មណ� លឡ�ស េអនជឺេលស ្រកម� ្របកឹ ្សោៃនអ�ក្រគប់្រគង

មណ� លឡ�ស េអនជឺេលស

Hilda L. Solis
Mark Ridley-Thomas
Sheila Kuehl
Don Knabe
Michael D. Antonovich

្រកសួងសុខភាពផ�វ� ចិត�

ជអ�កទទួលផលអ�កមានសិទិ� ៖

•
•
•
•
•
•
•

្រត�វបានទទួលេដយការេគារព និងការពិចារណស្រមាប់េសចក�ីៃថ�ថ�រ និងភាពឯកជនរបស់អ�ក

ទទួលព័ត៌មានពីជេ្រមសើ ព្យោបាល និងជេ្រមើសេផ្សងេទៀត ែដលបង�ញក�ង� រេបៀប្រតឹម្រត�វនឹងសា� នភាព និងសមត�ភាពយល់ដឹងរបស់អក�

ចូលរួមក�ង� ការសេ្រមចទាក់ទងនឹងការែថទាំសខុ ភាពរបស់អក� ែដលរប់ប��ល� ទាំងសិទ�ិបដិេសធការព្យោបាល
មានេសរ�ភាពពីការបង�តិ បង�ំ្រគប់ទ្រមង់ ឬការដក់ឲ្យេ�ដច់ពេី គែដលេ្របើជវ�ធីៃនការបង�តិ បង�ំ ការដក់វន� ័យ ភាពងយ្រស�ល ឬការសងសឹក
េស�ើសុំ និងទទួលច្បោប់ចម�ងៃនកំណត់្រតាសុខភាពរបស់អក� និងេស�ើសុំឲ្យពកួ វ្រត�វបានស្រម�ល ឬែកែ្រប

ទទួលព័ត៌មាន្រសបតាមមា្រតា 42 CFR ែផ�ក 438.10 ែដលពណ៌នពីត្រម�វការព័តមា៌ ន

្រត�វបានផ�តផ់ ង� ់េសវកម�ែថទាំសុខភាព្រសបតាមមា្រតា 43
42 CFR ែផ�ក 438.206 ដល់ 438.210
ែដល្រគបដណ� ប់ត្រម�វការស្រមាប់ការេ្របើេសវកម� ការធានៃនសមត�ភាព្រគប់្រគាន់និងេសវកម� ការស្រមបស្រម�លនិងការបន�ការែថទាំ និងធានរ�ប់រងនិងការផ�ល់
សិទិ�េសវកម� ។

នីតវិ ធ� សា鰴
ី រទុក� និងបណ� ងឹ ឧទ�រណ៍

មណ� លឡ�ស េអនជឺេលស — នយកដ�នសុខភាពផ�វ� ចិត� ការ�យល័យសិទរិ� បស់អក� ជម�ឺ
(213) 738- 4949 – សារទុក� និងបណ� ងឹ ឧទ�រណ៍មនិ េ�មន�រី េពទ្យ
(213) 738- 4888 – សាﳴរទុក� និងបណ� ងឹ ឧទ�រណ៍មន�រី េពទ្យ

មណ� លឡ�ស េអនជឺេលស ្រកសួងសុខភាពផ�វ� ចិត� ការ�យល័យសិទរ�ិ បស់អក� ជម�ឺ
សា鉨រទុកន� ងិ បណ� ងឹ ឧទ�រណ៍មនិ េ�មន�រី េពទ្យ
(213) 738-4949

dmh.lacounty.gov

សា针រទុក� និងបណ� ងឹ ឧទ�រណ៍មន�រី េពទ្យ
(213) 738-4888
(800) 700-9996
MH638E
1/2015

Rev.

ការែណនំរបស់អក� ជម�ឺ

នីតវិ ធ� សា
ី រទុក� និងបណ� ងឹ ឧទ�រណ៍

អ�កឣចដក់បណ� ឹងេដយផ�ល់មាត់ ឬជលាយលក�អក្សរ្រគប់េពល ។
អ�កឣចទទួលបានែបបបទស្រមាប់បណ� ងឹ របស់អក� ពីអក� ផ�ល់េសវកម�សុខភាព
ផ��វចិត�របស់អ�ក ឬពីការ�យល័យសិទិ�របស់អក� ជម�ឺ ។

