
សេ�ចកី្តី�ជូូនដំណំឹងឹ�ី�ពី�ការប្រ�តិ�ិតិីិឯក្តីជូនភាពី
Blue Shield of California Promise Health Plan

សេ�ចកី្តី�ជូូនដំណឹំឹងសេនះពិិពិណ៌ឹនាពិ�រសេ�ៀ�ដែដំលពិត័៌ម៌ានសេេជូជសាស្ត្រ�ីអំពំិ�សេ�ក្តីអំនក្តីអាចត្រូត៌េូបានយក្តីមក្តីសេត្រូ�ើត្រូបា�់  
នងិ �សេ�េញ នងិ ពិ�រសេ�ៀ�ដែដំលសេ�ក្តីអំនក្តីអាចទទួលបាន�ទិិសិេត្រូ�ើត្រូបា�់ពិត័៌ម៌ានសេនះបាន។  
�ូមពីនិតិិយសេមើលវាសេ�យប្រ�ងុប្រ�យត័ិន។

ការសេ�ីជ្ញាា ចិតីិសេលើឯក្តីជូនភាពីរ��់សេយើង

សេ� Blue Shield of California Promise Health Plan សេយើងយលព់ិ�សារៈ�ខំានន់ៃនការរក្តីាឯក្តីជូនភាពិសេលើ
ពិត័៌ម៌ានផ្ទាា លខួ់្លួ �នរ��ស់េ�ក្តីអំនក្តី សេ�ើយសេយើងត្រូ�កានយ់ក្តីកាត៌ពិវក្តីចិេសេយើងសេដំើមី�សេ�វ ើដែ��សេនះឲ្យយបានមត៉៌ច់ត៌�់ផំុតុ៌។ 

សេ�សេពិលក្តីពំិងុសេ�វ ើក្តីចិេការតាម�មមតា សេយើង�សេងើ ើត៌ក្តីណំឹត៌ត់្រូតាអំពំិ�សេ�ក្តីអំនក្តី អំពំិ�ការពិាបាលជូងំរឺ��ស់េ�ក្តីអំនក្តី 
នងិ អំពំិ�សេ�វាក្តីមមដែដំលសេយើងផីុល់ជូូនសេ�ក្តីអំនក្តី។ ពិត័៌ម៌ានសេ�កុ្តី�ងក្តីណំឹត៌ត់្រូតាទាំងំសេនាះត្រូត៌េូបានសេ�ថា “ពិត័៌ម៌ាន
�ខុ្លួភាពិដែដំលមានការពារ” (PHI) នងិ រមួមានពិត័៌ម៌ានដែដំលអាចក្តីណំឹត៌អ់ំតី៌�ញ្ញាា ណឹ�គុ្គគលរ��់សេ�ក្តីអំនក្តី
សេទៀត៌ផុង ដូំចជាសេ�ម ះ អា�យដ្ឋាា ន សេលខ្លួទូរ�ព័ិា សេលខ្លួ�នី�ិខុ្លួ�ងគម ត្រូពិមទាំងំពិត័៌ម៌ាន�ខុ្លួភាពិរ��់
សេ�ក្តីអំនក្តី ដូំចជាពិត័៌ម៌ាន�ី�ពិ�សេ�គ្គេនិច័ិយ័ដែ�ទាំ�ំខុ្លួភាពិ ឬ ពិត័៌ម៌ាន�ី�ពិ�ការទាំមទាំរ�ណំឹងជាសេដំើម។

សេយើងត្រូត៌េូបានត៌ត្រូមូេសេដ្ឋាយចា�រ់ដំានងិ��ពិនិ័កុ្តី�ងការផីុលជូ់ូនសេ�ក្តីអំនក្តីនូេសេ�ចកី្តី�ជូូនដំណំឹងឹ�ី�ពិ�កាត៌ពិវក្តីចិេផួុ �េចា�់ 
នងិ ការត្រូ�ត៌�ិតី៌ឯិក្តីជូនភាពិរ��់សេយើងសេនះ សេដ្ឋាយសារពួិក្តីវាទាំក់្តីទងនឹង PHI រ��់សេ�ក្តីអំនក្តី។ សេយើងត្រូត៌េូបាន
ត៌ត្រូមូេឲ្យយរក្តីាឯក្តីជូនភាពិនៃន PHI រ��់សេ�ក្តីអំនក្តី នងិ ត៌ត្រូមូេឲ្យយជូូនដំណំឹងឹដំលស់េ�ក្តីអំនក្តី សេ�កុ្តី�ងក្តីរណឹ� ដែដំលសេ�ក្តីអំនក្តី
រងការ�ះ៉ពាលស់េដ្ឋាយសារការ�ពំាន PHI ដែដំលគ្មាម ន�េុតិ៌ភិាពិ។  សេ�សេពិលសេយើងសេត្រូ�ើ ឬ ផុស ពិវផុាយ (“�សេ�េញ”) PHI 
រ��់សេ�ក្តីអំនក្តី សេយើងជា�ក់ាត៌ពិវក្តីចិេផួុ �េចា�ស់េ�នងឹលក្តីខខ្លួណឹឌ នៃនសេ�ចកី្តី�ជូូនដំណឹំឹងសេនះ ដែដំលអំនេុតី៌ចំសេពាះត្រូគ្គ�់
ក្តីណំឹត៌់ត្រូតាទាំងំអំ� ់ដែដំលសេយើង�សេងើ ើត៌ ទទួលបាន នងិ/ឬ រក្តីាទកុ្តីដែដំលមាន PHI រ��់សេ�ក្តីអំនក្តី។

រសេ�ៀ�ដែដំលសេយើងការពារឯក្តីជូនភាពីរ��់សេ�ក្តីអ្ននក្តី

សេយើងរក្តីាការការពារតាមរដំាបាល តាម�សេចេក្តីសេទ� នងិ តាមរ�ូេនីសេដំើមី�ធានាឲ្យយបាននូេឯក្តីជូនភាពិនៃន 
PHI រ�ល់សេ�ក្តីអំនក្តី។ សេដំើមី�ការពារឯក្តីជូនភាពិរ��់សេ�ក្តីអំនក្តី មានដែត៌�មាជូតិ្រូក្តីមុការងាររ��់ Blue Shield 
Promise ដែដំលទទួលបាន�ទិិអិំនញុ្ញាា ត៌ នងិ ការ�ណឹះ � ះ�ណី្តាល�៉សុេណ្តាះ ះ សេទើ�ត្រូត៌េូបានផីុល់ឲ្យយនូេ�ិទិចូិលសេត្រូ�ើត្រូបា�់
ក្តីណំឹត៌់ត្រូតាសេអំឡិិចត្រូត៌នូចិ នងិ ជាត្រូក្តីដ្ឋា�សាន ម នងិ ចូលសេ�កាន់ដែផុនក្តីអំសាធារណឹៈ ដែដំលពិត័៌ម៌ានដែ��សេនះត្រូត៌េូ
បានរក្តីាទកុ្តីសេ�កុ្តី�ងសេនាះ។

�មាជូកិ្តីត្រូក្តីមុការងារត្រូត៌េូបាន�ណឹះ � ះ�ណី្តាលពិ�ត្រូ�ធាន�ទសេផុសងៗ ដែដំលរមួមាន៖

•  ន�ត៌ិេ�ិ� នងិ សេគ្មាលនសេ�បាយ�ី�ពិ�ការការពារទនិននយ័នងិឯក្តីជូនភាពិ ដែដំលរមួមានរសេ�ៀ�ដែដំលក្តីណំឹត៌់ត្រូតា
សេអំឡិិចត្រូត៌នូចិ នងិ ជាត្រូក្តីដ្ឋា�សាន មត្រូត៌េូបានដ្ឋាក្តីស់ាា ក្តី�មាគ ល់ រក្តីាទកុ្តី ដ្ឋាក្តីត់ាមលដំ្ឋា�ល់សំេដ្ឋាយកុ្តី�ង�ត៌
ឯក្តីសារ នងិ ត្រូត៌េូបានចូលសេ�សេត្រូ�ើត្រូបា�់។

•  ការការពារតាមរដំាបាល តាម�សេចេក្តីសេទ� នងិ តាមរ�ូេនីដែដំលមានទកុ្តីជាសេត្រូ�ចសេដំើមី�រក្តីាឯក្តីជូនភាពិ 
នងិ �េុតិ៌ភិាពិនៃន PHI រ��់សេ�ក្តីអំនក្តី។

មស្ត្រនី�ឯក្តីជូនភាពិសាជូ�េក្តីមមរ��ស់េយើងត្រូតួ៌ត៌ពិនិតិ៌យតាមដ្ឋានសេមើលពិ�រសេ�ៀ�ដែដំលសេយើងអំនេុតី៌តាមន�ត៌ិេ�ិ� នងិ 
សេគ្មាលនសេ�បាយឯក្តីជូនភាពិរ��់សេយើង នងិ អំ�រ់សិំា�ន័សេយើង�ី�ពិ�ត្រូ�ធាន�ទដំ�៏ខំានស់េនះ។
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រសេ�ៀ�ដែដំលសេយើងសេប្រ�ើនិង�សេ�េ ញ PHI រ��់សេ�ក្តីអ្ននក្តី

ការសេត្រូ�ើ PHI សេដ្ឋាយគ្មាម នការអំនញុ្ញាា ត៌ពិ�សេ�ក្តីអំនក្តី 
សេយើងអាច�សេ�េញ PHI រ��់សេ�ក្តីអំនក្តីសេដ្ឋាយមនិចាំបំាចម់ានការអំនញុ្ញាា ត៌ជា�យលក្តីខណឹអ៍ំក្តីសរពិ�សេ�ក្តីអំនក្តីបាន 
ត្រូ��និសេ�ើចាំបំាច ់ខ្លួណឹៈសេពិលក្តីពំិងុផីុល់អំតិ៌ត្រូ�សេ�ជូន ៍នងិ សេ�វាក្តីមម�ខុ្លួភាពិជូូនដំល់សេ�ក្តីអំនក្តី។ សេយើងអាច
�សេ�េញ PHI រ��់សេ�ក្តីអំនក្តី�ត្រូមា�ស់េគ្មាល�ណំឹងដូំចត៌សេ�សេនះ៖

