
California’s Protection & Advocacy System 

ការថែទាំ ថែលមានការចាត់ថែង របស់ Medi-
Cal ៖ បណ្ត ឹងតវ៉ា  និងបណ្ត ឹងសារទុក្ខ  

បានធ វ្ ើបច្ច ុបបននកម្មធៅខែកកកដា ឆ្ន ាំ 2018, ឯកសារផ្សព្វផ្ាយ #5606.06 - 
Cambodian 

ធ ើែុ្ាំអាច្ធ វ្ ើអ្វ ីបានែលះ ប្បសិនធបើែុ្ាំម្និធព្ញចិ្ តច្ាំធ ះអ្វ ីមួ្យខែលខផ្នការ
ខែទាំខែលសថ ិ ធប្កាម្ការប្រប់ប្រងនន Medi-Cal របស់ែុ្ាំបានធ វ្ ើធ ះ? 

ចាប់តាំងពីថ្ែៃទ ី1 ថែក្ក្កដា ឆ្ន ាំ 2017 មក្ រែឋកាលីហ្វ ័រញ៉ា ក្ាំពុងថតអនវុតត
តមបទបបញ្ញតតែិម ីៗរបស់សហ្ព័នធសត ីពីរបបៀបថែលអនក្ប វ្ ើការតវ៉ា ែាំប ោះ
បសែក្ត ីសបរមែ ឬវវិទណាមួយអាំពីអតថរបបោជន៍នានា នងិអាំពីរបបៀបថែល
អនក្ជរមាបជូនថែនការថែទាំថែលសថ តិបរកាមការររប់ររងនូវបរឿងរ៉ា វបែេងៗ
បទៀតតមរយៈបណ្ត ឹងសារទកុ្ខ ។  ជាែាំបូង 
វថតងថតជាបរឿងលអបាំែុតបៅក្ន ុងការនិោយជាមួយអនក្ែតល់បសវ
របស់អនក្បដាយផ្ទា ល់ ឬបៅទូរស័ពាបៅកានប់សវអតិែជិនថ្នថែនការរបស់អនក្។  
របសិនបបើការប វ្ ើថបបបនោះមនិអាែបដាោះរសាយបញ្ហា បានបទបនាោះ អនក្អាែ
អនវុតតសក្មមភាពណាមួយក្ន ុងែាំបណាមសក្មមភាពនានាែូែខាងបរកាម។  
សរមាប់ព័ត៌មានបថនថមអាំពីបទបបញ្ញតតែិម ីៗ របស់សហ្ពន័ធ  អនក្អាែអាន
ឯក្សារែេពវែាយរបស់ក្មម វ ិ្ ែីាប់សត ីពីសុែភាពថ្នន ក្ជ់ាត ិ(NHeLP) សត ីពី
បញ្ហា បនោះបៅទីបនោះ៖ ែុែសរមាប់ទាំពរ័ “បសែក្តសីបងខបរតួសៗអាំពីបញ្ហា  ទី2៖ 
របព័នធបទបបញ្ញតតែិងុបរកាយសត ីពីបណ្ត ងឹសារទកុ្ខ  នងិបណ្ត ងឹតវ៉ា បលើ
ការថែទាំថែលសថ តិបរកាមការររប់ររងរបស់ Medicaid” បៅបលើថវបសាយត៍របស ់
NHeLP។  NHeLP ក្ប៏ានែលតិឯក្សារែេពវែាយថែលមានភាពលមអតិោ៉ា ងខាល ាំង
សត ីពីបណ្ត ងឹសារទកុ្ខ  នងិបណ្ត ងឹតវ៉ា បលើការថែទាំថែលសថ តិបរកាមការររប់ររងរបស់ 
Medi-Cal ែងថែរ (បញ្ហា ទ ី4៖ បណ្ត ឹងសារទុក្ខ ថ្ែាក្ន ុង 
និងការរតួតពិនិតយប ើងវញិបៅខាងបរៅសរមាប់ការ
បែិបស្ែាំប ោះបសវបៅក្ន ុងថែនការថែទាំថែលសថ តិបរកាមការររប់ររងរបស់ 
Medi-Cal) បហ្ើយឯក្សារែេពវែាយអាែប វ្ ើការបដាន ូតបានបៅ ែែុ
សរមាប់ទាំព័រ “ការថែទាំថែលសថ តិបរកាមការថែទាំជាបសរ ៊ីថ្នរែឋកាលីហ្វ ័រញ៉ា , បញ្ហា ទ ី
4៖ បណ្ត ងឹសារទុក្ខ ថ្ែាក្ន ុង និងការរតួតពិនតិយប ើងវញិបៅខាងបរៅសរមាប់ការ
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បែិបស្ែាំប ោះបសវបៅក្ន ុងថែនការថែទាំថែលសថ តិបរកាមការររប់ររងរបស់ 
Medi-Cal បៅបលើថវបសាយតរ៍បស ់NHeLP។ 

ក្ាំណ្ត់សមាា ល់ ៖ លិែិតថែនការទាំងអស់ 17-006 
មានពត័៌មានថែលកាន់ថតលមអតិជាងបនោះបទៀត
សត ីពីអវ ីថែលនងឹពិភាក្ាបៅខាងបរកាម ែូែជា ទរមង់ថ្នការជូនែាំណ្ងឹ ជាបែើម 
បហ្ើយលិែតិបនោះអាែថសវងរក្បានបៅ ែែុទបីនោះសរមាប់ PDF 
ថ្នលិែិតថែនការទាំងអស់ 17-006 បោង៖ “លក្ខែណ្ឌ តរមូវ 
និងទរមង់រាំរថូ្នការជូនែាំណ្ងឹថែលរតវូបានថក្សរមួលរែួរល់ថ្នបណ្ត ងឹសារទកុ្ខ  
និងបណ្ត ងឹតវ៉ា  នងិឯក្សារភាា ប់ 'សិទធរិបស់អនក្'” ពីថវបសាយត៍របស ់DHCS។ 

 

