ប្រព័ន្ធការពារ ន្ិងតស៊ូ មតិររស់រដ្ឋ កាលីហ្វ័រន្ីញ៉ា

ការថែទ ាំសុខភាព Medi-Cal ថដ្លមាន្ការររៀរចាំទុកជាមុន្ ៖
“ការរន្ត ទទួ លបាន្ការថែទ ាំសុខភាពពីអ្នកផ្ត ល់រសវាកមម ចាស់”
ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2017 ឯកសារប

ោះពុម្ពផ្សាយបេែ 5545.06

ររើអ្នកមាន្ការធានារ៉ារ់រងសុខភាពប្រចាាំររស់ Medi-Cal1 រហ្ើយឥឡូវ រេប្បារ់
អ្ន កថា អ្ន កប្តូវថតចុុះរ្មុះច៊ូ លកនុងថផ្ន្ការធានារ៉ារ់រងសុខភាព Medi-Cal

ថដ្លមាន្ការររៀរចាំទុកជាមុន្ (MCP) ក៏រោយ2 ក៏អ្នករៅថតអាចរន្ត ជួ រអ្ន ក
ផ្ត លរ់ សវាកមម ថែទ ាំសុខភាព Medi-Cal ប្រចាាំររស់អ្នកបាន្ដ្ថដ្ល ។

Medi-Cal ធមម តា (Regular Medi-Cal) ក៏ប្តូវបាន្រេរៅផ្ងថដ្រថាជា Medi-Cal
រង់ថ្ែៃ តាមរសវាកមម (FFS, Fee-For-Service)។
រៅរពលអ្ន កទទួ លបាន្ការធានារ៉ារ់រងពី Medi-Cal ធមម តា
ចាំរពាុះរសវារវជជ សាស្រសតទ ាំងអ្ស់ររស់អ្នក េឺមាន្ន្័យថា អ្ន កមិន្រៅកនុង MCP រទ ។
(ប្តឡរ់រៅកាន្់ឯកសាររដ្ើម វ ិញ)
1

MCPs េឺជាថផ្ន្ការថែទ ាំសុខភាព ថដ្លសន្ម ត់ហាន្ិភ័យថ្ន្ការ
ថែទ ាំសុខភាពរោយផ្ទាល់តាមរណ្ត
ត ញអ្ន កផ្ត ល់រសវាររស់ខល ួន្
ឬជារសវារប្កាមឆ័ប្តប្ក ុមរវជជ សាស្រសតរៅកនុងរណ្ត
ត ញររស់ខល ួន្
ជាមួ យន្ឹងរណ្ត
ត ញររស់ពួករេ ឬទ ាំងពីរ ។ 42 CFR § 438.2
សមាជិកជាអ្ន ករប្ជើសររ ើសប្េូរពទយរឋម (PCP) ថដ្លជាទ៊ូ រៅ េឺជារពទយ
ថដ្លអ្ន កប្តូវរៅជួ រមុន្រេ រៅរពលមាន្រញ្ហាសុខភាព ។ ការរលើកថលងមួ យ ៖
សប្មារ់រសវាពន្ារកាំរ ត
ើ ន្ិងរសវាកមម ថដ្លពាក់ព័ន្ធនានា
សមាជិកររស់ថផ្ន្ការ អាចរៅជួ រអ្ន កផ្ត ល់រសវាណ្តមួ យរៅកនុងរណ្ត
ត ញ
ឬរប្ៅរណ្ត
ត ញ Medi-Cal ។ 42 USC § 1396d(a)(4)(c) APL 16-003 (12-23-2016) ។
PCP អាចពាបាល
ឬរញ្ជន្
ូ សមាជិកថផ្ន្ការរៅកាន្់រពទយឯករទសរៅកនុងរណ្ត
ត ញ
រហ្ើយជួ ន្កាលក៏អាច
រញ្ជន្
ូ សមាជិកថផ្ន្ការរៅកាន្់រពរទយឯករទសរៅរប្ៅរណ្ត
ត ញផ្ងថដ្រ ។
(ប្តឡរ់រៅកាន្់ឯកសាររដ្ើម វ ិញ)
2
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រន្ុះេឺជាអ្តថ ន្យ
័ ថ្ន្ពាកយ
“ការរន្ត ទទួ លបាន្ការថែទ ាំសុខភាពពីអ្នកផ្ត ល់រសវាកមម ចាស់” ។
1.

ប ើចាំណុចប ោះ
អាចប្រើ
ចាំប
រឬបេ?

ោះអ្ន កផ្សតេ់បេវាកម្ម ខែទាំេែ
ុ ភាពរចចុរប ន ររេ់ែ្ុាំ

ខែ

វាអាប្ស័យរលើសាថន្ភាពន្ីមួយៗ ។ រប្កាមរទរញ្ញ តត រិ រស់ Medi-Cal
េឺអាចអ្ន្ុវតត បាន្ថតកនុងករ ី ថដ្ល អ្ន កផ្ត ល់រសវាថែទ ាំសុខភាពររស់អ្នក ៖
• ជាប្េូរពទយ ឬជាឆម រប្រចាាំររស់ Medi-Cal ថដ្លអ្ន កបាន្រប្រើ
រសវាកមម ររស់ពួករេកាលពី 12 ថខកន្ៃ ងរៅ ន្ិង
• យល់ប្ពមរធវ ើការជាមួ យន្ឹង MCP រហ្ើយទទួ លយកការរង់ប្បាក់ររស់
MCP ឬទទួ លយកអ្ប្តារង់ប្បាក់ធមម តាររស់ Medi-Cal
េឺយកអ្ប្តាមួ យណ្តថដ្លខព ស់ជាងរេ ន្ិង
• មិន្មាន្រញ្ហាេុ ភាពថ្ន្ការថែទ ាំសុខភាព ។
Welf. & Inst. Code § 14182(b)(13) ។ រថន្ថ មពីរលើ
ការរន្ត ទទួ លបាន្ការការពារថែទ ាំ រប្កាមការធានារ៉ារ់រងសុខភាព Medi-Cal
ចារ់រដ្ឋ ថដ្លរមើលការខុសប្តូវរោយប្កសួ ងថែទ ាំសុខភាពរោយមាន្ការររៀរ
ចាំទក
ុ ជាមុន្ (DMHC, Department of Managed Health Care) ក៏ផ្តល់

ជ៊ូ ន្ផ្ងថដ្រន្៊ូ វការរន្ត ការការពារថែទ ាំ 3ចាំរពាុះសមាជិកររស់ MCPs ថដ្លខល ួន្
រចញអាជាារ័ ណ ឲ្យ រោយរ៊ូ ករ ួមទ ាំងសមាជិក Medi-Cal ផ្ងថដ្រ ។
នាយកោឋន្រន្ុះ មិន្បាន្ផ្ត លអា
់ ជាារ័ ណ ដ្ល់ MCPs
ថដ្លសថ ត
ិ រៅកនុងរោន្ធីថដ្លមាន្ប្រព័ន្ធថែទ ាំសុខភាពររៀរចាំទុកជាមុន្
(COHS, County Organized Health Systems) រឡើយ
េឺរលើកថលងថតថផ្ន្ការសុខភាព COHS San Mateo (COHS San Mateo

ចារ់រោឋភិបាលរដ្ឋ អ្ាំពីការការពារការរន្ត ទទួ លរសវាថែទ ាំសុខភាព
ពីអ្នកផ្ត ល់រសវាចាស់ េឺមាន្ថចងរៅកនុងប្កមសុខភាព ន្ិងសុវតថ ិភាព (Health &
Safety Code) § 1373.96 ថដ្លជាថផ្នកមួ យថ្ន្ចារ់ថផ្ន្ការថែទ ាំសុខភាព KnoxKeene (Knox-Keene Health Care Service Plan Act) ។ ចារ់ Knox-Keene
ប្េរដ្ ត រ់រសា រើ ប្េរ់ថផ្ន្ការ
ថែទ ាំសុខភាពររស់ប្ក ុមហ្ុន្ធានារ៉ារ់រងថដ្លមាន្ការចាត់ថចងទុកជាមុន្ទ ាំង
អ្ស់ ។ (ប្តឡរ់រៅកាន្់ឯកសាររដ្ើម វ ិញ)
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Health 4 Plan) ថតរ៉ាុរណ្ត
ណ ុះ ។ DMHC ផ្ត លអា
់ ជាារ័ ណ ដ្ល់ MCP ដ្ថ្ទរទៀតទ ាំងអ្ស់
ថដ្លផ្ត លរ់ សវាកមម ដ្ល់ប្រជាជន្ជាអ្ន កទទួ លផ្លពីកមម វ ិធី Medi-Cal ។ ចារ់រដ្ឋ
សត ីអ្ាំពកា
ី ររន្ត ផ្ត ល់ការថែទ ាំថដ្លរមើលការខុសប្តូវរោយ DMHC ផ្ត ល់ឲ្យសមាជិក
ទទួ លបាន្រសវាកមម ពីអ្នកផ្ត ល់រសវាកមម ថែទ ាំសុខភាពទ ាំងអ្ស់ថដ្លបាន្ទទួ ល
អាជាារ័ ណ ។ 5 ការទទួ លបាន្រសវាកមម រន្ត ការការពារថែទ ាំពី Medi-Cal េឺ
អ្ន្ុវតត ចរាំ ពាុះប្េូរពទយ ន្ិងឆម រ ថតមិន្អាចលាតសន្ធ ង
ឹ ដ្ល់រសវាកមម គាំប្ទ ដ្៊ូ ចជា
រសវាកមម ថផ្ន កមន្ា ីរពិរសាធន្៍ ន្ិងរសវាកមម រ ៊ូរភាពរវជជ សាស្រសត
ដ្៊ូ ចជាការឆលុុះរោយអ្ល
ុ ប្តារសាន្ ការឆលុុះសុដ្ន្់ ការថសែ ន្ CT ន្ិងការថសែ ន្ PET
រឡើយ ។ ប្តង់រន្ុះ មាន្ន្័យថា រោន្ធី COHS (រលើកថលងថតរោន្ធី San Mateo)
អាចរដ្ិរសធការរន្ត ទទួ លបាន្រសវាកមម ថែទ ាំ ពីអ្នកផ្ត លរ់ សវាកមម ចាស់

