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Medi-Cal គឺជាកម្ម វធិីរដឋលិងសហពល័ធ  ន្ដ ធានាផ្ ើការរ៉ា ប់រងថ្លែន្លទសំ ខភាព
ជូលដ ព់ រដឋន្ដ ាលម្រាកច់្បណូំ ទបជាផ្ម្រច្បើលរប់សិបនាក់។  ទីភាា កង់ារឈាល
ម្ ខសម្រាប់កម្ម វធិ ីMedi-Cal ផ្ៅកន ុងរដឋ California គនឺាយកដ្ឋឋ លផ្សវាន្លទំ
ស ខភាព (Department of Health Care Services)។  [សូម្ច្ប ច្បផ្ៅទីផ្លេះសម្រាប់
ផ្គហទំព័រ DHCS]។  ាលទីភាា ក់ងាររដឋដថ្ទផ្សេងផ្ទៀតន្ដ ផ្ដើរតួនាទីយ៉ា ងសំខាល់
ផ្ៅកន ុងកម្ម វធិី Medi-Cal ផ្លេះ រមួ្បញ្ច  ូទងំ នាយកដ្ឋឋ លការន្លទសំ ខភាព
ន្ដ ាលការម្រគប់ម្រគង (Department of Managed Health Care) នាយកដ្ឋឋ ល
ស ខភាពសល វូច្បតិត (Department of Mental Health) នាយកដ្ឋឋ លផ្សវាបញ្ហា ការ
អភវិឌ្ឍ ូតលាស ់(Department of Developmental Services) លងិនាយកដ្ឋឋ ល
ដថ្ទផ្សេងផ្ទៀត។ 

Medi-Cal គផឺ្ឈាម េះកម្ម វធិមួី្យផ្ទៀតរបសរ់ដឋ California ន្ដ ផ្ៅសំផ្ៅផ្ ើកម្ម វធិី 
“Medicaid” របសស់ហព័លធ។  ទភីាា កង់ាររដ្ឋឋ ភិា  ន្ដ ម្រគប់ម្រគងផ្ ើកម្ម វធិ ី
Medicaid គឺម្រកសួងផ្សវាស ខភាពលិងម្ល សេជាតិ (Department of Health and 
Human Services) ម្ជឈម្ណឌ  សម្រាប់ផ្សវាកម្ម វធិ ីMedicare លិង Medicaid 
(Centers for Medicare and Medicaid Services (ផ្ៅកាតថ់ា “CMS”)។  [សូម្
ច្ប ច្បផ្ៅទីផ្លេះសម្រាប់ផ្គហទំព័រ CMS]។ 

ឯកសារផ្លេះ សត ់លូវព័ត៌ាលមូ្ ដ្ឋឋ លអពំរីផ្បៀបកន ុងការម្រសាវម្រសាវផ្ៅផ្ ើបណ្តត ញ
អ ីលធណឺតិពាក់ពល័ធលឹងកម្ម វធិី Medi-Cal។ ផ្យើងសូម្ន្ណនាំឲ្យអាកអល វតត
តាម្ ដំ្ឋប់ ំផ្ដ្ឋយថ្លឯកសារផ្លេះ - បទបបញ្ញតតលិិងច្បាប់ថ្លកម្ម វធិ ីMedi-Cal 
អាច្បាលការ ំាកកន ុងការអល វតតតាម្ ដូច្បផ្លេះអាកអាច្បគិតថាវាាល
ម្របផ្យជលក៍ន ុងការអាលផ្សៀវផ្ៅន្ណនាំ លងិផ្សច្បកត ីពលយ ដ់ថ្ទផ្សេងផ្ទៀតផ្ៅម្ ល
ផ្ព អាកផ្ធែ ើការម្រសាវម្រជាវអំពចី្បាប់ផ្លេះ។   

http://www.dhcs.ca.gov/
http://www.dhcs.ca.gov/
http://www.cms.gov/
http://www.cms.gov/
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1. ប ើខ្ញ ុំអាចស្វែ ងរកព័ ៌មានងាយស្វួេយេ់អុំពីកម្ម វធិី Medi-Cal 
បនោះ នបៅកស្នែងណា? 

ផ្គហទំព័រសម្ពល័ធអាកផ្ម្របើម្រាស់ផ្សវាស ខភាព (Health Consumer Alliance) [សូម្
ច្ប ច្បផ្ៅទីផ្លេះសម្រាប់ផ្គហទំព័រ HCA] គឺជាធលធាលដ៏ាលសារៈសំខាលមួ់្យ
សម្រាប់ព័ត៌ាលន្លទសំ ខភាព។  ផ្គហទពំ័ររបស់ពួកផ្គលិយយថា៖ “សម្ពល័ធអាក
ផ្ម្របើម្រាស់ផ្សវាស ខភាព (HCA) សត លូ់វជុំនួយឥ គិ ថ្លែ តាម្រយៈទូរសពទ ឬផ្ដ្ឋយ
ផ្ទទ   ់ផ្ដើម្បីជួយដ អ់ាកន្ដ  កុំពុងជួបបញ្ហា កន ញងការទទួេ នឬរកាទុកថ្លែ
រ៉ា ប់រងវខុភាព នងិបដាោះស្សាយបញ្ហា នានាជាមួ្យគបស្មាងវខុភាពរបវពួ់កបគ។
”   សម្ពល័ធអាកផ្ម្របើម្រាស់ផ្សវាស ខភាព កា៏លបផ្ងាា េះឯកសារជាផ្ម្រច្បើលន្ដ  អ
សម្រាប់អាកផ្ម្របើផ្សវា ផ្ៅ [សូម្ច្ប ច្បផ្នាទីផ្លេះសម្រាប់ផ្គហទំពរ័ផ្ៅកាល់ន្សាកសិទធ ិ
របសអ់ាកផ្ម្របើផ្សវា]។  ឯកសារទងំផ្លេះ ងាយម្រសួ យ ់ លងិលយិយអំពីម្របធាលបទ
ជាផ្ម្រច្បើលន្ដ ជាទីចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់អាកផ្ម្របើផ្សវា។   

