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ខោសចកី ប័�ិ
ី
ខោសធី
ខោនះគឺឺជាខោសចកី ីសខោងេ ប័នៃនខោសវាកមម សុខភាព្ទដែ�លធានារាាប័់រងខោ�យៈគឺខោ��ង Blue Shield Promise
Cal MediConnect Plan ស��ប័់ឆ្នាំនំ 2022 ។ ខោនះ��ន់ដែត្ថជាខោសចកី ីសខោងេ ប័ប័ោុខោ�
ណ ះ។ សូ មអាន
ខោសៀវខោ�ដែណ្ណនាំស�ជ្យិក ស��ប័់ប័ញ្ចូីីខោព្ទញឹខោលញឹនៃនអត្ថថ �ប័ខោ�ជ្យន៍។
ខោ��មីីទទួលបាន ខោសៀវខោ�ដែណ្ណនាំស�ជ្យិក អនកអាចទូរសព្ទទ អុដែី មល ឬខោសន �សុចាប័់ចមៃ
ំ
ងតាមអនឡាញឹ។
តាមទូូ រសិព័ទ ខោ�ខោ�ដែផ្តនកប័ខោ�ម�អត្ថិ�ិជ្យនតាមរយៈៈ៖
1-855-905-3825
TTY៖ 711
ខោ�ោង៖ ខោ�ោង 8:00 �ព្ទឹក - ខោ�ោង 8:00 យៈប័់ �បាំព្ទីរនៃ�ៃកុ�ងមួយៈសបាីហូ៍។
តាមរយៈៈសិំ�ុប្រត៌ ខោផ្តាសំខោណ្ណ�ខោ�៖
�
Blue Shield of California Promise Health Plan
Customer Care Operations
601 Potrero Grande Dr.
Monterey Park, CA 91755
បើសិនើសិុតាមអ្ននឡាញ
ំ
ចូ លខោ�កាន់៖
https://promise.blueshieldca.com/ca/eapp?planType=cmc
• Blue Shield of California Promise Health Plan គឺឺជាគឺខោ��ងសុខភាព្ទដែ�លបានចុះកិចស
ច នាជាមួយៈ
ិ ទាំងព្ទី
Medicare និង Medi-Cal ខោ��មីីផ្តីល់អត្ថថ�ប័ខោ�ជ្យន៍នៃនកមម វធីី
ំ រខោនះ�ល់អនកចុះខោ�មះកុ�ងគឺខោ��ង។
• ខោ�កាមគឺខោ��ង Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan អនកអាចទទួលបាននូវខោសវាកមម Medicare
និង Medi-Cal រប័ស់អនកខោ�កុ�ងគឺខោ��ងសុខភាព្ទមួយៈ។ អនកដែណ្ណនាំការដែ�ទាំគឺខោ��ង
ំ
Blue Shield Promise Cal
MediConnect Plan នឹងជ្យួយៈអនកកុ�ងការ�គឺប័់�គឺងត្ថ�មូវការដែ�ទាំសុ
ំ ខភាព្ទរប័ស់អនក។
• ខោនះមិនដែមនជាប័ញ្ចូីខោី ព្ទញឹខោលញឹខោនាះខោទ។ ព្ទត្ថ៌�នសី អ
ី ំព្ទីអត្ថថ�ប័ខោ�ជ្យន៏គឺឺជាខោសចកី ីសខោងេប័ខៃៗ
ី ខោហូ�យៈមិនដែមនជាការ
សរខោសរខោរៀប័រាប័់ខោព្ទញឹខោលញឹអំព្ទីអត្ថថ�ប័ខោ�ជ្យន៍ខោផ្ត័ងៗខោនាះខោទ។ ស��ប័់ព្ទ័ត្ថ៌�នប័ដែនថម សូ មទាំក់ទងមកកាន់គឺខោ��ង ឬ
អាន ខោសៀវដែណ្ណនាំស�ជ្យិក។
• គឺខោ��ង Blue Shield of California Promise Health Plan អនុវត្ថីតាមចាប័់រប័ស់រ�ឋដែ�ល�នជាធីរ�ន និង
ិ
ចាប័់សិទសុ
ិ វី លសហូព្ទ័និ
ខោហូ�យៈមិន�នការខោរសខោអ�
ើ
ង មិនផ្តីល់ខោសវា ឬក៏�ប័�ព្ទឹត្ថច
ី ំខោពាះព្ទួកខោគឺខុសព្ទីអនក�៏នៃទ ខោ�យៈសារដែត្ថ
�
មូលខោហូត្ថុសញ្ជាីត្ថិ ព្ទណ្ណ៌សមី
� រ ខោ��មកំខោណ្ណ�ត្ថជាត្ថិសាសន៍ អត្ថីសញ្ជាាណ្ណ�កមជ្យនជាត្ថិ
ភាគឺត្ថិច សាថនភាព្ទខោវជ្យីសាស្ត្រសី ព្ទ័ត្ថ៌�ន
ដែហូ័ន ប័ុព្ទើកា រជ្យន
ើ
សាសនា ខោ�ទ សាថនភាព្ទអាពាហូ៍ព្ទិពាហូ៍ ខោយៈនឌ័័រ អត្ថីសញ្ជាាណ្ណខោយៈនឌ័័រ ចំណ្ណូលចិត្ថផ្ត
ី ូ �វខោ�ទ អាយៈុ
ព្ទិការភាព្ទផ្តូ �វចិត្ថី ឬព្ទិការភាព្ទរាងកាយៈខោនាះខោទ។
គឺខោ��ង Blue Shield of California Promise Health Plan ផ្តីល់ជ្យូននូវ៖
• ជ្យំនួយៈ និងខោសវាកមមខោ�យៈឥត្ថគឺិត្ថនៃ�ៃខោ��ល់ជ្យនទាំងឡាយៈដែ�ល�ន
ំ
ព្ទិការភាព្ទ ខោ��មីី�បា�ស័យៈទាំក់ទង�ប័កប័ខោ�យៈ
�ប័សិទិភាព្ទជាមួយៈព្ទួកខោយៈ�ង �ូចជា៖
ិ
◦ អនកប័កដែ�ប័ភាសាកាយៈវការ�ប័កប័ខោ�យៈលកេ
ណ្ណៈសមីត្ថី�ិ គឺប័់��ន់
◦ ព្ទ័ត្ថ៌�នដែ�លសរខោសរជាទ�មង់ខោផ្ត័ងៗ (អក័រព្ទុមធី
ព ំ សំខោ�ង ទ�មង់ខោអ�ិច�ត្ថូនិកដែ�លអាចចូលខោ�ប័�បាន និង
ទ�មង់ខោផ្ត័ងៗ)

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមានសិំណួួរ សូ មទូ រសព្ទទ មកគឺខោ��ង Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan
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• ខោសវាកមម ភាសាខោ�យៈមិនគឺិត្ថនៃ�ៃស��ប័់ជ្យនទាំងឡាយៈ�
ំ
ដែ�លភាសាខោ��មរប័ស់ព្ទួកខោគឺមិនដែមនជាភាសាអង់ខោគឺៃស
�ូចជា៖
◦ អនកប័កដែ�ប័ភាសា�ប័កប័ខោ�យៈគឺុណ្ណសមីត្ថី�ិ គឺប័់��ន់
◦ ព្ទ័ត្ថ៌�នដែ�ល�ត្ថូវបានសរខោសរជាភាសា�៏នៃទខោផ្ត័ងខោទៀត្ថ
ិ
�ប័សិនខោប័�អនក�ត្ថូវការខោសវាទាំងខោនះ
ំ
សូ មទាំក់ទងខោ�កាន់អនកស�មប័ស�មួលសិទសុ
ិ វី លរប័ស់គឺខោ��ង
Blue Shield of
California Promise Health Plan ។
�ប័សិនខោប័�អនកខោជ្យឿថាគឺខោ��ង Blue Shield of California Promise Health Plan ខក�នមិនបានផ្តីល់ខោសវាកមម
ទាំងខោនះ
ំ
ឬបានខោរសខោអ�
ើ
ងតាមរប័ភាព្ទខោផ្ត័ងខោទៀត្ថខោ�យៈសារ
ូ
មូលខោហូត្ថុជាត្ថិសាស ព្ទណ្ណ៌សមី
� រ ជាត្ថិខោ��មកំខោណ្ណ�ត្ថ អត្ថីសញ្ជាាណ្ណ
�
�កមជ្យនជាត្ថិ
ភាគឺត្ថិច សាថនភាព្ទខោវជ្យីសាស្ត្រសី ព្ទ័ត្ថ៌�នដែហូ័ន ប័ុព្ទើកា រជ្យន
ើ
សាសនា ខោ�ទ សាថនភាព្ទ�គឺួសារ ខោយៈនឌ័័រ អត្ថីសញ្ជាាណ្ណ
ខោយៈនឌ័័រ ចំណ្ណូលចិត្ថផ្ត
ី ូ �វខោ�ទ អាយៈុ ព្ទិការភាព្ទផ្តូ �វចិត្ថី ឬព្ទិការភាព្ទរាងកាយៈ អនកអាច�ក់ប័ណ្ណីង
ឹ សាទុកខោេ �កាន់៖
Blue Shield of California Promise Health PlanCivil Rights Coordinator
601 Potrero Grande Dr. Monterey Park, CA 91755
ទូរសព្ទទ៖ (844) 883-2233 (TTY ៖ 711)
ទូរសារ៖ (323) 889-2228
អុដែី មល៖ BSCPHPCivilRights@blueshieldca.com
អនកអាច�ក់ពាកយប័ណ្ណីង
ឹ សាទុកខោេ �យៈផ្ទាទល់ ឬតាមនៃ�ប័សណ្ណីយៈ៍ តាមទូរសារ ឬតាមអុដែី មល។ �ប័សិនខោប័�អនក�ត្ថូវការជ្យំនួយៈកុ�ង
ិ
ការ�ក់ប័ណ្ណីង
ឹ សាទុកេ ខោនាះខោយៈ�ង�នអនកស�មប័ស�មួលសិទសុ
ិ វី លខោ��
មីីជ្យួយៈអនក។
ិ
អនកក៏អាច�ក់ពាកយប័ណ្ណីង
ឹ សិទសុ
ិ វី លខោ��កសួ
ងសុ��ិបាល និងខោសវាមនុស័ជាត្ថិនៃនសហូរ�ឋអាខោមរក
ិ
ិ ខោ�យៈអ�ិច�ត្ថូនក
ិ
ការ�ល័សិ
ិ
ទសុ
ិ វី ល
ិ តាមរយៈៈការ�ល័យៈ�ចកទទួ
ិ
លប័ណ្ណីង
ឹ សិទសុ
ិ វី លដែ�ល�នខោ�
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf ឬតាមនៃ�ប័សណ្ណីយៈ៍ ឬតាមទូរសព្ទទខោ�៖
U.S Deparment of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)
ទ�មង់ពាកយប័ណ្ណីង
ឹ អាចរកបានខោ� http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
• ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you.
Call 1-855-905-3825 (TTY: 711), 8:00 a.m. to 8:00 pm., seven days a week. The call is free.
• Español (Spanish): ATENCIÓN: Si usted habla español, hay a su disposición servicios de asistencia
de idiomas sin costo. Llame al 1-855-905-3825 (TTY: 711), de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., los siete días de la
semana. La llamada es gratuita.
• 中文 (Chinese): 请留意：如果您说中文，可以免费获得语言协助服务。请拨打1-855-905-3825
（听障和语障 专线：711），每周七天办公，早上8:00至晚上8:00。此电话为免付费专线。
• T
 iếngViệt(Vietnamese):LƯUÝ:NếuquývịnóitiếngViệt,chúngtôisẽcungcấpmiễnphídịchvụhỗtrợ
ngônngữchoquývị.Gọisố1-855-905-3825(TTY:711),8giờsángđến8giờtối,bảyngàytrongtuần.
Cuộcgọinàymiễnphí.
• Tagalog (Tagalog – Filipino): PAUNAWA: Kung nagsasalita kayo ng Tagalog, may mga available
na libreng serbisyo ng tulong sa wika para sa inyo. Tumawag sa 1-855-905-3825 (TTY: 711),
8:00 a.m. hanggang 8:00 p.m., pitong araw sa isang linggo. Libre ang tawag.
• 한국어 (Korean): 주: 귀하가 한국어를 사용하시는 경우, 무료로 언어 지원 서비스를 이용하실 수 있습니다.
1-855-905-3825(TTY: 711)번으로 주 7일, 오전 8시부터 오후 8시까지 전화하실 수 있습니다. 이 전화는 무료입니다.
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមានសិំណួួរ សូ មទូ រសព្ទទ មកគឺខោ��ង Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan
តាមរយៈៈខោលខ 1-855-905-3825 TTY ៖ 711 ចាប័់ព្ទីខោ�ោង 8:00 �ព្ទឹក រហូូ ត្ថ�ល់ខោ�ោង 8:00 យៈប័់ �បាំព្ទីរ
នៃ�ៃ កុ�ងមួ យៈសបាីហូ៍។ ការខោ�មកខោលខខោនះគឺឺឥត្ថគឺិត្ថនៃ�ៃ ។ សិប្រមា�់ព័័ត៌៌មាន�ន្ថែនែម សូ មចូ លមខោ�កាន់
ខោគឺហូទំព្ទ័រ www.blueshieldca.com/promise/calmediconnect ។
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• Հայերեն (Armenian): ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, Ձեզ տրամադրելի են անվճար
լեզվական օգնության ծառայություններ: Զանգահարեք 1-855-905-3825 (TTY՝ 711) համարով, 8:00-ից
20:00, շաբաթը յոթ օր: Հեռախոսազանգն անվճար է:
 با شماره. خدمات امداد زبانی بدون اخذ هزینه در اختیار شما می باشد، اگر به زبان فارسی صحبت می کنید: توجه:(Farsi) • فارسی
. این تماس رایگان است. شب در هفت روز هفته تماس بگیرید8:00  صبح تا8:00  از ساعت،(TTY: 711) 1-855-905-3825
• Р
 усский(Russian):ОБРАТИТЕВНИМАНИЕ!ЕслиВыговоритепо-русски,мыможемпредложитьВам
бесплатныеуслугиязыковойподдержки.Звонитепотелефону1-855-905-3825(TTY:711)с8:00до
20:00безвыходных.Звонокбесплатный.
 اتصل على الرقم. یتوفر لك خدمات المساعدة اللغویة المجانیة، إذا كنت تتحدث اللغة العربیة: تنبیه:(Arabic) • العربیة
. عل ًم ا بأن هذه المكالمة مجانیة. مسا ًء طوال أیام األسبوع8:00  صباحً ا إلى8:00  من الساعة،(TTY: 711) 1-855-905-3825
• ដែខម រ (Khmer): ចាប័់អារមមណ្ណ៍៖ ខោប័�សិនអនកនិ�យៈភាសាដែខម រ ខោសវាជ្យំនួយៈភាសា គឺឺ�នសំរាប័់អនក ខោ�យៈឥត្ថគឺិត្ថនៃ�ៃ។ ខោ�
1-855-905-3825 (TTY: 711) ខោ�ោង 8:00 �ព្ទឹក �ល់ 8:00 យៈប័់ �បាំព្ទីរនៃ�ៃមួយៈអាទិត្ថយ។ ខោ�គឺឺឥត្ថគឺិត្ថនៃ�ៃខោទ។
• भाषा (Hindi): ध्ान: यद ि आप भाषा बोलते हैं, तो आपके ल लए भाषा सहायता से व ाएं न नःशु ल्क उपलब्ध हैं। फोन करना 1-855-905-3825
(TTY: 711), सु ब ह 8:00 बजे से शाम 8:00 बजे तक, सप्ाह के सातों द िन। फोन करना फ्री है।
• Lus Hmoob (Hmong): LUS CEEV: Yog koj hais Lus Hmoob, muaj kev pab txhais lus pub dawb rau
koj. Hu rau 1-855-905-3825 (TTY: 711), 8:00 teev sawv ntxov txog 8:00 teev tsaus ntuj, xya hnub hauv
ib lub as thiv. Qhov hu xov tooj no yog hu dawb xwb.
• ພາສາລາວ (Laotian): ສ່ງສຳາຄັັນ: ຖ້້າທ່່ານເວ້າພາສາລາວແມ່່ນມ່ີບໍຳລິການຊ່່ວຍເຫຼືືອ
� ທ່າງດ້້ານພາສາບໍ່ເສຍຄັ່າໃຫຼື້ທ່່ານ. ໂທ່ຫຼືາເບໍີ
1-855-905-3825 (TTY: 711), 8:00 ໂມ່ງເຊ່້າ ຫຼືາ 8:00 ໂມ່ງແລງ, ເຈັັດ້ວັນຕໍ່່ອາທ່ິດ້. ການໂທ່ແມ່່ນບໍ່ເສຍຄັ່າ.
• 日本語 (Japanese):注意事項：日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。
1-855-905-3825 (TTY: 711）まで、お電話にてご連絡ください。毎日午前8時から午後8時まで受け付けています。
通話は無料です。
• ภาษาไทย (Thai): เรีียน หากคุุณพููดภาษา ภาษาไทย เรีามีีบรีิการีคุวามีช่่วยเหลืือด้านภาษาให้แก่คุณ
ุ โดยไมี่มีคุ
ี า่ ใช่้จ่า่ ย โทรี
1-855-905-3825 (TTY: 711) 8:00 น. ถึึง 20:00 น. ได้ตลือดเจ่็ดวันต่อสััปดาห์ โทรีฟรีี ไมี่มีคุ
ี า่ ใช่้จ่า่ ย
• ਪੰ ਜਾਬੀ (Punjabi): ਸਾਵਧਾਨ : ਜੇ ਤੁ ਸ ੀਂ [ਪੰ ਜਾਬੀ] ਬੋ ਲ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਲਈ ਮੁ ਫ ਤ ਭਾਸਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇ ਵ ਾਵਾਂ, ਉਪਲਬਧ ਹਨ |
ਕਾਲ ਕਰੋ 1-855-905-3825 (TTY: 711), ਸਵੇ ਰੇ 8:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਮ 8:00 ਵਜੇ ਤੱ ਕ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸੱ ਤ ਦਦਨ |711), ਸਵੇ ਰ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ
ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤਕ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸੱ ਤ ਦਦਨ. ਕਾਲ ਫ੍ ੀ ਹੈ |

• Українська(Ukrainian):ЗВЕРНІТЬУВАГУ!ЯкщоВирозмовляєтеукраїнською,миможемо
запропонуватиВамбезкоштовніпослугимовноїпідтримки.Телефонуйте1-855-905-3825(TTY:711)
з8:00до20:00безвихідних.Дзвінокбезкоштовний.

ខោ�កអនកអាចទទួលបានឯកសារខោនះខោ�យៈឥត្ថគឺិត្ថនៃ�ៃ តាមទ�មង់ខោផ្ត័ងៗ�ូចជា ការខោបាះព្ទុមធី
ព ំៗ អក័រស��ប័់ជ្យនព្ទិការ
ដែ�នក ឬជាសំខោ�ង។ ទូរសព្ទទមកខោលខ 1-855-905-3825 (TTY៖ 711) ចាប័់ព្ទីខោ�ោង 8:00 �ព្ទឹក រហូូ ត្ថ�ល់ខោ�ោង 8:00 យៈប័់ �បាំព្ទីរ
នៃ�ៃកុ�ងមួយៈសបាីហូ៍។ ការខោ�មកខោលខខោនះគឺឺឥត្ថគឺិត្ថនៃ�ៃ។
អនកអាចខោធីើការខោសន
�
�សុំឯកសារខោនះជាភាសាខោផ្ត័ងខោ��ព្ទីភាសាអង់ខោគឺៃស ឬជាទ�មង់ជ្យំនួសស��ប័់ខោព្ទលឥ�ូវខោនះ និង
ខោព្ទលអនាគឺត្ថ។ ខោ��មីីខោធីើការខោសន
�
�សុំ សូ មទំនាក់ទំនងមកកាន់ខោសវាស�ជ្យិករប័ស់គឺខោ��ង Blue Shield Promise Cal
MediConnect Plan ។ ទ�មង់ និងភាសាដែ�លអនកខោ�ជ្យ�សខោរស
ើ នឹង�ត្ថូវបានរកាទុកខោ�កខោល�ឯកសារស��ប័់ការទាំក់ទង
នាខោព្ទលអនាគឺត្ថ។ ខោ��មីីខោធីើប័
� ចូ�ប័ីនន ភាព្ទខោផ្ត័ងៗខោល�ការខោ�ជ្យ�សខោរសរប័ស់អន
ើ
ក សូ មទំនាក់ទំនងគឺខោ��ង Blue Shield Promise
Cal MediConnect Plan ។

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមានសិំណួួរ សូ មទូ រសព្ទទ មកគឺខោ��ង Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan
តាមរយៈៈខោលខ 1-855-905-3825 TTY ៖ 711 ចាប័់ព្ទីខោ�ោង 8:00 �ព្ទឹក រហូូ ត្ថ�ល់ខោ�ោង 8:00 យៈប័់ �បាំព្ទីរ
នៃ�ៃ កុ�ងមួ យៈសបាីហូ៍។ ការខោ�មកខោលខខោនះគឺឺឥត្ថគឺិត្ថនៃ�ៃ ។ សិប្រមា�់ព័័ត៌៌មាន�ន្ថែនែម សូ មចូ លមខោ�កាន់
ខោគឺហូទំព្ទ័រ www.blueshieldca.com/promise/calmediconnect ។
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សំណ្ណួរដែ�លខោគឺខោ�ច�នសួ រ
តារាង�ងខោ�កាមខោនះប័ងាាញឹព្ទីសំណ្ណួរដែ�លខោគឺសួ រជាញឹឹកញាប័់។
សិំណួួរន្ថែ�លបើ�សិួរញឹកញា�់ (FAQ)

ចបើមើ ើយៈ

បើត៌ើ Cal MediConnect Plan �ឺជាអ្នី �? គឺខោ��ង Cal MediConnect Plan គឺឺជាអងគ ការចាត្ថ់តាំងមួ យៈដែ�លប័ខោងើ �ត្ថ
ខោ��ងខោ�យៈ�ន�ក �មខោវជ្យី ប័ណ្ណិិត្ថ មនទ ីរខោព្ទទយ ឱស�សាថនអន កផ្តី ល់ខោសវាកមម
រយៈៈខោព្ទលយៈូរ និងអន កផ្តី ល់ខោសវាខោផ្ត័ងខោទៀត្ថ។ វាក៏រ ួម�នអន កស�មប័ស�មួ ល
ការដែ�ទាំសុ
ំ ខភាព្ទដែ�លរង់ចាំជ្យួយៈអន កកុ�ងការ�គឺប័់�គឺងអន កផ្តី ល់ខោសវាកមម
និងខោសវាកមម ទាំ ំងអស់រប័ស់អន ក។ ព្ទួ កខោគឺទាំ ំងអស់ខោនាះខោធីើ �ការងាររ ួម�នខោ��មីី
ផ្តី ល់នូ វការដែ�ទាំព្ទាបាល
ំ
ដែ�លអន កចាំបាច់�ត្ថូវការ។ គឺខោ��ង Blue Shield
Promise Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) គឺឺជា
គឺខោ��ង Cal MediConnect Plan ដែ�លផ្តី ល់អត្ថថ �ប័ខោ�ជ្យន៍រប័ស់ MediCal និង Medicare ខោ��ល់អនកចុះខោ�មះ។
បើត៌ើអ្នី�បើ�ជាអ្នម កសិប្រម�សិប្រមួ លរ�សិ់
�បើប្រមាង Blue Shield Promise
Cal MediConnect?