រោន្ធី COHS ន្ិងថផ្ន្ការថែទ ាំសុខភាព
ថដ្លមិន្សថ ត
ិ រប្កាមការការពារពីចារ់ Knox-Keene
អ្ាំពីការរន្ត ទទួ លរសវាថែទ ាំសុខភាពពីអ្នកផ្ត ល់រសវាកមម ចាស់ ៖ CalOptima –
Orange) សមព ន្
័ ធ កាលីហ្វ័រន្ីញ៉ាកណ្ត
ត លរដ្ើមបីសុខភាព (Central California Alliance
for Health) (Merced, Monterey, Santa Cruz) សុខភាព CenCal (CenCal Health)
(San Luis Obispo, Santa Barbara) ថផ្ន្ការថ្ដ្េ៊ូ សុខភាព (Partnership Health
Plan) (Del Norte, Humboldt, Lake, Lassen, Marin, Mendocino, Modoc, Napa,
Shasta, Siskiyou, Solano, Sonoma, Trinity, Yolo) ថផ្ន្ការសុខភាពរឆន រមាស
(Gold Coast Health Plan) (Ventura) ។ (ប្តឡរ់រៅកាន្់ឯកសាររដ្ើម វ ិញ)
4

អ្ន កផ្ត ល់រសវាកមម ថដ្លបាន្កាំ ត់ន្យ
ិ មន្័យកនុងប្កមសុខភាព ន្ិងសុវតថ ិភាព
(Health & Safety Code) 1345(i) េឺជា “រុេែលមាន្វ ិជាជជវី ៈណ្តមួ យ
ថផ្ន្ការថែទ ាំសុខភាពណ្តមួ យ មន្ា រី សុខភាពណ្តមួ យ ឬរុេែល
ឬវ ិជាជសាថន្ណ្តមួ យ ថដ្លបាន្ទទួ លអាជាារ័ ណ ពីរដ្ឋ រដ្ើមបីផ្តល់
ឬផ្ែ ត់ផ្ែង់រសវាថែទ ាំសុខភាព” ។ ប្កមសុខភាព ន្ិងសុវតថ ភា
ិ ព (Health & Safety
Code) § 1373.96(m)(3) ។ (ប្តឡរ់រៅកាន្់ឯកសាររដ្ើម វ ិញ)
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ថ្ន្ការរប្រៀររធៀរលទធ ផ្លរធវ ើរតសត រចចុរបន្ន ជាមួ យន្ឹង
លទធ ផ្លការរធវ ើរតសត ពីរពលមុន្ ថដ្លរធវ ើរឡើងរោយអ្ន កផ្តលរ់ សវាកមម ថតមួ យ ។6
2.

ប ើែ្ុាំ្ វូ ប្វ ើអ្វីែលោះ
បែើម្បីអាចរ ត េេួ េ
រេ់ែ្ុាំ?

បេវាកម្ម ពីអ្នកផ្សតេប់ េវាកម្ម ខែទាំេែ
ុ ភាពពីម្ុ រ

អ្ន កប្តូវទក់ទង MCP ររស់អ្នក រហ្ើយប្បារ់រេឲ្យបាន្ដ្ឹងថា
រន្ុះជាអ្វ ីថដ្លអ្ន កចង់រធវ ើ ។
ផ្ត ល់ព័ត៌មាន្ទាំនាក់ទាំន្ងររស់អ្នកផ្ត លរ់ សវាកមម ថែទ ាំសុខភាពររស់អ្នករៅកាន្់
MCP ររស់អ្នក រដ្ើមបីឲ្យរេអាចទក់ទងជាមួ យន្ឹងអ្ន កផ្ត ល់
រសវាកមម ថែទ ាំសុខភាពរនាុះបាន្ ។
វាជាប្រការសាំោន្់ថដ្លអ្ន កប្តូវប្បារ់អ្នកផ្តល់រសវាកមម ថែទ ាំសុខភាពររស់អ្នក
ន្ិងថផ្នកទទួ លរភាៀវររស់រេឲ្យបាន្ដ្ឹងថាអ្ន ក
បាន្រសន ស
ើ ុាំរន្ត ទទួ លការថែទ ាំសុខភាពពីពួករេ
រៅតាមសិទធរិ រស់អ្នករប្កាមការការពារការរន្ត ទទួ លបាន្ការថែទ ាំសុខភាព ។
ឹ ថា ោង MCP
ប្តូវប្បារ់អ្នកផ្ត លរ់ សវាកមម ឲ្យបាន្ដ្ង
រេន្ឹងទក់ទងមកកាន្់ពួករេ រហ្ើយអ្ប្តារង់ប្បាក់េឺដ្៊ូចគនរៅន្ឹងអ្ប្តា
Medi-Cal ឬអ្ប្តាររស់ MCP រោយយកមួ យណ្តថដ្លខព ស់ជាង ។
ឹ ថា
ប្តូវប្បារ់រុេែលិកថផ្នកទទួ លរភាៀវឲ្យបាន្ដ្ង
អ្ន កន្ឹងសួ ររញ្ហជក់រៅរពលរប្កាយថា រតើោង MCP
មាន្បាន្ទក់ទងមកកាន្់ពួករេថដ្រឬរទ
រដ្ើមបីឲ្យអ្ន កអាចរន្ត តាមោន្ជាមួ យន្ឹង MCP រោយផ្ទាល់
ប្រសិន្ររើពួករេរៅមិន្ទន្់បាន្ទទួ លដ្ាំ ង
ឹ ពី MCP រទរនាុះ ។
មុន្រពលអ្ន ករតររៅកាន្
ូ
់ ថផ្ន្ការថែទ ាំសុខភាពថដ្លមាន្ការ
ចាត់ថចងទុកជាមុន្ ប្តូវថតប្បាកដ្ថា
អ្ន កបាន្ទិញថានរ
ាំ ថន្ថ មរៅតាមរវជជ រញ្ហជររស់អ្នក ។
3.

ប ើែ្ុាំ្ វូ រង់ចសា
ាំ ត រ់ែណ
ាំ ឹងពី MCP យូររណ្ណ
ុ ា ?

MCP ររស់អ្នក មាន្រពលចាំន្ួន្ 30 ថ្ែៃ តាមប្រតិទន្
ិ
េិតចារ់ពីរពលថដ្លពួ ករេទទួ លបាន្សាំរ ើសរុាំ រស់អ្នក
ឹ ថា
រដ្ើមបីប្បារ់អ្នកឲ្យបាន្ដ្ង
DHCS ថ្ែៃ ទី 3 ថខធន ូ ឆ្នាំ 2014
ការរឆៃ ើយតរចាំរពាុះសាំ ួ រតាមោន្ររស់េ កមម ការប្រឹកាភិបាលអ្ន កជារ់ពាក់
ព័ន្ធ (Stakeholder Advisory Committee) ពីថ្ែៃ ទី 11 ថខកញ្ហញ ឆ្នាំ 2014
រលើការប្រជុេ
ាំ
កមម ការ ៖ រោយសាំអាងរលើលិខិតថផ្ន្ការរទវ រ (Dual Plan Letter)
រលខ 14-004 រសវាគាំប្ទ ថដ្លរ ួមរញ្ចល
ូ ន្៊ូ វការងារមន្ា រី ពិរសាធន្៍
ន្ិងរ ៊ូរភាពរវជជសាស្រសត
េឺមន្
ិ មាន្សិទធិទទួ លបាន្ការរន្ត ថែទ ាំពីអ្នកផ្ត ល់រសវាចាស់រឡើយ ។
http://www.dhcs.ca.gov/Documents/DHCS_SAC_9-11_Followup_Responses.pdf រៅកនុងទាំព័រទី
6 ។ (ប្តឡរ់រៅកាន្់ឯកសាររដ្ើម វ ិញ)
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អ្ន កអាចរន្ត ទទួ លបាន្រសវាកមម ពអ្
ី ន កផ្ត ល់រសវាកមម ឲ្យអ្ន កកាលពីរពលមុន្ឬរទ ។
អ្ន កអាចរធវ កា
ើ ររសន ើសតា
ុាំ មទ៊ូ រស័ពាបាន្ ។7 ររើអ្នកចង់ទទួ លរសវាកមម ថែទ ាំរន្ត
ពីអ្នកផ្ត លរ់ សវាកមម ចាស់ជាររឿងរនាាន្់ ឬក៏អ្នកប្តូវរៅជួ ររពទយចាស់
ឹ ។ MCP
តាមការណ្តត់ទុកពីរពលមុន្ អ្ន កប្តូវប្បារ់ MCP ររស់អ្នកឲ្យបាន្ដ្ង
មាន្តួ នាទីធានាឲ្យបាន្ថា
អ្ន កទទួ លបាន្រសវាកមម ថដ្លមាន្សារសាំោន្់ថផ្ន ករវជជសាស្រសត
កនុងរពលថដ្លអ្ន កកាំពុងរង់ចាកា
ាំ រសរប្មច ។ ប្តូវកត់ទក
ុ រ្មុះ ន្ិងរលខទ៊ូ រស័ពា
ររស់មន្ុសសទ ាំងអ្ស់ថដ្លអ្ន កបាន្ទក់ទង ។
ប្តូវកត់ទក
ុ ន្៊ូ វអ្វ ីថដ្លអ្ន កបាន្ន្ិយាយជាមួ យពួ ករេ ។
4.

ប ើ្ វូ ប្វ ើែូចបម្ត ច បរើែ្ុរ
ាំ ត រូ MCP
បៅម្ុ អ្ាំឡ
ុ ងបពេការរ ត េេួ េបេវាកម្ម ពីអ្នកផ្សតេ់បេវាកម្ម បែើម្្ វូ រញ្ច
រ់?

