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សួសេច�្តីផ្តើម្ម
េយើងមានេសចកីីេសោមនសសរីករាយនឹងផីល់ឱ្យយអនកនូវេសៀវេភៅែណនាំសមាជិកៃនកមមវិធី Medi-Cal Dental (េសៀវេភៅែណនាំ)។
េសៀវេភៅែណនាំេនះនឹងពនយល់អំពីអតថប្របេយោជន៍មាត់េធមញរបស់អនក រេបៀបែដលកមមវិធីដំេណើរការ និងរេបៀបែដលអនកអាចទទួល
បាានការែថទាំេធមញ។
សុខភាពមាត់េធមញ គឺជាែផនកសំខាន់មួយៃនសុខភាពទូេទៅ។ កមមវិធី Medi-Cal Dental ធានារាាប់រងេសវាកមមជាេប្រចើនេដើមីី
ែថរកសាេធមញរបស់អនកឱ្យយមានសុខភាពលអ។ អនកអាចទទួលបាាននូវអតថប្របេយោជន៍ជាេប្រចើនពីកមមវិធី Medi-Cal dental របស់អនក
េនៅេពលែដលអនក៖
• ជួបជាមួយអនកផីល់េសវាមាត់េធមញរបស់ Medi-Cal េដើមីីទទួលបាានេសវាកមមែដលអនកប្រតូវការ។
• ជួបជាមួយអនកផីល់េសវាមាត់េធមញរបស់ Medi-Cal របស់អនកជាប្របចាំេទោះបីអនកម
 ិនមានបញ្ហាាាេធមញក៏េដោយ។
• សូមេធើើតាមដំបូនមានរបស់អនកផីល់េសវាមាត់េធមញ Medi-Cal របស់អនកអំពក
ី ារែថទាំមាត់េធមញ (ដូចជាការដុសេធមញ
និងការេប្របើែខសសមអាតេធមញ)។
សូមអានេសៀវេភៅែណនាំសមាជិកេនះទាំងប្រសុង និងេដោយយកចិតីទុកដ
 ាក់។ េសៀវេភៅេនះមានព័ត៌មានសំខាន់ៗអំពី៖
• េសវាែថទាំមាត់េធមញែដលប្រតូវបាានធានារាាប់រងេដោយ Medi-Cal។
• រេបៀបទទួលបាានការែថទាំមាត់េធមញ។
• រេបៀបទទួលជំនួយជាភាសាេផសងេទៀត។
• សិទិ និងទំនួលខុសប្រតូវរបស់អនក។
• រេបៀបបីឹងតវាា។
• ព័ត៌មានសំខាន់េផសងេទៀតអំពេីសវាែថទាំមាត់េធមញេប្រកោមកមមវិធី Medi-Cal។
េសៀវេភៅែណនាំេនះេប្របើវាកយស័ពទមួយចំនួនែដលអនកគួរដឹង៖

អ្នី� របសួ់អ្នី� របសួ់ខ្ញ៉ាុ�
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ពិេសស ឬបេចេកេទសេប្រកោមកមមវិធី Medi-Cal Dental។
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�ម្ម្ម្មវាិធី California Medi-Cal Dental Program
កមមវិធី Medi-Cal ផីល់នូវការែថទាំសុខភាពេដោយឥតគិតៃថៃ ឬមានតៃមៃទាប និងអតថប្របេយោជន៍មាត់េធមញដល់ប្របជាពលរដឋ
California ែដលមានសិទិ។ សិទិទទួលបាានសប្រមាប់កមមវិធី Medi-Cal Dental ប្រតូវបាានកំណត់េដោយការិយាល័យេសវា
សងគមកិចេប្របចាំេខោនធី និងប្រតូវបាានរាយការណ៍េទៅរដឋ California។ េដើមីីដឹងថាេតើអនកមានសិទិទទួលបាានឬអត់ សូមទូរស័ពទេទៅ
ការិយាល័យេសវាសងគមកិចេប្របចាំេខោនធីកន�ងតំបន់របស់អនក។ បញ្ហាីីេពញេលញៃនការិយាល័យប្របចាំេខោនធីមានេនៅេលើេគហទំព័រ
របស់ប្រកសួងេសវាែថទាំស
 ុខភាព ទីេនះ។ អនកមិនចាំបាាច់ដាក់ពាកយសុំអតថប្របេយោជន៍ែថទាំមាត់េធមញដាច់េដោយែឡកេទ។

�ម្ម្ម្មវាិធី Medi-Cal Dental (បង់�្លីៃ-ពសេលីប្រើ-សួសេវាា�ម្ម្ម្ម) នីិង�ារ�ថែទាំា�ម្មាត់
ធ្ម្មសេញ៉ាដ្ឋថែលីម្មានី�ារគ្រប់គ្រង (ខោនីធី Sacramento នីិងខោនីធី Los Angeles)
កមមវិធី Medi-Cal Dental ប្រតូវបាានបេងើើតេឡើងេដោយប្របព័និែចកចាយចំនួនព
 ីរ៖ កមមវិធី Medi-Cal Dental
(បង់ៃថៃ-េពលេប្របើ-េសវាកមម) និងការែថទាំមាត់េធមញែដលមានការប្រគប់ប្រគង (េខោនធី Sacramento និងេខោនធី Los
Angeles)។ បង់ៃថៃ-េពលេប្របើ-េសវាកមមគឺជាវិធីមួយែដលកមមវិធី Medi-Cal បង់ៃថៃេទៅេវជីបណិិត និងអនកផីល់េសវាែថទាំ
សុខភាពេផសងេទៀត។ បង់ៃថៃ-េពលេប្របើ-េសវាកមមរបស់ Medi-Cal Dental គឺជាកមមវិធីេនៅកន�ងេខោនធីភ
 ាគេប្រចើនៃនរដឋកាលីហើ័រនី
ញាា។ ព័ត៌មានេនៅកន�ងេសៀវេភៅែណនាំេនះគឺសប្រមាប់សមាជិកេនៅកន�ងេសវាកមម បង់ៃថៃ-េពលេប្របើ-េសវារបស់ Medi-Cal Dental ។
ប្របសិនេបើអនករស់េនៅកន�ងេខោនធី Sacramento អនកនឹងប្រតូវចុះេ�មោះកន�ងេសវាកមមែថទាំមាត់េធមញែដលមានការប្រគប់ប្រគង (DMC)
េហើយនឹងប្រតូវបាានចាត់ឱ្យយេទៅអនកផីល់េសវាមាត់េធមញេនៅកន�ងបណាាញែផនការ DMC របស់អនក។ ប្របសិនេបើអនករស់េនៅកន�ងេខោនធី
Los Angeles អនកអាចេប្រជើសេរើសចុះេ�មោះេនៅ DMC ឬសថិតេនៅកន�ងកមមវិធី បង់ៃថៃ-េពលេប្របើ-េសវាពី Medi-Cal Dental។
ប្របសិនេបើអនកចុះេ�មោះចូល DMC អនកនឹងេប្រជើសេរើសែផនការេនះេហើយខាងែផនការនឹងេផើើប័ណណេសវាមាត់េធមញឱ្យយអនក រួមទាំង
ព័ត៌មានអំពីអតថប្របេយោជន៍របស់អនក។ សូមចូលេទៅកាន់េគហទំព័រ ទំព័រសមាជិកក
 មមវិធីែថទាំមាត់េធមញែដលមានការប្រគប់ប្រគង
សប្រមាប់ព័ត៌មានបែនថមអំពី DMC។

ផថែនី�ារសួុខភាាពនីៃ San Mateo (ខោនីធី San Mateo)
មានប្របសិទិភាពចាប់ពីៃថៃទី 1 ែខមករា ឆ្នាំនាំ 2022 ប្របសិនេបើែផនការសុខភាពេវជីសាប្រសីរបស់អនកគឺជាែផនការសុខភាពរបស់ San
Mateo (HPSM) អនកនឹងទទួលបាានេសវាមាត់េធមញរបស់អនកពី 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�ប្រយោជនី៍ Medi-Cal
េនៅេពលអនកមានសិទិទទួលបាានអតថប្របេយោជន៍ Medi-Cal រដឋនឹងេចញប័ណណសមគាល់អតីសញ្ហាាាណអតថប្របេយោជន៍ Medi-Cal
(BIC)។ BIC េដើរតួជាអតីសញ្ហាាាណប័ណណសប្រមាប់សមាជិក Medi-Cal។ អនកប្រតូវបងាាញ BIC របស់អនកដល់អនកផីល់េសវា
មាត់េធមញរបស់អនក េដើមីីទទួលេសវាកមមមាត់េធមញ។ េទោះជាយាាងណាក៏េដោយ ការមានប័ណណេនះមិនធានានូវសិទិទទួលបាានអតថ
ប្របេយោជន៍ Medi-Cal េឡើយ។
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មានែតសមាជិកេសវាកមមកុមាររដឋ California បាុេណណោះ ែដលមានប័ណណ BIC ែដលមានេលខសមគាល់ 10 តួអកសរ។ សមាជិក
កមមវិធី Medi-Cal េផសងេទៀតទាំងអស់ បាានទទួលប័ណណ BIC ែដលមានេលខសមគាល់ 14 តួអកសរ។ ប្របសិនេបើអនកមិនបាានទទួល
អតីសញ្ហាាាណប័ណណ BIC ែដលមាន 14 តួអកសរ សូមទូរស័ពទេទៅកាន់ការិយាល័យេសវាសងគមកិចេប្របចាំេខោនធីរបស់អនក។
ប្របសិនេបើអនកមិនបាានទទួលប័ណណ BIC របស់អនក ឬប័ណណេនះបាានបាាត់ ឬប្រតូវបា
 ានេគលួច អនកអាចេសនើសុំប័ណណ BIC ពីការិយាល័យ
េសវាសងគមកិចេប្របចាំេខោនធីរបស់អ
 នកបាាន។ ប្របសិនេបើប័ណណ BIC របស់អនកប្រតូវបាានេគលួច អនកប្រតូវរាយការណ៍េទៅបាូលីសកន�ងតំបន់
និងេទៅការិយាល័យេសវាកមមសងគមកិចេប្របចាំេខោនធីរបស់អនក។ អនកគួរែតផីល់ព័ត៌មានអំពីការលួចេនោះឱ្យយបាានេប្រចើនតាមែដលអាច
េធើើេទៅបាាន។ ប្របសិនេបើអនកប្រតូវបាានផីល់ប័ណណថមី ប័ណណចាស់របស់អនកនឹងមិនមានសុពលភាពេទៀតេទ។ សូមទាក់ទង �ារិយាលី�យ
សេខោនីធី�ុ�ងម្មូលីដ្ឋឋានីរបសួ់អុ� េនៅទីេនះ។
ខាងេប្រកោមេនះជាឧទាហរណ៍ៃនអតីសញ្ហាាាណប័ណណ Medi-Cal ែដលមានសុពលភាព។
�ាររចនីា BIC Poppy៖

�ាររចនីា BIC Pre-Poppy៖

សួិទាំ្ធិទាំទាំួលីបានី�ាតសួម្ម្គាលី់សួិទាំ្ធិទាំទាំួលីបានី

ប�ណ្ណតម្ម្រូវា�ារបនី្ទាំានី់៖

Medi-Cal៖

ព�ត៌ម្មានីនីិងធនីធានីអនីឡាញ៉ា
តើខ្ញ៉ាុ�អាចសួ្វាថែងរ�ព�ត៌ម្មានីអ�ពី�ម្ម្ម្មវាិធី Medi-Cal Dental នីៅឯណា?
អនកអាចែសើងរកព័ត៌មានអំពីអតថប្របេយោជន៍ទាក់ទងនឹងមាត់េធមញ Medi-Cal របស់អនក, េសវាកមមមានធានារាាប់រង និងអតថ
ប្របេយោជន៍ជាេប្រចើនេទៀតេដោយចូលេទៅកាន់េគហទំព័រសមាជិកេនៅ 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។
• គៃីនិកែដលបេប្រមើសមាជិកកមមវិធី Medi-Cal – បញ្ហាីីគៃីនិកតាមេខោនធី និងប្រកុង។ េប្រជើសេរើសេខោនធី ឬទីប្រកុងរបស់អនកេដើមីី
ែសើងរមួយកែនៃងែដលេនៅជិតអនក។
• បាានចុះបញ្ហាីីអនកអនាម័យមាត់េធមញកន�ងការអនុវតីជំនួស (RDHAP) – បញ្ហាីី RDHAPs តាមេខោនធី និងប្រកុង។ ចុចេលើ
េខោនធី ឬប្រកុងរបស់អនកេដើមីីែសើងរក RDHAP ែដលេនៅជិតអនក។
• ែសើងរក InsureKidsNow – វិធីមួយេទៀតេដើមីីែសើងរកអនកផីល់េសវាមាត់េធមញ។

សួូម្ម�ត់សួម្មាាលី់៖ លទិផលែសើងរកមិនធានាថា អនកផីល់េសវាមាត់េធមញ Medi-Cal នឹងទ
 ទួលយ
 កអនកជំងឺ Medi-Cal ថមី
េនៅេពលែដលអនកទូរស័ពម
ទ កពួកេគេនោះេទ។

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។
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3. ក្រសួាវាក្រជាវាសេលីើេគហទំព័រ!
» ទទួលបាានព័ត៌មានអំពី៖
° កមមវិធី Medi-Cal Dental
° ែសើងរកឧបករណ៍ែសើងរកេពទយេធមញ
° មជឈមណិលេសវាកមមទូរស័ពទ
» ែសើងរកធនធានជាភាសារបស់អនករួមទាំង៖
° ឯកសារការផសពើផសាយនិងអប់រំរបស់ Smile, California
° សំណួរទូេទៅនិងចេមៃើយ
° េសៀវេភៅែណនាំសមាជិក

តើម្មានីព�ត៌ម្មានីអ្វាីខ្លីះនីៅលីើគសេហ្វ័ទាំ�ព�រ Smile, California?
េគហទំព័រ Smile, California ងាយប្រសួលេប្របើ និងមានព័ត៌មាន និងធនធានមានប្របេយោជន៍ រួមមាន៖
• ែសើងរកេពទយេធមញ

• ទប្រមង់ែបបបទ

• េសវាកមមមានការធានារាាប់រង

• វីេដអូ

• ព័ត៌មានអំពីការជួបពិនិតយមាត់េធមញ

• ខិតីប័ណណ និងប័ណណផសពើផសាយ

• ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

• េសៀវេភៅែណនាំមានរូបភាពែដលេគេហៅថា “ហើ�តូណូេវ
ឡាស” (Fotonovelas)”

• ព័ត៌មានអំពីការែថទាំសុខភាពមាត់េធមញ
• ប្រពឹតីិប័ប្រតសមាជិក

• សកមមភាពសបីាយៗសប្រមាប់កុមារ

• េសៀវេភៅែណនាំសមាជិក

• 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
ប្រតូវការជំនួយសប្រមបមសប្រមួលក
 ារែថទាំរបស់អ
 នក សូមទូរស័ពទមកេយើងេដោយឥតគិតៃថៃតាមរយៈ៖

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

អង្គុលីីលីសេខតសេឡសេតិច (TTY)៖
1-800-735-2922
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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 ឬការលុបេចោលការណាត់ជួបព
 ិនិតយសុខភាព។
• ព័ត៌មានអំពីេសវាកមមែដលប្រតូវបាានបដិេសធ ឬផៃាស់បី�រ (េសនើសុំការអនុញ្ហាាាតពយាបាាល)។
• បណាឹងតវាា និងបណាឹងឧទិរណ៍។
• រេបៀបដាក់ពាកយេសនើសុំសវនាការរដឋ។
• សំណួរទូេទៅអំពីកមមវិធី Medi-Cal Dental៖
» អើីែដលេសវាមាត់េធមញ Medi-Cal ធានារាាប់រង
» ការេសនើសុំកំណត់ប្រតាេធមញរបស់អនក និង
» ការរាយការណ៍អំពីការែកៃងបនៃំ Medi-Cal។
• ភាពអាចរកបាានៃនេសវាកមមបកែប្រប។
អនកក៏អាចនិយាយជាមួយតំណាង TSC ផងែដរ។ ពួកេគនឹងជួយអនកនូវព័ត៌មាននានា ែដលអនកមិនអាចទទួលបាានតាមរយៈប្របព័និ
េហៅទូរស័ពទេដោយសើ័យប្របវតីិ។ TSC អាចជួយអនកកន�ងការសប្រមបសប្រមួលេលើការែថទាំ ប្របសិនេបើអនកមានអនកផីល់េសវាមាត់េធមញ ឬ
តប្រមូវការែថទាំសុខភាពពិេសសេប្រចើនជាងមួយ។

