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សួសេច�្តីផ្តើម្ម
េយើងមានេសចកីីេសោមនសសរីករាយនឹងផីល់ឱ្យយអនកនូវេសៀវេភៅែណនាំសមាជិកៃនកមមវិធ ីMedi-Cal Dental (េសៀវេភៅែណនាំ)។ 

េសៀវេភៅែណនាំេនះនឹងពនយល់អំពីអតថប្របេយោជន៍មាត់េធមញរបស់អនក រេបៀបែដលកមមវិធីដំេណើរការ និងរេបៀបែដលអនកអាចទទួល
បាានការែថទាំេធមញ។

សុខភាពមាត់េធមញ គឺជាែផនកសំខាន់មួយៃនសុខភាពទូេទៅ។ កមមវិធ ីMedi-Cal Dental ធានារាាប់រងេសវាកមមជាេប្រចើនេដើមីី
ែថរកសាេធមញរបស់អនកឱ្យយមានសុខភាពលអ។ អនកអាចទទួលបាាននូវអតថប្របេយោជន៍ជាេប្រចើនពីកមមវិធ ីMedi-Cal dental របស់អនក
េនៅេពលែដលអនក៖

• ជួបជាមួយអនកផីល់េសវាមាត់េធមញរបស់ Medi-Cal េដើមីីទទួលបាានេសវាកមមែដលអនកប្រតូវការ។
• ជួបជាមួយអនកផីល់េសវាមាត់េធមញរបស ់Medi-Cal របស់អនកជាប្របចាំេទោះបីអនកមិនមានបញ្ហាាាេធមញក៏េដោយ។
• សូមេធើើតាមដំបូនមានរបស់អនកផីល់េសវាមាត់េធមញ Medi-Cal របស់អនកអំពីការែថទាំមាត់េធមញ (ដូចជាការដុសេធមញ 

និងការេប្របើែខសសមអាតេធមញ)។

សូមអានេសៀវេភៅែណនាំសមាជិកេនះទាំងប្រសុង និងេដោយយកចិតីទុកដាក់។ េសៀវេភៅេនះមានព័ត៌មានសំខាន់ៗអំពី៖

• េសវាែថទាំមាត់េធមញែដលប្រតូវបាានធានារាាប់រងេដោយ Medi-Cal។

• រេបៀបទទួលបាានការែថទាំមាត់េធមញ។ 

• រេបៀបទទួលជំនួយជាភាសាេផសងេទៀត។

• សិទិិ និងទំនួលខុសប្រតូវរបស់អនក។

• រេបៀបបីឹងតវាា។

• ព័ត៌មានសំខាន់េផសងេទៀតអំពីេសវាែថទាំមាត់េធមញេប្រកោមកមមវិធ ីMedi-Cal។ 

េសៀវេភៅែណនាំេនះេប្របើវាកយស័ពទមួយចំនួនែដលអនកគួរដឹង៖

អ្នី� របសួ់អ្នី� របសួ់ខ្ញ៉ាុ� 
ខ្ញ៉ាុ� សួម្មាជិ� 

បុគ្គលីដ្ឋថែលីម្មានីសួិទាំ្ធិទាំទាំួលីបានីអត្�ប្រយោជនី៍ម្មាត់ធ្ម្មសេញ៉ាព ីMedi-Cal ឬ
អ្នី�ត�ណាងដ្ឋថែលីម្មានីសួិទាំ្ធិរបសួ់ពួ�គសេ។

យើង យើង របសួ់យើង សួ�ដ្ឋៅទាំៅលីើ�ម្ម្ម្មវាិធ ីMedi-Cal Dental

អ្នី�ផ្តលី់សួសេវាាម្មាត់ធ្ម្មសេញ៉ា
របសួ់អ្នី�

អ្នី�ផ្តលី់សួសេវាាម្មាត់ធ្ម្មសេញ៉ានីៃ�ម្ម្ម្មវាិធ ីMedi-Cal ដ្ឋថែលីអ្នី�ជ្រើសួរើសួសួម្ម្រាប ់ 
�ារ�ថែទាំា�ម្មាត់ធ្ម្មសេញ៉ារបសួ់អ្នី�

សូមអានែផនក វាា�យសួ�ពទ នីិងនីិយម្មនី�យ�ារពយាបាាលីម្មាត់សេធមញ៉ា  េផសងេទៀត។ ែផនកេនះពនយល់នូវពាកយជាេប្រចើនែដលមានអតថន័យ
ពិេសស ឬបេចេកេទសេប្រកោមកមមវិធី Medi-Cal Dental។
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�ម្ម្ម្មវាិធ ីCalifornia Medi-Cal Dental Program
កមមវិធ ីMedi-Cal ផីល់នូវការែថទាំសុខភាពេដោយឥតគិតៃថៃ ឬមានតៃមៃទាប និងអតថប្របេយោជន៍មាត់េធមញដល់ប្របជាពលរដឋ 
California ែដលមានសិទិិ។ សិទិិទទួលបាានសប្រមាប់កមមវិធ ីMedi-Cal Dental ប្រតូវបាានកំណត់េដោយការិយាល័យេសវា
សងគមកិចេប្របចាំេខោនធ ីនិងប្រតូវបាានរាយការណ៍េទៅរដឋ California។ េដើមីីដឹងថាេតើអនកមានសិទិិទទួលបាានឬអត ់ សូមទូរស័ពទេទៅ
ការិយាល័យេសវាសងគមកិចេប្របចាំេខោនធីកន�ងតំបន់របស់អនក។ បញ្ហាីីេពញេលញៃនការិយាល័យប្របចាំេខោនធីមានេនៅេលើេគហទំព័រ
របស់ប្រកសួងេសវាែថទាំសុខភាព  ទីេនះ។  អនកមិនចាំបាាច់ដាក់ពាកយសុំអតថប្របេយោជន៍ែថទាំមាត់េធមញដាច់េដោយែឡកេទ។ 

�ម្ម្ម្មវាិធ ីMedi-Cal Dental (បង់�្លីៃ-ពសេលីប្រើ-សួសេវាា�ម្ម្ម្ម) នីិង�ារ�ថែទាំា�ម្មាត់
ធ្ម្មសេញ៉ាដ្ឋថែលីម្មានី�ារគ្រប់គ្រង (ខោនីធ ីSacramento នីិងខោនីធ ីLos Angeles)
កមមវិធ ីMedi-Cal Dental ប្រតូវបាានបេងើើតេឡើងេដោយប្របព័និែចកចាយចំនួនពីរ៖ កមមវិធ ីMedi-Cal Dental 

(បង់ៃថៃ-េពលេប្របើ-េសវាកមម) និងការែថទាំមាត់េធមញែដលមានការប្រគប់ប្រគង (េខោនធ ីSacramento និងេខោនធ ីLos 

Angeles)។ បង់ៃថៃ-េពលេប្របើ-េសវាកមមគឺជាវិធីមួយែដលកមមវិធ ីMedi-Cal បង់ៃថៃេទៅេវជីបណិិត និងអនកផីល់េសវាែថទាំ
សុខភាពេផសងេទៀត។ បង់ៃថៃ-េពលេប្របើ-េសវាកមមរបស់ Medi-Cal Dental គឺជាកមមវិធីេនៅកន�ងេខោនធីភាគេប្រចើនៃនរដឋកាលីហើ័រនី
ញាា។ ព័ត៌មានេនៅកន�ងេសៀវេភៅែណនាំេនះគឺសប្រមាប់សមាជិកេនៅកន�ងេសវាកមម បង់ៃថៃ-េពលេប្របើ-េសវារបស ់Medi-Cal Dental ។ 

ប្របសិនេបើអនករស់េនៅកន�ងេខោនធ ីSacramento អនកនឹងប្រតូវចុះេ�មោះកន�ងេសវាកមមែថទាំមាត់េធមញែដលមានការប្រគប់ប្រគង (DMC) 
េហើយនឹងប្រតូវបាានចាត់ឱ្យយេទៅអនកផីល់េសវាមាត់េធមញេនៅកន�ងបណាាញែផនការ DMC របស់អនក។ ប្របសិនេបើអនករស់េនៅកន�ងេខោនធ ី

Los Angeles អនកអាចេប្រជើសេរើសចុះេ�មោះេនៅ DMC ឬសថិតេនៅកន�ងកមមវិធ ីបង់ៃថៃ-េពលេប្របើ-េសវាព ីMedi-Cal Dental។ 

ប្របសិនេបើអនកចុះេ�មោះចូល DMC អនកនឹងេប្រជើសេរើសែផនការេនះេហើយខាងែផនការនឹងេផើើប័ណណេសវាមាត់េធមញឱ្យយអនក រួមទាំង
ព័ត៌មានអំពីអតថប្របេយោជន៍របស់អនក។ សូមចូលេទៅកាន់េគហទំព័រ ទំព័រសមាជិកកមមវិធីែថទាំមាត់េធមញែដលមានការប្រគប់ប្រគង
សប្រមាប់ព័ត៌មានបែនថមអំព ីDMC។

ផថែនី�ារសួុខភាាពនីៃ San Mateo (ខោនីធ ីSan Mateo)
មានប្របសិទិភាពចាប់ពីៃថៃទ ី1 ែខមករា ឆ្នាំនាំ 2022 ប្របសិនេបើែផនការសុខភាពេវជីសាប្រសីរបស់អនកគឺជាែផនការសុខភាពរបស់ San 

Mateo (HPSM) អនកនឹងទទួលបាានេសវាមាត់េធមញរបស់អនកព ីHPSM។ សប្រមាប់ជំនួយកន�ងការែសើងរកេពទយេធមញ ឬសប្រមាប់
ជំនួយកន�ងការទទួលបាានេសវាមាត់េធមញ អនកអាចទូរស័ពទេទៅេលខ 1-800-750-4776 (ឥតគិតៃថៃ) (TTY 1-800-735-2929 

ឬ 711)។ អនកក៏អាចចូលេទៅកាន់េគហទំព័ររបស់ HPSM េនៅ www.hpsm.org/dental សប្រមាប់ព័ត៌មានបែនថម។

អត្តសួញ៉ា្ញ៉ាាណប�ណ្ណអត្�ប្រយោជនី ៍Medi-Cal
េនៅេពលអនកមានសិទិិទទួលបាានអតថប្របេយោជន ៍Medi-Cal រដឋនឹងេចញប័ណណសមគាល់អតីសញ្ហាាាណអតថប្របេយោជន ៍Medi-Cal 

(BIC)។ BIC េដើរតួជាអតីសញ្ហាាាណប័ណណសប្រមាប់សមាជិក Medi-Cal។ អនកប្រតូវបងាាញ BIC របស់អនកដល់អនកផីល់េសវា
មាត់េធមញរបស់អនក េដើមីីទទួលេសវាកមមមាត់េធមញ។ េទោះជាយាាងណាក៏េដោយ ការមានប័ណណេនះមិនធានានូវសិទិិទទួលបាានអតថ
ប្របេយោជន៍ Medi-Cal េឡើយ។

https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx
https://dental.dhcs.ca.gov/Members/Dental_Managed_Care/
http://www.hpsm.org/dental
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មានែតសមាជិកេសវាកមមកុមាររដឋ California បាុេណណោះ ែដលមានប័ណណ BIC ែដលមានេលខសមគាល ់10 តួអកសរ។ សមាជិក
កមមវិធ ីMedi-Cal េផសងេទៀតទាំងអស ់បាានទទួលប័ណណ BIC ែដលមានេលខសមគាល ់14 តួអកសរ។ ប្របសិនេបើអនកមិនបាានទទួល
អតីសញ្ហាាាណប័ណណ BIC ែដលមាន 14 តួអកសរ សូមទូរស័ពទេទៅកាន់ការិយាល័យេសវាសងគមកិចេប្របចាំេខោនធីរបស់អនក។

ប្របសិនេបើអនកមិនបាានទទួលប័ណណ BIC របស់អនក ឬប័ណណេនះបាានបាាត ់ឬប្រតូវបាានេគលួច អនកអាចេសនើសុំប័ណណ BIC ពីការិយាល័យ
េសវាសងគមកិចេប្របចាំេខោនធីរបស់អនកបាាន។ ប្របសិនេបើប័ណណ BIC របស់អនកប្រតូវបាានេគលួច អនកប្រតូវរាយការណ៍េទៅបាូលីសកន�ងតំបន ់ 

និងេទៅការិយាល័យេសវាកមមសងគមកិចេប្របចាំេខោនធីរបស់អនក។ អនកគួរែតផីល់ព័ត៌មានអំពីការលួចេនោះឱ្យយបាានេប្រចើនតាមែដលអាច
េធើើេទៅបាាន។ ប្របសិនេបើអនកប្រតូវបាានផីល់ប័ណណថមី ប័ណណចាស់របស់អនកនឹងមិនមានសុពលភាពេទៀតេទ។ សូមទាក់ទង �ារិយាលី�យ
សេខោនីធី�ុ�ងម្មូលីដ្ឋឋានីរបសួ់អុ� េនៅទីេនះ។

ខាងេប្រកោមេនះជាឧទាហរណ៍ៃនអតីសញ្ហាាាណប័ណណ Medi-Cal ែដលមានសុពលភាព។ 

�ាររចនីា BIC Poppy៖ �ាររចនីា BIC Pre-Poppy៖

សួិទាំ្ធិទាំទាំួលីបានី�ាតសួម្ម្គាលី់សួិទាំ្ធិទាំទាំួលីបានី 

Medi-Cal៖
ប�ណ្ណតម្ម្រូវា�ារបនី្ទាំានី់៖

ព�ត៌ម្មានីនីិងធនីធានីអនីឡាញ៉ា
តើខ្ញ៉ាុ�អាចសួ្វាថែងរ�ព�ត៌ម្មានីអ�ពី�ម្ម្ម្មវាិធ ីMedi-Cal Dental នីៅឯណា?
អនកអាចែសើងរកព័ត៌មានអំពីអតថប្របេយោជន៍ទាក់ទងនឹងមាត់េធមញ Medi-Cal របស់អនក, េសវាកមមមានធានារាាប់រង និងអតថ
ប្របេយោជន៍ជាេប្រចើនេទៀតេដោយចូលេទៅកាន់េគហទំព័រសមាជិកេនៅ SmileCalifornia.org។ 

https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx
http://www.smilecalifornia.org/
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តើខ្ញ៉ាុ�អាចសួ្វាថែងរ�អ្នី�ផ្តលី់សួសេវាាម្មាត់ធ្ម្មសេញ៉ាតាម្មអ៊ីនីធឺណិតបានីទាំសេ?
បាាទ/ចាស។ អនកអាចែសើងរកអនកផីល់េសវាមាត់េធមញតាមអី�នធឺណិតយាាងងាយប្រសួលេនៅេពលណាក៏បាាន។ ចុចេលើបីូតុង ែសើងរក
ទនីេពទយ េនៅេលើេគហទំព័រេដើមរបស់ SmileCalifornia.org។  ឬចូលេទៅ ទំព័រែសើងរកេពទយេធមញេដោយផទាល់ េហើយចុចេលើ
តំណណាមួយ។ ជេប្រមើសគឺ៖ 

• ការែសើងរកបញ្ហាីីេ�មោះអនកផីល់េសវា – បញ្ហាេ�លព័ត៌មានរបស់អនកេដើមីីេមើលបញ្ហាីីអនកផីល់េសវាមាត់េធមញ។ 

• គៃីនិកែដលបេប្រមើសមាជិកកមមវិធ ីMedi-Cal – បញ្ហាីីគៃីនិកតាមេខោនធ ី និងប្រកុង។ េប្រជើសេរើសេខោនធ ីឬទីប្រកុងរបស់អនកេដើមីី
ែសើងរមួយកែនៃងែដលេនៅជិតអនក។

• បាានចុះបញ្ហាីីអនកអនាម័យមាត់េធមញកន�ងការអនុវតីជំនួស (RDHAP) – បញ្ហាីី RDHAPs តាមេខោនធ ីនិងប្រកុង។ ចុចេលើ
េខោនធី ឬប្រកុងរបស់អនកេដើមីីែសើងរក RDHAP ែដលេនៅជិតអនក។ 

• ែសើងរក InsureKidsNow – វិធីមួយេទៀតេដើមីីែសើងរកអនកផីល់េសវាមាត់េធមញ។ 

សួូម្ម�ត់សួម្មាាលី៖់ លទិផលែសើងរកមិនធានាថា អនកផីល់េសវាមាត់េធមញ Medi-Cal នឹងទទួលយកអនកជំង ឺMedi-Cal ថមី 
េនៅេពលែដលអនកទូរស័ពទមកពួកេគេនោះេទ។

តើម្មានីធនីធានីតាម្មអ៊ីនីធឺណិតជាភាាសួាផ្សួសេងទាំៀតដ្ឋថែរឬទាំសេ?
បាាទ/ចាស េគហទំព័រ Smile, California េពញេលញជាភាសាអង់េគៃសមានេនៅ SmileCalifornia.org និងជាភាសា
េអសីាាញមានេនៅ SonrieCalifornia.org។ ប្របសិនេបើអនកនិយាយភាសាេផសង េគហទំព័រមានធនធាន Medi-Cal សំខាន់
ៗជា 15 ភាសាេផសងៗេទៀត។ សូមអនុវតីតាមជំហានខាងេប្រកោមេដើមីីែសើងរកភាសារបស់អនក៖

1. ចុច េលើរូបភាពែផនដី។ អនកនឹងេ�ើញវាេនៅប្រជុងខាងេលើសីាំៃដៃនេគហទំព័រ Smile California ។ 

2. សេក្រជើសួសេរើសួ ភាសាពីបញ្ហាីីទមៃាក់ចុះ។

http://smilecalifornia.org/
https://smilecalifornia.org/find-a-dentist/
https://smilecalifornia.org/
https://sonriecalifornia.org/
https://smilecalifornia.org/
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3. ក្រសួាវាក្រជាវាសេលីើេគហទំព័រ!

» ទទួលបាានព័ត៌មានអំពី៖
° កមមវិធី Medi-Cal Dental

° ែសើងរកឧបករណ៍ែសើងរកេពទយេធមញ
° មជឈមណិលេសវាកមមទូរស័ពទ 

» ែសើងរកធនធានជាភាសារបស់អនករួមទាំង៖ 
° ឯកសារការផសពើផសាយនិងអប់រំរបស ់Smile, California

° សំណួរទូេទៅនិងចេមៃើយ
° េសៀវេភៅែណនាំសមាជិក 

តើម្មានីព�ត៌ម្មានីអ្វាីខ្លីះនីៅលីើគសេហ្វ័ទាំ�ព�រ Smile, California?
េគហទំព័រ Smile, California ងាយប្រសួលេប្របើ និងមានព័ត៌មាន និងធនធានមានប្របេយោជន ៍ រួមមាន៖

• ែសើងរកេពទយេធមញ
• េសវាកមមមានការធានារាាប់រង
• ព័ត៌មានអំពីការជួបពិនិតយមាត់េធមញ
• ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
• ព័ត៌មានអំពីការែថទាំសុខភាពមាត់េធមញ
• ប្រពឹតីិប័ប្រតសមាជិក
• េសៀវេភៅែណនាំសមាជិក

• ទប្រមង់ែបបបទ 

• វីេដអូ
• ខិតីប័ណណ និងប័ណណផសពើផសាយ
• េសៀវេភៅែណនាំមានរូបភាពែដលេគេហៅថា “ហើ�តូណូេវ

ឡាស” (Fotonovelas)”
• សកមមភាពសបីាយៗសប្រមាប់កុមារ
• ជំនួយការបកែប្រប
• សំណួរទូេទៅ 

របៀបទាំា�់ទាំងម្ម�យើង
ម្មជ្ឈម្មណ្ឌលីសួសេវាា�ម្ម្ម្មទាំូរសួ�ព្ទាំ
អនកតំណាងមជឈមណិលេសវាកមមទូរស័ពទ (TSC) េនៅទីេនោះេដើមីីជួយអនកពីៃថៃច័នទ ដល់ៃថៃសុប្រកពីេមាោង 8:00 ប្រពឹក ដល់េមាោង 

5:00 លៃាច។ TSC ប្រតូវបាានបិទសប្រមាប់ៃថៃ�ប់សប្រមាករបស់រដឋ។ ប្របសិនេបើអនកមានសំណួរែដលមិនប្រតូវបាានេឆ្នាំៃើយេនៅកន�ង
េសៀវេភៅែណនាំេនះ េយើងេលើកទឹកចិតីឱ្យយអនកចូលេមើល េគហទំព័រ SmileCalifornia.org។ ប្របសិនេបើអនកេនៅែតមានសំណួរ ឬ
ប្រតូវការជំនួយសប្រមបមសប្រមួលការែថទាំរបស់អនក  សូមទូរស័ពទមកេយើងេដោយឥតគិតៃថៃតាមរយៈ៖

ម្មជ្ឈម្មណ្ឌលីសួសេវាា�ម្ម្ម្មទាំូរសួ�ព្ទាំ�ម្ម្ម្មវាិធ ីMedi-Cal Dental៖
1-800-322-6384: សួម្ម្រាប ់ភាាសួាខ្ម្មថែរសួូម្មចុច 11

អង្គុលីីលីសេខតសេឡសេតិច (TTY)៖
1-800-735-2922

http://smilecalifornia.org/
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តើខ្ញ៉ាុ�អាចទាំទាំួលីបានីព�ត៌ម្មានីអ្វាីខ្លីះពីម្មជ្ឈម្មណ្ឌលីសួសេវាា�ម្ម្ម្មទាំូរសួ�ព្ទាំ?
េនៅេពលអនកទូរស័ពទេទៅមជឈមណិលេសវាកមមទូរស័ពទ (TSC) អនកនឹងប្រតូវបាានភីាប់េទៅប្របព័និេហៅេដោយសើ័យប្របវតីិ។ បនទាប់មក អនក
នឹងេប្រជើសេរើសពីមឺនុយៃនជេប្រមើសជាេប្រចើន។ សូមមានអតីសញ្ហាាាណប័ណណអតថប្របេយោជន៍របស់អនក េលខសនីិសុខសងគម និងអើីែដល
ប្រតូវសរេសរជាមួយ។ កន�ងេពលេហៅទូរស័ពទ អនកអាចទទួលជំនួយជាមួយ៖

• ែសើងរកអនកផីល់េសវា Medi-Cal Dental (ការែណនាំអនកផីល់េសវា)។ 

• ការកំណត់កាលវិភាគ ការកំណត់កាលវិភាគេឡើងវិញ ឬការលុបេចោលការណាត់ជួបពិនិតយសុខភាព។

• ព័ត៌មានអំពីេសវាកមមែដលប្រតូវបាានបដិេសធ ឬផៃាស់បី�រ (េសនើសុំការអនុញ្ហាាាតពយាបាាល)។ 

• បណាឹងតវាា និងបណាឹងឧទិរណ៍។

• រេបៀបដាក់ពាកយេសនើសុំសវនាការរដឋ។

• សំណួរទូេទៅអំពីកមមវិធ ីMedi-Cal Dental៖

» អើីែដលេសវាមាត់េធមញ Medi-Cal ធានារាាប់រង
» ការេសនើសុំកំណត់ប្រតាេធមញរបស់អនក និង
» ការរាយការណ៍អំពីការែកៃងបនៃ ំMedi-Cal។

• ភាពអាចរកបាានៃនេសវាកមមបកែប្រប។

អនកក៏អាចនិយាយជាមួយតំណាង TSC ផងែដរ។ ពួកេគនឹងជួយអនកនូវព័ត៌មាននានា ែដលអនកមិនអាចទទួលបាានតាមរយៈប្របព័និ
េហៅទូរស័ពទេដោយសើ័យប្របវតីិ។ TSC អាចជួយអនកកន�ងការសប្រមបសប្រមួលេលើការែថទា ំប្របសិនេបើអនកមានអនកផីល់េសវាមាត់េធមញ  ឬ
តប្រមូវការែថទាំសុខភាពពិេសសេប្រចើនជាងមួយ។ 

ជ�នីួយផ្នីថែ�ភាាសួា
ចុះប្រសួិនីបើខ្ញ៉ាុ�នីិយាយភាាសួាផ្សួសេង�្រៅពីភាាសួាអង់គ្លីសេសួ?
កន�ងនាមជាសមាជិកកមមវិធ ីMedi-Cal អនកមានសិទិិទទួលបាានអនកបកែប្របភាសាេដោយមិនគិតៃថៃ។ េនៅេពលអនកេហៅេទៅកាន់
មជឈមណិលេសវាកមមទូរស័ពទ (TSC) តាមរយៈេលខ 1-800-322-6384 មានជេប្រមើស 10 ភាសា។ េនៅេពលអនកេហៅទូរស័ពទ 
សូមសីាប់ការែណនាំេដើមីីេប្រជើសេរើសភាសាែដលបងាាញខាងេប្រកោម៖ 

• ភាសាអង់េគៃស ចុចេលខ 1 

• ភាសាេអសីាាញ ចុចេលខ 2

• ភាសាចិនកុកង ឺចុចេលខ 3

• ភាសាេវៀតណាម ចុចេលខ 4

• ភាសារុសស�ី ចុចេលខ 5

• ភាសាហើាសុ ីចុចេលខ 6

• ភាសាកូេរា ចុចេលខ 7

• ភាសាចិនកាតាំង ចុច 8

• ភាសាអារាាប់ ចុចេលខ 9

• ភាសាអាេមន ីចុចេលខ 10 

• សប្រមាប់ភាសាែដលមិនបាានចុះបញ្ហាី ីចុចេលខ 11
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អនកតំណាង TSC ក៏អាចជួយអនករកអនកផីល់េសវាមាត់េធមញ Medi-Cal ែដលនិយាយភាសារបស់អនក ឬអនកែដលមានបុគគលិក
ការិយាល័យែដលនិយាយភាសារបស់អនកេទៀតផង។

តើម្មានីនីរណាម្ម្នីា�់អាចប�ប្រថែឱ្យខ្ញ៉ាុ�បានីទាំសេ នីៅពសេលីដ្ឋថែលីខ្ញ៉ាុ�នីិយាយជាម្មួយ
អ្នី�ផ្តលី់សួសេវាា Medi-Cal Dental តាម្មទាំូរសួ�ព្ទាំ?
បាាទ/ចាស។ ប្របសិនេបើអនកប្រតូវការអនកបកែប្រប ឬជំនួយែផនកេសវាកមមភាសា សូមទូរស័ពទេទៅមជឈមណិលេសវាកមមទូរស័ពទ េហើយ
សីាប់សារេដើមីីេប្រជើសេរើសភាសារបស់អនក។ សប្រមាប់ភាសាែខមរសូមចុច 11។ ពួកេគអាចជួយអនករកអនកបកែប្របភាសាបាាន។

តើម្មានីនីរណាម្ម្នីា�់អាចប�ប្រថែឱ្យខ្ញ៉ាុ�នីៅ�ារិយាលី�យម្មាត់ធ្ម្មសេញ៉ា Medi-Cal 
បានីទាំសេ?
បាាទ/ចាស។ ប្របសិនេបើអនកផីល់េសវាមាត់េធមញរបស់អនកមិនេចះនិយាយភាសារបស់អនក អនកមានសិទិិទទួលបាានអនកបកែប្របភាសា
េដោយឥតគិតៃថៃ រួមទាំងអនកបកែប្របភាសាសញ្ហាាាផងែដរ។ ប្របសិនេបើអនកប្រតូវការនរណាមនាក់បកែប្របផទាល់មាត់ឱ្យយអនកេនៅការិយាល័យ
ពយាបាាលមាត់េធមញ អនក ឬអនកផីល់េសវាមាត់េធមញអាចេហៅទូរស័ពទេទៅមជឈមណិលេសវាកមមទូរស័ពទ (TSC) បាាន។ TSC នឹងភីាប់
អនកេទៅអនកបកែប្របភាសា ែដលនិយាយភាសារបស់អនក។ អនកបកែប្របនឹងេនៅភីាប់ការេហៅទូរស័ពទកន�ងកំឡ�ងេពលណាត់ជួបរបស់អនក
ដរាបណាអនកប្រតូវការ។ អនកបកែប្របភាសាមិនចូលរួមកន�ងការណាត់ជួបេទ បាុែនីនឹងជួយអនកតាមទូរស័ពទ។  អនកបកែប្របអាចពនយល់ពីអើី
ែដលអនកប្រតូវបាានប្របាាប់េនៅេពេលជួបពិនិតយរបស់អនក ពិភាកសាអំពីគេប្រមោងែថទាំរបស់អនក ឬនិយាយជាមួយបុគគលិកេពទយេធមញ។

អនកបកែប្របភាសាមិនអាចប្រតូវបាានកំណត់េពលេវលាជាមុនេទ។ មុនេពលការជួបពិនិតយរបស់អនក សូមប្របាាប់បុគគលិកការិយាល័យ
ទនីសាប្រសីឱ្យយដឹងថាេតើអនកនឹងប្រតូវការអនកបកែប្របេនៅេពលណាត់ជួបរបស់អនក ឬអនកនឹងនាំសមាជិកប្រគួសារ ឬមិតីភ័កីិេដើមីីជួយអនក
និយាយជាមួយអនកផីល់េសវាមាត់េធមញរបស់អនក។ េនះនឹងជួយពួកេគេរៀបចំសប្រមាប់ការជួបពិនិតយរបស់អនក។

អ្នី�ត�ណាងដ្ឋថែលីម្មានីសួិទាំ្ធ ិ

តើអ្នី�ត�ណាងដ្ឋថែលីម្មានីសួិទាំ្ធិជាអ្វា?ី
អនកតំណាងែដលមានសិទិ ិគឺជាអនកែដលអនកអាចដាក់េ�មោះ និងផីល់សិទិិទទួលព័ត៌មានមាត់េធមញរបស់អនក។ អនកតំណាងែដល
មានសិទិ ិអាចជាសមាជិកប្រគួសារ មិតីភ័កីិ អងគការ ឬបុគគលណាែដលអនកេប្រជើសេរើស។ ឧទាហរណ៍ អនកប្របែហលជាចង់ឱ្យយបី ីឬ
ប្របពនិរបស់អនក ឬេកមងេពញវ័យជួយេលើសំណួរអំពីវិក័យប័ប្រត ការកក់ការណាត់ជួប ឬេដើមីីដឹងពីសថានភាពសុខភាពរបស់អនក។ 

ចាប់េផីើមពីៃថៃទ ី1 ែខកកើដា ឆ្នាំនាំ 2020 ប្របសិនេបើអនកចង់អនុញ្ហាាាតឱ្យយនរណាមនាក់េប្រកៅពីខៃ�នអនកេហៅទូរស័ពទេទៅ Medi-Cal 

 និងមានសិទិិទទួលបាានព័ត៌មានមាត់េធមញរបស់អនក អនកប្រតូវដាក់េ�មោះពួកេគជា
អនកតំណាងែដលមានសិទិិ។

• អនកមិនចាំបាាច់មានអនកតំណាងែដលមានសិទិិេទ។

• ប្របសិនេបើអនកដាក់េ�មោះនរណាមនាក់ជាអនកតំណាងែដលមានសិទិិ អនកមិនចាំបាាច់េនៅេលើទូរស័ពទេទ េនៅេពលពួកេគទូរស័ពទមក
ជំនួសអនក។
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• ប្របសិនេបើអនកចង់បាាននរណាមនាក់េប្រកៅពីអនកេដើមីីទាក់ទងេយើងអំពីព័ត៌មានមាត់េធមញរបស់អនកេនោះ មនុសសេនោះប្រតូវែត
មានេ�មោះជាអនកតំណាងែដលមានសិទិិ។

• អនកអាចអនុញ្ហាាាតឱ្យយអនកតំណាងែដលមានសិទិិចូលេមើលព័ត៌មានមាត់េធមញរបស់អនកមួយចំនួន ឬទាំងអស់។ អនកអាច
ដាក់េ�មោះ ដកេចញ ឬបី�រអនកតំណាងែដលមានសិទិិេនៅេពលណា ក៏បាាន។

• អនកអាចមានអនកតំណាងែដលមានសិទិិមនាក ់ឬេប្រចើននាក់។ អនកតំណាងែដលមានសិទិិអាចជាសាច់ញាត ិមិតីភ័កី ិឬអងគភាព
នានា ែដលជួយអនកជាមួយនឹងការែថទាំ។