ការពីាបាល
•  សេដំើមី�ដែចក្តីរំដែលក្តីពិត័៌ម៌ានជាមួយនងឹគ្គ�ិន�ុដ្ឋាា ក្តី 
ត្រូគ្គសូេពិទយ ឳ��ការ ីអំនក្តីឯក្តីសេទ�ពិិនតិ៌យដែ�នក្តីនងិ
សេត្រូ�ើឡិងទ់� អំនក្តីអំ�រ់ពំិ��ខុ្លួភាពិ នងិ អំនក្តីជំូនាញខាង
ដែ�ទាំ�ំខុ្លួភាពិសេផុសងសេទៀត៌ សេដំើមី�ឲ្យយពួិក្តីសេគ្គអាច
ក្តីណំឹត៌គ់្គសេត្រូមាងដែ�ទាំរំ��់សេ�ក្តីអំនក្តីបាន។

•  សេដំើមី�ជួូយឲ្យយសេ�ក្តីអំនក្តីទទួលបានសេ�វាក្តីមម នងិ ការ
ពិាបាលដែដំលសេ�ក្តីអំនក្តីអាចត្រូត៌េូការ ឧទាំ�រណឹ៍
ដូំចជា ការ�ញ្ញាជ ឲ្យយសេ�វ ើសេត៌�ីសេ�មនា �រពិិសេសា�ន ៍នងិ 
ការសេត្រូ�ើលទិផុលទាំងំសេនះជាសេដំើម។

•  សេដំើមី��ត្រូម��ត្រូមួលដំល់ការដែ�ទាំ�ំខុ្លួភាពិរ��់
សេ�ក្តីអំនក្តី នងិ សេ�វាក្តីមមពាក្តីព់ិនិ័ជាមួយនងឹមនា �រ
ដែ�ទាំ�ុំខ្លួភាពិ ឬ អំនក្តីជូនំាញដែ�ទាំ�ំខុ្លួភាពិណ្តាមាន ក្តី។់

ការ�ងប់្របាក្តី់
•  សេដំើមី�ទទួលបានការ�ង់ត្រូបាក្តី�់ដែនិម �ត្រូមា�់
ការធានា�ា �រ់ងរ��់សេ�ក្តី អំនក្តី។

•  សេដំើមី�សេ�វ ើការក្តីណំឹត៌ស់េលើការធានា�ា �រ់ង ឧទាំ�រណឹ៍
ដូំចជាសេដំើមី�ន�ិយសេ�កានអ់ំនក្តីជូនំាញដែ�ទាំំ
�ខុ្លួភាពិណ្តាមាន ក្តី�ី់�ពិ�ការ�ងត់្រូបាក្តី�់ត្រូមា�ស់េ�វាក្តីមម 
ដែដំលបានផីុល់ជូូនសេ�ក្តីអំនក្តី។

•  សេដំើមី��ត្រូម��ត្រូមួលអំតិ៌ត្រូ�សេ�ជូនជ៍ាមួយនងឹ
ការធានា�ា �រ់ងសេផុសងសេទៀត៌ ដែដំលសេ�ក្តីអំនក្តីអាច
មាន ឧទាំ�រណឹដូ៍ំចជាសេដំើមី�ន�ិយសេ�កានគ់្គសេត្រូមាង
�ខុ្លួភាពិ ឬ ត្រូក្តីមុ�ុនុធានា�ា �រ់ងសេផុសងសេទៀត៌ សេដំើមី�
ក្តីណំឹត៌ព់ិ�លក្តីខណឹៈ�មីតី៌តិ្រូគ្គ�ត់្រូគ្មាន ់ឬ ការធានា�ា�រ់ង
រ��់សេ�ក្តីអំនក្តី។

•  សេដំើមី�ទទួលបានការ�ងត់្រូបាក្តីព់ិ�ភាគ្គ�ទ��� ដែដំលអាច
ទទួលខ្លួ�ុត្រូត៌េូសេលើការ�ងត់្រូបាក្តី ់ដូំចជា�មាជូកិ្តី
ត្រូគួ្គសារណ្តាមាន ក់្តីជាសេដំើម។

•  សេត្រូ�ពិ�សេនះ សេដំើមី�ក្តីណំឹត៌ ់នងិ �សំេពិញការទទួលខ្លួ�ុត្រូត៌េូ
រ��់សេយើងកុ្តី�ងការផីុល់ជូូននូេអំតិ៌ត្រូ�សេ�ជូន�៍ខុ្លួភាពិ
រ��់សេ�ក្តីអំនក្តី ឧទាំ�រណឹដូ៍ំចជា សេដំើមី�ចាំត់៌ដែចងសេលើ
ការទាំមទាំរ�ណំឹងសេផុសងៗ។

ប្រ�តិិ�តិីិការដែ�ទាំ�ំខុភាពី
•  សេដំើមី�ផីុលស់េ�វាក្តីមមអំត៌�ិជិូន។

•  សេដំើមី�គ្មាតំ្រូទ នងិ/ឬ ដែក្តីលមអក្តីមម េ�ិ� ឬ សេ�វាក្តីមមដែដំល
សេយើងផីុល់ជូូនសេ�ក្តីអំនក្តីទាំងំសេនះ។

•  សេដំើមី�ជួូយសេ�ក្តីអំនក្តីសេ�កុ្តី�ងការត្រូគ្គ�ត់្រូគ្គង�ខុ្លួភាពិ
រ��់សេ�ក្តីអំនក្តី ឧទាំ�រណឹដូ៍ំចជា សេដំើមី�ផីុលជូ់ូន
សេ�ក្តីអំនក្តីនូេព័ិត៌ម៌ាន�ី�ពិ�ជូសេត្រូមើ�នៃនការពិាបាល 
ដែដំលសេ�ក្តីអំនក្តីមាន�ទិិទិទួលបាន ឬ សេដំើមី�ផីុល់
ជូូនសេ�ក្តីអំនក្តីនូេសេ�វាក្តីមមដែ�ទាំ�ំខុ្លួភាពិ ឬ សារ
សេត្រូក្តីើនរលំកឹ្តីពិ�ការពិាបាល។

•  សេដំើមី�គ្មាតំ្រូទគ្គសេត្រូមាង�ខុ្លួភាពិ ត្រូក្តីមុ�ុនុធានា�ា �រ់ង 
ឬ អំនក្តីជំូនាញដែ�ទាំ�ំខុ្លួភាពិសេផុសងសេទៀត៌ ដែដំល
មានទនំាក្តីទ់នំងជាមួយសេ�ក្តីអំនក្តី សេដំើមី�ដែក្តីលមអ
ក្តីមម េ�ិ� ដែដំលវាផីុល់ជូូនសេ�ក្តីអំនក្តី ឧទាំ�រណឹ៍
ដូំចជា �ត្រូមា�ក់ារត្រូគ្គ�ត់្រូគ្គងក្តីរណឹ� ឬ សេដំើមី�គ្មាតំ្រូទដំល់
អំងគការដែ�ទាំដំែដំលមានការទទួលខ្លួ�ុត្រូត៌េូ (ACO) ឬ 
ការសេរៀ�ចំមណឹឌលសេេជូជសាស្ត្រ�ីសេផី្ទាត៌សេលើអំនក្តីជំូង។ឺ 

•  �ត្រូមា�ផី់ុលក់ារធានា�ា �រ់ង នៃ�ា�ងត់្រូបាក្តី�់មាជូកិ្តី 
ឬ �ត្រូមា�ក់្តីណំឹត៌អ់ាត្រូតានៃ�ា�ងត់្រូបាក្តីធ់ានា�ា �រ់ង ឬ 
�ក្តីមមភាពិសេផុសងសេទៀត៌ ដែដំលទាំក់្តីទងនឹងការ�សេងើ ើត៌ 
ការ�នី ឬ ការជូនួំ�ក្តីចិេ�នា�ត្រូមា�ក់ារធានា
�ា �រ់ង�ខុ្លួភាពិ ឬ ការធានា�ា�រ់ង។ �៉ដុែនី �ូម
ក្តីត៌�់មាគ ល់ថា សេយើងនងឹមនិសេត្រូ�ើ ឬ �សេ�េញ PHI 
រ��់សេ�ក្តីអំនក្តីដែដំលជាពិត័៌ម៌ានដែ�សនសេដំើមី�ផីុល់
ការធានា�ា �រ់ងសេនាះសេទ សេត្រូពាះការសេ�វ ើដែ��សេនះត្រូត៌េូ
បានហាមឃាត៌ស់េដ្ឋាយចា��់�ពិនិ័។



សេយើងក្តីអ៏ាច�សេ�េញ PHI រ��់សេ�ក្តីអំនក្តីផុងដែដំរ សេដ្ឋាយមនិចាំបំាចម់ានការអំនញុ្ញាា ត៌ជា�យលក្តីខណឹអ៍ំក្តីសរពិ�
សេ�ក្តីអំនក្តី�ត្រូមា�ស់េគ្មាល�ណំឹងសេផុសង តាមការអំនញុ្ញាា ត៌ ឬ ត៌ត្រូមូេសេដ្ឋាយចា�។់ ទាំងំសេនះរមួមាន៖

ការ�សេ�េញពីត័ិ៌មានសេ�កានអ់្ននក្តីដំទៃ� ដែដំលពាក្តីព់ីន័ធ
នងឹការដែ�ទាំ�ំខុភាពីរ��ស់េ�ក្តីអ្ននក្តី
•  ត្រូ��និសេ�ើសេ�ក្តីអំនក្តីមានេតី៌មានកី្តី� ឬ មនិមាន
េតី៌មានកី្តី�សេដំើមី�ដែណឹនាឲំ្យយសេយើងសេ�វ ើដូំសេចនះ សេយើងអាច
�សេ�េញ PHI រ��់សេ�ក្តីអំនក្តីសេ�កានអ់ំនក្តីដំនៃទ 
ឧទាំ�រណឹដូ៍ំចជា�មាជូកិ្តីត្រូគួ្គសារ មតីិ៌ជិូត៌�ន ទិិ ឬ អំនក្តី
ផីុល់ការដែ�ទាំរំ��់សេ�ក្តីអំនក្តី។

