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្បសិនបបើអ្នក្តវូការព័ត៌មាន ឬមានពាកយបណ្ត ឹងណាមួ្យពាកព័់នធនងឹអ្នក

ផ្តល់បសវា កម្ម វធិី ទកីន្នែង ឬបសវាន្ែទសំខុភាពនានាន្ែលអ្នកានទទួល។  

បយើងានរាយនាម្ទភីាន ក់ងាររដ្ឋា ភិាលនានាន្ែលមានទនួំលខុស្តវូ

ជាក់លាកក់ន ុងការបដ្ឋេះ្សាយពាកយបណ្ត ងឹជាម្ុនសនិ។  

បយើងកា៏នរមួ្បញ្ច លូបញ្ជ ីប ម្ េះអ្ងគការតស ៊ូ ម្តមួិ្យចនួំន និង្បភព

ព័ត៌មានអ្ំពសីិទធរិបស់អ្នក ន្ែលវាក៏អាចមានសារៈ្បបោជនផ៍្ងន្ែរ។ 

តារាងមាតិកា 
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បសចកត បីផ្តើម្ 

ការន្ែទសំុខភាព នងិការន្ែទបំៅតាម្លំបៅសាា នបៅកន ុងរែាកាលីហ្វ ័រញ៉ា

្តូវានបធវ ើនយិ័តកម្មបដ្ឋយទីភាន ក់ងារខុសៗគ្នន ជាប្ចើន។  

ខាងប្កាម្បនេះរឺជាបសចកត ីសបងេប្តួសៗអ្ំពីទភីាន កង់ារនានាន្ែលបធវ ើ

និយត័កម្មបសវាន្ែទសំុខភាព។ ្បជាជនន្តងន្តប្បើ្ាសអ់្កសរកាត់ 

ឬប ម្ េះបៅប្ៅន្ែលមានភាពភន័ត ្ចឡំបែើម្បីសមាគ ល់អ្ងគការទងំបនេះ 

ែ៊ូបចនេះបយើងានរមួ្បញ្ច លូអ្កសរកាត ់ឬប ម្ េះបៅប្ៅទងំបនាេះជា អ្កសរែិត 

ផ្ងន្ែរ។ 

បសវាជំនាញន្ែលទកទ់ងនងឹសុខភាពភារប្ចើន្តវូានផ្តល់ជ៊ូនបដ្ឋយ

្រូបពទយន្ែលពិនតិយអ្នកជំងបឺដ្ឋយផ្ទទ ល់ ្តូវានបធវ ើនយិ័តកម្មបដ្ឋយ្កសួង

កិចចការរបស់អ្នកប្បើ្ាស់ននរែាកាលីហ្វ ័រញ៉ា  (DCA), និងន្ផ្នកផ្តល់អាជាា ប័ណ្ណ នានា 

ឬ “្កមុ្្បឹកា” ន្ែលពាក់ពន័ធនឹង្បបភទននបសវាបនាេះ។  និយត័ករទងំបនេះរមួ្មាន 

្កមុ្្បឹកាអ្នក្តួតពិនិតយន្ផ្នកបវជជសាស្រសត  ្កមុ្្បឹកាន្ផ្នកទនតសាស្រសត  

្កមុ្្បឹកាន្ផ្នកចតិតសាស្រសត  ្កមុ្្បឹកាន្ផ្នកបសវាឥរោិបែ 

្កមុ្្បឹការិលានុបបដ្ឋា ក-យកិាម្ធយម្ នងិ្កមុ្្បឹកាែនទបទៀត។  

និយត័ករមួ្យចនួំន្តូវានរាយនាម្បៅខាងប្កាម្។  

អ្នកជំនាញ្រប់្បបភទទងំអ្ស់ន្ែលទទួលានអាជាា ប័ណ្ណ ពី្កសួងកចិចការ

របស់អ្នកប្បើ្ាស ់្តូវានរាយនាម្បៅបលើន្វបសាយតរ៍បស់ខល នួ។ ចុច 

ទីបនេះស្មាប់ន្វបសាយតរ៍បស ់DCA 

ម្នទ រីបពទយ ម្នទ ីរស្មាកពាាល និងម្ណ្ឌ លចាស់ជរា ន្ែលរមួ្បញ្ច លូទងំ

កន្នែងពាាលជងំមឺ្ិនស៊ូ វធងន់ធងរផ្ងន្ែរបនាេះ ានទទួលអាជាា ប័ណ្ណ ព ីនងិ

្តូវានបធវ ើនយិ័តកម្មបដ្ឋយ្កសួងសុខាភិាលសាធារណ្ៈននរែាកាលីហ្វ ័រញ៉ា  

(CDPH)។ ព័ត៌មានទ៊ូបៅអ្ំពីពាកយបណ្ត ងឹ និងតណំ្ភាជ ប់នានាស្មាប់ពាកយបណ្ត ងឹ

ជាក់លាក់អាចន្សវងរកានបៅ ចុច ទបីនេះស្មាប់ន្វបសាយត៍របស ់CDPH  

ន្ផ្នកផ្តល់អាជាា ប័ណ្ណ ែល់ការន្ែទបំៅកន ុងសហ្រម្ន៍ (CCL) 

នន្កសួងបសវាសងគម្ននរែាកាលីហ្វ រ័ញ៉ា  (CDSS) ផ្តលអ់ាជាា ប័ណ្ណ  

និងបធវ ើនយិត័កម្មបសវាន្ែទបំៅតាម្លំបៅសាា ន បសវាន្ែទបំៅបពលនែង 

និងបសវាន្ែទកំមុារភារប្ចើន។  កន្នែងន្ែទបំៅតាម្លំបៅសាា នរមួ្បញ្ច លូទងំ 

្កមុ្្បឹកា នងិម្ណ្ឌ លចាស់ជរានានា, កន្នែងន្ែទបំៅតាម្សហ្រម្ន ៍(CCFs), 

កន្នែងន្ែទបំៅតាម្លំបៅសាា នស្មាប់ម្នុសសវយ័ចំណាស់ (RCFE) 

http://www.dca.ca.gov/
http://www.dca.ca.gov/
https://www.cdph.ca.gov/
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និងទកីន្នែងរស់បៅន្ែលទទួលានជនួំយផ្ងន្ែរ។ ចចុ 

ទីបនេះស្មាប់ន្វបសាយតរ៍បស ់CCLD  

ន្ផ្នការន្ែទនំ្ែលសា តិបៅប្កាម្ការ្រប់្រងជាលកេណ្ៈឯកជន ឬជា

លកេណ្ៈពាណ្ិជជកម្ម ្តូវានបធវ ើនយិ័តកម្មបដ្ឋយ្កសួងន្ែទសុំខភាពន្ែល

សា ិតប្កាម្ការ្រប់្រងននរែាកាលីហ្វ ័រញ៉ា  (DMHC)។ ចចុ 

ទីបនេះស្មាប់ន្វបសាយតរ៍បស ់DMHC  

Medi-Cal, Denti-Cal នងិការន្ែទសុំខភាពខួរកាល បទេះបជីាការន្ែទនំ្ែល

សា ិតបៅប្កាម្ការ្រប់្រង ឬបសវាន្ែល្តូវទ៊ូទត់្ាក់កន្ម្ក៏បដ្ឋយ 

្តូវានបធវ ើនយិ័តកម្មបដ្ឋយ្កសួងបសវាន្ែទសុំខភាពននរែាកាលីហ្វ ័រញ៉ា  (DHCS)។ 

ចុច ទីបនេះស្មាប់ន្វបសាយតរ៍បស់ DHCS  

ន្ផ្នការន្ែទជំាប្ចើនន្ែលសា ិតបៅប្កាម្ការ្រប់្រងរបស់ Medi-Cal 

ទទ៊ូលានអាជាា ប័ណ្ណ ពី DMHC អា្ស័យបហ្តុបនេះការគ្នពំារអ្នកប្បើ្ាស់

ន្ែលអាចន្សវងរកានបៅកន ុងន្ផ្នការឯកជន ឬន្ផ្នការជាលកេណ្ៈ

ពាណ្ជិជកម្មក៏អាចទទួលានបដ្ឋយអ្តាគ្នហ្ករបស់ Medi-Cal ផ្ងន្ែរ។ 

ពុំមានន្ផ្នការន្ែលទទួលានអាជាា ប័ណ្ណ ពី DMHC ន្ែលសា តិបៅប្កាម្ Denti-

Cal, ការន្ែទនំ្ែលសា តិបៅប្កាម្ការ្រប់្រងរបស់ Medi-Cal 

ស្មាប់ន្ផ្នកសុខភាពខួរកាលបៅកន ុងបខានធី បលើកន្លងចំបពាេះន្ផ្នការ

សុខភាពននបខានធ ីSan Mateo, និង្បព័នធសុខាភិាលន្ែលបធវ ើ្បតិបតត ិការ

បៅកន ុងបខានធ ី(COHS) ន្ែល្រប់ែណ្ត ប់បលើអ្នកទទួលាន Medi-Cal 

បៅកន ុង្បបទសនានាែ៊ូចខាងប្កាម្បនាេះបទ៖  Del Norte, Humboldt, Lake, 

Lassen, Marin, Mendocino, Merced, Modoc, Monterey, Napa, Orange, San 
Luis Obispo, Santa Barbra, Sa 