• េនះមិនផៃាស់បី�ររេបៀបែដលេយើងនឹងនិយាយេទៅកាន់អនក ឬអនកផីល់េសវារបស់អនកេឡើយ។

តើខ្ញ៉ាុ�ចាត់អ្នី�ត�ណាងដ្ឋថែលីម្មានីសួិទាំ្ធិយាាងដ្ឋូចម្ម្តសេច?
េប្របើ ទប្រមង់ែបបបទអនកតំណាងែដលមានសិទិ ិេដើមីីចាត់តាំងអនកតំណាងែដលមានសិទិិ។ អនកប្រតូវបំេពញ និងចុះហតថេលខាេលើ
ទប្រមង់ែបបបទេនះយាាងេពញេលញ េហើយេផើើវាេទៅកាន់៖

 Medi-Cal Dental Program

 Attn: Information Security/Privacy Office

 P.O. Box 15539 Sacramento, CA 95852-1539

តើម្មានីអ្វាី�ើតឡើង ប្រសួិនីបើខ្ញ៉ាុ�ចង់ឱ្យនីរណាម្ម្នីា�់ជួយខ្ញ៉ាុ�តាម្មទាំូរសួ�ព្ទាំជាម្មួយ
ម្មជ្ឈម្មណ្ឌលីសួសេវាា�ម្ម្ម្មទាំូរសួ�ព្ទាំ បាុនី្តថែម្មិនីចង់ឱ្យពួ�គសេធ្វាើជាអ្នី�ត�ណាងដ្ឋថែលី
ម្មានីសួិទាំ្ធិរបសួ់ខ្ញ៉ាុ�?
ប្របសិនេបើអនកចង់ឱ្យយនរណាមនាក់ជួយអនក បាុែនីមិនចង់បែនថមពួកេគជាអនកតំណាងែដលមានសិទិិពីអនក អនកេនៅែតអាចទូរស័ពទមក
មជឈមណិលេសវាកមមទូរស័ពទ (TSC) ជាមួយពួកេគ តាមទូរស័ពទេដើមីីជួយអនកជាមួយនឹងសំណួររបស់អនក។ សប្រមាប់ភាសាែខមរ
សូមចុច 11។ អនកនឹងប្រតូវផីល់ការយល់ប្រពមេដោយផទាល់មាត់ដល់ TSC េដើមីីអនុញ្ហាាាតឱ្យយបុគគលេនោះជួយអនកកន�ងេពលេហៅទូរស័ពទ។

�ារប្រើប្រាសួ់សួសេវាា�ម្ម្ម្ម�ថែទាំា�ម្មាត់ធ្ម្មសេញ៉ា�្រោម្ម�ម្ម្ម្មវាិធ ី
Medi-Cal

តើខ្ញ៉ាុ�អាចដ្ឋឹង�ាតើខ្ញ៉ាុ�អាចទាំទាំួលីបានីសួសេវាា�ម្ម្ម្ម�ថែទាំា�ម្មាត់ធ្ម្មសេញ៉ាបានីយាាងដ្ឋូម្ម្តសេច?
មនុសសភាគេប្រចើនែដលមានសិទិិទទួល Medi-Cal ក៏មានសិទិិទទួលេសវាកមមែថទាំមាត់េធមញែដរ។ អនកមិនចាំបាាច់ដាក់ពាកយសុំ
ដាច់េដោយែឡកេដើមីីទទួលបាានេសវាកមមពយាបាាលមាត់េធមញេទ។ អនកប្រតូវែតផីល់អតីសញ្ហាាាណប័ណណអតថប្របេយោជន ៍Medi-Cal 

របស់អនកដល់អនកផីល់េសវាមាត់េធមញរបស់អនកេដើមីីទទួលបាានេសវាកមមមាត់េធមញ។ េដើមីីដឹងថាេតើអនកមានសិទិិទទួលបាានជំនួយ
មាត់េធមញ Medi-Cal ឫអត ់សូមទូរស័ពទេទៅការិយាល័យេសវាកមមសងគមកិចេប្របចាំេខោនធីរបស់អនក។ អនកអាចរកេ�ើញបញ្ហាីី
េពញេលញៃនការិយាល័យប្របចាំេខោនធីេនៅេលើេគហទំព័ររបស់ប្រកសួងេសវាកមមែថទាំសុខភាព េនៅទីេនះ។

https://www.dental.dhcs.ca.gov/DC_documents/beneficiaries/MCD_appt_auth_rep_form.pdf
https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx
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អត្�ប្រយោជនី៍ Medi-Cal Dental
ែផនកេនះផីល់នូវទិដឋភាពទូេទៅៃនការែថទាំមាត់េធមញែដលប្រតូវបាានធានារាាប់រងេដោយ Medi-Cal។

តើអ្វាីទាំៅជាអត្�ប្រយោជនី៍នីៃ�ារ�ថែទាំា�ម្មាត់ធ្ម្មសេញ៉ាដ្ឋថែលីម្មានី�្រោម្ម�ម្ម្ម្មវាិធ ីMedi-Cal?
ខាងេប្រកោមេនះជាមគគ�េទទសក៍េយោងរហ័សសប្រមាប់េសវាកមមទូេទៅបំផុតែដលមានសប្រមាប់សមាជិក។ អតថប្របេយោជន៍គឺែផអកេលើេលខ
កូដជំនួយ និងកែនៃងែដលសមាជិករស់េនៅ។ ព័ត៌មានបែនថមអាចរកបាានេនៅេលើេគហទំព័រ SmileCalifornia.org។

សួសេវាា�ម្ម្ម្ម ទាំារ� �ុម្មារ �្ម្មសេង
ជ�ទាំង់ �ារម្មានីផ្ទាំៃពោះ ម្មនីុសួ្សួ

ពសេញ៉ាវា�យ
ម្មនីុសួ្សួវា�យ
ច�ណាសួ់ 

ការពិនិតយ*
ការថតកាំរសមីអី�ច
ការសមអាតេធមញ
ការលាបផៃអរាាយវាានីស
 ការបាះេធមញ 

ការដកេធមញ 
េសវាសេ�ងគោះបនទាន់
ការេប្របើថនាំបំបាាត់ការ�ឺចាប ់

សុីមាង់េធមញថគាម** 
ការដកសរៃសេធមញ
ការពត់តប្រមង់េធមញ (ឧបករណ៍
ពាក់ឱ្យយេធមញប្រតង់)*** 

 េប្រសោបេធមញ**** 

ប្រកាសេធមញេដោយែផនក និង
ទាំងមូល
ការដាក់ប្រទនាប់ប្រកាសេធមញ
ការសមអាតសុីជេប្រមៅេប្រកោមអញ្ហាេាញ
និងេធមញ 

�ារសេលីើ�ថែលីង៖
*ការពិនិតយសុខភាពេធមញេដោយឥតគិតៃថៃ ឬេដោយតៃមៃទាបេរៀ ងរាល់ប្របាាំមួយែខមីងសប្រមាប់សមាជិកអាយុេប្រកោម 21 ឆ្នាំនាំ,េរៀងរាល ់
12 ែខសប្រមាប់សមាជិកែដលមានអាយុេលើសព ី21 ឆ្នាំនាំ។

**សុីមាង់េធមញថគាមប្រតូវបាានធានារាាប់រងសប្រមាប់កុមារនិងេកមងជំទង់រហូតដល់អាយ ុ21 ឆ្នាំនាំ។

***សប្រមាប់អនកែដលមានលកខណៈសមីតីិប្រគប់ប្រគាន់កន�ងការទទួល។

****ការេប្រសោបេធមញេនៅេលើថគាមឬថគាមតូច(េធមញខាងេប្រកោយ)អាចប្រតូវបាានធានារាាប់រងកន�ងករណីខៃះ។

សូមេមើលែផនក វាា�យសួ�ពទអ�ពីម្មាត់សេធមញ៉ានីិងនីិយម្មនី�យសេផេងសេទាំៀត សួក្រម្មាប់នីិយម្មនី�យ។

https://smilecalifornia.org/
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េពទយេធមញរបស់អនកនឹងប្របាាប់អនកថា េសវាកមមណាខៃះមាន ឫមិនមានធានារាាប់រងេដោយ Medi-Cal។ អនកផីល់េសវាមាត់េធមញ
របស់អនកអាចជួយអនកកន�ងការេប្រជើសេរើសការពយាបាាលែដលលអបំផុត និងេសវាកមមណាមួយែដលអនកអាចមានេប្រកោម Medi-Cal។ 

កន�ងអំឡ�ងេពលជួបេលើកដំបូង សូមបងាាញអតីសញ្ហាាាណប័ណណអតថប្របេយោជន៏របស់អនកេទៅអនកផីល់េសវាមាត់េធមញរបស់អនក េដើមីីឱ្យយ
ពួកេគអាចទទួលបាានអតថប្របេយោជន៍ែថទាំមាត់េធមញរបស់អនក។

តើម្មានីដ្ឋថែនី��ណត់លីើច�នីួនីដ្ឋថែលី Medi-Cal នីឹងត្រូវាច�ណាយសួម្ម្រាប់សួសេវាាព្យាបាលី
ម្មាត់ធ្ម្មសេញ៉ាដ្ឋថែលីត្រូវាបានីធានីារាាប់រង�្នីុងម្មួយឆ្នីា�ដ្ឋថែរឬទាំសេ?
Medi Cal ធានារាាប់រងរហូតដល់ $1,800 កន�ងមួយឆ្នាំនាំសប្រមាប់េសវាកមមមាត់េធមញែដលមានធានារាាប់រង។ េទោះយាាងណាក៏េដោយ 

វាគមានែដនកំណត់សប្រមាប់េសវាមាត់េធមញែដលចាំបាាច់ែផនកេវជីសាប្រស ីឬសប្រមាប់សមាជិកែដលមានៃផទេពោះ ឬេប្រកោមអាយុ 21 ឆ្នាំនាំ
េនោះេទ។

តើម្មានីអត្�ប្រយោជនី៍បនី្�ថែម្មសួម្ម្រាប់អ្នី�ជ�ងឺដ្ឋថែលីម្មានីតម្ម្រូវា�ារពិសួសេសួដ្ឋថែរឬទាំសេ?
េសវាកមមមាត់េធមញែដលមានការធានារាាប់រងគឺដូចៗគនាសប្រមាប់មនុសសប្រគប់គនា េដោយមានការេលើកែលងតិចតួច។ េទោះជាយាាងណា
ក៏េដោយ អនកជំងឺែដលមានតប្រមូវការពិេសស អាចមានសថានភាពរាងកាយ អាកបីកិរិយា ការលូតលាស ់ឬសថានភាពៃនអារមមណ៍
ែដលដាក់កប្រមិតេលើសមតថភាពរបស់អនកផដល់េសវាមាត់េធមញកន�ងការេធើើការពិនិតយ។ កន�ងករណីទាំងេនះ អនកផីល់េសវាមាត់េធមញ
អាចសេប្រមចថា អនកជំងឺប្រតូវេគងលក់េដើមីីទទួលការពយាបាាលេធមញ។ បនទាប់មក អនកផីល់េសវាមាត់េធមញនឹងេសនើសុំការយល់ប្រពមព ី

Medi-Cal មុនេពលពិនិតយ។

តើអត្�ប្រយោជនី៍អ្វាីខ្លីះដ្ឋថែលីអាចរ�បានីសួម្ម្រាប់�ុម្មារ?
ប្របសិនេបើអនក ឬកូនរបស់អនកមានអាយុេប្រកោម 21 ឆ្នាំនាំ អនកអាចមានសិទិិទទួលេសវាកមមមាត់េធមញបែនថមេទៀតេប្រកោមកមមវិធីពិនិតយ 
និងវិនិច័័យដំណាក់កាលដំបូង និងតាមេពលេវលាកំណត ់(Early and Periodic Screening, Diagnostic, and 

Treatment, EPSDT)។ េសវាកមមមាត់េធមញេប្រកោមកមមវិធី EPSDT រួមមានការពយាបាាលែដលចាំបាាច់េដើមីីែកលមអ ឬេធើើឱ្យយ 
សថានភាពសុខភាពប្របេសើរេឡើង។

តើម្មានីអត្�ប្រយោជនី៍អ្វាីខ្លីះសួម្ម្រាប់បុគ្គលីម្មានីផ្ទាំៃពោះ?
េដើមីីេធើើឱ្យយអនក និងកូនរបស់អនកមានសុខភាពលអ សូមែណនាំឱ្យយអនកេទៅជួបអនកផីល់េសវាមាត់េធមញរបស់អនកេដើមីីេធើើការសមអាត និង
ពិនិតយ មុនេពលទារកចាប់កំេណើត។ កន�ងនាមជាសមាជិក Medi-Cal អនកមានធានារាាប់រង េនៅអំឡ�ងេពលមានៃផទេពោះ និង 60 

ៃថៃេប្រកោយេពលសប្រមាលកូនរបស់អនក។ ចាប់ពីៃថៃទ1ី ែខេមសា ឆ្នាំនាំ 2022 អនកនឹងប្រតូវបាានធានារាាប់រងអំឡ�ងេពលមានៃផទេពោះ និង 

12 ែខបនទាប់ពីកំេណើតកូនរបស់អនក។ 

អនកប្រតូវបាានធានារាាប់រងសប្រមាប់េសវាកមមមាត់េធមញ មិនសំខាន់ថាការធានារាាប់រង Medi-Cal ប្របេភទណាែដលអនកមានេនោះេទ។ 

េដើមីីទទួលបាានេសវាកមមមាត់េធមញែដលមានធានារាាប់រង អនកប្រតូវែតបំេពញតាមលកខខ័ណិតប្រមូវ Medi-Cal Dental ទាំងអស់
សប្រមាប់េសវាកមមេនោះ។ 
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អ្នី�ផ្តលី់សួសេវាា Medi-Cal Dental
អនកអាចទទួលបាានការែថទាំេធមញពីអនកផីល់េសវា Medi-Cal Dental។ េហៅទូរស័ពទេទៅការិយាល័យេធមញេហើយសួរថាេតើពួកេគ
េនៅែតទទួលយក Medi-Cal និងថាេតើទទួលយកអនកជំងឺថមីែដរឬេទ។ សូមអានែផនកេនះ េដើមីីឱ្យយអនកដឹងពីរេបៀបែសើងរកអនកផីល់
េសវា Medi-Cal Dental ែដលបេប្រមើដល់សមាជិក Medi-Cal។

តើខ្ញ៉ាុ�អាចសួ្វាថែងរ�អ្នី�ផ្តលី់សួសេវាា Medi-Cal Dental យាាងដ្ឋូចម្ម្តសេច?
ជាមួយ Medi-Cal Dental អនកអាចេប្រជើសេរើសអនកផីល់េសវា Medi-Cal Dental ណាមួយក៏បាាន។ វិធីលអបំផុតេដើមីីរកអនក
ផីល់េសវាមាត់េធមញកមមវិធ ីMedi-Cal Dental គឺេដោយចូលេទៅកាន់ទំព័រ Smile, Californiaែសើងរកេពទយេធមញ។

តើម្មានីអ្វាី�ើតឡើង ប្រសួិនីបើខ្ញ៉ាុ�ម្មិនីអាចរ�អ្នី�ផ្តលី់សួសេវាាម្មាត់ធ្ម្មសេញ៉ាដ្ឋថែលី
ទាំទាំួលីយ� Medi-Cal �្នីុងត�បនី់របសួ់ខ្ញ៉ាុ�?
ប្របសិនេបើអនកមិនអាចែសើងរកអនកផីល់េសវាមាត់េធមញ  Medi-Cal េនៅកន�ងតំបន់របស់អនកែដលកំពុងទទួលអនកជំងឺថមីេទ សូម
ទូរស័ពទេទៅមជឈមណិលេសវាកមមទូរស័ពទ េហើយេប្រជើសេរើសភាសារបស់អនក។

ម្មជ្ឈម្មណ្ឌលីសួសេវាា�ម្ម្ម្មទាំូរសួ�ព្ទាំ Medi-Cal Dental៖
1-800-322-6384: សួម្ម្រាប់ភាាសួាខ្ម្មថែរសួូម្មចុច 11

អង្គុលីីលីសេខតសេឡសេតិច (TTY)៖
1-800-735-2922

តើម្មានីអ្វាី�ើតឡើង ប្រសួិនីបើខ្ញ៉ាុ�ត្រូវា�ារទាំៅជួបពសេទាំ្យធ្ម្មសេញ៉ា?
អនកផីល់អនកផីល់េសវាមាត់េធមញ Medi-Cal របស់អនកអាចបញ្ហាី�នអនកេទៅអនកផីល់េសវាមាត់េធមញដៃទេទៀតសប្រមាប់ការពយាបាាល
ែបបឯកេទស។ េដើមីីេធើើឱ្យយប្របាាកដថា អនកជំនាញគឺជាអនកផីល់េសវាមាត់េធមញ Medi-Cal ែដលបាានចុះេ�មោះ អនកអាចរកេមើល
ពួកេគេនៅទំព័រ ែសើងរកេពទយេធមញ Smile, California។ ប្របសិនេបើអនកប្រតូវការជំនួយកន�ងការដាក់ៃថៃណាត់ជួបពិនិតយរបស់អនក 

សូមទូរស័ពទមកមជឈមណិលេសវាកមមទូរស័ពទ។ 

តើខ្ញ៉ាុ�អាចទាំៅគ្លីីនីិ�វាសេជ្ជសួាសួ្ត្រសួម្ម្រាប់សួសេវាា�ម្ម្ម្មម្មាត់ធ្ម្មសេញ៉ារបសួ់ខ្ញ៉ាុ�បានីទាំសេ?
បាាទ/ចាស គៃីនិកេវជីសាប្រសីជាេប្រចើននឹងទទួលសមាជិក Medi-Cal េហើយនិងផីល់េសវាពយាបាាលមាត់េធមញ។ អនកអាចទទួលបាាន
េសវាេធមញរបស់អនកេនៅកន�ងគៃីនិកេវជីសាប្រសីមួយបាាន ដរាបណាគៃីនិកេនោះប្រតូវបាានយល់ប្រពមឲ្យយទទួលយក 

Medi-Cal និងផីល់េសវាកមមមាត់េធមញ។ សូមចូលេទៅែផនក វាា�យសួ�ពទអ�ពីម្មាត់សេធមញ៉ា នីិងនីិយម្មនី�យសេផេងសេទាំៀត េដើមីីទទួលបាាន
ព័ត៌មានបែនថម។

http://smilecalifornia.org/find-a-dentist/
https://smilecalifornia.org/find-a-dentist/
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តើម្មានីអ្វាី�ើតឡើង ប្រសួិនីបើខ្ញ៉ាុ�ទាំៅជួបអ្នី�ផ្តលី់សួសេវាាម្មាត់ធ្ម្មសេញ៉ាដ្ឋថែលីម្មិនីបានី
ចុះឈ្ម្មោះជាអ្នី�ផ្តលី់សួសេវាាម្មាត់ធ្ម្មសេញ៉ា Medi-Cal?
Medi-Cal Dental នឹងបង់ប្របាាក់សប្រមាប់េសវាកមមែដលអនកទទួលពីអនកផីល់េសវាមាត់េធមញែដលបាានចុះេ�មោះកន�ងកមមវិធ ី

Medi-Cal Dental បាុេណណោះ។ ប្របសិនេបើអនកេទៅរកអនកផីល់េសវាមាត់េធមញែដលមិនបាានចុះេ�មោះកន�ង 

កមមវិធ ី Medi-Cal Dental អនកប្រតូវបង់ៃថៃេសវាកមមែថទាំមាត់េធមញណាមួយែដលអនកទទួល។

តើខ្ញ៉ាុ�អាចប្តូរអ្នី�ផ្តលី់សួសេវាាម្មាត់ធ្ម្មសេញ៉ាបានីទាំសេ?
បាាទ/ចាស អាចបី�របាាន។ អនកអាចេទៅជួបអនកផីល់េសវាមាត់េធមញណាមនាក់ែដលបាានចុះេ�មោះកន�ងកមមវិធ ីMedi-Cal Dental 

េហើយកំពុងទទួលយកអនកជំងឺថមី។ ប្របសិនេបើអនកប្រតូវចុះេ�មោះកន�ងែផនការែថទាំមាត់េធមញែដលមានការប្រគប់ប្រគង អនកក៏អាចេសនើសុំឱ្យយ
េគចាត់តាំងេទៅអនកផីល់េសវាមាត់េធមញេផសងមួយបាានផងែដរ។

តើខ្ញ៉ាុ�អាចប្តូរអ្នី�ផ្តលី់សួសេវាាម្មាត់ធ្ម្មសេញ៉ារបសួ់ខ្ញ៉ាុ�បានីបាុនី្ម្មានីដ្ឋង?
មិនមានការកំណត់េលើការផៃាស់បី�រអនកផីល់េសវាមាត់េធមញេឡើយ។ បាុែនី វាមានការកំណត់េលើការទទួលការពយាបាាលដែដលពីអនក
ផីល់េសវាមាត់េធមញេផសងៗគនា (ឧទាហរណ៍ ការសមអាតេធមញ)។ េយើងេសនើឱ្យយអនកេប្រជើសេរើសកែនៃងផីល់េសវាពយាបាាលេធមញជាមួយអនក
ផីល់េសវាមាត់េធមញ Medi-Cal។

តើ�ារទាំៅជួបអ្នី�ផ្តលី់សួសេវាាម្មាត់ធ្ម្មសេញ៉ាដ្ឋដ្ឋថែលីអាចជួយខ្ញ៉ាុ�យាាងដ្ឋូចម្ម្តសេច?
ការេទៅជួបអនកផីល់េសវាមាត់េធមញដែដលសប្រមាប់ការពិនិតយ និងែថទាំជាប្របចាំរបស់អនក អាចផីល់អតថប្របេយោជន៍ដល់អនកតាមវិធី
ជាេប្រចើន៖

• អនកអាចទទួលបាានការរំលឹកសប្រមាប់ការជួបេលើកេប្រកោយរបស់អនក។
• អនកផីល់េសវាមាត់េធមញរបស់អនកអាចជួយអនករកអនកឯកេទសខាងមាត់េធមញ ប្របសិនេបើអនកប្រតូវការការពយាបាាល ែដលអនកផីល់

េសវាមាត់េធមញជាប្របចាំរបស់អនកមិនអាចផីល់ឱ្យយបាាន។
• អនកផីល់េសវាមាត់េធមញរបស់អនកប្រតូវសគាល់ពីប្របវតីិសុខភាពរបស់អនក េហើយអាចរកេ�ើញបញ្ហាាាបាានឆ្នាំាប់។ ការេធើើែបបេនះអាច

ឱ្យយអនកទទួលការពយាបាាលមុនេពលបញ្ហាាាកាន់ែតធៃន់ធៃរ។

តើខ្ញ៉ាុ�អាចប្តូរអ្នី�ផ្តលី់សួសេវាាម្មាត់ធ្ម្មសេញ៉ានីៅពា�់�ណ្តាលីនីៃ�ារព្យាបាលីបានី
ដ្ឋថែរឬទាំសេ?
បាាទ/ចាស អាចបី�របាាន។ ប្របសិនេបើេសវាកមមែថទាំមាត់េធមញរបស់អនកប្រតូវបាានយល់ប្រពមឱ្យយអនកផីល់េសវាមាត់េធមញមនាក ់េហើយ
អនកចង់បី�រអនកផីល់េសវាមាត់េធមញរបស់អនកេនោះ  អនកប្រតូវែតសរេសរលិខិតេសនើសុំការផៃាស់បី�រ។ ផីល់លិខិតេទៅអនកផីល់េសវាមាត់
េធមញថមីរបស់អនកេដើមីីេផើើេទៅ Medi-Cal Dental រួមជាមួយនឹងសំេណើរបស់ពួកេដើមីីសុំការយល់ប្រពមជាមុន។ េយើងនឹងេចញ
ការយល់ប្រពមថមីដល់អនកផីល់េសវាមាត់េធមញថមីរបស់អនកសប្រមាប់េសវាកមមែដលេនៅសល់។
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�ារទាំទាំួលីបានី�ារ�ថែទាំា�ធ្ម្មសេញ៉ា
តើខ្ញ៉ាុ�ដ្ឋា�់�ារណាត់ជួបជាម្មួយអ្នី�ផ្តលី់សួសេវាាម្មាត់ធ្ម្មសេញ៉ាយាាងដ្ឋូចម្ម្តសេច?
សូមទូរស័ពទេទៅការិយាល័យពយាបាាលេធមញេដើមីីកំណត់េពលណាត់ជួប។ ជប្រមាបពួកេគថា អនកប្រតូវបាានធានារាាប់រងេដោយ 

Medi-Cal េហើយសួរថាេតើអនកផីល់េសវាមាត់េធមញគឺជាអនកផីល់េសវាមាត់េធមញ Medi-Cal ែដរឬេទ។ ប្របសិនេបើអនកប្រតូវការ
ជំនួយដាក់ការណាត់ជួប សូមទូរស័ពទេទៅមជឈមណិលេសវាកមមទូរស័ពទ (TSC)។ 

តើខ្ញ៉ាុ�ត្រូវាយ�អ្វាីនីៅពសេលីខ្ញ៉ាុ�ទាំៅជួបអ្នី�ផ្តលី់សួសេវាាម្មាត់ធ្ម្មសេញ៉ា?
សូមយកអតីសញ្ហាាាណប័ណណអតថប្របេយោជន៍របស់អនក (BIC) និងអតីសញ្ហាាាណប័ណណ (ប័ណណសមគាល់ខៃ�ន) ដូចជាប័ណណេបើកបរ ឬ
អតីសញ្ហាាាណប័ណណរដឋ។ ប្របសិនេបើអតីសញ្ហាាាណប័ណណមានរូបថតរបស់អនកផុតកំណត ់ការិយាល័យេធមញនឹងទទួលយកវារហូត
ដល់ប្របាាំមួយែខគិតចាប់ពីៃថៃផុតកំណត់។       ប្របសិនេបើអនកជាឪពុកមីាយចិញ្ហាេឹម និងមិនបាានទទួល BIC សប្រមាប់កូនចិញ្ហាេឹមរបស់អនក 

េលខសនីិសុខសងគមអាចប្រតូវបាានេប្របើេដើមីីេផទ�ងផទាត់សិទិិទទួលបាាន។ ប្របសិនេបើអនកមានការធានារាាប់រងេធមញេផសងេទៀត សូមយក
ព័ត៌មានេនោះមកបងាាញដល់អនកផីល់េសវាមាត់េធមញរបស់អនក។

តើខ្ញ៉ាុ�គួរទាំៅជួបអ្នី�ផ្តលី់សួសេវាាម្មាត់ធ្ម្មសេញ៉ាញ៉ាឹ�ញ៉ាាប់បាុណ្ណា?
ការប្រតួតពិនិតយប្របចាំឆ្នាំនាំមានសារៈសំខាន់សប្រមាប់សុខភាពេធមញ និងអញ្ហាេាញេធមញ និងសុខភាពទូេទៅ។ អនកផីល់េសវាមាត់េធមញរបស់
អនកនឹងប្របាាប់អនកថាេតើញឹកញាប់បាុណណាែដលអនកគួរទទួលបាានការពិនិតយជាប្របចាំ។ កុមារគួរេទៅពីរដងកន�ងមួយឆ្នាំនាំ។  ជាែផនកមួយៃន
ការពិនិតយសុខភាពជាប្របចា ំអនកផីល់េសវាមាត់េធមញរបស់អនកនឹងេរៀបចំែផនការពយាបាាល ឬការជួបតាមដានែដលអនកអាចប្រតូវការ។

ប្របសិនេបើអនកមានបញ្ហាាាមាត់េធមញែដលមិននឹកសមានដល ់ឬបញ្ហាាាេនៅចេនៃោះការណាត់ជួបែដលបាានេប្រគោងទុកជាប្របចាំរបស់អនកេនោះ 
សូមទូរស័ពទេទៅការិយាល័យពយាបាាលមាត់េធមញរបស់អនកេដើមីីសុំជំនួយ។  សូមទូរស័ពទេទៅអនកផីល់េសវាមាត់េធមញភៃាមៗ ប្របសិនេបើ
អនកមានរបួសមាត ់ឬ�ឺ។

តើ�ូនីតូចរបសួ់ខ្ញ៉ាុ�គួរទាំៅជួបអ្នី�ផ្តលី់សួសេវាាម្មាត់ធ្ម្មសេញ៉ានីៅពសេលីណា?
កូនតូចរបស់អនកគួរេទៅជួបអនកផីល់េសវាមាត់េធមញភៃាមៗ េនៅេពលេធមញដំបូងរបស់ពួកេគដុះេចញ ឬេនៅចំៃថៃខួបកំេណើតេលើក
ទីមួយរបស់ពួកេគ មួយណាក៏បាានែដលេកើតេឡើងមុន។ បនទាប់ពីការណាត់ជួបេលើកដំបូងរបស់ពួកេគ កូនតូចរបស់អនកគួរែតពិនិតយ
សុខភាពមាត់េធមញេរៀងរាល់ប្របាាំមួយែខមីង។ េនះរួមបញ្ហាេ�លទាំងការពិនិតយ និងការសមអាត។ អនកអាចទទួលបាានព័ត៌មានបែនថមេនៅ
េលើេគហទំព័រ Smile, California េនៅទីេនះ។ 

Medi-Cal គាំប្រទកាលវិភាគែដលបាានែណនាំេដោយបណិិតសភាអាេមរិកាំងែផនកជំងឺកុមារ (American Academy of 

Pediatrics) សប្រមាប់េសវាបងើារមាត់េធមញ។ េសវាកមមទាំងេនះអាចប្រតូវបាានផីល់ជូនដល់កុមារភាគេប្រចើន។ កុមារែដលមាន
តប្រមូវការែថទាំសុខភាពពិេសស ឬជំង ឺឬរបួស អាចតប្រមូវឱ្យយមានសំណំំេសវាកមម និង/ឬភាពញឹកញាប់េផសងៗគនា។ អនកផីល់េសវា
មាត់េធមញរបស់កូនអនកនឹងកំណត់កាលវិភាគណាត់ជួបែដលលអបំផុតសប្រមាប់េសវាបងើារសប្រមាប់កូនអនក។

https://smilecalifornia.org/covered-services/#babies
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តើអ្វាីទាំៅជា�ារសួង្គ្រោះបនី្ទាំានី់ម្មាត់ធ្ម្មសេញ៉ា? 
ការសេ�ងគោះបនទាន់មាត់េធមញតប្រមូវឱ្យយមានការពយាបាាលជាបនទាន់។ ការសេ�ងគោះបនទាន់មាត់េធមញអាចជា៖

• ការហូរ�ាមែដលមិន�ប់។
• ការេហើម�ឺចាប់េនៅកន�ង ឬជំុវិញមាត់របស់អនក។
• ការ�ឺចាប់ធៃន់ធៃរ
• ការបាះទងគិចេនៅេលើៃផទមុខ   ដូចជាការរងរបួសេលើឆ្នាំអឹងថគាម និងមុខ។
• ការឆ្នាំៃងេមេរោគអញ្ហាេាញេធមញែដលមានការ� ឺឬេហើម។
• បនទាប់ពីការពយាបាាលេដោយវះកាត ់(ការបី�រប្រកណាត់រុំរបួស ការកាត់េថនរេចញ)។
• េធមញបាាក់ ឬប្រជុះ។
• ការប្រចឹប ឬែកសប្រមួលែខសលួសកន�ងឧបករណ៍ពាក់ឱ្យយេធមញប្រតង់ ែដលេធើើឱ្យយ�ឺថាាល ់ឬអញ្ហាេាញេធមញរបស់អនក។

តើម្មានីអ្វាី�ើតឡើង ប្រសួិនីបើខ្ញ៉ាុ�សួ្�ិត�្នីុង�ារសួង្គ្រោះបនី្ទាំានី?់
កន�ងអំឡ�ងេមាោងេធើើការធមមតា សូមទូរស័ពទេទៅអនកផីល់េសវាមាត់េធមញរបស់អនក េហើយពនយល់ពីបញ្ហាាារបស់អនក។ ប្របសិនេបើអនក
មិនអាចទាក់ទងអនកផីល់េសវាមាត់េធមញរបស់អនកេទ សូមទូរស័ពទេទៅមជឈមណិលេសវាកមមតាមទូរស័ពទ េនៅចេនៃោះេមាោង 8 ប្រពឹក 