អន កស�មប័ស�មួ លការដែ�ទាំ ំសុខភាព្ទរប័ស់គឺខោ��ង Blue Shield Promise
Cal MediConnect Plan គឺឺជាប័ុគឺគលចមីង�នក់ស��ប័់អនកខោ��មីី
ទាំក់ទង។ ប័ុគឺគលខោនះជ្យួ យៈ�គឺប័់�គឺងអន កផ្តី ល់ខោសវាកមម និងខោសវាកមម រប័ស់អនក
ទាំ ំងអស់ខោហូ�យៈខោធីើ �ឱយ�បាក�ថាអន កទទួ លបាននូ វអើ ីដែ�លអន ក�ត្ថូវការ។

បើត៌ើបើសិវាកមម និងការគាំំប្រទូរយៈៈបើព័លយៈូរ
(LTSS) �ឺជាអ្នី �?

LTSS គឺឺស��ប័់ស�ជ្យិកដែ�ល�ត្ថូវការជ្យំនួយៈខោ��មីីខោធីើ �កិចចការ�ប័ចាំនៃ�ៃ �ូចជា
ការងូ ត្ថទឹក ការខោសៃ �កពាក់ ការខោធីើ �មូ �ប័ និងការទទួ លទាំនថាន។ំ ខោសវាកមម
ភាគឺខោ�ច�នទាំ ំងខោនះ�ត្ថូវបានផ្តី ល់ជ្យូនខោ�ផ្តទ ះ ឬខោ�តាមសហូគឺមន៍រប័ស់អនក
ប័ោុដែនី អាចផ្តី ល់ជ្យូនខោ�តាមមនទ ីរដែ�ទាំ ំ ឬមនទ ីរខោព្ទទយផ្តងដែ�រ។
LTSS រ ួមប័ញ្ចូូល
� កមម វ ិធីី�ងខោ�កាម៖ ខោសវាមនុស័ខោព្ទញឹវ ័យៈតាមសហូគឺមន៍
(CBAS) និងការដែ�ទាំ ំព្ទាបាលជ្យំនាញឹរយៈៈខោព្ទលយៈូរដែ�លផ្តី ល់ខោ�យៈ មណ្ណិល
ដែ�ទាំ ំមនុស័ចាស់ (NF) ។

បើត៌ើអ្ននកនឹងទូទូួ លបានអ្នត៌ែ ប្រ�បើ�ជន៍
Medicare និង Medi-Cal បើ�កុ�ង
�បើប្រមាង Blue Shield Promise Cal
MediConnect Plan �ូ ចគាំននឹង
អ្នត៌ែ ប្រ�បើ�ជន៍ន្ថែ�លខ្ញុំំ�ំទូទូួ លបាន
ឥឡូ
ូ វបើនះន្ថែ�រឬបើទូ?

អន កនឹងទទួ លបានអត្ថថ �ប័ខោ�ជ្យន៍ Medicare និង Medi-Cal ដែ�ល
�នការធានារាាប័់រងខោ�យៈផ្ទាទល់ព្ទីគឺខោ��ង Blue Shield Promise Cal
MediConnect Plan ។ អន កនឹងខោធីើ �ការជាមួ យៈ�ក �មអន កផ្តី ល់ខោសវាដែ�លនឹង
ជ្យួ យៈកំណ្ណត្ថ់ថាខោត្ថ�ខោសវាកមម អើីខៃះដែ�លនឹងប័ំខោព្ទញឹតាមត្ថ�មូវការរប័ស់អនក។ ខោនះ
�នន័យៈថាខោសវាកមម មួយៈចំនួនដែ�លអន កទទួ លបានខោព្ទលខោនះអាចនឹងផ្ទាៃស់
ប័ូរ។
�
ខោ�ខោព្ទលអន កចុះខោ�មះចូ លកុ�ងគឺខោ��ង Blue Shield Promise Cal
MediConnect Plan អន ក និង�ក �មដែ�ទាំ ំសុខភាព្ទរប័ស់អនកនឹងខោធីើ �ការ
រ ួម�នខោ��មីីប័ខោងើ �ត្ថគឺខោ��ងដែ�ទាំ ំសុខភាព្ទផ្ទាទល់ខូ �ន ខោ��មីីខោ�ះ�សាយៈត្ថ�មូវការ
សុខភាព្ទ និងត្ថ�មូវការការ�ំ�ទរប័ស់អនក ដែ�លជាការឆ្លុះូ�ះប័ញ្ជាចង
ំ ចំណ្ណូលចិត្ថី
និងខោ�លខោ�ផ្ទាទល់ខូ �នរប័ស់អនក។ ផ្តងដែ�រខោនះ �ប័សិនខោប័�អនកកំព្ទុងខោ�ប័�
ឱស�តាមខោវជ្យី ប័ញ្ជាីរប័ស់ Medicare ដែផ្តន ក D ដែ�លជាធីមម តាគឺខោ��ង
Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan មិនធានារាាប័់រង អន ក
អាចទទួ លបានការផ្តគ ត្ថ់ផ្តគង់ប័ខោ�
ី ះអាសនន ខោហូ�យៈខោយៈ�ងនឹងជ្យួ យៈអន កប័ូរខោ�
�
ឱស�ខោផ្ត័ងខោទៀត្ថ ឬទទួ លបានករណ្ណីខោល�កដែលងព្ទីគឺខោ��ង Blue Shield
Promise Cal MediConnect Plan ស��ប័់ការគឺធានារាាប័់រងខោល�ឱស�
រប័ស់អនក�ប័សិនខោប័�ចាំបាច់�ងខោវជ្យី សាស្ត្រសី។

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមានសិំណួួរ សូ មទូ រសព្ទទ មកគឺខោ��ង Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan
តាមរយៈៈខោលខ 1-855-905-3825 TTY ៖ 711 ចាប័់ព្ទីខោ�ោង 8:00 �ព្ទឹក រហូូ ត្ថ�ល់ខោ�ោង 8:00 យៈប័់ �បាំព្ទីរ
នៃ�ៃ កុ�ងមួ យៈសបាីហូ៍។ ការខោ�មកខោលខខោនះគឺឺឥត្ថគឺិត្ថនៃ�ៃ ។ សិប្រមា�់ព័័ត៌៌មាន�ន្ថែនែម សូ មចូ លមខោ�កាន់
ខោគឺហូទំព្ទ័រ www.blueshieldca.com/promise/calmediconnect ។
5

សិំណួួរន្ថែ�លបើ�សិួរញឹកញា�់ (FAQ)

ចបើមើ ើយៈ

បើត៌ើខ្ញុំំ�ំអាចបើ�ជួ�ប្រ�ូបើទូព័យ�៏ន្ថែ�លន្ថែ�ល
ខ្ញុំំ�ំកំព័ុងជួ�ព័ាបាលនាបើព័ល�ចុ��បនន
បើនះបានន្ថែ�រឬបើទូ?

ជាញឹឹកញាប័់វាគឺឺជាករណ្ណីដែ�លអាចខោ�រ ួច។ �ប័សិនខោប័�អនកផ្តី ល់ខោសវាកមម រប័ស់
អន ក (រ ួមទាំ ំងខោវជ្យី ប័ណ្ណិិត្ថ និងឱស�សាថន) ខោធីើ �ការជាមួ យៈគឺខោ��ង Blue Shield
Promise Cal MediConnect Plan និង�នកិចចសនាជាមួ យៈខោយៈ�ងខោនាះ
អន កអាចប័នី ខោ�ជ្យួ ប័ព្ទួ កខោគឺបាន។
• អន កផ្តី ល់ខោសវាកមម ដែ�ល�នកិចច�ព្ទមខោ�ព្ទ�ងជាមួ យៈខោយៈ�ងគឺឺ�ន "ខោ�កុ�ង
ប័�
ី ញឹ" ។ អ្នន កប្រត៌ូវន្ថែត៌បើប្រ�ើប្របាសិ់អ្ននកផ្ដដល់បើសិវាកមម កុ�ង�ណ្តា
ា ញរ�សិ់
�បើប្រមាង Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan ។
• �ប័សិនខោប័�អនក�ត្ថូវការការដែ�ទាំ ំប័នាទប័់ ឬសខោស្ត្រងាគះប័នាទន់ ឬខោសវាកមម ខោ�ចាះ
�មខោ�យៈដែញឹកខោ�ខោ��ត្ថំប័ន់ខោសវាកមម ខោនាះអន កអាចខោ�ប័��បាស់អនកផ្តី ល់
ខោសវាកមម �ងខោ��ព្ទីគឺខោ��ងរប័ស់ Blue Shield Cal MediConnect ។
ខោ��មីីដែសើ ងយៈល់ថាខោត្ថ��គឺូខោព្ទទយរប័ស់អនកសថ ិត្ថខោ�កុ�ងប័�
ី ញឹរប័ស់គឺខោ��ង
ឬក៏អត្ថ់ សូ មទូ រសព្ទទ ខោ�កាន់ដែផ្តន កប័ខោ�ម�ខោសវាអត្ថិ�ិជ្យន ឬអាន ប័ញ្ចូីីអនក
ផ្តី ល់ខោសវាកមម និងឱស�សាថនរប័ស់គឺខោ��ង Blue Shield Promise Cal
MediConnect Plan ខោ�ខោល�ខោគឺហូទំព្ទ័ររប័ស់គឺខោ��ងតាមរយៈៈ
www.blueshieldca.com/promise/calmediconnect ។
�ប័សិនខោប័� Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan គឺឺជាគឺខោ��ង�ម ី
ស��ប័់អនក ខោយៈ�ងនឹងខោធីើ �ការជាមួ យៈអន កខោ��មីីប័ខោងើ �ត្ថគឺខោ��ងដែ�ទាំ ំសុខភាព្ទ
ផ្ទាទល់ខូ �នខោ��មីីប័ំខោព្ទញឹត្ថ�មូវការរប័ស់អនក។ អន កអាចប័នី ជ្យួ ប័ខោវជ្យី ប័ណ្ណិិត្ថដែ�ល
អន កកំព្ទុងជ្យួ ប័ប័ចូ�ប័ីនន រហូូ ត្ថ�ល់ខោ� 12 ដែខ។

បើត៌ើមានអ្នី �បើកើត៌បើឡូើងប្រ�សិិនបើ�ើខ្ញុំំ�ំ
ប្រត៌ូវការបើសិវាកមម មួយៈ �ុុន្ថែនាគាំមន
នរណ្តាមានក់បើ�កុ�ង�ណ្តា
ា ញរ�សិ់
�បើប្រមាង Blue Shield Promise Cal
MediConnect Plan អាចផ្ដាល់ឱ្យយខ្ញុំំ�ំ
បាន?

ខោសវាកមម ភាគឺខោ�ច�នផ្តី ល់ជ្យូនខោ�យៈអន កផ្តី ល់ខោសវាកមម កុ�ងប័�
ី ញឹរប័ស់ខោយៈ�ង។
�ប័សិនខោប័�អនក�ត្ថូវការខោសវាកមម ដែ�លមិនអាចផ្តី ល់ជ្យូនខោ�កុ�ងប័�
ី ញឹរប័ស់
ខោយៈ�ង ខោនាះគឺខោ��ង Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan នឹង
ប័ង់នៃ�ៃ ស��ប័់អនកផ្តី ល់ខោសវាខោ��ប័�
ី ញឹ។

បើត៌ើ�បើប្រមាង Blue Shield Promise
Cal MediConnect Plan មានបើ�
កន្ថែនើងណ្តា?

ទីតាំងខោសវាកមម ស��ប័់គឺខោ��ង�នខោ�៖ ខោ�នធីី San Diego និងខោ�ន
ធីី Los Angeles* នៃនរ�ឋ CA ។ អន ក�ត្ថូវដែត្ថរស់ខោ�កុ�ងត្ថំប័ន់ទាំ ំងខោនះខោ��មីី
ចូ លរ ួមកុ�ងគឺខោ��ងខោនះ។
* ជាសញ្ជាាប័ញ្ជាីក់ថាខោ�ដែផ្តន កខៃ ះនៃនខោ�នធីី។ សូ មទូ រសព្ទទ ខោ�ដែផ្តន កប័ខោ�ម�ខោសវា
កមម អត្ថិ�ិជ្យនស��ប័់ព្ទ័ត្ថ៌�នប័ដែនថ មអំព្ទីចមៃ លថា
់ ខោត្ថ�គឺខោ��ង�ន
ខោ�កដែនៃ ងដែ�លអន ករស់ខោ�ដែ�រឬខោទ។

បើត៌ើខ្ញុំំ�ំប្រត៌ូវ�ង់ប្របាក់ប្រ�ចាំំន្ថែខ្ញុំ
(ន្ថែ�លបើ�បើ�ថា�ុព័ីលាភរ៉ាា�់រង) ន្ថែ�រ
ឬបើទូបើ�បើប្រកាម�បើប្រមាង Blue Shield
Promise Cal MediConnect Plan?

អន កនឹងមិនប័ង់ប័ុព្ទើ��រាាប័់រង�ប័ចាំដែខខោ�ឱយគឺខោ��ង Blue Shield
Promise Cal MediConnect Plan ស��ប័់ការធានារាាប័់រងសុខភាព្ទរប័ស់
អន កខោនាះខោទ។

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមានសិំណួួរ សូ មទូ រសព្ទទ មកគឺខោ��ង Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan
តាមរយៈៈខោលខ 1-855-905-3825 TTY ៖ 711 ចាប័់ព្ទីខោ�ោង 8:00 �ព្ទឹក រហូូ ត្ថ�ល់ខោ�ោង 8:00 យៈប័់ �បាំព្ទីរ
នៃ�ៃ កុ�ងមួ យៈសបាីហូ៍។ ការខោ�មកខោលខខោនះគឺឺឥត្ថគឺិត្ថនៃ�ៃ ។ សិប្រមា�់ព័័ត៌៌មាន�ន្ថែនែម សូ មចូ លមខោ�កាន់
ខោគឺហូទំព្ទ័រ www.blueshieldca.com/promise/calmediconnect ។
6

សិំណួួរន្ថែ�លបើ�សិួរញឹកញា�់ (FAQ)

ចបើមើ ើយៈ

បើត៌ើការអ្ននុញ្ញាាត៌ជាមុន�ឺជាអ្នី �?

ការអនុញ្ជាាត្ថជាមុន�នន័យៈថាអន ក�ត្ថូវដែត្ថទទួ លការយៈល់�ព្ទមព្ទីគឺខោ��ង
Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan មុនខោព្ទលអន កអាចទទួ ល
បានខោសវាកមម ឬឱស�ជាក់�ក់�មួ យៈ ឬអាចជ្យួ ប័អន កផ្តី ល់ខោសវាកមម ខោ��
ប័�
ី ញឹ។ គឺខោ��ង Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan មិន
អាចធានារាាប័់រងខោល�ខោសវាកមម ឬឱស�បានខោទ �ប័សិនខោប័�អនកមិន�នការ
អនុញ្ជាាត្ថជាមុន។
�ប័សិនខោប័�អនក�ត្ថូវការការព្ទាបាលប័នាទន់ ឬការសខោស្ត្រងាគះប័នាទន់ ឬខោសវាកមម
�ងស�ាត្ថ�មខោ�ខោ��ត្ថំប័ន់ខោសវាកមម អន កមិនចាំបាច់ទទួ លការយៈល់�ព្ទម
ជាមុនខោនាះខោទ។ គឺខោ��ង Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan
អាចផ្តី ល់ឱយអន កនូ វប័ញ្ចូីីខោសវាកមម ឬនីត្ថិ វ ិធីីដែ�លត្ថ�មូវឱយអន ក�នការអនុញ្ជាាត្ថ
ជាមុនព្ទីគឺខោ��ង Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan មុន
ខោព្ទលទទួ លបានខោសវា។
សូ មខោម�លជ្យំព្ទូកទី 3 នៃន ខោសៀវខោ�ដែណ្ណនាំស�ជ្យិក ខោ��មីីដែសើ ងយៈល់ប័ដែនថ មអំព្ទី
ការអនុញ្ជាាត្ថជាមុន។ សូ មខោម�លតារាងកំណ្ណត្ថ់អត្ថថ �ប័ខោ�ជ្យន៍ខោ�កុ�ងដែផ្តន ក
D ជ្យំព្ទូកទី 4 នៃនខោសៀវខោ�ដែណ្ណនាំស�ជ្យិក ខោ��មីី�ឹងថាខោសវាកមម �មួ យៈដែ�ល
ត្ថ�មូវឱយ�នការអនុញ្ជាាត្ថជាមុន។

បើត៌ើអ្នី�បើ�ជាការ�ញ្ជូូន
� �នា ?

ការប័ញ្ចូូន
� ប័នី �នន័យៈថា �គឺូខោព្ទទយដែ�ទាំ ំចមីងរប័ស់អនក (PCP) �ត្ថូវដែត្ថផ្តី ល់
ការយៈល់�ព្ទមមុនខោព្ទលអន កអាចខោ�ជ្យួ ប័នរ��នក់ខោផ្ត័ងខោទៀត្ថដែ�លមិនដែមន
ជា PCP រប័ស់អនក ឬខោ�ប័�អនកផ្តី ល់ខោសវាខោផ្ត័ងខោទៀត្ថខោ�កុ�ងប័�
ី ញឹរប័ស់
គឺខោ��ង។ �ប័សិនខោប័�អនកមិនបានទទួ លការយៈល់�ព្ទមខោទខោនាះ Blue Shield
Promise Cal MediConnect Plan មិនអាចរាាប័់រងខោល�ខោសវាទាំ ំងខោនាះ
ខោទ។ អន កមិន�ត្ថូវការការប័ញ្ចូូន
� ប័នី ខោ��មីីខោ�ប័�ខោសវាអន កឯកខោទសជាក់�ក់
មួ យៈចំនួន�ូ ចជាអន កឯកខោទស�ងសុខភាព្ទរប័ស់ស្ត្រសីីខោនាះខោទ។
ចូ រខោម�លជ្យំព្ទូកទី 3 នៃន ខោសៀវខោ�ដែណ្ណនាំស�ជ្យិក ខោ��មីីដែសើ ងយៈល់ប័ដែនថ មអំព្ទី
ខោព្ទលដែ�លអន ក�ត្ថូវការទទួ លការប័ញ្ចូូន
� ប័នី ព្ទី PCP រប័ស់អនក។

បើត៌ើអ្នី�ជាកមម វ ិធី�ជំនួយៈ�ន្ថែនែម?

កមម វ ិធីីជ្យំនួយៈប័ដែនថ ម គឺឺជាកមម វ ិធីី Medicare ដែ�លជ្យួ យៈមនុស័ដែ�ល�ន
�បាក់ចំណ្ណូលនិងធីនធានត្ថិចត្ថួ ចកាត្ថ់ប័នថ យៈការចំ�យៈខោល�ឱស�តាម
ខោវជ្យី ប័ញ្ជាីរប័ស់ Medicare ដែផ្តន ក D �ូ ចជាត្ថនៃមៃ ធានារាាប័់រង ការកាត្ថ់កង និង
ការប័ង់ចំដែណ្ណករ ួមជាខោ��ម។ កមម វ ិធីី កមម វ ិធីីជ្យំនួយៈប័ដែនថ ម �ត្ថូវបានខោគឺខោ�ថា៖
“ការទំនុកប័�ម �ងអន ក�នចំណ្ណូលទាំប័” ឬ “LIS”។
ការប័ង់ចំដែណ្ណកចំ�យៈខោល�ឱស�ខោព្ទទយតាមខោវជ្យី ប័ញ្ជាីរប័ស់អនកកុ�ងគឺខោ��ង
Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan បានរ ួមប័ញ្ចូូល
� ត្ថនៃមៃ ជ្យំនួយៈ
នៃនកមម វ ិធីី កមម វ ិធីីជ្យំនួយៈប័ដែនថ ម ដែ�លអន ក�នសិទិទទួ លបានរ ួចខោហូ�យៈ។
ស��ប័់ព្ទ័ត្ថ៌�នប័ដែនថ មអំព្ទីកមម វ ិធីី កមម វ ិធីីជ្យំនួយៈប័ដែនថ ម សូ មទាំក់ទង
ការ ិ�ល័យៈសនី ិសុខសងគ ម (Social Security) �ប័ចាំត្ថំប័ន់រប័ស់អនកឬ
ទូ រសព្ទទ ខោ�ការ ិ�ល័យៈខោនះតាមខោលខ 1-800-772-1213 ។ អន កខោ�ប័� TTY គឺួ រខោ�
ខោ�ខោលខ 1-800-325-0778 ។

បើត៌ើខ្ញុំំ�ំ�ួរទាក់ទូងអ្នន កណ្តាប្រ�សិិនបើ�ើខ្ញុំំ�ំ
មានសិំណួួរឬប្រត៌ូវការជំនួយៈ? (ប័នី ខោ�
ទំព្ទ័រប័នាទប័់)

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមានសិំណួួរទូូ បើ� ឬសិំណួួរសិដ�ព័��បើប្រមាងរ�សិ់បើយៈើង បើសិវាកមម
ត៌ំ�ន់បើសិវាកមម វ ិក័យៈ�័ប្រត៌ ឬកាត៌សិមាជិក សិូមបើ�បើ�បើសិវា�បើប្រមើអ្នត៌ិថិិជន
នៃន�បើប្រមាង Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan៖

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមានសិំណួួរ សូ មទូ រសព្ទទ មកគឺខោ��ង Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan
តាមរយៈៈខោលខ 1-855-905-3825 TTY ៖ 711 ចាប័់ព្ទីខោ�ោង 8:00 �ព្ទឹក រហូូ ត្ថ�ល់ខោ�ោង 8:00 យៈប័់ �បាំព្ទីរ
នៃ�ៃ កុ�ងមួ យៈសបាីហូ៍។ ការខោ�មកខោលខខោនះគឺឺឥត្ថគឺិត្ថនៃ�ៃ ។ សិប្រមា�់ព័័ត៌៌មាន�ន្ថែនែម សូ មចូ លមខោ�កាន់
ខោគឺហូទំព្ទ័រ www.blueshieldca.com/promise/calmediconnect ។
7

សិំណួួរន្ថែ�លបើ�សិួរញឹកញា�់ (FAQ)

ចបើមើ ើយៈ

បើត៌ើខ្ញុំំ�ំ�ួរទាក់ទូងអ្នន កណ្តាប្រ�សិិនបើ�ើខ្ញុំំ�ំ
មានសិំណួួរឬប្រត៌ូវការជំនួយៈ? (ប័នី ព្ទី
ទំព្ទ័រមុន)

ទូូ រសិព័ទ

1-855-905-3825
ការខោ�ខោ�កាន់ខោលខខោនះគឺឺឥត្ថគឺិត្ថនៃ�ៃ ។ ព្ទីខោ�ោង 8:00 �ព្ទឹក�ល់
8:00 �ៃច�បាំព្ទីរនៃ�ៃ កុ�ងមួ យៈសបាីហូ៍។ អន កត្ថំ�ង Blue Shield
Promise Cal MediConnect Plan នឹង�នស��ប័់និ�យៈ
ជាមួ យៈអន កព្ទីនៃ�ៃ ចនទ �ល់នៃ�ៃ សុ�កខោហូ�យៈប័ុគឺគលិកមួ យៈរ ូប័នឹងខោ�ចាំ
ប័ខោ�ម�អន កតាមរយៈៈ�ោសុីនខោឆ្លុះៃ�យៈទូ រសព្ទទ ខោ�នៃ�ៃ ខោ�រ៍ នៃ�ៃ អាទិត្ថយនិង
នៃ�ៃ ឈប័់ស��កប័ុណ្ណយជាត្ថិ។
ដែផ្តនកប័ខោ�ម�អត្ថិ�ជ្យ
ិ នក៏�នខោសវាកមម អនកប័កដែ�ប័ភាសាឥត្ថគឺិត្ថនៃ�ៃ
ដែ�លអាចរកបានស��ប័់អនក ដែ�លមិនខោចះនិ�យៈភាសាអង់ខោគឺៃ ស។

TTY

711
ខោលខខោនះគឺឺស��ប័់អនកដែ�ល�នប័ញ្ជាាការសាីប័់ ឬការនិ�យៈ។ អន ក
�ត្ថូវដែត្ថ�នខោ�គឺឿងប័រ ិកាេរទូ រសព្ទទ ព្ទិខោសសៗខោ��មីីខោ�វាបាន។
ការខោ�ខោ�កាន់ខោលខខោនះគឺឺឥត្ថគឺិត្ថនៃ�ៃ ។ ព្ទីខោ�ោង 8:00 �ព្ទឹក�ល់
8:00 �ៃច�បាំព្ទីរនៃ�ៃ កុ�ងមួ យៈសបាីហូ៍។