ទីភាន ក់ងារជាប្ចើន ែ៊ូចជា ្កសួងបសវាន្ែទសុំខភាព (DHCS) 

និង្កសួងសុខាភាិលសាធារណ្ៈននរែាកាលីហ្វ ័រញ៉ា  (DPH) ជាបែើម្ 

មានការោិល័យ “បណ្ត ងឹសាធារណ្ៈ” មួ្យ ជា

ការោិល័យមួ្យន្ែល្តូវានចាតតំ់ាងបឡើងបែើម្បីប ែ្ ើយនងឹសំណួ្រនានា

របស់អ្នកប្បើ្ាស ់នងិបដ្ឋេះ្សាយពាកយបណ្ត ងឹនានា។  បលើសពីបនេះបទៀត 

មានកម្ម វធិកីម្ម វធីិបណ្ត ងឹសាធារណ្ៈស្មាប់ការន្ែទរំយៈបពលន្វង 

http://ccld.ca.gov/
http://ccld.ca.gov/
http://www.dmhc.ca.gov/
http://www.dmhc.ca.gov/
http://www.dhcs.ca.gov/Pages/default.aspx
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បដ្ឋយឯករាជយមួ្យបែើម្បីជួយែល់បុរគលន្ែលសា ិតបៅកន ុងម្នទ ីរពាាល 

និងម្នទ ីរន្ែទសំុខភាពបផ្សងបទៀត នងិការន្ែទបំៅតាម្លបំៅសាា ននានា។ 

ន្ផ្នការធានារា៉ា ប់រងសុខភាពឯកជនន្ែលម្និពាក់ពន័ធនងឹការន្ែទនំ្ែលសា តិ

បៅប្កាម្ការ្រប់្រង រមួ្មានអ្ងគការផ្តល់បសវាន្ែលមានលកេណ្ៈអ្នុប្គ្នេះ ឬ 

PPOs ជាប្ចើន នងិន្ផ្នការធានារា៉ា ប់រងមួ្យចនួំនបផ្សងបទៀត ្តវូានបធវ ើ

និយត័កម្មបដ្ឋយ្កសួងធានារា៉ា ប់រងននរែាកាលីហ្វ ័រញ៉ា  (CDI)។ 

ចុចទីបនេះស្មាប់ន្វបសាយតរ៍បស់ CDI 

បដ្ឋយអ្នុបលាម្តាម្ការគំ្នពារអ្នកប្បើ្ាស់ន្ែល្តូវាន្សបតាម្ចាប់សត ី

ពីការន្ែទនំ្ែលមានតនម្ែសម្រម្យ (ACA) ចាប់បនេះ្តវូានអ្នុវតតបដ្ឋយ 

Covered California, ្កសួងន្ែទសុំខភាពន្ែលសា តិបៅប្កាម្ការ្រប់្រង 

និង្កសួងធានារា៉ា ប់រង។  ឧទហ្រណ្ន៍នការគ្នំពារអ្នកប្បើ្ាស់របស់ ACA 

រមួ្មានការធានារា៉ា ប់រងបលើ

កុមារន្ែលសា តិបៅប្កាម្បគ្នលនបោាយរបស់ឪពុក/មាត យណាមាន ករ់ហ្៊ូតែល់ពួក

បរមានអាយុ 26 ឆ្ន ំ, លុបបំាតច់នួំនកណំ្ត់ននបសាហ្ ុយបលើការផ្តល់ធានារា៉ា ប់រង 

និងការធានារា៉ា ប់រងបលើការន្ែទបំែើម្បីបងាា រជងំឺបដ្ឋយគ្នម នការ

ទ៊ូទត់្ាកម់្នុបពលទទួលបសវាន្ែទ ំឬការទ៊ូទត់្ាកម់្នុបពលន្ផ្នការ

ធានារា៉ា ប់រងចាប់បផ្តើម្បនាេះបទ។ 

Medicare ្តូវានបធវ ើនយិត័កម្មជាចម្បងបដ្ឋយម្ជឈម្ណ្ឌ លផ្តល់បសវា Medicare 

និង Medicaid Services (CMS) ចចុទីបនេះស្មាប់ន្វបសាយត៍របស់ CMS 

ធានារា៉ា ប់រងបន្នាម្របស់ Medicare ឬការធានារា៉ា ប់រង MEDIGAP ្តូវាន

ផ្តល់ជ៊ូនបៅកន ុងរែាកាលីហ្វ ័រញ៉ា តាម្រយៈ្កសួងធានារា៉ា ប់រង (CDI)។ ចចុទបីនេះ

ស្មាប់ទំព័រធានារា៉ា ប់រងរបស់ MEDIGAP បៅបលើន្វបសាយត៍របស់ CDI 

ក៏មានទភីាន កង់ាររដ្ឋា ភិាលបផ្សងបទៀត អ្ងគការតស ៊ូ ម្តិ នងិ្បភពព័តម៌ាន

របស់អ្នកប្បើ្ាស់បផ្សងបទៀតផ្ងន្ែរស្មាប់រែាកាលីហ្វ រ័ញ៉ា  ន្ែលសត ីពីបសវាន្ែទំ

សុខភាព សទិធិ នងិពាកយបណ្ត ងឹ និងជប្ម្ើសបផ្សងបទៀត។ 

ខាងប្កាម្ រជឺាព័តម៌ានទំនាក់ទនំងជាក់លាក់ស្មាប់ទីភាន ក់ងារទងំបនេះ 

និងទីភាន ក់ងារបផ្សងបទៀត នងិអ្ងគការតស ៊ូ ម្តិ នងិ្បភពព័ត៌មានមួ្យចនួំន

ន្ែលអ្នកអាចរតិថាមាន្បបោជន៍្ បសិនបបើអ្នកមានកងវលន់ានាអ្ំពកីារ

http://www.insurance.ca.gov/
https://www.cms.gov/
http://www.insurance.ca.gov/01-consumers/105-type/95-guides/05-health/03-medsup/
http://www.insurance.ca.gov/01-consumers/105-type/95-guides/05-health/03-medsup/
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ន្ែទសំុខភាពរបសអ់្នក។  

បយើងានរមួ្បញ្ច លូន្វបសាយ៍សំខាន់ៗមួ្យចំនួនធំ្ពម្ទងំតណំ្ភាជ ប់

បៅកាន់្កសួងនានាន្ែលពាក់ព័នធនងឹពាកយបណ្ត ងឹផ្ងន្ែរ។  

ទ្ម្ងព់ាកយបណ្ត ងឹនានាអាចន្សវងរកានបៅបលើន្វបសាយត៍ទងំបនេះ 

បហ្ើយទ្ម្ងព់ាកយបណ្ត ងឹទងំបនាេះនងឹ្តវូានបធវ ើបចច ុបបននកម្មជាបនតបនាទ ប់បដ្ឋ

យទភីាន កង់ារ ឬអ្ងគការទងំបនាេះ។ 

្បសិនបបើអ្នក្តវូការជំនួយកន ុងការន្សវងរកឯកសារបោងន្ែលសម្្សប

តាម្្បព័នធអ្ុនីធណឺ្តិ គ្នម នកុំពយូ ទ័រ ឬមា៉ា សុីន្ពនី នងិ្តូវការសំបៅចម្ែង

ជាឯកសារននទ្ម្ងព់ាកយបណ្ត ងឹ ឬមានសំណួ្របផ្សងបទៀតបនាេះ ស៊ូម្បៅ

ទ៊ូរស័ពទបៅកាន់បលខទ៊ូរស័ពទន្ែលបៅបចញបដ្ឋយឥតរតិនែែរបស់ទីភាន ក់ងារ

បនាេះបែើម្បទីទួលានព័ត៌មាន នងិជនួំយកន ុងការដ្ឋក់ពាកយបណ្ត ងឹ ្បសិនបបើ

អ្នកសប្ម្ចចតិតដ្ឋកព់ាកយបណ្ត ងឹបនាេះ។ 

អ្នកក៏អាចបៅទ៊ូរស័ពទបៅកាន់ន្ផ្នកសិទធរិបស់ជនពិការននរែាកាលីហ្វ ័រ

តាម្រយៈបលខ 800-776-5746 បែើម្បីនោិយអ្ំពីបញ្ហា បសវាន្ែទសំុខភាព

របស់អ្នកានផ្ងន្ែរ។  តាម្ធម្មតា 

មានវធិសីាស្រសតជាប្ចើនន្ែលអ្នកអាចបដ្ឋេះ្សាយបញ្ហា បសវាន្ែទសំុខភាពាន 

ែ៊ូចន្ែលានបងាា ញបៅកន ុងឧទហ្រណ្៍ននបញ្ហា ន្ែលាន

រមួ្បញ្ច លូបៅន្ផ្នកចងុប្កាយននែា្កាម្ន្ែលានភាជ ប់ម្កជាមួ្យ។    

ស្មាប់រាល់ការបៅទ៊ូរស័ពទ TTY បៅកាន់ DRC ស៊ូម្បៅទ៊ូរស័ពទបៅកានប់លខ 800-

719-5798  
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ន្ផ្នការសុខភាព និង្បពន័ធន្ែទសុំខភាព 

