថ្ទនទៀរ។ ការសាកលបងពាបាលត្រូវណររំ 
នពញតាមមួយកន ុងេំនណាមរត្មូវការខាងនត្កាម៖ 
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )  ទំព័រ 78 

• ការ ិកា ឬការអនងារគឺត្រូវបានត្ររិររា ិនត្កាមការនត្រើត្បា ់ឱ ងងមីលកាែៈអនងារ 
ណែលត្រូវបានត្រួរពិនិរយនោយរែឋបាលេំែីោហារ និងឱ ងោនមរកិ។ 

• ការ ិកាត្សាវត្ជាវ ឬការអនងារគឺជាការសាកលបងឱ ងណែលត្រូវបាននលើកណលង 
ពីការនត្រើត្បា ឱ់ ងងមណីែល ថ ិរនត្កាមការអនងារ 

• ការ ិកា ឬការអនងារគឺត្រូវបានយល់ត្ពម ឬសររ់សរង់មូលនិធិនោយោ៉ា ងនហាេមួយ 

កន ុងេំនណាមខាងនត្កាម៖ 

• វវទិាសាថ នជារិថ្ន ុែភាព 

• មជឈមែឌ ល ត្មារ់ការត្គរ់ត្គង និងការទរ់សាា រ់ជំងឺ 

• ទីភាន ក់្រ ត្មារ់ការត្សាវត្ជាវនិងគុែភាពការណងទ ំុែភាព 

• មជឈមែឌ ល ត្មារ់ន វា Medicare និង Medicaid 

• ត្កមុ ហ្ត្ររិររា ិការ ឬមជឈមែឌ លថ្នអងរភាពណាមួយកន ុងេំនណាមទងំអ ់ 

ខាងនលើ ឬថ្ននាយកោឋ នការពារត្រនទ  ឬនាយកោឋ នកិេចការអរីរទហាន 

• អងរភាពត្សាវត្ជាវមិនណមនរោឋ េិបាលណែលមានលកាែៈ មបរា ិត្គរ់ត្ោន់ណែលត្រូ
វ បានរ ា្ ញ នៅកន ុងន េកា ីណែនំានេញនោយវទិាសាថ នជារិ ុែភាព ត្មារ់ 
មូលនិធិោំត្ទមជឈមែឌ ល 

• នាយកោឋ នកិេចការអរីរទហាន ឬនាយកោឋ នការពារត្រនទ  ឬនាយកោឋ ន 

ថ្មពល រ៉ាុណនា នលើកណលងណរការ ិកាត្សាវត្ជាវឬការអនងារននាេះ ត្រូវបានត្រួរពិ 
និរយនិងអនុម័រតាមរយៈត្រព័នធវាយរថ្មៃកន ុងអងរភាព ណែលនលខាធិការន វា  ុ

ែភាពនិងមនុ េជារិោនមរកិ នត្មេន ៃ្ ើយររនៅនឹងរត្មូវការទងំអ ់ែូេ

នត្កាម៖ (1) វាោេនត្រៀរនធៀរបាននៅនឹងត្រព័នធវាយរថ្មៃកន ុងអងរភាពនលើការ 
 ិកាត្សាវត្ជាវនិងអនងារររ ់វទិាសាថ នជារិ ុែភាព (2) វាធានាអេះោងការត្រួ 

រពិនិរយវាយរថ្មៃណែលមនិលំនអៀង ថ្នរទោឋ នវទិាសាស្ត ាែព ់រំសុរ នោយអនក 

ណែលមានលកាែៈ មបរាណិែលមិនមានេំណារ់ោរមមែ៍នលើលទធសលថ្នការវាយ 

រថ្មៃ 

នយើងមិនរា៉ា រ់រងន វាណែលត្រូវបានសាល់ជូន ត្មារ់ណរការត្រមូលទិននន័យនិងការវភិាគននាេះនទ។ 

ត្រ ិននរើន វាណែលទក់ទងនឹងការសាកលបងពាបាលពាក់ព័នធនឹងឱ ងនវជជរញ្ញជ   មាភ រៈសររ់សរង់ 
ឬថ្ន រំំរ៉ាន ត្មារ់ជំងឺមិន ត្មាកមនទ ីរនពទយណែលនរើមិនែូនចាន េះនទនឹងត្រូវបានរា៉ា រ់រងនោយ 
Medi-Cal Rx នយើងនឹងមិនរា៉ា រ់រងវានទ។ អនក ឬអនកសាល់ន វាររ ់អនកនឹងត្រូវន ន ើ ុំការ 

ធានារា៉ា រ់រង ត្មារ់វមុែទំនិញនវជជរញ្ញជ ពីកមម វធីិ Medi-Cal Rx ។ 

នសវារនទ ីរពិនសាធនន៍ិងវទិយុ សក្រម 
នយើងរា៉ា រ់រងន វាទីពិនសាធន៍ និងកំារ ម ីអិេ ត្មារ់ជំងឺមិន ត្មាកកន ុងមនទ ីរនពទយ និងជំងឺ  

ត្មាកកន ុងមនទ ីនពទយ នៅនពលមានការចំាបាេ់ខាងនវជជសាស្ត ា ។ ែនំែើការ ល្ ុេះពិនិរយណររទំននើរ 

នសេងៗ ែូេជាការងរ ការងរនោយកាំរ ម ី (Computerized Tomography, CT), ការងរ ល្ ុេះនោ 

យកំលាងំនមណែកនិងវទិយុ  កមម (Magnetic Resonance Imaging, MRI) និងការងរ 
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )  ទំព័រ 79 

ការងរ ល្ ុេះនោយវទិយុ  កមមភាពកំារ ម ីអិេ (Positron Emission Tomography, PET) 
ត្រូវបានរា៉ា រ់រងណសអកនលើភាពចាំបាេ់ណសនកនវជជសាស្ត ា ។ 

នសវាប េ្ រនិងសខុមុាលភាព នងិការម្គប់ម្គងជំងឺរុានំរ៉ា 
នសវាប េ្ រ 
នយើងរា៉ា រ់រងន វារ ា្ រែូេខាងនត្កាម៖ 

• ថ្ន វំា៉ា ក់សំាងណែលត្រូវបានណែនំានោយគែៈកមាម ធិការត្រឹកា ត្មារ់ការអនុវរាការ
ចាក់ថ្ន រំ ា្ រ 

• ន វាការនធវ ើណសនការត្គួសារ 

• អនុសា ន៍ររ ់ រែឌ ិរ ភាោនមរេិណសនកជំងឺកុមារ Bright Futures  

• ន វារ ា្ រ ត្មារ់ស្ត ា ីណែលត្រូវបានណែនាំនោយ វវទិាសាថ ននវជជសាស្ត ា  រែឋបាលធនធា 

នន វាកមម ុែភាព, នងិ មហាវទិាល័យោនមរេិណសនក មភពនិងនរាគស្ត ា  ី

• ន វារញ្ឈរ់ការជក់បារ ី

• ន វារ ា្ រណែលត្រូវបានសាល់អនុសា ន៍នោយត្កមុអនកជំនាញន វារ ា្ រររ ់ោនមរ ិ

ក A និង B 

ន វានធវ ើណសនការត្គួសារត្រូវបានសាល់ជូនែល់ មាជិក ថ ិរកន ុងវយ័រនងា ើរកូន នែើមបីជួយពួកនគកំ 
ែរ់េំនួននិងគមាៃ រកូន។ ន វាទងំននេះរមួមានមនធាបាយទងំអ ់ថ្នការពនាកំនែើរណែល 

អនុម័រនោយ រែឋបាលឨ ងនិងេំែីោហារ (Food and Drug Administration, FDA)។ 
កន ុងនាមជា មាជិក អនកនត្ជើ នរ ីយកនវជជរែឌ ិរណែលមានទីតំាងនៅជិរអនក នហ្ើយនឹងសាល់ 
ឲ្យអនកនូវន វាណែលអនកត្រូវការ។ 

PCP និង អនកឯកនទ  មភពនិងនរាគស្ត ា ីររ ់ Kaiser Permanente ោេរកបាន ត្មា 

រ់ន វានធវ ើណសនការត្គួសារ។  ំរារ់ន វានធវ ើណសនការត្គួសារ អនកក៏ោេនត្ជើ នរ ីនវជជរែឌ ិរ 
ឬគៃ ីនីក Medi-Cal ណែលមិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយ Kaiser Permanente សងណែរនោយ 

មិនចាំបាេ់ទទួលការរញ្ជ នូ ឬការយលត់្ពមជាមុន។ នយើងនឹងរង់ថ្ងៃនៅត្គូនពទយឬគិលានុ 

រោឋ យិកា  ត្មារ់ន វាណសនការត្គួសារណែលអនកទទួលបាន។ 

កំែរ់េំណា៖ំ  ត្មារ់ព័រ៌មានរណនថមអំពីន វារ ា្ រ ត្មារ់កុមារ  ូមេូលនៅណសនក 
"ន វាជំងឺកុមារ" កន ុងជំពូកទី 4 ននេះ។ 

Diabetes Prevention Program (“DPP”) 
Diabetes Prevention Program ("DPP") គឺជាកមម វធីិផ្លៃ  ់រត រូរនរៀរររររ ់នៅណសអកនលើេ 

 ត ុតាង ណែលត្រូវបានរនងា ើរនឡើងនែើមបីការពារ ឬពនារនពលការចារ់នសាើមថ្នជំងឺទឹកននាមណសអ 
មត្រនេទទ ី 2 កន ុងេំនណាមអនកណែលត្រូវបាននគនធវ ើនរាគវនិិេឆ ័យថ្មានជារិ ា រកន ុងឈាមែព ់។ 
កមម វធីិមាន ុពលភាពមួយឆ្ន ំ។ វាមាន ពុលភាព ត្មារ់ឆ្ន ំទីពីរ  ត្មារ់ មាជិកទងំននាេះណែ 

លមាន ិទធិទទួល។ 
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )  ទំព័រ 80 

កមម វធីិននេះនត្រើត្បា ់ការោំត្ទនិងរនេចកនទ រនរៀរររររ ់នៅណែលបានយល់ត្ពម 
ណែលរមួរញ្ច លូ រ៉ាុណនាមិនកំែរ់ណរេំនពាេះេំែុេែូេខាងនត្កាម៖ 

• ការសាល់ត្គូរងវ ឹកណែលមានវយ័ត្រហាក់ត្រណហ្ល 

• ការរនត្ងៀនអំពីការត្រួរពិនិរយែល នួឯង និងការនោេះត្សាយរញ្ញា  

• ការសាល់នូវការនលើកទឹកេិរានិងមរិររ 

• ការសាល់ឯកសារព័រ៌មាននែើមបីោំត្ទនោលនៅ 

• ការតាមោនទំងន់ជានទៀងទរ់នែើមបីជួយ ំនរេនោលនៅ 

 មាជិកណែលចារ់ោរមមែ៍នលើ DPP ត្រូវណររំនពញតាមល័កាែ័ែឌ រត្មូវថ្នកមម វធីិ។ ទក់ទងម 

ជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិកររ ់នយើង 1-800-464-4000 (TTY 711)  ំរារ់ព័រ៌មានរ 

ណនថមអំពីកមម វធីិ និង ិទធិទទួលបាន។ 

ការវោះកាត់ផក្លរអ 
នយើងរា៉ា រ់រង៖ 

• ការវេះការ់នៅនពលមានរញ្ញា នលើណសនកថ្នរាងកាយររ ់អនក។ រញ្ញា ននេះត្រូវោេបា 

នរណាា លមកពីរញ្ញា ពកីំនែើរ ភាពមិនត្រត្ករីណសនកការលូរលា ់ ការរ៉ាេះទងរ ិេ 
ការ ៃ្ងនមនរាគ ែុំសាេ ់ជមៃ ឺ ឬ ររួ ។ នយើងរា៉ា រ់រងការវេះការ់នែើមបីណកកុន ឬជួ ជលុ 

ទត្មង់ែុ ពីធមមតាថ្នែល នួត្បាែ នែើមបីរនងា ើរររូរាងធមមតារហូ្រែល់កត្មិរណែល 

ោេនធវ ើនៅបាន។ 

• រនាទ រ់ពីការយកនេញណសនកែៃេះ ឬទងំអ ់ថ្ន ុែន់មាា ងណែលជាភាពចាបំាេ់ណសនក 

នវជជសាស្ត ា  នយើងរា៉ា រ់រងការវេះការ់ណកលមអ ុែន់ននាេះ រមួទងំការវេះការ់ណកលមអ ុ 
ែន់មាា ងនទៀរ ឲ្យនមើលនៅមានត្ទង់ត្ទយត្រហាក់ត្រណហ្លោន ។ នយើងរា៉ា រ់រងន វា 

 ត្មារ់ការនហ្ើមនត្កាយនពលណែលែុំពកត្រូវបានការ់នេញ 

នយើងមិនរា៉ា រ់រងការវេះការ់ណែលនឹងសាល់លទធសលត្រឹមណរការផ្លៃ  ់រត រូអរបររមាថ្នររូរាងររ ់អន

កនទ។ 

នសវាពិនិតយនរើលវបិតត ិការនម្បើម្បាស់នម្គឿងនញៀន 
នយើងរា៉ា រ់រងន វាការពិនិរយនិងត្រឹកានោរល់ ត្មារ់ការរំពានការនត្រើត្បា ់នត្គឿងត្ វងឹ 
និងការនត្រើត្បា ់នត្គឿងនញៀនែុ េារ់។ នយើងមិនរា៉ា រ់រងការពាបាលវរិរា ិការនត្រើត្បា ់នត្គឿ 

ងនញៀននទ។ 

 ត្មារ់ព័រ៌មានរណនថមអំពីន វាពាបាលវរិរា ិការនត្រើត្បា ់នត្គឿងនញៀន  ូមេូលនៅកាន់េំែ 

ងនជើង "ន វាពាបាលវរិរា ិការនត្រើត្បា ់នត្គឿងនញៀន" នៅនត្កាមណសនក "អរថត្រនោជន ៍
និងកមម វធីិនសេងៗនទៀរណែលមិនត្រូវបានរា៉ា រ់រងនោយ Kaiser Permanente" នៅនពលនត្កាយ 

នៅកន ុងជំពូកននេះ។ 
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )  ទំព័រ 81 

នសវាផសនក្ចក្ខ ុ  
ការពិនិតយផេនក្ជាម្បចា ំ
នយើងរា៉ា រ់រងនលើការពិនិរយណេនកជាត្រចំាេំនួនមួយែងនរៀងរាល់ 24 ណែ។ ការពិនិរយណេនករណនថម 

ត្រូវបានរា៉ា រ់រងត្រ ិននរើចាំបាេ់ណសនកនវជជសាស្ត ា  

ផវ៉ានតា 
នយើងរា៉ា រ់រងែូេខាងនត្កាម៖ 

• ផវនតាទងំរូល (ស ុរ និងក្ញ្ច ក់្) 

នយើងធានារា៉ា រ់រងណវ៉ានតាមួយ នរៀងរាល់ 24 ណែ នៅនពលណែលអនកមាននវជជរញ្ញជ នោ៉ា  
ងនហាេណា ់ 0.75 ឌីអរុទ័រ។ 

• ក្ញ្ច ក់្ផលនស៍ផវ៉ានតា 
នយើងនឹងរញ្ញជ ទិញណវ៉ានតាងមី ឬជំនួ  ត្មារ់អនកពីឈម ញួណវនតាររ ់ នាយកោឋ នន  

វាណងទ ំុែភាព (Department of Health Care Services, DHCS)។ ត្រ និនរើឈម ញួ 

ររ ់ DHCS មិនោេសាល់ែល់អនកនូវកញ្ច ក់ណលន ៍ណែលអនកត្រូវការ នយើងនឹងនរៀរ 

េំឲ្យនគនធវ ើណលន ៍ររ ់អនកនៅមនទ ីរពិនសាធន៍េកខ ុ មួយនទៀរ។ អនកនឹងមិនចាំបាេ់ 
រង់ត្បាក់រណនថមនទត្រ ិននរើនយើងត្រូវនធវ ើការនរៀរេំ នោយសារណរឈម ញួររ ់ DHCS 
មិនោេនធវ ើណលន ៍ណវនតាររ ់អនកបាន។ 

ត្រ ិននរើអនកេង់បានណលន ៍ណវនតា ឬលកាែៈពិន  ណាមួយណែលមិនត្រូវបានរា់ា  

រ់រងនោយ Medi-Cal ននាេះអនកោេត្រូវរង់លុយរណនថម ត្មារ់ការរនងា ើនគុែភា 

ពទងំននាេះ។ 

• ស ុរផវនតា 
នយើងរា៉ា រ់រង  ុមណវនតាងមី ឬផ្លៃ  ់រត រូណែលមានរថ្មៃ $80 េុេះនត្កាម។ ត្រ និនរើអនកនត្ជើ 
 នរ ីយក  ុមណែលមានរថ្មៃនត្េើនជាង $80 អនកត្រូវនេញថ្ងៃែុ ោន  រវាងរថ្មៃ  ុម 

និង $80 ។ 

• ការផ្លា ស់បត រូផវនតាក្ន ុងអំឡុងនពល 24 ផខ៖ 

នយើងរា៉ា រ់រងការផ្លៃ  ់រត រូណវ៉ានតា ត្រ ិននរើអនកមានការរត រូនវជជរញ្ញជ ោ៉ា ងនហាេណា ់ 
0.50 ឌីអុរទ័រ ឬណវ៉ានតាររ ់អនកត្រូវបានបារ់ លួេ ឬែូេ (និងមិនោេជួ ជ ុ

លបាន) នហ្ើយវាមិនណមនជាកំហ្ុ ររ ់អនក។ អនកត្រូវសាល់ឲ្យនយើងនូវកំែរ់ត្តាណែ 

លត្បារ់នយើងពីរនរៀរណែលណវ៉ានតាររ ់អនកបានបារ់ ត្រូវបានលួេ ឬែូេ។ 
  ុមណវនតាផ្លៃ  ់រត រូងមីនឹងមានរេនារងែូេោន នឹង  ុមចា ់ររ ់អនក (រហូ្រែល់ 
$80) ត្រ ិននរើរិេជាង 24 ណែបានកនៃងសុរនៅចារ់តំាងពីអនកបានទទួលណវ៉ា 
នតាររ ់អនក 
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ឩបក្រណស៍ម្មាប់ផេនក្នខាយ 
ឩរករែ៍ ត្មារ់ណេនកនែាយគឺត្រូវបានរា៉ា រ់រងនោយ Medi-Cal នៅនពលល័កាែ័ែឌខាងនត្កាម 

ត្រូវបានរំនពញ៖ 
• ភាពមុរថ្នណេនកណែលត្រវូបានណកលអរំសុរគឺ 20/60 ឬ ោ៉ា រ់ជាងននេះនៅកន ុងណេនក 

លអមាា ងនទៀរ ឬមានកំែរ់ទំហ្ំទីណែលណេនកទងំពរីោេនមើលនឃើញ 10 ែឺនត្ក ឬរិេ 

ជាងននេះពីេំែុេកំែរ់។ 

• សាថ នភាពណែលរណាា លឲ្យមានការនមើលនឃើញរិេជាងធមមតាគឺរុាថំ្រ៉ា នហ្ើយមិនោេ 

 ត្មាលបាន នោយវធីិថ្នការវេះការ់ ឬនវជជសាស្ត ា ។ 

• សាថ នភាពសល វូកាយនិងសល វូេិរាររ ់អនកទទួលគឺមានការរំពឹងទុក មនហ្រុសលថ្ 
ជំនួយនឹងត្រូវបាននត្រើនែើមបីរនងា ើនមុែ្រត្រចាំថ្ងៃររ ់អនកទទួល។ 

ការសាល់ជូនននេះត្រូវបានកំែរ់ត្រឹមឧរករែ៍ណែលមានរថ្មៃទររំសុរណែលរំនពញរត្មូវការររ

 ់ មាជិក។ ការរា៉ា រ់រង Medi-Cal មិនរមួរញ្ច លូឧរករែ៍កញ្ច ក់ពត្ងីកនអឡិេត្រូនិេ 
និងឧរករែ៍ណែលមិនមានណលន ៍  ត្មារ់ការនត្រើត្បា ់ជាមួយណេនកនទ។ 

ផលនស៍ពាក់្ក្ន ុងផេនក្ពិនសស 

ត្រ ិននរើអនកមានសាថ នភាពនវជជសាស្ត ា ណែលនវជជរែឌ ិររណាា ញ ឬនវជជរែឌ ិរណេនក នត្មេថ្ 
វាចាំបាេ់ខាងនវជជសាស្ត ា ត្មារ់អនកកន ុងការពាក់កញ្ច ក់ណលន ៍កន ុងណេនក នយើងនឹងរា៉ា រ់រងកញ្ចក់ 
ណលន ៍ទងំននាេះ។ ល័កាែ័ែឌ នវជជសាស្ត ា ណែលមានលកាែៈ មបរា ិត្គរ់ត្ោន់ ត្មារ់កញ្ច ក់ណលន ៍ 
ពិន   រមួមានរ៉ាុណនាមិនកំែរ់ណរេំនពាេះ ោនីរនីឌៀ ោហាវ នគៀ ណគរា៉ា រូកូែូ ។ 

នយើងនឹងផ្លៃ  ់រត រូកញ្ច ក់ណលន ៍ណែលចាំបាេ់ណសនកនវជជសាស្ត ា ររ ់អនក ត្រ និនរើកញ្ច ក់ណលន ៍ររ 

 ់អនកបានបារ ់ ឫត្រូវនគលួេ។ អនកត្រូវណរសាលឲ់្យនយើងនូវកំែរ់ត្តាណែលត្បារ់នយើងពីរនរៀរណែ 

លកញ្ច ក់ណលន ៍ររ ់អនកត្រូវ បានបារ់ ឬលួេ។ 

 មារ ល់៖ នោលការែ៍ការផ្លៃ  ់រត រូណលន ៍ោេែុ ោន កន ុងេំនណាមរណាា ញអនកសាល់ន វាររ ់ 
L.A. Care Health Plan។ ត្រ ិននរើអនកេង់បានព័រ៌មានអំពីរនរៀរផ្លៃ  ់រត រូអនកសាល់ន វាកន ុ 
ងរណាា ញ  ូមទូរ ព័ទនៅន វា មាជិក L.A. Care Health Plan នលែ 1-888-839-9909 
(TTY 711) 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃមួយ បាា ហ្ ៍រមួទងំថ្ងៃឈរ់ ត្មាក។ 

នសវាការែឹក្ជញ្ជ នូសម្មាប់សាថ នភាពផែលរិនផរនសនស្ត រ្ ោះបនាទ ន ់
 ត្មារ់ព័រ៌មានអំពីន វាែឹកជញ្ជ នូ នស្ត រ្ េះរនាទ ន់  ូមនមើលេំែងនជើង "ន វា នស្ត រ្ េះរនាទ ន់" 
នៅនែើមជំពូកទី 4 ននេះ។ 

ការែកឹ្ជញ្ជ នូខាងនវជជសាស្តសត សម្មាប់សាថ នភាពផែលរិនផរនសនស្ត រ្ ោះបនាទ ន់ 
អនកមាន ិទធិទទួលបានការែឹកជញ្ជ នូណសនកនវជជសាស្ត ា កន ុងសាថ នភាពមិនណមន នស្ត រ្ េះរនាទ ន់ 
ត្រ ិននរើអនកមានរត្មូវការណសនកនវជជសាស្ត ា ណែលមិនអនុញ្ញា រឲ្យអនកនត្រើត្បា ់រងយនា  ឡានត្កងុ 
រងនេៃ ើង ឬតាក់ ុី នែើមបនីៅែល់ការណារ់ជួរ Medi-Cal ររ ់អនក។ ការែឹកជញ្ជ នូនវជជសាស្ត ាោ 
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េត្រូវបានសាល់ជូន ត្មារ់ន វា Medi-Cal ែូេជាការណារ់ជួរណសនកនវជជសាស្ត ា  នធមញ  ុែភា 

ពសល វូេិរា ការនត្រើត្បា ស់ារធារុនញៀន និងឱ ងសាថ ន។ ត្គូនពទយររ ់អនកនឹង នត្មេេិរាអំពី 
ត្រនេទថ្នការែឹកជញ្ជ នូត្រឹមត្រូវណែលអនកត្រូវការ។ ការែឹកជញ្ជ នូនវជជសាស្ត ាោេជារងយនា  

នស្ត រ្ េះរនាទ ន់ ឡានែឹកកាក ំែល់ ឡានែឹករនទេះរញុ ឬការែឹកជញ្ជ នូតាមសល វូោកា ។ 

ការែឹកជញ្ជ នូនវជជសាស្ត ា ត្រូវណរនត្រើត្បា ន់ៅនពល៖ 
• អនកមិនោេតាមសល វូកាយ ឬនវជជសាស្ត ាកន ុងការនត្រើត្បា ់ឡានត្កងុ តាក់ ុី រងយនា  
ឬឡានែឹក នែើមបីនៅែលក់ារណារ់ជួរររ ់អនកបាន 

• អនកត្រូវការជំនួយពីអនកនរើកររនៅនិងមកពីលំនៅោឋ ន ោនយនា  
ឬទីកណនៃងពាបាលររ ់អនក នោយសារអន ថ រភាពសល វូកាយ ឬសល វូេិរា 

• វាត្រូវបានន ន ើ ុំនោយនវជជរែឌ ិរកន ុងរណាា ញនិងត្រូវបានអនុញ្ញា រជាមុន 

ត្រ ិននរើនវជជរែឌ ិរររ ់អនក នត្មេថ្អនកត្រូវការការែឹកជញ្ជ នូខាងនវជជសាស្ត ា  ពួកនគនឹងនេ 

ញនវជជរញ្ញជ វា ត្មារ់អនក។ នយើងនឹងទូរ ័ពទនៅអនកនែើមបីនរៀរេំកាលវភិាគការែឹកជញ្ជ នូខាងនវ 
ជជសាស្ត ា ររ ់អនក។ 

ចំនួនកំ្ណត់ការែកឹ្ជញ្ជ ូនខាងនវជជសាស្តសត  
នៅកន ុងសាថ នភាពណែលមិនមានភាពោ នន  នយើងរា៉ា រ់រងនលើថ្ងៃែឹកជញ្ជ នូនវជជសាស្ត ា ណែលមានរ 

ថ្មៃទររំសុរ ត្មារ់រត្មូវការនវជជសាស្ត ា ររ ់អនកនៅកាន់អនកសាល់ន វាណែលនៅជិររំសុរណែល

ជាកណនៃងមានការណារ់ជួរ។ ននាេះមានន័យថ្ ឧទហ្រែ ៍ ត្រ ិននរើអនកមានលទធភាព 

ណសនករាងកាយ ឬនវជជសាស្ត ដ កន ុងការត្រូវបានែឹកជញ្ជ នូនោយរងយនាោក់រនទេះពិការបាន នយើងនឹ 

ងមិនរង់ថ្ងៃរងយនា នស្ត រ្ េះរនាទ ន់នទ។ អនកមាន ិទធិទទួលបានការែឹកជញ្ច នូតាមោកា  
ត្រ ិននរើសាថ នភាពនវជជសាស្ត ា ររ ់អនកនធវ ើឲ្យការែឹកជញ្ជ នូសល វូនោកមិនោេនៅរេួរ៉ាុនណាណ េះ។ 

នយើងនឹងមិននរៀរេំការែឹកជញ្ជ នូនវជជសាស្ត ដ នទ ត្រ ិននរើន វាននាេះមិនត្រូវបានរា៉ា រ់រងនោយ 
Medi-Cal។ ត្រ ិននរើន វាននាេះត្រូវបានរា៉ា រ់រងនោយ Medi-Cal រ៉ាុណនាមិនណមននោយពួកនយើងនទ 
នយើងនៅណរោេជួយអនកកន ុងការនរៀរេំការែឹកជញ្ជ នូនវជជសាស្ត ាបាន។ ត្រ ិននរើអនកត្រូវការកា 

រែឹកជញ្ជ នូនវជជសាស្ត ា នៅខាងនត្ៅរំរន់សទេះររ ់អនក ឬនៅកាន់អនកសាល់ន វានត្ៅរណាា ញ 
នយើងនឹងរា៉ា រ់រងនលើការែឹកជញ្ជ នូនវជជសាស្ត ាលុេះត្តាណរនយើងបានសាល់ការអនុញ្ញា រ ត្មារ់អនក។ 

នែាចំណាយចំនពាោះសមាជិក្ សម្មាប់ការែកឹ្ជញ្ជ នូនវជជសាស្តសត រិនផរនសនស្ត រ្ ោះបនាទ ន ់
មិនមានគិរថ្ងៃពីអនកនឡើយនៅនពលណែលការែកឹជញ្ជ នូនវជជសាស្ត ា មិនណមន នស្ត រ្ េះរនាទ ន់ត្រូវបា

នអនុញ្ញា រនោយនយើង។ 

ការែកឹ្ជញ្ជ នូរិនផរននវជជសាស្តសត  
អរថត្រនោជន៍ Medi-Cal ររ ់អនក រមួមានការជិេះនៅកាន់ការណារ់ជួរររ ់អនក ឬនៅកាន់ឱ 

 ងសាថ ន ត្មារ់ន វាធានារា៉ា រ់រងនោយ Medi-Cal ។ អនកោេរកបានជំនិេះ នោយមិនគិរថ្ងៃ 
ពីអនក នៅនពលអនក៖ 

• ការនធវ ើែំនែើរទងំនៅទងំមកពីការណារ់ជួរ  ត្មារ់ន វារា៉ា រ់រងនោយ Medi-Cal 
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )  ទំព័រ 84 

• ការនៅយកឱ ងមាននវជជរញ្ញជ  និង មាភ រៈនវជជសាស្ត ា  

Kaiser Permanente អនុញ្ញា រឲ្យអនកនត្រើរងយនា  តាក់ ុី រងយនដ ត្កងុ ឬមនធាបាយសាធារែៈ/ 
ឯកជននសេងនទៀរ នែើមបីនៅែល់ការណារ់ជួរនវជជសាស្ត ា ររ ់អនក ត្មារ់ន វាណែលរា៉ា រ់រងនោយ 
Medi-Cal។ នយើងអនុញ្ញា រឲ្យនូវត្រនេទ NMT រថ្មៃទររំសុរណែលរនំពញរត្មូវការនវជជសាស្ត ា  
ររ ់អនក។ ជួនកាល នយើងោេរង់ត្បាក់ ងអនក ត្មារ់ការនធវ ើែំនែើរតាមរងយនាឯកជន 

ណែលអនកនរៀរេំ។ ននេះត្រូវណរបានយល់ត្ពមនោយនយើងមុននឹងអនកទទួលបានការជិេះ។ អនកត្រូវ 
ណរត្បារ់នយើង អំពីមូលនហ្រុណែលអនកមិនោេរកបានោនជំនិេះែូេជាឡានត្កងុ។ នយើងនឹង 

មិនសាល់ ំែងែល់អនក ត្មារ់ការនត្រើត្បា ់ឈម ញួកណាា លខាងែឹកជញ្ជ នូ រ័ែណ ជិេះរងយនាសា 

ធារែៈ រ័ែណ ជិេះតាក់ ុី ឬ  ំរុត្រជិេះរងនេៃ ើងនទ។ នែើមបនី ន ើ ុំការអនុញ្ញា រនិងលកាែ័ែឌ វនិិ 

េឆ ័យណែលបាននត្រើនែើមបីនធវ ើន េកា ី នត្មេអនុញ្ញា រ  ូមទូរ ័ពទ អនកសាល់ន វាការែឹកជញ្ជ នូររ 

 ់នយើងនលែ 1-844-299-6230 (TTY 711)។ អនករំណាងក៏ោេន ៃ្ ើយ ំនួរនសេងៗអំពីការទូ 

ទរ់ ំែងេំនួនណម៉ាលសងណែរ។ 

 ូមទូរ ័ពទនៅអនកសាល់ន វាែឹកជញ្ជ នូររ ់ Kaiser Permanente នលែ 1-844-299-6230 
(TTY 711) ោ៉ា ងនហាេណា ់រីថ្ងៃនធវ ើការ (ថ្ងៃេ័នទែល់ថ្ងៃ តុ្ក) មុនការណារ់ជួរររ ់អនក 
ឬនៅទូរ ័ពទឲ្យបានឆ្រ់តាមណែលោេនធវ ើនៅបាន នៅនពលអនកមានការណារ់ជួរណែលរនាទ  

ន់។  ូមនត្រៀមអវ ីៗទងំអ ់ែូេខាងនត្កាមនៅនពលណែលអនកទូរ ព័ទនៅ៖ 
• រ័ែណ អរា ញ្ញា ែ Kaiser Permanente ររ ់អនក។ 

• កាលររនិេឆទនិងនពលនវលាថ្នការណារ់ជួរនវជជសាស្ត ា ររ ់អនក 

• ោ យោឋ នទីកណនៃងណែលអនកត្រូវការនោយនគមកែឹក និងោ យោឋ នថ្នទីក 

ណនៃងណែលអនកនឹងនធវ ើែំនែើរនៅ 

• ថ្នរើអនកនឹងត្រូវការការនធវ ើែំនែើរត្រឡរ់មកវញិឫនទ 

• ថ្នរើនរណាមាន ក់នឹងនធវ ើែំនែើរជាមួយអនកឫនទ (ឧទហ្រែ៍ ឳពុកមាា យឬោណាពា 

បាលត្ រេារ់ ឫអនកណងទ)ំ 

កំែរ់េំណា៖ំ ជនោនមរកិណ បកត្កហ្មោេទំនាក់ទំនង មជឈមែឌ ល ុែភាពឥណាឌ  (Indian 
Health Clinic, IHC) កន ុងមូលោឋ នររ ់ពួកនគ នែើមបីន ន ើ ុនំ វា NMT ។ 

ផែនកំ្ណត់នន NMT 
នយើងរា៉ា រ់រងថ្ងៃេំណាយណែលទររំសុរនលើការែកឹជញ្ជ នូមិនណមននវជជសាស្ត ា  ណែលរនំពញរត្មូវកា 

រររ ់អនកនៅជួរអនកសាល់ន វាណែលនៅជិររំសុរពីសទេះររ ់អនក ណែលជាកណនៃងណែលមានការ 

ណារ់ជួរ។  មាជិកមិនោេនរើកឡានែល នួឯងបាន ឬត្រូវបានទទួលថ្ងៃ ំែងនោយផ្លទ ល់។ 

NMT មិនអនុវរានទត្រ ិននរើ៖ 
• រងយនា នស្ត រ្ េះរនាទ ន់ រងយនា នស្ត រ្ េះធុនរូេ រងយនា ត្មារ់នៅអីកង់ ឬទត្មង់ថ្ន 

NEMT នសេងនទៀរគឺចាំបាេ់ណសនកនវជជសាស្ត ា នែើមបនីៅែល់ន វាណែលត្រូវបានរា៉ា រ់រង 
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )  ទំព័រ 85 

• អនកត្រូវការជំនួយពីអនកនរើកររនៅនិងមកពីលំនៅោឋ ន ោនយនា  ឬទីកណនៃងពា 

បាលររ ់អនក នោយសារលកាែ័ែណ សល វូកាយ ឬនវជជសាស្ត ា  

• អនកនត្រើនៅអីមានកង់ និងមិនោេេូលនិងនត្កាកនេញពីរងយនានោយោម នជំនួយ 

ពីអនកនរើកឡាន 

• ន វាមិនត្រូវបានរា៉ា រ់រងនោយ Medi-cal។ 

នែាចំណាយពីសមាជិក្សម្មាប់ការែកឹ្ជញ្ជ នូរិនផរននវជជសាស្តសត  
មិនមានការេំណាយនទនៅនពលណែលការែឹកជញ្ជ នូត្រូវបាននរៀរេំនោយនយើងែំុ្។ 

អតថម្បនោជន៍និងក្រម វធិីែនទនទៀតផែលរា៉ា ប់រងន យ 
Kaiser Permanente 
នសវានិងជនួំយរយៈនពលផវងមានការម្គបម់្គង ("MLTSS") 
នយើងរា៉ា រ់រងអរថត្រនោជន៍ MLTSS ខាងនត្កាម ត្មារ់ មាជិកណែលមានលកាែៈ មបរា ិត្គ 

រ់ត្ោន់៖ 
• ការណងទរំយៈនពលណវងនោយទីកណនៃងណងទណំែលមានជំនាញ កណនៃងណងទកំត្មិរមធយ 
ម ឬកណនៃងណងទែំិរែល់  ត្មារ់ ត្មារ់ការសាន ក់នៅយូរជាងណែណែលចារនសាើ 
មេូលពាបាល និងណែរនាទ រ់ 

• ន វាមនុ េនពញវយ័តាម ហ្គមន៍ (Community-Based Adult Services, "CBAS") 

• ន វាណងទផំ្លទ ល់ែល នួ / ជនួំយនិងន វានៅកន ុងសទេះ (In-home supports and services, 
"IHSS") 

• ត្រ ិននរើអនកមានលកាែៈត្គរ់ត្ោន់ ត្មារ់ IHSS អនកនឹងទទួលបានន វាទងំ 

ននេះពីនខានធី។ 

 ត្មារ់ព័រ៌មានអំពីកមម វធីិទងំននេះ នហ្ើយអនកមាន ិទធិទទួលបាន  ូមនិោយជាមួយ PCP 
ឬទូរ ័ពទនៅណសនកត្គរ់ត្គងការណងទ ំ Kaiser Permanent នលែ 1-866-551-9619 (TTY 711) 
ថ្ងៃេ័នទ  ែល់ថ្ងៃ ុត្ក ពីនមា៉ា ង 8 ត្ពឹកែល ់6 លាៃ េ។ 

ការសម្របសម្រួលការផែទ ំ
នយើងសាល់ន វានែើមបីជួយអនកកន ុងការ ត្មរ ត្មួលរត្មូវការណងទ ំុែភាពររ ់អនក នោយឥរ 

គិរថ្ងៃ។ នយើងនឹង ត្មរ ត្មួលជាមួយកមម វធីិនសេងនទៀរ នែើមបីធានាថ្អនកទទួលបានន  

វាចាំបាេ់ណសនកនវជជសាស្ត ាទងំអ ់ណែលរា៉ា រ់រងនោយ Medi-Cal នទេះរីជាន វាទងំននាេះត្រូវបាន 

រា៉ា រ់រងនោយកមម វធីិនសេងនទៀរ និងមិនណមននយើងក៏នោយ។ ត្រ ិននរើអនកមាន ំែួរ ឬកងវ 
ល់អំពី ុែភាពថ្នកូនររ ់អនក  ូមទូរ ័ពទមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិកររ ន់យើង 
នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )  ទំព័រ 86 

ការសត ចួនសតើរការផែទផំែលម្តវូបានសម្របសម្រួល ("CCI") 
គំនិរសត េួនសាើមណងទណំែលត្រូវបាន ត្មរ ត្មួលរែឋកាលីហ្វញ៉ា  (Coordinated Care Initiative, 
"CCI") នធវ ើការនែើមបណីកលំអការ ត្មរ ត្មួលណសនកណងទ ំត្មារ់អនកមាន ិទធិពីរ (អនកណែលមាន 