រៅរពលអ្ន កដ្៊ូ ររៅកាន្់ថផ្ន្ការថែទ ាំសុខភាព MCP ែម ី
“អ្ាំឡ
ុ ងរពលរន្ត ទទួ លបាន្រសវាកមម ពអ្
ី ន កផ្ត ល់រសវាកមម រដ្ើម ចាំន្ួន្ 12 ថខ
អាចចារ់រផ្ត ើមសារជាែម ីបាន្ចាំន្ួន្មួ យដ្ង ។ ថតររើអ្នករតរមត
ូ ងរទៀត េឺអ្នកន្ឹង
8
មិន្អាចទទួ លបាន្ែិររវលាចាំន្ួន្ 12 ថខ ែម ីរឡើយ ។

5.

ប ើ្រូបពេយខែេផ្សតេកា
់ រខែទាំេែ
ុ ភាពររេ់ែ្ុាំ
កនុងអ្ាំឡ
ុ ងបពេែ្ុេ
ាំ ថ ិ បៅកនុងខផ្ស ការ Medi-CaI ្ម្ម តា
អាចេេួ េ
ថ្ែលបេវាកម្ម ខែេគា ផ្ស
់ តេ់ឲ្យែ្ុាំ ខែរឬបេ
ប្កាយបពេខែេែ្ុាំរតរបៅកា
ូ
់ MCP ខ បៅម្ុ បពេខែេែ្ុាំ
MCP បែើម្បីរ ត េេួ េបេវាកម្ម ពីគា ់?
ប ើ្រូបពេយប ោះ ឹងេេួ េ
ថ្ែលបេវាកម្ម ខែរឬបេ
បរើែ្ុាំបៅជួរគា ់ប្កាយបពេែ្ុាំ
បេនេ
ើ ុាំរ ួចរាេ់
ខ បៅម្ិ ទ ់េេួ េ
ចបម្ល ើយ រពី MCP បៅបឡើយ?

បេនេ
ើ ុាំ

DHCS APL 15-019 រៅកនុងទាំព័រទី 2:
“ប្តូវថតទទួ លយកសាំរ ើសុាំរន្ត ទទួ លបាន្រសវាថែទ ាំសុខភាព ពីអ្នកផ្ត ល់រសវាចាស់
ថដ្លរសន ើសតា
ុាំ មទ៊ូ រស័ពា … រហ្ើយមិន្ប្តូវតប្មូវឲ្យអ្ន ករសន ើសុាំ រាំរពញ
ន្ិងោក់រសន ថើ រររទជាប្កោស ឬថរររទរអ្ឡិចប្តូន្ក
ិ រឡើយ ….”
(ប្តឡរ់រៅកាន្់ឯកសាររដ្ើម វ ិញ)
7

APL 15-019 ទាំពរ័ ទី 2 DPL 15-003 ទាំព័រទី 3 សាំ ួ រថដ្លថតងរចាទសួ រញឹកញរ់
ររស់ DHCS រៅរដ្ើមឆ្នាំ 2014 ន្ិងសាំ ួ រចរមៃ យ
ើ 4
រញ្ហជក់ប្តឹមថតការពន្ាររពលបាន្ចាំន្ួន្ 12 ថខ ថតមួ យដ្ងេត់ ។
(ប្តឡរ់រៅកាន្់ឯកសាររដ្ើម វ ិញ)
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ចរមៃ ើយ េឺអ្នកអាចទទួ លបាន្ចាំរពាុះរសវាកមម ថដ្លបាន្ផ្តល់ជ៊ូន្អ្ន ក មុន្រពលអ្ន ក
បាន្រសន ស
ើ ុាំ MCP ឲ្យរញ្ហជក់ចាំរពាុះប្េូរពទយ Medi-Cal ធមម តាររស់អ្នក សប្មារ់រធវ ើ
ជាប្េូរពទយផ្ត លកា
់ រថែទ ាំរន្ត រហ្ើយអ្ន កក៏រៅថតអាចទទួ លបាន្
រសវាកមម មុន្រពលអ្ន កទទួ លបាន្ការយល់ប្ពមររស់ MCP ។9 េឺអាចន្ឹងមិន្មាន្
ការរង់ថ្ែៃ រសវាកមម រហ្៊ូ តដ្ល់ប្េូរពទយ ន្ិងអ្ន កផ្ត លរ់ សវាកមម
រផ្សងរទៀតចុុះរ្មុះរធវ ជា
ើ ប្េូរពទយទទួ លរមើលការថែទ ាំរន្ត ររស់អ្នក ។ ការថែទ ាំ
រន្ត េឺជាសិទធិ រហ្ើយសិទធិរន្ុះអាចប្តូវបាន្រដ្ិរសធរចាលថតកនុង
ករ ី ថដ្លមាន្រញ្ហាអ្ាំពីេុ ភាពការថែទ ាំ ថដ្លអាចររាំងប្េូរពទយមិន្ឲ្យផ្ត ល់
រសវាកមម ដ្ល់សមាជិក MCP ដ្ថ្ទ រទៀត ។10 អ្ន កអាចទទួ លបាន្អ្ន កផ្ត ល់
រសវាកមម រន្ត រប្ចើន្នាក់ ។
6.

ប ើ្ វូ រិ ែូ ចបម្ត ចចាំប ោះការរ ត បេវាកម្ម ខែទាំេែ
ុ ភាព
បរើែ្ុាំ្ វូ រតរបៅកា
ូ
់ ខផ្ស ការខែទាំេែ
ុ ភាព Medi-Cal ខែេមា ការ
ច ់ ខចងេុកជាម្ុ
ពីខផ្ស ការខែទាំេែ
ុ ភាពររេ់ខផ្ស ការធា រា៉ារ់រងេុែភាពររេ់រែឋ កាេី
ហ្វ ័រ ីញ (Covered California plan)?

សិទធិទទួ លបាន្ការថែទ ាំរន្ត ររស់អ្នក េឺដ្៊ូចគនន្ឹងសិទធរិ រស់អ្នក រលើការរធវ ើ
អ្ន្ត រកាលពីរសវាកមម Medi-Cal ធមម តា មកកាន្់រសវាកមម ការថែទ ាំថដ្លមាន្ការ
ចាត់ថចងទុកជាមុន្ថដ្រ ។11
7.

ប ើ្ វូ ប្វ ើែូចបម្ត ច បរើ្រូបពេយឯកបេេខែេែ្ុាំចង់រ ត ជួរ
រឺជាអ្ន កផ្សតេ់បេវាកម្ម ខែេេថិ កនុង MCP ររេ់ែ្ុាំ
ខ គា ់ម្ិ
េថិ បៅកនុងរណ្ណ
ត ញ្ក ុម្្រូបពេយរឋម្ររេ់ែ្ុបាំ េប
គា ់
ចុោះប្មោះចូ េកនុងខផ្ស ការខែទាំេែ
ុ ភាពប ោះ
ចាំប ោះខ បមាងម្ួ យចាំ ួ បហ្ើយបមាងទាំងប ោះ
្ វូ
បរចុោះប្មោះបពញអ្េ់បហ្ើយ?

ោះឬក៏

សិទធិរន្ត ទទួ លបាន្ការថែទ ាំសុខភាពពីអ្នកផ្ត ល់រសវាកមម ដ្ថដ្ល
ររស់អ្នកអាចយកមករប្រើបាន្ ររើរទុះរីជារពទយឯករទសរ ៊ូររនាុះ
មិន្បាន្សថ ិតរៅកនុងរណ្ត
ត ញររស់ថផ្ន្ការថែទ ាំសុខភាពររស់អ្នកក៏រោយ ។
ចាំរពាុះការទទួ លរសវាកមម ពប្ី េូរពទយឯករទសណ្តមួ យកនុងរយៈរពលយ៊ូរ
ច៊ូ រពិន្ត
ិ យរមើលថា រតើមាន្ប្េូរពទយរឋមណ្តមួ យ

DHCS APL រលខ 15-019 ទាំពរ័ 2-3 រប្កាមចាំ ងរជើង “ដ្ាំរ
Processes)” (ប្តឡរ់រៅកាន្់ឯកសាររដ្ើម វ ិញ)
9

រើ ការ MCP (MCP

10

DHCS APL រលខ 15-019 ទាំពរ័ ទី 2, 3 ។ (ប្តឡរ់រៅកាន្់ឯកសាររដ្ើម វ ិញ)

11

DHCS APL 15-019 រៅកនុងទាំព័រទី 5 ។ (ប្តឡរ់រៅកាន្់ឯកសាររដ្ើម វ ិញ)

ទាំព័រទី 7 ថ្ន្ 19
ថដ្លអ្ន កអាចដ្៊ូ រមករប្រើរសវាកមម ររស់គត់ រដ្ើមបីឲ្យប្េូរពទយឯករទសរ ៊ូររនាុះ
កាៃយជាសថ ត
ិ “រៅកនុងរណ្ត
ត ញ” វ ិញ។ ររើអ្នកជាសមាជិកកនុងរោន្ធីថដ្លមាន្
ថផ្ន្ការពីរអ្ាំពកា
ី រថែទ ាំសុខភាព ថដ្លមាន្ថផ្ន្ការធានារ៉ារ់រង
សុខភាពម៊ូ លោឋន្ រថន្ថ មពីរលើថផ្ន្ការធានារ៉ារ់រងសុខភាពររស់ប្ក ុមហ្ន្
ុ 12អ្ន ក
ប្តូវសួ ររេថារតើអ្នកអាចទទួ លរសវាកមម រោយផ្ទាល់ពរី សវាកមម
ធានារ៉ារ់រងសុខភាព ថដ្លជាការផ្តចរផ្ត
ួ
ម
ើ ររស់ម៊ូលោឋន្ ជាជាងទទួ ល
រសវាកមម តាម រយៈប្ក ុមរវជជ សាស្រសត ប្រសិន្ររើការទទួ លរសវាកមម ថរររន្ុះ
មាន្ន្័យថាអ្ន កន្ឹងទទួ លបាន្រសវាកមម ពីរពទយឯករទសកនុងរណ្ត
ត ញ។
8.