ន្ផ្នការន្ែទនំ្ែលសា តិបៅប្កាម្ការ្រប់្រង 

្កសួងន្ែទសុំខភាពន្ែលសា តិបៅប្កាម្ការ្រប់្រង (DMHC) 

ម្ជឈម្ណ្ឌ លផ្តលជ់ំនួយរបស ់DMHC  

888–466–2219 

បរហ្ទំព័ររបស់ DMHC 

ទំព័រ “ដ្ឋកព់ាកយបណ្ត ងឹ” បៅបលើន្វបសាយត៍របស ់DMHC  

ន្ផ្នការន្ែទនំ្ែលសា តិបៅប្កាម្ការ្រប់្រងរបស់ Medi-Cal 

្កសួងបសវាន្ែទសុំខភាព (DHCS) 

ន្ផ្នកបណ្ត ងឹសាធារណ្ៈរបស ់Medi-Cal  

888–452–8609 

អ្ុីន្ម្ល MMCDOmbudsmanOffice@dhcs.ca.gov 

ទំព័រ “ការោិល័យបណ្ត ងឹសាធារណ្ៈរបស ់MMCD” បៅបលើន្វបសាយតរ៍បស់ DHCS 

ព័ត៌មានទ៊ូបៅ៖ 

ទំព័រ MMCD ទ៊ូបៅបៅបលើន្វបសាយត៍របស់ DHCS  

អ្តថ ្បបោជន៍ន្ផ្នកសុខភាពរបស់អ្តីតយុទធជន និងការន្ែទផំ្ទទ ល់ខល នួ 

រែាាលរបសអ់្តតីយុទធជន (VA) 

877–327-0022 
800-877-8339 (TTY) 

ន្វបសាយត៍របស ់VA 

CalVet ស្មាប់ជនួំយកន ុងការទទួលានទងំអ្តថ ្បបោជន៍ VA 

និងអ្តថ ្បបោជនរ៍បស់អ្តតីយុទធជនននរែាកាលីហ្វ រ័ញ៉ា ៖ 

ម្ស្រនត ីផ្តល់បសវា Cal Vet បៅកន ុងម្៊ូលដ្ឋា ន៖ 844-737-8368 

ន្វបសាយត៍របសម់្ស្រនតផី្តល់បសវា Cal Vet បៅកន ុងម្៊ូលដ្ឋា ន 

http://www.dmhc.ca.gov/
https://www.dmhc.ca.gov/FileaComplaint.aspx
https://www.dmhc.ca.gov/FileaComplaint.aspx
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/MMCDOfficeoftheOmbudsman.aspx
http://www.dhcs.ca.gov/services/Pages/Medi-CalManagedCare.aspx
http://explore.va.gov/
https://www.calvet.ca.gov/VetServices/Pages/CVSO-Locations.aspx
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ន្សវ ងរកអ្តតីយទុធសាស្រសតអាបម្រកិន្ែលពិការបៅកន ុងម្៊ូលដ្ឋា នរបសអ់្នក (DAV)៖ 

ទំព័រ “ន្សវងរកការោិល័យបៅកន ុងម្៊ូលដ្ឋា នរបសអ់្នក” បៅបលើន្វបសាយតរ៍បស់ 

DAV 

អ្តតីយុទធជនន្ែលសវ ិតនែបជើងនន្បបទសអាបម្រកិ 

ន្ខសទ៊ូរស័ពទផ្តល់ជនួំយន្ផ្នកអ្តថ ្បបោជន៍៖  866-734-0857; TTYY 800-795-4327 

ន្ខសទ៊ូរស័ពទផ្តល់ជនួំយន្ផ្នកន្ែទសុំខភាពស្មាប់បសវាបវជជសាស្រសត  800-232-1782 

ទំព័រ “អ្តថ ្បបោជនរ៍បស់អ្តតីយទុធជន” បៅបលើន្វបសាយត៍

អ្តតីយុទធជនន្ែលសវ ិតនែបជើងនន្បបទសអាបម្រកិ  

អ្ងគការផ្តល់ជនួំយែល់អ្តីតយទុធជន៖  1-866-584-7191 

ជួយែល់ការដ្ឋក់ពាកយបសន ើសំុជំនួយ នងិការន្ែទផំ្ទទ ល់ខល នួ នងិអ្តថ ្បបោជន៍

បផ្សងបទៀត៖  ទំពរ័ “ដ្ឋក់ពាកយបសន ើសុំ” បៅបលើន្វបសាយ៍របសអ់្ងគការផ្តល់ជនួំយ

ែល់អ្តតីយទុធជន  

សិទធទិទួលាន Medi–Cal និងពាកយបណ្ត ងឹបៅក្មិ្តបខានធី 

្កសួងបសវាសងគម្ (CDSS) 916–636–1980 សទិធិទទួលាន Medi-Cal 

ទំព័រពត័៌មានទនំាកទ់ំនងស្មាប់សិទធទិទួលាន Medi-Cal បៅបលើ

ន្វបសាយត៍របស ់DHCS 

ស្មាប់ការទំនាក់ទនំង្កសួងបសវាសងគម្ នងិ្បជាជនននបខានធី - 

ស៊ូម្បម្ើលបៅកន ុងតណំ្ភាជ ប់ស្មាប់បលខទ៊ូរស័ពទនានាបៅកន ុងម្៊ូលដ្ឋា ន  

ទំព័រ “ការោិល័យបៅកន ុងបខានធីបែើម្បដី្ឋក់ពាកយបសន ើសុំការធានារា៉ា ប់រងសុខភាព, 

Medi-Cal, នងិអ្តថ ្បបោជនប៍ផ្សងបទៀត” បៅបលើន្វបសាយត៍របស់ DHCS 

Medicare 

ម្ជឈម្ណ្ឌ លផ្តលប់សវា Medicare នងិ Medicaid (CMS) 

877-267-2323 

ន្វបសាយត៍របសម់្ជឈម្ណ្ឌ លផ្តល់បសវា Medicare នងិ Medicaid 

https://www.dav.org/veterans/find-your-local-office/
https://www.dav.org/veterans/find-your-local-office/
http://www.pva.org/site/c.ajIRK9NJLcJ2E/b.6468311/k.9D8C/Veterans_Benefits.htm?s_src=google&gclid=CJCq5qKIjtICFZSGfgodFpIDQw
http://www.pva.org/site/c.ajIRK9NJLcJ2E/b.6468311/k.9D8C/Veterans_Benefits.htm?s_src=google&gclid=CJCq5qKIjtICFZSGfgodFpIDQw
http://www.veteranaid.org/apply.php
http://www.veteranaid.org/apply.php
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/Pages/MCED_Contact.aspx
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/Pages/MCED_Contact.aspx
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx
https://www.cms.gov/
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ដ្ឋក់ពាកយបណ្ត ឹងអ្ំពីន្ផ្នការសុខភាព Medicare ឬន្ផ្នការឱសែរបសអ់្នក៖ 

ទំព័រ “ដ្ឋកព់ាកយបណ្ត ងឹអ្ំពីន្ផ្នការសុខភាព ឬន្ផ្នការឱសែរបសអ់្នក” 

បៅបលើន្វបសាយត៍របស់ Medicare 

ធនធាននានាបៅកន ុងកាលីហ្វ រ័ញ៉ា ន្ែល Medicare ានសមាគ លប់ ើញ៖ 

ទំព័រ “ន្សវងរកម្នុសសមាន ក់បែើម្បនីិោយជាមួ្យ” បៅបលើន្វបសាយតរ៍បស ់

Medicare 

ទំព័រ “បណ្ត ងឹតវា៉ា  នងិបណ្ត ឹងសារទកុេ ” បៅបលើន្វបសាយតរ៍បស់ CMS  

Medicare, Medi-gap, ការន្ែទរំយៈបពលន្វង 

្កសួងន្ែទមំ្នុសសចាស់ននរែាកាលីហ្វ ័រញ៉ា   

800-510-2020 

ទំព័រ “កន្នែងន្ែល្តវូបៅទ៊ូរស័ពទបៅកាន់បែើម្បទីទួលានបសវានានា” 