លកាែៈត្គរ់ត្ោន់ ំរារទ់ងំ Medicaid និង Medicare)។ វាមានណសនកេមបងពីរ ៖ ន វា Cal 
MediConnect និងន វានិងជំនួយរយៈនពលណវង មានការត្គរ់ត្គង។ 

Cal MediConnect 
កមម វធីិ Cal MediConnect មានរំែងនែើមបីណកលមអការ ំររ ំរលួណសនកណងទ ំំរារ់អនកមាន ិ 
ទធិពីរ។ វាអនុញ្ញា រឲ្យពួកនគេុេះនឈាម េះកន ុងណសនការមួយនែើមបីត្គរ់ត្គងសលត្រនោជន៍ទងំអ ់ររ 

 ់ពួកនគ ជំនួ ឲ្យការមានណសនការ Medi-Cal និង Medicare ោេ់នោយណឡកពីោន ។ 
វាក៏មាននោលរំែងកន ុងការណងទណំែលមានគុែភាពែព ់ណែលជួយឲ្យត្រជាជនមាន ុែភាព

លអ  និងនៅកន ុងសទេះររ ់ពួកនគឲ្យបានយូរតាមណែលោេនៅបាន។ 

ណសនការ Cal MediConnect រា៉ា រ់រងែូេខាងនត្កាម៖ 
• អនកសាល់ន វាកន ុងរណាា ញណែលនធវ ើការរមួោន  ត្មារ់អនក 

• អនក ត្មរ ត្មួលណសនកណងទផំ្លទ ល់ែល នួណែលនឹងនធវ ើឲ្យត្បាកែថ្អនកទទួលបានការណង
ទ ំនិងជំនួយណែលអនកត្រូវការ 

• ការត្រួរពិនិរយណែលត្រូវបានរត្មូវនៅតាមន េកា ីត្រូវការ ុែភាពនិងណសនការណងទំ
ររ ់អនក 

នសវានិងជំនួយ Medi-Cal រយៈនពលផវងផែលម្តវូបានម្គប់ម្គង ("MLTSS") 
រុគរលណែលមាន ិទធិទទួលបាន Medicare និង Medi-Cal ឬមនុ េចា  ់ឬជនពិការ (Seniors 
or Persons with Disabilities, SPD) ណែលបានេុេះនឈាម េះកន ុង Medi-Cal ត្រូវណរេូលរមួជាមួយ 

គនត្មាងណងទ ំុែភាពណែលត្គរ់ត្គងនោយ Medi-Cal នែើមបីទទួលបានអរថត្រនោជន ៍
Medi-Cal ររ ់ពួកនគ រមួទងំអរថត្រនោជន៍រំនពញរណនថម MLTSS និង Medicare ជ។ 

នែើមបីណ វ ងយល់រណនថមអំពី CCI  ូមទូរ ័ពទនៅនលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 

ការម្គប់ម្គងការផែទបំានពម្ងីក្ 

នយើងធានារា៉ា រ់រងនលើន វាត្គរ់ត្គងការណងទណំែលបានពត្ងីក (Enhanced Care Management, 
"ECM")  ត្មារ់ មាជកិណែលមានរត្មូវការ ម ុគសាម ញែព ់។ ECM គឺជាអរថត្រនោជន៍ណែលសាល់ 

ន វា ត្មរ ត្មួលការណងទរំណនថម នែើមបីជួយអនកទទួលបានការណងទណំែលអនកត្រូវការនែើមបរី 

កា ុែភាព។ វា ត្មរ ត្មួលការណងទណំែលអនកទទួលបានពីនវជជរែឌ ិរនសេងៗោន ។ ECM 
ជួយ ត្មរ ត្មួលការណងទរំឋម ការណងទតំ្ ួេត្សាវ  ុែភាពោករបកិរោិ ន វាអេិវឌឍន ៍
 ុែភាពមារ់នធមញ និងន វានិងការោំត្ទរយៈនពលណវងណសអកនលើ ហ្គមន៍ (long-term services 
and supports, "LTSS") និងការរញ្ជ នូនៅកាន់ធនធាន ហ្គមន៍ណែលមាន។ 
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )  ទំព័រ 87 

ត្រ ិននរើអនកមានលកាែៈ មបរដ ិត្គរ់ត្ោន់ ត្មារ់ ECM អនកោេត្រូវបាននគទក់ទងនៅ 

អំពីន វា ECM ណែលមានជូន ត្មារ់អនក។ អនកក៏ោេទូរ ័ពទនៅនយើង ឬពិនត្ោេះជាមួយត្គូនពទយ 
ឬរុគរលិកគៃ ីនិកររ ់អនក នែើមបីែឹងថ្នរើអនកោេទទួលន វា ECM ឫនទ។ 

នសវា ECM ផែលម្តវូបានរា៉ា ប់រង 
ត្រ ិននរើអនកមានលកាែៈ មបរដ ិត្គរ់ត្ោន់ ត្មារ់ ECM អនកនឹងមានត្កមុណងទផំ្លទ ល់ែល នួររ 

 ់អនករមួទងំអនក ត្មរ ត្មួលណសនកណងទសំងណែរ។ អនក ត្មរ ត្មួលការណងទរំរ ់អនកនឹងនិ 

ោយជាមួយអនក និងនវជជរែឌ ិរររ ់អនក អនកឯកនទ  ឱ ងការ ី អនកត្គរ់ត្គងករែី 
អនកសាល់ន វា ងរម នងិអនកែថ្ទនទៀរ នែើមបីត្បាកែថ្អនកត្គរ់ោន នធវ ើការជាមួយោន នែើមបីទទួ 

លបានការណងទណំែលអនកត្រូវការ។ អនក ត្មរ ត្មួលការណងទរំរ ់អនកក៏នឹងោេជួយអនកណ វ  
ងរក និងោក់ពាកយន ន ើ ុំន វានសេងនទៀរនៅកន ុង ហ្គមន៍ររ ់អនកសងណែរ។ ECM រមួមាន៖ 

• ការសេពវសាយនិងការេូលរមួ 

• ការវាយរថ្មៃទូលំទូលាយ និងការត្គរ់ត្គងការណងទ ំ

• ការ ត្មរ ត្មួលការណងទណំែលបានពត្ងីក 

• ការនលើកកមព ់ ុែភាព 

• ការណងទកំំឡុងនពលផ្លៃ  ់រត រូណែលទូលំទូលាយ 

• ន វាោំត្ទ មាជិក និង ត្គួសារ 

• ការ ត្មរ ត្មួលនិងការរញ្ជ នូនៅកាន់ជំនួយ ហ្គមន៍ និង ងរម 

នែើមបីេង់ែឹងថ្នរើ ECM ត្រណហ្លជាត្រឹមត្រូវ ត្មារ់អនកឫនទ និោយជាមួយនវជជរែឌ ិរ 

ររ ់អនក។ 

ការចំណាយន យសមាជិក្ 
ន វា ECM គឺមិនគិរថ្ងៃ ត្មារ់អនកនឡើយ។ 

Community Supports (“CS”) 

Community Supports ោេមាន ត្មារ់អនកនៅនត្កាមណសនការណងទផំ្លទ ល់ែល នួររ ់អនក។ 
Community Supports គឺ មរមយ និងជាន វាកមមឫទីកណនៃងជំនួ ណែលសាល់ត្រ ិទធិភាពកា 

រេំណាយ េំនពាេះអនកណែលត្រូវបានរា៉ា រ់រងនត្កាមណសនការរែឋ Medi-Cal ។ Community Supports 
គឺនត្ េេិរា ត្មារ់ មាជិក; អនកមិនចំាបាេ់ទទួលយកពួកនគនទ។ ត្រ ិននរើអនកមានលកា  
ែៈ មបរា ិត្គរ់ត្ោន់ Community Supports ោេជួយអនករ ់នៅនោយឯករាជយ។ Community 
Supports មិនជំនួ ឲ្យអរថត្រនោជន៍ណែលអនកទទួលរេួនហ្ើយនៅនត្កាម Medi-Cal ននាេះនទ។ 
ការោំត្ទ ហ្គមន៍មិនមានជូន ត្មារ់រំរន់ទងំអ ់ននាេះនទ។ មិនណមន មាជិកត្គរ់ររូមា 

នលកាែៈ មបរា ិត្គរ់ត្ោន់នែើមបីទទួលបាន Community Supports នឡើយ។ នែើមបីមាន ិទធិទទួល 
អនកត្រូវណររំនពញតាមលកាែៈវនិិេឆ ័យជាក់លាក់។ 
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )  ទំព័រ 88 

 ត្មារ់ព័រ៌មានរណនថមអំពី Community Supports  ូមទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន  

វា មាជិកររ ់នយើងភាៃ មៗតាមនលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 

ការវោះកាត់បត រូសររីាងរធំៗ 
ការវោះកាត់បត រូសររីាងរសម្មាប់កុ្មារនម្ការអាយុ 21 ឆ្ន ំ 
េារ់រែឋរត្មូវឲ្យកុមារណែលត្រូវការឧរករែ៍ការសាំត្រូវបានរញ្ជ នូនៅ California Children’s 
Services ("CCS") នែើមបី នត្មេថ្នរើកូនររ ់អនកមាន ិទធិទទួលបាន CCS ឫនទ។ ត្រ ិននរើ 
កុមារមាន ិទធិទទួលបាន CCS ននាេះ CCS នងឹរា៉ា រ់រងថ្ងៃេំណាយ ត្មារ់ការវេះការ់រត រូ និងន  

វាពាក់ព័នធ។ ត្រ ិននរើកុមារមិនមាន ិទធិទទួលបាន CCS នទននាេះ នយើងនឹងរញ្ជ នូកុមារ 
ននាេះនៅកាន់មជឈមែឌ លរត រូ ររីាងរណែលមានលកាែៈ មបរា ិត្គរ់ត្ោន់ ត្មារ់ការវាយរថ្មៃ។ 
ត្រ ិននរើមជឈមែឌ លរត រូ ររីាងររញ្ញជ ក់ថ្ការវេះការ់រត រូគឺត្រូវការចំាបាេ់ និងមាន ុវរថ ិភាព 
នយើងនឹងរា៉ា រ់រងការរត រូ ររីាងរ និងន វាពាក់ព័នធ។ 

ការវោះកាត់បត រូសររីាងរសម្មាប់រនុសេនពញវយ័អាយុ 21 ឆ្ន ំនឡើងនៅ 
ត្រ ិននរើនវជជរែឌ ិរររ ់អនក នត្មេេិរាថ្ អនកត្រណហ្លជាត្រូវការការរត រូ ររីាងរែ៏ ំខាន់ 
នយើងនឹងរញ្ជ នូអនកនៅកាន់មជឈមែឌ លរត រូ ររីាងរណែលមានលកាែៈ មបរា ិត្គរ់ត្ោន់ ត្មារ់កា

រវាយរថ្មៃមួយ។ ត្រ ិននរើមជឈមែឌ លរត រូ ររីាងររញ្ញជ ក់ថ្ការរត រូគឺជាការចាំបាេ់ និងមាន ុវ 
រថ ិភាព ត្មារ់សាថ នភាព ុែភាពររ ់អនក នយើងនឹងរា៉ា រ់រងការរត រូ ររីាងរ និងន វាពាក់ព័នធ  
នសេងនទៀរ។ 

ការរត រូ ររីាងរ ំខាន់ៗណែលរា៉ា រ់រងនោយពួកនយើងរមួមាន រ៉ាុណនាមិនកំែរ់ណរេំនពាេះ៖ 
• ែួរ អ្ ឹង 

• នរេះែូង 

• នរេះែូង/ ួរ 

• រត្មងននាម 

• រត្មងននាម/លំណពង 

• នងៃើម 

• នងៃើម/នពាេះនវៀនរូេ 

•  ួរ 

• នពាេះនវៀនរូេ

ក្រម វធិីនិងនសវា Medi-Cal ែនទនទៀតផែលរិនធានារា៉ា ប់រង 

ន យ Kaiser Permanente 
ជួនកាល Kaiser Permanente មិនរា៉ា រ់រងនលើន វានទ រ៉ាុណនាអនកនៅណរោេទទួលបានវាតាមរយៈ 
រង់ថ្ងៃនពលនត្រើន វា (Fee-For-Service, FFS) Medi-Cal ឬកមម វធីិ Medical នសេងនទៀរ។ 
ណសនកននេះេុេះរញ្ជ ីែៃ េះថ្នន វាកមមទងំននេះ។ នែើមបណី វ ងយល់រណនថម  ូមទូរ ័ពទនៅកាន់អនកនធវ ើកា 

រណសនក ិទធិទទួលបានររ ់នខានធី ឬ Medi-Cal នោយឥរគិរថ្ងៃនលែ 1-800-541-5555 
(អង់នគៃ  និងនអ ា៉ា ញ) នយើងនឹង ត្មរ ត្មួលជាមួយកមម វធីិនសេងនទៀរ នែើមបីធានាថ្អនក 
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )  ទំព័រ 89 

ទទួលបានន វាចាំបាេ់ណសនកនវជជសាស្ត ាទងំអ ់ណែលរា៉ា រ់រងនោយ Medi-Cal នទេះរីជាន វាទងំ 

ននាេះមិនត្រូវបានរា៉ា រ់រងនោយនយើងក៏នោយ។ 

ការផែទមំ្គប់ម្គងផសនក្ទនតសាស្តសត  

អនកទទួលអរថត្រនោជន៍ L.A. Care Health Plan ណែលមាន ិទធិទទួលន វាមារ់នធមញត្រូវណរ 
នត្ជើ នរ ីមួយកន ុងេំនណាមណសនការណងទតំ្គរ់ត្គងទនាសាស្ត ា ណែលមាន រំារ់ការណងទមំារ់នធមញ 
ររ ់ពួកនគ។  ំរារ់ពរ័៌មានរណនថមអំពីជំនរ ីថ្នណសនការណងទតំ្គរ់ត្គងទនាសាស្ត ា   ូមទូរ  ័

ពទនៅកាន ់Health Care Options នលែ 1-800-430-4263។ 

កំែរ់េំណា៖ំ ន វាថ្ន  ំព ឹក ត្មារ់នីរិវធីិទនាសាស្ត ាជាក់លាក់មួយេំនួន ត្រូវបានរា៉ា រ់រងនត្កា 

មលកាែែឌ កន ុងន ៀវនៅណែនាំ មាជិកននេះ។  ូមនមើលេំែងនជើង "ន វាអនកជំនាញថ្ន  ំព ឹក" 
ណែលនៅនត្កាម "ការណងទជំំងឺមិន ត្មាកនៅមនទ ីរនពទយ" នៅកន ុងជំពូកទី 4 ននេះ ("អរថត្រនោជ 

ន៍និងន វាកមម")  ត្មារ់ព័រ៌មានរណនថម។ 

Medi-Cal Rx 
ឱ ងនវជជរញ្ញជ  ត្មារ់ជងឺំមិន ត្មាកមនទ ីរនពទយភាគនត្េើនត្រូវបានរា៉ា រ់រងនោយ Medi-Cal Rx 
ជាន វាមួយតាមរយៈថ្ងៃន វា FFS Medi-Cal ។ នែើមបីទទួលបានធានារា៉ា រ់រងនោយ Medi-Cal Rx 
មុែទំនិញននាេះត្រូវណរមាននៅកន ុងរញ្ជ ីថ្ន កំិេច នា (Contract Drug List, "CDL") Medi-Cal 
ឬត្រូវណរត្រូវបានអនុម័រជាមុន ត្មារ់អនកនោយ Medi-Cal Rx។ អនកសាល់ន វាររ ់អនកោ 

េត្បារ់អនកថ្នរើឱ ង មាននៅកន ុង Medi-Cal Rx CDL ឬអរ់។ 

បញ្ជ ីឱសែក្ន ុងកិ្ចចសនា ("CDL") Medi-Cal Rx 
រញ្ជ ីឱ ងកិេច នា Medi-Cal គឺជារញ្ជ ីឱ ងណែលមិនត្រូវការការយល់ត្ពមជាមុនពី Medi-Cal 
Rx។ អនកសាល់ន វាររ អ់នកោេត្បារ់អនកថ្នរើឱ ងមាននៅកន ុង Medi-Cal Rx រញ្ជ ីថ្ន កំន ុង 

កិេច នា ឬអរ់។ 

ជួនកាលអនកោេត្រូវការមុែទំនិញណាមួយ ណែលមិននៅកន ុងរញ្ជ ីឱ ងមានកិេច នា។ កន ុង 

ករែីណររននេះ Medi-Cal Rx នឹងត្រូវយល់ត្ពមនលើមុែទំនិញទងំននេះជាមុន ិន មុននពលណែ 

លឱ ងសាថ នោេសាល់ឲ្យអនកបាន។ Medi-Cal Rx នឹងត្រួរពិនិរយ ំនែើពអីនកសាល់ន វាររ ់អនក 
នហ្ើយនធវ ើការ នត្មេេិរាកន ុងអំឡុងនពល 24 នមា៉ា ង។ 

• ឱ ងការនីៅឱ ងសាថ នជំងឺមិន ត្មាកមនទ ីរនពទយររ ់អនក ឬរនទរ់ នស្ត រ្ េះរនាទ  
ន់នៅមនទ ីរនពទយោេសាល់ឲ្យអនកនូវការសររ់សរង់ នស្ត រ្ េះរនាទ ន់រយៈនពល 72 នមា៉ា ង 
ត្រ ិននរើពួកនគគិរថ្អនកត្រូវការវា។ Medi-Cal Rx នឹងនេញថ្ងៃ ត្មារ់ការសររ់ 
សរង់ថ្ន  ំនស្ត រ្ េះរនាទ ន់ណែលសាល់នោយឱ ងសាថ នជំងឺមិន ត្មាកមនទ ីរនពទយ។ 

• Medi-Cal Rx ោេន ៃ្ ើយថ្នទេំនពាេះ ំនែើណែលមនិណមនរនាទ ន់។ ត្រ ិននរើនគ 

ថ្ន ៃ្ ើយថ្នទ ពួកនគនងឹនសញើរលិែិរមួយេារ់មកត្បារ់អនក។ ពួកនគនឹងត្បារ់អន  
កថ្នរើអនកមានជនត្មើ ណាែៃេះ។  ូមនមើលណសនក "ពាកយរែា ឹងរវា៉ា " នៅកន ុងជំពូកទី 6 
("ការរាយការែ៍ និងការនោេះត្សាយរញ្ញា ")  ត្មារ់ព័រ៌មានរណនថម។ 
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )  ទំព័រ 90 

នែើមបីេង់ែឹងថ្នរើថ្ន មំាននៅនលើរញ្ជ ីឱ ងកិេច នា ឬនែើមបីទទួលបានេារ់េមៃងថ្នរញ្ជ ីឱ 

 ងកិេច នា  ូមទូរ ព័ទនៅណសនកន វាអរិងិជន Medi-Cal Rx តាមរយៈនលែ 1-800-977-2273 
24 នមា៉ា ងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃមួយ បាា ហ្៍។ អនកនត្រើត្បា ់ TTY ោេទូរ ព័ទនៅនលែ 711 ពថី្ងៃេ័នទ  
ែល់ថ្ងៃ តុ្ក នមា៉ា ង 8 ត្ពឹក ែល់ 5 លាៃ េ។ អនកក៏ោេេូលនៅកាន់នគហ្ទំព័រ Medi-Cal Rx 
 ត្មារ់ព័រ៌មាននៅ https://www.Medi-CalRx.dhcs.ca.gov/home/ (ជាភាសាអង់នគៃ )។ 

ឱសែសាថ ន Medi-Cal Rx 

ត្រ ិននរើអនកនឹងនរើក ឬនរើកនឡើងវញិនូវឱ ងនវជជរញ្ញជ  អនកត្រូវណរទទួលយកឱ ងនវជជរញ្ញជ  
ររ ់អនកពីឱ ងសាថ នណែលនធវ ើការជាមួយ Medi-Cal Rx។ ឱ ងសាថ នអនកជំងឺមិន ត្មាកម 

នទ ីរនពទយ Kaiser Permanente ទងំអ ់នៅកន ុងរំរន់សទេះររ ់អនក នធវ ើការជាមួយ Medi-Cal Rx។ 
អនកោេណ វងរករញ្ជ ីឱ ងសាថ នណែលនធវ ើការជាមួយ Medi-Cal Rx នៅកន ុងន ៀវនៅព័រ៌មានឱ 

 ងសាថ ន Medi-Cal Rx នៅ https://www.Medi-CalRx.dhcs.ca.gov/home/ (ជាភាសាអង់ 

នគៃ )។ អនកក៏ោេទូរ ័ពទនៅន វារនត្មើអរិងិជន Medi-Cal Rx តាមរយៈនលែ 
1-800-977-2273 បាន 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ្។៍ អនកនត្រើត្បា ់ TTY 
ោេទូរ ័ពទនៅនលែ 711 េ័នទែល់ ុត្កពីនមា៉ា ង 8 ត្ពឹកែល់ 5 លាៃ េ។ 

នៅនពលណែលអនកនត្ជើ នរ ីឱ ងសាថ ននហ្ើយ យកនវជជរញ្ញជ ររ ់អនកនៅឱ ងសាថ នននាេះ។ អនកសា 
ល់ន វាក៏ោេរញ្ជ នូវានៅឱ ងសាថ ន ត្មារ់អនកសងណែរ។ សាលន់ៅឱ ងសាថ ននូវនវជជរញ្ញជ ររ ់ 

អនក រមួទងំរ័ែណ  មារ ល់អរថត្រនោជន៍ (Benefits Identification Card, "BIC") Medi-Cal និង 
រ័ែណ អរា ញ្ញា ែ Kaiser Permanente ររ ់អនក។  ូមត្បាកែថ្ឱ ងសាថ នែឹងអំពីឱ ងទ ំ

ងអ ់ណែលអនកកំពុងនត្រើនិងោណឡកហ្េុ ីណាមួយណែលអនកមាន។ ត្រ និនរើអនកមាន ំែួរអំពីនវ 
ជជរញ្ញជ ររ ់អនក  ូមត្បាកែថ្អនក ួរឱ ងការ។ី 

អនកោេទទួលបានជំនួយណសនកែឹកជញ្ជ នូពីពួកនយើងនែើមបីនៅកាន់ឱ ងសាថ ន នែើមបីទទួលយក 

ឱ ងនវជជរញ្ញជ ររ ់អនក។  ត្មារ់ព័រ៌មានរណនថម  ូមេូលនៅកាន់េំែងនជើង "ន វាែឹកជ 

ញ្ជ នូ ត្មារ់សាថ នភាពណែលមិនណមន នស្ត រ្ េះរនាទ ន់" នៅនែើមជំពូកទី 4 ននេះ។ 

នសវាសខុភាពសល វូចិតតឯក្នទស 
ណសនការ ុែភាពសល វូេិរាររ ់នខានធីសាល់ន វា ែុភាពសល វូេិរាឯកនទ ណែលចាំបាេ់ណសនកនវជជ

សាស្ត ា  ("SMHS") ែល ់មាជិក Medi-Cal ។ ន វា ុែភាពសល វូេិរាឯកនទ  រមួមានណសនកែូេខា 

ងនត្កាម៖ 

នសវាជំងរឺិនសម្មាក្នៅរនទ ីរនពទយ៖ 

• ន វា ុែភាពសល វូេិរា (ការវាយរថ្មៃ ការរនងា ើរណសនការ ការពាបាល 
ការសាា រនឡើងវញិ និងការោក់ធានា) 

• ន វាជំនួយណសនកឱ ង 

• ន វាែិរែលព់ាបាលនៅនពលថ្ងៃ 

• ន វាសាា រពត្ងឹងនីរិ មបទនៅនពលថ្ងៃ 

https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
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• ន វាអនារាគមន៍នពលមានវរិរា ិ 

• ន វានធវ ើឲ្យមានន ថ រភាពនពលមានវរិរា ិ 

• ន វាត្គរ់ត្គងករែីតាមនោលនៅ 

• ន វាោករបកិរោិពាបាល 

• ការ ត្មរ ត្មួលការណងទែំិរែល់ (Intensive care coordination, "ICC") 
( ត្មារ់អនកទទួលអរថត្រនោជន៍រហូ្រែល់ោយុ 21 ឆ្ន ំ) 

• ន វាកមមតាមសទេះែិរែល់ (Intensive home-based services, "IHBS") 
( ត្មារ់អនកទទួលអរថត្រនោជន៍រហូ្រែល់ោយុ 21 ឆ្ន ំ) 

• ការណងទេំិញ្ច ឹមរីបាេ់លកាែៈពាបាល (Intensive home-based services, "TFC") 
( ត្មារ់អនកទទួលអរថត្រនោជន៍រហូ្រែល់ោយុ 21 ឆ្ន ំ) 

នសវាតារលំនៅ ឋ ន៖ 

• ន វាពាបាលកន ុងលំនៅោឋ នមនុ េនពញវយ័ 

• ន វាពាបាលកន ុងលំនៅោឋ ននពលមានវរិរា ិ 

នសវាក្រមជំងសឺម្មាក្ក្ន ុងរនទ ីរនពទយ៖ 

• ន វាមនទ ីនពទយ ត្មារ់ជងឺំ ត្មាកពាបាលណសនកវកិលេរកិធៃន់ធៃរ 

• ន វាជំនាញមនទ ីរនពទយ ត្មារ់ជំងឺ ត្មាកពាបាលណសនកវកិលេរកិ 

• ន វាទីកណនៃង ុែភាពណសនកវកិលេរកិ 

នែើមបីណ វ ងយល់រណនថមអំពីន វា ុែភាពសល វូេិរាឯកនទ  សាល់នោយណសនការ ុែភាពសល វូេិរា 
ររ ់នខានធ ីអនកោេទូរ ័ពទនៅនខានធី។ នែើមបណី វ ងរកនលែទូរ ័ពទររ ន់ខានធីទងំអ ់នោ 

យឥរគិរថ្ងៃតាមអនឡាញ  ូមេូលនៅកាន់ 
http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx (ជាភាសាអង់នគៃ )។ 

California Children’s Services (“CCS”) 

CCS គឺជាកមម វធីិ Medi-Cal ណែលពាបាលកុមារោយុនត្កាម 21 ឆ្ន ំណែលមានល័កាែ័ែឌ  
 ុែភាពជាក់លាក់ ជំងឺ ឬរញ្ញា  ុែភាពរុាថំ្រ៉ា នងិណែលរំនពញតាមនោលការែ៍ កមម វធីិ CCS។ 
ត្រ ិននរើ Kaiser Permanente ឬ PCP ររ ់អនកនជឿថ្កូនររ ់អនកមានលកាែែឌ ណែលមា 

ន ិទធិ CCS ននាេះកូនររ ់អនកនឹងត្រូវបានរញ្ជ នូនៅកមម វធីិ CCS county នែើមបីនធវ ើការវាយរថ្មៃ 
 ត្មារ់ ិទធិទទួលបាន។ 

រុគរលិកកមម វធីិ CCS នខានធីនឹង ំនរេថ្នរើកូនររ ់អនកមានលកាែៈ មបរា ិ ត្មារ់ន វា 
CCS ឬនទ។ នយើងមិននធវ ើការ នត្មេ ិទធិទទួល CCS នឡើយ។ ត្រ ិននរើកូនររ ់អនកមាន ិទធិ 
ទទួលបានការណងទតំ្រនេទននេះ អនកសាល់ន វា CCS នឹង ពាបាលកូនររ ់អនក ត្មារ់លកាែ័ែឌ  

http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx


4 | អរថត្រនោជន៍និងន វាកមម 

ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
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CCS។ Kaiser Permanente នឹងរនារា៉ា រ់រងត្រនេទថ្នន វាណែលមិនទក់ទងនឹងល័កាែ័ែឌ  CCS 
ែូេជាការពនិរយរាងកាយ ការចាក់វា៉ា ក់សំាង និងការពិនិរយ ុែភាពកុមារ ។ 

Kaiser Permanente មិនរា៉ា រ់រងន វាណែលសាលន់ោយកមម វធីិ CCS នទ។ នែើមបីឲ្យ CCS 
រា៉ា រ់រងនលើន វាទងំននេះ CCS ត្រូវណរត្ពមនត្ពៀងនលើអនកសាល់ន វា ន វា និង មាភ រៈររកិាា រ។ 

CCS មិនរា៉ា រ់រងត្គរ់ល័កាែ័ែឌ  ុែភាពទងំអ ់នទ។ CCS រា៉ា រ់រងនលើលក័ាែ័ែឌ  ុែភាពភាគ 

នត្េើនណែលនធវ ើឲ្យពិការខាងរាងកាយ ឬត្រូវការការពាបាលនោយនត្រើឱ ង ការវេះការ់ ឬការសាា  
រនឡើងវញិ។ CCS រា៉ា រ់រងកុមារណែលមានរញ្ញា  ែុភាពែូេជា៖ 

• ជំងឺនរេះែូងពីកំនែើរ 

• ជំងឺមហារកី 

• ការែុេះសាេ់ 

• ជំងឺឈាមមិន្យកក 

• ជំងឺែវេះឈាមត្កហ្ម 

• រញ្ញា ត្កនពញទីរ៉ាអូុ ីែ 

• ជំងឺទឹកននាមណសអម 

• រញ្ញា រត្មងននាមរុាថំ្រ៉ាធៃន់ធៃរ 

• ជមៃ ឺនងៃើម 

• ជមៃ ឺនពាេះនវៀនរូេ 

• ររូរមារ់/ មារ់ណ្រ 

• អ្ ឹងែនងនបា៉ា ង 

• ការបារ់រង់ការសាា រ់ 

• ជំងឺណេនកនឡើងបាយ 

• ជំងឺែវ ិន 

• ជំងឺត្រកាេ់កន ុងកាលៈនទ ៈជាក់
លាក ់

• ជំងឺរលាក នាៃ ក់រុាថំ្រ៉ា 

• ជំងឺនែាយសាេ់ែុំ 

• ជំងឺនអែ  ៍

• ររួ កាល ែួរកាល 
ឬ អ្ ឹងែនងធៃន់ធៃរ 

• ការរលាកខាៃ ំង 

• នធមញជំនពើ ខាៃ ំង

រុគរលិកកមម វធីិ CCS នខានធីនឹង ំនរេថ្នរើកូនររ ់អនកមានលកាែៈ មបរា ិ ត្មារ់ន វា 
CCS ឬនទ។ ត្រ ិននរើកូនររ ់អនកមាន ិទធនែើមបីទទួលបានការណងទតំ្រនេទននេះ អនកសាល់ន វា 
CCS នឹងពាបាលោរ់ ត្មារ់លកាែ័ែឌ  CCS។ DHCS នឹងរង់ថ្ងៃ ត្មារ់ន វា CCS 
ណែលមានលកាែៈ មបរាតិ្គរ់ត្ោន់។ 

ត្រ ិននរើកូនររ ់អនកមិនមាន ិទធិ ត្មារ់ន វា CCS នទ ពួកនគនឹងរនាទទួលការណងទ ំ
ណែលចាំបាេ់ណសនកនវជជសាស្ត ា ពី Kaiser Permanente។ នែើមបីណ វ ងយល់រណនថមអំពី CCS 
អនកោេេូលនមើលនគហ្ទំព័រររ ់ CCS នៅ www.dhcs.ca.gov/services/ccs (ជាភាសាអង់ 

នគៃ ) ឬទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិកររ ់នយើងតាមនលែ 1-800-464-4000 
(TTY 711)។ 

នសវាពាបាលវបិតតកិារនម្បើម្បាស់នម្គឿងនញៀន 
នខានធីសាល់ន វាកមម វរិរា ិថ្នការនត្រើត្បា ់សារធារុនញៀនែល់ មាជិក Medi-Cal ណែលរនំពញ 

តាមវធិានចំាបាេ់ណសនកនវជជសាស្ត ា ។  មាជិកណែលត្រូវបានកំែរ់អរា ញ្ញា ែ ត្មារ់ន វាពាបា 

http://www.dhcs.ca.gov/services/ccs
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )  ទំព័រ 93 

លរញ្ញា ការនត្រើត្បា ់សារធារុនញៀន ត្រូវបានរញ្ជ នូនៅនាយកោឋ នកន ុងនខានធីររ ់ពួកនគនែើ 

មបីនធវ ើការពាបាល។ នែើមបីណ វ ងរកនលែទូរ ព័ទររ ់នខានធីទងំអ ់ថ្លតាមអនឡាញ  ូមេូ 

លនៅកាន ់ http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx (ជាភា 

សាអង់នគៃ )។  

ការពាបាលន យការឧទទ ិស ឫសាសនា 
ន វាពាបាលនោយការឧទទិ  ឫសា នាែូេណែលបានរញ្ញជ ក់កន ុងេំែងនជើង 22 ត្កមេារ់រ 
ែឋកាលីហ្វ ័រនីញ៉ា  (California Code of Regulations, CCR) ណសនក 51312 គមឺានជូនតាមរយៈ FFS 
Medi-Cal។  ូមទំនាក់ទំនងនខានធីររ ់អនក  ត្មារ់ព័រ៌មានរណនថមអំពីរនរៀរេូលនត្រើន វា 

ទងំននេះ។ 

នសវាវាយតនរាននទភីាន ក់្្រការអប់រំតាររូល ឋ ន ("LEA") 
ណសនការ ុែភាពមិនទទួលែុ ត្រូវេំនពាេះការធានារា៉ា រ់រង ត្មារ់ន វាវាយរថ្មៃ  ភាន ក់្រការ 

អរ់រំតាមមូលោឋ ន (Local Education Agency, LEA) នទ ែូេណែលបានរញ្ញជ ក់នៅកន ុងេំ 

ែងនជើង 22 CCR ណសនកទី 51360 (ែ) នៅនពលសាល់ជូនែល់  មាជិកណែលមាន ិទធិទទួលន វា 
LEA នោយណសអកនលើេំែងនជើង 22 CCR ណសនក 51190.1។ 

នសវា LEA ែូចបានបញ្ហជ ក់្ក្ន ុងចំណងនជើង 22 CCR ផសនក្ 51360 
ណសនការ ុែភាពមិនទទួលែុ ត្រូវេំនពាេះការរា៉ា រ់រងន វា LEA ណែលត្រវូបានសាល់ជូនត្ រតាម 
ណសនការអរ់រំលកាែៈរុគរល (Individuaized Education Plan, IEP) ែូេមានណេងកន ុង ត្កមអរ់រំ 
ណសនក 56340 និងរនារនាទ រ់ ឬណសនការន វាត្គួសារលកាែៈរុគរល (Individualized Family 
Service Plan, IFSP) ែូេមានណេងកន ុងត្កមណសនក 95020 ររ ់រោឋ េិបាល ឬន វា LEA 
ណែលសាលជូ់ននត្កាមណសនការ ុែភាពនិងជំនួយលកាែៈរុគរល (Individualized Health and 
Support Plan, IHSP) ែូេណែលបានពិពែ៌នាកន ុងេំែងនជើង 22 CCR ណសនក 51360 ។ 

នសវារនទពីិនសាធន៍ផែលបានសតល់នៅនម្ការក្រម វធីិនធា ើនតសតអាល់ហាា  - 
ហា ីតូម្បូនតទីនរបស់រែឋ 
ការរា៉ា រ់រង ត្មារ់ន វានៅនត្កាមកមម វធីិនរ ាោល់ហាវ  - ហ្វ ីរូត្រូនរទីនររ ់រែឋ គឺតាមរយ៖ FFS 
Medi-Cal។ 

ការផែទសំខុភាពនពលនែងសម្មាប់កុ្មារ 
ការរា៉ា រ់រង ត្មារ់ន វាណងទ ំុែភាពនពលថ្ងៃររ ់កុមារ គឺតាមរយៈ FFS Medi-Cal។ 
 ូមទំនាក់ទំនងនខានធីររ ់អនក  ត្មារ់ព័រ៌មានរណនថមអំពីរនរៀរេូលនត្រើន វាទងំននេះ។ 

នសវាម្គបម់្គងក្រណតីារនគ្មលនៅែូចផែលបានបញ្ហជ ក់្ក្ន ុងចំណងនជើង 22 CCR 
ផសនក្ 51185 និង 51351 
ន វាត្គរ់ត្គងករែីតាមនោលនៅែូេណែលបានរញ្ញជ ក់កន ុងេំែងនជើង 22 CCR ណសនក 51185 
និង 51351 គឺតាមរយៈ FFS Medi-Cal។  ូមទំនាក់ទំនងនខានធីររ ់អនក  ត្មារ់ព័រ៌ 
មានរណនថមអំពីរនរៀរនត្រើត្បា ់ន វាទងំននេះ ។ 
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )  ទំព័រ 94 

នសវាផែលអនក្រិនអាចទទួលបានតាររយៈ 
Kaiser Permanente ឬ Medi-Cal 
ណសនកននេះពែ៌នាអំពីន វាណែលនយើងឬ Medi-Cal នឹងមិនធានារា៉ា រ់រង។ ោនណសនកនិមួយៗែូេ 

ខាងនត្កាមនែើមបីណ វ ងយល់រណនថម ឬនៅទូរ ័ពទនៅ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 

ការពិនិតយជំងឺ និងនសវាជាក់្លាក្់រួយចំនួន 
ការរា៉ា រ់រង Medi-Cal មិនរារ់រញ្ច លូការពិនិរយជងឺំ និងន វាណែលត្រូវការ៖ 

• នែើមបីទទួលបាន ឬរកាការ្រ 

• នែើមបីទទួលបានធានារា៉ា រ់រង 

• នែើមបីទទួលបានោជាញ រ័ែណ ត្រនេទណាមួយ 

• នោយែីកាពីរុលាការ ឬត្រ ិននរើ នែើមបីការនោេះណលង ឬការនោេះណលងមានល័កាែ័ែឌ  

ការែកនេញននេះមិនត្រូវបានអនុវរានទ ត្រ ិននរើនវជជរែឌ ិរកន ុងរណាា ញរកនឃើញថ្ 
ន វាទងំននេះចាំបាេ់ណសនកនវជជសាស្ត ា ។ 

ទំនិញសម្មាបផ់្លសុក្ភាព ឫភាព្យម្សួល 
ការរា៉ា រ់រង Medi-Cal មិនរមួរញ្ច លូររកិាា រឫមុែ្រពិន  នែើមបីភាពផ្ល ុកភាព ភាព្យត្ ួ 

ល ឬ ភាពត្រែិរនឡើយ។ ទងំននេះរមួមានទំនិញណែល ត្មារ់ណរផ្ល ុកភាព ឫភាព្យត្ ួលថ្ន 

 មាជិក ត្គួសារររ ់ មាជិក ឬអនកសាល់ន វាណងទ ំុែភាពររ ់ មាជិក។ ការមិនរារ់រញ្ច  ូ
លននេះមិនអនុវរានៅឧរករែ៍រូមទឹកនោេះកត្មិរលក់រាយ ណែលត្រូវបានសាល់ែល់ស្ត ា ីនត្កាយពីកា 