ដល់េមាោង 5 លៃាច ពីៃថៃច័នទ ដល់ៃថៃសុប្រក េដើមីីទទួលបាានជំនួយកន�ងការែថទាំមាត់េធមញ។ សប្រមាប់ភាសាែខមរសូមចុច 11។

ប្របសិនេបើអនកប្រតូវការេសវាកមមែថទាំមាត់េធមញបនទាន់េប្រកោយេមាោងេធើើការ អនកគួរែតេធើើតាមការែណនាំេនៅេលើសារេឆ្នាំៃើយតបេប្រកោយេមាោង
េធើើការរបស់អនកផីល់េសវាមាត់េធមញរបស់អនក។ េទៅបនទប់សេ�ងគោះបនទាន់ែដលេនៅជិតអនកបំផុត េដើមីីទទួលបាានការែថទា ំប្របសិនេបើ
អនកមិនអាចេទៅដល់ការិយាល័យេធមញរបស់អនក ឬប្របសិនេបើអនកមិនមានអនកផីល់េសវាមាត់េធមញ Medi-Cal។

តើ “ភាាពចា�បាច់ផ្នីថែ�វាសេជ្ជសួាសួ្ត្រ” ម្មានីនី�យយាាងដ្ឋូចម្ម្តសេច?
ភាពចាំបាាច់ែផនកេវជីសាប្រសីគឺសំេដៅេទៅេលើវិធានៃន Medi-Cal េដើមីីសេប្រមចចិតីថាេតើេសវាែដលមានការធានារាាប់រងគឺចាំបាាច់និង
សមប្រសបសប្រមាប់ការពយាបាាលេធមញ អញ្ហាេាញេធមញ និងេប្រគោងជំនួយេធមញេផសងេទៀតឫេទ។ ចីាប់ទាំងេនះប្រសបតាមសីង់ដារមានការ
ទទួលសគាល់វិជីាជីវៈៃនការអនុវតី។ ពិនិតយេមើលែផនក  វាា�យសួ�ពទអ�ពីម្មាត់សេធមញ៉ានីិងនីិយម្មនី�យសេផេងសេទាំៀត សប្រមាប់ព័ត៌មានបែនថម។

ចុះប្រសួិនីបើខ្ញ៉ាុ�ចង់ទាំទាំួលីបានីម្មតិទាំីពីរ?
ប្របសិនេបើការពយាបាាលមាត់េធមញែដលអនកផីល់េសវាមាត់េធមញរបស់អនកប្របាាប ់មិនមានលកខណៈសមីតីិប្រគប់ប្រគាន់ជាការពយាបាាលេវជី
សាប្រសីចាំបាាច់េនោះេទ អនកអាចេសនើសុំមតិទីពីរ។ អនកអាចទទួលបាានមតិទីពីរេដោយអនកផីល់េសវាមាត់េធមញ Medi-Cal ខុសពីអនក
ផីល់េសវាមាត់េធមញប្របចាំរបស់អនក។ អនកផីល់េសវាមាត់េធមញេផសងេទៀតនឹងពិនិតយអនកេដើមីីបញ្ហាីាក ់ឬផៃាស់បី�រការពយាបាាលែដលអនក
បាានេសនើសុ ំប្របសិនេបើវាចាំបាាច់ែផនកេវជីសាប្រសី។ អនកអាចចូលេមើល  Smile, California ែសើងរកទំព័រទនីេពទយ េដើមីីរកអនកផីល់
េសវាមាត់េធមញរបស់កមមវិធ ីMedi-Cal មួយេផសងេទៀតែដលេនៅែកីរអនក។ អនកក៏អាចទូរស័ពទេទៅ TSC េហើយសុំជំនួយេដើមីីរក
អនកផីល់េសវាមាត់េធមញមួយេផសងផងែដរ។

https://smilecalifornia.org/find-a-dentist/
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ហ្វ័សេតុអ្វាីបានីជា Medi-Cal Dental សួ្នីើឱ្យខ្ញ៉ាុ�ទាំៅពិនីិត្យម្មាត់ធ្ម្មសេញ៉ាជាម្មួយ
អ្នី�ផ្តលី់សួសេវាាម្មាត់ធ្ម្មសេញ៉ាម្មួយផ្សួសេងទាំៀត?
អនកអាចទទួលបាានលិខិតមួយជូនដំណឹងអំពីការណាត់មកពិនិតយេធមញព ីMedi-Cal Dental។ សំបុប្រតេនះប្របាាប់អនកឱ្យយេទៅតាម
ការណាត់ជួបពិនិតយេធមញជាមួយអនកផីល់េសវាពិនិតយមាត់េធមញពេនៅគៃីនិក។ ការណាត់ជួបប្រតូវបាានេធើើេឡើងេដោយខៃ�នអនកផទាល់
េដើមីីេផទ�ងផទាត់ថាេតើការពយាបាាលែដលអនកផីល់េសវាមាត់េធមញរបស់អនកបាានេសនើសុំអាចប្រតូវបាានអនុញ្ហាាាត ឬេដើមីីបញ្ហាីាក់ថាេតើការ
ពយាបាាលែដលអនកបាានទទួលពីមុនគឺប្រគប់ប្រគាន ់ឬអត់។ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់កន�ងការេទៅកាន់ការណាត់ជួបេនះ។

ការណាត់ជួបនឹងមានរយៈេពលប្របែហល 15-30 នាទី។ មិនមានកិចេការទាក់ទងនឹងមាត់េធមញណាមួយប្រតូវបាានផីល់េដោយអនក
ផីល់េសវាពិនិតយមាត់េធមញេនៅគៃីនិកេឡើយ។ អនកមិនចាំបាាច់បង់ប្របាាក់សប្រមាប់ការណាត់ជួបេនះេទ។ េនៅេពលែដលការណាត់ជួប
ចប់េហើយ អនកផីល់េសវាមាត់េធមញនឹងេផើើរបាាយការណ៍ប្រតឡប់េទៅ  Medi-Cal Dental។ របាាយការណ៍េនះនឹងប្រតូវបាានេប្របើេដើមីី
ជួយសេប្រមចថាេតើេសវាកមមែដលបាានេសនើសុំគួរែតប្រតូវបាានអនុញ្ហាាាត ឬបដិេសធ។

ប្របសិនេបើអនកមិនអាចរកសាការណាត់ជួបេទ សូមទូរស័ពទេទៅមជឈមណិលេសវាកមមទូរស័ពទ (TSC) យាាងេហោចណាស់ឱ្យយបាានពីរ
ៃថៃមុនេពលណាត់ជួប។ សប្រមាប់ភាសាែខមរសូមចុច 11។ ប្របសិនេបើអនកមិនចូលរួមកន�ងការណាត់ជួប និងមិនជូនដំណឹងដល់េយើង 

េសវាកមមែដលបាានេសនើសុំអាចប្រតូវបាានបដិេសធ។

ទាំងេនះគឺជាចំណំចសំខាន់ៗមួយចំនួនែដលប្រតូវចងចាំ៖

• ប្រតូវេទៅឱ្យយទាន់េពលេវលាសប្រមាប់ការណាត់ជួបរបស់អនក។ ប្របសិនេបើអនកមកយឺត ការណាត់របស់អនកប្របែហលនឹងប្រតូវបាាន
េលើកេពល។

• ប្របសិនេបើអនកផីល់េសវាមាត់េធមញរបស់អនកបាានេសនើសុំប្រកាសេធមញពាក់ថមី សូមយកប្រកាសេធមញពាក់ចាស់មកជាមួយកន�ងេពល 

ណាត់ជួប។

• េហៅេទៅែតេលខទូរស័ពទការិយាល័យមាត់េធមញេលើលិខិតបាុេណណោះសប្រមាប់ព័ត៌មានទីតាំង។ ទូរស័ពទេទៅ TSC សប្រមាប់សំណួរ
េផសងៗេទៀត។

• ប្របសិនេបើអនកទូរស័ពទេទៅ TSC សូមេយោងេទៅេលើ  “ការពិនិតយ#” ែដលបងាាញេនៅប្រជុងខាងេប្រកោមខាងសីាំៃដៃនអកសរ។

• របាាយការណ៍ពិនិតយេនៅគៃីនិកប្រតូវបាានេផើើេទៅ Medi-Cal Dental ែតបាុេណណោះ។ អនកនឹងមិនទទួលបាានចីាប់ចមៃងេទ។

• អនកផីល់េសវាពិនិតយមាត់េធមញគៃីនិកមិនប្រតូវបាានអនុញ្ហាាាតឱ្យយប្របាាប់អនកថាេតើការពយាបាាលរបស់អនកប្រតូវបាានយល់ប្រពម ឬបដិេសធ 

ឬអើីែដលពួកេគែណនាំសប្រមាប់អនកេនោះេទ។

ចុះប្រសួិនីបើខ្ញ៉ាុ�ត្រូវា�ារលីុបចោលី�ារណាត់ជួបពិនីិត្យម្មាត់ធ្ម្មសេញ៉ា?
ប្របសិនេបើអនកមិនអាចរកសាការណាត់ជួបបាានេទ សូមទូរស័ពទេទៅការិយាល័យេពទយេធមញឱ្យយបាានឆ្នាំាប់តាមែដលអាចេធើើេទៅបាាន ឬ
យាាងេហោចណាស់មួយៃថៃមុន េដើមីីលុបេចោល ឬកំណត់េពលេឡើងវិញ។ បុគគលិកការិយាល័យមាត់េធមញអាចជួយអនកកំណត់េពល
ណាត់ជួបរបស់អនកេឡើងវិញបាាន។
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ចុះប្រសួិនីបើខ្ញ៉ាុ�ត្រូវា�ារសួសេវាា�ម្ម្ម្មម្មាត់ធ្ម្មសេញ៉ា ពសេលីខ្ញ៉ាុ�នីៅ�្រៅរដ្ឋ្ឋ California  ឬ 
�្រៅប្រទាំសេសួ?
មានអនកផីល់េសវាមាត់េធមញ  Medi-Cal េនៅកន�ងរដឋមួយចំនួនេនៅជាប់ប្រពំែដនរដឋ California។ អនកអាចទទួលបាានេសវាមាត់
េធមញែដលមានធានារាាប់រងពីអនកផីល់េសវាមាត់េធមញ Medi-Cal ណាមួយេនៅកន�ងតំបន់ប្រពំែដនទាំងេនះ។

ប្រតូវមានការអនុញ្ហាាាតជាមុនសប្រមាប់េសវាកមមេប្រកៅរដឋទាំងអស ់េប្រកៅពីការសេ�ងគោះបនទាន់។ អនកអាចទូរស័ពទមកមជឈមណិលេសវាកមម
ទូរស័ពទសប្រមាប់ជំនួយ។ សប្រមាប់ភាសាែខមរសូមចុច 11។ េសវាកមមពយាបាាលមាត់េធមញែដលអនុវតីេនៅេប្រកៅប្របេទសមិនប្រតូវបាានរាាប់រង
េដោយ Medi-Cal េទេលើកែលងែតអនកប្រតូវការេសវាកមមបនទាន់ែដលតប្រមូវឲ្យយអនកចូលសប្រមាកមនទីរេពទយេនៅកាណាដា ឬមុិកសុិកូ។

�្លីៃច�ណាយលីើសួសេវាាម្មាត់ធ្ម្មសេញ៉ា
តើខ្ញ៉ាុ�ត្រូវាបង់�្លីៃអ្វាីសួម្ម្រាប់�ារ�ថែទាំា�ម្មាត់ធ្ម្មសេញ៉ារបសួ់ខ្ញ៉ាុ�ទាំសេ?
េលើកែលងែតអនកមានការធានារាាប់រងព ីMedi-Cal ជាមួយនឹងការរំែលកៃថៃចំណាយ អនកផីល់េសវាមាត់េធមញរបស់អនកមិនអាច
េសនើសុំឱ្យយអនកបង់ប្របាាក់សប្រមាប់ការពយាបាាលណាែដលប្រតូវបាានធានារាាប់រងេដោយ Medi-Cal Dental េទ។  អនកអាចែសើងយល់អំពី
ការរំែលកៃថៃចំណាយរបស់អនកេនៅកន�ង កូនេសៀវេភៅ Medi-Cal របស់ខើ� ំ(េបាោះពុមាេលខ 68)។ េនះគឺជាកូនេសៀវេភៅែដលអនកបាាន
ទទួលជាមួយកញ្ហាេប់ព័ត៌មានៃនការចុះេ�មោះ Medi-Cal ថមីរបស់អនក។ 

អនកមានសិទិិេសនើសុំែតេសវាែដលរាាប់រងេដោយ Medi-Cal បាុេណណោះ។ អនកផីល់េសវាេធមញរបស់អនកប្រតូវែតផីល់ឱ្យយអនកនូវែផនការ
ពយាបាាលជាលាយលកខណ៍អកសរ ឬេអឡិចប្រតូនិក។ ែផនការេនះនឹងបងាាញថាេតើ Medi-Cal ធានារាាប់រងេលើេសវាចាំបាាច់ែផនកេវជី
សាប្រសីេផសងឬអត់។ អនកផីល់េសវាមាត់េធមញរបស់អនកមិនអាចេធើើឱ្យយអនកទទួលបាានេសវាណាមួយែដលមិនប្រតូវបាានរាាប់រងេដោយ 

Medi-Cal េនោះេទ។

អនកផីល់េសវាមាត់េធមញរបស់អនកមិនអាចគិតប្របាាក់ពីអនកសប្រមាប់ចំនួនទឹកប្របាាក់រំែលកៃថៃចំណាយពីធានារាាប់រងឯកជនេឡើយ។ េនះ
រួមបញ្ហាេ�លទាំងទឹកប្របាាក់ប្រតូវបង់មុន សហធានារាាប់រង ឬការទូទាត់ប្របាាក់ចំណាយផទាល់ខៃ�នៃនធានារាាប់រងឯកជន។

អនកផីល់េសវាមាត់េធមញរបស់អនកអាចគិតៃថៃេសវាកមមពីអនក ប្របសិនេបើអនកេប្រជើសេរើសការពយាបាាលែដលមិនប្រតូវបាានធានារាាប់រង
េដោយ Medi-Cal Dental។ អនកក៏អាចប្រតូវបាានគិតៃថៃពយាបាាលការតប្រមង់េធមញទាំងមូល (ឧបករណ៍ពាក់ឱ្យយេធមញប្រតង់) ប្របសិនេបើ
អនកមានអាយ ុ21 ឆ្នាំនាំេឡើងេទៅ។

https://www.dhcs.ca.gov/Pages/myMedi-Cal.aspx
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តើ�ារបង់ប្រា�់ច�ណាយផ្ទាំាលី់ខ្លីួនីគឺជាអ្វា?ី 
េសវា Medi-Cal មួយចំនួនមានការបង់ប្របាាក់ចំណាយផទាល់ខៃ�នតិចតួច។ ការិយាល័យផីល់េសវាែថទាំមាត់េធមញនឹងប្របមូលប្របាាក់
ចំណាយផទាល់ខៃ�នេនៅកន�ងេពលណាត់ជួបរបស់អនក។ សូមេមើលលកខណៈវិនិច័័យៃនការទូទាត់ប្របាាក់ចំណាយផទាល់ខៃ�នខាងេប្រកោម។

លី�្ខណៈវាិនីិច្ឆ�យនីៃ�ារទាំូទាំាត់ប្រា�់ច�ណាយផ្ទាំាលី់ខ្លីួនីរបសួ់�ម្ម្ម្មវាិធ ីMedi-Cal។
សួសេវាា�ម្ម្ម្មដ្ឋថែលីត្រូវាបង់ប្រា�់ច�ណាយ

ផ្ទាំាលី់ខ្លីួនី
�្លីៃសួសេវាា
�ារបង់ប្រា�់
ច�ណាយ

ផ្ទាំាលី់ខ្លីួនី

តម្ម្លីៃសួសេវាាដ្ឋថែលីលីើ�លីថែង

សេសួវាា�ម្មមម្មិនីថែម្មនីសួសេ�ងាោះបនីទានី់ថែដ្ឋលីបាានីផតលី់
ជូនីសេនីៅ�ុ�ងបនីទប់សួសេ�ងាោះបនីទានី់៖ េសវាកមម
មិនែមនសេ�ងគោះបនទាន់ប្រតូវបាានកំណត់
និយមន័យថាជា “េសវាកមមណាមួយែដលមិន
ចាំបាាច់សប្រមាប់បនិ�រការ�ឺចាប់ធៃន់ធៃរ ឬការ
េធើើេរោគវិនិច័័យ និងការពយាបាាលជាបនទាន់នូវ
សថានភាពេវជីសាប្រសីធៃន់ធៃរ ែដលប្របសិនេបើ
មិនបាានេធើើេរោគវិនិច័័យ និងពយាបាាលភៃាមៗ
េនោះេទ វានឹងបណាាលឱ្យយមានពិការភាព ឬ
ការបាាត់បង់ជីវិត”។

$5.00 1. បុគគលអាយ ុ18 ឆ្នាំនាំចុះេប្រកោម។

2. ប្រសីីែដលទទួលបាានការែថទាំអំឡ�ងេពល
មានៃផទេពោះ និងមួយែខបនទាប់ពីការ
សប្រមាលកូន។

3. អនកែដលសថិតេនៅកន�ងមណិលសុខភាព 

(មនទីរេពទយ កែនៃងែថទាំជំនាញ មណិល
ែថទាំកប្រមិតមធយម)។

4. កុមារែដលសថិតកន�ងការែថទាំឧបតថមភ 
AFDC។

5. េសវាកមមណាមួយែដលការបង់ប្របាាក់របស់
កមមវិធីគ ឺ$10 ឬតិចជាងេនះ។
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សេសួវាា�ម្មមសួក្រម្មាប់អុ�ជ�ងឺម្មិនីសួុា�់សេនីៅ
ម្មនីទីរសេពទាំយ៖ ប្រគូេពទយ ែផនកអុបទិក ែផនក
ជីវសាប្រសី ែផនកចិតីសាប្រស ីការពយាបាាលការ
និយាយ ការពយាបាាលការសីាប ់ការពយាបាាល
េដោយការចាក់មេ�ល ការពយាបាាលេដោយវិជីាជីវៈ 
េពទយកុមារ មជឈមណិលវះកាត ់មនទីរេពទយ ឬ
គៃីនិក ជំងឺមិនសប្រមាកមនទីរេពទយ ការពយាបាាល
េដោយចលនា និងែផនកេធមញ។

$1.00 1. បុគគលអាយ ុ18 ឆ្នាំនាំចុះេប្រកោម។

2. ប្រសីីែដលទទួលបាានការែថទាំអំឡ�ងេពល
មានៃផទេពោះ និងមួយែខបនទាប់ពីការ
សប្រមាលកូន។

3. អនកែដលសថិតេនៅកន�ងមណិលសុខភាព 

(មនទីរេពទយ កែនៃងែថទាំជំនាញ 

មណិលែថទាំកប្រមិតមធយម)។

4. កុមារែដលសថិតកន�ងការែថទាំឧបតថមភ 
AFDC។

5. េសវាកមមណាមួយែដលការបង់ប្របាាក់របស់
កមមវិធីគ ឺ$10 ឬតិចជាងេនះ។

សេវាជជបញ្ជាជា�ុា�៖ េវជីបញ្ហាីាថនាំនីមួយៗ ឬថនាំេបើក
បែនថម។

$1.00 ចំណំចទាំងអស់ែដលបាានរាយខាងេលើ រួមទាំង
មនុសសែដលមានអាយុចាប់ព ី65 ឆ្នាំនាំេឡើងេទៅ។

តើម្មានីអ្វាី�ើតឡើងប្រសួិនីបើខ្ញ៉ាុ�ម្មិនីអាចរាាប់រងប្រា�់ច�ណាយផ្ទាំាលី់ខ្លីនីនីៅពសេលីខ្ញ៉ាុ�
ទាំៅ�ានី់�ារណាត់ជួបរបសួ់ខ្ញ៉ាុ�? 
អនកផីល់េសវាមាត់េធមញ Medi-Cal មិនអាចបដិេសធមិនផីល់ការពយាបាាលដល់អនកេទ ប្របសិនេបើអនកមិនអាចេធើើបង់ប្របាាក់
េដោយខៃ�នឯងបាានតាមការណាត់របស់អនក។ ចំណំចេនះខុសគនាពីចំនួនទឹកប្របាាក់ែចករំែលកៃនៃថៃចំណាយ។

តើខ្ញុ៉ា�ត្រូវាធ្វាើដូ្ឋចម្្មតសេច ប្រសិួនីបើខ្ញុ៉ា�បានីបង់�្លីៃសួសេវាា�ម្្មម្មដ្ឋថែលីខ្ញុ៉ា�មិ្មនីចា�បាច់ត្រូវាបង់?
តាមចីាប ់អនកផីល់េសវាមាត់េធមញ Medi-Cal មិនប្រតូវបាានអនុញ្ហាាាតឱ្យយេចញវិកើយបប្រតដល់សមាជិករបស ់Medi-Cal សប្រមាប់
េសវាកមមែដលធានារាាប់រងេដោយ Medi-Cal េទ។ ប្របសិនេបើអនកបាានបង់ៃថៃរួចេហើយសប្រមាប់េសវាកមមែដលប្រតូវបាានរាាប់រង េយើង
អាចជួយអនកកន�ងការទទួលប្របាាក់សងវិញបាាន។ អនកផីល់េសវាមាត់េធមញ Medi-Cal ប្រតូវសងប្របាាក់អនកវិញសប្រមាប់បណាឹងទាមទារ
សំណងណាមួយ េនៅេពលែដលអនកបងាាញភសី�តាងថា អនកមានការធានារាាប់រង Medi-Cal សប្រមាប់េសវាកមមចាំបាាច់ែផនកេវជី
សាប្រសីែដលអនកបាានទទួល។ សូមេហៅទូរស័ពទេទៅមជឈមណិលេសវាកមមទូរស័ពទេដើមីីសុំជំនួយអំពីសថានភាពរបស់អនក។ សប្រមាប ់

ភាសាែខមរសូមចុច11។

អនកផីល់េសវាមាតេ់ធមញរបសអ់នកអាចគិតៃថៃេសវាកមមពីអនក ប្របសនិេបើអនកេប្រជើសេរើសេសវាកមមណាមួយែដលមិនប្រតវូបាានធានារាាប់រង
េដោយ Medi-Cal។ េនោះមានន័យថា វាមានសារៈសំខានខ់ៃាងំណាសស់ប្រមាប់អនកេដើមីីដងឹថាេតើអតថប្របេយោជន៍អើខីៃះែដលប្រតូវ
បាានធានារាាប់រងេដោយ Medi-Cal។ មនុនងឹចុះហតថេលខាេលើកិចេប្រពមេប្រពៀងមួយេដើមីទីទូាត់ៃថៃេសវា សមូសរួអនកផីល់េសវាមាត់
េធមញរបសអ់នកថាេតើេសវាមួយណាប្រតូវបាានរាាបរ់ងេដោយ Medi-Cal។ សមូពនិតិយេមើលផងែដរនូវមគគ�េទទសក៍េយោងរហស័សីីពអីតថ
ប្របេយោជន ៍េនៅកន�ងេសៀវេភៅែណនាេំនះេប្រកោម៖ សេតើអី័សេទាំៅជាអតថក្របសេយោជន៍ីៃនី�ារថែ�ទាំា�ម្មាតស់េធមញ៉ាថែដ្ឋលីម្មានីសេក្រ�ោម្ម�ម្មមវិាធី Medi-Cal? 



សៀ�ៀវសៀ�ៅណែ�នាំំ��ម្រា�ំប់់��ំជិិក 
ម្រាក�ួងសៀ�វំណែ�ទាំំ��ុខ�ំព 

192022

តើម្មានីអ្វាី�ើតឡើង ប្រសួិនីបើខ្ញ៉ាុ�ទាំទាំួលីបានីវាិ�្�យបត្រពីអ្នី�ផ្តលី់សួសេវាាម្មាត់ធ្ម្មសេញ៉ា ?
ប្របសិនេបើអនកទទួលបាានវិកើយបប្រតពីការិយាល័យមាត់េធមញរបស់អនកសូមទូរស័ពទ េហើយសួរថា េហតុអើីបាានជាពួកេគបញ្ហាី�ន
វិកើយបប្រតឱ្យយអនក។ ការិយាល័យមាត់េធមញនឹងពនយល់ពីការគិតៃថៃ និងមូលេហតុែដលពួកេគេសនើសុំឱ្យយអនកបង់ប្របាាក់។ ប្របសិនេបើអនក
េនៅែតមានសំណួរអំពីវិកើយបប្រតេនះ សូមទូរស័ពទមកមជឈមណិលេសវាកមមទូរស័ពទេដើមីីសុំជំនួយ។ សប្រមាប់ភាសាែខមរសូមចុច 11។

េនៅេពលការធានារាាប់រង Medi-Cal របស់អនកប្រតូវបាានេផទ�ងផទាត់េហើយ អនកផីល់េសវាមាត់េធមញ Medi-Cal របស់អនកចាត់ទុក
អនកជាអនកជំងឺប្រតូវបង់ប្របាាក់េទ។ ពួកេគមិនអាចេចញវិកើយបប្រតឱ្យយអនកបង់មួយែផនក ឬទាំងអស់ៃនេសវាកមមែដលធានារាាប់រងេដោយ 

Medi-Cal បាានេទេលើកែលងែតេដើមីីប្របមូលទឹកប្របាាក់ែដលប្រតូវបង់ចំណាយផទាល់ខៃ�ន ឬការែចករំែលកៃថៃចំណាយ Medi-Cal ។ 

ឧទាហរណ៍ ប្របសិនេបើអនកមានការរំែលកៃនៃថៃចំណាយ អនកនឹងប្រតូវបង់ប្របាាក់ចំនួនេនោះ  មុនេពលែដល Medi-Cal នឹងបង់
ៃថៃពយាបាាល។

តើម្មានីអ្វាី�ើតឡើង ប្រសួិនីបើខ្ញ៉ាុ�ម្មានី�ារធានីារាាប់រងម្មាត់ធ្ម្មសេញ៉ាផ្សួសេងទាំៀត?
ប្របសិនេបើអនកមានការធានារាាប់រងេធមញេផសងេទៀត ការិយាល័យមាត់េធមញប្រតូវែតេចញវិកើយបប្រតធានារាាប់រងេធមញេផសងេទៀតរបស់
អនក មុនេពលេសនើសុំឱ្យយ Medi-Cal បង់ៃថៃពយាបាាលរបស់អនក។ ការិយាល័យមាត់េធមញមិនអាចគិតប្របាាក់ពីអនកសប្រមាប់ចំនួន
ទឹកប្របាាក់ៃនការរំែលកៃថៃចំណាយធានារាាប់រងឯកជនបាានេទ។ េនះរួមបញ្ហាេ�លទាំងទឹកប្របាាក់ប្រតូវបង់មុន សហធានារាាប់រង ឬការ
ទូទាត់ប្របាាក់ចំណាយផទាល់ខៃ�ន។

Medi-Cal មិនបង់ៃថៃសប្រមាប់អតថប្របេយោជន៍ណាមួយ ែដលអនកអាចទទួលបាានតាមរយៈការធានារាាប់រងេធមញេផសងេទៀតេទ។ េនះ
រួមបញ្ហាេ�លទាំងកមមវិធីរដឋាភិបាាលេផសងេទៀត កមមវិធ ីTRICARE (CHAMPUS) ឬសំណងកមមករ។ ការធានារាាប់រង ែដលផីល់
ជូនេប្រកោមកមមវិធ ីMedi-Cal គឺជាជេប្រមើសទីពីរសប្រមាប់ការធានារាាប់រងេផសងេទៀតទាំងអស់។

ប្របសិនេបើអនកមានការធានារាាប់រងសុខភាពេធមញេផសងេទៀត ែដលមិនបង់ៃថៃេសវាកមមពយាបាាលមាត់េធមញ ែដលប្រតូវបាានធានារាាប់រង
េដោយកមមវិធី Medi-Cal  ឬបង់ប្របាាក់តិចជាងចំនួនទឹកប្របាាក់ែដលបាានបង់េដោយ Medi-Cal Dental អនកផីល់េសវាមាត់េធមញ
របស់អនកនឹងេផើើបណាឹងទាមទារសំណងេទៅ Medi-Cal Dental នូវចំនួនទឹកប្របាាក់ែដលមិនបាានបង់។ អនកផីល់េសវាមាត់េធមញ
របស់អនកមិនអាចេសនើសុំឱ្យយអនកបង់ៃថៃសប្រមាប់ការពយាបាាលណាែដលប្រតូវបាានធានារាាប់រងេដោយ Medi-Cal Dental េទ។ សូម
អានព័ត៌មានកន�ងេសៀវេភៅែណនាំេនះេប្រកោម៖ សេតើម្មានីអ័ីសេ�ើតសេឡើង ក្របសួិនីសេបើខំ��ទាំទាំួលីវាិ�កយបក្រតពីអុ�ផតលី់សេសួវាាម្មាត់សេធមញ៉ា ? េដើមីី
ែសើងយល់ពីអើីែដលអនកអាចេធើើបាាន ប្របសិនេបើេរឿងេនះេកើតេឡើង។ 

ម្មធ្យោបាយដ្ឋឹ�ជញ៉ា្ជូនី នីិងសួសេវាា�ម្ម្ម្មផ្សួសេងៗ។
ចុះបើខ្ញ៉ាុ�ត្រូវា�ារជិះទាំៅ�ារិយាលី�យអ្នី�ផ្តលី់សួសេវាាម្មាត់ធ្ម្មសេញ៉ា ?
Medi-Cal អាចជួយកន�ងការរកមេធយោបាាយដឹកជញ្ហាី�នបាាន។ Medi-Cal ធានារាាប់រងេលើការជិះពីរប្របេភទ។ ប្របេភទមួយប្រតូវបាាន
េគេហៅថា ការដឹកជញ្ហាី�នមិនែមនេវជីសាប្រសី (NMT)។ ប្របសិនេបើអនកអាចេធើើដំេណើរតាមរថយន ីរថយនីប្រកុង រថេភៃើង ឬតាក់សីុ បាុែនី
មិនមានអើីជិះេទៅតាមការណាត់ជួបេទ េសវាកមម NMT អាចេរៀបចំជូនបាាន។ អនកក៏អាចេប្របើ NMT បាានែដរ ប្របសិនេបើអនកប្រតូវ
េទៅយកយកេវជីបញ្ហាីា េប្រគឿងផគត់ផគង់ ឫឧបករណ៍េវជីសាប្រសីេផសងៗ។



សៀ�ៀវសៀ�ៅណែ�នាំំ��ម្រា�ំប់់��ំជិិក 
ម្រាក�ួងសៀ�វំណែ�ទាំំ��ុខ�ំព 

202022

សប្រមាប់ជំនួយកន�ងការទទួលបាានជំនិះ NMT សូមអនុវតីតាមជំហានខាងេប្រកោម៖ 

• ប្របសិនេបើអនកបាានចុះេ�មោះចូលកន�ងែផនការសុខភាព សូមទូរស័ពទេទៅែផនកេសវាកមមសមាជិករបស់ែផនការេដើមីីជួយេលើ 
េសវាកមម  NMTេនះ។ 

• ប្របសិនេបើអនកប្រតូវចុះេ�មោះកន�ងែផនការែថទាំែដលមានការប្រគប់ប្រគង របស់ Medi-Cal Dental (DMC) សូមទូរស័ពទេទៅ 
ែផនការ DMC សប្រមាប់ជំនួយជាមួយេសវាកមម NMT។ 

• ប្របសិនេបើអនកមានបញ្ហាាាកន�ងការទទួលបាានការដឹកជញ្ហាី�នពីែផនការសុខភាព ឬែផនការ DMC សូមទូរស័ពទមកមជឈមណិល
េសវាកមមទូរស័ពទតាមេលខ 1-800-322-6384។ សប្រមាប់ភាសាែខមរសូមចុច 11។ ការិយាល័យ Medi-Cal កន�ងេខោនធី
របស់អនកក៏អាចជួយអនកកន�ងការទទួលបាានជំនិះ NMT ែដរ។

