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ប្រព័ន្ធការពារ ន្ិងការតស ៊ូ មតិរដ្ឋកាលីហ្វ ័រន្ីញ៉ា  

សិទ្ធ ិចេញពីការសប្ាកចពទ្យររស់អ្នកទ្ទួ្ល
ជំនួ្យពីកមម វធិី Medi-Cal ន្ិង Medicare 

                                                 

ខែមករា ឆ្ន ាំ2018 ឯកសារប ោះពុមពផ្សាយបេែ 7139.06 

 

ឯកសារប ោះពមុពផ្សាយប ោះ មា ព យេ់អាំពីសិទ្ធ ិរបស់អនកកន ុង

នាមជាអនកទ្ទួ្េជាំ ួយពីកមម វធិី Medi-Cal ឬ Medicare 

បៅបពេបេញពកីារសម្រមាកបពទ្យមកផ្សទោះវញិ ឬបេញបៅកា ់

មណ្ឌ េខែទាំបផ្សេងបទ្ៀត ។ 

1) ម ទ ីរបពទ្យេងឲ់្យែុ្ាំបេញពីបពទ្យ ខតែុ្ាំបៅមិ ទ ់បម្រតៀមែល  ួ

រេួរាេ់ប ើមបីបេញប ើយ ។ 

បតើែុ្ាំម្រតវូបធវ ើ ូេបមេេបទ្ើបអាេសម្រមាកបពទ្យ  យូរ? 

អ្នកអាេចសន ើស កំារវាយតម្មៃចលើផែន្ការចេញពីចពទ្យររសអ់្នក ។ ការវាយតម្មៃ

ផែន្ការចេញពីចពទ្យ គជឺាការវាយតម្មៃចោយមន្ទ ីរចពទ្យ ចដ្ើមបេីងដ់្ឹងថាចតើអ្នក

ប្តូវាន្ផែន្ការចដ្ើមបីចេញពីចពទ្យផដ្រឬចទ្ ។ មន្ទ ីរចពទ្យប្តវូចធវ ើការវាយតម្មៃឲ្យ

បាន្េរ់េ ងេរ់ចដ្ើម ចរើអ្នកងំចឺសន ើស ំឲ្យចធវ ើផររចន្េះ ។1 

ចរើការវាយតម្មៃរង្ហា ញថា អ្នកប្តវូការាន្ផែន្ការចេញពីចពទ្យ មន្ទ រីចពទ្យប្តវូ

ចរៀរេំផែន្ការចន្េះឲ្យអ្នក ។ 2 ផែន្ការចេញពចីពទ្យ ប្តូវធានាបាន្ន្៊ូវ

ការជាសេះចសបើយប្តឡរ់មករកភាពចដ្ើមចោយរល៊ូន្ ន្ិងរង្ហា រក ំឲ្យអ្នកប្តវូប្តឡរ់

មកសប្ាកចពទ្យសារជាថ្មី ចោយការកំណត់រក ន្ិងចរៀរេំចសវាកមមណាមួយ 

ផដ្លអ្នកប្តវូការចៅចពលចេញពីសប្ាកចពទ្យ  ។3 ចរើចំបាេ់ ផែន្ការចេញពីការ

                                                           

1 42 CFR. § 482.43(b)(1) ( ប្តឡរ់ចៅឯកសារចដ្ើមវញិ) 
2 42 C.F.R. § 482.43(c)(1)( ប្តឡរ់ចៅឯកសារចដ្ើមវញិ) 
3 “ការចរៀរផែន្ការចេញពីចពទ្យ ៖  មគគ ុ ចទ្ទសក៍សប្ារ់ប្គួសារ ន្ងិអ្នក
ចមើលផថ្ទអំ្នកជំងឺ ”ាន្ចៅឯ ៖ ការចរៀរេំផែន្ការចេញពីចពទ្យ ៖  
មគគ ុ ចទ្ទសក៍សប្ារ់ប្គួសារ ន្ងិអ្នកចមើលផថ្ទអំ្នកជងំឺ (ប្តឡរ់ចៅឯកសារចដ្ើមវញិ) 

https://medicare.com/caregiver-resources/hospital-discharge-planning-a-guide-for-families-and-caregivers/
https://medicare.com/caregiver-resources/hospital-discharge-planning-a-guide-for-families-and-caregivers/


2 
 

សប្ាកចពទ្យ ក៏ប្តូវាន្រមួរញ្ច លូែងផដ្រន្៊ូ វ “រញ្ជ ីច ម្ េះទ្ីភាន ក់ង្ហរផថ្ទសំ ខភាព

តាមែទេះ ឬ [មណឌ លផថ្ទពំាបាលឯកចទ្ស] ផដ្លាន្ែតល់ជ៊ូន្

ឲ្យអ្នកផដ្លបាន្េ៊ូលរមួកន ុងកមម វធិ ីMedicare [ឬកមម វធិ ីMedi-Cal] 

ចហ្ើយផដ្លែតលច់សវាកមម ឬាន្ទ្ីតំាងចៅកន ុងតំរន្ភ់៊ូមសិាស្រសត រស់ចៅ [ររសអ់្នក] 

។”4 

ចរើអ្នកជាអ្តិថ្ិជន្ររស់មជឈមណឌ លប្រចំតំរន្់ (Regional Center) មណឈមណឌ ល

ប្រចំតំរន្ ់ប្តវូែតលច់សវាកមមប្គរ់ប្គងសណំ ំចរឿង ជាចោលចៅដ្ល់អ្នក ។ 

ប្តង់ចន្េះាន្ន្័យថា មជឈមណឌ លប្រចំតំរន្់ប្តូវផត “ជួយ [អ្នក] កន ុងការចធវ ើ

អ្ន្ត រកាលពីអ្នកជមងសឺប្ាកចពទ្យ មកជាអ្នកជំងមឺនិ្សប្ាកចពទ្យវញិ ចហ្ើយប្តូវ

ាន្ការចរៀរេំចសវាកមមឲ្យបាន្សមរមយសប្ារ់អ្នកផដ្លប្តវូចេញពីសប្ាកចពទ្យ” 