រមានថ្សទនពាេះនឡើយ។ 
ការរែិន ធននេះក៏មិនអនុវរាេំនពាេះមុែទំនិញណែលត្រូវបានអនុញ្ញា រ ត្មារ់អនកនៅនត្កាមក

មម វធីិ Community Supports នទ។  ត្មារ់ព័រ៌មានអំពី Community Supports  
េូលនៅេំែងនជើងននាេះនៅនែើមជំពូក 4 ននេះ។ 

នសវាសំអិតសំអាងខល នួ 
ការរា៉ា ររ់ង Medi-Cal មិនរមួរញ្ច លូន វានែើមបីផ្លៃ  ់រត រូររូរាងណែលអនកនមើលនឃើញ (រមួមានការវេះ 
ការ់នលើណសនកធមមតាថ្នរាងកាយររ ់អនកនែើមបីផ្លៃ  ់រត រូររូរាង)។ 
ការែកនេញននេះមិនអនុវរាេំនពាេះឧរករែ៍ ិរបនិមម ិរណែលត្រូវបានរា៉ា រ់រងនទែូេជា៖ 

• ពងសាវ   ិរបនិមម ិរណែលត្រូវបានោរំងារ់ជាណសនកមួយថ្នការវេះការ់ណកលមអណែលត្រូវ
បានរា៉ា រ់រង 

•  ុែន់ ិរបនិមម ិរណែលត្រូវការរនាទ រ់ពីវេះការ់ ុែន់ និងការការ់ែុំសាេ់នេញ 

• នត្គឿង ិរបនិមម ិរនែើមបីជនួំ ទងំអ ់ ឫមួយណសនកថ្នណសនកខាងនត្ៅររ ថ់្សទមុែ 
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )  ទំព័រ 95 

សមាភ រៈផែលនម្បើនហើយនបាោះនចាល 
ការរា៉ា រ់រង Medi-Cal មិនរារ់រញ្ច លូ មាភ រៈណែលនត្រើនហ្ើយនបាេះនចាល ត្មារ់ការនត្រើត្បា ់ 
នៅសទេះែូេជា៖ រង់រុំររួ  ថ្ ប រង់ អ ិរ ោល់កុល មាៃ រ់នមនរាគ ត្កណារ់រុ ំនិងរង់រុំររួ ត្រនេទ 
Ace។ ការែកនេញននេះមិនអនុវរាេំនពាេះ មាភ រៈសររ់សរង់នត្រើនហ្ើយនបាេះនចាលណែលត្រូវបានសាល់ 
ជាណសនកមួយថ្នអរថត្រនោជន៍ខាងនត្កាម ណែលត្រូវបានពិពែ៌នានៅកន ុងជំពូកទី 4 ("អរថត្រ 

នោជន៍និងន វា") ថ្នន ៀវនៅ មាជិកននេះនទ៖ 
• ការពាបាលនោយការលាងឈាម/ការលាងត្កនលៀន 

• ររកិាា រនវជជសាស្ត ា នត្រើជារប់ានយូរ 

• ការណងទ ំុែភាពនៅសទេះ 

• ការណងទជំំងឺមុែនឹងសាៃ រ់ និងការណងទពំាបាល ត្មាលការឈឺចារ់ 

•  មាភ រៈសររ់សរង់នវជជសាស្ត ា  នត្គឿងររកិាា រ និងឧរករែ៍នត្រើត្បា  ់

• ឱ ងនវជជរញ្ញជ  

នសវាពិនសាធន ៍
ន វាពនិសាធន៍គឺជាឱ ង នត្គឿងររកិាា រ ែំនែើការ ឬន វាណែលកំពុងត្រូវបាននធវ ើនរ ា  
នៅកន ុងមនទ ីរពិនសាធន៍ ឬនៅនលើ រវ រ៉ាុណនាពួកនគមិនទន់រេួរាល់នែើមបីនធវ ើនរ ា នៅនលើមនុ េនទ។ 
ការរា៉ា រ់រង Medi-Cal មិនរារ់រញ្ច លូន វាកមមពនិសាធន៍នទ។ 

នសវាការបនតពូជ 
ការរា៉ា រ់រង Medi-Cal មិនរារ់រញ្ច លូន វានែើមបជួីយនរណាមាន ក់ឲ្យមានថ្សទនពាេះ រមួមានន វា  

ត្មារ់ភាពមិនោេរនាកំនែើរ ការចាក់រញ្ច លូនមជីវរិ និងន វារនេចកវទិារនាពូជមាន 

ជំនួយ។ ន វារកាការមានកូន មិនត្រូវបានរា៉ា រ់រងនោយ Medi-Cal នទ។ 

ការពាបាលការម្ជោុះ ឬបណត ុ ោះសក់្ 
ការរា៉ា រ់រង Medi-Cal មិនរារ់រញ្ច លូទំនិញនិងន វា ត្មារ់ការនលើកកមព ់ ការការពារ 
ឬការពាបាលថ្នការត្ជេុះ ក់ ឬការរែត ុ េះ ក់នឡើយ។ 

ទំនិញនិងនសវាផែលពុំផរនជាទំនញិនងិនសវាផែទសំខុភាព 
ការធានារា៉ា រ់រងររ ់ Medi-Cal មិនរមួរញ្ច លូមុែទំនិញណែលមិនណមនជាទំនិញ ឬន វាណងទ ំ

 ុែភាពនទ លុេះត្តាណរពួកនគត្រូវបានយល់ត្ពម ត្មារ់អនកនៅនត្កាមកមម វធីិ Community 
Supports ឬយលត់្ពម ត្មារ់អនកនៅនត្កាមឧរករែ៍នវជជសាស្ត ា នត្រើជារ់បានយូរ។ ឧទហ្រែ ៍
នយើងមិនរា៉ា រ់រង៖ 

• ការរនត្ងៀនពីឥរោិរង និង ុជីវធម៌ 

• ន វាការរនត្ងៀននិងជំនួយនែើមបីអេិវឌឍជំនាញនរៀរេំណសនការ 
ែូេជាការនធវ ើណសនការ កមមភាពត្រចំាថ្ងៃ និងការនធវ ើណសនការគនត្មាងឫកេិចការ 

• ទំនិញនិងន វា ត្មារ់នោលរំែងថ្នការនងា ើនេំនែេះែឹងនិងជំនាញ 
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ )  ទំព័រ 96 

• ន វាការរនត្ងៀននិងជំនួយនែើមបីរនងា ើនភាពឆ្ៃ រថ្វ 

• ការរ ា្ រ ់ឫរនត្ងៀនណសនកការ ិកា ត្មារ់ជំនាញែូេជានវយាករែ៍ គែិរវទិា 
និងការត្គរ់ត្គងនពលនវលា 

• រនត្ងៀនពីរនរៀរោន មិនថ្អនកមានជំងឺនែាយខាងការោនឫអរ់ 

• ការនធវ ើនរ ាការអរ់រំ 

• ការរនត្ងៀន ិលបៈ ការរា ំការជិេះន េះ រត្នីា  នលាា ន ឬការណហ្លទឹក នលើកណលងណរថ្ការ 
ែកនេញននេះ ត្មារ់ "ការនលងលកាែៈជាការរនត្ងៀន" មិនអនុវរានៅនលើន វានានា 

ណែលជាណសនកថ្នណសនការការពាបាល ុែភាពឥរោិរទ និងត្រូវបានរា៉ា រ់រងនត្កាម 
"ការពាបាល ុែភាពោករបកិរោិ" កន ុងជំពូកទី 4 ("អរថត្រនោជនន៍ិងន វាកមម") 

• ការរនត្ងៀនជំនាញ ត្មារ់នោលរំែងការ្រ ឬវជិាជ ជីវៈ 

• ការរែត ុ េះរណាា លវជិាជ ជីវៈ ឬការរនត្ងៀនជំនាញវជិាជ ជីវៈ 

• វគររែត ុ េះរណាា លការរកីលូរលា ់វជិាជ ជីវៈ 

• ការរែត ុ េះរណាា ល ត្មារ់ការ្រជាក់លាក់មួយ ឬការត្រឹកាការ្រ 

• ការណកកុនសទេះ ឬរងយនាររ ់អនក លុេះត្តាណរពួកនគគឺជាការផ្លៃ  ់រត រូរនណាា េះោ នន  
ណែលត្រូវបានកំែរ់ថ្ចាំបាេ់ណសនកនវជជសាស្ត ា  ឬត្រូវបានយល់ត្ពម ត្មារ់អនកនៅ 

នត្កាម Community Supports  

• ការពាបាលនោយទឹក និងវធីិពាបាលនោយទឹកនសេងនទៀរ។ ការែកនេញ ត្មារ់ 

ការពាបាលនោយទឹក និងវធីិពាបាលនោយទឹកនសេងនទៀរននេះ មិនអនុវរានៅនលើ 
ន វាពាបាលណែលជាណសនកថ្នណសនការពាបាលនោយេលនានទ នហ្ើយត្រូវបានរា៉ា រ់រង 

ជាណសនកមួយថ្នអរថត្រនោជន៍ែូេខាងនត្កាមនៅកន ុងជំពូកទី 4 ("អរថត្រនោជន៍និ 

ងន វាកមម")៖ 

• ការណងទ ំុែភាពនៅសទេះ 

• ការណងទជំំងឺមុែនឹងសាៃ រ់ និងការណងទពំាបាល ត្មាលការឈឺចារ់ 

• ន វាពាបាល និងជំនួយពត្ងឹងនីរិ មបទ 

• ន វាទីកណនៃងនមើលណងទណំែលមានជំនាញ 

ការពាបាលន យការគក់្ម្ចបាច់ 
ការរា៉ា រ់រង Medi-Cal មិនរមួរញ្ច លូការពាបាលគក់ត្េបាេ់នទ។ ការែកនេញននេះមិនអនុវរានៅ 

នលើន វាពាបាលណែលជាណសនកថ្នណសនការពាបាល នោយេលនានទ នហ្ើយត្រូវបានរា៉ា រ់រងជាណសន 
កមួយថ្នអរថត្រនោជន៍ែូេ នៅកន ុងជំពូកទី 4 ("អរថត្រនោជន៍និងន វាកមម") ថ្នន ៀវនៅណែ 

នាំ មាជិកននេះ៖ 
• ការណងទ ំុែភាពនៅសទេះ 

• ការណងទជំំងឺមុែនឹងសាៃ រ់ និងការណងទពំាបាល ត្មាលការឈឺចារ់ 
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
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• ន វាពាបាល និងជំនួយពត្ងឹងនីរិ មបទ 

• ន វាទីកណនៃងនមើលណងទណំែលមានជំនាញ 

នសវាផែទផំ្លទ លខ់ល នួ 
ការរា៉ា រ់រង Medi-Cal មិនរមួរញ្ច លូន វាណែលមិនមានភាពចាំបាេ់ណសនកនវជជសាស្ត ា  ែូេជាការ 
ជួយកន ុង កមមភាពរ ់នៅត្រចាំថ្ងៃ (ឧទហ្រែ៍ ការនែើរ ការេូលនិងនត្កាកពីនគង ការងូរទឹក 
ការន ៃ ៀកពាក ់ ការហូ្រេុក ការនត្រើរនទរ់ទឹក និងការនលរថ្ន )ំ។ ការែកនេញននេះមិនអនុវរា 
េំនពាេះជំនួយនលើ កមមភាពរ ់នៅត្រចាំថ្ងៃ ណែលត្រូវបានសាល់ជា ណសនកថ្នធានារា៉ា រ់រងណែលត្រូវ 
បានពិពែ៌នានត្កាមណសនកនៅខាងនត្កាមនទ៖ 

• ការណងទជំំងឺមុែនឹងសាៃ រ់ និងការណងទពំាបាល ត្មាលការឈឺចារ់ 

• ន វានិងជំនួយរយៈនពលណវងមានការត្គរ់ត្គង ("MLTSS") 

• ការណងទនំៅទីកណនៃងគិលានុរោឋ យិកាជំនាញ/កត្មិរមធយម/ែិរែល់ 

• Community Supports Program 

ការម្សាយចំណងសែូ ន 
ការរា៉ា រ់រង Medi-Cal មិនរារ់រញ្ច លូន វានែើមបរីស្តញ្ញច  ការពនាកំនែើរតាមការវេះការ់ណែល ម ័ 
ត្គេិរានទ។ 

ទំនិញនិងនសវាផែទមំ្បអប់នជើងជាម្បចា ំ
ការរា៉ា រ់រង Medi-Cal មិនរារ់រញ្ច លូន វានិងទំនិញណងទនំជើងណែលមិនចំាបាេ់ខាងនវជជសាស្ត ា នទ។ 

នសវាក្រមផែលរិនម្តវូបានអនរុ័តន យរែឋបាលចំណីអាហារ នងិឱសែ 
របសស់ហពន័ធ។ 
ការរា៉ា រ់រង Medi-Cal មិនរារ់រញ្ច លូន វាឱ ង ោហាររំរ៉ាន ការនធវ ើនរ ា  ការចាក់ថ្ន រំ ា្ រ 
ឧរករែ ៍សារធារុវទិយុ  កមម និងន វានសេងនទៀរណែលេារ់រត្មូវឲ្យមានការឯកភាពររ ់រែឋបា 

លេំែីោហារ និងឱ ង ("FDA") នែើមបីយកមកលក់នៅកន ុង ហ្រែឋោនមរកិ រ៉ាុណនាមិនត្រូវបា 

នឯកភាពនោយ FDA។ ការនលើកណលងននេះមិនអនុវរានៅនលើសាថ នភាពែូេនត្កាម៖ 
• ន វា នស្ត រ្ េះរនាទ ន់មានធានារា៉ា រ់រងណែលបានទទួលកន ុងត្រនទ កាណាោ ឬ 
មីេ ុិកូ 

• ន វាត្រូវបានរា៉ា រ់រងនៅនត្កាម "ការសាកលបងការពាបាលជមៃ ឺមហារកី" កន ុងជំពូកទី 
4 ថ្នន ៀវនៅណែនាំ មាជិកននេះ 

• ន វាត្រូវបានសាល់ជាណសនកថ្នន វាអនងារមានធានារា៉ា រ់រង ែូេបានពែ៌នាកន ុង 
ជំពូកទី 4 ថ្នន ៀវនៅណែនាំ មាជិកននេះ 
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
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នសវាបានអនុវតតន យអនក្ផែលគ្មម នអាជាញ ប័ណណ  

ការរា៉ា រ់រង Medi-Cal មិនរមួរញ្ច លូន វាណែលត្រូវបានអនុវរាោ៉ា ងមាន ុវរថ ិភាព និងត្រ ិទធ 
ភាព នោយអនកណែលមនិរត្មូវឲ្យមានោជាញ រ័ែណ  ឬលិែិរញ្ញជ ក់នោយរែឋនែើមបីសាល់ន វាណងទ ំុ 
ែភាពនិងនៅនពលណែលសាថ នភាពររ ់ មាជិកននាេះ មិនរត្មូវឲ្យអនកសាល់ន វាណងទ ំុែភាព 

ណែលមានោជាញ រ័ែណ  សាល់ន វាននាេះនទ 

ការមិនរារ់រញ្ច លូននេះមិនអនុវរាេំនពាេះន វាណែលរា៉ា រ់រងនៅនត្កាម 
"ការពាបាល ុែភាពសល វូេិរា" នៅនត្កាម "ន វាសាា រនិងពត្ងឹងនីរិ មបទ" នៅកន ុងជំពូកទី 
4 ថ្នន ៀវនៅណែនាំ មាជិកននេះ។ ការរែិន ធននេះក៏មិនអនុវរាេំនពាេះ Community Supports 
ណែលត្រូវបានយលត់្ពម ត្មារ់អនកណែរ។ 

នសវាទក់្ទងនឹងនសវារនិមានធានារា៉ា ប់រង 
នៅនពលន វាមួយមិនត្រវូបានរា៉ា រ់រង រាល់ន វាទងំអ ់ណែលពាក់ព័នធ នៅនឹងន វា ណែលមិន 

មានធានារា៉ា រ់រងននាេះត្រូវបានែកនេញ។ ការមិនរារ់រញ្ច លូននេះមិនអនុវរានៅនលើការពាបាល 

ថ្នការសលវបិាក ណែលជាលទធសលមកពី ន វាមិនត្រូវបានរា៉ា រ់រងនទ ត្រ ិននរើសលវបិាកទ ំ

ងននាេះ នឹងត្រូវបានរា៉ា រ់រងនោយ Medi-Cal។ ឧទហ្រែ៍ ត្រ ិននរើអនកមានការវេះការ់ណក ត្ម 

 ់ណែលមិនត្រូវបានរា៉ា រ់រង នយើងនឹងមិនរា៉ា រ់រងេំនពាេះន វាណែលអនកទទួល នែើមបីនរៀរេំ ត្មា 

រ់ការវេះការ់ ឬ ត្មារ់ការណងទតំាមោនរនានឡើយ។ ត្រ ិននរើអនករងនូវសលវបិាកណែលគំរាម 

កំណហ្ងែល់ោយុជីវរិ ែូេជាការ ៃ្ងនមនរាគធៃន់ធៃរ ការែកនេញននេះនឹងមិនអនុវរានទ 
នហ្ើយនយើងនឹងរា៉ា រ់រងន វាណែលត្រូវការនែើមបីពាបាល សលវបិាកននាេះ ែរារណាន វាត្រូវបានរា៉ា  

រ់រងនោយ Medi-Cal។ 

ការម្គប់ម្គងក្រណីពុលជាតិសំណក្ន ុងកុ្មារភាពសតល់ន យរនទ ីរសុខាេិបាលនខានធី 
 ូមទំនាក់ទំនងនខានធីររ ់អនក ត្មារ់ព័រ៌មានរណនថមអំពីន វាត្គរ់ត្គងករែីពុលជារិ ំ

ែ ។ 

ការវាយតនរាននបនចចក្វទិាែមីនិងផែលមានម្សាប់ 
Kaiser Permanente មានែំនែើរការណែលហ្មរេ់រ់ ត្មារ់ការត្រួរពិនិរយនិងវាយរថ្មៃ  េ ត ុតា 

ងការពាបាល ត្មារ់រនេចកវទិានវជជសាស្ត ា ងមីណែលជាការពាបាលនិងការនធវ ើនរ ា ។ នវជជរែឌ ិរ 

កន ុងរណាា ញ ំនរេេិរាថ្នរើរនេចកវទិានវជជសាស្ត ា ងមីណែលត្រូវបានរ ា្ ញថ្មាន  ុវរថ ិភាពនិង 

មានត្រ ិទធភាពនៅកន ុងការ ិកាត្សាវត្ជាវការពាបាលណែលត្រូវបានវាយរថ្មៃ  និងនបាេះពុមពសា 

យ មានលកាែៈត្រឹមត្រូវណសនកនវជជសាស្ត ា ត្មារ់អនកជំងឺររ ់ពួកនគណែរឬនទ។ 
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5. ការណងទ ំុែភាពកុមា
រនិងយុវជន 

 មាជិកណែលជាកុមារ និងយុវជនណែលមានោយុនត្កាម 21 ឆ្ន ំោេទទួលបានន វា ុែភាព 

ពិន  ភាៃ មនៅនពលណែលពួកនគត្រូវបានចារ់តំាងនៅ Kaiser Permanente។ ននេះនធវ ើឲ្យត្បាកែ 

ថ្ពួកនគទទួលបានន វាកមមរ ា្ រ នធមញ  ុែភាពសល វូេិរា និងអេិវឌឍន៍ និងឯកនទ ណែ 

លត្រឹមត្រូវ។ ជពូំកននេះពនយល់អំពីន វាកមមទងំននេះ។ 

នសវាជំងឺក្ុមារ (ក្ុមារនម្ការអាយុ 21) 
 មាជិកនត្កាមោយុ 21 ឆ្ន ំត្រូវបានធានារា៉ា រ់រង ត្មារ់ការណងទចំាំបាេ់។ រញ្ជ ីខាងនត្កាមរមួ 

មានន វាចាំបាេ់ណសនកនវជជសាស្ត ា នែើមបីពាបាល ឬណកលមអគុែវរិរា ិ និងការនធវ ើនរាគវនិិេឆ ័យរាង 

កាយ ឬសល វូេិរា។ ន វាណែលបានរា៉ា រ់រងរមួមាន រ៉ាុណនាមិនកំែរ់ណរេំនពាេះ សាថ នភាពែូេខាង 

នត្កាម៖

• ការនៅពិនិរយ ុែភាពទូនៅកុ
មារ និងការពិនិរយនកមងជំទង់ 
(ការជួរពិនិរយ ំខាន់ៗណែលកុ
មារត្រូវការ) 

• ការចាក់ថ្ន រំ ា្ រ 

• ន វា ុែភាពខាងសល វូេិរា ត្មា
រ់សាថ នភាពត្សាល ឬមធយម 
(ន វា ុែភាពសល វូេិរាឯកនទ 
ត្រូវបានរា៉ា រ់រងនោយនខានធី) 

• ន វាសាា រ់ (រា៉ា រ់រងនោយ California 
Children’s Services ["CCS”] 
 ត្មារ់កុមារណែលមានលកាែៈ មបរា ិ

ត្គរ់ត្ោន់។ នយើងនឹងរា៉ា រ់រងនលើន វាកា 

រសាា រ់ចំាបាេ់ណសនកនវជជសាស្ត ា ណែល CCS 
មិនរា៉ា រ់រង) 

• នរ ា នៅទីពិនសាធន៍ រមួទងំការនធវ ើ 
នរ ា រកជារិពុល ំែកន ុងឈាម 

• ការអរ់រំ ុែភាពនិងការការពារ 

• ន វាណសនកេកខ ុ  

• ន វាទនាសាស្ត ា  (រា៉ា រ់រងនោយ រង់ថ្ងៃ 
នពលនត្រើន វា [Fee-For-Service, FFS] 
Medi-Cal Dental) 

• ន វាទនាសាស្ត ា  (រា៉ា រ់រងនោយ Dental 
Managed Care) 
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ ) ទំព័រ 100 

ន វាទងំននេះត្រូវបាននគនៅថ្ ន វាពិនិរយ នងិពាបាលជាមុន និងតាមកាលកំែរ់ (Early 
and Periodic Screening, Diagnostic and Treatment, EPSDT)។ ន វា EPSDT ណែលត្រូវបាន 

សាល់អនុសា ន៍ នោយន េកា ីណែនាំររ ់ត្គូនពទយកុមារនែើមបីជួយអនក ឬកូនររ ់អនកឲ្យមាន ុ 
ែភាពលអ ។ 

ការពិនិតយសុខភាព និងការផែទបំ េ្ រសុខភាពក្ុមារ 
ការណងទរំ ា្ ររមួមានការពិនិរយ ុែភាព នងិការពិនិរយ ុែភាពជាត្រចំា នែើមបីជួយត្គូនពទយរ 
រ ់អនកណ វ ងរករញ្ញា បានទន់នពល និងន វាត្រឹកានែើមបីរកនមើលជំងឺ នមនរាគ ឬលកាែែឌ នវជជ 
សាស្ត ា  មុននពលពួកនគរងារញ្ញា ។ ការពិនិរយ ុែភាពនទៀងទរ់ជួយអនក និងកូនររ ់អនក 

ណ វ ងរករញ្ញា ណាមួយ។ រញ្ញា ោេរមួមានណសនកនវជជសាស្ត ា  នធមញ េកខ ុ  ការសាា រ ់ ុែភាពសល វូេិរា 
និងរញ្ញា ការនត្រើត្បា ស់ារធារុនញៀន (នត្គឿងនញៀន)។ នយើងរា៉ា រ់រងនលើការពិនិរយនែើមបពីិនិរយរ 
កនមើលរញ្ញា  (រមួទងំការវាយរថ្មៃកត្មិរជារិ ំែ) នៅនពលណាណែលមានរត្មូវការ ត្មា 

រ់ពួកនគ នទេះរីជាវាមិនណមនជាអំឡុងនពលពិនិរយ ុែភាពនទៀងទរ់ររ ់អនក ឬកូនររ ់អនក 

ក៏នោយ។ 

ការណងទរំ ា្ រក៏រមួមានការចាក់ថ្ន រំ ា្ រណែលអនក ឬកូនររ ់អនកត្រូវការ។ នយើងត្រូវណរនធវ ើឲ្យ 
ត្បាកែថ្កុមារណែលបានេុេះនឈាម េះទងំអ ់ ទទួលការចាក់ថ្ន រំ ា្ រណែលចាំបាេ់ នៅនពលថ្ន 

ការពិនិរយ ុែភាព។ ន វាណងទរំ ា្ រ និងការ ល្ ុេះពិនិរយគឺមានជូននោយមិនយកត្បាក់ 
និងនោយមិនត្រូវការការយល់ត្ពមមុន (ការអនុញ្ញា រជាមុន) 

កូនររ ់អនកត្រូវទទួលការពិនិរយ ុែភាពនៅកន ុងោយុទងំននេះ៖

• 2-4 ថ្ងៃនត្កាយពីកនំែើរ 

• 1 ណែ 

• 2 ណែ 

• 4 ណែ 

• 6 ណែ 

• 9 ណែ 

• 12 ណែ 

• 15 ណែ 

• 18 ណែ 

• 24 ណែ 

• 30 ណែ 

• មាងមួយឆ្ន ំពីោយុ 3 ឆ្ន ំរហូ្រែល់ 20 ឆ្ន  ំ
 

ការពិនិរយ ុែភាពកូនរមួមាន៖ 
• ត្រវរា ិនពញនលញ និងការពិនិរយរាងកាយពីកាលែល់េុងនជើង 

• ការចាក់ថ្ន រំ ា្ រនរាគតាមោយុ (កាលីហ្វ ័រញ៉ា នធវ ើតាមកាលវភិាគ 
រែឌ ិរ ភាោនមរេិណសនកជំងឺកុមារ Bright Futures ភាពតាមកំែរ់នពល) 

• នរ ា នៅទីពិនសាធន៍ រមួទងំការនធវ ើនរ ា រកជារិពុលឡិែ កន ុងឈាម 

• ការអរ់រំ ុែភាព 
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ ) ទំព័រ 101 

• ការនរ ា នមើលណេនក និងការសាា រ់ 

• ការពិនិរយ ុែភាពមារ់នធមញ 

• ការវាយរថ្មៃ ុែភាពោករបកិរោិ 

នៅនពលណែលមានរញ្ញា  ុែភាពសល វូកាយឬសល វូេិរាត្រូវបានរកនឃើញ កន ុងកំឡុងនពលពិនិរយ 
ឬ ល្ ុេះពិនិរយ ុែភាព ោេមានការនមើលណងទណំែលោេនោេះត្សាយរញ្ញា ឬជួយរញ្ញា ននាេះបាន។ 
ត្រ ិននរើការណងទគំឺជាការចំាបាេ់ខាងនវជជសាស្ត ា  នហ្ើយនយើងទទួលែ ុត្រូវកន ុងការេំណាយនលើ 

ការណងទ ំនយើងនឹងរា៉ា រ់រងការណងទនំនាេះនោយមិនគិរថ្ងៃែល់អនក។ ន វាទងំននេះរមួមាន៖ 
• នវជជរែឌ ិរ គិលានុរោឋ ជនំាញ និង ការណងទមំនទ ីរនពទយ 

• ការចាក់ថ្ន រំ ា្ រនែើមបីជួយអនកឲ្យមាន ុែភាពលអ  

• ការពាបាលនោយេលនា ការនិោយ/ភាសា និងនោយវជិាជ ជីវៈ 

• ន វា ុែភាពតាមសទេះណែលោេជាររកិាា នវជជសាស្ត ា  នត្គឿងសររ់សរង់ និងឧរករែ៍ 
នត្រើត្បា ់កន ុងសទេះ 

• ការពាបាលរញ្ញា ណេនក រមួទងំណវនតា 

• ការពាបាលរញ្ញា ថ្នការសាា រ់ រមួទងំឧរករែ៍ជំនួយការសាា រ់ នៅនពលណែលវាមិ 
នត្រូវបានរា៉ា រ់រងនោយ CCS 

• ការពាបាល ុែភាពោករបកិរោិេំនពាេះវរិរា ិអូធី ឹម និងពិការភាពណសនកការលូ 

រលា ់នសេងៗនទៀរ 

• ការត្គរ់ត្គងករែី និងការអរ់រំ ុែភាព 

• ការវេះការ់ណកលមអណែលជាការវេះការ់នែើមបីណក ឬជួ ជុលរេនា មព ័នធមិនធមម 
តាថ្នរាងកាយ ណែលរណាា លមកពីភាពពិការពកីំនែើរ ភាពែុ ត្រត្ករីណសន 
កការលូរលា ់ ការរ៉ាេះទងរ ិេ ការ ៃ្ងនមនរាគ ែុំសាេ ់ឬជំងឺ នែើមបីនធវ ើឲ្យមែុ្ 

រត្រន ើរនឡើង ឬរនងា ើរឲ្យមានររូរាងធមមតា 

ការនតសតជាតិពលុសំណក្ន ុង្រ 
កុមារទងំអ ់ណែលត្រូវបានចារ់តំាងឲ្យនៅ Kaiser Permanente គួរណរទទួលបានការនធវ ើនរ 

 ាជារិពុល ំែកន ុងឈាមនៅោយុ 12 នៅ 24 ណែ ឬេននាៃ េះោយុពី 36 នៅ 72 ណែ ត្រ ិននរើពួក 

នគមិនទន់ត្រូវបាននធវ ើនរ ា ពីមុន។ 

ជំនួយនែើរែីទទួលបាននសវាផែទសំុខភាពក្ុមារ និងយុវជន 
នយើងនឹងជួយ មាជិកនត្កាមោយុ 21 ឆ្ន ំនហ្ើយនិងត្គួសារររ ់ពួកនគទទួលន វាណែលពួកនគត្រូ 
វការ។ អនក ត្មរ ត្មួលណងទ ំKaiser Permanente ោេ៖ 
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• ត្បារ់អនកអំពីន វាណែលមានជូន៖ 

• ជួយណ វងរកអនកសាល់រណាា ញ ឬអនកសាលន់ វានត្ៅរណាា ញ នៅនពលចាបំាេ់ 

• ជួយោក់ការណារ់ជួរ 

• នរៀរេំការែឹកជញ្ជ នូនវជជសាស្ត ា  និងការែឹកជញ្ជ នូមិនណមននវជជសាស្ត ា  
ែូនេនេះកុមារោេនៅែល់ការណារ់ជួរររ ់ពួកនគ។ 

• ជួយ ត្មរ ត្មួលការណងទ ំត្មារ់ន វានានា តាមរយៈ FFS Medi-Cal ែូេជា 
រ៉ាុណនាមិនកំែរ់ណរេំនពាេះ៖ 

• ន វាពាបាលនិងសាា រនីរិ មបទ ត្មារ់ ុែភាពសល វូេិរា  និងវរិរា ិនត្រើត្បា ់នត្គឿ 
ងនញៀន 

• ការពាបាលរញ្ញា នធមញ រមួជាមួយការរត្មង់នធមញ 

នសវាផែលអនក្អាចទទួលបានតាររយៈនែាឈន លួ-សម្មាប-់នសវា 
("FFS") Medi-Cal បញក្រម វធិីនសេងៗនទៀត 
ការពិនិតយនធមញ 
រកាអញ្ញច ញកូនររ ់អនកឲ្យសាអ រ នោយការែុេះងនមៗ ជាមួយត្កណារ់លាង ំោរនរៀងរាល់ថ្ងៃ។ 
នៅត្រណហ្លរូននៅត្បាំមួយ ណែ "ការែុេះនឡើងនូវនធមញែំរូង" នឹងចារ់នសាើមនៅនពលណែលនធមញ 

ទរកចារ់នសាើមេូលមក។ អនកគួរណរនធវ ើការណារ់ជួរ ត្មារ់ការពិនិរយនធមញនលើកែំរូងររ ់កូ 

នអនកភាៃ មៗ នៅនពលណែលនធមញែំរូងររ ពួ់កនគែុេះនេញមក ឬនៅែួរកំនែើរែំរូងររ ់ពួ 

កនគ មួយណាណែលែល់មុននគ។ 

ន វានធមញ Medi-Cal ខាងនត្កាមគឺជាន វាឥរគិរថ្ងៃ ឬរថ្មៃទរ ត្មារ់៖ 

ទរកោយ ុ1 នៅ 4 
• ការនៅជួរនពទយនធមញែរូំងររ ់ទរក 

• ការពិនិរយនមើលនធមញែំរូងររ ់ទរក 

• ការពិនិរយនមើលនធមញ (នរៀងរាល់ 6 ណែ; នរៀងរាល់ 3 ណែពីកំនែើររហូ្រែល់ 3 ឆ្ន ំ) 

• កាំរ ម ីអុិេ 

• ការ ំោរនធមញ (នរៀងរាល់ 6 ណែ) 

• លារវា៉ា នី  សៃអរា៉ា យ (នរៀងរាល់ 6 ណែ) 

• ការរំនពញត្រនហាងនធមញ 

• ការែកនធមញ 
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• ន វា នស្ត រ្ េះរនាទ ន់ 

• ន វាជំងឺមិន ត្មាកមនទ ីរនពទយ 

• ការនត្រើថ្ន  ំព ឹក (ត្រ ិននរើចំាបាេ់ខាងនវជជសាស្ត ា ) 

កុមារោយ ុ5-12 
• ការពិនិរយនធមញ (នរៀងរាល់ 6 ណែ) 

• កាំរ ម ីអុិេ 

• ការលារថ្ន  ំសៃអរា៉ា យកត្មិរខាៃ ំង (នរៀងរាល់ 6 ណែ) 

• ការ ំោរនធមញ (នរៀងរាល់ 6 ណែ) 

• ការនត្សារថ្ន នំលើថ្រ មនធមញ 

• ការរំនពញត្រនហាងនធមញ 

• ការជួ ជុលឬ នធមញ 

• ន វា នស្ត រ្ េះរនាទ ន់ 

• ន វាជំងឺមិន ត្មាកមនទ ីរនពទយ 

• ការនត្រើថ្ន  ំព ឹក (ត្រ ិននរើចំាបាេ់ខាងនវជជសាស្ត ា ) 

កុមារោយ ុ13-17 
• ការពិនិរយនមើលនធមញ (នរៀងរាល់ 6 ណែ) 

• កាំរ ម ីអុិេ 

• លារថ្ន  ំសៃអរា៉ា យកត្មិរខាៃ ំង (នរៀងរាល់ 6 ណែ) 

• ការ ំោរនធមញ (នរៀងរាល់ 6 ណែ) 

• នធមញ (រែរ)  ត្មារ់អនកណែលមានលកាែៈ មបរា ិត្គរ់ត្ោន់ 

• ការរំនពញត្រនហាងនធមញ 

• នត្សារនធមញ 

•  រថ្ នធមញ 

• ការែកនធមញ 

• ន វា នស្ត រ្ េះរនាទ ន់ 

• ន វាជំងឺមិន ត្មាកមនទ ីរនពទយ 

• ការនត្រើថ្ន  ំព ឹក (ត្រ ិននរើចំាបាេ់ខាងនវជជសាស្ត ា ) 
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ត្រ ិននរើអនកមាន ំែួរ ឬេង់ណ វងយល់រណនថមអំពីន វានធមញ  ូមទូរ ័ពទនៅ Medi-Cal 
Denti-Cal 1-800-322-6384 (TTY/TDD 1-800-735-2922 ឬ 711)។ អនកក៏ោេេូលនៅ 

នគហ្ទំព័រ Medi-Cal Dental Program នៅ https://smilecalifornia.org/ (ជាភាសាអង់នគៃ )។ 

នសវាបញ្ជ នូការអប់របំ េ្ របផនថរ 
ត្រ ិននរើអនកត្ពួយបារមភថ្កូនររ ់អនកមានការពិបាកកន ុងការេូលរមួ និងនរៀន ូត្រនៅសាលា 
 ូមពិនត្ោេះជាមួយនវជជរែឌ ិរណងទរំឋមររ ់កូនអនក ត្គ ូ ឫរុគរលិករែឋបាលនៅសាលា។ រណនថ  
មពីនលើអរថត្រនោជន៍ណសនកនវជជសាស្ត ា ររ ់អនកណែលរា៉ា រ់រងនោយពួកនយើង មានន វាណែលសាលា 

ត្រូវណរសាល់នែើមបជួីយកូនររ ់អនកនរៀន និងមិនតាមមិនទន់នគ។ 

គំរថូ្នន វាណែលនឹងត្រូវបានសាល់នែើមបីជួយកូនររ ់អនកឲ្យនរៀន រមួមាន៖ 
• ន វានិោយ និងភាសា 

• ន វាសល វូេិរា 

• ការពាបាលនោយេលនារាងកាយ 

• ការពាបាលនោយកិេចការ្រ 

• រនេចកវទិាជំនួយ 

• ន វាការ ងរមកិេច 

• ន វាត្រឹកា 

• ន វាគិលានុរោឋ យិកាសាលា 

• ការែឹកជញ្ជ នូនៅនិងមកពីសាលា 

ន វាទងំននេះត្រូវបានសាល់នោយ និងរង់ថ្ងៃនោយនាយកោឋ នអរ់រំរែឋកាលីហ្វ ័រញ៉ា ។ រមួោន ជាមួ 

យនវជជរែឌ ិរ និងត្គូររ ់កូនអនក អនកោេរនងា ើរណសនការផ្លទ ល់ែល នួណែលនឹងជួយកូនររ ់អន  
កបានលអរំសុរ។ 
 

https://smilecalifornia.org/
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6. ការរាយការែ៍និងការ
នោេះត្សាយរញ្ញា  

មានរញ្ញា ពីរត្រនេទណែលអនកោេមានជាមួយ Kaiser Permanente៖ 
• ពាក្យបណត ឹងតអ ញូផតអរ (ឫ សារទុក្ខ) គឺនៅនពលអនកមានរញ្ញា ជាមួយ 

Kaiser Permanente ឬអនកសាល់ន វា ឬជាមួយការណងទ ំុែភាព 
ឬការពាបាលណែលអនកទទួលបានពីអនកសាល់ន វា 

• រែា ឹង ឧទធរណ៍ គឺនៅនពលណែលអនកមិនយល់ត្ពមជាមួយនឹងការ នត្មេេិរា  
ររ ់នយើងកន ុងការមិនរា៉ា រ់រង ឬផ្លៃ  ់រត រូន វាររ ់អនក 

អនកោេនត្រើត្បា ់ែំនែើការរែា ឹងសារទុកា  និងរែា ឹងឧទធរែ៍រ ់ Kaiser Permanente នែើមប ី
ត្បារ់ឲ្យនយើងែឹងអំពីរញ្ញា ររ ់អនក។ អនកក៏ោេទំនាក់ទំនង L.A. Care Health Plan ជំនួ ឲ្យ 
Kaiser Permanente បានណែរ។  ូមទូរ ព័ទនៅ L.A. Care Health Plan នលែ 1-888-839-9909 
(TTY 711) 24 នមា៉ា ងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ្៍ រមួទងំថ្ងៃរុែយនែើមបី ត្បារ់ពួកនគរញ្ញា  
ររ ់អនក។ ការនត្រើត្បា ទ់ងំែំនែើរការរែា ឹងសារទុកា ររ ់ Kaiser Permanente ឬ L.A. Care 
Health Plan នឹងមិនែកហូ្រ ិទធិត្ រេារ់ណាមួយររ ់អនកនឡើយ។ ទងំ Kaiser Permanente 
និង L.A. Care Health Plan នឹងមិននរ ីនអើងឬ ង ឹកត្រឆំ្ងនឹងអនក នោយសារការរអ ញូ 