បៅបលើន្វបសាយត៍របស់្កសួងន្ែទមំ្នុសសចាស់នន CA 

្កសួងធានារា៉ា ប់រងននរែាកាលីហ្វ រ័ញ៉ា ពាកព័់នធនងឹន្ផ្នការបន្នាម្របស់ Medicare  

ន្ខសទ៊ូរស័ពទបនាទ ន់ស្មាប់អ្នកប្បើ្ាស់៖ 800-927-4357។ 

្កសួងធានារា៉ា ប់រងននរែាកាលីហ្វ រ័ញ៉ា  ទំព័រ “ន្ណ្នាអំ្ំពីន្ផ្នការបន្នាម្របស ់

Medicare” បៅបលើន្វបសាយត ៍

ន្ខសទ៊ូរស័ពទសត ីពីវបិតត ិន្ផ្នកបណ្ត ឹងសាធារណ្ៈអ្ំពីការន្ែទរំយៈបពលន្វង  

800–231–4024 

រប្មាងផ្តល់បោបល ់នងិការតស ៊ូ ម្តអិ្ំពកីារធានារា៉ា ប់រងសុខភាព (HICAP) 

800–434–0222 

ន្វបបផ្ក 'HICAP' បៅន្វបសាយត៍ននការតស ៊ូ ម្តអិ្ំពីសុខភាពបៅកាលីហ្វ រ័ញ៉ា  

ការន្ែទសុំខភាពខួរកាល 

្កសួងបសវាន្ែទសុំខភាពននរែាកាលីហ្វ ័រញ៉ា   

(DHCS) 

ន្ផ្នកបណ្ត ងឹសាធារណ្ៈអ្ំពីសុខភាពខួរកាល  

800–896–4042 

https://www.medicare.gov/claims-and-appeals/file-a-complaint/health-or-drug-plan/complaints-about-plans.html
https://www.medicare.gov/claims-and-appeals/file-a-complaint/health-or-drug-plan/complaints-about-plans.html
https://www.medicare.gov/forms-help-and-resources/contact/contact-medicare.html
https://www.medicare.gov/forms-help-and-resources/contact/contact-medicare.html
https://www.cms.gov/Medicare/Appeals-and-Grievances/MMCAG/Grievances.html
https://www.aging.ca.gov/AboutCDA/Contact_for_Local_Services.aspx
https://www.aging.ca.gov/AboutCDA/Contact_for_Local_Services.aspx
http://www.insurance.ca.gov/01-consumers/105-type/95-guides/05-health/03-medsup/
http://www.insurance.ca.gov/01-consumers/105-type/95-guides/05-health/03-medsup/
http://cahealthadvocates.org/hicap/
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800–896–2512-TTY 

អ្ុីន្ម្ល៖ MHOmbudsman@dhcs.ca.gov 

ទំព័រ “បសវារបស់ន្ផ្នកបណ្ត ឹងសាធារណ្ៈអ្ំពសីុខភាពខួរកាល” 

បៅបលើន្វបសាយត៍របស់ DHCS 

ការធានារា៉ា ប់រងសុខភាព 

្កសួងធានារា៉ា ប់រង្បចំារែា 

ការធានារា៉ា ប់រងបៅកាលីហ្វ ័រញ៉ា –ទទួលជនួំយ 

800–927-4357 

ទំព័រ “ទទួលជនួំយ” ននន្វបសាយត៍របស់្កសួងធានារា៉ា ប់រងនន CA  

ទំព័រឡកអ់្ុីនច៊ូលប្បើ្ ាស់ “ម្ជឈម្ណ្ឌ លពាកយបណ្ត ងឹរបសអ់្នកប្បើ្ាស់” 

នន្កសួងធានារា៉ា ប់រងនន CA 

ម្នទ រីបពទយ ម្ណ្ឌលចាស់ជរា លំបៅសាា ន និងសាា ប័ន ឬទកីន្នែង 

និងបសវាបផ្សងបទៀត  

ម្នទ រីបពទយ ម្នទ រីស្មាកពាាល ទីភាន ក់ងារន្ែទសុំខភាពបៅផ្ទេះ ជំនួយន្ផ្នក

សុខភាពបៅតាម្ផ្ទេះ ជំនួយការអ្នកន្ែទ ំម្ណ្ឌលចាស់ជរា 

្កសួងសុខាភិាលសាធារណ្ៈននរែាកាលីហ្វ ័រញ៉ា  (DPH) 

កម្ម វធិីផ្តល់អាជាា ប័ណ្ណ  នងិការបញ្ហជ ក ់ 

កន្នែងន្ែទសំុខភាព/្បព័នធពត័៌មានរបស់អ្នកប្បើ្ាស់  

916–552–8700 
800–236–9747 

- ព័ត៌មានសត ីពីការផ្តល់អាជាា ប័ណ្ណ ទ៊ូបៅ៖ ទំពរ័ “កម្ម វធិផី្តល់អាជាា ប័ណ្ណ  

និងការបញ្ហជ ក់” បៅបលើន្វបសាយតរ៍បស់្កសួងសុខាភិាលសាធារណ្ៈនន 

CA 

- ព័ត៌មានសត ីពីការដ្ឋក់ពាកយបណ្ត ឹង៖ ទំពរ័ 

“ពាកយបណ្ត ងឹ្បឆំ្ងនឹងកន្នែងន្ែទសំុខភាព/អ្នកផ្តល់បសវា

ន្ែទសំុខភាពណាមាន ក់” បៅបលើ ន្វបសាយត៍របស់្កសួងសុខាភាិល

សាធារណ្ៈនន CA 

http://www.dhcs.ca.gov/services/Pages/Ombudsman.aspx
http://www.dhcs.ca.gov/services/Pages/Ombudsman.aspx
http://www.insurance.ca.gov/01-consumers/101-help/
https://cdiapps.insurance.ca.gov/CP/login/
https://cdiapps.insurance.ca.gov/CP/login/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CHCQ/LCP/Pages/LandCProgramHome.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CHCQ/LCP/Pages/LandCProgramHome.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CHCQ/LCP/Pages/LandCProgramHome.aspx
http://hfcis.cdph.ca.gov/longtermcare/consumercomplaint.aspx
http://hfcis.cdph.ca.gov/longtermcare/consumercomplaint.aspx
http://hfcis.cdph.ca.gov/longtermcare/consumercomplaint.aspx
http://hfcis.cdph.ca.gov/longtermcare/consumercomplaint.aspx
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- បន្នាម្បលើការបចញអាជាា ប័ណ្ណ រែា  ម្ណ្ឌ លសុខភាព និងអ្នកផ្តល់បសវាជាប្ចើន

ក៏្តូវានវាយតនម្ែ និងបញ្ហជ ក់ផ្ងន្ែរបដ្ឋយរណ្ៈកម្មការច្ម្េុះបលើ

ការវាយតនម្ែននអ្ងគការន្ែទសំុខភាព - JCAHO។ ន្វបសាយត ៍“អ្ំព”ី 

រណ្ៈកម្មការច្ម្េុះ 

- រាយការណ្អ៍្ំពី្ពឹតតកិារណ្៍ននសុវតា ិភាពរបស់អ្នកជំងណឺាមាន ក ់

ឬកងវល់អ្ំពីអ្ងគការន្ែទសុំខភាពណាមួ្យ៖ ទំពរ័ពាកយបណ្ត ងឹនន 

“ការរាយការណ្អ៍្ំពី្ពឹតត ិការណ្ន៍នសវុតា ិភាពរបស់អ្នកជងំឺណាមាន ក់” 

បៅបលើន្វបសាយត៍របស់រណ្ៈកម្មការច្ម្េុះ 

ចុចទីបនេះបែើម្បី្តួតពិនិតយអ្ំពីសាា នភាពននការទទួលសាគ ល់ជាផ្ល វូការ នងិការ

បញ្ហជ ករ់បស់អ្ងគការន្ែទសុំខភាពណាមួ្យ៖ ន្វបសាយត៍្តួតពិនិតយរណុ្ភាព 

630-792-5800 

កន្នែងបញ្ច ុ េះសព និងកន្នែងបរៀបចំបុណ្យសព 

្កសួងកចិចការរបស់អ្នកប្បើ្ាស់ (DCA) 