។5 មជឈមណឌ លប្រចំតរំន្់ គជឺាអ្នកទ្ទួ្លខ សប្តូវកន ុងការចរៀរេំផែន្ការសប្ារ់

ឲ្យអ្នកជងំឺចេញពីចពទ្យ ផដ្លប្តវូចធវ ើចឡើងរហ្៊ូតដ្ល់ 180 ម្ថ្ង ម ន្ការចេញពីចពទ្យ

ររស់អ្នក ។ ចៅចពលអ្នកចសន ើស ឲំ្យាន្ការចរៀរេំផែន្ការសប្ារ់ចេញពីចពទ្យ អ្នក

ប្តូវោក់រញ្ច លូគលិាន្ រោឋ ក ឬប្គូចពទ្យមជឈមណឌ លប្រចំតំរន្់ររសអ់្នក ចហ្ើយប្តូវ

ចសន ើស ឲំ្យគលិាន្ រោឋ ក ឬប្គូចពទ្យមជឈមណឌ លប្រចំតំរន្រ់រស់អ្នកេ៊ូលរមួកន ុង

ចពលប្រជ ំចរៀរេំផែន្ការចេញពីចពទ្យររសអ់្នក ។  

ចរើអ្នកប្តវូចេញពីមន្ទ ីរចពទ្យ ចដ្ើមបីចៅកាន្់មណឌ លផថ្ទពំាបាលដ្ម្ទ្ចទ្ៀត អ្នក

អាេចសន ើស ំេ េះចៅពិន្តិយមណឌ លផថ្ទពំាបាលឯកចទ្សផដ្លមន្ទ ីរចពទ្យរប្មងុន្ងឹ

រញ្ជ នូ្អ្នកចៅ ។ ចៅចពលអ្នក ឬអ្នកតំណាងរ ៊ូរអ្នកេ េះចៅចមើលមណឌ លចនាេះ 

ស៊ូមពន្យល់ប្បារ់ចគពីអ្វ ីផដ្លជាតប្មូវការផថ្ទសំ ខភាពររសអ់្នក ចហ្ើយអ្នកក៏អាេ

សួរនំា ចដ្ើមបេីង់ដ្ងឹថាចតើមណឌ លផថ្ទចំនាេះ ាន្សមតថភាពអាេែតលក់ារផថ្ទំ

ផដ្លអ្នកប្តវូការបាន្ផដ្រឬចទ្ ។ 

ចរើមណឌ លផថ្ទកំន ុងរញ្ជ ីផដ្លចគរប្មងុន្ងឹរញ្ជ នូ្អ្នកចៅ មនិ្ាន្សមតថភាព

ផថ្ទរំ ៊ូរអ្នកចទ្ ចពលចនាេះអ្នក ឬអ្នកតំណាងររសអ់្នក ប្តូវទកទ់្ងមន្ទ ីរចពទ្យ 

ប្បារ់រញ្ហា ចន្េះឲ្យចគបាន្ដ្ងឹជារនាទ ន្់ ។ ស៊ូមប្បារ់អ្នកប្គរ់ប្គងសណំ ំចរឿងររស់

មន្ទ រីចពទ្យឲ្យបាន្ដ្ឹងថា មណឌ លផថ្ទផំដ្លចគរប្មងុន្ងឹរញ្ជ នូ្អ្នកចៅ 

មិន្ាន្សមតថភាពប្គរ់ប្ោន្់កន ុងការចមើលផថ្អ្នកចឡើយ ចហ្ើយអ្នករដ្ិចសធ

មិន្ប្ពមចេញពីចពទ្យ ចដ្ើមបចីៅទ្ទួ្លការផថ្ទ ំពីមណឌ លទងំចនាេះចឡើយ ។ 

2) បតើែុ្ាំ ងឹទ្ទួ្េ   ាំណ្ឹងេាំណាត់សកមមភាព សម្រមាបក់ារបេញពីបពទ្យ

ខ រឬបទ្? 

 

                                                           
4 42 C.F.R. § 482.43(c)(6) ( ប្តឡរ់ចៅឯកសារចដ្ើមវញិ) 
5 ផែន្ការ Medicaid  រដ្ឋកាលីហ្វ រ័ន្ីញ៉ា  ឯកសាររស្រងររ់ទ្ី 1 េចំពាេះឯកសារភាជ រ់ 
3.1-A ផែនកទ្ី 10.D តាមការផកផប្រ ររស់ការចធវ ើវចិសាធន្កមមផែន្ការរដ្ឋ 005-001, 
បាន្អ្ន្ មត័ិចៅម្ថ្ង 3-14-05 ។ (ប្តឡរ់ចៅកាន្ឯ់កសារចដ្ើមវញិ) 
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មន្ទ រីចពទ្យមិន្ចំបាេ់ែតលដ់្ណំងឹេំណាតក់ារសកមមភាព 
េំចពាេះការចេញពីចពទ្យចឡើយ ។  ចរើប្គចូពទ្យពាបាល បាន្េ េះហ្តថចលខា
ចលើលិខិតរង្ហរ រ់ឲ្យអ្នកចេញពីចពទ្យ គឺាន្ន្យ័ថា អ្នកែតល់
ការផថ្ទចំវជជសាស្រសត ររស់អ្នក ាន្ការចជឿជាក់ថា អ្នកផលងប្តូវការការផថ្ទខំាៃ ំង
ចទ្ៀតចហ្ើយ ។ មន្ទ ីរចពទ្យប្ោន្់ផតប្បារ់អ្នក ឬអ្នកតណំាងផដ្លជាអ្នកចមើលផថ្អ្នក
ជាសាេញ់តិឲ្យបាន្ដ្ឹង ចៅចពលផដ្លលខិិតរង្ហរ រ់ឲ្យអ្នកចេញពីចពទ្យប្តូវបាន្
េ េះហ្តថចលខារេួរាល់ ន្ិងប្បារ់ពីចពលចវលាផដ្លអ្នក ប្តូវចេញពីចពទ្យ ។6  ចរើ
ចទេះរីជាមន្ទ ីរចពទ្យនានា អាេាន្រចរៀររររចរៀរេឲំ្យអ្នកជំងឺចេញពីចពទ្យ
ខ សៗោន កច៏ោយ ក៏ Medi-Cal/Medicare/មន្ទ រីចពទ្យ មនិ្បាេែ់តល់ឲ្យអ្នក ឬអ្នក
តំណាងររសអ់្នកន្៊ូ វសេកត ីជ៊ូន្ដ្ណំឹងឲ្យអ្នកចេញពីចពទ្យជាលាយលក័ខណអ៍្កសរចឡើយ 
។  
 

3) បតើែុ្ាំអាេបេ ឹងឧទ្ធរណ្េ៍ាំប ោះការសបម្រមេេិតេឲ្យែុ្ាំបេញពីការសម្រមាកបពទ្យ

  បោយរបបៀបណា? 

