មណ� លឡ�ស េអនជឺេឡស – ្រកសួងសុខភាពផ�វ� ចិត� ការ�យល័យសិទ�ិរបស់អក� ជម�ឺ
ព័តមា៌ នសមា�ត់របស់អក� ជម�ឺ ៖ េមើល្រកមសុខមាុ លភាព និងវ�ទ្យោសា័�ន ែផ�ក 5328
បណ� ងឹ ឬបណ� ងឹ ឧទ�រណ៍អក� ទទួលផល/អ�កជម�ឺ និងែបបបទការផ�លស់ ទិ ិ�

អ�កឣចដក់បណ� ឺង្រគប់េពល ។
អ�កឣចផ�លស់ ទិ ឲិ� ្យអក� េផ្សងេធ�សើ កម�ភាពជំនសួ ឲ្យអក� ។
អ�កមានសិទប�ិ ង�ឹ ឧទ�រណ៍ជមួយការ�យល័យសិទរិ� បស់អ�កជម�ឺ ឬេស�សើ សុំ វនការយុតធ�ិ ម៌រដ� េពលែដលគេ្រមាងសុខភាពផ�វ� ចិតក� ង� តំបន់ ៖

1.
2.
3.
4.
5.

បដិេសធ ឬក្រមតិ ការផ�លស់ ទិ ៃ�ិ នេសវកម�ែដលបានេស�សើ ុំ
កាត់បន�យ ព្យរ� ឬលុបេចាលេសវកម�ែដលបានផ�លស់ ទិ ព�ិ ីមនុ
បដិេសធទាំង្រសង� ឬជែផ�ក ការទូទាត់ស្រមាប់េសវកម�
ការផ�ស់បរ� េសវកម� ឬមិនផ�លព់ កួ វឲ្យបានទាន់េពលេវលា
មិនេធ�សើ កម�ភាពក�ង� េពលកំណត់ស្រមាប់ការសេ្រមចស�ងដ់ បណ� ងឹ ការសេ្រមចៃនស�ងដ់ បណ� ឹងឧទ�រណ៍ ឬការសេ្រមចៃនការពេន��នបណ� ងឹ ឧទ�រណ៍ ។
មានែតអ�កជម�ែឺ ដលជអ�កទទួល Medi-Cal និងបានបំេពញដំេណើការបណ� ងឹ ឧទ�រណ៍របស់ MHP ឣចេស�សើ សុំ វនការយុតធ�ិ ម៌រដ� ។
អ�កដក់បណ� ឹង ឬបណ� ងឹ ឧទ�រណ៍

្រតកូល

ឣសយដ�ន

េឈា� ះ

ៃថ�ែខឆា�ំកំេណើត

M.I.

ទី្រក�ង

រដ�

MEDI-CAL #

ហ្ស�ីប

ទូរស័ពផ� �ះ

បណ� ងឹ ឬបណ� ងឹ ឧទ�រណ៍បានប�ងឹ ្របឆាំង
េឈា� ះៃនកែន�ង/អ�កផ�ល់េសវកម�/កម�វធ� ី
ឣសយដ�ន

ទំព័រទី 1 ៃន 4 (អស់េហើយ)
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ទូរស័ព�
ទី្រក�ង

រដ�

ហ្ស�ីបកូដ

បណ� ងឹ ឬបណ� ងឹ ឧទ�រណ៍អក� ទទួលផល/អ�កជម�ឺ និងែបបបទការផ�លស់ ទិ (ិ� បន�)
អ�កនឹងមិនែមនជកម�វត��ការេរ�សេអើង ឬេទាសទណ� េផ្សងេទៀតស្រមាប់ការដក់បណ� ងឹ ឬបណ� ឹងឧទ�រណ៍។ ការសមា�ត់របស់អក� នឹង្រត�វបានការពារ្រគប់េពល្រសបជមួយច្បោប់រដ� និងសហព័ន។�
ការពណ៌នៃនបណ� ងឹ ឬបណ� ងឹ ឧទ�រណ៍ ៖ (សូមប��ន� ឯកសារគាំ្រទជលាយលក�អក្សរទាំងឡយមកជមួយបណ� ងឹ ឬបណ� ងឹ ឧទ�រណ៍ ។ េ្រប្រើ កដស់បែន�ម េបើបាំបាច់ ។)

