ក្ត្ើកម្ែ វិធី CHDP ផ្តល់នូវអ្វីមះៃ ?
កមេវ ិធីោរពារសុខភាព និងភាពពិោររបស់ក្កេង (CHDP)
ជួយោរពារ ឬរកក្ ើញអំពីបញ្ហ
ា សុខភាព ក្ដ្ឋយោរមក
ពិនត
ិ យសុខភាពជាម្របចំ, ដែលមិនចំាច់បង់នលា ។ ោរមក
ពិនិតយក្មើលសុខភាពរួមទាំង:
 ម្របវតតិសុខភាព និង ោរចក្ម្រមើនលូតលាស់
 ោរពិនិតយក្មើលរាងោយ
 ោរចក់ថ្នំបង្ការក្រារដែលតម្រមូវចំាច់
 ោរពិនិតយក្មើលកនុងាត់ និងោរដណនំតាមទាាប់
ក្ៅឱ្យក្ពទយក្ធេញពិនិតយ ចប់ក្ផតើមពីអាយុ 1 ឆ្នំ
 ោរពិនិតយក្មើលមាូបអាហ្វរបរ ិក្ភារ
 ោរពិនិតយក្មើលអាកបបកិរ ិយ
 ោរពិនិតយក្មើលចកខុវ ិស័យ
 ោរពិនិតយក្មើលម្រតក្ចៀក (ោរសាតប់)
 ព័ត៌ានសុខភាព
 ោរក្ធាើក្តសតក្ៅមនទីរពិក្សាជន៍, ដែលអាចរួមទាំង:
ក្រារខាោះឈាមម្រកហម, ជាតិសំណរកនុងឈាម, ក្រារ
រក្បង, និងក្រារក្ផេងៗក្ទៀត, ក្បើម្រតូវោរចំាច់
 ោរដណនំក្ៅរកកមេវ ិធីចំណីអាហ្វរសម្រាប់ស្រសតី
ានកូន ទារក និងកូនក្កេង (WIC) សម្រាប់កូន
ក្កេងដែលានអាយុរហូតែល់ក្ៅ 5 ឆ្នំ

ព័ត្៌មាន
សម្រាប់ព័ត៌ានបដនែមអំពីកមេវ ិធី CHDP, ជក្ម្រមើសក្លើយន
ែឹកនំ ឬសម្រាប់ជំនយ
ួ កនុងោរក្ម្រោងក្ពលណាត់ជប
ួ ជាមួយម្ររូ
ក្ពទយ, សូមទំនក់ទន
ំ ងនឹងោរ ិយល័យ CHDP កនងតំ
ន
ុ បន់អក
រស់ក្ៅ ។

ភាសាខ្មែរ
កម្ែ វិធកា
ី រពារសុមភាព និងភាព
ពិការរបស់ក្កែង (CHDP)

ព័ត៌ានសម្រាប់ទំនក់ទំនងក្ៅក្ោនធី Los Angeles:

Los Angeles County
9320 Telstar Ave, Suite 226
El Monte, CA 91731
ក្លខទូរស័ព:ទ (800)993-2437
ក្លខទូរសារឬហ្វាក់: (626)569-9350

ការម្កពិនិត្យក្ម្ើលសុមភាព
និង ក្ធែញជាប្បចាំ

City of Long Beach
2525 Grand Ave.
Long Beach, CA 90815
ក្លខទូរស័ព:ទ (562)570-7980
ក្លខទូរសារឬហ្វាក់: (562)570-4099
City of Pasadena
1845 North Fair Oaks Ave, Room 2137
Pasadena, CA 91103
ក្លខទូរស័ព:ទ (626)744-6015
ក្លខទូរសារឬហ្វាក់: (626)396-7324
សម្រាប់ព័ត៌ានបដនែម, សូមចូលក្ៅក្មើលក្ៅក្រហទំព័រនន
ម្រកសួងសុោភិាល តាមអាសយដ្ឋាន:

www.dhcs.ca.gov/services/chdp

ក្សវាកម្ែដថ្ៃក្ផ្េងក្ៃៀត្
ក្បើសិនជា ក្សវាសុខភាពបដនែមក្ទៀតរឺម្រតូវោរចំាច់,
ក្យើងនឹងជួយអនកដសាងរកកិចោ
ច របំក្រ ើទាំងក្នោះ, រួមទាំង:
 ក្ពទយក្ធេញ ដែលទទួលយក Denti-Cal សម្រាប់
ោរដលទាំក្ធេញកូ នរបស់អនក
 អនកជំនញោរោងក្វជជសាស្រសត, ក្បើម្រតូវោរ
ចំាច់
 ក្សវាកមេដផនកសុខភាពសតិអារមេណ៍ និងាន
អាកបបកិរ ិយមិនម្របម្រកតី, ក្បើម្រតូវោរចំាច់
ោរវ ិនិច័យ
ឆ ក្រារនិងោរពាាល អាចម្រតូវានបង់នលាឱ្យ
ែរាបណា កូនរបស់អក
ន ក្ៅានជំនួយ Medi-Cal ។