 
ចរើអ្នកទ្ទួ្លបាន្ជនួំ្យ Medi-Cal ចោយការចេញម្ថ្ៃតាមចសវាកមមផដ្លអ្នក

បាន្ទ្ទួ្ល ចហ្ើយអ្នកចជឿថា Medi-Cal បាន្ចធវ ើខ សកន ុងការឲ្យអ្នកចេញពីចពទ្យ 

អ្នកអាេចសន ើស សំវនាការយ តតធិម៌ ររសរ់ដ្ឋបាន្ ។ 7 អ្នកមនិ្អាេរត ឹង

ឧទ្ធរណ៍បាន្េំចពាេះជនួំ្យណាផដ្លចៅមនិ្ទន្់បាន្រងម់្ថ្ៃចសវាកមមចឡើយ ចរើ

ប្គូចពទ្យមនិ្បាន្ចសន ើស ំចសវាកមមផថ្ទខំាៃ ងំរផន្ថម ផដ្លប្តវូបាន្រដ្ិចសធចោយ 

Medi-Cal ។8  ស៊ូមកតេ់ំណាទំ្ កថា រណត ងឹឧទ្ធរណ៍ររសអ់្នក អាេមិន្ចជាគជ័យ 

ប្រសិន្ចរើមន្ទ រីចពទ្យផដ្លជាអ្នកែតលច់សវាកមម មនិ្បាន្ផណនាឲំ្យអ្នកទ្ទួ្ល

ចសវាកមមផថ្ទខំាៃ ងំចទ្ចនាេះ ។ 

ចរើអ្នកទ្ទួ្លបាន្ជនួំ្យជាលកខណៈ ផែន្ការផថ្ទសំ ខភាព Medi-Cal ផដ្ល

ាន្ការចត់ផេងទ្ កជាម ន្ (Medi-Cal Managed Care Plan) ការឲ្យអ្នក

ចេញពីចពទ្យ គមឺិន្ផមន្ជា 

“ការសចប្មេផដ្លាន្ភាពអ្វជិជាន្េំចពាេះអ្តថប្រចោជន្៍” (ABD)  ផដ្លអ្នក

អាេរតងឹឧទ្ធរណ៍បាន្ចឡើយ ។   ចទេះជាោ៉ា ងណាក៏ចោយ អ្នកអាេចសន ើស អំ្នក

ទ្ទួ្លខ សប្តវូផែនកផែន្ការផថ្ទសំ ខភាពផដ្លាន្ការចត់ផេងទ្ កជាម ន្ 

(MCP, Managed Care Plan) ឲ្យអ្នកបាន្សប្ាកចពទ្យ រផន្ថមចទ្ៀត ។  ចរើសចំណើស ំ

ររស់អ្នកប្តូវបាន្រដ្ិចសធ ប្តង់ចន្េះ អាេចត់ទ្ កថាជា ABD ។9 ចពលចនាេះ 

អ្នកប្តវូចធវ ើតាម រចរៀរម្ែទកន ុងររស់ MCP េំចពាេះរណត ឹងសារទ្ កខ  ន្ិងដ្ំចណើរការ

                                                           
6 H.S.C. § 1262.5(d). (ប្តឡរ់ចៅឯកសារចដ្ើមវញិ) 
7 42 CFR § 431.220(a)(1) (ប្តឡរ់ចៅកាន្ឯ់កសារចដ្ើមវញិ) 
8 42 CFR § 431.206(b)(1)-(4) (ប្តឡរ់ចៅកាន្ឯ់កសារចដ្ើមវញិ) 
9 42 CFR § 438.400(b) (ប្តឡរ់ចៅកាន្ឯ់កសារចដ្ើមវញិ) 
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ឧទ្ធរណ៍ ។10 េារ់មិន្បាន្រញ្ហជ ក់ប្បារ់េាស់ចទ្ថា ចតើចយើងអាេយកដ្ចំណើរការ

រណត ឹងសារទ្ កខ  ន្ងិដ្ចំណើរការឧទ្ធរណ៍មកអ្ន្ វតតចៅទ្ីចន្េះបាន្ផដ្រឬចទ្ ផតអ្នក

អាេសាកលបងបាន្ ។  

4) បបើែុ្ាំសម្រមាកបៅបពទ្យកន ុងអាំ ុងបពេបណ្េ ឹងឧទ្ធរណ្៍ បតើែុ្ាំម្រតវូ

បេញថ្ែៃបសវាកមមេាំប ោះការសម្រមាកបពទ្យខ រឬបទ្? 

 
ចរើអ្នកទ្ទួ្លបាន្ជនួំ្យ Medi-Cal ចលើការរងម់្ថ្ៃតាមចសវាកមមផដ្លអ្នក
ទ្ទួ្លបាន្ ចហ្ើយប្គូចពទ្យមនិ្បាន្ចសន ើស កំារផថ្ទខំាៃ ងំរផន្ថមដ្ល់អ្នកចទ្ 
ចៅចពលផដ្លមន្ទ រីចពទ្យបាន្ន្ោិយថា ចគន្ងឹឲ្យអ្នកចេញពីចពទ្យ 
ចពលចនាេះគអឹ្នកអាេប្តូវទ្ទួ្លខ សប្តវូម្ថ្ៃេំណាយទងំអ្ស់េចំពាេះការសប្ាកចពទ្យ 
ចរើអ្នកសប្ាកចពទ្យកន ុងអ្ំឡុងចពលកំព ងរត ឹងឧទ្ធរណ៍ ពីចប្ពាេះថាអ្នកមនិ្អាេ
រត ឹងឧទ្ធរណ៍បាន្ចទ្ចៅចពលម្ថ្ៃចសវាកមមចៅមនិ្ទន្់រង់ចៅចឡើយ ។11 
 
សប្ារ់អ្នកផដ្លសថ ិតកន ុងកមម វធិី  MCP វាមិន្ាន្ភាពេាសល់ាស់ចឡើយថា 
អ្នកអាេរតងឹឧទ្ធរណប៍ាន្ផដ្រឬចទ្ ចៅចពលម្ថ្ៃចសវាកមមចៅមនិ្ទន្់រង់ចៅចឡើយ 
។  
 

5) បម្រកាយបពេបេញពីបពទ្យ បតើបសវាកមមអវ ីែៃោះខ េអាេជួយែុ្ាំបៅផ្សទោះ? 

