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បសចកត បី ផ្តម្
ើ
ការន្ែទ ំសុខភាព និងការន្ែទ ំបៅតាម្លំបៅសាានបៅកនុងរែា កាលីហ្វ័រញ៉ា
្តូវានបធវ ន
ើ យ
ិ ័តកម្ម បដ្ឋយទីភានក់ងារខុសៗគ្ននជាប្ចើន។
ខាងប្កាម្បនេះរឺជាបសចកត ីសបងេ ប្តួ សៗអ្ំពីទភា
ី ន ក់ងារនានាន្ែលបធវ ើ
និយត
័ កម្ម បសវាន្ែទ ំសុខភាព។ ្បជាជនន្តងន្តប្បើ្ាស់អ្កសរកាត់
ឬប្មេះបៅប្ៅន្ែលមានភាពភ័នត្ចឡំបែើម្បីសមាគល់អ្ងគ ការទ ំងបនេះ
ែ៊ូ បចន េះបយើងានរ ួម្បញ្ចល
ូ អ្កសរកាត់ ឬប្មេះបៅប្ៅទ ំងបនាេះជា អ្កសរែិត
ផ្ងន្ែរ។
បសវាជំនាញន្ែលទក់ទងនឹងសុខភាពភារប្ចើន្តូវានផ្ត លជ
់ ៊ូ នបដ្ឋយ
្រូបពទយន្ែលពិនត
ិ យអ្ន កជំងបឺ ដ្ឋយផ្ទទល់ ្តូវានបធវ ន
ើ យ
ិ ័តកម្ម បដ្ឋយ្កសួ ង
កិចចការរបស់អ្នកប្បើ្ាស់ននរែា កាលីហ្វ័រញ៉ា (DCA), និងន្ផ្នកផ្ត ល់អាជាាប័ណ្ណនានា
ឬ “្ក ុម្្បឹកា” ន្ែលពាក់ពន
័ ធ នឹង្បបភទននបសវាបនាេះ។ និយត
័ ករទ ំងបនេះរ ួម្មាន
្ក ុម្្បឹកាអ្ន ក្តួ តពិនិតយន្ផ្នកបវជជសាស្រសត ្ក ុម្្បឹកាន្ផ្នកទនត សាស្រសត
្ក ុម្្បឹកាន្ផ្នកចិតតសាស្រសត ្ក ុម្្បឹកាន្ផ្នកបសវាឥរ ិោបែ
្ក ុម្្បឹការិលានុបបដ្ឋាក-យិកាម្ធយម្ និង្ក ុម្្បឹកាែនទបទៀត។
និយត
័ ករម្ួ យចំនួន្តូវានរាយនាម្បៅខាងប្កាម្។
អ្ន កជំនាញ្រប់្បបភទទ ំងអ្ស់ន្ែលទទួ លានអាជាាប័ណ្ណពី្កសួ ងកិចចការ
របស់អ្នកប្បើ្ាស់ ្តូវានរាយនាម្បៅបលើន្វបសាយត៍របស់ខល ួន។ ចុច
ទីបនេះស្មាប់ន្វបសាយត៍របស់ DCA
ម្នទ រី បពទយ ម្នទ ីរស្មាកពាាល និងម្ណ្ឌលចាស់ជរា ន្ែលរ ួម្បញ្ចល
ូ ទ ំង
ឺ ិនស៊ូ វធង ន់ធងរផ្ងន្ែរបនាេះ ានទទួ លអាជាាប័ណ្ណពី និង
កន្នែ ងពាាលជំងម្
្តូវានបធវ ន
ើ យ
ិ ័តកម្ម បដ្ឋយ្កសួ ងសុខាភិាលសាធារណ្ៈននរែា កាលីហ្វ័រញ៉ា
(CDPH)។ ព័ត៌មានទ៊ូ បៅអ្ំពពា
ី កយបណ្តង
ឹ និងតំណ្ភាជប់នានាស្មាប់ពាកយបណ្តង
ឹ
ជាក់លាក់អាចន្សវ ងរកានបៅ ចុច ទីបនេះស្មាប់ន្វបសាយត៍របស់ CDPH
ន្ផ្ន កផ្ត ល់អាជាាប័ណ្ណែល់ការន្ែទ ំបៅកនុងសហ្រម្ន៍ (CCL)
នន្កសួ ងបសវាសងគ ម្ននរែា កាលីហ្វរ័ ញ៉ា (CDSS) ផ្ត លអា
់ ជាាប័ណ្ណ
និងបធវ ន
ើ យ
ិ ត
័ កម្ម បសវាន្ែទ ំបៅតាម្លំបៅសាាន បសវាន្ែទ ំបៅបពលនែង
និងបសវាន្ែទ ំកុមារភារប្ចើន។ កន្នែ ងន្ែទ ំបៅតាម្លំបៅសាានរ ួម្បញ្ចល
ូ ទ ំង
្ក ុម្្បឹកា និងម្ណ្ឌលចាស់ជរានានា, កន្នែ ងន្ែទ ំបៅតាម្សហ្រម្ន៍ (CCFs),
កន្នែ ងន្ែទ ំបៅតាម្លំបៅសាានស្មាប់ម្នុសសវ ័យចំណាស់ (RCFE)
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និងទីកន្នែ ងរស់បៅន្ែលទទួ លានជំនួយផ្ងន្ែរ។ ចុច
ទីបនេះស្មាប់ន្វបសាយត៍របស់ CCLD
ន្ផ្នការន្ែទ ំន្ែលសា ត
ិ បៅប្កាម្ការ្រប់្រងជាលកេ ណ្ៈឯកជន ឬជា
លកេ ណ្ៈពាណ្ិជជកម្ម្តូវានបធវ ន
ើ យ
ិ ័តកម្ម បដ្ឋយ្កសួ ងន្ែទ ំសុខភាពន្ែល
សា ិតប្កាម្ការ្រប់្រងននរែា កាលីហ្វ័រញ៉ា (DMHC)។ ចុច
ទីបនេះស្មាប់ន្វបសាយត៍របស់ DMHC
Medi-Cal, Denti-Cal និងការន្ែទ ំសុខភាពខួ រកាល បទេះបីជាការន្ែទ ំន្ែល
សា ិតបៅប្កាម្ការ្រប់្រង ឬបសវាន្ែល្តូវទ៊ូ ទត់្ាក់កន្ម្ក៏បដ្ឋយ
្តូវានបធវ ន
ើ យ
ិ ័តកម្ម បដ្ឋយ្កសួ ងបសវាន្ែទ ំសុខភាពននរែា កាលីហ្វ័រញ៉ា (DHCS)។
ចុច ទីបនេះស្មាប់ន្វបសាយត៍របស់ DHCS
ន្ផ្នការន្ែទ ំជាប្ចើនន្ែលសា ិតបៅប្កាម្ការ្រប់្រងរបស់ Medi-Cal
ទទ៊ូ លានអាជាាប័ណ្ណពី DMHC អា្ស័យបហ្តុបនេះការគ្នំពារអ្ន កប្បើ្ាស់
ន្ែលអាចន្សវ ងរកានបៅកនុងន្ផ្នការឯកជន ឬន្ផ្នការជាលកេ ណ្ៈ
ពាណ្ិជជកម្ម ក៏អាចទទួ លានបដ្ឋយអ្តា គ្នហ្ករបស់ Medi-Cal ផ្ងន្ែរ។
ពុំមានន្ផ្នការន្ែលទទួ លានអាជាាប័ណ្ណពី DMHC ន្ែលសា ត
ិ បៅប្កាម្ DentiCal, ការន្ែទ ំន្ែលសា ត
ិ បៅប្កាម្ការ្រប់្រងរបស់ Medi-Cal
ស្មាប់ន្ផ្នកសុខភាពខួ រកាលបៅកនុងបខានធី បលើកន្លងចំបពាេះន្ផ្នការ
សុខភាពននបខានធី San Mateo, និង្បព័នធសុខាភិាលន្ែលបធវ ើ្បតិបតត ិការ