ហត�េលខាអ�កជម�/ឺ អ�កតំណងអ�កជម�ឺ

កាលបរ�េច�ទ

េបើចះុ ហត�េលខាេដយអ�កតំណងផ�ល់ខន� របស់អក� ជម�ឺ ប�� ក់ទនំ ក់ទនំ ង និងសមត�កចិ ក� ង� ការេធ�ដើ េូ ច�ះ ។
សូមឣន និងចុះហត�េលខាេលើការផ�លស់ ទិ ស�ិ ្រមាប់េ្របើ និងការបង�ញព័តមា៌ នសុខភាពក�ង� ទំពរ័ ទី 3 និង 4 ែដលផ�លកា់ រអនុ��តដល់មណ� លឡ�ស េអនជឺេឡស – ្រកសួងសុខភាពផ�វ� ចិត� ការ�យល័យសិទរ�ិ បស់អក�
ជម�េឺ ដើម្បេី សុបើ អេង�តបណ� ងឹ ឬបណ� ងឹ ឧទ�រណ៍របស់អក� ។

ទំព័រទី 2 ៃន 4

បណ� ងឹ ឬបណ� ងឹ ឧទ�រណ៍អក� ទទួលផល/អ�កជម�ឺ និងែបបបទការផ�លស់ ទិ (ិ� បន�)

ការផ�លស់ ទិ ស�ិ ្រមាប់េ្របើ និងការបង�ញព័តមា៌ នសុខភាព ៖
េបើអ�កចុះហត�េលខាេលើឯកសា힀រេនះ អ�កផ�លកា់ រអនុ��តដល់មណ� លឡ�ស េអនជឺេឡស – ្រកសួងសុខភាពផ��វចិត� កា䘄រ�យល័យសិទរ�ិ បស់អ�កជម�ឺេដើម្បីេសុបើ អេង�តបណ� ងឹ ឬបណ� ងឹ ឧទ�រណ៍របស់អក� ។ ការផ�ល់

សិទិេ� នះនឹងអនុ��តឲ្យអ�កផ�លេ់ សវកម�ែថទាំសខុ ភាពរបស់អ�កបង�ញព័ត៌មានសុខភាពខាងេ្រកាមដល់មណ� លឡ�ស េអនជឺេឡស – ្រកសួងសុខភាពផ��វចិត� ការ�យល័យសិទរ�ិ បស់អក� ជម�ឺេដើម្បេី សុើបអេង�តបណ� ងឹ ឬបណ� ឹង
ឧទ�រណ៍របស់អក� ៖

•
•

កំណត់្រតាសុខភាពអតីតកាល និងបច�ប� ្បនរ� បស់អក� និង
ព័តមា៌ នេផ្សងេទៀតែដលទាក់ទងនឹងបណ� ងឹ ឬបណ� ងឹ ឧទ�រណ៍របស់អក� និង/ឬការបដិេសធ ឬសិទ។ិ�

កាលបរ�េច�ទហួសកំណត់ ៖
ការផ�លស់ ិទិេ� នះនឹងហួសកំណត់េ�កាលបរ�េច�ទៃនការសេ្រមចៃនបណ� ងឹ ឬបណ� ឹងឧទ�រណ៍របស់អក� ។

សិទរិ� បស់អក� ទាក់ទងនឹងការផ�លស់ ទិ េ�ិ នះ ៖
េបើអ�កយល់្រពមចុះហត�េលខាេលើការផ�លស់ ិទ�ិេនះ អ�ក្រត�វែត្រត�វបានផ�លជ់ នូ នូវច្បោប់ចម�ងៃនែបបបទេនះែដលមានហត�េលខា ។
អ�កមិនចាំបាច់ចុះហត�េលខាេលើការផ�លស់ ិទ�ិេនះ េហើយការបដិេសធរបស់អក� នឹងមិនប៉ះពាល់ដល់សមត�ភាពរបស់អ�កេដើម្បីទទួលបានការព្យោបាល ។
អ�កឣចដកេចញ ឬលុបេចាលការផ�លស់ ិទ�ិរបស់អក� េដើម្បីអនុ��តឲ្យេ្របពើ ត័ មា៌ នសុខភាពរបស់អក� ្រគប់េពលេដយ្របាប់មណ� លឡ�ស េអនជឺេឡស – ្រកសួងសុខភាពផ��វចិតជ� លាយលក�អក្សរ ។ អ�ក្រត�វែតចុះហត�
េលខាេលើសំេណើលបុ េចាលរបស់អក� និងេផ�ើ ឬប��ន� េ� ៖
មណ� លឡ�ស េអនជឺេឡស – ្រកសួងសុខភាពផ�វ� ចិត� ការ�យល័យសិទរ�ិ បស់អក� ជម�ឺ

