កំណត់សមា�ល់ៃនសកម�ភាព MEDI-CAL DENTAL
េនះមិនែមនជវ�ក�យប្រតេទ

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

MEDS ID:
DCN:
MRDCN:

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

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

Sample

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
MediCal
Dental

េហតុផលស្រមាប់េលខកូដសកម�
ភាព(នន)
(េមើលការពន្យល់ែដលមានជូនភា�ប់)

•

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

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

Sample
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�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�ំ ងឹ ្រត�វការអ�កបកែ្របមា�ក់ (មិនគិតៃថ�ពីខ)�ំ ។
ភាសា ឬ្រគាមភាសារបស់ខ�ំ៖

_

េសចក�ជី នូ ដំណងឹ អំពកាី រមិនេរ�សេអើង
ការេរ�សេអើងគឺជអំេពើ្របឆាំងនឹងច្បោប់។ កម�វ�ធី Medi-Cal Dental (ៃថ�េសវៃនកម�វ�ធី Medi-Cal Dental) អនុវត�តាមច្បោប់ស�ីពសី ិទ�ិសុីវ�លរបស់រដ� និងសហព័ន�។
កម�វ�ធី Medi-Cal Dental មិនមានការេរ�សេអើងេដយ្រសបច្បោប់ េដយមិនរប់ប���លមនុស្ស ឬ្រប្រពឹត�ពួកេគខុសគា�េដយសារែតេភទ ពូជសាសន៍ ពណ៌សម្ប�រ សាសន ពូជពង្ស
្របភពេដើម អត�ស�� ណ្រក�មជតិពិន� ឣយុ ពិការភាពខាងខួលក្បោល ពិការភាពរងកាយ សា� នភាពសុខភាព ព័តមា៌ នែហ្សន សា� នភាពឣពាហ៍ពពាិ ហ៍ ែយនឌ័រ អត�ស�� ណែយនឌ័រ ឬទំេនរផ��វេភទេឡើយ។
កម�វ�ធី Medi-Cal Dental ផ�ល់៖
•

ជំនួយ និងេសវកម�ឥតគិតៃថ�ស្រមាប់អ�កមានពិការភាពេដើម្បីជយួ ពួកេគ្របា្រសយ័ ទាក់ទងបានកាន់ែត្របេសើរេឡើង ដូចជ៖
 អ�កបកែ្របភាសាស�� ែដលមានលក�ណៈសម្បត�ិ្រគប់្រគាន់

•

 ព័ត៌មានជលាយលក�ណ៍អក្សរក��ងទ្រមង់េផ្សងៗ (អក្សរពុម�ធំ សេម�ង ទ្រមង់ជេអឡិច្រត�និចែដលឣចចូលេ�កាន់បាន និងទ្រមង់េផ្សងៗេទៀត)
ផ�ល់េសវភាសាេដយឥតគិតៃថ�ស្រមាប់អ�កែដលមានភាសាេដើមមិនែមនជភាសាអង់េគ�ស ដូចជ៖
 អ�កបកែ្របែដលមានលក�ណៈសម្បតិ្រ� គប់្រគាន់

 ព័ត៌មានជលាយលក�ណ៍អក្សរជភាសាេផ្សងៗ

Sample

្របសិនេបើអ�ក្រត�វការេសវទាំងេនះ សូមទាក់ទងកម�វ�ធី Medi-Cal Dental េ�ចេន�ះេមា៉ង 8 ្រពឹក ដល់ 5 លា� ច។ ៃថ�ច័ន� ដល់ៃថ�សុ្រក េដយទូរស័ព�េ�េលខ 1-800322-6384។ ឬ្របសិនេបើអ�កមិនឣចសា� ប់ ឬនិយយបានល� សូមទូរស័ព�មកេលខ 1-800-735-2922 ស្រមាប់ជំនួយ Teletext Typewriter
(TTY)។ ឱ្យ្របតិបត�ិករទូរស័ព�េ�ែខ្សទូរស័ព�សមាជិកឥតគិតៃថ�តាមរយៈេលខ 1-800-322-6384។
រេបៀបដក់ការតវ�េលើភាពមិនសុខចិត�

្របសិនេបើអ�កេជឿថ Medi-Cal Dental បានខកខានក��ងការផ�ល់េសវកម�ទាំងេនះ ឬ្រតវ� បានេរ�សេអើងេដយខុសច្បោប់តាមរេបៀបេផ្សងេទៀតេដយែផ�កេលើេភទ ពូជសាសន៍ ពណ៌សម្ប�រ
សាសន ពូជពង្ស ្របភពេដើម អត�ស�� ណ្រក�មជតិពិន� ឣយុ ពិការភាពខាងខួលក្បោល ពិការភាពរងកាយ សា� នភាពសុខភាព ព័ត៌មានែហ្សន សា� នភាពឣពាហ៍ពិពាហ៍ ែយនឌ័រ អត�ស�� ណែយនឌ័រ
ឬទំេនរផ��វេភទ អ�កឣចដក់ការតវ�េលើភាពមិនសុខចិត�ជមួយ Medi-Cal Dental។ អ�កឣចដក់ការតវ�េលើភាពមិនសុខចិត�តាមទូរស័ព� ឬជលាយលក�ណ៍អក្សរ៖
•

តាមទូរស័ព�៖ ទាក់ទងមជ្ឈមណ� លេសវកម�ទូរស័ព� Medi-Cal Dental ចេន�ះេមា៉ង 8 ្រពឹក ដល់ 5 លា� ច។ ៃថ�ច័ន� ដល់ៃថ�សុ្រកេដយទូរស័ព�េ�េលខ 1800-322-6384។ ឬ្របសិនេបើអ�កមិនឣចសា� ប់ ឬនិយយបានល� សូមទូរស័ព�មកេលខ 1-800-735-2922។

•

ជលាយលក�ណ៍អក្សរ៖ បំេពញទ្រមង់បណ� ឹងតវ� ឬសរេសរលិខិត េហើយេផ�ើវេ�៖
កម�វ�ធី Medi-Cal Dental
្រក�មេសវសមាជិក
P. O. Box 15539
Sacramento, CA 958521539

1

OFFICE OF CIVIL RIGHTS – CALIFORNIA DEPARTMENT OF HEALTH CARE
SERVICES
អ�កក៏ឣចដក់បណ� ឹងតវ�សិទ�ិសវុី �លជមួយ California Department of Health Care Services, Office of Civil Rights
តាមរយៈទូរស័ព� ជលាយលក�ណ៍អក្សរ ឬតាមេអឡិច្រត�និច៖
•

តាមទូរស័ព៖� ទូរស័ព�េលខ 916-440-7370។ ្របសិនេបើអ�កមិនឣចនិយយ ឬសា� ប់លឺបានល� សូមទូរស័ព�មក 711 (េសវកម�ប��ន� តតាមទូរគមនគមន៍)។

•

ជលាយលក�ណ៍អក្សរ៖ បំេពញទ្រមង់បណ� ឹងតវ� ឬេផ�ើលិខិតេ�៖
Michele Villados
នយករង Office of Civil Rights Department
of Health Care Services Office of Civil
Rights
P.O. Box 997413, MS 0009
Sacramento, CA 95899-7413

Sample

ទ្រមង់បណ� ឹងតវ�ឣចរកបានតាម http://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx.
•

ជេអឡិច្រត�និច៖ េផ�ើអុីែម៉លេ� CivilRights@dhcs.ca.gov។

OFFICE OF CIVIL RIGHTS – U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN
SERVICES
្របសិនេបើអ�កេជឿជក់ថ អ�ក្រត�វបានេគេរ�សេអើងេដយែផ�កេលើពូជសាសន៍ ពណ៌សម្ប�រ ្របភពេដើម ឣយុ ពិការភាព ឬេភទ អ�កក៏ឣចដក់បណ� ឹងតវ�សិទ�ិសុីវ�លជមួយ U.S.
Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights តាមទូរស័ព� ជលាយលក�ណ៍ ឬេអឡិច្រត�និច៖
•

តាមទូរស័ព៖� ទូរស័ព� 1-800-368-1019។ ្របសិនេបើអ�កមិនឣចនិយយ ឬសា� ប់លឺបានល� សូមទូរស័ព�មក
TTY/TDD 1-800-537-7697។