បៅកនុងបខានធី (COHS) ន្ែល្រប់ែណ្តប់បលើអ្នកទទួ លាន Medi-Cal
បៅកនុង្បបទសនានាែ៊ូ ចខាងប្កាម្បនាេះបទ៖ Del Norte, Humboldt, Lake,
Lassen, Marin, Mendocino, Merced, Modoc, Monterey, Napa, Orange, San
Luis Obispo, Santa Barbra, Sa
ទីភានក់ងារជាប្ចើន ែ៊ូ ចជា ្កសួ ងបសវាន្ែទ ំសុខភាព (DHCS)
និង្កសួ ងសុខាភិាលសាធារណ្ៈននរែា កាលីហ្វ័រញ៉ា (DPH) ជាបែើម្
មានការ ិោល័យ “បណ្តង
ឹ សាធារណ្ៈ” ម្ួ យ ជា
ការ ិោល័យម្ួ យន្ែល្តូវានចាត់តាំងបឡើងបែើម្បីប្ែ យ
ើ នឹងសំណ្ួរនានា
របស់អ្នកប្បើ្ាស់ និងបដ្ឋេះ្សាយពាកយបណ្តង
ឹ នានា។ បលើសពីបនេះបទៀត
មានកម្ម វ ិធីកម្ម វ ិធីបណ្តង
ឹ សាធារណ្ៈស្មាប់ការន្ែទ ំរយៈបពលន្វង
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បដ្ឋយឯករាជយម្ួ យបែើម្បីជួយែល់បរ
ុ គ លន្ែលសា ិតបៅកនុងម្នទ ីរពាាល
និងម្នទ ីរន្ែទ ំសុខភាពបផ្សងបទៀត និងការន្ែទ ំបៅតាម្លំបៅសាាននានា។
ន្ផ្នការធានារា៉ាប់រងសុខភាពឯកជនន្ែលម្ិនពាក់ពន
័ ធ នឹងការន្ែទ ំន្ែលសា ត
ិ
បៅប្កាម្ការ្រប់្រង រ ួម្មានអ្ងគ ការផ្តល់បសវាន្ែលមានលកេ ណ្ៈអ្នុប្គ្នេះ ឬ
PPOs ជាប្ចើន និងន្ផ្នការធានារា៉ាប់រងម្ួ យចំនួនបផ្សងបទៀត ្តូវានបធវ ើ
និយត
័ កម្ម បដ្ឋយ្កសួ ងធានារា៉ាប់រងននរែា កាលីហ្វ័រញ៉ា (CDI)។
ចុចទីបនេះស្មាប់ន្វបសាយត៍របស់ CDI
បដ្ឋយអ្នុបលាម្តាម្ការគ្នំពារអ្ន កប្បើ្ាស់ន្ែល្តូវាន្សបតាម្ចាប់សតី
ពីការន្ែទ ំន្ែលមានតនម្ែ សម្រម្យ (ACA) ចាប់បនេះ្តូវានអ្នុវតត បដ្ឋយ
Covered California, ្កសួ ងន្ែទ ំសុខភាពន្ែលសា ត
ិ បៅប្កាម្ការ្រប់្រង
និង្កសួ ងធានារា៉ាប់រង។ ឧទហ្រណ្៍ននការគ្នំពារអ្ន កប្បើ្ាស់របស់ ACA
រ ួម្មានការធានារា៉ាប់រងបលើ
កុមារន្ែលសា ត
ិ បៅប្កាម្បគ្នលនបោាយរបស់ឪពុក/មាតយណាមានក់រហ្៊ូ តែល់ពួក
បរមានអាយុ 26 ឆ្នំ, លុបបំាត់ចន
ំ ួ នកំណ្ត់ននបសាហ្ុយបលើការផ្ត ល់ធានារា៉ាប់រង
និងការធានារា៉ាប់រងបលើការន្ែទ ំបែើម្បីបងាារជំងឺបដ្ឋយគ្នមនការ
ទ៊ូ ទត់្ាក់ម្ន
ុ បពលទទួ លបសវាន្ែទ ំ ឬការទ៊ូ ទត់្ាក់ម្ន
ុ បពលន្ផ្នការ
ធានារា៉ាប់រងចាប់បផ្តម្
ើ បនាេះបទ។
Medicare ្តូវានបធវ ើនយ
ិ ត
័ កម្ម ជាចម្បងបដ្ឋយម្ជឈម្ណ្ឌលផ្ត ល់បសវា Medicare
និង Medicaid Services (CMS) ចុចទីបនេះស្មាប់ន្វបសាយត៍របស់ CMS
ធានារា៉ាប់រងបន្នា ម្របស់ Medicare ឬការធានារា៉ាប់រង MEDIGAP ្តូវាន
ផ្ត ល់ជ៊ូនបៅកនុងរែា កាលីហ្វ័រញ៉ាតាម្រយៈ្កសួ ងធានារា៉ាប់រង (CDI)។ ចុចទីបនេះ
ស្មាប់ទំព័រធានារា៉ាប់រងរបស់ MEDIGAP បៅបលើន្វបសាយត៍របស់ CDI
ក៏មានទីភានក់ងាររដ្ឋាភិាលបផ្សងបទៀត អ្ងគ ការតស៊ូ ម្តិ និង្បភពព័តមា
៌ ន
របស់អ្នកប្បើ្ាស់បផ្សងបទៀតផ្ងន្ែរស្មាប់រែា កាលីហ្វរ័ ញ៉ា ន្ែលសត ីពីបសវាន្ែទ ំ
សុខភាព សិទធិ និងពាកយបណ្តង
ឹ និងជប្ម្ើសបផ្សងបទៀត។
ខាងប្កាម្ រឺជាព័តមា
៌ នទំនាក់ទន
ំ ងជាក់លាក់ស្មាប់ទីភានក់ងារទ ំងបនេះ
និងទីភានក់ងារបផ្សងបទៀត និងអ្ងគ ការតស៊ូ ម្តិ និង្បភពព័ត៌មានម្ួ យចំនួន
ន្ែលអ្ន កអាចរិតថាមាន្បបោជន៍្បសិនបបើអ្នកមានកងវ លនា
់ នាអ្ំពកា
ី រ
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ន្ែទ ំសុខភាពរបស់អ្នក។
បយើងានរ ួម្បញ្ចល
ូ ន្វបសាយ៍សខា
ំ ន់ៗម្ួ យចំនួនធំ្ពម្ទ ំងតំណ្ភាជប់
បៅកាន់្កសួ ងនានាន្ែលពាក់ពន
័ ធ នឹងពាកយបណ្តង
ឹ ផ្ងន្ែរ។
ទ្ម្ង់ពាកយបណ្តង
ឹ នានាអាចន្សវ ងរកានបៅបលើន្វបសាយត៍ទ ំងបនេះ
បហ្ើយទ្ម្ង់ពាកយបណ្តង
ឹ ទ ំងបនាេះនឹង្តូវានបធវ ើបចចុបបនន កម្ម ជាបនត បនាទប់បដ្ឋ
យទីភានក់ងារ ឬអ្ងគ ការទ ំងបនាេះ។
្បសិនបបើអ្នក្តូវការជំនួយកនុងការន្សវ ងរកឯកសារបោងន្ែលសម្្សប
តាម្្បព័នធអ្ុន
ី ធឺណ្ត
ិ គ្នមនកុំពូ យទ័រ ឬមា៉ាសុីន្ពីន និង្តូវការសំបៅចម្ែ ង
ជាឯកសារននទ្ម្ង់ពាកយបណ្តង
ឹ ឬមានសំណ្ួរបផ្សងបទៀតបនាេះ ស៊ូ ម្បៅ
ទ៊ូ រស័ពទបៅកាន់បលខទ៊ូ រស័ពទន្ែលបៅបចញបដ្ឋយឥតរិតនែែរបស់ទីភានក់ងារ