 ដាក់បណ្ត ឹង វ៉ា ធៅកាន់ខផ្នការខែទាំខែលសថ ិ ធប្កាម្ការខែទាំ 
របស់អ្នក។ 

ជាែាំបូង វមានសារៈសាំខានក់្ន ុងការែងឹអាំពីការក្ាំណ្តអ់តថរបបោជនជ៍ាអវជិាមាន 
(ABD)។1  ABD រឺជាែាំណាត់ការណាមួយថែលរតវូបានអនវុតត
បដាយថែនការថែទាំថែលសថ ិតបរកាមការថែទាំ របសអ់នក្ ថែលប៉ាោះ ល់ែល់ការ
ថែទាំរបសអ់នក្ ែូែជា ការពនារបពល, ការថក្ថរប, ការបែិបស្ ឬការកាត់បនថយ
នូវបសវនានា, ការបែិបស្មនិទូទត់របាក្់ ឬការទូទតរ់បាក់្ថតមួយថែនក្ប៉ាុបណាណ ោះ
សរមាប់បសវណាមួយ, ឬការក្ាំណ្ត់ថ្ន បសវថែលរតូវបានបសន ើសុាំបនាោះមនិថមនជា
អតថរបបោជន៍ថែលទទួលបានធានារ៉ា ប់រងបនាោះបទ។  បែច ុបបនន   ក្យ ABD 
រតូវបានបរបើរបាស់ជាំនួសឲ្យ “បសែក្ត ីជូនែាំណ្ងឹអាំពែីាំណាត់ការ” ឬ “NOA.”  
សរមាប់ព័ត៌មានបថនថមថ្នបតើ ABD បានរមួបញ្ច លូអវ ីែល ោះបនាោះ សូមបមើលទាំព័រទី 2 
ថ្នលិែិតថែនការទាំងអស់ 17-006 ថែលបានបលើក្ប ើងបៅខាងបលើ។ 

ថែនការថែលសថ តិបរកាមការររប់ររងនមួីយៗរតូវថតបានដាក្់របព័នធបណ្ត ងឹតវ៉ា
មួយឲ្យអតថគាហ្ក្បរបើរបាស់។  បណ្ត ឹងតវ៉ា  រជឺាការរតួតពិនតិយ ABD ប ើងវញិ 
បដាយថែនការថែទាំថែលសថ ិតបរកាមការររប់ររង របស់អនក្។2  
អនក្រតវូថតដាក្់បណ្ត ងឹតវ៉ា របស់អនក្ក្ន ុងរយៈបពល 60 ថ្ែៃ 
បនាា ប់ពីអនក្ទទួលបានបសែក្ត ីជូនែាំណ្ងឹអាំពី ABD ណាមួយ។  
អនក្អាែដាក្់បណ្ត ឹងតវ៉ា របស់អនក្បដាយផ្ទា ល់មាត ់ឬជាលាយលក្ខណ្៍អក្េរបាន 
ប៉ាថុនត របសិនបបើអនក្ដាក្់បណ្ត ងឹតវ៉ា របស់អនក្បដាយផ្ទា ល់មាត់បនាោះ អនក្នងឹចាាំបាែ់
រតូវដាក្់ជូននូវបណ្ត ងឹតវ៉ា ជាលាយលក្ខណ្អ៍ក្េរថែលបានែុោះហ្តថបលខារែួរល់
បៅកាន់ថែនការសុែភាពរបស់អនក្។3  បលើសពីបនោះបទៀត ែូរប វ្ ើឲ្យរបាក្ែថ្ន 
អនក្ក្ាំពុងថតដាក្់បណ្ត ងឹតវ៉ា បៅកាន់ថែនការថែទាំថែលសថ តិបរកាមការររប់ររង 
របស់អនក្ នងិមនិថមនបៅកាន់រក្មុររបូពទយរបសអ់នក្ 
ឬរក្មុអនក្ែតល់ការថែទាំបែេងបទៀតបនាោះបទ។ 
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ថែនការថែទាំថែលសថ តិបរកាមការររប់ររង របសអ់នក្ រតូវថតែតល់ជូនអនក្នូវ
ការទទួលសាា លជ់ាលាយលក្ខណ្អ៍ក្េរអាំពីបណ្ត ងឹតវ៉ា របស់អនក្ បៅក្ន ុងរយៈបពល 5 
ថ្ែៃ បនាា ប់ពីទទួលបានបណ្ត ងឹតវ៉ា បនាោះ។4  ជាទូបៅ 
ថែនការរបស់អនក្រតូវថតបដាោះរសាយបនាោះបៅក្ន ុងរយៈបពល 30 ថ្ែៃ 
បហ្ើយនងឹបែញើជូនអនក្នូវបសែក្ត ីជូនែាំណ្ងឹអាំពីែាំបណាោះរសាយបលើបណ្ត ឹងតវ៉ា  (NAR) 
មួយ បៅបពលថែលពួក្បរបានប វ្ ើបសែក្តសីបរមែអាំពី
បណ្ត ឹងតវ៉ា របស់អនក្បហ្ើយបនាោះ។5  NAR 
រជឺាលិែិតែល វូការមួយែាប់ថែលជូនែាំណ្ងឹែល់អនក្ថ្ន ABD 
ណាមួយរតូវបានលុបបចាល ឬរតវូបានរក្ាទុក្បៅែថែល នងិរួរថត
រមួបញ្ច លូព័ត៌មានអាំពីរបបៀបបសន ើសុាំបបើក្សវនាការែយ៏ុតត ិ្ ម៌មួយបៅក្ន ុងរែឋ 
របសិនបបើអនក្មនិបពញែតិតែាំប ោះបសែក្តសីបរមែបនាោះបទ។6 

អនក្ក្៏អាែដាក្់បណ្ត ងឹតវ៉ា បនាា នមួ់យបានែងថែរ របសិនបបើអនក្រតិថ្ន 
អនក្ក្ាំពងុថត
របឈមនងឹហានភិយ័ថ្នការររមាមក្ាំ ថហ្ងែាំប ោះសុែភាពរបស់អនក្ថែលនងឹ
បក្ើតប ើងក្ន ុងបពលឆ្ប់ៗបនោះ នងិការររមាមក្ាំ ថហ្ង ៃ្ន់្ ៃរែាំប ោះសុែភាពរបស់
អនក្ ែូែជា ការឈចឺាប់ោ៉ា ងខាល ាំង ឬអាែនងឹបាត់បង់ជីវតិ បាត់បង់អវយវៈ 
ឬមុែងារថ្នរងកាយែ៏សាំខាន។់  បៅក្ន ុងក្រណ្ីទាំងបនាោះ 
ថែនការសុែភាពរបស់អនក្រតវូថតប ល្ ើយតបនឹងបណ្ត ងឹតវ៉ា របស់អនក្ 
បៅក្ន ុងរយៈបពល 72 បមា៉ា ង។  បៅទីបនោះ ជាែមីមតងបទៀត ការពនារបពលរយៈបពល 
14 ថ្ែៃក្ន ុងការប ល្ ើយតបអាែនឹងបក្ើតប ើង។7  
អនក្អាែទទួលបានបណ្ត ឹងតវ៉ា បនាា នមួ់យ 
របសិនបបើមានការររមាមក្ាំ ថហ្ង ៃ្ន់្ ៃរែាំប ោះសុែភាពរបស់អនក្។ 