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមានចមង ល់អ្នំព័�សិុខ្ញុំភាព័រ�សិ់អ្ននក សិូមបើ�បើ�បើលខ្ញុំព័ិបើប្រគាំះ
បើ��ល់�ិលានុ�បដ្ឋាាករ�សិ់ Blue Shield of California Promise Health
Plan៖
ទូូ រសិព័ទ

(800) 609-4166
ការខោ�ខោ�កាន់ខោលខខោនះគឺឺឥត្ថគឺិត្ថនៃ�ៃ ។ 24 ខោ�ោងកុ�ងមួ យៈនៃ�ៃ
�បាំព្ទីរនៃ�ៃ កុ�ងមួ យៈសបាីហូ៍។ ខោសវាកមម អនកប័កដែ�ប័ភាសាឥត្ថគឺិត្ថនៃ�ៃ
អាចរកបានស��ប័់អនកដែ�លមិនខោចះនិ�យៈភាសាអង់ខោគឺៃ ស។

TTY

711
ខោលខខោនះគឺឺស��ប័់អនកដែ�ល�នប័ញ្ជាាការសាីប័់ ឬការនិ�យៈ។ អន ក
�ត្ថូវដែត្ថ�នខោ�គឺឿងប័រ ិកាេរទូ រសព្ទទ ព្ទិខោសសៗខោ��មីីខោ�វាបាន។
ការខោ�ខោ�កាន់ខោលខខោនះគឺឺឥត្ថគឺិត្ថនៃ�ៃ ។ 24 ខោ�ោងកុ�ងមួ យៈនៃ�ៃ
�បាំព្ទីរនៃ�ៃ កុ�ងមួ យៈសបាីហូ៍។
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកប្រត៌ូវការបើសិវាកមម សិុខ្ញុំភាព័អាក�បកិ រ ិ�ភាើមៗ សិូមបើ�ទូូ រសិព័ទ
បើ�បើលខ្ញុំ�ណ្តា
ា ញ វ ិ�ត៌ា រិ �សិ់អ្នងគ ការសិុខ្ញុំភាព័អាក�បកិ�ន្ថែ�លប្រ��់ប្រ�ង
បើដ្ឋាយៈ�បើប្រមាង Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan៖
ទូូ រសិព័ទ

ខោ�នធីី San Diego 1-855-321-2211
ខោ�នធីី Los Angeles 1-855-765-9701
ការខោ�ខោ�កាន់ខោលខខោនះគឺឺឥត្ថគឺិត្ថនៃ�ៃ។ 24 ខោ�ោងកុ�ងមួ យៈនៃ�ៃ �បាំព្ទរី
នៃ�ៃកុ�ងមួ យៈសបាីហូ៍។ �គឺូខោព្ទទយ�នក់គឺ�
ឺ នខោ��មីីជ្យួយៈ�ល់សាថនភាព្ទ
ជាក់�ក់រប័ស់អនក។ ខោសវាកមម អនកប័កដែ�ប័ភាសាឥត្ថគឺិត្ថនៃ�ៃអាច
រកបានស��ប័់អនកដែ�លមិនខោចះនិ�យៈភាសាអង់ខោគឺៃ ស។

TTY

711
ខោលខខោនះគឺឺស��ប័់អនកដែ�ល�នប័ញ្ជាាការសាីប័់ ឬការនិ�យៈ។ អន ក
�ត្ថូវដែត្ថ�នខោ�គឺឿងប័រ ិកាេរទូ រសព្ទទ ព្ទិខោសសៗខោ��មីីខោ�វាបាន។
ការខោ�ខោ�កាន់ខោលខខោនះគឺឺឥត្ថគឺិត្ថនៃ�ៃ ។ 24 ខោ�ោងកុ�ងមួ យៈនៃ�ៃ
�បាំព្ទីរនៃ�ៃ កុ�ងមួ យៈសបាីហូ៍។

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមានសិំណួួរ សូ មទូ រសព្ទទ មកគឺខោ��ង Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan
តាមរយៈៈខោលខ 1-855-905-3825 TTY ៖ 711 ចាប័់ព្ទីខោ�ោង 8:00 �ព្ទឹក រហូូ ត្ថ�ល់ខោ�ោង 8:00 យៈប័់ �បាំព្ទីរ
នៃ�ៃ កុ�ងមួ យៈសបាីហូ៍។ ការខោ�មកខោលខខោនះគឺឺឥត្ថគឺិត្ថនៃ�ៃ ។ សិប្រមា�់ព័័ត៌៌មាន�ន្ថែនែម សូ មចូ លមខោ�កាន់
ខោគឺហូទំព្ទ័រ www.blueshieldca.com/promise/calmediconnect ។
8

ទិ�ឋភាព្ទទូ ខោ�នៃនខោសវាកមម
តារាង�ងខោ�កាមខោនះគឺឺជាការសខោងេ ប័ខៃ ីនៃនខោសវាកមម ដែ�លអន ក�ត្ថូវការ ការចំ�យៈនិងចាប័់អត្ថថ �ប័ខោ�ជ្យន៍រប័ស់អនក។

ត៌ប្រមូវការ ឬ�ញ្ញាា
សិុខ្ញុំភាព័
អ្នន កចង់ជួ�
បើវជជ�ណួិិត៌
(ខោសវាកមម ខោនះប័នី
ខោ�ទំព្ទ័រប័នាទប័់)

បើសិវាកមម ន្ថែ�លអ្នន កអាចនឹង
ប្រត៌ូវការ
ជ្យួ ប័ខោ��មីីព្ទាបាលរប័ួ សឬជ្យំងឺ

ការចំណ្តាយៈរ�សិ់
អ្នន កសិប្រមា�់អ្ននក
ផ្ដាល់បើសិវាបើ�កុ�ង
�ណ្តា
ដ ញ
�បាក់ប័ង់ចំដែណ្ណក
រ ួម $0

ជ្យំនួប័អំព្ទីការហាត្ថ់�បាណ្ណ�ូ ច
ជ្យសុខភាព្ទរាងកា�

�បាក់ប័ង់ចំដែណ្ណក
រ ួម $0

មខោធីាបាយៈ�ឹកជ្យញ្ចូូន
� ខោ�
ការ ិ�ល័យៈ�គឺូខោព្ទទយ

�បាក់ប័ង់ចំដែណ្ណក
រ ួម $0

ព័ត៌៌មានអ្នំព័�ការដ្ឋាក់កប្រមិត៌ ករណួ�
បើលើកន្ថែលង និងអ្នត៌ែ ប្រ�បើ�ជន៍
(ចា�់អ្នត៌ែ ប្រ�បើ�ជន៍)
អន ក�ត្ថូវដែត្ថខោ�ជ្យួ ប័�គឺូខោព្ទទយ អន កឯកខោទសនិង
មនទ ីរខោព្ទទយកុ�ងប័�
ី ញឹ។
ចាប័់សកា
ុំ រអនុញ្ជាាត្ថជាមុនអាច�នអនុវត្ថី ។
ការប័ញ្ចូូន
� ប័នី �ត្ថូវបានត្ថ�មូវស��ប័់មនទ រី ខោព្ទទយ
និងអន កឯកខោទសកុ�ងប័�
ី ញឹ (ស��ប័់អត្ថថ
�ប័ខោ�ជ្យន៍ជាក់�ក់មួយៈចំនួន) ។
ព្ទិនត្ថ
ិ យសុខ�
ុ លភាព្ទ�ប័ចាំឆ្នាំនរា
ំ ល់ 12 ដែខ។
អន កអាចទទួ លបានខោសវាកមម ព្ទិនត្ថ
ិ យសុខភាព្ទ
�ប័ចាំឆ្នាំន។ំ ខោសវាកមម ខោនះ�នខោ�លប័ំណ្ណង
ប័ខោងើ ត្ថ
� គឺខោ��ង និងខោធីើ ប័ច
� ូ � ប័ីនន ភាព្ទ
គឺខោ��ងការងារ ខោ�យៈដែផ្តាកខោល�កតាីហានិ�យៈ
័
ប័ចូ�ប័ីនន រប័ស់អន ក។ ខោយៈ�ងខំ�ន
ំ ង
ឹ ប័ង់�បាក់
ទូ ទាំត្ថ់ ស��ប័់ខោសវាកមម ខោនះខោរៀងរាល់ 12 ដែខ
មី ង។
មខោធីាបាយៈខោធីើ ��ំខោណ្ណ�រមិនដែមនខោវជ្យី សាស្ត្រសី
(NMT)
NMT �មនដែ�នកំណ្ណត្ថ់ស��ប័់រាល់ខោសវា
Medi-Cal ដែ�ល�នការយៈល់�ព្ទម។
ខោសវាកមម ទាំ ំងខោនាះរ ួម�នប័ោុដែនី មិនកំណ្ណត្ថ់
�ត្ថឹម ឯកខោទសសុខភាព្ទផ្តូ វ� ចិត្ថី ប័ញ្ជាា
ខោ�ប័��បាស់សារធាត្ថុខោញឹ�ន ដែ�ទាំ ំខោធីម ញឹនិង
អត្ថថ �ប័ខោ�ជ្យន៍�៏នៃទខោទៀត្ថដែ�លផ្តី ល់ជ្យូន
តាមរយៈៈ�ប័ព្ទ័និដែចកចាយៈគឺិត្ថនៃ�ៃ ចំ�យៈ
តាមខោសវារប័ស់ Medi-Cal។ ការខោរៀប័ចំ
មខោធីាបាយៈខោធីើ ��ំខោណ្ណ�រទាំក់ទងនឹងសុខភាព្ទ
ដែ�លមិនប័នាទន់ និងមខោធីាបាយៈខោធីើ ��ំខោណ្ណ�រ
ដែ�លមិនទាំក់ទងនឹងសុខភាព្ទ នឹង�ត្ថូវ
ខោធីើ ខោ��
� ងខោ�យៈដែផ្តន កប័ខោ�ម�អត្ថិ�ិជ្យន។ អន ក
អាចទូ រសព្ទទ ខោ�កាន់ដែផ្តន កប័ខោ�ម�អត្ថិ�ិជ្យន
ខោ��មីីភាីប័់ខោ�ដែផ្តន ក�ឹកជ្យញ្ចូូន
� ឬ ទូ រសព្ទទ
ខោ�កាន់ព្ទួកខោគឺខោ�យៈផ្ទាទល់តាមខោលខ
1-877-433-2178 (TTY:711) ព្ទីនៃ�ៃ ច័នទ �ល់
នៃ�ៃ សុ�ក ខោ�ោង 8:00 �ព្ទឹក �ល់ខោ�ោង 8:00
�ៃច។ ការត្ថ�មូវឲ្យយ�នការប័ញ្ចូូន
� ប័នី អាច
នឹង�ន។ មបើធីាបាយៈបើធីី ើ�ំបើណួើរទាក់ទូងនឹង
សិុខ្ញុំភាព័ន្ថែ�លមិន�នាទន់ (NEMT) ចាប័់សុំ
ការអនុញ្ជាាត្ថអាច�ត្ថូវអនុវត្ថី ។ ការត្ថ�មូវឱយ
�នការប័ញ្ចូូន
� ប័នី អាចនឹង�ត្ថូវអនុវត្ថី ។

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមានសិំណួួរ សូ មទូ រសព្ទទ មកគឺខោ��ង Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan
តាមរយៈៈខោលខ 1-855-905-3825 TTY ៖ 711 ចាប័់ព្ទីខោ�ោង 8:00 �ព្ទឹក រហូូ ត្ថ�ល់ខោ�ោង 8:00 យៈប័់ �បាំព្ទីរ
នៃ�ៃ កុ�ងមួ យៈសបាីហូ៍។ ការខោ�មកខោលខខោនះគឺឺឥត្ថគឺិត្ថនៃ�ៃ ។ សិប្រមា�់ព័័ត៌៌មាន�ន្ថែនែម សូ មចូ លមខោ�កាន់
ខោគឺហូទំព្ទ័រ www.blueshieldca.com/promise/calmediconnect ។
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ការចំណ្តាយៈរ�សិ់
អ្នន កសិប្រមា�់អ្ននក
ផ្ដាល់បើសិវាបើ�កុ�ង
�ណ្តា
ដ ញ
�បាក់ប័ង់ចំដែណ្ណក
រ ួម $0

ព័ត៌៌មានអ្នំព័�ការដ្ឋាក់កប្រមិត៌ ករណួ�
បើលើកន្ថែលង និងអ្នត៌ែ ប្រ�បើ�ជន៍
ត៌ប្រមូវការ ឬ�ញ្ញាា
បើសិវាកមម ន្ថែ�លអ្នន កអាចនឹង
(ចា�់អ្នត៌ែ ប្រ�បើ�ជន៍)
សិុខ្ញុំភាព័
ប្រត៌ូវការ
អ្នន កចង់ជួ�
ការដែ�ទាំ ំឯកខោទស
អន ក�ត្ថូវដែត្ថខោ�ជ្យួ ប័�គឺូខោព្ទទយ អន កឯកខោទសនិង
បើវជជ�ណួិិត៌
មនទ ីរខោព្ទទយកុ�ងប័�
ី ញឹ។
(ប័នី )
ចាប័់សកា
ុំ រអនុញ្ជាាត្ថជាមុនអាច�នអនុវត្ថី ។
ការប័ញ្ចូូន
� ប័នី �ត្ថូវបានត្ថ�មូវស��ប័់មនទ រី ខោព្ទទយ
និងអន កឯកខោទសកុ�ងប័�
ី ញឹ (ស��ប័់អត្ថថ
�ប័ខោ�ជ្យន៍ជាក់�ក់មួយៈចំនួន) ។
ការដែ�ទាំ ំការពារអន កមិនឱយឈឺ �បាក់ប័ង់ចំដែណ្ណក ប័ង់ចំដែណ្ណករ ួម $0 ស��ប័់ខោសវាកមម ប័ងាើរ
�ូ ចជាការចាក់ថានប័
ំ ងាើរជ្យំងឺ
រ ួម $0
ជ្យំងឺដែ�ល�នការរាាប័់រងទាំ ំងអស់កុ�ង
គឺខោ��ង Original Medicare ។
�បាក់ប័ង់ចំដែណ្ណក កុ�ងអំ�
� ងខោព្ទល 12 ដែខ�ំប័ូងនៃនការធានា
ការជ្យួ ប័ព្ទិខោ��ះប័ងាើរ
រ ួម $0
រាាប័់រងដែផ្តន ក B �ម ីរប័ស់អនក អន កអាចទទួ ល
ជ្យំងឺស��ប័់ជាការ "
បានការជ្យួ ប័ព្ទិខោ��ះប័ងាើរជ្យំងឺស��ប័់ជា
សាើគឺមន៍មកកាន់គឺខោ��ង
ការសាើគឺមន៍មកកាន់គឺខោ��ង Medicare
Medicare" (�ត្ថឹមមី ង
ឬការជ្យួ ប័ព្ទិនិត្ថយសុខ�លភាព្ទ�ប័ចាំឆ្នាំនំ។
ប័ោុខោ�
ណ ះ)
ប័នាទប័់ព្ទីរយៈៈខោព្ទល 12 ដែខ�ំប័ូងមក អន ក
អាចជ្យួ ប័ព្ទិនិត្ថយសុខ�លភាព្ទ�ប័ចាំឆ្នាំនំមីង
ខោរៀងរាល់ 12 ដែខ។
អ្នន កប្រត៌ូវការការ
ការខោធីើ �ខោត្ថសី ខោ�
�បាក់ប័ង់ចំដែណ្ណក ចាប័់សុំការអនុញ្ជាាត្ថជាមុនអាច�ន
បើធីី ើបើត៌សិាព័ាបាល
មនទ ីរព្ទិខោសាធីន៍�ូចជាការ
រ ួម $0
អនុវត្ថី ។ ការត្ថ�មូវឱយ�នការប័ញ្ចូូន
� ប័នី អាច
ខោធីើ �ខោត្ថសី �ម
នឹង�ត្ថូវអនុវត្ថី ។
កាំរសម ីអុិច ឬរ ូប័ភាព្ទ
�បាក់ប័ង់ចំដែណ្ណក ចាប័់សុំការអនុញ្ជាាត្ថជាមុនអាច�ន
ខោផ្ត័ងខោទៀត្ថ�ូ ចជាខោសើ ន CAT
រ ួម $0
អនុវត្ថី ។ ការត្ថ�មូវឱយ�នការប័ញ្ចូូន
� ប័នី អាច
នឹង�ត្ថូវអនុវត្ថី ។
ការខោធីើ �ខោត្ថសី ព្ទិនិត្ថយត្ថ
�បាក់ប័ង់ចំដែណ្ណក ចាប័់សុំការអនុញ្ជាាត្ថជាមុនអាច�ន
�ូ ចជាការខោធីើ �ខោត្ថសី ខោ��មីីរក
រ ួម $0
អនុវត្ថី ។ ការត្ថ�មូវឱយ�នការប័ញ្ចូូន
� ប័នី អាច
ជ្យំងឺមហារ ើក
នឹង�ត្ថូវអនុវត្ថី ។
អ្នន កប្រត៌ូវការឱ្យសិថិ
ការកំណ្ណត្ថ់អាច�នស��ប័់�ប័ខោ�ទឱស�
ឱស�ទូ ខោ�ដែ�លខោព្ទញឹនិយៈម
$0 នៃនការ
បើ�ើមប�ព័ាបាលជំងឺ
ដែ�ល�នការធានារាាប័់រង។ សូ មខោម�លប័ញ្ចូីី
(ថានក់ទី 1)
ប័ង់�បាក់រ ួម
ឬស្ថាែនភាព័រ�សិ់
ស��ប័់ការផ្តើ ត្ថ់ផ្តគង់ ឱស�ដែ�ល�នការរាាប័់រង (តារាងប័ញ្ចូីី)
អ្នន ក (ខោសវាកមម ខោនះ
រយៈៈខោព្ទល 30 នៃ�ៃ
រប័ស់ Blue Shield Promise Cal
ប័នី ខោ�ទំព្ទ័រប័នាទប័់)
MediConnect Plan ស��ប័់ព្ទ័ត្ថ៌�ន
ការរ ួមចំ�យៈ
ប័ដែនថ ម។
ស��ប័់ឱស�
�នខោវជ្យី ប័ញ្ជាីអាច ការប័ដែនថ មខោព្ទលផ្តគ ត្ថ់ផ្តគង់អាចរកបានខោ�
តាមទីតាំងឱស�សាថនលក់រាយៈ និងតាម
ខុស�នអា�ស័យៈ
ឱស�សាថនដែចកចាយៈតាមនៃ�ប័សណ្ណីយៈ៍។
ខោល�ក�មិត្ថនៃន
ចំនួន�បាក់ចំដែណ្ណករ ួមស��ប័់ការផ្តគ ត្ថ់ផ្តគង់
ជ្យំនួយៈប័ដែនថ ម
រយៈៈខោព្ទលប័ដែនថ មទាំ ំងខោនះគឺឺ�ូច�ននឹងការ
ដែ�លខោ�កអន ក
ផ្តគ ត្ថ់ផ្តគង់រយៈៈខោព្ទលមួ យៈដែខ។
ទទួ លបាន។ សូ ម
ទាំក់ទងគឺខោ��ង
មិនដែមន�គឺប័់ឱស�ទាំ ំងអស់កុ�ងក�មិត្ថខោនះ
ខោ��មីីទទួ លបាន
អាចរកបានស��ប័់ការផ្តគ ត្ថ់ផ្តគង់ប័ដែនថ មខោនាះ
ព្ទ័ត្ថ៌�នលមា ិត្ថ
ខោទ។ សូ មទាំក់ទងគឺខោ��ង ខោ��មីីទទួ លបាន
ប័ដែនថ មខោទៀត្ថ។
ព្ទ័ត្ថ៌�នលមា ិត្ថប័ដែនថ មខោទៀត្ថ។
អន កអាចនឹងទទួ លបានឱស�រប័ស់អនក
ខោ�តាមប័�
ី ញឹឱស�សាថនលក់រាយៈនិង
ឱស�សាថនដែចកចាយៈតាមនៃ�ប័សណ្ណីយៈ៍។

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមានសិំណួួរ សូ មទូ រសព្ទទ មកគឺខោ��ង Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan
តាមរយៈៈខោលខ 1-855-905-3825 TTY ៖ 711 ចាប័់ព្ទីខោ�ោង 8:00 �ព្ទឹក រហូូ ត្ថ�ល់ខោ�ោង 8:00 យៈប័់ �បាំព្ទីរ
នៃ�ៃ កុ�ងមួ យៈសបាីហូ៍។ ការខោ�មកខោលខខោនះគឺឺឥត្ថគឺិត្ថនៃ�ៃ ។ សិប្រមា�់ព័័ត៌៌មាន�ន្ថែនែម សូ មចូ លមខោ�កាន់
ខោគឺហូទំព្ទ័រ www.blueshieldca.com/promise/calmediconnect ។
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ត៌ប្រមូវការ ឬ�ញ្ញាា
សិុខ្ញុំភាព័
អ្នន កប្រត៌ូវការឱ្យសិថិ
បើ�ើមប�ព័ាបាលជំងឺ
ឬស្ថាែនភាព័រ�សិ់
អ្នន ក (ប័នី )

បើសិវាកមម ន្ថែ�លអ្នន កអាចនឹង
ប្រត៌ូវការ
ឱស�ទូ ខោ�(ថានក់ទី 2)

ការចំណ្តាយៈរ�សិ់
អ្នន កសិប្រមា�់អ្ននក
ផ្ដាល់បើសិវាបើ�កុ�ង
�ណ្តា
ដ ញ
$0, $1.35 ឬ $3.95
នៃនការប័ង់�បាក់រ ួម
ស��ប័់ការផ្តគ ត្ថ់ផ្តគង់
30 នៃ�ៃ ។
ការរ ួមចំ�យៈ
ស��ប័់ឱស�
�នខោវជ្យី ប័ញ្ជាីអាច
ខុស�នអា�ស័យៈ
ខោល�ក�មិត្ថនៃន
ជ្យំនួយៈប័ដែនថ ម
ដែ�លខោ�កអន ក
ទទួ លបាន។ សូ ម
ទាំក់ទងគឺខោ��ង
ខោ��មីីទទួ លបាន
ព្ទ័ត្ថ៌�នលមា ិត្ថ
ប័ដែនថ មខោទៀត្ថ។

ឱស��ន�ោកយៈីខោហា
(ថានក់ទី 3)

$0, $4.00 ឬ $9.85
នៃនការប័ង់�បាក់រ ួម
ស��ប័់ការផ្តគ ត្ថ់ផ្តគង់
30 នៃ�ៃ ។
ការរ ួមចំ�យៈ
ស��ប័់ឱស�
�នខោវជ្យី ប័ញ្ជាីអាច
ខុស�នអា�ស័យៈ
ខោល�ក�មិត្ថនៃន
ជ្យំនួយៈប័ដែនថ ម
ដែ�លខោ�កអន ក
ទទួ លបាន។ សូ ម
ទាំក់ទងគឺខោ��ង
ខោ��មីីទទួ លបាន
ព្ទ័ត្ថ៌�នលមា ិត្ថ
ប័ដែនថ មខោទៀត្ថ។