បនាេះបែើម្បីទទួ លានព័ត៌មាន និងជំនួយកនុងការដ្ឋក់ពាកយបណ្តង
ឹ ្បសិនបបើ
អ្ន កសប្ម្ចចិតតដ្ឋក់ពាកយបណ្តង
ឹ បនាេះ។
អ្ន កក៏អាចបៅទ៊ូ រស័ពទបៅកាន់ន្ផ្នកសិទធរិ បស់ជនពិការននរែា កាលីហ្វ័រ
តាម្រយៈបលខ 800-776-5746 បែើម្បីនោ
ិ យអ្ំពីបញ្ហាបសវាន្ែទ ំសុខភាព
របស់អ្នកានផ្ងន្ែរ។ តាម្ធម្ម តា
មានវ ិធីសាស្រសតជាប្ចើនន្ែលអ្ន កអាចបដ្ឋេះ្សាយបញ្ហាបសវាន្ែទ ំសុខភាពាន
ែ៊ូ ចន្ែលានបងាាញបៅកនុងឧទហ្រណ្៍ននបញ្ហាន្ែលាន
រ ួម្បញ្ចល
ូ បៅន្ផ្ន កចុងប្កាយននែា្កាម្ន្ែលានភាជប់ម្កជាម្ួ យ។
ស្មាប់រាល់ការបៅទ៊ូ រស័ពទ TTY បៅកាន់ DRC ស៊ូ ម្បៅទ៊ូ រស័ពទបៅកាន់បលខ 800719-5798
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ន្ផ្នការសុខភាព និង្បព័នធន្ែទ ំសុខភាព
ន្ផ្នការន្ែទ ំន្ែលសា ត
ិ បៅប្កាម្ការ្រប់្រង
្កសួ ងន្ែទ ំសុខភាពន្ែលសា ត
ិ បៅប្កាម្ការ្រប់្រង (DMHC)
ម្ជឈម្ណ្ឌលផ្ត លជ
់ ំនួយរបស់ DMHC
888–466–2219
បរហ្ទំព័ររបស់ DMHC
ទំព័រ “ដ្ឋក់ពាកយបណ្តង
ឹ ” បៅបលើន្វបសាយត៍របស់ DMHC
ន្ផ្នការន្ែទ ំន្ែលសា ត
ិ បៅប្កាម្ការ្រប់្រងរបស់ Medi-Cal
្កសួ ងបសវាន្ែទ ំសុខភាព (DHCS)
ន្ផ្ន កបណ្តង
ឹ សាធារណ្ៈរបស់ Medi-Cal
888–452–8609
អ្ុីន្ម្ល MMCDOmbudsmanOffice@dhcs.ca.gov
ទំព័រ “ការ ិោល័យបណ្តង
ឹ សាធារណ្ៈរបស់ MMCD” បៅបលើន្វបសាយត៍របស់ DHCS
ព័ត៌មានទ៊ូ បៅ៖
ទំព័រ MMCD ទ៊ូ បៅបៅបលើន្វបសាយត៍របស់ DHCS
អ្តថ្បបោជន៍ន្ផ្នកសុខភាពរបស់អ្តីតយុទធជន និងការន្ែទ ំផ្ទទល់ខល ួន
រែា ាលរបស់អ្តីតយុទធជន (VA)
877–327-0022
800-877-8339 (TTY)
ន្វបសាយត៍របស់ VA
CalVet ស្មាប់ជន
ំ ួ យកនុងការទទួ លានទ ំងអ្តថ្បបោជន៍ VA
និងអ្តថ្បបោជន៍របស់អ្តីតយុទធជនននរែា កាលីហ្វរ័ ញ៉ា៖
ម្ស្រនតីផ្តល់បសវា Cal Vet បៅកនុងម្៊ូ លដ្ឋាន៖ 844-737-8368
ន្វបសាយត៍របស់ម្ស្រនតផ្
ី ត ល់បសវា Cal Vet បៅកនុងម្៊ូ លដ្ឋាន
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ន្សវ ងរកអ្តីតយុទធសាស្រសតអាបម្រ ិកន្ែលពិការបៅកនុងម្៊ូ លដ្ឋានរបស់អ្នក (DAV)៖
ទំព័រ “ន្សវ ងរកការ ិោល័យបៅកនុងម្៊ូ លដ្ឋានរបស់អ្នក” បៅបលើន្វបសាយត៍របស់
DAV
អ្តីតយុទធជនន្ែលសវ ិតនែបជើងនន្បបទសអាបម្រ ិក
ន្ខសទ៊ូ រស័ពទផ្តល់ជន
ំ ួ យន្ផ្ន កអ្តថ្បបោជន៍៖ 866-734-0857; TTYY 800-795-4327
ន្ខសទ៊ូ រស័ពទផ្តល់ជន
ំ ួ យន្ផ្ន កន្ែទ ំសុខភាពស្មាប់បសវាបវជជសាស្រសត 800-232-1782
ទំព័រ “អ្តថ្បបោជន៍របស់អ្តីតយុទធជន” បៅបលើន្វបសាយត៍
អ្តីតយុទធជនន្ែលសវ ិតនែបជើងនន្បបទសអាបម្រ ិក
អ្ងគ ការផ្ត ល់ជន
ំ ួ យែល់អ្តីតយុទធជន៖ 1-866-584-7191
ជួ យែល់ការដ្ឋក់ពាកយបសន ើសជ
ុំ ំនួយ និងការន្ែទ ំផ្ទទល់ខល ួន និងអ្តថ្បបោជន៍
បផ្សងបទៀត៖ ទំពរ័ “ដ្ឋក់ពាកយបសន ស
ើ ុំ” បៅបលើន្វបសាយ៍របស់អ្ងគ ការផ្ត ល់ជន
ំ ួយ
ែល់អ្តីតយុទធជន
សិទធទ
ិ ទួ លាន Medi–Cal និងពាកយបណ្តង
ឹ បៅក្ម្ិតបខានធី
្កសួ ងបសវាសងគ ម្ (CDSS) 916–636–1980 សិទធិទទួ លាន Medi-Cal
ទំព័រព័ត៌មានទំនាក់ទំនងស្មាប់សិទធទ
ិ ទួ លាន Medi-Cal បៅបលើ
ន្វបសាយត៍របស់ DHCS
ស្មាប់ការទំនាក់ទន
ំ ង្កសួ ងបសវាសងគ ម្ និង្បជាជនននបខានធី ស៊ូ ម្បម្ើលបៅកនុងតំណ្ភាជប់ស្មាប់បលខទ៊ូ រស័ពទនានាបៅកនុងម្៊ូ លដ្ឋាន
ទំព័រ “ការ ិោល័យបៅកនុងបខានធីបែើម្បីដ្ឋក់ពាកយបសន ស
ើ ុំការធានារា៉ាប់រងសុខភាព,
Medi-Cal, និងអ្តថ្បបោជន៍បផ្សងបទៀត” បៅបលើន្វបសាយត៍របស់ DHCS
Medicare
ម្ជឈម្ណ្ឌលផ្ត លប់ សវា Medicare និង Medicaid (CMS)
877-267-2323
ន្វបសាយត៍របស់ម្ជឈម្ណ្ឌលផ្ត ល់បសវា Medicare និង Medicaid
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ដ្ឋក់ពាកយបណ្តឹងអ្ំពីន្ផ្នការសុខភាព Medicare ឬន្ផ្នការឱសែរបស់អ្នក៖
ទំព័រ “ដ្ឋក់ពាកយបណ្តង
ឹ អ្ំពីន្ផ្នការសុខភាព ឬន្ផ្នការឱសែរបស់អ្នក”