ណរអរត្បារ់នយើងនឡើយ។ ការអនុញ្ញា រឲ្យនយើងែឹងអំពីរញ្ញា ររ ់អនកនឹងជួយនយើងណកលមអការណងទ ំ

 ត្មារ់  មាជិកទងំអ ់។ 

ត្រ ិននរើរែា ឹងសារទុកា  ឬរែា ឹងរឧទធរែ៍ររ ់អនកនៅណរមិនត្រូវបាននោេះត្សាយរនាទ រ់ពី 
30 ថ្ងៃ ឬអនកមិន រាយេិរានឹងលទធសល អនកោេន ន ើ ុំឲ្យ នាយកោឋ នការណងទ ំុែភាពមា 

នការត្គរ់ត្គង (Department of Managed Health Care, DMHC) ពិនិរយនមើលការរវា៉ា ររ ់អនក 
ឬនធវ ើការត្រួរពិនិរយណសនកនវជជសាស្ត ាឯករាជយ (Independent Medical Review, "IMR")។ 
អនកោេទូរ ័ពទនៅនាយកោឋ នការណងទ ំុែភាពមានការត្គរ់ត្គងរែឋកាលីហ្វ ័រញ៉ា  ("DMHC") 
នលែ 1-888-466-2219 (TTY 1-877-688-9891 ឬ 711) ឬ េូលនៅនគហ្ទំព័រ DMHC 
www.dmhc.ca.gov (ជាភាសាអង់នគៃ )។ 

មស្តនា ីន ុើរអនងារការណងទតំ្គរ់ត្គង Medi-Cal ថ្ននាយកោឋ នន វាណងទ ំុែភាពរែឋ កាលីហ្វ ័រញ៉ា  
(Department of Health Care Services, "DHCS") ក៏ោេជួយបានសងណែរ។ ពួកនគោេ 

ជួយបាន ត្រ ិននរើអនកមានរញ្ញា កន ុងការេូលរមួ ផ្លៃ  ់រត រូ ឬចាកនេញពីណសនការ ុែភាព។ 
ពួកនគក៏ោេជួយបានណែរ ត្រ ិននរើអនកផ្លៃ  ់រត រូទីលំនៅនិងមានការលំបាកកន ុងការទទួលបាន 
Medi-Cal ររ ់អនកណែលបាននសទរនៅនខានធីងមីររ ់អនក។ អនកោេទូរ ័ពទនៅមស្តនា ីអនងារការ 
ែ័នលែ1-888-452-8609 ថ្ងៃេ័នទែល់ថ្ងៃ ុត្ក ពីនមា៉ា ង 8 ត្ពឹកែលន់មា៉ា ង 5 លាៃ េ។ 

http://www.dmhc.ca.gov
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ ) ទំព័រ 106 

អនកក៏ោេោក់ពាកយរែា ឹងជាមួយនឹងការោិល័យណសនក ិទធិទទួលបានកន ុងនខានធីអនក 
អំពី ិទធិទទួលបាន Medi-Cal ររ ់អនក។ ត្រ ិននរើអនកមិនេា ់ថ្អនកណាណែលអនកោេ 

ោក់ពាកយសារទុកា ររ ់អនកជាមួយ  ូមទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនង មាជិកររ ់នយើង 

នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 

នែើមបីរាយការែ៍ពពី័រ៌មានែុ ទក់ទងនឹងការធានារា៉ា រ់រង ុែភាពរណនថមររ ់អនក  ូមទូរ ័ 
ពទនៅ Medi-Cal នលែ 1-800-541-5555 ថ្ងៃេ័នទ  រហូ្រែល់ថ្ងៃ ុត្ក រវាងនមា៉ា ង 8 ត្ពឹកនិងនមា៉ា ង 
5 លាៃ េ។ 

ពាក្យបណត ឹងតអ ញូផតអរ 

ពាកយរែា ឹងរអ ញូណរអរ (ឬសារទុកា ) គឺនៅនពលណែលអនកមានរញ្ញា ឬមិន រាយេិរា  ជាមួយន វា 

ណែលអនកកំពុងទទួលបានពី Kaiser Permanente ឬអនកសាលន់ វា។ មនិមាននពលនវលាកំែរ់ 

កន ុងការោក់ពាកយរែា ឹងនទ។ 

ត្រ ិននរើអនកមានពាកយរែា ឹងអំពីថ្ន តំាមនវជជរញ្ញជ ររ ់អនកជំងឺនត្ៅណែលអនកបានទទួលតាមរ

យៈ Medi-Cal Rx  ូមោក់ពាកយរែា ឹងររ ់អនកនៅកាន់ Medi-Cal Rx។ 
អនកោេោក់រែា ឹងរវា៉ា  ឬកន ុងលាយលកាែ៍អកេរ ឬតាមរយៈទូរ ័ពទនោយេូលនៅ 
www.Medi-CalRx.dhcs.ca.gov (ជាភាសាអង់នគៃ ) ឬទូរ ័ពទនៅន វា Medi-Cal Rx 
ន វាកមមអរិងិជន នលែ 1-800-977-2273 24 នមា៉ា ងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃមួយ បាា ហ្៌។ អនកនត្រើត្បា  ់
TTY ោេទូរ ័ពទនៅនលែ 711 េ័នទែល ់ុត្កពនីមា៉ា ង 8 ត្ពឹកែល ់5 លាៃ េ។ 

រែា ឹងរវា៉ា ទក់ទងនឹងអរថត្រនោជន៍ឱ ងសាថ ន Medi-Cal Rx មិន ថ ិរនត្កាមែំនែើរការសា 

រទុកា ររ ់នយើងនទ នហ្ើយមិនមាន ិទធិទទួលបានការត្រួរពិនិរយណសនកនវជជសាស្ត ាឯករាជយនទ។  មា 

ជិកោេោក់រែា ឹងរវា៉ា អំពីអរថត្រនោជន៍ឱ ងសាថ ន Medi-Cal Rx នោយទូរ ័ពទនៅនលែ 
1-800-977-2273 (TTY 800-977-2273 និងេុេនលែ 5 ឬ 711) ឬេូលនៅ 
www.Medi-CalRx.dhcs.ca.gov (ជាភាសាអង់នគៃ )។ ត្រ ិននរើត្គូនពទយររ ់អនករែិន ធមិ 

ននេញនវជជរញ្ញជ ថ្ន ណំែលអនកគិរថ្អនកត្រូវការ អនកោេន ន ើ ុំការត្រួរពនិិរយណសនកនវជជសាស្ត ាឯក 

រាជយនលើការ នត្មេេិរាររ ់នវជជរែឌ ិរររ ់អនក។ នលែទូរ ័ពទឥរគិរថ្ងៃររ ់ DMHC គឺ 
1-888-466-2219 នហ្ើយនិងរណាា ញ TTY គឺ 1-877-688-9891។ អនកោេណ វងរកការត្រួរពិនិ 
រយនវជជសាស្ត ាឯករាជយ/ទត្មង់រែា ឹងរអ ញូណរអរ និងន េកា ីណែនាំតាមអនឡាញ នៅនគហ្ទំព័រររ  ់
DMHC៖ www.dmhc.ca.gov (ជាភាសាអង់នគៃ )។ 

 ត្មារ់រញ្ញា ែថ្ទនទៀរទងំអ ់ អនកោេោក់ពាកយរែា ឹងតាមរយៈ Kaiser Permanente ឬ 
L.A. Care Health Plan ត្គរ់នពលតាមទូរ ័ពទ នោយ រន រ ឬតាមអនឡាញ។ 

• តារទូរស័ពទ ៖ 

•  ូមទូរ ័ពទនៅន វា មាជិក Kaiser Permanente នលែ 1-800-464-4000 
(TTY 711) 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ្៍ (នលើកណលងណរថ្ងៃឈ 

http://www.Medi-CalRx.dhcs.ca.gov
http://www.Medi-CalRx.dhcs.ca.gov
http://www.dmhc.ca.gov
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ ) ទំព័រ 107 

រ់ ត្មាកណែលរិទ) ។ សាល់ឲ្យនយើងនូវនលែកំែរត់្តានវជជសាស្ត ា ររ ់អនក 
នឈាម េះររ ់អនក និងនហ្រុសល ត្មារ់រែា ឹងរអ ញូណរអរររ ់អនក 

• ទូរ ័ពទនៅណសនកន វា មាជិក LA Care Health Plan តាមនលែ 
1-888-839-9909 (TTY 711) 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ្៍ 
រមួទងំថ្ងៃរុែយ  ូមសាលន់លែ មារ ល់ណសនការ ែុភាព LA Care ររ ់អនក 
នឈាម េះររ ់អនក និងនហ្រុសល ត្មារ់ពាកយរែា ឹងររ ់អនក 

• តារនម្បសណីយ៖ 

•  ូមទូរ ័ពទនៅន វា មាជិក Kaiser Permanente នលែ 1-800-464-4000 
(TTY 711) និងន ន ើ ុំឲ្យនគនសញើរទត្មង់ណរររទនៅអនក ។ នលើ ពនីនេះ ការោិ 

ល័យនវជជរែឌ ិរររ ់អនកក៏នឹងមានទត្មង់ណរររទពាកយរែា ឹងសងណែរ។ 
នៅនពលអនកទទួលបានទត្មង់ណរររទ  ូមរំនពញវា។ ត្រូវត្បាកែថ្រមួរ 

ញ្ច លូនឈាម េះររ ់អនក នលែកំែរ់ត្តានវជជសាស្ត ា  នងិមូលនហ្រុ ត្មារ់រែា ងឹ 

ររ ់អនក។ ត្បារ់នយើងពអីវ ីណែលបាននកើរនឡើងនិងរនរៀរណែលនយើងោេជួ 

យអនកបាន។ នសញើទត្មង់ណរររទនៅការោិល័យន វា មាជិកនៅទីតាំងកន ុ  

ងរណាា ញ Kaiser Permanente ( ូមនមើលន ៀវនៅរញ្ជ ីនឈាម េះនិងព័រ៌មាន 

អនកសាល់ន វា kp.org/facilities [ជាភាសាអង់នគៃ ] នែើមបរីកទីតាំង) 

•  ូមទូរ ័ពទនៅន វា មាជិក L.A. Care Health Plan នលែ 1-888-839-9909 
(TTY 711) នហ្ើយន ន ើ ុំឲ្យមានទត្មង់ណរររទនសញើនៅអនក ។ នៅនពលអនកទទួល 

បានទត្មង់ណរររទ  ូមរំនពញវា។ ត្រូវត្បាកែថ្រមួរញ្ច លូនឈាម េះររ ់អនក 
នលែអរា ញ្ញា ែណសនការ ុែភាព និងមូលនហ្រ ុត្មារ់រែា ឹងររ ់អនក។ 
ត្បារ់ពួកនគនូវអវ ីណែលបាននកើរនឡើង និងរនរៀរណែលពួកនគោេជួយអនក។ 
នសញើរទត្មង់ណររទនៅ៖ 

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

• ន យជួបផ្លទ ល់៖ 

• រំនពញ ំែុំណរររទរែា ឹងរអ ញូណរអរ ឬរែា ឹងទមទរ ំែង/ 
ន ន ើ ុំអរថត្រនោជន៍ នៅការោិល័យន វា មាជកិណែល ថ ិរនៅទីតំាងណសនការ 

• តារអនឡាញ៖ 

• នត្រើទត្មង់ណរររទអនឡាញនៅនលើនគហ្ទំព័រររ ់នយើងតាមរយៈ kp.org 
(ជាភាសាអង់នគៃ ) 

•  ូមេូលនៅនគហ្ទំព័រ L.A. Care Health Plan www.lacare.org 
(ជាភាសាអង់នគៃ ) 

ត្រ ិននរើអនកត្រូវការជំនួយកន ុងការោក់ពាកយរែា ឹងររ ់អនក នយើងោេជួយអនកបាន។ នយើង 

ោេសាល់ឲ្យអនកនូវន វាភាសាឥរគិរថ្ងៃ។ ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិកនលែ 

http://kp.org
http://www.lacare.org
http://kp.org/facilities


6 | ការរាយការែ៍និងការនោេះត្សាយរញ្ញា  

ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ ) ទំព័រ 108 

1-800-464-4000 (TTY 711)។ អនកក៏ោេទទួលជំនួយពី L.A. Care Health Plan សងណែរ។ 
ពួកនគក៏ោេសាល់ឲ្យអនកនូវន វាភាសាឥរគិរថ្ងៃសងណែរ។ 

ត្រ ិននរើអនកបានោក់ពាកយរែា ឹងររ ់អនកជាមួយ L.A. Care Health Plan ពួកនគនឹងនធវ ើការ 
ជាមួយអនកនិង Kaiser Permanente នែើមបីនោេះត្សាយរញ្ញា ។ នែើមបណី វ ងយល់រណនថមអំពីែំនែើ 
រការរែា ឹងសារទុកា  L.A. Care Health Plan  ូមទូរ ័ពទនៅ L.A. Care Health Plan នលែ 
1-888-839-9909 (TTY 711)។ 

កន ុងរយៈនពល 5 ថ្ងៃរនាទ រ់ពីទទួលបានពាកយរែា ឹង នយើងនឹងនសញើលែិិរមួយជូនែំែឹងអនកថ្ 

នយើងបានទទួលវា។ កន ុងរយៈនពល 30 ថ្ងៃ នយើងនឹងនសញើលិែិរមួយនទៀរត្បារ់អនកអំពីរនរៀរណែ 

លនយើងបាន នោេះត្សាយរញ្ញា ររ ់អនក។ ត្រ ិននរើអនកបានោក់ពាកយរែា ឹងសារទុកា ររ ់ 

អនកជាមួយ L.A. Care Health Plan ពួកនគនឹងន ៃ្ ើយររកន ុងកំឡុងនពលែូេោន ។ 
ត្រ ិននរើអនកទូរ ័ពទមកនយើងអំពីសារទុកា ណែលមិនណមនទក់ទងនឹងការរា៉ា រ់រងណងទ ំុែភាព 
ឬភាពចាំបាេ់ខាងនវជជសាស្ត ា  ការពាបាលត្សាវត្ជាវឬអនងារ នហ្ើយសារទុកា ររ ់អនកត្រូវបាន 
នោេះត្សាយនៅនពលេុងរញ្ចរ់ថ្នថ្ងៃនធវ ើការរនាទ រ់ អនកោេមិនទទួលបានលិែិរនឡើយ ។ 

ត្រ ិននរើអនកេង់ ឬត្គូនពទយររ ់អនកេង់នោយ Kaiser Permanente ឬ L.A. Care 
Health Plan នធវ ើការ ំនរេេិរានោយបាននលឿន ពីនត្ពាេះនពលនវលាណែលត្រូវការនែើមបីនោេះត្សាយ 
រែា ឹងរវា៉ា ររ ់អនកនឹងនធវ ើនោយោយុជីវរិ  ុែភាព ឬ មរថភាពររ អ់នក ថ ិរកន ុងនត្ោេះថ្ន ក់ 
អនកោេន ន ើ ុំការត្រួរពនិិរយរនាទ ន់ (នលឿន)។ នែើមបីន ន ើ ុំការត្រួរពិនរិយរនាទ ន់  ូមទូរ ័ពទ 
នៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711) ឬ L.A. Care 
Health Plan 1-888-839-9909 (TTY 711)។ កន ុងរយៈនពល 72 នមា៉ា ងរនាទ រ់ពីការទទួលពាកយ 
រែា ឹងររ ់អនក នយើង ឬ L.A. Care Health Plan នឹងនធវ ើការ នត្មេេិរាអំពីរនរៀរណែលនយើ 
ងនឹងនោេះត្សាយរែា ឹងររ ់អនក និងថ្នរើនយើងនឹងពននៃ ឿនការរវា៉ា ររ ់អនកណែរឬនទ។ ត្រ  ិ

ននរើនយើង ឬ L.A. Care Health Plan កំែរ់ថ្នយើងនឹងមិនពននៃ ឿនការរវា៉ា ររ ់អនកនទ 
នយើងនឹងត្បារ់អនកថ្នយើងនឹងនោេះត្សាយការរវា៉ា ររ ់អនកកន ុងរយៈនពល 30 ថ្ងៃ។ 

បណត ឹងឧទធរណ៏ 

រែា ឹងឧទធរែ៍គឺែុ ពីរែា ឹងរអ ញូណរអរ។ រែា ឹងឧទធរែ៍គឺជា ំនែើរ ុំឲ្យ Kaiser Permanente ឬ 
L.A. Care Health Plan ត្រួរពិនិរយនិងផ្លៃ  ់រត រូការ នត្មេេិរា ណែលនយើងបាននធវ ើអំពីការធា 

នារា៉ា រ់រង ត្មារ់ន វាណែលត្រូវបានន ន ើ ុ។ំ ត្រ និនរើនយើងនសញើលិែិរជូនែំែឹងអំពីការអនុវរា វ ិ

ធានការែ ៍ (Notice of Action, "NOA") ណែលត្បារ់អនកថ្នយើងកំពងុរែិន ធ ពនានពល 
ផ្លៃ  ់រត រូ ឬរញ្ចរ់ន វា នហ្ើយអនកមិនយល់ត្ រជាមួយការ នត្មេេិរាររ ់នយើង អនកោេោក់ 

ពាកយរែា ឹងឧទធរែ៍។ អនកសាល់ន វាណងទរំឋម (Primary Care Provider, PCP) ររ ់អនកក៏ 

ោេោក់រែា ឹងឧទធរែ៍ ត្មារ់អនកនោយការអនុញ្ញា រជាលាយលកាែ៍អកេរររ ់អនក។ 

អនកត្រូវណរោក់ពាកយរែា ឹងឧទធរែ៍កន ុងរយៈនពល 60 ថ្ងៃត្ររិទិនចារ់ពីកាលររនិេឆទ NOA 
ណែលអនកបានទទួល។ ត្រ ិននរើនយើង នត្មេេិរាការ់រនថយ ផ្លអ ក ឬរញ្ឈរ់ន វាណែលអនកកំពុ 



6 | ការរាយការែ៍និងការនោេះត្សាយរញ្ញា  

ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ ) ទំព័រ 109 

ងទទួលបានឥឡូវននេះ អនកោេរនាទទួលបានន វាននាេះ ែែៈនពលណែលអនករង់ចាំការ នត្មេ 

នលើពាកយរែា ឹងឧទធរែ៍ររ ់អនក។ ននេះត្រូវបាននគនៅថ្ ជំនួយបានទូទរ់ណែលកំពុងរង់ចំា 
នែើមបីទទួលបានជំនួយបានទូទរ់ណែលកំពុងរង់ចំា អនកត្រូវណរន ន ើ ុំឲ្យនយើងរា ឹងឧទធរែ៍កន ុង 

រយៈនពល 10 ថ្ងៃចារ់ពីកាលររនិេឆទនៅនលើ NOA ឬមុនកាលររនិេឆទណែលនយើងបាននិ 

ោយថ្ន វាររ ់អនកនឹងឈរ់ មួយណាណែលមកែល់នត្កាយនគ។ នៅនពលអនកន ន ើ ុំរែា ឹង 

ឧទធរែ៍ នៅនត្កាមកាលៈនទ ៈទងំននេះ ន វាកមមនឹងរនា។ នយើងោេរត្មូវឲ្យអនករង់ត្បាក់ 
 ត្មារ់រថ្មៃន វា ត្រ និនរើការ នត្មេេិរាេុងនត្កាយននាេះ រែិន ធ ឬផ្លៃ  ់រត រូន វាមួយ។ 

ត្រ ិននរើអនកេង់ោក់រែា ឹងឧទធរែ៍េំនពាេះការ នត្មេេិរាណែលបាននធវ ើនឡើងនោយ Medi-Cal Rx 
អនកោេន ន ើ ុំ វនាការរែឋមួយ។ នាយកោឋ នន វា ងរមរែឋកាលហី្វ ័រញ៉ា មានែំនែើរការ វនា 

ការរែឋ ត្រ ិននរើអនកេង់ោក់រែា ឹងឧទធរែ៍ការ នត្មេេិរាររ ់ Medi-Cal Rx។ ែំនែើរការននេះ 
គឺែុ ោន ពីែំនែើរការរែា ឹងឧទធរែ៍ណែលអនកនត្រើត្បា ់ ត្មារ់អរថត្រនោជន៍ឯនទៀរររ ់អនក។ 
កន ុង វនាការរែឋ នៅត្កមមាន ក់ពិនិរយនមើល ំនែើររ ់អនកជាមួយនងឹព័រ៌មានគៃ ីនិកពីឱ  

ងការ ី DHCS នែើមបីនធវ ើឲ្យត្បាកែថ្ការ នត្មេេិរាត្ រនឹងនោលការែ៍ឱ ងសាថ នររ ់ 
Medi-Cal។ 

 ត្មារ់រញ្ញា ែថ្ទទងំអ ់នទៀរ អនកោេោក់រែា ឹងឧទធរែ៍តាមរយៈ Kaiser Permanente ឬ 
L.A. Care Health Plan ត្គរ់នពលតាមទូរ ័ពទ នោយ រន រ នោយផ្លទ ល់ ឬតាមអនឡាញ។ 

• តារទូរស័ពទ ៖ 

•  ូមទូរ ័ពទនៅន វា មាជិក Kaiser Permanente នលែ 1-800-464-4000 
(TTY 711) 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ្៍ (នលើកណលងណរថ្ងៃ 
ឈរ់ ត្មាកណែលរិទ) ។ សាល់ឲ្យនយើងនូវនលែកំែរ់ត្តានវជជសាស្ត ា ររ ់អនក 
នឈាម េះររ ់អនក និងន វាណែលអនកកំពុងោក់រែា ឹងឧទធរែ៍ 

• ទូរ ័ពទនៅណសនកន វា មាជិក LA Care Health Plan តាមរយៈនល 
1-888-839-9909 (TTY 711) 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ្៍ 
រមួទងំថ្ងៃរុែយ  ូមសាលន់លែ មារ ល់ណសនការ ែុភាព LA Care ររ ់អនក 
នឈាម េះររ ់អនក និងន វាណែលអនកកំពុងោក់រែា ឹងឧទធរែ៍។ ពួកនគោេនសញើ 
រទត្មង់ណរររទែល់អនកនែើមបីរំនពញ នែើមបីរញ្ញជ ក់ថ្អនកបានន ន ើ ុំរែា ឹ 
ងឧទធរែ៍មួយ។ 

• តារនម្បសណីយ៖ 

•  ូមទូរ ័ពទនៅន វា មាជិក Kaiser Permanente នលែ 1-800-464-4000 
(TTY 711) និងន ន ើ ុំឲ្យនគនសញើរទត្មង់ណរររទនៅអនក ។ នលើ ពនីនេះ ការោិល ័

យនវជជរែឌ ិរររ ់អនកក៏នឹងមានទត្មង់ណរររទរែា ឹងឧទធរែ៍សងណែរ។ នៅនព 

លអនកទទួលបានទត្មង់ណរររទ  ូមរំនពញវា។  ូមត្បាកែថ្រមួរញ្ច លូនឈាម េះរ 
រ ់អនក នលែកំែរ់ត្តានវជជសាស្ត ា  និងន វាណែលអនកកំពុងោក់រែា ឹងឧទធរែ៍។ 
នសញើទត្មង់ណរររទនៅការោិល័យន វា មាជិកនៅទីតាំងកន ុងរណាា ញណសនការ 
Kaiser Permanente ( ូមនមើល kp.org/facilities [ជាភាសាអង់នគៃ ] 
នែើមបីរកទីតំាង) 

http://kp.org/facilities
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ ) ទំព័រ 110 

•  ូមទូរ ័ពទនៅន វា មាជិក L.A. Care Health Plan នលែ 1-888-839-9909 
(TTY 711) នហ្ើយន ន ើ ុំឲ្យមានទត្មង់ណរររទនសញើរនៅអនក ។ នៅនពលអនកទទួល 

បានទត្មង់ណរររទ  ូមរំនពញវា។ ត្រូវត្បាកែថ្រមួរញ្ច លូនឈាម េះររ ់អនក 
នលែអរា ញ្ញា ែ L.A. Care Health Plan និងន វាណែលអនកកំពុងនធវ ើឧទធរែ៍។ 
នសញើរទត្មង់នៅ៖ 

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

• ទំនាក់្ទំនងន យផ្លទ ល់ 

• រំនពញទត្មង់រែា ឹងឧទធរែ៍នៅឯការោិល័យន វា មាជិក ណែលមានទីតំាងនៅ 

សាថ រ័នររ ់ណសនការ 

• តារអនឡាញ៖ 

• នត្រើទត្មង់ណរររទអនឡាញនៅនលើនគហ្ទំព័រររ ់នយើងតាមរយៈ kp.org 
(ជាភាសាអង់នគៃ ) 

•  ូមេូលនៅនគហ្ទំព័រ L.A. Care Health Plan www.lacare.org 
(ជាភាសាអង់នគៃ ) 

ត្រ ិននរើអនកត្រូវការជំនួយកន ុងការោក់ពាកយរែា ឹងឧទធរែ៍ ឫជាមួយ ជំនួយបានទូទរ់កំពុ 
ងរង់ចា ំ នយើងោេជួយអនកបាន។ នយើងោេសាល់ឲ្យអនកនូវន វាភាសាឥរគិរថ្ងៃ។ ទូរ ័ពទនៅម 

ជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិកនលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ អនកក៏ោេទទួលបា 

នជំនួយពី L.A. Care Health Plan នោយទូរ ័ពទនៅនលែ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ 
ពួកនគក៏ោេសាល់ឲ្យអនកនូវន វាភាសាឥរគិរថ្ងៃសងណែរ។ 

ត្រ ិននរើអនកោក់ពាកយរែា ឹងឧទធរែ៍ររ ់អនកជាមួយ L.A. Care Health Plan ពួកនគនឹងនធវ ើ 
ការជាមួយអនកនិង Kaiser Permanente នលើរែា ឹងឧទធរែ៍ររ ់អនក។ នែើមបីណ វ ងយល់រណនថមអំ 

ពីែំនែើរការរែា ឹងឧទធរែ៍ L.A. Care Health Plan  ូមទូរ ័ពទនៅ L.A. Care Health Plan នលែ 
1-888-839-9909 (TTY 711)។ 

កន ុងរយៈនពល 5 ថ្ងៃរនាទ រ់ពីទទួលបានរែា ឹងឧទធរែ៍ នយើងនឹងនសញើលែិិរមួយជូនែំែឹងអនក 

ថ្នយើងបានទទួលវា។ កន ុងរយៈនពល 30 ថ្ងៃ នយើងនឹងត្បារ់អនកពីការ នត្មេេិរានលើរែា ឹង 

ឧទធរែ៍ររ ់នយើង នហ្ើយនសញើលិែិរជូនែំែឹងអំពីការនោេះត្សាយរែា ឹងឧទធរែ៍ (Notice of Appeal 
Resolution, "NAR") ែល់អនក។ ត្រ ិននរើអនកបានោក់រែា ឹងឧទធរែ៍ជាមួយ L.A. Care Health 
Plan ពួកនគនឹងន ៃ្ ើយររកន ុងកំឡុងនពលនវលាត្រណហ្លោន ននេះ។ ត្រ និនរើនយើងមិនត្បារ់អន  

កអំពីការ នត្មេេិរារែា ឹងឧទធរែ៍ររ ់នយើងកន ុងកំឡុងនពល 30 ថ្ងៃ អនកោេន ន ើ ុំ វ 

នាការរែឋ និងការត្រួរពិនិរយនវជជសាស្ត ាឯករាជយមួយ។ រ៉ាុណនា ត្រ ិននរើអនកន ន ើ ុំ វានាការរែឋមុន 
នហ្ើយ វនាការបាននកើរនឡើងនហ្ើយ អនកមិនោេន ន ើ ុំ IMR បាននទ។ កន ុងករែីននេះ វនាការ 
រែឋជាអនកវនិិេឆ ័យ នត្មេេុងនត្កាយ។ 

http://kp.org
http://www.lacare.org
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ ) ទំព័រ 111 

ត្រ ិននរើអនកេង់ ឬនវជជរែឌ ិរអនកេង់ឲ្យ Kaiser Permanente ឬ L.A. Care Health Plan 
នធវ ើការ នត្មេេិរារហ្័  ពីនត្ពាេះនពលនវលាណែលវាត្រូវការនែើមបីនោេះត្សាយរែា ឹងឧទធរែ៍ររ ់អនក 

នឹងនធវ ើឲ្យជីវរិ  ុែភាព ឬ មរថភាពកន ុងការរំនពញមុែ្រររ ់អនកមាននត្ោេះថ្ន ក់ អនកោ 

េន ន ើ ុំការត្រួរពិនិរយរនាទ ន់ (នលឿន)។ នែើមបីន ន ើ ុំការត្រួរពិនិរយរនាទ ន់  ូមទូរ ័ពទមកពួ 

កនយើងតាមនលែ 1-800-464-4000 (TTY 711) ឬ L.A. Care Health Plan 1-888-839-9909 
(TTY 711) ។ ពួកនយើង ឬ L.A. Care Health Plan នឹងនធវ ើការ នត្មេេិរាកន ុងរយៈនពល 
72 នមា៉ា ងរនាទ រ់ពីទទួលពាកយរែា ឹងឧទធរែ៍ររ អ់នក អំពីថ្នរើនយើងនឹងពននៃ ឿនរែា ឹងឧទធរែ៍ 
ររ ់អនក ឬអរ់។ 

អា ីផែលម្តវូនធា ើម្បសិននបើអនក្រិនយល់ម្សបជារួយនសចក្ត ីសនម្រ

ចនលើបណត ឹងឧទធរណ៍ 
ត្រ ិននរើអនកបានោក់ពាកយរែា ឹងឧទធរែ៍ នហ្ើយបានលិែិរពីនយើង ឬ L.A. Care Health Plan 
ណែលត្បារ់អនកថ្នយើងមិនបានផ្លៃ  ់រត រូការ នត្មេេិរាររ ់នយើង ឬអនកមិនបានទទួលលិែិរ 

ត្បារ់អនកអំពីការ នត្មេេិរាររ ់នយើង នហ្ើយវាមានរយៈនពលនលើ  30 ថ្ងៃនហ្ើយននាេះ អនកោេ៖ 
• ន ន ើ ុំ សវនាការរែឋ ពីនាយកោឋ នន វា ងរមរែឋកាលីហ្័វ រញ៉ា  (California Department 

of Social Services, "CDSS") នហ្ើយនៅត្កមមាន ក់នឹងត្រួរពិនិរយករែីររ ់អនក 

• ោក់ទត្មង់ត្រួរពិនិរយនវជជសាស្ត ា /រែា ឹងរអ ញូណរអរជាមួយត្ក ួងការណងទ ំុែភាពមា
នការត្គរ់ត្គង (DMHC) នែើមបីឲ្យការ នត្មេេិរាររ ់នយើងត្រូវបានត្រួរពនិិរយ 
ឬន ន ើ ុំ ការម្តួតពិនិតយនវជជសាស្តសត ឯក្រាជយ ("IMR") ពី DMHC។ កន ុងកំឡុង IMR ររ ់ 
DMHC, នវជជរែឌ ិរខាងនត្ៅ ណែលមិនណមនជាណសនកថ្ន Kaiser Permanente ឬ 
L.A. Care Health Plan នឹងត្រួរពិនិរយករែីររ ់អនក។ នលែទូរ ័ពទឥរគិរថ្ងៃ 
នលែររ ់ DMHC គឺ (1-888-466-2219) និងរណាា ញ TTY  ត្មារ់ វនាការ 
និងអនកពិការខាងការនិោយ ា ី (1-877-688-9891)។ អនកោេណ វងរកការត្រួរ 

ពិនិរយនវជជសាស្ត ាឯករាជយ/ទត្មង់រែា ឹងរអ ញូណរអរ និងន េកា ីណែនាំតាមអនឡាញ 
នៅនគហ្ទំព័រររ  ់DMHC៖ www.dmhc.ca.gov (ជាភាសាអង់នគៃ )។ 

អនកនឹងមិនចាំបាេ់ត្រូវរង់ថ្ងៃ វនាការរែឋឬ IMR នទ។ 

អនកមាន ិទធិទងំេំនពាេះទងំ វនាការរែឋ និង IMR ។ រ៉ាុណនា ត្រ ិននរើអនកន ន ើ ុំ វានាការរែឋមុន 
នហ្ើយ វនាការបាននកើរនឡើងនហ្ើយ អនកមិនោេន ន ើ ុំ IMR បាននទ។ កន ុង ំែុំនរឿងននេះ 
 វនាការរែឋមានន េកា ី នត្មេេុងនត្កាយ។ អរថត្រនោជន៍ឱ ងសាថ ន Medi-Cal Rx 
គឺមិន ថ ិរនៅនត្កាមែំនែើរការ IMR នទ។ 

ណសនកខាងនត្កាមនឹងសាល់ឲ្យអនកនូវព័រ៌មានរណនថម អំពីរនរៀរន ន ើ ុ ំវនាការរែឋ ឬ IMR ។ 

រែា ឹងរអ ញូណរអរ និងរែា ឹងឧទធរែ៍ទក់ទងនឹងអរថត្រនោជន៍ឱ ងសាថ ន Medi-Cal Rx 
គឺមិនត្រូវបានចារ់ណេងនោយ Kaiser Permanente នទ។ អនកោេោក់រែា ឹងរអ ញូណរអរ 

http://www.dmhc.ca.gov
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ ) ទំព័រ 112 

និងរែា ឹងឧទធរែ៍អំពីអរថត្រនោជន៍ឱ ងសាថ ន Medi-Cal Rx នោយទូរ ព័ទនៅនលែ 
800-977-2273 (TTY 800-977-2273 នហ្ើយេុេនលែ 5 ឬ 711)។ រ៉ាុណនារែា ឹងរវា៉ា  និងរែា ឹ 
ងឧទធរែ៍ទក់ទងនឹងអរថត្រនោជន៍ឱ ងសាថ ន Medi-Cal Rx ោេមានលកាែៈ មបរា ិត្គរ់ 

ត្ោន់ ត្មារ់ការត្រួរពនិិរយនវជជសាស្ត ាឯករាជយមួយ។ ត្រ ិននរើអនកមិនយល់ត្ពមជាមួយនឹងកា 

រ នត្មេេិរាទក់ទងនឹងអរថត្រនោជន៍ឱ ងសាថ ន Medi-Cal Rx ររ ់អនកនទ អនកោេន ន ើ 
 ុំ វនាការរែឋ។ 

កំែរ់េំណា៖ំ មុែទំនិញនិងន វាអនកទទួលនៅនត្កាមកមម វធីិ Community Supports មិនមានល 

កាែៈ មបរា ិត្គរ់ត្ោន់ ត្មារ់ IMR នទ។ 

ពាក្យបណត ឹងតអ ញូផតអរនិងការម្តួតពិនិតយនវជជសាស្តសត ឯក្រាជយ 
("IMR") ជារួយនាយក្ ឋ នផែទសំុខភាពមានការម្គប់ម្គង 

IMR គឺនៅនពលណែលអនកត្រួរពិនិរយខាងនត្ៅណែលមិនទក់ទងនៅនឹងណសនការ ុែភាពត្រួរ 

ពិនិរយករែីររ ់អនក។ ត្រ ិននរើអនកេង់បាន IMR ែំរូងអនកត្រូវណរោក់ពាកយរែា ឹងឧ 

ទធរែ៍ជាមួយ ពួកនយើង ឫ L.A. Care Health Plan ជាមុន។ ត្រ ិននរើអនកមិនឮពីនយើងកន ុងរយៈ 
នពល 30 ថ្ងៃត្ររិទិន ឬត្រ ិននរើអនកមិន រាយេិរានឹង ន េកា ី នត្មេេិរាររ ់នយើងននាេះ 
អនកោេន ន ើ ុំ IMR។ អនកត្រូវន ន ើ ុំ IMR កន ុងរយៈនពល 6 ណែចារ់ពីកាលររនិេឆទនលើន េកា  ី
ជូនែំែឹងណែលត្បារ់អនក អំពីន េកា ី នត្មេររ ់រែា ឹងឧទធរែ៍។ អនកមានណរ 120 ថ្ងៃរ៉ា ុ
នណាណ េះនែើមបីន ន ើ ុ ំវនាការរែឋ ែូនេនេះត្រ ិននរើអនកេង់បាន IMR និង វនាការរែឋ  ូមោក់រែា  ឹ
ងរវា៉ា ររ ់អនក កាន់ណរឆ្រ់កាន់ណរលអ ។  ូមចំាថ្ ត្រ ិននរើអនកន ន ើ ុ ំវនាការរែឋមុន នហ្ើយ 

 វនាការបាននកើរនឡើងនហ្ើយ អនកមិនោេន ន ើ ុំ IMR បាននទ។ កន ុងករែីននេះ វនាការរែឋជា 

អនកវនិិេឆ ័យ នត្មេេុងនត្កាយ។ 

អនកត្រណហ្លជាោេទទួលបាន IMR ភាៃ មៗ នោយមិនចំាបាេ់ោក់ពាកយរែា ឹងឧទធរែ៍ជាមុន។ 
ននេះគឺនៅកន ុងករែីណែលរញ្ញា  ុែភាពររ ់អនកគឺរនាទ ន់ ឬការន ន ើ ុតំ្រូវបានរែិន ធ នោយ 

សារការពាបាលត្រូវបានចារ់ទុកថ្ជាការពិនសាធន៍ ឬការអនងារ។ 

ត្រ ិននរើរែា ឹងរអ ញូណរអរររ ់អនកេំនពាេះ DMHC មិនមានលកាែៈ មបរា ិទទួលបាន IMR, 
DMHC នឹងនៅណរត្រួរពិនិរយពាកយរែា ឹងររ ់អនក នែើមបីរញ្ញជ ក់ថ្នយើងបាននធវ ើការ នត្ម 

េេិរាត្រូវ នៅនពលអនកោក់រែា ឹងឧទធរែ៍េំនពាេះការរែិន ធថ្នន វា។ នយើងត្រូវណរអនុនលាម 

តាមការ នត្មេេិរា IMR និងការត្រួរពិនិរយររ ់ DMHC ។ 

កថ្ែែឌខាងនត្កាមនឹងសាល់ឲ្យអនកនូវព័រ៌មានអំពីរនរៀរន ន ើរ ុំ IMR។  ូមករ់េំណាថំ្ពាកយ 
"សារទុកា " គឺនិោយអំពីទងំ "រែា ឹងរអ ញូណរអរ" នងិ "រែា ឹងឧទធរែ៍"។ 