ោរមកពិនិតយក្មើលសុខភាពជាម្របចំ
ោរពារកូនរបស់អក
ន ឱ្យានសុខភាពលអ ។
ោរមកពិនិតយក្មើលសុខភាពក៏អាចរកក្ ើញនូវមូលក្ហតុ
និង ពាាលជមងឺានទាន់ក្ពលក្វលាផងដែរ មុនក្ពល
ដែលជមងឺទាំងក្នោះោាយក្ៅជាធងន់ធរង ។

Edmund G. Brown, Jr.
អភិាលរែា, រែាោលីហ័រា នីញ៉ា
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ក្ោយម្ិនគិត្ថ្លៃ
សម្រាប់ទារក, កូនក្កេង, និង ក្កេងជំទង់ានអាយុ
ក្ម្រោម 21 ឆ្នំ ដែលានជំនួយ Medi-Cal ម្ររប់ដបប
យ៉ា ង ឬ ក្កេងជំទង់ានអាយុក្ម្រោម 19 ឆ្នំ ដែលាន
ម្រាក់ចំណូលតិចតួចកនុងម្ររួសារ ។
មិនម្រតូវោរឯកសារក្ទ

ក្េត្ុអ្វីបានជាប្ត្ូវខ្ត្ម្កពិនិត្យក្ម្ើលសុមភាព?
ោរមកពិនិតយក្មើលសុខភាពរឺានសារៈសំោន់សម្រាប់កូនក្កេង និងក្កេងជំទង់ទាំងអស់ ។ ោរមកពិនិតយសុខភាពរឺជា
ក្ពលក្វលាក្ែើមបី:





រកក្ ើញ និងដលាងក្យបល់អំពីបញ្ហ
ា ោងសុខភាព ក្ធេញ និង ានអាកបបកិរ ិយមិនម្របម្រកតី
ទទួលោរចក់ថ្នំដែលចំាច់
សាកសួរម្ររូក្ពទយរបស់អនកនូវសំណួរក្ផេងៗ

ោរមកពិនិតយក្មើលសុខភាពអាចម្រតូវានផតល់ឱ្យផងដែរ សម្រាប់ោរចិញ្ចឹមដលរកា, ោរក្លងកីឡា, ោរក្ៅកំសានតក្ៅជំរ,ុ ំ
ឬ ោរចុោះក្ឈាេោះចូលក្រៀនកនុងសាលា, ក្បើម្រតូវោរចំាច់។

អ្នកណាខ្ដលមានលកខណសម្បត្តិៃៃួល?
កូនក្កេង និងក្កេងជំទង់ានអាយុរហូតែល់ 21 ឆ្នំ ដែល
ានលកខណសមបតតិទទួលជំនួយ Medi-Cal ។ កូនក្កេង
និងក្កេងជំទង់ានអាយុក្ម្រោម 19 ឆ្នំ ដែលម្រាក់ចំណូល
កនុងម្ររួសារានចំនួនតិចជាង ឬក្សេើនឹង 200% ននក្ោល
ោរណ៍ចាប់សហព័នធ ក៏ានលកខណសមបតតិទទួលជំនួយ
ផងដែរ ។ ភសតុតាងបញ្ហ
ជ ក់អំពីកដនាងរស់ក្ៅ និងម្រាក់
ចំណូល មិនម្រតូវានតម្រមូវក្ទ ។

ទារក និង ក្កែងត្ូចៗ

ក្កែងមានអាយុចូលសាលាក្រៀន

ក្កែងជាំៃង់ និង ក្កែងក្ពញវ័យ

ក្ៃើបក្កើត្រេូត្ដល់អាយុ 3 ឆ្ន ាំ

អាយុ 4 ឆ្ន ាំ រេូត្ដល់អាយុ 12 ឆ្ន ាំ

អាយុ 13 ឆ្ន ាំ រេូត្ដល់អាយុ 20 ឆ្ន ាំ

ោរមកពិនិតយក្មើលសុខភាពជាម្របចំ អាចក្ធាើឱ្យទារករបស់
អនកសបាយ និងានសុខភាពលអ ។ អនកអាចដសាងយល់
អំពីោរចក្ម្រមើនលូតលាស់, ទមងន់, និង សុខភាពរបស់ទារក,
ក្ហើយ ោរចក់ថ្នំចំាច់នន ម្រតូវានចក់រច
ួ រាល់អស់
ក្ហើយ ។ ពីអាយុ 1 ឆ្នំ ក្ៅអាយុ 2 ឆ្នំ, ទារករបស់អក
ន រួរ
ដតក្ធាើក្តសតក្ែើមបីរកក្មើលជាតិសំណរកនុងឈាម ។ ោរក្ធាើ
ក្តសតសម្រាប់ក្រារខាោះឈាមម្រកហម ម្រតូវដតវ ិភារក្មើលផង
ដែរ ។ កូនរបស់អនករួរដតក្ៅជួបក្ពទយក្ធេញក្ែើមបីឱ្យក្រ
ពិនិតយកនុងមួយឆ្នំមតង ចប់ក្ផតើមពីអាយុ 1 ឆ្នំ ។