ប្រតូវការព័ត៌មានបែនថមអំពីអនកផីល់េសវា NMT ែដលបាានយល់ប្រពម? អនកអាចចូលេមើលបញ្ហាីីេនៅេលើ េគហទំព័រប្រកសួងេសវាកមម
ែថទាំសុខភាព។ 

ប្របេភទៃនមេធយោបាាយេធើើដំេណើរេផសងេទៀតប្រតូវបាានេគេហៅថា ការដឹកជញ្ហាី�នេវជីសាប្រសីមិនែមនសេ�ងគោះបនទាន ់(NEMT)។  

Medi-Cal ផីល់េសវាកមម NEMT ដល់សមាជិកែដលមានសិទិិទទួល  េដោយែផអកេលើតប្រមូវការែផនកេវជីសាប្រសី។ អនកផីល់េសវា
េវជីសាប្រសី ឬមាត់េធមញរបស់អនកអាចសេប្រមចចិតីថាេតើអនកប្រតូវការេសវាកមម NEMT ែដរឬេទ។ េសវាកមមរបស ់NEMT ធានារាាប់រង
េលើការេធើើដំេណើរទាំងេនះ៖

• រថយនីដឹករេទះពិការ

• រថយនីដឹកសំរាម

• រថយនីសេ�ងគោះបនទាន់

• មេធយោបាាយេធើើដំេណើរតាមអាកាស

អនកគួរែតេសនើសុំជំនិះឱ្យយបាានឆ្នាំាប់តាមែដលអនកអាចេធើើបាាន មុនការណាត់ជួបែដលបាានេប្រគោងទុករបស់អនក។ ប្របសិនេបើអនកមាន ឬ
នឹងមានការណាត់ជួបជាេប្រចើននាេពលខាងមុខអនកផីល់េសវាេវជីសាប្រស ីឬមាត់េធមញរបស់អនកអាចេសនើសុំការដឹកជញ្ហាី�នជាមុន  េដើមីី
រាាប់រងការណាត់េពលអនាគត។ 

សប្រមាប់ជំនួយកន�ងការជិះ NEMT សូមអនុវតីតាមជំហានខាងេប្រកោម៖

• ប្របសិនេបើអនកបាានចុះេ�មោះចូលកន�ងែផនការ DMC សូមទូរស័ពទមកេសវាកមមសមាជិករបស់អនកេដើមីីជួយកន�ងេសវាកមម 
NEMT។ អនកនឹងប្រតូវការេវជីបញ្ហាីាពីអនកផីល់េសវាែដលមានអាជើាប័ណណ។

• ប្របសិនេបើអនកបាានចុះេ�មោះកន�ងកមមវិធ ីបង់ៃថៃ-េពលេប្របើ-េសវាកមមរបស ់Medi-Cal សូមប្របាាប់អនកផីល់េសវាមាត់េធមញរបស់
អនកឱ្យយដឹង េហើយពួកេគនឹងជួយអនកឱ្យយទទួលបាានជិះ NEMT ឬទូរស័ពទេទៅការិយាល័យ Medi-Cal San Diego Field 

តាមរយៈេលខ 1-858-495-3666។

https://dental.dhcs.ca.gov/Members/Dental_Managed_Care/DMC_Dental_Plan_Directory/
https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/Transportation.aspx
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តើម្មានីអ្វាី�ើតឡើង ប្រសួិនីបើខ្ញ៉ាុ�ម្មានីពិ�ារភាាព�្នីុង�ារសួ្តាប ់ឬនីិយាយ?
ប្របសិនេបើអនកពិបាាកសីាប ់ឬនិយាយ សូមទូរស័ពទមកេយើងពីៃថៃចនទដល់ៃថៃសុប្រកចាប់ពីេមាោង 8 ប្រពឹក ដល់េមាោង 5 លៃាច តាម
ែខស TTY របស់េយើងេលខ 1 800 735 2922។ ប្រគប់េពលេវលាទាំងអស ់សូមទូរស័ពទេទៅេសវាបញ្ហាី�នរដឋ California 

TDD/TTY តាមេលខ 711 េដើមីីទទួលបាានជំនួយ។ េសវាកមមបកែប្របភាសាសញ្ហាាាអាេមរិកប្រតូវបាានផីល់ជូនេដោយចីាប់។  

េនៅេពលេសនើសុំជំនួយព ីASL សូមមានព័ត៌មានដូចខាងេប្រកោម៖

• កាលបរិេច័ទណាត់ជួប

• េមាោងចាប់េផីើម និងបញ្ហាេប់ៃនការណាត់ជួប

• ប្របេភទការណាត់ជួប (ឧទាហរណ៍៖ ការណាត់ែផនកេធមញ ការណាត់វះកាត់ ការប្របឹកសាេយោបល់។ល។)

• េ�មោះបុគគល ែដលប្រតូវការេសវា ASL និងអតីសញ្ហាាាណសមាជិករបស់ពួកេគ

• អាសយដឋានការិយាល័យ និងេលខទូរស័ពទ

• េ�មោះបុគគលែដលប្រតូវទាក់ទងសប្រមាប់ការិយាល័យ

ចុះប្រសួិនីបើខ្ញ៉ាុ�ម្មានីបញ៉ា្ហ្វ័ាម្មើលីម្មិនីសួូវាច្បាសួ?់
េសៀវេភៅែណនាំេនះ និងឯកសារសំខាន់ៗេផសងេទៀតនឹងអាចរកបាានជាទប្រមង់េផសងេទៀតសប្រមាប់អនកមានបញ្ហាាាែភនក។ សូមទូរស័ពទ
េទៅមជឈមណិលេសវាកមមទូរស័ពទ សប្រមាប់ទប្រមង់េផសង ឬសប្រមាប់ជំនួយកន�ងការអានេសៀវេភៅែណនាំេនះ ឬឯកសារ Medi-Cal 

Dental េផសងេទៀត។ សប្រមាប់ភាសាែខមរសូមចុច 11។

ចុះប្រសួិនីបើខ្ញ៉ាុ�ម្មានីសួ្�ានីភាាពសួុខភាាព ឬបញ៉ា្ហ្វ័ាផ្សួសេងទាំៀតដ្ឋថែលីធ្វាើឱ្យខ្ញ៉ាុ�
ពិបា�ទាំទាំួលី�ារ�ថែទាំា�ម្មាត់ធ្ម្មសេញ៉ា?
សូមទូរស័ពទមកមជឈមណិលេសវាកមមទូរស័ពទ (TSC)។ សប្រមាប់ភាសាែខមរសូមចុច 11។ អនកតំណាង TSC អាចជួយអនកែសើងរក
អនកផីល់េសវាមាត់េធមញែដលអាចពយាបាាលអនកបាាន។ ពួកេគក៏អាចជួយសប្រមបសប្រមួលការែថទាំរបស់អនកជាមួយអនកផីល់េសវា
េវជីសាប្រសីរបស់អនក ប្របសិនេបើចាំបាាច់។

តើម្មានីអ្វាី�ើតឡើង ប្រសួិនីបើខ្ញ៉ាុ�ម្មានីបញ៉ា្ហ្វ័ារាង�ាយដ្ឋថែលីធ្វាើឱ្យខ្ញ៉ាុ�ពិបា�ទាំៅជួប
អ្នី�ផ្តលី់សួសេវាាម្មាត់ធ្ម្មសេញ៉ា ?
េយើងខិតខំប្របឹងែប្របងេដើមីីធានាថា ការិយាល័យ និងកែនៃងរបស់អនកផីល់េសវាមាត់េធមញ Medi-Cal អាចឱ្យយជនពិការចូល
េប្របើប្របាាស់បាាន។ ប្របសិនេបើអនកមិនអាចរកទីតាំងការិយាល័យែថទាំមាត់េធមញែដលអាចចូលបាានេទ សូមទូរស័ពទមកមជឈមណិល
េសវាកមមទូរស័ពទសប្រមាប់ជំនួយ។ សប្រមាប់ភាសាែខមរសូមចុច 11។ 
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�ារគ្រប់គ្រង�រណី
តើ�ម្ម្ម្មវាិធីគ្រប់គ្រង�រណីគឺជាអ្វា?ី
ការប្រគប់ប្រគងករណីគឺជាកមមវិធីសប្រមាប់សមាជិកែដលមានពិការភាពផៃ�វចិត ីផៃ�វកាយ និង/ឬអាកបីកិរិយា ឬេរោគវិនិច័័យែដលមិន
អាចសប្រមបសប្រមួលការពយាបាាលែដលសម�គសមាញជាមួយអនកផីល់េសវាមួយ ឬេប្រចើន។ ប្រកុមប្រគប់ប្រគងករណីនឹងជួយសមាជិកទាំងេនះ
កំណត់េពល និងសប្រមបសប្រមួលែផនការពយាបាាលសម�គសមាញែដលពាក់ព័និនឹងអនកជំនាញែថទាំសុខភាពមនាក ់ឬេប្រចើន។ 

តើខ្ញ៉ាុ�អាចទាំទាំួលីបានីសួសេវាា�ម្ម្ម្មគ្រប់គ្រង�រណីយាាងដ្ឋូចម្ម្តសេច?
េដើមីីទទួលបាានេសវាកមមប្រគប់ប្រគងករណីអនកផីល់េសវាមាត់េធមញ Medi-Cal អនកផីល់េសវាេវជីសាប្រសីអនកប្រគប់ប្រគងករណីបុគគលិក 

ឬអនកជំនាញែថទាំសុខភាពេផសងេទៀតប្រតូវែតដាក់េសនើការបញ្ហាី�នសប្រមាប់អនក។ េនៅេពលែដលករណីរបស់អនកប្រតូវបាានេគទទួលយក
ប្រកុមប្រគប់ប្រគងករណ ីMedi-Cal នឹងជួយអនកកន�ងការសប្រមបសប្រមួលការែថទាំរបស់អនក។ សូមនិយាយជាមួយអនកផីល់េសវាមាត់
េធមញរបស់អនក ឬអនកផីល់េសវាែថទាំសុខភាព ប្របសិនេបើអនកប្រតូវការេសវាកមមប្រគប់ប្រគងករណី។

តើសួសេវាា�ម្ម្ម្មគ្រប់គ្រង�រណីខុសួគ្នីាពីសួសេវាា�ម្ម្ម្មសួម្ម្របសួម្ម្រួលី�ារ�ថែទាំា�ដ្ឋថែរឬទាំសេ?
បាាទ/ចាស េសវាកមមសប្រមបសប្រមួលការែថទាំប្រតូវបាានផីល់ជូនេដោយមជឈមណិលេសវាកមមទូរស័ពទ (TSC)។ សមាជិក 

Medi-Cal ណាមួយែដលទូរស័ពទមក TSC អាចទទួលបាានេសវាកមមសប្រមបសប្រមួលការែថទាំេដោយមិនគិតពីសថានភាពសុខភាព
របស់ពួកេគេឡើយ។ េសវាកមមសប្រមបសប្រមួលការែថទាំអនុញ្ហាាាតឱ្យយសមាជិក Medi-Cal េហៅនិងទទួលបាានេសវាមាត់េធមញ
េដោយមានការែណនាំនិងការគាំប្រទពីតំណាង TSC របស់េយើង។

សប្រមាប់ព័ត៌មានបែនថមអំពីរេបៀបែដល TSC អាចជួយអនកបាាន សូមអានែផនក រសេបៀបទាំា�់ទាំងម្ម�ពួ�សេយើងេនៅកន�ងេសៀវេភៅែណនាំ
េនះ។

ដ្ឋ�ណើរ�ារពា�្យបណ្តឹង
េយើងមាននីតិវិធីេដើមីីេដោះប្រសាយបណាឹងអំពី៖

• េសវាមាត់េធមញ
• គុណភាពៃនការែថទាំ
• ការផៃាស់បី�រេទៅេលើ ឬការបដិេសធសំេណើសុំការអនុញ្ហាាាតការពយាបាាល
• ប្របេភទេផសងេទៀតៃនេសវាកមមែដលផីល់ជូនេប្រកោមកមមវិធ ីMedi-Cal Dental

ឧទាហរណ៍ៃនពាកយបណាឹង៖

• អនកមិនអាចទទួលបាានេសវាកមម ការពយាបាាល ឬថនាំែដលអនកប្រតូវការ
• េសវាកមមប្រតូវបាានបដិេសធថាមិនចាំបាាច់ែផនកេវជីសាប្រសី
• អនកប្រតូវរង់ចាំយូរេពកសប្រមាប់ការណាត់ជួប
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• អនកបាានទទួលការែថទាំមិនប្រតឹមប្រតូវ ឬប្រតូវបាានេគពយាបាាលេដោយគមានការេគោរព
• អនកប្រតូវបាានេគគិតលុយេនៅការិយាល័យេពទយេធមញសប្រមាប់េសវាកមមមាត់េធមញែដលមានធានារាាប់រង 

• ការិយាល័យមាត់េធមញរបស់អនកេនៅែតេផើើវិកើយបប្រតឱ្យយអនកែដលអនកមិនេជឿថាអនកគួរបង់ប្របាាក់

តើខ្ញ៉ាុ�អាចធ្វាើអ្វាីបានីប្រសួិនីបើ Medi-Cal Dental បដ្ឋិសួសេធ ឬ��ណត់សួសេវាា�ម្ម្ម្ម
ដ្ឋថែលីអ្នី�ផ្តលី់សួសេវាារបសួ់ខ្ញ៉ាុ�បានីសួ្នីើសួុ�?
ប្របសិនេបើអនកប្រតូវបាានបដិេសធ ឬដាក់កំណត់ចំេពោះេសវាកមមែដលអនកផីល់េសវាមាត់េធមញរបស់អនកបាានេសនើសុំការយល់ប្រពម សូម
ទាក់ទងអនកផីល់េសវាេធមញរបស់អនក េហើយសួរថាេតើអនកផីល់េសវាមាត់េធមញអាចេសនើសុំការវាយតៃមៃេឡើងវិញ ឬថាពួកេគដាក់
សំេណើសុំការអនុញ្ហាាាតការពយាបាាលថមីបាានឫេទ។ 

ប្របសិនេបើការពយាបាាលប្រតូវបាានផៃាស់បី�រ ឬបដិេសធេយើងផីល់មូលេហតុដល់អនកផីល់េសវាមាត់េធមញថាេតើេហតុធើី។ អនកផីល់េសវា
មាត់េធមញអាចេសនើសុំឱ្យយការពយាបាាលេនោះឲ្យយមានការពិនិតយេមើលមីងេទៀតេដោយប្របគល ់NOA េនោះមកេយើងវិញ។ អនកផីល់េសវា
មាត់េធមញក៏អាចបីឹងឧទិរណ៍ចំេពោះការផៃាស់បី�រ ឬបដិេសធការពយាបាាលតាមរយៈដំេណើរការបណាឹងឧទិរណ៍ដាច់េដោយែឡកមួយ។

តើខ្ញ៉ាុ�នីឹងដ្ឋឹងដ្ឋោយរបៀបណា ប្រសួិនីបើ Medi-Cal Dental បានីបដ្ឋិសួសេធ ឬ
ដ្ឋា�់��ហ្វ័ិតសួសេវាា�ម្ម្ម្ម?
ប្របសិនេបើសំេណើការពយាបាាលេធមញរបស់អនកប្រតូវបាានបដិេសធ ឬផៃាស់បី�រអនកនឹងទទួលបាាន ការជូនដំណឹងអំព ី

សកមមភាព  Medi-Cal Dental។ េសចកីីជូនដំណឹងប្របាាប់អនកពីមូលេហតុែដលេសវាេធមញប្រតូវបាានពនយារេពល ផៃាស់បី�រ ឬ
បដិេសធ។ វាក៏ប្របាាប់អនកពីអើីែដលអនកអាចេធើើបាានប្របសិនេបើអនកមិនយល់ប្រពម។

• ក្រតូវាបាានីសេលីើ�សេពលី – បាានបញ្ហាី�នប្រតឡប់េទៅអនកផីល់េសវាមាត់េធមញវិញេដើមីីែកតប្រមូវ។ អនកផីល់េសវាមាត់េធមញមានរយៈេពល 

45 ៃថៃេដើមីីេធើើការែកែប្របកំហុស។ ប្របសិនេបើអនកផីល់េសវាមិនេឆ្នាំៃើយតប េយើងនឹងេផើើេសចកីីជូនដំណឹងអំពីសកមមភាព 

Medi-Cal Dental មួយេផសងេទៀតេដើមីីប្របាាប់អនក។

• បាានីផាាសួ់បត�រ – េសវាកមមប្រតូវបាានយល់ប្រពម  បាុែនីខុសគនាពីអើីែដលអនកផីល់េសវាមាត់េធមញបាានេសនើសុំ។

• បដ្ឋិសេសួធ – េសវាកមមេនះមិនប្រតូវបាានអនុញ្ហាាាតេទ។

អនកអាចរកេ�ើញគំរូៃនទប្រមង់ែបបបទេសចកីីជូនដំណឹងអំពីសកមមភាព Medi-Cal Dental និងេហតុផលសប្រមាប់េលខកូដ
សកមមភាពែដលបញ្ហាេ�លេនៅទំព័របនទាប់។ អនកក៏អាចែសើងរកទប្រមងែ់បបបទេនៅទំព័រសមាជិក Smile, California  

ជា 16 ភាសាេផសងេទៀតផងែដរ។ 

េហតុផលសប្រមាប់ការបញ្ហាេ�លេលខកូដសកមមភាពប្រតូវបាានេផើើជាមួយនឹងរាល់ការជូនដំណឹងែដលអនកទទួលបាាន។ វាផីល់នូវការ
ពណ៌នាសប្រមាប់េលខកូដនីមួយៗែដលមានកន�ងេសចកីីជូនដំណឹងរបស់អនក។ ការពណ៌នាទាំងេនះនឹងជួយអនកឱ្យយយល់ពីសកមមភាព
ែដល Medi-Cal Dental បាានេធើើ។ អនកគួរែតពិេប្រគោះជាមួយអនកផីល់េសវាមាត់េធមញរបស់អនកប្របសិនេបើអនកមានសំណួរទាក់ទង
នឹងេសចកីីជូនដំណឹងេនះ ឬអនកអាចទូរស័ពទមកមជឈមណិលេសវាកមមទូរស័ពទ។សប្រមាប់ភាសាែខមរសូមចុច 11។

សូមពិនិតយេមើលែផនក ដ្ឋ�សេណើរ�ារសួវានីា�ាររដ្ឋឋ  ៃនេសៀវេភៅែណនាំេនះសប្រមាប់ព័ត៌មានអំពីអើីែដលប្រតូវេធើើ  ប្របសិនេបើអនកមិនយល់ប្រសប
នឹងការពយាបាាលែដលបាានបដិេសធ ឬផៃាស់បី�រ។

https://dental.dhcs.ca.gov/DC_documents/beneficiaries/notice_of_medi-cal_dental_action_english.pdf
https://dental.dhcs.ca.gov/DC_documents/beneficiaries/notice_of_medi-cal_dental_action_english.pdf
https://smilecalifornia.org/members/
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កំណត់សមា� ល់ៃនសកម�ភាព MEDI-CAL DENTAL
េនះមិនែមនជវ�ក�យប្រតេទ

េឈា� ះការ�យល័យេសវកម�៖

MEDS ID: 
DCN:
MRDCN:

ទំព័រ ៃន
កាលបរ�េច�ទៃនសំេណើ៖

េឈា� ះសមាជិក៖

Medi-Cal Dental បានដំេណើរការសំេណើរបស់េពទ្យេធ�ញរបស់អ�កស្រមាប់ការព្យោបាលរបស់អ�ក្រសបតាម Title 22, California Code of Regulations, Sections 51003,
51307 និងេសៀវេ�ែណនំពីលក�ន�ិកៈ។ យ៉ងេហាចណស់េរឿងមួយក��ងចំេណមទាំងអស់មិនឣច្រត�វបានអនុម័ត ឬត្រម�វឱ្យមានការែកែ្រប។ សូមេមើលប��ីែដលបានភា� ប់មកជមួយស្រមាប់ការពន្យល់អំពី REASON FOR
ACTIO N CODE (S) ែដលបានរយ។ េលើសពីេនះេទៀត ត្រម�វការអប្បបរមាជក់លាក់ឣច្រត�វបានរកេឃើញេ�ក��ងេសៀវេ�អ�កផ�ល់េសវ Medi-Cal Dental េ្រកាមែផ�កទី 5 ែដលមានចំណងេជើងថ

“េសៀវេ�អំពីលក�ន�ិកៈ” េ្រកាមេលខនីតិវ�ធីជក់លាក់ែដលបានរយខាងេ្រកាម។ ឯកសារចម�ងឣចរកបានេ�ការ�យល័យេពទ្យេធ�ញ Medi-Cal ណមួយក៏បាន។

េធ�ញ # ឬ
ជួរេធ�ញ

ការពិពណ៌នអំពីការព្យោ
បាល

េលខនីតិវ�ធី សកម�ភាព 
Medi-
Cal
Dental

េហតុផលស្រមាប់េលខកូដសកម�
ភាព(នន)

(េមើលការពន្យល់ែដលមានជូនភា� ប់)

• អ�កឣចពិភាក្សោពីគេ្រមាងព្យោបាលេផ្សងៗគា� ជមួយទន�េពទ្យរបស់អ�កេដើម្ីបទទួលបានការែថទាំល�ែដលឣចអនុ�� តបានេ្រកាមកម�វ�ធី Medi-Cal Dental។

• ្របសិនេបើ អ�កមានសំណួរទាក់ទងនឹងសកម�ភាពេនះ សូមទាក់ទងេពទ្យេធ�ញ ឬ Medi-Cal Dental តាមេលខ
1-800-322-6384 ស្រមាប់ការពន្យល់លម�ិតបែន�មេទៀត។

• ្របសិនេបើ អ�កមិនេពញចិត�នឹងសកម�ភាពែដលបានពិពណ៌នេ�េលើេសចក�ីជូនដំណឹងេនះេទ អ�កឣចេស�ើសវនការរដ�ក��ងរយៈេពល 90 ៃថ�ចាប់ពីកាលបរ�េច�ទជូនដំណឹង។
សូមេមើលែផ�កខាងេ្រកាយៃនេសចក�ីជូនដំណឹងេនះស្រមាប់ព័ត៌មានស�ីពីការដក់ពាក្យសុំសវនការ។

P.O.Box 15539 • Sacramento, CA 95852-1539 • (800) 322-6384

Sam
ple
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្របសិនេបើអ�កមានការមិនេពញចិត�នឹងសកម�ភាពែដលបានពិពណ៌ន

េ�ក��ងេសចក�ីជូនដំណឹងេនះ អ�កឣចេស�ើសំុសវនការរដ�ក��ងរយៈេពល 90 ៃថ�ចាប់ពីកាលបរ�េច�ទជូនដំណឹង។

េដើម្បីេស�ើសុំសវនការ៖

េផ�ើ ែផ�កទំាងពីរៃនេសចក�ីជូនដំណឹងទំាងមូលេនះ េ�៖

California Department of Social Services
State Hearings Division

P.O. Box 944243, Mail Station 9-17-37
Sacramento, CA 94244-2430

ឬ

អ�កឣចទូរស័ព�េ�េលខឥតគតិៃថ�េ�Public Inquiry and Response Unit។ 1-800-952-5253 (ជំនួយែដលឣចេ្របើបានជភាសា
េផ្សងេ្រ�ពីភាសាអង់េគ�ស)  

ឬ

អ�កឣចទូរស័ព�េ�េលខឥតគិតៃថ� TDD ៖ 1-800-952-8349

បទប្ប��ត�ិរបស់រដ�៖

ច្បោប់ចម�ងៃន Title 22, California Code of Regulations, Sections 5095 1, 5 1014.1, និង

51014.2 ែដល្រគបដណ� ប់េលើសវនការរដ� ឣចរកបានេ�ការ�យល័យេសវកម�សង�មេខានធីរបស់អ�ក ឬបណ� ល័យក��ងតបំន។់

អ�កតំណងែដលបានទទួលការអន�ុ� ត៖

អ�កឣចតណំងខ��នអ�កេ�ឯសវនការ ឬអ�កឣច្រត�វបានតំណងេដយមិត�ភក�ិ េមធាវ�

ឬអ�កេផ្សងេទៀត។ អ�ក្រត�វបានេគរ�ពឹងថនងឹេរៀបចំឱ្យអ�កតំណងេដយខ��នឯង។ អ�កឣចទទួលបានេលខទូរស័ព�េ�អង�ការជំនួយែផ�កច្បោប់េដយទូរស័ព�េ�េលខឥតគតិៃថ�របស់ Public Inquiry
and Response Unit ឬពីការ�យល័យសង�មក��ងតបំន់របស់អ�ក។

ខ��នំឹង្រត�វការអ�កបកែ្របមា� ក់ (មនិគតិៃថ�ពីខ��)ំ។
ភាសា ឬ្រគាមភាសារបស់ខ��ំ៖ _

Sam
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BTN-002 10/20 OCT 

WHEN APPLICABLE, ALL SERVICES 
SUBMITTED FOR MEMBERS UNDER 

21 YEARS OF AGE HAVE BEEN 
EVALUATED FOR EPSDT CRITERIA 

មមូលូលេេហហតតុសុសររមាមាបប់រ់រកកមមសសកកមមមមភាភាពព  

01 (រកមជំនួយ) សិទធិទទួលបានរបស់អនកធានារ៉ាប់រងេលើេសវាកមមសេរងាគ ះបនាទ ន់ែតបុ៉េណាណ ះ។ 

0022 ពព័ត័ត៌ម៌ាមាននែែដដលលេេផផញញើើេេដាដាយយេេពពទទយយេេធធមមញញររបបសស់អ់អននកកអអំពំពីសីាសាថថ ននភាភាពពេេធធមមញញបបចចចចុបុបបបននននររបបសស់អ់អននកកមមិនិនបបំេំេពពញញតាតាមមតតររមមូវូវកាការរអអបបបបបបររមាមា

សសររមាមាបប់ក់ាការរអអននុមុម័ត័តៃៃននេេសសវាវាកកមមមមេេននះះ។។  

03 សំេណើសរមាប់ការពយាបាលេធមញរតូវបានផាល ស់បដរូ។ ការផាល ស់បដូរេនះអារស័យេលើព័ត៌មានែដលរតូវបានេផញើេដាយ

េពទយេធមញរបស់អនកអំពីសាថ នភាពេធមញបចចុបបននរបស់អនក ឬអនុវតតតាមេគាលការណែ៍ណនាំកមមវិធី។ 

0044 កកំណំណតត់រ់រតាតាររបបសស់េ់េយយើើងងបបងាងាហហ ញញពពីេីេសសវាវាកកមមមម  ឬឬេេសសវាវាកកមមមមររបបហាហាកក់រ់របបែែហហលលែែដដលលររតតូវូវបាបាននអអននុមុម័ត័ត  បបងង់ឱ់ឱយយ  

ឬឬបាបាននបបញញចចបប់ព់ពីមីមុនុនមមកក។។  ((ឧឧទាទាហហររណណ៍៖៍៖  កកននុុងងកកររណណីមីមួយួយចចំនំនួនួន  ននីតីតិវិវ ិធិធីរីរតតូវូវបាបាននកកំណំណតត់រ់រតតឹមឹមមមតតងងកកននុងុងររយយៈៈេេពពលល  

1122  ែែខខ  ឬឬមមតតងងកកននុុងងររយយៈៈេេពពលលររបាបាំំ  ((55))  ឆាឆានន ំំ  េេហហើើយយមមិនិនអាអាចចររតតូវូវបាបាននអអននុមុម័ត័តមមតតងងេេទទៀៀតត  

េេលលើើកកែែលលងងែែតតកកននុងុងកាកាលលៈៈេេទទសសៈៈពពិេិេសសសស  ែែដដលលររតតូវូវែែតតចចងងររកកងងជាជាឯឯកកសាសាររេេដាដាយយទទននតតេេពពទទយយររបបសស់អ់អននកក។។))  

05 េយើងមិនអាចេផទៀងផាទ ត់ការចុះេឈាម ះេពទយេធមញរបស់អនក

េនៅកនុងកមមវិធីតាមកាលបរិេចឆទែដលបានទទួលការេសនើសុំេទ។ 

0066 េេសសវាវាកកមមមមែែដដលលបាបាននេេសសននើើសសុុំេំេដាដាយយអអននកកផផដដលល់េ់េសសវាវាកកមមមមេេពពទទយយេេធធមមញញររបបសស់អ់អននកក  មមិនិនែែមមននជាជាអអតតថថររបបេេយាយាជជនន៍ៃ៍ៃននកកមមមមវវ ិធិធីេីេទទ។។  
សសូមូមទាទាកក់ទ់ទងងអអននកកផផដដលល់េ់េសសវាវាកកមមមមររបបសស់អ់អននកកសសររមាមាបប់គ់គេេររមាមាងងពពយាយាបាបាលលេេផផសសងង។។  

07 អនកមិនបានបងាហ ញខលួនសរមាប់ការពិនិតយេមើលតាមេពលេវលាកំណត់ ឬមិនបានយករកាសេធមញ 

ែដលមានរសាប់ (េពញេលញ ឬេដាយែផនក) េទៅតាមការណាត់ជួបរបស់អនកេទ។ សូមទាក់ទងេពទយេធមញ
របស់អនកឲយេផញើសំេណើថមីមួយ។ 

0088 េេពពទទយយេេធធមមញញររបបសស់អ់អននកកមមិនិនបាបាននេេផផញញើើពព័័តត៌ម៌ាមាននររគគបប់រ់រគាគានន់េ់េដដើើមមបប ីឱីឱយយេេយយើើងងដដំេំេណណើើររកាការរសសំេំេណណើើេេននះះេេទទ។។  សសូូមមទាទាកក់ទ់ទងង
េេពពទទយយេេធធមមញញររបបសស់អ់អននកកសសររមាមាបប់ព់ព័ត័ត៌ម៌ាមាននអអំពំពីកីាការរពពយាយាបាបាលលេេននះះ។។  

09 កាំរសមីអិុចបងាហ ញថា េធមញមិនរតូវនឹងតរមូវការសរមាប់ការេរសាបេធមញ។ េធមញអាចរតូវបានជួសជុលេដាយការ
ប៉ះ។ 

1100 កាកាំំររសសមមីអីអុុិចិចបបងាងាហហ ញញថាថា  េេធធមមញញអាអាចចមាមាននកាការរឆឆលលងងេេរារាគគ។។  សសូមូមទាទាកក់់ទទងងេេពពទទយយេេធធមមញញររបបសស់អ់អននកក  
េេររពាពាះះេេសសវាវាកកមមមមមមួយួយេេផផសសងងេេទទៀៀតតររបបែែហហលលជាជាររតតូវូវកាការរជាជាេេលលើើកកដដំបំបូងូង។។  

11 អារស័យេលើការថតេដាយកាំរសមីអិុច កំណត់រតាតារាង និង/ឬព័ត៌មានែដលបានបញាជ ក់េដាយែផនកពិនិតយ
ពយាបាល អនកមិនរតូវការការសមាអ តលកខណៈសុីជេរមៅេទ។ 

1122 េេសសវាវាកកមមមមេេននះះមមិនិនអាអាចចររតតូវូវបាបាននអអននុមុម័័តតេេទទ  ពពីេីេររពាពាះះវាវាទាទាកក់់ទទងងេេទៅទៅននឹងឹងននីតីតិវិវ ិធិធីី
ែែដដលលររតតូវូវបាបាននបបដដិេិេសសធធេេនៅនៅកកននុងុងគគេេររមាមាងងពពយាយាបាបាលលែែតតមមួយួយែែដដលលបាបាននបបញញជជូនូនមមកកេេដាដាយយេេពពទទយយេេធធមមញញររបបសស់អ់អននកក។។  

13 េដាយែផអកេលើព័ត៌មានមកពីេពទយេធមញរបស់អនក និង/ឬែផនកពិនិតយពយាបាល 
សាថ នភាពេធមញបចចុបបននរបស់អនកមានេសថរភាព េហើយេសវាកមមែដលបានេសនើមិនចាំបាច់េទេនៅេពលេនះ។ 

  

1144 េេដាដាយយែែផផអអកកេេលលើើកាកាំរំរសសមមីអីអុុិចិច  ននិងិង//ឬឬពព័ត័ត៌ម៌ាមាននែែដដលលបាបាននបបញាញាជជ កក់េ់េដាដាយយែែផផននកកពពិនិនិតិតយយពពយាយាបាបាលលររបបសស់អ់អននកក  េេធធមមញញររតតូវូវបាបាននខខូចូច
តាតាមមលលកកខខណណៈៈធធមមមមជាជាតតិ ិ ឬឬេេដាដាយយសាសាររកាការរសសេេងងកកៀៀតតេេធធមមញញររបបសស់អ់អននកក។។  េេសសវាវាកកមមមមែែដដលលបាបាននេេសសននើើសសុុំមំមិនិនែែមមននជាជា
អអតតថថររបបេេយាយាជជនន៍ៃ៍ៃននកកមមមមវវ ិធិធីេីេទទ  េេលលើើកកែែលលងងែែតតមាមាននកាការរពពុកុកេេធធមមញញ  ឬឬកាការរបាបាកក់េ់េធធមមញញ។។  

15 កាំរសមីអិុចបងាហ ញថា េធមញខូចខាល ំងេពក េហើយមិនអាចជួសជុលបានេទ។ 
េពទយេធមញរបស់អនកអាចផតល់ការពយាបាលេផសងមួយ។ 

1166 កកំណំណតត់រ់រតាតាររបបសស់េ់េយយើើងងបបងាងាហហ ញញថាថា  េេធធមមញញររតតូវូវបាបាននជជួសួសជជុលុលេេដាដាយយកាការរបប៉ះ៉ះ  ឬឬកាការរេេររសាសាបបេេធធមមញញេេដាដាយយែែដដកកមមិនិនេេររចចះះ។។  

17 កាំរសមីអិុចបងាហ ញថា េសវាកមមែដលបានេសនើសុំមិនអាចរតូវបានអនុម័តេទ 
េរពាះជំងឺអញាច ញេធមញបានបំផាល ញឆអឹងេនៅជំុវញិេធមញ។ េពទយេធមញរបស់អនកអាចផតល់ការពយាបាលេផសង។ 

1188 តតររមមូវូវកាការរអអបបបបបបររ ិមិាមាសសររមាមាបប់ក់ាការរអអបបមមិនិនអាអាចចររតតូវូវបាបាននេេផផទទៀៀងងផាផាទទ តត់ប់ាបាននេេទទ។។  

19 េពទយេធមញែផនកអាចជាអតថរបេយាជន៍ែតេពលមានរកាសេធមញេពញេលញេនៅេលើជួរេធមញែដលផទុយ។ 

2200 កាការរពពយាយាបាបាលលេេធធមមញញពពុកុកខាខាលល ំំងងររតតូវូវែែតតបបំេំេពពញញឱឱយយបាបាននសសកកបប់ស់សកកលល់ម់មុនុនេេពពលលែែដដលលកាការរេេររសាសាបបេេធធមមញញអាអាចចររតតូវូវបាបាននពពិចិាចាររណាណា។។  

21 េធមញមិនរតូវបានបេងកើតេឡើងេពញេលញេទ។ េពទយេធមញរបស់អនកអាចផតល់ការពយាបាលេផសង។ 

2222 កាការរពពយាយាបាបាលលគគឺមឺមិនិនចាចាំំបាបាចច់េ់េទទ  ពពីេីេររពាពាះះកាការរថថតតេេដាដាយយកាកាំរំរសសមមីអីអុុិចិច  ននិងិងឯឯកកសាសាររបបងាងាហហ ញញថាថា  មមិនិនមាមាននកាការរខខូចូចដដលល់់
សសររៃៃសសររបបសាសាទទេេទទ។។  

23 រកាសេធមញែផនកបេណាត ះអាសននអាចជាអតថរបេយាជន៍ែតមួយគត់ េដើមបីជំនួសេធម 
ញខាងមុខែដលបាក់ជាអចិៃរនតយ៍។ 

2244 កាកាំំររសសមមីអីអុុិចិចបបងាងាហហ ញញថាថា  កាការរដដកកបបែែននថថមមគគឺចឺាចាំំបាបាចច់ម់មុនុនេេពពលលគគេេររមាមាងងពពយាយាបាបាលលអាអាចចររតតូវូវបាបាននអអននុមុម័ត័ត។។  
សសូមូមទាទាកក់ទ់ទងងេេពពទទយយេេធធមមញញររបបសស់អ់អននកក។។  

25 េដាយែផអកេលើព័ត៌មានែដលេផញើមកេដាយេពទយេធមញ េធមញរបស់អន 
កសថិតកនុងសាថ នភាពមិនលអែដលរកាសេធមញែផនកែដលបានេសនើសុំមិនែមនជាអតថរបេយាជន៍េរកាមកមមវិធីេនះេទ។ 

2266 េេដាដាយយែែផផអអកកេេលលើើពព័ត័ត៌ម៌ាមាននែែដដលលបាបាននេេផផញញើើមមកកេេដាដាយយេេពពទទយយេេធធមមញញ  េេធធមមញញររបបសស់អ់អននកកគគឺឺមមិនិនថថវវីេីេទទ  
េេហហើើយយមមិនិនគគួរួរររតតូវូវបាបាននជជំនំនួសួសេេដាដាយយររកាកាសសេេធធមមញញេេពពញញេេលលញញេេទទ។។  

27  េដាយែផអកេលើព័ត៌មានែដលបានេផញើមកេដាយេពទយេធមញរបស់អនក អនកមិនមានរកាសេធមញេពញេលញេនៅរជុង
នីមួយៗេទ។ ដូេចនះ អនកមិនមានលកខណសមបតតិរគប់រគាន់សរមាប់រកាសេធមញមួយែផនកេទ។ 

េទាះយ៉ាងណាក៏េដាយ របសិនេបើអនកបាក់េធមញែផនកខាងមុខ អនកមានលកខ 
ណសមបតតិរគប់រគាន់សរមាប់រកាសេធមញែផនកបេណាត ះអាសនន។ 
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BTN-002 10/20 OCTs 

2288 េេដាដាយយែែផផអអកកេេលលើើកាកាំរំរសសមមីអីអុុិចិច  សសំណំណុុំឯំឯកកសាសាររ  ននិងិង//ឬឬពព័ត័ត៌ម៌ាមាននែែដដលលបាបាននទទទទួលួលពពីែីែផផននកកពពិនិនិតិតយយររបបសស់អ់អននកក  េេធធមមញញននិងិង//ឬឬ
អអញាញាចច ញញររបបសស់អ់អននកក  គគឺសឺសថថិតិតេេនៅនៅកកននុងុងសាសាថថ ននភាភាពពមមិនិនលលអអ  ែែដដលលកាការរពពយាយាបាបាលលែែដដលលបាបាននេេសសននើើមមកកេេនានាះះគគឹឹ
មមិនិនែែមមននជាជាអអតតថថររបបេេយាយាជជនន៍េ៍េនៅនៅេេររកាកាមមកកមមមមវវ ិធិធីេីេននះះេេឡឡើើយយ។។  េេពពទទយយេេធធមមញញររបបសស់អ់អននកកអាអាចចផផតតលល់ក់ាការរពពយាយាបាបាលលេេផផសសងង។។  

29 សំេណើេសវាកមមពយាបាលេធមញរបស់អនករតូវបានបញជូនរតឡប់មកអនកផតល់េសវាែផនកេធមញរបស់អនកវិញសរមាប់ជា

ព័ត៌មានបែនថម។ អនកផដល់េសវាកមមរបស់អនកមានេពល 45 ៃថង េដើមបីដាក់បញជូនព័ត៌មានែដលបានេសនើសុំ
េឡើងវិញ។ អនកមិនចាំបាច់េធវើសកមមភាពអវីេទ បុ៉ែនតអនកអាចទាក់ទងេទៅេពទយេធមញរបស់អនក
ទាក់ទងនឹងសំេណើេនះ។ សំេណើសុំសវនការរបចាំរដឋមិនែមនជាជេរមើសសរមាប់េពលេនះេទ។ 

3300 កាការរអអបបេេធធមមញញសសងងខាខាងងអាអាចចអអននុញុាញាញញ តតបាបាននេេនៅនៅេេពពលលែែដដលលលលកកខខខខណណឌឌ េេវវជជជជសាសាររសសតតមមិនិនអអននុញុាញាញញ តតឲឲយយេេររបបើើររបាបាសស់រ់រកាកាសសេេធធមមញញ

ែែដដលលអាអាចចដដកកេេចចញញបាបានន។។  

31 េធមញមិនសថិតកនុងទីតាងំធមមតា េហើយមិនអាចជួសជុលេរកាមកមមវិធីេនះបានេទ។ 

3322 េេដាដាយយែែផផអអកកេេលលើើពព័ត័ត៌ម៌ាមាននែែដដលលទទទទួលួលបាបាននពពីកីាការរពពិនិនិតិតយយ  ររកាកាសសេេធធមមញញបបចចចចុបុបបបននននររបបសស់អ់អននកកគគឺលឺលអអេេនៅនៅេេពពលលេេននះះ។។  

33 អារស័យេលើការពិនិតយនាេពលថមីៗេនះរបស់អនក រកាសេធមញមិនែមនជាការពយាបាលរតឹមរតូវសរមាប់អនកេទ។ 
សូមទាក់ទងេពទយេធមញរបស់អនកសរមាប់ជេរមើសេផសងេទៀត។ 

3344 ររកាកាសសេេធធមមញញែែដដលលបាបាននេេសសននើើសសុុំគំគឺមឺមិនិនររតតូវូវបាបាននអអននុមុម័ត័តេេទទ  ពពីេីេររពាពាះះមាមាននេេធធមមញញររគគបប់រ់រគាគានន់ែ់ែដដលល  

មាមាននេេនៅនៅកកននុងុងជជួរួរេេធធមមញញេេននះះេេដដើើមមបប ីរីរទទររកាកាសសេេធធមមញញ។។  

35 កនុងេពលពិនិតយេមើលរបស់អនក អនកបាននិយាយថា អនកមិនចង់បានេសវាកមមេធមញេទេនៅេពលេនះ ឬថា អនកចង់
ជួបរគូេពទយេផសងេទៀត។ 

3366 ចចំនំនួួននៃៃននកាការរជជួបួបែែដដលលបាបាននអអននុមុម័ត័តររតតូវូវបាបាននែែកកសសររមមួលួលពពីេីេររពាពាះះអអននកកននឹងឹងឈាឈាននដដលល់អ់ាអាយយុ ុ 2211  ឆាឆានន ំំ  
មមុនុនេេពពលលកាការរពពយាយាបាបាលលររតតូវូវបាបាននបបញញចចបប់។់។  សសូមូមទាទាកក់ទ់ទងងេេទៅទៅេេពពទទយយេេធធមមញញររបបសស់អ់អននកក។។  

37 េធមញមិនបងាហ ញេនៅេលើការំសមីអិុចែដលបានដាក់េសនើេទ។ 

3388 េេដាដាយយែែផផអអកកេេលលើើកាកាំរំរសសមមីអីអុុិចិច  ននិងិង//ឬឬពព័ត័ត៌ម៌ាមាននែែដដលលេេយយើើងងបាបាននទទទទួលួលពពីកីាការរពពិនិនិិតតយយររបបសស់េ់េយយើើងង  
អអននកកររតតូវូវកាការរកាការរពពយាយាបាបាលលបបែែននថថមមពពីេីេពពទទយយេេធធមមញញររបបសស់អ់អននកកមមុនុនននឹងឹងននីីតតិវិវ ិធិធីអីាអាចចររតតូវូវបាបាននពពិចិាចាររណាណា។។  

39 កាំរសមីអិុចបងាហ ញថាមិនមានកែនលងទំេនររគប់រគាន់សរមាប់េធមញែកលងកាល យែដលបានេសនើសុំេទ។ 

4400 កកមមមមវវ ិធិធីេីេននះះមមិនិនររគគបបដដណណតត បប់េ់េលលើើកាការរពពតត់េ់េធធមមញញ  េេនៅនៅេេពពលលែែដដលលមាមាននេេធធមមញញទទឹកឹកេេដាដាះះេេទទ។។  

41 េដាយែផអកេលើការំសមីអិុច និងព័ត៌មានែដលបានទទួលពីែផនកពិនិតយរបស់អនក អនកសេងកៀតេធមញរបស់អនក។ កមមវិធី
មិនរគបដណដ ប់េលើេសវាកមមសរមាប់សាថ នភាពេនះេទ។ 

4422 ននីតីតិវិវ ិធិធីេីេននះះមមិនិនែែមមននជាជាអអតតថថររបបេេយាយាជជនន៍ស៍សររមាមាបប់េ់េធធមមញញទទឹកឹកេេដាដាះះ  ឬឬសសររមាមាបប់េ់េធធមមញញទទឹកឹកេេដាដាះះែែដដលលេេររតតៀៀមមររ ួចួចជាជាេេររសសចច។។  
េេពពទទយយេេធធមមញញររបបសស់អ់អននកកអាអាចចផផដដលល់ក់ាការរពពយាយាបាបាលលេេផផសសងងសសររមាមាបប់ស់ាសាថថ ននភាភាពពររបបសស់អ់អននកក។។  

43 ទរមង់ការែដលបានេសនើសុំនឹងមិនជួសជុលបញាហ េធមញរបស់អនកេទ។ 
នីតិវិធីរបស់អនកអាចនឹងផដល់ការពយាបាលេផសងសរមាប់សាថ នភាពរបស់អនក។ 

4444 េេដាដាយយែែផផអអកកេេលលើើពព័ត័ត៌ម៌ាមាននែែដដលលទទទទួលួលបាបាននពពីេីេពពទទយយេេធធមមញញររបបសស់អ់អននកក  
េេសសវាវាកកមមមមែែដដលលបាបាននេេសសននើើសសុុំគំគឺសឺសររមាមាបប់េ់េហហតតុផុផលលេេររគគឿឿងងសសមាមាអអ ងងែែតតបប៉៉ុេុេណាណាណណ ះះ។។  
េេសសវាវាកកមមមមសសររមាមាបប់េ់េគាគាលលបបំណំណងងេេររគគឿឿងងសសមាមាអអ ងងែែតតបប៉៉ុេុេណាណាណណ ះះមមិនិនែែមមននជាជាអអតតថថររបបេេយាយាជជនន៍ៃ៍ៃននកកមមមមវវ ិធិធីេីេទទ។។  

45 រកាសេធមញបចចុបបននរបស់អនកអាចជួសជុលបានេដាយការបដូរែផនកខាងកនុងៃនរកាសេធមញ។ 

4466 េេយយើើងងមមិនិនអាអាចចេេផផទទៀៀងងផាផាទទ តត់ស់សិទិទធធិទិទទទួលួលបាបាននររបបសស់អ់អននកកេេនៅនៅកកននុងុងកកមមមមវវ ិធិធីេីេននះះ។។  

47 េពទយេធមញរបស់អនករតូវែតទាក់ទង កមមវិធីេសវាកមមកុមាររដឋ មុនេពលដាក់បញជូននីតិវិធីេនះសរមាប់ការទូទាត់ 
ឬការអនុម័ត។ 

4488 េេសសវាវាកកមមមម  EEPPSSDDTT  មមិិននែែមមននជាជាអអតតថថររបបេេយាយាជជនន៍ស៍សររមាមាបប់អ់អននកកជជំងំងឺែឺែដដលលមាមាននអាអាយយុ ុ 2211  ឆាឆានន ំំ  ឬឬ
េេររចចើើននជាជាងងេេននះះេេទទ។។  

49 េសវាកមម EPSDT ែដលបានេសនើសុំមិនចាំបាច់ជាលកខណៈេវជជសារសតេទ។ 
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តើខ្ញ៉ាុ�គួរធ្វាើអ្វាីប្រសួិនីបើខ្ញ៉ាុ�ម្មានីបណ្តឹងតវាាា? តើខ្ញ៉ាុ�ដ្ឋា�់ពា�្យបណ្តឹងជាផ្លីូវា�ារ
យាាងដ្ឋូចម្ម្តសេច?
ពិភាកសាជាមួយអនកផីល់េសវាមាត់េធមញរបស់អនកជាមុនសិន ប្របសិនេបើអនកមានពាកយបណាឹង។ អនកផីល់េសវាមាត់េធមញជាេរឿយៗអាច
េដោះប្រសាយបណាឹងរបស់អនកបាានឆ្នាំាប់រហ័ស។ ប្របសិនេបើអនកមិនចង់និយាយជាមួយអនកផីល់េសវាមាត់េធមញរបស់អនកជាមុន ឬ
ប្របសិនេបើអនកផីល់េសវាមាត់េធមញមិនអាចេដោះប្រសាយបណាឹងរបស់អនក Medi-Cal Dental អាចជួយបាាន។ 

េយើងទទួលយកពាកយបណាឹងតាមទូរស័ពទ ឬជាលាយលកខណ៍អកសរ។

បណ្តឹងតវាាាតាម្មទាំូរសួ�ព្ទាំ
េដើមីីេធើើការតវាាតាមទូរស័ពទ សូមទូរស័ពទេទៅមជឈមណិលេសវាកមមទូរស័ពទ (TSC)។ ផីល់ឱ្យយពួកេគនូវព័ត៌មានរបស់អនក និងេ�មោះ
របស់អនកផីល់េសវាមាត់េធមញែដលពាក់ព័និ។ េរៀបរាប់អំពីបញ្ហាាារបស់អនក។ េរៀបរាប់អំពីបញ្ហាាារបស់អនករួមទាំងេសវាកមមែដលពាក់ព័ន ិ

និងសកមមភាព ឬការមិនមានសកមមភាពណាមួយ។ េយើងនឹងខិតខំប្របឹងែប្របងេដើមីីេដោះប្រសាយបញ្ហាាាកន�ងេពលេហៅទូរស័ពទេនោះ។ អនក
អាចទទួលបាានការេហៅទូរស័ពទតាមដានបនីេដោយមានព័ត៌មាន ឬធនធានបែនថមែដលទាក់ទងនឹងបណាឹងេនោះ។

ម្មជ្ឈម្មណ្ឌលីសួសេវាា�ម្ម្ម្មទាំូរសួ�ព្ទាំ�ម្ម្ម្មវាិធ ីMedi-Cal Dental៖
1-800-322-6384: សួម្ម្រាប់ភាាសួាខ្ម្មថែរសួូម្មចុច 11

អង្គុលីីលីសេខតសេឡសេតិច (TTY)៖
1-800-735-2922

ពា�្យបណ្តឹងតាម្មអ៊ីម្មថែលី ឬសួ�បុត្រ
ប្របសិនេបើអនកេប្រជើសេរើសេផើើពាកយបណាឹងជាលាយលកខណ៍អកសរ អនកអាចទាញយកទប្រមង់ពាកយបណាឹងេពទយេធមញ Medi-Cal ពី
េគហទំព័រ Smile, California។ អនកអាចេផើើទប្រមង់ែបបបទែដលបាានបំេពញរួចេទៅ MemberFormReturn@delta.org 

ឬេផើើវាេទៅ Medi-Cal Dental តាមរយៈ៖

 Medi-Cal Dental Program

 Member Services Group

 P.O. Box 15539

 Sacramento, CA 95852-1539

គំរូៃនទប្រមង់ពាកយបណាឹង  Medi-Cal Dental មានេនៅទំព័របនទាប់។ អនកក៏អាចរកេ�ើញទប្រមង់ែបបបទេនៅេលើេគហទំព័រសមាជិក 

Smile, California ជា 16 ភាសាេផសងេទៀត។

ប្រកសួងេសវាកមមែថទាំសុខភាពអនុេលោមតាមចីាប់សីីពីសិទិិសុីវិលសហព័និែដលអាចអនុវតីបាាន និងមិនេរើសេអើងេដោយែផអកេលើ
ពូជសាសន ៍ពណ៌សមី�រ សញ្ហាីាតិេដើម អាយុ ពិការភាព ឬេភទ។ ប្រកសួងេសវាកមមែថទាំសុខភាពមិនដកេចញមនុសស ឬប្របប្រពឹតី
ចំេពោះពួកេគខុសគនាេដោយសារែតពូជសាសន ៍ពណ៌សមី�រ សញ្ហាីាតិេដើម អាយុ ពិការភាព ឬេភទ។ េដើមីីែសើងយល់បែនថមអំពី 

េគោលការណ៍មិនេរើសេអើង សូមចូលេមើលេគហទំព័ររបស់ប្រកសួងេសវាកមមែថទាំសុខភាព េនៅទីេនះ។ 

https://www.dental.dhcs.ca.gov/MCD_documents/members/medi-cal_dental_complaint_form_english.pdf
mailto:MemberFormReturn@delta.org
https://smilecalifornia.org/members/
https://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx
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P.O Box 15539  Sacramento, CA 95852-0609  (800) 322-6384

�លបរ �េច�ទ៖  
េ�� ះ៖ 

�សយ�� ន៖ 

្រក �ង៖   រដ�៖    េលខកូដតំបន់៖ 
,    

េលខស�� ល់ទ្រមង់ែបបបទេស�កម�៖ 

ទ្រមង់ែបបបទបណ� ឹងត��  MEDI-CAL DENTAL

សូមបំេពញទ្រមង់ែបបបទ�ងេ្រ�ម រចួេរៀប�ប់អំពីសំណួរ ឬបណ� ងឹត�� របស់អ�ក�ងំ្រស �ង។ ព័ត៌�នេនះ�ន�រៈសំ�ន់ 

និង�ំ�ច់េដើម្ីប្រ�វ្រ�វ និងេ�ះ្រ�យសំណួរ ឬបណ� ឹងត�� របស់អ�ក។ 

េលខស�� ល់អត�ស�� ណអត�្របេ�ជន៍ MEDI-CAL
្រប�ំរដ� CALIFORNIA៖ _________________________________________________________________________

េលខទូរស័ព�៖ (                                       )    
េលខទូរស័ព�េផ�ើ�រ៖ (                                       )   

តំ�ងរបស់អ�ក (្របសិនេបើមិនែមន�អ�ក)៖ 

េ�� ះ៖ 
�សយ�� ន៖ 
្រក �ង៖        រដ�៖ _________________     េលខកូដតំបន់៖ 
េលខទូរស័ព�៖ ( ) 

េ�� ះអ�កផ�ល់េស�កម��ត់េធ�ញរបស់អ�ក៖ 

េ�� ះ៖ 
�សយ�� ន៖ 
្រក �ង៖  រដ�៖  េលខកូដតំបន់៖ 
េលខទូរស័ព�៖ (       ) 

Sam
ple
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ទ្រមង់ែបបបទបណ� ឹងត��  MEDI-CAL DENTAL (ទំព័រទ ី2) 

 
 
្របេភទៃនបណ� ឹងត�� ៖ 

_____េស�កម�ទន� េពទ្យមិនេពញេលញ ឬមិនេពញចិត�  

_____មិនេពញចិត�ដំេណើរ�រពិនិត្យសុខ�ព 

_____េផ្សងេទៀត 

   មតិ (សូមពណ៌�សំណួរ ឬបណ� ឹងត�� /ទុក�កង�ល់�ងំ្រស �ងរបស់អ�កេ�ទីេនះ។ េ្របើែផ�កប��� សៃនទ្រមង់ែបបបទេនះ 

ឬទំព័របែន�ម ្របសិនេបើអ�ក្រត�វ�រកែន�ងទំេនរបែន�មេទៀត)។ 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
សូមចុះហត�េល� និងចះុ�លបរ �េច�ទេលើទ្រមង់ែបបបទេនះ៖ 

��ំ�ច់ក� �ង�រទទួល�នកំណត់្រ�េវជ���ស� របស់អ�កពីអ�កផ�ល់េស�ែថ��ំត់េធ�ញរបស់អ�ក។ ហត�េល�របសអ់�ក�ងេ្រ�

មអនុ�� តឱ្យេចញផ�យកំណត់្រ�េធ�ញរបស់អ�កេ� Medi-Cal Dental ។ 
 
 

ហត�េល� �លបរ �េច�ទ    
 
 
្របគលទ់្រមង់ែបបបទេនះេ�៖ Medi-Cal Dental Program 

Member Services Group 
P.O. Box 15539  
Sacramento, CA 95852-1539 

 
 
េ�េពលេយើងទទួល�នព័ត៌�នេនះ េយើងនងឹ្រ�វ្រ�វសំណួរ ឬបណ� ឹងត�� /ទុក�កង�ល់របស់អ�ក រចួជូនដំណឹងដល់អ�កអំពី�

ររកេឃើញរបស់េយើង។ ្របសិនេបើ�ំ�ច់ស្រ�ប់អ�កក� �ង�រប�� ញខ� �នស្រ�ប់�រពិនិត្យសុខ�ព ក� �ងេ�លបំណងេ�ះ្រ�យ

ប�� េនះ េយើងនងឹជនដំណឹងដល់អ�ក��យលក�ណ៍អក្សរអពំី�លបរ �េច�ទ េពលេវ� និងទី�ំងៃន�រ�ត់ជួបេនះ។

Sam
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តើម្មានីអ្វាី�ើតឡើងបនី្ទាំាប់ពីខ្ញ៉ាុ�ដ្ឋា�់ពា�្យបណ្តឹង?
ប្របសិនេបើអនកដាក់ពាកយបណាឹងតាមទូរស័ពទេយើងនឹងខិតខំេដោះប្រសាយឱ្យយអស់ពីសមតថភាពកន�ងេពលេហៅទូរស័ពទេនោះ។ 

េទោះជាយាាងណាក៏េដោយ ពាកយបណាឹងខៃះអាចប្រតូវការបីបួនដំណាក់កាលេដើមីីដំេណោះប្រសាយ។ េដោយសារែតបញ្ហាាាេនះអនកអាចនឹង
ទទួលបាានការេហៅទូរស័ពទតាមដានបនីេដោយមានព័ត៌មានបែនថម ឬព័ត៌មានថមីៗទាក់ទងនឹងការទាមទាររបស់អនក។

ប្របសិនេបើអនកដាក់ពាកយបណាឹងជាលាយលកខណ៍អកសរេយើងនឹងប្របាាប់អនកឱ្យយដឹងថាវាប្រតូវបាានទទួលកន�ងរយៈេពលប្របាាំៃថៃប្របតិទិន
បនទាប់ពីេយើងបាានទទួលវា។ បណាឹងជាលាយលកខណ៍អកសរអាចប្រតូវបាានបញ្ហាី�នេទៅអនកពិេប្រគោះេយោបល់ខាង Medi-Cal Dental។ 

ពួកេគនឹងេធើើការសេប្រមចចិតីេលើសកមមភាពបនទាប់។ 

េយើងអាច៖

• ទាក់ទងអនក និង/ឬអនកផីល់េសវាមាត់េធមញ។

• បញ្ហាី�នអនកេទៅពិនិតយសុខភាព។

• េផើើពាកយបណាឹងរបស់អនកេទៅនាយកដឋានេផសងេទៀត។

េយើងនឹងេផើើលិខិតមកអនកេដោយសេងខបពីការរកេ�ើញ និងេហតុផលសប្រមាប់ការសេប្រមចចិតីកន�ងរយៈេពល 30 ៃថៃបនទាប់ពី
េយើងបាានទទួលបណាឹងតវាា។ ពាកយបណាឹងភាគេប្រចើននឹងប្រតូវបាានេដោះប្រសាយកន�ងរយៈេពល 30 ៃថៃ។ បាុែនីពាកយបណាឹងខៃះអាច
ចំណាយេពលយូរជាងេនះេដើមីីេដោះប្រសាយ។ ឧទាហរណ៍ អនកប្របែហលជាប្រតូវការេពលេវលាបែនថមេដើមីីចូលរួមកន�ងការណាត់ជួប
ពិនិតយសុខភាពរបស់អនក។

ប្រសួិនីបើខ្ញ៉ាុ�ម្មិនីចូលីចិត្តអ្វាីដ្ឋថែលី�ើតឡើង នីៅពសេលីខ្ញ៉ាុ�ដ្ឋា�់ពា�្យបណ្តឹងតើម្មានីអ្វាី
ទាំៀតដ្ឋថែលីខ្ញ៉ាុ�អាចធ្វាើបានី?
ប្របសិនេបើអនកមិនេពញចិតីនឹងការសេប្រមចចិតីៃនការពិនិតយពាកយបណាឹង សូមទូរស័ពទមកមជឈមណិលេសវាកមមទូរស័ពទ។ អនកអាចប្រតូវ
បាានេគេសនើសុំឱ្យយអនកផីល់េសវាមាត់េធមញរបស់អនកេផើើសំេណើរសុំការអនុញ្ហាាាតពយាបាាល និងឲ្យយទទួលការពិនិតយេនៅគៃីនិកមីងេទៀត។ 

អនកអាចេសនើសុំសវនាការរដឋ ប្របសិនេបើអនកេនៅែតមិនេពញចិតី។ េដើមីីែសើងយល់បែនថមអំពីសវនាការរដឋ Medi-Cal សូមចូល
េទៅកាន់េគហទំព័ររបស់ប្រកសួងេសវាកមមែថទាំសុខភាព េនៅទីេនះ។

ដ្ឋ�ណើរ�ារសួវានីា�ាររដ្ឋ្ឋ
ប្របសិនេបើការពយាបាាលែដលអនកផីល់េសវាមាត់េធមញរបស់អនកបាានេសនើសុំប្រតូវបាានបដិេសធ ឬផៃាស់បី�រ ប្របសិនេបើអនកមិនេពញចិតីនឹង
លទិផលៃនបណាឹងតវាារបស់អនក ឬប្របសិនេបើសំេណើបងើិលសងប្របាាក ់Conlan របស់អនកប្រតូវបាានបដិេសធ (សូមេមើលែផនក  តៃម្មា
សេសួវាា�ម្មមម្មាត់សេធមញ៉ា  អនកអាចេសនើសុំសវនារដឋការតាមរយៈប្រកសួងេសវាកមមសងគមរដឋ California  (CDSS)។ ការិយាល័យេសវាកមម
សងគមកន�ងេខោនធីរបស់អនកអាចជួយអនកតាមសំេណើេនះ។ អនកអាចរកេ�ើញបញ្ហាីីេពញេលញៃនការិយាល័យេខោនធីេនៅេលើេគហទំព័រ
របស់ប្រកសួងេសវាកមមែថទាំសុខភាព េនៅទីេនះ។ េសនើសុំរដឋសវនាការនឹងមិនបាះពាល់ដល់សិទិិរបស់អនកសប្រមាប់េសវាកមមែថទាំមាត់
េធមញេឡើយ។ អនកនឹងមិនប្រតូវបាានពិន័យចំេពោះការេសនើសុំសវនាការេទ។ េយើងនឹងរកសាការសមៃាត់េនៅកន�ងដំេណើរការតវាាទាំងមូល។ 

https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/Medi-CalFairHearing.aspx
https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx
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អនកអាចតំណាងឱ្យយខៃ�នអនកេនៅឯសវនាការរដឋ។ មិតីភ័កី ិេមធាវី ឬអនកេផសងេទៀតក៏អាចតំណាងឱ្យយអនកបាានែដរ។ អនកទទួលខុសប្រតូវ
កន�ងការេធើើការេរៀបច ំប្របសិនេបើអនកចង់ឱ្យយនរណាមនាក់េផសងេទៀតតំណាងអនក។ េដើមីីទទួលបាានជំនួយែផនកចីាប់េដោយឥតគិតៃថៃ 
សូមទូរស័ពទមកអងគភាពេសុើបសួរ និងការេឆ្នាំៃើយតបសាធារណៈរបស ់CDSS តាមេលខ 1-800-952-5253។ អងគភាពេនះក៏អាច
ជួយព័ត៌មានទូេទៅអំពីដំេណើរការសវនាការរដឋែដរ។

សប្រមាប់ជំនួយែផនកចីាប់ឥតគិតៃថៃបែនថមសូមទូរសពទេទៅនាយកដឋានកិចេការអនកេប្របើប្របាាស់ៃនរដឋកាលីហើ័រញាាតាមេលខ 1-800-

952-5210 ឬTTY 1-800-326-2297។អនកក៏អាចទូរស័ពទេទៅសមាគមជំនួយែផនកចីាប់កន�ងតំបន់កន�ងេខោនធីរបស់អនក
តាមរយៈេលខ 1-888-804-3536 បាានផងែដរ។

តើខ្ញ៉ាុ�ត្រូវាសួ្នីើសួុ�សួវានីា�ាររដ្ឋ្ឋនីៅពសេលីណា?
ប្របសិនេបើអនកមិនយល់ប្រសបនឹងេសចកីីជូនដំណឹងអំពីសកមមភាពរបស ់Medi-Cal Dental ែដលអនកបាានទទួលេទ  ជាដំបូងអនក
គួរែតពិភាកសាអំពីែផនការពយាបាាលេផសងៗគនាជាមួយអនកផីល់េសវាែថទាំមាត់េធមញរបស់អនក េដើមីីទទួលបាានការែថទាំលអបំផុតែដល
រាាប់រងេដោយកមមវិធ ីMedi-Cal Dental។ ប្របសិនេបើអនក និងអនកផីល់េសវាមាត់េធមញយល់ប្រពមថា ែផនការពយាបាាលេផសងមិនែមន
ជាជេប្រមើសេទ អនកមានេពល 90 ៃថៃបនទាប់ពីកាលបរិេច័ទលិខិត Medi-Cal Dental Action េនោះេដើមីីេសនើសុំសវនាការរដឋ។

តើខ្ញ៉ាុ�ត្រូវាចាប់ផ្តើម្មដ្ឋ�ណើរ�ារនីសេះយាាងដ្ឋូចម្ម្តសេច?
អនកអាចចាប់េផីើមដំេណើរការេដោយការេហៅទូរស័ពទឥតគិតៃថៃេលខ 1-800-952-5253 ឬេដោយ ការបេងើើតគណន។ី អនកអាចេផើើ
ចីាប់ចមៃងៃនេសចកីីជូនដំណឹងអំពីសកមមភាព Medi-Cal Dental ទាំងមូល ឬសរេសរេទៅ៖
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េនៅេពលែដលអនកេហៅទូរស័ពទ ឬសរេសរេដើមីីេសនើសុំសវនាការរដឋ ប្រតូវប្របាាកដថាប្រតូវរួមបញ្ហាេ�លេលខប្រតួតពិនិតយឯកសារ (DCN) 
ែដលមានទីតាំងសថិតេនៅេលើេសចកីីជូនដំណឹងអំពីសកមមភាព Medi-Cal Dental។ DCN កំណត់អតីសញ្ហាាាណសំេណើ
អនុញ្ហាាាតការពយាបាាលែដលេសវាកមមប្រតូវបាានបដិេសធ េហើយការរួមបញ្ហាេ�ល DCN ជួយបេងើើនេលី�នដំេណើរការសំេណើរបស់អនក។ 

ប្របសិនេបើអនកទូរស័ពទ ឬសរេសរេដើមីីេសនើសុំសវនាការរដឋេប្រពោះអនកមិនេពញចិតីនឹងលទិផលៃនបណាឹងតវាារបស់អនក ប្រតូវប្របាាកដថា
បញ្ហាេ�លអតីសញ្ហាាាណទប្រមង់ែបបបទេសវាកមមែដលមានេនៅកន�ងលិខិតបដិេសធរបស់អនក។

វាា�្យសួ�ព្ទាំ នីិងនីិយម្មនី�យ  �ារព្យាបាលីម្មាត់ធ្ម្មសេញ៉ា
ផ្សួសេងទាំៀត

មានពាកយជាេប្រចើនប្រតូវបាានេប្របើេនៅកន�ងកមមវិធ ី  Medi-Cal Dental ែដលមានអតថន័យពិេសស ឬបេចេកេទស។ អនកប្របែហលជា
មិនសគាល់ពាកយទាក់ទងនឹងមាត់េធមញមួយចំនួន។ េយើងសងឹឹមថាអនកយល់ថានិយមន័យខាងេប្រកោមមានប្របេយោជន៍។ ប្របសិនេបើ
អនកមានសំណួរ សូមទូរស័ពទមកមជឈមណិលេសវាកមម។ 

សេលីខ�ូដ្ឋជ�នីួយ៖ ពណ៌នាអំពីប្របេភទៃនការធានារាាប់រង Medi-Cal ែដលអនកមាន។

https://acms.dss.ca.gov/acms/login.request.do
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បណឹឹងឧទាំធរណ៍៖ ការេសនើសុំជាផៃ�វការេសនើសុំឱ្យយ Medi-Cal Dental ពិនិតយេឡើងវិញនូវេសវាកមមែដលបាានបដិេសធសប្រមាប់ការ
ពយាបាាលែដលបាានផីល់ជូន។ បណាឹងឧទិរណ៍អាចប្រតូវបាានដាក់េដោយអនកផីល់េសវាមាត់េធមញរបស់អនកេដោយខៃ�នឯង ឬអនកតំណាង
ែដលមានសិទិិ។

�ារអនីុញ្ជាាាត៖ សូមេមើល ការអនុញ្ហាាាតជាមុន។

សួម្មាជិ�៖ បុគគលែដលមានសិទិិទទួលបាានអតថប្របេយោជន ៍Medi-Cal។

អតតសួញ្ជាាាណប�ណណអតថក្របសេយោជនី ៍(BIC)៖ អតីសញ្ហាាាណប័ណណប្រតូវបាានផីល់ជូនសមាជិកេដោយប្រកសួងេសវាកមមែថទាំសុខភាព។ 

BIC រួមបញ្ហាេ�លទាំងេលខសមាជិក និងព័ត៌មានសំខាន់ៗេផសងេទៀត។

អតថក្របសេយោជនី៖៍ េសវាកមមែថទាំមាត់េធមញចាំបាាច់តាមេវជីសាប្រសីែដលផីល់េដោយអនកផីល់េសវាមាត់េធមញ Medi-Cal ែដលមាន
តាមរយៈកមមវិធី Medi-Cal។

គាីនីិ� (គាីនីិ�សេវាជជសួាក្រសួត)៖ គៃីនិកគឺជាមណិលសុខភាពមួយែដលេផីោតជាសំខាន់េទៅេលើការែថទាំអនកជំងឺមិនសប្រមាកេនៅមនទីរេពទយ។ 

េដើមីីទទួលបាានេសវាកមមពយាបាាលេធមញពីគៃីនិក និងអនកផីល់េសវាពយាបាាលប្រតូវែតចុះេ�មោះកន�ងកមមវិធ ីMedi-Cal។ អនកអាច
ែសើងរកគៃីនិកេធមញែដលបាានចុះេ�មោះេនៅជិតអនកេនៅេលើ Smile, California ទំព័រ ែសើងរកេពទយេធមញ។ សប្រមាប់សំណួរអំពីថា
េតើគៃីនិកមួយប្រតូវបាានចុះេ�មោះ ឬទទួលយកអនកជំងឺថម ី   សូមទូរស័ពទេទៅមជឈមណិលេសវាកមមទូរស័ពទ។

�ារពិនីិតយសួុខភាាព៖ ការពិនិតយេដោយអនកផីល់េសវាមាត់េធមញេដើមីីផីល់នូវេយោបល់អំពីការពយាបាាលែដលបាានេសនើសុ ំឬផីល់េដោយ
អនកផីល់េសវាមាត់េធមញ  Medi-Cal េផសង។ កមមវិធ ីMedi-Cal Dental អាចតប្រមូវឱ្យយមានការពិនិតយសុខភាពេប្រកោមកាលៈេទសៈ
ខៃះ។

ពា�យបណឹឹងតវាាា៖ ការបេញ្ហាេញមតិជាពាកយសំដ ីឬជាលាយលកខណ៍អកសរៃនការមិនេពញចិតីរួមទាំងជេមៃោះណាមួយ ការេសនើសុំ
ការពិចារណាេឡើងវិញ ឬបណាឹងឧទិរណ៍ែដលេធើើេឡើងេដោយសមាជិក ឬអនកផីល់េសវាមាត់េធមញកន�ងនាមជា
សមាជិក។

�ារបង់ក្របាា�់ច�ណាយផទាលី់ខា�នី៖ មួយចំែណកតូចៃនៃថៃេសវារបស់អនកផីល់េសវាមាត់េធមញែដលប្រតូវបង់េដោយសមាជិកផទាល់។

សេសួវាា�ម្មមថែដ្ឋលីម្មានី�ារធានីារាាប់រង៖ សំណំំៃននីតិវិធីមាត់េធមញ ែដលជាអតថប្របេយោជន៍របស ់Medi-Cal និងមានសប្រមាប់សមាជិក 

Medi-Cal ែដលមានសិទិិទទួល។ Medi-Cal Dental  នឹងប្រតូវចំណាយសប្រមាប់េសវាកមមចាំបាាច់ខាងេវជីសាប្រសីែដលផីល់
េដោយអនកផីល់េសវាមាត់េធមញែដលមានអតថប្របេយោជន៍ពីកមមវិធ ីMedi-Cal Dental។

សេពទាំយឯ�សេទាំសួម្មាត់សេធមញ៉ា៖ អនកផីល់េសវាែដលផីល់ការែថទាំមាត់េធមញពិេសសដូចជា ទនីេពទយពយាបាាលខាងេរោគបណា�លេធមញ 

(ឫសេធមញ) ការវះកាត់មាត ់ទនីសាប្រសីកុមារ (េពទយេធមញកុមារ) វិជីាេពទយេធមញខាងេរោគអញ្ហាេាញេធមញ (ការែថទាំអញ្ហាេាញេធមញ និង
ឆ្នាំអឹងជុំវិញេធមញ) និងទនីវិទយាតប្រមង់េធមញ (ឧបករណ៍ពាក់ឱ្យយេធមញប្រតង់)។

�ារពិនីិតយ �ារសេធ័ើសេរោគវាិនីិច័�យ �ារពយាបាាលីទាំានី់សេពលី នីិងតាម្មដ្ឋ�ណា�់�ាលី (EPSDT)៖ EPSDT អនុញ្ហាាាតឱ្យយ Medi-Cal បាាន
ចុះេ�មោះកុមារអាយុេប្រកោម 21 ឆ្នាំនាំ េដើមីីទទួលបាានេសវាមាត់េធមញបងើារ (ពិនិតយ) និងេដើមីីទទួលបាានេសវាពិនិតយ និងពយាបាាល 

https://smilecalifornia.org/find-a-dentist/
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ែដលចាំបាាច់ែផនកេវជីសាប្រស ីេដើមីីែកតប្រមូវ ឬែកលមអសថានភាពសុខភាព។

សួិទាំធិទាំទាំួលីបាានី៖ សំេដៅេលើការបំេពញតាមលកខខ័ណិតប្រមូវេដើមីីទទួលបាានអតថប្របេយោជន៍ព ីMedi-Cal។

សួថានីភាាពម្មាត់សេធមញ៉ាសួសេ�ងាោះបនីទានី៖់ សថានភាពមាត់េធមញែដលមិនមានការយកចិតីទុកដាក់ភៃាមៗអាចប្រតូវបាានេគរំពឹងថានឹងមាន
លទិផលកន�ងការេធើើឱ្យយសុខភាពរបស់បុគគលេនោះសថិតកន�ងេប្រគោះថនាក់ែដលបណាាលឱ្យយមានការ�ឺចាប់ធៃន់ធៃរ ឬខូចខាតមុខងារ។

សេពទាំយខាងសេរោគបណឹ�លីសេធមញ៉ា៖ អនកឯកេទសេធមញែដលកំណត់ការអនុវតីរបស់ខៃ�នកន�ងការពយាបាាលជំង ឺនិងការរងរបួសៃនសៃស
ប្របសាទ និងឫសៃនេធមញ។

វាិសួាលីភាាពទាំា�ងម្មូលីៃនី Medi-Cal៖ វិសាលភាពទាំងមូលៃន Medi-Cal ផីល់េសវាែថទាំសុខភាពដល់បុគគលែដលមាន
ប្របាាក់ចំណូលទាប។ កុមារទាំងអស់ែដលបាានចុះេ�មោះេនៅកន�ង Medi-Cal កុមារេនៅមណិលែថទា ំនិងអតីតយុវជនេនៅមណិល
ែថទាំដល់អាយ ុ26 ឆ្នាំនាំ បុគគលមានៃផទេពោះ េហើយអនកពិការែភនក ឬជនពិការមានសិទិិេពញេលញ។

អតតសួញ្ជាាាណ៖ សំេដៅេទៅេលើអើីមួយែដលបញ្ហាីាក់ថាបុគគលេនោះជានរណាេដោយមានរូបថត ដូចជាប័ណណេបើកបរជាេដើម។

ថែដ្ឋនី��ណត៖់ សំេដៅេទៅេលើចំនួនេសវាកមមែដលប្រតូវបាានអនុញ្ហាាាត ប្របេភទេសវាកមមែដលអនុញ្ហាាាត និង/ឬេសវាកមមែដលសមរមយ
បំផុត។

Medi-Cal Dental៖ កមមវិធី បង់ៃថៃ-េពលេប្របើ-េសវារបស ់Medi-Cal Dental ។

ថែដ្ឋលីចា�បាាច់ថែផុ�សេវាជជសួាក្រសួត៖ េសវាប្រគបដណាប់ែដលចាំបាាច ់និងសមប្រសបសប្រមាប់ការពយាបាាលេធមញ អញ្ហាេាញេធមញ និងេប្រគោង
ជំនួយេធមញនានា េហើយប្រតូវបាានផីល់ជូន (ក) ប្រសបតាមសីង់ដារៃនការអនុវតីជាក់ែសីងែដលបាានទទួលសគាល់។ (ខ) ប្រតូវបាាន
កំណត់េដោយអនកផីល់េសវាមាត់េធមញែដលពយាបាាលឱ្យយប្រតូវនឹងសថានភាពេធមញ។ និង (គ) គឺជាប្របេភទការផគត់ផគង ់និងកប្រមិតេសវាកមម
ែដលសមប្រសបបំផុតេដោយពិចារណាហានិភ័យជាសកីានុពល អតថប្របេយោជន៍និងេសវាកមមមានធានារាាប់រងែដលជាជេប្រមើសនានា។

�ារធានីារាាប់រងសួុខភាាព/ក្រគបដ្ឋណឹប់សេលីើសួុខភាាពសេផេងសេទាំៀត៖ ការធានារាាប់រងសប្រមាប់េសវាកមមទាក់ទងនឹងេធមញេប្រកោមែផនការ
េធមញឯកជន កមមវិធីធានារាាប់រងណាមួយ កមមវិធីែថទាំមាត់េធមញរដឋ ឬសហព័និេផសងេទៀតណាមួយ ឬេប្រកោមការទទួលបាានសិទិិ
កិចេសនយា ឬប្រសបចីាប់េផសងេទៀត។

ក្រគូសេពទាំយវាះ�ាត់ម្មាត់៖ អនកឯកេទសខាងេធមញែដលកំណត់ការអនុវតីរបស់ពួកេគចំេពោះការេធើើេរោគវិនិច័័យ និងការពយាបាាលវះកាត់ៃន
ជំងឺការរងរបួស ការខូចប្រទង់ប្រទាយ  ពិការភាព និងរូបរាងមាត ់ថគាម និងមុខ។

សេពទាំយសេធមញ៉ា៖ អនកឯកេទសខាងមាត់េធមញែដលកំណត់ការអនុវតីរបស់ពួកេគចំេពោះការការពារ និងការពយាបាាលេធមញខាងេលើ និង
ខាងេប្រកោមែដលសមប្រសបជាមួយគនា ដូចជាឧបករណ៍ពាក់ឱ្យយេធមញប្រតង់ជាេដើម។

អុ�ផតលី់សេសួវាាម្មាត់សេធមញ៉ា�ុម្មារ៖ អនកឯកេទសខាងមាត់េធមញែដលកំណត់ការអនុវតីរបស់ពួកេគចំេពោះការពយាបាាលកុមារតាំងពី
កំេណើតរហូតដល់វ័យជំទង ់េដោយផីល់ការែថទាំេធមញបឋម និងការពយាបាាលបងើារយាាងេពញេលញ។
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ទាំនីតសេពទាំយឯ�សេទាំសួអញ្ជាាាញ៉ាសេធមញ៉ា៖ អនកឯកេទសខាងេធមញែដលកំណត់ការអនុវតីរបស់ខៃ�នកន�ងការពយាបាាលជំងឺៃនអញ្ហាេាញេធមញ និង
ជាលិកាជុំវិញេធមញ។

ទាំា�់ទាំងនីឹង�ារម្មានីៃផទសេពោះ៖ េសវាកមមែដលទាក់ទងនឹងការមានៃផទេពោះអាចរកបាានមុនេពលមានៃផទេពោះចាប់តាំងពីៃថៃែដលការ
មានៃផទេពោះប្រតូវបាានរកេ�ើញេដោយេវជីសាប្រស ីនិងេប្រកោយេពលសប្រមាលរហូតដល់ចុងែខែដលរយៈេពល 60 ៃថៃបនទាប់ពីការ
មានៃផទេពោះបញ្ហាេប់។ សូមកត់ចំណាំ៖ ចាប់ពីៃថៃទ ី1 ែខេមសា ឆ្នាំនាំ 2022 អនកនឹងប្រតូវបាានធានារាាប់រងអំឡ�ងេពលមានៃផទេពោះ 
និង 12 ែខ បនទាប់ពីកំេណើតៃនកូនរបស់អនក។ េដោយមិនគិតពីេលខកូដជំនួយ និង/ឬវិសាលភាពៃនអតថប្របេយោជន ៍បុគគលែដល
មានៃផទេពោះមានសិទិិទទួលបាានប្រគប់ដំេណើការពយាបាាលេធមញែដលមានការរាាប់រង ដរាបណាលកខខ័ណិតប្រមូវៃនដំេណើការេផសងេទៀត
ទាំងអស់ប្រតូវបាានបំេពញ។

�ារអនីុញ្ជាាាតជាម្មុនី៖ ការេសនើសុំេដោយអនកផីល់េសវាេពទយេធមញេដើមីីយល់ប្រពមេលើេសវាកមមមុនេពលពួកេគប្រតូវបាានអនុវតី។ អនក
ផីល់េសវាមាត់េធមញទទួលបាានេសចកីីជូនដំណឹងអំពីការអនុញ្ហាាាត (NOA) ពី Medi-Cal Dental សប្រមាប់េសវាកមមែដលបាាន
យល់ប្រពម។ សមាជិកទទួលបាានការជូនដំណឹងអំព ីMedi-Cal Dental Action ប្របសិនេបើការពយាបាាលមាត់េធមញប្រតូវបាាន
េលើកេពល ផៃាស់បី�រ ឬបដិេសធ។

សេពទាំយជួសួជុលីសេធមញ៉ា៖ អនកឯកេទសខាងេធមញែដលកំណត់ការអនុវតីរបស់ពួកេគចំេពោះការបី�រេធមញែដលបាាក់េដោយេប្របើប្រកាសេធមញ  

បេងគោល ឬេធមញជំនួសេផសងេទៀត។

អុ�ផតលី់សេសួវាា៖ អនកផីល់េសវាមាត់េធមញលកខណៈបុគគល អនកផីល់េសវាអនាម័យមាត់េធមញែដលបាានចុះបញ្ហាីីេនៅកន�ងការអនុវតីតាម
ជេប្រមើស  ប្រកុមេពទយេធមញ សាលាទនីសាប្រស ីឬគៃីនិកេធមញែដលបាានចុះេ�មោះកន�ងកមមវិធ ី Medi-Cal Dental េដើមីីផីល់ការែថទាំ
សុខភាពមាត់េធមញដល់សមាជិក Medi-Cal។

អុ�ផតលី់សេសួវាាអនីាម្ម�យម្មាត់សេធមញ៉ាថែដ្ឋលីបាានីចុះបញ្ជាជី�ុ�ង�ារអនីុវាតតតាម្មជសេក្រម្មើសួ (RDHAP)៖ អនកអនាម័យមាត់េធមញែដលមាន
អាជើាប័ណណេធើើប្របតិបតីិការលកខណៈឯកជន។ RDHAPs ផីល់េសវាអនាម័យមាត់េធមញ (ការសមអាត) េនៅតាមេគហដឋាន សាលាេរៀន 

កែនៃងសនាក់េនៅ និងតំបន់ែដលមិនមានេសវា។

វាិសួាលីភាាពថែដ្ឋលីបាានីដ្ឋា�់�ក្រម្មិត៖៖ កំណត់ចំេពោះេសវាកមមបនទាន់ែតបាុេណណោះ។

�ាររំថែលី�ៃ�ាច�ណាយ៖៖ ចំនួនទឹកប្របាាក់ែដលប្រតូវបង់ឬសនយាថានឹងបង់ជាេរៀងរាល់ែខសប្រមាប់សុខភាពឬេធមញមុនេពល Medi-Cal 

នឹងបង់ៃថៃេសវាទនីសាប្រសីឬេវជីសាប្រសី។

លី�ខខណឌតក្រម្មូវា៖៖ សំេដៅេទៅេលើអើីមួយែដលអនកប្រតូវេធើើ ឬចីាប់ែដលអនកប្រតូវអនុវតី។

ទាំ�នីួលីខុសួក្រតូវា៖៖ សំេដៅេទៅេលើអើីមួយែដលអនកគួរេធើើ ឬរំពឹងថានឹងេធើើ។

សួវានីា�ាររដ្ឋឋ៖៖ សវនាការរដឋគឺជាដំេណើរការផៃ�វចីាប់ែដលអនុញ្ហាាាតឱ្យយសមាជិកេសនើសុ ំ

ការវាយតៃមៃេឡើងវិញនូវសំេណើសុំអនុញ្ហាាាតការពយាបាាលែដលប្រតូវបាានបដិេសធ ឬែកែប្រប។ វាក៏អនុញ្ហាាាតឱ្យយសមាជិក ឬអនកផីល់េសវា
មាត់េធមញេសនើសុំការវាយតៃមៃេឡើងវិញនូវករណីប្របាាក់សំណងផងែដរ។

�ារសេសួុើសួុ��ារអនីុញ្ជាាាត�ារពយាបាាលី៖ សំេណើែដលបាានដាក់ជូនេដោយអនកផីល់េសវាមាត់េធមញ Medi-Cal សប្រមាប់ការយល់ប្រពម
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េលើេសវាកមមជាក់លាក់ែដលបាានរាាប់រងមុនេពលការពយាបាាលអាចចាប់េផីើម។ ការេសនើសុំការអនុញ្ហាាាតសប្រមាប់ការពយាបាាលគឺចាំបាាច់
សប្រមាប់េសវាកមមជាក់លាក ់និងកន�ងកាលៈេទសៈពិេសស។

សួិទាំ្ធ ិនីិងទាំ�នីួលីខុសួត្រូវារបសួ់អ្នី�
តើអ្វាីទាំៅជាសួិទាំ្ធ ិនីិងទាំ�នីួលីខុសួត្រូវារបសួ់ខ្ញ៉ាុ��្រោម្ម�ម្ម្ម្មវាិធ ីMedi-Cal?
េនៅេពលអនកដាក់ពាកយេសនើសុ ំMedi-Cal អនកនឹងទទួលបាានបញ្ហាីីសិទិ ិនិងទំនួលខុសប្រតូវរបស់អនក។ េនះរាប់បញ្ហាេ�លទាំងការ
តប្រមូវឲ្យយរាយការណ៍អំពីការផៃាស់បី�រអាស័យដឋាន ប្របាាក់ចំណូល ឬប្របសិនេបើមាននរណាមនាក់មានៃផទេពោះ ឬសប្រមាលកូន។ អនកអាច
រកេ�ើញបញ្ហាីីៃនសិទិិនិងការទទួលខុសប្រតូវរបស់អនកថមីៗបំផុត េនៅទីេនះ។ អនកក៏អាចរកេ�ើញេគោលការណ៍មិនេរើសេអើងរបស់ប្រកសួង
េសវាកមមែថទាំសុខភាព េនៅទីេនះ។ 

អនកមានសិទិិ៖

• ប្រតូវបាានពយាបាាលេដោយការេគោរព និងេសចកីីៃថៃថន�រ។

• ទទួលបាានេសវាកមមែថទាំមាត់េធមញែដលអនកមានសិទិិទទួលជាអតថប្របេយោជន៍ៃនកមមវិធី Medi-Cal Dental េដោយអនកផីល់
េសវាមាត់េធមញែដលបាានចុះេ�មោះ។

• ទទួលបាានការណាត់ជួបកន�ងេពលេវលាែដលសមរមយ។

• ចូលរួមកន�ងការពិភាកសានិងការសេប្រមចចិតីអំពីតប្រមូវការែថរកសាមាត់េធមញរបស់អនករួមមានជេប្រមើសៃនការពយាបាាលែដលសមរមយ 
ឬចាំបាាច់ែផនកេវជីសាប្រសី។

• ឲ្យយមានការរកសាកំណត់ប្រតាមាត់េធមញរបស់អនកជាការសមៃាត់។ េនះមានន័យថាេយើងនឹងមិនែចករំែលកព័ត៌មានអំពីការែថទាំ
មាត់េធមញរបស់អនកេដោយគមានការអនុញ្ហាាាតជាលាយលកខណ៍អកសររបស់អនក ឬេលើកែលងែតវាប្រតូវបាានអនុញ្ហាាាតេដោយចីាប់។

• ប្របាាប់េយើងពីកងើល់អំព ីMedi-Cal Dental ឬអំពីេសវាកមមែថទាំមាត់េធមញែដលអនកបាានទទួល។

• ទទួលបាានព័ត៌មានអំព ីMedi-Cal Dental េសវាកមមែដលមាន និងអនកផីល់េសវាមាត់េធមញ។

• េមើលកំណត់ប្រតាការែថទាំមាត់េធមញរបស់អនក។

• េសនើសុំអនកបកែប្របភាសាេដោយមិនគិតៃថៃ។

• េប្របើអនកបកែប្របែដលមិនែមនជាប្រគួសារ ឬមិតីភ័កីិរបស់អនក។

• ដាក់ពាកយតវាាប្របសិនេបើតប្រមូវការភាសារបស់អនកមិនប្រតូវបាានបំេពញ។ 

ទំនួលខុសប្រតូវរបស់អនកគឺ៖

• ផីល់ព័ត៌មានប្រតឹមប្រតូវដល់អនកផីល់េសវាមាត់េធមញ  និង Medi-Cal របស់អនក។

• ែសើងយល់ពីបញ្ហាាាការែថទាំមាត់េធមញរបស់អនក និងចូលរួមកន�ងការបេងើើតេគោលេដៅៃនការពយាបាាល តាមែដលអាចេធើើេទៅបាាន 

https://www.dhcs.ca.gov/Pages/myMedi-Cal.aspx
https://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx
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ជាមួយអនកផីល់េសវាមាត់េធមញរបស់អនក។

• បងាាញអតីសញ្ហាាាណប័ណណអតថប្របេយោជន៍របស់អនកជានិចេេនៅេពលទទួលយកេសវាកមម។

• សួរសំណួរអំពីសថានភាពេធមញណាមួយ េហើយប្រតូវប្របាាកដថាការពនយល់និងការែណនាំគឺចីាស់លាស់សប្រមាប់អនក។

• េធើើការកំណត់េពល និងរកសាការណាត់ជួបការែថទាំេធមញ។ អនកគួរែតជូនដំណឹងដល់អនកផីល់េសវាមាត់េធមញរបស់អនកយាាងតិច 

24 េមាោងជាមុន ប្របសិនេបើអនកប្រតូវែតលុបេចោលការណាត់ជួប។

• ជួយ Medi-Cal Dental រកសាកំណត់ប្រតាេវជីសាប្រសីប្រតឹមប្រតូវ និងបចេ�បីននេដោយផីល់ព័ត៌មានអំពីការផៃាស់បី�រអាសយដឋាន 

សថានភាពប្រគួសារ និងការធានារាាប់រងសុខភាពេផសងេទៀត។

• ជូនដំណឹងដល ់Medi-Cal Dental ឱ្យយបាានឆ្នាំាប់តាមែដលអាចេធើើេទៅបាាន ប្របសិនេបើអនកផីល់េសវាមាត់េធមញេចញ
វិកើយបប្រតអនកមិនប្រតឹមប្រតូវ ឬប្របសិនេបើអនកមានបណាឹងតវាា។

• ប្របប្រពឹតីចំេពោះបុគគលិកមាត់េធមញ និងការិយាល័យ Medi-Cal Dental េដោយការេគោរព និងសុភាពរាបសា។

ភាាពឯ�ជនីរបសួ់អ្នី�ម្មានីសួារៈសួ�ខានី់សួម្ម្រាប់យើង។
ែផនកេនះពណ៌នាអំពីវិធីេដើមីីទទួលបាានព័ត៌មានអំពីរេបៀបែដលព័ត៌មានេវជីសាប្រសីអាចប្រតូវបាានេប្របើ និងប្រតូវបាានបងាាញ។ វាក៏
ពណ៌នាអំពីវិធីែដលអនកអាចទទួលបាានព័ត៌មានរបស់អនក។

សួសេច�្តីជូនីដ្ឋ�ណឹងអ�ពី�ារអនីុវាត្តភាាពឯ�ជនី
ប្រកសួងេសវាកមមែថទាំសុខភាពេផើើជូនអនកនូវេសចកីីជូនដំណឹងអំពីការអនុវតីឯកជនភាពែដលជាែផនកមួយៃនកញ្ហាេប់សើាគមន៍របស ់

Medi-Cal របស់អនក។ អនកក៏អាចចូលេមើលមួយចីាប់តាមអី�នធឺណិតបាានផងែដរ េនៅទីេនះ។ េសចកីីជូនដំណឹងេនះពណ៌នាអំពី
សិទិិឯកជន និងជេប្រមើសរបស់អនកអំពីព័ត៌មានសុខភាពរបស់អនក។

តើខ្ញ៉ាុ�អាចម្មើលីឃើញ៉ាព�ត៌ម្មានីសួុខភាាពដ្ឋថែលីត្រូវាបានី�ារពារអ្វាីដ្ឋថែលី Medi-Cal 
Dental ម្មានីអ�ពីខ្ញ៉ាុ�?
អនកមានសិទិិេសនើសុំេមើលព័ត៌មានសុខភាពែដលបាានការពាររបស់អនកេនៅកន�ងកំណត់ប្រតាែដល Medi-Cal Dental រកសា។ អនក
ក៏មានសិទិិេសនើសុំចីាប់ចមៃងៃនកំណត់ប្រតាទាំងេនោះផងែដរ។ អនកអាចប្រតូវបាានគិតប្របាាក់សប្រមាប់ការថតចមៃងកំណត់ប្រតា និងែតម
ៃប្របសណីយ៍សប្រមាប់េផើើសំបុប្រត។ អនកនឹងទទួលបាានការេឆ្នាំៃើយតបកន�ងរយៈេពល 30 ៃថៃបនទាប់ពីេយើងទទួលបាានការេសនើសុំរបស់
អនក។

អនកនឹងប្រតូវេផើើមកេយើងនូវចីាប់ចមៃងៃនប័ណណេបើកបររដឋ California ប័ណិសមគាល់របស់អនក ប្រកសួងប័ណណសមគាល់យានជំនិះ  ឬ
ប័ណណសមគាល់អតីសញ្ហាាាណេផសងេទៀតែដលអាចបញ្ហាីាក់អតីសញ្ហាាាណរបស់អនក។ អនកក៏នឹងប្រតូវេផើើឯកសារែដលបញ្ហាីាក់អាសយដឋាន
របស់អនកផងែដរ។

https://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/laws/priv/Documents/Notice-of-Privacy-Practices-English.pdf
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អនកអាចទាញយកទប្រមង់សំេណើសុំព័ត៌មានសុខភាពផទាល់ខៃ�ន   េនៅទីេនះ។   អនកក៏អាចទូរស័ពទមកមជឈមណិលេសវាកមមទូរស័ពទេដើមីី
េសនើសុំមួយចីាប់ផងែដរ។ 

េផើើទប្រមង់ែបបបទែដលបាានបំេពញរួមជាមួយអតីសញ្ហាាាណប័ណណរបស់អនកេទៅ៖

 Medi-Cal Dental Program

 Attn: HIPAA Privacy Contact

 P.O. Box 15539

 Sacramento, CA 95852-1539

សួម្ម្គាលី់៖  រាលី់�ារបាុនីបាងដ្ឋថែលីម្មិនីត្រឹម្មត្រូវា  ដ្ឋើម្ម្បីទាំទាំួលីបានីព�ត៌ម្មានីសួុខភាាពដ្ឋថែលីត្រូវាបានី�ារពារ នីឹងត្រូវា
ទាំទាំួលីទាំោសួតាម្មផ្លីូវាច្បាប់។

Medi-Cal Dental េបីជើាការពារព័ត៌មានែដលអនកផីល់ឱ្យយេយើង។ េដើមីីបងើារការចូលេមើល ឬការបងាាញេចញេដោយគមាន
ការអនុញ្ហាាាត េដើមីីរកសាភាពប្រតឹមប្រតូវៃនទិននន័យ និងេដើមីីធានាការេប្របើប្របាាស់ព័ត៌មានឱ្យយបាានសមប្រសប Medi-Cal Dental មាន
នីតិវិធីជារូបវន ីនិងនីតិវិធីប្រគប់ប្រគងែដលសមប្រសបេដើមីីការពារព័ត៌មានែដលេយើងប្របមូល។

https://www.dental.dhcs.ca.gov/MCD_documents/members/phirelform.pdf
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	តើអត្�ប្រយោជនី៍អ្វាីខ្លីះដ្ឋថែលីអាចរ�បានីសួម្ម្រាប់�ុម្មារ?
	តើម្មានីអត្�ប្រយោជនី៍អ្វាីខ្លីះសួម្ម្រាប់បុគ្គលីម្មានីផ្ទាំៃពោះ?