នាយកោឋ នការណងទ ំុែភាពមានការត្គរ់ត្គងរែឋកាលីហ្វ ័រញ៉ា ទទួលែ ុត្រូវេំនពាេះការោក់ក

ត្មិរ នលើណសនការន វាណងទ ំុែភាព។ ត្រ ិននរើអនកមានសារទុកា ត្រឆំ្ងនឹងណសនការ ុែភា 
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ ) ទំព័រ 113 

ពររ ់អនក ែំរូងអនកគួរណរទូរ ័ពទនៅណសនការ ែុភាពតាមនលែ 1-800-464-4000 (TTY 711) 
នហ្ើយនត្រើែំនែើរការរែា ងឹសារទុកា ររ ់ណសនការ ុែភាពអនក មុននឹងទំនាក់ទំនងនៅនាយក 

ោឋ ន។ ការនត្រើត្បា ់នីរិវធីិសារទុកា ននេះមិនហាមឃរ់ ិទធិ ឫែំនណាេះត្សាយត្ រេារ់ណែលមាន 

 កាា នុពល ណាមួយណែលោេមាន ត្មារ់អនកនទ។ ត្រ ិននរើអនកត្រូវការជំនួយជាមួយនឹងសា 

រទុកា ណែលពាក់ព័នធនឹងការ នស្ត រ្ េះរនាទ ន់ សារទុកា ណែលមិនត្រូវបាន នោេះត្សាយឲ្យបាននពញេ ិ

រានោយណសនការ ុែភាពររ ់អនក ឬសារទុកា ណែលនៅណរមិនទន់នោេះត្សាយ បានអ ់រយៈនព 

លនលើ ពី 30 ថ្ងៃ អនកោេទូរ ័ពទនៅនាយកោឋ ននែើមបីរកជំនួយ។ អនកក៏ោេមាន ិទធិទទួល 

បានការត្រួរពិនិរយនវជជសាស្ត ដឯករាជយ ("IMR") សងណែរ។ ត្រ ិននរើអនកមាន ិទធិទទួលបាន IMR 
ែំនែើរការ IMR នឹងសាល់ការត្រួរពិនិរយនឡើងវញិណែលមិនលនំអៀង នលើការ នត្មេេិរានវជជសា 

ស្ត ា ណែលបាននធវ ើនឡើងនោយណសនការ ុែភាពណែលទក់ទងនឹង ភាពចាំបាេ់នវជជសាស្ត ា ថ្នន វា 

ឫការពាបាលណែលបានន ន ើ ន េកា ី ំនរេនលើការធានារា៉ា រ់រង  ត្មារ់ការពាបាលណែលមានល 

កាែៈពិនសាធន៍ ឬអនងារ និងវវិាទថ្នការទូទរ់ត្បាក់  ត្មារ់ន វានវជជសាស្ត ា នស្ត រ្ េះរនាទ ន់ 
ឬរនាទ ន់។ នាយកោឋ នក៏មាននលែទូរ ័ពទឥរគិរថ្ងៃនលែ (1-888-466-2219) និងរណាា ញ 
TDD (1-877-688-9891)  ំរារ់អនកមានរញ្ញា ការសាា រ់និងនិោយ។ នគហ្ទំព័រររ ់នាយកោឋ ន 
http://www.dmhc.ca.gov (ជាភាសាអង់នគៃ ) មានទត្មង់ណរររទពាកយរែា ឹងរអ ញូណរអរ 
ទត្មង់ណរររទពាកយ ុំ IMR និងន េកា ីណែនាំអនឡាញ។ 

សវនាការរែឋ 

 វនាការរែឋគឺជាការជួរជាមួយនឹងមស្តនា ីមកពីនាយកោឋ នន វា ងរមរែឋកាលីហ្វ ័រញ៉ា  
("CDSS")។ នៅត្កមនឹងជួយនោេះត្សាយរញ្ញា ររ ់អនក។ អនកមាន ិទធិន ន ើ ុំ វនាការរែឋបាន 
លុេះត្តាណរអនកបានោក់ពាកយរែា ឹងឧទធរែ៍រេួនហ្ើយ ជាមួយទងំ Kaiser Permanente ឬ 
L.A. Care Health Plan នហ្ើយអនកនៅណរមិននពញេិរា នឹងការ នត្មេេិរាននេះ ឬត្រ ិននរើអនក 

មិនបានទទួលន េកា ី ំនរេនលើរែា ឹងឧទធរែ៍ ររ ់អនករនាទ រ់ពី 30 ថ្ងៃ។ 

អនកត្រូវណរន ន ើ ុ ំវនាការរែឋកន ុងរយៈនពល 120 ថ្ងៃត្ររិទិន គិរចារ់ពីកាលររនិេឆទនលើ 
ន េកា ីជូនែំែឹងណែលត្បារ់អនកអំពីការ នត្មេេិរាឧទធរែ៍។ PCP ររ ់អនកោេន ន ើ ុំ វនា 

ការរែឋ ត្មារ់អនក នោយមានការអនុញ្ញា រជាលាយលកាែ៍អកេរររ អ់នក។ នទេះជាោ៉ា ងណាក៏ 

នោយ ត្រ ិននរើនយើងសាល់ឲ្យអនកនូវជំនួយបានទូទរ់ណែលកំពុងរង់ចំាកន ុងអំឡុងនពលរែា ឹងឧ 

ទធរែ៍ររ ់អនក នហ្ើយអនកេង់ឲ្យវារនារហូ្រែល់មានការ នត្មេេិរានលើ វនាការរែឋររ ់អនក 
អនកត្រូវណរន ន ើ ុ ំវនាការរែឋកន ុងរយៈនពល 10 ថ្ងៃនត្កាយបានទទួលលិែិរជូនែំែឹងអំពី ិទធិរា ឹង 

ឧទធរែ៍ររ ់នយើង ("NAR") ឬមនុកាលររនិេឆទណែលនយើងបាននិោយថ្ន វាររ ់អនកនឹងឈរ់ 
មួយណាណែលែល់នត្កាយនគ។ ត្រ ិននរើអនកត្រូវការជំនួយនធវ ើឲ្យត្បាកែថ្ ត្បាក់ជំនួយបានរង់ន 
នឹងរនារហូ្រែល់មានការ នត្មេេិរាេុងនត្កាយនលើ វនាការរែឋររ ់អនក  ូមទូរ ័ពទនៅមជឈ 
មែឌលទំនាក់ទំនងន វា មាជិកររ ់នយើងនៅ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ PCP ររ ់អន  
កោេន ន ើ ុំ វនាការរែឋ ត្មារ់អនក នោយមានការអនុញ្ញា រជាលាយលកាែ៍អកេរររ ់អនក។ 

ជួនកាលអនកោេន ន ើ ុំ វនាការរែឋ នោយមិនរំនពញែនំែើរការរែា ឹងឧទធរែ៍ររ ់នយើង។ ឧទ 

ហ្រែ៍ អនកោេន ន ើ ុ ំវនាការរែឋនោយមិនចំាបាេ់រំនពញែំនែើរការរែា ឹងឧទធរែ៍ររ ់នយើង 

http://www.dmhc.ca.gov
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ ) ទំព័រ 114 

ត្រ ិននរើនយើងមិនបានជូនែំែឹងែល់អនកឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ឬទន់នពលនវលាអំពីន វាររ ់អនក។ 
ននេះត្រូវបាននគនៅថ្ អ ់ពីលទធភាពណែលបានពចិារណា។ ទងំននេះគឺជាឧទហ្រែ៍មួយេំនួនថ្ន 
ការអ ់ពីលទធភាពណែលបានពិចារណា៖ 

• នយើងមិនបាននធវ ើលិែិរជូនែំែឹងអំពី កមមភាព ("NOA") 
ឲ្យមាន ត្មារ់អនកជាភាសាណែលអនកេង់បាន។ 

• នយើងបាននធវ ើឲ្យមានកំហ្ុ ណែលរ៉ាេះពាល់ែល ់ិទធិណាមួយររ ់អនក។ 

• នយើងមិនបានសាល់លិែិរ NOA ែល់អនក។ 

• នយើងបានមានកំហ្ុ នៅកន ុងលិែិរ NAR ររ ់នយើង។ 

• នយើងមិនបាននធវ ើន េកា ី នត្មេេំនពាេះរែា ឹងឧទធរែ៍ររ ់អនកកន ុងអំឡុងនពល 
30 ថ្ងៃ។ 

• នយើងបាន នត្មេេិរាថ្ករែីររ ់អនកចំាបាេ់រនាទ ន់ 
រ៉ាុណនាមិនបានន ៃ្ ើយររេំនពាេះរែា ឹងឧទធរែ៍ររ ់អនកកន ុងអំឡុងនពល 72 នមា៉ា ង។ 

អនកោេន ន ើ ុំ វនាការរែឋតាមរយៈទូរ ័ពទ ឬនសញើ ំរុត្រ។ 
• តារទូរស័ពទ ៖  ូមទូរ ័ពទនៅណសនកន ៃ្ ើយររសាធារែៈ CDSS នលែ 1-800-952-5253 

(TTY 1-800-952-8349)។ 

• តារនម្បសនីយ៖ រំនពញ ំែុំណរររទណែលបានសាល់ជូនជាមួយនឹងន េកា ីជូនែំ 
ែឹងអំពីែំនណាេះត្សាយរែា ឹងឧទធរែ៍ររ ់អនក។ នសញើរវានៅោ យោឋ នខាងនត្កាម៖ 

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

ត្រ ិននរើអនកត្រូវការជំនួយកន ុងការន ន ើ ុំ វនាការរែឋ  នយើងោេជួយអនកបាន។ នយើងោេសាល់ 
ឲ្យអនកនូវន វាភាសាឥរគិរថ្ងៃ។ ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិកនលែ 
1-800-464-4000 (TTY 711)។ 

នៅកន ុង វនាការ អនកនឹងសាល់ភាគីររ ់អនក។ នយើងនឹងសាល់ភាគីររ ់នយើង។ វាោេេំណាយ 

នពលរហូ្រែល ់ 90 ថ្ងៃនែើមបីឲ្យនៅត្កមនេញន េកា ី នត្មេនលើ ែុំំនរឿងររ ់អនក។ នយើងត្រូវណរ 

នធវ ើតាមអវ ីណែលនៅត្កម នត្មេ។ 

ត្រ ិននរើអនកេង់ឲ្យ CDSS នធវ ើការ នត្មេេិរាឆ្រ់រហ្័  ពីនត្ពាេះនពលនវលាណែលត្រូវការ 

កន ុងការមាន  វនាការរែឋនឹងនធវ ើឲ្យជីវរិ  ុែភាព ឬ មរថភាពររ អ់នកកន ុងការរំនពញមុែ 

្របាននពញនលញ មាននត្ោេះថ្ន ក់, អនក ឬ PCP ររ ់អនកោេទំនាក់ទំនង CDSS 
និងន ន ើ ុំ វនាការរែឋរនាទ ន់ (នលឿន)។ CDSS ត្រូវនធវ ើន េកា ី នត្មេមិននោយនលើ ពី 
3 ថ្ងៃនធវ ើការនត្កាយពីទទួលបានឯកសារ ំែុំនរឿង នពញនលញររ ់អនកព ី Kaiser Permanente 
និង L.A. Care Health Plan។ 
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ ) ទំព័រ 115 

ការផក្ាងបនា ំ ការខជោះខាជ យ និងការរំនលាេបំពាន 
ត្រ ិននរើអនក ងេ័យថ្អនកសាល់ន វា ឬអនកណែលទទួល Medi-Cal បានត្រត្ពឹរាការណកៃងរនៃ ំ 
ែជេះខាជ យ ឬការរំនលាេរំពាន វាជា ិទធិររ ់អនកកន ុងការរាយការែ៍វា នោយទូរ ័ពទនៅនលែឥ 

រគិរថ្ងៃ 1-800-822-6222 ឬោកព់ាកយរែា ឹងតាមអុីនធឺែិរនៅ https://www.dhcs.ca.gov 
(ជាភាសាអង់នគៃ )។ 
ការលួេរនៃ ំ ការែជេះខាជ យ និងការរំនលាេរំពានពអីនកសាល់ន វារមួមាន៖ 

• ការណកៃងរនៃ ំឯកសារនវជជសាស្ត ា  

• ការនេញនវជជរញ្ញជ នត្េើនជាងអវ ីណែលចាំបាេ់ខាងនវជជសាស្ត ា  

• ការសាល់ន វាណងទ ំុែភាពនត្េើនជាងអវ ីណែលចាំបាេ់ខាងនវជជសាស្ត ា  

• ការនេញវក័ិយរ័ត្រ ត្មារ់ន វាណែលមិនត្រូវបានសាល ់

• ការនេញវក័ិយរ័ត្រ ត្មារ់ន វាវជិាជ ជីវៈនៅនពលណែលអនកជំនាញវជិាជ ជីវៈននាេះមិនបា
នអនុវរាន វា 

• សាល់ជូននូវទំនិញនិងន វានោយឥរគិរថ្ងៃ ឬរញ្ច ុ េះរថ្មៃែល់ មាជិកជាការរ៉ាុន 

រ៉ាងជេះឥទធិពល ថ្អនកសាល់ន វាណាមួយណែលគួរត្រូវបាននត្ជើ នរ ីនោយ មាជិក 

• ការផ្លៃ  ់រត រូនវជជរែឌ ិរណងទេំមបងររ ់ មាជិកនោយោម នការែឹងឭររ ់ មាជិក 

ការរនៃ ំ ការែជេះខាជ យ និងការរំនលាេរំពាននោយអនកណែលទទួលអរថត្រនោជន៍រមួមាន រ៉ាុណនាម ិ

នកំែរ់ណរេំនពាេះ៖ 
• ការសាល់ត្បាក់កមច ី ការលក់ ឬការសាល់អរា ញ្ញា ែរ័ែណ ណសនការ ុែភាព 
ឬរ័ែណ  មារ ល់អរថត្រនោជន៍ (Benefits Identification Card, BIC) Medi-Cal 
នៅនរណាមាន ក់នសេងនទៀរ 

• ការទទួលការពាបាលត្ នែៀងោន ឬែូេោន  ឬឱ ងពីអនកសាល់ន វានលើ ពមួីយ 

• ការនៅរនទរ់ នស្ត រ្ េះរនាទ ន់នៅនពលវាមិនណមនជាករែីោ នន  

• ការនត្រើនលែ នា ិ ុែ ងរម ឬនលែអរា ញ្ញា ែណសនការ ុែភាពររ ់អនកែថ្ទ 

• ការជិេះមនធាបាយនធវ ើែំនែើរនវជជសាស្ត ដ  និងការែកឹជញ្ជ នូមិនណមននវជជសាស្ត ា  

ត្មារ់ន វាណែលមិនទក់ទងនឹងការណងទ ំុែភាព ឬ ត្មារ់ន វាណែលមនិត្រូ 
វបានរា៉ា រ់រងនោយ Medi-Cal ឬនៅនពលណែលអនកមិនមានការណារ់ជួរនពទយ 
ឬនវជជរញ្ញជ នែើមបីនៅយក។ 

នែើមបីរាយការែ៍ការណកៃងរនៃ ំ ការែជេះខាជ យ និងការរំនលាេរំពាន េូរ រន រនឈាម េះោ យោឋ ន 
និងនលែអរា ញ្ញា ែររ ់រុគរលណែលបានត្រត្ពរឹាការលួេរនៃ ំ ការែជេះខាជ យ ឬការរំនលាេរំពាន 

ននាេះ។ សាល់ព័រ៌មាននត្េើនតាមណែលអនកោេនធវ ើបានអំពីជនននាេះែូេជានលែទូរ ័ពទ  ឬជំនាញឯ 

កនទ  ត្រ ិននរើជាអនកសាល់ន វា។ សាលក់ាលររនិេឆទថ្នត្ពឹរា ិការែ៍និងន េកដ ី នងារអំពី 

អវ ីណែលបាននកើរនឡើង។ 

https://www.dhcs.ca.gov
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ ) ទំព័រ 116 

ត្រ ិននរើអនកករ់ មារ ល់នឃើញ ញ្ញា ថ្នការត្រត្ពរឹាពុំត្រឹមត្រូវណែលមាន កាា នុពល  ូមទំនាក់ 

ទំនងមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711) 
24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ្៍ (រិទថ្ងៃរុែយជារិ) ។ 

រជឈតត វនិិចឆ ័យចងភាជ ប់ 
មជឈរា វនិិេឆ ័យេងភាជ រ់ គឺជាវធីិមួយនែើមបីនោេះត្សាយរញ្ញា នោយការនត្រើភាគីអពាត្កឹរទីរី។ 
ភាគីទីរីននេះសាា រ់ភាគីទងំ ងខាងថ្នរញ្ញា  នហ្ើយនធវ ើន េកា ី នត្មេេិរាណែលភាគីទងំពីរ 
ត្រូវណរទទួលយក។ ភាគីទងំពីរនបាេះរង់ ិទិធឲ្យនៅត្កមុត្រឹការុលាការ ឫការការ់កា ីរុលាការ។ 
នយើងនឹងនត្រើត្បា ់មជឈរា វនិិេឆ ័យេងភាជ រ់នែើមបីនោេះត្សាយការទមទរ ំែងណែលនយើងបានោ

ក់ មុនកាលររនិេឆទមានត្រ ិទធិភាពថ្នន ៀវនៅណែនាំ មាជិកននេះ។ ការនត្រើមជឈរា វនិិេឆ ័យេ 

ងភាជ រ់ ត្មារ់ពាកយរែា ងឹកនៃងមកទងំននេះ គឺេងភាជ រ់ការពវកិេច ណរមកនលើនយើងរ៉ាុនណាណ េះ។ 

វវសិាលភាពននរជឈតត វនិិចឆយ័ 
អនកត្រូវណរនត្រើត្បា ់មជឈរា វនិិេឆ ័យ ត្រ ិននរើការទមទរ ំែងមានការពាក់ព័នធនឹង ន ៀវនៅ 

ណែនាំ មាជិកននេះ ឬ មាជិកភាពររ ់អនកជាមួយនយើង ត្រ ិននរើន េកា ីរត្មូវខាងនត្កាម 

ទងំអ ់ត្រូវបានរំនពញ៖ 
• រែា ឹងទមទរននេះ ត្មារ់៖ 

• ការអនុវរាែុ  (ការរវា៉ា ទមទរថ្ន វាឬទំនិញនវជជសាស្ត ា  មិនមានភាពចាំបាេ់ 
ឫមិនត្រូវបានអនុញ្ញា រ ឬត្រូវបានសាល់ជូននោយមិនត្រឹមត្រូវ នធវ ត្រណហ្  
ឬមិនមាន មរថភាព) ឬ 

• ការសាល់ជូនថ្នន វា ឫទនំិញ ឬ 

• ការទទួលែុ ត្រូវនលើទតីាំង 

• រែា ឹងទមទរត្រូវបាននធវ ើនឡើងនោយ៖ 

• អនកត្រឆ្ំងនឹងនយើង; ឬ 

• នយើងត្រឆ្ំងនឹងអនក 

• េារ់ត្គរ់ត្គងមិនទរ់សាា រ់ការនត្រើមជឈរា វនិិេឆ ័យេងភាជ រ់នែើមបីនោេះត្សាយរែា ឹងទ
មទរនទ 

• រែា ឹងទមទរមិនោេត្រូវបាននោេះត្សាយតាមរយៈរុលាការរែា ឹងទមទររូេនទ 

 ូមចំាថ្៖ 
• អនកមិនចំាបាេ់នត្រើមជឈរា វនិិេឆ ័យេងភាជ រ់ ត្មារ់ពាកយរែា ឹងណែលោេត្រូវបាន
នោេះត្សាយ តាមរយៈ វនាការរែឋននាេះនទ 

• អនកមិនោេនត្រើមជឈរា វនិិេឆ ័យេងភាជ រ់បាននទ 
ត្រ ិននរើអនកបានទទួលន េកា ី ំនរេ នលើរែា ឹងទមទរតាមរយៈ វនាការរែឋ 
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ ) ទំព័រ 117 

នៅកន ុងណសនក "មជឈរា វនិិេឆ ័យេងភាជ រ់" ននេះណររ៉ាុនណាណ េះ "អនក" មានន័យថ្ភាគីណែលន ន ើ ុំម 

ជឈរា វនិិេឆ ័យេងភាជ រ់៖ 
• អនក ( មាជិក) 

• អនក នងមររកររ ់អនក សាេ់ញរ ិ
ឬនរណាមាន ក់ណែលអនកោក់នឈាម េះនធវ ើជារំណាង ត្មារ់អនក 

• នរណាមាន ក់ណែលអេះោងថ្រួនាទី ត្មារ់ពួកនគមាននោយសារណរទំនាក់ទំនងររ ់

អនកជាមួយនយើង 

នៅកន ុងណសនក "មជឈរា វនិិេឆ ័យេងភាជ រ់" ននេះណររ៉ាុនណាណ េះ "នយើង" មានន័យថ្ ភាគីណែលមានរែា  ឹ
ងទមទរ ណែលត្រូវបានោក់ត្រឆំ្ងនឹងពួកនគ៖ 

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

• Kaiser Foundation Hospitals ("KFH") 

• Southern California Permanente Medical Group ("SCPMG") 

• Permanente Medical Group, Inc. ("TPMG") 

• Permanente Federation, LLC 

• Permanente Company, LLC 

• នវជជរែឌ ិរថ្ន SCPMG ឬ TPMG ណាមួយ 

• រុគរល ឬអងរការណែលមានកិេច នាជាមួយភាគីណាមួយកន ុងេំនណាមទងំននេះ 
ណែលរត្មូវឲ្យមានការនត្រើត្បា ់មជឈរា វនិិេឆ ័យេងភាជ រ់ 

• និនោជិក ឬភាន ក់្រថ្នភាគីមួយកន ុងេំនណាមទងំននេះ 

វវធិាននននីតិវធីិ 
មជឈរា វនិិេឆ ័យេងភាជ រ់ ត្រូវបានត្ររិររា ិនោយការនត្រើត្បា ់វធិានថ្ននីរិវធីិ៖ 

• វវធិានថ្ននីរិវធីិ ត្រូវបានរនងា ើរនឡើងនោយការោិល័យរែឋបាលឯករាជយនោយមា 

នការេូលរមួមរិនោរល់ពី Kaiser Permanente និងពីគែៈកមាម ធិការត្រឹកា 

មជឈរា វនិិេឆ ័យ 

• អនកោេទទួលបាន ំនៅេមៃងថ្ននីរិវធីិពីមជឈមែឌ លទំនាកទំនងន វា មាជិករ

រ ់នយើង នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711) 

រនបៀបនសន ើសុំរជឈតត វនិិចឆ ័យ 
នែើមបីន ន ើ ុំមជឈរា វនិិេឆ ័យេងភាជ រ់ អនកត្រូវណរនធវ ើ ំនែើសល វូការមួយ (រត្មូវការមជឈរា វនិិេឆ ័យ) 
ណែលរមួមាន៖ 

• ការពិពែ៌នាររ ់អនកនលើរែា ឹងទមទរត្រឆំ្ងនឹងនយើង 

• ទំហ្ំថ្នការែូេខារណែលអនកកំពុងន ន ើ ុំ 
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ ) ទំព័រ 118 

• នឈាម េះ ោ ័យោឋ ន និងនលែទូរ ័ពទររ ់ភាគីទងំអ ់ណែលកំពុងនធវ ើកា 

រទមទរ ំែង។ ត្រ ិននរើភាគីណាមួយកន ុងេំនណាមភាគីទងំននេះមាននមធាវ ី
 ូមរមូរញ្ច លូនឈាម េះ ោ យោឋ ន និងនលែទូរ ព័ទររ ់នមធាវ ី

• នឈាម េះភាគីណែលអនកកំពុងោក់ពាកយរែា ឹងទមទរត្រឆំ្ង 

រែា ឹងទមទរទងំអ ់ណែលជាលទធសលនេញពីឧររា ិនហ្រុែូេោន  គួរណរត្រូវបានោក់រញ្ច លូកន ុ 

ង ំនែើណរមួយ។ 

ការបំនពញតារការទរទរសម្មាបរ់ជឈតត វនិិចឆ ័យ 
ត្រ ិននរើអនកោក់ពាកយរែា ឹងទមទរត្រឆំ្ងនឹង KFHP, KFH, SCPMG, TPMG, 
The Permanente Federation, LLC ឬ The Permanente Company, LLC, 
 ូមនសញើរត្មូវការមជឈរា វនិិេឆ ័យនៅកាន់៖ 

Kaiser Permanente 
Legal Department 
1950 Franklin St., 17th Floor 
Oakland, CA 94612 

ត្រ ិននរើអនកកំពុងោក់រែា ឹងទមទរត្រឆំ្ងនឹងភាគីណានសេងនទៀរ អនកត្រូវណរសាល់ជូនពួ 

កនគ នូវន េកា ីជូនែំែឹងែូេណែលបានរត្មូវនោយត្កមនីរិវធីិរែា ឹងរែឋរបនវែីរែឋកាលហី្វ ័រញ៉ា  
 ត្មារ់វធិានការរែឋរបនវែី។ 

នយើងត្រូវបានរំនពញករែីយកិេច នៅនពលនយើងទទួលបានការទមទរមជឈរា វនិិេឆ ័យ៖ 

នែាឈន លួសម្មាប់ការនរៀបចំពាក្យបណត ឹង 
ការេំណាយនលើមជឈរា វនិិេឆ ័យេងភាជ រ់ រមួមានថ្ងៃឈន លួោក់ពាកយរា ឹង $150 ណែលនឹងត្រូវនលើ 
កណលង ត្រ ិននរើ អនកមិនោេរង់េំណែកថ្នថ្ងៃេំណាយររ ់អនកបាន។ 

ថ្ងៃន វាោក់ពាកយ ុតំ្រូវរង់នៅ "គែនីមជឈរា វនិិេឆ ័យ" និងជាេំនួនទឹកត្បាក់ែណែល មិនថ្ 

មានពាកយរែា ឹងរ៉ាុនាម ន នៅកន ុង ំនែើររ ់អនក ឬេំនួនភាគីរ៉ាុនាម នណែលមាននឈាម េះននាេះនទ។ 
ថ្ងៃន វាោក់ពាកយ ុំនឹងមិនោេែកវញិនទ។ 

ត្រ ិននរើអនកមិនោេរង់េំណែកររ ់អនកថ្នថ្ងៃេំណាយនលើមជឈរា វនិិេឆ ័យ អនកោេន ន ើ 
ការោិល័យរែឋបាលឯករាជយឲ្យនលើកណលងថ្ងៃេំណាយននាេះ។ នែើមបនីធវ ើែូេននេះ អនកត្រូវណររំនពញ 

និងនសញើទត្មង់ណរររទនលើកណលងថ្ងៃឈន លួនៅ៖ 
• ការោិល័យរែឋបាលឯករាជយ នហ្ើយនិង 

• ភាគីណែលអនកកំពុងោក់ពាកយរែា ឹងទមទរត្រឆំ្ង 
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ ) ទំព័រ 119 

ទត្មង់ណរររទការនលើកណលងថ្ងៃឈន លួ៖ 
• ត្បារ់អនកអំពីរនរៀរណែលរែឋបាលឯករាជយ នត្មេេិរាថ្នរើត្រូវនលើកណលងថ្ងៃឈន លួ
ឬនទ។ 

• ត្បារ់អនកថ្ថ្ងៃឈន លួននាេះោេត្រូវបាននលើកណលង 

អនកោេទទួលបានមូយេារ់ថ្នទត្មង់ណរររទនលើកណលងថ្ងៃឈន លួ ពីមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនង 

ន វា  មាជិកររ ់នយើងនលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 

ចំនួនននរជឈតត វនិចិឆយ័ 
ករែីែៃេះត្រូវបាន នត្មេ វនាការនោយមជឈរាករមាន ក់ណែលភាគីទងំពីរយល់ត្ពម (មជឈរាករ 
អពាត្កឹរ)។ កន ុងករែីនសេងនទៀរ ោេមានមជឈរាករនត្េើនជាងមាន ក់។ េំនួនថ្នមជឈរាករោ 

េជេះឥទធិពលថ្នរើនយើងនេញថ្ងៃេំណាយនលើមជឈរាករអពាត្កឹរឫនទ។។ 

ករែីណែលន ន ើ ុ ំំែងរហូ្រែល់េំនួន $200,000 នៅកន ុងការែូេខារនឹងត្រូវបានការ់កា ីេំ 
នពាេះមុែមជឈរាករមាន ក់។ មជឈរាករត្រូវណររកាភាពអពាត្កឹរ។ ភាគីទងំ ងខាងោេយល់ត្  

រកន ុងការឲ្យមានមជឈរាករេំនួន 3 ររូនែើមបី ំនរេនរឿងកា ី។ កិេចត្ពមនត្ពៀងឲ្យមានមជឈរាករនត្េើ 
នជាងមាន ក ់ ត្រូវណរនធវ ើនឡើងរនាទ រ់ពីពាកយ ុំការទមទរមជឈរាករ ត្រូវបានោក់។ នៅនពលមា 

នមជឈរាករេំនួនរីនាក់ មាន ក់រំណាងឲ្យភាគីនិមួយៗ នហ្ើយអនកទីរីគឺអពាត្កឹរ។ មជឈរាករ 
មិនោេសាល់ ំែងនលើ ពី $200,000 នទ។ 

ករែីណែលន ន ើ ុំនត្េើនជាងេំនួន $200,000 នៅកន ុងការែូេខារនឹងត្រូវការ់កា ីនៅេំនពាេះមុែ 

មជឈរាកររីររូ។ នៅនពលណែលមានមជឈរាកររីររូ មានមាន ក់រំណាងឲ្យភាគីនីមួយៗនៅកន ុ  

ងជនមាៃ េះ និងមជឈរាករអពាត្កឹរទីរី។ ទងំ ងខាងោេលេះរង់ ិទធិររ ់ពួកនគ នែើមបីឲ្យមា 

នមជឈរាកររំណាងឲ្យពួកនគ។ ភាគីទងំ ងខាងកន ុងជនមាៃ េះោេយល់ត្ រនឹងោន  ឲ្យមាន វ 
នាការនលើនរឿងកដ ីននេះនោយ មជឈរាករអពាត្កឹរណរមាន ក់។ កិេចត្ពមនត្ពៀង ត្មារ់ោជាញ កណាា ល 

អពាត្កឹរណរមាន ក់ ត្រូវណរនធវ ើនឡើងរនាទ រ់ពីពាកយ ុំ ការទមទរមជឈរាករត្រូវបានោក់។ 

នែាឈន លួនិងការចំណាយរបស់រជឈតតក្រ 
នយើងនឹងរង់ថ្ងៃឈន លួមជឈរាករអពាត្កឹរនៅកន ុងករែីែៃេះ។ នែើមបីែឹងថ្នរើនពលណានយើងនឹង 

រង់ថ្ងៃឈន លួ  ូមនមើលនៅកន ុងវធិានថ្ននីរិវធីិ។ អនកោេទទួលបាន ំនៅេមៃងថ្នវធិាននីរិវ ិ

ធីពីមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិកររ ់នយើង នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
នៅកន ុងត្គរ់ករែីនសេងនទៀរ ការេំណាយននេះត្រូវបានណេករំណលកន ម ើភាពោន នោយភាគីទងំពីរ។ 
ត្រ ិននរើភាគីនត្ជើ នរ ីោជាញ កណាា ល ត្មារ់ភាគី ភាគីនីមួយៗរង់ថ្ងៃឈន លួ ត្មារ់ោជាញ ក 

ណាា លភាគីររ ់ពួកនគ។ 

នែាចំណាយ 
នលើកណលងែូេបានកំែរ់ពីខាងនលើ និងែូេត្រូវបានអនុញ្ញា រនោយេារ់ ភាគីនីមួយៗត្រូវរង ់
ថ្ងៃេំណាយផ្លទ ល់ែល នួពួកនគនលើមជឈរា វនិិេឆ ័យេងភាជ រ់ នទេះជាលទធសលោ៉ា ងណាក៏នោយ ែូេជា 

ថ្ងៃឈន លួនមធាវ ីថ្ងៃឈន លួសាកេី និងការេំណាយនសេងៗនទៀរ។ 
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ ) ទំព័រ 120 

ការសតលជូ់នទូនៅ 
អនកមិនោេន ន ើ ុំមជឈរា វនិិេឆ ័យេងភាជ រ់បាននទ ត្រ ិននរើរែា ឹងទមទរមិនរំនពញតាម 
លកានា ិកៈកំែរ់ ត្មារ់ការទមទរននាេះនៅកន ុងរែា ឹងរែឋរបនវែី។ 

រែា ឹងទមទរររ ់អនកនឹងត្រូវត្ចាននចាលត្រ និនរើណាមួយែូេខាងនត្កាមបាននកើរនឡើង៖ 
• អនកមិនបាននធវ ើវានោយការពាោម មនហ្រុ មសលត្ រនៅតាមវធិានថ្ននីរិវធីិ 

•  វនាការមិនទន់បាននកើរនឡើងនហ្ើយនត្េើនជាង 5 ឆ្ន ំបានកនៃងសុរនៅរនាទ រ់ពី៖ 

• កាលររនិេឆទណែលអនកបានរំនពញការទមទរមជឈរាករ ឬ 

• កាលររនិេឆទណែលអនកបានោក់ពាកយរែា ឹងរែឋរបនវែីណសអកនលើនហ្រុការែែូ៍េោន  

រែា ឹងទមទរត្រណហ្លជាត្រូវបានត្ចាននចាលកន ុងមូលនហ្រុនសេងនោយមជឈរាករអពាត្កិរ។ 
នហ្រុសលណែលលអ ត្រូវណរបានរ ា្ ញនែើមបីមានករែីននេះនកើរនឡើង។ 

ត្រ ិននរើមាា ងថ្នភាគីទងំននេះមិនបានេូលរមួកន ុង វនាការ មជឈរាករអពាត្កិរត្រណហ្លជា 
នធវ ើន េកា ី នត្មេនលើ ែុំំនរឿងនោយអវរាមានររ ់ភាគីននាេះ។ 

វវធិានការែ៍កំណែទត្មង់ ំែងជមៃ ឺេិរាការររួ នវជជសាស្ត ា ថ្នរែឋកាលីហ្វ ័រញ៉ា  (California Medical 
Injury Compensation Reform Act) (និងវនិសាធនកមមនានា) អនុវរានៅនលើរែា ឹងទមទរ 
ណែលអនុញ្ញា រនោយេារ់ ែូេជា៖ 

•  ិទធិកន ុងការណែនាំេ ត ុតាងថ្នការរង់ថ្ងៃអរថត្រនោជន៍ធានារា៉ា រ់រង ឬពិការភាព 

នៅអនក 

• ការកំែរ់នលើេំនួនទឹកត្បាក់ណែលអនកោេនត្សាេត្ ង់មកវញិ ត្មារ់ការបារ់រង់
មិនណមនន ែឋកិេច 

•  ិទធិកន ុងការទទួលបានរ វ្ ន់ ត្មារ់ការែូេខារនៅនពលអនាគរណែលនធវ ើនឡើងជា
ការរង់ត្បាក់ជូនយូរៗមាង 

មជឈរា វនិិេឆ ័យត្រូវបានត្គរ់ត្គងនោយណសនក "មជឈរា វនិិេឆ ័យេងភាជ រ់" ននេះ។ រទោឋ នទងំននេះក៏ 
អនុវរាបានណែរែរារណាវាមិនមានជនមាៃ េះជាមួយណសនកននេះ៖ 

• ណសនកទី 2 ថ្នវធិានការែ៍មជឈរា វនិិេឆ ័យ ហ្ព័នធ  

• ត្កមថ្ននីរិវធីិរែឋរបនវែីរែឋកាលីហ្វញ៉ា  

• វវធិានថ្ននីរីវធីិ
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7.  ិទធិ និងទំនួលែុ ត្រវូ 
កន ុងនាមជា មាជិកររ ់ Kaiser Permanente អនកមាន ិទធិនិងទំនួលែុ ត្រូវ។ ជំពូកននេះព 

នយល់អំពី ិទធិនិងទំនួលែុ ត្រូវទងំននេះ។ ជំពូកននេះក៏រមួរញ្ច លូការជូនែំែឹងសល វូេារ់ថ្អនក 

មាន ិទធិកន ុងនាមជា មាជិក Kaiser Permanente ។ 

សិទធ ិរបស់អនក្ 
ទងំននេះគឺជា ិទធិររ ់អនក កន ុងនាមជា មាជិកររ ់ Kaiser Permanente ៖ 

• ត្រូវបានត្រត្ពឹរានោយការនោរព និង ុេររិភាព ការសាល់នូវការពិចារណានលើ ិទធ ិ

ឯកជនភាព និងរត្មូវការរកាការ មាៃ រ់ថ្នព័រ៌មាននវជជសាស្ត ា ររ ់អនក 

• ត្រូវបានសាល់ព័រ៌មានអំពីណសនការនិងន វាររ ែ់ល នូ រមួទងំន វាណែលត្រវូបានរា៉ា  
រ់រង អនកសាល់ន វាកន ុង និង ិទធិនិងទំនួលែុ ត្រូវររ ់ មាជិក 

• នែើមបីសាល់អនុសា ន៍អំពីនោលការែ៍ ិទធិ និងទនួំលែុ ត្រូវររ ់ មាជកិរ 
រ ់នយើង 

• ោេនត្ជើ នរ ីអនកសាលន់ វាណងទេំមបងនៅកន ុងរណាា ញររ ់នយើង 

• មាន ិទធិេូលនៅនត្រើត្បា ់អនកសាល់ន វាកន ុងរណាា ញ 

• េូលរមួកន ុងការនធវ ើន េកា ី នត្មេេិរាទក់ទងនឹងការណងទ ំុែភាពផ្លទ ល់ែល នួររ ់អន
ក រមួទងំ ិទធិកន ុងការរែិន ធការពាបាល 

• សារ ល់នឈាម េះររ ់អនកណែលសាល់ការណងទរំរ ់អនក និងត្រនេទថ្នការរែត ុ េះរណាា  

លណែលពួកនគមាន 

• ទទួលបានការណងទនំៅទីកណនៃងណែលមាន ុវរថ ិភាព  នា ិ ុែ សាអ រ និងោេេូល 

នត្រើត្បា ់បាន 

• ទទួលបានមរិទីពីរពីនវជជរែឌ ិរកន ុងរណាា ញបានត្គរ់នពល 

• រនញ្ចញមរិអំពីន េកា ីទុកត្ពួយ នោយផ្លទ ល់មារ់ឬជាលាយលកាែ៍អកេរ អំពីសាថ រ័ 
នឬការណងទណំែលអនកបានទទួល 

• ទទួលបានការ ត្មរ ត្មួលណងទ ំ

• ន ន ើ ុំរែា ឹងឧទធរែ៍នលើការ នត្មេេិរារែិន ធ ពនារ ឬោក់កំែរ់ន វា 
ឬអរថត្រនោជន ៍

• នែើមបីទទួលបានន វាអនករកណត្រនោយមិនគិរថ្ងៃជាភាសាររ ់អនក 
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• ទទួលបានជំនួយណសនកេារ់ឥរគិរថ្ងៃនៅការោិល័យជំនួយណសនកេារក់ន ុងរំរន់ររ