•

ជលាយលក�ណ៍អក្សរ៖ បំេពញទ្រមង់បណ� ឹងតវ� ឬេផ�ើលិខិតេ�៖
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
ទ្រមង់បណ� ឹងតវ�ឣចរកបានតាម http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

•

ជេអឡិច្រត�និច៖ ចូលេមើល Office for Civil Rights Complaint Portal តាម៖
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf.
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WHEN APPLICABLE, ALL SERVICES
SUBMITTED FOR MEMBERS UNDER
21 YEARS OF AGE HAVE BEEN
EVALUATED FOR EPSDT CRITERIA

មូលេហតុសរមាប់រកមសកមមភាព
01 (រកមជំនួយ) សិទធិទទួលបានរបស់អនកធានារា៉ប់រងេលើេសវាកមមសេរងាគះបនាទន់ែតប៉ុេណាណះ។
02 ព័តមា៌ នែដលេផញេើ ដាយេពទយេធមញរបស់អកន អំពសា
ី ថ នភាពេធមញបចចបុ បននរបស់អកន មិនបំេពញតាមតរមូវការអបបបរមា
សរមាប់ការអនុមត័ ៃនេសវាកមមេនះ។

03

សំេណើសរមាប់ការពយាបាលេធមញរតូវបានផាលស់បរដូ ។ ការផាលស់បដូរេនះអារស័យេលើព័ត៌មានែដលរតូវបានេផញើេដាយ
េពទយេធមញរបស់អនកអំពសា
ី ថ នភាពេធមញបចចុបបននរបស់អនក ឬអនុវតតតាមេគាលការណ៍ែណនាំកមមវិធ។ី

04 កំណត់រតារបស់េយើងបងាហញពីេសវាកមម ឬេសវាកមមរបហាក់របែហលែដលរតូវបានអនុមត័ បង់ឱយ
ឬបានបញចបព់ មី នុ មក។ (ឧទាហរណ៍៖ កនុងករណីមយួ ចំននួ នីតវិ ធិ រី តូវបានកំណត់រតឹមមតងកនងុ រយៈេពល
12 ែខ ឬមតងកនុងរយៈេពលរបាំ (5) ឆានំ េហើយមិនអាចរតូវបានអនុមត័ មតងេទៀត
េលើកែលងែតកនងុ កាលៈេទសៈពិេសស ែដលរតូវែតចងរកងជាឯកសារេដាយទនតេពទយរបស់អកន ។)

05 េយើងមិនអាចេផទៀងផាទត់ការចុះេឈាម ះេពទយេធមញរបស់អនក
េនៅកនុងកមមវិធីតាមកាលបរិេចឆទែដលបានទទួលការេសនសើ ុំេទ។
06 េសវាកមមែដលបានេសនសើ េុំ ដាយអនកផដលេ់ សវាកមមេពទយេធមញរបស់អកន មិនែមនជាអតថរបេយាជន៍ៃនកមមវធិ េី ទ។
សូមទាក់ទងអនកផដលេ់ សវាកមមរបស់អនកសរមាប់គេរមាងពយាបាលេផសង។

07 អនកមិនបានបងាហញខលួនសរមាប់ការពិនិតយេមើលតាមេពលេវលាកំណត់ ឬមិនបានយករកាសេធមញ
ែដលមានរសាប់ (េពញេលញ ឬេដាយែផនក) េទៅតាមការណាត់ជួបរបស់អនកេទ។ សូមទាក់ទងេពទយេធមញ
របស់អនកឲយេផញើសំេណើថមីមួយ។
08 េពទយេធមញរបស់អកន មិនបានេផញពើ ័តមា៌ នរគប់រគាន់េដើមបីឱយេយើងដំេណើរការសំេណើេនះេទ។ សូមទាក់ទង
េពទយេធមញរបស់អកន សរមាប់ពត័ មា៌ នអំពកាី រពយាបាលេនះ។