•  ត្រូ��និសេ�ើសេ�ក្តីអំនក្តីក្តីពំិងុ�ិតិ៌កុ្តី�ងសិានភាពិសេត្រូគ្មាះ
�នាា ន ់មនិមានេតី៌មាន បាត៌�់ង�់មតិ៌ភាពិរ�ស់េ�
តាម�មមតា ឬ ត្រូ��និសេ�ើសេ�ក្តីអំនក្តីសាា � ់សេយើងនឹង
សេត្រូ�ើការេនិច័ិយ័តាមេជិាជ ជូ�េៈរ��់សេយើង សេដំើមី��សេត្រូមច
ថាសេត៌ើការ�សេ�េញ PHI រ��់សេ�ក្តីអំនក្តីសេ�កាន់
អំនក្តីដំនៃទក្តីពំិងុផីុលអ់ំតិ៌ត្រូ�សេ�ជូនត៍្រូ�សេ�ើរ�ផំុតុ៌ដំល់
សេ�ក្តីអំនក្តីឬសេទ។ ត្រូ��និសេ�ើសេយើង�សេ�េញ PHI រ��់
សេ�ក្តីអំនក្តីសេ�កុ្តី�ងសិានភាពិណ្តាមួយដែដំលសេ�ក្តីអំនក្តី
មនិមានេតី៌មាន សេយើងនងឹ�សេ�េញដែត៌ពិត័៌ម៌ាន ដែដំល
ពាក្តីព់ិនិ័ផ្ទាា លស់េ�នងឹការពាក្តីព់ិនិ័រ��់ �គុ្គគលដែដំល
ពាក្តីព់ិនិ័នងឹការពិាបាលសេ�ក្តីអំនក្តី ឬ ការ�ងត់្រូបាក្តី់
ដែដំលទាំក់្តីទងនឹងការពិាបាលសេ�ក្តីអំនក្តី។ សេយើង
ក្តីអ៏ាច�សេ�េញ PHI រ��់សេ�ក្តីអំនក្តីផុងដែដំរ សេដំើមី�
ជូូនដំណឹំឹងដំល ់(ឬជួូយសេ�កុ្តី�ងការជូូនដំណឹំឹង) �គុ្គគល
ដែ��សេនះពិ�ទ�តាងំ សិានភាពិ�ុខ្លួភាពិទូសេ�  
ឬ ការសាា �រ់��ស់េ�ក្តីអំនក្តី។

•  សេយើងអាច�សេ�េញ PHI រ��់កូ្តីនជាអំន�ត៌ជិូនរ��់
សេ�ក្តីអំនក្តីសេ�កាន�់គុ្គគលដែដំលជាឪពិកុ្តី  
ឬ មីាយរ��់កូ្តីនសេ�ក្តីអំនក្តី។

ការ�សេ�េញពីត័ិ៌មានសេ�កានប់្រក្តីមុហ៊ុុនុ នងិ អ្នងគការ
��ួលស្គាគ ល់គុុណឹភាពីសេ�េងៗ
សេយើងអាច�សេ�េញ PHI រ��់សេ�ក្តីអំនក្តីសេ�កាន៖់

•  ត្រូក្តីមុ�ុនុដែដំលផីុល់សេ�វាក្តីមមជាក្តី�់ក្តីមួ់យចនួំនតាងំ
នាមឲ្យយ Blue Shield Promise។ ឧទាំ�រណឹ ៍សេយើង
អាចជួូលត្រូក្តីមុ�ុនុ សេដំើមី�ជួូយឲ្យយសេយើងផីុលព់ិត័៌ម៌ាន 
នងិ ការដែណឹនាសំេ�កាន�់មាជូកិ្តីដែដំលមានជូងំ�ុឺនំៃរា 
ដូំចជាជូងំទឺកឹ្តីសេនាមដែផុអម នងិ ជូងំ�ឺតឺ៌ជាសេដំើម។

•  អំងគការទទួលសាគ ល់គ្គណុឹភាពិ ដូំចជាគ្គណឹៈក្តីមាម �កិារ
ធានាគុ្គណឹភាពិជាត៌ ិ(NCQA, National 
Committee for Quality Assurance) ជាសេដំើម
សេដំើមី�វា�់ដែេងគ្គណុឹភាពិ។

�ូមក្តីត៌�់មាគ ល់ថា មនុសេពិលសេយើងដែចក្តីរំដែលក្តី PHI 
រ��់សេ�ក្តីអំនក្តី សេយើងទទួលបានក្តីចិេត្រូពិមសេត្រូពិៀងជា
�យលក្តីខណឹអ៍ំក្តីសររ��់អំងគការទទួលសាគ ល់គ្គណុឹភាពិ  
ឬ ត្រូក្តីមុ�ុនុសេដំើមី�ការពារឯក្តីជូនភាពិនៃន  
PHI រ��់សេ�ក្តីអំនក្តី។

ការ�នំាក្តី�់នំង 
សេយើងអាចសេត្រូ�ើត្រូបា�់ PHI រ��់សេ�ក្តីអំនក្តីសេដំើមី�ទាំក្តីទ់ង
សេ�ក្តីអំនក្តី ជាមួយនងឹពិត័៌ម៌ានពិ�ការធានា�ា �រ់ងសេលើ
គ្គសេត្រូមាង�ខុ្លួភាពិសេ�ក្តីអំនក្តី អំតិ៌ត្រូ�សេ�ជូន ៍ក្តីមម េ�ិ� 
នងិ សេ�វាក្តីមមទាំក់្តីទងនឹង�ខុ្លួភាពិ សារសេត្រូក្តីើនរលំកឹ្តីពិ�
ការពិាបាល ឬ ជូសេត្រូមើ�នៃនការពិាបាល ដែដំលមាន
�ត្រូមា�ស់េ�ក្តីអំនក្តី។ 

កាទៃរអ្នង្គាគ �ប្របាក់្តី 
សេយើងមនិសេត្រូ�ើត្រូបា�់ PHI រ��់សេ�ក្តីអំនក្តីសេដំើមី�សេ�វ ើការ
នៃរអំងាគ �ត្រូបាក្តីស់េនាះសេទ។ 

�ខុភាពី ឬ �វុតិិភិាពី
សេយើងអាច�សេ�េញ PHI រ��់សេ�ក្តីអំនក្តីសេដំើមី��ងាើ រ ឬ 
�និយការគ្គ�ំមកំ្តីដែ�ង�ងន�់ងរ ឬ ជូតិ៌មក្តីដំលស់េ�នងឹ
�ខុ្លួភាពិ ឬ �េុតិ៌ភិាពិរ��់សេ�ក្តីអំនក្តី ឬ �ខុ្លួភាពិ ឬ 
�េុតិ៌ភិាពិរ��់សាធារណឹៈជូនទូសេ�។

�ក្តីមមភាពី�ខុភាពីស្គាធារណឹៈ 
សេយើងអាច�សេ�េញ PHI រ��់សេ�ក្តីអំនក្តីសេ�កាន៖់

•  �យការណឹព៍ិ�ពិត័៌ម៌ាន�ខុ្លួភាពិសេ�កានអ់ាជាា �រ
�ខុ្លួភាពិសាធារណឹៈ ដែដំលមានការអំនញុ្ញាា ត៌ពិ�ចា�់
សេដំើមី�ទទួលបានពិត័៌ម៌ានដែ��សេនះ កុ្តី�ងសេគ្មាល�ណំឹង
សេដំើមី��ងាើ រ ឬ ត្រូគ្គ�ត់្រូគ្គងជូងំ ឺរ�ួ� ឬ ពិិការភាពិ ឬ 
សេដំើមី�ត្រូតួ៌ត៌ពិនិតិ៌យតាមដ្ឋានការចាំក្តីថ់ាន �ំងាើ រជូងំ។ឺ

•  �យការណឹព៍ិ�ការរសំេ���ពំាន ឬ ការសេ�វ ើត្រូ�ដែ��សេលើ
ក្តីមុារ ដែដំលរមួមានអំសំេពិើ�ងិាកុ្តី�ងត្រូគួ្គសារ សេ�កាន់
អាជាា �ររដ្ឋាា �បិាល ដែដំលទទួលបានការអំនញុ្ញាា ត៌ពិ�
ចា�ស់េដំើមី�ទទួលយក្តីរបាយការណ៍ឹដែ��សេនះ។

•  �យការណឹព៍ិ�ពិត័៌ម៌ាន�ី�ពិ�ផុលិត៌ផុល ឬ �ក្តីមមភាពិ
ណ្តាមួយដែដំលត្រូគ្គ�ត់្រូគ្គងសេដ្ឋាយរដំាបាលអាហារ
នងិឳ��អាសេមរកិ្តី (FDA, Food and Drug 
Administration) សេ�កាន�់គុ្គគលដែដំលទទួលខ្លួ�ុត្រូត៌េូ
សេលើគ្គណុឹភាពិ �េុតិ៌ភិាពិ ឬ ត្រូ��ិទិភាពិរ��់
ផុលតិ៌ផុល ឬ �ក្តីមមភាពិសេនះ។

•  ជូូនដំណំឹងឹដំល�់គុ្គគលដែដំលអាចរងការ�ះ៉ពាលន់ងឹ
ជូងំឆឺ្លាងណ្តាមួយ ត្រូ��និសេ�ើសេយើងទទួលបានការ
អំនញុ្ញាា ត៌ពិ�ចា�ឲ់្យយផីុលក់ារជូូនដំណំឹងឹដែ��សេនះ។



�ក្តីមមភាពីប្រតួិតិពីនិតិិយសេមើល�ខុភាពី
សេយើងអាច�សេ�េញ PHI រ��់សេ�ក្តីអំនក្តីសេ�កាន៖់

•  ទ�ភាន ក្តីង់ាររដ្ឋាា �បិាលដែដំលទទួលខ្លួ�ុត្រូត៌េូតាមផួុ �េ
ចា�ស់េលើការត្រូតួ៌ត៌ពិនិតិ៌យសេមើលត្រូ�ពិនិ័�ខុា�បិាល ឬ 
សេលើការធានាឲ្យយបានថាមានការសេគ្មារពិតាមេធិាននៃន
ក្តីមម េ�ិ�អំតិ៌ត្រូ�សេ�ជូនរ៍ដ្ឋាា �បិាល ដូំចជា Medicare 
ឬ Medicaid ជាសេដំើម។