របសិនបបើថែនការសុែភាពរបស់អនក្មនិបានែតល់ជូននូវបសែក្ត ីសបរមែមួយ
បៅក្ន ុងែរិបវលាថែលបានតរមូវ ែូែបានពិភាក្ាបៅខាងបលើបទបនាោះ វរតូវបាន
ចាតទ់ុក្ថ្នជាការបែិបស្មួយ បហ្ើយអារស័យបហ្តុបនោះ ABD បៅកាលបរបិែេទ
ថែលែរិបវលាបនោះែតុក្ាំណ្ត។់8 

បនាា ប់ពីអនក្បានបរបើរបាស់ររប់នីតិវ ិ្ ទី ាំងអស់ថ្នបណ្ត ងឹតវ៉ា ថ្ែាក្ន ុងែាំប ោះថែន
ការរបស់អនក្រែួរល់បហ្ើយបនាោះ អនក្អាែបសន ើសុាំបបើក្សាវនាការយុតត ិ្ ម៌ថ្ន Medi-
Cal មួយបៅរក្សួងបសវសងាមថ្នរែឋកាលីហ្វ ័រញ៉ា  (“CDSS”)។9 
អនក្ក្៏អាែបសន ើសុាំបបើក្សាវនាការយតុត ិ្មថ៌្ន Medi-Cal បានែងថែរ 
របសិនបបើថែនការថែទាំថែលសថ តិបៅបរកាមការររប់ររង របស់
អនក្មនិបានបែញើជូនអនក្នូវ NAR មួយ បៅក្ន ុងែរិបវលាថែលរតូវបានតរមូវ។10  
អនក្រតវូថតបសន ើសុាំបបើក្សាវនាការបៅក្ន ុងរែឋមួយ បៅក្ន ុងរយៈបពលមនិបលើសពី 120 
ថ្ែៃរបតទិនិ ចាប់ពកីាលបរបិែេទថ្ន NAR របស់
ថែនការថែទាំថែលសថ តិបៅបរកាមការររប់ររង របស់អនក្។11 
អនក្ក្៏អាែបសន ើសុាំក្៏រតួតពិនតិយប ើងវញិជាបនាា ន់បានែងថែរ។ 
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A. បរបើរបាស់ែាំបណ្ើរការថែលមានពរីែាំណាក្ក់ាលបនោះ៖ 

កាលពីមនុ អនក្អាែដាក្់ ក្យបសន ើសុាំបបើក្សាវនាការយតុត ិ្ មប៌ៅក្ន ុងរយៈបពល 90 
ថ្ែៃបរកាយកាលបរបិែេទថ្ន NOA។  បែច ុបបនន  
វរជឺាែាំបណ្ើរការមួយថែលមានពីរែាំណាក្ក់ាល៖ ទមួីយ ដាក្់ ក្យ
បណ្ត ឹងតវ៉ា បៅកាន់ថែនការថែទាំថែលសថ តិបរកាមការររប់ររង របសអ់នក្ បៅក្ន ុង
រយៈបពល 60 ថ្ែៃបនាា ប់ពីទទួលបាន ABD និងទីពរី ដាក្់ ក្យបសន ើសុាំបបើក្
សាវនាការយតុត ិ្ មមួ៌យបៅក្ន ុងរយៈបពល 120 ថ្ែៃបរកាយកាលបរបិែេទថែលអនក្
ទទួលបាន NAR។  អនក្រួរថតបរបើរបាស់ែាំបណ្ើរការថែលមានពីរែាំណាក្ក់ាលបនោះ 
បទោះបីជាអនក្មិនបានទទួល ABD ជាលាយលក្ខណ្អ៍ក្េរមួយក្៏បដាយ 
ប៉ាុថនតអនក្ក្ាំពងុថតរបឆ្ាំងនឹងសក្មមភាព ឬភាពអសក្មម 
ថែលមានែលប៉ាោះ ល់ែាំប ោះការថែទាំរបស់អនក្។ 

ថវបសាយត៍ថ្នសាវនាការរបស ់CDSS រឺបៅទីបនោះ៖ ែែុសរមាប់ទាំព័រ 
“សាវនាការយតុត ិ្ មរ៌បស់Medi-Cal” បៅបលើថវបសាយតរ៍បស ់DHCS។  
ព័ត៌មានអាំពកីារបសន ើសុាំបបើក្សាវនាការយតុត ិ្ម៌មានបៅទបីនោះ៖  ែែុសរមាប់ទាំព័រ 
“សិទធកិ្ន ុងការបបើក្សាវនាការរបសអ់នក្” បៅបលើថវបសាយត៍របស ់DSS។ 

 ដាក់បណ្ត ឹងសារទុកខធៅកាន់ខផ្នការខែទាំខែលសថ ិ ធប្កាម្ការប្រប់ប្រង 
របស់អ្នក 

ថែនការថែទាំថែលសថ តិបរកាមការររប់ររងនមួីយៗរតវូថតបានដាក្ឲ់្យបរបើរបាស់
នូវរបព័នធបណ្ត ឹងសារទុក្ខ មួយ។  អនក្អាែដាក្់បណ្ត ងឹសារទកុ្ខ  
ថែលរតូវបានសាា ល់ែងថែរថ្នជា “ ក្យបណ្ត ងឹ” បាន 
របសិនបបើអនក្មនិបពញែតិតនងឹអវ មួីយថែលថែនការថែទាំថែលសថ ិតបរកាមការ
ររប់ររង របសអ់នក្ ឬអនក្ែតល់ថែនការសែុភាពណាមាន ក្់បានប វ្ ើ 
ថែលមនិ ក្់ពន័ធនងឹ ABD បនាោះបទ។  
បណ្ត ឹងសារទកុ្ខអាែរមួបញ្ច លូទាំងរណុ្ភាពថ្នការថែទាំថែលអនក្បានទទួលពី
បវជាបណ្ឌ ិតណាមាន ក្ ់ឬរបសិនបបើបវជាបណ្ឌ ិត ឬបុរាលបែេងបទៀតមានភាព
មិនរួរសមែាំប ោះអនក្។12 បៅបពលែលោះ វអាែមានភាពមនិែាស់លាស់បនាោះបទ 
ថ្នបតើអនក្រួរថតដាក្ប់ណ្ត ឹងសារទកុ្ខ  ឬបណ្ត ងឹតវ៉ា ។  បៅក្ន ុងក្រណ្ីទាំងបនាោះ 
របសិនបបើអនក្ដាក្់បណ្ត ងឹសារទកុ្ខ  បៅបពលថែលអនក្រួរថតដាក្់បណ្ត ងឹតវ៉ា បនាោះ 
ថែនការថែទាំថែលសថ តិបរកាមការររប់ររង របសអ់នក្ រួរថត
ែងអ ុលបងាា ញថ្នបតើវរួរថតជាបណ្ត ឹងណាមួយ នងិបនតែាំបណ្ើរការតមការរួរ។ 

ថែនការថែទាំថែលសថ តិបរកាមការររប់ររង របសអ់នក្ រតូវបានែតល់ជូនអនក្នូវ
ការទទួលសាា លជ់ាលាយលក្ខណ្អ៍ក្េរអាំពីបណ្ត ងឹសារទកុ្ខ របស់អនក្ បៅក្ន ុងរយៈបពល 
5 ថ្ែៃ បនាា ប់ពីទទួលបានបណ្ត ឹងសារទកុ្ខ បនាោះ។13  ជាទូបៅ 
ថែនការថែទាំថែលសថ តិបរកាមការររប់ររង របសអ់នក្ 
រតូវថតបដាោះរសាយបណ្ត ងឹសារទកុ្ខ បៅក្ន ុងរយៈបពល 30 ថ្ែៃ។  

http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/Medi-CalFairHearing.aspx
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/Medi-CalFairHearing.aspx
https://secure.dss.cahwnet.gov/shd/pubintake/cdss-request.aspx
https://secure.dss.cahwnet.gov/shd/pubintake/cdss-request.aspx
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អនក្ក្៏អាែដាក្់បណ្ត ងឹសារទុក្ខបនាា នមួ់យបានែងថែរ របសិនបបើអនក្រតិថ្ន អនក្
ក្ាំពុងថតរបឈមនងឹហានភិយ័ថ្នការររមាមក្ាំ ថហ្ងែាំប ោះសែុភាពរបស់អនក្ថែ
លនងឹបក្ើតប ើងក្ន ុងបពលឆ្ប់ៗបនោះ និងការររមាមក្ាំ ថហ្ង ៃ្ន់ ៃ្រែាំប ោះ
សុែភាពរបសអ់នក្ ែូែជា ការឈចឺាប់ោ៉ា ងខាល ាំង ឬអាែនងឹបាត់បង់ជីវតិ 
បាត់បង់អវយវៈ ឬមែុងារថ្នរងកាយែស៏ាំខាន។់  បៅក្ន ុងក្រណ្ីទាំងបនាោះ 
ថែនការសុែភាពរបស់អនក្រតវូថតប ល្ ើយតបនឹងបណ្ត ងឹ
សារទកុ្ខ របសអ់នក្បៅក្ន ុងរយៈបពល 72 បមា៉ា ង។ 

អនក្អាែដាក្់បណ្ត ឹងសារទកុ្ខ បៅកាន់ថែនការថែទាំថែលសថ តិបរកាមការររប់ររង 
របស់អនក្ បដាយផ្ទា លម់ាត ់ឬជាលាយលក្ខណ្អ៍ក្េរបាន។ 

A. សាវនាការយតុត ិ្ ម៌ថ្ន Medi-Cal 

អនក្ក្៏អាែដាក្់ ក្យបសន ើសុាំបបើក្សាវនាការយុតត ិ្ ម៌ថ្ន Medi-Cal មួយបានែងថែរ 
របសិនបបើអនក្មានបណ្ត ងឹសារទកុ្ខណាមួយរបឆ្ាំងនឹងថែនការសុែភាពរបស់អនក្ 
ឬរបសិនបបើអនក្មនិបពញែតិតនងឹបសវ Medi-Cal របសអ់នក្។14 
បទោះបីជាោ៉ា ងណាក្៏បដាយ បនោះមនិថមនថតងថតមាននយ័ថ្ន 
បៅរក្មថ្នែាប់រែឋបាល (ALJ) ថែលប វ្ ើបសែក្ត ីសបរមែែាំប ោះក្រណ្រីបស់អនក្ 
នឹងមានអាំណាែក្ន ុងការថក្តរមូវបញ្ហា បនាោះបទ។  ឧទហ្រណ្៍៖ 
របសិនបបើអនក្ដាក្់បណ្ត ងឹតវ៉ា មួយបដាយសារថតបុរាលិក្ណាមាន ក្់
មានភាពមនិរួរសមែាំប ោះអនក្បនាោះ បហ្ើយអនក្មនិបពញែិតតែាំប ោះរបបៀបថែល
ថែនការថែទាំថែលសថ តិបរកាមការររប់ររង របសអ់នក្បដាោះរសាយបណ្ត ងឹសារទកុ្ខ
របស់អនក្បនាោះ ALJ មិនអាែថក្តរមូវបញ្ហា បនាោះបានបទ។ 
បទោះបីជាោ៉ា ងណាក្៏បដាយ ALJ របថហ្លជាអាែជួយអនក្បាន ឧទហ្រណ្៍៖ 
របសិនបបើថែនការថែទាំថែលសថ តិបរកាមការររប់ររង របសអ់នក្មិនធាល ប់ប ល្ ើយតប
នឹងការបៅទូរស័ពា បដាយសារថតវអាែ ក្់ព័នធនងឹបញ្ហា ថ្នការថែទាំបនាោះ។ 

អនក្រតវូថតដាក្ ់ក្យបសន ើសុាំបបើក្សាវនាការរបស់អនក្បៅក្ន ុងរយៈបពល 90 ថ្ែៃ
បរកាយកាលបរបិែេទថ្នសាថ នភាពថែលបណាត លឲ្យមានបណ្ត ឹងសារទកុ្ខ បនាោះ។  
អនក្មនិចាាំបាែអ់នុវតតររប់នតីិវ ិ្ ីទ ាំងអស់ថ្នបណ្ត ងឹសារទកុ្ខ ថ្ែាក្ន ុងថ្ន
ថែនការរបស់អនក្មនុបពលបបើក្សាវនាការមួយសរមាប់បរឿងអវ ីមួយបរៅពីការ
ក្ាំណ្តអ់ាំពីអតថរបបោជនជ៍ាអវជិាមាន (ABD បានពនយល់បៅខាងបរកាម) បនាោះបទ 
ែូបែនោះអនក្របថហ្លជាមានបាំណ្ងដាក្ ់បណ្ត ងឹសារទកុ្ខ  និងសាំបណ្ើសុាំ
បបើក្សាវនាការបៅបពលថតមួយ។  
បពលបវលាថតមួយរត់ថែលអនក្ចាាំបាែរ់តវូដាក្់បណ្ត ងឹតវ៉ា មនុបពលបសន ើសុាំបបើក្
សាវនាការយតុត ិ្ មមួ៌យបនាោះ រឺបៅបពលថែលវ ក្់ពន័ធនងឹ ABD ណាមួយ។  
ថវបសាយត៍ថ្នសាវនាការរបស ់CDSS រឺបៅទីបនោះ៖ ែែុសរមាប់ទាំព័រ 
“សាវនាការយតុត ិ្ មរ៌បស់Medi-Cal” បៅបលើថវបសាយតរ៍បស ់DHCS។  
ព័ត៌មានអាំពកីារបសន ើសុាំបបើក្សាវនាការយតុត ិ្ម៌មានបៅទបីនោះ៖ ែែុសរមាប់ទាំពរ័ 
“សិទធកិ្ន ុងការបបើក្សាវនាការរបសអ់នក្” បៅបលើថវបសាយត៍របស ់DSS។ 

http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/Medi-CalFairHearing.aspx
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/Medi-CalFairHearing.aspx
https://secure.dss.cahwnet.gov/shd/pubintake/cdss-request.aspx
https://secure.dss.cahwnet.gov/shd/pubintake/cdss-request.aspx
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 សូម្ធសន ើសុាំជាំនួយ ព្ ីប្កសួងធសវខែទាំ សែុភាព្ ខែលមានការចា ់ខច្ង 

រក្សួងថែទាំសុែភាពថែលសថ តិបរកាមការររប់ររង (DMHC) អាែជួយអនក្បាន 
របសិនបបើអនក្មានវវិទណាមួយជាមួយថែនការសុែភាពរបស់អនក្ ថែលរមួបញ្ច លូ
ទាំងការបសន ើសុាំការរតួតពិនតិយប ើងវញិបលើថែនក្បវជាសាស្រសត បដាយឯក្រជយមួយ
ការរតួតពិនតិយបណ្ត ងឹសារទុក្ខ ប ើងវញិ នងិការដាក្ ់ក្យបណ្ត ងឹែងថែរ។  DMHC 
ប វ្ ើនិយត័ក្មមបលើថែនការសុែភាពនានាថែលសថ តិបៅបរកាមែាប់ Knox-Keene។  
ែាប់ Knox-Keene រជឺាបណុ្្ាំថ្នែាប់ថែលប វ្ ើនយិ័តក្មមបលើថែនការថែទាំ
សុែភាពថែលសថ តិបរកាមការររប់ររង។  សរមាប់ព័ត៌មានបថនថមសត ីពីែាប់ Knox-
Keene អនក្អាែែូលបៅបមើល ែែុទីបនោះសរមាប់ទាំព័រ 
“ែាប់ថែល ក្់ពន័ធនឹងថែនការនានាថ្នបសវថែទាំ
សុែភាពបៅក្ន ុងរែឋកាលីហ្វ ័រញ៉ា ” បៅបលើថវបសាយតរ៍បស់ DMHC។  Knox-Keene 
មិនបានអនុវតតបៅក្ន ុងបខាន្ីថែលមានរបព័នធសុែភាពថែលប វ្ ើ
របតិបតត ិការបដាយបខាន្ី (COHS) បនាោះបទ បលើក្ថលងថែនការ COHS - 
ថែនការសុែភាពរបស់ San Mateo។  
ថែនការសុែភាពអារស័យតមលក្ខែណ្ឌ តរមូវរបស់ Knox-Keene បដាយសម ័ររែតិត 
ប៉ាុថនតមិនថមន COHS បែេងបទៀតថែលជា៖ 

- CalOptima – Orange; 

- CenCal Health - Santa Barbara និង San Luis Obispo; 

- សមពន័ធកាលីហ្វ រ័ញ៉ា ក្ណាត លបែើមបីសុែភាព - Santa Cruz, Monterey, 
Merced; 

- ថែនការសុែភាពប ន្រមាស – Ventura; 

- HealthPlan ភាពជាថ្ែរូថ្នកាលីហ្វ ័រញ៉ា  - Solano, Napa, Yolo, 
Sonoma, Mendocino, Marin, Del Norte, Humboldt, Lake, 
Lassen, Modoc, Shasta, Siskiyou, Trinity។ 