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

• ភាសាកូេរា ចុចេលខ 7

• ភាសាេអសីាាញ ចុចេលខ 2

• ភាសាចិនកាតាំង ចុច 8

• ភាសាចិនកុកងឺ ចុចេលខ 3

• ភាសាអារាាប់ ចុចេលខ 9

• ភាសាេវៀតណាម ចុចេលខ 4

• ភាសាអាេមនី ចុចេលខ 10

• ភាសារុសស�ី ចុចេលខ 5

• សប្រមាប់ភាសាែដលមិនបាានចុះបញ្ហាីី ចុចេលខ 11

• ភាសាហើាសុី ចុចេលខ 6
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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 អនកមានសិទិទទួលបាានអនកបកែប្របភាសា
េដោយឥតគិតៃថៃ រួមទាំងអនកប
 កែប្របភាសាសញ្ហាាាផងែដរ។ 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�ណាងដ្ឋថែលីម្មានីសួិទាំ្ធិ
តើអ្នី�ត�ណាងដ្ឋថែលីម្មានីសួិទាំ្ធិជាអ្វា?ី
អនកតំណាងែដលមានសិទិ គឺជាអនកែដលអនកអាចដាក់េ�មោះ និងផីលស
់ ិទទ
ិ ទួលព័ត៌មានមាត់េធមញរបស់អនក។ អនកតំណាងែដល
មានសិទិ អាចជាសមាជិកប្រគួសារ មិតីភ័កីិ អងគការ ឬបុគគលណាែដលអនកេប្រជើសេរើស។ ឧទាហរណ៍ អនកប្របែហលជាចង់ឱ្យយបីី ឬ
ប្របពនិរបស់អនក ឬេកមងេពញវ័យជួយេលើសំណួរអំពីវិក័យប័ប្រត ការកក់ការណាត់ជួប ឬេដើមីីដឹងពីសថានភាពសុខភាពរបស់អនក។
ចាប់េផីើមពីៃថៃទី 1 ែខកកើដា ឆ្នាំនាំ 2020 ប្របសិនេបើអនកចង់អនុញ្ហាាាតឱ្យយនរណាមនាក់េប្រកៅពីខៃ�នអនកេហៅទូរស័ពទេទៅ Medi-Cal
និងមានសិទទ
ិ ទួលបាានព័ត៌មានមាត់េធមញរបស់អនក អនកប្រតូវដាក់េ�មោះពួកេគជា
អនកតំណាងែដលមានសិទិ។
• អនកមិនចាំបាាច់មានអនកតំណាងែដលមានសិទិេទ។
• ប្របសិនេបើអនកដាក់េ�មោះនរណាមនាក់ជាអនកតំណាងែដលមានសិទិ អនកមិនចាំបាាច់េនៅេលើទូរស័ពទេទ េនៅេពលពួកេគទូរស័ពទមក
ជំនួសអនក។
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• ប្របសិនេបើអនកចង់បាាននរណាមនាក់េប្រកៅពីអនកេដើមីីទាក់ទងេយើងអំពីព័ត៌មានមាត់េធមញរបស់អនកេនោះ មនុសសេនោះប្រតូវែត
មានេ�មោះជាអនកតំណាងែដលមានសិទិ។
• អនកអាចអនុញ្ហាាាតឱ្យយអនកតំណាងែដលមានសិទិចូលេមើលព័ត៌មានមាត់េធមញរបស់អនកមួយចំនួន ឬទាំងអស់។ អនកអាច
ដាក់េ�មោះ ដកេចញ ឬបី�រអនកតំណាងែដលមានសិទិេនៅេពលណា ក៏បាាន។
• អនកអាចមានអនកតំណាងែដលមានសិទិមនាក់ ឬេប្រចើននាក់។ អនកតំណាងែដលមានសិទិអាចជាសាច់ញាតិ មិតីភ័កីិ ឬអងគភាព
នានា ែដលជួយអនកជាមួយនឹងការែថទាំ។
• េនះមិនផៃាស់បី�ររេបៀបែដលេយើងនឹងនិយាយេទៅកាន់អនក ឬអនកផីល់េសវារបស់អនកេឡើយ។

តើខ្ញ៉ាុ�ចាត់អ្នី�ត�ណាងដ្ឋថែលីម្មានីសួិទាំ្ធិយាាងដ្ឋូចម្ម្តសេច?
េប្របើ ទប្រមង់ែបបបទអនកតំណាងែដលមានសិទិ េដើមីីចាត់តាំងអនកតំណាងែដលមានសិទិ។ 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
ម្មានីសួិទាំ្ធិរបសួ់ខ្ញ៉ា?ុ�
ប្របសិនេបើអនកចង់ឱ្យយនរណាមនាក់ជួយអនក បាុែនីមិនចង់បែនថមពួកេគជាអនកតំណាងែដលមានសិទិពីអនក អនកេនៅែតអាចទូរស័ពទមក
មជឈមណិលេសវាកមមទូរស័ពទ (TSC) ជាមួយពួកេគ តាមទូរស័ពទេដើមីីជួយអនកជ
 ាមួយនឹងសំណួររបស់អនក។ សប្រមាប់ភាសាែខមរ
សូមចុច 11។ អនកនឹងប្រតូវផីល់ការយល់ប្រពមេដោយផទាល់មាត់ដល់ TSC េដើមីីអនុញ្ហាាាតឱ្យយបុគគលេនោះជួយអនកកន�ងេពលេហៅទូរស័ពទ។

�ារប្រើប្រាសួ់សួសេវាា�ម្ម្ម្ម�ថែទាំា�ម្មាត់ធ្ម្មសេញ៉ា�្រោម្ម�ម្ម្ម្មវាិធី
Medi-Cal
តើខ្ញ៉ាុ�អាចដ្ឋឹង�ាតើខ្ញ៉ាុ�អាចទាំទាំួលីបានីសួសេវាា�ម្ម្ម្ម�ថែទាំា�ម្មាត់ធ្ម្មសេញ៉ាបានីយាាងដ្ឋូម្ម្តសេច?
មនុសសភាគេប្រចើនែដលមានសិទិទទួល Medi-Cal ក៏មានសិទិទទួលេសវាកមមែថទាំមាត់េធមញែដរ។ អនកមិនចាំបាាច់ដាក់ពាកយសុំ
ដាច់េដោយែឡកេដើមីីទទួលបាានេសវាកមមពយាបាាលមាត់េធមញេទ។ អនកប្រតូវែតផីល់អតីសញ្ហាាាណប័ណណអតថប្របេយោជន៍ Medi-Cal
របស់អនកដល់អនកផីល់េសវាមាត់េធមញរបស់អនកេដើមីីទទួលបាានេសវាកមមមាត់េធមញ។ េដើមីីដឹងថាេតើអនកមានសិទិទទួលបាានជំនួយ
មាត់េធមញ Medi-Cal ឫអត់ សូមទូរស័ពទេទៅការិយាល័យេសវាកមមសងគមកិចេប្របចាំេខោនធីរបស់អនក។ អនកអាចរកេ�ើញបញ្ហាីី
េពញេលញៃនការិយាល័យប្របចាំេខោនធីេនៅេលើេគហទំព័ររបស់ប្រកសួងេសវាកមមែថទាំសុខភាព េនៅទីេនះ។
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អត្�ប
 ្រយោជនី៍ Medi-Cal Dental
ែផនកេនះផីល់នូវទិដឋភាពទូេទៅៃនការែថទាំមាត់េធមញែដលប្រតូវបាានធានារាាប់រងេដោយ Medi-Cal។

តើអ្វាីទាំៅជាអត្�ប្រយោជនី៍នីៃ�ារ�ថែទាំា�ម្មាត់ធ្ម្មសេញ៉ាដ្ឋថែលីម្មានី�្រោម្ម�ម្ម្ម្មវាិធី Medi-Cal?
ខាងេប្រកោមេនះជាមគគ�េទទសក៍េយោងរហ័សសប្រមាប់េសវាកមមទូេទៅបំផុតែដលមានសប្រមាប់សមាជិក។ អតថប្របេយោជន៍គឺែផអកេលើេលខ
កូដជំនួយ និងកែនៃងែដលសមាជិករស់េនៅ។ ព័ត៌មានបែនថមអាចរកបាានេនៅេលើេគហទំព័រ SmileCalifornia.org។
សួសេវាា�ម្ម្ម្ម
ការពិនិតយ*

ទាំារ�

�ុម្មារ

�្ម្មសេង
ជ�ទាំង់

�ារម្មានីផ្ទាំៃពោះ

ម្មនីុសួ្សួ
ពសេញ៉ាវា�យ

ម្មនីុសួ្សួវា�យ
ច�ណាសួ់

ការថតកាំរសមីអី�ច
ការសមអាតេធមញ

ការលាបផៃអរាាយវាានីស
ការបាះេធមញ
ការដកេធមញ

េសវាសេ�ងគោះបនទាន់
ការេប្របើថនាំបំបាាត់ការ�ឺចាប់
សុីមាង់េធមញថគាម**

ការដកសរៃសេធមញ
ការពត់តប្រមង់េធមញ (ឧបករណ៍
ពាក់ឱ្យយេធមញប្រតង់)***
េប្រសោបេធមញ****
ប្រកាសេធមញេដោយែផនក និង
ទាំងមូល
ការដាក់ប្រទនាប់ប្រកាសេធមញ

ការសមអាតសុីជេប្រមៅេប្រកោមអញ្ហាេាញ
និងេធមញ
�ារសេលីើ�ថែលីង៖
*ការពិនិតយសុខភាពេធមញេដោយឥតគិតៃថៃ ឬេដោយតៃមៃទាបេរៀងរាល់ប្របាាំមួយែខមីងសប្រមាប់សមាជិកអាយុេប្រកោម 21 ឆ្នាំនាំ,េរៀងរាល់
12 ែខសប្រមាប់សមាជិកែដលមានអាយុេលើសពី 21 ឆ្នាំនាំ។

**សុីមាង់េធមញថគាមប្រតូវបាានធានារាាប់រងសប្រមាប់កុមារនិងេកមងជំទង់រហូតដល់អាយុ 21 ឆ្នាំនាំ។
***សប្រមាប់អនកែដលមានលកខណៈសមីតីិប្រគប់ប្រគាន់កន�ងការទទួល។
****ការេប្រសោបេធមញេនៅេលើថគាមឬថគាមតូច(េធមញខាងេប្រកោយ)អាចប្រតូវបាានធានារាាប់រងកន�ងករណីខៃះ។
សូមេមើលែផនក វាា�យសួ�ពទអ�ពីម្មាត់សេធមញ៉ានីិងនីិយម្មនី�យសេផេងសេទាំៀត សួក្រម្មាប់នីិយម្មនី�យ។
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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 នីឹងត
 ្រវាូច�ណាយសួម្ម្រាប់សួ
 សេវាាព្យាបាលី
ម្មាត់ធ្ម្មសេញ៉ាដ្ឋថែលីត្រូវាបានីធានីារាាប់រង�្នីុងម្មួយឆ្នីា�ដ្ឋថែរឬទាំសេ?
Medi Cal ធានារាាប់រងរហូតដល់ $1,800 កន�ងមួយឆ្នាំនាំសប្រមាប់េសវាកមមមាត់េធមញែដលមានធានារាាប់រង។ េទោះយាាងណាក៏េដោយ
វាគមានែដនកំណត់សប្រមាប់េសវាមាត់េធមញែដលចាំបាាច់ែផនកេវជីសាប្រសី ឬសប្រមាប់សមាជិកែដលមានៃផទេពោះ ឬេប្រកោមអាយុ 21 ឆ្នាំនាំ
េនោះេទ។

តើម្មានីអត្�ប្រយោជនី៍បនី្�ថែម្មសួម្ម្រាប់អ្នី�ជ�ងឺដ្ឋថែលីម្មានីតម្ម្រូវា�ារពិសួសេសួដ្ឋថែរឬទាំសេ?
េសវាកមមមាត់េធមញែដលមានការធានារាាប់រងគ
 ឺដូចៗគនាសប្រមាប់មនុសសប្រគប់គនា េដោយមានការេលើកែលងតិចតួច។ េទោះជាយាាងណា
ក៏េដោយ អនកជំងឺែដលមានតប្រមូវការពិេសស អាចមានសថានភាពរាងកាយ អាកបីកិរិយា ការលូតលាស់ ឬសថានភាពៃនអារមមណ៍
ែដលដាក់កប្រមិតេលើសមតថភាពរបស់អនកផដល់េសវាមាត់េធមញកន�ងការេធើើការពិនិតយ។ កន�ងករណីទាំងេនះ អនកផីល់េសវាមាត់េធមញ
អាចសេប្រមចថា អនកជំងឺប្រតូវេគងលក់េដើមីីទទួលការពយាបាាលេធមញ។ បនទាប់មក អនកផីល់េសវាមាត់េធមញន
 ឹងេសនើសុំការយល់ប្រពមពី
Medi-Cal មុនេពលពិនិតយ។

តើអត្�ប្រយោជនី៍អ្វាីខ្លីះដ្ឋថែលីអាចរ�បានីសួម្ម្រាប់�ុម្មារ?
ប្របសិនេបើអនក ឬកូនរបស់អនកមានអាយុេប្រកោម 21 ឆ្នាំនាំ អនកអាចមានសិទិទទួលេសវាកមមមាត់េធមញបែនថមេទៀតេប្រកោមកមមវិធីពិនិតយ
និងវិនិច័យដំណាក់កាលដំបូង និងតាមេពលេវលាកំណត់ (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
ផីល់េសវាមាត់េធមញកមមវិធី Medi-Cal Dental គឺេដោយចូលេទៅកាន់ទំព័រ Smile, Californiaែសើងរកេពទយេធមញ។

តើម្មានីអ្វាី�ើតឡើង ប្រសួិនីបើខ្ញ៉ាុ�ម្មិនីអាចរ�អ្នី�ផ្តលី់សួសេវាាម្មាត់ធ្ម្មសេញ៉ាដ្ឋថែលី
ទាំទាំួលីយ� Medi-Cal �្នីុងត�បនី់របសួ់ខ្ញ៉ា?ុ�
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�នអ
 នកេទៅអនកផីល់េសវាមាត់េធមញដៃទេទៀតសប្រមាប់ការពយាបាាល
ែបបឯកេទស។ េដើមីីេធើើឱ្យយប្របាាកដថា អនកជំនាញគឺជាអនកផីល់េសវាមាត់េធមញ Medi-Cal ែដលបាានចុះេ�មោះ អនកអាចរកេមើល
ពួកេគេនៅទំព័រ ែសើងរកេពទយេធមញ Smile, California។ ប្របសិនេបើអនកប្រតូវការជំនួយកន�ងការដាក់ៃថៃណាត់ជួបពិនិតយរបស់អនក
សូមទូរស័ពម
ទ កមជឈមណិលេសវាកមមទូរស័ពទ។

តើខ្ញ៉ាុ�អាចទាំៅគ្លីីនីិ�វាសេជ្ជសួាសួ្ត្រសួម្ម្រាប់សួ
 សេវាា�ម្ម្ម្មម្មាត់ធ្ម្មសេញ៉ារបសួ់ខ្ញ៉ាុ�បានីទាំសេ?
បាាទ/ចាស គៃីនិកេវជីសាប្រសីជាេប្រចើននឹងទទួលសមាជិក Medi-Cal េហើយនិងផីល់េសវាពយាបាាលមាត់េធមញ។ អនកអាចទទួលបាាន
េសវាេធមញរបស់អនកេនៅកន�ងគៃីនិកេវជីសាប្រសីមួយបាាន ដរាបណាគៃីនិកេនោះប្រតូវបាានយល់ប្រពមឲ្យយទទួលយក
Medi-Cal និងផីល់េសវាកមមម
 ាត់េធមញ។ សូមចូលេទៅែផនក វាា�យសួ�ពទអ�ពីម្មាត់សេធមញ៉ា នីិងនីិយម្មនី�យសេផេងសេទាំៀត េដើមីីទទួលបាាន
ព័ត៌មានបែនថម។
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តើម្មានីអ្វាី�ើតឡើង ប្រសួិនីបើខ្ញ៉ាុ�ទាំៅជួបអ្នី�ផ្តលី់សួសេវាាម្មាត់ធ្ម្មសេញ៉ាដ្ឋថែលីម្មិនីបានី
ចុះឈ្ម្មោះជាអ្នី�ផ្តលី់សួសេវាាម្មាត់ធ្ម្មសេញ៉ា Medi-Cal?
Medi-Cal Dental នឹងបង់ប្របាាក់សប្រមាប់េសវាកមមែដលអនកទទួលពីអ
 នកផីល់េសវាមាត់េធមញែដលបាានចុះេ�មោះកន�ងកមមវិធី
Medi-Cal Dental បាុេណណោះ។ ប្របសិនេបើអនកេទៅរកអនកផីល់េសវាមាត់េធមញែដលមិនបាានចុះេ�មោះកន�ង
កមមវិធី Medi-Cal Dental អនកប្រតូវបង់ៃថៃេសវាកមមែថទាំមាត់េធមញណាមួយែដលអនកទទួល។