•  ក្តីមម េ�ិ�និយត័៌ក្តីមមសេផុសងសេទៀត៌ ដែដំលត្រូត៌េូការពិត័៌ម៌ាន
�ខុ្លួភាពិសេដំើមី�ក្តីណំឹត៌ក់ារសេគ្មារពិចា�។់

ការប្រស្គាវប្រជ្ញាវ
សេយើងអាច�សេ�េញ PHI រ��់សេ�ក្តីអំនក្តី�ត្រូមា�់
សេគ្មាល�ណំឹងត្រូសាេត្រូជាេ �៉ដុែនីទាំល់ដែត៌អំនសុេ�មតាម ឬ 
តាមការអំនញុ្ញាា ត៌ពិ�ចា��់៉សុេណ្តាះ ះ។

ការសេ�រពីតាមចា� ់
សេយើងអាចសេត្រូ�ើ នងិ �សេ�េញ PHI រ��់សេ�ក្តីអំនក្តីសេដំើមី�
សេគ្មារពិតាមចា�។់

ន�តិិវធិី�រដំឋបាល នងិ តិ�ុការ
សេយើងអាច�សេ�េញ PHI រ��់សេ�ក្តីអំនក្តីសេ�កុ្តី�ងន�ត៌ិេ�ិ�
រដំាបាល ឬ ត៌�ុការសេដំើមី�សេឆ្លា ើយត៌�សេ�នងឹ�ទ�ញ្ញាជ
ចា�់ដែដំលត្រូត៌មឹត្រូត៌េូ។

មន្ត្រីនី�អ្ននុវតីិចា�់
សេយើងអាច�សេ�េញ PHI រ��់សេ�ក្តីអំនក្តីសេ�កាន់
នគ្គរបាល ឬ មស្ត្រនី�អំនេុតី៌ចា�ស់េផុសងសេទៀត៌ តាមការ
ត៌ត្រូមូេសេដ្ឋាយចា� ់ឬ សេដំើមី�សេគ្មារពិតាម�ទ�ញ្ញាជ ពិ�
ត៌�ុការ ឬ ដំសំេណឹើរការសេផុសងសេទៀត៌ ដែដំលទទួលបានការ
អំនញុ្ញាា ត៌ពិ�ចា�។់

មខុង្គាររ�ឋ ភិិបាល
សេយើងអាច�សេ�េញ PHI រ��់សេ�ក្តីអំនក្តីសេ�កាន់ដែផុនក្តី
សេផុសង រៗ��់រដ្ឋាា �បិាល ដូំចជាសេ�ធាអាសេមរកិ្តី ឬ 
ត្រូក្តី�ួងការ�រសេទ�អាសេមរកិ្តី តាមការត៌ត្រូមូេពិ�ចា�។់

�ណំឹងរ���់គុុគលកិ្តី
សេយើងអាច�សេ�េញ PHI រ��់សេ�ក្តីអំនក្តី សេ�សេពិល
ចំាំបាច ់សេដំើមី�សេគ្មារពិតាមចា�ផី់ុល់�ណំឹងរ���់គុ្គគលកិ្តី។

ការសេត្រូ�ើ PHI ដែដំលត៌ត្រូមូេឲ្យយមានការអំនញុ្ញាា ត៌ពិ�សេ�ក្តីអំនក្តី
សេត្រូ�ពិ��ត្រូមា�ស់េគ្មាល�ណំឹងដែដំលសេរៀ���ខ់ាងសេលើ សេយើងត្រូត៌េូដែត៌ទទួលបានការអំនញុ្ញាា ត៌ជា�យលក្តីខណឹអ៍ំក្តីសរពិ�
សេ�ក្តីអំនក្តីជាមនុ�និ សេដំើមី�សេត្រូ�ើ ឬ �សេ�េញ PHI រ��់សេ�ក្តីអំនក្តី។ ឧទាំ�រណឹ ៍សេយើងនងឹមនិសេត្រូ�ើត្រូបា� ់PHI រ��់
សេ�ក្តីអំនក្តី�ត្រូមា�ស់េគ្មាល�ណំឹងសេ�វ ើទ�ផុារសេនាះសេទ ត្រូ��និសេ�ើមនិមានការអំនញុ្ញាា ត៌ជា�យលក្តីខណឹអ៍ំក្តីសរពិ�សេ�ក្តីអំនក្តី
ជាមនុ សេ�ើយក្តីន៏ងឹមនិផីុល ់PHI រ��់សេ�ក្តីអំនក្តីសេ�ឲ្យយនសិេ�ជូក្តីសេ�នៃ�ងមខុ្លួណ្តាមាន ក្តី ់សេដ្ឋាយមនិមានការអំនញុ្ញាា ត៌ជា
�យលក្តីខណឹអ៍ំក្តីសរពិ�សេ�ក្តីអំនក្តីសេនាះសេទ។



ការសេត្រូ�ើត្រូបា� ់នងិ ការ�សេ�េញ PHI  
ជាក្តី�់ក្តីណ់្តាមួយដែដំលចាំត៌ទ់កុ្តីថា “ជាការ�មាង ត់៌ខ្លួព�”់
�ត្រូមា�ត់្រូ�សេ�ទ PHI ជាក្តី�់ក្តីណ់្តាមួយសេនាះ ចា�រ់ដំានងិ��ពិនិ័អាចត៌ត្រូមូេឲ្យយមានការការពារឯក្តីជូនភាពិខ្លួព�។់ 
ទាំងំសេនះរមួមាន PHI ដែដំល៖

•  ត្រូត៌េូបានរក្តីាទកុ្តីសេ�កុ្តី�ងក្តីណំឹត៌់ត្រូតាការពិាបាល
ចតីិ៌សាស្ត្រ�ី

•  ន�ិយពិ�ការសេត្រូ�ើត្រូបា�់ថាន សំេញៀននងិសេត្រូគ្គឿងត្រូ�េងឹ ការ
�ងាើ រ ការពិាបាល នងិ ការ��ូ�ន�នី

•  ន�ិយអំពំិ�ការសេ�វ ើសេត៌�ីរក្តីសេមើលជូងំសឺេអំដំ� ៍
ការេនិច័ិយ័សេ�គ្គ ឬ ការពិាបាល

•  ន�ិយអំពំិ�ជូងំ�ឺងគម នងិ/ឬ ជូងំឆឺ្លាង

•  ន�ិយអំពំិ�ការសេ�វ ើសេត៌�ីដែ�សន

សេយើងត្រូគ្មាន់ដែត៌អាច�សេ�េញត្រូ�សេ�ទ PHI  
ដែដំលមានការការពារពិិសេ��ដែ��សេនះបាន  
ត្រូ��និសេ�ើមានការអំនញុ្ញាា ត៌ជា�យលក្តីខណឹអ៍ំក្តីសរពិ�
សេ�ក្តីអំនក្តីជាមនុ សេលើក្តីដែលងដែត៌មានការអំនញុ្ញាា ត៌  
ឬ មានការត៌ត្រូមូេជាក្តី�់ក្តីព់ិ�ចា�។់

ការល�ុសេ�លការអ្ននញុ្ញាា តិ
ត្រូគ្គ�ស់េពិលគ្គសឺេ�ក្តីអំនក្តីអាចល�ុសេចាំលការអំនញុ្ញាា ត៌ជា
�យលក្តីខណឹអ៍ំក្តីសរណ្តាមួយ ដែដំលសេ�ក្តីអំនក្តីបានផីុល់ឲ្យយ
សេយើងពិ�មនុ។ សេ�សេពិលដ្ឋាក្តីជូ់ូនមក្តីសេយើងជា�យលក្តីខណឹ៍
អំក្តីសរ ការល�ុសេចាំលនងឹអំនេុតី៌ចសំេពាះការសេត្រូ�ើ នងិ ការ
�សេ�េញ PHI រ��់សេ�ក្តីអំនក្តីនាសេពិលអំនាគ្គត៌។ វានងឹ
មនិ�ះ៉ពាលដ់ំលក់ារសេត្រូ�ើ ឬ ការ�សេ�េញព័ិត៌ម៌ាន ដែដំល
បានសេ�វ ើសេឡិើងពិ�មនុសេនាះសេទ ដែដំលជាខ្លួណឹៈសេពិលដែដំល
ការអំនញុ្ញាា ត៌រ��ស់េ�ក្តីអំនក្តីក្តីពំិងុមានត្រូ��ទិិភាពិសេនាះ។

�ិ�ធ ិ�ុគុគលរ��់សេ�ក្តីអ្ននក្តី

សេ�ក្តីអំនក្តីមាន�ទិិដូិំចត៌សេ�សេនះ ទាំក់្តីទងនឹង PHI ដែដំល Blue Shield Promise �សេងើ ើត៌ ទទួលបាន នងិ/ឬ 
រក្តីាទកុ្តីអំពំិ�សេ�ក្តីអំនក្តី៖

��ិធកុិ្តី�ងការសេ�ន ើ�ុកំារ�ក្តីក់្តីំហ៊ុតិិសេ�េងៗ
សេ�ក្តីអំនក្តីអាចសេ�ន ើ�ំុឲ្យយសេយើងដ្ឋាក្តីក់្តី�ំតិ៌ពិ�រសេ�ៀ�ដែដំល
សេយើងសេត្រូ�ើ នងិ �សេ�េញ PHI រ��់សេ�ក្តីអំនក្តី�ត្រូមា�ក់ារ
ពិាបាល ការ�ងត់្រូបាក្តី ់នងិ ត្រូ�ត៌ិ�តី៌កិារ�ខុា�បិាល 
តាមការ�ក្តីត្រូសាយសេ�កុ្តី�ងសេ�ចកី្តី�ជូូនដំណឹំឹងបាន។ 
សេយើងមនិត្រូត៌េូបានត៌ត្រូមូេឲ្យយយលត់្រូពិមសេ�នងឹការសេ�ន ើ�ំុ
ការដ្ឋាក្តីក់្តី�ំតិ៌រ��់សេ�ក្តីអំនក្តីសេនាះសេទ �៉ដុែនីសេយើងនងឹ
ពិចិាំរណ្តាសេលើពួិក្តីវាសេដ្ឋាយយក្តីចតីិ៌ទកុ្តីដ្ឋាក្តី។់