A. ដាក្់ ក្យបណ្ត ឹងបៅកាន ់DMHC 

អនក្អាែដាក្ ់ក្យបណ្ត ងឹបៅកាន់ DMHC បាន 
របសិនបបើអនក្មនិបពញែតិតែាំប ោះ
របបៀបថែលថែនការថែទាំថែលសថ តិបរកាមការររប់ររង របសអ់នក្បដាោះរសាយ
បណ្ត ឹងសារទកុ្ខ របសអ់នក្ ឬរយៈបពលថែលថែនការថែទាំថែលសថ តិបរកាមការ
ររប់ររង របសអ់នក្ រតូវប ល្ ើយតបបានក្នលងែតុបហ្ើយ។  
អនក្អាែប វ្ ើថបបបនោះបានតមរយៈការដាក្់ “ ក្យបណ្ត ងឹ” បៅកាន ់DMHC 
បៅក្ន ុងរយៈបពល 180 
ថ្ែៃបនាា ប់ពីមានបហ្តុការណ៍្ថែលបណាត លឲ្យមានបណ្ត ងឹសារទកុ្ខ បនាោះ។15 

http://wpso.dmhc.ca.gov/regulations/
http://wpso.dmhc.ca.gov/regulations/
http://wpso.dmhc.ca.gov/regulations/
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អនក្អាែទក្ទ់ង DMHC តមរយៈបលែ (888) 466-2219 ឬ TDD៖ (877) 688-
989។  ែូរបមើល ែែុទបីនោះសរមាប់ទាំពរ័ “ដាក្់ ក្យបណ្ត ឹង” បៅបលើថវបសាយតរ៍បស ់
DMHC ែងថែរ។  បលាក្អនក្ក្៏អាែ ទូរស័ពាបៅ មជឈមណ្ឌ លជាំនួយ របស់ DMHC 
តមរយៈបលែ 1 (888) 466-2219។  ពត័ម៌ានអាំពី DMHC 
អាែថសវងរក្បានបៅទីបនោះ៖ ែែុបលើតាំណ្ភាា ប់បនោះសរមាប់ទាំព័រ “អាំព ីDMHC” 
បៅបលើថវបសាយត៍របស់ពួក្បរ។ 

B. ដាក្់ ក្យបណ្ត ឹងសរមាប់ថែនការថែលមនិថមនជា Knox-
Keene 

របសិនបបើអនក្មានថែនការមួយក្ន ុងែាំបណាមថែនការថែលមនិថមនជា Knox-
Keene ទាំងរបាាំខាងបលើ 
បៅបពលបនាោះអនក្មនិអាែទទួលបានជាំនួយក្ន ុងការបដាោះរសាយវវវិទរបស់អនក្ពី 
DMHC បនាោះបទ។  បទោះបីជា DMHC 
មិនបានរតួតពិនិតយប ើងវញិបលើ ក្យបណ្ត ងឹនានាសរមាប់
សមាជិក្ថែលមនិសថ តិបៅក្ន ុងថែនការ Knox Keene ក្ប៏ដាយ អនក្អាែទក្ទ់ង
ការោិល័យបណ្ត ងឹសាធារណ្ៈថ្នការថែទាំថែលសថ តិបរកាមការររប់ររងរបស់ Medi-
Cal ថ្នរក្សួងបសវថែទាំសុែភាព (DHCS)។  
អាែអាែបៅទូរស័ពាបៅកាន់ពួក្បរតមរយៈបលែ 1-888-452-8609 ឬតមរយៈ
អុីថមល MMCDOmbudsmanOffice@dhcs.ca.gov។  សរមាប់ព័ត៌មានបថនថម 
សូមែូលបៅកាន ់ែែុទបីនោះសរមាប់ទាំព័រ 
“ការោិលយ័បណ្ត ងឹសាធារណ្ៈថ្នការថែទាំថែលសថ តិបរកាមការររប់ររងរបស់ 
Medi-Cal នងិសុែភាពែួរក្ាល” បៅបលើថវបសាយតរ៍បស់ DHCS។ 

អនក្ក្៏អាែបដាោះរសាយវវិទថ្ែាក្ន ុងតមរយៈថែនការសុែភាពរបស់អនក្បាន
ែងថែរ។ 

C. បសន ើសុាំការរតួតពិនិតយប ើងវញិថែនក្បវជាសាស្រសត បដាយឯក្រជយ 

របសិនបបើបញ្ហា របសអ់នក្រឺការបែិបស្ ការកាត់បនថយ ឬការពនារបពលែាំប ោះ
បសវ/ឧបក្រណ្/៍សមាា រៈែាត់ែាងណ់ាមួយ បដាយសារថតថែនការថែទាំថែលសថ តិ
បរកាមការររប់ររង របស់អនក្ មនិរតិថ្នវមានភាពចាាំបាែត់មថែនក្បវជាសាស្រសត  
ឬពួក្បរនោិយថ្នវរជឺាការពបិសា្ន ៍ឬសថ ិតបៅបរកាមការបសុើបអបងកត បហ្ើយ
អនក្បានអនុវតតររប់ែាំបណ្ើរការទាំងអស់ក្ន ុងការដាក្់បណ្ត ឹងតវ៉ា របស់អនក្បហ្ើយ
បនាោះ បដាយសថ តិបៅបរកាមថែនការថែទាំថែលសថ ិតបរកាមការររប់ររងថែលមាន
អាជាញ ប័ណ្ណ របស ់Knox Keene អនក្អាែដាក្់ ក្យបសន ើសុាំការរតួតពិនិតយប ើងវញិ
ថែនក្បវជាសាស្រសត បដាយឯក្រជយ (IMR) បៅកាន ់DMHC បាន។  អនក្មានរយៈបពល 6 
ថែ ចាប់ពីបពលទទួលបាន NAR បែើមបីបសន ើសុាំ IMR។ 

សាំខាន់៖ របសិនបបើអនក្បរជើសបរ ើសបសន ើសុាំ IMR ជាមនុសិនបនាោះ រយៈបពល 120 
ថ្ែៃក្ន ុងការ

https://www.dmhc.ca.gov/FileaComplaint.aspx#.WBJ8JY3FA3E
https://www.dmhc.ca.gov/FileaComplaint.aspx#.WBJ8JY3FA3E
https://www.dmhc.ca.gov/AbouttheDMHC.aspx
https://www.dmhc.ca.gov/AbouttheDMHC.aspx
mailto:MMCDOmbudsmanOffice@dhcs.ca.gov
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/MMCDOfficeoftheOmbudsman.aspx
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/MMCDOfficeoftheOmbudsman.aspx
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/MMCDOfficeoftheOmbudsman.aspx
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បសន ើសុាំបបើក្សាវនាការយុតត ិ្ ម៌បៅក្ន ុងរែឋបៅថតបែើរបៅមុែជាបនតបនាា ប់។  
ម៉ាាងវញិបទៀត អនក្មនិអាែបសន ើសុាំ IMR បានបនាោះបទ 
របសិនបបើអនក្បានែូលរមួបៅក្ន ុងសាវនាការយតុត ិ្ ម៌បៅក្ន ុងរែឋរែួរល់បហ្ើយបនាោះ។  
វមានសារៈសាំខានខ់ាល ាំងណាស់ថែលអនក្រតវូែងចាាំែាំណុ្ែបនោះ។ 