វាជាោរសំោន់កុងោរក្ធា
ន
ើឱ្យម្រាកែថ្ កូនរបស់អនករឺ
ានសុខភាពលអ និង ក្ម្រតៀមខាួនជាក្រសចសម្រាប់ោរចូល
ក្រៀនកនុងសាលា ។ ចាប់រែាតម្រមូវថ្ កូនក្កេងម្រតូវោរមក
ពិនិតយក្មើលសុខភាព និង ទទួលោរចក់ថ្នំជាម្របចំរបស់
ក្រ ឱ្យានទាន់ក្ពលក្វលា ។
កូនក្កេងដែលក្រៀនក្ៅសាលានឹងម្រតូវោរលតពិនិតយក្មើល
ចកខុវ ិស័យ និងោរសាតប់ផងដែរ ។ ក្បើកូនរបស់អនកមិនទាន់
ក្ធាើក្តសតពិនិតយរកជាតិសំណរកនុងឈាមពីមុនក្ៅក្ ើយ,
ក្ររួរដតទទួលានោរក្ធាើក្តសតមតង ក្ៅមុនអាយុ ឬ ក្ៅចំ
អាយុ 6 ឆ្នំ ។ កូនរបស់អនករួរដតក្ៅជួបក្ពទយក្ធេញក្ែើមបី
ឱ្យក្រពិនិតយក្មើល យ៉ា ងក្ហ្វចណាស់ កនុងមួយឆ្នំមតង ។

ក្ធែញ
សូមទំនក់ទំនងក្ៅោរ ិយល័យ CHDP កនុងតំបន់អនក
រស់ក្ៅ សម្រាប់ជំនួយកនុងោររកក្មើលក្ពទយក្ធេញដែល
ទទួលយក Denti-Cal ។ កមេវ ិធី CHDP ក៏អាចជួយ
ក្ម្រោងក្ពលណាត់ជួប និងរកយនជំនិោះជូនអនកាន
ផងដែរ ក្បើសិនជាចំាច់។

ចកខវុ ស
ិ ័យ & ការសាតប់ (ប្ត្ក្ចៀក)
ោរ ិយល័យ CHDP កនុងតំបន់អនករស់ក្ៅ អាចផតល់ជំនួយ
កនុងោរទទួលានក្សវាដផនកចកខុវ ិស័យ និងោរសាតប់ ក្បើ

សិនជា ជំនួយដផនកក្ពទយម្រតូវោរចំាច់។

ក្កេងជំទង់ម្រតូវោរមកពិនិតយក្មើលសុខភាពផងដែរ! ក្នោះរឺជា
ឱ្ោសមួយក្ែើមបីក្ធាើឱ្យម្រាកែថ្ កូនជំទង់របស់អនកកំពុង
ដតរ ីកលូតលាស់ និង អភិវឌ្ឍន៍ានលអម្របក្សើរ ។ វាក៏ជា
ក្ពលក្វលាមួយសម្រាប់អនក ឬកូនជំទង់របស់អនក ក្ែើមបី
សាកសួរម្ររូក្ពទយនូវសំណួរណាមួយដែលទាក់ទងនឹងសុខ
ភាពផងដែរ ។ ោរមកពិនិតយសុខភាពជាពិក្សស អាចម្រតូវ
ានផតល់ឱ្យសម្រាប់ោរក្លងកីឡា និង ោរក្ៅកំសានតក្ៅ
ជំរុ ំ ។ កូនរបស់អនករួរដតក្ៅជួបក្ពទយក្ធេញ ក្ែើមបីឱ្យក្រ
ពិនិតយក្មើល យ៉ា ងក្ហ្វចណាស់ កនុងមួយឆ្នំមតង ។

ក្សវាសុមភាពសត្ិអារម្ែណ៍, ជម្ងឺកងវះកាំក្ណើន
ប្បព័នម
ធ រួ និង មានអាកបបកិ រយា
ិ ម្ិនប្បប្កត្ី
សូមទំនក់ទំនងក្ៅោរ ិយល័យ CHDP កនុងតំបន់អនករស់
ក្ៅ សម្រាប់ជំនួយកនុងោរទទួលានក្សវាកមេទាំងក្នោះ។