09 កាំរសមីអុិចបងាហញថា េធមញមិនរតូវនឹងតរមូវការសរមាប់ការេរសាបេធមញ។ េធមញអាចរតូវបានជួសជុលេដាយការ
ប៉ះ។
10 កាំរសមអី ចុិ បងាហញថា េធមញអាចមានការឆលងេរាគ។ សូមទាក់ទងេពទយេធមញរបស់អកន
េរពាះេសវាកមមមយួ េផសងេទៀតរបែហលជារតូវការជាេលើកដំបងូ ។

11 អារស័យេលើការថតេដាយកាំរសមីអុិច កំណត់រតាតារាង និង/ឬព័ត៌មានែដលបានបញាជ ក់េដាយែផនកពិនិតយ
ពយាបាល អនកមិនរតូវការការសមាអតលកខណៈសុីជេរមៅេទ។
12 េសវាកមមេនះមិនអាចរតូវបានអនុម័តេទ ពីេរពាះវាទាក់ទងេទៅនឹងនីតវិ ធិ ី
ែដលរតូវបានបដិេសធេនៅកនងុ គេរមាងពយាបាលែតមួយែដលបានបញជនូ មកេដាយេពទយេធមញរបស់អកន ។

13 េដាយែផអកេលើព័ត៌មានមកពីេពទយេធមញរបស់អនក និង/ឬែផនកពិនិតយពយាបាល
សាថ នភាពេធមញបចចុបបននរបស់អនកមានេសថរភាព េហើយេសវាកមមែដលបានេសនើមិនចាំបាច់េទេនៅេពលេនះ។
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14 េដាយែផអកេលើការំ សមអី ចុិ និង/ឬព័តមា៌ នែដលបានបញាជ ក់េដាយែផនកពិនតិ យពយាបាលរបស់អកន េធមញរតូវបានខូច
តាមលកខណៈធមមជាតិ ឬេដាយសារការសេងកៀតេធមញរបស់អកន ។ េសវាកមមែដលបានេសនសើ មុំ និ ែមនជា
អតថរបេយាជន៍ៃនកមមវធិ េី ទ េលើកែលងែតមានការពុកេធមញ ឬការបាក់េធមញ។

15 កាំរសមីអុិចបងាហញថា េធមញខូចខាលំងេពក េហើយមិនអាចជួសជុលបានេទ។
េពទយេធមញរបស់អនកអាចផតល់ការពយាបាលេផសងមួយ។
16 កំណត់រតារបស់េយើងបងាហញថា េធមញរតូវបានជួសជុលេដាយការប៉ះ ឬការេរសាបេធមញេដាយែដកមិនេរចះ។

17 កាំរសមីអុិចបងាហញថា េសវាកមមែដលបានេសនើសុំមិនអាចរតូវបានអនុម័តេទ
េរពាះជំងឺអញាច ញេធមញបានបំផាលញឆអឹងេនៅជុំវញិ េធមញ។ េពទយេធមញរបស់អនកអាចផតល់ការពយាបាលេផសង។
18 តរមូវការអបបបរិមាសរមាប់ការអបមិនអាចរតូវបានេផទៀងផាទត់បានេទ។

19 េពទយេធមញែផនកអាចជាអតថរបេយាជន៍ែតេពលមានរកាសេធមញេពញេលញេនៅេលើជួរេធមញែដលផទុយ។
20 ការពយាបាលេធមញពុកខាលំងរតូវែតបំេពញឱយបានសកបស់ លក ម់ នុ េពលែដលការេរសាបេធមញអាចរតូវបានពិចារណា។

21 េធមញមិនរតូវបានបេងកើតេឡើងេពញេលញេទ។ េពទយេធមញរបស់អនកអាចផតល់ការពយាបាលេផសង។
22 ការពយាបាលគឺមនិ ចាំបាច់េទ ពីេរពាះការថតេដាយកាំរសមអី ចុិ និងឯកសារបងាហញថា មិនមានការខូចដល់
សរៃសរបសាទេទ។

23 រកាសេធមញែផនកបេណាតះអាសននអាចជាអតថរបេយាជន៍ែតមួយគត់ េដើមបីជំនួសេធម
ញខាងមុខែដលបាក់ជាអចិៃរនតយ៍។
24 កាំរសមអី ចុិ បងាហញថា ការដកបែនថមគឺចាំបាច់មនុ េពលគេរមាងពយាបាលអាចរតូវបានអនុមត័ ។
សូមទាក់ទងេពទយេធមញរបស់អកន ។

25 េដាយែផអកេលើព័ត៌មានែដលេផញើមកេដាយេពទយេធមញ េធមញរបស់អន
កសថិតកនុងសាថ នភាពមិនលអែដលរកាសេធមញែផនកែដលបានេសនើសុំមិនែមនជាអតថរបេយាជន៍េរកាមកមមវិធីេនះេទ។
26 េដាយែផអកេលើពត័ មា៌ នែដលបានេផញមើ កេដាយេពទយេធមញ េធមញរបស់អកន គឺមនិ ថវេី ទ
េហើយមិនគួររតូវបានជំនសួ េដាយរកាសេធមញេពញេលញេទ។

27

េដាយែផអកេលើព័ត៌មានែដលបានេផញើមកេដាយេពទយេធមញរបស់អនក អនកមិនមានរកាសេធមញេពញេលញេនៅរជុង
នីមួយៗេទ។ ដូេចនះ អនកមិនមានលកខណសមបតតិរគប់រគាន់សរមាប់រកាសេធមញមួយែផនកេទ។
េទាះយា៉ ងណាក៏េដាយ របសិនេបើអនកបាក់េធមញែផនកខាងមុខ អនកមានលកខ
ណសមបតតិរគប់រគាន់សរមាប់រកាសេធមញែផនកបេណាតះអាសនន។

28 េដាយែផអកេលើការំ សមអី ចុិ សំណុឯំ កសារ និង/ឬព័តមា៌ នែដលបានទទួលពីែផនកពិនតិ យរបស់អកន េធមញនិង/ឬ
អញាច ញរបស់អកន គឺសតថិ េនៅកនងុ សាថ នភាពមិនលអ ែដលការពយាបាលែដលបានេសនមើ កេនាះគឹ
មិនែមនជាអតថរបេយាជន៍េនៅេរកាមកមមវធិ េី នះេឡើយ។ េពទយេធមញរបស់អកន អាចផតលកា់ រពយាបាលេផសង។

44 េដាយែផអកេលើពត័ មា៌ នែដលទទួលបានពីេពទយេធមញរបស់អកន
េសវាកមមែដលបានេសនសើ គុំ សឺ រមាប់េហតុផលេរគឿងសមាអងែតប៉េុ ណាណះ។
េសវាកមមសរមាប់េគាលបំណងេរគឿងសមាអងែតប៉េុ ណាណះមិនែមនជាអតថរបេយាជន៍ៃនកមមវធិ េី ទ។

29 សំេណើេសវាកមមពយាបាលេធមញរបស់អនករតូវបានបញជូនរតឡប់មកអនកផតល់េសវាែផនកេធមញរបស់អនកវិញសរមាប់ជា

45 រកាសេធមញបចចុបបននរបស់អនកអាចជួសជុលបានេដាយការបដូរែផនកខាងកនុងៃនរកាសេធមញ។

ព័ត៌មានបែនថម។ អនកផដល់េសវាកមមរបស់អនកមានេពល 45 ៃថង េដើមបីដាក់បញជូនព័ត៌មានែដលបានេសនើសុំ
េឡើងវិញ។ អនកមិនចាំបាច់េធវើសកមមភាពអវីេទ ប៉ុែនតអនកអាចទាក់ទងេទៅេពទយេធមញរបស់អនក
ទាក់ទងនឹងសំេណើេនះ។ សំេណើសុំសវនការរបចាំរដឋមិនែមនជាជេរមើសសរមាប់េពលេនះេទ។
30 ការអបេធមញសងខាងអាចអនុញាញតបានេនៅេពលែដលលកខខណឌ េវជជសារសតមនិ អនុញាញតឲយេរបើរបាស់រកាសេធមញ
ែដលអាចដកេចញបាន។