អនក្ក្៏អាែបសន ើសុាំ IMR បៅ ែែុតាំណ្ភាា ប់បនោះសរមាប់ទាំពរ័ 
“ដាក្់ជូននូវទរមង់រតួតពិនតិយប ើងវញិថែនក្បវជាសាស្រសត បដាយឯក្រជយ/ទរមង់ ក្យ
បណ្ត ឹង” បៅបលើថវបសាយតរ៍បស់ DMHC។ 

ែូរបមើលឯក្សារែេពវែាយរបស់បយើងសត ីពីការរតួតពិនតិយប ើងវញិថែនក្បវជាសាស្រសត
បដាយឯក្រជយបៅ ែែុទបីនោះសរមាប់ឯក្សារែេពវែាយ DRC ថែលមាន
ែាំណ្ងបជើងថ្ន "ការថែទាំថែលសថ តិបរកាមការររប់ររងរបស់ Medi-Cal៖ 
ការរតួតពិនតិយប ើងវញិថែនក្បវជាសាស្រសត បដាយឯក្រជយ (IMR) អាែថក្ថរប បទ 
បៅជាយល់រពមែាំប ោះថែនការរបសអ់នក្” ជា PDF។ 

កាំណ្ ់សមាា ល ់៖ អនក្អាែបសន ើសុាំ IMR 
បានលុោះរតថតអនក្សថ តិបៅក្ន ុងថែនការសុែភាពមួយថែលរតវូ
បានែតលអ់ាជាញ ប័ណ្ណ រសបតមែាប់ Knox-Keene ថតប៉ាុបណាណ ោះ។  
ែូរបមើលខាងបលើសរមាប់ថែនការសុែភាពថែលមនិរតវូបានែតល់អាជាញ ប័ណ្ណ បដាយ 
Knox-Keene។ 

 

ធ ើែុ្ាំនងឹធៅខ ទទួលបានអ្ ថប្បធោជន៍របសែុ្់ាំខែរឬធទ 
ធប្កាយធព្លខែលែុ្ាំបានដាក់បណ្ត ឹង វ៉ា មួ្យធ ើយធ ះ? 

បាទ/ចាស អនក្បៅថតទទួលបានវែថែល ប៉ាុថនតលុោះរតថតអនក្បសន ើសុាំបណ្ត ងឹតវ៉ា  
និងបសន ើសុាំការទូទត់របាក្់ជាំនួយបដាយរងច់ាាំបសែក្ត ីសបរមែរបស់សាវនាការ 
ជាមួយថែនការថែទាំថែលសថ តិបរកាមការររប់ររង របសអ់នក្ ឬសវនាការយតុត ិ្ ម៌
មួយថ្ន Medi-Cal មនុបពលថែលបសវរបស់អនក្រតវូបានកាតប់នថយ រតូវបានផ្ទអ ក្ 
ឬរតូវបានបញ្ឈប់ថតប៉ាុបណាណ ោះ។16  (ក្ាំណ្ត់សមាា ល់ ៖  
អនក្ក្៏អាែទទួលបានបសវរបស់អនក្មក្វញិែងថែរបៅបពលក្ាំពុងរង់ចាាំ
បសែក្ត ីសបរមែរបសស់ាវនាការ របសិនបបើអនក្មនិទទួលបានបសែក្ត ីជូនែាំណ្ឹង
ជាលាយលក្ខណ្អ៍ក្េរែ៏សមរសបអាំពីការកាត់បនថយ ការផ្ទអ ក្ ឬការបញ្ឈប់
បនាោះបទ។) 

របសិនបបើអនក្មានបាំណ្ងទទួលបាន IMR និងសាវនាការយុតត ិ្ ម៌ថ្ន Medi-Cal 
រមួជាមួយការទូទត់របាក្់ជាំនួយបដាយរងច់ាាំបសែក្ត ីសបរមែរបស់សាវនាការបនាោះ 
អនក្រតវូថតបសន ើសុាំសាវនាការយុតត ិ្ មម៌ុនបពលថែលបសវរបស់អនក្រតូវបាន
កាត់បនថយ រតូវបានផ្ទអ ក្ ឬរតូវបានបញ្ឈប់។  
បែើមបធីានាថ្នអនក្បៅថតបនតទទួលបានបសវនានាបនាោះ 

https://www.dmhc.ca.gov/FileaComplaint/SubmitanIndependentMedicalReviewComplaintForm.aspx
https://www.dmhc.ca.gov/FileaComplaint/SubmitanIndependentMedicalReviewComplaintForm.aspx
https://www.dmhc.ca.gov/FileaComplaint/SubmitanIndependentMedicalReviewComplaintForm.aspx
https://www.disabilityrightsca.org/publications/medi-cal-managed-care-an-independent-medical-review-imr-can-change-a-plans-no-to-yes
https://www.disabilityrightsca.org/publications/medi-cal-managed-care-an-independent-medical-review-imr-can-change-a-plans-no-to-yes
https://www.disabilityrightsca.org/publications/medi-cal-managed-care-an-independent-medical-review-imr-can-change-a-plans-no-to-yes
https://www.disabilityrightsca.org/publications/medi-cal-managed-care-an-independent-medical-review-imr-can-change-a-plans-no-to-yes
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អនក្របថហ្លជាមានបាំណ្ងបសន ើសុាំ IMR 
និងបសន ើសុាំសាវនាការយុតត ិ្ មមួ៌យរមួជាមួយការទូទត់របាក្់ជាំនួយ
បដាយរង់ចាាំបសែក្ត ីសបរមែរបសស់ាវនាការ បៅក្ន ុងបពលថតមួយ។  បនាា ប់មក្ 
អនក្អាែបសន ើសុាំពនារបពលថ្នសាវនាការយតុត ិ្ម៌បដាយរង់ចាាំបសែក្ត ីសបរមែរបស ់
IMR។  តមវ ិ្ ីបនោះ 
អនក្អាែទទួលបានការទូទត់របាក្ជ់ាំនួយបដាយរង់ចាាំបសែក្តសីបរមែ
របស់សាវនាការ ែណ្ៈបពលថែលអនក្ក្ាំពងុថតរងច់ាាំបសែក្តសីបរមែរបស់ IMR។ 