550 South Vermont Avenue Los
Angeles, CA 90020

េបើអ�កលុបេចាលការផ�លស់ ិទ�ិេនះ ពួកេយើងេ�ែតេ្របើ និងែចករ�ែលកព័ត៌មានសុខភាពរបស់អ�កែដលបានទទួលរួចេហើយស្រមាប់មូលេហតុែដលទាក់ទងនឹងទំនុកចិត�ពមី ុនៃនការផ�លស់ ិទ�ិេនះ ។

ទំព័រទី 3 ៃន 4 (អស់េហើយ)

បណ� ងឹ ឬបណ� ងឹ ឧទ�រណ៍អក� ទទួលផល/អ�កជម�ឺ និងែបបបទការផ�លស់ ទិ (ិ� បន�)
ការយល់្រសបការផ�លស់ ទិ �ិ ៖ េដយចុះហត�េលខាេលើែបបបទេនះ ខ�ផ�ំ �ល់សទិ �ិេ្របើ ឬការបង�ញព័តមា묰៌ នសុខភា䍠ពែដលបានពណ៌នខាងេលើ ។ ខ��ំយល់ថព័តមា៌ នសុខភាពរបស់ខ�ំ្រត�វបានេ្របើ ឬបង�ញជលទ�
ផលៃនការចុះហត�េលខារបស់ខ�ំេលើការផ�លស់ ិទ�ិេនះ មិនឣច្រត�វបានេ្របើ ឬបង�ញបែន�មេទៀតេទ លុះ្រតាែតការផ�លស់ ទិ �ិមួយេទៀត្រត�វបានទទួលពីខ�ំ ឬការេ្របើ ឬបង�ញេនះ្រត�វបានអនុ��តេដយជក់លាក់ ឬត្រម�វេដយច្បោប់ ។

ហត�េលខាអ�កជម�/ឺ អ�កតំណងអ�កជម�ឺ

កាលបរ�េច�ទ

េបើចះុ ហត�េលខាេដយអ�កតំណងផ�ល់ខន� របស់អក� ជម�ឺ ប�� ក់ទនំ ក់ទនំ ង និងសមត�កចិ ក� ង� ការេធ�ដើ េូ ច�ះ ។

អ�កមានសិទទិ� ទួលបានេសវកម�ជនំ យួ ភាសា凈េដយឥតគិតៃថ� ។
ទូរស័ព�េ�ការ�យល័យសិទរ�ិ បស់អក� ជម�សឺ ្រមាប់ជនំ យួ េ� ៖
បណ� ងឹ និងបណ� ងឹ ឧទ�រណ៍មនិ េ�មន�រី េពទ្យ- (213) 738-4949
បណ� ងឹ និងបណ� ងឹ ឧទ�រណ៍មន�រី េពទ្យ - (800) 700-9996 or (213) 738-4888

♦
♦
♦

េតើអក� បាᆈនបំេពញព័តមា䂤៌ នែដលបាᆈនេស�សើ កុំ ង� ែបបបទេនះែមនេទ?
េតើអក� បានសេសរេលខទូរស័ព� និងឣសយដ�នែដលពួកេយើងឣចទាក់ទងអ�កែមនេទ?
េតើអក� បានចុះហត�េលខាទាំងែផ�កបណ� ងឹ ឬបណ� ងឹ ឧទ�រណ៍េ�ក�ង� ទំពរ័ ទី ២ និងែផ�កកា䍠រផ�លស់ ទិ ក� ង� ទំពរ័ េនះេទ?

សូមេផ�េើ � ៖
មណ� លឡ�ស េអនជឺេឡស – ្រកសួងសុខភាពផ�វ� ចិត� ការ�យល័យសិទរ�ិ បស់អក� ជម�ឺ
550 South Vermont Avenue Los
Angeles, CA 90020
សូមកុេំ ភ�ចបិតែតមៃ្របសណីយ៍ ។

ទំព័រទី 4 ៃន 4