ព័ត៌៌មានអ្នំព័�ការដ្ឋាក់កប្រមិត៌ ករណួ�
បើលើកន្ថែលង និងអ្នត៌ែ ប្រ�បើ�ជន៍
(ចា�់អ្នត៌ែ ប្រ�បើ�ជន៍)
ការកំណ្ណត្ថ់អាច�នស��ប័់�ប័ខោ�ទឱស�
ដែ�ល�នការធានារាាប័់រង។ សូ មខោម�ល ប័ញ្ចូីី
ឱស�ដែ�ល�នការរាាប័់រង (តារាងប័ញ្ចូីី)
រប័ស់ Blue Shield Promise Cal
MediConnect Plan ស��ប័់ព្ទ័ត្ថ៌�ន
ប័ដែនថ ម។
ការប័ដែនថ មខោព្ទលផ្តគ ត្ថ់ផ្តគង់អាចរកបានខោ�
តាមទីតាំងឱស�សាថនលក់រាយៈ និងតាម
ឱស�សាថនដែចកចាយៈតាមនៃ�ប័សណ្ណីយៈ៍។
ចំនួន�បាក់ចំដែណ្ណករ ួមស��ប័់ការផ្តគ ត្ថ់ផ្តគង់
រយៈៈខោព្ទលប័ដែនថ មទាំ ំងខោនះគឺឺ�ូច�ននឹងការ
ផ្តគ ត្ថ់ផ្តគង់រយៈៈខោព្ទលមួ យៈដែខ។
មិនដែមន�គឺប័់ឱស�ទាំ ំងអស់កុ�ងក�មិត្ថខោនះ
អាចរកបានស��ប័់ការផ្តគ ត្ថ់ផ្តគង់ប័ដែនថ មខោនាះ
ខោទ។ សូ មទាំក់ទងគឺខោ��ង ខោ��មីីទទួ លបាន
ព្ទ័ត្ថ៌�នលមា ិត្ថប័ដែនថ មខោទៀត្ថ។
អន កអាចនឹងទទួ លបានឱស�រប័ស់អនក
ខោ�តាមប័�
ី ញឹឱស�សាថនលក់រាយៈនិង
ឱស�សាថនដែចកចាយៈតាមនៃ�ប័សណ្ណីយៈ៍។
ការកំណ្ណត្ថ់អាច�នស��ប័់�ប័ខោ�ទឱស�
ដែ�ល�នការធានារាាប័់រង។ សូ មខោម�លប័ញ្ចូីី
ឱស�ដែ�ល�នការរាាប័់រង (តារាងប័ញ្ចូីី)
រប័ស់ Blue Shield Promise Cal
MediConnect Plan ស��ប័់ព្ទ័ត្ថ៌�ន
ប័ដែនថ ម។
ការប័ដែនថ មខោព្ទលផ្តគ ត្ថ់ផ្តគង់អាចរកបានខោ�
តាមទីតាំងឱស�សាថនលក់រាយៈ និងតាម
ឱស�សាថនដែចកចាយៈតាមនៃ�ប័សណ្ណីយៈ៍។
ចំនួន�បាក់ចំដែណ្ណករ ួមស��ប័់ការផ្តគ ត្ថ់ផ្តគង់
រយៈៈខោព្ទលប័ដែនថ មទាំ ំងខោនះគឺឺ�ូច�ននឹងការ
ផ្តគ ត្ថ់ផ្តគង់រយៈៈខោព្ទលមួ យៈដែខ។
មិនដែមន�គឺប័់ឱស�ទាំ ំងអស់កុ�ងក�មិត្ថខោនះ
អាចរកបានស��ប័់ការផ្តគ ត្ថ់ផ្តគង់ប័ដែនថ មខោនាះ
ខោទ។ សូ មទាំក់ទងគឺខោ��ង ខោ��មីីទទួ លបាន
ព្ទ័ត្ថ៌�នលមា ិត្ថប័ដែនថ មខោទៀត្ថ។
អន កអាចនឹងទទួ លបានឱស�រប័ស់អនក
ខោ�តាមប័�
ី ញឹឱស�សាថនលក់រាយៈនិង
ឱស�សាថនដែចកចាយៈតាមនៃ�ប័សណ្ណីយៈ៍។

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមានសិំណួួរ សូ មទូ រសព្ទទ មកគឺខោ��ង Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan
តាមរយៈៈខោលខ 1-855-905-3825 TTY ៖ 711 ចាប័់ព្ទីខោ�ោង 8:00 �ព្ទឹក រហូូ ត្ថ�ល់ខោ�ោង 8:00 យៈប័់ �បាំព្ទីរ
នៃ�ៃ កុ�ងមួ យៈសបាីហូ៍។ ការខោ�មកខោលខខោនះគឺឺឥត្ថគឺិត្ថនៃ�ៃ ។ សិប្រមា�់ព័័ត៌៌មាន�ន្ថែនែម សូ មចូ លមខោ�កាន់
ខោគឺហូទំព្ទ័រ www.blueshieldca.com/promise/calmediconnect ។
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ត៌ប្រមូវការ ឬ�ញ្ញាា
សិុខ្ញុំភាព័
អ្នន កប្រត៌ូវការឱ្យសិថិ
បើ�ើមប�ព័ាបាលជំងឺ
ឬស្ថាែនភាព័រ�សិ់
អ្នន ក (ប័នី )

បើសិវាកមម ន្ថែ�លអ្នន កអាចនឹង
ប្រត៌ូវការ
Non-Medicare RX / ឱស�
មិន�ត្ថូវការខោវជ្យី ប័ញ្ជាី (OTC)
(ថានក់ទី 4)

ការចំណ្តាយៈរ�សិ់
អ្នន កសិប្រមា�់អ្ននក
ផ្ដាល់បើសិវាបើ�កុ�ង
�ណ្តា
ដ ញ
$0 នៃនការ
ប័ង់�បាក់រ ួម
ស��ប័់ការផ្តើ ត្ថ់ផ្តគង់
រយៈៈខោព្ទល 30-នៃ�ៃ

ឱស��នខោវជ្យី ប័ញ្ជាីដែផ្តន ក B នៃន �បាក់ប័ង់ចំដែណ្ណក
កមម វ ិធីី Medicare
រ ួម $0

អ្នន កប្រត៌ូវការការ
ព័ាបាល�នាទ�់ព័�
មានជំងឺដ្ឋាច់
សិរនៃសិឈាមខ្ញុំួរកាល
ឬបើប្រគាំះថានក់
អ្នន កប្រត៌ូវការការន្ថែថិទាំ
សិបើ��គះ�នាទន់

ការព្ទាបាលខោ�យៈខោ��ះថានក់
ការងារ រាងកាយៈ ឬការ
និ�យៈសី ី

�បាក់ប័ង់ចំដែណ្ណក
រ ួម $0

ខោសវាប័នទ ប័់សខោស្ត្រងាគះប័នាទន់

�បាក់ប័ង់ចំដែណ្ណក
រ ួម $0

ខោសវាកមម រ�យៈនី សខោស្ត្រងាគះ

�បាក់ប័ង់ចំដែណ្ណក
រ ួម $0
ការដែ�ទាំព្ទាបាល
ំ
ដែ�ល�ត្ថូវការ �បាក់ប័ង់ចំដែណ្ណក
ជាប័នាទន់
រ ួម $0

អ្នន កប្រត៌ូវការន្ថែថិទាំព័�
មនទ �របើព័ទូយ

សានក់ខោ�មនទ ីរខោព្ទទយ

ការដែ�ទាំ ំខោ�យៈខោវជ្យី ប័ណ្ណិិត្ថឬ
ការវះកាត្ថ់

�បាក់ប័ង់ចំដែណ្ណក
រ ួម $0

�បាក់ប័ង់ចំដែណ្ណក
រ ួម $0

ព័ត៌៌មានអ្នំព័�ការដ្ឋាក់កប្រមិត៌ ករណួ�
បើលើកន្ថែលង និងអ្នត៌ែ ប្រ�បើ�ជន៍
(ចា�់អ្នត៌ែ ប្រ�បើ�ជន៍)
ការកំណ្ណត្ថ់អាច�នស��ប័់�ប័ខោ�ទឱស�
ដែ�ល�នការធានារាាប័់រង។ សូ មខោម�លប័ញ្ចូីី
ឱស�ដែ�ល�នការរាាប័់រង (តារាងប័ញ្ចូីី)
រប័ស់ Blue Shield Promise Cal
MediConnect Plan ស��ប័់ព្ទ័ត្ថ៌�ន
ប័ដែនថ ម។
ឱស�ដែផ្តន ក B រ ួម�នថានដែំ �ល�ត្ថូវបានផ្តី ល់
ឱយខោ�យៈខោវជ្យី ប័ណ្ណិិត្ថរប័ស់ខោ�កអន កខោ�កុ�ង
ការ ិ�ល័យៈរប័ស់ព្ទួកខោគឺ ឱស�ជ្យំងឺមហារ ើក
ស��ប័់ខោលប័ និងឱស�មួ យៈចំនួនដែ�ល
ខោ�ប័�ជាមួ យៈខោ�គឺឿងប័រ ិកាេរខោវជ្យី សាស្ត្រសីមួ យៈចំនួន
ខោផ្ត័ងខោទៀត្ថ។ ចូ រអាន ខោសៀវខោ�ដែណ្ណនាំ
ស�ជ្យិក ស��ប័់ព្ទត្ថ៌�នប័ដែនថ មសី ីព្ទីឱស�
ទាំ ំងខោនះ។
ចាប័់សកា
ុំ រអនុញ្ជាាត្ថជាមុនអាច�នអនុវត្ថី ។
ចាប័់សុំការអនុញ្ជាាត្ថជាមុនអាច�ន
អនុវត្ថី ។ ការត្ថ�មូវឱយ�នការប័ញ្ចូូន
� ប័នី អាច
នឹង�ត្ថូវអនុវត្ថី ។
ខោ�កអន កអាចខោ�ប័នទ ប័់សខោស្ត្រងាគះប័នាទន់
�ប័សិនខោប័�ខោ�កអន កខោជ្យឿថាខោ�កអន ក
�ត្ថូវការការសខោស្ត្រងាគះប័នាទន់។ អន កអាចចូ ល
ខោ�ប័�ខោសវាកមម ប័នទ ប័់សខោស្ត្រងាគះប័នាទន់ខោ�ខោ��
ប័�
ី ញឹរប័ស់ Blue Shield Promise Cal
MediConnect Plan និងខោ�យៈ�មន
ការអនុញ្ជាាត្ថជាមុន។
ចាប័់សុំការអនុញ្ជាាត្ថជាមុនអាច�ន
អនុវត្ថី ។
ខោនះ មិនន្ថែមន ជាការដែ�ទាំ ំប័នាទន់ខោទ។
ការដែ�ទាំ ំប័នាទន់គឺឺខោ�ខោព្ទលដែ�លសាថនភាព្ទ
ជ្យំងឺឬរប័ួ សមិនដែមនជាការគឺំរាមកំដែហូង
�ល់ជ្យី វ ិត្ថប័ោុដែនី វា�ត្ថូវការការដែ�ទាំ ំព្ទាបាល
ភាៃមៗ។ ខោ�កអន កអាចចូ លខោ�ប័�ខោសវាកមម
សខោស្ត្រងាគះប័នាទន់ខោ�ខោ��ប័�
ី ញឹ Blue Shield
Promise Cal MediConnect Plan និង
ខោ�យៈ�មនការអនុញ្ជាាត្ថជាមុន។
Blue Shield Promise Cal MediConnect
Plan �គឺប័�ណ្ណីប័់ចំនួននៃ�ៃ �មនកំណ្ណត្ថ់
ស��ប័់ការស��កខោ�មនទ ីរខោព្ទទយ។
ចាប័់សុំការអនុញ្ជាាត្ថជាមុនអាច�ន
អនុវត្ថី ។ ការត្ថ�មូវឱយ�នការប័ញ្ចូូន
� ប័នី អាច
នឹង�ត្ថូវអនុវត្ថី ។
ការដែ�ទាំ ំខោវជ្យី ប័ណ្ណិិត្ថនិង�គឺូខោព្ទទយវះកាត្ថ់
ជាដែផ្តន កមួ យៈនៃនខោសវាសានក់ខោ�មនទ ីរខោព្ទទយរប័ស់
ខោ�កអន ក។

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមានសិំណួួរ សូ មទូ រសព្ទទ មកគឺខោ��ង Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan
តាមរយៈៈខោលខ 1-855-905-3825 TTY ៖ 711 ចាប័់ព្ទីខោ�ោង 8:00 �ព្ទឹក រហូូ ត្ថ�ល់ខោ�ោង 8:00 យៈប័់ �បាំព្ទីរ
នៃ�ៃ កុ�ងមួ យៈសបាីហូ៍។ ការខោ�មកខោលខខោនះគឺឺឥត្ថគឺិត្ថនៃ�ៃ ។ សិប្រមា�់ព័័ត៌៌មាន�ន្ថែនែម សូ មចូ លមខោ�កាន់
ខោគឺហូទំព្ទ័រ www.blueshieldca.com/promise/calmediconnect ។
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ត៌ប្រមូវការ ឬ�ញ្ញាា
សិុខ្ញុំភាព័
អ្នន កប្រត៌ូវការជំនួយៈ
ឱ្យយសិុខ្ញុំភាព័ប្រ�បើសិើរ
បើឡូើងឬមាន
ត៌ប្រមូវការសិុខ្ញុំភាព័
ព័ិបើសិសិ

បើសិវាកមម ន្ថែ�លអ្នន កអាចនឹង
ប្រត៌ូវការ
ខោសវាសាីរនីត្ថិសមីទាំ

ការចំណ្តាយៈរ�សិ់
អ្នន កសិប្រមា�់អ្ននក
ផ្ដាល់បើសិវាបើ�កុ�ង
�ណ្តា
ដ ញ
�បាក់ប័ង់ចំដែណ្ណក
រ ួម $0

ឧប័ករណ្ណ៍ខោវជ្យី សាស្ត្រសីស��ប័់
ការដែ�ទាំ ំតាមផ្តទ ះ

�បាក់ប័ង់ចំដែណ្ណក
រ ួម $0

ការដែ�ទាំ ំព្ទីគឺិ�នុប័�ឋយៈិការ
ជ្យំនាញឹ

�បាក់ប័ង់ចំដែណ្ណក
រ ួម $0

អ្នន កប្រត៌ូវការការន្ថែថិទាំ ការព្ទិនិត្ថយដែ�ន ក
សិុខ្ញុំភាព័ន្ថែភនក
(ខោសវាកមម ខោនះប័នី
ខោ�ទំព្ទ័រប័នាទប័់)

�បាក់ប័ង់ចំដែណ្ណក
រ ួម $0

ព័ត៌៌មានអ្នំព័�ការដ្ឋាក់កប្រមិត៌ ករណួ�
បើលើកន្ថែលង និងអ្នត៌ែ ប្រ�បើ�ជន៍
(ចា�់អ្នត៌ែ ប្រ�បើ�ជន៍)
ការស្ថាារន�ត៌ិសិមបទាសិប្រមា�់អ្ននកជំងឺមិន
ស្ថានក់បើ�មនទ �របើព័ទូយ៖
• ខោសវាសាីរនីត្ថិសមីទាំ (ខោប័ះ�ូ ង) �ន
ជាអត្ថិប័រ� 2 វគឺគ ស��ប័់វគឺគ ដែ�ល
�នរយៈៈខោព្ទលមួ យៈខោ�ោង កុ�ងមួ យៈនៃ�ៃ
រហូូ ត្ថ�ល់ 36 វគឺគ កុ�ងរយៈៈខោព្ទល 36
សបាីហូ៍
• ការជ្យួ ប័ព្ទិខោ��ះការព្ទាបាលខោ�យៈការងារ
• ខោសវាកមម ព្ទាបាលខោ�យៈការងារដែ�លមិន
ទាំក់ទងនឹង Medicare
• ការព្ទាបាលខោ�យៈចលនានិងការ
ព្ទាបាលខោ�យៈការនិ�យៈនិងភាសា
• ខោសវាព្ទាបាលការនិ�យៈនិងចលនា
រាងកាយៈស��ប័់អនកចុះខោ�មះ CBAS
ចាប័់សុំការអនុញ្ជាាត្ថជាមុនអាច�ន
អនុវត្ថី ។ ការត្ថ�មូវឱយ�នការប័ញ្ចូូន
� ប័នី អាច
នឹង�ត្ថូវអនុវត្ថី ។
ចាប័់សុំការអនុញ្ជាាត្ថជាមុនអាច�ន
អនុវត្ថី ។ ការត្ថ�មូវឱយ�នការប័ញ្ចូូន
� ប័នី អាច
នឹង�ត្ថូវអនុវត្ថី ។
Blue Shield Promise Cal MediConnect
Plan �គឺប័�ណ្ណីប័់ចំនួននៃ�ៃ �មនកំណ្ណត្ថ់
ខោ�កុ�ងមណ្ណិលគឺិ�នុប័ី�ឋកជ្យំនាញឹ (SNF)។
ចាប័់សុំការអនុញ្ជាាត្ថជាមុនអាច�ន
អនុវត្ថី ។ ការត្ថ�មូវឱយ�នការប័ញ្ចូូន
� ប័នី អាច
នឹង�ត្ថូវអនុវត្ថី ។
ការព្ទិនត្ថ
ិ យដែ�ន កតាមទ�ៃប័់មួយៈខោល�ករាល់ឆ្នាំនំ
ខោយៈ�ងខំ�នឹ
ំ ងប័ង់�បាក់ទូ ទាំត្ថ់ស��ប័់ខោសវាកមម
ឺ នស��កខោ�
ខោវជ្យីប័ណ្ណិត្ថ
ិ ស��ប័់អន កជ្យំងមិ
ិនិច័យៈ និង
ខោព្ទទយចំខោពាះខោសវាកមម ខោធីើ ខោរាគឺវ
�
ឺ ងរប័ួ សខោ�ដែផ្តនកដែ�ន ក។
ខោសវាកមម ព្ទាបាលជ្យំងនិ
ឧទាំហូរណ្ណ៍ខោនះរ ួមប័ញ្ចូូល
� ទាំ ំងការព្ទិនត្ថ
ិ យដែ�ន ក
�ប័ចាំឆ្នាំនស
ំ ��ប័់ជ្យង
ំ ខោឺ រាទន
ី ទឹកខោនាមដែផ្តាម
ឺ ក
ចំខោពាះអន កដែ�ល�នជ្យំងទ
ឹ ខោនាមដែផ្តាមនិង
ការព្ទាបាលការចុះខោខាយៈដែ�ន កទាំក់ទងនឹង
វ ័យៈ។ ស��ប័់អន កដែ�ល�នហានិ�យៈ
័ ខព ស់
ឺ ក
ដែផ្តនកជ្យំងទ
ឹ �ក់កុ�ងដែ�ន ក ខោយៈ�ងខំ�ន
ំ ង
ឹ ប័ង់
�បាក់ស��ប័់ការ�ត្ថួ ត្ថព្ទិនត្ថ
ិ យទឹក�ក់កុ�ង
ដែ�ន កមី ងកុ�ងឆ្នាំននី
ំ មួយៈៗ។ អន កដែ�ល�ន
ឺ ញឹូ ប័ដែ�ន
ហានិ�យៈ
័ ខព សដែផ្តន
់ កជ្យំងមី
ោ
ករ ួម�ន៖
ឺ ក់ទក
អន កដែ�ល�ន�ប័វត្ថី ជ្យំ
ិ ង�
ឹ កុ�ងដែ�ន ក
ឺ ក
កុ�ង�គឺួ សារ អន កដែ�ល�នជ្យំងទ
ឹ ខោនាមដែផ្តាម
ជ្យនជាត្ថិអាខោមរ ិកខោ��មកំខោណ្ណ�ត្ថអាស្ត្រហូើក
ិ ដែ�ល
�នអាយៈុ 50 ឆ្នាំនំ ឬ ចាស់ជាងខោនះ និង
ជ្យនជាត្ថិអាខោមរ ិកអំប័ូរខោអសាោញឹ ដែ�ល�ន
អាយៈុ 65 ឬ ចាស់ជាងខោនះជាខោ��ម។
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ត៌ប្រមូវការ ឬ�ញ្ញាា
បើសិវាកមម ន្ថែ�លអ្នន កអាចនឹង
សិុខ្ញុំភាព័
ប្រត៌ូវការ
អ្នន កប្រត៌ូវការការន្ថែថិទាំ ដែវនតាឬដែកវ�ក់កុ�ងដែ�ន ក
ន្ថែភនក (ប័នី )

ការចំណ្តាយៈរ�សិ់
អ្នន កសិប្រមា�់អ្ននក
ផ្ដាល់បើសិវាបើ�កុ�ង
�ណ្តា
ដ ញ
�បាក់ប័ង់ចំដែណ្ណក
រ ួម $0

អ្នន កប្រត៌ូវការបើសិវាកមម ការព្ទិនិត្ថយសុខភាព្ទ�ត្ថខោចៀក
រ ួម�ន៖
សិុខ្ញុំភាព័ប្រត៌បើចៀក

�បាក់ប័ង់ចំដែណ្ណក
រ ួម $0

ឧប័ករណ្ណ៍ជ្យំនួយៈការសាីប័់

�បាក់ប័ង់ចំដែណ្ណក
រ ួម $0

ព័ត៌៌មានអ្នំព័�ការដ្ឋាក់កប្រមិត៌ ករណួ�
បើលើកន្ថែលង និងអ្នត៌ែ ប្រ�បើ�ជន៍
(ចា�់អ្នត៌ែ ប្រ�បើ�ជន៍)
ខោយៈ�ងខំ�ំនឹងប័ង់�បាក់ស��ប័់ខោសវាកមម
�ងខោ�កាម៖
• ខោសវាកមម ព្ទិនិត្ថយដែ�ន កជា�ប័ចាំ មួ យៈមី ង
ជាខោរៀងរាល់ឆ្នាំនំ និង
• �បាក់រហូូ ត្ថ�ល់ $500 ស��ប័់ដែវានតា
(�ង និង កញ្ចូចក់) ឬ ដែកវខោ�នស៍ខោរៀងរាល់
24 ដែខមី ង។
ខោ�កអន កអាចខោ�ប័��បាស់�បាក់ឧប័ត្ថថ មភរប័ស់
ខោ�កអន កចំខោពាះ�ងដែវានតា កញ្ចូចក់ដែវានតា
ការខោធីើ �ខោអាយៈកញ្ចូចក់�ប័ខោស�រខោ��ង ដែកវ�ក់
កុ�ងដែ�ន ក ការ�ប័លង និងការទាំក់ទង។
អន កអាចសន័ ំសមត្ថុលយដែ�លខោ�សល់នានា
ស��ប័់ការខោ�ប័��បាស់ខោ�ខោព្ទលខោ�កាយៈខោ�កុ�ង
រយៈៈខោព្ទលធានារាាប័់រង�ដែ�ល។
ខោយៈ�ងខំ�ំនឹងប័ង់�បាក់ទូ ទាំត្ថ់ស��ប័់ដែវានតា
មួ យៈគឺូ រ ឬកញ្ចូចក់�ទាំប័់ដែកវដែ�ន ក ប័នាទប័់ព្ទី
�នការផ្តី លខោសវាកមម
់
វះកាត្ថ់បាយៈដែ�ន ករ ួច
ខោ�ខោព្ទលខោវជ្យី ប័ណ្ណិិត្ថ�ក់ប័ញ្ចូូន
� នូ វកញ្ចូចប័់កុ�ង
ដែកវដែ�ន ក។ (ខោប័�អន ក�នខោសវាកមម វះកាត្ថ់បាយៈ
ដែ�ន កព្ទីរ�ច់ខោ�យៈដែ�កព្ទី�នអន ក�ត្ថូវទទួ ល
បានដែវានតាមួ យៈគឺូ រ ខោ�កាយៈខោព្ទលវះកាត្ថ់រ ួច។
ខោ�កអន កមិនអាចទទួ លបានដែវានតាព្ទីរគឺូ រ
ខោ�កាយៈខោព្ទលវះកាត្ថ់រ ួចខោល�កទី 2 ខោទ ខោទាំះប័ីជា
ខោ�កអន កមិនបានទទួ លបានដែវានតាមួ យៈគឺូ រ
ខោ�កាយៈខោព្ទលវះកាត្ថ់ខោល�កទីមួយៈក៏ខោ�យៈ)។
ខោយៈ�ងខំ�ំក៏នឹងប័ង់�បាក់ទូ ទាំត្ថ់ស��ប័់ដែកវ
ដែកត្ថ�មូវនិង�ង និង�ប័�ប័់ខោ�ប័�ជ្យំនួស ខោ�
ខោព្ទលខោ�កអន ក�ត្ថូវការព្ទួ កវា ខោ�កាយៈខោព្ទល
�កបាយៈដែ�ន កខោចញឹខោ�យៈមិន�នការ
�ក់ប័ញ្ចូូល
� ដែកវ�ងកុ�ងដែ�ន ក។
ការព្ទិនិត្ថយខោ��មីីកំណ្ណត្ថ់ខោរាគឺវ ិនិច័យៈនិង
ព្ទាបាលប័ញ្ជាាសាីប័់និងត្ថុលយភាព្ទ។
ចាប័់សុំការអនុញ្ជាាត្ថជាមុនអាច�ន
អនុវត្ថី ។ ការត្ថ�មូវឱយ�នការប័ញ្ចូូន
� ប័នី អាច
នឹង�ត្ថូវអនុវត្ថី ។
គឺខោ��ងរប័ស់ខោយៈ�ងប័ង់�បាក់រហូូ ត្ថ�ល់
$2,000 ជាខោរៀងរាល់ឆ្នាំនំស��ប័់ជ្យំនួយៈការ
សាីប័់។ ការ�គឺប័�ណ្ណីប័់ជ្យំនួយៈការសាីប័់គឺឺ
ស��ប័់�ត្ថខោចៀកទាំ ំងសង�ង។
ប័ដែនថ មព្ទីខោល�អត្ថថ �ប័ខោ�ជ្យន៍ប័ដែនថ ម�ងខោល�
ខោនះ Medi-Cal អាច�គឺប័�ណ្ណីប័់ខោល�អត្ថថ
�ប័ខោ�ជ្យន៍ជ្យន
ំ ួ យៈការសាីប័់ កុ�ងត្ថនៃមៃ រហូូ ត្ថ�ល់
ខោ� $1,510 ជាខោរៀងរាល់ឆ្នាំនសា
ំ រខោព្ទ�ព្ទនិ (នៃ�ៃទី 1
ដែខកកើ � �ល់នៃ�ៃទី 30 ដែខមិ�នា
ុ )។
ចាប័់សុំការអនុញ្ជាាត្ថជាមុនអាច�ន
អនុវត្ថី ។ ការត្ថ�មូវឱយ�នការប័ញ្ចូូន
� ប័នី អាច
នឹង�ត្ថូវអនុវត្ថី ។
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បើសិវាកមម ន្ថែ�លអ្នន កអាចនឹង
ប្រត៌ូវការ
ខោសវាកមម ខោ��មីីជ្យួយៈ�គឺប័់�គឺង
ជ្យំងឺរប័ស់អនក