ម្ជឈម្ណឌ  បូព៌ាសត ីពចី្បាប់លងិភាពម្រកីម្រក (Western Center on Law and 
Poverty) ច្ប េះសាយពីម្គគផ្ទសក៍ន្ណនាំអពំសីិទធ ិទទួ ាលការន្លទសំ ខភាពថ្ល
កម្ម វធិ ីMedi-Cal ផ្ៅ [សូម្ច្ប ច្បផ្ៅទីផ្លេះសម្រាប់ផ្គហទំពរ័ WCLP]។  ម្គគផ្ទសក៍
ន្ណនានំ្ដ ម្រតូវាលផ្ាេះព ម្ពសាយផ្ៅកន ុងឆ្ា ំ2016 សត លូ់វការតស ូ ម្តកិន ុងរដឋ
កា ីហែ ័រញ៉ា  (ដូច្បជា ផ្ម្ធាវផី្សវាសល វូច្បាប់ អាកម្របកឹាផ្យប ់អំពកីារច្ប េះផ្ឈាម េះកន ុ
ងកម្ម វធិ ីប គគ កិន្លទសំ ខភាព អាកផ្រៀបច្បំសហគម្ល ៍លងិអាកដថ្ទផ្សេងផ្ទៀត) 
ផ្ដ្ឋយាល កខលតកិៈច្បាប់ បទបបញ្ញតត ិ លងិម្គគផ្ទសក៍ន្ណនាពំាក់ព័លធ  ន្ដ ម្រតូវការ
ចំាាច្ប់ផ្ដើម្បីជួយដ ់អាកផ្ម្របើផ្សវាឲ្យទទួ ាលលូវការរ៉ា ប់រងផ្ ើការន្លទសំ ខភាព
។   

ផ្គហទំព័រអងគការសិទធជិលពិការរដឋកា ីហែ ័រញ៉ា  ាលពត័៌ាលអំពបីញ្ហា ការន្លទំ
ស ខភាពជាផ្ម្រច្បើល រមួ្ទងំពត័៌ាលអំពកីម្ម វធិ ីMedi-Cal ផ្ៅ [សូម្ច្ប ច្បទីផ្លេះ
សម្រាប់ផ្គហទំពរ័ផ្ៅកាល់ពត័៌ាលន្លទសំ ខភាពរបស ់DRC]។  

កម្ម វធិអីតថម្របផ្យជល៍ន្សាកពិការភាព 101 (Disability Benefits 101) ាល
ព័ត៌ាលសំខាល់ៗអពំីកម្ម វធិអីតថម្របផ្យជលជ៍ាផ្ម្រច្បើល រមួ្ទងំកម្ម វធិ ីMedi-Cal 
សងន្ដរ ផ្ៅ [សូម្ច្ប ច្បផ្ៅទីផ្លេះសម្រាប់ផ្គហទំពរ័ផ្ៅកាលក់ម្ម វធិី
អតថម្របផ្យជល៍ន្សាកពិការភាព 101]។   

ផ្គហទំព័រថ្លច្បាប់សត ពីីស ខភាពជាត ិ(National Health Law) [សូម្ច្ប ច្បផ្ៅទផី្លេះ
សម្រាប់ផ្គហទំពរ័ NHL]ករ៏មួ្បញ្ច  ូសងន្ដរលូវពត័៌ាលទូផ្ៅលិងបច្បច ុបបលាភាព
សត ីពកីម្ម វធិ ីMedicaid។  ម្រតួតពលិតិយផ្ម្ើ ឯកសារផ្ាេះព ម្ពសាយ លងិន្សែងរក
កម្ម វធិ ី"Medicaid”។ 

ជំពូកទី 13 ផ្សៀវផ្ៅន្ណនាអំំពសីទិធ ិសថ ិតផ្ម្រកាម្ច្បាប់ Lanterman របសអ់ងគការសិទធ ិ
ជលពិការរដឋកា ីហែ រ័ញ៉ា  ន្ដ លិយយអំពកីារផ្ ើកន្ ងផ្ ើពកិារភាពន្សាក ូតលាស់

http://www.healthconsumer.org/
http://www.healthconsumer.org/
https://healthconsumer.org/your_rights/
https://healthconsumer.org/your_rights/
https://wclp.org/advocate-resources/manuals-2/2016-health-care-guide/
https://www.disabilityrightsca.org/publications/health-care
https://www.disabilityrightsca.org/publications/health-care
https://ca.db101.org/
https://ca.db101.org/
http://www.healthlaw.org/
http://www.healthlaw.org/
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កន ុងផ្សវាថ្លកម្ម វធិី Medicaid ផ្ៅតាម្សទេះ លិងសហគម្ល ៍សម្រាប់អាកផ្ម្របើម្រាស់
ផ្សវាថ្លម្ជឈម្ណឌ  កន ុងតំបល់ អាច្បន្សែងរកាលផ្ៅ [សូម្ច្ប ច្បផ្ៅទីផ្លេះសម្រាប់
ផ្គហទំព័រផ្ៅកាល់ឯកសារផ្ាេះព ម្ពសាយរបស ់RULA]។ 

កម្ម វធិកីារតស ូ ម្តរិដឋកា ីហែ ័រញ៉ាសម្រាប់កំន្ណទម្រម្ងម់្លទ រីសាា ក់ផ្ៅន្លទពំាា  (
California Advocates for Nursing Home Reform) [សូម្ច្ប ច្បផ្ៅទីផ្លេះសម្រាប់
ផ្គហទំព័រផ្ៅកាល់ CANHR] ាលអតិលិជល លងិាលសាា រៈសម្រាប់តស ូ ម្តជិា
ផ្ម្រច្បើល រមួ្ទងំពត័៌ាលសំខាល់ៗអំពកីម្ម វធិ ីMedi-Cal សម្រាប់ការន្លទរំយៈផ្ព 
ន្វង ន្ដ អាច្បន្សែងរកាលផ្ៅ៖[សូម្ច្ប ច្បទីផ្លេះសម្រាប់ផ្គហទពំ័រផ្ៅកាល់ 
CANHR LTC]។ 

2. ប ើខ្ញ ុំអាចស្វែ ងរកេកខខនត ិកៈកម្ម វធិី Medi-Cal រដ្ឋកាេីហ្ែ ័រញ៉ា  ន
បៅកស្នែងណា? 