នយកដ�នសុខភាពផ��វចិត�គជឺ គេ្រមាងសុខភាពផ��វចិតក� �ងតំបន់
(MHP) ស្រមាប់មណ� លឡ�ស េអនជឺេលស ។ េបើអក� កំពុងទទួលេសវ
កម�ឯកេទសសុខភាពផ��វចិត�េ្រកាម MHP អ�កមានសិទទិ� ទួលបាន
េសវកម�ែដល្រតឹម្រត�វនឹងពិការភាព វប្បធម៌ ភាសា䦈 េភទ និងឣយុរបស់អក� ។
អ�កនឹងទទួលេសវកម�ែដលរួមគា�កំណត់េដយអ�ក
និងអ�កផ�លេ់ សវ
កម�សខុ ភាពផ�វ� ចិត�របស់អក�
។
ពួកេយើង
េលើកទឹកចិត�ឲ្យអក� ចូលរួមយ៉ ងសកម�ក�ងការែថទាំរបស់អ�ក
និងបង�ញការ្រព�យបារម�របស់អ�កេដយេ្របើដំេណើការសេ្រមច ។

អ�កឣចផ�ល់សិទឲ�ិ ្យអក� េផ្សងេធ�ើសកម�ភាពជំនសួ អ�ក ។
អ�កនឹងមិនែមនជកម�វត�កា� រេរ�សេអើង
េផ្សងេទៀតស្រមាប់ការដក់បណ� ឹង ។
ស្រមាប់អក� ទទួលផល MEDI-CAL

រេបៀបដំេណើការសេ្រមចប�� េធ�កាើ រ ៖
អ�កឣចេដះ្រសា箸យការ្រព�យបារម�របស់អ�ក
េដយនិយយេដយផ�ល់ជមួយអ�កផ�ល់េសវកម� ឬអ�កតំណងកម�វ�ធីសុខ
ភាពផ��វចិតរ� បស់អ�ក។
អ�កឣចេស�ើសុំជំនួយពីការ�យល័យសិទិ�របស់អក� ជម�ឺ
អ�កការពារនឹងេធ�ើការជមួយអ�កេដើម្បីេដះ
្រសា싸យប�� ែដលអ�កមានជមួយអ�កផ�ល់េសវកម� ឬេសវកម�របស់អ�ក ។
អ�កការពារសិទិ�របស់អ�កជម�ឣឺ ចរកបានេ� ៖
• (213) 738-4949 ស្រមាប់សាꐈរទុក� និង
បណ� ងឹ ឧទ�រណ៍មិនេ�មន�ីរេពទ្យ
• (213) 738-4888 ស្រមាប់សារទុក� និង
បណ� ងឹ ឧទ�រណ៍មន�ីរេពទ្យ

ឬេទាសទណ�

។

អ�កមានសិទិ�បង�ឹ ឧទ�រណ៍ជមួយការ�យល័យសិទរិ� បស់អក� ជម�ឺ
ឬេស�ើសសុំ វនការយុតធ�ិ ម៌រដ�េពលែដល MHP បដិេសធ កាត់បន�យ
ផ�ស់ប�រ
ឬលុបេចាលការទូទាត់ស្រមាប់េសវកម�សុខភាពផ��វចិត�របស់អ�ក
ថេតើអ�កទទួល ឬមិនបានទទួលេសចក�្រី បកាសៃនសកម�ភាព (NOA)
ពីអ�កផ�ល់េសវកម�សុខភាពផ��វចិត�របស់អក� ។ NOA គឺជឯកសារែដល
បានផ�លឲ់ ្យអក� ទទួលផល
េដយអ�កផ�លេ់ សវកម�របស់ពួកេគ
ែដលជូនដំណងឹ ពីការផ�ស់ប�រេសវកម� ។
សវនការយុតធ�ិ ម៌រដ�
គឺជការពិនិត្យេឡើងវ�ញេដយឯក
រជ្យែដលេធ�ើេដយ្រកសួងេសវកម�សង�មរដ�
។
សវនការេធ�ើឲ្យ្របាកដថអ�កទទួលេសវកម�សខុ ភាពផ��វចិ
ត�ែដលអ�កមានសិទទ�ិ ទួលេ្រកាម MHP ។
អ�កឣចេស�ើសុំសវនការយុតធ�ិ ម៌រដ� លុះ្រតាែតអ�កជអ�កទទួល MediCal និងេពលអ�កបាꃠនបំេពញដំេណើរការបណ� ងឹ ឧទ�រណ៍របស់ MHP
។