ការោិល័យបញ្ច ុ េះសព នងិបុណ្យសព  

800 – 952 – 5210 
(916) 574-7870 

ទំព័រ “ពាកយបណ្ត ងឹ” បៅបលើន្វបសាយត៍របស់ការោិលយ័បញ្ច ុ េះសព នងិបុណ្យសព 

នន្កសួងកចិចការរបស់អ្នកប្បើ្ាស់ 

ការន្ែទរំយៈបពលន្វង/ម្ណ្ឌលចាស់ជរា 

ច៊ូ របម្ើលបៅខាងបលើ អ្ំពីការដ្ឋកព់ាកយបណ្ត ងឹបលើការផ្តល់អាជាា ប័ណ្ណ  

ឬការដ្ឋកព់ាកយបណ្ត ងឹបៅរណ្ៈកម្មការច្ម្េុះ។ 

ន្ផ្នកបណ្ត ងឹសាធារណ្ៈអ្ំពកីារន្ែទរំយៈបពលន្វង  

800 – 231 – 4024 

ទំព័រ “កម្ម វធិីបណ្ត ឹងសាធារណ្ៈអ្ំពីការន្ែទរំយៈបពលន្វង” បៅបលើ

ន្វបសាយត៍របស់្កសួងន្ែទមំ្នុសសចាស់នន CA 

ឱសែសាា ន 

https://www.jointcommission.org/about_us/about_the_joint_commission_main.aspx
https://www.jointcommission.org/about_us/about_the_joint_commission_main.aspx
https://www.jointcommission.org/report_a_complaint.aspx
https://www.jointcommission.org/report_a_complaint.aspx
https://www.jointcommission.org/report_a_complaint.aspx
https://www.qualitycheck.org/
http://www.cfb.ca.gov/consumer/complaints.shtml
http://www.cfb.ca.gov/consumer/complaints.shtml
http://www.aging.ca.gov/programs/ltcop/
http://www.aging.ca.gov/programs/ltcop/
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្កសួងកចិចការរបស់អ្នកប្បើ្ាស់ (DCA) 

រណ្ៈឱសែការ ើននរែា CA 

សំណួ្ររបសអ់្នកប្បើ្ាស់ ឬអ្ំពីការដ្ឋកព់ាកយបណ្ត ងឹ៖  916-574-7900 

ការដ្ឋកព់ាកយបណ្ត ងឹ្បឆំ្ងនឹងឱសែសាា នណាមួ្យ៖ “ការដ្ឋកព់ាកយបណ្ត ងឹ” 

បៅបលើន្វបសាយត៍របស់រណ្ៈឱសែការ ើននរែា CA  

្បសិនបបើអ្នកមានបញ្ហា ជាមួ្យឱសែសាា នកន ុងម្៊ូលដ្ឋា នន្ែលជាន្ផ្នកននន្ខស

្ចវាក់មួ្យ ស៊ូម្បៅទ៊ូរស័ពទបៅកាន់ទសីាន ក់ការកណាត លននន្ខស្ចវាក់បនាេះ។ 

បៅកន ុងករណ្ ីMedi-Cal ឱសែបសទ ើរន្ត្រប់្បបភទទងំអ្ស់ន្ែលមានភាព

ចំាាច់ន្ផ្នកបវជជសាស្រសតអាច្តវូានធានារា៉ា ប់រងបដ្ឋយន្ផ្នការ ឬមានការ

អ្នញុ្ហា តរបស ់Medi-Cal ្បសិនបបើឱសែបនាេះម្និសា តិបៅបលើបសៀវបៅ

រ ៊ូបម្នតឱសែន្ែល្តវូានធានារា៉ា ប់រងបដ្ឋយគ្នម នការអ្នុញ្ហា តជាម្នុបនាេះបទ។ 

្បសិនបបើអ្នក្តវូានបរ្ាប់ថា “Medi-Cal ម្និានធានារា៉ា ប់រង” បលើឱសែ

ន្ែលមានបៅកន ុងបវជជបញ្ហជ ណាមួ្យ តាម្ធម្មតា វារមឺ្និ្តឹម្្តវូបនាេះបទ។  

បសន ើសុំជនួំយពបីវជជបណ្ឌ តិរបសអ់្នក នងិឱសែសាា នបែើម្បទីទួលានការអ្នញុ្ហា ត។ 

កន្នែងន្ែទបំៅតាម្សហ្រម្ន៍ ការន្ែទកុំមារ ផ្ទេះសាន ក់បៅ  

ការន្ែទមំ្នុសសបពញវយ័បៅបពលនែង 

្កសួងបសវាសងគម្ននរែាកាលីហ្វ រ័ញ៉ា  (CDSS) 

 ន្វបសាយតរ៍បស់្កសួងបសវាសងគម្នន CA 

ន្ផ្នកផ្តល់អាជាា ប័ណ្ណ ែល់ការន្ែទបំៅតាម្សហ្រម្ន៍ (CCL) 

844–LET US NO 
844–538–8766 
ccld.ca.gov/ 

ទំព័រ “ន្ផ្នកផ្តល់អាជាា ប័ណ្ណ ែល់ការន្ែទបំៅតាម្សហ្រម្ន៍” 

បៅបលើន្វបសាយត៍របស់ CDSS 

  

http://www.pharmacy.ca.gov/consumers/complaint_info.shtml
http://www.pharmacy.ca.gov/consumers/complaint_info.shtml
http://www.cdss.ca.gov/
http://www.cdss.ca.gov/inforesources/Community-Care-Licensing
http://www.cdss.ca.gov/inforesources/Community-Care-Licensing
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្របូពទយន្ែលពិនិតយអ្នកជំងឺបដ្ឋយផ្ទទ ល់ 

និងអ្នកផ្តល់ការន្ែទសុំខភាពន្ែលមានអាជាា ប័ណ្ណ  

ទី្បឹកា –ទី្បឹកា/អ្នកពាាលន្ផ្នកអាពាហ៍្ពពិាហ៍្/្រួសារ/កុមារ (LMFT/), 

បុរគលិកសងគម្បៅតាម្ម្នទ រីស្មាកពាាល (LCSW)។ល។ 

្កសួងកចិចការរបស់អ្នកប្បើ្ាស់ននរែាកាលីហ្វ ័រញ៉ា  (DCA) 

្កមុ្្បឹកាន្ផ្នកវទិាសាស្រសត ន្ែលសិកាអ្ំពីឥរោិបែ 

916–574–7830 
916–445–4933 

ន្វបសាយត៍របស់្កមុ្្បឹកាន្ផ្នកវទិាសាស្រសត ន្ែលសិកាអ្ំពីឥរោិបែនន CA 

ទំព័រ “ពាកយបណ្ត ងឹរបស់អ្នកប្បើ្ាស់” បៅបលើន្វបសាយតរ៍បស ់BBS 

បវជជបណ្ឌ តិ, ជំនួយការ្របូពទយ (PAs) និង 

ជំនួយការន្ផ្នកបវជជសាស្រសត  និងបុរគលិកសុខាភិាលបផ្សងបទៀត 

រណ្ៈ្រូបពទយននរែាកាលីហ្វ ័រញ៉ា   

800– 633–2322 
916–263–2424 

ន្វបសាយត៍របស់រណ្ៈ្របូពទយននរែាកាលីហ្វ ័រញ៉ា  

ទំព័រ “ពត័៌មានរបសអ់្នកប្បើ្ាស់” បៅបលើន្វបសាយតរ៍បស់រណ្ៈ្រូបពទយនន CA 

ចកខ ុមា្តការ ើ 

្កសួងកចិចការរបស់អ្នកប្បើ្ាស់ (DCA) 

រណ្ៈចកខ ុមា្តការ ើននរែា CA  

optometry@dca.ca.gov 
916–575-7170 
866–585–2666 

ន្វបសាយត៍របស់រណ្ៈចកខ ុមា្តការ ើននរែា CA 

ទំព័រពាកយបណ្ត ងឹបៅបលើបសវាតាម្្បព័នធអ្ុីនធណឺ្តិ BreEZe 

នន្កសួងកចិចការរបស់អ្នកប្បើ្ាស់ននរែា CA 

http://www.bbs.ca.gov/
https://www.bbs.ca.gov/consumers/consumer_complaints.html
http://www.mbc.ca.gov/
http://www.mbc.ca.gov/Consumers/
mailto:optometry@dca.ca.gov
http://www.optometry.ca.gov/
https://www.breeze.ca.gov/datamart/complaint.do?applicationId=1
https://www.breeze.ca.gov/datamart/complaint.do?applicationId=1
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បពទយចិតតសាស្រសត  (PhD, PsyD) និងជំនួយការបពទយចិតតសាស្រសត  

្កសួងកចិចការរបស់អ្នកប្បើ្ាស់ (DCA) 

រណ្ៈបពទយចិតតសាស្រសត ននរែាកាលីហ្វ រ័ញ៉ា   

866 – 503 -3221 

ន្វបសាយត៍របសរ់ណ្ៈបពទយចតិតសាស្រសត នន DCA 

ន្វបបផ្ក “ការដ្ឋកព់ាកយបណ្ត ងឹ” បៅបលើន្វបសាយតរ៍បស់រណ្ៈបពទយចតិតសាស្រសត នន 

DCA  

ម្ជឈម្ណ្ឌល្បចាតំំបន់ និងអ្នកលក់បៅតាម្ម្ជឈម្ណ្ឌល្បចាតំំបន់ 

្កសួងបសវាអ្ភិវឌ្ឍន ៍(DDS) 

ព័ត៌មានទ៊ូបៅ៖ 916-654-1690 

ការខ៊ូចបសាតវញិ្ហា ណ្៖ 916-654-2054 

ន្វបសាយត៍របស ់DDS 

ន្សវ ងរកម្ជឈម្ណ្ឌ ល្បចាំតំបនប់ៅកន ុងម្៊ូលដ្ឋា នរបសអ់្នកបៅ 

”បសៀវបៅរាយនាម្ នងិអាសយដ្ឋា នម្ជឈម្ណ្ឌ ល្បចាតំំបន់” 