ប ើអ្វីជាេិេធិរ ត េេួ េ
បេវាកម្ម ខែទាំេែ
ុ ភាពពីអ្នកផ្សតេ់បេវាកម្ម ចេ់
ររេ់ែ្ុាំ បរើបរបផ្សេរប្មោះែ្ុាំបៅកា ់ Medi-Cal MCP
ប្កាយបពេែ្ុាំមា អាយុ្ វូ ចកបចញពីខផ្ស ការខែទាំេែ
ុ ភាព
ររេ់ឪពុកមាតយែ្ុាំ?

អ្ន កមិន្មាន្សិទធិរន្ត ទទួ លបាន្ការថែទ ាំសុខភាពពីអ្នកផ្ត លរ់ សវាកមម ចាស់ររស់
Medi-Cal រឡើយ ថតអ្ន កអាចមាន្សិទធិ រប្កាមចារ់ Knox-Keene (Knox-Keene
Act) ។ រលើសពីរន្ុះ សថ ិតរប្កាមកិចចការពារពីចារ់រដ្ឋ អ្ន កអាចរន្ត មាន្
សិទធិទទួ លបាន្អ្តថ ប្ររយាជន្៍ រប្កាមថផ្ន្ការ
ធានារ៉ារ់រងសុខភាពររស់ឪពុកមាតយ អ្ន ក រហ្៊ូ តដ្ល់អ្នកមាន្អាយុរប្ចើន្ជាង 26
ឆ្នាំ (ឬក៏រៅតាមអាយុថដ្លរេបាន្កាំ ត់ទក
ុ ) រោយអាប្ស័យរលើ
ពិការភាពររស់អ្នក ថារតើប្តូវរន្ត ដ្ល់រពលណ្ត ។13
9.

ប ើអ្វីជាេិេធិរ ត េេួ េ
បេវាកម្ម ខែទាំេែ
ុ ភាពពីអ្នកផ្សតេ់បេវាកម្ម ចេ់
ររេ់ែ្ុាំ បរើែ្ុាំ្ វូ រតរពី
ូ MCP ម្ួ យបៅ MCP ម្ួ យបេៀ
បហ្ើយែ្ុាំចង់រ ត េេួ េ
បេវាកម្ម ពី្រូបពេយររេ់ MCP ែាំរូង?

រោន្ធីថដ្លមាន្ថផ្ន្ការថែទ ាំសុខភាពពីរ ជាមួ យន្ឹងថផ្ន្ការ
ផ្តចរផ្ត
ួ
ើមរោយម៊ូ លោឋន្ េឺរោន្ធី Alameda, Contra Costa, Fresno, Kern,
Kings, Los Angeles, Madera, Riverside, San Bernardino, San Francisco, San
Joaquin, Santa Clara, Stanislaus ន្ិងរោន្ធី Tulare ។
(ប្តឡរ់រៅកាន្់ឯកសាររដ្ើម វ ិញ)
12

រប្កាមចារ់ Knox-Keene ប្កមសុខភាព ន្ិងសុវតថ ិភាព ( Health & Safety
Code) § 1373(d) រប្កាម CalPERS https://www.calpers.ca.gov/docs/formspublications/state-health-guide.pdf Ins. ប្កម §§ 10277 ន្ិង 10278 ។
(ប្តឡរ់រៅកាន្់ឯកសាររដ្ើម វ ិញ)
13

ទាំព័រទី 8 ថ្ន្ 19
អ្ន កអាចយករទរញ្ញ តត ិការរន្ត ទទួ លបាន្រសវាកមម ថែទ ាំសុខភាពពីអ្នក
ផ្ត ល់រសវាកមម ចាស់ មករប្រើបាន្ រដ្ើមបីឲ្យអ្ន កអាច
រន្ត ទទួ លបាន្រសវាកមម ពប្ី េូរពទយររស់ MCP ដ្ាំរ៊ូង ។
10.

ចុោះវា ឹងបៅជាខររណ្ណវ ិញ
បរើរចចុរប ន ែ្ុាំកាំពុងេេួ េ
បេវាកម្ម ពី្រូបពេយតាម្ការអ្ ុញ្ញា ពី
Medi-Cal ្ម្ម តា បៅបពេែ្ុាំរតរបៅកា
ូ
់ MCP វ ិញ?

ចារ់តប្មូវឲ្យ MCP ទទួ លសាែល់ការរសន ើសច
ុាំ ាំរពាុះការពាបាលរចចុរបន្ន ណ្តមួ យ ថដ្ល
ទទួ លបាន្ការអ្ន្ុមត
័ ិ រហ្៊ូ តដ្ល់ 60 ថ្ែៃ ឬថដ្លមាន្កាំ ត់រហ្៊ូ តដ្ល់រពលថដ្លប្តូវ
រធវ ើការវាយតថ្មៃ សារជាែម ី ។14 រលើសពីរន្ុះ រទរញ្ញ តត រិ រស់ Medi-Cal រញ្ហជក់ថា
មិន្ថាអ្ន កផ្ត ល់រសវាកមម ការថែទ ាំរន្ត ឬអ្ន កផ្ត ល់រសវាកមម ែមរី រស់ MCP ប្តូវ
រសន ើសុាំការអ្ន្ុញ្ហញតិ តាមរយៈ MCP សប្មារ់ការរន្ត ន្៊ូ វរសវាកមម
ថដ្លកាលពីរពលមុន្ប្តូវបាន្ផ្ត លកា
់ រអ្ន្ុញ្ហញតិរប្កាម Medi-Cal ធមម តា ។
ប្តង់រន្ុះរេរៅថា សាំរ ើសកា
ុាំ រអ្ន្ុញ្ហញតរឡើង វ ិញ ។ ប្រសិន្ររើ MCP រដ្ិរសធ
ឬកាត់រន្ថ យពាកយសុកា
ាំ រផ្ត លរ់ សចកត អ្
ី ន្ុញ្ហញតរឡើង វ ិញ អ្ន កទទួ លលផ្លររស់
Medi-Cal មាន្សិទធរ
ិ ត ឹងឧទធ រ ៍ តាមកាលកាំ ត់ ចាំរពាុះរសវាកមម ថែទ ាំរន្ត
ថដ្លទទួ លបាន្ជាំន្ួយរង់ប្បាក់ថ្ែៃ រសវាកមម រៅរពលថដ្លរង់ចាស
ាំ វនាការ
15
យុតតធ
ិ ម៌ ។
11.

ប ែ
ើ ្ ុ ាំប្វ ើយងែូ ចបម្ត ចបែើបម្បើឲ្យការធា រា៉ារ់រងបវជជសាស្រេតរចចុរប ន ររេ់ែ្ុេ
ាំ ថ ិ
ប្កាម្ការរ ត េេួ េ
បេវាកម្ម ពីអ្នកផ្សតេ់បេវាកម្ម ចេ់?

ចារ់រោឋភិបាលរដ្ឋ អាចជួ យអ្ន កឲ្យរន្ត ទទួ លបាន្ថានតា
ាំ មរវជជរញ្ហជ ។ Welf. &
Inst. ប្កមប្តង់វេែ ទី 14185 ៖
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DHCS APL 15-019 រៅកនុងទាំព័រទី 6. (ប្តឡរ់រៅកាន្់ឯកសាររដ្ើម វ ិញ)

រទរញ្ញ តត ិ DHCS រៅកនុង 22 CCR §§ 51003(c)(1) (ការរសន ើសុាំ
ការអ្ន្ុញ្ហញតរឡើង វ ិញ ចាំរពាុះសាំរ ើសកា
ុាំ រពាបាលថដ្លបាន្ទទួ លការអ្ន្ុញ្ហញត
កាលពីរពលមុន្ ឬ TAR), 51014.1(e) (ការរដ្ិរសធ ឬការកាត់
រន្ថ យចាំរពាុះការរសន ស
ើ ុាំការអ្ន្ុញ្ហញតរឡើង វ ិញ ប្តូវបាន្ចាត់ទក
ុ ថា ជាការផ្ទតច់
រសវាកមម ) 51014.2(a) (រៅរពលអ្ន កជមៃ មា
ឺ ន្សិទធទ
ិ ទួ លបាន្ជាំន្ួយរវជជសាស្រសតការ
ថែទ ាំរន្ត កាំពង
ុ រង់ចាាំសវនាការ) 51014.2(d) (ការផ្ត ល់
រសចកត អ្
ី ន្ុញ្ហញតថ្ន្ជាំន្ួយរវជជសាស្រសតថផ្នកការថែទ ាំរន្ត កាំពង
ុ រង់ចាាំសវនាការ)
(ប្តឡរ់រៅកាន្់ឯកសាររដ្ើម វ ិញ)
15

ទាំព័រទី 9 ថ្ន្ 19
(1) មិន្មាន្រញ្ហាចាំរពាុះការអ្ន្ុញ្ហញតត ឲ្យរន្ត រប្រើថានស
ាំ ប្មារ់ការថែទ ាំរន្ត
ឬការឲ្យរប្រើថានតា
ាំ មរវជជ រញ្ហជែម ី ថដ្លសថ ត
ិ កនុងរ្មុះថានរាំ រស់ MCP ។16
(2) ររើរពទយរចញរវជជ រញ្ហជឲ្យរប្រើថានយ
ាំ ីរហា ថដ្លមិន្មាន្កនុងថានទ
ាំ ៊ូ រៅរទ 17 រហ្ើយ
“ថដ្លថផ្នកថ្ន្ថានតា
ាំ មរវជជ រញ្ហជ ប្តូវច៊ូ លជាធរមាន្ ... ភាៃមៗ មុន្ …ការចុុះរ្មុះ”
ន្ឹងប្តូវរន្ត រៅមុខ រហ្៊ូ តដ្ល់អ្នកផ្ត លរ់ សវាកមម ថែទ ាំរន្ត ឬប្េូរពទយររស់ថផ្ន្ការ
ថែទ ាំសុខភាពថលងរចញរវជជ រញ្ហជសារជាែម ី ។18
(3) ចាំរពាុះរវជជ រញ្ហជណ្ត ពាក់ព័ន្ធន្ឹងការរប្រើថានយ
ាំ រី ហា ជាមួ យន្ឹងថានទ
ាំ ៊ូ រៅ 19
ថដ្លមិន្មាន្រៅកនុងរ្មុះថានរាំ រស់ MCP រៅរពលរនាុះអ្វ ីៗ េឺជាការសរប្មចររស់
DHCS ថដ្ល ប្តូវផ្ត លរ់ សចកត ីអ្ន្ុញ្ហញតជាមុន្រោយមាន្រញ្ហជក់អ្ាំពីរហ្តុផ្ល
រវជជសាស្រសត ។20
រៅរពលថដ្លការផ្តល់ថានតា
ាំ មរវជជ រញ្ហជ ប្តូវការការផ្ត លកា
់ រអ្ន្ុញ្ហញតជាមុន្
ការសរប្មចររស់ MCP ប្តូវថតរធវ ើរឡើងឲ្យបាន្កនុងរវាង 24 រមា៉ាង
ឬប្តូវរធវ ឲ្
ើ យបាន្កនុងរពលមួ យថ្ែៃ ថ្ន្ថ្ែៃ រធវ កា
ើ រ រៅរពលថដ្ល ឱសែការ ើ
កាំ ត់រ ើញថា មាន្តប្មូវការរនាាន្់ េឺប្តូវផ្ត ល់