 

                                                           
10 អាន្អ្តថរទ្ចបាេះព មពែាយររស់ DRC សត អី្ំពី “រណត ងឹសារទ្ កខ  
ន្ិងរណត ងឹឧទ្ធរណ៍ផែនកការផថ្ទចំវជជសាស្រសត  Medi-Cal ផដ្លាន្ការ
ចរៀរេទំ្ កជាម ន្” (Medi-Cal Managed Care Grievances and Appeals) 
ផដ្លាន្ចៅឯ ៖ ាន្ចៅឯ ៖ ការផថ្ទចំវជជសាស្រសត  Medi-Cal ផដ្លាន្ការ
ចរៀរេទំ្ កជាម ន្ (Medi-Cal Managed Care) ៖ រណត ងឹសារទ្ កខ  ន្ិងរណត ងឹឧទ្ធរណ៍ 
ស៊ូមអាន្ែងផដ្រអ្តថរទ្អ្ំពី APL 17-006 ផដ្លាន្ចៅឯ ៖ ភាពតប្មូវររស់ 
DHCS ផែនករណត ងឹសារទ្ កខ  ន្ងិរណត ងឹឧទ្ធរណ៍ 
ប្ពមទងំឯកសារផកសំរលួគំរ ៊ូអ្ំពីការជ៊ូន្ដ្ំណងឹ ន្ិង “សិទ្ធរិរស់អ្នក” ឯកសារភាជ រ់ 
. (ប្តឡរ់ចៅកាន្់ឯកសារចដ្ើមវញិ) 
11 ម្ថ្ៃជនួំ្យផដ្លមិន្ទន្់បាន្រង់ អាេអ្ន្ ញ្ហា តឲ្យទ្ទួ្លបាន្ 
ចៅចពលាន្ភាពតប្មូវឲ្យែតលដ់្ណំងឹេំនួ្ន្ 10 ឬ 5 ម្ថ្ងម ន្ ។ 42 CFR §431.230 ។ 
ការជ៊ូន្ដ្ណំងឹជាម ន្ គឺមនិ្ប្តវូបាន្តប្មូវចឡើយ ចៅចពលផដ្ល 
“ការផ្លៃ ស់រត រូេំចពាេះកប្មតិការផថ្ទចំវជជសាស្រសត ររស់អ្នក 
ប្តូវបាន្ចេញចវជជរញ្ហជ ចោយប្គចូពទ្យ [ររស់អ្នក]” ។ 42 CFR § 431.230(a) ។ 
ប្គូចពទ្យបាន្រត រូកប្មតិម្ន្ការផថ្ទចំវជជសាស្រសត ររស់អ្នក 
ចៅចពលផដ្លោត់េ េះហ្តថចលខាចលើលិខិតរង្ហរ រ់ឲ្យអ្នកចេញពីការសប្ាកចពទ្យ ។ 
See also, 22 C.C.R. § 51014.2(a); MEDI-CAL PROVIDER MANUALS, “TAR 
Deferral/Denial Policy (Frank v. Kizer),” Inpatient Services (IPS). ( ប្តឡរ់
ចៅឯកសារចដ្ើមវញិ) 

http://www.disabilityrightsca.org/publications/medi-cal-managed-care-appeals-and-grievances
http://www.disabilityrightsca.org/publications/medi-cal-managed-care-appeals-and-grievances
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
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ចរើកន ុងចពលេំចពាេះម ខ គឺអ្នកកំព ងផត សប្ាកចពទ្យ ស៊ូមពិចរណា
ោក់ពាកយស ំការចបាេះរង់លកខណ័ឌ ជចប្មើសែតល់ចសវាកមមចៅតាមែទេះ 
ន្ិងចៅតាមសហ្គមន្៍ ។ ស៊ូមអាន្អ្តថរទ្ចបាេះព មពែាយររសអ់្ងរការ Disability 
Rights California ចលខ 5591.01 ចដ្ើមបី បាន្ដ្ងឹព័តា៌ន្រផន្ថម ។ 12 ជាទ្៊ូចៅ 
គឺាន្អ្នកោក់ពាកយស ំចសវាកមមចបាេះរងល់កខណ័ឌ ចប្េើន្នាក់ 
ផដ្លប្តូវេំណាយចពលយ៊ូ ររង់ចំយ៊ូ រម ន្ន្ងឹដ្ល់ចវន្អ្នក ។  ចរើរេច ុរបន្ន  
អ្នកកំព ងផត សប្ាកចពទ្យ ចហ្ើយប្តូវការចសវាកមមចបាេះរង់
លកខណ័ឌ ចដ្ើមបីរញ្ជ នូ្ចេញពីចពទ្យចៅែទេះររស់អ្នក គអឺ្នកមិន្ប្តវូរងច់ំចវន្ទ្ទួ្លបាន្
ការសចប្មេចឡើយ ។  
 
ចរើអ្នកសាន ក់ចៅកន ុងមណឌ លផថ្ទពំាបាល មណឌ លផថ្ទអំ្ន្តរការ សប្ារ់អ្នកាន្
ពិការភាពខួរកាល កន ុងនាមជាអ្នកជមង ឺផដ្លប្តវូសប្ាកចៅទ្ចីនាេះ ឬចៅកន ុង
ផែនកចែសងសប្ារ់ការផថ្ទកំប្មតិធងន្រ់រស់មន្ទ ីរចពទ្យ (DP/NF) 
ាន្េំនួ្ន្ចប្េើន្ជាង 90 ម្ថ្ង ផតអ្នកចៅផតប្តូវការចសវាកមម
ដ្៊ូេចៅន្ងឹចសវាកមមទងំអ្ស់ផដ្លអ្នកបាន្ទ្ទួ្លកន ុងចពលសាន ក់ចៅមន្ទ ីរចពទ្យ 
ចដ្ើមបអីាេរស់ចៅបាន្ចោយឯករាជយ អ្នកអាេាន្លកខណៈសមបតត ិ
ទ្ទួ្លបាន្ជំនួ្យពីកមម វធិអី្ន្ត រកាលសហ្គមន្៍កាលីហ្វ ័រន្ញី៉ា  (CCT, California 
Community Transitions) ។ កមម វធិី CCT ជួយដ្ល់ពលរដ្ឋជាប្កមុចោលចៅររស់ 
Medi-Cal ចដ្ើមបទី្ទួ្លបាន្ជនួំ្យរផន្ថម ផដ្លពួកចគប្តវូការចដ្ើមបីចកចេញពី
មណឌ លចវជជសាស្រសត ប្តឡរ់មកែទេះររស់ខល នួ្វញិ ។  ចសវាកមមមួយេំនួ្ន្ផដ្លកមម វធិី 
CCT ែតល់ជ៊ូន្ គឺជាការចេញម្ថ្ៃការផកសប្មួលែទេះ ដ្៊ូេជាការតចមៃ ើងរង្ហា ន្់ម្ដ្ 
ន្ិងជចណត ើរជប្ាល ឬជួយកំណតរ់កកមម វធិសីប្ារ់ជួយអ្នកកន ុងការរស់ចៅកន ុង
សហ្គមន្៍ ។ ស៊ូមអាន្អ្តថរទ្ចបាេះព មពែាយររស ់DRC សត អី្ំពីកមម វធិី CCT ចលខ 
5602.01 សប្ារ់ព័តា៌ន្រផន្ថម ។ 13  ស៊ូមកតេ់ណំាទំ្ កថា កមម វធិីចន្េះ 
អាេមិន្រន្តសកមមភាពររស់ខល នួ្ចឡើយ ចប្កាយឆ្ន ំ 2018 ។  
ចទេះជាោ៉ា ងណាក៏ចោយ អ្នកគួរផែក ជាមួយន្ងឹកមម វធិី CCT កន ុងតំរន្់ររសអ់្នក 
ពីចប្ពាេះថា អាេាន្ការអ្ន្ ញ្ហា តឲ្យែតលថ់្វកិារន្តសកមមភាពកមម វធិចីន្េះ 
កថ៏ាបាន្ ។  