អាកអាច្បន្សែងរកពត័ា៌លអំពចី្បាប់រដឋកា ីហែ ័រញ៉ា  ( កខខលដកិៈ) ាលផ្ដ្ឋយផ្ម្របើ
ផ្គហទំព័រដូច្បខាងផ្ម្រកាម្៖  [សូម្ច្ប ច្បផ្ៅទីផ្លេះសម្រាប់ផ្គហទពំ័រ
ផ្ៅកាល់ពត័៌ាលអំពចី្បាប់រដឋកា ីហែ ័រញ៉ា ]។ 

 កខខលតកិៈទូផ្ៅថ្លកម្ម វធិ ីMedi-Cal រដឋកា ីហែ ័ញ៉ា  ាលផ្ៅកន ុងម្រកម្សត ីពី
ស ខ ា ភាពលិងសាថ ប័លរដឋកា ីហែ ័រញ៉ា  (California Welfare & Institutions Code) 
ផ្ ខ §§ 14000 ដ  ់14685។ 

 កខលតកិៈច្បាប់រដឋកា ីហែ ័រញ៉ា  ន្ដ ផ្ ើកផ្ ើងអំពបីញ្ហា ផ្សវាស ខភាពសល វូច្បិតត អាច្ប
ន្សែងរកាលផ្ៅកន ុងច្បាប់សត ីពសី ខ ា ភាពលងិសាថ ប័លរដឋកា ីហែ ័រញ៉ា ផ្ ខ 
§§ 5775-5782, 14680-14685។ 

3. ប ើខ្ញ ុំអាចស្វែ ងរកបទបបញ្ញ  ត ិកម្ម វធិី Medi-Cal រដ្ឋកាេីហ្ែ ័រញ៉ា  ន
បៅកស្នែងណា?  

ផ្គហទំព័រម្រសាវម្រជាវរកព័ត៌ាលអំពមី្រកម្បទបបញ្ញតត ថិ្លរដឋកា ីហែ ័រញ៉ា៖ 

- ការយិ ័យរដឋា ច្បាប់ថ្លរដឋកា ីហែ ័រញ៉ា  ម្រកម្បទបបញ្ញតត ិថ្លរដឋកា ីហែ រ័ញ៉ា  
https://oal.ca.gov/publications/ccr/, ឬ 

- ព័ត៌ាលទូផ្ៅអំពីបទបបញ្ញតតផិ្ៅការយិ ័យច្បាប់រដឋា  [សូម្ច្ប ច្បផ្ៅទី
ផ្លេះសម្រាប់ផ្គហទំពរ័ OAL]។ 

បទបបញ្ញតត ិថ្លកម្ម វធិ ីMedi-Cal រដឋកា ីហែ រ័ញ៉ា  ម្រតូវាលបផ្ងក ើតផ្ ើងផ្ដ្ឋយ
ទីភាា ក់ងាររដឋន្ដ ម្រគប់ម្រគងផ្ ើកម្ម វធិ ីMedi-Cal ផ្លេះ។   

https://www.disabilityrightsca.org/system/files?file=file-attachments/506301Ch13.pdf
https://www.disabilityrightsca.org/system/files?file=file-attachments/506301Ch13.pdf
http://www.canhr.org/
http://www.canhr.org/
http://canhr.org/medcal/index.html
http://canhr.org/medcal/index.html
http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes.xhtml
http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes.xhtml
http://www.oal.ca.gov/
http://www.oal.ca.gov/
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បទបបញ្ញតតទូិផ្ៅថ្លកម្ម វធិ ីMedi-Cal អាច្បន្សែងរកាលផ្ៅកន ុងម្រកម្បទបបញ្ញតត ិរដឋ
កា ីហែ ័រញ៉ា  ាម្រតា 22 ន្សាក 3, §§ 50000 រហូតដ  ់59999។ 

ផ្សៀវផ្ៅន្ណនំាអំព ីកខខណឌ តម្រមូ្វថ្លកម្ម វធិ ីMedi-Cal [សូម្ច្ប ច្បផ្ៅទីផ្លេះសម្រាប់
ផ្គហទំពរ័ផ្សៀវផ្ៅន្ណនាំអំពកីម្ម វធិ ីMedi-Cal] ន្ច្បងអំពសីត ងដ់្ឋសម្រាប់ការន្ក ម្អ
លងិការបដិផ្សធសំផ្ណើស កំារអល ញ្ហញ តការពាា  ឬផ្ៅកាតថ់ា TAR លងិម្រតូវ
ាលរមួ្បញ្ច  ូផ្ៅកន ុងបទបបញ្ញតត ិថ្លកម្ម វធិី Medi-Cal ផ្ ខ 22 C.C.R. § 
51003(e). 

បទបបញ្ញតត ិសត ីពសី ខភាពសល វូច្បតិតកន ុងកម្ម វធិី Medi-Cal អាច្បន្សែងរកាលផ្ៅកន ុង
ម្រកម្បទបបញ្ញតត ិរដឋកា ីហែ ័រញ៉ា ាម្រតា 9។  អាកអាច្បន្សែងរកសផំ្ៅលតច្បម្ែង
ផ្ៅទីផ្លេះ៖ [សូម្ច្ប ច្បផ្ៅទីផ្លេះសម្រាប់ផ្គហទំព័របទបបញ្ញតតមិ្ម្រតា 9] 

4. ប ើអែ ីបៅជាវវនាការយុ តធម្៌កម្ម វធិី Medi-Cal បហ្ើយប ើខ្ញ ុំអាច
ស្វែ ងរកព័ ៌មានរបវ់ DHCS អុំពីវវនាការបនោះ នបៅកស្នែង
ណា? 