 ់អនក ឬត្កមុនសេងនទៀរ 

• នរៀរេំន េកា ីណែនាំជាមុន 

• ន ន ើ ុ ំវនាការរែឋ ត្រ និនរើន វាឬអរថត្រនោជន៍ត្រូវបានរែិន ធ។ អនកោេ 

ន ន ើ ុ ំវនាការរែឋ ត្រ និនរើអនកបានោក់រែា ឹងឧទធរែ៍ជាមួយនយើង នហ្ើយអនកមិន 

វរកីរាយជាមួយការ នត្មេេិរាននាេះ។ អនកក៏ោេន ន ើ ុំ វនាការរែឋ ត្រ ិននរើអនកមិ 

នបានទទួលបានការ នត្មេេិរា កន ុងកំឡុង 30 ថ្ងៃ េំនពាេះរែា ឹងឧទធរែ៍ ណែលអនក 

បានោក់ជាមួយនយើង។ ននេះរមួទងំព័រ៌មាន ា ីពីកាលៈនទ ៈណែល វនាការរនាទ ន់ 
ោេនធវ ើនៅបាន 

• មាន ិទធិ និងនពលណែលត្រឹមត្រូវតាមេារ់ ទទួលបានេារ់េមៃង ណកណត្រ 
ឬណករត្មូវកំែរ់ត្តានវជជសាស្ត ា ររ ់អនក 

• ែកនឈាម េះពី L.A. Care Health Plan និងផ្លៃ  ់រត រូនៅណសនការណងទតំ្គរ់ត្គងមួយនទៀ 
រ កន ុងនខានធីណែលអនករ ់នៅ។ 

• ទទួលបានន វាត្រូវបានយល់ត្ពម ត្មារ់អនីរិជន 

• នែើមបីទទួលបានព័រ៌មាន មាជិកជាលាយលកាែ៍អកេរនោយមិនគិរថ្ងៃកន ុងទត្មង់
នសេងនទៀរ ែូេជាអកេរ ត្មារ់អនកពិការណេនក ការនបាេះពុមពអកេរធំៗ ជា នមៃង 
និងទត្មង់នអឡិេត្រូនិកណែលោេេូលនត្រើបាន តាមការន ន ើ ុំ និងតាមនពលនវលា  

មត្ រតាមទត្មង់ណែលត្រូវបានន ន ើ ុំ និងអនុនលាមតាមត្កម ុែុមាលភាព 
និងសាថ រ័ន ណសនក 14182 (b) (12) 

• រេួសុរពីទត្មង់ថ្នការទរ់សាា រ់ឬការរ ា្ ងំណែលត្រូវបាននត្រើជាមនធាបាយថ្នការរ

ងា ិររងា ំ ោក់វន័ិយ ភាព្យត្ ួល ឬការ ង កឹ 

• នែើមបីពិភាកានោយពិរត្រង់ អំពីព័រ៌មានជំនរ ីថ្នការពាបាលណែលោេរកបាន 
និងជនត្មើ នានា ណែលត្រូវបានរ ា្ ញកន ុងលកាែៈណែល មត្ រនៅនឹងលកា  

ែ័ែឌ និង មរថភាពកន ុងការយល់ែឹងររ ់អនក នោយមិនគិរពីរថ្មៃនិងការរា៉ា រ់រង។ 

• ទទួលបានេារ់េមៃងថ្នកំែរ់ត្តានវជជសាស្ត ា ររ ់អនក នហ្ើយន ន ើ ុំឲ្យពួកនគណកណត្រ 
ឬណករត្មូវែូេណែលបានរញ្ញជ ក់នៅកន ុង 45 ត្កមេារ់ ហ្ព័នធ  (Code of Federal 
Regulations, CFR) §164.524 និង 164.526 

• ន រភីាពកន ុងការអនុវរា ិទធិទងំននេះនោយមិនរ៉ាេះពាល់ជាអវជិជមានែល់រនរៀរណែល
អនកត្រូវបាន ត្រត្ពឹរាេំនពាេះនោយ Kaiser Permanente អនកសាលន់ វា ឬរែឋ 

• នែើមបីមាន ិទធិេូលនត្រើន វាកមមនរៀរេំណសនការត្គួសារ មជឈមែឌ លសាល់កំនែើរឯក 

រាជយ មែឌល ុែភាពមាន ិទធិ ហ្ព័នធ  អនកសាលន់ វាណងទ ំុែភាពោនមរកិណ បក 

ត្កហ្ម ន វា ម្រ មែឌល ុែភាពជនរទ ន វា ៃ្ងជំងឺកាមនរាគ និងន វា នស្ត រ្ េះ 
រនាទ ន់នៅខាងនត្ៅរណាា ញររ ់នយើង ត្ រតាមេារ់ ហ្ព័នធ  
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ ) ទំព័រ 123 

ទំនួលខុសម្តវូរបស់អនក្ 
 មាជិក Kaiser Permanente មានទំនួលែុ ត្រវូទងំននេះ៖ 

• ការោនន ៀវនៅណែនា ំមាជិកននេះនែើមបណ វ ងយល់ពីធានារា៉ា រ់រងអវ ីណែលអនកមាន 
និងរនរៀរទទួលបានន វា 

• ការនត្រើត្បា ់រ័ែណ  មារ ល់ែល នួររ ់អនកឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។ នាំយករ័ែណ  មារ ល់ 
Kaiser Permanente រែ័ណ  មារ ល់ែល នួណែលមានររូងរ និងរ័ែណ  មារ ល់ មាជិក 
Medi-Cal ររ ់អនកមកជាមួយអនក នៅនពលអនកមកទទួលការណងទ ំ

• ការរកាការណារ់ជួរ 

• ការត្បារ ់អនកសាល់ន វាណងទរំឋម (Primary Care Provider, PCP) 
ររ ់អនកអំពី ុែភាព និងត្រវរា ិ ុែភាពររ អ់នក 

• ការអនុវរាតាមគនត្មាងណងទណំែលអនក និង PCP ររ ់អនកត្ពមនត្ពៀង 

• ការទទួលសារ ល់នូវឥទធិពលថ្នរនរៀររ ់នៅររ អ់នកនលើ ុែភាពអនក 

• ការនេេះគិរគូរែល់នវជជរែឌ ិរថ្នរណាា ញ រុគរលិកណងទ ំុែភាពនសេងនទៀរ 
និង មាជិក 

• ការរង់ថ្ងៃន វាណែលមិនត្រូវបានរា៉ា រ់រងនោយ Medi-cal 

• ការនោេះត្សាយរញ្ញា នោយនត្រើត្បា ់វធីិែូេបានពែ៌នាកន ុងន ៀវនៅណែនំា មាជិក
ននេះ 

• ការត្បារ់នយើងត្រ ិននរើអនកត្រូវបានេូល ត្មាកកន ុងមនទ ីរនពទយណែលនៅនត្ៅរ
ណាា ញ 

នសចក្ត ីជូនែំណឹងពីការរិននរសីនអើង 

ការនរ ីនអើងគឺត្រឆ្ំងនឹងេារ់។ Kaiser Permanente នោរពតាមេារ់ ិទធិរែឋរបនវែីថ្ន ក់រែឋ 
និង ហ្ព័នធ។ 

Kaiser Permanente មិននរ ីនអើងត្រឆំ្ងនឹងេារ់ រែិន ធមនុ េ ឫត្រត្ពឹរានៅនលើពួ 

កនគែុ ៗោន នោយសារោយុ ជារិសា ន ៍អរា ញ្ញា ែត្កមុពូជសា ន ៍ពែ៌ មបុ រ  ញ្ញជ រិនែើម 
សាវតារវរបធម៌ ពូជពងេ សា នា នជនឌឺរ អរា ញ្ញា ែនជនឌឺរ ការរញ្ញជ ក់ពីនជនឌឺរ 
ទំននារសល វូនេទ សាថ នភាពោពាហ្៍ពពិាហ្៍ ពិការភាពរាងកាយ ឬសល វូេិរា ត្រេពថ្នការទូទរ់ត្បាក់ 
ព័រ៌មានណហ្ េន  ញ្ញជ រ ិភាសាេមបង ឬសាថ នភាពអននាា ត្រនវ នន៍ឡើយ។ 



7 |  ិទធិវនិងទំនួលែុ ត្រូវ 

ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ ) ទំព័រ 124 

Kaiser Permanente សាល់ន វាែូេខាងនត្កាម៖ 
• សាល់ជំនួយនិងន វានោយឥរគិរថ្ងៃែល់អនកមានពិការភាពនែើមបីជួយពួកនគនធវ ើការ
ត្បាត្ ័យទក់ទងជាមួយនយើងឲ្យមានត្រ ិទិធភាព ែូេជា៖ 

• អនករកណត្រភាសា ញ្ញា ណែលមាន មរថភាព 

• ព័រ៌មានជាលាយលកាែអ៍កេរកន ុងទត្មង់នសេងៗនទៀរ (អកេរ ត្មារ់ជនពិការ 
អកេរធ ំ ំនឡង ទត្មង់នអឡិេត្រូនិេណែលោេេូលនត្រើត្បា ់បាន 
និងទត្មង់នសេងៗនទៀរ) 

• ន វាណសនកភាសាណែលឥរគិរថ្ងៃែល់អនកណែលភាសាកំនែើរររ ់នគមិនណមនជាភាសា
អង់នគៃ  ែូេជា៖ 

• អនករកណត្រណែលមាន មរថភាព 

• ព័រ៌មាន រន រជាភាសានសេងៗនទៀរ 

ត្រ ិននរើអនកត្រូវការន វាទងំននេះ  ូមទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិកនលែ 
1-800-464-4000 (TTY 711) 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ្៍ (នលើកណលងថ្ងៃឈ 

រ់ ត្មាកណែលរិទ)។ ត្រ ិននរើអនកមិនោេសាា រ់ឮឬនិោយបានលអ   ូមទូរ ័ពទនៅ 711 ។ 

តាមការន ន ើ ុំ ឯកសារននេះោេត្រូវបានសាល់ជូនអនកកន ុងទត្មង់ជាអកេរ ត្មារ់អនកពិការណេនក 
អកេរធ ំ ណែេោរ់ នមៃង ឬទត្មង់នអឡិេត្រូនិក។ នែើមបីទទួលបានេារ់េមៃងនៅកន ុងទត្មង់ 

ជំនួ មួយកន ុងេំនណាមទត្មង់ទងំននេះ ឬទត្មង់នសេងនទៀរ  ូមទូរ ព័ទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ 
ទំនងន វា មាជិកររ ន់យើងនហ្ើយ ួររកទត្មង់ណែលអនកត្រូវការ។ 

រនបៀប ក់្ពាក្យបណត ឹងសារទុក្ខជារួយ Kaiser Permanente 
អនកោេោក់ពាកយរែា ឹងរវា៉ា អំពីការនរ ីនអើងជាមួយ Kaiser Permanente ត្រ ិននរើអនក 

នជឿថ្នយើងររាជ័យកន ុងការសាល់ន វាទងំននេះ ឬមានការនរ ីនអើងនោយែុ េារ់តាមវធីិនសេង។ 
 ូមនោងនៅនលើ េ ត ុតាងថ្នការធានារា៉ា រ់រង (Evidence of Coverage) ឬ 
វវញិ្ញា រនរ័ត្រថ្នការធានារា៉ា រ់រង (Certificate of Insurance) ររ ់អនក ត្មារ់ព័រ៌មានលមអ ិរ។ 
អនកក៏ោេនិោយជាមួយអនករំណាងន វា មាជិកអំពីជនត្មើ នានាណែលអនុវរាេំនពាេះអនក។ 
 ូមទូរ ័ពទមកន វា មាជិកត្រ ិននរើអនកត្រូវការជំនួយោក់ពាកយរែា ឹងសារទុកា។ 

នលាកអនកោេោក់រែដ ឹងសារទុកាតាមវធីិែូេខាងនត្កាម៖ 
• តារទូរស័ពទ ៖ ទូរ ័ពទនៅន វា មាជិកនលែ 1-800-464-4000 (TTY 711) 

24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាដ ហ្៍ (នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ 

• តារសំបុម្ត៖ នៅមកនយើងែំុ្តាមរយៈនលែ 1-800-464-4000 (TTY 711) 
នហ្ើយន ន ើ ុំឲ្យនសញើទត្មង់ណរររទនៅអនក 

• ន យផ្លទ ល់: រំនពញទត្មង់ណរររទរែដ ឹងរវា៉ា  ឬទមទរ ំែង/ ំនែើ ុអំរថត្រ 

នោជន៍នៅការោិល័យន វា មាជិកណែលមានទីតំាងនៅអោរណសនការណាមួយ 
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ ) ទំព័រ 125 

(េូលនៅកាន់រញ្ជ ីរាយនាមអនកសដល់ន វាររ ់អនកនៅ kp.org/facilities 
[ជាភាសាអង់នគៃ ]  ត្មារ់ោ យោឋ ន) 

• អនឡាញ៖ នត្រើទត្មង់អនឡាញនលើនគហ្ទំព័រររ ់នយើង នៅ kp.org 
(ជាភាសាអង់នគៃ ) 

អនកក៏ោេទំនាក់ទំនងមកអនក ត្មរ ត្មួលណសនក ិទធិពលរែឋររ ់ Kaiser Permanente នោយ 

ផ្លទ ល់តាមោ យោឋ នខាងនត្កាម៖ 

ជូនចំនពាោះ៖ Kaiser Permanente Civil Rights Coordinator 
Member Relations Grievance Operations 
P.O. Box 939001 
San Diego CA 92193 

រនបៀប ក់្ពាក្យបណត ឹងសារទុក្ខនៅការោិលយ័សិទធ ិពលរែឋនាយក្ ឋ ននសវាផែទំ
សខុភាពរែឋកាលហីា ័រញ៉ា  (សម្មាប់ផតអនក្ទទួលសលពី Medi-Cal ប៉ាុនណាណ ោះ)) 
អនកក៏ោេោក់ពាកយរែា ឹង ិទធិពលរែឋជាមួយការោិល័យ ិទធិពលរែឋនាយកោឋ នន វាណងទ ំែុ

ភាពរែឋកាលីហ្វ ័រញ៉ា  នោយ រន រតាមទូរ ព័ទឬតាមអុីណមល៖ 
• តាររយៈទូរស័ពទ ៖ ទូរ ័ពទនៅ ត្ក ួងន វាកមមណងទ ំុែភាពការោិល័យ ិទធិពលរ 

ែឋតាមនលែ 916-440-7370 (TTY 711) 

• តារសំបុត្៖ រំនពញណរររទពាកយរែា ឹងឬនសញើ ំរុត្រនៅ: 
Deputy Director, Office of Civil Rights 
Department of Health Care Services 
Office of Civil Rights 
P.O. Box 997413, MS 0009 
Sacramento, CA 95899-7413 

ទត្មង់ណរររទពាកយរែា ឹងោេរកបាននៅ៖ 
http://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx (ជាភាសាអង់នគៃ ) 

• អនឡាញ: នសញើអុីណមលនៅកាន់ CivilRights@dhcs.ca.gov 

រនបៀប ក់្បណត ឹងសារទុក្ខនៅកាន់ការោិល័យសិទធពិលរែឋនាយក្ ឋ ននសវាសខុ
ភាព នងិរនសុេជាតិអានររកិ្ 
អនកោេោក់រែា ឹងរវា៉ា អំពីការនរ ីនអើង នៅកាន់ការោិល័យ ិទធិពលរែឋនាយកោឋ នន វា ុែ 

ភាពនិងមនុ េជារិោនមរកិ។ អនកោេោក់ពាកយរែា ឹងជាលាយលកាែ៍អកេរ តាមទូរ ព័ទ 
ឬតាមអនឡាញ៖ 

• តារទូរស័ពទ : ទូរ ័ពទនៅនលែ 1-800-368-1019 (TTY 711 ឬ 1-800-537-7697)  

• តារសំបុម្ត: រំនពញណរររទពាកយរែា ឹងឬនសញើ ំរុត្រនៅ: 

http://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx
mailto:CivilRights@dhcs.ca.gov
http://kp.org/facilities
http://kp.org
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ ) ទំព័រ 126 

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

ទត្មង់ណរររទរែា ឹងរវា៉ាមានជូននៅ៖ 
http:www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html (ជាភាសាអង់នគៃ ) 

• អនឡាញ៖ េូលនៅកាន់ទំព័រការោិល័យរែា ឹង ិទធិពលរែឋនៅ៖ 
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/cp (ជាភាសាអង់នគៃ ) 

វវធិីនានានែើរែីចូលររួក្ន ុងនារជាសមាជិក្ 
L.A. Care Health Plan េង់ែឹងឮពីអនក។ ពួកនគមានកិេចត្រជុំនែើមបីនិោយអំពីអវ ីណែលកំ 

ពុងែំនែើរការលអ  និងរនរៀរណែលពួកនគោេណកលមអ។  មាជិកត្រូវបានអនញ្ជ ើញឲ្យេូលរមួ។ 
 ូមមកេូលរមួការត្រជុំ! 

គណៈក្មាម ធិការម្បឹក្ាសាធារណៈ L.A. Care 
L.A. Care មានត្កមុមួយណែលនឈាម េះថ្ គែៈកមាម ធិការត្រឹកាសាធារែៈ L.A. Care។ ត្កមុននេះ 
ត្រូវបានរនងា ើរនឡើងនោយរុគរលិក L.A. Care និង មាជិកែូេជាអនក។ ត្កមុននេះនិោយ 

អំពីរនរៀរណកលមអនោលការែ៍ L.A Care និងទទួលែុ ត្រូវកន ុងការពិភាការញ្ញា  មាជិកនិង 

ណសនការ ុែភាព។ ត្រ ិននរើអនកេង់រមួេំណែកជាមួយត្កមុននេះ  ូមទូរ ័ពទមកនលែ 
1-888-839-9909 (TTY 711)។ 

គណៈក្មាម ធិការម្បឹក្ាសហគរន៍ក្ន ុងតំបន់ L.A. Care ("RCAC") 
មានគែៈកមមការត្រឹកា ហ្គមន៍កន ុងរំរន់ L.A. Care ("RCAC") េំនួនែរ់មួយនៅកន ុងនខា 

នធី Los Angeles (RCAC ត្រូវបានត្រករថ្ "ណរក")។ នោលរំែងររ ់ពួកនគគឺនែើមបីអ 

នុញ្ញា រឲ្យ មាជិកសាល់មរិនោរល់ែល់គែៈអេបិាល L.A. Care ណែលោេមានឥទធិពលនលើ 
នោលននោបាយ នីរិវធីិ កមម វធីិ និងការអនុវរា។ 

សមាជិក្ RCAC៖ 

• និោយពីរញ្ញា ន វាណងទ ំុែភាពនិង ុែភាពណែលរ៉ាេះពាល់ែល ់មាជកិ 
L.A. Care 

• សាល់ឱវាទែល់គែៈអេិបាល L.A. Care 

• អរ់រំនិងសាល់ ិទធិអំណាេែល់ ហ្គមន៍នលើរញ្ញា ណងទ ំុែភាព 

RCAC ជួរត្រជុំនរៀងរាល់ពីរណែមាង។ RCAC រមួរញ្ច លូ មាជិក L.A Care អងរការ ហ្គម 

ន៍ណែលនធវ ើការជាមួយ មាជិក L.A. Care និងអនកសាល់ន វាណងទ ំុែភាព។ នែើមបណី វ ងយល់រ 
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ ) ទំព័រ 127 

ណនថមអំពី RCAC  ូមទូរ ័ពទមកនាយកោឋ នសេពវសាយ និងទំនាក់ទំនង ហ្គមន៍ L.A. Care 
នោយឥរគិរថ្ងៃតាមនលែ 1-888-LA-CARE2 (1-888-522-2732)។ 

កិ្ចចម្បជុំគណៈអេបិាល 
គែៈអេិបាលនធវ ើការ ំនរេនលើនោលការែ ៍ត្មារ់ L.A. Care។ អនកត្គរ់ោន ោេេូលរមួកន ុង 

កិេចត្រជុំទងំននេះ។ គែៈអេិបាលជួរត្រជុំនៅថ្ងៃត្ពហ្ បរិ៍ទីមួយថ្នណែនីមួយៗចារ់ពីនមា៉ា ង 
2 រន ៀល។ នែើមបីណ វ ងយល់រណនថម ូមទូរ ័ពទមក L.A. Care នលែ 1-213-694-1250។ 

នសចក្ត ីជូនែំណឹងការអនុវតតន៍ឯក្ជនភាព 
ន េកា ីណងៃងការែ៍ណែលពែ៌នាពីនោលការែ៍និងនីរិវធីិររ ់ KAISER PERMANENTE 
 ត្មារ់ការណងរកាភាព មាៃ រ់ថ្នកំែរ់ត្តានវជជសាស្ត ាគឺោេរកបាន នហ្ើយនឹងត្រូវបាន 
សាល់ជូនែល់អនកនៅតាមការន ន ើ ុ។ំ 

Kaiser Permanente នឹងការពារឯកជនភាពថ្នព័រ៌មាន ុែភាពណែលបានការពាររ ់អនក 
(protected health information, "PHI")។ នយើងក៏រត្មូវឲ្យអនកសាល់ន វាណែលេុេះកិេច នាទងំអ ់ 
ការពារការ មាៃ រ ់ PHI ររ ់អនកសងណែរ។ PHI ររ ់អនកគឺជាព័រ៌មានណែលោេកំែរ់ 

អរា ញ្ញា ែជាលកាែៈរគុរល (ផ្លទ ល់មារ់  រន រ ឬនអឡិេត្រូនិក) អំពី ុែភាពររ ់អនក 
ន វាណងទ ំុែភាពណែលអនកបានទទួល ឬការទូទរ់ត្បាក់ ត្មារ់ការណងទ ំុែភាពអនក។ 

ជាទូនៅអនកោេនមើល និងទទួលបានេារ់េមៃងថ្ន PHI ររ ់អនក ណកកំហ្ុ  ឬនធវ ើរេច ុរប 
ននភាព PHI ររ ់អនក និងន ន ើ ុំពួកនយើងរករញ្ជ ីថ្នការរ ា្ ញជាក់លាក់នានាថ្ន PHI 
ររ ់អនក។ អនកោេន ន ើ ុំការរញ្ជ នូការទំនាក់ទំនងណែល មាៃ រ់នៅទីតំាងមួយនសេងនត្ៅពីោ 

 យោឋ ន ធមមតាររ ់អនក ឬនោយមនធាបាយែឹកជញ្ជ នូនត្ៅពីមនធាបាយធមមតា។ 

នយើងត្រណហ្លជានត្រើត្បា ់ ឬអនុញ្ញា រឲ្យអនកែថ្ទនមើល PHI ររ ់អនក ត្មារ់ការណងទ ំ
ការត្សាវត្ជាវ ុែភាព ការរង់ត្បាក់ ឬត្ររិររា ិការណងទ ំុែភាព ែូេជា ត្មារ់ការត្សាវត្ជាវ 
ឬវា ់ ទ ង់គុែភាពថ្នការណងទនំិងន វា។ នលើ ពនីនេះ តាមេារ់នយើងោេសាល់ PHI 
ររ ់អនកនៅរោឋ េិបាល ឬសាល់វាជា កមមភាពតាមសល វូេារ់។ 

នយើងនឹងមិននត្រើឬរ ា្ ញ PHI ររ ់អនក  ត្មារ់នោលរំែងនសេងនោយោម នការអនុញ្ញា  
រជាលាយលកាែ៍អកេរពអីនក (ឬនរណាមាន ក់ណែលអនកឲ្យនធវ ើជារំណាង ត្មារ់អនក)នលើកណលងណរ 

ែូេអវ ីណែលបានពែ៌នានៅកន ុងន េកា ីជូនែំែឹងការអនុវរាឯកជនភាពររ ់នយើង (នមើលខាង 

នត្កាម) និងេារ់ឯកជនភាព Medi-Cal។ អនកមិនចាំបាេ់អនុញ្ញា រិការនត្រើត្បា ន់សេងននេះថ្ន 
PHI ររ ់អនកនទ។ 

ត្រ ិននរើអនកនឃើញនរណាមាន ក់កំពុងនត្រើត្បា ព់័រ៌មានររ ់អនកនោយមិនត្រឹមត្រូវ  ូមទក់ទ 

ងមជឈមែឌ លន វាទំនាក់ទំនង មាជិកនលែ 1-800-464-4000 (TTY 711) ឬ 
នាយកោឋ នន វាណងទ ំែុភាពរែឋកាលីហ្វញ៉ា  មស្តនា ីណសនកឯកជនភាព នលែ 1-866-866-0602 
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ ) ទំព័រ 128 

ជនត្មើ ទី 1 (1-877-735-2929)។ អនកក៏ោេអុីណមលនៅនាយកោឋ នន វាណងទ ំុែភាពរែឋកា 

លីហ្វញ៉ា នៅ privacyofficer@dhcs.ca.gov។ 

ននេះត្ោន់ណរជាន េកដ ី នងារែៃ ីមួយេំនួនថ្នការអនុវរាឯកជនភាព ំខាន់ៗររ ់នយើងរ៉ាុនណាណ េះ។ 
ន េកា ីជូនែំែឹងការអនុវរាន៍ឯកជនភាពររ ់នយើង ណែលសាល់នូវពរ័៌មានរណនថមអំពីការអ 

នុវរាន ៍ ឯកជនភាពររ ់នយើង និង ិទធិររ ់អនកទក់ទងនឹង PHI ររ ់អនកគឺោេរកបាន 
នហ្ើយនឹងត្រូវបានសាល់ជូនអនកនៅតាមការន ន ើ ុំ។ នែើមបីទទួលបានមួយេារ់  ូមទូរ ័ពទនៅម 

ជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិកនលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ អនកក៏ោេរកនមើលន  

េកា ីជូនែំែឹងននេះនៅតាមទីតំាង Kaiser Permanente ឬតាមអនឡាញនៅ kp.org (ជាភា 

សាអង់នគៃ )។ 

នសចក្ត ីជូនែំណឹងអំពីចាប់ 
េារ់ជានត្េើនអនុវរានៅនលើន ៀវនៅណែនាំ មាជកិននេះ។ េារ់ទងំននេះោេរ៉ាេះពាល់ែល់ ិទធិន ិ

ងទំនួលែុ ត្រូវររ ់អនក នទេះរីជាេារ់មិនត្រូវបានរមួរញ្ច លូ ឬពនយល់នៅកន ុងន ៀវនៅ មា 

ជិកននេះក៏នោយ។ េារ ់ំខាន់ៗណែលអនុវរាេំនពាេះន ៀវនៅណែនា ំមាជិកននេះ គឺេារ់រែឋនិង 

 ហ្ព័នធអំពីកមម វធីិ Medi-Cal។ េារ់រែឋនិង ហ្ព័នធនសេងនទៀរោេអនុវរាសងណែរ។ 

នសចក្ត ីជូនែំណឹងអំពី Medi-Cal ក្ន ុងនារជាអនក្បង់ម្បាក្់ជ 

នម្រើសចុងនម្កាយ ការធានារា៉ា ប់រងសុខភាពែនទនទៀត និងការទ 

ទួលខុសម្តវូចំនពាោះការខូចខាត 

ជួនកាលអនកណាមាន ក់នទៀរត្រូវរង់ត្បាក់មុន ត្មារ់ន វាណែល Kaiser Permanente សាល់ឲ្យ 
ឬនរៀរេំឲ្យអនក។ ឧទហ្រែ៍ ត្រ ិននរើអនក ថ រិកន ុងនត្ោេះថ្ន ក់េរាេរែ៍ ឬត្រ ិននរើអនករង 

ររួ នៅកណនៃងនធវ ើការ អនកធានារា៉ា រ់រង ឬ ំែងកមមករត្រូវរង់ត្បាក់ជាមុន ិន។ 

នាយកោឋ នណងទ ំុែភាពរែឋកាលីហ្វ ័រញ៉ា មាន ិទធនិិងទំនួលែុ ត្រូវកន ុងការត្រមូល ត្មារ់ន វា 
Medi-Cal ណែលត្រូវបានរា៉ា រ់រងណែល Medi-Cal មនិណមនជាអនករង់ត្បាក់ទីមួយ។ 

កមម វធីិ Medi-Cal អនុវរាតាមេារ់និងរទរញ្ញជ ររ ់រែឋនិង ហ្ពន័ធទក់ទងនៅនឹងការទទួ 

លែុ ត្រូវណសនកេារ់ររ ់ភាគីទីរី  ត្មារ់ន វាណងទ ំុែភាពែល់អនកទទួលសល។ 
Kaiser Permanente នឹងចារ់វធិានការ មត្ រទងំអ ់នែើមបីធានាថ្កមម វធីិ Medi-Cal 
គឺជាអនកទូទរ់ជនត្មើ េុងនត្កាយ។ 

ត្រ ិននរើអនកមានលកាែៈ មបរា ិត្គរ់ត្ោន់ទទួលបាន Medicare អនកត្រូវណរនោយនយើងែឹង។ 
កមម វធីិ Medicare ោេនឹងត្រូវេំណាយនលើន វាមួយេំនួនណែលអនកទទួលបានពីនយើង។ 
Medi-Cal ណរងណររង់ត្បាក់េុងនត្កាយនគ។ 

mailto:privacyofficer@dhcs.ca.gov
https://kp.org
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ ) ទំព័រ 129 

 មាជិក Medi-Cal ក៏ោេមានការរា៉ា រ់រង ុែភាពឯនទៀរ (other health coverage, "OHC") 
ណែលបានសាល់ែល់ពួកនគ នោយឥរគិរត្បាក់។ តាមេារ់  មាជិកត្រូវបានរត្មូវឲ្យនត្រើ 

ត្បា ់ន វានោយអ ់ពលីទធភាពណែលសាល់នោយ OHC មុននឹងការនត្រើត្បា ន់ វាតាមរយៈ 
Medi-Cal។ ត្រ ិននរើអនកមិនបានោក់ពាកយ ុំ ឬរកាទុក OHC ណែលឥរគិរថ្ងៃ ឬ OHC 
នេញថ្ងៃនោយរែឋននាេះនទ អរថត្រនោជន ៍និង/ឬ ិទធិ Medi-Cal ររ ់អនកនឹងត្រូវបានរែិន ធ 
ឬរញ្ឈរ់។ េារ ់ហ្ពន័ធនិងរែឋរត្មូវឲ្យ មាជិក Medi-Cal រាយការែ៍អំពីការធានារា៉ា រ់រង 
 ុែភាពឯកជន។ នែើមបីរាយការែ៍ ឬផ្លៃ  ់រត រូការធានារា៉ា រ់រង ុែភាពឯកជន  ូមេូលនៅ 
http://dhcs.ca.gov/mymedi-cal (ជាភាសាអង់នគៃ )។ អនកក៏ោេទូរ ័ពទនៅ L.A. Care 
Health Plan នលែ 1-888-839-9909 (TTY 711)។ ឬទូរ ័ពទនៅ DHCS នលែ 1-800-541-5555 
(TTY 1-800-430-7077 ឬ 711)។ នៅនត្ៅរែឋកាលីហ្វ ័រញ៉ា   ូមទូរ ័ពទ 1-916-636-1980។ ត្រ ិន 

នរើអនកមិនរាយការែ៍ពីការផ្លៃ  ់រត រូនៅ OHC ររ ់អនកទន់នពលនវលា និងនោយមូលនហ្រុននេះ 
នហ្ើយទទួលបានអរថត្រនោជន៍ Medi-Cal ណែលអនកមិនមាន ិទធិ អនកោេត្រូវរង់ត្បាក់ ង 
DHCS វវញិ។ 

ត្រ ិននរើអនកមាននត្ោេះថ្ន ក់ នហ្ើយភាគីមួយនសេងនទៀរទទួលែុ ត្រូវេំនពាេះការរងររួ  ររ ់អនក 
អនកនិងអនករំណាងសល វូេារ់ររ ់អនក ត្រូវណរជូនែំែឹងែល់ DHCS កន ុងកំឡុង 30 ថ្ងៃរនាទ  
រ់ពីការចារ់វធិានការតាមេារ់ ឫការទមទរ ំែង ។ រញ្ជ នូការជូនែំែឹងររ ់អនកតាមអ 

នឡាញ៖ 
• កមម វធីិនត្ោេះថ្ន ក់ផ្លទ ល់ែល នួនៅ http://dhcs.ca.gov/PI (ជាភាសាអង់នគៃ ) 

• កមម វធីិនត្សាេត្ ង់ ំែងរុគរលិកនៅ http://dhcs.ca.gov/WC (ជាភាសាអង់នគៃ ) 

នែើមបីណ វ ងយល់រណនថម  ូមទូរ ័ពទនៅនលែ 1-916-445-9891។ 

នសចក្ត ីជូនែំណឹងការនម្សាចម្សង់ម្ទពយសរែតត ិ 

កមម វធីិ Medi-Cal ត្រូវណរណ វ ងរកការរង់ត្បាក់ ង ត្មារ់ត្ទពយ មបរា ិថ្ន មាជិក Medi-Cal 
ណែលបានទទួលមរែភាពមួយេំនួន ត្មារ់ការទូទរ់ណែលបាននធវ ើ រមួទងំត្បាក់រុពវលាេ 

ណងទ ំ មានការត្គរ់ត្គង ត្មារ់ន វាមែឌ លណងទ ំ ន វាណងទ ំុែភាពនៅតាមសទេះ និង ហ្គ 

មន៍ និងន វាមនទ ីរនពទយណែលពាក់ព័នធ រមួទងំឱ ងនវជជរញ្ញជ ណែលត្រូវបាន សាល់ជូនែល់ មាជិក 
Medi-Cal ណែលបានទទួលមរែភាពនៅ ឬនត្កាយថ្ងៃកំនែើរទី 55 ររ ់ មាជកិ។ 
ត្រ ិននរើ មាជិកណែលបានទទួលមរែភាពមិនបានរនេល់ទុកត្ទពយ មបរា ិ ឬោម នកមម ិទធអិវ ី 
ៗទងំអ ់នៅនពលពួកនគទទួលមរែភាព នឹងោម នជារ់ជំពាក់អវ ីនឡើយ។ 

នែើមបីណ វ ងយល់រណនថមនទៀរអំពីការនត្សាេត្ ង់ត្ទពយ មបរា ិ  ូមទូរ ័ពទនលែ (916) 650-0590 
ឬេូលនៅអនឡាញនៅ http://dhcs.ca.gov/er (ជាភាសាអង់នគៃ )។ អនកក៏ោេទទួលបានកា 

រទូនាម នសល វូេារ់សងណែរ។ 

http://dhcs.ca.gov/mymedi-cal
http://dhcs.ca.gov/PI
http://dhcs.ca.gov/WC
http://dhcs.ca.gov/er
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ ) ទំព័រ 130 

នសចក្ត ីជូនែំណឹងអំពីសក្រមភាព 
Kaiser Permanente នឹងនសញើលិែិរជូនែំែឹងអំពី (Notice of Action, NOA) ែល់អនក 
នៅនពលណាណែលនយើងរែិន ធ ពនានពល រញ្ចរ់ ឬណកណត្រ ំនែើ ុំន វាណងទ ំុែភាព។ 
ត្រ ិននរើអនកមិនយល់ត្ រជាមួយនឹងន េកា ី នត្មេររ ់នយើង អនកោេោក់ពាកយរែា ឹងឧទធ 
រែ៍បាន។  ូមនមើលណសនករែា ឹងឧទធរែ៍កន ុងជំពូកទី 6  ត្មារ់ព័រ៌មាន ំខាន់ េំនពាេះការោក់ 

រែា ឹងឧទធរែ៍ររ ់អនក។ នៅនពលនយើងនសញើ NOA នៅអនក វានឹងត្បារ់អនកអំពី ិទធិទងំអ ់ 
ររ ់អនកណែលអនកមាន ត្រ ិននរើអនកមិនយល់ត្ រជាមួយការ នត្មេេិរាណែលនយើងបាននធវ ើ។ 

នសចក្ត ីជូនែំណឹងអំពីកាលៈនទសៈខុសពីធរមតា 
ត្រ ិននរើមានអវ ីមួយនកើរនឡើងណែលោក់កត្មិរ មរថភាពររ ់នយើងកន ុងការសាល់និងនរៀរេំ 
ការណងទែូំេជានត្ោេះមហ្នារាយធំ នយើងនឹងែិរែំត្រឹងណត្រងនោយនសាម េះត្រង់នែើមបីសាល់ឲ្យអនក 
នូវការណងទណំែលអនកត្រូវការជាមួយអនកសាល់ន វាកន ុងរណាា ញ និងទីកណនៃងកន ុងរណាា ញណែលមា 

ន។ ត្រ ិននរើអនកមានល័កាែ័ែឌ នវជជសាស្ត ា នស្ត រ្ េះរនាទ ន់  ូមនៅមនទ ីរនពទយណែលនៅជិររំសុរ។ 
អនកមានធានារា៉ា រ់រងនលើន វា នស្ត រ្ េះរនាទ ន់ ែូេណែលបានពិពែ៌នានៅកន ុងណសនក "ន វា នស្ត រ្ េះ 
រនាទ ន់"។ 

នសចក្ត ីជូនែំណឹងអំពីការម្គប់ម្គងននអតថម្បនោជន៍របស់អនក្ 
អនកត្រូវណររំនពញ ែុំំណរររទណាណែលនយើងន ន ើ ុំកន ុងែំនែើរការោជីវកមមធមមតាររ ់នយើង។ 
នលើ ពីននេះ នយើងោេរនងា ើរ ាង់ោរ (នោលការែ៍និងនីរិវធីិ) នែើមបីសាល់ន វាររ ់អនក 
ឲ្យកាន់ណរត្រន ើរ ។ 

ត្រ ិននរើនយើងែំុ្នធវ ើការនលើកណលងកន ុងល័កាែ័ែឌ ថ្នន ៀវនៅណែនាំ មាជកិននេះ  ត្មារ់អនក 
ឬអនកនសេង នយើងមិនចំាបាេ់នធវ ើែូេោន េំនពាេះអនក ឬអនកនសេងននាេះនទនានពលអនាគរនទ។ 
ត្រ ិននរើនយើងមិនត្ររិររា ិតាមណសនកថ្នន ៀវនៅណែនាំ មាជិកននេះ ននេះមិនណមនមានន័យថ្ 
នយើងនលើកណលងល័កាែ័ែឌ ថ្នន ៀវនៅ មាជិកននេះនទ។ នយើងមាន ិទធិរ រ្ រ់ឲ្យត្ររិររា ិតាមល័កា  

ែ័ែឌ ថ្នន ៀវនៅណែនា ំមាជិកននេះនៅនពលណាក៏បាន។ 

នសចក្ត ីជូនែំណឹងអំពីការផ្លា សប់ត រូនៅនលើនសៀវនៅផណនាសំមាជិ

ក្ននោះ 
នយើង នោយមានការយល់ត្ពម ពី L.A. Care Health Plan ោេនធវ ើការផ្លៃ  ់រត រូនៅនលើ 
ន ៀវនៅ មាជិកននេះនៅនពលណាក៏បាន។ នយើងនឹងឲ្យអនកែឹងជាលាយលកាែ៍អកេរអំពីការផ្លៃ  