បៅបលើន្វបសាយត៍របស់ DDS 

រិលានុបបដ្ឋា ក-យិកាម្ធយម្, រិលានុបបដ្ឋា ក-យិកាឧតតម្, 

ម្បរិលានុបបដ្ឋា យិកា។ល។ 

រណ្ៈរលិានុបបដ្ឋា កម្ធយម្ (BRN) 

(916) 322-3350 
TTY: (800) 326-2297 

ន្វបសាយត៍របសរ់ណ្ៈរលិានុបបដ្ឋា កម្ធយម្ននរែាកាលីហ្វ រ័ញ៉ា   

ទំព័រ “ែំបណ្ើរការពាកយបណ្ត ឹង” បៅបលើន្វបសាយតរ៍បស់ CA BRN 

្របូពទយន្ផ្នក្ា្ស័យទក់ទង (SPL) 

្កសួងកចិចការរបស់អ្នកប្បើ្ាស់ននរែាកាលីហ្វ ័រញ៉ា  (DCA) 

រណ្ៈ្រូបពទយពាាលជំងឺន្ែលទក់ទងនឹងភាសាបៅកន ុងការនោិយ 

http://www.psychology.ca.gov/index.shtml
http://www.psychology.ca.gov/consumers/filecomplaint.shtml
http://www.psychology.ca.gov/consumers/filecomplaint.shtml
http://www.dds.ca.gov/
http://www.dds.ca.gov/RC/RCList.cfm
http://www.dds.ca.gov/RC/RCList.cfm
http://www.rn.ca.gov/
http://www.rn.ca.gov/enforcement/complaint.shtml
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និងសវនវទិា និងអ្នកន្ចកចាយឧបករណ្៍ជនួំយ្តបចៀក 

916–263–2666 

ន្វបសាយត៍របស់រណ្ៈ្របូពទយពាាលជំងឺន្ែលទក់ទងនឹងភាសាបៅកន ុងការនិ

ោយ នងិសវនវទិា និងអ្នកន្ចកចាយឧបករណ្៍ជនួំយ្តបចៀកនន DCA 

ទំព័រ “ែំបណ្ើរការពាកយបណ្ត ឹង” បៅបលើន្វបសាយតរ៍បស់រណ្ៈ

្រូបពទយពាាលការនិោយ នងិការសាត ប់ 

រិលានុបបដ្ឋា ក-យិកាន្ែលមានវជិាជ ជីវៈ និងអ្នកឯកបទសន្ផ្នកជំងឺវកិលចរកិ 

្កសួងកចិចការរបស់អ្នកប្បើ្ាស់ននរែាកាលីហ្វ ័រញ៉ា  (DCA) 

រណ្ៈរលិានុបបដ្ឋា កន្ែលមានវជិាជ ជីវៈ នងិអ្នកឯកបទសន្ផ្នកជងំឺវកិលចរកិ  

916–263–7827 

ន្វបសាយត៍របស់រណ្ៈរលិានុបបដ្ឋា កន្ែលមានវជិាជ ជវីៈ 

និងអ្នកឯកបទសន្ផ្នកជងំឺវកិលចរកិនន DCA 

ការដ្ឋកព់ាកយបណ្ត ងឹ្បឆ្ំងនឹង LVN ឬ PT ណាមាន ក់៖ 

ទំព័រ “របបៀបដ្ឋក់ពាកយបណ្ត ងឹ” បៅបលើន្វបសាយតរ៍បស់ BVNPT  

ទនតបពទយ (DDS) 

្កសួងកចិចការរបស់អ្នកប្បើ្ាស់ននរែាកាលីហ្វ ័រញ៉ា  (DCA) 

រណ្ៈ្រូបពទយ្តួតពិនិតយមាត់បធមញ  

916–263–2300 

ន្វបសាយត៍របស់រណ្ៈទនតបពទយននរែាកាលីហ្វ ័រញ៉ា នន DCA 

ពាកយបណ្ត ងឹរបសអ់្នកប្បើ្ាស់៖ 

ឯកសារ PDF នន “ទ្ម្ងព់ាកយបណ្ត ងឹរបស់អ្នកប្បើ្ាស់” របស់រណ្ៈទនតបពទយនន 

CA 

  

http://www.speechandhearing.ca.gov/
http://www.speechandhearing.ca.gov/
http://www.speechandhearing.ca.gov/consumers/complaint.shtml
http://www.speechandhearing.ca.gov/consumers/complaint.shtml
http://www.bvnpt.ca.gov/
http://www.bvnpt.ca.gov/
http://www.bvnpt.ca.gov/consumers/file_a_complaint.shtml
http://www.dbc.ca.gov/
http://www.dbc.ca.gov/formspubs/form_complaint.pdf
http://www.dbc.ca.gov/formspubs/form_complaint.pdf
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ការតស ៊ូ ម្តិ ែបំ៊ូនាម ន និងពត៌័មាន 

ការតស ៊ូម្តិ ការ្បឹកាន្ផ្នកចាប់ និង/ឬបុរគលបោងន្ផ្នកចាប់ 

សិទធិរបស់ជនពិការននរែាកាលីហ្វ រ័ញ៉ា  (DRC) 

800-776-5746 

ន្វបសាយត៍សិទធិរបស់ជនពិការននរែាកាលីហ្វ ័រញ៉ា . 

បៅបលើបដ្ឋបៅន្ផ្នកខាងបលើបំផ្ុត ចុេះបលើ “ឯកសារផ្សពវផ្ាយ” ស្មាប់

ព័ត៌មានអ្ំព ីMedi-Cal នងិសទិធិទទួលានការន្ែទសំុខភាពបៅកន ុង

ចំបណាម្្បធានបទបផ្សងៗបទៀត។ 

ការោិល័យតស ៊ូ ម្តអិ្ំពីសិទធរិបសអ់្តែិិជនរបស់ DRC (OCRA) 

ផ្តល់ព័ត៌មានន្ផ្នកចាប់ ែំប៊ូនាម ន នងិការតំណាងឲ្យអ្តិែិជនននម្ជឈម្ណ្ឌ ល

្បចំាតំបនប់ដ្ឋយឥតរតិនែែ៖ 

ទំព័រការោិល័យតស ៊ូ ម្តអិ្ំពីសិទធ ិរបសអ់្តែិិជនបៅបលើន្វបសាយត៍របស ់DRC 

LawHelp.org 

ន្វបសាយត៍របស ់LawHelpCA 

ន្វបសាយត៍ន្ែលមានអ្នតរកម្មរវាងរណ្ៈបម្ធាវ ើននរែាកាលីហ្វ រ័ញ៉ា  នងិ

សមារម្ផ្តល់ជំនួយន្ផ្នកចាប់ននរែាកាលីហ្វ ័រញ៉ា  ន្ែលចងអ ុលបងាា ញអ្ំពី

ជប្ម្ើសននជំនួយ ឬែំប៊ូនាម នន្ផ្នកចាប់តាម្ទីតំាងភ៊ូម្សិាស្រសត  នងិកម្មវតថ ុ។ 

សមារម្ផ្តលជ់ំនួយន្ផ្នកចាប់ននរែាកាលីហ្វ ័រញ៉ា  

ន្វបសាយត៍របស់សមារម្ផ្តល់ជនួំយន្ផ្នកចាប់ននរែាកាលីហ្វ រ័ញ៉ា  ; 

បៅន្ផ្នកខាងសាត ំននន្វបសាយត៍បៅខាងប្កាម្ “ប្ជើសបរ ើសតំបន់” ចចុបលើ

តំបនណ់ាមួ្យបែើម្បទីទួលានបញ្ជ ីកម្ម វធិីបសវាកម្មន្ផ្នកចាប់បៅកន ុងទតំីាងបនាេះ។ 

សម្ពន័ធអ្នកប្បើ្ាស់បសវាសុខភាព – ជួយែល់អ្នកប្បើ្ាស់ទងំឡាយចំបពាេះ Medi-

Cal, ន្ផ្នការសុខភាពន្ែលមានធានារា៉ា ប់រងបៅកន ុងរែាកាលីហ្វ រ័ញ៉ា  

និងបសវាបផ្សងៗបទៀត 

ន្វបសាយត៍របសស់ម្ពន័ធអ្នកប្បើ្ាស់បសវាសុខភាព – ចចុបលើ 

http://www.disabilityrightsca.org/
http://www.disabilityrightsca.org/about/ocra.htm
http://lawhelpca.org/
http://laaconline.org/
http://healthconsumer.org/
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“ម្ជឈម្ណ្ឌ លផ្តលជ់ំនួយបៅកន ុងម្៊ូលដ្ឋា ន” ស្មាប់ព័ត៌មានទំនាក់ទនំងរបស ់HCA 