ការចំណ្តាយៈរ�សិ់
អ្នន កសិប្រមា�់អ្ននក
ផ្ដាល់បើសិវាបើ�កុ�ង
�ណ្តា
ដ ញ
�បាក់ប័ង់ចំដែណ្ណក
រ ួម $0

ស�ភរៈផ្តគ ត្ថ់ផ្តគង់និងខោសវាកមម
ជ្យំងឺទឹកខោនាមដែផ្តា ម

�បាក់ប័ង់ចំដែណ្ណក
រ ួម $0

អ្នន កមានស្ថាែនភាព័
សិុខ្ញុំភាព័ផ្ដូ វ� ចិត៌ា

ខោសវាសុខភាព្ទផ្តូ វ� ចិត្ថីឬ
អាកប័ីកិ រ ិ�

�បាក់ប័ង់ចំដែណ្ណក
រ ួម $0

អ្នន កមាន�ញ្ញាាកុ�ង
ការបើប្រ�ើស្ថារធាត៌ុ
បើញៀន

ខោសវាកមម អំព្ទីការខោសព្ទ
សារធាត្ថុខោញឹ�ន

�បាក់ប័ង់ចំដែណ្ណក
រ ួម $0

ត៌ប្រមូវការ ឬ�ញ្ញាា
សិុខ្ញុំភាព័
បើលាកអ្នន កមាន
ជំងឺរ៉ាុនៃំ រា�ូចជាជំងឺ
ទូឹកបើនាមន្ថែផ្ដែមឬ
ជំងឺបើ�ះ�ូ ងជាបើ�ើម

ព័ត៌៌មានអ្នំព័�ការដ្ឋាក់កប្រមិត៌ ករណួ�
បើលើកន្ថែលង និងអ្នត៌ែ ប្រ�បើ�ជន៍
(ចា�់អ្នត៌ែ ប្រ�បើ�ជន៍)
ចាប័់សុំការអនុញ្ជាាត្ថជាមុនអាច�ន
អនុវត្ថី ។
ការផ្តគ ត្ថ់ផ្តគង់ស��ប័់ការព្ទិនិត្ថយជ្យំងឺ
ទឹកខោនាមដែផ្តា ម ការប័ណ្ណូ�ះប័�
ី លខោល�ការ�គឺប័់
�គឺងខូ �នឯងនិងដែសីកខោជ្យ�ងនិងបាត្ថ�ទាំប័់
បាត្ថខោជ្យ�ងព្ទាបាលជ្យំងឺ។
ចាប័់សុំការអនុញ្ជាាត្ថជាមុនអាច�ន
អនុវត្ថី ។ ការត្ថ�មូវឱយ�នការប័ញ្ចូូន
� ប័នី អាច
នឹង�ត្ថូវអនុវត្ថី ។
ការធានារាាប័់រងរ ួម�ន៖
• ការចុះព្ទិនិត្ថយព្ទាបាលជា�ក �ម និង ជា
លកេ ណ្ណៈប័ុគឺគលស��ប័់អនកជ្យំងឺមិនសានក់
មនទ ីរខោព្ទទយ
• ការចុះជ្យួ ប័ជា�ក �ម និង ជាលកេ ណ្ណៈប័ុគឺគល
ខោ�យៈ�គឺូខោព្ទទយចិត្ថីសាស្ត្រសីស��ប័់អនកជ្យំងឺ
ដែ�លមិនបានសានក់ខោ�មនទ ីរខោព្ទទយ
• ខោសវាកមម វ ិធីីមនទ ីរខោព្ទទយមួ យៈអខោនៃ � ។
ការសុំការអនុញ្ជាាត្ថជាមុនអាចនឹង�ន។
ខោសវាកមម អំព្ទីការខោសព្ទសារធាត្ថុខោញឹ�នស��ប័់
អន កជ្យំងឺស��កកុ�ងខោព្ទទយ។
ខោសវាអំព្ទីការខោ�ប័�សារធាត្ថុខោញឹ�នស��ប័់
អន កជ្យំងឺមិនស��កកុ�ងមនទ ីរខោព្ទទយ។
ខោយៈ�ងខំ�ំនឹងប័ង់�បាក់ទូ ទាំត្ថ់ស��ប័់ខោសវាកមម
�ងខោ�កាម ខោហូ�យៈ�ប័ដែហូលជាខោសវាកមម ខោផ្ត័ងៗ
ខោទៀត្ថដែ�លមិន�នខោ�កុ�ងប័ញ្ចូីី�ងខោ�កាម៖
• ខោសវាព្ទិនិត្ថយ និងព្ទិខោ��ះខោ�ប័ល់អំព្ទីការ
ខោ�ប័��បាស់ជាត្ថិអាល់កុលមិន�ត្ថឹម�ត្ថូវ
• ខោសវាកមម ព្ទាបាល�ប័ត្ថិកមម ថាន ំ
• ខោសវាកមម ព្ទិខោ��ះខោ�ប័ល់ជា�ក �ម និង
ឯកី ប័ុគឺគល ផ្តី ល់ជ្យូនខោ�យៈ�គឺូខោព្ទទយ�ន
លកេ ណ្ណ:សមីត្ថី �គឺប័់
ិ
��ន់
• ខោសវាកមម ប័ខោញ្ចូចញឹសារធាត្ថុព្ទុល�ៃង
ំ
ខោ�កុ�ងកមម វ ិធីីប័នាប័សារធាត្ថុខោញឹ�ន
តាមលំខោ��ឋន
• ខោសវាកមម ជាត្ថិអាលកុល និង/ឬ
ខោ�គឺឿងខោញឹ�នខោ�កុ�ងមជ្យឈមណ្ណិលព្ទាបាល
អន កជ្យំងឺមិនស��កខោ�មនទ ីរខោព្ទទយ
• ខោសវាកមម កាត្ថ់ប័នី កាត្ថ់ប័នថ យៈជាត្ថិ
អាល់កុល
ចាប័់សុំការអនុញ្ជាាត្ថជាមុនអាច�ន
អនុវត្ថី ។ ការត្ថ�មូវឱយ�នការប័ញ្ចូូន
� ប័នី
អាចនឹង�ត្ថូវអនុវត្ថី ។

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមានសិំណួួរ សូ មទូ រសព្ទទ មកគឺខោ��ង Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan
តាមរយៈៈខោលខ 1-855-905-3825 TTY ៖ 711 ចាប័់ព្ទីខោ�ោង 8:00 �ព្ទឹក រហូូ ត្ថ�ល់ខោ�ោង 8:00 យៈប័់ �បាំព្ទីរ
នៃ�ៃ កុ�ងមួ យៈសបាីហូ៍។ ការខោ�មកខោលខខោនះគឺឺឥត្ថគឺិត្ថនៃ�ៃ ។ សិប្រមា�់ព័័ត៌៌មាន�ន្ថែនែម សូ មចូ លមខោ�កាន់
ខោគឺហូទំព្ទ័រ www.blueshieldca.com/promise/calmediconnect ។
15

ត៌ប្រមូវការ ឬ�ញ្ញាា
សិុខ្ញុំភាព័
អ្នន កប្រត៌ូវការបើសិវាកមម
សិុខ្ញុំភាព័ផ្ដូ វ� ចិត៌ា
រយៈៈបើព័លយៈូរ

បើសិវាកមម ន្ថែ�លអ្នន កអាចនឹង
ប្រត៌ូវការ
ការដែ�ទាំ ំអន កជ្យំងឺកុ�ង
មនទ ីរខោព្ទទយស��ប័់អនកដែ�ល
�ត្ថូវការការដែ�ទាំ ំសុខភាព្ទ
ផ្តូ វ� ចិត្ថី

ការចំណ្តាយៈរ�សិ់
អ្នន កសិប្រមា�់អ្ននក
ផ្ដាល់បើសិវាបើ�កុ�ង
�ណ្តា
ដ ញ
�បាក់ប័ង់ចំដែណ្ណក
រ ួម $0

ព័ត៌៌មានអ្នំព័�ការដ្ឋាក់កប្រមិត៌ ករណួ�
បើលើកន្ថែលង និងអ្នត៌ែ ប្រ�បើ�ជន៍
(ចា�់អ្នត៌ែ ប្រ�បើ�ជន៍)
ខោសវា�គឺប័�ណ្ណីប័់រ ួម�នខោសវាដែ�ទាំ ំសុខភាព្ទ
ផ្តូ វ� ចិត្ថីដែ�ល�ត្ថូវការការសានក់ខោ�មនទ ីរខោព្ទទយ។
ខោប័�អន ក�ត្ថូវការខោសវាកមម អន កជ្យំងឺស��កខោ�
មនទ ីរខោព្ទទយ ខោ�មនទ ីរខោព្ទទយវ ិកលចរ ិក ខោយៈ�ងខំ�ំ
នឹងប័ង់�បាក់ទូ ទាំត្ថ់ស��ប័់រយៈ:ខោព្ទល 190
នៃ�ៃ �ូប័ុង។ ប័នាទប័់មក គឺខោ��ងសុខភាព្ទ
ខោ�នធីីមូល�ឋននឹងប័ង់�បាក់ទូ ទាំត្ថ់
ស��ប័់ខោសវាកមម អន កជ្យំងឺ វ ិកលចរ ិក ដែ�ល
ចាំបាច់ស��ប័់ដែផ្តន កខោវជ្យី សាស្ត្រសី។ ការអនុញ្ជាាត្ថ
ស��ប័់ខោសវាកមម ដែ�ទាំខោល�
ំ សព្ទី 190 នៃ�ៃ នឹង
�ត្ថូវបានស�មប័ស�មួ លជាមួ យៈគឺខោ��ង
សុខភាព្ទផ្តូ វ� ចិត្ថីខោ�នធីីមូ ល�ឋន។
• ក�មិត្ថកំណ្ណត្ថ់ 190 នៃ�ៃ មិន�ត្ថូវបាន
អនុវត្ថី ន៍ចំខោពាះខោសវាកមម សុខភាព្ទ
ផ្តូ វ� ចិត្ថីរប័ស់អន កជ្យំងឺស��កខោ�
មនទ ីរខោព្ទទយដែ�ល�ត្ថូវបានផ្តី ល់ខោ�ដែផ្តន ក
វ ិកលចរ ិកនៃនមនទ ីរខោព្ទទយទូ ខោ�។

អ្នន កប្រត៌ូវការឧ�ករណួ៍ ខោ�អីរុញឹ
បើវជជស្ថា�សិាសិប្រមា�់
បើប្រ�ើរយៈៈបើព័លយៈូរ
(DME)
ឧប័ករណ្ណ៍បាញឹ់ទឹក

�បាក់ប័ង់ចំដែណ្ណក
រ ួម $0
�បាក់ប័ង់ចំដែណ្ណក
រ ួម $0

ខោឈ��ចត្ថ់

�បាក់ប័ង់ចំដែណ្ណក
រ ួម $0

ឧប័ករណ្ណ៍ជ្យំនួយៈខោ��រ

�បាក់ប័ង់ចំដែណ្ណក
រ ួម $0

ស�ភរៈប័រ ិកាេរអុកសុីដែសន និង �បាក់ប័ង់ចំដែណ្ណក
ស�ភរៈខោព្ទទយ
រ ួម $0
អ្នន កប្រត៌ូវការជំនួយៈ
អាហារបាននាំយៈកខោ��ល់ផ្តទះ �បាក់ប័ង់ចំដែណ្ណក
កុ�ងការរសិ់បើ�កុ�ង
រប័ស់ខោ�កអន ក
រ ួម $0
ផ្ដទះ (ខោសវាកមម ខោនះប័នី
ខោ�ទំព្ទ័រប័នាទប័់)

ខោប័�អន ក�នអាយៈុខោល�សព្ទី 65 ឆ្នាំនំ ខោយៈ�ងខំ�ំនឹង
ប័ង់�បាក់ទូ ទាំត្ថ់ស��ប័់ខោសវាកមម ដែ�លអន ក
ទទួ លបានខោ� វ ិទាសាថនជ្យំងឺផ្តូ វ� ចិត្ថី (IMD)។
ចាប័់សុំការអនុញ្ជាាត្ថជាមុនអាច�ន
អនុវត្ថី ។ ការត្ថ�មូវឱយ�នការប័ញ្ចូូន
� ប័នី អាច
នឹង�ត្ថូវអនុវត្ថី ។
ចាប័់សុំការអនុញ្ជាាត្ថជាមុនអាច�ន
អនុវត្ថី ។ ការត្ថ�មូវឱយ�នការប័ញ្ចូូន
� ប័នី អាច
នឹង�ត្ថូវអនុវត្ថី ។
ចាប័់សុំការអនុញ្ជាាត្ថជាមុនអាច�ន
អនុវត្ថី ។ ការត្ថ�មូវឱយ�នការប័ញ្ចូូន
� ប័នី អាច
នឹង�ត្ថូវអនុវត្ថី ។
ចាប័់សុំការអនុញ្ជាាត្ថជាមុនអាច�ន
អនុវត្ថី ។ ការត្ថ�មូវឱយ�នការប័ញ្ចូូន
� ប័នី អាច
នឹង�ត្ថូវអនុវត្ថី ។
ចាប័់សុំការអនុញ្ជាាត្ថជាមុនអាច�ន
អនុវត្ថី ។ ការត្ថ�មូវឱយ�នការប័ញ្ចូូន
� ប័នី អាច
នឹង�ត្ថូវអនុវត្ថី ។
ខោសវាកមម ខោនះ�នស��ប័់អនកទទួ លផ្តលដែ�ល
លះប័ង់សិទិ ទទួ លខោសវាជ្យំនួយៈច�ម �ះស��ប័់
មនុស័ចាស់ (MSSP) ដែត្ថប័ោុខោ�
ណ ះ។ �នការ
កំណ្ណត្ថ់ខោ�ខោល�ការចំ�យៈរប័ស់ Blue Shield
Promise Cal MediConnect Plan។
សិទិត្ថ�មូវព្ទីរ�ឋ អាចនឹង�នអនុវត្ថី ។ ចាប័់
សុំការអនុញ្ជាាត្ថជាមុនអាច�នអនុវត្ថី ។
ការត្ថ�មូវឱយ�នការប័ញ្ចូូន
� ប័នី អាចនឹង�ត្ថូវ
អនុវត្ថី ។

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមានសិំណួួរ សូ មទូ រសព្ទទ មកគឺខោ��ង Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan
តាមរយៈៈខោលខ 1-855-905-3825 TTY ៖ 711 ចាប័់ព្ទីខោ�ោង 8:00 �ព្ទឹក រហូូ ត្ថ�ល់ខោ�ោង 8:00 យៈប័់ �បាំព្ទីរ
នៃ�ៃ កុ�ងមួ យៈសបាីហូ៍។ ការខោ�មកខោលខខោនះគឺឺឥត្ថគឺិត្ថនៃ�ៃ ។ សិប្រមា�់ព័័ត៌៌មាន�ន្ថែនែម សូ មចូ លមខោ�កាន់
ខោគឺហូទំព្ទ័រ www.blueshieldca.com/promise/calmediconnect ។
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ត៌ប្រមូវការ ឬ�ញ្ញាា
សិុខ្ញុំភាព័
អ្នន កប្រត៌ូវការជំនួយៈ
កុ�ងការរសិ់បើ�កុ�ង
ផ្ដទះ (ប័នី )

បើសិវាកមម ន្ថែ�លអ្នន កអាចនឹង
ប្រត៌ូវការ
ខោសវាតាមផ្តទ ះ �ូ ចជាការ
ស�ាត្ថឬដែ�រកាផ្តទ ះ

ការចំណ្តាយៈរ�សិ់
អ្នន កសិប្រមា�់អ្ននក
ផ្ដាល់បើសិវាបើ�កុ�ង
�ណ្តា
ដ ញ
�បាក់ប័ង់ចំដែណ្ណក
រ ួម $0

ព័ត៌៌មានអ្នំព័�ការដ្ឋាក់កប្រមិត៌ ករណួ�
បើលើកន្ថែលង និងអ្នត៌ែ ប្រ�បើ�ជន៍
(ចា�់អ្នត៌ែ ប្រ�បើ�ជន៍)
ស��ប័់ស�ជ្យិក ដែ�ល�នសិទិទទួ ល
បានការអនុខោ��ះព្ទីកមម វ ិធីីខោសវាកមម �ំ�ទ
តាមផ្តទ ះ (IHSS) និងខោសវាជ្យំនួយៈច�ម �ះស��ប័់
មនុស័ចាស់ (MSSP)៖
ខោយៈ�ងនឹងខោធីើ �ការស�មប័ស�មួ លខោសវាកមម
ដែ�លផ្តី ល់ជ្យូនអន ក �ូ ខោចន ះខោហូ�យៈអន កអាចប័នី
ខោ�កុ�ងផ្តទ ះរប័ស់អនកខោ�យៈសុវត្ថថ ិភាព្ទ។
�ប័ខោ�ទខោសវាកមម IHSS ដែ�លអាច�ត្ថូវបាន
អនុញ្ជាាត្ថតាមរយៈ:�កសួ ងខោសវាកមម សងគ ម
(Department of Social Services) �ប័ចាំ
ខោ�នធីីរ ួម�ន៖
• ស�ាត្ថផ្តទ ះ
• ខោរៀប័ចំអាហារ
• ខោបាកសខោមៃ �កប័ំពាក់
• ខោ��រទិញឹខោ�គឺឿងខោទស
• ខោសវាកមម ដែ�ទាំ ំប័ុគឺគល (�ូ ចជា ខោសវាកមម
ដែ�ទាំខោពាះខោវៀន
ំ
និងខោ�កខោនាម ងូ ត្ថទឹក
កំ�រ និងខោសវាកមម ជ្យំនួយៈខោវជ្យី ប័ណ្ណិិត្ថ)
• ជ្យំនួយៈស��ប័់ការ�ត្ថ់ជ្យួប័ជាមួ យៈ
�គឺូខោព្ទទយ
• ការ�ត្ថួ ត្ថព្ទិនិត្ថយការពារស��ប័់អនកដែ�ល
�នប័ញ្ជាាផ្តូ វ� ចិត្ថី
�ប័សិនខោប័��នសិទិនិងទទួ លបានការ
យៈល់�ព្ទមព្ទីប័ុគឺគលិកសងគ ម�ប័ចាំខោ�នធីី អន ក
អាចទទួ លបាន�ល់ខោ� 283 ខោ�ោងនៃនខោសវា
IHSS រាល់ដែខ។
�ប័ខោ�ទខោសវាកមម MSSP ដែ�លអាចរ ួម�ន៖
• ខោសវាដែ�ទាំ ំផ្ទាទល់ខូ �ន
• ការប័នាំខោ�នឹងការរស់ខោ�កុ�ងប័រ ិសាថន
• ជ្យំនួយៈតាមលំខោ��ឋន/ការជ្យួ សជ្យុលផ្តទ ះ
ត្ថិចត្ថួ ច។ ។ល។
• ខោសវាខោធីើ �ការងារផ្តទ ះ
• ខោសវាកមម អាហារ
• ខោសវាកមម �ត្ថួ ត្ថព្ទិនិត្ថយដែផ្តន កការពារ
សិទិត្ថ�មូវព្ទីរ�ឋ អាចនឹង�នអនុវត្ថី ។ ចាប័់
សុំការអនុញ្ជាាត្ថជាមុនអាច�នអនុវត្ថី ។
ការត្ថ�មូវឱយ�នការប័ញ្ចូូន
� ប័នី អាចនឹង�ត្ថូវ
អនុវត្ថី

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមានសិំណួួរ សូ មទូ រសព្ទទ មកគឺខោ��ង Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan
តាមរយៈៈខោលខ 1-855-905-3825 TTY ៖ 711 ចាប័់ព្ទីខោ�ោង 8:00 �ព្ទឹក រហូូ ត្ថ�ល់ខោ�ោង 8:00 យៈប័់ �បាំព្ទីរ
នៃ�ៃ កុ�ងមួ យៈសបាីហូ៍។ ការខោ�មកខោលខខោនះគឺឺឥត្ថគឺិត្ថនៃ�ៃ ។ សិប្រមា�់ព័័ត៌៌មាន�ន្ថែនែម សូ មចូ លមខោ�កាន់
ខោគឺហូទំព្ទ័រ www.blueshieldca.com/promise/calmediconnect ។
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ត៌ប្រមូវការ ឬ�ញ្ញាា
សិុខ្ញុំភាព័
អ្នន កប្រត៌ូវការជំនួយៈ
កុ�ងការរសិ់បើ�កុ�ង
ផ្ដទះ (ប័នី )

ការចំណ្តាយៈរ�សិ់
អ្នន កសិប្រមា�់អ្ននក
ផ្ដាល់បើសិវាបើ�កុ�ង
បើសិវាកមម ន្ថែ�លអ្នន កអាចនឹង
�ណ្តា
ដ ញ
ប្រត៌ូវការ
ការផ្ទាៃស់ប័ូរផ្តទ
� ះរប័សល់
�បាក់ប័ង់ចំដែណ្ណក
ខោ�កអន ក �ូ ចជាផ្តូ វ� ខោ��ងនិង រ ួម $0
ផ្តូ វ� រខោទះរុញឹ