អាកាលសិទធិផ្សា ើស ំសវនាការយ តតធម្មួ៌្យពាក់ពល័ធលឹងកម្ម វធិ ីMedi-Cal របស់
អាកាល ផ្ហើយអាកាលជផ្ម្រម្ើសផ្សេងផ្ទៀតសងន្ដរ។  ផ្គហទពំ័ររបស ់DHCS 
ពលយ ់ពីជផ្ម្រម្ើសរបស់អាកផ្ៅ  

[សូម្ច្ប ច្បផ្ៅទីផ្លេះសម្រាប់ផ្គហទំព័រផ្ៅកាល់សវនាការយ តតធម្]៌។  ផ្គហទំពរ័ផ្លេះ 
គជឺាកន្លែង អ មួ្យផ្ដើម្បីចាប់ផ្សតើម្ការម្រសាវម្រជាវរបសអ់ាក ម្របសិលផ្បើអាកគតិច្បង់
ផ្សា ើស សំវនាការយ តតធិម្ថ៌្លកម្ម វធិី Medi-Cal។  ឯកសារជាផ្ម្រច្បើលន្ដ ាលពភិាកា
ផ្ៅន្សាកខាងផ្ ើកន ុងន្សាក 1 ថ្លឯកសារផ្លេះ ក៏ាលព័តា៌លសខំាល់ៗអំពី
សវនាការយ តតធិម្៌ផ្លេះសងន្ដរ។ 

សម្រាប់ព័ត៌ាលបន្លថម្អំពសីវនាការយ តត ិធម្៌ទូផ្ៅ សូម្ចូ្ប ផ្ៅកាល់
ផ្គហទំព័រអងគភាពសវលកម្មរដឋថ្លនាយកដ្ឋឋ លផ្សវាសងគម្កចិ្បច តាម្រយៈ 
http://www.cdss.ca.gov/inforesources/State-Hearings។  

5. ប ើអែ ីបៅជាគបស្មាងរបវ់រដ្ឋថ្នកម្ម វធិី Medicaid រដ្ឋកាេីហ្ែ ័រញ៉ា  
បហ្ើយប ើខ្ញ ុំអាចស្វែ ងរកកម្ម វធិីបនោះ នបៅកស្នែងណា? 

ផ្គហទំព័ររបស ់DHCS ាលផ្រៀបរប់ដូច្បខាងផ្ម្រកាម្៖  “គផ្ម្រាងរបសរ់ដឋថ្លកម្ម វធិ ី
Medicaid គនឺ្សអកផ្ ើ កខខណឌ តម្រមូ្វន្ដ ាលន្ច្បងកន ុងាម្រតា XIX ថ្លច្បាប់សត ីពី
សលត ិស ខសងគម្ លងិជាឯកសារលាយ កខណអ៍កេរ ម្អតិន្ដ ាលបផ្ងក ើតផ្ ើង
ផ្ដ្ឋយរដឋកា ីហែ រ័ញ៉ា  ផ្រៀបរប់អំពី កខណៈលិងវវសិា ភាពថ្លកម្ម វធិ ីMedicaid 
(Medi-Cal)។  គផ្ម្រាងផ្លេះ គជឺាកចិ្បចម្រពម្ផ្ម្រពៀងថ្លកចិ្បចសលារវាងរដឋកា ីហែ រ័ញ៉ា  
លិងម្ជឈម្ណឌ  សម្រាប់ផ្សវា Medicare លងិ Medicaid (CMS) របសស់ហព័លធ  លងិ

file://///com-fs1/storage/Jobs/Disability_Rights_California_(Sacramento)_75119/3_From_Translator/%5bclick%20here%20for%20Medi-Cal%20Manual's%20website%5d
file://///com-fs1/storage/Jobs/Disability_Rights_California_(Sacramento)_75119/3_From_Translator/%5bclick%20here%20for%20Medi-Cal%20Manual's%20website%5d
https://govt.westlaw.com/calregs/Browse/Home/California/CaliforniaCodeofRegulations?guid=I948674A0D45211DEB97CF67CD0B99467&originationContext=documenttoc&transitionType=Default&contextData=(sc.Default)
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/Medi-CalFairHearing.aspx
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ម្រតវូាលម្រគប់ម្រគងម្រសបគ្នា ជាមួ្យលងឹ កខខណឌ តម្រមូ្វជាកល់ាក់ថ្លម្ម្រតា XIX ថ្ល
ច្បាប់សត ីពសីលត ិស ខសងគម្ លិងបទបបញ្ញតត ិន្ដ ាលន្ច្បងផ្ៅកន ុងជំពូក IV ថ្លម្រកម្
បទបបញ្ញតត រិបសស់ហព័លធ។ គផ្ម្រាងរបសរ់ដឋ រមួ្ាលពត័៌ាលន្ដ ចំាាច្ប់សម្រាប់ 
CMS ផ្ដើម្បីផ្ធែ ើការកណំត់ថាផ្តើរដឋអាច្បទទួ ាលការចូ្ប រមួ្ន្សាកហរិញ្ញ វតថ ុរបស់
សហព័លធ  (FFP) សម្រាប់កម្ម វធិ ីMedicaid របស់ខល លួន្ដរឬផ្ទ។  ផ្គហទំពរ័ផ្លេះ រមួ្
បញ្ច  ូលូវគផ្ម្រាងរបស់រដឋថ្លកម្ម វធិ ីMedicaid សម្រាប់រដឋកា ីហែ ័រញ៉ា  ក៏ដូច្បជា
វវផិ្សាធលកម្មថ្លគផ្ម្រាងរដឋ (SPAs) សងន្ដរ។” 