ថានថាំ ដ្លមិន្មាន្រៅកនុងរញ្ជ ឱ
ី សែសាថន្ រហ្ើយតប្មូវឲ្យមាន្ការអ្ន្ុញ្ហញតជាមុន្
េឺរ ួមមាន្ថានទ
ាំ ាំងឡាយណ្តថដ្លអ្ន កផ្លិត
មិន្បាន្យល់ប្ពមចាំរពាុះការរងវ ិលប្បាក់ឲ្យវ ិញ រដ្ើមបីកាត់រន្ថ យការចាំណ្តយ
ថានថាំ ដ្លមាន្តថ្មៃ ថ្ែៃ
ថានថាំ ដ្លរងាាញហាន្ិភ័យថដ្លប្តូវរធវ កា
ើ រវាយតថ្មៃ រឡើង វ ិញរោយការសុាំផ្តល់ការអ្ន្ុ
ញ្ហញតជាមុន្ ឬប្តូវបាន្អ្ន្ុញ្ហញតជាថផ្នកមួ យថ្ន្ជាំហាន្ថ្ន្កមម វ ិធីពាបាល
ន្ិងថានថាំ ដ្លមាន្កត បា
ី រមភ អ្ាំពីប្រសិទធិភាព ឬសុវតថ ិភាព ។ (ប្តឡរ់រៅកាន្់ឯកសាររដ្ើម វ ិញ)
16

រន្ុះជាន្ិយមន្័យររស់ថានរាំ ចញពីប្រភពថតមួ យ ។
(ប្តឡរ់រៅកាន្់ឯកសាររដ្ើម វ ិញ)
17

Welf. & Inst Code § 14185(b) ។ ស៊ូ មអាន្ផ្ងថដ្រ អ្ាំពី DHCS 2014
“សាំ ួ រថដ្លថតងរចាទសួ រញឹកញរ់អ្ាំពកា
ី ររន្ត ទទួ លបាន្រសវាសុខភាពពីអ្នកផ្ត ល់
រសវាចាស់” (Continuity of Care FAQ) សាំន្ួរន្ិងចរមៃ ើយទី 15 #2 ។
(ប្តឡរ់រៅកាន្់ឯកសាររដ្ើម វ ិញ)
18

រន្ុះជាន្ិយមន្័យររស់ “ថានមា
ាំ ន្ប្រភពពីរប្ចើន្កថន្ៃ ង” ។
(ប្តឡរ់រៅកាន្់ឯកសាររដ្ើម វ ិញ)
19

DHCS 2014
“សាំ ួ រថដ្លថតងរចាទសួ រញឹកញរ់អ្ាំពកា
ី ររន្ត ទទួ លបាន្រសវាសុខភាពពីអ្នកផ្ត ល់
រសវាចាស់” (Continuity of Care FAQ) #3 ។ (ប្តឡរ់រៅកាន្់ឯកសាររដ្ើម វ ិញ)
20

ទាំព័រទី 10 ថ្ន្ 19
ជ៊ូ ន្ការរប្រើប្បាស់ថានមា
ាំ ន្រយៈរពលចាំន្ួន្ 72 រមា៉ាង ដ្ល់អ្នកទទួ លផ្លររស់ Medi21
Cal ។
រលើសពីរន្ុះ រប្កាមរទរញ្ញ តត រិ រស់ Medi-Cal
ថដ្លប្តូវបាន្រយាងរៅកនុងសាំ ួ រចរមៃ យ
ើ ទី 10 ោងរលើ
ការរដ្ិរសធចាំរពាុះសាំរ ើសកា
ុាំ រអ្ន្ុញ្ហញតរឡើង វ ិញ
រដ្ើមបីសុាំរន្ត ទទួ លបាន្ថានព
ាំ ាបាលររេតាមការអ្ន្ុញ្ហញតពីមន្
ុ ររស់ Medi-Cal
ជាការជប្ម ុញឲ្យរប្រើសទ
ិ ធ ិរន្ត ទទួ លបាន្ថានព
ាំ ាបាលចាស់
កនុងរពលរង់ចារាំ សចកត ីសរប្មចពីសវនាការយុតតធ
ិ ម៌
ររើសិន្ជាមាន្ការរត ឹងឧទធ រ ច
៍ ាំរពាុះការរដ្ិរសធបាន្ទន្់រពលរវលា ។
12.

ចុោះ ឹងមា អ្វ ីបកើ បឡើង ្រេិ បរើការបេនេ
ើ ុាំបេើកខេងបវជជសាស្រេត (MER,
Medical Exemption Request) ររេ់ែ្ុាំ បែើម្បីរ ត េថិ បៅកនុង Medi-Cal
្ម្ម តា ្ វូ
រែិបេ្
បហ្ើយឥឡ
ូ វែ្ុាំ្ វូ េថិ បៅកនុងខផ្ស ការខែទាំេែ
ុ ភាពខែេមា ការ
ច ់ ខចងេុកជាម្ុ ប ោះ ។
ចុោះេិេធិរ ត េេួ េ
ការខែទាំពីអ្នកផ្សតេប់ េវាកម្ម ចេ់ររេ់ែ្ុាំ
ិញ?
បៅជាយងណ្ណវ

នាយកោឋន្ថែទ ាំសុខភាព Medi-Cal ថដ្លមាន្ការចាត់ថចងទុកជាមុន្
(MMCD, Medi-Cal Managed Care Division) ថ្ន្ DHCS
រៅកនុងលិខត
ិ ថផ្ន្ការទ ាំងអ្ស់ (All-Plan Letter) 15-001 (ថខមករ ទី13 ឆ្នាំ
2015) ថ នាាំឲ្យ MCP ប្តូវ ចាត់ទុក MER
ថាជាការរសន ើសុាំរន្ត ទទួ លការថែទ ាំសុខភាពពីអ្នកផ្ត ល់រសវាកមម ចាស់
ន្ិងប្តូវទក់ទងមករ ៊ូរអ្ន ក ។ រទុះជាយា៉ាងណ្តក៏រោយ រយើងស៊ូ មថ នាាំកុាំឲ្យអ្ន ក
រង់ចាាំឲ្យ MCP ទក់ទងមកអ្ន ក ថតេឺអ្នកប្តូវថតទក់ទងមកកាន្់ MCP វ ិញ
រៅតាមអ្វ ីថដ្លរយើងបាន្ពន្យល់ពីោងរលើប្សារ់ ។
13.

បរើ MCP ររេ់ែ្ុាំ យ
ិ យថា “
”–
ប ើែ្ុាំអាចរ ត េេួ េ
បេវាកម្ម ពីអ្នកផ្សតេប់ េវាកម្ម ចេ់ររេ់ែ្ុាំ
ណ្ណ
ា ?

យូររុ

ជាទ៊ូ រៅ អ្ន កអាចរន្ត ទទួ លបាន្រសវាកមម ពីអ្នកផ្តល់រសវាកមម ចាស់ រហ្៊ូ តដ្ល់ 12
ថខ ។ ប្តង់រន្ុះរេរៅថា “អ្ាំឡ
ុ ងរពលពន្ារការរន្ត ទទួ លបាន្រសវាកមម ពីអ្នក
ផ្ត ល់រសវាកមម ចាស់” ។ វាអាចរៅរ ួចថដ្រថដ្ល MCP ររស់អ្នកយល់ប្ពម
អ្ន្ុញ្ហញតឲ្យអ្ន ក អាចទទួ លរសវាកមម ពអ្
ី ន កផ្ត ល់រសវាកមម ចាស់ររស់អ្នក
កនុងែិររវលារប្ចើន្ជាង 12 ថខ ។ េឺអ្នកប្តូវសួ រនាាំ MCP ររស់អ្នក ។ អ្ន កប្តូវរសន ើសុាំ

Welf. & Inst. ប្កម § 14185(a) 42 1396r-8(d)(5). (ប្តឡរ់រៅកាន្់ឯកសារ
រដ្ើម វ ិញ)
21

ទាំព័រទី 11 ថ្ន្ 19
ឲ្យប្េូរពទយរឋមររស់អ្នក ជួ យគាំប្ទអ្ន កចាំរពាុះការរសន ើសរុាំ ន្ុះ ។
ស៊ូ មអាន្សាំ ួ រចរមៃ យ
ើ ទី 14 ោងរប្កាម ។
14.

ប ើ្ វូ ប្វ ើែូចបម្ត ច វ ិញ បរើ MCP ររេ់ែ្ុាំប្ល ើយថា “បេ”
ចាំប ោះេាំបណើេុាំរ ត េេួ េ
បេវាកម្ម ខែទាំេែ
ុ ភាពររេ់ែ្ុព
ាំ អ្
ី ន កផ្សតេ់
បេវាកម្ម ចេ់ ឬបរម្ិ បអ្ើបពើចាំប ោះេាំបណើេុាំររេ់ែ្ុាំ?