តើខ្ញ៉ាុ�អាចប្តូរអ្នី�ផ្តលី់សួសេវាាម្មាត់ធ្ម្មសេញ៉ាបានីទាំសេ?
បាាទ/ចាស អាចបី�របាាន។ អនកអាចេទៅជួបអនកផីល់េសវាមាត់េធមញណាមនាក់ែដលបាានចុះេ�មោះកន�ងកមមវិធី 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។ ប្របសិនេបើេសវាកមមែថទាំមាត់េធមញរបស់អនកប្រតូវបាានយល់ប្រពមឱ្យយអនកផីល់េសវាមាត់េធមញមនាក់ េហើយ
អនកចង់បី�រអនកផីល់េសវាមាត់េធមញរបស់អនកេនោះ អនកប្រតូវែតសរេសរលិខិតេសនើសុំការផៃាស់បី�រ។ ផីល់លិខិតេទៅអនកផីល់េសវាមាត់
េធមញថមីរបស់អនកេដើមីីេផើើេទៅ Medi-Cal Dental រួមជាមួយនឹងសំេណើរបស់ពួកេដើមីីសុំការយល់ប្រពមជាមុន។ េយើងនឹងេចញ
ការយល់ប្រពមថមីដល់អនកផីល់េសវាមាត់េធមញថមីរបស់អ
 នកសប្រមាប់េសវាកមមែដលេនៅសល់។
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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) និងអតីសញ្ហាាាណ
 ប័ណណ (ប័ណណសមគាល់ខៃ�ន) ដូចជាប័ណេណបើកបរ ឬ
អតីសញ្ហាាាណប័ណណរដឋ។ ប្របសិនេបើអតីសញ្ហាាាណប័ណណមានរូបថតរបស់អនកផុតកំណត់ ការិយាល័យេធមញនឹងទទួលយកវារហូត
ដល់ប្របាាំមួយែខគិតចាប់ពីៃថៃផុតកំណត់។ ប្របសិនេបើអនកជាឪពុកមីាយចិញ្ហាេឹម និងមិនបាានទទួល BIC សប្រមាប់កូនចិញ្ហាេឹមរបស់អនក
េលខសនីិសុខសងគមអាចប្រតូវបាានេប្របើេដើមីីេផទ�ងផទាត់សិទិទទួលបាាន។ ប្របសិនេបើអនកមានការធានារាាប់រងេធមញេផសងេទៀត សូមយក
ព័ត៌មានេនោះមកបងាាញដល់អនកផីល់េសវាមាត់េធមញរបស់អនក។

តើខ្ញ៉ាុ�គួរទាំៅជួបអ្នី�ផ្តលី់សួសេវាាម្មាត់ធ្ម្មសេញ៉ាញ៉ាឹ�ញ៉ាាប់បាុណ្ណា?
ការប្រតួតពិនិតយប្របចាំឆ្នាំនាំមានសារៈសំខាន់សប្រមាប់សុខភាពេធមញ និងអញ្ហាេាញេធមញ និងសុខភាពទូេទៅ។ អនកផីល់េសវាមាត់េធមញរបស់
អនកនឹងប្របាាប់អនកថាេតើញឹកញាប់បាុណណាែដលអនកគួរទទួលបាានការពិនិតយជាប្របចាំ។ កុមារគួរេទៅពីរដងកន�ងមួយឆ្នាំនាំ។ ជាែផនកមួយៃន
ការពិនិតយសុខភាពជាប្របចាំ អនកផីល់េសវាមាត់េធមញរបស់អនកនឹងេរៀបចំែផនការពយាបាាល ឬការជួបតាមដានែដលអនកអាចប្រតូវការ។
ប្របសិនេបើអនកមានបញ្ហាាាមាត់េធមញែដលមិននឹកសមានដល់ ឬបញ្ហាាាេនៅចេនៃោះការណាត់ជួបែដលបាានេប្រគោងទុកជាប្របចាំរបស់អនកេនោះ
សូមទូរស័ពទេទៅការិយាល័យពយាបាាលមាត់េធមញរបស់អនកេដើមីីសុំជំនួយ។ សូមទូរស័ពទេទៅអនកផីល់េសវាមាត់េធមញភៃាមៗ ប្របសិនេបើ
អនកមានរបួសមាត់ ឬ�ឺ។

តើ�ូនីតូចរបសួ់ខ្ញ៉ាុ�គួរទាំៅជួបអ្នី�ផ្តលី់សួសេវាាម្មាត់ធ្ម្មសេញ៉ានីៅពសេលីណា?
កូនតូចរបស់អនកគួរេទៅជួបអនកផីល់េសវាមាត់េធមញភៃាមៗ េនៅេពលេធមញដំបូងរបស់ពួកេគដុះេចញ ឬេនៅចំៃថៃខួបកំេណើតេលើក
ទីមួយរបស់ព
 ួកេគ មួយណាក៏បាានែដលេកើតេឡើងមុន។ បនទាប់ពីការណាត់ជួបេលើកដំបូងរបស់ពួកេគ កូនតូចរបស់អនកគួរែតពិនិតយ
សុខភាពមាត់េធមញេរៀងរាល់ប្របាាំមួយែខមីង។ េនះរួមបញ្ហាេ�លទាំងការពិនិតយ និងការសមអាត។ អនកអាចទទួលបាានព័ត៌មានបែនថមេនៅ
េលើេគហទំព័រ Smile, California េនៅទីេនះ។
Medi-Cal គាំប្រទកាលវិភាគែដលបាានែណនាំេដោយបណិិតសភាអាេមរិកាំងែផនកជំងឺកុមារ (American Academy of
Pediatrics) សប្រមាប់េសវាបងើារមាត់េធមញ។ េសវាកមមទាំងេនះអាចប្រតូវបាានផីល់ជូនដល់កុមារភាគេប្រចើន។ កុមារែដលមាន
តប្រមូវការែថទាំសុខភាពពិេសស ឬជំងឺ ឬរបួស អាចតប្រមូវឱ្យ
 យមានសំណំេសវាកមម និង/ឬភាពញឹកញាប់េផសងៗគនា។ អនកផីល់េសវា
មាត់េធមញរបស់កូនអនកនឹងកំណត់កាលវិភាគណាត់ជួបែដលលអបំផុតសប្រមាប់េសវាបងើារសប្រមាប់កូនអនក។
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តើអ្វាីទាំៅជា�ារសួង្គ្រោះបនី្ទាំានី់ម្ម
 ាត់ធ្ម្មសេញ៉ា?
ការសេ�ងគោះបនទាន់ម
 ាត់េធមញតប្រមូវឱ្យយមានការពយាបាាលជាបនទាន់។ ការសេ�ងគោះបនទាន់ម
 ាត់េធមញអាចជា៖
• ការហូរ�ាមែដលមិន�ប់។
• ការេហើម�ឺចាប់េនៅកន�ង ឬជុំវិញមាត់របស់អនក។
• ការ�ឺចាប់ធៃន់ធៃរ
• ការបាះទងគិចេនៅេលើៃផទមុខ ដូចជាការរងរបួសេលើឆ្នាំអឹងថគាម និងមុខ។
• ការឆ្នាំៃងេមេរោគអញ្ហាេាញេធមញែដលមានការ�ឺ ឬេហើម។
• បនទាប់ពីការពយាបាាលេដោយវះកាត់ (ការបី�រប្រកណាត់រុំរបួស ការកាត់េថនរេចញ)។
• េធមញបាាក់ ឬប្រជុះ។
• ការប្រចឹប ឬែកសប្រមួលែខសលួសកន�ងឧបករណ៍ពាក់ឱ្យយេធមញប្រតង់ ែដលេធើើឱ្យយ�ឺថាាល់ ឬអញ្ហាេាញេធមញរបស់អនក។

តើម្មានីអ្វាី�ើតឡើង ប្រសួិនីបើខ្ញ៉ាុ�សួ្�ិត�្នីុង�ារសួង្គ្រោះបនី្ទាំានី់?
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 េដើមីីទទួលបាានការែថទាំ 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?
ប្របសិនេបើការពយាបាាលមាត់េធមញែដលអនកផីល់េសវាមាត់េធមញរបស់អនកប្របាាប់ មិនមានលកខណៈសមីតីិប្រគប់ប្រគាន់ជាការពយាបាាលេវជី
សាប្រសីចាំបាាច់េនោះេទ អនកអាចេសនើសុំមតិទីពីរ។ អនកអាចទទួលបាានមតិទីពីរេដោយអនកផីល់េសវាមាត់េធមញ Medi-Cal ខុសពីអនក
ផីល់េសវាមាត់េធមញប្របចាំរបស់អនក។ អនកផីល់េសវាមាត់េធមញេផសងេទៀតនឹងពិនិតយអនកេដើមីីបញ្ហាីាក់ ឬផៃាស់បី�រការពយាបាាលែដលអនក
បាានេសនើសុំ ប្របសិនេបើវាចាំបាាច់ែផនកេវជីសាប្រសី។ អនកអាចចូលេមើល Smile, California ែសើងរកទំព័រទនីេពទយ េដើមីីរកអនកផីល់
េសវាមាត់េធមញរបស់កមមវិធី Medi-Cal មួយេផសងេទៀតែដលេនៅែកីរអនក។ អនកក៏អាចទូរស័ពទេទៅ TSC េហើយសុំជំនួយេដើមីីរក
អនកផីល់េសវាមាត់េធមញមួយេផសងផងែដរ។
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ហ្វ័សេតុអ្វាីបានីជា Medi-Cal Dental សួ្នីើឱ្យខ្ញ៉ាុ�ទាំៅពិនីិត្យម្មាត់ធ្ម្មសេញ៉ាជាម្មួយ
អ្នី�ផ្តលី់សួសេវាាម្មាត់ធ្ម្មសេញ៉ាម្មួយផ្សួសេងទាំៀត?
អនកអាចទទួលបាានលិខិតមួយជូនដំណឹងអំពីការណាត់មកពិនិតយេធមញពី Medi-Cal Dental។ សំបុប្រតេនះប្របាាប់អនកឱ្យយេទៅតាម
ការណាត់ជួបពិនិតយេធមញជាមួយអនកផីល់េសវាពិនិតយមាត់េធមញព
 េនៅគៃីនិក។ ការណាត់ជួបប្រតូវបាានេធើើេឡើងេដោយខៃ�នអនកផទាល់
េដើមីីេផទ�ងផទាត់ថាេតើការពយាបាាលែដលអនកផីល់េសវាមាត់េធមញរបស់អនកបាានេសនើសុំអាចប្រតូវបាានអនុញ្ហាាាត ឬេដើមីីបញ្ហាីាក់ថាេតើការ
ពយាបាាលែដលអនកបាានទទួលពីមុនគ
 ឺប្រគប់ប្រគាន់ ឬអត់។ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់កន�ងការេទៅកាន់ការណាត់ជួបេនះ។
ការណាត់ជួបនឹងមានរយៈេពលប្របែហល 15-30 នាទី។ មិនមានកិចេការទាក់ទងនឹងមាត់េធមញណាមួយប្រតូវបាានផីល់េដោយអនក
ផីល់េសវាពិនិតយមាត់េធមញេនៅគៃីនិកេឡើយ។ អនកមិនចាំបាាច់បង់ប្របាាក់សប្រមាប់ការណាត់ជួបេនះេទ។ េនៅេពលែដលការណាត់ជួប
ចប់េហើយ អនកផីល់េសវាមាត់េធមញនឹងេផើើរបាាយការណ៍ប្រតឡប់េទៅ Medi-Cal Dental។ របាាយការណ៍េនះនឹងប្រតូវបាានេប្របើេដើមីី
ជួយសេប្រមចថាេតើេសវាកមមែដលបាានេសនើសុំគួរែតប្រតូវបាានអនុញ្ហាាាត ឬបដិេសធ។
ប្របសិនេបើអនកមិនអាចរកសាការណាត់ជួបេទ សូមទូរស័ពទេទៅមជឈមណិលេសវាកមមទូរស័ពទ (TSC) យាាងេហោចណាស់ឱ្យ
 យបាានពីរ
ៃថៃមុនេពលណាត់ជួប។ សប្រមាប់ភាសាែខមរសូមចុច 11។ ប្របសិនេបើអនកមិនចូលរួមកន�ងការណាត់ជួប និងមិនជូនដំណឹងដល់េយើង
េសវាកមមែដលបាានេសនើសុំអាចប្រតូវបាានបដិេសធ។
ទាំងេនះគឺជាចំណំចសំខាន់ៗមួយចំនួនែដលប្រតូវចងចាំ៖
• ប្រតូវេទៅឱ្យយទាន់េពលេវលាសប្រមាប់ការណាត់ជួបរបស់អនក។ ប្របសិនេបើអនកមកយឺត ការណាត់របស់អនកប្របែហលនឹងប្រតូវបាាន
េលើកេពល។
• ប្របសិនេបើអនកផីល់េសវាមាត់េធមញរបស់អនកបាានេសនើសប្រុំ កាសេធមញពាក់ថមី សូមយកប្រកាសេធមញពាក់ចាស់មកជាមួយកន�ងេពល
ណាត់ជួប។
• េហៅេទៅែតេលខទូរស័ពទការិយាល័យមាត់េធមញេលើលិខិតបាុេណណោះសប្រមាប់ព័ត៌មានទីតាំង។ ទូរស័ពទេទៅ TSC សប្រមាប់សំណួរ
េផសងៗេទៀត។
• ប្របសិនេបើអនកទូរស័ពទេទៅ TSC សូមេយោងេទៅេលើ “ការពិនិតយ#” ែដលបងាាញេនៅប្រជុងខាងេប្រកោមខាងសីាំៃដៃនអកសរ។
• របាាយការណ៍ពិនិតយេនៅគៃីនិកប្រតូវបាានេផើើេទៅ Medi-Cal Dental ែតបាុេណណោះ។ អនកនឹងមិនទទួលបាានចីាប់ចមៃងេទ។
• អនកផីល់េសវាពិនិតយមាត់េធមញគ
 ៃីនិកមិនប្រតូវបាានអនុញ្ហាាាតឱ្យយប្របាាប់អនកថាេតើការពយាបាាលរបស់អនកប្រតូវបាានយល់ប្រពម ឬបដិេសធ
ឬអើីែដលពួកេគែណនាំសប្រមាប់អនកេនោះេទ។

ចុះប្រសួិនីបើខ្ញ៉ាុ�ត្រូវា�ារលីុបចោលី�ារណាត់ជួបពិនីិត្យម្ម
 ាត់ធ្ម្មសេញ៉ា?
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។
ប្រតូវមានការអនុញ្ហាាាតជាមុនសប្រមាប់េសវាកមមេប្រកៅរដឋទាំងអស់ េប្រកៅពីការសេ�ងគោះបនទាន់។ អនកអាចទូរស័ពទមកមជឈមណិលេសវាកមម
ទូរស័ពទសប្រមាប់ជំនួយ។ សប្រមាប់ភាសាែខមរសូមចុច 11។ េសវាកមមពយាបាាលមាត់េធមញែដលអនុវតីេនៅេប្រកៅប្របេទសមិនប្រតូវបាានរាាប់រង
េដោយ Medi-Cal េទេលើកែលងែតអនកប្រតូវការេសវាកមមបនទាន់ែដលតប្រមូវឲ្យយអនកចូលសប្រមាកមនទីរេពទយេនៅកាណាដា ឬមុិកសុិកូ។

�្លីៃច�ណាយលីើសួសេវាាម្មាត់ធ្ម្មសេញ៉ា
តើខ្ញ៉ាុ�ត្រូវាបង់�្លីៃអ្វាីសួម្ម្រាប់�ារ�ថែទាំា�ម្មាត់ធ្ម្មសេញ៉ារបសួ់ខ្ញ៉ាុ�ទាំសេ?
េលើកែលងែតអនកមានការធានារាាប់រងពី Medi-Cal ជាមួយនឹងការរំែលកៃថៃចំណាយ អនកផីល់េសវាមាត់េធមញរបស់អនកមិនអាច
េសនើសឱ្យ
ុំ យអនកបង់ប្របាាក់សប្រមាប់ការពយាបាាលណាែដលប្រតូវបាានធានារាាប់រងេដោយ Medi-Cal Dental េទ។ អនកអាចែសើងយល់អំពី
ការរំែលកៃថៃចំណាយរបស់អនកេនៅកន�ង កូនេសៀវេភៅ Medi-Cal របស់ខើ�ំ (េបាោះពុមាេលខ 68)។ េនះគឺជាកូនេសៀវេភៅែដលអនកបាាន
ទទួលជាមួយកញ្ហាេប់ព័ត៌មានៃនការចុះេ�មោះ Medi-Cal ថមីរបស់អនក។
អនកមានសិទិេសនើសុំែតេសវាែដលរាាប់រងេដោយ 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
អនកមានអាយុ 21 ឆ្នាំនាំេឡើងេទៅ។
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តើ�ារបង់ប្រា�់ច�ណាយផ្ទាំាលី់ខ្លីួនីគឺជាអ្វា?ី
េសវា Medi-Cal មួយចំនួនមានការបង់ប្របាាក់ចំណាយផទាល់ខៃ�នតិចតួច។ ការិយាល័យផីល់េសវាែថទាំមាត់េធមញន
 ឹងប្របមូលប្របាាក់
ចំណាយផទាល់ខៃ�នេនៅកន�ងេពលណាត់ជួបរបស់អនក។ សូមេមើលលកខណៈវិនិច័យៃនការទូទាត់ប្របាាក់ចំណាយផទាល់ខៃ�នខាងេប្រកោម។

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

�្លីៃសួសេវាា

�ារបង់ប្រា�់

តម្ម្លីៃសួសេវាាដ្ឋថែលីលីើ�លីថែង

ច�ណាយ

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

$5.00

1. បុគគលអាយុ 18 ឆ្នាំនាំចុះេប្រកោម។
2. ប្រសីែដលទទួលបាានការែថទាំអំឡ�ងេពល
មានៃផទេពោះ និងមួយែខបនទាប់ពីការ
សប្រមាលកូន។
3. អនកែដលសថិតេនៅកន�ងមណិលសុខភាព
(មនទីរេពទយ កែនៃងែថទាំជំនាញ មណិល
ែថទាំកប្រមិតមធយម)។
4. កុមារែដលសថិតកន�ងការែថទាំឧបតថមភ
AFDC។
5. េសវាកមមណាមួយែដលការបង់ប្របាាក់របស់
កមមវិធីគឺ $10 ឬតិចជាងេនះ។
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សេសួវាា�ម្មមសួក្រម្មាប់អុ�ជ�ងឺម្មិនីសួុា�់សេនីៅ

$1.00

ម្មនីទីរសេពទាំយ៖ ប្រគូេពទយ ែផនកអុបទិក ែផនក

1. បុគគលអាយុ 18 ឆ្នាំនាំចុះេប្រកោម។
2. ប្រសីែដលទទួលបាានការែថទាំអំឡ�ងេពល

ជីវសាប្រសី ែផនកចិតីសាប្រសី ការពយាបាាលការ

មានៃផទេពោះ និងមួយែខបនទាប់ពីការ

និយាយ ការពយាបាាលការសីាប់ ការពយាបាាល

សប្រមាលកូន។

េដោយការចាក់មេ�ល ការពយាបាាលេដោយវិជីាជីវៈ

3. អនកែដលសថិតេនៅកន�ងមណិលសុខភាព

េពទយកុមារ មជឈមណិលវះកាត់ មនទីរេពទយ ឬ

(មនទីរេពទយ កែនៃងែថទាំជំនាញ

គៃីនិក ជំងឺមិនសប្រមាកមនទីរេពទយ ការពយាបាាល

មណិលែថទាំកប្រមិតមធយម)។

េដោយចលនា និងែផនកេធមញ។

4. កុមារែដលសថិតកន�ងការែថទាំឧបតថមភ
AFDC។
5. េសវាកមមណាមួយែដលការបង់ប្របាាក់របស់
កមមវិធីគឺ $10 ឬតិចជាងេនះ។

សេវាជជបញ្ជាជា�ុា�៖ េវជីបញ្ហាីាថនាំនីមួយៗ ឬថនាំេបើក
បែនថម។

$1.00

ចំណំចទាំងអស់ែដលបាានរាយខាងេលើ រួមទាំង
មនុសសែដលមានអាយុចាប់ពី 65 ឆ្នាំនាំេឡើងេទៅ។

តើម្មានីអ្វាី�ើតឡើងប្រសួិនីបើខ្ញ៉ាុ�ម្មិនីអាចរាាប់រងប្រា�់ច�ណាយផ្ទាំាលី់ខ្លីនីនីៅពសេលីខ្ញ៉ាុ�
ទាំៅ�ានី់�ារណាត់ជួបរបសួ់ខ្ញ៉ា?ុ�
អនកផីល់េសវាមាត់េធមញ Medi-Cal មិនអាចបដិេសធមិនផីលក
់ ារពយាបាាលដល់អនកេទ ប្របសិនេបើអនកមិនអាចេធើប
ើ ង់ប្របាាក់
េដោយខៃ�នឯងបាានតាមការណ
 ាត់របស់អនក។ ចំណំចេនះខុសគនាពីចំនួនទឹកប្របាាក់ែចករំែលកៃនៃថៃចំណាយ។

តើខញ៉ា
្ ត
�ុ រ្ វាូ ធ្វាដ្ឋ
ើ ច
ូ ម្ម្តសេច ប្រសួិនីបើខញ៉ា
្ ប
�ុ ានីបង់�លី
្ ៃសួសេវាា�ម្ម្ម្មដ្ឋថែលីខ្ញ៉ាម្ម
�ុ នី
ិ ចា�បាច់តរ្ វាូ បង់?
តាមចីាប់ អនកផីល់េសវាមាត់េធមញ Medi-Cal មិនប្រតូវបាានអនុញ្ហាាាតឱ្យយេចញវិកើយបប្រតដល់សមាជិករបស់ Medi-Cal សប្រមាប់
េសវាកមមែដលធានារាាប់រងេដោយ Medi-Cal េទ។ ប្របសិនេបើអនកបាានបង់ៃថៃរួចេហើយសប្រមាប់េសវាកមមែដលប្រតូវបាានរាាប់រង េយើង
អាចជួយអនកកន�ងការទទួលប្របាាក់សងវិញបាាន។ អនកផីល់េសវាមាត់េធមញ Medi-Cal ប្រតូវសងប្របាាក់អនកវិញស
 ប្រមាប់ប
 ណាឹងទាមទារ
សំណងណាមួយ េនៅេពលែដលអនកបងាាញភសី�តាងថា អនកមានការធានារាាប់រង Medi-Cal សប្រមាប់េសវាកមមចាំបាាច់ែផនកេវជី
សាប្រសីែដលអនកបាានទទួល។ សូមេហៅទូរស័ពទេទៅមជឈមណិលេសវាកមមទូរស័ពទេដើមីីសុំជំនួយអំពីសថានភាពរបស់អនក។ សប្រមាប់
ភាសាែខមរសូមចុច11។
អនកផីលេ់ សវាមាត់េធមញរបស់អក
ន អាចគិតៃថៃេសវាកមមពអ
ី ក
ន ប្របសិនេបើអក
ន េប្រជស
ើ េរើសេសវាកមមណាមួយែដលមិនប្រតវូ បាានធានារាាប់រង
េដោយ Medi-Cal។ េនោះមានន័យថា វាមានសារៈសំខាន់ខាៃ ង
ំ ណាស់សប្រមាប់អក
ន េដើមីីដង
ឹ ថាេតើអតថប្របេយោជន៍អខ
ើី ះៃ ែដលប្រតវូ
បាានធានារាាប់រងេដោយ Medi-Cal។ មុននឹងចុះហតថេលខាេលើកច
ិ ប្រេ ពមេប្រពៀងមួយេដើមីីទទ
ូ ាត់ៃថៃេសវា សូមសួរអនកផីលេ់ សវាមាត់
េធមញរបស់អក
ន ថាេតើេសវាមួយណាប្រតវូ បាានរាាប់រងេដោយ Medi-Cal។ សូមពិនត
ិ យេមើលផងែដរនូវមគគេ� ទទសក៍េយោងរហ័សសីព
ី អ
ី តថ

ិ ី Medi-Cal?
ប្របេយោជន៍ េនៅកនង
� េសៀវេភៅែណនាំេនះេប្រកោម៖ សេតើអសេ័ី ទាំៅជាអតថក្របសេយោជនី៍ៃនី�ារថែ�ទាំា�ម្មាត់សេធមញ៉ាថែដ្ឋលីម្មានីសេក្រ�ោម្ម�ម្មមវាធ

2022

សៀ�ៀវភៅ�ៅណែ�នាំំ�សម្រា�ាប់់សមាាជិិក
ក្រ�សួួងសេ�វាាថែ�ទាំំ�សុ
 ុខភាា
 ព
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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 អនកនឹងប្រតូវបង់ប្របាាក់ច
 ំនួនេនោះ 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 កមមវិធី TRICARE (CHAMPUS) ឬសំណងកមមករ។ ការធានារាាប់រង ែដលផីល់
ជូនេប្រកោមកមមវិធី 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)។ ប្របសិនេបើអនកអាចេធើើដំេណើរតាមរថយនី រថយនីប្រកុង រថេភៃើង ឬតាក់សុី បាុែនី
មិនមានអើីជិះេទៅតាមការណាត់ជួបេទ េសវាកមម NMT អាចេរៀបចំជូនបាាន។ អនកក៏អាចេប្របើ NMT បាានែដរ ប្របសិនេបើអនកប្រតូវ
េទៅយកយកេវជីបញ្ហាីា េប្រគឿងផគត់ផគង់ ឫឧបករណ៍េវជីសាប្រសីេផសងៗ។
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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 េគហទំពរ័ប្រកសួងេសវាកមម
ែថទាំសុខភាព។
ប្របេភទៃនមេធយោបាាយេធើើដំេណើរេផសងេទៀតប្រតូវបាានេគេហៅថា ការដឹកជញ្ហាី�នេវជីសាប្រសីមិនែមនសេ�ងគោះបនទាន់ (NEMT)។
Medi-Cal ផីល់េសវាកមម NEMT ដល់សមាជិកែដលមានសិទិទទួល េដោយែផអកេលើតប្រមូវការែផនកេវជីសាប្រសី។ អនកផីល់េសវា
េវជីសាប្រសី ឬមាត់េធមញរបស់អក
ន អាចសេប្រមចចិតថ
ី ាេតើអនកប្រតូវការេសវាកមម NEMT ែដរឬេទ។ េសវាកមមរបស់ NEMT ធានារាាប់រង
េលើការេធើើដំេណើរទាំងេនះ៖
• រថយនីដឹករេទះពិការ

• រថយនីសេ�ងគោះបនទាន់

• រថយនីដឹកសំរាម

• មេធយោបាាយេធើើដំេណើរតាមអាកាស

អនកគួរែតេសនើសុំជំនិះឱ្យយបាានឆ្នាំាប់តាមែដលអនកអាចេធើើបាាន មុនការណាត់ជួបែដលបាានេប្រគោងទុករបស់អនក។ ប្របសិនេបើអនកមាន ឬ
នឹងមានការណាត់ជួបជាេប្រចើននាេពលខាងមុខអ
 នកផីល់េសវាេវជីសាប្រសី ឬមាត់េធមញរបស់អនកអាចេសនើសុំការដឹកជញ្ហាីន
� ជាមុន េដើមីី
រាាប់រងការណាត់េពលអនាគត។
សប្រមាប់ជំនួយកន�ងការជិះ NEMT សូមអនុវតីតាមជំហានខាងេប្រកោម៖
• ប្របសិនេបើអនកបាានចុះេ�មោះចូលកន�ងែផនការ DMC សូមទូរស័ពទមកេសវាកមមសមាជិករបស់អនកេដើមីីជួយកន�ងេសវាកមម
NEMT។ អនកនឹងប្រតូវការេវជីបញ្ហាីាពីអនកផីល់េសវាែដលមានអាជើាប័ណណ។
• ប្របសិនេបើអនកបាានចុះេ�មោះកន�ងកមមវិធី បង់ៃថៃ-េពលេប្របើ-េសវាកមមរបស់ Medi-Cal សូមប្របាាប់អនកផីល់េសវាមាត់េធមញរបស់
អនកឱ្យយដឹង េហើយពួកេគនឹងជួយអនកឱ្យយទទួលបាានជិះ NEMT ឬទូរស័ពទេទៅការិយាល័យ Medi-Cal San Diego Field
តាមរយៈេលខ 1-858-495-3666។
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តើម្មានីអ្វាី�ើតឡើង ប្រសួិនីបើខ្ញ៉ាុ�ម្មានីពិ�ារភាាព�្នីុង�ារសួ្តាប់ ឬនីិយាយ?
ប្របសិនេបើអនកពិបាាកសីាប់ ឬនិយាយ សូមទូរស័ពទមកេយើងពីៃថៃចនទដល់ៃថៃសុប្រកចាប់ពីេមាោង 8 ប្រពឹក ដល់េមាោង 5 លៃាច តាម
ែខស TTY របស់េយើងេលខ 1 800 735 2922។ ប្រគប់េពលេវលាទាំងអស់ សូមទូរស័ពទេទៅេសវាបញ្ហាី�នរដឋ California
TDD/TTY តាមេលខ 711 េដើមីីទទួលបាានជំនួយ។
 េសវាកមមបកែប្របភាសាសញ្ហាាាអាេមរិកប្រតូវបាានផីល់ជូនេដោយចីាប់។
េនៅេពលេសនើសុំជំនួយពី ASL សូមមានព័ត៌មានដូចខាងេប្រកោម៖
• កាលបរិេច័ទណាត់ជួប
• េមាោងចាប់េផីើម និងបញ្ហាេប់ៃនការណាត់ជួប
• ប្របេភទការណាត់ជួប (ឧទាហរណ៍៖ ការណាត់ែផនកេធមញ ការណាត់វះកាត់ ការប្របឹកសាេយោបល់។ល។)
• េ�មោះបុគគល ែដលប្រតូវការេសវា ASL និងអតីសញ្ហាាាណសមាជិករបស់ពួកេគ
• អាសយដឋានការិយាល័យ និងេលខទូរស័ពទ
• េ�មោះបុគគលែដលប្រតូវទាក់ទងសប្រមាប់ការិយាល័យ

ចុះប្រសួិនីបើខ្ញ៉ាុ�ម្មានីបញ៉ា្ហ្វ័ាម្មើលីម្មិនីសួូវាច្បាសួ់?
េ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�វចិតី ផៃ�វកាយ និង/ឬអាកបីកិរិយា ឬេរោគវិនិច័យែដលមិន
អាចសប្រមបសប្រមួលការពយាបាាលែដលសម�គសមាញជាមួយអនកផីល់េសវាមួយ ឬេប្រចើន។ ប្រកុមប្រគប់ប្រគងករណីនឹងជួយសមាជិកទាំងេនះ
កំណត់េពល និងសប្រមបសប្រមួលែផនការពយាបាាលសម�គសមាញែដលពាក់ព័និនឹងអនកជំនាញែថទាំសុខភាពមនាក់ ឬេប្រចើន។

តើខ្ញ៉ាុ�អាចទាំទាំួលីបានីសួសេវាា�ម្ម្ម្មគ្រប់គ្រង�រណីយាាងដ្ឋូចម្ម្តសេច?
េដើមីីទទួលបាានេសវាកមមប្រគប់ប្រគងករណីអនកផីល់េសវាមាត់េធមញ Medi-Cal អនកផីល់េសវាេវជីសាប្រសីអនកប្រគប់ប្រគងករណីបុគគលិក
ឬអនកជំនាញែថទាំសុខភាពេផសងេទៀតប្រតូវែតដាក់េសនើការបញ្ហាី�នសប្រមាប់អនក។ េនៅេពលែដលករណីរបស់អនកប្រតូវបាានេគទទួលយក
ប្រកុមប្រគប់ប្រគងករណី Medi-Cal នឹងជួយអនកកន�ងការសប្រមបសប្រមួលការែថទាំរបស់អនក។ សូមនិយាយជាមួយអនកផីល់េសវាមាត់
េធមញរបស់អនក ឬអនកផីលេ់សវាែថទាំសុខភាព ប្របសិនេបើអនកប្រតូវការេសវាកមមប្រគប់ប្រគងករណី។

តើសួសេវាា�ម្ម្ម្មគ្រប់គ្រង�រណីខុសួគ្នីាពីសួសេវាា�ម្ម្ម្មសួម្ម្របសួម្ម្រួលី�ារ�ថែទាំា�ដ្ឋថែរឬទាំសេ?
បាាទ/ចាស េសវាកមមសប្រមបសប្រមួលការែថទាំប្រតូវបាានផីល់ជូនេដោយមជឈមណិលេសវាកមមទូរស័ពទ (TSC)។ សមាជិក
Medi-Cal ណាមួយែដលទូរស័ពទមក TSC អាចទទួលបា
 ានេសវាកមមសប្រមបសប្រមួលការែថទាំេដោយមិនគិតពីសថានភាពសុខភាព
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
• ប្របេភទេផសងេទៀតៃនេសវាកមមែដលផីល់ជូនេប្រកោមកមមវិធី 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�បានីសួ្នីើសួ?ុ�
ប្របសិនេបើអនកប្រតូវបាានបដិេសធ ឬដាក់កំណត់ចំេពោះេសវាកមមែដលអនកផីល់េសវាមាត់េធមញរបស់អនកបាានេសនើសុំការយល់ប្រពម សូម
ទាក់ទងអនកផីល់េសវាេធមញរបស់អនក េហើយសួរថាេតើអនកផីល់េសវាមាត់េធមញអាចេសនើសុំការវាយតៃមៃេឡើងវិញ ឬថាពួកេគដាក់
សំេណើសុំការអនុញ្ហាាាតការពយាបាាលថមីបាានឫេទ។
ប្របសិនេបើការពយាបាាលប្រតូវបាានផៃាស់បី�រ ឬបដិេសធេយើងផីល់មូលេហតុដ
 ល់អនកផីល់េសវាមាត់េធមញថ
 ាេតើេហតុធើី។ អនកផីល់េសវា
មាត់េធមញអាចេសនើសុំឱ្យយការពយាបាាលេនោះឲ្យយមានការពិនិតយេមើលមីងេទៀតេដោយប្របគល់ NOA េនោះមកេយើងវិញ។ អនកផីល់េសវា
មាត់េធមញក៏អាចបីឹងឧទិរណ៍ចំេពោះការផៃាស់បី�រ ឬបដិេសធការពយាបាាលតាមរយៈដំេណើរការបណាឹងឧទិរណ៍ដាច់េដោយែឡកមួយ។

តើខ្ញ៉ាុ�នីឹងដ្ឋឹងដ្ឋោយរបៀបណា ប្រសួិនីបើ Medi-Cal Dental បានីបដ្ឋិសួសេធ ឬ
ដ្ឋា�់��ហ្វ័ិតសួសេវាា�ម្ម្ម្ម?
ប្របសិនេបើសំេណើការពយាបាាលេធមញរបស់អនកប្រតូវបាានបដិេសធ ឬផៃាស់បី�រអនកនឹងទទួលបាាន ការជូនដំណឹងអំពី
សកមមភាព Medi-Cal Dental។ េសចកីីជូនដំណឹងប្របាាប់អនកពីមូលេហតុែដលេសវាេធមញប្រតូវបាានពនយារេពល ផៃាស់បី�រ ឬ
បដិេសធ។ វាក៏ប្របាាប់អនកពីអើីែដលអនកអាចេធើើបាានប្របសិនេបើអនកមិនយល់ប្រពម។
• ក្រតូវាបាានីសេលីើ�សេពលី – បាានបញ្ហាី�នប្រតឡប់េទៅអនកផីលេ់សវាមាត់េធមញវិញេដើមីីែកតប្រមូវ។ អនកផីល់េសវាមាត់េធមញម
 ានរយៈេពល
45 ៃថៃេដើមីីេធើើការែកែប្របកំហុស។ ប្របសិនេបើអនកផីល់េសវាមិនេឆ្នាំៃើយតប េយើងនឹងេផើើេសចកីីជូនដំណឹងអំពីសកមមភាព
Medi-Cal Dental មួយេផសងេទៀតេដើមីីប្របាាប់អនក។
• បាានីផាាសួ់បត�រ – េសវាកមមប្រតូវបាានយល់ប្រពម បាុែនីខុសគ
 នាពីអើីែដលអនកផីល់េសវាមាត់េធមញបា
 ានេសនើសុំ។
• បដ្ឋិសេសួធ – េសវាកមមេនះមិនប្រតូវបាានអនុញ្ហាាាតេទ។
អនកអាចរកេ�ើញគំរូៃនទប្រមង់ែបបបទេសចកីីជូនដំណឹងអំពីសកមមភាព Medi-Cal Dental និងេហតុផលសប្រមាប់េលខកូដ
សកមមភាពែដលបញ្ហាេ�លេនៅទំព័របនទាប់។ អនកក៏អាចែសើងរកទប្រមង់ែបបបទេនៅទំព័រសមាជិក 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 ៃនេសៀវេភៅែណនាំេនះសប្រមាប់ព័ត៌មានអំពីអែើីដលប្រតូវេធើើ ប្របសិនេបើអនកមិនយល់ប្រសប
នឹងការពយាបាាលែដលបាានបដិេសធ ឬផៃាស់បី�រ។
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កំណត់សមា�ល់ៃនសកម�ភាព MEDI-CAL DENTAL
េនះមិនែមនជវ�ក�យប្រតេទ

េឈា� ះការ�យល័យេសវកម�៖
ទំព័រ
ៃន
កាលបរ�េច�ទៃនសំេណើ៖
េឈា� ះសមាជិក៖

e

MEDS ID:
DCN:
MRDCN:

Medi-Cal Dental បានដំេណើរការសំេណើរបស់េពទ្យេធ�ញរបស់អ�កស្រមាប់ការព្យោបាលរបស់អ�ក្រសបតាម Title 22, California Code of Regulations, Sections 51003,

pl

51307 និងេសៀវេ�ែណនំពីលក�ន�ិកៈ។ យ៉ ងេហាចណស់េរឿងមួយក��ងចំេណមទាំងអស់មិនឣច្រត�វបានអនុម័ត ឬត្រម�វឱ្យមានការែកែ្រប។ សូមេមើលប��ីែដលបានភា� ប់មកជមួយស្រមាប់ការពន្យល់អំពី REASON FOR

ការពិពណ៌នអំពីការព្យោ
បាល

េលខនីតិវ�ធី

សកម�ភាព
MediCal
Dental

េហតុផលស្រមាប់េលខកូដសកម�
ភាព(នន)
(េមើលការពន្យល់ែដលមានជូនភា�ប់)

Sa

េធ�ញ # ឬ
ជួរេធ�ញ

m

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។

•

អ�កឣចពិភាក្សោពីគេ្រមាងព្យោបាលេផ្សងៗគា� ជមួយទន�េពទ្យរបស់អ�កេដើម្បីទទួលបានការែថទាំល�ែ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
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្របសិនេបើអ�កមានការមិនេពញចិត�នឹងសកម�ភាពែដលបានពិពណ៌ន

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

េដើម្បីេស�ើសុំសវនការ៖
េផ�ើ ែផ�កទាំងពីរៃនេសចក�ីជូនដំណឹងទាំងមូលេនះ េ�៖

California Department of Social Services
State Hearings Division
P.O. Box 944243, Mail Station 9-17-37
Sacramento, CA 94244-2430
ឬ

e

អ�កឣចទូរស័ព�េ�េលខឥតគិតៃថ�េ� Public Inquiry and Response Unit។ 1-800-952-5253 (ជំនួយែដលឣចេ្របើបានជភាសា

pl

េផ្សងេ្រ�ពីភាសាអង់េគ�ស)
ឬ

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

m

បទប្ប�ត� �ិរបស់រដ�៖

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

Sa

51014.2 ែដល្រគបដណ� ប់េលើសវនការរដ� ឣចរកបានេ�ការ�យល័យេសវកម�សង�មេខានធីរបស់អ�ក ឬបណ�ល័យក�ង� តំបន់។
អ�កតំណងែដលបានទទួលការអនុ��ត៖

អ�កឣចតំណងខ��នអ�កេ�ឯសវនការ ឬអ�កឣច្រត�វបានតំណងេដយមិតភ� ក�ិ េមធាវ�

ឬអ�កេផ្សងេទៀត។ អ�ក្រតវ� បានេគរ�ពឹងថនឹងេរៀបចំឱ្យអ�កតំណងេដយខ�ន� ឯង។ អ�កឣចទទួលបានេលខទូរស័ពេ� �អង�ការជំនួយែផ�កច្បោប់េដយទូរស័ព�េ�េលខឥតគិតៃថ�របស់ Public Inquiry

and Response Unit ឬពីការ�យល័យសង�មក��ងតំបន់របស់អក� ។

ខ�ន�ំ ឹង្រត�វការអ�កបកែ្របមា�ក់ (មិនគិតៃថ�ពីខ)�ំ ។
ភាសា ឬ្រគាមភាសារបស់ខ�ំ៖

2022
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01 (រកមជំនួយ) សិទិទធ ទួលបានរបស់អនកធានារា៉ប់រងេលើេសវាកមមសេរងាគះបនាទន់ែតប៉ុេណាណះ។

មលូ េហតសុ រមា
មាបបរ់ កមសកមភា
ភាព
ម ព

02 ពត័ មា
មាន
៌ នែដលេផេញើ ដា
ដាយ
យេពទយេធញម របសអ់ កន អពំ សា
សាថី ថ នភា
ភាពពេធញម បចបចុ បនរន បសអ់ កន មនិ បេំ ពញតា
តាមមតរមវូ កា
ការរអបបបរមា
សរមា
មាបបកា
ការ
់ រអនមុ ត័ ៃនេសវាវាកកមេម នះ។

03

សំេណើសរមាប់ការពយាបាលេធមញរតូវបានផាលស់បរដូ ។ ការផាលស់បដូរេនះអារស័យេលើព័ត៌មានែដលរតូវបានេផញើេដាយ
េពទយេធមញរបស់អនកអំពសា
ី ថ នភាពេធមញបចចុបបននរបស់អនក ឬអនុវតតតាមេគាលការណ៍ែណនាំកមមវិធី។

04 កណ
ំ តរ់ តា
តាររបសេ់ យងើ បងាហ ញពេី សវាវាកកមម ឬេសវាវាកកមរម បហា
ហាកករ់ បែហលែដលរតវូ បា
បាននអនមុ ត័ បងឱ់ យ

ឬបា
បាននបញបច ព់ មី នុ មក។ (ឧទា
ទាហ
ហរណ៖៍ កនុងករណមី យួ ចនំ នួ នតី វិ ធិ រី តវូ បា
បាននកណ
ំ តរ់ តមឹ មងត កងនុ រយៈេពល

អាចចរតវូ បា
បាននអនមុ ត័ មងត េទៀត
12 ែខ ឬមងត កនុងរយៈេពលរបា
បាំំ (5) ឆាន ំ េហយើ មនិ អា

េលកើ ែលងែតកងនុ កា
កាល
លៈេទសៈពេិ សស ែដលរតវូ ែតចងរកងជា
ជាឯឯកសា
សាររេដា
ដាយ
យទនេត ពទយរបសអ់ កន ។)

05 េយើងមិនអាចេផទៀងផាទត់ការចុះេឈាម ះេពទយេធមញរបស់អកន
េនៅកនុងកមមវិធីតាមកាលបរិេចឆទែដលបានទទួលការេសនសើ ុំេទ។

06 េសវាវាកកមែម ដលបា
បាននេសសនើ េុំ ដា
ដាយ
យអកន ផលដ េ់ សវាវាកកមេម ពទយេធញម របសអ់ កន មនិ ែមនជា
ជាអអតរថ បេយា
យាជជនៃ៍ នកមវម ធិ េី ទ។
សមូ ទា
ទាកកទ់ ងអកន ផលដ េ់ សវាវាកកមរម បសអ់ នកសរមា
មាបបគ់ េរមា
មាងងពយាយាបា
បាល
លេផសង។

07 អនកមិនបានបងាហញខលួនសរមាប់ការពិនិតយេមើលតាមេពលេវលាកំណត់ ឬមិនបានយករកាសេធមញ

ែដលមានរសាប់ (េពញេលញ ឬេដាយែផនក) េទៅតាមការណាត់ជួបរបស់អនកេទ។ សូមទាក់ទងេពទយេធមញ
របស់អនកឲយេផញើសំេណើថមីមួយ។

08 េពទយេធញម របសអ់ កន មនិ បា
បាននេផពញើ ័តមា
មាន
៌ នរគបរ់ គា
គាននេ់ ដមើ បឱី យេយងើ ដេំ ណរើ កា
ការរសេំ ណេើ នះេទ។ សូមទា
ទាកកទ់ ង
មាបបព់ ត័ មា
មាន
៌ នអពំ កា
ការ
ី រពយាយាបា
បាល
លេនះ។
េពទយេធញម របសអ់ កន សរមា

09 កាំរសមីអុិចបងាហញថា េធមញមិនរតូវនឹងតរមូវការសរមាប់ការេរសាបេធមញ។ េធមញអាចរតូវបានជួសជុលេដាយការ
ប៉ះ។
10 កាំ
កាំរសអមី ចុិ បងាហ ញថា េធញម អា
អាចចមា
មាននកា
ការរឆងល េរារាគគ។ សមូ ទា
ទាកក់ទងេពទយេធញម របសអ់ កន
េរពា
ពាះះេសវាវាកកមមម យួ េផសងេទៀតរបែហលជា
ជាររតវូ កា
ការរជា
ជាេេលកើ ដបំ ងូ ។

11 អារស័យេលើការថតេដាយកាំរសមីអុិច កំណត់រតាតារាង និង/ឬព័ត៌មានែដលបានបញាជ ក់េដាយែផនកពិនិតយ
ពយាបាល អនកមិនរតូវការការសមាអតលកខណៈសុីជេរមៅេទ។
12 េសវាវាកកមេម នះមនិ អា
អាចចរតវូ បា
បាននអនមុ ័តេទ ពេី រពា
ពាះះវាវាទា
ទាកក់ទងេទៅ
ទៅននងឹ នតី វិ ធិ ី
បាននបញនជូ មកេដា
ដាយ
យេពទយេធញម របសអ់ កន ។
ែដលរតវូ បា
បាននបដេិ សធេនៅ
នៅកកងនុ គេរមា
មាងងពយាយាបា
បាល
លែតមយួ ែដលបា

13 េដាយែផអកេលើព័ត៌មានមកពីេពទយេធមញរបស់អនក និង/ឬែផនកពិនិតយពយាបាល
សាថ នភាពេធមញបចចុបបននរបស់អនកមានេសថរភាព េហើយេសវាកមមែដលបានេសនើមិនចាំបាច់េទេនៅេពលេនះ។

WHEN APPLICABLE, ALL SERVICES
SUBMITTED FOR MEMBERS UNDER
21 YEARS OF AGE HAVE BEEN
EVALUATED FOR EPSDT CRITERIA

14 េដា
ដាយ
យែផកអ េលកា
កាំើ រំ សអមី ចុិ នងិ /ឬពត័ មា
មាន
៌ នែដលបា
បាននបញា
ញាជជ កេ់ ដា
ដាយ
យែផកន ពនិ តិ យពយាយាបា
បាល
លរបសអ់ កន េធញម រតវូ បា
បាននខចូ
បាននេសសនើ មុំ និ ែមនជា
តាមមលកណ
តា
ខ ៈធមជា
ជាត
ម តិ ឬេដា
ដាយ
យសា
សាររកា
ការរសេងៀក តេធញម របសអ់ កន ។ េសវាវាកកមែម ដលបា
ការរបា
បាកកេ់ ធញម ។
អតរថ បេយា
យាជជនៃ៍ នកមវម ធិ េី ទ េលកើ ែលងែតមា
មាននកា
ការរពកុ េធញម ឬកា

15 កាំរសមីអុិចបងាហញថា េធមញខូចខាលំងេពក េហើយមិនអាចជួសជុលបានេទ។
េពទយេធមញរបស់អនកអាចផតល់ការពយាបាលេផសងមួយ។

16 កណ
ំ តរ់ តា
តាររបសេ់ យងើ បងាហ ញថា េធញម រតវូ បា
បាននជសួ ជលុ េដា
ដាយ
យកា
ការរបះ៉ ឬកា
ការរេរសា
សាបបេធញម េដា
ដាយ
យែដកមនិ េរចះ។

17 កាំរសមីអុិចបងាហញថា េសវាកមមែដលបានេសនើសុំមិនអាចរតូវបានអនុម័តេទ
េរពាះជំងឺអញាច ញេធមញបានបំផាលញឆអឹងេនៅជុំវញិ េធមញ។ េពទយេធមញរបស់អនកអាចផតល់ការពយាបាលេផសង។
18 តរមវូ កា
ការរអបបបរមា
មាស
ិ សរមា
មាបបកា
ការ
់ រអបមនិ អា
អាចចរតវូ បា
បាននេផៀទ ងផាទ តបា
បាន
់ នេទ។