បៅកន ុងម្៊ូលដ្ឋា នរបស់អ្នក។ 

ចុចបលើ “ឯកសារផ្សពវផ្ាយ” ស្មាប់ឯកសារជាលាយលកេណ៍្ន្ែលលអឥតបខាច េះរបស ់

HCA 

ន្ខសទ៊ូរស័ពទបនាទ ន់ស្មាប់អ្នកប្បើ្ាស់នន HCA  

888–804–3536 

ការតស ៊ូម្តិអំ្ព ីMedicare 

អ្នកតស ៊ូ ម្តអិ្ំពីសុខភាពននរែាកាលីហ្វ ័រញ៉ា   

បៅទ៊ូរស័ពទបៅកាន ់HICAP បែើម្បបីធវ ើការណាត់ជួបផ្ទទ ល់ខល នួណាមួ្យ៖ 

800–434-0222 

ការោិល័យ HiCAP តាម្បខានធី៖ http://cahealthadvocates.org/hicap/ 

Consumer information: 

ន្វបបផ្ក “ម្៊ូលដ្ឋា ន្រឹេះអ្ំពី Medicare” 

របស់អ្នកតស ៊ូ ម្តអិ្ពីំសុខភាពននរែាកាលីហ្វ ័រញ៉ា   

ម្ណ្ឌលចាស់ជរា 

អ្នកតស ៊ូ ម្តិបែើម្បកំីន្ណ្ទ្ម្ងម់្ណ្ឌ លចាស់ជរាននរែាកាលីហ្វ ័រញ៉ា  (CANHR) 

916 – 322 – 3350 

ន្វបសាយត៍របស ់CANHR  

ន្វបសាយត៍ពត័៌មានអ្ំពី Medicare, Medicaid, អ្តីតយុទធជន, ចាប់សត ីពី

ម្នសុសវយ័ចំណាស់ នងិការបំពានបលើម្នសុសវយ័ចណំាស់ នងិការបញ្ជ នូ

បៅកានប់ម្ធាវ ើឯកជនបែើម្បទីទួលអ្្តាតនម្ែទបស្មាប់ការ្បឹកាបោបល់បលើក

ែំប៊ូង 

ម្ជឈម្ណ្ឌ លចាប់ នងិភាព្កី្កបៅភារខាងលចិ -  

ន្វបសាយត៍របសម់្ជឈម្ណ្ឌ លចាប់ នងិភាព្កី្កបៅភារខាងលិច  

ទំព័រ “ការន្ណ្នាអំ្ំពសីិទធ ិទទួលានការន្ែទសំុខភាព្បចាំឆ្ន ំ 2016” 

បៅបលើន្វបសាយត៍របស់ WCLP 

http://cahealthadvocates.org/the-basics/
http://cahealthadvocates.org/the-basics/
http://www.canhr.org/
http://wclp.org/
http://wclp.org/advocate-resources/manuals-2/2016-health-care-guide/
http://wclp.org/advocate-resources/manuals-2/2016-health-care-guide/
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ម្ជឈម្ណ្ឌ លគ្នំ្ទន្ែលម្និផ្តល់ការតំណាង ឬផ្តល់ែំប៊ូនាម នែល់អ្នកប្បើ្ាស់

បដ្ឋយផ្ទទ ល ់ន្វបសាយត៍្បភពព័ត៌មានែល៏អ មួ្យរមួ្មាន បសៀវបៅន្ណ្នាំអ្ំពី

ការតស ៊ូ ម្តិឆ្ន  ំ2016 “ទទួលាន នងិន្ែរកាការធានារា៉ា ប់រងបលើការន្ែទំ

សុខភាពស្មាប់្បជាជនកាលីហ្វ រ័ញ៉ា ន្ែលមាន្ាកច់ណំ្៊ូ លទប”។ 

កម្ម វធិចីាប់សុខភាពជាតិ - NHeLP 

ន្វបសាយត៍របស ់NHeLP  – បៅខាងប្កាម្បញ្ហា នានា ចចុបលើកាលីហ្វ ័រញ៉ា  

បនាទ ប់ម្កន្សវងរក “Medi-Cal”។ 

ម្ជឈម្ណ្ឌ លគ្នំ្ទន្ែលម្និផ្តល់ការតំណាង ឬផ្តល់ែំប៊ូនាម នែល់អ្នកប្បើ្ាស់

បដ្ឋយផ្ទទ ល,់ ន្វបសាយត៍្បភពព័ត៌មានែ៏លអ មួ្យ  

យុតតធិម្៌របស់ម្នុសសវយ័ចំណាស់  

ន្វបសាយត៍យតុតធិម្៌របស់ម្នសុសវយ័ចំណាស់ 

ម្ជឈម្ណ្ឌ លគ្នំ្ទន្ែលម្និផ្តល់ការតំណាង ឬផ្តល់ែំប៊ូនាម នែល់អ្នកប្បើ្ាស់

បដ្ឋយផ្ទទ ល ់ប៉ាុន្នតរជឺា្បភពែ៏លអ មួ្យននឯកសារនានាសត ីពីការបដ្ឋេះ្សាយ

បញ្ហា ទ៊ូបៅបៅកន ុងម្ណ្ឌ លចាស់ជរា៖ 

ទំព័រ “បញ្ហា ទ៊ូបៅចនួំន 20 បៅកន ុងម្ណ្ឌ លចាស់ជរា នងិរបបៀប

បដ្ឋេះ្សាយបញ្ហា ទងំបនាេះ” របសអ់្ងគការយតុត ិធម្រ៌បស់ម្នុសសវយ័ចណំាស ់

ម្ជឈម្ណ្ឌ លសទិធិ Medicare -  

អ្ំពីន្ខសទ៊ូរស័ពទផ្តល់ជនួំយថាន កជ់ាត ិ800-333-4114 

ទំព័រ “ទក់ទងបយើង” បៅបលើន្វបសាយត៍របស់ម្ជឈម្ណ្ឌ លសទិធិ Medicare 

ន្វបសាយត៍របសម់្ជឈម្ណ្ឌ លសិទធ ិMedicare 

ពិនិតយបម្ើលន្វបសាយត៍តាម្្បព័នធអ្ុនីធណឺ្តិ ឯកសារបោងអ្ំពី “អ្នតរកម្មនន 

Medicare” តាម្្បព័នធអ្ុនីធណឺ្ិត។ 

ន្វបសាយត៍្បភពព័ត៌មានមួ្យប៊ូករមួ្នងឹន្ខសទ៊ូរស័ពទផ្តល់ជនួំយន្ែល

ប្បើ្ាស់ពហុ្ភាសាស្មាប់អ្នកប្បើ្ាសទ់ងំឡាយ។ 

អ្នកផ្តល់ការន្ែទបំៅកន ុង្រួសារន្ែលបម្ើលន្ែទមំ្នុសសបពញវយ័ន្ែលខ៊ូចខួរកាល  

តប៖ ម្ជឈម្ណ្ឌ លធនធានស្មាប់អ្នកផ្តលក់ារន្ែទ៖ំ 

800 – 445 – 8106 

http://www.healthlaw.org/
http://www.justiceinaging.org/
http://www.justiceinaging.org/20-common-nursing-home-problems/?utm_source=JIA&utm_medium=homepage&utm_campaign=20%20Common
http://www.justiceinaging.org/20-common-nursing-home-problems/?utm_source=JIA&utm_medium=homepage&utm_campaign=20%20Common
https://www.medicarerights.org/about-us/contact-us
https://www.medicarerights.org/about-us
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ទំព័រ “ម្ជឈម្ណ្ឌ លធនធានស្មាប់អ្នកផ្តល់ការន្ែទ”ំ 

បៅបលើន្វបសាយរបសស់ម្ពន័ធអ្នកផ្តល់ការន្ែទបំៅកន ុង្រួសារ 

ទំព័រ “ទក់ទង” បៅបលើន្វបសាយរបស់សម្ពន័ធអ្នកផ្តល់ការន្ែទបំៅកន ុង្រួសារ - 

ម្ជឈម្ណ្ឌ លជាតផិ្តលក់ារន្ែទ ំ 

ជងំឺចាស់វបងវង នងិវបិលាែ សន្ែលពាក់ព័នធ   

សាខាសមារម្ជងំចឺាស់វបងវង  

ន្វបសាយត៍របស់សមារម្ជងំឺចាស់វបងវង 

800-272-3900 – ថាន កជ់ាត ិ

ទំព័រ “កម្ម វធិីជងំឺចាស់វបងវង” បៅបលើន្វបសាយតរ៍បស់្កសួងសុខាភាិល

សាធារណ្ៈនន CA 

800-660–1993–បែើម្បកីំណ្តទ់ីតាងំសាខាបៅកន ុងម្៊ូលដ្ឋា ន  

តណំ្ភាជ ប់បៅកានស់ាខានានាបៅកាលីហ្វ រ័ញ៉ា ៖ 

ទំព័រន្សវ ងរក “បៅកន ុងសហ្រម្នរ៍បស់ខំុ្”បៅបលើន្វបសាយត៍របស់

សមារម្ជងំឺចាស់វបងវង 

ន្វបសាយត៍របស ់“សាខាសមារម្ជំងចឺាស់វបងវង” 