ព័ត៌៌មានអ្នំព័�ការដ្ឋាក់កប្រមិត៌ ករណួ�
បើលើកន្ថែលង និងអ្នត៌ែ ប្រ�បើ�ជន៍
(ចា�់អ្នត៌ែ ប្រ�បើ�ជន៍)
ខោសវាកមម ខោនះ�នស��ប័់ដែត្ថ៖
អន កទទួ ល�ប័ខោ�ជ្យន៍ព្ទីការអនុខោ��ះនៃន
កមម វ ិធីី កមម វ ិធីីខោសវាជ្យំនួសច�ម �ះស��ប័់
មនុស័ចាស់ (MSSP)។ �នការកំណ្ណត្ថ់ខោ�ខោល�
ការចំ�យៈរប័ស់ Blue Shield Promise
Cal MediConnect Plan។
សិទិត្ថ�មូវព្ទីរ�ឋ អាចនឹង�នអនុវត្ថី ។ ចាប័់
សុំការអនុញ្ជាាត្ថជាមុនអាច�នអនុវត្ថី ។

ខោសវាដែ�ទាំ ំសុខភាព្ទតាមផ្តទ ះ

�បាក់ប័ង់ចំដែណ្ណក
រ ួម $0

ខោសវាខោម�លដែ�មនុស័ខោព្ទញឹវ ័យៈ �បាក់ប័ង់ចំដែណ្ណក
ខោព្ទលនៃ�ៃ ឬខោសវាកមម �ំ�ទខោផ្ត័ង រ ួម $0
ៗខោទៀត្ថ

ការត្ថ�មូវឱយ�នការប័ញ្ចូូន
� ប័នី អាចនឹង�ត្ថូវ
អនុវត្ថី ។
ចាប័់សុំការអនុញ្ជាាត្ថជាមុនអាច�ន
អនុវត្ថី ។ ការត្ថ�មូវឱយ�នការប័ញ្ចូូន
� ប័នី អាច
នឹង�ត្ថូវអនុវត្ថី ។
ខោសវាកមម ខោនះ�នស��ប័់ដែត្ថ៖
• អន កទទួ ល�ប័ខោ�ជ្យន៍ព្ទីការអនុខោ��ះ
នៃនកមម វ ិធីី កមម វ ិធីីខោសវាជ្យំនួសច�ម �ះ
ស��ប័់មនុស័ចាស់ (MSSP)។ �នការ
�ក់កំ រ ិត្ថខោ�ខោល�ប័ រ ិ�ណ្ណដែ�លគឺខោ��ង
រប័ស់ខោយៈ�ង�ត្ថូវប័ង់ចំ�យៈ ឬ
• អន កទទួ លផ្តលដែ�ល�នសិទិទទួ ល
ខោសវាកមម �ំ�ទតាមផ្តទ ះ (IHSS) ។ IHSS គឺឺ
�នរហូូ ត្ថ�ល់ខោ� 283 ខោ�ោងរាល់ដែខ។
• អន កទទួ លផ្តលដែ�ល�នសិទិទទួ លបាន
ខោសវាកមម ស��ប័់មនុស័ខោព្ទញឹវ ័យៈតាម
សហូគឺមន៍ (CBAS) ។

អ្នន កប្រត៌ូវការកន្ថែនើង
ជ្យំនួយៈការកុ�ងការរស់ឬ
បើ�ើមប�រសិ់បើ�ជាមួ យៈ ខោសវាកមម តាមលំខោ��ឋន
មនុសិសន្ថែ�លអាចជួយៈ ខោផ្ត័ងខោទៀត្ថ
អ្នន ក

ការដែ�ទាំ ំខោ�មនទ ីរដែ�ទាំ ំ

�បាក់ប័ង់ចំដែណ្ណក
រ ួម $0

�បាក់ប័ង់ចំដែណ្ណក
រ ួម $0

សិទិត្ថ�មូវព្ទីរ�ឋ អាចនឹង�នអនុវត្ថី ។ ចាប័់
សុំការអនុញ្ជាាត្ថជាមុនអាច�នអនុវត្ថី ។
ការត្ថ�មូវឱយ�នការប័ញ្ចូូន
� ប័នី អាចនឹង�ត្ថូវ
អនុវត្ថី ។
គឺខោ��ងនឹងជ្យួ យៈ�ល់ការសំរប័សំរ ួលខោសវាកមម
ដែ�លផ្តី ល់តាមរយៈៈអងគ ការខោផ្ត័ងៗ�ូ ចជា
មជ្យឈមណ្ណិលការរស់ខោ�ខោ�យៈឯករាជ្យយ ឬកមម
វ ិធីីនានា�ូ ចជាកមម វ ិធីីការលះប័ង់សិទិ ទទួ ល
ជ្យំនួយៈការរស់ខោ�។ សូ មទាំក់ទងមកកាន់
Blue Shield Promise Cal MediConnect
Plan ស��ប័់ព្ទ័ត្ថ៌�នលមា ិត្ថ។
ចាប័់សុំការអនុញ្ជាាត្ថជាមុនអាច�ន
អនុវត្ថី ។ ការត្ថ�មូវឱយ�នការប័ញ្ចូូន
� ប័នី អាច
នឹង�ត្ថូវអនុវត្ថី ។
សូ មទាំក់ទងមកកាន់ Blue Shield
Promise Cal MediConnect Plan
ស��ប័់ព្ទ័ត្ថ៌�នលមា ិត្ថ។

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមានសិំណួួរ សូ មទូ រសព្ទទ មកគឺខោ��ង Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan
តាមរយៈៈខោលខ 1-855-905-3825 TTY ៖ 711 ចាប័់ព្ទីខោ�ោង 8:00 �ព្ទឹក រហូូ ត្ថ�ល់ខោ�ោង 8:00 យៈប័់ �បាំព្ទីរ
នៃ�ៃ កុ�ងមួ យៈសបាីហូ៍។ ការខោ�មកខោលខខោនះគឺឺឥត្ថគឺិត្ថនៃ�ៃ ។ សិប្រមា�់ព័័ត៌៌មាន�ន្ថែនែម សូ មចូ លមខោ�កាន់
ខោគឺហូទំព្ទ័រ www.blueshieldca.com/promise/calmediconnect ។
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ត៌ប្រមូវការ ឬ�ញ្ញាា
សិុខ្ញុំភាព័
អ្នន កន្ថែថិទាំរ�សិ់អ្ននក
ប្រត៌ូវការបើព័លបើវលា

បើសិវាកមម ន្ថែ�ល
ប្រ���ណួា�់�ន្ថែនែម
(ខោសវាកមម ខោនះប័នី
ខោ�ទំព្ទ័រប័នាទប័់)

បើសិវាកមម ន្ថែ�លអ្នន កអាចនឹង
ប្រត៌ូវការ
ការដែ�ទាំ ំស��កព្ទាបាល

ការព្ទិនិត្ថយរាងកាយៈ�ប័ចាំឆ្នាំនំ

ស�ជ្យិកកៃ ឹប័សុខភាព្ទនិង
ថានក់ហាត្ថ់�បាណ្ណ

ការចំណ្តាយៈរ�សិ់
អ្នន កសិប្រមា�់អ្ននក
ផ្ដាល់បើសិវាបើ�កុ�ង
�ណ្តា
ដ ញ
�បាក់ប័ង់ចំដែណ្ណក
រ ួម $0

�បាក់ប័ង់ចំដែណ្ណក
រ ួម $0

�បាក់ប័ង់ចំដែណ្ណក
រ ួម $0

ព័ត៌៌មានអ្នំព័�ការដ្ឋាក់កប្រមិត៌ ករណួ�
បើលើកន្ថែលង និងអ្នត៌ែ ប្រ�បើ�ជន៍
(ចា�់អ្នត៌ែ ប្រ�បើ�ជន៍)
ចាប័់សុំការអនុញ្ជាាត្ថជាមុនអាច�ន
អនុវត្ថី ។ ការត្ថ�មូវឱយ�នការប័ញ្ចូូន
� ប័នី អាច
នឹង�ត្ថូវអនុវត្ថី ។
សូ មទាំក់ទងមកកាន់ Blue Shield
Promise Cal MediConnect Plan
ស��ប័់ព្ទ័ត្ថ៌�នលមា ិត្ថ។
អន កទទួ លបានការរាាប័់រងស��ប័់ការព្ទិនិត្ថយ
សុខភាព្ទរាងកាយៈជាទ�ៃប័់ខោរៀងរាល់ 12
ដែខ ដែ�មព្ទីខោល�ការខោ�ព្ទិនិត្ថយសុខ�លភាព្ទ
�ប័ចាំឆ្នាំនំរប័ស់អនក។ ការមកព្ទិនិត្ថយខោនះ
រ ួម�នការព្ទិនិត្ថយខោ��ង វ ិញឹ�ោងទូ លំទូ�យៈ
នៃន�ប័វត្ថី ិ�គឺួ សារនិងសុខភាព្ទរប័ស់អនក
ការវាយៈត្ថនៃមៃ លំអិត្ថព្ទីកាល�ល់ចុងខោជ្យ�ង
និងខោសវាខោផ្ត័ងខោទៀត្ថ ការប័ញ្ចូូន
� ប័នី និង
ការដែណ្ណនាំដែ�លអាច�នភាព្ទសមរមយ។
�ំខោណ្ណ�រការខោរាគឺវ ិនិច័យៈតាមមនទ ីរព្ទិខោសាធីន៍
ឬ ខោសវាកមម �ប័ខោ�ទខោផ្ត័ងខោទៀត្ថដែ�លបាន
ប័ញ្ជាីទិញឹ មិន�ត្ថូវបានរាាប័់រងខោ�ខោ�កាមអត្ថថ
�ប័ខោ�ជ្យន៍ខោនះខោទ ខោហូ�យៈ អន ក�ត្ថូវប័ង់�បាក់
តាមចំនួនរ ួមចំដែណ្ណកនៃ�ៃ ខោសវាកមម រប័ស់
គឺខោ��ងអន ក ស��ប័់ខោសវាកមម នីមួយៈៗ
�ច់ខោ�យៈដែ�កព្ទី�ន។
ខោ�កអន កនឹងទទួ លបានខោសវា�ូ ច
�ងខោ�កាម៖
ភាព័រ ឹងមាំព័� SilverSneakers®
ការខោធីើ �លំហាត្ថ់�បាណ្ណ ការអប័់រំ និង
សកមម ភាព្ទសងគ មដែ�លអាចទទួ លខោ�៖
• កដែនៃ ងហាត្ថ់�បាណ្ណរាប័់ពាន់កដែនៃ ង
ទូ ទាំ ំង�ប័ខោទស ដែ�លអន កអាចខោ�ប័�បាន
�គឺប័់ខោព្ទល។
• ឧប័ករណ្ណ៍ហាត្ថ់�បាណ្ណនិងថានក់ខោ�
SilverSneakers ។
• �ព្ទឹត្ថីិការណ្ណ៍និងសកមម ភាព្ទសងគ ម។
• ថានក់ខោ� SilverSneakers FLEXTM �ូ ច
ជាយៈូហាគ របាំឡាតាំង និង នៃ�ជ្យី។
�នអារមម ណ្ណ�ូ
៍ ចជា អន កខោ�កុ�ងថានក់ ខោ�យៈ
មិនចាំបាច់ចាកខោចញឹព្ទីផ្តទះខោ�យៈការខោ�ប័�
SilverSneakers Life។

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមានសិំណួួរ សូ មទូ រសព្ទទ មកគឺខោ��ង Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan
តាមរយៈៈខោលខ 1-855-905-3825 TTY ៖ 711 ចាប័់ព្ទីខោ�ោង 8:00 �ព្ទឹក រហូូ ត្ថ�ល់ខោ�ោង 8:00 យៈប័់ �បាំព្ទីរ
នៃ�ៃ កុ�ងមួ យៈសបាីហូ៍។ ការខោ�មកខោលខខោនះគឺឺឥត្ថគឺិត្ថនៃ�ៃ ។ សិប្រមា�់ព័័ត៌៌មាន�ន្ថែនែម សូ មចូ លមខោ�កាន់
ខោគឺហូទំព្ទ័រ www.blueshieldca.com/promise/calmediconnect ។
19

ត៌ប្រមូវការ ឬ�ញ្ញាា
សិុខ្ញុំភាព័
បើសិវាកមម ន្ថែ�លប្រត៌ូវ
បានរ៉ាា�់រង�ន្ថែនែម
(ប័នី )

ការចំណ្តាយៈរ�សិ់
អ្នន កសិប្រមា�់អ្ននក
ផ្ដាល់បើសិវាបើ�កុ�ង
បើសិវាកមម ន្ថែ�លអ្នន កអាចនឹង
�ណ្តា
ដ ញ
ប្រត៌ូវការ
ការដែចកចាយៈមូ �ប័អាហារតាម �បាក់ប័ង់ចំដែណ្ណក
ផ្តទ ះ
រ ួម $0

ព័ត៌៌មានអ្នំព័�ការដ្ឋាក់កប្រមិត៌ ករណួ�
បើលើកន្ថែលង និងអ្នត៌ែ ប្រ�បើ�ជន៍
(ចា�់អ្នត៌ែ ប្រ�បើ�ជន៍)
ស��ប័់ប័ុគឺគល នាខោព្ទលខោចញឹព្ទីមនទ ីរខោព្ទទយ
ស��កព្ទាបាលឬកដែនៃ ងដែ�ទាំ ំជ្យំនាញឹខោយៈ�ង
�គឺប័�ណ្ណីប័់ចំខោពាះ៖
• អាហារ 22 មុខនិងអាហារស�មន់ 10
�ងកុ�ងខោព្ទលខោចញឹព្ទីមនទ ីរខោព្ទទយមី ង
• ការធានារាាប័់រង�ត្ថូវបានកំណ្ណត្ថ់�ត្ថឹម
ភាព្ទញឹឹកញាប័់ព្ទីរ�ងកុ�ងមួ យៈឆ្នាំនំ

ការ�គឺប័�ណ្ណីប័់ករណ្ណីសខោស្ត្រងាគះ
ប័នាទន់ / អាសនន ទូ ទាំ ំង
ព្ទិ�ព្ទខោ�ក

�បាក់ប័ង់ចំដែណ្ណក
រ ួម $0

ទំនិញឹដែ�លរកទិញឹទូ ខោ�បាន
(OTC)

�បាក់ប័ង់ចំដែណ្ណក
រ ួម $0

�ប័ព្ទ័និខោឆ្លុះៃ�យៈត្ថប័ការសខោស្ត្រងាគះ
ប័នាទន់ផ្ទាទល់ខូ �ន (PERS)

�បាក់ប័ង់ចំដែណ្ណក
រ ួម $0

�ប័�ប័់�ទាំប័់ទឹកខោនាម និង
�មក

�បាក់ប័ង់ចំដែណ្ណក
រ ួម $0

• អាហារនិងអាហារស�មន់នឹង�ត្ថូវ
ដែប័ងដែចកជាការដែចកចាយៈរហូូ ត្ថ�ល់
ខោ�ប័ី�ង�ច់ខោ�យៈដែ�កព្ទី�នតាម
ត្ថ�មូវការ
$0 នៃនការប័ង់�បាក់រ ួមស��ប័់ការធានា
រាាប័់រងកុ�ង��ប័នាទន់/អាសនន ទូ ទាំ ំង
ព្ទិ�ព្ទខោ�ក។
មិន�នដែ�នកំណ្ណត្ថ់ខោ�ខោល�ការធានា
រាាប័់រងព្ទីគឺខោ��ងស��ប័់ខោសវាដែ�ល�ត្ថូវការ
ជាប័នាទន់ឬ�ត្ថូវការកុ�ង��អាសនន ខោ��គឺប័់
ទីកដែនៃ ងខោ�ខោ��សហូរ�ឋ អាខោមរ ិក ខោរៀងរាល់
ឆ្នាំនំ។
អន ក�ន�បាក់ឧប័ត្ថថ មភចំនួន $185 ខោ��មីី
ខោ�ប័�ស��ប័់ផ្តលិត្ថផ្តល OTC មួ យៈចំនួន
ជាក់�ក់ខោរៀងរាល់ 3 ដែខមី ង (កុ�ងមួ យៈ
�ត្ថី�ស) ។ �បាក់ដែ�លមិនខោ�ប័� នឹងមិន អាច
យៈកខោ�ខោ�ប័�កុ�ង�ត្ថី�សប័នាទប័់ខោ��យៈ។
�បាក់ឧប័ត្ថថ មភ�ប័ចាំ�ត្ថី�ស�ំប័ូងរប័ស់អនក
អាចខោ�ប័�បានខោ�នៃ�ៃ ទី 1 ដែខមករាឆ្នាំនំ 2022។
PERS គឺឺជា�ប័ព្ទ័និតាម�នជ្យូ ន�ំណ្ណឹងខោវជ្យី
សាស្ត្រសីដែ�លផ្តី ល់លទិ ភាព្ទឱយអន កទទួ លបាន
ជ្យំនួយៈ 24/7 ��ន់ដែត្ថចុចប័ូូ ត្ថុងមួ យៈ។
ចាប័់សុំការអនុញ្ជាាត្ថជាមុនអាច�ន
អនុវត្ថី ។ ការត្ថ�មូវឱយ�នការប័ញ្ចូូន
� ប័នី អាច
នឹង�ត្ថូវអនុវត្ថី ។

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមានសិំណួួរ សូ មទូ រសព្ទទ មកគឺខោ��ង Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan
តាមរយៈៈខោលខ 1-855-905-3825 TTY ៖ 711 ចាប័់ព្ទីខោ�ោង 8:00 �ព្ទឹក រហូូ ត្ថ�ល់ខោ�ោង 8:00 យៈប័់ �បាំព្ទីរ
នៃ�ៃ កុ�ងមួ យៈសបាីហូ៍។ ការខោ�មកខោលខខោនះគឺឺឥត្ថគឺិត្ថនៃ�ៃ ។ សិប្រមា�់ព័័ត៌៌មាន�ន្ថែនែម សូ មចូ លមខោ�កាន់
ខោគឺហូទំព្ទ័រ www.blueshieldca.com/promise/calmediconnect ។
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ត៌ប្រមូវការ ឬ�ញ្ញាា
សិុខ្ញុំភាព័
បើសិវាកមម ន្ថែ�លប្រត៌ូវ
បានរ៉ាា�់រង�ន្ថែនែម
(ប័នី )

បើសិវាកមម ន្ថែ�លអ្នន កអាចនឹង
ប្រត៌ូវការ
ខោសវាកមម ខោរៀប័ចំដែផ្តនការ
�គឺួ សារ
ចាប័់ខោនះអនុញ្ជាាត្ថឱយអន ក
ខោ�ជ្យ�សខោរ ើស�ក �ម�គឺូខោព្ទទយ
�មួ យៈស��ប័់ខោសវាកមម
ខោរៀប័ចំគឺខោ��ង�គឺួ សារ
ចាស់�ស់។ ខោនះ�នន័យៈថា
ខោវជ្យី ប័ណ្ណិិត្ថ មនទ ីរស��ក
ព្ទាបាល មនទ ីរខោព្ទទយ ឱស�
សាថនឬការ ិ�ល័យៈខោរៀប័ចំ
គឺខោ��ង�គឺួ សារ។
ខោសវាកមម ដែ�ល�គឺប័�ណ្ណីប័់
ទាំ ំងខោនះរ ួម�ន៖
• ខោសវាកមម ព្ទិនិត្ថយការខោរៀប័ចំ
គឺខោ��ង�គឺួ សារនិង
ខោសវាកមម ដែ�ទាំ ំសុខភាព្ទ
• ព្ទិខោសាធីន៍ការខោរៀប័ចំ
គឺខោ��ង�គឺួ សារ និង
ព្ទិនិត្ថយការខោធីើ � វ ិនិច័យៈខោរាគឺ
• វ ិធីីសាស្ត្រសីកុ�ងការខោរៀប័ចំ
ដែផ្តនការ�គឺួ សារ (�ង
នៃ�សី
ូ ន ខោ�ក�វ ចាក់ថាន ំ
ព្ទនារ ថានព្ទ
ំ នារ ថាន ំ
គឺុលិកាឬ�ក់កង)
• ស�ភរៈខោរៀប័ចំគឺខោ��ង
�គឺួ សារខោ�យៈ�នខោវជ្យី ប័ញ្ជាី
(ខោ�សាមអនាម័យៈ ខោអប័ោុង
ហូូ �ម�ង ហូើ ីល ខោ�សាម
កង)
• ខោសវាកមម ព្ទិខោ��ះខោ�ប័ល់
ិនិច័យៈខោល�
និងខោធីើ ខោរាគឺវ
�
ភាព្ទសារធាត្ថុ�ទ�ទង់និង
ខោសវាកមម ពាក់ព្ទ័និ
• ការ�ប័ឹកា ការខោធីើ �ខោត្ថ
សី និងការព្ទាបាលជ្យំងឺ
កាមខោរាគឺ (STIs)
• ការផ្តី ល់�ប័ឹកានិងការ
ខោធីើ �ខោត្ថសី ខោមខោរាគឺ HIV និង
ខោអ�ស៍និងសាថនភាព្ទ
ទាំក់ទងនឹងខោមខោរាគឺ
ខោអ�ស៍ខោផ្ត័ងៗ

ការចំណ្តាយៈរ�សិ់
អ្នន កសិប្រមា�់អ្ននក
ផ្ដាល់បើសិវាបើ�កុ�ង
�ណ្តា
ដ ញ
�បាក់ប័ង់ចំដែណ្ណក
រ ួម $0

ព័ត៌៌មានអ្នំព័�ការដ្ឋាក់កប្រមិត៌ ករណួ�
បើលើកន្ថែលង និងអ្នត៌ែ ប្រ�បើ�ជន៍
(ចា�់អ្នត៌ែ ប្រ�បើ�ជន៍)
ចាប័់សុំការអនុញ្ជាាត្ថជាមុនអាច�ន
អនុវត្ថី ។ ការត្ថ�មូវឱយ�នការប័ញ្ចូូន
� ប័នី អាច
នឹង�ត្ថូវអនុវត្ថី ។
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នៃ�ៃ កុ�ងមួ យៈសបាីហូ៍។ ការខោ�មកខោលខខោនះគឺឺឥត្ថគឺិត្ថនៃ�ៃ ។ សិប្រមា�់ព័័ត៌៌មាន�ន្ថែនែម សូ មចូ លមខោ�កាន់
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ត៌ប្រមូវការ ឬ�ញ្ញាា
សិុខ្ញុំភាព័
បើសិវាកមម ន្ថែ�លប្រត៌ូវ
បានរ៉ាា�់រង�ន្ថែនែម
(ប័នី )