ោក់ពាកយរត ឹងសារទុកខ
អ្ន កអាចោក់ពាកយរត ង
ឹ សារទុកខជាមួ យ MCP ររស់អ្នក
បាន្ប្េរ់រពលរវលាទ ាំងអ្ស់ ។ ប្តូវសួ រ MCP ររស់អ្នក
ពីរររៀរោក់ពាកយរត ង
ឹ សារទុកខ ។ ររើរញ្ហាររស់អ្នក ជាររឿងរនាាន្់
(រញ្ហាប្រឈមោៃង
ាំ ចាំរពាុះសុខភាពអ្ន ក) MCP
ររស់អ្នកប្តូវផ្ត លច
់ រមៃ ើយឲ្យបាន្កនុងរវាង 3 ថ្ែៃ ។ ររើរញ្ហាររស់អ្នក
មិន្ថមន្ជាររឿងរនាាន្់រទ MCP ររស់អ្នក មាន្រពលចាំន្ួន្ 30 ថ្ែៃ រដ្ើមបីផ្តល់
ចរមៃ ើយដ្ល់អ្នក ។

អ្ន កអាចរសន ើសុាំជន្
ាំ ួ យពីនាយកោឋន្ថែទ ាំសុខភាពថដ្លមាន្ការ
ចាត់ថចងទុកជាមុន្ (Department of Managed Health Care) ។
រប្កាមថផ្ន្ការ MCP មួ យភាេធាំ អ្ន កអាចោក់ពាកយរ ត ឹងមកកាន្់
នាយកោឋន្ថែទ ាំសុខភាពថដ្លមាន្ការចាត់ថចងទុកជាមុន្ (DMHC,
Department of Managed Health Care) តាមរលខ (888) 466-2219
ឬសប្មារ់អ្នករប្រើ TDD អាចរៅមករលខ ៖ (877) 688-9891 ររើអ្នកមិន្
សរាយចិតតចរាំ ពាុះរសចកត ីសរប្មចររស់ MCP ររស់អ្នក ឬក៏ររើអ្នកមិន្ទទួ លបាន្
រសចកត ីសរប្មចកនុងរវាង 3 ថ្ែៃ សប្មារ់រញ្ហារនាាន្់ ឬ 15ថ្ែៃ ឬ 30 ថ្ែៃ
ឹ
សប្មារ់រញ្ហាមិន្រនាាន្់ ។ ប្តូវប្បារ់ DMHC ឲ្យបាន្ដ្ង
ថារតើរពលណ្តថដ្លអ្ន កបាន្ោក់សរាំ ើរ ត ង
ឹ សារទុកខជាមួ យ MCP
ពីរប្ពាុះថាការោក់រ ត ង
ឹ សារទុកខ ឬរ ត ង
ឹ តវា៉ាជាមួ យ MCP
េឺជាអ្វ ថី ដ្លអ្ន កប្តូវរធវ ើ មុន្រពលលអ្ន កអាចោក់ពាកយរត ឹងមកកាន្់ DMHC ។
រលខទ៊ូ រស័ពាោងរលើ េឺជារលខសប្មារ់អ្នករៅ
ររើអ្នកមាន្សាំ ួ រអ្វ ម
ី ួ យអ្ាំពីសទ
ិ ធ ិររស់អ្នកថដ្លការពាររោយ DMHC ។
អ្ន កក៏អាចអាន្ឯកសារកនុង ៖
https://www.dmhc.ca.gov/FileaComplaint.aspx#.WBJ8JY3FA3E
រទុះជាយា៉ាងណ្តក៏រោយ ការមកជួ រ DMHC េឺមិន្ថមន្ជាជរប្មើសររស់រោន្ធី
COHS រឡើយ ថដ្លរលើកថលងថតរោន្ធី San Mateo រោយសារថា COHS ររស់
MCPs រៅមិន្ទន្់បាន្របាុះរឆ្នតរប្ជើសររ ើស
រហ្ើយរៅមិន្ទន្់ជាភាពតប្មូវររស់ចារ់ឲ្យ DMHC រចញអាជាារ័ ណ រឡើយ

ជរប្មើសរផ្សងរទៀត
អ្ន កអាចពិន្ត
ិ យរមើលជរប្មើសរផ្សងរទៀត ដ្៊ូ ចជាការរសន ើសុាំការរលើកថលងរវជជសាស្រសត
(Medical Exemption) ថដ្លអ្ន កអាច
រធវ ើរឡើងរៅមុន្រពលប្តូវចុុះរ្មុះច៊ូ លកនុងថផ្ន្ការថែទ ាំសុខភាពថដ្លមាន្ការ
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ចាត់ថចងទុកជាមុន្ ឬរសន ើសុាំឲ្យបាន្កនុងរវាង 90 ថ្ែៃ ថ្ន្ការចុុះរ្មុះកនុងថផ្ន្ការ
ថែទ ាំសុខភាពថដ្លមាន្ការចាត់ថចងទុកជាមុន្ ។ សប្មារ់ព័ត៌មាន្
រថន្ថ មអ្ាំពកា
ី ររសន ើសកា
ុាំ ររលើកថលងចាំរពាុះរវជជសាស្រសត (MERs, Medical Exemption
Requests) ស៊ូ មអាន្ឯកសាររបាុះពុមពផ្ាយររស់រយើងរៅឯ
https://www.disabilityrightsca.org/publications/medi-cal-managed-carehealth-plans-what-are-they-what-do-i-need-to-know-about-them ឬក៏
រៅទ៊ូ រស័ពាមករយើងខ្ុាំ តាមរលខ 1 800 776-5746 រដ្ើមបីរសន ើសឯ
ុាំ កសារ
របាុះពុមពផ្ាយរន្ុះ ។ ការរសន ើសរុាំ លើកថលងរវជជ សាស្រសត មិន្ថមន្ជាជរប្មើសរៅកនុង
រោន្ធី COHS រឡើយ ។ 22
ជរប្មើសមួ យរផ្សងរទៀតសប្មារ់អ្នកថដ្លមិន្សថ ត
ិ រៅកនុងរោន្ធី COHS
េឺលុររ្មុះរចញពីថផ្ន្ការថែទ ាំសុខភាព Medi-Cal ថដ្លមាន្ការ
ចាត់ថចងទុកជាមុន្ ររើរ្មុះអ្ន កសថ ត
ិ រៅកនុងប្ក ុមថដ្លមាន្សិទធិរធវ ើថរររន្ុះបាន្
ដ្៊ូ ចជាការមាន្សិទធទ
ិ ទួ លបាន្ការធានារ៉ារ់រងរទវ ភាេ (េឺមាន្ន្័យថា
អ្ន កមាន្សិទធទ
ិ ទួ លបាន្ការធានារ៉ារ់រងពី Medi-Cal ន្ិង Medicare) ឬក៏មាន្ការ
ធានារ៉ារ់រងសុខភាពពីថផ្ន្ការរផ្សងរទៀត
ឬក៏អ្នកមាន្សិទធិទទួ លបាន្សហ្ចាំណ្តយរលើថ្ែៃ រសវាកមម ថែទ ាំសុខភាពពី MediCal ។ ជាមួ យន្ឹងការផ្ទតច់រសវាកមម ថែទ ាំផ្ទាល់ខល ួន្ររស់ IHSS Medi-Cal (IHSS
Medi-Cal Personal Care) ថដ្លជាថផ្ន កមួ យថ្ន្កមម វ ិធី CCI
ថដ្លបាន្រធវ ើរឡើងកាលពីថ្ែៃ ទី 1 ថខកកក ោ ឆ្នាំ 2017
ចាំរពាុះអ្ន កថដ្លមាន្សិទធិទទួ លការធានារ៉ារ់រងពីកមម វ ិធីពរី
េឺមន្
ិ បាច់ប្តូវចុុះរ្មុះច៊ូ លកនុងថផ្ន្ការថែទ ាំសុខភាពថដ្លមាន្ការចាត់ថចងទុ
កជាមុន្ រៅកនុងរោន្ធី CCI
សប្មារ់ជាលកខ ័ ឌ រដ្ើមបីទទួ លបាន្រសវាកមម ការថែទ ាំផ្ទាល់ខល ួន្ររស់ Medi-Cal
(Medi-Cal Personal Care services (IHSS)) រឡើយ ។ រទុះជាយា៉ាងណ្តក៏រោយ
វាមិន្ថមន្ជាភាពតប្មូវរៅកនុងរោន្ធី CCI
ថតជាភាពតប្មូវរៅកនុងរោន្ធីដ្ថ្ទរទៀត ។ អ្ន កទទួ លផ្លពី Medi-Cal
រ៊ូ ករ ួមទ ាំងអ្ន កមាន្សិទធិទទួ លការធានារ៉ារ់រងសុខភាពពីថផ្ន្ការពីរ
ចាំរពាុះការថែទ ាំកនុងរយៈរពលយ៊ូរអ្ថងវ ង (ដ្៊ូ ចជាការថែទ ាំកនុងមន្ា រី សានក់រៅ)
េឺប្តូវថតចុុះរ្មុះកនុងថផ្ន្ការថែទ ាំសុខភាព Medi-Cal ថដ្លមាន្ការ