19 េពទយេធមញែផនកអាចជាអតថរបេយាជន៍ែតេពលមានរកាសេធមញេពញេលញេនៅេលើជួរេធមញែដលផទុយ។

20 កា
ការរពយាយាបា
បាល
លេធញម ពកុ ខាល ំងរតវូ ែតបេំ ពញឱយបា
បាននសបក ស់ លក ម់ នុ េពលែដលកា
ការរេរសា
សាបបេធញម អា
អាចចរតវូ បា
បាននពចា
ចារ
ិ រណា
ណា។។

21 េធមញមិនរតូវបានបេងកើតេឡើងេពញេលញេទ។ េពទយេធមញរបស់អនកអាចផតល់ការពយាបាលេផសង។

22 ការ
ការពយាយាបា
បាល
លគមឺ និ ចា
ចាំំបា
បាចចេ់ ទ ពេី រពា
ពាះះកា
ការរថតេដា
ដាយ
យកា
កាំរំ សអមី ចុិ នងិ ឯកសា
សាររបងាហ ញថា មនិ មា
មាននកា
ការរខចូ ដល់
សរៃសរបសា
សាទទេទ។

23 រកាសេធមញែផនកបេណាតះអាសននអាចជាអតថរបេយាជន៍ែតមួយគត់ េដើមបីជំនួសេធម
ញខាងមុខែដលបាក់ជាអចិៃរនតយ៍។

24 កាំ
កាំរសអមី ចុិ បងាហ ញថា កា
ការរដកបែនថមគចា
ចាំឺ ំបា
បាចចម់ នុ េពលគេរមា
មាងងពយាយាបា
បាល
លអា
អាចចរតវូ បា
បាននអនមុ ត័ ។
សមូ ទា
ទាកកទ់ ងេពទយេធញម របសអ់ កន ។

25 េដាយែផអកេលើព័ត៌មានែដលេផញើមកេដាយេពទយេធមញ េធមញរបស់អន
កសថិតកនុងសាថ នភាពមិនលអែដលរកាសេធមញែផនកែដលបានេសនើសុំមិនែមនជាអតថរបេយាជន៍េរកាមកមមវិធីេនះេទ។
26 េដា
ដាយ
យែផកអ េលពើ ត័ មា
មាន
៌ នែដលបា
បាននេផមញើ កេដា
ដាយ
យេពទយេធញម េធញម របសអ់ កន គឺមនិ ថេវី ទ
េហយើ មនិ គរួ រតវូ បា
បាននជនំ សួ េដា
ដាយ
យរកា
កាស
សេធញម េពញេលញេទ។

27

េដាយែផអកេលើព័ត៌មានែដលបានេផញើមកេដាយេពទយេធមញរបស់អនក អនកមិនមានរកាសេធមញេពញេលញេនៅរជុង
នីមួយៗេទ។ ដូេចនះ អនកមិនមានលកខណសមបតតិរគប់រគាន់សរមាប់រកាសេធមញមួយែផនកេទ។
េទាះយា៉ ងណាក៏េដាយ របសិនេបើអនកបាក់េធមញែផនកខាងមុខ អនកមានលកខ
ណសមបតតិរគប់រគាន់សរមាប់រកាសេធមញែផនកបេណាតះអាសនន។
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28 េដា
ដាយ
យែផកអ េលកា
កាំើ រំ សអមី ចុិ សណ
ំ ុ ឯំ កសា
សាររ នងិ /ឬពត័ មា
មាន
៌ នែដលបា
បាននទទលួ ពែី ផកន ពនិ តិ យរបសអ់ កន េធញម នងិ /ឬ
អញា
ញាចច ញរបសអ់ កន គសឺ តថិ េនៅ
នៅកកងនុ សា
សាថថ នភា
ភាពពមនិ លអ ែដលកា
ការរពយាយាបា
បាល
លែដលបា
បាននេសមនើ កេនា
នាះះគឹ
នៅេេរកា
កាមមកមវម ធិ េី នះេឡយើ ។ េពទយេធញម របសអ់ កន អា
អាចចផលត កា
ការ
់ រពយាយាបា
បាល
លេផសង។
មនិ ែមនជា
ជាអអតរថ បេយា
យាជជនេ៍ នៅ

29 សំេណើេសវាកមមពយាបាលេធមញរបស់អនករតូវបានបញជូនរតឡប់មកអនកផតល់េសវាែផនកេធមញរបស់អនកវិញសរមាប់ជា
ព័ត៌មានបែនថម។ អនកផដល់េសវាកមមរបស់អនកមានេពល 45 ៃថង េដើមបីដាក់បញជូនព័ត៌មានែដលបានេសនើសំុ
េឡើងវិញ។ អនកមិនចាំបាច់េធវើសកមមភាពអវីេទ ប៉ុែនតអនកអាចទាក់ទងេទៅេពទយេធមញរបស់អនក
ទាក់ទងនឹងសំេណើេនះ។ សំេណើសុំសវនការរបចាំរដឋមិនែមនជាជេរមើសសរមាប់េពលេនះេទ។

30 ការ
ការអបេធញម សងខា
ខាងងអា
អាចចអនញា
ញាញុ ញ តបា
បាននេនៅ
នៅេេពលែដលលកខខ ណឌ េវជសា
សារ
ជ រសមត និ អនញា
ញាញុ ញ តឲយេរបរើ បា
បាស
សរ់ កា
កាស
សេធញម
ែដលអា
អាចចដកេចញបា
បានន។

31 េធមញមិនសថិតកនុងទីតាងំ ធមមតា េហើយមិនអាចជួសជុលេរកាមកមមវិធីេនះបានេទ។

32 េដា
ដាយ
យែផកអ េលពើ ត័ មា
មាន
៌ នែដលទទលួ បា
បាននពកា
ការ
ី រពនិ តិ យ រកា
កាស
សេធញម បចបចុ បនរន បសអ់ កន គលឺ េអ នៅ
នៅេេពលេនះ។

33 អារស័យេលើការពិនិតយនាេពលថមីៗេនះរបស់អនក រកាសេធមញមិនែមនជាការពយាបាលរតឹមរតូវសរមាប់អនកេទ។
សូមទាក់ទងេពទយេធមញរបស់អនកសរមាប់ជេរមើសេផសងេទៀត។

44 េដា
ដាយ
យែផកអ េលពើ ត័ មា
មាន
៌ នែដលទទលួ បា
បាននពេី ពទយេធញម របសអ់ កន
បាននេសសនើ គុំ សឺ រមា
មាបបេ់ ហតផុ លេរគឿងសមាអ ងែតបេ៉ុ ណាណ ះ។
េសវាក
វាកមែម ដលបា
ជាអអតរថ បេយា
យាជជនៃ៍ នកមវម ធិ េី ទ។
េសវាវាកកមសម រមា
មាបបេ់ គា
គាល
លបណ
ំ ងេរគឿងសមាអ ងែតបេ៉ុ ណាណ ះមនិ ែមនជា

45 រកាសេធមញបចចុបបននរបស់អនកអាចជួសជុលបានេដាយការបដូរែផនកខាងកនុងៃនរកាសេធមញ។
46 េយងើ មនិ អា
អាចចេផៀទ ងផាទ តស់ ទិ ទធិ ទលួ បា
បាននរបសអ់ កន េនៅ
នៅកកងនុ កមវម ធិ េី នះ។

47 េពទយេធមញរបស់អនករតូវែតទាក់ទង កមមវិធីេសវាកមមកុមាររដឋ មុនេពលដាក់បញជូននីតិវិធីេនះសរមាប់ការទូទាត់
ឬការអនុម័ត។
48 េសវាវាកកមម EPSDT មិនែមនជា
ជាអអតរថ បេយា
យាជជនស៍ រមា
មាបបអ់ កន ជងំ ែឺ ដលមា
មាននអា
អាយ
យុ 21 ឆាន ំ ឬ
េរចនើ ជា
ជាងងេនះេទ។

49 េសវាកមម EPSDT ែដលបានេសនើសុំមិនចាំបាច់ជាលកខណៈេវជជសារសតេទ។

34 រកា
កាស
សេធញម ែដលបា
បាននេសសនើ គុំ មឺ និ រតវូ បា
បាននអនមុ ត័ េទ ពេី រពា
ពាះះមា
មាននេធញម រគបរ់ គា
គាននែ់ ដល
កាស
សេធញម ។
មាននេនៅ
មា
នៅកកងនុ ជរួ េធញម េនះេដមើ បរី ទរកា

35 កនុងេពលពិនិតយេមើលរបស់អនក អនកបាននិយាយថា អនកមិនចង់បានេសវាកមមេធមញេទេនៅេពលេនះ ឬថា អនកចង់
ជួបរគូេពទយេផសងេទៀត។
36 ចនំ ួនៃនកា
ការរជបួ ែដលបា
បាននអនមុ ត័ រតវូ បា
បាននែកសរមលួ ពេី រពា
ពាះះអកន នងឹ ឈា
ឈាននដលអា
អាយ
់ យុ 21 ឆាន ំ
ការរពយាយាបា
បាល
លរតវូ បា
បាននបញបច ។់ សមូ ទា
ទាកកទ់ ងេទៅ
ទៅេេពទយេធញម របសអ់ កន ។
មនុ េពលកា

37 េធមញមិនបងាហញេនៅេលើការំ សមីអុិចែដលបានដាក់េសនេើ ទ។

38 េដា
ដាយ
យែផកអ េលកា
កាំើ រំ សអមី ចុិ នងិ /ឬពត័ មា
មាន
៌ នែដលេយងើ បា
បាននទទលួ ពកា
ការ
ី រពនិ ិតយរបសេ់ យងើ
ចារ
ិ រណា
ណា។។
អកន រតវូ កា
ការរកា
ការរពយាយាបា
បាល
លបែនមថ ពេី ពទយេធញម របសអ់ កន មនុ នងឹ នីតវិ ធិ អា
អាច
ី ចរតវូ បា
បាននពចា

39 កាំរសមីអុិចបងាហញថាមិនមានកែនលងទំេនររគប់រគាន់សរមាប់េធមញែកលងកាលយែដលបានេសនើសុំេទ។
40 កមវម ធិ េី នះមនិ រគបដណត បេ់ លកា
ការ
ើ រពតេ់ ធញម េនៅ
នៅេេពលែដលមា
មាននេធញម ទកឹ េដា
ដាះះេទ។

41 េដាយែផអកេលើការំ សមីអុិច និងព័ត៌មានែដលបានទទួលពីែផនកពិនិតយរបស់អនក អនកសេងកៀតេធមញរបស់អនក។ កមមវិធី
មិនរគបដណដ ប់េលើេសវាកមមសរមាប់សាថនភាពេនះេទ។
42 នតី វិ ធិ េី នះមនិ ែមនជា
ជាអអតរថ បេយា
យាជជនស៍ រមា
មាបបេ់ ធញម ទកឹ េដា
ដាះះ ឬសរមា
មាបបេ់ ធញម ទកឹ េដា
ដាះះែដលេរតៀមរចួ ជា
ជាេេរសច។
ការ
់ រពយាយាបា
បាល
លេផសងសរមា
មាបបសា
សាថ់ ថ នភា
ភាពពរបសអ់ កន ។
េពទយេធញម របសអ់ កន អា
អាចចផលដ កា

43 ទរមង់ការែដលបានេសនើសុំនឹងមិនជួសជុលបញាហ េធមញរបស់អនកេទ។
នីតិវិធីរបស់អនកអាចនឹងផដល់ការពយាបាលេផសងសរមាប់សាថនភាពរបស់អនក។
BTN-002 10/20 OCTs
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តើខ្ញ៉ាុ�គួរធ្វាើអ្វាីប្រសួិនីបើខ្ញ៉ាុ�ម្មានីបណ្តឹងតវាាា? តើខ្ញ៉ាុ�ដ្ឋា�់ពា�្យបណ្តឹងជាផ្លីូវា�ារ
យាាងដ្ឋូចម្ម្តសេច?
ពិភាកសាជាមួយអនកផីល់េសវាមាត់េធមញរបស់អនកជាមុនសិន ប្របសិនេបើអនកមានពាកយបណាឹង។ អនកផីល់េសវាមាត់េធមញជ
 ាេរឿយៗអាច
េដោះប្រសាយបណាឹងរបស់អនកបាានឆ្នាំាប់រហ័ស។ ប្របសិនេបើអនកមិនចង់និយាយជាមួយអនកផីល់េសវាមាត់េធមញរបស់អនកជាមុន ឬ
ប្របសិនេបើអនកផីល់េសវាមាត់េធមញម
 ិនអាចេដោះប្រសាយបណាឹងរបស់អនក Medi-Cal Dental អាចជួយបាាន។
េយើងទទួលយកពាកយបណាឹងតាមទូរស័ពទ ឬជាលាយលកខណ៍អកសរ។
បណ្តឹងតវាាាតាម្មទាំូរសួ�ព្ទាំ
េដើមីីេធើើការតវាាតាមទូរស័ពទ សូមទូរស័ពទេទៅមជឈមណិលេសវាកមមទូរស័ពទ (TSC)។ ផីល់ឱ្យយពួកេគនូវព័ត៌មានរបស់អនក និងេ�មោះ
របស់អនកផីល់េសវាមាត់េធមញែដលពាក់ព័និ។ េរៀបរាប់អំពីបញ្ហាាារបស់អនក។ េរៀបរាប់អំពីបញ្ហាាារបស់អនករួមទាំងេសវាកមមែដលពាក់ព័និ
និងសកមមភាព ឬការមិនមានសកមមភាពណាមួយ។ េយើងនឹងខិតខំប្របឹងែប្របងេដើមីីេដោះប្រសាយបញ្ហាាាកន�ងេពលេហៅទូរស័ពទេនោះ។ អនក
អាចទទួលបាានការេហៅទូរស័ពទតាមដានបនីេដោយមានព័ត៌មាន ឬធនធានបែនថមែដលទាក់ទងនឹងបណាឹងេនោះ។

ម្មជ្ឈម្មណ្ឌលីសួសេវាា�ម្ម្ម្មទាំូរសួ�ព្ទាំ�ម្ម្ម្មវាិធី 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�ើញទប្រមង់ែបបបទេនៅេលើេគហទំព័រស
 មាជិក
Smile, California ជា 16 ភាសាេផសងេទៀត។
ប្រកសួងេសវាកមមែថទាំសុខភាពអនុេលោមតាមចីាប់សីពីសិទិសុីវិលសហព័និែដលអាចអនុវតីបាាន និងមិនេរើសេអើងេដោយែផអកេលើ
ពូជសាសន៍ ពណ៌សមី�រ សញ្ហាីាតិេដើម អាយុ ពិការភាព ឬេភទ។ ប្រកសួងេសវាកមមែថទាំសុខភាពមិនដកេចញមនុសស ឬប្របប្រពឹតី
ចំេពោះពួកេគខុសគនាេដោយសារែតពូជសាសន៍ ពណ៌សមី�រ សញ្ហាីាតិេដើម អាយុ ពិការភាព ឬេភទ។ េដើមីីែសើងយល់បែនថមអំពី
េគោលការណ៍មិនេរើសេអើង សូមចូលេមើលេគហទំព័ររបស់ប្រកសួងេសវាកមមែថទាំសុខភាព េនៅទីេនះ។
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�លបរ �េច� ទ៖

េ��ះ៖
�សយ��ន៖
្រក �ង៖

រដ� ៖

,

េលខកូ ដតំបន់៖

េលខស��ល់ទ្រមង់ែបបបទេស�កម� ៖
ទ្រមង់ែបបបទបណ�ឹងត�� MEDI-CAL DENTAL

pl

e

សូ មបំេពញទ្រមង់ែបបបទ�ងេ្រ�ម រ ួចេរៀប�ប់អំពីសំណួរ ឬបណ�ង
ឹ ត��របស់អ�ក� ំង្រស �ង។ ព័ត៌�នេនះ�ន�រៈសំ�ន់
និង�ំ�ច់េដើម្បី្រ�វ្រ�វ និងេ�ះ្រ�យសំណួរ ឬបណ�ឹងត��របស់អ�ក។
េលខស��ល់អត� ស��ណអត� ្របេ�ជន៍ MEDI-CAL

CALIFORNIA៖ _________________________________________________________________________

េលខទូ រស័ព�៖ (
េលខទូ រស័ព�េផ�ើ�រ៖ (

)
)

m

្រប�ំរដ�

េ��ះ៖
�សយ��ន៖
្រក �ង៖
េលខទូ រស័ព�៖ (

Sa

តំ�ងរបស់អ�ក (្របសិនេបើមិនែមន�អ� ក)៖

រដ� ៖ _________________

េលខកូ ដតំបន់៖

)