ការចំណ្តាយៈរ�សិ់
អ្នន កសិប្រមា�់អ្ននក
ផ្ដាល់បើសិវាបើ�កុ�ង
បើសិវាកមម ន្ថែ�លអ្នន កអាចនឹង
�ណ្តា
ដ ញ
ប្រត៌ូវការ
�បាក់ប័ង់ចំដែណ្ណក
• ការព្ទនាកំខោណ្ណ�ត្ថជា
អចិនៃស្ត្រនីយៈ៍ (អន ក�ត្ថូវដែត្ថ�ន រ ួម $0
អាយៈុ 21 ឆ្នាំនឬ
ំ ចាស់ជាង
ខោនះខោ��មីីខោ�ជ្យ�សខោរ ើសរខោប័ៀប័
នៃនការខោធីើ ដែ� ផ្តនការ�គឺួ សារ។
អន ក�ត្ថូវដែត្ថចុះហូត្ថថ ខោល�
ខោល�ទ�មង់យៈល់�ព្ទមការខោធីើ �
មិនឱយ�នកូ នរប័ស់រ�ឋ
សហូព្ទ័និ�ោងខោហាច�ស់
30 នៃ�ៃមន
ុ ប័ោដែុ នី មន
ិ ឱយ
ខោល�សព្ទី 180 នៃ�ៃមន
ុ នៃ�ៃ
វះកាត្ថ់ខោ��យៈ។)
• ខោសវាកមម ព្ទិខោ��ះខោ�ប័ល់
អំព្ទីព្ទូជ្យ
ខោសវាកមម ព្ទិខោ��ះខោ�ប័ល់អំព្ទី �បាក់ប័ង់ចំដែណ្ណក
រ ួម $0
ការប័ញ្ចូឈប័់ការជ្យក់បា រ ើ ឬ
ខោ�ប័��បាស់ថានជ្យ
ំ ក់
• ខោសវាព្ទិខោ��ះខោ�ប័ល់
2 �ងកុ�ងការព្ទា�ម
ប័ញ្ចូឈប័់ការខោ�ប័��បាស់ថានជ្យ
ំ ក់
កុ�ងរយៈ:ខោព្ទល 12 ដែខ។
• ខោប័�អន ក�ននៃផ្តទ ខោពាះ អន ក
�ប័ដែហូលជាទទួ លបាន
ខោសវាកមម ព្ទិខោ��ះខោ�ប័ល់
អំព្ទីការប័ញ្ចូឈប័់ការ
ខោ�ប័��បាស់ថានជ្យ
ំ ក់ខោ�យៈ�មន
កំណ្ណត្ថ់។
កមម វធីីអប័់រំសុខភាព្ទ និង
�បាក់ប័ង់ចំដែណ្ណក
សុខុ�លភាព្ទ
រ ួម $0
• កមម វ ិធីីអប័់រអ
ំ ព្ទ
ំ ស
ី ខ
ុ ភាព្ទ
• កមម វ ិធីីអប័់រំអំព្ទីសារធាត្ថុ
ប័ំប័ោន
ការដែ�ទាំ ំខោជ្យ�ង (ខោសវាបាទាំវ ិជាី �បាក់ប័ង់ចំដែណ្ណក
រ ួម $0
សាស្ត្រសី)
ិនិច័យៈ
• ខោសវាកមម ខោធីើ ខោរាគឺវ
�
និងខោសវាកមម ព្ទាបាល
ខោវជ្យី សាស្ត្រសីឬវះកាត្ថ់ខោល�រប័ួ ស
និងជ្យំងឺខោជ្យ�ង (�ូ ចជា រប័ួ ស
ខោជ្យ�ងខោ�យៈសារដែឆ្លុះើ�ំ ឬ
រប័ួ សដែកងខោជ្យ�ង ជាខោ��ម)
• ខោសវាកមម ដែ�ទាំ ំខោជ្យ�ង
ជា�ប័ចាំស��ប័់ស�ជ្យិក
ដែ�ល�នលកេ ខណ្ណិប័ោះពាល់
�ល់ខោជ្យ�ង �ូ ចជា ជ្យមៃ ខោនាម
ឺ
ដែផ្តា មជាខោ��ម

ព័ត៌៌មានអ្នំព័�ការដ្ឋាក់កប្រមិត៌ ករណួ�
បើលើកន្ថែលង និងអ្នត៌ែ ប្រ�បើ�ជន៍
(ចា�់អ្នត៌ែ ប្រ�បើ�ជន៍)
ចាប័់សុំការអនុញ្ជាាត្ថជាមុនអាច�ន
អនុវត្ថី ។ ការត្ថ�មូវឱយ�នការប័ញ្ចូូន
� ប័នី អាច
នឹង�ត្ថូវអនុវត្ថី ។

ចាប័់សុំការអនុញ្ជាាត្ថជាមុនអាច�ន
អនុវត្ថី ។ ការត្ថ�មូវឱយ�នការប័ញ្ចូូន
� ប័នី អាច
នឹង�ត្ថូវអនុវត្ថី ។

ចាប័់សុំការអនុញ្ជាាត្ថជាមុនអាច�ន
អនុវត្ថី ។ ការត្ថ�មូវឱយ�នការប័ញ្ចូូន
� ប័នី អាច
នឹង�ត្ថូវអនុវត្ថី ។

ចាប័់សុំការអនុញ្ជាាត្ថជាមុនអាច�ន
អនុវត្ថី ។ ការត្ថ�មូវឱយ�នការប័ញ្ចូូន
� ប័នី អាច
នឹង�ត្ថូវអនុវត្ថី ។
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ត៌ប្រមូវការ ឬ�ញ្ញាា
សិុខ្ញុំភាព័
បើសិវាកមម ន្ថែ�លប្រត៌ូវ
បានរ៉ាា�់រង�ន្ថែនែម
(ប័នី )

បើសិវាកមម ន្ថែ�លអ្នន កអាចនឹង
ប្រត៌ូវការ
ខោសវាកមម ជ្យខោ�ម�សនៃនគឺខោ��ង
ដែ�ទាំ ំ (CPO)

ការចំណ្តាយៈរ�សិ់
អ្នន កសិប្រមា�់អ្ននក
ផ្ដាល់បើសិវាបើ�កុ�ង
�ណ្តា
ដ ញ
�បាក់ប័ង់ចំដែណ្ណក
រ ួម $0

ព័ត៌៌មានអ្នំព័�ការដ្ឋាក់កប្រមិត៌ ករណួ�
បើលើកន្ថែលង និងអ្នត៌ែ ប្រ�បើ�ជន៍
(ចា�់អ្នត៌ែ ប្រ�បើ�ជន៍)
Los Angeles
• ខោសវា ជ្យខោ�ម�សនៃនគឺខោ��ងដែ�ទាំ ំ (CPO)
អាច�នខោ�កុ�ងគឺខោ��ងដែ�ទាំ ំលកេ ណ្ណៈ
ប័ុគឺគលរប័ស់អនក (Individualized
Care Plan)។ ខោសវាទាំ ំងខោនះផ្តី ល់ខោអាយៈ
ខោ�កអន កនូ វជ្យំនួយៈប័ដែនថ មខោ�ផ្តទ ះ �ូ ចជា
ការដែចកអាហារ�ល់ផ្តទះ ខោសវា�គឺប័់�គឺង
ករណ្ណី ទឹកផ្ទាើឈូ ក របារកាន់ និង
ជ្យ��ល។ ខោសវាកមម ទាំ ំងខោនះអាចជ្យួ យៈ
អន ករស់ខោ�កាន់ដែត្ថ�នឯករាជ្យយ ប័ោុដែនី
មិនជ្យំនួសឲ្យយខោសវាកមម និងការ�ំ�ទ
រយៈៈខោព្ទលដែវង (LTSS) ដែ�លអន កទទួ លបាន
ការអនុញ្ជាាត្ថឱយទទួ លបានខោ�កាមកមម វ ិធីី
Medi-Cal ខោនាះខោទ។ ខោប័�សិនជាអន ក
�ត្ថូវការជ្យំនួយៈ ឬចង់ដែសើ ងយៈល់ព្ទីរខោប័ៀប័
ដែ�លខោសវាកមម CPO អាចជ្យួ យៈអន កបាន
សូ មទាំក់ទងអន កស�មប័ស�មួ លដែផ្តន ក
ដែ�ទាំ ំរប័ស់អនក។
ខោ�នធីី San Diego
• ខោសវា ជ្យខោ�ម�សនៃនគឺខោ��ងដែ�ទាំ ំ (CPO)
អាច�នខោ�កុ�ងគឺខោ��ងដែ�ទាំ ំលកេ ណ្ណៈ
ប័ុគឺគលរប័ស់អនក (Individualized Care
Plan)។ ខោសវាទាំ ំងខោនះផ្តី ល់ឱយខោ�កអន ក
នូ វជ្យំនួយៈប័ដែនថ មខោ�ផ្តទ ះ �ូ ចជាអាហារ
ដែ�លដែចកចាយៈ�ល់ផ្តទះ ខោសវា�គឺប័់�គឺង
ករណ្ណី ខោសវាដែ�ទាំ ំផ្ទាទល់ខូ �ន និងកា
រស��ក់លំដែហូ។
ខោសវាកមម ទាំ ំងខោនះអាចជ្យួ យៈខោ�កអន កខោអាយៈ
រស់ខោ�កាន់ដែត្ថឯករាជ្យយ ប័ោុដែនី មិនបានជ្យំនួស
ខោសវា និងការ�ំ�ទរយៈៈខោព្ទលដែវង (LTSS)
ដែ�លខោ�កអន ក�ត្ថូវបានអនុញ្ជាាត្ថិខោ��មីី
ទទួ លខោ�កាម Medi-Cal ខោទ។ ខោប័�សិនជា
អន ក�ត្ថូវការជ្យំនួយៈ ឬចង់ដែសើ ងយៈល់ព្ទីរខោប័ៀប័
ដែ�លខោសវាកមម CPO អាចជ្យួ យៈអន កបាន សូ ម
ទាំក់ទងអន កស�មប័ស�មួ លដែផ្តន កដែ�ទាំ ំរប័ស់
អន ក។

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមានសិំណួួរ សូ មទូ រសព្ទទ មកគឺខោ��ង Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan
តាមរយៈៈខោលខ 1-855-905-3825 TTY ៖ 711 ចាប័់ព្ទីខោ�ោង 8:00 �ព្ទឹក រហូូ ត្ថ�ល់ខោ�ោង 8:00 យៈប័់ �បាំព្ទីរ
នៃ�ៃ កុ�ងមួ យៈសបាីហូ៍។ ការខោ�មកខោលខខោនះគឺឺឥត្ថគឺិត្ថនៃ�ៃ ។ សិប្រមា�់ព័័ត៌៌មាន�ន្ថែនែម សូ មចូ លមខោ�កាន់
ខោគឺហូទំព្ទ័រ www.blueshieldca.com/promise/calmediconnect ។
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ខោសវាកមម ដែ�ល�នការធានារាាប័់រងខោ��ងខោ��គឺខោ��ង
Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan
ខោនះមិនដែមនជាប័ញ្ចូីីខោព្ទញឹខោលញឹខោនាះខោទ។ សូ មទូ រសព្ទទ ខោ�ដែផ្តន កប័ខោ�ម�ខោសវាអត្ថិ�ិជ្យនខោ��មីីដែសើ ងយៈល់អំព្ទខោសវាកមម
ី
ខោផ្ត័ងៗដែ�ល
មិន�នការ�គឺប័�ណ្ណីប័់ខោ�យៈ Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan ប័ោុនីអាចរកបានតាមរយៈៈ Medicare
ឬ Medi-Cal ។
បើសិវាកមម បើផ្ដសងបើទូៀត៌ន្ថែ�លប្រ���ណួា�់បើដ្ឋាយៈ
Medicare ឬ Medi-Cal

ការចំណ្តាយៈរ�សិ់បើលាកអ្នន ក

បើសិវាន្ថែថិទាំសិុខ្ញុំភាព័តាមផ្ដទះមួ យៈចំនួន

$0

បើសិវាកមម សិប្រម�សិប្រមួ លមុនបើព័លផ្លាើសិ់�ូរសិហ�មន៍
�
នៃនរ�ា
California (CCT) និងបើសិវាកមម បើប្រកាយៈបើព័លផ្លាើសិ់�ូរ�

$0

បើសិវាកមម សិុខ្ញុំភាព័បើធីម ញមួ យៈចំនួន�ូ ចជាការបាញ់ការំ សិម�
អ្និច ការសិមាែត៌បើធីម ញ ការ�ំបើព័ញប្រកហូ ងបើធីម ញ ការបើចាំះ
ប្រ�ឡាយៈឬសិបើធីម ញ ការ�កបើធីម ញ ការបើប្រស្ថា�បើធីម ញ និង
បើធីម ញពាក់

ខោសវាកមម ដែ�លមិន�ត្ថូវបានរាប័់ប័ញ្ចូូល
� ខោ�យៈកមម វ ិធីី
សុខភាព្ទខោធីម ញឹរប័ស់ Medi-Cal គឺឺអនកនឹងមិន�នការ
ចំ�យៈខោនាះខោទ។ ខោទាំះជា�ោង�ក៏ខោ�យៈខោ�កអន ក
�ត្ថូវទទួ លខុស�ត្ថូវចំខោពាះចំដែណ្ណកនៃនការចំ�យៈរប័ស់
ខោ�កអន ក�ប័សិនខោប័��ន។ ខោ�កអន កនឹងទទួ លខុស�ត្ថូវ
ប័ង់នៃ�ៃ ខោសវាកមម ដែ�លមិន�គឺប័�ណ្ណីប័់ខោ�យៈគឺខោ��ងរប័ស់
ខោ�កអន ក ឬខោ�យៈ សុខភាព្ទខោធីម ញឹរប័ស់ Medi-Cal

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមានសិំណួួរ សូ មទូ រសព្ទទ មកគឺខោ��ង Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan
តាមរយៈៈខោលខ 1-855-905-3825 TTY ៖ 711 ចាប័់ព្ទីខោ�ោង 8:00 �ព្ទឹក រហូូ ត្ថ�ល់ខោ�ោង 8:00 យៈប័់ �បាំព្ទីរ
នៃ�ៃ កុ�ងមួ យៈសបាីហូ៍។ ការខោ�មកខោលខខោនះគឺឺឥត្ថគឺិត្ថនៃ�ៃ ។ សិប្រមា�់ព័័ត៌៌មាន�ន្ថែនែម សូ មចូ លមខោ�កាន់
ខោគឺហូទំព្ទ័រ www.blueshieldca.com/promise/calmediconnect ។
24

ខោសវាកមម ដែ�ល Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan,
Medicare និង Medi-Cal មិនរាាប័់រង
ខោនះមិនដែមនជាប័ញ្ចូីីខោព្ទញឹខោលញឹខោនាះខោទ។ សូ មទូ រសព្ទទ ខោ�ខោសវាប័ខោ�ម�អត្ថិ�ិជ្យនខោ��មីីដែសើ ងយៈល់អំព្ទី ខោសវាកមម ខោផ្ត័ងៗដែ�លមិន
រាប័់ប័ញ្ចូូល
� ។
បើសិវាកមម ន្ថែ�លមិនប្រត៌ូវបានរ៉ាា�់រងបើដ្ឋាយៈ Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan Medicare ឬ Medi-Cal
ខោសវាកមម ដែ�ល�ត្ថូវបានចាត្ថ់ទុកថាមិនសមខោហូត្ថុផ្តល និងចាំបាច់ខោ�យៈខោ�ងតាមសី ង់�រនៃនដែផ្តនការ
Original Medicare លុះ�តាដែត្ថខោសវាទាំ ំងខោនះ�ត្ថូវបានដែចងកុ�ងដែផ្តនការរប័ស់ខោយៈ�ង�ូ ចជាខោសវាដែ�លបានផ្តី ល់ជ្យូន ។
នីត្ថិ វ ិធីី ឧប័ករណ្ណ៍ និងឱស�ស��ប័់ការព្ទិខោសាធីន៍ខោវជ្យី សាស្ត្រសីនិងការវះកាត្ថ់លុះ�តាដែត្ថ�នការរាាប័់រងព្ទី
Original Medicare ឬ�នការយៈល់�ព្ទមព្ទី Medicare ។
នីត្ថិ វ ិធីី ឬខោសវាកមម ខោ�ជ្យ�សតាំង ឬខោ�យៈសម ័�គឺចិត្ថី(រ ួមប័ញ្ចូូល
� ទាំ ំងការស�មកទមៃ ន់ ការប័ណ្ណះ�ះសក់ សមត្ថថ ភាព្ទផ្តូ វ� ខោ�ទ
សមត្ថថ ភាព្ទអត្ថី ព្ទលកមម ខោ�លប័ំណ្ណងដែកសមផ ស័ ការពារការចាស់មុនអាយៈុ និងសមត្ថថ ភាព្ទផ្តូ វ� ចិត្ថី) ខោល�កដែលងដែត្ថខោ�
ខោព្ទលចាំបាច់ដែផ្តន កខោវជ្យី សាស្ត្រសី ។
ការវះកាត្ថ់ឬនីត្ថិ វ ិធីីដែកសមផ ស័លុះ�តាដែត្ថ�នការរងរប័ួ សខោ�យៈនៃច�នយឬការដែកត្ថ�មូវដែផ្តន ករាងកាយៈដែ�លមិន�ប័�កត្ថី
។ ខោទាំះជា�ោង�ក៏ខោ�យៈ �គឺប័់�ំ�ក់កាលនៃនការប័ខោងើ �ត្ថខោ��ង វ ិញឹ�ត្ថូវបាន�គឺប័�ណ្ណីប័់ស��ប័់សុ�ន់�េងខោ�កាយៈព្ទី
ការវះកាត្ថ់ និងស��ប័់សុ�ន់ដែ�លមិនបានប័ោះពាល់ខោ��មីីប័ខោងើ �ត្ថជារ ូប័រាងសុីខោម�ទី។
ផ្តុ�យៈ�ស�ះព្ទីនីត្ថិ វ ិធីីខោ�ក�វ ការវះកាត្ថ់ដែកខោ�ទ និងការផ្តគ ត្ថ់ផ្តគង់ឱស�ព្ទនារកំខោណ្ណ�ត្ថដែ�លមិន�នខោវជ្យី ប័ញ្ជាី ។
ខោសវាខោវជ្យី សាស្ត្រសីខោ�ខោ��សហូរ�ឋ អាខោមរ ិកនិងទឹក�រី ប័ស់ខូ �ន។
ប័នទ ប័់ឯកជ្យនខោ�កុ�ងមនទ ីរខោព្ទទយខោល�កដែលងដែត្ថខោព្ទលដែ�លវា�ត្ថូវបានខោគឺចាត្ថ់ទុកថាចាំបាច់�ងខោវជ្យី សាស្ត្រសី។
ស�ភរៈផ្ទាទល់ខូ �នខោ�កុ�ងប័នទ ប័់រប័ស់ខោ�កអន កខោ�មនទ ីរខោព្ទទយ ឬខោ�មណ្ណិលដែ�ទាំ ំជ្យំនាញឹ�ូ ចជា ទូ រសព្ទទ ឬទូ រទស័ន៍
ជាខោ��ម។
ខោសវាកមម ដែ�លខោ�កអន កទទួ លបានព្ទីអនកផ្តី ល់ខោសវាដែ�លមិន�នកុ�ងគឺខោ��ង ខោល�កដែលងដែត្ថការដែ�ទាំ ំសុខភាព្ទខោព្ទល
សខោស្ត្រងាគះប័នាទន់និងការដែ�ទាំដែ�ល�ត្ថូ
ំ
វការជាប័នាទន់និងខោសវា�ងត្ថ�មងខោនាមដែ�លខោ�កអន កទទួ លបានខោ�ខោព្ទល
ខោ�កអន កខោ�ខោ��ត្ថំប័ន់ខោសវាប័ខោ�
ី ះអាសនន ។
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សិទិរប័ស់អន កជាស�ជ្យិកនៃនដែផ្តនការខោនះ
កុ�ងនាមជាស�ជ្យិកនៃន Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan ខោ�កអន ក�នសិទិជាក់�ក់។ ខោ�កអន ក
អាចខោ�ប័�សិទិទាំ ំងខោនះខោ�យៈមិន�នការរងទណ្ណិកមម ។ ខោ�កអន កក៏អាចខោ�ប័�សិទិទាំ ំងខោនះខោ�យៈមិនបាត្ថ់ប័ង់ខោសវាកមម ដែ�ទាំ ំ
សុខភាព្ទរប័ស់ខោ�កអន កផ្តងដែ�រ។ ខោយៈ�ងនឹង�បាប័់ខោ�កអន កអំព្ទីសិទិរប័ស់ខោ�កអន ក�ោងត្ថិចមី ងកុ�ងមួ យៈឆ្នាំនំ។ ស��ប័់
ព្ទ័ត្ថ៌�នប័ដែនថ មសី ីព្ទីសិទិរប័ស់ខោ�កអន ក សូ មអាន ខោសៀវខោ�ដែណ្ណនាំស�ជ្យិក ។ សិទិរប័ស់ខោ�កអន ករ ួមប័ញ្ចូូល
� ប័ោុដែនី មិន�ត្ថូវ
បានកំណ្ណត្ថ់�ត្ថឹម៖
• បើលាកអ្ននកមានសិិទូិ ិ កុ�ងការបើគាំរព័ ភាព័ប្រត៌ឹមប្រត៌ូវយៈុត៌ធី
ដ ិ ម៌ និងបើសិចកដ នៃ� ថិើថិុរ។
� ខោនះរមប័ញ្ចូ
ូ �លទាំងសិ
ំ ទខោិ ��មីី៖
ួ
◦ ទទួលបានខោសវាដែ�ល�នការរាាប័់រងខោ�យៈ�មនការ�ព្ទួយៈបារមភអំព្ទីព្ទូជ្យអំប័ូរ ជាត្ថិសាសន៍ ខោ��មកំខោណ្ណ�ត្ថសាសនា ខោយៈនឌ័័រ
អាយៈុ ភាព្ទព្ទិការផ្តូ �វចិត្ថឬ
ី ផ្តូ �វកាយៈ ចំណ្ណូលចិត្ថីផ្តូ �វខោ�ទ ព្ទ័ត្ថ៌�នព្ទនុសា
� ស្ត្រសី សមត្ថថភាព្ទប័ង់�បាក់ឬសមត្ថថភាព្ទនិ�យៈ
ភាសាអង់ខោគឺៃស
◦ ទទួលបានព្ទ័ត្ថ៌�នកុ�ងទ�មង់ខោផ្ត័ងៗ (�ូចជាអក័រព្ទុមធី
ព ំ អក័រសាទប័ស��ប័់ជ្យនព្ទិការ និង / ឬអូឌ័យៈ
ី ូ )ោ
◦ �នខោសរភាព្ទព្ទី
ើ
�គឺប័់ទ�មង់នៃនការរាំងសទ ះផ្តូ �វកាយៈឬភាព្ទឯខោកា
◦ មិន�ត្ថូវទទួលបានវកើិ យៈប័័�ត្ថព្ទីអនកផ្តីល់ខោសវាកុ�ងប័�
ី ញឹ
◦ ទទួលបានការប័ំ�ៃអ
ឺ ំព្ទីសំណ្ណួរនិងកងើល់រប័ស់ខោ�កអនកទាំងអស់
ំ
�ប័កប័ខោ�យៈភាព្ទ�ត្ថឹម�ត្ថូវ
• អ្ននកមានសិិទូិទូទូួ
ិ លព័័ត៌៌មានអ្នំព័�ការន្ថែថិទាំសិុខ្ញុំភាព័រ�សិ់អ្ននក។ ខោនះរមប័ញ្ចូ
ូ �លទាំងព្ទ័ត្ថ៌
ំ
�នអំព្ទីការព្ទាបាលនិងជ្យខោ�ម�សនៃន
ួ
ការព្ទាបាលរប័ស់ខោ�កអនក។ ព្ទ័ត្ថ៌�នខោនះគឺួរដែត្ថ�នជាទ�មង់ដែ�លខោ�កអនកអាចយៈល់បាន។ សិទទាំ
ិ ងខោនះរ
ំ
ម�នការ
ួ
ទទួលព្ទ័ត្ថ៌�នអំព្ទី៖
◦ ការព្ទិព្ទណ្ណ៌នាអំព្ទីខោសវាកមមដែ�លខោយៈ�ងបាន�គឺប័�ណ្ណីប័់
◦ រខោប័ៀប័ទទួលខោសវាកមម
◦ ត្ថនៃមៃដែ�លខោ�កអនក�ត្ថូវចំ�យៈខោល�ខោសវាកមម
◦ ខោ�មះអនកផ្តីល់ខោសវាដែ�ទាំសុ
ំ ខភាព្ទនិងអនកដែ�ទាំសុ
ំ ខភាព្ទ
• អ្ននកមានសិិទូិបើិ ធីីកា
ើ រសិំបើរចចិត៌ាអ្នំព័�ការន្ថែថិទាំរ�សិ់អ្ននករមទាំងការ��ិ
បើសិធីការព័ាបាល។ ខោនះរមប័ញ្ចូ
ូ �លទាំងសិ
ំ ទខោិ ��មីី៖
ួ
ួ
◦ ខោ�ជ្យ�សខោរសអន
ើ កផ្តីល់ខោសវាដែ�ទាំប័ឋម
ំ
(PCP) ខោហូ�យៈផ្ទាៃស់ប័ូរ� PCP រប័ស់អនកខោ�ខោព្ទល�ក៏បានខោ�កុ�ងឆ្នាំនំខោសវា
◦ ខោ�ប័�អនកផ្តីល់ខោសវាដែ�ទាំសុ
ំ ខភាព្ទស្ត្រសីខោី �យៈមិន�នការប័ញ្ចូូ �នប័នី
◦ ទទួលបានខោសវាកមមនង
ិ ឱស�ដែ�ល�នការ�គឺប័�ណ្ណីប័់�ោងរហូ័ស
ឹ ព្ទីជ្យខោ�ម�សនៃនការព្ទាបាលទាំងអស់មិ
◦ �ង
ំ
នថាព្ទួកខោគឺចំ�យៈ�បាក់អស់ប័ោនា
ុ ម នឬមិនថាព្ទួកខោគឺ�ត្ថូវបាន�គឺប័�ណ្ណីប័់ឬក៏
អត្ថ់
◦ ប័�ិខោសធីការព្ទាបាលខោប័�ខោទាំះប័ីជាខោវជ្យីប័ណ្ណិត្ថ
ិ រប័ស់ខោ�កអនក�ប័ឆ្នាំំងនឹងការប័�ិខោសធីខោនះក៏ខោ�យៈ
◦ ឈប័់ខោលប័ឱស�
◦ សួ ររកគឺំនិត្ថទីព្ទីរ។ Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan នឹងប័ង់�បាក់ស��ប័់ការជ្យួប័ព្ទិខោ��ះរក
ទស័នៈទីព្ទីររប័ស់ខោ�កអនក។
◦ ប័ខោងើត្ថនិ
�
ងអនុវត្ថីន៍តាមខោសចកី ប័
ី ងាគប័់ប័ញ្ជាីជាមុន �ូចជាសំប័ុ�ត្ថប័�
ី ំ និងអនកត្ថំ�ងដែផ្តនកដែ�ទាំសុ
ំ ខភាព្ទ។