បយើងែុ្ាំែង់ែងឹ ពីបោបល់បលាក្អនក្! សូមបាំបពញ ក្រមងសាំណួ្រអបងកត 
អាំពីការែេពវែាយ របស់បយើងែុ្ាំ បហ្ើយរបាប់បយើងែុ្ាំ ពីបោបល់បលាក្អនក្ែង!  
[ប វ្ ើការសាងម់តិ] 

សរមាប់ជាំនួយថែនក្ែាប់ សូមបៅទូរស័ពា បៅបលែ 800-776-5746 ឬ បាំបពញ 
ទរមង់ថបបបទសាំបណ្ើ សុាំជាំនួយ។ សរមាប់បគាលបាំណ្ងបែេងៗ បទៀត សូមបៅទូរស័ពា 
បៅបលែ 916-504-5800 (កាលីហ្វ ័រញ៉ា ខាងបជើង); 213-213-8000 
(កាលីហ្វ ័រញ៉ា ខាងតបូ ង)។  

សិទធិរបស់ជនពិការថ្នរែឋកាលីហ្វ រ័ញ៉ា បានទទួលមូលនិ្ ិពីរបភពែុសៗគាន ជាបរែើន 
សរមាប់បញ្ា ីអនក្ែតលមូ់លនិ្បិពញបលញ សូមែូលបៅកាន ់ែែុទបីនោះសរមាប់ទាំព័រ 
“បញ្ា ីជាំនួយ នងិក្ិែចសនាថ្នការែតលមូ់លនិ្ិ” ថែលបៅខាងបរកាមឯក្សារនានា  
បៅបលើថវបសាយត៍សទិធ ិរបស់ជនពិការថ្នរែឋកាលីហ្វ ័រញ៉ា ។ 

                                      

1 លិែិតថែនការទាំងអស់ 17-006 បៅ p. 6 អាែថសវងរក្បានបៅ 
តាំណ្ភាា ប់បនោះសរមាប់ PDF   - (រត ប់បៅឯក្សារបម) 
2 42 C.F.R. § 438.400(b) - (រត ប់បៅឯក្សារបម) 
3 42 C.F.R. §§ 438.402(c)(3)(ii) and 438.406(b)(3) - (រត ប់បៅឯក្សារបម) 
4 លិែិតថែនការទាំងអស់ 17-006 បៅ p. 14 អាែថសវងរក្បានបៅ 
តាំណ្ភាា ប់បនោះសរមាប់ PDF - (រត ប់បៅឯក្សារបម) 
5 42 C.F.R. § 438.408(b)(2)- (រត ប់បៅឯក្សារបម) 
6 លិែិតថែនការទាំងអស់ 17-006 បៅ p. 9 អាែថសវងរក្បានបៅ 
តាំណ្ភាា ប់បនោះសរមាប់ PDF - (រត ប់បៅឯក្សារបម) 
7 លិែិតថែនការទាំងអស់ 17-006 បៅ p. 15 អាែថសវងរក្បានបៅ 
តាំណ្ភាា ប់បនោះសរមាប់ PDF - (រត ប់បៅឯក្សារបម) 
8 42 C.F.R. § 438.404(c)(5); លិែិតថែនការទាំងអស់ 17-006 បៅ p. 5 
អាែថសវងរក្បានបៅ តាំណ្ភាា ប់បនោះសរមាប់ PDF - (រត ប់បៅឯក្សារបម) 
9 42 C.F.R. § 438.404(b)(3) - (រត ប់បៅឯក្សារបម) 

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
http://www.disabilityrightsca.org/Documents/ListofGrantsAndContracts.html
http://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/Documents/MMCDAPLsandPolicyLetters/APL2017/APL17-006.pdf
http://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/Documents/MMCDAPLsandPolicyLetters/APL2017/APL17-006.pdf
http://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/Documents/MMCDAPLsandPolicyLetters/APL2017/APL17-006.pdf
http://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/Documents/MMCDAPLsandPolicyLetters/APL2017/APL17-006.pdf
http://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/Documents/MMCDAPLsandPolicyLetters/APL2017/APL17-006.pdf
http://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/Documents/MMCDAPLsandPolicyLetters/APL2017/APL17-006.pdf
http://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/Documents/MMCDAPLsandPolicyLetters/APL2017/APL17-006.pdf
http://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/Documents/MMCDAPLsandPolicyLetters/APL2017/APL17-006.pdf


ទាំព័រ ទី 10 ថ្ន 10 

 

                                                                                                                        

10 42 C.F.R. § 438.408(c)(3) - (រត ប់បៅឯក្សារបម) 
11 42 C.F.R. § 438.408(f)(2) - (រត ប់បៅឯក្សារបម) 
12 42 C.F.R. § 438.400(b) - (រត ប់បៅឯក្សារបម) 
13 លិែិតថែនការទាំងអស់ 17-006 បៅ p. 11 អាែថសវងរក្បានបៅ 
តាំណ្ភាា ប់បនោះសរមាប់ PDF - (រត ប់បៅឯក្សារបម) 
14 រក្មសុែមាលភាព និងសាថ ប័ន § 10950 (“របសិនបបើអនក្ដាក្ ់ក្យបសន ើសុាំ ឬអនក្
ទទួលបសវសងាមសាធារណ្ៈ មិនបពញែិតតែាំប ោះែាំណាត់ការណាមួយរបស់
រក្សួងថ្នបខាន្ ីថែល ក្់ពន័ធនងឹ ក្យបសន ើសុាំ ឬការទទួលយក្បសវសងាម
សាធារណ្ៈបនាោះ... គាត់ ឬនាង...រតូវបានអនញុ្ហញ តឲ្យទទួលបានឱកាសក្ន ុងការ
បបើក្សាវនាការបៅក្ន ុងរែឋ”)។  ែូរបមើល 22 C.C.R. ែងថែរ។ § 51014.1. - 
(រតលប់បៅឯក្សារបម) 
15 28 C.C.R. § 1300.68(b)(9) - (រត ប់បៅឯក្សារបម) 
16 42 C.F.R. § 438.420 - (រត ប់បៅឯក្សារបម) 

http://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/Documents/MMCDAPLsandPolicyLetters/APL2017/APL17-006.pdf