 
                                                           
12 ស៊ូមអាន្អ្តថរទ្ចបាេះព មពែាយររស់អ្ងរការ Disability Rights California ចលខ 
5591.01 ផដ្លាន្ចៅឯ ៖ ការចបាេះរងល់កខណ័ឌ កមម វធិីជចប្មើសការផថ្ទតំាមែទេះ 
ន្ិងតាមសហ្គមន្៍ (HCB Alternatives , Home and Community Based 
Alternatives) 
(ពីម ន្ចគចៅថាការចបាេះរង់លកខណ័ឌ មណឌ លផថ្ទពំាបាល/ការផថ្ទកំប្មតិធងន្ច់ៅ
មន្ទ រីចពទ្យ) ៖ ចោលការណ៍ប្គេឹះ . (ប្តឡរ់ចៅកាន្ឯ់កសារចដ្ើមវញិ) 
13 ស៊ូមអាន្អ្តថរទ្ចបាេះព មពែាយររស់អ្ងរការ Disability Rights California ចលខ 
5602.01 ផដ្លាន្ចៅឯ ៖ កមម វធិអី្ន្ត រកាលសហ្គមន្៍កាលីហ្វ ័រន្ញី៉ា  (CCT, 
California Community Transitions) ៖ 
 វធិីសប្ារ់ជួយអ្នករស់ចៅកន ុងែទេះផថ្ទពំាបាល 
បាន្ប្តឡរ់មកកាន្ស់ហ្គមន្៍ររស់ខល នួ្វញិ ( ប្តឡរ់ចៅឯកសារចដ្ើមវញិ) 

https://www.disabilityrightsca.org/publications/the-home-and-community-based-alternatives-hcb-alternatives-waiver-formerly-known-as
https://www.disabilityrightsca.org/publications/the-home-and-community-based-alternatives-hcb-alternatives-waiver-formerly-known-as
https://www.disabilityrightsca.org/publications/the-home-and-community-based-alternatives-hcb-alternatives-waiver-formerly-known-as
https://www.disabilityrightsca.org/publications/the-home-and-community-based-alternatives-hcb-alternatives-waiver-formerly-known-as
https://www.disabilityrightsca.org/publications/the-home-and-community-based-alternatives-hcb-alternatives-waiver-formerly-known-as
https://www.disabilityrightsca.org/publications/the-california-community-transitions-cct-program-a-way-for-a-nursing-home-resident-to
https://www.disabilityrightsca.org/publications/the-california-community-transitions-cct-program-a-way-for-a-nursing-home-resident-to
https://www.disabilityrightsca.org/publications/the-california-community-transitions-cct-program-a-way-for-a-nursing-home-resident-to
https://www.disabilityrightsca.org/publications/the-california-community-transitions-cct-program-a-way-for-a-nursing-home-resident-to
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ចសវាកមមផថ្ទកំន ុងែទេះ (IHSS, In-Home Supportive Services) គជឺាកមម វធិី
មួយចែសងចទ្ៀត ផដ្លាន្ែតលជ់៊ូន្អ្នកន្៊ូ វការផថ្ទចំៅែទេះ ។ ចរើអ្នក
ោក់ពាកយស ំចសវាកមម IHSS កន ុងចពលអ្នកកំព ងផតសប្ាកចពទ្យ កមម វធិី IHSS ប្តូវ
វាយតម្មៃសាថ ន្ភាពអ្នក កន ុងចពលអ្នកកំព ងសាន កច់ៅមន្ទ រីចពទ្យ ចដ្ើមបឲី្យអ្នកអាេ
ទ្ទួ្លបាន្ចសវាកមម IHSS ចពលអ្នកចកចេញពីមន្ទ រីចពទ្យមកែទេះវញិ  ។14  
ព័ត៌ាន្រផន្ថមសត អី្ពំីកមម វធិី IHSS គឺាន្ចៅកន ុង វ ិរម្សត៍ររស់ DRC ផដ្លជា
អ្តថរទ្ចបាេះព មពែាយររសអ់្ងរការ (Disability Rights California សត ីអ្ំពី ៖ 
ចសវាកមមផថ្ទកំន ុងែទេះ (IHSS, In-Home Supportive Services)).  

 

6) បតើម ទ ីរបពទ្យអាេយកែុ្ាំបៅប ោះបោេតាមផ្សល វូខ រឬបទ្? 
 

ចទ្ មិន្អាេចទ្ ។ មន្ទ ីរចពទ្យ “ប្តវូចរៀរេំឲ្យាន្ការផថ្ទចំប្កាយចេញពីចពទ្យ 

សប្ារ់អ្នកជងំផឺដ្លអាេាន្រញ្ហា ស ខភាព ចប្កាយចេញពីចពទ្យ” ។15  

7) បតើអនកជាំងឺជាជ អនាថា មា សិទ្ធ ិអវែីៃ ោះេាំប ោះការបេញពសីម្រមាកបពទ្យ?  