រោន្ធីទ ាំង 22 ថដ្លការថែទ ាំសុខភាពរោយមាន្ការចាត់ថចងទុកជាមុន្
ប្តូវផ្ត ល់ជ៊ូន្តាមរយៈថផ្ន្ការរោន្ធីថដ្លមាន្ប្រតិរតត ិការប្រព័ន្ធសុខភាព
(COHS, County Operated Health System) េឺរោន្ធី CalOptima (Orange)
CenCal Heralth (San Luis Obispo, Santa Barbara)
សមព ន្
័ ធ កាលីហ្វរ័ ន្ីញ៉ាកណ្ត
ត លរដ្ើមបីសុខភាព (Central California Alliance for
Health) (Merced, Monterey, Santa Cruz) ថផ្ន្ការសុខភាពរឆន រមាស (Gold
Coast Health Plan) (Ventura) ថផ្ន្ការថ្ដ្េ៊ូ សុខភាព (Partnership Health Plan)
(Del Norte, Humboldt, Lake, Lassen, Marin, Mendocino, Modoc, Napa,
Shasta, Siskiyou, Solano, Sonoma, Trinity, Yolo) ថផ្ន្ការសុខភាព San Mateo
(San Mateo Health Plan) (San Mateo) ។ (ប្តឡរ់រៅកាន្់ឯកសាររដ្ើម វ ិញ)
22
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ចាត់ថចងទុកជាមុន្ ។ រៅប្េរ់រោន្ធីទ ាំងអ្ស់
ការចុុះរ្មុះច៊ូ លកនុងថផ្ន្ការថែទ ាំសុខភាព Medi-Cal ថដ្លមាន្ការ
ចាត់ថចងទុកជាមុន្ េឺជាភាពតប្មូវ រដ្ើមបីអាច
ទទួ លបាន្រសវាកមម សប្មារ់មន្ុសសធាំរៅតាមសហ្េមន្៍ (CBAS, CommunityBased Adult Services) ថដ្លកាលពីមន្
ុ រេរៅថា
័យរៅរពលថ្ែៃ
ការថែទ ាំសុខភាពមន្ុសសរពញវ
(Adult Day Health Care) ។ ររើអ្នក
កាំពុងទទួ លបាន្រសវាកមម តាមរយៈការរបាុះរង់រសវាកមម តាមផ្ា ុះ
ន្ិងតាមសហ្េមន្៍ ជាម៊ូ លោឋន្ ថដ្លប្េរ់ប្េងរោយប្រតិរតត ិការរៅតាមផ្ាុះ
ររស់ DHCS (DHCS’ In-Home Operations) ការចុុះរ្មុះររស់អ្នក
រៅកនុងថផ្ន្ការថែទ ាំសុខភាព ថដ្លមាន្ការររៀរចាំទក
ុ ជាមុន្ េឺជាការសម ័ប្េចិតត
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ររើរទុះរីជាអ្ន កទទួ លផ្លររស់ Medi-Cal ប្តូវការ Medi-Cal ថផ្ន ករមើលថែទ ាំផ្ទាល់
ខល ួន្ (Medi-Cal Personal Care) ក៏រោយ ។23

សប្មារ់ព័ត៌មាន្រថន្ថ ម ស៊ូ មច៊ូ លមកកាន្់ វុិរថ្សត៍ថ្ន្ថផ្ន្ការថែទ ាំសុខភាព
Medi-Cal ថដ្លមាន្ការចាត់ថចងជាមុន្ ររស់ DHCS តាមអាសយោឋន្ ៖
http://www.dhcs.ca.gov/services/Pages/Medi-CalManagedCare.aspx
រ ួចចុចរលើពាកយ “aid code chart” (តារងក៊ូ ដ្ជាំន្ួយ) រប្កាមពាកយ “Resources
and Information (ធន្ធាន្ ន្ិងព័ត៌មាន្) ។
ររើអ្នកមាន្សិទធទ
ិ ទួ លបាន្ការធានារ៉ារ់រងពីកមម វ ិធីពីរ
េឺអ្នកន្ឹងអាចរន្ត រៅជួ រប្េូរពទយ Medicare ររស់អ្នកថដ្លរង់ថ្ែៃ រសវាកមម ឲ្យ
តាមរយៈ Medicare ររើរទុះរីជារ្មុះអ្ន កសថ ិតរៅកនុងថផ្ន្ការថែទ ាំសុខភាព
Medi-Cal ថដ្លមាន្ការចាត់ថចងជាមុន្ ក៏រោយចុុះ ។
15.

ប ើ្ វូ ប្វ ើែូចបម្ត ច បរើេិ ជា MCP
រែិបេ្េាំបណើររេ់ែ្ុេ
ាំ ុាំរ ត េេួ េបេវាកម្ម ខែទាំេែ
ុ ភាពពីអ្នកផ្សតេ់បេវា
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ររើអ្នកមាន្សិទធទ
ិ ទួ លបាន្រសវាកមម ធានារ៉ារ់រងសុខភាពពីរ រៅកនុងរោន្ធី
Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego, San Mateo
ឬរោន្ធី Santa Clara ថដ្លសុទធថតជារោន្ធីច៊ូលរ ួមកនុងេាំន្ត
ិ ផ្តចរផ្ត
ួ
ម
ើ
ការថែទ ាំថដ្លមាន្ការសប្មរសប្មួ លជាមុន្ររស់រដ្ឋ កាលីហ្វរ័ ន្ីញ៉ា (CCI, California
Coordinated Care Initiative) េឺមាន្មតិជាំទស់ចរាំ ពាុះភាពតប្មូវ រដ្ើមបីចុះុ រ្មុះ
ច៊ូ លកនុងការថែទ ាំថដ្លមាន្ការចាត់ថចងជាមុន្ររស់ Medi-Cal ថារន្ុះេឺជា
វ ិធីថតមួ យេត់ រដ្ើមបីទទួ លបាន្រសវាកមម ថែទ ាំផ្ទាល់ខល ួន្ (IHSS) ថដ្លប្តូវរចញការ
អ្ន្ុញ្ហញតរោយរោន្ធី ថដ្លរន្ុះក៏មាន្ន្័យថា ការ
ចុុះរ្មុះច៊ូ លកនុងការថែទ ាំសុខភាពថដ្លមាន្ការចាត់ថចងទុកជាមុន្
េឺថលងជាអ្វ ថី ដ្លរធវ ើរឡើង រោយសម ័ប្េចិតតរទៀតរហ្ើយ ថតជាអ្វ ីថដ្លចាាំបាច់ប្តូវ
ថតរធវ ើ ចាំរពាុះអ្ន កទទួ លផ្ល Medi-Cal ថដ្លទទួ ល
បាន្រសវាកមម រប្កាមការរបាុះរង់ NF/AH ថដ្លជាអ្ន កប្តូវការ
រសវាកមម ថែទ ាំផ្ទាល់ខល ួន្ IHSS/Medi-Cal ថដ្លប្តូវទទួ លការអ្ន្ុញ្ហញតពីរោន្ធី ។
រទុះជាយា៉ាងណ្តក៏រោយ IHSS ថដ្លជាថផ្ន កមួ យថ្ន្កមម វ ិធី CCI
ប្តូវរញ្ច រ់រៅប្តឹមថ្ែៃទី 1 ថខកកក ោ ឆ្នាំ 2017 ។ ផ្ទយ
ុ រៅន្ឹងការរកថប្រថដ្លថា
ការចុុះរ្មុះច៊ូ លកនុងថផ្ន្ការថែទ ាំសុខភាព Medi-Cal ថដ្លបាន្ររៀរចាំជាមុន្
េឺជាភាពតប្មូវចាំរពាុះអ្ន កទទួ លផ្លថដ្លរបាុះរង់សទ
ិ ធ ិថដ្លប្តូវការ IHSS េឺ (i)
ភាសាកនុងការផ្ត លក
់ ថន្ៃ ងរមើលថែទ ាំ/មន្ា រី រពទយពាបាលជមៃ ធ
ឺ ៃ ន្់ធៃរ
ន្ិងការរបាុះរង់រសវារៅតាមសហ្េមន្៍ ន្ិង (ii)
រទរញ្ញ តត រិ រស់រដ្ឋ ថដ្លមាន្ថផ្ន្ការថែទ ាំសុខភាពពីរ មាន្ថចងរៅឯ 22 CCR
§ 53887(a)(2)(A).8.
ការរលើកថលងចាំរពាុះអ្ន កច៊ូ លរ ួមថដ្លរបាុះរង់សិទធិពកា
ី រមាន្កាតពវ កិចចប្តូវចុុះ
រ្មុះច៊ូ លកនុងថផ្ន្ការថែទ ាំសុខភាព ។ រៅកនុងការចង់របាុះរង់សិទធិ HCBS
ស៊ូ មអាន្ពាកយសុរាំ បាុះរង់សទ
ិ ធ ិរៅ 1.G. ប្តង់ទាំពរ័ ទី 3 ន្ិងឧរសមព ័ន្ធទី I.3.iii.
ប្តង់ទាំពរ័ ទី 268; កនុងការពន្ាររពលរបាុះរង់សិទធិរចចុរបន្ន ចាំរពាុះពាកយសុាំ 1.G.
ប្តង់ទាំពរ័ ទី 6 ថដ្លរងាាញរលខ 1115 ែវ ិកាថ្ន្ការលុះរង់សទ
ិ ធ
ន្ឹងប្តូវពិចារណ្តទល់ន្ឹងថផ្ន្ការែវ ិកាថ្ន្ការរបាុះរង់សទ
ិ ធិ ។
(ប្តឡរ់រៅកាន្់ឯកសាររដ្ើម វ ិញ)
23
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កម្ម ចេ់ ប្កាយបពេែិរបវលាេេួ េ
្ វូ
រញ្ចរ់?