គផ្ម្រាងរបសរ់ដឋថ្លកម្ម វធិ ីMedi-Cal រដឋកា ីហែ ័រញ៉ា  អាច្បន្សែងរកាលផ្ៅ៖  [សូម្
ច្ប ច្បផ្ៅទីផ្លេះសម្រាប់ផ្គហទំព័រគផ្ម្រាងកម្ម វធិ ីMedi-Cal]។  ផ្គហទំព័រផ្លេះ ក៏ាល
លូវតណំភាា ប់ផ្ៅកាលន់្សាកវវផិ្សាធលកម្មថ្លគផ្ម្រាងរបសរ់ដឋ (SPAs) សងន្ដរ ន្ដ 
ផ្ធែ ើបច្បច ុបបលាភាពផ្ ើគផ្ម្រាងរបសរ់ដឋ។ 

6. ប ើអែ ីបៅជាការបេើកស្េងចុំប ោះកម្ម វធិី Medi-Cal រដ្ឋកាេីហ្ែ ័រញ៉ា  
បហ្ើយប ើខ្ញ ុំអាចស្វែ ងរកព័ ៌មានរបវ់ DHCS អុំពីការបេើកស្េង
បនោះ នបៅកស្នែងណា? 

ផ្គហទំព័រ DHCS ន្ច្បងអំពកីារផ្ ើកន្ ងដូច្បខាង៖ “ការផ្ ើកន្ ងកន ុងកម្ម វធិី 
Medi-Cal គឺជាកម្ម វធិីនានាសថ តិផ្ម្រកាម្កម្ម វធិ ីMedi-Cal ន្ដ សត ់ជូលលូវ
ផ្សវាកម្មបន្លថម្ដ ម់្រកមុ្ប គគ ជាក់លាកមួ់្យច្បលួំល, កណំត់ពីផ្សវាកន ុងតំបល់
ភូម្សិាស្រសតជាកល់ាកណ់្តមួ្យ, លិងសត ក់ាររ៉ា ប់រងន្សាកផ្វជាសាស្រសត ជូលដ ់ប គគ ន្ដ 
អាច្បព ាំលសទិធិទទួ ាលផ្សវាកម្មសថ តិផ្ម្រកាម្វវធិាលថ្លកម្ម វធិី Medicaid។ ផ្ៅ
ផ្ព រដឋកា ីហែ ័រញ៉ា ផ្ធែ ើការផ្ទែ ស់បត រូសំខាល់ៗ ណ្តមួ្យច្បំផ្ពាេះកម្ម វធិ ីMedicaid របស់
ខល លួ រដឋម្រតវូចាតវ់វធិាលការណ្តមួ្យកន ុងច្បំផ្ណ្តម្វវធិាលការដូច្បខាងផ្ម្រកាម្ផ្លេះ៖  អា
ច្ប (1) ផ្ធែ ើវវផិ្សាធលកម្មគផ្ម្រាងរបសរ់ដឋថ្លកម្ម វធិ ីMedicaid - កិច្បចសលារបសរ់ដឋ
ជាមួ្យរដ្ឋឋ ភាិ សហព័លធ  ឬ (2) ទទួ ាលការផ្ ើកន្ ងណ្តមួ្យ ឬ
ការផ្ ើកន្ ងថ្លកម្ម វធិី Medicaid ពីន្សាកណ្តមួ្យថ្លាម្រតា XIX ថ្លច្បាប់សត ីពី
សលត ិស ខសងគម្ផ្ដ្ឋយម្រកសួងផ្សវាស ខាភាិ លងិម្ល សេជាតសិហរដឋអាផ្ម្រកិ 
(DHHS)។” 

ព័ត៌ាលអំពកីារផ្ ើកន្ ងថ្លផ្សវា Medi-Cal របសរ់ដឋកា ីហែ ័រញ៉ា ផ្ៅផ្ ើផ្គហទំពរ័ 
DHCS ផ្ៅ [សូម្ច្ប ច្បផ្ៅទីផ្លេះសម្រាប់ផ្គហទំព័រផ្ៅកាល់ការផ្ ើកន្ ងថ្លកម្ម វធិ ី
Medi-Cal] 
 
ព័ត៌ាលអំពកីារផ្ ើកន្ ងថ្លកម្ម វធិ ី“សាព លផ្ឆ្ព េះផ្ៅរកការផ្ធែ ើកំន្ណទម្រម្ង់ (Bridge 
to Reform)”  ន្សាក 1115 របសរ់ដឋកា ីហែ ័រញ៉ា សម្រាប់ការពម្រងីកម្រាក់រប់រង
ថ្លកម្ម វធិ ីMedi-Cal៖  [សូម្ច្ប ច្បផ្ៅទីផ្លេះសម្រាប់ផ្គហទំព័រផ្ៅកាល់ន្សាក 1115 ថ្ល
ការផ្ ើកន្ ងសម្រាប់កម្ម វធិី Medicaid] 

http://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/laws/Pages/CaliforniStatePlan.aspx
http://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/laws/Pages/CaliforniStatePlan.aspx
https://dhcs.ca.gov/Pages/default.aspx
https://dhcs.ca.gov/Pages/default.aspx
http://www.dhcs.ca.gov/provgovpart/Pages/WaiverRenewal.aspx
http://www.dhcs.ca.gov/provgovpart/Pages/WaiverRenewal.aspx
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បន្លថម្ផ្ ើផ្លេះ សូម្ផ្ម្ើ ផ្គហទំព័រអងគការសិទធជិលពកិាររដឋកា ីហែ ័រញ៉ា  ន្ដ ាល
ផ្រៀបរប់ផ្ៅកន ុងន្សាក 1 សម្រាប់ព័តា៌លអំពកីារផ្ ើកន្ ងនានា។ 

7. ប ើខ្ញ ុំអាចស្វែ ងរកព័ ៌មានអុំពីការស្លទុំស្ដ្េមានការស្គប់ស្គង
ថ្នកម្ម វធិី Medi-Cal  នបៅកស្នែងណា? 