ត្រូ��និសេ�ើសេយើងយលត់្រូពិមសេ�នងឹការសេ�ន ើ�ុកំារដ្ឋាក្តីក់្តី�ំតិ៌
ណ្តាមួយ សេយើងនងឹសេគ្មារពិតាមវា រ�ូត៌ដំល់សេ�ក្តីអំនក្តី
សេ�វ ើការសេ�ន ើ�ំុ ឬ យលត់្រូពិមល�ុសេចាំលការដ្ឋាក្តីក់្តី�ំតិ៌
សេនាះេញិ។ សេយើងក្តីអ៏ាចជូូនដំណំឹងឹដំលស់េ�ក្តីអំនក្តីថា 
សេយើងក្តីពំិងុល�ុសេចាំលក្តីចិេត្រូពិមសេត្រូពិៀងរ��់សេយើងសេលើ
ការដ្ឋាក្តីក់្តី�ំតិ៌ណ្តាមួយផុងដែដំរ។ សេ�កុ្តី�ងក្តីរណឹ�សេនាះ 
ការល�ុសេចាំលនងឹអំនេុតី៌ដែត៌ចសំេពាះ PHI ដែដំលបាន
�សេងើ ើត៌ ឬ បានទទួល �នាា �ព់ិ�សេយើងបានជូូនដំណំឹងឹដំល់
សេ�ក្តីអំនក្តីពិ�ការល�ុសេចាំលសេនះ។

��ិធកុិ្តី�ងការ��ួលបានការ�នំាក្តី�់នំងជ្ញា�មាា តិ់
សេ�ក្តីអំនក្តីអាចសេ�ន ើ�ំុសេដំើមី�ទទួលបានការទនំាក្តីទ់នំង
ជាមួយ Blue Shield Promise ដែដំលមានពិត័៌ម៌ាន PHI 
តាមមសេ�ាបាយសេផុសងៗ ឬ តាមទ�តំាងសេផុសងៗបាន។ 
តាមការត៌ត្រូមូេពិ�ចា� ់នងិ សេ�សេពិលណ្តាដែដំលអាច
សេ�វ ើសេ�បាន សេយើងនងឹ�ត្រូម�តាម�សំេណឹើរ�ុដំែដំល�ម
សេ�ត៌ផុុល។ សេយើងអាចត៌ត្រូមូេឲ្យយសេ�ក្តីអំនក្តីសេ�វ ើការសេ�ន ើ�ំុ
រ��់សេ�ក្តីអំនក្តីជា�យលក្តីខណឹអ៍ំក្តីសរ។ ត្រូ��និសេ�ើ�សំេណឹើរ
�ុរំ��់សេ�ក្តីអំនក្តីពាក្តីព់ិនិ័នងឹក្តីមុារដែដំលជាអំន�ត៌ជិូន 
សេយើងអាចសេ�ន ើ�ំុឲ្យយសេ�ក្តីអំនក្តីផីុល់ឯក្តីសារតាមផួុ �េចា�់
សេដំើមី�គ្មាតំ្រូទ�សំេណឹើររ��ស់េ�ក្តីអំនក្តី។ 

��ិធកុិ្តី�ងការសេប្រ�ើប្របា� ់PHI រ��ស់េ�ក្តីអ្ននក្តី
សេ�ក្តីអំនក្តីអាចសេ�វ ើការសេ�ន ើ�ំុសេដំើមី�ពិិនតិ៌យសេមើល ឬ សេដំើមី�
ទទួលបាន�សំេ�មួយនៃន PHI ជាក្តី�់ក្តីណ់្តាមួយ ដែដំល
សេយើងរក្តីាទកុ្តីអំពំិ�សេ�ក្តីអំនក្តីសេ�កុ្តី�ង “�ណំុំឹក្តីណំឹត៌់ត្រូតា
ដែដំលបានក្តីណំឹត៌ទ់កុ្តី”។ ទាំងំសេនះរមួមាន ឧទាំ�រណឹ៍
ដូំចជា ក្តីណំឹត៌់ត្រូតានៃនការចះុសេ�ម ះចូលរមួ ការ�ងត់្រូបាក្តី ់
ការកាត៌ស់េ�ចកី្តី�សេលើការទាំមទាំរ�ណំឹង នងិ ត្រូ�ពិនិ័



ក្តីណំឹត៌់ត្រូតាត្រូគ្គ�ត់្រូគ្គងក្តីរណឹ� ឬ ដែផុនក្តីសេេជូជសាស្ត្រ�ី នងិ 
ពិត័៌ម៌ានណ្តាមួយ ដែដំលសេយើងបានសេត្រូ�ើសេដំើមី�សេ�វ ើការ
�សេត្រូមចអំពំិ�សេ�ក្តីអំនក្តី។ �សំេណឹើររ��ស់េ�ក្តីអំនក្តីត្រូត៌េូ
សេ�វ ើសេឡិើងជា�យលក្តីខណឹអ៍ំក្តីសរ។ សេ�សេពិលណ្តាដែដំលអាច
សេ�វ ើបាន នងិ តាមការត៌ត្រូមូេពិ�ចា� ់សេយើងនងឹផីុលជូ់ូន
សេ�ក្តីអំនក្តីនូេ�ំសេ�មួយនៃន PHI រ��់សេ�ក្តីអំនក្តីជា
ទត្រូមងមួ់យ (ជាត្រូក្តីដ្ឋា� ឬ តាមសេអំឡិចិត្រូត៌នូចិ) ដែដំល
សេ�ក្តីអំនក្តីសេ�ន ើ�ំុ។ ត្រូ��និសេ�ើសេ�ក្តីអំនក្តីសេ�ន ើ�ំុ�ំសេ�មួយ
នៃន PHI រ��់សេ�ក្តីអំនក្តី សេយើងអាចគ្គតិ៌នៃ�ាមួយដែដំល
�មរមយ នងិ ដែផុអក្តីសេលើនៃ�ាសេដំើមពិ�សេ�ក្តីអំនក្តី�ត្រូមា�់
ការសេរៀ�ច ំការ�ត៌ចមាង នងិ/ឬ ការសេផុាើវាតាម
នៃត្រូ��ណឹ�យស៍េ�កានស់េ�ក្តីអំនក្តី។ សេ�កុ្តី�ងកាលៈសេទ�ៈ
មានក្តីណំឹត៌ជ់ាក្តី�់ក្តីណ់្តាមួយ ដែដំលមានការអំនញុ្ញាា ត៌ពិ�
ចា� ់សេយើងអាច�ដិំសេ��កុ្តី�ងការផីុល់ជូូនសេ�ក្តីអំនក្តីនូេ
�ទិិសិេត្រូ�ើត្រូបា�់ដែផុនក្តីណ្តាមួយនៃនកំ្តីណឹត៌ត់្រូតារ��់សេ�ក្តីអំនក្តី។

��ិធកុិ្តី�ងដែក្តីដែប្រ�ក្តីណំឹត់ិប្រតារ��ស់េ�ក្តីអ្ននក្តី
សេ�ក្តីអំនក្តីមាន�ទិិសិេ�ន ើ�ំុឲ្យយសេយើងដែក្តីត៌ត្រូមូេ ឬ ដែក្តីដែត្រូ� PHI 
ដែដំលសេយើងរក្តីាទកុ្តីអំពំិ�សេ�ក្តីអំនក្តីសេ�កុ្តី�ង�ណំុំឹក្តីណំឹត៌ត់្រូតា
ដែដំលបានក្តីណំឹត៌ទ់កុ្តី។ �សំេណឹើររ��ស់េ�ក្តីអំនក្តីចាំបំាចត់្រូត៌េូ
សេ�វ ើសេឡិើងជា�យលក្តីខណឹអ៍ំក្តីសរ នងិ ពិនយលព់ិ�មូលសេ�ត៌ុ
ដែដំលសេ�ក្តីអំនក្តីចងឲ់្យយ PHI រ��់សេ�ក្តីអំនក្តីត្រូត៌េូបាន
ដែក្តីដែត្រូ�។ ត្រូ��និសេ�ើសេយើងក្តីណំឹត៌ថ់ា PHI សេនះមនិត្រូត៌មឹត្រូត៌េូ 
ឬ មនិសេពិញសេលញ សេយើងនងឹដែក្តីត៌ត្រូមូេវា សេ�ើមានការ
អំនញុ្ញាា ត៌ពិ�ចា�។់ ត្រូ��និសេ�ើត្រូគ្គសូេពិទយណ្តាមាន ក់្តី ឬ មនា �រ
ដែ�ទាំ�ំខុ្លួភាពិណ្តាមួយបាន�សេងើ ើត៌ PHI ដែដំលសេ�ក្តីអំនក្តី
ចងផ់្ទាា ��់ះ �រ សេ�ក្តីអំនក្តីគួ្គរសេ�ន ើ�ំុឲ្យយពួិក្តីសេគ្គដែក្តីដែត្រូ�ពិត័៌ម៌ាន
សេនះ។ 

��ិធកុិ្តី�ងការ��ួលបានរបាយការណឹមួ៍យទៃនការ
�សេ�េញពីត័ិ៌មាន
សេ�សេពិលសេ�ក្តីអំនក្តីបានសេ�ន ើ�ំុជា�យលក្តីខណឹអ៍ំក្តីសរ
សេ�ើយ សេយើងនឹងផីុល់ជូូនសេ�ក្តីអំនក្តីនូេ��ជ �នៃនការ�សេ�េញ
ពិត័៌ម៌ាន ដែដំលសេយើងបានសេ�វ ើសេលើ PHI រ��់សេ�ក្តីអំនក្តី
�ត្រូមា�រ់យៈសេពិលមួយដែដំលបានក្តីណំឹត៌ ់រ�ូត៌ដំល់ 6 ឆ្នាំន ំ
មក្តីត្រូត៌មឹកាល�រសិេច័ទនៃនការសេ�ន ើ�ំុរ��់សេ�ក្តីអំនក្តី។ �៉ដុែនី 
��ជ �សេនះនងឹមនិរមួ��ូ�ល៖

•  ការ�សេ�េញពិត័៌ម៌ានដែដំលសេ�ក្តីអំនក្តីបានអំនញុ្ញាា ត៌។

•  ការ�សេ�េញពិត័៌ម៌ានដែដំលសេយើងបានសេ�វ ើសេឡិើងមនុ
សេពិល 6 ឆ្នាំន សំេ�ត្រូត៌មឹកាល�រសិេច័ទនៃនការសេ�ន ើ�ំុរ��់
សេ�ក្តីអំនក្តី។