 ់រត រូណាមួយនៅ 30 ថ្ងៃ មុននពលណែលវានកើរនឡើង។ 



7 |  ិទធិវនិងទំនួលែុ ត្រូវ 

ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ ) ទំព័រ 131 

នសចក្ត ីជូនែំណឹងសត ីពីនែាឈន លួនិងការចំណាយនលើនរធាវនិីងអន

ក្គ្មពំារ 
នៅកន ុងជនមាៃ េះណាមួយរវាងអនកនិងពួកនយើង Southern California Permanente 
Medical Group ឬ Kaiser Foundation Hospitals ភាគីនីមួយៗនឹងទូទរ់ថ្ងៃឈន លួ 
និងេំណាយនសេងៗ ររ ់ពួកនគនោយែល នួឯង។ ទងំននេះរមួមានថ្ងៃឈន លួររ ់នមធាវ ី
និងថ្ងៃឈន លួររ ់អនកោំពារ។ 

នសចក្ត ីជូនែំណឹងថានសៀវនៅផណនាសំមាជិក្ននោះនឹងចងភាជ ប់

កាតពាក្ិចចនលើសមាជិក្ 
ល័កាែ័ែឌ ថ្នន ៀវនៅណែនាំ មាជិកននេះនឹងេងភាជ រ់ការពវកិេចនលើអនកនៅនពលណែលអនក 
នត្ជើ នរ ីការចារ់តំាងនៅកន ុង Kaiser Permanente តាមរយៈ L.A. Care Health Plan ។ 

នសចក្ត ីជូនែំណឹងថា L.A. Care Health Plan 
រិនផរនជាភាន ក្់្ររបស់នយើងនទ 
L.A. Care Health Plan គឺពុំណមនជាភាន ក់្រ ឬ រំណាងររ ់ Kaiser Foundation Health Plan, 
Inc. នទ 

នសចក្ត ីជូនែំណឹងអំពីធានារា៉ា ប់រងរបស់អនក្ 
នយើងោេនសញើឲ្យអនកនូវរេច ុរបននភាពអំពីធានារា៉ា រ់រងការណងទ ំុែភាពររ ់អនក។ នយើងនឹងនសញើ 
វានៅោ យោឋ នងមីរំសរុណែលនយើងមាន ត្មារ់អនក។ នរើអនកផ្លៃ  ់ទីលំនៅ ឬមានោ យ 

ោឋ នងមី  ូមឲ្យនយើងែឹងពីោ យោឋ នងមីររ ់អនកឲ្យ បានឆ្រ់តាមណែលអនកោេ នោយទូរ  ័

ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិកនលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ នលើ ពនីនេះ 
អនុញ្ញា រឲ្យរុគរលិកណសនក ិទធិទទួលបានកន ុងនខានធីររ ់អនក និង L.A. Care Health Plan 
សារ ល់ោ យោឋ នងមីររ អ់នកសងណែរ។ 
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ ) ទំព័រ 132 

8. នលែនិងពាកយ ំខាន់
ៗណែលត្រវូែឹង 

នលខទូរស័ពទសំខាន់ៗ 
• ណសនកន វា មាជិក Kaiser Permanente៖ 

• ភាសាអង់នគៃ   1-800-464-4000 
(និងនត្េើនជាង 150 ភាសាណែលនត្រើន វាអនករកណត្រ) 

• ភាសានអ ា៉ា ញ 1-800-788-0616 

• ត្ោមភាសាេិន 1-800-757-7585 

• TTY 711 

• ការអនុញ្ញា រ ត្មារ់ការណងទនំត្កាយមានន ថ រភាព 1-800-225-8883 (TTY 711) 

• ការណារ់ជួរនិងែំរូនាម ន Kaiser Permanente  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) 

• Medi-Cal Rx 1-800-977-2273 

 (TTY 711) 

ពាក្យផែលម្តវូែឹង 
ការឈឺនពាោះសម្មាលកូ្ន៖ អំឡុងនពលណែលស្ត ា ី ថ ិរកន ុងែំណាក់កាលទីរីថ្នការរនងា ើរកូន នហ្ើយមិ 
នោេត្រូវបានរញ្ជ នូនោយ ុវរថ ិភាពទន់នពលនវលានៅមនទ ីរនពទយនសេងនទៀរមុននពល ត្មាល 
ឬការនសទរនៅោេនធវ ើឲ្យនត្ោេះថ្ន ក់ែល់ ុែភាពនិង ុវរថ ិភាពររ ់ស្ត ា ី ឬកូនណែលមិនទន់នកើរ។ 
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ ) ទំព័រ 133 

ធងន់ធងរ៖ សាថ នភាពនវជជសាស្ត ា ណែលភាៃ មៗ រត្មូវឲ្យមានការយកេិរាទុកោក់ខាងនវជជសាស្ត ា ណែល 

នលឿន និងមិនមានរយៈនពលយូរ។ 

អានររកិាងំផសែក្ម្ក្ហរ៖ គឺជារុគរល ណែលបានកំែរ់នៅនត្កាមេំែងនជើង 25 ថ្ន 
ត្កមេារ់ ហ្រែឋោនមរេិ (United States Code, U.S.C) ណសនក 1603(c), 1603(f). 1679(b) 
ណែលត្រូវបានកំែរ់ថ្មាន ិទធិ កន ុងនាមជាជនជារិោនមរេិណ បកត្កហ្ម នោយអនុនលាម 

តាម 42 ត្កមេារ់ ហ្ព័នធ  (Code of Federal Regulations, C.F.R.) 136.12 ឬេំែងនជើង V 
ថ្នេារ់ណកលមអការណងទ ំុែភាពជនជារិោនមរេិណ បកត្កហ្ម នែើមបីទទួលបានន វាណងទ ំុ 
ែភាព ពីអនកសាលន់ វាណងទ ំុែភាពជនជារិោនមរេិណ បកត្កហ្ម (កុល មព ័នធឥណាឌ  អងរការ 
កុល មព ័នធ  ឬអងរការឥណាឌ នៅទីត្កងុ – [Indian Tribe, Tribal Organization, or Urban Indian 
Organization, I/T/U]) ឬតាមរយៈការរញ្ជ នូនត្កាមន វា ុែភាពមានកិេច នា។  

បណត ឹងឧទធរណ៍៖ រែា ឹងឧទធរែ៍គឺជា ំនែើរ ុ ំ Kaiser Permanente ឲ្យត្រួរពិនិរយនឡើងវញិនិង 

ផ្លៃ  ់រត រូ ការ នត្មេេិរាណែលបាននធវ ើអំពីការធានារា៉ា រ់រងនលើន វាណែលបានន ន ើ ុំ។ 

អតថម្បនោជន៍៖ ន វាណងទ ុំែភាពនិងឱ ងណែលត្រូវបានរា៉ា រ់រងនៅនត្កាមណសនការ ុែភាពននេះ។ 

រជឈតត វនិិចឆ ័យចងភាជ ប៖់ គឺជាវធីិមួយនែើមបីនោេះត្សាយរញ្ញា នោយការនត្រើភាគីទីរីណែលអពាត្កឹ 

រ។  ត្មារ់រញ្ញា ណែលត្រូវបាននោេះត្សាយតាមរយៈការ នត្មេថ្នមជឈរា វនិិេឆ ័យេងភាជ រ់ 
ភាគីទីរី សាា រ់ភាគីទងំ ងខាងថ្នរញ្ញា  នហ្ើយនធវ ើន េកា ី នត្មេេរិាណែលភាគីទងំពីរត្រូវ 

ណរទទួលយក។ ភាគីទងំពីរនបាេះរង់ ិទិធឲ្យនៅត្កមុត្រឹការុលាការ ឫការការ់កា ីរុលាការ។ 

California Children’s Services ("CCS")៖ កមម វធីិ Medi-Cal មួយណែលសាល់ន វា ត្មារ់កុមា 

រោយុរហូ្រែល់ 21 ឆ្ន ំ ណែលមានជមៃ ឺនិងរញ្ញា  ុែភាពជាក់លាក់។ 

ការប េ្ រភាពពិការនិងសុខភាពរែឋកាលីហ័ា រញ៉ា  (California Health and Disability 
Prevention, "CHDP")៖ កមម វធីិ ុែភាពសាធារែៈ ណែលសាល់ត្បាក់ ែំងែល់អនកសាល់ន វាណង 

ទ ំុែភាពសាធារែៈនិងឯកជន ត្មារ់ការវាយរថ្មៃ  ុែភាពែណំាក់កាលែំរូងនែើមបីរក 

នមើល ឬការពារជំងឺ នងិពិការភាពនលើកុមារនងិយុវជន។ កមម វធីិននេះជួយកុមារនិងយុវជនណែ 

លមានលកាែៈ មបរា ិត្គរ់ត្ោន់ឲ្យទទួលបានការណងទ ំុែភាពជានទៀងទរ់។ PCP 
ររ ់អនកោេសាល់ជូនន វា CHDP។ 

អនក្ម្គប់ម្គងក្រណី៖ គិលានុរោឋ យិកាណែលបានេុេះនឈាម េះ គិលានុរោឋ យិកាវជិាជ ជីវៈណែលមានោ 

ជាញ រ័ែណ  រុគរលិក ងរមកិេច ឬរុគរលិកណែលត្រូវបានចារ់តាំងនសេងនទៀរ ណែលោេជួយអនកឲ្យ 
យល់ពីរញ្ញា  ុែភាព ខំាន់ៗ និងនរៀរេំការណងទជំាមួយអនកសាល់ន វាររ ់អនក។ 

ឆ្មបផែលជាគិលានុប ឋ យិកាមានវញិ្ហា បនប័ម្ត (Certified Nurse Midwife, "CNM")៖ 
រុគរលណែលមានោជាញ រ័ែណ ជា គិលានុរោឋ យិកាណែលបានេុេះរញ្ជ ីនិងមានវញិ្ញា រនរ័ត្រនធវ ើជា ម្ 

រគិលានុរោឋ យិកា នោយគែៈកមមការគិលានុរោឋ ករែឋកាលីហ្វ ័រញ៉ា ។ ម្រណែលជាគិលានុរោឋ យ ិ

កាមានវវញិ្ញា រនរ័ត្រ ត្រូវបានអនុញ្ញា រឲ្យេូលរមួកន ុងករែីថ្នការ ៃ្ងទននៃធមមតា។ 
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ ) ទំព័រ 134 

នវជជបណឌ ិតចាប់សរនសនិងសនាា ក់្៖ អនកសាល់ន វាណែលពាបាល អ្ ឹងែនងនោយវធីិសាស្ត ា  ថ្នការ 
ចារ់ រថ្  

សាថ នភាពរុានំរ៉ា៖ ជំងឺឬរញ្ញា នវជជសាស្ត ា នសេងនទៀរណែលមិនោេពាបាលបានទងំត្ ងុ ឬយូរនៅ 

កាន់ណរោ៉ា រ់យឺននៅៗ ឬត្រូវណរបានពាបាលែូនេនេះអនកមិននៅជាធៃន់ធៃរជាងមុន។ 

គា ីនិក្៖ គៃ ីនិកគឺជាកណនៃងណែល មាជិកោេនត្ជើ នរ ីនធវ ើជាអនកសាលន់ វាណងទេំមបង (PCP)។ 
វាោេជាមជឈមែឌ ល ែុភាពត្ រតាមលកាែ័ែឌ  ហ្ព័នធ  (FQHC), គៃ ីនិកកន ុង ហ្គមន៍ គៃ ីនិក 

 ុែភាពជនរទ (RHC) គៃ ីនិក ុែភាពជនជារិោនមរេិណ បកត្កហ្ម ឬទីកណនៃងណងទេំមប 
ងនសេងនទៀរ។ 

នសវាសម្មាប់រនុសេនពញវយ័តារសហគរន៍ (Community-based adult services, 
"CBAS")៖ ន វាតាមមូលោឋ ន ត្មារ់ ជំងឺមិន ត្មាកកន ុងមនទ ីរនពទយ  ត្មារ់ការនមើលណងទមំា 

នជំនាញ ន វា ងរម ការពាបាល ការណងទផំ្លទ ល់ែល នួ ការរែត ុ េះរណាា លនិងជំនួយ ត្មារ់ត្គួ 

សារនិងអនកសាល់ការណងទ ំ ន វាោហាររូរថមភ ការែឹកជញ្ជ នូ និងន វានសេងៗនទៀរ ត្មារ់ មា 

ជិកណែលមានលកាែៈ មបរា ិត្គរ់ត្ោន់។ 

បណត ឹងតអ ញូផតអរ៖ ការរនញ្ចញនោយពាកយ មដ ី ឬជាលាយលកាែ៍អកេរររ ់ មាជិកអំពី ការមិន 

នពញេិរានលើ Kaiser Permanente អនកសាល់ន វា គុែភាពថ្នការណងទ ំ ឬន វាណែលត្រូវបានសា 
ល់ជូន។ រែា ឹងរអ ញូណរអរគែូឺេោន នៅនឹងសារទុកា។ 

ការបនតការផែទ៖ំ លទធភាពររ ់ មាជិកណសនការនែើមបីរនាទទួលបានន វា Medi-Cal ពីអនកសា 
ល់ន វាណែលមានត្សារ់ររ ់ពួកនគរហូ្រែល់ 12 ណែនោយោម នការផ្លអ កន វា ត្រ ិននរើអនកសា 
ល់ន វានិង Kaiser Permanente យល់ត្ពម។ 

បញ្ជ ីឱសែកិ្ចចសនា (Contract Drugs List, "CDL")៖ រញ្ជ ីថ្ន ណំែលត្រូវបានអនុម័រ ត្មារ់ 
Medi-Cal Rx ណែលត្គនូពទយររ ់អនកោេរញ្ញជ ទិញថ្ន ណំែលមានការរា៉ា រ់រងណែលអនកត្រូវការ។ 

ការសម្របសម្រួលអតថម្បនោជន៍ (Coordination of Benefits, "COB")៖ 
ែំនែើរការថ្នការកំែរ់ថ្ នរើមួយណាថ្ន ការធានារា៉ា រ់រង (Medi-Cal, Medicare, ត្កមុហ្ ុនធា 

នារា៉ា រ់រង ឫនសេងនទៀរ) មានទំនួលែុ ត្រូវេមបងនលើការពាបាលនិងរង់ថ្ងៃ ត្មារ់ មាជិក 

ណែលមានធានារា៉ា រ់រង ុែភាពនត្េើនជាងមួយត្រនេទ។ 

ការសហការបង់ម្បាក់្៖ ការទូទរ់ត្បាក់ណែលអនកនធវ ើ ជាទូនៅនៅនពលនត្រើន វា ណែលជាការរ 

ណនថមនៅនលើការទូទរ់ររ ់ត្កមុហ្ ុនធានារា៉ា រ់រង។ 

នសវាម្តវូបានរា៉ា ប់រង៖ ន វាណងទ ំុែភាពណែលត្រូវបានសាល់ជូនែល់ មាជកិ 
Kaiser Permanente ត្រវូនោរពតាមលកាែ័ែឌ  សាថ នភាព ការោក់កត្មិរ និងការែកនេញនា 

នាថ្នកិេច នា Medi-Cal និងែូេណែលបានេុេះនៅកន ុងន ៀវនៅ មាជិក ននេះនិងវនិសាធនកមម  
ណាមួយ។ 
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ ) ទំព័រ 135 

នាយក្ ឋ ននសវាក្រមផែទសុំខភាព (Department of Health Care Services, DHCS)៖ 
នាយកោឋ នន វាណងទ ំែុភាពមានការត្គរ់ត្គងរែឋកាលីហ្វ ័រញ៉ា ។ ននេះគឺជាការោិល័យរែឋណែល 

ត្រួរពិនិរយកមម វធីិ Medi-Cal ។ 

លុបន ម្ ោះនចញ៖ នែើមបរីញ្ឈរ់ការនត្រើ L.A. Care Health Plan នធវ ើជាណសនការណងទតំ្គរ់ត្គង 
Medi-Cal ររ ់អនក ពីនត្ពាេះអនកណលងមាន ិទធិ ឬផ្លៃ  ់រត រូនៅណសនការ ុែភាពងមី។ អនកត្រូវណរេុេះ 
ហ្រថនលខានលើទំរង់ណរររទមួយណែលនិោយថ្ អនកណលងេង់នត្រើ L.A.Care Health Plan 
ឬទូរ ័ពទនៅ Health Care Options នហ្ើយលុរនឈាម េះនេញតាមរយៈទូរ ័ពទ។ 

នាយក្ ឋ នការផែទសុំខភាពមានការម្គប់ម្គង (Department of Managed Health Care, 
"DMHC")៖ នាយកោឋ នណងទ ំុែភាពមានការត្គរ់ត្គងរែឋកាលីហ្វ ័រញ៉ា  ននេះគឺជាការោិល័យរែឋ 

ណែលត្រួរពិនិរយណសនការណងទ ំុែភាពមានការត្គរ់ត្គង។ 

បរកិាខ រនវជជសាស្តសតជាប់បានយូរ (Durable medical equipment, "DME")៖ នត្គឿងររកិាា រណែល 

ចាំបាេ់ខាងនវជជសាស្ត ា  និងត្រូវបានរញ្ញជ ទិញនោយនវជជរែឌ ិរអនក ឬអនកសាល់ន វានសេងនទៀរ។ 
នយើង នត្មេេិរាថ្នរើត្រូវជួល ឬទិញ DME។ រថ្មៃជួលមិនត្រូវនលើ ពរីថ្មៃទិញ។ ការជួ ជលុ 

នត្គឿងររកិាា រនវជជសាស្ត ា ត្រូវបានរា៉ា រ់រង។ 

ការម្តួតពិនិតយ ការនធាើនរាគវនិិចឆ ័យ និងការពាបាលរុន និងតារកាលកំ្ណត់ (Early and 
periodic screening, diagnostic and treatment, "EPSDT")៖ ន វា EPSDT គឺជាអរថត្រ 

នោជន៍ ត្មារ់ មាជិក Medi-Cal ណែលមានោយុនត្កាម 21 ឆ្ន ំ នែើមបីជួយឲ្យពួកនគមា 

ន ុែភាពលអ ។  មាជកិត្រូវណរទទួលបានការពិនិរយ ុែភាពត្រឹមត្រូវ ត្មារ់ោយុររ ់ពួកនគ 
និងការពិនិរយ មត្ រ នែើមបីណ វ ងរករញ្ញា  ែុភាព និងពាបាលជំងឺឲ្យបានឆ្រ់ ត្ពមទ ំ

ងការពាបាលណាមួយនែើមបីណងទ ំឬជួយលកាែែឌ ណែលោេត្រូវបានរកនឃើញនៅកន ុងការពិនិរយ។ 

សាថ នភាពនវជជសាស្តសត សនស្ត រ្ ោះបនាទ ន៖់ សាថ នភាពនវជជសាស្ត ា  ឬ សល វូវេិរាណែលមាននរាគ ញ្ញា ធៃន ់

ធៃរែូេជា ការឈឺនពាេះ ត្មាលកូន ( ូមេូលនៅនិយមន័យខាងនលើ) ឬការឈឺចារ់ធៃន់ធៃរ 
ណែលរុគរលណែលមានេំនែេះែឹងណសនក ុែភាពនិងឱ ងរកត្មិរធមមតាណែលត្រករនោយភាព 
ត្រងុត្រយ័រន ោេនជឿជាក់ោ៉ា ង មនហ្រុសលថ្ការមិនទទួលការណងទនំវជជសាស្ត ាភាៃ មៗោេ៖ 

• នធវ ើឲ្យ ុែភាពររ ់អនក ឬ ុែភាពទរកមិនទន់នកើរររ ់អនក ថ ិរកន ុងនត្ោេះ 
ថ្ន ក់ធៃន់ធៃរ 

• រណាា លឲ្យមានការែូេខារែល់មុែ្ររាងកាយ 

• រណាា លឲ្យណសនកមួយថ្នរាងកាយ ឬ ររីាងរមិនែំនែើរការត្រឹមត្រូវ 

ការផែទសំនស្ត រ្ ោះបនាទ ន់៖ ការពិនិរយណែលនធវ ើនឡើងនោយនវជជរែឌ ិរ (ឬរុគរលិកណែល ថ ិរនៅនត្កា 

មការែឹកនំាររ ់នវជជរែឌ ិរណែលត្រូវបានអនុញ្ញា រនោយេារ់) នែើមបែីឹងថ្នរើសាថ នភាពនវជជសា 

ស្ត ា នស្ត រ្ េះរនាទ ន់នកើរមានឫនទ។ ន វាចាំបាេ់ណសនកនវជជសាស្ត ា ណែលចាបំាេ់នែើមបីឲ្យអនកមានន ថ  

រភាពខាងការពាបាលនៅកន ុងកត្មិរ មរថភាពររ ់ទីតំាង។ 
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ ) ទំព័រ 136 

ការែឹក្ជញ្ជ នូនវជជសាស្តសត បនាទ ន់៖ ែឹកជញ្ជ នូតាមរងយនា នស្ត រ្ េះរនាទ ន់ ឬោនជំនិេះ នស្ត រ្ េះរ 

នាទ ន ់នៅកាន់រនទរ់ នស្ត រ្ េះរនាទ ន់ នែើមបីទទួលការណងទ ំុែភាពត្ោោ នន។ 

អនក្ចុោះន ម្ ោះ៖ រុគរលណែលជា មាជិកថ្នណសនការ ុែភាពនហ្ើយទទួលបានន វាតាមរយៈណសន 

ការននេះ។ 

អនក្ជរង ឺចាស់៖ អនកជំងឺណែលមានទំនាក់ទំនងណែលមានត្សារ់ជាមួយអនកសាល់ន វា នហ្ើយបាន 

នឃើញអនកសាលន់ វាននាេះកន ុងរយៈនពលជាក់លាកមួ់យណែលបានរនងា ើរនឡើងនោយណសនការ។ 

នសវាផែលម្តវូបានែក្នចញ៖ ន វាណែលមិនត្រូវបានរា៉ា រ់រងនោយ Kaiser Permanente 
នោយកមម វធីិ Medi-Cal California; ន វាណែលមនិមានការធានារា៉ា រ់រង 

ការពាបាលពិនសាធន៍៖ ឱ ង ឧរករែ ៍នីរិវធីិ ឬន វាណែល ថ ិរកន ុងែំណាក់កាលសាកលបងជា 

មួយមនទ ីរពិនសាធន៍ និង/ឬការ ិកា រវ មុននពលនធវ ើនរ ា នលើមនុ េ។ ន វាពនិសាធន៍មិន 

 ថ ិរនៅនត្កាមការន ុើរអនងារគៃ ីនិកនទ។ 

នសវានធាើផសនការម្គួសារ៖ គឺជាន វាការពារឬពនានពលមានថ្សទនពាេះ។ 

រជឈរណឌ លសុខភាពម្សបតារលក្ខខ័ណឌ សហព័នធ  (Federally Qualified Health Center, 
"FQHC")៖ មែឌល ុែភាពនៅកន ុងរំរន់ណែលមិន ូវមានអនកសាល់ន វាណងទ ំុែភាពនត្េើន។ 
អនកោេទទួលបានការណងទេំមបងនិងរ ា្ រនៅ FQHC។ 

បង់នែានពលនម្បើនសវា (Fee-For-Service, FFS)៖ នពលែៃេះគនត្មាង Medi-Cal ររ ់អនកមិនរា៉ា រ់រ 
ងនលើន វានទ រ៉ាុណនាអនកនៅណរោេទទួលបានវាតាមរយៈ Medi-Cal FFS ែូេជាន វាឱ ងសាថ  
នជានត្េើនតាមរយៈ FFS Medi-Cal Rx។ 

ការផែទតំារ ន៖ ការណងទនំោយនវជជរែឌ រិជានទៀងទរ់នែើមបីពិនិរយនមើលការវវិឌឍររ ់អនក 

ជំងឺ រនាទ រ់ពីេូល ត្មាកមនទ ីរនពទយ ឬអំឡុងនពលថ្នែំនែើការពាបាល។ 

បញ្ជ ីឱសែ៖ រញ្ជ ថី្ន នំពទយ និងមុែទំនិញណែលរំនពញតាមលកាែៈវនិិេឆ ័យជាក់លាក់ និងត្រូវបាន 

អនុម័រ ត្មារ់ មាជិក។ 

ការផក្ាងបនា ំ៖  កមមភាពនោយនេរនានែើមបរីនញ្ញឆ រឬនិោយែុ ពកីារពិរនោយរុគរលមាន ក់ 
ណែលែឹងថ្ការនបាករនញ្ញឆ រោេសាល់លទធសលជាសលត្រនោជន៍ណែលមិនត្រូវបានអនុញ្ញា រ 
េំនពាេះរុគរលននាេះឬអនកណាមាន ក់នទៀរ។ 

រជឍរណឌ លសតល់កំ្នណើតឯក្រាជយ (Freestanding Birth Centers, "FBC")៖ មែឌល ុែភាពណែ 

លការ ត្មាលកូនត្រូវបាននត្ោងទុក ថ្នឹងនកើរនឡើងនៅឆ្ៃ យពីនគហ្ោឋ នររ ់ស្ត ា ីមានថ្សទនពាេះ 
ណែលជាមែឌលមានោជាញ រ័ែណ  ឬយល់ត្ពមនោយរែឋកន ុងការសាល់ការណងទមំុន ត្មាល នពល  

ត្មាលកូន ឬនត្កាយនពល ត្មាលកូន និងន វារងយនា នស្ត រ្ េះរនាទ ន់នសេងនទៀរណែលត្រូវបានរ 

ញ្ច លូកន ុងណសនការ។ សាថ រន័ទងំននេះមិនណមនជាមនទ ីនពទយនទ។ 
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ ) ទំព័រ 137 

សារទុក្ខ៖ ការរនញ្ចញនោយពាកយ មដ  ី ឬជាលាយលកាែ៍អកេរររ  ់មាជិកអំពីការមិននពញ 

េិរានលើ Kaiser Permanente អនកសាលន់ វា គុែភាពថ្នការណងទ ំឬន វាណែលត្រូវបានសាល់ជូន។ 
រែា ឹងរអ ញូណរអរ គឺជាឧទហ្រែ៍ថ្នសារទុកា មួយ ។ 

នសវានិងឧបក្រណ៍សាត រពម្ងឹងនីតិសរែទ៖ ន វាណងទ ំុែភាពណែលជួយអនករកា យល់ែឹង 
ឬណកលមអជំនាញ និងការរំនពញមុែ្រ ត្មារ់ការរ ់នៅត្រចាំថ្ងៃ។ 

Health Care Options ("HCO")៖ កមម វធីិណែលោេេុេះនឈាម េះ ឬែកនឈាម េះអនកនេញពីណសនការ  ុ

ែភាព។ 

អនក្សតល់នសវាផែទសុំខភាព៖ នវជជរែឌ ិរនិងត្គនូពទយឯកនទ ែូេជាត្គនូពទយវេះការ់ នវជជរែឌ ិរ 

ណែលពាបាលជំងឺមហារកី ឬត្គូនពទយណែលពាបាលណសនកពិន  ថ្នរាងកាយ និងណែលនធវ ើការជា 

មួយ Kaiser Permanente ឬនៅកន ុងរណាា ញររ ់នយើង។ អនកសាល់ន វាកន ុងរណាា ញររ ់នយើង 

ត្រូវណរមានោជាញ រ័ែណ នែើមបីអនុវរានៅកន ុងរែឋកាលីហ្វ ័រញ៉ា  និងសាល់ឲ្យអនកនូវន វាណែលនយើងរា៉ា រ់ 

រង។  

ជាធមមតាអនកត្រូវការការរញ្ជ នូពី PCP ររ ់អនកនែើមបីជួរជាមួយអនកឯកនទ ។  ត្មារ់ន វាមួ 

យេំនួន អនកត្រូវការការអនុម័រជាមុន (ការអនុញ្ញា រជាមុន) ។ 

អនករិនត្រូវការការរញ្ជ នូពី PCP ររ ់អនក ត្មារ់ត្រនេទន វាមួយេំនួនែូេជា ការនធវ ើណសនកា 

រពនាត្គួសារ ការណងទ ំនស្ត រ្ េះរនាទ ន់ ការណងទនំរាគស្ត ា ី ឬន វា មាៃ រ់នទ។ 

ធានារា៉ា ប់រងសុខភាព៖ ការធានារា៉ា រ់រងណែលនេញថ្ងៃ ត្មារ់ការេំណាយណសនកនវជជសាស្ត ា  និងការ 
វេះការ់នោយការ ងត្បាក់ែល់អនកមានធានារា៉ា រ់រងេំនពាេះការេំណាយមកពីជំងឺឬររួ  ឬការរ 

ង់ត្បាក់ឲ្យអនកសាល់ន វាណងទនំោយផ្លទ ល។់ 

អនក្សតល់នសវាផែទសុំខភាពតារសទោះ៖ ការនមើលណងទណំែលមានជំនាញនងិន វានសេងៗណែលត្រូវបា 

នសាល់នៅសទេះ។ 

អនក្សតល់នសវាផែទសុំខភាពតារសទោះ៖ អនកសាល់ន វាណែលសាល់ឲ្យអនកនូវការនមើលណងទណំែលមានជំ 
នាញនិងន វានសេងៗនៅសទេះ។ 

តំបន់លំនៅ ឋ ន៖ Southern California Kaiser Foundation Health Plan, Inc. រំរន់។ 

ការផែទជំំងឺរុខនឹងសាា ប់៖ ការណងទនំែើមបីការ់រនថយភាពមិនត្ ួលខាងសល វូកាយ សល វូេិរា ងរម 
និងខាងោរមមែ៍េំនពាេះ មាជិកណែលមានជមៃ ឺមុែនឹងសាៃ រ់ (មិនត្រូវនគរំពឹងថ្រ ់នៅបាននលើ 
 ព ី6 ណែ)។ 

រនទ ីរនពទយ៖ កណនៃងណែលអនកទទួលការណងទ ំត្មាកកន ុងមនទ ីរនពទយនិងមិន ត្មាកមនទ ីរនពទយ 
ពីនវជជរែឌ ិរនិងគិលានុរោឋ យិកា។ 



8 | នលែនិងពាកយ ំខាន់ៗណែលត្រូវែឹង 

ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ ) ទំព័រ 138 

ការចូលសម្មាក្ពាបាលក្ន ុងរនទ ីរនពទយ៖ ការអនុញ្ញា រនោយេូលមនទ ីរនពទយនែើមបីទទួលបាន 
ការពាបាលជាអនកជំងឺ ត្មាកកន ុងមនទ ីរនពទយ។ 

ការផែទជំំងឺរិនសម្មាក្រនទ ីរនពទយ៖ ការណងទណំសនកនវជជសាស្ត ា ឬវេះការ់ណែលនធវ ើនឡើងនៅមនទ ីរ 

នពទយ នោយមិនមានការេូល ត្មាកកន ុងមនទ ីរនពទយ។ 

គា ីនិក្សុខភាពជនជាតិអានររចិផសែក្ម្ក្ហរ (Indian Health Clinic, "IHC")៖ គៃ ីនិក ុែ 

ភាពណែលត្រូវបានែំនែើរការ នោយន វា ុែភាពជនជារិោនមរេិណ បកត្កហ្ម (Indian Health 
Service, IHS) ឬកលុ មព ័នធជនជារិណ បកត្កហ្ម អងរការកុល មព ័នធ  ឬ អងរការជនជារិណ បក 

ត្កហ្មនៅទីត្កងុ ។ 

នសវាសុខភាពជនជាតិអានររចិផសែក្ម្ក្ហរ៖ ទីភាន ក់្រ ហ្ព័នធមួយនៅកន ុង នាយកោឋ ន 
ន វា ុែភាពនិងមនុ េជារិោនមរកិណែលទទួលែុ ត្រូវកន ុងការសាល់ន វា ុែភាព ែល់ជនជា 

រិនែើមោនមរកិណ បកត្កហ្មនិងោឡាសាា ។ 

ការផែទជំំងឺរិនសម្មាក្រនទ ីរនពទយ៖ នៅនពលណែលអនកមិនចំាបាេ់ត្រូវសាន ក់នៅមួយយរ់កន ុងម 

នទ ីរនពទយឬកណនៃងនសេងនទៀរ ត្មារ់ការណងទណំែលអនកត្រូវការ។ 

ការពាបាលនសុើបអនងេត៖ ថ្ន ពំាបាល សលិរសលជីវសាស្ត ា  ឬឧរករែ៍ណែលបានរញ្ចរ់នោយនជា 

គជ័យែំណាក់កាលទី 1 ថ្នការន ុើរអនងារគៃ ីនិកណែលត្រូវបានអនុម័រនោយ រែឋបាលឱ ងន ិ

ងេំែីោហារ (Food and Drug Administration, FDA) រ៉ាុណនាវាមិនត្រូវបានអនុម័រ ត្មារ់កា 

រនត្រើត្បា ់ទូនៅនោយ FDA និងនៅណរ ថ ិរនត្កាមការន ុើរអនងារនៅកន ុងការន ុើរអនងារគៃ ីនិ 
កណែលត្រូវបានអនុម័រនោយ FDA។ 

Kaiser Foundation Health Plan, Inc.៖ សាជីវកមមមិនរកត្បាក់េំនែញរែឋកាលហី្វ ័រញ៉ា ។ 
នៅកន ុងន ៀវនៅណែនាំ មាជិកននេះ "នយើង" ឬ "នយើង" មានន័យថ្ Kaiser Foundation Health 
Plan, Inc. 