េ��ះអ� កផ� ល់េស�កម� �ត់េធ� ញរបស់អ�ក៖
េ��ះ៖
�សយ��ន៖
្រក �ង៖
េលខទូ រស័ព�៖ (

រដ� ៖

េលខកូ ដតំបន់៖

)
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ទ្រមង់ែបបបទបណ�ឹងត�� MEDI-CAL

DENTAL (ទំព័រទី 2)

្របេភទៃនបណ�ឹងត��៖
_____េស�កម� ទន� េពទ្យមិនេពញេលញ ឬមិនេពញចិត�
_____មិនេពញចិត�ដំេណើរ�រពិនិត្យសុខ�ព
_____េផ្សងេទៀត

e

មតិ (សូ មពណ៌�សំណួរ ឬបណ�ឹងត��/ទុក�កង� ល់� ំង្រស �ងរបស់អ�កេ�ទីេនះ។ េ្របើែផ� កប���សៃនទ្រមង់ែបបបទេនះ

Sa

m

pl

ឬទំព័របែន� ម ្របសិនេបើអ�ក្រត�វ�រកែន� ងទំេនរបែន� មេទៀត)។
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មអនុ��តឱ្យេចញផ�យកំណត់្រ�េធ� ញរបស់អ�កេ� Medi-Cal
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Medi-Cal Dental Program
Member Services Group
P.O. Box 15539
Sacramento, CA 95852-1539

េ�េពលេយើងទទួ ល�នព័ត៌�នេនះ េយើងនឹង្រ�វ្រ�វសំណួរ ឬបណ�ឹងត��/ទុក�កង� ល់របស់អ�ក រ ួចជូ នដំណឹងដល់អ�កអំពី�
ររកេឃើញរបស់េយើង។ ្របសិនេបើ�ំ�ច់ស្រ�ប់អ�កក��ង�រប��ញខ� �នស្រ�ប់�រពិនិត្យសុខ�ព ក��ងេ�លបំណងេ�ះ្រ�យ
ប��េនះ េយើងនឹងជនដំណឹងដល់អ�ក��យលក� ណ៍អក្សរអំពី�លបរ �េច� ទ េពលេវ� និងទី�ំងៃន�រ�ត់ជួបេនះ។

P.O Box 15539  Sacramento, CA 95852-0609  (800) 322-6384
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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�្យបណ្តឹងត
 ើម្មានីអ្វាី
ទាំៀតដ្ឋថែលីខ្ញ៉ាុ�អាចធ្វាើបានី?
ប្របសិនេបើអនកមិនេពញចិតីនឹងការសេប្រមចចិតីៃនការពិនិតយពាកយបណាឹង សូមទូរស័ពទមកមជឈមណិលេសវាកមមទូរស័ពទ។ អនកអាចប្រតូវ
បាានេគេសនើសុំឱ្យយអនកផីល់េសវាមាត់េធមញរបស់អនកេផើើសំេណើរសុំការអនុញ្ហាាាតពយាបាាល និងឲ្យយទទួលការពិនិតយេនៅគៃីនិកមីងេទៀត។
អនកអាចេសនើសុំសវនាការរដឋ ប្របសិនេបើអនកេនៅែតមិនេពញចិតី។ េដើមីីែសើងយល់បែនថមអំពីសវនាការរដឋ Medi-Cal សូមចូល
េទៅកាន់េគហទំព័ររបស់ប្រកសួងេសវាកមមែថទាំសុខភាព េនៅទីេនះ។

ដ្ឋ�ណើរ�ារសួវានីា�ាររដ្ឋ្ឋ
ប្របសិនេបើការពយាបាាលែដលអនកផីល់េសវាមាត់េធមញរបស់អនកបាានេសនើសុំប្រតូវបាានបដិេសធ ឬផៃាស់បី�រ ប្របសិនេបើអនកមិនេពញចិតន
ី ឹង
លទិផលៃនបណាឹងតវាារបស់អនក ឬប្របសិនេបើសំេណើបងើិលសងប្របាាក់ Conlan របស់អនកប្រតូវបាានបដិេសធ (សូមេមើលែផនក តៃម្មា
សេសួវាា�ម្មមម្មាត់សេធមញ៉ា អនកអាចេសនើសុំសវនារដឋការតាមរយៈប្រកសួងេសវាកមមសងគមរដឋ California (CDSS)។ ការិយាល័យេសវាកមម
សងគមកន�ងេខោនធីរបស់អនកអាចជួយអនកតាមសំេណើេនះ។ អនកអាចរកេ�ើញបញ្ហាីីេពញេលញៃនការិយាល័យេខោនធីេនៅេលើេគហទំព័រ
របស់ប្រកសួងេសវាកមមែថទាំសុខភាព េនៅទីេនះ។ េសនើសុំរដឋសវនាការនឹងមិនបាះពាល់ដល់សិទិរបស់អនកសប្រមាប់េសវាកមមែថទាំមាត់
េធមញេឡើយ។ អនកនឹងមិនប្រតូវបាានពិន័យចំេពោះការេសនើសុំសវនាការេទ។ េយើងនឹងរកសាការសមៃាត់េនៅកន�ងដំេណើរការតវាាទាំងមូល។
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អនកអាចតំណាងឱ្យយខៃ�នអនកេនៅឯសវនាការរដឋ។ មិតីភ័កីិ េមធាវី ឬអនកេផសងេទៀតក៏អាចតំណាងឱ្យយអនកបាានែដរ។ អនកទទួលខុសប្រតូវ
កន�ងការេធើើការេរៀបចំ ប្របសិនេបើអនកចង់ឱ្យ
 យនរណាមនាក់េផសងេទៀតតំណាងអនក។ េដើមីីទទួលបាានជំនួយែផនកចីាប់េដោយឥតគិតៃថៃ
សូមទូរស័ពទមកអងគភាពេសុើបសួរ និងការេឆ្នាំៃើយតបសាធារណៈរបស់ CDSS តាមេលខ 1-800-952-5253។ អងគភាពេនះក៏អាច
ជួយព័ត៌មានទូេទៅអំពីដំេណើរការសវនាការរដឋែដរ។
សប្រមាប់ជំនួយែផនកចីាប់ឥតគិតៃថៃបែនថមសូមទូរសពទេទៅនាយកដឋានកិចេការអនកេប្របើប្របាាស់ៃនរដឋកាលីហើ័រញាាតាមេលខ 1-800952-5210 ឬTTY 1-800-326-2297។អនកក៏អាចទូរស័ពទេទៅសមាគមជំនួយែផនកចីាប់កន�ងតំបន់កន�ងេខោនធីរបស់អនក
តាមរយៈេលខ 1-888-804-3536 បាានផងែដរ។

តើខ្ញ៉ាុ�ត្រូវាសួ្នីើសួុ�សួវានីា�ាររដ្ឋ្ឋនីៅពសេលីណា?
ប្របសិនេបើអនកមិនយល់ប្រសបនឹងេសចកីីជូនដំណឹងអំពីសកមមភាពរបស់ Medi-Cal Dental ែដលអនកបាានទទួលេទ ជាដំបូងអនក
គួរែតពិភាកសាអំពីែផនការពយាបាាលេផសងៗគនាជាមួយអនកផីល់េសវាែថទាំមាត់េធមញរបស់អនក េដើមីីទទួលបាានការែថទាំលអបំផុតែដល
រាាប់រងេដោយកមមវិធី Medi-Cal Dental។ ប្របសិនេបើអនក និងអនកផីល់េសវាមាត់េធមញយ
 ល់ប្រពមថា ែផនការពយាបាាលេផសងមិនែមន
ជាជេប្រមើសេទ អនកមានេពល 90 ៃថៃបនទាប់ពក
ី ាលបរិេច័ទលិខិត Medi-Cal Dental Action េនោះេដើមីីេសនើសុំសវនាការរដឋ។

តើខ្ញ៉ាុ�ត្រូវាចាប់ផ្តើម្មដ្ឋ�ណើរ�ារនីសេះយាាងដ្ឋូចម្ម្តសេច?
អនកអាចចាប់េផីើមដំេណើរការេដោយការេហៅទូរស័ពទឥតគិតៃថៃេលខ 1-800-952-5253 ឬេដោយ ការបេងើើតគណនី។ 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 ឬសរេសរេដើមីីេសនើសុំសវនាការរដឋេប្រពោះអនកម
 ិនេពញចិតីនឹងល
 ទិផលៃនបណាឹងតវាារបស់អនក ប្រតូវប្របាាកដថា
បញ្ហាេ�លអ
 តីសញ្ហាាាណទប្រមង់ែបបបទេសវាកមមែដលមានេនៅកន�ងលិខិតបដិេសធរបស់អនក។

វាា�្យសួ�ព្ទាំ នីិងនីិយម្មនី�យ �ារព្យាបាលីម្មាត់ធ្ម្មសេញ៉ា
ផ្សួសេងទាំៀត
មានពាកយជាេប្រចើនប្រតូវបាានេប្របើេនៅកន�ងកមមវិធី Medi-Cal Dental ែដលមានអតថន័យពិេសស ឬបេចេកេទស។ អនកប្របែហលជា
មិនសគាល់ពាកយទាក់ទងនឹងមាត់េធមញមួយចំនួន។ េយើងសងឹឹមថាអនកយល់ថានិយមន័យខាងេប្រកោមមានប្របេយោជន៍។ ប្របសិនេបើ
អនកមានសំណួរ សូមទូរស័ពទមកមជឈមណិលេសវាកមម។

សេលីខ�ូដ្ឋជ�នីួយ៖ ពណ៌នាអំពីប្របេភទៃនការធានារាាប់រង Medi-Cal ែដលអនកមាន។
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បណឹឹងឧទាំធរណ៍៖ ការេសនើសុំជាផៃ�វការេសនើសុំឱ្យយ Medi-Cal Dental ពិនិតយេឡើងវិញនូវេសវាកមមែដលបាានបដិេសធសប្រមាប់ការ
ពយាបាាលែដលបាានផីល់ជូន។ បណាឹងឧទិរណ៍អាចប្រតូវបាានដាក់េដោយអនកផីល់េសវាមាត់េធមញរបស់អនកេដោយខៃ�នឯង ឬអនកតំណាង
ែដលមានសិទិ។
�ារអនីុញ្ជាាាត៖ សូមេមើល ការអនុញ្ហាាាតជាមុន។
សួម្មាជិ�៖ បុគគលែដលមានសិទិទទួលបាានអតថប្របេយោជន៍ Medi-Cal។
អតតសួញ្ជាាាណប�ណណអតថក្របសេយោជនី៍ (BIC)៖ អតីសញ្ហាាាណប័ណណប្រតូវបាានផីល់ជូនសមាជិកេដោយប្រកសួងេសវាកមមែថទាំសុខភាព។
BIC រួមបញ្ហាេ�លទាំងេលខសមាជិក និងព័ត៌មានសំខាន់ៗេផសងេទៀត។
អតថក្របសេយោជនី៍៖ េសវាកមមែថទាំមាត់េធមញចាំបាាច់តាមេវជីសាប្រសីែដលផីល់េដោយអនកផីល់េសវាមាត់េធមញ Medi-Cal ែដលមាន
តាមរយៈកមមវិធី Medi-Cal។
គាីនីិ� (គាីនីិ�សេវាជជសួាក្រសួត)៖ គៃីនិកគឺជាមណិលសុខភាពមួយែដលេផីោតជាសំខាន់េទៅេលើការែថទាំអនកជំងឺមិនសប្រមាកេនៅមនទីរេពទយ។
េដើមីីទទួលបាានេសវាកមមពយាបាាលេធមញពីគៃីនិក និងអនកផីល់េសវាពយាបាាលប្រតូវែតចុះេ�មោះកន�ងកមមវិធី Medi-Cal។ អនកអាច
ែសើងរកគៃីនិកេធមញែដលបាានចុះេ�មោះេនៅជិតអនកេនៅេលើ Smile, California ទំព័រ ែសើងរកេពទយេធមញ។
 សប្រមាប់សំណួរអំពីថា
េតើគៃីនិកមួយប្រតូវបាានចុះេ�មោះ ឬទទួលយកអនកជំងឺថមី សូមទូរស័ពទេទៅមជឈមណិលេសវាកមមទូរស័ពទ។
�ារពិនីិតយសួុខភាាព៖ ការពិនិតយេដោយអនកផីល់េសវាមាត់េធមញេដើមីីផីល់នូវេយោបល់អំពីការពយាបាាលែដលបាានេសនើសុំ ឬផីល់េដោយ
អនកផីល់េសវាមាត់េធមញ Medi-Cal េផសង។ កមមវិធី Medi-Cal Dental អាចតប្រមូវឱ្យយមានការពិនិតយសុខភាពេប្រកោមកាលៈេទសៈ
ខៃះ។
ពា�យបណឹឹងតវាាា៖ ការបេញ្ហាេញមតិជាពាកយសំដី ឬជាលាយលកខណ៍អកសរៃនការមិនេពញចិតីរួមទាំងជេមៃោះណាមួយ ការេសនើសុំ
ការពិចារណាេឡើងវិញ ឬបណាឹងឧទិរណ៍ែដលេធើើេឡើងេដោយសមាជិក ឬអនកផីល់េសវាមាត់េធមញក
 ន�ងនាមជា
សមាជិក។
�ារបង់ក្របាា�់ច�ណាយផទាលី់ខា�នី៖ មួយចំែណកតូចៃនៃថៃេសវារបស់អនកផីល់េសវាមាត់េធមញែដលប្រតូវបង់េដោយសមាជិកផទាល់។
សេសួវាា�ម្មមថែដ្ឋលីម្មានី�ារធានីារាាប់រង៖ សំណំៃននីតិវិធីមាត់េធមញ ែដលជាអតថប្របេយោជន៍របស់ Medi-Cal និងមានសប្រមាប់សមាជិក
Medi-Cal ែដលមានសិទិទទួល។ Medi-Cal Dental នឹងប្រតូវចំណាយសប្រមាប់េសវាកមមចាំបាាច់ខាងេវជីសាប្រសីែដលផីល់
េដោយអនកផីល់េសវាមាត់េធមញែដលមានអតថប្របេយោជន៍ពីកមមវិធី Medi-Cal Dental។
សេពទាំយឯ�សេទាំសួម្មាត់សេធមញ៉ា៖ អនកផីល់េសវាែដលផីល់ការែថទាំមាត់េធមញពិេសសដូចជា ទនីេពទយពយាបាាលខាងេរោគបណា�លេធមញ
(ឫសេធមញ) ការវះកាត់មាត់ 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
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ែដលចាំបាាច់ែផនកេវជីសាប្រសី េដើមីីែកតប្រមូវ ឬែកលមអសថានភាពសុខភាព។
សួិទាំធិទាំទាំួលីបាានី៖ សំេដៅេលើការបំេពញតាមលកខខ័ណិតប្រមូវេដើមីីទទួលបាានអតថប្របេយោជន៍ពី Medi-Cal។
សួថានីភាាពម្មាត់សេធមញ៉ាសួសេ�ងាោះបនីទានី់៖ សថានភាពមាត់េធមញែដលមិនមានការយកចិតីទុកដាក់ភៃាមៗអាចប្រតូវបាានេគរំពឹងថានឹងមាន
លទិផលកន�ងការេធើើឱ្យយសុខភាពរបស់បុគគលេនោះសថិតកន�ងេប្រគោះថនាក់ែដលបណាាលឱ្យយមានការ�ឺចាប់ធៃន់ធៃរ ឬខូចខាតមុខងារ។
សេពទាំយខាងសេរោគបណឹ�លីសេធមញ៉ា៖ អនកឯកេទសេធមញែដលកំណត់ការអនុវតីរបស់ខៃ�នកន�ងការពយាបាាលជំងឺ និងការរងរបួសៃនសៃស
ប្របសាទ និងឫសៃនេធមញ។
វាិសួាលីភាាពទាំា�ងម្មូលីៃនី Medi-Cal៖ វិសាលភាពទាំងមូលៃន Medi-Cal ផីល់េសវាែថទាំសុខភាពដល់បុគល
គ ែដលមាន
ប្របាាក់ចំណូលទាប។ កុមារទាំងអស់ែដលបាានចុះេ�មោះេនៅកន�ង Medi-Cal កុមារេនៅមណិលែថទាំ និងអតីតយុវជនេនៅមណិល
ែថទាំដល់អាយុ 26 ឆ្នាំនាំ បុគគលមានៃផទេពោះ េហើយអនកពិការែភនក ឬជនពិការមានសិទិេពញេលញ។
អតតសួញ្ជាាាណ៖ សំេដៅេទៅេលើអើីមួយែដលបញ្ហាីាក់ថាបុគគលេនោះជានរណាេដោយមានរូបថត ដូចជាប័ណណេបើកបរជាេដើម។
ថែដ្ឋនី��ណត់៖ សំេដៅេទៅេលើចំនួនេសវាកមមែដលប្រតូវបាានអនុញ្ហាាាត ប្របេភទេសវាកមមែដលអនុញ្ហាាាត និង/ឬេសវាកមមែដលសមរមយ
បំផុត។
Medi-Cal Dental៖ កមមវិធី បង់ៃថៃ-េពលេប្របើ-េសវារបស់ Medi-Cal Dental ។
ថែដ្ឋលីចា�បាាច់ថែផុ�សេវាជជសួាក្រសួ៖ត េសវាប្រគបដណាប់ែដលចាំបាាច់ និងសមប្រសបសប្រមាប់ការពយាបាាលេធមញ អញ្ហាេាញេធមញ និងេប្រគោង
ជំនួយេធមញនានា េហើយប្រតូវបាានផីល់ជូន (ក) ប្រសបតាមសីង់ដារៃនការអនុវតីជាក់ែសីងែដលបាានទទួលសគាល់។ (ខ) ប្រតូវបាាន
កំណត់េដោយអនកផីល់េសវាមាត់េធមញែដលពយាបាាលឱ្យយប្រតូវនឹងសថានភាពេធមញ។ និង (គ) គឺជាប្របេភទការផគត់ផគង់ និងកប្រមិតេសវាកមម
ែដលសមប្រសបបំផុតេដោយពិចារណាហានិភ័យជាសកីានុពល អតថប្របេយោជន៍ន
 ិងេសវាកមមមានធានារាាប់រងែដលជាជេប្រមើសនានា។
�ារធានីារាាប់រងសួុខភាាព/ក្រគបដ្ឋណឹប់សេលីើសួុខភាាពសេផេងសេទាំៀត៖ ការធានារាាប់រងសប្រមាប់េសវាកមមទាក់ទងនឹងេធមញេប្រកោមែផនការ
េធមញឯកជន កមមវិធីធានារាាប់រងណាមួយ កមមវិធីែថទាំមាត់េធមញរដឋ ឬសហព័និេផសងេទៀតណាមួយ ឬេប្រកោមការទទួលបាានសិទិ
កិចេសនយា ឬប្រសបចីាប់េផសងេទៀត។
ក្រគូសេពទាំយវាះ�ាត់ម្ម
 ាត់៖ អនកឯកេទសខាងេធមញែដលកំណត់ការអនុវតីរបស់ពួកេគចំេពោះការេធើើេរោគវិនិច័យ និងការពយាបាាលវះកាត់ៃន
ជំងឺការរងរបួស ការខូចប្រទង់ប្រទាយ ពិការភាព និងរូបរាងមាត់ ថគាម និងមុខ។
សេពទាំយសេធមញ៉ា៖ អនកឯកេទសខាងមាត់េធមញែដលកំណត់ការអនុវតីរបស់ពួកេគចំេពោះការការពារ និងការពយាបាាលេធមញខាងេលើ និង
ខាងេប្រកោមែដលសមប្រសបជាមួយគនា ដូចជាឧបករណ៍ពាក់ឱ្យយេធមញប្រតង់ជាេដើម។
អុ�ផតលី់សេសួវាាម្មាត់សេធមញ៉ា�
 ុម្មារ៖ អនកឯកេទសខាងមាត់េធមញែដលកំណត់ការអនុវតីរបស់ពួកេគចំេពោះការពយាបាាលកុមារតាំងពី
កំេណើតរហូតដល់វ័យជំទង់ េដោយផីល់ការែថទាំេធមញបឋម និងការពយាបាាលបងើារយាាងេពញេលញ។