•  ការ�សេ�េញពិត័៌ម៌ានដែដំលបានសេ�វ ើសេឡិើង�ត្រូមា�់
សេគ្មាល�ណំឹង ពិាបាល ការ�ងត់្រូបាក្តី ់នងិ  
ត្រូ�ត៌ិ�តី៌កិារ�ខុា�បិាល សេលើក្តីដែលងដែត៌សេ�សេពិល
មានការត៌ត្រូមូេពិ�ចា�។់

•  ការ�សេ�េញពិត័៌ម៌ានជាក្តី�់ក្តីណ់្តាមួយសេផុសងសេទៀត៌ 
ដែដំលសេយើងទទួលបានការអំនញុ្ញាា ត៌ពិ�ចា�ស់េដំើមី�មនិ
រមួ��ូ�លកុ្តី�ងរបាយការណឹស៍េនះ។

ត្រូ��និសេ�ើសេ�ក្តីអំនក្តីសេ�ន ើ�ុរំបាយការណឹណ៍្តាមួយសេលើ�ពិ�
មួយដំង សេ�អំឡុំិងរយៈសេពិល 12 ដែខ្លួ សេយើងនងឹគ្គតិ៌នៃ�ាមួយ 
ដែដំល�មរមយ នងិ ដែផុអក្តីសេលើនៃ�ាសេដំើមពិ�សេ�ក្តីអំនក្តី�ត្រូមា�់
របាយការណឹន៍�មួយៗ �នាា �ព់ិ�របាយការណឹទ៍�មួយ។

��ិធកុិ្តី�ងការសេប្រជូើ�យក្តីអ្ននក្តីតិណំាងផ្ទាា លខួ់ �ន
សេ�ក្តីអំនក្តីអាចសេត្រូជូើ�យក្តី�គុ្គគលមាន ក្តីស់េទៀត៌សេដំើមី�សេ�វ ើជា
អំនក្តីត៌ណំ្តាងផ្ទាា លខួ់្លួ �នដំលស់េ�ក្តីអំនក្តី។ អំនក្តីត៌ណំ្តាងរ��់
សេ�ក្តីអំនក្តីនឹងទទួលបានការអំនញុ្ញាា ត៌ឲ្យយមាន�ទិិិ
សេត្រូ�ើត្រូបា�់ PHI រ��់សេ�ក្តីអំនក្តី សេដំើមី�សេ�វ ើការទនំាក្តីទ់នំង
ជាមួយនងឹអំនក្តីជំូនាញ នងិ មនា �រដែ�ទាំ�ំខុ្លួភាពិ ដែដំល
ផីុល់ការដែ�ទាំដំំល់សេ�ក្តីអំនក្តី នងិ សេដំើមី�អំនេុតី៌�ទិិ ិ
HIPAA ទាំងំអំ�់សេផុសងសេទៀត៌តាងនាមឲ្យយសេ�ក្តីអំនក្តី។ 
សេដ្ឋាយអាត្រូ�័យសេលើ�ទិិអិំណំ្តាចដែដំលសេ�ក្តីអំនក្តីផីុល់ជូូន
អំនក្តីត៌ណំ្តាងរ��់សេ�ក្តីអំនក្តី ពួិក្តីសេគ្គក្តីអ៏ាចមាន�ទិិិ
អំណំ្តាចសេ�វ ើការ�សេត្រូមចសេលើការដែ�ទាំ�ំខុ្លួភាពិតាងនាមឲ្យយ
សេ�ក្តីអំនក្តីបានផុងដែដំរ។

��ិធកុិ្តី�ងការ��ួលបាន�សំេ�ជ្ញាប្រក្តី��ស្គាន មទៃន
សេ�ចកី្តី�ជូូនដំណំឹងឹសេនះ
សេពិលសេ�ក្តីអំនក្តីបានសេ�វ ើការសេ�ន ើ�ំុសេ�ើយ សេយើងនងឹផីុល់
ជូូនសេ�ក្តីអំនក្តីនូេ�ំសេ�ជាត្រូក្តីដ្ឋា�សាន មមួយនៃនសេ�ចកី្តី�
ជូូនដំណឹំឹងសេនះ សេទាំះ��ជាសេ�ក្តីអំនក្តីបានយលត់្រូពិម
ទទួលយក្តីសេ�ចកី្តី�ជូូនដំណឹំឹងសេនះតាមត្រូ�ពិនិ័សេអំឡិិចត្រូត៌ូ
នចិក្តីស៏េដ្ឋាយ។ �ូមសេមើលដែផុនក្តី “រយៈសេពិលនងិអំតិិ៌ភាពិនៃន
សេ�ចកី្តី�ជូូនដំណឹំឹង” នៃនសេ�ចកី្តី�ជូូនដំណឹំឹងសេនះ។



ចំណាតិ់ការដែដំលសេ�ក្តីអ្ននក្តីអាចប្រ�កាន់យក្តី

ទាំក់្តីទង Blue Shield Promise
ត្រូ��និសេ�ើលសេ�ក្តីអំនក្តីមាន�ណួំឹរ�ី�ពិ��ទិិឯិក្តីជូនភាពិរ��ស់េ�ក្តីអំនក្តី សេជូឿថាសេយើងបានរសំេ���ពំាន�ទិិិ
ឯក្តីជូនភាពិរ��់សេ�ក្តីអំនក្តី ឬ មនិយលត់្រូពិមនងឹសេ�ចកី្តី��សេត្រូមចដែដំលសេយើងបានសេ�វ ើទាំក់្តីទងនងឹ�ទិិសិេត្រូ�ើត្រូបា�់ 
PHI រ��់សេ�ក្តីអំនក្តី សេ�ក្តីអំនក្តីអាចទាំក្តីទ់ងសេយើង៖

Blue Shield of California Promise Health Plan Privacy Office
P.O. Box 272540 
Chico, CA 95927-2540

ទូរ�ព័ិា៖   (888) 266-8080 (ឥត៌គ្គតិ៌នៃ�ា) 
ដែខ្លួសទូរ�ព័ិាពិិសេ��៖  (855) 296-9086 (ឥត៌គ្គតិ៌នៃ�ា) 
ទូរសារ៖    (800) 201-9020 (ឥត៌គ្គតិ៌នៃ�ា) 
អំុ�ដែមល៖  privacy@blueshieldca.com

�ត្រូមា�ត់្រូ�សេ�ទនៃនការសេ�ន ើ�ំុជាក្តី�់ក្តីណ់្តាមួយ សេ�ក្តីអំនក្តីត្រូត៌េូ�សំេពិញ នងិ សេផុាើតាមនៃត្រូ��ណឹ�យម៍ក្តីសេយើងនូេពាក្តីយ
មួយ ដែដំលអាចទទួលបានតាមការសេ�ទូរ�ព័ិាសេ�កានស់េលខ្លួដែផុនក្តីដែ�ទាំ�ំមាជូកិ្តី ដែដំល�ិតិ៌សេ�សេលើ�ណ័ឹះ �មាគ ល់
�មាជូកិ្តី Promise Health Plan រ��់សេ�ក្តីអំនក្តី ឬ តាមការចូលសេ�កានស់េគ្គ�ទពំិរ័ដែដំលមានអា�យដ្ឋាា ន 
blueshieldca.com/bsca/bsc/wcm/connect/sites/Sites_Content_EN/bsp/about-promise/
privacy។

ទាំក្តីទ់ងទ�ភាន ក្តីង់ាររដ្ឋាា �ិបាល��ពិនិ័
សេ�ក្តីអំនក្តីក្តីអ៏ាចដ្ឋាក្តីព់ាក្តីយ�ណឹីឹងជា�យលក្តីខណឹអ៍ំក្តីសរសេ�កានក់ារ�ិល័យ�ត្រូមា��់ទិិ�ិុ�េលិរ��រ់ដំាមស្ត្រនី�
ត្រូក្តី�ួង�ខុ្លួភាពិនិងសេ�វាក្តីមមមន�ុសអាសេមរកិ្តី (HHS, U.S. Department of Health & Human Services) 
ត្រូ��និសេ�ើសេ�ក្តីអំនក្តីសេជូឿថា សេយើងបានរសំេ���ពំាន�ទិិឯិក្តីជូនភាពិរ��់សេ�ក្តីអំនក្តី៖ 

Office for Civil Rights
U.S. Department of Health & Human Services 
200 Independence Avenue, S.W. 
Washington, D.C. 20201 

ទូរ�ព័ិា៖  (877) 696-6775 
សេគ្គ�ទពំិរ័៖  hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints

ត្រូ��និសេ�ើសេ�ក្តីអំនក្តីជាអំនក្តីត្រូ�កុ្តីរដំា California សេ�ក្តីអំនក្តីក្តីអ៏ាចទាំក្តីទ់ងអំនក្តីត្រូគ្គ�ត់្រូគ្គងត្រូ�ចាំតំ៌ំ�ន ់OCR 
�ត្រូមា�រ់ដំា California៖

Region IX Regional Manager
Office for Civil Rights 
U.S. Department of Health & Human Services 
90 7th St., Suite 4-100 
San Francisco, CA 94103

ទូរ�ព័ិា៖  (800) 368-1019 
ទូរសារ៖  (202) 619-3818 
TTY:  (800) 537-7697

mailto:privacy%40blueshieldca.com?subject=
http://blueshieldca.com/bsca/bsc/wcm/connect/sites/Sites_Content_EN/bsp/about-promise/privacy
http://blueshieldca.com/bsca/bsc/wcm/connect/sites/Sites_Content_EN/bsp/about-promise/privacy
http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints


ទាំក្តីទ់ងទ�ភាន ក្តីង់ាររដំារ��រ់ដ្ឋាា �ិបាល
សេ�ក្តីអំនក្តីក្តីអ៏ាចដ្ឋាក់្តីពាក្តីយ�ណឹីឹងជា�យលក្តីខណឹអ៍ំក្តីសរផុងដែដំរសេ�កានត់្រូក្តី�ួង�ខុ្លួភាពិនងិសេ�វាក្តីមមមន�ុសរដំា 
California (DHCS, Department of Health Care Services) នងិ L.A. Care Health Plan៖