េារ់មនិ្អ្ន្ ញ្ហា តឲ្យមន្ទ រីចពទ្យប្រប្ពឹតតចរ ើសចអ្ើងេំចពាេះអ្នកជងំឺ

ជាជន្អ្នាថាចឡើយ ។16  មន្ទ រីចពទ្យប្តវូាន្ចោលន្ចោបាយចរៀរេំផែន្ការ

ចកចេញពីចពទ្យជាលាយល័កខណអ៍្កសរេំចពាេះអ្នកជំងជឺាជន្អ្នាថា 

ផដ្លជាឯកសារ “ជួយចរៀរេេំំចពាេះអ្នកជំងជឺាជន្អ្នាថា កន ុងការប្តឡរ់

ចៅកាន្ស់ហ្គមន្៍វញិ ចោយការភាជ រ់ទ្នំាកទ់្ំន្ងអ្នកជំងជឺាមួយន្ងឹធន្ធាន្ 

ការពាបាល ទ្ីជប្មក ន្ិងចសវាកមមោំប្ទ្ចែសងៗចទ្ៀតផដ្លាន្ែតល់ជ៊ូន្ចៅកន ុង

សហ្គមន្៍” ។17  មន្ទ ីរចពទ្យប្តវូផត 

“ចធវ ើការចដ្ើមបជីាប្រចោជន្៍ប្រចសើររំែ តេំចពាេះអ្នកជំងជឺាជន្អ្នាថា 

រមួទងំសាថ ន្ភាពរាងកាយ ន្ិងេតិតររស់ពួកចគ 

ន្ិងេណំង់េណំ៊ូ លេតិតររស់ពួកចគកន ុងការរញ្ជ នូ្ចៅទ្ទួ្លការ

ពាបាលចៅតាមមណឌ លណាមួយ” ។18   

                                                           
14 ស៊ូមអាន្អ្តថរទ្ចបាេះព មពែាយររស់អ្ងរការ Disability Rights California ចលខ 
5239.01 ។ ស៊ូមអាន្ែងផដ្រន្៊ូ វខៃមឹសារម្ន្ លិខិតចខាន្ធីទងំអ្ស់ចលខ 02-68 
(All-County Letter Number 02-68) ៖ ឯកសារភាជ រ់អ្ំពី 
ភាពតប្មូវេំចពាេះរណត ងឹសារទ្ កខ  ន្ងិរណត ងឹឧទ្ធរណ៍ 
ន្ិងឯកសារផកសប្មួលគំរ ៊ូអ្ំពីការជ៊ូន្ដ្ណំងឹ ន្ងិ “សទិ្ធរិរស់អ្នក”  ( ប្តឡរ់
ចៅឯកសារចដ្ើមវញិ) 
15 42 C.F.R. § 482.43(a).(ប្តឡរ់ចៅឯកសារចដ្ើមវញិ) 
16 H.& S.C. § 1262.5(n)(2). (ប្តឡរ់ចៅឯកសារចដ្ើមវញិ) 
17 H.& S.C. § 1262.5(n)(3). (ប្តឡរ់ចៅឯកសារចដ្ើមវញិ) 
18 id. (ប្តឡរ់ចៅកាន្ឯ់កសារចដ្ើមវញិ) 

https://www.disabilityrightsca.org/publications/in-home-supportive-services-ihss
https://www.disabilityrightsca.org/publications/in-home-supportive-services-ihss
http://www.cdss.ca.gov/lettersnotices/entres/getinfo/acl02/pdf/02-68.pdf
http://www.cdss.ca.gov/lettersnotices/entres/getinfo/acl02/pdf/02-68.pdf
http://www.cdss.ca.gov/lettersnotices/entres/getinfo/acl02/pdf/02-68.pdf
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ចលើសពីចន្េះ អ្នកជំងជឺាជន្អ្នាថា ប្តវូទ្ទួ្លបាន្ដ្ណំងឹអ្ំពជីចប្មើសររស់ខល នួ្កន ុង