បៅបលើន្វបសាយត៍របស់ Medicare
ធនធាននានាបៅកនុងកាលីហ្វរ័ ញ៉ាន្ែល Medicare ានសមាគល់ប ើញ៖
ទំព័រ “ន្សវ ងរកម្នុសសមានក់បែើម្បីនិោយជាម្ួ យ” បៅបលើន្វបសាយត៍របស់
Medicare
ទំព័រ “បណ្តង
ឹ តវា៉ា និងបណ្តឹងសារទុកេ” បៅបលើន្វបសាយត៍របស់ CMS
Medicare, Medi-gap, ការន្ែទ ំរយៈបពលន្វង
្កសួ ងន្ែទ ំម្នុសសចាស់ននរែា កាលីហ្វ័រញ៉ា
800-510-2020
ទំព័រ “កន្នែ ងន្ែល្តូវបៅទ៊ូ រស័ពទបៅកាន់បែើម្បីទទួ លានបសវានានា”
បៅបលើន្វបសាយត៍របស់្កសួ ងន្ែទ ំម្នុសសចាស់នន CA
្កសួ ងធានារា៉ាប់រងននរែា កាលីហ្វរ័ ញ៉ាពាក់ព័នធនឹងន្ផ្នការបន្នា ម្របស់ Medicare
ន្ខសទ៊ូ រស័ពទបនាទន់ស្មាប់អ្នកប្បើ្ាស់៖ 800-927-4357។
្កសួ ងធានារា៉ាប់រងននរែា កាលីហ្វរ័ ញ៉ា ទំព័រ “ន្ណ្នាំអ្ំពីន្ផ្នការបន្នា ម្របស់
Medicare” បៅបលើន្វបសាយត៍
ន្ខសទ៊ូ រស័ពទសតីពី វ ិបតត ិន្ផ្ន កបណ្តឹងសាធារណ្ៈអ្ំពីការន្ែទ ំរយៈបពលន្វង
800–231–4024
រប្មាងផ្តល់បោបល់ និងការតស៊ូ ម្តិអ្ំពកា
ី រធានារា៉ាប់រងសុខភាព (HICAP)
800–434–0222
ន្វបបផ្ក 'HICAP' បៅន្វបសាយត៍ននការតស៊ូ ម្តិអ្ំពីសុខភាពបៅកាលីហ្វរ័ ញ៉ា
ការន្ែទ ំសុខភាពខួ រកាល
្កសួ ងបសវាន្ែទ ំសុខភាពននរែា កាលីហ្វ័រញ៉ា
(DHCS)
ន្ផ្ន កបណ្តង
ឹ សាធារណ្ៈអ្ំពីសុខភាពខួ រកាល
800–896–4042
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800–896–2512-TTY
អ្ុីន្ម្ល៖ MHOmbudsman@dhcs.ca.gov
ទំព័រ “បសវារបស់ន្ផ្នកបណ្តឹងសាធារណ្ៈអ្ំពស
ី ុខភាពខួ រកាល”
បៅបលើន្វបសាយត៍របស់ DHCS
ការធានារា៉ាប់រងសុខភាព
្កសួ ងធានារា៉ាប់រង្បចាំរែា
ការធានារា៉ាប់រងបៅកាលីហ្វ័រញ៉ា–ទទួ លជំនួយ
800–927-4357
ទំព័រ “ទទួ លជំនួយ” ននន្វបសាយត៍របស់្កសួ ងធានារា៉ាប់រងនន CA
ទំព័រឡក់អ្ុីនច៊ូ លប្បើ្ាស់ “ម្ជឈម្ណ្ឌលពាកយបណ្តង
ឹ របស់អ្នកប្បើ្ាស់”
នន្កសួ ងធានារា៉ាប់រងនន CA

ម្នទ រី បពទយ ម្ណ្ឌលចាស់ជរា លំបៅសាាន និងសាាប័ន ឬទីកន្នែ ង
និងបសវាបផ្សងបទៀត
ម្នទ រី បពទយ ម្នទ រី ស្មាកពាាល ទីភានក់ងារន្ែទ ំសុខភាពបៅផ្ទេះ ជំនួយន្ផ្នក
សុខភាពបៅតាម្ផ្ទេះ ជំនួយការអ្ន កន្ែទ ំ ម្ណ្ឌលចាស់ជរា
្កសួ ងសុខាភិាលសាធារណ្ៈននរែា កាលីហ្វ័រញ៉ា (DPH)
កម្ម វ ិធីផ្តល់អាជាាប័ណ្ណ និងការបញ្ហជក់
កន្នែ ងន្ែទ ំសុខភាព/្បព័នធព័ត៌មានរបស់អ្នកប្បើ្ាស់
916–552–8700
800–236–9747
- ព័ត៌មានសត ីពីការផ្ត លអា
់ ជាាប័ណ្ណទ៊ូ បៅ៖ ទំពរ័ “កម្ម វ ិធីផ្តល់អាជាាប័ណ្ណ
និងការបញ្ហជក់” បៅបលើន្វបសាយត៍របស់្កសួ ងសុខាភិាលសាធារណ្ៈនន
CA
- ព័ត៌មានសត ីពីការដ្ឋក់ពាកយបណ្តឹង៖ ទំពរ័
“ពាកយបណ្តង
ឹ ្បឆ្ំងនឹងកន្នែ ងន្ែទ ំសុខភាព/អ្ន កផ្ត ល់បសវា
ន្ែទ ំសុខភាពណាមានក់” បៅបលើ ន្វបសាយត៍របស់្កសួ ងសុខាភិាល
សាធារណ្ៈនន CA
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- បន្នា ម្បលើការបចញអាជាាប័ណ្ណរែា ម្ណ្ឌលសុខភាព និងអ្ន កផ្តល់បសវាជាប្ចើន
ក៏្តូវានវាយតនម្ែ និងបញ្ហជក់ផ្ងន្ែរបដ្ឋយរណ្ៈកម្ម ការច្ម្ ុេះបលើ
ការវាយតនម្ែ ននអ្ងគ ការន្ែទ ំសុខភាព - JCAHO។ ន្វបសាយត៍ “អ្ំព”ី
រណ្ៈកម្ម ការច្ម្ ុេះ
ឺ មានក់
- រាយការណ្៍អ្ំពី្ពឹតតកា
ិ រណ្៍ននសុវតា ិភាពរបស់អ្នកជំងណា
ឬកងវ ល់អ្ំពអ្
ី ងគ ការន្ែទ ំសុខភាពណាម្ួ យ៖ ទំពរ័ ពាកយបណ្តង
ឹ នន
“ការរាយការណ្៍អ្ំពី្ពឹតតិការណ្៍ននសុវតា ិភាពរបស់អ្នកជំងឺណាមានក់”
បៅបលើន្វបសាយត៍របស់រណ្ៈកម្ម ការច្ម្ ុេះ
ចុចទីបនេះបែើម្បី្តួ តពិនិតយអ្ំពសា
ី ា នភាពននការទទួ លសាគល់ជាផ្ល វូ ការ និងការ
បញ្ហជក់របស់អ្ងគ ការន្ែទ ំសុខភាពណាម្ួ យ៖ ន្វបសាយត៍្តួ តពិនិតយរុណ្ភាព
630-792-5800
កន្នែ ងបញ្ចុេះសព និងកន្នែ ងបរៀបចំបណ្
ុ យសព
្កសួ ងកិចចការរបស់អ្នកប្បើ្ាស់ (DCA)
ការ ិោល័យបញ្ចុេះសព និងបុណ្យសព
800 – 952 – 5210
(916) 574-7870
ទំព័រ “ពាកយបណ្តង
ឹ ” បៅបលើន្វបសាយត៍របស់កា រ ិោល័យបញ្ចុេះសព និងបុណ្យសព
នន្កសួ ងកិចចការរបស់អ្នកប្បើ្ាស់

ការន្ែទ ំរយៈបពលន្វង/ម្ណ្ឌលចាស់ជរា

ច៊ូ របម្ើលបៅខាងបលើ អ្ំពីការដ្ឋក់ពាកយបណ្តង
ឹ បលើការផ្ត ល់អាជាាប័ណ្ណ
ឬការដ្ឋក់ពាកយបណ្តង
ឹ បៅរណ្ៈកម្ម ការច្ម្ ុេះ។
ន្ផ្ន កបណ្តង
ឹ សាធារណ្ៈអ្ំពកា
ី រន្ែទ ំរយៈបពលន្វង
800 – 231 – 4024
ទំព័រ “កម្ម វ ិធីបណ្តឹងសាធារណ្ៈអ្ំពីការន្ែទ ំរយៈបពលន្វង” បៅបលើ
ន្វបសាយត៍របស់្កសួ ងន្ែទ ំម្នុសសចាស់នន CA
ឱសែសាាន
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្កសួ ងកិចចការរបស់អ្នកប្បើ្ាស់ (DCA)
រណ្ៈឱសែការ ើននរែា CA
សំណ្ួររបស់អ្នកប្បើ្ាស់ ឬអ្ំពីការដ្ឋក់ពាកយបណ្តង
ឹ ៖ 916-574-7900
ការដ្ឋក់ពាកយបណ្តង
ឹ ្បឆ្ំងនឹងឱសែសាានណាម្ួ យ៖ “ការដ្ឋក់ពាកយបណ្តង
ឹ ”
បៅបលើន្វបសាយត៍របស់រណ្ៈឱសែការ ើននរែា CA
្បសិនបបើអ្នកមានបញ្ហាជាម្ួ យឱសែសាានកនុងម្៊ូ លដ្ឋានន្ែលជាន្ផ្ន កននន្ខស
្ចវាក់ម្ួយ ស៊ូ ម្បៅទ៊ូ រស័ពទបៅកាន់ទសា
ី ន ក់ការកណា
ត លននន្ខស្ចវាក់បនាេះ។
បៅកនុងករណ្ី Medi-Cal ឱសែបសទ ើរន្ត្រប់្បបភទទ ំងអ្ស់ន្ែលមានភាព
ចាំាច់ន្ផ្នកបវជជ សាស្រសតអាច្តូវានធានារា៉ាប់រងបដ្ឋយន្ផ្នការ ឬមានការ
អ្នុញ្ហាតរបស់ Medi-Cal ្បសិនបបើឱសែបនាេះម្ិនសា ត
ិ បៅបលើបសៀវបៅ
រ ៊ូបម្នត ឱសែន្ែល្តូវានធានារា៉ាប់រងបដ្ឋយគ្នមនការអ្នុញ្ហាតជាម្ុនបនាេះបទ។
្បសិនបបើអ្នក្តូវានបរ្ាប់ថា “Medi-Cal ម្ិនានធានារា៉ាប់រង” បលើឱសែ
ន្ែលមានបៅកនុងបវជជបញ្ហជណាម្ួ យ តាម្ធម្ម តា វារឺម្ន
ិ ្តឹម្្តូវបនាេះបទ។
បសន ើសុំជន
ំ ួ យពីបវជជ បណ្ឌត
ិ របស់អ្នក និងឱសែសាានបែើម្បីទទួ លានការអ្នុញ្ហាត។
កន្នែ ងន្ែទ ំបៅតាម្សហ្រម្ន៍ ការន្ែទ ំកុមារ ផ្ទេះសានក់បៅ
ការន្ែទ ំម្នុសសបពញវ ័យបៅបពលនែង
្កសួ ងបសវាសងគ ម្ននរែា កាលីហ្វរ័ ញ៉ា (CDSS)
ន្វបសាយត៍របស់្កសួ ងបសវាសងគ ម្នន CA
ន្ផ្ន កផ្ត ល់អាជាាប័ណ្ណែល់ការន្ែទ ំបៅតាម្សហ្រម្ន៍ (CCL)
844–LET US NO
844–538–8766
ccld.ca.gov/
ទំព័រ “ន្ផ្នកផ្តល់អាជាាប័ណ្ណែល់ការន្ែទ ំបៅតាម្សហ្រម្ន៍”
បៅបលើន្វបសាយត៍របស់ CDSS
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្រូបពទយន្ែលពិនត
ិ យអ្ន កជំងបឺ ដ្ឋយផ្ទទល់
និងអ្ន កផ្តលកា
់ រន្ែទ ំសុខភាពន្ែលមានអាជាាប័ណ្ណ
ទី្បឹកា –ទី្បឹកា/អ្ន កពាាលន្ផ្នកអាពាហ្៍ពពា
ិ ហ្៍/្រួ សារ/កុមារ (LMFT/),
បុរគលក
ិ សងគ ម្បៅតាម្ម្នទ រី ស្មាកពាាល (LCSW)។ល។
្កសួ ងកិចចការរបស់អ្នកប្បើ្ាស់ននរែា កាលីហ្វ័រញ៉ា (DCA)
្ក ុម្្បឹកាន្ផ្នក វ ិទាសាស្រសតន្ែលសិកាអ្ំពឥ
ី រ ិោបែ
916–574–7830
916–445–4933
ន្វបសាយត៍របស់្ក ុម្្បឹកាន្ផ្នក វ ិទាសាស្រសតន្ែលសិកាអ្ំពឥ
ី រ ិោបែនន CA
ទំព័រ “ពាកយបណ្តង
ឹ របស់អ្នកប្បើ្ាស់” បៅបលើន្វបសាយត៍របស់ BBS
បវជជបណ្ឌត
ិ , ជំនួយការ្រូបពទយ (PAs) និង
ជំនួយការន្ផ្នកបវជជសាស្រសត និងបុរគលក
ិ សុខាភិាលបផ្សងបទៀត
រណ្ៈ្រូបពទយននរែា កាលីហ្វ័រញ៉ា
800– 633–2322
916–263–2424
ន្វបសាយត៍របស់រណ្ៈ្រូបពទយននរែា កាលីហ្វ័រញ៉ា
ទំព័រ “ព័ត៌មានរបស់អ្នកប្បើ្ាស់” បៅបលើន្វបសាយត៍របស់រណ្ៈ្រូបពទយនន CA
ចកខុមា្តការ ើ
្កសួ ងកិចចការរបស់អ្នកប្បើ្ាស់ (DCA)
រណ្ៈចកខុមា្តការ ើននរែា CA
optometry@dca.ca.gov
916–575-7170
866–585–2666
ន្វបសាយត៍របស់រណ្ៈចកខុមា្តការ ើននរែា CA
ទំព័រពាកយបណ្តង
ឹ បៅបលើបសវាតាម្្បព័នធអ្ុីនធឺណ្ត
ិ BreEZe
នន្កសួ ងកិចចការរបស់អ្នកប្បើ្ាស់ននរែា CA

ទំព័រ ទី 13 នៃ 20

បពទយចិតតសាស្រសត (PhD, PsyD) និងជំនួយការបពទយចិតតសាស្រសត
្កសួ ងកិចចការរបស់អ្នកប្បើ្ាស់ (DCA)
រណ្ៈបពទយចិតតសាស្រសតននរែា កាលីហ្វរ័ ញ៉ា
866 – 503 -3221
ន្វបសាយត៍របស់រណ្ៈបពទយចិតតសាស្រសតនន DCA
ន្វបបផ្ក “ការដ្ឋក់ពាកយបណ្តង
ឹ ” បៅបលើន្វបសាយត៍របស់រណ្ៈបពទយចិតតសាស្រសតនន
DCA
ម្ជឈម្ណ្ឌល្បចាំតប
ំ ន់ និងអ្ន កលក់បៅតាម្ម្ជឈម្ណ្ឌល្បចាំតប
ំ ន់
្កសួ ងបសវាអ្ភិវឌ្ឍន៍ (DDS)
ព័ត៌មានទ៊ូ បៅ៖ 916-654-1690
ការខ៊ូ ចបសាតវ ិញ្ហាណ្៖ 916-654-2054
ន្វបសាយត៍របស់ DDS
ន្សវ ងរកម្ជឈម្ណ្ឌល្បចាំតំបន់បៅកនុងម្៊ូ លដ្ឋានរបស់អ្នកបៅ
”បសៀវបៅរាយនាម្ និងអាសយដ្ឋានម្ជឈម្ណ្ឌល្បចាំតំបន់”
បៅបលើន្វបសាយត៍របស់ DDS
រិលានុបបដ្ឋាក-យិកាម្ធយម្, រិលានុបបដ្ឋាក-យិកាឧតត ម្,
្ម បរិលានុបបដ្ឋាយិកា។ល។
រណ្ៈរិលានុបបដ្ឋាកម្ធយម្ (BRN)
(916) 322-3350
TTY: (800) 326-2297
ន្វបសាយត៍របស់រណ្ៈរិលានុបបដ្ឋាកម្ធយម្ននរែា កាលីហ្វរ័ ញ៉ា
ទំព័រ “ែំបណ្ើរការពាកយបណ្តឹង” បៅបលើន្វបសាយត៍របស់ CA BRN
្រូបពទយន្ផ្នក្ា្ស័យទក់ទង (SPL)
្កសួ ងកិចចការរបស់អ្នកប្បើ្ាស់ននរែា កាលីហ្វ័រញ៉ា (DCA)
រណ្ៈ្រូបពទយពាាលជំងឺន្ែលទក់ទងនឹងភាសាបៅកនុងការនិោយ
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និងសវនវ ិទា និងអ្ន កន្ចកចាយឧបករណ្៍ជន
ំ ួ យ្តបចៀក
916–263–2666
ន្វបសាយត៍របស់រណ្ៈ្រូបពទយពាាលជំងឺន្ែលទក់ទងនឹងភាសាបៅកនុងការនិ
ោយ និងសវនវ ិទា និងអ្ន កន្ចកចាយឧបករណ្៍ជន
ំ ួ យ្តបចៀកនន DCA
ទំព័រ “ែំបណ្ើរការពាកយបណ្តឹង” បៅបលើន្វបសាយត៍របស់រណ្ៈ
្រូបពទយពាាលការនិោយ និងការសាតប់
រិលានុបបដ្ឋាក-យិកាន្ែលមានវ ិជាជជវី ៈ និងអ្ន កឯកបទសន្ផ្នកជំងឺ វ ិកលចរ ិក
្កសួ ងកិចចការរបស់អ្នកប្បើ្ាស់ននរែា កាលីហ្វ័រញ៉ា (DCA)
រណ្ៈរិលានុបបដ្ឋាកន្ែលមានវ ិជាជជីវៈ និងអ្ន កឯកបទសន្ផ្នកជំងឺ វ ិកលចរ ិក
916–263–7827
ន្វបសាយត៍របស់រណ្ៈរិលានុបបដ្ឋាកន្ែលមានវ ិជាជជវី ៈ
និងអ្ន កឯកបទសន្ផ្នកជំងឺ វ ិកលចរ ិកនន DCA
ការដ្ឋក់ពាកយបណ្តង
ឹ ្បឆ្ំងនឹង LVN ឬ PT ណាមានក់៖
ទំព័រ “របបៀបដ្ឋក់ពាកយបណ្តង
ឹ ” បៅបលើន្វបសាយត៍របស់ BVNPT
ទនត បពទយ (DDS)
្កសួ ងកិចចការរបស់អ្នកប្បើ្ាស់ននរែា កាលីហ្វ័រញ៉ា (DCA)
រណ្ៈ្រូបពទយ្តួ តពិនិតយមាត់បធម ញ
916–263–2300
ន្វបសាយត៍របស់រណ្ៈទនត បពទយននរែា កាលីហ្វ័រញ៉ានន DCA
ពាកយបណ្តង
ឹ របស់អ្នកប្បើ្ាស់៖
ឯកសារ PDF នន “ទ្ម្ង់ពាកយបណ្តង
ឹ របស់អ្នកប្បើ្ាស់” របស់រណ្ៈទនត បពទយនន
CA
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ការតស៊ូ ម្តិ ែំប៊ូនាមន និងព័តមា
៌ ន
ការតស៊ូ ម្តិ ការ្បឹកាន្ផ្នកចាប់ និង/ឬបុរគលបោងន្ផ្នកចាប់
សិទធិរបស់ជនពិការននរែា កាលីហ្វរ័ ញ៉ា (DRC)
800-776-5746
ន្វបសាយត៍សទ
ិ ធ ិរបស់ជនពិការននរែា កាលីហ្វ័រញ៉ា.
បៅបលើបដ្ឋបៅន្ផ្ន កខាងបលើបំផ្ុត ចុេះបលើ “ឯកសារផ្សពវ ផ្ាយ” ស្មាប់
ព័ត៌មានអ្ំពី Medi-Cal និងសិទធិទទួ លានការន្ែទ ំសុខភាពបៅកនុង
ចំបណាម្្បធានបទបផ្សងៗបទៀត។
ការ ិោល័យតស៊ូ ម្តិអ្ំពីសិទធរិ បស់អ្តិែិជនរបស់ DRC (OCRA)
ផ្ត ល់ព័ត៌មានន្ផ្ន កចាប់ ែំប៊ូនាមន និងការតំណាងឲ្យអ្តិែិជនននម្ជឈម្ណ្ឌល
្បចាំតំបន់បដ្ឋយឥតរិតនែែ ៖
ទំព័រការ ិោល័យតស៊ូ ម្តិអ្ំពីសទ
ិ ធ ិរបស់អ្តិែិជនបៅបលើន្វបសាយត៍របស់ DRC
LawHelp.org
ន្វបសាយត៍របស់ LawHelpCA
ន្វបសាយត៍ន្ែលមានអ្នត រកម្ម រវាងរណ្ៈបម្ធាវ ើននរែា កាលីហ្វរ័ ញ៉ា និង
សមារម្ផ្ត លជ
់ ំនួយន្ផ្ន កចាប់ននរែា កាលីហ្វ័រញ៉ា ន្ែលចងអុលបងាាញអ្ំពី
ជប្ម្ើសននជំនួយ ឬែំប៊ូនាមនន្ផ្ន កចាប់តាម្ទីតាង
ំ ភ៊ូ ម្ិសាស្រសត និងកម្ម វតថុ។
សមារម្ផ្ត លជ
់ ំនួយន្ផ្ន កចាប់ននរែា កាលីហ្វ័រញ៉ា
ន្វបសាយត៍របស់សមារម្ផ្ត ល់ជន
ំ ួ យន្ផ្នកចាប់ននរែា កាលីហ្វរ័ ញ៉ា ;
បៅន្ផ្នកខាងសាតំននន្វបសាយត៍បៅខាងប្កាម្ “ប្ជើសបរ ើសតំបន់” ចុចបលើ
តំបន់ណាម្ួ យបែើម្បីទទួ លានបញ្ជ ីកម្ម វ ិធីបសវាកម្ម ន្ផ្នកចាប់បៅកនុងទីតាំងបនាេះ។
សម្ព ន
័ ធ អ្ន កប្បើ្ាស់បសវាសុខភាព – ជួ យែល់អ្នកប្បើ្ាស់ទ ំងឡាយចំបពាេះ MediCal, ន្ផ្នការសុខភាពន្ែលមានធានារា៉ាប់រងបៅកនុងរែា កាលីហ្វរ័ ញ៉ា
និងបសវាបផ្សងៗបទៀត
ន្វបសាយត៍របស់សម្ព ន
័ ធ អ្ន កប្បើ្ាស់បសវាសុខភាព – ចុចបលើ