េបើអ�កចង់បានសវនការយុតធ�ិ ម៌រដ�
សំេណើរបស់អ�ក្រត�វែតេធ�ើកង� រយៈេពល
30 ៃថ�ពីកាលបរ�េច�ទែដលអ�កទទួលេសចក�្រី បកា㊼សៃនសកម�ភា㊼ព ។ អ�ក
ឣចេស�ើសុំបន� 14 ៃថ�បែន�ម ។
ការព្យរ� ជំនយួ បង់ៃថ�
េបើអ�កទទួលេសចក�្រី បកាសៃនសកម�ភាព អ�កមានសិទិ�ទទួល ការព្យរ� ជំនយួ បង់ៃថ�
េបើអ�កទាក់ទងការ�យល័យសិទិ�របស់អ�កជម�កឺ �ងរយៈេពល 10 ៃថ� ។
ការព្យ�រជំនួយបង់ៃថ� នឹងអនុ��តឲ្យអក� បន�ទទួលេសវកម�សុខភាពផ�វ� ចិត�ពី
MHP ខណៈែដលអ�កេ�ក�ង� ដំេណើរការៃនការមានសវនការយុត�ិធម៌រដ� ។
េបើអ�កទទួលេសចក�្រី បកាសៃនសកម�ភាព អ�កឣចេស�ើសុំ
“ពេន��ន”
ឬដំេណះ្រសាយរហ័សៃនបណ� ងឹ ឧទ�រណ៍របស់អ�កេ�េ្រកាមសា� នភាពធ�ន់ធ�រ ។
ការ�យល័យសិទិ�របស់អក� ជម�ឺនងឹ ជួយអ�កក�ង� ការេស�ើសុំសវនការយុត�ិធម៌រដ� ។
េដើម្បីេស�ើសុំសវនការយុត�ិធម៌រដ�េដយខ�ន� ឯង ទូរស័ព�េ� (800)
952-5253 ឬសេសរេ� ៖

ែផ�កការវ�និច�័យរដ�បាល្រកសួងេសវកម�សង�មរដ� ផ��វ 744 P
Mail Station 19-37
Sacramento,
CA
95814

េសវកម�ឯកេទសសុខភាពផ�វ� ចិតមា� ន ៖
េសវកម�អ�កជម�ផឹ �វចិត�ស្រមាកក��ងមន�ីរេពទ្យ
េសវកម�វ�កលចរ�ក
េសវកម�ចិត�វ�ជ�
ការ្រគប់្រគងករណីេគាលេ�
ការពិនិត្យជមុន និងក�ង� រយៈេពលកំណត់
េរគវ�និច�័យ និងការព្យោបាល (EPSDT)
េសវកម�សា�រនីតិសម្បទា
េសវកម�កែន�ងែថទាំវ�កលចរ�ក

រេបៀបទទួលបានេសវកម�
ទូរស័ព�េ�មជ្ឈមណ� លទូរគមនគមន៍ ACCESS តាមេលខ
(800) 854-7771 ។ ស្រមាប់េសវកម�
TDD/TTY ទូរស័ព�េ� (562) 651-2549 ។
ស្រមាប់ប��ីអក� ផ�ល់េសវកម�

ទូរស័ព�េ�

ACCESS

ឬការ�យល័យសិទិ�របស់អ�កជម�តាឺ មេលខ (213) 738- 4949
ឬចូលេគហទំព័រ DMH ៖
dmh.lacounty.gov
ព័តមា៌ នសំខាន់ ៖

•

•
•
•

េដើម្បីេស�ើសុំផ�ស់ប�រអ�កផ�ល់េសវកម� អ�កឣច
និយយជមួយអ�កផ�ល់េសវកម�របស់អក� និងការ�យល័យសិទិ�របស់អក�
ជម�ឺ ។
ការសមា�ត់របស់អ�កនឹង្រត�វបានការពារ្រគប់េពល្រសបជមួយច្បោប់រដ�
និងសហព័ន� ។
េសៀវេ�ព័ត៌មានេនះ និងឯកសារទាក់ទងមានជទ្រមង់េផ្សងេទៀត ។
អ�កែដលេស�ើសុំទាក់ទងមានជទ្រមង់េផ្សងេទៀត
ឣចទាក់ទងការ�យល័យសិទិ�របស់អក� ជម�តាឺ មេលខ (800)

•

•

700-9996 ឬ (213) 738-4888.
អ�កមានប�� និយយ ឬសា� ប់្រត�វបានទាក់ទង
តាមរយៈេសវកម�បន�រដ�កាលីហ�នញ
ី ៉ (800) 7352929 ។
មណ� លឡ�ស េអនជឺេឡស ្រកសួងសុខភាព
ផ��វចិត�មនិ េរ�សេអើសេលើមូលដ�នៃនពិការភាពក�ង� ការចុះេឈា� ះ
និងទទួលបានេសវកម� កម�វ�ធី ឬសកម�ភាព ។
អ�កមានសិទទិ� ទួលបានេសវកម�ជនំ យួ ភាសាេដយឥតគិតៃថ�

