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 ូរទូរ ពទរកកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជន តាររយៈសលខ 888-285-7801 (TTY 711)។  
Anthem សៅទីសនេះ ចារ់ពីនែៃចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ពីសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 យរ់សមា៉ា ងសៅរាំរន់
ប៉ា  ុីហ្វកិ។ ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនត
ររ ់រែឋ California តារសលខ 711។  ូរចូលសរីលអ្នឡាញសៅ anthem.com/ca/medi-cal

 2 

ភាសា និងទត្រង់សសែងៗ 
ភាសាសសែងៗ 
អ្នកអាចទទួលបនស ៀវសៅណែនាំ មាជិកសនេះ និងឯកសារ 
សសែងសទៀរអ្ាំពីគសត្មាងជាភាសាែនទសទៀរសោយឥរគិរនែៃ។  
 ូរទូរ ពទសៅ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជន តារសលខ  

888-285-7801 (TTY 711)។ ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះ 
គឺឥរគិរនែៃ។ អ្នកក៏អាចស នី ុាំស ៀវសៅណែនាំណែនាំ មា 
ជិកសនេះជាភាសា និងទត្រង់សសែងសទៀរសោយ ចូលសរីលសៅ សគ 
ហ្ទាំព័រររ ់សយងីសៅ anthem.com/ca/medi-cal។ ូរអាន 
ស ៀវសៅណែនាំ មាជិកសនេះ សែីរបណី វងយល់រណនថរអ្ាំពីស វា 
ជាំនួយណសនកភាសាររ ់ការណែទាំ ុខភាព ែូចជាអ្នករកណត្រ  
និងស វារកណត្រជាសែីរ។ 
 

http://anthem.com/ca/medi-cal


ភាសា និងទត្រង់សសែងៗ 

 ូរទូរ ពទរកកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជនតារសលខ 888-285-7801 (TTY 711) 

ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
California តារសលខ 711។  ូរសរីលអ្នឡាញសៅ anthem.com/ca/medi-cal។ 3 

ទត្រង់សសែងៗ 
អ្នកអាចទទួលបនព័រ៌មានសនេះកនុងទត្រង់សសែងសទៀរ ែូចជា  
អ្កែរសុ  ត្មារ់ជនពិការណភនក ពុរពអ្កែរធាំទាំហ្ាំ 20 ជា ាំសេង 
និងជាទត្រង់សអ្េចិត្រូនិកណែលអាចចូលសរីលបនសោយឥរ 
គិរនែៃ ត្មារ់អ្នក។ ទូរ ពទរកសលខ 888-285-7801  

(TTY 711)។ ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ 

ស វាអ្នករកណត្រផ្ទទ ល់មារ់ 
Anthem សតល់ជូន ទាំងស វារកណត្រផ្ទទ ល់មារ់ និងរកណត្រឯក 
សារពីអ្នករកណត្រណែលមានលកខែៈ របរតិត្គរ់ត្គ្នន់ បន  

24 សមា៉ា ង និងសោយឥរគិរនែៃពីអ្នក។ អ្នកពុាំចាាំបច់សត្រី មាជិក 
ត្គួសារ ឬរិរតភកដិសធវីជាអ្នករកណត្រផ្ទទ ល់មារ់សេយី។ សយងីរិន 
សលីកទឹកចិរតឱ្យសត្រីអ្នីរិជនជាអ្នករកណត្រសនេះសទ លុេះត្តាណរវា 
ជាករែីអា នន។ ស វារកណត្រផ្ទទ ល់មារ់ ភាសា និងវរបធរ៌អាច 
រកបន ត្មារ់អ្នកសោយរិនគិរនែៃ។ ជាំនួយសនេះមាន 24 សមា៉ា ង 
កនុងរួយនែៃ 7 នែៃកនុងរួយបត ហ៍្។ ត្មារ់ជាំនួយណសនកភាសា ឬសែីរបី
ទទួលបនស ៀវសៅណែនាំសនេះជាភាសាសសែងសទៀរ  ូរទូរ ពទ 
 



ភាសា និងទត្រង់សសែងៗ 

 ូរទូរ ពទរកកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជនតារសលខ 888-285-7801 (TTY 711) 

ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
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សៅសលខ 888-285-7801 (TTY 711)។ការសៅទូរ ពទរកសលខ 
សនេះគឺឥរគិរនែៃ។ 
 

សរីអ្នកត្រូវការជាំនួយកនុងការណែទាំ ុខភាពររ ់អ្នក ចង់ពិភាកា
ជារួយសយងី ឬអានអ្វីណែលសយងីសសញីសៅអ្នកណែរឬសទ? សយងី 
សតល់ឯកសារររ ់សយងីជាភាសា និងទត្រង់សសែងៗ ររួមានអ្កែរ
 ត្មារ់ជនពិការ អ្កែពុរពធាំៗ និងជា ាំសេងជូនអ្នកសោយ 
រិនគិរនែៃ។  ូរសៅទូរ ពទសោយឥរគិរនែៃតារសលខ  

800-407-4627 (TTY 711) ឬ 888-285-7801 (TTY 711) 

 ត្មារ់ មាជិកទាំងឡាយណាណែលរ ់សៅកនុងទីត្កុង  

Los Angeles ។ 

 
    

 



ភាសា និងទត្រង់សសែងៗ 

 ូរទូរ ពទរកកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជនតារសលខ 888-285-7801 (TTY 711)

ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
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 (Arabic) العربية
. هل تحتاج إلى مساعدة بخصوص رعايتك الصحية أو التحدث معنا أو قراءة ما نرسله إليك؟ نحن نقدم المواد الخاصة بنا بلغات

  وتنسيقات أخرى، بما في ذلك بطريقة بريل والطباعة بحروف كبيرة والملفات الصوتية، بدون أي تكلفة عليكيُرجى االتصال
بالنسبة  (711 )الهاتف النصي 7801-285-888  ( أو على رقم711 )الهاتف النصي 4627-407-800  لمجانيبنا على الرقم ا

  المقيمين في لوس أنجلوس. لألعضاء

Հայերեն (Armenian) 

Դուք օգնության կարիք ունե՞ք Ձեր առողջապահական խնամքի, մեզ հետ խոսելու  

կամ մեր կողմից Ձեզ ուղարկվածը կարդալու հարցում: Մենք մեր նյութերը Ձեզ  

անվճար տրամադրում ենք այլ լեզուներով և ձևաչափերով, այլ թվում Բրայլով, մեծ 

տպագրությամբ և աուդիո տարբերակով: Los Angeles-ում գտնվող անդամների համար 

զանգահարե՛ք 800-407-4627 (հեռատիպ՝ 711) կամ 888-285-7801 (հեռատիպ՝ 711) հեռախ

ոսահամարով: 

中文(Chinese) 

您在醫療保健、向我們諮詢、或是閱讀我們寄給您的資料時有需要任何的幫助嗎？我們以

其他語言和格式提供我們的資料，包括點字、大型字體印刷和音訊格式，您無需支付任何

費用。歡迎撥打我們的免費電話 800-407-4627 (TTY 711)，Los Angeles 的會員或可致電  

888-285-7801 (TTY 711)。

ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi) 

ਕੀ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਿੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ, ਿਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਾਂ ਜੋ ਅਿੀ ਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਭੇਜਦੇ ਹਾਾਂ, ਉਿਨ ੰ  ਪ
ੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਹੈ? ਅਿੀ ਾਂ ਆਪਣੀ ਿਮੱਗਰੀ ਨ ੰ  ਹੋਰ ਭਾਸਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮੈਟਾਾਂ ਸਵੱਚ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਸਬਨਾਾਂ ਸਕਿੇ  
ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਾਂਦੇ ਹਾਾਂ, ਸਜਿ ਸਵੱਚ ਬਰੇਲ, ਵੱਡੇ ਸਪਰੰਟ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਸਾਮਲ ਹਨ। ਲਾਿ ਐਾਂਜਲਿ ਸਵੱਚ ਰ

ਸਹੰਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਿਾਨ ੰ  ਟੋਲ ਫ਼ਰੀ ਨੰਬਰ 800-407-4627 (TTY 711) ਜਾਾਂ 888-285-7801 (TTY 711) ‘ਤੇ ਕਾਲ 

ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ।  

हिन्दी (Hindi) 

क्या आपको अपनी स्वास्थ्य देखभाल के हलए, िमसे बात करने के हलए या जो िम आपको भेजते 
िैं उसे पढ़ने के हलए, मदद की ज़रूरत िै? िम अपनी सामग्री को अन्य भाषाओ ंऔर प्रारूपो ं
में आपको हबना हकसी लागत के उपलब्ध कराते िैं, हजसमें बे्रल, बडे हपं्रट, और ऑहियो शाहमल 
िैं। िमें टॉल फ़्री नंबर 800-407-4627 (TTY 711) पर कॉल करें , या लॉस एंजेहलस में सदस्ो ंके
हलए 888-285-7801 (TTY 711) पर कॉल करें।  

Multi-language Interpreter Services



ភាសា និងទត្រង់សសែងៗ 

 ូរទូរ ពទរកកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជនតារសលខ 888-285-7801 (TTY 711) 

ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
California តារសលខ 711។  ូរសរីលអ្នឡាញសៅ anthem.com/ca/medi-cal។ 6 

Hmoob (Hmong) 

Koj puas xav tau kev pab hais txog kev saib xyuas mob nkeeg rau koj, tham nrog peb los sis pab 

nyeem daim ntawv peb xa tuaj rau koj? Peb pab txhais cov ntaub ntawv pub dawb rau koj xws  

li muab txais ua lwm hom ntawv thiab muab sau ua lwm yam xws li cov ntawv sau rau cov neeg 

dig muag xuas, muab luam tawm kom loj thiab kaw ua suab lus. Hu peb ntawm tus xov tooj hu 

dawb ntawm 800-407-4627 (TTY 711), los sis 888-285-7801 (TTY 711) rau cov tswv cuab nyob 

hauv Los Angeles.  

 

日本語 (Japanese) 

ヘルスケアに関してご質問やご相談はありませんか？当社からお送りした資料のことで

お困りですか？資料は英語以外の言語のほか点字や読みやすい大きな活字、音声版もご

用意しています。いずれも無料です。フリーダイヤル 800-407-4627 (TTY 711)、ロサン 
ゼルスにお住まいの方は 888-285-7801 (TTY 711) までお電話ください。 

 

한국어(Korean) 

의료 서비스, 당사와의 소통 또는 당사에서 보내는 자료 읽기와 관련해 도움이 

필요하십니까? 점자, 대형 활자, 오디오 등을 비롯하여 다른 언어나 형식으로 자료를 

무료로 제공해 드립니다. 800-407-4627 (TTY 711) 번으로 연락하시거나 로스앤젤레스 

회원은 888-285-7801 (TTY 711) 번으로 무료로 연락하시기 바랍니다. 
 

ລາວ (Laotian) 

ທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫ ຼືອກ່ຽວກັບການເບ ່ງແຍງດູແລສຸຂະພາບຂອງທ່ານ, ລົມກັບພວກເຮົາ, ຫ ຼື ອ່າ 
ນສ ່ງທ ່ພວກເຮົາສົ່ງໃຫ້ທ່ານບໍ? ພວກເຮົາສະໜອງເອກະສານຂອງພວກເຮົາໃຫເ້ປັນພາສາອຼື່ນ ແລະ ຢູ່ໃນ
ຟໍແມັດຕ່າງໆ, ລວມທັງອັກສອນນູນ, ການພ ມຂະ ໜາດ ໃຫຍ່, ແລະສຽງໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃດໆ. ໂທຫາພວກ
ເຮົາໄດ້ຟຣ ທ ່ເບ  800-407-4627 (TTY 711), ຫ ຼື 888-285-7801 (TTY 711) ສໍາ ລັບສະມາຊ ກໃນ  
Los Angeles. 
 
Mienh waac (Mien) 

Meih qiemx longc mienh tengx goux mangc taux meih nyei buonh sin heng-wangc nor, ca’laangh  
caux yie mbuo, a’fai tengx doqc mangc dungh yie mbuo fungx bun meih wuov deix sou fai? Yie 

mbuo dor sou-muotc jaa-dorngx benx da’nyeic fingz waac daaih bun aengx caux sou-guv daan, 

lemh jienv nzangc-pokc, aamz benx domh sou-fangx aengx caux waac-qiez bun wang-henh 

muangx maiv zuqc feix luic meih cuotv nyaanh. Longc wang-henh douc waac fonh yiem naaiv 

800-407-4627 (TTY 711), a’fai 888-285-7801 (TTY 711) liouh zuangx mienh muoz haaix dauh 

yiem njiec Los Angeles. 

 



ភាសា និងទត្រង់សសែងៗ 

 ូរទូរ ពទរកកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជនតារសលខ 888-285-7801 (TTY 711) 

ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
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ភាសាណខែរ [Khmer (Cambodian)] 

សរីសល្ងកអ្នកត្រូវការជាំនួយជារួយនឹងការណែទាំ ុខភាពររ ់សល្ងកអ្នក ការពិសត្គ្នេះជារួយសយងីខញុ ាំ ឬការអាន
នូវអ្វីណែលសយងីខញុ ាំសសញីជូនសល្ងកអ្នកឬ? សយងីសដល់ជូនឯកសារររ ់សយងីជាភាសា និងទត្រង់សសែងសទៀរ ណែល
ររួមានអ្កែរ ត្មារ់ជនពិការណភនក អ្កែរសបេះពុរពធាំៗ និងជា ាំសេង សោយរិនគិរនែៃពីសល្ងកអ្នកសេយី។ 
 ូរសៅទូរ ័ពទសោយឥរគិរនែៃតាររយៈសលខ 800-407-4627 (TTY 711) ឬ 888-285-7801 (TTY 711) 

 ត្មារ់ មាជិកសៅកនុងទីត្កុង Los Angeles។  
 

 (Farsi)  فارسی
 آيا در رابطه با مراقبت بهداشتی درمانی خود، گفتگو با ما يا خواندن مطالب ارسالی به شما، به کمک نياز داريد؟ 

 ، چاپ درشت و صوتی، به صورت رایگان به شما ارائه ها شامل خط بریلها و قالبما مطالب خود را به سایر زبان 
 يا  (TTY 711) 4627-407-800اعضای ساکن لس آنجلس می توانند از طريق شماره رايگان . دهیممی

888-285-7801 (TTY 711) .با ما تماس بگيرند  
Русский (Russian) 

Вам нужна помощь с медицинским обслуживанием, консультацией или материала

ми, которые мы вам прислали? Мы можем бесплатно предоставить вам материалы

 на других языках и в других форматах, включая шрифт Брайля, крупный шрифт или

 аудиоформат. Звоните нам по бесплатному номеру 800-407-4627 (TTY 711) или 888

-285-7801 (TTY 711) для участников, проживающих в Лос-Анджелесе.  

 
Español (Spanish) 

¿Necesita ayuda con su cuidado de la salud, para hablar con nosotros o leer lo que le enviamos? 

Proporcionamos nuestros materiales en otros idiomas y formatos, incluyendo braille, letras grand

es y audio sin costo para usted. Llámenos a la línea gratuita al 800-407-4627 (TTY 711),  

o 888-285-7801 (TTY 711) para miembros en Los Angeles. 

 
Tagalog (Tagalog) 

Kailangan ba ninyo ng tulong sa inyong pangangalagang pangkalusugan, sa pamamagitan ng 

pakikipag-usap sa amin o pagbasa sa kung ano ang ipinapadala namin sa inyo? Nagbibigay kami 

ng aming mga materyal sa ibang mga wika at anyo, kasama ang braille, malaking titik at audio 

na wala kayong gagastusin. Tumawag sa amin nang walang toll sa 800-407-4627 (TTY 711),  

o 888-285-7801 (TTY 711) para sa mga miyembro sa Los Angeles. 

 

ไทย (Thai) 

คณุตอ้งการความชว่ยเหลอืเกีย่วกบัการดแูลสขุภาพของคณุ การปรกึษาเรา หรอืการอา่นขอ้มลูทีเ่รา 
สง่ใหค้ณุหรอืไม ่เราใหบ้รกิารขอ้มลูในภาษาและรูปแบบอืน่ๆ ซึง่รวมถงึอักษรเบรลล ์การขยายขนาด 
อักษร และขอ้ความเสยีงโดยไมค่ดิคา่ใชจ้า่ย โทรหาเราไดฟ้รทีีห่มายเลข 800-407-4627  
(TTY 711) หรอื 888-285-7801 (TTY 711) ส าหรับสมาชกิในลอสแอนเจลสิ  

 



ភាសា និងទត្រង់សសែងៗ 

 ូរទូរ ពទរកកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជនតារសលខ 888-285-7801 (TTY 711) 

ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
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Українська (Ukrainian) 

Вам потрібна допомога з медичним обслуговуванням, у розмові з нами або читанні матері

алів, які ми вам надсилаємо? Ми безкоштовно надаємо наші матеріали іншими мовами та 

в інших форматах, включаючи шрифт Брайля, великий шрифт і аудіо-формат. 

Телефонуйте нам безкоштовно за номером 800-407-4627 (TTY 711) або 888-285-7801  
(TTY 711) для учасників, які мешкають у Los Angeles. 
 
Tiếng Việt (Vietnamese) 

Quý vị có cần chúng tôi giúp với việc chăm sóc sức khỏe của quý vị, trao đổi với chúng 
tôi, hoặc đọc những tài liệu chúng tôi gửi cho quý vị hay không? Chúng tôi cung cấp  
các tài liệu bằng các ngôn ngữ và định dạng khác, bao gồm chữ nổi, chữ in lớn và  
âm thanh, miễn phí cho quý vị. Hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại miễn cước  
800-407-4627 (TTY 711), hoặc 888-285-7801 (TTY 711) dành cho các hội viên  
tại Los Angeles. 
 

 



Anthem  ូរសាវ គរន៍! 

 ូរទូរ ពទរកកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជន តាររយៈសលខ 888-285-7801 (TTY 711)។  
Anthem សៅទីសនេះ ចារ់ពីនែៃចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ពីសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 យរ់សមា៉ា ងសៅរាំរន់
ប៉ា  ុីហ្វកិ។ ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនត
ររ ់រែឋ California តារសលខ 711។  ូរចូលសរីលអ្នឡាញសៅ anthem.com/ca/medi-cal
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 ូរសាវ គរន៍រកកាន់  
Anthem! 
 ូរអ្រគុែ ត្មារ់ការចូលររួជារួយ Anthem Blue Cross។ Anthem Blue Cross គឺជាគសត្មាង ុខ 
ភាព ត្មារ់អ្នកណែលមាន Medi-Cal ។ អ្នកអាចទូរ ពទរកសយងី “Anthem” បន។ Anthem ត្រូវបន 
សតល់ជូនតាររយៈ L.A. Care ។ L.A. Care សធវីការជារួយរែឋ California សែីរបជួីយឱ្យអ្នកទទួលបននូវរាំ 
ណហ្ទាំ ុខភាព ណែលអ្នកត្រូវការ។ L.A. Care គឺជាសាថ រ័នសាធារែៈកនុងរាំរន់រួយ។ ជាក់ណ តង L.A.  
Care គឺជាគសត្មាង ុខភាពណែលែាំសែីរការជាសាធារែៈធាំរាំសុរកនុងត្រសទ ។ L.A. Care រសត្រីែល់អ្នក 
ណែលរ ់សៅកនុងសោនធី Los Angeles (សៅថា “រាំរន់ស វាករែ”) ។ L.A. Care សធវីការជារួយនឹងគសត្មា 
ង ុខភាពចាំនួនរួន (4) សែីរបសីតល់ស វាណែទាំ ុខភាពែល់ មាជិកររ ់សយងី។ សៅសពល មាជិក  
Medi-Cal ចូលររួជារួយ L.A Care  មាជិកអាចសត្ជី សរ ីសែីរបទីទួលបនស វាតាររយៈនែគូគសត្មាង 
ធានរ៉ា រ់រង ុខភាពណារួយណែលមានរយរញ្ជ ីោងសត្ការ ែររណាជសត្រី ននគសត្មាងមាន។ 

▪ Anthem Blue Cross 

▪ គសត្មាង ុខភាព Blue Shield of California Promise 

▪ Kaiser Permanente  

▪ L.A. Care Health Plan 

ស ៀវសៅណែនាំ មាជិក 
ស ៀវសៅណែនាំ មាជិកសនេះ ត្បរ់អ្នកអ្ាំពីការរ៉ា រ់រងររ ់អ្នកសត្ការ Anthem។  ូរអានវាសោយត្រុងត្រ 
យរ័ន និងឱ្យបនសពញសលញ។ ស ៀវសៅសនេះនឹងជួយឱ្យអ្នកណ វងយល់ និងសត្រីត្ប ់អ្រថត្រសោជន៍ និងស វា 
ររ ់អ្នក។ វាក៏ពនយល់សងណែរអ្ាំពី ិទធិ និងការទទួលខុ ត្រូវររ ់អ្នកកនុងនរជា មាជិករួយរូរររ ់  
Anthem។ ត្រ ិនសរីអ្នកមានរត្រូវការ ុខភាពពិស    ូរត្បកែថាបនអានត្គរ់ណសនកទាំងអ្ ់ណែល 
អ្នុវរតចាំស េះអ្នក។ 
 



Anthem  ូរសាវ គរន៍! 

 ូរទូរ ពទរកកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជនតារសលខ 888-285-7801 (TTY 711) 

ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
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ស ៀវសៅណែនាំ មាជិកសនេះ ក៏សៅរយ៉ាងសទៀរសងណែរថាជាទត្រង់ណរររទការរង្ហា ញព័រ៌មាន និងភ តុតាង
ននការធានរ៉ា រ់រង (EOC) ររួគ្នន ។ វាគឺជាស ចកដី សងខរអ្ាំពីវធិាន និងសគ្នលការែ៍ររ ់ Anthem និងណសែក
សៅសលីកិចច នយរវាង L.A. Care និងត្ក ួង Department of Health Care Services (DHCS) ។ ត្រ ិ
នសរីអ្នកត្រូវការព័រ៌មានសត្ចីនសទៀរ  ូរទូរ ពទសៅ Anthem តារសលខ 888-285-7801 (TTY 711)។ 
 
 ូរទូរ ពទសៅសលខ 888-285-7801 (TTY 711) សែីរបសី នី ុាំស ចកតីចរៃងននកិចច នយរួយចារ់រវាង 
L.A. Care និង DHCS ។ អ្នកក៏អាចស នី ុាំស ៀវសៅណែនាំ មាជិករួយចារ់សទៀរសោយឥរគិរនែៃសង
ណែរ ឬចូលសរីលសគហ្ទាំព័រររ ់ Anthem តារ anthem.com/ca/medi-cal សែីរបសីរីលស ៀវសៅណែ 
នាំ មាជិក។ អ្នកក៏អាចស នី ុាំ ាំសៅចរៃងសគ្នលការែ៍ និងនីរិវធីិគៃីនិក និងរែឋបលរិនណរនករែ ិទធិ 
ររ ់ Anthem ចាំនួនរួយចារ់សោយឥរគិរនែៃសងណែរ ឬរសរៀរទទួលបនព័រ៌មានសនេះសៅសលីសគហ្ទាំព័រ 
ររ ់ Anthem ។ 

ទក់ទងរកសយងីខញុ ាំ 
Anthem សៅទីសនេះសែីរបជួីយអ្នក។ ត្រ ិនសរីអ្នកមាន ាំែួរ  ូរទូរ ពទសៅសលខ 888-285-7801  
(TTY 711)។ Anthem សៅទីសនេះ ចារ់ពីនែៃចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ពីសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 យរ់សមា៉ា ងសៅ
រាំរន់ប៉ា  ុីហ្វកិ។ ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ 
អ្នកក៏អាចចូលសរីលតារអ្នឡាញបនត្គរ់សពលតារ anthem.com/ca/medi-cal។ 

 

 ូរអ្រគុែ 
Anthem 
 
Anthem Blue Cross 
P.O. Box 9054 
Oxnard, CA 9303-9054

http://anthem.com/ca/medi-cal
http://anthem.com/ca/medi-cal


Anthem  ូរសាវ គរន៍! 

 ូរទូរ ពទរកកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជន តាររយៈសលខ 888-285-7801 (TTY 711)។  
Anthem សៅទីសនេះ ចារ់ពីនែៃចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ពីសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 យរ់សមា៉ា ងសៅរាំរន់
ប៉ា  ុីហ្វកិ។ ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនត
ររ ់រែឋ California តារសលខ 711។  ូរចូលសរីលអ្នឡាញសៅ anthem.com/ca/medi-cal
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1. ការចារ់សសតីរកនុងនរជា 
 មាជិក 

រសរៀរទទួលបនជាំនួយ 
Anthem ចង់ឱ្យអ្នក រាយចិរតជារួយនឹងការណែទាំ ុខភាពររ ់អ្នក។ ត្រ ិនសរីអ្នកមាន ាំែួរ ឬកងវល់ 
អ្វីរួយអ្ាំពីការណែទាំររ ់អ្នក Anthem ចង់ឮពីអ្នក! 

ស វា មាជិក 
រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជនររ ់ Anthem គឺសៅទីសនេះសែីរបជួីយអ្នក។ Anthem អាច៖ 

▪ សឆ្ៃីយ ាំែួរអ្ាំពីគសត្មាង ុខភាព និងស វាណែលមានការរ៉ា រ់រងររ ់អ្នក។ 
▪ ជួយអ្នកសត្ជី សរ ី ឬរដូរអ្នកសដល់ស វាណែទាំ ុខភាពរឋរ 
▪ ត្បរ់អ្នកអ្ាំពីទីកណនៃងណែលត្រូវទទួលការណែទាំណែលអ្នកត្រូវការ។ 
▪ ជួយអ្នកឱ្យទទួលបនស វារកណត្រផ្ទទ ល់មារ់ ត្រ ិនសរីអ្នកពុាំនិោយភាសាអ្ង់សគៃ បន។ 
▪ ជួយអ្នកឱ្យទទួលបនព័រ៌មានជាភាសា និងទត្រង់សសែងៗ។ 
▪ ជួយអ្នកទទួលបនការណារ់ជួរទន់សពលសវល្ង។ 
▪ សដល់ជូនការរដូររែណ មាា ល់ែែីរួយ។ 
▪ សឆ្ៃីយ ាំែួរអ្ាំពីវកិាយរត្រសចញពីអ្នកសដល់ស វា។ 
▪ សឆ្ៃីយ ាំែួរអ្ាំពីរញ្ញា ណែលអ្នករិនអាចសោេះត្សាយបន។ 
▪ ជួយជារួយនឹងសពលសរៀរចាំរសធយបយសធវីែាំសែីរ។ 

 



1 | ការចារ់សសតីរកនុងនរជា មាជិក 

 ូរទូរ ពទរកកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជនតារសលខ 888-285-7801 (TTY 711) 

ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
California តារសលខ 711។  ូរសរីលអ្នឡាញសៅ anthem.com/ca/medi-cal។ 15 

ត្រ ិនសរីអ្នកត្រូវការជាំនួយ  ូរទូរ ពទសៅសលខ 888-285-7801 (TTY 711)។ Anthem សៅទីសនេះ ចារ់ 
ពីនែៃចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ពីសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 យរ់សមា៉ា ងសៅរាំរន់ប៉ា  ុីហ្វកិ។ ការសៅទូរ ពទរកសល 
ខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ Anthem ត្រូវសធវីឱ្យត្បកែថាអ្នករង់ចាាំរិចជាង 10 នទីសៅសពលសៅទូរ ពទ។ 

អ្នកក៏អាចចូលសរីលតារអ្នឡាញបនត្គរ់សពលតារ anthem.com/ca/medi-cal។ 

 

នរណាខៃេះអាចកាៃ យជា មាជិកបន 
អ្នកមានលកខែៈ របរតិត្គរ់ត្គ្នន់ ត្មារ់ Anthem  សោយសារណរអ្នកមានលកខែៈ របរតិត្គរ់ត្គ្នន់ 
 ត្មារ់ Medi-Cal និងរ ់សៅកនុងសោនធី Los Angeles ។ ត្រ ិនសរីអ្នកមាន ាំែួរអ្ាំពីការធានរ៉ា រ់ 
រងររ ់ Medi-Cal ររ ់អ្នក ឬអ្ាំពីសពលណែលអ្នកត្រូវការរនត Medi-Cal ររ ់អ្នក  ូរទូរ ពទសៅ 
កាន់ត្ក ួង Department of Public Social Services តារសលខ 866-613-3777 ។ អ្នកក៏អាចមាន 
លកខែៈត្គរ់ត្គ្នន់ ត្មារ់ Medi-Cal តាររយៈរររ នតិ ុខ ងារ ពីសត្ េះអ្នកកាំពុងទទួលបន  

SSI/SSP ។ ត្រ ិនសរីអ្នកមាន ាំែួរអ្ាំពីរររ នតិ ុខ ងារ ឬត្បក់ចាំែូល នតិ ុខរណនថរ  ូរសៅ 
ទូរ ពទសៅរែឋបលរររ នតិ ុខ ងារតារសលខ  800-772-1213។  

 ត្មារ់ ាំែួរអ្ាំពីការចុេះសឈាែ េះ ចូរទូរ ពទរកកាន់ Health Care Options តារសលខ 800-430-4263  
(TTY 800-430-7077 or 711) ឬចូលសរីលសគហ្ទាំព័រ healthcareoptions.dhcs.ca.gov។ 

Medi-Cal អ្នតរកាល 

គសត្មាង Medi-Cal អ្នតរកាលក៏ត្រូវបនសគសៅសងណែរថា “Medi-Cal  ត្មារ់រនុ ែណែលសធវីការ។”  
អ្នកអាចនឹងទទួលបន Medi-Cal អ្នតរកាល សៅសពលណែលអ្នកឈរ់ទទួលបន Medi-Cal ពីសត្ េះ៖ 

▪ អ្នកចារ់សសតីររកត្បក់បនសត្ចីនជាងរុន។ 
▪ ត្គួសារររ ់អ្នកបនចារ់សសតីរទទួលការគ្នាំត្ទ ត្មារ់កូនឬរតីឬត្រពនធកនុងរនទុក។ 

អ្នកអាច ួរ ាំែួរអ្ាំពីលកខែៈ របរតិត្គរ់ត្គ្នន់ ត្មារ់ Medi-Cal អ្នតរកាលសៅការោិល័យ ុខភាព  
និងស វារនុ ែកនុងរាំរន់ររ ់អ្នកសៅសគហ្ទាំព័រ http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/ 

Pages/CountyOffices.aspx ឬទូរ ពទសៅ Health Care Options តាររយៈ 800-430-4263  

(TTY 800-430-7077 ឬ 711)។  

http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx
http://anthem.com/ca/medi-cal
http://healthcareoptions.dhcs.ca.gov


1 | ការចារ់សសតីរកនុងនរជា មាជិក 

 ូរទូរ ពទរកកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជនតារសលខ 888-285-7801 (TTY 711) 

ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
California តារសលខ 711។  ូរសរីលអ្នឡាញសៅ anthem.com/ca/medi-cal។ 16 

រែណ មាា ល់ មាជិក 
កនុងនរជា មាជិកររ ់ Anthem  អ្នកនឹងទទួលបនរែណ មាា ល់ Anthem រួយ នៃឹក។ អ្នកត្រូវណររង្ហា ញ 
រែណ មាា ល់ Anthem និងរែណ មាា ល់ Medi-Cal Benefits (BIC) ណែលរែឋ California បនសសញីសៅជូន  
អ្នក សពលអ្នកទទួលបនស វាណែទាំ ុខភាព ឬសវជជរញ្ញជ ។ អ្នកគួរណរយកតារខៃួនអ្នកនូវរែណ ុខភាពទាំងអ្
 ់សនេះ ត្គរ់សពលសវល្ង។ សនេះគឺជាគាំរូរែណ BIC និងរែណ មាា ល់ Anthem សែីរបរីង្ហា ញអ្នកថាសរីរែណររ ់ 
អ្នកមានរូររងោ៉ា ងែូចសរតច៖ 
 

 

 

 

 

 

ព័រ៌មាន PCP ររ ់អ្នកអាចរកបនសៅណសនកោងរុខននរែណ មាា ល់ Anthem ។ ត្រ ិនសរីអ្នករិនទទួល 
បនរែណ មាា ល់ Anthem ររ ់អ្នកកនុងរយៈសពលពីររី បត ហ៍្រនទ រ់ពីការចុេះសឈាែ េះររ ់អ្នក ឬត្រ ិន 
សរីរែណ ររ ់អ្នកខូច បរ់រង់ ឬត្រូវបនសគលួច  ូរទូរ ពទសៅ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជន ភាៃ រៗ។  
Anthem នឹងសសញីរែណែែីជូនអ្នកសោយរិនគិរនែៃ។ ទូរ ពទសៅសលខ 888-285-7801 (TTY 711)

គាំរ ូ



 

 ូរទូរ ពទរកកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជន តាររយៈសលខ 888-285-7801 (TTY 711)។  
Anthem សៅទីសនេះ ចារ់ពីនែៃចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ពីសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 យរ់សមា៉ា ងសៅរាំរន់
ប៉ា  ុីហ្វកិ។ ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនត
ររ ់រែឋ California តារសលខ 711។  ូរចូលសរីលអ្នឡាញសៅ anthem.com/ca/medi-cal
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2. អ្ាំពីគសត្មាងធានរ៉ារ់រង 
 ុខភាពររ ់អ្នក 

ទិែឋភាពទូសៅអ្ាំពគីសត្មាងធានរ៉ា រ់រង ុខភាព 
Anthem គឺជាគសត្មាង ុខភាព ត្មារ់អ្នកណែលមាន Medi-Cal សៅកនុងសោនធី Los Angeles ។  
Anthem សធវីការជារួយរែឋ California សែីរបជួីយអ្នកទទួលបនការណែទាំ ុខភាពណែលអ្នកត្រូវការ។ 

អ្នកអាចនិោយជារួយមាន ក់កនុងចាំសណារអ្នករាំណាងរកពី រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជន ររ ់ Anthem  

សែីរបណី វងយល់រណនថរអ្ាំពីគសត្មាង ុខភាព និងរសរៀរសធវីឱ្យវាែាំសែីរការ ត្មារ់អ្នក។ ទូរ ពទសៅសលខ  
888-285-7801 (TTY 711)។ ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។  

សពលចារ់សសដីរ និងរញ្ចរ់ការធានរ៉ារ់រងររ ់អ្នក 
សៅសពលអ្នកចុេះសឈាែ េះចូលគសត្មាង Anthem សយងីនឹងសសញីរែណ មាា ល់រួយឱ្យអ្នកកនុងរយៈសពលពីរ បត ហ៍្
ពីកាលររសិចេទចុេះសឈាែ េះ។ អ្នកត្រូវណររង្ហា ញរែណ មាា ល់ Anthem ររ ់អ្នក និង រែណ មាា ល់អ្រថត្រ
សោជន៍ Medi-Cal (BIC) សៅសពលអ្នកទទួលស វាណែទាំ ុខភាព ឬសវជជរញ្ញជ ។  

ការធានរ៉ា រ់រង Medi-Cal ររ ់អ្នកនឹងរត្រូវឱ្យរនតសារជាែែីជាសរៀងរល់ឆ្ន ាំ។ ត្រ ិនសរីការោិល័យសោន 
ធីកនុងរាំរន់ររ ់អ្នករិនអាចរនតការធានរ៉ា រ់រងននគសត្មាង Medi-Cal ររ ់អ្នកសោយសត្រីត្រភពសអ្េចិ 
ត្រូនិកសទសនេះ សោនធីនឹងសសញីទត្រង់ណរររទរនត មាជិកភាព Medi-Cal រួយចារ់ជូនែល់អ្នក។  ូររាំ 
សពញទត្រង់ណរររទសនេះ សហ្យីត្រគល់វាជូនសៅទីភាន ក់ង្ហរស វារនុ ែជារិត្រចាាំសោនធីកនុងរូលោឋ នររ ់ 
អ្នក។ អ្នកអាចរញ្ជូ នព័រ៌មានររ ់អ្នកតារអ្នឡាញ សោយផ្ទទ ល់ ឬតារទូរ ពទ ឬតាររសធយបយសអ្េចិ 
ត្រូនិកសសែងសទៀរ ត្រ ិនសរីរកបនសៅកនុងសោនធីររ ់អ្នក។ 
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 ូរទូរ ពទរកកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជនតារសលខ 888-285-7801 (TTY 711) 

ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
California តារសលខ 711។  ូរសរីលអ្នឡាញសៅ anthem.com/ca/medi-cal។ 18 

កាលររសិចេទត្រ ិទធភាពននការរ៉ា រ់រងគឺ នែៃទី 1 ននណខ រនទ រ់ពីបនរញ្ច រ់ការចុេះសឈាែ េះ សៅកនុងគសត្មាង 
 ុខភាព។ ពិនិរយលិខិរអ្នុញ្ញា រ Medi-Cal ររ ់អ្នកពី Health Care Options  ត្មារ់កាលររសិចេទ
ធានរ៉ា រ់រងណែលមានត្រ ិទធភាពររ ់អ្នក។ 

អ្នកអាចស នី ុាំឱ្យរញ្ច រ់ការធានរ៉ា រ់រងសោយ Anthem បននិងសត្ជី សរ ីគសត្មាង ុខភាពសសែងសទៀរ
សៅសពលណារួយ។  ត្មារ់ជាំនួយកនុងការសត្ជី សរ ីគសត្មាងែែី  ូរទូរ ពទសៅ Health Care Options 

តាររយៈ 800-430-4263 (TTY 800-430-7077 ឬ 711)។ ឬចូលសរីលសៅ healthcareoptions. 
dhcs.ca.gov។ អ្នកក៏អាចស នី ុាំរញ្ច រ់គសត្មាង Medi-Cal ររ ់អ្នកបនសងណែរ។ 

Anthem គឺជាគសត្មាងធានរ៉ា រ់រង ុខភាព ត្មារ់ មាជិក Medi-Cal ទាំងអ្ ់ណែលសៅកនុងសោនធី  
Los Angeles ។ ណ វងរកការោិល័យកនុងរាំរន់ររ ់អ្នកសៅ http://www.dhcs.ca.gov/services/ 
medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx។  

 ិទធិទទួលបន Anthem អាចរញ្ច រ់ត្រ ិនសរីមានចាំែុចណារួយែូចរសៅសនេះ៖ 

• អ្នកផ្ទៃ  ់ទីសចញពី សោនធី Los Angeles ។ 

• អ្នកសៅកនុងគុកឬពនធនគ្នរ។ 

• អ្នកណលងមាន Medi-Cal សទៀរ។ 

• ត្រ ិនសរីអ្នកមាន ិទធិទទួលបនករែវធីិសលីកណលងរួយ ណែលរត្រូវឱ្យអ្នកចុេះសឈាែ េះកនុង FFS  
Medi-Cal ។ 

ត្រ ិនសរីអ្នកបរ់រង់ការធានរ៉ា រ់រងពី Anthem Medi-Cal ររ ់អ្នក អ្នកត្រណហ្លជាសៅណរមាន ិទធិ 
ទទួលបនធានរ៉ា រ់រងសោយគិរនែៃចាំណាយតារស វា (FFS) ពី Medi-Cal ។ ត្រ ិនសរីអ្នករិនត្បកែ 
ថាអ្នកសៅណរត្រូវបនធានរ៉ា រ់រងពី Anthem  ូរទូរ ពទសៅ 888-285-7801 (TTY 711)។ 

ការពិចារណាពិស   ត្មារ់ជនជារិសែីរអាសររកិាាំងកនុងការណែទាំណែលមានការត្គរ់ត្គង 
ពលរែឋ ជនជារិសែីរសៅអាសររកិមាន ិទធិរិនចុេះសឈាែ េះសៅកនុងគសត្មាងណែទាំសត្ការការត្គរ់ត្គងររ ់  
Medi-Cal ឬអាចចាកសចញពីគសត្មាងណែទាំសត្ការការត្គរ់ត្គងររ ់ Medi-Cal ររ ់ពួកសគ និងត្រេរ់ 
រកកាន់គសត្មាង FFS Medi-Cal បនត្គរ់សពល និងត្គរ់សហ្រុសល។ 
 

 

http://healthcareoptions.dhcs.ca.gov
http://healthcareoptions.dhcs.ca.gov
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx
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 ូរទូរ ពទរកកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជនតារសលខ 888-285-7801 (TTY 711) 

ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
California តារសលខ 711។  ូរសរីលអ្នឡាញសៅ anthem.com/ca/medi-cal។ 19 

ត្រ ិនសរីអ្នកគឺជាជនជារិសែីរអាសររកិ សនេះអ្នកមាន ិទធិកនុងការទទួលស វាណែទាំ ុខភាពសៅគៃីនិក ុខ
ភាពជនជារិសែីរអាសររកិ  )IHCP) ។ អ្នកក៏អាចរនតសៅ ឬែកសឈាែ េះសចញពី Anthem ខែៈសពលណែលទ 
ទួលបនស វាណែទាំ ុខភាពពីទីតាាំងទាំងសនេះ។  ត្មារ់ព័រ៌មាន តីពីការចុេះសឈាែ េះ និងលុរសឈាែ េះ  ូរទូរ
 ពទសៅសលខ 888-285-7801 (TTY 711)។ 

រសរៀរែាំសែីរការររ ់គសត្មាង ុខភាពររ ់អ្នក 
Anthem គឺជាគសត្មាង ុខភាពណែលចុេះកិចច នយជារួយ DHCS ។ Anthem សធវីការជារួយសវជជរែឌិ រ  
រនទីរសពទយ និងអ្នកសតល់ស វាណែទាំ ុខភាពសសែងសទៀរសៅកនុងរាំរន់ស វាករែររ ់ Anthem សែីរបសីតល់ការ 
ណែទាំ ុខភាពែល់អ្នក ណែលជា មាជិក។ ខែៈសពលណែលអ្នកសៅជា មាជិក Anthem  អ្នកអាចមាន 
មានត្គរ់លកខនតិកៈ ត្មារ់ស វារណនថររួយចាំនួនណែលសតល់តាររយៈ FFS Medi-Cal ។ ទាំងសនេះររួមានសវជជ
រញ្ញជ  ត្មារ់អ្នកជាំងឺរិនសាន ក់សៅរនទីរសពទយ ឱ្ ែណែលរិនមានសវជជរញ្ញជ  និងការសារ់សាង់ណសនកសវជជសាគ ត 
រួយចាំនួនតាររយៈគសត្មាង FFS Medi-Cal Rx ។ 

រាំណាងពី រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជន នឹងត្បរ់អ្នកពីរសរៀរ Anthem សធវីការ រសរៀរទទួលបនការណែទាំ
ណែលអ្នកត្រូវការ រសរៀរកាំែរ់សពលណារ់ជួរអ្នកសតល់ស វាកនុងសពលសវល្ងចូលសត្រីតារ តង់ោ រសរៀរស នី
 ុាំស វារកណត្រសោយរិនគិរនែៃ និងរសរៀរណ វងយល់ថាសរីអ្នកមានលកខែៈ របរតិត្គរ់ត្គ្នន់ ត្មារ់ស 
វាករែរសធយបយសធវីែាំសែីរណែរឬសទ។ 
សែីរបណី វងយល់រណនថរ  ូរទូរ ពទសៅសលខ 888-285-7801 (TTY 711)។ អ្នកក៏អាចណ វងរកព័រ៌មាន 
រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជន តារអ្នឡាញសៅ anthem.com/ca/medi-cal។ 

ការផ្ទៃ  ់រដូរគសត្មាង ុខភាព 
អ្នកអាចចាកសចញពីគសត្មាង Anthem និងចូលររួគសត្មាង ុខភាពរួយសសែងសទៀរសៅកនុងសោនធី ណែលអ្ន
ករ ់សៅ សពលណាក៏បន។  ូរទូរ ពទសៅ Health Care Options តាររយៈសលខ 800-430-4263  
(TTY 800-430-7077 ឬ 711) សែីរបសីត្ជី សរ ីគសត្មាងែែី។ អ្នកអាចទូរ ពទរកចសនៃ េះសមា៉ា ង 8 ត្ពឹក  
ែល់ 6 ល្ងៃ ច ពីនែៃចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក។ ឬចូលសរីលសៅ healthcareoptions.dhcs.ca.gov។ 

វាចាំណាយសពលែល់ សៅ 30 នែៃ សែីរបែីាំសែីរការ ាំសែីចាកសចញពីគសត្មាង Anthem ររ ់អ្នក  
សហ្យីចុេះសឈាែ េះកនុងគសត្មាងរួយសសែងសទៀរសៅកនុងសោនធីររ ់អ្នក ត្រ ិនសរីរិនមានរញ្ញា ជារួយនឹង 

http://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/
http://anthem.com/ca/medi-cal
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 ូរទូរ ពទរកកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជនតារសលខ 888-285-7801 (TTY 711) 

ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
California តារសលខ 711។  ូរសរីលអ្នឡាញសៅ anthem.com/ca/medi-cal។ 20 

 ាំសែីសនេះសទ។ សែីរបណី វងយល់ពីសាថ នភាពនន ាំសែីររ ់អ្នក  ូរទូរ ពទសៅ Health Care  
Options តាររយៈសលខ 800-430-4263 (TTY 800-430-7077 ឬ 711)។ 

ត្រ ិនសរីអ្នកចង់ចាកសចញពីគសត្មាង Anthem ឆ្រ់ជាងសនេះ អ្នកអាចស នី ុាំ Health Care Options  
ឱ្យលុរសឈាែ េះររ ់អ្នកឆ្រ់រហ័្  (សលឿន) ។ ត្រ ិនសរីសហ្រុសល ត្មារ់ ាំសែីអ្នកត្រូវនឹងវធិាន ត្មារ់ 
ការលុរសឈាែ េះរនទ ន់ អ្នកនឹងទទួលបនលិខិររួយចារ់ណែលជត្មារជូនអ្នកថា អ្នកត្រូវបនលុរ 
សឈាែ េះសហ្យី។  

 មាជិកណែលអាចស នី ុាំការលុរសឈាែ េះសចញរហ័្ បនសនេះររួមាន រ៉ាុណនតរិនកាំែរ់ចាំស េះ សកែងណែលទ 
ទួលស វាករែសត្ការករែវធីិ រីបច់ណែទាំកូនចិញ្ច ឹរ ឬជាំនួយែល់ការយកកូនរកចិញ្ច ឹរ  មាជិកណែល 
មានរត្រូវការណែទាំ ុខភាពពិស   និង មាជិកណែលបនចុេះសឈាែ េះរចួរល់សៅកនុងគសត្មាង Medicare  
ឬ Medi-Cal សសែងសទៀរ ឬគសត្មាងណែទាំសត្ការការត្គរ់ត្គងលកខែៈអាជីវករែ។ 

អ្នកអាច ុាំឱ្យចាកសចញពីគសត្មាង Anthem សោយផ្ទទ ល់សៅការោិល័យ ុោភិបល និងស វារនុ ែ 
ជារិត្រចាាំរាំរន់ររ ់អ្នក។ ណ វងរកការោិល័យកនុងរាំរន់ររ ់អ្នកសៅ http://www.dhcs.ca.gov/ 
services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx។ ឬទូរ ពទសៅ Health Care Options  
តារសលខ 800-430-4263 (TTY 800-430-7077 ឬ 711)។  

 ិ ែរហាវទិយល័យណែលផ្ទៃ  ់សៅសោនធីែែី ឬសចញពីរែឋ California 

ត្រ ិនសរីអ្នកផ្ទៃ  ់សៅសោនធីែែីកនុងរែឋ California សែីរបចូីល ិកាសៅរហាវទិយល័យ គសត្មាង Anthem  
នឹងធានរ៉ា រ់រងែល់ស វារនទរ់ សគង្ហា េះរនទ ន់ និងស វាណែទាំរនទ ន់សៅកនុងសោនធីែែីររ ់អ្នក។ ស វា សគង្ហា េះ 
រនទ ន់ និងការណែទាំរនទ ន់អាចរកបន ត្មារ់អ្នកណែលចុេះសឈាែ េះកនុង Medi-Cal ទូទាំងរែឋសោយរិន 
គិរពីសោនធីននលាំសៅោឋ ន។ ការណែទាំជាត្រចាាំ និងការណែទាំរង្ហា រសរគត្រូវបនរ៉ា រ់រងណរសៅកនុងសោនធីណែល 
អ្នករ ់សៅរ៉ាុសណាណ េះ។ 

ត្រ ិនសរីអ្នកចុេះសឈាែ េះកនុង Medi-Cal សហ្យីនឹងចូលសរៀនរហាវទិយល័យកនុងសោនធីសសែងននរែឋ  
California អ្នករិនចាាំបច់ោក់ កយ ត្មារ់ Medi-Cal កនុងសោនធីសនេះសទ។ 

សៅសពលអ្នកសរសីចញឆ្ៃ យពីសទេះរសណាត េះអា នន សែីរបចូីលសរៀនរហាវទិយល័យសៅកនុងសោនធីសសែងសទៀរកនុង
ែឋ California សនេះមានជសត្រី ពីរ ត្មារ់អ្នក។ អ្នកអាច៖ 

http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx
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 ូរទូរ ពទរកកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជនតារសលខ 888-285-7801 (TTY 711) 

ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
California តារសលខ 711។  ូរសរីលអ្នឡាញសៅ anthem.com/ca/medi-cal។ 21 

▪ ជូនែាំែឹងសៅត្ក ួង Department of Public Social Services កនុងសោនធី Los Angeles

 សោយទូរ ពទសៅសលខ 866-613-3777 ឬចូលសរីលសៅ dpss.lacounty.gov សែីរប ី
រយការែ៍ថា អ្នកគឺកាំពុងផ្ទៃ  ់សចញសៅសរៀនសៅរហាវទិយល័យ និងសតល់អា យោឋ ន 
ររ ់អ្នកសៅកនុងសោនធីែែី។ សោនធីននឹងសធវីរចចុរបននភាពកាំែរ់ត្តា ាំែុាំ សរឿងជារួយនឹង 
អា យោឋ នត្ពរទាំងសលខកូែសោនធីែែីររ ់អ្នកសៅកនុងរូលោឋ នទិននន័យររ ់រែឋ។  
សត្រីជសត្រី សនេះ ត្រ ិនសរីអ្នកចង់ទទួលបនជាត្រចាាំ ឬការណែទាំ សៅកនុងសោនធីែែីររ ់អ្នក។ 
អ្នកត្រណហ្លជាត្រូវផ្ទៃ  ់រតូរសត្គ្នង ុខភាពត្រ ិនសរី Anthem រិនែាំសែីរការសៅកនុង 
សោនធី ណែលអ្នកនឹងត្រូវចូលសរៀនសៅរហាវទិយល័យសទសនេះ។  ត្មារ់ ាំែួរនន  
និងសែីរបរីង្ហា រភាពយរឺោ៉ា វកនុងការចុេះសឈាែ េះកនុងគសត្មាង ុខភាពែែី  ូរទូរ ពទសៅ  
Health Care Options តារសលខ 800-430-4263 (TTY 800-430-7077 ឬ 711)។ 

ឬ 
▪ សត្ជី សរ ីរិនផ្ទៃ  ់រដូរគសត្មាង ុខភាពររ ់អ្នក សៅសពលអ្នកផ្ទៃ  ់រដូរទីលាំសៅជារសណាដ េះអា 
 ននសែីរបសីៅសរៀនសៅរហាវទិយល័យសៅកនុងសោនធីរួយសសែងសទៀរ។ អ្នកនឹងមានលទធភាព 
ទទួលបនណរស វារនទរ់ សគង្ហា េះរនទ ន់ និងស វាគ្នាំ ររនទ ន់ សៅកនុងសោនធីែែីសនេះ ត្មារ់ 
សាថ នភាពជាំងឺរួយចាំនួនរ៉ាុសណាណ េះ។សែីរបណី វងយល់រណនថរ  ូរសៅកាន់ជាំពូកទី 3 “រសរៀរទទួល
បនការណែទាំ”។  ត្មារ់ការណែទាំ ុខភាពតារធរែតា ឬការណែទាំរង្ហា រសរគ អ្នកត្រូវសត្រីរណាត
ញអ្នកសតល់ស វាករែធរែតាររ ់ Anthem ណែលមានទីតាាំងសៅកនុងរាំរន់ណែលជាកណនៃងរ ់សៅរ
រ ់អ្នកសៅកនុងសោនធី។  
 

ត្រ ិនអ្នកនឹងចាកសចញពីរែឋ California ជារសណាត េះអា ននសែីរបចូីលសរៀនសៅរហាវទិយល័យកនុងរែឋរួយ 
សទៀរ សហ្យីអ្នកចង់រកាទុកការធានរ៉ា រ់រង Medi-Cal ររ ់អ្នក  ូរទក់ទងរុគាលិកណសនក ិទធិទទួលគ 
សត្មាងសៅត្ក ួង Department of Public Social Services សោយការទូរ ពទសៅសលខ 866-613-3777  

ឬចូលសរីលសៅ  dpss.lacounty.gov។ ែររណាអ្នកមាន ិទធិទទួលបនគសត្មាង សនេះ Medi-Cal  

នឹងរ៉ា រ់រងស វា សគង្ហា េះរនទ ន់ និងការណែទាំរនទ ន់សៅកនុងរែឋរួយសសែងសទៀរ។ សយងីក៏នឹងរ៉ា រ់រងសលីការណែ 
ទាំ សគង្ហា េះរនទ ន់ ណែលនាំសៅែល់ការចូល ត្មាកពយបលសៅរនទីរសពទយកនុងត្រសទ កាណាោ និងរិុក ុិក  
ត្រ ិនសរីស វាករែត្រូវបនអ្នុញ្ញា រ សហ្យីសវជជរែឌិ រ និងរនទីរសពទយរាំសពញតារចារ់ររ ់ Medi-Cal  

ត្គរ់ ពវ។ ស វាណែទាំជាត្រចាាំ និងរង្ហា រសរគ ររួទាំងឱ្ ែតារសវជជរញ្ញជ  រិនត្រូវបនរ៉ា រ់រងសៅសត្ៅរែឋ  
California សនេះសទ។ ត្រ ិនសរីអ្នកចង់បន Medicaid កនុងរែឋរួយសសែងសទៀរ អ្នកត្រូវោក់ កយស នី ុាំ 

http://dpss.lacounty.gov
http://dpss.lacounty.gov
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 ូរទូរ ពទរកកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជនតារសលខ 888-285-7801 (TTY 711) 

ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
California តារសលខ 711។  ូរសរីលអ្នឡាញសៅ anthem.com/ca/medi-cal។ 22 

សៅកនុងរែឋសនេះ។ អ្នកនឹងរិនមាន ិទធិទទួលបន Medi-Cal សនេះសទ សហ្យី Anthem នឹងរិនរង់ត្បក់  
ត្មារ់ការណែទាំ ុខភាពររ ់អ្នកសងណែរ។ 

ការរនតការណែទាំ 
កនុងនរជា មាជិកររ ់គសត្មាង Anthem អ្នកនឹងទទួលបនការណែទាំ ុខភាពររ ់អ្នកពីអ្នកសតល់ស  
វាសៅកនុងរណាត ញររ ់ Anthem ។ កនុងករែីខៃេះ អ្នកត្រណហ្លជាអាចសៅរកអ្នកសតល់ស វាណែលរិនមាន 
សៅកនុងរណាត ញររ ់ Anthem ។ សនេះត្រូវបនសៅថាការរនតការណែទាំ។ សៅទូរ ពទសៅគសត្មាង  
Anthem សហ្យីត្បរ់សយងីត្រ ិនសរីអ្នកត្រូវការជួរអ្នកសតល់ស វាណែលសៅសត្ៅរណាត ញ។ សយងីនឹងត្បរ់ 
អ្នក ថាសរីអ្នកមានការរនតការណែទាំណែរឬោ៉ា ងណា។ អ្នកអាចសត្រីការរនតការណែទាំរហូ្រែល់ 12 ណខ ឬសត្ចីន 
ជាងសនេះ កនុងករែីខៃេះ ត្រ ិនសរីចាំែុចោងសត្ការទាំងអ្ ់សនេះគឺជាការពិរ៖ 

▪ អ្នកមានទាំនក់ទាំនងជារនតរនទ រ់ជារួយអ្នកសតល់ស វាណែលរិន ថិរកនុងគសត្មាង រុនសពលចុេះ 
សឈាែ េះចូលគសត្មាង Anthem 

▪ អ្នកសតល់ស វាណែលរិនមានគសត្មាងមានឆ្នទៈសធវីការជារួយ Anthem និងយល់ត្ពរសៅតាររត្រូវ
ការររ ់ Anthem 

▪ អ្នកបនជួរពិនិរយសោយអ្នកសតល់ស វា ណែលរិន ថិរសៅកនុងគសត្មាងោ៉ា ងសហាចណា ់រតងកនុងអ្ាំ
េុងែរ់ពីរ (12) ណខរុនសពលការចុេះសឈាែ េះររ ់អ្នកចូលគសត្មាង Anthem  ត្មារ់ការជួរពិនិរយ
ណែលរិនណរនជាករែីអា នន។ 

▪ អ្នកបនជួរពិនិរយសោយអ្នកសតល់ស វាណែលរិន ថិរសៅកនុងគសត្មាងោ៉ា ងសហាចណា ់រតងកនុងអ្ាំ
េុងសពលត្បាំរួយ (6) ណខរុនសពលការផ្ទៃ  ់រតូរស វាករែពីរជឈរែឌ លកនុងរាំរន់សៅគសត្មាង  
Anthem 

▪ Anthem រិនបនករ់ត្តាជាឯកសារ តីពីការត្ពួយបររភណារួយអ្ាំពីគុែភាពននការណែទាំ  
ជារួយនឹងអ្នកសតល់ស វាណែលរិន ថិរកនុងគសត្មាង។ 

ត្រ ិនសរីអ្នកសតល់ស វាររ ់អ្នករិនចូលររួជារួយរណាត ញររ ់ Anthem សទសនេះ សៅចុងណខទី 12 រិន
យល់ត្ពរទទួលយកអ្ត្តារង់ត្បក់ររ ់ Anthem ឬរិនរាំសពញតារលកខខែឌ រត្រូវននការណែទាំ អ្នកនឹង
ត្រូវរតូរសៅអ្នកសតល់ស វាសៅកនុងរណាត ញ Anthem វញិ ឬ ូរទូរ ពទសៅ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជន តា
ររយៈសលខ 888-285-7801 (TTY 711) សែីរបពិីភាកាអ្ាំពីជសត្រី ររ ់អ្នក។  



2 | អ្ាំពីគសត្មាងធានរ៉ា រ់រង ុខភាពររ ់អ្នក 

 ូរទូរ ពទរកកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជនតារសលខ 888-285-7801 (TTY 711) 

ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
California តារសលខ 711។  ូរសរីលអ្នឡាញសៅ anthem.com/ca/medi-cal។ 23 

អ្នកសតល់ស វាណែលចាកសចញពីគសត្មាង Anthem ឬអ្នកសតល់ស វាណែលរិន ថិរកនុង 
គសត្មាង 
ត្រ ិនសរីអ្នកកាំពុងទទួលបនការពយបលពីអ្នកសតល់ស វា ត្មារ់លកខខែឌ  ុខភាពជាក់ល្ងក់ ណែលអ្នក 
សតល់ស វាសនេះរិន ថិរសៅកនុងគសត្មាង Anthem ឬអ្នកសតល់ស វាររ ់អ្នកឈរ់សធវីការជារួយ Anthem  
អ្នកត្រណហ្លជាអាចរនតទទួលបនស វាករែពីអ្នកសតល់ស វារូរសនេះ។ សនេះគឺជាទត្រង់រួយសសែងសទៀរននការ
រនតការណែទាំ។ ស វាករែណែល Anthem សតល់ជូន ត្មារ់ការរនតទទួលបនការណែទាំ ររួរញ្ចូ លទាំង រ៉ាុណនត 
រិនកាំែរ់ត្រឹរ៖ 

▪ អាការជាំងឺធៃន់ធៃរ (រញ្ញា សវជជសាគ តណែលត្រូវការការយកចិរតទុកោក់ភាៃ រៗ) — ែររណាអាការ 
ជាំងឺសនេះសៅណរមាន។ 

▪ អាការជាំងឺរងកាយ និងអាករបកិរោិរុ ាំនរ ៉ា (រញ្ញា  ុខភាពណែលអ្នកមានរយៈសពលយូរ) —  ត្មារ់ 
សពលសវល្ងណែលត្រូវការសែីរបរីញ្ច រ់វគាពយបល និងសរៀរចាំការសសទរសោយ ុវរថិភាពសៅសវជជរែឌិ រ 
ែែីសៅកនុងរណាត ញររ ់គសត្មាង Anthem ។ 

▪ ការមាននសទស េះ — អ្ាំេុងសពលមាននសទស េះ និងសត្កាយសពល ត្មាលសហ្យីែែីៗ។ 
▪ ស វា ុខភាពសៃូវចិរតររ ់មាត យ។ 
▪ ការណែទាំទរកសទីរនឹងសកីរសៅចសនៃ េះសពលសកីរ និងអាយុ 36 ណខ រហូ្រែល់ 12 ណខ ចារ់ពីនែៃចារ់ 
សសតីរននការធានរ៉ា រ់រង ឬកាលររសិចេទណែលកិចច នយររ ់អ្នកសតល់ស វារញ្ច រ់សោយគសត្មាង  
Anthem ។ 

▪ ការអ្នុវរតការវេះការ់ ឬការពយបលសវជជសាគ តសសែងសទៀរពីអ្នកសតល់ស វាណែលរិន ថិរសៅកនុងគ 
សត្មាង ែររណាវាត្រូវបនរ៉ា រ់រង ជាការចាាំបច់ណសនកសវជជសាគ ត និងត្រូវបនអ្នុញ្ញា រសោយគសត្មាង  
Anthem ថាជាណសនករួយននរយៈសពលពយបល ែូចបនចងត្កងជាឯកសារ សហ្យីត្រូវតារការ 
ណែនាំ និងចងត្កងជាឯកសារសោយអ្នកសតល់ស វា — ការវេះការ់ ឬនីរិវធីិសវជជសាគ តសសែងសទៀរ 
ណែលត្រូវសធវីកនុងរយៈសពល 180 នែៃពីនែៃរញ្ច រ់កិចច នយររ ់អ្នកសតល់ស វា ឬ 180 នែៃចារ់ពីនែៃណែល
ការធានរ៉ា រ់រង មាជិកែែីមានត្រ ិទធភាព។ 

 

 ត្មារ់លកខខែឌ សសែងសទៀរ ណែលអាចមានលកខែៈត្គរ់ត្គ្នន់  ូរទក់ទង រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិ 
ជន តាររយៈសលខ 888-285-7801 (TTY 711)។ 



2 | អ្ាំពីគសត្មាងធានរ៉ា រ់រង ុខភាពររ ់អ្នក 

 ូរទូរ ពទរកកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជនតារសលខ 888-285-7801 (TTY 711) 

ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
California តារសលខ 711។  ូរសរីលអ្នឡាញសៅ anthem.com/ca/medi-cal។ 24 

ត្រ ិនសរីអ្នកសតល់ស វាណែលរិន ថិរសៅកនុងគសត្មាងរិនមានឆ្នទៈរនតសតល់ស វា រិនយល់ត្ពរសលីការទូទរ់  
ឬលកខខែឌ សសែងសទៀរ ត្មារ់ការសតល់ការណែទាំ សនេះអ្នកនឹងរិនអាចទទួលបនការណែទាំរនតពីអ្នកសតល់ 
ស វាសនេះសទ។  ូរទូរ ពទសៅ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជនតារសលខ 888-285-7801 (TTY 711)  

 ត្មារ់ជាំនួយកនុងការសត្ជី សរ ីអ្នកសតល់ស វាណែលបនចុេះកិចច នយសែីរបរីនតការណែទាំររ ់អ្នក ឬត្រ ិន 
សរីអ្នកមាន ាំែួរ ឬរញ្ញា ណារួយកនុងការទទួលបនស វាធានរ៉ា រ់រងពីអ្នកសតល់ស វាណែលណលងមាន 
សៅកនុងគសត្មាងសទៀរ Anthem។  

Anthem រិនត្រូវបនទរទរឱ្យសតល់ការណែទាំរនត ត្មារ់ស វាករែណែលរិនត្រូវបនធានរ៉ា រ់រងសោយ  
Medi-Cal ឧរករែ៍សវជជសាគ តសត្រីត្ប ់បនយូរ រសធយបយសធវីែាំសែីរ ស វាករែរណនថរសសែងសទៀរ  
និងអ្នកសតល់ស វាណែលរាំណរកស វាពីស វាគសត្មាងសនេះសទ។ សែីរបណី វងយល់រណនថរអ្ាំពីការរនតការណែទាំ  
និងលកខែៈ របរតិសែីរបមីាន ិទធិទទួលបនគសត្មាង និងសែីរបសីាត រ់អ្ាំពីស វាករែ ណែលមានទាំងអ្ ់  
 ូរទូរ ពទសៅសលខ 888-285-7801 (TTY 711)។ 

រនទុកចាំណាយ 
រនទុកចាំណាយ មាជិក 
Anthem រសត្រីអ្នក ណែលមានលកខែៈ របរតិត្គរ់ត្គ្នន់ ត្មារ់ Medi-Cal ។ កនុងករែីភាគសត្ចីន  មា 
ជិកគសត្មាង Anthem រិន ត្រូវរង់នែៃស វាណែលមានការធានរ៉ា រ់រង នែៃធានរ៉ា រ់រង ឬការការ់កងណារួយ 
សេយី។ សលីកណលងណរការណែទាំត្គ្នអា នន ការណែទាំរនទ ន់ ឬការណែទាំសោយ មាៃ រ់ អ្នកត្រូវណរទទួលបន 
ការយល់ត្ពរជារុនពី Anthem រុនសពលអ្នកជួរពិនិរយជារួយអ្នកសតល់ស វាសៅោងសត្ៅរណាត ញររ ់គសត្មាង
 Anthem ។ ត្រ ិនសរីអ្នករិនទទួលបនការយល់ត្ពរជារុនសទសនេះ សហ្យីអ្នកសៅកាន់អ្នកសតល់ស វាសៅោង
សត្ៅរណាត ញ ត្មារ់ការណែទាំ ណែលរិនណរនជាការណែទាំ សគង្ហា េះរនទ ន់ ការណែទាំរនទ ន់ ឬការណែទាំណររ មាៃ  
រ់សទសនេះ អ្នកត្រណហ្លជាត្រូវចាំណាយសលីនែៃណែទាំែល់អ្នកសតល់ស វាណែលសៅសត្ៅរណាត ញសោយខៃួនឯង។  
ត្មារ់រញ្ជ ីស វាណែលមានការរ៉ា រ់រង  ូរសៅកាន់ណសនក “អ្រថត្រសោជន៍ និងស វា”។  

 ត្មារ់ មាជិកណែលមានចាំណែករនទុកចាំណាយ 
អ្នកត្រណហ្លជាត្រូវរង់ចាំណែកនននែៃចាំណាយជាសរៀងរល់ណខ ត្មារ់ស វាករែណែទាំរយៈសពលយូរររ ់អ្នក។  
ចាំនួនទឹកត្បក់ននចាំណែករនទុកចាំណាយររ ់អ្នកអាត្ ័យសៅសលីចាំែូល និងធនធានររ ់អ្នក។  
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ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
California តារសលខ 711។  ូរសរីលអ្នឡាញសៅ anthem.com/ca/medi-cal។ 25 

ជាសរៀងរល់ណខ អ្នកនឹងត្រូវរង់វកិាយរត្រសវជជសាគ តផ្ទទ ល់ខៃួនររ ់អ្នក ររួទាំង រ៉ាុណនតរិនកាំែរ់ត្រឹរ វកិាយរត្រ 
ស វាគ្នាំត្ទរយៈសពលយូរសត្ការការត្គរ់ត្គង (MLTSS) រហូ្រែល់ចាំនួនទឹកត្បក់ណែលអ្នកបនរង់ស ែីនឹង 
ចាំណែកននការចាំណាយររ ់អ្នក។ រនទ រ់ពីសនេះ ការណែទាំរយៈសពលយូរររ ់អ្នកនឹងត្រូវបនរ៉ា រ់រងសោយ 
គសត្មាង Anthem  ត្មារ់ណខសនេះ។ អ្នកនឹងរិនទទួលបនការធានរ៉ា រ់រងពីគសត្មាង Anthem សនេះសទ រហូ្រ
ទល់ណរអ្នកបនរង់ចាំណែកនែៃណែទាំរយៈសពលយូរទាំងត្ ុងររ ់អ្នក ត្មារ់ណខសនេះ។  

រសរៀរណែលអ្នកសដល់ស វាទទួលបនការទូទរ់ 
គសត្មាង Anthem រង់នែៃអ្នកសតល់ស វាតារវធីិទាំងសនេះ៖ 

▪ ការទូទរ់ ត្មារ់រនុ ែមាន ក់ 
 Anthem រង់ត្បក់ឱ្យអ្នកសតល់ស វារួយចាំនួននូវចាំនួនទឹកត្បក់តារការកាំែរ់ជាសរៀង 
រល់ណខ ត្មារ់ មាជិក Anthem មាន ក់ៗ។ សនេះសៅថាការទូទរ់កនុង ត្មារ់រនុ 
 ែមាន ក់។ Anthem និងអ្នកសតល់ស វាសធវីការររួគ្នន សែីរប ីសត្រចអ្ាំពីចាំនួនទឹកត្បក់នន 
ការទូទរ់។ 

▪ ការទូទរ់ែល់ស វា FFS 

 អ្នកសតល់ស វារួយចាំនួនសតល់ការណែទាំែល់ មាជិក Anthem សហ្យីរនទ រ់រកសសញីវកិាយ 
រត្រសៅឱ្យ Anthem  ត្មារ់ស វាករែណែលពួកសគសតល់ជូន។ សនេះត្រូវបនសគសៅថា 
ការរង់នែៃត្បក់ឈនួលសៅតារការសត្រីស វាករែ (FFS) ។ គសត្មាងAnthem និងអ្នកសត 
ល់ស វាសធវីការជារួយគ្នន សែីរប ីសត្រចថាសរីស វាករែនីរួយៗត្រូវចាំណាយរ៉ាុនែ ន។ 

សែីរបណី វងយល់រណនថរអ្ាំពីរសរៀរណែល Anthem រង់នែៃែល់អ្នកសតល់ស វា  ូរទូរ ពទសៅសលខ  
888-285-7801 (TTY 711)។ 

ត្បក់សលីកទឹកចិរតែល់អ្នកសតល់ស វា 
គសត្មាង Anthem មានករែវធីិសលីកទឹកចិរតែល់អ្នកសតល់ស វាណែលត្រូវបនរសងាីរសេងីសែីរបណីកលរែការ 
ណែទាំ និងរទពិសសាធន៍ររ ់អ្នកជារួយនឹងអ្នកសតល់ស វាររ ់ Anthem ។ ករែវធីិទាំងសនេះជួយសធវីការ 
ណកលរែ៖  

• គុែភាពននការណែទាំ  
• ស វាករែណែលបនសតល់ជូន  

• ការសពញចិរតររ ់ មាជិក 
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ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
California តារសលខ 711។  ូរសរីលអ្នឡាញសៅ anthem.com/ca/medi-cal។ 26 

សែីរបណី វងយល់រណនថរអ្ាំពីករែវធីិទាំងសនេះ  ូរទូរ ពទសៅសលខ 888-285-7801 (TTY 711)។ 

ការស នី ុាំគសត្មាង Anthem ឱ្យរង់វកិាយរត្រ 

ស វាណែលមានការធានរ៉ា រ់រង គឺជាស វាណែទាំ ុខភាពណែលគសត្មាង Anthem ទទួលខុ ត្រូវកនុងការរង់
ចាំណាយ។ ត្រ ិនសរីអ្នកទទួលបនវកិាយរត្រគិរត្បក់ ត្មារ់នែៃស វាគ្នាំត្ទ ការរង់នែៃររួ ឬនែៃចុេះសឈាែ េះ
 ត្មារ់ស វាណែលមានការធានរ៉ា រ់រង  ូរកុាំរង់ត្បក់វកិាយរត្រសនេះ។  ូរទូរ ពទសៅ រជឈរែឌ លណែ
ទាំអ្រិែិជន ភាៃ រៗតារសលខ 888-285-7801 (TTY 711) ។ 

ការស នី ុាំគសត្មាង Anthem ឱ្យ ងអ្នកវញិ ត្មារ់ការចាំណាយ 

ត្រ ិនសរីអ្នកបនរង់នែៃស វា ណែលអ្នកបនទទួលរចួសហ្យី សហ្យីអ្នកចង់ឱ្យ Anthem  ងត្បក់អ្នកវញិ 
(សតល់ ាំែងែល់អ្នកវញិ) អ្នកត្រូវណររាំសពញបនតារលកខខែឌ  ទាំងអ្ ់សនេះ៖ 

▪ ស វាករែណែលអ្នកបនទទួលគឺជាស វាករែ ណែលមានការធានរ៉ា រ់រង ណែលគសត្មាង Anthem ទទួល 
ខុ ត្រូវកនុងការរង់ចាំណាយ។ គសត្មាង Anthem នឹងរិន ងអ្នកវញិ ត្មារ់ស វាករែណែលរិន 
ត្រូវបនរ៉ា រ់រងសោយ Medi-Cal ឬ Anthem សេយី។  

▪ អ្នកបនទទួលស វាណែលមានការធានរ៉ា រ់រងរនទ រ់ពីអ្នកកាៃ យជា មាជិក Anthem ណែលមាន
 ិទធិទទួលបន។ 

▪ អ្នកស នី ុាំឱ្យ ងវញិកនុងរយៈសពលរួយឆ្ន ាំគិរចារ់ពីនែៃណែលអ្នកបនទទួលស វាណែលមានការធា
នរ៉ា រ់រង។ 

▪ អ្នកសតល់ភ តុតាងថា អ្នកបនរង់នែៃស វាណែលមានការធានរ៉ា រ់រង ែូចជារង្ហា ន់នែលរែិរពីអ្នកសតល់ 
ស វា។ 

▪ អ្នកបនទទួលស វាណែលមានការធានរ៉ា រ់រងពីអ្នកសតល់ស វា Medi-Cal ណែលបនចុេះសឈាែ េះកនុង 
រណាត ញររ ់ Anthem ។ អ្នករិនចាាំបច់រាំសពញតារលកខខែឌ សនេះសទ ត្រ ិនសរីអ្នកបនទទួល
ស វា សគង្ហា េះរនទ ន់ ស វាសរៀរចាំណសនការត្គួសារ ឬស វាករែសសែងសទៀរណែល Medi-Cal អ្នុញ្ញា រ 
ឱ្យអ្នកសតល់ស វាសត្ៅរណាត ញសតល់ជូន សោយគ្នែ នការយល់ត្ពរជារុន។ 

▪ ត្រ ិនសរីស វាណែលមានការធានរ៉ា រ់រងជាធរែតាទរទរការយល់ត្ពរជារុន អ្នកត្រូវសតល់ភ តុតាង 
ពីអ្នកសតល់ស វា ណែលរង្ហា ញពីរត្រូវការណសនកសវជជសាគ ត ត្មារ់ស វាណែលមានការធានរ៉ា រ់រង 
សនេះ។ 



2 | អ្ាំពីគសត្មាងធានរ៉ា រ់រង ុខភាពររ ់អ្នក 

 ូរទូរ ពទរកកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជនតារសលខ 888-285-7801 (TTY 711) 

ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
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Anthem នឹងត្បរ់អ្នកអ្ាំពីការ សត្រចចិរតររ ់ខៃួនកនុងការទូទរ់ ងអ្នកវញិសៅកនុងលិខិររួយសឈាែ េះថា  
ស ចកតីជូនែាំែឹងអ្ាំពីចាំណារ់ការ។ ត្រ ិនសរីអ្នករាំសពញតារលកខខែឌ ោងសលីទាំងអ្ ់ អ្នកសតល់ស វា 
ណែលបនចុេះសឈាែ េះជារួយ Medi-Cal គួរណរ ងអ្នកវញិនូវចាំនួនទឹកត្បក់សពញសលញណែលអ្នកបនរង់។  
ត្រ ិនសរីអ្នកសតល់ស វារិនត្ពរ ងអ្នកវញិសទ គសត្មាង Anthem នឹង ងអ្នកវញិ ត្មារ់ចាំនួនទឹកត្បក់ 
សពញសលញណែលអ្នកបនរង់។ ត្រ ិនសរីអ្នកសតល់ស វាបនចុេះសឈាែ េះកនុងគសត្មាង Medi-Cal រ៉ាុណនតរិនមាន 
សៅកនុងរណាត ញ Anthem សហ្យីរែិស ធរិនត្ពរ ងអ្នកវញិ គសត្មាង Anthem នឹង ងអ្នកវញិ រ៉ាុណនត 
រហូ្រែល់ត្រឹរណរចាំនួនណែល FFS Medi-Cal នឹងរង់រ៉ាុសណាណ េះ។ Anthem នឹង ងអ្នកវញិ ត្មារ់ចាំនួន 
ទឹកត្បក់សចញពីសហាស ៉ា សពញសលញ ត្មារ់ស វា សគង្ហា េះរនទ ន់ ស វាករែសរៀរចាំណសនការត្គួសារ ឬស វាករែ 
សសែងសទៀរណែល Medi-Cal អ្នុញ្ញា រឱ្យសតល់សោយអ្នកសតល់ស វាសត្ៅរណាត ញសោយរិនចាាំបច់មានការ 
យល់ត្ពរជារុន។ ត្រ ិនសរីអ្នករិនរាំសពញត្គរ់តារលកខខែឌណារួយោងសលីសទ Anthem នឹងរិន ង 
អ្នកវញិសទ។ 

Anthem នឹងរិន ងអ្នកវញិសទ ត្រ ិនសរី៖ 
▪ អ្នកបនស នី ុាំ និងបនទទួលស វាករែណែលរិនត្រូវបនរ៉ា រ់រងសោយ Medi-Cal ែូចជា ស វាណក 
 រផ ែជាសែីរ។ 

▪ អ្នកមានចាំណែកនែៃចាំណាយ Medi-Cal ណែលរិនរាំសពញតារបន។ 
▪ អ្នកបនសៅជួរសវជជរែឌិ រណែលរិនទទួលយក Medi-Cal សហ្យីអ្នកបនចុេះហ្រថសលោសលីទត្រង់ 
ណរររទ ណែលនិោយថាអ្នកសៅណរចង់ជួរពិនិរយ សហ្យីអ្នកនឹងរង់ត្បក់ ត្មារ់ស វាករែសោយ 
ខៃួនឯង។ 

▪ អ្នកបនស នីឱ្យគសត្មាង ងវញិ ត្មារ់ការចាំណាយររួ ត្មារ់សវជជរញ្ញជ  ណែលត្រូវបនរ៉ា រ់រងសោយ 
គសត្មាង Medicare ណសនក D ររ ់អ្នក។ 

 

ត្រ ិនសរីអ្នកទទួលបនវកិាយរត្រ ត្មារ់ស វាណែលមានការធានរ៉ា រ់រង  ូរទូរ ពទសៅ រជឈរែឌ លណែ 
ទាំអ្រិែិជន Anthem ភាៃ រៗតារសលខ 888-285-7801 (TTY 711)។ ត្រ ិនសរីអ្នកទូទរ់ ត្មារ់ស វាអ្វី 
រួយ ណែលអ្នកគិរថា Anthem គួរណររ៉ា រ់រងសនេះ អ្នកអាចោក់ កយទរទរបន។ សៅ 888-285-7801  
(TTY 711)  ួរ Anthem សែីរបពិីនិរយសរីលការទរទរររ ់អ្នក សែីរប ីសត្រចថាសរីអ្នកអាចទទួលបនត្ប
ក់ 
ត្រេរ់រកវញិឬអ្រ់។



 

 ូរទូរ ពទរកកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជន តាររយៈសលខ 888-285-7801 (TTY 711)។  
Anthem សៅទីសនេះ ចារ់ពីនែៃចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ពីសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 យរ់សមា៉ា ងសៅរាំរន់
ប៉ា  ុីហ្វកិ។ ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនត
ររ ់រែឋ California តារសលខ 711។  ូរចូលសរីលអ្នឡាញសៅ anthem.com/ca/medi-cal
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3. រសរៀរទទួលបនការណែទាំ 
ការទទួលបនស វាណែទាំ ុខភាព 
 ូរអានព័រ៌មានែូចរសៅសនេះ សហ្យីអ្នកនឹងែឹងថាសរីការណែទាំ ុខភាពអាចនឹងទទលួបនពីនរណា  
ឬត្ករុអ្នកសតល់ស វាករែរយួណា។ 

អ្នកអាចចារ់សសតីរទទួលបនស វាករែណែទាំ ុខភាពសៅកនុងកាលររសិចេទចូលជាធរមានននការចុេះសឈាែ េះររ ់ 
អ្នក។ ណរងណរយករែណ មាា ល់ Anthem រែណ មាា ល់ររ ់ Medi-Cal Benefits (BIC) ររ ់អ្នក និង 
រែណធានរ៉ា រ់រងណារួយសសែងសទៀរជានិចច ណែលអ្នកមាន តារខៃួន។ កុាំអ្នុញ្ញា រឱ្យនរណាមាន ក់សសែង 
សទៀរសត្រីរែណ BIC ឬ Anthem រែណ មាា ល់ររ ់អ្នក។ 

 មាជិកែែីត្រូវសត្ជី សរ ីអ្នកសតល់ស វាណែទាំ ុខភាពរឋរ (PCP) ពីរណាត ញ Anthem ។ រណាត ញ 
ននគសត្មាង Anthem គឺជាត្កុរសវជជរែឌិ រ រនទីរសពទយ និងអ្នកសតល់ស វាសសែងសទៀរណែលសធវីការជារួយ  
Anthem។ អ្នកត្រូវសត្ជី សរ ី PCP កនុងរយៈសពល 30 នែៃចារ់ពីសពលណែលអ្នកកាៃ យជា មាជិក ររ ់  
Anthem។ ត្រ ិនសរីអ្នករិនសត្ជី សរ ី PCP មាន ក់សទសនេះ Anthem នឹងសត្ជី សរ ីមាន ក់ ត្មារ់អ្នក។  

អ្នកអាចសត្ជី សរ ី PCP ែូចគ្នន  ឬ PCP សសែងគ្នន  ត្មារ់ មាជិកត្គួសារទាំងអ្ ់សៅកនុងគសត្មាង  
Anthem ែររណា PCP សៅទាំសនរ។ 

ត្រ ិនសរីអ្នកមានសវជជរែឌិ រណែលអ្នកចង់រកាទុក ឬអ្នកចង់ណ វងរក PCD ែែី អ្នកអាចសរីលសៅកនុងរញ្ជ ី 
រយនរនិងអា យោឋ នទាំនក់ទាំនងររ ់អ្នកសតល់ស វាករែបន។ វាមានរញ្ជ ីសឈាែ េះររ ់ PCPs  
ទាំងអ្ ់សៅកនុងរណាត ញ Anthem ។ រញ្ជ ីរយនរអ្នកសដល់ស វា មានព័រ៌មានសសែងៗណែលជួយអ្នកកនុង
ការសត្ជី សរ ី PCP ណាមាន ក់។ ត្រ ិនសរីអ្នកត្រូវការរញ្ជ ីរយនរអ្នកសដល់ស វា  ូរទូរ ពទសៅសលខ  
 



3 | រសរៀរទទលួបនការណែទាំ 

 ូរទូរ ពទរកកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជនតារសលខ 888-285-7801 (TTY 711) 

ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
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ឥេូវសនេះ អ្រថត្រសោជន៍ឱ្ ែសាថ នត្រវូបនត្គរ់ត្គងតាររយៈករែវធីិ Medi-Cal Rx គិរនែៃចាំ 
ណាយតារស វា (FFS) ។ សែីរបណី វងយល់រណនថរ  ូរអានណសនក “ករែវធីិ និងស វាករែ Medi-Cal 

សសែងសទៀរ” សៅកនុងជាំពូកទី 4 ។ 

888-285-7801 (TTY 711)។ អ្នកក៏អាចណ វងរករញ្ជ ីអ្នកសតល់ស វាសងណែរសៅសគហ្ទាំព័រររ ់ Anthem  

anthem.com/ca/medi-cal។ 

ត្រ ិនសរីអ្នករិនអាចទទួលបនការណែទាំ ណែលអ្នកត្រូវការពីអ្នកសតល់ស វាណែលចូលររួសៅកនុងរណាត ញ  
Anthem សទសនេះ PCP ររ ់អ្នកត្រូវណរស នី ុាំ Anthem  ត្មារ់ការយល់ត្ពរសែីរបរីញ្ជូ នអ្នកសៅកាន់អ្នក 
សតល់ស វាសត្ៅរណាត ញ។ សនេះត្រូវបនសគសៅថា ការរញ្ជូ នរនត។ អ្នករិនត្រូវការការយល់ត្ពរសែីរបសីៅកា 
ន់អ្នកសតល់ស វាសត្ៅរណាត ញ សែីរបទីទួលបនស វា មាៃ រ់ ណែលត្រូវបនពិពែ៌នសៅសត្ការចាំែងសជីង  
“ការណែទាំសោយ មាៃ រ់” សៅសពលសត្កាយសៅកនុងជាំពូកសនេះសេយី។ 
 ូរអានជាំពូកណែលសៅ ល់សែីរបណី វងយល់រណនថរអ្ាំពី PCP រញ្ជ ីរយនរអ្នកសតល់ស វា និងរណាត ញ 
អ្នកសតល់ស វា។ 
 

 

 

 

អ្នកសដល់ស វាណែទាំរឋរ (PCP) 

អ្នកត្រូវណរសត្ជី សរ ី PCP កនុងរយៈសពល 30 នែៃរនទ រ់ពីចុេះសឈាែ េះចូល Anthem។ សោយណសែកសលីអាយុ  
និងសភទររ ់អ្នក អ្នកអាចសត្ជី សរ ីសពទយឯកសទ ទូសៅ សពទយ រភព-សរគគ តី សពទយត្រចាាំត្គួសារ សពទយ 
ពយបលជាំងឺកនុង ររីងា ឬត្គូសពទយណសនកជាំងឺកុមារ ែូចជាអ្នកសតល់ស វាករែណែទាំរឋរ (PCP) ររ ់អ្នក។ អ្នក 
អ្នុវរតវជិាជ ជីវៈគិល្ងនុរបោឋ យកិា (NP) ជាំនួយការត្គូសពទយ (PA) ឬសពទយឆ្ែរណែលមានវញិ្ញា រនរត្ររញ្ញជ ក់  
ក៏អាចសធវីជា PCP ររ ់អ្នកសងណែរ។ ត្រ ិនសរីអ្នកសត្ជី សរ ី NP, PA ឬឆ្ែរគិល្ងនុរោឋ យកិាណែលមានកា
ររញ្ញជ ក់ត្រឹរត្រូវ អ្នកអាចនឹងទទួលបនសវជជរែឌិ ររួយរូរសែីរបតី្រួរពិនិរយសរីលការណែទាំររ ់អ្នក។  
ត្រ ិនសរីអ្នក ថិរសៅកនុងទាំងគសត្មាង Medicare និង Medi-Cal ឬត្រ ិនសរីអ្នកមានការធានរ៉ា រ់រង 
ណែទាំ ុខភាពសសែងសទៀរ អ្នករិនចាាំបច់សត្ជី សរ ី PCP សនេះសទ។ 
អ្នកក៏អាចសត្ជី សរ ីអ្នកសតល់ស វា ុខភាព ត្មារ់ជនជារិសែីរសៅអាសររកិ (IHCP) រែឌ ល ុខភាពណែល 
មានវញិ្ញា រនរត្ររញ្ញជ ក់ពី ហ្ព័នធ (FQHC) ឬគៃីនិក ុខភាពជនរទ (RHC) ជា PCP ររ ់អ្នក។  
អាត្ ័យសលីត្រសភទអ្នកសតល់ស វា អ្នកអាចសត្ជី សរ ី PCP រួយ ត្មារ់ត្គួសារទាំងអ្ ់ររ ់អ្នក  
ណែលជា មាជិកននគសត្មាង Anthem ែររណា PCP សៅទាំសនរ។ 

http://anthem.com/ca/medi-cal
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 ូរទូរ ពទរកកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជនតារសលខ 888-285-7801 (TTY 711) 

ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
California តារសលខ 711។  ូរសរីលអ្នឡាញសៅ anthem.com/ca/medi-cal។ 30 

 មាា ល់៖ ជនជារិសែីរសៅអាសររកិអាចសត្ជី សរ ី IHCP ជា PCP ររ ់ពួកសគ សទេះរីជា IHCP  
រិន ថិរសៅកនុងរណាត ញននគសត្មាង Anthem ក៏សោយ។ 

ត្រ ិនសរីអ្នករិនសត្ជី សរ ី PCP ណាមាន ក់កនុងរយៈសពល 30 នែៃននការចុេះសឈាែ េះសទសនេះ Anthem  
នឹងចារ់តាាំងអ្នកសៅកាន់ PCP ណាមាន ក់។ ត្រ ិនសរីអ្នកត្រូវបនចារ់តាាំងឱ្យ PCP សហ្យីចង់ផ្ទៃ  ់រតូរ  
 ូរទូរ ពទសៅសលខ 888-285-7801 (TTY 711)។ ការផ្ទៃ  ់រដូរសកីរសេងីសៅនែៃទីរួយននណខរនទ រ់។ អ្នក 
ក៏អាចផ្ទៃ  ់រតូរ PCP ររ ់អ្នកសោយចូលសៅសរែល មាជិកននគសត្មាង Anthem តារ anthem.com/ 
ca/medi-cal ។ 

PCP ររ ់អ្នកនឹង៖ 

▪ ណ វងយល់អ្ាំពីត្រវរតិ ុខភាព និងរត្រូវការររ ់អ្នក។ 
▪ រកាកាំែរ់ត្តា ុខភាពររ ់អ្នក។ 
▪ សតល់ឱ្យអ្នកនូវការណែទាំ ុខភាពរង្ហា រជាំងឺ និងការណែទាំ ុខភាពជាត្រចាាំណែលអ្នកត្រូវការ។ 
▪ សសទរ (រញ្ជូ ន) អ្នកសៅកាន់ត្គូសពទយឯកសទ ណាមាន ក់ ត្រ ិនសរីអ្នកត្រូវការ។ 
▪ សរៀរចាំ ត្មារ់ការណែទាំសៅរនទីរសពទយ ត្រ ិនសរីអ្នកត្រូវការ។ 

អ្នកអាចរកសរីលសៅកនុងរញ្ជ ីរយនរអ្នកសតល់ស វាសែីរបរីក PCP សៅកនុងរណាត ញននគសត្មាង Anthem ។  
រញ្ជ ីរយនរអ្នកសតល់ស វាមានរញ្ជ ី IHCPs FQHCs និង RHCs ណែលសធវីការជារួយ Anthem។ 

អ្នកអាចរកស ញីរញ្ជ ីរយនរអ្នកសតល់ស វាររ ់ Anthem តារអ្នឡាញសៅ anthem.com/ca/ 
medi-cal។ ឬអ្នកអាចស នី ុាំឱ្យសសញីរញ្ជ ីរយនរអ្នកសដល់ស វារកជូនអ្នក សោយទូរ ពទសៅសលខ  
888-285-7801 (TTY 711)។ អ្នកក៏អាចទូរ ពទសែីរបណី វងយល់ថាសរី PCP ណែលអ្នកចង់បន  
នឹងទទួលអ្នកជាំងឺែែីណែរឬសទ។ 

ជសត្រី សវជជរែឌិ រ និងអ្នកសដល់ស វាែនទសទៀរ 
អ្នកែឹងពីរត្រូវការការណែទាំ ុខភាពរររ ់អ្នកចា ់ជាងសគ សហ្រុសនេះវាត្រស ីររាំសុរត្រ ិនសរីអ្នក 
សធវីការសត្ជី សរ ី PCP សោយខៃួនឯង។  

វាត្រស ីររាំសុរកនុងការសៅជារួយ PCP មាន ក់ សហ្រុសនេះសហ្យីសគអាចចារ់សសតីរសាា ល់រត្រូវការណែទាំ ុខ 
ភាពររ ់អ្នក។ សទេះជាោ៉ា ងណា ត្រ ិនសរីអ្នកចង់ផ្ទៃ  ់រដូរ PCP ែែីមាន ក់ អ្នកអាចផ្ទៃ  ់រដូរបនត្គរ់ 

http://anthem.com/ca/medi-cal
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 ូរទូរ ពទរកកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជនតារសលខ 888-285-7801 (TTY 711) 

ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
California តារសលខ 711។  ូរសរីលអ្នឡាញសៅ anthem.com/ca/medi-cal។ 31 

សពលសវល្ង។ អ្នកត្រូវសត្ជី សរ ី PCP ណែល ថិរសៅកនុងរណាត ញអ្នកសតល់ស វាររ ់ Anthem និងជាអ្នក
ណែលទទួលយកអ្នកជាំងឺែែី។  

ជសត្រី ែែីររ ់អ្នក នឹងកាៃ យជា PCP ររ ់អ្នកសៅនែៃទីរួយននណខរនទ រ់ សត្កាយពីអ្នកសធវីការផ្ទៃ  ់រដូរ។ សែីរប ី
ផ្ទៃ  ់រតូរ PCP ររ ់អ្នក  ូរទូរ ពទសៅសលខ 888-285-7801 (TTY 711) ឬចូលសៅសគហ្ទាំព័រ មា 
ជិកែ៏មាន ុវរថិភាពររ ់សយងីសៅ anthem.com/ca/medi-cal សហ្យីសត្រីឧរករែ៍ផ្ទៃ  ់រតូរ PCP ។ 

Anthem អាច ុាំឱ្យអ្នកផ្ទៃ  ់រតូរ PCP ររ ់អ្នក ត្រ ិនសរី PCP រិនទទួលយកអ្នកជាំងឺែែី បនចាកសចញ 
ពីរណាត ញ Anthem ឬរិនសតល់ការណែទាំែល់អ្នកជាំងឺណែលមានអាយុែូចអ្នក។ Anthem ឬ PCP ររ ់អ្នក 
ក៏អាចនឹងស នី ុាំអ្នកឱ្យផ្ទៃ  ់រតូរសៅកាន់ PCP ែែីសងណែរត្រ ិនសរីអ្នករិនអាចចុេះ ត្រុងជារួយ ឬយល់ 
ត្ រសៅនឹង PCP ររ ់អ្នក ឬត្រ ិនសរីអ្នកខកោន ឬយរឺោ៉ា វសៅកាន់ការណារ់ជួរ។ ត្រ ិនសរីគសត្មាង  
Anthem ត្រូវការផ្ទៃ  ់រតូរ PCP ររ ់អ្នក គសត្មាង Anthem នឹងត្បរ់អ្នកជាល្ងយលកខែ៍អ្កែរ។ 

ត្រ ិនសរី PCP ររ ់អ្នកផ្ទៃ  ់រតូរ អ្នកនឹងទទួលបនរែណ មាា ល់ មាជិក Anthem ែែីរួយតារនត្រ 
 ែីយ។៍ វានឹងមានសឈាែ េះ PCP ែែីររ ់អ្នក។  ូរទូរ ពទរកកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជន ត្រ ិនសរី 
អ្នកមាន ាំែួរអ្ាំពីការទទួលបនរែណ មាា ល់ែែីររ ់អ្នក។ 
សរឿង រួយចាំនួន ណែល ត្រូវ គិរ សពល សរ ីយក PCP មាន ក់៖ 

▪ សរី PCP សរីល ណែ ទាំ កុមារណែរឬសទ? 

▪ សរី PCP សធវីការសៅគៃីនិកណែលខញុ ាំចូលចិរតសត្រីណែរសទ? 

▪ សរីការោិល័យ PCP សៅជិរសទេះ កណនៃងសធវីការ ឬសាល្ងកុមារររ ់ខញុ ាំណែរសទ? 

▪ សរីការោិល័យ PCP សៅជិរកណនៃងណែលខញុ ាំរ ់សៅ សហ្យីង្ហយត្ ួលកនុងការសៅែល់ការោិល័យ 

PCP សនេះណែរឬសទ? 

▪ សរីសវជជរែឌិ រ និងរុគាលិកនិោយភាសាររ ់ខញុ ាំណែរសទ? 

▪ សរី PCP សធវីការជារួយរនទីរសពទយ ណែលខញុ ាំចូលចិរតណែរសទ? 

▪ សរី PCP សតល់ស វាករែណែលខញុ ាំអាចត្រូវការណែរសទ? 

▪ សរីសមា៉ា ងសធវីការររ ់ PCP  រនឹងកាលវភិាគររ ់ខញុ ាំណែរសទ? 

http://anthem.com/ca/medi-cal
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 ូរទូរ ពទរកកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជនតារសលខ 888-285-7801 (TTY 711) 
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ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
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ការវាយរនរៃ ុខភាពែាំរូង (IHA) 

Anthem  ូរណែនាំថា កនុងនរជា មាជិកែែីមាន ក់ អ្នកត្រូវរកជួរជារួយ PCP ររ ់អ្នកកនុងរយៈសពល 

120 នែៃែាំរូង សែីរបសីធវីការវាយរនរៃ ុខភាពរឋរ (IHA) ។ សគ្នលរាំែងររ ់ IHA គឺសែីរបជួីយែល់  
PCP ររ ់អ្នកណ វងយល់ពីត្រវរតិណែទាំ ុខភាពនិងរត្រូវការររ ់អ្នក។ PCP ររ ់អ្នកអាច ួរអ្នក 
នូវ ាំែួររួយចាំនួនអ្ាំពីត្រវរតិ ុខភាពររ ់អ្នក ឬអាចស នី ុាំឱ្យអ្នករាំសពញកត្រង ាំែួររួយសងណែរ។  

PCP ររ ់អ្នកក៏នឹងត្បរ់អ្នកសងណែរអ្ាំពីការត្រឹកាសោរល់ណសនក ុខភាព និងថាន ក់សរៀនណែលអាចជួយ 
អ្នកបន។ 

សៅសពលអ្នកទូរ ពទរកសែីរបសីត្គ្នងសពលណារ់ជួរ IHA ររ ់អ្នក  ូរត្បរ់រុគាលណែលសឆ្ៃីយទូរ ពទថា 
អ្នកគឺជា មាជិកររ ់ Anthem។ សតល់សលខ មាា ល់ Anthem ររ ់អ្នក។  

 ូរយករែណ មាា ល់ BIC និងរែណ មាា ល់ Anthem ររ ់អ្នកសៅកាន់ការណារ់ជួរររ ់អ្នក។  
ជាការលែ គួរណរយកសៅជារួយនូវរញ្ជ ីឱ្ ែ និង ាំែួរទាំងឡាយសៅកាន់ការណារ់ជួរររ ់អ្នក។  
សត្រៀរខៃួនជាសត្ ចសែីរបនិីោយជារួយ PCP ររ ់អ្នកអ្ាំពីរត្រូវការ និងកតីបររភននការណែទាំ ុខភាព 
ររ ់អ្នក។ 

ត្រូវត្បកែថាបនសៅទូរ ពទសៅកាន់ការោិល័យ PCP ររ ់អ្នកត្រ ិនសរីអ្នកនឹងយរឺោ៉ា វ ឬរិនអាច
សៅបនតារការណារ់ររ ់អ្នក។ 

ត្រ ិនសរីអ្នកមាន ាំែួរអ្ាំពី IHA  ូរទូរ ពទសៅ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជន តារសលខឥរគិរនែៃ សលខ
 888-285-7801 (TTY 711)។ 

ការណែទាំ ុខភាពជាត្រចាាំ 
ការណែទាំ ុខភាពជាត្រចាាំ គឺជាការណែទាំ ុខភាពតារធរែតា។ វាររ់រញ្ចូ លទាំងការគ្នាំ ររង្ហា រ សៅរយ៉ាង
សទៀរថា  ុខុមាលភាព ឬការណែទាំោ៉ា ងលែ។វាជួយឱ្យអ្នកមាន ុខភាពលែ និងរិនឱ្យអ្នកមានជាំងឺ។ ការ 
គ្នាំ ររង្ហា រររ់រញ្ចូ លទាំងការត្រួរពិនិរយ ុខភាពជាសទៀងទរ់ និងការអ្រ់រ ាំ និងពិសត្គ្នេះសោរល់អ្ាំពី 
 ុខភាព។កុមារអាចទទួលបននូវស វារង្ហា រណែលចាាំបច់ជាសត្ចីន ែូចជា ការពិនិរយត្រសចៀក និងណភនក ការ 
វាយរនរៃការលូរល្ង ់ និងស វាករែជាសត្ចីនសទៀរ ណែលត្រូវបនណែនាំតារសគ្នលការែ៍ណែនាំ តីពី 
អ្នគរភៃឺសាវ ងររ ់សវជជរែឌិ រ ឯកសទ កុមារ។ រណនថរពីសលីការគ្នាំ ររង្ហា រ ការណែទាំ ុខភាពជាត្រចាាំាំ 
ក៏ររ់រញ្ចូ លទាំងសពលអ្នកឈសឺងណែរ។ Anthem ធានរ៉ា រ់រងសលីការណែទាំជាត្រចាាំពី PCP ររ ់អ្នក។  
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ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
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PCP ររ ់អ្នកនឹង៖ 
▪ សដល់ជូនអ្នកនូវការណែទាំ ុខភាពជាត្រចាាំ ររួទាំងការពិនិរយ ុខភាព ការចាក់ថាន ាំរង្ហា រ ការពយ
បល សវជជរញ្ញជ  និងែាំរូនែ នសវជជសាគ តជាសែីរ។ 

▪ រកាកាំែរ់ត្តា ុខភាពររ ់អ្នក។ 

▪ រញ្ជូ នរនត (រញ្ជូ ន) អ្នកសៅកាន់អ្នកឯកសទ  ត្រ ិនសរីត្រូវការ។ 

▪ ណែនាំមានការពិនិរយកាាំរ ែីអិុ្ច មា៉ា ររ៉ាូត្ការ ឬការសរ តសៅពិសសាធន៍ ត្រ ិនសរីអ្នកត្រូវការវា។ 

សៅសពលអ្នកត្រូវការការណែទាំ ុខភាពជាត្រចាាំ អ្នកត្រូវទូរ ពទសៅកាន់ PCP សែីរបសីធវីការណារ់ជួរ។ ត្រូវ 
ត្បកែថា បនទូរ ពទសៅកាន់ PCP ររ ់អ្នក រុនសពលទទួលបនការណែទាំណសនកសវជជសាគ ត សលីកណលងណរ 
វាជាការ សគង្ហា េះរនទ ន់រួយ។  ត្មារ់ការ សគង្ហា េះរនទ ន់  ូរសៅរកកាន់សលខ 911 ឬសៅកាន់រនទរ់ សគង្ហា េះ 
រនទ ន់ណែលសៅជិររាំសុរ។ 

សែីរបណី វងយល់រណនថរអ្ាំពីការសរីលណែ ុខភាព និងស វាទាំងឡាយណែលគសត្មាងររ ់អ្នករ៉ា រ់រងជូន និងអ្វី
ណែលវារិនរ៉ា រ់រង  ូរអានណសនក “អ្រថត្រសោជន៍ និងស វា” និង “ការណែទាំ ុខុមាលភាពកុមារ និងយុវជន”  
និងសៅកនុងស ៀវសៅណែនាំសនេះ។  
 

 

 

 

 

 

រណាដ ញអ្នកសដល់ស វា 
រណាត ញអ្នកសតល់ស វាគឺជាត្កុរសវជជរែឌិ រ រនទីរសពទយ និងអ្នកសតល់ស វាសសែងសទៀរណែលសធវីការជារួយ  
Anthem។ អ្នកនឹងទទួលបនស វាណែលមានការធានរ៉ា រ់រងភាគសត្ចីនររ ់អ្នកតាររយៈរណាត ញអ្នក 
សតល់ស វាររ ់ Anthem ។ 

អ្នកសតល់ស វាររ ់ Anthem ទាំងអ្ ់អាចសត្រីត្ប ់ជាំនយួ និងស វាករែសែីរប ី
ទាំនក់ទាំនងជារួយជនពិការ។ ពកួសគក៏អាចទាំនក់ទាំនងជារយួអ្នកជាភាសា ឬទត្រង់ 
សសែងសទៀរបនសងណែរ។  ូរត្បរ់អ្នកសតល់ស វាររ ់អ្នក ឬ Anthem អ្ាំពីអ្វី 
ណែលអ្នកត្រវូការ។  
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 មាា ល់៖ ជនជារិសែីរអាសររកិអាចសត្ជី សរ ី IHCP ជា PCP ររ ់ពួកសគ សទេះរីជា IHCP រិន ថិរ 
សៅកនុងរណាត ញននគសត្មាង Anthem ក៏សោយ។ 

ត្រ ិនសរី PCP រនទីរសពទយ ឬអ្នកសតល់ស វាសសែងសទៀរររ ់អ្នកមានជាំទ ់ោង ីលធរ៌កនុងការសតល់ឱ្យអ្នក 
នូវស វាករែណែលមានការធានរ៉ា រ់រង ែូចជា ការសរៀរចាំណសនការត្គួសារ ឬការរ ាំលូរកូន  ូរទូរ ពទសៅ  
រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជន តារសលខឥរគិរនែៃ សលខ 888-285-7801 (TTY 711) ។  ត្មារ់ព័រ៌មាន 
រណនថរអ្ាំពីការជាំទ ់ោង ីលធរ៌  ូរអានណសនក “ការជាំទ ់ណសនក ីលធរ៌” សៅណសនកែាំរូងននជាំពូកសនេះ។ 

ត្រ ិនសរីអ្នកសតល់ស វាររ ់អ្នកមានការជាំទ ់ោង ីលធរ៌ សគអាចជួយអ្នករកអ្នកសតល់ស វាសសែងសទៀរ  
ណែលនឹងសតល់ឱ្យអ្នកនូវស វាករែណែលអ្នកត្រូវការ។ Anthem អាចជួយអ្នកកនុងការណ វងរកអ្នកសតល់ស វា ណែល 
នឹងអ្នុវរតស វាករែសនេះ។ 

អ្នកសតល់ស វាកនុងរណាត ញ 
អ្នកនឹងត្រូវសត្រីអ្នកសតល់ស វាសៅកនុងរណាត ញររ ់ Anthem  ត្មារ់រត្រូវការណែទាំ ុខភាពភាគសត្ចីនររ ់ 
អ្នក។ អ្នកនឹងទទួលបនការណែទាំរង្ហា រ និងការណែទាំជាត្រចាាំពី PCP ររ ់អ្នក។ អ្នកក៏នឹងសត្រីត្គូសពទយ 
ឯកសទ  រនទីរសពទយ និងអ្នកសតល់ស វាសសែងៗសទៀរសងពីរណាត ញ Anthem សងណែរ។ 

សែីរបទីទួលបនរញ្ជ ីរយនរអ្នកសដល់ស វាកនុងរណាត ញ  ូរទូរ ពទសៅសលខ 888-285-7801  
(TTY 711)។ អ្នកក៏អាចណ វងរករញ្ជ ីរយនរអ្នកសតល់ស វាតារអ្នឡាញសៅ anthem.com/ca/ 
medi-cal។ សែីរបទីទួលបនចារ់ចរៃងននរញ្ជ ីឱ្ ែកនុងកិចច នយ  ូរទូរ ពទសៅ Medi-Cal Rx  
តាររយៈសលខ 800-977-2273 (TTY 800-977-2273 សហ្យីចុចសលខ 5 ឬ 711) ។ ឬចូលសរីល 
សៅសគហ្ទាំព័រ Medi-Cal Rx តារអា យោឋ ន https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home។ 

 ត្មារ់ការណែទាំ សគង្ហា េះរនទ ន់  ូរសៅទូរ ពទសៅកាន់សលខ 911 ឬសៅកាន់រនទរ់ សគង្ហា េះរនទ ន់ ណែល
សៅជិររាំសុរ។ 

សលីកណលងណរការណែទាំត្គ្នអា នន ឬការណែទាំសោយ មាៃ រ់ អ្នកត្រូវណរទទួលបនការយល់ត្ពរជារុនពី  
Anthem រុនសពលអ្នកជួរពិនិរយជារួយអ្នកសតល់ស វាសៅោងសត្ៅរណាត ញររ ់គសត្មាង Anthem ។  
ត្រ ិនសរីអ្នករិនទទួលបនការយល់ត្ពរជារុនសទសនេះ សហ្យីអ្នកសៅកាន់អ្នកសតល់ស វាសៅោងសត្ៅ 
រណាត ញ ត្មារ់ការណែទាំ ណែលរិនណរនជាការណែទាំ សគង្ហា េះរនទ ន់ ឬការណែទាំណររ មាៃ រ់សទសនេះ  
អ្នកត្រណហ្លជាត្រូវចាំណាយសលីនែៃណែទាំែល់អ្នកសតល់ស វាណែលសៅសត្ៅរណាត ញសោយខៃួនឯង។ 

https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home
http://anthem.com/ca/medi-cal
http://anthem.com/ca/medi-cal
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 ូរទូរ ពទរកកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជនតារសលខ 888-285-7801 (TTY 711) 

ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
California តារសលខ 711។  ូរសរីលអ្នឡាញសៅ anthem.com/ca/medi-cal។ 35 

អ្នកសតល់ស វាសត្ៅរណាត ញ ណែល ថិរសៅកនុងរាំរន់ស វាករែ 
អ្នកសដល់ស វាសត្ៅរណាដ ញ គឺជាអ្នកណែលរិនមានកិចចត្ពរសត្ពៀងសធវីការជារួយ Anthem។ សលីកណលង 
ណរការណែទាំ សគង្ហា េះរនទ ន់ អ្នកអាចនឹងត្រូវទូទរ់ ត្មារ់ការណែទាំពីអ្នកសដល់ស វាសៅសត្ៅរណាដ ញសងណែរ
។ត្រ ិនសរីអ្នកត្រូវការស វាណែទាំ ុខភាពណែលមានការធានរ៉ា រ់រង អ្នកអាចទទួលវាបនវាសៅសត្ៅរ 
ណាដ ញសោយឥរគិរនែៃ ែររណាមានភាពចាាំបច់តារកបួនសវជជសាគ ត សហ្យីពុាំមានសៅកនុងរណាដ ញ ។ 

Anthem អាចអុ្ញ្ញា រឱ្យអ្នកទទួលបនការរញ្ជូ នរនតសៅអ្នកសតល់ស វាសត្ៅរណាត ញ ត្រ ិនសរីស វាណែល
អ្នកត្រូវការរិនមានសៅកនុងរណាត ញ ឬមានទីតាាំងសៅឆ្ៃ យពីសទេះររ ់អ្នក។ ត្រ ិនសរីសយងីសតល់ជូនអ្នកនូវ
ការរញ្ជូ នរនតសៅអ្នកសតល់ស វាសត្ៅរណាត ញ សយងីនឹងរង់នែៃជូន ត្មារ់ការសរីលណែររ ់អ្នក។ 

អ្នកត្រូវណរទទួលបនការយល់ត្ពរជារុន (ការអ្នុញ្ញា រជារុន) រុនសពលអ្នកសៅរកអ្នកសតល់ស វាសត្ៅរណាត
ញសៅកនុងរាំរន់ស វាករែ Anthem សលីកណលងណរការណែទាំ សគង្ហា េះរនទ ន់ និងការណែទាំណររ មាៃ រ់រ៉ាុសណាណ េះ។  
 ត្មារ់ការណែទាំរនទ ន់សៅកនុងរាំរន់ស វាររ ់ Anthem អ្នកត្រូវណរជួរអ្នកសតល់ស វាកនុងរណាត ញ  
Anthem ។ អ្នករិនត្រូវការការយលត់្ពរជារុន សែីរបទីទួលបនការណែទាំរនទ ន់ពីអ្នកសតល់ស វាកនុងរណាត ញ 
សនេះសេយី។ ត្រ ិនសរីអ្នករិនទទួលបនការយលត់្ពរជារុនសទ អ្នកត្រណហ្លជាត្រូវចាំណាយសល ី
នែៃណែទាំរនទ ន់ណែលអ្នកទទួលបនពីអ្នកសតល់ស វាសត្ៅរណាត ញសៅកនុងរាំរន់ស វាករែ Anthem ។  ត្មារ់ 
ព័រ៌មានរណនថរអ្ាំពីការណែទាំ សគង្ហា េះរនទ ន់ ការណែទាំរនទ ន់ និងស វាណែទាំណររ មាៃ រ់  ូរសរីលចាំែង 
សជីងទាំងសនេះសៅកនុងជាំពូកសនេះ។ 

 មាា ល់៖ ត្រ ិនសរីអ្នកជាជនជារិសែីរអាសររកិ អ្នកអាចទទួលបនការណែទាំសៅ IHCP សៅសត្ៅរណាត ញ 
ននអ្នកសតល់ស វាររ ់សយងីសោយរិនមានការរញ្ជូ នរនត។ 

ត្រ ិនសរីអ្នកត្រូវការជាំនួយជារួយស វាករែសត្ៅរណាត ញ  ូរទូរ ពទរកសលខ 888-285-7801  
(TTY 711)។ 

សៅោងសត្ៅរាំរន់ស វា  
ត្រ ិនសរីអ្នកសៅសត្ៅរាំរន់ស វាករែររ ់ Anthem និងត្រូវការការណែទាំ ណែលរិនណរនជាអា នន ឬជាការ
ែ៍រនទ ន់  ូរទូរ ពទសៅ PCP ររ ់អ្នកភាៃ រៗ។ ឬទូរ ពទសៅសលខ 888-285-7801 (TTY 711)។  

 ត្មារ់ការណែទាំ សគង្ហា េះរនទ ន់  ូរសៅទូរ ពទសៅកាន់សលខ 911 ឬសៅកាន់រនទរ់ សគង្ហា េះរនទ ន់ ណែល 
សៅជិររាំសុរ។ Anthem ធានរ៉ា រ់រងសលីការណែទាំ សគង្ហា េះរនទ ន់សត្ៅរណាត ញ។ ត្រ ិនសរីអ្នកសធវីែាំសែីរ
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 ូរទូរ ពទរកកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជនតារសលខ 888-285-7801 (TTY 711) 

ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
California តារសលខ 711។  ូរសរីលអ្នឡាញសៅ anthem.com/ca/medi-cal។ 36 

សៅកាន់ត្រសទ កាណាោ ឬត្រសទ រិុក ុិក សហ្យីត្រូវការស វា សគង្ហា េះរនទ ន់ណែលរត្រូវឱ្យមានការសាន ក់
សៅរនទីរសពទយ Anthem នឹងត្គរែែត រ់ការណែទាំររ ់អ្នក។ ត្រ ិនសរីអ្នកកាំពុងសធវីែាំសែីរសត្ៅត្រសទ  
សៅសត្ៅត្រសទ កាណាោ ឬត្រសទ រិុក ុិក សហ្យីត្រូវការការណែទាំរនទ ន់ Anthem នឹងរិនរ៉ា រ់រងសលីការ
ណែទាំររ ់អ្នកសេយី។ 

ត្រ ិនសរីអ្នករង់ត្បក់ ត្មារ់ស វា សគង្ហា េះរនទ ន់ ណែលរត្រូវឱ្យចូលរនទីរសពទយសៅត្រសទ កាណាោ  
ឬត្រសទ រិុក ុិក អ្នកអាចស នី ុាំគសត្មាង Anthem ឱ្យ ងត្បក់អ្នកវញិបន។ Anthem នឹងពិនិរយសរីល
 ាំសែីររ ់អ្នកសេងីវញិ។  

ត្រ ិនសរីអ្នក ថិរសៅកនុងរែឋរួយសសែងសទៀរ ររួទាំងទឹកែី ហ្រែឋអាសររកិ (American Samoa, Guam,  
Northern Mariana Islands, Puerto Rico និង US Virgin Islands) អ្នកទទួលបនការធានរ៉ា រ់រង ត្មារ់
ការណែទាំ សគង្ហា េះរនទ ន់ រ៉ាុណនតរិនណរនត្គរ់រនទីរសពទយ និងសវជជរែឌិ រទាំងអ្ ់ទទួលយក Medicaid សនេះសទ  
(Medicaid ត្រូវបនសគសៅថា Medi-Cal សៅកនុងរែឋសសែងសទៀរ) ។ ត្រ ិនសរីអ្នកត្រូវការការណែទាំ សគង្ហា េះ 
រនទ ន់សៅសត្ៅរែឋ California ត្បរ់រនទីរសពទយ ឬត្គូសពទយរនទរ់ សគង្ហា េះរនទ ន់ថា អ្នកមាន Medi-Cal និង 
ជា មាជិកររ ់គសត្មាង Anthem ឱ្យបនឆ្រ់តារណែលអាចសធវីសៅបន។  ុាំឱ្យរនទីរសពទយែរចរៃងរ 
ែណ មាា ល់ Anthem ររ ់អ្នក។ ត្បរ់រនទីរសពទយ និងសវជជរែឌិ រឱ្យសចញវកិាយរត្រគិរនែៃពី Anthem។  
ត្រ ិនសរីអ្នកទទួលបនវកិាយរត្រគិរនែៃស វាករែ ណែលអ្នកបនទទួលសៅកនុងរែឋរួយសសែងសទៀរ  ូរទូរ 
 ពទសៅ Anthem ភាៃ រៗ។ សយងីនឹងសធវីការជារួយរនទីរសពទយ និង/ឬសវជជរែឌិ រសែីរបសីរៀរចាំឱ្យ Anthem  
រង់ចាំណាយសលីការណែទាំររ ់អ្នក។ 

ត្រ ិនសរីអ្នកសៅសត្ៅរែឋ California សហ្យីមានរត្រូវការរនទ ន់សែីរបសីរីកយកឱ្ ែតារសវជជរញ្ញជ  
 ត្មារ់អ្នកជាំងឺរិនសាន ក់សៅរនទីរសពទយ សនេះ ូរឱ្យឱ្ ែសាថ នទូរ ពទសៅ Medi-Cal Rx តារសលខ 
800-977-2273  ត្មារ់ជាំនួយ។ 

 មាា ល់៖ ជនជារិសែីរអាសររកិ អាចទទួលបនស វាទាំងសនេះសៅសត្ៅរណាត ញ IHCPs។ 

ត្រ ិនសរីអ្នកមាន ាំែួរអ្ាំពីការណែទាំសៅសត្ៅរណាត ញ ឬសត្ៅរាំរន់ស វាករែ  ូរទូរ ពទសៅសលខ 
888-285-7801 (TTY 711)។ ត្រ ិនសរីការោិល័យរិទ សហ្យីអ្នកចង់បនជាំនួយពីអ្នករាំណាង  
 ូរទូរ ពទសៅ ណខែទូរ ពទគិល្ងនុរោឋ យកិា 24/7 សោយឥរគិរនែៃតារសលខ 800-224-0336  
(TTY 711) ។ 



3 | រសរៀរទទលួបនការណែទាំ 

 ូរទូរ ពទរកកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជនតារសលខ 888-285-7801 (TTY 711) 

ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
California តារសលខ 711។  ូរសរីលអ្នឡាញសៅ anthem.com/ca/medi-cal។ 37 

គសត្មាងណែទាំ ុខភាពសត្ការការត្គរ់ត្គងតារគាំរូសសទរ ិទធិ 
Anthem សធវីការជារួយសវជជរែឌិ រ អ្នកឯកសទ  ឱ្ ែសាថ ន រនទីរសពទយ និងអ្នកសដល់ស វាណែទាំ ុខភាព
ែនទសទៀររួយចាំនួនធាំ។ អ្នកសដល់ស វារួយចាំនួនទាំងសនេះ សធវីការសៅកនុងរណាដ ញ ជួនកាលត្រូវបនសគ 
សៅថា “ត្កុរសវជជសាគ ត” ឬ “ មាគរអ្នកអ្នុវរតវជិាជ ជីវៈឯករជយ (IPA)”។ អ្នកសដល់ស វាទាំងសនេះ ក៏អាច 
ជារ់កិចច នយសោយផ្ទទ ល់ជារួយនឹង Anthem សងណែរ។ 

អ្នកសតល់ស វាណែទាំរឋរ (PCP) ររ ់អ្នកនឹងរញ្ជូ នអ្នកសៅកាន់អ្នកឯកសទ  និងស វាទាំងឡាយណែល
មានទាំនក់ទាំនងជារួយត្កុរសវជជសាគ តររ ់សគ IPA ឬជារួយ Anthem។ ត្រ និសរីអ្នកនឹងត្រូវសៅជួរអ្ន
កឯកសទ រចួសហ្យីសនេះ  ូរពិភាកាជារួយ PCP ររ ់អ្នក ឬទូរ ពទសៅ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជន 
ពីនែៃចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ពីសមា៉ា ង 7 ត្ពឹក សៅ សមា៉ា ង 7 យរ់ សោយឥរគិរនែៃតារសលខ 888-285-7801  

(TTY 711) ។ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជន នឹងជួយែល់អ្នកកនុងការជួរជារួយអ្នកសដល់ស វាសនេះ ត្រ ិន
សរីអ្នកមាន ិទធិទទួលបនការរនតការណែទាំ ុខភាព។  ត្មារ់ព័រ៌មានរណនថរ  ូរសៅកាន់ណសនក ការរនត
ការណែទាំ សៅកនុងស ៀវសៅណែនាំសនេះ។ 

សវជជរែឌិ រ 
អ្នកនឹងត្រូវសត្ជី សរ ីសវជជរែឌិ រររ ់អ្នកសែីរបសីធវីជាអ្នកសតល់ស វាណែទាំរឋរររ ់អ្នក (PCP) ពីរញ្ជ ីរយ
នរអ្នកសតល់ស វា Anthem ។ សវជជរែឌិ រណែលអ្នកសត្ជី សរ ីត្រូវណរជាអ្នកសតល់ស វាកនុងរណាត ញ។ សែីរបី
ទទួលបនចារ់ចរៃងននរញ្ជ ីរយនរអ្នកសតល់ស វាររ ់ Anthem  ូរទូរ ពទសៅ រជឈរែឌ លណែទាំអ្
រិែិជន តារសលខ 888-285-7801 (TTY 711)។ ឬណ វងរកវាតារអ្នឡាញសៅ anthem.com/ca/ 
medi-cal។  

ត្រ ិនសរីអ្នកកាំពុងសត្ជី សរ ីសវជជរែឌិ រែែី អ្នកគួរណរទូរ ពទសែីរបឱី្យត្បកែថា PCP ណែលអ្នកចង់បន គឺ
កាំពុងយកអ្នកជាំងឺែែី។ 

ត្រ ិនសរីអ្នកធាៃ រ់មានសវជជរែឌិ រណាមាន ក់ រុនសពលអ្នកកាៃ យជា មាជិកររ ់ Anthem  សហ្យីសវជជរែឌិ រ 
សនេះរិនណរនជាណសនករួយននរណាត ញររ ់ Anthem អ្នកអាចរកាទុកសវជជរែឌិ រសនេះ ត្មារ់រយៈ 
សពលកាំែរ់ណារួយបន។ សនេះត្រូវបនសៅថាការរនតការណែទាំ។ អ្នកអាចអានរណនថរអ្ាំពីការរនត 
ការណែទាំសៅកនុងស ៀវសៅណែនាំសនេះ។ សែីរបណី វងយល់រណនថរ  ូរទូរ ពទសៅសលខ 888-285-7801  
(TTY 711)។ 
 

http://anthem.com/ca/medi-cal
http://anthem.com/ca/medi-cal
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 ូរទូរ ពទរកកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជនតារសលខ 888-285-7801 (TTY 711) 

ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
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ត្រ ិនសរីអ្នកត្រូវការត្គូសពទយឯកសទ មាន ក់ PCP ររ ់អ្នកនឹងរញ្ជូ នអ្នកសៅត្គូសពទយឯកសទ ណាមាន ក់ 
សៅកនុងរណាដ ញររ ់ Anthem ។  

ត្រ ិនសរីអ្នករិនសត្ជី សរ ី PCP មាន ក់សទសនេះ Anthem នឹងសត្ជី សរ ីមាន ក់ ត្មារ់អ្នក។ អ្នកែឹងពីរត្រូវ
ការការណែទាំ ុខភាពរររ ់អ្នកចា ់ជាងសគ សហ្រុសនេះវាត្រស ីររាំសុរត្រ ិនសរីអ្នកសធវីការសត្ជី សរ ី 
សោយខៃួនឯង។ ត្រ ិនសរីអ្នក ថិរសៅកនុងទាំងគសត្មាង Medicare និង Medi-Cal ឬត្រ ិនសរីអ្នកមាន 
ការធានរ៉ា រ់រងណែទាំ ុខភាពសសែងសទៀរ អ្នករិនចាាំបច់សត្ជី សរ ី PCP សនេះសទ។ 

ត្រ ិនសរីអ្នកចង់ផ្ទៃ  ់រតូរ PCP ររ ់អ្នក អ្នកត្រូវណរសត្ជី សរ ី PCP ពីរញ្ជ ីរយនរអ្នកសតល់ស វាររ ់ 
Anthem ។ត្រូវត្បកែថា PCP សនេះ នឹងទទួលអ្នកជាំងឺែែីសទៀរ។ សែីរបផី្ទៃ  ់រតូរ PCP ររ ់អ្នក  ូរទូរ
 ពទសៅសលខ 888-285-7801 (TTY 711)។  

រនទីរសពទយ 
សៅកនុងការ សគង្ហា េះរនទ ន់  ូរសៅរកកាន់សលខ 911 ឬសៅកាន់រនទីរសពទយណែលសៅជិររាំសុរ។ 

ត្រ ិនសរីវារិន ថិរសៅកនុងការ សគង្ហា េះរនទ ន់សទសនេះ សហ្យីអ្នកត្រូវការការណែទាំសៅរនទីរសពទយ PCP ររ ់
អ្នកនឹង សត្រចថាសរីអ្នកត្រូវសៅរនទីរសពទយណារួយ។ អ្នកនឹងត្រូវសៅកាន់រនទីរសពទយណែល PCP ររ ់អ្នក
សត្រី និង ថិរសៅកនុងរណាត ញអ្នកសតល់ស វាររ ់ Anthem ។ រនទីរសពទយសៅកនុង Anthem រណាត ញត្រូវ 
បនរយកនុងរញ្ជ ីអ្នកសតល់ស វា។ ការចូលពយបលកនុងរនទីរសពទយ ណែលរិនរនទ ន់រទរឱ្យមានការអ្នុរ័រ 
ជារុន (ការអ្នុញ្ញា រជារុន) ។ 

អ្នកឯកសទ  ុខភាពគ តី 

អ្នកអាចសៅជួរអ្នកឯកសទ  ុខភាពគ តីកនុងរណាដ ញ Anthem  ត្មារ់ការណែទាំ ុខភាព ណែលមានការរ៉ា រ់ 
រង និងចាាំបច់កនុងការសដល់ស វាណែទាំ ុខភាពជាត្រចាាំ និងរង្ហា រជាំងឺ ត្មារ់គ តី។ អ្នករិនចាាំបច់ត្រូវការ 
ការរញ្ជូ នពី PCP ររ ់អ្នកឱ្យរកទទួលស វាទាំងសនេះសេយី។  ត្មារ់ជាំនួយកនុងការណ វងរកអ្នកឯកសទ 
គ តី អ្នកអាចសៅទូរ ពទសៅសលខ 888-285-7801 (TTY 711)។ អ្នកក៏អាចទូរ ពទសៅ ណខែទូរ ពទគិល្ងនុ 
រោឋ យកិា 24/7 សោយឥរគិរនែៃតារសលខ 800-224-0336 (TTY 711)។  
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ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
California តារសលខ 711។  ូរសរីលអ្នឡាញសៅ anthem.com/ca/medi-cal។ 39 

រញ្ជ ីរយនរអ្នកសដល់ស វា 
រញ្ជ ីរយនរអ្នកសតល់ស វាររ ់ Anthem រយនរអ្នកសតល់ស វា ណែលចូលររួកនុងរណាត ញររ ់  
Anthem ។ រណាត ញគឺជាត្កុរអ្នកសតល់ស វា ណែលសធវីការជារួយ Anthem។ 

រញ្ជ ីរយនរអ្នកសតល់ស វាររ ់ Anthem ចុេះរញ្ជ ីរនទីរសពទយ PCP អ្នកឯកសទ  ត្គូសពទយជាគិល្ងនុរោឋ  
យកិា ឆ្ែរជាគិល្ងនុរោឋ យកិា ជាំនួយការត្គូសពទយ អ្នកសតល់ស វាណសនការត្គួសារ រែឌ ល ុខភាពណែលមាន
ការរញ្ញជ ក់ពី ហ្ព័នធ (Federally Qualified Health Centers, FQHCs) អ្នកសតល់ស វា ុខភាពសៃូវ 
ចិរត ត្មារ់ពិសត្គ្នេះអ្នកជាំងឺ ស វានិងការគ្នាំត្ទរយៈសពលណវងសត្ការការត្គរ់ត្គង (Freestanding Birth  
Centers, MLTSS) រជឈរែឌ ល ត្មាលទរកឯករជយ (Freestanding Birth Centers, FBCs) អ្នក 
សតល់ស វាណែទាំ ុខភាពជនជារិសែីរអាសររកិាាំង (Indian Health Care Providers, IHCPs) និងគៃីនិក 
 ុខភាពជនរទ (Rural Health Clinics, RHCs) ។  

រញ្ជ ីរយនរអ្នកសដល់ស វា មានសឈាែ េះអ្នកសដល់ស វាកនុងរណាដ ញ ត្គូសពទយឯកសទ  អា យោឋ ន សលខទូរ 
 ពទ សមា៉ា ងសធវីការ និងភាសានិោយររ ់អ្នកសដល់ស វាកនុងរណាដ ញររ ់ Anthem ។ វាត្បរ់ថាសរីអ្នកសដល់
ស វាសនេះនឹងទទួលអ្នកជាំងឺែែីណែរឬសទ។ វាក៏សដល់ជូនសងណែរនូវកត្រិរននលទធភាពសត្រីត្ប ់ជារូរវន័ត  
ត្មារ់អ្គ្នរសងណែរ ែូចជា ចាំែរ ត្ចកសៃូវពីជាន់រួយសៅជាន់រួយសទៀរ ជសែដី រមានរង្ហា ន់នែ និងរនទរ់ទឹក
ណែលមានទវ រធាំទូល្ងយ និងរបរ ត្មារ់សតាង។ ត្រ ិនសរីអ្នកចង់បនព័រ៌មានអ្ាំពីការអ្រ់រ ាំររ ់សវជជរែឌិ រ
 ការរែតុ េះរណាត ល និងការរញ្ញជ ក់ររ ់ត្កុរត្រឹកាភិបល  ូរទូរ ពទរកសលខ 888-285-7801  
(TTY 711)។  
អ្នកអាចណ វងរករញ្ជ ីរយនរអ្នកសតល់ស វាតារអ្នឡាញសៅ anthem.com/ca/medi-cal។  

ត្រ ិនសរីអ្នកត្រូវការរញ្ជ ីរយនរអ្នកសតល់ស វាណែលបនសបេះពុរពសហ្យី  ូរទូរ ពទសៅសលខ  
888-285-7801 (TTY 711) ។  

អ្នកអាចណ វងរករញ្ជ ីឱ្ ែសាថ ន ណែលសធវីការជារយួ Medi-Cal Rx សៅកនុងរញ្ជ ីរយនរឱ្ ែសាថ ន  
Medi-Cal Rx សៅសគហ្ទាំព័រ https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home។អ្នកក៏អាចណ វងរក 
ឱ្ ែសាថ នណែលសៅជិរអ្នកសោយការទូរ ពទសៅ Medi-Cal Rx តារសលខ 800-977-2273  
(TTY 800-977-2273 សហ្យីចុចសលខ 5 ឬ 711)។  

https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/
http://anthem.com/ca/medi-cal
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ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
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លទធភាពទទលួបនការណែទាំទន់សពលសវល្ង 
អ្នកសតល់ស វាររ ់អ្នកត្រូវណរសតល់ឱ្យការណារ់ជួររួយែល់អ្នកកនុងចសនៃ េះសពលណែលបនរយោងសត្ការ។ 
 

សពលខៃេះ ការរង់ចាាំយូររនតិច ត្មារ់ការណែទាំរិនណរនជារញ្ញា សនេះសទ។ អ្នកសតល់ស វាររ ់អ្នកអាចសតល់ឱ្យ 
អ្នកនូវសពលសវល្ងរង់ចាាំយូរជាងសនេះ ត្រ ិនសរីវារិនរងាសត្គ្នេះថាន ក់ែល់ ុខភាពររ ់អ្នកសទសនេះ។ ការសធវីែូ 
សចនេះត្រូវណរបនករ់ មាា ល់សៅកនុងកាំែរ់ត្តាររ ់អ្នកថាសពលសវល្ងរង់ចាាំយូរជាងសនេះនឹងរិនមានសត្គ្នេះថាន
ក់ែល់ ុខភាពររ ់អ្នកសនេះសទ។ 
 

ត្រសភទននការណារ់ជួរ 
អ្នកគរួណរអាចទទលួបនការណារ់ 
ជួរសៅោងកនុងរយៈសពល៖ 

ការណារ់ជួរអ្ាំពីការណែទាំរនទ ន់ណែលរិនត្រូវការការអ្នុរ័រជា
រុន (ការអ្នុញ្ញា រជារុន) 

48 សមា៉ា ង 

ការណារ់ជួរសែីរបណីែទាំរនទ ន់ណែលត្រូវការការអ្នុរ័រជារុន  
(ការអ្នុញ្ញា រជារុន) 

96 សមា៉ា ង 

ការណារ់ជួរណែទាំរឋរ (ជាត្រចាាំ) រិនរនទ ន់ 10 នែៃនននែៃសធវីការ 

ការណារ់ជួរត្គូសពទយឯកសទ  ណែលរិនណរនជាករែីរនទ ន់  
(ជាត្រចាាំ) 

15 នែៃនននែៃសធវីការ 

អ្នកសតល់ស វា ុខភាពសៃូវចិរតករែីរិនរនទ ន់ (ជាត្រចាាំ) 
ការណារ់ជួរណែទាំ (រិនណរនជារួយសវជជរែឌិ រ) 

10 នែៃនននែៃសធវីការ 

ការណារ់ជួររិនរនទ ន់ (ជាត្រចាាំ)  ត្មារ់ស វាណែទាំ (ជាំនួយ)
 ោងសរគវនិិចេយ ឬការពយបលររួ  ជាំងឺ ឬអាការជាំងឺសសែងៗ 

15 នែៃនននែៃសធវីការ 

រយៈសពលរង់ចាាំទូរ ពទអ្ាំេុងសពលសមា៉ា ងសធវីការធរែតា 10 នទី 
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ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
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រយៈសពលសធវីែាំសែីរ ឬចមាៃ យសៅកណនៃងណែទាំ 
Anthem ត្រូវអ្នុវរតតារ តង់ោសពលសវល្ងសធវីែាំសែីរ ឬចមាៃ យ ត្មារ់ការណែទាំររ ់អ្នក។  តង់ោ 
ទាំងសនេះ ជួយសធវីឱ្យត្បកែថា អ្នកអាចទទួលបនការណែទាំសោយពុាំចាាំបច់សធវីែាំសែីររយៈសពលយូរ ឬឆ្ៃ យ
សពកពីកណនៃងណែលអ្នករ ់សៅ។  តង់ោចមាៃ យ និងសពលសធវីែាំសែីរអាត្ ័យសលីសោនធី ណែលអ្នករ ់សៅ។ 

ត្រ ិនសរី Anthem រិនអាចសដល់ការណែទាំជូនអ្នកកនុង តង់ោចមាៃ យ និងសពលសធវីែាំសែីរទាំងសនេះសទ  
DHCS អាចយល់ត្ពរចាំស េះ តង់ោរួយសសែងសទៀរសៅថា  តង់ោលទធភាពជាំនួ ។  ត្មារ់ តង់ោ 
សពលសវល្ង ឬចមាៃ យររ ់ Anthem  ត្មារ់កណនៃងណែលអ្នករ ់សៅ  ូរចូលសរីលសៅសគហ្ទាំព័រ  
anthem.com/ca/medi-cal។ ឬ ទូរ ពទសៅសលខ 888-285-7801 (TTY 711)។ 

ត្រ ិនសរីអ្នកត្រូវការការណែទាំពីអ្នកសតល់ស វា សហ្យីអ្នកសតល់ស វាសនេះមានទីតាាំងសៅឆ្ៃ យពីកណនៃងណែលអ្ន 
ករ ់សៅ  ូរទូរ ពទសៅ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជនតារសលខ888-285-7801 (TTY 711)។ ពួកសគអាច 
ជួយអ្នករកការណែទាំពីអ្នកសតល់ស វាណែលសៅជីរអ្នកជាង។ ត្រ ិនសរី Anthem រិនអាចណ វងរកការណែទាំ 
 ត្មារ់អ្នកជារួយអ្នកសតល់ស វា ណែលសៅជិរជាងសនេះសទសនេះ អ្នកអាចស នី ុាំ Anthem ឱ្យសរៀរចាំការែឹក 
ជញ្ជូ ន ត្មារ់អ្នកសៅកាន់អ្នកសតល់ស វាររ ់អ្នក សទេះរីជាអ្នកសតល់ស វាសនេះ ថិរសៅឆ្ៃ យពីកណនៃងណែលអ្នក 
រ ់សៅក៏សោយ។ ត្រ ិនសរីអ្នកត្រូវការជាំនួយជារួយអ្នកសតល់ស វាណែលជាឱ្ ែសាថ ន  ូរទូរ ពទសៅ  
Medi-Cal Rx តារសលខ 800-977-2273 (TTY 800-977-2273 សហ្យីចុចសលខ 5 ឬសលខ 711)។ 

វាត្រូវបនចារ់ទុកថាសៅឆ្ៃ យ ត្រ ិនសរីអ្នករិនអាចសៅែល់អ្នកសតល់ស វាសនេះសៅកនុង តង់ោចមាៃ យ និង 
សពលសធវីែាំសែីរររ ់ Anthem  ត្មារ់សោនធីររ ់អ្នក សោយរិនគិរពី តង់ោលទធភាពជាំនួ ណារួយ  
ណែល Anthem អាចសត្រី ត្មារ់សលខកូែរាំរន់ររ ់អ្នកសនេះសេយី។ 

ការណារ់ជួរ 
សៅសពលអ្នកត្រូវការការណែទាំ ុខភាព៖ 

▪  ូរទូរ ពទសៅកាន់ PCP ររ ់អ្នក។  

▪  ូរសត្រៀរសលខរែណ មាា ល់ មាជិក Anthem ររ ់អ្នកឱ្យបនរចួរល់ជាសត្ ចសពលកាំ 
ពុងទូរ ពទ។ 

▪ សសញីសារទុកសោយមានសឈាែ េះ និងសលខទូរ ពទររ ់អ្នក ត្រ ិនសរីការោិល័យរិទ។ 

http://anthem.com/ca/medi-cal
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ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
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▪  ូរយករែណ មាា ល់ BIC និង រែណ មាា ល់ Anthem ររ ់អ្នកសៅកាន់ការណារ់ជួរររ ់អ្នក។ 
▪ ស នី ុាំការែឹកជញ្ជូ នសៅកាន់ការណារ់ជួរររ ់អ្នក ត្រ ិនសរីត្រូវការ។ 
▪ ស នី ុាំជាំនួយណសនកភាសា ឬស វាអ្នករកណត្រផ្ទទ ល់មារ់ ត្រ ិនសរីត្រូវការ។ 
▪ ត្រូវសគ្នរពសពលសវល្ង ត្មារ់ការណារ់ជួរររ ់អ្នក សោយរកែល់ពីររីនទីរុនសែីរបចុីេះសឈាែ េះ 
ចូល រាំសពញទត្រង់ណរររទ និងសឆ្ៃីយ ាំែួរណារួយណែល PCP ររ ់អ្នកអាចមាន។ 

▪ ទូរ ពទរកភាៃ រៗ ត្រ ិនសរីអ្នករិនអាចរកាការណារ់ជួរររ ់អ្នក ឬយរឺោ៉ា វ។  
▪ សត្រៀរ ាំែួរ និងព័រ៌មានឱ្ ែររ ់អ្នក ករែីអ្នកត្រូវការវា។  

ត្រ ិនសរីអ្នកមានការ សគង្ហា េះរនទ ន់  ូរសៅទូរ ពទសៅកាន់សលខ 911 ឬសៅកាន់រនទរ់ សគង្ហា េះរនទ ន់ 
ណែលសៅជិររាំសុរ។ 

ការសៅកាន់ការណារ់ជួរររ ់អ្នក 
ត្រ ិនសរីអ្នករិនមានរសធយបយសៅ និងរកពីកណនៃងសតល់ស វាណែទាំ ុខភាព និងការណារ់ជួរររ ់ 
អ្នកសទ សយងីអាចជួយសរៀរចាំការែឹកជញ្ជូ ន ត្មារ់អ្នក។ ជាំនួយ ត្មារ់រសធយបយសធវីែាំសែីរមាន 
 ត្មារ់ស វាករែ និងការណារ់ជួរណែលរិនទក់ទងនឹងស វា សគង្ហា េះរនទ ន់ សហ្យីអ្នកអាចទទួលបន 
រសធយបយសធវីែាំសែីរសោយឥរគិរនែៃ។ សគសៅស វាសនេះថារសធយបយសធវីែាំសែីរសវជជសាគ ដ និង 
រិនណរន ត្មារ់ភាពអា ននសនេះសទ។ ត្រ ិនសរីអ្នកមានភាពអា នន  ូរទូរ ពទរក 911។ 

 ូរចូលកាន់ណសនក “អ្រថត្រសោជន៍ននការែឹកជញ្ជូ ន”  ត្មារ់ព័រ៌មានរណនថរ។ 

ការលុរសចាល និងកាំែរ់សពលសវល្ងសេងីវញិ 
ត្រ ិនសរីអ្នករិនអាចសៅតារការណារ់ជួរបនសទ  ូរទូរ ពទសៅការោិលយ័ររ ់អ្នកសតល់ស វាររ ់ 
អ្នកភាៃ រៗ។ សវជជរែឌិ រភាគសត្ចីន ុាំឱ្យអ្នកទូរ ពទសៅឱ្យបន 24 សមា៉ា ង (1 នែៃសធវកីារ) រុនសពលការ 
ណារ់ជួរររ ់អ្នក ត្រ ិនសរីអ្នកត្រូវលុរសចាលការណារ់សនេះ។ ត្រ ិនសរីអ្នកខកការណារ់ជួររតង 
សហ្យីរតងសទៀរ ត្គូសពទយររ ់អ្នកត្រណហ្លជារិនចង់ជួរពយបលអ្នកជាអ្នកជាំងឺសទៀរសទ។ 
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ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
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ការទូទរ ់
អ្នក រិន ចាាំបច់ត្រូវទូទរ់ ត្មារ់ស វាណែលបនរ៉ា រ់រងសេយី។ កនុងករែីភាគសត្ចីន អ្នកនឹងរិនទទួលបន 
វកិាយរត្រពីអ្នកសដល់ស វាសេយី។ អ្នកត្រូវណររង្ហា ញរែណ មាា ល់ Anthem និង Medi-Cal BIC ររ ់ 
អ្នក សៅសពលអ្នកទទួលបនស វាណែទាំ ុខភាព ឬសវជជរញ្ញជ ណារួយ ែូសចនេះអ្នកសតល់ស វាររ ់អ្នកែឹងថា 
ត្រូវសចញវកិាយរត្រឱ្យអ្នកណា។ អ្នកអាចនឹងទទួលបន ឯកសារពនយល់អ្ាំពីអ្រថត្រសោជន៍ (EOB) ឬស  
ចកតីណែៃងការពីអ្នកសតល់ស វាររ ់អ្នក។ EOB និងស ចកដីណែៃងការែ៍ ពុាំណរនជាវកិាយរត្រសទ។ 

ត្រ ិនសរីអ្នកទទួលបនវកិាយរត្រគិរត្បក់  ូរទូរ ពទសៅសលខ 888-285-7801 (TTY 711)។  
ត្រ ិនសរីអ្នកទទួលបនវកិាយរត្រ ត្មារ់សវជជរញ្ញជ រួយ  ូរទូរ ពទសៅ Medi-Cal Rx តារសលខ  
800-977-2273 (TTY 800-977-2273 សហ្យីចុចសលខ 5 ឬ 711)។ ឬចូលសរីលសៅសគហ្ទាំព័រ  
Medi-Cal Rx តារអា យោឋ ន https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home។  ូរត្បរ់  
Anthem ពីចាំនួនត្បក់ ណែលបនគិរនែៃ កាលររសិចេទននការទទួលបនស វាករែ និងសហ្រុសលណែល 
ទទួលបនវកិាយរត្រគិរត្បក់។ អ្នក រិន មានការទទួលខុ ត្រូវកនុងការរង់ត្បក់ែល់អ្នកសតល់ស  
វា ត្មារ់នែៃចាំណាយ ណែលនឹងត្រូវរង់សោយ Anthem  ត្មារ់ស វាករែណែលមានការធានរ៉ា រ់រង 
ណារួយសេយី។ អ្នកត្រូវណរទទួលបនការយល់ត្ពរជារុន (ការអ្នុញ្ញា រជារុន) រុនសពលអ្នកសៅកាន់ 
អ្នកសតល់ស វាសត្ៅរណាត ញ សលីកណលងណរការណែទាំកនុងករែីអា នន ឬការណែទាំ មាៃ រ់ និងការណែទាំ 
រនទ ន់ (សៅកនុងរាំរន់ស វាករែររ ់ Anthem ) ។ 

ត្រ ិនសរីអ្នករិនទទួលបនការយល់ត្ពរជារុនសទ អ្នកត្រណហ្លជាត្រូវចាំណាយសលីនែៃណែទាំពីអ្នកសតល់ស  
វាណែលរិនសៅកនុងរណាត ញសនេះ។ ត្រ ិនសរីអ្នកត្រូវការស វាណែទាំ ុខភាព ណែលមានការរ៉ា រ់រង អ្នកអា 
ចទទួលវាបនសៅសត្ៅរណាដ ញសោយឥរគិរនែៃចាំស េះអ្នក ឱ្យណរវាមានភាពចាាំបច់តារកបួនសវជជសាគ ត 
សហ្យីពុាំមានសៅកនុងរណាដ ញ និងមានការអ្នុញ្ញា រពី Anthem។  ត្មារ់ព័រ៌មានរណនថរអ្ាំពីការណែទាំ 
កនុងត្គ្នអា នន ការណែទាំរនទ ន់ និងស វាណររ មាៃ រ់  ូរសរីលចាំែងសជីងទាំងសនេះសៅកនុងជាំពូកសនេះ។ 

ត្រ ិនសរីអ្នកទទួលបនវកិាយរត្រ ឬត្រូវបនស នី ុាំឱ្យរង់ត្បក់ររួ ណែលអ្នកគិរថាអ្នករិនចាាំបច់ត្រូវរង់ 
 ូរទូរ ពទសៅសលខ 888-285-7801 (TTY 711) ។ ត្រ ិនសរីអ្នករង់វកិាយរត្រ សហ្យី អ្នកអាចោក់ 
 កយទរទរ ាំែងជារួយ Anthemបន។ អ្នកនឹងត្រូវត្បរ់ Anthem ថាសហ្រុអ្វីបនជាអ្នក 
ត្រូវរង់ត្បក់ ត្មារ់ទាំនិញ ឬស វាករែសនេះ។ Anthem នឹង សត្រចថាសរីអ្នកអាចទរទរ ាំែងរ 

https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home
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កវញិបនឬសទ។  ត្មារ់ ាំែួរ ឬសែីរប ីួររកទត្រង់ការទរទរ ាំែង  ូរទូរ ពទសៅសលខ  
888-285-7801 (TTY 711)។  

ត្រ ិនសរីអ្នកទទួលបនស វាករែសៅកនុងត្រព័នធកិចចការអ្រីរយុទធជន ឬស វាណែលរិនមានការធានរ៉ា រ់រង 
ឬគ្នែ នការអ្នុញ្ញា រ ណែលទទួលបនសៅោងសត្ៅរែឋ California អ្នកអាចនឹងទទួលខុ ត្រូវសលកីារទូទ 
រ់ត្បក់។ 

Anthem នឹងរិន ងត្បក់អ្នកវញិសទត្រ ិនសរី៖ 

▪ អ្នកបនស នី ុាំ និងបនទទួលស វាករែណែលរិនត្រូវបនរ៉ា រ់រងសោយ Medi-Cal ែូចជាស វាណក 
 រផ ែជាសែីរ។ 

▪ អ្នកមានចាំណែកនែៃចាំណាយ Medi-Cal ណែលរិនរាំសពញតារបន។ 

▪ អ្នកបនសៅជួរសវជជរែឌិ រណែលរិនទទួលយក Medi-Cal សហ្យីអ្នកបនចុេះហ្រថសលោសលីទត្រ 
ង់ណរររទ ណែលនិោយថាអ្នកសៅណរចង់ជួរពិនិរយ សហ្យីអ្នកនឹងរង់ត្បក់ ត្មារ់ស វាករែសោយ
ខៃួនឯង។ 

▪ អ្នកបនស នីឱ្យគសត្មាង ងវញិ ត្មារ់ការចាំណាយររួ ត្មារ់សវជជរញ្ញជ  ណែលត្រូវបនរ៉ា រ់រងសោយ
គសត្មាង Medicare ណសនក D ររ ់អ្នក។ 

ការរញ្ជូ នរនត 
PCP នឹងសដល់ជូនអ្នកនូវការរញ្ជូ នរនតរួយ សែីរបរីញ្ជូ នអ្នកសៅកាន់ត្គូសពទយឯកសទ ណាមាន ក់ ត្រ ិន 
សរីអ្នកត្រូវការ។ ត្គូសពទយឯកសទ  គឺជាសវជជរែឌិ រណែលទទួលបនការអ្រ់រ ាំរណនថរសលីណសនកណារួយអ្ាំពី 
ឱ្ ែ។ PCP ររ ់អ្នកនឹងសធវីការជារួយអ្នកសែីរបសីត្ជី សរ ីត្គូសពទយឯកសទ មាន ក់។ ការោិល័យ PCP 

ររ ់អ្នកអាចជួយអ្នកកនុងការកាំែរ់សពលសវល្ងសៅជួរអ្នកឯកសទ ។  

ស វាករែសសែងសទៀរណែលត្រូវការការរញ្ជូ នររួមាន ការពយបលកនុងការោិល័យ កាាំរ ែីអិុ្ច និងការ 
សធវីសរ តសៅរនទីរពិសសាធន៍។ 

PCP ររ ់អ្នកអាចសដល់ជូនអ្នកនូវទត្រង់ណរររទណែលត្រូវយកសៅកាន់ត្គូសពទយឯកសទ ។ ត្គូសពទយឯកសទ  
នឹងរាំសពញទត្រង់ណរររទសនេះ សហ្យីរញ្ជូ នវាត្រេរ់រកកាន់ PCP ររ ់អ្នកវញិ។ ត្គូសពទយឯកសទ នឹង 
ពយបលអ្នកកនុងរយៈសពលរួយណែលសគយល់ថាអ្នកត្រូវការការពយបល។  
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ត្រ ិនសរីអ្នកមានរញ្ញា  ុខភាពអ្វីរួយ ណែលត្រូវការការណែទាំសវជជសាគ តពិស  រយៈសពលណវង អ្នកអាច 
នឹងត្រូវការការរញ្ជូ នរនដជាអ្ចិនគនតយ។៍ សនេះមានន័យថា អ្នកអាចសៅកាន់ត្គូសពទយឯកសទ ែណែលសនេះសលី
 ពីរួយសលីកសោយពុាំចាាំបច់ទទួលបនការរញ្ជូ នរនតជាសរៀងរល់សលីក។  

ត្រ ិនសរីអ្នកមានរញ្ញា កនុងការទទួលបនការរញ្ជូ នរនតជាអ្ចិនគនតយ ៍ឬចង់បនចារ់ចរៃងសគ្នលការែ៍ 
ណែនាំររ ់ Anthem  ូរទូរ ពទសៅសលខ 888-285-7801 (TTY 711)។ 
អ្នករិនចាាំបច់ត្រូវការនូវការរញ្ជូ នរនតសទ ត្មារ់៖ 

▪ ការជួរពិសត្គ្នេះ PCP 

▪ ការសៅជួរណសនក រភព/សរគគ តី (OB-GYN) 

▪ ជាំនួរសរីលណែរនទ ន់ឬករែីអា នន 
▪ ស វាមានលកខែៈ មាៃ រ់ ត្មារ់រនុ ែសពញវយ័ែូចជា ការណែទាំការរាំ នសលីសៃូវសភទ។ 
▪ ស វាករែសរៀរចាំណសនការត្គួសារ (សែីរបណី វងយល់រណនថរ  ូរទូរ ពទសៅការោិល័យព័រ៌មានណសន
ការត្គួសារ និងស វារញ្ជូ នរនតតារសលខ 800-942-1054) 

▪ ការសធវីសរ ត និងការពិសត្គ្នេះសោរល់អ្ាំពីរសរគ HIV (12 ឆ្ន ាំសេងីសៅ) ។ 

▪ ស វាករែណសនកជាំងឺការសរគ (12 ឆ្ន ាំ សេងីសៅ) ។ 

▪ ស វាករែពយបលសោយចារ់ រន និង នៃ ក់ (អាចទរទរការរញ្ជូ នរនតសៅសពលសតល់សោយ  
FQHCs, RHCs, និង IHCPs សៅសត្ៅរណាត ញ) 

▪ ការវាយរនរៃ ុខភាពសៃូវចិរតែាំរូង 
▪ ការពយបលរនត ុខភាពសៃូវចិរតណែលកាំពុងមាន 
▪ ការចាក់រជុលវទិយសាគ ត (ស វាពីរសលីកែាំរូងកនុងរួយណខ ការណារ់ជួររណនថរនឹងត្រូវការការ 
រញ្ជូ នរនត) 

▪ ស វាករែពយបលសជីង 
▪ ស វាទនតសាគ តណែលមានត្គរ់លកខនតិកៈ  
▪ ស វាពិសត្គ្នេះត្រឹកា ុខភាពឥរោិរែតារវជិាជ ជីវៈ  
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សត្រៀរខៃួនសែីរបឈីរ់ជក់បរបីនសហ្យីឬសៅ? ទូរ ពទសៅសលខ 800-300-8086 

(ភាសាអ្ង់សគៃ ) ឬ 800-600-8191 (ភាសាសអ្ ា៉ាញ) សែីរបណី វងយល់រណនថរ។ 
ឬចូលសរីលសៅ kickitca.org។ 

អ្នីរិជនក៏អាចទទួលបនស វាពិសត្គ្នេះ ុខភាពសៃូវចិរតជាក់ល្ងក់ ស វាណររ មាៃ រ់ និងស វារញ្ញា ការ 
សត្រីត្ប ់សារធារុសញៀនែងណែរ សោយគ្នែ នការយល់ត្ពរពីឪពុកមាត យ។  ត្មារ់ព័រ៌មានរណនថរ  ូរអាន
ណសនក “ស វាយល់ត្ រររ ់អ្នីរិជន” និង “ស វាពយបលរញ្ញា ការសត្រីត្ប ់សារធារុសញៀន” សៅកនុង
ស ៀវសៅណែនាំសនេះ។ 
 

 

 

ការអ្នុរ័ររុន (ការអ្នុញ្ញា ររុន) 
 ត្មារ់ការណែទាំត្រសភទរួយចាំនួន PCP ឬអ្នកឯកសទ ររ ់អ្នកនឹងត្រូវស នី ុាំការអ្នុញ្ញា រពី Anthem  
រុនសពលណែលអ្នកទទួលបនការណែទាំ។ ការសនេះសៅថា ការស នី ុាំការអ្នុញ្ញា រជារុន ឬការអ្នុរ័រជារុន។
 វាមានន័យថា Anthem ត្រូវត្បកែថាការណែទាំគឺជាការចាាំបច់ោងសវជជសាគ ដ ឬត្រូវការឱ្យមាន។ 

ស វាចាាំបច់ណសនកសវជជសាគ តត្រូវមានលកខែៈ រសហ្រុសល និងចាាំបច់សែីរបកីារ រអាយុជីវរិររ ់អ្នក 
ការ រអ្នកពីការធាៃ ក់ខៃួនឈធឺៃន់ធៃរ ឬពិការភាព ឬការ់រនថយការឈចឺារ់ធៃន់ធៃរពីជាំងឺ ឬការរងររួ ណែល
បនសធវីសរគវនិិចេយស ញី។  ត្មារ់ មាជិកណែលមានអាយុសត្ការ 21 ឆ្ន ាំ ស វា Medi-Cal ររួរញ្ចូ ល 
ទាំងការណែទាំណែលចាាំបច់ណសនកសវជជសាគ តសែីរបពីយបល ឬជួយ ត្មាលជាំងឺ ឬសាថ នភាពសៃូវចិរត។ 

ស វាោងសត្ការសនេះ ណរងណរត្រូវការការយល់ត្ រជារុន (ការអ្នុញ្ញា ររុន)  ូរបណីរអ្នកទទួលបនវាពីអ្ន
កសដល់ស វាណាមាន ក់សៅកនុងរណាដ ញ Anthem ក៏សោយ៖ 

▪ ការ ត្មាកសៅរនទីរសពទយ ត្រ ិនសរីរិនណរនជាការ សគង្ហា េះរនទ ន់។ 
▪ ស វាននសៅសត្ៅរាំរន់ស វាររ ់ Anthem ត្រ ិនសរីរិនណរនជាករែីអា នន ឬរនទ ន់សទសនេះ 
▪ ការវេះការ់អ្នកជាំងឺរិនសាន ក់ពយបល 
▪ ការណែទាំរយៈសពលណវងសៅរនទីរណែទាំរនុ ែចា ់ 
▪ ការពយបលឯកសទ  

http://www.nobutts.org/
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 ូរទូរ ពទរកកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជនតារសលខ 888-285-7801 (TTY 711) 

ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
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▪ ស វាែឹកជញ្ជូ នសវជជសាគ តសៅសពលណែលវារិនណរនជាករែីអា នន។ ស វារែយនត សគង្ហា េះរនទ ន់ 
រិនរត្រូវឱ្យមានការយល់ត្ពរជារុនសនេះសទ។ 

▪ ការវេះការ់រតូរ ររីងា ាំោន់ៗ 

សៅសត្ការត្ករ ុខភាព និង ុវរថិភាពណសនក 1367.01(h)(1) គសត្មាង Anthem នឹង សត្រចសតល់ការ 
យល់ត្ពរជារុន (ការអ្នុញ្ញា រជារុន) ជាត្រចាាំកនុងរយៈសពលត្បាំនែៃនននែៃសធវីការ សពល Anthem  
ទទួលបនព័រ៌មានណែលចាាំបច់កនុងការ សត្រចចិរត។ 

 ត្មារ់ ាំសែីណែលអ្នកសតល់ស វារញ្ញជ ក់ ឬ Anthem កាំែរ់ថាការសធវីតារ តង់ោសពលសវល្ងអាចរងា 
សត្គ្នេះថាន ក់ោ៉ា ងធៃន់ធៃរែល់អាយុជីវរិ ឬ ុខភាពររ ់អ្នក ឬ ររថភាពកនុងការ សត្រចបន រកាបន  
ឬទទួលបនរុខង្ហររងកាយជាអ្រិររមាសេងីវញិ Anthem នឹងពសនៃឿន (ឱ្យសលឿន) នូវការយល់ត្ពរជា
រុន (ការអ្នុញ្ញា រជារុន) ែល់ការ សត្រចចិរត។ Anthem នឹងជូនែាំែឹងឱ្យបនឆ្រ់តារណែលអាចសធវី
បន តារណែលសាថ នភាព ុខភាពររ ់អ្នកអាចនឹងត្រូវការ សហ្យីរិនឱ្យសលី ពី 72 សមា៉ា ង សត្កាយ 
ពីទទួលបនការស នី ុាំស វាសេយី។ 

 ាំសែី ុាំការយល់ត្ពរជារុន (ការអ្នុញ្ញា រជារុន) ត្រូវបនពិនិរយសោយរុគាលិកគៃីនិក ឬសវជជសាគ ត  
ែូចជាសវជជរែឌិ រ គិល្ងនុរោឋ យកិា និងឱ្ ែការ។ី 

Anthem រិនរង់ត្បក់ឱ្យអ្នកត្រួរពិនិរយសែីរបរីែិស ធការធានរ៉ា រ់រង ឬស វាករែសនេះសទ។ ត្រ ិនសរី  
Anthem រិនយល់ត្ពរចាំស េះ ាំសែី Anthem នឹងសសញីលិខិរស ចកតីជូនែាំែឹងអ្ាំពីចាំណារ់ការ (NOA)  
រួយចារ់ែល់អ្នក។ លិខិរ NOA នឹងត្បរ់អ្នកពីរសរៀរោក់រែតឹ ងឧទធរែ៍ត្រ ិនសរីអ្នករិនយល់ត្ រនឹង
ស ចកតី សត្រចសនេះ។ 

Anthem នឹងទក់ទងសៅអ្នកត្រ ិនសរី Anthem ត្រូវការព័រ៌មានរណនថរ ឬសពលសវល្ងរណនថរសទៀរសែីរប ី
ពិនិរយសរីល ាំសែីររ ់អ្នក។ 

អ្នករិនត្រូវការការអ្នុរ័រជារុន (ការអ្នុរ័ររុន)  ត្មារ់ការណែទាំ សគង្ហា េះរនទ ន់សេយី  ូរបណីរវា ថិរ 
សត្ៅរាំរន់ស វាក៏សោយ។ ការសនេះររួមាន ការឈសឺ េះ និងការ ត្មាល ត្រ ិនសរីអ្នកមាននសទស េះ។  
អ្នករិនចាាំបច់មានការយល់ត្ពរជារុន (ការអ្នុញ្ញា រជារុន)  ត្មារ់ស វាករែណែលង្ហយរងសត្គ្នេះ  
ែូចជា ណសនការត្គួសារ ស វា HIV/AIDS និងការរ ាំលូរកូន ត្មារ់អ្នកអ្នកជាំងឺសត្ៅ។ 
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 ូរទូរ ពទរកកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជនតារសលខ 888-285-7801 (TTY 711) 

ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
California តារសលខ 711។  ូរសរីលអ្នឡាញសៅ anthem.com/ca/medi-cal។ 48 

 ត្មារ់ ាំែួរអ្ាំពីការយល់ត្ពរជារុន (ការអ្នុញ្ញា រជារុន)  ូរទូរ ពទសៅសលខ 888-285-7801  
(TTY 711)។ 

សោរល់ទីពីរ 
ពីរ អ្ាំពីការណែទាំណែលអ្នកសដល់ស វាររ ់អ្នកនិោយថា អ្នកត្រូវការ ឬអ្ាំពីសរគវនិិចេយ ឬណសនការពយបល 
ររ ់អ្នក។ ឧទហ្រែ៍ អ្នកអាចនឹងចង់បនសោរល់ទីពីរ ត្រ ិនសរីអ្នករិនត្បកែថាអ្នកត្រូវការ 
ការពយបល ឬការវេះការ់តារសវជជរញ្ញជ  ឬអ្នកបនពយោរសគ្នរពតារណសនការពយបល សហ្យីវាពុាំមាន 
ត្រ ិទធភាព។ 

ត្រ ិនសរីអ្នកចង់ទទួលបនររិទីពីរ សយងីនឹងរញ្ជូ នអ្នកសៅកាន់អ្នកសតល់ស វាសៅកនុងរណាត ញណែល 
មានលកខែៈ របរតិត្គរ់ត្គ្នន់ ណែលអាចសតល់ឱ្យអ្នកនូវររិទីពីរបន។  ត្មារ់ជាំនួយកនុងការសត្ជី សរ ី 
អ្នកសតល់ស វា  ូរទូរ ពទសៅសលខ 888-285-7801 (TTY 711)។ Anthem នឹងទូទរ់ ត្មារ់សោរល់
ទីពីរ ត្រ ិនសរីអ្នក ឬអ្នកសដល់ស វាកនុងរណាដ ញររ ់អ្នកស នី ុាំវា សហ្យីអ្នកទទួលបនសោរល់ទីពីរពីអ្នក 
សដល់ស វាកនុងរណាដ ញ។ អ្នករិនត្រូវការការអ្នុញ្ញា រពី Anthem សែីរបទីទួលបនរិរិទីពីរពីអ្នកសតល់ស វា
សសែងសទៀរកនុងរណាត ញសនេះសទ។ សទេះជាោ៉ា ងណាកតី ត្រ ិនសរីអ្នកត្រូវការការរញ្ជូ ន អ្នកសតល់ស វាកនុងរ
ណាត ញររ ់អ្នកអាចជួយអ្នកឱ្យទទួលបនការរញ្ជូ នសែីរប ុីាំសោរល់ទីពីរ ត្រ ិនសរីអ្នកត្រូវការ។ 

ត្រ ិនសរីគ្នែ នអ្នកសតល់ស វាសៅកនុងរណាត ញ Anthem ណែលអាចសតល់ឱ្យអ្នកនូវររិទីពីរសទសនេះ Anthem  
នឹងចាំណាយ ត្មារ់ការណ វងរកររិទីពីរពីអ្នកសតល់ស វាសត្ៅរណាត ញ។ Anthem នឹងត្បរ់អ្នកកនុងរយៈ 
សពលត្បាំនែៃសធវីការ ត្រ ិនសរីអ្នកសតល់ស វាណែលអ្នកសត្ជី សរ ី ត្មារ់ររិទីពីរទទួលបនការយល់ត្ពរ។  
ត្រ ិនសរីអ្នកមានជាំងឺរុ ាំនរ ៉ា ឬធៃន់ធៃរ ឬត្រឈរនឹងការគាំររកាំណហ្ងភាៃ រៗ និងធៃន់ធៃរចាំស េះ ុខភាពររ ់អ្នក  
ររួមាន រ៉ាុណនតរិនកាំែរ់ចាំស េះ ការបរ់រង់អាយុជីវរិ អ្វៈយវៈ ឬណសនកែ៏ ាំោន់ននរងកាយ ឬរុខង្ហររង 
កាយសនេះ Anthem នឹង សត្រចកនុងរយៈសពល 72 សមា៉ា ង។ 

ត្រ ិនសរី Anthem រែិស ធ ាំសែីររ ់អ្នក ត្មារ់ររិទីពីរសនេះ អ្នកអាចោក់រែតឹ ងសាទុកខ។ សែីរបី
ណ វងយល់រណនថរអ្ាំពីរែតឹ ងសាទុកខ  ូរសៅកាន់ណសនកចាំែងសជីង “ កយរែតឹ ង” សៅកនុងជាំពូកណែលមាន
ចាំែងសជីងថា “ការរយការែ៍ និងការសោេះត្សាយរញ្ញា ” សៅកនុងស ៀវសៅណែនាំសនេះ។ 
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 ូរទូរ ពទរកកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជនតារសលខ 888-285-7801 (TTY 711) 

ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
California តារសលខ 711។  ូរសរីលអ្នឡាញសៅ anthem.com/ca/medi-cal។ 49 

ការណែទាំណែលមានលកខែៈ មាៃ រ់ 
ស វាមានការយល់ត្ពរ ត្មារ់អ្នីរិជន 
អ្នកអាចទទួលបនស វាករែែូចោងសត្ការសោយគ្នែ នការអ្នុញ្ញា រពីឪពុកមាត យ ឬអាណាពយបល  
ត្រ ិនសរីអ្នកមានអាយុ 12 ឆ្ន ាំសេងីសៅ៖ 

▪ ការណែទាំ ុខភាពសៃូវចិរត ត្មារ់អ្នកជាំងឺរិន ត្មាក់រនទីរសពទយ (អ្នីរិជនណែលមានអាយុចារ់ពី  
12 ឆ្ន ាំសេងីសៅ) ៖ 

 ការរ ាំសល្ងភសៃូវសភទ (រិនកាំែរ់អាយុរិចជាងសនេះសទ) 
 ទាំនក់ទាំនងសៃូវសភទននអ្នកជារ់សាច់ឈារគ្នន   
 ការរាំ នសលីរងកាយ 
 ការរាំ នសលីកុមារ 
 សៅសពលអ្នកមានគាំនិរចង់សធវីឱ្យខៃួនឯង ឬអ្នកែនទរងការឈចឺារ់ (អ្នីរិជនអាយុ  

12 ឆ្ន ាំសេងីសៅ) 

▪ ការរង្ហា រ /សធវីសរ ត / ពយបលជាំងឺ HIV/AIDS 

▪ ការរង្ហា រ/ការសធវីសរ ត/ការពយបលជាំងឺការសរគ 
▪ ស វាពយបលការសត្រីត្ប ់សារធារុសញៀន (អ្នីរិជនណែលមានអាយុចារ់ពី 12 ឆ្ន ាំសេងីសៅ) ។ 
 ត្មារ់ព័រ៌មានរណនថរ  ូរអានណសនក “ស វាពយបលរញ្ញា ការសត្រីត្ប ់សារធារុសញៀន”  
សៅកនុងស ៀវសៅណែនាំសនេះ។ 

ត្រ ិនសរីអ្នកអាយុសត្ការ 18 អ្នកអាចសៅជួរសវជជរែឌិ រណាមាន ក់សោយពុាំចាាំបច់មានការយល់ត្ពរ 
ពីឪពុកមាដ យ ឬអាណាពយបលររ ់អ្នក ត្មារ់ការណែទាំត្រសភទទាំងសនេះសេយី៖ 

▪ ការមាននសទស េះ 
▪ ណសនការត្គួសារ/ការពនយរកាំសែីរ (សលីកណលងណរការសធវីឱ្យណលងមានកូន) ។ 
▪ ស វារ ាំលូរកូន 
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California តារសលខ 711។  ូរសរីលអ្នឡាញសៅ anthem.com/ca/medi-cal។ 50 

 ត្មារ់ការសធវីសរ តការមាននសទស េះ ស វាសរៀរចាំណសនការត្គួសារ ការពនយរកាំសែីរ ឬស វាជាំងឺការសរគ  
សវជជរែឌិ រ ឬគៃីនិករិនចាាំបច់ជាណសនករួយននរណាត ញររ ់ Anthem សេយី។ អ្នកអាចសត្ជី សរ ីអ្នកសតល់
ស វាររ ់ Medi-Cal ណារួយ សហ្យីសៅរកពួកសគ ត្មារ់ស វាករែទាំងសនេះ សោយគ្នែ នការរញ្ជូ ន 
រនត ឬការយល់ត្ពរជារុន (ការអ្នុញ្ញា រជារុន) ។ ស វាពីអ្នកសដល់ស វាសត្ៅរណាដ ញណែលរិន ក់ព័នធ 
នឹងការណែទាំសោយ មាៃ រ់ អាចនឹងរិនត្រូវបនរ៉ា រ់រងសេយី។  ត្មារ់ជាំនួយកនុងការណ វងរកសវជជរែឌិ រ  
ឬគៃីនិកណែលសដល់ស វាទាំងសនេះ ឬ ត្មារ់ជាំនួយកនុងការទទួលស វាទាំងសនេះ (ររួទាំងរសធយបយសធវីែាំ 
សែីរ) អ្នកអាចទូរ ពទសៅសលខ 888-285-7801 (TTY 711)។  

អ្នីរិជនអាចនិោយជារួយអ្នករាំណាងជាលកខែៈឯកជនអ្ាំពីកងវល់ ុខភាពររ ់ពួកសគសោយទូរ ពទ
សៅកាន់ ណខែទូរ ពទគិល្ងនុរោឋ យកិា 24/7 តារសលខ 800-224-0336 (TTY 711)។ 

ស វាណែលមានលកខែៈ មាៃ រ់ ត្មារ់រនុ ែសពញវយ័ 
កនុងនរជារនុ ែសពញវយ័មាន ក់ (អាយុ 18 ឆ្ន ាំ សេងីសៅ) អ្នកអាចជារិនចង់សៅជួរ PCP ររ ់អ្នក ត្មា
រ់ការណែទាំរួយចាំនួនណែលមានលកខែៈ មាៃ រ់ ឬជាឯកជនសេយី។ ត្រ ិនសរីែូសចនេះ អ្នកអាចសត្ជី សរ ី 
សវជជរែឌិ រ ឬគៃីនិកណារួយ ត្មារ់ការណែទាំត្រសភទទាំងសនេះ៖ 

▪ ណសនការត្គួសារ និងការពនយរកាំសែីរ (សលីកណលងណរការសធវីឱ្យណលងមានកូន) ។ 
▪ ការសធវីសរ ត និងពិសត្គ្នេះភាពមាននសទស េះ 
▪ ការសធវីសរ ត និងរង្ហា រជាំងឺ HIV/AIDS 

▪ ការរង្ហា រ ការសធវីសរ ត ការពយបលជាំងឺការសរគ 
▪ ការណែទាំការរាំ នសៃូវសភទ។ 
▪ ស វារ ាំលូរកូន ត្មារ់អ្នកជាំងឺរិនសាន ក់សៅពយបសៅ 

សវជជរែឌិ រ ឬគៃីនិករិនចាាំបច់ជាណសនករួយននរណាត ញ Anthem សនេះសទ។ អ្នកអាចសត្ជី សរ ីអ្នកសតល់ស  
វាណារួយ សហ្យីសៅរកពួកសគ ត្មារ់ស វាករែទាំងសនេះ សោយគ្នែ នការរញ្ជូ ន ឬការយល់ត្ពរជារុន (ការ
អ្នុញ្ញា រជារុន)  ត្មារ់ស វាករែទាំងសនេះ។ ស វាពីអ្នកសដល់ស វាសត្ៅរណាដ ញណែលរិន ក់ព័នធនឹងការ
ណែទាំសោយ មាៃ រ់ អាចនឹងរិនត្រូវបនរ៉ា រ់រងសេយី។  ត្មារ់ជាំនួយកនុងការណ វងរកសវជជរែឌិ រ ឬគៃីនិក 
ណែលសដល់ស វាទាំងសនេះ ឬ ត្មារ់ជាំនួយកនុងការទទួលស វាទាំងសនេះ (ររួទាំងរសធយបយសធវីែាំសែីរ) អ្នក
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ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
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អាចទូរ ពទសៅសលខ 888-285-7801 (TTY 711)។ អ្នកក៏អាចទូរ ពទសៅ ណខែទូរ ពទគិល្ងនុរោឋ យកិា  
24/7 សោយឥរគិរនែៃតារសលខ 800-224-0336 (TTY 711)។ 

ការជាំទ ់ណសនក ីលធរ៌ 
អ្នកសដល់ស វារួយចាំនួនមានការជាំទ ់ណសនក ីលធរ៌ចាំស េះស វាណែលបនរ៉ា រ់រងរួយចាំនួន។ ត្រង់សនេះ 
មានន័យថា ពួកសគមាន ិទធិ រិន សដល់ជូនស វា ណែលបនរ៉ា រ់រងរួយចាំនួន ត្រ ិនសរីពួកសគរិនឯកភាព 
នឹងស វាទាំងសនេះ។ ត្រ ិនសរីអ្នកសដល់ស វាររ ់អ្នកមានការជាំទ ់ណសនក ីលធរ៌ គ្នរ់នឹងជួយឱ្យ 
អ្នកណ វងរកអ្នកសដល់ស វាមាន ក់សសែងសទៀរ ត្មារ់ស វាណែលត្រូវការ។ Anthem ក៏អាចសធវីការជារួយ 
អ្នកសែីរបណី វងរកអ្នកសតល់ស វាសនេះសងណែរ។  

រនទីរសពទយរួយចាំនួននិងអ្នកសតល់ស វាសសែងសទៀររិនសតល់ជូននូវស វាករែរួយឬសត្ចីនណែលអាចនឹងមានការ
រ៉ា រ់រងសត្ការកិចច នយគសត្មាងររ ់អ្នកសហ្យីអ្នកឬ មាជិកត្គួសារររ ់អ្នកអាចនឹងត្រូវការ៖   

▪ ណសនការត្គួសារ 
▪ ស វាពនយរកាំសែីរររួទាំងការពនយកាំសែីរករែីរនទ ន់ 
▪ ការសធវីឱ្យណលងមានកូន ររួទាំងការោក់កងកនុង បូន សៅសពលឈសឺ េះ និងសពល ត្មាល 
▪ ការពយបលឱ្យមានកូន 
▪ ការរ ាំលូរកូន 

 
អ្នកគួរណរទទួលបនព័រ៌មានរណនថររុនសពលអ្នកចុេះសឈាែ េះ។  ូរទូរ ពទសៅអ្នគរសវជជរែឌិ រ  
ត្កុរសវជជសាគ ត  មាគរអ្នុវរតវជិាជ ជីវៈសពទយឯករជយ ឬគៃីនិក ឬទូរ ពទសៅ Anthem តារសលខ  
888-285-7801 (TTY 711) សែីរបធីានថាអ្នកអាចទទួលបនស វាណែទាំ ុខភាពណែលអ្នកត្រូវការ។ 
 

ស វាករែទាំងសនេះអាចរកបន សហ្យី Anthem ត្រូវណរធានថា អ្នក ឬ មាជិកត្គួសារររ ់អ្នក បន 
ជួរពយបលជារួយនឹងអ្នកសតល់ស វា ឬត្រូវបនអ្នុញ្ញា រឱ្យចូលរនទីរសពទយ ណែលនឹងអ្នុវរតស វាករែណែល 
ត្រូវបនរ៉ា រ់រង។  ូរទូរ ពទសៅសលខ 888-285-7801 (TTY 711) ត្រ ិនសរីអ្នកមាន ាំែួរ ឬត្រូវ 
ការជាំនួយកនុងការណ វងរកអ្នកសតល់ស វា។ 
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ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
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ការណែទាំរនទ ន់ 
ការណែទាំរនទ ន់ រិន ណរន ត្មារ់សាថ នភាព សគង្ហា េះរនទ ន់ ឬគាំររកាំណហ្ងែល់អាយុជីវរិសេយី។ ស វា 
ទាំងសនេះគឺជាស វាណែលអ្នកត្រូវការសែីរបទីរ់សាា រ់ការខូចោងធៃន់ធៃរែល់ ុខភាពររ ់អ្នកពីជាំងឺ ររួ   
ឬសលវបិកននសាថ នភាពណារួយ ណែលអ្នកធាៃ រ់ឆ្ៃងការ់រចួរកសហ្យី។ ការណារ់ជួរណែទាំរនទ ន់ភាគ 
សត្ចីន ណែលរិនត្រូវការការយល់ត្ពរជារុន (ការអ្នុញ្ញា រជារុន) អាចរកបនកនុងរយៈសពល 48 សមា៉ា ង  
រនទ រ់ពីការស នី ុាំណារ់ជួរររ ់អ្នក។ ត្រ ិនសរីស វាករែណែទាំរនទ ន់ណែលអ្នកត្រូវការទរទរឱ្យមាន 
ការយល់ត្ពរជារុនអ្នកនឹងត្រូវបនសតល់ជូនការណារ់ជួរកនុងរយៈសពល 96 សមា៉ា ង រនទ រ់ពីការស នី ុាំ 
ររ ់អ្នក។  

 ត្មារ់ការណែទាំរនទ ន់  ូរទូរ ពទសៅកាន់ PCP ររ ់អ្នក។ ត្រ ិនសរីអ្នករិនអាចទក់ទង PCP ររ ់អ្នក 
បនសទ  ូរទូរ ពទសៅសលខ 888-285-7801(TTY 711) ។ ឬអ្នកអាចទូរ ពទសៅ ណខែទូរ ពទគិល្ងនុរោឋ  
យកិា 24/7 ឥរគិរនែៃបន 24 សមា៉ា ងកនុងរួយនែៃ 7 នែៃកនុងរួយ បត ហ៍្ ររួទាំងនែៃឈរ់ ត្មាកតារសលខ  
800-224-0336 (TTY 711) សែីរបណី វងយល់ពីកត្រិរននការណែទាំណែលលែរាំសុរ ត្មារ់អ្នក។ 

ត្រ ិនសរីអ្នកត្រូវការការណែទាំរនទ ន់សត្ៅរាំរន់  ូរសៅកាន់រនទីរណែទាំរនទ ន់ណែលសៅជិររាំសុរ។ រត្រូវ 
ការណែទាំរនទ ន់អាចជា ជាំងឺផ្ទដ សាយ ឈរឺាំពង់ក ត្គុនសៅដ  ឈតឺ្រសចៀក ររួលសាច់ែុាំ ឬស វាមារុភាព។  
អ្នករិនចាាំបច់ត្រូវមានការអ្នុរ័រជារុន (ការអ្នុញ្ញា រជារុន) សេយី។ ត្រ ិនសរីអ្នកត្រូវការការណែទាំ 
 ុខភាពសៃូវចិរតជារនទ ន់  ូរទូរ ពទសៅ គសត្មាង ុខភាពសៃូវចិរតតារសោនធីររ ់អ្នក ឬ រជឈរែឌ ល 
ណែទាំអ្រិែិជន តារសលខ 888-285-7801 (TTY 711)។អ្នកអាចទូរ ពទសៅគសត្មាង ុខភាពសៃូវចិរត 
ត្រចាាំសោនធីររ ់អ្នក ឬអ្ងាការ ុខភាពអាករបកិរោិណែលមានសៅកនុងគសត្មាង Anthem ររ ់អ្នកបន
ត្គរ់សពលសវល្ង 24 សមា៉ា ងកនុងរួយ នែៃ 7 នែៃកនុងរួយ បត ហ៍្។សែីរបណី វងរកសលខទូរ ពទ ត្មារ់សៅសោយ
ឥរគិរនែៃររ ់សោនធីទាំងអ្ ់សៅសលីអ្នឡាញ  ូរចូលសៅកាន់ http://www.dhcs.ca.gov/ 
individuals/Pages/MHPContactList.aspx។ 

LiveHealth Online (LHO) 
 មាជិកររ ់ LiveHealth Online Anthem អាចចូលសៅ បន 24/7 សោយសត្រីទូរ ពទសាែ រហ្វូន សែសរៃរ
 ឬកុាំពយូទ័រ។ LHO ភាជ រ់ទាំនក់ទាំនងអ្នកជាំងឺជារួយសវជជរែឌិ រណែលមានវញិ្ញា រនរត្រទទួលការអ្នុញ្ញា រពីត្កុ 

http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx
http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx


3 | រសរៀរទទលួបនការណែទាំ 

 ូរទូរ ពទរកកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជនតារសលខ 888-285-7801 (TTY 711) 

ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
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រត្រឹកា ណែលគ្នាំត្ទែល់ ុខភាពសៃូវចិរត និងរងកាយ។ សវជជរែឌិ រអាចសចញសវជជរញ្ញជ ថាន ាំ សហ្យីឱ្យពួកសគ
សៅឱ្ ែសាថ នររ ់អ្នក។ មានណរសារធារុណែលគ្នែ នការត្គរ់ត្គងរ៉ាុសណាណ េះណែលអាចសចញសវជជរញ្ញជ បន។ 

 មាជិកអាចសត្រីត្ប ់ LiveHealth Online បន 24/7 សោយទូរ ពទសៅសលខ 888-548-3432  
(TTY 711) សោយការទញយកករែវធីិកនុងទូរ ពទចល័រ LiveHealth Online សោយឥរគិរនែៃ  
ឬសោយចូលសៅកាន់សគហ្ទាំព័រ livehealthonline.com សែីរបចុីេះសឈាែ េះ។ 

 

ព័រ៌មានលរែិរអ្ាំពីករែវធីិ LiveHealth Online 
 

 LiveHealth Online  
សវជជសាគ ត 

LiveHealth Online  
ចិរតសវជជវជិាជ  

LiveHealth Online  
ចិរតវទិយ 

ត្រសភទអ្នក 
សតល់ស វា 

សវជជរែឌិ រណែលទទួលការ
អ្នុញ្ញា រពីត្កុរត្រឹកា 

សវជជរែឌិ រណែលទទួលការ
អ្នុញ្ញា រពីត្កុរត្រឹកា 

ឯកសទ ចិរតសាគ ត (PhD) 

និងសពទយពយបលណែលមានអ្
ជាញ រែណ (រុគាលិក ងារកិចច 
— កត្រិរអ្នុរែឌិ រ) 

អ្រថត្រសោជន៍ណែល
បនសតល់ឱ្យ 

ការសត្រីត្ប ់ឱ្ ែ 

ត្រ ិនសរីចាាំចាច់ពយបល 

ការសត្រីត្ប ់ឱ្ ែ 

ត្រ ិនសរីចាាំបច់ត្រូវមាន
ការវាយរនរៃសត្កាយការចារ់
សសតីរពយបល 

 

អាចរកបន តាររត្រូវការ 24/7/365 ការណារ់ជួរ៖  
ចារ់ពីសមា៉ា ង 8 ត្ពឹក ែល់
សមា៉ា ង 8 យរ់ សៅទូទាំង 
ណលវងសមា៉ា ង 
ទាំងអ្ ់ 

ការណារ់ជួរ៖ ចារ់ពីសមា៉ា ង  
7 ត្ពឹក ែល់សមា៉ា ង 11 យរ់ 

http://livehealthonline.com
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 LiveHealth Online  
សវជជសាគ ត 

LiveHealth Online  
ចិរតសវជជវជិាជ  

LiveHealth Online  
ចិរតវទិយ 

រយៈសពលចូលជួរ 10 នទី 30 សៅ 45 នទី  

 ត្មារ់ការវាយរនរៃែាំ 
រូង 15 នទី ត្មារ់  
តារោនវគា ត្រ ិន 
សរីចាាំបច់  ត្មារ់ការពិ 
និរយសរីលថាន ាំ។ 

45 នទី 

សមា៉ា ងរង់ចាាំ 
ជារធយរ 

ត្រណហ្ល 10 នទី 14 នែៃ ឬរិចជាងសនេះ 4 នែៃ ឬរិចជាងសនេះ 

អាយុណែលត្រូវទទួល
ស វា 

គ្នែ នការកាំែរ់អាយុសេយី  

សវជជរែឌិ រអាចកាំែរ់បនថា 
សរីអ្នកជាំងឺអាចពយបលតារអ្ន
ឡាញ ឬអ្រ់។ 

18 ឆ្ន ាំ សេងីសៅ 10 ឆ្ន ាំ សេងីសៅ 

រនរៃ ភាពង្ហយត្ ួលកនុងការទទួល
បនការណែទាំសៅសទេះ។ រង្ហា រ 
ការជួរ ER ណែលចាំណាយ 
សពលយូរ ត្មារ់អាការជាំងឺរិន
រនទ ន់។ 

មានរសធយបយសត្ចីនកនុងការទទួលបនអ្នកសតល់ស វា ុខភាព
អាករបកិរោិ 

 

អាការជាំងឺពយបលទូសៅ៖ 
▪ ការោច់រយេះ ណែលជាររួ រិចរួច 

▪ សកីររុន 

▪ អាឡាក់ ុី/រល្ងកត្ចរុេះ 
សោយសារអាឡាក់ ុី 

▪ ជាំងឺហ្រឺ 

▪ ឈចឺសងាេះ  
▪ កែក/ផ្ទត  សាយ 

▪ ជាំងឺទឹកសនរណសែរ/សរគខវេះជារិ ារ 



3 | រសរៀរទទលួបនការណែទាំ 

 ូរទូរ ពទរកកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជនតារសលខ 888-285-7801 (TTY 711) 

ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
California តារសលខ 711។  ូរសរីលអ្នឡាញសៅ anthem.com/ca/medi-cal។ 55 

▪ រគ 

▪ ឈតឺ្រសត្ចៀក 

▪ ត្គុនសៅត  ផ្ទត  សាយធាំ/ត្គុនផ្ទត សាយ 

▪ ឈកឺាល/សរគត្រកាាំង  

(ឈរួឺយចាំសហ្ៀងកាល) 

▪ សលី ឈារ  

▪ ជាំងឺសនរឬ ជុេះសោយរិនែឹងខៃួន 

▪ ជាំងឺសែករិនលក់ 

▪ ចង់កែួរ/កែួរ  

▪ ណភនកសេងីត្កហ្រ និងឆ្ៃងជាំងឺណភនក 

▪ ការរ ាំោនសោយការសេងីកនទួល/ណ បក 

▪ ការឆ្ៃងសរសរគកនុងរនធត្ចរុេះ 
▪ ឈកឺ/ជាំងឺរល្ងករាំពង់ក  

▪ សត្គច និងសថាៃ េះ 
អាការជាំងឺអាករបកិរោិណែលត្រវូបនពយបលជាទូសៅ៖ 

▪ ការភ័យបររភ 
▪ ភាពខូច ណាដ រ់ធាន រ់ននសាែ ររី  

(Bipolar disorder) 

▪ ការពយបលជាំងឺ 

▪ ការធាៃ ក់ទឹកចិរត (ត្ពួយ) 

▪ ជាំងឺសកីរទុកខ 

▪ ជាំងឺរិនអាចត្គរ់ត្គងនូវគាំនិរ ណែលសកីរ
មាន (ជាំងឺអូ្ ុីឌី) 

▪ ជាំងឺឆ្រ់ភ័យ 

▪ រញ្ញា ឪពុកមាត យ 

▪ ជាំងឺបក់ ារ 

▪ រញ្ញា ទាំនក់ទាំនងស នហា 

▪ ជាំងឺសគ ត  

LHO សតល់ជូនការពយបលជារ់រហូ្រសោយសត្រីអ្នកសតល់ស វាពយបល ុខភាពអាករបកិរោិែណែល។  

 

ណែនកាំែរ់នន LHO 

LHO រិនសតល់ជូន៖ 

▪ ការណែទាំសវជជសាគ តជារ់រហូ្រ ឬរង្ហា រ។  

▪ ការរញ្ញជ ឱ្យការពិនិរយកនុងរនទីរពិសសាធន៍។ 

▪ រសធយបយទទួលបនបនការណែទាំសោយអ្នកជាំនញសៅសពលសនេះ។ 

 

 មាជិកគួរណរណារ់ជួរជារួយ PCP ររ ់ពួកសគជាជសត្រី ែាំរូង ត្មារ់ការណែទាំ ត្មារ់ករែីរិន 
រនទ ន់។ 
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សធវីឱ្យ មាជិកភាព Anthem  ត្មារ់ LHO មាន ុពលភាព 

សលខ មាា ល់ មាជិក Anthem ត្រូវណររណនថរសៅគែនី LHO សែីរបទីទួលស វាសោយរិនគិរនែៃ។ 

 មាជិកត្រូវណរមានអាយុ 18 ឆ្ន ាំសែីរបមីានគែនី LHO ផ្ទទ ល់ខៃួនររ ់ពួកសគ។ 

▪ ឪពុកមាត យអាចរណនថររែណ មាា ល់ មាជិក Anthem ររ ់កូនៗសៅកនុងគែនីផ្ទទ ល់ខៃួន។ 

▪  មាជិកអាចអ្សញ្ជ ីញសភញៀវឱ្យចូលររួកនុងការជួរតារវសីែអូ្សាយផ្ទទ ល់ររ ់ពួកសគ៖ 

  មាជិកត្គួសារ 
 អ្នកសតល់ស វាសសែងសទៀរ 

▪  មាជិកអាចណចកចាយស ចកតី សងខរននកាំែរ់ត្តាសវជជសាគ តជារួយ PCP ររ ់ពួកសគ ឬអ្នក
សសែងសទៀរណាមាន ក់សោយសត្រីអីុ្ណរល/ទូរសារ។  

 

LHO សតល់ជូនការពយបលជារ់រហូ្រសោយសត្រីអ្នកសតល់ស វាពយបល ុខភាពអាករបកិរោិែណែល៖ 

▪  មាជិកអាចទទួលបនជាំនួយ 24/7 សោយទូរ ពទសៅសលខ 888-548-3432 (TTY 711), ការ 
ទញយកករែវធីិទូរ ពទចល័រ LiveHealth Online សោយឥរគិរនែៃ ឬសោយចូលសៅកាន់សគ 
ហ្ទាំព័រ livehealthonline.com សែីរបចុីេះសឈាែ េះ។ 

▪  ត្មារ់ជាំនួយអ្ាំពីការសចញសវជជរញ្ញជ រនទ ន់រនទ រ់ពីការជួរតារអ្នឡាញ  មាជិកអាចសៅទូរ 
 ពទរកកាន់សលខ 888-982-7956។ 

ការណែទាំ សគង្ហា េះរនទ ន់ 
 ត្មារ់ការណែទាំត្គ្នអា នន  ូរទូរ ពទសៅសលខ 911 ឬសៅរនទរ់ សគង្ហា េះរនទ ន់ (ER) ណែលសៅជិរ 
រាំសុរ។  ត្មារ់ការណែទាំករែីអា នន អ្នករិនត្រូវការការយល់ត្ពរជារុន (ការអ្នុញ្ញា រជារុន) ពី 

Anthemសនេះសទ។ អ្នកមាន ិទធិសត្រីរនទីរសពទយ ឬកណនៃងសសែងសទៀរ ត្មារ់ការណែទាំកនុងត្គ្នអា នន  
ររួទាំងសៅត្រសទ កាណាោ និងរិុក ុិកសងណែរ។ ការណែទាំកនុងត្គ្នអា នន និងការណែទាំសសែងសទៀរ 
សៅកនុងត្រសទ សសែងសទៀររិនត្រូវបនធានរ៉ា រ់រងសនេះសទ។ 

ការណែទាំ សគង្ហា េះរនទ ន់ គឺ ត្មារ់សាថ នភាពសវជជសាគ តណែលគាំររកាំណហ្ងែល់អាយុជីវរិ។ ការណែទាំសនេះ  
គឺ ត្មារ់ជាំងឺ ឬររួ ណារួយ ណែលរនុ ែសារញ្ា រ (សហ្រុ រសល) ណាមាន ក់ (រិនណរនជាអ្នកមាន 
វជិាជ ជីវៈណសនកណែទាំ ុខភាព) ណែលមានចាំសែេះែឹងរធយរណសនក ុខភាព និងឱ្ ែអាចរ ាំពឹងថា ត្រ ិនសរី 
អ្នករិនទទួលការណែទាំភាៃ រៗសទសនេះ អ្នកនឹងោក់ ុខភាពររ ់អ្នក (ឬ ុខភាពររ ់ទរករិនទន់សកីរ 

http://livehealthonline.com
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ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
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ររ ់អ្នក) ឱ្យត្រឈរនឹងសត្គ្នេះថាន ក់ ឬមានការត្រឈរែល់រុខង្ហររងកាយ  ររីងា ឬណសនកណារួយននរង
កាយររ ់អ្នកោ៉ា ងធៃន់ធៃរ។ ឧទហ្រែ៍ទាំងសនេះររួមាន រ៉ាុណនតរិនកាំែរ់ចាំស េះ៖ 

▪ ការឈសឺ េះ ត្មាលោ៉ា ង ករែ 
▪ បក់ឆ្ែឹង 

▪ ការឈចឺារ់ធៃន់ធៃរ 
▪ ឈតឺ្ទូង 

▪ ពិបកែកែសងាីរ 

▪ រល្ងកធៃន់ធៃរ 
▪ ការសត្រីឱ្ ែសលី កត្រិរ 

▪ ែួល នៃរ់ 

▪ ហូ្រឈារធៃន់ធៃរ 
▪ សាថ នភាពរនទ ន់ណសនកចិរតសាគ ត ែូចជាការធាៃ ក់ទឹកចិរតធៃន់ធៃរ ឬការគិរសធវីអ្រតឃារ 

 

កុាំសៅកាន់រនទរ់ ER  ត្មារ់ការណែទាំជាត្រចាាំ ឬការណែទាំណែលរិនចាាំបច់ភាៃ រៗ។អ្នកគួរទទួលការណែទាំតារ
ទមាៃ រ់ពី PCP ររ ់អ្នកណែលសាា ល់អ្នកបនចា ់រាំសុរ។ ត្រ ិនសរីអ្នករិនត្បកែថាសរីសាថ នភាពជាំងឺររ ់
អ្នក ថិរសៅកនុងការ សគង្ហា េះរនទ ន់ណែរឬោ៉ា ងណាសនេះ  ូរទូរ ពទសៅកាន់ PCP ររ ់អ្នក។ អ្នកក៏អាចទូរ
 ពទសៅ ណខែទូរ ពទគិល្ងនុរោឋ យកិា 24/7 សោយរិនគិរនែៃបន 24 សមា៉ា ងកនុងរួយនែៃ ត្បាំពីរនែៃកនុងរួយ 
បត ហ៍្ ររួទាំងនែៃឈរ់ ត្មាកតារសលខ 800-224-0336 (TTY 711)។ 

ត្រ ិនសរីអ្នកត្រូវការការណែទាំរនទ ន់សៅឆ្ៃ យពីសទេះ  ូរសៅរនទរ់ សគង្ហា េះរនទ ន់ណែលសៅជិររាំសុរ (ER)  
សរីសទេះរីជាវារិន ថិរសៅកនុងរណាត ញ Anthem ក៏សោយ។ ត្រ ិនសរីអ្នកសៅកាន់រនទរ់ ER  ូរស នី ុាំ 
ពួកសគឱ្យទូរ ពទសៅ Anthem។ អ្នក ឬរនទីរសពទយណែលអ្នកបនចូល ត្មាកពយបលគួរសៅទូរ ពទសៅកាន់ 

Anthem កនុងរយៈសពល 24 សមា៉ា ងរនទ រ់ពីអ្នកទទួលការណែទាំរនទ ន់។ ត្រ ិនសរីអ្នកកាំពុងសធវីែាំសែីរសៅ 
ោងសត្ៅ ហ្រែឋអាសររកិ សត្ៅពីសៅត្រសទ កាណាោ ឬរិុក ុិក សហ្យីត្រូវការការណែទាំកនុងត្គ្នអា នន  
Anthem នឹងរិន ធានរ៉ា រ់រងសលីការណែទាំររ ់អ្នកសេយី។ 

ត្រ ិនសរីអ្នកត្រូវការការែឹកជញ្ជូ ន សគង្ហា េះរនទ ន់  ូរសៅរកកាន់សលខ 911 ។ អ្នករិនចាាំបច់ ួរ  
PCP ររ ់អ្នក ឬ Anthem រុនសពលអ្នកសៅកាន់រនទរ់ ER សេយី។  
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ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
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ត្រ ិនសរីអ្នកត្រូវការការណែទាំសៅកនុងរនទីរសពទយសត្ៅរណាត ញរនទ រ់ពីសាថ នភាពអា ននររ ់អ្នក 
(ការណែទាំសត្កាយសពល ុខភាពមានស ថរភាព) រនទីរសពទយនឹងទូរ ពទសៅកាន់គសត្មាង Anthem។  

 ូរចងចាាំ៖ កុាំសៅរកកាន់ 911 លុេះត្តាណាណរវាជាការ សគង្ហា េះរនទ ន់។ ទទួលការណែទាំ សគង្ហា េះរនទ ន់
 ត្មារ់ណរការ សគង្ហា េះរនទ ន់រ៉ាុសណាណ េះ រិនណរន ត្មារ់ការណែទាំជាត្រចាាំ ឬជាំងឺរូចតាចែូចជា ផ្ទដ សាយ  
ឬឈរឺាំពង់កសេយី។ ត្រ ិនសរីវាជាការ សគង្ហា េះរនទ ន់  ូរសៅទូរ ពទសៅកាន់សលខ 911 ឬសៅកាន់ 
រនទរ់ សគង្ហា េះរនទ ន់ណែលសៅជិររាំសុរ។ 

 

ណខែទូរ ពទគិល្ងនុរោឋ យកិា 24/7  

Anthem ណខែទូរ ពទគិល្ងនុរោឋ យកិា 24/7 ណខែទូរ ពទររ ់គិល្ងនុរោឋ យកិា សតល់ឱ្យអ្នកនូវព័រ៌មាន  
និងែាំរូនែ នសវជជសាគ តសោយឥរគិរនែៃបន 24 សមា៉ា ងកនុងរួយនែៃ ជាសរៀងរល់នែៃកនុងឆ្ន ាំ។  ូរទូរ ពទសៅសលខ 

800-224-0336 (TTY 711) សែីរប៖ី 

▪ ពិភាកាជារួយគិល្ងនុរោឋ យកិាណែលនឹងសឆ្ៃីយ ាំែួរសវជជសាគ តនន សតល់ការណែនាំអ្ាំពីការ 
ណែទាំ និងជួយអ្នកកនុងការ សត្រចចិរតថាសរីអ្នកគួរណរសៅជួរអ្នកសតល់ស វាណែទាំភាៃ រៗឬោ៉ា ង 
ណា។  

▪ ទទួលបនជាំនួយជារួយលកខខែឌ សវជជសាគ ត ែូចជាជាំងឺទឹកសនរណសែរ ឬជាំងឺហ្រឺ ររួទាំងែាំរូនែ ន
ថាសរីអ្នកសតល់ស វាត្រសភទណាណែលត្រឹរនឹងសាថ នភាពររ ់អ្នក។ 

24/7 ណខែទូរ ពទររ ់គិល្ងនុរោឋ យកិា រិនអាច ជួយសលីការណារ់ជួរគៃីនីក ឬការរញ្ចូ លថាន ាំរណនថរ។  ូរ
ទូរ ពទសៅការោិល័យររ ់អ្នកសតល់ស វាររ ់អ្នក ត្រ ិនសរីអ្នកត្រូវការជាំនួយជារួយរញ្ញា ទាំងសនេះ។  

Anthem ណខែទូរ ពទគិល្ងនុរោឋ យកិា 24/7 សតល់ឱ្យអ្នកនូវព័រ៌មាន និងែាំរូនែ នសវជជ
សាគ តសោយឥរគិរនែៃបន 24 សមា៉ា ងកនុងរយួនែៃ ជាសរៀងរល់នែៃកនុងឆ្ន ាំ។ ូរទូរ ពទ
សៅសលខ 800-224-0336 (TTY 711)។  
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ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
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ស ចកដណីែនាំជារុន 

ស ចកដីណែនាំ ុខភាពជារុន គឺជាទត្រង់ណរររទសៃូវចារ់រួយ។ សៅសលីសនេះ អ្នកអាចរយសឈាែ េះការណែទាំ
 ុខភាព ណែលអ្នកចង់បនកនុងករែីណែលអ្នករិនអាចនិោយ ឬសធវីការ សត្រចចិរតបនសៅសពលសត្កាយ។ 

អ្នកអាចរយរញ្ជ ីការគ្នាំ រអ្វីខៃេះណែលអ្នករិនចង់បន។អ្នកអាចោក់សឈាែ េះនរណាមាន ក់ែូចជាសាវ រី ឬ 
ភរោិសែីរបសីធវីការ សត្រចចិរត ត្មារ់ការណែទាំ ុខភាពររ ់អ្នកត្រ ិនសរីអ្នករិនអាចសធវីសៅបន។  

អ្នកអាចទទួលបនទត្រង់សតល់ ិទធរាំណាងអ្នក សត្រចជាំនួ សៅកនុងឱ្ ែសាថ ន រនទីរសពទយ ការោិល័យ
ចារ់ និងការោិល័យសវជជរែឌិ រ។ អ្នកអាចនឹងត្រូវទូទរ់ ត្មារ់ទត្រង់ណរររទសនេះ។ អ្នកក៏អាចណ វងរក 

និងសោនេូរទត្រង់ណរររទសនេះសោយឥរគិរនែៃតារអ្នឡាញបនណែរ។ អ្នកអាចស នី ុាំឱ្យត្គួសារររ ់ 
អ្នក PCP ឬនរណាមាន ក់ណែលអ្នកសជឿទុកចិរតជួយអ្នកកនុងការរាំសពញទត្រង់ណរររទសនេះ។  

អ្នកមាន ិទធិកនុងការទទួលបនការោក់ស ចកដីជូនែាំែឹងជារុនររ ់អ្នកសៅកនុងកាំែរ់ត្តាសវជជសាគ ត 
ររ ់អ្នក។ អ្នកមាន ិទធិផ្ទៃ  ់រដូរ ឬលុរសចាលស ចកដីជូនែាំែឹងជារុនររ ់អ្នកត្គរ់សពលសវល្ង។ 

អ្នកមាន ិទធិណ វងយល់អ្ាំពីការផ្ទៃ  ់រដូរចារ់ ដីពីស ចកដីណែនាំជារុន។ Anthem នឹងត្បរ់អ្នកអ្ាំពីការ 
ផ្ទៃ  ់រតូរននចារ់រែឋរិនឱ្យយរឺជាង 90 នែៃរនទ រ់ពីមានការផ្ទៃ  ់រតូរសេយី។  

អ្នកអាចទូរ ពទសៅ Anthem តារសលខ 888-285-7801 (TTY 711)  ត្មារ់ព័រ៌មានរណនថរ។ 

ការររចិាច គ ររីងា និងជាលិកា 

រនុ ែសពញវយ័អាច សគង្ហា េះជីវរិបនជាសត្ចីន សោយកាៃ យជាអ្នកររចិាច គ ររីងា ឬជាលិកា។ ត្រ ិនសរីអ្នក
 ថិរសៅចសនៃ េះអាយុ 15 និង 18 ឆ្ន ាំ អ្នកអាចកាៃ យជាអ្នកររចិាច គ សោយមានការយល់ត្ពរជាល្ងយលកខែ៍
អ្កែរពីឪពុកមាដ យ ឬអាណាពយបលអ្នក។ អ្នកអាចរដូរចិរតររ ់អ្នកអ្ាំពីការកាៃ យជាអ្នកររចិាច គ ររីងាបន
ត្គរ់សពលសវល្ង។ ត្រ ិនសរីអ្នកចង់ណ វងយល់រណនថរអ្ាំពីការររចិាច គ ររីងា ឬជាលិកា  ូរពិសត្គ្នេះជារួយ 

PCP ររ ់អ្នក។ អ្នកក៏អាចចូលសរីលសគហ្ទាំព័រររ ់ត្ក ួង Department of Health and Human  

Services សៅ ហ្រែឋអាសររកិតារអា យោឋ ន organdonor.gov ។ 

 

http://organdonor.gov
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4. អ្រថត្រសោជន៍  
និងស វាករែ 

អ្វីខៃេះណែលគសត្មាង ុខភាពររ ់អ្នកធានរ៉ា រ់រង 

ណសនកសនេះពនយល់អ្ាំពីស វាករែ ណែលមានការធានរ៉ា រ់រងររ ់អ្នកកនុងនរជា មាជិក Anthem។ ស វា 
ណែលមានការធានរ៉ា រ់រងររ ់អ្នក ពុាំគិរនែៃសេយី ឱ្យណរវាមានភាពចាាំបច់តារកបួនសវជជសាគ ត សហ្យីត្រូវ 
បនសដល់ជូនសោយអ្នកសដល់ស វាកនុងរណាដ ញ។ អ្នកត្រូវណរស នី ុាំការអ្នុរ័រជារុន (ការអ្នុញ្ញា រជារុន)  
ពីសយងីត្រ ិនសរីការណែទាំសនេះ ថិរសៅោងសត្ៅរណាត ញ សលីកណលងណរស វាករែមានលកខែៈ មាៃ រ់ ត្គ្ន 
អា នន និងស វាករែណែទាំរនទ ន់រួយចាំនួនរ៉ាុសណាណ េះ។ គសត្មាង ុខភាពររ ់អ្នកអាចនឹងរ៉ា រ់រងស វាណែល 
មានភាពចាាំបច់តារសវជជសាគ ត ពីអ្នកសដល់ស វាសត្ៅរណាដ ញ។ រ៉ាុណនតអ្នកត្រូវណរស នី ុាំ Anthem នូវការ 
យល់ត្ពរជារុន (ការអ្នុញ្ញា រជារុន)  ត្មារ់ស វាសនេះ។ ស វាចាាំបច់ណសនកសវជជសាគ តត្រូវមានលកខែៈ 
 រសហ្រុសល និងចាាំបច់សែីរបកីារ រអាយុជីវរិររ ់អ្នក ការ រអ្នកពីការធាៃ ក់ខៃួនឈធឺៃន់ធៃរ ឬពិការភាព 

ឬការ់រនថយការឈចឺារ់ធៃន់ធៃរពីជាំងឺ ឬការរងររួ ណែលបនសធវីសរគវនិិចេយស ញី។  ត្មារ់ព័រ៌មាន 
លរែិររណនថរអ្ាំពីស វា ណែលមានការរ៉ា រ់រងររ ់អ្នក  ូរទូរ ពទសៅ 888-285-7801 (TTY 711)។ 

 មាជិកណែលមានអាយុសត្ការ 21 ឆ្ន ាំទទួលបនអ្រថត្រសោជន៍ និងស វាករែរណនថរនន។  ូរអាន 
ជាំពូកទី 5៖ ការណែទាំ ុខុមាលភាពកុមារ និងយុវជន  ត្មារ់ព័រ៌មានរណនថរ។ 

អ្រថត្រសោជន៍ ុខភាពជារូលោឋ នរួយចាំនួនណែល Anthem សតល់ជូនមានរយនរោងសត្ការ។  
អ្រថត្រសោជន៍ ណែលមាន ញ្ញា ផ្ទា យ (* ) ត្រណហ្លជាត្រូវការការយល់ត្ពរជារុន។ 
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▪ ការចាក់រជុលវទិយសាគ ត* 
▪ ស វាណែទាំ និងការពយបល ុខភាពតារសទេះ 

(ការពយបលរយៈសពលខៃី) ែល់អាការ 
ត្ ួចត្សាវ 

▪ ថាន ាំរង្ហា រ ត្មារ់រនុ ែសពញវយ័ (ចាក់ថាន ាំ 
រង្ហា រសរគ) 

▪ ការសធវីសរ តអាណេហ្ែុ ីនិងការចាក់ថាន ាំ* 
▪ ស វារែយនត សគង្ហា េះរនទ ន់ ត្មារ់ត្គ្ន 
អា នន 

▪ ស វាអ្នកជាំនញោងថាន ាំ ពឹក* 

▪ ការ ិកាការសាត រ់* 

▪ ការពយបល ុខភាពអាករបកិរោិ* 

▪ ការសាត រនីរិ របទសរេះែូង* 

▪ ស វាករែចារ់ រន  និង នៃ ក់* 

▪ ការពយបលសោយធារុគីរី  
និងសោយវទិយុ ករែ* 

▪ ស វា ុខភាពសធែញ - មានកាំែរ់  
(សធវីសេងីសោយត្គូសពទយជាំនញ/ 
PCP សៅកនុងការោិល័យសពទយ) 

▪ ស វាករែល្ងងឈារ/ការល្ងងឈារ* 

▪ ឧរករែ៍សវជជសាគ ត ត្មារ់សត្រីរយៈសពល
យូរ (DME)* 

 

▪ ការសៅជួរកនុងរនទរ់ សគង្ហា េះរនទ ន់* 

▪ អាហារូររថរភឆ្ៃងការ់តារមារ់  
និងសត្ៅពីមារ់* 

▪ ការសៅជួរនិងការត្រឹកាសៅការោិល័យ 
សរៀរណសនការត្គួសារ (អ្នកអាចសៅរកអ្នកស 
វាណែលរិនចូលររួកនុងគសត្មាង) 

▪ ស វានិងឧរករែ៍សាត រនីរិ របទ*  

▪ ឧរករែ៍ជាំនួយការសាដ រ់* 

▪ ការណែទាំ ុខភាពតារសទេះ* 
▪ ស វាករែណែទាំអ្នកជាំងឺធៃន់* 

▪ ការណែទាំសវជជសាគ ត  
និងវេះការ់អ្នកជាំងឺកនុងរនទីរសពទយ* 

▪ រនទីរពិសសាធន៍ និងការសត្រីវទិយុ ករែ* 
▪ ការពយបល និងស វា ុខភាពតារសទេះរយៈ
សពលណវង* 

▪ ការណែទាំមាតា និងទរកសទីរនឹងសកីរ 

▪ ការវេះការ់រតូរ ររីងា ាំោន់ៗ* 

▪ ការពយបលសោយវជិាជ ជីវៈ* 
▪ ការណកទត្រង់ឆ្ែឹង/ការវេះការ់រតូរអ្វៈយវៈ* 
▪  មាភ ររងាូរល្ងរក និងទឹកសនរ* 

▪ ស វារនទីរសពទយររ ់អ្នកជាំងឺណែលរិន 
 ត្មាកពយបលសៅរនទីរសពទយ* 
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ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
California តារសលខ 711។  ូរសរីលអ្នឡាញសៅ anthem.com/ca/medi-cal។ 62 

▪ ស វា ុខភាពសៃូវចិរត ត្មារ់អ្នកជាំងឺរិន ត្មាក
ពយបល 

▪ ការវេះការ់អ្នកជាំងឺរិន ត្មាកសៅរនទីរសពទយ* 
▪ ការណែទាំរសណាដ េះអា នន* 
▪ ការជួរពិសត្គ្នេះ PCP 

▪ ស វាសពទយកុមារ  
▪ វធីិពយបលសោយចលន* 

▪ ស វាករែពយបលសជីង* 

▪ ការសាដ រលទធភាពពលករែ ួរ* 

▪ ឧរករែ៍ និងស វាករែសាត រនីរិ របទ* 

▪ ស វាករែណែទាំណែលមានជាំនញ* 

▪ ការរកជួរអ្នកឯកសទ * 

▪ វធីិពយបលសោយ កយ រដី* 
▪ ស វាវេះការ់* 

▪ ស វា ុខភាព/ឱ្ ែពីចមាៃ យ 

▪ ស វាករែសភទទីរី* 

▪ ការណែទាំរនទ ន់ 

▪ ស វាណភនក 

▪ ស វាករែ ុខភាពគ តី 

 

និយរន័យ និងការពិពែ៌នអ្ាំពីស វាករែ ណែលរ៉ា រ់រងអាចរកបនសៅកនុងជាំពូកទី 8 “សលខ និង កយ ាំោន់ៗ
ណែលត្រូវែឹង”។ 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

ស វាចាាំបច់ណសនកសវជជសាគ តត្រវូមានលកខែៈ រសហ្រុសល និងចាាំបច់សែីរបកីារ រអាយុជីវរិររ ់
អ្នក ការ រអ្នកពីការធាៃ ក់ខៃួនឈធឺៃន់ធៃរ ឬពិការភាព ឬការ់រនថយការឈចឺារ់ធៃន់ធៃរពីជាំងឺ ឬការរង 
ររ ួណែលបនសធវីសរគវនិិចេយស ញី។ 

ស វាចាាំបច់ណសនកសវជជសាគ តររួមានស វាទាំងសនេះ ណែលចាាំបច់ ត្មារ់ការលូរល្ង ់ និងការអ្ភិវ
ឌឍ រត្ រតារវយ័ ឬសែីរបរីសងាីរ រកា ឬទទលួបន ររថភាពរុខង្ហររងកាយសេងីវញិ។ 

 ត្មារ់ មាជិកណែលមានអាយុសត្ការ 21 ឆ្ន ាំ ស វារយួមានភាពចាាំបច់ណសនកសវជជសាគ ត ត្រ ិនសរីវា
ចាាំបច់សែីរបណីករត្រវូ ឬរនធូររនថយភាពខុ ត្រត្ករី និងជាំងឺសៃូវកាយ និងសៃូវចិរត ឬលកខខែឌ សៅសត្ការ
អ្រថត្រសោជន៍ ការពិនិរយ សរគវនិិចេយ និងការពយបលពីវយ័សកែង និងតារកាលសវល្ង (EPSDT)  
ររ ់ ហ្ព័នធ។ សនេះររ់រញ្ចូ លទាំងការណែទាំ ណែលចាាំបច់សែីរបពីយបល ឬជយួ ត្មាលសាថ នភាព
ជាំងឺសៃូវកាយ ឬសៃូវចិរត ឬរកាសាថ នភាព មាជិក សែីរបកុីាំឱ្យវាកាន់ណរែុនោរសៅៗ។ 



4 | អ្រថត្រសោជន៍ និងស វាករែ 
 

 ូរទូរ ពទរកកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជនតារសលខ 888-285-7801 (TTY 711) 

ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
California តារសលខ 711។  ូរសរីលអ្នឡាញសៅ anthem.com/ca/medi-cal។ 63 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
ស វាចាាំបច់ណសនកសវជជសាគ តររួមានស វាណែលត្រូវបនរ៉ា រ់រង  រសហ្រុសល និងចាាំបច់សែីរប៖ី 

▪ ការ រជីវរិ។ 

▪ ការ រជាំងឺចរបងៗ ឬពិការភាពចរបងៗ។ 

▪ ការ់រនថយការឈចឺារ់ធៃន់ធៃរ។ 

▪  សត្រចបននូវការលូរល្ង ់ និងការអ្ភិវឌឍត្ រតារអាយុ។ 

▪ ទទួលបន រកាបន និងទទួលបន ររថភាពរុខង្ហររកវញិ។ 

 ត្មារ់ មាជិកណែលមានអាយុរិចជាង 21 ឆ្ន ាំ ស វាចាាំបច់ណសនកសវជជសាគ តររួមានស វាណែលមានការ 
រ៉ា រ់រងទាំងអ្ ់ ណែលបន មាា ល់ោងសលី និងការណែទាំ ុខភាពចាាំបច់សសែងសទៀរ ស វាសធវីសរគវនិិចេយ 

ការពយបល និងវធិានការសសែងសទៀរសែីរបណីករត្រូវ ឬរនធូររនថយពិការភាព និងជាំងឺសៃូវកាយ និងសៃូវចិរត  
និងលកខខែឌ នន តារការទរទរសោយ អ្រថត្រសោជន៍ ការពិនិរយ សរគវនិិចេយ និងការពយបលពីវយ័ 
សកែង និងតារកាលសវល្ង (EPSDT) ររ ់ ហ្ព័នធ។ 

EPSDT សតល់ស វារង្ហា រជាំងឺ ការសធវីសរគវនិិចេយ និងការពយបលោ៉ា ងទូលាំទូល្ងយ ត្មារ់ទរកននត្គួសារ
ណែលមានចាំែូលទរ កុមារ និងសកែងជាំទង់សត្ការអាយុ 21 ឆ្ន ាំ។ អ្រថត្រសោជន៍ EPSDT មានកត្រិរោៃ ាំង
កាៃ ជាងអ្រថត្រសោជន៍ ត្មារ់រនុ ែសពញវយ័ សហ្យីត្រូវបនរសងាីរសេងីសែីរបធីានថា កុមារទទួលបន

ស វាចាាំបច់ណសនកសវជជសាគ តរិនររ់រញ្ចូ ល៖ 

▪ ការពយបលណែលរិនទន់បនសធវីសរ ត ឬសគកាំពុងសធវីសរ តសៅសេយី 

▪ ស វាករែ ឬររ ់រររណែលសគរិនទទួលសាា ល់ជាទូសៅថាមានត្រ ិទធភាព 

▪ ស វាករែសៅសត្ៅវគាពយបលធរែតា និងរយៈសពលននការពយបល ឬស វាករែណែលរិនមាន
សគ្នលការែ៍ណែនាំអ្ាំពីការពយបល 

▪ ស វាករែ ត្មារ់ភាពង្ហយត្ ួលររ ់អ្នកណែទាំ ឬអ្នកសតល់ស វា 

 

Anthem នឹង ត្ររ ត្រួលជារួយករែវធីិសសែងសទៀរ សែីរបធីានថាអ្នកទទួលបនស វាចាាំបច់ណសនក
សវជជសាគ តទាំងអ្ ់ សទេះរីជាស វាទាំងសនេះរិនមានការធានរ៉ា រ់រងពីករែវធីិសសែងសទៀរ និងរិន ថិរ
កនុងគសត្មាង Anthemក៏សោយ។ 
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 ូរទូរ ពទរកកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជនតារសលខ 888-285-7801 (TTY 711) 

ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
California តារសលខ 711។  ូរសរីលអ្នឡាញសៅ anthem.com/ca/medi-cal។ 64 

ការរកសរសរគ និងការណែទាំទន់សពលសវល្ង ែូសចនេះរញ្ញា  ុខភាពត្រូវបនសជៀ វាង ឬសធវីសរគវនិិចេយ  
និងពយបលឱ្យបនឆ្រ់តារណែលអាចសធវីសៅបន។ សគ្នលសៅររ ់ EPSDT គឺសែីរបធីានថាកុមារមាន ក់ៗ
ទទួលបនការណែទាំ ុខភាព ណែលពួកសគត្រូវការសៅសពលពួកសគត្រូវការ — ការណែទាំត្រឹរត្រូវចាំស េះកុមារ
ត្រឹរត្រូវសៅសពលត្រឹរត្រូវកនុងការកាំែរ់ត្រឹរត្រូវ។ 

Anthem នឹង ត្ររ ត្រួលជារួយករែវធីិសសែងសទៀរ សែីរបធីានថាអ្នកទទួលបនស វាចាាំបច់ណសនកសវជជ
សាគ តទាំងអ្ ់ សទេះរីជាស វាទាំងសនេះរិនមានការធានរ៉ា រ់រងពីករែវធីិសសែងសទៀរ និងរិន ថិរកនុង 
គសត្មាង Anthem ក៏សោយ។ 

អ្រថត្រសោជន៍ Medi-Cal ណែលមានការធានរ៉ា រ់រងពី Anthem 

ស វាអ្នកជាំងឺសត្ៅ (រែយនដ សគង្ហា េះ) 

ការចាក់ថាន ាំរង្ហា ររនុ ែសពញវយ័ 

អ្នកអាចទទួលថាន ាំរង្ហា ររនុ ែសពញវយ័ (ចាក់ថាន ាំរង្ហា រសរគ) ពីអ្នកសតល់ស វាររ ់រណាត ញ  

សោយរិនចាាំបច់មានការយល់ត្ពរជារុន (ការអ្នុញ្ញា រជារុន) សេយី។ Anthem ធានរ៉ា រ់រ 
ងសលីការចាក់ថាន ាំទាំងសនេះតារការណែនាំសោយគែៈកមាែ ធិការត្រឹកា តីពីការអ្នុវរតការចាក់ថាន ាំ 
រង្ហា រ (Advisory Committee on Immunization Practices, ACIP) ននរជឈរែឌ ល 
ត្គរ់ត្គង និងការ រជាំងឺ (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) ។ 

អ្នកក៏អាចទទួលបនស វាចាក់ថាន ាំរង្ហា រសរគ (ចាក់ថាន ាំរង្ហា រសរគ) រនុ ែសពញវយ័រួយចាំនួនសៅកនុង
ឱ្ ែសាថ ន Medi-Cal Rxសងណែរ។ សែីរបណី វងយល់រណនថរអ្ាំពីករែវធីិ Medi-Cal Rx  ូរអាន 
ណសនកករែវធីិ និងស វាករែ Medi-Cal សសែងសទៀរកនុងជាំពូកសនេះ។ 

ការណែទាំអាណលកហ្ែីុ 
Anthem រ៉ា រ់រងសលីការសធវីសរ ត និងការពយបលអាណេហ្ែុ ីររួមាន ថាន ាំរាំបរ់អាណេហ្ែុ ីការ 
ពយបលសោយសត្រីត្រព័នធការ ររងកាយ ឬការពយបលសោយរសងាីន ររថភាពត្រព័នធការ រ 
រងកាយ។ 
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ស វាអ្នកជាំនញថាន ាំ ពឹក 

Anthem ធានរ៉ាររងសលីស វាថាន ាំ ពឹក ណែលមានភាពចាាំបច់តារកបួនសវជជសាគ ត សៅសពលអ្នកទទួលការ
ណែទាំ ុខភាព។ សនេះអាចររួរញ្ចូ លការសត្រីថាន ាំ ពឹក ត្មារ់ការពយបលសធែញសៅសពលណែលសតល់សោយត្គូ
សពទយឯកសទ ោងថាន ាំ ពឹក។ 

ស វាករែចារ់ រន  និង នៃ ក់ 

Anthem រ៉ា រ់រងសលីស វាចារ់ រន  និង នៃ ក់ ណែលមានការររឹរបរិចាំស េះការពយបលឆ្ែឹងខនងសោយការ
សធវីសោយនែ។ ស វាចារ់ រន  និង នៃ ក់ មានកាំែរ់ត្រឹរណរពីរែងកនុងរួយណខ។ Anthem អាចយល់ត្ពរ
ជារុនចាំស េះស វាសសែងៗតារភាពចាាំបច់តារកបួនសវជជសាគ ត។ 

 មាជិកោងសត្ការសនេះ មាន ិទធិទទួលបនស វាចារ់ រន  និង នៃ ក់៖ 

▪ កុមារអាយុសត្ការ 21 ឆ្ន ាំ 
▪ គ តីមាននសទស េះរហូ្រែល់ចុងណខណែលររួទាំង 60 នែៃរនទ រ់សពល ត្មាលកូន 

▪ អ្នកសាន ក់សៅកនុងរនទីរណែទាំជាំនញ រនទីរណែទាំរធយរ ឬរនទីរណែទាំជាំងឺត្សាល 

▪  មាជិកទាំងអ្ ់ សពលណែលស វាករែត្រូវបនសតល់ជូនសៅណសនកអ្នកជាំងឺសត្ៅរនទីរសពទយ គៃីនិក 
ពិសត្គ្នេះអ្នកជាំងឺ FQHCs ឬ RHCs ណែល ថិរសៅកនុងរណាត ញររ ់ Anthem។រិនណរនត្គរ់  
FQHCs, RHCs, ឬរនទីរសពទយតារសោនធីទាំងអ្ ់ ុទធណរសតល់ស វាពយបលសោយការចារ់ 
 រន សនេះសទ។ 

ស វាល្ងងឈារ/រដូ រឈារ 
Anthem រ៉ា រ់រងសលីការពយបលការល្ងងឈារ។ Anthem ក៏ត្គរែែត រ់សលីស វាល្ងងឈារ (ការល្ងង
ឈាររុ ាំនរ ៉ា)សងណែរ ត្រ ិនសរីសវជជរែឌិ រររ ់អ្នកោក់ ាំសែី សហ្យី Anthem យល់ត្ពរ។ 

ការវេះការ់អ្នកជាំងឺរិនសាន ក់ពយបល 

Anthem រ៉ា រ់រងសលីនីរិវធីិវេះការ់អ្នកជាំងឺណែលរិន ថិរកនុងរនទីរសពទយ។ អ្នកណែលចាាំបច់ត្រូវសធវីសរគវនិិចេយ 

នីរិវធីិណែលចារ់ទុកថាមានការចារ់សឆ្ន រសត្ជី សរ ី សហ្យីនីរិវធីិសវជជសាគ តអ្នកជាំងឺសត្ៅឯកសទ  ទរទរ
ការអ្នុរ័រជារុន (ការអ្នុញ្ញា រជារុន) ។ 



4 | អ្រថត្រសោជន៍ និងស វាករែ 
 

 ូរទូរ ពទរកកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជនតារសលខ 888-285-7801 (TTY 711) 

ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
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ស វាត្គសូពទយពយបល 

Anthem សតល់ការធានរ៉ា រ់រងែល់ស វាករែររ ់ត្គូសពទយណែលត្រូវបនចារ់ទុកថាចាាំបច់ ត្មារ់ណសនកសវជជ 
សាគ ត។ 

ស វាពយបលសត្គចសជីង (ត្រអ្រ់សជីង) 
Anthem រ៉ា រ់រងសលីស វាករែពយបលសរគណែលចាាំបច់ោងសវជជសាគ ត ែូចជាការសធវីសរគវនិិចេយ និងការ
ពយបលសជីងរនុ ែសោយសត្រីអ្គាិ នី សោយរវេះការ់ សោយសរកានិច និងសោយនែ (ជាំងឺបក់ ឬសត្គច) ។ 

សនេះររួរញ្ចូ លទាំងកសជីង និង រន ពួរ ណែលញារ់រញ្ចូ លសៅកនុងសជីង និងការពយបលសោយរិនវេះការ់ 
នូវសាច់ែុាំ និង រន ពួរសជីង ណែលត្គរ់ត្គងរុខង្ហរររ ់សជីង។ 

ការពយបល  

Anthem រ៉ា រ់រងសៅសលីការពយបលសសែងៗ ររួមានែូចជា៖ 

▪ ការពយបលសោយសត្រីគីរី 

▪ ការពយបលសោយសត្រីកាាំរ ែី 

ការណែទាំមាតា និងទរកសទីរនឹងសកីរ 

Anthem រ៉ា រ់រងសលីស វាណែទាំមាតា និងទរកសទីរសកីរទាំងសនេះ៖ 

▪ ការអ្រ់រ ាំ និងជាំនួយកនុងការរាំស កូនសោយទឹកសោេះមាដ យ 

▪ ការណែទាំសពល ត្មាល និងសត្កាយសពល ត្មាល 

▪ ឧរករែ៍រូរទឹកសោេះ និងររកិាខ រសារ់សាង់សសែងៗ 

▪ ការណែទាំរុនសពល ត្មាល 

▪ ស វារជឈរែឌ លពនយរកាំសែីរ 

▪ សពទយឆ្ែរ ណែលមានការទទួលសាា ល់ (CNM) 

▪ សពទយឆ្ែរ ណែលមានអាជាញ រែណ (LM) 

▪ សរគវនិិចេយសៅសលីវរិរតិស សែទិចននគភ៌ និងការពិសត្គ្នេះសោរលល់ 
▪ ស វាករែណែទាំទរកសទីរនឹងសកីរ 
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ស វាពិសត្គ្នេះ ុខភាពពីចមាៃ យ 

ស វាពិសត្គ្នេះ ុខភាពពីចមាៃ យ (Telehealth) គជឺារសធយបយរួយកនុងការទទលួបនស វាករែសោយរនិមានទ ី
តាាំងែូចគ្នន នឹងអ្នកសតល់ស វាករែររ ់អ្នក។ ស វាពិសត្គ្នេះ ុខភាពពីចមាៃ យអាចមានការ នទនផ្ទទ ល់ជារួយអ្នកសតល់
ស វាររ ់អ្នក។ ឬស វាពិសត្គ្នេះ ុខភាពពចីមាៃ យអាច ក់ព័នធនឹងការណចករ ាំណលកព័រម៌ានជារួយអ្នកសតល់ស វាររ ់
អ្នកសោយរនិមានការជណជករនតពិភាកាសោយរនតផ្ទទ ល់។ អ្នកអាចទទលួបនស វាករែជាសត្ចីនតាររយៈស វាពិសត្គ្នេះ
 ុខភាពពីចមាៃ យ។ សទេះជាោ៉ា ងណាក៏សោយ ស វា ុខភាពពីចមាៃ យ ត្រណហ្លជារិនមាន ត្មារ់ស វាករែ  
ណែលមានការធានរ៉ារ់រងទាំងអ្ ់សនេះសទ។ អ្នកអាចទក់ទង អ្នកសតល់ស វាររ ់អ្នក សែីរបែីឹងថាស វាករែត្រសភទ
ណាអាចមានតាររយៈស វាករែពិសត្គ្នេះ ុខភាពពីចមាៃ យ។ ាំោន់សនេះគឺទាំងអ្នក និងអ្នកសតល់ស វាររ ់អ្នក  

យល់ត្ពរថា ការសត្រីត្ប ់ទូរ ពទចលរ័ ត្មារ់ស វាករែជាក់ល្ងក់គ ឺរររយ ត្មារអ់្នក។ អ្នកមាន ិទធិទទួលបន
ស វាសោយផ្ទទ ល់ សហ្យីរិនរត្រូវឱ្យសត្រីករែវធូិ ុខភាពពីចមាៃ យ សទេះរីជាអ្នកសតល់ស វាររ ់អ្នកយល់ត្ពរថាវា រ
ររយ ត្មារ់អ្នកក៏សោយ។ 

ស វា ុខភាពសៃូ វចិរត 
ស វា ុខភាពសៃូ វចិរត ត្មារ់អ្នកជាំងឺរិន ត្មាកពយបល 

Anthem រ៉ា រ់រងសៅសលី មាជិក  ត្មារ់ការវាយរនរៃ ុខភាពសៃូវចិរតែាំរូង សោយរិនរត្រូវឱ្យមានការ 
យល់ត្ពរជារុន (ការអ្នុញ្ញា រជារុន) សេយី។ អ្នកអាចទទួលបនការវាយរនរៃ ុខភាពសៃូវចិរតត្គរ់សពល
សវល្ងពីអ្នកសដល់ស វា ុខភាពសៃូវចិរតណែលមានអាជាញ រែណ សៅកនុងរណាដ ញ Anthem សោយពុាំចាាំបច់មាន
ការរញ្ជូ នរនត។ 

 

PCP ឬអ្នកសដល់ស វា ុខភាពសៃូវចិរតររ ់អ្នក អាចសធវីការរញ្ជូ នរនតឱ្យទទួលការពិនិរយ ុខភាពសៃូវចិរត 
រណនថរសៅកាន់អ្នកឯកសទ មាន ក់ ណែល ថិរកនុងរណាដ ញ Anthem សែីរបកីាំែរ់កត្រិរននពិការភាពររ ់អ្នក។ 

ត្រ ិនសរីលទធសលននការពិនិរយ ុខភាពសៃូវចិរតររ ់អ្នកកាំែរ់ថា អ្នក ថិរសៅកនុងកត្រិរសត្គ្នេះថាន ក់ 
ត្សាល ឬរធយរននរុខង្ហរសៃូវចិរត អាររែែ៍ ឬអាករបកិរោិ Anthem អាចសដល់ជូនស វា ុខភាពសៃូវចិរត 
ជូនអ្នក។ Anthem ធានរ៉ា រ់រងស វា ុខភាពសៃូវចិរត ែូចជា៖  

▪ ការវាយរនរៃ និងការពយបល ុខភាពសៃូវចិរតជារុគាល និងជាត្កុរ (ការពយបលសត្រីចិរតវទិយ) 

▪ ការសធវីសរ ដសៃូវចិរតសៅសពលមានការរង្ហា ញតារណររសវជជសាគ តថាត្រូវមានការវាយរនរៃអាការ
ជាំងឺសៃូវចិរត 

▪ ការអ្ភិវឌឍចាំសនេះែឹងសែីរបរីសងាីនរត្រុងត្រយរ័ន ការចង់ចាាំ និងការសោេះត្សាយរញ្ញា  
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 ូរទូរ ពទរកកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជនតារសលខ 888-285-7801 (TTY 711) 

ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
California តារសលខ 711។  ូរសរីលអ្នឡាញសៅ anthem.com/ca/medi-cal។ 68 

▪ ស វាករែ ត្មារ់អ្នកជាំងឺរិន ត្មាកសៅរនទីរសពទយ ត្មារ់សគ្នលសៅត្រួរពិនិរយការពយបល
សោយសត្រីឱ្ ែ 

▪ ការពិសសាធន៍អ្នកជាំងឺរិន ត្មាកសៅរនទីរសពទយ ឱ្ ែ  មាភ រ និងការសារ់សាង់ 

▪ ការត្រឹកាោងណសនកចិរតវទិយ  

▪ ការពយបលជាលកខែៈត្គួសារ 
 ត្មារ់ជាំនួយកនុងការណ វងរកព័រ៌មានរណនថរអ្ាំពីស វា ុខភាពសៃូវចិរតណែលសតល់សោយ Anthem,  
ទូរ ពទសៅសលខ 888-285-7801 (TTY 711)។ 

 

ត្រ ិនសរី លទធសលននការពិនិរយ ុខភាពសៃូវចិរតររ ់អ្នក កាំែរ់ថា អ្នកអាចនឹងមានពិការភាពកត្រិរ 
ខព ់ជាងរុន សហ្យីត្រូវការស វាឯកសទ  ុខភាពសៃូវចិរត (SMHS) សនេះ PCP ឬអ្នកសដល់ស វា ុខភាព
សៃូវចិរតររ ់អ្នកនឹងរញ្ជូ នអ្នកសៅកាន់គសត្មាងណែទាំ ុខភាពសៃូវចិរតសៅកនុងសោនធី សែីរបទីទួលការវាយ 
រនរៃ។ សែីរបណី វងយល់រណនថរ  ូរអាន “ស វា និងករែវធីិ Medi-Cal សសែងសទៀរ” សៅទាំព័រ 100 

ស វា សគង្ហា េះរនទ ន់ 
ស វាអ្នកជាំងឺកនុ ង និងអ្នកជាំងឺសត្ៅ សែីរបីពយបល សគង្ហា េះរនទ ន់ណសនកសវជជសាគ ត 
Anthem ត្គរែែដ រ់សលីត្គរ់ស វាករែទាំងអ្ ់ណែលត្រូវការសែីរបពីយបលការ សគង្ហា េះរនទ ន់ណសនកសវជជ 
សាគ តណែលសកីរសេងីសៅកនុង ហ្រែឋអាសររកិ (ររួទាំងទឹកែីែូចជា Puerto Rico , US Virgin Islands  
ជាសែីរ។) ឬរត្រូវឱ្យអ្នកសៅកនុងរនទីរសពទយសៅត្រសទ កាណាោ ឬរិុក ុិកកូ។ ការ សគង្ហា េះរនទ ន់ណសនកសវជជ 
សាគ ត គឺជាសាថ នភាពសវជជសាគ តរួយណែលមានការឈចឺារ់ធៃន់ធៃរ ឬររួ ធៃន់ធៃរ។ សាថ នភាពសនេះមានលកខែៈ
ធៃន់ធៃរ ណែល ត្រ ិនសរីពុាំទទួលការយកចិរតទុកោក់ណសនកសវជជសាគ តភាៃ រៗសទសនេះ រនុ ែមាន ក់ណែល 
មានចាំសែេះែឹងរធយរអ្ាំពីណសនក ុខភាព និងឱ្ ែអាចរ ាំពឹងថាវានឹងរណាដ លឱ្យមាន៖ 

▪ ហានិភ័យខព ់ចាំស េះ ុខភាពររ ់អ្នក ឬ 

▪ សត្គ្នេះថាន ក់ធៃន់ធៃរចាំស េះរុខង្ហររងកាយររ ់អ្នក ឬ 

▪ ការខូចរុខង្ហររងកាយធៃន់ធៃរនន ររីងា ឬណសនកណារួយននរងកាយ ឬ 

▪ ករែីគ តីមាននសទស េះណែលកាំពុងឈសឺ េះោ៉ា ងោៃ ាំង មានន័យថា  
ឈសឺ េះសៅកនុងអ្ាំេុងសពលណែលលកខខែឌ ោងសត្ការសនេះនឹងសកីរសេងី៖ 
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 ូរទូរ ពទរកកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជនតារសលខ 888-285-7801 (TTY 711) 

ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
California តារសលខ 711។  ូរសរីលអ្នឡាញសៅ anthem.com/ca/medi-cal។ 69 

 ពុាំមានសពលសវល្ងត្គរ់ត្គ្នន់កនុងការរញ្ជូ នរនតអ្នកត្រករសោយ ុវរថិភាពសៅកាន់ 
រនទីរសពទយរួយសសែងសទៀររុនសពល ត្មាល។ 

 ការសសទរអាចរងាការគាំររកាំណហ្ងចាំស េះ ុខភាព ឬ ុវរថិភាពររ ់អ្នក  
ឬចាំស េះទរកកនុងនសទររ ់អ្នក។ 

ត្រ ិនសរីរនទរ់ សគង្ហា េះរនទ ន់ររ ់រនទីរសពទយសតល់ឱ្យអ្នកនូវការសារ់សាង់ឱ្ ែតារសវជជរញ្ញជ អ្នកជាំងឺរិនសាន ក់
ពយបលែល់សៅ 72 សមា៉ា ងណែលជាណសនកននការពយបលររ ់អ្នក ឱ្ ែតារសវជជរញ្ញជ នឹងត្រូវបនសតល់ឱ្យ 
ជាណសនកននស វា សគង្ហា េះរនទ ន់ររ ់អ្នក។ ត្រ ិនសរីអ្នកសតល់ស វារនទរ់ សគង្ហា េះរនទ ន់សៅរនទីរសពទយសតល់ 
ឱ្យអ្នកនូវសវជជរញ្ញជ ណែលអ្នកត្រូវយកសៅឱ្ ែសាថ ន អ្នកជាំងឺរិនសាន ក់ពយបលសែីរបរីាំសពញសនេះ  
Medi-Cal Rx នឹងទទួលខុ ត្រូវចាំស េះការរ៉ា រ់រងននសវជជរញ្ញជ សនេះ។ 

ត្រ ិនសរី ឱ្ ែការសីៅឱ្ ែសាថ នររ ់អ្នកជាំងឺរិនសាន ក់ពយបលសតល់ឱ្យអ្នក នូវការសារ់សាងថ់ាន ាំ សគង្ហា េះរនទ ន់  

ការសារ់សាង ់សគង្ហា េះរនទ ន់សនេះនឹងត្រវូបនរ៉ា រ់រងសោយ Medi-Cal Rx និងរិន Anthem។  ូរឱ្យឱ្ ែសាថ ន
ទូរ ពទសៅ Medi-Cal Rx តាររយៈសលខទូរ ពទ 800-977-2273 ត្រ ិនសរីពួកសគត្រវូការជាំនួយកនុ ងការសតល់
ឱ្យអ្នកនូវការសារ់សាងឱ់្ ែ សគង្ហា េះរនទ ន់។  

ស វាែឹកជញ្ជូ ន សគង្ហា េះរនទ ន់ 

Anthem រ៉ា រ់រងសៅសលីរែយនត សគង្ហា េះ សែីរបជួីយែល់អ្នកកនុងការទទួលបនទីកណនៃងណែទាំជិររាំសុរសៅ 
កនុងសាថ នភាព សគង្ហា េះរនទ ន់។ សនេះ ាំសៅសលីសាថ នភាពររ ់អ្នកថាសរីមាន ភាពធៃន់ធៃរត្គរ់ត្គ្នន់ ណែល
ការសត្រីរសធយបយែ៏នទសទៀរសែីរបសីៅកណនៃងពយបលអាចរងាសត្គ្នេះថាន ក់ែល់ ុខភាព ឬជីវរិររ ់អ្នក។ 

ពុាំមានស វាណែលមានការរ៉ា រ់រងសៅសត្ៅ ហ្រែឋអាសររកិសនេះសទ សលីកណលងណរស វា សគង្ហា េះរនទ ន់ ណែល
ទរទរឱ្យអ្នកត្រូវសៅកនុងរនទីរសពទយសៅ ត្រសទ កាណាោ ឬត្រសទ រិុក ុិក។ ត្រ ិនសរីអ្នកទទួលបន
ស វារែយនត សគង្ហា េះរនទ ន់សៅត្រសទ កាណាោ និងត្រសទ រិុក ុិក សហ្យីអ្នករិនត្រូវបន ត្មាកសៅ
រនទីរសពទយកនុងអ្ាំេុងសពលននការណែទាំសនេះ ស វារែយនត សគង្ហា េះររ ់អ្នកនឹងរិនត្រូវបនធានរ៉ា រ់រង 
សេយី Anthem។ 

ការណែទាំ ងាហ្ោឋ ន និងរាំបរ់ការឈឺចារ់ 
Anthem រ៉ា រ់រងសៅសលីការណែទាំ ងាហ្ោឋ ន និងការណែទាំអ្នកជាំងឺជាកុមារ និងរនុ ែសពញវយ័  
ណែលជួយការ់រនថយភាពរិនត្ ួលណសនករងកាយ អាររែែ៍  ងារ និងសាែ ររី។ រនុ ែសពញវយ័ណែល 
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ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
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មានអាយុចារ់ពី 21 ឆ្ន ាំសេងីសៅ រិនអាចទទួលបនទាំងស វាណែទាំ ងាហ្ោឋ ន និងស វាណែទាំអ្នកជាំងឺ 
កនុងសពលណររួយសទ។ 

ស វាករែណែទាំ ងាហ្ោឋ ន 

ការណែទាំ ងាហ្ោឋ ន គឺជាអ្រថត្រសោជន៍រួយណែលសដល់ស វាជូនអ្នកជាំងឺរុនសពលសាៃ រ់។ ការណែទាំ ងាហ្
ោឋ នអាចទរទរឱ្យ មាជិកមានអាយុកាលរ ាំពឹងរ ់ត្បាំរួយណខ ឬរិចជាងសនេះសេយី។ វាគឺជាការ 
អ្នតរគរន៍រួយណែលសផ្ទដ រជាចរបងសៅសលីការត្គរ់ត្គង់ការឈចឺារ់ និងអាការៈសរគ ជាជាងសៅសលីការ 
ពយបលសែីរបពីនយរជីវរិ។ 

ការណែទាំ ងាហ្ោឋ នររួមានែូចជា៖  

▪ ស វាករែណែទាំអ្នកជាំងឺ 

▪ ស វាពយបលរងកាយ ជាំងឺការង្ហរ ឬការនិោយ 

▪ ស វា ងារសវជជសាគ ត 
▪ ជាំនួយ ុខភាពសៅតារសទេះ និងស វាសរសទេះ 
▪  មាភ រ និងររកិាខ រសវជជសាគ ត 
▪ ឱ្ ែរួយចាំនួន និងស វាករែជីវសាគ តរួយចាំនួន (ខៃេះអាចរកបនតាររយៈស វាគិរនែៃ  

FFS Medi-Cal Rx) 

▪ ស វាត្រឹកាសោរល់ 
▪ ការរនតស វាណែទាំរនុ ែចា ់ជរ 24 សមា៉ា ងកនុងរួយនែៃ អ្ាំេុងសពលមានវរិរតិ  
និងសៅតារភាពចាាំបច់កនុងការរកាឱ្យ មាជិកឈជិឺរសាៃ រ់សៅសទេះជានិចច 

▪ ស វាពនយរសពល ត្មារ់អ្នកជាំងឺសាន ក់ពយបលរហូ្រែល់ត្បាំនែៃជារ់ៗគ្នន   
សៅសពល ថិរកនុងរនទីរសពទយ កណនៃងណែទាំ ុខភាពណែលមានជាំនញ ឬរជឈរែឌ ល ងាហ្ោឋ ន 

▪ ការណែទាំអ្នកជាំងឺសាន ក់ពយបលរយៈសពលខៃី ត្មារ់ការត្គរ់ត្គងការឈចឺារ់ ឬការត្គរ់ត្គងអា
ការៈសរគសៅកនុងរនទីរសពទយ កណនៃងណែទាំ ុខភាពណែលមានជាំនញ ឬរជឈរែឌ ល ងាហ្ោឋ ន 

ការណែទាំអ្នកជាំងឺរាំបរ់ការឈឺចារ់ 

ការណែទាំរាំបរ់ការឈចឹារ់អ្នកជាំងឺគឺជាការណែទាំណែលសផ្ទដ រសៅសលីអ្នកជាំងឺ និងត្គួសារ សោយណកលាំអ្គុែ
ភាពននជីវរិសោយ ការគិរគូរទុកជារុន ការរង្ហា រ និងការពយបលការឈចឺារ់។ ការណែទាំរាំបរ់ការឈ ឺ
ចារ់ ពុាំទរទរឱ្យ មាជិកមានអាយុកាលរ ាំពឹងរ ់ត្បាំរួយណខ ឬរិចជាងសនេះសេយី។ ការណែទាំរាំបរ់ការ
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ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
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ឈចឹារ់អ្នកជាំងឺអាចត្រូវបនសដល់ជូនសៅសពលែាំណាលគ្នន នឹងការណែទាំពយបលជាំងឺសងណែរ។ 

ការណែទាំរាំបរ់ការឈចឹារ់អ្នកជាំងឺររួមាន៖ 

▪ គសត្មាងណែទាំជារុន 

▪ ការវាយរនរៃសលីការណែទាំអ្នកជាំងឺ និងពិសត្គ្នេះសោរល់ 
▪ គសត្មាងណែទាំររួមាន រ៉ាុណនតរិនកាំែរ់ចាំស េះ៖ 

 សវជជរែឌិ រណសនកសវជជសាគ ត ឬជាំងឺពុកឆ្ែឹង 

 ជាំនួយការត្គូសពទយមាន ក់ 

 គិល្ងនុរោឋ យកិាណែលបនចុេះរញ្ជ ី 
 គិល្ងនុរោឋ យកិាវជិាជ ជីវៈណែលមានអាជាញ រែណ ឬអ្នកអ្នុវរតជាគិល្ងនុរោឋ យកិា 

 រុគាលិក ងារកិចច 
 រពវជិរ 

▪ ការ ត្ររ ត្រួលការណែទាំ 
▪ ការត្គរ់ត្គងការឈចឺារ់ និងសរគ ញ្ញា  
▪  ុខភាពសៃូវចិរត និងស វា ងារសវជជសាគ ត 

រនុ ែសពញវយ័ណែលមានអាយុចារ់ពី 21 ឆ្ន ាំ ឬសត្ចីនជាងសនេះ រិនអាចទទួលបនទាំងការណែទាំអ្នកជាំងឺ  
និងការណែទាំ ងាហ្ោឋ នកនុងសពលណររួយបនសទ។ ត្រ ិនសរីអ្នកកាំពុងទទួលបនការណែទាំអ្នកជាំងឺ  
និងរាំសពញតារលកខខែឌ  ត្មារ់ ងាហ្ោឋ ន អ្នកអាចស នី ុាំឱ្យផ្ទៃ  ់រតូរសៅការណែទាំ ងាហ្ោឋ នសៅសពល
ណាក៏បន។ 

ការពយបលសៅរនទីសពទយ 

ស វាអ្នកជាំនញថាន ាំ ពឹក 

Anthem រ៉ា រ់រងសលីស វាសវជជសាគ ដណែលត្រូវការត្គូសពទយឯកសទ ោងថាន ាំ ពឹក អ្ាំេុងសពលសាន ក់សៅរនទីរ
សពទយណែលមានការធានរ៉ា រ់រង។ អ្នកជាំនញថាន ាំ ពឹក គឺជាអ្នកសដល់ស វាមាន ក់ណែលមានឯកសទ ោងោក់
ថាន ាំ ពឹកែល់អ្នកជាំងឺ។ ថាន ាំ ពឹក គឺជាត្រសភទថាន ាំរយ៉ាងណែលសត្រីត្ប ់កនុងអ្ាំេុងសពលននការពយបលសវជជសា
គ តរួយចាំនួន។  
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ស វាអ្នកជាំងឺ ត្មាកកនុ ងរនទីរសពទយ 
Anthem រ៉ា រ់រងសៅសលីការណែទាំអ្នកជាំងឺ ត្មាកកនុងរនទីរសពទយ ណែលមានភាពចាាំបច់តារកបួនសវជជសាគ ត 
សៅសពលអ្នកទទួលបនការអ្នុញ្ញា រឱ្យរកកាន់រនទីរសពទយសនេះ។ 

ស វាវេះការ់ 

Anthem រ៉ា រ់រងសលីការវេះការ់ចាាំបច់ណសនកសវជជសាគ តណែលបនសធវីសេងីសៅកនុងរនទីរសពទយ។ 

ករែវធីិ ការណែទាំរសណាត េះអា ននសត្កាយសពល ត្មាលកូន 
ករែវធិី ការណែទាំរសណាត េះអា ននសត្កាយសពល ត្មាលកូន (PPCE) សតលក់ារធានរ៉ារ់រងរណនថរែល់ មាជិក  

Medi-Cal ណែលមានរញ្ញា  ុខភាពសៃូវចិរត អ្ាំេុងសពលមាននសទស េះ ឬសត្កាយសពល ត្មាល។  

Anthem រ៉ា រ់រងសលីការណែទាំ ុខភាពសៃូវចិរតររ ់មាតា ត្មារ់គ តីអ្ាំេុងសពលមាននសទស េះ និងរហូ្រែល់
ពីរណខរនទ រ់ពី ត្មាលសហ្យី។ ករែវធីិ PPCE ពត្ងីកការរ៉ា រ់រងសនេះសោយ Anthem រហូ្រែល់ 12 ណខ 
រនទ រ់ពីការសធវីសរគវនិិចេយ ឬពីការ ត្មាលសហ្យី សទេះជារួយណាសត្កាយ។ 

សែីរបមីានលកខែៈត្គរ់ត្គ្ននច់ាំស េះករែវធិី PPCE សវជជរែឌិ រររ ់អ្នកត្រូវណររញ្ញជ ក់ពកីារសធវីសរគវនិិចេយររ ់អ្នក
សលីអាការជាំងសឺៃូវចិរតររ ់មាត យកនុងរយៈសពល 150 នែៃ រនទ រ់ពី ត្មាលកូន។ សាក រួសវជជរែឌិ រររ អ់្នកអ្ាំពីស 
វាករែទាំងសនេះ ត្រ និសរីអ្នកគិរថាអ្នកត្រូវការវា។ ត្រ ិនសរីសវជជរែឌិ រគរិថា អ្នកគួរណរទទួលបនស វាករែពី  
PPCE សវជជរែឌិ រររ ់អ្នករាំសពញ នងិរញ្ជូ នទត្រង់ណរររទឱ្យអ្នក។ 

ស វា (ការពយបល) និងឧរករែ៍សាដ រលទធភាពពលករែ និង សរៃៀករាំ ក់ 
អ្រថត្រសោជន៍សនេះររួមានស វាករែ និងឧរករែ៍ សែីរបជួីយរនុ ែណែលមានររួ  ពិការភាព  
ឬមានជាំងឺរុ ាំនរ ៉ាសែីរបទីទួលបនវញិនូវជាំនញសៃូវចិរត និងរងកាយ។ 

គសត្មាងធានរ៉ា រ់រងសលី៖ 

ការចាក់រជុលវទិយសាគ ត 
Anthem រ៉ា រ់រងសលីស វាចាក់រជុលវទិយសាគ ត សែីរបរីង្ហា រ ណក ត្រួល ឬរនធូររនថយការែឹងអ្ាំពីការឈចឺារ់ 
ណែលធៃន់ធៃរ រុ ាំនរ ៉ាយូរអ្ណងវង ណែលរណាដ លរកកពីសាថ នភាពសវជជសាគ តណែលសគទទួលសាា ល់ជាទូសៅ។ ស វា
ចាក់រជុលវទិយសាគ ត ត្មារ់អ្នកជាំងឺរិនសាន ក់សៅរនទីរសពទយ (សោយមាន ឬគ្នែ នការរ ាំសញាចអ្គាិ នីននរជុល) 
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 ូរទូរ ពទរកកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជនតារសលខ 888-285-7801 (TTY 711) 

ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
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ត្រូវបនកាំែរ់ត្រឹរស វាពីរកនុងរួយណខ សៅសពលណែលសតល់សោយត្គូសពទយ ទនតសពទយ ត្គូសពទយឯកសទ ជាំងឺ 
ណភនក ឬអ្នកចាក់រជុលវទិយសាគ ត។ Anthem អាចយល់ត្ពរជារុន (សតល់ ិទធិជារុន) ស វាករែរណនថរតារ 
រត្រូវការណសនកសវជជសាគ ត។  

 

 វនវជិាជ  (ការសាដ រ់) 
Anthem រ៉ា រ់រងស វាករែសសារទ ែន៍។ សសារទ ែន៍ ត្មារ់អ្នកជាំងឺរិនសាន ក់ពយបលត្រូវបនកាំែរ់
ត្រឹរស វាពីរកនុងរួយណខ (ណែនកាំែរ់រិនអ្នុវរតចាំស េះកុមារអាយុសត្ការ 21 ឆ្ន ាំសនេះសទ) ។ Anthem  
អាចយល់ត្ពរជារុន (សតល់ ិទធិជារុន) ស វាករែរណនថរតាររត្រូវការណសនកសវជជសាគ ត។ 

ការពយបល ុខភាពអាករបកិរោិ 

Anthem រ៉ា រ់រងសលីស វាពយបល ុខភាពអាករបកិរោិ (BHT)  ត្មារ់ មាជិកណែលមានអាយុសត្ការ 

21 ឆ្ន ាំ តាររយៈអ្រថត្រសោជន៍ ការពិនិរយ សរគវនិិចេយ និងការពយបលែាំរូង និងតារកាលកាំែរ់  
(EPSDT) ។ ការពយបល ុខភាពតារអាករបកិរោិ (BHT) ររួរញ្ចូ លទាំងស វាករែ និងករែវធីិ 
ពយបលែូចជាការវភិាគសលីឥរោិរែណែលមាន និងករែវធីិអ្នតរគរន៍ឥរោិរែណែលមានរូលោឋ នសលី 
ភ តុតាងណែលនឹងជួយអ្ភិវឌឍ ឬសាដ រសេងីវញិនូវរុខង្ហររងកាយនិងសៃូវចិរតររ ់រុគាលជាអ្រិររមាណែល
មានអាយុសត្ការ 21 ឆ្ន ាំ។ 

ស វា BHT រសត្ងៀនជាំនញសសែងៗសោយសត្រីការ សងារ និងការពត្ងឹងអាករបកិរោិ ឬតាររយៈការសដល់ 
រត្រុយ សែីរបរីសត្ងៀនជាំហាននីរួយៗននអាករបកិរោិណែលបនកាំែរ់សគ្នលសៅ។ ស វាករែ BHT  
ណសែកសលីភ តុតាងណែលអាចទុកចិរតបននិងរិនណរនជាការពិសសាធន៍សនេះសទ។ ឧទហ្រែ៍អ្ាំពីស វា BHT 

ររួមានែូចជា ការសធវីអ្នតរគរន៍អាករបកិរោិ កញ្ច រ់អ្នតរគរន៍អាករបកិរោិពុទធិ ការពយបលអាករប 
កិរោិែ៏ទូលាំទូល្ងយ និងការវភិាគអាករបកិរោិណែលបនអ្នុវរត។ 

ស វា BHT ត្រូវណរជាការចាាំបច់ណសនកសវជជសាគ តនិងត្រូវមានកនុងសវជជរញ្ញជ ណែលសចញសោយសវជជរែឌិ រណែល
មានអាជាញ រែណ ឬសពទយសៃូវចិរតណែលត្រូវបនអ្នុរ័រសោយគសត្មាង សហ្យីត្រូវបនសតល់ជូនតារវធីិណែលអ្នុ
វរតតារណសនការពយបលណែលបនអ្នុរ័រ។ 

ការសាដ រលទធភាពពលករែសរេះែូង 

Anthem រ៉ា រ់រងសលីស វាសាត រនីរិ របទសរេះែូងអ្នកជាំងឺសាន ក់ពយបល និងអ្នកជាំងឺរិនសាន ក់ពយបល។ 
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 ូរទូរ ពទរកកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជនតារសលខ 888-285-7801 (TTY 711) 

ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
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ររកិាខ រសវជជសាគ តជារ់បនយូរ (DME) 

Anthem រ៉ា រ់រងសលីការទិញ ឬការជួលននការសារ់សាង់ ររកិាខ រ និងស វាករែររ ់ DME ជារួយនឹងសវជជ 
រញ្ញជ ពីសវជជរែឌិ រ ជាំនួយការត្គូសពទយ អ្នកអ្នុវរតជាគិល្ងនុរោឋ យកិា និងអ្នកឯកសទ គិល្ងនុរោឋ យកិាគៃី
និក។ សឈាែ េះ DME ណែលមានសវជជរញ្ញជ  អាចត្រូវបនរ៉ា រ់រងសៅតារភាពចាាំបច់តារកបួនសវជជសាគ ត សែីរប ី
រការុខង្ហរណសនករងកាយណែលចាាំបច់ ត្មារ់ ករែភាពរ ់សៅត្រចាាំនែៃ ឬសែីរបរីង្ហា រពិការភាពរងកាយ
 ាំោន់ៗ។  

ជាទូសៅ Anthem រិនរ៉ា រ់រងែូចោងសត្ការ៖ 

▪ ផ្ទ ុខភាព ភាពង្ហយត្ ួល ឬររកិាខ រត្រែិរ លកខែៈពិស   និងការសារ់សាង់ សលីកណលងណរ 
មា៉ា  ុីនរូរទឹកសោេះ ត្មារ់លក់រយ ែូចណែលបនពិពែ៌នសៅសត្ការ “មា៉ា  ុីនរូរទឹកសោេះ  
និងការសារ់សាង់” សត្ការចាំែងសជីង “ការណែទាំមាតា និងទរកសទីរនឹងសកីរ” សៅកនុងជាំពូកសនេះ 

▪ វរថុណែលរិនមានសគ្នលរាំែង ត្មារ់រកា ករែភាពធរែតាននការរ ់សៅត្រចាាំនែៃ ែូចជា 
ឧរករែ៍ហារ់ត្បែ (ររួទាំងឧរករែ៍ណែលមានរាំែងសតល់ជាំនួយរណនថរ ត្មារ់ ករែភាព 
ករានត ឬកីឡា) 

▪ សត្គឿងររកិាខ អ្នរ័យ សលីកណលងណរណសនកសវជជសាគ តចាាំបច់ ត្មារ់ មាជិកសត្ការអាយុ 21 ឆ្ន ាំ 
▪ ររ ់រររណែលរិនណរនជាសវជជសាគ ត ែូចជា រនទរ់ទឹក ូណា ឬជសែតី រយនត 
▪ ការណកណត្រសទេះ ឬរែយនតររ ់អ្នក 

▪ ឧរករែ៍ ត្មារ់សធវីសរ តឈារ ឬសារធារុកនុងរងកាយសសែងសទៀរ (សទេះជាោ៉ា ងណា  
ឧរករែ៍ត្រួរពិនិរយជារិ ារកនុងឈារទឹកសនរណសែរ រនទេះសរ ត និងែងកាាំរិរត្រូវបនរ៉ា រ់រង 
សោយ Medi-Cal Rx) 

▪ ការត្រួរពិនិរយណររសអ្េចិត្រូនិចននសរេះែូង ឬ ួរ សលីកណលងណរការត្រួរពិនិរយតារោនការែក 
ែសងាីរររ ់ទរក 

▪ ការជួ ជុល ឬការជាំនួ ឧរករែ៍សោយសារការបរ់រង់ ការលួច ឬការសត្រីត្ប ់ខុ   
សលីកណលងណរសៅសពលណែលចាាំបច់ណសនកសវជជសាគ ត ត្មារ់ មាជិកណែលមានអាយុសត្ការ  
21 ឆ្ន ាំរ៉ាុសណាណ េះ 

▪ ររ ់រររសសែងសទៀរណែលជាទូសៅរិនត្រូវបនសត្រីជាចរបង ត្មារ់ការណែទាំ ុខភាព  
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ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
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សទេះោ៉ា ងណាក៏សោយ កនុងករែីខៃេះ វរថុទាំងសនេះអាចត្រូវបនអ្នុរ័រសោយមានការអ្នុញ្ញា រជារុន 

(ការយល់ត្ពរជារុន) ោក់ជូនសោយសវជជរែឌិ រររ ់អ្នក។ 

អាហារូររថរភឆ្ៃងការ់តារមារ់ និងសត្ៅពីមារ់ 

វធិីសាគ តននការសដល់អាហារូររថរភសៅកាន់រងកាយទាំងសនេះ សត្រីសៅសពលសាថ នភាពជាំងឺរង្ហា រអ្នកពីការររសិភាគ 
អាហារតារធរែតា។ សលរិសលអាហាររូររថរភោងកនុង នងិអាហាររូររថរភ parenteral ត្រូវបនរ៉ារ់រងតាររយៈ  
Medi-Cal Rx សៅសពលណែលចាាំបច់ណសនកសវជជសាគ ត។  

ឧរករែ៍ជាំនយួកនុ ងការសាដ រ់ 

Anthem រ៉ា រ់រងឧរករែ៍ជាំនួយការសាត រ់ ត្រ ិនសរីអ្នកត្រូវបនសធវីសរ តរកការបរ់រង់ការសាត រ់  
ឧរករែ៍ជាំនួយការសាត រ់ គឺចាាំបច់ណសនកសវជជសាគ ត និងមានសវជជរញ្ញជ ពីសវជជរែឌិ រររ ់អ្នក។ ការធាន 
រ៉ា រ់រងត្រូវបនកាំែរ់ចាំស េះជាំនួយរនរៃទររាំសុរណែលរាំសពញតាររត្រូវការសវជជសាគ តររ ់អ្នក។  
Anthem នឹងរ៉ា រ់រងជាំនួយការសាត រ់ចាំនួនរួយ លុេះត្តាណរត្រូវការជាំនួយ ត្មារ់ត្រសចៀកនីរួយៗ  
សែីរបទីទួលបនលទធសលលែត្រស ីរជាងអ្នកអាចទទួលបនជាំនួយរួយ។  

ឧរករែ៍ជាំនួយការសាត រ់ ត្មារ់ មាជិកសត្ការអាយុ 21 ឆ្ន ាំ 

ចារ់ររ ់រែឋរត្រូវឱ្យកុមារណែលត្រូវការជាំនួយការសាត រ់ត្រូវបនរញ្ជូ នសៅករែវធីិស វាកុមារននរែឋ  
California (California Children’s Services, CCS) សែីរបកីាំែរ់ថាសរីកុមារមានត្គរ់លកខនតិកៈ 
 ត្មារ់ទទួលបន CCS ណែរឬសទ។ ត្រ ិនសរីកុមារមានត្គរ់លកខនតិកៈ ត្មារ់ទទួលបន CCS សនេះ  
CCS នឹងរ៉ា រ់រងនែៃចាំណាយ ត្មារ់ឧរករែ៍ជាំនួយការសាត រ់ណែលចាាំបច់ណសនកសវជជសាគ ត។ ត្រ ិនសរី 
កុមាររិនមានត្គរ់លកខនតិកៈ ត្មារ់ទទួលបន CCS សទ សយងីនឹងរ៉ា រ់រងជាំនួយការសាត រ់ណែលចាាំបច់ណសនក
សវជជសាគ តជាណសនកននការធានរ៉ា រ់រង Medi-Cal ។ 

ឧរករែ៍ជាំនួយការសាត រ់ ត្មារ់ មាជិកណែលមានអាយុចារ់ពី 21 ឆ្ន ាំសេងីសៅ 

សៅសត្ការ Medi-Cal សយងីរ៉ា រ់រងចាំស េះជាំនួយការសាត រ់នីរួយៗណែលមានែូចោងសត្ការ៖ 

▪ ណសនកោក់ជារ់ត្រសចៀកននឧករែ៍ជាំនួយការសាត រ់ណែលត្រូវការោក់ឱ្យ រត្ រ 

▪ កញ្ច រ់ែែ តង់ោររួយ 

▪ ការសៅជួរសែីរបតី្បកែថាជាំនួយែាំសែីរការត្រឹរត្រូវ 
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▪ ការសៅជួរសែីរប ីមាែ រ និងរាំ ក់ឧរករែ៍ជាំនួយការសាត រ់ររ ់អ្នកឱ្យ រត្ រ 

▪ ជួ ជុលឧរករែ៍សាត រ់ររ ់អ្នក 

 

សៅសត្ការ Medi-Cal សយងីនឹងរ៉ា រ់រងសលីជាំនួយការសាត រ់ជាំនួ ត្រ ិនសរី៖ 

▪ ការបរ់រង់ការសាត រ់ររ ់អ្នកគឺណររសនេះ  
ណែលឧរករែ៍ជាំនួយការសាត រ់រចចុរបននររ ់អ្នករិនអាចជួយឱ្យសាត រ់បន។ 

▪ ឧរករែ៍សាត រ់ររ ់អ្នកបនបរ់ ត្រូវបនលួច ឬខូច សហ្យីរិនអាចជួ ជុលបន  
សនេះវារិនណរនជាកាំហុ្ ររ ់អ្នកសទ។  
អ្នកត្រូវណរសតល់ឱ្យសយងីនូវកាំែរ់ចាំណាាំណែលត្បរ់សយងីពីរសរៀរណែលសរឿងសនេះបនសកីរសេងី។ 

 

 ត្មារ់រនុ ែសពញវយ័ណែលមានអាយុចារ់ពី 21 ឆ្ន ាំសេងីសៅ Medi-Cal រិនររួរញ្ចូ ល៖ 

▪ ការផ្ទៃ  ់រតូរែែជាំនួយការសាត រ់ 

ស វាករែ ុខភាពតារសទេះ 
Anthem រ៉ារ់រងសលីស វា ុខភាពណែលសដលជូ់នសៅសទេះររ ់អ្នក សៅសពលសវជជរែឌិ រសចញសវជជរញ្ញជ ររ ់អ្នក  

សហ្យីរកស ញីថាមានភាពចាាំបច់តារកបួនសវជជសាគ ត។ 

ស វា ុខភាពតារសទេះត្រូវបនកាំែរ់ចាំស េះស វាករែណែល Medi-Cal រ៉ា រ់រងែូចជា៖ 

▪ ការណែទាំសត្ៅសមា៉ា ងសោយគិល្ងនុរោឋ យកិាជាំនញ 

▪ ជាំនួយ ុខភាពសៅសទេះសត្ៅសមា៉ា ង 

▪ ស វា ងារសវជជសាគ ត 
▪ ការសារ់សាង់ោងសវជជសាគ ត  

 មាភ រ សត្គឿងររកិាខ រ និងឧរករែ៍សវជជសាគ ត 
Anthem រ៉ា រ់រងសលីការសារ់សាង់សវជជសាគ តណែលត្រូវបនសចញសវជជរញ្ញជ សោយសវជជរែឌិ រ ជាំនួយការត្គូសពទយ 
អ្នកអ្នុវរតជាគិល្ងនុរោឋ យកិា និងអ្នកឯកសទ គិល្ងនុរោឋ យកិាគៃីនិក។ ការសារ់សាង់សវជជសាគ តរួយចាំនួន
ត្រូវបនរ៉ា រ់រងតាររយៈ FFS Medi-Cal Rx និងរិនណរន Anthem។ 
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ការធានរ៉ា រ់រងររ ់ Medi-Cal រិនររួរញ្ចូ លែូចោងសត្ការ៖ 

▪ ររ ់រររសត្រីត្ប ់កនុងសទេះទូសៅររួមាន រ៉ាុណនតរិនកាំែរ់ចាំស េះ៖ 

 សារធារុ ែិរ (ត្គរ់ត្រសភទ) 

 អាល់កុលជូរ ាំអារ 

 សត្គឿង មាែ ង 

 ែុាំ ាំេ ីនិង ាំេសីតិរ ាំណាក 

 សរៅផ្ទរ់ 

 កណនែងជូរ 

 រុកខជារិ Witch hazel 

▪ ឱ្ ែសត្រីត្ប ់កនុងសទេះទូសៅររួមាន រ៉ាុណនតរិនកាំែរ់ចាំស េះ៖ 

 ត្ករួន Petrolatum ពែ៌  

 សត្រងល្ងរ ត្មារ់ណ បក ៃួរ និងសេ 

 សលិរសលសែាំពី talc និង talc 

 ភាន ក់ង្ហរអុ្ក ុីរករែែូចជា អីុ្ត្ែូណ នមានជារិ peroxide 

 Carbamide peroxide និង sodium perborate 

▪ សារ ូកក់ ក់ណែលរិនមានសវជជរញ្ញជ  
▪ ការសត្រៀរលកខែៈណែលមានសារធារុអា ុីរ benzoic និងឱ្ ែត្ករួនសាលី ុីលីក អា ុីរ 

ណត្ករសាលី ុីលីកអា ុីរ ឱ្ ែត្ករួន ឬវរថុរវ និង ័ងា ីអុ្ក ុីែរិទភាជ រ់ 

វរថុសសែងសទៀរណែលជាទូសៅរនិត្រូវបនសត្រីត្ប ់ជាចរបង ត្មារ់ការណែទាំ ុខភាព នងិណែលត្រូវ 
បនសត្រីត្ប ជ់ាត្រចាាំ និងជាចរបងសោយរុគាលណែលរនិមានរត្រូវការណសនកសវជជសាគ តជាក់ល្ងក ់
 ត្មារ់ពួកសគ។ 

ការពយបលសាដ រវជិាជ ជីវៈ 

Anthem រ៉ារ់រងសលីស វាពយបលសោយឱ្យអ្នកជាំងឺសធវី ករែភាពសសែងៗ ររួទាំងការវាយរនរៃការពយបលសោយឱ្យ
អ្នកជាំងឺសធវ ីករែភាព ណសនការពយបល ការពយបល ការណែនាំ និងស វាពិសត្គ្នេះសោរល់។ ស វាពយបលសោយ
ការង្ហរត្រូវបនកាំែរ់ត្រឹរពីរស វាកនុងរួយណខ (ណែនកាំែររ់ិនអ្នុវរតចាំស េះកុមារអាយុសត្ការ 21 ឆ្ន ាំសទ) ។  

Anthem អាចយល់ត្ពរជារុន (សតល់ ទិធិជារុន) ស វាករែរណនថរតាររត្រូវការណសនកសវជជសាគ ត។ 
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 ូរទូរ ពទរកកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជនតារសលខ 888-285-7801 (TTY 711) 

ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
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ត្ទនរ់បរសជីង/ការោក់សធែញ 

Anthem រ៉ារ់រងសលឧីរករែ៍ ណកទត្រង់ឆ្ែងឹ នងិអ្វយវៈ ិរបនិរែរិ និងស វាណែលចាាំបច់ោងសវជជសាគ ត  
និងសចញសវជាជ សោយសវជជរែឌិ រ ត្គូសពទយឯកសទ ជាំងឺណភនក សពទយសធែញ ឬអ្នកសតល់ស វាសវជជសាគ តណែលរិនណរនជាសវជជ
រែឌិ រររ ់អ្នក។ ការសនេះ ររួមានការរាំ ក់ឧរករែ៍ជាំនយួការសាដ រ់  ុែន ់ិរបនរិែិរត/អាវត្ទនរ ់ត្មារ់គ ត ី
ណែលវេះការ់យក ុែន់សចញ ត្កណារ ់ងារ់ឱ្យរឹងណែន នងិសត្គឿង ិរបនិរែរសែីរបសីាដ ររុខង្ហរ ឬផ្ទៃ  ់រដូរណសនកណា
រួយននរងកាយ ឬសែីរបជីួយត្ទណសនកណារួយននរងកាយណែលខូចត្ទង់ត្ទយ។ 

 មាភ ររងាូ រល្ងរក និងទឹកសនរ 

Anthem រ៉ារ់រងែងក់ារវេះការ់សរីកសៃូវចូលសៅកនុងរាំពង ់ត្មារ់រញ្ចូ លកនុងរាំពង់រងាូរទឹកសនរ ែងរ់ងាូរ ការសារ់សាង់
ការរញ្ចូ លទកឹ នងិសារធារុ ែិរ។ ការសនេះពុាំររ់រញ្ចូល មាភ រទាំងឡាយ ត្មារ់ផ្ទ ុកភាព ភាពង្ហយត្ លួ  

ត្រែិរភាព ឬលកខែៈ របរតិសសែងៗសេយី។ 

ការពយបលសោយចលន  

Anthem រ៉ា រ់រងសលីស វាពយបលរងកាយណែលចាាំបច់ណសនកសវជជសាគ ត ររួទាំងការវាយរនរៃការពយបល
សោយរងកាយ ការសធវីណសនការពយបល ការពយបល ការណែនាំ ស វាត្រឹកាសោរល់  
និងការសត្រីត្ប ់ឱ្ ែល្ងរ។ 

ការសាដ រលទធភាពពលករែ ួរ 

Anthem រ៉ា រ់រងសលីការសាត រសេងីវញិនូវ ួរ ណែលចាាំបច់ណសនកសវជជសាគ ត និងសចញសវជជរញ្ញជ សោយសវជជ 
រែឌិ រ។ 

ស វារនទីរណែទាំជាំនញ 

Anthem រ៉ារ់រងសលីស វាកណនៃងណែទាំ ុខភាពណែលមានជាំនញចាាំបច់តារកបួនសវជជសាគ ត ត្រ និសរីអ្នកត្រូវការ
ការណែទាំកត្រិរខព ។់ ស វាទាំងសនេះ ររួមានែូចជា រនទរ ់និងកាដ រសៅកនុងរនទីរណែទាំណែលមានអាជាញ រែណ ណែលមាន
ការណែទាំាំជាំនញសពញ 24 សមា៉ា ងកនុងរួយនែៃ។ 
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 ូរទូរ ពទរកកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជនតារសលខ 888-285-7801 (TTY 711) 

ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
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ការពយបលការនិោយ 

Anthem រ៉ារ់រងការពយបលសោយការនិោយ ណែលចាាំបច់ណសនកសវជជសាគ ត។ ស វាពយបលសោយការនិោយត្រូវ
បនកាំែរ់ត្ររឹពីរស វាកនុងរយួណខ (ណែនកាំែររ់ិនអ្នុវរតចាំស េះកុមារអាយុសត្ការ 21 ឆ្ន ាំសទ) ។ Anthem អាច
យល់ត្ពរជារុន (សតល់ ិទធជិារុន) ស វាករែរណនថរតាររត្រវូការណសនកសវជជសាគ ត។ 

ស វាអ្នករដូ រសភទ 

Anthem រ៉ារ់រងសលីស វារដូរសភទ (ស វាវេះការ់ណកសភទ) ណែលជាអ្រថត្រសោជនរ៍ួយ សៅសពលណាវាមានភាព 
ចាាំបច់តារកបួនសវជជសាគ ត ឬសៅសពលស វារាំសពញតារលកខែៈវនិិចេយ ត្មារ់ការវេះការ់រសងាីរ ររីងាសេងីវញិ។ 

ការសាកលបងពយបល  

Anthem រ៉ា រ់រងសលីនែៃណែទាំអ្នកជាំងឺជាត្រចាាំ ត្មារ់អ្នកជាំងឺណែលទទួលយកចូលកនុងការសាកលបង 
ពយបលជាំហានទី I ជាំហានទី II ជាំហានទី III ឬជាំហានទី IV ត្រ ិនសរីវា ក់ព័នធជារួយនឹងការរង្ហា រ  
ការចារ់រកសរសរគ ឬការពយបលជាំងឺរហារកី ឬសាថ នភាពណែលគាំររកាំណហ្ងែល់អាយុជីវរិសសែងៗ សហ្យី
ត្រ ិនសរីការ ិកាសនេះត្រូវបនសធវីសេងីសោយ រែឋបលចាំែីអាហារ និងឱ្ ែ ហ្រែឋអាសររកិ (FDA) 

រជឈរែឌ លត្គរ់ត្គង និងរង្ហា រជាំងឺ (CDC) ឬ រជឈរែឌ ល ត្មារ់ស វា Medicare និង Medicaid  
(CMS) ។ ការ ិកាត្រូវណរទទួលបនការអ្នុរ័រពី វទិយសាថ នជារិ ុខភាព (National Institutes of  
Health), FDA ត្ក ួងការ រជារិ (Department of Defense) ឬ Veterans Administration  
(រែឋបលអ្រីរយុទធជន) ។ Medi-Cal Rx ណែលជាករែវធីិ Medi-Cal FFS រ៉ា រ់រងសលីឱ្ ែតារសវជជរញ្ញជ  
ររ ់អ្នកជាំងឺរិនសាន ក់ពយបលភាគសត្ចីន។  ូរអានណសនក “ឱ្ ែមានសវជជរញ្ញជ  ត្មារ់អ្នកជាំងឺរិនសាន ក់
ពយបល” សៅសពលសត្កាយកនុងជាំពូកសនេះ  ត្មារ់ព័រ៌មានរណនថរ។ 

ស វារនទីរពិសសាធន៍ និងវទិយុ ករែ 
Anthem រ៉ា រ់រងសលីរនទរ់ពិសត្គ្នេះអ្នកជាំងឺរិនសាន ក់ពយបល និងអ្នកជាំងឺសាន ក់ពយបលននរនទីរពិសសាធន៍  
និងស វាកាាំរ ែីអិុ្ច សៅសពលចាាំបច់។ និរិវធីិែរកត្រិរខព ់សសែងៗ មានែូចជា CT ណ ាន MRI និង PET 

ណ ាន ត្រូវបនធានរ៉ា រ់រង អាត្ ័យសលីភាពចាាំបច់តារកបួនសវជជសាគ ត។ 
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 ូរទូរ ពទរកកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជនតារសលខ 888-285-7801 (TTY 711) 

ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
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ស វារង្ហា រ និង ុខុមាលភាព និងការត្គរ់ត្គងជាំងឺរុ ាំនរ ៉ា 
គសត្មាងធានរ៉ា រ់រងសលី៖ 

▪ ថាន ាំរង្ហា រណែលត្រូវបនណែនាំឱ្យសោយគែៈកមាែ ធិការត្រឹកា ាំររ់ការចាក់ថាន ាំរង្ហា រ 
▪ ស វាករែសរៀរចាំណសនការត្គួសារ 
▪ ការណែនាំររ ់ មាគន៍ត្សាវត្ជាវសរគកុមារសៅ ហ្អាសររកិណែលមានសឈាែ េះថា  

Bright Futures 

▪ ស វាណែទាំ ត្មារ់គ តីណែលសតល់ការណែនាំសោយ រហាវទិយល័យ រភព និងសរគគ តីអាសររកិ 

(American College of Obstetricians and Gynecologists) 

▪  ូរជួយរញ្ឍរ់ការជក់បរ ីណែលសគសៅរ៉ាយងសទៀរថា ស វារញ្ឍរ់ការជក់បរ ី
▪ ស វារង្ហា រ ណែលសតល់ការណែនាំសោយត្កុរការង្ហរស វារង្ហា រ ហ្រែឋអាសររកិ  

(United States Preventive Services Task Force) កត្រិរ A (Grade A)  
និងកត្រិរ B (Grade B) 

ស វាណសនការត្គួសារ ត្រូវបនសដល់ជូន មាជិកណែល ថិរកនុងវយ័ពរស េះ សែីរបឱី្យពួកសគអាចកាំែរ់ចាំនួន 

និងគមាៃ រននការមានកូន។ ស វាទាំងសនេះររួមាន វធីិសាគ តទាំងអ្ ់កនុងការពនយរកាំសែីរណែលអ្នុរ័រ 
សោយ FDA។ Anthemររ ់ PCP និង OB-GYN អ្នកឯកសទ អាចរកបន ត្មារ់ស វាករែសរៀរចាំ 
គសត្មាងត្គួសារ។ 

 ត្មារ់ស វាករែសរៀរចាំគសត្មាងត្គួសារ អ្នកក៏អាចសត្ជី សរ ីសវជជរែឌិ រ ឬគៃីនិក Medi-Cal ណែលរិន 
ទក់ទងជារួយសងណែរ Anthem សោយរិនចាាំបច់ទទួលបនការយល់ត្ពរជារុន (ការអ្នុញ្ញា រជារុន) ពី 

Anthem។ ស វាពីអ្នកសដល់ស វាសត្ៅរណាដ ញណែលរិន ក់ព័នធនឹងណសនការត្គួសារ អាចនឹងរិនត្រូវបន 
រ៉ា រ់រងសេយី។ សែីរបណី វងយល់រណនថរ  ូរទូរ ពទសៅសលខ 888-285-7801 (TTY 711)។ 

 ូរអានជាំពូកទី 5៖ កុមារ និងយុវជនណែទាំបនោ៉ា ងលែ ត្មារ់ព័រ៌មានអ្ាំពីការណែទាំរង្ហា រ ត្មារ់យុវ 
ជនអាយុ 20 ឆ្ន ាំចុេះសត្ការ។ 

ករែវធីិការ រជាំងឺទឹកសនរណសែរ 

ករែវធីិការ រជាំងឺទឹកសនរណសែរ (DPP) គឺជាករែវធីិផ្ទៃ  ់រដូររសរៀររររកនុងការរ ់សៅសោយណសែកសលីភ័ តុតាង។ 

វាត្រូវបនសរៀរចាំសេងីសែីរបរីង្ហា រ ឬពនយរសពលការសកីរសេងីនូវជាំងឺទឹកសនរណសែរត្រសភទទី 2 កនុង 
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 ូរទូរ ពទរកកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជនតារសលខ 888-285-7801 (TTY 711) 

ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
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ចាំសណាររុគាលណែលត្រូវបនសធវីសរគវនិិចេយស ញីមានែាំណាក់កាលឈានសៅរកជាំងឺទឹកសនរណសែរ។  
ករែវធីិសនេះ មានរយៈសពលរួយឆ្ន ាំ។ វាអាចមានរយៈសពលែល់ឆ្ន ាំទីពីរ ត្មារ់ មាជិកណែលមានលកខែៈ 
 របរតិត្គរ់ត្គ្នន់។ ការគ្នាំត្ទ និងរសចចកសទ រសរៀររររកនុងការរ ់សៅណែលមានការអ្នុរ័រពីករែវធីិររួ 
មាន រ៉ាុណនតរិនកាំែរ់ចាំស េះ៖  

▪ ការសដល់ការរង្ហា រ់រសត្ងៀនជានែគូ 

▪ ការរសត្ងៀនអ្ាំពីការត្រួរពិនិរយសោយខៃួនឯង និងការសោេះត្សាយរញ្ញា  
▪ ការសដល់ការសលីកទឹកចិរត និងររិណកលរែ 
▪ ការសដល់ឯកសារព័រ៌មានសែីរបគី្នាំត្ទសគ្នលសៅ 

▪ ការតារោនការសេងីទរៃន់ជាត្រចាាំសែីរបជួីយ សត្រចសគ្នលសៅ 

 មាជិកត្រូវណររាំសពញតារលកខខែឌ នន ិទធិចូលររួករែវធីិ DPP បន។ ទូរ ពទ Anthem សៅ  
888-285-7801 (TTY 711) សែីរបណី វងយល់រណនថរអ្ាំពីករែវធីិ និងលកខខែឌ ននការចូលររួ។ 

ស វាវេះការ់សាថ រនសេងីវញិ 

Anthem រ៉ា រ់រងសលីការវេះការ់សែីរបណីករត្រូវ ឬជួ ជុលរចន រព័នធខុ ត្រត្ករីននរងកាយ សែីរបណីក 
 ត្រួល ឬរសងាីរលកខែៈោងសត្ៅធរែតាឱ្យសកីនកត្រិររួយណែលអាចសធវីសៅបន។  ររីងាកាយរិនធរែ
តាគឺរណាត លរកពីពិការភាពពីកាំសែីរ ភាពរិនត្រត្ករីននការលូរល្ង ់ ការរ៉ាេះទងាិច ការឆ្ៃងសរសរគ  
មានែុាំសាច់ ជាំងឺ ឬការណក ុែន់សេងីវញិរនទ រ់ពីការវេះការ់យក ុែនសចញសហ្យី។ ការររឹរបរិ និងការ
សលីកណលងរួយចាំនួនអាចត្រូវបនអ្នុវរត។ 

ស វាពយបលវរិរតិននការសត្រីត្ប ់សារធារុសញៀន 

គសត្មាងធានរ៉ា រ់រងសលី៖ 

▪ ការពិនិរយសរីលការសត្រីត្ប ់សត្គឿងត្ វងឹរិនត្រឹរត្រូវ និងការត្រួរពិនិរយសត្គឿងសញៀន 
ខុ ចារ់។ 

 ូរសរីល “ស វាពយបលរញ្ញា ការសត្រីត្ប ់សារធារុ” សៅសពលសត្កាយសៅកនុងជាំពូកសនេះ  ត្មារ់ការ 
រ៉ា រ់រងការពយបលតាររយៈសោនធី។ 
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 ូរទូរ ពទរកកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជនតារសលខ 888-285-7801 (TTY 711) 

ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
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ស វាណភនក 

គសត្មាងធានរ៉ា រ់រងសលី៖ 

▪ ការពិនិរយណភនកជាត្រចាាំសរៀងរល់ 24 ណខរតង ការពិនរិយណភនករណនថរ ឬញឹកញារជ់ាងសនេះ ត្រូវបនរ៉ារ់រង  

ត្រ ិនសរីចាាំបច់ណសនកសវជជសាគ ត ត្មារ ់មាជកិ ែូចជាអ្នកណែលមានជាំងឺទកឹសនរណសែរ។ 

▪ ណវ ៉ានតា (  ុរ និងកញ្ចក់) រតងសរៀងរល់ 24 ណខ សៅសពលណែលអ្នកមានសវជជរញ្ញជ ត្ររឹត្រូវ។  

▪ ការផ្ទៃ  ់រតូរណវ ៉ានតាកនុងរយៈសពល 24 ណខ ត្រ ិនសរអី្នកមានការផ្ទៃ  ់រតូរតារសវជជរញ្ញជ  ឬណវ ៉ានតាររ ់អ្នកត្រូវ
បនបរ់រង់ ត្រូវបនសគលចួ ឬខូច (និងរិនអាចជួ ជុលបន) សហ្យីវារិនណរនជាកាំហុ្ ររ ់អ្នកសទ។ 

អ្នកត្រូវណរសតល់ឱ្យសយងីនូវកាំែរ់ចាំណាាំណែលត្បរ់សយងីពរីសរៀរណែលណវ ៉ានតាររ ់អ្នកត្រវូបនបរ់  
លួច ឬខូច។ 

▪ ឧរករែ៍សរីលស ញីទរ  ត្មារ់អ្នកណែលមានពិការភាពកនុងការសរីលស ញី ណែលរិនអាចណកបនសោយ
ណវ ៉ានតា ដង់ោរ សេន ៍ណភនក ឱ្ ែ ឬការវេះការ់ណែលរ ាំោនែល់ ររថភាពររ ់រនុ ែកនុងការអ្នុវរត 
 ករែភាពត្រចាាំនែៃ (ឧ. ការែយចុេះននណភនកណែលទក់ទងនងឹអាយុ) ។ 

▪ សេន ៍ណភនកណែលចាាំបច់ ត្មារ់ណសនកសវជជសាគ ត - ការសធវីសរ តណកវ ក់សលីត្គ្នរ់ណភនក នងិសេន ៍ណភនកអាច 
ត្រូវបនរ៉ារ់រង ត្រ ិនសររីិនអាចសត្រីត្ប ់ណវ ៉ានតា សោយសារជាំងឺណភនក ឬសាថ នភាព (ឧ. បរ់ត្រសចៀក) ។ 

លកខខែឌ សវជជសាគ តណែលមានលកខែៈត្គរ់ត្គ្នន ់ត្មារ់សេន ៍ណភនកពិស  ររួមាន រ៉ាុណនតរិនត្រូវបន 
កាំែរច់ាំស េះ ជាំងឺគ្នែ នអុ្ីរ ីពីកាំសែីរ ការបរ់រងក់ញ្ចក់ណភនក និងែុាំសលីភាន    ណកវណភនក។ 

អ្រថត្រសោជន៍ននរសធយបយសធវីែាំសែីរ ត្មារ់សាថ នភាពណែលរិនណរនជាត្គ្នអា នន  
អ្នកមាន ិទធិទទួលបនការែឹកសៅសពទយត្រ ិនសរីអ្នកមានរត្រូវការណសនកសវជជសាគ ដណែលរិនអ្នុញ្ញា រឱ្យ 
អ្នកសត្រីឡាន ឡានត្កុង ឬតាក់ ុីសៅតារការណារ់ជួរររ ់អ្នក។ រសធយបយសធវីែាំសែីរតារសវជជសាគ ដ
អាចត្រូវបនសតល់ជូន ត្មារ់ស វាករែណែលរ៉ា រ់រងសលីការណារ់ជួរែូចជា សវជជសាគ ត សធែញ  ុខភាពសៃូវ 
ចិរត ការសត្រីត្ប ់សារធារុសញៀន និងឱ្ ែសាថ ន។ ត្រ ិនសរីអ្នកត្រូវការរសធយបយសធវីែាំសែីរ ត្មារ់ 
 ុខភាពកនុងភាពរិនអា នន ឬ NEMT អ្នកអាចស នី ុាំវាសោយនិោយសៅកាន់សវជជរែឌិ រររ ់អ្នក។  
សវជជរែឌិ រររ ់អ្នកនឹងសធវីការ សត្រចចិរតសលីត្រសភទននការរសធយបយសធវីែាំសែីរត្រឹរត្រូវសែីរបសីឆ្ៃីយររ 
នឹងរត្រូវការររ ់អ្នក។ ត្រ ិនសរីពួកសគរកស ញីថាអ្នកត្រូវការរសធយបយសធវីែាំសែីរសវជជសាគ ត ពួកសគ 
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 ូរទូរ ពទរកកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជនតារសលខ 888-285-7801 (TTY 711) 

ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
California តារសលខ 711។  ូរសរីលអ្នឡាញសៅ anthem.com/ca/medi-cal។ 83 

នឹងសចញសវជជរញ្ញជ សោយរាំសពញទត្រង់ណរររទ សហ្យីរញ្ជូ នវាសៅ Anthem។ សៅសពលណែលបនការ 
អ្នុញ្ញា រ ការយល់ត្ពរ គឺលែ ត្មារ់រយៈសពលរួយឆ្ន ាំ អាត្ ័យសលីរត្រូវការណសនកសវជជសាគ ត។ សលី ពី
សនេះ វារិនមានណែនកាំែរ់ ត្មារ់ចាំនួនែងននការជិេះណែលអ្នកអាចទទួលបនសនេះសទ។ សវជជរែឌិ រររ ់
អ្នកនឹងត្រូវវាយរនរៃរត្រូវការសវជជសាគ តររ ់អ្នកសេងីវញិ ត្មារ់រសធយបយសធវីែាំសែីរសវជជសាគ ត សហ្យី
យល់ត្ពររតងសទៀរសរៀងរល់ 12 ណខរតង។ 

NEMT គឺជារសធយបយសធវីែាំសែីរសោយរែយនត សគង្ហា េះរនទ ន់ រែយនតណវងសទ ចរែ៍រាំ ក់សោយណត្គ
ណ នងអ្នកជាំងឺ រែយនតណវងណែលមានរសទេះរុញ ឬការែឹកជញ្ជូ នតារសៃូវអាកា ។ Anthem អ្នុញ្ញា រឱ្យមាន 
រសធយបយសធវីែាំសែីរសពទយណែលមានរនរៃទររាំសុរ ត្មារ់រត្រូវការសពទយររ ់អ្នកសៅសពលណែលអ្នកត្រូវ
ការជិេះសៅកាន់ការណារ់ជួរររ ់អ្នក។ សនេះមានន័យថា ជាឧទហ្រែ៍ ត្រ ិនសរីអ្នកអាចសធវីែាំសែីរតារ
រែយនតណវងណែលមានរសទេះរុញសោយសារសាថ នភាពរងកាយ និង សវជជសាគ ត Anthem  
នឹងរិនរង់ត្បក់ ត្មារ់រែយនត សគង្ហា េះរនទ ន់សទ។ អ្នកមាន ិទធិទទួលបនការែឹកជញ្ជូ នតារសជីង 
អាកា ណរកនុងករែីណែលសាថ នភាពជាំងឺររ ់អ្នកសធវីឱ្យការែឹកជញ្ជូ នតារសៃូវសគ្នកត្គរ់រូរភាពរិនអាចសធវី
សៅបនណររ៉ាុសណាណ េះ។  

រសធយបយសធវីែាំសែីរសវជជសាគ តត្រូវណរសត្រីសៅសពល៖  

▪ វាគឺចាាំបច់ ត្មារ់សាថ នភាពរងកាយ ឬសវជជសាគ តែូចណែលបនកាំែរ់កនុងការអ្នុញ្ញា រ 
ជាល្ងលកខែ៍អ្កែរសោយសវជជរែឌិ រ ឬអ្នកសតល់ស វាករែសសែងសទៀរ ឬអ្នករិនអាចសត្រីត្ប ់ 
រែយនតត្កុង តាក់ ុី ឬរែយនតែឹករនុ ែ សែីរបសីៅកាន់ការណារ់ជួរររ ់អ្នកសោយសារ 
សាថ នភាពរងកាយ និង សវជជសាគ ត។ 

▪ អ្នកត្រូវការជាំនួយពីអ្នកសរីកររសៅកាន់ និងរកពីទីលាំសៅ ោនជាំនិញ ឬទីកណនៃងពយបល 
សោយសារណរពិការភាពសៃូវកាយ ឬសៃូវចិរត។  

សែីរបសី នី ុាំ NEMT ណែលសវជជរែឌិ រររ ់អ្នកបនសចញសវជជរញ្ញជ  ត្មារ់ការណារ់ជួរណែលរិនរនទ ន់ (ជា
ទមាៃ រ់)  ូរទូរ ពទសៅ Anthem សៅ 888-285-7801 (TTY 711) ោ៉ា ងសហាចណា ់ពីរនែៃសធវីការ  
(នែៃចនទ-នែៃ ុត្ក) រុនសពលការណារ់ជួរររ ់អ្នក។  ត្មារ់ការណារ់ជួររនទ ន់  ូរសៅរកសយងីឱ្យបន
ឆ្រ់តារណែលអាចសធវីបន។  ូរសត្រៀររែណ មាា ល់ មាជិកររ ់អ្នកឱ្យបនរចួរល់សៅសពលអ្នកសៅទូរ
 ពទចូល។  
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 ូរទូរ ពទរកកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជនតារសលខ 888-285-7801 (TTY 711) 

ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
California តារសលខ 711។  ូរសរីលអ្នឡាញសៅ anthem.com/ca/medi-cal។ 84 

ណែនកាំែរ់ននរសធយបយសធវែីាំសែីរសវជជសាគ ត៖ Anthem សតល់រសធយបយសធវីែាំសែីរសវជជសាគ តរនរៃទររាំសុរ  

ណែលរាំសពញរត្រូវការសវជជសាគ តររ ់អ្នកសៅកានអ់្នកសតល់ស វាណែលសៅជរិរាំសុរពីសទេះររ ់អ្នក ណែលជាកណនៃង 
ណែលមានការណារជ់ួរ។ រសធយបយសធវីែាំសែីរសវជជសាគ តនឹងរិនត្រូវបនសតល់ជូនសទ ត្រ ិនសរីស វាករែសនេះរិន 
ត្រូវបនរ៉ារ់រងសោយ Medi-Cal។ ត្រ និសរីត្រសភទការណារ់ជួរត្រូវបនរ៉ារ់រងសោយ Medi-Cal រ៉ាុណនតរនិណរន 
តាររយៈគសត្មាង ុខភាពសទ Anthem នឹងជយួអ្នកសរៀរចាំកាលវភិាគរសធយបយសធវីែាំសែីរររ អ់្នក។ រញ្ជ ីស វា
ណែលមានការធានរ៉ារ់រងមានសៅកនុងស ៀវសៅណែនាំរុគាលកិសនេះ។ រសធយបយសធវីែាំសែីររិនត្រូវបនបនធានរ៉ារ់
រងសៅោងសត្ៅរណាត ញ ឬរាំរន់ស វាករែសទ លុេះត្តាណរមានការអ្នុញ្ញា រជារុនពី Anthem។  ត្មារ់ព័រម៌ាន 
រណនថរ ឬ ួររករសធយបយសធវែីាំសែីរសវជជសាគ ត  ូរទូរ ពទរក Anthem សៅ 888-285-7801 (TTY 711)។  

ចាំណាយ ត្មារ់ មាជិក៖រនិគិរនែៃសទសៅសពលណែលរសធយបយសធវីែាំសែីរត្រូវបនអ្នុញ្ញា រសោយ  

Anthem។ 

 

រសរៀរទទលួបនការែឹកជញ្ជូ នរិនណរនសវជជសាគ ត  
អ្រថត្រសោជន៍ររ ់អ្នក ររួមានការជិេះសៅកាន់ការណារ់ជួរររ ់អ្នក សៅសពលណែលការណារ់ជួរ  
គឺ ត្មារ់ស វាណែលបនធានរ៉ា រ់រងសោយ Medi-Cal ។ អ្នកអាចជិេះបនសោយរិនគិរនែៃសៅសពលណែល 
អ្នកមាន៖  

▪ ការសធវីែាំសែីរសៅ និងរកពី ការណារ់ជួរ ត្មារ់ស វាករែ Medi-Cal ណែលអ្នុញ្ញា រ 

សោយអ្នកសតល់ស វាករែររ ់អ្នក ឬ  

▪ ទទួលសវជជរញ្ញជ  និង មាភ រសវជជសាគ ត។ 

Anthem អ្នុញ្ញា រឱ្យអ្នកសត្រីរែយនត រែយនតឈនួល រែយនតត្កុង ឬរសធយបយែឹកជញ្ជូ នសាធារែៈ/ឯក 
ជនសសែងៗ សែីរបសីៅកាន់ការណារ់ជួរសវជជសាគ តររ ់អ្នក សែីរបទីទួលស វាណែលធានរ៉ា រ់រងសោយ  
Medi-Cal។ Anthem នឹងធានរ៉ា រ់រងនែៃសែីរទររាំសុរននត្រសភទរសធយបយសធវីែាំសែីររិនណរនសវជជសាគ ត  
ណែលរាំសពញតាររត្រូវការររ ់អ្នក។ សពលខៃេះ Anthem អាចសតល់ ាំែង ត្មារ់ការជិេះកនុងោន 
ជាំនិេះឯកជនណែលអ្នកសរៀរចាំ។ សនេះត្រូវណរបនអ្នុញ្ញា រ Anthem រុនសពលអ្នកជិេះ សហ្យីអ្នកត្រូវណរត្បរ់ 
សយងីពីរូលសហ្រុណែលអ្នករិនអាចជិេះតារវធីិសសែងសទៀរ ែូចជារែយនតត្កុងជាសែីរ។ អ្នកអាចត្បរ់សយងី 
សោយការទូរ ពទរកសយងី។ អ្នករិនអាចសរីកសោយខៃួនឯងនិងត្រូវបនសតល់នូវ ាំែងវញិ 
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 ូរទូរ ពទរកកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជនតារសលខ 888-285-7801 (TTY 711) 

ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
California តារសលខ 711។  ូរសរីលអ្នឡាញសៅ anthem.com/ca/medi-cal។ 85 

ការសតល់ ាំែងនែៃមា៉ា យល៍រត្រូវឱ្យមានែូចោងសត្ការ៖ 

▪ រែណសរីកររររ ់អ្នកសរីកររ 

▪ ការចុេះរញ្ជ ីោនយនតររ ់អ្នកសរីកររ 

▪ ភ តុតាងននការធានរ៉ា រ់រងរែយនត ត្មារ់អ្នកសរីកររ 

សែីរបសី នី ុាំការជិេះ ត្មារ់ស វាករែណែលត្រូវបនអ្នុញ្ញា រ  ូរទូរ ពទសៅ 888-285-7801 (TTY 711) 

ោ៉ា ងសហាចណា ់ ពីរ នែៃនននែៃសធវីការ (នែៃចនទ-នែៃ ុត្ក) រុនសពលការណារ់ជួរររ ់អ្នក ឬទូរ ពទរកឱ្យ 
បនឆ្រ់តារណែលអ្នកអាចសធវីបន សៅសពលណែលអ្នកមានការណារ់ជួរជារនទ ន់។  ូរសត្រៀររែណ មាា ល់
 មាជិកររ ់អ្នកឱ្យបនរចួរល់សៅសពលអ្នកសៅទូរ ពទចូល។ 

 មាា ល់៖ ជនជារិសែីរអាសររកិ អាចទក់ទងគៃីនិក ុខភាពជនជារិសែីរកនុងរាំរន់ររ ់ពួកសគសែីរបសី នី ុាំ
 រសធយបយសធវីែាំសែីររិនណរនសវជជសាគ ត។ 

ណែនកាំែរ់ននរសធយបយសធវែីាំសែីររិនណរនសវជជសាគ ត៖ Anthem សតលរ់សធយបយសធវែីាំសែីរសវជជសាគ តរនរៃទរ
រាំសុរ ណែលរាំសពញរត្រូវការសវជជសាគ តររ ់អ្នកសៅកាន់អ្នកសតល់ស វាណែលសៅជិររាំសុរពសីទេះររ អ់្នក ណែលជា 
កណនៃងណែលមានការណារ់ជរួ។  មាជិករនិអាចសរកីសោយខៃួនឯង ឬត្រូវបនសតលនូ់វ ាំែងសោយផ្ទទ ល់សទ។  

 ត្មារ់ព័រម៌ានរណនថរ  ូរទូរ ពទរក Anthem សៅ 888-285-7801 (TTY 711)។ 

រសធយបយសធវីែាំសែីររិនណរនសវជជសាគ តរិនត្រវូបនអ្នុវរតសទត្រ ិនសរី៖ 

▪ រែយនត សគង្ហា េះរនទ ន់ រែយនតណវងរាំ ក់សោយឧរករែ៍សលីកអ្នកជាំងឺ រែយនតណវងណែលមាន 
រសទេះរុញ ឬរសធយបយែឹកជញ្ជូ នសវជជសាគ តសសែងសទៀរ ត្រូវការជាចាាំបច់ណសនកសវជជសាគ ត 
ចាំស េះស វាណែលបនធានរ៉ា រ់រង Medi-Cal។ 

▪ អ្នកត្រូវការជាំនួយរកពីអ្នកសរីកររ ណែលជូនអ្នកសៅកាន់ និងរកពីសទេះ ោនជាំនិេះ ឬទីកណនៃង
ពយបល សោយសារណរសាថ នភាពណសនករងកាយ ឬជាំងឺ។  

▪ អ្នកកាំពុងជិេះរសទេះរុញ សហ្យីរិនអាចចូល និងសចញពីោនយនត សោយគ្នែ នជាំនួយពី 
អ្នកសរីកររ។ 

▪ ស វាសនេះពុាំត្រូវបនរ៉ា រ់រងសោយ Medi-Cal សេយី។  

ចាំណាយ ត្មារ់ មាជិក៖ គឺរិនគិរនែៃសទសៅសពលណែលរសធយបយសធវីែាំសែីររនិណរនសវជជសាគ តត្រូវបនសរៀរចាំ
សោយ Anthem។   
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 ូរទូរ ពទរកកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជនតារសលខ 888-285-7801 (TTY 711) 

ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
California តារសលខ 711។  ូរសរីលអ្នឡាញសៅ anthem.com/ca/medi-cal។ 86 

សសែងសទៀរ Anthem អ្រថត្រសោជន៍  
និងករែវធីិណែលធានរ៉ា រ់រង 

ស វា និងការគ្នាំត្ទមានការត្គរ់ត្គងរយៈសពលណវង (MLTSS) 

Anthem រ៉ា រ់រងសលីអ្រថត្រសោជន៍ MLTSS ទាំងសនេះ ត្មារ់ មាជិកណែលមានលកខែៈត្គរ់ត្គ្នន់៖ 

▪ ស វារជឈរែឌ លណែទាំរយៈសពលណវង ែូចណែលបនអ្នុរ័រសោយ Anthem 

ត្រ ិនសរីអ្នកមាន ាំែួរអ្ាំពី MLTSS  ូរទូរ ពទសៅ 888-285-7801 (TTY 711)។ 

ការ ត្ររ ត្រលួការណែទាំ 
Anthem សតល់ស វាណសនកត្គរ់ត្គងករែីសែីរបជួីយអ្នក ត្ររ ត្រួលរត្រូវការណែទាំ ុខភាពររ ់អ្នក 
សោយឥរគិរនែៃ ត្មារ់អ្នក។ Anthem នឹង ត្ររ ត្រួលជារួយករែវធីិសសែងសទៀរ សែីរបធីានថាអ្នក 
ទទួលបនស វាចាាំបច់ណសនកសវជជសាគ តទាំងអ្ ់ សទេះរីជាស វាទាំងសនេះរិនមានការធានរ៉ា រ់រងពីករែវធីិ
សសែងសទៀរ និងរិន ថិរកនុងគសត្មាង Anthemក៏សោយ។ 

ត្រ ិនសរីអ្នកមាន ាំែួរ ឬកងវល់អ្ាំពី ុខភាពររ ់អ្នក ឬ ុខភាពកូនររ ់អ្នក  ូរទូរ ពទសៅ  
888-285-7801 (TTY 711) ។ 

អ្រថត្រសោជន៍ននគាំនិរសតួចសសតីរណែទាំ ុខភាពសត្ការការ ត្ររ ត្រលួ (CCI) 

គាំនិរសតួចសសតីរណែទាំ ុខភាពសត្ការការ ត្ររ ត្រួល (CCI) ននរែឋ California សធវីការសែីរបណីកលរែការ 
 ត្ររ ត្រួលការណែទាំ ត្មារ់អ្នកមាន ិទធិទទួលបនទាំងពីរ (អ្នកណែលមានលកខែៈ របរតិទទួល 
បន Medi-Cal និង Medicare សងណែរ) ។ CCI មានពីរណសនកធាំៗ៖ 

ករែវធីិ Cal MediConnect  

ករែវធីិ Cal MediConnect មានសគ្នលរាំែងសធវីឱ្យត្រស ីរសេងីនូវការ ត្ររ ត្រួលការណែទាំ ត្មារ់ 
អ្នកទទួលសល ណែលមានត្គរ់លកខនតិកៈ ត្មារ់ទាំងការធានរ៉ា រ់រងពី Medicare និងពី Medi-Cal។ ករែ 
វធីិសនេះអ្នុញ្ញា រឱ្យពួកសគចុេះសឈាែ េះសៅកនុងគសត្មាងណររួយសែីរបតី្គរ់ត្គងអ្រថត្រសោជន៍ទាំងអ្ ់ររ ់ពួក
សគជាំនួ ឱ្យការមានណសនការ Medi-Cal និង Medicare ោច់សោយណេកពីគ្នន ។ វាក៏មានសគ្នលរាំែង 
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 ត្មារ់ការណែទាំគុែភាពខព ់សងណែរ ណែលជួយឱ្យរនុ ែមាន ុខភាព លែ និង ថិរសៅកនុងសទេះររ ់ពួក 
សគបនយូរតារណែលអាចសធវីសៅបន។   

 

ត្រ ិនសរីអ្នកបនចុេះសឈាែ េះចូលសរៀន Anthemករែវធីិ Cal MediConnect ររ គ់សត្មាង គសត្មាងសនេះ 
ធានរ៉ា រ់រងសលី៖ 

▪ រណាដ ញអ្នកសដល់ស វាណែលសធវីការររួគ្នន សែីរបអី្នក។ 

▪ អ្នក ត្ររ ត្រួលការណែទាំផ្ទទ ល់ខៃួន ណែលនឹងសធវីឱ្យត្បកែថា អ្នកទទួលបនការណែទាំ  
និងការគ្នាំត្ទណែលអ្នកត្រូវការ។ 

▪ ការត្រួរពិនិរយរត្រូវតាររុគាលអ្ាំពីរត្រូវការ ុខភាព និងគសត្មាងណែទាំររ ់អ្នក។ 

ការណែទាំរយៈសពលយូរសោយសាថ រ័ន  

Anthem ធានរ៉ា រ់រងការណែទាំរយៈសពលណវង ត្មារ់ណខណែលអ្នកចូលកនុងរជឈរែឌ ល និងណខរនទ រ់ពី 
សនេះ។ Anthem រិន ធានរ៉ា រ់រងសលីការណែទាំរយៈសពលណវងសនេះសទ ត្រ ិនសរីអ្នកសាន ក់សៅយូរ។ 

FFS Medi-Cal ធានរ៉ា រ់រងសលីការសាន ក់សៅររ ់អ្នក ត្រ ិនសរីវាមានរយៈសពលយូរជាងណខណែលអ្នកចូល 
រជឈរែឌ ល។ សែីរបណី វងយល់រណនថរ  ូរទូរ ពទសៅ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជន សៅ 888-285-7801  

(TTY 711)។ 

ស វា និងការគ្នាំត្ទមានការត្គរ់ត្គងរយៈសពលណវង (MLTSS) 

រុគាលណែលមានត្គរ់លកខនតិកៈ ត្មារ់ Medicare និង Medi-Cal ឬរនុ ែចា ់ ឬជនពិការ (SPD)  
ណែលបនចុេះសឈាែ េះកនុង Medi-Cal ត្រូវណរចូលររួជារួយគសត្មាងណែទាំណែលត្គរ់ត្គងសោយ Medi-Cal  

សែីរបទីទួលបនអ្រថត្រសោជន៍ Medi-Cal ររ ់ពួកសគ ររួទាំងអ្រថត្រសោជន៍ MLTSS និង  
Medicare ជុាំវញិ។  

ការត្គរ់ត្គងសលីការណែទាំណែលត្រស ីរសេងី 

Anthem ធានរ៉ា រ់រងសលីស វាការត្គរ់ត្គងសលីការណែទាំណែលត្រស ីរសេងី (ECM)  ត្មារ់ មាជិកណែល
មានរត្រូវការ ែុគសាែ ញខព ់។ ECM គឺជាអ្រថត្រសោជន៍ណែលសតល់ស វាករែរណនថរសែីរបជួីយអ្នកទទួល 
បនការណែទាំណែលអ្នកត្រូវការសែីរបរីកា ុខភាពលែ។ វា ត្ររ ត្រួលការណែទាំណែលអ្នកទទួលបនពីសវជជ
រែឌិ រសសែងៗគ្នន ។ ECM ជួយ ត្ររ ត្រួលការណែទាំរឋរ ការណែទាំត្ ួចត្សាវ  ុខភាពអាករបកិរោិ 
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ការអ្ភិវឌឍ  ុខភាពមារ់សធែញ ស វា និងការគ្នាំត្ទរយៈសពលណវងណសែកសលី ហ្គរន៍ (LTSS) និងការ 
រញ្ជូ នសៅកាន់ធនធាន ហ្គរន៍ណែលមាន។ 

ត្រ ិនសរីអ្នកមានលកខែៈត្គរ់ត្គ្នន់ អ្នកអាចនឹងត្រូវបនទក់ទងអ្ាំពីស វាករែ ECM ។ អ្នកក៏អាចទូរ 
 ពទ Anthem សែីរបរីកសរីលថាសរីសពលណាណែលអ្នកអាចទទួលបន ECM។ ឬនិោយសៅកាន់អ្នកសតល់
ស វាណែទាំ ុខភាពររ ់អ្នក ណែលអាចរកសរីលថាសរីអ្នកមានលកខែៈត្គរ់ត្គ្នន់ ត្មារ់ ECM និងសៅ
សពលណា និងរសរៀរណែលអ្នកអាចទទួលវាបន។  

 
ស វាករែ ECM ណែលធានរ៉ា រ់រង 

ត្រ ិនសរីអ្នកមានលកខែៈត្គរ់ត្គ្នន់ ត្មារ់ ECM អ្នកនឹងមានត្កុរណែទាំផ្ទទ ល់ខៃួនររ ់អ្នក ររួទាំងអ្នក 
 ត្ររ ត្រួលការណែទាំសនេះសងណែរ។ រុគាលសនេះនឹងនិោយសៅកាន់អ្នក និងសវជជរែឌិ រ អ្នកឯកសទ   
ឱ្ ែការ ីអ្នកត្គរ់ត្គងករែី អ្នកសតល់ស វា ងារ និងអ្នកែនទសទៀរ សែីរបតី្បកែថាអ្នកត្គរ់គ្នន សធវីការ 
ជារួយគ្នន សែីរបទីទួលបនការណែទាំណែលអ្នកត្រូវការ។ អ្នក ត្ររ ត្រួលការណែទាំក៏អាចជួយអ្នកណ វងរក  
និងោក់ កយស នី ុាំស វាករែសសែងសទៀរសៅកនុង ហ្គរន៍ររ ់អ្នកសងណែរ។ ECM ររួរញ្ចូ ល៖  

▪ ការសែពវសាយ និងការចូលររួ 

▪ ការវាយរនរៃែ៏ទូលាំទូល្ងយ និងការត្គរ់ត្គងការណែទាំ 
▪ ការ ត្ររ ត្រួលសលីការណែទាំឱ្យកាន់ណរត្រស ីរសេងី 

▪ ការសលីកករព ់ ុខភាព 

▪ ការណែទាំអ្នតរកាលទូសៅ 

▪ ស វាករែគ្នាំត្ទ មាជិក និងត្គួសារ 
▪ ការរញ្ជូ នរនត និងការ ត្ររ ត្រួលការគ្នាំត្ទពី ហ្គរន៍ និង ងារ 

 
សែីរបណី វងយល់ថាសរី ECM អាចត្រឹរត្រូវ ត្មារ់អ្នក ឬអ្រ់  ូរនិោយជារួយ Anthem អ្នករាំណាង 

ឬអ្នកសតល់ស វាណែទាំ ុខភាពររ ់អ្នក។ 

ចាំណាយ ត្មារ់ មាជិក 

ពុាំមានចាំណាយចាំស េះ មាជិក ត្មារ់ស វា ECM សេយី។ 
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ជាំនយួ ហ្គរន៍ 

ជាំនួយ ហ្គរន៍អាចមានសៅសត្ការគសត្មាងណែទាំលកខែៈរុគាលររ ់អ្នក។ ជាំនួយ ហ្គរន៍គឺ  រ 
ត្ រណសនកសវជជសាគ ត និងមានរនរៃនែៃស វាជាំនួ  ឬការកាំែរ់ចាំស េះអ្នកណែលធានរ៉ា រ់រងសត្ការគសត្មាង 
រែឋ Medi-Cal ។ ស វាករែទាំងសនេះគឺជាជសត្រី  ត្មារ់ មាជិកកនុងការទទួល។ ត្រ ិនសរីអ្នកមានលកខែៈ 
ត្គរ់ត្គ្នន់ ស វាករែទាំងសនេះអាចជួយអ្នកឱ្យរ ់សៅសោយឯករជយជាងរុន។ ពួកសគរិនជាំនួ អ្រថ 
ត្រសោជន៍ណែលអ្នកទទួលបនរចួសហ្យីឱ្យ ថិរសៅសត្ការ Medi-Cal សទ។ 

▪ ស វាជាំនួយណ វងរកទីលាំសៅ  

▪ ត្បក់កក់ទិញសទេះ  
▪ ស វាសតល់ ថិរភាព ឬការជួលសទេះ  
▪ កណនៃងសាន ក់សៅសត្កាយសចញពីរនទីរសពទយកនុងរយៈសពលខៃី  
▪ ការណែទាំឱ្យជា េះស បយីសេងីវញិ (ការ ត្មាកពយបល)  

▪ ស វាករែណែទាំរសណាត េះអា នន  
▪ ស វាសាត រ ររថភាពនសពលនែៃ  
▪ ការផ្ទៃ  ់រដូររជឈរែឌ លណែទាំ/ការផ្ទៃ  ់រដូរសៅរជឈរែឌ លជាំនួយកនុងការរ ់សៅ  

▪ ស វាករែអ្នតរករែកនុង ហ្គរន៍/ការផ្ទៃ  ់រដូរពីរជឈរែឌ លណែទាំសៅកាន់សគហ្ោឋ ន  

▪ ស វាករែណែទាំផ្ទទ ល់ខៃួន និងស វាសរសទេះ  
▪ ការ ត្ររ ត្រួលររសិាថ ន (ការណកណត្រររសិាថ នកនុងសទេះ)  
▪ អាហារ/អាហារ ត្រន់តារសវជជសាគ ដ  
▪ រជឈរែឌ លសាដ រ ុខភាព និងសាដ ររី  

▪ ការការ់រនថយសត្គ្នេះថាន ក់ជាំងឺហ្រឺ  

ត្រ ិនសរីអ្នកត្រូវការជាំនួយ ឬចង់ណ វងយល់ថាសរីជាំនួយ ហ្គរន៍អាចមាន ត្មារ់អ្នកណែរឬសទ  ូរទូរ
 ពទសៅ 888-285-7801(TTY 711) ឬទូរ ពទសៅអ្នកសតល់ស វាណែទាំ ុខភាពររ ់អ្នក។ 
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ការវេះការ់រតូរ ររីងា ាំោន់ៗ 

ការរតូ រ ររីងា ត្មារ់កុមារអាយុសត្ការ 21 ឆ្ន ាំ 
ចារ់ររ ់រែឋរត្រូវឱ្យកុមារណែលត្រូវការការរតូរ ររីងាត្រូវបនរញ្ជូ នសៅករែវធីិស វាកុមារននរែឋ California 

(California Children’s Services, CCS) សែីរបកីាំែរ់ថាសរីកុមារមានត្គរ់លកខនតិកៈ ត្មារ់ទទួលបន 

CCS ណែរឬសទ។ ត្រ ិនសរីកុមារមានត្គរ់លកខនតិកៈ ត្មារ់ CCS សនេះ CCS នឹងរ៉ា រ់រងនែៃសែីរ ត្មារ់ 
ការរតូរ និងស វាករែសសែងសទៀរណែល ក់ព័នធ។ ត្រ ិនសរីកុមាររិនមានត្គរ់លកខនតិកៈ ត្មារ់ CCS សទ
សនេះ Anthem នឹងរញ្ជូ នកុមារសៅកាន់រជឈរែឌ លរតូរ ររីងាណែលមានលកខែៈ របរតិត្គរ់ត្គ្នន់ ត្មារ់
ការវាយរនរៃ។ ត្រ ិនសរីរជឈរែឌ លរតូរ ររីងារញ្ញជ ក់ថាការរតូរនឹងត្រូវការជាចាាំបច់ និងមាន ុវរថិភាព  
Anthem នឹងរ៉ា រ់រងសលីការរតូរ ររីងា និងស វាករែសសែងសទៀរណែល ក់ព័នធ។ 

ការរតូ រ ររីងា ត្មារ់រនុ ែសពញវយ័ណែលមានអាយុចារ់ពី 21 ឆ្ន ាំសេីងសៅ 

ត្រ ិនសរីសវជជរែឌិ រររ ់អ្នក សត្រចចិរតថា អ្នកត្រណហ្លជាត្រូវការការរតូរ ររីងាែ៏ ាំោន់រួយ Anthem 

នឹងរញ្ជូ នអ្នកសៅកាន់រជឈរែឌ លរតូរ ររីងាណែលមានលកខែៈ របរតិត្គរ់ត្គ្នន់ ត្មារ់ការវាយរនរៃ។ 

ត្រ ិនសរីរជឈរែឌ លរតូរ ររីងារញ្ញជ ក់ថាត្រូវការការរតូរ ររីងា និងមាន ុវរថិភាព ត្មារ់សាថ នភាព ុខ
ភាពររ ់អ្នក Anthem នឹងធានរ៉ា រ់រងសលីការរតូរ ររីងា និងស វាករែ ក់ព័នធសសែងសទៀរ។ 

ការរតូរ ររីងា ាំោន់ៗោងសត្ការធានរ៉ា រ់រងសោយ Anthem ររួរញ្ចូ ល រ៉ាុណនតរិនកាំែរ់ចាំស េះ៖ 

▪ ខួរឆ្ែឹង 

▪ សរេះែូង 

▪ សរេះែូង/ ួរ 

▪ រត្រងសនរ 

▪ រត្រងសនរ/លាំណពង 

▪ សែៃីរ 

▪ សែៃីរ/ស េះសវៀនរូច 

▪  ួរ 

▪ លាំណពង 

▪ ស េះសវៀនរូច 
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ករែវធិី Medi-Cal និងស វាករែសសែងសទៀរ 

ស វាករែសសែងៗណែលអ្នកអាចទទួលបនតាររយៈករែវធីិ ការគិរនែៃចាំណាយតារស វា  
(Fee-For-Service, FFS) ររ ់ Medi-Cal ឬករែវធីិ Medi-Cal សសែងសទៀរ 

សពលខៃេះ Anthem រិនធានរ៉ា រ់រងស វាសទ រ៉ាុណនតអ្នកសៅណរអាចទទួលបនវាតាររយៈ FFS Medi-Cal ឬ 
ករែវធីិ Medi-Cal សសែងសទៀរ។ Anthem នឹង ត្ររ ត្រួលជារួយករែវធីិសសែងសទៀរ សែីរបធីានថាអ្នក 
ទទួលបនស វាចាាំបច់ណសនកសវជជសាគ តទាំងអ្ ់ សទេះរីជាស វាទាំងសនេះរិនមានការធានរ៉ា រ់រងពីករែវធីិ
សសែងសទៀរ និងរិន ថិរកនុងគសត្មាង Anthemក៏សោយ។ ណសនកសនេះរយសឈាែ េះស វាទាំងអ្ ់សនេះ។ សែីរប ី
ណ វងយល់រណនថរ  ូរទូរ ពទសៅ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជនសៅ 888-285-7801 (TTY 711)។ 

ឱ្ ែមានសវជជរញ្ញជ ររ ់អ្នកជាំងឺរិនសាន ក់ពយបល 

ឱ្ ែមានសវជជរញ្ញជ ណែលធានរ៉ា រ់រងសោយ Medi-Cal Rx 

ឱ្ ែមានសវជជរញ្ញជ ណែលសតល់សោយឱ្ ែសាថ នត្រូវបនរ៉ា រ់រងសោយ Medi-Cal Rx ណែលជាករែវធីិ  
Medi-Cal FFS ។ ឱ្ ែរួយចាំនួនណែលសតល់សោយអ្នកសតល់ស វាសៅកនុងការោិល័យ ឬគៃីនីក អាចត្រូវ 
បនរ៉ា រ់រងសោយ Anthem។ អ្នកសតល់ស វាររ ់អ្នកអាចសចញសវជជរញ្ញជ ឱ្ ែណែលមានសៅសលីរញ្ជ ីឱ្ ែ
កនុងកិចច នយររ ់ Medi-Cal Rx ។ 

ជួនកាល មានសគត្រូវការឱ្ ែណារួយ សហ្យីវារិនមានសៅកនុងរញ្ជ ីឱ្ ែកនុងកិចច នយ។ ឱ្ ែទាំង
សនេះត្រូវការការយល់ត្ពរ រុនសពលសគយកវាសៅោក់រាំសពញ ត្មារ់សត្រីបនសៅតារឱ្ ែសាថ ន។  
Medi-Cal Rx នឹងត្រួរពិនិរយ សហ្យី សត្រច ាំសែីទាំងសនេះកនុងរយៈសពល 24 សមា៉ា ង។ 

▪ រនទរ់ សគង្ហា េះរនទ ន់ររ ់រនទីរសពទយ ឬឱ្ ែការនីនឱ្ ែសាថ នររ ់អ្នកជាំងឺរិនសាន ក់ពយបល 
អាចសតល់ឱ្យអ្នកនូវ មាភ រៈ សគង្ហា េះរនទ ន់បន 72 សមា៉ា ង ត្រ ិនសរីពួកសគគិរថាអ្នកត្រូវការវា។  
Medi-Cal Rx នឹងចាំណាយ ត្មារ់ការសារ់សាង់ការសត្រីត្ប ់ឱ្ ែ សគង្ហា េះរនទ ន់ណែលសតល់ 
សោយឱ្ ែសាថ នររ ់អ្នកជាំងឺរិនសាន ក់ពយបល។ 
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▪ Medi-Cal Rx អាចនិោយថាសទចាំស េះ ាំសែីរិន សគង្ហា េះរនទ ន់។ ត្រ ិនសរីពួកសគនិោយថា  

សទ ពួកសគនឹងសសញីលិខិររកអ្នកសែីរបតី្បរ់អ្នកពីរូលសហ្រុ។ ពួកសគនឹងជត្មារជូនអ្នកថាសរីអ្នកមាន
ជសត្រី អ្វីខៃេះ។  ូរសរីលណសនក “ កយរែតឹ ង” សៅកនុងជាំពូកទី 6៖ ការរយការែ៍ និងការសោេះ
ត្សាយរញ្ញា  ត្មារ់ព័រ៌មានរណនថរ។ 

សែីរបណី វងយល់ថាសរីឱ្ ែរួយណា ថិរសៅកនុងរញ្ជ ីឱ្ ែកិចច នយ ឬសែីរបទីទួលបនចារ់ 
ចរៃងននរញ្ជ ីឱ្ ែកិចច នយ  ូរទូរ ពទសៅ Medi-Cal Rx តាររយៈ 800-977-2273  
(TTY 800-977-2273 និងចុច 5 ឬ 711) ូរចូលសៅកាន់សគហ្ទាំព័រ Medi-Cal Rx សៅ  
https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home។ 

ឱ្ ែសាថ ន 

ត្រ ិនសរីអ្នកកាំពុងរាំសពញ ឬរាំសពញសេងីវញិនូវសវជជរញ្ញជ រួយ អ្នកត្រូវណរទទួលបនឱ្ ែតារសវជជរញ្ញជ  
ររ ់អ្នកពីឱ្ ែសាថ នណារួយ ណែលសធវីការជារួយនឹង Medi-Cal Rx។ អ្នកអាចណ វងរករញ្ជ ីឱ្ ែ 
សាថ ន ណែលសធវីការជារួយ Medi-Cal Rx សៅកនុងរញ្ជ ីរយនរឱ្ ែសាថ ន Medi-Cal Rx សៅសលីសគហ្ 
ទាំព័រ https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home។ អ្នកក៏អាចណ វងរកឱ្ ែសាថ នណែលសៅជិរអ្នក  
ឬឱ្ ែសាថ នណែលអាចសសញីសវជជរញ្ញជ ររ ់អ្នកសៅអ្នកសោយទូរ ពទសៅ Medi-Cal Rx តាររយៈ  
800-977-2273 (TTY 800-977-2273 និងចុច 5 ឬ 711) ។  

សពលអ្នកបនសត្ជី សរ ីឱ្ ែសាថ នរួយរចួសហ្យី  ូរយកសវជជរញ្ញជ អ្នកសៅកាន់ឱ្ ែសាថ នសនេះ។ អ្នក 
សដល់ស វាររ ់អ្នកក៏អាចនឹងរញ្ជូ នវាសៅកាន់ឱ្ ែសាថ ន ត្មារ់អ្នកសងណែរ។  ូរឱ្យសវជជរញ្ញជ ររ ់អ្នក
សៅឱ្ ែសាថ នជារួយរែណ មាា ល់អ្រថត្រសោជន៍ (BIC) ររ ់ Medi-Cal ។ ត្រូវសធវីឱ្យត្បកែថា ឱ្ ែ 
សាថ នែឹងអ្ាំពីឱ្ ែទាំងអ្ ់ណែលអ្នកកាំពុងសត្រីត្ប ់ និងរល់អាណលកហ្ែុណីែលអ្នកមាន។ ត្រ ិនសរីអ្នក 
មាន ាំែួរសសែងៗអ្ាំពីសវជជរញ្ញជ ររ ់អ្នក  ូរសធវីឱ្យត្បកែថា អ្នកបនសាក ួរឱ្ ការជីារុន ិន។ 

 មាជិកក៏អាចទទួលបនស វាករែសធយបយសធវីែាំសែីរពី Anthem សែីរបសីៅឱ្ ែសាថ ន។ សែីរបណី វង 
យល់រណនថរអ្ាំពីស វាករែរសធយបយសធវីែាំសែីរ  ូរអាន “អ្រថត្រសោជន៍ននរសធយបយសធវីែាំសែីរ”  
សៅកនុងកូនស ៀវសៅណែនាំសនេះ។ 

https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/
https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/
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ស វាឯកសទ ណែទាំ ុខភាពសៃូវចិរត 
ស វាករែ ុខភាពសៃូវចិរតរួយចាំនួនត្រូវបនសតល់ជូនសោយគសត្មាង ុខភាពសៃូវចិរតកនុងសោនធីជាំនួ ឱ្យ  
Anthem។ គសត្មាងទាំងសនេះររួមានស វា ុខភាពសៃូវចិរតឯកសទ  (SMHS)  ត្មារ់ មាជិកររ ់  
Medi-Cal ណែលរាំសពញតារវធិានចាាំបច់ណសនកសវជជសាគ ត។ SMHS អាចររួមានស វាអ្នកជាំងឺរិនសាន ក់ 
ពយបល អ្នកជាំងឺសាន ក់ពយបល និងអ្នកសាន ក់សៅតារសទេះ ែូចជា៖ 

 

ស វាអ្នកជាំងឺសត្ៅ៖ 

▪ ស វា ុខភាពសៃូវចិរត (ការវាយរនរៃ ការ
អ្ភិវឌឍគសត្មាង ការពយបលសោយ 
ចលន ការសាត រនីរិ របទ និងការ 
ពយបលរណនថរ) 

▪ ស វាជាំនួយកនុងការសត្រីឱ្ ែសពទយ 
▪ ស វាពយបលណែទាំសពលនែៃ 
▪ ស វាសាដ រលទធភាពពលករែសពលនែៃ 
▪ ស វាអ្នតរគរន៍វរិរតិ 
▪ ស វារកា ថិរភាពវរិរតិ 
▪ ស វាណសនកត្គរ់ត្គងករែីសគ្នលសៅ 

▪ ស វាពយបលអាករបកិរោិ (ណែលត្រូវ
បនធានរ៉ា រ់រង ត្មារ់ មាជិកសត្ការ
អាយុ 21 ឆ្ន ាំ) 

▪ ការ ត្ររ ត្រួលការណែទសោយការ 
យកចិរតទុកោក់ខព ់ (ICC) (ត្រូវបន 
ធានរ៉ា រ់រង ត្មារ់ មាជិកសត្ការអាយុ 

21 ឆ្ន ាំ) 
▪ ស វាពយបលសៅសទេះ (IHBS) (ណែលត្រូវ

បនធានរ៉ា រ់រង ត្មារ់ មាជិកសត្ការ
អាយុ 21 ឆ្ន ាំ) 

▪ ស វាពយបលអាករបកិរោិសោយជាំរុញ 

(TFC) (ណែលត្រូវបនធានរ៉ា រ់រង 
 ត្មារ់ មាជិកសត្ការអាយុ 21 ឆ្ន ាំ) 

 
 
 
 

 

ស វា ត្មារ់អ្នកសាន ក់សៅតារសទេះ៖ 

▪ ស វាពយបល ត្មារ់រនុ ែសពញវយ័
ណែលសាន ក់សៅតារសទេះ 

▪ ស វាពយបលអ្នកសាន ក់សៅតារសទេះណែល
មានវរិរតិ 

 

 



4 | អ្រថត្រសោជន៍ និងស វាករែ 

 ូរទូរ ពទរកកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជនតារសលខ 888-285-7801 (TTY 711) 

ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
California តារសលខ 711។  ូរសរីលអ្នឡាញសៅ anthem.com/ca/medi-cal។ 94 

ស វាអ្នកជាំងឺកនុ ងរនទីរសពទយ៖ 

▪ ស វាពយបលអ្នកជាំងឺសៃូវចិរតត្ ួចត្សាវ 
កនុងរនទីរសពទយ  

 

▪ ស វាអ្នកមានវជិាជ ជីវៈពយបលអ្នកជាំងឺសៃូវ
ចិរតកនុងរនទីរសពទយ  

▪ ស វារនទីរពយបលអ្នកជាំងឺសៃូវចិរត 

សែីរបណី វងយល់អ្ាំពីស វា ុខភាពឯកសទ ជាំងឺសៃូវចិរត ណែលគសត្មាង ុខភាពសៃូវចិរតត្រចាាំសោនធីសដល់ជូន 

អ្នកអាចទូរ ពទរកកាន់ត្ក ួង ុខភាពសៃូវចិរតកនុងសោនធីររ ់អ្នក។ សែីរបណី វងរកសលខទូរ ពទណែលសៅ
សចញសោយឥរគិរនែៃររ ់សោនធីទាំងអ្ ់តារអ្នឡាញ  ូរចូលសៅកាន់ dhcs.ca.gov/ 
individuals/Pages/MHPContactList.aspx។ 

ស វាពយបលវរិរតិសត្រីសារធារុសញៀន 

សោនធីសតល់ជូនស វាពយបលវរិរតិននការសត្រីត្ប ់សារធារុសញៀនសៅ មាជិកររ ់ Medi-Cal ណែលត្រូវ 
រាំសពញតារវធិានចាាំចាច់ជាលកខែៈសវជជសាគ ត។  មាជិកណែលត្រូវបនកាំែរ់អ្រត ញ្ញា ែ ត្មារ់ស 
វាពយបលវរិរតិសត្រីសារធារុសញៀន ត្រូវបនរញ្ជូ នសៅត្ក ួងត្រចាាំសោនធីររ ់ពួកសគ សែីរបទីទួលការ 
ពយបល។ សែីរបណី វងរកសលខទូរ ពទររ ់សោនធីទាំងអ្ ់តារអ្នឡាញ  ូរចូលសៅកាន់  
https://dhcs.ca.gov/individuals/Pages/SUD_County_Access_Lines.aspx។ 

California Children’s Services (CCS) 

CCS គឺជាករែវធីិ Medi-Cal ណែលពយបលកុមារអាយុសត្ការ 21 ឆ្ន ាំ ណែលមានសាថ នភាព ុខភាពរួយ 
ចាំនួន មានជាំងឺ ឬរញ្ញា  ុខភាពរុ ាំនរ ៉ា សហ្យីរាំសពញតារវធិានននករែវធីិ CCS ។ ត្រ ិនសរី Anthem ឬ  
PCP ររ ់អ្នកសជឿថាកូនររ ់អ្នកមានត្គរ់លកខនតិកៈ ត្មារ់ CCS ពួកសគនឹងត្រូវបនរញ្ជូ នសៅករែវធីិ  
CCS county ណែលត្រូវវាយរនរៃ ត្មារ់លកខខែឌ ននការចូលររួលកខខែឌ ននការចូលររួ។  

រុគាលិកករែវធីិសោនធី CCS នឹង សត្រចថាសរីកូនអ្នកមានលកខែៈ របរតិទទួលបនស វា CCS ណែរឬ 
សទ។ Anthem រិន សត្រចចិរតសលីលកខខែឌ ននការចូលររួ CCS សទ។ ត្រ ិនសរីកូនររ ់អ្នកមានលកខែៈ
ត្គរ់ត្គ្នន់សែីរបទីទួលបនការណែទាំណររសនេះអ្នកសតល់ស វា CCS នឹងពយបលគ្នរ់ ឬនង ត្មារ់ 
លកខខែឌ  ុខភាព CCS ។ Anthem នឹងរនតធានរ៉ា រ់រងត្រសភទស វាណែលរិនចាាំបច់ត្រូវសធវីជារួយនឹង
សាថ នភាព CCS ែូចជា រូររងកាយ វា៉ា ក់សាាំង និងការពិនិរយ ុខុមាលភាពកុមារ។  

http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/SUD_County_Access_Lines.aspx
http://dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx
http://dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx


4 | អ្រថត្រសោជន៍ និងស វាករែ 

 ូរទូរ ពទរកកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជនតារសលខ 888-285-7801 (TTY 711) 

ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
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Anthem រិនធានរ៉ា រ់រងស វាករែណែលសតល់សោយករែវធីិ CCS សទ។ សែីរបឱី្យ CCS ធានរ៉ា រ់រងស វា 
ទាំងសនេះ CCS ត្រូវណរអ្នុញ្ញា រសៅសលីអ្នកសដល់ស វា ស វា និងសត្គឿងររកិាខ រ។  

CCS រិនធានរ៉ា រ់រងត្គរ់អាការជាំងឺសនេះសេយី។ CCS រ៉ា រ់រងសលីអាការជាំងឺភាគសត្ចីនណែលពិការភាព 
ណសនករងកាយ ឬណែលត្រូវការពយបលជារួយនឹងឱ្ ែ សធវីការវេះការ់ ឬការសាត រនីរិ របទសេងីវញិ  
(សាដ រលទធភាព) ។ CCS ធានរ៉ា រ់រងនែៃស វាកុមារណែលមានរញ្ញា  ុខភាពែូចជា៖  

▪ ជាំងឺសរេះែូងពីកាំសែីរ  

▪ ជាំងឺរហារកី  

▪ ែុាំសាច់  

▪ ជាំងឺឈារត្កកក  

▪ ជាំងឺស ៃកសាៃ ាំងសកា ិកាឈារ 
ត្កហ្ររងកូចកសែត ៀវ  

▪ ជាំងឺត្កសពញទីរ ៉ាូអីុ្ែ  

▪ ជាំងឺទឹកសនរណសែរ  

▪ ជាំងឺរត្រងសនររុ ាំនរ ៉ាធៃន់ធៃរ  
▪ ជាំងឺសែៃីរ  

▪ ជាំងឺស េះសវៀន  

▪ ជាំងឺមារ់ណឆ្រ/ត្កអូ្រមារ់ណឆ្រ  

▪ ជាំងឺសត្រេះឆ្ែឹងខនង  

▪ ជាំងឺបរ់រង់ ររថភាពសាដ រ់  

▪ ជាំងឺណភនកសេងីបយ  

▪ ជាំងឺពិការខួរកាលណែលរញ្ញជ ចលន
សាច់ែុាំ  

▪ ជាំងឺត្រកាច់សត្ការកាលៈសទ ៈរួយ 
ចាំនួន  

▪ ជាំងឺរល្ងក នៃ ក់  

▪ ជាំងឺ វិរសាច់ែុាំ  
▪ ជាំងឺសអ្ែ ៍  
▪ ររួ កាល ខួរកាល ឬឆ្ែឹងខនង 
ធៃន់ធៃរ  

▪ រល្ងកោ៉ា ងធៃន់ធៃរ  
▪ សធែញសវៀច រិនត្រង់ជួរធៃន់ធៃរ 

 

Medi-Cal រង់ត្បក់នែៃស វា CCS ។ ត្រ ិនសរីកូនររ ់អ្នករិនត្គរ់លកខនតិកៈ ត្មារ់ទទួលបនស វា 
ករែវធីិ CCS សទ ពួកសគនឹងរនតទទួលបនការណែទាំចាាំបច់ណសនកសវជជសាគ តពី Anthem។  

សែីរបណី វងយល់រណនថរអ្ាំពី CCS អ្នកអាចចូលសៅកាន់សគហ្ទាំព័រ CCS សៅ https://www.dhcs.ca.gov/ 
services/ccs។ ឬទូរ ពទសៅ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជន សៅ 888-285-7801 (TTY 711) ។ 

https://www.dhcs.ca.gov/services/ccs
https://www.dhcs.ca.gov/services/ccs
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ស វាករែណែលអ្នករិនអាចឆ្ៃងការ់បនAnthem ឬ Medi-Cal 

មានស វារួយចាំនួនណែល របណីរAnthem ឬ Medi-Cal ធានរ៉ា រ់រងររួមាន ណររិនកាំែរ់ ែូចជា៖ 

▪ ស វាករែពិសសាធន៍ 

▪ ការការ រភាពអាចមានកូន 

▪ ការយកសរជីវរិរុរ  និងពងរងា 
កាំសែីររកភាញ  ់ោងសត្ៅតារធ 
រែតា (IVF) 

▪ ការណកណត្រររសិាថ នកនុងសទេះ 
▪ ការណកណត្រររសិាថ នកនុងរែយនត 
▪ ការវេះការ់ណក រផ ែ 

 

Anthem អាចធានរ៉ា រ់រងសលីការរិនសតល់អ្រថត្រសោជន៍ ត្រ ិនសរីរត្រូវការណសនកសវជជសាគ តត្រូវបនរសងាីរ
សេងី។ អ្នកសតល់ស វាររ ់អ្នកត្រូវណររញ្ជូ នការអ្នុញ្ញា រជារុនសៅ Anthem ជារួយនឹងសហ្រុសលថា 
សហ្រុអ្វីបនជាការរិនទទួលបនអ្រថត្រសោជន៍ គឺត្រូវការជាចាាំបច់ចាំស េះណសនកសវជជសាគ ត។ 

សែីរបណី វងយល់រណនថរ  ូរទូរ ពទសៅ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជន សៅ 888-285-7801 (TTY 711)។ 

ការវាយរនរៃរសចចកវទិយែែីៗ និងមានត្សារ់  

សែីរបសីធវីឱ្យត្បកែថា សយងីណរងណរសត្រីការពយបល និងឧរករែ៍សវជជសាគ តចុងសត្កាយសែីរបជួីយឱ្យអ្នក 
មានអាររែែ៍លែរាំសុរ នយកសវជជសាគ ត និងអ្នកសតល់ស វាររ ់សយងី ពិនិរយសរីលការផ្ទៃ  ់រតូរ សវជជសាគ ត
ែែីៗទាំងអ្ ់។ ពួកសគសរីល៖  

▪ ការពយបលតារណររសវជជសាគ ត និងស 
វាករែ។ 

▪ ស វាករែ និងការពយបល ុខភាព 
អាករបកិរោិ។ 

▪ ឱ្ ែ។ 

▪ ររកិាខ រ។ 

 

 

ពួកសគក៏ត្កសេកសរីល ាំសែរសវជជសាគ ត និងវទិយសាគ តែែីៗរាំសុរ។ ជារួយនឹងទិននន័យទាំងអ្ ់សនេះ ពួក
សគពិចារណា៖ 
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▪ ថាសរីការផ្ទៃ  ់រតូរទាំងសនេះ មាន ុវរថិភាព និងមានត្រសោជន៍ ណែរឬសទ។ 

▪ ថាសរីការផ្ទៃ  ់រតូរទាំងសនេះសតល់នូវលទធសលែូចគ្នន  ឬត្រស ីរជាងអ្វីណែលត្រូវបនសត្រី 
កនុងសពលរចចុរបនន។ 

 

ការង្ហរសនេះជួយសយងី សត្រចចិរតថាសរីការពយបលណររែែី ឬការណែទាំណររែែីគួរណរត្រូវបនរណនថរសៅនឹង 

អ្រថត្រសោជន៍ររ ់អ្នកណែរឬសទ។ 
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5. កុមារ និងយុវជន ណែទាំ 
បនោ៉ា ងលែ 

 មាជិកកុមារ និងយុវជនណែលមានអាយុសត្ការ 21 ឆ្ន ាំអាចនឹងទទួលបនស វា ុខភាពពិស  ភាៃ រៗ 

សៅសពលណែលពួកសគបនចុេះសឈាែ េះ។ សនេះសធវីឱ្យត្បកែថាពួកសគទទួលបនការការ រត្រឹរត្រូវ សធែញ  ុខ
ភាពសៃូវចិរត ស វាអ្ភិវឌឍ និងឯកសទ ។ ជាំពូកសនេះនឹងពនយល់អ្ាំពីស វាទាំងសនេះ។ 

ស វាជាំងឺកុមារ (កុមារអាយុសត្ការ 21 ឆ្ន ាំ) 
 មាជិកណែលមានអាយុសត្ការ 21 ឆ្ន ាំ ត្រូវបនធានរ៉ា រ់រង ត្មារ់ការណែទាំណែលត្រូវការ។ រញ្ជ ីោង 
សត្ការររួមានការណែទាំណែលជាស វាចាាំបច់ណសនកសវជជសាគ តសែីរបពីយបល ឬការ់រនថយពិការភាព និងការ 
វនិិចេយសលីរងកាយ និងសៃូវចិរត។ ស វាករែណែលមានការធានរ៉ា រ់រងទាំងសនេះររួមាន៖ 

▪ ការសៅ ួរ ុខទុកខអ្ាំពី ុខុមាលភាពកុមារ និងការពិនិរយសកែងជាំទង់ (ការសៅ ួរ ុខទុកខ ាំោន់ៗ
ណែលកុមារត្រូវការ) 

▪ ការចាក់ថាន ាំរង្ហា រសរគ (ការចាក់ថាន ាំ) 
▪ ស វា ុខភាពសៃូវចិរត (ស វា ុខភាពសៃូវចិរតពិស  ត្រូវបនបនធានរ៉ា រ់រងសោយសោនធី) 

▪ ការសធវីសរ តកនុងរនទីរពិសសាធន៍ ររួទាំងការសធវីសរ តជារិពុលកនុងឈារ 

▪ ការអ្រ់រ ាំ ត្មារ់ ុខភាព និងការរង្ហា រ 
▪ ស វាណភនក 
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▪ ស វាទនតសាគ ត (ធានរ៉ា រ់រងសត្ការ Medi-Cal Dental) 

▪ ស វាសាត រ់ (ធានរ៉ា រ់រងសោយ CCS  ត្មារ់កុមារណែលមានលកខែៈត្គរ់ត្គ្នន់។ Anthem នឹង
រ៉ា រ់រងស វាករែ ត្មារ់កុមារណែលរិនមានលកខែៈត្គរ់ត្គ្នន់ ត្មារ់ CCS។) 

ស វាករែទាំងសនេះត្រូវបនសគសៅថាការពិនិរយតារកាលកាំែរ់ ការសធវីសរគវនិិចេយ និងការពយបលតារ
កាលកាំែរ់ (EPSDT) ។ ស វាករែ EPSDT ណែលត្រូវបនណែនាំសោយសគ្នលការែ៍ណែនាំររ ់  
Bright Futures ររ ត់្គូសពទយកុមារ សែីរបជួីយអ្នក ឬកូនររ ់អ្នកឱ្យមាន ុខភាពលែ គឺត្រូវបនរ៉ា រ់រង
សោយឥរគិរនែៃ ត្មារ់អ្នក។ 

ការពិនិរយ ុខុមាលភាពកុមារឱ្យបនលែ និងការណែទាំរង្ហា រ 
ការណែទាំរង្ហា រររួមានការពិនិរយ ុខភាពជាសទៀងទរ់ ការឆ្ៃុេះពិនិរយ សែីរបជួីយសវជជរែឌិ រររ ់អ្នកណ វង 
រករញ្ញា ទន់សពល និងស វាករែត្រឹកាសែីរបរីកស ញីជាំងឺ សរគ្ន ឬលកខខែឌ សវជជសាគ ត រុនសពលវារងាជា 
រញ្ញា ។ ការត្រួរពិនិរយជាសទៀងទរ់ជួយអ្នក ឬសវជជរែឌិ រររ ់កូនអ្នករកសរីលរញ្ញា ណារួយ។ រញ្ញា អាច
ររួមានណសនកសវជជសាគ ត សធែញ គាំសហ្ញី ការសាត រ់  ុខភាពសៃូវចិរត និងរញ្ញា ការសត្រីត្ប ់សារធារុសញៀន  
(សត្គឿងសញៀន) ។ Anthem ធានរ៉ា រ់រងសលីការពិនិរយ សែីរបពិីនិរយរកសរីលរញ្ញា  (ររួទាំងការវាយរនរៃ 
កត្រិរនាំរុខកនុងឈារ) សៅសពលណាណែលមានរត្រូវការ ត្មារ់ពួកសគ សទេះរីជាវារិនណរនជាអ្ាំេុង 
សពលពិនិរយ ុខភាពសទៀងទរ់ររ ់អ្នក ឬកូនររ ់អ្នកក៏សោយ។  

ការណែទាំរង្ហា រក៏ររួរញ្ចូ លការចាក់ថាន ាំណែលអ្នក ឬកូនររ ់អ្នកត្រូវការសងណែរ។ Anthem ត្រូវណរសធវីឱ្យ 
ត្បកែថា កុមារណែលបនចុេះសឈាែ េះចូលសរៀនទាំងអ្ ់ ទទួលបនការចាក់ថាន ាំរង្ហា រសរគចាាំបច់សៅសពល
សៅពិនិរយណែទាំ ុខភាពណារួយ។ ស វាករែណែទាំរង្ហា រ និងការពិនិរយសតល់ជូនសោយឥរគិរនែៃ និងរិន
ចាាំបច់មានការយល់ត្ពរជារុន (ការអ្នុញ្ញា រជារុន) ។ 

កូនររ ់អ្នកគួរណរទទួលការពិនិរយសៅអាយុទាំងអ្ ់សនេះ៖ 

▪ 2-4 នែៃរនទ រ់ពីកាំសែីរ 

▪ អាយុ 1 ណខ 

▪ អាយុ 2 ណខ 

▪ អាយុ 4 ណខ 

▪ អាយុ 6 ណខ 

▪ អាយុ 9 ណខ 

▪ អាយុ 12 ណខ 

▪ អាយុ 15 ណខ 
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▪ អាយុ 18 ណខ 

▪ អាយុ 24 ណខ 

▪ អាយុ 30 ណខ 

▪ រតងកនុងរួយឆ្ន ាំ ចារ់ពីអាយុ 3 សៅ 20 ឆ្ន ាំ។
ការពិនិរយ ុខុមាលភាពកូន ររួមាន៖ 

▪ ត្រវរតិ ុខភាពសពញសលញ និងការពិនិរយរងកាយពីកាលែល់ចុងសជីង 

▪ ការចាក់ថាន ាំរង្ហា រ រត្ រតារអាយុ (រែឋ California សធវីតារកាលវភិាគ  មាគន៍ត្សាវត្ជាវសរគ 
កុមារសៅ ហ្អាសររកិ Bright Futures) 

▪ ការឆ្ៃុេះពិនិរយសត្គឿងត្ វងឹ និងសារធារុសញៀន 

▪ ការសធវីសរ តកនុងរនទីរពិសសាធន៍ ររួទាំងការសធវីសរ តជារិពុលកនុងឈារ 

▪ ការអ្រ់រ ាំអ្ាំពី ុខភាព 

▪ ការឆ្ៃុេះពិនិរយការសរីលស ញី និងការសាត រ់ 

▪ ការឆ្ៃុេះពិនិរយ ុខភាពមារ់សធែញ 

▪ ការវាយរនរៃ ុខភាពអាករបកិរោិ 

សៅសពលរញ្ញា រងកាយ ឬរញ្ញា  ុខភាពសៃូវចិរត ត្រូវបនសគរកស ញីកនុងអ្ាំេុងសពលពិនិរយ ុខភាព ឬពិនិរយ 
រកសរគ ញ្ញា  វាអាចមានការណែទាំណារួយ ណែលអាចជួយសោេះត្សាយរញ្ញា បន។ ត្រ ិនសរីការណែទាំគឺ 
ចាាំបច់ោងសវជជសាគ តនិង Anthem ទទួលខុ ត្រូវសលីការចាំណាយសលីការណែទាំ Anthem ធានរ៉ា រ់រងការ
ណែទាំសោយឥរគិរនែៃ ត្មារ់អ្នក។ ស វាទាំងសនេះររួមាន ែូចជា៖ 

▪ សវជជរែឌិ រ សពទយណែលជាគិល្ងនុរោឋ យកិា និងការណែទាំកនុងរនទីរសពទយ 
▪ ការចាក់ថាន ាំរង្ហា រសែីរបឱី្យអ្នកមាន ុខភាពលែ 
▪ រងកាយ ការពយបលសោយការសធវីការ សោយការនិោយ/ភាសា និងការពយបលសាដ រវជិាជ ជីវៈ 
▪ ស វា ុខភាពតារសទេះ ណែលអាចជា សត្គឿររកិាខ រ  មាភ រ និងឧរករែ៍សវជជសាគ ត 
▪ ពយបលរញ្ញា ណភនក ររួរញ្ចូ លទាំងណវ ៉ានតា 

▪ ការពយបលរញ្ញា ននការសាត រ់ ររួទាំងឧរករែ៍ជាំនួយការសាត រ់ សៅសពលណែលវារិនត្រូវបនធាន
រ៉ា រ់រងសោយ CCS 

▪ ការពយបល ុខភាពអាករបកិរោិចាំស េះរញ្ញា ជាំងឺយរឺោ៉ា វោងទាំនក់ទាំនង និងពិការភាពននការ
អ្ភិវឌឍសសែងៗ។ 

▪ ណសនកត្គរ់ត្គងករែី និងការអ្រ់រ ាំ ុខភាព 
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▪ ការវេះការ់រសងាីរ ររីងាសេងីវញិ ណែលជាការវេះការ់សែីរប ីណករត្រូវ ឬជួ ជុលរចន រព័នធខុ  
ត្រត្ករីននរងកាយ ណែលរណាដ លរកពីភាពរិនត្គរ់លកខែៈពីកាំសែីរ ភាពរិនត្រត្ករីកនុងការ 
អ្ភិវឌឍ ររួ សាន រ ជាំងឺឆ្ៃង ែុាំពកសាច់ ឬជាំងឺអ្វីរយ៉ាង សែីរបណីកលរែរុខង្ហរ ឬរសងាីរនូវលកខែៈ 
ោងសត្ៅឱ្យធរែតា 

ការសធវីសរ តជារិ ាំែកនុងឈារ 

កុមារទាំងអ្ ់បនចុេះសឈាែ េះ Anthem គួរណរសធវីសរ តជារិ ាំែកនុងឈារសៅអាយុ 12 សៅ 24 ណខ ឬ 
អាយុចសនៃ េះពី 36 សៅ 72 ណខ ត្រ ិនសរីពួកសគរិនត្រូវបនសធវីសរ តពីរុន។  

ជយួកនុងការទទលួបនស វាណែទាំ ុខុមាលភាពកុមារ និង 
យុវជន 

Anthem នឹងជួយ មាជិកអាយុសត្ការ 21 ឆ្ន ាំ និងត្គួសារររ ់ពួកសគទទួលបនស វាករែណែលពួកសគត្រូវ
ការ។ អ្នក ត្ររ ត្រួលការណែទាំ Anthem អាច៖ 

▪ ត្បរ់អ្នកអ្ាំពីស វាករែណែលមាន។ 

▪ ជួយណ វងរកអ្នកសតល់ស វាលកខែៈជារណាត ញ ឬអ្នកសតល់ស វាសត្ៅរណាត ញ សៅសពល 
ចាាំបច់។ 

▪ ជួយសធវីការណារ់ជួរ។ 

▪ សរៀរចាំរសធយបយសធវីែាំសែីរសវជជសាគ ត ែូសចនេះកុមារអាចសៅតារការណារ់ជួរររ ់ពួកសគ។ 

▪ ជួយ ត្ររ ត្រួលស វាករែណែទាំណែលមានតាររយៈ FFS Medi-Cal ែូចជា៖ 

 ស វាពយបល និងសាដ រលទធភាពពលករែ ត្មារ់ ុខភាពសៃូវចិរត និងវរិរតិននការសត្រីត្ប ់
សារធារុសញៀន។ 

 ពយបលរញ្ញា សធែញ ររួទាំងការពរ់សធែញសងណែរ។



5 | ការណែទាំ ុខុមាលភាពកុមារ និងយុវជន 

 ូរទូរ ពទរកកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជនតារសលខ 888-285-7801 (TTY 711) 
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ស វាករែសសែងៗណែលអ្នកអាចទទលួបនតាររយៈករែវធីិ ការ 
គិរនែៃចាំណាយតារស វា (Fee-For-Service, FFS) ររ ់ 
Medi-Cal ឬករែវធីិសសែងសទៀរ 

ការពិនិរយសធែញ  

រកាអ្ញ្ញច ញសធែញររ ់ទរកររ ់អ្នកឱ្យសាែ រលែ សោយការជូរ មាែ រអ្ញ្ញច ញសធែញជារួយនឹងត្កណារ់ 
ជូរ មាែ រជាសរៀងរល់នែៃ។ សៅអាយុត្រណហ្ល 4 សៅ 6 ណខ “សធែញ” នឹងចារ់សសតីរ សនេះសៅសពលណែលសធែញ
ទរកចារ់សសតីរចូល។ អ្នកគួរណរសធវីការណារ់ជួរ ត្មារ់ការពិនិរយសធែញសលីកែាំរូងររ ់កូនអ្នកភាៃ រៗ សៅ
សពលណែលសធែញែាំរូងររ ់ពួកសគចូល ឬែល់នែៃកាំសែីរែាំរូងររ ់ពួកសគ ថាសរីរួយណារករុន។ 

ស វាទនតសាគ តររ ់ Medi-Cal គឺជាស វាឥរគិរនែៃ ឬណែលមានរនរៃទរ ត្មារ់៖ 

ទរកអាយុ 1-4 ឆ្ន ាំ 

▪ ការសៅពិនិរយ ុខភាពសធែញជាសលីក 
ែាំរូងររ ់ទរក 

▪ ការត្រួរពិនិរយសធែញជាសលីកែាំរូងររ ់
ទរក 

▪ ការត្រួរពិនិរយសធែញ (រល់ត្បាំរួយណខរដង 

រល់រី ណខរដងពីនែៃកាំសែីររហូ្រែល់ 
អាយុ 3 ឆ្ន ាំ) 

▪ ការែរករែរ ែីអិុ្ច 

▪ ការ មាែ រសធែញ (សរៀងរល់ត្បាំរួយណខ 
រដង) 

▪ វា៉ា នី សោយហ្វៃុយអូ្រ ី(សរៀងរល់ត្បាំរួយ
ណខរតង) 

▪ ការរ៉ាេះរាំសពញត្រសហាងសធែញ 

▪ ការែកសធែញសចញ 

▪ ស វា សគង្ហា េះរនទ ន់ 

▪ ស វាពិសត្គ្នេះអ្នកជាំងឺរិនសាន ក់ពយបល 

▪ ការ ែដាំ  (សរីចាាំបច់ណសនកសវជជសាគ ត) 
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កុមារអាយុចារ់ពី 5-12 ឆ្ន ាំ 

▪ ការត្រួរពិនិរយសធែញ (សរៀងរល់ត្បាំរួយ
ណខរតង) 

▪ ការែរករែរ ែីអិុ្ច 

▪ វា៉ា នី សោយហ្វៃុយអូ្រ ី(សរៀងរល់ត្បាំរួយ
ណខរតង) 

▪ ការ មាែ រសធែញ (សរៀងរល់ត្បាំរួយណខ 
រដង) 

▪ ការសត្សារសធែញថាា រសត្កាយ 

▪ ការរ៉ាេះរាំសពញត្រសហាងសធែញ 

▪ ការពយបលការពុកសៅត្រសហាងឬ  
សធែញ 

▪ ស វា សគង្ហា េះរនទ ន់ 

▪ ស វាពិសត្គ្នេះអ្នកជាំងឺរិនសាន ក់ពយបល 

▪ ការ ែដាំ  (សរីចាាំបច់ណសនកសវជជសាគ ត) 
កុមារអាយុចារ់ពីអាយុ 13-17 ឆ្ន ាំ 

▪ ការត្រួរពិនិរយសធែញ (សរៀងរល់ត្បាំរួយ
ណខរតង) 

▪ ការែរករែរ ែីអិុ្ច 

▪ វា៉ា នី សោយហ្វៃុយអូ្រ ី(សរៀងរល់ត្បាំរួយ
ណខរតង) 

▪ ការ មាែ រសធែញ (សរៀងរល់ត្បាំរួយណខ 
រដង) 

▪ ការណករត្រូវសធែញណែលែុេះខុ កណនៃង  
(រែរសធែញ)  ត្មារ់អ្នកណែលមានលកខែៈ
ត្គរ់ត្គ្នន់ 

▪ ការរ៉ាេះរាំសពញត្រសហាងសធែញ 

▪ ការសត្សារសធែញ 

▪ ការពយបលការពុកសៅត្រសហាងឬ  
សធែញ 

▪ ការែកសធែញសចញ 

▪ ស វា សគង្ហា េះរនទ ន់ 

▪ ស វាពិសត្គ្នេះអ្នកជាំងឺរិនសាន ក់ពយបល 

▪ ការ ែដាំ  (សរីចាាំបច់ណសនកសវជជសាគ ត) 
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ត្រ ិនសរីអ្នកមាន ាំែួរ ឬចង់ណ វងយល់រណនថរអ្ាំពីស វាទនតសាគ ត  ូរទូរ ពទសៅករែវធីិ Medi-Cal  
Dental តាររយៈ 800-322-6384 (TTY 800-735-2922 ឬ 711) ។ អ្នកក៏អាចចូលសៅកាន់សគហ្ទាំព័រ
ករែវធីិ Medi-Cal Dental Program តាររយៈ https://smilecalifornia.org។ 

ស វារញ្ជូ នរនតអ្រ់រ ាំរង្ហា ររណនថរ 

ត្រ ិនសរីអ្នកត្ពួយបររភថាកូនររ ់អ្នកមានការពិបកកនុងការចូលររួ និងសរៀនសៅសាល្ង  ូរពិភាកា 
ជារួយអ្នកសតល់ស វាណែទាំរឋរ ត្គូ ឬអ្នកត្គរ់ត្គងសៅសាល្ងររ ់កូនអ្នក។ រណនថរពីសលីអ្រថត្រសោជន៍ 
សវជជសាគ តររ ់អ្នកណែលរ៉ា រ់រងសោយ Anthemមានស វាករែណែលសាល្ងត្រូវណរសតល់ជូនសែីរបជួីយឱ្យកូន 
ររ ់អ្នកសរៀន និងរិនតាររិនទន់។  

ឧទហ្រែ៍ននស វាករែណែលអាចនឹងត្រូវបនសតល់ជូន សែីរបជួីយឱ្យកូនររ ់អ្នកសរៀនររួមាន៖ 

▪ ស វាការនិោយ និងភាសា 

▪ ស វាសៃូវចិរត 

▪ ការពយបលសោយចលន 

▪ ការពយបលសាដ រវជិាជ ជីវៈ 

▪ រសចចកវទិយជាំនួយ 

▪ ស វាការង្ហរ ងារ 

▪ ស វាត្រឹកាសោរល់ 

▪ ស វាគិល្ងនុរោឋ យកិាត្រចាាំសាល្ង 

▪ រសធយបយសធវីែាំសែីរសៅ និងរកពីសា
ល្ងសរៀន 

ស វាទាំងសនេះត្រូវបនសតល់ជូន និងរង់នែៃសោយត្ក ួង California Department of Education។ 
ររួគ្នន ជារួយសវជជរែឌិ រ និងត្គូររ ់កូនអ្នក អ្នកអាចរសងាីរគសត្មាងផ្ទទ ល់ខៃួនណែលនឹងជួយកូនររ ់អ្នក 
បនលែរាំសុរ។ 

https://smilecalifornia.org/


 

 ូរទូរ ពទរកកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជន តាររយៈសលខ 888-285-7801 (TTY 711)។  
Anthem សៅទីសនេះ ចារ់ពីនែៃចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ពីសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 យរ់សមា៉ា ងសៅរាំរន់
ប៉ា  ុីហ្វកិ។ ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនត
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6. ការរយការែ៍ និងការ
សោេះត្សាយរញ្ញា  

មានវធីិពីរោ៉ា ងកនុងការរយការែ៍ និងសោេះត្សាយរញ្ញា ៖ 

▪ រែតឹ ងរវា៉ា  (ឬ រែដឹ ងសាទុកខ) គឺជាសពលណែលអ្នកមានរញ្ញា ជារួយ Anthem ឬអ្នកសតល់ស វា 
ឬជារួយនឹងការណែទាំ ុខភាព ឬការពយបលណែលអ្នកបនទទួលពីអ្នកសតល់ស វា។ 

▪ រែតឹ ងឧទធរែ៍ គឺជាសពលណែលអ្នករិនយល់ត្ពរជារួយស ចកដី សត្រចររ ់ Anthem កនុងការ
ផ្ទៃ  ់រតូរស វាករែររ ់អ្នក ឬរិនត្គរែែត រ់សលីស វាទាំងសនេះ។  

អ្នកមាន ិទធិោក់ កយរែតឹ ងសាទុកខ និងរតឹងឧទធរែ៍សៅកាន់ Anthem សែីរបឱី្យសយងីែឹងអ្ាំពីរញ្ញា ររ ់ 
អ្នក។ ការសធវីណររសនេះនឹងរិនសធវីឱ្យបរ់រង់ ិទធិ និងែាំសណាេះត្សាយសៃូវចារ់ររ ់អ្នកសេយី។ សយងីនឹងរិន 
សរ ីសអី្ង ឬ ង ឹកសលីអ្នកចាំស េះការរដឹងរវា៉ា រកសយងីសេយី។ ការជត្មារជូនសយងីឱ្យបនែឹងអ្ាំពីរញ្ញា ររ
 ់អ្នក នឹងជួយឱ្យសយងីបនណកលរែការណែទាំ ត្មារ់ មាជិកទាំងអ្ ់។  

ជានិចចកាល អ្នកគួរណរទក់ទង Anthem ជារុន សែីរបតី្បរ់សយងីអ្ាំពីរញ្ញា ររ ់អ្នក។ អ្នកអាចោក់ កយ 
រែដឹ ងរវា៉ាជារួយសយងីបនត្គរ់សពលសវល្ង តាររយៈទូរ ពទ ជាល្ងយលកខែ៍អ្កែរ ឬតារអ្នឡាញ។ ទូរ
 ពទរកសយងីចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹក និង សមា៉ា ង 7 យរ់ តាររយៈសលខ 888-285-7801 (TTY 711)។ ចូរ 
ត្បរ់សយងីអ្ាំពីរញ្ញា ររ ់អ្នក។ 

ត្រ ិនសរីរែតឹ ងសាទុកខ ឬរែតឹ ងឧទធរែ៍ររ ់អ្នកសៅណររិនទន់សោេះត្សាយរនទ រ់ពី 30 នែៃ ឬអ្នករិន
 រាយចិរតជារួយនឹងលទធសល អ្នកអាចទូរ ពទសៅត្ក ួង California Department of Managed  

Health  Care  (DMHC) សហ្យីស នី ុាំឱ្យពួកសគពិនិរយសេងីវញិនូវ កយរែតឹ ងររ ់អ្នក ឬសធវីការត្រួរ 
ពិនិរយសវជជសាគ តឯករជយ (Independent Medical Review) ។ អ្នកអាចទូរ ពទសៅកាន់ DMHC  
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 ូរទូរ ពទរកកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជនតារសលខ 888-285-7801 (TTY 711) 

ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
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តាររយៈសលខ 888-466-2219 (TTY 877-688-9891 ឬ 711) ឬ ចូលសៅកាន់សគហ្ទាំព័រ 
ររ ់ DMHC  ត្មារ់ព័រ៌មានរណនថរ៖ https://www.dmhc.ca.gov។ 

រគនតីស ុីរអ្សងាររែតឹ ងររ ់ករែវធីិណែទាំ ុខភាពសោយមានការត្គរ់ត្គង Medi-Cal ននត្ក ួង California

Department of Health Care Services (DHCS) ក៏អាចជួយបនសងណែរ។ ពួកសគអាចជួយបន  
ត្រ ិនសរីអ្នកមានរញ្ញា កនុងការចូលររួ ផ្ទៃ  ់រដូរ ឬចាកសចញពីគសត្មាង ុខភាព។ ពួកសគក៏អាចជួយបនណែ 
រត្រ ិនសរីអ្នកផ្ទៃ  ់រតូរ និងមានការលាំបកកនុងការទទួលបន Medi-Cal ររ ់អ្នកសពលអ្នកសសទរសៅកាន់ 
សោនធីែែី។ អ្នកក៏អាចទូរ ពទសៅកាន់រគនតីស ុីរអ្សងាររែតឹ ងររ ់ករែវធីិណែទាំ ុខភាព ពីនែៃចនទែល់ 
នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 8 ត្ពឹក និង សមា៉ា ង 5 ល្ងៃ ច តាររយៈសលខ 888-452-8609។ 

អ្នកក៏អាចោក់ កយរែតឹ ងសាទុកខជារួយការោិល័យទទួលរនទុកភាពទទួលបន ិទធិត្រចាាំសោនធីររ ់អ្ន
កអ្ាំពីភាពមាន ិទធិសាក រទទួលបន ករែវធីិ Medi-Cal សងណែរ។ ត្រ ិនសរីអ្នករិនចា ់ថាសរីអ្នកអាច 
ោក់ កយរែតឹ ងសាទុកខររ ់អ្នកជារួយអ្នកណាសទសនេះ  ូរទូរ ពទសៅកាន់សលខ 888-285-7801  
(TTY 711)។ 

សែីរបរីយការែ៍ព័រ៌មានរិនពិរអ្ាំពីការធានរ៉ា រ់រង ុខភាពរណនថរររ ់អ្នក  ូរទូរ ពទសៅកាន់  
Medi-Cal ពីនែៃចនទ ែល់នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះពីសមា៉ា ង 8 ត្ពឹក និង សមា៉ា ង 5 ល្ងៃ ច តាររយៈសលខ  
800-541-5555។ 

រែដឹ ងរវា៉ា  
រែតឹ ងរវា៉ា  (ឬរែតឹ ងសាទុកខ) គឺសៅសពលណែលអ្នកមានរញ្ញា  ឬរិន រាយចិរតជារួយស វាករែណែលអ្នក 
ទទួលបនពី Anthem ឬអ្នកសតល់ស វាករែសសែងសទៀរ។ ពុាំមានណែនកាំែរ់សពលសវល្ងកនុងការោក់ កយរែដឹ
ងរវា៉ា សេយី។ អ្នកអាចោក់ កយរែដឹ ងរវា៉ាជារួយនឹង Anthem បនត្គរ់សពលសវល្ង តាររយៈទូរ ពទ  
ជាល្ងយលកខែ៍អ្កែរ ឬតារអ្នឡាញ។ 

▪ តារទូរ ពទ៖ទូរ ពទរក Anthem សោយឥរគិរនែៃតាររយៈសលខ 888-285-7801 (TTY 711)  

ពីនែៃចនទ ែល់នែៃ ុត្កពីសមា៉ា ង 7 ត្ពឹក ែល់ សមា៉ា ង 7 យរ់ សមា៉ា ងសៅរាំរន់ប៉ា  ុីហ្វកិ ។  ូរសដល់សល
ខមាា ល់ Anthem ររ ់អ្នក សឈាែ េះររ ់អ្នក និងរូលសហ្រុ ត្មារ់ កយរែដឹ ងរវា៉ា ររ ់អ្នក។ 

https://www.dmhc.ca.gov
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 ូរទូរ ពទរកកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជនតារសលខ 888-285-7801 (TTY 711) 

ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
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▪ តារនត្រ ែីយ៖៍ទូរ ពទរកAnthem សោយឥរគិរនែៃតាររយៈសលខ 888-285-7801  
(TTY 711) សហ្យីស នី ុាំឱ្យសសញីទត្រង់ណរររទសៅអ្នក។ សៅសពលអ្នកទទួលបនទត្រង់ណរររទ  ូ
ររាំសពញវា។ ត្រូវត្បកែថាបនោក់រញ្ចូ លសឈាែ េះររ ់អ្នក សលខ មាា ល់ Anthem និងរូលសហ្រុ
 ត្មារ់ កយរែដឹ ងរវា៉ា ររ ់អ្នក។  ូរត្បរ់សយងីនូវអ្វីណែលបនសកីរសេងី និងរសរៀរណែលសយងី
អាចជួយអ្នកបន។  

សសញីទត្រង់ណរររទសៅកាន់៖ 
Attn: Grievance Coordinator  

Anthem Blue Cross 

P.O. Box 60007 

Los Angeles, CA 90060-0007 

ការោិល័យសវជជរែឌិ រអ្នកនឹងមានទត្រង់ណរររទ កយរែដឹ ងរវា៉ា។ 

▪ តារអ្នឡាញ៖ ូរចូលសៅកាន់សគហ្ទាំព័រររ ់ Anthem ។ ចូលសៅកាន់សគហ្ទាំព័រ  
anthem.com/ca/medi-cal។ 

ត្រ ិនសរីអ្នកត្រូវការជាំនួយកនុងការោក់ កយរែដឹ ងរវា៉ា  សយងីអាចជួយអ្នកបន។ សយងីអាចសដល់ជូនស វា
ភាសាឥរគិរនែៃជូនអ្នក។ ទូរ ពទសៅសលខ 888-285-7801 (TTY 711)។ 

កនុងរយៈសពលត្បាំនែៃរនទ រ់ពីការទទួលបន កយរែតឹ ងរវា៉ា ររ ់អ្នក សយងីនឹងសសញីលិខិររួយចារ់សៅអ្នក
សែីរបតី្បរ់អ្នកថាសយងីបនទទួលវាសហ្យី។ កនុងរយៈសពល 30 នែៃ សយងីនឹងសសញីលិខិររួយចារ់សទៀរជូនអ្ន
ក ណែលជត្មារជូនអ្នកថាសយងីបនសោេះត្សាយរញ្ញា ររ ់អ្នករចួសហ្យី។ ត្រ ិនសរីអ្នទូរ ពទសៅកាន់  
Anthem អ្ាំពីរែដឹ ងសាទុកខណែលរិនណរនអ្ាំពីការធានរ៉ា រ់រង ុខភាព ភាពចាាំបច់ណសនកសវជជសាគ ត ឬការ
ពយបលសោយពិសសាធន៍ ឬការស ុីរអ្សងារ សហ្យីរែដឹ ងសាទុកខររ ់អ្នកត្រូវបនសោេះត្សាយសៅចុងនែៃ 
សធវីការរនទ រ់ អ្នកអាចនឹងរិនទទួលបន ាំរុត្រសនេះសទ។ 

ត្រ ិនសរីអ្នកចង់ឱ្យសយងីសធវីស ចកដី សត្រចឆ្រ់រហ័្  សោយសារសពលសវល្ងណែលចាំណាយកនុងការសោេះ 
ត្សាយ កយរែដឹ ងរវា៉ា ររ ់អ្នកនឹងសធវីឱ្យអាយុជីវរិ  ុខភាព ឬ ររថភាពកនុងការរាំសពញរុខង្ហរររ ់អ្នក
 ថិរកនុងសត្គ្នេះថាន ក់ សនេះអ្នកអាចស នី ុាំការត្រួរពិនិរយពសនៃឿន (ឆ្រ់រហ័្ ) ។ សែីរបសី ីន ុាំការពិនិរយសេ ី
ងវញិឆ្រ់រហ័្   ូរទូរ ពទរកសយងីតាររយៈសលខ 888-285-7801 (TTY 711)។ កនុងរយៈសពល  
72 សមា៉ា ងរនទ រ់ពីការទទួល កយរែតឹ ងរវា៉ា ររ ់អ្នក សយងីនឹងសធវីការ សត្រចចិរតអ្ាំពីរសរៀរណែលសយងីនឹង
សោេះត្សាយរែតឹ ងរវា៉ា ររ ់អ្នក និងថាសរីសយងីនឹងពសនៃឿនការរវា៉ា ររ ់អ្នកណែរឬសទ។ ត្រ ិនសរីសយងីកាំែរ់ 

http://anthem.com/ca/medi-cal
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 ូរទូរ ពទរកកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជនតារសលខ 888-285-7801 (TTY 711) 

ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
California តារសលខ 711។  ូរសរីលអ្នឡាញសៅ anthem.com/ca/medi-cal។ 108 

ថាសយងីនឹងរិនពសនៃឿនរែដឹ ងរវា៉ា ររ ់អ្នកសទ សយងីនឹងត្បរ់អ្នកថាសយងីនឹងសោេះត្សាយរែតឹ ងរវា៉ា  
ររ ់អ្នកកនុងរយៈសពល 30 នែៃ។ 

 កយរែតឹ ងណែលទក់ទងនឹងអ្រថត្រសោជន៍ឱ្ ែសាថ ន Medi-Cal Rx រិន ថិរសៅសត្ការែាំសែីរការនន 
រែដឹ ងសាទុកខររ ់ Anthem ឬមាន ិទធិទទួលបនការពិនិរយណសនកសវជជសាគ តឯករជយសនេះសទ។  
 មាជិកអាចរញ្ជូ នរែដឹ ងរវា៉ា អ្ាំពីអ្រថត្រសោជន៍ររ ់ឱ្ ែសាថ ន Medi-Cal Rx តាររយៈការទូរ ពទ 
សៅកាន់សលខ 800-977-2273 (TTY 800-977-2273 សហ្យីចុច 5 ឬ 711) ឬ ចូលសៅកាន់  
https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home។ សទេះជាោ៉ា ងសនេះកតី  កយរែតឹ ងណែលទក់ទងនឹងអ្រថត្រ
សោជន៍ររ ់ឱ្ ែសាថ ន ណែលរិន ថិរសត្ការ Medi-Cal Rx អាចមានត្គរ់លកខនតិកៈ ត្មារ់ការត្រួរពិនិរយ 
ណសនកសវជជសាគ តសោយឯករជយ។ សលខទូរ ពទឥរគិរនែៃររ ់ DMHC គឺ 888-466-2219 និងណខែទូរ ពទ  
TTY គឺ 877-688-9891។ អ្នកអាចណ វងរកការត្រួរពិនិរយសវជជសាគ តសោយឯករជយ/ទត្រង់ 
ណរររទោក់ កយរែដឹ ង និងស ចកតីណែនាំតារអ្នឡាញសៅសលីសគហ្ទាំព័រររ ់ DMHC ៖  
https://www.dmhc.ca.gov. 

រែដឹ ងឧទធរែ៍ 
រែដឹ ងឧទធរែ៍ ខុ គ្នន ពីរែដឹ ងរវា៉ា ។ រែតឹ ងឧទធរែ៍គឺជាការស នី ុាំ Anthem សែីរបពិីនិរយសរីល និងផ្ទៃ  
 ់រតូរការ សត្រចចិរតណែលសយងីបនសធវីអ្ាំពីស វាករែររ ់អ្នក។ ត្រ ិនសរីសយងីបនសសញីជូនអ្នកនូវ លិខិរជូន
ែាំែឹងអ្ាំពីចាំណារ់ការ (NOA) ត្បរ់អ្នកថាសយងីកាំពុងរែិស ធ ពនយសពល ផ្ទៃ  ់រតូរ ឬរញ្ច រ់ស វាករែ 
រួយសនេះ សហ្យីអ្នករិនយល់ត្ រជារួយនឹងការ សត្រចររ ់សយងីសទ សនេះអ្នកអាចស នី ុាំសយងីសែីរបោីក់
 កយរតឹងឧទធរែ៍បន។ PCP ររ ់អ្នក ឬអ្នកសតល់ស វាសសែងសទៀរក៏អាចស នី ុាំសយងីសែីរបោីក់ កយរែដឹ
ងឧទធរែ៍ជូនអ្នកសោយមានការអ្នុញ្ញា រជាល្ងយលកខែ៍អ្កែរពីអ្នកសងណែរ។  

អ្នកត្រូវណរស នី ុាំកនុងការោក់រែតឹ ងឧទធរែ៍កនុងរយៈសពល 60 នែៃចារ់ពីកាលររសិចេទសៅសលី NOA ណែលអ្នក 
បនទទួលពី Anthem។ ត្រ ិនសរីសយងី សត្រចចិរតការ់រនថយ ផ្ទែ ក ឬរញ្ឈរ់ស វាករែណែលអ្នកកាំពុងទទួ
លបនឥេូវសនេះ អ្នកអាចរនតទទួលបនស វាករែសនេះ ខែៈសពលណែលអ្នករង់ចាាំរែដឹ ងឧទធរែ៍ររ ់អ្នក 
សែីរប ីសត្រច។ សគសៅវាថា ជាំនួយរង់ត្បក់កនុងសពលរង់ចាាំ (Aid Paid Pending) ។ សែីរបទីទួលបនជាំនួ 
យរង់ត្បក់កនុងសពលរង់ចាាំ អ្នកត្រូវណរស នី ុាំឱ្យសយងីរតឹងឧទធរែ៍កនុងរយៈសពល 10 នែៃ ចារ់ពីកាលររសិចេទ 
 

https://medicalrx.dhcs.ca.gov/home
https://www.dmhc.ca.gov/
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 ូរទូរ ពទរកកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជនតារសលខ 888-285-7801 (TTY 711) 

ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
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សៅសល ីNOA ឬរុនកាលររសិចេទណែលសយងីបននិោយថាស វាករែររ ់អ្នកនឹងរញ្ឈរ់ រួយណាណែលយូរ 
ជាងសគ។ សៅសពលអ្នកស នី ុាំោក់រែតឹ ងឧទធរែ៍សៅសត្ការកាលៈសទ ៈទាំងសនេះ ស វាករែនឹងរនត។ 

អ្នកអាចោក់ កយរែដឹ ងឧទធរែ៍តារទូរ ពទ ជាល្ងយលកខែ៍អ្កែរ ឬតារអ្នឡាញ៖ 

▪ តារទូរ ពទ៖ទូរ ពទរក Anthem តាររយៈសលខ 888-285-7801 (TTY 711) កនុងចសនៃ េះសមា៉ា ង 

7 ត្ពឹក និង សមា៉ា ង 7 យរ់ សដល់សឈាែ េះររ ់អ្នក សលខ មាា ល់គសត្មាង ុខភាព និងស វាករែណែល 
អ្នកកាំពុងោក់រែដឹ ងឧទធរែ៍។ 

▪ តារនត្រ ែីយ៖៍ទូរ ពទរក Anthem តាររយៈសលខ 888-285-7801 (TTY 711) សហ្យីស នី 
 ុាំឱ្យសសញីទត្រង់ណរររទសៅអ្នក។ សៅសពលអ្នកទទួលបនទត្រង់ណរររទ  ូររាំសពញវា។ ត្រូវត្បក
ែថាបនោក់រញ្ចូ លសឈាែ េះររ ់អ្នក សលខ មាា ល់ Anthem ររ ់អ្នក និងស វាណែលអ្នកកាំពុងរដឹ
ងសៅឧទធរែ៍។  

សសញីទត្រង់ណរររទសៅកាន់៖ 
Attn: Grievance Coordinator  

Anthem Blue Cross 

P.O Box 60007 

Los Angeles, CA 90060-0007 

ការោិល័យសវជជរែឌិ រររ ់អ្នកនឹងមានទត្រង់ណរររទ កយរែដឹ ងឧទធរែ៍។ 

▪ តារអ្នឡាញ៖ ូរចូលសៅកាន់សគហ្ទាំព័រររ ់ Anthem ។ ចូលសៅកាន់ anthem.com/ca/ 

medi-cal។ 

ត្រ ិនសរីអ្នកត្រូវការជាំនួយកនុងការោក់រែតឹ ងឧទធរែ៍ររ ់អ្នក ឬជារួយនឹងជាំនួយរង់ត្បក់កនុងសពល 
រង់ចាាំ សយងីអាចជួយអ្នកបន។ សយងីអាចសដល់ជូនស វាភាសាឥរគិរនែៃជូនអ្នក។ ទូរ ពទសៅសលខ  
888-285-7801 (TTY 711)។ 

កនុងរយៈសពលត្បាំនែៃរនទ រ់ពីទទួលបនរែដឹ ងឧទធរែ៍ររ ់អ្នក សយងីនឹងសសញីលិខិររួយចារ់ជូនសៅអ្នកសែី
របតី្បរ់អ្នកឱ្យែឹងថា សយងីបនទទួលវាសហ្យី។ កនុងរយៈសពល 30 នែៃ សយងីនឹងត្បរ់អ្នកអ្ាំពីការ សត្រចចិរត 
សលីរែតឹ ងឧទធរែ៍ររ ់សយងី សហ្យីសសញីលិខិរជូនែាំែឹងអ្ាំពីែាំសណាេះត្សាយរែតឹ ងឧទធរែ៍ (NAR) សៅ 
អ្នក។ ត្រ ិនសរីសយងីរិនសតល់ជូនអ្នកនូវការ សត្រចចិរតសលីរែតឹ ងឧទធរែ៍ររ ់សយងីកនុងរយៈសពល 30 នែៃ
សនេះសទ អ្នកអាចស នី ុាំ វនការថាន ក់រែឋ និង IMR ។ រ៉ាុណនតត្រ ិនសរីអ្នកស នីរ ុាំ វនការថាន ក់រែឋែាំរូង សហ្យី 

http://anthem.com/ca/medi-cal
http://anthem.com/ca/medi-cal
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 ូរទូរ ពទរកកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជនតារសលខ 888-285-7801 (TTY 711) 

ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
California តារសលខ 711។  ូរសរីលអ្នឡាញសៅ anthem.com/ca/medi-cal។ 110 

 វនការបនសកីរសេងីរចួសហ្យីសនេះ អ្នករិនអាចស នីរ ុាំ IMR បនសទ។ សៅកនុងករែីសនេះ  វនការ 
ថាន ក់រែឋមានស ចកដី សត្រចចុងសត្កាយ។ 

ត្រ ិនសរីអ្នក ឬសវជជរែឌិ រររ ់អ្នក ចង់ឱ្យសយងីសធវីស ចកដី សត្រចឆ្រ់រហ័្  សោយសារសពលសវល្ងណែល 
ចាំណាយកនុង សត្រចសលី កយរែដឹ ងឧទធរែ៍ររ ់អ្នកនឹងសធវីឱ្យអាយុជីវរិ  ុខភាព ឬ ររថភាពកនុងការ 
រាំសពញរុខង្ហរររ ់អ្នក ថិរកនុងសត្គ្នេះថាន ក់ សនេះអ្នកអាចស នី ុាំការត្រួរពិនិរយពសនៃឿន (ឆ្រ់រហ័្ ) ។ សែី
របសី នី ុាំការត្រួរពិនិរយរនទ ន់  ូរទូរ ពទសៅសលខ 888-285-7801 (TTY 711)។ សយងីនឹងសធវីការ  
សត្រចចិរតកនុងរយៈសពល 72 សមា៉ា ងរនទ រ់ពីបនទទួល កយរែដឹ ងឧទធរែ៍ររ ់អ្នក។  

អ្វីណែលត្រវូសធវតី្រ ិនសរីអ្នករិនយល់ត្ រជារួយនងឹស ចកដ ីសត្រច 
ឧទធរែ៍ 
ត្រ ិនសរីអ្នកបនស នី ុាំោក់រែតឹ ងឧទធរែ៍ សហ្យីទទួលបនលិខិរ NAR ត្បរ់អ្នកថាសយងីរិនបនផ្ទៃ  ់
រតូរការ សត្រចចិរតររ ់សយងីសទ ឬអ្នករិនណែលទទួលបនលិខិរ NAR សនេះសទ សហ្យីវាបនកនៃងសុរ 
សៅ 30 នែៃរកសហ្យី អ្នកអាច៖ 

▪ ស នី ុាំ  វនការថាន ក់រែឋ ពីត្ក ួង California Department of Social Services (CDSS)  

សហ្យីសៅត្កររួយរូរនឹងត្រួរពិនិរយ ាំែុាំ សរឿងររ ់អ្នក។ 
▪ ោក់ ាំែុាំ ណរររទត្រួរពិនិរយណសនកសវជជសាគ តសោយឯករជយយ/ កយរែតឹ ងរួយសៅត្ក ួង  

Department of Managed Health Care (DMHC) សែីរបឱី្យមានការពិនិរយសេងីវញិនូវ 
ការ សត្រចចិរតររ ់ Anthemឬស នី ុាំ ការត្រួរពិនិរយណសនកសវជជសាគ តសោយឯករជយ (IMR) ពី  

DMHC ។ កនុងអ្ាំេុងសពល IMR ររ ់ DMHC សវជជរែឌិ រោងសត្ៅណែលរិនណរនជាណសនកររ ់  
Anthem នឹងពិនិរយសរីលករែីររ ់អ្នក។ សលខទូរ ពទឥរគិរនែៃររ ់ DMHC គឺ 888-466-2219  

និងណខែទូរ ពទ TTY គឺ 877-688-9891។ អ្នកអាចណ វងរកការត្រួរពិនិរយសវជជសាគ តសោយ 
ឯករជយ/ទត្រង់ណរររទោក់ កយរែដឹ ង និងស ចកតីណែនាំតារអ្នឡាញសៅសលីសគហ្ទាំព័ររ 
រ ់ DMHC ៖ https://www.dmhc.ca.gov។ 

អ្នកនឹងរិនចាាំបច់រង់នែៃ វនការថាន ក់រែឋឬ IMR សទ។  

http://www.dmhc.ca.gov/
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 ូរទូរ ពទរកកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជនតារសលខ 888-285-7801 (TTY 711) 

ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
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អ្នកមាន ិទធិទទួលបន វនការថាន ក់រែឋសង និង IMR សង។ រ៉ាុណនតត្រ ិនសរីអ្នកស នីរ ុាំ វនការថាន ក់រែឋ
ែាំរូង សហ្យី វនការបនសកីរសេងីរចួសហ្យីសនេះ អ្នករិនអាចស នីរ ុាំ IMR បនសទ។ សៅកនុងករែីសនេះ 
 វនការថាន ក់រែឋមានស ចកដី សត្រចចុងសត្កាយសនេះ។  

ណសនកោងសត្ការសនេះមានព័រ៌មានរណនថរអ្ាំពីរសរៀរស នី ុាំ់ វនការថាន ក់រែឋ និង IMR ។ 

រែតឹ ងរវា៉ា  និងរែតឹ ងឧទធរែ៍ ណែលទក់ទងនឹងអ្រថត្រសោជន៍ឱ្ ែសាថ ន Medi-Cal Rx រិនត្រូវបន
ត្គរ់ត្គងសោយ Anthem សនេះសទ។ អ្នកអាចោក់ កយរែតឹ ងរវា៉ា  និងរែតឹ ងឧទធរែ៍អ្ាំពីអ្រថត្រសោជន៍
ឱ្ ែសាថ ន Medi-Cal Rx សោយទូរ ពទសៅសលខ 800-977-2273 (TTY 800-977-2273  
និងចុចសលខ 5 ឬសលខ 711) ពីនែៃចនទ ែល់នែៃ ុត្ក ពីសមា៉ា ង 8 ត្ពឹក ែល់ សមា៉ា ង 5 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅរាំរន់ប៉ា
 ុីហ្វកិ សលីកណលងណរនែៃឈរ់ ត្មាក។ សទេះជាោ៉ា ងសនេះកតី រែតឹ ងរវា៉ា  និងរែដឹ ងឧទធរែ៍ណែលទក់ទង
នឹងអ្រថត្រសោជន៍ឱ្ ែ ណែលរិន ថិរសត្ការ Medi-Cal Rx អាចមាន ិទធិទទួលបនការត្រួរពិនិរយណសនក
សវជជសាគ តសោយឯករជយ។ 

ត្រ ិនសរីអ្នករិនយល់ត្ រនឹងស ចកតី សត្រច ណែលទក់ទងសៅនឹងអ្រថត្រសោជន៍ឱ្ ែសាថ ន  
Medi-Cal Rx ររ ់អ្នក អ្នកអាចស នី ុាំ វនការថាន ក់រែឋបន។ ស ចកតី សត្រចអ្ាំពីអ្រថត្រសោជន៍ឱ្ ែ 
សាថ ន Medi-Cal Rx រិន ថិរសត្ការែាំសែីរការររ ់ IMR ជារួយនឹង DMHC សទ។ 

រែតឹ ងរវា៉ា  និងការត្ររួពនិិរយណសនកសវជជសាគ តសោយឯករជយ (IMR) 

ជារួយត្ក ួង California Department of Managed  
Health Care 
IMR គឺសៅសពលសវជជរែឌិ រោងសត្ៅមាន ក់ណែលរិនទក់ទងនឹងគសត្មាង ុខភាពររ ់អ្នកពិនិរយសេងីវញិ 
សលីករែីររ ់អ្នក។ ត្រ ិនសរីអ្នកចង់បន IMR ែាំរូងអ្នកត្រូវណរោក់រែតឹ ងឧទធរែ៍ជារួយនឹង  
Anthem។ ត្រ ិនសរីអ្នករិនបនឮពីគសត្មាង ុខភាពររ ់អ្នកកនុងរយៈសពល 30 នែៃតារត្ររិទិនសនេះសទ  
ឬត្រ ិនសរីអ្នករិន រាយចិរតជារួយនឹងការ សត្រចររ ់គសត្មាង ុខភាពររ ់អ្នកសនេះសទ ែូសចនេះអ្នកអាច 
សធវីការស នី ុាំ IMR ។ អ្នកត្រូវស នី ុាំ IMR កនុងរយៈសពលត្បាំរួយណខ គិរចារ់ពីនែៃជូនែាំែឹងណែលត្បរ់អ្នក 
អ្ាំពីការ សត្រចចិរតសលីរែដឹ ងឧទធរែ៍ រ៉ាុណនតអ្នកមានសពលណរ 120 នែៃតារត្ររិទិនរ៉ាុសណាណ េះ សែីរបសី នី ុាំ វន 
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ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
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ការថាន ក់រែឋ ែូសចនេះ ត្រ ិនសរីអ្នកចង់បន IMR និង វនការរែឋ អ្នកត្រូវោក់រែតឹ ងរវា៉ា ររ ់អ្នកឱ្យ 
បនឆ្រ់តារណែលអ្នកអាចសធវីបន។ ត្រូវចាាំថា ត្រ ិនសរីអ្នកស នី ុាំ វនការថាន ក់រែឋជារុន សហ្យី វនការ
បនសកីរសេងីរចួសហ្យីសនេះ អ្នករិនអាចស នី ុាំ IMR បនសទ។ សៅកនុងករែីសនេះ  វនការថាន ក់រែឋមាន 
ស ចកដី សត្រចចុងសត្កាយសនេះ។ 

អ្នកត្រណហ្លជាអាចទទួលបន IMR ភាៃ រៗសោយរិនចាាំបច់ោក់ កយរែតឹ ងឧទធរែ៍ជារុន។ សនេះគឺ ថិរ
កនុងករែីណែលរញ្ញា  ុខភាពររ ់អ្នក ថិរកនុងភាពរនទ ន់ត្រូវពយបល។  

ត្រ ិនសរីរែតឹ ងរវា៉ា ររ ់អ្នកសៅ DMHC រិនមានលកខែៈ របរតិត្គរ់ត្គ្នន់ ត្មារ់ស វាករែ IMR សទ 

DMHC នឹងសៅណរពិនិរយរែតឹ ងរវា៉ា ររ ់អ្នកសែីរបសីធវីឱ្យត្បកែថា Anthem បនសធវីការ សត្រចចិរតត្រឹរ
ត្រូវ សៅសពលណែលអ្នករតឹងឧទធរែ៍រែិស ធការសតល់ស វាករែ។ Anthem ត្រូវណរអ្នុសល្ងរតារ IMR ររ ់
 DMHC និងការ សត្រចចិរតត្រួរពិនិរយ។  

សនេះគឺជារសរៀរស នី ុាំ IMR ។  កយ “រែដឹ ងសាទុកខ” គឺ ត្មារ់ “រែដឹ ងរវា៉ា ” និង “រែដឹ ងឧទធរែ៍”៖ 

ត្ក ួង California Department of Managed Health Care (DHCS) ទទួលខុ ត្រូវចាំស េះការ 
សធវីនិយរ័ករែគសត្មាងស វាករែណែទាំ ុខភាព។ ត្រ ិនសរីអ្នកមានរែដឹ ងសាទុកខត្រឆ្ាំងនឹងគសត្មាង 
 ុខភាពររ ់អ្នក អ្នកគួរណរទូរ ពទសៅគសត្មាង ុខភាពររ ់អ្នកជារុនតាររយៈសលខ 888-285-7801  

(TTY 711) សហ្យីសត្រីត្ប ់និរិវធីិរែដឹ ងសាទុកខររ ់គសត្មាង ុខភាពររ ់អ្នក រុនសពលទក់ទងសៅ 
ត្ក ួង។ការសត្រីនីរិវធីិរែតឹ ងសាទុកខសនេះរិនបនររ ាំងទរ់សាា រ់ ិទធិសៃូវចារ់ឬែាំសណាេះត្សាយណករត្រូវជា
 កាត នុពលណែលអាចនឹងមាន ត្មារ់រូរអ្នកសនេះសេយី។ ត្រ ិនសរីអ្នកត្រូវការជាំនួយជារួយនឹងរែដឹ ង
សាទុកខណែល ក់ព័នធនឹងការ សគង្ហា េះរនទ ន់ រែដឹ ងសាទុកខណែលសៅពុាំទន់បនសោេះត្សាយោ៉ា ងសពញចិរត
សោយគសត្មាង ុខភាពររ ់អ្នក ឬរែដឹ ងសាទុកខណែលសៅណរពុាំទន់បនសោេះត្សាយសលី ពី 30 នែៃ សនេះអ្ន
កអាចទូរ ពទសៅកាន់ត្ក ួងសនេះសែីរប ុីាំជាំនួយ។ អ្នកក៏អាចនឹងមាន ិទធិ កិត រទទួលបនការត្រួរពិនិ
រយណសនកសវជជសាគ តសោយឯករជយ (IMR) សងណែរ។ ត្រ ិនសរីអ្នកមាន ិទធិ កិត រទទួលបន IMR ែាំសែីរ
ការ IMR សនេះនឹងសតល់ការត្រួរពិនិរយ ុខភាពសេងីវញិសោយឥរលសរែៀងសលីស ចកតី សត្រចសវជជសាគ តណែ
លសធវីសេងីសោយគសត្មាងធានរ៉ា រ់រង ុខភាព ទក់ទងនឹងភាពចាាំបច់ណសនកសវជជសាគ តននស វាករែ ឬការពយ
បលណែលបនស នីសេងី ស ចកតី សត្រចោងធានរ៉ា រ់រង ត្មារ់ការពយបលណែលជាត្រសភទការែកពិសសា
ធន៍ ឬការស ុីរអ្សងារនិងវវិាទកនុងសរឿងទូទរ់ត្បក់ ត្មារ់ស វាករែសវជជសាគ ត សគង្ហា េះរនទ ន់ ឬភាពរនទ ន់
។ ត្ក ួងក៏មានសលខទូរ ពទឥរគិរនែៃសងណែរ (888-466-2219) និងណខែទូរ ពទ TDD (877-688-9891)  
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 ូរទូរ ពទរកកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជនតារសលខ 888-285-7801 (TTY 711) 

ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
California តារសលខ 711។  ូរសរីលអ្នឡាញសៅ anthem.com/ca/medi-cal។ 113 

 ត្មារ់អ្នកណែលមានពិការភាពណសនកសាត រ់ និងនិោយ។ សគហ្ទាំព័រអីុ្នធឺែិរររ ់ត្ក ួង https://www.

dmhc.ca.gov មានទត្រង់ណរររទ កយរែដឹ ង ទត្រង់ណរររទ កយស នី ុាំ IMR និងស ចកតីណែនាំតារអ្
នឡាញ។ 

 វនការថាន ក់រែឋ 
 វនការថាន ក់រែឋ គឺជាអ្ងាត្រជុាំរួយជារួយនឹងរនុ ែណែលរកពី ត្ក ួង California Department of  

Managed Health Care (DHCS) ។ សៅត្ករនឹងជួយសោេះត្សាយរញ្ញា ររ ់អ្នក ឬត្បរ់អ្នកថា Anthem 
បនសធវីការ សត្រចចិរតត្រឹរត្រូវ។ អ្នកមាន ិទធិស នី ុាំ វនការថាន ក់រែឋ ត្រ ិនសរីអ្នកបនស នី ុាំោក់រែតឹ ង
ឧទធរែ៍ជារួយសយងីរចួសហ្យី សហ្យីអ្នកសៅណររិន រាយចិរតនឹងការ សត្រចចិរតររ ់សយងី ឬត្រ ិនសរី
អ្នករិនទទួលបនការ សត្រចចិរតសលីរែតឹ ងឧទធរែ៍ររ ់អ្នករនទ រ់ពី 30 នែៃ។ 

អ្នកត្រូវណរស នី ុាំ វនការថាន ក់រែឋកនុងរយៈសពល 120 នែៃតារត្ររិទិន ចារ់ពីកាលររសិចេទសៅសលីលិខិរ  
NAR ររ ់សយងី។ សទេះជាោ៉ា ងណាក៏សោយ ត្រ ិនសរីសយងីសតល់ជូនអ្នកនូវជាំនួយរង់ត្បក់កនុងសពលរង់ 
ចាាំកនុងអ្ាំេុងសពលននរែតឹ ងឧទធរែ៍ររ ់អ្នក សហ្យីអ្នកចង់ឱ្យវារនតរហូ្រែល់មានការ សត្រចចិរតសលី វ 
នការថាន ក់រែឋររ ់អ្នក អ្នកត្រូវណរស នី ុាំ វនការថាន ក់រែឋកនុងរយៈសពល 10 នែៃននលិខិរ NAR ររ ់សយងី  
ឬរុនកាលររសិចេទណែលសយងីបននិោយថាស វាករែររ ់អ្នកនឹងរញ្ឈរ់ រួយណាណែលយូរជាងសគ។ ត្រ 
 ិនសរីអ្នកត្រូវការជាំនួយត្រូវត្បកែថាជាំនួយរង់ត្បក់កនុងសពលរង់ចាាំនឹងរនតរហូ្រែល់មានការ សត្រចចិរត 
ចុងសត្កាយសលី វនការថាន ក់រែឋររ ់អ្នក  ូរទក់ទង Anthem សៅចសនៃ េះ សមា៉ា ង 7 ត្ពឹក និង សមា៉ា ង  
7 យរ់ សោយទូរ ពទសៅសលខ 888-285-7801 (TTY 711)។ ត្រ ិនសរីអ្នករិនអាចសាត រ់ឮ ឬនិោយ 
បនលែ  ូរទូរ ពទសៅសលខ 711។ PCP ក៏អាចស នី ុាំ វនការរែឋជូនអ្នកសោយមានការអ្នុញ្ញា រជាល្ង
យលកខែ៍អ្កែរពីអ្នកសងណែរ។  

សពលខៃេះអ្នកអាចស នី ុាំ វនការថាន ក់រែឋសោយរិនចាាំបច់រាំសពញនិរិវធីិរែតឹ ងឧទធរែ៍ររ ់សយងីសនេះសទ។  

ឧទហ្រែ៍ អ្នកអាចស នី ុាំ វនការថាន ក់រែឋសោយរិនចាាំបច់រាំសពញនិរិវធីិរែតឹ ងឧទធរែ៍ររ ់សយងី ត្រ
 ិនសរីសយងីរិនបនជូនែាំែឹងែល់អ្នកឱ្យបនត្រឹរត្រូវ ឬទន់សពលសវល្ងអ្ាំពីស វាករែររ ់អ្នក។ ករែី 
សនេះត្រូវបនសគសៅថា ការចារ់ទុកថាអ្ ់ែាំសណាេះត្សាយ។ សនេះគឺជាឧទហ្រែ៍រួយចាំនួនននការចារ់ទុក
ថាអ្ ់ែាំសណាេះត្សាយ។ 

https://www.dmhc.ca.gov
https://www.dmhc.ca.gov
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 ូរទូរ ពទរកកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជនតារសលខ 888-285-7801 (TTY 711) 

ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
California តារសលខ 711។  ូរសរីលអ្នឡាញសៅ anthem.com/ca/medi-cal។ 114 

• សយងីរិនបនសធវីលិខិរ NOA ជូនអ្នកជាភាសាណែលអ្នកចង់បន។ 

• សយងីបនសធវីឱ្យមានកាំហុ្ ណែលរ៉ាេះ ល់ែល់ ិទធិណារួយររ ់អ្នក។ 
• សយងីរិនបនសតល់លិខិរ NOA ជូនសៅអ្នក។ 
• សយងីបនសធវីឱ្យមានកាំហុ្ សៅកនុងលិខិរ NAR ររ ់សយងី។ 

• សយងីរិនបន សត្រចចិរតសលីរែដឹ ងឧទធរែ៍ររ ់អ្នកកនុងរយៈសពល 30 នែៃ។ សយងីបន សត្រច
ថាករែីររ ់អ្នកជាសរឿងរនទ ន់ រ៉ាុណនតរិនបនសឆ្ៃីយររនឹងរែតឹ ងឧទធរែ៍ររ ់អ្នកកនុងរយៈសពល 

72 សមា៉ា ង។ 

 

អ្នកអាចស នី ុាំ វនការរែឋតារទូរ ពទ ឬតារនត្រ ែីយ។៍ 

▪ តារទូរ ពទ៖ ូរទូរ ពទសៅអ្ងាភាពសឆ្ៃីយររសាធារែៈររ ់ CDSS តារសលខ  
800-952-5253 (TTY 800-952-8349 ឬ 711)។ 

▪ តារនត្រ ែីយ៖៍ រាំសពញទត្រង់ណរររទណែលបនសដល់ជូនជារួយស ចកដីជូនែាំែឹងអ្ាំពីរែដឹ ង
ឧទធរែ៍ររ ់អ្នក។ សសញីវាសៅកាន់៖ 
California Department of Social Services  

State Hearings Division  

P.O. Box 944243, MS 09-17-37  

Sacramento, CA 94244-2430  

ត្រ ិនសរីអ្នកត្រូវការជាំនួយកនុងការស នី ុាំ វនការរែឋ សយងីអាចជួយអ្នកបន។ សយងីអាចសដល់ជូនស វាភា
សាឥរគិរនែៃជូនអ្នក។ ទូរ ពទសៅសលខ 888-285-7801 (TTY 711)។ 

សៅឯ វនការ អ្នកនឹងសធវីសោយខៃួនអ្នក។ សយងីនឹងសធវីសោយខៃួនឯង។ វាអាចត្រូវចាំណាយសពលរហូ្រែល់ 
90 នែៃ  ត្មារ់ឱ្យសៅត្ករ សត្រចចិរតអ្ាំពី ាំែុាំ សរឿងររ ់អ្នក។ Anthem ត្រូវណរសធវីតារអ្វីណែលសៅត្ករ 
 សត្រច។  

ត្រ ិនសរីអ្នកចង់ឱ្យ CDSS សធវីស ចកដី សត្រចឆ្រ់រហ័្  សោយសារសពលសវល្ងណែលចាំណាយកនុងការមាន 
 វនការថាន ក់រែឋនឹងសធវីឱ្យអាយុជីវរិ  ុខភាព ឬ ររថភាពររ ់អ្នកកនុងការរាំសពញរុខង្ហរររ ់អ្នក ថិរកនុង
សត្គ្នេះថាន ក់ សនេះអ្នក ឬ PCP ររ ់អ្នក អាចទក់ទងសៅ CDSS និងស នី ុាំ វនការពសនៃឿន (ឆ្រ់រហ័្ ) 
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 ូរទូរ ពទរកកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជនតារសលខ 888-285-7801 (TTY 711) 

ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
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។ CDSS ត្រូវណរសធវីការ សត្រចចិរតរិនសលី ពីរីនែៃនននែៃសធវីការរនទ រ់ពីទទួលបនទត្រង់ឯកសារ ាំែុាំ សរឿង 
ទាំងត្ ុងររ ់អ្នកពី Anthem។ 

ការនគរនៃាំ ការខជេះោជ យ និងការរ ាំសល្ងភរាំ ន 
ត្រ ិនសរីអ្នក ងែយ័ថាអ្នកសតល់ស វា ឬអ្នកណែលទទួលបន Medi-Cal បនត្រត្ពឹរតការណកៃងរនៃាំ  
ខជេះោជ យ ឬការរ ាំសល្ងភរាំ ន វាជា ិទធិររ ់អ្នកកនុងការរយការែ៍វាតាររយៈទូរ ពទសៅសលខ 
 មាៃ រ់សោយឥរគិរនែៃ 800-822-6222 ឬោក់ កយរែតឹ ងរវា៉ាតារអ្នឡាញសៅសលី  
https://www.dhcs.ca.gov។ 

ការនគរនៃាំ ការខជេះោជ យ និងការរ ាំសល្ងភរាំ នររ ់អ្នកសដល់ស វា ររួមានែូចជា៖ 

▪ ការណកៃងរនៃាំកាំែរ់ត្តាសវជជសាគ ត 
▪ ការសចញសវជជរញ្ញជ ឱ្ ែសត្ចីនជាងរត្រូវការណសនកសវជជសាគ ត 
▪ ការសតល់ស វាណែទាំ ុខភាពសត្ចីនជាងរត្រូវការណសនកសវជជសាគ ត 
▪ ការសចញវកិាយរត្រ ត្មារ់ស វាករែណែលរិនបនសតល់ជូន 
▪ ការសចញវកិាយរត្រ ត្មារ់ស វាររ ់អ្នកមានវជិាជ ជីវៈ សៅសពលអ្នកមានវជិាជ ជីវៈសនេះពុាំបនសដល់
ស វាជូន  

▪ សតល់ជូននូវទាំនិញ និងស វាករែសោយឥរគិរនែៃ ឬការរញ្ចុ េះរនរៃែល់ មាជិក សែីរបជីាការជេះ
ឥទធិពលែល់អ្នកសតល់ស វាករែណារួយ ណែលត្រូវបនសត្ជី សរ ីសោយ មាជិក 

▪ ការផ្ទៃ  ់រតូរត្គូសពទយណែទាំរឋរររ ់ មាជិកសោយរិនឱ្យ មាជិកែឹង 

ការសបករនៃាំ ខចេះោជ យ និងរ ាំសល្ងភរាំ នសោយអ្នកណែលទទួលបនអ្រថត្រសោជន៍ររួរញ្ចូ ល រ៉ាុណនតរិនកាំែរ់ 
ចាំស េះ៖ 

▪ ការឱ្យខចី លក់ ឬការឱ្យរែណ មាា ល់គសត្មាង ុខភាព ឬរែណ មាា ល់អ្រថត្រសោជន៍ (BIC)  
ររ ់ករែវធីិ Medi-Cal សៅឱ្យនរណាមាន ក់សសែងសទៀរ 

▪ ការទទួលបនការពយបល ឬឱ្ ែត្ សែៀងគ្នន  ឬែូចគ្នន ពីអ្នកសតល់ស វាករែសត្ចីនជាងមាន ក់ 
▪ សៅកាន់រនទរ់ សគង្ហា េះរនទ ន់ សៅសពលណែលវារិនណរនជាករែី សគង្ហា េះរនទ ន់ 

https://www.dhcs.ca.gov/
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 ូរទូរ ពទរកកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជនតារសលខ 888-285-7801 (TTY 711) 

ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
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▪ សត្រីត្ប ់សលខរររ នតិ ុខ ងារ ឬសលខ មាា ល់គសត្មាង ុខភាពររ ់នរណាមាន ក់សសែង
សទៀរ 

▪ ការសត្រីត្ប ់រសធយបយសធវីែាំសែីរណររសវជជសាគ ត និងរិនណរនណររសវជជសាគ ត  ត្មារ់ស វា
ណែលរិនទក់ទងនឹងការណែទាំ ុខភាព  ត្មារ់ស វាណែលរិនរ៉ា រ់រងសោយ Medi-Cal ឬសៅ 
សពលណែលអ្នករិនមានការណារ់ជួរណសនកសវជជសាគ ត ឬរិនមានសវជជរញ្ញជ សែីរបសីៅយក។ 

សែីរបរីយការែ៍អ្ាំពីករែីសបករនៃាំ ការខជេះោជ យ និងការរ ាំសល្ងភរាំ ន  ូរ រស រសឈាែ េះ អា យោឋ ន  
និងសលខអ្រត ញ្ញា ែននជនណែលត្រត្ពឹរតការសបករនៃាំ ការខជេះោជ យ ឬការរ ាំសល្ងភរាំ នសនេះ។ សដល់ព័រ៌មាន 
ឱ្យបនសត្ចីនតារណែលអាចសធវីបនអ្ាំពីរុគាលសនេះ ែូចជា សលខទូរ ពទ ឬឯកសទ  ត្រ ិនសរីរុគាលសនេះ 
ជាអ្នកសដល់ស វា។ សដល់កាលររសិចេទននសហ្រុការែ៍ និងស ចកដី សងខរអ្ាំពីអ្វីៗណែលបនសកីរសេងីោ៉ា ង 
ជាក់ណ ដង។ 

សសញីរបយការែ៍ររ ់អ្នកសៅកាន់៖ 

តារនត្រ ែីយ៖៍ Attn: Special Investigations Unit (SIU)  

Anthem Blue Cross 

21215 Burbank Blvd. 

Woodland Hills, CA 91367 

 

តារទូរ ពទ៖ ណខែទូរ ពទទន់សហ្រុការែ៍ ត្មារ់ករែីណកៃងរនៃាំររ ់ Anthem SIU ៖  
888-231-5044 (TTY 711) 

ឬទក់ទងសៅកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជនររ ់ Anthem តាររយៈសលខ  
888-285-7801 (TTY 711) ពីនែៃចនទ ែល់នែៃ ុត្ក ពីសមា៉ា ង 7 ត្ពឹក ែល់ សមា៉ា ង  
7 យរ់ សមា៉ា ងសៅរាំរន់ប៉ា  ុីហ្វកិ



 

 ូរទូរ ពទរកកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជន តាររយៈសលខ 888-285-7801 (TTY 711)។  
Anthem សៅទីសនេះ ចារ់ពីនែៃចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ពីសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 យរ់សមា៉ា ងសៅរាំរន់
ប៉ា  ុីហ្វកិ។ ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនត
ររ ់រែឋ California តារសលខ 711។  ូរចូលសរីលអ្នឡាញសៅ anthem.com/ca/medi-cal
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7.  ិទធិ និងការទទួលខុ ត្រូវ 
កនុងនរជា មាជិកនន Anthemអ្នកមាន ិទធិ និងទាំនួលខុ ត្រូវជាក់ល្ងក់។ ជាំពូកសនេះ ពនយល់អ្ាំពី ិទធិ និង 
ការទទួលខុ ត្រូវទាំងសនេះ។ ជាំពូកសនេះក៏ររួរញ្ចូ លទាំងការជូនែាំែឹងសៃូវចារ់ថាអ្នកមាន ិទធិអ្វីខៃេះកនុង 
នរជា មាជិកនន Anthem។ 

 ិទធិររ ់អ្នក 
ទាំងសនេះគឺជា ិទធិររ ់អ្នកកនុងនរជា មាជិកនន Anthem៖ 

▪ ទទួលបនការត្រត្ពឹរតរកសលីសោយការសគ្នរព និងស ចកតីនែៃែនូរ សដល់ការគិរគូរោ៉ា ងត្រឹរត្រូវចាំ 
ស េះ ិទធិររ ់អ្នកចាំស េះឯកជនភាព និងរត្រូវការកនុងរកាការ មាៃ រ់ននព័រ៌មានសវជជសាគ តររ ់ 
អ្នក។  

▪ សែីរបទីទួលបនព័រ៌មានអ្ាំពីអ្ងាភាព ស វាណែលរ៉ា រ់រងររ ់ខៃួន ត្គូសពទយ និងអ្នកសតល់ស វាររ ់ខៃួ
ន និង ិទធិ និងការទទួលខុ ត្រូវររ ់ មាជិក។ 

▪ សែីរបសីធវីការណែនាំអ្ាំពីសគ្នលការែ៍ ិទធិ និងទាំនួលខុ ត្រូវនន មាជិកររ ់ Anthem ។  
▪ សែីរបអីាចសត្ជី សរ ីអ្នកសតល់ស វាណែទាំ ុខភាពរឋរសៅកនុងរណាដ ញររ ់ Anthem ។  

▪ សែីរបមីានលទធភាពចូលសៅកាន់អ្នកសតល់ស វារណាត ញ ទន់សពលសវល្ង។ 
▪ សែីរបចូីលររួសៅកនុងការសធវីស ចកដី សត្រចចិរត ក់ព័នធនឹងការណែទាំ ុខភាពផ្ទទ ល់ខៃួនអ្នក ររួទាំង 
 ិទធិកនុងការរែិស ធការពយបល។ 

▪ ោក់ កយរែដឹ ងសាទុកខ សោយផ្ទទ ល់មារ់ ឬជាល្ងយលកខែ៍អ្កែរ អ្ាំពីអ្ងាភាព ឬការណែទាំណែល 
អ្នកទទួលបន។ 

▪ សែីរបទីទួលបនការ ត្ររ ត្រួលការណែទាំ។ 
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 ូរទូរ ពទរកកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជនតារសលខ 888-285-7801 (TTY 711) 

ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
California តារសលខ 711។  ូរសរីលអ្នឡាញសៅ anthem.com/ca/medi-cal។ 118 

▪ សែីរបសី នី ុាំរដឹងឧទធរែ៍ជាំទ ់ស ចកតី សត្រចសលីការរែិស ធ សលីកសពល ឬររឹរបរិស វា ឬអ្រថ 
ត្រសោជន៍។ 

▪ សែីរបទីទួលបនស វារកណត្រផ្ទទ ល់មារ់សោយឥរគិរនែៃ ត្មារ់ភាសាររ ់អ្នក។ 
▪ សែីរបទីទួលជាំនួយណសនកចារ់ឥរគិរនែៃសៅការោិល័យជាំនួយណសនកចារ់ ឬត្កុរសសែងៗកនុងរូលោឋ ន 
ររ ់អ្នក។ 

▪ រសងាីរស ចកដីណែនាំជារុន។ 
▪ សែីរបសី នី ុាំ វនការថាន ក់រែឋ កនុងករែីណែលស វាករែ ឬអ្រថត្រសោជន៍ត្រូវបនរែិស ធ សហ្យីអ្ន
កបនោក់ កយរែតឹ ងឧទធរែ៍រចួសហ្យីជារួយនឹង Anthem សហ្យីអ្នកសៅណររិនសពញចិរតនឹង 
ស ចកតី សត្រចសនេះ ឬត្រ ិនសរីអ្នករិនបនទទួលស ចកតី សត្រចសលីរែតឹ ងឧទធរែ៍ររ ់អ្នក 
រនទ រ់ពី 30 នែៃសត្កាយរក ររួទាំងព័រ៌មាន តីពីកាលៈសទ ៈណែល វនការអាចសធវីសៅបន។ 

▪ សែីរបលុីរសឈាែ េះសចញពី Anthem និងផ្ទៃ  ់រតូរសៅគសត្មាង ុខភាពសសែងសទៀរសៅកនុងសោនធីតារ 
ការស នី ុាំ។ 

▪ សែីរបទីទួលបនស វាករែណែលមានការយល់ត្ រ ត្មារ់អ្នីរិជន។ 
▪ សែីរបទីទួលបនព័រ៌មាន មាជិកជាល្ងយលកខែ៍អ្កែរសោយឥរគិរនែៃកនុងទត្រង់សសែងសទៀរ  
(ែូចជា អ្កែរសុ  ត្មារ់ជនពិការណភនក ពុរពអ្កែរធាំទាំហ្ាំ ជា ាំសេង និងជាទត្រង់សអ្េចិត្រូនិក 
ណែលអាចចូលសត្រីបន) តារការស នី ុាំ និងតារសពលសវល្ង រត្ រតារទត្រង់ណែលត្រូវបនស នី 
 ុាំ និងអ្នុសល្ងរតារត្ករ ុខុមាលភាព & ត្ករសាថ រ័ន ណសនក 14182 (b)(12) ។ 

▪ សែីរបរីចួសុរពីរល់ការោក់កាំហ្រិ ឬឯកវា ភាពត្គរ់រូរភាព ណែលសត្រីជារសធយបយកនុងការរងខិរ 
រងខាំ ោក់វន័ិយ កាល្ងនុវរតភាព ឬការ ង ឹក។  

▪ សែីរបពិីភាកាព័រ៌មានអ្ាំពីជសត្រី ននការពយបលណែលអាចរកបន និងការជាំនួ  ណែលមានជា 
លកខែៈ រត្ រចាំស េះសាថ នភាព និងលទធភាពណ វងយល់ររ ់អ្នក សោយរិនគិររនរៃ ឬ 
ការធានរ៉ា រ់រង។  

▪ សែីរបមីាន ិទធិសត្រីត្ប ់ និងទទួលបនចារ់ចរៃងននកាំែរ់ត្តាសវជជសាគ តររ ់អ្នក សហ្យីស នី ុាំ 
ឱ្យពួកសគសធវីវសិសាធនករែ ឬណករត្រូវែូចណែលបនរញ្ញជ ក់សៅកនុងត្ករ 45 ននចារ់ ហ្ព័នធ  
§164.524 និង 164.526 ។  

▪ ស រភីាពកនុងការអ្នុវរត ិទធិទាំងសនេះ សោយពុាំរ៉ាេះ ល់ជាអ្វជិជមានែល់រសរៀរណែលអ្នកទទួលការត្រ 
ត្ពឹរតពី Anthem អ្នកសដល់ស វាររ ់អ្នក ឬពីរែឋសេយី។  
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ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
California តារសលខ 711។  ូរសរីលអ្នឡាញសៅ anthem.com/ca/medi-cal។ 119 

▪ សែីរបមីាន ិទធិសត្រីត្ប ់ស វាណសនការត្គួសារ រជឈរែឌ លពនយរកាំសែីរជាំហ្រស រ ីរែឌ ល ុខ 
ភាពណែលមានការទទួលសាា ល់ពី ហ្ព័នធ គៃីនិក ុខភាពជនជារិសែីរ ស វាឆ្ែរ រែឌ ល ុខភាព
តារជនរទ ស វាពយបលជាំងឺការសរគ និងស វា សគង្ហា េះរនទ ន់សៅសត្ៅរណាដ ញររ ់  
Anthem  សោយអ្នុសល្ងរតារចារ់ ហ្ព័នធ។  

▪ សែីរបទីទួលបនឯកសារគសត្មាងជាល្ងយលកខែ៍អ្កែរសោយឥរគិរនែៃ ត្មារ់ភាសា ឬទត្រង់ 
ជាំនួ ររ ់អ្នក។ 

▪ សែីរបសីត្ជី សរ ីសចញពីការទាំនក់ទាំនងតារអ្រថរទពី Anthem។  

 

ការទទលួខុ ត្រវូររ ់អ្នក 
Anthem  មាជិកមានទាំនួលខុ ត្រូវទាំងសនេះ៖  

▪ សែីរបតី្រត្ពឹរតិចាំស េះសវជជរែឌិ រ អ្នកសតល់ស វា និងរុគាលិកទាំងអ្ ់ររ ់អ្នកត្រករសោយការគួរ រ
 និងការសគ្នរព។ អ្នកទទួលខុ ត្រូវកនុងការសគ្នរពសពលសវល្ងននការណារ់ជួរររ ់អ្នក ឬទូរ ពទ 
សៅកាន់ការោិល័យសវជជរែឌិ រររ ់អ្នក ោ៉ា ងសហាចណា ់ 24 សមា៉ា ង រុនការណារ់ជួរររ ់អ្នក 
 សែីរបលុីរសចាល ឬសត្គ្នងសពលសារជាែែី។ 

▪ សែីរបសីដល់ព័រ៌មានត្រឹរត្រូវ និងព័រ៌មានឱ្យបនសត្ចីនតារណែលអ្នកសធវីបនជូនែល់អ្នកសដល់ស វាទាំង 
អ្ ់ និង Anthem ។ 

▪ សែីរបទីទួលការពិនិរយ ុខភាពជាត្រចាាំ និងត្បរ់សវជជរែឌិ រររ ់អ្នកអ្ាំពីរញ្ញា  ុខភាពរុនសពល 
វាកាៃ យសៅជាធៃន់ធៃរ។ 

▪ យករែណ មាា ល់ខៃួន Anthem ររ ់អ្នករកជារ់នឹងខៃួនអ្នក សៅសពលណែលអ្នកសៅជួរសវជជរែឌិ រ 
ររ ់អ្នក។  

▪ ែឹងនិងអ្នុវរតតារចារ់ននគសត្មាង ុខភាពសនេះ។  

▪ ត្រូវែឹងថា ចារ់ត្គរ់ត្គងណសនការ ុខភាពសនេះ និងត្រសភទស វាករែណែលអ្នកទទួល។ 

▪ ែឹងថា សយងីរិនអាចសរ ីសអី្ងអ្នកសោយសារអាយុ សភទ ពូជសា ន៍  ញ្ញជ រិសែីរ វរបធរ៌ រត្រូវ 
ការភាសា ទាំសនរសភទ ឬ ុខភាព សេយី។  
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 ូរទូរ ពទរកកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជនតារសលខ 888-285-7801 (TTY 711) 

ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
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▪ សែីរបពិីសត្គ្នេះជារួយសវជជរែឌិ រររ ់អ្នកអ្ាំពីរត្រូវការណែទាំ ុខភាពររ ់អ្នក រសងាីរ និងយល់ត្ រ
គ្នន សៅសលីសគ្នលសៅ សធវីឱ្យអ្ ់ពីលទធភាពសែីរបណី វងយល់អ្ាំពីរញ្ញា  ុខភាពររ ់អ្នក និងសគ្នរព 
តារគសត្មាងការពយបល ត្ពរទាំងស ចកដីណែនាំទាំងឡាយណែលអ្នកទាំងពីរបនត្ពរសត្ពៀងគ្នន ។ 

▪ សែីរបសីារ់សាង់ព័រ៌មាន (តារកត្រិរណែលអាចសធវីសៅបន) ណែលអ្ងាភាព និងត្គូសពទយ និងអ្នកសតល់ 
ស វាររ ់ខៃួនត្រូវការសែីរបសីតល់ការណែទាំ។ 

▪ សែីរបអី្នុវរតតារណសនការ និងការណែនាំ ត្មារ់ការណែទាំណែលពួកសគបនយល់ត្ពរជារួយនឹងត្គូ 
សពទយររ ់ពួកសគ។ 

▪ សែីរបយីល់ពីរញ្ញា  ុខភាពររ ់ពួកសគ និងចូលររួកនុងការរសងាីរសគ្នលសៅពយបលណែលបនត្ពរ 
សត្ពៀងគ្នន សៅវញិសៅរក តារកត្រិរណែលអាចសធវីសៅបន។ 

▪ សែីរបរីយការែ៍ពីការណកៃងរនៃាំ ឬការសធវីខុ កនុងការណែទាំ ុខភាពចាំស េះ Anthem ។ អ្នកអាច 
សធវីកិចចការសនេះសោយពុាំចាាំបច់សដល់សឈាែ េះររ ់អ្នកសេយី គឺត្គ្នន់ណរទូរ ពទសៅណខែទូរ ពទជាំនួយឥរ 
គិរនែៃណសនកអ្នុសល្ងរភាពររ ់ Anthem តាររយៈសលខ 800-400-4889 ចូលសៅកាន់  
lacare.ethicspoint.com, ឬទូរ ពទសៅកាន់ ណខែទូរ ពទឥរគិរនែៃទន់សហ្រុការែ៍អ្ាំពីការសបក 
រនៃាំ និងការរ ាំសល្ងភរាំ នររ ់ Medi-Cal ននត្ក ួង California Department of Health Care  

Services (DHCS) តាររយៈសលខ 800-822-6222។ 

 

ស ចកតីជូនែាំែឹងអ្ាំពីភាពរិនសរ ីសអី្ង 
ភាពសរ ីសអី្ងគឺជាការត្រឆ្ាំងនឹងចារ់។ Anthem អ្នុវរតតារចារ់ ិទធិ ុីវលិររ ់រែឋ និង ហ្ព័នធ។  
Anthem ពុាំសរ ីសអី្ងសោយខុ ចារ់ ទរ់សចាលរនុ ែណាមាន ក់ ឬត្រត្ពឹរតចាំស េះពួកសគខុ ៗគ្នន សោយសា
រសភទ ជារិសា ន៍ ពែ៌ របុរ សា ន ពូជពងែ  ញ្ញជ រិកាំសែីរ អ្រត ញ្ញា ែត្កុរជនជារិ អាយុ ពិកា 
រភាពសៃូវចិរត ពិការភាពសៃូវកាយ សាថ នភាព ុខភាព ព័រ៌មានណហ្ែន សាថ នភាពត្គួសារ សយនឌ័រ អ្រត ញ្ញា ែ
សយនឌ័រ ឬនិនន ការសៃូវសភទសេយី។ 
Anthem សដល់ជូន៖ 

http://lacare.ethicspoint.com/
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 ូរទូរ ពទរកកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជនតារសលខ 888-285-7801 (TTY 711) 

ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
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▪ ជាំនួយ និងស វាឥរគិរនែៃែល់ជនពិការ សែីរបជួីយឱ្យពួកសគសធវីការត្បត្ ័យទក់ទងកាន់ណរត្រ
ស ីរ ែូចជា៖ 

o អ្នករកណត្រភាសា ញ្ញា  ណែលមានលកខែៈ របរតិត្គរ់ត្គ្នន់ 

o ព័រ៌មានណែល រស រជាទត្រង់សសែងៗ (អ្កែរពុរពធាំ  ាំសេង ទត្រង់សអ្េចិត្រូនិកណែលអា
ចសរីលបន និងទត្រង់សសែងៗសទៀរ) 

▪ សតល់ជូនស វាភាសាឥរគិរនែៃែល់ជនណាណែលមានភាសាទីរួយរិនណរនជាភាសាអ្ង់សគៃ   
ែូចជា៖ 

o អ្នករកណត្រផ្ទទ ល់មារ់ណែលមាន ររថភាព 

o ព័រ៌មានណែល រស រជាភាសាសសែងសទៀរ 

ត្រ ិនសរីអ្នកត្រូវការស វាករែទាំងសនេះ  ូរទាំនក់ទាំនង រជឍរែឌ លណែទាំអ្រិែិជន សៅចសនៃ េះនែៃចនទ  
និងនែៃ ុត្ក ពីសមា៉ា ង 7 ត្ពឹក ែល់ សមា៉ា ង 7 យរ់ តាររយៈការសៅទូរ ពទសោយឥរគិរនែៃសៅសលខ  
888-285-7801។ ត្រ ិនសរីអ្នករិនអាចសាត រ់ឮ ឬនិោយបនលែ  ូរទូរ ពទសៅសលខ 711 ។ តារការ 
ស នីរ ុាំ ឯកសារសនេះអាចត្រូវបនសតល់ជូនអ្នកជាលកខែៈអ្កែរសុ  ត្មារ់អ្នកពិការណភនក អ្កែរពុរពធាំ កា
ណ រជា ាំសេង ឬជាទត្រង់សអ្េចិត្រូនិក។ សែីរបទីទួលបនចារ់ចរៃងកនុងទត្រង់ជាំនួ ទាំងសនេះណារួយ 
 ូរទូរ ពទ ឬ រស រសៅកាន់៖ 

Anthem Blue Cross 

P.O. Box 9054 

Oxnard, CA 93031-9054 

888-285-7801 (TTY 711) សលខឥរគិរនែៃ ពីនែៃចនទ ែល់នែៃ ុត្ក ពីសមា៉ា ង 7 ត្ពឹក ែល់សមា៉ា ង  
7 យរ់ 

 

រសរៀរោក់ កយរែដឹ ងសាទុកខ 

ត្រ ិនសរីអ្នកសជឿថា Anthem បនខកោនកនុងការសតល់ស វាទាំងសនេះ ឬមានការសរ ីសអី្ងសោយខុ ចារ់ 
កនុងវធីិរួយសសែងសទៀរ សោយណសែកសលីសភទ ជារិសា ន៍ ពែ៌ របុរ សា ន ពូជពងែ  ញ្ញជ រិកាំសែីរ  
អ្រត ញ្ញា ែត្កុរជនជារិ អាយុ ពិការភាពសៃូវចិរត ពិការភាពសៃូវកាយ សាថ នភាព ុខភាព ព័រ៌មានណហ្ែន  
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 ូរទូរ ពទរកកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជនតារសលខ 888-285-7801 (TTY 711) 

ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
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សាថ នភាពត្គួសារ សយនឌ័រ អ្រត ញ្ញា ែសយនឌ័រ ឬនិនន ការសៃូវសភទ អ្នកអាចោក់ កយរែតឹ ងសាទុកខជារួ
យអ្នក ត្ររ ត្រួលរែដឹ ងសាទុកខររ ់សយងី។ អ្នកអាចោក់ កយរែតឹ ងសាទុកខតាររយៈទូរ ពទ ជា 
ល្ងយលកខែ៍អ្កែរ សោយផ្ទទ ល់ ឬតារសអ្េចិត្រូនិក៖ 
 

▪ តារទូរ ពទ៖ទូរ ពទសៅ Anthem សៅចសនៃ េះ នែៃចនទ និងនែៃ ុត្ក ពីសមា៉ា ង 7 ត្ពឹក ែល់ សមា៉ា ង  
7 យរ់ តាររយៈការសៅទូរ ពទសោយឥរគិរនែៃសៅសលខ 888-285-7801។ ឬ ត្រ ិនសរីអ្ន 
ករិនអាចសាត រ់ឮ ឬនិោយបនលែ  ូរទូរ ពទសៅសលខ 711 ។ 

ជាល្ងយលកខែ៍អ្កែរ៖ ូររាំសពញ កយរែតឹ ង ឬ រស រលិខិរសសញីសៅ៖ 
 
Grievance Coordinator 

Anthem Blue Cross 

P.O. Box 9054 

Oxnard, CA 93031-9054 

 

▪ សោយផ្ទទ ល់៖សៅកាន់ការោិល័យសវជជរែឌិ រររ ់អ្នក ឬ Anthem សហ្យីនិោយថាអ្នកចង់ោក់
 កយរែតឹ ងសាទុកខ។ 

▪ តារសអ្េចិត្រូនិក៖ចូលសៅកាន់សគហ្ទាំព័រររ ់ Anthemតាររយៈ anthem.com/ca/ 

medi-cal។ 

 
ការោិល័យ ិទធិ ុីវលិ – ត្ក ួង Department of Health Care Services (DHCS) 

អ្នកក៏អាចោក់ កយរែតឹ ង ិទធិ ុីវលិជារួយត្ក ួង Department of Health Care Services (DHCS)  

ការោិល័យ ិទធិ ុីវលិ តាររយៈទូរ ពទ ជាល្ងយលកខែ៍អ្កែរ ឬតាររយៈសអ្េចិត្រូនិកសងណែរ៖ 

▪ តារទូរ ពទ៖ទូរ ពទរកសលខ 916-440-7370។ ត្រ ិនសរីអ្នករិនអាចនិោយ ឬសាត រ់បនលែ 
 ូរទូរ ពទសៅ 711 (ស វារញ្ជូ នរនតររ ់ទូរគរនគរន៍) ។ 

▪ ជាល្ងយលកខែ៍អ្កែរ៖ ូររាំសពញ កយរែតឹ ង ឬសសញីលិខិរសៅ៖ 

http://anthem.com/ca/medi-cal
http://anthem.com/ca/medi-cal
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Deputy Director, Office of Civil Rights  

Department of Health Care Services  

Office of Civil Rights 

P.O. Box 997413, MS 0009  

Sacramento, CA 95899-7413 

 

ទត្រង់ណរររទនន កយរែដឹ ងរវា៉ាមានសៅ https://www.dhcs.ca.gov/Pages/ 
Language_Access.aspx។ 

▪ តារសអ្េចិត្រូនិក៖សសញីអីុ្ណរលសៅកាន់ CivilRights@dhcs.ca.gov។ 

 

ការោិល័យ ិទធិ ុីវលិ – ត្ក ួង U.S. Department of Health and Human Services 

ត្រ ិនសរីអ្នកសជឿថាអ្នកត្រូវបនសរ ីសអី្ងសលីរូលោឋ នពូជសា ន៍ ពែ៌ ររបុរ ត្រភពជារិសា ន៍ អា 
យុ ពិការភាព ឬសភទ អ្នកក៏អាចោក់ កយរែតឹ ង ិទធិរនុ ែជារួយនឹង ត្ក ួង U.S. Department of  

Health and Human Services ការោិល័យ ិទធិ ុីវលិ តាររយៈការទូរ ពទ ជាល្ងយលកខែ៍អ្កែរ  
ឬតាររយៈសអ្េចិត្រូនិក៖ 

▪ តារទូរ ពទ៖ទូរ ពទសៅសលខ 800-368-1019។ ត្រ ិនសរីអ្នករិនអាចនិោយ ឬសាត រ់បនលែ 
សទ  ូរទូរ ពទសៅ TTY 800-537-7697 ឬ 711 សែីរបសីត្រីត្ប ់ស វាករែរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ  
California ។ 

▪ ជាល្ងយលកខែ៍អ្កែរ៖ ូររាំសពញ កយរែតឹ ង ឬសសញីលិខិរសៅ៖ 
U.S. Department of Health and Human Services  

200 Independence Ave., SW 

Room 509F, HHH Building  

Washington, DC 20201 

ទត្រង់ណរររទ កយរែដឹ ងរវា៉ាមានសៅសលី https://www.hhs.gov/ocr/complaints/ 

index.html។ 
 

https://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx
https://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx
mailto:CivilRights@dhcs.ca.gov
https://www.hhs.gov/ocr/complaints/index.html
https://www.hhs.gov/ocr/complaints/index.html
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▪ តារសអ្េចិត្រូនិក៖ចូលសៅកាន់ចូលសៅកាន់សរែលរែតឹ ងររ ់ការោិល័យ ិទធិ ុីវលិតាររយៈ  
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf ។ 

រសរៀរចូលររួកនុងនរជា មាជិក 
Anthem ចង់ឮពីអ្នក។ ត្រីមា នីរួយៗ Anthem មានកិចចត្រជុាំសែីរបពិីភាកាអ្ាំពីអ្វីណែលែាំសែីរការលែ  
និងរសរៀរណែល Anthem អាចសធវីឱ្យត្រស ីរសេងី។  មាជិកត្រូវបនអ្សញ្ជ ីញឱ្យចូលររួ។ រកត្រជុាំ! 

គែៈកមាែ ធិការត្រឹកាសោរល់ ហ្គរន៍ ត្រចាាំរាំរន់ររ ់ L.A. Care 

ជា មាជិកររ ់ Anthem អ្នកអាចចូលររួជារួយ គែៈកមាែ ធិការត្រឹកាសោរល់ ហ្គរន៍ត្រចាាំរាំរន់ 
ររ ់ L.A. Care ។L.A. Care មានគែៈកមាែ ធិការត្រឹកាសោរល់ ហ្គរន៍ត្រចាាំរាំរន់ (RCAC) ចាំនួន 

11 នក់កនុងសោនធី Los Angeles (RCAC អានថា “rack”) ។ ត្កុរសនេះរសងាីរសេងីពី  មាជិក អ្នកសដល់
ស វា និងអ្នករ  ូររិណែទាំ ុខភាពសៅសោនធី Los Angeles។ សគ្នលរាំែងររ ់ពួកសគគឺ សែីរប ីាំ 
នាំ ាំសេងររ ់ ហ្គរន៍ពួកសគសៅកាន់ត្កុរត្រឹកាភិបល L.A. Care ណែលែឹកនាំករែវធីិណែទាំ ុខភាព 
សែីរបរីសត្រីជូន មាជិកររ ់សយងី។ អ្នកអាចចូលររួកនុងត្កុរសនេះត្រ ិនសរីអ្នកចង់។ ត្កុរសនេះពិភាកាគ្នន  
អ្ាំពីរសរៀរណកលរែសគ្នលការែ៍ L.A. Care និងទទួលខុ ត្រូវចាំស េះ ៖ 

▪ ការជួយ L.A. Care យលអ់្ាំពីរញ្ញា ណែទាំ ុខភាពណែលរ៉ាេះ ល់ែល់រនុ ែណែលរ ់សៅកនុងរាំរន់
ររ ់អ្នក។ 

▪ ការសធវីជាណភនក ជាត្ចរុេះររ ់ L.A. Care សៅកនុងរាំរន់ RCAC ទាំង 11 ទូទាំងសោនធី  
Los Angeles ។ 

▪ ការសដល់ព័រ៌មាន ុខភាពែល់អ្នកណែលរ ់សៅកនុង ហ្គរន៍អ្នក។ 
 

ត្រ ិនសរីអ្នកចង់កាៃ យជាណសនករួយននត្កុរសនេះ  ូរទូរ ពទសៅសលខ 888-522-2732។ អ្នកក៏អាចណ វងរក 
ព័រ៌មានរណនថរតាររយៈអ្នឡាញសៅ lacare.org 

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
http://lacare.org
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កិចចត្រជុាំររ ់ត្កុរត្រឹកាភិបល L.A. Care 

ត្កុរត្រឹកាភិបល សត្រចអ្ាំពីសគ្នលការែ៍ ត្មារ់ L.A. Care ។  មាជិកត្គរ់រូរអាចចូលររួកនុងកិចច
ត្រជុាំបន។ ត្កុរត្រឹកាភិបលត្រជុាំសៅនែៃត្ពហ្ បរិ៍ែាំរូងននណខនីរួយៗសៅ សមា៉ា ង 2 រស ៀល។ អ្នកអាច
ណ វងរកព័រ៌មានរណនថរ ដីអ្ាំពីកិចចត្រជុាំត្កុរត្រឹកាភិបល និងការសធវីរចចុរបននភាពកាលវភិាគសៅសលី  
lacare.org 

គែៈកមាែ ធិការសគ្នលនសោបយសាធារែៈ 
 Anthem ក៏មានត្កុររួយណែលមានសឈាែ េះថា គែៈកមាែ ធិការសគ្នលនសោបយសាធារែៈ។ ត្កុរសនេះត្រ
ជុាំរួនែងកនុងរួយឆ្ន ាំ សហ្យីមានការចូលររួពីត្គូសពទយកនុងរណាត ញ និង  មាជិក Medi-Cal ររ ់  
Anthem ។  មាជិកនឹងពិភាកាអ្ាំពីរសរៀរកនុងការសលីកករព ់ស វាណែទាំ ុខភាពសៅកនុង ហ្គរន៍។   

  

ត្កុរសនេះនឹង៖   

▪ សធវីការជារួយអ្នកែឹកនាំសៅកនុង ហ្គរន៍សវជជសាគ ត។   

▪ សធវីការជារួយអ្នកចារ់ណចងជាន់ខព ់ររ ់ Anthem ។   

▪ ណែនាំពីរសរៀរណែល Anthem អាចណកលរែស វាករែ និងការណចកចាយ ក៏ែូចជាករែវធីិសែពវសាយ។ 

▪ ពិនិរយព័រ៌មានររ ់ មាជិក សែីរបធីានបននូវភាព រត្ រននវរបធរ៌។ 
  

រល់ មាជិកទាំងអ្ ់ររ ់ Anthem ទទួលបនការសលីទឹកចិរតឱ្យចូលររួ និងអាចររួរញ្ចូ លឪពុកមាដ យ 
និងអ្នកណែទាំ មាជិក។  មាជិកណែលចូលររួក៏នឹងអាចមានលកខែៈ របរតិត្គរ់ត្គ្នន់ ត្មារ់ការអ្ាំ
សណាយសងណែរ។   
  

ចូរសធវីការររួគ្នន សែីរបសីធវីឱ្យមានការផ្ទៃ  ់រដូរ។ ទូរ ពទរកសយងីតាររយៈសលខ 800-227-3238  
(TTY 711) សែីរបចុីេះសឈាែ េះ ឬណ វងយល់រណនថរ។   
  

http://lacare.org
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ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
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សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការអនុវត្តចាប់ឯក្ជនភាពរបេ់ HIPAA 
កាលររសិចេទមានត្រ ិទធិភាពែាំរូងននស ចកតីជូនែាំែឹងសនេះគឺនែៃទី 14 ណខសរសា ឆ្ន ាំ 2003។  
កាលររសិចេទណក ត្រួលចុងសត្កាយត្រូវបនរង្ហា ញសៅកនុងណសនកបរកថាននស ចកតីជូនែាំែឹងសនេះ។ 

 

អាជាញ ធរ ុខភាពសដួចសសដីរកនុងរូលោឋ ន ត្មារ់សោនធី Los Angeles ណែលជាអ្ងាភាពសាធារែៈរួយណែល 
ត្ររិររតិការ និងសធវីអាជីវករែកនុងនរជាគសត្មាង ុខភាពររ ់ Anthem (Anthem) សតល់អ្រថត្រសោជន៍  
និងការធានរ៉ា រ់រងសលីការណែទាំ ុខភាពររ ់អ្នកតាររយៈករែវធីិរែឋ  ហ្ព័នធ និង ែិជជករែ។  
កិចចការ រព័រ៌មាន ុខភាពណែលត្រូវបនការ រ (PHI) ររ ់អ្នកមានសារ ាំោន់ចាំស េះសយងី។  
Anthem រត្រូវឱ្យសដល់ស ចកដីជូនែាំែឹងសនេះសៅអ្នក អ្ាំពី ិទធិររ ់អ្នក និងការទទួលខុ ត្រូវរួយចាំនួនររ ់
សយងីកនុងការរកាឱ្យ PHI ររ ់អ្នកមាន ុវរថិភាព ររួទាំងស ចកដីជូនែាំែឹងអ្ាំពីការអ្នុវរតររ ់រែឋ California

 និងស ចកដីជូនែាំែឹងអ្ាំពីការអ្នុវរតចារ់ ដីពីភាពង្ហយត្ ួល និងគែសនយយភាព ននការធានរ៉ា រ់ 
រង ុខភាព (HIPAA) ។ ស ចកដីជូនែាំែឹងសនេះ ជត្មារជូនអ្នកអ្ាំពីរសរៀរណែលសយងីអាចនឹងសត្រីត្ប ់  
និងណចករ ាំណលក PHI ររ ់អ្នក។ វាក៏ជត្មារជូនអ្នកសងណែរថាសរី ិទធិររ ់អ្នកមានអ្វីខៃេះ។ អ្នកអាចមាន ិទធិ 
ឯកជនភាពរឹងរុងឹរណនថរ ឬជាសត្ចីនសទៀរសត្ការចារ់ររ ់រែឋ។ 

 

 ូរអានស ចកតីជូនែាំែឹងសនេះសោយយកចិរតទុកោក់។ ស ចកតីជូនែាំែឹងសនេះជត្មារអ្នកអ្ាំពី៖ 
• អ្នកណែលអាចសរីលស ញីព័រ៌មាន ុខភាពណែលមានការការ រ (PHI) ររ ់អ្នក។ 
• សពលណាសយងីត្រវូស នី ុាំការយល់ត្ពរពីអ្នក រុននឹងសយងីណចករ ាំណលកព័រ៌មាន PHI ររ ់អ្នក។ 
• សពលណាសយងីអាចណចករ ាំណលកព័រ៌មាន PHI ររ ់អ្នក សោយរិនបច់មានការយល់ត្ពរពីអ្នក។ 
• សរីអ្នកមាន ិទធិអ្វីខៃេះកនុងការសរីល និងផ្ទៃ  ់រតូរព័រ៌មាន PHI ររ ់អ្នក។ 
 

ព័រ៌មានអ្ាំពី ុខភាព និងត្បក់ររ ់អ្នកគឺមានលកខែៈឯកជន។ ចារ់បនណចងថា 
សយងីត្រូវណររកាព័រ៌មានត្រសភទសនេះ ណែលសគសៅថា PHI ឲ្យមាន ុវរថិភាព ត្មារ់ មាជិកររ ់សយងី។ 
សនេះមាន 
ន័យថា ត្រ ិនសរីឥេូវសនេះ អ្នកជា មាជិក ឬត្រ ិនសរីអ្នកធាៃ រ់ជា មាជិកររ ់សយងី ព័រ៌មានររ ់ 
អ្នកគឺមាន ុវរថិភាព។ 



7 |  ិទធិ និងការទទលួខុ ត្រវូ 
 

 ូរទូរ ពទរកកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជនតារសលខ 888-285-7801 (TTY 711) 

ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
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សយងីទទួលបនព័រ៌មានអ្ាំពីខៃួនអ្នកពីទីភាន ក់ង្ហរររ ់រែឋ ត្មារ់ករែវធីិ Medicaid និង Children’s 

Health Insurance Program រនទ រ់ពីអ្នកមាន ិទធិ និងចុេះសឈាែ េះចូលកនុងគសត្មាង ុខភាពររ ់សយងី។ 
សយងីក៏ទទួលបនព័រ៌មានសនេះពីសវជជរែឌិ រ គៃីនិក រនទីរពិសសាធន៍ និងរនទីរសពទយររ ់អ្នក សែីរបឱី្យសយងី 
អាចយល់ត្ពរ និងទូទរ់នែៃណែទាំ ុខភាពររ ់អ្នកបន។ 
 

ចារ់ ហ្ព័នធបនណចងថា សយងីត្រូវណរត្បរ់អ្នកពីអ្វីណែលចារ់រត្រូវឱ្យសយងីត្រូវសធវីសែីរបកីារ រ  
PHI ណែលសយងីទទួលបនជាល្ងយលកខែ៍អ្កែរ ឬរកាទុកសៅសលីកុាំពយូទ័រ។ សយងីក៏ត្រូវត្បរ់ 
អ្នកពីរសរៀរណែលសយងីរកាវាទុកឲ្យមាន ុវរថិភាពសងណែរ។ សែីរបកីារ រ PHI៖ 
• សៅសលីត្កោ  (សៅថាទត្រង់រូរវនត) សយងី៖ 

– ចាក់សសាការោិល័យ និងឯកសារររ ់សយងី។ 
– រាំផ្ទៃ ញត្កោ ណែលមានព័រ៌មាន ុខភាពសែីរបកុីាំឱ្យអ្នកសសែងអាចទទួលវាបន។ 

• រកាទុកសៅសលីកុាំពយូទ័រ (សៅថាទត្រង់ រសចចកសទ ) សយងី៖ 
– សត្រី កយ មាៃ រ់ ែូសចនេះមានណររនុ ែណែលមាន ិទធិត្រឹរត្រូវរ៉ាុសណាណ េះសទីរអាចចូលសរីលបន។ 
– សត្រីករែវធីិពិស  សែីរបសីរីលតារោនត្រព័នធររ ់សយងី។ 

• ត្រូវសត្រី ឬណចកចាយសោយរនុ ែ ណែលសធវីការឱ្យសយងី សោយសវជជរែឌិ រ ឬរែឋ សយងី៖ 
– រសងាីរចារ់ ត្មារ់ការរកា ុវរថិភាពព័រ៌មាន (សៅថាសគ្នលការែ៍ និងនីរិវធីិ)។ 
– រសត្ងៀនរនុ ែណែលសធវីការឱ្យសយងីអ្នុវរតចារ់។ 

 
សពលណាសយងីអាចសត្រី និងណចករ ាំណលកព័រ៌មាន PHI ររ ់អ្នកបន សោយគ្នែ នរញ្ញា  
សយងីអាចណចករ ាំណលក PHI ររ ់អ្នកជារួយត្គួសារ ឬរនុ ែណែលអ្នកសត្ជី សរ ី ណែលជួយ ឬរង់នែៃ 
ស វាណែទាំ ុខភាពររ ់អ្នក ត្រ ិនសរីអ្នកត្បរ់សយងីថា យល់ត្ពរ។ ជួនកាល សយងីអាចសត្រី និង 
ណចករ ាំណលកវា សោយរិនចាាំបច់មាន ការយល់ត្ពរពីអ្នកសេយី៖ 
•  ត្មារ់ការណែទាំណសនកសវជជសាគ ត 

– សែីរបជួីយសវជជរែឌិ រ រនទីរសពទយ និងអ្នកែនទសទៀរ ឱ្យជួយសតល់ការណែទាំណែលអ្នកត្រូវការ 
•  ត្មារ់ការទូទរ់ត្បក់ ត្ររិររតិការទាំណហ្ទាំ ុខភាព និងការពយបល៖ 

– សែីរបណីចករ ាំណលកព័រ៌មានជារួយសវជជរែឌិ រ គៃីនិក និងអ្នកែនទសទៀរ ណែលសដល់ វកិាយរត្រឲ្យសយងី 
 ត្មារ់ការណែទាំររ ់អ្នក 

– សពលសយងីនិោយថា សយងីនឹងទូទរ់ត្បក់ ត្មារ់ការណែទាំ ុខភាព ឬស វាករែ រុនសពលអ្នក 
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 ូរទូរ ពទរកកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជនតារសលខ 888-285-7801 (TTY 711) 

ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
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ទទួលបនស វាករែទាំងសនេះ (សៅថា ការអ្នុញ្ញា រជារុន ឬការត្ពរសត្ពៀងជាងរុន) 
– សែីរបរីកវធីិសធវីឱ្យករែវធីិររ ់សយងីកាន់ណរត្រស ីរ ត្ពរទាំងសែីរបគី្នាំត្ទអ្នក និងជួយអ្នកកនុងការទទួល 
បនអ្រថត្រសោជន៍និងស វាករែណែលមាន។ សយងីអាចទទួលបនព័រ៌មាន PHI ររ ់អ្នកពី 
ត្រភពសាធារែៈ សហ្យីសយងីអាចសតល់ PHI ររ ់អ្នកសៅកាន់ទីផ្ទៃ  ់រតូរព័រ៌មាន ុខភាព 
សែីរបកីារទូទរ់ត្បក់ ត្ររិររតិការទាំណហ្ទាំ ុខភាព និងការពយបល។ ត្រ ិនសរីអ្នករិនចង់ឱ្យមាន 
សរឿងែូសចនេះសទ  ូរចូលសរីល anthem.com/ca/privacy សែីរបទីទួលបនព័រ៌មានរណនថរ។ 

•  ត្មារ់សហ្រុសលអាជីវករែណែទាំ ុខភាព 
– សែីរបជួីយកនុងការសធវី វនករែ ករែវធីិរង្ហា រការលួចរនៃាំ និងការរ ាំសល្ងភរាំ ន គសត្មាង  
និងការង្ហរត្រចាាំនែៃ 

– សែីរបរីកវធីិសធវីឱ្យករែវធីិររ ់សយងីកាន់ណរត្រស ីរ 
•  ត្មារ់សហ្រុសល ុខភាពសាធារែៈ 

– សែីរបជួីយរគនតី ុខភាពសាធារែៈទរ់សាា រ់រនុ ែពីការឈថឺាា រ់ ឬឈចឺារ់ 
• ជារយួអ្នកសសែងសទៀរ ណែលជួយ ឬរង់ត្បក់ ត្មារ់ការណែទាំររ ់អ្នក 

– ជារួយត្គួសារររ ់អ្នក ឬរនុ ែណែលអ្នកសត្ជី សរ ី ណែលជាអ្នកជួយ ឬរង់នែៃស វាណែទាំ ុខ 
ភាពររ ់អ្នក ត្រ ិនសរីអ្នកត្បរ់សយងីថា យល់ត្ពរ 

– ជារួយអ្នកណែលជួយ ឬរង់នែៃការណែទាំ ុខភាពររ ់អ្នក ត្រ ិនសរីអ្នករិនអាចនិោយ 
សោយខៃួនឯង សហ្យីវាសតល់ត្រសោជន៍លែរាំសុរ ត្មារ់អ្នកសនេះ 

 

សយងីត្រូវណរទទួលបនការយល់ត្ពរជាល្ងយលកខែ៍អ្កែរពីអ្នក រុនសពលសយងីសត្រី ឬណចករ ាំណលក PHI 
ររ ់អ្នក  ត្មារ់ព័រ៌មានទាំងអ្ ់ សលីកណលងណរការណែទាំ ការរង់ត្បក់ ការត្រករអាជីវករែត្រចាាំនែៃ  
ការត្សាវត្ជាវ ឬអ្វីសសែងសទៀរណែលបនសរៀរររ់ោងសត្ការ។ សយងីត្រូវទទួលបនការយល់ត្ពរជាល្ងយ 
លកខែ៍អ្កែរពីអ្នក រុនសពលសយងីណចករ ាំណលកកាំែរ់ត្តាចិរតសាគ តររ ់អ្នកពីសវជជរែឌិ រររ ់អ្នកសនេះ។ 

 
អ្នកអាចត្បរ់សយងីជាល្ងយលកខែ៍អ្កែរថា អ្នកចង់យករកវញិនូវការយល់ត្ពរជាល្ងយលកខែ៍អ្កែរ 
ររ ់អ្នក។ សយងីរិនអាចែករកវញិនូវអ្វីណែលសយងីបនសត្រី ឬណចករ ាំណលករចួសេយី សៅសពលណែលសយងី 
មានការយល់ត្ពរពីអ្នកសនេះសទ។ រ៉ាុណនតសយងីនឹងឈរ់សត្រី ឬណចករ ាំណលក PHI ររ ់អ្នក សៅសពលអ្នគរ។ 
 

https://www.anthem.com/ca/privacy/
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 ូរទូរ ពទរកកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជនតារសលខ 888-285-7801 (TTY 711) 

ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
California តារសលខ 711។  ូរសរីលអ្នឡាញសៅ anthem.com/ca/medi-cal។ 129 

វធីិសសែងសទៀរណែលសយងីអាចសត្រី - ឬកនុងករែីចារ់ណចងថា សយងីត្រវូណរសត្រី PHI ររ ់អ្នក៖ 
• សែីរបជួីយរ៉ាូលី  និងអ្នកសសែងសទៀរ ណែលមានរួនទីសធវីឱ្យត្បកែថា អ្នកែ៏នទសគ្នរពតារចារ់ 
• សែីរបរីយការែ៍អ្ាំពីការរាំ ន និងការរិនសអី្សពី 
• សែីរបជួីយរុល្ងការសៅសពលណែលមានការស នី ុាំ 
• សែីរបសីឆ្ៃីយររសៅឯកសារចារ់ 
• សែីរបសីតល់ព័រ៌មានែល់ភាន ក់ង្ហរត្រួរពិនិរយ ុខភាព ត្មារ់ វនករែ ឬការពិនិរយតារោន 
• សែីរបជួីយអ្នកវភិាគសាក ព អ្នកពិនិរយ ុខភាព ឬអ្នកែឹកនាំពិធីរុែយ ពឲ្យរកសឈាែ េះ និង 
រូលសហ្រុននការសាៃ រ់ររ ់អ្នក 

• សែីរបជួីយ សៅសពលអ្នកស នីសតល់ណសនករងកាយរួយររ ់អ្នកសៅការត្សាវត្ជាវវទិយសាគ ត 
•  ត្មារ់ការត្សាវត្ជាវ 
• សែីរបកីារ រអ្នក ឬអ្នកែនទពីជាំងឺ ឬការឈធឺៃន់ធៃរ 
• សែីរបជួីយរគនតីរោឋ ភិបលកនុងការរាំសពញការង្ហររួយចាំនួន 
• សែីរបសីតល់ព័រ៌មានអ្ាំពី ាំែងករែករ ត្រ ិនសរីអ្នករងសត្គ្នេះ ឬមានជាំងឺសៅកណនៃងសធវីការ 
 

 ិទធិររ ់អ្នក 
• អ្នកអាចស នី ុាំសរីល PHI ររ ់អ្នក និងទទួលបនចារ់ចរៃងររ ់វា។ សយងីនឹងមានសពល 30 នែៃ 
សែីរបសីសញីវាសៅកាន់អ្នក។ ត្រ ិនសរីសយងីត្រូវការសពលរណនថរ សយងីត្រូវណរត្បរ់ឱ្យអ្នកែឹង។ សទេះជា 
ោ៉ា ងណាក៏សោយ សយងីរិនមានកាំែរ់ត្តាសវជជសាគ តទាំងរូលររ ់អ្នកសទ។ ត្រ ិនសរីអ្នកចង់បន 
ចារ់ចរៃងននកាំែរ់ត្តាសវជជសាគ តទាំងរូលររ ់អ្នក  ូរ ួរសវជជរែឌិ រ ឬគៃីនិក ុខភាពររ ់អ្នក។ 

• អ្នកអាចស នី ុាំឲ្យសយងីរតូរកាំែរ់ត្តាសវជជសាគ តណែលសយងីមាន ត្មារ់អ្នក ត្រ ិនសរីអ្នកគិរថា 
មានអ្វីរួយខុ  ឬបរ់។ សយងីនឹងមានសពល 60 នែៃសែីរបសីសញីវាសៅកាន់អ្នក។ ត្រ ិនសរីសយងីត្រូវការ 
សពលរណនថរ សយងីត្រូវណរត្បរ់ឱ្យអ្នកែឹង។ 

• សពលខៃេះ អ្នកអាចស នី ុាំកុាំឱ្យសយងីណចករ ាំណលក PHI ររ ់អ្នក។ រ៉ាុណនតសយងីរិនត្រូវយល់ត្ពរនឹង 
 ាំសែីររ ់អ្នកត្គរ់សពលសនេះសទ។ 

• អ្នកអាចស នី ុាំឱ្យសយងីសសញី PHI សៅអា យោឋ នសសែងជាជាងអា យោឋ នររ ់អ្នក ណែលសយងីមាន ឬ 
តារវធីិសសែងសទៀរ។ សយងីអាចសធវីែូសចនេះបន ត្រ ិនសរីការសសញីវាសៅអា យោឋ នររ ់អ្នកណែលសយងី 
មាន អាចសធវីឲ្យអ្នក ថិរកនុងសាថ នភាពសត្គ្នេះថាន ក់សនេះ។ 

• អ្នកអាចស នី ុាំឱ្យសយងីត្បរ់អ្នកត្គរ់សពលណែលសយងីបនណចករ ាំណលក PHI ររ ់អ្នកជារួយនរណា 
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 ូរទូរ ពទរកកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជនតារសលខ 888-285-7801 (TTY 711) 

ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
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មាន ក់សសែងសទៀរកនុងរយៈសពលត្បាំរួយឆ្ន ាំចុងសត្កាយ។ វានឹងរិនររ់រញ្ចូ លសពលសវល្ង ណែលសយងីបន 
ណចកចាយព័រ៌មានទាំងសនេះ សោយសារការណែទាំ ុខភាព ការរង់ត្បក់ អាជីវករែស វាណែទាំ ុខភាព 
ត្រចាាំនែៃ ឬរូលសហ្រុសសែងសទៀរ ណែលសយងីរិនបនរយសឈាែ េះសៅទីសនេះសទ។ សយងីនឹងមានសពល 60 នែៃ
សែីរបសីសញីវាសៅកាន់អ្នក។ ត្រ ិនសរីសយងីត្រូវការសពលរណនថរ សយងីត្រូវណរត្បរ់ឱ្យអ្នកែឹង។ 

• អ្នកអាចស នី ុាំចារ់ចរៃងឯកសារស ចកតីជូនែាំែឹងសនេះ សៅសពលណាក៏បន សទេះរីជាអ្នកបនស នី 
 ុាំរួយចារ់តារអីុ្ណរលសហ្យីក៏សោយ។ 

• ត្រ ិនសរីអ្នករង់វកិាយរត្រទាំងរូល ត្មារ់ស វាករែរួយ អ្នកអាចស នី ុាំរិនឲ្យសវជជរែឌិ រររ ់ 
អ្នកណចកចាយព័រ៌មានអ្ាំពីស វាសនេះជារួយសយងី។ 

 

អ្វីណែលសយងីត្រវូសធវី 
• ចារ់ណចងថា សយងីត្រូវរកាទុក PHI ររ ់អ្នក ជាលកខែៈឯកជន សលីកណលងករែីែូចណែល 
សយងីបននិោយសៅកនុងការជូនែាំែឹងសនេះ។ 

• សយងីត្រូវត្បរ់អ្នកអ្ាំពីអ្វី ណែលចារ់ណចងថា សយងីត្រូវសធវី  ត្មារ់ភាពឯកជនររ ់អ្នក។ 
• សយងីត្រូវណរសធវីអ្វីណែលសយងីនិោយថា សយងីនឹងសធវី សៅកនុងស ចកតីជូនែាំែឹងសនេះ។ 

• សយងីត្រូវសសញី PHI ររ ់អ្នកសៅអា យោឋ នរួយសសែងសទៀរ ឬសៅកនុងវធីិសសែងសទៀរជាជាងការសសញីតារ
នត្រ ែីយ ៍ត្រ ិនសរីអ្នកស នី ុាំសោយសលីកសេងីនូវសហ្រុសល  រររយ ែូចជាករែីណែលអ្នកអាច 
 ថិរសៅកនុងសត្គ្នេះថាន ក់។ 

• សយងីត្រូវណរត្បរ់អ្នក ថាសរីសយងីត្រូវណចករ ាំណលក PHI ររ ់អ្នកណែរឬអ្រ់ រនទ រ់ពីអ្នកបនស នី ុាំសយងី 
កុាំឱ្យសធវីែូសចនេះ។ 

• ត្រ ិនសរីចារ់រែឋណចងថា សយងីត្រូវសធវីសលី ពីអ្វីណែលសយងីបននិោយសៅទីសនេះ សយងីនឹងសធវីតារ 
ចារ់ទាំងសនេះ។ 

• សយងីត្រូវត្បរ់អ្នកឱ្យែឹង ត្រ ិនសរីសយងីគិរថា មានការរ ាំសល្ងភសលីការសត្រី PHI ររ ់អ្នក។ 
 

ការទក់ទងរកអ្នក 
សយងី ររួជារួយសាោរុត្រ រព័នធ និងភាន ក់ង្ហរលក់ររ ់ សយងី អាចសៅទូរ ពទសៅអ្នក ឬសសញីសារសៅ 
អ្នកសោយ សត្រីត្រព័នធសៅទូរ ពទ សោយ វ័យត្រវរតិ ឬ សរៃង  ិរបនិរែិរ។ សយងីនឹងសធវីណររសនេះត្ រ 
តារចារ់ការ រអ្នកសត្រីត្ប ់ទូរ ពទ (TCPA) ។ ការសៅទូរ ពទសនេះអាចជាការត្បរ់អ្នកអ្ាំពីជសត្រី  
ននការពយបល ឬអ្រថត្រសោជន៍ និងស វាករែណែល ក់ព័នធនឹង ុខភាពសសែងសទៀរ។ ត្រ ិនសរីអ្នក 
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ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
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រិនចង់ឲ្យសយងីទក់ទងតារទូរ ពទ អ្នកត្គ្នន់ណរត្បរ់ឲ្យអ្នកសៅទូរ ពទែឹង សហ្យីសយងីនឹងរិនទក់ទង 
រកអ្នកតារវធីិសនេះសទៀរសេយី។ ឬអ្នកអាចសៅទូរ ពទរកសលខឥរគិរនែៃ 844-203-3796 (TTY 711) 
សែីរបរីញ្ចូ ល សលខទូរ ពទររ ់អ្នកសៅរញ្ជ ីណែលរិនឱ្យសយងីទូរ ពទសៅ។ 
 

អ្វីណែលត្រវូសធវីត្រ ិនសរីអ្នកមាន ាំែួរ 

ត្រ ិនសរីអ្នកមាន ាំែួរអ្ាំពីវធិានភាពឯកជនររ ់សយងី ឬចង់សត្រីត្ប ់ ិទធិររ ់អ្នក  ូរទូរ ពទ 
រកកាន់រែឌ លណែទាំអ្រិែិជនតារសលខរិនគិរនែៃសលខ 800-407-4627 (TTY 711) ឬ 888-285-7801 

(TTY 711)  ត្មារ់ មាជិកកនុងត្កុង Los Angeles ពីនែៃចនទែល់នែៃ ុត្ក ពីសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែលស់មា៉ា ង  
7 យរ់ សមា៉ា ងសៅរាំរន់ប៉ា  ុីហ្វកិ។ 
 

អ្វីត្រវូសធវីត្រ ិនសរីអ្នកមានរែតឹ ងរវា៉ា  
សយងីសៅទីសនេះសែីរបជួីយ។ ត្រ ិនសរីអ្នកគិរថា PHI ររ ់អ្នករិនមាន ុវរថិភាព អ្នកអាចសៅទូរ ពទសៅ 
រែឌ លណែទាំអ្រិែិជន ឬទក់ទងត្ក ួង Department of Health and Human Services។ គ្នែ នអ្វីរិនលែ 
សកីរសេងីចាំស េះអ្នកសទ ត្រ ិនសរីអ្នករតឹងរវា៉ា។ 

 រស រសៅ ឬទូរ ពទសៅកាន់ត្ក ួង Department of Health and Human Services៖ 

Office for Civil Rights 

U.S. Department of Health and Human Services 

90 Seventh St., Ste. 4-100 

San Francisco, CA 94103 

ទូរសព្ទ៖ 800-368-1019 

TDD: 800-537-7697 

លេខទូរសារ៖ 415-437-8329 

ឬ 

Privacy Officer 

c/o Office of HIPAA Compliance 

Department of Health Care Services (DHCS) 

P.O. Box 997413, MS 4722 

Sacramento, CA 95899-7413  

អ ៊ីមែេ៖ privacyofficer@dhcs.ca.gov 

mailto:privacyofficer@dhcs.ca.gov
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ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
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ទូរសព្ទ៖ 916-445-4646 

លេខទូរសារ៖ 916-440-7680 

ឬ 

Information Security Officer 

DHCS Information Security Office 

P.O. Box 997413, MS 6400 

Sacramento, CA 95899-7413 

អ ៊ីមែេ៖ iso@dhcs.ca.gov 

ទូរសព្ទ៖ ត ផ្តេ់ជំនួយ ITSD 

916-440-7000 ឬ 800-579-0874 

លេខទូរសារ៖ 916-440-5537 

សយងីរកា ិទធិកនុងការផ្ទៃ  ់រតូរស ចកតីជូនែាំែឹងអ្ាំពី ចារ់ តីពីគែសនយយភាព និងភាពរនតការទទួល 
បនការធានរ៉ា រ់រង ុខភាព (Health Insurance Portability and Accountability Act) (HIPAA) និង 
វធីិណែលសយងីរកា ុវរថិភាព PHI ររ ់អ្នក ត្រ ិនសរីករែីសនេះសកីរសេងី សយងីនឹងត្បរ់អ្នកអ្ាំពីការផ្ទៃ  ់ 
រតូរសៅកនុង ាំរុត្ររួយចារ់។ សយងីក៏នឹងោក់ត្រកា សៅសលីសគហ្ទាំព័រ anthem.com/ca/medi-cal ។ 

 

ជារិសា ន៍ ជនជារិ និងភាសា 
សយងីទទួលបនព័រ៌មានអ្ាំពីជារិសា ន៍ ជនជារិ និងភាសាររ ់អ្នកពីទីភាន ក់ង្ហរ Medicaid ររ ់រែឋ 
និងពីករែវធីិ Children’s Health Insurance Program។ សយងីការ រព័រ៌មានសនេះ ែូចណែលបនសរៀរររ់ 
សៅកនុងស ចកតីជូនែាំែឹងសនេះ។ 
 

សយងីសត្រីព័រ៌មានសនេះសែីរប៖ី 
• សធវីឱ្យត្បកែថា អ្នកទទួលបនការណែទាំណែលអ្នកត្រូវការ។ 
• រសងាីរករែវធីិសែីរបណីកលរែលទធសល ុខភាព។ 
• រសងាីរ និងរញ្ជូ នព័រ៌មានអ្ាំពីការអ្រ់រ ាំ ុខភាព។ 
• អ្នុញ្ញា រឱ្យត្គូសពទយែឹងអ្ាំពីរត្រូវការភាសាររ ់អ្នក។ 
• សតល់ស វារកណត្រផ្ទទ ល់មារ់ ឬការរកណត្រអ្រថរទ។ 
 

mailto:iso@dhcs.ca.gov
http://anthem.com/ca/medi-cal
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 ូរទូរ ពទរកកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជនតារសលខ 888-285-7801 (TTY 711) 
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សយងីរិនសត្រីព័រ៌មានសនេះសែីរប៖ី 
• សចញការធានរ៉ា រ់រង ុខភាព។ 
•  សត្រចចិរតសលីនែៃរង់ស វា។ 
• កាំែរ់អ្រថត្រសោជន៍។ 
• ណចករ ាំណលកជារួយអ្នកសត្រីណែលរិនមានការអ្នុញ្ញា រ។ 
 

ព័រ៌មានផ្ទទ ល់ខៃួន 
សយងីអាចស នី ុាំសត្រីត្ប ់ និងណចករ ាំណលកព័រ៌មានផ្ទទ ល់ខៃួន (PI) ែូចណែលសយងីបននិោយសៅកនុង 
ស ចកតីជូនែាំែឹងសនេះ។ PI ររ ់អ្នករិនជាសាធារែៈ សហ្យីត្បរ់សយងីថាអ្នកជានរណា។ ជាសរឿយៗ  
វាត្រូវបនសគយកសត្រី ត្មារ់សហ្រុសលធានរ៉ា រ់រង។ 
• សយងីអាចសត្រី PI ររ ់អ្នកសែីរបសីធវីការ សត្រចចិរតអ្ាំពី៖ 

–  ុខភាព 
– ទមាៃ រ់ 
– ចាំែង់ចាំែូលចិរត 

• សយងីអាចទទួលបន PI ររ ់អ្នកពីរនុ ែ ឬត្កុរសសែងសទៀរ ែូចជា៖ 
– សវជជរែឌិ រ 
– រនទីរសពទយ 
– ត្កុរហ្ ុនធានរ៉ា រ់រងសសែងសទៀរ 

• សយងីអាចណចករ ាំណលក PI ជារួយរនុ ែ ឬត្កុររនុ ែសៅោងសត្ៅត្កុរហ្ ុន សោយរិនចាាំបច់មាន 
ការយល់ត្ពរពីអ្នក កនុងករែីខៃេះ។ 

• សយងីនឹងឲ្យអ្នកែឹង រុនសពលណែលសយងីសធវីអ្វីណែលសយងីត្រូវសតល់ ឱ្យអ្នកនូវឱ្កា សែីរបនិីោយថា សទ។ 
• សយងីនឹងត្បរ់អ្នកពីវធីិសែីរបតី្បរ់សយងីឲ្យែឹង ត្រ ិនសរីអ្នករិនចង់ឲ្យសយងី សត្រី ឬណចករ ាំណលក PI 
ររ ់អ្នក។ 

• អ្នកមាន ិទធិសរីល និងផ្ទៃ  ់រតូរ PI ររ ់អ្នក។ 
• សយងីត្រូវត្បកែថា PI ររ ់អ្នកត្រូវបនរកាទុកសោយ ុវរថិភាព។ 

ណក ត្រួលសៅណខរីន ឆ្ន ាំ 2021។ 
1031944CAMKHABC 03/21 
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 ូរទូរ ពទរកកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជនតារសលខ 888-285-7801 (TTY 711) 

ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
California តារសលខ 711។  ូរសរីលអ្នឡាញសៅ anthem.com/ca/medi-cal។ 134 

ស ចកដីជូនែាំែឹងអ្ាំពីចារ់ 
ចារ់ជាសត្ចីនត្រូវបនអ្នុវរតចាំស េះស ៀវសៅណែនាំ មាជិកសនេះ។ ចារ់ទាំងសនេះ អាចរ៉ាេះ ល់ែល់ ិទធិ  
និងការទទួលខុ ត្រូវររ ់អ្នក  ូរបណីរចារ់សនេះពុាំមានោក់រញ្ចូ ល ឬពនយល់សៅកនុងស ៀវសៅសនេះក៏សោយ។  
ចារ់ចរបងណែលត្រូវបនអ្នុវរតចាំស េះស ៀវសៅណែនាំសនេះ គឺចារ់រែឋ និងចារ់ ហ្ព័នធ តីអ្ាំពីករែវធីិ  
Medi-Cal ។ ចារ់ ហ្ព័នធ និងចារ់រែឋសសែងៗក៏អាចត្រូវបនអ្នុវរតសងណែរ។ 

ស ចកតីជូនែាំែឹង ដីអ្ាំពី Medi-Cal ជាអ្នករង់ត្បក់ជសត្រី  
ចុងសត្កាយ ការរ៉ា រ់រងសលី ុខភាពសសែងសទៀរ ការសាដ រកាំហុ្ 
 ីុវលិ 
ករែវធីិ Medi-Cal អ្នុសល្ងរតារចារ់រែឋ និង ហ្ព័នធ និងរទរបញ្ារតិ ក់ព័នធនឹងទាំនួលខុ ត្រូវសៃូវចារ់ 
ចាំស េះភាគីទីរី ត្មារ់ស វាករែណែទាំ ុខភាពែល់ មាជិក។ Anthem នឹងត្រកាន់យកនូវរល់ចាំណារ់ 
ការែ៍ រត្ រសែីរបធីានឱ្យបនថា ករែវធីិ Medi-Cal គឺពិរជាអ្នកទូទរ់រង់ត្បក់ននជសត្រី ចុងសត្កា 
យរាំសុរ។ 

 មាជិក Medi-Cal អាចមានការធានរ៉ា រ់រង ុខភាពសសែងសទៀរ (OHC) ណែល ាំសៅសលីការធានរ៉ា រ់រង 
 ុខភាពឯកជនសងណែរ។ ជាលកខខែឌ នន ិទធិទទួលបន Medi-Cal អ្នកត្រូវណរោក់ កយ ុាំ និង/ឬរកា  

OHC ណែលមានត្សារ់ សៅសពលណែលរិនមានគិរនែៃចាំណាយចាំស េះអ្នក។  

ចារ់ ហ្ព័នធ និងចារ់រែឋរត្រូវឱ្យ មាជិក Medi-Cal រយការែ៍ OHC និងការផ្ទៃ  ់រតូរណារួយចាំ 
ស េះ OHC ។ ត្រ ិនសរីអ្នករិនរយការែ៍ OHC ភាៃ រៗសទសនេះ អ្នកត្រណហ្លជាត្រូវ ង DHCS  
 ត្មារ់អ្រថត្រសោជន៍ណារួយណែលបនរង់ខុ ។  ូររញ្ជូ ន OHC ររ ់អ្នកតារអ្នឡាញសៅសលី  
http://dhcs.ca.gov/OHC ។ ត្រ ិនសរីអ្នករិនមានលទធភាពចូលសត្រីអីុ្នធឺែិរសនេះសទ អាចរយការែ៍ 

OHC សៅកាន់គសត្មាង ុខភាពររ ់អ្នក ឬតាររយៈការទូរ ពទសៅសលខ 800-545-555  
(TTY 800-430-7077 ឬ 711 ោងកនុង រែឋ California) ឬ 916-636-1980 (ោងសត្ៅ រែឋ  
California)។ DHCS មាន ិទធិ និងការទទួលខុ ត្រូវកនុងការត្ររូល ត្មារ់ស វា Medi-Cal  

http://dhcs.ca.gov/OHC
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 ូរទូរ ពទរកកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជនតារសលខ 888-285-7801 (TTY 711) 

ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
California តារសលខ 711។  ូរសរីលអ្នឡាញសៅ anthem.com/ca/medi-cal។ 135 

ណែលមានការរ៉ា រ់រង ណែលកនុងសនេះ Medi-Cal ពុាំណរនជាអ្នកទូទរ់ែាំរូងសេយី។ ឧទហ្រែ៍ ត្រ ិន 
សរីអ្នករងររួ កនុងសត្គ្នេះថាន ក់ចរចរែ៍ ឬសៅកណនៃងសធវីការ ការធានរ៉ា រ់រងសលី ាំែងរែយនត ឬករែ 
ករនិសោជិរអាចនឹងត្រូវរង់ត្បក់ជារុន ឬសដល់ ាំែងជាត្បក់រក Medi-Cal វញិ។ 

ត្រ ិនសរីអ្នករងររួ  សហ្យីមានភាគីសសែងសទៀរទទួលខុ ត្រូវចាំស េះររួ សាន រររ ់អ្នក សនេះអ្នក ឬរាំ
ណាងណសនកចារ់ររ ់អ្នកត្រូវណរជូនែាំែឹងែល់ DHCS កនុងរយៈសពល 30 នែៃ រនទ រ់ពីបនោក់វធិានការ
សៃូវចារ់ ឬ កយរែដឹ ងទរទរ ាំែងរចួ។ ោក់ជូនការជូនែាំែឹងររ ់អ្នកតារអ្នឡាញ៖ 

▪ ករែវធីិររួ ផ្ទទ ល់ខៃួនតាររយៈ http://dhcs.ca.gov/PI 

▪ ករែវធីិ ាំែងត្រលរ់រកវញិ ត្មារ់ករែករនិសោជិរ តាររយៈ http://dhcs.ca.gov/WC 

សែីរបណី វងយល់រណនថរ  ូរទូរ ពទសៅសលខ 916-445-9891. 

ស ចកដីជូនែាំែឹងអ្ាំពីការទទលួបនអ្ចលនត្ទពយរកវញិ 
ករែវធីិ Medi-Cal ត្រូវណរណ វងរកការទូទរ់ជាែែីពីត្ទពយ របរតិររ ់ មាជិក Medi-Cal រួយចាំនួនណែល 
បនទទួលររែភាពពីការទូទរ់ណែលបនសធវីសេងី ររួមាន រុពវល្ងភណែទាំមានការត្គរ់ត្គង ស វារនទីរណែ 
ទាំ ស វាសៅតារសទេះ និង ហ្គរន៍ និងស វាឱ្ ែសៅរនទីរសពទយ និងសវជជរញ្ញជ ណែលបនសដល់ជូន មាជិក 

Medi-Cal ណែលបនទទួលររែភាព សៅនែៃ ឬសត្កាយនែៃខួរកាំសែីរសលីកទី 55 ររ ់ មាជិករូរ 
សនេះ។ ត្រ ិនសរី មាជិកណាមាន ក់ណែលបនទទួលររែភាពពុាំចាកសចញពីអ្ចលនត្ទពយ ឬគ្នែ នករែ ិទធិ 
អ្វីសសាេះសៅសពលពួកសគសាៃ រ់សនេះ គ្នែ នអ្វីរួយណែលត្រូវជាំ ក់សទ។  

សែីរបណី វងយល់រណនថរអ្ាំពីការទទួលបនត្ទពយ របរតិរកវញិ  ូរចូលសៅកាន់ http://dhcs.ca.gov/er។ 
ឬទូរ ពទសៅសលខ 916-650-0490 ទទួលបនការត្រឹកាណសនកចារ់។ 

ស ចកដីជូនែាំែឹងអ្ាំពីវធិានការ 
Anthem នឹងសសញីជូនអ្នកនូវលិខិរជូនែាំែឹងអ្ាំពីវធិានការ (NOA) សៅសពលណាណែល Anthem រែិស ធ  
ពនយសពល រ ាំល្ងយសចាល ឬណកណត្រ ាំសែីអ្វីរួយ ត្មារ់ស វាណែទាំ ុខភាព។ ត្រ ិនសរីអ្នករិនយល់ត្ រ 

http://dhcs.ca.gov/PI
http://dhcs.ca.gov/WC
http://dhcs.ca.gov/er
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 ូរទូរ ពទរកកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជនតារសលខ 888-285-7801 (TTY 711) 

ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
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ជារួយស ចកដី សត្រចររ ់គសត្មាងសទសនេះ អ្នកសៅណរអាចោក់ កយរែដឹ ងឧទធរែ៍ជារួយនឹង Anthem។  
 ូរសរីលណសនករែតឹ ងឧទធរែ៍ោងសលី ត្មារ់ព័រ៌មាន ាំោន់ៗ តីពីការោក់ កយរែតឹ ងឧទធរែ៍ររ ់ 
អ្នក។ សៅសពលណែល Anthem សសញីជូនអ្នកនូវ NOA វានឹងជូនែាំែឹងអ្នកអ្ាំពី ិទធិទាំងអ្ ់ណែលអ្នកមាន  
ត្រ ិនសរីអ្នករិនយល់ត្ រនឹងស ចកតី សត្រចណែលសយងីបនសធវីសេងី។ 
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8. សលខទូរ ពទ និង កយ 
 ាំោន់ៗណែលត្រូវែឹង 

សលខទូរ ពទ ាំោន់ៗ 
▪ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជនររ ់ Anthem ៖ 888-285-7801 (TTY 711) 

▪ Medi-Cal Rx ៖ 800-977-2273 (TTY 800-977-2273 សហ្យីចុចសលខ 5 ឬ 711) 

▪ សលខជាំនួយពីគិល្ងនុរោឋ យកិា 24/7 ៖ 800-224-0336 (TTY 711) 

▪ ការត្គរ់ត្គងការណែទាំររ ់ Anthem ៖ 888-334-0870 

▪ ត្ក ួង Department of Managed Health Care ៖800-400-0815  
(TTY 877-688-9891) 

▪ Medi-Cal Dental ៖ 800-322-6384 (TTY 800-735-2922) 

▪ Vision Service Plan ៖ 844-239-7644 (TTY 800-428-4833) 

▪ ការោិល័យត្ក ួង Department of Health Care Services ៖ 800-942-1054 

អ្ងាភាពសាក ួរព័រ៌មាន និងសឆ្ៃីយររសាធារែៈ (Public Inquiry and Response Unit) 

ត្ក ួង Department of Social Services ៖ 800-952-5253 (TTY 800-952-8349) 

▪ រគនតីស ុីរអ្សងាររែតឹ ងររ ់ករែវធីិណែទាំ ុខភាពសោយមានការត្គរ់ត្គងពី Medi-Cal  
(Medi-Cal Managed Care Ombudsman) ននត្ក ួង Department of Health  

Care Service ៖ 888-452-8609 
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▪ Health Care Options ៖ 800-430-4263 

▪ ស វាករែ ុខភាពជនជារិសែីរអាសររកិកាាំង៖ 916-930-3927 

▪ ModivCare (ស វាែឹកជញ្ជូ ន) ៖ 877-931-4755 (TTY 866-288-3133) 

▪ ណខែទូរ ពទជាំនួយណសនកអ្នុសល្ងរភាពររ ់ Anthem ៖ 800-400-4889 

▪ ស វាករែរញ្ជូ នរនតរែឋ California ៖ 711 

ណខែទូរ ពទ TTY គឺ ត្មារ់ណរ មាជិក ណែលមានការបរ់រង់ ររថភាពកនុងការសាត រ់ ឬនិោយ 
រ៉ាុសណាណ េះ។ 

▪ រជឈរែឌ លធនធានត្គួសារ ននគសត្មាង ុខភាព L.A. Care ៖ 877-287-6290 

▪ L.A. Care Family Resource Center – Boyle Heights 213-294-2840 

▪ L.A. Care/Blue Shield of California Promise Health Plan Community 

Resource Center – East L.A. 213-438-5570 

▪ L.A. Care/Blue Shield of California Promise Health Plan Community 

Resource Center – Inglewood 310-330-3130 

▪ L.A. Care/Blue Shield of California Promise Health Plan Community 

Resource Center – Lynwood 310-661-3000 

▪ L.A. Care/Blue Shield of California Promise Health Plan Community 

Resource Center – Metro L.A. 877-287-6290 

▪ L.A. Care Family Resource Center – Pacoima 213-438-5497 

▪ L.A. Care/Blue Shield of California Promise Health Plan Community 

Resource Center – Palmdale 213-438-5580 

▪ L.A. Care/Blue Shield of California Promise Health Plan Community Re
source Center – Pomona 909-620-1661 

 

▪ ព័រ៌មានអ្ាំពីចារ់ ដីពីពិការភាពររ ់អាសររកិ (ADA) ៖ 800-514-0301  
(TTY 800-514-0383) 

 

▪ ស វា ត្មារ់កុមារ 
▪ ស វា ត្មារ់កុមារននរែឋ California (California Children’s Services, CCS) ៖ 

800-288-4584 

▪ ការរង្ហា រ ុខភាព និងពិការភាពររ ់កុមារ (Child Health and Disability  
Prevention, CHDP) ៖ 800-993-2437 (800-993-CHDP) 

▪ ត្ក ួងននរែឋ California 

 California State Department of Health Services (DHCS): 916-445-4171 

 Medi-Cal Managed Care Office of the Ombudsman: 888-452-8609 
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 Medi-Cal Dental Program (Denti-Cal): 800-322-6384 (TTY 800-735-2922) 

 California Department of Social Services (DSS): 800-952-5253 

 Department of Managed Health Care (DMHC): 888-466-2219  
(888-HMO-2219) (TDD 877-688-9891) 

▪ Health Care Options  
 អារ៉ា រ់៖ 800-576-6881 

 អាសរនី៖ 800-840-5032 

 ករពុជា/ណខែរ៖ 800-430-5005 

 ចិនកាតាាំង៖ 800-430-6006 

 អ្ង់សគៃ ៖ 800-430-4263 

 ហាវ  ុី៖ 800-840-5034 

 រ៉ាុង៖ 800-430-2022 

 កូសរ ៉ា៖ 800-576-6883 

 ឡាវ៖ 800-430-4091 

 ចិនកុកងឺ៖ 800-576-6885 

 រុ ែ៖ី 800-430-7007 

 សអ្ ា៉ាញ៖ 800-430-3003 

 តាកាេុក៖ 800-576-6890 

 សវៀរណារ៖ 800-430-8008 

 TTY/TDD ៖ 800-430-7077 

▪ ការោិល័យ ិទធិ ុីវលិអាសររកិ៖ 866-627-7748 

▪ ត្បក់ចាំែូលឧររថរភ ងារ (Supplemental Social Income, SSI) នន រែឋបលរររ នតិ
 ុខ ងារ (Social Security Administration) ៖ 800-772-1213 

▪ សោនធី Los Angeles — រជឈរែឌ លស វារសត្រីអ្រិែិជន ននត្ក ួង Department of Public 

Social Services (DPSS) ៖ 866-613-3777 (TTY 800-660-4026) 

▪ Los Angeles County Department of Health Services ៖ 213-240-8101 

▪ Los Angeles County Department of Mental Health ៖ 800-854-7771 
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 កយណែលត្រវូែឹង 
ការឈសឺ េះ ត្មាលោ៉ា ង ករែ៖អ្ាំេុងសពលណែលគ តី ថិរសៅកនុងែាំណាក់កាលទាំងរីននការ ត្មាល 
កូន សហ្យីរិនអាចសសទរសោយ ុវរថិភាពសៅកាន់រនទីរសពទយសសែងសទៀរ រុនសពល ត្មាល ឬការសសទរអាចរងា
សត្គ្នេះថាន ក់ែល់ ុខភាព និង ុវរថិភាពររ ់គ តី ឬទរកណែលរិនទន់សកីរ។ 

ត្ ចួត្សាវ៖សាថ នភាពសវជជសាគ តរយ៉ាងណែលសកីរសេងីភាៃ រៗ ទរទរឱ្យមានការយកចិរតទុកោក់ណសនកសវជជ
សាគ តោ៉ា ងឆ្រ់រហ័្  សហ្យីរិន ថិរសៅរយៈសពលយូរសទ។ 

ជនជារិសែីរអាសររកិកាាំង៖ រុគាលមាន ក់ ណែលត្រូវបនកាំែរ់សៅចាំែងសជីងទី 25 នន U.S.C. ណសនក  
1603(c), 1603(f) ។ 1679(b) ឬអ្នកណែលត្រូវបនសគកាំែរ់ថាមាន ិទធិជាជនជារិឥណាឌ  សោយអ្នុ 
សល្ងរតារ 42 C.F.R. 136.12 ឬចាំែងសជីងទី V ននចារ់ តីអ្ាំពីការរសងាីនការណែទាំ ុខភាពជនជារិសែីរ 
អាសររកិាាំង (Indian Health Care Improvement Act) សែីរបទីទួលបនស វាណែទាំ ុខភាពពីអ្នកសតល់ 
ស វាណែទាំ ុខភាពជនជារិសែីរអាសររកិាាំង (ស វា ុខភាពជនជារិសែីរអាសររកិាាំង កុល រព័នធជនជារិ 
សែីរអាសររកិាាំង អ្ងាការកុល រព័នធ ឬអ្ងាការជនជារិសែីរអាសររកិាាំងសៅសៅត្កុង –I/T/U) ឬតាររយៈការ 
រញ្ជូ នតារស វាករែ ុខភាពណែលមានកិចច នយ។  

រែតឹ ងឧទធរែ៍៖ ាំសែីររ ់ មាជិក ុាំឱ្យ Anthem ត្រួរពិនិរយ និងផ្ទៃ  ់រដូរស ចកដី សត្រចណែលបន
សធវីសេងីអ្ាំពីការរ៉ា រ់រង ត្មារ់ស វាណែលបនស នី ុាំ។ 

អ្រថត្រសោជន៍៖ស វាករែណែទាំ ុខភាព និងឱ្ ែណែលត្គរែែត រ់សៅសត្ការគសត្មាង ុខភាពសនេះ។ 

ស វា ត្មារ់កុមារននរែឋ California (California Children’s Services, CCS) ៖ករែវធីិ Medi-Cal  

រួយណែលសដល់ជូនស វា ត្មារ់កុមារអាយុរហូ្រែល់ 21 ឆ្ន ាំ ណែលមានជាំងឺ និងរញ្ញា  ុខភាពរួយចាំនួន។ 

ការរង្ហា រ ុខភាព និងពិការភាពរែឋ California (CHDP) ៖ករែវធីិ ុខភាពសាធារែៈណែល ងជូនវញិ 
ែល់អ្នកសដល់ស វាណែទាំ ុខភាពសាធារែៈ និងឯកជន  ត្មារ់ការវាយរនរៃ ុខភាពឆ្រ់រហ័្ សែីរបចីារ់ 
រក ឬរង្ហា រជាំងឺ និងពិការភាពសៅកនុងខៃួនកុមារ និងយុវវយ័។ ករែវធីិសនេះជួយែល់កុមារ និងយុវវយ័ណែលមាន
 ិទធិសែីរបទីទួលបនការណែទាំ ុខភាពជាត្រចាាំ។ PCP ររ ់អ្នកអាចសតល់ជូនស វាករែ CHDP បន។ 
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ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
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អ្នកត្គរ់ត្គង ាំែុាំ សរឿង៖គិល្ងនុរោឋ យកិាណែលបនចុេះរញ្ជ ី គិល្ងនុរោឋ យកិាវជិាជ ជីវៈណែលមានអាជាញ រែណ 
ឬអ្នកសធវីការង្ហរ ងារណែលអាចជួយអ្នកឱ្យយល់ពីរញ្ញា  ុខភាព ាំោន់ៗ និងសរៀរចាំការណែទាំជារួយ 
អ្នកសតល់ស វាររ ់អ្នក។ 

សពទយឆ្ែរណែលមានការទទលួសាា ល់ (CNM) ៖រុគាលមាន ក់ណែលទទួលបនអាជាញ រែណជាគិល្ងនុរបោឋ យកិា
ចុេះរញ្ជ ីនិងត្រូវបនទទួលសាា ល់ថាជាសពទយឆ្ែរសោយត្កុរត្រឹកាគិល្ងនុរបោឋ យកិាចុេះរញ្ជ ីរែឋ California ។ 
សពទយឆ្ែរណែលមានការទទួលសាា ល់ ត្រូវបនអ្នុញ្ញា រឱ្យចូលររួកនុងករែី ត្មាលទរកតារធរែតា។ 

អ្នកចារ់ រន  និង នៃ ក់៖ អ្នកសតល់ស វាណែលពយបល រន ពួរឆ្ែឹងខនងតារវធីិសធវីចលនសោយនែ 

ជាំងឺរុ ាំនរ ៉ា៖ជាំងឺ ឬរញ្ញា សវជជសាគ តសសែងៗណែលរិនអាចពយបលបនជា េះស បយីទាំងត្ ុង ឬកាន់ណរោ៉ា រ់
យុនឺសៅពីរួយនែៃសៅរួយនែៃ ឬត្រូវណរទទួលការពយបលសែីរបកុីាំឱ្យអ្នកកាន់ណរោ៉ា រ់យុនឺ។ 

គៃីនិក៖ រនទីរពយបលរួយណែល មាជិកអាចសត្ជី សរ ីអ្នកសតល់ស វាណែទាំរឋរ (PCP) មាន ក់។ វាអាចជា
រែឌ ល ុខភាពមានការទទួលសាា ល់ពី ហ្ព័នធ (FQHC) គៃីនិក ហ្គរន៍ គៃីនិក ុខភាពជនរទ  
(RHC) គៃីនិក ុខភាពជនជារិសែីរអាសររកិាាំង (IHC) ឬរនទីរណែទាំរឋរសសែងសទៀរ។ 

ស វាករែរនុ ែសពញវយ័តារ ហ្គរន៍ (CBAS) ៖ស វាសៅតាររនទីរពយបល ត្មារ់អ្នកជាំងឺរិន ត្មាក
ពយបល ត្មារ់ការណែទាំជាំនញ ស វា ងារកិចច ការពយបល ការណែទាំផ្ទទ ល់ខៃួន ការរែដុ េះរណាដ ល  
និងគ្នាំត្ទែល់ត្កុរត្គួសារ និងអ្នកសដល់ការណែទាំ ស វាអាហារូររថរភ ការែឹកជញ្ជូ ន និងស វាសសែងសទៀរ 
 ត្មារ់ មាជិកណែលមានលកខែៈត្គរ់ត្គ្នន់។ 

រែដឹ ងរវា៉ា ៖ការ ណរដងនូវការរិនសពញចិរតសោយផ្ទទ ល់មារ់ ឬជាល្ងយលកខែ៍អ្កែរររ ់ មាជិកអ្ាំពី  
Anthem អ្នកសដល់ស វា ឬគុែភាពននស វាករែណែលបនសដល់ជូន។ រែដឹ ងរវា៉ា  គឺែូចគ្នន នឹងរែដឹ ង 
សាទុកខណែរ។ 

ការរនតការណែទាំ៖  ររថភាពររ ់ មាជិកគសត្មាងកនុងការរកាឱ្យសៅណររនតទទួលស វាករែ Medi-Cal  
ពីអ្នកសដល់ស វាមានត្សារ់ររ ់ពួកសគ រហូ្រែល់ 12 ណខ ត្រ ិនសរីអ្នកសដល់ស វា និង Anthem ត្ពរសត្ពៀង
គ្នន ។ 

រញ្ជ ីឱ្ ែកនុងកិចច នយ (CDL) ៖ រញ្ជ ីឱ្ ែណែលបនអ្នុរ័រ ត្មារ់ Medi-Cal Rx ជាកណនៃងណែល 
សវជជរែឌិ រររ ់អ្នកអាចរញ្ញជ ទិញឱ្ ែណែលមានការរ៉ា រ់រង ណែលអ្នកត្រូវការ។ 
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ការ ត្ររ ត្រលួអ្រថត្រសោជន៍ (COB) ៖ែាំសែីរការននការកាំែរ់ថាសរី ការរ៉ា រ់រងននធនរ៉ា រ់រងណារួយ  
(Medi-Cal, Medicare, ការធានរ៉ា រ់រងជាលកខែៈអាជីវករែ ឬការធានរ៉ា រ់រងសសែងសទៀរ) មានទាំនួល 
ខុ ត្រូវកនុងការពយបលរឋរ និងការទូទរ់ ត្មារ់ មាជិកមានការរ៉ា រ់រងធានរ៉ា រ់រង ុខភាពសលី ពីរួយ
ត្រសភទ។ 

ការទូទរ់ររួគ្នន ៖ការទូទរ់រួយណែលអ្នកសធវីសេងី ជាទូសៅសៅសពលទទួលស វា រណនថរពីសលីការទូទរ់ ត្មារ់ 
អ្នកធានរ៉ា រ់រង។ 

ការរ៉ា រ់រង (ស វាមានការរ៉ា រ់រង) ៖ស វាណែទាំ ុខភាពណែលបនសដល់ជូនសៅ មាជិកររ ់ Anthem ថិរ
សត្ការអាែរតិ លកខខែឌ  ណែនកាំែរ់ និងការរិនររ់រញ្ចូ លននកិចច នយ Medi-Cal សហ្យីមានសរៀរររ់
សៅកនុងភ តុតាងននការធានរ៉ា រ់រង (EOC) សនេះត្ពរទាំងការសធវីវសិសាធនករែណារួយ។ 

DHCS ៖ត្ក ួង California Department of Health Care Services ។ សនេះគឺជាការោិល័យររ ់ 
រែឋណែលត្រួរពិនិរយករែវធីិ Medi-Cal ។ 

លុរសឈាែ េះ៖ឈរ់សត្រីគសត្មាង ុខភាពសនេះ សោយសារណរអ្នកណលងមានលកខែៈ របរតិ ឬផ្ទៃ  ់រដូរសៅកាន់ 
គសត្មាង ុខភាពរួយែែីសទៀរ។ អ្នកត្រូវណរចុេះហ្រថសលោសលីទត្រង់ណែលនិោយថាអ្នកណលងចង់សត្រីគសត្មាង 
 ុខភាពសនេះសទៀរសហ្យី ឬទូរ ពទសៅកាន់ HCO សហ្យីលុរសឈាែ េះសចញតាររយៈទូរ ពទ។ 

DMHC ៖ត្ក ួង California Department of Managed Health Care ។ សនេះគឺជាការោិល័យរែឋណែល
សរីលការខុ ត្រូវណសនការណែទាំ ុខភាពមានការត្គរ់ត្គង។  

ររកិាខ រសវជជសាគ តជារ់បនយូរ (DME) ៖សត្គឿងររកិាខ រណែលចាាំបច់តារកបួនសវជជសាគ ត សហ្យីរញ្ញជ ទិញ
សោយសវជជរែឌិ រររ ់អ្នក ឬអ្នកសដល់ស វាែនទសទៀរ។ Anthem  សត្រចចិរតថាសរីត្រូវជួល ឬទិញ  
DME ។ នែៃជួល រិនត្រូវសត្ចីននែៃទិញសេយី។ ការជួ ជុលសត្គឿងររកិាខ រសវជជសាគ ត ត្រូវបនរ៉ា រ់រងជូន។ 

ការពិនិរយ ការសធវីសរគវនិិចេយ និងពយបលរុនសពល និងតារកាលកាំែរ់ (EPSDT) ៖ស វា EPSDT គឺ
ជាអ្រថត្រសោជន៍រួយ ត្មារ់ មាជិក Medi-Cal សត្ការអាយុ 21 ឆ្ន ាំ សែីរបជួីយរកាឱ្យពួកសគមាន ុខ 
ភាពលែ។  មាជិកត្រូវណរទទួលបនការត្រួរពិនិរយ ុខភាពតារអាយុររ ់ពួកសគ និងការពិនិរយ ុខភាព
 រត្ រសែីរបរីករញ្ញា  ុខភាព និងពយបលជាំងឺឱ្យបនឆ្រ់ ត្ពរទាំងការពយបលណារួយសែីរបណីែទាំ 
ឬជួយសាថ នភាពណែលអាចត្រូវបនរកស ញីសៅកនុងការពិនិរយ។ 
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ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
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សាថ នភាពសវជជសាគ ត សគង្ហា េះរនទ ន់៖សាថ នភាពសវជជសាគ ត ឬសៃូវចិរតរួយ ណែលជារួយនឹងអាការៈសរគទាំង 
សនេះ ែូចជា ការឈសឺ េះ ករែ ( ូរសរីលនិយរន័យោងសលី) ឬការឈចឺារ់ធៃន់ធៃរ ណែលជនណាមាន ក់ កនុង
នរជារនុ ែសារញ្ាសចេះត្រុងត្រយរ័នមាន ក់ ណែលមានចាំសែេះែឹងអ្ាំពី ុខភាព និងឱ្ ែ អាចសជឿជាក់ 
សោយ រសហ្រុសលថា ការរិនសៅទទួលការណែទាំសវជជសាគ តភាៃ រៗអាច៖ 

▪ សធវីឱ្យ ុខភាពអ្នក ឬ ុខភាពររ ់ទរករិនទន់សកីរររ ់អ្នក ថិរកនុងសត្គ្នេះថាន ក់ធៃន់ធៃរ។ 
▪ រណាដ លឱ្យមានពិការភាពសលីរុខង្ហររងកាយ។ 
▪ រណាដ លឱ្យណសនកណារួយននរងកាយ ឬ ររីងារិនែាំសែីរការសៅោ៉ា ងត្រឹរត្រូវ។ 

រនទរ់ សគង្ហា េះរនទ ន់៖ ការពិនិរយណែលសធវីសេងីសោយសវជជរែឌិ រមាន ក់ (ឬរុគាលិកសត្ការការចងែុលរង្ហា ញ 
ពីសវជជរែឌិ រមាន ក់ណែលអ្នុញ្ញា រសោយចារ់) សែីរបរីកឱ្យស ញីថាសរីមានសាថ នភាពសវជជសាគ ត សគង្ហា េះ 
រនទ ន់រួយណែរឬសទ។ ស វាណែលចាាំបច់តារកបួនសវជជសាគ តណែលត្រូវការ សែីរបសីធវីឱ្យអ្នកមានលាំនឹងតារណររ 
គៃីនិកសៅកនុង ររថភាពររ ់រនទីរពយបលសនេះ។ 

ការែឹកជញ្ជូ នសវជជសាគ ត សគង្ហា េះរនទ ន់៖ការែឹកជញ្ជូ នតារឡានសពទយ ឬោនយនត សគង្ហា េះរនទ ន់ សៅកាន់ 
រនទរ់ សគង្ហា េះរនទ ន់រួយ សែីរបទីទួលការណែទាំសវជជសាគ ត សគង្ហា េះរនទ ន់។ 

អ្នកណែលបនចុេះសឈាែ េះ៖រុគាលណាណែលជា មាជិកមាន ក់ររ ់គសត្មាង ុខភាព សហ្យីទទួលបនស វា
តាររយៈគសត្មាង។ 

អ្នកជាំងឺណែលបនរសងាីរសេងី៖ អ្នកជាំងឺណែលមានទាំនក់ទាំនងត្សារ់ជារួយនឹងអ្នកសតល់ស វា សហ្យីបន
សៅជួរអ្នកសតល់ស វាសនេះកនុងរយៈសពលជាក់ល្ងក់រួយណែលបនរសងាីរសេងីសោយគសត្មាង។ 
ស វាណែលរិនររ់រញ្ចូ ល៖ស វាណែលរិនត្រូវបនរ៉ា រ់រងសោយករែវធីិ California Medi-Cal Program ។ 
ការពយបលសោយពិសសាធន៍៖ ឱ្ ែ ររកិាខ រ ការវេះការ់ ឬស វាករែណែល ថិរកនុងែាំណាក់កាលសធវីសរ តជា
រួយរនទីរពិសសាធន៍ និង/ឬការ ិកាអ្ាំពី រវ រុនសពលសធវីសរ តសលីរនុ ែ។ ស វាករែននការពិសសាធន៍រិន
ទទួលបនការស ុីរអ្សងារកនុងការពយបលសទ។ 

ស វាណសនការត្គួសារ៖ស វារង្ហា រ ឬពនយរការមាននសទស េះ។ 

រែឌ ល ុខភាពមានការទទលួសាា ល់ពី ហ្ព័នធ (FQHC) ៖រែឌ ល ុខភាពសៅរាំរន់រួយណែលពុាំមាន
អ្នកសដល់ស វាណែទាំ ុខភាពសត្ចីននក់។ អ្នកអាចទទួលការណែទាំរឋរ និងរង្ហា រសៅ FQHC។  
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ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
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គិរនែៃចាំណាយតារស វា (FFS) Medi-Cal ៖សនេះមានន័យថា អ្នកពុាំត្រូវបនចុេះសឈាែ េះសៅកនុងគសត្មាងការ 
ណែទាំ ុខភាពមានការត្គរ់ត្គង។  ថិរសត្ការ FFS សវជជរែឌិ រររ ់អ្នកត្រូវណរទទួលយក Medi-Cal  
“ត្រង់ៗ” សហ្យីសចញវកិាយរត្រ Medi-Cal សោយផ្ទទ ល់ ត្មារ់ស វាទាំងឡាយណែលអ្នកទទួលបន។ 

ការណែទាំតារោនរនត៖ការណែទាំសោយសវជជរែឌិ រជាត្រចាាំ សែីរបពិីនិរយសរីលភាពរកីចសត្រីនររ ់អ្នកជាំងឺ 
រនទ រ់ពីបន ត្មាករនទីរសពទញយ ឬអ្ាំេុងសពលពយបល។ 

រញ្ជ ីឱ្ ែ៖រញ្ជ ីឱ្ ែ ឬរយរុខទាំនិញទាំងឡាយណែលរាំសពញតារលកខែៈវនិិចេយរួយចាំនួន សហ្យីត្រូវ 
បនអ្នុរ័រ ត្មារ់ មាជិក។  

ការនគរនៃាំ៖ទសងវីណែលមានសចរនកនុងការសបកត្ប ់ ឬសធវីឱ្យខុ ពីការពិរសោយជនណាមាន ក់ណែលែឹងថា 
ការសបកត្ប ់សនេះអាចរណាដ លឱ្យមានអ្រថត្រសោជន៍គ្នែ នការអ្នុញ្ញា ររួយចាំនួន ត្មារ់ជនសនេះ ឬជន 
ណាមាន ក់សសែងសទៀរ។ 

រជឈរែឌ លសតល់កាំសែីរទរកសៅោច់ពីមាត យ (FBCs) ៖រនទីរពយបលណែលកាំសែីរររ ់កុមារត្រូវបន 
សធវីណសនការឱ្យសកីរសេងីសៅឆ្ៃ យពីទីលាំសៅររ ់គ តីមាននសទស េះ ណែលមានអាជាញ រែណ ឬមានការអ្នុរ័រពីរែឋ 
ឱ្យសដល់ការណែទាំសពលឈសឺ េះរុន ត្មាល សពល ត្មាល និងសត្កាយសពល ត្មាល និងស វាឡានសពទយ 
សសែងៗ ណែលមានររ់រញ្ចូ លសៅកនុងណសនការ។ រនទីរពយបលទាំងសនេះ ពុាំណរនជារនទីរសពទយសទ។ 

រែដឹ ងសាទុកខ៖ការ ណរដងនូវការរិនសពញចិរតសោយផ្ទទ ល់មារ់ ឬជាល្ងយលកខែ៍អ្កែរររ ់ មាជិកអ្ាំពី  
Anthem អ្នកសដល់ស វា ឬស វាករែណែលបនសដល់ជូន។ រែដឹ ងរវា៉ាជាឧទហ្រែ៍ននរែដឹ ងសាទុកខណែរ។ 

ស វា និងឧរករែ៍ សរៃៀករាំ ក់៖ស វាណែទាំ ុខភាព ណែលជួយែល់អ្នកកនុងការរកាទុក សរៀន ូត្រ ឬ
ណកលរែជាំនញ និងរុខង្ហរ ត្មារ់ការរ ់សៅត្រចាាំនែៃ។ 

Health Care  Options (HCO) ៖ករែវធីិណែលអាចចុេះសឈាែ េះ ឬលុរសឈាែ េះអ្នកសចញពីគសត្មាង 
 ុខភាព។  

អ្នកសតល់ស វាណែទាំ ុខភាព៖សវជជរែឌិ រ និងអ្នកឯកសទ ែូចជា សវជជរែឌិ រវេះការ់ សវជជរែឌិ រណែលពយប
លជាំងឺរហារកី ឬសវជជរែឌិ រណែលពយបលណសនកពិស  ននរងកាយ និងសវជជរែឌិ រណែលសធវីការជារួយនឹង  
Anthem ឬណែលសៅកនុងរណាដ ញររ ់ Anthem ។ អ្នកសតល់ស វាកនុងរណាត ញររ ់Anthem  
ត្រូវណរមានអាជាញ រែណសែីរបអី្នុវរតវជិាជ ជីវៈសៅរែឋ California និងសតល់ឱ្យអ្នកនូវស វាករែណែល Anthem  
រ៉ា រ់រង។  
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ជាធរែតា អ្នកត្រូវការការរញ្ជូ នរកពី PCP ររ ់អ្នកសែីរបសីៅកាន់ត្គូសពទយឯកសទ ។ PCP ររ ់អ្នកត្រូវ
ណរទទួលបនការអ្នុរ័រជារុនពី Anthem រុនសពលអ្នកទទួលបនការណែទាំពីត្គូសពទយឯកសទ សនេះ។  

អ្នក រិន ចាាំបច់ត្រូវការការរញ្ជូ នរនតពី PCP ររ ់អ្នកសេយី  ត្មារ់ត្រសភទរួយចាំនួនននស វាែូចជា ណសន
ការត្គួសារ ការណែទាំរនទ ន់ ការណែទាំ រពព/សរគគ តី (OB-GYN) ឬស វាករែ មាៃ រ់។  

ធានរ៉ា រ់រង ុខភាព៖ការរ៉ា រ់រងសលីការធានរ៉ា រ់រង ណែលទូទរ់ ត្មារ់ចាំណាយសវជជសាគ ត និងវេះការ់  
សោយទូទរ់ ងអ្នកធានរ៉ា រ់រង ត្មារ់ចាំណាយសលីជាំងឺ ឬររួ សាន រ ឬទូទរ់ជូនអ្នកសដល់ស វាណែទាំសោ
យផ្ទទ ល់។ 

ការណែទាំ ុខភាពតារសទេះ៖ការណែទាំណែទាំជាំនញ និងស វាសសែងៗណែលសដល់ជូនសៅតារសទេះ។ 

អ្នកសតល់ស វាណែទាំ ុខភាពតារសទេះ៖អ្នកសដល់ស វាណែលសដល់ការណែទាំជាំនញ និងស វាសសែងៗជូនអ្នកសៅ
តារសទេះ។ 

 ងាហ្ោឋ ន៖ការណែទាំសែីរបកីារ់រនថយភាពរិនត្ ួលសៃូវកាយ អាររែែ៍  ងារ និងសាែ ររី  ត្មារ់ មាជិក 
ណែលមានជាំងឺធៃន់ធៃរអ្វីរយ៉ាង។ ការណែទាំសៅតារ ងាហ្ោឋ នអាចរកបន សៅសពលណា មាជិកមានអា 
យុកាលរ ់សៅត្បាំរួយណខ ឬរិចជាងសនេះ។ 

រនទីរសពទយ៖កណនៃងណែលអ្នកទទួលការណែទាំអ្នកជាំងឺកនុង និងអ្នកជាំងឺសត្ៅរនទីរសពទយពីសវជជរែឌិ រ និងគិល្ងនុ
របោឋ ក។ 

ការពយបលសៅរនទីសពទយ៖ការអ្នុញ្ញា រចូល ត្មាករនទីរសពទយសែីរបទីទួលការពយបលកនុងនរជាអ្នកជាំងឺ
។ 

ការណែទាំអ្នកជាំងឺសត្ៅរនទីរសពទយ៖ការណែទាំសវជជសាគ ត ឬវេះការ់ណែលសធវីសេងីសៅរនទីរសពទយសោយគ្នែ នការអ្
នុញ្ញា រឱ្យចូល ត្មាកកនុងនរជាអ្នកជាំងឺមាន ក់។ 

អ្នកសតល់ស វាណែទាំ ុខភាព ត្មារ់ជនជារិសែីរអាសររកិាាំង (IHCP) ៖ គៃីនិក ុខភាព ណែលែាំសែីរការ 
សោយ ស វា ុខភាពជនជារិសែីរអាសររកិាាំង (Indian Health Service, IHS) ឬសោយកុល រព័នធជនជារិ 
សែីរអាសររកិាាំង អ្ងាការកុល រព័នធ ឬអ្ងាការជនជារិសែីរអាសររកិាាំងសៅសៅត្កុង។ 

ការណែទាំអ្នកជាំងឺកនុងរនទីរសពទយ៖សៅសពលអ្នកត្រូវណរសាន ក់សៅរួយយរ់សៅរនទីរសពទយ ឬកណនៃងសសែងសទៀរសែីរប ី
ទទួលការណែទាំសវជជសាគ តណែលអ្នកត្រូវការ។ 
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 ូរទូរ ពទរកកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជនតារសលខ 888-285-7801 (TTY 711) 

ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
California តារសលខ 711។  ូរសរីលអ្នឡាញសៅ anthem.com/ca/medi-cal។ 146 

 

ការពយបលសោយការស ុីរអ្សងារ៖ឱ្ ែពយបល សលិរសលជីវសាគ ត ឬឧរករែ៍ណែលបនរញ្ច រ់ែាំ 
ណាក់កាលទីរួយ ននការស ុីរអ្សងារកនុងការពយបលសោយសជាគជ័យណែលត្រូវបនអ្នុរ័រសោយ FDA  
រ៉ាុណនតវារិនត្រូវបនអ្នុរ័រ ត្មារ់ការសត្រីត្ប ់ទូសៅសោយ FDA និងសៅណរ ថិរសត្ការការស ុីរអ្សងារសៅកនុង 
ការស ុីរអ្សងារកនុងការពយបលណែលត្រូវបនអ្នុរ័រសោយ FDA សនេះសទ។ 

ការណែទាំរយៈសពលណវង៖ការណែទាំសៅកនុងរនទីរពយបលសលី ពីការអ្នុញ្ញា ររួយណខ។ 

គសត្មាងការណែទាំមានការត្គរ់ត្គង៖គសត្មាង Medi-Cal ណែលសត្រីត្ប ណ់រសវជជរែឌិ រ ត្គូសពទយឯកសទ  
គៃីនិក ឱ្ ែសាថ ន និងរនទីរសពទយរួយចាំនួន ត្មារ់អ្នកទទួលស វា Medi-Cal ណែលបនចុេះសឈាែ េះសៅកនុង 
គសត្មាងសនេះរ៉ាុសណាណ េះ។ Anthem គឺជាគសត្មាងណែទាំ ុខភាពណែលមានការត្គរ់ត្គង។ 

Medi-Cal Rx ៖ស វាអ្រថត្រសោជន៍ឱ្ ែសាថ ន FFS Medi-Cal ណែលសគសាា ល់ថាជា “Medi-Cal Rx”  
ណែលសតល់អ្រថត្រសោជន៍ និងស វាករែឱ្ ែសាថ ន ររួទាំងឱ្ ែតារសវជជរញ្ញជ  និងការសារ់សាង់ណសនកសវជជសាគ ត 
រួយចាំនួនែល់អ្នកទទួលសល Medi-Cal ទាំងអ្ ់។ 

សទេះសវជជសាគ ត៖គាំរូននការណែទាំរួយណែលនឹងសដល់ការណែទាំណែលមានគុែភាពកាន់ណរត្រស ីរ ណកលរែការ 
ត្គរ់ត្គងខៃួនឯងសោយ មាជិកសៅសលីការណែទាំផ្ទទ ល់ខៃួនពួកសគសែីរបកីារ់រនថយរនទុកចាំណាយណែលអាច
សចៀ វាងបនពីរួយនែៃសៅរួយនែៃ។ 

ការែឹកជញ្ជូ នណសនកសវជជសាគ ត៖ ការែឹកជញ្ជូ ន សៅសពលអ្នករិនអាចទទួលបនការណារ់ជួរសវជជសាគ តណែល 
មានការរ៉ា រ់រង និង/ឬសែីរបសីៅទទួលសវជជរញ្ញជ តាររែយនត រែយនតត្កុង រែសភៃីង ឬរែយនតឈនួល។  
Anthem ចាំណាយ ត្មារ់រសធយបយសធវីែាំសែីរណែលមានរនរៃទរ ត្មារ់រត្រូវការណសនកសវជជសាគ តររ ់ 
អ្នក សៅសពលណែលអ្នកត្រូវការជិេះសៅការណារ់ជួរររ ់អ្នក។ 

ចាាំបច់សៅតារសវជជសាគ ត (ឬភាពចាាំបច់សៅតារសវជជសាគ ត) ៖ការណែទាំណែលមានភាពចាាំបច់តារកបួន 
សវជជសាគ ត គឺជាស វាែ៏ ាំោន់ណែលមានលកខែៈ រសហ្រុសល និងការ រជីវរិអ្នក។ ការណែទាំសនេះ ត្រូវ 
ការសែីរបរីកាឱ្យអ្នកជាំងឺ ថិរសៅឆ្ៃ យពីជាំងឺ ឬពិការភាពធៃន់ធៃរ។ ការណែទាំសនេះការ់រនថយ ការឈចឺារ់ធៃន់ 
ធៃរ សោយពយបលជាំងឺ ការឈថឺាា រ់ ឬររួ សាន រ។  ត្មារ់ មាជិកសត្ការអាយុ 21 ឆ្ន ាំ ស វា Medi-Cal  
ោក់រញ្ចូ លការណែទាំណែលមានភាពចាាំបច់តារកបួនសវជជសាគ តកនុងការពយបល ឬជួយែល់ជាំងឺ ឬសាថ នភាព  
សៃូវកាយ ឬសៃូវចិរត ររួទាំងវរិរតិននការសត្រីត្ប ់សារធារុសញៀន ែូចមានណចងសៅកនុង ណសនកទី 1396d(r) នន 
ចាំែងសជីងទី 42 ននចារ់ ហ្រែឋអាសររកិ។ 
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 ូរទូរ ពទរកកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជនតារសលខ 888-285-7801 (TTY 711) 

ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
California តារសលខ 711។  ូរសរីលអ្នឡាញសៅ anthem.com/ca/medi-cal។ 147 

 

ករែវធីិ Medicare ៖ករែវធីិធានរ៉ា រ់រង ុខភាព ហ្ព័នធ ត្មារ់អ្នកមានអាយុចារ់ពី 65 ឆ្ន ាំសេងីសៅ រនុ ែ 
វយ័សកែងជាងសនេះរួយចាំនួនណែលមានពិការភាព និងអ្នកណែលមានជាំងឺរត្រងសនរឈានែល់ែាំណាក់កាល 
ចុងសត្កាយ (ខូចរត្រងសនរជាអ្ចិនគនតយ ៍ណែលទរទរឱ្យសធវីការល្ងងឈារ និងរែដុ េះសកា ិកា ជួនកាល 
សៅថា ESRD) ។ 

 មាជិក៖ មាជិក Medi-Cal សពញ ិទធិណាមាន ក់ ណែលបនចុេះសឈាែ េះជារួយនឹង Anthem ណែលមាន
 ិទធិទទួលបនស វាណែលមានការរ៉ា រ់រង។ 

អ្នកសដល់ស វា ុខភាពសៃូវចិរត៖រណាដ រុគាលមានអាជាញ រែណ ណែលសដល់ស វា ុខភាពសៃូវចិរត និង ុខភាព
អាករបកិរោិែល់អ្នកជាំងឺ។ 

ស វាឆ្ែរ៖ការណែទាំរុនសពល ត្មាល អ្ាំេុងសពល ត្មាល និងសត្កាយសពល ត្មាល ររួទាំងការណែទាំណសន 
ការត្គួសារ ត្មារ់មាដ យ និងការណែទាំចាំស េះរុខ ត្មារ់ទរកសទីរនឹងសកីរ ណែលសដល់ជូនសោយសពទយឆ្ែរ 
មានការទទួលសាា ល់ (CNM) និងសពទយឆ្ែរមានអាជាញ រែណ (LM) ។ 

រណាដ ញ៖ត្កុរសវជជរែឌិ រ គៃីនិក រនទីរសពទយ និងអ្នកសដល់ស វាែនទសទៀរណែលជារ់កិចច នយសដល់ការណែទាំ
ជារួយ Anthem ។ 

អ្នកសដល់ស វារណាដ ញ (ឬអ្នកសដល់ស វាកនុងរណាដ ញ) ៖ ូរសៅកាន់ណសនក “អ្នកសដល់ស វាណែលចូលររួ។” 

ស វាគ្នែ នការរ៉ា រ់រង៖ស វាករែណែល Anthem រិនរ៉ា រ់រង។ 

ឱ្ ែគ្នែ នកនុងរញ្ជ ី៖ឱ្ ែណែលពុាំមានរយសឈាែ េះសៅកនុងរញ្ជ ីឱ្ ែ។ 

រសធយបយសធវីែាំសែីររិនណរនកនុងសគ្នលរាំែងសវជជសាគ ត៖ រសធយបយសធវីែាំសែីរ សៅសពលសធវីែាំសែីរសៅ
កាន់ និងរកពីការណារ់ជួរ  ត្មារ់ស វាមានការរ៉ា រ់រងពី Medi-Cal ណែលអ្នុញ្ញា រសោយអ្នកសដល់ស វា 
ររ ់អ្នក និងសៅសពលកាំពុងយកសវជជរញ្ញជ  និង មាភ រសវជជសាគ ត។ 

អ្នកសដល់ស វាណែលរិនចូលររួកនុងរណាដ ញ៖អ្នកសដល់ស វាណែលរិន ថិរសៅកនុងរណាដ ញររ ់  
Anthem ។ 

ការរ៉ា រ់រង ុខភាពសសែងសទៀរ (OHC) ៖ ការរ៉ា រ់រង ុខភាពសសែងសទៀរ (OHC)  ាំសៅសលីការធានរ៉ា រ់រង
 ុខភាពឯកជន និងអ្នករង់ស វាសត្ៅពី Medi-Cal ។ ស វាករែអាចររួរញ្ចូ លណសនកសវជជសាគ ត សធែញ  
ណភនក ឱ្ ែសាថ ន និង/ឬគសត្មាងរណនថរររ ់ Medicare (ណសនក C & D) ។ 
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 ូរទូរ ពទរកកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជនតារសលខ 888-285-7801 (TTY 711) 

ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
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ឧរករែ៍ត្ទនរ់បរសជីង៖ឧរករែ៍ណែលសត្រីជាទត្រ ឬចនទល់ ណែលត្រូវបនភាជ រ់សៅនសទោងសត្ៅននរង
កាយ សែីរបតី្ទ ឬណករត្រូវណសនកណារួយននរងកាយណែលរងររួ  ឬមានជាំងឺត្ ួចត្សាវ សហ្យីមានភាពចាាំ
បច់តារកបួនសវជជសាគ ត ត្មារ់ការជា េះស បយីពីជាំងឺររ ់ មាជិក។ 

ស វាសត្ៅរាំរន់៖ស វាខែៈសពលណែល មាជិក ថិរសៅកណនៃងណារួយសត្ៅរាំរន់ស វា។ 

អ្នកសដល់ស វាសត្ៅរណាដ ញ៖អ្នកសដល់ស វាណែលរិនណរនជាណសនកននរណាដ ញររ ់ Anthem ។ 

ការណែទាំអ្នកជាំងឺសត្ៅ៖សៅសពលអ្នកពុាំចាាំបច់ត្រូវសាន ក់សៅរួយយរ់សៅកនុងរនទីរសពទយ ឬទីកណនៃងសសែងសទៀរ
សែីរបទីទួលការណែទាំណែលអ្នកត្រូវការ។ 

ស វា ុខភាពសៃូវចិរតអ្នកជាំងឺសត្ៅ៖ស វាអ្នកជាំងឺសត្ៅ ត្មារ់ មាជិកណែលមានសាថ នភាព ុខភាពសៃូវចិរត
ត្សាលរហូ្រែល់រធយរ ររួមានែូចជា៖ 

▪ ការវាយរនរៃ និងពយបល ុខភាពសៃូវចិរតជារុគាល ឬជាត្កុរ (ការពយបលសៃូវចិរតសាគ ត) ។ 
▪ ការសធវីសរ ដសៃូវចិរតសៅសពលមានការរង្ហា ញតារណររសវជជសាគ តថាត្រូវមានការវាយរនរៃអាការ
ជាំងឺសៃូវចិរត។ 

▪ ស វាអ្នកជាំងឺសត្ៅ ត្មារ់សគ្នលរាំែងត្រួរពិនិរយការពយបលសោយសត្រីឱ្ ែ។ 
▪ ការពិសត្គ្នេះសោរល់អ្ាំពី ុខភាពសៃូវចិរត។ 
▪ ការពិសសាធន៍អ្នកជាំងឺសត្ៅ  មាភ រ និងការសារ់សាង់។ 

ការណែទាំអ្នកជាំងឺរាំបរ់ការឈចឺារ់៖ ការណែទាំងសែីរបកីារ់រនថយភាពរិនត្ ួលសៃូវកាយ អាររែែ៍  ងារ  
និងសាែ ររី ត្មារ់ មាជិកណែលមានជាំងឺធៃន់ធៃរអ្វីរយ៉ាង។ ការណែទាំរាំបរ់ការឈចឺារ់ ពុាំទរទរឱ្យ មាជិក 
មានអាយុកាលរ ាំពឹងរ ់ត្បាំរួយណខ ឬរិចជាងសនេះសេយី។ 

រនទីរសពទយណែលចូលររួ៖រនទីរសពទយណែលមានអាជាញ រែណ ណែលមានកិចច នយជារួយ Anthem សែីរបសីដល់ 
ស វាជូន មាជិកសៅសពល មាជិកទទួលការណែទាំ។ ស វាមានការរ៉ា រ់រងណែលរនទីរសពទយចូលររួរួយចាំនួន 
អាចសតល់ជូន មាជិកត្រូវបនកាំែរ់សោយសគ្នលការែ៍ត្រួរពិនិរយការសត្រីត្ប ់ និងសគ្នលការែ៍ធា 
នគុែភាពររ ់ Anthemឬកិចច នយជារួយរនទីរសពទយររ ់ Anthem។ 

អ្នកសដល់ស វាណែលចូលររួ (ឬសវជជរែឌិ រណែលចូលររួ) ៖សវជជរែឌិ រ រនទីរសពទយ ឬអ្នកមានវជិាជ ជីវៈណែទាំ ុខ 
ភាពណែលមានអាជាញ រែណសសែងសទៀរ ឬរនទីរពយបល ុខភាពណែលមានអាជាញ រែណ ររួទាំងរនទីរពយបល 
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 ូរទូរ ពទរកកាន់ រជឈរែឌ លណែទាំអ្រិែិជនតារសលខ 888-285-7801 (TTY 711) 

ចារ់ពីនែៃ ចនទ ែល់ នែៃ ុត្ក ចសនៃ េះសមា៉ា ង 7 ត្ពឹកែល់សមា៉ា ង 7 ល្ងៃ ច សមា៉ា ងសៅប៉ា  ុីហ្វកិ។  
ការសៅទូរ ពទរកសលខសនេះគឺឥរគិរនែៃ។ ឬសៅទូរ ពទរកកាន់ណខែសលខរញ្ជូ នរនតររ ់រែឋ 
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ជាំងឺត្ ួចត្សាវរង ណែលមានកិចច នយជារួយនឹង Anthem សែីរបសីដល់ជូនស វាមានការរ៉ា រ់រងែល់ មា 
ជិកសៅសពល មាជិកទទួលការណែទាំ។ 

ស វាត្គសូពទយពយបល៖ស វាណែលសដល់ជូនសោយរុគាលណែលមានអាជាញ រែណសត្ការចារ់រែឋ សែីរបតី្ររិររតិ 
ឱ្ ែ ឬការពយបលសោយគក់ត្ចបច់ សោយរិនររ់រញ្ចូ លស វាណែលសដល់ជូនសោយសវជជរែឌិ រខែៈសពល 
ណែលអ្នកត្រូវបនអ្នុញ្ញា រឱ្យចូល ត្មាកសៅរនទីរសពទយណារួយ ណែលគិរនែៃសៅសលីវកិាយរត្រររ ់រនទីរ 
សពទយ។ 

គសត្មាង៖ ូរសៅកាន់ណសនក “គសត្មាងការណែទាំមានការត្គរ់ត្គង។” 

ស វារកាស ថរភាពសត្កាយការ សគង្ហា េះរនទ ន់៖ស វាណែលមានការធានរ៉ា រ់រង ណែលទក់ទងនឹងសាថ នភាព
សវជជសាគ តរនទ ន់ ណែលត្រូវបនសតល់ជូនរនទ រ់ពី មាជិកមានភាពនឹងន សែីរបរីកាសាថ នភាពមាន ថិរភាព 
វញិ។ ស វាណែទាំសត្កាយមាន ថិរភាពត្រូវបនធានរ៉ា រ់រង និងរង់នែៃជូន។ រនទីរសពទយសត្ៅរណាត ញអាចត្រូវ
ការការយល់ត្ពរជារុន ិន។ 

ការអ្នុរ័រជារុន (ឬការអ្នុញ្ញា រជារុន) ៖PCP ររ ់អ្នក ឬអ្នកសដល់ស វាណែទាំសសែងសទៀរត្រូវណរទទួលការ
អ្នុរ័រពី Anthem រុនសពលអ្នកទទួលស វាជាក់ល្ងក់។ Anthem នឹងអ្នុរ័រណរស វាទាំងឡាយណាណែល 
អ្នកត្រូវការរ៉ាុសណាណ េះ។ Anthem នឹងរិនអ្នុរ័រស វាទាំងឡាយណាណែលសដល់ជូនសោយអ្នកសដល់ស វាណែល 
រិនចូលររួកនុងរណាដ ញសេយី ត្រ ិនសរី Anthem សជឿជាក់ថា អ្នកអាចទទួលស វាណែលអាចសត្រៀរសធៀរគ្នន  
បន ឬមានលកខែៈ រត្ រតាររយៈអ្នកសដល់ស វាររ ់ Anthem ។ ការរញ្ជូ នពុាំណរនជាការអ្នុរ័រ 
សេយី។ អ្នកត្រូវណរទទួលបនការអ្នុញ្ញា រពី Anthem។ 

ការធានរ៉ា រ់រងសលីឱ្ ែណែលមានសវជជរញ្ញជ ៖ការរ៉ា រ់រង ត្មារ់ឱ្ ែណែលសចញសវជជរញ្ញជ សោយអ្នកសដល់
ស វា។ 

ឱ្ ែតារសវជជរញ្ញជ ៖ ជាឱ្ ែណែលទរទរឱ្យមានការរញ្ញជ ពីអ្នកសតល់ស វាណែលមានអាជាញ រែណត្រឹរត្រូវ
សែីរបណីចកចាយ។ 

ស វាណែទាំរឋរ៖ ូរសៅកាន់ណសនក “ការណែទាំជាត្រចាាំ។” 

អ្នកសដល់ស វាណែទាំរឋរ (PCP) ៖អ្នកសតល់ស វាណែលមានអាជាញ រែណណែលអ្នកមាន ត្មារ់ភាគសត្ចីននន
ការណែទាំ ុខភាពររ ់អ្នក។ PCP ររ ់អ្នកជួយឱ្យអ្នកទទួលការណែទាំណែលអ្នកត្រូវការ។ ការណែទាំរួយចាំ
នួនត្រូវការឱ្យមានការអ្នុរ័រជារុន ិន សលីកណលងណរ៖ 
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▪ អ្នកមានការ សគង្ហា េះរនទ ន់។ 
▪ អ្នកត្រូវការការណែទាំ ណសនក រភព  
និងសរគគ តី (OB-GYN) ។ 

▪ អ្នកត្រូវការស វាណែល មាៃ រ់។ 
▪ អ្នកត្រូវការស វាណសនការត្គួសារ/ការ
ពនយកាំសែីរ។  

PCP ររ ់អ្នកអាចជា៖  

▪ សពទយឯកសទ ទូសៅ  
▪ សពទយឯកសទ សត្គឿងកនុង  
▪ សពទយកុមារ  
▪ សពទយត្រចាាំត្គួសារ  
▪  រភព/សរគគ តី (OB-GYN)  

▪ អ្នកសតល់ស វាណែទាំ ុខភាព ត្មារ់
ជនជារិសែីរអាសររកិាាំង (IHCP) 

▪ រែឌ ល ុខភាពណែលមានការទទួល
សាា ល់ពី ហ្ព័នធ (FQHC)  

▪ គៃីនិក ុខភាពជនរទ (RHC) 

▪ គិល្ងនុរបោឋ ក 
▪ ជាំនួយការត្គូសពទយ 
▪ គៃីនិក 
 

ការអ្នុញ្ញា រជារុន (ការអ្នុរ័រជារុន) ៖ែាំសែីរការជាសៃូវការរួយណែលទរទរឱ្យអ្នកសដល់ស វាណែទាំ ុខ 
ភាពត្រូវណរទទួលការអ្នុរ័រសែីរបសីដល់ស វា ឬការពយបលជាក់ល្ងក់។  

ឧរករែ៍ជាំន ួរងកាយ៖ឧរករែ៍ ិរបនិរែិរណែលរភាជ រ់សៅនឹងរងកាយសែីរបជីាំនួ  
ណសនកណារួយននរងកាយណែលបរ់រង់។ 

រញ្ជ ីរយនរអ្នកសដល់ស វា៖រញ្ជ ីរយនរអ្នកសតល់ស វាសៅកនុង Anthem រណាត ញ។ 

សាថ នភាពសវជជសាគ ត សគង្ហា េះរនទ ន់ទក់ទងនឹង ុខភាពសៃូវចិរត៖វរិរតិសៃូវចិរត ណែលអាការៈសរគមាន ភាព
ធៃន់ធៃរលែរត្គរ់ត្គ្នន់នឹងរងាឱ្យមានសត្គ្នេះថាន ក់ភាៃ រចាំស េះអ្នក ឬអ្នកែនទ ឬអ្នកត្សារ់ណររិនអាចសដល់ ឬ
សត្រីត្ប ់រាូរអាហារ ទីជត្រក ឬ សរៃៀករាំ ក់ភាៃ រៗបន សោយសារណរវរិរតិសៃូវចិរត។ 

ស វា ុខភាពសាធារែៈ៖ស វា ុខភាពណែលមានសគ្នលសៅសលីត្រជាជនទូសៅ។ កនុងចាំសណារស វាសសែង 
សទៀរ ស វាទាំងសនេះររួមានែូចជា ការវភិាគសាថ នភាព ុខភាព ការឃាៃ ាំសរីល ុខភាព ការសលីកករព ់ ុខ 
ភាព ស វារង្ហា រ ការត្គរ់ត្គងជាំងឺឆ្ៃង កិចចការ រររសិាថ ន និងអ្នរ័យ ការសត្រៀររង្ហា រ និងសឆ្ៃីយររចាំ 
ស េះសត្គ្នេះរហ្នតរយ និង ុខភាពរុខង្ហរពិស  ។ 
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អ្នកសដល់ស វាមានលកខែៈ របរតិ៖សវជជរែឌិ រណែលមានលកខែៈ របរតិសៅកនុងណសនកននការអ្នុវរតណែល
 រត្ រកនុងការពយបលជាំងឺររ ់អ្នក។ 

ការវេះការ់សាថ រនសេងីវញិ៖ការវេះការ់ណករត្រូវ ឬជួ ជុលរចន រព័នធខុ ត្រត្ករីននរងកាយ សែីរបណីក 
លរែ ឬរសងាីរលកខែៈោងសត្ៅធរែតាឱ្យកត្រិររួយណែលអាចសធវីសៅបន។ រចន រព័នធរងកាយខុ ត្រ 
ត្ករី គឺរណាដ លរកពីភាពរិនសពញលកខែៈពីកាំសែីរ ភាពរិនត្រត្ករីោងការអ្ភិវឌឍ ររួ សាន រ ការឆ្ៃង 
ជាំងឺ ែុាំពកសាច់ ឬជាំងឺ។ 

ការរញ្ជូ នរនត៖សៅសពល PCP ររ ់អ្នកនិោយថា អ្នកអាចទទួលការណែទាំពីអ្នកសដល់ស វាសសែងសទៀរ។ ស  
វាណែទាំរួយចាំនួនណែលមានការរ៉ា រ់រងទរទរឱ្យមានការរញ្ជូ ននិងការអ្នុរ័ររុន (ការអ្នុញ្ញា ររុន) ។ 
ស វា និងឧរករែ៍សាដ រលទធភាពពលករែ និង សរៃៀករាំ ក់៖ ស វាករែ និងឧរករែ៍ សែីរបជួីយរនុ ែ
ណែលមានររួ  ពិការភាព ឬមានជាំងឺរុ ាំនរ ៉ាសែីរបទីទួលបនវញិនូវជាំនញសៃូវចិរត និងរងកាយ។ 

ការណែទាំជាត្រចាាំ៖ស វា និងការណែទាំរង្ហា រណែលមានភាពចាាំបច់តារកបួនសវជជសាគ ត ការជួរពិនិរយ ុខភាព 
កុមារ ឬការណែទាំែូចជា ការណែទាំតារោនរនតជាត្រចាាំជាសែីរ។ សគ្នលសៅននការណែទាំជាត្រចាាំគឺ សែីរប ី
រង្ហា ររញ្ញា  ុខភាព។ 

គៃីនិក ុខភាពជនរទ (RHC) ៖ រែឌ ល ុខភាពសៅរាំរន់រួយណែលពុាំមានអ្នកសដល់ស វាណែទាំ ុខភាព
សត្ចីននក់។ អ្នកអាចទទួលការណែទាំរឋរ និងរង្ហា រសៅ RHC។  

ស វាករែលកខែៈ មាៃ រ់៖ស វាណែលមានភាពចាាំបច់តារកបួនសវជជសាគ ត ត្មារ់ណសនការត្គួសារ ជាំងឺការ 
សរគ (STIs), HIV/AIDS, ការរ ាំសល្ងភរាំ នសៃូវសភទ និងការរ ាំលូរកូន។ 

ជាំងឺធៃន់ធៃរ៖ជាំងឺ ឬសាថ នភាពរួយណែលត្រូវណរពយបល សហ្យីអាចរណាដ លឱ្យសាៃ រ់បន។ 

រាំរន់សតល់ស វាករែ៖រាំរន់ភូរិសាគ តណែល Anthem រសត្រី។ សនេះររួរញ្ចូ លទាំងសោនធី Los Angeles។ 

ស វាណែទាំជាំនញ៖ស វាមានការរ៉ា រ់រងណែលសដល់ជូនសោយគិល្ងនុរបោឋ យកិា អ្នករសចចកសទ  និង/ឬអ្នក
ពយបលណែលមានអាជាញ រែណ អ្ាំេុងសពល ត្មាកសៅកនុងរនទីរណែទាំជាំនញ ឬសៅកនុងសទេះររ ់ មាជិក។ 

រនទីរណែទាំជាំនញ៖កណនៃងណែលសដល់ការណែទាំសពញ 24 សមា៉ា ងកនុងរួយនែៃ ណែលមានណរអ្នកមានវជិាជ ជីវៈណសនក
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 ឧទហ្រែ៍ ត្គូសពទយវេះការ់ នៃ ក់ឆ្ែឹង ពយបលឆ្ែឹងបក់ អ្នកជាំនញណសនកអាណលកហ្ែុពីយបលអាណេហ្ែុ ី
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