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“ម្ជឈម្ណ្ឌលផ្ត លជ
់ ំនួយបៅកនុងម្៊ូ លដ្ឋាន” ស្មាប់ព័ត៌មានទំនាក់ទន
ំ ងរបស់ HCA
បៅកនុងម្៊ូ លដ្ឋានរបស់អ្នក។
ចុចបលើ “ឯកសារផ្សពវ ផ្ាយ” ស្មាប់ឯកសារជាលាយលកេ ណ្៍ន្ែលលអ ឥតបខាចេះរបស់
HCA
ន្ខសទ៊ូ រស័ពទបនាទន់ស្មាប់អ្នកប្បើ្ាស់នន HCA
888–804–3536
ការតស៊ូ ម្តិអ្ព
ំ ី Medicare
អ្ន កតស៊ូ ម្តិអ្ំពីសុខភាពននរែា កាលីហ្វ័រញ៉ា
បៅទ៊ូ រស័ពទបៅកាន់ HICAP បែើម្បីបធវ កា
ើ រណាត់ជួបផ្ទទល់ខល ួនណាម្ួ យ៖
800–434-0222
ការ ិោល័យ HiCAP តាម្បខានធី៖ http://cahealthadvocates.org/hicap/
Consumer information:
ន្វបបផ្ក “ម្៊ូ លដ្ឋាន្រឹេះអ្ំពី Medicare”
របស់អ្នកតស៊ូ ម្តិអ្ព
ំ ីសុខភាពននរែា កាលីហ្វ័រញ៉ា
ម្ណ្ឌលចាស់ជរា
អ្ន កតស៊ូ ម្តិបែើម្បីកំន្ណ្ទ្ម្ង់ម្ណ្ឌលចាស់ជរាននរែា កាលីហ្វ័រញ៉ា (CANHR)
916 – 322 – 3350
ន្វបសាយត៍របស់ CANHR
ន្វបសាយត៍ពត
័ ៌មានអ្ំពី Medicare, Medicaid, អ្តីតយុទធជន, ចាប់សតីពី
ម្នុសសវ ័យចំណាស់ និងការបំពានបលើម្នុសសវ ័យចំណាស់ និងការបញ្ជន
ូ
បៅកាន់បម្ធាវ ើឯកជនបែើម្បីទទួ លអ្្តាតនម្ែ ទបស្មាប់ការ្បឹកាបោបល់បលើក
ែំប៊ូង
ម្ជឈម្ណ្ឌលចាប់ និងភាព្កី្កបៅភារខាងលិច ន្វបសាយត៍របស់ម្ជឈម្ណ្ឌលចាប់ និងភាព្កី្កបៅភារខាងលិច
ទំព័រ “ការន្ណ្នាំអ្ំពស
ី ិទធិទទួ លានការន្ែទ ំសុខភាព្បចាំឆ្នំ 2016”
បៅបលើន្វបសាយត៍របស់ WCLP
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ម្ជឈម្ណ្ឌលគ្នំ្ទន្ែលម្ិនផ្ត ល់ការតំណាង ឬផ្ត ល់ែំប៊ូនាមនែល់អ្នកប្បើ្ាស់
បដ្ឋយផ្ទទល់ ន្វបសាយត៍្បភពព័ត៌មានែ៏លអម្ួ យរ ួម្មាន បសៀវបៅន្ណ្នាំអ្ំពី
ការតស៊ូ ម្តិឆ្នំ 2016 “ទទួ លាន និងន្ែរកាការធានារា៉ាប់រងបលើការន្ែទ ំ
សុខភាពស្មាប់្បជាជនកាលីហ្វរ័ ញ៉ាន្ែលមាន្ាក់ចណ្
ំ ៊ូ លទប”។
កម្ម វ ិធីចាប់សុខភាពជាតិ - NHeLP
ន្វបសាយត៍របស់ NHeLP – បៅខាងប្កាម្បញ្ហានានា ចុចបលើកាលីហ្វ័រញ៉ា
បនាទប់ម្កន្សវ ងរក “Medi-Cal”។
ម្ជឈម្ណ្ឌលគ្នំ្ទន្ែលម្ិនផ្ត ល់ការតំណាង ឬផ្ត ល់ែំប៊ូនាមនែល់អ្នកប្បើ្ាស់
បដ្ឋយផ្ទទល់, ន្វបសាយត៍្បភពព័ត៌មានែ៏លអម្ួ យ
យុតតធ
ិ ម្៌របស់ម្នុសសវ ័យចំណាស់
ន្វបសាយត៍យត
ុ តធ
ិ ម្៌របស់ម្នុសសវ ័យចំណាស់
ម្ជឈម្ណ្ឌលគ្នំ្ទន្ែលម្ិនផ្ត ល់ការតំណាង ឬផ្ត ល់ែំប៊ូនាមនែល់អ្នកប្បើ្ាស់
បដ្ឋយផ្ទទល់ ប៉ាុន្នត រឺជា្បភពែ៏លអម្ួ យននឯកសារនានាសត ីពីការបដ្ឋេះ្សាយ
បញ្ហាទ៊ូ បៅបៅកនុងម្ណ្ឌលចាស់ជរា៖
ទំព័រ “បញ្ហាទ៊ូ បៅចំនួន 20 បៅកនុងម្ណ្ឌលចាស់ជរា និងរបបៀប
បដ្ឋេះ្សាយបញ្ហាទ ំងបនាេះ” របស់អ្ងគ ការយុតតិធម្៌របស់ម្នុសសវ ័យចំណាស់
ម្ជឈម្ណ្ឌលសិទធិ Medicare អ្ំពីន្ខសទ៊ូ រស័ពទផ្តល់ជន
ំ ួ យថានក់ជាតិ 800-333-4114
ទំព័រ “ទក់ទងបយើង” បៅបលើន្វបសាយត៍របស់ម្ជឈម្ណ្ឌលសិទធិ Medicare
ន្វបសាយត៍របស់ម្ជឈម្ណ្ឌលសិទធិ Medicare
ពិនិតយបម្ើលន្វបសាយត៍តាម្្បព័នធអ្ុន
ី ធឺណ្ត
ិ ឯកសារបោងអ្ំពី “អ្នត រកម្ម នន
Medicare” តាម្្បព័នធអ្ុន
ី ធឺណ្ិត។
ន្វបសាយត៍្បភពព័ត៌មានម្ួ យប៊ូ ករ ួម្នឹងន្ខសទ៊ូ រស័ពទផ្តល់ជន
ំ ួ យន្ែល
ប្បើ្ាស់ពហ្ុភាសាស្មាប់អ្នកប្បើ្ាស់ទ ំងឡាយ។
អ្ន កផ្ត ល់ការន្ែទ ំបៅកនុង្រួ សារន្ែលបម្ើលន្ែទ ំម្នុសសបពញវ ័យន្ែលខ៊ូ ចខួ រកាល
តប៖ ម្ជឈម្ណ្ឌលធនធានស្មាប់អ្នកផ្ត លកា
់ រន្ែទ ំ៖
800 – 445 – 8106
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ទំព័រ “ម្ជឈម្ណ្ឌលធនធានស្មាប់អ្នកផ្តល់ការន្ែទ”ំ
បៅបលើន្វបសាយរបស់សម្ព ន
័ ធ អ្ន កផ្តល់ការន្ែទ ំបៅកនុង្រួ សារ
ទំព័រ “ទក់ទង” បៅបលើន្វបសាយរបស់សម្ព ន
័ ធ អ្ន កផ្តល់ការន្ែទបំ ៅកនុង្រួ សារ ម្ជឈម្ណ្ឌលជាតិផ្តលកា
់ រន្ែទ ំ
ជំងឺចាស់វបងវ ង និង វ ិបលាែសន្ែលពាក់ព័នធ
ឺ ស់វបងវ ង
សាខាសមារម្ជំងចា
ន្វបសាយត៍របស់សមារម្ជំងឺចាស់វបងវ ង
800-272-3900 – ថានក់ជាតិ
ទំព័រ “កម្ម វ ិធីជង