DHCS ាលពត័៌ាលអាកផ្ម្របើផ្សវាអំពកីារន្លទនំ្ដ ាលការម្រគប់ម្រគងរបស់
កម្ម វធិ ីMedi-Cal ផ្ៅទីផ្លេះ៖  [សូម្ច្ប ច្បផ្ៅទីផ្លេះសម្រាប់ផ្គហទំព័រផ្ៅកាល់
ការន្លទនំ្ដ ាលការម្រគប់ម្រគងថ្លកម្ម វធិី Medi-Cal]។  ផ្គហទំព័រផ្លេះ ាល
សារៈសំខាលជ់ាពិផ្សស ផ្ដ្ឋយសារវាាលសត លូ់វតណំភាា ប់ផ្ៅកាល់ផ្ខាលធលីីមួ្យៗ 
ន្ដ ាលភាពខ សន្បែកគ្នា ផ្ម្រច្បើល។ 

នាយកដ្ឋឋ លន្លទសំ ខភាពន្ដ ាលការម្រគប់ម្រគង ាលព័តា៌លអំពកីារន្លទំ
ន្ដ ាលការម្រគប់ម្រគងថ្លកម្ម វធិី Medi-Cal សម្រាប់ព រដឋចាសជ់រ លងិប គគ 
ន្ដ ាលពិការភាពផ្ៅទីផ្លេះ៖  [សូម្ច្ប ច្បផ្ៅទីផ្លេះសម្រាប់ខិតតប័ណណ ព័តា៌លផ្សវា
លិងអតថម្របផ្យជលន៍្លទសំ ខភាព]។ 

8. ប ើកស្នែងណាស្ដ្េខ្ញ ុំអាចស្វែ ងរកវថ ិ ិនិងទិននន័យរដ្ឋកាេីហ្ែ ័រញ៉ា
វត ីពីកម្ម វធិី Medi-Cal  ន?  

DHCS ច្ប េះសាយទលិាល័យលងិសថ តិិអំពកីម្ម វធិ ីMedi-Cal ផ្ដ្ឋយរមួ្បញ្ច  ូលូវ
តណំភាា ប់នានាផ្ៅកាល់សថ តិិលងិទលិាលយ័ន្ដ បផ្ងក ើតផ្ ើងផ្ដ្ឋយអាកផ្សេងផ្ៅ 
[សូម្ច្ប ច្បផ្ៅទីផ្លេះសម្រាប់ផ្គហទំពរ័ផ្ៅកាល់ទលិាល័យលិងសថ តិិ]។ 

9. ប ើឯកសារបសេងបទៀ អែ ីខែោះស្ដ្េ DHCS វរបវរអុំពីកម្ម វធិី Medi-
Cal បហ្ើយប ើខ្ញ ុំអាចស្វែ ងរកឯកសារបនាោះបៅកស្នែងណា ន? 

សូម្ផ្ម្ើ ផ្សៀវផ្ៅន្ណនាអំំពកីម្ម វធិ ីMedi-Cal របសម់្ជឈម្ណឌ  បូព៌ា ជំពូក 1 
ន្ដ ាលពិភាកាផ្ៅកន ុងសណួំរទី 1 ខាងផ្ ើសម្រាប់បញ្ា ីឯកសារថ្លកម្ម វធិី Medi-
Cal ផ្ៅផ្ ើផ្គហទំព័រ DHCS ជាមួ្យលងឹតណំភាា ប់ផ្សេងៗ។  

DHCS សត ជូ់លលូវ ខិិតន្ណនារំបសន់ាយកកម្ម វធិីស ខ ា ភាពផ្ខាលធីទងំអស ់
(ACWDLs) លិង ិខិតព័ត៌ាលអំពីសិទធ ិទទួ ាលថ្លកម្ម វធិី Medi-Cal 
(MEBILs) ពាក់ព័លធលឹងផ្គ្ន លផ្យាយលមលីិងផ្គ្ន លផ្យាយន្ដ ាល
ផ្ទែ ស់បត រូ លិង/ឬលីតិវធិីនានាន្ដ ាលផ្ម្របើម្រាសស់ម្រាប់ការកណំត់សិទធអិំពី
អតថម្របផ្យជល៍ថ្លកម្ម វធិ ីMedi-Cal។  ឯកសារទងំផ្លេះ អាច្បន្សែងរកាលផ្ៅ 
[សូម្ច្ប ច្បទផី្លេះសម្រាប់ធលធាលនានាសម្រាប់ផ្គហទំព័ររបសផ់្ខាលធី]។ 

ផ្សៀវផ្ៅន្ណនាថំ្លលតីិវធិសីិទធទិទួ ាលកម្ម វធិ ីMedi-Cal ពី DHCS (ផ្ៅកាតថ់ា 
MEPM) “សត ់លូវការបញ្ហា កដ់ ប់ គគ កិផ្សវាសងគម្កិច្បចរបសផ់្ខាលធីសត ីពី

http://www.dhcs.ca.gov/services/Pages/Medi-CalManagedCare.aspx
http://www.dhcs.ca.gov/services/Pages/Medi-CalManagedCare.aspx
https://www.dmhc.ca.gov/HealthCareinCalifornia/YourHealthCareRights/DisabilityAccess/GettingHealthCareBenefitsandServices-FactSheet.aspx#.VvWnhtIrKUk
https://www.dmhc.ca.gov/HealthCareinCalifornia/YourHealthCareRights/DisabilityAccess/GettingHealthCareBenefitsandServices-FactSheet.aspx#.VvWnhtIrKUk
http://www.dhcs.ca.gov/DATAANDSTATS/Pages/default.aspx
http://www.dhcs.ca.gov/ProvGovPart/county/Pages/default.aspx
http://www.dhcs.ca.gov/ProvGovPart/county/Pages/default.aspx
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ផ្គ្ន លផ្យាយ លងិលតីិវធិសីម្រាប់បផ្ងក ើត កខខណឌ កណំតស់ម្រាប់សិទធ ិទទួ 
ាលកម្ម វធិ ីMedi-Cal។”   ផ្សៀវផ្ៅផ្លេះអាច្បន្សែងរកាលផ្ៅ [សូម្ច្ប ច្បទីផ្លេះ
សម្រាប់ផ្សៀវផ្ៅន្ណនំាថ្លផ្គហទំព័រលតីិវធិីអំពីសិទធទិទួ ាលកម្ម វធិ ីMedi-Cal]។ 
 
