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ទំព័រព័ត៌�ន៖ �រ�ត់ថវ �� 
Medicaid/Medi-Cal នឹងបង�រ�រលំ�ក 
ដល់��េរៀន និង�រអប់រ�ពិេ◌េសស  

ែខក��  ��  ំ2017, ឯក�រផ្សព�ផ�យ #F105.06 - Cambodian 

េតើ�រ�ត់ថវ �� Medi-Cal/Medicaid នឹងេធ� �ឱ្យ �រអប់រ�ពិេសស 
លំ�ក េ�យរេបៀប�ែដរ ?  

សព�ៃថ�េនះ, ��េរៀន េ��លីហ� �រ�៉ េ្របើថវ �� ចនួំន $180 �ន េ�េលើ Medi-
Cal/Medicaid េដើម្បីេធ� ��រទូ�ត់ េលើេស��� ស្រ�ប់សិស្ស, �ពិេសស 
សិស្សពិ�រ ។ ទឹក្រ�ក់�ង $90 �ន ៃនថវ ��េនះ �នមកព ី
រ�� ភ�ិលសហពន� ។ សំេណើរ េ�ស� �េពលថ�ីៗ េនះ នឹង�ត់ថវ �� ឬ �ក ់
ពិ�នក្រមតិ េលើមូលនធិិសហព័ន�  ស្រ�ប់ Medicaid ។  

�េរឿយៗ ��េរៀន េ្របើថវ �� Medi-Cal េដើម្បទូី�ត ់េលើេស��� េ�ក� �ង 
ែ◌ផន�រអប់រ� លក�ណៈឯកត�ជន របស់កុ�រ (IEP) ។  ស្រ�ប់កុ�រ 
ែដល�នគណុវុឌ្ឍន៍ �ចទទួល�នេស�, Medi-Cal ជួយផ�ល់មូលនិធ ិ
ដល់េស�អប់រ�ពិេសស ដូច� ៖ 

-- �រព��ល ែផ�ក�រ�រ នងិែផ�ក�ង�យ, 
-- �រេមើលែថ�,ំ  
-- សុខ�ពផ� �វចតិ� និង  
-- ជនួំយ ក� �ង�� ក់េរៀន 
 
Medi-Cal កជួ៏យទូ�ត ់េលើេឈើ្រចត,់ េ�អីរេទះ, បរ ��� រេលងក�ំន�ពិេសស 
និងបេច�កវ �ទ�ជំនួយ ស្រ�ប់សិស្សពិ�រ ។   
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��េរៀន កេ៏្របើ Medi-Cal េដើម្បីេធ� ��រទូ�ត់ ដល់គិ�នុប�� កយ�ិ 
និងអ�កចិត���ស�  របស់��េរៀន, ្រពម�ងំ េស� ក្រមតិបឋម នងិេស�ប�� រ 
េ��ម��េរៀន, ដូច� �រពិនតិ្យេមើលេលើ ែផ�កែភ�ក និង្រតេចៀក 
ស្រ�ប់សិស្ស�ងំអស់ ។   

េតើ�រ�ត់ថវ �� Medi-Cal/Medicaid នឹងបង�រ �រលំ�ក 
ដល់��េរៀន េ�យរេបៀប�ែដរ ?   

លទ�ផលសិក� របសស់សិ្ស �នក្រមិតថយចុះ៖ �រ្រ�វ្រ�វ ប�� ញ្រ�ប់េយើង� 
សិស្ស ែដល�ន���� ប់រ�ង េ�យ Medicaid ឬ ���� ប់រងសុខ�ព េផ្សងៗ 
េទៀត �នទេំ�រ �ន់ែតខ�ស់ ក� �ង�រមកសិក�រ �នេទៀត�ត់, 
ប�� ប់�រសិក� ពីវ �ទ�ល័យ, នងិ�នេ�ប�� ប់�រសិក� េ�ម�វ �ទ�ល័យ �ង 
សិស្ស ែដល�� នលទ��ពទទួល�ន �រែថ�សុំខ�ព ។ ពួកេគ 
រក�ន្រ�កឈ់� �ល ខ�ស់�ង េហើយរស់េ� �ន�យុែវង�ង 
្របកបេ�យសុខ�ពល��ង ។ �រ�កពិ់�នក្រមតិ េលើថវ �� Medi-
Cal/Medicaid �ចេធ� �ឱ្យ ក�ុរពិ�រ នងិកុ�រ មកពី្រគ��រ�នចណូំល�ប 
ស� ិតេ�េ្រ�កម� វ �ធ ី—នងិ េ�េ្រ�វដ� ៃន�ពេ�គជយ័ ។  