46 េយើងមិនអាចេផទៀងផាទត់សទិ ទធិ ទួលបានរបស់អកន េនៅកនងុ កមមវធិ េី នះ។

47 េពទយេធមញរបស់អនករតូវែតទាក់ទង កមមវិធីេសវាកមមកុមាររដឋ មុនេពលដាក់បញជូននីតិវិធីេនះសរមាប់ការទូទាត់
ឬការអនុម័ត។

31 េធមញមិនសថិតកនុងទីតាំងធមមតា េហើយមិនអាចជួសជុលេរកាមកមមវិធីេនះបានេទ។

48 េសវាកមម EPSDT មិនែមនជាអតថរបេយាជន៍សរមាប់អកន ជំងែឺ ដលមានអាយុ 21 ឆានំ ឬ
េរចើនជាងេនះេទ។

32 េដាយែផអកេលើពត័ មា៌ នែដលទទួលបានពីការពិនតិ យ រកាសេធមញបចចបុ បននរបស់អកន គឺលេអ នៅេពលេនះ។

49 េសវាកមម EPSDT ែដលបានេសនើសុំមិនចាំបាច់ជាលកខណៈេវជជសារសតេទ។

33 អារស័យេលើការពិនិតយនាេពលថមីៗេនះរបស់អនក រកាសេធមញមិនែមនជាការពយាបាលរតឹមរតូវសរមាប់អនកេទ។
សូមទាក់ទងេពទយេធមញរបស់អនកសរមាប់ជេរមើសេផសងេទៀត។
34 រកាសេធមញែដលបានេសនសើ គុំ មឺ និ រតូវបានអនុមត័ េទ ពីេរពាះមានេធមញរគប់រគាន់ែដល
មានេនៅកនងុ ជួរេធមញេនះេដើមបីរទរកាសេធមញ។

35 កនុងេពលពិនិតយេមើលរបស់អនក អនកបាននិយាយថា អនកមិនចង់បានេសវាកមមេធមញេទេនៅេពលេនះ ឬថា អនកចង់
ជួបរគូេពទយេផសងេទៀត។
36 ចំនួនៃនការជួបែដលបានអនុមត័ រតូវបានែកសរមួលពីេរពាះអនកនឹងឈានដល់អាយុ 21 ឆានំ
មុនេពលការពយាបាលរតូវបានបញចប។់ សូមទាក់ទងេទៅេពទយេធមញរបស់អកន ។

37 េធមញមិនបងាហញេនៅេលើការំ សមីអុិចែដលបានដាក់េសនេើ ទ។
38 េដាយែផអកេលើការំ សមអី ចុិ និង/ឬព័តមា៌ នែដលេយើងបានទទួលពីការពិនិតយរបស់េយើង
អនករតូវការការពយាបាលបែនថមពីេពទយេធមញរបស់អកន មុននឹងនីតវិ ធិ អាី ចរតូវបានពិចារណា។

39 កាំរសមីអុិចបងាហញថាមិនមានកែនលងទំេនររគប់រគាន់សរមាប់េធមញែកលងកាលយែដលបានេសនើសុំេទ។
40 កមមវធិ េី នះមិនរគបដណត ប់េលើការពត់េធមញ េនៅេពលែដលមានេធមញទឹកេដាះេទ។

41 េដាយែផអកេលើការំ សមីអុិច និងព័ត៌មានែដលបានទទួលពីែផនកពិនិតយរបស់អនក អនកសេងកៀតេធមញរបស់អនក។ កមមវិធី
មិនរគបដណដ ប់េលើេសវាកមមសរមាប់សាថនភាពេនះេទ។
42 នីតវិ ធិ េី នះមិនែមនជាអតថរបេយាជន៍សរមាប់េធមញទឹកេដាះ ឬសរមាប់េធមញទឹកេដាះែដលេរតៀមរួចជាេរសច។
េពទយេធមញរបស់អកន អាចផដលកា់ រពយាបាលេផសងសរមាប់សាថនភាពរបស់អកន ។

43 ទរមង់ការែដលបានេសនើសុំនឹងមិនជួសជុលបញាហ េធមញរបស់អនកេទ។
នីតិវិធីរបស់អនកអាចនឹងផដល់ការពយាបាលេផសងសរមាប់សាថនភាពរបស់អនក។
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