បេវាកម្ម ពីអ្នកផ្សតេ់បេវាកម្ម ចេ់

រដ្ើមបីអាចរន្ត ទទួ លបាន្រសវាកមម ពអ្
ី ន កផ្ត ល់រសវាកមម រៅរប្ៅរណ្ត
ត ញ
រលើសពីែរិ រវលាថដ្លរន្ត ទទួ លបាន្រសវាកមម ពអ្
ី ន កចាស់ ជាធមម តា
អ្ន កប្តូវរងាាញឲ្យរេរ ើញថា
េឺមន្
ិ មាន្អ្ន កផ្ត ល់រសវាកមម ណ្តរៅកនុងរណ្ត
ត ញថដ្លមាន្រទពិរសាធន្៍
ន្ិងជាំនាញថដ្លអាចរោុះប្សាយចាំរពាុះតប្មូវការថផ្ន កសុខភាពររស់អ្នកបាន្រឡើយ
។
រទរញ្ញ តត ច
ិ ាំរពាុះថផ្ន្ការថែទ ាំសុខភាពថដ្លមាន្ការ
ចាត់ថចងទុកជាមុន្ររស់សហ្ព័ន្ធ ផ្តល់សទ
ិ ធ ិចរាំ ពាុះការ
លុររ្មុះរចញពីថផ្ន្ការថែទ ាំសុខភាពថដ្លមាន្ការចាត់ថចងទុកជាមុន្
រោយសារម៊ូ លរហ្តុរន្ុះ បាន្ប្េរ់រពល ។ 42 ប្កមន្ិយតត កមម សហ្ព័ន្ធ (C.F.R.)
§ 438.56 ។ សិទធក
ិ ន ុ ងការលុររ្មុះរចញ
េឺអាចរប្រើបាន្ប្េរ់ថផ្ន្ការថែទ ាំសុខភាព Medi-Cal ថដ្លមាន្ការ
ចាត់ថចងទុកជាមុន្ទ ាំងអ្ស់ (Medi-Cal Managed Care Plans)
រោយរ៊ូ ករ ួមទ ាំង COHS MCPs ផ្ងថដ្រ ។ “ម៊ូ លរហ្តុ” មាន្ជាអាទិ៍
“ពិបាករកអ្ន កផ្ត ល់រសវាកមម
ថដ្លមាន្រទពិរសាធន្៍ផ្តល់ការថែទ ាំចាំរពាុះតប្មូវការសុខភាពររស់អ្នកចុុះរ្មុះ”
ថដ្លម៊ូ លរហ្តុរន្ុះ អាចប្តូវចាំរពាុះរុេែលថដ្លមាន្មាន្ជមៃ ឺសមុប្េសាមញ ឬជមៃ ក
ឺ ប្ម
ន្ិងមាន្លកខ ័ ឌ សុខភាពប្ចរ៊ូ កប្ចរល់ ។ 42 ប្កមន្ិយតត កមម សហ្ព័ន្ធ
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(C.F.R.) § 438.56(c)(2)(v).24 MCP
ការអ្ន្ុញ្ហញតឲ្យទទួ លរសវាកមម ថែទ ាំសុខភាពចាាំបាច់ពអ្
ី ន កផ្ត ល់រសវាកមម រៅរប្ៅរ
ណ្ត
ត ញ េឺជាវជរប្មើសមួ យជាំន្ួសឲ្យការលុររ្មុះរចញ ។
ឬទក់ទងជាមួ យន្ឹងជរប្មើសការថែទ ាំសុខភាព (Health Care Options)
តាមរលខ 1-800-430-4263 ។
16. េ្មារ់ព័ ៌មា បផ្សេងបេៀ
ស៊ូ មអាន្ឯកសារររស់ នាយកោឋន្រសវាថែទ ាំសុខភាព (DHCS, Department of
Health Care Services) - លិខិតថផ្ន្ការទ ាំងអ្ស់ (ALL PLAN LETTER) រលខ 15019 រៅឯ ៖
http://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/Documents/MMCDAPLsandPolicyLe
tters/APL2015/APL15-019.pdf
ច៊ូ លមកកាន្់ទីរន្ុះ សប្មារ់ ៖
ព័ត៌មាន្ថដ្លររៀរចាំរោយនាយកោឋន្ថែទ ាំសុខភាព Medi-Cal ថដ្លមាន្ការ
ររៀរចាំទុកជាមុន្ (Medi-Cal Managed Care Division, MMCD) ៖
http://www.dhcs.ca.gov/services/Pages/EPSDT.aspx

ម៊ូ លរហ្តុមួយថដ្លប្តូវរសន ើសុាំឲ្យ MCP
ផ្ត ល់ការអ្ន្ុញ្ហញតឲ្យរន្ត ទទួ លបាន្រសវាថែទ ាំសុខភាពពីអ្នកផ្តល់រសវាចាស់
េឺថាអាចរោយសាររៅកនុងរណ្ត
ត ញ
វាមិន្មាន្អ្ន កផ្ត លរ់ សវាថដ្លមាន្រទពិរសាធន្៍ថផ្នកការពាបាល ចាំរពាុះតប្មូវការ
ររស់អ្នក ។ ររើ MCP
រដ្ិរសធសាំរ ើសុាំររស់អ្នកកនុងការរន្ត ទទួ លរសវាថែទ ាំពីអ្នកផ្ត ល់រសវាចាស់ថដ្ល
រៅរប្ៅរណ្ត
ត ញ េឺអ្នកអាចោក់ពាកយរ ត ង
ឹ សារទុកខបាន្ ។
ររើរ ត ឹងសារទុកខររស់អ្នកប្តូវបាន្រដ្ិរសធ
អ្ន កអាចោក់ពាកយសុាំលុររ្មុះរចញពីថផ្ន្ការ រៅកាន្់ទ ាំង MCP
ន្ិងនាយកោឋន្រសវាថែទ ាំសុខភាព (Department of Health Care Services)
ថផ្ន កថផ្ន្ការសុខភាព Medi-Cal ថដ្លមាន្ការររៀរចាំទក
ុ ជាមុន្ (Medi-Cal
Managed Care Division) ។ ម៊ូ លរហ្តុរផ្សងរទៀត
រដ្ើមបីថសវ ងរកការសុល
ាំ ុររ្មុះរចញពីថផ្ន្ការ េឺមាន្ដ្៊ូ ចជា
“រសវាថែទ ាំសុខភាពថដ្លមិន្មាន្េុ ភាព
មិន្ទទួ លបាន្រសវាធានារ៉ារ់រងរប្កាមកិចចសន្ាប្េរ់ប្គន្់
ថដ្លអាចរ ួមរញ្ចល
ូ ន្៊ូ វការពន្ាររពលថដ្លមិន្សមរហ្តុផ្លកនុងការទទួ លបាន្កា
រណ្តត់ជួររពទយ ឬកនុងការទទួ លបាន្រសវាថែទ ាំសុខភាព ។ 42 CFR
§ 438.56(d)(2)(v) ។ (ប្តឡរ់រៅកាន្់ឯកសាររដ្ើម វ ិញ)
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សាំរៅលិខត
ិ ថផ្ន្ការទ ាំងអ្ស់ (APL, All Plan Letters) លិខត
ិ ថផ្ន្ការរទវ រ (DPL,
Duals Plan Letters) ន្ិងលិខិតរគលន្រយាបាយ (PL, Policy Letters) ៖
http://www.dhcs.ca.gov/services/Pages/EPSDT.aspx
“ការផ្ត លកា
់ រថែទ ាំរន្ត រៅកនុងការថែទ ាំថដ្លមាន្ការចាត់ថចងទុកជាមុន្ររស់
Medi-Cal (Continuity of Care in Medi-Cal Managed Care) កមម វ ិធីចារ់សុោ
ភិបាលជាតិ (National Health Law Program)
https://healthlaw.org/resource/continuity-of-care-in-medi-cal/
សាំ ួ រថដ្លថតងរចាទសួ រញឹកញរ់ (FAQs)
អ្ាំពីការរន្ត ទទួ លការថែទ ាំសុខភាពពីអ្នកផ្ត ល់រសវាកមម ចាស់ (Medi-Cal, 2014)
http://www.dhcs.ca.gov/services/Pages/ContinuityofCareFAQ.aspx ។
សប្មារ់ការរន្ត ទទួ លការថែទ ាំសុខភាពពីអ្នកផ្ត ល់រសវាកមម ចាស់
រៅរពលថដ្លប្េូរពទយ ប្ក ុមរវជជសាស្រសត ឬមន្ា ីររពទយររស់អ្នក ចាករចញពី MCP
ស៊ូ មអាន្ ៖
https://www.dmhc.ca.gov/HealthCareinCalifornia/YourHealthCareRights/Co
ntinuityofCare.aspx#.WBOqaY3FA3E
រដ្ើមបីរមើលរញ្ញ តត រិ ដ្ឋ ស៊ូ មច៊ូ លមកកាន្់ទីរន្ុះ ៖
http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes.xhtml
រដ្ើមបីរមើលលកខ ន្ត ក
ិ ៈរដ្ឋ ស៊ូ មច៊ូ លមកកាន្់ទីរន្ុះ រ ួចចុចរលើប្រអ្រ់ថដ្លមាន្ពាកយ
“California Code of Regulations” (ប្កមន្ិយតត កមម កាលីហ្វរ័ ន្ីញ៉ា)
http://www.oal.ca.gov/
ររើអ្នកចុចតាមតាំ ណ្តមួ យ ថតរកមិន្រ ើញព័ត៌មាន្រន្ុះរទ ស៊ូ ម
រៅទ៊ូ រស័ពាមកកាន្់អ្ងែ ការ Disability Rights California តាមរលខ 1 800 7765746 រដ្ើមបីរសន ើសុាំពត
័ មា
៌ ន្អ្វ ីថដ្លអ្ន កប្តូវការ ។

រយើងខ្ុាំចង់សាតរ់រយារល់អ្នក! ស៊ូ មជួ យរាំរពញសាំ ួ រសប្មង់មតិោងរប្កាម
សត ីអ្ាំពកា
ី ររបាុះពុមពផ្ាយររស់រយើងខ្ុាំ
រហ្ើយប្បារ់ឲ្យរយើងខ្ុបា
ាំ ន្ដ្ឹងពីេុ ភាពការងារររស់រយើងខ្ុាំ!
[ចារ់រផ្ត ើមរាំរពញសាំ ួ រសប្មង់មតិ]
សប្មារ់ជាំន្ួយផ្ល វូ ចារ់ ស៊ូ មរៅមករលខ 800-776-5746 ឬរាំរពញ
ថរររទរសន ើសុាំជន្
ាំ ួ យ ។ សប្មារ់រគលរាំ ងរផ្សងៗរទៀតទ ាំងអ្ស់
ស៊ូ មរៅទ៊ូ រស័ពាមករលខ 916-504-5800 (កាលីហ្វ័រន្ីញ៉ាោងរជើង) 213-213-8000
(កាលីហ្វ័រន្ីញ៉ាោងតប
ូ ង) ។

Disability Rights California បាន្ទទួ លែវ ិកាឧរតថ មភពីប្រភពផ្ត ល់
ជាំន្ួយមួ យចាំន្ួន្ ។ សប្មារ់រញ្ជ ីលមអ ត
ិ ថ្ន្អ្ន កផ្ត លជ
់ ន្
ាំ ួ យ ស៊ូ មទសសនារេហ្ទាំពរ័
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http://www.disabilityrightsca.org/
Documents/ListofGrantsAndContracts.html ។

