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លំ�ក េ�យរេបៀប�ែដរ ?
សព� ៃថ� េនះ, ��េរៀន េ��លីហ�រ� �៉ េ្របើថ វ �� ចំនួន $180 �ន េ�េលើ MediCal/Medicaid េដើម្បីេធ� ��រទូ �ត់ េលើេស��� ស្រ�ប់សិស្ស, �ពិេសស
សិស្សពិ�រ ។ ទឹក្រ�ក់�ង $90 �ន ៃនថវ ��េនះ �នមកពី
រ��ភិ�លសហពន� ។ សំេណើរ េ�ស� �េពលថ� ីៗ េនះ នឹង�ត់ថ វ �� ឬ �ក់
ពិ�នក្រមិត េលើមូលនិធិសហព័ន� ស្រ�ប់ Medicaid ។
�េរឿយៗ ��េរៀន េ្របើថ វ �� Medi-Cal េដើម្បីទូ�ត់ េលើេស��� េ�ក��ង
ែ◌ផន�រអប់រ� លក� ណៈឯកត� ជន របស់កុ�រ (IEP) ។ ស្រ�ប់កុ�រ
ែដល�នគុណវុឌ្ឍន៍ �ចទទួ ល�នេស�, Medi-Cal ជួ យផ� លម
់ ូ លនិធិ
ដល់េស�អប់រ�ពិេសស ដូ ច� ៖
-- �រព��ល ែផ�ក�រ�រ និងែផ�ក�ង�យ,
-- �រេមើលែថ� ំ,
-- សុខ�ពផ� វ� ចិត� និង
-- ជំនួយ ក��ង��ក់េរៀន
Medi-Cal ក៏ជួយទូ �ត់ េលើេឈើ្រចត់, េ�អីរេទះ, បរ ���រេលងកំ�ន� ពិេសស
និងបេច� ក វ �ទ�ជំនួយ ស្រ�ប់សិស្សពិ�រ ។
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��េរៀន ក៏េ្របើ Medi-Cal េដើម្បីេធ� ��រទូ �ត់ ដល់គិ�នុប��កយិ�
និងអ� កចិត���ស� របស់��េរៀន, ្រពម� ំង េស� ក្រមិតបឋម និងេស�ប��រ
េ��ម��េរៀន, ដូ ច� �រពិនត
ិ ្យេមើលេលើ ែផ� កែភ� ក និង្រតេចៀក
ស្រ�ប់សិស្ស� ំងអស់ ។

� Medi-Cal/Medicaid នឹងបង� រ �រលំ�ក
េតើ�រ�ត់ថ វ�
ដល់��េរៀន េ�យរេបៀប�ែដរ ?
លទ� ផលសិក� របស់ស ស
ិ ្ស �នក្រមិតថយចុះ៖ �រ្រ�វ្រ�វ ប��ញ្រ�ប់េយើង�
សិស្ស ែដល�ន����ប់រ�ង េ�យ Medicaid ឬ ����ប់រងសុខ�ព េផ្សងៗ
េទៀត �នទំេ�រ �ន់ែតខ� ស់ ក��ង�រមកសិក�រ �នេទៀត�ត់,
ប�� ប់�រសិក� ពី វ �ទ�ល័យ, និង�នេ�ប�� ប់�រសិក� េ�ម�វ �ទ�ល័យ �ង
សិស្ស ែដល��នលទ� �ពទទួ ល�ន �រែថ� ំសុខ�ព ។ ពួ កេគ
រក�ន្រ�ក់ឈ� �ល ខ� ស់�ង េហើយរស់េ� �ន�យុែវង�ង
្របកបេ�យសុខ�ពល� �ង ។ �រ�ក់ពិ�នក្រមិត េលើថ វ �� MediCal/Medicaid �ចេធ� �ឱ្យ កុ�រពិ�រ និងកុ�រ មកពី្រគ� �រ�នចំណូល�ប
័ ។
ស� ិតេ�េ្រ�កម� វ �ធី —និង េ�េ្រ�វដ� ៃន�ពេ�គជយ