ការរញ្ជ នូ្ចៅសប្ាកទ្ទួ្លការពាបាលពមីណឌ លនានា ។  ចោលន្ចោបាយចរៀរេំ

ឲ្យអ្នកជងំជឺាជន្អ្នាថាចកចេញពីចពទ្យ ប្តវូផតប្រគល់ចៅឲ្យអ្នកជងំឺអាន្ 

កន ុងភាសាផដ្លអ្នកជងំឺអាេអាន្យល់បាន្ ។19 

អ្នកជំងជឺាជន្អ្នាថា អាេប្តូវចេញពីចពទ្យ ចៅកាន្ម់ណឌ លនានាខាងចប្កាម ៖20  

- មណឌ លផថ្ទសំ ខភាពផដ្លាន្អាជាា រ័ណណ   

- ទ្ីភាន ក់ង្ហរែតលច់សវាកមមសងរម អ្នកែតលច់សវាកមមជាអ្ងរការមនិ្រកកម្ប្ម 

ឬអ្នកែតលច់សវាកមមជាអ្ងរភាពរដ្ឋ ឲ្យផតាន្ការប្ពមចប្ពៀងោន រវាងអ្នកជងំ ឺ

ន្ិងអ្នកែតលច់សវាកមម កន ុងការទ្ទួ្លយកអ្នកជងំឺ   

- ទ្ីសាន ក់អាប្ស័យររសជ់ន្អ្នាថា ផដ្លាន្រមួរញ្ច លូន្៊ូ វទ្ីតាងំផដ្ល

កណំតច់ោយអ្នកជំងជឺាជន្អ្នាថា 

ចោយចត់ទ្ កថាជាទ្ីកផន្ៃងរស់ចៅេមបងររស់ខល នួ្ ឬ  

- ឬទ្ីកផន្ៃងចែសងចទ្ៀតផដ្លអ្នកជងំជឺាជន្អ្នាថា 

បាន្កណំតជ់ាជចប្មើសទ្ីពីរ ។  

មន្ទ រីចពទ្យមិន្អាេរញ្ជ នូ្អ្នកចៅកាន្់ចខាន្ធចីែសង ចដ្ើមបទី្ទួ្ល

ចសវាកមមោំប្ទ្ពីទ្ភីាន ក់ង្ហរចសវាកមមសងរម អ្ងរការមនិ្រកកម្ប្ម  ឬអ្នកែតល់

ចសវាកមមផថ្ទសំ ខភាព ចោយមនិ្បាន្ទ្ទួ្លការអ្ន្ ញ្ហា តពីទ្ភីាន ក់ង្ហរចនាេះចឡើយ 

។ 21  ការចេញពីចពទ្យចដ្ើមបីចៅទ្ទួ្លចសវាកមមការពារមន្ សសចស ់

ក៏មនិ្ផមន្ជាផែន្ការចេញពីចពទ្យ ផដ្លអាេទ្ទួ្លយកបាន្ផដ្រ ។22 

មន្ទ រីចពទ្យក៏ប្តវូេងប្កងឯកសារ ន្ងិែតល់ឲ្យអ្នកជងំជឺាជន្អ្នាថាន្៊ូវ

ស ខ ាលភាព ម ន្ចពលចកចេញពីចពទ្យ ផដ្លេំណ េចន្េះ ាន្រមួរញ្ច លូ ៖23  

- ទ្ទួ្លបាន្អាហារម ន្ចកចេញពីចពទ្យ  

- ែតល់ជ៊ូន្ន្៊ូ វសចមៃៀករំពាក់ផដ្លប្តូវតាមអាកាសធាត  ចរើអ្នកជងំឺមនិ្

ាន្សចមៃៀករំពាកស់មរមយចទ្ចនាេះ   

- ែតលច់វជជរញ្ហជ  ឬថាន ពំាបាលដ្ល់អ្នកជងំឺ ចរើចំបាេ់ ចហ្ើយចរើាន្ថាន សំប្ារ់

ែតល់ជ៊ូន្   

                                                           
19 H.& S.C. § 1262.5(n)(5). (ប្តឡរ់ចៅឯកសារចដ្ើមវញិ) 
20 H.& S.C. § 1262.5(n)(4)(A-C). (ប្តឡរ់ចៅឯកសារចដ្ើមវញិ) 
21 H.& S.C. § 1262.4(a). (ប្តឡរ់ចៅឯកសារចដ្ើមវញិ) 
22 See All County Information Notice I-42-18, and 
ការចរៀរផែន្ការចេញពីចពទ្យ ៖ 
កមម វធិមីគគ ុ ចទ្ទសកស៍ប្ារ់ចសវាកមមការពារមន្ សសចពញវយ័ 
.(ប្តឡរ់ចៅឯកសារចដ្ើមវញិ) 
23 H.& S.C. § 1262.5(o)(1-10). (ប្តឡរ់ចៅឯកសារចដ្ើមវញិ) 

http://www.napsa-now.org/wp-content/uploads/2017/10/Discharge-Planning-Brochure.pdf
http://www.napsa-now.org/wp-content/uploads/2017/10/Discharge-Planning-Brochure.pdf
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- ចកថ់ាន រំង្ហា រជងំឺ ឬពិន្ិតយរកចមើលជងំែឺៃងផដ្លផតងចកើតាន្ចៅកន ុង

តំរន្រ់រសអ់្នកជំង ឺ  

- ពិន្ិតយ ន្ងិជួយេ េះច ម្ េះអ្នកជំងឺ កន ុងផែន្ការធានារា៉ា រ់រងស ខភាព 

ផដ្លាន្តម្មៃចថាកសមរមយ   

- ពិន្ិតយ ន្ងិរញ្ជ នូ្អ្នកជងំឺចៅកាន្ម់ណឌ លស ខភាពេតិត ចរើចបំាេ់ ន្ិង  

- ែតលជ់៊ូន្មចធាបាយចធវ ើដ្ំចណើរ ចៅកាន្់

ទ្ីកផន្ៃងចៅរស់ចៅចប្កាយចេញពីចពទ្យ ផដ្លាន្រយៈចពល 30 នាទ្កីន ុងការ

ចធវ ើដ្ចំណើរ ឬាន្េាង យ 30 ា៉ា យល៍ កន ុងការចធវ ើដ្ំចណើរពមីន្ទ រីចពទ្យ ។  

គិតម្រតឹមថ្ែៃទ្ ី1 ខែកកកោ ឆ្ន ាំ 2019 មន្ទ ីរចពទ្យទងំអ្ស់ 

ប្តូវផតាន្រេច ុរបន្នភាពន្៊ូ វ “ផែន្ការជាលាយល័កខណអ៍្កសរ សប្ារ់សប្មរសប្មួល

ចសវាកមម ន្ិងការរញ្ជ នូ្អ្នកជំងជឺាជន្អ្នាថា ចៅកាន្ទ់្ីភាន កង់្ហរចសវាកមម

ស ខភាពែល វូេតិត ទ្ភីាន ក់ង្ហរផថ្ទសំ ខភាព ន្ិងចសវាកមមសងរមចៅកន ុងតំរន្់ អ្នក

ែតលច់សវាកមមផថ្ទសំ ខភាព ន្ងិអ្នកែតល់ចសវាកមមសងរមមនិ្រកកម្ប្ម” 

ផដ្លរមួាន្ដ្៊ូេខាង្ហចប្កាម ៖ 24  

- “រញ្ជ ីច ម្ េះទ្ីជប្មកសប្ារ់ជន្អ្នាថា ទ្ប្មងក់ារ ន្ងិភាពតប្មូវទ្ទួ្លយក

អ្នកជំង ឺប្កមុជន្ចោលចៅ ន្ងិវសិាលភាពម្ន្ចសវាកមមចវជជសាស្រសត  

ន្ិងចសវាកមមស ខភាពែល វូេិតតផដ្លាន្ែតល់ជ៊ូន្” 

- ទ្ប្មង់ការររសម់ន្ទ ីរចពទ្យសប្ារ់ 

“ការរញ្ជ នូ្អ្នកជងំជឺាជន្អ្នាថាចេញពីចពទ្យចៅកាន្ទ់្ីជប្មក 

ការផថ្ទចំវជជសាស្រសត  ន្ងិការផថ្ទសំ ខភាពែល វូេិតត”  

- “ព័ត៌ាន្ទ្នំាកទ់្នំ្ងររសអ់្នកសប្មរសប្មួលផែនកទ្ទួ្លយក

ជន្អ្នាថាេ៊ូលមណឌ ល” ន្ងិ 

- “ការរណត ុ េះរណាត លេំចពាេះប្រូត៊ូក៊ូលសប្ារ់រ គរលិកផែនកចរៀរេំផែន្ការអ្នក

ជំងឺចេញពីចពទ្យ” ។  

 

 

8) បតើែុ្ាំអាេបេ ឹងតវា៉ា អាំពីម ទ ីរបពទ្យ បៅកា ់អនកណា? 