KaiserPermanente៖  ំនៅនលើ Kaiser Foundation Plan, Inc. Kaiser Foundation Hospitals 
(សាជីវកមមមិនរកត្បាក់េំនែញរែឋកាលហី្វ ័រញ៉ា ) និង Southern California Permanente 
Medical Group។ 

L.A. Care Health Plan៖ ណសនការណងទ ំុែភាពមានការត្គរ់ត្គង Medi-Cal ររ ់អនក។ 
Kaiser Permanente គជឺារណាា ញអនកសាល់ន វាររ ់អនកតាមរយៈ L.A. Care Health Plan។ 

• រំរន់ន វា L.A. Care Health Plan៖ នខានធី Los Angeles ¡។ 

ការផែទរំយៈនពលផវង៖ ការណងទនំៅកន ុងកណនៃងសាន ក់នៅយូរជាងណែថ្នការេូលពាបាល រូកនឹ 

ងណែរនាទ រ់។ 
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ ) ទំព័រ 139 

ផសនការផែទមំានការម្គប់ម្គង៖ ណសនការ Medi-Cal ណែលនត្រើណរនវជជរែឌ រិ អនកឯកនទ  គៃ ីនិក 
ឱ ងសាថ ន និងមនទ ីរនពទយជាក់លាក់មួយេំនួន ត្មារ់អនកទទួលបាន Medi-Cal ណែលបាន 

េុេះនឈាម េះកន ុងណសនការននាេះ។ Kaiser Permanente គឺជាណសនការណងទណំែលត្រូវបានត្គរ់ត្គង។ 

Medi-Cal Rx៖ ន វាអរថត្រនោជន៍ឱ ងសាថ ន FFS Medi-Cal ណែលនគសារ ល់ថ្ជា 
"Medi-Cal Rx" ណែលសាល់អរថត្រនោជន៍ និងន វាឱ ងសាថ ន រមួទងំថ្ន តំាមនវជជរញ្ញជ  និងការ 
សររ់សរង់នវជជសាស្ត ា មួយេំនួនែល់អនកទទួលអរថត្រនោជន៍ Medi-Cal ទងំអ ់។ 

ម្ក្រុនវជជសាស្តសត ៖ Southern California Permanente Medical Group ជាថ្ែគូវជិាជ ជីវៈណែ 

លរកត្បាក់េំនែញ។ 

សទោះនវជជសាស្តសត ៖ គំរថូ្នការណងទណំែលនឹងសាល់នូវគែុភាពណងទ ំុែភាពណែលត្រន ើរជាងមុន ណក 

លមអការត្គរ់ត្គងែល នួឯងនោយ មាជិកនៅនលើការណងទផំ្លទ ល់ែល នួររ ពួ់កនគ និងការ់រនថយ 

ការេំណាយណែលោេនេៀ វាងបានកន ុងរយៈនពលណវង។ 

ផែលចាបំាច់ផសនក្នវជជសាស្តសត  (ឬភាពចាបំាច់ផសនក្នវជជសាស្តសត )៖ ការណងទចំាំបាេ់ណសនកនវជជសាស្ត ា  
គឺជាន វាពពិែ៌នា ណែល មនហ្រុសលនិងការពារជីវរិ។ ការណងទនំនេះជួយរកាអនកជំងឺពីការ 
ធាៃ ក់ែល នួឈឺធៃន់ ឬពិការ។ ការណងទនំនេះជួយការ់រនថយការឈឺចារ់ធៃន់ធៃរនោយការពាបា 

លនរាគ ជំងឺ ឬររួ ។  ត្មារ់ មាជិកណែលមានោយុនត្កាម 21 ឆ្ន ំ ន វា Medi-Cal 
រមួមានការណងទណំែលចាំបាេ់ខាងនវជជសាស្ត ា  នែើមបីពាបាល ឬជួយជមៃ ឺសល វូកាយ ឬសល វូេិរា 
រមួទងំវរិរា ិថ្នការនត្រើត្បា ់នត្គឿងនញៀន ណែលមានណេងកន ុងណសនក 1396d (r) ថ្នេំែងនជើង 
42 ថ្នត្កម ហ្រែឋោនមរកិ ។ 

ការែឹក្ជញ្ជ នូនវជជសាស្តសដ ៖ ការែឹកជញ្ជ នូនៅនពលណែលអនកមិនោេនៅែល់ការណារ់ជួរណសនកនវ 

ជជសាស្ត ា ណែលត្រូវបានរា៉ា រ់រងនោយរងយនា  ឡានត្កងុ រងនេៃ ើង ឬតាក់ ុីបាន។ នយើងរង់ថ្ងៃម 

នធាបាយនធវ ើែំនែើរណែលមានរថ្មៃទររំសុរ ត្មារ់រត្មូវការនវជជសាស្ត ា ររ ់អនក នៅនពលណែល 

អនកត្រូវការជិេះនៅការណារ់ជួរររ ់អនក។ ការែឹកជញ្ជ នូណសនកនវជជសាស្ត ា ត្រូវណរត្រូវបាននេញនវជជ 
រញ្ញជ នោយនវជជរែឌ ិរ នពទយនធមញ នពទយនត្គេនថ្ៃ េះ  ុែភាពសល វូេិរា ឬអនកសាល់ន វាវរិរា ិកា 

រនត្រើត្បា ់សារធារុនញៀនណែលមានោជាញ រ័ែណ ។ 

Medicare៖ កមម វធីិធានារា៉ា រ់រង ុែភាព ហ្ព័នធ ត្មារ់មនុ េណែលមានោយុចារ់ព ី
65 ឆ្ន ំនឡើងនៅ មនុ េវយ័នកមងជាក់លាក់មួយេំនួនណែលមានពិការភាព និងអនកណែលមានជំងឺ 

រត្មងននាមែំណាក់កាលេុងនត្កាយ (ការែូេត្កនលៀនជាអេិថ្ស្តនាយ៍ណែលរត្មូវឲ្យមានការលាង 

ឈាម ឬការរត រូ ររីាងរ ជួនកាលនៅថ្ ជំងឺត្កនលៀនែំណាក់កាលេុងនត្កាយ [End-stage renal 
disease, ESRD])។ 

សមាជិក្៖ អនកទទួលអរថត្រនោជន៍ Medi-Cal ណែលមាន ិទធិណែលត្រូវបានចារ់ឲ្យនៅ 
Kaiser Permanente តាមរយៈ L.A. Care Health Plan ណែលមាន ិទធិទទួលន វាមានការធា 

នារា៉ា រ់រង។ នៅកន ុងន ៀវនៅណែនាំ មាជិកននេះ "អនក" មានន័យថ្ មាជិក។ 
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ ) ទំព័រ 140 

អនក្សតល់នសវាសុខភាពសល វូចិតត៖ រុគរលមានោជាញ រ័ែណ ណែលសាលន់ វា ុែភាពសល វូេិរា  និង ុែភា 

ពោករបកិរោិែល់អនកជំងឺ។ 

នសវាឆ្មប៖ ការណងទមំុន ត្មាលកូន អំឡុងនពល ត្មាល និងនត្កាយនពល ត្មាលកូន រមួទងំ 

ការណងទនំរៀរេំណសនការត្គួសារ ត្មារ់មាា យនិងការណងទរំនាទ ន់ ត្មារ់ទរកនទើរនឹងនកើរ 
សាល់នោយ ម្រគិលានុរោឋ យិកាមានវញិ្ញា រនរ័ត្រ (certified nurse midwives, CNM) 
និង ម្រមានោជាញ រ័ែណ  (licensed midwives, LM)។ 

បណាត ញ៖ ត្កមុនវជជរែឌ រិ គៃ ីនិក មនទ ីរនពទយ និងអនកសាល់ន វានសេងនទៀរបានេុេះកិេច នា 

ជាមួយ Kaiser Permanente កន ុងការសាល់ន វាត្រូវបានរា៉ា រ់រង។  

អនក្សតល់នសវាបណាត ញ (ឬអនក្សតល់នសវាក្ន ុងបណាត ញ)៖  ូមនមើល "អនកសាល់ន វាណែលេូលរមួ" 
ខាងនត្កាម។ 

នសវាផែលរិនម្តវូបានរា៉ា ប់រង៖ ន វាណែល Kaiser Permanente មិនរា៉ា រ់រង។ 

ឱសែរិននៅក្ន ុងបញ្ជ ីរបូរនត៖ ថ្ន នំពទយណែលមិនមានកន ុងរញ្ជ ីឱ ង។ 

ការែឹក្ជញ្ជ នូរិនផរននវជជសាស្តសត ៖ ការែឹកជញ្ជ នូនៅនពលនធវ ើែំនែើរនៅនិងមកពីការណារ់ជួរ 
 ត្មារ់ន វាណែលត្រូវបានរា៉ា រ់រង Medi-Cal ណែលបានអនុញ្ញា រនោយអនកសាល់ន វាររ ់អនក 
នៅនពលនៅយកឱ ងមាននវជជរញ្ញជ  និង មាភ រៈនវជជសាស្ត ា ។ 

អនក្សតល់នសវាផែលរិនចូលររួ អនកសាល់ន វាណែលមិននៅកន ុងរណាា ញ Kaiser Permanente។ 

ការរា៉ា ប់រងសុខភាពឯនទៀត (Other health coverage, "OHC")៖ ការធានារា៉ា រ់រង ុែភាពឯ 

កជន និងអនករង់ថ្ងៃន វានត្ៅពី Medi-Cal។ ន វាោេរមួមានណសនការរំនពញរណនថមណសនកនវជជ 
សាស្ត ា  នធមញ ណេនក ឱ ងសាថ ន និង/ឬណសនការ Medicare (ណសនក C និង D)។ 

ឧបក្រណ៍រណប៖ ឧរករែ៍ណែលត្រូវបាននត្រើ ត្មារ់ទរ់ ឬនផ្លអ រភាជ រ់ពីខាងនត្ៅ នៅនឹងរាង 

កាយនែើមបីត្ទត្ទង ់ ឬណករត្មូវណសនករាងកាយណែលរងររួ  ឬមានជមៃ ឺធៃន់ និងណែលចាំបាេ់ខា 

ងនវជជសាស្ត ា ត្មារ់ការជា េះន បើយណសនកនវជជសាស្ត ា ររ ់ មាជិក។  

នសវានម្ៅតំបន់៖ ន វាែែៈនពលណែល មាជិកនៅកណនៃងណាមួយខាងនត្ៅរំរន់ណែល 
Kaiser Permanente មានោជាញ រ័ែណ នធវ ើត្ររិររា ិការ។ នែើមបីទទួលបានព័រ៌មានរណនថមនទៀរអំ 

ពីកណនៃងណែល Kaiser Permanente មានោជាញ រ័ែណ កន ុងការត្ររិររា ិការ  ូមនៅនៅន វា មា 

ជិកនលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 

អនក្សតល់នសវានម្ៅបណាត ញ៖ អនកសាល់ន វាណែលមនិណមនជាណសនកថ្នរណាា ញ Kaiser Permanente។  

ការផែទជំំងឺរិនសម្មាក្រនទ ីរនពទយ៖ នៅនពលណែលអនកមិនចំាបាេ់ត្រូវសាន ក់នៅមួយយរ់កន ុងម 

នទ ីរនពទយ ឬកណនៃងនសេងនទៀរ ត្មារ់ការណងទណំែលអនកត្រូវការ។ 
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ ) ទំព័រ 141 

នសវាសុខភាពសល វូចិតតរិនសម្មាក្រនទ ីរនពទយ៖ ន វាជមៃ ឺមិន ត្មាកនៅមនទ ីរនពទយ ំរារ់  មាជ ិ

កណែលមានរញ្ញា  ុែភាពសល វូេិរាកត្មិរត្សាលនៅមធយមរមួមាន៖ 
• ការវាយរថ្មៃនិងពាបាល ុែភាពសល វូេិរាជាលកាែៈរុគរលនិងត្កមុ 

(ការពាបាលណររេិរាសាស្ត ា ) 

• ការនធវ ើនរ ាេិរាសាស្ត ា នៅនពលណែលត្រូវបានេងអ ុលរ ា្ ញណសនកពាបាលឲ្យវាយរថ្មៃ

ល័កាែ័ែឌ   ុែភាពសល វូេិរា 

• ន វាជមៃ ឺមិន ត្មាកមនទ ីរនពទយកន ុងនោលរំែងពនិិរយតាមោនការពាបាលនោយ
ថ្ន នំពទយ 

• ការពិនត្ោេះជំងឺវកិលេរកិ 

• ទីពិនសាធន៍  មាភ រៈសររ់សរង់ និងថ្ន រំំរ៉ាន ត្មារ់ជំងឺមិន ត្មាកកន ុងមនទ ីរនពទយ 

ការផែទសំម្មាលការឈឺចាប់៖ ការណងទនំែើមបកីារ់រនថយភាពមិនត្ ួលខាងរាងកាយ សល វូេិរា 
 ងរម និងោរមមែ៍ររ ់ មាជិកណែលមានជំងឺធៃន់ធៃរ។ ការណងទ ំត្មាលការឈឺចារ់មិនរត្មូវ 

ឲ្យ មាជិកមានជីវរិ ងឃឹមរ ់ 6 ណែ ឬរិេជាងននេះនទ។ 

រនទ ីរនពទយផែលចូលររួ៖ មនទ ីរនពទយមានោជាញ រ័ែណ ណែលមានកិេច នាជាមួយ 
Kaiser Permanente នែើមបីសាល់ន វាែល ់មាជកិនៅនពលណែល មាជិកទទួលបានការណងទ។ំ 
ន វាត្រូវបានរា៉ា រ់រងណែលមនទ ីរនពទយេូលរមួែៃេះោេសាល់ជូនែល់ មាជិកត្រូវបានកំែរ់ នោយ 

ការត្រួរពិនិរយការនត្រើត្បា ់និងនោលការែ៍ធានាគុែភាព 
ឬកិេច នាររ ់នយើងជាមួយមនទ ីរនពទយ។ 

អនក្សតល់នសវាផែលចូលររួ (ឬនវជជបណឌ ិតផែលចូលររួ)៖ នវជជរែឌ ិរ មនទ ីនពទយ ឬអនកជំនាញណង 

ទ ំុែភាពមានោជាញ រ័ែណ នសេងនទៀរ ឬទីតំាង ុែភាពមានោជាញ រ័ែណ  រមួទងំទីកណនៃងណង 

ទជំងឺធៃន់ណែលមានកិេច នាជាមួយ Kaiser Permanente កន ុងការសាល់ន វាណែលត្រូវបានរា៉ា រ់រ 
ងែល់ មាជិកនៅនពលណែល មាជិកទទួលបានការណងទ។ំ 

នសវានវជជបណឌ ិត៖ ន វាណែលសាល់នោយរុគរលណែលទទួលបានោជាញ រ័ែណ នត្កាមេារ់រែឋ  នែើមបីអនុវ 
រា វជិាជ នពទយ ឬការពាបាលនោយគក់ត្េបាេ់ មិនរមួរញ្ច លូន វាណែលសាល់នោយនវជជរែឌ ិរែ 

ែៈនពលណែលអនកត្រូវបានរញ្ជ នូនៅមនទ ីរនពទយណែលត្រូវបានគិរត្បាក់នៅកន ុងវក័ិយរ័ត្រមនទ ីរនព

ទយនទ។ 

ផសនការ៖ េូលនៅនិយមន័យ ត្មារ់ "ណសនការណងទមំានការត្គរ់ត្គង"។ 

រនទ ីរសាថ ប័នក្ន ុងផសនការ៖ មនទ ីរសាថ រ័នណាមួយណែលមាននឈាម េះនៅកន ុងនគហ្ទំព័រររ ់នយើង 
kp.org/facilities (ជាភាសាអង់នគៃ ) គឺជាណសនកថ្នរណាា ញររ ់នយើង។ មនទ ីរសាថ រ័នកន ុងណសនកា 

រោេមានការផ្លៃ  ់រត រូនោយោម នការសាល់ែំែឹងជាមុន។  ត្មារ់ទីតំាងរេច ុរបននថ្នមនទ ីរសាថ រ័ន 

កន ុងណសនការ  ូមទូរ ័ពទនៅណសនកមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនង ន វា មាជិក។ 

http://kp.org/facilities
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ ) ទំព័រ 142 

រនទ ីរនពទយក្ន ុងផសនការ៖ មនទ ីរនពទយណែលមាននឈាម េះនៅកន ុងនគហ្ទំព័រររ ់នយើង 
kp.org/facilities (ជាភាសាអង់នគៃ ) គឺជាណសនកថ្នរណាា ញររ ់នយើង។ មនទ ីរនពទយកន ុងណសនកា 

រោេមានការផ្លៃ  ់រត រូនោយោម នការសាល់ែំែឹងជាមុន។  ត្មារ់ទីតំាងរេច ុរបននថ្នមនទ ីរនពទយកន ុ  
ងណសនការ  ូមទូរ ័ពទនៅណសនកមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក។ 

នវជជបណឌ ិតក្ន ុងផសនការ៖ ត្គូនពទយមានោជាញ រ័ែណ ណែលជានិនោជិកររ  ់ Southern California 
Permanente Medical Group ឬត្គូនពទយណែលមានោជាញ រ័ែណ  ណែលបានេុេះកិេច នាសាល់ន វាណែ 

លត្រូវបានរា៉ា រ់រងែល់ មាជិក។ ត្គូនពទយណែលេុេះកិេច នាជាមួយនយើងត្ោន់ណរនែើមបីសាល់ន វា 

ណែលអនកត្រូវបានរញ្ជ នូនៅ មិនត្រូវបានចារ់ទុកថ្នវជជរែឌ ិរកន ុងណសនការនទ។ 

អនក្សតល់នសវារបស់ផសនការ៖ មនទ ីរនពទយណសនការ ត្គូនពទយណសនការ Southern California 
Permanente Medical Group ឱ ងសាថ នណសនការ ឬអនកសាល់ន វានសេងនទៀរណែលណសនការ ុែ 

ភាពកំែរ់ថ្ជាអនកសាល់ន វាររ ់ណសនការ។  

នសវានម្កាយនពលមាននសថ រភាព៖ ន វាណែលអនកទទួលបានរនាទ រ់ពីសាថ នភាពនវជជសាស្ត ារនាទ ន់ 
ត្រូវបាននធវ ើឲ្យមានន ថ រភាព។ 

ការយល់ម្ពរជារុន (ឬការអនុញ្ហា តជារុន)៖ PCP ររ ់អនកត្រូវទទួលការត្ពមនត្ពៀងពី 
Southern California Permanente Medical Group មុននពលអនកទទួលបានន វាមួយេំនួន។ 
Southern California Permanente Medical Group នឹងយលត់្ពមណរនលើន វាណែលអនកត្រូវកា 

ររ៉ាុនណាណ េះ។ ពួកនគនឹងមិនយល់ត្ពមនលើន វានោយអនកសាល់ន វាណែលមិនេូលរមួនទត្រ ិននរើពួក 

នគនជឿជាក់ថ្ អនកោេទទួលបានន វាណែលត្ នែៀងោន  ឬត្រន ើរជាងតាមរយៈអនកសាល់ន  

វាររ ់ Kaiser Permanente។ ការរញ្ជ នូមិនណមនជាការយល់ត្ពមនទ។ អនកត្រូវណរទទួលបានការ 
យល់ត្ពមពី Southern California Permanente Medical Group ។ 

ធានារា៉ា ប់រងនលើឱសែមាននវជជបញ្ហជ ៖ ការធានារា៉ា រ់រងនលើថ្ន នំពទយណែលបាននេញនវជជរញ្ញជ  នោយ 

អនកសាល់ន វា។ 

ឱសែមាននវជជបញ្ហជ ៖ ឱ ងណែលរត្មូវឲ្យមាននោយត្ រេារ់នូវការរញ្ញជ ទិញពីអនកសាលន់ វា 
ណែលមានោជាញ រ័ែណ នែើមបីសាល់ជូន ែុ ពីឱ ងទិញបានតាមហាងទូនៅ (over-the-counter, 
"OTC") ណែលមិនរត្មូវឲ្យមាននវជជរញ្ញជ នទ។ 

ការផែទចំរែង៖ េូលនៅនិយមន័យថ្ន "ការណងទជំាត្រចំា"។ 

អនក្សតល់នសវាផែទចំរែង (Primary care provider, "PCP")៖ អនកសដល់ន វាមានោជាញ រ័ែណ ណែ 

លអនកមាន ត្មារ់ការ ណងទ ំុែភាពភាគនត្េើនររ ់អនក។ PCP ររ ់អនកជួយអនកទទួលបា 

នការណងទណំែលអនកត្រូវការ។ ការណងទមួំយេំនួនត្រូវណរទទួលបានការយត្ល់ពមជាមុន នលើកណល 

ងណរ៖ 
• អនកមានការោ នន  

• អនកត្រូវការការណងទណំសនក មភព/នរាគស្ត ា ី  

http://kp.org/facilities
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ ) ទំព័រ 143 

• អនកត្រូវការការណងទ ំមាៃ រ់  

• អនកត្រូវការន វាការនធវ ើណសនការត្គួសារ 

PCP ររ ់អនកោេជា៖ 
• អនកជំនាញទូនៅ  

• នវជជរែឌ ិរពាបាល ររីាងរខាងកន ុង  

• នវជជរែឌ ិរជំងឺកុមារ  

• នវជជរែឌ ិរត្គួសារ  

• នពទយ ម្រ/នរាគស្ត ា ី  

• អនកសាល់ន វាណងទ ំុែភាព ត្មារ់ោនមរកិាំងណ បកត្កហ្ម (Indian Health Care 
Provider, "IHCP") 

• កមម វធីិ មជឈមែឌ ល ុែភាពមាន ិទធិ ហ្ព័នធ  ("FQHC")  

• គៃ ីនិក ុែភាពជនរទ ("RHC") 

• អនកជំនាញគិលានុរោឋ យិកា 

• ជំនួយការនវជជរែឌ ិរ 

• គៃ ីនិក 

ឧបក្រណ៍សិបែនិរម ិត៖ ឧរករែ៍ ិរបនិមម ិរណែលភាជ រ់នៅនឹងរាងកាយនែើមបីជំនួ ណសនករាងកាយ 

ណែលបារ់រង់។ 

នសៀវនៅបញ្ជ ីន ម្ ោះនិងព័ត៌មានអនក្សតល់នសវា (Provider Directory)៖ រញ្ជ ីអនកសាល់ន វានៅកន ុង 

រណាា ញ Kaiser Permanente។ 

សាថ នភាពនវជជសាស្តសត បនាទ ន់ជរង ឺវកិ្លចរកិ្៖ វវរិរា ិសល វូេិរាណែលនរាគ ញ្ញា មានលកាែៈធៃន់ធៃរ ឬែុ 
នោរកន ុងកត្មិរោេរងាឲ្យមាននត្ោេះថ្ន ក់ភាៃ មៗ េំនពាេះែល នួអនកឬអនកែថ្ទ ឫអនកមិនោ 

េសាល់ឬនត្រើោហារ កណនៃងសាន ក់នៅ ឬ នមៃៀករំពាក់បានភាៃ មៗនោយសារជំងឺសល វូេិរា។ ន វា  

នស្ត រ្ េះរនាទ ន់ណសនក រិោេរមួមានការផ្លៃ  ់រត រូ មាជិកនៅអងរភាពជំងឺវកិលេររិ នៅកន ុងមនទ ី 
រនពទយទូនៅ ឬមនទ ីរនពទយវកិលេរកិធៃន់ធៃរ។ ការផ្លៃ  ់រត រូននេះត្រូវបាននធវ ើនែើមបីនជៀ វាង ឬរនថ រូ 
រនថយសាថ នភាពនវជជសាស្ត ា រនាទ ន់ថ្នជមៃ ឺវកិលេរកិ។ នលើ ពនីនេះនៅនទៀរ អនកសាល់ន វាកា 

រពាបាលនជឿជាក់ថ្ការផ្លៃ  ់រត រូននេះនឹងមិននធវ ើឲ្យសាថ នភាព ររ ់ មាជិកកាន់ណរោ៉ា រ់យឺននទ។ 

នសវាសុខភាពសាធារណៈ៖ ន វា ុែភាពណែលនផ្លា រនលើត្រជាជនទងំមូល។ ទងំននេះរមួមាន 
កន ុងេំនណាមនសេងៗនទៀរែូេជា ការវភិាគសាថ នភាព ុែភាព ការពិនិរយណងទ ំុែភាព 
ការនលើកកមព ់ ុែភាព ន វាទរ់សាា រ់ ការត្គរ់ត្គងជំងឺ ៃ្ង ការការពារររសិាថ ននិងអនាម័យ 
ការនត្រៀមលកាែៈនិងការន ៃ្ ើយររ ត្មារ់នត្ោេះមហ្នារាយ និង ុែភាពវជិាជ ជីវៈ។ 
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ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ ) ទំព័រ 144 

អនក្សតល់នសវាផែលមានលក្ខណៈសរែតតិម្គប់ម្គ្មន់៖ 
នវជជរែឌ ិរណែលមាន មរថភាពកន ុងការអនុវរា ត្រឹមត្រូវនែើមបីពាបាលជងឺំររ ់អនក។ 

ការវោះកាត់ផក្លរអ៖ ការវេះការ់នែើមបីណកកុន ឬជួ ជុលទត្មង់ែុ ពីធមមតាថ្នែល នួត្បាែ នែើមបី 
ណកលមអរួនាទី ឬរនងា ើរជាររូរាងធមមតានោយអ ់ពី មរថភាពណែលោេនធវ ើនៅបាន។ ទត្មង់ែុ 

 ពីធមមតាថ្នែល នួត្បាែ គឺជាទត្មង់ទងំឡាយណែលរណាា លមកព ី ពិការភាពពីកំនែើរ, 
ភាពមិនត្រត្ករីថ្នការវវិឌឍន៍, ការរ៉ាេះទងរ ិេ, ការ ៃ្ងនមនរាគ, ែុំសាេ ់ឬជំងឺ។ 

ការបញ្ជ នូ៖ នៅនពល PCP ររ ់អនកនិោយថ្អនកោេទទួលការណងទពំីអនកសាល់ន វានសេ 

ងនទៀរ។ ការណងទនំិងន វាណែលត្រូវបានរា៉ា រ់រងមួយេំនួនរត្មូវឲ្យមានការរញ្ជ នូនិងការយល់ 

ត្ពមជាមុន។  ូមនមើលជពូំកទី 3 ("រនរៀរទទួលបានការណងទ"ំ) នែើមបីទទួលបានព័រ៌មានរណនថម 

អំពីន វាណែលត្រូវការការរញ្ជ នូ ឬការត្ពមនត្ពៀងជាមុន។  

តំបន់៖ អងរការ Kaiser Foundation Health Plan ឬណសនការរែរមួយណែលអនុវរា 
កមម វធីិន វាណងទ ំុែភាពនោយផ្លទ ល់។ រំរន ់ ោេផ្លៃ  ់រត រូនៅថ្ងៃទី 1 ណែមករានរៀងរាល់ឆ្ន  ំ
ណែល ពវថ្ងៃននេះគឺជា ត្ កុកូឡុំប ៊ី និងណសនកថ្នរែឋ Northern California, Southern California, 
Colorado, Georgia, Hawaii, Idaho, Maryland, Oregon, Virginia, និង Washington។ 
 ត្មារ់រញ្ជ ីរេច ុរបននថ្នទីតាំងរំរន់  ូមេូលនៅនគហ្ទំព័រ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ ) 
ឬទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌលទំនាក់ទំនងន វា មាជិក។ 

នសវានិង ឧបក្រណ៍ពាបាលការសាត រនិងពម្ងឹងនីតិសរែទ ន វានិងឧរករែ៍ នែើមបីជួយមនុ េ 
ជាមួយ ការររួ  ពិការភាព និងសាថ នភាពជំងឺរុាថំ្រ៉ា នែើមបីទទួលបាន ឬនត្សាេត្ ង់ជំនាញសល វូេិរា  
និងរាងកាយ ។ 

ការផែទជំាម្បចា៖ំ ន វានិងការណងទរំ ា្ រចាំបាេ់ណសនកនវជជសាស្ត ា  ការនៅពិនិរយ ុែភាពកុមារ 
ឬការណងទែូំេជាការណងទតំាមោនជាត្រចំា។ នោលនៅថ្នការណងទជំាត្រចំាគឺនែើមបីទរ់សាា រ់រ 

ញ្ញា  ុែភាពនានា។ 

គា ីនិក្សុខភាពជនបទ (Rural Health Clinic, "RHC")៖ មែឌល ុែភាពនៅកន ុងរំរន់ណែ 

លមិនមានអនកសាល់ន វាណងទ ំុែភាពនត្េើន។ អនកោេទទួលបានការណងទេំមបងនិងរ ា្ រនៅ 
RHC។ 

ការផែទសំមាង ត់៖ គឺជាន វាណែលចាំបាេ់ណសនកនវជជសាស្ត ា ត្មារ់ការពនាកំនែើរត្គួសារ ជមៃ ឺកាម 

នរាគ (ជមៃ ឺ ៃ្ងតាមរយៈការរមួនេទ) ជំងឺហ្ុីវ/ជមៃ ឺនអែ ៍ ការរំពានសល វូនេទ និងការរំលូរកូន។ 

ជំងឺធងន់ធងរ៖ ជំងឺឬល័កា ែ័ែឌ ណែលត្រូវណរពាបាលនហ្ើយោេសាល់លទធសលជាការសាៃ រ់។ 

ការនរើលផែទផំែលមានជំនាញ៖ ន វាត្រូវបានរា៉ា រ់រងណែលសាល់នោយគិលានុរោឋ យិកា អនករនេច 
កនទ  និង/ឬអនកពាបាលណែលមានោជាញ រែ័ណ កន ុងកំឡុងនពលសាន ក់នៅកន ុងទីកណនៃងណងទមំា 

នជំនាញ ឬនៅសទេះររ  ់មាជិក។ 

http://kp.org
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ទីក្ផនាងនរើលផែទផំែលមានជំនាញ៖ ទីកណនៃងណែលសាល់ការណងទ ំ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ ណែល 

មានណរអនកជំនាញ ុែភាពទទួលការរែត ុ េះរណាា លរ៉ាុនណាណ េះោេសាល់ជូន។ 

អនក្ឯក្នទស (ឬនវជជបណឌ ិតឯក្នទស)៖ នវជជរែឌ ិរណែលពាបាលរញ្ញា  ុែភាពជាក់លាក់មួយេំ 
នួន។ ឧទហ្រែ៍ ត្គូនពទយវេះការ់ អ្ ឹងពាបាល អ្ ឹងបាក់; អនកជំនាញោណឡកហ្េីពាបាលជំងឺោណឡ 

កហ្េី និងត្គូនពទយឯកនទ ជំងឺនរេះែូងពាបាលរញ្ញា នរេះែូង។ កន ុងករែីភាគនត្េើន អនកត្រូវកា 

រការរញ្ជ នូពី PCP ររ អ់នកនែើមបីជួរអនកជំនាញឯកនទ ។ 

នសវាសុខភាពសល វូចិតតឯក្នទស៖ ន វា ត្មារ់ មាជិកណែលមានរត្មូវការន វា ុែភាពសល វូេិរា 
ណែលមានកត្មិរកាន់ណរែព ថ្នពិការភាព ជាជាងកត្មិរត្សាលនៅែល់មធយម ។ 

ការជួបពនិតយតារ Telehealth៖ ការជួរពិនិរយតាមវនីែអូអនារកមម និងការជួរពិនិរយតា 

មទូរ ័ពទណែលត្រូវបានកំែរ់នពល និងអនកសាល់ន វាររ ់អនក។ 

ជរង ឺរុខនឹងសាា ប់៖ សាថ នភាព ុែភាពណែលមិនោេត្រូវបានផ្លៃ  ់រត រូនហ្ើយោេនឹងរណាា លឲ្យ 

សាៃ រ ់កន ុងរយៈនពលមួយឆ្ន ំឬរិេជាងននេះនរើជំងឺននេះនកើរនឡើងតាមធមមជារិររ ់វា។ 

ការចាត់ថាន ក់្ភាពបនាទ ន់ននជរង ឺ (ឬការពិនិតយជរង ឺ)៖ ការវាយរថ្មៃ ុែភាពររ ់អនកនោយនវជជរ 

ែឌ ិរ ឬគិលានុរោឋ យកិាណែលត្រូវបានរែត ុ េះរណាា លនែើមបពីិនិរយនមើលកន ុងនោលរំែងនធវ ើការ 

កំែរ់ នលើភាពរនាទ ន់ថ្នរត្មូវការររ ់អនក ត្មារ់ការណងទ។ំ 

ការផែទបំនាទ ន់ (ឬនសវាចាបំាច់បនាទ ន់)៖ ន វាណែលត្រូវបានសដល់ជូននែើមបពីាបាលជំងឺមិនណមន 

 នស្ត រ្ េះរនាទ ន់ ររួ សាន ម ឬសាថ នភាពណែលរត្មូវឲ្យមានការណងទនំវជជសាស្ត ា ។ អនកោេទទួល 

បានការណងទរំនាទ ន់ពីអនកសាល់ន វានត្ៅរណាា ញ ត្រ ិននរើអនកសាល់ន វាកន ុងរណាា ញមិនមាន 
ឬមិនោេនត្រើត្បា ់បានជារនណាា េះោ នន។ 

ទូរ ័ពទនៅមជឈមែឌ លទំនាក់ទំនងន វា មាជិក KP នលែ 1-800-464-4000 (TTY 711)។ 
ការទូរ ័ពទននេះគឺមិនគិរថ្ងៃ។ ពួកនយើងនៅទីននេះ 24 នមា៉ា ងកន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយ បាា ហ៍្ 
(នលើកណលងថ្ងៃឈរ់ ត្មាកណែលរិទ)។ េូលនៅអនឡាញនៅ kp.org (ជាភាសាអង់នគៃ ) ទំព័រ 145 

http://kp.org
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	សេវាឆ្មបគិលានុបដ្ឋាយិកាមានវិញ្ញាបនប័ត្រ ("CNM")
	សេវាកម្មឆ្មបមានវិញ្ញាបនប័ត្រ ("LM")
	ការធ្វើតេស្តនិងការប្រឹក្សាចំពោះជំងឺហ្សែន
	ការថែទាំទារកទើបកើតថ្មី

	The Provisional Postpartum Care Extension Program(មានប្រសិទ្ធិភាពរហូតដល់ថ្ងៃទី 1 ខែមេសាឆ្នាំ 2022)
	The Postpartum Care Extension Program (មានប្រសិទ្ធិភាពចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែមេសាឆ្នាំ 2022)
	សេវាតេឡេសុខភាព
	សេវាសុខភាពផ្លូវចិត្ត
	ការវាយតម្លៃសុខភាពផ្លូវចិត្ត
	សេវាសុខភាពផ្លូវចិត្តមិនសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ស្ថានភាពស្រាលឬមធ្យម

	សេវាសង្រ្គោះបន្ទាន់
	សេវាជំងឺសម្រាកមន្ទីរពេទ្យនិងមិនសម្រាកមន្ទីរពេទ្យដែលចាំបាច់ដើម្បីព្យាបាលភាពបន្ទាន់ ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត
	សេវាដឹកជញ្ជូនសង្រ្គោះបន្ទាន់

	ការអប់រំផ្នែកសុខភាព
	ការថែទាំជំងឺមុខនឹងស្លាប់និងការថែទាំព្យាបាលសម្រាលការឈឺចាប់
	ការថែទាំជំងឺមុខនឹងស្លាប់
	ការថែទាំបន្ថយការឈឺចាប់

	ការចូលសម្មាក្ពាបាលក្នុងរនទីរនពទយ 
	នសវាអនក្ជំនាញខាងថានំសពឹក្ 
	នសវាជំងឺសម្មាក្ពាបាលក្នុងរនទីរនពទយ 
	នសវាវោះកាត់ 
	លំ ប់បណតុំផហេនទំងរូលឆ្ប់រហ័ស 

	នសវាអនងេត 
	ឱសថបរិក្ខារផ្គត់ផ្គង់និងថ្នាំបំប៉នមានវេជ្ជបញ្ជាសម្រាប់ជំងឺមិនសម្រាកមន្ទីរពេ ទ្យដែលរ៉ាប់រងដោយ Kaiser Permanente
	អាហាររូបតថរភតារបំពង់អាហារនិងតារសរនស្រ 
	ថ្នាំនិងឧបករណ៍ពន្យារកំណើត
	នម្គឿងសរត់សរង់នតសតជរងឺទឹក្ននារផសអរ 
	ឱសថវេជ្ជបញ្ជាដទៃទៀតដែលយើងធានារ៉ាប់រង
	ចំនួនកំណត់ការផ្គត់ផ្គង់ពេលថ្ងៃ
	បញ្ជីរូបមន្តឱសថសម្រាប់ទំនិញមានវេជ្ជបញ្ជាដែលរ៉ាប់រងដោយ Kaiser Permanente
	បញ្ជីឱសថមានកិច្ចសន្យាសម្រាប់ឱសថព្យាបាលជំងឺមិនស្នាក់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យដែលរ៉ាប់រងដោយ Medi-Cal Rx
	ឱសថស្ថាន
	Medicare ផ្នែក D

	នសវានិងឧបក្រណ៍ ("ការពាបាល") ពម្ងឹងនិងសាតរនីតិសរែទ 
	វវិធីពាបាលតាររជុលវិទាសាស្តសត 
	សវនវិជាជ (ការសាតប់) 
	ការពាបាលសុខភាពអាក្បែក្ិរិោ 
	ការស្តារដំណើការបេះដូងឲ្យល្អឡើងវិញ
	បរិកាខរនវជជសាស្តសតនម្បើជាប់បានយូរ 
	ឧបក្រណ៍ជំនួយការសាតប់ 
	នសវាសុខភាពតារនគហ ឋន 
	សមាភរៈសរត់សរង់នវជជសាស្តសត នម្គឿងបរិកាខ និងឧបក្រណ៍នម្បើម្បាស់ 
	ការព្យាបាលដោយកិច្ចការងារ
	ការតម្រង់គ្រោងឆ្អឹងជើង/អវៈយវៈសិប្បនិម្មិត
	សមាភរៈសរត់សរង់ការវោះរនធលារក្ និងតម្រងននារ 
	ការពាបាលន យចលនារាងកាយ 
	ការសាដរែំនណើរការសួតនឡើងវិញ 
	នសវាទីក្ផនាងនរើលផែទំផែលមានជំនាញ 
	ការពាបាលន យការនិោយ 

	នសវាការបតូរនេទ 
	ការពាបាលសាក្លែង 
	នសវារនទីរពិនសាធន៍និងវិទយុសក្រម 
	សេវាបង្ការនិងសុខុមាលភាពនិងការគ្រប់គ្រងជំងឺរ៉ាំរ៉ៃ
	សេវាបង្ការ
	Diabetes Prevention Program (“DPP”) 

	ការវោះកាត់ផក្លរអ 
	នសវាពិនិតយនរើលវិបតតិការនម្បើម្បាស់នម្គឿងនញៀន 
	នសវាផសនក្ចក្ខុ 
	ការពិនិតយផេនក្ជាម្បចាំ 
	ផវ៉ានតា 
	ឩបក្រណ៍សម្មាប់ផេនក្នខាយ 
	លែនស៍ពាក់ក្នុងភ្នែកពិសេស

	សេវាការដឹកជញ្ជូនសម្រាប់ស្ថានភាពដែលមិនមែនសង្គ្រោះបន្ទាន់
	ការដឹកជញ្ជូនខាងវេជ្ជសាស្ត្រសម្រាប់ស្ថានភាពដែលមិនមែនសង្គ្រោះបន្ទាន់
	ចំនួនកំណត់ការដឹកជញ្ជូនខាងវេជ្ជសាស្ត្រ
	ថ្លៃចំណាយចំពោះសមាជិកសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនវេជ្ជសាស្រ្តមិនមែនសង្គ្រោះបន្ទាន់
	ការដឹកជញ្ជូនមិនមែនវេជ្ជសាស្ត្រ
	ដែនកំណត់នៃ NMT
	ថ្លៃចំណាយពីសមាជិកសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនមិនមែនវេជ្ជសាស្ត្រ


	អត្ថប្រយោជន៍និងកម្មវិធីដទៃទៀតដែលរ៉ាប់រងដោយ Kaiser Permanente
	សេវានិងជំនួយរយៈពេលវែងមានការគ្រប់គ្រង ("MLTSS")
	ការសម្របសម្រួលការថែទាំ
	ការផ្តួចផ្តើមការថែទាំដែលត្រូវបានសម្របសម្រួល ("CCI")
	Cal MediConnect 
	សេវានិងជំនួយ Medi‑Cal រយៈពេលវែងដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រង ("MLTSS")

	ការគ្រប់គ្រងការថែទាំបានពង្រីក
	សេវា ECM ដែលត្រូវបានរ៉ាប់រង
	ការចំណាយន យសមាជិក្ 

	Community Supports (“CS”) 
	ការវោះកាត់បតូរសរីរាងរធំៗ 
	ការវះកាត់ប្តូរសរីរាង្គសម្រាប់កុមារក្រោមអាយុ 21 ឆ្នាំ
	ការវះកាត់ប្តូរសរីរាង្គសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យអាយុ 21 ឆ្នាំឡើងទៅ


	កម្មវិធីនិងសេវា Medi-Cal ដទៃទៀតដែលមិនធានារ៉ាប់រង ដោយ Kaiser Permanente
	ការថែទាំគ្រប់គ្រងផ្នែកទន្តសាស្រ្ត
	Medi-Cal Rx 
	បញ្ជីឱសថក្នុងកិច្ចសន្យា ("CDL") Medi‑Cal Rx
	ឱសែសាថន Medi-Cal Rx 

	នសវាសុខភាពសលូវចិតតឯក្នទស 
	នសវាជំងឺរិនសម្មាក្នៅរនទីរនពទយ៖ 
	នសវាតារលំនៅ ឋន៖ 
	នសវាក្រមជំងឺសម្មាក្ក្នុងរនទីរនពទយ៖ 

	California Children’s Services (“CCS”) 
	នសវាពាបាលវិបតតិការនម្បើម្បាស់នម្គឿងនញៀន 
	ការព្យាបាលដោយការឧទ្ទិសឫសាសនា
	សេវាវាយតម្លៃនៃទីភ្នាក់ងារការអប់រំតាមមូលដ្ឋាន ("LEA")
	សេវា LEA ដូចបានបញ្ជាក់ក្នុងចំណងជើង 22 CCR ផ្នែក 51360
	សេវាមន្ទីពិសោធន៍ដែលបានផ្តល់នៅក្រោមកម្មវិធីធ្វើតេស្តអាល់ហ្វា‑ហ្វីតូប្រូតេទីនរបស់រដ្ឋ
	ការថែទាំសុខភាពពេលថ្ងៃសម្រាប់កុមារ
	សេវាគ្រប់គ្រងករណីតាមគោលដៅដូចដែលបានបញ្ជាក់ក្នុងចំណងជើង 22 CCR ផ្នែក 51185 និង 51351

	សេវាដែលអ្នកមិនអាចទទួលបានតាមរយៈ Kaiser Permanente ឬ Medi-Cal
	ការពិនិត្យជំងឺនិងសេវាជាក់លាក់មួយចំនួន
	ទំនិញសម្រាប់ផាសុកភាពឫភាពងាយស្រួល
	សេវាសំអិតសំអាងខ្លួន
	សម្ភារៈដែលប្រើហើយបោះចោល
	សេវាពិសោធន៍
	សេវាការបន្តពូជ
	ការព្យាបាលការជ្រុះឬបណ្តុះសក់
	ទំនិញនិងសេវាដែលពុំមែនជាទំនិញនិងសេវាថែទាំសុខភាព
	ការព្យាបាលដោយការគក់ច្របាច់
	សេវាថែទាំផ្ទាល់ខ្លួន
	ការស្រាយចំណងស្បូន
	ទំនិញនិងសេវាថែទាំប្រអប់ជើងជាប្រចាំ
	សេវាកម្មដែលមិនត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋបាលចំណីអាហារនិងឱសថរបស់សហព័ន្ធ។
	សេវាបានអនុវត្តដោយអ្នកដែលគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណ
	សេវាទាក់ទងនឹងសេវាមិនមានធានារ៉ាប់រង
	ការគ្រប់គ្រងករណីពុលជាតិសំណក្នុងកុមារភាពផ្តល់ដោយមន្ទីរសុខាភិបាលខោនធី

	ការវាយតម្លៃនៃបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនិងដែលមានស្រាប់

	5. ការថែទាំសុខភាពកុមារនិងយុវជន
	សេវាជំងឺកុមារ (កុមារក្រោមអាយុ 21)
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