អ្រ�អវត� �ន និងអ្រ�េ�ះបង់�រសិក� េកើនេឡ ង
ើ ៖ ជំងឺ គឺ�មូ លេហតុ េលខ

1 ែដលេធ� ឱ
� ្យសិស្ស ខក�នមិន�នមកេរៀន ។ �រ�ត់ថ វ �� MediCal/Medicaid �ចេធ� �ឱ្យ សិស្សេ�ផ� ះ ��ក់ខ� �នឈឺ េ�យ�រជំងឺ
ែដល��ន�រ្រគប់្រគង ដូ ច� ជំងឺហត
ឺ , ឈឺេធ� ញ, និងជំងឺ េផ្សងៗ េទៀត ��ង
ទទួ ល�ន�រែថ� ំ ែដលពួ កេគ្រត�វ�រ ។ �រ្រ�វ្រ�វ ប��ញ�◌ា សិស្ស
ែដលអវត� �ន ក��ងលក� ណៈ��ៃំ រ� �នជំ�ញសង� ម ទន់េខ�យ�ងេគ
េ���មេតយ្យ, េខ�យ �ង�ន េ���ក់ទីប,ី និង
�នអ្រ�េ�ះបង់�រសិក� ខ� ស់�ងេគ េ�វ �ទ�ល័យ ។ េហើយេនះ
�ចបង� រ�រលំ�ក ចំេ�ះថវ ����េរៀន េ�មូ ល��ន ក��ងក្រមិត េទ� រដង
េ�យ�រវត� �នសិស្ស �ន់ែត�ប�ងមុន �ំឱ្យ �ន�រគុណគូ រផ� លថ
់ វ ��រដ�
�ន់ែតតិចេ�េទៀត ។

�រចូ ល មកពិនិត្យ និងព��ល ពីដំបូងទី �ន�រថយចុះ៖ សព� ៃថ� េនះ

��េរៀន និងអង� �រសហគមន៍ ពឹង�្រស័យេលើ កម� វ �ធី ស្រ�ប់�រពិនត
ិ ្យ
ពីដំបូងទី និង�្រប�ំ, �រេធ� េ� �គវ �និច�យ
័ , និង�រព��ល ែដល�ន�រែណ�ំ
ពីេវជ� បណ�ិត (EPSDT) របស់ េដើម្បីកណ
ំ ត់រក និងព��ល ប�� ែផ�កែភ� ក
និង្រតេចៀក, ប��លូ ត�ស់យង
ឺ , និង ពិ�រ�ព របស់កុ�រ ដូ ច�
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ជំងឺលូត�ស់ខុស្រប្រកតី អូ ទីស�៍ ែដល�នឥទ� ិពល េលើ�រេរៀនសូ ្រត ។
�រ�ត់ថ វ �� Medicaid �ច�ត់បន� យគុណ�ព EPSDT, ែដលេធ� ឱ
� ្យកុ�រ
មិនទទួ ល�ន �រេធ� �េ�គវ �និច�័យ និង�រព��ល ចំេ�ះប��
ែផ�ក�រេរៀនសូ្រត និងែផ�កលូត�ស់; ប��ក់ �ររ �កលូ ត�ស់
របស់គន
ំ ត
ិ ផ� ចេផ�
�
ម
ើ េលើ�រអប់រដ
� ំបូង ែដល�នេ�លេ� េរៀបចំក�
ុ រ� ំងអស់
ឱ្យេ្រត�មលក� ណៈរ ួច�េ្រសច េដើម្បីចូលេរៀន��មេត� យ្យ; និងេធ� �ឱ្យ
កិច�ខត
ិ ខំ្របឹងែ្របង� ំងអស់ ក��ង�រ��ឱ្យ កុ�រ្រគប់រ ូប េចះ�ន
េ្រ�យេពលប�� ប់��ក់ទីបីេ�ះ ្រត�វចុះេខ�យ ។

ធន�ន�ន់ែតតិច ស្រ�ប់ស ខ
ុ �ពផ� វ� ចិត� ៖ សិស្ស 7 �ក់ ៃនសិស្ស 10 �ក់
ែដលទទួ ល�នេស�សុខ�ពផ� វ� ចិត� ទទួ ល�នេស�� ំងេនះ េ���េរៀន ។
�េរឿយៗ, េស�្របឹក� េ��ម��េរៀន� ំងេនះ ទទួ ល�នមូ លនិធិ ពី
Medicaid EPSDT ។

ឹ ពីេ�បល់េ�កអ� ក ! សូ មបំេពញ ក្រមងសំណួរអេង� ត
េយើងខ��ំចង់ដង
អំពី�រផ្សព� ផ�យ របស់េយើងខ��ំ េហើយ្រ�ប់េយើងខ��ំ ពីេ�បល់េ�កអ� កផង !
[សូ មបំេពញ ក្រមងសំណួរអេង� ត]
ស្រ�ប់ជំនួយែផ� កច�ប់ សូ មេ�ទូ រសព� េ�េលខ 800-776-5746 ឬ បំេពញ
ទ្រមង់ែបបបទសំេណើ សុំជំនួយ។ ស្រ�ប់េ�លបំណងេផ្សងៗ េទៀត
សូ មេ�ទូ រសព� េ�េលខ 916-504-5800 (�លីហ��រ�៉�ងេជើង); 213-213-8000
(�លីហ��រ�៉�ងត្ប
� ង) ។

ែផ� កសិទ�ិជនពិ�រ �លីហ��រ�៉ ទទួ ល�នមូ លនិធិ ពី្របភព �៉ងេ្រចើន,
ស្រ�ប់ប�� ីអ�កផ� លម
់ ូ លនិធិ េពញេលញ, សូ មចូ លេ�
http://www.disabilityrightsca.org/
Documents/ListofGrantsAndContracts.html។