	អ្នី�ផ្តលី់សួសេវាា Medi-Cal Dental
	តើខ្ញ៉ាុ�អាចសួ្វាថែងរ�អ្នី�ផ្តលី់សួសេវាា Medi-Cal Dental យាាងដ្ឋូចម្ម្តសេច?
	តើម្មានីអ្វាី�ើតឡើង ប្រសួិនីបើខ្ញ៉ាុ�ម្មិនីអាចរ�អ្នី�ផ្តលី់សួសេវាាម្មាត់ធ្ម្មសេញ៉ាដ្ឋថែលីទាំទាំួលីយ� Medi-Cal �្នីុងត�បនី់របសួ់ខ្ញ៉ាុ�?
	តើម្មានីអ្វាី�ើតឡើង ប្រសួិនីបើខ្ញ៉ាុ�ត្រូវា�ារទាំៅជួបពសេទាំ្យធ្ម្មសេញ៉ា?
	តើខ្ញ៉ាុ�អាចទាំៅគ្លីីនីិ�វាសេជ្ជសួាសួ្ត្រសួម្ម្រាប់សួសេវាា�ម្ម្ម្មម្មាត់ធ្ម្មសេញ៉ារបសួ់ខ្ញ៉ាុ�បានីទាំសេ?
	តើម្មានីអ្វាី�ើតឡើង ប្រសួិនីបើខ្ញ៉ាុ�ទាំៅជួបអ្នី�ផ្តលី់សួសេវាាម្មាត់ធ្ម្មសេញ៉ាដ្ឋថែលីម្មិនីបានីចុះឈ្ម្មោះជាអ្នី�ផ្តលី់សួសេវាាម្មាត់ធ្ម្មសេញ៉ា Medi-Cal?
	តើខ្ញ៉ាុ�អាចប្តូរអ្នី�ផ្តលី់សួសេវាាម្មាត់ធ្ម្មសេញ៉ាបានីទាំសេ?
	តើខ្ញ៉ាុ�អាចប្តូរអ្នី�ផ្តលី់សួសេវាាម្មាត់ធ្ម្មសេញ៉ារបសួ់ខ្ញ៉ាុ�បានីបាុនី្ម្មានីដ្ឋង?
	តើ�ារទាំៅជួបអ្នី�ផ្តលី់សួសេវាាម្មាត់ធ្ម្មសេញ៉ាដ្ឋដ្ឋថែលីអាចជួយខ្ញ៉ាុ�យាាងដ្ឋូចម្ម្តសេច?
	តើខ្ញ៉ាុ�អាចប្តូរអ្នី�ផ្តលី់សួសេវាាម្មាត់ធ្ម្មសេញ៉ានីៅពា�់�ណ្តាលីនីៃ�ារព្យាបាលីបានីដ្ឋថែរឬទាំសេ?

	�ារទាំទាំួលីបានី�ារ�ថែទាំា�ធ្ម្មសេញ៉ា
	តើខ្ញ៉ាុ�ដ្ឋា�់�ារណាត់ជួបជាម្មួយអ្នី�ផ្តលី់សួសេវាាម្មាត់ធ្ម្មសេញ៉ាយាាងដ្ឋូចម្ម្តសេច?
	តើខ្ញ៉ាុ�ត្រូវាយ�អ្វាីនីៅពសេលីខ្ញ៉ាុ�ទាំៅជួបអ្នី�ផ្តលី់សួសេវាាម្មាត់ធ្ម្មសេញ៉ា?
	តើខ្ញ៉ាុ�គួរទាំៅជួបអ្នី�ផ្តលី់សួសេវាាម្មាត់ធ្ម្មសេញ៉ាញ៉ាឹ�ញ៉ាាប់បាុណ្ណា?
	តើ�ូនីតូចរបសួ់ខ្ញ៉ាុ�គួរទាំៅជួបអ្នី�ផ្តលី់សួសេវាាម្មាត់ធ្ម្មសេញ៉ានីៅពសេលីណា?
	តើអ្វាីទាំៅជា�ារសួង្គ្រោះបនី្ទាំានី់ម្មាត់ធ្ម្មសេញ៉ា?
	តើម្មានីអ្វាី�ើតឡើង ប្រសួិនីបើខ្ញ៉ាុ�សួ្�ិត�្នីុង�ារសួង្គ្រោះបនី្ទាំានី់?
	តើ “ភាាពចា�បាច់ផ្នីថែ�វាសេជ្ជសួាសួ្ត្រ” ម្មានីនី�យយាាងដ្ឋូចម្ម្តសេច?
	ចុះប្រសួិនីបើខ្ញ៉ាុ�ចង់ទាំទាំួលីបានីម្មតិទាំីពីរ?
	ហ្វ័សេតុអ្វាីបានីជា Medi-Cal Dental សួ្នីើឱ្យខ្ញ៉ាុ�ទាំៅពិនីិត្យម្មាត់ធ្ម្មសេញ៉ាជាម្មួយអ្នី�ផ្តលី់សួសេវាាម្មាត់ធ្ម្មសេញ៉ាម្មួយផ្សួសេងទាំៀត?
	ចុះប្រសួិនីបើខ្ញ៉ាុ�ត្រូវា�ារលីុបចោលី�ារណាត់ជួបពិនីិត្យម្មាត់ធ្ម្មសេញ៉ា?
	ចុះប្រសួិនីបើខ្ញ៉ាុ�ត្រូវា�ារសួសេវាា�ម្ម្ម្មម្មាត់ធ្ម្មសេញ៉ា ពសេលីខ្ញ៉ាុ�នីៅ�្រៅរដ្ឋ្ឋ California ឬ �្រៅប្រទាំសេសួ?

	�្លីៃច�ណាយលីើសួសេវាាម្មាត់ធ្ម្មសេញ៉ា
	តើខ្ញ៉ាុ�ត្រូវាបង់�្លីៃអ្វាីសួម្ម្រាប់�ារ�ថែទាំា�ម្មាត់ធ្ម្មសេញ៉ារបសួ់ខ្ញ៉ាុ�ទាំសេ?
	តើ�ារបង់ប្រា�់ច�ណាយផ្ទាំាលី់ខ្លីួនីគឺជាអ្វាី?
	តើម្មានីអ្វាី�ើតឡើងប្រសួិនីបើខ្ញ៉ាុ�ម្មិនីអាចរាាប់រងប្រា�់ច�ណាយផ្ទាំាលី់ខ្លីនីនីៅពសេលីខ្ញ៉ាុ�ទាំៅ�ានី់�ារណាត់ជួបរបសួ់ខ្ញ៉ាុ�?
	តើខ្ញ៉ាុ�ត្រូវាធ្វាើដ្ឋូចម្ម្តសេច ប្រសួិនីបើខ្ញ៉ាុ�បានីបង់�្លីៃសួសេវាា�ម្ម្ម្មដ្ឋថែលីខ្ញ៉ាុ�ម្មិនីចា�បាច់ត្រូវាបង់?
	តើម្មានីអ្វាី�ើតឡើង ប្រសួិនីបើខ្ញ៉ាុ�ទាំទាំួលីបានីវាិ�្�យបត្រពីអ្នី�ផ្តលី់សួសេវាាម្មាត់ធ្ម្មសេញ៉ា ?
	តើម្មានីអ្វាី�ើតឡើង ប្រសួិនីបើខ្ញ៉ាុ�ម្មានី�ារធានីារាាប់រងម្មាត់ធ្ម្មសេញ៉ាផ្សួសេងទាំៀត?

	ម្មធ្យោបាយដ្ឋឹ�ជញ៉ា្ជូនី នីិងសួសេវាា�ម្ម្ម្មផ្សួសេងៗ។
	ចុះបើខ្ញ៉ាុ�ត្រូវា�ារជិះទាំៅ�ារិយាលី�យអ្នី�ផ្តលី់សួសេវាាម្មាត់ធ្ម្មសេញ៉ា ?
	តើម្មានីអ្វាី�ើតឡើង ប្រសួិនីបើខ្ញ៉ាុ�ម្មានីពិ�ារភាាព�្នីុង�ារសួ្តាប់ ឬនីិយាយ?
	ចុះប្រសួិនីបើខ្ញ៉ាុ�ម្មានីបញ៉ា្ហ្វ័ាម្មើលីម្មិនីសួូវាច្បាសួ់?
	ចុះប្រសួិនីបើខ្ញ៉ាុ�ម្មានីសួ្�ានីភាាពសួុខភាាព ឬបញ៉ា្ហ្វ័ាផ្សួសេងទាំៀតដ្ឋថែលីធ្វាើឱ្យខ្ញ៉ាុ�ពិបា�ទាំទាំួលី�ារ�ថែទាំា�ម្មាត់ធ្ម្មសេញ៉ា?
	តើម្មានីអ្វាី�ើតឡើង ប្រសួិនីបើខ្ញ៉ាុ�ម្មានីបញ៉ា្ហ្វ័ារាង�ាយដ្ឋថែលីធ្វាើឱ្យខ្ញ៉ាុ�ពិបា�ទាំៅជួបអ្នី�ផ្តលី់សួសេវាាម្មាត់ធ្ម្មសេញ៉ា ?

	�ារគ្រប់គ្រង�រណី
	តើ�ម្ម្ម្មវាិធីគ្រប់គ្រង�រណីគឺជាអ្វាី?
	តើខ្ញ៉ាុ�អាចទាំទាំួលីបានីសួសេវាា�ម្ម្ម្មគ្រប់គ្រង�រណីយាាងដ្ឋូចម្ម្តសេច?
	តើសួសេវាា�ម្ម្ម្មគ្រប់គ្រង�រណីខុសួគ្នីាពីសួសេវាា�ម្ម្ម្មសួម្ម្របសួម្ម្រួលី�ារ�ថែទាំា�ដ្ឋថែរឬទាំសេ?

	ដ្ឋ�ណើរ�ារពា�្យបណ្តឹង
	តើខ្ញ៉ាុ�អាចធ្វាើអ្វាីបានីប្រសួិនីបើ Medi-Cal Dental បដ្ឋិសួសេធ ឬ��ណត់សួសេវាា�ម្ម្ម្មដ្ឋថែលីអ្នី�ផ្តលី់សួសេវាារបសួ់ខ្ញ៉ាុ�បានីសួ្នីើសួុ�?
	តើខ្ញ៉ាុ�នីឹងដ្ឋឹងដ្ឋោយរបៀបណា ប្រសួិនីបើ Medi-Cal Dental បានីបដ្ឋិសួសេធ ឬដ្ឋា�់��ហ្វ័ិតសួសេវាា�ម្ម្ម្ម?
	តើខ្ញ៉ាុ�គួរធ្វាើអ្វាីប្រសួិនីបើខ្ញ៉ាុ�ម្មានីបណ្តឹងតវាាា? តើខ្ញ៉ាុ�ដ្ឋា�់ពា�្យបណ្តឹងជាផ្លីូវា�ារយាាងដ្ឋូចម្ម្តសេច?
	តើម្មានីអ្វាី�ើតឡើងបនី្ទាំាប់ពីខ្ញ៉ាុ�ដ្ឋា�់ពា�្យបណ្តឹង?
	ប្រសួិនីបើខ្ញ៉ាុ�ម្មិនីចូលីចិត្តអ្វាីដ្ឋថែលី�ើតឡើង នីៅពសេលីខ្ញ៉ាុ�ដ្ឋា�់ពា�្យបណ្តឹងតើម្មានីអ្វាីទាំៀតដ្ឋថែលីខ្ញ៉ាុ�អាចធ្វាើបានី?

	ដ្ឋ�ណើរ�ារសួវានីា�ាររដ្ឋ្ឋ
	តើខ្ញ៉ាុ�ត្រូវាសួ្នីើសួុ�សួវានីា�ាររដ្ឋ្ឋនីៅពសេលីណា?
	តើខ្ញ៉ាុ�ត្រូវាចាប់ផ្តើម្មដ្ឋ�ណើរ�ារនីសេះយាាងដ្ឋូចម្ម្តសេច?

	វាា�្យសួ�ព្ទាំ នីិងនីិយម្មនី�យ �ារព្យាបាលីម្មាត់ធ្ម្មសេញ៉ាផ្សួសេងទាំៀត
	សួិទាំ្ធិ នីិងទាំ�នីួលីខុសួត្រូវារបសួ់អ្នី�
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Structural Results


ISO 32000-1:2008


		Serial		Page No.		Element Path		Checkpoint Name		Test Name		Status		Reason		Comments

		1						Document		Valid Document element		Passed		Document element passed.		

		2						Headings		No nested Headings		Passed		Heading tags are not nested inside one another.		

		3						Link Annotations		Link Annotations - Valid Tagging		Passed		All tagged Link annotations are tagged in Link or Reference tags.		

		4						Link Annotations		Link Destination		Passed		All Link destinations are valid		

		5						Links		Includes Link Annotation		Passed		All Link tags contain at least one Link annotation.		

		6						List		Valid Children		Passed		All List elements passed.		

		7						List Item		LI - Valid Parent		Passed		All List Items passed.		

		8						List Item		LBody - Valid Parent		Passed		All LBody elements passed.		

		9						List Item		Lbl - Valid Parent		Passed		All Lbl elements passed.		

		10						Structural Issues		Alternate Text with no content		Passed		All tags with Alternate, Actual or Expansion Text have content associated with them.		

		11				Tags->0->84->0->8->4,Tags->0->84->0->9->1,Tags->0->84->0->9->4,Tags->0->84->0->9->5,Tags->0->84->0->9->6,Tags->0->84->0->10->1,Tags->0->84->0->11->1,Tags->0->84->0->11->2,Tags->0->84->0->11->4,Tags->0->84->0->11->5,Tags->0->84->0->11->6,Tags->0->84->0->12->1,Tags->0->84->0->12->2,Tags->0->84->0->13->1,Tags->0->84->0->13->2,Tags->0->84->0->14->1,Tags->0->84->0->14->2,Tags->0->84->0->15->1,Tags->0->84->0->15->2		Structural Issues		Empty Tags		Passed		A tag of type TD is empty. Consider removing the tag or running the Cleanup functionality.		Verification result set by user.

		12						Table		Valid Children		Passed		All Table elements passed.		

		13						Table		Regularity		Passed		All tables detected are regular.		

		14						Table Cells		TD - Valid Parent		Passed		All Table Data Cells and Header Cells passed		

		15						Table Rows		Parent and children are valid		Passed		All Table Rows passed.		

		16						TOC		Valid Children		Passed		All TOC elements passed.		

		17						TOCI		Valid Parent and Children		Passed		All TOCIs passed.		

		18						Form Annotations		Form Annotations - Valid Tagging		Not Applicable		No Form Annotations were detected in this document.		

		19						Other Annotations		Other Annotations - Valid Tagging		Not Applicable		No Annotations (other than Links and Widgets) were detected in this document.		

		20						RP, RT and RB		RP, RT and RB - Valid Parent		Not Applicable		No RP, RB or RT elements were detected in this document.		

		21						Ruby		Valid Children		Not Applicable		No Ruby elements were detected in this document.		

		22						THead, TBody and TFoot		Parent and children are valid		Not Applicable		No THead, TFoot, or TBody elements were detected in this document.		

		23						Warichu		Warichu		Not Applicable		No Warichu elements were detected in this document.		

		24						WT and WP		WT and WP - Valid Parent		Not Applicable		No WP or WT elements were detected in the document		





Accessibility Results



Section 508
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    WCAG 2.1 AA


    		Serial		Page No.		Element Path		Checkpoint Name		Test Name		Status		Reason		Comments

		1						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Lbl - Valid Parent		Passed		All Lbl elements passed.		

		2						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		LBody - Valid Parent		Passed		All LBody elements passed.		

		3						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Link Annotations		Passed		All tagged Link annotations are tagged in Link or Reference tags.		

		4						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Links		Passed		All Link tags contain at least one Link annotation.		

		5						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		List Item		Passed		All List Items passed.		

		6						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		List		Passed		All List elements passed.		

		7						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Table Cells		Passed		All Table Data Cells and Header Cells passed		

		8						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Table Rows		Passed		All Table Rows passed.		

		9						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Table		Passed		All Table elements passed.		

		10						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Heading Levels		Passed		All Headings are nested correctly		

		11		28,29		Tags->0->312		Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		ListNumbering		Passed		CommonLook was unable to automatically deduce the ListNumbering from content. 		Verification result set by user.

		12		3		Tags->0->15->0->1		Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Header Cells		Passed		Cell (1,2) does not have column headers associated with it.		Verification result set by user.

		13		3		Tags->0->15->1->1		Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Header Cells		Passed		Cell (2,2) does not have column headers associated with it.		Verification result set by user.

		14		3		Tags->0->15->2->1		Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Header Cells		Passed		Cell (3,2) does not have column headers associated with it.		Verification result set by user.

		15						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Scope attribute		Passed		All TH elements define the Scope attribute.		

		16						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Meaningful Sequence		Passed		No Untagged annotations were detected, and no elements have been untagged in this session.		

		17						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Tabs Key		Passed		All pages that contain annotations have tabbing order set to follow the logical structure.		

		18						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Orientation		Passed		Document is tagged and content can be rendered in any orientation.		

		19						Guideline 1.4 Make it easier for users to see and hear content including separating foreground from background.		Reflow		Passed		Document is tagged and content can be rendered in any device size.		

		20						Guideline 1.4 Make it easier for users to see and hear content including separating foreground from background.		Text Spacing		Passed		Document is tagged and content can be rendered by user agents supporting tagged PDFs in any text spacing.		

		21						Guideline 2.1 Make all functionality operable via a keyboard interface		Server-side image maps		Passed		No Server-side image maps were detected in this document (Links with IsMap set to true).		

		22						Guideline 2.4 Provide ways to help users navigate, find content, and determine where they are		Headings defined		Passed		Headings have been defined for this document.		

		23						Guideline 2.4 Provide ways to help users navigate, find content, and determine where they are		Outlines (Bookmarks)		Passed		Bookmarks are logical and consistent with Heading Levels.		

		24						Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Change of context		Passed		No actions are triggered when any element receives focus		

		25						Guideline 1.1 Provide text alternatives for all non-text content		Alternative Representation for Formulas		Not Applicable		No Formula tags were detected in this document.		

		26						Guideline 1.1 Provide text alternatives for all non-text content		Alternative Representation for Forms		Not Applicable		No Form Fields were detected in this document.		

		27						Guideline 1.1 Provide text alternatives for all non-text content		Alternative Representation for Other Annotations		Not Applicable		No other annotations were detected in this document.		

		28						Guideline 1.2 Provide synchronized alternatives for multimedia.		Captions 		Not Applicable		No multimedia elements were detected in this document.		

		29						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Form Annotations - Valid Tagging		Not Applicable		No Form Annotations were detected in this document.		

		30						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Other Annotations - Valid Tagging		Not Applicable		No Annotations (other than Links and Widgets) were detected in this document.		

		31						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		RP, RT and RB - Valid Parent		Not Applicable		No RP, RB or RT elements were detected in this document.		

		32						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Correct Structure - Ruby		Not Applicable		No Ruby elements were detected in this document.		

		33						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		THead, TBody and TFoot		Not Applicable		No THead, TFoot, or TBody elements were detected in this document.		

		34						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Correct Structure - Warichu		Not Applicable		No Warichu elements were detected in this document.		

		35						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Correct Structure - WT and WP		Not Applicable		No WP or WT elements were detected in the document		

		36						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Article Threads		Not Applicable		No Article threads were detected in the document		

		37						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Identify Input Purpose		Not Applicable		No Form Annotations were detected in this document.		

		38						Guideline 1.4 Make it easier for users to see and hear content including separating foreground from background.		Images of text - OCR		Not Applicable		No raster-based images were detected in this document.		

		39						Guideline 1.4 Make it easier for users to see and hear content including separating foreground from background.		Content on Hover or Focus		Not Applicable		No actions found on hover or focus events.		

		40						Guideline 2.1 Make all functionality operable via a keyboard interface		Character Key Shortcuts		Not Applicable		No character key shortcuts detected in this document.		

		41						Guideline 2.2 Provide users enough time to read and use content		Timing Adjustable		Not Applicable		No elements that could require a timed response found in this document.		

		42						Guideline 2.3 Do not design content in a way that is known to cause seizures		Three Flashes or Below Threshold		Not Applicable		No elements that could cause flicker were detected in this document.		

		43						Guideline 2.5 Input Modalities		Label in Name		Not Applicable		No Form Annotations were detected in this document.		

		44						Guideline 2.5 Input Modalities		Pointer Cancellation		Not Applicable		No mouse down events detected in this document.		

		45						Guideline 2.5 Input Modalities		Motion Actuation		Not Applicable		No elements requiring device or user motion detected in this document.		

		46						Guideline 2.5 Input Modalities		Pointer Gestures		Not Applicable		No RichMedia or FileAtachments have been detected in this document.		

		47				Pages->0		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 1 contains content but does not define header or footer pagination artifacts. Please confirm this is correct.		Verification result set by user.

		48				Pages->1		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 2 contains content but does not define header or footer pagination artifacts. Please confirm this is correct.		Verification result set by user.

		49				Pages->2		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 3 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		50				Pages->3		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 4 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		51				Pages->4		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 5 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		52				Pages->5		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 6 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		53				Pages->6		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 7 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		54				Pages->7		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 8 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		55				Pages->8		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 9 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		56				Pages->9		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 10 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		57				Pages->10		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 11 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		58				Pages->11		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 12 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		59				Pages->12		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 13 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		60				Pages->13		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 14 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		61				Pages->14		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 15 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		62				Pages->15		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 16 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		63				Pages->16		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 17 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		64				Pages->17		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 18 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		65				Pages->18		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 19 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		66				Pages->19		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 20 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		67				Pages->20		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 21 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		68				Pages->21		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 22 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		69				Pages->22		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 23 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		70				Pages->23		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 24 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		71				Pages->24		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 25 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		72				Pages->25		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 26 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		73				Pages->26		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 27 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		74				Pages->27		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 28 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		75				Pages->28		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 29 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		76				Pages->29		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 30 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		77				Pages->30		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 31 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		78				Pages->31		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 32 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		79				Pages->32		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 33 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		80				Pages->33		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 34 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		81				Pages->34		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 35 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		82				Pages->35		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 36 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		83				Pages->36		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 37 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		84				Pages->37		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 38 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		85				Pages->38		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 39 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		86				Pages->39		Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Not Applicable		Page 40 does not contain header Artifacts.		Verification result set by user.

		87						Guideline 3.3 Help users avoid and correct mistakes		Required fields		Not Applicable		No Form Fields were detected in this document.		

		88						Guideline 3.3 Help users avoid and correct mistakes		Form fields value validation		Not Applicable		No form fields that may require validation detected in this document.		

		89						Guideline 4.1 Maximize compatibility with current and future user agents, including assistive technologies		4.1.2 Name, Role, Value		Not Applicable		No user interface components were detected in this document.		

		90						Guideline 4.1 Maximize compatibility with current and future user agents, including assistive technologies		Status Message		Not Applicable		Checkpoint is not applicable in PDF.		

		91		1,5,6,26,27,28,31,32,11		Tags->0->0,Tags->0->1,Tags->0->5,Tags->0->30,Tags->0->32,Tags->0->34,Tags->0->36,Tags->0->306,Tags->0->307,Tags->0->308,Tags->0->309,Tags->0->313,Tags->0->314,Tags->0->84->0->1->1->0,Tags->0->84->0->1->2->0,Tags->0->84->0->1->3->0,Tags->0->84->0->1->4->0,Tags->0->84->0->1->5->0,Tags->0->84->0->1->6->0,Tags->0->84->0->2->1->0,Tags->0->84->0->2->2->0,Tags->0->84->0->2->3->0,Tags->0->84->0->2->4->0,Tags->0->84->0->2->5->0,Tags->0->84->0->2->6->0,Tags->0->84->0->3->1->0,Tags->0->84->0->3->2->0,Tags->0->84->0->3->3->0,Tags->0->84->0->3->4->0,Tags->0->84->0->3->5->0,Tags->0->84->0->3->6->0,Tags->0->84->0->4->1->0,Tags->0->84->0->4->2->0,Tags->0->84->0->4->3->0,Tags->0->84->0->4->4->0,Tags->0->84->0->4->5->0,Tags->0->84->0->4->6->0,Tags->0->84->0->5->1->0,Tags->0->84->0->5->2->0,Tags->0->84->0->5->3->0,Tags->0->84->0->5->4->0,Tags->0->84->0->5->5->0,Tags->0->84->0->5->6->0,Tags->0->84->0->6->1->0,Tags->0->84->0->6->2->0,Tags->0->84->0->6->3->0,Tags->0->84->0->6->4->0,Tags->0->84->0->6->5->0,Tags->0->84->0->6->6->0,Tags->0->84->0->7->1->0,Tags->0->84->0->7->2->0,Tags->0->84->0->7->3->0,Tags->0->84->0->7->4->0,Tags->0->84->0->7->5->0,Tags->0->84->0->7->6->0,Tags->0->84->0->8->1->0,Tags->0->84->0->8->2->0,Tags->0->84->0->8->3->0,Tags->0->84->0->8->5->0,Tags->0->84->0->8->6->0,Tags->0->84->0->9->2->0,Tags->0->84->0->9->3->0,Tags->0->84->0->10->2->0,Tags->0->84->0->10->3->0,Tags->0->84->0->10->4->0,Tags->0->84->0->10->5->0,Tags->0->84->0->10->6->0,Tags->0->84->0->11->3->0,Tags->0->84->0->12->3->0,Tags->0->84->0->12->4->0,Tags->0->84->0->12->5->0,Tags->0->84->0->12->6->0,Tags->0->84->0->13->3->0,Tags->0->84->0->13->4->0,Tags->0->84->0->13->5->0,Tags->0->84->0->13->6->0,Tags->0->84->0->14->3->0,Tags->0->84->0->14->4->0,Tags->0->84->0->14->5->0,Tags->0->84->0->14->6->0,Tags->0->84->0->15->3->0,Tags->0->84->0->15->4->0,Tags->0->84->0->15->5->0,Tags->0->84->0->15->6->0		Guideline 1.1 Provide text alternatives for all non-text content		Alternative Representation for Figures		User Verify		Verify Alt		Verification result set by user.

		92		2,4,5,6,7,10,11,13,15,16,18,22,25,30,33,34,35,38,39,40		Tags->0->7->0->0->0,Tags->0->7->1->0->0,Tags->0->7->2->0->0,Tags->0->7->3->0->0,Tags->0->7->4->0->0,Tags->0->7->5->0->0,Tags->0->7->6->0->0,Tags->0->7->7->0->0,Tags->0->7->8->0->0,Tags->0->7->9->0->0,Tags->0->7->10->0->0,Tags->0->7->11->0->0,Tags->0->7->12->0->0,Tags->0->7->13->0->0,Tags->0->7->14->0->0,Tags->0->7->15->0->0,Tags->0->7->16->0->0,Tags->0->7->17->0->0,Tags->0->18->1,Tags->0->21->1,Tags->0->23->1,Tags->0->27->1,Tags->0->39->1,Tags->0->41->1,Tags->0->41->3,Tags->0->45->1,Tags->0->45->3,Tags->0->46->0->1->1,Tags->0->52->1,Tags->0->73->1,Tags->0->79->1,Tags->0->83->1,Tags->0->104->1,Tags->0->109->1,Tags->0->132->1,Tags->0->143->1,Tags->0->157->1,Tags->0->180,Tags->0->181->1,Tags->0->214->1,Tags->0->214->2,Tags->0->216->1,Tags->0->225->1,Tags->0->225->3,Tags->0->227->1,Tags->0->228->1,Tags->0->236->1,Tags->0->238->1,Tags->0->244->1,Tags->0->255->1,Tags->0->289->1,Tags->0->289->3,Tags->0->297->1,Tags->0->301->1		Guideline 1.1 Provide text alternatives for all non-text content		Alternative Representation for Links		User Verify		Verify Alt		Verification result set by user.

		93		2,4,5,6,7,10,11,13,15,16,18,22,25,30,33,34,35,38,39,40		Tags->0->7->0->0->0->0,Tags->0->7->1->0->0->0,Tags->0->7->2->0->0->0,Tags->0->7->3->0->0->0,Tags->0->7->4->0->0->0,Tags->0->7->5->0->0->0,Tags->0->7->6->0->0->0,Tags->0->7->7->0->0->0,Tags->0->7->8->0->0->0,Tags->0->7->9->0->0->0,Tags->0->7->10->0->0->0,Tags->0->7->11->0->0->0,Tags->0->7->12->0->0->0,Tags->0->7->13->0->0->0,Tags->0->7->14->0->0->0,Tags->0->7->15->0->0->0,Tags->0->7->16->0->0->0,Tags->0->7->17->0->0->0,Tags->0->18->1->0,Tags->0->21->1->0,Tags->0->23->1->0,Tags->0->27->1->0,Tags->0->39->1->0,Tags->0->41->1->0,Tags->0->41->3->0,Tags->0->45->1->0,Tags->0->45->3->0,Tags->0->46->0->1->1->0,Tags->0->52->1->0,Tags->0->73->1->0,Tags->0->79->1->0,Tags->0->83->1->0,Tags->0->104->1->0,Tags->0->109->1->0,Tags->0->132->1->0,Tags->0->143->1->0,Tags->0->157->1->0,Tags->0->180->2,Tags->0->181->1->0,Tags->0->214->1->0,Tags->0->214->2->0,Tags->0->216->1->0,Tags->0->225->1->0,Tags->0->225->3->0,Tags->0->227->1->0,Tags->0->228->1->0,Tags->0->236->1->0,Tags->0->238->1->0,Tags->0->244->1->0,Tags->0->255->1->0,Tags->0->289->1->0,Tags->0->289->3->0,Tags->0->297->1->0,Tags->0->301->1->0		Guideline 1.1 Provide text alternatives for all non-text content		Alternative Representation for Links		User Verify		Verify Content		Verification result set by user.

		94		28,29		Tags->0->312		Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		ListNumbering		User Verify		Please verify that a ListNumbering value of Decimal for the list is appropriate.		Verification result set by user.

		95		3		Tags->0->15		Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Summary attribute		User Verify		Please verify that a Summary attribute value of "ពាក្យនៅក្នុងសៀវភៅណែនាំ is appropriate for the table.		Verification result set by user.

		96		19,20		Tags->0->163		Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Summary attribute		User Verify		Please verify that a Summary attribute value of "ការទូទាត់រួម is appropriate for the table.		Verification result set by user.

		97		11		Tags->0->84->0		Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Summary attribute		User Verify		Please verify that a Summary attribute value of "សេវាគ្របដណ្តប់ is appropriate for the table.		Verification result set by user.