DHCS
Privacy Officer 
c/o Office of HIPAA Compliance DHCS 
P.O. Box 997413, MS 4721 
Sacramento, CA 95899-7413

ទូរ�ព័ិា៖  (916) 445-4646 
ទូរសារ៖   (916) 440-7680 
សេគ្គ�ទពំិរ័៖   http://dhcs.ca.gov/privacyoffice

L.A. Care Health Plan Privacy Office
1055 West 7th Street, 10th Floor 
Los Angeles, CA 90017

ទូរ�ព័ិា៖  (888) 839-9909

សេយើងនងឹមនិសេ�វ ើការ�ង�កឹ្តីសេលើសេ�ក្តីអំនក្តីសេនាះសេទ �ត្រូមា�ក់ារដ្ឋាក្តីព់ាក្តីយ�ណឹីឹង�ី�ពិ�ការត្រូ�ត៌�ិតី៌ឯិក្តីជូនភាពិរ��ស់េយើង។

សេ�ចកី្តី�ជូូនដំំណឹឹងទៃនអ្នតិិិភាពី និង រយៈសេពីល

សេ�ចកី្តី�ជូូនដំណំឹងឹទៃនអ្នតិិិភាពី
�សំេ�មួយនៃនសេ�ចកី្តី�ជូូនដំណឹំឹងសេនះអាចទទួលបានតាមការសេ�ទូរ�ព័ិាសេ�កានស់េលខ្លួដែផុនក្តីដែ�ទាំអំំត៌�ិជិូនដែដំល
�ិិត៌សេ�សេលើ�ណ័ឹះ �មាគ ល�់មាជូកិ្តី Promise Health Plan រ��់សេ�ក្តីអំនក្តី ឬ តាមការចូលសេ�កានស់េគ្គ�ទពំិរ័
ដែដំលមានអា�យដ្ឋាា ន blueshieldca.com/bsca/bsc/wcm/connect/sites/Sites_Content_EN/bsp/
about-promise/privacy។

��ិធកុិ្តី�ងការផ្ទាា ��ូ់ �រលក្តីខខណឹឌ ទៃនសេ�ចកី្តី�ជូូនដំណំឹងឹសេនះ
សេយើងត្រូត៌េូបានត៌ត្រូមូេឲ្យយសេគ្មារពិតាមលក្តីខខ្លួណឹឌ នៃនសេ�ចកី្តី�ជូូនដំណឹំឹងសេនះ ដំ��ណ្តាវាសេ�ដែត៌មានត្រូ��ទិិភាពិ។ សេយើង
អាចផ្ទាា ��់ះ �រលក្តីខខ្លួណឹឌ នៃនសេ�ចកី្តី�ជូូនដំណឹំឹងសេនះបានត្រូគ្គ�ស់េពិល នងិ សេ�តាមឆ្លនាា ន�ុទិិរិ��់សេយើង សេយើងអាច
សេ�វ ើឲ្យយលក្តីខខ្លួណឹឌ�ម�មានត្រូ��ទិិភាពិ�ត្រូមា�ត់្រូគ្គ� ់PHI ទាំងំអំ�់រ��់សេ�ក្តីអំនក្តីដែដំល�ិតិ៌កុ្តី�ងក្តីមម�ទិិរិ��ស់េយើង ដែដំល
រមួមាន PHI ណ្តាមួយដែដំលសេយើងបាន�សេងើ ើត៌ ឬ បានទទួល មនុសេពិលសេយើងបានសេចញសេ�ចកី្តី�ជូូនដំណឹំឹង�ម�សេនះ។

ត្រូ��និសេ�ើសេយើងផ្ទាា ��់ះ �រសេ�ចកី្តី�ជូូនដំណឹំឹងសេនះ សេយើងនងឹសេ�វ ើ�ចូ��ីននភាពិសេ�ចកី្តី�ជូូនដំណឹំឹងសេនះសេ�សេលើសេគ្គ�ទពំិរ័
រ��់សេយើង សេ�ើយត្រូ��និសេ�ើសេ�ក្តីអំនក្តីបានចះុសេ�ម ះចូលរមួសេ�កុ្តី�ងគ្គសេត្រូមាងអំតិ៌ត្រូ�សេ�ជូនណ៍្តាមួយរ��់ 
Blue Shield Promise សេ�សេពិលសេនះ សេយើងនឹងសេផុាើជូូនសេ�ក្តីអំនក្តីនូសេ�ចកី្តី�ជូូនដំណឹំឹង�ម� សេ�សេពិលមានការត៌ត្រូមូេ 
នងិ តាមការត៌ត្រូមូេពិ�ចា�។់

កាល �រសិេចេ�មានប្រ���ិធភាពី៖ សេ�ចកី្តី�ជូូនដំំណឹឹងសេនះមានត្រូ��ទិិភាពិត្រូត៌មឹ 1/1/2022 
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�ត្រូមា�ជ់ូនួំយ នងិ�នធាន�ដែនិម �ូមចូលសេ�កានស់េគ្គ�ទពំិរ័ដែដំលមានអា�យដ្ឋាា ន blueshieldca.com/promise/medical។ 
សេ�ក្តីអំនក្តីក្តីអ៏ាចសេ�ទូរ�ព័ិាមក្តីកាន់ដែផុនដែ�ទាំអំំតិ៌�ជិូនតាមសេលខ្លួ (800) 605-2556 (TTY: 711) សេ�សេរៀង�ល់នៃ�ងសេ�វ ើការ ពិ�សេម៉ាង 
8 ត្រូពឹិក្តី ដំល់សេម៉ាង 6 យ�។់ គ្គសេត្រូមាង Blue Shield of California Promise Health Plan មានក្តីចិេ�នាជាមួយនងឹគ្គសេត្រូមាង L.A. Care Health 
Plan សេដំើមី�ផីុល់ជូូននូេសេ�វាក្តីមមដែ�ទាំមំានការត្រូគ្គ�ត់្រូគ្គង Medi-Cal សេ�កុ្តី�ងសេខាន�� Los Angeles។

http://dhcs.ca.gov/privacyoffice
http://blueshieldca.com/bsca/bsc/wcm/connect/sites/Sites_Content_EN/bsp/about-promise/privacy
http://blueshieldca.com/bsca/bsc/wcm/connect/sites/Sites_Content_EN/bsp/about-promise/privacy
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Medi_21_126_LS_09242021 
 

 
 

NONDISCRIMINATION NOTICE  
 

Discrimination is against the law. Blue Shield of California Promise Health Plan follows 
State and Federal civil rights laws. Blue Shield of California Promise Health Plan does 
not unlawfully discriminate, exclude people, or treat them differently because of sex, 
race, color, religion, ancestry, national origin, ethnic group identification, age, mental 
disability, physical disability, medical condition, genetic information, marital status, 
gender, gender identity, or sexual orientation. 

 
Blue Shield of California Promise Health Plan provides: 

• Free aids and services to people with disabilities to help them communicate 
better, such as: 

 
 Qualified sign language interpreters 
 Written information in other formats (large print, audio, accessible 

electronic formats, other formats) 
 

• Free language services to people whose primary language is not English, such 
as: 

 
 Qualified interpreters 
 Information written in other languages 

 
If you need these services, contact Blue Shield of California Promise Health Plan 
between 8 a.m. – 6 p.m., Monday through Friday. Call Customer Care in your region: 

(800) 605-2556 (Los Angeles) 
(855) 699-5557 (San Diego) 
 
If you cannot hear or speak well, please call TTY:711. Upon request, this 
document can be made available to you in braille, large print, audiocassette, or 
electronic form. To obtain a copy in one of these alternative formats, please call or 
write to: 

 
Blue Shield of California Promise Health Plan 
Customer Care 
601 Potrero Grande Dr., Monterey Park, CA 91755 
(800) 605-2556 (Los Angeles) 
(855) 699-5557 (San Diego) 
TTY:711 
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HOW TO FILE A GRIEVANCE 
 

If you believe that Blue Shield of California Promise Health Plan has failed to provide 
these services or unlawfully discriminated in another way on the basis of sex, race, 
color, religion, ancestry, national origin, ethnic group identification, age, mental 
disability, physical disability, medical condition, genetic information, marital status, 
gender, gender identity, or sexual orientation, you can file a grievance with. Blue Shield 
of California Promise Health Plan’s Civil Rights Coordinator. You can file a grievance 
by phone, in writing, in person, or electronically: 

 
• By phone: Contact Blue Shield of California Promise Health Plan’s Civil Rights 

Coordinator between 8 a.m. - 6 p.m., Monday – Friday by calling (844) 883-
2233. Or, if you cannot hear or speak well, please call TYY/TDD 711. 

 
• In writing: Fill out a complaint form or write a letter and send it to: 

Blue Shield of California Promise Health Plan Civil Rights Coordinator 
601 Potrero Grande Dr. 
Monterey Park, CA 91755 

 
• In person: Visit your doctor’s office or Blue Shield of California Promise Health 

Plan and say you want to file a grievance. 
 

• Electronically: Visit Blue Shield of California Promise Health Plan’s website at  
www.blueshieldca.com/promise/medi-cal. 

 
OFFICE OF CIVIL RIGHTS – CALIFORNIA DEPARTMENT OF HEALTH CARE 
SERVICES 

 
You can also file a civil rights complaint with the California Department of Health Care 
Services, Office of Civil Rights by phone, in writing, or electronically: 

 
• By phone: Call 916-440-7370. If you cannot speak or hear well, please call 711 

(Telecommunications Relay Service). 
 

• In writing: Fill out a complaint form or send a letter to: 
 

Deputy Director, Office of Civil Rights  
Department of Health Care Services  
P.O. Box 997413, MS 0009 Sacramento, CA 95899-7413 
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Complaint forms are available at 
http://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx. 

 
• Electronically: Send an email to CivilRights@dhcs.ca.gov. 

 
 

OFFICE OF CIVIL RIGHTS – U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN 
SERVICES 

 
If you believe you have been discriminated against on the basis of race, color, national 
origin, age, disability or sex, you can also file a civil rights complaint with the U.S. 
Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights by phone, in writing, 
or electronically: 

 
• By phone: Call 1-800-368-1019. If you cannot speak or hear well, please call 

TTY/TDD 1-800-537-7697. 
 