DHCS ច្ប េះសាយផ្សៀវផ្ៅន្ណនំារបសអ់ាកសត ់ផ្សវា ផ្ដ្ឋយាលពត័៌ាលកណំតផ់្ដើម្បី
ជួយដ ់អាកសត ផ់្សវាកន ុងការន្សែងរកម្របព័លធកម្ម វធិី Medi-Cal ផ្ៅ [សូម្ច្ប ច្បទផី្លេះ
សម្រម្ប់ផ្គហទំព័រផ្សៀវផ្ៅន្ណនាំសម្រាប់អាកសត ់ផ្សវា]។  

10. ប ើខ្ញ ុំអាចស្វែ ងរកព័ ៌មាម្អុំពីចាប់វហ្ព័នធវត ពីបវវា Medicaid 
 នបៅទីណា? 

ច្បាប់សហព័លធសត ីពកីម្ម វធិ ីMedicaid ( កខខលត ិកៈ) ាលន្ច្បងផ្ៅកន ុងាម្រតា XIX 
ថ្លច្បាប់សត ីពសីលត ិស ខសងគម្ ផ្ ខ 42 U.S.C. 1396 -1397v។  អាកអាច្បម្រសាវម្រជាវ
រកច្បាប់ផ្លេះាលផ្ៅ [សូម្ច្ប ច្បផ្ៅទីផ្លេះសម្រាប់ផ្គហទំព័រម្រកម្ច្បាប់សហរដឋ
អាផ្ម្រកិ]។  

ច្បាប់សហព័លធសត ីពកីម្ម វធិ ីMedicaid អាច្បាលការ ំាកកន ុងការអល វតតតាម្។  
ផ្យើងសូម្សត ក់ារន្ណនាំឲ្យអាកផ្ធែ ើការម្រសាវម្រជាវជាមួ្យឯកសារដថ្ទផ្សេងផ្ទៀត រមួ្
ទងំផ្សៀវផ្ៅន្ណនាថំ្លម្ជឈម្ណឌ  បូព៌ា ន្ដ ាលផ្រៀបរប់ខាងផ្ ើផ្ៅកន ុងសណួំរ 1 
ផ្ៅម្ លផ្ព អាកចាប់ផ្សតើម្ម្រសាវម្រជាវអំពចី្បាប់សហព័លធ។   

11. ប ើខ្ញ ុំអាចស្វែ ងរកបទបបញ្ញ  ត ិចាប់វហ្ព័នធវត ីពីកម្ម វធិី Medicaid 
 នបៅទីណា? 

បទបបញ្ញ តត ិច្បាប់សហព័លធសត ីពីកម្ម វធិី Medicaid ម្រតូវាលបផ្ងក ើតផ្ ើងផ្ដ្ឋយ
ម្រកសួងផ្សវាស ខាភាិ លិងម្ល សេជាតសិហរដឋអាផ្ម្រកិ ម្ជឈម្ណឌ  សម្រាប់ផ្សវា
កម្ម វធិ ីMedicare លិង Medicaid (CMS)។  បទបបញ្ញតត ផិ្លេះ ាលន្ច្បងផ្ៅកន ុង
ាម្រតា 42, ជំពូក 4 ថ្លម្រកម្បទបបញ្ញតតសិហព័លធ , ាម្រតា 430 លិងាម្រតាផ្សេងផ្ទៀត
។ អាកអាច្បម្រតួតពលិតិយផ្ម្ើ បទបបញ្ញតត ិថ្លកម្ម វធិី Medicaid ផ្ដ្ឋយផ្ទទ  ា់លផ្ៅ
ផ្ ើផ្គហទំពរ័ខាងផ្ម្រកាម្ [សូម្ច្ប ច្បផ្ៅទីផ្លេះសម្រាប់ផ្គហទំពរ័ CFR]។ 

អាកអាច្បម្រសាវម្រជាវម្រកម្បទបបញ្ញតត ិសហព័លធទូផ្ៅផ្ៅទីផ្លេះ៖  [សូម្ច្ប ច្បផ្ៅទផី្លេះ
សម្រាប់ផ្គហទំពរ័ CFR]។  

ដូច្បគ្នា ផ្ៅលងឹច្បាប់សហព័លធសត ីពកីម្ម វធិ ីMedicaid ន្ដរ បទបបញ្ញតត ិផ្លេះអាច្បាល
ការ ំាកកន ុងការអល វតតតាម្។  ផ្យើងសូម្សត ់ការន្ណនាឲំ្យអាកផ្ធែ ើការម្រសាវម្រជាវ
ជាមួ្យឯកសារដថ្ទផ្សេងផ្ទៀត រមួ្ទងំផ្សៀវផ្ៅន្ណនាថំ្លម្ជឈម្ណឌ  បូព៌ា ន្ដ 
ាលផ្រៀបរប់ខាងផ្ ើផ្ៅកន ុងសណួំរ 1 ផ្ៅម្ លផ្ព អាកចាប់ផ្សតើម្ម្រសាវម្រជាវអំពី
ច្បាប់សហព័លធ។ 

http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/Pages/MedEligProcManual.aspx
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/Pages/MedEligProcManual.aspx
http://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/publications/Pages/Manuals.aspx
http://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/publications/Pages/Manuals.aspx
http://uscode.house.gov/search/criteria.html
http://uscode.house.gov/search/criteria.html
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2010-title42-vol4/xml/CFR-2010-title42-vol4-chapIV-subchapC.xml
http://www.gpo.gov/fdsys/browse/collectionCfr.action?collectionCode=CFR
http://www.gpo.gov/fdsys/browse/collectionCfr.action?collectionCode=CFR
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12. ប ើឯកសារបសេងបទៀ អែ ីខែោះរបវ់ CMS ស្ដ្េមាននិយាយអុំពី
កម្ម វធីិ Medi-Cal បហ្ើយប ើខ្ញ ុំអាចស្វែ ងរកឯកសារបនាោះ នបៅ
កស្នែងណា? 