		98				Doc		Guideline 1.4 Make it easier for users to see and hear content including separating foreground from background.		Format, layout and color		User Verify		Make sure that no information is conveyed by contrast, color, format or layout, or some combination thereof while the content is not tagged to reflect all meaning conveyed by the use of contrast, color, format or layout, or some combination thereof.		Verification result set by user.

		99				Doc		Guideline 1.4 Make it easier for users to see and hear content including separating foreground from background.		Minimum Contrast		User Verify		Please ensure that the visual presentation of text and images of text has a contrast ratio of at least 4.5:1, except for Large text and images of large-scale text where it should have a contrast ratio of at least 3:1, or incidental content or logos
		Verification result set by user.

		100		1,5,6,7,11,26,27,28,31,32		Tags->0->0->0,Tags->0->1->0,Tags->0->5->0,Tags->0->30->0,Tags->0->32->0,Tags->0->34->0,Tags->0->36->0,Tags->0->46->0->1->2,Tags->0->49->10->1->1,Tags->0->84->0->1->1->0->0,Tags->0->84->0->1->1->0->1,Tags->0->84->0->1->1->0->2,Tags->0->84->0->1->1->0->3,Tags->0->84->0->1->1->0->4,Tags->0->84->0->1->1->0->5,Tags->0->84->0->1->1->0->6,Tags->0->84->0->1->1->0->7,Tags->0->84->0->1->1->0->8,Tags->0->84->0->1->2->0->0,Tags->0->84->0->1->2->0->1,Tags->0->84->0->1->2->0->2,Tags->0->84->0->1->2->0->3,Tags->0->84->0->1->2->0->4,Tags->0->84->0->1->2->0->5,Tags->0->84->0->1->2->0->6,Tags->0->84->0->1->2->0->7,Tags->0->84->0->1->2->0->8,Tags->0->84->0->1->3->0->0,Tags->0->84->0->1->3->0->1,Tags->0->84->0->1->3->0->2,Tags->0->84->0->1->3->0->3,Tags->0->84->0->1->3->0->4,Tags->0->84->0->1->3->0->5,Tags->0->84->0->1->3->0->6,Tags->0->84->0->1->3->0->7,Tags->0->84->0->1->3->0->8,Tags->0->84->0->1->4->0->0,Tags->0->84->0->1->4->0->1,Tags->0->84->0->1->4->0->2,Tags->0->84->0->1->4->0->3,Tags->0->84->0->1->4->0->4,Tags->0->84->0->1->4->0->5,Tags->0->84->0->1->4->0->6,Tags->0->84->0->1->4->0->7,Tags->0->84->0->1->4->0->8,Tags->0->84->0->1->5->0->0,Tags->0->84->0->1->5->0->1,Tags->0->84->0->1->5->0->2,Tags->0->84->0->1->5->0->3,Tags->0->84->0->1->5->0->4,Tags->0->84->0->1->5->0->5,Tags->0->84->0->1->5->0->6,Tags->0->84->0->1->5->0->7,Tags->0->84->0->1->5->0->8,Tags->0->84->0->1->6->0->0,Tags->0->84->0->1->6->0->1,Tags->0->84->0->1->6->0->2,Tags->0->84->0->1->6->0->3,Tags->0->84->0->1->6->0->4,Tags->0->84->0->1->6->0->5,Tags->0->84->0->1->6->0->6,Tags->0->84->0->1->6->0->7,Tags->0->84->0->1->6->0->8,Tags->0->84->0->2->1->0->0,Tags->0->84->0->2->1->0->1,Tags->0->84->0->2->1->0->2,Tags->0->84->0->2->1->0->3,Tags->0->84->0->2->1->0->4,Tags->0->84->0->2->1->0->5,Tags->0->84->0->2->1->0->6,Tags->0->84->0->2->1->0->7,Tags->0->84->0->2->1->0->8,Tags->0->84->0->2->2->0->0,Tags->0->84->0->2->2->0->1,Tags->0->84->0->2->2->0->2,Tags->0->84->0->2->2->0->3,Tags->0->84->0->2->2->0->4,Tags->0->84->0->2->2->0->5,Tags->0->84->0->2->2->0->6,Tags->0->84->0->2->2->0->7,Tags->0->84->0->2->2->0->8,Tags->0->84->0->2->3->0->0,Tags->0->84->0->2->3->0->1,Tags->0->84->0->2->3->0->2,Tags->0->84->0->2->3->0->3,Tags->0->84->0->2->3->0->4,Tags->0->84->0->2->3->0->5,Tags->0->84->0->2->3->0->6,Tags->0->84->0->2->3->0->7,Tags->0->84->0->2->3->0->8,Tags->0->84->0->2->4->0->0,Tags->0->84->0->2->4->0->1,Tags->0->84->0->2->4->0->2,Tags->0->84->0->2->4->0->3,Tags->0->84->0->2->4->0->4,Tags->0->84->0->2->4->0->5,Tags->0->84->0->2->4->0->6,Tags->0->84->0->2->4->0->7,Tags->0->84->0->2->4->0->8,Tags->0->84->0->2->5->0->0,Tags->0->84->0->2->5->0->1,Tags->0->84->0->2->5->0->2,Tags->0->84->0->2->5->0->3,Tags->0->84->0->2->5->0->4,Tags->0->84->0->2->5->0->5,Tags->0->84->0->2->5->0->6,Tags->0->84->0->2->5->0->7,Tags->0->84->0->2->5->0->8,Tags->0->84->0->2->6->0->0,Tags->0->84->0->2->6->0->1,Tags->0->84->0->2->6->0->2,Tags->0->84->0->2->6->0->3,Tags->0->84->0->2->6->0->4,Tags->0->84->0->2->6->0->5,Tags->0->84->0->2->6->0->6,Tags->0->84->0->2->6->0->7,Tags->0->84->0->2->6->0->8,Tags->0->84->0->3->1->0->0,Tags->0->84->0->3->1->0->1,Tags->0->84->0->3->1->0->2,Tags->0->84->0->3->1->0->3,Tags->0->84->0->3->1->0->4,Tags->0->84->0->3->1->0->5,Tags->0->84->0->3->1->0->6,Tags->0->84->0->3->1->0->7,Tags->0->84->0->3->1->0->8,Tags->0->84->0->3->2->0->0,Tags->0->84->0->3->2->0->1,Tags->0->84->0->3->2->0->2,Tags->0->84->0->3->2->0->3,Tags->0->84->0->3->2->0->4,Tags->0->84->0->3->2->0->5,Tags->0->84->0->3->2->0->6,Tags->0->84->0->3->2->0->7,Tags->0->84->0->3->2->0->8,Tags->0->84->0->3->3->0->0,Tags->0->84->0->3->3->0->1,Tags->0->84->0->3->3->0->2,Tags->0->84->0->3->3->0->3,Tags->0->84->0->3->3->0->4,Tags->0->84->0->3->3->0->5,Tags->0->84->0->3->3->0->6,Tags->0->84->0->3->3->0->7,Tags->0->84->0->3->3->0->8,Tags->0->84->0->3->4->0->0,Tags->0->84->0->3->4->0->1,Tags->0->84->0->3->4->0->2,Tags->0->84->0->3->4->0->3,Tags->0->84->0->3->4->0->4,Tags->0->84->0->3->4->0->5,Tags->0->84->0->3->4->0->6,Tags->0->84->0->3->4->0->7,Tags->0->84->0->3->4->0->8,Tags->0->84->0->3->5->0->0,Tags->0->84->0->3->5->0->1,Tags->0->84->0->3->5->0->2,Tags->0->84->0->3->5->0->3,Tags->0->84->0->3->5->0->4,Tags->0->84->0->3->5->0->5,Tags->0->84->0->3->5->0->6,Tags->0->84->0->3->5->0->7,Tags->0->84->0->3->5->0->8,Tags->0->84->0->3->6->0->0,Tags->0->84->0->3->6->0->1,Tags->0->84->0->3->6->0->2,Tags->0->84->0->3->6->0->3,Tags->0->84->0->3->6->0->4,Tags->0->84->0->3->6->0->5,Tags->0->84->0->3->6->0->6,Tags->0->84->0->3->6->0->7,Tags->0->84->0->3->6->0->8,Tags->0->84->0->4->1->0->0,Tags->0->84->0->4->1->0->1,Tags->0->84->0->4->1->0->2,Tags->0->84->0->4->1->0->3,Tags->0->84->0->4->1->0->4,Tags->0->84->0->4->1->0->5,Tags->0->84->0->4->1->0->6,Tags->0->84->0->4->1->0->7,Tags->0->84->0->4->1->0->8,Tags->0->84->0->4->2->0->0,Tags->0->84->0->4->2->0->1,Tags->0->84->0->4->2->0->2,Tags->0->84->0->4->2->0->3,Tags->0->84->0->4->2->0->4,Tags->0->84->0->4->2->0->5,Tags->0->84->0->4->2->0->6,Tags->0->84->0->4->2->0->7,Tags->0->84->0->4->2->0->8,Tags->0->84->0->4->3->0->0,Tags->0->84->0->4->3->0->1,Tags->0->84->0->4->3->0->2,Tags->0->84->0->4->3->0->3,Tags->0->84->0->4->3->0->4,Tags->0->84->0->4->3->0->5,Tags->0->84->0->4->3->0->6,Tags->0->84->0->4->3->0->7,Tags->0->84->0->4->3->0->8,Tags->0->84->0->4->4->0->0,Tags->0->84->0->4->4->0->1,Tags->0->84->0->4->4->0->2,Tags->0->84->0->4->4->0->3,Tags->0->84->0->4->4->0->4,Tags->0->84->0->4->4->0->5,Tags->0->84->0->4->4->0->6,Tags->0->84->0->4->4->0->7,Tags->0->84->0->4->4->0->8,Tags->0->84->0->4->5->0->0,Tags->0->84->0->4->5->0->1,Tags->0->84->0->4->5->0->2,Tags->0->84->0->4->5->0->3,Tags->0->84->0->4->5->0->4,Tags->0->84->0->4->5->0->5,Tags->0->84->0->4->5->0->6,Tags->0->84->0->4->5->0->7,Tags->0->84->0->4->5->0->8,Tags->0->84->0->4->6->0->0,Tags->0->84->0->4->6->0->1,Tags->0->84->0->4->6->0->2,Tags->0->84->0->4->6->0->3,Tags->0->84->0->4->6->0->4,Tags->0->84->0->4->6->0->5,Tags->0->84->0->4->6->0->6,Tags->0->84->0->4->6->0->7,Tags->0->84->0->4->6->0->8,Tags->0->84->0->5->1->0->0,Tags->0->84->0->5->1->0->1,Tags->0->84->0->5->1->0->2,Tags->0->84->0->5->1->0->3,Tags->0->84->0->5->1->0->4,Tags->0->84->0->5->1->0->5,Tags->0->84->0->5->1->0->6,Tags->0->84->0->5->1->0->7,Tags->0->84->0->5->1->0->8,Tags->0->84->0->5->2->0->0,Tags->0->84->0->5->2->0->1,Tags->0->84->0->5->2->0->2,Tags->0->84->0->5->2->0->3,Tags->0->84->0->5->2->0->4,Tags->0->84->0->5->2->0->5,Tags->0->84->0->5->2->0->6,Tags->0->84->0->5->2->0->7,Tags->0->84->0->5->2->0->8,Tags->0->84->0->5->3->0->0,Tags->0->84->0->5->3->0->1,Tags->0->84->0->5->3->0->2,Tags->0->84->0->5->3->0->3,Tags->0->84->0->5->3->0->4,Tags->0->84->0->5->3->0->5,Tags->0->84->0->5->3->0->6,Tags->0->84->0->5->3->0->7,Tags->0->84->0->5->3->0->8,Tags->0->84->0->5->4->0->0,Tags->0->84->0->5->4->0->1,Tags->0->84->0->5->4->0->2,Tags->0->84->0->5->4->0->3,Tags->0->84->0->5->4->0->4,Tags->0->84->0->5->4->0->5,Tags->0->84->0->5->4->0->6,Tags->0->84->0->5->4->0->7,Tags->0->84->0->5->4->0->8,Tags->0->84->0->5->5->0->0,Tags->0->84->0->5->5->0->1,Tags->0->84->0->5->5->0->2,Tags->0->84->0->5->5->0->3,Tags->0->84->0->5->5->0->4,Tags->0->84->0->5->5->0->5,Tags->0->84->0->5->5->0->6,Tags->0->84->0->5->5->0->7,Tags->0->84->0->5->5->0->8,Tags->0->84->0->5->6->0->0,Tags->0->84->0->5->6->0->1,Tags->0->84->0->5->6->0->2,Tags->0->84->0->5->6->0->3,Tags->0->84->0->5->6->0->4,Tags->0->84->0->5->6->0->5,Tags->0->84->0->5->6->0->6,Tags->0->84->0->5->6->0->7,Tags->0->84->0->5->6->0->8,Tags->0->84->0->6->1->0->0,Tags->0->84->0->6->1->0->1,Tags->0->84->0->6->1->0->2,Tags->0->84->0->6->1->0->3,Tags->0->84->0->6->1->0->4,Tags->0->84->0->6->1->0->5,Tags->0->84->0->6->1->0->6,Tags->0->84->0->6->1->0->7,Tags->0->84->0->6->1->0->8,Tags->0->84->0->6->2->0->0,Tags->0->84->0->6->2->0->1,Tags->0->84->0->6->2->0->2,Tags->0->84->0->6->2->0->3,Tags->0->84->0->6->2->0->4,Tags->0->84->0->6->2->0->5,Tags->0->84->0->6->2->0->6,Tags->0->84->0->6->2->0->7,Tags->0->84->0->6->2->0->8,Tags->0->84->0->6->3->0->0,Tags->0->84->0->6->3->0->1,Tags->0->84->0->6->3->0->2,Tags->0->84->0->6->3->0->3,Tags->0->84->0->6->3->0->4,Tags->0->84->0->6->3->0->5,Tags->0->84->0->6->3->0->6,Tags->0->84->0->6->3->0->7,Tags->0->84->0->6->3->0->8,Tags->0->84->0->6->4->0->0,Tags->0->84->0->6->4->0->1,Tags->0->84->0->6->4->0->2,Tags->0->84->0->6->4->0->3,Tags->0->84->0->6->4->0->4,Tags->0->84->0->6->4->0->5,Tags->0->84->0->6->4->0->6,Tags->0->84->0->6->4->0->7,Tags->0->84->0->6->4->0->8,Tags->0->84->0->6->5->0->0,Tags->0->84->0->6->5->0->1,Tags->0->84->0->6->5->0->2,Tags->0->84->0->6->5->0->3,Tags->0->84->0->6->5->0->4,Tags->0->84->0->6->5->0->5,Tags->0->84->0->6->5->0->6,Tags->0->84->0->6->5->0->7,Tags->0->84->0->6->5->0->8,Tags->0->84->0->6->6->0->0,Tags->0->84->0->6->6->0->1,Tags->0->84->0->6->6->0->2,Tags->0->84->0->6->6->0->3,Tags->0->84->0->6->6->0->4,Tags->0->84->0->6->6->0->5,Tags->0->84->0->6->6->0->6,Tags->0->84->0->6->6->0->7,Tags->0->84->0->6->6->0->8,Tags->0->84->0->7->1->0->0,Tags->0->84->0->7->1->0->1,Tags->0->84->0->7->1->0->2,Tags->0->84->0->7->1->0->3,Tags->0->84->0->7->1->0->4,Tags->0->84->0->7->1->0->5,Tags->0->84->0->7->1->0->6,Tags->0->84->0->7->1->0->7,Tags->0->84->0->7->1->0->8,Tags->0->84->0->7->2->0->0,Tags->0->84->0->7->2->0->1,Tags->0->84->0->7->2->0->2,Tags->0->84->0->7->2->0->3,Tags->0->84->0->7->2->0->4,Tags->0->84->0->7->2->0->5,Tags->0->84->0->7->2->0->6,Tags->0->84->0->7->2->0->7,Tags->0->84->0->7->2->0->8,Tags->0->84->0->7->3->0->0,Tags->0->84->0->7->3->0->1,Tags->0->84->0->7->3->0->2,Tags->0->84->0->7->3->0->3,Tags->0->84->0->7->3->0->4,Tags->0->84->0->7->3->0->5,Tags->0->84->0->7->3->0->6,Tags->0->84->0->7->3->0->7,Tags->0->84->0->7->3->0->8,Tags->0->84->0->7->4->0->0,Tags->0->84->0->7->4->0->1,Tags->0->84->0->7->4->0->2,Tags->0->84->0->7->4->0->3,Tags->0->84->0->7->4->0->4,Tags->0->84->0->7->4->0->5,Tags->0->84->0->7->4->0->6,Tags->0->84->0->7->4->0->7,Tags->0->84->0->7->4->0->8,Tags->0->84->0->7->5->0->0,Tags->0->84->0->7->5->0->1,Tags->0->84->0->7->5->0->2,Tags->0->84->0->7->5->0->3,Tags->0->84->0->7->5->0->4,Tags->0->84->0->7->5->0->5,Tags->0->84->0->7->5->0->6,Tags->0->84->0->7->5->0->7,Tags->0->84->0->7->5->0->8,Tags->0->84->0->7->6->0->0,Tags->0->84->0->7->6->0->1,Tags->0->84->0->7->6->0->2,Tags->0->84->0->7->6->0->3,Tags->0->84->0->7->6->0->4,Tags->0->84->0->7->6->0->5,Tags->0->84->0->7->6->0->6,Tags->0->84->0->7->6->0->7,Tags->0->84->0->7->6->0->8,Tags->0->84->0->8->1->0->0,Tags->0->84->0->8->1->0->1,Tags->0->84->0->8->1->0->2,Tags->0->84->0->8->1->0->3,Tags->0->84->0->8->1->0->4,Tags->0->84->0->8->1->0->5,Tags->0->84->0->8->1->0->6,Tags->0->84->0->8->1->0->7,Tags->0->84->0->8->1->0->8,Tags->0->84->0->8->2->0->0,Tags->0->84->0->8->2->0->1,Tags->0->84->0->8->2->0->2,Tags->0->84->0->8->2->0->3,Tags->0->84->0->8->2->0->4,Tags->0->84->0->8->2->0->5,Tags->0->84->0->8->2->0->6,Tags->0->84->0->8->2->0->7,Tags->0->84->0->8->2->0->8,Tags->0->84->0->8->3->0->0,Tags->0->84->0->8->3->0->1,Tags->0->84->0->8->3->0->2,Tags->0->84->0->8->3->0->3,Tags->0->84->0->8->3->0->4,Tags->0->84->0->8->3->0->5,Tags->0->84->0->8->3->0->6,Tags->0->84->0->8->3->0->7,Tags->0->84->0->8->3->0->8,Tags->0->84->0->8->5->0->0,Tags->0->84->0->8->5->0->1,Tags->0->84->0->8->5->0->2,Tags->0->84->0->8->5->0->3,Tags->0->84->0->8->5->0->4,Tags->0->84->0->8->5->0->5,Tags->0->84->0->8->5->0->6,Tags->0->84->0->8->5->0->7,Tags->0->84->0->8->5->0->8,Tags->0->84->0->8->6->0->0,Tags->0->84->0->8->6->0->1,Tags->0->84->0->8->6->0->2,Tags->0->84->0->8->6->0->3,Tags->0->84->0->8->6->0->4,Tags->0->84->0->8->6->0->5,Tags->0->84->0->8->6->0->6,Tags->0->84->0->8->6->0->7,Tags->0->84->0->8->6->0->8,Tags->0->84->0->9->2->0->0,Tags->0->84->0->9->2->0->1,Tags->0->84->0->9->2->0->2,Tags->0->84->0->9->2->0->3,Tags->0->84->0->9->2->0->4,Tags->0->84->0->9->2->0->5,Tags->0->84->0->9->2->0->6,Tags->0->84->0->9->2->0->7,Tags->0->84->0->9->2->0->8,Tags->0->84->0->9->3->0->0,Tags->0->84->0->9->3->0->1,Tags->0->84->0->9->3->0->2,Tags->0->84->0->9->3->0->3,Tags->0->84->0->9->3->0->4,Tags->0->84->0->9->3->0->5,Tags->0->84->0->9->3->0->6,Tags->0->84->0->9->3->0->7,Tags->0->84->0->9->3->0->8,Tags->0->84->0->10->2->0->0,Tags->0->84->0->10->2->0->1,Tags->0->84->0->10->2->0->2,Tags->0->84->0->10->2->0->3,Tags->0->84->0->10->2->0->4,Tags->0->84->0->10->2->0->5,Tags->0->84->0->10->2->0->6,Tags->0->84->0->10->2->0->7,Tags->0->84->0->10->2->0->8,Tags->0->84->0->10->3->0->0,Tags->0->84->0->10->3->0->1,Tags->0->84->0->10->3->0->2,Tags->0->84->0->10->3->0->3,Tags->0->84->0->10->3->0->4,Tags->0->84->0->10->3->0->5,Tags->0->84->0->10->3->0->6,Tags->0->84->0->10->3->0->7,Tags->0->84->0->10->3->0->8,Tags->0->84->0->10->4->0->0,Tags->0->84->0->10->4->0->1,Tags->0->84->0->10->4->0->2,Tags->0->84->0->10->4->0->3,Tags->0->84->0->10->4->0->4,Tags->0->84->0->10->4->0->5,Tags->0->84->0->10->4->0->6,Tags->0->84->0->10->4->0->7,Tags->0->84->0->10->4->0->8,Tags->0->84->0->10->5->0->0,Tags->0->84->0->10->5->0->1,Tags->0->84->0->10->5->0->2,Tags->0->84->0->10->5->0->3,Tags->0->84->0->10->5->0->4,Tags->0->84->0->10->5->0->5,Tags->0->84->0->10->5->0->6,Tags->0->84->0->10->5->0->7,Tags->0->84->0->10->5->0->8,Tags->0->84->0->10->6->0->0,Tags->0->84->0->10->6->0->1,Tags->0->84->0->10->6->0->2,Tags->0->84->0->10->6->0->3,Tags->0->84->0->10->6->0->4,Tags->0->84->0->10->6->0->5,Tags->0->84->0->10->6->0->6,Tags->0->84->0->10->6->0->7,Tags->0->84->0->10->6->0->8,Tags->0->84->0->11->3->0->0,Tags->0->84->0->11->3->0->1,Tags->0->84->0->11->3->0->2,Tags->0->84->0->11->3->0->3,Tags->0->84->0->11->3->0->4,Tags->0->84->0->11->3->0->5,Tags->0->84->0->11->3->0->6,Tags->0->84->0->11->3->0->7,Tags->0->84->0->11->3->0->8,Tags->0->84->0->12->3->0->0,Tags->0->84->0->12->3->0->1,Tags->0->84->0->12->3->0->2,Tags->0->84->0->12->3->0->3,Tags->0->84->0->12->3->0->4,Tags->0->84->0->12->3->0->5,Tags->0->84->0->12->3->0->6,Tags->0->84->0->12->3->0->7,Tags->0->84->0->12->3->0->8,Tags->0->84->0->12->4->0->0,Tags->0->84->0->12->4->0->1,Tags->0->84->0->12->4->0->2,Tags->0->84->0->12->4->0->3,Tags->0->84->0->12->4->0->4,Tags->0->84->0->12->4->0->5,Tags->0->84->0->12->4->0->6,Tags->0->84->0->12->4->0->7,Tags->0->84->0->12->4->0->8,Tags->0->84->0->12->5->0->0,Tags->0->84->0->12->5->0->1,Tags->0->84->0->12->5->0->2,Tags->0->84->0->12->5->0->3,Tags->0->84->0->12->5->0->4,Tags->0->84->0->12->5->0->5,Tags->0->84->0->12->5->0->6,Tags->0->84->0->12->5->0->7,Tags->0->84->0->12->5->0->8,Tags->0->84->0->12->6->0->0,Tags->0->84->0->12->6->0->1,Tags->0->84->0->12->6->0->2,Tags->0->84->0->12->6->0->3,Tags->0->84->0->12->6->0->4,Tags->0->84->0->12->6->0->5,Tags->0->84->0->12->6->0->6,Tags->0->84->0->12->6->0->7,Tags->0->84->0->12->6->0->8,Tags->0->84->0->13->3->0->0,Tags->0->84->0->13->3->0->1,Tags->0->84->0->13->3->0->2,Tags->0->84->0->13->3->0->3,Tags->0->84->0->13->3->0->4,Tags->0->84->0->13->3->0->5,Tags->0->84->0->13->3->0->6,Tags->0->84->0->13->3->0->7,Tags->0->84->0->13->3->0->8,Tags->0->84->0->13->4->0->0,Tags->0->84->0->13->4->0->1,Tags->0->84->0->13->4->0->2,Tags->0->84->0->13->4->0->3,Tags->0->84->0->13->4->0->4,Tags->0->84->0->13->4->0->5,Tags->0->84->0->13->4->0->6,Tags->0->84->0->13->4->0->7,Tags->0->84->0->13->4->0->8,Tags->0->84->0->13->5->0->0,Tags->0->84->0->13->5->0->1,Tags->0->84->0->13->5->0->2,Tags->0->84->0->13->5->0->3,Tags->0->84->0->13->5->0->4,Tags->0->84->0->13->5->0->5,Tags->0->84->0->13->5->0->6,Tags->0->84->0->13->5->0->7,Tags->0->84->0->13->5->0->8,Tags->0->84->0->13->6->0->0,Tags->0->84->0->13->6->0->1,Tags->0->84->0->13->6->0->2,Tags->0->84->0->13->6->0->3,Tags->0->84->0->13->6->0->4,Tags->0->84->0->13->6->0->5,Tags->0->84->0->13->6->0->6,Tags->0->84->0->13->6->0->7,Tags->0->84->0->13->6->0->8,Tags->0->84->0->14->3->0->0,Tags->0->84->0->14->3->0->1,Tags->0->84->0->14->3->0->2,Tags->0->84->0->14->3->0->3,Tags->0->84->0->14->3->0->4,Tags->0->84->0->14->3->0->5,Tags->0->84->0->14->3->0->6,Tags->0->84->0->14->3->0->7,Tags->0->84->0->14->3->0->8,Tags->0->84->0->14->4->0->0,Tags->0->84->0->14->4->0->1,Tags->0->84->0->14->4->0->2,Tags->0->84->0->14->4->0->3,Tags->0->84->0->14->4->0->4,Tags->0->84->0->14->4->0->5,Tags->0->84->0->14->4->0->6,Tags->0->84->0->14->4->0->7,Tags->0->84->0->14->4->0->8,Tags->0->84->0->14->5->0->0,Tags->0->84->0->14->5->0->1,Tags->0->84->0->14->5->0->2,Tags->0->84->0->14->5->0->3,Tags->0->84->0->14->5->0->4,Tags->0->84->0->14->5->0->5,Tags->0->84->0->14->5->0->6,Tags->0->84->0->14->5->0->7,Tags->0->84->0->14->5->0->8,Tags->0->84->0->14->6->0->0,Tags->0->84->0->14->6->0->1,Tags->0->84->0->14->6->0->2,Tags->0->84->0->14->6->0->3,Tags->0->84->0->14->6->0->4,Tags->0->84->0->14->6->0->5,Tags->0->84->0->14->6->0->6,Tags->0->84->0->14->6->0->7,Tags->0->84->0->14->6->0->8,Tags->0->84->0->15->3->0->0,Tags->0->84->0->15->3->0->1,Tags->0->84->0->15->3->0->2,Tags->0->84->0->15->3->0->3,Tags->0->84->0->15->3->0->4,Tags->0->84->0->15->3->0->5,Tags->0->84->0->15->3->0->6,Tags->0->84->0->15->3->0->7,Tags->0->84->0->15->3->0->8,Tags->0->84->0->15->4->0->0,Tags->0->84->0->15->4->0->1,Tags->0->84->0->15->4->0->2,Tags->0->84->0->15->4->0->3,Tags->0->84->0->15->4->0->4,Tags->0->84->0->15->4->0->5,Tags->0->84->0->15->4->0->6,Tags->0->84->0->15->4->0->7,Tags->0->84->0->15->4->0->8,Tags->0->84->0->15->5->0->0,Tags->0->84->0->15->5->0->1,Tags->0->84->0->15->5->0->2,Tags->0->84->0->15->5->0->3,Tags->0->84->0->15->5->0->4,Tags->0->84->0->15->5->0->5,Tags->0->84->0->15->5->0->6,Tags->0->84->0->15->5->0->7,Tags->0->84->0->15->5->0->8,Tags->0->84->0->15->6->0->0,Tags->0->84->0->15->6->0->1,Tags->0->84->0->15->6->0->2,Tags->0->84->0->15->6->0->3,Tags->0->84->0->15->6->0->4,Tags->0->84->0->15->6->0->5,Tags->0->84->0->15->6->0->6,Tags->0->84->0->15->6->0->7,Tags->0->84->0->15->6->0->8,Tags->0->306->0,Tags->0->306->1,Tags->0->306->2,Tags->0->306->3,Tags->0->307->1,Tags->0->307->2,Tags->0->307->3,Tags->0->307->4,Tags->0->307->5,Tags->0->307->6,Tags->0->307->7,Tags->0->307->8,Tags->0->307->9,Tags->0->307->10,Tags->0->307->11,Tags->0->307->12,Tags->0->307->13,Tags->0->307->14,Tags->0->307->15,Tags->0->307->16,Tags->0->307->17,Tags->0->307->19,Tags->0->307->20,Tags->0->307->22,Tags->0->307->24,Tags->0->307->25,Tags->0->307->26,Tags->0->307->27,Tags->0->307->28,Tags->0->307->29,Tags->0->307->30,Tags->0->307->31,Tags->0->307->32,Tags->0->307->33,Tags->0->307->34,Tags->0->307->35,Tags->0->307->36,Tags->0->307->37,Tags->0->307->38,Tags->0->307->39,Tags->0->307->40,Tags->0->307->41,Tags->0->307->42,Tags->0->307->43,Tags->0->307->44,Tags->0->307->45,Tags->0->307->46,Tags->0->307->47,Tags->0->307->48,Tags->0->307->49,Tags->0->307->50,Tags->0->307->51,Tags->0->307->52,Tags->0->307->53,Tags->0->307->54,Tags->0->307->55,Tags->0->307->56,Tags->0->307->57,Tags->0->307->58,Tags->0->307->59,Tags->0->307->60,Tags->0->307->62,Tags->0->307->63,Tags->0->307->64,Tags->0->307->65,Tags->0->308->1,Tags->0->308->3,Tags->0->308->5,Tags->0->308->7,Tags->0->308->9,Tags->0->308->10,Tags->0->308->11,Tags->0->308->12,Tags->0->309->0,Tags->0->313->0,Tags->0->313->2,Tags->0->313->4,Tags->0->313->5,Tags->0->313->7,Tags->0->313->9,Tags->0->313->11,Tags->0->313->12,Tags->0->313->13,Tags->0->313->15,Tags->0->313->17,Tags->0->313->18,Tags->0->313->19,Tags->0->313->21,Tags->0->313->22,Tags->0->313->23,Tags->0->313->25,Tags->0->313->27,Tags->0->313->29,Tags->0->313->30,Tags->0->313->31,Tags->0->313->32,Tags->0->313->33,Tags->0->313->34,Tags->0->313->36,Tags->0->313->37,Tags->0->313->39,Tags->0->313->40,Tags->0->313->42,Tags->0->313->44,Tags->0->313->46,Tags->0->313->47,Tags->0->313->48,Tags->0->313->49,Tags->0->313->50,Tags->0->313->52,Tags->0->313->53,Tags->0->313->54,Tags->0->313->55,Tags->0->313->56,Tags->0->314->0,Tags->0->314->2,Tags->0->314->4,Tags->0->314->6,Tags->0->314->8,Tags->0->314->9,Tags->0->314->11,Tags->0->314->12,Tags->0->314->13,Tags->0->314->14,Tags->0->314->15,Tags->0->314->16,Tags->0->314->17		Guideline 1.4 Make it easier for users to see and hear content including separating foreground from background.		Non-Text Contrast		User Verify		Please verify that all graphical elements need to have a contrast ratio of at least 3:1 against adjacent colors.		Verification result set by user.
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