 
អ្នកអាេរតងឹសារទ្ កខ ររស់អ្នកជងំឺ 
មកកាន្ម់ន្ទ ីរចពទ្យផដ្លអ្នកកំព ងសប្ាកទ្ទួ្លការពាបាល ។25 
 

                                                           
24 H.& S.C. § 1262.5(p)(1-4). (ប្តឡរ់ចៅឯកសារចដ្ើមវញិ) 
25 រទ្រញ្ាតត ិសហ្ព័ន្ធតប្មូវឲ្យមន្ទ រីចពទ្យ ាន្ន្ីតិវធិីសប្ារ់រណត ងឹសារទ្ កខ ររស់
អ្នកជំង ឺ។  42 C.F.R. § 482.13(a)(2) (ប្តឡរ់ចៅឯកសារចដ្ើមវញិ) 
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អ្នកក៏អាេោក់ពាកយរត ឹងមន្ទ រីចពទ្យ មកកាន្់នាយកោឋ ន្អាជាា រ័ណណ  
ន្ិងការរញ្ហជ ក់ស ខភាពសាធារណៈកាលីហ្វ ័រន្ញី៉ា  (California Department of 
Public Health Licensing & Certification) ែងផដ្រ។26  
 
ចដ្ើមបោីក់ពាកយរតងឹប្គូចពទ្យណាមួយ គអឺ្នកអាេរត ឹងមកកាន្គ់ណៈប្គរ់ប្គង
ចវជជសាស្រសតកាលីហ្វ ័រន្ញី៉ា  (California Medical Board) ៖ គណៈប្គរ់ប្គង
ចវជជសាស្រសតកាលីហ្វ ័រន្ញី៉ា  (California Medical Board) ៖ ព័ត៌ាន្អ្ំពរីណត ងឹ  
 
មន្ទ រីចពទ្យជាចប្េើន្ទ្ទួ្លបាន្ការរញ្ហជ កភ់ាពចជឿទ្ កេិតត  
តាមរយៈគណៈកាម ធិការរមួ (Joint Commission) ។  គណៈកាម ធិការរមួ (Joint 
Commission) ាន្ដ្ចំណើរការសប្ារ់ោកព់ាកយរតងឹររស់ខល នួ្ 
េំចពាេះមណឌ លចវជជសាស្រសតណាមួយផដ្លខល នួ្ចេញរ័ណណ ទ្ទួ្លសារ ល់ ។  
ចន្េះជាតណំភាជ រ់ចៅកាន្់វ ិរម្សតរ៍រស់គណៈកាម ធិការចន្េះ ផដ្លអ្នកអាេ
ទ្ទួ្លបាន្ពត័៌ាន្រផន្ថម ៖ 
គណៈកាម ធិការរមួ (Joint Commission) ៖ រាយការណអ៍្ំពីចហ្ត ការណ៍ស វតថ ិភាព
ររស់អ្នកជងំ ឺ 
 
ចរើអ្នកជាអ្នកទ្ទួ្លបាន្ជនួំ្យពី Medicare អ្នកអាេោកព់ាកយរត ឹងមកកាន្់ 
Livanta (ស៊ូមអាន្ ៖ រដ្ឋកាលីហ្វ ័រន្ញី៉ា  ៖  ការោិលយ័ចប្ជាមផប្ជង Medicare 
េំចពាេះរណត ឹងចវជជសាស្រសតអ្នកជងំឺ (Office of the Patient Advocate Medicare 
Complaints) 
 
ចរើអ្នកទ្ទួ្លបាន្ជនួំ្យ Medi-Cal តាមការរងម់្ថ្ៃចសវាកមមផដ្លអ្នកទ្ទួ្លបាន្ 
អ្នកអាេោកព់ាកយរតងឹមកកាន្់ការោិល័យចប្ជាមផប្ជងអ្នកជងំឺកាលីហ្វ រ័ន្ីញ៉ា  
(State of California Office of the Patient Advocate) ៖ 
រដ្ឋកាលីហ្វ រ័ន្ីញ៉ា  ៖ ការោិលយ័ចប្ជាមផប្ជងអ្នកជំងឺ (Office of the Patient 
Advocate). 
 
ចរើអ្នកទ្ទួ្លបាន្ជនួំ្យ Medi-Cal តាមរយៈ MCP គឺអ្នកអាេ
ទក់ទ្ងការោិល័យអ្នកចស ើរអ្ចងាតសាធារណៈ (Office of the Ombudsman) 
(ភាគីទ្ីរីផដ្លមិន្ផមន្ជាមតិតសមព ័ន្ធ ររស់ភាគណីាមួយ 
ផដ្លជាអ្នកាន្តួនាទ្ីចោេះប្សាយវវិាទ្រវាង MCP ន្ងិអ្នកជងំឺ) ។ 
ព័ត៌ាន្ររសអ់្ងរភាពចន្េះ ាន្ចៅឯ ៖ ការោិល័យអ្នកចស ើរអ្ចងាត
សាធារណៈផែនកការផថ្ទសំ ខភាព Medi-Cal ផដ្លាន្ការចត់ផេងទ្ កម  ន្ 
ន្ិងស ខភាពែល វូេិតត (Medi-Cal Managed Care and Mental Health Office of 
the Ombudsman) 

                                                           
26 អ្នកអាេចធវ ើសកមមភាពចន្េះអ្ន្ឡាញចៅទ្ីចន្េះ ៖ រណត ឹងប្រឆ្ំង
ន្ឹងមណឌ លផថ្ទពំាបាល/អ្នកែតល់ចសវាកមមផថ្ទសំ ខភាព . (ប្តឡរ់
ចៅកាន្ឯ់កសារចដ្ើមវញិ) 

http://www.mbc.ca.gov/Consumers/Complaints/
http://www.mbc.ca.gov/Consumers/Complaints/
http://www.jointcommission.org/report_a_complaint.aspx
http://www.jointcommission.org/report_a_complaint.aspx
https://www.opa.ca.gov/FilingComplaints/Pages/MedicareComplaints.aspx
https://www.opa.ca.gov/FilingComplaints/Pages/MedicareComplaints.aspx
https://www.opa.ca.gov/FilingComplaints/Pages/MedicareComplaints.aspx
http://www.opa.ca.gov/Pages/Medi-CalComplaints.aspx
http://www.opa.ca.gov/Pages/Medi-CalComplaints.aspx
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
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/MMCDOfficeoftheOmbudsman.aspx
http://hfcis.cdph.ca.gov/LongTermCare/ConsumerComplaint.aspx
http://hfcis.cdph.ca.gov/LongTermCare/ConsumerComplaint.aspx