ំ ឺចាស់វបងវ ង” បៅបលើន្វបសាយត៍របស់្កសួ ងសុខាភិាល
សាធារណ្ៈនន CA
800-660–1993–បែើម្បីកំណ្ត់ទីតាង
ំ សាខាបៅកនុងម្៊ូ លដ្ឋាន
តំណ្ភាជប់បៅកាន់សាខានានាបៅកាលីហ្វរ័ ញ៉ា៖
ទំព័រន្សវ ងរក “បៅកនុងសហ្រម្ន៍របស់ខ្ុំ”បៅបលើន្វបសាយត៍របស់
សមារម្ជំងឺចាស់វបងវ ង
ឺ ស់វបងវ ង”
ន្វបសាយត៍របស់ “សាខាសមារម្ជំងចា
សិទធព
ិ លរែា
្កសួ ងបសវាសុខាភិាល និង្បជាជនននសហ្រែា អាបម្រ ិក (HHS)
ការ ិោល័យសិទធិពលរែា
800 – 368 – 1019
ន្វបសាយត៍របស់កា រ ិោល័យសិទធិពលរែា នន HHS
ទំព័រ “ការដ្ឋក់ពាកយបណ្តឹងអ្ំពីសទ
ិ ធ ិពលរែា ” បៅបលើ
ន្វបសាយត៍របស់កា រ ិោល័យសិទធិពលរែា នន HHS
បលើសពីបនេះបទៀត បខានធីនម្
ី ួ យៗមានការ ិោល័យសិទធិពលរែា ម្ួយ
បៅបពលន្ែលអ្ន កបៅទ៊ូ រស័ពទបៅកាន់បខានធី ច៊ូ របសន ើសន
ុំ ិោយជាម្ួ យ
អ្ងគ ភាពបនាេះ។
្បសិនបបើអ្នកម្ិនបពញចិតតនង
ឹ លទធ ផ្លននពាកយបណ្តឹងសត ីពីសទ
ិ ធ ិពលរែា
ន្ែលានដ្ឋក់បៅបខានធីបទបនាេះ បហ្ើយពាកយបណ្តង
ឹ បនាេះនិោយអ្ំពីកម្ម វ ិធី
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របស់រែា និង/ឬកម្ម វ ិធីរបស់សហ្ព័នធន្ែល្តូវានបម្ើលរំលងបដ្ឋយ្កសួ ង
បសវាន្ែទ ំសុខភាព ឬ្កសួ ងបសវាសងគ ម្បនាេះ អ្ន កអាចដ្ឋក់បធវ កា
ើ រតវា៉ា
ចំបពាេះពាកយបណ្តង
ឹ ន្ែលានដ្ឋក់បៅបខានធីបនាេះ បៅកាន់ DSS ឬ DHCS។
ការ ិោល័យសិទធិពលរែា នន្កសួ ងបសវាន្ែទ ំសុខភាព – 916-440-7370
ឯកសារ PDF “ែំបណ្ើរការពាកយបណ្តង
ឹ អ្ំពកា
ី របរ ើសបអ្ើងបលើការប្បើ្ាស់ភាសារបស់
DHCS” របស់្កសួ ងបសវាន្ែទ ំសុខភាពនន CA
ការ ិោល័យសិទធិពលរែា នន្កសួ ងបសវាសងគ ម្ – 916-654-2098
ក៊ូ នបសៀវបៅ PDF “សិទធិរបស់អ្នក៖ ្សបតាម្កម្ម វ ិធីសុខមាលភាពនន
រែា កាលីហ្វរ័ ញ៉ា” របស់្កសួ ងបសវាសងគ ម្ HHS
ឬអ្ន កអាចដ្ឋក់ពាកយបណ្តឹងជាបលើកែំប៊ូងជាម្ួ យ្កសួ ងណាម្ួ យរបស់រែា ។
ចាប់សវុ តា ភា
ិ ពអ្រគ ភ
ិ យ
័
ការ ិោល័យននសន ងការដ្ឋានអ្រគ ភ
ិ ័យរបស់រែា
916–445–8200
ន្វបសាយត៍របស់កា រ ិោល័យននសន ងការដ្ឋានអ្រគ ភ
ិ ័យរបស់រែា
ការន្កែ ងបនែ ំ Medi-Cal
្កសួ ងបសវាន្ែទ ំសុខភាព (DHCS)
800–822-6222
ទំព័រ “បញ្ឈប់ការន្កែ ងបនែ ំ Medi-Cal” បៅបលើន្វបសាយត៍របស់ DHCS
អ្រគ បម្ធាវ ើននរែា កាលីហ្វ័រញ៉ា (CAG)
800–722–0432
ទំព័រ “ការន្កែ ងបនែ ំ Medi-Cal” បៅបលើន្វបសាយត៍របស់កា រ ិោល័យ
អ្រគ បម្ធាវ ើនន្កសួងយុតតធ
ិ ម្៌នន CA

ការន្កែ ងបនែ ំ Medicare/Medicaid
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្កសួ ងបសវាសុខាភិាល និង្បជាជនននសហ្រែា អាបម្រ ិក (HHS)
ការ ិោល័យអ្គ្នគធិការ
800–700–5952
ន្វបសាយត៍របស់កា រ ិោល័យអ្គ្នគធិការនន HHS

បម្បរារបអ្ែស៍
ន្ខសទ៊ូ រស័ពទបនាទន់ស្មាប់ជំងឺបអ្ែស៍
800 – 367 – 2437
ទំព័រព័ត៌មាន “ន្ខសទ៊ូ រស័ពទបនាទន់ស្មាប់បម្បរារបអ្ែស៍/ជំងឺបអ្ែស៍របស់រែា ”
បៅបលើន្វបសាយត៍រែា ាលធនធាន និងបសវាសុខាភិាល
សនត ស
ិ ខ
ុ សងគ ម្
រែា ាលសនត ិសុខសងគ ម្ (SSA)
800–772–1213
ទំព័រ “ទក់ទងសនត ិសខ
ុ សងគ ម្” បៅបលើន្វបសាយត៍ SSA

ឹ ពីបោបល់បលាកអ្ន ក ! ស៊ូ ម្បំបពញ ក្ម្ងសំណ្ួរអ្បងា ត
បយើងខ្ុំចង់ែង
អ្ំពីការផ្សពវ ផ្ាយ របស់បយើងខ្ុំ បហ្ើយ្ាប់បយើងខ្ុំ ពីបោបល់បលាកអ្ន កផ្ង !
[ស៊ូ ម្បំបពញ ក្ម្ងសំណ្ួរអ្បងា ត]
ស្មាប់ជំនួយន្ផ្ន កចាប់ ស៊ូ ម្បៅទ៊ូ រស័ពទ បៅបលខ 800-776-5746 ឬ បំបពញ
ទ្ម្ង់ន្បបបទសំបណ្ើ សុំជំនួយ។ ស្មាប់បគ្នលបំណ្ងបផ្សងៗ បទៀត
ស៊ូ ម្បៅទ៊ូ រស័ពទ បៅបលខ 916-504-5800 (កាលីហ្វ័រញ៉ាខាងបជើង); 213-213-8000
(កាលីហ្វ័រញ៉ាខាងតប
ូ ង) ។

សិទធិរបស់ជនពិការននរែា កាលីហ្វរ័ ញ៉ាានទទួ លម្៊ូ លនិធិពី្បភពខុសៗគ្ននជាប្ចើន
ស្មាប់បញ្ជ ីអ្នកផ្ត លម្
់ ៊ូ លនិធបិ ពញបលញ ស៊ូ ម្ច៊ូ លបៅកាន់ ទំព័រ “បញ្ជ ជ
ី ំនួយ
និងកិចចសនាននការផ្ត ល់ម្៊ូលនិធិ” បៅបលើន្វបសាយត៍របស់ DRC។