អ្រ�អវត��ន និងអ្រ�េ�ះបង់�រសកិ� េកើនេឡ ើង៖ ជងំ ឺគ�ឺមូលេហត ុេលខ 
1 ែដលេធ� �ឱ្យសិស្ស ខក�នមិន�នមកេរៀន ។ �រ�ត់ថវ �� Medi-
Cal/Medicaid �ចេធ� �ឱ្យ សិស្សេ�ផ�ះ �� ក់ខ� �នឈឺ េ�យ�រជំង ឺ
ែដល�� ន�រ្រគប់្រគង ដូច� ជងំឺហឺត, ឈឺេធ�ញ, និងជំង ឺេផ្សងៗ េទៀត ��ង 
ទទួល�ន�រែថ� ំែដលពួកេគ្រត�វ�រ ។ �រ្រ�វ្រ�វ ប�� ញ�◌ា សិស្ស 
ែដលអវត��ន ក� �ងលក�ណៈ�� ៃំរ� �នជ�ំញសង�ម ទន់េខ�យ�ងេគ 
េ���មេតយ្យ, េខ�យ �ង�ន េ��� ក់ទីបី, នងិ 
�នអ្រ�េ�ះបង�់រសិក� ខ�ស់�ងេគ េ�វ �ទ�ល័យ ។ េហើយេនះ 
�ចបង�រ�រលំ�ក ចំេ�ះថវ ����េរៀន េ�មូល�� ន ក� �ងក្រមិត េទ�រដង 
េ�យ�រវត��នសិស្ស �ន់ែត�ប�ងមុន �ំឱ្យ �ន�រគណុគូរផ�ល់ថវ ��រដ� 
�ន់ែតតិចេ�េទៀត ។  

�រចូលមកពនិិត្យ និងព��ល ពីដំបូងទី �ន�រថយចុះ៖ សព�ៃថ�េនះ 
��េរៀន នងិអង��រសហគមន ៍ពឹង�្រស័យេលើ កម� វ �ធ ីស្រ�ប់�រពិនតិ្យ 
ពីដំបូងទ ីនិង�្រប�ំ, �រេធ� �េ�គវ �នចិ�យ័, និង�រព��ល ែដល�ន�រែណ�ំ 
ពីេវជ�បណ� ិត (EPSDT) របស់ េដើម្បកីណំតរ់ក និងព��ល ប��  ែផ�កែភ�ក 
និង្រតេចៀក, ប�� លូត�ស់យងឺ, នងិ ពិ�រ�ព របស់កុ�រ ដូច� 
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ជំងឺលូត�ស់ខុស្រប្រកត ីអូទីស�  ៍ែដល�នឥទ�ិពល េលើ�រេរៀនសូ្រត ។ 
�រ�ត់ថវ �� Medicaid �ច�ត់បន�យគុណ�ព EPSDT, ែដលេធ��ឱ្យកុ�រ 
មិនទទួល�ន �រេធ��េ�គវ �និច� ័យ និង�រព��ល ចំេ�ះប��  
ែផ�ក�រេរៀនសូ្រត នងិែផ�កលូត�ស់; ប�� ក ់�ររ �កលូត�ស់ 
របស់គនំតិផ� �ចេផ�ើម េលើ�រអប់រ�ដំបូង ែដល�នេ�លេ� េរៀបចំក�ុរ�ងំអស់ 
ឱ្យេ្រត�មលក�ណៈរចួ�េ្រសច េដើម្បចូីលេរៀន��មេត�យ្យ; នងិេធ� �ឱ្យ 
កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របង�ងំអស់ ក� �ង�រ��ឱ្យ កុ�រ្រគប់របូ េចះ�ន 
េ្រ�យេពលប�� ប់�� ក់ទីបីេ�ះ ្រត�វចុះេខ�យ ។ 

ធន�ន�ន់ែតតិច ស្រ�ប់សខុ�ពផ� �វចិត� ៖ សិស្ស 7 �ក ់ៃនសិស្ស 10 �ក់ 
ែដលទទួល�នេស�សុខ�ពផ� �វចតិ� ទទួល�នេស��ងំេនះ េ���េរៀន ។ 
�េរឿយៗ, េស�្របឹក� េ��ម��េរៀន�ងំេនះ ទទួល�នមូលនិធ ិពី 
Medicaid EPSDT ។   

េយើងខ� � ំចង់ដឹង ពីេ�បល់េ�កអ�ក ! សូមបំេពញ ក្រមងសំណួរអេង�ត 
អំពី�រផ្សព�ផ�យ របស់េយើងខ� � ំ េហើយ្រ�ប់េយើងខ� � ំពីេ�បល់េ�កអ�កផង !  
[សូមបំេពញ ក្រមងសំណួរអេង�ត] 

ស្រ�ប់ជំនួយែផ�កច�ប់ សូមេ�ទូរសព� េ�េលខ 800-776-5746 ឬ បំេពញ 
ទ្រមង់ែបបបទសំេណើ សុំជំនួយ។ ស្រ�ប់េ�លបំណងេផ្សងៗ េទៀត 
សូមេ�ទូរសព� េ�េលខ 916-504-5800 (�លីហ� �រ�៉�ងេជើង); 213-213-8000 
(�លីហ� �រ�៉�ងត្ប� ង) ។  

ែផ�កសិទ�ិជនពិ�រ �លីហ� �រ�៉ ទទួល�នមូលនធិ ិពី្របភព �៉ងេ្រចើន, 
ស្រ�ប់ប�� ីអ�កផ�ល់មូលនិធ ិេពញេលញ, សូមចូលេ� 
http://www.disabilityrightsca.org/ 
Documents/ListofGrantsAndContracts.html។ 

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
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