2022

សៀ�ៀវភៅ�ៅណែ�នាំំ�សម្រា�ាប់់សមាាជិិក
ក្រ�សួួងសេ�វាាថែ�ទាំំ�សុ
 ុខភាា
 ព

34

ទាំនីតសេពទាំយឯ�សេទាំសួអញ្ជាាាញ៉ាសេធមញ៉ា៖ អនកឯកេទសខាងេធមញែដលកំណត់ការអនុវតីរបស់ខៃ�នកន�ងការពយាបាាលជំងឺៃនអញ្ហាេាញេធមញ និង
ជាលិកាជុំវិញេធមញ។
ទាំា�់ទាំងនីឹង�ារម្មានីៃផទសេពោះ៖ េសវាកមមែដលទាក់ទងនឹងការមានៃផទេពោះអាចរកបាានមុនេពលមានៃផទេពោះចាប់តាំងពីៃថៃែដលការ
មានៃផទេពោះប្រតូវបាានរកេ�ើញេដោយេវជីសាប្រសី និងេប្រកោយេពលសប្រមាលរហូតដល់ចុងែខែដលរយៈេពល 60 ៃថៃបនទាប់ពីការ
មានៃផទេពោះបញ្ហាេប់។ សូមកត់ចំណាំ៖ ចាប់ពីៃថៃទី 1 ែខេមសា ឆ្នាំនាំ 2022 អនកនឹងប្រតូវបាានធានារាាប់រងអំឡ�ងេពលមានៃផទេពោះ
និង 12 ែខ បនទាប់ពីកំេណើតៃនកូនរបស់អនក។ េដោយមិនគិតពីេលខកូដជំនួយ និង/ឬវិសាលភាពៃនអតថប្របេយោជន៍ បុគគលែដល
មានៃផទេពោះមានសិទិទទួលបាានប្រគប់ដំេណើការពយាបាាលេធមញែដលមានការរាាប់រង ដរាបណាលកខខ័ណិតប្រមូវៃនដំេណើការេផសងេទៀត
ទាំងអស់ប្រតូវបាានបំេពញ។
�ារអនីុញ្ជាាាតជាម្មុនី៖ ការេសនើសុំេដោយអនកផីល់េសវាេពទយេធមញេដើមីីយល់ប្រពមេលើេសវាកមមមុនេពលពួកេគប្រតូវបាានអនុវតី។ អនក
ផីល់េសវាមាត់េធមញទ
 ទួលបាានេសចកីីជូនដំណឹងអំពីការអនុញ្ហាាាត (NOA) ពី Medi-Cal Dental សប្រមាប់េសវាកមមែដលបាាន
យល់ប្រពម។ សមាជិកទទួលបាានការជូនដំណឹងអំពី Medi-Cal Dental Action ប្របសិនេបើការពយាបាាលមាត់េធមញប្រតូវបាាន
េលើកេពល ផៃាស់បី�រ ឬបដិេសធ។
សេពទាំយជួសួជុលីសេធមញ៉ា៖ អនកឯកេទសខាងេធមញែដលកំណត់ការអនុវតីរបស់ពួកេគចំេពោះការបី�រេធមញែដលបាាក់េដោយេប្របើប្រកាសេធមញ
បេងគោល ឬេធមញជំនួសេផសងេទៀត។
អុ�ផតលី់សេសួវាា៖ អនកផីល់េសវាមាត់េធមញលកខណៈបុគគល អនកផីល់េសវាអនាម័យមាត់េធមញែដលបាានចុះបញ្ហាីីេនៅកន�ងការអនុវតីតាម
ជេប្រមើស ប្រកុមេពទយេធមញ សាលាទនីសាប្រសី ឬគៃីនិកេធមញែដលបាានចុះេ�មោះកន�ងកមមវិធី 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�វចីាប់ែដលអនុញ្ហាាាតឱ្យយសមាជិកេសនើសុំ
ការវាយតៃមៃេឡើងវិញនូវសំេណើសុំអនុញ្ហាាាតការពយាបាាលែដលប្រតូវបាានបដិេសធ ឬែកែប្រប។ វាក៏អនុញ្ហាាាតឱ្យយសមាជិក ឬអនកផីល់េសវា
មាត់េធមញេសនើសុំការវាយតៃមៃេឡើងវិញនូវក
 រណីប្របាាក់សំណងផងែដរ។
�ារសេសួុើសួុ��ារអនីុញ្ជាាាត�ារពយាបាាលី៖ សំេណើែដលបាានដាក់ជូនេដោយអនកផីល់េសវាមាត់េធមញ Medi-Cal សប្រមាប់ការយល់ប្រពម
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េលើេសវាកមមជាក់លាក់ែដលបាានរាាប់រងមុនេពលការពយាបាាលអាចចាប់េផីើម។ ការេសនើសុំការអនុញ្ហាាាតសប្រមាប់ការពយាបាាលគឺចាំបាាច់
សប្រមាប់េសវាកមមជាក់លាក់ និងកន�ងកាលៈេទសៈពិេសស។

សួិទាំ្ធិ នីិងទាំ�នីួលីខុសួត្រូវារបសួ់អ្នី�
តើអ្វាីទាំៅជាសួិទាំ្ធិ នីិងទាំ�នីួលីខុសួត្រូវារបសួ់ខ្ញ៉ាុ��្រោម្ម�ម្ម្ម្មវាិធី Medi-Cal?
េនៅេពលអនកដាក់ពាកយេសនើសុំ Medi-Cal អនកនឹងទទួលបាានបញ្ហាីីសិទិ និងទំនួលខុសប្រតូវរបស់អនក។ េនះរាប់បញ្ហាេ�លទាំងការ
តប្រមូវឲ្យយរាយការណ៍អំពីការផៃាស់បី�រអាស័យដឋាន ប្របាាក់ចំណូល ឬប្របសិនេបើមាននរណាមនាក់មានៃផទេពោះ ឬសប្រមាលកូន។ អនកអាច
រកេ�ើញបញ្ហាីីៃនសិទិនិងការទទួលខុសប្រតូវរបស់អនកថមីៗបំផុត េនៅទីេនះ។ អនកក៏អាចរកេ�ើញេគោលការណ៍មិនេរើសេអើងរបស់ប្រកសួង
េសវាកមមែថទាំសុខភាព េនៅទីេនះ។
អនកមានសិទិ៖
• ប្រតូវបាានពយាបាាលេដោយការេគោរព និងេសចកីីៃថៃថន�រ។
• ទទួលបាានេសវាកមមែថទាំមាត់េធមញែដលអនកមានសិទិទទួលជាអតថប្របេយោជន៍ៃនកមមវិធី Medi-Cal Dental េដោយអនកផីល់
េសវាមាត់េធមញែដលបាានចុះេ�មោះ។
• ទទួលបាានការណាត់ជួបកន�ងេពលេវលាែដលសមរមយ។
• ចូលរួមកន�ងការពិភាកសានិងការសេប្រមចចិតីអំពីតប្រមូវការែថរកសាមាត់េធមញរបស់អនករួមមានជេប្រមើសៃនការពយាបាាលែដលសមរមយ
ឬចាំបាាច់ែផនកេវជីសាប្រសី។
• ឲ្យយមានការរកសាកំណត់ប្រតាមាត់េធមញរបស់អនកជាការសមៃាត់។ េនះមានន័យថាេយើងនឹងមិនែចករំែលកព័ត៌មានអំពីការែថទាំ
មាត់េធមញរបស់អនកេដោយគមានការអនុញ្ហាាាតជាលាយលកខណ៍អកសររបស់អនក ឬេលើកែលងែតវាប្រតូវបាានអនុញ្ហាាាតេដោយចីាប់។
• ប្របាាប់េយើងពីកងើល់អំពី Medi-Cal Dental ឬអំពេីសវាកមមែថទាំមាត់េធមញែដលអនកបាានទទួល។
• ទទួលបាានព័ត៌មានអំពី Medi-Cal Dental េសវាកមមែដលមាន និងអនកផីល់េសវាមាត់េធមញ។

• េមើលកំណត់ប្រតាការែថទាំមាត់េធមញរបស់អនក។
• េសនើសុំអនកបកែប្របភាសាេដោយមិនគិតៃថៃ។
• េប្របើអនកបកែប្របែដលមិនែមនជាប្រគួសារ ឬមិតីភ័កីិរបស់អនក។
• ដាក់ពាកយតវាាប្របសិនេបើតប្រមូវការភាសារបស់អនកមិនប្រតូវបាានបំេពញ។
ទំនួលខុសប្រតូវរបស់អនកគឺ៖
• ផីល់ព័ត៌មានប្រតឹមប្រតូវដល់អនកផីល់េសវាមាត់េធមញ និង Medi-Cal របស់អនក។
• ែសើងយល់ពីបញ្ហាាាការែថទាំមាត់េធមញរបស់អនក និងចូលរួមកន�ងការបេងើើតេគោលេដៅៃនការពយាបាាល តាមែដលអាចេធើើេទៅបាាន
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ជាមួយអនកផីល់េសវាមាត់េធមញរបស់អនក។
• បងាាញអតីសញ្ហាាាណប័ណណអតថប្របេយោជន៍របស់អនកជានិចេេនៅេពលទទួលយកេសវាកមម។
• សួរសំណួរអំពីសថានភាពេធមញណាមួយ េហើយប្រតូវប្របាាកដថាការពនយល់និងការែណនាំគឺចីាស់លាស់សប្រមាប់អនក។
• េធើើការកំណត់េពល និងរកសាការណាត់ជួបការែថទាំេធមញ។ អនកគួរែតជូនដំណឹងដល់អនកផីល់េសវាមាត់េធមញរបស់អនកយាាងតិច
24 េមាោងជាមុន ប្របសិនេបើអនកប្រតូវែតលុបេចោលការណាត់ជួប។
• ជួយ Medi-Cal Dental រកសាកំណត់ប្រតាេវជីសាប្រសីប្រតឹមប្រតូវ និងបចេ�បីននេដោយផីល់ព័ត៌មានអំពីការផៃាស់បី�រអាសយដឋាន
សថានភាពប្រគួសារ និងការធានារាាប់រងសុខភាពេផសងេទៀត។
• ជូនដំណឹងដល់ 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
ប្រកសួងេសវាកមមែថទាំសុខភាពេផើើជូនអនកនូវេសចកីីជូនដំណឹងអំពីការអនុវតីឯកជនភាពែដលជាែផនកមួយៃនកញ្ហាេប់សើាគមន៍របស់
Medi-Cal របស់អនក។ អនកក៏អាចចូលេមើលមួយចីាប់តាមអី�នធឺណិតបាានផងែដរ េនៅទីេនះ។ េសចកីីជូនដំណឹងេនះពណ៌នាអំពី
សិទិឯកជន និងជេប្រមើសរបស់អនកអំពីព័ត៌មានសុខភាពរបស់អនក។

តើខ្ញ៉ាុ�អាចម្មើលីឃើញ៉ាព�ត៌ម្មានីសួុខភាាពដ្ឋថែលីត្រូវាបានី�ារពារអ្វាីដ្ឋថែលី Medi-Cal
Dental ម្មានីអ�ពីខ្ញ៉ា?ុ�
អនកមានសិទិេសនើសុំេមើលព័ត៌មានសុខភាពែដលបាានការពាររបស់អនកេនៅកន�ងកំណត់ប្រតាែដល Medi-Cal Dental រកសា។ អនក
ក៏មានសិទិេសនើសុំចីាប់ចមៃងៃនកំណត់ប្រតាទាំងេនោះផងែដរ។ អនកអាចប្រតូវបាានគិតប្របាាក់សប្រមាប់ការថតចមៃងកំណត់ប្រតា និងែតម
ៃប្របសណីយ៍សប្រមាប់េផើើសំបុប្រត។ អនកនឹងទទួលបាានការេឆ្នាំៃើយតបកន�ងរយៈេពល 30 ៃថៃបនទាប់ពីេយើងទទួលបា
 ានការេសនើសុំរបស់
អនក។
អនកនឹងប្រតូវេផើើមកេយើងនូវចីាប់ចមៃងៃនប័ណណេបើកបររដឋ California ប័ណិសមគាល់របស់អនក ប្រកសួងប
 ័ណណសមគាល់យានជំនិះ ឬ
ប័ណណសមគាល់អ
 តីសញ្ហាាាណេផសងេទៀតែដលអាចបញ្ហាីាក់អតីសញ្ហាាាណរបស់អនក។ អនកក៏នឹងប្រតូវេផើើឯកសារែដលបញ្ហាីាក់អាសយដឋាន
របស់អនកផងែដរ។
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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 នីឹងត
 ្រូវា
ទាំទាំួលីទាំោសួតាម្មផ្លីូវាច្បាប់។
Medi-Cal Dental េបីជើាការពារព័ត៌មានែដលអនកផីល់ឱ្យយេយើង។ េដើមីីបងើារការចូលេមើល ឬការបងាាញេចញេដោយគមាន
ការអនុញ្ហាាាត េដើមីីរកសាភាពប្រតឹមប្រតូវៃនទិននន័យ និងេដើមីីធានាការេប្របើប្របាាស់ព័ត៌មានឱ្យយបាានសមប្រសប Medi-Cal Dental មាន
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