ឯកសារជាផ្ម្រច្បើលន្ដ បផ្ងក ើតផ្ ើងផ្ដ្ឋយ CMS អាច្បន្សែងរកាលផ្ៅផ្គហទំពរ័ 
CMS៖ 

- ទំព័រផ្ដើម្របស ់Medicaid៖  សូម្ច្ប ច្បផ្ៅទផី្លេះសម្រាប់ផ្គហទំពរ័ 
Medicaid។ 

-  ិខិតនាយកកម្ម វធិ ីMedicaid របសរ់ដឋ លងិ ិខិតម្ស្រលត ីស ខាភាិ រដឋ៖ 
[សូម្ច្ប ច្បទផី្លេះសម្រាប់ផ្គហទំព័រផ្ៅកាលក់ារន្ណនាំ
អំពីផ្គ្ន លផ្យាយកម្ម វធិី Medicaid]   

- ផ្សៀវផ្ៅន្ណនាកំម្ម វធិី Medicaid (ឯកសារផ្ាេះព ម្ពសាយ #45) 
ផ្សច្បកត ីន្ណនារំបស ់CMS ច្បផំ្ពាេះរដឋសត ីពកីារអល វតតច្បាប់ Medicaid Act៖ 
[សូម្ច្ប ច្បផ្ៅទីផ្លេះសម្រាប់ផ្គហទំព័រផ្ៅកាល់ផ្សៀវផ្ៅន្ណនាំរបស ់CMS]   

- បទបបញ្ញតតលិងិការន្ណនា៖ំ [សូម្ច្ប ច្បផ្ៅទីផ្លេះសម្រាប់ផ្គហទពំ័រផ្ៅកាល់
បទបបញ្ញតតលិងិការន្ណនារំបស ់CMS]។ 

សថ ិតិសហព័លធអំពកីម្ម វធិី Medicaid អាច្បន្សែងរកាលផ្ៅផ្ ើផ្គហទំពរ័របស់ CMS 
ផ្ៅ [សូម្ច្ប ច្បផ្ៅទីផ្លេះសម្រាប់ផ្គហទំពរ័ផ្ៅកាល់ការម្រសាវម្រជាវ CMS, សថ តិិ, 
ទិលាលយ័ លងិ ម្របព័លធ ]។  

ផ្គហទំព័រ CMS គាឺលភាពសាញំុំបលតចិ្ប លងិអាច្បផ្ទែ ស់បត រូជាញកឹញប។់  ការន្សែង
រកពត័៌ាលចំាាច្ប ់ផ្ព ខែេះតម្រមូ្វឲ្យាលការម្រសាវម្រជាវបន្លថម្ផ្ទៀតសងន្ដរ។ 

ផ្យើងច្បងស់ាដ ប់ម្តិផ្យប ់របស់ផ្លាកអាក! សូម្បំផ្ពញការសទង់ម្តិដូច្បខា
ងផ្ម្រកាម្ផ្លេះអំពឯីកសារផ្ាេះព ម្ពសាយរបស់ផ្យើងខំុ្ លងិសូម្ឲ្យផ្យើងដងឹថាផ្តើ
សកម្មភាពន្ដ ផ្យើងកំព ងផ្ធែ ើផ្លេះាល កខណៈដូច្បផ្ម្តច្ប។ [សូម្ច្ប ច្បផ្ៅទផី្លេះ
សម្រាប់ផ្គហទំពរ័ផ្ដើម្បីផ្ធែ ើការសទង់ម្ត]ិ 
 
ផ្ដើម្បទីទួ ាលជលួំយន្សាកច្បាប់ សូម្ផ្ៅផ្ៅផ្ ខ 800-776-5746 ឬបំផ្ពញ
ទម្រម្ង់ន្បបបទ [សូម្ច្ប ច្បផ្ៅទីផ្លេះសម្រាប់ផ្គហទំព័រផ្ៅកាល់ទម្រម្ង់ន្បបបទ
ផ្សា ើស ជំលួំយ]។ សម្រាប់ផ្គ្ន បំណងផ្សេងផ្ទៀត សូម្ផ្ៅទូរសពទផ្ៅកាលផ់្ ខ 916-
504-5800 (ភាគខាងផ្ជើងរដឋកា ីហែញ៉ា ) 213-213-8000 ( ភាគខាងតបូ ងរដឋកា ី
ហែញ៉ា )។ 

file://///com-fs1/storage/Jobs/Disability_Rights_California_(Sacramento)_75119/3_From_Translator/click%20here%20for%20Medicaid's%20website
file://///com-fs1/storage/Jobs/Disability_Rights_California_(Sacramento)_75119/3_From_Translator/click%20here%20for%20Medicaid's%20website
https://www.medicaid.gov/federal-policy-Guidance/index.html
https://www.medicaid.gov/federal-policy-Guidance/index.html
https://www.medicaid.gov/federal-policy-Guidance/index.html
https://www.cms.gov/Regulations-and-Guidance/Guidance/Manuals/Paper-Based-Manuals-Items/CMS021927.html?DLPage=1&DLEntries=10&DLSort=0&DLSortDir=ascending
http://www.cms.hhs.gov/home/regsguidance.asp
http://www.cms.hhs.gov/home/regsguidance.asp
http://www.cms.hhs.gov/home/rsds.asp
http://www.cms.hhs.gov/home/rsds.asp
https://docs.google.com/forms/d/1d6ezTl2M5UMAWU66exLbc1SQ9wDPzvtuS3AGR4-cgwE/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1d6ezTl2M5UMAWU66exLbc1SQ9wDPzvtuS3AGR4-cgwE/viewform?c=0&w=1
https://goo.gl/fssd0G
https://goo.gl/fssd0G