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមានសិំណួួរ សូ មទូ រសព្ទទ មកគឺខោ��ង Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan
តាមរយៈៈខោលខ 1-855-905-3825 TTY ៖ 711 ចាប័់ព្ទីខោ�ោង 8:00 �ព្ទឹក រហូូ ត្ថ�ល់ខោ�ោង 8:00 យៈប័់ �បាំព្ទីរ
នៃ�ៃ កុ�ងមួ យៈសបាីហូ៍។ ការខោ�មកខោលខខោនះគឺឺឥត្ថគឺិត្ថនៃ�ៃ ។ សិប្រមា�់ព័័ត៌៌មាន�ន្ថែនែម សូ មចូ លមខោ�កាន់
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• អ្ននកមានសិិទូិក
ិ ុ �ងការទូទូួលបានការន្ថែថិរកាទាន់បើព័លបើវលាបើដ្ឋាយៈមិនមានឧ�សិ�គកុ�ងការប្របាប្រសិ័យៈទាក់ទូងឬឧ�សិ�គ
ខាងរ�កាយៈ។
ូ
ខោនះរមប័ញ្ចូ
ូ �លទាំងសិ
ំ ទខោិ ��មីី៖
ួ
◦ ទទួលបានការដែ�ទាំទាំន់ខោព្ទលខោវ�
ំ
◦ ខោចញឹចូលការ�ល័យៈរប័ស់ខោ�កអន
ិ
កផ្តីល់ខោសវាដែ�ទាំសុ
ំ ខភាព្ទ។ ខោនះ�នន័យៈថាការចូ លជ្យួប័បានខោ�យៈមិន�នឧប័សគឺគ
ស��ប័់ជ្យនព្ទិការ�សប័តាមចាប័់ជ្យនព្ទិការអាខោមរក
ិ
◦ �នអនកប័កដែ�ប័ខោ��មីីជ្យួយៈខោ�កអនកទាំក់ទងជាមួយៈ�គឺូខោព្ទទយនិងគឺខោ��ងសុខភាព្ទរប័ស់ខោ�កអនក។ ទូរសព្ទទមកខោលខ
1-855-905-3825 (TTY:711) ព្ទីខោ�ោង 8:00 �ព្ទឹក�ល់ខោ�ោង 8:00 �ៃច �បាំព្ទីរនៃ�ៃកុ�ងមួយៈសបាីហូ៍ �ប័សិនខោប័�អនក�ត្ថូវការ
ជ្យំនួយៈ អំព្ទីខោសវាកមមខោនះ
• អ្ននកមានសិិទូិទូទូួ
ិ លបានការន្ថែថិទាំ�នាទន់និងបើព័លមានអាសិនន បើ�បើព័លអ្ននកប្រត៌ូវការវា។ ខោនះ�នន័យៈថាអនក�នសិទ៖ិ
◦ ទទួលបានខោសវាសខោស្ត្រងាគះប័នាទន់ 24 ខោ�ោងកុ�ងមួយៈនៃ�ៃ 7 នៃ�ៃកុ�ងមួយៈសបាីហូ៍ខោ�យៈមិន�នការអនុញ្ជាាត្ថជាមុនកុ�ងករណ្ណី
សខោស្ត្រងាគះប័នាទន់
◦ ខោ�ប័�ខោសវាអនកផ្តីល់ខោសវាដែ�ទាំប័នា
ំ ទ ន់ឬខោព្ទល�នអាសននខោ���ប័ព្ទ័និ ខោព្ទលចាំបាច់
• អ្ននកមានសិិទូិទូទូួ
ិ លបានការរកាការសិមាងត៌់និងភាព័ឯកជន។ ខោនះរមប័ញ្ចូ
ូ �លទាំងសិ
ំ ទខោិ ��មីី៖
ួ
◦ ខោសន �សុំចាប័់ចមៃងនៃនកំណ្ណត្ថ់�តាខោវជ្យីសាស្ត្រសីរប័ស់ខោ�កអនកតាមរខោប័ៀប័ដែ�លខោ�កអនកអាចយៈល់បាននិងខោសន �សុដែកដែ�ប័ឬ
ំ
ផ្ទាៃស់ប័ូរ�កំណ្ណត្ថ់ខោហូត្ថុរប័ស់ខោ�កអនក
◦ រកាព្ទ័ត្ថ៌�នសុខភាព្ទផ្ទាទល់ខូនរប័ស់ខោ�កអន
�
កជាឯកជ្យន
• អ្ននកមានសិិទូិបើិ ធីី�
ើ ណួដង
ឹ អ្នំព័�បើសិវាកមមឬការន្ថែថិទាំន្ថែ�លអ្ននកបានទូទូួល។ ខោនះរមប័ញ្ចូ
ូ �ល ទាំងសិ
ំ ទខោិ ��មីី៖
ួ
◦ �ក់ពាកយប័ណ្ណីង
ឹ ឬសាទុកេ�ប័ឆ្នាំំងនឹងព្ទួកខោយៈ�ង ឬអនកផ្តីល់ខោសវារប័ស់ខោយៈ�ងជាមួយៈនឹង �កសួ ង�គឺប័់�គឺងការដែ�ទាំ ំ
សុខភាព្ទកុ�ងរ�ឋ California (California Department of Managed Health Care, DMHC)។ DMHC �ន
ខោលខទូរសព្ទទ ឥត្ថគឺិត្ថនៃ�ៃ ផ្តងដែ�រគឺឺ (1-888-466-2219) និងប័�
ី ញឹ TDD (1-877-688-9891) ស��ប័់អនកដែ�លគឺឬ
�ៃង់។ ខោគឺហូទំព្ទ័ររប័ស់ DMHC (www.dmhc.ca.gov) �នទ�មង់ពាកយប័ណ្ណីង
ឹ ពាកយសុការព្ទិ
ំ
នត្ថ
ិ យខោវជ្យីសាស្ត្រសីខោ�យៈ
ឯករាជ្យយ (IMR) និងការដែណ្ណនាំតាមអនឡាញឹ។ អនកក៏�នសិទប័
ិ ីង
ឹ ឧទិរណ្ណ៍ការសខោ�មចចិត្ថជា
ី ក់�ក់មួយៈចំនួនដែ�ល
ខោធីើខោ��
� ងខោ�យៈខោយៈ�ងឬអនកផ្តីល់ខោសវារប័ស់ខោយៈ�ង
◦ ខោសន �សុការព្ទិ
ំ
នត្ថ
ិ យដែផ្តនកខោវជ្យីសាស្ត្រសីខោ�យៈឯករាជ្យយខោល�ខោសវាកមម Medi-Cal ឬវត្ថុដែ� �លទាំក់ទងនឹងដែផ្តនកខោវជ្យី�សាសី ព្ទ�ី កសួ ង
�គឺប័់�គឺងការដែ�ទាំសុ
ំ ខភាព្ទរ�ឋ California (California Department of Managed Health Care)
◦ សុឱយ
ំ �នសវនការយៈុត្ថធី
ី ិ ម៌ថានក់រ�ឋ ព្ទីរ�ឋ California
◦ ទទួលបានខោហូត្ថុផ្តលលំអិត្ថអំព្ទីមូលខោហូត្ថុដែ�លខោសវាកមម �ត្ថូវបានប័�ិខោសធី
ស��ប័់ព្ទ័ត្ថ៌�នប័ដែនថ មអំព្ទីសិទិរប័ស់ខោ�កអន ក ខោ�កអន កអាចអាន ខោសៀវខោ�ដែណ្ណនាំស�ជ្យិករប័ស់ Blue Shield
Promise Cal MediConnect Plan ។ �ប័សិនខោប័�ខោ�កអន ក�នសំណ្ណួរ ខោ�កអន កក៏អាចទូ រសព្ទទ ខោ�ដែផ្តន កប័ខោ�ម�ខោសវា
អត្ថិ�ិជ្យនរប័ស់ Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan។

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមានសិំណួួរ សូ មទូ រសព្ទទ មកគឺខោ��ង Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan
តាមរយៈៈខោលខ 1-855-905-3825 TTY ៖ 711 ចាប័់ព្ទីខោ�ោង 8:00 �ព្ទឹក រហូូ ត្ថ�ល់ខោ�ោង 8:00 យៈប័់ �បាំព្ទីរ
នៃ�ៃ កុ�ងមួ យៈសបាីហូ៍។ ការខោ�មកខោលខខោនះគឺឺឥត្ថគឺិត្ថនៃ�ៃ ។ សិប្រមា�់ព័័ត៌៌មាន�ន្ថែនែម សូ មចូ លមខោ�កាន់
ខោគឺហូទំព្ទ័រ www.blueshieldca.com/promise/calmediconnect ។
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រខោប័ៀប័នៃនការ�ក់ពាកយប័ណ្ណីង
ឹ ឬប័ី ង
ឹ ឧទិរណ្ណ៍ខោល�ការប័�ិខោសធីខោសវាកមម
�ប័សិនខោប័�ខោ�កអន ក�នប័ណ្ណីង
ឹ ឬគឺិត្ថថា Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan គឺួ រ�គឺប័�ណ្ណីប័់ខោសវាដែ�ល
ខោយៈ�ងបានប័�ិខោសធី សូ មទូ រសព្ទទ ខោ� Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan តាមរយៈៈខោលខ 1-855-905-3825
(TTY: 711) ព្ទីខោ�ោង 8:00 �ព្ទឹក�ល់ 8:00 យៈប័់ �បាំព្ទីរនៃ�ៃ កុ�ងមួ យៈសបាីហូ៍។ ខោ�កអន កអាចប័ី ឹងឧទិ រណ្ណ៍ខោល�ការសខោ�មចចិត្ថី
រប័ស់ខោយៈ�ងបាន។
ស��ប័់សំណ្ណួរអំព្ទីពាកយប័ណ្ណីង
ឹ និងប័ណ្ណីឹងឧទិ រណ្ណ៍ ខោ�កអន កអាចអានជ្យំព្ទូកទី 9 នៃន ខោសៀវខោ�ដែណ្ណនាំស�ជ្យិករប័ស់ Blue
Shield Promise Cal MediConnect Plan។ ខោ�កអន កក៏អាចទូ រសព្ទទ ខោ�ដែផ្តន កប័ខោ�ម�ខោសវារប័ស់ Blue Shield Promise
Cal MediConnect Plan។
ទូ រសព្ទទ ខោ�កាន់ដែផ្តន កប័ខោ�ម�ខោសវាអត្ថិ�ិជ្យនរប័ស់ Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan៖
ទូរសព្ទទ៖ (855) 905-3825 (TTY: 711) ព្ទីខោ�ោង 8:00 �ព្ទឹក�ល់ខោ�ោង 8:00 �ៃច �បាំព្ទីរនៃ�ៃកុ�ងមួយៈសបាីហូ៍
ខោផ្តា�ទូរសារខោ� Blue Shield of California Promise Health Plan៖
ទូ រសារ៖ (323) 889-5049
អនឡាញឹ៖ www.blueshieldca.com/promise/calmediconnect
សរខោសរខោ�កាន់ Blue Shield of California Promise Health Plan តាមអាសយៈ�ឋនខោនះ៖
Blue Shield of California Promise Health Plan
Member Appeals and Grievances (Complaints) Department
601 Potrero Grande Dr.
Monterey Park, CA 91755
អន កអាចខោសន �សុំការ�ត្ថួ ត្ថព្ទិនិត្ថយដែផ្តន កខោវជ្យី សាស្ត្រសីខោ�យៈឯករាជ្យយ (IMR) កុ�ងរយៈៈខោព្ទល 6 ដែខប័នាទប័់ព្ទីខោយៈ�ងខោផ្តា�ខោសចកី ីសខោ�មច
ជា�យៈលកេ ណ្ណ៍អក័រមកអន ក។ អន កក៏អាចខោសន �សុំ IMR ព្ទីមជ្យឈមណ្ណិលផ្តី ល់ជ្យំនួយៈខោ� �កសួ ង�គឺប័់�គឺងការដែ�ទាំ ំសុខភាព្ទ
កុ�ងរ�ឋ California (California Department of Managed Health Care, DMHC) ផ្តងដែ�រ។ IMR ផ្តី ល់ជ្យូនខោសវា
រាាប័់រង Medi-Cal ឬស�ភរដែ�ល�នលកេ ណ្ណៈខោវជ្យី សាស្ត្រសី។ IMR គឺឺជាការព្ទិនិត្ថយករណ្ណីរប័ស់អនកខោ��ង វ ិញឹខោ�យៈខោវជ្យី ប័ណ្ណិិត្ថ
ដែ�លមិនដែមនជាដែផ្តន កនៃនគឺខោ��ងរប័ស់ខោយៈ�ងខំ�ំ។ ខោប័� IMR �ត្ថូវសខោ�មចតាមសំខោណ្ណ�រប័ស់អនក ខោយៈ�ងខំ�ំ�ត្ថូវដែត្ថផ្តី ល់ជ្យូ នអន កនូ វ
ខោសវាកមម ឬស�ភរដែ�លអន កបានខោសន �។ អន កមិន�ត្ថូវប័ង់នៃ�ៃ ស��ប័់ IMR ខោទ។
ខោ��មីខោសន �សុំ IMR៖
• ប័ំខោព្ទញឹពាកយប័ណ្ណីង
ឹ /ពាកយ�ត្ថួត្ថព្ទិនត្ថ
ិ យដែផ្តនកខោវជ្យីសាស្ត្រសីខោ�យៈឯករាជ្យយ (IMR) ដែ�លអាចរកបានខោ�ខោល�ខោគឺហូទំព្ទ័ររប័ស់�ក
សួ ង �គឺប័់�គឺងការដែ�ទាំសុ
ំ ខភាព្ទកុ�ងរ�ឋ California (California Department of Managed Health Care,
DMHC) ឬក៏ទូរសព្ទទខោ�កាន់មជ្យឈមណ្ណិលជ្យំនួយៈ DMHC តាមខោលខ (888) 466-2219 (TDD: (877) 688-9891)។
• �ប័សិនខោប័�អនក�ន សូ មភាីប័់ជាមួយៈនូវចាប័់ចមៃងនៃនលិខិត្ថឬឯកសារខោផ្ត័ងខោទៀត្ថ អំព្ទីខោសវាកមមឬស�ភរដែ�លខោយៈ�ងបាន
ប័�ិខោសធី។ ការណ្ណ៍ខោនះអាចជ្យួយៈប័ខោងើនខោលីឿន�ំខោណ្ណ�រការ
�
IMR បាន។ សូ មខោផ្តាឯ
� កសារជាចាប័់ចមៃង មិនដែមនចាប័់ខោ��ម
ិ
ខោទ។ មជ្យឈមណ្ណិលផ្តីល់ជ្យំនួយៈមិនអាច�ប័គឺល់ឯកសារ�មួយៈ �ត្ថ�ប័់ខោ�វញឹខោទ។
• ប័ំខោព្ទញឹសំណ្ណុំដែប័ប័ប័ទជ្យំនួយៈការដែ�លបានអនុញ្ជាាត្ថ�ប័សិនខោប័�នរ��នក់កំព្ទុងជ្យួយៈអនកកុ�ងការខោសន �សុឱយ
ំ �ន IMR រប័ស់
អនក។
• អនកអាចទទួលបានទ�មង់ដែប័ប័ប័ទខោនះខោ�ខោគឺហូទំព្ទ័ររប័ស់ DMHC ឬខោ�យៈការទូរសព្ទទខោ�កាន់មជ្យឈមណ្ណិលជ្យំនួយៈ
DMHC តាមរយៈៈខោលខ (888) 466-2219 (TDD: (877) 688-9891)។
• ខោផ្តាសំ
� ប័�ុ ត្ថ ឬទូរសារនូវទ�មង់ដែប័ប័ប័ទនិងឯកសារភាីប័់�មួយៈរប័ស់អនកខោ�កាន់៖
ទូ រសារ៖ (916) 255-5241
Help Center Department of Managed Health Care
980 Ninth Street, Suite 500
Sacramento, CA 95814-2725
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមានសិំណួួរ សូ មទូ រសព្ទទ មកគឺខោ��ង Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan
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អន កអាចខោសន �សុំសវនាការយៈុត្ថីិធីម៌ថានក់រ�ឋ ស��ប័់ខោសវាកមម ឬ ស�ភរៈដែ�ល�ត្ថូវបានធានារាាប័់រងខោ�យៈ Medi-Cal (រ ួម
ទាំ ំង IHSS)។ កុ�ងករណ្ណីភាគឺខោ�ច�ន អន ក�ត្ថូវ�ក់ពាកយប័ណ្ណីង
ឹ ឧទិ រណ្ណ៍ជាខោល�ក�ំប័ូងជាមួ យៈនឹងគឺខោ��ង មុនខោព្ទលការខោសន �សុំ
សវនាការយៈុត្ថីិធីម៌ថានក់រ�ឋ ។ ខោប័�ខោវជ្យី ប័ណ្ណិិត្ថ ឬ�ក �ម�គឺូខោព្ទទយ�នៃទខោទៀត្ថរប័ស់អនកខោសន �សុំខោសវាកមម ឬស�ភរៈដែ�លខោយៈ�ងខំ�ំនឹង
មិនឯកភាព្ទផ្តី ល់ជ្យូន ឬខោយៈ�ងខំ�ំនឹងមិនប័នី ប័ង់នៃ�ៃ ឲ្យយខោសវាកមម ឬស�ភរៈដែ�លអន ក�នរ ួចខោហូ�យៈខោនាះ អន ក�នសិទិខោសន �សុំ
សវនាការយៈុត្ថីិធីម៌រ�ឋ ។
កុ�ងករណ្ណីភាគឺខោ�ច�ន អន ក�នរយៈៈខោព្ទល 120 នៃ�ៃ ខោ��មីីខោសន �សសវនាការយៈុ
ុំ
ត្ថីិធីម៌ថានក់រ�ឋ ប័នាទប័់ព្ទីខោសចកី ីជ្យូន�ំណ្ណឹងអំព្ទី
“Your Hearing Rights” (សិទិសវនាការរប័ស់អនក) �ត្ថូវបានខោផ្តា�ខោ�អន កតាមសំប័ុ�ត្ថ។ អន ក�នខោព្ទលត្ថិចត្ថួ ចប័ំផ្តុត្ថខោ��មីី
ខោសន �សុំសវនាការមួ យៈខោប័�អត្ថថ �ប័ខោ�ជ្យន៍រប័ស់អនកកំព្ទុង�ត្ថូវបានដែកដែ�ប័ ឬ�ត្ថូវ�កខោចញឹ។
អន កអាចខោសន �សុំសវនាការយៈុត្ថីិធីម៌ថានក់រ�ឋ តាមរយៈៈការខោ�ទូ រសព្ទទ ទូ រសារ សំប័ុ�ត្ថ អុីដែមល ឬ តាមអនឡាញឹ៖
ទូ រសព្ទទ ៖ (800) 743-8525 (TDD: (800) 952-8349)
ទូ រសារ៖ (833) 281-0905
អុីដែមល SCOPEOFBENEFITS@DSS.CA.GOV
អនឡាញឹ៖ www.cdss.ca.gov
California Department of Social Services
State Hearings Division
P.O. Box 944243, Mail Station 9-17-37
Sacramento, California 94244-2430
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ខោត្ថ�អនក�ត្ថូវខោធីើ �អើី�ប័សិនខោប័�អនកសង័័យៈថា�នការដែកៃ ងប័នៃ ំ
អន កជ្យំនាញឹនិងអងគ ការដែ�ទាំ ំសុខភាព្ទភាគឺខោ�ច�នដែ�លផ្តី ល់ខោសវាគឺឺ�នភាព្ទខោសាមះ�ត្ថង់។ ជាអកុសល �ប័ដែហូលជា�នអន កខៃ ះ
ដែ�លមិនខោសាមះ�ត្ថង់។
�ប័សិនខោប័�ខោ�កអន កគឺិត្ថថា�គឺូខោព្ទទយ មនទ ីរខោព្ទទយឬឱស�សាថនខោផ្ត័ងខោទៀត្ថកំព្ទុងខោធីើ �អើីដែ�លខុស សូ មទាំក់ទងមកខោយៈ�ងខំ�ំ។
• ទូរសព្ទទមកខោយៈ�ងខោ�កាន់ដែផ្តនកប័ខោ�ម�ខោសវាអត្ថិ�ិជ្យនរប័ស់ Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan៖
ខោលខទូរសព្ទទសថត្ថ
ិ ខោ�ខោល��កប័ខោសៀវខោ�ខោនះ។
• ឬទាំក់ទងមកកាន់ Medicare តាមរយៈៈ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)។ អនកខោ�ប័��បាស់ TTY អាចទូរសព្ទទ
ខោ�កាន់ខោលខ 1-877-486-2048។ ខោ�កអនកអាចទូរសព្ទទខោលខទាំងខោនះខោ�យៈឥត្ថគឺិ
ំ
ត្ថនៃ�ៃ 24 ខោ�ោងកុ�ងមួយៈនៃ�ៃនង
ិ 7 នៃ�ៃ
កុ�ងមួយៈសបាីហូ៍។
• ឬខោ�ទូរសព្ទទខោ�ប័�
ី ញឹ�ប័ចាំការស��ប័់ការដែកៃ ងប័នៃ ំ និងការប័ំពានចាប័់រប័ស់ �កសួ ងខោសវាដែ�ទាំសុ
ំ ខភាព្ទនៃនរ�ឋ
California (California Department of Health Care Services) តាមខោលខ 1-800-822-6222 ។
• ឬខោ�ទូរសព្ទទខោ��កសួ ងយៈុត្ថធី
ី ិ ម៌ (Department of Justice) ខោ�ការ�ល័យៈខោមធាវ
ិ
ទូើ ខោ�ស��ប័់ការដែកៃ ងប័នៃ ំខោសវា
Medi-Cal & ការរំខោ��ប័ំពានខោល�មនុស័ចាស់ (Attorney General Bureau of Medi-Cal Fraud & Elder
Abuse) តាមខោលខ 1-800-722-0432។
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