• In writing: Fill out a complaint form or send a letter to: 
 

U.S. Department of Health and Human Services  
200 Independence Avenue, SW 
Room 509F, HHH Building  
Washington, D.C. 20201 

 
Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 

 
Electronically: Visit the Office for Civil Rights Complaint Portal at 
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf. 



Blue Shield of California Promise Health Plan 
601 Potrero Grande Drive  |  Monterey Park, CA 91755 
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Blue Shield of California Promise Health Plan is an independent licensee of the Blue Shield Association    A52631-LA (4/21) 

Language Assistance Notice 
 

English  
ATTENTION: If you need help in your language call 1-800-605-2556 (TTY: 711). Aids and 
services for people with disabilities, like documents in braille and large print, are also 
available. Call 1-800-605-2556 (TTY: 711). These services are free of charge.  

 ) Arabic( الشعار بالعربیة 
. تتوفر أیًضا المساعدات والخدمات  (TTY: 711) 2556-605-800-1یُرجى االنتباه: إذا احتجت إلى المساعدة بلغتك، فاتصل بـ 

 .  (TTY: 711) 2556-605-800-1لألشخاص ذوي اإلعاقة، مثل المستندات المكتوبة بطریقة بریل والخط الكبیر. اتصل بـ
 ھذه الخدمات مجانیة. 

ՀՀաայյեերրեենն  պպիիտտաակկ (Armenian) 
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ․ Եթե Ձեզ օգնություն է հարկավոր Ձեր լեզվով, զանգահարեք  
1-800-605-2556 (TTY՝ 711) հեռախոսահամարով։ Կան նաև օժանդակ միջոցներ ու 
ծառայություններ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, օրինակ Բրայլի գրատիպով 
ու խոշորատառ տպագրված նյութեր։ Զանգահարեք 1-800-605-2556 (TTY՝ 711) 
հեռախոսահամարով։ Այդ ծառայություններն անվճար են։ 

�� សំ�ល�់�ែខ�រ (Cambodian) 
ចំ�៖ំ េបើសិនអ�ក្រត�វ�រជំនួយ ���របស់អ�ក សូមទូរស័ព�េ�េលខ 1-800-605-2556 (TTY: 711)  
។ ជំនួយ និងេស� សំ�ប់ជនពិ�រ ដូច�ឯក�រសរេសរ�អក្សរែ្រប៊ល សំ�ប់ជនពិ�រែភ�ក 
ឬឯក�រ�អក្សរពុម�ធំៗ ក៏�នែដរ។ ទូរស័ព�មកេលខ 1-800-605-2556 (TTY: 711)។ 
េស��ងំេនះមិនគិតៃថ�េឡើយ។ 

简简体体中中文文标标语语 (Chinese)  
请注意：如果您需要以您的母语提供帮助，请致电 1-800-605-2556（TTY: 711）。另外还提供

针对残疾人士的帮助和服务，例如文盲和需要较大字体阅读，也是方便取用的。请致电 
1-800-605-2556（TTY: 711）。这些服务都是免费的。 

 (Farsi)مطلب بھ زبان فارسی 
 تماس بگیرید.  (TTY: 711) 2556-605-800-1 توجھ: اگر میخواھید بھ زبان خود کمک دریافت کنید، با

 و چاپ با حروف بزرگ، نیز موجود است. با کمکھا و خدمات مخصوص افراد دارای معلولیت، مانند نسخھ ھای خط بریل
1-800-605-2556 (TTY: 711)  تماس بگیرید. این خدمات رایگان ارائھ میشوند. 
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�हन्द� टैगलाइन (Hindi) 
ध्यान द�: अगर आपको अपनी भाषा म� सहायता क� आवश्यकता है तो 1-800-605-2556 (TTY: 711) 
पर कॉल कर�। अशक्तता वाले लोग� के �लए सहायता और सेवाएं, जैसे बे्रल और बड़ े�प्रटं म� भी 
दस्तावेज़ उपलब्ध ह�। 1-800-605-2556 (TTY: 711) पर कॉल कर�। ये सेवाएं �नःशलु्क ह�। 

Nqe Lus Hmoob Cob (Hmong) 
CEEB TOOM: Yog koj xav tau kev pab txhais koj hom lus hu rau 1-800-605-2556  
(TTY: 711). Muaj cov kev pab txhawb thiab kev pab cuam rau cov neeg xiam oob 
qhab, xws li puav leej muaj ua cov ntawv su thiab luam tawm ua tus ntawv loj. Hu rau 
1-800-605-2556 (TTY: 711). Cov kev pab cuam no yog pab dawb xwb. 

日日本本語語表表記記 (Japanese) 
注意日本語での対応が必要な場合は1-800-605-2556 (TTY: 711) へお電話ください。点字の資

料や文字の拡大表示など、障がいをお持ちの方のためのサービスも用意しています。 
1-800-605-2556 (TTY: 711) へお電話ください。これらのサービスは無料で提供していますへ

お電話ください。これらのサービスは無料で提供しています。 

한한국국어어 태태그그라라인인 (Korean) 
유의사항: 귀하의 언어로 도움을 받고 싶으시면 1-800-605-2556 (TTY: 711)번으로 

문의하십시오. 점자나 큰 활자로 된 문서와 같이 장애가 있는 분들을 위한 도움과 서비스도 이용 

가능합니다. 1-800-605-2556 (TTY: 711)번으로 문의하십시오. 이러한 서비스는 무료로 

제공됩니다. 

ແທກໄລພາສາລາວ (Laotian)  
ປະກາດ: ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອໃນພາສາຂອງທ່ານໃຫ້ໂທຫາເບີ 1-800-605-2556 (TTY: 711).  
ຍັງມີຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອແລະການບໍລິການສໍາລັບຄົນພິການ ເຊ່ັນເອກະສານທ່ີເປັນອັກສອນນູນແລະ 
ມີໂຕພິມໃຫຍ່ ໃຫ້ໂທຫາເບີ 1-800-605-2556 (TTY: 711). ການບໍລິການເຫ່ົຼານ້ີບ່ໍຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ. 

Mien Tagline (Mien)  
LONGC HNYOUV JANGX LONGX OC: Beiv taux meih qiemx longc mienh tengx faan 
benx meih nyei waac nor douc waac daaih lorx taux 1-800-605-2556 (TTY: 711). Liouh 
lorx jauv-louc tengx aengx caux nzie gong bun taux ninh mbuo wuaaic fangx mienh, 
beiv taux longc benx nzangc-pokc bun hluo mbiutc aengx caux aamz mborqv benx 
domh sou se mbenc nzoih bun longc. Douc waac daaih lorx 1-800-605-2556 (TTY: 711). 
Naaiv deix nzie weih gong-bou jauv-louc se benx wang-henh tengx mv zuqc cuotv 
nyaanh oc. 

ਪੰਜਾਬੀ ਟੈਗਲਾਈਨ (Punjabi) 

ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈਤ� ਕਾਲ ਕਰੋ 1-800-605-2556 (TTY: 711)।  
ਅਪਾਹਜ ਲੋਕ� ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ�, ਿਜਵ� ਿਕ ਬ�ੇਲ ਅਤੇ ਮੋਟੀ ਛਪਾਈ ਿਵੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।  
ਕਾਲ ਕਰੋ 1-800-605-2556 (TTY: 711)। ਇਹ ਸੇਵਾਵ� ਮੁਫਤ ਹਨ। 

Русский слоган (Russian) 
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ВНИМАНИЕ! Если вам нужна помощь на вашем родном языке, звоните по номеру  
1-800-605-2556 (линия TTY: 711). Также предоставляются средства и услуги для людей  
с ограниченными возможностями, например документы крупным шрифтом или шрифтом 
Брайля. Звоните по номеру 1-800-605-2556 (линия TTY: 711). Такие услуги 
предоставляются бесплатно. 

Mensaje en español (Spanish)  
ATENCIÓN: Si necesita ayuda en su idioma, llame al 1-800-605-2556 (TTY: 711). Para las 
personas con discapacidades, también hay asistencia y servicios gratuitos disponibles, 
como documentos en braille y letra grande. Llame al 1-800-605-2556 (TTY: 711). Estos 
servicios son gratuitos. 

Tagalog Tagline (Tagalog) 
PAUNAWA: Kung kailangan ninyo ng tulong sa inyong wika, tumawag sa  
1-800-605-2556 (TTY: 711). Mayroon ding mga tulong at serbisyo para sa mga taong 
may kapansanan, tulad ng mga dokumento sa braille at malalaking titik. Tumawag sa  
1-800-605-2556 (TTY: 711). Libre ang mga serbisyong ito. 

แท็กไลนภ์าษาไทย (Thai) 
โปรดทราบ: หากคณุตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นภาษาของคณุ กรณุาโทรศัพทไ์ปทีห่มายเลข  
1-800-605-2556 (TTY: 711) นอกจากนี ้ยังพรอ้มใหค้วามชว่ยเหลอืและบรกิารตา่ง ๆ สําหรับบคุคล 
ทีม่คีวามพกิาร เชน่ เอกสารตา่ง ๆ ทีเ่ป็นอกัษรเบรลลแ์ละเอกสารทีพ่มิพด์ว้ยตัวอกัษรขนาดใหญ ่ 
กรณุาโทรศัพทไ์ปทีห่มายเลข 1-800-605-2556 (TTY: 711) ไมม่คีา่ใชจ้า่ยสําหรับบรกิารเหลา่นี้ 

Примітка українською (Ukrainian)   
УВАГА! Якщо вам потрібна допомога вашою рідною мовою, телефонуйте на номер  
1-800-605-2556 (TTY: 711). Люди з обмеженими можливостями також можуть 
скористатися допоміжними засобами та послугами, наприклад, отримати документи, 
надруковані шрифтом Брайля та великим шрифтом. Телефонуйте на номер  
1-800-605-2556 (TTY: 711). Ці послуги безкоштовні. 

Khẩu hiệu tiếng Việt (Vietnamese) 
CHÚ Ý: Nếu quý vị cần trợ giúp bằng ngôn ngữ của mình, vui lòng gọi số 1-800-605-2556  
(TTY: 711). Chúng tôi cũng hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ dành cho người khuyết tật, như tài 
liệu bằng chữ nổi Braille và chữ khổ lớn (chữ hoa). Vui lòng gọi số 1-800-605-2556 (TTY: 711). 
Các dịch vụ này đều miễn phí. 