សិទធពិលរែា 

្កសួងបសវាសុខាភាិល និង្បជាជនននសហ្រែាអាបម្រកិ (HHS) 

ការោិល័យសិទធិពលរែា  

800 – 368 – 1019 

ន្វបសាយត៍របសក់ារោិល័យសទិធិពលរែានន HHS 

ទំព័រ “ការដ្ឋកព់ាកយបណ្ត ឹងអ្ំពីសិទធ ិពលរែា” បៅបលើ

ន្វបសាយត៍របសក់ារោិល័យសទិធិពលរែានន HHS 

បលើសពីបនេះបទៀត បខានធនីមួី្យៗមានការោិល័យសិទធិពលរែាមួ្យ 

បៅបពលន្ែលអ្នកបៅទ៊ូរស័ពទបៅកានប់ខានធី ច៊ូ របសន ើសំុនិោយជាមួ្យ

អ្ងគភាពបនាេះ។ 

្បសិនបបើអ្នកម្និបពញចតិតនងឹលទធផ្លននពាកយបណ្ត ឹងសត ីពីសិទធ ិពលរែា

ន្ែលានដ្ឋកប់ៅបខានធីបទបនាេះ បហ្ើយពាកយបណ្ត ងឹបនាេះនោិយអ្ំពីកម្ម វធិី

https://www.caregiver.org/californias-caregiver-resource-centers
https://www.caregiver.org/californias-caregiver-resource-centers
https://www.caregiver.org/contact
https://www.caregiver.org/contact
http://www.alz.org/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DCDIC/CDCB/Pages/AlzheimersDisease.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DCDIC/CDCB/Pages/AlzheimersDisease.aspx
http://www.alz.org/apps/findus.asp?SearchState=CA&SearchByState=Search&FormSent=1#SearchStart
http://www.alz.org/apps/findus.asp?SearchState=CA&SearchByState=Search&FormSent=1#SearchStart
http://www.zarcrom.com/users/yeartorem/chapters.html
https://www.hhs.gov/civil-rights/
https://www.hhs.gov/civil-rights/filing-a-complaint/index.html
https://www.hhs.gov/civil-rights/filing-a-complaint/index.html
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របស់រែា និង/ឬកម្ម វធិីរបស់សហ្ព័នធន្ែល្តូវានបម្ើលរំលងបដ្ឋយ្កសួង

បសវាន្ែទសំុខភាព ឬ្កសួងបសវាសងគម្បនាេះ អ្នកអាចដ្ឋក់បធវ ើការតវា៉ា

ចំបពាេះពាកយបណ្ត ងឹន្ែលានដ្ឋក់បៅបខានធបីនាេះ បៅកាន ់DSS ឬ DHCS។ 

ការោិល័យសិទធិពលរែានន្កសួងបសវាន្ែទសុំខភាព – 916-440-7370 

ឯកសារ PDF “ែំបណ្ើរការពាកយបណ្ត ងឹអ្ំពកីារបរ ើសបអ្ើងបលើការប្បើ្ាស់ភាសារបស ់

DHCS” របស់្កសួងបសវាន្ែទសុំខភាពនន CA  

ការោិល័យសិទធិពលរែានន្កសួងបសវាសងគម្ – 916-654-2098 

ក៊ូនបសៀវបៅ PDF “សិទធិរបសអ់្នក៖ ្សបតាម្កម្ម វធិីសុខមាលភាពនន

រែាកាលីហ្វ រ័ញ៉ា ” របស់្កសួងបសវាសងគម្ HHS 

ឬអ្នកអាចដ្ឋកព់ាកយបណ្ត ឹងជាបលើកែំប៊ូងជាមួ្យ្កសួងណាមួ្យរបស់រែា។ 

ចាប់សុវតាភិាពអ្រគភ័ិយ 

ការោិល័យននសនងការដ្ឋា នអ្រគភិ័យរបស់រែា  

916–445–8200 

ន្វបសាយត៍របសក់ារោិល័យននសនងការដ្ឋា នអ្រគភិ័យរបស់រែា 

ការន្កែងបនែ  ំMedi-Cal 

្កសួងបសវាន្ែទសុំខភាព (DHCS) 

800–822-6222 

ទំព័រ “បញ្ឈប់ការន្កែងបនែ  ំMedi-Cal” បៅបលើន្វបសាយត៍របស់ DHCS  

អ្រគបម្ធាវ ើននរែាកាលីហ្វ ័រញ៉ា  (CAG) 

800–722–0432 

ទំព័រ “ការន្កែងបនែ  ំMedi-Cal” បៅបលើន្វបសាយតរ៍បស់ការោិល័យ

អ្រគបម្ធាវ ើនន្កសួងយុតតធិម្៌នន CA 

 

ការន្កែងបនែ  ំMedicare/Medicaid 

http://www.dhcs.ca.gov/Documents/ocr_forms/LAC-5-14-15-English.pdf
http://www.dhcs.ca.gov/Documents/ocr_forms/LAC-5-14-15-English.pdf
http://www.cdss.ca.gov/civilrights/entres/forms/English/pub13.pdf
http://www.cdss.ca.gov/civilrights/entres/forms/English/pub13.pdf
http://www.cdss.ca.gov/civilrights/entres/forms/English/pub13.pdf
http://osfm.fire.ca.gov/
http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/StopMedi-CalFraud.aspx
https://oag.ca.gov/bmfea/medical
https://oag.ca.gov/bmfea/medical
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្កសួងបសវាសុខាភាិល និង្បជាជនននសហ្រែាអាបម្រកិ (HHS) 

ការោិល័យអ្គ្នគ ធកិារ 

800–700–5952 

ន្វបសាយត៍របសក់ារោិល័យអ្គ្នគ ធិការនន HHS 

បម្បរារបអ្ែស៍ 

ន្ខសទ៊ូរស័ពទបនាទ ន់ស្មាប់ជំងឺបអ្ែស៍  

800 – 367 – 2437 

ទំព័រពត័៌មាន “ន្ខសទ៊ូរស័ពទបនាទ ន់ស្មាប់បម្បរារបអ្ែស៍/ជងំឺបអ្ែស៍របសរ់ែា” 

បៅបលើន្វបសាយត៍រែាាលធនធាន នងិបសវាសុខាភិាល 

សនតសុិខសងគម្ 

រែាាលសនត ិសុខសងគម្ (SSA) 

800–772–1213 

ទំព័រ “ទក់ទងសនត ិសខុសងគម្” បៅបលើន្វបសាយត ៍SSA 

បយើងខំុ្ចង់ែងឹ ពីបោបល់បលាកអ្នក ! ស៊ូម្បំបពញ ក្ម្ងសណួំ្រអ្បងាត 

អ្ំពីការផ្សពវផ្ាយ របស់បយើងខំុ្ បហ្ើយ្ាប់បយើងខំុ្ ពីបោបល់បលាកអ្នកផ្ង ! 

[ស៊ូម្បំបពញ ក្ម្ងសំណួ្រអ្បងាត] 

ស្មាប់ជំនួយន្ផ្នកចាប់ ស៊ូម្បៅទ៊ូរស័ពទ បៅបលខ 800-776-5746 ឬ បំបពញ 

ទ្ម្ង់ន្បបបទសំបណ្ើ សុំជំនួយ។ ស្មាប់បគ្នលបំណ្ងបផ្សងៗ បទៀត 

ស៊ូម្បៅទ៊ូរស័ពទ បៅបលខ 916-504-5800 (កាលីហ្វ ័រញ៉ា ខាងបជើង); 213-213-8000 

(កាលីហ្វ ័រញ៉ា ខាងតបូ ង) ។ 

សិទធិរបស់ជនពិការននរែាកាលីហ្វ រ័ញ៉ា ានទទួលម្៊ូលនធិិពី្បភពខុសៗគ្នន ជាប្ចើន 

ស្មាប់បញ្ជ ីអ្នកផ្តលម់្៊ូលនិធបិពញបលញ ស៊ូម្ច៊ូលបៅកាន ់ទពំ័រ “បញ្ជ ជីំនួយ 

និងកចិចសនាននការផ្តល់ម្៊ូលនធិិ” បៅបលើន្វបសាយត៍របស ់DRC។ 

https://oig.hhs.gov/
https://hab.hrsa.gov/get-care/state-hivaids-hotlines
https://hab.hrsa.gov/get-care/state-hivaids-hotlines
https://www.ssa.gov/agency/contact/
https://docs.google.com/forms/d/1d6ezTl2M5UMAWU66exLbc1SQ9wDPzvtuS3AGR4-cgwE/viewform?c=0&w=1
https://goo.gl/fssd0G
http://www.disabilityrightsca.org/Documents/ListofGrantsAndContracts.html
http://www.disabilityrightsca.org/Documents/ListofGrantsAndContracts.html

